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ขอเจริญพร แมครูหวานใจ ชูกร และทานสาธุชน อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ที่มา
สํานึกถึงความดีของทานในวันคลายวันเกิด และไดบําเพ็ญกุศล เพิ่มผลบุญใหแกชีวิตของ
ทาน ที่เราเรียกกันวา การบําเพ็ญกุศลเทวตาพลี และ ปุพพเปตพลี
๑. เทวตาพลี สรางความดีถวายอุทิศใหเทวดาประจําวันเกิด
๒. ปุพพเปตพลี สรางความดีอุทิศใหแกปูกับยา ตากับยาย และถวายแกบรู พาจารย
ผูลวงลับไปแลวสูสัมปรายภพ
ตองทําทั้งสองอยางควบคูกันไป ปุพพเปตพลี แปลวา สรางความดีที่ทา นไดสนองงาน
ใหแกเราแลวทุกประการ คือ ปูกับยา ตากับยาย ๗ ชั่วบรรพบุรษุ ตลอดกระทั่งอุปชฌาย
อาจารย เปนการแสดงความเคารพนอบนบและบูชา
คณะศิษยานุศิษยทั้งหลายที่เคารพบูชาแมครูหวานใจ ชูกร เราทั้งหลายมาสํานึก นึก
ถึงคุณคากตัญูกตเวทีตอทานแลว เราไดมีโอกาสบําเพ็ญกุศลถวาย การทําบุญวันเกิด ถา
พูดศัพทธรรมดา ลูก บุตร ธิดา ตองทําใหพอแม ไมใชพอ แมทําใหลูก แตครูบาอาจารยที่
เคารพอยางสูงนั้น ลูกศิษยตองทําให ไมใชทานทําเอง มันจะผิดวิสยั นักปราชญราชกวีมี
ปญญา ลูกศิษยที่ไดรับการอุปการะแลว ก็ควรสนองพระเดชพระคุณดวยการกตัญู
กตเวทิตาธรรมตอทาน จึงไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล เนกขัมมปฏิบตั ิธรรม เพือ่ เปนการ
อุทิศสนองพระเดชพระคุณตอคุณครูอุปชฌายอาจารยของเราอยางสูงยิ่ง
ทานสาธุชนทั้งหลาย ทานจะมีบญ
ุ วาสนานั้น ทานจะตองมีกตัญูกตเวทิตาธรรม คน
ที่ไรกตัญูกตเวทิตาธรรมจะไรบุญวาสนา จะไรที่อยูอาศัย จะซัดเซพเนจรไปไหนติดขัด
หญาคามาเราอยาของ เราเปนพี่นองกันอยาคา ชีวิตนีจ้ ะปลอดภัยไมมีอนั ตราย
ตอนที่ทานพระครูสมพร และทานผูอํานวยการละเอียด ไปแจงขาววา ถึงวันคลายวัน
เกิดของแมครูอีกแลวนัน้ อาตมาไมวาง คิดวามาไมได แตพอนึกยอนอดีตขึ้นมาก็ตองตัดงาน
มา เพราะเราผูกพันกันมากอนตั้งแตในอดีตชาติ ก็ตอ งผูกพันกันตอไป ดวยเกิดเมตตา เกิด
ความเห็นใจ...
