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การทาํทาน 

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

ณ บดันีข้อเจรญิพรท่านสาธชุนทัง้หลายท่ีไดม้ารบัพรกนัใน

วิหารนี ้ในเบือ้งตน้พากนัมุง่หนา้ออกจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ 

ตัง้จิตตัง้ใจพากนัมาสรา้งคณุงามความดี ในปุพพเจตนา

เบือ้งตน้ ทกุคนท่ีอยูบ่า้นของตนก่อนจะออกเดินทางมาคงจะมี

เจตนาศรทัธาแก่กลา้ การเสาะแสวงหาซึง่ส่ิงของจะมาทาํบญุ

ทาํทานการกศุลนัน้ คงทาํจติใจของตนใหแ้ช่มช่ืนเบิกบานใน

การบญุการกศุลผลทานอยูด่ว้ยกนัทกุคน  

เม่ือจิตของเราทกุคนเป็นกศุลชัน้นีแ้ลว้ จงึไดพ้ากนัตัง้จติ

ตัง้ใจไดห้าส่ิงของผา้ผ่อนทอ่นสไบ เครื่องส่ิงของตา่งๆท่ีจะสรา้ง

กองการกศุลผลบญุเอาไวเ้ป็นท่ีพึ่งของตน จิตทกุคนเป็นกศุล

เป็นคณุงามความดี จิตมีความสขุเกิดขึน้ เรยีกวา่ จติเต 

ปสันเน จิตแช่มช่ืนเบกิบานในคณุงามความดีท่ีตนเองจะ

กระทาํนัน้ ตัง้แตใ่นเบือ้งตน้แลว้เป็นคณุงามความดีเป็นกศุลมี

ขึน้ในจิตใจทกุคนเช่นนัน้แลว้ บดันีจ้งึไดพ้รอ้มเพรยีงกนั จดัรถ
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จดัเรอืออกเดินทางมาดว้ยความปลาบปลืม้ใจของตนเอง หรอืมี

ความช่ืนใจของตนเอง ออกเดินทางวา่ตนเองจะออกไปแสวงหา

สรา้งซึง่คณุงามความดีเอาไวเ้ป็นท่ีพึง่ของตน จิตทกุคนหากมี

กศุลเกิดขึน้เชน่นีแ้ลว้ ก็เลยพากนัเดินทางมาดว้ยความ

สะดวกสบายใจ มากบับญุกบักศุล  

เม่ือหากทกุคนไปถึงสถานท่ีวดัใดก็ดี ท่ีไดไ้ปมาแลว้นัน้ จน

พากนัมาถงึสถานท่ีน่ี มาถงึวดันีบ้ดันีก็้ไดพ้ากนัตัง้จิตตัง้ใจ ได้

พากนัรบัศีล สมาทานศีลใหต้นเองเป็นผูมี้ศีลเกิดขึน้ในตนพรอ้ม

เพรยีงแลว้ วตัถไุทยทานของตน ทัง้ปัจจยัและผา้ผ่อนท่อนสไบ

นัน้ก็ไดม้าดว้ยความบรสิทุธ์ิ เป็นวตัถบุรสิทุธ์ิ ก็ไดพ้รอ้มเพรยีง

กนักลา่วคาํถวายเป็นผา้ไตรจีวรบงัสกุลุและจีวรเกิดขึน้ถวายแก่

สงฆ ์ปลงจิตปลงใจเสียสละบรจิาคกองการกศุลผลบญุของตน 

ตามมกัมาหาได ้มีนอ้ยทาํไปตามนอ้ย มีมากก็ทาํไปตามมาก

ของตนเองท่ีจะเสียสละบรจิาค สรา้งกองการกศุลผลบญุนัน้  

บดันีเ้ม่ือพากนักลา่วคาํถวายทานดว้ยความเคารพนอบ

นอ้มในกองการกศุลผลบญุของตนเอง เรยีกวา่ มุญจนเจตนา 
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ในทา่มกลาง พากนักลา่วคาํก่อสรา้งถวายเป็นสงัฆทานดว้ยจิต

แช่มช่ืนเบิกบานในการบญุการกศุลผลทานของตนเองอยู่ ใน

ท่ามกลางเชน่นีก็้ไดถ้วายไดด้ว้ยความเคารพ ผา้บงัสกุลุและ

ปัจจยัของตนเองท่ีไดต้ัง้เอาไวด้ว้ยความเล่ือมใสในบญุในกศุล 

ท่ีตนเองไดก้ระทาํนัน้เรยีกวา่มญุจนเจตนาในท่ามกลางพากนั

สรา้งความดีดว้ยความปลืม้ปีติยินดีในบญุในกศุลของตนเองท่ี

ทาํนัน้  

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิวา่บคุคล

เกิดขึน้มาแลว้ไดพ้ากนัสรา้งคณุงามความดี เอาไวเ้ป็นท่ีพึ่งของ

ตน ชีวิตก็มีคณุคา่ มีสาระ มีประโยชน ์มีผลเกิดขึน้ในชีวิตของ

ตนแตล่ะบคุคลท่ีไดส้รา้งความดีเอาไว ้บดันีห้ากทกุคนไดพ้ากนั

ไดร้บัพรไปแลว้หากไปยืนเดินนั่งเดินนอนอยู่ท่ีใดก็ดี ก็ขอใหน้กึ

ถึงบญุกศุลท่ีตนเองไดก้ระทาํเอาไว ้ทาํใจของตนใหแ้ช่มช่ืนเบิก

บานในการบญุการกศุลผลทานท่ีตนเองไดบ้รจิาคไปแลว้นัน้ ก็

เรยีกวา่ อปราปรเจตนา เจตนาท่ีบคุคลไดท้าํสดุทา้ย  
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ในทัง้สามอย่างนี ้ตัง้แตป่พุพเจตนาเบือ้งตน้ ทกุคนจิตเป็น

