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ครองรักอยางชืน่มืน่” ของหลวงพอพยอม

กลฺยาโณ แหงวดัสวนแกว มจีดุประสงคตอง

การเตือนสติใหกับคนที่กำลังครองเรือนและ

กำลังมีความรักหวานชื่น ใหมีภูมิคุมกันทาง

ความรกัโดยใหยดึหลกัรากฐานการครองเรอืน

4 ขอ คอื มคีวามจรงิใจตอกนั มใีจหนกัแนน

มีความอดกลัน้อดทน และมคีวามเสยีสละ

ซึง่กันและกนัได

ดังนั้น หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปน

กระจกเงา พรอมทีจ่ะสะทอนปญหาใหกลาย

เปนปญญา  หากทานทัง้หลายนำไปใชในชวีติ

ประจำวนัไดคมุคาอยางแทจรงิ

คณะผจูดัทำ
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  นี้การบรรยายเพื่อจะตอนรับ

วันที่ใกลจะมาถึงวันที่เราตองเก่ียวของ

จะไดรูจักเก่ียวของอยางเต็มที่ อยาง

ดีและมีประโยชน ซึ่งมันอยูใกลกัน แต

นาจะนำมาวิเคราะหบรรยายอธิบายให

เชือ่มโยง เพือ่จะไดรวูาของเรานาจะเปน

ประโยชนดอียแูลว มหีลกัมเีกณฑในวนั

วนั

¤     ÃÍ§àÃ×Í¹ÍÂ‹Ò§ÁÕËÅÑ¡
¤ÃÍ§ÃÑ¡ÍÂ‹Ò§ª×è¹Á×è¹
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เหลานี้ดีแลว ของเรามีวันอะไร ? วัน

มาฆะ...ทีจ่ะถงึในไมกีว่นัขางหนา วนันัน้

คอืวนัวาเลนไทน เดก็ๆ เสยีผเูสยีคนหรอื

วาฉลาดมาหลายวนั มาโงเอาวนันีก้ม็ ีไป

เทีย่วสนกุสนานปลอยเนือ้ปลอยตวั แลว

กม็าบอกวานีเ่ปนวนัแหงความรกั

พระพทุธเจามคีนรกัเยอะ
พระพุทธเจามีคนรักเยอะแยะ

รกัแลวไมเสยีผเูสยีคน ไมไดเสยีเนือ้เสีย

ตวั พระสงฆจำนวนเปนพนัๆ รปูเดนิมา

เฝา เดินทางมาเฝาจากที่ไกลแสนไกล

โดยไมมใีจไดนดัไดตกลง แตวาใจเคารพ

รกั กเ็ดนิทางเขาไปเฝาเปนพนัๆ รปู ทาง
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สาระทศิ เดนิเหนด็เหนือ่ยยงัไง กไ็มคดิ

ความยอทอ เพราะใจนัน้เคารพรกั ความ

เคารพรัก...หรือรักแบบมีความเคารพ
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เปนการเคารพแลวจะพบกับสิ่งที่ดี แต

เดี๋ยวนี้มันรักกันแบบขยี้บี้กันตายคามือ

กันก็มี มีขาวแปลกๆ โยม...นาเกลียด

ไหม ? รักกันแบบแตก...หัก...ฉีก...

วนุวายเลย มขีาวลงแลวกน็าสมเพศใจ รกั

อะไรตองหกั...ตองฉีก...ตองแตก...ตอง

ยบัเยนิ...เหมอืนอยางทีเ่ปนขาว ! นัน้กเ็ปน

เพราะวามนัไมเคารพรกัหรอืไมรกัเคารพ

หรอืไมมหีลกัเกณฑในความรกั

ทนีีม้าดวูาพระพทุธเจา มพีระมา

ทานกใ็หโอวาทเปนหลกัอยางทีเ่ราไดยนิ

กนัวาโอวาทปาฎโิมกข เรารกัเคารพใคร

แลวคนนั้น ไมมีหลักอะไรใหนาเคารพ

ไมมีหลักเสา...หลักใจ...ใหชีวิตเราดีขึ้น
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ก็ไมเห็นจะนาไปเคารพในวันเหลานั้น

เทาไหร

เขาบอกวา บาทหลวงทานหนึ่ง

แสดงความรกั...หนมุสาว ๆ คหูนึง่เขา

อยากจะแตงงาน...อยากจะอยูครองรัก

กัน แตถูกพระเจาแผนดินหาม...บาท

หลวงหรือพระไปทำพิธีใหหนุมสาวได

แตงงานกัน แตฝน...ไปฝนเขาก็เลยถูก

ประหารชีวิต วันตายหรือวันเกิดเรื่อง
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เหลานี ้กม็าผกูเปนวนัสำคญั ใหคนนี.่..

ซื้อดอกไมแดงกันขาดตลาด แลววัน

มาฆะดอกบัว...ไมคอยขาดตลาดนะ มี

คนไปถวายพระพุทธเจาก็ไมขาดตลาด

หลกัครองรกั
ทนีีเ้รา...มาด ูๆ ความทีไ่ปด ูๆ

ไมเห็นมหีลักเกณฑเลย ทีว่าเซน็ตวาเลน

ไทนบาทหลวง ทานใหหลักครองรัก

อยางไร...ความรักถึงจะยั่งยืน...รักถึง

จะชื่นมื่น...เวลานี้คูรักหลายคู ที่อยูใน

สภาพย่ำแย ! มนัถงึไดมรีกัแบบประเภท

ทีน่าตกใจ รกัยงัไง ถงึไดกลายจาก...รกั

มาเปน...ลัก เมื่อเร็ว ๆ ใครคงไดเห็น
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ไหมแมไมมีสตางคจะซื้อ ไมมีปญญา

จะซื้อผาออมใหลูก ก็ไปขโมยที่หางเขา

ตำรวจจับ...จะติดคุก...จะถูกปรับ...

สงสารทานพงศพัศ  พงษเจริญ ควัก

สตางคประกนัตวัแมใหสงสารลกู เขารกั

ยงัไงถงึไมมสีตางคจะซือ้ ? เดีย๋วจะบอก

ขอที่พระพุทธเจา ทานตรัสวารักจะชื่น

มื่นไว มีหลักมีเกณฑ แลวรักจะยั่งยืน

ทานกม็หีลกัให...มอบให 2 หลัก

รกัย่ังยนื กบั รกัหวานชืน่
เดี๋ยววันนี้จะบอกวา...รักยั่งยืน

กบัรกัหวานชืน่ ชืน่มืน่ ยัง่ยนืกต็องอยู

กนัแบบชืน่มืน่ ไมใชอยนูานแตกข็มขืน่
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เดีย๋วนีม้นีะมาขมขืน่เอาตอนแก มาเจบ็

ใจเอาตอนแก โดนรกัหักหลัง โดนรกัเจา

เลห อะไรตาง ๆ ทีเ่ปนเรือ่งสะเทอืนใจ

เขาหเูขาตาเราไดร.ู..ไดด.ู..ไดเหน็...กนั

อยบูอย ๆ  ตอนนีแ้ปลกนะขาวออกบอย

แมรกันมผงใหลกูกิน อายนุอย ๆ เมือ่

ไมกี่วันก็มีหักคอลูก...แมวัยรุนไมมี

ปญญาจะเลีย้งลกู หกัคอลกูทิง้กองขยะ

นี่ดูความรักของเด็กยุคใหม แลวรักบา

บออะไรก็ ไม รู แทงกันบาดเจ็บใน

โรงเรยีน เดก็ผหูญงิเขารกัผชูายคนเดยีว

กนั แทงกนั ! โรงเรยีนนนทรใีชไหม ?

สาหสั 1 บาดเจบ็ 2

ถาใครดคูลปิ VDO ปนี ้จะเหน็
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เดก็ผหูญงิเขาเกดิศกึชงินาย เมือ่กอนมี

ศกึชงินาง เดีย๋วนีม้ศีกึชงินาย กรดีหนา

กระทบืกนั ออกคลปิ VDO ดแูลวโอโฮ !

มันรักแตกหัก...มันรักยับเยิน...แลว

เดก็ๆ วยัรนุตองระวงั หมอเขาเตอืนวา

มีรวมเพศตั้งแตอายุเล็ก ๆ ถาไปเจอ

ผชูายกระดกูคนละเบอร ตวัเองกจ็ะบอบ

ช้ำสะสมอักเสบ ทางอวัยวะไวหนัก ๆ
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ก็จะกลายเปนมะเร็งปากมดลูก เดี๋ยวนี้

เขาก็พูดเตือน...กันอยูนี่

ฉะนั้น จะรักกันนี่...จะชอบกัน

นี.่..มนัตองดวูากระดกูใกลเคยีงกนัดวย

ไมใชไปนึกจะมั่วกับใครก็ไมตองคำนึง

วาขางหนาเราจะเปนอะไร เปนเอดส

ก็กลัวกันมาพักหนึ่ง แตไอมะเร็งปาก

มดลกู กไ็มแพกบัเอดส

ไมมหีลกัครองรกั
เพราะฉะนั้น อยาสรางเหตุให

ตองไปเปนอยางนัน้เลย แลวขาวแบบนี้

มันเปนเรื่องที่บอกวา...เขาไมมีหลัก

เกณฑอะไรในการครองรัก ถึงไดสะบัก
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สะบอมบอบช้ำ ถึงไดแทบจะบานแตก

สาแหรกขาด ถงึทนอยไูดกอ็กแทบแตก

อะไรทำนองนั้น เพราะถูกหักอกกัน

บาง...อะไรกนับาง ตองเรยีกกนัวามนัถงึ

คราวที่เรานาจะเอามาบอกเด็ก ๆ เผื่อ

เรื่องนี้เปนประโยชนกับเด็กวัยรุน เขา

ก็ควรจะหาอะไรกอนระหวางความรัก

นี.่..ชอบหาความรทูหีลงั เอาความรกัมา

กอน มนักเ็ลยไมมีสตางคหาซือ้ผาออม

ไมมสีตางคซือ้นมผงใหลกูกนิ ตองเขาไป

ขโมย แมขโมยของใหลกู...ตอนนีม้ถีีย่บิ

บอย เพราะวาเขารกักนัไมมหีลกัมเีกณฑ

ตอนนี้ก็เผื่อวาเปนบุญของเด็กคนใด

เกดิไดอานหนงัสอืเลมนี ้สะดดุตาไวกอน
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เขาจะไดเก็บเอาไปฉกุคดิไวในใจ วาตวั

เขามีหลักเกณฑอยางนี้ไหม...ตัวเรามี

หลกัเกณฑอยางนีไ้หม...ถาเขากบัเราไม

มี...ลองมาจับคูกัน แลวมันจะอยูกันได

ไหม...จะยั่งยืนไหม...จะชื่นมื่นไหม...

