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บุญเกิดจากความสงบ 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

เทศนว์นัท่ี ๗ กนัยายน ๒๕๕๑ 

วนันีเ้ป็นวนัท่ีพวกเราไดก้าํหนดใหศ้รทัธาชาวตาํบลแมแ่ตง

ของเราทัง้แปดหมู่บา้นไดม้าประชมุพรอ้มเพรยีงกนั ณ สถานท่ี

วดัป่าหมู่ใหมแ่ห่งนีซ้ึง่เป็นนิมิตเครื่องหมาย เป็นอนสุรณข์อง

พวกเราทกุคนท่ีไม่เคยจบัไมเ่คยทาํมา แตเ่คยมีสมยัหลวงตาม

หาบวั ท่านเคยมาจดัโครงการช่วยชาติ ก็นิมนตท์่านมาโปรด

เมตตาท่ีน่ีเม่ือหลายปีท่ีผ่านมา แตว่นันีเ้ป็นเวลาของพวกเรา

กาํหนดขึน้ แลว้ก็ไม่ใช่กาํหนดขึน้เฉพาะสถานท่ีของเรา คือ

กาํหนดทัง้ประเทศใหท้ั่วประเทศไทยของพวกเรา เพราะตอนนี้

ประเทศชาติบา้นเมืองเราก็รูว้า่ข่าวกนัดีวา่เปล่ียนแปลง มีการ

เส่ือมโทรมอะไรตา่งๆอย่างนี ้อนันีท้างโลก ก็อาศยัทางศาสนาท่ี

จะมาชว่ยแกไ้ขใหท้างโลกฟ้ืนฟขูึน้มาได ้

ยกตวัอยา่งหลวงตาทา่นโครงการช่วยชาติก็ทาํใหบ้า้นเมือง

ไดมี้มรดก มีทองคาํจาํนวนหลายพนัเป็นตนัๆ นอกนัน้ก็มีเงนิ
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ดอลลารจ์าํนวนมากขึน้มาก็อาศยัพระพทุธศาสนา ถา้อย่างนัน้

เรื่องวิกฤติท่ีผ่านมาหลายปีถา้หลวงตาทา่นไม่เมตตาก็คงจะยิ่ง

ยุ่งลาํบากกวา่นี ้ฉะนัน้เราชาวบา้นทกุคนก็คือมีฐานะมีภาวะมี

เพศมีอาชีพมีความเป็นอยู่เหมือนกนัหมด คือจะตอ้งทาํมาหา

กินดิน้รนทกุคนทกุครอบครวั ฉะนัน้เรื่องท่ีศาสนาชว่ยเราไดก็้คือ

อะไร ก็คือบญุ  

สว่นบญุนีถ้า้พดูถึงบญุท่ีเป็นสว่นของภายในเป็นสว่นของ

จิตก็ไม่มีรูปไม่มีตวัมีตน คือเป็นเรื่องของอารมณจ์ิตเกิดขึน้เป็น

บญุ ถา้จะพดูเป็นเรือ่งของรูปภายนอกคือรา่งกายท่ีเราเหน็กนั ก็

คือเป็นสว่นท่ีเรามองเห็นไดด้ว้ยตา วา่หนา้ตาคนนีมี้บญุ รูปรา่ง

ลกัษณะสมบรูณไ์ม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ ผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใส่

อย่างนี ้อนันีเ้ราดกูนัไดท้ัง้สองอย่างเรื่องบญุ คือดไูดท้ัง้บญุ

ภายในคือบญุท่ีมองไม่เหน็อยู่ในจิต ถงึไมมี่รูป และบญุ

ภายนอกคือรา่งกายของเราแตล่ะคนน่ีแหละ เป็นตวับญุท่ี

มองเหน็ไดด้ว้ยตาเหมือนกนั ถา้รา่งกายภายนอกไมมี่บญุอย่าง

เราเหน็คนพิการอย่างนี ้เราก็จะเห็นกนัทกุคนหละในศนูยค์น
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พิการ ก็เพราะอะไร เคา้มีบาป เคา้มีกรรม เคา้ทาํบาปไว้

เบือ้งหลงัมาใหผ้ล อยา่งนีเ้ราก็เห็น อนันัน้คือเป็นเรื่องบาป เรื่อง

ไม่มีบญุ บญุมีนอ้ยแตบ่าปมาใหผ้ลก่อน  

ฉะนัน้คาํสอนของพระพทุธเจา้จงึมีส่ิงท่ีจะช่วยโลกไดคื้อบญุ 

ทรพัยคื์อบญุ อย่างท่ีวา่หลวงตาทาํการช่วยชาติอย่างเนีย้ ก็คือ

ทรพัยท่ี์ไดจ้ากญาติโยมทั่วประเทศนั่นแหละท่ีรว่มบรจิาค อย่าง

วดัป่าหมู่ใหมก็่รวบรวมไดเ้ป็นจาํนวนมากอยู่ ท่านก็ใหใ้บ

อนโุมทนาบตัรมาเป็นหลกัฐานไว ้ก็ยงัเก็บรกัษาไวอ้ยู ่ก็

เพราะวา่เราเชดิชพูระพทุธศาสนาใหด้าํรงคงมั่นอยูก่บัแผ่นดิน

ประเทศชาติบา้นเมืองของพวกเรา ใหสื้บทอดไปถึงลกูหลาน

เหลนของพวกเราในภายภาคหนา้ ก็อาศยับญุ อาศยั

พระพทุธศาสนา อาศยัธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้เน่ียแหละเป็น

เครื่องช่วย แตไ่มไ่ดช้่วยดว้ยวตัถ ุชว่ยดว้ยคาํสอนนะ อยา่งท่ี

หลวงพอ่เทศนใ์หต้อนเนีย้ ถา้เราตัง้ใจฟัง เราจาํคาํสอนได ้แลว้

เรานาํไปปฏิบติัเราไดร้บัผลแลว้เราแกก้ารปฏิบติัท่ีเราติดขดัให้

ถกูตอ้งลงได ้ก็เช่ือวา่เป็นผูท่ี้มีศรทัธามั่นคงในพระพทุธศาสนา
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ไม่เส่ือม คือการทาํบญุก็จะทาํตลอด คือไม่มีการท่ีจะทาํให้

อารมณเ์ครยีด อารมณท่ี์เป็นบาปเกิดขึน้ในจิต 

อย่างชีวิตประจาํวนัของพวกเรา ยกตวัอยา่ง อยา่งวดัป่าหมู่

ใหม่ของเราอยู่ท่ีน่ี บา้นหมู่ใหม่ไม่มีซกัหลงั แลว้ศรทัธาท่ีทาํบญุ

อปุถมัภใ์สบ่าตรทกุวนัก็หมดทัง้ตาํบลแมแ่ตงเราน่ี สิบหมู่บา้น

นั่นหละ บางทีตุ๊เจา้เพิ่นพระท่านเป็นพระหนุ่มแข็งแรงทา่นก็เดิน

ไกล ทา่นก็ไปถึงจนสดุเขตตาํบลนั่นนะ่ คือไปโปรด โปรดเรื่องให้

ศรทัธาไดท้าํบญุ ใหไ้ดบ้ญุไดบ้าํรุงพระพทุธศาสนาอยา่งหนึง่ 

ใหไ้ดบ้าํรุงผลบญุ บาํรุงตระกลูผูเ้ราทาํบญุใสบ่าตรใหไ้ดบ้ญุสืบ

ตอ่เน่ืองกนัไมใ่หข้าด ใหเ้ป็นบญุเป็นนิจเป็นกิจประจาํวนัอย่างนี ้

อย่างคนโบราณท่ีทาํกนั เพิ่นก็จะแตง่ดากนัเป็นประจาํ ไม่ให้

ขาด คือการทาํไม่ขาดน่ีคือเราทาํไม่มากแตเ่ราทาํไม่ขาด มนัก็

มากขึน้ไปเองเรื่องของบญุ ทา่นเปรยีบเหมือนกบัวา่ ฝนตกแต่

ละเม็ดลงในโอง่ใหญ่ๆ คือเรื่องทาํบญุก็เหมือนกนั ทา่นวา่เรามี

นอ้ย เราใสท่ี่เรามีตามฐานะ ท่ีเราหามาไดด้ว้ยความบรสิทุธิ์ เรา

ใสเ่ท่าไรก็เป็นบญุมากเพราะวา่เหมือนเมด็ฝนแตล่ะเมด็ท่ีตกลง
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ในโอง่ มนัตกทีละเม็ดแตม่นัตกตลอดทัง้วนัทัง้คืนมนัก็เต็มโอง่

