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เจริญสุขพี่นองพุทธบริษัททุกทาน
วันนี้ปรารภเรื่องทอดกฐินทานของวัดอัมพวัน ที่ภิกษุอยูจําพรรษาถวนไตร
มาส เสร็จสิน้ ลงไปแลว ทั้งภิกษุสงฆองคเณรมี ๗๕ รูปดวยกัน
การทอดกฐินทานในวันนี้นั้น
อาตมาก็ไมไดเคยคิดมากอนวา
ดําเนินงานประการใด แตอาตมาตรึกตรองโยนิโสมนสิการมา ๓ ปเต็ม

เราจะ

โดยที่ศาลาการเปรียญหลังนี้ใหญโต สมัยหาสิบหกสิบปโนน มีพระภิกษุสงฆ
อยูจําพรรษาอยางมากไมเกิน ๒๐ รูป อาสนสงฆพอที่ ๒๕ องครว มฉันภัตตาหารได
อยางดี ญาติโยมมาบําเพ็ญกุศลทําบุญตักบาตร ที่ศาลาการเปรียญหลังนี้ รอยกวาคน
ในทองที่นี้ตลอดมาหลายปแลว
สมัยอาตมามาดํารงตําแหนงเจาอาวาส พ.ศ. ๒๕๐๐ ป ๒๔๙๙ รักษาการ วัด
นี้เปนปาดงพงไพร
อุโบสถหลังเกาบัดนี้ก็พังแลว ปรากฏชัดจากอุโบสถที่รื้อมาสมัยเม็งจู ถาพูด
ภาษาแตจิ๋วเรียกวา เหม็งเชี้ยว สรางมาหลายป คนจีนสราง
ทําไมถึงรู เพราะจารึกแผนศิลาเปนภาษาจีนหมด มีสตางคจนี ๗ ปบ มีเครื่อง
กังไสมากมาย มีทั้งเพชรนิลจินดา มีหยกขอมือมามังกร มาวิง่ เกาตัวครบ ก็เก็บเอาไว
ที่เกาตามเดิม
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๑

ขอเจริญพรญาติพี่นอ งที่มิไดทราบประวัติวัดนีก้ อน สมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช มีคนจีน ๒ คน ชือ่ กิมเหลียงกิมจือ พรอมดวยเพื่อนสนิทมิตรสหายฝรั่ง
ชาติฮอลันดา ไดนําเรือกําปนมาจอดหนาวัดนี้ เลื่อมใสเจาอาวาส ไดจารึกไววา เจา
อาวาสชื่อ ทานพระครูญาณสังวร มีอายุ ๙๙ ป เชี่ยวชาญทางวิปสสนาจารย
อาตมาก็คํานวณได เพราะตูพระไตรปฎกที่วัดนีม้ ี ๒ ตู ตูหนึ่งสรางถวายไหว
เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๐ อีกตูหนึ่งถวาย พ.ศ. ๒๓๐๐ ตั้งแตกรุงศรีอยุธยาแตกทัพครั้ง
สุดทายยังอยูครบ และจารึกตอไปวา กิมเหลียงกิมจือนี้ ทําการคากับสมเด็จพระ
นารายณ
ในสมัยเมื่อ ๕๐๐ ปมานี้ แมน้ําเจาพระยาลุมลึก กรุงเทพมหานครยังเปนเมือง
ทะเล เรือก็เดินมาผานปากน้ําบางพุทรา สูละโวคาขาย ชาติฝรั่งฮอลันดาก็เลื่อมใส ทั้ง
ๆ ที่เขานับถือศาสนาคริสต
พระนาคปรกหิน บอกไวชัดในศิลาจารึกของภาษาจีนวา นาคปรกหูยาน
และ เขมรคางคนหูตมุ ไดถวายไวในโรงอุโบสถ ขอพระราชทานจากสมเด็จพระ
นารายณมหาราช มาจนตราบเทาทุกวันนี้ เดี๋ยวนี้ยังรักษาอยูในกุฏิอาตมา ขอเชิญชม
ไดนี่สมัยเม็งจูสมัยคนจีนไวผมเปยและยังมีรูปถายดวย
อาตมาขอลอกเอาไปเขียนไว โดยโยมสุนีย พันธศุภร ไปจางเขียนมา สมัย
โนนคนจีนเขาไวผมเปย ถาพูดเปนภาษาจีนกลาง เรียกวา เม็งจู...