หลกัม ี4 ขอ มอีย ู2 หมวด
หมวดที ่1 เขาเรยีกวาผกูพันเปน

รากฐานใหมัน่คง ไมโคนไมลม ทำให 2

คน ยนือย ูผนกึกันสรางบานสรางเรอืนได

ขอที่ 2 อกีหลักหนึง่ ทำใหในบาน

เรอืน นัน้มบีรรยากาศนาพอใจ เพราะกม็ี

ธรรมอกีหมวดหนึง่ ทีค่อยสงเสรมิเปนทอ

น้ำเลีย้งใหครอบครวันีช้ืน่มืน่ หลักแรกนี้
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เรียกเปนภาษาชาวบานวาหลักคฤหัสถ

ครองเรือน ธรรมของฆราวาส หรือพูด

กันตามศัพทกลับก็วาฆราวาสธรรม ถา

พดูตามความหมายทีง่ายทีส่ดุ เครือ่งมอื

คน ครองเรือนก็แลวกัน คนครอง

เรอืนอยใูนบาน ไมมเีครือ่งมอื อยากรด

น้ำไมมแีครงไมมสีายน้ำ อยากฟนดนิไม

มจีอบไมมพีลัว่ อยากถากหญารอบบาน

ไมมีมีดมีจอบ ก็รกเต็มบาน
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สจัจะ คอื ความจรงิใจกนั
ขอที่ 1 เริ่มตนดวยสัจจะ คือ

ความจรงิใจกนั ผวัจรงิใจ...เมยีจรงิใจ...

ลกูก็จรงิใจ...เดีย๋วนีเ้ขามแีตจะนอก...ใจ

โยมทีน่ัง่กนัขาว ๆ  เราเคยนอกใจเขาบาง

หรอืเปลา แลวถกูเขานอกใจบางไหม ?

ผานวันผานเวลามากันบางแลว มี

ประสบการณเรื่องนี้ไหม...เรื่องถูกเขา

นอกใจ หรือเราเปนฝายทำเขาซะเอง...

แลวมันขมขื่นไหม เจอแตคนหลอก ๆ

แลวมีมาบนนะ มีผูหญิงบางคน เขามา

บน...โอย ! ไดผวัเขาคนหนึง่เหมอืนได

ผเีขาบาน มนัหลอกไมเปนเวร่ำเวลา

ถามวารากฐาน...นีข้อแรก...พระ
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พทุธเจาทานวางไว เปะไหม ! เขาจะรวย

ยงัไงๆ อยกูนั...ผหูญงิสวย ชายรวยหลอ

แตถาตางฝาย...ตางขี้ฉอ ตลบตะแลง

กะลอนปลิน้ปลอน เจาเลหมายาสาไถย

ชอบนอกอกนอกใจ เขาไดทำใหคูรักนี่

ระแวง...ความระแวงแคลงใจเปนตวักดั

กรอนรากฐานความรกัครองเรอืน ขอท่ี 1

เลย ถาไมมีตัวสัจจะก็จะมีตัวระแวงกัน

เครยีดแคนกนั ชงิชงักนั เดีย๋วนีก้เ็ปลีย่น

ศพัทจากสวมเขา...เลนช.ู..มาเปนกิก๊ ไอ

กิก๊นีก่ค็อืตวัจญัไรขอที ่1 ของครอบครวั

จรงิไหมโยม เออ ! บางคนนีเ่ดีย๋วนีน้ยิม

มกีิก๊เยอะ  กิก๊นีก่ค็อืตวักดักรอนความ

มั่นคงของคนครองเรือน ถาไมคิดมีกิ๊ก
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ตั้งใจคนเดียวเหนียวแนน ตลอดกาล

นิรันดรโดยความจริงใจ บอกวารัก

เขา...ก็รักตลอด

รกักนัเปนอมตะ
เหมอืนเมือ่ไมนานนีม้ ี2 ตายาย

ตายคกูนั รกักนัเปนอมตะ ไมเคยทะเลาะ

...ไมเคยระแวง...กันเลย แลวเกิดตาย
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ก็ตายพรอมกัน โดยอีกฝายหนึ่งก็บอก

วาถาเธอตายฉันก็ไมอยู ฉันก็จะอดขาว

ตายตามตดิๆ กนัเลย  เออ ! อยกูอ็ยดูวย

กัน...เขาเรียกสุขก็สุขดวยกัน...ทุกข

ก็ทุกขดวย...ไมใชพอสุขแอบไปมีสุข

เพ่ิมขึ้นอีก แลวทางนี้ก็เลยทุกข จนมี

คนบน...รอูยางนีก้ไูมทำใหรวยกด็ ีตอน

จน...รกักนัใหม ๆ ด ี  พอเริม่รวยปลกู

บานใหญ...เงินทองเยอะ...รถหลาย

คนั...ชกัไปรบั E กิก๊มาซะแลว เอาแลว

ตอนนีบ้านกป็นปวน เริม่จะใกล ๆ  คำที่

วาบานแตกสาแหรก...(ขาด) คอืฐานขอ

ที่หนึ่งเริ่มปริราว ถูกกัด เพราะ E กิ๊ก

ปลูกบานใหญยังไงบานก็สั่นคลอน อยู
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กนับางคนบางคเูขาบอก...ปลกูบานหลงั

ใหญ กำลงัจะฉลอง แตมารวูาแฟนนอก

ใจ บานนัน้ถกูกัดกรอน กนิใจ รากฐาน

ไมมั่นคง อยูกันบานหลังใหญก็เรียกวา

สัน่คลอน เอาละขอทีห่นึง่ทานจงึวางราก

ฐานคนจะครองรักครองเรือน

อยาทำเปน...เลน ๆ  วาตวัเองอยู

กบัเขาแลวเขาระแวงหรอืเปลา ถาเขาไม

ระแวงหึงหวง หรือไมก็จุกจิกถามโนน

ถามนี่ มันก็รำคาญไหม “ไมรูละ”

“ทำไมกระตุก” “ไอนี่ก็อยางนั้น...”

“ไอนั้นก็อยางนี้”  เถียงออกทาโนนทา

นี ้ไอตวัถกูตอนกร็ำคาญ แลวคนทีต่อน

เขา...กไ็ลตอนเขาเรือ่ย นัง่ดอูะไรจะตดิ
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แกมตดิหนาเขาบาง ลปิสตกิEกิก๊ตดิมา

หรือเปลา...มันตองคอยนั่งมองนั่งเพง

พอโดนเขาหนกัๆ เขา...กอ็ะไรกนันกัหนา

วะ ! แตงกนัมาตัง้นานไมเบือ่หนากนับาง

หรอืไง จองแตหนากู...มนัไมไดจองดวย

ความรัก...มันจองจะจับผิด...เพราะมัน

ระแวง

รากฐานการครองเรอืน
นี่เดี๋ยวนี้มันถึงไดมีอะไรชนิดที่

เราจะเรยีกกนัวารากฐานการครองเรอืน

นี ่ มนัไมมัน่คงเหมอืนกอน มตีากบัยาย

ที่นครสวรรค เราคงไดดู...ที่วายายตาย

แลวเนีย่ ตากก็างมงุนอนตดิกบัโลงยาย
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สวดมนตใหยายทกุคนื แลวบอกลกู “มงึ

อยาเผา” ลูกจะเผาไมใหเผา ใหเผา
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พรอมกนั นาน ๆ  จะมคีอูมตะอะไรแบบ

นี้สักที ตกลงวาจะมีคนรักคูครองตอง

มองวาเจาคนนี้รวยไมรวยไมสำคัญ ขอ

ใหเปนคนจริงใจ แลวเราจะอยูอยาง

สบาย...ใจ ยิง่รวยแลวเราก.็..แหม !  เขา

มกีิก๊เยอะ เขามอีะไร...เยอะๆ นี ่  แลว

เรากม็านัง่แคนใจวามนัถอืวารวยหรอืไง

ถงึไดมายำน้ำใจกไูด มเีอา ๆ  มหีนึง่กแ็ย

อยู แลวยังมี 2 อีก 3-4-5 โอ ! อก

แทบพงั เจาคนแรกนี่

ขมอารมณ...ขมจิต...ขมใจ
ตอนนี้ขอที ่2 ทมะ สมมตุวิาเรา

ไดเจอคนกะลอน พอไดมีลูกมีเตากัน
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แลวจะทำยงัไง จะแยกกนัตอนนี ้ลกูหรอื

กจ็ะกำพรา ถาจะประคองใหรากฐานยงัอยู

ทั้งที่โดนขอที่หนึ่งกัดกรอนไปแลว แต

กข็นัเกลยีวชะเนาะไว ปรแิลวนะก็ตองมตีวั

ที ่ 2 นี ่ทมะ หนกัแนนเยือกเย็นฝกฝน

ขมอารมณขมจิตขมใจ ทนเพื่อลูก ทน

เพื่อพอแม พอแมจะไดไมเสียใจวาลูก

แตกแยกกันอีกแลว ขมใจทำใจฝกฝน

ใหกดัฟนอยกูบัเขาตอไป ถนอม ครอบ

ครัวไมอยากจะเปนรอบ 2 รอบ 3 ไม

อยากจะใหถกูวาบานนีม้นัเตยีงหกั บาน

นี้มันมีแมหมาย ไมอยากเปนแมหมาย

ไมอยากเปนพอหมาย และกไ็มอยากให

ลกูกำพรา กลับไปฝนขม
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ขอที่ 3 ถาขมแลวมันยังไมอยู