ใหญ่ๆได ้น่ีทา่นเปรยีบเทียบภายนอกใหเ้ราเหน็การทาํบญุ การ

ทาํบญุของเรามนัก็สมบรูณข์ึน้ 

แตบ่างคนน่ี เออ ก็คิดไปอย่างหนึง่ ก็คิดไม่รูจ้กัผลบญุ หรอื

บางทีก็ไปทาํลายบญุตวัเองอย่างนี ้หรอืวา่ไปทวงบญุวา่ทาํบญุ

แลว้มนัไม่เห็นเป็นบญุ มนัไม่เหน็อะไรมาช่วย อนันัน้ท่านบอก

เป็นความคิดผิด เรื่องบญุท่ีเราทาํถกูตอ้งน่ี ใหผ้ลอย่างเดียวคือ

ใหค้วามสมบรูณ ์ใหค้วามถกูตอ้ง ใหค้วามอ่ิม ใหค้วามเต็ม 

ท่านจงึเรยีกวา่บญุ ทา่นแปลเป็นความหมายหลายอยา่ง ถา้เรา

รกัษาอารมณอ์ย่างนัน้ไวต้ลอดน่ะ เราจะไดร้บัผลบญุเห็นบญุ 

ท่านยกตวัอยา่งสมยัครัง้พระพทุธเจา้ของเราน่ะท่ีเรยีกช่ือวา่

นายบญุ ท่ีมีในพระไตรปิฎก ท่ีเป็นชาวนาไถนาจะปลกูขา้วน่ะ 

ทาํบญุกบัพระอรยิเจา้ พระสารบีตุร พระอคัรสาวกของ

พระพทุธเจา้ แลว้ก็บญุใหผ้ลเรว็ พอไถนายงัไม่ก่ีชั่วโมง กอ้น

ขีไ้ถทัง้หมดเป็นทองคาํทัง้หมด ทา่นก็ยกตวัอย่างมาสอนพวก

พทุธบรษัิทหรอืศรทัธาญาติโยมท่ีคนเกิดมาสดุทา้ยภายหลงัใหมี้
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ความเช่ือในการทาํบญุ แลว้ก็เคารพในบญุใหถ้กูตอ้ง กอ้นขีไ้ถ

แผ่นดินธรรมดาน่ีกลายเป็นทองคาํทัง้ทุง่ เป็นทองคาํจรงิๆ ท่าน

วา่อยา่งนัน้ เพราะตวัเองก็ไม่รูว้า่เป็นทองคาํ เขา้ใจวา่กินขา้วผิด

เวลาแลว้เกิดลมหนา้มืดตาลาย พอไปดจูรงิๆมนัเป็นทองคาํทัง้

ทุ่ง ตอ้งไปแจง้พระเจา้ปเสนทิโกศลเพ่ือจะมาควบคมุทรพัยอ์นั

จาํนวนมาก เพราะนาทุ่งใหญ่ๆเป็นทองคาํหมด นั่นนะ่ผลบญุท่ี

ออกผลในพระพทุธศาสนา เป็นไปตามนัน้น่ะทีนี ้เป็นทองคาํ

จรงิๆไม่ใช่วา่เป็นลมตาลาย เป็นตะครวิ ไมใ่ช่ เพราะวา่ผลท่ี

ไดร้บัจากพระท่านไปเมตตา ทา่นเป็นพระผูบ้รสิทุธ์ิ ท่านมีบญุท่ี

จะแผ่ใหไ้ด ้ดว้ยความรวดเรว็หรอืดว้ยความเต็มท่ีอย่างนี ้ก็เหน็

ผลขึน้มาหละทีนี ้ 

อนันีเ้ป็นตวัอย่าง ตวัอยา่งพวกเรา เราไม่ไดเ้ป็น แตก็่เราจะ

เห็นผลแตล่ะคน ถา้เรามีศรทัธาเคารพหรอืตัง้จิตไม่ใหจ้ติคิดทาง

บาปหรอืวา่คิดไปตาํหนิบญุท่ีเราทาํ หรอืวา่ไปทวงบญุท่ีเราทาํ

วา่ทาํไมมนัไมม่าช่วยเราอยา่งนี ้มนัไม่ใช่ บญุเป็นของดีท่ีสดุใน

พระพทุธศาสนา พระพทุธเจา้จะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ขึน้มา
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ก็อาศยับาํเพญ็บญุ สรา้งบารมี ๓๐ ทศันส์มบรูณม์า จงึไดต้รสัรู ้

เป็นพระพทุธเจา้ แตพ่วกเราในสมยันีเ้ราก็ห่างไกลมาตัง้ ๒๕๕๑ 

ปี การทาํบญุก็ยงัทาํความสมบรูณใ์หแ้ก่เราผูท้าํอยู่ทกุคน ถงึทาํ

มากทาํนอ้ยอย่างใสบ่าตรพระตุ๊เจา้อย่างเนีย้ ท่านก็รบัหมด 

ท่านไม่เลือกวา่ เออ อนันีท้าํนอ้ยไม่เอา หรอืวา่อาหารท่านก็ไม่

ตาํหนิ ท่านก็รบัแลว้ก็ทา่นก็เอามาใชม้าฉนับรโิภคใหเ้ราไดร้บั

ผลบญุ อนัใดเป็นส่ิงท่ีเราปฏิบติัเป็นกิจประจาํวนัอยูท่กุวนั พระ

ท่านก็เดินปฏิบติัทกุวนัท่ีน่ี  

เหตนุัน้บญุของอาํเภอตาํบลแม่แตงเราจงึไดเ้ป็นตาํบลใหญ่ 

และก็การทาํบญุของพวกเราแตล่ะวดัทัง้หมดในหมู่บา้นเน่ีย ก็มี

วดักนัครบหละทีนี ้มีทัง้วดับา้นและวดัปฏิบติั อย่างวดัป่าหมู่

ใหม่เราเป็นวดัปฏิบติัอะไรอย่างเนีย้แลว้เราก็อยู่กนัมาคุน้เคย 

อย่างสมยัหลวงพอ่ครูแกว้อย่างนี ้กบัหลวงพอ่ก็ท่านก็นบัถือ

มาก ท่ีท่านจากไป ก็เคารพนบัถือกนั น่ีเป็นเรื่องท่ีวา่การทาํบญุ

ในพระพทุธศาสนา หรอืวา่ศาสนาชว่ยโลกได ้อย่างตวัอย่างท่ีวา่

ผลบญุท่ีเราไดร้บันั่น แลว้อีกอย่างหนึง่การปฏิบติักบั
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พระพทุธศาสนาเรามีครูบาอาจารยฝ่์ายปฏิบติัไดม้าอยู่ ไดม้า

อบรมสั่งสอนเรา อนันัน้ก็เป็นบญุอีกสว่นหนึง่ ท่านเรยีกวา่เราได้

ยินไดฟั้งคาํสอนของทา่นก็เรยีกวา่ ธัมมสวนมัย คือบญุเกิด

จากการไดฟั้งคาํสอนของพระพทุธเจา้ จากท่านผูป้ฏิบติัอย่างน่ี 

ก็เป็นท่ีมาของบญุของพวกเราทัง้หลาย  

แลว้นอกนัน้สถานท่ีท่ีมีความสงบสงดัมีป่าธรรมชาติท่ี

สมบรูณด์ว้ยการท่ีรกัษาบาํรุงสง่เสรมิมาตลอด อย่างทกุวนันีเ้รา

ก็จะรูข่้าววา่วดัป่าหมู่ใหม่ เคา้ก็จะรูก้นัไปทั่วประเทศไทยหละ

คราวนี ้วา่มีความแตกตา่งเป็นวดัป่าท่ีรกัษาธรรมชาติไดม้ากอ

ย่างนี ้อนันีเ้ป็นเรื่องความดีท่ีอยู่กบัท่ีท่ีพวกเราเหน็กนั ท่ีพวกเรา

ไดเ้ป็นเจา้ของทกุคน คือไม่ใช่ประจาํหมู่บา้นไหน เป็นวดัของ

ประเทศไทย เป็นวดัของจงัหวดัเชียงใหมภ่าคเหนือทัง้หมด 

ทั่วไปถงึภาคอีสานภาคอ่ืนดว้ย แลว้ก็มีญาติของหลวงพอ่ดว้ย 

แลว้เขาก็ขอใหไ้ปอยู่อีสาน หลวงพอ่ก็ยงัไม่ไปยงัพกัอยู่ อนันีก็้

ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ท่ีเราไดท้าํบญุติดตอ่เน่ืองกนัมายาวนาน แต่

