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ของพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
ณ ลานธรรมชั้น ๗ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เวลา ๙.๓๐ น – ๑๑.๐๐ น.
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วันนี้ขอโอกาส ไมใชจะแสดงธรรมแบบขึ้นธรรมาสน อยางที่เขาทํากันไมตอง
พนมมือตลอด วันนี้ขออนุญาตบรรยายธรรม วันนีใ้ หชื่อเรื่องวา “มงคลชีวิต” ชีวิต
แกปญหา ชีวิตแรนแคน ชีวิตตองมีแบบแปลนและแผนผัง ก็ขอฝากไววันนี้เปนวัน
มหามงคล เปนวันเจริญซึ่งของอายุแผนผังของชีวิต คือทําอะไรมีระเบียบแบบแผน
แบบแปลน เปนตน ก็ขอกลาวอนุโมทนาสาธุการในวันมงคลชีวิตของตนและของ
สวนรวมรวมกัน วันนีเ้ ปนวันมหามงคลเปดโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร สรางโรงเรียนสําเร็จทันเวลาเรียกวามงคลชีวติ โรงเรียนนี้สําเร็จ
ไดอาศัยรวมใจ อาศัยสามัคคีธรรมนําสันติสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีกําลังใหญนั้น
ไดแกทานนายกสมาคมผูปกครอง ทานมีกําลังแข็งแรงทั้งพละกําลังกาย กําลังใจ
กําลังสติปญญา กําลังแกไขปญหาทุกอยางทุกดาน ตลอดกระทั่งครูบาอาจารย
โดยเฉพาะผูเสริมสงดลบันดาลนัน้ ก็คงจะไมผิด รองศาสตราจารย ดร.สุมณฑา
พรหมบุญ ณ อยุธยา อธิการบดีนั้น เปนผูใ หญในสถานที่นี้ ผูรว มน้ําใจไดแกครูบา
อาจารยทุกคน ผูบริหารดําเนินงานก็คงจะไมผิด ผูชวยศาสตราจารย กอบรัตน เรือง
ผกา ผูมีชีวิตชีวาและงอกงามไมเกินกุลบุตรกุลธิดาที่นั่งอยู ณ บัดนี้ รดน้ําพรวนดิน
ตนไมก็งอกงามตามระเบียบ แตบางแหงเสียใจงอกแลวหงิก งอแลวก็เขาเมรุไมเห็นมี
ผลงานอะไร วันนี้ก็ขอชี้แจง ๓ รายการ ๓ ขอยอใจความเทานั้น เพื่อเปนประโยชน
แกทานทั้งหลายเพื่อเปนมงคลชีวิตนี้
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ตอนี้ไปก็ขอชี้แจงแสดงบรรยาย คติธรรม เพื่อเปนคติเตือนใจแกมงคลของทาน
ณ โอกาสบัดนี้
ขอเจริญพร เจริญสุขโดยทั่วกัน ณ บัดนี้ เอามือลงนั่งตามสบาย พนมมือมัน
เมื่อย เมื่อยหนักเขาก็ไมมีกําลังใจฟง วันนี้เราก็มาเยี่ยมญาติธรรม มาเยี่ยมบุคคลผู
เปนปราชญเปรื่องเรืองปญญา โรงเรียนสาธิตสําเร็จไดดวยความสามัคคี สรางความ
ดีรวมกัน
ตองสําเร็จก็ไมไดหมายความวาจะตองมีเงินมีทองมากมายกายกอง
กําลังใจมันสรางสําเร็จทุกอยาง ถาคนเราขาดกําลังใจ กําลังใจตกไมมีใครใหกําลังใจ
เลยไมมีใครสนับสนุน ไหนเลยเลางานชิ้นนี้จะสําเร็จไดตามเปาหมาย ใชเงินจํานวน
มากถึงจะเงินมากมายกายกองก็ตาม ขอเจริญพรใหขอคิดเปนไตเติ้ลขอแรก ออก
แขกวันนี้ออกไตเติ้ลใหฟงวาลิเก ละครชีวิต บอกเรื่องดี ออกแขกดี เลนดีตลอด
รายการ นี่เลนดีตลอดจนจบ วันนี้วันฉลองชีวิตเปนมงคลที่เราสําเร็จตามเปาหมาย
และจุดประสงคของเรา ออกแขกดี บอกหนาพาทยดี เรื่องดี เรื่องอะไรคะ มีคนชื่อ
อาจารยพรจันทร มีไหม นวลจันทรดวยและก็พรจันทรดวย จันทวิมล สวยผองอําพัน
ใจเยือกเย็นอัธยาศัยโอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหทุกคนวางตนเปนกลาง ยิ้ม
ตลอดกาลเวลา หนาตาจิ้มลิ้มพริ้มพราย มีความหมาย มีเมตตาอยูในจิต คิดอยูใน
ใจ ตองการอารีอารอบ เผื่อแผทุกประการขออนุโมทนาสาธุการ สวยนารัก บางแหง
ไปดูแลวสวยนาเกลียด มันไมนารัก เหลียวซายแลขวาดูทานนายกสมาคมผูป กครอง
จิตใจทานปรองดอง ใจซื่อมือสะอาด เฉียบขาดเปนธรรม สรางกิจกรรมใหมี
ประโยชนตอทานสาธุชน สรางประโยชนสุข กิจกรรมที่มีประโยชน กิจกรรมชีวิตมี
ประโยชนตอประชาชน กิจกรรมนั้นเปนชีวิตที่รุงเรืองวัฒนาสถาพร เปนอากรบอเกิด
ของนักปราชญราชกวีมีปญญา มีการแกปญหาสมปรารถนาทุกประการ อาตมาดีใจ
มาก วันนีด้ ีใจอยางสุดซึ้งเราก็มีสวนรวม รวมสามัคคี สรางความดีรวมกันเปนสาย
สัมพันธใหเราเปนปกแผนแนนหนาดวยความรักสามัคคี
