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นองมายด
หลวงพอ

นองมายด

สวัสดี คะ ทานผูชมรายการของเราชีวิตไมสนิ้ หวังเติมพลังให
คนรุนใหม วันนี้เปนวันพระ ขึ้น ๘ ค่ํา และตรงกับวันพระของฝรั่งดวยนะ
คะ คือวันพระของฝรั่ง มีวันพระวันอาทิตย ของเราไมตรง ขึ้นอยูกับการ
โคจรของดวงจันทร จะเปนขึ้น ๘ ค่ํา ขึ้น ๑๕ ค่ํา แรม ๘ ค่ํา แรม ๑๕
ค่ํา แตอาทิตยนี้ตรงกับขึ้น ๘ ค่ํา เราจะคุยถึงเรื่องการทําบุญในวันพระ
หลวงปู ขา วันพระแปลวาอะไรหรือคะ
วันพระ ในสมัยพระพุทธกาลนานมาแลว พระพุทธเจาสอน
วันพระแปลวานัดพบพระ วันพระเวลาใน ๑ สัปดาห ตองการใหคนเรา
ทําใจใหประเสริฐ ซะ ๑ วัน ใหเขาวัดสดับพระธรรมเทศนา รักษาอุโบสถ
ศีล มีมานานมากแลว มีวันพระก็ตอ งมีวันโกน ทําไมถึงเรียกวันโกน วัน
โกนแปลวาเตรียมการ จะไปวัด จะไปหาพระ จะไปรักษาอุโบสถ จะไป
สรางความดี ฟงธรรมะเทศนาในวัด เรียกวาวันพระ วันพระเปนวันที่
สรางความดี ๑ สัปดาหตอ ๑ วัน จึงเรียกวาวันพระ
หลวงปูขา แลววันพระตรงกับอะไรหรือคะ
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นองมายด

วันพระ ก็ ๘ ค่ํา ๑๕ ค่าํ ๑๔ ค่ํา ขางขึ้น ขางแรม ขางขึ้นก็
มีวันพระ ๒ วัน ขางแรมก็มีวันพระ ๒ วัน ก็เรียกวาเดือนหนึ่งมีวันพระ
๔ ครั้ง ๑ สัปดาห ก็มีวันพระ ๑ ครั้ง ๔ สัปดาห ก็มีวันพระ ๔ ครั้ง
เรียกวาตอเดือน เขาตองการใหประชาชน ใหหยุดงานในวันพระ สราง
ความดี ทบทวนชีวติ ซะ ๑ วัน ถาใครทําไดทุกวันพระ จะเปนคนดีไดแน
สมัยโบราณ วันพระเขาจะหยุดงาน เวลาชาวไร ชาวนา ชาวสวน เขาไถ
นา ใชวัว ใชควาย โคถึก มฤกคา วันพระเขาจะไมทรมานสัตว เขาจะ
หยุดไถนา หยุดทํางาน เขาวัดไม ทรมารสัตว ในวันพระ และในเมือง
สวรรค เมืองนรก วันโกนวันพระเขาหยุดงาน เหมือนอยางขาราชการ
หยุดวันเสารอาทิตย ฉะนั้น
วันพระ เด็กๆ อยางหนู ควรจะทําอะไรบางคะ

หลวงพอ

วันพระก็ตอ งเขาวัด และทีนี้มันไมตรงกัน วันพระตองไปเรียน
หนังสือ เมื่อสมัยโบราณ โรงเรียนอยูกับวัด วัดพระเขาจะหยุดโรงเรียน
ทําไมเขาจึงหยุดโรงเรียน เพราะวาโรงเรียนอยูบนศาลาวัด เพราะวาเขา
จะมาทําบุญกัน ตักบาตรฟงเทศน ฟงธรรมรักษาอุโบสถ โรงเรียนก็ตอง
หยุด เลยก็ในสมัยโบราณ หยุดวันโกนวันพระ วันโกนก็ครึง่ วัน วันพระก็
เต็มวัน แลวจึงจะวัดในวันพระ เดี๋ยวนี้ยุคใหมสมัยนี้ โรงเรียนเขาหยุด
เสารอาทิตย เพราะโรงเรียนอยูนอกวัด เลยก็ไมไดไปวัด เลยก็ลืมวันพระ
ไปเลย วันพระเดี๋ยวนี้ลืมกันหมด จําไดก็แตวนั ที จําไดแตวันเสารอาทิตย
จําไดเฉพาะวันหยุดงาน จะปดแลว และจําไดอีกวันหนึ่งคือวันเงินเดือน
ออก

