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เทศนอบรมฆราวาส  
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อเชาวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
เพชรน้ําหนึ่งของพุทธศาสนาแหงชาติไทย 

 (องคหลวงตาทานเมตตาใหอาน รายนามรูปปนครูบาอาจารยที่เปนเพชรน้ํา
หนึ่งซึ่งผานความเห็นชอบจากหลวงตาใหประดิษฐานในพระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม 
จ.สมุทรปราการ ดังน้ีครับ) 

1.    หลวงปูเสาร กนฺตสีโล  วัดเลียบ   จ.อุบลราชธานี 
2.   หลวงปูม่ัน  ภูริทตฺโต  วัดปาสุทธาวาส  จ.สกลนคร 
3.   หลวงปูสิงห ขนฺตยาคโม วัดปาสาลวัน  จ.นครราชสีมา 
4.    พระอาจารยมหาปน ปฺญาพโล วัดปาแสนสําราญ  จ.อุบลราชธานี 
5.    หลวงปูดูลย อตุโล  วัดบูรพาราม  จ.สุรินทร 
6.   ทานพอลี  ธมฺมธโร  วัดอโศการาม  จ.สมุทรปราการ 
7.   หลวงปูชอบ ฐานสโม  วัดปาสัมมานุสรณ  จ.เลย 
8.    หลวงปูหลุย จนฺทสาโร วัดถํ้าผาบิ้ง  จ.เลย 
9.    หลวงปูขาว อนาลโย  วัดถํ้ากลองเพล  จ.หนองบัวลําภู 
10.หลวงปูฝน  อาจาโร  วัดปาอดุมสมพร  จ.สกลนคร 
11.หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ  วัดดอยแมปง  จ.เชียงใหม 
12.หลวงปูตื้อ  อจลธมฺโม วัดปาอรัญญวิเวก  จ.นครพนม 
13.หลวงปูออน ญาณสิร ิ วัดปานิโครธาราม  จ.อุดรธานี 
14.หลวงปูพรหม จิรปฺุโญ วัดปาประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี 
15.หลวงปูคําด ี ปภาโส  วัดถํ้าผาปู  จ.เลย 
16.พระอริยเวที (มหาเขียน) วัดปารงัสีปาลิวัน  จ.กาฬสินธุ 
17.หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดปาบานตาด  จ.อุดรธานี 
18.หลวงพอชา สุภทฺโท  วัดหนองปาพง  จ.อุบลราชธานี 
19.หลวงปูสาม อกิฺจโน  วัดปาไตรวิเวก  จ.สุรินทร 
20.หลวงปูกงมา จิรปฺุโญ วัดดอยธรรมเจดีย  จ.สกลนคร 
21.หลวงปูสิม  พุทฺธาจาโร วัดถํ้าผาปลอง  จ.เชียงใหม 
22.หลวงปูเจี๊ยะ จุนฺโท  วัดปาภรูิทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี 
23.หลวงปูหลา เขมปตฺโต วัดบรรพตคีร ี  จ.มุกดาหาร 
24.พระอาจารยจวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคิรีวิหาร  จ.หนองคาย 
25.พระอาจารยสิงหทอง ธมฺมวโร วัดปาแกวชุมพล  จ.สกลนคร 
26.พระเทพโมลี(สํารอง)อดีตเจาอาวาส วัดอโศการาม  จ.สมุทรปราการ 

ที่ออกมาเหลานี้มีเพชรน้ําหนึ่งถึง ๙๕% สวนที่ลดกันลงมานิดหนอยๆ ยังมีอยู 
๕% ที่กําลังจะกาวจะเขาถึงที่สุดกพ็อดมีรณภาพไปเสีย นี่ละเพชรน้ําหนึ่งของพุทธ
ศาสนาแหงชาติไทยของเรา จากทานผูปฏิบัติจริงๆ คุยเขี่ยขุดคนหาธาตุที่เลิศเลออยูใต
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ดิน คือกิเลสอยูขางบน ของเลิศเลอน้ีอยูขางใต กิเลสเหยียบย่ําไปมา ทานคุยเขี่ยขุดคน
ขึ้นมาไดปรากฏนาม ทานเหลานี้อัฐิกลายเปนพระธาตุๆ ทั้งนั้นแหละ  

