การพิมพหนังสือธรรมเปนอนุสรณและที่ระลึก นอกจากเปนการจัดทําสิ่งซึ่งเปนประโยชนที่คง
อยูยืนนานแลว ยังเปนการบําเพ็ญธรรมทาน คือการใหธรรมที่พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญวา เปนทาน
อันยอดเยี่ยมอีกดวย ผูปฏิบัติเชนนี้จึงชื่อไดวาแสดงออกซึ่งญาติธรรม พรอมไปกับการมีสวนรวม
เผยแพรธรรม เพื่อสงเสริมสัมมาทัศนะและธรรมปฏิบัติอันจะอํานวยประโยชนสุขที่แทจริงแกประชาชน
ท า นที่ป ระสงค จัดพิ มพห นั ง สือธรรมะที่ดี มีคุณ ภาพ เพื่ อ เปนที่ ร ะลึ กในทุก โอกาสของงาน
ประเพณี อันเปนการใชจายเงินอยางมีคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด
โปรดติดตอ....ธรรมสภา
เลขที่ ๑/๔-๕ ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทร. (๐๒)๔๔๑๑๕๓๕, ๘๘๘๗๙๔๐, ๔๔๑๑๕๘๘ โทรสาร (๐๒)๔๔๑๑๙๑๗

การใหธรรมะชนะการใหทั้งปวง การรับธรรมะ และนําไปปฏิบัติยอมชนะการรับทั้งปวงเชนกัน

พรหมาติ มาตา ปตโร
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มาตาปตุไซร
อันสุภาษิตปอง
ใหผูฉลาดตรอง
ฝงจิตแลวจักได
มาตาปตุไซร
ของบุตรสุดนิยม
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ใหรูทุกสิ่งสา
ชี้ทางธรรมวิถี
ชี้ทางกะลีบร
มารดาและบิดา
คุณานันตของทาน

พรหมของ บุตรนา
เปรียบไว
เห็นชอบ ตามแล
บรู ลืมคุณ ฯ
ควรนับไดวาเปนพรหม
ชมพจนเทียบเปรียบงดงาม ฯ
ก็จะตองเห็นชอบตาม
ที่มีคุณบุญนักหนา ฯ
ตั้งแตเกิดอบรมมา
- รพัตรตั้งจิตสั่งสอน ฯ
ที่คนดีควรสัญจร
จึ่งอาจลี้หนีพนพาล ฯ
มีคุณหาใดเปรียบปาน
ฝงกมลจนบรรลัย ฯ

คํา นํา
พระคุณพอ
พระคุณพอ
พระคุณพอ
ใครจะปาน

เลิศฟา
สูงสุด
เลิศหลา
พอฉัน

มหาสมุทร
มหาศาล
สุธาธาร
นั้นไมมี

คํากลอนขางตนที่นํามากลาวนั้น ปรารถนาที่จักแสดงใหผูที่เปนลูกทุกคนไดรับรูและนอมรําลึก
บูชาในพระคุณของพอที่มีตอลูกอยางสูงสุด และมหาศาลยิ่งนักจนมิอาจประมาณได
อันผูที่ไดชื่อวาเปนพอของลูกนั้น มีพระคุณอันสูงสุดดวยเหตุที่ไดเปนผูที่ไดกอเกิดลูกมารวมกับ
แม ซึ่งถาไมมีพอ...ลูกจักไมมีโอกาสที่จะเกิดมาดูโลกไดเลย และถึงแมวาพอจักมิไดอุมทองเรามา
เหมือนกับแมก็ตาม แตพอเปนผูมีพระคุณสูงสุดตอลูกเทียบเทากับแม เพราะพอทําหนาที่ของพอในการ
ดูแลทุกขสุขและทํามาหาเลี้ยงเราและครอบครัวใหมีความสุขสบาย ดวยพอปรารถนาใหลูกไดเติบโต
เปนคนดี มีการศึกษาที่ดี เพื่อความเจริญแหงชีวิตลูกในภายภาคหนา และถึงแมวาการทํามาหาเลี้ยง
ครอบครัวจะทําใหพอไดรับความเหนื่อยยากลําบากและตองฟนฝาอุปสรรคเพียงใดก็ตาม แตพอก็มิได
ปริปากบน... พออดทน เพราะดวยความรักของพอที่มีตอลูกนั่นเอง
พอ...พระในบาน พระธรรมเทศนาพิเศษ โดย พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมโกศาจารย
หลวงพอพุทธทาสภิกขุ และทานเจาคุณพระธรรมโกศาจารย หลวงพอปญญานันทภิกขุ อันแสดงถึง
ความหมายของคําวาพอ การตอบแทน การนอมรําลึกและบูชาในพระคุณอันสูงสุดของพอ ที่ทาน
เมตตาแสดงแกสาธุชน ซึ่งธรรมสภาไดรวบรวมและจัดพิมพเปนรูปเลม ดวยตระหนักในพระคุณสูงสุด
มหาศาลของพอ ซึ่งมีอยูในดวงใจของผูไดชื่อวาเปนพอทุกคน ซึ่งลูก ๆ ไมสามารถที่จักจะทดแทน
พระคุณอันสูงสุดของพอ ผูมีอุปการะแกลูกอยางมากมายจนมิอาจจะพรรณนาใหสิ้นสุดไดเลย แม
ในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู หรือลวงลับไปแลวก็ตาม
ธรรมสภาหวังเปนอยางยิ่งวา พอ...พระในบาน เลมนี้ จักทําใหลูกทุกคนรับรูถึงความรักของ
พอไดเปนอยางดี และพึงรวมนอมรําลึกในพระคุณอันสุดจะพรรณนาไดของพอ ดวยการปฏิบัติตนโดย
การกระทํ า หน า ที่ ข องลู ก ที่ ดี ไ ด อย า งถู ก ตอ งเพื่ อเป น การตอบแทนพระคุ ณ ของพ อ อั น จั ก นํ า มาซึ่ ง
ความสุขและความสงบเย็นในชีวิตของผูเปนลูกไดในที่สุด
ดวยความสุจริต หวังดี

ธรรมสภาปรารถนาใหโลกพบกับความสงบสุข

ส า ร บั ญ

พอ พระในบาน
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)

๑

ธรรมะรักษาใจวัยชรา
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)

๑๗

ภาคผนวก :
กตัญูกตเวที
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)
ธรรมะรักษาจิตผูสูงอายุ
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)

๓๓

๓๗

พอ พระในบาน
การตอบแทนพระคุณของพอ
พระธรรมเทศนาพิเศษ โดย
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)

ญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลาย
ตอไปนี้ขอใหทุกทานอยูในอาการสงบ ตั้งอกตั้งใจฟงดวยดี เพื่อใหไดประโยชนอันเกิดขึ้นจาก
การฟง ตามสมควรแกเวลา

ความตายเปนเรื่องธรรมดาของชีวติ
พวกเราทั้งหลายที่เปนเจาภาพ คือ เปนภรรยา เปนบุตร เปนธิดาของผูที่ถึงแกกรรมบาง เปน
มิตรเปนสหายกันบาง เนื่องจากมีการตายขึ้นในครอบครัว
เรื่องความตายนี้เปนเรื่องธรรมดาของชีวิต คนทุกคนที่เกิดมาแลวตายดวยกันทั้งนั้น บางคน
ตายเมื่อเปนเด็ก บางคนตายเมื่อเปนหนุมเปนสาว บางคนตายเมื่อเปนผูใหญ บางคนตายดวยความชรา
บางคนตายที่บาน บางคนไปตายในปาในทุง บางคนก็ไปตายไกลดวยเรื่องอะไร ๆ ตาง ๆ เรื่องที่ทําให
ตายนั้นมันมีอยูมาก
เราเลือกไมได เลือกเวลาก็ไมได เลือกสถานที่ก็ไมได เลือกรูปใหตายก็ไมได เพราะมันเปนเรื่อง
ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนอยูตามกฎของธรรมดา ไมมีใครจะหนีสิ่งเหลานี้ไปได เพราะฉะนั้น ทุกคนจึง
ตองตายดวยกันทั้งนั้น

เมื่อถึงคราวก็ตองจากไป
เมื่ อ มี ค วามตายเกิ ด ขึ้ น ในครอบครั ว ใด ก็ ย อ มจะเกิ ด ความเศร า โศกความเสี ย ใจบ า งเป น
ธรรมดา เพราะวาคนที่อยูดวยกันนั้นอยูดวยกันดัวยความรัก...ไมใชอยูดวยความเกลียด และเมื่อเรามี
ความรักกันก็ไมอยากจะจากกัน ซึ่งความเปนจริงถึงไมอยาก...มันก็ตองจากกันเปนธรรมดา แตวาวิสัย
คนเรานั้นมักจะคิดไปในรูปอยางนั้นคือ...ไมอยากจะจาก แตวาเมื่อถึงคราวก็ตองจากไป
เชน สามีภรรยาอยูดวยกัน อยูดวยกันดวยความรัก บางทีภรรยาจากไปกอน บางทีสามีจากไป
กอน เลือกไมไดวาใครจะไปกอนไปทีหลัง หรือจะไปพรอมกัน ก็ยังไมได ยังไมเคยปรากฏวาตายพรอม
กัน นาน ๆ จะมีสักครั้งหนึ่ง เปนเรื่องของอุบัติเหตุ เชน เกิดรถชนกันตายไปหมด อยางนี้นาน ๆ จะมีสัก
ทีหนึ่ง ถาโดยธรรมดาแลวก็พรอมกันไมได...

ความรักและอาลัยตอกัน
ในครอบครัว มีลูกมีหลาน พอแมก็นึกวาลูกนี่คงจะไมตายไปกอนเรา เพราะเราเกิดกอนก็คงจะ
ไปกอน เราวางหลักเกณฑไวอยางนั้น...ธรรมชาติไมไดวางอยางนั้น แตเราวางเอาเอง นึกเอาเองวาคน
มากอนควรจะไปกอน...แตก็ไมได เพราะคนมากอนไปทีหลังก็มี คนมาทีหลับกลับไปกอนก็มี เชน ลูก
ตายกอนพอแมก็มี หลานตายกอนคุณตา คุณยายก็มี อันนี้มันเปนเรื่องธรรมดา ไมมีกําหนดกฎเกณฑ
อะไรวาจะตองเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ แตก็มีความเสียดายเสียใจกันเปนธรรมดาของชีวิต เพราะวาเรา
ยังมีความรักกัน ความอาลัยตอกัน

ไมมอี ะไรจะเปนไปตามทีเ่ ราตองการ
อาลัยรักกันนั้น มันอาลัยรักกันในเรื่องอะไร? ก็รักกันในเรื่องความดี คนเราถามีความดีแลว ก็
อยูกัน ก็รักกัน ถาไมดีละก็ไมรักกัน ไมชอบกัน ไมอยากจะอยูรวมกัน แตถาดีทั้งสองฝาย ก็อยูรวมกัน
ดวยความสุข ความสงบ แลวก็ไมอยากจะจากไป อยากจะอยูกันนาน ๆ ทุกคนตองการเชนนั้น แตวาสิ่ง
ทั้งหลายในโลกนี้ไมไดตามที่เราตองการสักอยางเดียว
ขอใหคิดดูใหดี ๆ วา ไมมีอะไรที่จะเปนไปตามที่เราตองการ มันเปนไปตามเรื่องของมันทั้งนั้น
มันไมไดเปนไปตามเรื่องของเรา เราจึงไมควรจะไปคิดวานาจะเปนอยางนั้น นาจะเปนอยางนี้ อันเปน
เหตุจะทําใหเราเกิดปญหา คือ ความทุกขความเดือดรอนในชีวิตเปลา ๆ
พอ พระในบาน....๒

คนทีจ่ ากไปนัน้ เขาถึงเวลาของเขาแลว
เชนวามีการตายขึ้นในครอบครัว ดังที่ปรากฏแกครอบครัวนี้ เราก็ควรจะคิดในแงธรรมะ อัน
เปนเรื่องของความจริงวา คนที่จากไปนั้น เขาถึงเวลาของเขาแลวที่จะตองจากไป เพราะรางกายมีโรคภัย
ไขเจ็บเบียดเบียน
คนเราเมื่อมีโรคเบียดเบียน รางกายมันตานทานไมไหว มันสูไมไหว..ก็ตองหมดลมหายใจ ตอง
แตก ตองดับไปเปนธรรมดา มีลูกมีหลานมีเงินมีทอง มีพรรคมีพวก...จะชวยกันมาแบงก็ไมได มา
ชวยกันสูก็ไมได พาหนีมันก็ไมได เพราะเรื่องความตายนั้นเราหนีไมได เราสูไมได เราจะทําอะไร ๆ ก็
ไมไดทั้งนั้น เพราะเปนสิ่งที่มาแลวกับความเกิด

การเกิดการตายเปนสิง่ ที่คกู นั
เมื่อมีเกิดมันก็มีตายมาแลว มีเกิดมีตายควบคูกันเหมือนกับลูกฝาแฝด มันมาดวยกัน มา
ดวยกันตลอดเวลา เวลานี้เราทุกคนที่กําลังนั่งกันอยูนี้ ก็กําลังเกิดอยูแลว ก็กําลังตายอยูเหมือนกัน เกิด
ตาย เกิดตายอยูตลอดเวลาในระยะชีวิตของเรา แตวามันตายไมหมด คือวาตายแลวมันก็มีเกิดตอไป
อีก เพราะยังมีสิ่งสืบตอในรางกาย ยังมีปจจัยเครื่องสืบตอ...
คล า ยกั บ ตะเกี ย งที่ ยั ง มีไ ส มี น้ํ า มั น มั นก็ ยั ง ไมดั บ เด็ ด ขาด แต ถ า ไสห มด น้ํา มั น หมด หรื อ
ตะเกียงถูกเขาทุบแตก มันก็ตองดับไปไมสามารถลุกเปนเปลวใหเราดูไดตอไป
ชีวิตของคนเรานี้ก็เชนเดียวกัน มันดับไมหมด เพราะวามีสืบตอ ยังมีธาตุที่เขามาปรุงแตง
รางกายใหพอเปนไปได แตถารางกายนี้มีโรคภัยไขเจ็บอยางรุนแรง ไมสามารถจะปรุงแตงตอไปได แลว
ก็ตองแตกดับ เหมือนพอบานที่แตกดับไปนี้ ก็เพราะรางกายสูไมไหว โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน จึงตองทิ้ง
ภรรยา บุตร ธิดา ไวขางหลัง ใหอยูตอสูกับโลกตอไป เรื่องคนตายแลวนะ เราไมตองเปนหวง เพราะวา
หมดภาระแลว หมดเรื่องที่จะตองยุงแลว เรามาหวงกับคนที่อยูกันตอไปดีกวา

ผูยงั อยูค วรดําเนินชีวติ อยางไร
เราทั้งหลายที่จะอยูกันตอไป จะอยูกันอยางไร ควรจะทําอะไร ควรจะดําเนินชีวิตอยางไร ควร
คิดกันตอไป เรื่องตายนั้นก็ทํากันไปตามหนาที่ เอามาสวดมาบําเพ็ญบุญกันไปตามเรื่อง ซึ่งในความจริง
นั้นก็ไมควรจะทํานาน ๆ เกินไปหลาย ๆ คืน เอานอย ๆ สั้น ๆ ๓ คืนนี้เรียกวาพองามพอดี จะเก็บก็ได
จะเผาก็ได
พอ พระในบาน....๓

ความจริงแลวก็ไมนาจะเก็บกันไว แตวาคนชอบเก็บไว เก็บไวใหมันหนักใหเปนภาระตอไป ทําให
เปนกังวลตอไปวาเรายังไมไดเผาศพ เตรียมที่จะทําศพตอไป ที่ไมไดเผานี้บางทีก็มีอะไรบางอยางที่ยังไม
พรอม เชนวา...
ลูกเตาไมพรอม ไปอยูไกล ๆ ไปเรียนหนังสือ ไปทํางาน ยังมาไมพรอมจึงไดเก็บไว บางคนก็
บอกวาเงินมันไมคอยพรอม จะทําสักทีก็ตองใหมันพอสมควร นี่ไมนาคิดเรื่องอยางนั้น...
ถาคนไมพรอมนี่นาจะเก็บเอาไว แตถาเงินไมพรอมนี่ไมนา ไมจําเปนอะไร มีเงินเสียคาเผาก็
พอแลว ความจริงไมอยากลําบากอะไร เผาใหเสร็จ ๆ ใหหมดธุระไปตามหนาที่ที่จะตองทํา หรือฝงให
หมดหนาที่ไปตามเรื่องตามราว ไมตองมีอะไรมากเกินไป ใหมันสั้น ๆ กะทัดรัด จะไดเกิดประโยชนมาก

กตัญูกตเวที คือ การทําตามหนาที่
คนที่ตายไปแลวเขาก็หมดจากภาระหนาที่ของเขาไป มันเหลืออยูแตภาระของเราที่มีชีวิตอยูใน
โลกนี้ ที่จะตองทําในฐานะเปนบุตร เปนธิดา
ผูมีความกตัญูกตเวทีตอพอแมผูบังเกิดเกลา เมื่อคุณพอตายไป ลูกทุกคนก็ตองทําตามหนาที่
ตามประเพณีที่เคยกระทํากันมาแตโบราณ แตประเพณีบางอยางถามันยืดยาดเกินไป เราตัดได เพราะ
ประเพณีนั้นมนุษยเปนผูตั้งขึ้น เหมาะแกคนสมัยหนึ่ง มาอีกสมัยหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงก็ได ไมเสียหาย
อะไร แตเปลี่ยนแปลงเพื่อใหดีขึ้น ใหไดประโยชนคุมคากับการที่ปฏิบัติมานั้นเปลี่ยนแปลงได แตถา
เปลี่ยนแลวมันไมดีขึ้น ก็ไมควรจะเปลี่ยนแปลง อันนี้เปนเรื่องแกไขได สําหรับในเรื่องอยางนี้

พอคือผูน าํ ของครอบครัว
ทีนี้เราทั้งหลายที่เปนบุตรธิดาของผูที่ไดถึงแกกรรมไปนี้ เราควรจะคิดอะไร? ควรจะทําอะไร?
คือเราทุกคนจะตองคิดวาเวลานี้คุณพอไมมี ทานถึงแกกรรมไปแลว แตยังมีอยูอีกคนหนึ่งคือคุณแม จะ
อยูกับเรา อยูกันกับเราอีกนานเทาใดก็ไมรู ถึงเวลาทานก็ตองไปเหมือนกัน ไมมีกําหนดกฎเกณฑอะไร
แตวาเมื่อทานยังมีชีวิตอยู..เราก็ควรดีใจวาทานยังไมจากเราไป แลวเราควรจะอยูกันอยางไร?
คื อเรื่องในครอบครั ว ก็ มี พ อ มี แม มี ลูก หญิง ลูก ชาย ประกอบกัน ขึ้ นเปน ครอบครัว ตามธรรมดา
ครอบครัวนั้นก็มีพอบานเปนผูนํา เรียกวาเปนผูใหญในครอบครัว เปนผูนําในครอบครัว ทุกชาติ ทุก
ภาษา ถือเหมือนกันวาพอบานนี้เปนผูนําในครอบครัว แมบานนี่เปนผูชวยเหลือพอบาน แลวลูกทุกคนก็
เรียกวาเปนผูตามพอตามแม อยูกับพอแม พอมีหนาที่ดูแลครอบครัวใหอยูเย็นเปนสุข ทํามาหากิน หา
เงิ น หาทอง สร า งเนื้ อ สร า งตั ว ให เ ป น หลั ก เป น ฐาน เพื่ อ ความมั่ น คงของครอบครั ว เพื่ อ ความ
เจริญกาวหนาของบุตรธิดา
พอ พระในบาน....๔

แมคอื ผูช ว ยเหลือพอบานในการทํางาน
แมก็มีหนาที่เหมือนกัน คือ ชวยเหลือพอบานใหทํางานสะดวกสบาย มีอะไรพอชวยไดก็เขาไป
ชวย ชวยกันจัด ชวยกันทําเพื่อใหกิจการที่จะทํานั้นสําเร็จดวยดี ไมขัดคอ ไมเถียงทะเลาะกันในเรื่อง
อะไร ๆ ตาง ๆ อยูกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อันเหมือนน้ํากับน้ํานมที่มันเขากันได แตน้ํากับน้ํามันนี่เขา
กันไมได น้ํามันอยูขางบน แตน้ําอยูขางลาง..ไมเขากัน แตน้ํากับน้ํานมนั้นเมื่อผสมกันแลว ก็อยูกันได
ดวยความเรียบรอย ไมแยกออกจากกัน

หนาทีข่ องพอและแม
พอแมหรือสามีภรรยาในครอบครัวหนึ่ง ๆ ก็ตองอยูกันในรูปเชนนั้น ถาอยูกันดังรูปที่กลาวก็จะ
มีแตความสุข มีแตความสงบ แลวก็มีลูกมา ตั้งหนาตั้งตาเลี้ยงลูก
การเลี้ยงลูกของพอแมนั้น ก็มีหนาที่วา หามไมใหกระทําความชั่ว แนะนําลูกใหกระทําความดี
ใหศึกษาวิชาการตาง ๆ เพื่อเปนทุนสําหรับเอาไปใชเปนเครื่องมือทํามาหากิน เมื่อเติบโตขึ้นเปนผูใหญ
จบการศึกษาแลวก็หางานการใหทํา เพื่อจะไดสรางตัวตอไป
มีงานทําเปนหลักฐานแลวหาคูครองที่สมควรให คือคูครองที่มีความรูความสามารถ มีอะไร
ดี ๆ งาม ๆ มาอยูดวยกัน นี่เรียกวาหาคูครองที่สมควรให มีเงินมีทองก็มอบใหเขาบาง เพื่อเอาไปตั้ง
เนื้อตั้งตัว สรางตนใหเปนหลักเปนฐานตอไป เมื่อไดเปนเหยาเปนเรือนเปนหลักเปนฐานแลว พอแมก็
สบายใจ นั่งดูดวยความอิ่มใจวาลูกฉันตั้งตัวได
แตถาเกิดขัดของ มีอะไรผิดปกติก็ทนไมไดอีก ตองเขาไปชวยเหลือเจือจุนตามฐานะ เพราะใจ
ของพอแมนั้นมีแตความเมตตาปรานี มีแตความหวังดีตอลูกอยูตลอดเวลา ไมมีพอแมคนใดที่จะหวัง
รายตอลูก ไมมีพอแมคูใดที่จะทําใหลูกตกต่ํา แตตองการใหลูกมีความเจริญกาวหนา

พอแมดวุ า ก็ดว ยความปรารถนาดี
เราผูเปนบุตร เปนธิดา บางทีถูกพอดุแมวา บางทีก็ไปบนทานวาทานไมรักเรา..รักคนนั้น รักคน
นี้ อันนี้เขาเรียกวาพูดดวยความไมประสีประสา ไมรูอะไร ความจริงที่พอแมดุวาเรานั้น ดุวาก็ดวยความ
ปรารถนาดี ตองการใหเราดีนะไมใชเรื่องอะไร เมื่อเห็นวาไมดี ก็ตองดุตองวา บางทีก็ตองลงไมลงมือกัน
บาง เพื่อใหเกิดความสํานึกรูสึกตัว จะไดเขาหาทางดีทางชอบตอไป
พอ พระในบาน....๕

บุตรธิดาก็ตองนึกวา พอแมทํากับเรานั้นดวยความรัก ไมใชทําไปดวยความเกลียด แตวาบางที
มันก็เกิดโทโสโมโหขึ้นมาบาง จึงลงมือแรง ๆ ไปหนอย พนจากนั้นแลวก็เรียบรอยกันตอไป ไมมีความ
พยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นในใจ นั่นเปนเรื่องของพอแมที่ทานทํากับเราอยางนั้น

การตอบแทนพระคุณของพอ
ครั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นแลว เราก็ตองทําการตอบแทนพอแม การตอบแทนนั้นจะทําอยางไร?...
ทานเลี้ยงเรามา...เราก็ตองเลี้ยงทานตอบ ชวยทํากิจการงานใหทานเบาใจ งานอะไรที่ทานจะ
ทํา จะจัด จะสราง เราพอจะเขาไปรับภาระชวยจัดชวยทําได เราก็ชวยจัดชวยทําการงานนั้น ๆ ใหทาน
เบาใจ ใหทานดีใจวาลูกเรามันรูจักหนาที่ ไม เดินดูดาย ไมเมินเฉย ชวยเหลือในกิจการนั้น ๆ ตาม
ความสามารถที่จะชวยได พอแมก็สบายใจ เมื่อเวลาทานเจ็บไขไดปวย เราก็ตองเอาใจใสดูแลรักษาปอน
น้ํา ปอนขาว ซักผาที่เปรอะเปอน ปูที่หลับปดที่นอนใหเรียบรอย ปดยุงใหทาน อะไรที่ควรจัดก็จัด อะไร
ที่ควรทําก็ทํา เพื่อใหทานหายเจ็บหายไขจะไดสบายตอไป นี่เรียกวาเปนหนาที่ที่ลูกจะตองกระทําตอพอ
แม เมื่อทานเจ็บไขไดปวยชราลงไป...เราก็ตองเลี้ยงดูทานใหดี เลี้ยงกายใหสบาย คือ ใหมีที่กินที่นอน
สบาย ที่ถายที่อาบน้ําสบาย อยางนี้เรียกวาเราเลี้ยงทาน
ครั้นเมื่อทานตายไปแลว เราก็ทําบุญทํากุศลอุทิศไปใหทาน และดํารงวงศตระกูลของทานไว
ไมใหเสื่อมสูญ นี่เปนหนาที่ของลูกที่จะพึงกระทําตอพอแม

