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สัมโมทนียกถา ในพิธีทําบุญครบรอบวันเกิด คุณแมผัน แซตั้ง อายุ ๙๐ ป

ขอเจริญพรญาติพี่นอ งทุกคน วันนี้เปนวันมงคลชีวิต สําหรับบรรดาบุตรธิดา
ลูกหลายของคุณแม คุณยา คุณยายผัน แซตั้ง ทุกทานที่มาพรอมใจกัน สโมสร
สันนิบาต ณ สถานที่นี้ เพื่อสรางกุศลเทวตาพลี อุทิศสวนกุศลคุณงามความดีใหแก
เทวดาประจําวันเกิด วันนี้ทุกคนมารวมทําบุญตักบาตรไมใชมาสนุกสนานเทานั้น
วันนี้เปนโอกาสอันเปนมงคล ขอเชิญชวนใหทุกคนหวนคิดถึงชีวิตในอดีตกาล
ที่ผานมาวา บิดามารดาของทานทั้งหลาย ไดมุงมาดปรารถนาเพียรพยายาม สราง
ชีวิตมาดวยความยากลําบากลําเค็ญใจ อดทนตอความทุกขทั้งปวง รวบรวมพลังจิต
พลังใจ เพื่อเสรางสรรคความรู ความคิด และความสุขใหกับบุตรหลานมาจนเปนอยู
ทุกวันนี้ ทานผูนั้นไดแก คุณโยมผัน แซตั้ง
ชีวิตในอดีตที่ผานมา จะยากดีมีจนประการใด ทานทั้งหลายทราบดีอยูแกใจ
แลว แตบิดา มารดา ทั้งสองในบัดนี้จะอยูก็เฉพาะคุณยา หรือ คุณยายผัน แซตั้ง
เทานั้น คุณโยมหมั่น หรือ จะเปนคุณโยมปู โยมตาของหลาย ๆ คน ไดสิ้นบุญไป
แลว ทานทั้งสองมีความสําคัญแกลูกหลานไมใชนอย แตเราในฐานะลูกหลานไมคอย
เขาใจ ยิ่งเปนหลาน ๆ เหลน ๆ ดวยแลวยิ่งไมคอยเขาใจใหญ เพราะพอแมไมไดเลา
ใหลูกหลานฟงวา คุณปู คุณยา นั้น สรางฐานะมาดวยความลําบากลําเค็ญใจ เพียงใด
หลาน ๆ ไมไดเห็น พอเกิดมาลืมตาอาปากพอแมก็มีเงินมีทองอยูแลว
จึงขอเตือนใจไววา อยาประมาท โอกาสอันดีงามในวันนี้มารวมทําบุญ ให
สํานึกถึงคุณงามความดีที่ทุกคนไดรับมาจากพอแม ปูยาตายาย ที่สรางมาให แตลูก
ๆ หลาน ๆ ชอบสาละวนวุนวาย สุรยุ สุรายมิใชนอย ไมมีการประหยัดเหมือนครั้งปูย า
ตายาย เวลากินก็อดออม ออมไวใหลูกหลาน จะกินเขาปากเขาทองก็ไมไดลงคอเลย
ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไววาเปนหวง หวงผูกคอ หวงผูกมือ ผูกขา นั้น คือ
ทรัพยสมบัติ หวงผูกแขนซาย-ขวา คือ สามีภรรยาในครอบครัว หวงผูกคอ คือ ลูก มี
ความหมายกินไมลงคอนั้น คือ หากวาลูกอยากจะรับประทานอาหารพอแมจะหิว
อยางไรก็ใหลูกกอน ไมเชนนั้นแลวมันจะติดอยูที่คอ เปรียบเหมือนมีหวงผูกคอฉันนัน้
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นี่แหละทานทั้งหลายตองมีลูกเองถึงจะรูได ยิ่งลูกหลานรุนใหมสมัยปจจุบัน ไม
