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ความน า 
   

 พระพรหมมงัคลาจารย(์ปัญญานนัทภิกข)ุ พระมหาเถระผูมี้บทบาทส าคญัเพื่อความด ารงมัน่
แห่งพระพุทธศาสนาและท าใหค้วามอยูเ่ยน็เป็นสุขเกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบนั พระพุทธศาสนา
เกิดข้ึน ตั้งอยูด่  ารงมัน่ไดด้ว้ยการสอนคนใหรู้้เขา้ใจและถือปฏิบติัตามธรรมและวนิยั ท่ีพระพุทธเจา้
ทรงแสดงบญัญติัไว ้และคนผูศึ้กษาปฏิบติัธรรมตอ้งมีชีวติอยูด่ว้ยความร่มเยน็เป็นสุขตามสมควรแก่
ฐานะของตนๆ 

  เม่ือพระพุทธเจา้ไดรั้บอาราธนาจากทา้วสหมับดีพรหม ทรงรับแสดงธรรมโปรดสัตวโ์ลก  
เม่ือรับท่ีจะประกาศพระศาสนา เบ้ืองตน้ทีเดียวทรงสร้างคนท่ีจะมาช่วยท างานเผยแผพ่ระศาสนา 
พระองคเ์สดจ็จาริกหาคนมาช่วยท างาน เร่ิมตั้งแต่แสดงปฐมเทศนาธมัมจกักปัปวตัตนสูตรและทรง
แสดงอนตัตลกัขณสูตรโปรดพราหมณ์ปัญจวคัคีย ์ คือ โกญฑญัญะ วปัปะ ภทัทิยะ มหานามะ 
และอสัสชิ จากนั้นทรงแสดงอนุปุพพีกถาโปรดกุบลุตรช่ือยสะพร้อมกบัเพื่อน ๕๔ คน จากนั้น
เสดจ็ยอ้นกลบัไปท่ีต าบลอุรุเวลาเสนานิคมแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ง คืออุรุ
เวลกสัสะ นทีกสัสปะ และคยากสัสปะพร้อมดว้ยบริวารรวม ๑,๐๐๐ คน คนทั้งหมดน้ีท่ีพระพุทธ
องคท์รงแสดงธรรมโปรด ต่างไดบ้รรลุธรรม พน้ทุกขไ์ดรั้บสุข บวชเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เป็นก าลงัส าคญัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในตอนตน้พุทธกาล และยิง่เม่ือเสดจ็
ไปท่ีกรุงราชคฤห์ แควน้มคธ แสดงธรรมโปรดมาณพอุปติสสะและโกลิตะ ท าใหท้ั้ง ๒ เล่ือมใส
บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและไดบ้รรลุธรรม ซ่ึงในเวลาต่อมาเป็นท่ีเรียกขานในหมู่สงฆ์
วา่พระสารีบุตรและพระโมคคลัลานะ ผูเ้ป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองขวาและเบ้ืองซา้ย ยิง่ท าใหก้าร
ประกาศเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพกวา้งไกลอีกหลายเท่าทวคูีณ ท าให้
ประชาชนพน้ทุกขเ์ป็นสุขกนัถว้นหนา้ การเผยแผพ่ระศาสนา จุดหมายสูงสุดคือความสุข การแสดง



 ๒ 

ธรรม จุดหมายสูงสุดคือความสุข จะเป็นความสุขแบบโลกๆหรือความสุขแบบพน้โลกกล็ว้นแต่เป็น
จุดหมายท่ีตอ้งการทั้งส้ิน 
  เม่ือพระพุทธศาสนาสถิตมัน่คงในชมพูทวปี(อินเดีย)แลว้ ก่อนท่ีจะเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน 
พระพุทธองคท์รงก าหนดภารกิจส าหรับพุทธบริษทั อนัจะท าใหพ้ระพุทธศาสนาด ารงอยูต่ราบนาน
เท่านานไว ้๔ ประการ ดงัน้ี 

  ประการท่ี ๑ พุทธบริษทั คือ อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณีตอ้งไดรั้บการศึกษาธรรม 

