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อาตมาภาพไดรับอาราธนาจากมูลนิธิ ถาวร จิตตถาวโร - วงศมาลัย ใหมาแสดงธรรม
กัณฑ พิเศษ ในวันนี้ วันนี้พิเศษหลายอยาง พิเศษทีเ่ ราควรจะคิด วันนีเ้ ปนวันคลายวันพระ
ราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ควรจะคิดดวยเปนพิเศษ
เชนเดียวกัน อาตมาดีใจมาก ปวยอาพาธก็ตอง เพราะเหตุใด ศาลาพระราชศรัทธา สรางมี
ประโยชนตอพุทธศาสนิก เราจะพูดกันงาย ๆ เขาใจกันดีๆ คือหลวงพอ เจาคุณถาวร ถาวโร
วงศมาลัย ทานเปนพระสงฆทรงศีลาจารวัตร ตามรอยบาทของพระพุทธเจา ทานสราง
กิจกรรมของพระสงฆเปนประโยชนตอประชาชน ไมใชนอย ทั้งๆที่ทานเรียนใหทราบวายังอยู
ในการ ปวยไขหรืออาพาธบางเล็กนอย ทานก็ตองทํางานทุกๆ อยาง สรางวัด สรางคน สราง
ดลบันดาล สรางพัฒนาจิต สรางชีวติ ของมนุษย ใหกลับรายกลายเปนดี ใหมีปญญา สราง
ถึงอเมริกาเปนตน อาตมาดีใจมากที่พระเดชพระคุณที่เรียกกันใหคนรูจักกัน ก็คือหลวงพอ
ถาวรเปนที่รจู ักกันทั้งในประเทศและตางประเทศ รูจักขอที่วาทานสรางคน ชวยเหลือใน
กิจกรรม ของพระสงฆ ทั้งมูลนิธิยังไมพอ เก็บขาว ขาวนาเกลือ ขาวนาดี มีปญญา ทั้ง
กุลบุตรธิดา ใหเขาสู มุงหมายของจุดที่เปนกุศล ทั้งนี้อาตมาไมสบายก็ตองมา ตองมาชวยกัน
ชวยสนับสนุนพระเดี๋ยวนีห้ ายาก สรางวัดถึง สามวัด แตไมใชวัตถุ ทานสรางวัตถุธรรม สราง
อารมณคน พัฒนาจิตคน ใหเขาสูกศุ ลดังจะชี้แจงดังตอไปนี้
จะนอมนึกระลึกถึงสมเด็จพระพุทธเจา ตามรอยพระบาทของพระองคนั้น ดําเนินงาน
การศาสนาประการใด วันนี้จะชี้แจงใหโยมเขาใจซักเล็กนอย ที่ไมเคยเขาใจจะพูดดวยเรื่อง
หญาปากคอกที่เราลืมกันไปแลว ทีเ่ ราไปหาหญากลางทุง หญาปากคอกที่เราจะออกจากบาน
ควรจะมีอะไรบางควรจะยึดถืออะไรเปนขอหลักปฏิบัติขอวัตรบาง เราก็ไมทราบ ไปทราบ
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อยากจะไปสวรรคเลย อยากจะไปนิพพานเลย แตสรณะที่พงึ่ ในชีวิตไมมี ทีจ่ ะตอไปถึงสวรรค
ได ตอไปถึงนิพพานได แคคําวาสมบัติของเราทีเ่ กิดมายากมาก หามาดวยความยาก มาดวย
ความลําบากยากเขน ลําเข็ญ ใจ ยังไมโอกาสรักษาความเปนมนุษยไวได
กิจโฉ มนุสปริลาโภ การเกิดเปนมนุษยแสนจะยากแลว ทําไมถึง ทํามักงายมักไดกัน
กิจโฉ มนุสปริลาโภ พระพุทธเจาสอน เกิดมายากไหม เกิดมาลําบากไหม โยมทุกคนโปรด
พิจารณาเดี๋ยวนี้ เกิดยาก เกิดมาไมใชงาย ถาเราจิตไมโปรงใส ใจไมสะอาด ตองไปเกิดบาน
ไหน ไปเกิดที่บานสกปรก เราเกิดมาจากนรกแนนอน เรามีความสะอาด มีบุญกุศลมาจากชาติ
ปางกอน บานไหนเขาสะอาดเราตองไปเกิดบานนั้นแน คือนักปราชญ ราชกวีมีปญญา
บานไหนสกปรกสัตวนรกมาเกิด เถียงพอเพียงแม ตั้งแตหลัง ๒๕ ศตวรรษ ขอเจริญพรไมใช
พูดเลนสัตวนรกมาเกิด กอน ๒๕ ศตวรรษ ๒๕๐๐ คนดีมากเหลือเกิน เคารพผูใหญ ออนนอม
ถอมตนตลอดรายการ ๒๕ ศตวรรษ คนกระดาง คางแข็ง ปากกลาขาแข็งเถียงพอเถียงแมคํา
ไมตกฟาก มาจากนรก บางคนเขาบอกวาคนมาเกิดมากมายมาจากไหน ก็มาจากนรกเปน
หมื่นป แลวก็มาเกิด หลัง ๒๕ ศตวรรษแลว นัน้ หาความเจริญรุงเรืองในชีวิตจิตใจไมไดเลย
พี่นองยังทะเลาะกัน พี่นอ งยังโกงกัน และจะเอาอะไรเปนดีได ในสมัยโบราณกาลนั้น พี่นอง
เขาไมทะเลาะกัน พี่ตองชวยนอง นองตองชวยพี่ สรางความดีใหพอแม ตออายุใหพอแมยืน
ยาว เดี๋ยวนีล้ ูกหลานยุคใหมไมมีการตออายุใหพอแมเลย ทําใหพอแมตองอายุสั้น เพราะเหตุ
ใด ออกไตเติ้ลใหทานฟงกอน ทําลายพอแมใหอายุสั้นคือ พี่นองทะเลาะกันแยงสมบัติกัน ยุค
ใหมสมัยใหม ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทั้งหลาย โปรดพิจารณา ตัวเอง วา กิจโฉ มนุษปริภาโร
เราเกิดแสนจะยาก ดวยความลําบาก ทําไมมักงายมักได กันเหลือเกิน พี่นองทะเลาะกัน พอ
แมกเ็ สียใจ ยุคใหมสมัยนี้เปนเชนนัน้ ทั่วไป ใครจะเถียงไมได บานตระกูลวงศที่จะรักสามัคคี
สรางความดีรวมกันใหพอแมแสนจะยาก แสนจะลําบากมาก นาเสียดาย เกิดเปนมนุษย
นาจะรักษาสมบัติมนุษยได ญาติโยมผูชายที่รกั ทั้งหลายเอยที่โยมไปบวช กันนะ อยากจะ
เจริญพรถามวา คูกรรมวาจา ถามวามนุษยโสสิ ทานเปนมนุษยหรือเปลา ถาไมเปนบวชให
ไมได ที่นี้ปลอมมาบวชกันถึงไดยุง คนปลอมมาเปนมนุษย มาจากมนุสเดรฉาโน เลยมาบวช
กัน มนุสโส สิ อามะ ภันเต ตะพึด เพราะอะไร เพราะเขาสอนใหอามะภันเต ตองเตไปเลย
เรื่อยๆ เลยไมรูเตหรือโต นาเสียดาย ทานทั้งหลายทานคิดวาทานเปนมนุษยมายาก ทานจะ
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ไมมีเรื่องเลยนะ ทานจะรักษาสมบัติมนุษย ไวดีที่สุดแลว ไมมีใครเสียความเปนมนุษย
แนนอนที่ตรงนี้ตองเสนอแนะ ไมตองไปสวรรค แคมนุษยยังสอบตก แลวครูอาจารยสมัยนี้ ให
ไปสวรรคไดมีแปะเจี๊ยะ หรือไง ไมมีเงินก็เขาไมไดสอบไมได แลวแถมเอาเงินยัดไปนิพพานได
เหรอ แคสมบัติมนุษย เราก็ไปไมไดดังที่กลาวมาแลว
วันนี้ขออนุญาต ปาฐก นะไมไดแสดงธรรม ฟงใหสบาย นั่งมันเมื่อย นอนฟงได องคนี้
เทศน นอนฟงไดไมเปนบาป นอนเลย แตขอประทานโทษอยาหลับ ถาหลับมันเสียเวลาเทศน
เพราะไมรูเรื่อง ไมเขาใจ แตไมวาอะไร กิจฉัง มัจจา น ชีวติ ัง ญาติโยมที่รักเอย ชีวิตของเรา
ไดรอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ แสนจะยากลําบากมาก บางคนยังไมทันรองก็ตายในทองตั้ง
