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วันนี้การบรรยายเพื่อจะตอนรับ
วันที่ใกลจะมาถึงวันที่เราตองเกี่ยวของ
จะได รู จั ก เกี่ ย วข อ งอย า งเต็ ม ที่ อย า ง
ดีและมีประโยชน ซึ่งมันอยูใกลกัน แต
นาจะนำมาวิเคราะหบรรยายอธิบายให
เชือ่ มโยง เพือ่ จะไดรวู า ของเรานาจะเปน
ประโยชนดอี ยแู ลว มีหลักมีเกณฑในวัน
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เหลานี้ดีแลว ของเรามีวันอะไร ? วัน
มาฆะ...ทีจ่ ะถึงในไมกวี่ นั ขางหนา วันนัน้
คือวันวาเลนไทน เด็กๆ เสียผเู สียคนหรือ
วาฉลาดมาหลายวัน มาโงเอาวันนีก้ ม็ ี ไป
เทีย่ วสนุกสนานปลอยเนือ้ ปลอยตัว แลว
ก็มาบอกวานีเ่ ปนวันแหงความรัก

พระพุทธเจามีคนรักเยอะ
พระพุทธเจามีคนรักเยอะแยะ
รักแลวไมเสียผเู สียคน ไมไดเสียเนือ้ เสีย
ตัว พระสงฆจำนวนเปนพันๆ รูปเดินมา
เฝา เดินทางมาเฝาจากที่ไกลแสนไกล
โดยไมมใี จไดนดั ไดตกลง แตวา ใจเคารพ
รัก ก็เดินทางเขาไปเฝาเปนพันๆ รูป ทาง
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สาระทิศ เดินเหน็ดเหนือ่ ยยังไง ก็ไมคดิ
ความยอทอ เพราะใจนัน้ เคารพรัก ความ
เคารพรัก...หรือรักแบบมีความเคารพ
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เปนการเคารพแลวจะพบกับสิ่งที่ดี แต
เดี๋ยวนี้มันรักกันแบบขยี้บี้กันตายคามือ
กันก็มี มีขาวแปลกๆ โยม...นาเกลียด
ไหม ? รักกันแบบแตก...หัก...ฉีก...
วนุ วายเลย มีขา วลงแลวก็นา สมเพศใจ รัก
อะไรตองหัก...ตองฉีก...ตองแตก...ตอง
ยับเยิน...เหมือนอยางทีเ่ ปนขาว ! นัน้ ก็เปน
เพราะวามันไมเคารพรักหรือไมรกั เคารพ
หรือไมมหี ลักเกณฑในความรัก
ทีนมี้ าดูวา พระพุทธเจา มีพระมา
ทานก็ใหโอวาทเปนหลักอยางทีเ่ ราไดยนิ
กันวาโอวาทปาฎิโมกข เรารักเคารพใคร
แลวคนนั้น ไมมีหลักอะไรใหนาเคารพ
ไมมีหลักเสา...หลักใจ...ใหชีวิตเราดีขึ้น
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ก็ไมเห็นจะนาไปเคารพในวันเหลานั้น
เทาไหร
เขาบอกวา บาทหลวงทานหนึ่ง
แสดงความรัก...หนมุ สาว ๆ คหู นึง่ เขา
อยากจะแตงงาน...อยากจะอยูครองรัก
กัน แตถูกพระเจาแผนดินหาม...บาท
หลวงหรือพระไปทำพิธีใหหนุมสาวได
แตงงานกัน แตฝน...ไปฝนเขาก็เลยถูก
ประหารชีวิต วันตายหรือวันเกิดเรื่อง
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เหลานี้ ก็มาผูกเปนวันสำคัญ ใหคนนี.่ ..
ซื้ อ ดอกไม แ ดงกั น ขาดตลาด แล ว วั น
มาฆะดอกบัว...ไมคอยขาดตลาดนะ มี
คนไปถวายพระพุทธเจาก็ไมขาดตลาด

หลักครองรัก
ทีนเี้ รา...มาดู ๆ ความทีไ่ ปดู ๆ
ไมเห็นมีหลักเกณฑเลย ทีว่ า เซ็นตวาเลน
ไทน บ าทหลวง ท า นให ห ลั ก ครองรั ก
อยางไร...ความรักถึงจะยั่งยืน...รักถึง
จะชื่นมื่น...เวลานี้คูรักหลายคู ที่อยูใน
สภาพย่ำแย ! มันถึงไดมรี กั แบบประเภท
ทีน่ า ตกใจ รักยังไง ถึงไดกลายจาก...รัก
มาเปน...ลัก เมื่อเร็ว ๆ ใครคงไดเห็น
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ไหมแมไมมีสตางคจะซื้อ ไมมีปญญา
จะซื้อผาออมใหลูก ก็ไปขโมยที่หางเขา
ตำรวจจั บ ...จะติ ด คุ ก ...จะถู ก ปรั บ ...
สงสารทานพงศพัศ พงษเจริญ ควัก
สตางคประกันตัวแมใหสงสารลูก เขารัก
ยังไงถึงไมมสี ตางคจะซือ้ ? เดีย๋ วจะบอก
ขอที่พระพุทธเจา ทานตรัสวารักจะชื่น
มื่นไว มีหลักมีเกณฑ แลวรักจะยั่งยืน
ทานก็มหี ลักให...มอบให 2 หลัก

รักยัง่ ยืน กับ รักหวานชืน่
เดี๋ยววันนี้จะบอกวา...รักยั่งยืน
กับรักหวานชืน่ ชืน่ มืน่ ยัง่ ยืนก็ตอ งอยู
กันแบบชืน่ มืน่ ไมใชอยนู านแตกข็ มขืน่
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เดีย๋ วนีม้ นี ะ มาขมขืน่ เอาตอนแก มาเจ็บ
ใจเอาตอนแก โดนรักหักหลัง โดนรักเจา
เลห อะไรตาง ๆ ทีเ่ ปนเรือ่ งสะเทือนใจ
เขาหูเขาตาเราไดร.ู ..ไดด.ู ..ไดเห็น...กัน
อยบู อ ย ๆ ตอนนีแ้ ปลกนะขาวออกบอย
แมรกั นมผงใหลกู กิน อายุนอ ย ๆ เมือ่
ไม กี่ วั น ก็ มี หั ก คอลู ก ...แม วั ย รุ น ไม มี
ปญญาจะเลีย้ งลูก หักคอลูกทิง้ กองขยะ
นี่ดูความรักของเด็กยุคใหม แลวรักบา
บออะไรก็ ไ ม รู แ ทงกั น บาดเจ็ บ ใน
โรงเรียน เด็กผหู ญิงเขารักผชู ายคนเดียว
กัน แทงกัน ! โรงเรียนนนทรีใชไหม ?
สาหัส 1 บาดเจ็บ 2
ถาใครดูคลิป VDO ปนี้ จะเห็น
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เด็กผหู ญิงเขาเกิดศึกชิงนาย เมือ่ กอนมี
ศึกชิงนาง เดีย๋ วนีม้ ศี กึ ชิงนาย กรีดหนา
กระทืบกัน ออกคลิป VDO ดูแลวโอโฮ !
มั น รั ก แตกหั ก ...มั น รั ก ยั บ เยิ น ...แล ว
เด็กๆ วัยรนุ ตองระวัง หมอเขาเตือนวา
มีรวมเพศตั้งแตอายุเล็ก ๆ ถาไปเจอ
ผชู ายกระดูกคนละเบอร ตัวเองก็จะบอบ
ช้ำสะสมอักเสบ ทางอวัยวะไวหนัก ๆ
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ก็จะกลายเปนมะเร็งปากมดลูก เดี๋ยวนี้
เขาก็พูดเตือน...กันอยูนี่
ฉะนั้น จะรักกันนี่...จะชอบกัน
นี.่ ..มันตองดูวา กระดูกใกลเคียงกันดวย
ไมใชไปนึกจะมั่วกับใครก็ไมตองคำนึง
วาขางหนาเราจะเปนอะไร เปนเอดส
ก็กลัวกันมาพักหนึ่ง แตไอมะเร็งปาก
มดลูก ก็ไมแพกบั เอดส

ไมมหี ลักครองรัก
เพราะฉะนั้น อยาสรางเหตุให
ตองไปเปนอยางนัน้ เลย แลวขาวแบบนี้
มั น เป น เรื่ อ งที่ บ อกว า ...เขาไม มี ห ลั ก
เกณฑอะไรในการครองรัก ถึงไดสะบัก
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สะบอมบอบช้ำ ถึงไดแทบจะบานแตก
สาแหรกขาด ถึงทนอยไู ดกอ็ กแทบแตก
อะไรทำนองนั้ น เพราะถู ก หั ก อกกั น
บาง...อะไรกันบาง ตองเรียกกันวามันถึง
คราวที่เรานาจะเอามาบอกเด็ก ๆ เผื่อ
เรื่องนี้เปนประโยชนกับเด็กวัยรุน เขา
ก็ควรจะหาอะไรกอนระหวางความรัก
นี.่ ..ชอบหาความรทู หี ลัง เอาความรักมา
กอน มันก็เลยไมมสี ตางคหาซือ้ ผาออม
ไมมสี ตางคซอื้ นมผงใหลกู กิน ตองเขาไป
ขโมย แมขโมยของใหลกู ...ตอนนีม้ ถี ยี่ บิ
บอย เพราะวาเขารักกันไมมหี ลักมีเกณฑ
ตอนนี้ ก็ เ ผื่ อ ว า เป น บุ ญ ของเด็ ก คนใด
เกิดไดอา นหนังสือเลมนี้ สะดุดตาไวกอ น
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เขาจะไดเก็บเอาไปฉุกคิดไวในใจ วาตัว
เขามีหลักเกณฑอยางนี้ไหม...ตัวเรามี
หลักเกณฑอยางนีไ้ หม...ถาเขากับเราไม
มี...ลองมาจับคูกัน แลวมันจะอยูกันได
ไหม...จะยั่งยืนไหม...จะชื่นมื่นไหม...

