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ทานโปรดจําไววันเกิดของลูกคือวันตายของแม เพราะวันที่ลูกเกิดนั้น
แมอาจตองเสียชีวิต การออกศึกสงครามเปนการเสี่ยงชีวิตสําหรับคนเปนพอ
ฉันใด การคลอดลูกก็เปนการเสี่ยงตายสําหรับคนเปนแมฉันนั้น
ในสมัย
โบราณที่วิทยาการตางๆ ยังไมเจริญกาวหนาเหมือนสมัยนี้ อัตราการตาย
เพราะคลอดลูกมีสูงมาก คนโบราณเขาจึงกลาววา วันเกิดของลูกคือวันตาย
ของแม
เมื่อคลอดลูกแลว “แม” ก็ยังตองประคบประหงมเลี้ยงดู ใหดื่มเลือด ใน
อกเปนอาหาร ยามทีล่ ูกเจ็บปวยก็อมยาพน ฝนยาทา รักษากันไปตามมีตาม
เกิด แมเฝากลอมเกลี้ยงเลี้ยงลูกจนเติบใหญ กระทั่งลูกแตงงานมีเหยามีเรือน
ไปแลว แมก็ยังเฝาหวงใยรักใครไมจืดจาง
ตั้งแตอาตมาคอหัก หายใจทางสะดือ ไดพองหนอยุบหนอคิดถึงแมทุก
ลมหายใจ อาตมาเห็นความทุกขอยางแสนสาหัสของคนเปนแม ก็ตอนที่เปน
หมอตําแยทําคลอดใหผูหญิงคนหนึ่ง แมวา เรื่องราวจะผานพนมาหาสิบกวาป
แลว ก็ยังจําภาพเหตุการณครั้งนั้นไดติดตาติดใจมากระทั่งทุกวันนี้
สมัยนั้นอาตมาอายุสิบหก แตยังไมประสีประสาอะไร ยังเปลือยกาย
กระโดดน้ําตูมๆ กับเพื่อนอยางสนุกสนาน แตเด็กสมัยนี้อายุสิบหกเปนหนุมกัน
แลว ตอนนั้นอาศัยอยูกับยาย ลําบากลําบนมาก ตองหาเงินเรียนเอง ตื่นตั้งแต
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ตีสาม หาบของไปขายที่ตลาดบางขาม หางจากบานไป 14 กิโลเมตร ถึงตลาด
ตี 4 กวา ก็นั่งขายของซึ่งเปนพวกผักสวนครัวที่ชวยกันปลูกกับยาย พอตีหาก็
ขายหมด บางวันขายไมคอยดีก็ไปหมดเอา 7 โมง จากนั้นก็หาบกระจาดเปลา
กลับบาน หิวขาวก็ตองอดทน เพราะยายสั่งไมใหซื้อเขากิน ใหกลับมากินบาน
เรา ยายวาซื้อเขากินมันแพง จานละตั้งสามสตางค สูกลับมากินขาวที่บาน
ไมได อาตมาก็จําเปนตองเชื่อยาย บางทีกวาจะถึงบานหิวแทบลมจับ
อยูมาวันหนึ่ง ขณะที่อาตมาหาบกระจาดเปลากลับบาน ก็พบกับผูหญิง
คนหนึ่งกลางทาง เขากําลังทองแก จะเดินทางไปคลอดลูกที่บานแมของเขา ที่
ตองเดินทางไปคลอดบานแม เพราะเขาอยูกับพอผัวแมผัว ซึ่งรังเกียจวาเขาจน
และไมยอมชวยเหลือเกื้อกูลแตประการใด เดินทางไปไดครึ่งทางก็เกิดปวดทอง
นอนรองครวญครางอยูใตตนไทร พอเห็นอาตมาเดินผานมาเขาก็ดีใจรองบอก
กับอาตมาใหชวยเขาดวย เขาปวดทองใจจะขาดอยูแลว ชวยเอาลูกออกใหที
อาตมาถึงจะอายุสิบหกแตก็ยังไมรูวาเขาออกลูกกันอยางไร ผูใหญเขาเคยพูด