  ประการท่ี ๒ พุทธบริษทัตอ้งปฏิบติัตามธรรมท่ีไดศึ้กษาดีแลว้ 
  ประการท่ี ๓ พุทธบริษทัตอ้งช่วยกนัเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีไดศึ้กษาและปฏิบติัมาดีแลว้ 
  ประการท่ี ๔ พุทธบริษทัตอ้งช่วยกนัปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนา 
  โดยเฉพาะภารกิจประการท่ี ๓ คือการเผยแผพ่ระพุทธศาสนานบัวา่ส าคญัมาก เห็นไดจ้าก
พุทธกิจท่ีพระพุทธเจา้ทรงกระท าในตอนท่ีตรัสรู้ใหม่  การแสดงธรรมท าใหค้นเขา้ใจเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา จะท าใหค้นสนใจหนัมาศึกษาปฏิบติัธรรมและไดรั้บผลแห่งการปฏิบติัเป็น
ความสุขความเจริญ และทา้ยท่ีสุดจะไดช่้วยกนัปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนา  
   ขอ้น้ีเป็นเคร่ืองแสดงวา่ ไม่วา่ยคุใดสมยัใด พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนแลว้จะด ารงมัน่อยูแ่ละ
แผข่ยายไปทัว่ทุกทิศได ้ เพราะอาศยัพระสงฆพ์ทุธสาวกไดช่้วยกนัแสดง การบอกกล่าว การ
ประกาศธรรม และเม่ือพระสงฆไ์ดช่้วยกนัเอาใจใส่สั่งสอนประชาชน นอกจากจะท าให้
พระพุทธศาสนาด ารงมัน่คงแผข่ยายออกไปแลว้ ยงัท าใหส้ังคมประเทศชาติอยูเ่ยน็เป็นสุข คนมีหลกั
คิดในการด าเนินชีวติ มีหลกัคิดในการแกปั้ญหา เม่ือมีทุกขก์มี็หลกัในการก าจดัทุกข ์ เม่ือมีสุขกมี็
หลกัในการท าใหมี้ความสุขยิง่ๆข้ึนไป ขอ้น้ีอาศยัพระสงฆช่์วยเทศนช่์วยสอนทั้งส้ิน  
   พระเดชพระคุณพระพรหมมงัคลาจารย(์ปัญญานนัทภิกข)ุ ยดึหลกัน้ีตลอดมา นบัแต่ท่ีเขา้สู้
ร่มกาสาวพสัตร์บวชเป็นสามเณรในพุทธศกัราช ๒๔๗๒ สอนใหค้นมีปัญญาน าหนา้ศรัทธา(สัทธา
ญาณสัมปยตุ) มีเหตุมีผลในการด ารงชีวติ วธีิการของหลวงพ่อไม่นิยมท่ีจะใหช้าวพุทธไปเช่ืองมงาย
อะไรมากเกินไป แต่ใหย้ดึถือพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก ขอใหทุ้กคนมีความสุขตามสมควรแก่
ฐานะและอตัภาพของตน ขอใหทุ้กคนยดึถือพุทธธรรมเป็นหลกัน าไปสู่ความสุข ไม่หลงยดึติดใน
วตัถุส่ิงของ แมแ้ต่การส่ง ส.ค.ส.ในวนัข้ึนปีใหม่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อยงัเป็นผูริ้เร่ิมส่งหนงัสือ
ธรรมะเป็น ส.ค.ส.ปีใหม่แทนบตัรอวยพรปีใหม่ หลวงพ่อไดริ้เร่ิมประเพณีน้ีมาตั้งแต่พุทธศกัราช 
๒๕๒๕ พวกเราลูกหลานเหลนจึงไดเ้ห็น ไดย้นิไดฟั้งประจกัษก์นัทัว่หนา้วา่ ในแวดวง
พระพุทธศาสนาแบบไทยๆนั้น มีพระสงฆอ์ยู ่ ๒ ฝ่ายท างานควบคู่กนัไป คือ ฝ่ายท่ีสอนคนใหมี้



 ๓ 

ปัญญาน าหนา้ศรัทธา ซ่ึงหลวงพ่ออยูใ่นฝ่ายน้ี กบัฝ่ายอีกหน่ึงท่ีมุ่งสอนคนใหศ้รัทธาอยา่งเดียว สอน
ใหเ้ช่ือในส่ิงศกัด์ิมนตข์ลงั นิยมการปลุกเสก รดน ้ามนต ์พ่นน ้าหมาก  
  ในประเทศไทยปัจจุบนั พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะเป็นพระมหาเถระท่ีเป็น
แบบอยา่งของพระสงฆผ์ูท้  าหนา้ท่ีสืบทอดพุทธประสงค ์ สืบทอดพุทธปณิธาน หรือจะเรียกวา่สืบ
ทอดพุทธเจตนารมณ์อยา่งสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง หลวงพ่อท าหนา้ท่ีสอนประชาชนอยา่งไม่
รู้จกัเหน็ดเหน่ือยมาเป็นเวลา ๗๘ ปี 

  พูดถึงคุณูปการของหลวงพ่อปัญญานนัทะท่ีมีต่อสังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนา คงไม่
รู้จกัจบจกัส้ิน ถา้จะเขียนเป็นหนงัสือคงไดห้ลายร้อยแลว้ นบัเป็นพนัเป็นหม่ืนหนา้ทีเดียว แลว้เขียน
ถึงพูดถึงไดทุ้กเร่ือง ลว้นเป็นประโยชนโ์สตถิผลต่อชาวโลกทั้งส้ิน  เพื่อใหลู้กหลานไดถื้อเป็น
แบบอยา่งในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ อยากจะเขียนถึงหลวง
พ่อในดา้น “ความเป็นยอด ๕ ประการ”  ดงัน้ี 
 