หลักมี 4 ขอ มีอยู 2 หมวด
หมวดที่ 1 เขาเรียกวาผูกพันเปน
รากฐานใหมนั่ คง ไมโคนไมลม ทำให 2
คน ยืนอยู ผนึกกันสรางบานสรางเรือนได
ขอที่ 2 อีกหลักหนึง่ ทำใหในบาน
เรือน นัน้ มีบรรยากาศนาพอใจ เพราะก็มี
ธรรมอีกหมวดหนึง่ ทีค่ อยสงเสริมเปนทอ
น้ำเลีย้ งใหครอบครัวนีช้ นื่ มืน่ หลักแรกนี้
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เรียกเปนภาษาชาวบานวาหลักคฤหัสถ
ครองเรือน ธรรมของฆราวาส หรือพูด
กันตามศัพทกลับก็วาฆราวาสธรรม ถา
พูดตามความหมายทีง่ า ยทีส่ ดุ เครือ่ งมือ
คน ครองเรื อ นก็ แ ล ว กั น คนครอง
เรือนอยใู นบาน ไมมเี ครือ่ งมือ อยากรด
น้ำไมมแี ครงไมมสี ายน้ำ อยากฟนดินไม
มีจอบไมมพี ลัว่ อยากถากหญารอบบาน
ไมมีมีดมีจอบ ก็รกเต็มบาน
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สัจจะ คือ ความจริงใจกัน
ขอที่ 1 เริ่มตนดวยสัจจะ คือ
ความจริงใจกัน ผัวจริงใจ...เมียจริงใจ...
ลูกก็จริงใจ...เดีย๋ วนีเ้ ขามีแตจะนอก...ใจ
โยมทีน่ งั่ กันขาว ๆ เราเคยนอกใจเขาบาง
หรือเปลา แลวถูกเขานอกใจบางไหม ?
ผ า นวั น ผ า นเวลามากั น บ า งแล ว มี
ประสบการณเรื่องนี้ไหม...เรื่องถูกเขา
นอกใจ หรือเราเปนฝายทำเขาซะเอง...
แลวมันขมขื่นไหม เจอแตคนหลอก ๆ
แลวมีมาบนนะ มีผูหญิงบางคน เขามา
บน...โอย ! ไดผวั เขาคนหนึง่ เหมือนได
ผีเขาบาน มันหลอกไมเปนเวร่ำเวลา
ถามวารากฐาน...นีข้ อ แรก...พระ
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พุทธเจาทานวางไว เปะไหม ! เขาจะรวย
ยังไงๆ อยกู นั ...ผหู ญิงสวย ชายรวยหลอ
แตถาตางฝาย...ตางขี้ฉอ ตลบตะแลง
กะลอนปลิน้ ปลอน เจาเลหม ายาสาไถย
ชอบนอกอกนอกใจ เขาไดทำใหคูรักนี่
ระแวง...ความระแวงแคลงใจเปนตัวกัด
กรอนรากฐานความรักครองเรือน ขอที่ 1
เลย ถาไมมีตัวสัจจะก็จะมีตัวระแวงกัน
เครียดแคนกัน ชิงชังกัน เดีย๋ วนีก้ เ็ ปลีย่ น
ศัพทจากสวมเขา...เลนช.ู ..มาเปนกิก๊ ไอ
กิก๊ นีก่ ค็ อื ตัวจัญไรขอที่ 1 ของครอบครัว
จริงไหมโยม เออ ! บางคนนีเ่ ดีย๋ วนีน้ ยิ ม
มีกกิ๊ เยอะ กิก๊ นีก่ ค็ อื ตัวกัดกรอนความ
มั่นคงของคนครองเรือน ถาไมคิดมีกิ๊ก
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ตั้งใจคนเดียวเหนียวแนน ตลอดกาล
นิ รั น ดรโดยความจริ ง ใจ บอกว า รั ก
เขา...ก็รักตลอด

รักกันเปนอมตะ
เหมือนเมือ่ ไมนานนีม้ ี 2 ตายาย
ตายคกู นั รักกันเปนอมตะ ไมเคยทะเลาะ
...ไมเคยระแวง...กันเลย แลวเกิดตาย
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ก็ตายพรอมกัน โดยอีกฝายหนึ่งก็บอก
วาถาเธอตายฉันก็ไมอยู ฉันก็จะอดขาว
ตายตามติดๆ กันเลย เออ ! อยกู อ็ ยดู ว ย
กั น ...เขาเรี ย กสุ ข ก็ สุ ข ด ว ยกั น ...ทุ ก ข
ก็ ทุ ก ข ด ว ย...ไม ใ ช พ อสุ ข แอบไปมี สุ ข
เพิ่มขึ้นอีก แลวทางนี้ก็เลยทุกข จนมี
คนบน...รอู ยางนีก้ ไู มทำใหรวยก็ดี ตอน
จน...รักกันใหม ๆ ดี พอเริม่ รวยปลูก
บ า นใหญ . ..เงิ น ทองเยอะ...รถหลาย
คัน...ชักไปรับ E กิก๊ มาซะแลว เอาแลว
ตอนนีบ้ า นก็ปน ปวน เริม่ จะใกล ๆ คำที่
วาบานแตกสาแหรก...(ขาด) คือฐานขอ
ที่หนึ่งเริ่มปริราว ถูกกัด เพราะ E กิ๊ก
ปลูกบานใหญยังไงบานก็สั่นคลอน อยู

22
กันบางคนบางคเู ขาบอก...ปลูกบานหลัง
ใหญ กำลังจะฉลอง แตมารวู า แฟนนอก
ใจ บานนัน้ ถูกกัดกรอน กินใจ รากฐาน
ไมมั่นคง อยูกันบานหลังใหญก็เรียกวา
สัน่ คลอน เอาละขอทีห่ นึง่ ทานจึงวางราก
ฐานคนจะครองรักครองเรือน
อยาทำเปน...เลน ๆ วาตัวเองอยู
กับเขาแลวเขาระแวงหรือเปลา ถาเขาไม
ระแวงหึงหวง หรือไมก็จุกจิกถามโนน
ถามนี่ มั น ก็ รำคาญไหม “ไม รู ล ะ”
“ทำไมกระตุ ก ” “ไอ นี่ ก็ อ ย า งนั้ น ...”
“ไอนั้นก็อยางนี้” เถียงออกทาโนนทา
นี้ ไอตวั ถูกตอนก็รำคาญ แลวคนทีต่ อ น
เขา...ก็ไลตอ นเขาเรือ่ ย นัง่ ดูอะไรจะติด
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แกมติดหนาเขาบาง ลิปสติกEกิก๊ ติดมา
หรือเปลา...มันตองคอยนั่งมองนั่งเพง
พอโดนเขาหนักๆ เขา...ก็อะไรกันนักหนา
วะ ! แตงกันมาตัง้ นานไมเบือ่ หนากันบาง
หรือไง จองแตหนากู...มันไมไดจอ งดวย
ความรัก...มันจองจะจับผิด...เพราะมัน
ระแวง

รากฐานการครองเรือน
นี่เดี๋ยวนี้มันถึงไดมีอะไรชนิดที่
เราจะเรียกกันวารากฐานการครองเรือน
นี่ มันไมมนั่ คงเหมือนกอน มีตากับยาย
ที่นครสวรรค เราคงไดดู...ที่วายายตาย
แลวเนีย่ ตาก็กางมงุ นอนติดกับโลงยาย
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สวดมนตใหยายทุกคืน แลวบอกลูก “มึง
อยาเผา” ลูกจะเผาไมใหเผา ใหเผา
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พรอมกัน นาน ๆ จะมีคอู มตะอะไรแบบ
นี้สักที ตกลงวาจะมีคนรักคูครองตอง
มองวาเจาคนนี้รวยไมรวยไมสำคัญ ขอ
ให เ ป น คนจริ ง ใจ แล ว เราจะอยู อ ย า ง
สบาย...ใจ ยิง่ รวยแลวเราก็...แหม ! เขา
มีกกิ๊ เยอะ เขามีอะไร...เยอะๆ นี่ แลว
เราก็มานัง่ แคนใจวามันถือวารวยหรือไง
ถึงไดมายำน้ำใจกูได มีเอา ๆ มีหนึง่ ก็แย
อยู แลวยังมี 2 อีก 3-4-5 โอ ! อก
แทบพัง เจาคนแรกนี่

ขมอารมณ...ขมจิต...ขมใจ
ตอนนี้ขอ ที่ 2 ทมะ สมมุตวิ า เรา
ไดเจอคนกะลอน พอไดมีลูกมีเตากัน
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แลวจะทำยังไง จะแยกกันตอนนี้ ลูกหรือ
ก็จะกำพรา ถาจะประคองใหรากฐานยังอยู
ทั้งที่โดนขอที่หนึ่งกัดกรอนไปแลว แต
ก็ขนั เกลียวชะเนาะไว ปริแลวนะก็ตอ งมีตวั
ที่ 2 นี่ ทมะ หนักแนนเยือกเย็นฝกฝน
ขมอารมณขมจิตขมใจ ทนเพื่อลูก ทน
เพื่อพอแม พอแมจะไดไมเสียใจวาลูก
แตกแยกกันอีกแลว ขมใจทำใจฝกฝน
ใหกดั ฟนอยกู บั เขาตอไป ถนอม ครอบ
ครัวไมอยากจะเปนรอบ 2 รอบ 3 ไม
อยากจะใหถกู วาบานนีม้ นั เตียงหัก บาน
นี้มันมีแมหมาย ไมอยากเปนแมหมาย
ไมอยากเปนพอหมาย และก็ไมอยากให
ลูกกำพรา กลับไปฝนขม
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ขอที่ 3 ถาขมแลวมันยังไมอยู
ตองเพิม่ อะไรเปนตัวที่ 3 เขาชวย...สัจจะ
ทมะ ขมอยางเดียวนี่...พลังขมมันยัง
หนักแนนเยือกเย็น...ไมพอ ตองเพิม่ ทน
ขมดวยทนดวย ไมใชขมใจแตฮึ่ม ๆ
...ชักจะเหลือทน