เรามารวมใจกันเชนนี้ก็
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สําเร็จพลันทันเวลา ก็ขอเจริญพรทาน ผูอํานวยการโรงเรียน ทานมีพลังสูงในจิตใจ
เขมแข็งอดทนตอสูตอเหตุการณตลอดมา แลวคุณหนูทุกคนโปรดทราบชีวิตนี้ตอสู
ขันติธรรม
‘ขันติเปนสมบัติของนักตอสู
ความรูเปนสมบัติของนักปราชญ
ความสามารถเปนสมบัติของนักประกอบกิจ ความมีระเบียบเปนสมบัติของผูดี’ ผูดี
ทํางานตองมีระเบียบ มีระบบ มีระเบียบเพียบดวยวินัย มีความหมายดังที่ไดกลาว
แลว อาตมาดีใจกับทานทั้งหลายแลวก็ผูปกครอง กุลบุตรธิดาทั้งหลายที่อยูโรงเรียน
สาธิตทั้งโรงเรียนประถมและมัธยม ทั้งพี่นองสาธุชนทั้งหลายตาง ๆ ทั่ว ๆ ไป ไดมีสวน
รวมเปนเจาของโรงเรียนดวยกัน แตโรงเรียนสาธิต โรงเรียนรวมรักสมัครสมานสามัคคี
รวมในเชนนี้ หายากมากก็ขอเจริญพรวาถาพบวาเราเริ่มตนในขณะนี้ก็จะไมสําเร็จ
เพราะเศรษฐกิจไมเปนมรรคไมเปนผล เพราะเราเริ่มตนตั้งแตบุญวาสนาของทาน
ทั้งหลาย ไดมีสิทธิเปนเจาของโรงเรียน สามัคคีคนละเล็กคนละนอยก็มาเปนปกแผน
แนนหนาก็มาเปนโรงเรียนขึ้นมาได ณ บัดนี้ ปูนหินเหล็กอยูคนละทิศคนละทาง ก็มา
สรางรวมน้ําใจมาเปนปกแผนแนนหนาเปนอาคารขึ้นมา
นี่แหละทานทั้งหลาย
โรงเรียนพังหลายชั้น หลายหอง เราก็สามารถทําได แตขอฝากขอคิดไวสักขอ ถาคน
ฟงนะ กอบรัตน คนพังทําไมได และแตกแยกกันไปนะรับรองทําอะไรไมไดเลย อยา
ใหเหมือนกรุงศรีอโยธยาราชธานี เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ ประเทศไทยเขายุคนี้แลว เขายุค
พ.ศ.๒๓๑๐ ก็ขอฝากขอคิดเบื้องตนไว คายบางระจัน ๗-๘ ครั้ง ราษฎรสามัคคีกัน
ชาวบานสามัคคีกันฆาแมทัพพมาตายถึง ๗ คน โดยไมมีฝมือ แตใชฝมือผูหญิง
ผูหญิงเกง ตองยกยองผูหญิง ผูหญิงเปนคนฆาแมทัพพมาตายไมใชนายจัน หนวด
เขี้ยว ไมใชหลวงสรรค พันเรือง แตตองใหเกียรติผูหญิง เพราะสามารถฆาแมทัพมี
ฝมือของหงสาวดีได นาจะตีความตรงนี้ ผูหญิงทํางานสําเร็จไดเยอะ ทําไมดูถูก
ผูหญิงนัก นี่จะเขายุคดูถูกผูหญิง ทุกสิ่งจะไรความหมายขอฝากทานไปคิดกันนะ
อยาดูถูกผูหญิง คุณหญิงปลอง อําเภอโคกทอง เรียกวา อําเภอวิเศษไชยชาญหัว
ตะพานกบเจา พมาฆาสามีเขาตาย สามีเปนทานขุนเปนกํานัน ภรรยาผูหญิงนุงผา
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ตะเบงมานถือดาบ ๒ มือ รวมพลได ๔๐๐ สรางวัดสี่รอยขึ้น อําเภอวิเศษไชยชาญหัว
ตะพานกบเจา อยากจะเรียนถามใครเปนคนตั้ง จะใหรางวัล ๑๐๐ ลาน จะยก
โรงเรียนนี้ให ใครตอบได ใครเปนคนตั้งอําเภอวิเศษไชยชาญ แตกอนนี้ชื่ออําเภอโคก
ทอง ไมใชอําเภอวิเศษไชยชาญ แตคุณหญิงปลองนําสมัครพรรคพวก ๔๐๐ คนตาม
พมาไปคายบางระจัน ทําไมพมาไปอยูคายบางระจันเพราะเหตุใด อยาลืมนะคนไทย
เปนไสศึก ทูลเกลาฯ พระเจาอยูหัว ไมใหรบนะ นี่ไอพระยาพาล จะเขายุคพระยาพาล
แลวนะ อยาพาลเชียวนะ เพราะจะเขายุคพระยาพาล หามไมใหรบ พมายกมา
บอกยังไมพรอม ใหถอยหลังไปอยูบางระจันกอนจนกวากรุงศรีอยุธยาพรอม แลวให
เผากรุงศรีอยุธยาเสีย นี่คนไทยแท ๆ ก็ขอฝากไวในที่ประชุม เขายุคคนไทยเปน
อยางนี้แลว อยางลืมเศรษฐกิจตก นักบริหารโกงสะบัด แตกแยกกันเพราะดังกลาว
แลว วันนี้ตองขอพูด วันนี้พูดไมกลัวนะนี่เพราะมาพูดที่โรงเรียนของเราเอง เปน
อยางนั้นนะกอบรัตน ผูหญิงตองเดินทางไปไมตองใชอะไรเลย นายจัน หนวดเขี้ยว
หลวงสรรค พันเรือง เปนผูใหญบาน กํานัน จะมีฝมือรบหรือ ทําไมจะฆาแมทัพตาย
ถึง ๗ ทัพ ครั้งที่ ๘ โดนเผาหมด ทําไมทหารสักคนออกมาชวยไมไดปนกระบอกหนึ่งก็
ไมให เพราะเหตุใด นาจะตีความเพราะไอพระยาพาล อยาใหมีพระยาพาลอยูได
ปลูกเรือนอยาครอมตอ จะเสียโอกาสและเวลา ทุกคนไมรูเลยหรือนี่ วันนี้มาแยม
พรายใหฟงวาตกยุคสมัยนั้น ๆ จะเขายุคนี้แลว ระวังนะอยาแตกความสามัคคี จงรัก