ไดถวายประวัติวัดแดสมเด็จพระญาณสังวรไวแลว เมื่อทานเสด็จที่วัดนี้ เอาไป
ลงจารึกวาสมเด็จญาณสังวรมี ๓ องค องคหนึ่งคือวัดนี้ องคทสี่ องคือสมเด็จ
พระสังฆราชไกเถื่อน องคที่สามคือ สมเด็จฯ วัดบวรนิเวศ สมเด็จญาณสังวร ทานซึง้
ใจมาก
ประวัติเปนภาษาจีน อาตมาอานภาษาจีนไมออก ตองไปใหคนจีนอาน ๓
ตลาด ตรงกันหมด สตางคจีนยังอยูครับ ๗ ปบ อาตมาเอายัดไวขางนอก ยังไมรวู า
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๒

อะไร ไปเมืองจีนมา นําไปใหคนจีนดู คนจีนบอก โอ! หายากสมัยเม็งจู เดี๋ยวนี้ยังเก็บ
ไวนะ เก็บไวเพื่อจะเปนขอพิสูจน
อาตมาขอเจริญพรวาโบสถหลังนี้คนจีนสรางแนนอน มีลักษณะของจีนหมด
ถวยชากังไส อาตมาไวในแทนพระเอาไวอยางดีเลย ถาเอาไวขางนอกก็ลี้ลาคลาไคล
เพราะอะไร
แคกระเบือ้ งปูเหมือนปนน้ํารอน เอาออกมากองขางนอก เดี๋ยวนี้แผนเดียวไม
มีเหลือ ทราบจากพวกลพบุรีวา เขาลักไปแกะพระขาย นาเสียดายเหลือเกิน ถา
อาตมาเอาถวยโถโอจานไวขางนอก บัดนี้คงถวยเดียวก็ไมเหลือ เลยเอาฝงไวในโบสถ
อาตมาทําไวแนนหนาทีเดียว
อาตมามาจําพรรษาที่วัดนี้ โบสถก็ใกลจะพังอยูแลว คืนวันหนึ่งก็มเี สียง
ประหลาดดังขึ้นบอกวา “พรุงนี้พระคุณเจา ๓ โมง ๔๕ นาที โบสถพัง” เอ! เสียง
อันนี้ตอ งตามไปใหได
ขอเจริญพรตอไปวา โบสถหลังนี้แปลกประหลาดมาก เวลาไปทําวัตรตอนเชา
ตอนเย็นตองเก็บเสื่อ พรม หมด เพราะตอนเชาน้ําขึ้นเปนคืบ น้ําขึ้นเอง คนจีนเขา
บอก
“หลวงพอ ถาจะสรางโบสถ สรางตรงนี้นะ” อาตมาก็ชมิ น้ําดู กลิ่นมันเปน
อยางนี้เลย ไดตักใสขวดไว น้ํานี้มาจากไหน
ในโอกาสตอมา อาตมาก็ไปจัดน้ําได น้ําทิพยที่วัดไทงั้ง อั้งยีนครแตจิ๋ว มีบอ
น้ําทิพย มีกลิ่นเหมือนกันเลย ไมทราบมาขึ้นในโบสถไดอยางไร มันเปนเรื่องแปลก
เหลือเกิน
โบสถพังแลวจึงไดพบศิลาจารึก อาตมาแนใจเหลือเกิน ศิลาจารึกเปนแผนดิน
อาตมากลัวจะชํารุดทรุดโทรม เลยเก็บไวเปนหลักฐานไวในแทนพระประธานตอไป
