หมวดที่ ๓
ครอบครัว
B013

๓.๑ พอ – แม –ลูก
คนแกวาเหว ปูยา ตายาย ที่แกแลว
วาเหวตลอดชาติ ลูกไมมาหา หลานไมมาสู พอแมก็หมดกําลังใจ
พอเห็นลูกมาหา หลานมาสู ก็ชื่นอกชื่นใจ ฯ
ทานโปรดจําอาตมาไว

◙ ผูสูงอายุ ผูปลดเกษียณ ลูกไมมาหา หลานไมมาสู มันวาเหว... คนสูงอายุ
จะพบกับการสูญเสียสิ่งตาง ๆ มากขึ้น ลวนแตเปนกระบวนการทางธรรมชาติเกือบ
ุ จิกขี้บน อารมณ
ทั้งสิ้น... ถาไมใชหลักศาสนาก็จะกลายเปนคนจูจี้จก
แปรปรวนงาย ๆ เลือดจะไปลมจะมา เปนตน ฯ
◙

ขอให ผูสูงอายุรักษาสุขภาพพื้นฐาน อายุจะไดยืนยาวตอไป
๑. อาหารดี ตองจํากัดอาหาร อยาทานมากไปหรือนอยไป คนไหนทานมาก
นอนมาก ตายไว
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๑

๒. อากาศดี โปรดหายใจ ยาว ๆ เขาไว ถาโกรธตองรีบกําหนด ถาฝากความ
โกรธไวขามคืน จะอายุสั้น โรคภัยไขเจ็บจะมาเบียดเบียน
๓. อารมณดี ดีใจก็กําหนด เสียใจก็กําหนด โกรธใคร โมโหใคร ก็กําหนด ไม
สุขไมทุกขก็กําหนด
๔. อาภรณดี เสื้อผาตอง ซักใหสะอาด
๕. ออกกําลัง ตี ๔ ลุกขึ้นมาเลย เตะขาออกไป หมุนแขนใหได ๑๐๐ ครั้ง ฯ

ขอทานผูสูงอายุโปรดรักษาตนใหเปนปกติ
ควรยึดหลักทํา
กรรมฐานเปนหลักพิจารณาโดยธรรม ๔ ประการ (หลักแหงความถูกตอง เพื่อ
◙

วัดความถูกตองที่แนนอน)
๑. หมั่นระลึกถึงความดีของทานที่ทรงคุณความดีระดับสูงไว เปนประจํา
๒. หมั่นสรางความรัก ความปรารถนาดี แกคนและสัตวทั้งหลาย อยูเปน
ประจํา
๓. หมั่นระลึกเสมอวา สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ ตามสภาพที่แทจริง ไมมีอะไร
สวยงามเลย ไมมีอะไร นารักนาใครหลงใหล แตประการใดเลย
๔. หมั่นระลึกถึงสิ่งที่เปนจริงและความจริงประการสุดทายของชีวิต คือ ความ
ตายไว เปนประจํา
◙

ผูสังขารเสื่อม โปรดหาหลักธรรมประจําใจเสียแตวันนี้ ...สติและสมาธิ เปน

ยอดธัมมะที่คนสูงอายุตองมีประจําใจไวใหได จึงจะเปนคนสูงอายุ ที่นาเคารพรัก เปน
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๒

หลักใหลูกหลานไดมที ี่พึ่งทางใจ...

ผูส ูงอายุควรสละหรือแบงเวลาใหแก

ธัมมะบาง หมั่นศึกษาคนควา ฟง อานธัมมะ สวดมนตไหวพระใหมากตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป จงรีบปฏิบัติธรรมเสียตั้งแตบัดนี้

๑. เจริญพระกรรมฐาน
๒.หมั่นใหทาน มีการใสบาตรประจําวัน
๓.หมั่นเจริญมรณะสติ ฯ
◙

เตรียมตัวตอนแกไมทันการณ
หลวงพอไปพบสามีภรรยาคูหนึ่ง ยากจนมาก อายุ ๘๒ และ ๗๖ ปตามลําดับ

อยูที่อําเภอน้ําหนาว มีอาชีพปลูกกําหล่ําปลีขาย เมื่อเขาเห็นหลวงพอ ก็รีบเขามาหา
หลวงพอใหเงินไป ๑,๐๐๐ บาท สามีเลาใหหลวงพอฟงวา เขาเกิดมาในตระกูล
ยากจน หาเชากินค่ํา เรียนหนังสือโรงเรียนวัด พออานออกเขียนได ก็ลาพอแมออก
จากบาน แลวไมเคยกลับมาหาพอแมเลย และไมเคยสงเงินใหพอแมเลย เมื่อตัวเองมี
ภรรยา มีลูก ๗ คน ลูกก็หาเรียนเอง มีงานมีการทําก็แยกยายออกไป และก็ไมเคย
กลับมาเยี่ยมเขาและภรรยา หรือสงเสียเงินทองเลย กฎแหงกรรมของตาแก ทําใหตก
ถึงลูก ลูกไมเอาเงินมาให ไมเคยชวยพอแม นี่ชัดเจนมาก ตองเตรียมตั้งแตตน ไมใช
มาเตรียมตอนแก ฯ
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๓

◙

ไมไดเตรียมตัวไว ตองพึ่งตนเอง
หลวงพอไปธุระแถวบางระจัน

ก็เลยแวะเยี่ยมโยมหญิงคนหนึ่งเปนอัมพาต

ชวยตัวเองไมได เหม็นอุจจาระมาก ตั้งแตเชายังไมทานอะไรเลย สักพักหนึ่งมีรถ
BMW วิ่งเขามาจอดที่บาน ในรถมีคนหาคน ทั้งหมดขึ้นมาบนบาน หลวงพอถาม
วา หนูเปนใคร เขาบอกวาเปนลูก เรียนปริญญาโทจุฬา

จะไปเผาศพญาติของ

เพื่อนที่อยุธยา เลยแวะมาหาแมเพื่อจะบอกวา เดือนหนาขอเงินสี่หมื่นไปพิมพ
วิทยานิพนธ หลวงพอบอกวา ไหน ๆ มาแลวชวยซักผาใหแมหนอย อุจจาระเต็มไป
หมด แมยังไมไดทานขาวเลย นี่แมของเธอนะ ถาเปนแมของหลวงพอจะซักใหเดี๋ยวนี้
เลย มีวินัยอนุญาตใหทําได นี่ แมเธอนะ เธอทํา เธอก็ไดบุญ แตลูกสาวบอกวา ไมได

คะ ตองรีบไป แมรองไหโฮเลย และบอกหลวงพอวา ลูกคนนี้หมดนาไป ๔-๕
แปลงแลว จะมาเอาอีกแปลงหนึ่ง รถ BMW ก็ยังสงไมหมด เมื่อยอนดูตัวแม
ปรากฏวา ตนเองก็ไมเคยซักผาใหแม และแมก็เปนอัมพาตตาย ไมเคยอยูปฏิบัติแม
เพียงไปเยี่ยมแลวก็กลับ พอมาถึงตัวเองก็เปนอยางนี้แหละหนอ ไมไดเตรียมตัวเลย
ไมเคยเจริญกุศลภาวนา ไมเคยสวดมนตไหวพระ ไมเคยปฏิบัติกรรมฐานแตประการ
ใด จึงเปนดังที่กลาวมา การเตรียมตัวนี้ตองเจริญกุศลภาวนา ถึงจะรูกฎแหงกรรมจาก

ในที่สุด นาก็หมด บานก็
หมด พอแมตองขายเอาเงินแจกลูกไป นี่เปนกฎแหงกรรม ฯ

การกระทํา ถึงจะแกปญหาชีวิตไดอยางแนนอน
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๔

◙

เตรียมตัวกอนตาย
เราเจ็บเสียแลว ลูกเอย ชวยแมหนอย ลูกเอย ชวยพอหนอย ลูกเขาไมชวย ก็

เสียใจ ทําใจไมได เลยไปนรก เตรียมทําใจตั้งแตบัดนี้ทุกคน ใครทําใจไมได ก็ฝาก
ความเสียใจ ฝากนรกไวในใจของเรา คนเดียว...ถาเจ็บคราวใด ไมมีใครพยาบาล ก็ทํา
ใจเสียใหได ลูกก็ไมเห็นหนา หลานก็ไมมา ทําใจเถิด

เรามาคนเดียว ก็ไปคน

เดียว ทําใจเสียกอน อยาไปหวังอะไรจากใคร...ปวดหนอ ลูกเอย มาชวยบีบใหพอ
ใหแมหนอย ลูกเขาไมมาบีบก็เสียใจ สมบัติก็ใหเขาไปแลว เลี้ยงลูกเอาบุญเถอะ

โปรดทําใจ เรารักลูก หวังจะพึ่งลูกคนนี้ แลวไมไดพึ่ง เตรียมทําใจเสียใหได เรา
ชวยใครไป อยาหวังผลตอบแทนเลย มิฉะนั้นเราจะเสียใจไปนรก ฯ
เปนที่นาเสียใจวา ความเจริญทางวัตถุ ทําใหคนไทยลืม
ความเปนไทยไป

◙

ลองหันมุมกลับ มองสิ่งใกลตัว ทีบ่ างทานอาจลืมนึกถึง คือ พอ

แม ปู ยา

ตา ยาย ผูสูงอายุ ในปจจุบันไมคอยจะมีใครระลึกถึง เด็กวันนี้ คือ
ผูใหญในวันหนา ทานเปนหนุมเปนสาวในวันนี้ ก็คือผูใหญในวันนี้
และจะกลายเปนผูสูงอายุในวันหนาเชนกัน โปรดสรางความดีไวกับลูก
ทําถูกไวกับหลาน ...แมพอแมจะร่ํารวยอยางไร ลูกตองมีน้ําใจกับพอ
แมบาง ฯ
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๕