เยอะแยะ นาจะภูมิใจไหม ที่เรามีชวี ิตมาจนถึงบัดนี้แลว นาจะรักษาอายุไวอยาใหบกพรอง
อยาใหมันโดยลมสลาตัน อยาใหมันเปนอันตรายเสียเลย แตก็ยังรักษากันไมไดซะเลย กิจฉัง
มัจฉา น ชีวติ ัง โยมมีชวี ิตมาจนถึงบัดนี้แลว มีอะไรเปนหลัก ที่จะเปนขอคิดในวันนี้บาง ก็ขอ
ฝากญาติโยมไวเปนขอคิดเหมือนกัน
กิจฉัง ธัมมัส สวนัง การฟงธรรมก็ยาก ยากมาก คนไปช็อปปงมากกวาไปฟงธรรม
วันนี้ไดขาวก็นาเห็นใจเขา ไปเชงเมง กัน โทรไปที่วัดอัมพวันวา วันนี้ไมไดไปวัดปทุมฯ นะ ไป
เชงเมง เดีย๋ ววันนี้จะเทศนเรื่องเชงเมง ใหฟง วาเขาเชงเมงอยางไร โปรดติดตามตอภาคหลัง
ภาคผนวก และติดตามฟงวันสงกรานต ดวย เขาจะลือกันไหม ลือกันวามีวันสงกรานตไหม
จะไดไปสาดน้ําตามถนนดีไหม ดีที่สุด คือชาวพุทธ สาดน้ํารถเขาพังหมด ดีที่สุด เจริญที่สุด
กิจฉัง ธัมมัส สวนัง การฟงธรรมก็แสนจะยาก จะมาฟงก็แสนจะยาก เดี๋ยวนี้ยุดใหมสมัยนี้
เสียใจดวยสรางความดี ตองจางกัน สรางความดีตองจาง คุณโยมประธานวันนีส้ รางความดี
ตองจาง สรางความชั่วตองจางไหม แตที่นี้ดีไมตองจางมาเอง ไดขาวก็มาคนมาฟงเทศนวันนี้
รับรองรวย มหาศาล มีเงินมาก รวยมาก มีเงินนอยรวยนอย รวยน้ําใจรวยอัธยาศัย วิสัยทัศน
กวางไกล ไมใชแคหัวบันไดรวยยังพอ สวยยังพอ ดีดวยนะ ดียังไมพอ มีปญญาดวยที่มา ๕
แกปญหาได ใชได เขาสเปคเราแลว ถาแกปญหาไมไดไมเขาสเปคนี้ ไมมีไซเคิ่ล ไมเขารูปเขา
รอย นี่แหละการฟงธรรมแสนจะยาก โชคดีไดมโี อกาสมาฟงกันวันนี้ ดีกวาไปชอปปง เดี๋ยวนี้
คนไปชอปปง เยอะ แตไปฟงธรรมนอยมาก บางแหงเขียนปายเขายังไมมาเลย ตองจาง ตอง
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จางนะ ฟงธรรมะ เหมือนทิ้งบัตรเหมือนกัน ทิ้งบัตรก็ตองจาง ฟงธรรมก็ตองจาง เขาลือกันที่
บานนอก แตในกรุงเทพฯ คงไมลือ ก็ขออภัยทานผูฟงทั้งหลาย ฟงธรรมตองจาง หมดทาง
แลว จางใหสรางความดี แตความชัว่ ที่ทําทุกวันนั้น ไมตองจาง
กิจโฉ พุทธา น มุปปาโท การที่พระพุทธเจาจะมาตรัสในโลกนั้นแสนจะยาก ยาก
มาก ยากที่สุดเลย แตเราทานทั้งหลายทําไมเปนเชนนั้นเลา ถาพระพุทธเจาไมมาตรัสในโลก
โลกเราก็จะมืดมน อานาธรรอนจิต หาที่พึ่งไมไดเลย ในเมื่อเรามีที่พึ่ง คือพระพุทธเจาพระ
ธรรม พระสงฆ เชนนี้แลว ทําไมไมหาที่พึ่งซะเลา กลับไปหาที่พึ่งที่เลวราย นาเสียดายเสียใจ
เสียเงินเสียทองมากมาย ก็ยังจะไปอีก แตกย็ ังจะไป ทานทั้งหลายเชนเดียวกัน เพราะคนเรามี
นานา ชนิด ยิ่งคิดมีหลายอยางพี่นองตางปลองพีน่ องตางใจ ทองเดียวยังเหมือนกันไมได แคคู
แฝดยังเหมือนกันไมไดเลย คูแฝดโตเปนสาวทั้งคู คนพี่ไมเอาไหนเลย คนนองตั้งใจเรียน
ตะพึด เปนดอกเตอร แลวทําไมคนพี่ไมเปนดอกเตอรละ นี่ตางกันโดย กฎแหงกรรมหรือไม
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว พีน่ อง ทองเดียวกันเหมือนกันไหม จะไมเหมือนกันเลย บางคนใจดํา
เหลือเกิน เหี้ยมโหด ฆาสัตวตัวเปนใหจําตาย แตนองคนสุดทองกลับใจบุญสุนทานไปวัดไปวา
สดับพระธรรมเทศนา ตัง้ แตเล็กๆ แตพี่ชายไมเอา มีแตนินทาพระเจา เขาวัดไหนนองไปก็ดา
วา หาวาไปทําบุญใหโง แตพี่ชายเอาดีไมไดเลย จนบัดนี้ มีลูก ๕ คน ติดยาเสพติดหมดทุกคน
เลย นี่คือเรื่องจริง แตไมขอออกนามเขา และบานอยูในกรุงเทพฯ นี่ ลูกติดยาเสพติดหมดเลย
แตนองจน แตเปนดอกเตอร มีลูกเอ็นทรานซ ไปหมด เรียนหนังสือเกงมาก แตพี่ชายมีเงินมี
ทองลูกเอาดีไมไดเลย
ก็ขอเจริญพรญาติพี่นองทั้งหลายวา เงินทอง ซือ้ ความดีไมได ซื้อความสุขไมได แต
ซื้อความทุกขไดเลย เงินทองใหความสําเร็จไมได แตใหความสะดวกได ซื้อรถเบนซกี่คันก็ได
ความสําเร็จในชีวิตไมใชอยูที่การมีเงิน ทอง ก็พชี่ ายมีเงินทองมากมายกายกอง ทําไมลูกเอาดี
ไมได แตนองชอบเขาวัดทําบุญฟงเทศน ที่วัดปทุมนี้ก็มาดวย แตวันนี้ไมทราบมาดวยหรือ
เปลา ลูกดีหมดทุกคนเลย เขามาฟงเทศนทุกวันอาทิตย แตพี่ชายดาทุกวัน ฟงเทศนใหโง
นองสาวเถียงโงอยางหนูไมเปนไรโงอยางหนู ลูกเอ็นทรานซ ทุกคนเลย ฉลาดอยางคุณพี่ลูก
ติดยาเสพติดหมด เถียงวาอยางไร เพราะฉะนั้นทําบุญสุนทานนะ ไมตองจาง ความดีไมตอง
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จาง ความชัว่ ก็ไมตองจางทําเอง ทําไดอยางนาเสียดาย กฎแหงกรรม จากการกระทําของเขา
ชัดเจนมาก เขาไมพรอมที่จะสรางความดี อยาไปวาเขาเลย แตนองเขาพรอมสรางความดีได
ทุกเวลา โงแบบนองไมมีเรื่องกับใคร ลูกดีหมด ฉลาดอยางพี่ชายลูกจึงเปนดังเชนดังกลาว
เมื่อกอนนี้ตายาย ปูกับยาจะจูงลูกหลานเขาวัด เลยเด็กรุนใหมดีไมได จนหนุมแลวสาวแลวมา
วัด แมตองบอกนั่งลงซิลูก ไหวพระซะมั่ง ไมอายเขามั่งเหรอ ไมเคยไหวพระ นี่คือเรือ่ งจริงมา
กลาว ไมใชเรื่องที่มาเลากันเลนๆ มากอนปูยาตาทวดพาลูกหลานเขาวัด ไมขาด ลูกหลานก็มี
วิสัยทัศน กวางไกลติดปู ยา ตายาย ติดพอแม เจอพระยกมือไหว ออนนอมถอมตนไป ยุค
ใหมนาเห็นใจเพราะงานการมันบังคับ การเขาวัดชักนอยลง แตก็ไมมีปญหาอะไร แลวแต
นิสัยคน เขาวัดมันไมยาก งายนิดเดียว วางตั้งเยอะแยะหาเวลาวางที่ไมเปนประโยชนเลย
อาตมาจําไดตั้งแตสมัยโบราณมาแลว พระทานสอนอยาอยูวางอยาหางผูใหญ จะหลงทางได