กศุลแลว้ดงัไดก้ลา่วมานัน้ ในทา่มกลางเรยีกวา่ มญุจนเจตนา 

ไดถ้วายของทานดว้ยความเคารพ วตัถไุทยทานก็บรสิทุธ์ิ ตนเอง

ก็เป็นผูมี้ศีล ภิกษุผูร้บัสงัฆทานของตนเองก็เป็นผูมี้ศีล บญุกศุล

ก็ไดไ้พศาลอนัใหญ่หลวง เป็นบญุกศุลอนัไดม้าก องคส์มเด็จ

พระผูมี้พระภาคทรงสรรเสรญิวา่ถวายเป็นสงัฆทานไดบ้ญุมาก 

พวกเราทา่นทัง้หลายพระผูพ้ระภาคทรงตรสัไวเ้ช่นนัน้ เราก็พา

กนัตัง้จิตตัง้ใจถวายเป็นสงัฆทานไปแลว้ก็คงจะไดผ้ลานิสงส์

ตามจิตประสงคจ์าํนงตัง้เอาไวด้ว้ยกนัทกุคน  

บดันีเ้ราถวายไปแลว้อย่างนี ้เราก็ตัง้จิตใจอยากฟังธรรม

เทศนาพอเป็นเครื่องประดบัสติปัญญา เพิ่มพนูบารมีของแตล่ะ

บคุคลใหส้งูขึน้ เพราะการสรา้งบญุสรา้งกศุลนัน้ เม่ือเราทาํบญุ

ทาํกศุล รูจ้กัทาํคณุงามความดีเอาไวเ้ป็นท่ีพึง่ของตนตามกาํลงั

แลว้ ก็อยากฟังเทศนฟั์งธรรม เพ่ือใหไ้ดย้นิคณุงามความดีท่ีจะ

ไดป้ระพฤติปฏิบติัใหเ้กิดใหมี้ขึน้แก่ตนเอง การทาํบญุทาํทาน 

การกศุลนัน้ก็ขอใหค้ณะศรทัธาทาํความเขา้ใจในการสรา้งบญุ
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สรา้งกศุล คนท่ีไมมี่ศรทัธาก็ใหมี้ศรทัธา สรา้งบญุสรา้งกศุล

เอาไวเ้ป็นท่ีพึ่งของตน ใหพ้ากนัตัง้จิตตัง้ใจเราทาํบญุทาํกศุล

นัน้  

แมจ้ะมีมากมีนอ้ย เราอย่าไปคิดถึงบญุถึงกศุลวา่มนันอ้ย

เกินไปเราจะไม่ทาํ องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัไวว้า่

บญุสาํเรจ็ดว้ยการอนโุมทนา การท่ีบคุคลไม่มีอะไรเลยจะ

ทาํบญุทาํกศุลนัน้ คือเหน็บคุคลอ่ืนทาํบญุทาํทานการกศุล

ทอดผา้ป่าบงัสกุลและจีวรก็ดี หรอืทอดกฐินก็ดี หรอืทาํบญุอยู่

สถานท่ีโนน้ท่ีน่ี วดันูน้วดันีก็้ดี เหน็บคุคลอ่ืนเคา้ทาํเชน่นี ้เราก็ให้

มีจิตแช่มช่ืนเบิกบาน ยกมือไหวอ้นโุมทนาสาธกุารกองการกศุล

ผลบญุกบับคุคลอ่ืน ก็ไดบ้ญุไดก้ศุลเรยีกวา่บญุสาํเรจ็ดว้ยการ

อนโุมทนา  

บดันีบ้คุคลไม่มีอะไรจะสรา้งบญุสรา้งกศุลไดอ้ย่างไร อีก

อย่างหนึง่ บญุสาํเรจ็ดว้ยการขวนขวายนัน้อย่างไร คือบคุคลไม่

มีอะไรแลว้แตก็่ใชป้ากของตนไปชกัชวนหมู่ฝงูทัง้หลายมา

ทาํบญุทาํทานการกศุล จะใสบ่าตรก็ดี ทาํคณุงามความดีอยู่ท่ี
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ใด ทาํอะไรมนัเป็นผลเป็นประโยชน ์ใหค้วามสขุทัง้ตนและ