บางที พอแมตาย ปู ยา ตา ยาย ตาย บางคนบอกไมฝนเห็น
เลย ไมมีวี่แววเลย อยางนี้ก็ทําบุญกันใหญ ขอจริงไมใช ถาเห็นหนาพอ
แม ปู ยา ตา ยาย ที่ตายไปแลว มาวอบ ๆ แวบ ๆ ใหเห็นเสมอ
นั่นแหละไมดีหรอก เปนเปรตประจําบาน ดวยอํานาจโลภะของคนที่
◙

ตาย หวงใยสมบัติ ตายแลวอยูที่นั่น ไมมที างไปที่อื่นแลว ถาหมดหวงหมดใย ไมมีโล
ภะผูกใจไวแตประการใด บุญกุศลดลบันดาล ไปสูสุคติ โลกสวรรค เทวสถาน ไดทันที
ฯ

พอ แม ปู ยา ตา ยาย ตาย บริจาคทานชั้นสูง ไมตองใชเงิน
ไปบอกลูกสอนหลานดวยนะ อยาไปกูเงินเขามาทําศพ อยานะ บาป
บริจาคทานชั้นสูงเลย เคยเลนการพนัน เลิก เคยเที่ยวผูหญิงยิงเรือ
เลิก เที่ยวเสเพล เลิก... เลนไพหนาศพเปนคาตง นี่บาป คนไปทําบุญ ตองละ
บาปได คนจะไปสรางความดี ตองละชั่วได ถาละบาปไมได อยาไปทําบุญ ฯ

◙

พอแมเปนพระอรหันตของลูก ไมตองไปตามพระอรหันตที่ไหนหรอก
เหลียวดูพอแมในบานบาง แลวทานจะรูสึกวา ไดทําดีตั้งแตวันนี้
แลว ฯ
◙
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๖

อยายืนพูด กับพอแม อยาบังอาจ กับพอแม พอแมเปนพระ
อรหันตของลูก พอแมเปนครูคนแรกของลูก กอนออกจากบานจึง
ตองกราบพอแม ๓ หนที่เทา ฯ
◙

คือ วันตายของแม เพราะวันเกิดของ
ลูกนั้น แมอาจตองเสียชีวิต การออกศึกสงครามเปนการเสี่ยงชีวิต สําหรับ
คนเปนพอฉันใด การคลอดลูก ก็เปนการเสี่ยงตาย สําหรับคนเปนแมฉันนั้น
◙

ทานโปรดจําไว วันเกิดของลูก

ฯ

ถาวันเกิดเลี้ยงเหลา จดไวไดเลย จะอายุสั้น จะบั่นทอนอายุให
สั้นลง นาจะสวดมนตไหวพระปฏิบัติธรรม ใหพอ แม วันเกิดของเรา คือวัน
ตายของแมเรา ไปกราบพอกราบแม ขอพรพอแม รับรองพอแมให
พรลูกรวยทุกคน ไปเลี้ยงพอเลี้ยงแมใหอิ่ม คอยไปเลี้ยงเพื่อน ฯ
วันเกิดของเรา อยาพาเพื่อนมาใหพอแมทําครัว
เลี้ยงนะ เธอจะบาป ทํามาหากินไมขึ้น เธอตองเลี้ยงพอเลี้ยงแมใหอิ่ม
กอน แลวจึงไปเลี้ยงเพื่อนทีหลัง ฯ

◙

สอนเด็กวา
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๗

อยูในทองแม เหมือนทองแมเปนโรงแรม ดูดน้ําเลือด น้ําเหลือง
ของแม จนอายุครบกําหนดคลอด ดังนั้น ตองรักแมใหมาก ๆ ๆ

◙

จงสรางความดีใหกับตัวเอง และนี่ก็
เปนการใชหนี้ตัวเอง ตัวเราพอใหหัวใจ แมใหน้ําเลือดน้ําเหลืองอยูใน
ตัวแลว จะไปแสวงหาพอที่ไหน จะไปกสวงหาแมที่ไหน บางคนรังเกียจแม วาแก
วิธีใชหนี้พอแมไมยากเลย

เฒาไมสวยไมงาม พอตัวเองแกก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเปนกงกรรมกงเกวียน
ยืดเยื้อกันตอไปอีก

◙

ใครที่คุณแมลวงลับไปแลว ก็ใหหมั่นทําบุญ อุทิศสวนกุศลไปใหทาน และถาจะ

ทําบุญดวยการเจริญกรรมฐาน แลวอุทิศสวนกุศลไป การทํา
เชนนี้ถือวาไดบุญมากที่สุด ทั้งฝายผูใหและผูรับ...
ผูใดก็ตามที่คุณแมยังมีชีวิตอยู ก็ใหกลับไปหาแม ไปกราบ
เทาขอพรจากทาน จะไดมั่งมีศรีสุข สวนคนที่เคยทําไมดีไวกับ
ทาน ก็ทําเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรม ลางเทาใหทานดวย
เปนการขอขมาลาโทษ ฯ
ขอฝากทานไว ไปสอนลูกหลาน อยาคิดไมดีกับพอแมเลย ไมตอง
ถึงกับฆาหรอก แคคิดวาพอแมเราไมดี จะทํามาหากินไมขึ้น เจง ทาน
◙
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๘

ตองแกปญหากอน คือ ถอนคําพูด

ไปขอสมาลาโทษเสีย แลวมาเจริญ

กรรมฐาน รับรองสําเร็จแน มรรคผลเกิดแน ฯ
อยาลืมนะการเถียงพอเถียงแมไมดี ขอ
บิณฑบาต สอนลูกหลานอยางเถียงพอเถียงแม อยาคิดไมดีกับ
พอกับแม ไมอยางนั้นจะกาวหนาไดอยางไร กาวถอยหลัง ดําน้ําไมโผล ฯ
◙

บางคนลืมพอลืมแม

◙

บานหนึ่งพอมีเมีย ๔ คน เมียหลวงบอกลูกวา พอเจาไมดี ลูกก็ไปดาพอ วาพอ

แลวมาบวชวัดนี้ บวชแลวเดี๋ยวเปนโนนเปนนี่ จนจะกลายเปนโรคประสาท นี่แหละ
บวชก็ไมไดผล หลวงพอก็ใหไปถอนคําพูด และขอสมาลาโทษกับพอเขากอน แลว
กลับมานั่งกรรมฐานจึงไดผล (case นี้ หลวงพอจะเตือน ผูเปนลูกบอย ๆ ไมใหวาพอ
แตใหเปนเรื่องของแมที่จะแกปญหานี้ ซึ่งหลวงพอสอนไวแลว : ผูรวบรวม)

◙

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฆาพอตาย แมสงสาร พามาเจริญกรรมฐาน พอเขาวัดมันรอนไป

ปตุฆาต มาตุฆาต หามสวรรค
หามนิพพาน ทํากรรมฐานไมไดแนนอน ตองหันรถกลับ นี่เรื่องจริงในวัด

หมด ปวดหัวเขาไมได นี่เวรกรรมตามสนอง
นี้ ฯ
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๙

คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญูกับพอแม คนเถียงพอแมเอาดี
ไมได คนไมพูดกับพอแม นั่งกรรมฐานรอยป ก็ไมไดอะไร ถาไมขอ
อโหสิกรรม ฯ

◙

ขออโหสิกรรม ที่คิดไมดีกับพอแม คิดไมดีกับครูบาอาจารย คิดไมดีกับพี่ ๆ
นอง ๆ จะไมเอาอีกแลว เอาน้ําไปขันหนึ่ง เอาดอกมะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง
มโนกัมมัง โยโทโส อันวา โทษทัณฑใด ความผิดอันใด ที่ขาพเจา
พลั้งเผลอสติไป ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี ทั้งตอหนา
และลับหลัง ขอใหคุณพอ คุณแม คุณปู คุณยา คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณนอง
อโหสิกรรมใหดวย แลวเอาน้ํารดมือ รดเทา ฯ
นี่แหละทานทั้งหลายเอย เปนหนี้บุญคุณพอแมมากมาย ยังจะไปทวง
นาทวงไร ทวงตึก มาเปนของเราอีกหรือ ตัวเองก็พึ่งตัวเองไมได สอนตัวเองไมได

เปนคนอัปรียจัญไรในโลกมนุษย ไปทวงหนี้พอแม พอแมใหแลว (ให
ชีวิต ให...ให...ให...ฯลฯ) เรียนสําเร็จแลว ยังชวยตัวเองไมได มีหนี้ติด
คางรับรองทํามาหากินไมขึ้น ฯ
หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ เหลือจะนับประมาณนั้น คือ หนี้
บุญคุณของบิดามารดา ฯ

◙
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๑๐

เด็กประถม ๔ พอ
เมาเหลา เมากัญชา เลนการพนัน แมเลนหวย ปจจุบันเปนดอกเตอรอยู
อเมริกา หลวงพอสอนครั้งเดียว จําได บอกวันเกิดหนูซื้อขนม ๒ หอ เรียกพอแมมา
◙

“หนามแหลมใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง”

นั่งคูกัน แลวกราบนะลูกนะ แลวก็บอกพอแมวา ความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอดวย
กาย วาจา ใจ ที่คิดไมดีตอคุณพอคุณแม ขอใหคุณพอคุณแมอโหสิกรรมให แลวลาง
เทาใหพอแม ลูกไมมีสตางค ลูกซื้อขนมมา ๒ หอ ใหแมกอน ๑ หอ เพราะอุมทองมา
แลวจึงใหพออีก ๑ หอ ลูกขอปฏิญาณตนวา ลูกขาเปนลูกที่ดีของพอแม แลวจะเปน
ศิษยที่ดีของครูบาอาจารย ลูกจะไมทําใหพอแมผิดหวัง พอฟงแลวน้ําตารวง สรางเมา
สวนแมก็รองไห เลยพอแม ก็ใหสัญญากับลูกเลิกอบายมุขทั้งหมด ฯ