ละบา้น ก็ไดม้าทาํบญุมาถวายสงัฆทานไดม้าดสูถานท่ีกนั นอ้ย



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

คนท่ีไม่ไดม้า ถา้เปรยีบตวัอย่างทางฝ่ายโนน้ ฝ่ายทางตาํบลอิน

ทขิลยงัแตกตา่งกนัมากเลย อยา่งวดัท่านพระอาจารยเ์ปล่ียนน่ี 

หลวงพอ่เคยจาํพรรษาเม่ือ๒๕๑๐ ตอนขึน้มาอยู่ไดส้องปี ก็มีคน

ใสบ่าตรแคเ่จ็ดคนน่ะ บา้นปงบา้นใหญ่ๆ ก็มีแคน่ัน้นะ่ หมู่บา้น

เคา้เป็นตัง้หลายรอ้ยเกือบพนัหลงัคามั๊ง บา้นปงบา้นทางนัน้นะ่

หางดงน่ะ มีคนศรทัธาใสบ่าตรแคเ่จ็ดคนประจาํ แตก็่พออ่ิมพอ

ฉนัอยู่ แตว่า่บา้นเยอะแตค่นใสน่อ้ย แตว่า่ทางตาํบลแมแ่ตงเรา

น่ีทกุหมู่บา้นท่ีตุ๊เจา้พระไปบณิฑบาตร ก็จะใสบ่าตรกนัเต็มทกุๆ

สาย ก็ยงัดวูา่ความแตกตา่งกนั อาํเภอเดียวกนั ตา่งตาํบลตา่ง

เขตกนัแคนี่ ้ใกลก้นัอยู่ก็ยงัตา่งเลย เพราะความศรทัธาของผูค้น 

อนันีเ้ป็นส่ิงท่ีใหเ้รามีความภาคภมูิใจในบญุท่ีพวกเราได้

ปฏิบติักบัวดักบัพระพทุธศาสนา ก็เป็นการอบรมจิตใจในการ

ทาํบญุใหล้กูใหห้ลานของพวกเราไดเ้หน็ไว ้คือเป็นการสอนโดย

ภาคปฏิบติั คือการสอนดว้ยสาธิตหรอืวา่ปฏิบติัใหเ้ห็นวา่การ

ทาํบญุนีเ้ป็นการท่ีบาํรุงรกัษาเชิดชปูระเทศชาติศาสนาใหด้าํรง

อยู่ไดต้ลอดมาถึงเก่ียวขอ้งมาถงึในหลวงของพวกเรา ก็มีความ
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ห่วงใยและอาศยับญุปกครองประเทศมาตลอด เราก็จะเคยได้

ยินข่าวประจาํวนัทกุคนน่ะ ทา้ยท่ีสดุในหลวงก็ตอ้งมีโอวาทให้

โอวาทในตอนทา้ยทกุครัง้ เคา้ก็เรื่องการทาํบญุ ยกตวัอยา่งใน

หลวงก่อนวา่ใหฝึ้กใหเ้ตรยีมตวัจากนีไ้ปใหใ้ชเ้ศรษฐกิจเพียงพอ

อย่างนี ้เพราะในหลวงท่านมีบญุมาก มองเหน็ไกล เรายงัไม่เช่ือ

เพราะวา่มนัเริม่ มนัยงัไมน่าน มนัเป็นแตเ่พียงวา่มีความรูส้กึท่ี

จะเตือน ยงัไมถ่ึงท่ีมนั แตถ่า้คนไปปฏิบติัน่ีก็จะถกูตอ้ง เพราะวา่

ตอ่ไปในอนาคตก็จะเป็นอย่างนัน้ ปัจจบุนัท่ีเราเป็นอยู่ก็เป็น

อย่างนี ้เราก็บน่กนัอยู่วา่มนัเป็นเรื่องเก่ียวกบัหลายๆอยา่ง 

ปัจจยัภายนอก วตัถเุครื่องอปุโภคสถานท่ีอยูจ่าํนวนประชากร

อย่างนี ้เราก็รูก้นัวา่ตา่งไปหมด มนัก็เป็นไปตามโลกหละทีนี ้ 

ฉะนัน้ถา้เราไม่แกไ้ขไปตามโลก เราจะเอาแบบท่ีเคยเจรญิ

มา เคยเหลือลน้มาอย่างนีไ้มไ่ด ้เราจะตอ้งลดลง เราจะตอ้งปรบั

ใหเ้ขา้กบัสภาพกบัฐานะความเป็นอยู่ หรอืส่ิงท่ีเราไม่จาํเป็น เรา

ก็ตอ้งงด อนันีเ้ป็นธรรมดา แตส่าํหรบัชาวบา้นเราก็สิน้เปลือง

กวา่พระท่ีปฏิบติัอยู่แลว้ เพราะเราตอ้งทาํงานใชก้าํลงักายตอ้ง
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เหน่ือยตอ้งกินขา้วหลายมือ้ ถา้อยา่งงัน้มนัก็ไม่ไหว เพราะกาํลงั

กายน่ีเป็นตวัท่ีจะสรา้งสรรคส์รา้งสมบติัทัง้หลายมาเป็นเครื่อง

อยู่กนัทกุคน ถา้เรามากินขา้วมือ้เดียวอยา่งตุ๊อยา่งพระนีก็้ตอ้ง

มาภาวนาอย่างนี ้เหตนุัน้ชาวบา้นเราเป็นฆราวาสเราจะตอ้ง

ทาํงานออกกาํลงัจะตอ้งเหน่ือย จะตอ้งกินเพ่ือใหมี้การทาํงาน

ไดร้บัผลอะไร มีพลงัรา่งกายช่วยทาํงานหารายไดเ้ต็มท่ี คือการ

เลีย้งชีวิตดว้ยตวัเราเอง ฉะนัน้เม่ือเราเขา้ใจเรื่องนี ้เราก็รูจ้กั

แกไ้ขสว่นเฉพาะตวั สว่นเฉพาะครอบครวัของใครของมนัแลว้ก็

สอนลกูสอนหลานแตล่ะคน  

ฉะนัน้เม่ือคนเม่ือก่อนนีไ้ม่คอ่ยมีโรงเรยีนอย่างสมยันี ้ยงัไม่

เจรญิ ยงัไม่มีครูสอน มีแตพ่อ่แม่สอนลกูสอนหลานแตล่ะ

ครอบครวักนัเอง อยา่งหลวงพอ่ก็เหมือนกนัสมยัก่อนก็ยงัไม่ได้

เขา้โรงเรยีน พอ่ก็สอนท่ีบา้นก่อนท่ีจะเขา้โรงเรยีนอยา่งเนีย้ ก็ชัน้

ประถมก็จบไปจากพอ่ก่อน พอไปเขา้โรงเรยีนก็ไม่ยากเพราะมนั

เป็นไดห้ลกัอกัษรอะไรหมดแลว้ อนันีส้มยันีเ้ราไม่ไดท้าํกนั 

เพราะเด็กก็ปลอ่ยใหอ้นบุาลหรอืใหใ้ครคนอ่ืนไปเลีย้งไปสอนให้
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อะไรอย่างเนีย้ เม่ือไม่ก่ีวนันีก็้มีคนเอาเด็กมาฝากคนหนึง่อาย ุ

๑๑ ปี เสียมาก พอ่เคา้ก็ไมมี่ทางท่ีจะช่วยได ้ก็เอามาฝากอยู่ได้

สามส่ีวนัก็หนี แลว้ก็เอาไปสง่ท่ีลาํพนูไปแลว้ เคา้บอกวา่เด็กมนั

ช่วยไม่ไดแ้ลว้ไม่มีทาง เพราะวา่มนัเลน่เกมมนัติดเกมแลว้มนัไม่

เอาอะไรเลย แลว้มนัทาํตวัเหมือนผูใ้หญ่ เหมือนนกัเลงเหมือน

อะไร แคอ่าย ุ๑๑ ปีนะ เอาหนงัสือใหก็้วิ่งหนี ไม่อา่นไม่ด ูมนัก็

เป็นตวัอยา่งใหเ้ราเห็น  

เหตนุัน้เรานกึถึงอดีตท่ีผ่านมาทกุคนก็จะมีความทรงจาํ

เหมือนกนัวา่มนัเจรญิในทางปฏิบติัทางธรรมมาก่อน เพราะโลก

เปล่ียนแปลงมาเป็นทางวิทยาศาสตร ์ส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดขึน้มาหรอื

