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ขอเจริญพรทานประธานในพิธีในวันนี้ คือ ทานชนินทร ใชปญญา
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปนในประธาน
พิธี ขอเจริญพรทานทั้งหลาย อาตมารูสกึ ดีใจและซึ้งใจไดมีโอกาสไดมาในสถานที่
แรกรับและสถานฝกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี ในวันนี้ นับวาดีใจดวย
ความสุดซึ้ง ไดมาพบพี่นองของเราทุกคน ญาติธรรม ญาติในพระศาสนาทุกคน
กอนอื่นที่อาตมาจะมาที่ศาลเยาวชนในวันนี้ ก็เหตุผลมาจาก นาวาเอก นายแพทย ป
โยรส ปรียานนท รน. ประธานมูลนิธิดวงแกว และคุณชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร ผู
พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี พรอมใจกันอาราธนา
อาตมาภาพมาชี้แจงแสดงบรรยายในวันนีน้ ั้น พรอมกับทานหัวหนาศาลชนินทร ใช
ปญญา ผูอนุมัติ อนุญาตใหมีการมาชี้แจงแสดงบรรยายได ขออนุโมทนากับทาน
หัวหนาศาล ที่ไดอนุญาตใหอาตมาไดเขามาในสถานที่นี้ อาตมาดีใจกับประธาน
ตลอดทั้งทานผูพิพากษาสมทบที่ได
มูลนิธิดวงแกวไดรวมอนุโมทนากับทานดวย
กลาวขออาราธนา คุณชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร อาตมาตัดงานมา ทานมีความ
ประสงคดีมาก
ขออาราธนาพระเดชพระคุณมาสถานที่นี้เพื่อชี้แจงแสดงบรรยาย
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โปรดลูกหลานชาติไทย ผูเปนเยาวชนที่เปนกําลังของชาติในอนาคตวันขางหนาตอไป
ใหเขาไดเปนลูกที่ดีของบิดามารดา เปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย เขาเหลานั้นโตขึ้น
ขยายเขตจะไดเปนพลเมืองที่ดีของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตอไป
ขอเจริญพรทานผูเปนบิดามารดา หรือผูปกครองทั้งหลาย และผูม ีสวนรวมใน
ขณะนี้ ขอเจริญพรวาอาตมามายาก งานที่วัดเต็ม ขอฝากไปสอนลูกหลานดวย
อยาอยูวาง อยาหางผูใหญ จะหลงทางไดงาย คนที่หลงทางไปมันหางผูใหญ อยู
วางเลวรายเชนนี้ จึงไมสามารถจะสรางความดีกับเขาได อาตมาไมโทษเด็ก พอแม
ไมดี ผูใหญไมดึง ผูนอยไมดัน ผูใหญตองดึง ผูนอยตองดัน คนเสมอกันจะทําได
อยางไร ผูใหญตองดึง ผูนอยตองดัน คนเสมอกันจะไดอุปถัมภ ชีวติ นี้จะแลงแคนจะ
ไมมีแปลนและแผนผัง จะไมเกิดประโยชนโสตถิผลแตประการใด ขอฝากทาน
ทั้งหลายผูที่มีสวนเกี่ยวของ ถามีลูกมีหลานอยาใหอยูวาง อยาใหหางผูใหญ จะหลง
ทางไดงาย โดยเสียใจตอภายหลัง จะแกไขไมได ตรงนี้นาคิด ชีวิตของผูมีแบบ
แปลนและแผนผังตองมีวินัยภายใน ตองมีวินัยภายนอก นี่แหละจุดมุงหมาย เรามา
แกปลายเหตุเชนนี้ไมสมควร แตก็ยังดีกวาไมแก ตองแกตั้งแตตนเหตุ พระบรม
โลกเชษฐไดชี้แจงไวชัดเจนมาก แตเราไมสนใจกับคําสอนของพระพุทธเจาทางพระ
พุทธศานาแตประการใด คนเราจึงเลเพลาดพลาด หละหลวมเหลาะแหละเหลวไหล
เอาดีไมไดในสังคมทุกวันนี้ นาเสียดาย เสียใจกับสังคม
ขอเจริญพรวา อาตมาไมวางหรอก ไดโปรดวางกิเลสอยาเอากิเลสมาใสใจ
ทาน แตอยาวางงาน เพราะคนเราพึ่งการงานกับหนาที่ ไมมีการงาน ไมมีหนาที่ ไม
รับผิดชอบ จะเปนคนสมบูรณไดยาก เพราะฉะนั้นอยาอยูวา งเลย จงพึ่งการงานกับ
หนาที่ คนเราไมรับผิดชอบในการงานกับหนาที่จึงเปนเชนนี้ดังกลาวมาแลว นา
เสียดายมาก อาตมาพอไดยินผูพิพากษาศาลสมทบ กับทานนาวาเอก นายแพทย ป
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โยรส เปดเผยวาจาวาขออาราธนาหลวงพอไปไดไหม ก็ขอเจริญพรคุณหมอวาไมวาง
แตก็ตองตัด ถาไมตดั งานมาไมไดแนนอน ที่วัดคนเต็มหมด นักศึกษาเทคโนโลยี
พระรามหก มาอยูที่วัดตั้ง ๓๐๐ คน เมื่อวานนี้ออกไป ๓๐๐ คน เขามาอีก ๓๐๐ คน
ภาระหนาที่มันมีมากดวยกันทุกคน ขอเจริญพรทานผูปกครองทั้งหลาย คนเราตองมี
หนาที่การงานทํา ไมมีหนาที่การงานทําอยูมาไดอยางไร เกิดมาไดอยางไร ไมมีการ
รับผิดชอบชีวิตเลย แถมไมรับผิดชอบในครอบครัวดวย จะเอาตัวไมรอด กอนที่จะ
ออกไตเติ้ลในวันนี้จะขอทาวความถึงเจาชายสิตทัตถะเจาของพระพุทธศาสนาวาทาน
เนนอะไร ไมใชเนนวาไปทําบุญตักบาตรกันนะ ไปสรางวัด สรางวา สรางโบสถ
สรางวิหาร ไมไดเนนตรงนี้ ทานเนนสรางคน แกปญหาใหแกคนมนุษยชาติ
ศักยภาพของบุคคล ตองการตรงนี้จะ ไมตอ งการใหไปสรางวัด สรางศาลา โรงธรรม
ก็ขอเจริญพรวา สรางวัด สรางศาลา มันก็งาย แตสรางคนมันยากเหลือเกินขอฝาก
ไปคิด ศาลาพังไปหลายหลัง กุฏิพังไปหลายหลังไมเปนไร ขอเจริญพร ถาคนพัง
สรางอะไรก็ไมได พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาตองแตกทัพ ไมมใี ครคิดตรงนี้เลยหรือ
คนเดี๋ยวนี้พังหมดแลว พังไปทั่ว ๗๐ กวาจังหวัดแลว เด็กดีไมไดเลยขอเจริญพร
อาตมาไมโทษเด็ก แมไมดี แมแบบ แมแปลนใชไมได แบบแผนผังใชไมได เขาปลูก
เรือนตองมีแบบมีแผนมีผัง มีอนาคตในการที่จะปลูกสราง แตเสียใจดวย คนเราไมมี
ผัง คนเราไมมีแผน ไมมีแปลน ไมมีนโยบาย ไหนเลยจะดีไดเลา ดีไมไดแนนอน
อาตมาดีใจกับทาน ถึงแมไมสบายก็ตองมาแนนอน เพราะวาผูพพิ ากษาสมทบทาน
มีความหวังดีมาก อาตมาก็อยากจะมาพูดใหทานฟงทั่ว ๆ ไป วาเจาชายสิทธัตถะ
เจาของพระพุทธศาสนาวาทานเนนตรงไหน ไมใชถวายสังฆทาน ไมไดเนนไปสราง
วัดสรางวา เนนสรางคน ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน นาจะเนนตรงนี้นะ มีวัด
ตั้ง ๔ หมื่นกวาวัด ชวยกันเนนตรงนี้ ชวยกันสรางคน คนเดี๋ยวนี้แตกกันหมดแลว
ขอประทานโทษ แตกแยกกันออกไปเปนสองเสี่ยงสามเสี่ยงจะไปไมรอดนะ ทานคิด
กันบางหรือเปลา
อาตมารวมทุนกับทานหมด เดี๋ยววันนี้อาตมาจะรวมทําบุญ
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สงเคราะหเยาวชนที่นี่แหละ มีนอ ยจะทํานอย มีมากจะทํามาก อาตมายิ่งใหยิ่งได
หวงอด หมดไมมา เราไมหวง เราไมอด หมดมาเรื่อย ๆ รวย ขอใหพี่นองเราชาว
ไทยรวยหนอยเถอะไดไหม อยาพูดวาจนไดไหม อยาพูดวาจนเงิน จนทอง จนขาว
จนของ จนสติปญญา จนทั้งวิชาความรูอีกหรือ ทานทั้งหลายโปรดตีความคิดใหมัน
สั้น และใหคิดเขาหาตัวดังกลาวแลว ก็ขอเจริญพรตอไปเปนขอไตเติ้ล อยากจะเรียน
ถามทานในใจวา พระพุทธเจาสอนอะไร ทานสอนอะไรเราบาง ไมใชสอนใหมา
ทําบุญ สอนใหสรางวัด นาจะคิดตีความใหชัดวา พระพุทธเจาทานสรางคน สราง
คนดีมีปญญา วัตถุก็ตามขึ้นมามากมาย อันนี้นาคิดพิจารณาใหมาก และทาน
ทั้งหลายโปรดตีความหมายใหชัดเจน
ขอเจริญพรตอไปเพื่อเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ
ในวันนี้
ทานอยาหลงระเริงวา
อาตมาจะตีความของพระพุทธศาสนาใหทานฟง
พระพุทธศาสนาไมดี สอนใหคนใหเบลอ สอนคนใหบา สอนคนใหติดยาเสพติด คือ
พระพุทธศาสนา ไมใชสอนอยางนั้นนะ ทานเนนอะไร เนนวิชาการเปนขอแรก เนน