ตองเพิม่อะไรเปนตวัที ่3 เขาชวย...สจัจะ

ทมะ ขมอยางเดียวนี่...พลังขมมันยัง

หนกัแนนเยอืกเยน็...ไมพอ ตองเพ่ิมทน

ขมดวยทนดวย ไมใชขมใจแตฮึ่ม ๆ

...ชักจะเหลือทน

ไอเหลอืทน
เพราะฉะนัน้ ถงึไดบอกวาผหูญงิ

สวย...ผูชายรวยหลอ แตงกันไดเดือน

เดยีว ผหูญงิเริม่พดู...กชูกัเหลือทน สวน

ผูชายบอก...กูนาจะพูดกอนมึงนะ “ไอ

เหลอืทนนี”่ แลวกท็ัง้ 2 คนนีก่ต็อง...ไป

ไมรอด  กใ็จนี.่..เปนเรือ่งทำทีห่นกัแนน
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แตจะเพิ่มแนนหนัก...หนักแนนอยาง

เดียวไมพอ

กทูนได
มันตองเติมคำวา...กูทนได มัน

จะทำยิง่กวานี ้กกูจ็ะขมใจแบบทนตอไป

ได ทนตอไปได ๆ ๆ...เพือ่ใหลกูโตใหลกู

เรียนจบ บางคนก็มีบอกทนแคเนี่ย

“ทนใหลูกเรียนจบ” แลวหลังจากนั้น

ก็จะไมทนอีก แตบางคนเขาก็บอกวา

จะถนอมน้ำใจลกูไว เพือ่ไมใหลกูเขาผดิ

หวัง ทนกันตลอดชีวิตไปเลยก็แลวกัน

ทนกนัตลอดชวีติกนัไปเลย นิง่เงียบใหได

ทนไปทนมาอกีฝายหนึง่ถึงกับสงสาร กนูี่
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ทรมานเขา ทัง้เขาขมใจ ทัง้เขากต็รงกบั

เรา...ซือ่ตรงกบัเรามาตลอด เราทำเขาทัง้

เพีย้งพล้ำลวงเกนิ เขากต็ัง้เยอะแยะ เขา

ก็ไมมีผุนผลันพลันแลนอารมณรายเขา

ใสเรา ทนจนน้ำตาแทบจะลวง เขา

บอกอยางนี้นะ...พระก็มีนะทนอยูใน

พรหมจรรย ทัง้ ๆ  ทีก่เิลส มนักด็ลใจเรา

ใจ ตองทนประพฤติพรหมจรรยอยาง
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น้ำตานองหนา...แหม ! ทัง้สวยทัง้รวยมา

ใกลชิด ทำบุญทุกวัน...พูดเพราะทุกวัน

หนาตาดยีืน่เขามาใกลทกุวนั ใจหนึง่ก็รกั

พรหมจรรย...ใจหนึ่งก็รักเขาเหมือน

กนั...หนกั ๆ  เขาทนจนน้ำตานองหนามนีะ

ทนจนน้ำตานองหนา
พระนี่มาเลาใหครูบาอาจารยฟง

ตอนนั้นทนจนน้ำตานองหนา ขนาด

ประพฤติพรหมจรรยก็ทนจนน้ำตานอง

หนา ถาจะทนใหครอบครวัยัง่ยนืลกูเตา

ไมเปนกำพราเพราะพอแมหยาราง

อาตมาก็เห็นนะ โยมแมอาตมาสุดยอด

เก็บสตางคไวในกลอนไมไผ พอก็ไปงดั
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แงะเอาไปกนิเหลา แมกบ็อกวาจะ...เอา

ไวปลกูบานใหลกู ๆ ไปหามพอ ๆ กช็ก

แมกม็านัง่เจบ็ ลกู ๆ  กเ็อามะนาวไปคลงึ

...เปนไงบางแม ? พอไมนาทำ...ไม

เปนไรลูกแมทนได...

ตอนอาตมาสรางอนุสาวรียแม

คนชอบถาม...ทำไมไมสรางใหพอบาง

ละ...ฮ ึๆ ๆ สรางไมลง ภาพในอดตีมนั

ทำใหสรางไมลง นีโ่ยม เดีย๋วนีค้รอบครวั

มนัสาหสัทัง้ค ูสาหสัทัง้ค.ู..เออไอเรือ่งที่

ไมคอยซือ่ตรงกนันี ่ไมตรงตอความเปน

สาม ี ไมตรงตอความเปนลกู ไมตรงตอ

ความเปนภรรยา แลวธรรมะหมวดนีไ้ม

ใชจะใชไดแตเฉพาะโยมเทานั้นนะ
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หลวงพอพุทธทาสเคยบรรยาย

ครัง้หนึง่อาตมาฟงครัง้หนึง่ชอบมากเลย

ทานบอกวาพระนี่ก็ตองประพฤติใน 4

ขอดวยเหมอืนกนั พระจะบวชกต็ัง้ใจ...

จริงใจวาจะรักษาพรหมจรรย จะทำให

ศาสนาเขมแขง็ จะทำใหโยมทีเ่ขาศรทัธา

ไมผดิหวงั  นีถ่าอาตมา...อยมูา ๆ ไมมี

สัจจะ ทำใหโยมที่มารักษาศีลฟงธรรม

ชกัระแวงๆ เห็นยายนัน่มาบอยๆ เขา ๆ

ออกๆ ในกุฏิอะไรอยางนี่ ก็ชักระแวง

กย็งุเหมอืนกนัใชไหม ? ถาเราไมจรงิใจ

ที่จะทำใหเขาไวเนื้อเชื่อ...ใจ คนมา

ทำบญุเรากต็องสมควรทำอยาง...เชือ่ใจ

นี่ระแวงถวายเงินทาน...แลวทานจะไป
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ใหกิ๊กอะไรทำนองนี้

โยม ! ถาเริม่สงสยัพระพยอมมี

กิก๊ เริม่ยงุไหม ? คนมา...เริม่หายไปๆๆ

แลวไมมีใครเขาทำบุญดวยความไวเนื้อ

เชือ่...ใจ เขาทำไปแลวเขานัง่ระแวง...เขา

ก็ไมมีความสขุ...เรากเ็ปนบาปใหเขาไป

จากเปนเนือ้นาบญุ ก.็..เปนเนือ้นรก ๆ

สวนเจาพอทีไ่มซือ่กับแมทำแมอยางโนน

อยางนี ้กเ็ปนพอนรกใหลกูรอนอกรอนใจ

วนัแหงความรกั
เพราะฉะนัน้ เซ็นตวาเลนไทนไม

ไดใหสักขอ วันแหงความรัก แตพระ

พทุธเจาประทานใหครูกัเวลาแตงงานกนั
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แลวไปถวายอาหารพระพุทธเจา พระ

พุทธองคก็จะประทานหลัก 4 ขอ แลว

หลวงพอพุทธทาสทานบอกวามีบท ๆ

หนึง่เหมอืนพระพทุธองคยนืยนั ทาดวย
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นะ 4 ขอนี่ ทาดวยนะวาไมมีศาสดาใด

ในโลกจะสอนเกนิกวานี ้ อยาวาแตเซน็ต

วาเลนไทนเลย  ใหระดับศาสดาเลย

ศาสดาของบาทหลวงหรือของเซ็นต

วาเลนไทน หรอืทกุศาสดาจะไมสอนให

คนครองรกัครองเรอืนไวไดดกีวา

หลกั 4 ขอ นีใ่หมาคดิดเูถอะให

มาทบทวนดูเถอะ บานไหนบานแตก

สาแหรกขาดใหไปดเูถอะ มนัตองขาดใน

4ขอ เผลอ ๆ  ขาดแทบทกุขอเลย เพราะ

ผัวไมมีสัจจะ เมียขมใจไมอยู ทนไม

ได...ฆาบาง...อะไรก็แลวแตจะทำไป

อนันีส้ดุทาย จาคะ เขาเลนไมซือ่กบั

เราตัง้นาน เรากข็มใจมานาน แตเขาเองมี
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กิก๊ไปเรือ่ย เรากท็นกลัน้จนน้ำตานองหนา

หนัก ๆ เขาก็ตองจาคะ...มึงจะไปก็ไป

เถอะ กยูอมหมด 3 ขอ...ทนไมไหว ถา

ขนืทนตอไปเราจะบา ตองจาคะสละเขา

ไปซะ ถงึจะรกัอยางไรกต็อง...ปลอยเขา

ไปเถอะ แลวมนักถ็งึขัน้ที ่4 นีอ้ยางหนึง่

ถามองมุมหนึ่งเปนอยางนี้

ผวัขอมี 2 คน เมียขอม่ังนีจ้ะยงุไหม
แตอีกมุมหนึ่งตองเปนคนยอม

ใหเขาบาง เขาขอ ๆ ไปกนิเหลา เขามี

คนเดยีว ๆ บางคนมไีหม...อยกูนันะ...

เมยีหลวงเมยีนอย อยดูวยกนั 2 คน 3

คน ผัวขอมี 2 คน เมียขอมั่งนี้จะยุง
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ไหม...แตขอสิง่ทีม่นัไมเสยีหาย แลวทัง้

2 ฝายยอมกันได บางคนบอกมีไดแต

มรดกฉนัเอาหมด...กม็ ี ฝายผวัยอมกม็ี

ยกมรดกให แตขอม ี2 คน เขากม็จีาคะ

อยูกันอยางนี้ เจานี่ใหอยางหนึ่ง...เจานี่

ใหอยางหนึ่ง เขาก็เล้ียงกันอยูไดอีกก็มี

ถามองในความดี...มองในมุมดีขอดีนี่

สามกีนิเหลาเจาช ูภรรยาขอ...พี ่! ไหนๆ

ก็อยูกันลูกโตแลว ขอเถอะนะ ความ

ประพฤตอิยางนี ้สามเีห็นใจกร็บัปากรบั

คำ ขอเลกิให...เพ่ือเธอสบายใจ

โอ ! รากฐานขอที ่4 นีอ่ยกูนัยนั

ตายเลย ไมมทีิง้กนั ถาภรรยาปากมาก...