สามัคคี สรางความดีรว มกัน อยางแตกความสามัคคี ถาแตกแลวโรงเรียนสรางไมได
มีเงินหมื่นลานก็สรางไมได อยางลืมพี่นองที่รัก ผูหญิงหัวสมองใส แกไขปญหาได
อยางดี ผูหญิงยกยองกันบางไมไดหรือ ดีไมดีเดีย๋ วใหเปนนายกไปเลยถาเขาตั้ง
ทําไมเปนไมได ผูหญิงก็เปนไดนี่ผูหญิงหรือเปลานี่ เห็นไหม ไมเปนหรือก็ดูมานาน
นะวาผูหญิงสามารถ ทานนายกสมาคมวาผูหญิงสามารถไหม นั่นสามารถก็จริง
ปราดเปรื่องก็จริง แตใครเปนผูมีเมตตาสูงกวานี้ตอบ ที่นั่งอยูนี่ตองตอบแบบนี้ อยา
ตอบใหมันออกไปนอกทาง ขอฝากไวผูหญิงก็มีพลังเหมือนกับผูชาย แตแลวคุณหญิง
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ปลองเดินตามไปสุพรรณบุรี คายบางระจัน ทําไมฆาแมทัพได ใครฆาแมทัพตาย ๗
คน คําตอบคือผูหญิง คือคุณหญิงปลองไปบางระจันรองเพลงอีแซว หัดเพลงอีแซว
พวกคณาจารยจํากันไวบาง หัดเด็กรองเพลงอีแซว พมายกมาเกง แตแลวผูหญิง
แตงตัวสวย ๆ เอาเหลา เห็ดเปดไกเอาไปเลี้ยง เอามีดพกไวตรงนี้ แซว แซว รอง
เพลงอีแซว พมาเขว พอพมาเขวก็แทงคอ จึงเรียกเพลงพมาเหมาจนถึงทุกวันนี้ จํา
ไวเอาไปสอนกันบาง คนไทยอยาหยิ่งโยโสแมลงปอง เดี๋ยวนี้คนไทยเขาสมัยกรุงศรี
อยุธยาราชธานีแลว หยิ่งโยโสแมลงปองดากันตลอด แตกความสามัคคีตลอด ทาน
นายกสมาคมเชื่ออาตมา อาตมาคํานวณเกง แตไมเกง องคนี้เปนลูกศิษยผูคํานวณ
เกง แซวไปแซวมาฆาแมทัพตายกลับสงมาใหมอีกก็ตายอีก รองเพลงอีแซวเกิดขึ้นที่
สิงหบุรี บางระจัน คนแตงเพลงอีแซวก็คืออําเภอโคกทอง ตาย ๗ คน แตคนที่ ๘ ไม
ตาย ไอรามัญไปรับอาสาหงสาวดีมาทําลายคายบางระจัน ถาทําลายไดจะตั้งเปน
หัวหนากอง ทําลายไดผูหญิงมีจุดออน ทําลายที่ผูหญิง ผูหญิงมีจุดออน อยาลืมขอ
ฝากพวกโยมผูหญิง นี่จุดออนของลูกผูหญิงคือหึงหวง แหยใหหึงหวงเขาเลิกเลยแหย
กลับไปเลย ผูหญิงมีจุดออนคืออารมณไหวติง โยมผูหญิงถาไมไหวติง เขมแข็ง
อดทนรับรองเกงกวาผูชาย ผูหญิงออนไหวติง กระทบไมได โกรธ ถาผูหญิงเขมแข็ง
อดทนรับรองผูชายสูไมได เพลงอีแซวเกิดขึ้นบางระจัน จําไวดว ยดอกเตอรจําไวนะ
จะไดไปสอนนิสิต นักศึกษาไดสอนใหมันตรงเปา เลยสรุปใจความเพื่อใหไมเสียเวลา
พระเจากรุงธนบุรี ก็กลับมากูกรุงศรีอยุธยาไดจึงตั้งอําเภอโคกทองเปนอําเภอวิเศษ
ไชยชาญหัวตะพานกบเจา พระเจากรุงธนบุรีผูตั้ง หลักฐานที่วัดมี ตอบไมไดหรือ ไม
รูมีมานาน อําเภอโคกทองมีทองเยอะเลย พระเจากรุงธนบุรีชนะทัพแลวก็วาสําคัญ
ที่สุดเปนดานพมาเขาสูบางระจัน อําเภอวิเศษไชยชาญ ชาญชัยจากผูหญิง อําเภอ
วิเศษไชยชาญหัวตะพานกบเจา ยังมีเรื่องอีกเยอะ เดี๋ยวจะเสียเวลา เราไมใชมาพูด
เรื่องนี้
แตมาพูดนอมใหนึกถึงอดีตวาจะเปนแบบกรุงศรีอยุธยาราชธานีแตกทัพ
ประเทศจึงเศรษฐกิจตก ตกเพราะแตกความสามัคคี จําไวเอาไปสอนอยาแตกความ
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สามัคคี รักกัน ผูกพันกันหนอย อยากจะเรียนถามทานทั้งหลาย มนุษยชอบอะไร
ดอกเตอรจําไวดวย มนุษยชอบ ๑๐ อยาง ถาพูดแลวทานจะเห็นดวย ชอบอะไรใน
ชีวิต ที่มาพูดกันเรื่องชอบอะไรในชีวิต ถามีชอบและทําได ๑๐ ขอนี้ จะเกิดสามัคคี
จะไมแตกแยกกัน นักบริหารจะไมโกง จะเขายุคกรุงศรีอยุธยาแลว จะมีฆากัน
แหลกราญ รักกันไมมีเลย ขอฝากไวใครจะทําดีตองคาน คานจะไปรอดหรือ ใครจะ
ทําดีไมได ก็ขอใหไตเติ้ล ความดีคือศัตรู ทานอาจารยพรจันทร เขาใจหรือยัง สราง
โรงเรียนนี้มีศัตรู ศัตรูคืออะไร ศัตรูคืออุปสรรค ความดีนี้เปนอุปสรรคเหลือเกิน
ความชั่วไมมีอุปสรรคหลั่งไหลไปได ความชั่วก็คือหละหลวม เหลาะแหละ เหลวไหล
ไมเอาตราชั่งขึ้นมาชู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง เห็นดวยไหมคะ ความดีนั้นคือศัตรู ศัตรูนั้น
คืออุปสรรคของชีวิต ถาเราผานอุปสรรคชนะไดรับรองศัตรูก็ไมมี งานจึงสําเร็จ เชน