ความดีเปนขอสอง มีความรูคูกับความดี มีปญญา ทานเนนตรงนี้ นาจะตีความให
มันชัดไมตอ งเสียเงินเสียทองมากมายกายกอง ไปตีความใหมันแยลง อาตมาคิด
เสียใจแทนประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคเสียพระทัย
มาก ทานมีพระราชดําริกระทั่งที่ทรงประชวรดวยโรคหทัย พระองคทรงขับรถไป
จังหวัดสมุทรปราการ ทอดพระเนตรน้ําทวม กระทั่งตี ๑ ตี ๒ หวงใยประชาราษฏร
ทั้งหลายมากมายเหลือเกิน แตราษฏรไมหวงใยพระบรมราชบพิตรสมภารเจาบาง
หรือประการใด ออกพระราชดําริมาไมรูกี่พันพระราชดําริ ถาไมมีพระองคเปนขวัญ
ใจประชาชนแลว เราจะอยูไดหรือประการใด นาจะตีความชวยกันสรางความดีให
มากที่สุดเทาที่จะสรางได สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทานก็ทรงเสด็จทํา
ศิลปาชีพ ยอนอดีตเรื่องเกาของโบราณบัณฑิต ทอผาไหม ผามัดหมี่ สานกระดง
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ตะแกรงทําอะไรตาง ๆ ใหเปนอาชีพการงานของประชาชน พระองคทรงหวงใย
ประเทศชาติ แตนาเสียดายประเทศชาติกลับไปทําลายตัวเอง ไมรักชาติ ไมรัก
ศาสนา ไมรักพระมหากษัตริย กลับมาทําลายตัวเองเชนดังกลาวแลว
ขอไตเติ้ลขอแรกวา พระพุทธเจาสอนอะไร เนนตรงไหน ขอใหทานทั้งหลาย
ตั้งใจฟง เพื่อจะไดเปนประโยชนตอประเทศชาติในสวนรวมของคนไทย ถาจะตีความ
ใหมันแคบ โปรดขยายความใหมันกวาง ทานอยาใจแคบเลย อยาเห็นความเห็นแค
หัวบันได นาจะเห็นออกไปใหกวางขวางออกไปดวยมนุษยสัมพันธ ศักยภาพของ
มนุษย อยาใหเปนเศษมนุษย บุรุษโคมลอย เดี๋ยวนี้เปนเศษมนุษยกันเสียใจดวย
ตีความหมายของพระศาสนาใหเขากับยุคใหมในปจจุบันนี้ ยอนอดีต ยอนยุคสมัย
ใหทานฟง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือเจาชายสิทธัตถะ ทําไมตองเสด็จ
บรรพชาดวย เพื่อตองการอะไรหรือ ขอใหทานทั้งหลายผูเกี่ยวของในศาสนานี้ โปรด
ตีความตามนี้ไมเคยพลาด แตอยาลืมวาเนนตรงขอหนึ่ง คือเรียนรู ดูจํา ทําจริง
เจาชายสิทธัตถะไดไปเรียนมาหมดแลว ๑๘ ด็อกเตอร ๑๘ ศาสตร อาจารยวิศวามิตร
ไมมีที่เรียนอีกแลวพระองคเที่ยวแสวงหาที่ตาง ๆ ทั้งอาจารยทิศาปาโมกขในสมัย
พุทธกาลโนนไมมีใครสอน เรียนจบหมดแลว หาครูอาจารยสอนอีกไมได แตพระองคก็
ยังอยูเฉยไมได ถึงจะมีความรูถึง ๑๘ ศาสตร ก็ยังมีปญหาอยูอีก ๑๘ ด็อกเตอรนั้นก็
คือ เทคโนโลยี ไมมีพุทโธโลยี ที่จะแกไขปญหาชีวิตได พระองคจึงตองเสด็จ
บรรพชา กระทั้งพระองคมีเงินมีทองมากมายกายกอง มีปราสาทถึง ๓ ฤดูกาล
ปราสาทฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน อยูไดอยางสบายอกสบายใจ เงินทองตอง
ประสงคจะใชจายอะไรก็ได แตเหตุใดเลา พระองคไมนาจะหนีจากครอบครัว ออก
ไปสูบรรพชา เพราะเหตุใด ทานทั้งหลายโปรดตีความ ใหพิจารณาดวยปญญาเถิด
วาพระองคตองการไปแสวงหาวิชาแกไขปญหาชีวิต ทีม่ าใหพวกเราไดแกปญหาชีวิต
พวกเรานี้มีแตปญหา สรางแตปญหาใหยุงยาก พอแมสรางปญหาใหกับลูก ลูก
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สรางปญหาใหพอแมเดือดรอนนานาประการ ในยุคใหมสมัยนี้ แตคําสอนของ
พระพุทธเจานี้เดนชัดมาก ใหแกไขปญหาชีวิต เดินทางไมพลาดผิด เปนกฎจราจร
ของชีวิตในมรรคมรรคา
ทานทั้งหลายเอย คนเรายุคใหมสมัยนี้ขาดการศึกษา ขาดการเรียน ขาดการรู
ขาดการดู ขาดการเห็น ไมยอมเรียนหรือจะรู ไมยอมดูหรือจะเห็น ไมยอมฟงหรือจะ
ไดยิน ไมยอมทําหรือจะเปน จะลําเค็ญย่ําแยจนแกตายเทงทึง ไมเอาเหนือเอาใต
เลยหรือ ขอฝากไวอยาใหโงเกินไป ไมมีวชิ าความรู ไรความหมาย เกิดเปนเศษ
มนุษยบุรุษโคมลอย เต็มศักยภาพของมนุษยหรือ แตยุคใหมสมัยนี้ ขอเจริญพรถาม
ในใจเราเกิดมาจากใคร
เมื่อพันปหมื่นปเราเปนคนปานุงใบไมใชไหม
บัดนี้
วิวัฒนาการจนเจริญรุงเรือง มีตกึ ราม อาคารบานเรือน มีเครื่องบิน เพราะอะไร มา
จากไหน มาจากลิงแนนอน จะกลับไปเปนลิงอีกหรือ เรามาจากลิง จิตนั่นคือลิง แต
เรามายุคใหมสมัยนี้ มาวิวัฒนาการจนเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรเชนในปจจุบัน มี
ทั้งเครื่องบิน มีทั้งเทคโนโลยี มีทั้งเครื่องเสียง มีทั้งเครื่องทุนแรง มีทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร แตทําไมจิตจะกลับไปสูที่เดิม ไปหาเปนลิงขางบางชะนี เหลียวลอกแลก
เปนลิงขางบางชะนีเอาดีไมไดเลยเชียวหรือ ทานทั้งหลายโปรดตีความคิดขอนี้ ไมใช
มาทําบุญ ทอดกฐิน ทอดผาปา แลวกลายเปนคนดีไดไหม ไมไดเลยนะ แกผิดจุด
กินละมุดถูกเมล็ด มีแตอุปสรรค สรางแตปญหาตลอดรายการ ทําใหบานเมือง
เดือดรอนมาก ทานที่เคารพที่เปนบิดามารดาปูยาตายาย โปรดตีความพิจารณาใน
ตัวทานเอง ทานมีลูกอยากใหรวยสวยเกงไหม อยากมีลูกเรียนหนังสือเกงไหม
ตองการเปน ด็อกเตอรไหม หรือตองการเปนขี้เตอรไมเอาเหนือเอาใตแตประการใด
ตองตีความบาง นาเสียดายเวลาอันเปนประโยชนของทานเหลือเกิน
แตที่
พระพุทธเจาของเรานั้น เสด็จออกบรรพชาเพื่อตองการหาวิชานี้ ใชเวลาถึง ๖ ป วิชา
แกปญหาชีวิต วิชาดําเนินชีวิตใหเปนแกนสาร ทําชีวิตใหมีหลักฐานมีงานทํา จะมี
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คูครองก็ขอใหเปนทองแผนเดียวกัน มีมนุษยสัมพันธในสังคม แตเราเสียใจเหลือเกิน
ทานมีแตสรางปญหา พอแมก็สรางปญหาใหกับลูก ปูกับยา ตากับยายก็สรางปญหา
มาใหกับพอแมของเรา เรากลับเปนลูกที่ไรสาระ พอแมสรางความไมดใี หกับลูก ทํา
ไมถูกใหกับหลาน แถมรักไมถูกวิธี ทําความไมดีใหลูกดู ใชหรือไม ตรงนี้นา เนน มี
แบบมีแผนใหลูกบางไหม ไมมีเลย ขอเจริญพร พระพุทธเจาทรงเหนื่อยยากหาตํารา
อยูถึง ๖ พรรษา เหมือนอยางเราเรียน ม.๑ ถึง ม.๖ ใชเวลาถึง ๖ ป แตเรามาอบรม
กันเล็ก ๆ นอย ๆ แลวจะเปนคนดีไดหรือประการใด ก็คงไมไดแน ก็ขอใหตีความเขา
มาในชีวิตของทานเองทุกคน ทานอยาเบี้ยว เอาความจริงมาพูดกันบาง อยาเอา
ความรายหลวมเหลาะแหละ อยาเอาอารมณมาพูดกัน จงเอาความถูกตอง ความ
คิดเห็นที่ถูกตอง คิดใหมันถูกในปญญา เหลียวซายแลขวาใหมันเห็นดวยปญญา
รอบรูในกองการสังขาร จะไดอานตัวออก จะบอกตัวได จะไดใชตัวเปน จะไดเห็น
ตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล ไดผลอนันตเปน
หลักฐานสําคัญ นาจะตีความใหมันชัด แกว ๙ ประการนี้ แตเสียใจยุคใหมสมัยนี้
สรางแตปญหาเดือดรอนกันตลอดทั้งประเทศ มีทุกจังหวัด พอแมสรางปญหาใหกับ
ลูก พอแมก็แตกกัน ทะเลาะวิวาทกัน นาจะเอาคําสอนของพระพุทธเจามาใชใหเปน
ประโยชนในครอบครัวบาง สรางความดีไมได เสียใจดวย ทานเกิดมาแลว เดี๋ยวก็
ตายจากโลกไปแลว สรางความเดือดรอนใหกับโลกมนุษย แถมสรางความเดือดรอน
ใหกับลูกตลอดจนถึงหลาน แลวตายไปนรกหมกไหม เชนนี้ดีหรือไมประการใด ก็