ใหฟงวาเขาออกลูกทางปาก บางคนก็บอกออกทางสะดือ บางคนก็วาออกทาง
กน อาตมาก็เชื่อนึกวาเปนอยางนี้จริงๆ ที่แทก็ถูกผูใหญหลอก เพิ่งมารูความ
จริงตอนทําคลอดครั้งนี้นั่นแหละ
ผูหญิงคนนั้นเขาก็รองใหญบอกปวดมากแลวก็เปนลูกทองแรก จึงยังไม
เคยมีประสบการณเรื่องการคลอดลูกมากอน ไดยินเขารองโอยๆ อาตมาก็ทํา
อะไรไมถูก เลยถามเขาวาจะใหชวยอยางไร เขาก็บอกชวยดึงเด็กออกจากทอง
ใหเขาที มันกําลังจะออกแลว อาตมาก็ยังงงอยูเลย นึกถึงเทวดา ก็นึกตาม
ประสาเด็กๆ ไมรูวาเทวดามีจริงหรือเปลา แตยายเคยเลาใหฟงบอยๆ ก็คิดวา
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คงจะมีมั้ง เลยประนมมือบอก รุกขเทวดาประจําตนไทรใหชวย แลวก็รายคาถา
ชุมนุมเทวดาที่ยายเคยสอนจนจําไดขึ้นใจ
พอวาคาถาจบ เทวดาเขาสิงอาตมาเลย ที่รูวาเทวดาเขาสิงเพราะทาน
มากระซิบขางหูวา “ดึงเด็กออกมา ดึงเด็กออกมา”
อาตมาถาม “ดึงยังไง เด็กอยูที่ไหน”
เทวดาบอก “อยูในทอง เอามือลวงเขาไปในผานุงก็จะเจอหัวเด็ก”
อาตมาก็ทําตามดึงพรวดสุดแรงเลย
เสียงผูหญิงรองกรี๊ดและสลบ
เหมือดไป อาตมาก็ตกใจเพราะเห็นไสยาวๆ ติดตัวเด็กออกมา คิดวาเราคงดึง
ไสผูหญิงคนนั้นออกมาหมดทองกระมัง เขาคงตองตายแนๆ จะทํายังไงดีหนอ
เสียงเทวดากระซิบขางหูวา “ไมตายหรอก แคสลบไปเทานั้น” ไปจัดการตัดสาย
รกใหเด็กกอน ที่เธอเห็นนั้นแหละเรียกวา สายรก ไมใชไสเขาหรอก”
อาตมาก็ถามวา “เอาอะไรตัดละ มีดพราก็ไมมี”
เทวดาบอก “เอาเล็บของเธอนั่นแหละ จิกแนนๆ แลวดึง มันจะขาดเอง”
สมัยนั้นหนุมรุนๆ เขานิยมไวเล็บยาวกันเรียกวาเปนแฟชั่น อาตมาก็ไว
กับเขา คือเขาจะไวเล็บขางละสองนิ้ว นิ้วหัวแมมือกับนิ้วกอย อาตมาก็ทํา
ตามที่เทวดาบอก พอรกขาดเลือดพุงเลย เด็กสงเสียงรองอุแวๆ ลั่นปา เทวดา
บอกอีกวา “ไปเอาฝุน มาโรงตรงแผล” อาตมาก็กอบฝุนโรยลงไป ปรากฏวา
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เลือดหยุดไหลแตเด็กไมหยุดรอง เทวดาก็กระซิบขางหูอีกวา “ดูดเลือดที่คั่งใน
ปากออกมา” อาตมาก็เอามืองางปากเด็ก ดูดเลือดและเสมหะออก แลวบวนทิ้ง
ไมไดนึกรังเกียจ เพราะกลัวเด็กจะตาย เทวดาบอกอีกวา “เอากระบอกไปตักน้ํา
มาหยอดปาก” พอดีมีกระบอกไมอันหนึ่งแขวนอยูที่กิ่งไทร ไมทราบเหมือนกัน
วาใครนําไปแขวนไว
ขางๆ ตนไทรมีหนองน้ําอยูแหงหนึ่ง อาตมาจึงหยิบกระบอกเดินไปตัก
น้ํามาหยอดใสปากเด็ก เจาหนูหยุดรองไหเลย ดูดหยดน้ําจากนิ้วมืออาตมา