งาย ถาคนไหนอยูวางหางผูใหญจะหลงทางงาย แนนอนแลว เด็กๆ ถาอยูวางหางผูใหญ
รับรองเสียคน ไปคบเพื่อนเลวรายเสียหายหมด พอแมไมไดดูลูกเลย ลูกเสียหายไปก็ไปโทษ
คนอื่น โทษครูอาจารย ที่สอน นาจะโทษแม แมไมดี แมบา นการเรือนเคหะศาสตร แมแบบ
แมแผนใชไมได พระพุทธเจาสอน แบบไมดี แบบมาจากแม นี่แหละเขาไมพรอมที่จะรับความ
ดี อยางไปวาเขาเลย เขาพรอมที่จะรับแตความชั่วเทานั้น คนเราจึงแตกตางกัน เปนตระกูลวงศ
แตกตางกัน โดยทองเดียวกัน พี่นองจึงเหมือนกันไมได ถึงแมลักษณาการจะเหมือนกัน แต
จิตใจหางกันไกลลิบ เลย แลวแตใครจะมีวิสัยทัศนอยางไร นองเคยเขาวัดมากับยาย แตพี่ไม
เคยมาพี่ไปกับพอ ไปเลนการพนัน ไปเขาในคลับตามเรื่อง แตนองมากับยายกับยา กลายเปน
คนดีขึ้นมาได เขาวัดไดมาปฏิบัติธรรมและฟงเทศนา จึงทําใหคุนเคยกับความดี จึงไดผูกพัน
กับความดี คือความรัก รักความดีไวในใจ จิตใจเขาจึงเปนคนดี ตรงนี้เรียกวาความรัก อีกคน
หนึ่ง ไปผูกพันกับความชั่วก็กลายไป หนามือเปนหลังมือ เลยเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็น
ความชั่วเปนความดี ชัดเจนมาก เลยกลายเปนทองเดียวกันเหมือนกันไมได ดังกลาว อันนี้
เรื่องจริง อาตมาสังเกตคนไปที่วัดทองเดียวกันเหมือนกันไมได บางทีนอ งกราบพระ พี่ยืนโด
เปนหนุมแลวไมกราบ ถามโยมไมเคยสอนลูกเหรอ โยมบอกเขาไปกับพอเขา เขาไมเคยสวด
มนตไหวพระ แตลูกคนนี้สวดมนตไหวพระทุกวัน เจอพระก็ไหว โดยไมตองบังคับมีศรัทธาในตัว
มีความดีในตัวเหมือนหมอแบตเตอรี่มีไฟในตัว เก็บไฟอยูดวย หมอแบตเตอรี่เก็บไฟไมอยูก็เลิก
เอาดีไมได
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อาตมาออกไตเติ้ลใหฟงวาหลักพุทธศาสนาใหฟง กิจโฉ พุทธา น มุปปา โท
พระพุทธเจามาตรัสในโลกแลว ๒๕๔๓ ดีที่สุดแลวแตเราก็ละเลยกัน ไมไดปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาแตประการใด กับไปถือลัทธิ ตางๆ ออกไปนอกประเด็นสังคม นอก
ประเด็นศาสนา นาเสียดายเวลาของทานเหลานัน้ ไปหลงผิดตางๆ อาตมา ไมขอใหกลาวให
กระเทือนหัวใจ แตสรางความดีตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทานไมเคยสอนใหเราทําความ
ชั่วเลย ตองการใหชาวโลกพนทุกข ตองการใหชาวโลกแกปญ
 หาชีวิต ทานพรอมแลวที่จะสอน
เราไดจึงตรัสเปนพระพุทธเจา ทานพรอม พรอมแลว แตอาตมาวาพุทธศาสนิกชนตางๆ เปน
ชาวพุทธ ก็จริง แตไมพรอม ไมพรอมที่จะรับความดีได ไมพรอมเลย พรอมอยางเดียวคือ
ความชั่วที่ชอบ อยาไปวาเขา เขาเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นความชั่วเปนความดี นีต่ รงนี้เปน
จุดสําคัญ อันหนึ่งทีเ่ รามองขามไป เลยไปโทษหาเด็กไมดี เด็กประพฤติตัวไมดี ไปโทษเด็กดา
เด็ก ตีลูก อาตมาขอเจริญพร นาจะตีแมมากกวา แมสําคัญมาก ไมไดสอนลูกใหมีนิสัยทัศน
นิสัยแปลวาแบบอยาง ไมมีแบบอยางที่ดีใหลูก ชัดเจน
อีกอันหนึ่งพอเปน ซี เกา ปนี้ไดซี ๑๐ แมเปนครูโรงเรียนมีลูกสาวคนเดียวเปนลูกโทน
อยูมัธยม ๔ ตามเขาไปเลยไมเรียนหนังสือ พอคนดี ไปตามลูกกลับมา เรียนไดเดือนเดียว
ตามไปใหม เรื่องนี้ชี้ใหเห็นวา เปนทีแ่ ม ไมใชพอ พอดีแตวาอยูไกล ไมไดอยูกับลูกรับราชการ
ซี ๙ แตแมอยูกับลูกเปนครูโรงเรียน จุดใดลูกจึงเปนเชนนี้ แมเปนครูโรงเรียน สอนที่โรงเรียน
เสร็จแลวกลับบานไมไดดูลูก เตรียมแฟมออกเลย ไปหาประกันชีวิต กลับ ๔ ทุม และไมเคย
สวดมนตไหวพระ ลูกสวดมนตก็หาวาเชย ครูเดี๋ยวนี้ก็แปลก นะ เด็กสวดมนตก็หาวาเสียเวลา
เรียน อันนีเ้ รื่องจริง ตองพูดกันหนอย ถาใครเปนครูก็ตองขอโทษ ผอ.โรงเรียนมาที่วัดอัมพวัน
เขาไมสนใจที่เอาเด็กเขาวัด เนื่องจากวาเสียเวลาเรียน มีเยอะแลว รอยละ แปดสิบ อาตมา
เสียใจดวยกับ ผอ. ครูที่ไรวิญญาณครูแลว ยุคใหม สมัยใหม เลยเด็กก็กระดางคางแข็ง และ
ก็สอนใหไหวพอแมหนเดียว ที่วัดอัมพวันเลย นีค่ รูสอนใหไหวครูหนเดียว นาจะตีความนะวา
พอแมเปนพระอรหันตของลูกไหม ถาเปนตองไหวเทา ๓ หน นีจ่ ะไปไมรอด คนที่จะชวยมี
นอยเหลือเกิน แตจะแนะนําพร่ําสอน นอยมาก และใหไหวครูหนเดียว และใหยืนไหวไดดวย
บางอยางเถียงพอแมไดเพราะพอแมไมมีเหตุผล แตตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา เถียง
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ไมได ไหวพระ พระทานก็บอกอายุวัณโณ สุขัง พลัง ไหวคนแก คนเฒา เออ เจริญสุขหลาน
ขอใหอายุมั่นขวัญยืน ขอใหเปนเจานายใหญโต เดี๋ยวนี้มีไหวไหม ไมมีแลว นี่อาตมาวาจะไป
ไมรอด หลักพระพุทธเจาใหออนนอมถอมตน ก็ขอเจริญพรใหฟงวา โยมผูชายที่รักทั้งหลาย
เอย เคยบวชไหม คูกรรมวาจาจะสวดวา ขมติ สังฆัสสะ โสภา สัญญา จะตองจดเวลาลง
อุปชฌาย จะตองจดเวลาลงวาบวชเวลาใด เพื่อตองการใหเคารพผูใหญ อาวุโส ภันเต ถาเอา
ขอนี้มาใชไมมีปญหาเลย ผูน อยตองเคารพผูใหญ ผูนอยตองกตัญูตอผูใหญ ผูใหญตองมี
เมตตาตอผูนอย และใหอภัยผูนอย ถาเปนไปไดตามหลักหลักคําสอนของ พระพุทธเจาจะไมมี
ปญหาในสังคม เพราะเชื่อฟงผูใหญ เดี๋ยวนี้ไมมีการเชื่อฟงพอแมดวย ไมเชื่อฟงผูใหญ นี่
พระพุทธเจาสอนมา ๒ พันกวาป อาวุโส ภันเต ถาโยมผูช ายเคยบวชตองรูเลย อุปชฌาย
จะตองจดเวลาบวชไว แตลืมกันไปซะแลว ลืมขอนี้กันไปเลย ผูนอยผูใหญไมตองเคารพกัน