พระทีอ่ ยูใ นบาน
ทีนี้ถาวาพอเราไมอยูแลว เวลานี้ทานตายไปแลว เราก็ทําบุญอุทิศไปใหทาน...แมยังอยู ก็
เหมือนกับวาในครอบครัวนั้นมีพระสององค พระสององคนั้นก็คือ พระพอ พระแม พอแมนี่เปนพระของ
เรา เป น พระที่ นั่ ง อยู ใ นบ า น เป น พระที่ อ ยู ใ กล เ ราตลอดเวลา เราต อ งเอาใจใส ดู แ ลรั ก ษาให ท า น
สะดวกสบาย เรียกวา ทานเปนพระ ทานเปนเทวดา เราก็ตองเคารพ ตองบูชา อยาไปเที่ยวไหวเทวดา

อื่นใหมันยุง ถาไหวเทวดาตามศาลพระภูมิ เทวดาตามตนไม เทวดาที่นั่นที่นี่ นั่นไหวดวยความโง...ไมได
เรื่องอะไร เทวาดาที่นั่งอยูในบานตาดํา ๆ มีเนื้อ มีหนัง มีหู มีตา พูดกันรูเรื่องนั้น...เราควรไหว
ไอเรามันชอบไปไหวเทวดาที่ไมเคยเห็นหนา ไหวสงเดชไปอยางนั้น เขาเรียกวา เปนการไหวของ
คนโง คนเขลา สวนคนฉลาดนั้นเขาถือวา พอแมนั่นแหละคือเทวดาของเรา พระพุทธเจาทานสอนอยาง
นั้น สอนวาพอแมนี่เปนเทวดาในครอบครัว เปนเทวดาที่เราควรเคารพบูชา ควรสักการะ ควรเขาไป
กราบไปไหว เพราะเทวดานี่อยูในบาน
พอ พระในบาน....๖

พระพรหมก็เหมือนกัน พวกกรุงเทพฯ โนนไปไหวพระพรหมกันหนาโรงแรมเอราวัณ ตอนเย็น
นี่นะ..ควันโขมง พวกนี้มันหูหนวก ตาบอดทั้งนั้น จึงไปไหวพระพรหมอยางนั้น คือมันไปดวยความโง..
ไมใชเรื่องอะไร พระพรหมนั่งอยูในบานไมไหว พอแมนะคือพรหมของเรา ทานเกิดเรามา ทานเลี้ยงเรา

มา ใหการศึกษาแกเรา ทําอะไรแกเราทุกอยาง ทานเปนพระพรหม

พอแมคอื พระพรหมของลูก
ศาสนาพราหมณเขาถือวาพระพรหมสรางโลก พระพุทธเจาวาพอแมนั่นแหละคือพระพรหม
ของเรา ปูตายายายคือพระพรหมของเรา เปนพรหมที่เราควรกราบไหว ควรบูชา ควรสักการะ อยาไป
เที่ยวไหวพระพรหมที่ไหนซึ่งเราไมรูจักหนาคาตา แลวไมรูวาเปนอะไรอยูที่ไหน ถาไมรูไหวสงเดชไป
อยางนั้น มันก็ไมเต็มบาท..เที่ยวไหวอยางนั้น
ทีนี้เรามาไหวพอไหวแม เรียกวาเปนการไหวถูกตอง ปฏิบัติตอพอแม เอาเครื่องสักการะไปบูชา
พอแม เอาอาหารไปใหพอแม เอาเสื้อผาไปใหพอแม ประพฤติปฏิบัติใหพอแมสบายใจ สบายใจวาลูก
เราดี ลูกเราเจริญ ลูกเรากาวหนา อยางนี้เขาเรียกวา ทําถูกแบบตามหลักพุทธศาสนา แตที่ทํากันอยู
โดยมากนั้น ไมคอยตรงกับหลักพระพุทธเจา ทํานอกลูนอกทาง แตไมมีใครเตือน ใครบอก

พอแมคอื ผูท เี่ ราควรเคารพกราบไหว
ทีนี้เรามาวัดนี้...เรามาฉลาดกันเสียที ใหรูวาของดีของถูกแทจริงมันอยูที่ไหน? คือใคร? ก็พอ
แมของเรานั่นแหละเปนอะไรทุกอยางใหเรา เปนพระของเรา เปนเทวดาของเรา เปนพระพรหมของเรา
เปนครูคนแรกของเรา เปนผูที่เราควรเคารพกราบไหวบูชาสักการะทุกค่ําเชาเขานอน

พอพระ แมพระ
ทีนี้ในครอบครัวนี้เรียกวา...พอพระไมมีแลวในเวลานี้ ตายไปแลว...พอพระ ยังเหลืออยูแตแม
พระ เมื่อยังเหลืออยูแตแมพระเราก็ตองเอาใจใสมากเปนพิเศษ ใหถือวาคุณแมนี่เปนพระของเรา เปน
เทวดาที่เราควรกราบไหวควรบูชา เปนพระพรหมประจําบานประจําเรือน ที่เราตองกราบไหว ตอง
เคารพสักการะ เราก็ทําการกราบไหวทาน เอาใจใสดูแลทาน ประพฤติทุกสิ่งทุกอยางใหทานสบายใจ

พอ พระในบาน....๗

อะไรที่คุณแมไมชอบ...เราอยาทํา ถาทานมองดวยสายตาที่ไมชอบ เราตองรู มองตาเขียว ๆ ก็
ตองรูแลววา ไอนี่ไมชอบ เราอยาดันอยาขืนไป อยาถือวาอยากจะทําก็ทํา...แมไมเกี่ยว อยางนั้นมัน
ไมได มันกระทบกระเทือนน้ําใจคุณแม ทําใหทานไมสบายใจ

อยาทําลายน้าํ ใจทาน
สมมติวา มีลูกหญิงลูกชายที่ทําใหพอแมรอนอกรอนใจ..นี่บาปหนักหนา เรียกวาเปนการฆาพอ
ฆาแมใหตายชา ๆ ตายแบบผอนสงใหเดือดรอนใจ ใหรําคาญใจอยูตลอดเวลา การทําอยางนั้นมันไมดี
เราอยาไปฆา..อยาไปทําลายน้ําใจทาน แตวาควรทําใหทานสบายใจ

อะไรที่ทานชอบ อะไรที่ทานพอใจ แลวมันดีดวย เปนประโยชนดวย...เราก็ทําสิ่งนั้น อยาไปขัด
ใจทาน ประพฤติตนใหเรียบรอย
เชน ยังอยูในวัยเรียน ก็ตองขยันในการศึกษาเลาเรียน หาวิชาความรู ตองเตือนตัวเองวา เรานี่
มันไมมีพอ..เรามีแตแม เราตองเรียนหนังสือใหดี จะไดมีวิชาความรู จะไดเปนที่พึ่งของตัวในกาลตอไป
ขางหนา สวนผูที่จบการศึกษาแลว ไปทําการทํางานแลว ก็ตองตั้งใจทํางานใหดี ไปทํางานตามหนาที่ ทํา
ใหดี...อยาใหเสียชื่อในการทํางาน เลิกงานแลวตองรีบกลับบาน อยาเที่ยวเถลไถล
อยาไปรักเพื่อนมากกวาแม อยาไปรักสิ่งเหลวไหล เชน ชอบไปดื่มของมึนเมา ไปบอนมา ไป
บอนไก ไปบอนวัว บอนไพ ไปสนุกสนานไมเขาเรื่อง อยางนี้ก็เรียกวาไมรักแม ไมมาหาแมใหทานสบาย
ใจ เราตองรีบกลับบานใหทานอุนใจวา เออ!...กลับมาแลว แมนะเปนหวงลูก ลูกไปไหนนี่พอถึงเวลา
กลับ..ถาไมกลับ ก็เปนหวง ไมสบายใจ นั่งดูตนทางวาลูกมาหรือยัง ค่ํามืดแลวยังไมมาก็นั่งเปนทุกข
แลว จะมีอะไรเกิดขึ้น หมูนี้รถชนคนบอย เดี๋ยวรถสิบลอมันจะบดเอาแลวกระมัง หรือจะมีเรื่องอะไรเกิด
อะไรขึ้นที่ไหน ลูกจึงยังไมกลับมา นี่สรางความทุกขทั้งนั้น สรางความเดือดรอนใหแกแมทั้งนั้น เราตอง
รีบกลับบานใหทันเวลา อยาเถลไถลไป ใครจะชวนไปไหนก็บอกวา ขอทีเถอะ...คุณแมอยูคนเดียว ตอง
รีบกลับ อยางนี้เขาเรียกวา...รักแม

คนรักแมอยางนี้มันเจริญ มันปดอบาย ปดทางเสื่อม เพราะเรารักแม...เราไปกินเหลาไมได
เราไปเที่ยวกลางคืนไมได เราไปเลนการพนันไมได เราประพฤติสิ่งเหลวไหลไมได เรารักแม คิดถึงแม
อยูตลอดเวลา จะประพฤติสิ่งเสียหายอันใดอันหนึ่งก็คิดถึงแม เอาแมเปนหลักในใจไวมันก็ไมตกอบาย
ไมเปนคนชั่วคนราย อันนี้เราจะตองนึกถึงแม นึกถึงแมของเรา..แลวเราก็รีบกลับบานมาใหแมเห็นหนา
แลวก็ทําอะไรที่บานไปตามเรื่อง อยางนี้เรียกวาคนรักแม ชวยเหลือแมใหสบายใจ ทําอะไรใหแมสบาย
ใจ นั่นแหละเหมือนกับสรางวิมานไวใหแมอยู แตถาเราทําใหแมเดือดรอนใจ ก็เหมือนกับเราสรางบอ
นรกไวในอกพอแม อันนี้สําคัญ ...ใหจําไวเปนหลักปฏิบัติสําหรับลูก ๆ ทุกคนที่ตองอยูกับคุณแมตอไป
พอ พระในบาน....๘

ความสามัคคีในครอบครัว
แลวก็ทุกคนจะตองรักใครกัน เอ็นดูกัน คนใดเปนพี่ ก็ถือวาเปนผูใหญ ตองดูแลนอง ๆ ตองคอย
ตักคอยเตือน คอยบอกกลาว นองก็ตองเชื่อฟงพี่ พี่สอนนองตองฟง อยาไปดื้อถือดีวาจะขนาดไหน จะ
มาสอนขา จะมาสอนฉัน สอนหนู อยางนั้นมันก็ตั้งขอไมดีขึ้นแลว ทําใหเกิดปญหา...เราตองรับฟง
คนที่มาเตือนเรานะเขารักเราจึงเตือน ถาไมรักไมชอบ หัวหกกนขวิดก็ชางหัว เกิดอะไรขึ้นก็ไม
วาเพราะเขาไมรัก แตถาเรารักพี่รักนอง ก็ตองเตือนนอง นองรักพี่ก็ตองเตือนพี่เหมือนกัน ไมใชวาไม
เตือน พี่ก็เผลอไดเหมือนกัน...เผลอได ประมาทได นองเห็นวาพี่เผลอไป ประมาทไป ก็ตองพูดกัน พูด
กันดี ๆ เวลาพูดนี่ พูดกันเวลากินขาวอิ่มหนําสําราญแลวคอยคุยกัน เวลาหิวอยาไปพูดกัน เวลาแดด
รอนเปรี้ยง ๆ อยาไปพูดกัน กลับมาเหนื่อย ๆ อยาไปวากัน มันยั่วโมโหโทโสใหเกิดอารมณได ใหกินขาว
กินน้ําใหเยือกเย็นสงบใจ นั่งคุยกัน แลวเราปรารภขึ้นวา นองทําอยางนั้นไมดีนะ ทําอยางนั้นมันจะ
เสียหาย จะนําความเสื่อมมาสูครอบครัว

อยูก นั ดวยความรัก
ทีนี้ถานองเห็นพี่ไมดี คนเดียวไมดี..ตองหลายเสียงหนอย นองหลายคน สมมติวาพี่ทําไมดี ทํา
เสีย นองหลายคนตองประชุมเขาพรอมกัน ลอมหนาลอมหลัง ชวยกันเสก..เสกพี่ชาย เสกพี่สาวใหดีให
งามขึ้น อยางนี้เรียกวาเราเตือนกันดวยความรัก คนอยูดวยกันมันตองเตือนกัน ตองบอกกัน แมดวย...
แมก็ตองเตือน พี่ ๆ นอง ๆ ก็ตองเตือน
คนเราเปนพี่นอง ถารักกัน สามัคคีกัน แลวมันเกิดเกียรติทําใหคนเกรงใจ ใหคนนับถือ เขา
เกรงใจวา ไอครอบครัวนี้มันรักกัน แหยมไมได มันรักกันดี เขาก็เกรงใจ หรือวาเราจะไปหาไปทําอะไร
กับใครที่ไหน ทําการทํางานกับใคร ก็ทําใหเขายอมรับ เพราะเขาถือวาคนนั้นมีคุณธรรม มีธรรมะที่เปน
พื้นฐานอยูในครอบครัว คือรักกัน สามัคคีกันในครอบครัว นี่มันเปนพื้นฐานที่จะชวยใหคนอื่นนิยมในเรา
ถาวาคนไหนครอบครัวเดียวกัน พี่กับนองแตกกัน ไมสามัคคีกัน ใครไหนจะมานิยมใหพวกเรา
เขาก็พูดกันวา...ไมได ครอบครัวนั้นพี่กับนองมันยังไมถูกกัน มันทะเลาะกันทุกวัน แลวมันจะหมดเกียรติ
ใครจะนับถือ ใครจะบูชา ใครจะรวมแรงรวมใจกันกับเราได เราจะไปหาใครเขาก็ไมใหเกียรติ เพราะวา
เราพี่นองกันยังไมรักกัน หรือวาเราไมนับถือคุณแม พูดจาหยาบคายอะไรกับคุณแมตาง ๆ นานา ใคร
เขาเห็นเขาก็วา กับแมมันยังไมนับถือเลย ไอเราเปนคนอื่นแท ๆ มันจะนับถืออะไร แลวมันจะมีราคาที่
ตรงไหน ถึงรูปรางจะดีสักเทาไรมันก็ไมมีคา มีความรูสักเทาใดมันก็ไมมีคา เพราะวาเราขาดคุณธรรม
หรือวาไมเคารพผูใหญในสกุล
พอ พระในบาน....๙

การเคารพหัวหนาครอบครัว
พระพุทธเจาทานสอนวา ทุกครอบครัวตองเคารพผูใหญ ในครอบครัวเรามีคุณปู คุณตา คุณยา
คุณยาย ตองเคารพ เราเคารพคุณพอ คุณแมอยู คุณพอไมอยู คุณแมอยู เราเคารพคุณแม แมตายไป
อีกคน ใครเปนใหญกวาในครอบครัว พี่ตองอุปโลกนขึ้นอีกคนหนึ่งวา คนนี้เปนหัวหนา พวกเราจะตอง
เชื่อฟง ตองเคารพ เราจะตองทําตาม
คนไหนถูกเขาใหเกียรติเปนหัวหนาก็ตองนึกวา เออ! เรานี้มันไมใชคนธรรมดาแลว เขาเลือกให
เปนหัวหนา ตองประพฤติตนใหสมแกความเปนหัวหนา ตองเปนผูปกปองคุมครองนอง ๆ ดุจดังแมไก
กับลูกไก เคยเห็นไกมันเลี้ยงลูกหลายตัว พอเหยี่ยวบินมา มันรองกุก ๆ ๆ ๆ ๆ อาปกขึ้น ลูกซอนไตปก
หมด เหยี่ยวเฉี่ยวไมได แตวาลูกไกตัวไหนเกวิ่งออกไปนอกปกแม เหยี่ยวก็เฉี่ยวเอาไปกินเทานั้น

วาจาพอแมเปนวาจาทีศ่ ักดิ์สทิ ธิ์
คนเราก็เหมือนกัน คนไหนอยูเปนกลุมเปนกอนในครอบครัว ความชั่วมันทํารายไมได แตถาเรา
เกิดแตกแยกกันในครอบครัว เราก็ถูกทําราย เขาทําลายทีละคน ๆ ก็หมดกันเทานั้นเอง มีสักสิบคนมัน
ก็หมดไมมีเหลือ เพราะเราไมพรอมกัน แตถาเราพรอมกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดกําลัง เกิดความ
เขมแข็ง เกิดความเคารพจากคนอื่น ไอนี่สําคัญ...ใหจําไวเปนหลักประจําจิตใจวาเราทุกคนตองเคารพ
แม บูชาแม ถือวาแมนี้เปนผูนําในครอบครัวของเรา คําสั่งคําเตือนของคุณแมเปนวาจาสิทธิ์ วาจาคุณ
แมเปนวาจาศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะตองเชื่อฟง ตองปฏิบัติ เรียกวาละเมิดไมได ถาละเมิดแลวอันตรายจะ
เกิดความเสียหาย อันนี้สําคัญขอใหจําไว
คนสมัยใหมนี้ บางทีก็เขวกันอยูเหมือนกัน ไมคอยจะรักพอรักแม เอาแตใจตัวเปนใหญ ทํา
อะไรก็ตามใจ ไมเชื่อไมฟง ไมเคารพ บางทีก็ดูหมิ่นแคลน หาวาคุณพอคุณแมนี่ไมไดเขาโรงเรียนบาง
ไมไดอะไรตออะไรบาง คนหัวเกาไมทันสมัยไปกันใหญแลว...ไมได..เราอยาไปมองอยางนั้น ถาทานไม
เกงทานเกิดเรามาไมได ถาทานไมเกงทานเลี้ยงเราใหเติบโตไมได นับวาทานเกง ถาไมเกงทานจะเลี้ยงดู
เรามาไดอยางไร เราตองเคารพนับถือทาน...
อยาเอาอยางเหมือนกับผูหญิงคนหนึ่งเลาใหฟงวา ไดไปเมืองนอก...เรียนนอก ก็ไมไดสูงอะไร
แคปริญญาโทเทานั้นเอง กลับมาบาน ทีนี้พอมาถึงบานละก็รูสึกวา กูนี่มันเหลือเกินแลว พองใหญ ไมมี
ใครสูแลว ทีนี้ก็เรียกแม แม เปดหนาตางใหหนูหนอย...แมก็เปดหนาตางให แม! เอาน้ํามาใหหนูดื่ม
หนอย...เอาน้ํามาให เดี๋ยวแม! ยุงกัดแขงหนู มาปดยุงใหหนอย...ใชแมเรื่อย จะเอาอะไรก็แมเรื่อย ๆ
เลย จนแมนี้รําคาญ
พอ พระในบาน....๑๐

วันหนึ่งเหลือทนแลว แมเลยพูดวา “ลูก...ตั้งแตไปเมืองนอกกลับมานี่ไมเหมือนเกา” ลูกสาวก็
ถามวา “มันไมเหมือนตรงไหนจะแม” “เดี๋ยวนี้หนูนะใชแมเหมือนกับคนใช” แมวาอยางนั้น ลูกสาวชี้หนา
แมวา “แมนี่ไมไดเรื่อง ไมกตัญูรูคุณคนเสียบางเลย” ตูหาวาแมไมมีความกตัญูไมรูบุญคุณคน “แม
นี้ไดหนาไดตาก็เพราะหนูหนา...หนูไปเรียนไดปริญญาโทมา แมพลอยไดหนาไดตา เพราะฉะนั้นแมตอง
เอาใจใสปฏิบัติหนูใหดีหนอย”
มันใชไดหรือไอลูกสาวคนนี้...ใชไมได มันไปเอาที่ปลาย ที่โคนไมพูดถึง ตนตอมันไมพูด...ไม
พูดวาใครใหเกิดมา ใครใหการศึกษา ใครสงใหไปเรียนเมืองนอก...มันไมพูด มันพูดแตเพียงวา กูได
ปริญญาโท แมตองเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะแมพลอยไดหนาไดตา คนอยางนี้อยาเอาไปเปนลูกสะใภ
เพราะถาเอามาเปนลูกสะใภแลวหลานมันจะเสีย ไมใชเรื่องอะไร...มันใชไมได มันผิดวัฒนธรรมของ
เอเชียดวย คนเอเชียเรานี้เคารพพอแม บูชาพอแม เขาสอนกันมาอยางนั้น ชาวอินเดียนี้เขาสอนกันมา
ตั้งแตโบราณ ใหรักแม รักพอ และเคารพพอแม

เรือ่ งของความกตัญู
เราลองอานเรื่องชาดกตาง ๆ มีมากมายหลายเรื่องที่เปนตัวอยางวาลูกปฏิบัติดีตอพอแม เชน
สุวรรณสามชาดก สุวรรณสามนี่พอแมตาบอดทั้งสองขาง เอาไปเลี้ยงในปา ทําอาศรมศาลาใหอยู ให
แมอยูหองหนึ่ง ใหพออยูหองหนึ่ง เอาเชือกขึงไว...นี่ไปหองน้ํา นี่ไปโรงครัว เชือกเสนนี้ไปสนามเดินเลน
แลวสุวรรณสามก็เขาปาทุกวันหาผลไมมาใหพอใหแม มาถึงก็เอามาใหคุณพอคุณแมกิน ตักน้ําใหอาบ
ปูที่หลับที่นอนให คอยดูแลรักษาอยางดีตลอดเวลา เปนตัวอยางคนรักพอรักแม พระสุวรรณสามทาน
ทําอยางนั้น
แมสัตวเดรัจฉานในเรื่องชาดก เขาก็แตงตัวใหรักแม เชน ชางนี่พระราชาจับเอาไปยืนไวที่โรง
ชาง ไมกินหญากินน้ําเลย เพราะความคิดถึงแม แมแกชราตาบอด...ไปไหนไมได มายืนอยูอยางนี้ คุณ
แมก็ลําบาก ทานคงจะเดือดรอนแลวปานนี้ พระราชาเลยปลอยชางตัวนั้นใหไปอยูกับแมในถ้ําตอไป
ชางก็กลับไปอยูในถ้ํากับแม นี่เรื่องอยางนี้เรื่องเกาเขาเขียนไว เพื่ออบรมจิตใจคนใหรักเคารพแม ใหเอา
ใจใสตอพอแม ไมละทิ้งแม นี่เรื่องอินเดีย
เรื่องจีนก็เหมือนกัน มีหลายเรื่อง เชนวา เรื่องหนึ่งนี่แมปวยแลวก็ยุงชุม เขาก็นั่งปดใหแมอยู
ตลอดเวลา ปดไปปดมาก็นึกวา ถาเราหลับไปยุงคงจะกัดแมเรา ทําอยางไรไมใหยุงกัดแม?...ก็เลยถอด
เสื้อออกถอดกางเกงออกคลุมแม แลวก็นอนคว่ําลงขางแม นอนหลับคว่ํายุงมันจะไดกินเลือดกินเนื้อ
ของเขา ไมตองมากินแม เพราะวารักแม นอนใหยุงกินแทนแม...เพราะความรักตอแม
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อีกเรื่องหนึ่ง แมปวยเหมือนกัน อยากกินแกงหนอไม ฤดูนั้นมันเปนฤดูรอน หนอไมมันไมขึ้น
ดอก แตพอรูวาแมอยากจะกินแกงหนอไม เขาไมดุแน ถาเปนคนบางคนก็วา เออ! แมนี่ อยากไมรูเรื่อง
หน า นี้ จ ะเอาหน อ ไผ ที่ ไ หนมากิ น ได อยากไม เ ป น เวล่ํ า เวลา คนบางคนก็ ดา เอาเลย แต ค นนั้ น ไม ดุ
เพราะวาแมอยากกินแกงหนอไม ไปเลย...เขาปาไปเที่ยวเดินตามกอไผ แลวไมเดินเปลา ตะโกนไปดวย
วา ไผเอย!...แมฉันปวย อยากจะกินแกงหนอไผ งอกขึ้นมาสักหนอสองหนอเถอะ ฉันจะเอาไปใหแมกิน
เขาวิ่งทุกเชาจนหนอไผทนไมไดตองงอกออกมา เรียกวา ความกตัญูกตเวที พอหนอไผงอกขึ้นมาก็เลย
แซะเอาไปตมใหคุณแมกิน คุณแมพอไดกินแกงหนอไมหายไขเลย เปนอยางนั้นแหละ