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๓

ขอเจริญพรญาติพี่นอ งวา พอออกไป ๓ โมงเศษ โบสถพังพอดี พังตาม
กําหนด อาตมานึกวาเสียงประหลาดนี้จะตามไปใหไดยินอีกตอไป ทําไมทํามาก็ไป
พบอยางเชน คนไวหนวดยาว มีรปู ภาพในถ้ําเมืองกวยหลิน ถ้ําคืนไขมุก ไปถายรูป
มาเหมือนกันเลย เขาเขียนไวในถ้ําวาเปนนักกวีเอก สมัยฮองเตองคหนึ่ง
ตอมาอาตมาไดยินเสียงประหลาดบอกอีกวา “พระคุณเจาครับ คนเกาเขา
จะมาชวยทํากันเอง” ๑ ป ๑๖ วันเสร็จเรียบรอย ทุกประการ ไมไดแจกฎีกาแต
ประการใด นี่เลาประวัติโบสถเกาของพระครูญาณสังวร พอดีมีทานผูหนึ่งเขามาวัด
เขามาตามลําดับ คนที่สามคือ พลตรีวสันต พานิช ก็มาชวยกันสราง ทั้งสามคนนัน้
อาตมาถามประวัติแลวเปนคนจีนทั้งหมด มีอากงอามาครบ เดี๋ยวนี้ทา นพลตรีวสันต
ทานก็มาที่นี่ดวย รวมกันสรางปเศษ ๆ ก็เสร็จสิ้น ตอนสมัยทานเปนพันเอก เสนาธิ
การฝายทหารปนใหญ ลพบุรี
อาตมาก็ตั้งใจพัฒนา หลังจากที่คอหักแลว อาตมาขอเจริญพรญาติพนี่ องวา
หมดอายุเมื่อ ๔๙ ป ตองตายแน ไมไดกลับมาอยูในโลกมนุษยอีกดังนี้
รูลวงหนา ๖ เดือน และอายุ ๔๙ จะขึ้น ๕๐ แลว พ.ศ. ๒๕๒๑ วันที่ ๑๔
ตุลาคม เวลา ๑๒.๔๕ น. พระคุณเจาจะตองมรณภาพโดยรถชนคอหักตาย
อาตมาก็ขออธิษฐานวา ถาขาพเจาใชหนี้มนุษยไมหมดในชาตินี้ ขอบิณฑบาต
ชีวิตมาใชหนี้ใหสิ้นสุดในชาตินี้ชาติเดียว ชาติหนาอาตมาอยาไปใชหนี้เขาเลย เบื่อ
หนายโลกมนุษยเหลือเกิน เปนโลกมนุษยท่อี จิ ฉา อาตมาไมอยากจะคบมนุษยตอ ไป
แลว
มันก็ฟนคืนมาได กลับมาได หมออาจารยประดิษฐ โรงพยาบาลเลิดสิน บอก
วา มีหลวงพอองคเดียวในโลก ที่คอหักหมุนไดแลวไมตาย ยังพูดไดอีกดวย และ
หายใจทางสะดือไดอีกดวย คือพองหนอ ยุบหนอ บอกใครไมเชื่อ ถาไมเชื่อลองไปคอ
หักดู จะรูกัน
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๔

อาตมาก็มาใชหนี้มนุษย เริ่มสรางหอประชุมมาตามลําดับ ขอเจริญพรโยม
บุญยง วองวานิช ไวในที่นี้ดวยวา สองแสนคนแลว ตั้งแตสรางหอประชุมมา พ.ศ.
