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ขอเจริญพรทาน แมครูหวานใจ ชูกร ผูกําเนิดเกิดใหญในพิภพปรารภธรรม
ดุจเหมือนสีหนาทประกาศธรรม วันนี้ทานสาธุชนอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย มา
สํานึกถึงความดีของทาน คลายวันกําเนิดเกิดของทานตามสมมติบัญญัติ วาแมครูนี่
กําเนิดเกิดมา ที่เราเรียกวาบําเพ็ญกุศลถวาย เพิ่มผลผลิชีวิตในจิตใจของทาน ที่เรา
เรียกกันตามศัพทสามัญธรรมดาวา การบําเพ็ญกุศลเทวตาพลี และปุพพเปตพลี
๑) เทวตาพลี สรางความดีถวายอุทิศใหเทวดาประจําวันเกิด
๒) ปุพพเปตพลี สรางความดีถวายใหแกปูกับยา ตากับยาย
บูรพาจารยผูลวงลับไปแลวสูสมั ปรายภพมาปรารภคลายวันเกิด
ตองทําทั้งสองอยางควบคูกันไป ปุพพเปตพลี แปลวาสรางความดีที่ทานได
สนองงานใหแกเราแลวทุกประการ คือ ปูกับยา ตากับยาย ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ตลอด
กระทั้งอุปชฌายอาจารย ตลอดกระทั้งแสดงความเคารพนอบนบและบูชา
ยอนรอยอดีต

๑

คณะศิษยานุศิษยทั้งหลายที่เคารพบูชาแมครูหวานใจ ชูกร เราทั้งหลายมา
สํานึกสมัญญานึกถึงคุณคากตัญูกตเวทีตอทานแลว เราไดมีโอกาสบําเพ็ญกุศล
ถวาย การทําบุญวันเกิด ถาพูดศัพทธรรมดา ลูก บุตร ธิดา ตองทําใหพอแม ไมใช
พอแมทําใหลูก แตครูบาอาจารยที่เคารพอยางสูงนั้น ลูกศิษยตองทําให ไมใชทานทํา
เอง มันจะผิดวิสัยนักปราชญราชกวีมีปญญา ลูกศิษยที่ไดรับการอุปการะใหเรากอน
แลว เราก็สนองพระเดชพระคุณดวยการกตัญูกตเวทิตาธรรมตอทาน จึงไดพรอม
ใจกันมาบําเพ็ญกุศล มาเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เพื่อจะเปนการอุทิศสนองพระเดช
พระคุณตอคุณครูอุปชฌายอาจารยของเราอยางสูงยิ่ง
ทานสาธุชนทั้งหลาย ทั้งอุบาสก อุบาสิกาทุกทาน ความดีอันเดนชัด ทานจะ
มีบุญวาสนานั้น ทานจะตองมีกตัญูกตเวทิตาธรรมเทานั้น คนที่ไรความกตัญู
กตเวทิตาธรรมจะไมมบี ุญวาสนา จะไรบุญวาสนา จะไรที่อยูที่อาศัย จะพลัดเพพเนจร
จะหาที่สัญจรไมได ไปไหนติดขัด หญาคามาเราอยาของ เราเปนที่นองกันอยาคา
ชีวิตนี้จะปลอดภัยไมมีอันตราย อยาคา อยาของ พี่นองอยาหมองใจ นี่แหละ
อาตมาซึ้งใจมาก โดยที่ทานพระครูสมพรและทานผูอํานวยการละเอียด ไปแจงขาว
วา คลายวันของแมครูอีกแลว อาตมาไมวาง มาไมได แตพอนึกยอนอดีตขึ้นมา
ตองตัดงานมา เรารักกัน ความรักแปลวาอะไร ความรักแปลวาผูกพัน เราผูกพันกัน
มาหลายชาติ เราก็ตองผูกพันกันตอไป ผูกพันหนักเขาเกิดเมตตา เกิดความเห็น
ใจ…
ขอยอนอดีตเมื่อสมัยกอนไมมีธรรมาสนเทศน พระพุทธเจาเจอคนเดียวก็สอน
เจอผัวสอนผัว เจอเมียสอนเมีย เจอลูกสอนลูก สอนที่ไหน เจอตรงไหน สอนตรง
นั้น
ยอนรอยอดีต

๒

๑. เชา เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว
๒. บาย แสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆ
๓. ค่ํา ประทานพระโอวาทแกภิกษุสงฆ
๔. เที่ยงคืน ทรงแกปญหาเทวดา
๕. ย่ํารุง ทรงตรวจดูสัตวโลก
ยกตัวอยางเชน ตอนเชาไปโปรดสัตวถือบาตรไปเจอก็สอนเลย ยกตัวอยาง
สมมติวาโยมมหาตอมอยูวัดปากน้ําบวชมา ๑๗ พรรษา พระพุทธเจาบิณฑบาตโปรด
สัตว พอไปเจอบานมหาตอมกับภรรยาทะเลากันตีกัน ทานมหาตอมเอยอยาทะเลา
กัน มันเปนอัปมงคล สรางความไมดีใหกับลูก ทําไมถกู ใหกับหลาน รักไมถกู วิธี ทํา
ความไมดีใหลูกดู นี่บิณฑบาตโปรดสัตว ไมใชไปขอขาวขอแกงเขากินนะ อยาดูถูก
พระ แตเดี๋ยวนี้อาจจะเปนขอทานก็ได ไปเคาะประตูบา นบอกวาพระมาแลว แลวก็
ใหลูกสาวออกไปบอกวา หลวงตานั่งคอยที่รานกาแฟกอน ดูหนังสือพิมพ กินกาแฟ
ไปกอน ขาวยังไมสุก นี่เรื่องจริงที่กรุงเทพฯ บิณฑบาตแลว ยะถา สัพพี กลางถนน
ไมไดนะ ระวังรถจะชนตาย ไมใชใหพรกลางถนน นาเสียดายมากพระพุทธเจาไมได
ทําเลย แตพระเดี๋ยวนี้ทํากันเอง เลวรายยิ่งกวาในสังคมอีก ฝรั่งเขาดูถูกพระไทยมาก
พวกเนกขัมมะปฏิบัติโปรดตั้งใจฟง ถาโยมเอาพระไวในใจไดเมื่อไรจะถึงความสําเร็จ
ของชีวิต ถาไมมีพระอยูในใจใชไมได โยมตอมอยาทะเลาะกันขอบิณฑบาต มันเปน
อัปมงคล โยมจําไปสอนลูกหลาน บานไหนทะเลาะกัน บานนั้นอัปมงคล ไมมีพระ
อภัยมณี บานนั้นเปนบานนางยักษ สวนมหาตอมไมทราบวาเปนพระพุทธเจา ทราบ
แตวาเปนเจาชายสิทธัตถะ
พระองคเสด็จมาบานขาพระพุทธเจาเพราะอะไร
พระองคก็อุมบาตรไป ทานอยาทะเลาะกัน ถาทานทะเลาะกันลูกทานจะเอาดีไมได
อยาตีกัน อยาเลนการพนัน อยามั่วอบายมุขหาความสนุกในสังคม ทานจึงไดบอก
ยอนรอยอดีต

๓

ไววา “มุงความเสียสละ ลดละความเห็นแกตัว อยามั่วอบายมุขหาความสนุกใน
สังคม จงสรางความสงบสุขใหแกครอบครัว” และก็มหาตอมพิจารณาตอไปบอกวา
พระองคมาโปรดเราแลวก็เดินไปเลยเทานี้เอง
อีกตัวอยางหนึ่ง ไปถึงเห็นเขาแยงน้ํากัน จะฆากันแลวเพราะแยงน้ํากัน
พระพุทธเจาทราบตั้งแตตี ๔ เล็งญาณไวกอนแลวจะตองไปโปรดสองพวกนี้เปนพี่นอง
กัน แยงน้ํากันเพราะน้ําไมมีจะเขานา พระพุทธเจาจึงไดตรัสออกไปวา ขอถามทาน
ทั้งหลายวาอยากจะเรียนถามโปรดพิจารณาวา น้ํากับชีวิตของทานอยางไหนมีคา
มากกวากัน ในที่สดุ พระพุทธเจาก็แสดงธรรม “พี่นองที่รัก ถาทานมาฆากันตาย
เชนนี้ แลวน้ําจะไปไหน ไมมีเปนของใครเลยหรือ เมตตาอยาฆากัน โปรดฆากิเลส
ของทาน ทานโลภมาก ทานโกรธอยากไดน้ําใชไหม ถาทานฆากันตายลูกเมียของ
ทานจะอยูกับใคร ถาทานคิดวาชีวิตมีคา ก็เอาน้ํามาแบงกัน ทานจะเห็นดวยไหม”
ทุกคนเห็นดวยเหตุผล จึงเอาน้ําแบงกัน พระพุทธเจาจึงอนุโมทนาสาธุการ ตั้งแตบัด
นั้นเปนตนมาจึงทําใหคนสามัคคีกัน ไมแตกหมู ไมแตกคณะกัน สามีภรรยาก็รักกัน
ลูกก็ผูกพันกับพอแม พอแมก็ผูกพันกับลูก ญาติตอญาติ พี่นองตอพี่นอง ครู
อาจารยตอศิษย รักกันเปนมิตรดังที่กลาวแลว
กันอยูที่แม แกอยูที่พอ กออยูที่ลูก ปลูกอยูที่ครู ความรูอยูที่ศิษยจะไดเปน
มิตรกัน
ถาพอแมไมดี ลูกจะกอเรื่องใหพอแมตองเดือดรอนตลอดชีวิต ถาโยมเปนพอ
แม ถาลูกกินเหลาเมาสุรา เลนการพนัน ติดยาเสพติด โยมจะเสียใจตลอดชีวิต ถา
โยมดีมีปญญาจะสรางลูกไดดี สามีภรรยาจะไมทะเลาะกัน