คอยจะนึกถึงพอแม ปูยาตายาย ที่สรางแบบฉบับแหงความดีไวให ชนิดที่ตองลําบาก
ลําบน ลําเค็ญใจ อดออม อดกลั้น อดทน ทุกประการ
คนโบราณทานมีคติดี เวลาไปไหนมาไหนตอง ๑. นิ่งได ๒. ทนได ๓. รอได
๔. ชาได ๕. ดีได คนสมัยนี้ นิ่งไมได ปากไมดี ทนไมได อยูไมไดอีก รอก็ไมได ชาก็
ไมได จึงเอาดีกันไมคอ ยจะไดในยุคสมัยใหมปจจุบันนี้ สิ่งเหลานี้มีความหมายมาก
แตทุกคนไมเคยคิด อยาลืมวาคุณโยมผัน แซตั้ง ตอสูช ีวติ มาดวยความยากลําบาก
ที่สุด ตั้งแตสมัยอยูจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ดําเนินงานกิจการตาง ๆ มาเรื่อย ยากดี
มีจนอยางไร ลูกหลานควรจะทราบประวัติไว แตทุกวันนี้หลาน ๆ เหลน ๆ ไมเคย
ทราบ ทราบแตจะขี่เบนซออกเดินตามหางสรรพสินคา ไมเหมือนปูยาตายาย ตอง
เดินดวยเทาลําบากลําบน เก็บผักบุง เก็บยอดกระถินขาย กินขาวกับเกลือไม
เหลือวิสัย สามารถจะทนได แตลูกหลานเดี๋ยวนี้จะตองกินเห็ด กินเปด กินไก จึงจะอยู
ได ตองขี่รถเบนซ เมื่อนึกถึงปูยาตายาย วาทานลําบากลําบนมาอยางไร ทานสาธุชน
ลูกหลานก็สามควรจะไดยึดถือ เรื่องเกาไวเปนอุทาหรณ บทเรียนสอนใจไวบาง
จึงฝากขอคิดนี้ไวดวย วาอยาเผลอ อยาประมาท อยาเอาแตฉาบฉวย อยาเอา
แตสํารวยตัว ใหมีความอดทน คนโบราณอยาง โยมหมั่น โยมผัน ทานกลาวสอนไวดี
นะวา “ปูยา ตายายจะสั่งสอนตักเตือน ตองนิ่ง” ตองนึกถึงหลวงพอนิ่ง หลวงพอทน
หลวงพอทน หลวงพอนิง่ ตาดู หูฟง ปากนิ่ง ตีนตองรีบวิ่ง มือทําแตความดี จะไดมี
ปญญา แตเด็กเดี๋ยวนี้ไมคอยเอา ถูกวากลาวตักเตือนก็โกรธ คนโบราณสอนไววา พอ
แมตักเตือนตองนิ่ง ตองดุษฎียภาพ ตองรับฟง ตองยอมรับ ดวยความจํานนและ
เหตุผลในตน คนโบราณไดสรางความดีใหแกลูก สรางความถูกใหแกหลานดังนี้
ลงทุนสรางความดี อดทนตอความลําบากไดทุกประการ ผิดกับคนในสมัยนี้ สราง
ความชัว่ ไวในใจ ชอบลงทุน กินสบาย นอนสบาย เหลือเกิน นอนตื่นสาย หนายทํากิน
หมิ่นเงินนอย ตองคอยวาสนาใหมาหาเอง ไมเหมือนคนโบราณที่เขาตองวิ่งไปหา
วาสนาคือ ทํา มือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง เปนที่พึ่ง กินขาวตมกับหัวไชโปว ปลาทู
ตัวเดียว ไขลูกเดียว ก็กินได คนเดี๋ยวนี้กินไมได คนโบราณที่สรางความดี ลงทุน
ความลําบากไดทุกประการ ยกตัวอยางเชน โยมผัน แซตั้ง อดทนเหลือเกิน ทนไวให
ลูก ทําถูกไวกับหลานใหลูกหลานมั่งคั่งสมบูรณ มีเงินมีทองเปนเศรษฐี มหาเศรษฐีมา
จนเทาทุกวันนี้