โรงเรียนสาธิต ผอ.กอบรัตนปวดหัวจะตายแลวจะตายอีก นี่คือศัตรู เราจึงแผเมตตา
ใหศัตรูเปนมิตรพิชิตมาร นั้นคืออุปสรรคจะไดกระจายหายไป งานจะไดสําเร็จเสร็จ
พลันทันเวลา คือโรงเรียนสาธิต ถูกหรือไมประการใด ถาไมถูกคาน คานเดี๋ยวนี้พวก
ฝายคานมันมาก คานซะแหลก นี่คือศัตรู ศัตรูคือความดีจําไวเลย บางทีนายก
สมาคมความดีเปนศัตรู คืออุปสรรคที่ทานนายกผานงานมามากมายมีอุปสรรคไหม
มีแนนอน นั่นคือศัตรู แตแลวเราแผเมตตาใชเมตตาตัวเดียว ก็พิชิตงาน ก็พชิ ิตมาร
สําเร็จเสร็จพลันทันเวลา นี่แหละหลวงพอองคนี้ตั้งวาหลวงพอชนะมาร ชนะศัตรู
พิชิตมาร ก็นาจะเปนอยางนั้น หรืออยางไรก็แลวแตเถอะนะเราไมวากัน นีม้ าพูดให
ฟงหลวงพอพิชิตมารชนะหมดทุกดาน ก็ขอฝากไวอยางนี้ นี่แหละทานทั้งหลายเอย
เปนอยางนี้แหละหนอ เพราะฉะนั้นการจะสรางโรงเรียนสาธิตใหสําเร็จได แสนจะ
ยากลําบากไมใชเปนของงาย
แตเรารวมรักสามัคคี
สรางความดีรวมกันเปน
ประโยชนและเสร็จทันเวลา เหนื่อยยากหายไปเลยวันนี้ ผอ.กอบรัตน หายเหนื่อย
ไหม ๆ ตอบใหมันดังหนอยไมไดหรือ หายเหนื่อยอาจารยกอบรัตน ทําคนเดียวไมได
อาศัยครูบาอาจารย แหม! ครูบาอาจารยที่โรงเรียนสาธิตเนี่ย ดร.ประเสริฐ โอโฮ รวย
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และสวยทุกคน เราดูเมื่อกี้เดินทางมาเหนื่อย พอเขาสาธิตเห็นครูบาอาจารยยิ้มแยม
แจมใสตั้งใจสนทนาเจรจาไพเราะสงเคราะหเอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูแขก ไมแปลก
ลูกคามาสาธิต ลูกคามาสาธิตยิ้มแยมตลอดเลย เราก็ลูกคาก็ใหไปหาหมืน่ ไมใช
หรือ หายเหนื่อยเลยลงจากรถมาเห็นยิ้ม ๆ อยางนี้ หายเหนื่อยเลย เพราะสรุป
ใจความวาความสําเร็จของมนุษย มนุษยที่ตองการมากในชีวิตมี ๑๐ ประการ ที่เรา
นํามานี้ มี ๑๐ ประการ ผอ.กอบรัตน รูไหมคะ (เสียง ผอ.ตอบ) นี่ที่เราทําสําเร็จมาได
เพราะมนุษยชอบที่สุด ทานนายกสมาคมก็ลองพิจารณาดวยนะวาถูกไหม
๑. ความรัก ไปไหนใหคนเกลียดชอบไหม ชอบใหคนรักไหม เราก็อยาไป
เกลียดเขานะ ถาเราชอบความรัก ขอใหทุกคนจงโปรดรักกันสมัคร
สมานสามัคคี สรางความดีรวมกัน เขาใจไหมคะ
๒. ความนิยมชมชอบ
๓. ความเลื่อมใสศรัทธา
๔. ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ
๕. ความเอาใจใส
๖. ความเคารพนับถือ
๗. ความเมตตา
๘. ความเห็นอกเห็นใจกัน
๙. ความเปนกันเอง ไมถือเนื้อถือตัว เขากับเด็กกับผูใหญได
๑๐. ความเปนธรรมชาติ อยาฟูฟา อยาหรูหรา อยางฟุงเฟอ อยาโคกเคก
เห็นดวยไหมนี่ ๑๐ ประการ มนุษยตองการมากไมมใี ครเห็นเลยหรือนี่ นี่แหละ
๑๐ ประการนี้ ทําใหโรงเรียนสาธิตสําเร็จ ญาติโยมขางหลังเห็นดวยเหรอ สภาจะได
ลงมติจะไดไมคาน อยาคานหนอยไดไหม สภาสาธิตอยาคานมาชวยกันแกดีไหม
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ทานนายกสมาคมดีไหม ขาดชวยกันเติมเกินชวยกันตัดเพื่อประหยัดเวลาสาธิต ถูก
ไหมทานนายกฯ พอจะมาพูดที่นี่ตอไปไดไหม ไดหรือ โอโฮ ดอกเตอรเห็นดวยไหม
ขอใหรักกันดีกวาเกลียดกัน ขอใหพี่นองจงแผเมตตาใหศัตรูเปนมิตรเสีย อยางให
ศัตรูไวในใจ มีศัตรูนอกไมเปนไร อยามีศัตรูในใจ ทานดอกเตอรพรจันทร เปน
ดอกเตอร องคนี้ตั้งให ขนาดนี้ไมเปนไรดอกเตอรจะแคไหน แลวดอกเตอรเขาจะทํา
อะไร นี่ก็เหมือนกันทานนายกสมาคมควรจะเปนดุษฎีบัณฑิต ใหหนอยไดไหม ดร.สุ
มณฑา มาหรือเปลา ไมใชนี่ใหดษุ ฎีบัณฑิตตั้งแตวันนี้บันทึกเดี๋ยวนี้ ดําเนินงาน อยา
เดี๋ยว ขนาดนี้ไมใหหรือ แลวที่เขาให ๆ ไมเห็นเขาทําอะไร ทานนายกมีประโยชนมาก
ไพศาลจริง นะเนี่ยนาจะเปนดุษฎีบัณฑิตแนนอน ใหกําลังใจกันบางไมไดหรือ มี
ความรูขนาดนี้ นี่รูจริงเสียดวยรูแลวทําดวยสมองแนเมตตาครบเลย มีความดีที่
มนุษยตองการ ๑๐ ขอ ทานนายกมีหมด ที่พูดเมื่อกี้มีหมดใจซื่อมือสะอาด เฉียบ
ขาดเปนธรรม ไมเคยกินนอกกินใน ไมมีศตั รูในใจ ศัตรูภายนอกเรื่องเล็ก ทุกคนมี