บคุคลอ่ืนและสตัวอ่ื์น เจือจานไปตามกาํลงัความสามารถของ

ตน เราก็ใชป้ากของเรานีแ้หละชกัชวนบคุคลอ่ืน วา่ไปทาํบญุทาํ

ทานการกศุลท่ีโนน้ท่ีนี ้จะไปวดัโนน่วดัน่ีก็ดี หรอืจะไปทาํบญุทาํ

กศุลบา้นคนโนน้คนนี ้จะทาํบญุขึน้บา้นใหม่ก็ดี อยา่งนี ้อนัเป็น

บญุเป็นกศุลแลว้ ก็ใหใ้ชป้ากของตนชกัชวนบคุคลอ่ืนทาํคณุ

งามความดี  

ถา้หากคนอ่ืนจะไมท่าํคณุงามความดี จะทาํบาปหยาบชา้ 

ส่ิงท่ีไม่ควรท่ีกระทาํ จะนาํทกุขม์าใหน้ัน้ เราก็ใชป้ากของเรา

ตกัเตือนคนอ่ืนไม่ใหท้าํความชั่ว กรรมมนัจะเป็นบาป ก็เรยีกวา่

ชกัชวนคนทาํคณุงามความดี ชกัชวนใหค้นทาํบญุทาํทานการ

กศุลตามมกัมาหาไดข้องตน ชกัชวนเชน่นัน้ดว้ยวาจาของตน ก็

เรยีกวา่เราใชป้ากของเรานีเ้ป็นผลเป็นประโยชนท์าํบญุทาํกศุล

ได ้ 

หากเรามีส่ิงของก็ดี มีมากมีนอ้ยเพียงใด เราจะทาํบญุทาํ

กศุลนัน้ อยา่ไปคิด เราจะทาํไปแตน่อ้ยๆ ทาํบญุทาํกศุลจะมีขา้ว
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ก็ดี จะมีผกัก็ดี มีอาหารการกินตัง้แตเ่ลก็แตน่อ้ยก็ตาม เราก็เอา

ไปทาํคณุงามความดีได ้ทาํบญุทาํกศุลได ้เราไม่ตอ้งละอายคน

อ่ืนอะไร ทาํบญุทาํกศุล  

คนท่ีไม่มีอะไรก็เอากายของตนน่ีสิทาํ แมเ้ราจะทาํอาหาร

การกินเลีย้งพระเจา้พระสงฆ ์เลีย้งหมูเ่ลีย้งฝงูก็ดี เราเอา

รา่งกายของเรานีแ้หละทาํบญุทาํกศุล จดัท่ีนั่งก็ดี ปัดกวาด

ศาลาก็ดี ลา้งถว้ยลา้งชาม ช่วยกนัทาํอาหาร ชว่ยกนัทาํส่ิงโนน้

ส่ิงนี ้ช่วยกนัขวนขวายอยู ่เรยีกวา่เราเอารา่งกายของเรานีส้รา้ง

บญุสรา้งกศุลใหเ้กิดขึน้ นีแ้หละบคุคลท่ีไม่มีอะไร แตเ่อา

รา่งกายของตนสรา้งบญุสรา้งกศุลไดใ้หเ้กิดเป็นบญุเป็นกศุลได ้

เกิดขึน้มาไดใ้นกายของตน เรยีกวา่เอากายสรา้งคณุงามความดี

ใหมี้ขึน้ น่ีอยา่งหนึ่ง  

ถา้บคุคลมีส่ิงของก็ดี มีมากมีนอ้ยเพียงใด เราจะทาํบญุทาํ

ทานการกศุลไดห้ลายอยา่ง เราจะทานขา้วทานนํา้ก็ดี ผา้ผ่อน

ท่อนสไบ คิลานเภสชัปัจจยัยาบาํบดัโรคภยัไขเ้จ็บก็ดี ขดุนํา้บอ่

ก่อถนน สรา้งโบสถส์รา้งวิหาร ศาลาโรงรา้นก็ดี ทัง้หลายเหลา่นี ้
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สรา้งพระพทุธรูป พระสถปู พระเจดีย ์ทานส่ิงของอนัใดมนัเป็น

บญุเป็นกศุลท่ีเราทกุคนพอจะทาํไดต้ามกาํลงัของตนหรอืรว่ม

สรา้งกบัหมู่กบัฝงู ตามกาํลงัของตนเชน่นีเ้รยีกวา่เป็นผูมี้ศรทัธา

สรา้งความดีใหเ้กิดใหมี้ขึน้แก่ตนเอง ผลอนัท่ีเราสรา้งบญุสรา้ง

กศุลอนันีแ้ล จะอาํนวยผลใหเ้รามีความสขุได ้ 

บคุคลใด(บรจิาค)ทานขา้วทานนํา้ เกิดชาติใดภพใดเราจะมี

อาหารการกินบรบิรูณ ์ไม่อดไม่อยาก เป็นอานิสงสข์องผลบญุ  

บคุคลทานผา้ผ่อนท่อนสไบ เครื่องนุ่งห่ม เกิดชาติใดภพใด

ไดร้า่งกายผิวพรรณผ่องใส สวยสดงดงาม และมีผา้นุ่งผา้ห่มไม่

อดไม่อยาก อย่างสมบรูณเ์ป็นอานิสงส ์ 

บคุคลทานธูปทานเทียนก็ดี เกิดชาติใดภพใดจะมีดวงตา

แสงสวา่งไสว มองไดเ้ห็นไกล ตาไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บเป็นอานิสงส์