◙

ลูกหลานโปรดจําไว เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแลว อยาลืมไปหา

พอแม ถึงวันวางเมื่อไร ตองไปหาพอแม ถึงวันเกิดของลูกหลาน อยาลืมเอาของไปให
พอแมรับประทาน อยากินเหลา เขาโฮเต็ล ฯ

ชื่อที่พอแมตั้งใหเปนมงคลนาม ไมจําเปนตองเปลี่ยน เพราะชื่อเปน
เพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อยางหลวงพอชื่อจรัญ ปูตั้งให หมอดูบอก เปน
กาลกิณี แตทําไมเจริญรุงเรือง ขอใหเชื่อพระพุทธเจา ทําดีไดดี ฯ
◙
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๑๑

◙

ของดี ของปู ยา ตา ยาย อยาไปทําลายเลย ของพอแมอยาไปทําลาย

นะ หนีไดแนนอน โยมมีกรรมฐาน มีทรัพย มีชื่อเสียง ความรัก บูชาทรัพย บูชา
ชื่อเสียง ความรักของพอแมได เงินจะไหลนองทองจะไหลมา... พอแมใหอะไร เอาไว
กอน อยาไปทําลายเสีย ถึงจะเปนถวย พอแมใหมาก็ไวเปนที่ระลึก ก็ยังดีอยาเอาไป
ทิ้งขวาง ฯ

◙

ถาตองการเจริญกาวหนา ขอฝากไวดวย คนเรามี ๒ กาว จะกาวขึ้น หรือกาว

ลง ดําน้ําไมโผล กาวลงมันงายดี กาวขึ้นมันตองยาก ของชั่วมันงาย หลั่งไหลไปตามที่

ดูลูก เสียกอน
กุศลเพียงพอหรือเปลา ตองเพิ่มกุศล ตัวอยาง เรียนจบครู สวดมนต
เขาเทานั้น ไมจําเปนตองเปนครู ทํางานธนาคารก็ได บริษัทก็ได เดี๋ยวมีคนรับ บาง
รายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแหงไมเคยเรียกเลย อาตมาใหนั่ง กรรมฐาน พอ ๗ วัน

ต่ํา นี่บอก สอนลูกหลาน ตองการจะบรรจุงานไมตองไปวิ่งเตน

ผานไป พวกมาตามใหเขาไปทํางานแลว ฯ

◙

การสอนลูกตั้งแตอยูในทอง คือ ผูเปนแมตองหมั่นสวดมนต

เปนประจํา ฯ

◙

พอแมไมตองบังคับลูกสวดมนต

แตพอแมตองสวดมนตใหเปน

ตัวอยาง แลวเขาจะสวดเอง ฯ
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๑๒

◙

พอแมเลี้ยงลูก เปรียบเสมือนปลูกตนไม ปลูกอยางมีระเบียบแบบแผน ตนไมก็

จะขึ้นอยางมีระเบียบสวยงาม ตามแบบตามแผนที่วางไว ถาปลูกอยางไมมีระเบียบ
นึกจะปลูกตรงไหนก็ปลูก เกะกะหาความสวยงามไมได

จะไปโทษตนไม หรือ

คนปลูก ฯ
รักลูกคิดปลูกฝงใหลูกตั้งตนฝกรักศึกษา ให
ลูกไดดีมีปญญา มีวิชาใหลูกตั้งตนเปนคนดี ตนไมตองปลูกตั้งแตเล็ก ๆ
◙

โบราณทานวาไว

โตแลว แยมากปลูกไมขึ้น ปลูกถี่มันขึ้นถี่ ปลูกหาง มันขึ้นหาง ฯ

◙

พอแมสมัยใหม ไมมีเวลาใกลชิดลูก เวลาสวนใหญในแตละวัน หมดไป

กับการทําธุรกิจ หาทรัพยสินเงินทอง มาปรนเปรอความสุขใหลูกหลาน หาวัตถุสิ่งของ
ที่จะสนองความตองการของลูก เพื่อความสุขสบาย บางก็หาหนังใหลูกดู ทั้งที่ลูกยัง

แลวลูกไมดีขึ้นมาในภายหลัง อยาไปดาลูกนะ
เพราะพอแมเปนคนกอสราง ปลูกนิสัยลูก และพอแมไมใหความอบอุน

อยูในวัยเรียนวัยศึกษา

แกลูก ไมใหการแนะแนวแกลูก ฯ
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๑๓

◙

โบราณวาไว มีลูกมีหลานจะตอง

แตงใจลูก แตงตัวลูก และแตงงานลูก

แตงใจลูก ก็คือ พาลูกหลานไปวัด ใหมีความสัมพันธกับวัด เห็นพระสงฆสอนลูก
ยกมือไหวพระ อยูบานก็สอนลูกสวดมนตไหวพระ ใหมีคานิยมพื้นฐาน ฯ

◙

ตอนลูกยังเล็ก อยาหางลูก อยาทิ้งลูก ตองดูแลลูกใหดี... ลูก

เราอยากไดดีมีปญญาทุกคน แตเขาไมทราบ เขาไมเขาใจ ทําไมไมบอกเขา... อาตมา
ไมโทษเด็ก เด็กเขาเกิดมา อยากเปนพระเอกนางเองทั้งนั้น อยากรวย อยากสวย
อยากดี อยากมีปญญา แตเขาไมรู เขาไมทราบ เขาไมมวี ันเขาใจ ฯ

หวงผูกคอ คือ จะกินอะไรก็หวงลูก พอแมถึงหิวอยางไร หากวาลูกอยาก
รับประทาน ก็ตองใหลูกกอน ไมเชนนั้นแลว มันจะติดอยูที่คอ หวงผูกแขน คือ
สามีภรรยา หวงผูกขา คือ ทรัพยสมบัติ
◙

ลูกจะหาความสุขไมไดนะ
ขอฝากไว พอแมรักกันดี ปรึกษาหารือกันดี ลูกจะดีใจมาก มี
ความสุข ฯ
◙

ถาทานเปนสามีภรรยาทะเลาะกัน
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๑๔

ตองสรางความดีไวใหกับลูก ทําถูกไวใหกับหลาน รัก
ใหถูกวิธี ทําความดีใหลูกดู เดี๋ยวนี้ ทําความชั่วใหลูกดู กินเหลาให
ลูกเห็น เลนการพนันใหลูกเห็น ทะเลาะกันใหลูกไดยิน ขอฝาก
พอบานแมบานไวดว ย ถาเกิดจําเปน จะทะเลาะกัน อยาใหลูกไดยิน เกิดจะรองไห
◙

พอแม

น้ําตาไหลขึน้ มา โปรดกรุณาไปรองในหองสุขา อยาไปรองไหใหลูกเห็น ฯ

หนาที่ของคน คือ รับผิดชอบหนาที่การงาน คนเราจะอยูไดดวย
หนาที่และการงาน พอแมรับผิดชอบ คือ รักลูกคิดปลูกฝง ใหลูกตั้งตนฝกรัก
ศึกษา ใหลูกไดดีมปี ญญา มีวิชาตั้งตนใหลูกเปนคนดี บุตรธิดาก็ตอง
รับผิดชอบ ดวยการศึกษาเลาเรียน หาเหตุหาผล วานอนสอนงาย ฯ
ยอมจะหวงลูก ที่ยังไมมีหลักฐาน ไมมีงานทํา ไมมี
วิชาการ ยังไมมีคคู รอง ลูกที่เหลวแหลก ตองหวงเปนกรณีพิเศษ รักลูกตอง
เทากัน แตตองแยกการเปนหวงลูกออกไป การทิ้งลูกที่ตองหวงใยเปนสิ่งไมถูกตอง

◙

พอแมมีลูกหลายคน

ฯ
เรือนตองมีครัว หัวตองมีผม ผูหญิงตองมีนม ขนมตองมีไส ไขตองมีมัน ดันให

พอแมที่ดี ตองทําความดีใหลูกดู ตอง
รูจักแตงใจลูก ตั้งแตยังเล็ก ฯ

มันถึงที่ ทําความดีใหมันถึงขั้น

◙

พอแม ชวยลูก ได ลูกชวยพอแมได ดวยกรรมฐาน ฯ
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๑๕

◙

ลูกติดยา ผัวมีเมียนอย แม / เมีย นั่งกรรมฐาน แกไดแนนอน

แมนั้นสําคัญมาก แมตองรักษาลูกไว แมที่ดีตอง เปนแมแบบ แม
แผน แมแปลน แมบนั ได แมบาน แมเรือน อยูตรงนี้ ลูกจะดีหรือไมดี ขึ้นอยู
กับแมเปนหลักใหลูก ไมใชพอ ถึงพอจะดีแสนดี แตแมฉุยแฉกแตกราน
◙

สุรุยสุราย ไมรูจัก เก็บงําใหดี ไมเปนแบบที่ดีของลูก รับรองเจงแน ฯ

◙

แมบานดี ลูกดีหมด แมบานดี ผัวเปนอะไรก็ได เปนนายพลได

เปนเจาเมืองได เปนอาเสี่ยได ฯ

ถาภรรยาดีซักคน ลูกดีแน... ผัวกินเหลา
เจาชู อยาไปสนใจ เราจะไปตามผัวคนชั่วมาทําไม ดูแลลูกใหดี สวดมนต ทํา
กรรมฐาน แผเมตตาใหเขามีความสุข เดี๋ยวผัวดีคนเดิมก็กลับมา
◙

ผัวขี้เหลาเมายาไมเปนไร

(ผูหญิงคนหนึ่ง มีลูก ๕ คน ดูแลลูกอยูคนเดียว สามีไมเคยมาเหลียวแลเลย
ตลอด ๑๖ ป ดิ้นรนหาเลี้ยงลูก จากลูกจางไตเตาจนมาเปนผูจัดการอยูอังกฤษ ลูกดี