ยอนรอยอดีต

๔

ทานสาธุชนทั้งหลายโปรดพิจารณาตรงนี้
พระพุทธเจาไปโปรดสัตว
บิณฑบาตโปรดสัตว ไมใชไปขอขาวขอแกงโยม เริ่มตนตั้งแตพระพุทธเจาเสด็จ
บรรพชา พระพุทธเจาเนนวิชาการ มีหลักฐานวากอนพระพุทธเจาเสด็จบรรพชา
สําเร็จ ๑๘ ศาสตร ๑๘ ด็อกเตอร มีลูกมีหลานใหเรียนหนังสือใหเปนด็อกเตอร ไมใช
ไปทัวรบุญวัดโนน ไปทัวรบุญวัดนี้ ไปเสียเงินเสียทอง พวกทัวรบุญบอย ๆ สมเด็จ
พระสังฆราชบอกวาคนหลายประตู
ขอใหออกประตูเดียวเขาประตูเดียวไดไหม
ประตูเกิด กับ ประตูตาย หลายกระแสมากจนเกินไป ไมไดอะไรเลย ขอฝากทาน
ทั้งหลายไปคิดและตีความไวดวย แหม! พระพุทธเจานี่ยอด ทานจะตองไปโปรดสัตว
ตี ๔ เล็งญาณวาจะไปโปรดใครกอน ใครจะเกิด ใครจะตายทานรูหมด พระพุทธเจา
เนนวิชาการ ก็คือวาทานสําเร็จ ๑๘ ศาสตร ๑๘ ด็อกเตอรแลว อาจารยทิศาปาโมกข
แหงเมืองตักสิลาก็ไมมีวิชาที่จะสอนแลว พระพุทธเจาเรียนมาตั้ง ๑๐ ชาติแลว ถา
โยมมีลูก ๕ คน ขอไว ๒ คน คนที่หนึ่งใหเรียนหมอเรียนแพทยเปนวิชาการกุศล คน
ที่สองใหเรียนเปนศาสตราจารย เปนครูบาอาจารย สอนคนใหเปนคนดี สอนคนใหมี
วิชาความรู เปนวิชาการกุศล ไดบุญมาก
เปนครูอาจารย เปนอาชีพการกุศล มีวิญญาณครู ครูไมมีวิญญาณสอนจบ
หนวยกิตแลวก็เลิก ไมไดติดตามผล ครูที่ดีมีปญ
 ญาตองมีวิญญาณครู ถามี
วิญญาณครูติดตามผล สอนใหเขามีความรูคูกับความดี มีปญญาดวย ครูอยางนี้
ควรคบคาสมาคม ติดตามผลงานของลูกศิษย สอนไมใชเฉพาะในโรงเรียน สอน
นอกโรงเรียนดวย นอกโรงเรียนไปที่ไหนเจอเด็กไมดี ก็แนะแนวไดวาอยาทําอยางนี้
เจอนอกโรงเรียนก็ชวยกันสอนอยาทําชั่ว อยางนี้เรียกวามีวิญญาณครู ถาครูที่ไร
วิญญาณจะไมเกิดประโยชนเลยนะ

ยอนรอยอดีต

๕

พระพุทธเจาเนนวิชาการดังที่กลาวมาแลว แตทําไมพระพุทธเจาตองเสด็จออก
บรรพชาดวย เพื่อตองการไปเรียนวิชาที่ไมมคี รูสอน คือ :๑.วิชาแกไขปญหาชีวิต
๒.วิชาแกทุกข
๓.วิชาเพื่อบํารุงความสุขใหแกชาวโลก
ไปบวชนั้นตองการไปศึกษาใชเวลาถึง ๖ ป เวลาบวชแลวก็เสวยพระกระยา
หาร จึงไดตําราจริง เพราะอยูในพระราชวังจะเสวยพระกระยาหารอยางไรก็ไดทุก
อยาง แตออกบรรพชาแลวนั้น มีแตขาวก็ดํา แกงก็เค็ม สิทธัตถะหรือจะเต็มใจกลืน
ทานก็พิจารณา ปะฏิสังขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฎิเสวามิฯ กอน เหมือนโยมมา
บวชเนกขัมมะก็ตองพิจารณาอาหารกอน วาอาหารนี้รับประทานอยามากจนเกินไป
อยาใหนอยจนเกินไป ดูอาหารอยาใหแสลง อาหารใหเปนประโยชนตอรางกาย
อยางเชน โยมมาบวชเนกขัมมะก็ฝากชีวิตไวกับสํานักปฏิบัติธรรมสวนแกว ถาสํานัก
สวนแกวมีอะไรใหรับประทานก็รับประทานอยางนั้น ไมตองไปคิดวาจะไปกินตามใจ
ตัวเองเหมือนกับอยูที่บาน บัดนีเ้ ราเปนนักบวชแลว ใหถืออยางนั้น โยมผูห ญิงก็ถือ
ได บวชเนกขัมมะ บวชดวยไตรสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา พระบวชแตกตาง
จากโยมดวยพระวินัยมาในพระปาฏิโมกข
แตพระบวชในพระวินัยมาในพระปาฏิ
โมกขแตไมมีไตรสิกขา ๓ ไรความหมาย บวช ๗ วัน ๑๕ วัน แลวสึก นะก็ไมรู โมก็
ไมเห็น นี่ทาํ ลายสังคม อยางนี่โยมผูหญิง เนกขัมมะใหผูมีพระคุณอยางต่ําก็ใหแทน
คาขาวปอนน้ํานมแมได ไมจําเปนตองเปนผูชาย เปนผูหญิงก็บวชใหแกแมได มี
หลักฐานวา พุทธะ แปลวา ทัง้ หญิงทั้งชาย โยมก็เปนพระอริยสาวกได เปนพุทธ
บริษัท เปนสหธรรมิกได หญิงก็มีความสําเร็จเหมือนกันกับชาย มีสิทธิเทากันกับ
ชาย จึงเรียกวา พุทธะ
ยอนรอยอดีต

๖

ขอเจริญพรตอไปวา โยมเปนผูหญิงถามาปฏิบัติไดบุญเยอะ บวชในการคลาย
วันเกิดของแมครู ครูบาอาจารยของเราสนองพระเดชพระคุณทาน ที่ทา นสอนใหเรา
เปนคนดี สอนใหเราตัดสิ่งที่เลวรายออกจากตัวไป เรานึกถึงพระเดชพระคุณทาน
เราก็มาสรางความดีใหทานดังที่ทานเห็นกันอยูทุกวันนี้ นี่แหละความดีของทาน
ทานพุทธศาสนิกและอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย เรามาบวชกันแคนี้จะได
อะไรบาง พระพุทธเจาตองใชเวลานานถึง ๖ ป กวาจะไดตํารามาใหเรา ทานไปคน
ตําราไปศึกษาดวยตัวเอง ทนทุกขทรมานอดอาหารเหลือแตกระดูกแลวก็ยังไมสําเร็จ
พิณ ๓ สาย เปนที่สังหรณจิต ตึงก็ขาด หยอนก็ไมเพราะ มัชฌิมาปานกลางไพเราะ
เพราะมาก เหมือนอยางโยมพูดเสียงใหญเสียงสูงไมเพราะเลย เสียงปานกลางขึ้นลง
ตามระเบียบแบบแผนจะเพราะมากและเสียงจะดีดวย พระพุทธเจาไปอยูกับอาฬา
รดาบสและอุทกดาบสอยูเปนเวลานานก็ไมมีทางสําเร็จ เพราะอาจารยสญชัยทั้งสอง
สําเร็จฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศไดดําดินก็ไดแตไมสําเร็จ แตพระพุทธเจาเพง
ในการพนทุกข การสําเร็จฌานสมาบัติดาํ ดินไดเปนการสรางทุกข สรางใหกิเลส
เพิ่มขึ้น ไมเปนการกําจัดความชั่วออกจากตัวได พระองคจึงไดลาอาจารยทั้งสอง
เดินทางตอไป อาจารยสญชัยทั้งสองก็เรียนใหทราบวา ถาทานเจาชายไดของดี
เมื่อไรมาบอกเราดวย เราไดแคฌานสมาบัติ โลกียฌาน ไมสามารถจะไปถึงโลกุต
ตระฌานได ยังหาตํารานั้นไมพบ ถาเจาชายไดสําเร็จมรรคผลที่ใด ไดโปรดมาโปรด
ขาพเจาดวย พระองคก็เดินทางตอไป อดอาหารก็ไมสําเร็จ กลับมาเสวยพระกระยา
หารเพื่อบริหารจิตใหเขมแข็งและอดทน จะบริหารกายอยางเดียวไมได ปญจวัคคีย
ทั้ง ๕ ที่ติดตามมาตอนบวชเห็นวาพระองคมักมากไมสนั โดษเหมือนแตกอนมา จึงหนี
ไป “คนสําเร็จตองคนเดียว พัฒนาตองสองขึ้นไป” ในที่สุดพระองคก็เสวยพระ
กระยาหาร บริหารจิตใหเข็มแข็งและอดทนแลว เพื่อจะไดตอสูกับอุปสรรคที่จะมา
ยอนรอยอดีต