ของผลบญุ  

บคุคลทานคิลานเภสชัปัจจยัยาบาํบดัโรคภยัไขเ้จ็บตาม

กาํลงัมกัมาหาไดข้องตนนัน้ เม่ือทานไปแลว้เกิดชาติใดภพใด

แลว้ เราจะไมมี่โรคภยัไขเ้จ็บมาเบียดเบยีนรา่งกาย ไม่ไดเ้ขา้หา
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แพทยห์าหมอ หยกูยาก็ไม่ไดกิ้นสกัเม็ดตัง้แตเ่ลก็จนกระทั่งไป

ถึงเฒา่ถงึแก่ อานิสงสผ์ลบญุจะไดเ้ช่นนัน้เราก็ควรพากนั

พิจารณาด ู 

บคุคลใดพากนัสรา้งโบสถส์รา้งวหิาร สรา้งศาลาก็ดี รว่ม

สรา้งกบัหมู่ บญุอานิสงสเ์ชน่นี ้เกิดชาติใดภพใดจะมีบา้นอยู่

หลงัใหญ่ หลงัหลวงอยู่สะดวกสบายเป็นอานิสงสข์องผลบญุ 

คิดดซูิ 

บคุคลใดขดุนํา้บอ่ก่อถนนใหค้นไปมาก็ดี เราใหน้ํา้ ใหน้ ํา้อยู่

น ํา้กินแก่บคุคล เกิดชาติใดภพใดแลว้เราไปอยู่ท่ีไหนจะไม่อดไม่

อยาก นํา้ด่ืมนํา้ใชอ้ยู่สะดวกสบายเป็นอานิสงส ์จิตใจก็เยือก

เย็นดว้ย  

บคุคลใดใหน้ั่งรถนั่งเรอืเป็นเจา้ของรถพาหมู่มาทาํบญุทาํ

ทานการกศุลเชน่นี ้หรอืบคุคลชกัชวนหมู ่จา้งคา่รถคา่เรอืใหห้มู่

นั่งไปมา ยานโท สุขโต โหต ิบคุคลใหย้านช่ือวา่ใหค้วามสขุทกุ

คน พนิิจพิจารณาดใูหดี้ เรานั่งรถนั่งเรอืมาตัง้แตท่างไกลหลาย

รอ้ยกิโล ถา้หากเราเดินมาแลว้ เราจะเดินมาไม่ถึง จะมีความ
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ทกุขย์ากลาํบากมาก หากพวกเราท่านทัง้หลายไดน้ั่งรถ นั่งเรอื

มาแลว้ ก็มาใหถ้ึงจดุหมายปลายทางไดส้ะดวกสบาย เรยีกวา่

ใหค้วามสขุแกบ่คุคลอ่ืน บคุคลท่ีใหย้าน ใหพ้าหนะ ใหน้ั่งรถนั่ง

เรอืน่ี เกิดชาติใดภพใดจะมีรถมีเรอืนั่งไปมาสะดวกสบาย เป็น

อานิสงสข์องผลบญุของบคุคลนัน้  

น่ีเราพากนัสรา้งบญุสรา้งกศุล ใครทาํอะไรไวบ้ญุกศุลก็ย่อม

ไดใ้นส่ิงนัน้ เราคิดด ูเหตฉุะนัน้เราควรท่ีจะสรา้งบญุสรา้งกศุล

ตามกาํลงัของตนเอาไว ้เป็นท่ีพึง่ของตน คนเราเกิดขึน้มาแลว้ 

หากไมมี่ทรพัยส์มบติัไม่มีส่ิงของอนัใดแลว้ มนัมีความทกุข์

ยากลาํบาก หากทกุคนเรามีของใชส้อยและสะดวกสบาย มนัก็

นาํความสขุมาใหแ้กพ่วกเรา เพราะเป็นของท่ีสาํคญัควรสรา้ง

เอาไว ้ 

บคุคลท่ีสรา้งปัจจยัคือถวายปัจจยัเงินทอง เงินเป็นของท่ี

สาํคญั เราจะซือ้เครื่องนุ่งเครื่องห่มก็อาศยัเงิน เราจะซือ้อาหาร

การกินมาบรโิภค มาอยู่มากินมารบัประทานก็ตอ้งอาศยัเงนิ เรา

จะสรา้งบา้นสรา้งช่องอยู่ จะซือ้รถ ซือ้เรอื ซือ้ส่ิงของมาใช้
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ภายในบา้น หลายส่ิงหลายอย่างเราก็ตอ้งอาศยัเงนิ เวลาเรามี