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ทําไมอาตมาจึงไดรูประวัติบานนี้ เนื่องจากอาตมาไมเคยลืมพระคุณที่ได
รอดตายเพราะโยมหมั่น ในสมัยที่อยูบานสวน ที่เรียกวาคลองสวนออย ในคลอง
สวนบางแวก ตั้งแตคลองเชือกหนัง ตลอดจรดวัดบางแวกมาถึงวัดตระโหนด (โตนด)
อาตมาเคยไปอยูมาเปนเวลา ๒ ป เมื่อสมัยเปนเด็กวัยรุน อาศัยอยูกับคุณลุงศร ศิลป
บรรเลง นีแ่ หละเปนกฎแหงกรรม แตครัง้ อดีตเวียนพบมาบรรจบกันจึงไดมารูจกั
บานนี้ พยานบุคคลยืนยันไดก็นั่งอยูที่นี้ดวย คือเจใหญ บุตรีโยมหมั่น ซึ่งตอนนั้นมี
บุตรสาว ๓ คน รูปรางหนาตาสวยงาม เจใหญเปนคนหุงขาวใหเราทาน อาตมาจะไม
ขอลืมพระคุณนี้ ที่บานนี้มีอัธยาศัยมีน้ําใจเหลือเกิน ถึงจะยากจนเปนบานกระตอบ
หลังเล็ก ๆ ก็มีระเบียบวินัย ในหองครัวฝาหมอเรียงเปนแถว มีระเบียบ มีสัจจะ ความ
จริงใจ มีทั้งเมตตา อารีเอื้อเฟอ มีหมอขาวใหญเบอเรอตอนรับใหทุกคนใหกินขาวได
ไมหวง เรื่องราวเปนมาอยางไร อาตมาจะไดเลาประวัติใหฟง เปนอุทาหรณของอดีต
กรรมของคนที่เวียนวายตายเกิดอยูในวัฏฏสงสาร ถาเราเกื้อกูลกันในวันนี้จะเปนญาติ
กันในวันหนา ถาเราเกื้อกูลกันครั้งอดีตชาติ ตองมาเปนญาติกันในวันนี้ ขอฝากทุกคน
ในที่น้ไี วดวย
สมัยที่อาตมาเปนเด็กวัยรุน ไปอาศัยอยูที่บานบันได คนเรียกวาบานใหญสาม
หลัง เปนบานของหลวงธารา มีคณ
ุ นายชื่อหวง คุณหลวงธาราผูนี้ทานเคยตีระนาด
เอกใหรัชกาลที่ ๖ ทรงโขน อาตมาไปอยูเพื่อเรียนเพลงดนตรี ดีด สี ตี เปา เรียนตอ
เพลงพิณพาทยเปนเวลา ๒ ป ตอนนั้นคุณหลวงธารา ชรามากแลว อายุ ๘๐ กวาป
ใหเงินตอบแทนทานเดือนละ ๘๐ บาท อาตมาจําคําสอนของยายไดวา “หลานไปอยู
บานทานอยาดูดายนะหลาน ปนวัวปนความใหลูกทานเลน” อาตมาจึงไดชวยเขาทํา
สวน รดน้ํา เสวียนน้ํา ตนสม ทุเรียน หมาก มะพราว ทํามาทําไปไมตองหุงขาวกิน
เอง คุณหลวงอนุญาตใหไปกินขาวที่บานได เงินเดือนที่ใหทาน ๘๐ บาท ทานก็ไมเอา
นี่คืออานิสงสแหงการชวยเหลือกัน เปนสัมพันธไมตรีของจิตใจคนโบราณ ตอมา
อาตมาไดไปรวมบรรเลงพิณพาทยที่วัดโตนด
ใหลิเกนายฉออนเลนเรื่องขุนชาง
ขุนแผน พระที่วัดโตนดมีหลวงตา ๒ รูป ชอบดูดฝน กินกัญชา ตอนนัน้ อาตมาเปนคน
ปากไมดี ปากเสียไปดาหลวงตาวา “หลวงตาลักกินยาฝน ดูดกัญชา พระอยางนี้เราไม
นับถือ” หลวงตาก็ผูกใจเจ็บ ผูกพยาบาทอาตมา คงจะคิดอยูในใจวา “เอาละไอเด็กคน
นี้ กูจะจําไว วันหนาพบกะกูใหม”