หมด... อีกรายหนึ่ง แมความรู ป.๔ สวดมนตแผเมตตาทุกวัน ทํา
กรรมฐานเปนประจํา ตัวเองคาขายร่ํารวยดี ทําอะไรก็ไดมรรค ไดผล ลูกสาว
๔ คนประสบความสําเร็จ ทั้งการศึกษาและหนาที่การงาน) ฯ
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๑๖

ขอทานสองคนสามีภรรยา ไดเงินมาจะ ทําบุญสวนหนึ่ง อีก
สวนหนึ่งซื้ออาหารเลี้ยงลูก ประพฤติปฏิบตั ิเชนนี้เปนประจํา หลวงพอ
ติดตามผลมานานป จนขอทานสองคนผัวเมียตายไปแลว ตอมาลูกหลานก็
ร่ํารวย เปนเศรษฐีมั่งมีศรีสุข อยูกรุงเทพฯ ก็มี มีเงินเปนรอยลาน
อยูที่สหรัฐอเมริกาก็มี ทานเลี้ยงลูก ขอใหมีอัธยาศัยตั้งแตเด็ก ๆ โตขึ้นวานอน
สอนงายหมดทุกคนเลยนะ ฯ

◙

อยาให ลูกอยูวาง อยาให หางผูใหญ นกอยูในกรงใหรีบสอน ออกไปแลว

จะตามไปสอนไดอยางไร

◙

หนูอยาอยูวาง อยาหางผูใหญ หนูจะหลงทางไดงาย ฯ (ปรึกษา พอ

แม ผูใหญ)

◙

จะมีเขยมีสะใภ

ขอใหเลือกคนดี อยาไปเอาลูกเศรษฐี คนดีมีปญญา

อยูที่ไหนก็เจริญ ฯ
หนูจะไดสามีจิตสูง ถาหนูจติ
ต่ําเมื่อใด หนูจะไดสามีเปนคนใจต่ํา ฯ

◙

เอาละหนู หนูไปฝกจิตสูงเมื่อใด
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๑๗

◙

ถาลูกสาวเรามีดี ๖๐% ไดผัวเลวอยางไรก็ดีหมด ถาลูกสาวเรามีดี ๔๐% ไดผัว

ดีอยางไรก็เสียหมด ดังนั้น

ไมตองไปหาหมอดู วันไดเดือนถึงแตงกันเลย อยาง

นั้นหรือ วันเดือนปเกิด บอกใหเรารูวาอายุเทาไร ฯ

◙

การมีครอบครัวตองมีใหยาก ดูแลวดูอีก ตางคนตางมา มีเวรกรรมผูกพันกันมา

ชาตินี้จึงตองมาเจอกัน ฯ

◙

เราเปนพอเปนแม มีลูกก็อาศัยไดเพียงชั่วคราว แตบางครั้งก็ไมชวย

ลูก

ประเภทนี้มีมากมาย จะไปพึ่งลูกที่ไหนเลา แลเหลียวก็เปลี่ยวกาย เขาก็แยกไป
มีครอบครัวของเขา จะมาชวยเราอยางไรเลา... ลูกชาย มีเมีย เมียก็เปนแมตัว
ไป ลูกสาว มีผัว ผัวก็เปนพอตัวไป เราก็เปนแมเลี้ยงพอเลี้ยง นึกเสีย
วา เลี้ยงลูกเอาบุญ ใหเขาเปนหลักเปนฐานเทานี้ก็พอแลว อยาเลี้ยงลูกเอาคุณ
จะเสียใจภายหลัง ฯ

พอเปรียบเปนรั้วบาน ใหความแนนหนา ไมใหใครมา
รังแกลูกได แมเปรียบเปนอาคาร มั่นคงในจิตใจ ลูกทุกคนเปน
เฟอรนิเจอรประดับบาน
◙

ทานทั้งหลาย
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๑๘

พาลูกเขาวัดตอนเปนหนุมเปนสาว

จะมองเห็นพระเปนตุกตา ตองพา

มาตั้งแตเด็ก ๆ จะไดเรียบรอย ฯ

◙

ลูกนําพอแมมาเขาวัด

เปนอภิชาตบุตร พอแมไมมีทาน ใหพอแมบําเพ็ญ

ทาน พอแมไมมีศีล ใหพอแมบําเพ็ญศีล พอแมไมมีภาวนา ใหพอแมมาสวดมนตไหว
พระปฏิบัตธิ รรม ฯ

พี่นองตองรักใครปรองดองกันไว พี่รักนอง นองรักพี่ สรางความ
ดีใหพอแม พี่ชายคนโตเปรียบเหมือนพอ พี่สาวคนโตเปรียบเหมือนแม อยา
ทะเลาะกัน บานไหนทะเลาะกันบานนั้น อัปมงคล ฯ

◙

กัน

อยูที่

แม

แก

อยูที่

พอ

กอ

อยูที่

ลูก

ปลูก

อยูที่

ครู

ความรู อยูที่ ศิษย
เปนมิตรกัน ฯ
รัก วัวตอง
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ผูก
๑๙

รัก ลูก

ตอง

ตี

รัก มี

ตอง

คา

รัก หนา

ตอง

คิด

รัก มิตร

ตอง

เตือนกัน ฯ

ลูกปฏิบัติกรรมฐาน อุทิศใหพอแม พอแมจะอายุยืน ... อารมณดี

อยาโมโห อยาดา อยาฆาสัตว อยาโกรธ อยาอิจฉา อยาริษยา จะ
ทําใหอายุยืน ผิวพรรณผองใส สุขภาพดี... คนบาป คนโมโห อายุ ๖๐ จะขาดสติ
จะขี้หลงขี้ลืม ฯ

◙

ถาจะขึ้นบานใหม ใหขึ้นวันพฤหัสบดี ซื้อผาใหมใหพอแมสวมใส ไมมพี อ

ไมมีแม ก็เชิญ ปู ยา ตา ยาย ก็ไดแลว เชิญทานมานั่งบนผาขาวที่เราปูเตรียมไวใหนั่ง
ตัวเราก็ไหวพระสวดมนต เสร็จแลวเราก็กราบทาน ขอพรจากทาน จําไว พอแมใหพร
ลูกรับรองรวยทุกคน แลวใหทานเจิมบานให ไมจําเปนตองไป นิมนตพระมาทํา
พิธีเสมอไป ฯ

◙

ลูกตองการอะไร เด็กตองการอะไร.... พอแมที่เคารพโปรดทราบ
๑. ลูกตองการความรัก โปรดใหความรักความอบอุนกับลูก อยาทิ้งลูก
พอแมรักลูกเทากัน แตหวงใยลูกไมเทากัน
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๒๐

๒. ลูกตองการความรู ทําไมลูกตองซน คนโนนคนนี่ จับโนนแตก นาจะ
เขาใจลูกวา ลูกตองการความรู อยากจะรู โปรดเมตตากับลูก สอนลูกดี ๆ
พูดใหเพราะ ๆ อยาตีลูก ถาถวยแตกซื้อใหมได แตอยากเจริญพรถามวา ลูก
แตกไปซื้อไดที่ไหน
๓. ลูกตองการอิสระเสรีไมชอบบังคับ เด็กมันตองดุกดิก เด็กนั่งเฉย
ๆ ไมได อยาบังคับลูกเกินไป ฯ

◙

รักลูกใหเหมือนปลูกตนโพธิ์
เมื่อใหญเมื่อโตจะ ไดอาศัย
ถึงคราวเจ็บจะ ไดฝากไข
ถึงคราวตายจะ ไดฝากผี
เวลาดีเอา ไวใชสอยบางประไรมี

รักลูกเหมือนปลูกตนตาล
โตไปจะ ไมมีหลักฐาน ฯ

ใหโตดวยวิชาการ ใหมีหลักฐาน
มีงานทํา มีคูครองขอใหเปนทองแผนเดียวกัน อยาใหโตดวยขาวสุก หา
ความสนุกในสังคม ฯ

◙

เลี้ยงลูกใหโต ปลูกตนโพธิ์ใหไดรม
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ถาเปนเด็ก ขี้เกียจ ขี้โกหก

ขี้ขโมย ตองตี
ถาเปนผูใหญ ขี้เหลา

เลนการพนัน ตองหางไกล ฯ
ถามีลูกสาวกับลูกชายนี่ โยมจะ
เอาใจใสใครมาก โยมจงเอาใจใสลูกสาว ใหเชี่ยวชาญชํานาญกวา ลูกชาย
เพราะถาไมมีวิชาความรู ไมเชี่ยวชาญเคหะศาสตร ไมเขาใจแมบานการเรือน ไปได
สามี เขาก็จะแผลงฤทธิ์เอา ฯ
◙

มาถึงตอนนี้ ขอฝากญาติโยมเลยนะ

◙

อยา สอนลูก ขณะกําลัง ทานขาว
อยา สอนลูก ขณะ กําลัง อานหนังสือ ทําการบาน
อยา สอนลูก ขณะ ที่ลูกกําลังจะ นอน
จง สอนลูก หลังจากลูกสวดมนตไหวพระเสร็จแลว ฯ

พอแมตักเตือนตองนิ่ง ตองดุษณีภาพ ตอง
รับฟง ตองยอมรับดวยความจํานนและเหตุผลในตน คนโบราณได

◙

คนโบราณสอนไววา
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สรางความดีใหกับลูก สรางความถูกใหกับหลาน ลงทุนสรางความดี
อนทนตอความลําบากไดทุกประการ ผิดกับคนในสมัยนี้ สรางความชั่วไวในใจ กิน
สบาย นอนสบาย นอนตื่นสาย หนายหากิน หมิ่นเงินนอย นั่งคอยวาสนาใหมาหาเอง