การดูแลพอแม
คนเรานี้ถาปวย อยากไดกินอะไร รางกายมันตองการแลว เราปวยนี้กินอะไรไมได พออยาก
แลวนี่แปลวารางกายตองการ คนเราปวยอยากจะกินของหวาน นี่..รางกายตองการน้ําตาล อยากจะกิน
เปรี้ยวนี้...รางกายตองการธาตุเปรี้ยว อยากจะกินยอดขี้เหล็ก หรืออะไรขม ๆ นะ อยากจะกินแกง
ขี้เหล็กสักถวย...รางกายตองการ ไปเถอะเอามาตมใหกินเลย ใหคุณแมทาน แลวก็หายไข เด็กคนนั้นก็
เหมือนกัน พอรูวาแมอยากกินแกงหนอไม เที่ยวหาจนเอาแกงใหแมกินได แมก็เลยหายไข นี่ก็เรียกวา
คนรักแม

ความรักแมของลูกกตัญู
อีกเรื่องหนึ่งหนักกวานี้อีก คือแมนี่กลัวฟารอง เมื่อมีชีวิตอยูพอฟารองเขาก็วิ่งไปอยูขางแม ให
อุนใจวาลูกอยูดวย เปนอยางนั้น เวลาฤดูฝนนี่เขาไมไปหางแม เขาอยูใกลแม พอฟาเปรี้ยงก็วิ่งเขาไปหา
แม ใหแมอุนใจวาลูกอยูใกล คราวนี้ตอมาแมตายไปแลว เอาไปฝงไวที่ปาชา หนาฝนเขาไปตั้งกระตอบ
อยูขางหลุมศพแม พอฟาแลบเปรี้ยง เขาก็วิ่งไปที่หลุมศพแม พูดวา แม ๆ ..หนูอยูที่นี่ นี่ก็เพราะความ
รักแม แมตายแลวก็ยังอุตสาหเฝาในเวลาฟารองฟาผา...เขาไมทิ้งแม คนเรามีความรักสุดซึ้ง เรียกวา
รักนักหนา คนเราถารักแลวทําอะไรไดทั้งนั้นแหละ นี่คนรักแม เอาใจใสตอแม
หรือวาเราเคยอานหนังสือสามกก ตอนที่ขงเบงไปเมืองกังตั๋ง จะไปเจรจาความเมือง แตไมใชไป
เจรจาเรื่องอะไร...ชวนมารบดวย ชวนใหซูกวนมารวมรบกับเลาปดวย ชวนกันมาตีโจโฉ ขงเบงไปนี่ก็มี
ขุนนางฝายพลเรือน มีโลซกเปนตน ขึ้นมาเจรจาความเมืองกัน สูขงเบงไมได...๒ เพลงตกมาตายทุกราย
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ทีนี้ มีคนหนึ่ง ลุ ก ขึ้ นมาถึ ง ขงเบง ก็พูดวา ทา นนี้ห รือคือลก เจก เมื่ อ เป นเด็ก เคยลัก สมไปให
มารดา เรียกวาพูดอยางนั้น กลัวลกเจกจะเสียหนา แตลกเจกไมหนาเสียเลย เพราะเขาไมไดลักสมไปให
มารดา เขาทําอยางไร? คือ..ลกเจกเปนลูกของแมที่ยากจนลําบาก อยูในบริเวณนั้น เขาไปทํางานเก็บนี่
เก็บนั่นไปขาย หาฟนไปขาย ทําทุกอยางไดนิด ๆ หนอย ๆ ก็เอามาใหแม ซื้อขาวสาร ซื้อขนมมาใหแม
ทุกวัน...เขาเลี้ยงแม
วันหนึ่ง เศรษฐีในบริเวณนั้นทําบุญอายุครบ ๖ รอบ ทีนี้ก็ปาวรองเด็กทั้งหลายในบริเวณนั้นให
มากินเลี้ยง ธรรมเนียมจีนเขาเวลาจะกินเลี้ยง เขาใหกินเม็ดแตงโมมั่ง ถั่วมั่ง ขนม สมมั่ง วันนั้นเขาเลี้ยง
สม ลกเจกไปถึงก็หยิบสมมาผลหนึ่ง พอเปดออกกินเขาไปกลีบหนึ่ง...มันอรอย สมนั้นหวานอรอย พอ
กินเขาไปกลีบหนึ่ง กินไมลงแลว นึกถึงแม นึกวา โอ!..คุณแมของเราชอบสมอยางนี้มาก ทําอยางไร
หนอจะไดเอาสมนี้ไปใหแมบาง เกิดปญญาทันกับความคิด เขาหยิบสม ๒ ผลใสมือเสื้อ...เสื้อโบราณ ดู
หนังกําลังภายในเรื่องหงสหยกอะไรนะเสื้อใหญทั้งนั้น เขาก็หยิบใสมือเสื้อขางละผล แลวก็เดินทําทา
พนมมือเพราะกลัวสมจะหลน ไมใชเรื่องอะไร เวลาเขาไปไหนก็ทําทานั้นไป...กลัวสมจะหลน พอถึงเวลา
กินอาหาร เขาก็ประคับประคองไวไมใหสมรวมไปเปนอันขาด
พอกินอาหารเสร็จ เศรษฐีเขาจะแจกของ เรียกมาเพื่อแจกของเด็ก ทีนี้เวลาไปรับของมันตอง
กราบ ธรรมเนียมจีนเขากราบหัวโขกพื้น เอามือเทาลงไปโขกพื้นโปก กราบ ๓ โปก เลยสมก็กลิ้งออกมา
พอหลุดมือ...สมก็กลิ้งออกมา เศรษฐีเห็นรูแลววาออกมาทางไหน แตเศรษฐีแกแกลงถามวา สมนั้นมา
จากไหน? ลกเจกเปนเด็กซื่อพูดตรงไปตรงมาไมออมคอม ตอบวาสมนี้ออกมาจากมือเสื้อของกระผม
เอง ทําไมมันจึงไปอยูในมือเสื้อ? เขาก็เลาใหฟง บอกวาสมนี้รสชาติอรอย ผมกินกลีบเดียว คิดถึงแม
เลยก็อยากใหแมไดกินมั่ง เลยเอาไปใสมือเสื้อไว ๒ ผล เศรษฐีไดฟงเชนนั้นก็ชอบใจวาเด็กคนนี้ใชได เด็ก
รักแมรักพอนี้ใชได...คนมีกตัญูกตเวทีตอพอตอแมนี้คบได แตถาเปนคนที่ไมมีความกตัญูกตเวทีตอ
พอแมแลว พระพุทธเจาทานวา “ไมลอยน้ํา...ดีกวาคนอกตัญู” คนไมรูบุญคุณคนนี่ไมลอยน้ําดีกวา ไม
ลอยน้ํานี่เราเก็บได เอาไปผึ่งแดดแหงทําฟนก็ได ทําพื้นก็ได รองเหยียบก็ได รองนั่งก็ได ทําหมอนหนุน
หัวก็ยังได มันไมทุบหัวเราแน แตคนอกตัญู...เอาไปไวที่ไหนก็เสียหายหมด ไวใกลขาวสาร...ขาวสาร
หมดทีละถังสองถัง ทีละจอกทีละนอย ๆ ไมเห็นวาหาย เอาไปไวที่เงิน...เงินหาย ไวในครัว..กับขาวหาย
คนอกตัญูนี่มันไมไดเรื่อง... หายเรื่อย เพราะไมสํานึกวานายมีบุญคุณกับเรา...ใชไมได
ทีนี้เศรษฐีพอเห็นเชนนั้น ก็ชมเชยเด็กคนนี้วาเหมือนกับเพชรอยูในโคลนตม คนอยูในสลัมนี้
เหมือนกับอยูในโคลนตม นี่มันเปนเพชรเม็ดหนึ่งอยูในโคลนตม เราตองชวย เลยบอกวา สม ๒ ผล มัน
นอยไปหนูเอย เอามันไปทั้งถาดเลย สั่งใหคนใชเอามาให ลกเจกก็ถือเอาไปใหแมกินหลายวัน
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อยูตอมา เศรษฐีเรียกเจาลกเจกมาถามวา เธอเรียนหนังสือหรือเปลา?...ไมไดเรียน บอกวา
ตองไปทํางานรับจางทําโนนทํานี่ หาสตางคมาเลี้ยงแม อยากเรียนไหมละ?...แหม! อยากเรียนเหมือน
ใจจะขาด แตไมรูวาจะเรียนอยางไร เออ!...ดีแลว ฉันจะชวยเธอใหเรียนหนังสือ ถาผมไปเรียนหนังสือ
แลวคุณแมจะมีอะไรกินอะไรใช เขาปรารภไปถึงคุณแม ไมใชวาจะไดเรียนแลวจะดีใจ พอเรียนแลวกลัว
คุณแมจะลําบาก เขาตองคิดถึง แลวแมผมจะทําอยางไร? ...ไมเปนไร แมเธอยายมาอยูในบานฉัน มี
เรือนอยูขางหลัง มาอยูที่นี่ กินอยูสบาย เธอไปโรงเรียนทุกวัน...เขาก็ไดเขาโรงเรียน
เมื่อไปโรงเรียนแลวก็นึกเสมอวา ที่ไดเรียนนี้เพราะเศรษฐี เพราะฉะนั้น เราตองเรียนใหดี เรียน
ใหเกง ใหเศรษฐีชื่นใจ ใหเขาสบายใจ เงินที่เขาใหนี้จึงจะคุมกัน ไมใชเราไปเรียนเหลวไหล ไมไดเรื่อง
อะไร เขาจะพูดไดทีหลังวามันไมทิ้งนิสัยตาง ๆ ที่ไมดี ใหเลาใหเรียนมันก็ไปไมรอด...ไมอยางนั้น
ลกเจกเปนเด็กดี เรียนดี เรียนเกง จบชั้นไปสอบตําแหนงจอหงวนไดในเมืองกังตั๋ง เปนขุนนาง
ฝายพลเรือน ฝายบุน...ไมใชฝายบู ที่เขาไดเปนขุนนางเพราะกตัญูกตเวที เพราะรักแมนั่นเอง ไมใช
เรื่องอะไร อันนี้เราทุกคนเหลืออยูแตคุณแมนี้ รักทานใหมาก ดูแลอยาใหทานตองลําบากเดือดรอน คุณ
แมเลี้ยงลูกกี่คนก็เลี้ยงได แตเราบางทีหลายคนเลี้ยงพอเลี้ยงแมไมได
วันหนึ่งหลวงพอนั่งรถแท็กซี่ คนขับรถแท็กซี่แกแลว ถามวา นี่โยมอายุเทาไหรแลวนี่ ๖๒ โอ!
เทากัน ฉันเวลานั้น ๖๒ เดี๋ยวนี้มัน ๖๙ แลว เลยบอกวา ๖๒ โอคราวกันนี่..ทําไมขับรถอยูจนแกจนเฒา
อยางนี้ ลูกเตาไมมีหรือ? ผมมีลูกตั้ง ๖ คน แลวลูก ๖ คนทําอะไร? ๕ คนเปนขาราชการ ไอคนสุดทอง
มันปญญาออน ปา ๆ เปอ ๆ เลยอยูบาน แลวลูก ๆ ที่เปนขาราชการเขาไมวาโยมหรือวาแกแลวยังไปขับ
รถแท็กซี่อยูทําไม? เขาก็บนเรื่อย...พอแกแลว ไมนาขับแท็กซี่
เห็นเขาบนมากวันหนึ่งก็บอกวา เอาเถอะ! พอจะเลิกขับแท็กซี่ แตวาลูกทุกคนใหเงินพอเดือนละ
หนึ่งรอย ๕ คนก็หารอยบาท พอวาอยางนั้น ลูกบอกวาเดี๋ยวเรื่องนี้ตองปรึกษา ตองเปดประชุมสภา
วิสามัญเลย เขาไปประชุมกันเสนอญัตติขึ้นในที่ประชุมวา พอนี้อายุมากแลว ไมควรใหไปขับรถเดี๋ยวจะ
ไปลําบาก วันนั้นพูดกับพอแลว พอบอกวาใหเราทุกคนสละเงินคนละหนึ่งรอยบาท ใหทานทุกเดือน เปน
อยางไรญัตตินี้ ใครจะรับหลักการบาง แหม! โตเถียงกันไปตาง ๆ นานา ผลที่สุดลงมติวาไมรับหลักการ
เลยก็ไมไดชวย ตางคนก็วาขาวของมันแพง ลูกก็หลายคน บานก็ตองเชา
นี่ดูซิโยม...พอแมเลี้ยงลูก ๖ คน ไมบนเลย สงใหเลาใหเรียนเปนขาราชการ ลูก ๖ คน จะเลี้ยง
พอกับแม ๒ คนตองเกี่ยงกัน คนโนนก็วาของแพง คนนี้ก็วาลูกหลายคน ไอบางก็วาบานก็ตองเชา ไอโนน
ไอนี่ เกี่ยงกัน แมนี่เลี้ยงลูกไมมีเกี่ยงเลย กี่คนก็ไมเคยเกี่ยง...เรียบรอย ใหเจริญเติบโตทั้งนั้น แตวาพอ
ถึงลูก ๕ คน เลี้ยงพอไมได มันเปนอยางนี้ แลวผมก็ตองขับรถตอไป

พอ พระในบาน....๑๔

อาตมาบอกวา นี่แนะโยม คนสมัยนี้มันไมเหมือนสมัยกอน คนสมัยกอนเขาเลี้ยงพอเลียงแม
เดี๋ยวนี้เขาจะเอาจากพอจากแม แมไมมีอะไรก็ยังจะเอา คนทํางานมีเงินเดือน กลับมาก็ยังตองทึ้งดึงเอา
มีอะไรจะดึงไดก็ดึงเอาไป ดึงเอาเรื่อยไป กลัวเสียเปรียบคนอื่นจะไดนอยไป...มันเห็นแกตัว คนเรานี่มัน
เห็นแกตัว คิดจะเอาตะพึดตะพือ ถาไมคิดจะใหมันยุง

วิญญาณพอ
เราอยาเอาแบบนั้น ตองชวยกันดูแลคุณแมใหทานสบายอกสบายใจ ถาวิญญาณคุณพอรูว า ลูก
ทุกคนรักคุณแม เอาใจใสตอคุณแม ก็สบาย ตายไปแลวสบายใจ ยังมองเห็นอยูก็สบายใจ แตถาเราเกิด
แตกราว ไมสามัคคีกัน..มันก็เสียหาย
คนที่อยูมันตองอยางนี้ ชวยกันดํารงวงศตระกูลของพอแม หลักสุดทายวาดํารงวงศสกุลไว
หมายความวา รักษาความดีของพอของแมไว พอแมดีอยางไร...ลูกก็ดีอยางนั้น ไอเสียไมเอา สวนเสีย
มันก็มีบางเปนธรรมดาคนเรา แตสวนเสียเราไมเอา เหมือนกับผลไม ๑ ตะกรา เขาบอกเอาไปกินเถอะ
ลูกไหนเนาก็ขวางไป ลูกไหนดีก็กิน...ลูกเนากินไมได ทองเสีย

ตายแตรา งกาย แตความดีไมตาย
คนเราก็เหมือนกัน..มีดีมีเสีย สวนเสียเราไมเอา...แตเราเอาสวนดี อะไรดีเราเก็บไวรักษาไวใน
จิตใจเรา ทานตายไปแตรางกาย แตวาความงามความดีทั้งหลายนั้น เราไมใหตาย เราถายทอดมาไวใน
ใจของเรา รักษาไวในใจของเรา ก็เหมือนกับวาพอแมยังอยูกับเรา ไมไดตายจากเราไป เพราะพอที่แทก็
คือธรรมะ คุณธรรม คนเราเปนพอสมบูรณก็เพราะมีคุณธรรมรักษาจิตใจ ถาไมมีคุณธรรมแลว เปนพอ
ที่สมบูรณไมได เปนผัวสมบูรณ เมียสมบูรณไมได แมเปนคนสมบูรณก็ไมได ธรรมะนี่มันทําคนใหเปน
อะไร
ฉะนั้น เราเอาธรรมะของทานมาใสไวในใจของเรา เรียกวา เชิญวิญญาณพอแมมาใสไวในใจของ
เรา เชิญวิญญาณ ...ไมใชปา ๆ เปอ ๆ ตามสํานักทั้งหลายที่เขาเชิญอยูในกรุงเทพฯ อยางนั้นมันเชิญ
บา ๆ บอก ๆ ไมคอยเต็มบาททั้งนั้น
วันกอนหนังสือพิมพลงขาวไฟไหมบานจางคนทรง คนนั้นทรงเกง...ไหมหมดทั้งบานเลย ไฟไหม
บานทําไมจาวไมมาชวย มาทรงทุกทีมันนาจะบอก ไฟจะไหมนา เตรียมเก็บขาวเก็บของ... จาวไมได
เรื่อยเลย เอาแตทรง นี่มันไมไดเรื่อง วิญญาณนั้นเราไมเอา เราเอาความดีของทาน เชน ทานเปนคน
ขยันเอาการงาน เราเอามาไวในใจ ทานเปนคนรักเพื่อนบาน เราเอามาไวในใจของเรา ทานมีความปรานี
พอ พระในบาน....๑๕

ตอลูก ๆ เราเอามาไวในใจของเรา ปรานีตอกันและกัน ทานเปนคนเก็บหอมรอมริบ ไมสุรุยสุรายในการ
จับจายใชสอย เราเอามาไวในใจ นี่แหละเรียกวาวิญญาณพอ วิญญาณแม วิญญาณปู ตา ยา ยาย

นอมนําความดีของพอมาไวในใจ
ถาเรามีความดีทั้งหลายของพอแม ปู ตา ยา ยาย ไวในใจของเรา... เราก็เจริญเดินตามทาง
ผูใหญนี้มันเจริญ...
พระพุทธเจาจึงตรัสบอกวา เดินตามทางที่ผูใหญเดินแลว ผูใหญในที่นี้ก็ไมไดหมายถึงใคร..
หมายถึงคนที่ดีนั่นเอง คนที่มีคุณธรรมในจิตใจ เขาเรียกวาเปนผูใหญที่เดินในทางถูก ทางชอบ เราก็รับ
เอาคุณคาเหลานั้นมาใสไวในใจ เดินตามตอไปก็จะมีแตความสุขความเจริญ ไมมีความเสื่อม ใหจําหลัก
นี้ไว
ไดพูดมาเพื่อเปนเครื่องอนุโมทนา เตือนจิตสะกิดใจทานทั้งหลายที่ไดมาประชุมกันในงานนี้ ก็
สมควรแกเวลา ขอยุติไวแตเพียงนี้ ขออวยพรใหทานทั้งหลายจงเปนผูเจริญ ดวยพระธรรม คําสอนของ

พระพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทานทุกคน เทอญฯ

คุณพอจา...คุณพอขา...คุณพอครับ
แมจะนับ พระคุณพอ สุดกลาวขาน
ยิ่งกวาฟา แผนดิน นทีธาร
เหลือประมาณ ที่จักสรร พรรณนา
พอผูให กําเนิด เกิดชีวิต
พออุทิศ ชีพพอ เลี้ยงดูขา
พอคอยชวย เฝาบําบัด ซึ่งโรคา
พอเมตตา ลูกฝงใจ ไมลมื เอย.

พอ พระในบาน....๑๖

ธรรมะรักษาใจวัยชรา
การปฏิบัติดูแลผูสูงอายุอยางถูกตอง
พระธรรมเทศนาพิเศษ โดย
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)

ญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลาย
สองสามวันนี้อากาศครึ้ม...ฝนตกตลอดเวลา ก็นั่งเปนกังวลนิดหนอยวาเชาวันอาทิตยนี้ฝนจะ
ตกหรือเปลา แตวาพอตื่นเชาก็ดูคอยสวาง เลยนึกในใจวา เชาถึงเพลนี่อยาตกเลย ถาจะตกก็ไปตกที่อื่น
เพราะที่มันกวางถมไป เวนไวที่วัดชลประทานฯ นี่อยาตกเลย เพราะวาญาติโยมจะมาทําบุญ มาฟง
ธรรม จะเกิดความไมสะดวก ก็ปรากฏวายังแจมแจงอยู ก็คงจะไมตกหรอก ญาติโยมจะไดนั่งสบาย ๆ
แตวาบริเวณลานไผก็แฉะนิดหนอย เพราะตกมาหลายวัน

สิ่งทัง้ หลายลวนไมเทีย่ ง
เรื่องธรรมชาตินี่มันไมคอยแนนอน เราบนกันอยูเมื่อกอนวาฝนแลง ฝนแลง...ไมมีน้ํา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ...แหงไมมีน้ํา พอเทเสียพักเดียว จมหายไปเลย...ถึงหลังคาเลย
ดูภาพขาวโทรทัศน...น้ําถึงหลังคา ฝนก็คงนึกวามันบนกันนักวาไมมีน้ํา กูเทไปเลย...ลนไปเลย
จมกันไปหมด เกิดความทุกขความเดือดรอนกันตอไป
นี่แหละมันเรื่องของความไมเที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลาย เราจะเห็นไดวามันเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เดี๋ ย วเป นอย า งนั้ น เดี๋ ย วเปนอยา งนี้ มัน เป นเครื่อ งเตือนใจใหเ ราไดพิจ ารณาไววา สิ่ ง
ทั้งหลายไมมีอะไรแนนอน มีแตความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เดี๋ยวเปนอยางนั้น เดี๋ยวเปนอยางนี้
นั่นเรื่องของธรรมชาติ รางกายของมนุษยเราก็เหมือนกัน มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ไมมี

อะไรที่จะอยูนิ่งสักขณะเดียว

อันนี้เปนหลักธรรมะที่เราควรจะไดสนใจ ศึกษาพิจารณาไวเพื่อเปนเครื่องประเลาประโลมใจ
เวลาใดมีความทุกข มีความเดือดรอนใจจากปญหาอะไรตาง ๆ ในชีวิต เชนวา เราตองเสียสิ่งที่เรารักเรา
ชอบใจไป ไมวาจะเปนวัตถุ เปนบุคคล เราก็นึกถึงกฎความไมเที่ยงไวในใจวา สิ่งทั้งหลายมันเปนอยางนี้
เอง เราหนีจากความเปนอยางนี้ไปไมได เพราะธรรมชาติมันเปนอยางนั้น ก็พอจะผอนคลายความทุกข
ความเดือดรอนใจไปไดบาง สิ่งทั้งหลายเปนครูของเรา เปนบทเรียนใหเราพิจารณาทั้งนั้น แตวาบางที
เราก็ไมคอยเอาครูมาเปนเครื่องเตือนใจ เราไมไดฟงเสียงครู ไมไดดูสิ่งนั้นเพื่อเปนเครื่องเตือนจิตสะกิด
ใจ เราจึงพบกับปญหา คือความทุกข ความเดือดรอนดวยประการตาง ๆ เพราะฉะนั้นขอใหญาติโยมได
คิดไวในแนวนี้ดวย