ไอเหลือทน
เพราะฉะนัน้ ถึงไดบอกวาผหู ญิง
สวย...ผูชายรวยหลอ แตงกันไดเดือน
เดียว ผหู ญิงเริม่ พูด...กูชกั เหลือทน สวน
ผูชายบอก...กูนาจะพูดกอนมึงนะ “ไอ
เหลือทนนี”่ แลวก็ทงั้ 2 คนนีก่ ต็ อ ง...ไป
ไมรอด ก็ใจนี.่ ..เปนเรือ่ งทำทีห่ นักแนน
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แตจะเพิ่มแนนหนัก...หนักแนนอยาง
เดียวไมพอ

กูทนได
มันตองเติมคำวา...กูทนได มัน
จะทำยิง่ กวานี้ กูกจ็ ะขมใจแบบทนตอไป
ได ทนตอไปได ๆๆ...เพือ่ ใหลกู โตใหลกู
เรี ย นจบ บางคนก็ มี บ อกทนแค เ นี่ ย
“ทนใหลูกเรียนจบ” แลวหลังจากนั้น
ก็จะไมทนอีก แตบางคนเขาก็บอกวา
จะถนอมน้ำใจลูกไว เพือ่ ไมใหลกู เขาผิด
หวัง ทนกันตลอดชีวิตไปเลยก็แลวกัน
ทนกันตลอดชีวติ กันไปเลย นิง่ เงียบใหได
ทนไปทนมาอีกฝายหนึง่ ถึงกับสงสาร กูนี่
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ทรมานเขา ทัง้ เขาขมใจ ทัง้ เขาก็ตรงกับ
เรา...ซือ่ ตรงกับเรามาตลอด เราทำเขาทัง้
เพีย้ งพล้ำลวงเกิน เขาก็ตงั้ เยอะแยะ เขา
ก็ไมมีผุนผลันพลันแลนอารมณรายเขา
ใส เ รา ทนจนน้ำ ตาแทบจะล ว ง เขา
บอกอย า งนี้ น ะ ...พระก็ มี น ะ ทนอยู ใ น
พรหมจรรย ทัง้ ๆ ทีก่ เิ ลส มันก็ดลใจเรา
ใจ ตองทนประพฤติพรหมจรรยอยาง
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น้ำตานองหนา...แหม ! ทัง้ สวยทัง้ รวยมา
ใกลชิด ทำบุญทุกวัน...พูดเพราะทุกวัน
หนาตาดียนื่ เขามาใกลทกุ วัน ใจหนึง่ ก็รกั
พรหมจรรย . ..ใจหนึ่ ง ก็ รั ก เขาเหมื อ น
กัน...หนัก ๆ เขาทนจนน้ำตานองหนามีนะ

ทนจนน้ำตานองหนา
พระนี่มาเลาใหครูบาอาจารยฟง
ตอนนั้ น ทนจนน้ำ ตานองหน า ขนาด
ประพฤติพรหมจรรยก็ทนจนน้ำตานอง
หนา ถาจะทนใหครอบครัวยัง่ ยืนลูกเตา
ไม เ ป น กำพร า เพราะพ อ แม ห ย า ร า ง
อาตมาก็เห็นนะ โยมแมอาตมาสุดยอด
เก็บสตางคไวในกลอนไมไผ พอก็ไปงัด
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แงะเอาไปกินเหลา แมกบ็ อกวาจะ...เอา
ไวปลูกบานใหลกู ๆ ไปหามพอ ๆ ก็ชก
แมกม็ านัง่ เจ็บ ลูก ๆ ก็เอามะนาวไปคลึง
...เปนไงบางแม ? พอไมนาทำ...ไม
เปนไรลูกแมทนได...
ตอนอาตมาสรางอนุสาวรียแม
คนชอบถาม...ทำไมไมสรางใหพอบาง
ละ...ฮึ ๆ ๆ สรางไมลง ภาพในอดีตมัน
ทำใหสรางไมลง นีโ่ ยม เดีย๋ วนีค้ รอบครัว
มันสาหัสทัง้ คู สาหัสทัง้ ค.ู ..เออไอเรือ่ งที่
ไมคอ ยซือ่ ตรงกันนี่ ไมตรงตอความเปน
สามี ไมตรงตอความเปนลูก ไมตรงตอ
ความเปนภรรยา แลวธรรมะหมวดนีไ้ ม
ใชจะใชไดแตเฉพาะโยมเทานั้นนะ
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หลวงพอพุทธทาสเคยบรรยาย
ครัง้ หนึง่ อาตมาฟงครัง้ หนึง่ ชอบมากเลย
ทานบอกวาพระนี่ก็ตองประพฤติใน 4
ขอดวยเหมือนกัน พระจะบวชก็ตงั้ ใจ...
จริงใจวาจะรักษาพรหมจรรย จะทำให
ศาสนาเขมแข็ง จะทำใหโยมทีเ่ ขาศรัทธา
ไมผดิ หวัง นีถ่ า อาตมา...อยมู า ๆ ไมมี
สัจจะ ทำใหโยมที่มารักษาศีลฟงธรรม
ชักระแวงๆ เห็นยายนัน่ มาบอยๆ เขา ๆ
ออกๆ ในกุฏิอะไรอยางนี่ ก็ชักระแวง
ก็ยงุ เหมือนกันใชไหม ? ถาเราไมจริงใจ
ที่ จ ะทำให เ ขาไว เ นื้ อ เชื่ อ ...ใจ คนมา
ทำบุญเราก็ตอ งสมควรทำอยาง...เชือ่ ใจ
นี่ระแวงถวายเงินทาน...แลวทานจะไป
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ใหกิ๊กอะไรทำนองนี้
โยม ! ถาเริม่ สงสัยพระพยอมมี
กิก๊ เริม่ ยงุ ไหม ? คนมา...เริม่ หายไปๆๆ
แลวไมมีใครเขาทำบุญดวยความไวเนื้อ
เชือ่ ...ใจ เขาทำไปแลวเขานัง่ ระแวง...เขา
ก็ไมมีความสุข...เราก็เปนบาปใหเขาไป
จากเปนเนือ้ นาบุญ ก็...เปนเนือ้ นรก ๆ
สวนเจาพอทีไ่ มซอื่ กับแมทำแมอยางโนน
อยางนี้ ก็เปนพอนรกใหลกู รอนอกรอนใจ

วันแหงความรัก
เพราะฉะนัน้ เซ็นตวาเลนไทนไม
ไดใหสักขอ วันแหงความรัก แตพระ
พุทธเจาประทานใหครู กั เวลาแตงงานกัน
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แลวไปถวายอาหารพระพุทธเจา พระ
พุทธองคก็จะประทานหลัก 4 ขอ แลว
หลวงพอพุทธทาสทานบอกวามีบท ๆ
หนึง่ เหมือนพระพุทธองคยนื ยัน ทาดวย
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นะ 4 ขอนี่ ทาดวยนะวาไมมศี าสดาใด
ในโลกจะสอนเกินกวานี้ อยาวาแตเซ็นต
วาเลนไทนเลย ใหระดับศาสดาเลย
ศาสดาของบาทหลวงหรื อ ของเซ็ น ต
วาเลนไทน หรือทุกศาสดาจะไมสอนให
คนครองรักครองเรือนไวไดดกี วา
หลัก 4 ขอ นีใ่ หมาคิดดูเถอะให
มาทบทวนดูเถอะ บานไหนบานแตก
สาแหรกขาดใหไปดูเถอะ มันตองขาดใน
4ขอ เผลอ ๆ ขาดแทบทุกขอเลย เพราะ
ผัวไมมีสัจจะ เมียขมใจไมอยู ทนไม
ได...ฆาบาง...อะไรก็แลวแตจะทำไป
อันนีส้ ดุ ทาย จาคะ เขาเลนไมซอื่ กับ
เราตัง้ นาน เราก็ขม ใจมานาน แตเขาเองมี
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กิก๊ ไปเรือ่ ย เราก็ทนกลัน้ จนน้ำตานองหนา
หนัก ๆ เขาก็ตองจาคะ...มึงจะไปก็ไป
เถอะ กูยอมหมด 3 ขอ...ทนไมไหว ถา
ขืนทนตอไปเราจะบา ตองจาคะสละเขา
ไปซะ ถึงจะรักอยางไรก็ตอ ง...ปลอยเขา
ไปเถอะ แลวมันก็ถงึ ขัน้ ที่ 4 นีอ้ ยางหนึง่
ถามองมุมหนึ่งเปนอยางนี้