๒๕๒๔ มีบัญชีครบ แตที่ผานเขามาเปนธรรมทาน มาฟงธรรมะ ก็คาํ นวณไวอยาง
นอย ๆ
ศาลาการเปรียญหลังนี้นะ อาตมารูสึกเศราใจทุกปมา มีพระสงฆองคเจา
พรรษาที่ผานมาแลว ๖๐ ถึง ๗๐ องค พระตองลงไปฉันขางลางนั่งกับญาติโยม
อาสนสงฆไมพอ ก็นาเศราใจ ญาติโยมจะทําอยางไรเลา
โดยเฉพาะเหตุผลขอที่สองคือ เสาก็ขาดหมดแลว ปลวกกินหมด อาตมาไมรีบ
ทําในชวงจังหวะนี้ เขาใจวาโอกาสหนาไมมีใครทํา อาตมาก็จะตองตายจากโยมไป
เหมือนกัน นี่ก็จะใกลเวลาแลว ขอเจริญพรอยางนั้น
ในเมื่อยังมีชวี ิตอยูก็สราง มิไดสรางแบบศาลาสองชั้นสามชั้น งบประมาณ ๑๔
ถึง ๑๕ ลานแตประการใด ทําประหยัดที่สุด ใหถูกที่สุด และตองดีทสี่ ุด และระบบ
เสียงตองใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์อยางนี้
คิดทํามุงลวดรอบยาว ๒๕ วา อาสนสงฆยาว ๒๕ วา จะจุพระสงฆ ๒๐๐ รูป
หลังนั้นไปมีหองน้ําหองสวม ๒๕ หอง วางแผนไวแลว อาตมาตั้งใจอยางนี้
หองสวมเปนอันดับหนึ่งของโลก
มันเปนการบําบัดทุกขอยางดียิ่ง
พระพุทธเจาสอนวาเปนอานิสงสสูงยิ่ง พระภิกษุสงฆผานหองน้ําไปพบสกปรก แลว
หนี อาบัติโทษ เปนอาบัตินะ
ขอเจริญพรญาติโยมไว ถามีลูกหลานอยากปญญาดี ขัดสวมที่บานใหสะอาด
ขัดไวรับรองปญญาดีแน
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๕

คนเราที่ไมอยากเขามี ๒ แหง โรงพยาบาลกับหองสวม ไมจาํ เปนไมมีใครเขา
ไปหรอก มันเบื่อเหลือเกิน ถาไมจําเปนคนไมอยากเขาหรอกสองอยางนี้ ที่มีอานิสงส
มากคือสวมกับโรงพยาบาล
อาตมาประสบมาแลว คอหักแลวพยาบาลวายังไง เขาบอกวา “หลวงพอมา
อีกซิ หลวงพอมาอยูที่นี่ไมอดเลย” อาตมาบอก “โอโฮ มันเข็ดแลว จะใหคอหัก
อีกหรือไง” ไมจําเปนไมเขาหรอก
หองน้ําหองสวมเหมือนกัน ใครไมจําเปนจะไปเขา จําเปนจึงจะเขา เรื่อง
จําเปนนี่มีอานิสงสสูง แตคนไมรู เสนผมบังภูเขา
ในเมื่อเปนเชนนี้ ศาลาการเปรียญนี้ก็จะสรางแบบอเนกประสงค ใชเปนถานที่
อบรมได นั่งได นอนได จุได ๑,๐๐๐ คน ยาว ๒๕ วา กวาง ๑๐ วา หอประชุม
ปจจุบันนี้กวางแค ๗ วาเทานั้น
ญาติโยมพี่นอ งทั้งหลายเอย นึกวามาสรางคนกันเถอะ อาตมากําลังปลุกเสก
เปนการใหญ ไมใชปลุกเสกเครื่องรางของขลังนะ ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปน
งาน โยมจะใชลูกหลาน ปลุกใหตื่นกอนนะ ใหมศี รัทธากอน ใหรูเรื่องรูราวกอน ลูกยัง
หลับอยูเสกใหเปนงานจะไปรูเรื่องรูราวอะไร