ประการที่ ๑  พระธรรมกถกึมหาเถระ 
 

  พระธรรมกถึกหรือท่ีพวกเราชอบเรียกติดปากวา่ “พระนกัเทศน”์ มีคุณสมบติั ๕ ประการ 
คือ แสดงธรรมไปตามล าดบัจากง่ายไปหายาก  ช้ีแจงยกเหตุผลมาแสดงใหเ้ขา้ใจ แสดงธรรมดว้ย
อาศยัเมตตา แสดงธรรมโดยไม่เห็นแก่อามิส และแสดงธรรมไม่ยกตนและไม่ข่มผูอ่ื้น เหล่าน้ีคือ
คุณสมบติัของพระนกัเทศน์  พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะมีครบทุกขอ้ ขอ้น้ีพวกเรา
ลูกหลานทุกคนต่างรู้กนั  กล่าวเฉพาะขอ้แสดงธรรมไปตามล าดบั มีอุทเทส ตั้งหวัขอ้ตั้งเร่ืองใน
เบ้ืองตน้ มีนิทเทส ขยายความหวัขอ้ท่ียกข้ึนตั้งไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจน มีปฏินิทเทสคือสรุปจบอยา่ง
จบัใจ ภาษาพระวา่แสดงธรรมงดงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด 
  จ าไดว้า่ประมาณช่วงระหวา่งพุทธศกัราช ๒๕๒๐-๒๕๒๕ ในแวดวงการบา้นการเมืองกมี็
กระแสประชาธิปไตย มีกระแสการประทว้ง มีกระแสฝ่ายซา้ยฝ่ายขวา ในแวดวงของพระเณรกเ็อา
กบัเขาดว้ย อยากจะแสดงความคิดเห็นและบทบาทดา้การบา้นการเมืองกบัเขาบา้ง มีอยู ่๒ งานท่ีเป็น
เวทีใหพ้ระหนุ่มเณรนอ้ยไดแ้สดงออกถึงความรู้สึกเก่ียวกบัการบา้นการเมือง  งานท่ี ๑ คือ งานวนั
สามเณรานุสรณ์ ตอนนั้น วดัไหนท่ีมีสามเณรมาก ถา้ไม่จดังานวนัสามเณรานุสรณ์ถือวา่เชยไม่
ทนัสมยั งานท่ี ๒ คือ งานอนุสรณ์มหาจุฬาฯ เม่ือถึงคราวจดังานอยา่งน้ีกจ็ะมีกิจกรรมการปาฐกถา 



 ๔ 

การอภิปราย หรือบางแห่งบางงานกจ็ดัโตว้าที และเป็นโอกาสใหไ้ดเ้ชิญหรือนิมนตน์กัพูดนกัเทศน์
มาแสดงความคิดเห็นใหฟั้งกนั 

  พวกเราลูกหลาน มีโอกาสไดฟั้งหลวงพ่อปัญญานนัทะแสดงปากฐถากใ็นงานอยา่งน้ีแหละ 
ไม่งานวนัสามเณรานุสรณ์กง็านอนุสรณ์มหาจุฬาฯ เวลาหลวงพ่อไปแสดงปาฐกถาท่ีอ่ืน พวกเราไม่
ค่อยมีโอกาสท่ีจะไปฟัง เพราะไม่ใช่สังคมของพระเณรเรา หลวงพ่อแสดงปาฐกถาไดอ้รรถรส
ครบถว้น ทั้งความแจ่มแจง้ชดั(สันทสัสนา) ทั้งเร้าใจใหอ้ยากน าเอาไปประพฤติปฏิบติัตาม(สมาทป
นา) ทั้งความร่ืนเริงบนัเทิงใจในธรรม(สัมปหงัสนา) ทั้งสร้างความแกลว้กลา้อาจหาญ(สมุตเตชนา)  
เพราะฉะนั้น ทุกคร้ังท่ีไดฟั้งหลวงพ่อพูด พวกเราลูกหลานกจ็ะไดย้าชูใจกลบัไปท าใหชี้วติอยูอ่ยา่งมี
ความหวงัต่อไปอีกปีสองปี ฟังแลว้ไม่เสียเวลาเปล่า 
  อยากจะพูดถึงวธีิการท่ีหลวงพ่อแสดงธรรมท าใหเ้กิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจในธรรม ซ่ึงไม่
เหมือนกบัวธีิการของใครอ่ืน คนรุ่นใหม่ในปัจจุบนัต่างชอบอกชอบใจลีลาของพระนกัเทศน์รุ่น
ใหม่ในปัจจุบนัท่ีแสดงธรรมผสมไปกบัมีลูกเล่นลูกฮา ซ่ึงผูเ้ขียนคิดวา่แทจ้ริงแลว้ไดธ้รรมะไดส้าระ
ไปบา้งแต่ไม่ค่อยมาก เพราะเป็นลูกเล่นลูกฮา(หรือภาษาสมยัใหม่เรียกวา่ มุข)ท่ีไม่ค่อยจะเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีก าลงัพูดอยู ่ แต่เป็นการเล่าเร่ืองอ่ืนเขา้มาแทรกท าใหผู้ฟั้งเกิดความผอ่นคลาย วธีิการท่ีหลวง
พ่อปัญญานนัทะแสดงธรรมท าใหเ้กิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจในธรรมนั้น ไม่ใช่เอาเร่ืองอ่ืนมาเล่า
สอดแทรกใหเ้กิดความขบขนั แต่เป็นการเอาเร่ืองท่ีก าลงัแสดงอยูน่ัน่เองมาเล่าใหส้นุก พวกเรา
ลูกหลานเกิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจเพราะลีลาการแสดงการเล่าของหลวงพ่อ ฟังแลว้ไม่รู้จกัเบ่ือ ขอ้น้ี
ทุกคนยอมรับตรงกนั 

  ความเป็นยอดพระธรรมกถึกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะ หาไม่ไดใ้นใคร
และท่ีไหนแลว้ในยคุปัจจุบนั  ในคร้ังพุทธกาล พระสารีบุตรท าหนา้ท่ีแสดงอภิธรรมท่ีมีสาระยาก
ซบัซอ้นใหง่้ายส าหรับคนฟัง พระโสณกฏิุกณัณะแสดงธรรมไดไ้พเราะจบัจบัคน หลวงพ่อ
ปัญญานนัทะพูดเร่ืองอะไรไม่วา่จะยากหรือง่าย ดูแลว้เป็นเร่ืองธรรมดาง่ายไปเสียทั้งหมด ไพเราะ
จบัใจคนฟังทั้งหมด ขอ้น้ีเป็นยอดแห่งพระธรรมกถึก 
 