ควรสนใจคนสูงอายุ
เมื่อ วานนี้ เขานิมนต ใหไปพู ดที่หอประชุม โรงพยาบาลสงฆ ปรารภเรื่องคนสู ง อายุ เขาไม
เรียกวาคนแก เรียกวา คนสูงอายุ ความจริงคนสูงอายุก็คือคนแกนั่นเอง แตวาเขาไมใชคําวาคนแก เขา
พูดตามศัพทภาษาฝรั่ง
ฝรั่งเขาอยากจะสงเคราะหชวยเหลือคนสูงอายุ เพราะวาเมืองนอกนะคนสูงอายุอยูในสภาพ
ลําบาก ไมคอยมีคนเอาใจใสดูแล ลูกเตาเหลาหลานเมื่อเติบโตเปนผูใหญแลว เขาก็ออกไปทํามาหากิน
ตามเรื่องของเขา เขาไมไดมาดูแลพอแมเทาใด นาน ๆ จะมาเยี่ยมสักทีหนึ่ง โดยมากก็วันปใหมก็มา
เยี่ยม เอาดอกไมมาใหสักชอหนึ่งแลวก็หายหนาไป ไมไดอยูกับพอแม พอแมก็มีความทุกข มีความ
เดือดรอนใจ อยูอยางลําบาก
ทางฝายราชการก็พยายามสรางบานเพื่อใหคนแกพัก เขาเรียกวาบานคนแก หรือบานผูสูงอายุ
แตวาคนสูงอายุนี่ชักจะมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะวาเราสงเสริมอนามัยใหคนไมเปนโรค เมื่อคนไมเปนโรค
อายุมันก็ยืน เมื่ออายุยืน ก็เรียกวาเพิ่มปริมาณคนสูงอายุมากขึ้น รัฐบาลจะเอาไปเลี้ยงก็ไมไหว เลยก็
คิดวาตองหาวิธีใหม คือใหเขาเลี้ยงกันเอง ใหลูกหลานชวยกันเลี้ยงคนเฒาคนแก ก็เลยจัดเรื่องปคนแก
ขึ้น...เรียกวาปคนแก ปของเด็ก ปของคนนั้น ของคนนี้ คนพิการนี่ก็มีปเหมือนกัน ปคนพิการ ปเด็ก
สากล แลวก็ปผูเฒาผูแก เขาจัดขึ้นอยางนั้นก็มิใชเพื่ออะไร เพื่อจะใหผูยังไมแกทั้งหลายไดเอาใจใสผู
เฒาผูแก ใหไดอยูเย็นเปนสุขบางตามสมควรแกฐานะ
ความจริงเรื่องอยางนี้ในเอเชียเรา หรือวาในประเทศไทยเรานั้นไมคอยมีปญหาอะไร เพราะวา
พอ แม ปู ตา ยา ยาย อยูกับลูกกับหลาน อยูในบานในเรือน ไดมีหนาที่เลี้ยงหลานไป พอมีหลานก็อยู
กับหลาน...สบายใจแลว คุณยายคุณยาไดเลี้ยงหลานก็สบายใจ อาบน้ําใหหลาน ปอนขาวหลาน ดูแล
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หลานนอย ๆ ก็มีความสุขใจ แตวาที่อื่นในประเทศตะวันตก เขาไมอยางนั้น คนแกจะไปยุงกับหลานไม
คอยจะได ไปจับไปตองก็ไมได ไปอุมก็ไมได ไปทําอะไร ๆ ก็ไมไดทั้งนั้นแหละ คนแกก็นึกวา...เรานี่เปน
คนนอกทะเบียนไปเสียแลว ไมมีใครเอาใจใสกลายเปนสวนเกินของครอบครัว เลยมีความทุกข มีความ
เดือดเนื้อรอนใจ จนกระทั่งสภาองคการโลก เอางานเอาการขึ้นในเรื่องนี้
คนแกบานเรานั้นทานไมไดเปนทุกขอะไรหรอก ทานอยูกับลูกกับหลาน แตก็มีบางในสังคม
พระนครซึ่งเปนเมืองใหญ ไดรับเอาแบบแผนประเพณีตะวันตกมาใช ก็ทําใหคนแกจะตองลําบากขึ้น
บางเหมือนกัน แตวาคนบานนอกนั้นเขาสบาย...เขายูตามประสาคนแกกับลูกกับหลาน แลวก็อยูใน
สังคมที่มีการพบปะสังสรรคกันอยูตลอดเวลา พบกันที่บาน พบกันที่วัด พบกันที่งานนั้นงานนี้...ก็มี
ความสุขสบายใจ แตคิดวิตกกังวลอยูเหมือนกันวา ตอไปขางหนาจิตใจคนเปลี่ยนแปลงไป ความรูสึก
ในดานศีลธรรมลดนอยลงไป ความกตัญูกตเวทีที่เรามีตอผูเฒาผูแกนั้นก็จะเบาบางไป แลวคน
เหลานั้นก็จะมีปญหาขึ้นในกาลตอไปขางหนา ถาหากวาศีลธรรมยังอยูในจิตใจ คนยังถือธรรมเนียม
เกา ๆ ของโบราณแลว แมเฒาทั้งหลาย พอเฒาทั้งหลาย ก็คงจะไมตองเดือดเนื้อรอนใจ
เมืองไทยเรานี่ทางราชการไดตั้งบานคนแก เรียกวา บานคนชราที่บางแค เปนตน ก็มีคนแกไป
อยูบาง สวนมากก็เปนคนที่ลําบากหนอย แลวก็ไปอยูที่นั่น แลวก็สรางขึ้นที่เชียงใหม ที่เชียงใหมนั้น
เจาหนาที่รูจักกัน เมื่อไปตั้งใหม ๆ บอกวาสรางบานเสร็จแลวหาคนแกมาอยูยากเหลือเกิน ไมคอยมีคน
แกมาอยู แลวก็ไปเที่ยวหาตามนอกเมือง เชน ตามสันกําแพง สารภี สันปาตอง ก็ไดมาบาง ไดมาก็มา
อยูไมกี่วัน...แกหนีกลับบานไปเสียแลว
เคยรูจักคนแกคนหนึ่งเปนผูชาย เปนชาวบานสันกําแพง ถามวา “โยมนี่มาอยูบานคนแกมวน
ดีกา?” หมายความวาสบายดีหรือ? แกบอกวา “มันบมวน...ผมอยูบได” แลวแกก็เลยเดินออกจากบาน
คนแกกลับบานไป คือวาอยูบาน อยูกับลูกกับหลาน มันสบายใจกวาที่มาอยูกับเจาหนาที่ ซึ่งไมรูวา
เปนใคร แลวก็มันไมสบายใจ เรื่องความไมสบายใจเกิดจากอะไร... จากความไมคุนเคยกัน ถาคุนเคย
กันแลวมันก็สบายใจ ถาไมคุนเคยกันแลวมันก็ไมสบายใจ ก็เลยอยูไมเปนสุข จึงลากลับบาน
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ความคุน เคยเปนสิง่ สําคัญมาก
เรื่องความคุนเคยนี่มันสําคัญ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเลาเรื่องพระฤๅษีหารอย โดยมากเขา
ใชหารอยทั้งนั้นไมวาใคร..เกวียนหารอย โจรหารอย พระฤๅษีหารอย หารอยนี่ถนัดนักเลขตัวนี้
พระฤๅษีหารอยนี่อยูในปา อยูปานาน ๆ ก็อยากจะเขาเมือง เพื่อจะไดไปฉันของที่เรียกวา
เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ซึ่งแตกตางไปจากผลหมากรากไมที่ฉันอยูประจํา ก็พาบริวารเขาไปในเมือง แลว
ไปพักอยูในอุทยานของพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินรูวาฤๅษีมาอยูก็ดีใจ ไดมาเยี่ยมเยียนสนทนา
ธรรมะ และไดจัดอาหารอยางประณีตมาถวายพระฤๅษีเหลานั้นทุก ๆ วัน คนก็มาหามากขึ้น มาหา
ทานอาจารยมาก...
ฤๅษีที่เปนลูกศิษยก็ไมสบายใจ ฉันอาหารก็ไมคอยได แลวก็รูสึกวาซูบซีดไป ทั้ง ๆ ที่อะไร ๆ ก็
สมบูรณ เพราะวาเปลี่ยนสภาพจากปามาอยูในเมือง เลยไปหาอาจารยแลวบอกวา อาจารยครับ...อยู
นี่ไมไหวแลว พวกผมไมสบาย...ทองไสไมคอยดี อยากจะกลับไปอยูปาตามเดิม อาจารยก็บอกวาพวก
เธอจะไปไดอยางไร ฉันสัญญาไวกับพระราชาวาจะอยูที่นี่เปนเวลา ๓ เดือน ยังไมครบ ๓ เดือน ไปก็ผิด
สัญญากัน ลูกศิษยก็บอกวาอาจารยสัญญานี่ พวกผมไมไดสัญญา อาจารยสัญญา...อาจารยก็อยูก็
แลวกัน ผมไมไดสัญญากั บพระราชา ก็ขอลาอาจารยกลับไปอยูปาอยางเดิม อาจารยก็ไมรูจะวา
อยางไร ลูกศิษยก็ลาอาจารยไปอยูปาหมด เหลือแตอาจารยผูเดียวอยูที่นั่น พระราชาก็มาเยี่ยมเยียน
นําอาหารมาถวายอยูเปนประจํา
พระอาจารยอยูผูเดียวเกิดโรคคิดถึงลูกศิษยขึ้นมาอีกแลว ไมสบายอีกแหละ...ฉันอาหารไมได
จิตใจไมปรกติ รางกายซูบผอมลงไป พระราชาสังเกตเห็นวาพระฤๅษีมีสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป เลยถาม
วาเปนเพราะอะไร พระคุณเจาจึงมีสุขภาพไมสมบูรณ ทั้ง ๆ ที่อาหารที่นํามาถวายก็มีคุณภาพ ไมขาด
สารอาหาร พระฤๅษีบอกวา มันขาดความคุนเคย อาตมาเคยอยูในหมูศิษย เวลานี้อยูโดดเดี่ยว จิตใจ
มันไมสบาย อยากจะขอถอนสัญญาที่ใหไว อยากจะไปอยูกับหมูศิษยในปาตอไป เพราะถาขืนอยูที่นี่
สุขภาพมันจะทรุดโทรมหนักลงไปอีก พระราชาก็เห็นใจเลยอนุญาตใหพระฤๅษีนั้นถอนสัญญาที่ไดพูด
กันไว แลวทานก็ไปอยูในปา ไปฉันอะไรตออะไรกันตอไป
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ครั้งหนึ่ง พระราชาก็เสด็จไปเยี่ยมพระฤๅษีที่ในปา ทุกรูปมีหนาตาผองใส จิตใจเบิกบาน มี
ความสุข พระราชาก็ถามวาอยูในเมืองอาหารดีกวาอยูในปา...แตวาทานอยูไมได มาอยูในปานี้ทําไม
ถึงอยูได? ทานก็บอกวา อยูในปานี้แมกินขาวฟาง กินลูกเดือย ไมมีรสชาติอะไร แตวาความคุนเคยกัน
นี่มันเปนรสอยางยิ่ง เมื่อไดมาอยูรวมกับลูกศิษยแลวจิตใจมันก็สบาย ศิษยทุกคนก็สบาย อาจารยก็
สบาย ความสบายนี้เกิดจากรสชาติแหงความคุนเคยกัน ดังนั้น ความคุนเคยกันนี่เปนเรื่องสําคัญ
คนเราก็เหมือนกัน...ในสมัยปจจุบัน ถาเราอยูกับคนที่คุนเคยกัน รูสึกวาจิตใจเบิกบาน แตถาไปอยูกับ
คนไมคุนกันนี่...จิตใจมันเหี่ยว ๆ แหง ๆ
ฉะนั้น คนชราที่ไปอยูบานคนชรา แกก็อยูไปอยางนั้นแหละ อยูไปตามเรื่องเพราะไมรูจะไป
ไหน แตวาถาพูดถึงความสุขทางจิตใจนั้น ไมคอยจะมี แตวาเจาหนาที่เขาหางานใหทํา ใหนั่งถักอะไร
เลนไปมั่ง ทําอะไรนิด ๆ หนอย ๆ แลวก็มีวิทยุใหสําหรับเปดฟงอะไรทางวิทยุ นาน ๆ ก็นิมนตพระไป
เทศนซักทีหนึ่ง อาตมาก็เคยไปเทศน แตวาหลายปเขานิมนตซักทีหนึ่ง ไปครั้งแรก...คนแกยังอยู ๕๐
สมมติอยางนั้น พอนิมนตอีกทีเหลือ ๔๕ อะไรอยางนั้น มันคอย ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆ เพราะวาแกลงไป
ทุกวันทุกเวลา...มันเปนอยางนั้น ไมเหมือนกับอยูบาน แตวาไมมีบานก็ไมรูจะทําอยางไร จึงตองอยูใน
สภาพอยางนั้น

แกขนาดไหนจึงจะเรียกวาผูส ูงอายุ
อันนี้เปนเรื่องอยากจะขอฝากคนยังไมแก...โดยเฉพาะผูที่ยังไมแก คนแกเขาก็มีเกณฑอายุ..
ไมใชเรื่องรางกาย แตวาพูดเรื่องเกณฑอายุที่วาแกขนาดไหนจึงเรียกวาเปนคนแก เขาเอาอายุ ๖๐ ป
เรียกวาเปน “คนสูงอายุ” ต่ํากวานั้นยังไมเรียกวาสูงอายุ ๖๐ ขึ้นไปเรียกวาเปนคนสูงอายุ
คุณหมอบรรลุ ศิริพาณิชย มาอภิปรายดวย แกเลาเรื่องขําใหฟงวา...
ที่ประเทศอินโดนีเซีย...เขาจะชวยเหลือคนแก ก็เลยมีการประกวดคนแกกัน คนแรกออกมาก็
รางกายชรา ทาทางแกแลว แตวาเมื่อถามถึงวาอยูอยางไร? สูบบุหรี่หรือเปลา?... ไมสูบ ดื่มเหลาหรือ
เปลา? ...ไมดื่ม แลวก็ดํารงชีวิตอยางไร?...ก็เลาใหฟงหมด เลยถามอายุเทาไร? ทานนั้นตอบวาอายุ
๘๐ กวาปแลว คนเขาก็นึกวาคนนี้ตองไดที่ ๑ แน ๆ เพราะอายุมากกวาเพื่อน ก็ตบมือกันเกรียว
อีกสักเดี๋ยวคนที่ ๒ ออกมา เขาก็ถามอีกวามีความเปนอยูอยางไร? ก็เลาใหฟงคลาย ๆ กับคน
แรก แตวาอายุ ๗๐ คือออนกวาเปนเบอร ๒ ไป
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เบอร ๓ ออกมานี่รางกายแก หนังเหี่ยวแหง ฟนก็หลุดไปหมดแลว ผมก็ขาว แตถามวาอยู
อยางไร? สูบบุหรี่ไหม?...สูบมาก ดื่มเหลาไหม?...ดื่มทุกวัน แลวก็มีภรรยากี่คน?...มีหลายคนแลว ก็นึก
วาคนนี้สูบบุหรี่ ดื่มเหลา แตยังมีชีวิตอยู นาจะไดรางวัลที่ ๑ แน
ถามวาแลวอายุเทาไร?...๔๕ป วางั้น ๔๕ ปแกกวา ๘๐ แกกวา ๗๐ อีก อายุ ๔๕...ดูรูปราง
หนาตาแกเหลือเกิน ทําไมถึงแกมากอยางนั้น ก็เพราะวาสูบบุหรี่จัด ดื่มเหลาจัด แลวก็มีภรรยาหลาย
คน เลยดูแกหงอมไปเลยทีเดียว คนนี้ไมติดรางวัล คนแรกไดรางวัลไป
เขามีการประกวดคนแกกัน บานเรานี่ยังไมมีการประกวดคนแก ประกวดแตนางสาวกัน นาจะ
ประกวดคุณยายแก ๆ บาง เพื่อจะไดรูวาอยูอยางไร? ชีวิตเปนมาอยางไร? คุณตาแก ๆ อยูไดอยางไร?
ทําไมจึงมีอายุมั่นขวัญยืน

ทําอยางไรจึงจะอายุมนั่ ขวัญยืน
คนที่อายุยืนนั้น โดยมากรักษาสุขภาพอนามัยดี จึงมีอายุมั่นขวัญยืน
เราคนที่ ยั ง ไม แ ก . ..ถ า มี ค นแก อ ยู ใ นบ า น ก็ ต อ งเอาใจใส บ า งพอสมควร คื อ ว า ไต ถ าม
สารทุกขสุกดิบ วันหนึ่งก็เขาไปนั่งใกล ๆ ทาน แลวก็ถามวา คุณยาเปนอยางไร? คุณปูเปนอยางไร?
ต อ งการให ห นู รั บ ใช อ ะไรบ า งวั น นี้ ? เท า นี้ ก็ เ ยอะแยะแล ว เรี ย กว า สบายอกสบายใจ มี ค วามสุ ข
เพราะวาเห็นเด็ก ๆ เอาใจใส แลวไดอยูกับเด็ก ๆ ก็มีความสบายใจ
อาหารการบริโภคก็ทําใหทานรับประทานพอสมควร คนแกนี่ทานไมมากหรอก...อาหารอะไรก็
ได แตวาใหความสะดวก เปนเวล่ําเวลา ที่หลับที่นอนทําใหสบาย น้ําทาใหอาบสบายหนอย
เรื่องน้ําเรื่องทานี่เปนเรื่องสําคัญ อาหารการขบฉันเหมือนกัน ทําใหทานสบายใจ แลวเวลา
ทานเจ็บไขไดปวย เราอยานึกวาเอาไปสงโรงพยาบาลแลว มีหมอมีนางพยาบาลดูแล ไมพอหรอก
เพราะทานเหลานั้นไมใชคนที่ทานคุนเคย ไมใชลูกหลานของทาน ทานก็ยังเหี่ยวแหงใจ แตวาพอ
ลูกหลานไปเยี่ยม...ใจมันสบาย รูสึกวาสบายใจขึ้นเปนกายเปนกอง

พอ พระในบาน....๒๒

ยาขนานวิเศษสําหรับผูสูงอายุ
เมื่อสมัยเปนเด็ก...ยังจําได ครั้งหนึ่งไมสบายเปนไข เปนไขแบบเด็ก ๆ แตวานอนซมอยู พอ
เพื่อนมาบอกวาคุณปามาแนะ คือหมายถึงคุณโยมหญิง พอรูวาคุณโยมมาเทานั้นแหละ...ลุกขึ้นทันที
ลุกขึ้นออกมา...เขาไปนั่งขางโยมแลวจิตใจมันก็สบาย โยมเอาขนมมาฝาก ก็กินมันหมดเลย แลวรูสึก
วาไขมันหาย รุงเชาไปโรงเรียนได ก็นึกในใจวา ออ..นี่ยาขนานหนึ่ง...ดวงหนาของผูที่เราพอใจนั่นเอง
ดวงหนาของคุณแมคุณพอ เปนดวงหนาที่ทําใหเราสบายใจ สองหนาคือพอกับแม หนาแมมี
อิทธิพลมากกวาหนาคุณพอ เพราะอะไร?...เพราะเราเห็นมากกวา เห็นมาตั้งแตตัวนอย ๆ นอนดูดนมก็
ดูหนาทานอยู หนาคุณพอวันหนึ่งเห็นสักหนเทานั้นเอง หนาคุณพอไมมีอิทธิพลเทาใด แตคุณแมนี่ทาน
ยิ้มเราก็สบายใจ ทานหนาบึ้งเราก็เปนทุกขใจแลว เปนดวงหนาที่มีอิทธิพลตอเรามาก เพราะฉะนัน้ เมือ่
รูวาคุณแมมาใจมันสบาย ไดกําลังใจ หายเจ็บไขขึ้นมาก็ได เราอาจจะเคยเปนอยางนั้น เวลาเราเจ็บไข
ไดปวย...คนที่เราคิดถึงมากมาเยี่ยม...มันก็สบายใจ เรื่องนี้ก็เปนเรื่องสําคัญ
เวลาผูหลักผูใหญเจ็บไขไดปวย เราตองไปเอาใจใส ถึงแมจะไปทํางาน กอนไปทํางานก็แวะ
เยี่ยม ไปถามอาการอะไรตออะไร นั่งคุยกับทานสัก ๔-๕ นาที แลวก็บอกวา ขอโทษเถอะคุณยาย หรือ
คุณอะไรก็วาไป จะตองไปทํางาน ทานก็วาไปเถอะ...ไมตองเปนหวงขาหรอก วาไปอยางนั้นและความ
จริงนั้นอยากใหมานั่งมากกวา พอเลิกงานก็ตองกลับมาเยี่ยมทาน นั่งคุยกับทานใหสบายใจ เอาขาวใน
หนังสือพิมพมาเลาใหฟงวา ใครเปน ผบ.ทบ.แลว อะไรไปตามเรื่อง คุณตาคุณยายก็จะไดฟงสบายใจ
อะไรอยางนี้ เราเอามานั่งพูดนั่งคุยทานก็สบายใจ เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญอยูเหมือนกัน คือลูกหลาน
จะตองเอาใจใส ดูแลใหทานมีความสุขทางดานจิตใจในรูปอยางนี้ ก็เรียกวา ใหกําลังใจแกผูเฒาผูแก

การปฏิบตั ดิ ูแลผูส ูงอายุ
ตามธรรมเนียมคนไทยเรา เชน วันปใหม วันตรุษสงกรานต เขาไปรดน้ําผูเฒาผูแกนั่นแหละ
คือไปใหอายุ ไปใหความสุข ไปใหผิวพรรณ ใหกําลังใจแกทาน พร ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอม
เกิดแกคนที่เราไปให คือใหทานสบายใจ

พอ พระในบาน....๒๓

ปหนึ่งไปพบทานครั้งหนึ่ง ทานคิดวา เออ...มันยังคิดถึงขาอยู แลวเราก็ไมไปมือเปลา ธรรม
เนียมเขาเอาผาใสพานไปผืนหนึ่ง ผานุงผาขาวบางผาสีบาง สมัยนี้ก็เอาผาที่ทานใช ทานนุงอะไรหมอะไร
ใสเสื้อชนิดใด เราก็เอาเสื้อเอาผาที่ทานใชไปชุดหนึ่ง ใสพานไปกราบพรอมดวยดอกไม แลวก็ขอใหคุณปู
อายุมั่นขวัญยืน คุณปูก็ยิ้มแปน สบายใจ...ไมใชสบายใจวาไดของขวัญอะไรหรอก ทานสบายใจวา
ลูกหลานมันยังคิดถึงอยู เรายังไมเปนคนสวนเกิน ยังมีคนเอาใจใส มันสุขตรงนี้..คนเรามันสุขที่ตรงนี้

ตรงที่คนอื่นยังเอาใจใส ยังรูสึกวาเปนคนมีคุณมีคาแกพวกเขา แลวก็สบายใจ
ครูบาอาจารยที่เคยสอนเราก็เหมือนกัน ถามีความคุนเคยกัน เราก็ไปเยี่ยมเยียน ครูก็สบายใจ
มีความสุขใจ วันนั้นมีการทําบุญอายุที่บานฝงธนบุรี แลวก็ลูกศิษยที่เคยเรียนในโรงเรียนนั้น...ทานเปน
เจาของโรงเรียน ออกไปมีครอบครัวเปนฝงเปนฝา เปนหลักเปนฐานดวย มาเยี่ยม...นําดอกไมมาให
บอกวานี้เปนศิษยเกาของโรงเรียนนี้มาเยี่ยมมาเยียน..มาทุกที พอถึงวันทําอะไรก็มา แสดงวาศิษยนนั้ มี
ความสํานึกในคุณคาทางจิตใจของผูเฒาผูแก วาการไปเยี่ยมนั้นเปนการใหกําลังใจ ใหความชื่นอกชื่น
ใจ อยาเมินเฉย อยานึกวาเรื่องเล็กนอย เราเอาไปให..ทานก็ไมสนใจ ทานมีใชอยูแลว มันไมใชอยางนั้น
แมทานจะมีอยูแลว แตวาของเล็กนอยที่เราเอาไปใหนั้น มันเปนเครื่องทําใหชื่นใจ ทําใหทาน
สบายใจ เราก็นําอะไรไปใหทานตามสมควรแกฐานะ ไมตองเอาของมาก มากแลวมันสิ้นเปลือง แม
เพี ย งเล็ ก น อ ยท า นก็ ส บายใจแล ว ผู เ ฒ า ผู แ ก ต อ งการอย า งนั้ น เราก็ ไ ปมาหาสู เ ยี่ ย มเยี ย น ถาม
สารทุกขสุกดิบ

หมัน่ เขียนจดหมายใหกาํ ลังใจ
มาไมไดก็เขียนจดหมาย สมมติวาไปอยูตางประเทศ และไปเรียนหนังสือหนังหา ก็ตองหมั่น
เขียนจดหมายมาหา บอกวาหลานสบายดี ลูกสบายดี ตั้งใจเรียนเต็มที่เพื่อใหสําเร็จไว ๆ จะไดกลับมา
ใหคุณปูชื่นใจ จดหมายนั้นคุณปูจะตองอานหลายเที่ยว อานบอย ๆ บางทีวาง ๆ หยิบมาอาน คิดถึง
หลานก็หยิบจดหมายมาอาน คิดถึงลูกก็หยิบจดหมายมาอาน

แตวาคนที่ยังไมแกยังนึกไมคอยไดในเรื่องอยางนี้ คือไมรูวาคนแกตองการอะไรจึงยังทําไม
ถูกตอง...ทีนี้ใหรูไว คนแกนั้นคิดถึงลูกถึงหลาน ถาไปอยูบานไกลเมืองไกล วาง ๆ ก็สงจดหมายทางเมล
อากาศ ซื้อมันเปนแผน เอามาเขียนใสขอความเล็ก ๆ นอย ๆ ลงไป วาอยูสบายดี ขอใหคุณปูปราศจาก
โรคภัย หลานจะรีบเรียน จะกลับมาใหคุณปูชื่นใจ คุณยา คุณปู คุณตา คุณยาย อานแลวสบายใจ คุณ
พอแมอานแลวก็สบายใจ มันเปนอยางนี้ มันเปนความสุขเพราะวาคนเรามันตองคิดถึงกันเปนธรรมดา