๗

ขางหนาตอไป จนกระทั่งวันโกนกอนวันวิสาขบูชา ไดไปนั่งอยูริมฝงแมน้ําเนรัญชรา
ใตตนพฤกษาใหญ (เหมือนอยางเรามาพบตนกลางที่สวนแกวเมื่อหลายสิบปมาแลว
เดินทางมาพบแมครูหวานใจอยูใตตนกลาง
แตกอนแถวนี้มีแตปาออยและปามัน
สําปะหลัง แหงแลงที่สุดในสมัยยุคนั้น) ครั้งนั้นนางสุชาดาไดบนกับเทวดาดวยขาว
มธุปายาส จะแกบนก็นําขาวมธุปายาสใสถาดทองคํา ไปที่ตนไทร เห็นพระพุทธเจา
นั่งอยูนึกวาเทวดาจึงนอมถวายทาน พอเสวยเสร็จก็อธิษฐาน เหมือนอยางแมครู
หวานใจ ทานอธิษฐานจิตมาอยูที่สวนแกวนี้ อธิษฐานจิตยอนอดีตของทานเอง ทาน
อธิษฐานไววา :๑.ความพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น “บุคคลลวงทุกขไปไดเพราะ
ความเพียร” ขาพเจาจะพยายามตอไปจนกวาชีวิตจะหาไมที่ตนกลางตนนี้
๒.แมครูทานไดตําราทีน่ ี่ อุปสรรคเปนครู ทานมีอุปสรรคมารรายมากมายมา
เปนครูของแมครูหวานใจ
๓.ศัตรูเปนยากําลังใหกับแมครูมาจนทุกวันนี้
๔.ขาพเจาแมครูหวานใจจะไมหวังผลตอบแทนจากทานผูใดตั้งแตวันนี้ที่ตน
กลาง
ที่นี่จึงเปนขุมทรัพยของแมครูหวานใจเมื่อครั้งอดีตชาติ
อนุโมทนา

พญานาคก็มารวม

ขอเจริญพรตอไปวา เจาชายสิทธัตถะไดธรรมะแลวคือ :ยอนรอยอดีต

๘

๑.ธรรมชาติ
๒.เหตุผล
๓.กฎแหงกรรม
๔.ความฝนใจ
ถาฝนใจไมได ดีไมได ถาโยมตามใจตัว นอนตื่นสาย พอตี ๔ นาฬิกาดังกริ๊ง
กดมันไวอยาใหมันดัง แลวก็นอนตอ อยางนี้เรียกวาตามใจจะดีไมไดแนนอน นี่เรา
มาบวชเนกขัมมะปฏิบตั ิอยาตามใจตัว “ตามใจตัว เพราะกลัวลําบาก ความยากจะ
เกิดขึ้นโดยไมรูตัว” แตแมครูนี่ไมเคยตามใจตัว มาอยูที่นี่น้ําไหลน้ําไหลออกขาพเจา
จะตอสูตอไปโดยปฏิญาณ ตอนมาก็ปฏิญาณที่ตนกลางที่มีเทวดาวา ขาพเจา
จะตองพยายามตอไป ขาพเจาจะตอสูตอไป ทานอธิษฐานไวจึงไดสําเร็จมาอยางนี้
แลวทานอธิษฐานอีกวาอุปสรรคเปนครู ศัตรูเปนยากําลัง ตองแกไขปญหาดวย
ตนเอง แกปญหาคือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา คือแกวสารพัดนึก ลูกแกว
จะออกแสงสวางเปนตัวปญญาให
สรุปไดความวา ทานเคยใหทุกอยางแกลูกศิษยทุกประการ โดยไมอยากจะได
อะไรของใครเลย ไมเคยไปเบียดเบียนใคร ทานจึงไดรุงโรจนมาจนทุกวันนี้ ทาน
สรางความดีอยางนี้ เบื้องบนพระอินทรมาชวย เบื้องต่ํารอนถึงพญานาคพนน้ํา
ขึ้นมาให จนสวนแกวกลายเปนสวนสารพัดนึก
นี่แหละทานทั้งหลายเอย พระพุทธเจาก็ไดตํารามา ขามแมน้ําเนรัญชรา
เดินทางไปสูตนโพธิ์ นั่งขัดบัลลังกบนหญากุสะจากที่พราหมณถวาย ๘ กํามือ แลว
อธิษฐานจิต
เหมือนอยางที่แมครูอธิษฐานที่สวนแกวดังที่กลาวแลวขางตน
ยอนรอยอดีต

๙

พระพุทธเจาอธิษฐานไววา “แมเลือดเนื้อจะเหือดแหงไปก็ยอมตาย” อยางญาติโยม
ที่มาบวชเนกขัมมะนี้ไมกลัวตาย แตก็ยังไมอยากจะตายตอนนี้ พระพุทธเจายอม
ตายบนหญากุสะ (หญากุสะ พวกเรามักเขาใจวาหญาคา แตไมใช หญากุสะคือ
หญาใบแหลมอยูที่อินเดีย) เหมือนอยางแมครูหวานใจยอมตายที่สวนแกว จะไม
ยอมกลับบาน และก็จะไมยอมกลับวัดปากน้ําดวย พวกวัดปากน้ํามาเชิญใหแมครู
กลับวัดปากน้ําตามเดิม แมครูกส็ ูจนตายจนทุกวันนี้ไมยอมกลับ แตแลวความดีของ
ทานขยายเขตออกไปอยางกวางขวาง เรียกวา วิสยั ทัศน มีวิสัยทัศนกวางไกล
คนเราเดี๋ยวนี้ไมมีวิสัยทัศน เปนคนใจแคบ
เสร็จแลวพระพุทธเจาก็ไดสําเร็จมรรคผลสัมโพธิญาณ เดินทางไปโปรดปญจ
วัคคียทั้ง ๕ อัญญาโกณฑัญญะไดสําเร็จดวยพระธัมมจักฯ ก็คือที่เราปฏิบัตมิ รรค ๘
ศีล สมาธิ ปญญา อยูดวยความไมประมาท
แลวเสด็จไปโปรดพุทธมารดาทันที พอประสูติออกมา พุทธมารดาสวรรคตไป
เกิดเปนเทพบุตรเปนผูชายบนสวรรคชั้นดุสิต พระพุทธมารดาของพระพุทธเจาของเรา
นั้นไดเสวยพระชาติมาหลายชาติ น้ําหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจาสุทโธทนะ เจาชาย
สิทธัตถะกับอัครมเหสีพิมพา ชายจริงหญิงแทมีคูเดียว คูสรางคูสมมีคูเดียวในโลกคือ
เจาชายสิทธัตถะกับนางพิมพาเทานั้น พุทธมารดาพอสิ้นพระชนมไปเกิดเปนเทพบุตร
เปนผูชายมีบริวาร ๕๐๐ เปนผูหญิงทั้งนั้น ผูหญิงเปนผูชายได ผูชายเปนผูหญิงได
มีหลักฐานก็คือพุทธมารดาเปนเทพบุตร เหตุใดเลาพระพุทธเจาจึงตองเสด็จแสดง
ยกมปาฏิหาริยไปโปรดพระพุทธมารดาบนเทวดึงสพิภพ ๑ วัสสา แตกระทั้งที่เปน
ผูชายก็ตองไป เพราะตอนที่พระองคประสูติออกมา พุทธมารดาสิ้นพระชนมแลว
พระพุทธเจาก็นึกถึงพระคุณจึงไดแสดงยมกปาฏิหาริยไปโปรดพุทธมารดากอนคน
แรก แตโปรดลูกศิษยใหเปนสังฆรัตนะกอน แลวจึงเสด็จโปรดพุทธมารดาไดตลอด
ยอนรอยอดีต