ผัวขอมี 2 คน เมียขอมัง่ นีจ้ ะยงุ ไหม
แตอีกมุมหนึ่งตองเปนคนยอม
ใหเขาบาง เขาขอ ๆ ไปกินเหลา เขามี
คนเดียว ๆ บางคนมีไหม...อยกู นั นะ...
เมียหลวงเมียนอย อยดู ว ยกัน 2 คน 3
คน ผัวขอมี 2 คน เมียขอมั่งนี้จะยุง
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ไหม...แตขอสิง่ ทีม่ นั ไมเสียหาย แลวทัง้
2 ฝายยอมกันได บางคนบอกมีไดแต
มรดกฉันเอาหมด...ก็มี ฝายผัวยอมก็มี
ยกมรดกให แตขอมี 2 คน เขาก็มจี าคะ
อยกู นั อยางนี้ เจานีใ่ หอยางหนึง่ ...เจานี่
ใหอยางหนึ่ง เขาก็เลี้ยงกันอยูไดอีกก็มี
ถามองในความดี...มองในมุมดีขอดีนี่
สามีกนิ เหลาเจาชู ภรรยาขอ...พี่ ! ไหนๆ
ก็อยูกันลูกโตแลว ขอเถอะนะ ความ
ประพฤติอยางนี้ สามีเห็นใจก็รบั ปากรับ
คำ ขอเลิกให...เพือ่ เธอสบายใจ
โอ ! รากฐานขอที่ 4 นีอ่ ยกู นั ยัน
ตายเลย ไมมที งิ้ กัน ถาภรรยาปากมาก...
วาบนเกง...สามีก็บอก...แกฉันก็ จ ะไม
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ขออะไรใหแกตองสิ้นเปลืองอะไรมาก
นักหรอก แกไมตอ งเสียภาษี ไมตอ งลง
ทุนของ ขอใหแกสงบปากสงบ...คำ
สงบอกสงบ...ใจ อยาชอบตอลอ...ตอ
เถียง อยาชอบตอปาก...ตอคำ อยาชอบ
ตอความยาว...สาวความยืด ขอแคเนี่ย
แมบา น...ตกลงเพือ่ ลูก...เพือ่ ครอบครัว
เราจะไมบานแตกสาแหรกขาด
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รับปากเขาแลว...ก็ตอ งรักษา
แตขอ ที่ 4 นีน่ นั้ ก็ตอ งอาศัยขอ
ตนๆ...รับปากเขาแลว ก็ตองรักษา...
สัจจะ รับปากเขาแลว เขาทำสะเทือนใจ
ก็ ต อ ง...ข ม ไว รั บ ปากเขาแล ว ก็ ต อ ง
ทนต อ ไป อยากจะด า มั น แทบตาย...
ก็ ต อ งทน...กู รั บ ปากให มึ ง แล ว เจอ
ผูชาย...ผูชายที่เจอคนใหม...สวยกวา
เยอะเลย...รวยกวาเยอะ แตทำไม ! รับ
ปากเขาแลว...ก็ตอ งรักษาสัจจะ สวนอีก
ฝายโนนก็ยวั่ จังเลย E กิก๊ นัน่ เราก็ตอ ง
ทัง้ ขมใจ...ทัง้ ทน...มิงนั้ ทีร่ บั ปากใหเขา
แลว เดีย๋ วเขาจะบอกใหแลวเอาคืนมะรืน
นีต้ าย มันตองตายกันไปขาง
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นี้...เมื่อไมนานคนในวัดนี่ คน
งานที่เลี้ยงไวพวกตกงาน เขามาเลาถึง
เมียมันมีชู เมียนี่ไมนาเชื่อไปผาตัดจะ
ตายเจ็บผะงาบแลว มันดันไปมีชู ลูกไป
เห็นเขามาบอก...พอๆ ก็ดนี ะ มาขมใจไม
แทงไมฆา ไอคนชู เขาก็ยกใหจาคะ เอาไป
เลีย้ งกัน ลูกกูเลีย้ งสงเรียนเอง มันดีมากนา
นับถือน้ำใจเขาจาคะ แตเมียดันพูดไมได
เรือ่ ง เขาพูดยังไง...แหม ! มีแคคนหนึง่
...ชู ! นะมีแคคนเดียวก็ไมได อยกู นั จน
ลูก 2 เรียนจบแลว แลวโยมผหู ญิงทีท่ งิ้ ผัว
ไปมีชตู อนแก นีแ่ ลมันแยไหม มันนาจะ
หมดอารมณบา แลว อยกู นั จนลูกเปนหนมุ
เปนสาว นีย่ งั ทำใหครอบครัวรากฐานลม
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รากฐานครองเรือน 4 ขอ
เขาจะตั้งพระพุทธรูปเขาจะตอง
กอรากฐานดีไหม จะสรางบานสรางเรือน
จะตองตอกเสาเข็มเปนรากฐานดีไหม
เพราะฉะนัน้ รากฐานครองเรือน 4 ขอ
จะใหบานไมทรุดไมหักไมพัง
ขอที่ 1 สัจจะ จริงใจตอกัน
ขอที่ 2 ทมะ ฝกฝนฝกหัด ฝกฝน
ขมจิต ขมใจ ไมผนุ ผันพลันแลน หนัก
แนนเยือกเย็น
ขอที่ 3 อดกลัน้ อดทน
ขอที่ 4 สละไดเพือ่ เขา
ถาเขาขอรอง เขาตองการ เรา
จะลำบากสักปานใดก็ตาม โยม ! ผหู ญิง
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บางคนนี่ก็เหลือเกินนะ ใหผูชายอยาง
เต็ม ๆ สมบัติพอแมใหมาก็ ผัวอยาก
จะไปลงทุน ทำอะไร ๆ ผิดพลาด เจงยัง
ไง...ก็ไมวา รอบ 2 รอบ 3 บางทีกใ็ ห
แตมอี ยรู ายหนึง่ ซึง่ เปนขาวทีว่ า ...ธรรม
ขอนี้แมแตพระก็ตองประพฤติ มีขาวที่
นาเศราใจ ! ทีว่ า ...พระถูกผัวเขายิงตาย
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หน า บ า น พระองค นี้ เ ป น พระที่ ช อบ
ทำเสนห พระพวกไสยเวท ทำเสนหให
หญิงชายรักกัน

เลนของ...แลวของเขาตัว
แต มั น เหมื อ นโบราณเขาว า ไว
เลนของ แลวของเขาตัว แทนทีจ่ ะทำให
เขารักกัน เสือกไปรักเมียเขา นีเ่ ขาเรียก
วาของมันเขา คงไดดขู า วกัน ทีฉ่ ะเชิงเทรา
กับทีป่ ราจีนบุรี แปลกไหม...คนยิงพระ
ตาย มันนาจะติดคุก แลวคนดา แตคนนี่
กลับเห็นใจเจาคนฆาพระ แลวก็สมน้ำ
หนา เจาคนทีไ่ ปตายหนาบาน ขับรถไป
เองดวยนะ ไปรับเมียเขาไปกิ๊กไปเที่ยว
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สวนผัวนีเ่ ปนคนดี เฝาไรเฝานา ทำมาหา
กิน จนคนในละแวกนั้นเขาบอก...ทั้ง
ขยันทัง้ ใจบุญ คนสารพัดดี คนชมก็แลว
กัน พอกลับมาจากเฝานาเห็น รถจอด
หนาบาน ก็เดินไปดู ก็เอา...พระมาทำไม
พระดันพูดไมถกู หูวา ...กูมารับเมียมึงไป
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เทีย่ ว สวนผัวบอก เอา...ก็เมียกูมงึ รับไป
เทีย่ วไดงยั ผัวชักเกิดโมโหขึน้ แลว
พระดั น พู ด ไปได ว า ...เมี ย มึ ง
ก็เหมือนเมียกู เขาก็วิ่งพรวดขึ้นไปบน
เรือน เอาปนมาสอง...เปรี้ยง ! โยม
คงเคยไดดหู นังสือพิมพทลี่ งวาพระหนา
คว่ำคาพวงมาลัยตายเลย เรื่องนี้มันนา
อดสูใจ พวกชาวบานไปรองเรียนผวู า ฯ
...ผชู ายทีย่ งิ พระเนีย่ เปนคนดีทสี่ ดุ เลย
รักลูกรักเมีย ขยันขันแข็งใจบุญสุนทร
ทาน แตเรือ่ งของหญิง-ชาย หญิงรายชาย
เลว มันไปอยูที่พระกับเมีย มันนาเห็น
ใจ...ผัว
ทานผวู า ฯ เอาตำแหนงประกันตัว
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ออกเลยเดีย๋ วนีไ้ มตดิ คุก มีมยั๊ คดีฆา พระ
ไมตดิ คุก แตมนั ไมใชพระ...ไปทำอยาง
นั้น มันหมดจากความเปนพระไปนาน
แล ว เนี่ ย ไอ พ วกที่ บ วชแล ว ชอบเล น
ไสยเวท ไสยศาสตร ไมรักษาแนวพุทธ
ศาสตร ชอบไปเลนไสยเวทไสยศาสตร
ศาสตร ที่ มั น ไม ดั บ ทุ ก ข เขาเรี ย ก
เดรั จ ฉานวิ ช า มั น เป น วิ ช าที่ ไ ม ไ ป
นำมรรคผลนิพานอะไร...มันจะนำไป
เปนพาลชน ซะมากกวา ก็เลยทำใหคดิ
ดู ถาเปนพระไมใช 4 ขอก็เสร็จไหม ไม
จริงใจในความเปนพระ...ไมขมใจเลย
อยากกับเมียใคร...ลูกใคร...อยากแบบ
นี้ อ ยากได ยั ง ไง มั น ก็ ต อ งรู จั ก ข ม จิ ต
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ขม...ใจ มันจะยั่วอยางไรก็ตองหนัก...
แนนความเปนพระ ตองอดกลั้นอด...
ทน โอย ! อดขาวมือ้ เย็นมาได ดันไมอด
เนี่ย โบราณเขาวาไว...อดขาวดอกหนา
ชีวาวาย ไมตายเพราะอด...เสนหา นี่
เสือกไมอดเสนหาเลยตายเลย แบบนีช้ วั่
2 เดง เลย เดง 1 ขาดจากความเปนพระ
เสพเมถุน เดง 2 เสือกไปเสพกับเมียชาว
บานเขาอีก เจาชัว่ 2 เดง ก็เลยตายฟรี
เลยองคนี้ คนฆาไมตดิ คุก ชาวบานพรอม
ใจนิรโทษกรรม เพราะเปนกรรมที่ฝาย
โนนมันกอ อยางเลวรายก็เลยตองเปนไป
เอง เดีย๋ วนีไ้ มตดิ คุก แลวมีคนบริจาคลง
ขันสคู ดีใหเลย ทัง้ จังหวัด ทัง้ ผวู า ฯ ทัง้
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ประชาชน ยกยองมือฆาพระ
อาตมาวา คนนี้เขาปราบเสี้ยน
หนามของพระศาสนา เขาดีกวาตำรวจ
พระทีไ่ ลจบั พระปลอม อันนีไ้ มตอ งวิง่ ไล
จับ ยิงทีเดียว...จบ ! สวนพวกทีถ่ กู จับ
แล ว สึ ก สึ ก แล ว เดี๋ ย วก็ เ ข า ไปบวชอี ก
แบบนีท้ เี ดียว...จบ !
พระพุ ท ธเจ า ทรงเคยเปรี ย บ
เทียบพระวา กินกอนขาวลูกสาวคหบดี ที่
ทำอยางประณีตเอร็ดอรอย กับกลืนถาน
ไฟแดงๆ แลวตายทันที ถามพระวา...
จะเอาอยางไง พวกพระไมดพี ระเลวก็จะ
บอกวา...ขอไดทานอาหาร ฉันอาหารอัน
ประณีตเลิศรสของลูกสาวคหบดีนตี้ อ ไป
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พระพุทธเจาทรงชืน่ ชมพระทีด่ ี
สวนพระพุทธเจาทรงชื่นชมพระ
ที่ ดี ที่ ทู ล บอกว า ...ถ า ข า พเจ า อยู ทำชั่ ว
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อยางนี้ ขอกินถานเหล็กแดงใหตายเสีย
ทีเดียวเลยดีกวา ถาพระองคนนั้ ยังอยาก
ไดเมียเขาอยูนะ แกตัดสินใจกินถาน
เหล็กแดงตายเลยนะ แกยังหยุดชั่วไม
ตองตกนรก แตแกแอบไปตีทา ยครัวเมีย
เขา แลวแกก็โดนผัวเขายิงตายโอโฮ !
ซวยเลย...อีกหลายชาติ...ตกนรกหลาย
ชาติเลย
แตถา กินเหล็กแดงแลวตายกอน
ที่ จ ะไปได เ มี ย เขานี่ ไม รู ล ะ ...ถ า เป น
อาตมาเกิดหลงเมียใครเต็มที่ ขอกินน้ำ
กรด เลิกกินขาวชาวบานแลว ไมเอา...
กินถานเหล็กแดง มันจบ...บาปหยุดแค
นั้น แตไปตีทายครัวเมียเขา...นี่บาปไม
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หยุด แลวถูกเขาฆาตายเลย ศาสนาก็เสีย
ภาพลักษณ สวนตัวมันปานนีโ้ ดนยมบาล
เข็กหัวแลว ลากไปเข็กหัวหลายตลบ ตอง
ถือวาคนฆานีเ้ ปนมือปราบมารศาสนาได
ไหม ?