อยางทานจวนที่ตกเครื่องบิน ทานสิงหทองตกเครื่องบิน นี่อัฐิก็กลายเปนพระ
ธาตุ ที่ตกเครื่องบินหาองคหรืออยางไรคราวนั้น อัฐิกลายเปนพระธาตุสององค นี่ทราบ
กันอยูกอนแลวตั้งแตทานยังไมตาย พอตายไปตกเครื่องบินลงมาก็ตามกก็ลายเปนพระ
ธาตุเหมือนกันทานสิงหทอง หลวงปูผางองคหนึ่ง อันนี้แนนอนรอยเปอรเซ็นต หลวงปู
ผางเพชรน้ําหนึ่งรอยเปอรเซ็นต ที่อําเภอมัญจาคีรี เราระลึกไดตะกี้นี้ลืมไปเสีย องคที่
เปนเพชรน้ําหนึ่งแตยังไมปรากฏในรายชื่อนี้มี เราลืมไปเสียองคไหนบาง หลวงปูผางก็
เปนเพชรน้ําหนึ่ง อัฐิกลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว ทานสุวัจนนี้องคหนึ่ง ทานสุวจัน
ที่วัดเขานอย บุรีรัมย นี้องคหนึ่งแนนอน 

นี่ละความเดนดวงของพทุธศาสนาเรา จะเดนขึ้นจากผูปฏิบัติ คนแรแปรธาตุที่
เลิศเลอขึ้นมาใหโลกไดชม อยางทีอ่อกรายนามเหลานี้ประเภทเพชรน้ําหนึ่งๆ ทานรูกัน
ตั้งแตทานยังไมตายนะ รูกันกอนแลวๆ พอทานตายปบอัฐิก็กลายเปนพระธาตุ 
ประกาศอยางโจงแจงขึ้นมา สวนมากทานจะทราบกันกอนแลวในวงกรรมฐานทาน
ทราบโดยเฉพาะนะ ทานไมคอยออกโฆษณา วงกรรมฐานทานจะรูทานโดยเฉพาะ 
เหมือนในครัวเรือนของเรารูเร่ืองกันในครัวเรือนไดดี นีว่งกรรมฐานองคไหนเปน
อยางไรๆ นี้ทานรูเร่ืองกนัไดดีในวงของทานเอง นี่พึ่งออกมาประกาศนะ 

หลวงพอผาง ดงเย็น และพอผาง ขอนแกน มัญจาคีรี ผางนี้ก็อัฐกิลายเปนพระ
ธาตุ คือเปนพระวัดปาบานตาดนั้นแหละ ทานอยูบานดงเย็น เวลาทานจะเสียทาน
ออกมาจากวัดปาบานตาดทานมาอยูที่บานดงเย็น เสียเงียบๆ เลย กลางคืนดึกสงัดเสีย
เงียบๆ เสร็จแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ ทานผางนี่ ทานผางนี้เงียบมากจนคน
เขาใจผิดทานก็มี คือทานไมคอยสนใจกับใคร อยูในวัดในวาพระเณรมีจํานวนมากนอย
ทานไมคอยสนใจกับใคร ทานอยูลําพังทานๆ องคเดียวๆ พระบางองคเขาใจทานผิด
แมอยูในวัดเดียวกันก็ยังเขาใจทานผิด ทานทําไมลักษณะเงียบๆ ขรึมๆ มักจะอยูคน
เดียว เขาอยากจะวาเซอๆ แตเขาไมกลาพูด ความจริงทานสั่งสมธรรมที่เลิศเลอลําพัง
คนเดียว กลางคืนเวลาตายทานก็ตายเงียบเลยนะ นี่อัฐิทานกลายเปนพระธุาตทานผาง 
ออกมาจากวัดปาบานตาดมาอยูนั้น แลวทานอาจารยพรหม บานดงเย็น ทานผางก็บาน
ดงเย็น บานดงเย็นนี้มีสององคที่มีเพชรน้ําหนึ่ง คืออาจารยพรหมองคหนึ่ง แลวทาน
ผาง ก็บานดงเย็นเหมือนกัน อัฐกิลายเปนพระธาตุ 