๑๐

ไตรมาส ๓ เดือนดวยพระอภิธรรม ๗ คัมภีร คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เทพบุตรผู
เปนพุทธมารดาก็ทราบดีฟงพระธรรมเทศนา ทําไมไมหยุด ทําไมไมเสวยพระกระยา
หาร อยาลืมวาเทพไททุกแหลงหลามีอาหารทิพย สวนพระพุทธเจาแสดงอาหารทิพย
เรียกวากายทิพย มาแสดงธรรมตอพุทธมารดา อาหารทิพยคืออิ่มบุญ กายทิพยก็
คือ “ธรรมกาย”
“ธรรมกาย” เรียกวากายทิพย กายทิพยนี้แสดงออกได อยางแมครูนี่นั่งอยู
ตรงนี้ จะถอดกายทิพยไปชวยใครก็ได อยางเชนอาตมาแผเมตตาไปกรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศสได เคลียรพื้นที่กอนจะไปยุโรป ๕ ประเทศ กายทิพยนี้ก็คือทิพย
อํานาจของธรรมกายแสดงออกได อยางแมครูนี่มีกายทิพย แสดงออกได ไปชวยคน
โนนก็ได ไปชวยคนนี้ก็ได มีคนมาขอรองความชวยเหลือทานจะไปดวยกายทิพย แต
พวกเราไมรูกัน นี่พระพุทธเจาแสดงกายทิพยออกไปโปรดพุทธมารดา สวนตัวจริงก็
ไปเสวยพระกระยาหาร เหมือนอยางแมครูนี่กําลังทานอาหารอยูที่สวนแกวนี้ แตกาย
ทิพยของทานไปโปรดคนที่อยูพิษณุโลกไฟกําลังไหม แตแมครูถอดกายทิพยไปชวย
ลูกศิษยเมื่อสมัยกาลกอน สรุปเหลือหนึ่งก็คือธรรมกาย
ขอยอนตอไปวา ทีพ่ ระพุทธเจาโปรดพุทธมารดา ดวยการแสดงกายทิพย
ตลอดพรรษาไมไดฉันขาวไดอยางไร
แตเทพบุตรผูเปนพุทธมารดาไมตอ งเสวยได
อาหารทิพยของเรามีทุกคน ถาเราทําอะไรปลื้มอกปลื้มใจ ดีอกดีใจแลว มันเปน
อาหารทิพยอันหนึ่ง ถาโยมไมสบายอกสบายใจแลว มันเปนอาหารบาป อาหารบุญ
คืออาหารทิพยโปรดจําไว
พระพุทธเจาของเรามีทุกอยาง มีทั้งกายทิพย มีทั้งทิพยอํานาจแหงจิต โดยมี
สติปญญา โยมทดลองหลับตานึกถึงบานจะถึงทันที จิตของโยมจะไมติดไฟแดง จะ
ยอนรอยอดีต

๑๑

ไมออกไปสวนแกว จะไมเลี้ยวซาย เลี้ยวขวา จิตมันโปรงใสทะลุขางฝาได แกว
สารพัดนึกคือดวงแกว นี่เรียกวากายทิพย อยางแมครูนี่ ทําไมจึงชวยคนอื่นได ทาน
จะคิดใสสะอาดดวงแกวจะบอกวาชวยได จะแผเมตตาใหทันที ขณะที่กําลังทานขาว
อยูก็แผได ทานกําลังคุยกับแขกอยูเมื่อสักครูจิตหนึ่งก็แผได เพราะฉะนั้นกายทิพยก็
คือธรรมกายที่โยมมาปฏิบัติอยูนี่เอง ถาโยมไมเขาใจใหตั้งสติอารมณไวใหแกวใส
สะอาด คือจิตใจใหใสสะอาด “เวลาใดทําใจใหผองแผว เหมือนไดแกวมีคาชูราศี
เวลาใดทําใจใหราคี เหมือนมณีแตกหมดลดราคา อันความสุขทางใจนี้หายาก คน
สวนมากไมชอบจะแสวงหา ชอบหาความสุขสนุกเพียงหูตา จะพาชักจูงใหยุงใจ”
แมครูหวานใจ ชูกร ทานโปรงใสสะอาดไมมีความทุกขไวในใจตอไป มีแต
ความสุขสบายในจิตใจของทาน
อาตมาขอสรุปและยอนอดีตตอไปวา
ทําไมหนอ
ในเมื่อเปนเชนนี้แลว
อาตมาจะตองมาที่นี่ในกาลครั้งนั้น ทําไมพระภิกษุจรัญถึงไดมาบวชจนอายุ ๗๐ ป
โดยไมไดตงั้ ใจบวช ยอนยุควา อาตมาเกลียดพระที่สุด เกลียดพระตองมาเปนพระ
เมื่อกาลครั้งหนึ่งอาตมาเปนเด็กไปเรียนหนังสืออยูในกรุงเทพฯ ที่บางแวก ฝงธนบุรี
เรียนวิชาดนตรีกับหลวงธารา ทีต่ ีระนาดใหรัชกาลที่ ๖ เลนโขน มีพระหลวงตาองค
หนึ่งกินยาฝน ตอนกเขา กินขาวค่ํา อยูที่วัดโตนด “หลวงตา ผมไมศรัทธาทาน
ทานกินฝน” หลวงตาตอบวา “กูไปเอาสตางคโคตรพอโคตรแมมึงมากินหรือ มึงลูก
ใครหวา มาวาพระวาเจา กูเอาสตางคมึงมากินหรือ มึงถึงไดเดือดรอน” ทานเลี้ยง
นกเขาไว แลวก็กินขาวค่ํา เลนเรือยาวดวย วันหลังอาตมาไปนอนหลับอยูที่ศาลา
เพื่อนหนีไปหมดแลวไมยอมปลุก พอหลวงตามาเห็นเขาก็พาเด็กมาซอมมาตีเรา เรา
ก็กระโดดไปที่แพทาหนาวัดโตนด ลูกศิษยมันชักมีดจะแทง พอดีคนจีนชื่อ ตาหมั่ง
พายเรือมาเจอ “พระเวย อยาเอาเด็กมาทะเลาะกัน” พระก็หนีกันไป อาตมาจึงรอด
ยอนรอยอดีต
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ตาย เจกคนนี้ก็พาไปบานเขาเปนกระทอมนิดเดียวอยูที่สวนบานออย บานจน เปน
คนจีนแซตั้ง เตี่ยเปนคนจีนแคระ แมเปนจีนแตจิ๋ว ก็ไดไปกินขาวที่บานนีม้ ีลูกสาว
เยอะ ลูกเขาก็คือคุณสุนีย รานแมทองใบที่ขายทองอยูสะพานควาย ตาแปะหมั่งที่
ชวยเราไว ใครมาเรียกกินขาวกอน แกเปนหมอกวาดยาจีนไมเอาเงิน แกเอา
มะพราวไปแลกขาวมากิน ไมหวงกันกินนี่แหละดีมาก อาตมาจดจําไว ลูก ๘ คน
เปนคนขายทองหมด เตี่ยแมใหทานไมหวังผลตอบแทน อาตมาอยูกับหลวงพอสดวัด
ปากน้ํามาเมื่อป พ.ศ.๒๔๙๓ ก็ไดตําราวา “ยิ่งให ยิ่งได เราไมหวง เราไมอด หมด
มาเรื่อยๆ ของกินแบงกันกินแบงกันใช ไมใหกินมันจะเนา เรื่องเกาไมเลามันจะลืม”
มีพระพายเรือมา เดี๋ยวพายขึ้น เดี๋ยวพายลง เปนพระวัดโตนด ตาแปะบอกวา ลื้อ
มาชอบลูกสาวอั๊วใชมยั๊ ถาชอบก็ขึ้นมาเลย อยาพายไปพายมามันนาเกลียด พระ
หนีไป ไมมาอีกเลย ในเวลากาลตอมาลูกสาวกลายเปนเศรษฐีขายทองหมดทั้ง ๘
คน อานิสงสที่พอแมเขาใหทาน ใครมาเรียกกินขาวเทานี้เอง และใสบาตไมขาด
เวลาพระพายเรือมา พระก็จับบาตรตาหมั่งก็เอาเอาหารใส แตสายตาของพระมอง
ไปบนเรือนมองดูลูกสาว แลวพระชอบมาบิณฑบาตแตบานนี้บานอื่นก็ไมคอยจะไป
ตาหมั่งบอกกับอาตมาวา “แหม! พระมันพิกลนะ เราขาวก็ไมคอยจะมี มาบิณฑบาต
ตรงนี้เยอะจัง ตรอกโนนเขาใสเยอะก็ไมคอยไป มาบิณฑบาตตรงนี้ ๕ ลํา ตรงโนนมี
พระหลวงตาไปลําเดียว” อาตมาก็ไปดูตรอกโนนไมมีสาวเลยมีแตแมหมายพระไมสน
บานนี้สาวเยอะพระแยงกันบิณฑบาต ตาหมั่งแกเลาใหฟง
โยมสุนียที่รานขายทองเราเคยไปกินขาวบานเขา ในที่สุดเขาตองมากินขาววัด
อัมพวัน ตองใชหนี้ทั้งที่ไมรูจักกันเลยนะ ตาหมั่งตายไปแลว จนอาตมาไปทีอ่ ัมรินทร
สะพานควายไปเจอรูปตาหมั่งเขา ถามไปวานี่รูปใคร เจสุนียตอบวาเตี่ยฉัน ชื่อ หมั่ง
บานอยูคลองบานออย นี่แหละเวรกรรมเราตองใชหนี้เขาบาง เราเคยไปกินขาวบาน
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เขา เขาก็อพยพมากินขาวบานเราทั้งหมดเลย กินขาวแลวไมกินเปลา ชวยอุปการะ
วัด อยางแมครูนี่เมื่ออดีตชาติเคยชวยเรามากอนนะ ชวยสงเคราะหเรามากอนแลว
หลังจากนั้นกลับมาทีบ่ านแมก็บงั คับใหบวช บอกไมบวช เกลียดพระ ขอฝาก
คติธรรมไว “ยิ่งเกลียด ยิ่งเขาใกล ยิ่งรัก ยิ่งออกหางไกล” ถาเกลียดทําอยางไร แผ
เมตตาใหเกลียดออกไป รักเขามาแทนที่สรางความดีกันตอไป อยาไปเกลียด
ยกตัวอยางใหเห็น “โอย หนาอยางนี้ไมเอามาทําผัวหรอก” กินเหลา การพนัน เจาชู
ในที่สุดก็ตองไปเปนเมียของพวกนั้น เปนกฎแหงกรรมใชไหม นี่องคนี้เกลียดพระ
ตองมาเปนพระ เปนเวรกรรมที่ตามสนองมา อยาไปเกลียดเลย ถาเราจะเกลียด
อะไรแผเมตตา ความเกลียดจะไดออกไป รักจะไดเขามาแทนที่สรางความดีกันตอไป
พี่สาวอาตมาคนหนึ่งลูกของปา ปามีสามีเปนคนจีนออกลูกสาวมา ๓ คน ลูกสาวคน
โตรักอาตมาไปไหนก็ไปดวยกันเมื่อเปนเด็ก จมูกก็โดง รูปรางก็สวย มีคนชื่อตาผิน
มาชอบ เขาจมูกบี้ พี่สาวก็สาดน้ําไปแลวดา บอกพี่อยาไปดาเขา พี่สาวบอกวา “กู
ไมชอบ มาตื้อกู กูไมเอา กูเกลียดคนจมูกบี้” ในที่สุดอาตมาไดมาเรียนหนังสือที่
กรุงเทพฯ พี่สาวมีสามีมีลูกสาว ๒ คน ลูกสาวจมูกบีห้ มดทั้ง ๒ คน ตอนนีย้ ังอยูไปดู
ได ทั้งที่พอก็จมูกโดงแมก็จมูกโดง ในที่สุดอาตมาก็ไมยอมบวช แมบอกวาใหบวช
สักพรรษาหนึ่ง ในเวลากาลตอมาก็จะสึกไดพรรษาแลว พอไดกฐินแลวก็บอกกับ
สมภารวาจะขอลาสิกขาบท ผมไมไดตั้งใจไมมีศรัทธามาบวช อาตมาทองนวโกวาท
ทองหนังสือไดหมด บวชกันทั้งหมด ๘ องค องคที่ ๑ ถึง ๗ บอกวาเขาจะบวชหลาย
พรรษายังไมตองรีบทองหนังสือ แตเราบวชพรรษาเดียวตองทองหมด เจ็ดตํานานได
ตั้งแตเปนเด็ก เพราะไปปพาทยตามวัดพระทานสวดจําไดหมด มีวิสัยทัศน แตมา
เสียนิสัยตอนไปเกลียดพระ บวชแลวก็จะสึก ก็เตรียมเสร็จเรียบรอย สมภารก็บอก
วาใหมาเร็ว ๆ ทานจะรีบไปงาน จะสึกก็รีบมา มันเกิดอาการงวงนอนอยางที่ไมเคย
เปนเลย แลวก็มีเสียงประหลาดดังขึ้น “พระคุณเจาจะสึกก็ไมเปนไร นะโม ไดหรือ
ยอนรอยอดีต
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ยัง? นะโม ยังไมไดอยาเพิ่งสึก” เอะ ก็นึกวา นะโม ตัสสะฯ ไดมาตั้งแตเปนเด็ก
นักเรียน ก็นึกไดวายายเคยสั่งไววา ถาใครบวช ถาอารมณไมดี อยาสึก ถาสึกจะ
เปนบา เราก็จํายายไววาถาตอนนี้สึกเปนบาแน กลุมใจจังสึกไมไดแน ก็ไปบอก
สมภารวานิมนตไปงานกอนเถิดครับ ตอนนี้ยังไมสบายใจตองใหสบายใจกอน