แลว และจะไปสอนกันไมไดแลว ไมเชื่อฟง เมื่อไมเชื่อฟงกันแลวจะไปไมรอดไมปลอดภัย มีแต
เสนียดจัญไร ตลอดกาล อาตมาวาไปไมรอดแลว เทาที่สังเกตมานานแลว สังเกตที่วดั อัมพวัน
มีแตปญหามาทุกวัน คนขาดการความเคารพผูใหญ ไมมีเคารพพอแมเลย พอแมวาอะไร
เถียงอีก ดีไมดีดาอีก นี่เรื่องจริง ถาเราออนนอมถอมตน สวดมนตไหวพระ สดับพระธรรม
เทศนา เสมอ จะออนนอมถอมตน ตอทานผูใหญเสมอ ออนนอมถอมตน ปากหวานตัวออน
มือเปนหงอน นอบนอมกตัญู เชิดชูดวยระเบียบเพรียบดวยวินัย ตั้งใจศึกษา นํามาพนทุกข
เปนสุขอนันต เปนหลักสําคัญ เขาจําใสใจชัดเจน เดี๋ยวนี้ไมมอี าตมาวาครูบาอาจารย เขาไมมี
วิญญาณครูซะแลว เปนครูกาฝาก เปนครู รับจาง ถามีวิญญาณครูหนอย คิดวาลูกศิษย เปน
 ญา สอน
ลูกเปนหลาน เขาจะสอนทั้งในระบบ และสอนทั้งนอกระบบ สอนทั้งดี สอนใหมีปญ
ใหลูกหลานแกปญหา ออนนอมตอผูใหญ รับรองไปรอดทุกราย จะไมมีปญหาทะเลาะวิวาท
กัน นองก็ตองเปนนอง พีก่ ็ตองเปนพี่ สรางความดีใหพอแม เพื่อตองการใหพอแม มีอายุหมั่น
ขวัญยืนตอไป นาจะเปนเชนนัน้
แตเปนไปไมก็ไมเปนไร ดังนัน้ จึงขอสรุปใจความวา
พระพุทธเจาพรอม ที่จะสอนชาวโลก ทานมีวิชาหมดทุกอยางเปนจักรพรรดิ์ แตเราทัง้ หลาย
ผูรับฟงคําสอนของพระพุทธเจาไมพรอม ที่จะรับคือเอาดีไมได พระพุทธเจาทานก็รูเปนปจจัต
ตัง วาจะไปสอนใครกอน สําเร็จพระโพธิญาณ วาจะไปสอนใครกอน ใครพรอมกอนใครมี
อินทรียแกกลากอน ก็สอนคนนั้น ไมใชนึกจะสอนก็สอนสงเดชไป เขาไมรับมันเสียเวลามาก
พระพุทธเจาทานรูเลยวาใครจะพรอมแลว ทานจะสอนชาวโลกทานก็ตองพรอมนะ พรอม
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อยางไร ทําไมทานมาสอนชาวโลก เปนเอกอุ ในโลกไมมีใครเทาเทียมพระองค เลย ๘๐ สงไข
ประลัย แสนกัป เตรียมพรอมมาที่จะสอนประชาชนได เราก็เชนเดียวกันทําอะไรก็เตรียมให
พรอม เดี๋ยวนี้ไมมีเครื่องพรอมเลย พระพุทธเจาของเราพรอมที่จะสอนประชาชน พระองคทรง
ศึกษากอน พระพุทธเจาเนนวิชาการ ไมใชเนนหลับตาอยางที่โยมเขาผิด เนนวิชาการใหสราง
ตัวเอง ชวยตัวเองและสอนตัวเอง และพระองคทํากอน ทานจบ ๑๘ ดอกเตอร ๑๘ ศาสตร
เรียกวาเลขจักรพรรดิ์ ทําไมตองมาพูดที่นี่ดวย เพราะเรารักศาลาที่นี่ รักหลวงพอถาวร เรา
ตองมาตอทุน กลัวทุนเราจะหมด ตองเพิ่มขาวเพิ่มอาหารเพิ่มแกง เพราะลูกเราเยอะขึ้น
เมื่อกอนเราอยูกัน ๒ คน ตามประสาสามีภรรยา ก็ไมตองเพิ่มมาก พอมีลูกรักอยางแกวตา
ก็ตองเพิ่มขึ้นไปตามลําดับ ขั้นตอน สามีตองไปปลูกบาน ๓ หลัง แตบางคนไมฟงเทศน สวด
มนต อยาไปวาเขาเลย เขาไมพรอม ถาไมพรอมไมตอง ถาไมพรอมแกอยางไร ขาดตรงไหน
ก็เติมลงไป เกินตัดออกไป จะไดมีเครื่องพรอม ขาดก็ไมเติม เกินก็ไมตัด ก็ไมพรอมเสียหาย
มาก ไมไดอะไรเลย จะพรอมไดอยางไร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจากอนจะเสด็จออกบรรพชา
กอนนั้น ทานเตรียมพรอมมาแลว คือวิชาการ
วิชาการนั้นสําคัญมาก มีลูกตองใหเรียน ไมใชเรียนบาลีนะ มีวิชาทุกๆ อยางใหพอ ๑๘
ศาสตร หรือใหมีศาสตรใด ศาสตรหนึง่ ก็ได จึงเรียกวา ๓ รู ๓ ดี ๕ มีปญ
 ญา ถาทานทํา ๓ รู
๓ ดี ๕ มีปญญา ลูกทานไปรอดไดทุกคน นี่คือวิชาความรูอะไร ทุกคนก็ไมทราบ แตก็ไม
กลาว พระพุทธเจาเนนวิชาการ โยมที่เปนบิดามารดา เตรียมพรอมใหลูกเรียนหนังสือ ถาลูก
หลายคน ใหเปนแพทย ซักคน เถอะ เปนครูซักคน เปนกุศลมาก เปนแพทยรักษาเขาใหหาย
โรคภัย เปนครูสอนใหเขามีวิชาความรู เปนรัฐมนตรี เปนนายก สอนวิชาที่เขาชอบจะเปน
ความรูเปนกุศล กตัญูกตเวทิตาธรรม ไมมีใครทํารายหมอแพทย ครูวิชาการ ตรงนี้เปนเรื่อง
สําคัญ พระพุทธเจาไมใชไปนั่งหลับตาแลวมาสอน ไมใชนะ ทานเรียนมาพรอม ในสมัย
เจาชายสิตธัตถะ ทานทรงไดรับการศึกษาเปนอยางดี จากอาจารย ที่มี่ชอื่ เสียง วิชาทีท่ านทรง
ศึกษา เปนศิลปศาสตร ๑๘ สาขา โยมจะไดกันจํา นี่คือจักรพรรดิ ถาใครมี ๑๘ ศาสตรได ก็
เปนจักรพรรดิ พรอมที่จะสอนดานวิชาการ ถาเปนชาวพุทธตองเรียนบาลีไปดวย วิชาที่หนึ่ง
คือ
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๑. ยุทธศาสตร เจาชายเรียนมาจบ วิชายุทธศาสตร คือ วิชานักรบ
๒. รัฐศาสตร เปนวิชาการปกครอง
๓. นิติศาสตรวิชากฎหมายและจารีตประเพณีตางๆ
๔. พานิชศาสตร วิชาการคาทุกชนิด
๕. อักษรศาสตร แปลวาวิชาวรรณคดี ภาษาทุกอยาง
๖. นิรุตติศาสตร วิชาภาษาทั้งหลายของตนและชนชาติ ที่เกี่ยวของกันเรียนหมด ๗.
คณิตศาสตร วิชาคํานวณ
๘. โชติยศาสตรวิชาดูดวงดาว เราจะเห็นไดวาพระมหากษัตริย ดูดวงดาวเกงทุก
องค อยางเชนรัชการที่ ๔ เปนโหราศาสตร
๙. ภูมิศาสตร วิชาดูแผนที่ ของประเทศตางๆ
๑๐. โหราศาสตร ตองรูดวย มันอยูใ นศิลปศาสตร วิชาโหรรูจากพยากรณเหตุ
การณ ตางๆ
๑๑. เวชศาสตร วิชาแพทย เรียนหมด
๑๒. วิชาวาดวยเหตุผล
๑๓. สัตวา
๑๔. วิชาสัตวศาสตร วิชาดูลักษณะสัตว และดูเสียงสัตว วาดีหือรายประการใด
ไมใชสตั วแพทยดีด โยคะศาสตรนี่แหนะคือวิชาชางกล เรียนหมด
๑๕. วิชาศาสนศาสตร ศาสนาทุกศาสนาเรียนมาหมด ไมใชเรียนเฉพาะพุทธ
๑๖. มายาศาสตร เปนวิชากลอุบายหรือตําหรับพิชัยสงคราม เปนกลวิธีกลอุบาท ๑๗.
คันทันประสาท วิชารองรํา หรือนาฏศาสตร หรือดนตรี หรือดุริยางค
๑๘. ฉันทศาสตร เปนวิชาประพันธบทกลอน
๑๙.