อยายิงมั่ว...เหมือนกันหมด...ทุก
องคไมได เดีย๋ ว...ติดคุก
แตพูดอยางนี้แลวโยมอยาเที่ยว
ไปยิงมั่วเหมือนกันหมดทุกองคไมได
เดีย๋ วติดคุก...มันคงไดคนนัน้ เดียว เพราะ
มันดีจริง ๆ ชาวบานถึงกับตองลงขันชวยคดี
ออนวอน...ขอรองผวู า ฯ ใหชวยประกัน
เดีย๋ วนี้ เขาออกมาแลวยังอยบู า นไดดแู ล
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ลูกได แตไมรูจะเขาหนากับเมียไดหรือ
เปลา เขาจะขมใจอยมู ยั๊ เขาจะจาคะเรือ่ ง
ที่ผานๆ มาแลว ถาเขาจาคะซะ...แลว
ก็แลวไป ฉันใหอภัย อยเู พือ่ ลูกตอไปนะ
รากฐานก็ยงั แนน ในขอที่ 4 ได
รวม 4 ทัง้ ขอก็แนนไดไหม... ก็ไม
โคน บานไมโคน เรือนไมหกั เตียงไมพงั
โยมบางคนู เี่ ขาไมนา เลยนะ เปนดาราสวย
หลอ เตียงหัก...หักเยอะมัย๊ บางคนหัก
สามรอบมีมยั๊ สวย ๆ...แลวเสียเวลาเจา
พวกนี้ รดน้ำสังขพระราชทานใหเขา...ไป
กวนเบื้องยุคลบาท ตอนแตงเอาสาย
สิญจนโยงให...สายมงคล สายของคนที่
ดีทสี่ ดุ คือสาย 4 หลัก วิธที พี่ ระไปสวด
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ไปทำสายมงคลนัน้ เยอหัวมันไมอยหู รอก
ถาหัวเขาคิดไมซอื่ ละก็ ตองแยกกัน พูด
ไปไดหลักแรกคือหลักทีเ่ ปนรากฐานครอง
เรือนใหมั่นคง เหมือนเรือนที่มีเสาเข็ม
แนน บานไมทรุด...เดีย๋ วนีม้ ขี า วเยอะมัย๊
โยม บานทาวนเฮาส บานจัดสรรทรุด
เพราะอะไรมันไมแนน...รากฐานเสาเข็ม
แลวบานทีแ่ นนปลูกดีราคาเปนรอยลาน
กลับหยากัน เพราะเขาไมมหี ลัก 4 หลัก

เสาเข็มดี...เตาหมอดี...ไมทรุด
นี่ ถ า บ า นมี เ สาแน น มี เ สาเข็ ม ดี
เตาหมอดี ไมทรุด ถาสามีภรรยาคไู หน
แตงงานกันถึงจะไมสวย...ไมรวย...ไม
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หลอ...แตหลัก 4 อยางแนน...สัจจะ จริง
ใจแนน ทมขมจิตขมใจแนน อดกลัน้ อด
ทนเต็มเปย มแนน จาคะสละในบางเรือ่ ง
ใหกะกันและกัน จะตองมีคู 80 ป ตาย
พรอมกันใหเราไดเห็นอีกหลายราย มิ
ฉะนัน้ จะตายทัง้ เปน...ในวัย 50-60 ป
บางคนนี่อยูกันมา แหม ! ลูกก็โตเปน
สาว แลวรากฐานเริม่ เสียนาเสียดาย 3020 ป สกู นั มา แตไมรู E นางมารรายไหน
มาเป น กิ๊ ก ให จ นกลายมาเป น หนาม
ยอก...อก บางคนนี่ก็แปลก...เจาผัว
กลับไปมีสจั จะกับเมียนอย แตไมมสี จั จะ
กับ...เมียหลวง บอกวา...ฉันรับปากกับ
เขาไวแลว วา...จะเลีย้ งดูเขา สวนเธอฉัน
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ก็เลี้ยงมานานแลว...ไอพูดแบบนี้มันนา
ตบปากมันนะ...
ทีนไี้ อทอ น้ำเลีย้ ง สมมุตวิ า หลัก 4
ขอ รากฐานแนน...บานเราสรางไวดมี นั ก็ตอ ง
มีทอ ประปาติด ปม เสริมขึน้ ไปบนชัน้ ...บน
มีแตบา นแนนแตไมมนี ้ำไมมไี ฟอยไู ดไหม ?

หนาหนาว...ก็ทำใหเปนน้ำ...อุน
หนารอน...ก็ทำใหเปนน้ำ...เย็น
เพราะฉะนัน้ บานทุกหลังตองตอ
น้ำเขาทุกหลังจริงไมจริง เพือ่ เปนทอน้ำ
เลี้ยง แลวยังไปปรับอีกนะ หนาหนาว
ก็ทำใหเปนน้ำ...อุน หนารอนก็ทำให
เป น น้ำ ...เย็ น มี ก ารปรั บ บ า นทำให
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บานอบอุน ทำใหบานชื่นมื่น ในหอง
ก็ตดิ แอรอกี เพือ่ ใหครองรักมัน่ คง แลว
ตองเยือกเย็น...อบอุน...ชื่นมื่น...ไมใช
อยกู นั ไปเหงือ่ แตกซิกทัง้ หอง อยใู นหอง
พัดลมก็ไมมี แอรก็ไมมี รักแบบเหงื่อ
แตกเหงือ่ แตนก็คงจะ...ทีนี้ สิง่ ทีจ่ ะหลอ
เลีย้ งทำใหชนื่ มืน่ ก็ยงั มีอกี 4 ขอ

รักกันจนแกตาย
ขอทีห่ นึง่ คือ...ลองเดาซิ ! มนุษย
เราไมไดกัดกอนเกลือกินได...หาเกลือ
ไวกพ็ อ แลวเรารักกันจนแกตายเกลือ 3
ถุ ง ...ได มั๊ ย โยม...ข อ แรกก็ ต อ งมี สุ ข
เพราะทัง้ คฉู ลาดหาทรัพยได ไมตอ งไป
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ขโมยผ า ...(อ อ ม) ไม ต อ งไปขโมย
เพราะหาทรัพยมาซือ้ ได พระพุทธเจาจึง
ทรงใชขอแรกวาสุขอันเกิดจากการหา
ทรัพยได โดยถูกตองตามครรลองครอง
ธรรม ผายหญิงก็หาเกง...ฝายชายก็หา
คลอง...มีลูกมาก็ชวยเสริมหา...อาตมา
ยังนึกถึงวันที่ๆ พอเอามือลูบหัว จะวา
พอไมดที งั้ หมดไมไดนะ ชวงแกดีก.็ ..ดี ๆ
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จริงๆ คือตอนนั้นอาตมาหาทรัพยเกง
ตัง้ แตเด็กรับจางขึน้ หมากตัง้ แตเล็ก ตน
หนึง่ 50 สตางค ขึน้ อยางเต็มทีเ่ ลย...แลว
มันก็ตองทนมดแดงบางอะไรบาง ตอน
หา...มันเหน็ดเหนื่อย โดนมดแดงกัด
บาง มาโดนแตนตอยบาง ถาเราเอาลงไม
หมดนะ เชน ทะลายหนึง่ มันมี 10 ลูก ดึง
ลงมาได 7 เหลืออีก 3 ลงมาโดนแตน
ตอยมดกัดนี่ ตกลง 7 ลูกทีเ่ ราเอาลงมา
นี่นะ ฟราวด...เราไมไดคาขึ้นเลย คา
แรง...มันตองใหหมดทั้งทะลายเลย...นี่
เขาทำกันอยางนีส้ มัยโนน โฮย ! ! เจ็บ
ปวด...ยังเหลืออีกสามลูก มีตวั ตออีก 2
ตัว ทนใหมนั ตอยอีก 2 ตัว เอาลงมาให
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หมด พอลง ๆ มานี.่ ..โอย ! โยมเอย...
หนาอกนี่ ไถกับตน พอเมือ่ จะลงหนีแตน
นี่ ลงธรรมดา...ไมได มันลงธรรมดาไม
ได...มันลืน่ ...เทานี.่ ..แขน...