พอ พระในบาน....๒๔

บางคนไมมีเวลาเขียนจดหมาย นี่มันไมเขาทา มันจะเสียเวลาสักเทาไรกัน เขียนจดหมาย ๕
นาที ก็เขียนเสร็จแลว ไมใชเขียนยืดยาว ถาพูดเรื่องจริง เรื่องมันก็นอยก็สั้น ขอความมันไมกี่บรรทัด
นอกจากนั้นถาเราจะมีอะไรพิเศษเลาลงไปบาง ดินฟาอากาศเปนอยางไร เลาใหทานอยูทางบานฟง ทาน
ก็สบายใจ
ที่เรานั่งอยูนี่ ลูก ๆ คงไปเรียนอยูเมืองนอกบาง แลวถาไดรับจดหมายของลูกรูสึกอยางไร?...
รูสึกสบายใจหายเปนหวง ยิ่งมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นเราก็เปนหวง เปนอยูอยางไรก็ไมรู นี่ถาลูกคิดวา
ไมได...คุณพอจะเปนหวง ตองเขียนจดหมายไปบอกหนอย เขียนมาทานก็สบายใจ อันนี้เปนเคล็ดลับ
เล็ก ๆ นอย ๆ ที่เราจะทําใหผูเฒาผูแกสบายใจในเรื่องที่เราจะทําอยางนั้น
ขอใหคิดไวในใจอยางหนึ่งวา คนเฒาคนแกนั้นมีใจผูกพันอยูกับลูกกับหลาน ถาลูกหลานแสดง
ความรูสึกนึกถึงทาน... ทานก็สบายใจ เปนเรื่องที่ควรปฏิบัติสําหรับผูที่ไมแกตอผูเฒาผูแก

เตรียมตัวเมือ่ เขาสูว ยั ชรา
ทีนี้คนที่เปนผูเฒาผูแกแลว เรียกวาอยูในวัยสูงอายุ หรือวัยชรา เราก็ตองคิดนึกอยางไร
อันนี้เราจะตองเตรียมกายเตรียมใจ เพื่อเปนคนแก เตรียมเพื่อเปนคนแกทางใจ รางกายไม
ตองเตรียมอะไร มันแกไปตามเรื่อง แกไปทุกวินาทีของลมหายใจเขา-ออก เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ฟน
เริ่มโยกคลอน ปวดฟน ปวดเหงือก ความจริงฟนไมไดปวดอะไร...ปวดเหงือก จึงตองไปถอนฟน แลวก็หู
ไมคอยจะดี ตาไมค อยจะดี รา งกายก็มี การเปลี่ย นแปลงไป ปวดตามขอ ปวดแขง ปวดขา อันนี้ก็
เรียกวาเปนเทวทูตมาเตือนมาบอกใหเรารูไววา สภาพรางกายนั้นกําลังเปลี่ยนไปสูวัยชรา ผูชายก็
เปลี่ยนไปตามแบบผูชาย ผูหญิงก็เปลี่ยนเขาสูวัยชราตามแบบผูหญิง
ผูหญิงที่เขาสูวัยชราก็มักจะมีอารมณหงุดหงิดหนอย เชนวา ขออภัย..ตอนใกลหมดระดูนี่ เขาสู
วัยชรานี่ อารมณจะหงุดหงิด แลวเปนคนที่ฉุนเฉียวใจนอย อาการหึงหวงจะบังเกิดขึ้นแกสามี สามีที่ไม
รูเทาเรื่องนี้ก็บนวา แกแลวยังจะมาอยางนั้นอยางนี้ จะหึงจะหวง... นี่ไมรูเรื่อง ไมศึกษาจิตวิทยาให
เขาใจ อาการเชนนี้ไมใชเปนนาน เปนอยูสักเดือน ๒ เดือนเทานั้นแลวก็หายไป ไมไดนานอะไร แตวาเรา
ไมรูเพราะเราไมเคยแก แลวก็มีแมบานที่ยังไมไดแก ก็เลยไมรูเรื่องอะไร ความจริงมันเปนอยางนั้น
คนเราเวลาใกลเขาสูวัยชรา จิตใจไมคอยดี รางกายก็ผิดปกติ เกิดอารมณหงุดหงิดงุนงาน ใจ
นอย ใจเร็ว มีความคิดแบบเด็ก ๆ ขึ้นมาชั่วขณะหนึ่ง อยางนี้เปนเรื่องธรรมดาของการเปลี่ยนแปลงจาก
ระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คือยางเขาสูวัยชราทางรางกาย

พอ พระในบาน....๒๕

เตรียมใจรับความเปลีย่ นแปลง
ใจคนนั้นไมยอมแก...ไมยอมแก อาตมาเองนี่ใจมันยังไมแก ยังรูสึกเหมือนกับเรามันอายุ ๓๐
หรือ ๒๐ อยูตลอดเวลา มันยังไมแกนะ คือยังคิดเรื่องงาน การราเริงสนุกสนานอยูตามสภาพของจิตใจ
แตวารางกายนี้มันบอกวาชรา โดยเฉพาะเขานี่ มันบอกวาชรา เวลาขึ้นบันไดสูง ๆ นี่มันบอกวาเขาแก
แลว คือมันรูสึกขัดเวลาขึ้นที่สูง เวลาลงก็มีอาการเชนนั้น คือหัวเขามันแก แลวก็ตามันแก ตองใสแวน
อานหนังสือ หูนี่ยังไมแกเทาใด ยังไดยินชัดเจน แจมแจง เสียงมาไกล ๆ ฟงชัด ยังไมแก..หูยังไมแก
แลวก็สวนอื่นของรางกาย มือไมมันก็ยังงั้น ๆ เรียกวายังไมแก จิตใจมันรูสึกวาเรายังไมแก ไมทรุดโทรม
ในทางจิตใจ แตวาตองเตรียมตัวไววา...วันหนึ่งรางกายเราจะแกหนักลงไป
อันนี้เราก็ตองนึกถึงกฎอนิจจังของพระพุทธเจาเอาไวเปนเครื่องเตือนใจวา ชีวิตรางกายมันไม
เที่ยง มันมีการเปลี่ยนแปลง อยาเปนทุกข เชนวา เกิดผมหงอก...อยาไปเที่ยวยอมใหมันวุนวาย เปลือง
สตางคเปลา ๆ แลวก็ลําบากในการที่ยอม เรายอมรับวาผมแกก็แลวกัน มันจะไดเปนเครื่องเตือนใจหรือ
วาอะไรมันเปลี่ยนแปลงไป ก็ยอมรับวามันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ เราจะไปฝนมันก็ไมได เราจะไป
ปกปดมันก็ไมได มันตองแสดงออกใหเราเห็น แมคนอื่นไมรู เราก็รูวาเรากําลังเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
มันชราลงไป

เตรียมตัวเตรียมใจเผือ่ ไวสาํ หรับความผิดหวัง
เมื่อรางกายเปลี่ยนแปลงไปสูวัยชรา เราก็ตองเตรียมตัวไวในเรื่องความผิดหวังบางสิ่งบาง
ประการ เชนเรามีลูก เราก็อยาหวังอะไรจากลูกใหมากเกินไป ถาหวังมากไปก็มีความทุกขเหมือนกัน
เชน เราหวังวาลูกคนนั้นจะเปนอยางนั้น ลูกคนนั้นจะเปนอยางนี้ตามที่เราตองการ เราวาดแผนไววาลูก
คนนั้นควรจะเปนอยางนั้น อยางนี้...ก็วางไวแลว วางแผนไปตามเรื่อง แลวก็สงเสริมไปตามแผนที่วางไว
แตอยานึกวาจะไดดังใจเสมอไป มันไมไดดังใจเสมอไปหรอก เพราะอะไร? เพราะวาสังคมมันวุนวาย
มันเปลี่ยนแปลง ลูกของเรานี่เราเลี้ยงไดแตเพียงรางกาย จิตใจเราก็อบรมสั่งสอนบางตามสมควรแก
ฐานะ แตเขาอาจจะรับของเขาก็ได เขาอาจจะไมรับของเราก็ได เพราะวาออกจากเราไปแลว เขาไปอยูใ น
สิ่งแวดลอมอีกประเภทหนึ่งซึ่งไมเหมือนกับความเปนอยูในครอบครัว เชน ไปอยูในหมูเพื่อนฝูงมิตร
สหาย เพื่อนฝูงนั้นเขาคุยอะไร เขาเลาอะไรใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กมันก็ตองไหลไปกับ
เพื่อนฝูง นี่เขาเรียกวาพวกมากลากไป...

พอ พระในบาน....๒๖

อันนี้มันเปนเรื่องธรรมดา แตเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราผิดหวังก็ได หรือวาเราสงลูก
เขาเรียน แลวเราหวังวาจะทําสําเร็จ มันอาจจะไมสําเร็จก็ได...เรียนไมสําเร็จเพราะความเหลวไหลของ
เขาก็ได เพราะรางกายของเขาไมอํานวยก็ได เพราะเหตุการณบางอยางมันเปลี่ยนแปลงไป แลวมันทํา
ใหการเรียนตองชะงักงันไปก็ได
สิ่งเหลานี้มันอาจเกิดขึ้นไดในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ได ถาเราไมไดเตรียมตัวเตรียมใจ
ตอนรับเหตุการณเหลานั้นไว พอเหตุการณนั้นเกิดขึ้น เราก็รูสึกวาเราผิดหวังมากในชีวิตของเรา เราก็
เปนทุกข ไมสบายใจ รับประทานอาหารไมได นอนไมหลับเปนอะไรตออะไรขึ้นมา

นี้คือความผิดพลาดในชีวิตของเรา ซึ่งเกิดจากการที่เราไมไดเตรียมตัวไวกอนลวงหนาวาจะมี
อะไรเกิดขึ้น จึงรูสึกผิดหวังมาก ทําใหเปนทุกขเดือดรอนใจ

เตรียมตัวเตรียมใจตอนรับความตาย
เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความตายความเป น นี่ ก็ เ หมื อ นกั น เราไม ค อ ยจะได คิ ด ไว ล ว งหน า ว า คนใน
ครอบครัวเรานี้อาจจะมีใครจากเราไปสักคนหนึ่งเมื่อใดก็ได อยูกัน ๕ คน นี่อาจจะเหลือ ๔ เมื่อใดก็ได
แลว ก็ไมรู ว าใครจะไปก อนไปหลั ง อาจจะเปนใครก็ได เปนคุณ พ อก็ ได เป นคุ ณแมก็ ได อาจจะเปน
ลูกหลานคนใดคนหนึ่ง อาจจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมา แลวทําใหตองจากกันไปสักคนหนึ่ง
ในหมูเรานี้เราไมเคยคิดอยางนั้น เพราะวาการคิดอยางนั้นเรานึกไปวาเปนการไมดี หรือวาเปน
การแชงตัวเอง เปนการแชงคนในครอบครัวไป ความจริงมันไมเกี่ยวของกับเรื่องแชงชักหักกระดูกอะไร
หรอก เพราะวามันเปนเรื่องของธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดขึ้นแกใครเมื่อใดก็ได...เราไมรู
เราก็คิดเตรียมตัวเตรียมใจไว...ถาสมมติวาสิ่งนั้นเกิดขึ้น ใจเราจะเปนอยางไร? เราควรจะคิด
อยางไร? เราควรจะนึกในแงใดของธรรมะ เพื่อเอามาเปนเครื่องประเลาประโลมจิตใจ เพราะวาบางครั้ง
บางคราวนั้น เหตุการณที่ไมคาดฝนมันเกิดขึ้นแกเราก็ได ไมคาดฝนวาจะเกิด...มันเกิดขึ้นได มันมีอยู
ถมไปตัวอยางในสังคมมนุษยเรานี้ ไมนึกวามันจะเปน..แตมันเปนขึ้นได
อยางคนโดยสารเรือบินนี่ ใครมันจะนึกวาเรือบินจะตกบาง แตนาน ๆ จะมีอุบัติเหตุสักทีหนึ่ง
เรียกวายังไมถึง ๑% ดวยซ้ําไป เรือบินเสียหายไมถึง ๑% รถเสียหายมากกวา รถชนกัน..รถคว่ํา เรื่อง
รถนี่มันมีมากกวา เรื่องเรือบินมันไมคอยจะมีหรอก แตวามันอาจจะมีขึ้นไดเหมือนกัน แลวเมื่อมีขึ้น..
สมมติวาคนในครอบครัวเราเขาไปอยูในเรือบินลํานั้น ไปเกิดอุบัติเหตุถึงแกกรรม ก็เรียกวามันเปนเรื่อง
ที่เราจะตองคิดปลงลงไปวา ออ...ถึงเวลาของเขาที่จะตองไปอยางนั้น เพราะชีวิตไมเที่ยง ความตายเปน
ของเที่ยง มันอาจจะเกิดขึ้นแกใครเมื่อใดก็ได หรือวาเราขับรถยนตไป ๆ มา ๆ อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได

พอ พระในบาน....๒๗

อยาวิตกกังวลจนเกินเหตุ
คิดเปนเครื่องเตือนใจไวแตอยากลัว อยาคิดวิตกกังวลจนไมเปนอันกินอันนอนเมื่อคิดปญหา
อยางนั้น เพราะบางคนก็วิตกกังวลมากเกินไปในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ จนกลายเปนนอนไมหลับไป ก็มี
เหมือนกัน เรียกวาคิดมาก
การคิดมากอยางนั้นมันไมถูก ไมใชคิดเตือนใจ แตคิดไปในทางที่เรียกวา วิตกจริตฟุงซานไปใน
เรื่องที่ไมจําเปน แตเราคิดแตเพียงวาสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลง เหตุการณอะไรอาจจะเกิดขึ้นกับ
ครอบครัวเราเมื่อใดก็ได แลวเราก็คอยเหตุการณนั้น ถามันไมเกิดก็แลวไป แตถามันเกิดเราก็พอจะนึก
ไดวา ฉันนึกแลววามันจะตองเปนอยางนี้สักวันหนึ่ง นี่เปนเครื่องปลอบโยนจิตใจของเขา

สรางฐานทางจิตใจตอนรับทุกสถานการณ
คนอยูในวัยชราจึงตองสรางฐานทางจิตใจ เพื่อจะตอนรับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในกาลตอไป
ขางหนา เชนวา ถาลูกหลานไมเอาใจใส เราก็อยาไปวิตกกังวลอะไร ทําใจใหสบาย ใหนึกวาเราเลี้ยงเขา
ตามหนาที่ เราเปนพอแม เปนปูตายายาย เราเลี้ยงเขาตามหนาที่ เราทําหนาที่เราใหมันสมบูรณก็แลว
กัน อยาใหมันขาดตกบกพรอง...เปนพอที่ดี เปนแมที่ดี ทําหนาที่ใหสมบูรณในการเลี้ยงดูอบรม ให
การศึกษา แนะนําพร่ําเตือนในเรื่องที่เขาบกพรอง

เมื่อเราไดทําหนาที่ของเราสมบูรณแลว ถึงบทเขาจะตองทําหนาที่ตอเราบาง ถาเขาไมทํา..ก็
อยาไปทวงบุญทวงคุณอะไรกับเขา เปนเรื่องของเขา เขาไมทําใหกับเราก็ไมเปนไร เราจะพอใจอยูของเรา
อยางนี้...อยูใหสบายใจ เราอยาไปหวังอะไรจากใคร ๆ เอาหลักพระพุทธเจามาถือวาพึ่งตัวเอง ชวย
ตัวเอง ทําอะไรของตัวเองได
ไดพบคุณโยมแกคนหนึ่ง อายุตั้ง ๙๐ กวา ...ขาทานไมค อยจะดี แตว าในหองที่ทา นอยูนั้น
สะอาดเรียบรอย เครื่องปรุงอาหารนี่มีครบ มีเตาไฟฟา หมอหุงขาว แลวก็มีขวดใสกระเทียม ใสพริก ใส
อะไรตออะไรเรียงเปนแถว ลูก ๆ เขาซื้อมาให ทานปรุงอาหารของทานเอง หุงขาวรับประทานเองทุกวัน
แลวก็ทําอะไรเองทุกวัน
วันนั้นที่ไปพบเพราะวามีการทําบุญวันเกิด...นิมนตพระไปรับสังฆทาน ทานทําของทานเอง
ทั้งนั้น อาราธนาศีลเอง อาราธนาพระปริตร ทานก็ทําของทานเองทั้งนั้น ดูลักษณะแลวเปนคนเขมแข็ง
จิตใจไมมีความออนแอ ทั้งที่เปนคนแกอยางนั้น ถามลูก ๆ ทานดูความจริงเอาใจใส แตบอกวาคุณแม
ทานชอบอยางนั้น คอยปอนสิ่งที่ทานตองการให แตวาเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ นั้นทานจัดของทานเอง เราไม
ตองไปยุงกับทาน...ทานอยากจะชวยตัวเอง
พอ พระในบาน....๒๘

สนับสนุนใหทา นทําสิง่ ทีช่ อบ
คนแกที่จะชวยตัวเองนี่ก็เรียกวา...อยากจะแสดงความสามารถนั่นเอง ไมใชเรื่องอะไร ทาน
อยากจะแสดงใหใคร ๆ เห็นวาฉันยังเกง ฉันยังไมออนแอ ฉันยังทําอะไรได ยังหุงขาวตมแกงกินได ยัง
ทําอะไรได...ฉันยังไมแก ตองการอยางนั้น เราก็ใหทานทําเปนความสบายใจของทานในรูปอยางนั้น...
อยาไปฝนทาน เพราะทานสบายอยางนั้น เราตองศึกษาเหมือนกัน..ศึกษาวา คุณปู คุณตา คุณยา คุณ
ยายของเราทานชอบอะไร? เราก็ตองตามใจทาน ใหทานสบายใจ ทานอยากจะทําของทานก็ใหทานทํา
ทานอยากจะกวาดขยะก็ใหทานกวาดของทานไปตามหนาที่ ถาเราไปบังคับทานบางเรื่อง หรือวาไปแยง
ทําในบางเรื่อง ทานอาจจะไมสบายใจ เพราะวาทานชอบอยางนั้น ทําใหทานสบายใจ
เมื่อเด็ก ๆ นี่เคยเห็นคุณยายชอบกวาดขยะ กวาดบาน กวาดใตถุน..กวาดทุกวัน เอาตะกรา
ขยะมาวางไว พวกเราเด็ก ๆ บางทีทานอะไรแลวมักจะขวาง กินอะไรอยาใหใครรูวาเรากินอะไร ทาน
สอนอยางนั้น กินอะไรอยาใหใครรูวาเรากินอะไร จะกินกลวย...ถาเราทิ้งเปลือกกลวยไวเขาก็รูวาเรากิน
กลวย กินขนุนแลวทิ้งเปลือกขนุนไวใตตนขนุน...เขาก็รูวาเรากินขนุน ทานบอกวากินอะไรอยาไปใหเขารู
วากินอะไร ทํายังไงคุณยาย?...ที่ใสมันมี หยิบเปลือกกลวยเปลือกขนุนมาไวนี่ ใบตองหอขนมก็มาไวตรง
นี้ แลวเอาไปเทที่อื่น เขาก็ไมรูวาเรากินอะไร...ทานก็สอนวาอยางนั้น สอนเมื่อเด็ก ๆ จําได แตเปนเด็ก
ไมคอยปฏิบัติตามเทาใด...
คุณยายคอยเก็บคอยกวาดเรื่อยไป ไมมีอยูนิ่ง เดี๋ยวกวาดขยะ เดี๋ยวก็ไปตักน้ํา เดี๋ยวก็ไปสับไม
ฟนเอามากองไวใหเรียบรอย วันยังค่ําทําแตงานตลอดเวลา ถาใครไปบอกวาอยาทํา...นี่ไมไดเลย เดี๋ยว
โกรธเอาเลย หาวาไมใหทําอะไร อยางนี้ทานสบายใจในเรื่องทํางานนั่นเอง ก็ตองใหทําเพราะเปนความ
สบายใจของทาน
เคยพบคนแกที่เมืองสิงหบุรีคนหนึ่ง แกก็ถืออีโตไปสับอะไรที่แมน้ํา ถามวาทําอะไรอยู? บอกวา
ขุดดินไปปลูกอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ ปลูกถั่วบาง ปลูกมะเขือ ปลูกพริก ดินน้ํามันมีปุย น้ําลดก็ปลูกอะไรไป
ตามเรื่อง...ทําเรื่อยไป อยูบานทรงไทยหลังพออยูได เรียกวามีฐานะพอสมควร ถามวาโยมอยูกับ
ใคร?..ก็อยูกับเด็ก ๒ คน แลวลูกไมมีหรือโยม?..มี ลูกเขาอยูกรุงเทพฯ เปนอะไร?..เขาเปนใหญเปนโต
เปนอาจารย เปนขาราชการบาง เขามีบานชองอยูกรุงเทพฯ แลวคุณโยมทําไมไมไปอยูกับลูก?..ลําบาก
เจาคะ ไปอยูที่โนนดิฉันจะขุดดินก็ไมมี คือทานไมรูจะทําอะไร...
เขาทําสนามหญา...ไปขุดของเขาก็ไมได มันไมอิสระ ไมไดขุดดิน แลวอยูโนนก็ตองแตงตัว
เรียบรอย เพราะมีแขกไปใครมา เขาวาไมได คุณแมตองแตงตัวดี ๆ ดิฉันรําคาญคะ อยูนี่มันแตงตาม
ชอบใจ นี่เรื่องเสรีภาพของคุณแม ทานก็ชอบใจอยางนั้น ถาลูกจะฝนใจวา คุณแมมาอยูกับฉัน...มันก็
ไมได ทานอยูไมได ทานไมสบายใจ ก็ตองปลอยทาน วาง ๆ ก็ตองไปเยี่ยมทานหนอย และไปเอาใจใส
ทาน ดูแลทาน
พอ พระในบาน....๒๙

ความสบายใจของพอแมเปนยาอายุวฒ
ั นะ
มีคนหนึ่งมาเลา..คุณแมอายุ ๙๕ แลว ก็บอกกูไมกินขาว ตอไปนี้ไมกิน ไมใชเรื่องอะไร...ศึกษา
แลว ก็เรื่องไมสบายใจที่ลูกไมมาเยี่ยม ลูกมาทํางานอยูกรุงเทพฯ ไมมาเยี่ยม ไมสบายใจ
ทีนี้ ลูกคนหนึ่งเขาทํางานที่กรุงเทพฯ วันนั้นไปเยี่ยมก็ผานมาทางวัด บอกวาเขาจะไปเยี่ยมคุณ
แม แลวเอาหมอไปดวยคนหนึ่ง คือหมอนี่จะเอาไปพูดใหคุณแมรับประทานอาหาร จะไดพูดใหทาน
รับประทาน แลวก็ลูกไปดวย แตหมอก็ไปพูดวา คุณปานี่ยังแข็งแรง สุขภาพรางกายทุกสวนยังดี ยังอยู
ไปอีกนาน ถารับประทานอาหาร แตถาคุณปาไมรับประทานอาหาร คุณปาจะอยูไดกี่วัน แลวลูก ๆ ก็ไม
สบายใจที่ไมไดเห็นคุณปาอยู อยูใหลูกสบายใจเถิด หมอพูดอยางนั้น บอกวาอยูใหลูกสบายใจ
แมรักลูก รูวาลูกไมสบายใจ แมจะทําใหเขาไมสบายใจไมได การที่ไมกินขาวนี่ลูกไมสบายใจ
ไมไดคิดเรื่องของตัวเองแลว คิดวาลูกไมสบายใจ พอหมอบอกวาคุณปาไมกินขาว นี่ลูก ๆ ไมสบายใจ
เขาไปหาผมมาใหรักษาคุณปา เพื่อใหคุณปากินขาว แลวจะไดสบายใจ วันนั้นเอาขาวมาทานเลย ชาม
หนึ่งทานหมดเลย ทานทานดวยความเอร็ดอรอย แลวลูกก็ไปนั่งดูอยูดวย คอยพูดวาคุณแมทานใหหมด
กับขาวนี้อรอยนะ เอาอีกหนอย เอากับขาวใสจานให แลวก็นั่งเอาใจอยางนั้น ทานเพลินไปเลย ทานได
หมด แตวันหลังลูกจะตองจัดเวรยามไปเยี่ยม คนนั้นไปเยี่ยมวันนี้ คนนี้ไปเยี่ยมวันนั้น ตองขับรถไปถึง
บางปลามา เมืองสุพรรณบุรีโนน ไมใชใกล ไปเยี่ยมคุณแม เรียกวาตองผลัดกันไปเยี่ยมใหคุณแมสบาย
ใจ วันนั้นเขามาก็เลยถาม บอกคุณแมเดี๋ยวนี้แข็งแรง ทานขาวได
ที่ทานไมไดเพราะอะไร? เพราะลูกไมไปเยี่ยม คุณแมนึกวาเขาไมตองการเราแลว เราจะอยูไป
ทําไม หยุดกินไดแลว เพราะวาอยูไปก็ลูกไมตองการแลว แตพอรูวาลูกยังตองการอยู ก็กินขาวตอไป
กอน เพราะวาลูกยังตองการ มันเปนอยางนี้ เรื่องคนแกก็ตองอยางนั้น ฉะนั้น เราเวลาแกอยาไปหวัง
อะไรกับลูกมากไป อยูไปตามเรื่องของเรา ทานอาหารไป หลับนอนไป...

