ก.

คำนำ
หนังสือที่ท่านกาลังอ่านอยู่เล่มนี้ เป็ นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น บทความสาคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ สาระสาคัญ เรื่องเล่าขาน ตานาน และข้อมูลในด้านต่างๆ ของศิลปวัฒนธรรมประเพณีลา้ นนา ที่ได้มาจาก
การศึกษาเรียนรู ้ การค้นคว้า ผ่านเว็ปไซต์ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ และเอกสารข้อมูลต่างๆ แล้วนามารวบรวมเรียบเรียงใหม่
เพือ่ ให้งา่ ยต่อการอ่าน การเรียนรู ้ และทาให้ทราบถึง ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาศิลปวัฒนธรรมประเพณีลา้ นนาในด้านต่างๆ ที่
เป็ นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ประวัตศิ าสตร์ เรื่องเล่าขาน ตานาน ที่ควรศึ กษาและจดจาสืบไป
หนังสือเล่มนี้ เป็ นการกล่าวถึง การประวัตคิ วามเป็ นมา บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
56110 โดยเริ่มตัง้ แต่ การเกริ่นนาให้ทราบถึง ประวัตคิ วามเป็ นมาของผูค้ นของชนชาติพนั ธุต์ ่างๆ ก่อนทีจ่ ะรวมตัวกันเป็ นสังคม
การสร้างบ้านแปงเมือง ผูน้ า การอพยพการย้ายถิน่ ฐาน ทัง้ เพือ่ ย้ายทีอ่ ยู่อาศัย แสวงหาทามาหากินแห่งใหม่ทอ่ี ดุ มสมบูรณ์ รวมไป
ถึงการอพยพทางการเมืองในสมัยโบราณ ที่เราเรียกว่า “การเก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง” คือการทีม่ ผี ูน้ าหรือหรือนักรบ ไปตีเมือง
ใดเมืองหนึ่งในสมัยอดีต เมือ่ รบชนะแล้ว ก็ได้เกณฑ์ผูค้ นหรือเชลยศึกสงคราม เป็ นการยกหรือเทครัวผูค้ นทัง้ หมด คือ การนา
ผูค้ นในพื้นที่ทร่ี บชนะทัง้ หมดนัน้ และได้นาผูค้ นเหล่านัน้ กลับมายังถิน่ ฐานของนักรบหรือผูน้ าในสมัยนัน้ ด้วย หรืออาจจะนาไปไว้
ยังเมืองใดเมืองหนึ่ง อันเป็ นยุทธวิธกี ารทาศึกสงครามในยุคสมัยนัน้ ทาให้มกี ารโยกย้ายถิน่ ฐาน ทีป่ รากฎมีให้เห็นทัว่ ไปใน
สังคมไทย เช่น การอพยพถิน่ ฐานของชาวพื้นเมืองล้านนา พี่นอ้ งชาวยอง ชาวไทลื้อ เป็ นต้น เมือ่ มีการอพยพย้ายถิน่ ฐานแล้ว
ได้มาอยู่รวมกับชนพื้นเมืองเดิม ก็เกิดมีการแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน ทาให้เกิดการผสมกลมกลืนกลายเป็ น
วัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ทป่ี รากฎให้เห็นในปัจจุบนั โดยได้เน้นเฉพาะเจาะจงไปทีพ่ ้นื ทีเ่ ขต อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ใน ส่วนแรก ได้นาเสนอถึงหลักฐาน ทางประวัตศิ าสตร์ ที่ได้ขอ้ มูลมาจากเว็ปไซต์ วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี ทีไ่ ด้บนั ทึก
เรื่องราวหลักฐานประวัตอิ าเภอเชียงคา ส่วนที่สอง เป็ นตานานของพีน่ อ้ งชาวไทลื้อ ซึง่ ก็ถอื ได้ว่า เป็ นชนชาติพนั ธุท์ อ่ี พยพเข้ามาอยู่
อาศัยในพื้นทีเ่ ขตอาเภอเชียงคาของเราจานวนมากเป็ นอันดับสอง ส่วนที่สำม ถือได้ว่าเป็ นส่วนที่มปี ระวัติหรือตานานที่อยู่
ใกล้เคียงกับชุมชนหมูบ่ า้ นเกษตรสมบูรณ์ของเรามากที่สุด
เนื่องด้วยมีบรรพบุรุษของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ของเราเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย ส่วนที่ส่ี เป็ นการกล่าวถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของ บ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยเริ่มตัง้ แต่การก่อตัง้ รวมไปถึง
สิง่ ก่อสร้าง พื้นฐานทางด้านอาชีพ ความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี ประชากร นอกจากนัน้ แล้ว ยังได้เพิม่ เติมรายละเอียด ความ