ศัตรูภายนอกทั้งนั้น มีคนเกลียดคนรักไมเทากัน ก็ขอเจริญพร อยาใหมีศตั รูในใจ
โกงใครไดไมเปนไร อยาโกงตัวเองไดไหม กอบรัตนเขาใจไหมนี่ อยาโกงตัวเอง
โกหกคนอื่นไมเปนไร แตอยาโกหกตัวเองนะ โกหกตัวเองนี่มันเลวที่สุด โกงตัวเองมัน
เลวที่สุด ทานนายกเห็นดวยไหม อยาโกงตัวเอง ในเมื่อไมโกงตัวเองไมโกหกตัวเอง
แลวไหนเลยเราจะไปโกหกคนอื่น เราลักสตางคพอแมไดนะ ทําไมจะไปลักคนอื่น
ไมได อยานะอยาลัก คนนี้ลักสตางคยายไปซื้อเครื่องลูกเสือ ยายบอกไมมีใครเธอ
คนเดียว จําไวเลยนะ ถาลักใครอยารับ ศักดิ์ศรีลูกผูชายลักสตางคยาย องคนี้ลัก
สตางคยาย ๑๐๐ สมัยนั้น เปนเด็กผูชาย ยายให ๑๐ บาทไมพอ “ เอย เหลือกิน
เหลือใช “ แนยายบอก ยายแกเคยไปเปนลูกเสือหรือ และเราก็เห็นหนออยูที่หมอน
หนอ เดี๋ยวจะตองหยิบหนอ ยายสอนดีมาก ขึ้นเรือนตองลางเทาและจะตองเดินชา ๆ
เจอผูใหญตองคลาน ออนนอมถอมตน ปากหวานตัวออน มือเปนหงอน นอบนอม
กตัญู เชิดชูระเบียบเพียบดวยวินัย ตั้งใจศึกษา นํามาพนทุกข เปนสุขอนันต
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เปนหลักสําคัญ คุณหนูจําใสใจ เขาใจไหมนี่ ไมรูเรื่อง ยายสอนดี สอนแลวก็ใชกับ
ยายเลย เดินเบาแมวสูไมได เดินอยาลงสน เดินตองเดินคอย ๆ อยาเอาสนลง ยาย
สอนดี พอถึงเวลาตาเราเขา ยายนอนหลับ เราจะลักสตางคก็เดินอยางนั้นตามที่สอน
ยายนอนหลับไมตื่นเลย ฟด ๆ ๆ เลย หยิบมา ๕๐๐ เลยนี่จําไวนะ อยาเดินลงสนลง
อะไรไมได เขาใจไหมคะ เผื่อเราจะลักสตางค จําไวนะ แลวลักสตางคใครไปแลวนี้
ถาเขาถามอยารับ องคนี้ไมรับ ไปเอาของใครเขามาอยารับนะ ยายบอกไมมีใคร
เธอเอาไปแน เธอเอาไปแน เราบอก ผมไมไดเอาไป รับรองสาบานไดเราก็สาบานให
ฟาผา แตฉลาดการสาบานอยาบอกวาตาย ใหฟาผาเฉย ๆ นี่ผาแลวที่วัด คนนั่ง
อยางนี้ผาเราคนเดียว แตเราเขาใจสาบานไมไดบอกวาตายเลยไมตายจนบัดนี้ อันนี้
ขอฝากไวทุกคนก็ขอฝากไววา จะเปนพอแมก็ดีปูยาตายายอยาลัก ตองขออนุญาต
เราจะบอกวานี่เปนของพอแมเราไมได การไปบวชเหมือนกัน ถาไมไดรับอนุญาตจาก
บิดามารดา บวชใหไมได ถาเราจะไปบวชนะดอกเตอร ไมไดรับอนุญาตจากแมตวั
บวชไมไดเรามีแมตัวใชไหม มีแมตัวคือภรรยาไงเลา ถาภรรยาไมอนุญาต บวชให
ไมได เดี๋ยวมาดาอุปช ฌาย นี่เหตุผลที่นาฟงนะ ขอสรุปใจความใหฟงวาการสราง
โรงเรียนนี้เหมือนการสรางคนใหมีวิชาความรู อาตมาถือวาเปนโบสถหลังแรกของ
ชาวพุทธ แตคนไทยชาวพุทธที่ไมสนใจและไมเขาใจชอบสรางโบสถใหกับวัด สราง
ศาลา สรางโรงเรียนไมสนใจ ตรงกันขามแลวถาไมมีโรงเรียนแลว ไมมีโบสถหลังแรก
ไปบวชไดอยางไร บวชไมได โรงเรียนเปนโบสถประจําชีวิตของคน แนนอนถาเราไมมี
โรงเรียนแลวจะไดมีความรูความเขาใจ ขอเจริญพรวา ยกไตเติ้ลใหฟง นกไมมีปก
ไมมีขน คนไมมีความรู บินไดไหม นกตองมีขนมีปก คนตองมีความรู คนขาดขน
บินไปไมได โรงเรียนนี้สําคัญมาก บางคนเนี่ยพูดถึงบานนอกนะ นี่อาตมาพระบาน
นอก แตในกรุงเทพฯ ไมทราบ เรามันบานนอกคอกนา มันปาเถื่อน ไมไดอยูใน
กรุงเทพฯ บานนอกไมนิยมสรางโรงเรียนเสียแลว คนแกคนเฒานิยมสรางวัด สราง
โบสถ แตบอกวาสรางโรงเรียนดวยกันยาย ไมเอา ไมเขาใจ แตพอพูดใหเขาใจแลว
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โอ.เค. โรงเรียนเปนโบสถหลังแรก ถาไมมีโบสถหลังแรก บวชไมได บวชแปลวา
เรียน ไมไดเลยดังนั้นก็ขอเจริญพรวา โรงเรียนก็สําคัญ คนมีความรู นกมีปกมีขน คน
มีความรูบนิ ได จะขอถามหนู ๆ ทุกคน ตัง้ ใจฟงทางนี้ มหานิยมอยูที่ไหน ตอบเอา
พวกเธอนะ พวกผูใหญอยาตอบ มหานิยมอยูที่ไหน ออกไตเติ้ลใหแลว ถาหนูจําไต
เติ้ลไดหนูจะตอบได หนูสักคน ตอบสักคนหนึ่ง สาธิตมัธยมหรือประถมนี่ ประถม
ตอบเลยอยาใหเสียหนา ผอ.นะ ตอบมหานิยมอยูที่ไหน ตอบไวดวย คิดใหมันไวคิด
หนอซิ เอาหนู ๒ คน ตอบ “ ยิ้มแยมแจมใส” ก็ถูกเหมือนกันแตไมตรงเปาของไซเคิ้ล