นาเห็นใจคนที่ดีนั้นสรางความชั่วไมไดหรอก
คนที่เลวเปนตะกั่วจะทําตัวใหเปน
ทองคําก็ยาก ธาตุสังกะสี ธาตุตะกั่ว ก็เอาดีไมได ทานทั้งหลายมาแกกันที่ปลาย
เหตุทั้งนั้น นาจะแกที่ตนเหตุ ของพอแม ปูยาตายาย วงศตระกูลของตน นี่เรามา
แกปลายเหตุ ไมแกก็ไมได มันจะเสียหายมากกวานี้ จําเปนตองแก จึงมีศาลเยาวชน
ขึ้นมา มีกรมประชาสงเคราะหไดชวยเหลือประชาชนชาวชาติ ใหอยูในจุดมุงหมาย
แหงความดี ถึงจะแกไมไดมากแตก็ยังดีกวาไมแก ไมทําอะไรเสียเลย เราทาน
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ทั้งหลายคําสอนของพระพุทธเจานี้ดีที่สุด แตเราเอาไปทิ้งกัน กลับไปดาพระพุทธเจา
วาไมดี กลายเปนคนโงไป แตคนฉลาดเดี๋ยวนี้เลวที่สุด ขี้โกงเปนคนดี ขี้เกียจเปนคน
ดี ขี้อิจฉาเปนคนดี ขี้ริษยาเปนคนดีหมดแลว คนที่ซื่อสัตยสุจริตเปนนิจ ขยัน
ประหยัดใหมั่นหันหลังใหอบายกลายเปนคนชั่ว ตรงกันขามกับยุคใหมสมัยนี้จะเปน
หนาที่การงาน จะเปนราชการหรือการเมืองเหมือนกันหมดเชียวหรือ ขอฝากไปคิด
ตีความชวยตัวเองใหมากที่สุดเทาที่จะชวยได อยาไปไทยชวยไทย ไทยจงชวยตัวเอง
ใหมากอยางนี้เปนตน มีความหมายไมใชนอย พระพุทธเจาสงสารชาวโลก ตองการ
ใหชาวโลกพนทุกข ทานเนนขอหนึ่ง ก็ขอฝากผูปกครองไว ผูเปนบิดามารดา โปรด
มีลูกใหเรียนเปนด็อกเตอร ทานเนนวิชาการ ไมใชเนนหลับหูหลับตา ไปสรางวัด
สรางวา แลวคนก็ชั่วลงไป ไมใชเชนนั้น สรางวัดคือสรางตัว อยากลัวความดี แต
ความชั่วนีน้ าจะสงวนลิขสิทธิ์ ไมควรจะไปเผยแผ แตความดีควรจะเผยแผไมควรจะ
สงวนลิขสิทธิ์แตประการใด ก็ขอฝากทานไวในโอกาสนี้ดวย ทานจะเอาอะไรเปนหลัก
ทําอะไรไมมีหลักก็เสียใจกับทานดวย ทําอะไรมีหลัก มีกฏ มีเกณฑ กาวตองมีที่
เกาะ เกาะตองมีที่เก็บ สืบเสาะเจาะใหลึกไดไหม เดี๋ยวนี้ทําอะไรไมมีหลักเลยเดี๋ยวนี้
กลายเปนหลักปกดิน นี่แหละยุคใหมสมัยนี้มีแตขี้เกียจ ขี้โกง ขี้อิจฉาริษยาตลอด
ประเทศชาติจะไปรอดหรือ
พระบรมราชบพิตรสมภารเจาจะเสียพระทัยมิใชนอย
ทรงอุตสาหพยายามออกพระราชดําริเหนื่อยยากพระวรกายก็ไมเปนไร
ชวยเหลือ
พสกนิกร นาจะเคารพบูชาสนองพระเดชพระคุณทานบาง ตามสมควรแกอัตภาพ ก็
นาจะเปนไดเชนนี้เหมือนกัน
ดังนั้นทานสาธุชนทั้งหลายโปรดตีความอันนี้เอามาแกปญหา วิชาที่แกปญหา
นั้นคือ แกปญหากับแกทุกข เรามีแตความทุกข เอาความทุกขมาใสใจ เอาความ
เดือดรอนมาใสใจ แลวเราก็เดือดรอนกันตอไป นาจะแกปญหาที่ความเดือดรอนและ
ความทุกขยากลําบากในใจของเรา นาจะแกปญหาตรงนี้ได ถาแกปญหาตรงนี้ไมได
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ทานจะไปไมรอด ไปแกผิดจุดหมด บางคนชั่วเปนตะกั่วมาแลว ไปเสก ไปนั่งอบรม
ใหตะกั่วสังกะสีเปนทองคําเปนไปไดยากมาก สถาบันหลายสถาบันมีทั้งดีและไมดี
แตทานทั้งหลายเอย ทานหัวหนาศาล ทานจะเสกเปาใหเขาทุกคนเปนคนดีทุกคนได
ไหม ก็คงจะเปนไดยาก เพราะมีทั้งดีและไมดี อยางที่ไมดี ถาเขากลับใจไดเขาก็เปน
คนดี ดียิ่งกวาคนดี เพราะมันรูจักของชั่วมันตองสรางตัวใหดี มีปญหาอยางนั้น ไม
ใชหมายความวามาเสกมาเปาใหเปนคนดีหมดทุกคน อาตมาวารอยละ ๑ ก็ดีที่สุด
แลว รอยหนึ่งดีไมไดเลยก็นาเสียใจที่สุด เราก็พยายามเหนื่อยยากดวยความลําบาก
กายมานี่
เพราะฉะนั้นการปฏิบตั ิหนาที่ในพระพุทธศาสนาไมยากเลย แกปญหาไดไม
ยาก ตองแกปญหาในครอบครัวกอนนะ ครอบครัวนี้สําคัญมาก ปญหาในครอบครัว
มีมากเหลือเกิน แตทานไมแกปญหาในตัว ไปแกนอกตัว ไปแกที่อื่น แตใน
ครอบครัวของเราหาความสุขไมไดเลย ไมมีความสุขในครอบครัวแลวจะไปแกที่ไหน
ได ตัวเองก็แกไมได คุณหนูทั้งหลายเอย ถาเราชวยตัวเองไมไดก็เลวที่สุด ชวย
ตัวเองไดไมเลวแตยังไมดี หนูอยากดีตองชวยคุณพอคุณแมของเธอได ถาชวยคุณ
พอคุณแมเธอไมได ดีไมได อยากจะดีเดนไหม อยากเดนตองชวยสวนรวม ชวย
สังคมเขาได ชวยสวนรวมไมได ชวยสังคมไมได ดีเดนไมได ตรงนี้นาจะตีความให
มันชัด คนเราเดี๋ยวนี้ชวยตัวเองไมได มันก็เลวรายเหลือเกินในสังคมทุกวันนี้ ไมใช
เอาพระมาเทศนแลวเปนคนดีหมดเปนไดยากมาก ถาไมปฏิบัตธิ รรม ยกตัวอยางให
เห็น เชนรับศีล ปาณา ฯ ถึง สุรา ฯ ปากรับได แตใจไมยอมรับ รับแลวไปฆาสัตว
รับแลวก็ไปเบียดเบียนทรัพย รับแลวก็ไปรวมประเวณี รับแลวก็ไปหลอกลวงโลกหวัง
เอาลาภ พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ รับแลวก็ไปดื่มสุรายาเมา
ปากรับได ใจรับไมได วิธีแกตองปฏิบัติธรรมนะ ตองสวดมนตไหวพระ เจริญสมาธิ
ภาวนา ถึงจะแกได แกใหมันถูกจุด ทานทั้งหลายเอย มีงานทุกชนิดในศาสนพิธี
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งานศพก็ตองรับศีล งานบวชนาคก็ตองรับศีล งานมงคลก็ตองรับศีลในศาสนพิธีของ
สงฆ ตองรับศีลทั้งนั้น ปญหามันอยูตรงที่ปากของทานรับไดแตใจของทานยอมรับ
ไหม ถาทานไมปฏิบัตธิ รรม ไมมธี รรมประจําใจ ๔ ประการแลว ไมมีทางที่จะ
สิงสถิตยอยูในจิตใจของทานได ตองแกตรงนี้ใหได
ธรรมะมี ๔ ประการ คืออะไร บางคนก็ไมรูวา ธรรมะแปลวาอะไร ธรรมะ
แปลวาธรรมชาติ ธรรมดา แปลวาความดีไมเจือปนในความทุกข สรางความดีเจือ
ดวยเมตตา ไมเจือปนดวยความทุกขที่เปนกิเลส ถาทานทั้งหลายสอนลูกของทาน
ทานมีเมตตาอยาเจือปนดวยโทสะ ลูกทานจะเสียหาย ธรรมะแปลวาธรรมชาติ
ธรรมะแปลวาสรางความดีตองละความชั่วได คนไหนจะมาสรางความดีถาละความ
ชั่วไมได ดีไมไดแน ไปทําบุญก็ไมละบาป เอาบาปไปดวย บุญก็ไมได ทานที่ทํา
ไมไดเลย ถาคนจะมาอบรมหรือมาสรางและปฏิบัติความดีกัน ถาละความชั่วออก
จากตัวไมได รับรองดีไมไดแนนอน เอาความชั่วใสตวั เต็มเปาเต็มกระเปามา แลว
ไหนเลยความดีจะสิงสถิตยอยูในจิตใจของเขาได ไมไดถายความชั่วออกจากตัวไป
แลวไมมีทางที่เขาจะดีได ดีไมไดแนนอน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาสอนอะไร ขอ
ทานทั้งหลายผูใครธรรมโปรดตีความหมายใหสั้น พระพุทธเจาสอน ๔ ประการ ไมใช
สอน อริยสัจ ๔ หรือ มรรค ๘ มันกวางไป เอาใกล ๆ เลยใหเห็นชัดก็คือ
๑. สอนธรรมชาติ
๒. สอนเหตุ - สอนผล สอนอดีต ปจจุบนั อนาคต สอนอดีตคือความฝน
ปจจุบันคือความจริง อนาคตไมแนนอน ไปไหนปากอยาไว ใจอยาเบา เรือ่ งเกาอยา
มารื้อฟน เรื่องอื่นอยาไปคิด กิจที่ชอบทําไมไมทํา อาตมาเคยถามพระพุทธเจาสอน
อะไร บางคนบอกวาสอนมรรค ๘ สอนศีล สมาธิ ปญญา ก็ถูกเหมือนกัน แตโดย
การแสดงปาฐกถาธรรม

๑๐

วิธีปฏิบัติไมไดอยูตรงนั้น มันอยูตรงนี้ สอนเหตุ สอนผล อดีตหรือเปนความฝน
อยาเอามาระลึก ปจจุบันเปนความจริง ทํางานใหมันเสร็จไปไดไหมในปจจุบันรีบทํา
ใหมันเสร็จ อยาไประลึกถึงอดีตที่ผานมาไมเกิดประโยชน อนาคตไมแนนอนอยาจับ