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อยูตอมาวันหนึ่ง อาตมาไปรวมบรรเลงพิณพาทยที่วัดโตนดอีก และคุณหลวง
ธาราสั่งไวใหเลย ไปเลนพิณพาทยที่คลองเชือกหนัง ที่วดั อะไรอาตมาลืมชื่อแลว มี
งานศพ ๗ วัน ๗ คืน เปนศพของเศรษฐีในบานสวนแถบนั้น คนอื่น ๆ ในวงพิณ
พาทยไปกันกอนแลว เหลือแตอาตมานอนหลับเผลอไป หลวงตาในวัดมาเห็นเขา จึง
คิดแกแคน ยุใหเด็กวัด ๗-๘ คนมารุมเตะ ตอย ทํารายอาตมา อาตมาจึงวิ่งไปแพทา
น้ํา เกิดชกตอยกันชุลมุน มีพระหลวงตาคอยเชียรยุยงใหรุมอาตมา จะเอาใหตาย
อาตมาตัวคนเดียวตกเปนฝายเสียเปรียบ สูไมไหว กําลังเสียทีอยู
พอดีโยมหมั่น พายเรือผานมาพบเขา จึงรองตะโกนขึ้น “เออ พระชวยยุให
เด็กมันตอยกันทําไมวะ เฮย พวกนี้หยุด ๆ ไปรุมเขาทําไมกันคนเดียว หยุดนะ ๆ”
โยมหมั่นขึ้นจากเรือไปชวยกันอาตมา ออกมาจากกลุมเด็กวัดแลวจูงมืออาตมาลง
เรือ พายไปบาน ใหอาบน้ําอาบทาลางเนื้อตัวที่มอบแมม จากการถูกรุมแลวเรียก
อาตมาวา “อาตี๋ กินขาว กินปลา ใหอิ่มกอนนะ” กอนที่อาตมาจะไหวกราบลาทุกคน
จากมา อาตมายังจดจําพระคุณนี้ไมลืมเลือน จําไดวา เจใหญ เปนคนหุงขาวให
กิน บานนี้มลี ูกสาวสามคน แมวาบานจะเปนกระตอบหลังเล็ก ๆ แตสะอาดสะอาน จัด
วางของใชเปนระเบียบเรียบรอย อาตมาจากคลองสวนออยมาดวยจิตสํานึกใน
บุญคุณตลอดมา
เมื่อหลวงธารา และคุณนายหวงไดสิ้นชีวิตลงแลว อาตมาไดเดินทางไปอาศัย
อยูกับบานคุณลุงศร ศิลปบรรเลง ตอมาก็ไดเปนคุณหลวงประดิษฐไพเราะ หลังวัด
สระเกศ ที่เรียกกันวาบานบาตร อีก ๑ ปเศษ ซึ่งไดมารูจักและเปนเพื่อนกับ ดร.อุทิศ
นาคสวัสดิ์ ที่นี่
วันปไดผานพนมานาน อาตมาไมไดไปที่สวนคลองบางแวกอีกเลยจนกระทั่ง
มาบวชอยูในรมกาสาวพัสตร มีอายุเขาสูวัยชรานี่แลว ถึงคราวที่กงลอแหงกรรมจะได
เวียนมาบรรจบกันอีก โยมสุนีย พันธศุภร ไดมานิมนตอาตมาวา จะทําบุญวันเกิด
คุณแมผัน เมื่อประมาณป ๒๕๒๙ หรือป ๒๕๓๐ นี่แหละ อาตมาก็รบั นิมนต เพราะ
เห็นโยมสุนียแลวรูสึกวาคงจะเคยเปนญาติของเรามากอน จึงไดมีโอกาสไปบานโยม
สุนีย ในวันทําบุญวันนั้นมีหลวงพอมาหลายรูป เห็นมีหลวงพอวิชัย หลวงปูบุดดา
อาตมาไดเขาไปนั่งในหองพระของบานโยมสุนีย เห็นรูปคุณโยมหมั่น ครั้งแรกก็นึก
ไมออกวาเคยเห็นคุนหนาที่ไหนมากอน นึกไปนึกมาก็จําได จึงถามโยมสุนยี วา รูปนี้