แมชีจอยและญาติพี่นองขอถวายแดองคหลวงตามหาบวั ญาณสัมปนโน เปน
จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สาธุพรอมกัน 
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เพชรน้ําหนึ่งในเมืองไทยเรามีนอยเมื่อไร ไมนอย แตสวนมากหาตามตลาดลาด
เลไมมี หาอยูในปาในเขา ทานเหลานี้เปนอยูในปาในเขา ที่ปรากฏชื่อลือนามออกมา
จากปาจากเขาทั้งนั้นละ องคไหนบางนะ เราอยากฟงใหสนิทหูสักหนอย (ลูกศิษยอาน
ซ้ํารายนามครูบาอาจารยเพชรน้ําหนึ่ง) หลวงปูพรหมก็บานดงเย็น ทานผางก็บานดง
เย็น อัฐิกลายเปนพระธาตุทั้งสององค (หลวงปูบุดดา) เออใช สิงหบุรี คุนกันกับหลวง
ปูบุดดา สิงหบุรี วัดกลางชูศรี (หลวงปูบุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข อ.บางระจัน 
จ.สิงหบุรี)  นี่องคหนึ่งคุนกันกับหลวงปูบุดดานะ 

(ทานเจาคุณนรรัตน) เจาคุณนรฯ นี้เราไดยินแตชื่อของทาน มันบันดลบันดาล
นะ ตางคนตางเตรียมพรอมที่จะเขาถึงกัน ตอนนั้นเราไปพักอยูวัดเทพศิรินทเปนวัน
อุโบสถ ลงอุโบสถเสร็จแลวเราจะหาโอกาสคุยธรรมะกับทานโดยเฉพาะ เพราะทาน
ปรากฏชื่อลือนามมาตั้งแตเร่ิมบวช เราก็เตรียมพรอมที่จะใหเขาถึงตัวกนัจริงๆ พอดีวัน
อุโบสถที่วัดเทพศิรินทร มองทีไรตาทานจองมาหาเราตลอด ไมกะพริบตาเลยนะเจาคุณ
นรฯนี่ เรามองดทูานเรื่อย 

ตามธรรมดาทานจะไมนั่งรับขงรับแขก ถาคุยทานก็ยืนคุยเอา อยูบนกุฏิ ทานไม
เกี่ยวของกับใคร เราก็มุงหนาที่จะคุยธรรมะภายในโดยเฉพาะกับทาน พอออกจาก
โบสถแลวเราก็ติดตามทานเลย ทานเดินกอน ทานไปของทาน เราก็ไปของเราแตจะ
ติดตามใหถงึตัวทาน พอดีออกจากโบสถไปพวกญาติโยมก็ลูกศิษยนั่นแหละ พอไปเห็น
แลวรุมเราซิ ทานอาจารยๆ เราก็เลยเซอซา เจาคุณนรฯทานก็ผานไปเลยหายเงียบ โอย 
ไมไดคุยเลย เสียทา นี่ตั้งหนานะ ตั้งหนาจะไปหากัน เขาถึงกนัเลย แตพอดีพวกญาติ
โยมมารุมเราตอนที่ออกจากโบสถไป มาเสียทาตรงนี้ ทานเลยผานไป เลยไมทราบ
อยางไรๆ เร่ืองภายในของทาน 

เจาคุณนรฯร่ําลือมานาน ทานเครงครัดในการถือปฏิบัติมากมาตั้งแตบวช วัน
นั้นตั้งใจจะไปใหถึงกัน ใครจะพูดอะไร จะวาทิฐิก็ไมใชทิฐิ ทิฐคิือความเห็น เห็นนี้เห็น
ตามความจริง ทานปรากฏชื่อลือนามมานานเจาคุณนรฯ กอนเราดวยนะ ออกจากนั้น
ไปตั้งหนาทีจ่ะไปคุยธรรมะกับทานโดยเฉพาะ ถาเราไดเขาถึงตัวโดยเฉพาะแลวนั้น
เปนอันวาหายสงสัยทุกอยาง ใครจะร่ําลือทานวาเปนอยางไรๆ เราไมถือเปนประมาณ 
ขอใหเราไดเขาถึงตัวพอ พอดีเราออกจากโบสถไปพวกญาติโยมพอเจอเรารุมเราเลย 
เราเลยเสียทา ทานผานไป เลยไมไดคุยกัน ตายจากกันเฉยๆ นะ ไมไดคุย เสียทาตรง
นั้น เพราะตั้งหนาจริงๆ ติดตามทานจะตามทานไปเลย พอดีญาติโยมเขาอยูขางโบสถ 
พอเห็นเราไปวัดเทพศิรินทรเขารุมใสเราเลย เราเลยเสยีทา ทานเลยไป เลยตายจากกัน
เปลาๆ ไมไดคุยธรรมะนะ  
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ในกรุงเทพฯก็มีเจาคุณนรฯที่ปรากฏชื่อลือนาม แตเราจดจองที่จะเขาถึงทาน 
คือใครจะพดูอยางไรก็ตามเราไมถือเปนประมาณนะ จนกวาวาไดเขาถึงตัวเมื่อไรแลว
นั่นละลงกันตรงนั้น จะลงกี่เปอรเซ็นตลงตรงนั้น คนอื่นพูดอะไรๆ เรายังไมคอยสนิทใจ
นะ ใหเราไดเขาถึงตัวเสียกอน ซัดกนัตางคนตางหงายลงเวทีแลวเอาละพอใจ นี่ก็เลย
ไมไดพูดกับทาน 

