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ญาติโยมทั้งหลาย การที่ทุกทานไดมารวม มาประชุมกันในที่แหงนี้ ก็เพราะในจิตใจของแตละทานนั้น มี
แตบุญแตกุศล คิดแตในทางที่ดีงาม จึงไดมีโอกาสมาในงานถวายพระพุทธรูป ซึ่งเจาภาพผูมีจิตศรัทธาบริจาคได
ถวายในครั้งนี้
การที่ทานทั้งหลายไดมีชีวิตยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ ก็เพราะมีปจจัยหลายๆอยางเปนเครื่องหลอเลี้ยง
สงเสริมสนับสนุนชีวิต แตปจจัยทั้งหลายถาหากเปนปจจัยภายนอกจะเลี้ยงไดเพียงสวนรางกาย ทําใหมีกําลัง มี
ชีวิตอยูไปเพียงวันหนึ่งๆ เทานั้น แตถาหากขาดปจจัยภายในคือ คุณธรรม อันเปนเครื่องกํากับหลอเลี้ยงจิตใจ คนผู
นั้นก็จะเปนคนมีคุณคานอย จะเปนคนเปนมนุษยก็เพียงรางกาย แตจิตใจจะขาดหลักวิธีการ เรียกวา ขาดอาหาร
หรือขาดโอสถทางธรรมจะกลายเปนคนจิตใจแหงเหี่ยว ไมเบิกบาน โมโห โหดรายทารุณ มุทะลุดุดัน ในเมื่อจิตใจ
เปนอยางนี้ ก็จะพากายไปทําในสิ่งที่ไมดีไมงามเกิดทุกขโทษได เพราะกายอยูภายใตอํานาจของจิตใจ
ญาติโยมทั้งหลาย เห็นพระพุทธรูปองคใหม ซึ่งคณะเจาภาพไดตั้งเดนอยูในปะรําเหลืองอรามอยางนี้ มี
ความรูสึกนึกคิดอยางไร พระพุทธเจาทานสอนวา คนเรานั้นถาหากเปนคนมีปญญาควรพินิจพิจารณา จะไดฟง
ธรรมะ จะไดเห็นธรรมะ หรือไดอาหารใจอยูทุกหนทุกแหง หลวงพอชาทานไดใหขอคิดวา คนเราไดพินิจ
พิจารณา จะไดเห็นธรรมะของพระพุทธเจา จะไดมีอาหารของจิตใจ หรือมีปญญาภายในเปนปจจัยที่หา มีอยูทุก
หนทุกแหง อันนี้ ฟงแลวดูเหมือนจะไมใช แตอาตมาอยากจะใหนอมใจของทุกคนเขาสูปะรําพิธีของเรานี้ อยูดาน
ซายมือของอาตมานี้คือ พระพุทธรูปปางคันธาระราษฏร มือหนึ่งหงายหยอนลง อีมือหนึ่งยกขึ้นแบไปขางหนา
เปนสัญลักษณของพระพุทธเจาปางที่พระพุทธองคจะเสด็จดําเนินไปขางหนา และญาติโยมเคยคิดบางหรือเปลา
วา พระพุทธรูปองคนี้มาจากไหน มาจากตนพระพุทธรูป กิ่งพระพุทธรูปหรือผลของพระพุทธรูป
เรามาหาธรรมะอยางงายๆ กันเสียกอน ธรรมะนี้แหละจะเปนเครื่องหลอเลี้ยงเปนเครื่องสงผล เปนเครื่อง
รักษาใจของเรา ใหมันรูจักดีรูจักชั่ว รูจักผิดรูจักถูก รูจักควรไมควร ธรรมดาของทองนั้น ถาเปนกอนทองเปลาๆ ก็
ไมนากราบไมนาไหว แมจะกอนใหญเพียงใดก็ตาม เพราะไมเปนรูป ถาหากวา ทองกอนนั้นนําไปปนเปนลิง เราก็
ไมไหวอีกนั่นแหละ เอาไปหลอเปนรูปวัวรูปควาย ก็ไมนากราบไหวอีกนั่นแหละ เอาไปหลอเปนรูปหมารูปมา ก็