อยูกบั หลวงพอเดิม เรียนวิชาคชสาร
อาตมาก็เดินทางตอไป เตรียมจะไปสึกใหได ถึงเดือน ๑๒ เดินทางขึ้นรถไฟ
ไปโดยไมมจี ุดหมายปลายทาง โยมในรถไฟก็ถามวาทานจะไปไหน บอกไมทราบ
โยมที่บนรถไฟก็บอกวาจะเดินทางไปหาหลวงพอเดิม (พระครูนิวาสธรรมขันธ อายุ
รอยกวาป) ที่วัดหนองโพธิ์ อาตมาตีตั๋วตัง้ แตลพบุรีถึงพิษณุโลก แตไปลงแคหนอง
โพธิ์ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ไปอยูกับหลวงพอเดิมอยูกับทาน ๖ เดือน
บอกกับหลวงพอ “พอครับ ผมจะมาสึกครับ ขอคาถาผูหญิงบทหนึ่ง ผมไมสนใจจะ
บวชเปนพระ” ทานก็เฉย นวดใหทานอยูหลายเดือน ก็บอกวาหลวงพอขอคาถากอน
จะทดลอง” ทานก็บอกใหวาจํานะอยาจด เพราะคาถาเทวดาหามจด คาถา
พระพุทธเจาหามจด “หนึ่งอยาเปนสอง หนึ่งอยาเปนสอง ถาเปนสอง เปนสามไมมี
ใครนิยม” ก็ยังแปลไมได พอถึงพรุงนี้วันพระมีสาวๆ มาเยอะไปหมด เราก็เขาไป
“หนึ่งอยาเปนสอง หนึ่งอยาเปนสอง” จนสาวๆ บอกวาหลวงพี่เมื่อวานยังดีอยูนี่หนา
วันนี้เปนอะไรไปหรือ ก็นึกวาผูหญิงกลุมนี้บา ก็เลยไปลองกับผูหญิงดีๆ ไปเจอ
ผูหญิงคนหนึ่งก็ไดตําราเดิม แลวสาวคนนี้ก็คลานเขามาบอกวา “นี่ทานตมยาฉันเสีย
บาง ทานนี่เปนเอามากแลว ฉันสังเกตเห็นตั้งแตเชาแลว” เราก็มาแปลไดตอนหลัง
ไดจากวัดปากน้ํานี้เอง

ยอนรอยอดีต
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“ครองรักครองรส พจนานิพนธ ฝากไวเปนยุบลคาถา เสกพระคาถาหนึง่ อยาเปน
สอง”
ยอนตอไปวาหลวงพอเดิมไมยอมสึกให ทีว่ ดั หนองโพธิ์นี้มีแตร มีปพาทย ขาง
ฝาก็มีกระบี่กระบอง ยอนยุคไดวานี่อุทยานการศึกษา หลวงพอเดิมทานก็บอกวา “นี่
สึกไมได คาถาผูหญิงก็เอาไปแลว ไมจําเปนตองผูหญิงผูชายก็รัก ถาทําได” ทาน
บอกวาเด็กก็รัก คนแกก็รัก แตไมอธิบาย ทานใหเราไปคิดเอง แลวก็นวดไปนวดมา
บอกหลวงพอวา ผมจะสึกแลวครับ ผมไมมีศรัทธาจริงๆ ทานก็ลุกนั่ง “เอาอยางนี้
แลวกันฉันดูเธอมา ๓ เดือนกวาแลว เธออยาสึกเลย สึกไมไดแนเชื่อผูใหญไวซิ ฉัน
จะใหเธอเรียนวิชาคชสาร” ผมไมเรียนนะครับ เพราะชางไมมีแลว หลวงพอเดิมทาน
ดาเลย “ผูใหญใหอะไรเอาไวกอน อยาจองหอง ผูใหญเขารูดีกวาเธอ ผูใ หญรูกาล
ไกล เอาวิชาคชสารไป” ทานก็เลาประวัติไปวาปูยาตาทวดของทานตอชางปาใหกรุง
ศรีอยุธยา ชางเผือกพระนเรศวรอยูที่กําแพงเพชร ทานเลาตอมาวาตระกูลนี้เปนคน
ตอชางเผือกใหพระนเรศวร
ปริศนาธรรม “ชางเผือก อยูในปาแหงความสงบ” ทําไมชางเผือก
คูบานคูเมืองของใครของมัน ชางพระเวสสันดร ชื่อชางปจจัยนาค คูพระราชหฤทัย
เกิดพรอมกับพระเวสสันดร ก็คือตัวปญญา ชางเผือกอยูในปาแหงความสงบ ใน
กรุงเทพฯ ไมมีชางเผือก วุนวายเหลือเกิน ปาจริงแตเปนปาเถื่อน ชางเผือกจึงอยูใน
ปาแหงความสงบ สงบมากเทาไรมีปญญามากเทานั้น หลวงพอเดิมทานก็บอกวา
เราจะใหเรียน ไมมีใครเรียนเลยนะ ปูยาตาทวดของเราตั้งแต ๗ ชั่วบรรพบุรุษตั้งแต
กรุงศรีอยุธยามีอาชีพตอชางถวายองคพระราชา ชางเผือกนี้อยูในปาลึกแหงความ
สงบ ชางเผือกหูทิพย แตชางเนียมหรือชางธรรมดานี้หูไมทิพย ชางมีเทวดาประจํา
ชางมาก
ยอนรอยอดีต
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เรียนวิชาคชสารได ตองเรียนคาถาเพงกสิณ ตองเรียนเพงดิน น้ํา ไฟ ลม
กอน อาตมาเรียนอยู ๓ เดือนจบ ทําไดแลว ทานก็บอกตอไปวา “เธอจะตองเดิน
ธุดงค จะไปพบชางแน เธอจะตองใชวิชานี้แน” (นี่เวลามีทุกขจะคิดถึงพอคิดถึงแม
เหมือนนักวิชาการกําลังเรียนหนังสือ ครูสอนไมฟง เวลาสอบตกคิดถึงครู) ทานพูด
ออกมาวา “มีเสื้อสิบตัว กับตัวเดียวอยางไหนดีกวากัน ถาไมใชเก็บไวกอน ถาเวลา
จําเปนตองใชจะไปเอาที่ไหน” “รูไวใชวาใสบาแบกหาม อะไรรูเทากับเอาตัวรอดเปน
ยอดดีไมได” ทานดาอาตมาแสบไปเลย พอเรียนจบก็กราบลาทานหลวงพอเดิม