เป็ นมาของการสร้างวัดเกษตรสมบูรณ์ อันเป็ นศูนย์รวมทางด้านจิตใจอีกด้วย และในส่วนสุดท้ำยของหนังสืเล่มนี้ ได้เพิม่ เติม
พิเศษไว้นนั ่ ก็คือ การเพิม่ เรื่องราวศิลปวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อของคนล้านนา ทัง้ การดูฤกษ์งามยามดี คาสอนมะเก่า
สุภาษิตคาพังเพยล้านนา และสิง่ ทีน่ ่าสนใจอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับล้านนาของเรา ฯลฯ เป็ นต้น
ผูร้ วบรวบรวมและเรียบเรียง หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจไม่มากก็นอ้ ย ต่อนักเรียน
ศึกษา หรือผูท้ ม่ี คี วามสนใจทีจ่ ะเรียนรูท้ วั ่ ไป เพือ่ ทีจ่ ะนาไปศึกษาเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ความเป็ นมา เรื่องเล่าขาน ตานานต่างๆ
หรือนาไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในชีวติ ของตนเองสืบต่อไป

สงกรำนต์ มำสุข
ท.ทิวเทือกขา
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สำรบัญ
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คำนำ
สำรบัญ
จำกใจผูร้ วบรวมและเรียบเรียง
เกริ่นนำ
ส่วนแรก หลักฐำน ทำงประวัติศำสตร์ ที่ได้ขอ้ มูลมำจำกเว็ปไซต์ วิกพิ เี ดีย สำรำนุ กรมเสรี
ที่ได้บนั ทึกเรื่องรำวหลักฐำนประวัตอิ ำเภอเชียงคำ
1. หลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ ทีไ่ ด้ขอ้ มูลมาจากเว็ปไซต์ วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี
2. ทีต่ งั้ และอาณาเขต
3. การแบ่งการปกครอง
3.1 การปกครองส่วนภูมภิ าค
3.2 การปกครองส่วนท้องถิน่
6. ส่วนที่สอง หลักฐำน ทำงประวัติศำสตร์ ตำนำน ควำมเป็ นมำของพี่นอ้ งชำวไทลื้อ
7. ส่วนที่สำม ตำนำนพระธำตุดอยคำ ตำนำนวัดพระนัง่ ดิน ตำนำนสิงหนวัตร และตำนำนพระธำตุสบแวน
8. ส่วนที่ส่ี ประวัติควำมเป็ นมำ บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยำ
1. ประวัตคิ วามเป็ นมา บ้านเกษตรสมบูรณ์
1.1 เส้นทางการอพยพในอดีตจากจังหวัดน่านสู่อาเภอเชียงคา
1.2 แผนทีเ่ ดินทางจากตัวอาเภอเชียงคาไปบ้านเกษตรสมบูรณ์
1.3 ผูเ้ ริ่มก่อตัง้ หมู่บา้ นเกษตรสมบูรณ์
1.4 ผูใ้ หญ่บา้ นคนแรกและคนทีส่ องของหมูบ่ า้ นเกษตรสมบูรณ์
1.5 นายเหลีย่ ม รุ่งเรือง ผูใ้ หญ่บา้ นคนปัจจุบนั พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั
2. สภาพทัว่ ไปของหมู่บา้ นเกษตรสมบูรณ์
3. อาณาเขตติดต่อ
4. จานวนประชากรของหมู่บา้ นเกษตรสมบูรณ์
4.1 คณะกรรมการบริหารหมู่บา้ น
4.2 คณะกรรมการหมู่บา้ น
4.3 ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารหมูบ่ า้ น
4.4 คณะกรรมการ อสม. ประจาหมู่บา้ น
4.5 คณะกรรมการกลุม่ พัฒนาสตรี ประจาหมู่บา้ น
4.6 คณะกรรมการกลุม่ ผูส้ ูงอายุ ประจาหมู่บา้ น
4.7 คณะกรรมการกลุม่ นักอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลา้ นนา
4.8 ปราชญ์ทอ้ งถิน่ กลุม่ ผูร้ ูป้ ระจาหมูบ่ า้ น

หน้ำ
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ข.-ค.
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2.-4.
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4.
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4.
4.
5.-7.
8.-11.
12.-37.
13.
14.
18.
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28.
28.
28.
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ที่
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10.