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คือรูปของใคร โยมสุนียตอบวา เปนเตี่ยของโยมสุนียเอง สอบถามชือ่ แลวตรงกัน
เปนคนเดียวกันแน
นี่แหละมนุษยเรา เวียนวายตายเกิดอยูในวัฏฏสงสาร ไมตายจากกันแลวตอง
ไดพบ มาใชหนี้บุญคุณกันตอไป อาตมาไมเคยลืมพระคุณเลย ถาไมไดโยมหมั่น
ผูนี้ อาตมาตองตายไปนานแลว เพราะหลวงตาวัดโตนดยุใหลูกศิษยเอามีด
แทงอาตมาใหตายแลวถีบลงน้ําไป ไดโยมหมั่นมาชวยไว จึงขอสดุดีคุณงาม
ความดีของโยมหมั่นไว ณ ที่นี้ดวย
คุณโยมหมั่นเปนคนใจดี มีความอารีอารอบเอื้อเฟอเผื่อแผ จากคลอง
บางแวก คลองเชือกหนัง คลองวัดโตนด ตลอดจรดคลองนอก มีคนรูจักโยมหมั่น
ตลอด เปนทั้งหมอดูโหงวเฮง หมอกวาดยา ยาจีน ยาไทย เปนหมด ใครจะยากดีมีจน
อยางไร โยมหมั่นชวยเหลือตลอดรายการ ขอใหหลาน ๆ จดจําไว มีนา้ํ ใจเหมือนโยม
หมั่น อายุจะไดมั่นขวัญยืนตลอดไป
คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา บอกวา เวียนวายตายแลวเกิด
เกิดแลวก็ตาย ตายแลวมาเกิด เกิดแลวก็มาเจอกัน ถาคนไหนมีความสัมพันธกนั
ในทางอยูรวมกัน ตักบาตรรวมขันกันหรือไดบําเพ็ญกุศลมาเปนญาติพนี่ องรวมกันก็
ตองมาเจอกัน ก็คงจะเปนประการฉะนี้ อาตมาก็ตองมาใชหนี้ เพราะไปกินขาวของ
โยมผัน แซตั้ง ถึง ๓ ครัง้ แลวโยมเจใหญ ที่หุงขาวใหรับประทาน จําไดแมนยํา
ทานทั้งหลาย อดีตชาติของคนเราทํางานรวมกันมาแลวตองไปพบกัน มีสาย
สัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จิตใจตรงกันเปนญาติกัน ถาจิตใจไมตรงกันมี
ความเห็นไมตรงกัน สวนมากจะเปนศัตรูเปนอริกัน มีอะไรขัดแยงกันเสมอ คงจะไม
เปนญาติกันในพระพุทธศาสนาแนนอน
เพื่อน ๆ รุน เดียวกันก็คงจะมีแตโยมผันเทานั้น คนอื่นหมดแลว ลมหายตาย
จากกันไป ญาติโยมทั้งหลาย คนเปนพระเอก นางเอกในละครชีวติ ถึงคราวอับจนตอง
มีคนมาชวย อาตมานี่ถงึ คราวตายก็ไมตาย นี่คือสาเหตุที่อาตมามาสนิทกับบานนี้ จึง
ขอเลาความแตเดิมมา และถือเปนมงคลแกลูกหลาน ไดรับรูเรื่องของโยมผัน ที่ผจญ
ชีวิตมาอยางลําบากลําบน จนสามารถสอนลูกหลานใหมีหลักฐานมั่นคง
ทานทั้งหลาย พอเปรียบเปนรั้วบานใหความแนนหนา ไมใหใครมารังแกลูกได
แมเปรียบเปนอาคารมั่นคงในจิตใจ เชนโยมผัน ลูกทุกคนเปนเฟอรนิเจอรประดับบาน
เปนอาเสี่ยทุกคน เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี ทรัพยสมบัติจึงมั่นคง เหมือนโยมหมั่น
“ตระกูลมั่นการโชค” การ ตัวนี้หมายความวา การกิจ กิจการงานใด ๆ ใหมีชอบตอง
