หมวดที่ ๔
ความดี – บุญ – ทาน
A014

◙

ทุกวันแรกหรือวันที่สองหลังเขาพรรษา พระเดชพระคุณหลวงพอจะทําพิธี

ทํา

วัตร บังสุกุล อุปชฌายอาจารยและพระภิกษุอาวุโส เปนประจําทุกป
ไมเคยขาด โดยหลวงพอจะนําพระวัดอัมพวันทั้งหมด ทั้งพระเกาและพระนวกะไปยัง
วัดตาง ๆ ในจังหวัดสิงหบุรี เพื่อทําพิธีดังกลาว พรอมผาไตรจีวร เครื่องไทยธรรมและ
ปจจัย ครบทุกวัด อยางเชนที่วัดพิกุลทอง วัดสละบาป วัดพระนอนจักรสีห วัดแจง
พรหมนคร วัดสังฆราชา วัดพรหมบุรี วัดพุทธาราม(วัดฉางปูน) เปนตน อยางที่วัด
พิกุลทอง ทําใหทราบวา เจาประคุณสมเด็จพุฒาจารย (โต) ทานยังคงอยูไมหางจาก
เรา อยางการสรางพระใหญและพระสมเด็จทองเหลืองของหลวงพอแพ ก็เปนผลมา
จากทาน ดังนั้น การที่คนโบราณหรือหลวงพอจรัญพร่ําสอนใหพวกเราไหวพระสวด
มนตร ทําความดีตองละบาป ทําความดีตองละชั่วนั้น เปนบุญเปนกุศลแกเราและ
ครอบครัว ติดตัวไปไดแน
และสุดทายวัดพระแกว ซึ่งมีเพียงหลักฐานวาเปนวัดราง แตไมมีอาณาบริเวณ
นอกจากพระพุทธรูปชํารุดองคใหญ แลวหลวงพอมาบูรณะจนสมบูรณ แลวสราง
หลังคาถวายทาน พรอมสรางหองสุขา ศาลาขนาดยอม ไวขาง ๆ ทาน ณ ที่นี้เปนจุด
ใบไมในกํามือ

๑

พิธีอันเปน
เครื่องแสดงกตัญูกตเวทิตา ของพระเดชพระคุณหลวงพอที่มี
ตอบูรพาจารญและผูมีอาวุโส แลว ขอเชิญติดตามไดในปตอ ๆ ไป และควร

สุดทาย ก็มีชาวบานละแวกนั้นมารวมพิธดี วย หากทานทั้งหลายสนใจ

ติดตามดวยความรวดเร็ว เพราะตองแขงกับเวลา
วันรุงขึ้น

หลวงพอจึงจะไปกราบนมัสการพระเถรานุเถระ

ชั้นผูใหญใน

กรุงเทพมหานคร รวมถึงพระเถระที่ละสังขารไปแลว แตเพียงผูเดียว พรอมดอกไมธูป
เทียนแพ (ครบทุกองค) เครื่องไทยธรรม และ ปจจัย
นี่คือจริยวัตร

ทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงพอปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางโดย

สม่ําเสมอ ( : ผูรวบรวม)
◙

ถาโยมทําบุญไดบุญ

นั่งเจริญกรรมฐานไดที่ มีคนมาขอสวนบุญ

นะ คาขายไมไดเลยไมมีใครมาทวงหนี้ ยิ่งขายดิบขายดี ยิ่งมีคนมาทวงหนี้ คือกฎ
แหงกรรม ตองมีเรื่อง มีเหตุอิจฉา มานั่งกรรมฐาน ถามีบุญวาสนา เดี๋ยวก็มี
เปรตมาขอสวนบุญ
(ตัวอยางที่วัดนี้มีมาก แตที่หลวงพอพูดถึงบอย ๆ คือ พระเฟอง เคยเปนพระ
ลูกวัดที่นี่ ตายแลวเปนเปรตอยูในวัดไมไปผุดไปเกิด ไดมาปรากฏกาย เพื่อขอสวนบุญ
กับแพทยหญิงบุญเยี่ยม ผูซึ่งมานัง่ กรรมฐานแลวไดผล : ผูรวบรวม)
◙

วิธีสรางความดีนี้ ไมใชสรางไดทุกคนนะ ทําไดยากมาก เหตุผลอยางไรเรียกวา

เพราะมันมีศัตรูในใจ ... ศัตรูในใจมันมาปดบังอําพราง บุญมีแต
กรรมบัง มันไมอยากใหสรางความดี มันมาแยงกับเราคือศัตรูในใจ พระเอก
ทําไดยาก