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5. ข้อมูลอาชีพประจาหมู่บา้ น
6. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทีแ่ ละสิง่ สาคัญ ประจาหมูบ่ า้ น
7. แหล่งนา้ ธรรมชาติ ประจาหมู่บา้ น
8. กฎระเบียบปฏิบตั ิ ประจาหมู่บา้ น
9. ภาพบรรยากาศ และกิจกรรมต่างๆในหมู่บา้ น
ส่วนที่หำ้ ประวัติควำมเป็ นมำ วัดเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยำ
1. ประวัตคิ วามเป็ นมา วัดเกษตรสมบูรณ์
1.1 สามเณรรุ่นแรกของวัดเกษตรสมบูรณ์
1.2 เจ้าอาวาสวัดเกษตรสมบูรณ์ รูปปัจจุบนั
1.3 ภาพบรรยากาศ การอัญเชิญพระประธาน โดย เครื่องบินกองทัพอากาศ
1.4 ภาพบรรยากาศของวัดและผ้าป่ าจากคณะศรัทธาจากที่ต่างๆ
1.5 สรุปจานวนรายรับ-รายจ่าย จากคณะผ้าป่ า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย
คุณสุภชัย วิวฒั นะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
ทีน่ ามาถวายวัดเกษตรสมบูรณ์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547–2554
1.6 ภาพบรรยากาศของวัดและผ้าป่ าจากคณะศรัทธาจากที่ต่างๆ
2. สภาพทัว่ ไปของวัดเกษตรสมบูรณ์
3. อาณาเขตติดต่อ
4. จานวนเนื้อทีโ่ ดยประมาณ
5. หมายเหตุ การสร้างวัด
ฤกษ์งำมยำมดี ประเพณี วฒั นธรรมล้ำนนำ
1. ฤกษ์งามยามดีของล้านนา
2. วันดีวนั เสียล้านนา
3. ตาราดูความหมายของวันขึ้น/แรมกี่คา่ ว่าจะทากิจกรรมต่างๆว่าดีหรือไม่
4. ตาราการสร้างบ้าน และ ความหมายของเสาเรือนแต่ละต้น
5. ตาราดูความหมายการกระทาต่างๆ ว่าดีหรือไม่
6. คาสอนบะเก่าล้านนา
7. ตุก๊ ข์สุดๆ จะไปหื้อได้ป๊ะ (สิง่ ทีท่ รมานสุดๆ อย่าได้พบได้เจอ)
บรรณำนุ กรม / หนังสืออ้ำงอิง ที่มำของข้อมูลต่ำงๆ
แผนที่จงั หวัดพะเยำ และ แผนที่อำเภอเชียงคำ
ประวัตผิ ูร้ วบรวมและเรียบเรียง
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ง.
จำกใจผูร้ วบรวมและเรียบเรียง
บ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยพ่ออุ้ยแก้ ว มาสุข ซึง่ เป็ นปู่ ของข้ าพเจ้ า ตอน
แรกได้ รวมอยู่กบั บ้ านโจ้ โก้ หมูท่ ี่ 4 และได้ แยกออกมาตังเป็
้ นหมู่บ้านใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2534 ณ บ้ านแห่งนี ้ เป็ นดินแดนถิ่นที่ให้ กาเนิดของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ า มีความรักหวงแหนบ้ านเกิดเมืองนอนของตนเองเป็ นอย่างยิ่ง ไม่เคยมีความคิดที่ จะลืมแผ่นดินบ้ านเกิดเมืองนอนของตนเองแม้ สกั นิดเลย
ถึงเม้ วา่ ชีวิตการเดินทางของข้ าพเจ้ านัน้ ต้ องเดินแรมสัญจร เพื่อดิ ้นรนแสวงหาประสบการณ์ การเรียนรู้ตา่ งๆ จะว่าไปแล้ ว ก็ได้ เดินทางสัญจรไป
มาแล้ วเกือบทัว่ โลกก็วา่ ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่คิดอยู่เสมอ หากมีโอกาส ได้ ตอบแทนแผ่นดินบ้ านเกิดเมืองนอนแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็จะไม่รอช้ า ในความคิดของ
ข้ าพเจ้ า ก็ต้องการให้ บ้านเกิดเมืองนอน มีการพัฒนาและควบคูไ่ ปกับการรักษาวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของพื ้นบ้ านล้ านนา ไม่อยากให้ ชาวบ้ าน ลูกหลาน
หลงลืมถิ่นกาเนิดบ้ านเกิดตัวเอง เมื่อมีการศึกษาพัฒนาตนเองแล้ ว ก็อยากให้ กลับไปพัฒนาบ้ านเกิดของตนเองบ้ าง เพื่อให้ เจริญทัดเทียมกับสังคม