ไอยอมเอย...ขอใหเอ็งจง...
เจริญ ๆ นะ ลูกนะ
เชื่ อ ไหมโยมอาตมานี่ ต อนนั้ น
นึกอยากจะเลิกขึน้ มะพราว ตอนนัน้ เปน
หนุมอายุ 17-18 กำลังหนุมฟอนี่นะ
เจอผูหญิงเราตองคอยเอามือ...(หลบ)
บางทีเปนยังไงมั๊ ย...เขาชอบถามที่ แขน
ทำไมยังกะหนังคางคก ตรงที่เวลามัน
ถูกบั ตนนี่ หนักเขาดานเปนหนังคางคก
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เลย ไมกลาใหใครเห็นเดินตองหนีบ...
(แขน) มันเปนแถบเดียว ทีค่ รูดกับตน
แถบนอกไมเปน โอโฮ ! รับจางขึ้นได
80 ตน ก็ได 40 บาท ถาได 40 บาท
ก็จะซือ้ ...สมัยโนนมันถูก...ปลาทู 3 เขง
2 บาทตัวเปง ๆ ซือ้ หอยแครง ซือ้ เครือ่ ง
ในวัวเอามาใหพอ ๆ ก็ตม แกงกินเสร็จ
พอแกงกินเสร็จ พอก็เอามือลูบหลังลูบ
ไหลใหพร...ไอยอมเอย...ขอใหเอ็งจง...
เจริญ ๆ นะลูกนะ เอ็งรจู กั หากับขาวกับ
ปลามาจุนเจือครอบครัวไวใหพี่ใหนอง
ไดอิ่มหนำสำราญ ขอใหเอ็ง...เจริญ ๆ
หาทรัพยมากินมาจายมาใชกัน
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อยาไปลักไปขโมยนะ
พอใหศีลใหพรวา...เอ็งอยาไป
ลั ก ไปขโมยน ะ ไปหาลำบากหน อ ยก็
ขอใหอดทน นีต่ อนนัน้ ก็เรียกวามีความ
สุขขอหนึง่ แลว เปนทอน้ำเลีย้ งหลอเลีย้ ง
หาทรัพยมาซือ้ กับขาวกับปลาจุนเจืออิม่
หนำสำราญ ตอไปถาหาอะไรมาเสริมมา
เติมในบานใหมันสมบูรณ หลังคาบาน
ไม รั่ ว มุ ง บั ง ดี ต อ ไป...อะไรก็ แ ล ว แต
เถอะ จะตองอาศัยขอแรก ทัง้ 2 คน...
ตองหาทรัพย...ไดๆ สุขอันเกิดจากการ
หาทรัพยได...เปนทอน้ำเลี้ยง ระหวาง
คนที่อยูรักกันได...นานๆ แตไมใชอยู
นาน แลวอดอยากลำบากหิวโหย...เอา
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เถอะวันนี้กูอด...เมื่ออดแลวก็ยังจะทน
อยางนัน้ กันอย.ู ..อด เขาไมอดทน...แต
มาทนอดนีล่ ำบาก คคู รองทีด่ เี ขาตองอด
ทน เพือ่ ไมตอ งใหทน...อด แลวก็นกึ ถึง
แมวา...ที่อาตมาทำ อนุสาวรียไวนั่น ที่
ทำอนุสาวรีย. ..แมลอ ตกดึกเดือนหงาย
แมหาย...นองก็รอ ง เราก็ตอ งวิง่ ไปตาม
แม เห็นแกฟนดินเดือนหงายก็ตะโกน
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เรียก...แมขึ้นมานอนเถอะ ! นองรอง
แลวแม แกก็จะตะโกนสวนขึ้นมา...ไอ
ยอม ! ไปนอนเปนเพือ่ นนองใหแมกอ น
ซิลูก ! เดี๋ยวแมจะมุงมั่นฟนดินปลูก
กลวยปลูกออยใหเอ็งกินจะไดไมตอ งไป
ยืนดูปากลูกคนอื่นเขากิน
แมอยางนี้ ? ตองไปลักผาออม
เขามัย๊ ตองไปลักนมผงเขามัย๊ ตองไปลัก
มะมวงใหลูกกินมั๊ย ตองมีคดีใหตำรวจ
ตองจายคาปรับแทนประกันอะไร

นึกถึงบุญคุณแม
นีอ่ าตมาถึงไดนกึ ถึงบุญคุณแม วา
แมครองเรือนกับพอ แมนมี่ หี ลักครบ 4
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ขอ พอไปทำนาทางโนน ไมทราบ...เขา
วามีกกิ๊ บาง แตแมอยทู างนี.้ ..ไมมี ๆ เลย
ซื่อตรงตอพอมีสัจจะตอพอขมใจรอพอ
นาน ๆ จะกลับมาบานสวน นอนกันสัก
2-3 คื น ก็ ต อ งจากกั น ไปทำนาคน
หนึ่ง...ทำสวนคนหนึ่ง..มานึกดูตอนนั้น
แมกข็ ยันหาใหลกู ไมอด ไมใหลกู ตองไป
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ดูปากเขากิน แตพอ นีน่ ะ ! ถาไมตดิ เหลา
นีส่ ดุ ยอด เปนพอพระ...จริงๆ ดี...จริงๆ
แตไปเสียตอนเมาเทานั้นเอง
เรือ่ งขยันทำนา...ทำขาว...ใหลกู
กิน หาโปงหาปลาก็ไมใหลูกอดเหมือน
กัน ทัง้ แมทงั้ พอขยันหาทรัพยทงั้ คู จาก
การแตงงานกันใหม ๆ พอ...แมเลาให
ฟงวามีนา 10 ไร มีเงิน 10 บาท ตอน
แตงกัน นา 10 ไร มีทรัพยอยู 10 บาท
แลวก็ควาย 2 ตัว หาไปจนเพิ่ม ซื้อ
นาเพิ่ม...ซื้อสวนเพิ่ม

แมนำรองไว...ลูกก็หาทรัพยได
เดี๋ยวนี้ลูก ๆ ทุกคนเวนอาตมา
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เขาก็มที รัพยสนิ ไมต่ำกวา 10 ลาน 20
ลาน แมนำรองไว ลูกก็หาทรัพยได แม
ก็สอนแตคำวา เอ็งตองขยันใหเหงือ่ ออก
ทางขุมขนดีกวาขีเ้ กียจแลวยากจน น้ำลน
ออกทาง...ตา คำสอนของแมคำนีท้ ำให
อาตมาไดทรัพยใชไมหยุด น้ำมันคาลเท็กซ
เขาใหอาตมาเปนพรีเซนเตอร ช็อตนั้น
เขาใหลานหนึ่ง ก็เลยทำใหแมเปนผูชี้
ชองทาง เปนตนแบบเปนทิฏฐานุคติ
เปนแบบอยางใหเราหาทรัพย แมไม
ยอมใหลกู ตองไปจองดูปากลูกคนอืน่ เขา
กิน แมยอมเหงื่อไหลไคลยอยกลางค่ำ
กลางคืนไมหลับไม…นอน นีเ่ ขารกู นั บาง
ไหมวันวาเลนไทน เขาเคยดูความรักของ

67
แมบางไหม สวนหนาไหนก็ไมรูไมเคย
เสียสละทำใหเราอิม่ เผลอ ๆ ไปหิวเมีย
เขานี่ เขาหิวอะไร...เขาก็ใชเราทำใหเขา
อิม่ แตแมนนั้ คอยทำใหเรา

ย อ นกลั บ ไปตอบแทนความรั ก
ของแมไวบา ง
ฉะนัน้ เราควรจะรักใครมากกวา
กัน ถึงวันวาเลนไทนควรชื่นมื่นกับใคร
บาง ยอนกลับไปตอบแทนความรักของ
แม ไ ว บ า ง ดอกกุ ห ลาบนี่ อ ย า ให เ ขา
เลย...ผชู ายนะ ซือ้ อะไร...ดี ๆ ไปใหแม
ดีกวา ขอที่ 2 หาทรัพยเปนก็มคี วามสุข
แนนอน แตแนนอนกวานัน้ คือ หาทรัพย
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แลวก็ตอ งใชทรัพยเปน อาตมาไดคา ขึน้
มะพราวเหนือ่ ยได 40 บาท ไปซือ้ หอย
แครงไปซือ้ ปลาทู ไปซือ้ เครือ่ งในใหพอ
ตมแกง ถามวานีใ่ ชทรัพยเปนมัย๊ แตถา
อาตมาใชเงินไปซือ้ บุหรีซ่ อื้ ยาบาซือ้ เหลา
กิน ไปกินเหลากัน 2 ขวด ติดบุหรีป่ า น
นีจ้ ะมีพระพยอมมัย๊ นีใ่ ชทรัพย... เลว ๆ
ปานนี้ก็ติดเหลาติดยา เพื่อนอาตมานะ
ไปทำงานกอสราง เขาใชทรัพยแย กิน
เหลาเลี้ยงผูหญิง...อาตมา... เสียดาย
แทน อาตมานีไ่ มมเี รือ่ งรัว่ ไหลเรือ่ งของ
พรรณนี้ ถึงไดเก็บเงินกอนบวชได 5-6
หมืน่ แลวก็ซอื้ ทีด่ นิ ได 2 แปลง พอมา
บวชถนนตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี ตัด ขายได
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ตัง้ 17 ลาน ก็เอามาพัฒนา ในเรือ่ งหา
ทรัพยนี้ อาตมาเปนทอน้ำเลี้ยงสำคัญ
ของครอบครัว