อยูกบั หลวงพอสด วัดปากน้ํา
พอมา พ.ศ.๒๔๙๓ มาสูวัดปากน้ํา เพื่อเรียนวิชากับหลวงพอสด ก็ยังไมคดิ ที่
จะอยูตอไป นึกวาไดวิชาธรรมกายแลวจะสึก คิดวาจะไปสึกกับหลวงพอสด คิดไป
คิดมา วาสึกแลวจะไมกลับสิงหบุรีจะอยูแถววัดปากน้าํ พอไปถึงกลับตรงกันขาม ก็
นั่งธรรมกายคือกายทิพยอยากไดมานานแลว สัมมาอะระหัง… ไมรูมีใครมานั่งขาง
หลัง หยุดเถอะนอนกอน ๆ แลวเวลานั่งอยานั่งใกลหมอนใกลที่นอนนะ สัมมาอะ
ระหัง… มีเสียงบอกนอนกอนๆ แลวก็นอน อยูอยางนี้ ๖ เดือน พอตี ๔ ตื่นแลว
ตั้งใจจะใหได สัมมาอะระหัง… ไมรูมีใครมาบอกอีกใหฉันขาวตมกอน เพราะวัด
ปากน้ําเขาไมตองบิณฑบาต เชาฉันขาวตม เพลขาวสวย พอฉันขาวตมเสร็จ ก็
กลับมานั่ง สัมมาอะระหัง… ก็มีเสียงมาบอกวาฉันเพลกอนเถอะ พักผอนกอนเถอะ
ทานอยามาเครงเครียดจนเกินไป มัชฌิมาปฏิปทาปานกลางซิ ทานอยานั่งจนเกินไป
เดี๋ยวตาย นอนกอน อยูมา ๖ เดือนแลวไมไดอะไรเลย ก็ไปกราบลาหลวงพอสดบอก
วาจะกลับแลวครับ จะไปซื้อแปรงสีฟนและยาสีฟนในเมือง หลวงพอสดบอกใหไป
บอกยายทวมกอน ตองไปลายายทวมกอน (ยายทวมรูปรางพุงโต ยืนพูดกับหลวง
ยอนรอยอดีต

๑๗

พอ นี่หลวงพอขาวสารหมด มะพราวหมด ตองเอาเงินวัดจายแลวนะ อาตมาก็บอก
โยมทวมนั่งพูดกับหลวงพอบาง โยมทวมตอบวาทานรูไ มจริง ถาเราเคารพหลวงพอ
อยูที่ใจ ทานเคารพจริงหรือเปลา อยางคนมานี่ไหวบอกวาเคารพแตไมทําตามหลวง
พอเลย ยายทวมพูดมีนัย) อาตมาก็ไปบอกยายทวมวาจะเขาในเมือง แกเปนคนใจดี
ใครขออะไรก็ให แตตองถูกอารมณนะ ถาไมถูกอารมณแกดาแหลก แตดาแลวไม
โกรธ

ไดธรรมกายบนรถเมล
อาตมาก็ลาไปแลว ขึ้นรถเมล คนกรุงเทพฯ นิสัยอัธยาศัยดีมาก อาตมาตอง
ยืนสะพายยามและมีรมคันหนึ่ง รถเมลไปถึงสะพานพุทธฯ ขามไมได สะพานเสีย
คนขับรถบอกวาตองรอ ๒ ชั่วโมง ในเมื่อเปนเชนนี้แลว อาตมาตัดสินใจดวยความ
จําเปนและจําใจ ยืนกรรมฐาน สัมมาอะระหัง อาตมาก็ปวดขามากยืนอยูเปนชั่วโมง
แหม! ไดผลเพราะฝนใจ ถาอยูที่สบายอยางในโบสถวัดปากน้ําก็คงไมได อาตมาได
ธรรมกายบนรถเมล กอนจะได หลับตาสัมมาอะระหังแสงสวางไปที่พระพุทธเจาฟา
จุฬาโลกทานหันหลังมาทางนี้
แตเราเห็นคนจังหวัดสิงหบุรีอยูที่หนาพระรูป
พระพุทธเจาฟาจุฬาโลก กราบ ๓ คน อาตมาจําหนาไดอยูขางวัดเรา แลวแสงนั่นก็
กลับเขามาหาตัวเรา จิตใจก็ใสสะอาด กายทิพย ที่สงแสงไปนี่คือกายทิพย
เพราะฉะนั้นตองฝนใจ อยาตามใจตัวเอง อยาไปนั่งใกลที่นอน ตองไปนั่งที่
โคนไมหรือที่ปูผาไว อยานั่งใหใกลที่สบาย สบายไมได ยืนนี่ดีที่สุด ไดธรรมกายแลว
ไมมีจางไมมีจืดจนบัดนี้ ไดแลวก็กลับมากราบเรียนใหหลวงพอสดทานทราบ ทาน
หัวเราะ นีแ่ หละบอกไวแลววาอยาตามใจตัว นั่ง ๓ ชั่วโมง ตองได ๓ ชั่วโมง อยาให
เสียสัจจะ เสียสัจจะไมไดเลย นีค่ ําพูดของหลวงพอสด ทานถามวาไดอยางไร ก็เลา
ยอนรอยอดีต

๑๘

ถวาย ทานอนุโมทนาแลวยะถาสัพพีใหอาตมา ใหกรวดน้ําแลวอุทิศสวนกุศลใหเจา
กรรมนายเวร เธอจะไดประทับซ้ําใจใหแมนยํา

คาถามันไมขลัง จะขลังอยูที่จิตใจ
ไดจากหลวงพอสดมาหลายอยาง เชนที่โยมทวมบอกวามะพราวหมดแลวนะ
ขาวสารหมดแลวตองเอาเงินวัดจาย แกยืนพูด หลวงพอบอกวาถาไมไดยายทวมเรา
แยเลยนะนี่ ยายทวมจัดการหมดเลยทุกอยาง หลวงพอเกรงใจยายทวม ยายทวม
พูดอยางไรก็ตองเชื่อ ยายทวมบอกมะพราวไมมี หลวงพอก็นิ่ง พอรุงขึ้นเชา อาตมา
ตองแบกขาวสาร พระวัดปากน้าํ เขาแบกกันไมเปน พระตั้ง ๕๐๐–๖๐๐ องค เขา
เรียนบาลีกัน แมชีตั้ง ๔๐๐-๕๐๐ อาศัยแมทวมเลี้ยงมาตลอด แกชี้นิ้วอยางเดียว มี
ลูกนอง ๑๐ คน อาตมาตองชวยแบกขาวสาร พอรุงขึ้นอีกวันมะพราวมาอีกแลว มา
จากบางชาง พอตกกลางคืนก็บอก หลวงพอครับ ขอคาถาเรียกขาวสารหนอย
คาถาเรียกมะพราว ทานบอกวา “คาถามันไมขลัง คาถานี่มนั เปนบทภาวนาทําให
จิตขามฟาก เปนสะพานเทานั้น พอขามแลวไมมีคาถา คาถานี่มันไมขลังหรอก มัน
ขลังที่จิตใจมันถึง ถาจิตใจไมถึงใชไมได” อาตมาก็บอกกับทานวาผมมาอยูที่นี่ ๖
เดือน เดี๋ยวแบกขาวสาร เดี๋ยวแบกมะพราว เดี่ยวเงินก็ไหลมา กับขาวไมรูจักหมด
จักสิ้น เปนเพราะอะไร หลวงพอตอบจนอาตมาจํามาทุกวันนีว้ า “ทําใจใหมันงอก
ถาใจงอก จิตงอก จิตไมหดแลว เงินไหลนองทองไหลมา ถาใจหดเงินไหลออกทอง
ไหลออก” อยางแมครูหวานใจ ชูกร จิตทานงอก จิตทานสดใสสะอาด เหมือนดวง
แกวปราศจากโลภ โกรธ หลง ไมมีอะไรพะวงอยูในดวงใจ โยมโปรดจําไวอยาทําใจ
ใหเศราหมอง ทําใจใหสบาย ทําใจใหงอก เงินไหลนองทองไหลมา คิดอะไรก็ได
แกวสารพัดนึกอยูที่นี่

ยอนรอยอดีต

๑๙

ก็ถามตอไปวา ผมไดคาถาผูหญิงมาบทหนึ่ง หนึ่งอยาเปนสอง ผมทองมา
หลายครั้งแลวไมไดผล หลวงพอสดทานบอกวาพูดแลวอยาเอาคําพูดไปทิง้ ทาน
บอกวาวาจาสัตยเปนวาจาที่ไมตาย ถาเธอพูดจริง ทําจริงแลว ผูชายก็รัก ผูหญิงก็
รัก ผัวก็รัก เมียก็รัก ลูกก็รัก ใครๆ ก็รัก พูดแลวอยาทิ้งคําพูด นี่คือคาถา หลวงพอ
สดทานกับอาตมาซึ้งใจมาก จึงไดตีความหมายออก
มีเงินใหเขากู มีความรูอยูในตํารา
มีเงินอยูในกระเปายิ่งใชยิ่งหมด มีวิชาความรูยิ่งใชยิ่งงอก
อีกประการหนึ่งที่ไดจากหลวงพอสด ก็นํามาใชที่วัดอัมพวันจนบัดนี้ ขาวสาร
มาเอง “ยิ่งใหยิ่งได ยิ่งหวงยิ่งอด เราไมหวงเราไมอด หมดมาเรื่อยๆ”
อาตมาถามปญหาทานทุกวัน ไดธรรมกายจากรถเมลแลว จึงพูดรูเรื่อง ตอน
ที่ยังไมไดธรรมกายหรือกายทิพยนี้ พูดกับทานไมรูเรื่อง เพราะทานพูดอะไรมาเราไม
รูเรื่องเอง เราไมเขาใจเอง