ไมถูกสเปค เอาละ หลวงพอจะตอบเองเถอะ ฟงแลวจะเถียงไมขึ้น ญาติโยมฟงดวย
นะ มหานิยมอยูที่วิชาความรู ถาคนไมมีวชิ าความรู ไมมีใครนิยมชมชอบ จําไดได
ไหมตอบใหมเอาตอบ มหานิยมอยูที่ไหน นั่น ถาไมเรียนก็ไมรู ไมดูก็ไมเห็น ไมฟงก็
ไมไดยิน ไมทําหรือจะเปน จะลําเค็ญย่ําแยจนแกตายเทงทึง เขาใจไหม จําไวเลยนะ
ถาหนูไมยอมเรียนหนังสือไมมีวิชาความรู คนจะนิยมชมชอบเธอไหม ไมนยิ ม พนม
มือพูดกับพระไมใชดุหรอกพูดใหจริง คนพูดจริงมักจะพูดกระแทก เจริญพร หลวงพอ
เจาขา โอยปากหวานกนเปรี้ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยว คนพูดตรงไปตรงมาจะพูดไมเพราะ
ทานนายก คนพูดเพราะระวังยิ้มมาแลว ยิ้มตอนกูเปนศัตรูตอนทวง เอาหนูมหา
นิยมอยูที่วิชาความรูเรียนหนังสือใหเปนดอกเตอร เอามือลง ถาไมยอมเรียนจะไมรู
เรื่อง นี่คนที่จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐ พอเปนจับกัง แมรับจางซักรีดอยูสิงหบุรีเมื่อ
๒๕๐๐ เปนลูกศิษยวัดอัมพวัน สวดพาหุงมหากาได นั่งกรรมฐาน จนในที่สุด
นามสกุลแซตั๊ง ยกของขึ้นรถ สิงหบุรี-ลพบุรี สวดมนตคะ ลูกชาย ๓ คนเปนดอกเตอร
หมดทั้ง ๓ คน สวดมนตไหวพระขยัน ออนนอมถอมตน ปากหวานตัวออนมือเปน
หงอน ไปลา มาไหว และเขาจะไปโรงเรียนเนี่ยทุกวันเขาจะไหวพอแมเขา ๓ หน
ไหวพอ ๓ หน ไหวแม ๓ หน จะออนนอมถอมตนตลอดรายการ คนที่สวดมนตไหว
พระตั้งแตเล็กๆ วานอนสอนงาย คนที่ปากกลาขาแข็งไมสวดมนต ไปก็ไมลามาก็ไม
ไหว เถียงพอเถียงแม เถียงคําไมตกฝาก เลว วานอนสอนยาก เพราะคนปากกลา
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ขาแข็ง ถาหากสอนลูกตั้งแตสวดมนตไหวพระเนี่ย อยางอาราธนาศีลอาราธนาธรรม
นี้ไดตั้งแตเล็ก ๆ รับรอง ออนนอมถอมตนแลวก็ขยันหมั่นเพียร อาตมาก็ไปฝากคนโต
ที่ไหนรูไหมลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เพราะขยันหมั่นเพียร อยูบานทานอยานิ่งดู
ดาย ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน ชื่อโกวิไล หมอบรรจบ ออกจากโคกสําโรงไปอยู
รัฐลอสแองเจลิส ตั้งรานขายอาหาร เราหมดทุนแลวเปนหนี้เปนสินเขาที่โคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี ก็ไปอยูนั่น รวยมหาศาล ลูกก็เปนดอกเตอรเลย ฝากคนนี้ไปชวยลาง
ชามเอาสตางคไวเรียนปริญญาตรี โท เอก เกงมากและภาษาอังกฤษเกงตั้งแตสิงหบุรี
แลว เนี่ยคนจะเกงเนี่ย หนามแหลมใครไปเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง มัน
จะแหลมออกมาจากทองแมมัน บางคนแหลมเหมือนกันแหลมเหมือนสนชาง ไอคน
มันเปอมันจะขี้เกียจ ไมไดสนใจในความดีอนั นี้ ผลที่สุดทําอยางไร ไปอยูก็ชวยลาง
ชาม เขาใหเงินเดือน ไปอยูบานทานอยางนิ่งดูดายปนวัวปนควายใหลูกทานเลน
เขาเมืองตาหลิ่ว หลิว่ ตาตาม อยาไปขัดคอเขา จําแมน คนจะดีมนั จําแมน อยาไปขัด
คอเขา คนไมดีมันจะจําของชั่วของมัน เมื่อไปก็ลางชามเรียบรอย พอเห็นฝรั่งมามาก
มาทาน อาบน้ําแตงตัวใหม แตงสูทเลยชวยเสริฟ ไมใชหนาที่ หนาที่เขาลางชาม
ชวยเสริฟเลย แลวพูดภาษาอังกฤษเกงเนี่ยคนเกง มันเกงตั้งแตเล็ก ๆ ชวยเสริฟชวย
อะไรตออะไร ก็หัดพูดภาษาไปดวย เลยไปรูจักกับพวกฝรั่งที่มากิน บริการดี ตอนรับ
ดีก็รูจักหนักเขาก็ชอบชวนไปบาน เลยโกวิไลก็ให ๒ แรง เงินที่ไดดอลลาหใหจากลาง
ชามใหเสริฟดวย แลวก็ไปเสริฟเขาก็พูดเกง มีอัธยาศัยก็ไดเงินทิปอีกแลว แถมเขา
ชวนไปบานคนนี้เขาเปนอาจารยที่สหรัฐอเมริกา เอาเขามหาวิทยาลัยเลย นี่คนมี
อัธยาศัย ก็ขอเจริญพรคนดีจะมีอัธยาศัย มีนา้ํ ใจเลยผลสุดทายเอานองไปเปน
ดอกเตอร ๓ คนไมตองใชเงินพอแมเลย ลูกสาว ๒ คนเปนเถาแกเนี้ย ขายทองที่
เยาวราช นามสกุลแซตั๊ง นี่แหละทานทั้งหลายเอย สถาบัน ๓ สถาบัน ทั้งชวยสังคมได
ดีและก็ทําลายสังคม นึกไปดวย ๓ สถาบัน ใครนึกออกไหม