เสียงดังจั๊บๆ เปนภาพที่ซึ้งใจอาตมามาจนถึงทุกวันนี้ ไดเห็นสัญชาติญาณการ
ดิ้นรนตอสูเพื่อความอยูรอดของชีวิต ก็ตอนที่เจาหนูดูดน้ําจากนิ้วมือนี้แหละ
พอไดน้ําเจาหนูก็หยุดรอง สวนแมนั้นสักพักเขาก็ฟนถามวา “ลูกเปนผูหญิงหรือ
ผูชาย” พอรูวาไดลูกชายก็ดีใจ อาตมาก็เลยชวยพากลับบานทั้งแมทั้งลูก หญิง
คนนั้นเปนเจาของตลาดทาแค ลพบุรี ร่ํารวยมาก นี่แหละที่ทําใหอาตมาเห็นใจ
คนเปนแมและรักแมมาตั้งแตบัดนั้น อาตมาสงสารลูกผูหญิงมาก เห็นคน
ทองเดินมาก็จะแผเมตตาขอใหเขาคลอดงาย เพราะเราเห็นวาการคลอดลูกนั้น
เปนการเสี่ยงชีวิตเหมือนการออกศึกสงครามทีเดียว
เดี๋ยวนี้อาตมาไมสอนคนแกเพราะคนแกไมมีพิษมีภัย อีกไมนานก็ตาย
แลว สอนเด็กรุนใหมแทนเพราะเมื่อคนรุนใหมดี รุนตอๆ ไปก็จะดีไมเปนวาย
รายหรือภัยสังคม สอนเด็กวาวันเกิดของเราอยาพาเพื่อนมาใหพอแมทําครัว
เลี้ยงนะ เธอจะบาป ทํามาหากินไมขึ้น เธอตองเลี้ยงพอเลี้ยงแมใหอิ่มกอน แลว
จึงไปเลี้ยงเพื่อนทีหลังจึงจะถูกตอง
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พอแมเลี้ยงลูกเปรียบเสมือนปลูกตนไม ปลูกอยางมีระเบียบแบบแผน
ตนไมก็จะขึ้นอยางมีระเบียบสวยงามตามแบบตามแผนที่วางไว ถาปลูกอยาง
ไมมีระเบียบปลูกตรงโนนตนหนึ่ง ตรงนี้ตนหนึ่ง นึกจะปลูกตรงไหนก็ปลูก
เกะกะเต็มไปหมด มองดูรกรุงรัง หาความสวยงามไมได ถาเปนอยางนี้จะไป
โทษตนไมวา มันขึ้นไมเปนระเบียบจะถูกหรือ จะตองโทษคนปลูก เพราะคน
ปลูกไมมีระเบียบ ตนไมจึงขึ้นอยางไมมีระเบียบ
ความรักของแมมีหลายรูปแบบ มีแมคนหนึ่งมาบอก “หลวงพอเจาคะ
ดิฉันเลี้ยงลูกมานี่ ลูกมันไมเอาไหนเลย ขอมาฝากบวช 7 วัน” บอกเสร็จก็
ออกไปสักครูก็กลับมาอีก กําชับอีกวา “สอนลูกฉันใหดีๆ นะ” ออกไปอีก
กลับมาย้ําอีกทีวา “ชวยสอนลูกฉันใหดีๆ นะ”
อาตมาก็ตองเรียกเขามานั่ง แลวใหคติธรรม
“นี่โยมนะเปนแมเขาใชไหม”
“ใชเจาคะ”
“โยมสอนลูกมาตั้ง 20 ป เอาดีไมได แลวจะมาใหอาตมาสอน 7 วันจะดี
หรือ” อยางนี้ตองเรียกวาจะมากไป สอนลูกไมเอาไหน ไมใชลูกไมดีนะ ตัวแม
ไมดี ไมเคยสอนลูกสวดมนตไหวพระเลย อยากใหลูกดีตองสอนใหลูกสวดมนต
ลูกจะมีระเบียบวินัย โตขึ้นไมเถียงพอเถียงแม เมื่ออยูในวัยศึกษาก็รับผิดชอบ
สูง แมไปศึกษายังตางประเทศลูกจะวางตัวดี พอไมไมตองคอยติดตามทุกฝ
กาวทุกระยะ
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อีกรายเปนแมปริญญาโท มาใหอาตมาชวยเปาหัวใหลูกชายหนอยจะ