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ในสมัยพระพุทธเจาไมมีธรรมาสนเทศน เมื่อพระพุทธเจาทานเสด็จไปพบคนใดที่ควร
จะสอน ถึงเจอคนเดียวทานก็สอน เจอผัวสอนผัว เจอเมียสอนเมีย เจอลูกสอนลูก เจอ
ตรงไหน สอนตรงนั้น
ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ
เชา เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว
สายณฺเห ธมฺมเทสนํ
บาย แสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆ
ปโทเส ภิกฺขโอวาทํ
ค่ํา ประทานพระโอวาทแกภิกษุสงฆ
อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหนํ
เที่ยงคืน ทรงแกปญหาเทวดา
ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ
ย่ํารุง ทรงตรวจดูสัตวโลก
อยางเชนตอนเชา ไปโปรดสัตวถือบาตรไปเจอก็สอนเลย พระพุทธเจาบิณฑบาต
โปรดสัตว ปุพฺพณฺเห ปณฑปาตฺจ พอไปเจอโยมทะเลาะกัน โยมเอยอยาทะเลาะกัน มัน
เปนอัปมงคล สรางความไมดีใหกับลูก ทําไมถูกใหกับหลาน รักไมถูกวิธี ทําความไมดีใหลูกดู
นี่บิณฑบาตโปรดสัตว ไมใชไปขอขาวขอแกงเขากินนะ อยาดูถูกพระ แตตอไปพระอาจจะ
เปนขอทานก็ได เชนอาจจะไปเคาะประตูบานโยม บอกวาพระมาแลว โยมก็ใหลูกสาวออกไป
บอกวา หลวงตานั่งคอยที่รานกาแฟกอน ดูหนังสือพิมพ กินกาแฟไปกอน ขาวยังไมสุก
ขอเนนวาทานอยาทะเลาะกัน ถาทานทะเลาะกันลูกทานจะเอาดีไมได อยาตีกัน อยา
เลนการพนัน อยามั่วอบายมุขหาแตความสนุก “ขอใหมุงความเสียสละ ลดละความเห็น
แกตัว อยามั่วอบายมุข อยาหาแตความสนุก จงสรางความสงบสุขใหแกครอบครัว”
อีกตัวอยางหนึ่ง ไปถึงเห็นเขาจะฆากันแลว เพราะแยงน้ํากัน ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ
พระพุทธเจาทรงทราบตัง้ แตตี ๔ เล็งญาณไวกอนแลววา จะตองไปโปรดสองพวกนี้เปนพี่
นองกัน แยงน้ํากันเพราะน้ําไมมีจะเขานา พระพุทธเจาจึงไดตรัสไปวา ขอถามทานทั้งหลาย
โปรดพิจารณาวา น้ํากับชีวติ ของทานอยางไหนมีคามากกวากัน ในที่สุดพระพุทธเจาก็แสดง
ธรรม “พี่นอ งที่รัก ถาทานมาฆากันตายเชนนี้ แลวน้าํ จะไปไหน ไมมีเปนของใครเลย
หรือ เมตตาอยาฆากัน โปรดฆากิเลสของทาน ทานโลภมาก ทานโกรธ อยากไดน้ําใช
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ไหม ถาทานฆากันตาย ลูกเมียของทานจะอยูกับใคร ถาทานคิดวาชีวิตมีคา ก็เอาน้ํา
มาแบงกัน ทานจะเห็นดวยไหม” ทุกคนเห็นดวยกับเหตุผล จึงเอาน้ําแบงกัน พระพุทธเจา
จึงอนุโมทนาสาธุการ
คนเราควรจะสามัคคีกัน ไมแตกหมูไ มแตกคณะกัน สามีภรรยาก็รักกัน ลูกก็ผูกพัน
กับพอแม พอแมก็ผูกพันกับลูก ญาติตอ ญาติ พี่นอ งตอพี่นอง ครูอาจารยตอศิษยรักกันเปน
มิตรดังที่กลาวแลว
กันอยูที่แม แกอยูที่พอ กออยูที่ลูก ปลูกอยูที่ครู ความรูอยูที่ศิษย จะไดเปน
มิตรกัน
ถาพอแมไมดี ลูกจะกอเรื่องใหพอแมตองเดือดรอนตลอดชีวติ โยมที่เปนพอแม ถาลูก
กินเหลาเมาสุรา เลนการพนัน ติดยาเสพติด โยมจะเสียใจตลอดชีวิต ถาโยมดีมีปญญาจะ
สรางลูกไดดี
มีหลักฐานวา กอนพระพุทธเจาเสด็จออกบรรพชา พระองคทรงสําเร็จ ๑๘ ศาสตร*
แลว ถาเปรียบกับปจจุบนั นี้ก็คงจะถือไดวาทานได ๑๘ ดอกเตอรแลว
๑๘ ศาสตร หมายถึง วิชาความรูตาง ๆ ซึ่งไดมีการเรียนการสอนกันมาตั้งแตสมัย
พุทธกาล เรียกวา ศิลปศาสตร ไดแก
๑.
ความรูทั่วไป (สูติ)
๒.
ความรูกฎธรรมเนียม (สัมมติ)
๓.
คํานวณ (สังขยา)
๔.
การชางการยนตร (โยคยันตร)
๕.
นิติศาสตร (นีติ)
๖.
ความรูการอันใหเกิดมงคล (วิเสสิกา)
๗. วิชารองรํา (คันธัพพา)
๘.
วิชาบริหารรางกาย (คณิกา)
๙.