มีชวี ติ อยูด ว ยปญญา
คนแกนี่มักบนอยูเรื่องหนึ่ง...นอนไมหลับ อาตมาพบคนแกทีไรวา แหม!.. ไมไหวเจาคะ นอน
ไมหลับ บอกวาไมใชโยมคนเดียวที่นอนไมหลับ คนแกทั้งโลกนอนไมหลับทั้งนั้น ฉันนี่พบคนแกมาเปน
รอย แลวก็ทุกคนนอนไมหลับทั้งนั้นแหละ มันเรื่องธรรมชาติของชีวิตคน...คนอายุมากนี่ตองการนอน
นอย นอนเทาที่รางกายตองการ พอนอนลงไปมันก็หลับ หลับแลว...เมื่อมันพอกับความตองการของ
รางกายมันก็ตื่น พอตื่นแลว...นอนไมหลับ นี่แหละมาบนกันตรงนี้ ความจริงหลับแลว หลับตามที่มัน
ตองการแลว แตวาพอตื่นแลวมันไมหลับเลยก็ไมรูจะทําอะไร ถาเปนคนรับประทานหมาก ก็..กุก ๆ ๆ
ตําหมากเรื่อยไป เขาวาคุณยายแกเฝาบาน คือวาใหคนรายรูวาคนอื่นอยูเลยไมเขาบาน ผูรายสมัยกอน
พอ พระในบาน....๓๐

นะ สมัยนี้ตื่นอยูยิ่งดี จะไดสะดวกหนอย แตวากุก ๆ ของคุณยายชวยอะไรไมไดแลวเวลานี้ ตําหมาก
เรื่อยไป ทําโนนทํานี่ไป ถาเปนคนที่ชอบเจริญกรรมฐานก็ลุกขึ้นนั่งภาวนาไปตามเรื่อง เพื่อไมใหตอง
ลําบากใจ
อันนี้มันเรื่องธรรมดา เรื่องนอนไมหลับของคนแกเปนเรื่องธรรมดา...อยาทุกข อยาเปนทุกขวา
นอนไมหลับ แตใหสบายใจวาเรานอนพอแลว แลวรางกายมันไมตองการใหนอน มันตองการตื่นก็ตื่นไป
ตามเรื่อง ตื่นหรือวานอนหลับตาไป แตมันไมหลับสนิทก็หลับไปเรื่อย ๆ พักผอนไปตามเรื่อง อยาไป
วิตกกังวล ถาวิตกกังวลแลวจะเปนทุกขอีกเหมือนกัน
ทีนี่คนแกบางคนนี่เขาเบื่อโลก อยากตาย พบหลายคนแลวเหมือนกัน พอเจอหนาเมื่อไร...ดิฉัน
จะตายสักทีเจาคะ บอกวา แหม..โยมนี่ อยากจะตายเสียจริง ๆ ไมตองอยากหรอกตายนะ มันตองถึง
โยมสักวันหนึ่ง โยมถามวาเมื่อไรมันจะตาย..อยากจะตายไว ๆ ก็บอกวาเมื่อสมัยกอนเขาใหพรวาขอให
อายุมั่นขวัญยืน..สาธุ ยกมือทวมหัวชอบอกชอบใจ ทําไมเดี๋ยวนี้ไมเอาแลว?..ไมเอาแลวจะ พรแบบนั้น
ไมเอาแลว บอกวามันไมรูจะอยูไปทําไม
นี่คิดผิดเสียแลว คือคนแกนี่นึกวาตัวไมมีประโยชนแลว อยูไปทําไม นี่ความคิดของทานอยาง
นั้น แตวาความจริงคนแกอยูในบานมันเปนประโยชน คนจีนเขาบอกวาคนแกเปนเพชรน้ําหนึ่งของบาน
บานไหนมีคนแกอายุมาก ๆ เขาเรียกวาเปนมงคลแกบานเรือนของบานนั้น ใครไปมาหาสูไดพบคนอายุ
มากนี่เขาสบายใจ เพราะฉะนั้นคนแกนี่เปนประโยชน.. อยานึกวาแกแลวไมรูจะอยูไปทําไม ทําอะไรก็
ไมได แตบอกวาทํามาเยอะแลวนี่ สรางบานตึกเลย ของโยมอยูก็เกาเต็มทีแลว เรียกวาเกาหมด เตียงก็
เกา มุงก็เกา หมอนก็เกา เคยไปเยี่ยมกอน ๆ มาก็ยังใหม หลาย ๆ ปไปเยี่ยมทีก็คอย ๆ เกาลงไป
เรื่อย ๆ เพราะตัวคนก็เกาไปตามวัย เกาอี้ก็เกา ที่นั่งรับแขกตัวเดิมไปนั่งตัวนั้นก็เกา เกาไปทั้งหมดแลว
ในบานนี้
ทานบอกไมรูจะทําอะไร อยูไปก็ไมไดทําอะไร บอกวานี่! หลังนั้นใครสราง?..ดิฉัน หลังโนน
ละ?..ดิฉัน หลังโนนละ?..ดิฉันสราง เยอะแยะ สรางบานใหลูกอยูตั้ง ๓-๔ หลัง ในบริเวณเดียวกัน แลว
ยังบนวาไมไดทําอะไร ก็ทําเยอะแยะแลว แลวเงินทองที่ไดกินไดใชทําบุญสุนทานอยูปจจุบันนี้ก็สรางมา
เมื่อกอนทั้งนั้น เดี๋ยวนี้เรามานั่งเก็บผล เหมือนเราปลูกทุเรียน มันออกผลใหกินทุกป ถาปลูกเงาะก็ออก
ผลใหขายไดทุกป โยมไมตองทําอะไร นั่งกินผลไปจนกวาจะหมดลมหายใจ พูดใหฟงแลวก็เลยสบายใจ
เพราะฉะนั้ น เราอย า อยู ด ว ยความเบื่ อ แต อ ยู ด ว ยป ญ ญา อยู ด ว ยการพิ จ ารณา ว า อ อ !
รางกายมันก็เปนอยางนี้ สิ่งทั้งหลายมันก็เปนอยางนี้ ไมมีอะไรคงที่ ไมมีอะไรถาวร มันเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพ เราตองยอมรับความจริงในสิ่งทั้งหลายที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา คิดอยางนี้จิตใจก็
สบาย อยาไปหวังอะไรจากใคร อยาไปคิดอะไรใหมันวุนวาย พอใจในสิ่งที่มีอยูเฉพาะหนา แลวเราก็จะมี
ความสุขทางใจ ไมเกิดความวุนวาย ความเดือดรอน ที่เปนปญหา ขอใหญาติโยมผูที่มีอายุคิดอยางนั้น

พอ พระในบาน....๓๑

การปฏิบตั ดิ ูแลผูส ูงอายุ
สวนคนที่ยังไมเขาสูวัยชรา แลวก็มีคนชราอยูในบานของเรา จะเปนคนประเภทใดก็ตาม คนแก
ที่อยู กับ เรากั บ ครอบครั ว เรามานานก็ เ ป น คนชรา แล ว ต องเอาใจใส ใหเ รานึก ว า เปนส ว นหนึ่ ง ของ
ครอบครัว อยานึกวาเปนสวนเกินเปนอันขาด ตองเอาใจใสดูแลใหทานสบายใจ เหมือนกับวาเปนผูมี
อาวุโสในครอบครัวของเรา บางทีเปนคนใชแตวาเลี้ยงลูกในบานนั้นจนทานแก..แลวก็ยังไมตาย ก็
เรียกวาเปนผูมีอุ ปการะแกเราที่ เป นลูกในบา น คุณ ปา คนนี้ หรือวา คุณยายคนนี้ไดเคยปอนขาวให
อาบน้ําให เคยรีดเสื้อผาให เคยจัดหนังสือให ออกไปสงหนาบาน...ทําทุกอยาง เปนผูมีอุปการคุณแก
เรา เราก็ควรจะเอาใจใสดูแลชวยเหลือใหทานสบายอกสบายใจตามสมควรแกฐานะ ก็นับวาเปนการ
ปฏิบัติชอบตอผูเฒาผูแกตามฐานะที่เราจะกระทําได

ดังไดแสดงมาก็สมควรแกเวลา
ขอยุติการแสดงปาฐกถาธรรมไวแตเพียงเทานี้

พอ พระในบาน....๓๒

ภาคผนวก

กตัญูกตเวที
คุณธรรมสําคัญสูงสุดของชีวิต
พระธรรมเทศนาพิเศษ โดย
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)

คุณธรรมสําคัญสูงสุดของชีวิต
คนเรานี้..ถาไมมีหลัก ไมมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ก็จะปลอยตัวปลอยใจไปตามอารมณ ไป
ตามความอยากที่เกิดขึ้น ไมไดคิดถึงอะไรทั้งนั้น ไมไดคิดถึงพอ แม ปู ตา ยา ยาย ไมไดคิดถึงครู
บาอาจารย หรือวาสิ่งที่เคารพในทางศาสนา
ไมไดคิดถึงเรื่องอยางนั้น ใจก็ตกต่ําไปอยูในอํานาจของพญามาร คือความชั่ว ความราย ฝรั่ง
เขาเรียกวา “ซาตาน” คือตัวความชั่ว ตัวกิเลสประเภทตาง ๆ ที่เกิดกลุมรุมจิตใจ แลวใจไมมีหลัก ไมมี
เครื่องยึดเหนี่ยว ก็อาจจะกระทําสิ่งที่ชั่วรายขึ้นเมื่อใดก็ได ความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นในสังคม เพราะขาด
ฐาน คือคุณธรรมที่เรียกวา กตัญูกตเวที คนในสมัยกอนเขาจึงตองฝกสอนกันนักหนาในเรื่องอยางนี้

ปจจุบนั ลูกไมคอยเชื่อฟงพอแม
สมัยกอน นักปราชญทานเนนสอนใหรู..ลูกควรมีความรัก มีความกตัญูกตเวทีตอพอแม ไม
ประทุษรายพอแม ไมทําอะไรใหพอแมเจ็บช้ําน้ําใจ เจ็บไขไดปวยก็ดูแลรักษา ชวยเหลือในกิจกรรม
ตาง ๆ ตามที่ทานตองการ
แต สั ง คมในป จ จุ บั น เปลี่ ย นแปลงไปพอสมควร เปลี่ ย นไปเรื่ อ ย ๆ ความนึ ก คิ ด ของคนก็
เปลี่ยนแปลงไป ออกนอกลูนอกทาง เรื่องบาปบุญคุณโทษไมคอยจะไดนึก ไมคอยจะไดคิด ชอบทําอะไร
ตามใจตัว ตามใจอยาก ตามใจปรารถนา ไมคิดวาเปนการกระทบกระเทือนตอใคร สรางความทุกข
ใหแกใคร สรางความเดือดรอนใหแกใคร เอาประโยชนตนเปนใหญ ไมคิดถึงประโยชนและความสุขของ
คนอื่น แมกับผูที่มีบุญคุณแกตน

เชน กับพอแมนั้น ลูกบางทีก็ไมเชื่อฟง ไมเคารพพอแม ทําอะไรตามใจตัว เอาระบบตะวันตกมา
ใช ซึ่งประเทศทางซีกโลกตะวันตกเขาไมมีการสอนในเรื่องเกี่ยวกับกตัญูกตเวที วัฒนธรรมคนละแบบ
พอลูกเติบโตแลวก็ไปตามเรื่อง พอแมมีหนาที่เลี้ยงเขา ใหการศึกษาเขา พอเขาจบชั้นการศึกษาทํางาน
ไดก็ไป ไมคอยจะเหลียวกลับหลัง ปหนึ่งอาจมาเยี่ยมพอแมสักครั้ง เอาดอกกุหลาบมาใหสักชอหนึ่ง คุย
กัน ๒-๓ คําก็ไป คนแก ๆ เมืองนอกจึงอยูอยางมีความเศราโศกเสียใจ เปลาเปลี่ยว เหงาหงอย

ชีวติ สมัยใหมหา งเหินครอบครัว
ระบบนี้ ไ หลเข า มาเมื อ งไทยเหมื อ นกั น เวลานี้ ลู ก เต า เหล า หลานอยากอยู อ ย า งโดดเดี่ ย ว
แต ง งานแล ว ก็ อ ยากจะซื้ อ ทาวน เ ฮ า ส อ ยู ซื้ อ บ า นจั ด สรรอยู คุ ณ พ อ คุ ณ แม คุ ณ ปู คุ ณ ตา คุ ณ ย า
คุณยายอยามายุง... เขาอยากจะอยูตามเรื่องของเขา เปนชีวิตสมัยใหมที่หางเหินออกจากครอบครัวไป
อยูโดดเดี่ยว
ผิดกับคนสมัยกอน ครอบครัวใหญ ๆ เขาใหอยูในบริเวณเดียวกัน ไมใหไปไหน แมจะแยกเรือน
ก็ตองอยูในบริเวณนั้น สรางบานใหอยู มีเรือนหออยูในบริเวณบาน ไดมีความสัมพันธทางจิตใจ พอแมก็
จะไดเห็นหนาลูก ลูกจะไดเห็นหนาพอหนาแม รับประทานอาหารรวมกัน ไดคุยปรึกษาหารือกัน จะไดไม
เหงา ไมเปลาเปลี่ยวเกินไป ระบบของคนโบราณนี้ก็ดีเหมือนกัน
แตเดี๋ยวนี้เกิดระบบโดดเดี่ยว ไปอยูครอบครัวเดียว ไมยุงกับใคร ครั้นเวลามีปญหาก็ไมพนพอ
แม พอมีทุกขก็มากราบมือกราบตีน คุณแมตองชวยหนูคราวนี้ ถาไมชวยหนูก็จะแยแลว เวลาสบายไม
คอยมาหรอก...ทุกขรอนก็มาหาแม สังคมมันเปลี่ยนไป...ความสัมพันธทางจิตใจนอยลงไป สูระบบไทย
สมัยกอนไมได

เคารพพอแม ชีวติ เจริญรุง เรือง
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทานไปกราบคุณแมทุกวัน พอจะไปทํางานก็ไปกราบบนตัก
เหมือนลูกนอยกราบแม แลวบอกวา ลูกจะไปปฏิบัติงาน คุณแมมีอะไรใหลูกรับใชบาง?... แมก็บอกวา
แมไมมีอะไรหรอก ขอใหลูกไปทํางานดวยความสบายใจ แลวก็ใหศีลใหพร พอเลิกงานกลับมาถึงกอน
อะไรหมด ตองไปกราบคุณแม ถามวาเปนอยางไร? คุณแมสบายดีไหม? วันนี้มีอะไรเปนปญหาบาง?
รับประทานอาหารเปนอยางไร? แลวเลาเรื่องใหฟงวาในหลวงรับสั่งเรื่องอะไร ประชุมกันเรื่องอะไร
บานเมืองเปนอยางไร ...เลาใหคุณแมฟง แมกับลูกนั่งคุยกันดวยอารมณสดชื่น

พอ พระในบาน....๓๔

ทานเคารพหมอมมารดาของทานมาก รักใครเคารพนับถือมาก ชีวิตทานก็เจริญ เปนคนเกงคน
หนึ่งของเมืองไทย ฐานอยูตรงนั้ น ตรงที่รัก พอรัก แมนี่เ อง ถาไมรักพอรักแม จะไปรักใคร รักเพื่อน
หรือ?..ใครจะไวใจ ถาเราไมรักพอรักแมของเรา ไปรักคนอื่น เขาก็มองดูวา โอย!.. ไอนี่กับพอแมมันก็
ไมรัก ไมเคารพ ไมนับถือ เราเปนคนอื่นมันจะนับถือเรา รักเราขนาดไหน... เขาไมไวใจในจิตใจสวนลึก
ของคน ๆ นั้น

ความกตัญูกตเวทีเปนเครือ่ งหมายของคนดี
แตถาคนใดรักพอรักแม เคารพพอแม เขาก็รักมากขึ้น เขาเห็นวา ออ...คน ๆ นี้เปนคนดี ความ
เปนคนดีนั้นอยูที่คุณธรรม คือความกตัญูกตเวที

พระพุ ท ธเจ า จึ ง ตรั ส ว า ...นิ มิ ตฺ ตํ สาธุ รู ป านํ กตฺ ู ก ตเวทิ ต า ความกตั ญ ู ก ตเวที เ ป น
เครื่องหมายของคนดี
เราจะดูคน ไมตองไปดูที่แหวนสวมนิ้ว สายสรอยหอยคอ รถยนตนั่ง หรืออะไรอยางนั้น นั่น
เปนของ “เปลือก” ทั้งนั้น ไมแทหรอก แตดูวาเขามีคุณธรรม คือความกตัญูกตเวทีขนาดไหน เขา
ปฏิบัติตอพอแมอยางไร ตอปู ตา ยา ยาย เครือญาติอยางไร ถาเราพบวาเปนคนเคารพหนักแนนในพอ
แม ปู ตา ยา ยาย เอามาใชได เอามาทํางานบริษัทได
คนที่เขามีคุณธรรมคือกตัญูกตเวที จะไมประทุษรายใคร เพราะเขาคิดวา คน ๆ นี้มีบุญคุณ
กับเขา บริษัทนี้มีบุญคุณกับเขา โรงงานนี้มีบุญคุณกับเขา เขาจะไมประทุษรายตอที่ทํางาน บริษัทตอ
เจ า ของงาน เพราะฐานอยู ที่ น้ํ า ใจ... เขามี ค วามกตั ญ ู ก ตเวที เ ป น พื้ น ฐาน เขาคบใครเขาจะไม
ประทุษรายตอคนนั้น แตเขาจะรักใครนับถือคนนั้นอยางดี เพราะฐานที่เขารักพอแม ทําดีตอพอแม

พอแม...เปนพระในบาน เทวดาในเรือน
เรื่องพอแมนี้จะขอฝากไวสักหนอยวา ทานเปน “เทพเจา” ของเรา เปนเทพเจาผูใหชีวิตจิตใจ ให
เลือด ใหเนื้อ ใหอะไรทุกอยางแกเรา ที่เราไดมีชีวิตปลอดโปรงรอดมาไดนี่ ก็เพราะพระสององคนั้น
แหละ คือ พระพอ พระแม
พอแม เ ป นพระในบา น เป นพระในเรือน เปน พระที่อยูใกลเ รา เปน เทวดาที่ อยู ป ระจํ า บ า น
ประจําเรือน เราไมตองไปไหวเทวดาที่ไหน ไมตองไปไหวอะไรที่ไหนหรอก ไหวพอไหวแมก็พอแลว
เคารพพอแมนับถือพอแมก็หนักแนนพอแลว นี่ไปไหวสิ่งอื่น...แตไมไหวพอแม ไปรักคนอื่น..แตไมรัก
พอแม
พอ พระในบาน....๓๕

เหมือนผูชายบางคน...แตงงานแลวลืมแมเลย เขาวาหลงตนลืมตาย หลงกายลืมแก หลงเมีย
ลืมพอลืมแมไปหมด เมียกระซิบขางหูมันดังเหลือเกิน มีอิทธิพลเหลือเกิน แมเรียกกี่คําไมไดยินแลว ไอ
หนูลืมแมเสียแลว ไปหลงเมียก็เสียหาย

เราตองเทิดทูนไว...คุณพอ คุณแม ฝายหญิงก็ตาม ฝายชายก็ตาม ถาเราเทิดทูนคุณพอคุณแม
เราจะไดรับเกียรติ คนอื่นเขาก็จะใหเกียรติเราวาเราเปนคนดี บูชาพอแม

อกตัญูไมรูคณ
ุ ชีวติ จักไมกา วหนา
ฉะนั้น เราจะตองสํานึกในเรื่องนี้ สํานึกถึงพระคุณทาน ถาทานมีชีวิตอยู ก็เอาใจใสดูแลใหทาน
มีความสุขความสบายตามสมควรแกฐานะ เรื่องอาหารการกิน ที่พักผอนหลับนอน เสื้อผา เครื่องนุงหม
ใหทานไดรับความสะดวกสบาย
เคยสั งเกตมาหลายรายแล ว คนที่ไมรัก พอแม ทํารายพอแมด วยวิธีใดก็ตาม ชีวิตไมคอย
เรียบรอย ไมกาวหนา แมจะมีความรูความสามารถ แตเวรกรรมที่ทํากับพอแม สงผลใหตกต่ําได
เหมือนกัน กตัญูเปนฐานใหญที่จะเกิดอะไร ๆ ขึ้นในโลก เราจะไปรักสิ่งอื่น รักตนไม รักธรรมชาติ รัก
แมน้ําลําคลอง รักประเทศชาติบานเมือง ตองตั้งตนตรงนี้กอน ถาตรงนี้ดีแลวอะไร ๆ ก็ดีหมด แตถา
ฐานคือความกตัญูกตเวที ไมมีในจิตใจแลว ไมมีหวัง จะไปไมรอด จะไมกาวหนา...

พอ พระในบาน....๓๖

ธรรมะรักษาจิตผูส งู อายุ
การเลื่อนชั้นของจิตใจเปนผูสูงอายุที่แทจริง
พระธรรมเทศนาพิเศษ โดย
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)

ทานสาธุชนผูส ูงอายุทงั้ หลาย
อาตมาจะแสดงธรรมในรูปของปาฐกถาธรรม แทนการเทศน ซึ่งมันสะดวกกวา ไดผลกวา
ขอใหตั้งใจฟงใหสําเร็จประโยชน
ขอแรก ขอแสดงความยินดีในการที่ทานทั้งหลายมีเจตนาที่จะศึกษาธรรมะ จึงไดพากันมาสู
สถานที่นี้ เพื่อวัตถุประสงคอันนั้น
ณ บัดนี้เราไดมานั่งกันกลางดิน เรามานั่งกลางดินอยางนี้ เอามือลูบดินแลวก็พอใจ เปนพุทธา
นุสสติระลึกถึงพระพุทธเจา... ประสูติกลางดิน ตรัสรูสอนกลางดิน อยูกลางดิน นิพพานกลางดิน ขอให
ถื อ เอาประโยชน อ ย า งนี้ ใ ห ไ ด เ ต็ ม ที่ ให ม ากเต็ ม ที่ เ ลย อยู ที่ บ า นก็ ค งจะหาโอกาสนั่ ง กลางดิ น ยาก
เพราะวามีศาลา มีอะไรสวยงาม เดี๋ยวนี้ศาลาของวัดเรานี้ใชกลางดินอยางนี้ รับแขกผูมีเกียรติที่สุด ก็
กลางดินอยางนี้แหละ เอาละเปนอันวา ทําพุทธานุสสติระลึกถึงพระพุทธเจากันเสียใหดีเต็มที่ แลวก็จํา
กลับไปบานวามาที่สวนโมกข ไดนั่งกลางดินอยางนี้... จําไปใหแมนยําเลย

ผูสูงอายุ : ผูม ีราตรีนาน
ที่นี้ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับผูสูงอายุ เปนสมาคมผูสูงอายุ ขอนี้มีความสําคัญมากเหมือนกัน ถา
สูงอายุจริง...มันสูงทางจิตใจ ไมไดสูงทางเนื้อหนัง เหมือนวัวแกควายแก สัตวแกนั้นสูงอายุทางเนื้อหนัง
มันไมคอยมีความหมายอะไร ถาสูงอายุทางจิตใจ ก็หมายความวารูเรื่องตาง ๆ สมกับที่วาเกิดมานาน
เกิดมานาน...ขอนี้เขาก็นิยมกันมาก เรียกวา รัตตัญู...ผูรูราตรีนาน เปนที่เคารพนับถือ เชื่อฟง เปน
รัตตัญู...ผูรูราตรีนาน นั่นหมายความวา รูอะไรมาก รูอะไรมาก สมกับที่มันเกิดมานาน อายุยาว