ประการที่ ๒  พระพุทธบุตรมหาเถระ 
 

   พระพุทธเจา้ตรัสในคราวส่งพระสาวก ๖๑ รูปออกไปประกาศพระศาสนาในคร้ังแรกวา่ 
“เธอท้ังหลายจงเท่ียวจาริกไปแสดงธรรม เพ่ือเกือ้กลูแก่คนจ านวนมาก เพ่ือความสุขแก่คนจ านวน



 ๕ 

มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกือ้กลู เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย”  
พระสงฆท่ี์จะนบัไดว้า่เป็นพุทธบุตรตอ้งท าหนา้ท่ีสืบทอดพุทธเจตนารมณ์ขอ้น้ีเอาไวใ้หม้ัน่ 
  พุทธศกัราช ๒๔๗๕ หลวงพ่อปัญญานนัทะแสดงพระธรรมเทศนาคร้ังแรกท่ีวดัปากนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช พอพุทธศกัราช ๒๔๗๖ ร่วมกบัคณะพระภิกษุใจสิงห์ ๔๕ รูป 
เดินธุดงคเ์ทา้เปล่าไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีประเทศพม่า มีพระชาอิตาลีช่ือพระโลกนาถร่วม
เดินทางไปดว้ย พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ ไดพ้ระราชทานหนงัสือเดินทาง
พร้อมพระราชทานอุปถมัภด์ว้ยปัจจยัรูปละ ๕๐ บาท น่ีคือการสืบทอดพุทธประสงคอุ์ดมการณ์ของ
พระพุทธเจา้ นบัเป็นพุทธบุตรมหาเถระอยา่งแทจ้ริง เพราะหลกัในการก าหนด “ความเป็นพุทธบุตร
ท่ีแทจ้ริง” อยูท่ี่การปฏิบติัตามพุทธประสงค ์๔ ขอ้ คือ (๑) ศึกษาธรรม (๒) ปฏิบติัตามธรรม (๓) 
เผยแผธ่รรม (๔) ปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนา 
  เร่ืองการด าเนินรอยตามพุทธประสงคด์า้นการเท่ียวจาริกไป เพื่อประโยชนสุ์ขของชาวโลก 
นั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะไดท้ ามาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน  นบัตั้งแต่
พุทธศกัราช ๒๔๙๒ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ หลวงพ่อสร้างศาลาธรรมทาน(ปัจจุบนัคือพุทธสถาน
เชียงใหม่) แสดงธรรมทุกวนัอาทิตยแ์ละวนัพระ นอกจากนั้นยงัจาริกโดยรถยนตติ์ดเคร่ืองขยายเสียง
ออกไปแสดงธรรมตามหมู่บา้น พุทธศกัราช ๒๔๙๗ เดินทางไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนายงัทวปี
ยโุรป และในรอบ ๕๐ ปีท่ีผา่นมา พระเดชพระคุณหลวลพ่อเม่ือมีโอกาสและวา่งจากภารกิจใน
ประเทศกไ็ดเ้ดินทางไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนายงัต่างประเทศเป็นประจ าจนถึงปัจจุบนั  
  พระสงฆว์า่โดยสถานะและบทบาท อยูใ่นต าแหน่งทิศเบ้ืองบนมีหนา้ท่ีท่ีจะอนุเคราะห์
สงเคราะห์ประชาชนชาวบา้น ๖ ประการ คือ หา้มปรามจากความชัว่ ใหต้ั้งอยูใ่นความดี อนุเคราะห์
ดว้ยความปรารถนาดี ใหไ้ดฟั้งส่ิงท่ียงัไม่เคยฟัง ท าส่ิงท่ีเคยฟังมาแลว้ใหแ้จ่มแจง้ และบอกทางชีวติ
ท่ีมีความสุขความเจริญให ้     พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะไดท้ าหนา้ท่ีในฐานะพุทธบุตร 
ตามท่ีกล่าวมาน้ีทุกประการ 
 

ประการที่ ๓  พระรัตตญัญูมหาเถระ 
 

  สมยัพุทธกาล พระอญัญาโกณฑญัญะไดรั้บยกยอ่งจากพระพุทธเจา้ใหเ้ป็นผูเ้ลิศ หรือ
เอตทคัคะในดา้นรัตตญัญู เพราะเหตุวา่ พระมหาเถระผูน้ี้ก่อนท่ีจะบวชเป็นภิกษุรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา ท่านเป็นพราหมณ์ผูใ้หญ่ของบา้นเมือง ศึกษามามาก เช่ียวชาญในดา้นประเพณี