วิชายิงธนู (ธนุพเพธา)
๑๐. โบราณคดี (ปุราณา)
๑๑. วิชาแพทย (ติกิจฉา)
๑๒. ตํานานหรือประวัติศาสตร (อิติหาสา)
๑๓. ดาราศาสตร (โชติ)
๑๔. ตําราพิชัยสงคราม (มายา)
๑๕. การประพันธ (ฉันทสา)
๑๖. วิชาพูด (เกตุ)
๑๗. วิชามนต (มันตา)
๑๘. วิชาไวยากรณ (สัททา)
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เหตุที่เสด็จออกบรรพชาก็เพื่อตองการเรียนวิชาที่ไมมีครูสอน คือ
๑. วิชาแกไขปญหาชีวิต
๒. วิชาแกทุกข
๓. วิชาบํารุงความสุขใหแกชาวโลก
ที่พระพุทธเจาไปบวชนัน้ ตองการไปศึกษา ใชเวลาถึง ๖ ป เมื่อบวชแลว พอถึงเวลา
เสวยพระกระยาหาร จึงไดตําราจริง เพราะอยูในพระราชวังจะเสวยพระกระยาหารอยางไรก็
ไดทุกอยาง แตออกบรรพชาแลวนั้น มีแตขาวก็แดง แกงก็เค็ม เจาชายสิทธัตถะ หรือ จะ
เต็มใจกลืน พระองคกท็ รงพิจารณา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฑ
ฺ ปาตํ ปฏิเสวามิฯ กอนเหมือน
โยมมาบวชเนกขัมมะ ก็ตองพิจารณาอาหารกอน อยารับประทานมากจนเกินไป อยาใหนอย
จนเกินไป ดูอาหารอยาใหแสลง อาหารใหเปนประโยชนตอ รางกาย เมื่อโยมมาบวชเนกขัม
มะ ก็ฝากชีวิตไวกับสํานักปฏิบัติธรรมสวนแกว ถาสํานักสวนแกวมีอะไรใหรับประทานก็
รับประทานอยางนั้น ไมตองไปคิดวาจะไปกินตามใจตัวเองเหมือนกับอยูที่บาน บัดนี้เราเปน
นักบวชแลว ใหถืออยางนั้น โยมผูหญิงก็ถือได บวชเนกขัมมะ บวชดวยไตรสิกขา ๓ คือ ศีล
สมาธิ ปญญา พระบวชแตกตางจากโยมดวยพระวินัยมาในพระปาฏิโมกข ถาพระบวชในพระ
วินัยมาในพระปาฏิโมกขแตไมมีไตรสิกขา ๓ ก็ไรความหมาย บวช ๗ วัน ๑๕ วัน แลวสึก นะ
ก็ไมรู โมก็ไมเห็น นี่ทําลายสังคม โยมผูหญิงก็บวชเนกขัมมะใหผูมีพระคุณ อยางต่ําก็ใหแทน
คาขาวปอนน้ํานมแมได ไมจําเปนตองเปนผูชาย เปนผูหญิงก็บวชใหแกแมได มีหลักฐานวา
พุทธะ เปนไดทั้งหญิงและชาย โยมก็เปนพระอริยสาวกได เปนพุทธบริษัท เปนสหธรรมิกได
หญิงก็มีความสําเร็จเหมือนกันกับชาย มีสิทธิเทากันกับชาย จึงเรียกวา พุทธะ
ขอเจริญพรตอไปวา โยมเปนผูหญิงถามาปฏิบัตไิ ดบุญเยอะ บวชในวาระคลายวันเกิด
ของแม ครูบาอาจารยของเรา สนองพระเดชพระคุณทานทีท่ านสอนใหเราเปนคนดี สอนให
เราตัดสิ่งที่เลวรายออกจากตัวไป เรานึกถึงพระเดชพระคุณทาน เราก็มาสรางความดีใหทาน
ดังที่ทานเห็นกันอยูทุกวันนี้ นี่แหละความดีของทาน
ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เรามาบวชกันแคนจี้ ะไดอะไรบาง พระพุทธเจาตองใช
เวลานานถึง ๖ ป กวาจะไดตํารามาใหเรา ทรงไปคนตําราไปศึกษาดวยตนเอง ทนทุกข
ทรมานอดอาหารเหลือแตกระดูก แลวก็ยังไมสําเร็จ พิณ ๓ สาย เปนทีส่ ังหรณจิต ตึงก็ขาด