ไมนากราบไหวอยูดี พระพุทธรูปองคนี้ไดมาจากเศษทองหรือทองหลายๆ แผน หลายๆกอน นํามารวมกัน อาศัย
ชางผูฉลาดนําทองทั้งหลายที่ไมดี ไมสวยไมงามเหลานั้น เอาเขาเบาหลอมใหเหลว สวนไหนที่เปนเศษเปนสนิม
เขาก็จะตักออก เหลือแตเนื้อทองเหลวๆ จากนั้นเขาไปปนรูปพระพุทธรูปขึ้นมาไมวาจะเปนปางยืน ปางนัง่ ปาง
ลีลา หรือปางคันธาระราษฏรอยางนี้ ก็จะปนเปนรูปขึ้นมา เพราะวาพระพุทธรูปนัน้ จะสวยจะงามนั้นไมใช เพราะ
มีแตคนยกยออยางเดียว
มีนักปราชญทานสอนไววา พระพุทธรูปจะสวยจะงามเพราะมีคนติที่ดี มีคนคอยติให ถาหากเขาไมติให
ก็ตองจางเขามาติ ตรงนี้ควรจะทําอยางนี้ ตรงนั้นควรจะทําอยางนั้น เมื่อติไดรูปไดสัดไดสวนแลว ปนหุนเปนดิน
เสร็จแลวเอาขี้ผึ้งสดขึ้นหุมใหไดรูปไดเนื้อตามลักษณะเสร็จเรียบรอยแลว เอาดินมาพอกอีกครั้งหนึ่ง มีโครงเหล็ก
หุม เอาไปเผาไฟใหขี้ผึ้งไหลออกมา จะเหลือเปนโพรง เมื่อเปนโพรงแลว ก็หลอมทอง เศษทองทั้งหลายเอามาจาก

ทิศใตเหนือ ตะวันตกตะวันออก หลอมใหเปนเนื้อทองเดียวกันจนเหลว จึงหลอพระพุทธรูป โดยเททองลงไปใน
เบาตามรูปที่นายชางผูฉลาดปนไวแตงไว เทลงไปจนเต็ม
เมื่อเต็มแลว นําไปกะเทาะเบาหลอออกก็เปนรูปทรง แตวายังไมเสร็จเรียบรอยดี ยังไมนาดู จะตองอาศัย
ชางผูฉลาดชวยขัดชวยถู ชวยตกชวยแตง ใชตะไบเล็กตะไบใหญขัดหรือในปจจุบันใชเครื่องขัดไฟฟามาขัด แลว
ใชน้ํายาขัดอีกจนกวาจะสําเร็จ ฉะนั้น พระพุทธรูปจึงมาจากเศษทองหรือมาจากทองหลายๆแผน โดยอาศัยชางผู
ฉลาดเปนคนปน เราทั้งหลายนับถือพุทธศาสนามานาน ชางหลอผูฉลาดคือใคร ชางหลอผูฉลาดผูยิ่งใหญ คือ
พระพุทธเจา รองลงมาคือ พระอรหันตเจา พระอริยเจา และครูบาอาจารยผูชางคิด ผูชาญฉลาด เอาเราเขามาเคี่ยว
มาตม เอาเรามาขัดมาเกลา เอาเรามาปนใหเปนรูปเปนรางขึ้นมา การตมทองเขาไมไดใชความเย็น เขาใชความรอน
เพราะฉะนั้น ระเบียบวินัยจึงเปนเครื่องขัดที่จะทําใหเราเปนพระ
พระพุทธรูปภายนอก เมื่องสรางเสร็จแลวก็เปนที่ชื่นใจ ดีใจที่ไดกราบไดไหวไดเห็นก็พอใจ เปน
พระพุทธรูปภายนอก เราสรางองคสององคก็พอ แตขอที่สําคัญ พระพุทธรูปภายใน คือ ใจของเรานี่สิ ถาใจของเรา
ไมเปนพระ แมจะมีพระพุทธรูปกี่รอยองคก็ชวยเหลืออะไรเราไมได เปนแตเพียงเราไดกราบไดไหวเทานั้น บาง
คนมิหนําซ้ํายังไปออนวอนอธิษฐาน ขอใหชวยเหลือเสียอีก พระพุทธรูปทานจะชวยเราไดอยางไร พระพุทธรูปก็