 ๖ 

พิธีกรรม เป็นท่ีนบัหนา้ถือตาของสังคมในยคุนั้น เม่ือมาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว้ ได้
น าเอาความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ขณะเป็นคฤหสัถม์าผสมผสานกบัความรู้ประสบการณ์ขณะเป็น
พระภิกษุ ยิง่ท าใหท่้านมีความรู้ความเช่ียวชาญเพิ่มทวคูีณ  จึงไดรั้บยกเป็นเอตทคัคะในดา้น 
“รัตตญัญู” 
  ค าวา่ “รัตตญัญู” แปลตามอกัษรวา่ ผู้ รู้ราตรี แปลความวา่ เรียนรู้มานาน มปีระสบการณ์
มาก  พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะ เป็นเจา้อาวาสวดัชลประทานรังสฤษฎต์ั้งแต่
พุทธศกัราช ๒๕๐๓ ขณะเม่ือบวชได ้ ๒๙ พรรษา ก่อนหนา้นั้นไดจ้าริกไปจ าพรรษาในวดัต่างๆ 
พร้อมกบัไดเ้ท่ียวจาริกไปในท่ีต่างๆ เพื่อสอนประชาชนใหเ้ขา้ใจพุทธธรรม  แมเ้ม่ือมาเป็นเจา้
อาวาสวดัชลประทานรังสฤษฎแ์ลว้ กย็งัหาโอกาสไปจ าพรรษาท่ีวดัอ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสอนธรรมแก่พระสงฆส์ามเณรและประชาชนทัว่ไป การมีท่ีอยูป่ระจ าแต่ไม่อยู่
ประจ าท่ี พร้อมกบัท าหนา้ท่ีในฐานะพระสงฆมิ์ไดห้ยดุหยอ่น ท าใหเ้กิดประโยชนม์หาศาล ๒ ส่วน
คือ 
  ส่วนท่ี ๑ ประโยชน์ผู้ อ่ืน  การท่ีพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะเท่ียวจาริกไปไม่ติดท่ี 
ท าใหพุ้ทธศาสนิกชนหรือแมก้ระทัง่คนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน ไดมี้โอกาสฟังธรรม ท าใหมี้หลกัในการ
ด าเนินชีวติ เม่ือก่อนท่ีจะไดฟั้งธรรมจากหลวงพอ่ บางคนใชชี้วติอยา่งงมงาย พึ่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิวตัถุ
มงคลอยา่งเดียว เท่ียวกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ขอใหด้ลบนัดาลประทานพรใหถู้กหวยร ่ารวยเป็น
เศรษฐี ขอใหไ้ดเ้งินไดท้องมาโดยไม่คิดท าการงานอะไร นัง่งอมืองอเทา้ แต่เม่ือมาไดฟั้งหลวงพอ่
เทศนแ์ลว้ ท าใหคิ้ดไดก้ลบัตวักลบัใจ ตั้งหนา้ตั้งตาท างานสุจริต เอาแรงเขา้สู้ ท าใหชี้วติมีอยูมี่กิน  
สังคมหลายถ่ินท่ีเวลาญาติเสียชีวติ จดังานศพอยา่งหรูหราฟุ่มเฟือย เรียกวา่คนตายเผาคนเป็น จดังาน
ศพเสร็จเป็นหน้ีเป็นสินรุงรัง แต่เม่ือไดฟั้งหลวงพ่อเทศน ์ เวลามีคนตาย การจดังานศพเป็นอยา่ง
ประหยดั มีสาระมากข้ึน ท าใหชี้วติไม่ตอ้งเดือดร้อนเพราะหน้ีสิน อยา่งน้ีเป็นตน้ ขอ้น้ีคือประโยชน์
ผูอ่ื้น 
  ส่วนท่ี ๒ ประโยชน์ตน ท าใหมี้ประสบการณ์มากมายและหลากหลาย มีวธีิการมองโลก
(โลกทศัน)์ท่ีกวา้งไกลและหลากหลาย รู้เขารู้เรา ไม่ยดึติด พวกเราลูกหลานเวลาฟังหลวงพ่อ
ปาฐกถาจะไดฟั้งเร่ืองแปลกๆใหม่ๆ เร่ืองของคนรุ่นใหม่ เร่ืองของวยัรุ่น เร่ืองเหตุการณ์ปัจจุบนั แม้
ค  าศพัทท่ี์หลวงพ่อใชจ้ะผดิเพี้ยนไปบา้ง แต่เป็นท่ีเขา้ใจได ้ เช่น หลวงพ่อบอกวา่ “พวกวัยรุ่นทุก
วนันี ้เสียผู้ เสียคน ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ชอบเท่ียวคาราโอเละ ...” ท่ีจริง ค  าวา่ “คาราโอเละ” นั้น ท่ีถูกคือ 
“คาราโอเกะ”  พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะมีความทนัสมยัตลอดเวลา ศึกษาความ
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เป็นไปของศาสนจกัรและอาณาจกัรควบคู่กนั ศึกษาคดีโลกและคดีธรรมควบคู่กนั ศึกษาอดีตและ
ปัจจุบนัพร้อมกบัท านายอนาคตควบคู่กนัไป 
  การมีชีวติมายาวนานพร้อมกบัสั่งสมประสบการณ์มามาก ท าใหห้ลวงพ่อเป็นคลงัสมบติั
ดา้นจิตใจอยา่งนอ้ย ๓ ประการ ดงัน้ี 
  ประการท่ี ๑ คลงัแห่งภูมิปัญญา  
  ประการท่ี ๒ คลงัแห่งความดี มีพรหมวหิารธรรม ๔ เป็นตน้ 