หยอนก็ไมเพราะ มัชฌิมาปานกลางไพเราะเพราะมาก เหมือนอยางโยมพูดเสียงใหญเสียงสูง
ไมเพราะเลย
เสียงปานกลางขึ้นลงตามระเบียบแบบแผนจะเพราะมากและเสียงจะดีดวย
พระพุทธเจาทรงศึกษากับ อาฬารดาบส และ อุททกดาบส อยูเปนเวลานานก็ไมสําเร็จ พระ
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อาจารยทั้งสองไดฌานสมาบัติ เหาะเหินเดินอากาศได ดําดินก็ได แตไมสําเร็จ แต
พระพุทธเจาทรงเพงในการพนทุกข การใดฌานสมาบัติดําดินไดเปนการสรางทุกข สรางให
กิเลสเพิ่มขึ้น ไมเปนการกําจัดความชัว่ ออกจากตัวได พระองคจึงไดลาอาจารยทั้งสอง
เดินทางตอไป อาจารยทั้งสองก็กราบทูลวา เราไดแคฌานสมาบัติ โลกียฌาน ไมสามารถจะ
ไปถึงโลกุตตรฌานได ยังหาตํารานั้นไมพบ ถาเจาชายไดสําเร็จมรรคผลที่ใด ขอไดมาโปรด
ขาพเจาดวย พระองคก็เดินทางตอไป อดอาหารก็ไมสําเร็จ กลับมาเสวยพระกระยาหารเพื่อ
บริหารจิตใหเขมแข็งและอดทน จะบริหารกายอยางเดียวไมได ปญจวัคคียทั้ง ๕ ที่ติดตามมา
ตอนบวชเห็นวา พระองคไมสันโดษเหมือนแตกอนมา จึงหนีไป “คนสําเร็จตองคนเดียว
พัฒนาตองสองขึ้นไป” ในที่สุดพระองคก็เสวยพระยาหารบริหารจิตใหเขมแข็งและอดทน
แลว เพื่อจะไดตอสูกับอุปสรรคที่จะมาขางหนาตอไป จนกระทั่งวันโกนกอนวันวิสาขบูชา ได
ไปนั่งอยูริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ใตตน ไทรใหญ ครั้งนั้นนางสุชาดา ไดบนกับเทวดาดวยขาว
มธุปายาส จะแกบนก็นาํ ขาวมธุปายาสใสถาดทองคําไปทีต่ นไทร เห็นพระพุทธเจานั่งอยูนึก
วาเทวดาจึงนอมถวายทาน พอเสวยเสร็จลอยถาดทองคําลงในแมน้ําเนรัญชรา อธิษฐาน “ถา
เราจะสําเร็จพระโพธิญาณในวันนี้ ขอใหถาดจงลอยทวนน้ํา”
ขอเจริญพรตอไปวา เจาชายสิทธัตถะ ไดธรรมะแลว คือ
๑. ธรรมชาติ
๒. เหตุผล
๓. กฎแหงกรรม
๔. ความฝนใจ
ถาฝนใจไมได ดีไมได ถาโยมตามใจตัว นอนตืน่ สาย พอตี ๔ นาฬิกาดังกริ๊ง กดมัน
ไวอยาใหมันดัง แลวก็นอนตอ อยางนี้เรียกวาตามใจจะดีไมไดแนนอน นี่เรามาบวชเนกขัมม
ปฏิบัติ อยาตามใจตัว “ตามใจตัว เพราะกลัวลําบาก ความยากจะเกิดขึ้นโดยไมรูตัว”
แตแมครูนี่ไมเคยตามใจตัว ตอนมาก็ปฏิญาณกับตนกรางที่มีเทวดาวา ขาพเจาจะตอง
พยายามตอไป ขาพเจาจะตอสูตอ ไป ทานอธิษฐานไวจึงไดสําเร็จมาอยางนี้ แลวทาน
อธิษฐานอีกวาอุปสรรคเปนครู ศัตรูเปนยากําลัง ตองแกไขปญหาดวยตนเอง แกปญหา คือ
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
สรุปไดความวา ทานเคยใหทุกอยางแกลูกศิษยทุกประการ โดยไมอยากจะไดอะไร
ของใครเลย ไมเคยไปเบียดเบียนใคร ทานจึงไดรุงโรจนมาจนทุกวันนี้ ทานสรางความดีอยาง