โรคภยัไขเ้จ็บก็ดี เราจะไปหาแพทยห์าหมอ เราก็ตอ้งอาศยัเงิน 

เราจะซือ้หยกูซือ้ยามาพยาบาลตนเองก็ตอ้งอาศยัเงิน เหตุ

ฉะนัน้เงนิทางพระเจา้พระสงฆท์า่นจงึเรยีกวา่ปัจจยั ปัจจยัเป็น

เครื่องหนนุ บาํรุงรา่งกายของพวกเราท่านทัง้หลายใหท้รงอยู่ได ้

ไดส้รา้งซึง่คณุงามความดีเอาไว ้จงึเป็นส่ิงท่ีสาํคญัหากบคุคลได้

ถวายปัจจยัเงนิทองไวต้ามมกัมาหาไดข้องตน มีนอ้ยก็ทาํไป

ตามนอ้ย มีมากก็ทาํไปตามมากเชน่นี ้หากเรายงัเวยีนวนใน

วฏัสงสารเพียงใด เรามาเกิดอีก แลว้เราจะเป็นคนมั่งมีศรสีขุมี

เงินมีทองใชจ้า่ยบรโิภคสะดวกสบายไม่หมดไม่สิน้เป็นอานิสงส์

ของผลบญุ  

เหตฉุะนัน้ทกุคนควรมาไตรต่รองพินิจพิจารณา คนเราเกิด

ขึน้มาอยู่ดว้ยกนัในโลกนี ้ทาํไมบางคนจงึมั่งมีศรสีขุสมบรูณ ์มี

เงินมีทอง มีรถมีเรอื มีตกึราบา้นช่องอนัใหญ่หลวง อยู่

สะดวกสบาย เงินจบัจ่ายไมห่มดไม่สิน้อยูด่ว้ยความผาสขุ

เช่นนัน้ เราควรพากนัไตรต่รองใหถ่ี้ถว้นเชน่นี ้บคุคลทัง้หลาย
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เหลา่นัน้ตัง้แตช่าติอดีตท่ีผ่านมา พากนัไดส้รา้งบญุสรา้งกศุล

เอาไว ้เม่ือมาเกิดในชาตินีแ้ลว้ ก็ไดเ้ป็นคนท่ีมั่งมีศรสีขุสมบรูณ ์

เป็นพลเรอืนก็มี เป็นคฤหบดีก็มี เป็นกฎมุพี เป็นเศรษฐี เป็น

พราหมณม์หาศาล จนไดเ้ป็นพระราชามหากษัตรยิ ์นั่งอยู่ในหอ

ปราสาทราชมณเฑียรอยู่สะดวกสบาย ดว้ยอาํนาจบญุบารมีท่ี

ตนเองไดส้รา้งเอาไวต้ัง้แตช่าติอดีตท่ีผ่านมา มาเกิดในชาตินีจ้งึ

เป็นคนไดม้ั่งมีศรสีขุสมบรูณ ์อยู่สะดวกสบายเชน่นัน้  

คนเราทกุคนก็ควรพากนัไตรต่รองใหถ่ี้ถว้น ดแูลว้วา่คนท่ีมั่ง

มีก็คือคนสรา้งความดีเอาไว ้เรยีกวา่บญุบารมี บญุวาสนาบารมี

ไดส้รา้งสมอบรมเอาไว ้เรยีกวา่ ปพุเพกตปุญญตา บคุคลได้

สรา้งไวต้ัง้แตช่าติอดีตปางก่อน บญุนัน้จงึอาํนวยผลใหเ้ป็นคน

มั่งมีศรสีขุสมบรูณเ์ช่นนัน้  

แตค่นเหลา่นีบ้างบคุคลนัน้พากนัเกิดขึน้มาแลว้ แตม่าทกุข์

มายาก มาลาํบาก ขา้วจะกินแตล่ะมือ้ก็ลาํบาก เครื่องนุง่เครือ่ง

ห่มก็ลาํบาก อาหารการกินลาํบาก บา้นอยูก็่ลาํบาก เวลามี

โรคภยัไขเ้จ็บจะไปหาแพทยห์าหมอก็ไม่มีเงนิมีทอง ทกุข์
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ยากลาํบากเหลือเกิน บางคนทกุขไ์รเ้ข็นใจอนาถาเชน่นี ้มีความ

ทกุขย์ากลาํบากเชน่นี ้เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะบคุคล

ทัง้หลายเหลา่นัน้ตัง้แตช่าติอดีตท่ีผ่านไปแลว้นัน้เคา้เกิดเป็น

มนษุยก็์ดี เคา้ไม่ไดส้รา้งบญุสรา้งกศุล ทาํคณุงามความดีอนัใด

เอาไว ้ตัง้แตเ่ลก็จนใหญ่ จนเฒา่จนแก ่ไม่ไดส้รา้งคณุงามความ

ดีอะไร เม่ือลว่งลบัดบัไปแลว้ ไปเกิดชาติใหม่ มาเกิดเป็นมนษุย์

ชาติใหม่ จงึไปเกิดกบัคนท่ีทกุขจ์น ทกุขไ์รเ้ข็นใจอนาถา มีความ

ทกุขย์ากลาํบากเชน่นัน้ ก็อาํนาจของกรรมนาํใหผ้ลแกบ่คุคลท่ี

ไม่ไดส้รา้งคณุงามความดีเอาไว ้จงึเป็นคนทกุขไ์รเ้ข็นใจอนาถา  

เหตฉุะนัน้พวกเราทา่นทัง้หลาย ควรมาพนิิจพิจารณาดใูหดี้

เช่นนี ้คนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกนั ทาํไมคนหนึ่งจงึจนเช่นนัน้ 