   ประการท่ี ๓ คลงัแห่งความเป็นปูชนียบุคคล 
  กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ หลวงพ่อเป็นศูนยร์วมแห่งความรู้ ความดี ความงาม และความจริง หรือ
กล่าวเป็นภาษาวชิาการไดว้า่ เป็นศูนยร์วมแห่งวทิยาศาสตร์(Science) ศาสนา(Religion) และ
ปรัชญา(Philosophy) 
  ความรู้มีอยู ่๓ ลกัษณะ คือ  
   ลกัษณะท่ี ๑ ความรู้อยูใ่นต ารา หรือความรู้ท่ีเป็นขอ้มูลอยูใ่นความทรงจ าของเราจาก
การศึกษาเล่าเรียนต าราหรือเรียนกบัครูอาจารย ์หรือจากส่ิงแวดลอ้ม ความรู้แบบน้ี พระพุทธศาสนา
เรียกวา่ สุตมยปัญญา ภาษายคุใหม่เรียกวา่ Explicit Knowledge หมายถึง ความรู้ท่ีปรากฏ  
  ลกัษณะท่ี ๒ ความรู้อยูใ่นความคิดของคน เป็นความคิดความอ่านท่ีอิงอาศยัต ารา เทียบเคียง
กบัต ารา ความรู้แบบน้ี พระพุทธศาสนาเรียกวา่ จินตามยปัญญา ภาษายคุใหม่เรียกวา่ Implicit 
Knowledge หมายถึง ความรู้ท่ีไม่ปรากฏ 
  ลกัษณะท่ี ๓ ความรู้ติดอยูใ่นตวัคน เกิดจากเรียน คิด และปฏิบติัจนเกิดความช านาญ(ภาษา
พระพุทธศาสนาว่า วสี) เป็นประสบการณ์ติดตวั ความรู้แบบน้ี พระพุทธศาสนาเรียกวา่ ภาวนามย
ปัญญา ภาษายคุใหม่เรียกวา่ Tacit Knowledge หมายถึง ความรู้ท่ีแฝงอยู ่
  เวลาเราพูดถึงองคก์รแห่งการเรียนรู้(Learning Organization=LO) เราไม่ไดห้มายถึงตวั
องคก์รหรือตวัสถาบนัอะไรท านองนั้น แต่หมายถึงวธีิการเกาะกมุเช่ือมโยงกนัของความรู้ทั้ง ๓ 
ลกัษณะน้ี และวธีิการเช่ือมโยงความรู้ลกัษณะท่ี ๓ จากผูสู้งอายไุปยงัคนท่ีอายตุ  ่ากวา่ หรือวธิีกีาร
เช่ือมโยงความรู้ระหวา่งคนอายตุ่างกนั เพื่อใหค้วามรู้นั้นคงอยูคู่่โลกตลอดไป  
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะ มีความรู้ลกัษณะท่ี ๑ และลกัษณะท่ี ๒ มาก ซ่ึงเป็น
ธรรมดาของคนสูงอายแุละท างานมามาก คนทัว่ไปกมี็อยา่งน้ี แต่ท่ีส าคญัอยา่งยิง่ซ่ึงคนทัว่ไปไม่
ค่อยมีคือหลวงพ่อมีความรู้ลกัษณะท่ี ๓ ไดแ้ก่ ความรู้ติดอยูใ่นตวั เป็นประสบการณ์ เป็นความ



 ๘ 

ช านาญ มีอยูม่ากมายมหาศาล ทรงคุณค่าประมาณไม่ได ้พวกเราลูกหลานประจกัษใ์นขอ้น้ีเป็นอยา่ง
ดี แมท้างราชการกรู้็ ฉะนั้นในพุทธศกัราช ๒๕๕๐ น้ี หลวงพ่อจึงไดรั้บโล่รางวลัและใบประกาศ
เกียรติคุณผูสู้งอายแุห่งชาติประจ าปี ๒๕๕๐ ในเทศกาลสงกรานต ์ วนัผูสู้งอายแุห่งชาติ จาก
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 

ประการที่ ๔  พระปชาสงเคราะห์มหาเถระ 
 

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะ เป็นแบบอยา่งของลูกหลานในปฏิบติัตามหลกั
พรหมวหิาร ๔ มีเมตตาแก่คนทัว่ไปโดยไม่ถือเช้ือชาติศาสนา มีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูต้กทุกข์
ไดย้าก มีมุทิตายนิดีสนบัสนุนส่งเสริมทุกคนท่ีประสบความส าเร็จอยูดี่มีสุข และมีอุเบกขาวางใจ
เป็นกลางในทุกสถานการณ์ ท่ีบอกวา่เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตามหลกัพรหมวหิาร ๔ คืออะไร ?  
ขอใหพ้วกเรายอ้นกลบัไปพิจารณากนัดูเม่ือประมาณระหวา่งพุทธศกัราช ๒๕๑๔-๒๕๒๕ พระ
หนุ่มเณรนอ้ยท่ีอยากจะเป็นนกัเทศน ์ แรงบนัดาลใจ ความใฝ่ฝันลว้นมาจากท่ีไดเ้ห็นไดดู้ปฏิปทา
ของพระเดชพระคุณทั้งนั้น และพระหนุ่มเณรนอ้ยรูปใดปาฐกถาเทศนาธรรมคล่องแคล่วฉะฉาน ก็
จะไดรั้บขนานนามวา่ “ปัญญานนัทะนอ้ย” อนัน้ีคือหลกัฐานชดัเจน และอนัน้ีคือการสงเคราะห์
อนุเคราะห์ลูกหลานทางดา้นจิตใจ เพียงแค่ด ารงอยูใ่หลู้กหลานไดดู้ขอ้วตัรขอ้ปฏิบติัปฏิปทากถื็อวา่
ไดส้งเคราะห์อนุเคราะหป์ระชาชน  
  กล่าวถึงการสงเคราะห์อนุเคราะห์ทางดา้นวตัถุ ยิง่ปรากฏชดัเจนไม่แพก้ารสงเคราะห์
อนุเคราะห์ทางดา้นจิตใจ ขอ้น้ีปรากฏเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ทุกคน ขอกล่าวใหเ้ห็นตวัอยา่งดงัน้ี 