วาบนเกง...สามีก็บอก...แกฉันก็จะไม
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ขออะไรใหแกตองสิ้นเปลืองอะไรมาก

นกัหรอก แกไมตองเสยีภาษ ีไมตองลง

ทุนของ  ขอใหแกสงบปากสงบ...คำ

สงบอกสงบ...ใจ อยาชอบตอลอ...ตอ

เถียง อยาชอบตอปาก...ตอคำ อยาชอบ

ตอความยาว...สาวความยืด ขอแคเนี่ย

แมบาน...ตกลงเพือ่ลกู...เพือ่ครอบครวั

เราจะไมบานแตกสาแหรกขาด
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รบัปากเขาแลว...กต็องรกัษา
แตขอที ่ 4 นีน่ัน้ กต็องอาศยัขอ

ตนๆ...รับปากเขาแลว ก็ตองรักษา...

สจัจะ รบัปากเขาแลว เขาทำสะเทอืนใจ

ก็ตอง...ขมไว รับปากเขาแลวก็ตอง

ทนตอไป อยากจะดามันแทบตาย...

ก็ตองทน...กูรับปากใหมึงแลว เจอ

ผูชาย...ผูชายที่เจอคนใหม...สวยกวา

เยอะเลย...รวยกวาเยอะ แตทำไม ! รบั

ปากเขาแลว...กต็องรกัษาสจัจะ  สวนอกี

ฝายโนนกย็ัว่จงัเลย E กิก๊นัน่ เรากต็อง

ทัง้ขมใจ...ทัง้ทน...มงิัน้ ทีร่บัปากใหเขา

แลว เดีย๋วเขาจะบอกใหแลวเอาคนืมะรนื

นีต้าย มนัตองตายกนัไปขาง
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นี้...เมื่อไมนานคนในวัดนี่ คน

งานที่เลี้ยงไวพวกตกงาน เขามาเลาถึง

เมียมันมีชู เมียนี่ไมนาเชื่อไปผาตัดจะ

ตายเจ็บผะงาบแลว มนัดนัไปมชี ูลกูไป

เหน็เขามาบอก...พอๆ กด็นีะ มาขมใจไม

แทงไมฆาไอคนช ู เขากย็กใหจาคะ เอาไป

เล้ียงกนั ลกูกูเล้ียงสงเรยีนเอง มนัดมีากนา

นบัถอืน้ำใจเขาจาคะ แตเมยีดนัพดูไมได

เรือ่ง เขาพดูยงัไง...แหม ! มแีคคนหนึง่

...ช ู! นะมแีคคนเดยีวกไ็มได อยกูนัจน

ลกู 2 เรยีนจบแลว แลวโยมผหูญงิทีท่ิง้ผวั

ไปมชีตูอนแก นีแ่ลมนัแยไหม มนันาจะ

หมดอารมณบาแลว อยกูนัจนลกูเปนหนมุ

เปนสาว นีย่งัทำใหครอบครวัรากฐานลม
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รากฐานครองเรอืน 4 ขอ
เขาจะตั้งพระพุทธรูปเขาจะตอง

กอรากฐานดไีหม จะสรางบานสรางเรอืน

จะตองตอกเสาเข็มเปนรากฐานดีไหม

เพราะฉะนัน้ รากฐานครองเรอืน 4 ขอ

จะใหบานไมทรุดไมหักไมพัง

ขอที ่1 สจัจะ จรงิใจตอกนั

ขอที ่2  ทมะ ฝกฝนฝกหดั ฝกฝน

ขมจติ ขมใจ ไมผนุผนัพลนัแลน หนกั

แนนเยือกเย็น

ขอที ่3 อดกลัน้อดทน

ขอที ่4 สละไดเพือ่เขา

ถาเขาขอรอง เขาตองการ เรา

จะลำบากสกัปานใดกต็าม โยม ! ผหูญงิ
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บางคนนี่ก็เหลือเกินนะ ใหผูชายอยาง

เต็ม ๆ สมบัติพอแมใหมาก็ ผัวอยาก

จะไปลงทนุ ทำอะไร ๆ ผดิพลาด เจงยงั

ไง...กไ็มวา รอบ 2 รอบ 3 บางทกีใ็ห

แตมอียรูายหนึง่ ซึง่เปนขาวทีว่า...ธรรม

ขอนี้แมแตพระก็ตองประพฤติ มีขาวที่

นาเศราใจ ! ทีว่า...พระถกูผวัเขายงิตาย
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หนาบาน พระองคนี้เปนพระที่ชอบ

ทำเสนห พระพวกไสยเวท ทำเสนหให

หญิงชายรักกัน

เลนของ...แลวของเขาตวั
แตมันเหมือนโบราณเขาวาไว

เลนของ แลวของเขาตวั แทนทีจ่ะทำให

เขารกักัน เสือกไปรกัเมยีเขา นีเ่ขาเรยีก

วาของมนัเขา คงไดดขูาวกนั ทีฉ่ะเชงิเทรา

กบัทีป่ราจนีบรุ ี แปลกไหม...คนยงิพระ

ตาย มนันาจะตดิคกุ แลวคนดา แตคนนี่

กลับเห็นใจเจาคนฆาพระ แลวก็สมน้ำ

หนา เจาคนทีไ่ปตายหนาบาน ขบัรถไป

เองดวยนะ ไปรับเมียเขาไปกิ๊กไปเที่ยว
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สวนผวันีเ่ปนคนด ีเฝาไรเฝานา ทำมาหา

กิน จนคนในละแวกนั้นเขาบอก...ทั้ง

ขยนัทัง้ใจบญุ คนสารพดัด ีคนชมกแ็ลว

กัน พอกลับมาจากเฝานาเห็น รถจอด

หนาบาน กเ็ดนิไปด ูกเ็อา...พระมาทำไม

พระดนัพดูไมถกูหูวา...กมูารบัเมยีมงึไป
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เทีย่ว สวนผวับอก เอา...กเ็มยีกมูงึรบัไป

เทีย่วไดงยั ผวัชกัเกดิโมโหขึน้แลว

พระดันพูดไปไดวา...เมียมึง

ก็เหมือนเมียกู เขาก็วิ่งพรวดขึ้นไปบน

เรือน เอาปนมาสอง...เปรี้ยง ! โยม

คงเคยไดดหูนงัสอืพมิพทีล่งวาพระหนา

คว่ำคาพวงมาลัยตายเลย เรื่องนี้มันนา

อดสใูจ พวกชาวบานไปรองเรยีนผวูา ฯ

...ผชูายทีย่งิพระเนีย่ เปนคนดทีีส่ดุเลย

รักลูกรักเมีย ขยันขันแข็งใจบุญสุนทร

ทาน แตเรือ่งของหญงิ-ชาย หญงิรายชาย

เลว มันไปอยูที่พระกับเมีย มันนาเห็น

ใจ...ผวั

ทานผวูาฯ เอาตำแหนงประกนัตวั
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ออกเลยเดีย๋วนีไ้มตดิคกุ มมีัย๊คดฆีาพระ

ไมตดิคกุ แตมนัไมใชพระ...ไปทำอยาง

นั้น มันหมดจากความเปนพระไปนาน

แลว เนี่ยไอพวกที่บวชแลวชอบเลน

ไสยเวท ไสยศาสตร ไมรักษาแนวพุทธ

ศาสตร ชอบไปเลนไสยเวทไสยศาสตร

ศาสตรที่มันไมดับทุกข  เขาเรียก

เดรัจฉานวิชา  มันเปนวิชาที่ ไม ไป

นำมรรคผลนิพานอะไร...มันจะนำไป

เปนพาลชน ซะมากกวา กเ็ลยทำใหคดิ

ด ูถาเปนพระไมใช 4 ขอกเ็สรจ็ไหม ไม

จริงใจในความเปนพระ...ไมขมใจเลย

อยากกับเมียใคร...ลูกใคร...อยากแบบ

นี้อยากไดยังไง มันก็ตองรูจักขมจิต
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ขม...ใจ มันจะยั่วอยางไรก็ตองหนัก...

แนนความเปนพระ ตองอดกลั้นอด...

ทน โอย ! อดขาวมือ้เยน็มาได ดนัไมอด

เนี่ย โบราณเขาวาไว...อดขาวดอกหนา

ชีวาวาย ไมตายเพราะอด...เสนหา นี่

เสอืกไมอดเสนหาเลยตายเลย แบบนีช้ัว่

2 เดง เลย เดง 1 ขาดจากความเปนพระ

เสพเมถนุ เดง 2 เสือกไปเสพกบัเมยีชาว

บานเขาอกี เจาชัว่ 2 เดง กเ็ลยตายฟรี

เลยองคนี ้คนฆาไมตดิคกุ ชาวบานพรอม

ใจนิรโทษกรรม เพราะเปนกรรมที่ฝาย

โนนมนักอ อยางเลวรายกเ็ลยตองเปนไป

เอง เดีย๋วนีไ้มตดิคกุ แลวมคีนบรจิาคลง

ขนัสคูดใีหเลย ทัง้จงัหวดั ทัง้ผวูาฯ ทัง้
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ประชาชน ยกยองมอืฆาพระ

อาตมาวา คนนี้เขาปราบเสี้ยน

หนามของพระศาสนา เขาดีกวาตำรวจ

พระทีไ่ลจบัพระปลอม อนันีไ้มตองวิง่ไล

จบั ยงิทเีดยีว...จบ ! สวนพวกทีถ่กูจบั

แลวสึก สึกแลวเดี๋ยวก็เขาไปบวชอีก

แบบนีท้เีดยีว...จบ !