มั่นคั้นใหมนั ตาย ผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต นี่สอนตรงนี้นะ
๓. สอนเนนกฎแหงกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ทําดีใหไดชั่ว ทําชั่วใหไดดีมที ี่
ไหน เราทําชั่วนี้ใจเลวราย คนดีเหมือนผึ้งบินสูง คนเลวคนชั่วเหมือนแมลงหวี่
แมลงวันชอบบินต่ํา ๆ ชอบของเหม็นชอบของชั่ว ผึ้งนี้มันบินสูงมาก มันกินเกสร
ดอกไมน้ําตอย แตแมลงหวี่แมลงวันบินต่ํา ทานจะเปนแมลงผึ้งหรือแมลงวันดี ก็
เลือกเอาเองเดี๋ยวนี้ ก็เสียใจแทนบิดามารดาที่พอแมไมดีอยางนี้เปนตน สอนกฎแหง
กรรมชัด ทําไมไปอางไกลเอาใกล ๆ ตัวที่เห็นไดชัด ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วจะเห็นได
ชัดเจนมาก
๔. สอนใหฝนใจ สอนใหเราฝนใจ ฝนใจไมได ดีไมได ก็ขอประทานโทษในที่
ประชุมนี้ จะเปนลูกสาวใคร ผูหญิงที่นาเกลียดคือผูหญิงที่ตามใจตัว ผูชายที่นากลัว
คือไมรูจักเกรงใจคน ขึ้นบานใครเปดประตูครัวเลย ยังไมคุนกับเขาเลย ถาทานมีลูก
สาวถาตามใจตัวเสียคนหมดนะ เลวที่สุดอยาตามใจตัว คนจะดีไดตองฝนใจได ถา
ฝนใจไมไดดีไมได ทําอยางไรก็ดีไมได จะสงไปอบรมที่ไหนก็ดีไมได จิตใจมันเหลว
เหมือนน้ํา เทลงไปทีไ่ หนมันก็ไหลลงสูที่ต่ํา มันไมขนึ้ บนภูเขาได จึงสรุปใหฟงวา
ความดีตองมีอุปสรรค ความดีนที้ ํายาก ไมใชงาย คนเราถึงทําดีไดยากมาก สราง
ความดีตองลงทุนความลําบากได สรางความชั่วชอบลงทุนความสบาย ไมเอางาน
เอาการเลย นั่นแหละกําลังชั่วไมรูตัวเลย ขี้เกียจมาก คนที่ไรธรรมะจะขี้เกียจกอน ขี้
โกง ขี้อิจฉาริษยา อยูในตัวของคนประเภทนี้ ถาสิงสถิตยในความดีความชั่วจะหายไป
เหมือนอยูในความมืด
ถาหากเรามีไฟฟาสวางความมืดก็จะหายไปฉันใดก็ฉันนั้น
การแสดงปาฐกถาธรรม

๑๑

เชนเดียวกัน ถาทานมีลูกผูหญิงโปรดสอนวิชาเอกของพระพุทธเจาคือแมบานการ
เรือนเคหะศาสตร แมแบบ แมแผน แมแปลน เรือน ๓ น้ํา ๔ สรางความดีในลูกสาว
ถามีลูกสาวถึงสําเร็จจะปริญญาโท-เอก ก็ตองใหมีแมบานการเรือนเคหะศาสตรใหได
จะไดรูหลักของลูกผูหญิง ลูกผูหญิงเดี๋ยวนี้ทํากับขาวก็ไมเปน รับแขกกันอยางไร
เดินจะเหยียบหัวคนเฒาคนแก ใชไมได ไมมีระบบ ไมมีระเบียบเลย อาตมาเห็นพระ
เจาหลานเธอฯ คลาน เห็นแลวขนหัวลุก สวยนารัก คลานตลอด เขาหองน้ําก็คลาน
ออกจากหองน้ําก็คลาน เด็กเดี๋ยวนี้เดินจะเหยียบหัวคนแกคนเฒา ไปลามาไหว ขอ
ประทานโทษโปรดอภัยขอทางไปไมไหม ไมมีเลย ไมมใี ครสอน เพราะพอแมเขาเปน
อยางนั้น ลูกก็ตองเปนอยางนี้ ก็ไมรูจะวาอยางไรกัน นาเสียดายเวลาที่มีประโยชนที่
เกิดมาในสากลโลกมนุษยนี้
ก็ขอฝากพี่นองสาธุชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปใน
ประเทศไทยนี้ โปรดตีความคิดใหเขามาหาตัวทานเองใหชัด นี่แหละตามใจตัวเสียคน
หมด ไมรจู ักจะฝนใจ คนที่เลวรายมันตามใจตัว มันกลัวลําบาก ความยากจะ
เกิดขึ้น คนที่ไมตามใจตัว ไมกลัวลําบาก ฝนใจเขาไปสูความดีได สมมุตวิ าเราติด
เหลา ฝนใจไมกินซะอยางเดียวถือสัจจะรับรองแกไดแนนอน แตฝนใจไมได ปลอย
ไปตามอารมณ ตามใจคนเชนนี้ ขอฝากทานผูใหญไวดวยปลอยใหลูกตามใจตัว
แลวตัวเองก็ตามใจดวย รับรองเอาดีไมไดแนนอน นาเกลียดพิลึก นี่แหละจุดนี้นาจะ
แก ไปแกปลายเหตุ เชิญมาอบรมตามวัดเอาพระมาเทศน อาตมาวาแกไมไดแลว นี่
แหละตามใจตัว ก็ขอฝากผูปกครองฐานะมีลูกสาวอยาตามใจตัวนะ ตองฝนใจ สอน
ใหเปนแมบา นการเรือน ถาฝนใจไมไดดีไมได เสียคนแลวก็แกไมไดดวย ในเมื่อแก
ไมไดก็จะมาเสียใจตอภายหลัง เสียดายเวลาที่ลูกโตแลว ก็ขอฝากบิดามารดาเลี้ยง
ลูกใหมันโตปลูกตนโพธิ์ใหไดรมไดไหม สําหรับพอแม เลี้ยงลูกโตเหมือนไมมหี ลักฐาน
ไมมีงานทํา โตดวยขาวสุก หาความสนุกในสังคม มันเสียหาย นี่จุดมุงหมายอันแรก
แตมันจะนอยมันไมมากมายนัก
ไมใชแกปลายเหตุอยางนี้
อาจจะแกไดบาง
เปลี่ยนแปลงยากมาก ถาคนไหนที่จะดีไดเปลี่ยนแปลงภาวะได เขาจะดีเดนใหไดชัด
การแสดงปาฐกถาธรรม

๑๒

ไดเหมือนกัน นาสงสารคนที่ทําไมดี ขอเจริญพรทานหัวหนาศาลฯ ไมใชนา เกลียด
อยางไปเกลียดคน แตนาสงสาร ควรจะแกไขปญหาเขา เราอยาไปเกลียดคนทําชัว่
อาตมาสมัยกอนเกลียดคนทําชั่ว คนทําชั่วนีเ้ กลียดมาก เดี๋ยวนี้เราเขาใจแลว คนทํา
ชั่วนี่นาสงสาร ควรจะแกไขใหเขา ควรจะชวยเหลือเขาใหพนเสียจากความชั่วใหได
ปญหาอยูตรงนั้น ขอฝากกรมประชาสงเคราะหวาใหชวยเขาใหพนจากอันตรายจาก
ความทุกข โดยที่เขาไมรูเลย เขาหลวมตัวเขาไปไมรูจะทําอยางไร ก็นาสงสาร ไมใช
นาเกลียด หรือนากลัว ไมตองไปคิดตรงนั้นนะ คิดวานาสงสารดีกวา เราจะทํา
อยางไรจะหาวิธีการแกไขปญหามาใหเขาไดพนจากปญหาเหลานั้น ใหเขาไดพบแสง
สวางทางมรรคมรรคาที่ดีที่สุดเทาที่จะดีไดในอนาคตตอไปภายหนา จะเปนประโยชน
มากไมใชนอ ยเปนความจริง อาตมามีแตสงสารคน ปญหามันก็อยูตรงที่เราจะตอง
ชวยกันแก ชวยกันใหเขากลับรายกลายเปนดีในสังคมใหจงได ก็จะเปนประโยชน
มิใชนอย นี่แหละมาจากครอบครัวพอแม พระพุทธเจาสอนชัดเจน ก็ขอฝาก
ผูปกครองไวมีลูกขอใหเรียนหนังสือ หาวิชาใสตัวลูกใหได ถึงจะยากดีมีจนก็ไมเปนไร
พอก็จนแมก็จน ไมจนปญญา ไมจนสติ รับจางหากินเอาลูกเรียนเปนด็อกเตอรได ที่
จังหวัดสิงหบุรีเปนตัวอยาง พอเปนจับกัง แมรับจางซักรีด ลูก ๕ คน เปนด็อกเตอร
๓ คน เปนเถาแกเนี้ยขายทองที่เยาวราช ๒ คน เพราะลูกเขาทั้งหมด ๕ คนสวดมนต
ภาวนาเจริญพระกรรมฐาน แตบางครอบครัวพอเปนนายพล พอเปนเศรษฐี พอเปน
อาเสี่ย ลูกเปนอาเฮียหลายคน ตามใจลูก พระพุทธเจาตามใจไมไดนะ ตามใจก็เสีย
คนหมด ตรงนี้เปนตนเหตุปลอยไปตามใจตามอารมณ จะเสียคน เสียอนาคต ของ
เขาเอง จะเสียใจตอภายหลังโดยไมรูตัว
นี่มันมีปญหาหลายประเด็น แตคนแกผิดกันหมด กลับไปหาหมอดู ไปหาให
ตอเวรตอกรรม ใหพระแกปญหาโดยการสะเดาะเคราะห ลูกไมดแี กใหดี อาตมาไม
เชื่อแลว แกผิดจุดกันหมด เคราะหไมดกี ็เอาพระมาสวดมนตเพื่อสะเดาะเคราะห
การแสดงปาฐกถาธรรม

๑๓

นาจะสะเดาะตัวเอง ทําชั่วแลวก็ตองละชั่วซะ สรางความดีใหมปี ญญาเทานี้เองทํา
ไมได กลับไปเดือดรอนพระ พระไมรูก็สวดมนตแกปญหาใหเขา ก็แกไมได ไปแกผิด
หลักวิธีการ ไหนเลยชีวิตนั้นจะเขาสูจุดมุงหมายแหงความดีอันนั้นได จะเปนความดี
ที่ถูกตองไมไดเลย พระพุทธเจาสอนใหแกปญหาสอนเนนขอหนึ่งขอใหจําไวเปนที่พึ่ง
หาวิชาอาชีพใหลูกใหได พอแมไดไมตองเสียใจ
มีลูกตองใหเรียนหนังสือทั้งนั้น
ภายหลัง
วัด ๆ หนึ่งมีพระดีสักองคไดไหม ถามีดีสักองคหนึ่ง วัดนั้นก็อยูได สําคัญวา
ไมดีทั้งหมดมันก็แย เปรียบเทียบใหทานฟงตามที่คํานวณมาได บางบานลูกดีสักคน
ยังหาไมไดเลย มาจากพอแม ปญหาที่เกิดขึ้นที่วัดมีอยู ๕ ประการคือ
๑. ครอบครัวไมมีความสุข ทะเลาะกันตลอด มาอันดับหนึ่งของวัดอัมพวัน จ.