ทาํไมคนหนึ่งจงึร ํ่ารวยมั่งมีศรสีขุสมบรูณเ์ช่นนี ้เม่ือเราพิจารณา

ดใูหดี้แลว้ ทกุคนก็รกัความสขุ เกลียดความทกุขก์นัทัง้นัน้ท่ีเกิด

ขึน้มา ถา้หากเรามาทาํความเขา้ใจเช่นนีแ้ลว้ เราตอ้งการอยาก

มีความสขุก็ใหค้ณะศรทัธาทัง้หลายพากนัตัง้จิตตัง้ใจสรา้งคณุ
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งามความดีเอาไว ้พากนัทาํบญุทาํทานการกศุลตามมกัมาหาได้

ของตน สรา้งเอาไว ้ 

การทาํบญุทาํกศุลอย่าไปทาํมากเกินไปใหมี้ความลาํบาก

แก่ตนเอง ทาํไปแตน่อ้ยๆ เราไปทาํท่ีนอ้ยๆมนัก็จะเป็นกองบญุ

ใหญ่หลวงมหาศาลเหมือนกนั เราทาํไปทีละนอ้ยๆ เหมือนกบั

หยาดนํา้ฝนท่ีตกลงไปในโอง่ ตกลงไปทีละเม็ดๆ ตกทัง้วนัทัง้คืน 

นํา้ก็สามารถท่ีจะเต็มโอง่ได ้ฉนัใดก็ดี บคุคลสรา้งบญุสรา้งกศุล

ก็เหมือนกนั สรา้งแตน่อ้ยๆ สรา้งไม่หยดุ สรา้งไปเรื่อยๆอย่างนัน้

แหละ แลว้ก็จะไดบ้ญุไดก้ศุลเป็นกองบญุใหญ่หลวงมหาศาล

เหมือนกนั  

การทาํบญุทาํทานการกศุลเอาไวนี้แ้หละจงึเป็นหนา้ท่ีของ

พวกเราทา่นทัง้หลายท่ีจะพากนัสรา้งสมอบรมเอาไว ้หากเรายงั

เวียนวนในวฏัสงสารเพียงใด เรายงัชาํระกิเลสไม่หมดไม่สิน้จาก

ดวงใจของเรา ไม่ไดเ้ขา้สูนิ่พพานแลว้ เราก็คงจะไดม้าเกิดเป็น

มนษุยอี์ก เม่ือมาเกิดอีกก็ขอใหท้กุคนนัน้เป็นคนมั่งมีศรสีขุ

สมบรูณ ์เกิดขึน้แก่ตนเองเชน่นี ้ 
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น่ีความปรารถนาของพวกเราทา่นทัง้หลายมีจดุมุ่งหมาย

อยากสรา้งคณุงามความดีเช่นนีเ้อง เราเกิดขึน้มานีแ้หละ พวก

เราท่านทัง้หลายควรไตรต่รองไครค่รวญใหถ่ี้ถว้น พากนัสรา้ง

คณุงามความดีเอาไวเ้สีย อย่าใหม้นัเกิดมาเสียชาติเปลา่

ประโยชน ์องคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ท่านแนะนาํสั่งสอน

ตรสัเทศนาเอาไวว้า่ คนเรานีถ้า้หากเกิดขึน้มาแลว้ ไม่ไดส้รา้ง

คณุงามความดีอะไร ตัง้แตเ่ลก็ไปจนใหญ่ ไปถึงเฒา่ถึงแก่ เป็น

อายรุอ้ยปีก็ตาม บคุคลนัน้เรยีกวา่เกิดขึน้มาแลว้ตายจากคณุ

งามความดีท่ีจะพงึไดพ้งึถงึ ก็ไม่ไดไ้ม่ถึง เพราะเขาไมท่าํคณุ

งามความดีอะไร หากเขาลว่งลบัดบัตายไปแลว้ ก็มาเกิดในภพ

ใหม่ เคา้จะเป็นคนทกุขไ์รเ้ข็นใจอนาถา เป็นคนไม่มีทรพัยส์มบติั

อะไร ไม่มีขา้วจะกิน ไม่มีเครือ่งนุง่เครื่องหม่ ไม่มีบา้นท่ีจะอยู่ 

เวลามีโรคภยัไขเ้จ็บ เคา้จะไม่มีเงนิมีทองใชจ้่ายบรโิภค เคา้จะ

ทกุขย์ากลาํบาก องคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคทรงเทศนาตรสัไว้

เช่นนี ้ 
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พวกเราทา่นทัง้หลายควรสรา้งคณุงามความดีเอาไว ้ถา้