ใบไมในกํามือ

๒

นางเอก ตองลําบากที่สุดจนชีวิตหาไม แต ตัวโกง ตัวเฉฉวน ชวนใหเรา
หลง งงในโมหะ มันบอกเราวา อยาทํากรรมฐานเลยเมื่อยเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน นี่
แหละศัตรูมารทั้งหลายมากระซิบ นั่งทําไม มันเมื่อยขบไปหมด
มาทรมานกายไมดีเลย นี่ศตั รูใชไหม
◙

เรื่องจริงที่พิสูจนแลว คือ อานิสงสของการทําบุญตักบาตรแลวสวดมนตทุกวัน

แมจะยากจนเข็ญใจก็ทําเทาที่ทําไดแมเพียงนอยนิด ขอใหทําดวยความศรัทธา ทํา
ดวยความตั้งใจจริง ทําแลวก็ชื่นใจ เรือกสวนนาไรก็ใหผลงอกงามดี นี่คือเรื่องจริงของ
ตาแปะกับยายซิ้มนานมาแลว ในขณะที่คนในละแวกนั้นไมมีใครสนใจทําบุญไหวพระ
สวดมนตร ปรากฏวาสองคนผัวเมียคูนี้กลับดีวันดีคืน ก็ยิ่งมั่นใจในพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้น เวลานิมนตพระมาที่บาน หลังจากจัดสํารับพระสงฆแลว แกถวายอาหาร
พระพุทธเปนหมอ ๆ เลย แกบอกวาลูกศิษยพระพุทธเจาเยอะ ซึ่งก็จริงดังแกวา
ชาวบานมาตักกับขาวไปหมดแลวแกก็สาธุ ๆ ๆ ขนมเขงหลังจากทําบุญแลวแกก็แจก
หัวบานทายบาน

ทําบุญแลวตองใหทานตออยาหวง ทําบุญแลวใหทาน

รวย ทําบุญแลวไมใหทาน จน เราจึงเรียกวา “ทําบุญสุนทาน”
◙

ทานสาธุชนทั้งหลาย การจะแผเมตตาสรางความดี ใหมีกําไรชีวิต แลวทานจะ

อยาไปริษยาเขา อยาไปผูกพยาบาท
ฒาตพยาเวร เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร อยางนี้จะถูกนะ บาป
ยอมระงับดวยการไมสรางบาป
ความดีมีบุญตองตอ
คุณประโยชน เมื่อเปนพระใจประเสริฐแลว รับรองไดเลยวาทานทํางานไมมี

ไมมีอุปสรรค จักตองทําแบบนี้

อุปสรรค จะไมมีอะไรขัดขวางระหวางทางดวย
ใบไมในกํามือ

๓

◙

ทําบุญถวายปจจัยพระสงฆ

ควรแสดงเจตจํานงวาถวายเปนการ

สวนตัว หรือถวายสงฆ เพราะถาถวายสงฆ พระทานจะเอาไปใชสวนตัวไมได
และถาทานไมมีเปนการสวนตัวบาง การเปนอยูของพระก็จะขลุกขลักไมสะดวก
◙

ทาน ศีล และภาวนา นั้น ทาน ใครทําใครได ที่ถวายกันนี่ ใครก็ทําได ถวายกัน

ถาเราทําดวย
สติสัมปชัญญะ มีศีลอยูแลว ทําไดผลเดี๋ยวนี้ ถาตองการใหไดผลเลิศ
กวานี้ ตองมีภาวนาดวย

เยอะไป แตมีศีลไหม ถาไมมสี ติสัมปชัญญะเลย ทานก็ไรผล

◙

บุญแปลวาความสุข ความสุขตองชําระใจใหใสสะอาด ใชไหม ทําใจใหหมดจด

บริสุทธิ์ ถึงจะเปนบุญ บุญเกิดจากการชําระใจ และบุญเกิดจากความสงบ ถาไมสงบ
ไมเปนบุญ....

ไปหาพระใหหวยอํานวยพร

พระพรมน้ํามนตรก็ไดบุญ

มันโง

เหลือเกินนะ
จิตอยูที่ไหน ตองพัฒนาตรงนั้น เดี๋ยวนี้คนเราพัฒนาผิดหลัก รดน้ํา
ตนไม ไปรดที่ยอดใหออกดอกไว ๆ จะถูกตองหรือ ตองรดที่ราก ... คนเราจะดี
ไดอยูที่จิตใจใชหรือไม ถาจิตเลว ดีไมได ตะกัว่ หรอจะเปนทองคําได ดูกัน
ตรงนี้ มีความหมายมาก บัวเหลาที่สี่อยูติดดินแลว จนโผลบานพนน้ํา เปนไปไดยาก

◙

◙

เราจะเห็นวา เวลาจะถวายทานหรือทํางานการกุศล ตองรับศีลกอน ตองการ

เปนหลักสูตรวา ทําอะไรตองมีสติสัมปชัญญะเต็มแลวคอนทํา รับรองไดผลอยางสม
คาดปรารถนาทุกประการ ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ
◙