ไมเหมือนคนโบราณ ที่เขาตองวิ่งไปหาวาสนา คือ ทํา มือสอง
เทาสอง สมองหนึ่ง เปนที่พึ่ง ฯ
◙

อยาเถียงพอแม ไมเถียงครูอาจารย ไมเถียงผูใหญ ตอง

ดุษณีภาพ นิ่งไวดวยความเคารพ ถึงทานจะผิดถูกประการใด ทานเปนรัตตัญู รู
กาลเวลากวา

ทานพูดไมถกู สําหรับเรา แตถูกสําหรับทานนะ พอแม

เกิดมากอน อยาเถียงนะ เปนบาป ฯ

คุณหนู หมั่นจด หมั่นจํา หมั่นจํา หมั่นจด สิ่งใดงาม อยาไดงด คุณหนู
หมั่นจด หมั่นจํา เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง เรียนใหรู ดูใหจํา
ทําใหจริง ฯ
◙

◙

เมื่อหลวงพอบวชไดหนึ่งพรรษา และ คิดจะสึก มีความรูสึกงวงเหงาหาวนอน

ไดยินเสียงประหลาดดังขึ้นวา “...นะโมยังไมได ไดนะโมแลว
คอยสึก...” อาตมาก็มาแปลไดในตอนหลัง ออ เพลง นะโมแปลใหเด็กฟง
งาย ๆ ก็แปลวา ออนนอม ถอมตน ปากก็หวาน ตัวก็ออน มือก็

และ
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ออน นอบนอมกตัญู เชิดชูระเบียบ เพียบดวยวินัย ตั้งใจศึกษา
นํามาพนทุกข เปนสุขอนันต เปนหลักฐานสําคัญ ฯ
◙

สามรู สามดี หามีปญญา เอาไปสอนลูกหลาน
๑. รูไวใชวา ใสบาแบกหาม
๒. รู อะไรไมสู รูวิชา
๓. รู รักษาตัวรอด เปนยอดดี
๑. ดี ที่เปนที่ปรารถนาของทุกคน
๒. ดี ที่เปนที่สนใจของทุกคน
๓. ดี ที่ละชั่วได
(ทานมาสรางบุญ ตองละบาป มาสรางความดี ตองละความชั่ว จึงจะเปนที่
ปรารถนาของทุกคน เปนที่สนใจของทุกคน เรียกวา ความดี)
๑. ภูมิ รู
๒. ภูมิ ธรรม
๓. ภูมิ ฐาน
๔. ภูมิ ปญญา
๕. ภูมิ ปจจุบนั
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(อดีตอยารื้อฟน เรื่องของคนอื่นอยาคิด กิจที่ชอบทําใหเสร็จ อยาเดี๋ยว นี่ภูมิ
ปจจุบัน) ฯ

◙

บอกลูกหลานไวดวยวา อยากมีปญญาดีมั๊ย

ขัดสวม รับรองปญญาดี

ทุกคน ไมใชเรือ่ งโกหก อาตมาไปซื้อบานประตูหนาตางจากกําแพงเพชร ไป
เจอเด็กคนหนึ่ง เจาของรานบอกหลวงพอวา หลานคนนี้หัวไมเอาไหนเลย สอบตกอยู
เรื่อย อยากจะเรียนหนังสือเกง ทําอยางไรจะมีปญญา หลวงพอก็บอกใหมาบวชเณร
ที่นี่ (ปจจุบันที่วัดไมรับบวชเณร) พอบวชแลว บอกเณรขัดสวม ขัดไปขัดมาก็รักความ
สะอาด

อยูมาไดหนอยสึกแลวไปเรียนหนังสือตอ

เรียนไปเรียนมากลายเปนผู

พิพากษา ไปสอบไดทหี่ นึ่งเลย นี่ขัดสวม ฯ

◙

นานมาแลว คนเปนขี้ทูดแตไมรูมากอน มาบวชที่วดั อัมพวัน อยูตอมาก็มี

อาการกําเริบจึงขอใหหลวงพอชวย และปรารภสึกออกไปแลวอยากไดเมียสวย หลวง
พอแนะนําดังนี้

๑. สวดพาหุงมหากาฯ
๒.ทํากรรมฐาน
๓.ขัดสวมวัด
สองสามเดือนผานไป ขี้ทูดหาย เล็บงอกเปนปกติ หนาตาเกลี้ยงเกลา ลาสึกไป
เรียนจนจบรามคําแหง
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ตอปริญญาโทจุฬา

และพบภรรยาลูกสาวเจาของ
๒๕

เหมือง (สวย รวย ตามที่ขอกับหลวงพอไว) ปจจุบันเปนรองศาสตราจารย ไป
อยูอเมริกา ฯ

◙

พระพุทธเจาสอนวา “คนเราจะรักกัน ตองกินขาวหมอเดียวกัน อยูบาน

เดียวกัน จึงจะรักกัน” พอไปทาง แมไปทาง พอแม สรางปมดวยไวกับลูก ฯ

◙

ขอฝากขอคิดไวสอนลูกหลาน บานใด อยากจน จะมีขี้ ๓ กอง คือ

๑. ขี้เมา
๒.ขี้เลน
๓. ขี้เกียจ
อยากรวยเปนเศรษฐี เอาขี้สามกองทิ้งใหหมด ขอสําคัญ
รวยเงินรวยทองเปนเศรษฐีแลว ขอใหเปนคนรวยน้ําใจดวย จะเปนที่

ถา

ชื่นชมรักใครของทุกคน ฯ

◙

ถาไป เรียนตอตางประเทศ หลวงพอขอฝากไว
๑. ใหพักอยูคนเดียว ไมเชนนั้นจะชวนกันเที่ยว ดูหนังสือก็ดูคนเดียว จะ
ไดไมคุยกัน
๒. สวดมนต เพื่อใหมีสมาธิ
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๓. ปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อใหมีสติ

คิดถึงพอ คิดถึงแมไว จะไดมี
กําลังใจ แลวหลวงพอจะแผเมตตาชวย ขอใหปฏิบัติตาม รับรอง
จบทุกคน ฯ

◙

เสียงแมกับเสียงพอ เหมือนระฆังที่สอนเรามา

เสียงอะไรจะไพเราะเทา

เสียงพอแมไมมแี ลว เสียงอะไรเลา จะเสียงดังเทาระฆัง เสียงแมที่สอนลูกรักให
ดี ใหมีปญญา ใหลูกมีวิชาความรู ฯ

สนองพระเดชพระคุณบิดามารดาไมยาก
มากไดไหม อยาใหพอแมผิดหวัง ฯ

สรางความดีให

๓.๒ สามีภรรยา
สามีภรรยา ถาปรองดองกัน ไมทะเลาะกัน รับรองรวยทุก
ราย ฯ
◙

สามีภรรยา ถาทะเลาะเบาะแวงกัน ไมใหเกียรติกัน ชอบดูถูกกัน ดาทอกัน

ทํากรรมฐานไมขึ้น ตองขออโหสิกรรมกอน ฯ
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๒๗

ที่ทะเลาะกันเพราะ พูด
รายตอกัน สามีภรรยา ทะเลาะกันเพราะ ขาดสติ ตองอดทนอด
กลั้น ดาก็ไมดาตอบ ไมโตตอบ นี่รูจริง ฯ
◙

พูดดีเขาใจงาย พูดรายเขาใจยาก สามีภรรยา

◙

ผัวกินเหลา เจาชู อยาไปสนใจ

เราจะไปตามผัวคนชั่วมาทําไม ดูลูก

สวดมนต เจริญกรรมฐาน แผเมตตาใหผัวคนดีคนเดิมกลับมาดีกวา ฯ

คนที่จะอยูรวมสมัครสมานรักใครกัน ตองรูใจกัน ตองเห็นใจ
กัน ตองเขาใจกัน สรางแตความดีตอกัน หนักนิดเบาหนอย ตองใหอภัยกัน
ตองใหเกียรติซึ่งกันและกัน ตองยกยองซึ่งกันและกัน ฯ

◙

◙

สามีภรรยาเหมือนมิตร

ญาติ...

สามีภรรยาตองเปนญาติกัน เขยสะใภ ไมใช

สมีภรรยาตองเปนคนเดียวกัน

หนึ่งบวกหนึ่งตองเปนหนึ่ง

มีอะไรตอง

ชวยเหลือกันได ตองอาศัยกันได... แตเขยสะใภ ไมใชญาตินะ ตอนไหนทาน
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรูไหม

เขยสะใภไมใชญาติ ตอนที่แยก ตอนที่

แตกกัน ฯ
◙

สามีภรรยา หากจําเปนจะตองหยารางกัน อยาทิ้งลูก ฯ
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๒๘

◙

สามีภรรยาที่จะแตงงานกัน เขาตองดูอยางนี้ Spec. เดียวกันไหม มีภูมิรู

เทากันไหม มีภูมธิ รรมไหม มีภูมิฐานไหม แลวก็ใชหลักศาสนาเลือกดวย ๖ ประการ
๑. รูปสวย สวยนอก สวยใน สวยชีวิตจิตใจ สวยทั้งน้ําใจ
๒. รวยทรัพย ทรัพยตัวนี้หมายถึง อริยทรัพย อีกทั้งทรัพยภายนอกครบไหม
๓. นับวิชา คนที่จะแตงงานมีความรูไหม เขามีความรูเสมอหนากับเรา นี่นับ
วิชา
๔. มีมารยาท ตองมีมารยาทรอยเปอรเซ็นต
๕. ชาติผูดี แบบแผนดีไหม
๖. มีศีลธรรม มีศีลธรรมไหม

◙

ขอเจริญพรพี่นองทั้งหลาย พระพุทธเจาสอนชัดเจน เลือกคูใหดูดวยตนเอง

ไมใชไปหาหมอดู ดูใหพอแมที่เคารพ อยาเอาแตใจของพอแมนะ ลูกเขาชอบใจ
กัน เขาถูกใจกัน อยาไปขัดคอเขานะ... ปลูกเรือนตองตามใจผูอยู ปลูกอูตองตามใจผู
นอน ใชหรือไม ขอฝากไวดวย ฯ