หากบคุคลเกิดขึน้มาเป็นมนษุยแ์ลว้ ทัง้หญิงทัง้ชายก็ดี มาพา

กนัสรา้งกองการกศุลผลบญุตามกาํลงัคณะศรทัธาของตน ได้

สรา้งบญุสรา้งกศุลเอาไวเ้หมือนพวกคณะศรทัธาทัง้หลาย จะ

พากนัทาํบญุทาํทานการกศุลถวายอาหารก็ดี ถวายผา้ผ่อนทอ่น

สไบ คิลานเภสชัปัจจยัก็ดี จะสรา้งโบสถ ์สรา้งวหิาร ศาลาโรง

รา้น ขดุนํา้บอ่ ก่อถนนใหค้นเดินไปมาอยา่งนีใ้หมี้ความสขุ

ความสบายแลว้ ใหย้านพาหนะ ใหน้ั่งรถนั่งเรอืก็ดี ใหค้วามสขุ

ความสบายแก่บคุคลอ่ืน ช่วยเจือจานไปตามกาํลงัของตนแลว้ 

บคุคลอย่างนีเ้รยีกวา่ชีวิตนีมี้ผล มีคณุคา่ มีสาระมีประโยชน์

มาก แมบ้คุคลนัน้จะเกิดมาเพียงได ้๓๐ ๔๐ปี ลว่งลบัดบัตายไป

ก็ตาม แตเ่คา้ไดส้รา้งคณุงามความดีเอาไว ้ชีวติเคา้มีกาํไร องค์

สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัไวเ้ช่นนัน้  

บคุคลไดส้รา้งคณุงามความดีนี ้ถา้แมจ้ะมีอายสุัน้ก็ดีในภพ

ท่ีเคา้เกิดขึน้มา หรอืเคา้มีอายถุึง ๕๐ ๖๐ปี ๗๐ ปี ๘๐ ปีขึน้ไปก็

ยิ่งไดส้รา้งคณุงามความดีไวม้าก เม่ือหากพวกทัง้หลายเหลา่นี ้
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มาเกิดในภพใหม่แลว้ ก็จะเป็นเกิดอยู่ในตระกลูท่ีมั่งมีศรสีขุ

สมบรูณ ์เกิดเป็นลกูพลเรอืนตามกาํลงัของบญุของกศุล แลว้ก็

มาเกิดเป็นลกูคฤหบดีตามบญุตามกศุลท่ีตนเองสรา้งเอาไว ้มา

เกิดเป็นลกูกฎมุพี เป็นลกูเศรษฐี เป็นลกูมหาเศรษฐี เป็นลกู

พราหมณม์หาศาล เป็นลกูพระราชามหากษัตรยิ ์เป็นราชบตุรา 

ราชบตุร ีเกิดในกองเงนิกองทองมีรถมีเรอืมีบา้นอยู่สะดวกสบาย 

หลงัใหญ่หลงัหลวง มีหอปราสาทราชมณเฑียรอยู่สะดวกสบาย 

นีบ้คุคลท่ีไดส้รา้งคณุงามความดีเอาไวก็้ไดร้บัผลเช่นนี ้ 

พวกเราทา่นทัง้หลายตอ้งการคณุงามความดีก็ขออย่าใหพ้า

กนัมีความประมาท ท่ีเราไดม้าเกิดเป็นชาติขึน้มาแลว้ เป็นผูโ้ชค

ดีไดม้าเกิดเป็นมนษุย ์ไดม้าเกิดเป็นมนษุยเ์ป็นผูโ้ชคดีอยา่งไร 

แมเ้ป็นหญิงเป็นชายก็ดีเกิดขึน้มาแลว้ เป็นผูท่ี้มีแขง้ขามีหมีูตา

บรบิรูณ ์อนันีโ้ชคดีอย่างหนึง่ โชคดีอีกอยา่งหนึง่ เรามาเกิดแลว้

เรามาไดพ้บพระพทุธศาสนา ศาสนธรรมคาํสอนขององคส์มเด็จ

พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ เราเป็นผูโ้ชคดี โชคดีอีกอย่าง

หนึง่ ยงัมีครูมีอาจารยบ์วชสืบๆกนัมาก นาํคาํสอนขององค์
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สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้มาเทศนาแนะนาํสั่งสอนใหพ้วกเรา

ไดย้ินไดฟั้ง ใหรู้จ้กับาปบญุคณุโทษ ประโยชนห์รอืไม่ใช่

ประโยชน ์เราก็จะไดท้าํเอาคณุงามความดีตัง้แตส่ิ่งท่ีมนัเป็นผล

เป็นประโยชนเ์อาไวเ้ป็นท่ีพึ่งของตน นีแ้หละเป็นบญุเป็นกศุล

เช่นนีเ้รยีกวา่เราเป็นผูโ้ชคดี  

บดันีเ้ราไดโ้ชคดีอีกอย่างหนึ่งเราไดส้รา้งคณุงามความดีเป็น

ทายาทของทางพระพทุธศาสนา เอาไวไ้ดก้ราบ ไดไ้หว ้ไดบ้ชูา 

ไดไ้หวพ้ระสวดมนต ์ไดพ้ากนัสมาทานศีล เป็นปัจจยัท่ีจะหนนุ

อยู่ในจิตตวิญญาณในดวงใจของพวกเราท่านทัง้หลายเอาไว ้

การทาํบญุทาํทานการกศุลสรา้งคณุงามความดีนัน้ฝังไวท่ี้ไหน 

จงึวา่ฝังไวใ้นศาสนา ฝังไวใ้นท่ีใจของพวกเราท่านทัง้หลาย วา่

เราไดท้าํบญุทาํทานการกศุลท่ีโนน่ท่ีน่ี เราไดพ้ากนัสมาทานศีล

อยูท่ี่โน่นท่ีน่ี เราไดพ้ากนักราบไหวบ้ชูาไหวพ้ระสวดมนตอ์ยู่ท่ี

โนน้ท่ีนี ้เราไดช้่วยคนอยู่ท่ีโนน้ท่ีนี ้เราไดท้าํคณุงามความดีอยู่ท่ี

โนน้ท่ีนี ้บนัทกึไปในจิตใจของตนเอง เรยีกวา่ฝังไวใ้นศาสนาให้

มั่นคง  
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นีแ้หละการสรา้งบญุสรา้งกศุล ท่ีเราเกิดขึน้มาเราควรแบง่