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๑. สถาบันวัด ชวยสังคมไดมาก และทําลายสังคมไดมาก
๒. สถาบันโรงเรียน ชวยสังคมไดมากและทําลายสังคมไดมาก
๓. สถาบันครอบครัว ครอบครัวเดี๋ยวนี้ทําลายสังคมมาก ไมไดดูลูกเลย ติด
ยาเสพติดกันมากมาย ไมไดรักลูกคิดปลูกฝงเลย ใหลูกตั้งตนฝกรับ
ปรึกษาใหลูกไดดีมีปญ
 ญา มีวิชาตั้งตนใหคนเปนเปนเด็กดีใหมั่งไมได
หรือ นี่ทําลายสังคม อาตมาไปที่ราชบุรี เยาวชนติดยาเสพติด ๘๐๐
คน ศาลเยาวชนไปใหไว ๔๐,๐๐๐ บาท ติดยาเสพติด พอกับแมไมได
อยูดวยกัน ทานนายก ตรงนี้ไมไดดูแลลูกเลย เลิกกันเนี่ยควรจะอยา
ทิ้งลูกไดไหม นี่ทําลายสังคมเมืองไทย นี่แหละเมืองไทยจะไปไมรอด
ติดยาเสพติดกันมากมายเหลือเกิน ทั้งกระทั่งมหาวิทยาลัย แลวครูบา
อาจารยกข็ ายยาเสพติด จับไดทวี่ ัดอัมพวันเลย ครู นักเรียน ก็พอแม
ใหมาขายยาเสพติดอีก เปนความจริง นี่สถาบันพอแมไมไดดูลูกเลย
ติดยาเสพติด
พอแมทะเลาะกัน ก็ขอเจริญพร ยุคใหมสมัยนี้ขอ
บิณฑบาตอยาทะเลาะกันไดไหม หนักนิดเบาหนอยใหอภัยกัน
นึกถึงความผูกพันกันมานานแลวก็ขอเจริญพรความรักก็แปลวาความผูกพัน มี
ความดีตอกัน จะไมทะเลาะกันเลยผูกพัน อาตมาเคยถามหลายคน ไมรูเลยหรือ
แหมวันมาราธอน เอย ขอโทษ วันวาเลนไทน รักกันแควันเดียวหรือนั่นแหละคือ
มาราธอน รักกันวันเดียวไมได อยาไปหาหมอดูวาวันไดเดือนถึง แลวแตงงานกัน
จิตใจเขากันไดไหม เขาสเปคกันไหมเปนดอกเตอรดวยกันไหม ฐานะเทากันไหม ถา
เห็นอกเห็นใจกัน รักกันวันเดียวหรือ เลยมาราธอนเลย เจอเชาไดเย็น ไดเย็นทิ้งเชา
เด็กรุนใหมสมัยนี้แยมาก รูมาก ผอ.คนเดี๋ยวนี้รูมากไมรูจริง บางคนเปนดอกเตอร
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ไมเอางานเลย ไมเอางานเลย ดอกเตอรที่สิงหบุรีนะ แตดอกเตอรที่นี่ดีทุกคนเลย
ดอกเตอรที่นี่ดีที่สุด แตดอกเตอรวัดอัมพวันแยมาก ไมเอาการเอางาน รูมากไมรูจริง
รูจริงคืออยางไรคะ ผอ.รูจริงคืออยางไร รูจริงตองทําได ทําไมไดรูไมจริง นี่รูจริงทํา
โรงเรียนขึ้นมานี้รูจริงตองทํา รูจําตองทอง รูแจงตองคิดกอนถูกไหม หรือไมถูก วันนี้
ก็จะหมดเวลาแลว จะพูดอีกสักวันหนึ่งก็เกรงใจ เดี๋ยวจะเพลขึ้นดีไหม เอาหนูฟงมหา
นิยมอยูที่ไหน วิชาความรู หมั่นเรียนเปนดอกเตอร ถาหนูไมมวี ิชาความรู ไมมีใคร
มองหนาหนู เสียวงศตระกูล เสนหอยูที่ไหน ถามอีกขอเดียวก็จบ ใครตอบได เสนห
อยูที่ไหน ออนนอมถอมตน ถูกตองแตยังไมเขา สเปค ออนนอมถอมตน ปากหวาน
ตัวออนมือเปนหงอน ไปลามาไหวนะแตเสนหขอตอบใหฟงเสนหอยูที่คุณธรรม ถา
คนไหนมีศลี ธรรม มีคุณธรรมแลวมีเสนหนะอันนี้ ก็หมดเวลาที่ชี้แจงแสดงบรรยาย
เปนมงคลชีวิต โรงเรียนสาธิตขอฝากญาติโยมนะทุกคนสามีภรรยาอยาทะเลาะกัน
และก็พูดกันเปนมงคลนะ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ถาคนไหนบานไหนทะเลาะกันบาน
นั้นบานยักษ บานอัปมงคล ขอรอง ขอบิณฑบาต ตั้งแตวันนี้อยาทะเลาะกัน สราง
ความดีตอกัน มารวมสามัคคีสามีภรรยาเปนเพื่อนคูคิดมิตรคูบานตั้งแตวันนี้ เพื่อน
คูคิดมิตรคูบานคือ โรงเรียนสาธิตของเราอยาทะเลาะกัน ทะเลาะกันมันเสียสมองเปน
อัปมงคล ถาเราพูดดีตอกัน ออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก ลมปากหวานหูมิรูหาย
เปนมงคล เปนมหามงคลชีวิต บานนั้นจะเปนใหญเปนโต เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี
เงินไหลนองทองไหลมาถามัวนั่งทะเลาะกันอารมณเศราหมอง เงินจะไหลออกทอง
ไหลออก นั้นบอกกันไมได ขอฝากไว ในวันนี้ดวย เพราะฉะนั้นขอใหเงินไหลนองทอง
ไหลมาใหได ในวันนีว้ ันสาธิติ วันสาธิต วันปฐมนิเทศบอกเหตุของชีวิต เปนขอคิด
ของมงคล ก็ขอฝากมงคลไว ในโอกาสนี้โดยทั่วหนากัน ในเมื่อเปนเชนนี้แลว ก็ขอ
อนุโมทนาสาธุกาล แกทานทั้งหลาย อยาอิจฉาริษยากัน โปรดรักกัน ดีกวาเกลียด