  พุทธศกัราช ๒๕๓๓ เป็นประธานสร้างตึกผูป่้วยนอกและตึกอุบติัเหตุ(ตึก ๘๐ ปีปัญญานนั
ทะ) มอบใหแ้ก่โรงพยาบาลชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ใชทุ้นทรัพยใ์นการ
ก่อสร้าง ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมแผน่ดินธรรมแผน่ดินทอง เป็นประธาน
สร้างศูนยฝึ์กอบรมใหแ้ก่มูลนิธิส่งเสริมแผน่ดินธรรมแผน่ดินทอง ท่ีอ  าเภอเสนา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ใชทุ้นทรัพยใ์นการก่อสร้าง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  พุทธศกัราช ๒๕๔๒ เป็นประธานทอดผา้ป่าหาทุนซ้ืออุปกรณ์การแพทยใ์หโ้รงพยาบาล
วชิระ อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็ ไดเ้งิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 



 ๙ 

  พุทธศกัราช ๒๕๔๔ เป็นประธานสร้างอาคารเรียน(อาคาร ๙๐ ปีพระธรรมโกศาจารย ์
ปัญญานนัทะ) ใหโ้รงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ใชทุ้นทรัพย ์
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  พุทธศกัราช ๒๕๔๕ เป็นประธานสร้างถนนใหโ้รงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จงัหวดันนทบุรี 
ใชทุ้นทรัพย ์ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  พุทธศกัราช ๒๕๔๗ เป็นประธานทอดผา้ป่าใหโ้รงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จงัหวดันนทบุรี 
ไดเ้งิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และพุทธศกัราช ๒๕๔๘ เป็นประธานสร้างศูนยเ์ด็กเลก็บา้นโตนด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพทัลุง ใชทุ้นทรัพย ์๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  นอกจากน้ี เป็นประธานทอดผา้ป่าหาทุนซ้ืออุปกรณ์การแพทยใ์หโ้รงพยาบาลพทัลุง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพทัลุงเป็นประจ าทุกปี ไดเ้งินปีละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นประธาน
ทอดผา้ป่าหาทุนใหโ้รงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จงัหวดันนทบุรีเป็นประจ าทุกปี ไดเ้งินปีละ
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ปัญญานนัทะ ไดมี้ส่วนส่งเสริมกิจกรรม(พนัธกิจ)ของมหาวทิยาลยัดา้นการศึกษา วจิยั บริการ
วชิาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม พระเดชพระคุณไดม้อบนิตยภตั(เงิน)ประจ าเดือนท่ี
ไดรั้บจากทางราชการเขา้สมทบทุนมูลนิธิมหาจุฬาฯนบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือ 
ในพุทธศกัราช ๒๕๔๕ เป็นประธานสร้างอาคารท่ีพกัสงฆอ์าคนัตุกะ(อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานนัทะ) 
ใหม้หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ใชทุ้นทรัพย ์ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ในพุทธศกัราช 
๒๕๔๗ เป็นประธานซ้ือท่ีดิน ๑๒๕ ไร่ เพื่อสร้างวดัใหม้หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
ใชทุ้นทรัพย ์๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ในพุทธศกัราช ๒๕๔๘ เป็นประธานสร้างอุโบสถกลางน ้า ให้
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  อ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใชทุ้นทรัพย ์
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ท่ีกล่าวมาน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนท่ีพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อปัญญานนัทะไดป้ฏิบติับ าเพญ็มาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ยงัมีอีกมาท่ีไม่สามารถน ามากล่าว
ไวใ้นท่ีน้ีได ้
 

 
 

 

 

 



 ๑๐ 

ประการที่ ๕  พระสิกขาครุกมหาเถระ 
 

 ค าวา่ “สิกขาครุกะ” แปลวา่ ผูเ้อาใจใส่ในการศึกษา ทั้งการศึกษาของตวัเองและการศึกษา
ผูอ่ื้น ประการท่ี ๕ จะไม่อธิบายความมาก แต่จะเอาปริญญาบตัรประกาศเกียรติคุณท่ีพระเดช
พระคุณหลวงพ่อไดรั้บจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ มาแสดงไวใ้หลู้กหลานดูเป็นแบบอยา่งและเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล ดงัน้ี 

  พุทธศกัราช ๒๕๒๔ ไดรั้บปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาครุศาสตร์) 
จากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
  พุทธศกัราช ๒๕๓๒ ไดรั้บปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิาศึกษาศาสตร์) 
จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  พุทธศกัราช ๒๕๓๔ ไดรั้บปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จากมหาวทิยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

  พุทธศกัราช ๒๕๓๖ ไดรั้บปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และไดรั้บปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาปรัชญาและศาสนา) จาก
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  พุทธศกัราช ๒๕๓๗ ไดรั้บปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  พุทธศกัราช ๒๕๔๔ ไดรั้บปริญญาการศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิา
สังคมศึกษา) จากมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

  พุทธศกัราช ๒๕๔๗ ไดรั้บปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิาพุทธ
ศาสตร์) จากมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั และไดรั้บปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา) จากมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

  นอกจากน้ี ยงัมีเกียรติคุณอีกหลายอยา่งท่ีหลวงพ่อไดรั้บ ทั้งโล่เกียรติคุณ เกียรติบตัร  น ามา
เขียนบรรยายไวท่ี้น้ีคงไม่หมด ซ่ึงปรากฏเป็นท่ีประจกัษข์องบรรดาศิษยานุศิษย ์
   

ความลงท้าย 
 

  พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ธรรมท้ังหลายมใีจเป็นหัวหน้า มใีจประเสริฐท่ีสุด ส าเร็จด้วยใจ” เรา
ทั้งหลายไดศึ้กษา รู้และเขา้ใจ แต่ไม่ค่อยซ้ึงใจ จึงศึกษาปฏิบติัเพียงแค่ใหผ้า่นไปวนัๆ  สาระของ