พระพยอมใชเงิน 3 หลัก
ถาตอนนี.้ ..สมมุติ ๆ นะ ติด๊ ตาง
ถาไดเปนหัวหนาครอบครัวใครก็เชื่อ...
เหอะ ทอน้ำเลีย้ งอิม่ ทิพย...ชมุ ...เมียไม
อด...เมียไมอยาก...สบาย แลวเชื่อวา
อาตมาคงไมใชเงินสุรุยสุราย...เดี๋ยวนี้ที่
วัดนี่ อาตมา แหม ! เสียดาย บางคนนี่
เดีย๋ วนีใ้ ชเงินกัน...(ฟมุ เฟอ ย) อาตมาใช
เงินอยู 3 หลักเทานั้นแหละ ใชเปนไม
เปนลองดูนะ หลักที่ 1 พระพยอมใชเงิน
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ในเรื่องอะไรมากที่สุด...ซื้อที่ดิน เดิมที่
วัดนีม้ ที ดี่ นิ อยู 3 ไร เดีย๋ วนีซ้ อื้ ได 150 กวา
ไร นีอ่ กี 2 วัน ก็จะซือ้ ตออีก 5 ไร ใชเงิน
ซือ้ ทีด่ นิ ทัง้ หมด 900 กวาลาน แลวใชเปน
ไหม ทีด่ นิ ซือ้ แลวปลูกโนนปลูกนี่ ดูสิ !
เห็นไหมนี่ ? ไมใชสขุ แตวดั นีเ้ ทานัน้ โยม
มาทำบุญแลวหิว้ ของกลับไปนี่ บุญก็ได
ไสก็เต็ม
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อาตมาเห็นเดินยิ้มคุยกัน บาง
คนเดิ น ผ า น...เมื่ อ ไหร จ ะมี วั ด ใน
ประเทศไทยอยางนี้...เยอะๆ ไปแลว
ก็หวิ้ กลับมา แลวทีว่ า ...ทำบุญเสียเปลา
ไหวเจาดีกวา นั่นที่อื่นสำหรับวัดนี่บุญ
ก็ไดไสกเ็ ต็ม นีใ่ ชทรัพยเปน...สุขอันเกิด
จากการใชทรัพยเปน ถาครอบครัวไหน
เตรียมเงินจายทรัพยซอื้ ทีด่ นิ ไว...เยอะ ๆ
นี่ มี บ างคู อ ะไรกั น แต ง กั น มี ลู ก 3-4
คนไมมีที่ดินสักแปลง เขาจายเงินเรื่อง
อะไรกัน เผลอ ๆ ก็แอบขายทีด่ นิ ไปใช
กินเลน ขายสมบัตพิ อ แม ทรัพยสมบัติ
พอแมไปเลนการพนัน ไปกินเหลาเมา
ยา เปนลูกบัดซบ...แทๆ เลย
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อาตมาเชือ่ ลานเปอรเซ็นต ถาได
ครองรักครองเรือนกะใครเชื่อวาเขาไม
อดน้ำตายในบานแนนอน ทอน้ำเลีย้ งขอ
ที่หนึ่งหาทรัพยได 2 จายทรัพยเปนที่
หนึง่ นัน้ ...ซือ้ ทีด่ นิ สองคืออะไร...ใชเงิน
เปนแขนเปนขาใหกับคนดอยโอกาส
คือใชเงินซื้อเครื่องมือ ซื้อที่แลวก็ซื้อ
เครือ่ งมือ ตอนนีร้ ถซือ้ ทัง้ หมด 38 คัน
วิง่ รับของบริจาค เม็กโค 6-7 คัน รถไถ
นา เครือ่ งโรงสีขา ว อะไรทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ ง
มือนี่อาตมาซื้อไมอั้น ตอแขนตอขาคน
ยากคนจน ไปดูสิ ! แตขอคุยหนอยนะ...
เมื่อ 2 วันนี่ ธรรมดาตองเอา
รถ...เกา ๆ ไปขายของตามอาตมาไป
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เทศน ใชรถมือ 3 ไมใชมือ 2 มือ 3
....ไปไม ค อ ยถึ ง ...กลางทางหม อ น้ำ
ระเบิดบาง ยางระเบิด...เกียรรวน...นีอ่ ยู
มาทัง้ หมดนี่ 23 ป 24 ปนี้ ก็เพิง่ ไดยนิ
เขาพูดสบายหู...มีความสุข หลวงพอใจ
ถึง...จริง ๆ ออกรถปายแดงใหเราขับไป
ขายของนะ ! นีล่ องไปถามเขาดูส.ิ ..ปาย
แดงไปขายของ เขาบอกหลวงพ อ ใจ
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ถึง...จริงๆ กลาได...กลาเสีย ก็โถ !
สงสารเขาขับรถตามเราไปขายของ แลว
ไปเทศน...ทำไม ! เขายังไมมาจะจบอยู
แลว คนเขาจะกลับอยูแลว...โทรศัพท
มา...รถเสียอยกู ลางทาง...หลวงพอ เออ !
ไปขายกะใครเขากลางทางเถอะ...ฟงเขา
ระบาย เขาทุกขมา ก็เลยเอา ! ตัดสินใจ
ซือ้ ใหมเอีย่ มเลย จายทรัพยใหเขาคลอง
ตัวในการหาทรัพยเพิม่ อีก นีท่ อ น้ำเลีย้ ง
ขอที่ 2 ทีด่ ที สี่ ดุ คือรจู กั จายทรัพยใหมนั
เกิดสุข...อยาจายใหมนั เกิดทุกขใจ จาย
ซือ้ เหลาซือ้ ยา ทีจ่ า ย...บา ๆ
อยางคนู นั้ นะ ระยำทัง้ คเู ลย คงได
ดูใชไหม รอยตำรวจเอกที่พาแฟนไป
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ร า นคาราโอเกะ แล ว เขาก็ ยั ง ไปเรี ย ก
ผหู ญิงอีก 7 คนมานัง่ ดริง้ สอกี นัง่ อยู 3
ชั่วโมง จะกลับเขาเอาบิลวางเทาไหรรูรึ
เปลา ? 3 หมืน่ ...เออ ! เขาไมมสี ตางค
พอ จะออกก็ไมไดการดก็มาลอม การด
ลอมเสร็จ...ตองถอดนาฬิกา ตองให
โทรศัพท ตองใหรถยึด แลวกลับบานมือ
เปลา จายทรัพย 3 หมืน่ ไมมอี ะไรติด
มื อ ไปที่ บ า นสั ก ชิ้ น เดี ย ว ถ า จ า ยสาม
หมื่น...แลวเอาอะไรไปใหลูกที่บานกิน
บ า ง มั น ก็ ยั ง ดี ใ ช มั๊ ย ...โง ไ ปนั่ ง ใช
บริการ...แพง ๆ แลวจายทรัพย...บา ๆ
อะไร 3 ชัว่ โมง 3 หมืน่ หา 2 เดือน ใช
3 ชัว่ โมง เขาใชทรัพยเปนไหมอยางนี้ ใช
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ทรัพยใหเกิดสุขมั๊ย...ถูกเขาลอมไวใจ
หายใจคว่ำไหม
อาตมาน ะ อย า ว า แต ชั่ ว โมงละ
หมืน่ เลย ใหไปนัง่ ใชบริการอยางนัน้ ให
ชัว่ โมงละ 300 ก็ไมโงไปนัง่ ถาจะนัง่ ก็มา
นั่งตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็ตองไดมั้ง แหม !
...จริง ๆ ไปนั่งทำวิมานอะไร...มีแต...
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เสีย ๆ โยม ! ขอที่ 3 คือจายทรัพยให
เกิดประโยชน ในขอที่ 3 อาตมาจายทรัพย
ในเรือ่ งอะไรมากทีส่ ดุ ...พิมพหนังสือ CD
ไปบิ ณ ฑบาตน ะ ตอนนี้ เ ด็ ก เขาจะรั ก
อาตมาถาไปบิณฯ รอบ 2 เด็กเขาจะลอม
หนาลอมหลัง เลมตอ...มีหรือยังหลวงพอ
มาใสบาตร 10 บาท ก็แจก 5 บาท ก็แจก

แจกหนังสือ
ถ า เป น เด็ ก เดี๋ ย วนี้ ทำให เ ด็ ก
อยากมาวัดนีเ้ ยอะ เขาอยากมาดูการตนู
เล ม ต อ ไปออกหรื อ ยั ง โยมเชื่ อ ไม
เชื่ อ ...ป ห นึ่ ง อาตมาแจกประมาณ 9
ลานกวาบาท พิมพหนังสืออะไรทำนอง

78
นี้ เมื่ อ คื น นี้ แ จกมากที่ สุ ด เลย ไป
เชียงใหมขนไปคันรถตู...เต็ม ๆ เลย
กลับมาไมกหี่ อ เทศน 15 งาน นักเรียน
โรงเรียนเดียวพระหฤทัย ฯ เด็กผหู ญิงทัง้
นัน้ เลย 3 พันทีเ่ ชียงใหม แจกหมด ไม
วาเด็กที่ไหน...ไปเทศนในโรงเรียนแจก
ไดแจกหมด ในขอที่ 2 ใชเงินอยางนีแ้ ลว
เกิดสุขยังไงรรู เึ ปลา แหม ! อานเลมนัน้ แลว
รสู กึ อยางนัน้ อานเรือ่ งนีแ้ ลวรสู กึ อยางนี้
โยมผูหญิงคนหนึ่งเมื่อวันกอน
ไปอยเู ยอรมัน เอาหนังสือเรือ่ งปยุ มนุษย
ไปอานรสู กึ ชอบอกชอบใจ เอามาเลาให
ลูกฟงเรือ่ งกตัญูเยอะ ปรากฏวาทำให
ลูกคลอยตาม กตัญูตอพอแมขึ้นมา
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เขาดีใจใหญ มาทีไรเอาดอลลามาทุก
เทีย่ ว จายยังไงก็ไมร.ู ..ไหลกลับเรือ่ ย นี่
จ า ยทรั พ ย แ ล ว มั น ไหลกลั บ อย า งนี้
เหมื อ นซื้ อ ที่ ดิ น ไว ก็ เ หมื อ นน้ำ ซึ ม บ อ
ทรายไหลมา...
ขอที่ 3 ตองพยายามประคอง
ครอบครัวอยาใหกอหนี้ ถาครอบครัว
ไหนอยูกันนานไมหยาไมรางแตกลับกอ
หนี้ หนีบ้ านเลย หนีท้ ว มหัว หนี้ ธกส.
หนี้นอกระบบ เจาพวกหนี้นอกระบบนี่
จบเลย เขาทวงโหด ถึงจะอยกู นั ยังงัย จะรัก
กันยังงัย ก็ตอ งหนีกนั แลวตองบาดเจ็บกัน
ขอที่ 3 นีเ่ ปนตัวหลอเลีย้ งทีด่ ที ี่
สุด ตองประคองกันอยาใหกอ หนีก้ อ สิน
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ขอที่ 3 ทานบอกวา...สุขอันเกิดจากการ
ไมเปนหนี้ พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา
“อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก” การเปนหนี้
เปนทุกขที่สุดในโลก