ปจจัยทั้งหมดที่ถวายนี้เราแบตลอด ไมเอาแมบาทเดียวนะ เฉล่ียทั่วประเทศไทย 
ปจจัยทั้งหลายที่ไดมาไมวาจะไดมาที่ใดๆ ออกชวยชาตบิานเมืองของเราทั้งน้ันเลย 
ทองคําเขาคลังหลวงโดยเฉพาะ ไมใหร่ัวไหลแตกซึมไปไหนเลยคือทองคาํ ตั้งแตตนจน
อวสานทองคําจะเขาตลอด ไมมีแยกแยะไปไหนเลย สวนดอลลารเขาบางพอสมควร ไม
มากนัก เขาได ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลล จากน้ันเราก็เลยหัก แตนี้ตอไปดอลลารจะ
ไมไดเขาคลงัหลวง เพราะเงินไทยรอยหรอลงไปทุกวัน เน่ืองจากหลังจากเราเทศนาวา
การสอนประชาชนเรียบรอยแลว ปจจัยก็รอยหรอลงไปตามๆ กัน แตผูที่มีความจน
ตรอกจนมุมนี้ไมรอยหรอ หนาแนนขึ้นทุกวันๆ แลวไมมอีะไรจะสงเคราะหความจน
ของคน เราก็เลยตองหักเอานั้นมา ทีนี้ดอลลารเปนอันวาจะไมไดเขาคลังหลวง จะ
ออกมาชวยหนุนเงินไทย หนุนเงินไทยชวยโลก ตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ดอลลารไม
เขานะ ไปตามเงินไทยทั้งหมด ชวยโลกทั้งน้ัน สวนทองคํารอยทั้งรอยเขาตลอด สําหรับ
ดอลลารไมเขาแหละ ออกไปชวยเงินไทยทั่วประเทศไทยที่จําเปน 

เวลานี้ส่ิงกอสรางซึ่งเรากําลังแบกหามอยูไมทราบวากี่หลังตึกนะ ทัง้ทางราชการ 
ทั้งทางโรงพยาบาล ตึกสรางที่นั่นแหง ที่นี่แหง ที่นั่นเทานั้นลาน ที่นี่เทานั้นลาน สราง
อยูเวลานี้ เงินไดมาเทาไรก็ทุมลงๆ ชวยตลอด จนกวาจะตายแลวเอาละหยุดทีหนึ่ง เรา
ไมเอาอะไร เราบอก บอกอยางชัดเจน นี่ละภาษาธรรม ใครจะวาโปปดมดเท็จอะไร คุย
โมก็ตามเราไมเกี่ยว มตีั้งแตธรรมคือความจริง เปนอยางไรวาไปตามหลักความจริง
ลวนๆ เราทํามาอยางน้ัน  