หนูใบเตย

กราบนมัสการหลวงพอ ใบเตยอยากจะทราบวา การสรางบุญ
ใหกับตนเอง จําเปนไหมที่เราตองเขาวัด อยางเดียว

หลวงพอ

หนูถามดีมาก การสรางบุญใหกับตัวเอง นะ จําเปนหรือจะตอง
เขาวัด เปน ๒ ประเด็น หลวงตาก็จะกลาวใหหนูฟงวา บุญ คือความสุข
สรางที่ไหนก็ไดทั้งนั้น ขอใหเรามีความสุขกายสบายใจ ดวยการสราง
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๒

ความดีมีสุข สรางความชั่วเปนทุกข หาความสนุก ในสังคมโดยไรสาระ
ดังนั้น ความสุขนี้จึงตองแปลใหมแปลวาความเจริญรุงเรืองของชีวติ สาย
ทางเดินของชีวิต เดินถูกตองไมพลาดผิด ใชชีวิตในสังคม เดินถูกตอง
ตามครรลองของชีวติ ก็เรียกวาความดีมีสุข แตปญหาที่สอง คน เรามี
ความสุขไมเหมือนกัน บางคนมีความสุขไปทางดื่มสุรา บางคนมีความสุข
ในทางรองเพลง และไปเขาคลับ มีความสุขทีจ่ ะตองไปเทียวสรวลเสเฮฮา
บาบอคอแตก บางคนมีความสุขในการเลนการพนัน ถาไมไดไปเลนจะ
ตาย บางคนมีความสุขทางเลนไพ อายุตั้ง ๘๐-๙๐ ขาวปลาไมกิน ก็อยูได
สบายมาก ก็คือสุขของเขา กรรมฐานของคนแกที่เขาชอบเลนไพ เปน
ความสุขที่ไดเลนไพ ไมกินขาวก็ได ก็เปนความสุข แตความสุขแบบนี้
มันวิ่งไปหาความทุกข ไมใชความสุขที่แทจริงไม
พูดอยางนี้ใหฟงกอน ความสุขที่จะตองไปดื่มสุรา ตองไปเลน
การพนัน ตองไปเที่ยวสรวลเสเฮฮา สุรานารี กีฬาบัตร เปนความสุขของ
พวกอันธพาล แตความสุขของบัณฑิต ตองการมีวิชาความรู ตองการ
แสวงหาโภคทรัพย ตองการแสวงหาทรัพย แสวงหาชื่อเสียง แสวงหา
ความรัก เปนความสุขของมหาบัณฑิต แตเปนความสุขของอันธพาล
จะตอง ไปอยางนี้ เพราะฉะนั้นความสุขอันนีก้ ็สรางไดทุกคน แตสุขแบบ
ไหนตองถามเขา วาเขามีสุขเขาชอบอะไร บางคนมีความขยันมั่นเพียร
สุขชอบหาวิชาความรู สุขทางดนตรี ดีดสีตีเปา ก็มีมากไมใชนอย แต
บางสุขไปทางอันธพาล กับเปนบัณฑิต เพราะฉะนั้น ไมจําเปนตองเขา
วัด โดยวิธีปฏิบัติ วัดคืออะไร ตองรูกอน ไมใชวัดอัมพวัน เขาวัด วัดคือ
อะไร แตพระพุทธเจาสอน ถาคนรูจักวัด ๓ วัด ไมจาํ เปนตองวัดที่มี
พระสงฆเสมอไป แตวดั ที่มีพระสงฆ นั้น สําหรับบําเพ็ญกุศล ทําบุญตัก
บาตร หรือเปนประกาศศาสนา ศึกษาเลาเรียน เปนโรงเรียน ก็เรียกวา
วัด แตหากวาวัด ปฏิบัติสําหรับตัวเอง ตัวเราที่เราจะเขาวัดดีไมดี หรือ
ทําความสุขสรางความเจริญใหแกชวี ิต โดย ไมตองเขาวัดไดไหม ได แต
ไมใชวัตถุ หรือวัดที่มอี าคารสถานที่ แตคําวาวัด มี ๓ ประการ
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๓