 ๑๑ 

พุทธษิตน้ีเห็นไดช้ดัเจนมาก เม่ือไดศึ้กษาพินิจดูขอ้วตัรขอ้ปฏิบติัปฏิปทาของพระเดชพระคุณพระ
พรหมมงัคลาจารย ์ (ปัญญานนัทภิกข)ุ พระมหาเถระของพุทธศาสนิกชน หลวงพ่อเหมือนจะมีวาจา
สิทธ์ิ มีความปรารถนาสิทธ์ิ มีปณิธานสิทธ์ิ หรือมีแกว้สารนึกประจ าตวั  
  เม่ือพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกวา่ อยากไดเ้งินกไ็ดเ้งิน บอกวา่อยากไดท้องกไ็ดท้อง 
อยากไดแ้กว้กไ็ดแ้กว้ ในทางตรงกนัขา้ม พวกเราลูกหลานบอกวา่อยากไดเ้งิน กลบัไมไ้ดต้ามท่ี
อยาก แถมบางคร้ังยงัเสียเงินอีก เป็นเร่ืองท่ีพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจริงๆ  ถามวา่  ท าไมจึงเป็นอยา่ง
นั้น ? ลองวเิคราะห์ดูสาระของพุทธภาษิตท่ีวา่นั้นใหดี้  ค  าวา่ “มีใจเป็นหวัหนา้ มีใจประเสริฐท่ีสุด 
ส าเร็จดว้ยใจ” หมายความวา่อะไร ? 
  พวกเราน่ีมนัศรัทธาไม่พอและใจไม่ถึง  ถามต่ออีกหน่อย  ค  าวา่ “ใจไม่ถึง” คืออะไร ? พวก
เราจะท าอะไรมนัไม่ค่อยจริง เป็นอะไรกเ็ป็นไม่ค่อยจริง เป็นผูบ้ริหารกเ็ป็นแค่คร่ึงเดียว อีกคร่ึงหน่ึง
เป็นอยา่งอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผูบ้ริหาร เป็นพระกเ็ป็นเพียงคร่ึงเดียว อีกคร่ึงหน่ึงอยากเป็นโยม กล่าวคือ ขณะ
เป็นพระอยูน่ี่แหละ แต่วางแผนไวว้า่ เรียนจบปริญญาแลว้จะสึก(ลาสิกขา) หรือพอมีเงินสักหน่อยก็
จะสึก หรือพอแน่ใจวา่มีงานท ากจ็ะสึก  ท่ีผูเ้ขียนพดูอยา่งน้ีกเ็พราะเม่ือไม่นานมาน้ี เม่ือมหาจุฬาฯจดั
งานวนัพระปิยมหาราชท่ีวงันอ้ย  เป็นงานไหวพ้ระบรมสารีริกธาตุและทอดผา้ป่าหาทุนสร้าง
อุโบสถกลางน ้า พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานนัทะแสดงปาฐกถาธรรม ความตอนหน่ึงวา่ 
“อาตมาท างานเพ่ือพระพุทธศาสนา หาเงินได้เท่าไรให้พระพุทธศาสนาหมด ไม่คิดเอามาเป็น
สมบติัส่วนตัว ไม่คิดเกบ็เงินพอรวยแล้วกสึ็กไปมคีรอบครัว ...”  ถอ้ยค าอาจไม่ตรงกบัท่ีหลวงพ่อ
พูดทั้งหมด แต่สาระเป็นอยา่งน้ีแหละ พวกเราลูกหลานนัง่ฟังแลว้ต่างท าหนา้เจือนๆ บรรยายไม่ถูก 
เพราะอยา่งท่ีบอกไวน้ัน่แหละ พวกเราศรัทธาไม่พอและใจไม่ถึง ท าอะไรไม่ค่อยใส่ใจเพียงพอ ท า
อะไรไม่ค่อยทุ่มใจใหเ้พียงพอ ท าอะไรไม่ค่อยมีแรงบนัดาลใจ กล่าวโดยสรุปคือไม่ค่อยมีใจให ้  มี
แต่ความรู้ความสามารถ แต่ไม่ค่อยมีใจให ้    

    พระเดชพระคุณพระพรหมมงัคลาจารย(์ปัญญานนัทภิกข)ุ สละใจปล่อยวาง มีใจคิดจะให้
ตลอดเวลา ท าดว้ยใจ ท าอยา่งมีใจ และท าดว้ยแรงบนัดาลใจ จึงเรียกวา่มีศรัทธาพอและใจถึง เป็นผล
ท าใหเ้หมือนมีแกว้สารพดันึกประจ าตวั คิดอะไรไดอ้ยา่งท่ีคิด ประสงคจ์ะท าอะไรกส็ าเร็จอยา่งท่ี
ประสงค ์“เพียงคิดและพูดออกมากส็ าเร็จแลว้” เป็นความมหศัจรรยท่ี์หาไดย้าก 
  ลูกหลานขอสักการะ นบัถือ บูชา นอบนอ้มดว้ยบทสดุดีถวายในตอนทา้ยดงัน้ี 

   พระพรหม  ผูส้รรคส์ร้างโลกาเป่ียมดว้ยสุขสถาพร 
   มงัคละ  สิริสวสัด์ิดุจลอ้รถน าพาชีวติไพบูลยรุ่์งโรจน์ 



 ๑๒ 

   อาจารย ์ ประสิทธ์ิประสาทวชิานอ้มน าชีวติเป็นสุข 
   ปัญญานนัทะ ผูบ้นัเทิงพร้อมยิง่ดว้ยความรู้ประจกัษแ์จง้พุทธธรรม 
 ดว้ยความเคาพอยา่งยิง่. 