สิงหบุรี ครอบครัวไมมคี วามสุขทะเลาะกันตลอดกระทั่งเปนด็อกเตอรดวยกันแท ๆ ก็
ยังทะเลาะกัน มีความรูดวยกันก็ยังทะเลาะกัน ไมมคี วามสุขในครอบครัวของเขา มี
ลูกก็เสียหมด เอาดีไมไดเลย ถาทานทัง้ หลายมีธรรมะสวดมนตไหวพระ เจริญ
กรรมฐาน ทานจะไมทะเลาะกันใหเสียสมอง เสียอารมณ ถาหากอารมณคางจะเสีย
หนาที่การงานของทาน ถาอารมณดีมีปญญา ทานจะแกปญหาไดทุกทิศทุกทาง
ปญหาจะเกิดขึ้นที่ใดทานจะแกได ปญหาขอแรกก็คือครอบครัวไมมีความสุข หา
ความสนุกในสังคม ทะเลาะกัน กระทั่งที่มีเขยมีสะใภแลวไปศาลไปฟองหยากัน แลว
ก็ยังทะเลาะกันมีเปนจํานวนมาก ที่วัดมีมาเปนประจํา บางทีไดกันแคปเดียวก็
ทะเลาะกันแลว เพราะขาดธรรมะ ขาดคุณภาพ ไรคุณธรรม เหมือนยาเภสัช
หมดอายุแลวกินก็ไมหายโรค ยังขืนไปกินอีก เหมือนคนขาดคุณภาพไรคุณธรรม ดี
ไมไดเลย คุณธรรมอยางนี้ถาเราคิดตีความใหสั้นแลวเราจะรูเอง วาธรรมะคืออะไร
จะแกไขปญหาตรงไหน พระพุทธเจาสอนเราครบแลว สอนดีทุกอยาง แตเราเอาไป
การแสดงปาฐกถาธรรม

๑๔

ทิ้งหมด จึงมีปญหาอยางนี้ ปญหาในครอบครัวเกิดอยางนี้ สามีจะตองสรางความดี
ใหภรรยา ภรรยาตองสรางความดีใหสามี เห็นอกเห็นใจกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน
เพราะความดีมีตอกัน จะเกิดความสงสารกัน จะเกิดเมตตา ปราณี อารีเอื้อเฟอ
ขาดเหลือคอยดูกันในครอบครัว สามีภรรยาจะรักยึดมั่นในความดีตลอดไป จะไม
ทะเลาะกันเลย มีลูกก็จะดีขึ้น มีลูกมีหลานในครอบครัวนี้จะดีแนนอน จะไมเถียงพอ
เถียงแมแนนอน เพราะพอแมเปนคนดีสวดมนตไหวพระ แตทานทั้งหลายเปนพอแม
ไมสนใจในการสวดมนตไหวพระ หาวาเชย หาวาไมดี แลวแตบุญวาสนาของทาน
ถาทานไรบญ
ุ วาสนาแลวทานไมมีโอกาสจะดีได เอาดีไมไดแนนอน จุดนี้เปนจุดสําคัญ
นี่เรื่องในครอบครัว ครอบครัวไมมีความสุขก็เพราะอยางนี้เอง พระพุทธเจาสอนไว
อยางละเอียดวา สามีจะตองปฏิบัติตอภรรยาอยางไร จะตองใหเกียรติภรรยาอยางไร
ยกยองภรรยาอยางไร ทานสอนมาครบแลว แตเราไมปฏิบัติตาม ภรรยาตองยกยอง
สามีอยาดูถูกเหยียดหยามสามีแตประการใด ทานสอนมาใหครบ แลวสามีภรรยา
เปนเพื่อนคูคิดมิตรคูบานกัน สามีเปนเพื่อนคูคิด ภรรยาเปนมิตรคูบาน สองสามี
ภรรยารักกันดีมีปญญา บานนีบ้ านแสนสุข บานเจริญบานนี้ไมมียักษ บานนี้ไมมี
มาร มีความเจริญรุงเรืองงดงามสถาพรตลอดกาลเวลา นี่ตรงนี้เปนจุดสําคัญของ
ครอบครัวอันหนึ่ง ทานเปนสามีภรรยา ยากดีมีจนอยาทะเลาะกัน เห็นความดีซึ่งกัน
และกัน ถาเราไมเห็นความดีซงึ่ กันและกันแลวทะเลาะกัน ลูกทานจะดีไมได จะมี
ความขัดแยงตลอด เอาดีไมไดแนนอน
๒. แกปญหาชีวิตไมได ผิดหวังในชีวิต ขาดธรรมะประจําจิต กลายเปนโรค
ทันสมัยโรคประสาทกันมากมาย แกปญหาไมไดก็กลายเปนโรคประสาทไป ไมมี
สติปญญาที่จะแกปญหา ก็กลายเปนโรคประสาท โรคเครียด เบลอ เลยไมตอง
เรียนหนังสือกัน ธุรกิจก็เสีย ทํานาก็เสีย คาขายก็เสีย รับราชการก็ไมไดตําแหนง
เพราะแกไขปญหาชีวิตไมได
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๑๕

๓. ลูกไมเรียนหนังสือ ลูกไมสนใจในการเรียน รองไหมาที่วดั อัมพวันเปน
จํานวนมาก เพราะตามใจลูก จนไมอยากเรียนหนังสือไปติดเพื่อนอันธพาล ความ
ผูกพันธกับพอแมไมมี หาความผูกพันธกับพอแมไดยาก เลยลูกก็ตองไปติดเพื่อน ไป
รักเพื่อนมากกวาพอแม เพราะพอแมทุกวันนี้ใหโอกาสลูกไดยากมาก ไมมีเวลาใหลูก
เลย เพราะยากจน ตองไปทํามาหากิน สามีก็ไปทางหนึ่ง ภรรยาไปทางหนึ่ง ตาง
คนตางไป ในเมื่อตางคนตางไปก็เกิดปญหา ลูกก็เลยไมมีความผูกพันธกับพอแม กิน
ขาวก็คนละหมอ อยูกันคนละทิศคนละทาง ลูกก็เลยเลเพลาดพาดไปคบเพื่อน
อันธพาล คบพาลมันจะไดผิด คบบัณฑิตไดผล คบคนชั่วทําตัวใหอับจน คบคนดี
ใหผลจนวันตาย เมาเพศก็หมดคา เมาสุราหมดความสําคัญ เมาการพนันหมดตัว
เมาเพื่อนชั่วหมดดี เอาดีไมได นีต่ รงนี้เปนเรื่องสําคัญที่แกไมได เลยลูกไมเชื่อพอแม
เพราะความผูกพันธกับพอแมยุคใหมสมัยนี้ไมมีแลว เลยไปผูกพันธกับเพื่อน โชค
รายไปติดเพื่อนอันธพาล ติดเพื่อนยาเสพติด ก็พาไปเสียหาย พอแมก็เสียใจโดย
แกปญหาชีวิตไมไดเลย เพราะขาดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่แนนอน ไมมี
คําสอนของพระพุทธเจาไวในบานในครอบครัว บานที่ทะเลาะกันเปนอัปมงคล นี่
อันดับสามก็คือ ลูกไมเรียนหนังสือ ไมไดสนใจในวิชาการแตประการใด เถียงพอ
เถียงแมคําไมตกฟาก ไปก็ไมลา มาก็ไมไหว ขาดการเคารพนบไหว เหมือนผูนอยไม
เคารพผูใหญ เสียวัฒนธรรมของชาติ เสียขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย คนไทย
เรามีวัฒนธรรม คนไทยมีศีลธรรม คนไทยมีมารยาทไทย มีเพลงไทย มีดนตรีไทย
ในเมื่อเปนเชนนี้แลว ลูกไมเรียนหนังสือ แถมเถียงพอแม เพราะเปนพอเปนแมความ
ผูกพันธกับลูกไมมี ลูกตองไปอยูหอพัก ลูกตองไปเรียนหนังสือ ไปจางคนเลี้ยงลูก
ไปโดนอันธพาลลูกจางนิสัยไมดีเลี้ยงลูกเราเสียหมด
ไมเหมือนคนโบราณเขาดี
อยางไร เขารับประทานขาวพรอมกับลูก มีโอกาสสอนลูกไดมาก ลูกมีมารยาทดีไมดี
พอแมเปนคนติดตามผล แตพอแมไมติดตามผลเลยไปอยูกับเพื่อน ไปอยูห อพัก ก็
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ไปอยูหอพักเลเพลาดพาดก็ไปติดเพื่อนอันธพาลสันดานบาป ตั้งแตเปนเด็กเล็ก ๆ โต
ขึ้นนิสัยไมดีไมมีจริยธรรมปลูกฝงไมได ขอฝากทานไววาใหฝงจริยธรรมใหลูกหนอย
ไดไหม สามีภรรยาอยูคนละบาน กินขาวคนละหมอ รับรองไมผูกพันกันหรอก มี
อะไรก็เถียงกันตลอด ความเห็นไมตรงกัน ถาเราอยูรวมกัน หนักนิดเบาหนอยให
อภัยกันความเห็นก็ตรงกัน ทําอะไรก็ประนีประนอมยอมความในครอบครัว เปนมหา
มงคล ครอบครัวไหนเปนอัปมงคลบานนั้นเปนบานยักษบานมาร เสียกลาลเวลาทั้ง
ลูกหลานเอาดีไมไดทั้งครอบครัว อาตมาประสบมาที่วดั อัมพวันมาทั้งหมดก็พยายาม
ชวยเขาอยู ลูกดีไมได นอนตื่นสาย หนายหากิน ไปหมิ่นเงินนอย ไปนั่งคอยวาสนา
ใหมาหาเอง นอนนานเงินนอย กินบอยเงินหมด มีเงินหนาสด หมดเงินหนาแหง
แลงน้ําใจ ขี้เกียจเปนปริโยสานไมมีความขยันหมั่นเพียรขาดความอดทน งานการก็
ไมเอา หนักก็ไมเอา เบาก็ไมสู ความรูก็ไมมี ดีกไ็ มได ดีไมไดแน ถาทานมีบุตรธิดา
อยาตามใจ รักวัวตองผูก รักลูกตองตี รักมีตองคา รักหนาตองคิด รักมิตรตองเตือน
กัน ถาวัวไมผูกมันจะหาย ลูกไมตีมันจะดีไดอยางไร ตีแบบไหน ตีดว ยแบบอยาง
