เรื่อง ปุรัตถิมทิศกถา (ทิศเบื้องหนา)
รายการแสงธรรมสองทาง
โดย หลวงพอพระมงคลกิตติธาดา
เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
ทานสาธุชนทั้งหลาย รายการแสงธรรมสองทางในวันนี้ อาตมาจะไดบรรยาย
ถึงเรื่องปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหนา แตกอนที่จะบรรยายถึงทิศนี้จะเท าความเสียกอน เมื่อ
พุทธองคประทับอยูที่วัดเวฬุวัน อันเปนวัดแรกของพระพุทธศาสนา มีชายหนุมคนหนึ่งนามวา
สิงคาลกะ เปนชาวเมืองราชคฤห มีความเคารพ ความสักการบูชาคุณของผูบังเกิดเกลา คือ บิดา
มารดาเปนประจํา เมื่อทานยังมีชีวิตอยู ก็เคารพโดยไดชวยเหลือการงาน มีความรัก มีความนับ
ถือ เชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดาเปนอยางดีเสมอมา ครั้นเมื่อบิดาจวนจะมรณะ คือใกลตาย
ดวยความเปนหวงบุตร อันเปนน้ําใจของผูบังเกิดเกลา กลัวลูกจะลําบาก กลัวลูกจะไมมีความ
เจริญ จึงไดสั่งเปนครั้งสุดทายวา “ลูกเอย เมื่อเจายังมีชีวิตอยู เจาจงนอบนอมไหวทิศทั้งหกเถิด
บุคคลผูไหวทิศทั้งหลาย ยอมมีความสุข ความเจริญ ความรมเย็น”
แลวพอก็จากไป เมื่อพอจากไปแลว ดวยความสํานึกระลึกถึงบุญคุณของพอผู
บังเกิดเกลา อันลูกที่ดีจะพึงทําหนาที่ชวยเหลือ สงเคราะห ตอบแทนบุญคุณรับใชทาน ใชหนี้
ทาน เชื่อฟงคําสั่งสอนของทานอยูเปนประจํา ในการอุปถัมภอุปฐาก คือ รับใช ทานจึงเปนลูกที่
ทําใหพอแมภูมิใจ ดีใจ วาไดลูกที่ดีประจําตระกูล ถึงแมทานปวยไขก็พยายามรักษาเปนหนาที่ที่
ลูกจะพึงสนใจ ครั้นเมื่อทานจากไป ความรัก ความเคารพ ความอาลัยในความดี พระคุณ ของพอ
แมนั้นยังประทับในใจของลูกของหลาน จึงมาคิดเสียวา กอนพอจะจากไป พอไดเตือนไวใหไหว
ทิศทั้งหก หมายความวา นอบนอมทิศทั้งหก ตั้งแตวันนั้นมา พอเชาตรู เจาหนุมคนนั้นก็ออก
จากบานไปสูสถานที่วางเปลาอันเหมาะสม ไดทําการไหวทิศทั้งหก เบื้องหนาก็ยืนตรงประณม
มือไหวไปทางทิศตะวันออก เรียกวา ทิศเบื้องหนา หมุนตัวไหวไปทางทิศใต เรียกวา ทิศเบื้อง
ขวา หมุนตัวไปไหวทางทิศตะวันตก เรียกวา ทิศเบื้องหลัง หมุนตัวไปไหวทางทิศเหนือ เรียกวา
ทิศเบื้องซาย แหงนหนาสูอากาศ เรียกวา ทิศเบื้องบน กมหนาและไหวทิศเบื้ องต่ํา เรียกวา ทิศ
เบื้องลาง เขาพอใจในสิ่งที่ไดปฏิบัติตามคําแนะนําของพอแม เมื่อคุณพอยังอยู เขาเคารพกตัญู
เมื่ อ ตายไปความดีของท านยั ง ประทับอยู อั นเป นเป าหมายที่ ได ทําตามคํ าแนะนํา คําสั่ งครั้ ง
สุดทายของพอก็ภูมิใจทําเรื่อยมาเปนประจําทุกวันๆ
จนกระทั่งพระพุทธองคไดประทับอยูที่วัดเวฬุวัน ไดเสด็จบิณฑบาตตอนเชามา
พบเจาหนุมคนนี้ซึ่งทําอยูอยางนั้นเปนประจํา พระองคทรงมีพระเมตตาใหคติขอคิดเขาในเรื่องนี้