พระพุทธเจาทรงเคยเปรียบ

เทยีบพระวา กนิกอนขาวลกูสาวคหบด ีที่

ทำอยางประณตีเอรด็อรอย กบักลนืถาน

ไฟแดงๆ แลวตายทันที ถามพระวา...

จะเอาอยางไง พวกพระไมดพีระเลวกจ็ะ

บอกวา...ขอไดทานอาหาร ฉนัอาหารอนั

ประณตีเลศิรสของลกูสาวคหบดนีีต้อไป
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พระพทุธเจาทรงชืน่ชมพระทีด่ี
สวนพระพุทธเจาทรงชื่นชมพระ

ที่ดีที่ทูลบอกวา...ถาขาพเจาอยูทำชั่ว
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อยางนี้ ขอกินถานเหล็กแดงใหตายเสีย

ทเีดยีวเลยดกีวา ถาพระองคนัน้ยงัอยาก

ไดเมียเขาอยูนะ แกตัดสินใจกินถาน

เหล็กแดงตายเลยนะ แกยังหยุดชั่วไม

ตองตกนรก แตแกแอบไปตทีายครวัเมยี

เขา แลวแกก็โดนผัวเขายิงตายโอโฮ !

ซวยเลย...อีกหลายชาติ...ตกนรกหลาย

ชาตเิลย

แตถากินเหลก็แดงแลวตายกอน

ที่จะไปไดเมียเขานี่ ไมรูละ...ถาเปน

อาตมาเกิดหลงเมียใครเต็มที่ ขอกินน้ำ

กรด เลิกกินขาวชาวบานแลว ไมเอา...

กนิถานเหลก็แดง มนัจบ...บาปหยดุแค

นั้น แตไปตีทายครัวเมียเขา...นี่บาปไม



51

หยดุ แลวถกูเขาฆาตายเลย ศาสนากเ็สีย

ภาพลักษณ สวนตวัมนัปานนีโ้ดนยมบาล

เขก็หวัแลว ลากไปเขก็หวัหลายตลบ ตอง

ถอืวาคนฆานีเ้ปนมอืปราบมารศาสนาได

ไหม ?

อยายิงมั่ว...เหมือนกันหมด...ทุก
องคไมได  เดีย๋ว...ตดิคกุ

แตพูดอยางนี้แลวโยมอยาเที่ยว

ไปยิงมั่วเหมือนกันหมดทุกองคไมได

เดีย๋วตดิคกุ...มนัคงไดคนนัน้เดยีว เพราะ

มนัดจีรงิ ๆ  ชาวบานถงึกับตองลงขนัชวยคดี

ออนวอน...ขอรองผวูาฯ ใหชวยประกัน

เดีย๋วนี ้เขาออกมาแลวยงัอยบูานไดดแูล
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ลูกได แตไมรูจะเขาหนากับเมียไดหรือ

เปลา เขาจะขมใจอยมูัย๊ เขาจะจาคะเรือ่ง

ที่ผานๆ มาแลว ถาเขาจาคะซะ...แลว

กแ็ลวไป ฉนัใหอภัย อยเูพ่ือลูกตอไปนะ

รากฐานกย็งัแนน ในขอที ่4 ได

รวม 4 ทัง้ขอก็แนนไดไหม... กไ็ม

โคน บานไมโคน เรอืนไมหกั เตยีงไมพงั

โยมบางคนูีเ่ขาไมนาเลยนะ เปนดาราสวย

หลอ เตยีงหกั...หกัเยอะมัย๊ บางคนหัก

สามรอบมมีัย๊ สวย ๆ ...แลวเสยีเวลาเจา

พวกนี ้รดน้ำสงัขพระราชทานใหเขา...ไป

กวนเบื้องยุคลบาท ตอนแตงเอาสาย

สญิจนโยงให...สายมงคล สายของคนที่

ดทีีส่ดุคอืสาย 4 หลัก วธิทีีพ่ระไปสวด
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ไปทำสายมงคลนัน้เยอหวัมนัไมอยหูรอก

ถาหวัเขาคดิไมซือ่ละก ็ตองแยกกนั พดู

ไปไดหลกัแรกคอืหลกัทีเ่ปนรากฐานครอง

เรอืนใหมั่นคง เหมือนเรือนที่มีเสาเข็ม

แนน บานไมทรดุ...เดีย๋วนีม้ขีาวเยอะมัย๊

โยม บานทาวนเฮาส บานจัดสรรทรุด

เพราะอะไรมนัไมแนน...รากฐานเสาเขม็

แลวบานทีแ่นนปลกูดรีาคาเปนรอยลาน

กลับหยากัน เพราะเขาไมมหีลัก 4 หลัก

เสาเขม็ด.ี..เตาหมอด.ี..ไมทรุด
นี่ถาบานมีเสาแนนมีเสาเข็มดี

เตาหมอด ีไมทรดุ ถาสามภีรรยาคไูหน

แตงงานกันถึงจะไมสวย...ไมรวย...ไม



54

หลอ...แตหลกั 4 อยางแนน...สจัจะ จรงิ

ใจแนน ทมขมจติขมใจแนน อดกลัน้อด

ทนเตม็เปยมแนน จาคะสละในบางเรือ่ง

ใหกะกนัและกนั จะตองมคี ู80 ป ตาย

พรอมกันใหเราไดเห็นอีกหลายราย มิ

ฉะนัน้จะตายทัง้เปน...ในวยั 50-60 ป

บางคนนี่อยูกันมา แหม ! ลูกก็โตเปน

สาว แลวรากฐานเริม่เสยีนาเสยีดาย 30-

20 ป สกูนัมา แตไมร ูE นางมารรายไหน

มาเปนกิ๊กใหจนกลายมาเปนหนาม

ยอก...อก บางคนนี่ก็แปลก...เจาผัว

กลับไปมสีจัจะกบัเมยีนอย แตไมมสีจัจะ

กบั...เมยีหลวง  บอกวา...ฉนัรบัปากกบั

เขาไวแลว วา...จะเลีย้งดเูขา สวนเธอฉนั
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ก็เลี้ยงมานานแลว...ไอพูดแบบนี้มันนา

ตบปากมันนะ...

ทนีีไ้อทอน้ำเล้ียง สมมตุวิาหลัก 4

ขอ รากฐานแนน...บานเราสรางไวดมีนักต็อง

มทีอประปาตดิ ปมเสรมิขึน้ไปบนชัน้...บน

มแีตบานแนนแตไมมนี้ำไมมไีฟอยไูดไหม ?

หนาหนาว...ก็ทำใหเปนน้ำ...อุน
หนารอน...กท็ำใหเปนน้ำ...เยน็

เพราะฉะนัน้บานทกุหลงัตองตอ

น้ำเขาทกุหลังจรงิไมจรงิ เพือ่เปนทอน้ำ

เลี้ยง แลวยังไปปรับอีกนะ หนาหนาว

ก็ทำใหเปนน้ำ...อุน หนารอนก็ทำให

เปนน้ำ...เย็น มีการปรับบานทำให
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บานอบอุน ทำใหบานชื่นมื่น ในหอง

กต็ดิแอรอกี เพ่ือใหครองรกัมัน่คง แลว

ตองเยือกเย็น...อบอุน...ชื่นมื่น...ไมใช

อยกูนัไปเหงือ่แตกซกิทัง้หอง อยใูนหอง

พัดลมก็ไมมี แอรก็ไมมี รักแบบเหงื่อ

แตกเหงือ่แตนกค็งจะ...ทนีี ้สิง่ทีจ่ะหลอ

เลีย้งทำใหชืน่มืน่กย็งัมอีกี 4 ขอ

รกักนัจนแกตาย
ขอทีห่นึง่คอื...ลองเดาซ ิ! มนษุย

เราไมไดกัดกอนเกลือกินได...หาเกลือ

ไวกพ็อ แลวเรารกักันจนแกตายเกลอื 3

ถุง...ไดมั๊ยโยม...ขอแรกก็ตองมีสุข

เพราะทัง้คฉูลาดหาทรพัยได ไมตองไป
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ขโมยผา...(ออม) ไมตองไปขโมย

เพราะหาทรพัยมาซือ้ได  พระพทุธเจาจงึ

ทรงใชขอแรกวาสุขอันเกิดจากการหา

ทรพัยได โดยถกูตองตามครรลองครอง

ธรรม ผายหญิงก็หาเกง...ฝายชายก็หา

คลอง...มีลูกมาก็ชวยเสริมหา...อาตมา

ยังนึกถึงวันที่ๆ พอเอามือลูบหัว จะวา

พอไมดทีัง้หมดไมไดนะ ชวงแกดกี.็..ด ีๆ
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จริงๆ คือตอนนั้นอาตมาหาทรัพยเกง

ตัง้แตเดก็รบัจางขึน้หมากตัง้แตเลก็ ตน

หนึง่ 50 สตางค ขึน้อยางเตม็ทีเ่ลย...แลว

มันก็ตองทนมดแดงบางอะไรบาง ตอน

หา...มันเหน็ดเหนื่อย โดนมดแดงกัด

บาง มาโดนแตนตอยบาง ถาเราเอาลงไม

หมดนะ เชน ทะลายหนึง่มนัม ี10 ลกู ดงึ

ลงมาได 7 เหลืออีก 3 ลงมาโดนแตน

ตอยมดกดันี ่ตกลง 7 ลกูทีเ่ราเอาลงมา

นี่นะ ฟราวด...เราไมไดคาขึ้นเลย คา

แรง...มันตองใหหมดทั้งทะลายเลย...นี่

เขาทำกนัอยางนีส้มยัโนน โฮย ! ! เจ็บ

ปวด...ยงัเหลอือีกสามลกู มตีวัตออีก 2

ตวั ทนใหมนัตอยอกี 2 ตวั เอาลงมาให
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หมด พอลง ๆ มานี.่..โอย ! โยมเอย...