วา่การฝึกการสอนการเลีย้งดกูารปฏิบติัตอ่ครอบครวัก็ไม่เหมือน

เม่ือก่อนหละทีนี ้ก็ทาํใหเ้รามีความเดือดรอ้น เพราะวา่สมยัก่อน

ท่านปฏิบติักนัถกูตอ้ง ท่านก็สมบรูณอ์ยู่เยน็เป็นสขุ เรยีกวา่ไม่มี

เรื่องกระทบกระเทือน ไม่มีการอดอยาก ไม่มีการถกเถียงดา่วา่

กนั ไมมี่การปะทะประทว้งกนัเม่ือก่อน เพราะเด๋ียวนีก็้เพราะวา่

ทกุส่ิงทกุอย่างมนัเปล่ียนแปลงเส่ือมโทรมใหเ้ราเห็นอยา่งนี ้มีแต่
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ทางศาสนาทางธรรมะเท่านัน้แหละท่ีจะไประงบัคือความสงบ

นั่นแหละ  

อย่างในหลวงอย่างเนีย้คือระงบัดว้ยความสงบคือน่ิง ไม่

ตอ้งใชค้าํพดู ถา้ใชค้าํพดูแลว้ก็ไม่จบซกัทีหละทีนี ้เพราะตา่งคน

ตา่งก็มีคาํพดูเกิดขึน้ผดุขึน้เหมือนนํา้แรน่ ํา้พรุอ้นอย่างนี ้มนัไม่

น่ิงซกัที มนัยิ่งรอ้นใหญ่ อยา่งนํา้พรุอ้นนํา้ท่ีไหนก็เหมือนกนั ถา้

เป็นนํา้สงบนํา้น่ิงๆอยา่งเราเอาไวใ้นแกว้หรอืในขวดอย่างเนีย้ 

มนัก็สงบน่ิงหรอือยู่ในตูเ้ย็นอย่างนี ้มนัก็จะน่ิงแลว้มนัก็จะเยน็

ฉํ่า กินสบายใจเรา คราวนีถ้า้ไม่อาศยัความสงบ อาศยั

พระพทุธศาสนาเขา้ไประงบัมนัก็ยาก มนัก็เดือดรอ้นมนัก็ไม่น่ิง  

ดงันัน้การทาํบญุดว้ยความสงบอย่างท่ีใสบ่าตรอย่างนี ้ทาํ

ดว้ยความสงบ บางทีการใสบ่าตรอย่างนีบ้างคนก็ไม่คอ่ยเขา้ใจ 

เพราะคนไม่ไดใ้สป่ระจาํบา้ง ถา้คนใสป่ระจาํก็เขา้ใจหละ รูจ้กั

เพราะวา่ทาํทกุวนั อนันีอ้ยา่งสมยัแตก่่อนน่ี หลวงพอ่มาอยู่ก็

บางคนเคา้ก็ขอพร เคา้ใสบ่าตรแลว้เคา้ก็นั่งขอพร ทีนีพ้ระท่านก็

เกรงใจ ท่านก็มีความรูส้กึเพราะวา่การบิณฑบาตรแตโ่บราณน่ี
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ไม่ไดใ้หพ้ร คือท่านรบัดว้ยความสงบ ท่านเอาจิตเมตตาดว้ย

ความสงบแลว้ท่านก็รบัแลว้ท่านก็เดินไป แตท่กุวนันีเ้คา้ก็ทาํกนั

ทั่วประเทศหละทีนีเ้พราะตวัอย่างมนักระจายทั่วไป ทีนีพ้ระท่าน

เกรงใจไม่กลา้จะพดู โยมก็บอกวา่ เออ ทางชลประทานหวัป่าหา้

เราจะไปให ้เปล่ียนทางกนัไปหว้ยเฮีย้ซะ เราจะสอนเคา้ให ้บอก

วา่ทาํไมไม่ใหพ้ร ท่ีไม่ใหพ้รเพราะวา่เอาแบบพระพทุธเจา้มาใช ้

ถา้ใหพ้รแลว้มนัผิดวินยัของพระขอ้หนึง่ วนิยัพระปาติโมกขพ์ระ

มีขอ้หนึง่ท่ีวา่ยืนใหพ้รแลว้โยมก็จะไม่ไดบ้ญุก็เป็นบาป แทนท่ีให้

พรเป็นบญุแตท่่านกลบัมาเป็นบาป เพราะวา่ผิดพระวนิยั ดงันัน้

ท่านจงึใหบ้อกวา่ใหม้ารบัพรท่ีวดั ถา้คนไหนจะเอาพระ หรอืคน

ไหนจะเอาพรวนัเกิด อยา่งบางคนก็ตรงวนัเกิดตวัเองใสบ่าตร

อย่างนี ้ก็ตอ้งเอาเกา้อีม้าใหท้า่นนั่ง แลว้ก็นั่งรบัพร แตถ่า้วา่ตุ๊

เจา้ยืนปันพรแลว้โยมนั่งอย่างนี ้ทา่นบอกวา่ผิดวินยัในเสขิยวตัร

ขอ้ทา้ยๆก็เลยบอกเคา้ใหเ้ขาเขา้ใจ ทีนีเ้ขาก็เขา้ใจกนัหมดหละที

นี ้แตว่ดัอ่ืนเคา้ก็ยงัทาํอยู่ บางทีพอมหาเปรยีญเคา้เรยีนสงู จบ

ประโยคสงูเคา้ก็ไม่รูค้วามหมายเคา้ก็ทาํอยู ่แตห่ลวงพอ่ก็ทาํ
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ตามหลกัพระวินยัท่ีวา่มนัไม่ถกู ก็เลยบอกวา่ตอ้งรบัดว้ยความ

สงบน่ิง แลว้ก็แผ่เมตตาจิตแลว้ก็รบัตอ่ไป อนันัน้เป็นบญุท่ีเกิด

จากการบิณฑบาตร ถึงไม่ตอ้งใหพ้รเพราะวา่ท่านเมตตาทางจิต

แลว้ ก็ยิ่งเป็นบญุอนัท่ีถกูตอ้ง  

เพราะฉะนัน้คนไม่เขา้ใจก็ เออ้ บางทีไม่ไดบ้ญุเพราะตุ๊เจา้

ปันพรให ้แคอ่ย่างนีก็้เป็นขอ้สงสยัของคนทาํบญุท่ีไม่เคยปฏิบติั 

จะตอ้งไดข้อพรก่อนถึงจะไดบ้ญุ ก็ท่ีสาขาอ่ืนก็เคยมี พอตอนนี้

สาขาหลวงพอ่มีถึง ๒๐กวา่แห่ง ท่ีเขาไม่รู ้ตุ๊เจา้เขาก็เกรงใจไม่

กลา้บอก เคา้ก็วา่กนั ฉะนัน้เราท่ีน่ีเราเขา้ใจกนัหมด คือท่านก็จะ

เดินแบบรบัดว้ยความสงบและท่านก็เดินตอ่ไปแตท่่านก็เมตตา

ใหพ้รตามแบบของพระพทุธเจา้ อนันีม้นัถกูตอ้งทางพระวินยั

และก็ไม่เป็นบาปเพราะวา่เป็นบญุท่ีวา่ไม่ผิดในวินยัท่ี

พระพทุธเจา้บญัญติัไว ้หรอืบางทีทา่นวา่ยืนตอ่ยืนก็ได ้แต่

สว่นมากโยมเคารพพระมากก็มนัก็ไม่กลา้ยืน แตจ่ะตอ้งใหมี้

เกา้อีน้ั่ง ก็เลยเขา้ใจกนัจากนัน้มาวนันีก็้เป็นการทาํเป็นนิจหละที
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นี ้ถงึพระองคไ์หนมาท่านก็เดินสบายเพราะวา่ท่านใหพ้รในจิต