ชวยกันปลุกเสกลูกหลานหนอยเถอะ ปลุกใหตื่น เสกใหเปนงาน อยาอยูวาง
อยาหางผูใหญ จะหลงทางไดงาย อาตมากําลังปลุกเสกหลับตาเสกทั้งกลางวัน
กลางคืน ไมไดหลับ ไมไดนอน
อาตมาไปอยูบานใคร รับรองไมเปลืองขาวนะ ฉันไมจุหรอก คําเดียวอิ่มแลว
ทํางานวันยังค่ํา คืนยันรุง
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วัดนี้ไมมีหยุดเสารอาทิตย ราชการวันเสารอาทิตยหยุดแลว ที่นี่ทํางานทั้ง
กลางวันกลางคืน เงินเดือนก็ไดเดือนละ ๓๐ วันทุกเดือน ไมไดขึ้นเลย แตบางเดือน
เสียใจเหลือเกินมี ๒๘ วัน ไมพอ ๓๐ วัน
นี่แหละชีวิต คืองานบันดาลสุข ทํางานใหสนุก มีความสุขในการทํางาน บาง
คนเลี่ยงงานเกงนัก เรียนสูงแลวเลี่ยงงานเกง ชีวติ มักจะอาภัพ
อาตมาตองสรางโรงพยาบาลที่นี่ ๓ โรง โรงพยาบาลใหญเลี้ยงคนทั่วประเทศ
เมื่อสองวันมานี้เลี้ยงคนเปนพัน ญาติโยมไปเปายันตเกราะเพชรตองเลี้ยง มาแตเชา
มืดเลย
โรงพยาบาลกลางเลี้ยงคนสําหรับประชุมที่นี่ โรงพยาบาลหองไอซียู ที่
อยูหนากุฏิอาตมา ตี ๑ ตี ๒ อุบัตเิ หตุมา หิวจัดมา เขาหองไอซียู ทีอ่ ยูติดกัน ให
รับประทานเสียกอน แลวคอยคุยกันตอไป
เรามีหองไอซียู หิว อุบัติเหตุมาแลว หนาตาไมดีแลว เขาหองไอซียู กาแฟ
โกโก กอน ขาวตม หัวผักกาด แกหิวไปกอน นี่คนอุบตั ิเหตุมา ตี ๑ ตี ๒ มาจาก
เชียงราย ลําปาง เชียงใหม อุดร หนองคาย มาถึงนี่มันก็ตอ งดึก
เขาเดินทางไกลมา เขามีทุกข เราก็บําบัดทุกข บํารุงสุขใหเขา ตองบริการให
เขามีความสุข ความเจริญกลับไป
เขาวัดเดี๋ยวนี้ไมไดอะไรจากวัด จะเขามาทําไม เขามาแลวตองไดซิ มีทุกขมี
สุขขึ้นมาก็บําบัดทุกขบํารุงสุขใหเขา แกปญหาใหเขา เขาจึงอยากจะเขามา ก็ตอง
บริการเลี้ยงขาวเลี้ยงปลา อันนี้ไมใชวามากวนวัด
หนาที่ของชาวบาน แขกมาบานตองเลี้ยงขาว ตามประเพณีไทย แตบางบาน
ไมเอาเลย ไมมีอัธยาศัยในการเลี้ยงอาหาร การบริโภค แตประการใด อาตมาจึงออก
แขกวารับประทานขาวหรือยัง อยางนี้เปนตน
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เหตุผลการสรางศาลาก็ดําเนินการตอมา อาตมาก็ยังไมไดคิดเลย วาจะสราง
ศาลาประการใด ก็ตัดใจวามา ๓ ปแลว วาศาลาหลังนี้ เราก็ใกลเวลาเต็มทีแลว ถาเรา
ไมทําใครจะทํา
จะทําเหมือนหอประชุมแตเปนทรงไทย มีหามุขสวยอยางแบบคนไทยงาย ๆ
ทําอยางดีปูพรมใหหมด นอนไดหมด เวลาอบรมประชุมก็มีมุงลวด ตัวแมลงไมมา