ขอเจริญพรวา เจาชาย สิตธัตถะ เรียนจบทุกอยาง จนไมมีทีเรียนแลว ทีต่ ักศิลาก็ไมมี
ใหเรียน ครูอาจารยก็ไมมีอะไรสอน เรียนจบ ๑๘ ศาสตร แลวถาลูกพระมหากษัตริย พระองค
ใดไดเรียนจบ ใหตั้งเปนจักรพรรดิ พราหมณทํานายตอนทีป่ ระสูติ วาถาเปนฆราวาส จะได
เปนจักรพรรดิ เกงในสมัยนั้น ถาออกบวชจะไดเปนพระพุทธเจา นี่แสดงวาพระพุทธเจาของ
เรานี้จบหลักวิชา ไมมีใครตําหนิพระพุทธเจาจบครบทุกวิชา จนสอนได แตเหตุใดเลา
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พระพุทธเจา จึงตองเสด็จบรรพชาดวย ยังมีอีกวิชาที่ไมมีครูสอนหาครูสอนไมไดเลย วิชานั้นคือ
วิชาแกปญหา วิชาแกทกุ ข วิชาทีจ่ ะสรางความสุขใหแกชีวิตนี้ ไมมีครูสอน ตองศึกษาเอง
แตจากคําวาบรรพชาของพระองคนั้นไมใชวาจะหนีลูกหนีเมีย ตัดชองนอยเฉพาะตัว ทานไป
ศึกษามาจนจบครบ ทานจึงกลับมาโปรดภรรยา โปรดลูก โปรดพระบิดา โปรดพระมารดา
โปรดพระประยูรญาติ โปรดประชาชนทั่วไป พรอมที่จะสอนทุกประการแตเปนที่นาเสียดาย ที่
ทั้ง ๒ วิชา คือ ศิลปะศาสตรกับแกปญหาชีวิตเรากลับไปทิ้งเสียหมดเลย มีลูกก็ไมใหเรียน ไม
สนใจที่จะใหลูกเรียน อาตมาวาไมยากเลยทีจ่ ะใหลูกเรียนหนังสือนี้ ปลูกนิสัยลูกตั้งแตเล็กๆ ให
สวดมนต สวดพาหุงมหากา ดนตรีไทยสําคัญมาก ทําใหอารมณดี ทําใหปญญาดี ทําใหคิด
ดี ทําใหแกปญหาได รูโดยปจจัตตัง ที่พระพุทธเจาทรงบรรพชา ก็ทรงตองการวิชานี้ เอามา
สอนญาติโยม มีทั้งปริยัติศาสนา ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธศาสนา มีครบ เหลือ ๒ คันถธุระ
วิปสสนาธุระ พรอมที่จะสอน ที่วาเพิ่มมาอีก ๑ คือ อะไร ปฏิเวธ แปลวาอานิสงสของ
การศึกษาเลาเรียน เสียดายที่เราไมเขาใจแลวเอาไปทิ้ง ทั้งหมด ไมใชหมายความวา เรามีลูก
ชายลูกสาวใหไปเรียนบาลีทั้งหมด แตจําเปนก็ตอ งเรียน ถาเราเปนชาวพุทธ อยางเชนสมเด็จ
พระเทพฯ ทานก็รูบาลี แปลบาลีก็ได เลนดนตรีก็ได รูไวใชวาใสบาแบกหาม รูอะไรสูรูวิชา รู
รักษาตัวรอดเปนยอดดี ถามีลูกหลานควรใหเรียนดนตรี
ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา ลานดนตรี อยูในวัดมานาน สมัยสุโขทัย เดี๋ยวนี้ไมมีแลว
ลานวัด คือ รมรื่น มีตนหมากรากไม สวยสดงดงาม ลานใจนั่งสมาธิภาวนา สุขอืน่ ยิ่งกวา
ความสงบไมมีอีกแลว คือลานใจ สามลานกีฬา เพราะการศึกษา กับการศาสนาเปนอัน
เดียวกัน วัดตองมีการศึกษา เชนบาทหลวงตองเปนเจาของโรงเรียน เจาอาวาสตองเปน
เจาของโรงเรียน ก็มีลานกีฬา เด็กจะไดไมเสียหาย ไมไปติดยาบา ลานดนตรี เด็กก็จะ
เพลิดเพลินในความดีจะไมเสียหาย มีแตครั้งโบราณแลว ไมใชวาอาตมาพูดวาดนตรีใชไมไดใน
วัด อยาลืมนะ โขน รามเกียรติ์ เลนในวัด ฉลองโบสถ ฉลองศาลา ไมเสียหาย
พระพุทธเจาของเราก็เสด็จบรรพชา ๖ ป ไดตําราจริง กวาจะคนวิชาแกปญ
 หาใชเวลา
๖ ป แลวเรามาวัดใชเวลานิดเดียวจะไดอะไรหรือ ตองไปเรื่อยๆ พัฒนาจิตไปเรื่อยๆ ให
คลองแคลววองไว ถูกตองเปนธรรม รับรองทานจะไมมเี สียหายเลย ทานจะมีแตปญญา
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พระพุทธเจาสอนใหมีปญญาในตัว ไมไดสอนใหมีปญญานอกตัว พระพุทธเจาไดธรรมะขอ
สุดทาย เพราะไปเสวยพระกระยาหาร จากนุชนาถ สุชาดา ไดแกขาวมธุปายาส เจาชาย
ประทับที่ริมแมน้ํา เนรัญชรา นางสุชาดา ก็คิดวาเปนเทวดา สวยมาก พระองคทรงเสวยหมด
แลวอธิษฐานจิต วาขาพเจา ๖ ปแลว วันนัน้ เปนวันโกนวิสาขะบูชา อธิษฐานจิตลอยถาดไป
ถาดลอยวิ่งขึ้นเหนือน้ําเลย ออ ขาพเจาสําเร็จวันนี้แนนอน ไดแน เพราะทํามา ๖ ป ตามใจ
ตัวเอง ไมเปนอิสรเสรีแกตัวเอง ตรงนี้สําคัญ เราแพตัวเองตลอด ตามใจตัวเองตลอด ทานจึง
ไดฝนใจทันที ขามแมน้ําเนรัญชรา พราหมณ ถวายหญากุสสะแปดกํา ขัดบัลลังกนั่งสมาธิ
ภาวนา เจริญภาวนา ขาพเจายอมตายบนหญากุสสะอันนี้ หญากุสสะ เปนหญาใบคมของ
อินเดีย ไมใชหญาคาหรอก อาตมาไปดูมาแลว ไมใชหญาใบหอก ไมใชหญาคา แตตนใหญ
กวาหญาคา เขาเรียกกุสสะ แตเรามาเรียกหญาคา หญาปลอง พระพุทธเจาทรงสําเร็จดวย
ความฝนใจ ก็ฝากทานสาธุชนเอาไว ทําอะไรอยาตามใจตัวเอง ไมเปนอิสรเสรี คนที่จะเปน
อิสรเสรี จะตองชนะใจตนเองได ถาแพใจตนเองไมมีทางสําเร็จ ขอเจริญพร ปลาวายลองหรือ
วายขึ้น ถาวายลองปลาตายนะ วายสวนน้ํา อาตมาไปนั่งธุดงค ไปเขตพมาฝนตกเจ็ดวันเจ็ด
คืน ไมไดบิณฑบาต เลย ฝนหยุด ปลาไปตายบนยอดเขาเต็มไปหมด มันขึ้นไปไดอยางไร
อะไรลองไปตามน้ําคือ หอย มันไมสวนน้ํา เพราะมันตองการลงหนอง อาตมาตอนเปนเด็ก
เลี้ยงเปด เขียนชื่อที่เปลือกหอยเหวี่ยงลงไปในหนอง พอหนองแหง ยายเปดไปอีกหนองหนึ่ง
หอยเกง พอน้ําแหงมันมีฝาปดมันก็อยูในดิน พอฝนตกดินเปยกมันก็ออกมา แลวเอาปากเดิน
เดินไปอีกหนอง อาตมาหาหอยใหเปด ก็ไปเจอเขา เราเขียนไววา ดช.จรัญ จรรยารักษ เขียน
วันที่ ไปเจอเลย หางจากหนองเดิม ๒ กิโล เอาไปใหคนเฒาคนแกดูทานก็สอนวา เรามี ขามี
แขนไมเดิน หอยมีปากเดินได ตั้ง ๒ กิโล เพราะฉะนั้น ที่ไปตามน้ําคือ หอย ไปสวนน้าํ คือปลา
คนเราตามใจตัวเพราะกลัวลําบาก
ขอเจริญพรญาติโยมมีลูกหลาน ใหเรียนหนังสือ อยาใหอายหอย หอยมีแตปากยังไป
ไดไกลเปนกิโล แตเรามี เทา ๒ มือ ๒ สมองหนึง่ อยาใหอายหอย
พระพุทธเจาสําเร็จพระโพธิญาณ ดวยการฝนใจ จึงสําเร็จ อยางโยมมานั่งกรรมฐาน
พอเมื่อยหนอย เลิกเลย ไมมีทางสําเร็จหรอก โยมทั้งหลายจงอยาตามใจตัวเอง เปนอิสระเสรี
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ซักที พระพุทธเจาทรงเห็นวาไมมีใครพรอมทั้งกับ ปญจวัคคี ทั้ง ๕ จึงไดโปรดปญจวัคคี ทั้ง ๕
กอน อัญญาโกณธัญญะ อินทรียแกกลา สอนกอนเลย ถึงไดสําเร็จสัมโพธิญาณ ดวย
ธรรมจักรกัปปะวัตนะสูตร สําเร็จได ในเวลาตอมา พระพุทธเจาสอนอะไรกอน และศาสนา
ของพระองคเขาประเทศไทยที่ใดกอน มีเขาที่ไหนบาง เราหาคําตอบไดไมยากนัก ศาสนามา
จากศรีลังกา จึงขอเจริญพรวา ตนศรีมหาโพธิ์ ที่อินเดียนั้น ไมใชตนจริง ตนจริงฮินดู เผาหมด
นางสังอมิตตา ภิกษุณี ลูกสาวอโศกมหาราชไดนําลูกของตนจริง ไปปลูกที่ศรีลังกา ชราภาพ
มาก เปนตนศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรูของพระพุทธเจา อาตมาไปประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธแหง
โลก เมื่อป พ.ศ.๒๕๑๕ กับพระองคเจา พูลพิศมัย นางสิริมาโว ตอนนั้น นายกรัฐมนตรี โดย