◙

ดูคนใหดูหนา ดูผาใหดูเนื้อ ดูเสื่อตองดูลาย ดูชายตองดูพอ จะไดไมยอทอใจ ดู

โยมผูหญิงบาง ดูชางใหดูที่หาง ดูนางใหดูแม ดูแน ๆ ตองดูถึงปูยาตายาย เขาดูกัน
อยางนี้ ฯ
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๒๙

◙

เรือนนอก คือ สะอาด
เรือนใน คือ บานเรียบรอย
ในเรือน คือ อารมณดี

◙

แมบานการเรียน ตองรู เรือน ๓ น้ํา ๔
๑. เรือนผม
๒.เรือนนอน
๓. เรือนครัว (ตองสะอาดเรียบรอย)
๑. น้ําใชรอบบาน
๒.น้ํารับประทาน
๓.น้ําลางหนา
๔. น้ําใจ (ตองเต็มเปยม) ฯ

◙

ลูกสะใภโปรดทราบ ทําขนมใสไสใหแมผัวกิน คือ เอาใจแมผัว

ตามใจแมผัว หาสิ่งของถูกใจใหแมผัว คือ รูใจ

กินเปนสุข นอนเปนสุข นั่งเปนสุข คือ กินที่หลัง นอนที่หลัง
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๓๐

อยาไปนั่งขวางทาง ขวางหู ขวางตา คือ ทํางานใหเสร็จ
สามีภรรยา สวดมนตไหวพระ คนดีมีปญญาจะมาเกิด และ
การสอนลูกตั้งแตอยูในทอง คือ คุณแมตองสวดมนต ฯ

◙

◙

บานไหนสะอาด นักปราชญมาเกิด บานไหนสกปรก สัตวนรกมาเกิด เถียงพอ

เถียงแมไมพัก ฯ

◙

ปลูกบาน ครอมตอ ยังไมรายเทา มีตอ ในบาน ฯ (พวกตอแหลตายไปแลว นํา

กะโหลกมาตักน้ําลางเทา ยังทําใหคนทะเลาะกันเลย ถาคนจีนเขาจะสอนวา คน
ตอแหลตายแลวเอาไปฝง มันยังยุใหหนอนทะเลาะกัน : ผูรวบรวม)

๓.๓ เตือนตนเอง
เงินทองคืออสรพิษ ไมใชของเรา อยาเอาไป ถาเอาไป จะตองเปนพิษ
เปนภัยแนนอน และถาไดมาโดยไมชอบธรรม มันจะทํารายทีหลัง ฯ
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๓๑

ถาทรัพยเราบริสุทธิ์ หามาไดโดยบริสุทธิ์ใจ ไมคอ ยหนี
หรอก ถาไดมารอน เงินรอนมันก็รอนไป ไดมาไมอยูบานใจไมดี เพราะฉะนั้น เงิน
ไมบริสุทธิ์ อยาเอามาไวในบาน ฯ
◙

◙

คนไมทํางาน ไมมีกิจกรรมที่ดี

ก็เปนหนี้ตัวเอง ตอไป... เราใช หนี้ตัวเอง

ดวยการทํางานใหแกตัวเอง ทํางานดวยการเรียนหนังสือ ทํางานสรางหลักฐานขึ้นมา
อยางนี้ใชหนี้ตัวเอง เกิดมาอยาใหเสียชาติเกิด

พยายามสรางความดี เปน

การใชหนี้ตัวเอง มีความหมายอยางนี้ ฯ
◙

ปญญา ติดมากับตัว ความรูอยูในตํารา ใครสนใจ ศักษาเอาเอง ฯ
มีเงินใหเขากู ความรู อยูในตํารา เวลาจะใชลําบาก ฯ

นกไมมีขน คนไมมีความรู ขึ้นที่สูงไมได ... คนไรวิชาความรู
ไปไหน ก็เกอเขิน ฯ
◙

◙

มหานิยม

อยูที่

ความรู

เสนห

อยูที่

คุณธรรม
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๓๒

สวย
◙

อยูที่

คนชอบ ฯ

อยาเอา เงินตามเงิน (เลนการพนัน เลนหุน เลนหวย ซื้อล็อตเตอรี่) ใหเอา

งานตามเงิน (งานเดินเงินตาม) เอาเงิน ตามเงิน ...เจง ฯ

จงพอใจในชีวิตของตนเอง
ชีวิตของผูอื่น ฯ
◙

โดยมิตองไปเปรียบเทียบกับ

◙

อยาเปนทุกขในสิ่งที่เสียไป จงพอใจในสิ่งที่มีอยู ฯ

◙

ความเจริญทางวัตถุ ยั่วยุ ใหคนลืมตน ฯ

◙

เสรีภาพ คือ ชนะใจตนเอง ฯ

◙

คนที่จะดีได ตองฝนใจได ถาฝนใจไมได รับรองเอาดีไมได ไปเกิดอยูที่

ไหน ก็เอาดีไมได จะไปบวชเปนพระ เปนชี ก็เอาดีไมได ฯ
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๓๓

คนโบราณทานมีคติดี เวลาไปไหนมาไหนตอง นิ่งได ทนได รอได
ชาได ดีได ฯ

◙

เราเลือกเกิด เลือกตาย ไมได แต เลือกเปน อะไรก็ได เลือกสราง
ความดีได ฯ
◙

◙

คนมามืดไปมืด (ชีวิตมาอับไปอับ) จนแลวยังไมพอ ซ้ํามีขี้เกียจ เปน

สันดาน เห็นความเกียจครานเปนเครื่องอยูสบาย เอาความมักงายเปนอารมณ ยึด
ออนแอเปนจุดหมาย เบื่อหนายการงานเปนกําลัง ไมคดิ ตั้งตัวใหเปนหลัก หนักไมเอา
เบาสลัด จะทํางานอะไรมักอางวา หนาว รอน หิว กระหาย เชา สาย บาย เย็น ปวดหัว
มัวตา เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ดีแตขยันแกตัวเปนที่หนึ่ง งานประจําของเขาก็คือ งานกิน
งานนอน งานรบกวนเพื่อนบาน ทนแบกความจนไวบนไหลไปจนวันตาย ฯ

◙

อยาเห็นแกตัว อยากลัวลําบาก

ความยากจะไมเกิด ถาเห็นแกตัว กลัว

ลําบาก ความยากจะเกิด ฯ

◙

เชื่อใจเรา ขณะ

มีโทสะ ขณะ มีโมหะ ขณะ มีโลภะ นี่เชื่อใจเราอยางนี้

รายที่สุด ฯ
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๓๔

◙

คบพาล

ไดผิด

คบบัณฑิต

ไดผล

คบคนชั่ว

พาตัวใหอับจน

คบคนดี

ใหผลจนวันตาย

เมาเพศ

หมดคา

เมาสุรา

หมดความสําคัญ

เมาการพนัน

หมดตัว

เมาเพื่อนชั่ว

หมดดี ฯ

◙

พูดดี เขาใจงาย พูดราย เขาใจยาก ฯ

◙

ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกไดดังใจจง ฯ

◙

เขารายมา

อยารายตอบ

เขาไมดีมา

จงใชความดีเขาแกไข

คนตระหนี่

ใหของที่ตองใจ
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๓๕

คนพูดเหลวไหล

เอาความจริงใจ เขาไปสนทนา ฯ

ยิ่งเกลียด ยิ่งเขาใกล ยิ่งรัก ยิ่งออกหางไกล แกโดย แผเมตตา
ใหเกลียดออกไป รักจะไดเขามาแทนที่ สรางความดีกันตอไป ฯ
◙

อยาไปเกลียดใคร อยาไปผูดพยาบาทใคร จําไวเลย แผ
เมตตาอยางเดียว กลับรายกลายดี ฯ

◙

◙

รัก ก็ อยารักใหหมด เผื่อไวเกลียดกันบาง
เกลียด ก็ อยาเกลียดกันหมด เผื่อไวรักกันบาง เดี๋ยวจะมองหนากัน

ไมติด ฯ

ออกชื่อศัตรูใหเปนมิตร
ใหได ถาเปนศัตรูคูปรปกษแลว ตองออกชื่อไว ถาทานทําไมได ทานจะแผ
เมตตาไมออก จะคิดอาฆาตเคียดแคน ผูกพยาบาท จะมีเวรกรรมตอไป
ถึงชาติหนา ฯ

◙

ขอทานนักกรรมฐานทุกทาน โปรดแผเมตตา
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๓๖

◙

โกรธทําไม เสียสมองเปลา ๆ ทะเลาะทําไม เสียเวลาเปลา

ๆฯ
◙

ความอดทน เปนคุณสมบัติของ นักตอสู
ความรู เปนคุณสมบัติของ นักปราชญ
ความสามารถ เปนคุณสมบัติของ นักประกอบกิจ
ความมีระเบียบทุกชนิด เปนคุณสมบัติของ ผูดี

◙

แขงเรือ แขงพาย แขงได แขงบุญแขงวาสนาไมได แตอยากจะเรียนถามวา

เคยฝกพายเรือหรือเปลา ถาไมเคย จะแขงบุญ
วาสนาไดอยางไรเลา ฯ
พายเรือเปนมั้ย

◙

ถาทานผูใด เจริญวิปสสนากรรมฐาน จิตมั่นคง จะไมงอ ใคร เราตองชวยตัวเอง

ได ทําใจได เราจะไมเสียใจ ไมนอยใจตอบุคคลใด ความเสียใจ

นอยใจ เปน

เมืองอบาย เปนเมืองนรกหมกไหมตัวเราเอง ฯ
◙

กฎหมาย ตองลงมือทําจึงจะมีผล ถูกผิด แตกฎแหงกรรม เพียงแคคิด

เทานั้น ก็เปนผลแลว ฯ
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๓๗

อยากอายุยืน อยาฆาสัตวตดั ชีวิต อยาบังอาจกับพอแม ให หมั่นสวด
มนต ทํากรรมฐาน เขาไว จะตออายุตัวเองได ฯ