กวน บานนอกตัวแมลงเยอะ เขาหูเขาตาเกง เราก็ติดมุงลวดเสีย แลวสรางริมแมน้ํา
เจาพระยา พัทยาสูไมได ลมพัดถึงเลย
งบประมาณที่ชางสถาปนิกออกแบบไวหกลาน อาตมาคิดวาทําไมถึง เพราะวา
ไมมีเข็ม แลวคาแรงงานก็ถูก คนบานเรา ก็ขอแรงดวย ชวยกันดวย ใหบาง ทํานองนี้
ก็คงไมแพงอยางนี้นะ ทําอยางดี ติดกระจกใหหมด มีหองน้าํ หองสวมอยางดี
อาตมาก็ยังไมคิดตัดสินใจ พอดีโยม สุนีย พันธศุภร มาปรึกษาวา ปนี้กฐิน
สามัคคีกันเถอะ ทานจะตัดสินใจสรางอะไร นึกตรงกันวา สรางศาลาการเปรียญ คือ
เปนศาลาอเนกประสงค อบรมทั่วไป และบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตรไดดวย สวน
ใหญจะตั้งเกาอี้ คนที่นั่งพื้นนั่งขางหนา ตั้งเกาอี้ใหเปนแถวเลย จุคนไดเปนพัน
ประเทศศรีลังกาเขานอนฟงเทศนเลย เพราะวาแขกพุงใหญนั่งไมไดนอนฟง
แตดีกวาคนไทยนะ นอนฟงไมพูดเลย เราไปถามไมมีพูดเลย
คนไทยฟงเทศนพนมมือแต คุยกันสะบัด แขกเขานอนไมคุย ยืนฟงดวย
กอดอกดวย เขาจะไมพดู กับเรา เปนการแสดงการเคารพในการฟงเหมือนกัน เขาฟง
ไดผล เขาจะไมพูดกันเลย ตั้งใจฟง สนใจฟง มีศรัทธาฟง ทบทวนในการฟง และ
ปฏิบัติไดทนั ที ก็ไดผล
ในการสรางศาลา โยมสุนีย พันธศุภร ไดชักชวนญาติพนี่ อง และบอกคุณ
โยม พันเอก(พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน ในฐานะนายกยุวพุทธฯ ดวย ในขณะนี้
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คุณโยมบุญยง วองวานิช เปนผูอ ุปถัมภ ไดสรางตึกขึ้นไวที่หนาวัด เปนที่พัก
อบรมในภายใน
และขอเจริญพรวา โยมเขามานี่ จะเห็นรัว้ จะแยกออกไปแลวสรางกุฏิ
กรรมฐานอีก ๕๐ หลัง ปลูกตนพยุงไปแลว ๕๐๐ ตนเศษ เปนสวนปา คนในไมออก
คนนอกไมเขา จะทําสวมตรงโนนอีก ทําสวนไว
ขยายถนนสายเหนือออกไปอีก ๑ วา รถบัสเขาจะไดไมตองเลี้ยงโคง เตรียม
โอกาสขางหนาไวจะตองเปนอยางนี้
อบรมทัว่ ไปอาจจะวุนวาย ใหอบรมภายในนี้เปนดานปริยัติ ดานปฏิบัติ
อรัญวาสีสงออกไปเขตปา มีสวนดอกไมใหพระอาทิตยสอ งแสงผาน เหมือนวัดปา
นานาชาติ ของหลวงพอชาเปนตน ไดผลดีใครจะไปยุงไมได
รั้วทําสวยงาม ขางนอกมองไมเห็นขางใน ขางในมองไมเห็นขางนอก จะไดไป
นั่งภาวนากัน ก็เปนดานปฏิบัติขึ้นมา
ดานอบรมอยูทางนี้ ตอไปเปนตึกอบรม หอสมุดจะเสร็จแลว ๓ ชั้น เผื่อพระ
สังฆาธิการมาอบรม แตละชั้นพักได ๓๐ ถึง ๔๐ องค จัดไวสําหรับพระภิกษุ ชั้นละ ๒
หอง มีหองน้ําหองสวมเสร็จทุกแหง