สงบไปในตวั  

แลว้พรไม่ใช่วา่เป็นเรื่องบญุ ถา้พดูถึงเรื่องพรท่ีใหโ้ยมเป็น

ประจาํคือเป็นธรรมน่ีแหละ เรยีกวา่ท่านถือวา่เป็นการแสดง

ธรรมไง ท่ีวา่ผิดวินยัก็เพราะวา่มนัเป็นการแสดงธรรม คือการให้

พรมนัไม่ใช่วา่เป็นการใหบ้ญุ เป็นการแสดงธรรมให ้อยา่งท่ีวา่

ใหมี้อาย ุวรรณะ สขุะ พละ อยา่งความหมายของพรวา่อย่างนัน้ 

คือเป็นการสอนไปในตวัใหเ้ราไดรู้จ้กัวา่ถา้เราไดท้าํบญุอย่างใส่

บาตรใสปั่จจยัครบทัง้ส่ีอย่าง เราก็เจรญิดว้ยทรพัยสิ์น ดว้ยอายุ

วรรณะ ทกุส่ิงทกุอยา่ง ผลบญุก็จะใหผ้ลแก่เราทกุคน 

ความหมายทา่นมีความหมายอยา่งนี ้จงึวา่มนัไม่ใช่เป็นช่ือของ

บญุ หรอืวา่เป็นคาํวา่บญุ เป็นคาํสอนตา่งหาก ท่ีทา่นใหพ้รแต่

ละครัง้ คือสอนแบบเป็นภาษาบาลี ถา้แปลเป็นภาษาไทยภาษา

เมืองก็เรยีกวา่คือใหเ้จรญิรุง่เรอืงหรอืวา่ใหพ้รกนัแบบวา่ขอให้

อายมุั่นขวญัยืน ใหท้าํมาหากินสะดวกคลอ่งแคลว่ร ํ่ารวยอย่างนี ้

แตว่า่ไม่ใช่บญุ เป็นคาํพดู  
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บญุจรงิๆน่ีเกิดอยู่ในจิต อยูใ่นเจตนาในความสงบนูน่ สว่น

ตน้บญุตวับญุท่ีมาของบญุนะ่ อย่างท่ีวา่นายบญุท่ีหลวงพอ่

ยกตวัอยา่งวา่กอ้นขีไ้ถทัง้ทุง่เป็นทองคาํทัง้หมด ก็เลยใหช่ื้อวา่

นายบญุ มาในพระพทุธศาสนาในพระไตรปิฎก มาเป็นประวติั

ตวัอย่างของชาวพทุธเราวา่ ชาวพทุธไม่ไดมี้สมบติัไปแจกจ่าย

ใหเ้หมือนศาสนาอ่ืน แตท่า่นช่วยชาติบา้นเมือง ชว่ยพทุธบรษัิท

ศรทัธาญาติโยมผูน้บัถือใหไ้ดมี้ความอดุมสมบรูณก์นั ทั่วถงึกนั

ทกุภาคท่ีถือพทุธและก็ทั่วประเทศท่ีถือพทุธดว้ย แตท่กุวนันีเ้ราก็

รูข่้าววา่พทุธก็แผ่กระจายไปทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเรา 

หลายประเทศท่ีเจรญิอยู่ก็เพราะเป็นเรื่องพทุธศาสนาไดช้ว่ยใน

สว่นบญุนั่นนะ่ คือหลกัของบญุท่ีเกิดจากจิตศรทัธาจรงิๆ 

เพราะวา่ท่ีพึง่ภายนอกเราก็พอมี เพราะสว่นบญุท่ีพึง่ทา่นถือวา่

เป็นท่ีพึ่งภายใน ทกุคนก็อยากเป็นท่ีพึง่ทางใจ เพราะท่ีพึ่งทางใจ

นีเ้ป็นท่ีพึ่งท่ีแน่นหนามั่นคงและก็ยั่งยืน ถงึเราตายจากชาตินีไ้ป

เกิดชาติหนา้อีก กศุลผลบญุท่ีเราเก็บสะสมรวมไวท่ี้ใจก็ตาม
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สง่ผลไปตลอดหละทีนีเ้หมือนท่ีวา่นํา้หยดลงในตุม่ มนัหยดลงที

ละเม็ด หา่งๆนานๆ ซกัหยดนานๆมนัก็เต็มโอง่ได ้ 

ถึงการทาํบญุท่ีพวกเราทาํอยู่กบัพระพทุธศาสนา บญุท่ีเรา

ทาํประจาํคือบญุบิณฑบาตรน่ีก็ถือวา่เป็นบญุท่ีหนึ่งของ

พระพทุธศาสนา ท่ีวา่ท่ีหนึ่งเพราะอะไร เพราะวา่เป็นกิจของ

พระพทุธเจา้ตัง้แตพ่ระพทุธเจา้มีพระชนมชี์พอยู ่ก็จะตอ้งออก

บิณฑบาตร เหมือนเราท่ีเราเป็นชาวบา้นเหมือนกนั กิจชัน้หนึ่ง

เราก็คือตอ้งเตรยีมนึง่ขา้วหงุขา้วก่อนอย่างอ่ืน ก่อไฟก่อน แต่

เด๋ียวนีม้นัเจรญิ ก็มีไฟฟ้ามีอะไรทาํการพฒันาไปมนัก็เรว็ขึน้ ก็

เหมือนกนักบัวา่พทุธศาสนากบัโลกก็เลยเป็นคูก่นัมาแลว้ก็

ตรงกนัดว้ย เพราะญาติโยมจะตอ้งเตรยีมจะตอ้งใชเ้วลาก่อน 

ลกุก่อน ต่ืนกอ่นกวา่ขา้วจะสกุอย่างเนีย้ กลวัจะไมท่นัใสบ่าตร

เพราะวา่พระท่านก็ใหเ้วลา บางคนน่ีถา้ยงัไม่ใสบ่าตรก็ไม่ยอม

กินเพราะวา่กลวัจะไม่ไดบ้ญุมาก แน่ะ! อย่างนี ้หรอืบางที

ลกูหลานอยากกินก็ไม่ใหกิ้น ตอ้งใหเ้อาไปใสบ่าตรก่อนเพราะวา่

เคารพในบญุ ใหส้ว่นวตัถท่ีุเราทาํนัน้ไมมี่ของเสียเกา่ ใหเ้ป็น
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ของใหม่ของดี ไม่ใหมี้รอยเรยีกวา่คนเมืองเรยีกวา่ขีซ้ากน่ะ คือ

เอาของใหม่ๆ ทาํสกุใหม่ๆ ทาํใหดี้ดว้ยความศรทัธาเล่ือมใสดว้ย

ใจท่ีหวงัผลบญุ  

อนันัน้ก็เป็นสว่นหนึง่ท่ีจะใหเ้ราไดพ้ึ่งบญุท่ีวา่ เออ ใจเราอยู่

ดว้ยบญุจรงิๆ คือบางครัง้บญุไม่มีตวัแตก็่ยงัดไูดว้า่มีผลออกมา 

ความแตกตา่งท่ีวา่บญุมากบญุนอ้ยอย่างเนีย้ เราก็ไม่เหน็ตวัมนั

แตว่า่เวลามนัใหผ้ลก็จะเหน็ วา่ เอ ้คนนีเ้คา้ก็ไมไ่ดท้าํมากแต่

เคา้ก็มีผลบญุอะไรช่วยเคา้ไดเ้ยอะ ก็เพราะวา่มนัเกิดจากจิต 

เกิดจากตวัเจตนานัน้มนัใหผ้ล มนัมากมนันอ้ยอย่างนี ้ก็อย่าง

ตวัอย่างนายบญุอยา่งนี ้แลว้ก็ไม่มีคนอ่ืนท่ีจะทาํไดอ้ย่างนาย

บญุอีกในพระพทุธศาสนา ก็เป็นบคุคลตวัอย่างคนเดียวนั่นน่ะ

ตลอดมา คนอ่ืนทาํก็เป็นบญุไปเหมือนกนัแตว่า่มนัไม่เทา่ 

เพราะวา่ไดม้ากไดน้อ้ยตา่งกนัอย่างนัน้ เพราะวา่ดว้ยพลงับญุ 

ดว้ยคณุศีลธรรมบารมีธรรมของพระสารบีตุร พระอคัรสาวกผู้

ท่านมีความบรสิทุธ์ิไม่มีกิเลส เป็นผูท่ี้มีจิตใจใสสะอาดบรสิทุธ์ิ มี
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บญุเต็มเป่ียมเหลือลน้แลว้ ก็เลยได ้เหมือนนํา้ลน้โอง่ลน้ถงัแลว้