นี้ เบื้องบนพระอินทรมาชวย เบื้องต่ํารอนถึงพญานาคพนน้ําขึ้นมาให จนสวนแกวกลายเปน
สวนสารพัดนึก
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หลังจากทรงลอยถาดทองของนางสุชาดาแลว พระพุทธเจาก็เสด็จขามแมน้ําเนรัญ
ชรา พอตกบายก็เสด็จไปสูโคนตนโพธิ์ ประทับบนหญากุสะ ที่โสตถิยพราหมณถวาย ๘ กํา
มือ แลวพระพุทธเจาทรงอธิษฐานวา
“แมเลือดเนื้อจะเหือดแหงไปก็ยอมตาย”
พระพุทธเจายอมตายบนหญากุสะ (หญากุสะ พวกเรามักเขาใจวาหญาคา แตไมใช หญากุสะ
คือหญาใบแหลมอยูที่อินเดีย) แมครูหวานใจก็เชนเดียวกัน ยอมตายที่สวนแกวไมยอมกลับ
บาน แมพวกวัดปากน้ําจะมาเชิญใหกลับก็ไมยอมกลับวัดปากน้ําดวย
เสร็จแลวพระพุทธเจาก็ไดสําเร็จมรรคผลสัมโพธิญาณ เดินทางไปโปรดปญจวัคคียทั้ง
๕ อัญญาโกณฑัญญะไดสําเร็จดวยพระธัมมจักรฯ ก็คือที่เราปฏิบัติมรรคมีองค ๘ ศีล สมาธิ
ปญญา อยูดวยความไมประมาท แลวเสด็จไปโปรดพุทธมาดา (เมื่อพระพุทธเจาประสูติ ๗
วัน พุทธมารดาสวรรคต แลวไปเกิดเปนเทพบุตร เปนผูชาย บนสวรรคชั้นดุสิต พระพุทธ
มารดาของพระพุทธเจาของเรานั้นไดเสวยพระชาติมาหลายชาติ) พระพุทธเจาเสด็จไปโปรด
พุทธมารดาที่สวรรคชนั้ ดาวดึงสตลอดไตรมาส (สามเดือน) ในพรรษาที่ ๗ ของพระพุทธองค
ดวยพระอภิธรรม ๗ คัมภีร คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
อาตมาจะเลาถึงอดีตวาทําไมพระภิกษุจรัญถึงไดมาบวชจนอายุ ๗๐ ป โดยไมไดตั้งใจ
บวช และตอนบวชก็เกลียดพระที่สุดดวย
ตอนอาตมาเปนเด็กไปเรียนหนังสืออยูในกรุงเทพฯ ที่บางแวก ฝงธนบุรี เรียนวิชา
ดนตรีกับหลวงธารา ที่ตรี ะนาดถวายใหพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๖ ทรงโขน มีพระหลวงตาองค
หนึ่งกินยาฝน ตอนกเขา กินขาวค่ํา อยูที่วัดโตนด
“หลวงตา ผมไมศรัทธาทาน ทานกินฝน”
หลวงตาตอบวา “กูไมเอาสตางคโคตรพอโคตรแมมึงมากินหรือ มึงลูกใครหวา มาวา
พระวาเจา กูเอาสตางคมึงมากินหรือ มึงถึงไดเดือดรอน”
ทานเลี้ยงนกเขาไว แลวก็กินขาวค่าํ เลนเรือยาวดวย
วันหนึ่งอาตมาไปนอนหลับอยูที่ศาลา เพื่อนหนีไปหมดแลวไมยอมปลุก พอหลวงตา
มาเห็นเขาก็พาเด็กมาซอมมาตีเรา เราก็กระโดดไปที่แพทาหนาวัดโตนด ลูกศิษยมันชักมีด
จะแทง พอดีคนจีนชือ่ ตาหมั่น พายเรือมาเจอก็รองวา “พระเวย อยาเอาเด็กมาทะเลาะ
กัน” พระก็หนีกันไป อาตมาจึงรอดตาย
คนจีนคนนัน้ ก็พาไปบานเขาเปนกระทอมหลังเล็กนิดเดียว อยูที่สวนบานออย ยากจน
เปนคนจีนแซตั้ง เตี่ยเปนคนจีนแคะ แมเปนจีนแตจิ๋ว บานนี้มีลูกสาวเยอะ ลูกเขาก็คือคุณ
สุนีย รายแมทองใบ ที่ขายทองอยูสะพานควาย ตาแปะหมั่นที่ชวยเราไว แกเปนหมอกวาดยา