เดี๋ยวนี้กลัววามันจะไมมีอะไรมากสมกับที่เกิดมานาน กลัววามันจะโงเทาเดิม โงเทาเดิมไปจน
ตาย ถาอยางนี้แลวก็ไมมีดอก ไมมีผูสูงอายุดอก ถายังโงเทาเดิมไปจนตาย มันจะตองรูจักแกคือมาก
มากดวยสติปญญา ความชํานาญเชี่ยวชาญในสิ่งที่เรียกวาชีวิต รูอะไรมาก ฉลาดมากกวาเด็ก ๆ นั่น
แหละจึงเรียกวาผูสูงอายุ
เดี๋ยวนี้เราผานมามาก...ผานมานานแลว รูอะไรมากพอจะสั่งสอนเด็ก ๆ หรือวาเปนตัวอยาง
อันดีแกเด็ก ๆ ไดหรือไม? หรือจะเปรียบเทียบอีกทางหนึ่งวา เมื่อมีอายุมากเขา...ชีวิตนี้มันเยือกเย็น
เปนสุข สงบลงมากหรือไม หรือวายังโงเหมือนกับเด็ก ๆ ยังวุนวายเหมือนกับเด็ก ๆ ยังทําอะไรไมถูก
เรื่องถูกราวเหมือนเด็ก ๆ อยางนี้ก็เรียกวาเปนที่นาเสียดาย ขอใหพิจารณาดูใหดี ๆ
เด็ก ๆ เกิดมาก็รูแตเรื่องกินกับเรื่องเลน นี่เปนธรรมดา เด็ก ๆ เกิดมารูแตเรื่องกิน รูแตเรื่อง
เลน จนกระทั่งเปนเด็กวัยรุน ครั้นเปนหนุมสาว...เรื่องกามารมณก็เขามา เรื่องเพศ เรื่องกามารมณนี้ก็
เขามาเปนสิ่งสูงสุดของคนหนุมคนสาว แลวตอมาก็มีบานมีเรือน เปนพอเปนแมบาน ก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อง
ทรัพยสมบัติพัสถาน บานชอง เงินทอง ขาวของ อะไรตาง ๆ เปนสิ่งสูงสุด
ทีนี้จะไปไหน? ถามัน กาวหนาตอไป ก็ตองไปมากกวานั้น เขาก็ไปเรื่องหาความสงบทางจิตใจ
เรื่องบุญ เรื่องกุศล เรื่องสมาธิ เรื่องภาวนา แมไมถึงอยางนั้นก็พอใจในความสงบ มอบทรัพยสมบัติให
ลูกใหหลาน ตัวเองก็หาความสงบ
ทีนี้ถายังไกลไปอีก ก็เขาวัดเขาวา ถายังไกลไปอีกก็ยังสอนผูอื่นเปนคนแกที่มีความรูมาก สอน
คนทั้งหลายได ใครมีปญหาอะไรก็มาถามคนแกคนนี้ได เขาก็จะตอบใหไดอยางดีวา ควรทําอยางนั้น
ควรทําอยางนี้ เพราะวาผานมาแลว
นี่ดูใหดีเถอะวา ถาเปนไปอยางถูกตองนั้น มันเลื่อนชั้นนะ มันเลื่อนชั้นสูงขึ้น สูงขึ้น มีความรู มี
ความฉลาดสามารถมีประโยชนมากขึ้น ก็เรียกวาใกลนิพพานมากขึ้นนั่นเอง ถามันเดินไปถูกตอง ถาไม
ถูกตองมันเดินผิดทาง มันก็ถอยหางไปไดเหมือนกัน ยิ่งแกยิ่งไกลนิพพาน...มันไมถูกตอง ยิ่งแกมันยิ่ง
ตองใกลนิพพาน คือใกลความสงบ มีความสงบมากขึ้น ขอใหสนใจใหดี ๆ

การเลื่อนชัน้ ของจิตใจในผูสงู อายุ
เรื่องนี้อาตมาอยากจะใหรูจักพิจารณาโดยหลักธรรมที่มีอยูเปนหลักโบราณ แตดึกดําบรรพมา
ที่เรียกวาจิตใจนี้มีอยู ๔ ภูมิ ดวยกัน ๔ ชั้นนั่นแหละ ๔ ภูมิ คือ ๔ ชั้น
ชั้นแรก คือ กามาวจร มันก็ชอบของนารักใคร นาพอใจ เอร็ดอรอย สนุกสนาน สวยงาม นี้เปน
ภูมิกามาวจร ซึ่งก็เปนกันมาแลว ภูมิกามาวจร คือจิตพอใจในกาม ในสิ่งที่เรียกวากาม

พอ พระในบาน....๓๘

ทีนี้ถาเลื่อนชั้นสูงขึ้นมา ก็พอใจในรูปาวจร คือรูปธรรมที่ไมเกี่ยวกับกาม คือเรื่องกามเรื่องเพศ
นั้นชาไปแลว ก็มาเอาแตเรื่องไมเกี่ยวกับกาม เชน จะเปนวัตถุสิ่งของ แกวแหวนเงินทองอะไรก็ได ไมได
เกี่ยวกับกาม แตเปนรูปวัตถุ
แตถาเปนเรื่องทางจิตใจ ก็พอใจในรูปฌาน คือความสุขเกิดจากสมาธิที่มีรูปเปนอารมณ สมาธิ
นั้นมีรูปธรรมลวน ๆ เปนอารมณ ไดความสงบสุขจากรูปฌานก็พอใจ นี้เรียกวารูปาวจร
ตอมาเห็นวา รูปนี้ก็ยังยุง ยังเปลี่ยนแปลง ยังกระดาง ก็เลื่อนขึ้นไปเปนอรูป อรูป...ไมมีรูป ถา
จะพูดอยางคนธรรมดาสามัญ ก็ไปชอบบุญกุศล เกียรติยศ ชื่อเสียงอะไรไปในทางโนนแลว ไมไดชอบตัว
วัตถุขาวของเงินทองอะไรแลว เลื่อนไปชอบที่ไมมีรูปเปนบุญกุศล เปนเกียรติ เปนชื่อเสียง เปนอะไรก็
ตามแลวแตจะเรียก
แตถาเปนเรื่องทางจิตใจ ก็ชอบความสุขที่เกิดมาจากสมาธิ ที่มีอรูปธรรมเปนอารมณ ที่เขา
เรียกวาอรูปฌาน ความสุขนี้เกิดมาจากสิ่งที่ไมมีรูปเปนอารมณ เปนอากาศ วิญญาณ เปนความไมมี
อะไร เปนแนวสัญญานาสัญญายตนะ แลวในที่สุดเลื่อนมาอยางนี้ ภูมิที่สี่เปนโลกุตตรภูมิ

สภาพจิตใจทีค่ วรมีในผูส ูงอายุ
เอามารวมกั น แล ว สรุ ป ความสั้ น ๆ ก็ ว า เราเคยชอบเรื่ อ งวั ต ถุ ท างเอร็ ด อร อ ย สวยงาม
สนุกสนาน เปนกามารมณ จนกวาจะหมดเขตของหนุมสาว เปนพอบานแมเรือนก็ชอบเงินทอง ขาวของ
ทรัพยสมบัติพัสถาน วัวควายไรนา ถาวามันเลยนั่นขึ้นไปอีก...มันเบื่ออยางนั้นก็ขึ้นไปหาบุญหากุศล หา
สิ่งที่สูงขึ้นไปแหละ โดยมากก็เปนเรื่องบุญเรื่องกุศลนั่นแหละ...นี่มันเลื่อนชั้นอยางนี้ ถามันไปไดไกลกวา
นั้น ก็เปนครูบาอาจารยสั่งสอนคนในเรื่องทําใหถูกตอง สําหรับจิตใจจะปรกติ นี่เห็นไหมวา จะเปน
ผูสูงอายุนั้นจะตองมีจิตใจอยางไร จะเปนผูสูงอายุโดยถูกตองนั้น จิตใจจะตองมีจิตใจอยางไร จึงจะ
เรียกวามีความสูงที่ถูกตอง ที่แทจริง ถาพูดใหลึกไปอีกหนอยก็วา ไมรูอะไรก็ทําบาปกันโดยมากแหละ
...เปนทุกข ตอมาก็คอย ๆ รูอะไรไมทําบาป ไปทําบุญ...ก็เปนสุข
ทีนี้ ถายังจะมีสูงขึ้นไปอีกกวานั้นจะอะไร? มันคือ “วาง” คือเปนนิพพาน เปนวาง ไมมีความ
รบกวน เปนบาปหรือเปนชั่วเปนทุกขนี้มันทนไมไหว ใคร ๆ ก็ทนไมไหว...ก็หลีกเลี่ยงพนมาไดก็มาถึงบุญ
มาถึงดี มาถึงสุข มันก็ยุงไปตามแบบสุข จึงตองเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เปนแบบวางถึงวาง คือเลื่อนชั้น
นิพพาน
นี่เขาใจกันใหชัดวา หลักใหญ ๆ มันมีวา...จากชั่วมาถึงดี ถาเห็นวาดีมันก็ยุงตามแบบดี วุนตาม
แบบดี ก็เลื่อนขึ้นไปถึงชั้นวาง วาง...ไมชั่วไมดี เหนือชั่วเหนือดี หรือวาถามีทุกข...มีทุกข ก็ดิ้นรนจนพน
ทุกข มามีสุข... ก็ยุงไปตามแบบสุข มีความวุนวายไปตามแบบคนที่มีความสุข ก็เลื่อนขึ้นไปแบบวาง
คือ นิพพาน ใกลนิพพาน
พอ พระในบาน....๓๙

คนมีบาปยุงแบบคนมีบาป คนมีบุญยิ่งยุงไปตามแบบคนมีบุญ หาความสงบสุขไมได เลื่อนจาก
บุญก็ถึงวาง คําวา “วาง ๆ” นี้ ...ไมมีอะไรรบกวน
ทบทวนอีกทีวา จากชั่วถึงดี จากดีก็ถึงวาง วางนั่นแหละที่สุดแหละ จากบาปไปถึงบุญ...ยุงนัก
ไมเอา เลื่อนขึ้นไปเปนแบบวาง จากบาปมาถึงบุญ จากบุญมาถึงวาง นี้ทุกขไมไหว เลื่อนจากทุกขมาถึง
สุข สุขก็ยังยุงไปตามแบบสุข ตองเหนื่อยกระหืดกระหอบไปตามแบบสุข เลื่อนอีกทีก็ถึงวาง

ความวาง : ความสงบสุขทีแ่ ทจริง
กําหนดดูใหดี จากชั่วถึงดี จากดีถึงวาง จากบาปถึงบุญ จากบุญถึงวาง จากทุกขถึงสุข จากสุขถึง
วา ง คนโง ไ มช อบความว า งแล ว ไม รู ด ว ย ไม รูจั ก ไมเ ข า ใจด ว ย ชอบวุ นวาย ชอบเอร็ ด อร อย ชอบ
สนุกสนาน แกหงก ๆ แลวยังเตนรํา ไมรูวาความสุขแทจริง...สงบสุขแทจริงนั้นมันคือความวาง
เทวดาบนสวรรคก็วุนวายดวยกามารมณไมวาง ตองเลื่อนไปชั้นพรหม เลยชั้นพรหมขึ้นไปอีกจึง
จะวาง สุดชั้นพรหมขึ้นไปอีกมันจึงจะวาง คือนิพพาน
นี่ผูสูงอายุทั้งหลายจะตองรูจักความวาง วาไมมีอะไรรบกวน ไมมีอะไรเบียดเบียน ไมดีใจ ไม
เสียใจ เสียใจมันก็ทรมาน ดีใจมันก็เหนื่อยตามแบบดีใจนะ ดีใจนะกินขาวไมไดนะ ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่
๑ แลวกินขาวไมลงนะ เพราะความดีใจมันสั่นระรัว ๆ ความดีใจไมใชความสงบ ไมใชความสงบสุข มัน
ตองหยุดอีกทีหนึ่ง ไมดีใจ ไมเสียใจ ไมดีใจ จึงจะวาง วางนี้เรียกวาวิเวกก็ได วิเวกไมมีอะไรรบกวน เดี่ยว
โดยแทจริง ไมมีอะไรรบกวน ของภายนอกก็ไมรบกวน ของภายในก็ไมรบกวน ของภายนอก เชน ลูกเล็ก
เด็กแดงอะไรตาง ๆ อยูภายนอกเปนคน คนนี้ก็ไมรบกวน ของภายในก็ไมมีเกิดกิเลสใด ๆ ขึ้นมารบกวน
วางนี่วิเวก วิเวกนั่นแหละคือสิ่งที่จะดักอยูขางหนา พระนิพพานดักอยูขางหนา จากชั่วถึงดี จากดีถึงวาง
คือนิพพาน จากทุกขถึงสุข จากสุขก็ถึงวาง คือนิพพาน
อยากจะใหเขาใจคําวาวางกันเสียใหดี ๆ ถาไมวางนั้นมันถูกปรุงแตง ๆ ๆ นั่งไมติดดอก จะตอง
ปรุงแตงใหทํานั่นทํานี่ คิดนั่นคิดนี่ ปรารถนานั่นปรารถนานี่ ไมมีเวลาสงบแหงจิต ถาวางก็ไมมีอะไรปรุง
แตงยั่วยุ หาความสงบไดลึกซึ้งถึงจิตใจ

มองเห็นความเปนเชนนัน้ เอง
ขอใหทานเปรียบเทียบดู ดวยการมาเที่ยวนี้ อยูลําปางมาเที่ยวภาคใตนี้ มันเพื่อประโยชน
อะไร? ถาเพื่อประโยชนแกสนุกสนาน มันก็เหมือนกับลูกเด็ก ๆ นั่นแหละ ไมใชคนสูงอายุดอก ถามา
เที่ยวเพื่อดู เพื่อเลน เพื่อกิน เพื่อเอร็ดอรอยสนุกสนานแลว ไมใชคนสูงอายุดอก เปนลูกเด็ก ๆ อีกนั่น
แหละ
พอ พระในบาน....๔๐

ถาเปนคนสูงอายุจะตองมาใหเห็นสิ่งที่ลึกกวานั้น อะไรเปนอยางไร แลวก็เห็นวามันเชนนั้นเอง
ไมตองมาก็ได อยางมาเที่ยวนี้ ถามาทั่ว ๆ ไปแลว เห็นวา โอ! นี้มันก็เชนนั้นเอง แคนี้เอง เทานี้เอง ไม
ตอ งมาก็ ไ ด ถ า อย า งนี้ ก็ เ ป น คนสู ง อายุ แ หละ ไมใ ช ลู ก เด็ ก ๆ ถ า ยั ง มาชอบสนุ ก สนาน ชอบแปลก
ประหลาดตื่นเตนอะไรอยู ยังเปนลูกเด็ก ๆ อยูนั่นแหละ ขอบอกกันตรง ๆ อยางนี้ ไมเกรงใจ อยากจะ
โกรธก็โกรธแลวกัน จะบอกอยางนี้แหละวา ถาไปแลวไมเห็นเชนนั้นเอง ไมตองมาก็ได

ความเปนเชนนั้นเองนี้สําคัญมาก ใครเห็นเชนนั้นเอง คนนั้นบรรลุธรรมะสูงสุด ถึงขนาดที่
เรียกวา เปนตถาคตเลย
ตถา แปลวา เชนนั้น หรือเชนนั้นเอง, คตะ แปลวาถึง
ตถาคตะ...ถึงเชนนั้นเอง เปนพระอรหันต
เห็นเชนนั้นเอง ไมรัก ไมโกรธ ไมเกลียด ไมกลัว ไมตื่นเตน ไมวิตกกังวล ไมอาลัยอาวรณ ไม
อิจฉาริษยาหึงหวง ไมเห็นวาอะไรเปนของแปลก ถายังไมเห็นเชนนั้นเอง มันก็ตองรัก มันเห็นแปลก
ไมใชธรรมดา มันก็รัก หรือมันก็โกรธ หรือมันก็เกลียด หรือมันก็กลัว หรือมันก็ตื่นเตน
เอาอยางนี้กันกอนก็ได เพราะไมเห็นวาเปนเชนนั้นเอง มันก็หลงรักในทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งเมื่อ
ไมไดอยางใจมันก็โกรธ ก็ขัดใจ อีกทางหนึ่งก็เกลียดใหโงใหเหนื่อย แลวก็กลัว...กลัวใหลําบาก แลวก็
ตื่นเตน ตื่นเตนเห็นอะไรแปลกก็ตื่นเตน ไปถึงที่นั่นก็ตื่นเตน ไปถึงที่นี่ก็ตื่นเตน นี่คือคนโง ไมเห็นเชน
นั้นเอง แลวนี้มันก็มีผลไปถึงวิตกกังวล อาลัยอาวรณ นอนหลับยากแหละ ถาคนไมเห็นเชนนั้นเองก็เปน
หวงอยูเสมอ แลวมันก็หวง มันก็หึง หวงมากนักเขา มันก็คือหึง เพราะมันไมเห็นวาเชนนั้นเอง... มันไม
เห็นนี่ มันก็รักมาก ก็หวงมาก ถึงขนาดหึง แลวมันก็ยกตนขมทาน วากูมีอะไรดีกวามึงแหละ มันก็จะไม
ยอม มันจะขัดแยงเสมอไปแหละ แลวก็ไมเห็นวาเชนนั้นเอง

เห็นเชนนัน้ เอง : เครื่องทดสอบจิตใจ
นี่ขอใหรูไววา นี้แหละคือเครื่องทดสอบวาสูงแลวหรือยัง หรือยังต่ําอยู ถาเห็นเชนนั้นเองแลว ก็
เรียกวาสูง จนจิตไมหวั่นไหว ที่เปนกันอยูมาก ๆ เชนวา ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ก็เชน
นั้นเอง ไมรัก ไมโกรธ ไมเกลียด ไมกลัวอะไร ถาเห็นเชนนั้นเองอยางนี้เรียกวาเกงมาก...เกงไปถึงจน
ที่สุด จนเห็นวามันเชนนั้นเอง ไมมีปญหาเกี่ยวกับความเกิด แก เจ็บ ตาย
ทีนี้ยังไงอยู มันก็เห็นความเกิด แก เจ็บ ตาย เปนของแปลก เปนของเหลือวิสัย เปนของอะไร
ตาง ๆ นานา แลวก็กลัว...ก็เปนทุกข นี้คือยังไมเห็นเชนนั้นเอง เห็นโลกนอย รูจักชีวิตนอย ยังเหมือน
เด็ก ๆ ถาเปนคนเกง จริ ง มั นก็ จะตองเห็นสูงกวา นั้น เห็ นเช นนั้นเองนั่ นเอง นั่นแหละ เห็นสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สุญญตาอะไรก็ตาม ก็รวมไปที่เห็นเชนนั้นเอง ไมมีตัวตน
ไมมีตัวตน ก็เชนนั้นเอง...เปนสุญญตา เปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิตย วาอิทัปปจจยตา รวม

ความแลวเห็นเชนนั้นเอง คือเห็นสูงสุดกวาสิ่งใดหมด เห็นแลวเปนพระอรหันต เปนพระตถาคต
พอ พระในบาน....๔๑

ผูสูงอายุในความหมายของพุทธศาสนา
นี่ ข อให คํ า นวณดู ว า เราได เ ลื่ อ นมาในลั ก ษณะนี้ ห รื อ เปล า ? ถ า เป น ผู สู ง อายุ แ ท จ ริ ง ตาม
ความหมายในพุทธศาสนา ก็จะตองเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตามากขึ้น เปนสุญญตา เห็นอิทัปปจจยตา
เห็นตถาคตมากขึ้น จนคงที่ไมหวั่นไหว ไมเปลี่ยนแปลง ไมมีความรูสึกชนิดที่ยินดียินราย ตลอดเวลาที่
ผานมา แลวถาศึกษากันอยางดี จะเห็นวามันเชนนั้นเองแหละ ที่ไมนารักไมนาพอใจก็เชนนั้นเอง ที่นารัก
นาพอใจก็เชนนั้นเอง

เครือ่ งวัดในความเปนผูส ูงอายุ
เดี๋ยวนี้เกิดมาอายุหลายปแลว มันก็ควรจะใครครวญดูอะไรเปนอยางไร อะไรเปนอยางไร มา
ตั้งแตออนแตออก ตั้งแตเปนเด็กวัยรุน หนุมสาว เปนพอบานแมเรือน เปนคนสูงอายุ คนแกหงอม คน
เฒามันมีอะไรเปนอยางไร ทําไมจะตองไปหลงรัก หลงเกลียด หลงโกรธ หลงกลัว หลงตื่นเตนกับมัน นี่
เปนเครื่องวัดที่แนนอน ขอใหเอาสิ่งเหลานี้ไปเปนเครื่องวัดวา สูงอายุแลวหรือยัง หรือวายังขึ้น ๆ ลง ๆ
ฟู ๆ แฟบ ๆ เหี่ยว ๆ แหง ๆ อะไรอยู เหมือนกับเด็ก ๆ
นี่ พู ด อย า งนี้ ก็ เ พื่ อ ว า จะให สํ า เร็ จ ประโยชน ในการที่ จ ะเป น ผู สู ง อายุ ในการที่ จ ะตั้ ง ชุ ม นุ ม
สมาคมของผูสูงอายุ คือ ชนะโลก ชนะอายุ ไมเหมือนกับเด็ก ๆ อีกตอไป เด็ก ๆ ก็ยกใหเขาเถิด เด็ก ๆ
เขาไมมีความรูมาแตในทองก็อภัยใหที่เด็ก ๆ จะตองหลงใหลอยางนั้นอยางนี้ หลงใหลในของสวยของ
งาม ของไพเราะ ของหอม ของอรอย ของนิ่มนวล ของอะไรก็ตามใจ เปนเรื่องของเด็ก ๆ
แตเ มื่ อผู ใหญ ผา นมาพอสมควรแล ว ก็ เ ห็ น เป นเช นนั้ นเอง เช นนั้ น เอง เช น นั้ นเองยิ่ ง ขึ้ น ไป
ยิ่งขึ้นไปนั่นแหละคือวา สูงอายุยิ่งขึ้นไป ถายังมีความรูสึกเหมือนกับเด็ก ๆ เดี๋ยวหัวเราะ เดี๋ยวรองไห
เดี๋ยวหัวเราะ เดี๋ยวรองไห อยางนี้ไมใชผูสูงอายุ

ผูสูงอายุพงึ มีชวี ติ อยูอ ยางเหนือโลก
ผูสูงอายุจะตองอยูเหนือการหัวเราะและการรองไห ไมตองมีการรองไหหรือหัวเราะ...เฉยได
เพราะเห็นวามันเทานี้เอง เชนนี้เอง แคนี้เอง จะไมไปใหความสําคัญอะไรมากไปกวานั้น คนแก ๆ ก็วิเวก
คือสงบ ไมมีอะไรรบกวน หรือกวนไมได ไมมีอะไรปรุงแตงหรืออะไรปรุงแตงไมได นี่เรียกวาใกลตอพระ
นิพพาน มันใกลตอพระนิพพาน จนกระทั่งในที่สุดก็ปรุงแตงไมไดโดยประการทั้งปวง เปนวิสังขาร เปน
อสังขตะหมด รอดไป พนไปฝงโนน ไมอยูฝงนี้ ซึ่งเต็มไปดวยการปรุงแตง ดวยความทุกข ดวยหัวเราะ
และรองไห ขอใหศึกษาเห็นความเปนเชนนั้นเอง ในสิ่งที่ไมเคยเห็นและไมเคยรูสึกวาเชนนั้นเอง
พอ พระในบาน....๔๒

มาเลื่อนชัน้ จิตใจเพือ่ ความเปนผูส งู อายุ
อาตมาขอบอกตรง ๆ วา ถาจะเปนผูสูงอายุกันแลวตองเปนอยางนี้ และมันก็เปนหลักที่อาตมา
เองก็ถืออยูปฏิบัติอยูอยางนี้ เพื่อความเปนผูสูงอายุ ขอใหใชคําวา สูง สูง สูง นี้ใหถูกตอง ถาสูงมันก็อยู
เหนือ...เหมือนภูเขาสูง อะไรสูง...น้ํามันก็ไมทวม มันอยูเหนือเพราะมันสูง ขอใหสูงจนไมมีอะไรทวม
ความทุกข กิเลส ก็ไมทวม อะไร ๆ ก็ไมทวม ไมมีอะไรทวมจิตใจได เพราะวาจิตใจมันสูงเสียแลว
สูงเพราะเหตุอะไร?...เพราะรู รูอยางถูกตองตามที่เปนจริง วาอะไรเปนอยางไร แลวก็ไม
ตื่นเตน ไมอะไรทั้งหมด นี่ยังไปชอบดูของเลน ชอบดูมวย ดูกายกรรม ไปดูอะไรที่มันนาตื่นเตน นี่เพราะ
ยังไมเห็นวาเชนนั้นเอง ถาเขาไปโลกพระจันทรไดก็ตื่นเตน ที่จริงมันก็เชนนั้นเองแหละ เมื่อทําถูกตอง
ตามเรื่องนี้ ก็ไปโลกพระจันทรได ไมนาตื่นเตนอะไร เปนเรื่องธรรมดา ๆ
ความที่วาสูง สูง สูงจนอะไรทวมไมได กิเลสทวมไมได ความโลภ ความโกรธ ความหลงทวม
ไมได ความทุกขก็เกิดไมได เพราะมันไมไปหลงรัก หลงโกรธ หลงเกลียด แลวมันไมเกิดกิเลส แลวมัน
ไมเกิดความทุกขดอก ความทุกขเกิดไดเพราะมีกิเลส กิเลสมันเกิดเพราะไมรูตามที่เปนจริงวามันเชน
นั้นเอง จึงโงไปวา นารัก.. นาเกลียด.. วากําไร..ขาดทุน วาแพ..ชนะ วาสวย..ไมสวย เปนคู ๆ ไปทุกคู
ไมรูกี่สิบกี่รอยคู มันโงเปนคู ที่จริงมันเปนเชนนั้นเอง เพราะมันเปนไปตามเหตุตามปจจัยตามวิสัยโลก
ตามธรรมดาโลก เพราะไมเห็นวามันเชนนั้นเอง มันจึงเห็นเปนดีเปนชั่ว เปนไดเปนเสีย เปนบุญเปนบาป
เปนสุขเปนทุกข เปนแพเปนชนะ เปนอะไรตาง ๆ ที่จริง มันก็คือเชนนั้นเอง คือเปนไปตามเหตุตามปจจัย
ของมันเชนนั้นเอง เมื่อเราตองการจะไมยากจน ก็ทําใหถูกตองตามเรื่องเชนนั้นเองของความไมยากจน
มันก็ไมยากจน