จึงตรัสถามวา “เจาหนุมเอย บัดนี้เธอไหวทิศทั้งหกเพื่ออะไร ทําไมจะตองทําอยางนั้น มีเหตุผล
อะไร”

เจาหนุมตั้งตัวตรงประณมมือตอบดวยความภูมิใจวา “ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันเปนลูกที่ดีของพอแม เมื่อพอแมยังมีชีวิตอยูก็มีความรัก ความเคารพ ชวยเหลือการ
งานของทานเปนประจํา เมื่อทานจากไปแลวก็เหลือเพียงวัตถุที่เปนสมบัติที่พอให โดยเฉพาะ
คําสั่งสอนของทานเปน สิ่งที่ขาพระองคพึงเคารพและกระทําตามเรื่อยมา คําสั่งสุดทายคุณพอ
บอกวา ใหไหวทิศทั้งหกคือทิศทั้งหก ขาพระองคจึงไหวทิศทั้งหกเรื่อยมาเปนประจํามิไดขาด”
พระพุทธองคจึงตรัสวา “เจาหนุมเอย การไหวทิศทั้งหกนั้นเธอทําก็ควรอยู แต
อริยวินัย คือวินัยของพระอริยะนั้น ทานไมไดไหวทิศทั้งหกอยางนี้”
เจาหนุมเกิดความสงสั ยจึงทูล ถามวา “ขาแตพ ระองค ผูเจริญ ขอพระองคจง
ประทานอธิบายขยายใหขาพเจาใหเขาใจดวยเถิด”
พระพุทธองคตรัสวา “อริยสาวกทั้งหลายที่เปนลูกศิษยของทานผูฉลาด เปนผู
ประพฤติดีประพฤติชอบ โดยละการกระทําที่ไมถูกตองมุงสูการกระทําที่ถูกตอง เรียกวา เปนผู
ละกรรมกิเลส ๔ ประเภท ไดแก การยกเวนจากการเบียดเบียนหรือทํารายผูอื่น สิ่งที่มีชีวิต การ
เวนจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดให การเวนจากการประพฤติผิดในกามอันเปนภรรยาของ
ผูอื่น การเวนจากการพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ซึ่งถือวาเปนกรรมกิเลส ทํา
ให เ กิ ด ความเศร า หมอง ลู ก ศิ ษ ย ข องพระอริ ย ะ จะต อ งเป น ผู ป ระพฤติ เ ว น จากสิ่ ง เหล า นี้
นอกจากนั้นก็เวนจากการเปนผูกระทําอันลามกตางๆ ๔ ประการ ไดแก ความเปนผูลําเอียง จะ
เปนลําเอียงเพราะความรัก ลําเอียงเพราะความชัง เพราะทําอะไรดวยความเกลียดชัง ไมพอใจก็
ทําอีกอยางหนึ่ง ไมเปนกลาง ลําเอียงเพราะความหลง หลงวาเขาเปนคนดี หลงวาเขาเปนคน
นารัก หลงวาเขาเปนคนที่เราตองทะนุถนอม หรือทําอะไรเพราะความหลงไมถูกตองตามความ
เป นจริ ง ไม ส มกั บหน าที่ อั นสุ ด ท ายลํ าเอี ยงเพราะกิ เ ลส หวั ง ว าจะเป นอย างนั้ น ลํ าเอี ยง ๔
ประการนี้ตถาคต เรียกวา บาปธรรม คือ ธรรมที่เปนทางเสื่อมเสีย ลูกศิษยตถาคตตองเวนจาก
สิ่งเหลานี้ อีกอยางหนึ่งนั้น ทางที่ลูกศิษยอริยะจะตองเวนจากทางไปสูความเสื่อมเสียก็คือ เวน
จากอบายมุ ข ๖ นั่ น เอง คื อ การดื่ ม สุ ร า เมรั ย ของมึ น เมา การเที่ ย วกลางคื น การเที่ ย วดู
การละเลนจนเกินขอบเขต เปนความมัวเมาในสิ่งเหลานี้ มีการเลน การเที่ยว การพนัน เปนทาง
เสื่อมเสีย การคบคนไมดีทําใหเสีย นําไปในทางที่ไมดีไมงาม ไมเหมาะไมควร เรียกวา คบคน
พาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล ก็จะนําความสุขความเจริญมาให ความ
เปนผูขยันหมั่นเพียร ไมเกียจครานในการทํางาน มุงมั่นที่จะทํา สิ่งเหลานี้แหละอริยสาวกดําเนิน
เปนผูละกรรมกิเลส ๔ อยาง เปนผูเวนจากอธรรา ๔ อยาง เปนผูเวนจากทางอันจะนําไปสูความ
เสื่อมเสีย ๖ ประการ ดังกลาวมา
ทีนี้เมื่อเธอมีโอกาสไดเคารพพอแม เมื่อทานยังมีชีวิตอยู รับใชพอแมอยูแลว
เมื่อทานจากไป คําสั่งสอนของทานมีความหมายที่เปนตัวแทนของทาน เธอก็ไดทําหนาที่นี้ แต
มันไมถูกตองสมบูรณ การที่ทําหนาที่ที่ถูกตองสมบูรณไดนั้น ตถาคตไมไดสอนอยางนี้ หรือลูก
ศิษยตถาคตไมไดทําอยางนี้ เมื่อเราจะไหวทิศทั้ง ๖ ก็ใหรูวาทิศทั้งหกนั้นคืออะไรบาง ทิ ศเบื้อง
หนานั้น หมายถึง บิดามารดา ทิศเบื้องขวา หมายถึง ครูอาจารย ทิศเบื้องหลัง หมายถึง บุตร

ธิดา หรือคูครอง ทิศเบื้องซาย หมายถึง มิตรสหาย ทิศเบื้องต่ํา หมายถึง คนรับใช ทาสกรรมกร
ทิศเบื้องบนนั้น หมายถึง สมณชีพราหมณ”
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา มารดาบิดาเปน พระองคแรกของลูก เปน ครูคน
แรกของลูก เปนพรหมคนแรกของลูก เปนเทวดาองคแรกของลูก ที่ลูกจะตองเคารพนับถือ เชื่อ
ฟงทําตามชั่วกาล เพราะทานนั้นเปนผูมีน้ําใจสะอาด บริสุทธิ์ มีความรักที่ไมเคยลดลง มีความ
หวงใยที่มีแตจะเพิ่มขึ้น มีความอาลัยความคิดถึงและความหวังดีตอลูกเสมอมา พอแมทานได
แนะนําลูก เลี้ยงดูลูก สั่งสอนลูกใหงดเวนจากการกระทําที่ไมถูกตอง จากคําพูดที่ไมเหมาะสมดี
งาม จากความคิดที่เปนการเอาเปรียบสังคม จากการกระทําที่ไมดีไมงามเหลานี้ แนะนําใหตั้งอยู
ในคุณงามความดี อันใดจะเปนประโยชนตอ ตน ประโยชนตอครอบครัว ประโยชนตอญาติ เปน
ประโยชนตอสวนรวมแลว ก็จะแนะนําคือ แนะใหทํา นําใหดูเปนประจําอยูแลว ลักษณะของ
พอแมที่ดีจะตองเปนอยางนั้น ทําอะไรเปนตัวอยางของลูก ลูก จะไดเดินตาม นี้เปนสิ่งที่
เชื่อวาพอแมทํากันอยู พอแมที่ดีก็ควรทําอยางนั้น นอกจากนั้นพอแมยอมมีความหวงใยอาลัยใน
ชีวิตของลูก ตองใหศึกษาศิลปวิทยาอันจะเปนความรูความฉลาดที่สามารถจะอยูในโลกนี้อยางมี
ความเจริญ ความสุขได เพราะคนโงยอมเปนเหยื่อของคนฉลาด คนฉลาดนั้นมีประโยชนมาก
ฉลาดในการทําก็ทําถูกตองดีงาม ฉลาดในการพูดจาในสิ่งที่เปนประโยชนถูกตองดีงาม ฉลาดใน
การคนคิด แสวงหาประโยชนก็ทําในสิ่งที่เปนประโยชน
พระพุ ท ธองค ต รั ส สอนไว ให ม นุ ษ ย ทั้ ง หลายได ทํ า ประโยชน ส ามชั้ น คื อ
ประโยชนตอตนเองก็ทําใหสมบูรณเต็ มที่ มุงศึกษาเลาเรียน ทําการงานตามความสามารถของ
ตน การเคารพการกตัญูตอผูมีพระคุณก็ทําใหเต็มที่ ศึกษาหาความรูในวัยเรียนก็ เรียนใหเต็มที่