นี่ก็บอกวาเราพอทุกอยางแลว ในหัวใจของเราไมมีอะไรที่จะเอามาเพิ่มเติมแลว 
คําวาพอ พออยางเลิศเลอ ส่ิงที่จะเขามาเพิ่มเติมสงเสริมมันเลิศเลอหรือไมเลิศเลอ ถา
มันไมเลิศเลอมันก็เขานี้ไมได มันตองตกไปตามเดิม เชนความสรรเสริญความนินทา 
จะเขาไปสงเสริมธรรมชาติที่เลิศเลอซึ่งพอแลวอยูภายในใจมันเขากันไดไหม ถาเหลานี้
เขากันไมไดอันนั้นก็ตกไปเอง ความนินทาสรรเสริญตกไปเอง ธรรมชาติที่เลิศเลอดวย
ความพอแลวนั้นคงเสนคงวา  

นี่เราพอทุกอยางแลว เราไมเอาอะไรกับโลกนี้ มีเทาไรๆ ออกหมดๆๆ ตลอด
เลย เราดีดเราดิ้นทุกวันนี้ดิ้นเพื่อพีน่องชาวไทยเรา ใหไดเปนหลักเปนเกณฑสืบตอ
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แขนงจากปูยาตายายไปเปนหลักเปนเกณฑตอไป เราถึงอุตสาหพยายามดีดดิ้น สําหรับ
เราเองเราไมหาอะไร เราพอ พอทุกอยางแลว แตความเมตตาไมพอ เมตตามากขึ้นๆ 
ใหเจาของดีดดิ้นชวยทางนูนชวยทางนี้ไปอยางน้ันแหละ วันนี้ดูเหมือนไมไปไหน พัก
เสียหนอย 

(คณะเรือบุญปากน้ําและศิษยนอมถวายครบรอบ ๙ ปโครงการชวยชาติวันนี้) 
ส่ิงที่เปนชิ้นเปนอันมีอะไรบางละ ในชวง ๙ ปที่ชวยชาตินี้ที่เปนชิ้นเปนอันมีอะไรบาง 
บรรยายบางซิ เครื่องหมายของการชวยชาติ ๙ ปนี้มีอะไรบาง ทองคําเขาคลังหลวง ๑๑ 
ตันกับ ๔๐๐ กวากิโล ดอลลารเขาคลังหลวง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลล แลวเงินไทยได
นําออกไปซือ้ทองคําเขาสูคลังหลวง ๒ พันลานบาท นี่ไปซื้อทองคําเขาคลังหลวง 
นอกนั้นดอลลารก็ดีเงินไทยก็ดีไปตามๆ กันออกชวยชาติบานเมืองทั่วประเทศไทย เวน
แตทองคํา คือทองคําเขาตลอด ไมใหออกไปไหนเลยทองคํา เขาตลอด ดอลลารออก
ชวยเงินไทย มีเทาไรไปดวยกันเลย 

นี่ละเครื่องหมายแหงการชวยชาติ ที่เราไดเห็นชัดเจนคือทองคําตั้ง ๑๑ ตันกับ 
๔๐๐ กวากิโล ดอลลาร ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลล เขาคลังหลวงแลว สวนเงินไทยกับ
ดอลลารที่กระจายออกทัว่ประเทศไทยนี้ออกเปนตึกรามบานชอง โรงพยาบาลเครื่องไม
เครื่องมือแพทย ไปมาก โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ชวยมากที่สุด แลวพิสดารดวยนะ 
โรงพยาบาลนี้เครื่องไมเครื่องมือแพทย รถรา ตึก นอกจากนั้นยังมีที่ดิน ถาคับแคบเรา
ซื้อขยายใหมใหๆ จึงพสิดารอยูสําหรับโรงพยาบาลนะ  

นี่ละหลักใหญคือโรงพยาบาลชวยมากกวาเพื่อน ที่วาชวยโลกโรงพยาบาลเปน
อันดับหนึ่ง ชวยทั่วประเทศไทยทกุภาคนะ ที่เราชวยนี่ทุกภาค เปนแตวามากกับนอย
ตางกันเทานั้น นอกจากนั้นก็ชวยไปเรื่อยๆ ไมคํานึง ไปที่ไหนเห็นเขาเขียนหนังสือติด
ตึกติดอะไรไว ที่เราผานไปก็เห็นตึกหลวงตามหาบัว คือเขาสรางตึกไวตามโรงพยาบาล 
พอรถเราผานไปก็เห็น ตึกหลวงตามหาบัว ลูกศิษยสละเงินสละทองแทบเปนแทบตาย
เขาไมพูดถงึเลย เขาเอาหนาหลวงตาบัวขึ้นหนาเดียวพอ มันนาโมโหนะไอพวกนี ้