ทรพัยส์มบติัของตนเองสรา้งคณุงามความดีเอาไว ้เอารา่งกาย

ของพวกเราทา่นทัง้หลายน่ีแหละ สรา้งดงัไดก้ลา่วอนันัน้ ใครถา้

ไม่มีอะไรก็เอารา่งกายของตนเองอนโุมทนากบับคุคลอ่ืน เอา

รา่งกายของตนเอง เอาปากของตนเองไปชกัชวนคนอ่ืนทาํคณุ

งามความดี เอารา่งกายของเราน่ีแหละ ทา่นทัง้หลายทาํอาหาร

การกิน สรา้งอนัโนน้อนันี ้ช่วยหมูช่ว่ยฝงู จดัแจงอนัโนน้อนันี ้ทาํ

คณุงามความดี มนัก็เป็นบญุเป็นกศุลเกิดขึน้ ถา้หากเรามีอะไร 

เราก็ทาํไปตามมีตามไดข้องเราเรยีกวา่เราสรา้งคณุงามความดี

เอาไว ้เป็นท่ีพึง่ของตนได ้ 

บดันีชี้วิตของเรานีมี้กาํไร มีคณุคา่สงู ไม่เกิดมาเปลา่

ประโยชน ์เป็นชีวติท่ีมีคณุคา่ มีสาระมีประโยชนเ์กิดขึน้เพราะได้

สรา้งคณุงามความดีเอาไวเ้ป็นท่ีพึ่งของตน เม่ือเรามีท่ีพึง่ของตน 

มีบญุมีกศุลเชน่นีแ้ล จิตของเราก็เป็นบญุเป็นกศุล แช่มช่ืนเบิก

บานอยู่ในการบญุการกศุลวา่ทกุคนไดส้รา้งความดี จิตก็เลยมี

ความสขุ ตวัของความสขุนั่นแหละ เรยีกวา่ตวัของบญุ  
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องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัไว ้เจตนา หงั ภกิข

เว ปุญญัง วทามิ ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย เราตถาคตกลา่ววา่

เจตนาเป็นตวับญุ เหตฉุะนัน้คณะศรทัธาทัง้หลายท่ีไดพ้ากนัมา 

ถวายผา้ป่าบงัสกุลุและจีวรวนันีก็้คงจะไดส้รา้งคณุงามความดี 

เป็นบญุเป็นกศุล จิตใจทกุคนคงปลืม้ปิติยนิดีในชีวิตของตน  

การเทศนามาแตต่น้จนอวสานนี ้อาตมาภาพก็ขออาํนวย

อวยพรใหท้า่นทัง้หลายท่ีไดม้าฟังธรรมในวนันี ้การแสดงธรรม

ในวนันีน้ัน้ ภาษิตท่ีอาตมาไดย้กไวใ้นเบือ้งตน้นัน้วา่ ปญุญานิ 

ปรโลกสัมิง ปตฏิฐาโหนต ิปาณินันต ิบญุย่อมเป็นท่ีพึ่งอาศยั

ของสตัวใ์นโลกหนา้ไดฉ้ะนัน้แล น่ีเป็นคาํสอนของพระผูมี้พระ

ภาคเจา้ ก็ขอใหพ้วกเราท่านทัง้หลายนัน้วา่เราไดส้รา้งความดี

เอาไวเ้ป็นท่ีพึ่งของตนดงัไดก้ลา่วมานัน้ ทาํจิตใจใหแ้ช่มช่ืนใน

บญุในกศุล ก็ขออาํนวยอวยพรใหท้กุคนนัน้ หากทกุคนไดมี้จิต

ประสงคจ์าํนงในส่ิงใด ตัง้เอาไวใ้นดวงใจแลว้ ก็ขอใหบ้ญุกศุล

นัน้จงดลบนัดาลใหค้ณะศรทัธาทัง้หลายไดป้ระสบพบเห็นตัง้แต่

ส่ิงท่ีตนเองพงึปรารถนาเอาไว ้อีกอยา่งหนึง่พรอ้มทัง้คณุพระศรี
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รตันตรยัแกว้ทัง้สามประการคือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆจ์ง

ปกปอ้งคุม้ครองอภิบาลรกัษาใหค้ณะศรทัธาทกุคนไปมาท่ีใดก็

ดี ใหอ้ยู่รอดปลอดภยั ใหอ้ยูมี่แตส่ขุกายสขุใจ และขอใหท้กุคน

จงเจรญิดว้ย อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ทกุทวิาราตรกีาล ดงัได้

รบัประทานวิสชันามา ก็เหน็เวลาพอสมควร ก็ขอยติุการเทศนา

ไวเ้พียงแคนี่ ้เอวงัก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/_9qSRWGzc-U  
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