หัดทำตัวเปน...ผาขีร้ วิ้ หอทอง
ฉะนัน้ ครอบครัวไหนหยารางไม
อยากอยู กั น ได น าน แต ก็ ไ ม ค วรจะ
เปน...หนี้ ถาอยนู านแตขาดทอน้ำเลีย้ ง
ขอนี้ ก็เหือดแหงทัง้ คู นัง่ แหงใจเลย...
เงินไดมา...ตูม ๆ ดอกเอาไปหมด ไม
ไดใชเลย อยางนี้...มันไมมีรักที่ไหนชื่น
มืน่ หรอก ดอกอะไรทีม่ นั จะบานไมรจู กั
โรย ไมเทากับดอก...เบีย้ หัดทำตัวเปน
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ผาขีร้ วิ้ หอทองบาง อยาโงเปนทองหอหนี้
ไปไหนยังกะตทู องเคลือ่ นที่ แตหนีท้ ว ม
หัว แบบนีก้ ไ็ มไหว
สุดทายสิง่ ทีจ่ ะเปนความประเลา
ประโลมใหสดชืน่ เทาขอที่ 4 สุดยอด ขอ
ที่ 4 นีด้ ที สี่ ดุ เลย ในบรรดา 4 ขอ หา
ทรัพยไดก็ดีแลว แตยังไมดีที่สุด จาย
ทรัพยเปนก็ดี ก็ยงั ไมดที สี่ ดุ ไมเปนหนี้
เลยก็ดี แตถา โยม ! หาทรัพยกเ็ กง ใช
เงินก็ดี หนีก้ ไ็ มมี แตขอ ที่ 4 ประพฤติ
ตั ว มี โ จทก เ ยอะ เป น คนที่ มี ค วาม
ประพฤติ ทีท่ า นบอกใชคำวา สุขอันเกิด
จากการประพฤติตนไมมีโทษ คือไมมี
ใครมาโจทก ไมตอ งตกเปนจำเลย ไมมี
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คดีเลย ไมใชหาเกง แลวก็ไปหาเขายาย
เทีย่ ง(อ.ปากชอง)นีก่ ไ็ มไหว โดนทัง้ ผัว
ทั้งเมียดากันไฟแลบ นี่โยมเดี๋ยวนี้หนา
ลำบากใจ ก็คำพูดที่วากตัญูแผนดิน
คำวาซือ่ สัตยสจุ ริต แลวประพฤติไดตาม
ที่พูดหรือเปลา คนที่พูดคำนี้...มาก ๆ
แลวทำไมตอนนีโ้ ดนดากันเหลือเกิน มือ
ถือสากปากถือ...(ศีล) ปศาจคาบ...เปรต
คาบคัมภีร หนาไหวหลัง...หลอก เห็น
ไหม 4 ขอนี่ มันจะหลอเลีย้ งอยู
ขอที่ 4 นีส่ ำคัญทีส่ ดุ พระพุทธเจา
ทานตรัสวา คนครองเรือนครองรักตอง
ตางฝายตางไมมีใครประพฤติตนเปน
คนมีโทษ ถึงเปาหมายเขาจองจะมาโทษ
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เรา ถาเงินแมยายหาย พอตาระแวงลูก
เขย กูสงสัยผัวมึง คนเปนเมียจะรสู กึ ยัง
งั ย ยุ ง มั๊ ย ...ถ า เงิ น แม ผั ว หาย แม ผั ว
บอก...กูสงสัยเมียมึง คือเรานีถ่ กู เปนตัว
ตนเหตุใหรูสึกวาเราเคยประพฤติทำตัว
ใหเขามองวาเรานี่ ถาของหายนากลัว
มัน...ตัวตนเหตุ ถาอะไรเสียหายนากลัว
มัน...ตัวตนเหตุ บานโดนไฟไหมมงึ ตน
เหตุ ถาทรัพยกูหายมึงตนเหตุ ถารถ
กูบนิ่ บุบยยู .ี่ ..มึงตนเหตุ ถาเปนอยางนีล้ ะ
ก็เขาเรียกวาประพฤติตน...เปนตนเหตุให
เขาโจทก แลวเราตองตกเปนจำเลย ของ
หาย...อะไรต อ อะไร...เกิ ด เรื่ อ ง
อะไร...เราตกเปนจำเลยในเรือ่ ง...นัน้ ๆ
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ทุกที่ ถูกโทษกอนทุกที นี่เขาเรียกวา
ประพฤติตนมีโทษมีแตทุกข
แต ถ า ประพฤติ ต นไม มี . ..โทษ
ของหายไมเคยคิดมามองทีเ่ ราเลย เพราะ
เราไมเคยประพฤติเรือ่ งลักเรือ่ งขโมย มี
คนถูกฆาตายขางบาน ไมมีใครมาโทษ
เราเลย เราไมใชคนใจรายใจดำ เปนคนใจ
ดีใจงามประพฤติดมี าตลอด นีด่ สู ิ ! เขา
กอโทษ เขายังไมมีโทษเลยที่ยิงพระ...
เพราะเขาไมเคยประพฤติตนไมมโี ทษงัย
ขนาด !...กอโทษยังไมมีโทษ แลวบาง
คนทีไ่ มไดกอ แตโดนคน...โทษ บางคนไม
นาจะโดนโทษเลยนะ ทัง้ ๆ ทีม่ ภี าพลักษณ
ดีมาตลอด ทีถ่ กู โทษ วารุกปารุกเขาอะไรกัน
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เพราะฉะนั้น ทั้งคูจะมีสุขยันแก
มั๊ย ผัวก็ถูกดาเมียก็ถูกดา แลวก็ทุกข
ตอนแก อยมู านานจริงแตไมมขี อ ที่ 4
สำหรับหมวดที่ 2 ที่เปนทอน้ำ
เลีย้ ง ถามีทอ น้ำเลีย้ งตรงนีด้ นี ะ ไมมใี คร
โจทกทา นได ทานมีตำแหนงสูงแลว ถึง
สู ง ขนาดนี้ เ ขายั ง โจทก ยั ง ประพฤติ
ตนเปน...จำเลย จะมาอางไมมีเจตนา
จะมาอางวาไมรเู ปนปาเปนเขา อายุเทา
ไหร...แลวพี่ พีก่ เ็ คยเปนอะไรมาบาง พี่
บอก...พีไ่ มรู ! นอง...ก็มนึ ! เอาละจบ
สมบูรณไหม เซ็นตวาเลนไทนให 4 ขอ
2 หมวดหรือเปลา ที่ครองรักกัน มีแต
บา...วัน...ความรัก ๆ ไมมหี ลักเกณฑใน
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ความ...รั ก ไม มี ร ากฐานที่ มั่ น คงใน
ความ..รัก ไมมีทอน้ำเลี้ยงใหชื่นมื่นชุม
ฉ่ำในความรัก รัก...แหงๆ เดี๋ยวก็ลัก
ขโมยผาออม เดีย๋ วก็ลกั ขโมยนมผง เดีย๋ ว
ก็รกั หักคอทิง้ ถุงขยะ รัก...อะไร แลวรัก
บาอะไรผูชายอวัยวะเพศหักอยางนี้ ฉีก
อย า งนี้ นี่ เ ขาทำสงครามกั น มั้ ง เขา
ทำสงครามกันแสดงความรัก

ผใู หหลักดีทสี่ ดุ คือ พระพุทธเจÒ
ฉะนัน้ พวกเราตองมีหลัก ผทู ใี่ ห
หลักดีที่สุดคือใคร...พระพุทธเจา ควร
จะเพิม่ ความรักพระพุทธเจาขึน้ กันบาง
ไหม ถาวันวาเลนไทนเรารักพระพุทธเจา
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เด็กๆ เขาจะไปรักใครชางหัวมัน เราพลิก
จิตของเรามารักพระพุทธเจาใหเพิม่ ขึน้ ดี
ไหม อยางนีเ้ ขาเรียกวาเปนคนรจู กั เหตุ...
รจู กั ผล...รจู กั ตน...รจู กั ประมาณ...รจู กั
กาล...รูจักชุมชน...รูจักบุคคล...เปน
สัตบุรษุ กับเขาบางตองใชชวี ติ แบบนี้
สุดทายก็ขออวยพรใหทุกทาน
จงฉลาดเกีย่ วกับเรือ่ งความรัก และก็ขอ
ใหทุกทานทุกคนมีความฉลาดไปถาย
ทอดความรเู รือ่ งรักคือเรือ่ งรากฐานของ
ความรั ก น้ำ ท อ หล อ เลี้ ย งที่ บ า นให มี
ความรักหลอเลี้ยงที่บานชุมฉ่ำไมอยูกัน
แบบนานก็จริง แตเหือดแหงลงไป น้ำ
ก็แหงตุม ประปาก็ไมไหลถูกตัดเพราะ
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ไมจา ยคาน้ำ แลวจะรักชมุ ฉ่ำยังไง ก็ให
ทุกทานทุกคนฉลาดใหใชรกั ทัง้ 2 หมวด ๆ
ละ 4 แลวฉลาดใชสว นตัวเองดีแลว ก็ขอ
รองญาติโยมทุกคนชวยไปถายทอดให...
ลูกๆ หลานๆ ลูกหลานจะไดมีหลักมี
เกณฑในความรัก ลูกหลานของโยมจะได
ไมหยารางกัน จะไดเปนครอบครัววงศ
ตระกูลที่มั่นคงดำรงมั่นตามหลักพระ
พุทธศาสนา ขอใหทกุ คนนำไปใชอยาง
ดีมคี ณ
ุ คาดวยกันทุกทานทุกคน เทอญ.