ทานชั้นต่ํา

ใบไมในกํามือ

คือ ทานที่เราใหกันทั่ว ๆ ไป ตองใชสตางค
๔

ทานชั้นกลาง

คือ สังฆทานไมเจาะจง ตองใชสตางค

ทานชั้นสูง

คือ ปฏิบัตกิ รรมฐาน แลวอุทิศไป แผออกไป

ไม

ตองใชสตางค
◙

ความดี

เปนศัตรูของชีวิต

ความดี

ยอมมีอุปสรรค

ความดี

ยอมลงทุนความลําบาก

บุญสงเคราะห
ตนเอง เปนนามธรรมประจําตัว ไมมใี ครเห็น จึงไมอยากสราง
◙

ตองการ บุญสงเคราะหคนอื่นเขา ก็เพราะคนเขาเห็น แต

◙

รดน้ําที่โคน ไดผลที่ยอด คนยุคใหมสมัยนี้ มักงายมักได ไปรดน้ําที่ยอดให

ออกดอกไว ๆ รดน้ําผิดที่ เหมือนทําความดีผดิ ทาง
◙

ทานธรรมดาไปเรือพาย ถามีศีล ทานเราก็ไปรถยนต ถามีภาวนาผุดขึน้ ใส

สะอาด ทานนั้นสัมฤทธิ์ผล เหมือนไปเครื่องบิน ไวเห็นทันตาเลย

ความดี ความชั่ว ก็อยาไปยึด ถาไปยึดเอาความชั่วมาอยูในตัวเรา เราก็
กลุมใจ ดี ก็ไมไดดีตลอด ก็มีชั่วชาสามานยืเปนเรื่องธรรมดา เราตองกําหนดจิต
ใหมันได สมปรารถนาทุกประการ ออกมาอยางนี้นะ
◙

ใบไมในกํามือ

๕

◙

สรางความดีตองลงทุนความลําบากไดทุกวิถีทาง

สรางความชั่วชอบลงทุน

เอาปูนหมายหัวไวเลย กินสบายนอนสบาย ไมเอาการเอางาน
กําลังชั่วโดยไมรูตัว

ความสบาย

◙

มาสรางความดี ก็ตองละความชั่ว สรางความดี ก็ตองละ

บาป มาทําบุญยังมีบาปในใจมากอีก รับรองไปไมรอด
เราควรชดใชใหหมดไปใน
ชาตินี้ ดีกวาไปใชหนี้บวกดอก ในเมืองนรก เปนรอยป

◙

การสรางความดี เหมือนการใชหนี้กรรม

ทําความดีนะทํายาก ตองใชเวลามาก ตองฝก
ไมใชทําความดีตรงไหนไดตรงนั้นอยางที่เขาพูดกัน นั่นมันตื้นเกินไป
◙

ขอเจริญพรวา

สงกรานต ทําบุญบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ แลวอยาลืมรดน้ําดําหัว พอ
แมผูหลักผูใหญ ทานจะใหพร เปลี่ยนผาใหมใหพอ แมดวย
◙

◙

การไหวเจาที่เจาทาง ไหวผีบรรพบุรุษ ถือเปนความกตัญู ที่มีอานิสงสมาก

ทําใหเขาร่ํารวย กาวหนา
◙

บุญประเภทที่ทําใหตัวเองนี้ (ปฏิบัติกรรมฐาน) มีคนทํานอย

ไปสรางบุญนอกตัวเอง ถึงไดวุนวายแกปญหาไมได รูแตของปลอม ไมรูของจริง
◙

สรางบุญ ใชสติ ไมตองใชสตางค .... พวกเราหาแตสตางค ไมหาสติ

กันเลย ..... สติไดมาจากการเจริญพระกรรมฐาน สติคือปญญา เอาไวฆาขาศึก คือ
กิเลส
ใบไมในกํามือ

๖

◙

ความดีสรางใหกันไมได เราตองสรางเอง ตางคนตางทํา

เราเลือกเกิด

ไมได เลือกตายไมได แตเราเลือกทําความดีได
◙

เราสรางความดี กับใคร เราก็ดีใจ

ถึงเขาไมรู เราก็รู ในทํานอง

เดียวกัน การทําความชั่ว ถึงเขาไมรู เราก็รู
◙

อานิสงสสรางหนังสือธัมมะเผยแพร จะไดไปเกิดเปนผูมีปญญา ในภพชาติ

ตอไป
◙

ความดี ตองใชเวลานาน เหมือนปลูกตนไม

ทําบุญอยาหวังผลตอบแทน เชน อธิษฐานขอโนนขอนี่ แต ทําบุญ
ใหไดบุญ คือ ทําแลวสบายใจ……..
◙

ใบไมในกํามือ

๗