◙

◙

ของจริงอยูในตัวทาน ที่จริงไมชอบ ไปชอบที่ไมจริง ที่ไดไมเอา ไปเอาที่

ไมได ฯ

อดีต คือความฝน ปจจุบัน คือความจริง
อนาคต ไมแนนอน อยาจับใหมั่นคั้นใหตาย ผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต ปจจุบัน
เทานั้น ที่เราจะแกไขได ไมมใี ครสรางความเดือดรอนใหแกเรา
ได นอกจากตัวเราเอง ฯ
◙

ความกังวลใจ คือ ศัตรูของชีวิต

เขาดาเรา อยาเอาหูไปรับ เดี๋ยวก็กลับไปหาเขาเอง
กําหนดใหได หูกับปากเขาอยูใกลกัน แตหูเราอยูไกลปากเขา
เรื่องอะไรเอา หูเราไปรับ ... เราขวางลูกบอลไปที่ผนัง ลูกบอลก็จะ
เดงมาหาเรา เราฉายไฟฉาย ไปที่กระจก ไฟก็จะสะทอนมาที่เรา ฯ
◙

เสียงหนอ
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๓๘

◙

ขอใหธัมมะในตอนนี้วา

ถาวันไหนมีใครมาดาอาตมา อาตมาได

บุญมาก ไดกําไรเยอะ จะไมฟงเสียงคําดา แตจะฟงเสียงเหตุผลวาเราเปนจริง
ตามที่ดาไหม ถาไมจริง คําดานัน้ ไปหาเขา ถาเปนดังคําดา เราก็แกตัวเสียใหม ทําดี
ใหรุงเรืองเจริญตอไป ไมหวั่นไหว ตั้งสติสัมปชัญญะไว ฯ

คําดาอยาไปรับมาไวใน
สมอง ใหมันฝอ คําดานั้นจะกลับไปหาเขาเอง เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ที่หู

◙

หูไดยินเสียง ตั้งสติไวที่หู เขาดาเรา ตั้งสติไว

นี่ ฯ

◙

คนดาเราเปนบาป เราโดนดาเปนบุญ เราอยาไปโกรธตอบ คนโกรธ

ตอบ เปนบาปมากกวาคนดา คนดาบาป ๕๐% เราโกรธแลวดาตอบ เราบาป ๑๐๐%
นี่แหละบุญทางกายอยางนี้ ฯ

◙

ยกตัวอยางบุญอยูที่กายใหโยมฟง

“เสียงหนอ” เขาดาเรา นินทาเรา

นั่นแหละเขาบาปแลว ถาตัดตอนรูปนาม ขันธ ๕ เปนอารมณได เขาก็ตัดตอน
จากเราไป เขาดาเรา ก็คือ ดาเขานั่นเอง เขาก็เปนบาปคนเดียว เดือดรอน
มาก ใจเศราหมองที่ดาเรา เราทําใจได เราทําจิตใจดี มีปญญา เราก็ได
บุญที่รับฟง คําดาได เราไดบุญที่ปลงตกแลว เสียงกับหู คนละอัน บาป
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๓๙

กับบุญคนละอัน แลวเขาเอาบาปไป

เราเอาบุญไว คือ ความสุขจากการ

ทําใจได ฯ
◙

เห็นหนอ ปากบุยดาเรา แสดงทาทางไมพอใจเรา แลวเห็นหนอ

ปญญา

เกิด ออ เขาบาปแลว เราเกิดโมโหที่เขาทําทาทางกับเรา เราก็ตองบาป ๑๐๐%
สวนเขาที่ทํากับเรา เขาบาป ๕๐% นี่แหละญาติโยมไมเขาใจมาก จําใจไมไดเชียวหรือ

วาคนโนน นอยเนื้อต่ําใจคนนี้ อะไรอยางนี้ เรียกวาทําใจไมได คนไหน
ทําใจไมได ก็ไปนรก ทุกขติง ปาฏิกังขา แนนอนที่สุด... โจมตีคนโนน
โจมตีคนนี้ คนโดนโจมตีนั่นแหละไดบุญ สวนคนไปตีเขานั่นแหละ ไดบาป
คนที่โดนตี ไดบุญ ถาทําใจได ฯ
◙

ไมตองนินทาใคร ไอกูวามึง มึงวากู นั่นพวกบาป

ทําใจไมไดเปนพวก

บาป ฯ
◙

อยาไปวาคนโนนคนนี้เขา เราไมเคยวาใครแลว

เขาดีแคนั้น ธาตุสังกะสี

เอาดีไมได ไปวาเขาทําไม ฯ
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๔๐

◙

หมามันกัดแลว อยาไปทะเลาะกับหมา หมามันกัด เราตองรักษา

แผลหมากัดแลว อยาไปตีหมา อยาทะเลาะกับหมา เรารูแผลแลว เราตองแกที่แผล
ตองรักษาแผล ฯ

◙

ยอมเสียเปรียบเขา ดีกวา เอารัดเอาเปรียบเขา เราก็จะอยูรอด ฯ

◙

ไปไหน ตาดู

หูฟง ปากนิ่ง เพราะ ตา หู เปนครูใหญ ปาก เปนครูนอย
ตาไว หูไว แตอยา ปากไว คนมีปญญาฟงมากกวาพูด ฯ

◙

ไปไหน ปากอยาไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยารื้อฟน เรื่องคนอื่นอยาคิด กิจที่ชอบ

ทําใหเสร็จไป ...

เรือ่ งของคนอื่นเอามาคิดทําไม คิดเรื่องของตัวเอง

ดีกวา วันนี้จะทําอะไรกัน จะตองทําอะไรใหเสร็จบาง วันพรุงนี้ เดือนหนา จะอยูถึง
หรือเปลา จะไปรําพึงรําพันใหเสียสมอง ใหจิตตกทําไมเลา เดี๋ยวพระอาทิตย ก็เลี้ยว
ลัดอัสดงหมอไป ๑ วัน แลวทานจะไดอะไรหรือ ฯ

◙

ขันติความอดทน

หลวงพอทน หลวงพอนิ่ง หลวงพอนิ่ง หลวง

พอทน ไปไหน หูฟง ปากนิ่ง ตีนรีบวิ่ง มือทําแตความดี ฯ
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อยาเอากิเลสของคนอื่นมาใสตัว รูความชั่วของคนอื่น แลวมา
ใสสมอง วุนวายตัวเองเปลา ๆ ฯ
◙

พูดไป ขัดใจ เขา คําเรา เบาราคา ทําใด ขัด นัยนตา ลด
ราคางานเราเอง ฯ

◙

◙

เวลาใด ทําใจใหผองแผว เหมือน ไดแกวมีคาชูราศี เวลาใด ทําใจ

ใหราคี เหมือน มณีแตกหมดลดราคา
อันความสุขทางใจ นั้นหายาก คนสวนมาก ไมชอบแสวงหา หวังแต
สุข เพื่อสนุกเพียงหูตา มันจะพาชักจูงใหยุงใจ ฯ
เขาโกงเรานะดีแลว เราอยาไปโกงเขา โกงคนอื่นเขาไปแต อยา
โกงตัวเองไดไหม ในเมื่อโกงตัวเองไมไดแลว หันมุมกลับ จะซือ่ สัตยสุจริต
เปนนิจขยัน ประหยัดใหมั่น หันหลังใหอบาย... มีใหเขาลักเราไป ดีกวาเรา
ไปลักเขามา นี่ซิเครดิต ...คนที่มีเครดิตคือ คนที่มีคุณธรรม
คุณธรรมไดแก กุศล พูดจริง ทําจริง ฯ
◙
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๔๒

◙

อยากรวย อยากสวย อยากดี อยากมี ไมอยากจน แตทุกคนไมอยากทํา อยูเฉย

ๆ ใหมันลอยมาเองหรือ ฯ

◙

ถาใครเขาขอยืมเงินเราไปแลว ไมใชคืน หรือถูกโกง

ไมตองไปทวง ไม

ตองสนใจ ทําใจใหเปนปกติ ทําใจใหงอก คิดเสียวา ทําบุญ ใชหนี้เกาไป ฯ
◙

ยากดีมีจน

อยาเปนคนเสียสัจจะ ทําอะไรทําจริง อยาเอาคําพูดไปทิ้ง

อยาจนน้ําใจ ฯ

โกหกคนอื่น ยังไมรายเทาโกหกตนเอง ... อยาโกหกตัวเอง พูดแลว
ตองทํา ฯ

◙

เชา แผเมตตาใหสรรพสัตว
กอนนอน แผเมตตาใหสรรพสัตว
ตื่น ก็เปนสุข หลับ ก็เปนสุข

◙

สวดมนต เปนยาทา วิปสสนา เปนยากิน ทั้งกินทั้งทา ทานจะมี

ความสุขสบายมากมายหลายประการ มีความสุข ถึงลูกถึงหลานของทานทั้งหลาย จะ
ทํากิจการอะไรก็สําเร็จ เสร็จทันเวลา ฯ
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สวดมนตเปนนิจ อธิษฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรม กอน
คอย แผเมตตา ฯ
◙

สวดมนตตองสวดทุกวัน มักจะตองมีซักวันที่จิตเราเปนสมาธิ คิดดีกับ
คนอื่น ไมคิดโกรธเกลียดใคร นั่น เปนการอโหสิกรรมไปในตัว แลวการแผ
เมตตาจะไดผล แตถายังคิดไมดีกับเขาอยู แผไปก็ไมไดผล ดังนั้นจึงตองสวดทุก
วัน ฯ
◙