น่ี มนัไม่บกพรอ่งแลว้ 

ฉะนัน้เรื่องการท่ีเราไดบ้าํรุงพระพทุธศาสนา หรอืการท่ีเรา

ไดม้าอบรมทาํคาํสอนพระพทุธเจา้ในทางปฏิบติั เราจะไดเ้ขา้ใจ

ปฏิบติัแกค้วามคิดความเหน็ผิดบางอย่าง อย่างท่ีวา่บญุเขา้ตอ้ง

ปันพรไปทกุคนๆอย่างนี ้โห กวา่มนัจะเสรจ็น่ีมนัก็เสียเวลาถา้

คนเยอะๆน่ี หลวงพอ่เคยไปบิณฑ(บาต)ท่ีแม่สายกบัท่านวิชยั 

ท่านเป็นสายทางใหพ้รหละ ทา่นบอกวา่ทา่นอาจารยไ์มต่อ้งให้

หรอก ผมใหค้นเดียว โอย แม่สายมนัอาํเภอใหญ่ คนใสห่ลาย 

กวา่จะมาถึงวดัมนัจะเกา้โมงสิบโมงแลว้ มนัหลายคนมนัก็ใหไ้ป

จะยืนรอกนัไปอย่างนัน้น่ะ นั่นหละทา่นบอกวา่พระพทุธเจา้ทา่น

ไม่ไดท้าํอย่างนัน้น่ี ครูบาอาจารยท่ี์หลวงพอ่ไดบ้วชไดฝึ้กน่ีทา่น

ก็รบัไปดว้ยความสงบและมนัก็ไม่เสียเวลา ทา่นก็เมตตา

อธิษฐานจิตใหต้ลอดหละทีนี ้เป็นบญุกนัไปเหมือนกนัหมดหละ

ทีนี ้คือไม่ตอ้งวา่พรก็เป็นบญุ เพราะวา่มนัเกิดก่อนพรแลว้

บญุน่ะ สว่นพรนัน้มนัเกิดทีหลงั 
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ทีนีคื้อเป็นคนท่ีเขา้ใจหลกับญุท่ีเกิดจากความสงบทีนี ้เกิด

จากการท่ีไม่ใชภ้ายนอก ใชภ้ายในเป็นหลกัและก็เป็นการท่ี

ฝึกอบรมจิตใหเ้รามีสมาธิดว้ย คือจะเป็นพลงัของสมาธิตอ่ไป

ดว้ยหละทีนีเ้พราะวา่เราฝึกไปบอ่ยๆ ฝึกประจาํเขา้มนัก็บญุก็จะ

อยู่ขา้งใน ไม่ไหลไม่หลงออกมาขา้งนอกหละทีนี ้มนัจะเห็นบญุ

ในใจตวัตลอด จะตอ้งใชค้วามสงบ อยา่งท่ีพวกฝึกมา ฝึกปฏิบติั

ธรรมท่ีน่ีก็เหมือนกนั ก็จะตอ้งมาอยู่ดว้ยความสงบกนัทัง้หมด ก็

ไดค้วามสงบจากท่ีน่ี กวา่ทกุพงท่ีผ่านมานะ่เพราะวา่สถานท่ีก็

สงบ และก็ส่ิงตา่งๆเสียงกระทบ บา้นเราก็อยู่ไกลอะไรอย่างนี ้

ถึงสายวดับา้นหรอืไร วดัก็มีศรทัธาเล่ือมใสก็พดูถึงหลวงพอ่

เหมือนกนัวา่วดัป่าหมู่ใหม่มนัไม่เหมือนท่ีอ่ืน มนัเป็นป่า

ธรรมชาติมนัจรงิๆ มนัไกลบา้นจรงิๆ ทา่นบอกวา่บางทีถา้ไม่มี

ความอดทนก็อยู่ไม่ได ้ก็เดินบิณฑบาตก็ไกล ท่านก็เคยพดูถึง

อย่างท่านอนนัตท่ี์วดัดอนจั่นนี ้ทา่นบอกวา่มีความศรทัธาวดัป่า

ในเชียงใหมท่ัง้หมดน่ี ผมศรทัธาวดัป่าหมู่ใหม่แหง่เดียว 

เพราะวา่ผมไปเห็นกบัตวัและมากราบหลวงพอ่ท่ีกฏิุดว้ย เพราะ
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วดัอ่ืนน่ีมนัไมส่มบรูณเ์ป็นป่าธรรมชาติเหมือนหมู่ใหม ่แลว้ก็ไกล

ดว้ย บิณฑบาตรถา้ไม่มีความอดทนก็สูไ้มไ่หวทา่นวา่อยา่งนี ้

ท่านก็อยากเอาลกูศิษยม์าฝึกอยู่แตก็่กลวัวา่จะสูไ้ม่ไหว ท่านพดู

อย่างนี ้อนันีเ้ป็นคาํพดูท่ีออกจากปากดว้ยความท่ีเห็น ดว้ยการ

ท่ีไดม้าเห็นแหละ อย่างครูบาเทืองน่ีก็เคยมา ท่านก็ชมวา่ เออ้ 

หลวงพอ่ไปเลือกท่ีสรา้งท่ีวดัไดดี้ น่าอยู่รม่รื่นสงบ แตต่อนทา่น

มาหลวงพอ่ก็ไม่อยู่แตท่่านมาเท่ียวด ูท่านก็รูจ้กัเหมือนกนั 

ฉะนัน้เรื่องบญุท่ีเกิดจากความสงบ เป็นบญุภายในเป็นท่ีพึ่ง

ภายใน เป็นท่ีพึ่งทางใจของพวกเราทกุคน เรามีชีวิตอยู่ถา้เรามี

ความสงบมีท่ีพึ่งอยา่งนีเ้ราก็มีความท่ีมั่นคงแลว้เราก็มีความ

เป็นอยูท่ี่ดีทีนี ้ถึงภาคอ่ืนตาํบลอ่ืนเดือดรอ้นวุน่วายประเทศชาติ

วุน่วาย แตจ่ิตใจเราไม่วุน่วาย จิตใจเราสงบ จิตใจเรามี

หลกัธรรมหลกัปฏิบติัอยู่ในภายในอยู ่มีท่ีพึ่งทางใจอยู่ เราก็ไม่

เดือดรอ้นตามเขาไปหละทีนี ้เพราะวา่ท่ีเขาเดือดรอ้นเพราะเขา

ไม่ไดอ้บรม เขาไม่ไดรู้เ้รื่องฝึกตวั ไม่รูเ้รื่องท่ีจะแกไ้ขอย่างไร เขา

หลงทางภายนอกอยา่งนี ้หลงโลกพฒันาใหม่ หลงวิทยาศาสตร์
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ท่ีเจรญิเรว็ไวเกินไปอย่างนี ้มนัแกไ้ขไม่ทนั ฉะนัน้เราตอ้ง

ยอ้นหลงัถงึอดีตท่ีเราเกิดมาจนถงึปัจจบุนันี ้ก็จะรูไ้ดว้า่มนัมีการ

เปล่ียนแปลงมาตลอด มนัไม่หยดุน่ิงหละโลกนี ้แตว่า่มนั

เปล่ียนแปลงแบบไม่ใช่ของเก่าแลว้ มนัเปล่ียนแปลงไปในฝ่าย

ความเส่ือม ไม่ใช่ความเจรญิเหมือนท่ีผ่านมาหละทีนี ้มนัเจรญิ

แตส่ิ่งหลอกลวงเท่านัน้แหละ แตว่า่ผลออกมามนัเป็นนความ

เส่ือม คือใหเ้ราเส่ือมทรพัยสิ์น เส่ือมการปฏิบติัท่ีเราเคยทาํมาท่ี

เราเคยมีท่ีพึง่อย่างเนีย้ การทาํงาน การเกษตร การบา้น 

การเมืองอะไรก็เปล่ียนแปลงไป  

ฉะนัน้คือมนัทาํใหเ้ราเส่ือมทรพัยสิ์น เส่ือมส่ิงท่ีไม่จาํเป็น

บางอยา่งอย่างนี ้แลว้ก็ผิดหลกัของคาํโอวาทของในหลวงท่ีวา่

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี ้มนัก็ทาํความเดือดรอ้นไดอ้ยู่ 

เพราะวา่เราก็รูอ้ยู่แลว้วา่เราเป็นญาติโยมเป็นชาวบา้น เรา

จะตอ้งทาํมาหากินเอง แลว้ก็ปกครองครอบครวัแตล่ะคนของ

ใครของมนัเอง ถา้คนไหนไม่คิดเอาหลกัธรรมมาใชป้ฏิบติัก็จะ

เกิดความเดือดรอ้น ความวบิติัเกิดขึน้ คือเกิดบาปเกิดความไม่
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สงบในครอบครวัอย่างนี ้ถา้เราเอาหลกัปฏิบติัธรรมคาํสอน