สอบเขามหาวิทยาลัย อาตมาบอก “ขอเจริญพร ขอตั้งสติสักนาที” คิดหนอ
เห็นหนอ แมคนนี้หนอ เปาใหไมไดหนอ เปาแลวเสียลมจากคอเราหนอ เมื่อคืน
นี้แมเอาหนังมาดูถึงตอนตี 2 นี่หรือจะใหเปาหัว เปาแทบตายก็ไมไดเรื่อง จึง
บอกไปวา “หนู หลวงพอเปาไมได เมื่อคืนดูหนังอะไรกัน” ลูกชายบอก “จริง
หลวงพอ ตี 2 ผมงวง ยังดึงผมหยิกผมใหลุกมาดูดวย” แมอยางนี้จะใหสอบเขา
ไดอยางไร อยางนี้พระเปาหัวก็เปนพระโง เพี้ยงดีๆ ยังไง เปาแลวดีเปาแลวรวย
แตขี้เกียจสะบัดอยางนี้ก็ชวยไมไดถาไมชวยตัวเองกอน
ขอฝากไวคนที่เปน “แม” นั้นตองทําใหถูกตอง ถูกบทหมดจดเหมาะเจาะ
อยูที่ “แม” สวนพอมีความสําคัญไมเทาแม พอเปรียบเสมือนพระอาทิตยที่ให
ความอบอุน สวนแมเปรียบเสมือนพระจันทร หากพอเลนการพนันไมเอาไหน
ไมเปนไร แมนั้นสําคัญมาก แมจะตองรักษาลูกไว แมที่ดีตองเปนแมแบบแม
แผน แมแปลน แมบันได แมบานแมเรือน แมเคหะศาสตร แมแผนผัง แมกุญแจ
อยูตรงนี้ ลูกจะดีหรือไมขึ้นอยูกับแมเปนหลักใหลูก ไมใชพอ ถึงพอแสนดี แม
ฉุยแฉกแตกราน สุรุยสุรายไมเอาไหน ไมรูจักเก็บงําทําใหดี ไมเปนแบบที่ดขี อง
ลูก รับรองบานนั้นเจงแนๆ ถาพอดีแมดีเปรียบเสมือนอาคารแนนลูกดีมีปญญา
เหมือนมีเฟอรนิเจอรราคาแพงประดับบาน ฉะนั้น พอแมเทานั้นที่ทําความดี
ใหกับลูก ทําถูกใหกับหลาน เปนกฎแหงกรรม จากการกระทําของพอแม ทําให
ลูกชอบ พูดใหลูกเชื่อ ตามใจในสิ่งที่ถูก ทําตัวอยางใหลูกดู สรางความดีใหลูก
เห็น โบราณทานวาไว อยาอยูวาง อยาหางผูใหญ ลูกจะหลงทางไดงาย
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อีกเรื่องตองเรียกวา หนามแหลมใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง
เรื่องมีอยูวา มีเด็กประถม 4 คนหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนดอกเตอรอยูสหรัฐอเมริกา พอ
กินเหลา สูบกัญชายาฝน ชอบเลนการพนัน ตีไกอยูที่บางระจัน สิงหบุรี แมก็หา
หวยตามวัด อาตมาดูหนูคนนี้แลวบอกตองเปนใหญเปนโตแน จดไวเปนกฎ
แหงกรรม ติดตามดูแลโดยตอเนื่อง อาตมาประสบมาเราก็ตองจดตองจํา จึงจะ
กําหนดจดจํา ก็จดชื่อไว บอกเด็กไปวาหลวงพอจะสอน จะใหตังคไป 100 บาท
ถามวา เขาเกิดวันอะไร เขาบอกเกิดวันอังคาร หลวงพอสอนเด็กคนนี้ครั้งเดียว
จําได บอกวันเกิด หนูซื้อขนม 2 หอ เรียกพอแมมาคูกันแลวกราบนะลูกนะ พอ
ก็เมา แมก็บอกเดี๋ยวจะรีบไปวัด ลูกก็บอกเดี๋ยว ความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอ
ดวยกาย วาจา ใจ ทีค่ ิดไปไมดีตอ คุณพอคุณแม ขอใหคุณพอคุณแม
อโหสิกรรมใหแลวลางเทาใหพอแม ลูกไมมีสตางค ลูกซื้อขนมมา 2 หอ ใหแม
กอน 1 หอ เพราะแมอุมทองมา แลวจึงใหพออีก 1 หอ ลูกขอปฏิญาณตนวา
ลูกขอเปนลูกที่ดีตอพอแมแลวจะเปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย ลูกจะไมทําให
พอแมผิดหวัง แลวลูกจะเรียนหนังสือใหเกงใหกาวหนา พอฟงแลวน้ําตารวง
สรางเมาเลย สวนแมก็รองไห ลูกไปโรงเรียนแลว พอแมก็สํานึกไดบอกลูกมัน
ปฏิญาณตนเปนคนดีแลว เรายังทําตัวอยางไมดีใหลูกดูอีกหรือ ตกลงพอแมก็
ปฏิญาณตนกัน พอก็บอกขาจะเลิกสูบกัญชา เลิกกินเหลา และขางฝายแมก็
เลิกหาหวยตามวัด ลูกจบปริญญาโทที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปตอ
ดอกเตอรที่สหรัฐฯ ไดดีแลวเขาก็ไมลืมวัดอัมพวัน ไมลืมอาตมา ยังมาทําบุญ
ถวายขาวสารทีละ 50 กระสอบ
อาตมาไมสอนใครไปสูสวรรคนิพพาน แตสอนกรรมฐานใหระลึกชาติได
ระลึกบุญคุณคนได นึกถึงพอแม นึกถึงตัวเองและสงสารตัวเอง จะไดทําแตสงิ่
ดีๆ แคนี้พอกอน บางคนลืมพอลืมแม อยาลืมนะการเถียงพอเถียงแมไมดี ขอ
พระคุณแม
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บิณฑบาต สอนลูกหลานอยาเถียงพอแม อยาคิดไมดีกับพอแม ไมงั้นจะ
กาวหนาไดอยางไร กาวถอยหลังเลยดําน้ําไมโผล
หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญเหลือจะนับจะประมาณนั้น คือหนี้พระคุณของ
บิดามารดา คําพังเพยเปรียบเทียบสั่งสอนมาสองพันกวาปแลว วาจะเอา
ทองฟาหรือแผนดินมาเปนกระดาษ เอาเขาพระสุเมรุมาศมาเปนปากกา จะเอา
น้ํามหาสมุทรมาเปนน้ําหมึก ก็ไมสามารถจะจารึกพระคุณของบิดามารดาไวได
เพราะน้ําในมหาสมุทรจะเหือดแหงหมด กอนที่จะจารึกพระคุณบิดามารดาได
จบสิ้น
คนอื่นที่เปนเพื่อนที่รักหรือยอดหัวใจก็ยังมีโทษแกตัวเรา
เหมือนบิดามารดา เขาพึ่งเราไดจึงมารักเรา

รักเราไมจริง

นี่แหละทานทั้งหลายเอย เปนหนี้บุญคุณพอแมมากมาย ยังจะไปทวงนา
ทวงไร ทวงตึกรามบานชองมาเปนของเราอีกหรือ ตัวเองก็พึ่งตัวเองไมได ชวย
ตัวเองไมได สอนตัวเองไมไดแลว เปนคนอัปรียจัญไรในโลกมนุษย ไปทวงหนี้
พอแม พอแมใหแลว เรียนสําเร็จแลวยังชวยตัวเองไมได มีหนี้ติดคางรับรองทํา
มาหากินไมขึ้น
คนไมทํากิจวัตร ไมปฏิบัติหนาที่ ไมรับผิดชอบ แปลวา คนนัน้ เกลียด
ตัวเอง กินเหลาเมาสุรา เลนการพนัน เที่ยวสรวลเสเฮฮา กินโตรุง พอแมก็