เครื่องหมายที่ใหญหลวงตามที่เราไดคิดดําริไวเรียบรอยแลวนั้น โลกไมคอยคิด
กนั พอวาเราจะชวยชาติคนตองคดิถึงดานวัตถุเปนอันดับหนึ่งกอน วัตถุจะออกหนา
ออกตาชวยชาติดวยเงินดวยทองวัตถุส่ิงของ แตเราไมไปอยางน้ัน ชวยชาติ เออ คราวนี้
เปนคราวที่ธรรมะจะไดกระจายออกสูหัวใจคน เราออกตรงนั้นนะ แลวก็ออกจริงๆ 
เวลานี้วิทยุตั้งรอยกวาสถานีแลว ออกเปนธรรมไปชวยโลกออกสูหัวใจคน มันก็มาเขา
จุดที่เราคิดไวเงียบๆ คนเดียว  
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นี่ละชวยโลก ถาชวยทีหั่วใจแลวกระเทือนไปหมด คอืหัวใจรูเนื้อรูตัวแลวฟน
ตัวเองขึ้น ถาใจไมรูเนื้อรูตัวจม อยางเมืองไทยเราจะจมเมื่อ ๙ ป ๑๐ ปผานมานี้ก็
เพราะหัวใจมันจม กิเลสเหยียบเอาๆ ทีนี้พอรูสึกตัวแลวพลิกใหม เอาธรรมเขาสูใจ 
หนุนขึ้นมาๆ เวลานี้เราก็ไดผลพอประมาณ เชนอยางทองคําตัง้ ๑๑ ตันกวา ดอลลาร 
๑๐ ลานกวา แลวเงินไทยทั่วประเทศไทย นอกจากนั้นธรรมะยังกระจายออกสูหัวใจพี่
นองทั้งหลายทางสถานีตางๆ เปนรอยกวาสถานี นี่ละฟนฟธูรรม ฟนฟูที่จิตใจเปน
สําคัญ เอาละที่นี่พอ 

(หลวงพอสนองจากวัดสังฆทาน กราบนิมนตองคหลวงตาเพื่อเทศนาและรับ
ผาปาทองคําชวยชาติตามอัธยาศัย ทีศ่าลาไทยริมบึง วัดสังฆทาน วันที่ ๑๕ เมษายน 
บายสองโมง) (หมายเหตุ : ทางวัดสงัฆทานเปลี่ยนกําหนดการเปนวันที่ ๑๗ แทน) 
เหมาะสม หลวงพอสังวาลยเปนหลวงพอที่เดนดงัมากในคุณธรรมนะ กับเรานี่หลวงพอ
สังวาลยทานเปนแขนซาย เราเปนแขนขวาในการชวยชาติคราวนี้ หลวงพอสังวาลยเปน
แขนซายชวยกัน เราเปนแขนขวาพานําทานกาวเดินตาม ทองคําไดมากขนาดไหน ไมมี
ใครสูหลวงพอสังวาลย เพราะบริษัทบริวารของทานไดถวายทองคําเขาสูคลังหลวงเรา
เปนจํานวนมากนะ ไมใชนอยๆ  

เราพอใจไป สนองบุญสนองคุณทาน ไปละ ถาเปนหลวงพอสังวาลยแลวไมคอย
ขัดของนะเรา ทานวาอะไรๆ มานี้เรายอมรับหมด เพราะสวนใหญลงกัน อยางปลีกยอย
ลมไปตามหมดเลย หลวงพอสังวาลยกับเราเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน เปนแขนซาย
แขนขวา ทานทําประโยชนไดมากมายที่สุดนะหลวงพอสังวาลย ตอจากนั้นก็มีลูกศิษย
ลูกหาหลานเหลนของทานมา เชนทานสนองเปนตน แลวก็สืบหนอตอแขนงในทาง
ความดีงามเร่ือยๆ มาจนกระทั่งทกุวันนี้ นี่ทานผลิตลูกศิษยลูกหาใหเปนพระดีคนดีได
อีกมากมาย นอกจากองคทานแลว เราจึงไปใหวันที่ ๑๕ (๑๗) ไปใหเลย เราพอใจกับ
ทาน ทานเอาจริงเอาจังมาก 

ใหพร 
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