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โฉลกดี วันนี้เรามารวมน้ําใจสงเสริมโยมผัน อาตมาขอชมน้ําใจของญาติพี่นองทุกคน
คือตอนที่โยมผันไปอยูโรงพยาบาล ทุกคนมาพรอมหนาพรอมตากัน จิตใจของคุณแม
คุณยา คุณยาย ก็ชื่นใจ แตละคนผลัดกันมารับประทานอาหารกับคุณโยมผันทุกวัน
ความชืน่ ใจก็บังเกิดเปนการตออายุมั่นขวัญยืนสืบตอไป ถึง ๑๐๐ ป ดวยกุศลบุญราศี
ใครเปนแมเปนพอ ก็ชนื่ ใจ ลูกหลานโปรดจําไว เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยา
แลว อยาลืมไปหาพอแม ถึงวันวางเมื่อไรตองไปหาพอแม ถึงวันเกิดของลูกหลานอยา
ลืมเอาของไปใหพอแมรบั ประทาน อยากินเหลา เมาสุรา เฮโลกันเขาโฮเต็ลไมเขา
เรื่อง ตองไปหาพอแมของเรากอน ถึงไมมีอะไรไปฝาก แคเห็นหนาลูกหลานก็ชื่นใจ
แลว
อาตมาภาพขออนุโมทนากับลูกหลานของคุณโยมผัน
ทีม่ ีสายสัมพันธเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน และพี่นอ งทุกคนรักใครกันดีเหลือเกิน ไมมีการทะเลาะวิวาทกัน
รักใครกลมเกลียวกัน ปรึกษาปรองดองกัน พี่สอนนอง นองก็เชื่อฟงพี่ เชน โยมสม
จิตรเปนตน เปนที่เชื่อถือของนอง อาตมาขออวยพรโยมผัน ใหมอี ายุมั่นขวัญยืน
ตลอดไป
ในพิธีวันนี้ เรียกไดวา เปนมงคลชีวิต ชีวติ ของทานผูมีกตัญูกตเวทีรนู ้ําใจ
ของพอ รูนา้ํ ใจของแม เรียกวากตเวที ทานจะสมปรารถนาทุกประการ อาตมาภาพ
และคณะสงฆในวันนี้ ขออางอิงคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลของทานทั้งหลายที่
บําเพ็ญมาในวันนี้ และครั้งอดีตจงมาประมวลรวมลงที่คุณโยมผัน ในวันนี้ดวย
ขอทุก ๆ ทานที่มาบําเพ็ญกุศลไดตั้งกัลยาณจิตอุทิศสวนกุศลเทวตาพลีวันเกิด
เทวดา ของปูยาตายาย บิดามารดา ขอใหทานมีอายุมั่นขวัญยืนสืบไป และพรนั้นจะ
ไดกลับมาสูลูกหลาน และขอใหทุก ๆ ทานทีม่ ารวมงานในวันนี้ จงสวัสดีมีชัย เจริญ
ดวยจตุรพรชัย ๔ ประการ มีอายุขอใหยืนนาน วรรโณผิวพรรณผองใส สุขขังสุขภาพ
กายอนามัยดีทุกทานโรคภัยไขเจ็บที่มีอยูก็ขอใหหาย สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้
และจะคิดตอไปในโอกาสหนา จงบันดาลใหเกิดความสําเร็จ สมเจตจํานงมุงมาด
ปรารถนาดวยกันทุกรูป ทุกนาม เทอญ สาธุ ของเจริญพร
ถอดเทปโดย
เสาวลักษณ ขันติดลกวงษา
๒๓ กันยายน ๒๕๓๓ เวลา ๒๓.๐๐ น.
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