สมเด็จญาณฯ ทานรับแลวทานจะมาเปดหอสมุดให ตั้งแตคราวนิมนตมาเปด
กุฏิบุญถิ่น อัตถากรโนนแลว จะทูลเชิญเสด็จมาในวันหนา
จตุปจจัยไทยทานที่ญาติโยมมาจองไว ก็สรางเปนศาลาอเนกประสงค เรียงกับ
หอประชุมนีไ้ ปตามแมนา้ํ เจาพระยา แตตองรื้อหลังเกาแน เพราะตองยาวถึง ๒๕ วา
กวาง ๑๐ วา กวางขวางมาก จะมีเสาแค ๒ แถว ตรงกลางโลง หลังคาเหล็ก ลงทุนให
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ถูกที่สุด ทํามุงลวด มีฝา กระจก มีมขุ ออกไปทั้งหมด ๕ มุข คลาย ๆ พลับพลาอยางนี้
เปนแบบศาลาหนอย เขาจะไดรูวาเปนศาลา จึงปรารภทอดกฐินขึ้นมา
วันนี้ญาติโยมหลายสายก็ชวยกัน โดยคณะพุทธศรัทธาทาลานก็เปนลูกศิษย
ที่นี่ นํากองกฐินมา ตลอดกระทั่งทานอนุศาสนาจารย ทานคณะอธิการบดี ตลอดทั้ง
วิทยาลัยครูทั่วไป กรมปศุสตั ว ขาราชการทั้งหลาย บรรดาทานทั้งหลายที่เปนคณะลูก
ศิษย ที่มาอบรมวัดนี้ก็ไดบุญกุศลกัน เปนสายสัมพันธสามัคคีกันในวันนี้
มาปรารภเรือ่ งสรางศาลานี่ อาตมาก็เกรงใจโยมเหลือเกินนะ นึกวามาชวยกัน
สรางคนเถอะ สรางลูกหลานชาติไทย ขอเจริญพรจดไวเลยนะ ถาไมมาชวยกันนะ อีก
๒๐ ป ลูกหลานจะไปไมรอด จะไมมที ี่ดินอยู ขอฝากไวดวย
ยิ่งคนชาวจังหวัดสิงหบุรี ลูกเกิดมาไมมีอยูจงั หวัดสิงหบุรีเลยนะ ไมเคย
กลับมาชวยพอแมทํานาเลย หนีเขาไปเปนลูกจางในกรุงเทพฯหมด พอแมมีนาเปน
รอย ๆ ไร ขายแหลกแตกราญแจกใหลูกไป พอแมมีการคาสุทธิวันละหมื่นบาท ลูกไม
มีมาชวยพอแมเลย ไปชวยคืนอื่นหมด ผูแทนจึงมีคนเดียวมาจนบัดนี้
ตึกรามที่ขึ้นใหญโตนี่ ไมใชของคนจังหวัดสิงห คนที่อื่นมาซือ้ หมด เพราะอะไร
มีนา ๕๐๐ ไร ถึง ๖๐๐ ไร มีลูก ๕ คน ไปสําเร็จปริญญาบาง สําเร็จอาชีวะบาง ไป
เที่ยวเปนลูกจางคนอื่นเขา
ขอฝากคุณโยมบุญยง ไวดวย ที่วาปญหาคนวางงานในประเทศไทยมาก
อาตมาขอเปลี่ยนคําพูดใหมวา ปญหาคนขี้เกียจมากที่สุด ลูกไมกลับมาชวยแมเลย
พอแมทํางานงก ๆ
หลวงพอวัดอัมพวันชวยฝากงานหนอย ลูกไมมีงานทํา อาตมาไปดูที่บาน
โอโฮมีกิจการ มีสวนตั้ง ๕๐ ไร มีกจิ การคา แมขบั รถไปสง เตี่ยก็แบกของ บอกไดวา
ไมมีงานทํา ก็แสดงวามันขี้เกียจ
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พูดใหม อยาไปพูดวาคนวางงาน พูดวาคนขีเ้ กียจดีกวา
หนูเอย สําเร็จปริญญาตรีแลวไมตองไปงอใคร กลับมาชวยพอแม พอแมกําลัง