อยูในวัยทํางานก็ทํางานใหถูกตองตามเวลา ใชจายก็ไมฟุมเฟอย รูจักประหยัดสิ่งที่ควรใชไมควร
ใช อันนี้จําเปนตอชีวิต ตอครอบครัวไหม สนใจทําสิ่งที่จําเปน ไมเปนคนใชจายสุรุยสุราย ใช
อยางไมคิด ไมทําอยางนั้น เมื่อพอแมแนะนําใหลูกไดศึก ษาเลาเรียน มีวิชาความรูที่จะเชิดชูตน
อยางนั้น ใหรูคิดทันคน มีความรูที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขความเจริญ นี้เปนสิ่งที่พอ
แม ภูมิใจ อั นสุด ท าย พ อ แม นั้นมี ค วามห ว งใยเมื่ อเราทั้ งหลายโตขึ้ นมาแล ว เป นฝ ง เป นฝามี
ครอบครัว ทานก็รับทราบในการจัดหาคูค รอบใหตามหนาที่ของทาน เมื่อถึงคราวที่จะรับ มรดก
ตกทอด ถาครอบครองไวไดก็จะมอบใหตามกาลเวลา นี้เปนสิ่งที่มารดาบิดาทั้งหลายไดกระทํา
อยูแลวเปนประจํา เปนหนาที่ของพอแมที่ดี
การไหว ทิศ เบื้ อ งหน าคื อ พอ แม นั้น นอกจากการกราบไหว อ ย างเดี ยวไม พ อ
จะตองมีความเคารพ ความรัก มีความกตัญู มีความสํานึกระลึกในบุญคุณ ลูกที่ดีพึงทําตอบ
แทบ เมื่อทานเลี้ยงมาแลวก็เลี้ยงทานตอบ รับใชทานกิจการอันใดซึ่งทานเคยทํามาแลว ทานอยู
ในวัยสูงอายุเราที่เปนลูกเปนหลานก็รับทําหนานี่อันนั้นแทน เปนผูทํางานแทนทาน ใหทานได
พักผอน อีกสวนหนึ่งใหรักษาวงศตระกูลไวใหสมเกียรติศักดิ์ศรีทานเปนอยางดีไมเสียหาย สราง
ฐานะ สรางชีวิต สมกับเปนลูกแกวหัวแหวนของทาน นอกจากนั้นเปนคนไมเกียจคราน สนใจ
ฝกหัดจัดทําไมอางโนนอางนี่ สรางสรรคชีวิตใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ตามที่พระ

พุ ท ธองค ต รั ส สอนไว ว า ประโยชน ต นก็ ทํ า ให ส มบู ร ณ ประโยชน ต อ ญาติ มิ ต รก็ ทํ า ให เ ต็ ม ที่
ประโยชนตอสังคมก็ทําใหสมกับฐานะความรู ความฉลาดของเรา ไมวาฉลาดในการทําคุณงาม
ความดี ฉลาดพูดดีมีเหตุผล ฉลาดที่จะมีแนวความคิดสรางสรรคในสิ่งที่จะเปนความสุขความ
เจริญสืบไป เปนหนาที่ของลูกที่จะพึงปฏิบัติ เปนหนาที่ของเราทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจะตองไหว
คือนอบนอมทิศทั้งหก แลวแตฐานะภาระของตนที่ตองไหวทิศอะไร ความหมายจะเปนอยางนั้น
ไมใชเพียงแตจะกราบๆ ไหวๆ เอาแตดอกไมธูปเทียนบูชา ไมคํานึงถึงคําสั่งสอน ไมคํานึงถึง
เกียรติศักดิ์ศรี ไมคํานึงถึงคุณงามความดี ไมคํานึงถึงความอาลัยหวงใยของทิศเบื้องหนาคือบิดา
มารดา ซึ่งทานไดอุตสาหสรางเรามา เลี้ยงเรามา อุปถัมภบํารุงสงเสริมเรามา ใหไดเปนคนมีอายุ
ยืนยง ใหไดเปนคนมีความรูความฉลาด สมกับที่ทานปรารถนา หัวใจของพอแมอยูที่ลูก ถาลูก
ทําดีก็เปนลูกแกวหัวแหวน เหมือนกับหัวแหวนวงหนึ่ง ถาทําดวยเพชรก็เรียกวาแหวนเพชร ทั้ง
ที่วงแหวนทําดว ยทอง แตเ ราก็ เรียกวาแหวนเพชร เพราะหัว แหวนเปนเครื่อ งประดั บ ถ าใช