พระพทุธเจา้อย่างท่ีความสงบไปใชไ้ดน้่ะ เราก็จะอยู่เย็นเป็นสขุ

เหมือนท่ีในหลวงท่ีใหโ้อวาทไปอย่างนัน้ มนัจะอยูเ่ยน็เป็นสขุ มี

กินมีใชมี้ใกลบ้า้นใกลต้วัเรามีเครื่องของทกุอยา่งท่ีบา้นเมืองเรา

ดินฟ้าอากาศอาํนวยให ้การปลกูการสรา้งอะไรก็ง่าย มนัไม่

เดือดรอ้นแหง้แลง้เหมือนแหง่อ่ืน ภาคอ่ืนท่ีเคา้เป็นอยูเ่คา้

ลาํบากกนัมากวา่เราก็เยอะ ก็เป็นอยู่ท่ีตวัเราหละทีนี ้ 

เหตนุัน้เราไดพ้ระพทุธศาสนามาช่วยเรา ช่วยประเทศชาติ

บา้นเมืองตลอดถงึความเป็นอยู่ หลกัประชาธิปไตยจะมั่นคงก็

อาศยัพวกเราเขา้ใจธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้น่ีแหละ ไป

ปฏิบติักนัทีนี ้ถึงเราไปประชมุไปเป็นฝ่ายบรหิารบา้นเมืองอย่าง 

อบต หรอื สธ อะไรตา่งๆ ตอ้งเอาหลกัศีลธรรมพระพทุธเจา้ไปใช ้

ถึงจะสงบรม่เย็น ถึงจะอยู่กนัเป็นกลุม่สามคัคี ทาํงานรว่มกนัมี

ผลดีตอ่หนา้ท่ีการงานกนัทกุคน ตลอดถึงศรทัธาบาํรุง

พระพทุธศาสนาก็มั่นคงไปเหมือนกนัหละทีนี ้อย่างท่ีหลวงพอ่

ชมวา่ทัง้แปดหมู่บา้นอยา่งนี ้ก็ใสบ่าตรกนัทกุบา้น พระไปสาย
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ไหนก็ใสเ่ต็มบาตร อย่างอยูบ่า้นปงน่ีจนถงึปัจจบุนันีก็้ยงัไม่

เปล่ียนแปลง ก็ยงัไม่เพิ่ม คนใหใ้สบ่าตรแคส่ี่คนเกินเจ็ดคน ก็

บางทีก็พรอ่งๆหน่อยๆ แตว่า่ดีมีพอ่นาท่ีคนเม่ือก่อนเป็นคนมี

ฐานะ เป็นพอ่นาท่ีมีนามากกวา่ เขาก็ใสป้ั่นใหญ่ก็อ่ิมอยู ่ก็ใส่

ทานเทา่ป้ันสม้โอเน่ียแหละ เป็นขา้วนึ่งมนัก็เลยอ่ิม ถา้อย่างงัน้

มนัไม่อ่ิมเหรอ ถา้ใสอ่ยา่ง(เสียงไม่ชดั) เขาหยิบใสเ่ทา่หวัแม่มือ

น่ี เคา้ใสค่นละนอ้ยๆ ฉะนัน้ส่ิงท่ีเราไดท้าํบญุไวใ้นทอ้งถ่ินของ

พวกเราก็บาํรุงพืน้ท่ีของพวกเรา บาํรุงชีวติ บาํรุงครอบครวัของ

พวกเราแตล่ะคน อาศยัผลบญุท่ีพวกเรามีความสามคัคีแลว้ก็ทาํ

เป็นประจาํอยู ่ไม่วา่บา้นไหนท่ีไหน ทา่นเดินไปท่ีไหนก็มีคน

เตรยีมใสเ่ตรยีมรออย่างนี ้ 

อนันีคื้อเป็นเรือ่งพระพทุธศาสนาและบา้นเมืองท่ีมีสว่น

เก่ียวขอ้ง ท่ีมีสว่นคุม้ครองช่วยเหลือปกปอ้งบาํรุงรกัษาไม่ให้

เส่ือมไปจากพวกเราหละทีนี ้ภาคปฏิบติัก็เหมือนกนัอย่างท่ีวา่

หนา้ท่ีของพลเมืองดีมีศีลธรรมก็จะตอ้งมีหลกัอย่างเนีย้ เม่ือก่อน

หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรมท่ีเอามาเป็นหลกัสตูรคาํสอนของชัน้
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ประถมมาก่อน ก็คือมีสอนเรื่องพระรตันตรยั และก็มีสอนศีลหา้

ให ้มีหลกัใหญ่ๆแคนี่ท่ี้เราจะนาํไปปฏิบติั อย่างเราเป็นชาวบา้น 

ถา้เราปฏิบติัในหลกันีไ้ดอ้ยู่ บา้นเมืองเราก็ยงัสงบรม่เยน็เป็นสขุ

เพราะมีทัง้พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์มีทัง้ศีล ๕ ขอ้ ก็จะ

คุม้ครองเราไดท้ัง้หมดหละทีนี ้ถงึเราทาํบาปอยู่แตก็่ทาํไดเ้ป็น

สว่นนอ้ย เพราะศีลธรรมคุม้ครองเราอยู่ เป็นพระพทุธพระธรรม

พระสงฆป์กครองรกัษาอยู ่ก็ทาํใหค้นโบราณของเราก็อยู่เย็น

เป็นสขุมีอายมุั่นขวญัยืนกนั ใหเ้ราไดรู้ไ้ดเ้ห็นกนัมาอยู ่ 

อนันีเ้ป็นพืน้ฐานของพระพทุธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางโลก 

เพราะศีล ๕ น่ีเป็นศีลสากลของโลก คือโลกทั่วไปหรอืวา่ศีลอ่ืน

นัน้เป็นศีลท่ีปฏิบติัท่ีสงูไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แตศี่ล

พืน้ฐานจรงิๆคือศีล ๕ ทา่นบอก ศีล ๕ ก็เท่ากบัตวัเรา รา่งกาย

ของเราทกุคนคือท่านนบัวา่มีอวยัวะทัง้ ๕ คือมีแขนสอง มีขา

สอง มีหวัหนึง่ เกิดมาก็มีกนัเท่ากนัเท่านีผู้ห้ญิงผูช้าย ลกูของ

ใครก็เหมือนกนัและก็บอกวา่ฉะนัน้ศาสนาเกิดขึน้แลว้ ศีล ๕ 

ไดม้าแตเ่กิดทกุคนแลว้ แลว้ใครจะปฏิบติัรกัษาเอาก็ไดบ้ญุหมด
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หละทีนี ้ศีลก็ไม่ขาดเพราะมนัไดม้าครบ สองมือ สองเทา้ หวั

หนึง่อย่างนีห้ละ เราจะเอาศีลไปรกัษาไปปฏิบติั เราจะเอาไปหดั

ภาวนาไปปฏิบติัธรรมก็เอาตวันีห้ละ เอาตวัศีล ๕ เน่ียหละไป

เป็นหลกัอย่างนี ้ 

ฉะนัน้การท่ีเราเป็นฆราวาสหรอืเป็นศรทัธาชาวบา้นอย่างนี ้

เรามีพืน้ฐานศีล ๕ เป็นนิจ เราก็พน้จากนรกหละ ไม่ตกนรกหละ 

เพราะวา่อานิสงสข์องศีล ๕ ทา่นก็บอกวา่ใหไ้ปสวรรค ์อย่างท่ี

ท่านใหท้า้ยศีลวา่ สีเลนะ สุขตงิยนัต ิศีลใหผ้ลใหค้วามสขุแก่

ผูร้กัษาผูป้ฏิบติั สีเลนะ โภคะสัมปทา ถา้มีศีลแลว้ก็มีโภคะ

สมบติั ไม่เป็นคนทกุขค์นจน ถึงคนจนมารกัษาก็จะเกิดเป็นคนมี

ได ้สีเลนะ นิพุตงิยันต ิคือศีลจะไดพ้น้ทกุขห์มดกิเลสอย่าง

พระพทุธเจา้ของพวกเรา ก็ไปจากศีล ๕ เป็นพืน้ฐาน เป็นตน้ของ

ศีลทัง้หลาย ศีลมากมายท่ีทา่นบญัญติัในพระไตรปิฎกถึงสอง

หม่ืนกบัหนึง่พนัขนัธ ์ก็ไปจากศีล ๕ ตวัเดียวเท่านี ้คือไปจาก

รา่งกายของเราคนเดียวเทา่นี ้ท่ีจะนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผล ใหเ้กิด

ความอดุมสมบรูณ ์ใหเ้กิดความสงบรม่เยน็ทีนี ้
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ถา้เรามีกนัทัง้หมดอย่างสมยัคนโบราณน่ีเคา้ไม่มีการ

เดือดรอ้น การประทว้ง การวา่กนั การแข่งแย่งกนั ไม่มี! 