เจาอาวาสวัดกรณีฆาตาย แตกฎเกณฑของศรีลังกา สามีภรรยา เทากัน เพราะสามีตายแลว
อยู ๒ ป แลวหมดสมัย ภรรยาเปนนายกแทนสามีทันที โดยไมมี ปญหา นางสิริมาโว จึงเปน
นายกรัฐมนตรี ศรีลังกานําศาสนาเขาทางนครศรีธรรมราช มาสององค นครศรีธรรมราชนั้น
เปนชาวประมง เหี้ยมโหด แตพระ ๒ รูป รูปหนึ่งสรางวัดมหาธาตุ สอนวิชาการทุกอยาง สอน
แบบศิลปะศาสตร สอนใหชาวนครมีวิชาความรูทุกอยาง อีกรูปหนึ่งสรางวัดอรัญญิกาวาส
อรัญวาสี เจริญวิปสสนากรรมฐาน เปน ๒ วัด สรุปก็คือ เปน คันถธุระวัดหนึ่ง วิปส สนาธุระ
วัดหนึ่ง ชาวเมืองนครศรีธรรมราช ก็มาศึกษาหาความรู จนจบเสร็จแลว สงไปวัด อรัญวาสี
จากคามวาสี ไปสูอรัญวาสี นัง่ เจริญสมาธิภาวนา เจริญพระกรรมฐาน จึงมีปญญาในตัว ทํา
ใหนครศรีธรรมราช เกิดมีปญญาสรางเครื่องถมเงินลายทองมากมายกายกอง เลิกอาชีพ
ประมง เลิกอาชีพฆารันฟนแทงกัน มีเมตตา ออนนอมถอมตนตลอดเวลา ทําใหกรุงจีน เอา
เรือกําปนมาซื้อเครื่องถมลายทอง ของเมืองนครไปสูเมืองจีน แลวเอาไปทําตอ เลยคนจีนจึง
เปนเครื่องถมลายทองมาจนถึงบัดนี้
นครศรีธรรมราช ชักนอยลง ฉะนั้น วิชาทาง
พระพุทธศาสนา สอนทั้งคามวาสี และอรัญวาสี สอนทัง้ ความรูคูกับความดี ตองอยางนี้
พระ ๒ รูปนั้น เอาเรือ่ งตั้ง นะโม มาสอน ทําใหคนนครฯ ออนนอม ถอมตน อาตมาจะ
ยกตัวอยางดังตอนี้ นะโม ตัสสะ ภควะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ใครสอน
พระพุทธเจาไมไดสอน แตทําไมเขาเอาใชกัน จะยกครู ไหวครู ก็ตองตั้ง นะโม เอามาจาก
ไหน พระจากศรีลังกาจึงไดบอกแกชาวนครศรีฯ วาใครตั้ง นะโม สาตาคิลา ยักษ ยักษ ๕ ตน
มาเฝาพระพุทธเจาดูถูกพระพุทธเจา หาวาพระพุทธเจาเปนมนุษย มีอะไรดีหรือ ดูถูกเหยียด
หยามพระพุทธเจา พระพุทธเจาไมวาอะไรมีแตใหกับชวย
จะบวนน้ําลายรดพระเศียร
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พระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ไมวา มีแตเมตตาอยางเดียว ใหกบั ชวยตลอด อะไรเกิดขึ้น พระสา
ตาคิลา ยักษ ก็ไมนึกเลยวาเปนพระพุทธเจา ทําไมไมโกรธ ทําไมไมเกลียด ทําไมถึงมีเมตตา
อยากใหเราเปนคนดี และทานก็ตรัส ภิกขเว ดูกรผูทรงศีล ขาพเจา ไมตองการใหใครมายก
ยองขาพเจา ไมตองการใหใครมากราบไหวขาพเจา ตองการใหทานทั้งหลายเปนคนดี สราง
ความดีใหแกตัวทานเอง ทําใหสาตาคิลา ยักษ เห็นใจ จึงไดตั้ง นะโมขึ้นมา
ตัสสะใครเปนคนตั้ง อสูริณทราหู มา ๕ ตน ภควะโต ทาวจาตุมมหาราช อรหะโต ทาวสักกะ
เทวราช สัมมาสัมพุทธัสสะ ทาวมหาพรหม ก็ขอเจริญพรวาผุตั้ง นะโม ตามที่กลาวมานี้ ไม
ทราบที่มาอยางชัดเจน อาตมาอธิบายวา เมื่อเห็นพระพุทธเจาเขาไมเคารพ แตเห็นพระพุทธ
เจัาแนนอน ใหกับชวย จึงไดออนนอม ถอมตน ไหว กราบ ตัง้ นะโม ขึน้ มา ๕ คน สาตาคิลา
ยักษ คือเปนยักษชาวเขา วาอยูที่ เขาสาตาคีรี จัดเปน ภุมเทพเทวดา ที่อยูบนแผนดิน ที่
ปรากรมอยูมีถึง สามพัน แตที่อางไวเปนเอกพจน คือ นะโม สาตาคิลา โข นะโมสาตา คิลา
ยักษ เปนผูต ั้ง ทีจ่ ะหมายถึงหัวหนา หรือผูเปนเจาเปนใหญ ของเทวดาทั้งหมดนั้น อสูริณทรา
หู นั้น เปนราหู ที่ชื่อ อสูริณ บอกยศวาจอมอสูร อสูรเปนเทวะพวกหนึ่งเหมือนกัน มีกายเปน
ทิพย ราหูนั้น เปนอริกับสุริยเทพ คือพระอาทิตย กับพระจันทร พระอาทิตย เปนมิตรกับ
จอมภิภพ คืออสูรคือทาว เวปจิต จาตุมมหาราช คือใคร คือเปนเทวดาหมู แปลวาเทวดาทั้ง
๔ เปนพิภพที่จัดเขาในสวรรค ๖ แตชั้นแรกเรียกวา จาตุมมหาราชิกา ทาวมหาราชทั้ง ๔ มี
หนาที่ครองโลกเรียกวา เทาวจาตุโลกบาล คือปกครองคนละทิศ ทาววิรุฬหก วิรุฬปก อธิบดี
ของพวกกุมพันธ ครองทิศใตเทวรูปปก เปนอธิบดีของพวกนาค ครองทิศตะวันออก ทาวกุเวฬ
เวสสุวรรณ เปน อธิบดีครองพวกยักษ ครองทิศเหนือ ทาวสักกะเทวราช คือพระอินทร ดังที่
ไดกลาวมาแลว
ปกครองถึงจาตุมมหาราช
สรุปวา
ออนนอมถอมตนไปลามาไหว
พระพุทธเจาก็ขออนุโมทนา พวกยักษรายทั้ง แปดทิศ ทั้งจักรินเทวราช กลายนอบนอมถอม
ตน ทรัตเต เปตปนรนัง ถึงเวลา ๒๔ นาฬิกา ก็มาเขาเฝาพระพุทธเจา ถามปญหาตางๆ
เคารพพระพุทธเจามาก จึงตองมาถามปญหาพระพุทธเจา แตพวกเรานาเสียดาย พวกเรามี
ปญหาแตดันไปถามคนอื่น นาจะถามคําสอนของพระองคบาง วาแกอยางไร ควรแกอยางไร
เหมือนกินละมุดไมถูกเม็ด แตประการใด
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พวกยักษนับถือพระพุทธเจาเปนอยางมาก วาเปนผูใหกับชวยชาวโลกจริง พระองค ไม
หวังผลตอบแทน แตประการใด ตั้ง นะโม เพื่ออะไร
๑. เพื่อดําเนินในรองรอยแหงผูเ ปนอริยะ
๒. เพื่อขออํานาจคุณพระคุมครองปองกันอันตราย
๓. เพื่อทําใหชีวิตมีเนื้อหาสาระ
๔. เพื่อชําระจิตใหบริสุทธิ์ ผองใส
ก็ขอฝากญาติโยมไปดวย สอนเพื่อใหเกิดนะโม อาตมาถามพวกนครฯ ถามหัวใจของ
นครฯ มีอะไรบาง ตอบอาตมาผิด ถามวาที่นครฯ มีอะไรดีบาง ตอบวามีพระธาตุ ผิดโลง เลย
ตองมีแหวนนะโม ซิ พวกนครลืม แหวน นะโม จึงไมออนนอมถอมตนตอทานผูหลักผูใ หญ
ก็ขอฝากไว นะโมตัสสะ ภควะโต อรหะโต ออนนอมถอมตน ไปลามาไหว อะภิ
วาทะนะสีลสิ สะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
พระพุทธเจาทรงแสดง ใครไปมาลาไหว ทานจะพูดวา อายุวัณโณ สุขัง พลัง จะไปไหวคนเฒา
คนแก คนเฒา คนแก บอกวา เออ อายุวัณโณ สุขังพลัง ไหวพระ นะ หลาน ขอใหเปนใหญ
เปนโต
อะไรมาเปนหลักอีก พระ ๒ รูป สอนใหชาวนครศรีธรรมราชมีความรู สอนทั้งเด็กสอน
ทั้งผูใหญ เรียกวา คามวาสี เรียนวิชาทุกชนิด ๑๘ ศาสตร แลวก็สง ไปยัง อรัญวาสี เรียน
วิปสสนาธุระ นครฯ มี ๒ วัด ความนี้ทราบถึงกรุงสุโขทัย พระราชาจึงมีพระราชสาสนตรา
มาถึงเจานครศรีธรรมราช ขอพระ ๒ องค สูสุโขทัย ราชธานี ทรงผนวชทันที เราจึงจะเห็นได
วา พระสถูปเจดียท ี่กรุงสุโขทัย จึง มีเหมือนศรีลังกาทั้งหมด เอามาจากศรีลังกา จากศรีลังกา
เขาสู กรุงศรีอยุธยาราชธานี ๗๐๐ ลายสือไทย ๔๐๐ กวาป กรุงศรีอยุธยา ๒๐๐ ป
รัตนโกสินทร นั้น พอดีหมดอายุของพระสงฆ ในศรีลังกา เปนกฎแหงกรรม ชาวทมิฬหินชาติ
จับพระมหากษัตริย ขังไวเขาศรีกิริยา ฆาพระเณรตายหมด เมื่อพระเณรตายหมด ทําอยางไร
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จึงมีจดหมายขอพระสงฆ จากประเทศไทย ไปประกาศศาสนา ที่ศรีลังกา พระอุบาลีวงศ ได
นําพาหุงมหา ติดไปดวย ชาวศรีลังกา จึงสวดบทนี้ไดหมด คือ พาหุงมหากา นั่นเอง