๑. วัตถุธรรม มีธรรมะ ๔ ประการ ๑.เปนวัดคน ๒ วัด
อารมณ อยาใหอารมณ ถาอารมณเสียไมเปนวัด ขอปฏิบัติไมจําเปนถา
เขาไดไมตองมาอยางนี้ ๓ วัดจิต วัดใจ เอาตราชั่ง ขึ้นมาดู เอาตราชู
ขึ้นมาชั่ง อยาใหเสียหาย เขาได ๓ วันเนี่ย ถือวาไมตอ งเขามาวัดอาคาร
สถานที่ ที่มพี ระอยู วัตถุธรรมคืออะไร ธรรมะ ๔ ประการมีกับหนู คือ
อะไร
๑. ธรรมชาติ
๒. เหตุผล อดีตไมรอื้ ฟนเรื่องคนอื่นไมคิด กิจที่ชอบทํา
๓. ทําดีไดดี ทําชั่วไดชวั่ คือกฎแหงกรรม
๔. ทําดีตองฝนใจ ถาฝนใจไมไดดีไมได
ถาคนไหนมี ธรรมะ ๔ ประการนี้ วัตถุสะอาด จิต จะสะอาด ที่
ถายสะดวก นี่เขาวัดนี้ ไมจําเปนตองมาวัดที่มีพระสงฆ ที่หนูถามเนี่ย
เขาใจวาวัดที่มีพระสงฆ วัดนี้วัดปฏิบัติ วัตถุธรรม มีธรรมะ ๔ ประการ
วัตถุสะอาด จิตที่สะอาด ที่ถายสะดวก วัดที่ ๒ วัดอารมณของหนู
อารมณอยาเสีย ในวันหนึ่งๆ นั้น อารมณเปลี่ยนแปลงไปตั้งเยอะแยะ
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข บาบอคอแตก เดี๋ยวโกรธ ตางๆ นานา หลาย
ประการ เดี๋ยวรัก เดี๋ยวไมรัก วัดอารมณ ใหคงที่คงวาคงศอก ๓.วัดจิต
ของหนู อยาใหจิตตก อยาใหราคาตก อยาใหจิตไหลไปสูที่ต่ํา เทานี้ก็ถือวา
ไมตองมาเขาวัดอาคารสถานที่ เชนวัดอัมพวัน เปนตน ๓ วัดนี้กพ็ อ
แลว เปนความสุขที่ถูกตอง ไมจําเปนตองมาวัดอาคารสถานที่
ดร.ฉัตรสุมาลย