ไมใชเมตตาเจือดวยโทสะ โปรดตีลูกดวยเมตตาปรารถนาดีดวยแบบอยาง ทําแบบ
ใหลูกดู ทานเปนพอเปนแมเขาสวดมนตไหวพระหรือเปลา ถาสวดมนตไหวพระลูกก็
จะตามสวด ทานเปนสามีภรรยาที่จะเปนพอแมที่ดีของลูกในอนาคตนั้น ตั้งครรภ
สวดมนตไหวพระตักบาตรทุกวัน รับรองลูกทานมาจากสวรรค บานไหนจิตใจสกปรก
สัตวนรกมาเกิด เถียงพอเถียงแมคําไมตกฟาก มาจากนรกทั้งนั้น ถาพอแมสกปรก
เขาก็สงคนอยางนี้มาเกิดในบานนี้ บานไหนสะอาด จิตใจสะอาด ไมทะเลาะกัน มี
พระอภัยมณีอยู ไมมียักษ สะอาดนักปราชญมาเกิด บานนั้นจึงเปนมหามงคล บาน
นั้นครอบครัวดีหมดทั้งบาน ดีทั้งลูกทั้งหลานในอนาคตดวย มาจากพอแมทั้งสิ้น พอ
แมไมเคยชวนลูกสวดมนตไหวพระ
ลูกก็เลเพลาดพาดเหมือนพอแมดังกลาวแลว
ทะเลาะใหลูกเห็น หลั่งน้ําตาใหลูกเห็น เลนการพนันใหลูกเห็น กินเหลาใหลูกเห็น
ลูกก็เปนพยานหลักฐาน ลูกมันก็บันทึกหลักฐานความชั่วมาจากพอแมไวในจิตใจของ
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เขาไหนเลยเขาจะดีได ทานทั้งหลายเอย ตีความใหตัวทานเอง ถาทานยังกินเหลา
เมายา เลนการพนันบาบออยูเชนนี้ ลูกทานจะดีไมไดแนนอนนี่มีความหมาย ถา
ทานหมั่นสวดมนตไหวพระพาหุงมหากา จิตใจก็ซึ้งไปในรสพระธรรม ฝงจริยธรรมให
แนน ลูกทานจะดีทุกคน นี่แหละตีลูกดวยแบบอยาง อยาตีลูกใหหัวแตก เอาไมหวด
ลูก เมตตาเจือโทสะอยางนี้ลูกทานดีไมไดแนนอน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฝรั่งอเมริกันมาจากอเมริกา ภรรยาเปนคนไทยสําเร็จปริญญาโท
ลูกอายุ ๓ ขวบ ลูกผูห ญิงเรียบรอยคลานเขามากราบ ๓ หน กราบแลวก็ขอนมัสการ
หลวงพอเจาขาหนูจะสวดมนตถวาย เด็กอายุ ๓ ขวบ จะสวดมนตถวาย สวดนะโม
๓ จบ แลว อิติป โส ภะคะวา ฯ สวากขาโต ฯ สุปฏิปนโน ฯ พาหุงมหากา ฯ สวด
ไดจบ แลวกราบ ๓ หน พอเปนชาวอเมริกันยิ้มตลอด แมก็ยิ้ม อาตมาก็ใหเด็กไป
หยิบปจจัยมา ๑,๐๐๐ บาท แลวก็บอกคุณหนู แมของเธอรวยแลวมีสตางคมีบริษัท
พอเธอเปนชาวอเมริกันก็มีบริษัทรวยมาก แตหนูเปนคนดีนะและก็ขยัน หนูเอยสวด
มนตไดอยางไร หนูยงั ไมไดเขาเรียนอนุบาลอีก ๖ เดือนถึงจะครบ ๔ ขวบ ถึงจะเขา
โรงเรียน หนูสวดมนตไดอยางไร ตอบทันที่ ไมมใี ครสอน แมไมไดสอน แมกับพอยิ้ม
มีประชาชนเต็มกุฏิ หนามแหลมใครไปเสีย้ ม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปคลึง ยกมือ
ไหว หลวงพอคะ หลวงพอใหหนู ๑,๐๐๐ บาท ใหหนูไปเรียนเปนดอกเตอร หนู
กราบขอบคุณหลวงพอเปนอยางสูงที่ไดเมตตาใหหนูไปเรียนหนังสือ แลวก็กราบ ๓
หน นี่แมไมไดสอนเลยนะ ดีไดอยางไร สวดมนตนี้ดแี น เจอพระธุจา เจอคนแกธุจา
เจอผูสูงอายุมาเลี่ยงทางยกมือไหว เจอพระนมัสการ ตรงนี้นาจะแกแตไมแก ไปแก
ปลายเหตุแกยาก
และเมื่อ ๔ ปที่แลว ทูตอิหรานมาจากกรุงเตหะราน เปนมุสลิม มาขอบใจ
อาตมา เขาเดินทางมาภาคใตมาเยี่ยมพวกเขา ขอมาเยี่ยมวัดอัมพวัน ไทยแลนด
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อยากจะมาขอบคุณขอบใจ ที่สามารถสอนใหพวกมุสลิมของเขาเปนด็อกเตอรไดเปน
จํานวนมาก ดังไปถึงกรุงเตหะรานเทานี้พอใจแลว ไมใชหมายความวาจะเอามุสลิม
มาเปนพุทธ ของดีไมตองสงวนลิขสิทธิ์ แตของชั่วควรจะสงวนลิขสิทธิ์ คงจะเขาใจ
ในจุดมุงหมายที่วาพระพุทธเจาสอนใหมีวิชาไมวาจะเปนมุสลิม คริสต สอนใหเปนด็
อกเตอรทั้งนั้น
และไดถามไปวาอิรักกับอิหรานรบกันทําไม แยงศาสนากันทําไม
ศาสนาพุทธมีแตให กับชวย ตองการใหทาน รวย สวย ดี มีปญญา นอกจากนี้มี
ศาสตราจายเกราซ มหาวิทยาลัยไรซ สหรัฐอเมริกา ยังมาขอบคุณและเอาตําราไปไว
ที่มหาวิทยาลัยไรซ ที่สหรัฐอเมริกา และลูกฝรั่ง ๓ ขวบ พอดีใจมาก พูดไทยได เขา
บอกวาเขารักคนไทยมากเขามีภรรยา เปนคนไทยปรัญญาโท เหตุผลที่มีรับคนไทย
เปนภรรยา เขาตอบแบบศาสตราจารย เกลาช ภรรยาเอาใจใสสามีดี ดูแลลูกดีมาก
คนไทยเปนพุทธมีเมตตา กลับจากทํางานมาตอนรับถอดเสื้อ หาน้ํา ดูแลทัง้ ลูกและ
สามีดีมาก คนไทยเอาของดีไปทิ้ง
ก็ขอฝากคุณหมอไปชี้แจงทั่วไปวา ถาเด็กเล็ก ๆ สวดมนตไหวพระ เจอพระธุ
จา ไมตองสอน เจอผูเฒาผูแกธุจา มีตัวอยางที่วัดเยอะ อาตมาหมดไปประมาณ ๔๕ หมื่นบาท ใหรางวัลเด็ก ถาใครสวดมนตไดใหเปนพันเลยนะ เลยก็ไปสวดกันใหญ
เลยอยากไดสตางค เพราะเด็กเปนปลา ตองมีเหยื่อลอถึงจะกิน สวดมนตนี้สวดเขา
ไปจริยธรรมจะไดฝงแนน กุลบุตรธิดาหมัน่ อาราธนาศีล หมั่นรับศีล ไมตองมีพระ
เหมือนอยางคริสตพระบิดา พระบุตร พระจิต วันละ ๓ ครั้ง ตามโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขา
ประเมินแลวไมตองสวดมนตแลว สังฆังนะมามิ. หนาเสาธงแลววิง่ กันเปนลิงไปเลย
คุณหนูทั้งหลายโปรดไดพิจารณาฟง และก็คิดไปดวย หนูยังอยูในวัยที่มี
ปญหา และประสบการณนอยนัก ตองเชื่อผูหลักผูใหญ พอแมก็หวังตั้งใจใหลูกดี
ทั้งนั้น แตเราก็ยังไมทราบวาดีชั่วประการใดก็หลงไปติดยาเสพติดกัน หนูก็อยาไป
การแสดงปาฐกถาธรรม
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คิดถึงอดีตทิ้งไปเลย เอาเดี๋ยวนี้ เอาปจจุบัน สรางความดีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป อดีตที่
ผานมาแลวก็แลวกันไป อยาไปคบคาสมาคมอีกตอไป ตัดปญหาครั้งอดีตเปนความ
ฝนครั้งที่ผานอยาใหเปนความจริงตอไปในอนาคต ก็ขอฝากคุณหนูไวทุกคนนะ ตอง
หมั่นหาวิชาความรู พอแมไมไดเปนคนรวยอะไรนัก ก็หาวิชาความรูใสตัวใหได ถาหนู
หลงไปติดยาเสพติดอยางที่กลาวแลว หลวงพอไมไดวาอะไรหนูหรอก แตหนูสมมติ
ตัวผิด ออกแขกไมดี ละครชีวิตไมดี บอกไตเติ้ลไมดี บอกเรื่องไมดีแลว จะเลน
ละครชีวิตไมดีตลอดกาลจนกระทั่งตาย เอาดีไมไดเสียอนาคต จําไวนะเสียอนาคต
หนูสรางชีวิตใหม อยูที่นี่นะดีแลวหลวงพอเห็นวาดี ทางราชการเขาตองการชวยเหลือ
ใหหนูเปนคนดี
เปนพลเมืองดีของชาติในอนาคต
เพราะเปนชะตากรรมของ
ประเทศชาติคือพวกหนูทั้งหลาย เพราะวันขางหนาพวกหนูจะตองเปนผูบริหารงาน
ของชาติใหดีตอไป ตองไปเรียนหนังสือหาวิชาใสตัวคิดอยางนี้ ถาใครสนใจศึกษาเลา
เรียนไมมีทุนไมเปนไร หลวงพอจะหาทุนใหไปเรียนหนังสือใหได บางทีพอแมยากจน
ไมสามารถมีเงินมีทองสงลูกเรียนก็ไมเปนไร จะหาทุนมาให ขอใหตั้งใจดี ๆ เอาวันนี้
เปนหลัก
ปญหาตรงนี้เปนปญหาที่สําคัญ เด็กฝรั่งมาสวดมนตไหวพระ และเด็กสาวรุน
ดรุณี อายุ ๑๖ ปชาวออสเตรเลียมาสนใจมานั่งสมาธิที่วดั อัมพวัน ไมเคยคิดถึงพอแม
เลย เด็กผูหญิงมาดวยกัน ๕-๖ คน มาทัศนศึกษาในประเทศไทย เขามาสวด อิติป