ประเทศศรีลงั กา จึงสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา ได จากกรุงศรี
อยุธยา โดยพระอุบาลีวงศ เปนลูกศิษย ของพระวันรัตน วัดปาแกว ถวายพระพร พระนเรศวร
ไมเคยแพทพั
ธรรมเนียมตรุษสงกรานต ก็มาจากอันนี้ นะโม ออนนอมถอมตน ประเพณีรดน้ําดําหัว
ไมใชมาจากภาคเหนือ ของคนภาคใต อันเดียวกันกับพระพุทธเจาสอน จึงมีการถือโภคะทรัพย
ขึ้น มีการทําบุญขึ้นปใหม เราจะเห็นไดวาศรีลังกาจะคิดขึน้ ปใหมวันวิสาขะ แตของเราขึ้นป
ใหม ตรุษสงกรานต สิน้ เดือน ๔ มีสรงน้ําพระ อาบน้ําพอแม
เรียกวาทําญาติพลี และอติติพลี ปุพเพติพลี ราชพลี ถวายในหลวง มีภาษีอากรเปนตน
เทวตาพลี จุดมุงหมายเพื่อเลี้ยง บิดามารดา บวงไพร บริวาร ใหอิ่มหนําสําราญ ในวันขึ้นป
ใหม บําบัดเหตุอันตรายตางๆ ทีเ่ กิดแกบรรดาญาติทั้งหลาย ทําพลีกรรม ๕ ประการ เรียกวา
สงกรานต ก็จะขอประกาศใหทานฟงไวดวย การทําสงกรานต ทําพลีกรรม เราจากพอจากแม
ไปแลวคือ จากนะโมนี่แหละ จากพอจากแมไปมีครอบครัว พอถึงปใหม เราก็กลับมา ยัง
บานเรือนของตน เลี่ยงพอเลี้ยงแม เปลี่ยนผาผอนทอนสะใบใหพอแม แลวการรดน้ําดําหัว
หมายความกระไร มีมาจากนครศรีธรรมราชกอน คือ นะโม นี่แหละ ทําเหมือนกัน แตเราคิด
วาดําหัวเปนคนภาคเหนือ ไมใชเลยนะ ดําหัวนี้มคี วามหมาย
รดน้ําดําหัว หัวตัวนี้แปลวาหัวปญญา ไปสุขหัวใหม แมใหมือ ๒ เทา ๒ สมอง ๑
เปนที่พงึ่ แหงปญญา เรียกวาหัว ก็ไปหาที่ปรึกษาของพอแม อยาทิง้ พอแมไมไดทิ้งครูบา
อาจารย และขอกายกรรมวจีกรรม โยโธโส อันวาโทษอันใด ความผิดอันใดที่ขาพเจาได
พลั้งเผลอสติไป ไดกายวาจา จิต ตอหนา ก็ดี ลับหลังก็ดี ตอบิดามารดา ตอปูยาตายาย
โปรดไดอโหสิกรรมใหแกลูกหลานดวย เจาคะ แลวกราบเลย แลวคอยอาบน้ําแลวเปลี่ยนผาให
ทาน แลวทานมีอะไรทานจะไดสอนเรา เรียกวา ดําหัว รดน้าํ ใหทานทานจะดําหัวใหเรา คือ
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หัวปญญา ใหลูกเพิ่มปญญา ใหลูกมีสติปญญาเหมือนเดิม จะไดถามลูกหลานวา ตั้งแตแยก
ครอบครัวไป กิจการดีไหม การงานดีไหม ลูกเรียนหนังสือเกงไหม ทานจะถามอยางนี้
เรียกวา ดําหัว ตองการจะใหเปนทีป่ รึกษา รอนแดดที่แผดเผา ตองหลบเขาเฝาปรึกษา รอน
รักหนักอุรา ชีวาจะวายปาน จะไปพึ่งใคร เขาตองการตรงนี้นะ
การสรงน้ําพระเหมือนกัน บางแหงอาตมาไปเห็นบาปมาก ไปสาดน้ําในวัด แลวเอา
สายยางไปเสียบประปา ในวัด แลวสาดน้ํากันในวัด วิ่งกันเกรียวกราวอยาทําเปนบาปกรรม
เอาน้ําพระไปใช วันสงกรานต นี่เขายังตองขนดินขนทรายไปวัด ขนน้ําเขาวัด เดี๋ยวนี้ขนออก
จากวัด ขายดินวัดดวย เดี๋ยวนี้มแี ตบาปกันไมมีบุญเลย ไรบุญวาสนา นี่ก็ใกลประเพณี
สงกรานตแลว ก็ขอฝากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายใหยึดถือประเพณีไทยไวดวย ธรรมเนียม
ไทย ประเพณีไทย วัฒนะธรรมไทย อยาทิ้งไดไหม อยาไปสาดน้ํากลางถนนเปนบาป อยาไป
สาดรถยนตเขา อยายิงปน ในวัด จุดพลุจุดประทัดในวัด เมื่อ ๕ ปที่แลว ทีส่ ิงหบุรี คนที่สาดน้ํา
จบปริญญาโทดวย สาดรถมอเตอร หลบคว่ําตายคาที่เลย นี่สรง และอีกคนหนึ่งเปนสาว จบ
ปริญญาตรี เอาน้ําแข็งหอขวาง เขาไปในตา ตาบอดเลย อยูมาไมนานคนที่ ขวางเขาตาบอด
ตาใส ทั้งคูเลย เดี๋ยวนีย้ ังอยู แตจะไมออกชื่อ ตอนนี้ยายมาอยูกรุงเทพฯ คนที่สาดน้ํานั้น
เดี๋ยวนี้ก็ตายแลว รถชนที่บางขันหมาก เหนือลพบุรี ตายคาที่เชนกัน
ก็ขอฝากญาติโยมไปดวยไมใชเรื่องเหลวไหลนะ เปนเรื่อง ทําญาติพลี สงเคราะหญาติ
ถึงสงกรานต ก็ไปรวมกัน
อติปพลี ตอนรับแขกโอภาปราศรัย ยิ้มแยม แจมใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ
สงเคราะห เอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูแขก ไมแปลกลูกคามา ญาติมาก็ตองยิ้มเรียกวาญาติพลี
ญาติพี่นองจะมารวมกันที่บานปูยาตายาย ในวันสงกรานต
ปุพเพตพลี ทําบุญอุทิศใหผูตายเราจะเห็นไดวา บานนอกคอกนาจะมีศพสามัคคี เอา
กระดูกมารวมกัน พระสงฆจะสวดพระอภิธรรม เดี๋ยวนี้จะเลิกกันไปหมดแลว
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ราชพลี ถวายในหลวง เสียภาษีอากรอยาโกงหลวง ชวยกันเสียภาษีอากรถวายเปน
ราชพลี ตอองคพระราชา
เทวะตาพลี อุทิศสวนกุศลใหแกเทวดาดวย ในวันสงกรานต และบริจาคทานใหแก
สมณะพราหมณ ผูประพฤติธรรมประพฤติชอบ อีกดวย จะเปนประโยชน แกทานอีกดวย
วันสงกรานต เปนมหามงคลชีวิต เปนการนอบนอมบูชาปูยา ตายาย วงศตระกูลของ
ตนจึงจะถูกตอง เพื่อจะไปบูชาน้ําพระคุณของปูยาตายาย บังสุกลุ ใหปูยาตายายในวัน
สงกรานต ขอสมาลาโทษตอพอแมที่ไปดาพอแม หรือเถียงพอแม นี่เปนบาป รดน้ําดําหัวทาน
จะไดสอนเรา อุปช ฌายอาจารย ทั้งหลายทานจะไดสอนเรา ใหอยูดี กินดี ไมมีประโยชน หรือ
เราจะไดรับพรในวันขึ้นปใหมไทย เดิม ตั้งแตสโุ ขทัย สุโขทัยมีพลเมือง ๓ ลาน ขยายอาณา
เขตไปถึง กลันตัน สิงคโปร เสียมราช พระตะบอง บานพี่เมืองนอง มาชานาน ครัง้ โบราณ
กอนเกา อาณาเขตกวางขวางมาก เพราะคนสุโขทัยมีธรรมะมีคุณธรรมสูง คนโบราณมีที่ เขา
อยากใหนักปราชญ คนดีๆ มาอยูรวมกัน ที่ใหฟรี เดี๋ยวนีท้ ี่คืบเดียวยังแยงกันขึ้นโรงขึ้นศาล
ไมรูจะเอาไปทําไม ไมคิดที่จะตายกันเลยหรืออยางไร ทานสาธุชน อยาคิดอยางนั้นเลย พี่ให
นอง นองใหพี่ สรางความดีใหพอแม ตออายุใหพอแม ในวันสงกรานตไดไหม ปนี้มังกรทอง
อยาใหเปนมังกรเหล็ก สามีภรรยาอยาทะเลาะวิวาทกัน สามัคคีปรองดอง เหมือนญาติพี่นอง
สวดมนตภาวนาปนี้ใหมาก มังกรเหล็กสรางแตปญ
 หา ไมแกปญหา
ของกินไมใหกันกินมันจะเนา เรื่องเกาถาไมเลามันจะลืม ปนี้ จะไมมีการสาดน้ําตาม
ถนนแน เพราะเปนปวัฒนะธรรม เปนปเศรษฐีมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมา
ก็สรุปใจความใหโยมฟง เอาหลักศาสนามาใสไวในใจ คือศีลสมาธิ ปญญา ก็โยมเปน
ผูรูทุกทาน แตอยาใหเลยรู เอาความรูที่เรามีอยูมาใชในชีวิตประจําวันใหจงได โยมจะไดมรรค
ผลในตัวเอง มีลูกจะไดดีมีปญญาแกไขปญหาสมปรารถนาได จงซื่อสัตยสุจริต เปนนิจขยัน
ประหยัดใหมั่นหันหลังใหอบาย
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คติในปนี้ งามสี่ที่ ดีสแี่ บบ กตัญูสี่อยาง เห็น จะพอนะ พอแนนอน บุญชวยเรา
แน บาปชวยเราไมไดเลย บุญชวยใหเราไดทุกอยาง ที่เปนสุจริตยุติธรรม บาปชวยอะไรเรา
ไมได เดือดรอน ตลอดรายการ เพราะฉะนัน้ เอาอยางนี้เถอะ
งามสี่ที่คือ
๑.