พลอยทําก็เรียกวาแหวนพลอย ถาดูราคาแลวทั้งเพชรและพลอยมีราคาไมนอย ลูกสืบดํารงวงศ
ตระกู ลรับใชพ อแม ทําหนาที่ของลูก ที่ดีก็ ชื่อว าเปนหัวแหวนประดับวงแหวน เปนสิ่งที่ ลูกจะ
กระทําใหถูกตองตามหนาที่นั้น ไมเปนคนหลงระเริง ไมเปนคนมัวเมา ไมเปนคนชอบเลนการ
พนัน ไมเปนคนชอบเที่ยวกลางคืน ไมชอบคบคนที่ไมดี ไมชอบดูการละเลนตางๆ นั้น อันเปน
เหตุเปนผีเปนอบายมุข ทางนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย เสื่อมทั้งรางกาย ทั้งจิตใจ ทั้งทรัพย ทั้ง
ศักดิ์ศรี
การกราบไหวเ ปนการแสดงออกทางกาย ซึ่ง การกราบไหว ทิศ ทั้ง หก ซึ่ง พ อ
มานพคนนี้มีความปรารถนาที่ใหลูกทําประโยชนเหลานี้ ทําหนาที่อยางนี้ซึ่งเปนสิ่งที่ดีงาม ลูกๆ
ทั้งหลายจะพึงสํานึกในพระคุณของพอแม สวนศิษยนั้นควรสํานึกในคุณของครูบาอาจารย หลาน
ก็พึงสํานึกในคุณของปูยา ตายาย ลุงปา นาอา ศาสนิกชนก็พึงสํานึกในพระคุณของพระศาสนา
ประชาชนก็พึงสํานึกในพระคุณของพระเจาแผนดิน เพราะการสํานึกในพระคุณของทานเหลานั้น
ถือวาเปนการไหวที่ถูกตอง เปนการไหวที่มีความหมาย อาตมาใหขอคิดดังนี้ เพื่อชี้แนะใหทาน
ทั้ ง หลายที่ ไ ด ยิ น ได ฟ ง เข า ใจความหมายของพราหมณ ที่ เ ป นพ อ ของมานพหนุ ม คนนั้ น มี
จุดประสงค มีความหวงใยแลวแนะนําลูกๆ ของตนใหรูจักไหวทิศทั้งหก เคารพกตัญู สํานึก
และปฏิบัติใหถูกตองตามหนาที่นั้นๆ สวนทิศอื่นๆนั้น เปนหนาที่ของทานรูปอื่นจะบรรยายตอไป
อาตมาจึงใหขอคิดทานทั้งหลายพึงสํานึกวา เรามีทิศเบื้องหนา คือ พอแมเปนผูใหกําเนิด เปนผู
เลี้ยงดู เปนผูอุมชู เปนผูใหการสนับสนุน เปนพระองคแรกของเรา เปนเทวดาองคแรกของเรา
เปนพรหมองคแรกของเรา เปนครูคนแรกของเราที่พระพุทธเจาสรรเสริญ ทิศเบื้องหนาคือบิดา
มารดา พระพุทธองคทรงสั่งสอนไววา ใหเราเคารพรักตอทานผูมีพระคุณที่เปนทิศเบื้องหนาคือ
บิดามารดา ดังที่อาตมาบรรยายมา
สรุปแลวก็เปนแนวความคิดที่พระพุทธองคทรงประยุกตจากที่ชาวอิ นเดียสมัย
นั้น ที่ จะตอ งเคารพไหวทิศเบื้อ งหน า หมายถึง การไหว การเคารพ การนับถือ การระลึก ถึ ง
บุญคุณ การรับใชทาน การชวยเหลือการงานทาน เลี้ยงดูอุปฏฐากทานอยูเปนประจํา บุคคลใด

กระทําใหถูกตองตามหนาที่ของตน ถือเปนลูกที่ดีปฏิบัติตอพอแม ดังที่พระพุทธองค ทรงสั่งสอน
ไวหลายๆอยาง นอกจากทําคุณงามความดี เอื้อเฟอ เคารพกตัญูตอทานแลว รักษาเกียรติและ
ศั ก ดิ์ ศ รี ข องตนเองและพ อ แม ดํ า รงวงศ ต ระกู ล ไว ใ ห ไ ด เป น คนว า นอนสอนง า ย เป น คนมี
จิตสํานึก คิดสรางสรรค เมื่อทานอยูสบายดีก็ตอบแทนทานดวยปจจัย ๓ เมื่อทานเจ็บปวยไขก็