เพราะวา่ศีลธรรมน่ีเสมอกนั ตา่งคนก็ตา่งรูค้วามเป็นอยูค่วาม

ตอ้งการเหมือนกนั ไม่รูจ้ะไปขดักนัไปดา่กนัไปแยง่กนัเอาความ

ทกุขม์าใสต่วัทาํไม ก็ตัง้ใจทาํหนา้ท่ีการงานใหเ้ต็มท่ีแลว้ก็ดีท่ีสดุ

แลว้ มีแตค่วามเจรญิอย่างเดียวหละทีนี ้แตปั่จจบุนัเราน่ีมนั

เปล่ียนแปลงไป เราก็แกไ้ขยากมากหละทีนีเ้พราะวา่มนัผิดไป

แลว้น่ี เราจะตีกลบัมาน่ีมนัยาก แลว้ก็คิดเรื่องท่ีจะแกก็้ยาก 

เพราะวา่มนัผ่านไปผิดไปมนัเลยไปแลว้ ฉะนัน้เราถงึคิดถึงเรื่อง

วา่เม่ือบา้นเมืองจะเดือดรอ้นขนาดไหน ถา้เรายงัมีศาสนาเป็น

เครื่องคุม้ครองเครื่องรกัษา ศาสนายงัไม่เส่ือมหายจากเราก็ยงั

ดบัความรอ้นได ้ยงัระงบัความวุน่วายได ้คือระงบัเรื่องส่ิงตา่งๆท่ี

มนัเกิดขึน้ใหส้งบลงได ้ดว้ยท่ีพลงัของบญุดว้ยพลงัของศาสนา

ดว้ยความสงบของจิต ของชาวพทุธเรานะนนะ่คือมีความเมตตา 

มีความสามคัคี มีความดีท่ีสรา้งมายาวนานตัง้แตเ่กิดมาจนถงึ

แก่ แตล่ะคนก็มาก อย่างท่ีหลวงพอ่วา่บญุท่ีไม่เป็นตวัก็คือเกิดท่ี
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มีอยู่ในใจแตล่ะคน แลว้บญุท่ีเป็นตวัคือรูปรา่งท่ีเรามองเห็นกนั 

ก็จะมีอยูท่กุคนหละทีนี ้มีเรื่องใจบญุ มีรูปรา่งท่ีไดม้าจากบญุท่ี

เกิดมาจากบญุในเบือ้งหลงัท่ีไดส้รา้งอบรมมา มาในยคุปัจจบุนั

เรามาเจอวิกฤตการณอ์ะไรเกิดขึน้เราก็จะตอ้งพึ่งบญุท่ีเรามีมา 

เหมือนเราหาเงินมาตัง้แตเ่ด็กมาจนถงึแก่ เราก็จะไดใ้ชเ้งินท่ีเรา

เริม่ตน้ทนุมานั่นแหละ แตถ่า้เราไม่มีมาเลยน่ีก็ลาํบากหละทีนี ้

เราจะมาคิดหาเอาอยา่งท่ีเราใชค้วามคิดอย่างนีม้นัเป็นไปยาก  

เหตนุัน้การท่ีเราไดม้าวนันี ้เราก็เลือกสถานท่ีคือสถานท่ีวดั

ป่าหมู่ใหม่ เป็นสถานท่ีท่ีเราไม่เคยจดัและเป็นท่ีสงบ และผูฟั้งก็

ไดต้ัง้ใจฟังดว้ยความสงบก็ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในการอบรม

ธรรมะเก่ียวกบัความเป็นอยู่ การแกไ้ขดา้นจิตใจและก็เป็นการท่ี

จะช่วยเหลือใหป้ระเทศไทยเราไดเ้ขา้สูค่วามสงบ แกไ้ข

วิกฤติการณท่ี์มนัวุน่วายเดือดรอ้นกนัท่ีเฉพาะคนชมุชม

หนาแนน่ แตถ่า้อย่างวดัเรามนัไม่มีอะไรเดือดรอ้นหละ แตว่า่

ชมุชนหนาแนน่น่ีเขาบน่เขาทรุนทรุาย เขาก็ไม่รูจ้ะทาํอะไรกนั 

แตก็่ยงัดีวา่มีเมตตาไม่ถึงทาํลายชีวิตกนั ดงันัน้เราไดม้าจดัทาํ
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ท่ีน่ีก็เป็นบญุกศุลของพวกเราทกุคน แลว้ก็เป็นบญุกศุลท่ีพวก

เราไดอ้ยู่ไดท้าํมายาวนานถงึ๒๐กวา่ปีนะ่ ถา้นบัอายท่ีุมาอยู่

ตัง้แตแ่รกมาถงึวนันีก็้ ๒๑ ปี บญุกศุลสว่นนีก็้เป็นปัจจยั เป็นท่ี

พึ่งทางใจ เป็นท่ีพึง่ภายในของพวกเราทกุคนท่ีไดท้าํกบัวดัป่าหมู่

ใหม่ ทกุคนเป็นเจา้ของ แลว้ไม่ใช่วา่เป็นวดัประจาํหมู่บา้นใด วดั

หมู่ใหม่ บา้นหมู่ใหม่ก็รา้งไปแลว้อย่างท่ีเราเหน็ ก็เลยเป็นของ

ทาํบญุแม่แตงสมบรูณแ์บบแบบนี ้แลว้พวกเราไดเ้ขา้ใจทัง้

ธรรมะทัง้ความเป็นอยู ่สภาพของวดั การปฏิบติัของพระสงฆใ์น

วดั และศรทัธาท่ีอปุถมัภบ์าํรุงวดั ทกุอยา่งอย่างนีก็้ไม่มีส่ิงท่ีจะ

เสียหายเดือดรอ้นวุน่วายเพราะหลวงพอ่เป็นองคด์แูลหมด

ทัง้หมด ก็เลยอยู่ในความสงบมาตลอด เราก็ไดบ้ญุจากความ

สงบท่ีเราไดท้าํมาทกุบา้นทกุท่ีทกุคนนั่นแหละเป็นเจา้ของ

รว่มกนั  

เม่ือเหตกุารบา้นเมืองมีอะไรมาเราก็ชว่ยแกไ้ข ช่วยเป็น

กาํลงัสามคัคีในฝ่ายสว่นท่ีเป็นธรรม ในสว่นท่ีถกูตอ้งอย่างนี ้เรา

ก็จะไดร้บัผลดีอย่างวนันีท่ี้เราไดร้บัการอบรมไป เม่ือเราไดท้าํได ้
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นาํไปคิด นาํไปพิจารณา นาํไปปฏิบติัเทียบเท่าด ูเราก็จะได้

ความศรทัธา ไดค้วามปลืม้ใจ ไดค้วามรูใ้นทางธรรมะปฏิบติัเขา้

เพิ่ม ก็จะเป็นมงคลแก่จิตใจของพวกเราจงึสมกบัภาษิตท่ีอาตมา

ยกไวน้ัน้วา่ กตัญ�ูกตเวทติา อัตตาห ิอัตโนนาโถ เคา้วา่เรา

มีความดีท่ีทาํไว ้เรามีความกตญั�ตูอ่ตวัเรา ตอ่ประเทศชาติ

บา้นเมืองแผ่นดิน ตลอดถึงในหลวงของพวกเราอย่างนี ้ก็คือวา่

เราเป็นคนดีทกุคน คนท่ีมีกตญั�ก็ูเรยีกวา่เป็นเครื่องหมายแหง่

คนดี อัตตาห ิอัตโน นาโถ ถา้เราปฏิบติัตามถกูตอ้งเราก็จะ

เป็นผูมี้ท่ีพึง่ของตวัเองไม่ไดเ้ดือดรอ้นคนอ่ืนหละทีนี ้พึ่งตวัเองได้

ตลอด ไม่เดือดรอ้นไม่ตอ้งไปรบกวนคนอ่ืน ไม่ตอ้งไปทกุขท์วง

คนอ่ืน ไม่ตอ้งไปแย่งในทางท่ีผิด ทา่นบอกวา่เป็นท่ีพึง่ตวัเอง ทาํ

ท่ีพึง่ตวัเองได ้น่ีแหละเป็นธรรมะท่ีนาํมาอธิบายใหโ้อวาทแก่

พวกศรทัธาญาติโยมทัง้หลายก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอยติุเอวงั

ไวแ้ตเ่พียงเท่านี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/hRIzGdt-z58  

https://youtu.be/hRIzGdt-z58