๒.
๓.
งามแนๆ
๔.

งามดวยเครื่องแตงกาย แตงกายใหมันทันสมัย
งามดวยอวัยวะ รางกายสะอาด งามสมสวนควรปฏิบัติ
งามดวยมารยาท จะยืนเดิน นั่งนอน เหลียวซาย แลขวา คูเขียดเหยียดขา มีสติไว
งามดวยน้ําใจ มีอัธยาศัย โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห ทุกคน วางตนใหเปน
กลาง ยิ้มอยูเสมอ คนมีนํา้ ใจ จะยิม้ อยูเสมอ

ดีสี่แบบ
๑.
๒.
๓.
๔.

ดีที่ชาติตระกูลขอตน วงศตระกูลในชาติในเชื้อ ของตน ดี
ดีที่ทรัพยสมบัติ มั่นบูชาทรัพยชอื่ เสียงความรักไว
ดีที่มีวิชาความรูความสามารถ องอาจในธรรม สัมมาปฏิบัติในหนาที่
ดีที่มีศีลธรรม ครบวงจร

กตัญูสี่อยาง
๑.

กตัญูตอบุคคล จะไมลืมพระคุณของบิดามารดา คุณครูบาอาจารยเปน
ตนจะไมลืมพระคุณของบุพพกาลี กตัญูกตเวทีแปลวาอะไร กตัญูแปล
วารูพระคุณทาน กตเวที คือสนองงานใหแกทาน รูพระคุณทานและ
ปฏิบัติการใหแกทาน ดวยอามิสบูชา ปฏิบัติบูชา ตอบิดามารดา
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๒.

กตัญูตอสถานที่ รูพระคุณของสถานที่ ที่ใหการศึกษา แหลงใหเกิดธรรมะ
และปฏิบัตธิ รรม รูพระคุณของอาชีพ การคาการขาย อยาลืมเขา

๓.

กตัญูตอความดี รูพระคุณของความดีที่ทําใหเราเปนคนดี คือใคร

๔. กตัญูตอตัวเอง รักษาสุขภาพอนามัยไวทุกคน อยาใหเสียสุขภาอนามัย ขอ
ประทานโทษ เลี้ยงโคถึก มฤกคา ไวใชงาน เลี้ยงสังขารไวทําอะไร รักษาสุขภาพพลานามัย
เชาตื่นมาทานน้ํามากๆ น้ํา ตะไคร ดีที่สุด แกโรคไดหลายอยาง แกเลือดลมก็ได เบาหวานยัง
หาย รักษาสุขภาพทุกคน อยาประมาท ใหมันครบวงจรอยางที่กลาว เชาทานน้ํามากๆ เย็น
ทานน้ํานอย เย็นน้ําชาลดลงไป น้าํ บริสุทธิ์ กินมากๆ เชา ๕ แกวเลย รับรอง สุขภาพดี ไม
เปนลม ไมเปนอะไรเลย ทานน้ําบริสุทธิเ์ ชามากๆ จะชวยระบบขับถาย ซัก ๑ ชั่วโมง เบา ๓
ครั้ง เดินทางไปเลย กินน้าํ บริสุทธิ์ แตน้ําที่เปนยอดขาวควรงดเวน
ขออนุโมทนาสาธุการ
วันนีม้ าในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขอใหทานทั้งหลายสํานึกสมัญญาทุกทาน
ในพระคุณ
ของพระคุณของพระองคทาน มีตอประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทานทําประโยชน
จริงๆ อาตมารวม ทํากับทานปละ ๓ แสน สงเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เรียน
หนังสือ ปนขี้ อประกาศอนุโมทนาโยมคงมีสวนรวมกับทานดวย ชัยพัฒนา ทีส่ วดธรรมจักรทุก
วันที่ ๕ รวมได ๖ ลานกวา และจะทูลเกลาถวายในหลวงใหหมด กาญจนาภิเษก ได ๗ ลาน
๕ แสนบาท ไดมาจากวัดปทุมบาง เราก็เปนญาติกนั ถวายไปแลว ถวายในหลวงใหหมด ป
นี้ถวายเปนพระราชกุศล ปนี้มาเขาบอกบุญไปซะหมด คิดวาจะนํามาเขามูลนิธิ หลวงพอถาวร
ไมรูจะเอาที่ แหมแปลก ตี ๒ เทวดามาเรียก เอาเงินมาให ๒ หมื่น สมปรารถนา นึกเงินไหล
นอง ทองไหลมา ทําไปเหอะ ทีละหยด ทีละหยด น้ําตาลยอด ไหลหยด ใหเต็มกระบอก อยา
ใหกระบอกแตก อยาใหโองแตกรั่ว นึกถึงบุญ เทวดานํามาใหเลย โยมมาลี ๒ หมื่น ถามา
ใหเปน ๑๐๐ ลาน จะใหหมดเลย แตนี่เขามาให ๒ หมื่น ใหหลวงพอหมดแลว เรียกหลวงพอ
ถาวรสบาย มีคนรูจักทั่วเลย หาอยางนี้หาที่ไหนได
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วันนี้ขออนุโมทนาสาธุการ
และขอถวายเปนพระราชกุศลแดพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ขอใหโยมสํานึกสมัญญา ถวายเปนพระราชกุศล คลายวันพระราชสมภพ
ของพระองค ขอให เจริญรุงเรือง คือ ถวายพระพรทาน ทรงพระเจริญ รุงเรืองตลอดไป เปน
มิ่งขวัญของชาวไทย และมิ่งขวัญของตางประเทศ เขตแดนสยามเมืองยิ้ม ตลอด และก็ยิ้มไม
ตองมีงบประมาณ ยิ้มเดียว ยิ้มสมเด็จพระเทพฯ ยิ้มทีไรทานไดเงิน เรายิ้มทีไรเสียเงินทุกที
ถาหากวาทูลเสด็จไปที่ไหน ทานยิ้มทีไรเงินไหลนองทองไหลมา สรุปใจความใหทานฟงวา ถา
ใครบอกยิ้มไมมีงบประมาณ ตอบคําเดียวเลย สมเด็จพระเทพฯ ยิ้มไมมีงบประมาณ ยิ้มได
เงิน องคนี้ยมิ้ ตองมีงบประมาณ เสียเงินตลอด อันนี้ก็ขอถวายใหเปนพระราชกุศล ใหพระองค
ทานทรงพระเจริญ รุงเรืองตลอดกาล เปนมิ่งขวัญของพี่นองชาวไทย ตลอดไป คลายวันพระ
ราชสมภพ ในวันนี้ และขอยอนมาหาญาติโยมทั้งหลาย พีน่ องไทยทั่วๆ หนา ทั่วประเทศเขต
แดนไทย สยามขอใหเปนเมืองยิ้ม แยมแจมใสตลอดไป ขอบุญกุศลดลบันดาลยอนกลับ มา
หาพี่นองเราชาวไทย และพี่นองเราทีศ่ าลาราชศรัทธาธรรม บรมบพิตรราชสมภารเจา พระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทาน ณ บัดนี้ หลวงพอเจาคุณ ถาวร ทานเดินทางมุงหนา
ชวยเหลือประชาชาติ ประชาชน เปนที่เลื่องลือทั้งสหรัฐอเมริกา ตลอดกาลนานมา ทานไมยอม
หยุด ทานทํางานตลอดไป ขอใหทานหายวันหายคืน โรค โรคา หมดไป อโรคยา ปรมา ลาภา
ทานจงไมมีโรค แตมีลาภ ดวยความดีตอประชาชน ของคนไทยทั่วประเทศ และนอกประเทศ
ขอยอนกลับมาญาติโยมทั้งหลาย ทีศ่ าลาราชศรัทธาธรรม ในวันนี้ จงประสบแตความสุข สรร
นิรันดร ขอจงเจริญพร ดวยจตุรพิธพรชัย สี่ ประการ มีอายุขอใหยืนนาน วัณโณ ผิวพรรณผอง
ใส สุขัง ขอใหสุขภาพอนามัยทุกทานโปรดไดใจดี โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิด
ไว ณ บัดนี้ และคิดไว ณ โอกาสหนา จงรวมเปนพลังงานเกิดความสําเร็จเผด็จผล สม
เจตจํานงคความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุกๆ ทาน ณ โอกาส บัดนี้เทอญ ขอเจริญพรทุก
ทาน

พระราชสุทธิญาณมงคล แสดงธรรม ณ ศาลาราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
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