หนาอกนี ่ไถกับตน พอเมือ่จะลงหนแีตน

นี ่ ลงธรรมดา...ไมได มนัลงธรรมดาไม

ได...มนัลืน่...เทานี.่..แขน...

ไอยอมเอย...ขอใหเอง็จง...
เจรญิ ๆ นะ ลกูนะ

เชื่อไหมโยมอาตมานี่ตอนนั้น

นกึอยากจะเลกิขึน้มะพราว ตอนนัน้เปน

หนุมอายุ 17-18 กำลังหนุมฟอนี่นะ

เจอผูหญิงเราตองคอยเอามือ...(หลบ)

บางทีเปนยังไงมั๊ย...เขาชอบถามที่แขน

ทำไมยังกะหนังคางคก ตรงที่เวลามัน

ถกูบัตนนี ่หนกัเขาดานเปนหนงัคางคก
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เลย ไมกลาใหใครเห็นเดินตองหนีบ...

(แขน) มนัเปนแถบเดยีว ทีค่รดูกบัตน

แถบนอกไมเปน โอโฮ ! รับจางขึ้นได

80 ตน กไ็ด 40 บาท ถาได 40 บาท

กจ็ะซือ้...สมยัโนนมนัถกู...ปลาท ู3 เขง

2 บาทตวัเปง ๆ  ซือ้หอยแครง ซือ้เครือ่ง

ในววัเอามาใหพอ ๆ กต็มแกงกนิเสรจ็

พอแกงกนิเสรจ็ พอกเ็อามอืลบูหลงัลบู

ไหลใหพร...ไอยอมเอย...ขอใหเอง็จง...

เจรญิ ๆ  นะลกูนะ เอง็รจูกัหากบัขาวกบั

ปลามาจุนเจือครอบครัวไวใหพี่ใหนอง

ไดอิ่มหนำสำราญ ขอใหเอ็ง...เจริญ ๆ

หาทรัพยมากินมาจายมาใชกัน
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อยาไปลกัไปขโมยนะ
พอใหศีลใหพรวา...เอ็งอยาไป

ลักไปขโมยนะ ไปหาลำบากหนอยก็

ขอใหอดทน นีต่อนนัน้กเ็รยีกวามคีวาม

สขุขอหนึง่แลว เปนทอน้ำเลีย้งหลอเลีย้ง

หาทรพัยมาซือ้กบัขาวกบัปลาจนุเจอือิม่

หนำสำราญ ตอไปถาหาอะไรมาเสรมิมา

เติมในบานใหมันสมบูรณ หลังคาบาน

ไมรั่ว มุงบังดีตอไป...อะไรก็แลวแต

เถอะ จะตองอาศัยขอแรก ทัง้ 2 คน...

ตองหาทรพัย...ไดๆ  สขุอนัเกดิจากการ

หาทรัพยได...เปนทอน้ำเลี้ยง ระหวาง

คนที่อยูรักกันได...นานๆ แตไมใชอยู

นาน แลวอดอยากลำบากหิวโหย...เอา
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เถอะวันนี้กูอด...เมื่ออดแลวก็ยังจะทน

อยางนัน้กนัอย.ู..อด เขาไมอดทน...แต

มาทนอดนีล่ำบาก คคูรองทีด่เีขาตองอด

ทน เพือ่ไมตองใหทน...อด แลวกน็กึถงึ

แมวา...ที่อาตมาทำ อนุสาวรียไวนั่น ที่

ทำอนสุาวรยี...แมลอ ตกดกึเดอืนหงาย

แมหาย...นองก็รอง เรากต็องวิง่ไปตาม

แม เห็นแกฟนดินเดือนหงายก็ตะโกน
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เรียก...แมขึ้นมานอนเถอะ ! นองรอง

แลวแม แกก็จะตะโกนสวนขึ้นมา...ไอ

ยอม ! ไปนอนเปนเพือ่นนองใหแมกอน

ซิลูก ! เดี๋ยวแมจะมุงมั่นฟนดินปลูก

กลวยปลกูออยใหเอง็กนิจะไดไมตองไป

ยืนดูปากลูกคนอื่นเขากิน

แมอยางนี ้ ? ตองไปลกัผาออม

เขามัย๊ ตองไปลกันมผงเขามัย๊ ตองไปลกั

มะมวงใหลูกกินมั๊ย ตองมีคดีใหตำรวจ

ตองจายคาปรับแทนประกันอะไร

นกึถงึบญุคณุแม
นีอ่าตมาถงึไดนกึถงึบญุคณุแม วา

แมครองเรอืนกบัพอ แมนีม่หีลักครบ 4
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ขอ พอไปทำนาทางโนน ไมทราบ...เขา

วามกีิก๊บาง แตแมอยทูางนี.้..ไมม ีๆ  เลย

ซื่อตรงตอพอมีสัจจะตอพอขมใจรอพอ

นาน ๆ จะกลบัมาบานสวน นอนกนัสกั

2-3 คืน ก็ตองจากกันไปทำนาคน

หนึ่ง...ทำสวนคนหนึ่ง..มานึกดูตอนนั้น

แมกข็ยนัหาใหลกูไมอด ไมใหลกูตองไป
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ดปูากเขากนิ แตพอนีน่ะ ! ถาไมตดิเหลา

นีส่ดุยอด เปนพอพระ...จรงิๆ ด.ี..จรงิๆ

แตไปเสียตอนเมาเทานั้นเอง

เรือ่งขยนัทำนา...ทำขาว...ใหลกู

กิน หาโปงหาปลาก็ไมใหลูกอดเหมือน

กนั ทัง้แมทัง้พอขยนัหาทรพัยทัง้ค ูจาก

การแตงงานกนัใหม ๆ พอ...แมเลาให

ฟงวามนีา 10 ไร มเีงนิ 10 บาท ตอน

แตงกัน นา 10 ไร มทีรพัยอย ู10 บาท

แลวก็ควาย 2 ตัว หาไปจนเพิ่ม ซื้อ

นาเพิ่ม...ซื้อสวนเพิ่ม

แมนำรองไว...ลกูกห็าทรพัยได
เดี๋ยวนี้ลูก ๆ ทุกคนเวนอาตมา
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เขากม็ทีรพัยสนิไมต่ำกวา 10 ลาน 20

ลาน แมนำรองไว ลกูกห็าทรพัยได แม

กส็อนแตคำวา เอง็ตองขยนัใหเหงือ่ออก

ทางขมุขนดกีวาขีเ้กยีจแลวยากจน น้ำลน

ออกทาง...ตา คำสอนของแมคำนีท้ำให

อาตมาไดทรพัยใชไมหยดุ น้ำมนัคาลเทก็ซ

เขาใหอาตมาเปนพรีเซนเตอร ช็อตนั้น

เขาใหลานหนึ่ง ก็เลยทำใหแมเปนผูชี้

ชองทาง เปนตนแบบเปนทิฏฐานุคติ

เปนแบบอยางใหเราหาทรัพย แมไม

ยอมใหลกูตองไปจองดปูากลกูคนอืน่เขา

กิน แมยอมเหงื่อไหลไคลยอยกลางค่ำ

กลางคนืไมหลบัไม…นอน นีเ่ขารกูนับาง

ไหมวนัวาเลนไทน เขาเคยดคูวามรกัของ
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แมบางไหม สวนหนาไหนก็ไมรูไมเคย

เสยีสละทำใหเราอิม่ เผลอ ๆ ไปหวิเมยี

เขานี ่ เขาหวิอะไร...เขากใ็ชเราทำใหเขา

อิม่ แตแมนัน้คอยทำใหเรา

ยอนกลับไปตอบแทนความรัก
ของแมไวบาง

ฉะนัน้ เราควรจะรกัใครมากกวา

กัน ถึงวันวาเลนไทนควรชื่นมื่นกับใคร

บาง ยอนกลบัไปตอบแทนความรกัของ

แมไวบาง ดอกกุหลาบนี่อยาใหเขา

เลย...ผชูายนะ  ซือ้อะไร...ด ีๆ  ไปใหแม

ดกีวา ขอที ่2 หาทรพัยเปนกม็คีวามสขุ

แนนอน แตแนนอนกวานัน้คอื หาทรพัย
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แลวกต็องใชทรพัยเปน อาตมาไดคาขึน้

มะพราวเหนือ่ยได 40 บาท ไปซือ้หอย

แครงไปซือ้ปลาท ูไปซือ้เครือ่งในใหพอ

ตมแกง ถามวานีใ่ชทรพัยเปนมัย๊ แตถา

อาตมาใชเงนิไปซือ้บหุรีซ่ือ้ยาบาซือ้เหลา

กนิ ไปกนิเหลากนั 2 ขวด ตดิบหุรีป่าน

นีจ้ะมพีระพยอมมัย๊ นีใ่ชทรพัย... เลว ๆ

ปานนี้ก็ติดเหลาติดยา เพื่อนอาตมานะ

ไปทำงานกอสราง เขาใชทรัพยแย กิน

เหลาเลี้ยงผูหญิง...อาตมา... เสียดาย

แทน อาตมานีไ่มมเีรือ่งรัว่ไหลเรือ่งของ

พรรณนี ้ถงึไดเกบ็เงนิกอนบวชได 5-6

หมืน่ แลวกซ็ือ้ทีด่นิได 2 แปลง พอมา

บวชถนนตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีตดั ขายได



69

ตัง้ 17 ลาน กเ็อามาพฒันา ในเรือ่งหา

ทรัพยนี้ อาตมาเปนทอน้ำเลี้ยงสำคัญ

ของครอบครวั

พระพยอมใชเงนิ 3 หลกั
ถาตอนนี.้..สมมตุ ิๆ  นะ ติด๊ตาง

ถาไดเปนหัวหนาครอบครัวใครก็เชื่อ...