แจกพระ
อีกเรื่องหนึ่งที่ไดจากหลวงพอสด อาตมาใชมาจนทุกวันนี้ กราบหลวงพอสด
อยูทุกวัน เวลาบาย ๒ โมง แจกพระ อาตมาเปนคนแจก ๒๕ บาทไดองคหนึ่ง ถา
เอารูปก็ ๒๕ บาทใสกรอบดวย ทําพระแลวแจกองคละ ๒๕ บาทใหองคเดียวนะ คน
ที่มาจากภาคใต เขาจะเชา ๑๐๐ องค อาตมาก็บอกหลวงพอครับเราไดเงินเขาโรง
ครัวเยอะนะครับ ทานก็เฉย ขอไดขอเสียมันอยูตรงนี้ ใหไมไดตองมารับดวยตนเอง
ยอนรอยอดีต

๒๐

ตอนกลางคืนเทานเลาใหอาตมาฟง คุณรูไหม ขอไดคือเราไดเงิน ขอเสียไมรูจะเลา
ใหฟง พวกภาคใตมนั เอาพระไป พระก็ไมสวย มันไปแจก แลวคนรับมันรูจักหลวง
พอสดไหม ไมรูจัก ไมรูจักวัดปากน้ํา มันก็จะไปขวางทิ้งไมมีความหมาย ถาคนนี้ไป
ปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ําจะไดรูวา นี่มีความสําคัญ ทานบอกวาตองการตรงนี้ เขาตอง
รูจักหลวงพอสดพระนี้ถึงจะขลัง ถาเขาไมรจู ักหลวงพอสดวาหนาตาเปนอยางไรและ
ก็ไมมีคุณประโยชนตอเขา เขาจะเอาไปทิ้งเปลาๆ นี่แหละขอเสียจะตามมาทีว่ ัด
ปากน้ํา อาตมาจํามาใชที่วัดอัมพวันจนทุกวันนี้ ใครจะมาเชาพระไมได ยกเวนพวก
ที่ปลอมมาเชาขางวัด มันขายกิน วัดนี้ไมได ตองดูหนากอนวานี่เขาลูกศิษยเรานับ
ถือเราใหไปได ใหฟรี ถาเคารพถึงจะขลัง ถาไมเคารพ ไมนับถือ ไมขลัง นี่หลวงพอ
สดบอกกับอาตมา ถาเราไมรูจักกันนี่เอาเหรียญใครมาแขวนก็ไมเกิดประโยชนอะไร
เพราะพระองคนั้นไมเคยสอนเรา พอมาตอนหลังมีคนเอาพระรุน ๑ มาใหดูบอก
ละลายน้ําหมด เหลือแตกรอบ รุน ๒ แจว รูไหมใครทํา อาตมาก็บอกหลวงพอครับ
ผมจะแกไขให ทานเอาเกสรตางๆ และขี้ธูปมาทําพระ เรียกวาพระเนรมิตโชคหรือ
พระประทานพร อาตมาก็ไปที่ปากตรอกเขาขายน้ํามันปลาตะเพียน ซื้อมาโหลหนึ่ง
เทใสกระมังแลวเอาพระใส พอดูดน้ํามันจนเต็ม ใชใบตองสดวางแลวเอาพระมาตาก
แลวเอาแชน้ําไมมีละลายน้ํา

ไดตําราการแผเมตตา
อีกอยางหนึ่ง หลวงพอสดทานมีบาตรลูกหนึ่ง ถาใครมีทุกขมาเขียนใสบาตร
พอตอน ๔ ทุม อาตมาก็ไปอานใหทานฟง อาตมาก็อา นทีละชื่อ ไดตําราแผเมตตา
ของทาน เดี๋ยวนี้มีแมครูนี่แผเมตตาได ๑๐ ราย ได ๘ ราย แต ๒ รายแผไมไดเพราะ
หมอแบตเตอรี่มันหมดไฟ เก็บไฟไมอยูตองตาย หมอแบตเตอรี่เก็บไฟไมอยู ไมตอง
แผ ตองตาย แมครูก็รู กายทิพยมันจะบอก อาตมาอานใหทานฟงวา มีคนบางนา
ยอนรอยอดีต

๒๑

จะไปตางประเทศครับ ชื่อนี้ นามสกุลนี้ หลวงพอสดบอกวาฉีกทิ้งได เผาไฟไป พอ
อยูมาได ๑๕ วันไดขาวพระภิกษุองคหนึ่งบวชอยูวัดปากน้ําเปนญาติกับบานนี้ ก็มา
เลาใหหลวงพอสดฟงวา เครื่องบินตกตายหมดแลว ที่อานมานั้นหมอแบตเตอรี่มัน
หมดไฟแลว เก็บไฟไมไดอีก หมดอายุตองตาย จึงแผไมได มีคนชื่อยายกิมลั้ง แซ
ตั้ง อยูถนนสาธุประดิษฐ เขตยานนาวา มีบริษัท แกบอกกับอาตมาใหบอกหลวงพอ
วาผัวแกกินยาฝน เจาชูและก็เลนมา บอกใหหลวงพอชวยใหผัวแกเลิกกินยาฝน เลิก
เจาชู เลิกเลนมา อาตมาก็ถามหลวงพอชวยไดไหม อาตมาก็บอกชื่อผัวกอน ทาน
ถามวาเมียชื่ออะไร บอกเมียชื่อกิมลั้ง อยางนั้นชวยได โยมโปรดจําไวผวั กับเมีย
อะไรสําคัญกวา เมียสําคัญกวา ถาเมียดีผัวเปนนายพลได ถาเมียไมดีผวั เปนนาย
พลไมได นี่ไดจากหลวงพอสด ทานบอกกับอาตมาวา เธอจําไวนะ เมียดีคนเดียว
ผัวดีหมด เมียไมดี ผัวดีอยางไรก็ไปไมรอด ถาภรรยาดี ลูกดีหมด ถึงสามีจะเจาชู
เลนการพนัน ไมเปนไร ถาแมบานดีสักคนเดียว ลูกเปนด็อกเตอรได ถาเมียไมดี ผัว
ดีอยางไร ไปไมรอด นีห่ ลวงพอสดบอก
คนไทยมี ๔ ขี้ คือ ขี้เกียจ ขี้โกง ขี้อิจฉา ขี้ริษยา
หลวงพอสดสั่งใหไปบอกใหยายลั้งมาทําธรรมกาย พอตอนเชามา หลวงพอ
บอกใหมาทํากรรมฐาน ๗ วัน แกเปนคนจีนพูดไมชัด ก็วา สัม-หัง สัม-หัง สรุปวา
ยายลั้งนั่งไมไดหรอก แตไดกําลังใจ เชื่อหลวงพอสดเปนสมาธิ ในเวลากาลตอมา
ผัวเลิกกินยาฝน เลิกเลนมา เลิกการพนัน เลิกเจาชู แลวยายลั้งก็พามาที่วัดปากน้ํา
มาเลี้ยงเพล ๓ วันติดๆ กัน พอตกกลางคืนก็ถามหลวงพอครับ ที่หลวงพอทานชวย
ไดเพราะอะไร ถาเมียดีสักคนเดียวดีหมดทั้งบาน ถาเมียไมดี ผัวดีอยางไรก็ใชไมได
ผัวที่เปนนายพลไดเมียตองดี
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เรื่องการตั้งชื่อ
ในโอกาสตอมาก็ผูกพันกับหลวงพอสดมาก เรานึกถึงหลวงพอสดเมื่อไรเราจะ
สดชื่นเมื่อนั้น หลวงพอสดบอกวาการตั้งชื่อนี้ ถาพอแมตั้งใหอยาเปลี่ยน ครูบา
อาจารยทานตั้งใหอยาเปลี่ยน บอกวาชื่อไมดีไมจริง ชื่อมันไมมีลกั ษณะบอก คนไม
ดีเอง มีคนบอกใหหลวงพอสดตั้งชื่อ เธอชื่ออะไร ชื่อสี มันก็ดีอยูแลว เธอสีแดงหรือ
สีดํา ทําใหเปนสีขาวหนอยไดไหม อยาเปลี่ยนเพราะแมตั้งให ชื่อมันเปนนามสมมติ
สมมตินามแทนชื่อ สมมติวาชื่อพระภิกษุจรัญ ดีหรือไมดีไมใชชื่อจรัญ ดีอยูที่ทําดี
ถาผูหญิงกับผูชายมา อาตมาดูผหู ญิงคนเดียวก็รู ถาโยมมีลูกสาวไมตองไปหาหมอดู
วาจะเปนเนื้อคูกันไหม เอาลูกสาวของเราใหได ๘๐ เปอรเซ็นต ไดสามีดีหมด จําไว
อยาไปหาหมอดูใหโง วันไดเดือนถึงแลวก็แตงงาน โงที่สุด จิตใจเขากันไดไหม เห็น
อกเห็นใจกันไหม ดูตรงนี้ซิ อาตมาก็ไดตําราจากหลวงพอสดมากมาย หลวงพอสด
เลาใหฟงการแผเมตตาเราตองมีเมตตากอน เราอยาเกลียด อยาผูกพยาบาท แผ
เมตตาออก ถาเรายังผูกใจโกรธอยูจะแผไมออก