มีงานอยู อยาไปขายทรัพยสมบัติซะ ทรัพยสมบัตติ องรักษาไว ที่ดินนี่ขอเจริญพร
ทานวาญี่ปุนบอกวา ปนมี้ าซื้อที่ประเทศไทยได ๓ หมื่นไร ลูกไมรูจักคุณคาที่ดินของ
พอแมเลย กลับไปเปนลูกจางคนอื่นหมด
ขนาดเปนสาว ๆ นะ มีนาตั้ง ๘ รอยไร กลับไปรับจางซักรีดในกรุงเทพฯ ใส
รองเทาสนสูงเดินแตะ ๆ วาเปนคุณนาย เปลาเลย! รับจางซักรีด นาเสียดายไหม นา
มีทําไมไมทาํ พอแมแกแลวก็ตองขาย ตึกมีก็ใหเซง
ทําไมเซงเลาเตี่ย เตี่ยบอก ลูกไมมาชวย ไปอยูภาคใตโนน แสดงวาไปเปน
ลูกจางคนอืน่ เขา ไมรกั ษาทรัพยสมบัติของพอแมไวเลย อาตมาจึงสรางหอประชุมนี้
ญาติโยมจะไมเห็นใจบางก็แลวไปเถอะ
อาตมานี่เดือนหนึ่งจายเทาไร สี่หาหมื่นนะ เดือนที่แลวไมรูการไฟฟามาเก็บ
อยางไร สี่หมื่นสี่พันสี่สบิ บาท คาไฟฟาวัดนี้ ทําไมมาเก็บอยางนั้น ไมสงสารเราบาง
หรือไง นาจะเก็บสักแสนหนึ่ง จะไดตัดไฟ ใชตะเกียงเจาพายุตอไป
ขอเท็จจริงไมไดใชมากหรอก ใบเสร็จมีตั้งแตตน ปมานี้ หมื่นกวาบาท แปดพัน
เกาพัน แตเดือนที่แลวสี่หมื่นสี่พันกวา ขอเจริญพรอยางนี้ คาอาหารเดือนละสองหมืน่
ตองถัวเฉลี่ยกินกันแลว อาตมาจะสูต อไป คนเดียวก็จะตองสู
อาตมาขอเจริญพรญาติพี่นองทั้งหลาย ที่ทานไดมารวมสนับสนุนอาตมา ใน
ฐานะมาชวยกันปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน ใหรูจักเอกลักษณของไทย รูจัก
มารยาทไทย ไมลืมแผนดินทวด แผนดินปูยาตายายที่หาไว โปรดมา สรางกิจการ
ใหแกพอแมเถิด ลูกหลานเอย อยาทิ้งกิจการของเราเสียเลย
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พอแมที่สรางมา วงศตระกูลทํานาอยาทิ้งนา เดี๋ยวนี้นาทิ้งหมดแลว ทําไมเปน
แลว การคาก็คาไมเปน ขนาดลูกสําเร็จปริญญาโท เตี่ยแมคา ขายแอด ๆ ลูกคาขาย
ไมเปนเลย แลวกิจการจะทําอยางไร ก็ไปเปนลูกจางคนอื่นเขา เปนลูกจางบริษัทอืน่
ตอไป อาตมาของฝากไวดวยนะ
นี่ก็ถึงเวลาที่จะรับประทานอาหารแลว ขอเชิญญาติโยมรับประทานอาหาร ถา
คนไหนรับประทานอาหารที่วัดนี้ในวันนี้แลว กลับไปร่ํารวย สวยดี มั่งมีศรีสุข เงินไหล
นองทองไหลมา
ขาวสุกของอาตมา ๑ เมล็ดขาวสุก งอกได ๑๐๐ ดอลลาร ยูเอส รับประทาน
เขาไป งอกได มีขาวสุกวัดนี้วัดเดียวงอกได จริงเท็จประการใดลองรับประทานดูเถอะ
อาตมาสังเกตมาหลายรายแลว มารับประทานอาหารที่นี่ ลับไปเปนเศรษฐีไปหลาย
คนแลว มีเงินมากมายเหลือเกินนะ
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