เหอะ ทอน้ำเลีย้งอิม่ทพิย...ชมุ...เมยีไม

อด...เมียไมอยาก...สบาย แลวเชื่อวา

อาตมาคงไมใชเงินสุรุยสุราย...เดี๋ยวนี้ที่

วดันี ่อาตมา แหม ! เสยีดาย บางคนนี่

เดีย๋วนีใ้ชเงนิกนั...(ฟมุเฟอย) อาตมาใช

เงินอยู 3 หลักเทานั้นแหละ ใชเปนไม

เปนลองดนูะ หลักที ่1 พระพยอมใชเงิน
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ในเรื่องอะไรมากที่สุด...ซื้อที่ดิน เดิมที่

วดันีม้ทีีด่นิอย ู3 ไร เดีย๋วนีซ้ือ้ได 150 กวา

ไร นีอ่กี 2 วนั กจ็ะซือ้ตออกี 5 ไร ใชเงิน

ซือ้ทีด่นิทัง้หมด 900 กวาลาน แลวใชเปน

ไหม ทีด่นิซือ้แลวปลกูโนนปลกูนี ่ดสู ิ !

เห็นไหมนี ่? ไมใชสขุแตวดันีเ้ทานัน้ โยม

มาทำบญุแลวหิว้ของกลบัไปนี ่บญุกไ็ด

ไสก็เต็ม
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อาตมาเห็นเดินยิ้มคุยกัน บาง

คนเดินผ าน . . . เมื่ อ ไหร จะมี วัดใน

ประเทศไทยอยางนี้...เยอะๆ ไปแลว

ก็หิ้วกลับมา แลวที่วา...ทำบุญเสียเปลา

ไหวเจาดีกวา นั่นที่อื่นสำหรับวัดนี่บุญ

กไ็ดไสกเ็ตม็ นีใ่ชทรพัยเปน...สขุอนัเกดิ

จากการใชทรพัยเปน ถาครอบครวัไหน

เตรยีมเงนิจายทรพัยซือ้ทีด่นิไว...เยอะ ๆ

นี่มีบางคูอะไรกันแตงกันมีลูก 3-4

คนไมมีที่ดินสักแปลง เขาจายเงินเรื่อง

อะไรกนั เผลอ ๆ กแ็อบขายทีด่นิไปใช

กนิเลน ขายสมบตัพิอแม ทรพัยสมบตัิ

พอแมไปเลนการพนัน ไปกินเหลาเมา

ยา เปนลกูบดัซบ...แทๆ  เลย
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อาตมาเชือ่ลานเปอรเซ็นต ถาได

ครองรักครองเรือนกะใครเชื่อวาเขาไม

อดน้ำตายในบานแนนอน ทอน้ำเลีย้งขอ

ที่หนึ่งหาทรัพยได 2 จายทรัพยเปนที่

หนึง่นัน้...ซือ้ทีด่นิ สองคอือะไร...ใชเงิน

เปนแขนเปนขาใหกับคนดอยโอกาส

คือใชเงินซื้อเครื่องมือ ซื้อที่แลวก็ซื้อ

เครือ่งมอื ตอนนีร้ถซือ้ทัง้หมด 38 คนั

วิง่รบัของบรจิาค เมก็โค 6-7 คนั รถไถ

นา เครือ่งโรงสขีาว อะไรทีเ่ก่ียวกบัเครือ่ง

มือนี่อาตมาซื้อไมอั้น ตอแขนตอขาคน

ยากคนจน ไปดสู ิ! แตขอคยุหนอยนะ...

เมื่อ 2 วันนี่ ธรรมดาตองเอา

รถ...เกา ๆ ไปขายของตามอาตมาไป
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เทศน ใชรถมือ 3 ไมใชมือ 2 มือ 3

....ไปไมคอยถึง...กลางทางหมอน้ำ

ระเบดิบาง ยางระเบดิ...เกยีรรวน...นีอ่ยู

มาทัง้หมดนี ่23 ป 24 ปนี ้กเ็พิง่ไดยนิ

เขาพดูสบายห.ู..มคีวามสขุ หลวงพอใจ

ถงึ...จรงิ ๆ  ออกรถปายแดงใหเราขบัไป

ขายของนะ !  นีล่องไปถามเขาดสู.ิ..ปาย

แดงไปขายของ เขาบอกหลวงพอใจ
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ถึง...จริงๆ กลาได...กลาเสีย ก็โถ !

สงสารเขาขบัรถตามเราไปขายของ แลว

ไปเทศน...ทำไม ! เขายงัไมมาจะจบอยู

แลว คนเขาจะกลับอยูแลว...โทรศัพท

มา...รถเสยีอยกูลางทาง...หลวงพอ เออ !

ไปขายกะใครเขากลางทางเถอะ...ฟงเขา

ระบาย เขาทกุขมา กเ็ลยเอา ! ตดัสนิใจ

ซือ้ใหมเอีย่มเลย จายทรพัยใหเขาคลอง

ตวัในการหาทรพัยเพิม่อกี นีท่อน้ำเล้ียง

ขอที ่2 ทีด่ทีีส่ดุคอืรจูกัจายทรพัยใหมนั

เกดิสขุ...อยาจายใหมนัเกดิทกุขใจ จาย

ซือ้เหลาซือ้ยา ทีจ่าย...บา ๆ

อยางคนูัน้นะ ระยำทัง้คเูลย คงได

ดูใชไหม รอยตำรวจเอกที่พาแฟนไป
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รานคาราโอเกะ แลวเขาก็ยังไปเรียก

ผหูญงิอกี 7 คนมานัง่ดริง้สอกี นัง่อย ู3

ชั่วโมง จะกลับเขาเอาบิลวางเทาไหรรูรึ

เปลา ? 3 หมืน่...เออ ! เขาไมมสีตางค

พอ จะออกกไ็มไดการดกม็าลอม การด

ลอมเสร็จ...ตองถอดนาฬิกา ตองให

โทรศพัท ตองใหรถยดึ แลวกลบับานมอื

เปลา จายทรพัย 3 หมืน่ ไมมอีะไรตดิ

มือไปที่บานสักชิ้นเดียว ถาจายสาม

หมื่น...แลวเอาอะไรไปใหลูกที่บานกิน

บ าง  มันก็ยั งดี ใชมั๊ ย . . .โง ไปนั่ ง ใช

บรกิาร...แพง ๆ แลวจายทรพัย...บา ๆ

อะไร 3 ชัว่โมง 3 หมืน่ หา 2 เดอืน ใช

3 ชัว่โมง เขาใชทรพัยเปนไหมอยางนี ้ใช
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ทรัพยใหเกิดสุขมั๊ย...ถูกเขาลอมไวใจ

หายใจคว่ำไหม

อาตมานะอยาวาแตชั่วโมงละ

หมืน่เลย ใหไปนัง่ใชบรกิารอยางนัน้ ให

ชัว่โมงละ 300 กไ็มโงไปนัง่ ถาจะนัง่ก็มา

นั่งตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็ตองไดมั้ง แหม !

...จริง ๆ ไปนั่งทำวิมานอะไร...มีแต...
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เสยี ๆ โยม ! ขอที ่3 คอืจายทรพัยให

เกิดประโยชน ในขอที ่3 อาตมาจายทรพัย

ในเรือ่งอะไรมากทีส่ดุ...พมิพหนงัสอื CD

ไปบิณฑบาตนะ ตอนนี้เด็กเขาจะรัก

อาตมาถาไปบณิฯ รอบ 2 เดก็เขาจะลอม

หนาลอมหลงั เลมตอ...มหีรอืยงัหลวงพอ

มาใสบาตร 10 บาท กแ็จก 5 บาท กแ็จก

แจกหนงัสอื
ถาเปนเด็ก เดี๋ยวนี้ทำใหเด็ก

อยากมาวดันีเ้ยอะ เขาอยากมาดกูารตนู

เลมตอไปออกหรือยัง  โยมเชื่อไม

เชื่อ...ปหนึ่งอาตมาแจกประมาณ 9

ลานกวาบาท พิมพหนังสืออะไรทำนอง
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นี้  เมื่ อคืนนี้แจกมากที่สุดเลย  ไป

เชียงใหมขนไปคันรถตู...เต็ม ๆ เลย

กลบัมาไมกีห่อ เทศน 15 งาน นกัเรยีน

โรงเรยีนเดยีวพระหฤทยั ฯ เดก็ผหูญงิทัง้

นัน้เลย 3 พนัทีเ่ชยีงใหม แจกหมด ไม

วาเด็กที่ไหน...ไปเทศนในโรงเรียนแจก

ไดแจกหมด  ในขอที ่2 ใชเงินอยางนีแ้ลว

เกดิสขุยงัไงรรูเึปลา แหม ! อานเลมนัน้ แลว

รสูกึอยางนัน้ อานเรือ่งนีแ้ลวรสูกึอยางนี้

โยมผูหญิงคนหนึ่งเมื่อวันกอน

ไปอยเูยอรมนั เอาหนงัสอืเรือ่งปยุมนษุย

ไปอานรสูกึชอบอกชอบใจ เอามาเลาให

ลกูฟงเรือ่งกตญัเูยอะ ปรากฏวาทำให

ลูกคลอยตาม กตัญูตอพอแมขึ้นมา
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เขาดีใจใหญ มาทีไรเอาดอลลามาทุก

เทีย่ว จายยงัไงก็ไมร.ู..ไหลกลบัเรือ่ย นี่

จ ายทรัพยแลวมันไหลกลับอยางนี้

เหมือนซื้อที่ดินไวก็เหมือนน้ำซึมบอ

ทรายไหลมา...

ขอที่ 3 ตองพยายามประคอง

ครอบครัวอยาใหกอหนี้ ถาครอบครัว

ไหนอยูกันนานไมหยาไมรางแตกลับกอ

หนี ้หนีบ้านเลย หนีท้วมหวั หนี ้ธกส.