ทัว่ ไป แต่ไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีดงเดิ
ั ้ ม ทังในด้
้ านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้ คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน
ด้ วยแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่ง ที่ผ้ เู ขียน ทาหนังสือและเว็บไซต์ขึ ้นนัน้ เนื่องด้ วยผู้จดั ทาเอง ชอบหาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ซึง่ ถือ
เป็ นช่องทางหนึ่ง ที่ผ้ จู ดั ทามีความคิดเห็นว่า การศึกษาผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตนัน้ ให้ ความรู้อย่างมากมายมหาศาลประเมินค่ามิได้ ถึงแม้ วา่ ปั จจุบนั
ยุคอินเตอร์ เน็ต จะเจริญก้ าวหน้ าไปมาก แต่ก็มีอยู่เฉพาะในสังคมกลุม่ หนึ่ง ซึง่ อาจจะยังไม่ครอบคลุม ถึงชาวนนา ชาวไร่ ชาวสวน คนชนบท หลาย
คนเคยทักท้ วงข้ าพเจ้ า จะทาไปเพื่อเหตุผลอันใด ข้ าพเจ้ า ก็บอกเขาไปว่า ทาเผื่อไว้ อนาคตข้ างหน้ า หากอินเตอร์ เน็ต ได้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศไทย
ถึงบ้ านเกิดของข้ าพเจ้ า ชาวบ้ านหรือเด็กรุ่นใหม่ อาจจะมีแนวคิดอย่างข้ าพเจ้ าบ้ าง เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนา ดาเนินชีวิตบนวิถีทางเดิมตามบรรพบุรุษ
ปู่ ย่าตายาย โดยการใช้ ชีวิตแบบผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมพื ้นเมือง กับความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ สอดคล้ องกันให้ ได้ ข้ าพเจ้ าได้
เดินทางไปหลายหนหลายแห่งหลายประเทศ ก็ได้ เห็นความเจริ ญมามากมาย ได้ เข้ าใจสัมผัสเหตุการณ์สงั คมของแต่ละที่ได้ เป็ นอย่างดี ข้ าพเจ้ าไม่ได้
หวังสิ่งหนึง่ สิ่งใด เพื่อเป็ นการตอบแทนจากการทาหนังสือและเว็บไซต์นี ้ อาจจะหมดเงินด้ วยช ้าไปสาหรับการจัดทาเว็บไซต์นี ้ ทังค่
้ าเช่าพื ้นที่ ค่าเช่า
โดเมน และอะไรอีกหลายๆอย่าง แต่มนั ก็เป็ นความสุขและความภาคภูมิใจเล็กๆน้ อยๆที่เกิดขึ ้นระหว่างการทางาน การเดินทางที่ยงั ไม่สิ ้นสุดและก็ไม่
รู้วา่ จะไปหยุด ณ ตรงจุดไหนของชีวิต ก็ได้ แต่หวังไว้ วา่ มันคงมีประโยชน์บ้าง และเพื่ อเป็ นการแบ่งปั นความสุขเล็กๆน้ อย ให้ กบั เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ปั จจุบนั ถือได้ วา่ เว็ปไซต์หมู่บ้านของเรา ก็ได้ ประสบความสาเร็จอยู่ในระดับหนึ่ง ได้ มีผ้ เู ข้ ามารับชมมากถึง 874,024ครัง้ (23 ต.ค. 55)
เนื่องด้ วย พี่น้องผองเพื่อนของเราที่อยู่ตา่ งทิศต่างแดน ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศต่าง ก็ได้ รับรู้ความเป็ นไปของบ้ านเราอยู่อย่างสม่าเสมอ
ด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่งหนึ่งก็เพือ่ ต้ องการเผยแผ่กิจกรรมและภาพต่างๆภายในหมูบ่ ้ านของเรา ให้ พี่น้องที่ต้องดิ ้นรนต้ องขวานขวาย เพื่อให้ ได้ มา
ซึง่ ทรัพย์สินเงินทอง เพื่อที่จะนาไปจุนเจือครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง บางท่านก็ได้ เดินทางออกจากบ้ านเรามา ทังการมาศึ
้
กษาและหางานทา ก็จะได้ รับรู้
ข่าวสาส์น ความเป็ นไปของหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ผมจึงได้ จดั ทาเว็ปไซต์ขึ ้นมา ก็อยากให้ พี่น้องผองเพื่อนเราช่วยกันเผยแผ่กนั ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