โส นั่งเจริญสมาธิ เจริญพระกรรมฐาน รองไหทันที คิดถึงแม คิดถึงพอ เวลาดี ๆ
ไมซึ้งในธรรมะ ไมคิดถึงใครเลย ไมคิดถึงพอแมเลย ลูกเอยหลานเอยโปรดทราบ หนู
เสเพลออกไปนอกลูนอกทาง หนูไมเคยคิดถึงพอแมของหนูหรอก เมื่อหนูไปประสบ
ความทุกขความยากความลําบาก หนูจะคิดถึงพอแมตอภายหลัง แตมันสายไปเสีย
แลวนะ แลวนักวิชาการ ขอฝากนักเรียน ถาเวลาครูสอนไมสนใจเรียน ไมสนใจฟง
แตพอเวลาสอบตก สอบบรรจุงานตก จะคิดถึงครู คิดถึงครูอาจารย เมื่อตอนเวลา
การแสดงปาฐกถาธรรม
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เรียนไมไดสนใจเรียน มัวสนใจเที่ยว จะคิดถึงครูเมื่อตอนทุกขคือสอบตก หนูชาว
ออสเตรเลียมาอยูประเทศไทยเปนเวลาแรมเดือนไมเคยคิดถึงพอแมเลย พอมาสราง
ความดีซึ้งในรสพระธรรม โดยที่ไมรูอะไรเลยเพราะเปนชาวตางประเทศ รองไห
คิดถึงแมเหลือเกิน สวด อิติปโส และกราบพระ พอเปนสมาธิขนึ้ มาจิตซึ้งในธรรมะ
รองไหคิดถึงแมคิดถึงพอ วาตอนพอแมเลี้ยงหนูเปนลูกสาวคนเดียวมีลูกชาย ๓ คน
แตกอนนี้หนูไมเคยคิดถึงแมเลย มาเมืองไทย ๑ เดือนแลวมาอยูที่ จ.ชลบุรี หนูคิดถึง
พอคิดถึงแมจะเหนื่อยยากอยางไรก็ไมทราบเลย วาลูกนี้มาอยูเมืองไทยลําบากลําบน
แคไหนก็ไมทราบ หนูมาอยูวัดอัมพวัน ๗ วันนี้หนูดีใจมาก หนูคิดถึงพอ คิดถึงแม
คิดถึงพี่นองทุกคน อยากจะสรางความดีใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และบอกวาที่
ออสเตรเลียเขาสนใจพุทธศาสนามาก สนใจการปฏิบัติธรรมเยอะ ไมสนใจเที่ยว
เหมือนคนไทย พระพุทธเจาสอนเหมือนกันยามหนุมยามสาวอยาเที่ยว หาวิชา
ความรูใสตวั จําไวนะ
มหานิยมอยูที่ไหน มหานิยมอยูที่หนูตั้งใจเรียนหนังสือ ขยันหมั่นเพียรมีคน
นิยมชมชอบ ถาไมเรียนหนังสือจะไมมีใครมานิยมชมชอบ ทําอะไร ๑.ทําดวยความ
ตั้งใจ พูดแลวตองทํา ๒.ทําดวยความเคารพ เคารพตนเอง เคารพสถานที่ จะไปบาน
ใครตองเคารพเจาของบานเขา จะไปศาลก็ตองเคารพศาล เคารพกฎหมายบานเมือง
และประเพณีนิยมของบานนั้น ๓.ทําอะไรดวยจิตสงบ อยาวุนวายฟุงซาน ถาจิตไม
สงบทําอะไรแลวจะเสียหาย ๔.ทําดวยความถูกตอง สิ่งทั้งหลายถาไมถูกตอง หนู
อยาไปทําเลย หลวงพอขอบิณฑบาต ขอใหจดจําเขาไว นี่แหละมหานิยมอยูที่เรียน
หนังสือ ถาหนูไมไดเรียนหนู หนูไมมีวิชาความรูเลยไปไหนใครเขาจะนิยมชมชอบ หนู
ตองมีวิชาความรู ถาโตเปนหนุม ๆ ไมมีผหู ญิงเขารัก ผูหญิงเขาไมขอบหรอกถาไมมี
วิชาความรู ถามีวิชาความรูเสียหนอยเปนดอกเตอรเสียหนอยเนี่ยผูหญิงตามกรอแบบ
แมลงวันเลยตองมีไมปดเลย
การแสดงปาฐกถาธรรม
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มหานิยมอยูที่วิชาความรู ตั้งใจขยันหมั่นเพียร ถาหนูไมมีความรูประชาชน
ไมนิยม ไมชอบหนูหรอก จะไปบานใครก็ไมมีใคร O.K. ไปเขาสังคมก็ไมมีใคร
ตอนรับ มีแตเกอเขินในสังคมเพราะไมมีความรู
เสนหอยูที่คุณธรรม คนไมมีคุณธรรมไรคุณภาพ คุณธรรมไดแก ศีล สมาธิ
ปญญา คุณธรรมคือ ความดีที่ละความชั่วได
สรุปวาความรูคูกับความดี ถามีความรูไมมีความดี ความรูไรความหมาย
ความรูใชไมได ไมไดใชความรูใ หเปนประโยชนตอตัวเอง ตองมีความดีเขามาชวย
เหมือนปลูกบานตองมีบันได เพราะฉะนั้นเราจะตองมีความรูคูกับความดีตลอดไป
๔. เศรษฐกิจไมพอปากพอทอง หมายความวา เปนหนี้ไมพัก ไมมีโอกาสจะ
ใชหนี้เขาได
๕. มีแลวยังไมพอตะเกียกตะกายไปยากจน หมดเนื้อประดาตัว เอาตัวไมรอด
ถาเราสนใจคุณธรรมในหนาที่การงานแลวนั้น หมัน่ สวดมนตไหวพระเปนนิจ
อธิษฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรมกอนแลวคอยแผเมตตา รับรองไดผลสมคาด
ปรารถนา ขอเจริญพรทานผูเปนผูปกครองบิดามารดา ถาลูกทานเกเรเกเสออกนอก
ลูนอกทาง ทานอยาไปตี อยางไปดา อยาไปวาลูก เดีย๋ วเขาจะเกลียด จะไมมีอะไร
ผูกพันแตประการใด ขอทานผูเปนบิดามารดาโปรดแผเมตตาใหลกู อยางต่ําก็สวด
พาหุงมหากา ฯ แลวก็ทําจิตใจใหสบายทั้งสามีภรรยา ตั้งใจอุทิศสวนกุศลใหลูกที่
เกเรเกเส ขอใหลูกกลับรายกลายดีนะลูกนะ ขอใหลูกอยูเย็นเปนสุข เจริญสุข เจริญ
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๒๒

ยศ เจริญอรรคฐานดวยวิชาการ รับรองลูกกลับรายกลายเปนดีไดแน นี่เปนวิธีแก
ลูกทําเลวเสียหายอยาไปเขาขางลูก สวนมากพอแมจะเขาขางลูกทําใหลูกเสียหาย
กันอยูแม แกอยูที่พอ กออยูที่ลูก ปลูกอยูที่ครู ความรูอยูที่ศิษย จะไดเปนมิตรกัน
แมจะตองกันลูกตลอดลูกจะเสียหายอยางไรก็ตาม พอตองแกใหลูก แมกันไมไดแลว
ตองไปใหพอแก
แตลูกถาเกิดเลวรายขึ้นมาแลวจะกอเรื่องเดือดรอนใหกับพอแม
ตลอด ถาลูกดีมีปญญาจะกอวิชาการ กอความดีใหกบั พอแมไดชื่นอกชื่นใจขอฝาก
พอแมไวดวย
ลูกชื่อเด็กหญิงทัศนีย อยูโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี บานตําบลมะขาม
ลม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เธออยู ม.๑ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
๒๘๐ คน เมื่อสมัยนั้น ๕-๖ ปแลว แมเปนโรคมะเร็ง แมเปนครูที่โรงเรียนที่อําเภอ
บางปลามา วาระสุดทายของโรคมะเร็งขั้นสุดทายแลว เหลือแตกระดูก อาเจียร
มดลูกเนาหมดแลว ตองตายภายใน ๓ เดือน แตลูกสาวคนนี้ดีมาก ก็เรียนใหอาตมา
ทราบวา หลวงพอคะ หนูนี่แมจะตายแลว หนูยังไมไดทนแทนบุญคุณพอแมเลย แม
ก็จะมาตายแลว ถาแมตายแลวหนูจะอยูกับปา ก็ไมเหมือนอยูกับแม อะไรหนอจะ
อุนเทากับตักแมเราไมมีแลว พูดนาสงสาร หลวงพอคะ หนูจะชวยแมไดอยางไรบาง
หนูมีศรัทธาไหม นั่งกรรมฐาน พอนั่งกรรมฐานได ๓ วัน โรงเรียนสงวนหญิงลากลับ
อาจารยบรรเลง เปนผูชวยผูอํานวยการ จังหวัดสุพรรณบุรี ก็บอกวาหลวงพอ ฝาก
เด็กไวสักคนหนึ่งนั่งกรรมฐานตอ ๗ วัน สวดพาหุงมหากา ฯเขา หลวงพอคะ หนูจะ
ทําไดไหมคะ ถาหากวาแมจะตองตาย ทดแทนบุญคุณแมดวยน้ํานมที่แมเลี้ยงมาได
ไหม ได เลยเขาก็นั่งกรรมฐานตอไป ๗ วัน กลับไป แมหายจากโรคมะเร็ง จนทุก
วันนี้ บัดนี้ ด.ญ.ทัศนีย เปน นางสาวทัศนีย อยู ม.๖ โรงเรียนสงวนหญิง
สุพรรณบุรี ไปถามไดเดี๋ยวนี้ ลูกชวยพอแมไดแนนอน พอแมกําลังปวยไข ลูกสาว
หรือลูกชายเจริญสมาธิ สวดพาหุงมหากา ฯ สวดพุทธคุณเทาอายุเกินหนึ่ง แมกลับ
การแสดงปาฐกถาธรรม

๒๓

หายจากโรคมะเร็งไดจนทุกวันนี้ ขอฝากไววาลูกชวยพอแมได พอแมก็ชวยลูกได
ตองการใหบุตรธิดาของทานเปนคนดี ทานทัง้ สองสามีภรรยาอยาทะเลาะกัน แลวก็