◙

ตีสี่ เปนเวลาที่สมองวาง เหมาะที่จะสวดมนตไหวพระ แผเมตตา

ทานที่เปนนักเรียนนักศึกษา ควรลุกขึ้นมาอานหนังสือ จะจําไดแมน ฯ

◙

เงิน ซื้อ เตียงนอนได

แต ซื้อ การหลับเปนสุขไมได

เงิน ซื้อ กระดาษปากกาได

แต ซื้อ ความเปนกวีไมได

เงิน ซื้อ อาหารดี ๆ ได

แต ซื้อ ความอยากรับประทานไมได

เงิน ซื้อ ความประจบสอพลอได แต ซื้อ ความเปนจริงไมได
เงิน ซื้อ การตามใจได
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แต ซื้อ ความจงรักภักดีไมได

๔๔

เงิน ซื้อ เพชรนิลจินดาได

แต ซื้อ ความงามไมได

เงิน ซื้อ ความสนุกชั่วครูได

แตซื้อ ความสุขไมได (เงินซื้อความสุข

ไมได แตซอื้ ความสะดวกได)
เงิน ซื้อ เพื่อรวมเดินทางได

แต ซื้อ เพื่อนแทไมได

เงิน ซื้อ อํานาจราชศักดิ์ได

แต ซื้อ ปญญาไมได

เงิน ซื้อ อาวุธยุทธภัณฑได

แต ซื้อ สันติภาพไมได

เงิน ซื้อ เมียที่สวยได

แต ซื้อ แมที่ดีของลูกไมได

เงินจะสําคัญเมื่อจําเปนตองใชเทานั้น ฯ
จริงอยูที่ผี (เกิดมาตองตายทุกคน) ดีอยูที่ละ (ทําความดีตองละความ
ชั่ว) เปนพระอยูที่จริง (หนึ่งอยาเปนสอง)
◙

พระพุทธเจาสอนใหคนขยันหมั่นเพียร บางคนชอบแตพักผอน
อยาลืมวา มีดยิ่งลับยิ่งคม สมองยิ่งใชยิ่งคลอง สวนการพักนั้น ยิ่งพักจะ
ยิ่งทําใหปญญาทึบ คนยิ่ง ทํางาน ยิ่งจะอายุยืน งานที่ทําจะยิ่งใชวยให
สติปญญาแตกฉาน หลักที่ควรจําคือ ขยันเอาการงานสะอาด ฉลาด
รอบคอบ ชอบระวัง ตั้งใจตรง ทรงศีลธรรม นําทางใหถูก ปลูก

◙
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๔๕

สติ ดําริชอบ ถาทําไดทั้งเกาขอนี้ จะกาวไปสูความเจริญ จะประสบความสําเร็จ
จะไดงานไดการเปนกําไรของชีวิต ฯ

◙

คนดื้อ

อยา สอน

คนจร

อยา คบ

คนประจบ

อยา รัก

คนทัก

อยา นิ่ง

คนจริง

อยา ลอ

คนมางอ

อยา โกรธ

คนโฉด

อยา เขาใกล

คนตาย

อยา กลัว

คนชั่ว

อยา นําพา ฯ

อยาไป

ขาม คนลม

อยาไป

ขม คนรู

อยาไป

ขู
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คนกลา
๔๖

อยาไป

ทา คนพาล

อยาไป

วาน คนราย

อยาไป

ขาย คนรัก

อยาไป

กัก คนรีบ

อยาไป

บีบ คนบอบ

อยาไป

ชอบ คนชั่ว

อยาไป

ยั่ว คนดี

อยาไป

ตี

คนตาย ฯ

อยาดูถูกขอทาน อยาดูถูกคนจน อยาดูถูกคนไรเหตุผล เขา
สามารถจะดีได ฯ

◙

◙

รูจริง หายาก รูมาก หางาย ฯ
(เขาในลักษณะอานหนังสือมารอยเลม รูหมดแตทําไมได หรือรูพระอภิธรรม

แตปฏิบัติธรรมไมได หรือรูวาเมืองนี้ ประเทศนั้น ประเทศนี้ สวยงาม แตไมเคยไป
หลวงพอจึงใหสติพวกเราวา ปฏิบตั ิธรรม ดีกวา พูดเรื่องธรรม : ผูรวบรวม)
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๔๗

◙

รูจริง ตอง ทํา รูจํา ตอง ทอง รูแจง ตอง คิดกอน ฯ

◙

ไมเรียน หรือจะรู
ไมดู หรือจะเห็น
ไมทํา หรือจะเปน
จะลําเค็ญย่ําแย จนแกตาย ฯ

◙

เรียน

ให

รู

ดู

ให

จํา

ทํา

ให

จริง

เรียนรู ดูจํา ทําจริง...
เรียนไมรู ดูไมจาํ เรียนทําไม ฯ
◙

ตอนตน สูทนทุกข จะไดสุข เมื่อ ตอนปลาย
ตอนตน ชอบสบาย จะไดราย เมื่อ ปลายมือ ฯ
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๔๘

◙

มะตูมแข็งนอก อดทนตอความลําบาก
มะกอกแข็งใน อดทนตอความเจ็บใจ เรียกวา อดทนนอก อดทนใน อดทน

ไวใหได ฯ

◙

อาตมาสอนเด็ก เวลาครูอาจารยสอน ใหสงกระแสจิตทางหนาผาก จุดประสาท

อยูตรงนี้ เพงไปเลยดูที่ครูสอน แมนไมลืม จะไมเสียสมาธิดวยฯ

◙

ทําบุญ ทํางาย สรางบุญ สรางยาก ฯ

◙

เปนลูกหลานวัดอัมพวัน

อยาใจแคบ ไมหวงกินกัน ไมหวงกันใช

คนใจแคบ จนตลอดชาติ ฯ

◙

ของกิน ไมแบงกันกิน มันจะเนา เรื่องเกา ถาไมเลา มันจะลืม ฯ

◙

ขอฝากไว

เอาที่เขาสอนเขา อยาเอาที่เราสอนเขา เขาใจไหม

สมมุติ เชน โยมกินเหลาเลนการพนัน ถาเอาที่อาตมาไปสอนแลว กินเหลาไมดี เขาจะ
ไมใหเราหาแสน หรือ (ตบ) ตองเอาที่เขาสอนเขาแลวเขาจะชอบ อยางถามวา “หลวง
พอครับกินเหลาดีอยางไร” อาตมาก็จะตอบวา “ดีที่โยมชอบ แตไมดีสําหรับอาตมา
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๔๙

อยางเชน ถาอาตมาดืม่ เหลา โยมจะทําบุญไหม” เขาก็จะตอบวา “ไมทําครับ ผมจะไม
ใสบาตรเลย” อาตมาก็บอกตอวา “ถูกตองแลว เพราะอาตมาเปนพระ” อาตมาก็เลย
ใหขอคิดวา โยมจาโยม เมื่อโยมแสดงตนเปนอุบาสกอุบาสิกา รับศีล รับทานการกุศล
แลว โยมจะดื่มเหลาไดไหม จะเลนไพไดไหน ฯ

◙

ทําใหเขาชอบ พูดเขาถึงจะเชื่อ ฯ

เราชวยเขาไดมาก เขาจะรักเรามาก เราชวยเขา
ไดนอย เขาจะรักเรานอย หาโอกาสชวยใครไมได ใครเขาจะรัก
เราหรือ รักตัวเองใหมาก ๆ
◙

คนยุคสมัยนี้

◙

คนอื่น ที่เปนเพื่อน เปนที่รัก หรือ ยอดหัวใจ ก็ยังมีโทษแกตัวเรา รักเราไม

จริงเหมือนบิดามารดา เขาพึ่งเราได เขาจึงมารักเรา ฯ
◙

ผูมีพระคุณจําแนกออกเปน ๔ ไดแก
๑. คน
๒. สัตว
๓. ขาติภูมิ (มาตุภูมิ)
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๔. เครื่องอุปกรณใชสอย

◙

ชวย ตัวเองไมได เลว
ชวย ตัวเองได ยังไมดี (เสมอตัว)
ชวย พอ ชวย แม ได ดี
ชวย สังคมได ดีที่สดุ ฯ

◙

อยามองโลกในแงราย แต ก็อยาหมายโลกในแงดี อยาไวใจทาง

อยาวางใจคน จะจนใจเอง (โดยเฉพาะลูกผูหญิง ตองระมัดระวัง มิฉะนั้นจะพลาดทา
เสียทีไดงาย) ฯ

◙

จําไว มีเงินทองเจรจาได มีไมไรปลูกเรือนงาม มีเงินเขาเรียกนอง มีทองเขา

เรียกพี่ ไมมีเงิน ไมมที อง พี่นองไมมี

ความผิดพลาดเปนของคน แตคนดี

ตองรูจักกลับตัว ฯ

◙

เราเกิดมา

เพื่อรอเวลาตาย

เราไดมา

เมื่อรอเวลาเสีย
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เรามี

เพื่อรอเวลาหมด

เราเจอกัน

เพื่อรอเวลาจาก

เราพบกัน

เพื่อรอเวลาพลัดพราก

และ เวลานั้นจะมาถึงเมื่อใด ไมมใี ครทราบ แมแตตัวเอง ฯ

◙

ผูหญิงที่ นาเกลียด คือ ผูหญิง ที่เอาแตใจตัว
ผูชายที่ นากลัว คือ ผูชาย ที่ไมรูจักเกรงใจคน
สรุป ผูหญิงตามใจตัว

เสียคน ผูชายที่ไมเกรงใจคน คบไมได

ฯ
◙

เกียรติยศ ชื่อเสียง ความรัก

บูชาไว พอแมใหอะไรมารับไวกอ น อยาไป

ทําลาย เก็บไวเปนของที่ระลึกก็ยังดี อยาเอาไปทิ้งขวาง ฯ
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