ทานผูชมนึกถึงเหมือนดิฉันไหมคะ วาทําบุญนั้นตองซือ้ ของ
ไปถวายพระ หรือเอาปจจัยเอาเงินไปถวายพระ ที่วัดนะคะ อยางนั้นจึงจะ
เรียนวาการทําบุญ ทีนสี้ มมุติวาเราไมมีเงินเลยนะคะ เราจะทําอยางไรจึง
จะทําบุญได หลวงพอขาลูกไมเงิน ลูกทําบุญไดไหมคะ
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ได รอยเปอรเซ็นต เลย ขอเจริญพร จะแยกแยะใหทานฟง
ญาติโยมพุทธศาสนิกทั้งหลายไมเขาใจเยอะ คําวาบุญ ถือวาไปทําบุญตัก
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บาตร ทอดกฐินบาง ทอดผาปาบาง เอาอาหารไปถวายพระก็ถอื วาทําบุญ
แลวก็เอาของทั้งหลาย สปปริวารัง
จตุปจจัย ไปถวายพระก็ถอื วา
ทําบุญ เขาใจอยางนั้น ถูกตองสําหรับที่เขาใจ แตโดยแยกแยะ อธิบาย
การทําบุญ มีหลายประการ มีหลายประเภทมีทั้งบุญนอกมีบุญใน ที่ถาม
อาตมาวาไมมีเงินไปทําบุญไดไหม ไดรอยเปอรเซ็นต บางคนเอาสตางค
ไป เอาปจจัยไปถวายผาปา ถวายอะไร ถวายเปนพัน แตไดบุญแค ๑๐
บาท แตคนไมมีสตางค ไมมีอะไรเลย เอากําลังกายเอากําลังใจ กําลังจิต
เปนกุศล ไปสรางบุญใหเกิดความสุขและก็ เขาไปในหลัก ปตตานุโมทนา
มัย บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนา เอากําลังกายชวยเขา เอากําลังใจชวย
เขา แคยกตัวอยางสมัยพุทธกาล ตาสีตาสาไปชวยงานกฐิน เงินสตางค
เดียวก็ไมมี เพียงการอนุโมทนาก็ยังไปสวรรคได หรือไปรับพร หรือขอ
เจริญพร พี่นองทุกคนโปรดทราบไว บางทีพระใหพร ยะถา สัพพี
อนุโมทนา บางคน ทําบุญ รับพรไมเปน แตคนหนึ่งไมไดมาทําบุญ ไมได
เอาสตางคมาแตยืนตั้งใจรับพร เปนคาถาของพระพุทธเจา ทานใหเราอยู
เย็นเปนสุขา และก็ใหเราเปนสุข จิตใจก็รับ ตัง้ ใจรับ ก็เกิดความสุข ก็
กลับไดรับพรโดยไมมีสตางค นี่ก็เปนบุญอันหนึ่ง ทําบุญเนี่ยไมตองมีอะไร
ก็ได เชนยกตัวอยาง คําวาบุญคือความสุข แตไมจําเปนเสมอไปที่จะตอง
เอาของมาถวายพระ แตบานเหนือบานใตญาติพี่นอ งที่เรียกวาญาติธรรม
เปนญาติ กันในบานใกลเรือนเคียง เขามีงานก็ไปชวย ชวยดวยจิตเปน
กุศล เอาเขาไปทําบุญ ทําบุญบาน ทําบุญทอดกฐิน ทําบุญในงานศพงาน
บวชนาค เราก็เอาไปชวยเขา กําลังกายไปชวยเหนื่อยยาก เหนื่อยกาย
แลวก็สบายใจ ก็ไดบญ
ุ คือความสุขที่ไดชวยเขา ก็เปนบุญอันหนึ่ง เปนบุญ
อันสําคัญ และบุญอันหนึ่ง สวดมนตไหวพระ ไมตองใชสตางคเลย สวด
มนตเปนยาทา วิปสสนาเปนยากิน ทั้งกินทั้งทาก็เกิดความสุขความเจริญ
ได เกิดทําใหเงินไหลนองทองไหลมา ทําใหร่ํารวยได โดยไมตองใช
สตางคเลย บางคนไมเขาใจ เขาใจวาตองมีเงิน มากๆ แลวจึงไปทําบุญ
ในวัดในวาอารามตางๆ เปนตน ถาคนไมมีจะทําอยางไรได พระพุทธเจา
สอนใหมีศีล สอนใหปฏิบัติศีล สอนใหปฏิบัตธิ รรมะ สอนใหทําตามอยา
ประมาท อยางนี้ก็ไมตองใชสตางค ก็ทําใหเกิดความสุขความเจริญได
บางคนทําบุญเกง ทําบุญเอาหนา ศรัทธาหัวเตา ทําบุญเกงๆ เงินเปน
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หมื่นเปนแสน ทําไป แตประพฤติชั่ว ไมทําตามคําสอนของพระพุทธเจา
เลย ปฏิบัติอบายมุขไปบอนการพนัน แลวก็ ไปทําบุญ แตก็ไดบุญตามที่
ตั้งใจทํา แตแลวไมทาํ ตามคําสอน แลวบุญนั้นจะสิงสถิตอยูในจิตใจของ
คนไดอยางไรเลา
เพราะบุญจึงเกิดจากความสุขที่ไมเจือดวยความทุกข
แตทีนี้บุญอันนั้นมันเจือดวยความทุกข ไปทําแลวเสียดอกเสียดาย เกิน
ศรัทธา ตองการทํามากไป บุญจนเจตนา อปราปรเจตนา เจตนาเปนตัว
บุญ เราเจตนาทําเทานี้แตมันมากเกินเจตนา เลยก็ไมไดบุญเลย ก็มีนะ
แตคนทําบาทเดียว หรือ สิบบาทก็ไดบุญมากมาย ก็เยอะแยะ ก็สรุปได
ใจความวา บุญคือความสุขความเจริญแลวแต ศรัทธาที่เราทํา แตแลวสู
บุญที่ปฏิบตั ธิ รรมไมได ทําตามคําสอนของพระพุทธเจาไมตองเสียเงินเสีย
ทองเลย แลวก็ ดําเนินวิถีชวี ิตดวยความถูกตอง อยางนั้นมันจะมั่นคงกวา
นั่นคือศีล สมาธิ ปญญา ปฏิบัตติ รงนั้น นัน้ แหละเปนบุญมหาศาลหละ
คือศีลสมาธิปญญา มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตได หนักเขาก็เกิดเมตตา
เฉลี่ยความสุขไป ใครมีงานก็ไปชวย เลยเรียกสรุปเปนยุคใหมวา รําวงมี
กองเชียร มีกระบอกเสียง มีมนุษยสัมพันธ เขาก็มาชวยเรา เราไปชวย
เขา เขาก็ชวยเรา ไมตองใชเงินดังที่กลาวมาแลว ขอเจริญพร
ดร.ฉัตรสุมาลย