พยาบาลรักษา ไมปลอยปละละเลย ไมทอดทิ้ง พึงสํานึกวาชีวิตสังขารรางกายของพอแมเปน
เหมือนพระ เปนเหมือนพาหนะ เหมือนสิ่งปรุงแตทั้งหลาย จะตองมีความเสื่อมทรุดเปนธรรมดา
เมื่อผูที่เสื่อมทรุดไปนั้นเปนพระในชีวิตของเรา เปนพระองคแรก เปนเทวดา เปนพรหมองคแรก
ที่พระพุทธองคทรงเนนหนักใหลูกๆ ทั้งหลายอยางมองขาม บุคคลใดที่ทําบกพรองผิดพลาดตอ
พอแม กรรมนั้นจะตามทัน คือกรรมมันจะออกดอกออกผลเหมือนผลไม ตนไมทั้งหลายที่มัน
ออกดอกออกผล ถาทําดีมันก็ออกผลในทางดี มีประโยชน เปนผลไมที่มีประโยชน ถาทําไมดีไม
ถูกตองกับผูบังเกิดเกลาหรือผูมีพระคุณมันก็ออกผลในทางชั่วเสียหาย ดังที่อาตมาไดใหขอคิด
ญาติโยมวา ทําดี พูดดี คิดดีมันเหมือนปลูกถั่ว ไมวาจะเปนถั่วเหลืองถั่วเขียว มันก็มีประโยชน
ทั้งนั้น แตถาทําชั่ว พูดชั่ว คิดชั่วเหมือนปลูกตําแย หมามุย มันไมมีประโยชนอะไร ทั้งใบ ทั้ง
เถาว ทั้งฝก ไมมีประโยชนอะไร ยังกลายเปนอันตราย มันเปนสิ่งซึ่งเปนผลของการกระทําที่มัน
บงชัด ดังพระพุทธองคตรัสวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เมื่อเราทั้งหลายรูจักคิดวา เราจะตองเคารพ
นับถือ บูชาทาน ทํางานตางหนาตางตาทานแลว จะเจ็บไขก็พ ยายามรักษาจนสุดความสามารถ
ตามหนาที่ของเรา ในเมื่อทานจากไปเราก็ควรทําบุญอุทิศใหทาน อันนี้สําคัญมาก บางคนเมื่อ
พอแมจากไปแลวก็เฉยอยู แตประเพณีคนไทยเรานั้นมีความหมาย เมื่อถึงวันเขาพรรษา ออก
พรรษา กฐิน ขึ้นปใหม หรือสงกรานต ก็ระลึกคุณของผูบังเกิดเกลา จะทําบุญใหทานบังสุกุล
อุทิศสวนกุศลไปให เรียกวา ทําถูกตองตามที่พระพุทธองคตรัสสอนวา เมื่อทานยังมีชีวิตอยูก็
ควรตอบแทนอยางหนึ่ง เมื่อทานเจ็บปวยไขก็ตอบแทนอีกอยางหนึ่ง ไมเพิกเฉย เมื่อ
ทานจากไปเราก็ตอบแทนโดยการทําบุญอุทิศกุศลไปให เปนคําสอนของพระพุทธเจา ญาติ
โยมทั้งหลายอยามักงาย อยาคิดวาไมสําคัญ อาตมาไดสรุปมาใหญาติโยมทั้งหลายไดรูจักคําวา
ไหวทิศเบื้องหนา คือ บิดามารดานั้น จะตองไหว จะตองเคารพ ดวยการให ดวยการเสียสละ
ดวยการรับใช ดวยการสนองตอบแทนบุญคุณ ทั้งเวลาที่ทานปกติ ทั้งเวลาที่ทานแก เฒา เวลาที่
ทานเจ็บไข และเวลาที่ทานจากไป
ฉะนั้ น ในที่ สุ ด นี้ อ าตมาจึ ง ขออนุ โมทนาในส ว นกุ ศ ลที่ ญ าติ โยทั้ ง หลาย ที่ ทํ า
มาแลว ขอใหกําลังใจวา จงทําไปเถอะความดี ทําความดีเหมือนปลูกถั่ว เปนประโยชนตอ
ตนเอง ตอญาติมิตร ตอสังคม แตทําชั่วเหมือนปลูกตําแย หมามุย ไมเป นประโยชน เปน
โทษตอ ตนเอง ต อญาติ มิตร ต อสั งคม ขอใหทานทั้งหลายจงเปนผู เจริญ ในธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจายิ่งๆ ขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ.