เมื่อเห็นเชนนัน้ เอง จักไมยึดมัน่ ถือมัน่
แตวาถาไปยึดมั่นเขาแลวมันกัดเอาทั้งนั้นแหละ บุญก็ดี ความสุขก็ดีอะไรก็ดี ถาไปยึดมั่นถือมั่น
วา เปนตัวเรา เปนของเราแลว มันหนักอกหนักใจ นอนไมหลับทั้งนั้น ขอใหไปดูในเรื่องนี้วาถาไปยึดมั่น
วาเปนตัวเราหรือเปนของเราแลว มันก็หนักอกหนักใจ นอนไมหลับทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้น อยาไปยึด
มั่นถือมั่นเอามาเปนเรา เปนของเราเลย ใหมันเปนไปตามเหตุตามปจจัยเชนนั้นเอง ถาเอามากินมาใช
มาเกี่ยวของก็ใหรูจักเชนนั้นเอง ใชอยางเชนนั้นเองใหมันเปนเชนนั้นเองตามธรรมชาติ

พอ พระในบาน....๔๓

อยาเอามายึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวกู เปนของกู เปนตัวเรา เปนของเรา ใหมันเปนเชนนั้นเองไป
ตามธรรมชาติ วัวควายไรนาก็ใหมันอยูในทุงนา อยามาอยูบนหัวของเจาของ นอนไมหลับ เงินเอาไป
ฝากธนาคารก็ อยูในธนาคาร อย า มาสุมอยูบนหัว ของเจาของแล วนอนไม ห ลับ ลูก หลาน เหลนก็
เหมือนกัน ใหมันเปนเชนนั้นเอง ใหมันถูกตอง อยามาสุมอยูในอกในใจจนคนแก ๆ นอนไมหลับ นี่เพราะ
ยึดมั่นถือมั่น แลวมันเปนอยางนี้ทั้งนั้น จะทําใหเปนทุกขทรมาน เรียกวามันกัดเอา ถาปลอยใหอยูตาม
ธรรมชาติมันก็ไมทําอันตราย มันเปนเชนนั้นเอง แตพอเอามายึดถือวาตัวกู-ของกู มันก็กัดเอาทันที
เพราะยึดมั่นถือมั่นมันจึงกัดเอา เหมือนกับวาถาเรายกขึ้นมาหิ้วไวมือมันก็หนัก ไมหิ้วมันก็ไมหนักมือ
นั่นแหละคือมันกัดเอา จะมีก็มี โดยที่ไมตองยึดมั่นถือมั่น มีอยางถูกตองตามเชนนั้นเองก็มีได ถามีไม
เปนแลวมันกัดเอา มันหนักอกหนักใจ ฆาตัวเองตายก็มี เพราะมีตัวกู เปนของกูนี้มันเกิดการเขาใจผิด
เปนตัว เปนของตัวขึ้นมา...มันก็เห็นแกตัว

ความยึดมัน่ ถือมัน่ เปนบอเกิดของความเห็นแกตวั
เมื่อเห็นแกตัวมันก็เกิดกิเลส เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เมื่อเกิดแลวมันก็ตองเปน
ทุกขแหละ แลวมันก็ไมรักผูอื่น มันก็ไมชวยใครดอก เพราะมันเห็นแกตัว มันก็ไมเห็นแกผูอื่น เพราะเห็น
แกตัว มันก็ไมเห็นแกธรรม ไมเห็นแกความถูกตอง มันก็เห็นแกตัวเรื่อยไป เดี๋ยวนี้ในโลกมีแตคนเห็นแก
ตัว จึงเบียดเบียนกัน ดูซิ...วาเบียดเบียนกัน เทาไร ที่ไหนก็ตาม เพราะเห็นแกตัวจึงเบียดเบียนกัน นี่มัน
เปนเรื่องกิเลส เพราะไปยึดมั่นถือมั่น แลวก็มีของสวยงาม ของหอม ของเอร็ดอรอยเพิ่มขึ้น ๆ สงเสริม
ความเห็นแกตัว เดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันยิ่งเห็นแกตัว ก็เพราะมันมีการสงเสริม มีเครื่องสงเสริม มันก็ยิ่งเห็น
แกตัว มันก็ยิ่งทําไปอยางเห็นแกตัว

การสงเสริมกิเลสมีมากขึน้ ในปจจุบนั
จะพูดเปรียบเทียบใหเห็นวา สมัยกอนมันไมมีเรื่องสงเสริมกิเลสอยางนี้...คนไมคอยเห็นแกตัว
กินขาวกับอะไรก็ได อยูเรือนพอสถานประมาณอะไรก็ได แลวก็ไมตองมีอะไรมาก เดี๋ยวนี้มันไมไดนะ
มันตองมีเรือนสวยงามหลายหลัง มีรถยนตหลายคัน แลวก็กําลังตองการอยางนั้น แลวโงจนตาย....
ตองการอยางนั้น ตายไปกับความเปนอยางนั้น คนนี้ไมเคยสูงอายุเลย ยังเปนเด็กบา ๆ บอ ๆ จนเขาโลง
หลงใหลในสิ่งที่ปรุงแตงเหลานี้

พอ พระในบาน....๔๔

เมื่อเขาไมมีไฟฟาใชกันนั้น...เขาสวางกวานี้ ชวยฟงใหดี ๆ นะวา เมื่อมนุษยยังไมมีไฟฟาใช
จิตใจสวางกวาคนเดี๋ยวนี้ที่มีไฟฟาใช เมื่อมนุษยยังทําน้ําแข็งไมเปน ยังไมมีน้ําแข็งจะกิน ไมรูจักน้ําแข็ง
จิตใจเขาเยือกเย็นกวาคนเดี๋ยวนี้นะ เชื่อหรือไมเชื่อ เมื่อยังไมมีไฟฟาใช หัวใจของเขาสวางกวานี้ ไมบา
ไมยึดถือมากเหมือนเดี๋ยวนี้ เมื่อไมมีน้ําแข็งกิน กินน้ําธรรมดา หัวใจเขาเย็นกวาสมัยนี้ ซึ่งมีน้ําแข็งกิน
เหลือเฟอ เพราะมันสงเสริมกิเลส มีไฟฟาใช...ก็ใชเพื่ออะไรคิดดู? ใชเพื่อสงเสริมสนุกสนาน สวยงาม
เอร็ดอรอย อุปกรณตาง ๆ นานา สงเสริมกิเลสทั้งนั้น ที่ใชดวยเครื่องไฟฟา กินน้ําแข็ง นี้ก็เพื่อสงเสริม
ความอรอย มันก็เปนทาสของความอรอย
นี้คนไมรูความถูกตอง ไมรูความพอดี ไมรูความสงบ รูแตปรุงแตง...สงเสริมปรุงแตงใหยิ่ง ๆ
ขึ้นไป ไมมี ความถู กตองในการกระทํา เลยไมมี พอใจอะไร ถา รูจักลดกิเ ลส ลดความหิว ลดความ
ตองการ เห็นวามันเชนนั้นเองแหละนั่นแหละ เรียกวามีปญญามากสมกับเปนผูมีอายุ รูจักความถูกตอง
วาจะตองทําจิตใจอยางไร คิดถึง พูดจาอยางไรใหมันถูกตองก็คือธรรมะ...ความถูกตอง

ธรรมะคือหนาที่ ทีต่ อ งทําใหถกู ตอง
หนาที่ทุกหนาที่เมื่อทําใหถูกตอง แลวก็จะมีความสุข หนาที่นั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจาเคารพ
คนเหลานี้ปากพูดวาเคารพพระพุทธเจาแตไมเคารพสิ่งที่พระพุทธเจาเคารพ พระพุทธเจาเคารพอะไรรู
ไหม? พระพุทธเจาทรงเคารพธรรมะ ธรรมะคืออะไร? ธรรมะคือหนาที่ เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว
ใหม ๆ ทานถามตัวเองวา นี่จะเคารพอะไรตอไปนี้ เมื่อเปนพระพุทธเจาแลว โอ...เคารพธรรมะ เคารพ
ธรรมะ จึงประกาศออกมาวา พระพุทธเจาทุกพระองคในอดีต ในอนาคต ในปจจุบัน ลวนแตเคารพ
ธรรมะ คือทําหนาที่ใหถูกตองเปนพระพุทธเจา...ก็ทําหนาที่ของพระพุทธเจา ก็จะเปนพระพุทธเจา ถา
ไมทําหนาที่ของพระพุทธเจา ก็ไมเปนพระพุทธเจาดอก
เราทั้งหลายก็เหมือนกัน ถาไมทําหนาที่ของคนก็ไมเปนคนดอก ถาทําหนาที่ของเด็กก็เปนเด็ก
ทําหนาที่ของวัยรุนก็เปนวัยรุน ทําหนาที่ของหนุมสาวก็เปนหนุมสาว ทําหนาที่ของพอบาน แมเรือน ก็
เปนพอบานแมเรือน ทําหนาที่ของคนแกก็เปนคนแก ทําหนาที่อะไรก็เปนอยางนั้นแหละ เพราะฉะนั้น
หนาที่เปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหถูกตอง อยากจะพนทุกข อยูเหนือความทุกข ก็ทําหนาที่ใหถูกตอง

พอ พระในบาน....๔๕

ทําหนาทีข่ องผูสงู อายุใหถกู ตอง
หนาที่ของผูสูงอายุ...เกิดมานาน ลวงผานวัยมานาน ทําใหถูกตอง ทําใหถูกตองในหนาที่นั้น ๆ
แลว ก็พอใจ...แลวก็เปนสุข มีสติสัมปชัญญะทําใหดีที่สุด ใหรูสึกวาถูกตองที่สุด แลวก็พอใจที่สุด จะมี
ความสุขที่แทจริง อะไรเปนหนาที่พึงทําใหถูกตองที่สุด แลวก็พอใจ...พอใจแลวก็เปนสุข พอใจนี้เปน
ความสุขที่แทจริง
ตื่นนอนขึ้นมา...ลางหนา ถูฟนใหดี มีสติสัมปชัญญะใหดี มีแปรงถูฟนและฟนเปนอารมณของ
สมาธิ ทําดวยจิตใจที่เปนสมาธิถูกตอง ถูฟน ลางหนา...พอใจ ถูกตองพอใจ ถูกตองพอใจก็เปนสุข
ตลอดเวลาที่ลางหนา ไดความสุขที่แทจริงตลอดเวลาที่ลางหนา แตคนโงมันทําไมได ทําไมเปน บางที
มันไมอยากจะลางหนาดวยซ้ําไป เมื่อลางหนาจิตใจมันอยูที่ไหนก็ไมรู โกรธใคร รักใครอยูที่ไหนก็ไมรู
ไมมีสติสัมปชัญญะสมาธิในการลางหนาและถูฟน ก็ไมไดรับความถูกตองและพอใจ และเปนสุขในขณะ
ลางหนาและถูฟน
ความสุ ข จริ ง ต อ งให เ กิ ด ความรู สึ ก ว า ถู ก ต อ ง ถู ก ต อ งตามทางธรรมะเป น หน า ที่ คื อ สิ่ ง ที่
พระพุทธเจาก็เคารพ เดี๋ยวนี้เราก็เคารพหนาที่ ทําหนาที่นี้อยางดีที่สุด ตรงกับพระพุทธเจา เราก็ยินดี
พอใจ เปนสุข...เปนสุขแทจริง เรียกไดวา ความสุขแทจริง ไมใชความเพลิดเพลินที่หลอกลวง ที่เอาเงิน
ไปซื้อไปหามามากมายเต็มบานเต็มชอง หรือนอกบานนอกชอง ตองไปกินไปเลนนอกบานนอกชอง นั่น
มันเปนความเพลิดเพลินที่หลอกลวง
ฉะนั้น จงอยาใหความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนี้หลอกลวงตอไป ถาฉลาดขึ้นก็ตองใหเห็นความ
เปนเชนนั้นเอง ในที่สุดมันก็จะบอกวา โอ...นี้ไมตองมาก็ไดโวย มันเปนเชนนั้นเอง หาดูไดทั่วไปที่บานก็มี
เมื่อหาพบความเปนเชนนั้นเองแลวก็หยุดทันที จิตมันหยุดทันที จิตมันไมปรุงแตง ไมฟุงซาน
ไมยึดมั่นถือมั่น มันก็มีความสุข มีวิเวก มีความสงบที่นั่น ที่ตรงนั้น ไมตองเสียเงิน...อยางนี้มันเกง
เทาไร มันถูกตองเทาไร มันมีเหตุผลเทาไร ขอใหทานทั้งหลายชวยพินิจพิจารณากันดู

ความสุขที่แทจริงจากการทําหนาทีท่ ถี่ กู ตองพอใจ
หนาที่ที่ถูกตองพอใจนั่นแหละคือความสุขที่แทจริง ชาวนาชาวสวน คนคาขาย ขาราชการ
กรรมกรแบกหาม ขอทานก็ตาม เมื่อทําหนาที่ใหดีที่สุด ใหถูกตองพอใจที่สุด ก็เปนความสุขที่แทจริง
แลวก็บริหารรางกาย เชน จะกินขาว อาบน้ํา จะถายอุจจาระปสสาวะ บริหารอยางนี้ก็ทําดีที่สุด จะคบ
หาสมาคมกับเพื่อน ญาติมิตรสหายทั้งหลาย ก็ทําถูกตองที่สุด มีความพอใจที่สุด ก็เพราะความถูกตอง
นึกขึ้นมาก็พบแตความถูกตอง ค่ําลงใครครวญดูวาวันนี้ทําอะไรบาง ก็พบแตความถูกตองทุกอิริยาบถ
จนยกมือไหวตัวเองได
พอ พระในบาน....๔๖

เขาใจวาเปนคําพูดที่ทานทั้งหลายยังไมเคยไดยิน ยกมือไหวตัวเองไดเมื่อไร...เปนสวรรคเมื่อ
นั้น เกลียดน้ําหนาตัวเองเมื่อไร...เปนนรกเมื่อนั้น ไมตองไปหาที่ไหน ถาจําจนยกมือไหวตัวเองไดที่ไหน
...ก็เปนสวรรคแทจริงเมื่อนั้น แตถาทําไมถูกตอง เกลียดตัวเอง รังเกียจตัวเองอยูเสมอ...ก็เปนนรกเมื่อ
นั้น

สวรรคตอตายแลวอยูขางบนฟา นรกตอตายแลวอยูใตดินนั้นยังไมมีปญหา ยังอยูไกล แลว
ควบคุมไมได ทําไมได เดี๋ยวนี้เราทําได ควบคุมได ใหเปนสวรรคขึ้นมาได เมื่อมีความถูกตองในหนาที่ที่
กระทํา...นี่พระพุทธเจาทานตรัส ที่วาตองรักษาความถูกตองจึงจะไปสวรรคนั้น ถาทําผิดพลาดก็ตองไป
นรก เดี๋ยวนี้ฉันจะบอกใหมันชัดอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้ วาอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั่นแหละ ทําให
ถูกตอง ๆ เถิด เปนสวรรคที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่นี่และเดี๋ยวนี้ แลวก็ทําหนาที่ใหถูกตอง และพอใจ
เหมือนอยางที่วามาแลว ทําใหหนาที่ถูกตองไปเสียหมด มันก็เปนสวรรคที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไมมีนรกเลย
นึกถึงทีไรยกมือไหวตัวเองไดที่นั่น ค่ําลงคิดบัญชีดู โอย! เต็มไปดวยความถูกตอง ยกมือไหวตัวเองได
อยางนี้คือ ไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆที่แทจริง
ขอใหเราทุกคนเคารพสิ่งที่พระพุทธเจาทรงเคารพ คือหนาที่ หนาที่ถาเรียกเปนไทยก็เรียกวา
หนาที่ ถาเรียกเปนภาษาอินเดีย โบราณ ก็คือธรรม ธรรมะ พระธรรม ธรรมะ คือ หนาที่คําเดียวกับคํา
วาหนาที่ในภาษาไทย หนาที่คือสิ่งที่จะชวยใหรอด ธรรมะก็คือสิ่งที่จะชวยใหรอด เพราะฉะนั้น จึงเปนสิ่ง
เดียวกัน ถาไมทําหนาที่ ลองไมทําหนาที่ดู จะตายทันที ที่อยูไดเพราะทําหนาที่ถูกตอง ฉะนั้น หนาที่ที่
ถูกตองนั่นแหละคือธรรมะ ธรรมะคือหนาที่ที่ถูกตองแลวชวยใหรอด พอไมทําหนาที่ มันก็คือตาย คนก็
ตาย...ลองไมทําหนาที่ สัตวเดรัจฉานก็ตาย ตนไมก็ตาย...ถาไมทําหนาที่ เดี๋ยวนี้มันทําหนาที่อยูอยาง
ถูกตอง มันจึงรอดอยูได มีธรรมะ คือ การทําหนาที่ใหถูกตอง

ผูสูงอายุควรศึกษาปฏิบตั หิ นาทีใ่ หถูกตอง
ผูสูงอายุควรรูธรรมะอยางถูกตอง ทําหนาที่ถูกตองไปหมด... มีความเห็นถูกตอง ปรารถนา
ถูกตอง พูดจาถูกตอง ทําการงานถูกตอง ดํารงชีวิตถูกตอง พากเพียรถูกตอง กําหนดสติถูกตอง ตั้งใจ
มั่นถูกตอง เมื่อทําหนาที่ขอใหรูวาเปนธรรมะ คือหนาที่ สมมติวาคัน คันที่หลังจะเอื้อมมือไปเกา มี
สติสัมปชัญญะเปนหนาที่ เปนธรรมะ ทําใหถูกตอง เกาใหดีและพอใจวาไดปฏิบัติหนาที่ถูกตองเพียง
เทานี้ก็มีธรรมะแลว มีความสุขแทจริงแลว มีความพอใจ มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปญญา เพราะวา
เอื้อมมือไปเกาที่คัน นี่ยกตัวอยางอยางเล็กที่สุดแลว วาตองทําใหดีที่สุดไมวาหนาที่อะไร

พอ พระในบาน....๔๗

ฉะนั้น จงปฏิบัติหนาที่ในการทํามาหากินใหถูกตอง ในการบริหารรางกายประจําวันใหถูกตอง
ในการคบหาสมาคม ใหถูกตองเรื่องคบหาสมาคมก็ไมใชเรื่องเล็กนอย เปนเรื่องสําคัญเหมือนกันให
ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง...
เบื้องหนาบิดามารดา ทุกคนมีบิดามารดา แมแกเฒาแลวก็มีบิดามารดา ปฏิบัติตอบิดามารดา
ใหถูกตอง ปฏิบัติเบื้องหลังบุตรภรรยาใหถูกตอง ปฏิบัติเบื้องซายมิตรสหายใหถูกตอง ปฏิบัติเบื้องขวา
ครูบาอาจารยใหถูกตอง ปฏิบัติเบื้องบนผูที่อยูเหนือทั้งหมดใหถูกตอง นี้เปนหนาที่เหมือนกัน หนาที่ทาง
สังคม ทางสมาคม อยาไดบกพรองเลย ทํามาหากินถูกตอง บริหารชีวิตถูกตอง ทําการคบหาสมาคม
ถูกตอง ก็เลยถูกตอง ๆ ๆ เต็มไปหมด

นี่ผูสูงอายุที่แทจริง มีความถูกตองเพิ่มขึ้น มีความผิดพลาดลดลง มีความผิดพลาดลดลง
ถูกตองมากขึ้น ถูกตองมากขึ้น จนถูกตองถึงที่สุด ยกมือไหวตัวเองได เรื่องก็จบ

ผูสูงอายุทแี่ ทจริงเปนผูอ ยูเ หนือโลก
นี่อาตมาขออภัยที่กลาวอะไรตรง ๆ มันจะเปนการกระทบกระเทือนบาง ก็ขอใหคิดวากลาวดวย
ความหวังดี ดวยความหวังวาจะเลื่อนชั้นกันขึ้นไปเร็ว ๆ จะเลื่อนชั้นเปนผูสูงอายุขึ้นไป ๆ ๆ อยางถูกตอง
แลวก็จะไดชื่อวาเปน ผูสูงอายุโดยแทจริง คือสูงดวยคุณธรรมในจิตใจ มีธรรมะ มีความถูกตองอยูที่เนื้อ
ที่ตัว ที่กายที่วาจา ที่ใจ แลวจักเปนอยูอยางสงบสุขชนิดที่เรียกวาวาง

เหนือชั่ว...ก็คือดี
เหนือทุกข....ก็คือสุข
เหนือบาป...ก็คือบุญ

เหนือดี...ก็คือวาง
เหนือสุข...ก็คือวาง
เหนือบุญ...ก็คือวาง

วาง...ไมมีอะไรมากระทบกระทั่งรบกวนแมแตประการใด เพราะวาไมมีตัวกู ไมมีของกู ไมยึด
มั่นอะไรเปนตัวกู ของกู มันก็มีความวาง อยูเหนือสิ่งที่มันยั่วยวนลอหลอกทั้งหลาย

พอ พระในบาน....๔๘

ตอไปนี้...อยาไดมีความรัก อยาไดมีความโกรธ อยาไดมีความเกลียด อยาไดมีความกลัว

อยาไดมีความตื่นเตน อยาไดมีความวิตกกังวล อาลัยอาวรณ อยาไดมีความอิจฉาริษยาหวงหึง อยาไดมี
การยกตนขมทาน อยาไดมีการขัดแยงใด ๆ ในระหวางกันและกัน แลวก็เห็นสิ่งทั้งปวงวาเปนเชนนั้นเอง
ไมเกิดความหวั่นไหวไปตามสิ่งใด ๆ แลวก็จงมีความสุขเย็น หลุดพนจากกองทุกขอยูทุกทิพาราตรีกาล
เทอญ.
ขอยุติธรรมบรรยายเรื่องผูสูงอายุไวแตเพียงเทานี้

คําปลุกปลอบพอให
เตือนจิตตัดนิวรณ
ของขวัญนัน่ คําสอน
พอหวงลูก จึงเนน

เปนการ
วางเวน
ของพอ
หนักถอย คําเตือน.
ของเกาโบราณ

พอ พระในบาน....๔๙

คําขอบพระคุณ
ธรรมสภาขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณทานเจาคุณ พระธรรมโกศาจารย หลวงพอ
พุทธทาสภิกขุ, พระเดชพระคุณทานเจาคุณ พระธรรมโกศาจารย หลวงพอปญญานันทภิกขุ แหงวัด
ชลประทานรังสฤษฎ องคแสดงพระธรรมเทศนาในหนังสือเลมนี้เปนอยางสูง ที่ไดเมตตาแสดงแกทาน
สาธุชนในโอกาสพิเศษตาง ๆ อันกลาวถึงความหมาย ความสําคัญของพอ และการทดแทนพระคุณของ
พอ ซึ่งผูเปนลูกทุกคนพึงไดศึกษาเปนอยางยิ่ง เพื่อนอมรําลึกในพระคุณอันสูงสุดของพอ และพึงนําไป
ปฏิบัติเพื่อทดแทนพระคุณของพอไดอยางถูกตองและสมบูรณตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
ขอกราบขอบพระคุณ มูลนิธิ กองทุน หนวยราชการ วัด หองสมุด โรงเรียน ศูนยหนังสือทั่ว
ราชอาณาจักร และทานสาธุชนผูจัดพิมพเปนธรรมทานในงานพิธีตาง ๆ ที่ไดกรุณาชวยในการเผยแพร
หนังสือเลมนี้เปนอยางสูง

ธรรมสภาไดรวบรวมหนังสือและสื่อธรรมไวบริการแกทา นสาธุชน
จากสํานักพิมพและสํานักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ ทานที่สนใจเลือกชมไดที่
ศูนยหนังสือพระพุทธศาสนา
เลขที่ ๒-๖ ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวฒ
ั นา กทม. ๑๐๑๗๐ โทร.๘๘๘๗๙๔๐
ริมถนนบรมราชชนนี กิโลเมตรที่ ๑๖ กอนถึงพุทธมณฑลสถาน เพียง ๒ กิโลเมตร

สถาบันบันลือธรรม กราบเรียนเชิญทานสาธุชนรวมฟงพระธรรมเทศนา จาก พระสุปฏิปนโน
ในโครงการ พบพระ พบธรรม ทุกวันเสาร เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น.
ณ หองประชุมสถาบันบันลือธรรม บริเวณชั้น ๒ อาคารศูนยหนังสือพระพุทธศาสนา