กัน ไปไหนรักกันไวเถิด ประเสริฐที่สุด เกลียดกันไมดีเลย อยาผูกพยาบาทตอกันไร
เหตุผล ไมมีเหตุผลแตประการใด อยางอิจฉากัน มีของอะไรก็แบงกันกินแบงกันใช
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ของกินไมแบงกันกิน แบงกันใชมันจะเนา เรื่องเกาไมเลามันจะลืม แบงกันกินแบง
กันใช มันจะเนาเรื่องเกาไมเลามันก็จะลืม ฝากไวคา่ํ คืนและฝนหวาน ชีวิตนี้จะ
แจมใสและแจมแจงแดงแจ ในอนาคตตอไปดีไหมคะ ดีมาก ขอฝากไวนะอิจฉา
ริษยาจะมีเหตุ ๕ ประการ พวกคณาจารยทั้งหลายโปรดทราบดวยเถิด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เปนสาเหตุทําใหแตกแยกความสามัคคี
เปนอุปสรรคในการประสานที่ดี
เสียขวัญและกําลังใจตอผูปฏิบัตงิ านรวมกัน
เปนการสรางศัตรูใหกับตัวเอง
ขาดกําลังใจตอผูปฏิบัติงาน ขาดความจริงใจตอเพื่อรวมงาน

ขอฝากไว ๕ ประการ ไมอยางนั้นแตกความสามัคคีกันหมด อยาอิจฉาริษยา
กัน มีอะไรก็แบงปนกันกิน แบงกันใช อยางนินทาวารายใสรายปานสีซึ่งกันและกัน
จงรักสามัคคี สรางความดีรวมกันตั้งแตบัดนี้ ขออนุโมทนาสาธุการ แลวก็ทานนายก
สมาคมผูปกครอง อาตมาเห็นใจและซึ่งใจทานมาก ทานรวยน้ําใจมาก ใจกวาง
อัธยาศัยดี เปนคนโอบออมอารี สรางความดีรวมกันเชนนี้หาไดยาก แลวก็ทานผูนี้
ทานเปนผูเสียสละ เสียสละอยางดีเทาไหรเทากัน ไมยั่นเลย พรอมทั้งใหกําลังใจครู
บาอาจารย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหกําลังใจมากที่สุดคือ ผูอํานวยการ กอบรัตนรัตนะ
แกว ๓ ประการ มีเนาวรัตนเกา เพิ่มเติมเสริมสง ชีวิตดํารงศาสตร มีทั้งเพชรดีมณี
แดง เขียวใสแสงมรกต เหลือใสสดบุษราคัม แดงแกก่ําโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาล
สังวาลยสายไพฑูรย พรอมดวยมีเนาวรัตน ๙ ประการ งานถึงสําเร็จ
๑. ขยันเอาการ
๒. งานสะอาด
๓. ฉลาดรอบคอบ
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๔. ชอบระวัง
๕. ตั้งใจตรง
๖. จงเที่ยงธรรม
๗. นําทางถูก
๘. ปลูกสติ
๙. รับผิดชอบ
กาวหนาสําเร็จความปรารถนา อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุกาลแกเจาของ
โรงเรียนสาธิต ก็ขอถวายเปนพระราชกุศลตอบรมบพิตรพระราชสมภารเจา สมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ตลอดกระทั่งสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทานรวมอนุโมทนาและเปนป ๗๒ พรรษา
ของพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจา จะไดถวายเปนพระราชกุศลในวันนี้
ทานทั้งหลายจะไดฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนตเปนมหามงคลสืบตอไป ใน
โอกาสนี้อีกดวย ขอทุกคนผูปกครองและเจาภาพ เจาของโรงเรียนสาธิตทุกทาน จง
ถวายเปนพระราชกุศลใหในหลวงบรมบพิตรพระราชสมภารเจา
ทีพ่ ระองคทรง
เหนื่อยยากมามากหลาย
ทรงพระราชทานพระราชดําริออกมาถึง ๑,๘๐๐
พระราชดําริ ใหเราไดสาธิตกันมาทําประโยชนแกประเทศชาติสืบมา ขออํานาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย
อํานาจบุญกุศลทั้งหลายที่เรารวมใจสามัคคีสรางโรงเรียนที่ดี
โรงเรียนดีมีปญญาใหกับกุลบุตรธิดาลูกหลานชาติไทยในอนาคต เจริญรุงเรืองวัฒนา
สถาพรโดยทั่วหนากัน ขอทุกทานจงประสบแตความสุขสันตนิรันดร ขอจงเจริญจตุร
พิตรพรชัย ๔ ประการ มีอายุขอใหยืนนาน วัณโณผิวพรรณผองใส สุขัง ขอให
สุขภาพกายอนามัยทุกทานโปรดไดใจดี โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่จะ
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คิดไวโอกาสหนาไวในบัดนี้ จงพัฒนาเกิดความสําเร็จเผด็จผล สมเจตจํานงความ
มุงมาดปรารถนาดวยกันทุกทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ ขอเจริญพรทุกทาน
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