ปญหาตอมา สมมุตวิ า เรามีเงินบาทเดียว แตเราตั้งใจทํา
จริงๆ แตเงินบาทเดียวก็สรางศาลาไมได แตกับ เศรษฐีอีกคนหนึ่งเขา
ไมไดตั้งใจทํา แตเขาใหเงินมาแสน และสรางศาลาสําเร็จ อยางนี้มันจะ
ตางกันอยางไร

หลวงพอ

ตางกัน ขอเจริญพร บางคนเขาบอกวาอานิสงสของการสราง
ศาลา ตายไปเปนพระอินทร พวกมรรคมานพ ถาสืบเสาะเจาะใหลึก
เปนพระอินทรทุกไมได เปนทุกคนไมได ไมใชมีสตางคแลวสรางศาลา
แลวเปนพระอินทร พระอินทรตอ งโดนสอบ เดี๋ยวนี้พระอินทรตองโดน
สอบนะ สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ กอน ตองมีคณ
ุ สมบัติของพระ
อินทร ถาคุณสมบัติของพระอินทรไมมีแลว จะเปนพระอินทร ไดอยางไร
นี่ตรงนี้สําคัญมาก แตไมมีใครรูเลยนะ สมบัตขิ องพระอินทร มีไหม ตอง
เคารพผูใหญในตระกูลของตัวเองไหม มีเมตตาไหม มีกตัญูไหม

รายการ “ชีวิต...ไมสนิ้ หวัง เติมพลังคนรุนใหม” เรื่อง ทําบุญ วันพระ

๖

ดร.ฉัตรสุมาย

คือไมใชมีเงินจํานวนมากทําบุญ แลวจะเปนพระอินทรได

หลวงพอ

ไมได ถึงหากวา มีเงินเปนรอยๆ ลาน สรางศาลาเปนสิบหลัง
แตไมปฏิบตั ธิ รรมเลย แลวคุณสมบัติไมมีเลย ไมเคารพผูใหญในตระกูล ไม
มีกตัญูกตเวที ตอทานผูมีบุญคุณ และยับยั้งความโกรธไมได ไมมี
เมตตากับใครเลย
แลวก็ดูถูกคน
เหยียดหยามคนตลอดรายการ
คุณสมบัตพิ ระอินทร ไมมีเลย ไมมีเมตตากับใครเลย จะเปนพระอินทร
ไดเหรอ เพราะฉะนั้น ขอสรุปใจความวา ในอานิสงสสรางศาลา นาย
มรรคมานพนอย เปนพระอินทร เมียพระอินทรเยอะ แตหากวาสราง
ศาลากันทุกคน และวัดมีตั้ง ๔ ถึง ๕ หมื่นวัด เปนพระอินทร ทั้ง ๕ หมื่น
วัดไดเหรอ ตองสอบ เพราะฉะนั้น บาทเดียว ถามีคณ
ุ สมบัติครบ ก็
สามารถเปนพระอินทร ไดนะ ไมจําเปนตองมีเงินมาก ถามีคุณสมบัติ
ครบ ถาการสอบไลสมัยนี้ ก็ ยากมาก ทําไมสอบยาก พวกใครพวกมัน
ไมมีคุณสมบัติก็ได เหมือนทิ้งบัตรทั่วๆ ไป พูดไปก็เปนการวาเขาเปลาๆ
ก็ขอเจริญพรอยางนี้

ดร.ฉัตรสุมาลย

ทานผูชมคะ ถึงมีเงินอยางเดียว นะคะ สมัคร สว. ก็ไมได ก็
เพราะคุณสมบัติไมครบ การทําบุญวันพระ บางครั้งมันก็ไมไดตรงกับวัน
เสารอาทิตย เสมอไป พวกเราที่ทํางาน เปนขาราชการรัฐวิสาหกิจก็ดี
เราก็สามารถที่จะทําบุญได โดยที่ขอใหรักษาศีลในวันพระ ก็จะเปนบุญที่
ทําใหเรามีความสุข ทําใหเราตั้งมั่นอยูในความเปนพุทธศาสนิกชน ที่ดี
นะคะ ไมจาํ เปนจะตองมีเงินในการทําบุญเสมอไป การทําบุญโดยการให
ธรรมะก็เปนการทําบุญ ในลักษณะหนึ่ง นะคะ เพราะเลือกเอาวาในการ
ทําบุญ กิรยิ าของเราจะเปนอยางไร บางทีใครเขาทําบุญมาแลวเขาก็บอก
วา นี่นะวาวันนี้ไปทําบุญที่นั่นที่นี่ เราก็โมทนาบุญกับเขา เราก็ไดบุญ
ดวยเพราะอะไร เพราะวาจิตใจเราก็เปนสุขไปตามความดีที่คนอื่นทํา นะ
คะ สวัสดี
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