สวดมนตไหวพระ สวดพาหุงมหากาฯ เขา อธิษฐานจิตใหลูกทานเปนคนดี เทานี้เอง
ลูกทานจะกลับรายกลายเปนดี จะไมไปในสวนรายตอไปก็เกิดประโยชนดี
ฉะนั้นก็ขอสรุปใจความวา พอแมที่เคารพโปรดรักลูก คิดปลูกฝงใหลูกตั้งตน
ฝกรับการศึกษา ใหลกู ไดดีมีปญญา มีวิชาตั้งตนใหลูกเปนคนดี
ก็ขอฝากอีกขอหนึ่ง เลี้ยงลูกโต ปลูกตนโพธิ์ใหไดรมใหได ถาลูกโตเหมือนตน
ตาล โตดวยขาวสุก เสียใจกับทานดวย ทานจะเอาดีไมไดแตประการใด ขอสรุป
ใจความในตอนนี้ เลี้ยงลูกเหมือนปลูกตนโพธิ์ เมื่อใหญเมื่อโตจะไดเอาไวอาศัย ถึง
คราวเจ็บจะไดฝากไข คราวตายจะไดฝากผี ดี ๆ เอาไวรับใชสอยบาง เดี๋ยวนี้ลูกรับ
ใชสอยไมมีเลย ไมเคยชวยพอชวยแมเลย ถาคนดีมปี ญญาก็จะรับใชสอยพอแมได
กลับจากโรงเรียนชวยพอชวยแมได เชน โรงเรียนสหวิทยพาณิชยการ จ.สุพรรณบุรี
กลับจากโรงเรียนสหวิทยฯ ชวยพอชวยแมตลอดรายการ
ขอสรุปขอสุดทาย คนเรามีคุณธรรมจะมีวนิ ัยภายใน และวินัยภายนอก คนมี
วินัยภายในก็คือคนมีธรรมะ สวดมนตไหวพระ พระรัตนตรัยยึดเหนี่ยวทางใจตลอด
ชีวิต วินัยภายนอกก็คือแตงตัวเรียบรอยสวยนารัก เชน โรงเรียนสหวิทยพาณิชยการ
จะดูไดเลยวาโรงเรียนนี้แตงตัวเรียบรอย ไมเหมือนจิ๊กโก จิ๊กกี๋ เหมือนโรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่นแตงผมยาว แถมแตงตัวรุมราม นั่นแสดงวาวินัยภายในไมมีเลย ในเมื่อ
วินัยภายในไมมี วินัยภายนอกก็เลวราย รางกายก็สกปรกแตงตัวลุมลามเหมือนจิ๊ก
โก จิ๊กกี๋ เอาดีไมไดในสังคมตอไป ถาที่ไหนมีวินัยภายใน วินัยภายนอกสวยนารัก
ทุกคน ขอฝากทานทั้งหลายในการจบรายการในวันนี้ดว ย
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ขอฝากคุณพอคุณแม จงสรางความดี งาม ๔ ที่ ความดี ๔ แบบ กตัญู ๔
อยาง ใหครบวงจรใหกับลูก งาม ๔ ที่ ความดี ๔ แบบ กตัญู ๔ ทําใหได งาย ๆ
ถาทานทําครบวงจรนี้ได ทานจะดีทั้งบาน ครอบครัวทานจะเปนมหามงคล
งาม ๔ ที่ งามอะไร
๑. งามดวยเครื่องแตงตัว แตงตัวงามจริง ๆ ไมมีอะไรบกพรองเลย แตงตัวถูก
วิธีการ เขากับเด็กได เขากับผูใหญได เขากับสังคมได
๒. งามดวยอวัยวะรางกาย งามดวยรูปราง หนาตา สวยนารัก
๓. งามดวยมารยาท จะพูดจาเพราะพริ้ง อันออยตาลหวานลิน้ แลวสิ้นซาก
แตลมปากหวานหูมิรหู าย งามดวยมารยาท
๔. งามดวยน้ําใจ มีนา้ํ ใจกนบางไหม ไมมีอธั ยาศัยกันเลยหรือ
ดี ๔ แบบ
๑. ดีดวยชาติตระกูลของตน
๒. ดีดวยทรัพยสมบัติ
๓. ดีดวยวิชาความรู ความสามารถในสังคม
๔. ดีที่เรามีศีลธรรม
กตัญู ๔ อยาง
๑. กตัญูตอบุคคล รูคุณของบิดามารดาไหม รูคุณของครูบาอาจารยไหม
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๒. กตัญูตอสถานที่ รูคุณของสถานที่ไหม รูคุณของการศึกษาไหม รูคณ
ุ
ของอาชีพการงานไหม รูคุณของสันติ ทําใหเกิดสันติวิธีเกิดความสุขความเจริญ
๓. กตัญูตอความดี ตองรูพระคุณของความดีที่ทําใหเราเปนคนดีมาจนบัดนี้
๔. กตัญูตอตัวเอง รูพระคุณของอวัยวะรางกายไหม รักษาสุขภาพอนามัย
อยาใหเปนอันตราย อยาใหมัวเมาทางอบายมุข หาความสนุกในสังคมตอไปเถิด
นี่ครบวงจร ในเมื่อครบวงจรอยางนี้แลว ทานทั้งหลายผูเปนบิดามารดา โปรด
สรางความดี ๔ สถานนี้ งาม ๔ ที่ ความดี ๔ แบบ กตัญู ๔ อยาง ครบวงจร
รับรองมีหลักธรรมในบาน บานทานจะเปนบานมหาเศรษฐีสมหนาที่การงานตอไป
ขอใหทานทั้งหลายโปรดพิจารณาอยางนี้
คุณหนูทุกคนที่หลวงพอมาในวันนี้จะ
ประสาทพรใหเจา เปนหลักฐานที่มีวิชาการ อดทนเปนสมบัติของนักตอสู ความรู
เปนสมบัตขิ องนักปราชญ ความสามารถเปนสมบัตขิ องนักประกอบกิจ ความมี
ระเบียบทุกชนิดเปนสมบัติของผูดี สรางความเปนระเบียบหนอยไดไหม ถาจะเปน
ผูดีในวันหนา คุณหนูโปรดจําไวในอนาคตขางหนา วันขางหนา
สุดทายนี้ ขออนุโมทนาสาธุการหมดเวลาที่จะชี้แจงแสดงตอไป ตอทานผู
พิพากษาหัวหนาศาลและผูพิพากษาสมทบ พรอมดวยคุณหมอ นาวาเอก นายแพทย
ปโยรส ปรียานนท รน. ประธานมูลนิธิดวงแกว ทานไดปรารภในเรื่องนี้ ก็ขอ
อนุโมทนาสวนกุศลของทาน ไดมีโอกาสนิมนตอาตมา โดยอนุมัติหัวหนาศาลและ
ทานคณะกรรมการกรมประชาสงเคราะห ไดมีโอกาสมาชี้แจงแสดงบรรยาย ใหกับ
ลูกหลานชาติไทย
ขอลูกขอหลานของเราทั้งหลายเอย
จงเปนพลังงานใหแก
ประเทศชาติตอไปเถิด อยาประดักประเดิดแตประการใด รีบสรางความดีตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป สรางความรูคูกับความดี ขอใหคุณหนูมีปญญาจะไดไปชวยบิดรมารดา
ชวยครูบาอาจารย ชวยประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดีชั่วประการใด
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อาจจะเปนรัฐมนตรี อาจจะเปนผูบริหารประเทศในอนาคต เพราะหนูกําชะตากรรม
ของประเทศชาติเอาไว ถาหนูดมี ีปญญาหมดทุกคนนี้ ทั้ง ๗๐๐ - ๘๐๐ คนตามที่
กลาวแลว หนูจะไดสรางชีวิต สรางคุณงามความดีใหกับประเทศชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย สืบไป วาระโอกาสอันดีงามตอไป
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญกุศลทั้งหลาย อํานาจศาลที่
ศักดิ์สิทธิ์ บุญญฤทธิ์ไมมีสองเกิดผองแหงเผาไทยชวยไทย ชวยตนใหจงได คุณหนู
ทั้งหลายขอฝากไวในจบนี้ หนูเอยจงชวยตัวเองใหได จงพึ่งตัวเองตั้งแตบัดนี้ จงสอน
ตัวเองทุกวิถีทาง อยากลับไปเปนเชนนั้นอีกตอไป จงรุงเรืองวัฒนาสถาพรในอนาคต
อยากลับมาปรารภ เรียนหนังสือ ชวยพอชวยแมตอไปในอนาคตสมปรารถนาทุก
ประการ ประเทศจะไดไปรอดปลอดภัยไมมีเสนียดจัญไรแตประการใด ไดอาศัย
พวกเราทั้งหลาย เปนพลังใหกับประเทศชาติอยูดีกินดีมีปญญา สมปรารถนาทุก
ประการ ขอศาลสถิตยยุติธรรม ศาลไคฟงในวันนี้ ตลอดจนกระทั่งผูพิพากษา
หัวหนาศาลเยาวชน ขอใหเปนศาลไคฟงตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ขอความเจริญรุงเรือง
สูสถานการณ ขอใหลูกหลานเจริญไปดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสาร สมบัติ ทุกประการ ขอบิดามารดา ปูยา ตายาย ในตระกูลวงศของเราเจริญ
ดวย จตุรพิธพรชัย ๔ ประการ ขอใหมีความสุขความเจริญทุกประการนั้น ขอทุก
ทานจงอยูดีกินดีมั่งมีศรีสุข ลูกหลานจะไดเปนใหญเปนโตในอนาคต สมปรารถนา
ทุกประการ
ขอทุกทานจงเจริญไปดวยอายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้
เทอญ สาธุ ขอเจริญพรทุก ๆ ทาน.
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