จีน ไมเอาเงิน แกเอามะพราวไปแลกขาวมากิน ไมหวงกันกินนี่แหละดีมาก อาตมาจดจําไว
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ลูก ๘ คนเปนคนขายทองหมด เตี่ย แมใหทานไมหวังผลตอบแทน อาตมาอยูกับหลวงพอสด
วัดปากน้ํามาเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๓ ก็ไดตําราวา “ยิ่งใหยิ่งได เราไมหวง เราไมอด หมดมา
เรื่อย ๆ ของกินแบงกันกินแบงกันใช ไมใหกินมันจะเนา เรื่องเกาไมเลามันจะลืม” มี
พระพายเรือมา เดี๋ยวพายขึ้น เดี๋ยวพายลอง เปนพระวัดโตนด ตาแปะบอกวา ลื้อมาชอบลูก
สาวอั๊วใชมั๊ย ถาชอบก็ขนึ้ มาเลย อยาพายไปพายมามันนาเกลียด พระหนีไป ไมมาอีกเลย
ในเวลาตอมาลูกสาวกลายเปนเศรษฐีขายทองหมดทั้ง ๘ คน อานิสงสที่พอ เขาใหทาน ใครมา
เรียกกินขาว และใสบาตรไมขาด เวลาพระพายเรือมา พระก็จับบาตร ตาหมั่นก็เอาอาหารใส
แตสายตาของพระมองไปบนเรือนมองดูลูกสาว แลวพระชอบมาบิณฑบาตแตบานนี้ บานอื่น
ก็ไมคอยจะไป
พี่สาวอาตมาคนหนึ่ง ลูกของปา ปามีสามีเปนคนจีน มีลูกสาว ๓ คน ลูกสาวคนโตรัก
อาตมาไปไหนก็ไปดวยกัน เมื่อเปนเด็ก จมูกก็โดง รูปรางก็สวย มีคนชื่อตาผินมาชอบ เขา
จมูกบี้ พี่สาวก็สาดน้ําไปแลวดา บอกพี่อยาไปดาเขา พี่สาวบอกวา “กูไมชอบ มาตื๊อกู กูไม
เอา กูเกลียดคนจมูกบี”้ ในที่สุดอาตมาไดมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ พี่สาวมีสามี มีลกู สาว ๒
คน ลูกสาวจมูกบี้หมดทั้ง ๒ คน ตอนนี้ยังอยูไปดูได ทั้งที่พอก็จมูกโดง แมก็จมูกโดง
ในที่สุดอาตมาก็ไมยอมบวช แมบอกวาใหบวชสักพรรษาหนึ่ง ตอมาก็จะสึกเมื่อได
พรรษาแลว พอไดกฐินแลวก็บอกกับสมภารวาจะขอลาสิกขา ผมไมไดตั้งใจไมมีศรัทธามา
บวช อาตมาทองนวโกวาท ทองหนังสือไดหมดบวชกันทั้งหมด ๘ องค องคที่ ๑ ถึง ๗ บอก
วาเขาจะบวชหลายพรรษายังไมตองรีบทองหนังสือ แตเราบวชพรรษาเดียวตองทองหมด
เจ็ดตํานานไดตั้งแตเปนเด็ก เพราะไปทําปพาทยตามวัด พระทานสวดจําไดหมด แตมาเสีย
นิสัยตอนไปเกลียดพระ บวชแลวก็จะสึก ก็เตรียมเสร็จเรียบรอย สมภารก็บอกวาใหมาเร็ว ๆ
ทานจะรีบไปงาน จะสึกก็รีบมา มันเกิดอาการงวงนอนอยางที่ไมเคยเปนเลย แลวก็มีเสียง
ประหลาดดังขึ้น “พระคุณเจาจะสึกก็ไมเปนไร นโม ไดหรือยัง? นโม ยังไมไดอยาเพิ่ง
สึก” เอะ ก็นึกวา นโม ตัสสะฯ ไดมาตั้งแตเปนเด็กนักเรียน ก็นึกไดวายายเคยสั่งไววา ถา
ใครบวช ถาอารมณไมดี อยาสึก ถาสึกจะเปนบา เราก็จํายายไววาถาตอนนี้สึก เปนบาแน
กลุมใจจังสึกไมไดแน ก็ไปบอกสมภารวานิมนตไปงานกอนเถิดครับ ตอนนี้ยังไมสบายใจตอง
ใหสบายใจกอน
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