เยอะๆนะครับ เว็บไซต์หมู่บ้านของเรานี ้ ผมได้ จดั ทาขึ ้นมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ ว ซึง่ ก็มีคา่ ใช้ จ่ายไม่น้อย นั่นก็คือ ค่าเช่าโดเมนเป็ นรายปี อยู่สอง
โดเมนๆละ 300 บาทต่อปี นัน่ ก็คือ www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com และเช่าพื ้นที่เซิฟเวอร์ เพื่อเก็บข้ อมูลและเผยแพร่
ปี ละ 1,200 บาท รวมทังสิ
้ ้นที่ผมต้ องจ่ายทุกๆปี คือ ปี ละ 1,800 บาท ก็ผา่ นไปหลายปี แล้ ว และก็ไม่ร้ ูวา่ จะรับภาระนี ้ไปได้ อีกนานขนาดไหน แต่ก็จะ
พยายามทาให้ ดีที่สดุ พี่น้องท่านใดต้ องการมีสว่ นร่วมในจิตสานึกรักบ้ านเกิดจะช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายผมบ้ างก็ได้ นะครับ นี่ยงั ไม่รวมค่าอดหลับอดนอน
ค่าเสียเวลาที่ไม่เคยคิด บางทีทาติดต่อกันเป็ นเดือนๆ ยิ่งในช่วงที่ทาเว็ปไซต์ในปี แรกด้ วยแล้ ว เนื่องด้ วยผมไม่มีความรู้ในเรื่องพวกนี ้เลย ต้ องอาศัยผู้
มีความรู้จากหลายที่หลายแห่ง ทังอ่
้ านจากเว็ปไซต์ www.google.com ที่ช่วยผมได้ เยอะมาก แต่ผมมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ผมทาอย่างยิ่งครับ
หลายครัง้ เคยตังค
้ าถามกับตัวเองเหมือนกันว่าทาไปเพื่ออะไร จะเพื่ออะไรก็แล้ วแต่เถอะครับ เอาเป็ นว่าสักวันสิ่งที่หวังไว้ ลกึ ๆว่าทุกคนจะมีจิตสานึก
รักบ้ านเกิดของตนเองขึ ้นมาบ้ าง และช่วยกันกลับไปพัฒนาบ้ านเกิดเมืองนอนของเราบ้ าง เพราะบางคนบางท่านไปได้ ดี แล้ วก็ลืมบ้ านตัวเองหมด
ผู้จดั ทา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า หนังสือและเว็บไซต์ของเรา จะให้ ทงั ้ ความรู้ สาระความสุขความบันเทิงต่อตัวท่านเองและสังคมไม่มากก็น้อย
ขอให้ พี่น้องบ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเราอยู่กนั อย่างแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ก็วา่ กันไปตามวิถีทางของแต่ละคนนะครับ ดังคาสุภาษิตล้ านนา
ที่วา่ ไว้ " ตางหนูหนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว เคียวเอาไว้ เกี่ยวข้ าว เหล้ าเอาไว้ กิน หินทรายปูน เอาไว้ แป๋ งบ้ าน คนขี ้คร้ านก็อดต๋าย " ซึง่ เป็ นคาสอนที่ดี ก็
อยู่ที่แต่ละคนว่าจะยะกัน๋ อย่างใด ตามวิถีของแต่ละคน แต่ก็ขอร้ องว่า ขอหื ้อมีคณ
ุ ธรรมประจาใจ ไม่เอาเปรียบสังคม ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์
ด้ วยกัน และไม่ทาให้ ใครเดือดร้ อนก็เป็ นพอ ส่วนใครจรวยจะจน ก็คือคนเหมือนกัน บางคนร่ารวย มีบ้านมีรถ มีทรัพย์สมบัติ ก็เป็ นวาสนาบารมีของ
คนนัน้ ขออย่างเดียวมีคณ
ุ ธรรมคิดดี ทาดี พูดดี แล้ วชีวิตจะได้ ดี ซื่อสัตย์ต่อเองและคนอื่น รับรองว่าสังคมสงบสุขแน่นอนครับ
สุดท้ าย ขอขอบคุณทุกกาลังใจที่สง่ มาให้ ทังจากลู
้
กศิษย์ที่เคยสอนเคยอบรมมา จากงานค่ายพุทธบุตรและตามโรงเรียนต่างๆ ขอมอบทุก
ตัวอักษร ทุกภาพ และทุกๆอย่าง เพื่อเป็ นวิทยาทาน ช่วยส่งผลให้ ผ้ จู ดั ทา มีสติปัญญาล ้าเลิศ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและขออานิสงส์เหล่านี ้แผ่ไปถึง
บิดามารดาผู้ให้ กาเนิด ครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสัง่ สอนให้ ความรู้ และสุดท้ าย ขอให้ โลกใบนี ้มีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไป เทอญ
ท.ทิวเทือกเขา