เสียใจยังไปวาพอแม ไปทวงหนี้ เอาทรัพยสมบัติพอแมมาฉุยแฉกแตกราน นี่
คือลูกสะสมหนี้ ไมยอมใชหนี้

พระคุณแม
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เดี๋ยวนี้ตัวเราไมสงสารแลวกินเหลาเขาไป ทรัพยสมบัติพอแมใหมาก็
ขายแจกจายใหหมด ไมมีเหลือเลย ตัวเองก็จะขายตัวกิน ขายตัวเองเขาก็ไม
เอาอีก เพราะขี้เกียจเชนนี้ ขอฝากทานเปนขอคิด พอแมนั้นมีบญ
ุ คุณตอเรา
มากในมาตาปตุคุณสูตร พระพุทธองคทรงแสดงไววา ลูกจะใหแมนั่งบนบาขวา
ใหพอนั่งบนบาซาย ถายอุจจาระปสสาวะลงไปบนบาลูก ลูกเปนผูเช็ดให หา
อาหารมาปอนให กระทั่งจนทานตายหรือกระทั่งลูกตายไป ก็ไมสามารถจะ
ตอบแทนพระคุณคาปอนขาวปอนน้ํานมที่ทา นไดถนอมกลอมเกลี้ยงบํารุงเลี้ยง
มาอยางดีได
ทําอยางไรใหไดชื่อวา ไดทดแทนบุญคุณพอแมอยางเลิศที่สุด สรุปคือ
ถาพอแมเปนมิจฉาทิฏฐิแลว ลูกสามารถชักจูงพอแมใหกลับเปนสัมมาทิฎฐิได
นั้น ถือวาไดทดแทนคุณอยางเลิศ เชน พอแมมีความเห็นผิด เปนตนวาไมเชื่อ
เรื่องบาปบุญคุณโทษ แลวลูกสามารถชักจูงชี้แจงใหทานมีความเห็นที่ถูกตอง
เชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว บุญบาปมีจริง ถาทําอยางนี้ไดถือวา ทดแทน
บุญคุณอยางเลิศที่สุด
วิธีใชหนี้พอแมไมยากเลยลูกทั้งหลายเอย จงสรางความดีใหกับตัวเอง
และก็เปนการใชหนี้ตัวเองนี่เปนเรื่องสําคัญ ตัวเราพอใหหัวใจแมใหน้ําเลือด
น้ําเหลืองแลวอยูในตัวเรา จะไปแสวงหาพอที่ไหน จะไปแสวงหาแมที่ไหนอีก
เลา
บางคนรังเกียจ “แม” วาแกเฒาไมสวยไมงาม พอตัวเองแกก็เลยถูก
หลานรังเกียจ จึงเปนกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันตอไปอีก ใครที่คุณแมลวงลับ
ไปแลวก็ใหหมั่นทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหทา น และถาจะทําบุญดวยการมา
พระคุณแม
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เจริญกรรมฐานแลวอุทิศสวนกุศลไป การทําเชนนี้ ถือวาไดบุญมากที่สุดทั้งฝาย
ผูใหและผูรับ
ถาไมมี “แม” เราทุกคนก็ไมไดเกิด อันนี้เปนความจริงที่ไมตองพิสูจน
ผูใดก็ตามที่คุณแมยังมีชีวิตก็ใหกลับไปหาแม ไปกราบเทาขอศีลขอพรจากทาน
จะไดมั่งมีศรีสุข
สวนคนที่เคยทําไมดีไวกับทานก็นําเทียนแพไปกราบขอ
อโหสิกรรมลางเทาใหทานดวย เปนการขอขมาลาโทษ

โอผูใดใครเลาจะเทาแม
ลูกนึกเทียบเปรียบสิ่งใดไมไดจริง

พระคุณแม

พระคุณแมเหนือใครไปทุกสิ่ง
ชางใหญยิ่งยากแสนจะแทนคุณ
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