คาถา มหานิยม
อีกอยางที่ไดจากหลวงพอสด นะโม ไปไหนออนนอมเขาไว ออนนอมถอมตน
ตัวออน ปากหวาน มือเปนหงอน อยูบานทานอยาดูดาย ปนวัวปนควายใหลูกเขา
เลน อยาปากกลาขาแข็ง ถึงไดรูวาคาถามหานิยมอยูที่ไหน คาถามหานิยมอยูที่ลูก
เรียนหนังสือเกง เสนหอยูที่คุณธรรม
ก็ขอสรุปไวเพียงเทานี้กอน
แปลวา
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วันนี้เรามาทําบุญบูชาและสักการะ

สักการะ
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๑)เอาใจใส เอาใจใสแมครู
๒)เคารพแปลวามั่นใจตอครูของเราคนเดียว อยาไปมั่นใจตอคนอื่น
๓)บูชา อามิสบูชาและปฏิบัตบิ ูชา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง
อามิสบูชา ใหผาผอนทอนสไบ ยารักษาโรค แกทานครูบาอาจารย จะไดรบั
การสรรเสริญเจริญพร
ปฏิบัติบูชา ใหเราทานทั้งหลายนึกถึงตัวเรา บิดามารดาไมมีทานใหทานทํา
ทาน บิดามารดาไมมีศีลใหทานบําเพ็ญศีล บิดามารดาไมมภี าวนาใหทา นภาวนา
จะไดเปนอภิชาตบุตร เปนการปฏิบัติบูชาตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดังที่
กลาวแลว อีกประการหนึ่งเรามาปฏิบัติบูชาแดแมครู โปรดทําตามทานแมครูสอนทุก
ประการ เชนการแผเมตตาตามที่แมครูสอน และไมทําลายน้ําใจของพอแม ปูยาตา
ยาย และครูบาอาจารย สมปรารถนาทุกประการ
๔) นับถือ ยึดถือไวปฏิบัติตามคําสอนของแมครูทุกประการ
๕)เชื่อฟง ทานสอนอยางไรก็เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสอนของแมครูทุก
ประการ
ดังที่กลาวมาแลวเปนมหามงคลชีวิต ทานจึงกลาววา
“ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง”
ยอนรอยอดีต
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บูชาบุคคลควรบูชา ทานจะไดเปนมหามงคลชีวิตติดตัวไป ทานทั้งหลาย
กตัญูกตเวทิตาธรรม แกตัวทานจะมีบุญวาสนา แมครู และครูทั้งหลาย ปูยาตา
ยาย เทพผไททุกแหลงหลาอยูที่สวนแกว

กําหนดจิตตามดวงแกว พบแมครูหวานใจ ชูกร ที่สวนแกว
ตามที่อาตมาเดินทางมาโดยกําหนดจิตตั้งแตออกจากวัดปากน้ําเดินธุดงคไม
หวังผลอื่นใด ไมสึกแลว เดินทางตอมาอีกวาระหนึ่งผานจังหวัดนครปฐม ยอนยุค
ขึ้นมาเดินทางมาถึงราชบุรี มาซื้อกระเบื้อง คืนนั้นฝนวาดวงแกวลอยมาอยูราชบุรี
มาคางที่ราชบุรี ไมรูวาบานใครมาเปนเวลานานแลว ดังนั้นจึงไดชี้แจงกับตัวเองวา
ดวงแกวที่ใสสะอาดเหลือเกินอยูที่นี้ จึงไดเดินทางมากับคนขายกระเบื้อง เปนชาว
มอญ เปนชาวราชบุรี เดินทางพามาหาดวงแกว มาที่ตนกลาง เหมือนอยางความ
ฝนที่เห็นดวงแกว มีคนมาอยู ๘ คน มารองทุกขกับแมดวงแกว ก็คือ แมครูหวานใจ
อาตมาไดมาเห็นแลวก็สนทนาเปนที่นาพอใจ ไมนึกวาความฝนจะเปนจริง ก็มาเปน
จริงเมื่อเห็นดวงแกวชัด ไดมาพบแมชีหวานใจ มีศาลาดิน มีกฏุ ิ มีตนกลาง และใน
ความฝนก็พบพญานาคพนน้ําขึ้นมาใหแมหวานใจ เปนเวลานานแลว อาตมาก็
ติดตอมาเรื่อยๆ โดยใชการสงธรรมกาย แสดงออกซึ่งทิพยอํานาจมาสนทนากับแม
ครู และก็ไดตําราจากแมครูบาง ใหแมครูบาง แลกเปลี่ยนกันเพราะเราเปนญาติกัน
เราคุนเคยกัน ไปมาหาสูกันทางจิต ดวงแกวคือศูนยเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน มี
พญานาคเหมือนอยางที่สวนแกวนี้ ดวงแกวสารพัดนึกเปนสัญญลักษณอันสําคัญ
นอมนึกระลึกถึงยอนยุคยอนอดีตใหทานฟงดังกลาวแลว เพราะฉะนั้นการสําเร็จอยูที่
ดวงแกวคือพระนิพพาน ไมมีอะไรที่จะตองเคลือบแคลงสงสัยอีกตอไปแลว
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แมครูหวานใจ ชูกร งาม ๔ ที่, ดี ๔ แบบ, กตัญู ๔ อยาง ครบวงจร
อาตมาก็ขออนุโมทนากับแมครูดวย ในวันคลายวันเกิดของทาน
งาม ๔ ที่ คือ
๑. งามดวยเครื่องแตงกาย
๒. งามดวยอวัยวะรางกาย สดใสเพราะจิตใจสดชื่น
๓. งามดวยมารยาท จะพูดจาพาทีก็เพราะพริ้ง วาจาเพราะมาก
พูดไมเคยโกหกใคร ไมเคยพูดหลอกลวงใคร
๔. ใจงาม
ดี ๔ แบบ
๑. ดีที่วงศตระกูล แมครูอยูในตระกูลที่มีธรรมะ ตระกูลที่มีฐานะดีในจิตใจ
๒. ดีดวยทรัพยสมบัติ ดีทั้งทรัพยภายในและภายนอก
๓. ดีดวยวิชาความรูครั้งอดีตชาติ ดีทั้งความรูและความสามารถ
๔. ดีดวยศีลธรรม
กตัญู ๔ อยาง
๑. กตัญูตอบุคคล แมครูรูพระคุณของบิดามารดา ตอครูบาอาจารย ผูมี
พระคุณทุกทาน
๒. กตัญูตอสถานที่ ไมลืมพระคุณดวยอาชีพการงาน ไมลืมพระคุณใน
แหลงใหเกิดการศึกษา
๓. กตัญูตอความดีของทานที่ทําใหทานเปนคนดี เชนดังกลาวแลว
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๔. กตัญูตอตัวเอง รูรางกายสังขารของทาน เลี้ยงชาง มา โค ไวใชงาน
ทานเลี้ยงสังขารไวสรางความดี ใชหนี้กรรมเกา
อาตมาภาพขออนุโมทนาสาธุการแกแมครู และคณะศิษยานุศิษยของสวนแกว
ระลึกถึงบูรพาจารย มีปูยาตายาย มีบูรพาจารยหลวงพอสด ระลึกถึงคุณคาของ
ชีวิต ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญกุศลทั้งหลาย พุทธานุภาพ ธรรมานุ
ภาพ สังฆานุภาพ ทุกประการ ขออํานาจกตัญูกตเวทิตาธรรม อํานาจออนนอม
ถอมตนตอทานผูใหญ ตอครูบาอาจารยทั้งหลาย ขอเทพผไททุกแหลงหลา ทั้งพระ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ โปรดประทาน
พรใหทานทั้งหลาย ในวันคลายวันเกิดของแมครูผูสรางความรูใหแกเรา มีทั้งความรู
คูกับความดีใหเรา ดังไดชี้แจงแสดงมาแลว ขออํานาจบุญกุศลนี้ดลบันดาลสะทอน
ยอนกลับมาใหแมครูและคณะแมชีที่เหนื่อยยากลําบากมาดวยกัน จงเจริญรุงเรืองใน
ธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สมปรารถนาตามใจนึกคิดทุก
ประการ ขอผลกุศลทานที่ญาติโยมทั้งหลายไดชวยญาติโยมตลอดมา จงดลบันดาล
ยอนกลับใหทานทั้งหลายประสบแตความสุขสันตนิรันดร
ขอเจริญจตุพิธพรชัย ๔ ประการ มีอายุขอใหยืนนาน วัณโณผิวพรรณผองใส
สุขังขอใหสุขภาพกายอนามัยทุกทานโปรดไดใจดี โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดไดหาย สิ่ง
ทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้ หรือจะคิดตอไปในโอกาสขางหนา จงพลังงานใหเกิด
ความสําเร็จเผด็จผลสมเจตนจํานงความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกๆ ทาน ณ โอกาส
บัดนี้เทอญ.
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