หนี้นอกระบบ เจาพวกหนี้นอกระบบนี่

จบเลย เขาทวงโหด ถงึจะอยกูนัยงังยั จะรกั

กนัยงังยั กต็องหนกีนั แลวตองบาดเจบ็กนั

ขอที ่ 3 นีเ่ปนตวัหลอเล้ียงทีด่ทีี่

สดุ ตองประคองกนัอยาใหกอหนีก้อสิน
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ขอที ่3 ทานบอกวา...สขุอนัเกดิจากการ

ไมเปนหนี้ พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา

“อณิา ทานงั ทกุขงั โลเก” การเปนหนี้

เปนทุกขที่สุดในโลก

หดัทำตวัเปน...ผาขีร้ิว้หอทอง
ฉะนัน้ ครอบครวัไหนหยารางไม

อยากอยูกันไดนาน แตก็ไมควรจะ

เปน...หนี ้ถาอยนูานแตขาดทอน้ำเลีย้ง

ขอนี ้ กเ็หอืดแหงทัง้ค ูนัง่แหงใจเลย...

เงินไดมา...ตูม ๆ ดอกเอาไปหมด ไม

ไดใชเลย อยางนี้...มันไมมีรักที่ไหนชื่น

มืน่หรอก ดอกอะไรทีม่นัจะบานไมรจูกั

โรย ไมเทากบัดอก...เบีย้ หดัทำตวัเปน
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ผาขีร้ิว้หอทองบาง อยาโงเปนทองหอหนี้

ไปไหนยงักะตทูองเคลือ่นที ่แตหนีท้วม

หวั แบบนีก้ไ็มไหว

สดุทายสิง่ทีจ่ะเปนความประเลา

ประโลมใหสดชืน่เทาขอที ่4 สดุยอด ขอ

ที ่ 4 นีด้ทีีส่ดุเลย ในบรรดา 4 ขอ หา

ทรัพยไดก็ดีแลว แตยังไมดีที่สุด จาย

ทรพัยเปนกด็ ีกย็งัไมดทีีส่ดุ ไมเปนหนี้

เลยกด็ ีแตถาโยม ! หาทรพัยกเ็กง ใช

เงนิกด็ ีหนีก้ไ็มม ีแตขอที ่ 4 ประพฤติ

ตัวมี โจทก เยอะ  เปนคนที่มีความ

ประพฤต ิทีท่านบอกใชคำวา สขุอนัเกดิ

จากการประพฤติตนไมมีโทษ คือไมมี

ใครมาโจทก ไมตองตกเปนจำเลย ไมมี
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คดเีลย ไมใชหาเกง แลวกไ็ปหาเขายาย

เทีย่ง(อ.ปากชอง)นีก่ไ็มไหว โดนทัง้ผวั

ทั้งเมียดากันไฟแลบ นี่โยมเดี๋ยวนี้หนา

ลำบากใจ ก็คำพูดที่วากตัญูแผนดิน

คำวาซือ่สตัยสจุรติ แลวประพฤตไิดตาม

ที่พูดหรือเปลา คนที่พูดคำนี้...มาก ๆ

แลวทำไมตอนนีโ้ดนดากันเหลอืเกิน มอื

ถอืสากปากถอื...(ศลี) ปศาจคาบ...เปรต

คาบคมัภรี  หนาไหวหลงั...หลอก เหน็

ไหม 4 ขอนี ่มนัจะหลอเล้ียงอยู

ขอที ่4 นีส่ำคญัทีส่ดุ พระพทุธเจา

ทานตรสัวา คนครองเรอืนครองรกัตอง

ตางฝายตางไมมีใครประพฤติตนเปน

คนมโีทษ ถงึเปาหมายเขาจองจะมาโทษ
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เรา ถาเงินแมยายหาย พอตาระแวงลูก

เขย กสูงสัยผวัมงึ คนเปนเมยีจะรสูกึยงั

งัย ยุงมั๊ย...ถาเงินแมผัวหาย แมผัว

บอก...กสูงสยัเมยีมงึ คอืเรานีถ่กูเปนตวั

ตนเหตุใหรูสึกวาเราเคยประพฤติทำตัว

ใหเขามองวาเรานี่ ถาของหายนากลัว

มนั...ตวัตนเหต ุถาอะไรเสยีหายนากลัว

มนั...ตวัตนเหต ุบานโดนไฟไหมมงึตน

เหตุ ถาทรัพยกูหายมึงตนเหตุ ถารถ

กบูิน่บบุยยูี.่..มงึตนเหต ุถาเปนอยางนีล้ะ

กเ็ขาเรยีกวาประพฤตติน...เปนตนเหตใุห

เขาโจทก แลวเราตองตกเปนจำเลย ของ

หาย . . .อะไรตออะไร . . . เ กิด เรื่ อ ง

อะไร...เราตกเปนจำเลยในเรือ่ง...นัน้ ๆ
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ทุกที่ ถูกโทษกอนทุกที นี่เขาเรียกวา

ประพฤติตนมีโทษมีแตทุกข

แตถาประพฤติตนไมมี...โทษ

ของหายไมเคยคดิมามองทีเ่ราเลย เพราะ

เราไมเคยประพฤตเิรือ่งลักเรือ่งขโมย มี

คนถูกฆาตายขางบาน ไมมีใครมาโทษ

เราเลย เราไมใชคนใจรายใจดำ เปนคนใจ

ดใีจงามประพฤตดิมีาตลอด นีด่สู ิ ! เขา

กอโทษ เขายังไมมีโทษเลยที่ยิงพระ...

เพราะเขาไมเคยประพฤตตินไมมโีทษงยั

ขนาด !...กอโทษยังไมมีโทษ แลวบาง

คนทีไ่มไดกอ แตโดนคน...โทษ บางคนไม

นาจะโดนโทษเลยนะ ทัง้ๆ ทีม่ภีาพลกัษณ

ดมีาตลอด ทีถ่กูโทษ วารกุปารกุเขาอะไรกนั
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เพราะฉะนั้น ทั้งคูจะมีสุขยันแก

มั๊ย ผัวก็ถูกดาเมียก็ถูกดา แลวก็ทุกข

ตอนแก อยมูานานจรงิแตไมมขีอที ่ 4

สำหรับหมวดที่ 2 ที่เปนทอน้ำ

เลีย้ง ถามทีอน้ำเลีย้งตรงนีด้นีะ ไมมใีคร

โจทกทานได ทานมตีำแหนงสงูแลว ถงึ

สูงขนาดนี้ เขายังโจทก ยังประพฤติ

ตนเปน...จำเลย จะมาอางไมมีเจตนา

จะมาอางวาไมรเูปนปาเปนเขา  อายเุทา

ไหร...แลวพี ่พีก่เ็คยเปนอะไรมาบาง พี่

บอก...พีไ่มร ู! นอง...กม็นึ ! เอาละจบ

สมบรูณไหม เซน็ตวาเลนไทนให 4 ขอ

2 หมวดหรือเปลา ที่ครองรักกัน มีแต

บา...วนั...ความรกั ๆ  ไมมหีลักเกณฑใน
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ความ...รัก ไมมีรากฐานที่มั่นคงใน

ความ..รัก ไมมีทอน้ำเลี้ยงใหชื่นมื่นชุม

ฉ่ำในความรัก รัก...แหงๆ เดี๋ยวก็ลัก

ขโมยผาออม เดีย๋วกล็กัขโมยนมผง เดีย๋ว

กร็กัหกัคอทิง้ถุงขยะ รกั...อะไร แลวรกั

บาอะไรผูชายอวัยวะเพศหักอยางนี้ ฉีก

อยางนี้ นี่เขาทำสงครามกันมั้ง เขา

ทำสงครามกนัแสดงความรกั

ผใูหหลกัดทีีส่ดุ คอื พระพทุธเจÒ
ฉะนัน้ พวกเราตองมหีลกั ผทูีใ่ห

หลักดีที่สุดคือใคร...พระพุทธเจา ควร

จะเพิม่ความรกัพระพทุธเจาขึน้กนับาง

ไหม  ถาวนัวาเลนไทนเรารกัพระพทุธเจา
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เดก็ๆ เขาจะไปรกัใครชางหัวมนั เราพลกิ

จติของเรามารกัพระพทุธเจาใหเพิม่ขึน้ดี

ไหม อยางนีเ้ขาเรยีกวาเปนคนรจูกัเหต.ุ..

รจูกัผล...รจูกัตน...รจูกัประมาณ...รจูกั

กาล...รูจักชุมชน...รูจักบุคคล...เปน

สัตบุรุษกับเขาบางตองใชชีวิตแบบนี้

สุดทายก็ขออวยพรใหทุกทาน

จงฉลาดเกีย่วกบัเรือ่งความรกั และกข็อ

ใหทุกทานทุกคนมีความฉลาดไปถาย

ทอดความรเูรือ่งรกัคอืเรือ่งรากฐานของ

ความรัก น้ำทอหลอเลี้ยงที่บานใหมี

ความรักหลอเลี้ยงที่บานชุมฉ่ำไมอยูกัน

แบบนานก็จริง แตเหือดแหงลงไป น้ำ

ก็แหงตุม ประปาก็ไมไหลถูกตัดเพราะ
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ไมจายคาน้ำ แลวจะรกัชมุฉ่ำยงัไง กใ็ห

ทกุทานทกุคนฉลาดใหใชรกัทัง้ 2 หมวด ๆ

ละ 4 แลวฉลาดใชสวนตวัเองดแีลว กข็อ

รองญาตโิยมทกุคนชวยไปถายทอดให...

ลูกๆ หลานๆ ลูกหลานจะไดมีหลักมี

เกณฑในความรกั ลกูหลานของโยมจะได

ไมหยารางกนั จะไดเปนครอบครวัวงศ

ตระกูลที่มั่นคงดำรงมั่นตามหลักพระ

พทุธศาสนา ขอใหทกุคนนำไปใชอยาง

ดมีคีณุคาดวยกนัทกุทานทกุคน เทอญ.
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