คือ รูปของทานพระศาสดาเอก ผูสอนใหเราทําดี พูดดี คิดดีเทานั้น เราเห็นพระพุทธรูป ก็เปรียบเหมือนกับที่เรา
เห็นรูปปูยาตายายหรือรูปพอแมของเรา เมื่อทานจากไปแลว รูปไมใชพอแมของเราจริงๆ แตเปนเพียงตัวแทนของ
พอแม เรานึกถึงทาน ก็เพราะนึกถึงความดีของทาน
พอแมของเราหรือปูยาตายายของเรา เมื่อทานจากไปแลวก็เหลือแตรูปของทาน พอแมคือใคร คือผูสราง
เรามา ผูพาเราเติบใหญ พอแมคือ ผูปน ผูสรางผูเลี้ยงดู ผูรักษา ผูปรารถนาใหความสุขความเจริญแกเรา ถาเห็นรูป
ของพอแมของเรา ก็คิดเห็นแตความดีที่ทานสอน ทานหวังใหเราเปนอยางไร หวังใหเรามีความสุข ความเจริญ
ความกาวหนา เราควรจะทําอยางไร ถาเราทําตามความมุงหวังความตองการของพอแม ก็เปนการนับถือพอแม การ
นับถือพระพุทธเจา นับถือพระพุทธศาสนาก็เชนกัน มีความจําเปนที่ตองกราบพระพุทธรูปแลวนึกถึงคําสอนของ
ทาน
กอนที่พระพุทธองคจะปรินิพพาน พระอานนทไดถามพระพุทธองคอยูใตรมไทรตนสาละทั้งคูวา “ถา
หากพระองคปรินิพพาน(ตาย)ไปแลวนั้น พวกกระผมจะไดใครเปนครูเปนอาจารยพอไดกราบไหวไดเปนที่พึ่ง
และจะตั้งผูใดเปนศาสดาแทน” พระพุทธองคไมไดตั้งคน ไมไดตั้งพระเถระองคใด พระพุทธองคทานบอกวา
“อานนทเอย ธรระอันใดที่เราไดแสดงไปแลว วินัยหรือศีลอันใดที่เราบัญญัติไวแลว ธรรมะและวินัยอันนั้นแหละ
เมื่อเราจากไปแลวจะเปนครูเปนอาจารยเปนศาสดาแทนเรา เมื่อพวกเธอเขาถึงศีลถึงธรรมก็ชื่อวาผุนั้นไดเขาถึงเรา
ใหพากันจําไว” นี่เองเปนเหตุใหพระพุทธศาสนาเผยแผเขามาในรูปของคําสั่งสอน
ความจริงพระพุทธรูปนี่ ถาตามหลักฐานทีอ่ าตมาไดอานมา มีขึ้นเมื่อประมาณหลังจากพระพุทธเจา
ปรินิพพานไปแลวหกรอยหรือเจ็ดรอยป แตกอนไมปรากฏวามีสมัยเมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาเขาเรียกวา ยุค
พุทธกาล คนสมัยนั้น รูจักการสรางสรรค รูจักการหลอหลอมชีวิตหลอหลอมจิตใจของตนเอง มีความสนใจในการ
ฝกหัดจิตใจนั่งสมาธิเปนหลัก มีศีลมีธรรม ไมสนใจในรูปเคารพ เขาสนใจในขอธรรมะ จึงพากันออกบวช ถือวา
อายุพอควรก็ไปบําเพ็ญธรรมหรือนั่งสมาธิ ไปบําเพ็ญธรรมอยูตามปาตามเขาตามถ้ําตามรู พระพุทธเจาทานอุบัติ
ขึ้นใจสมัยนั้น เปนสมัยคนควาปจจัยภายใน คืออาหารของจิตใจ ยาของจิตใจ เปนปจจัยที่หา คือ ธรรมะ แตละคน
มุงเพื่อจะแสวงหาสัจธรรมหรือโมกขธรรมเปนสวนใหญ จนกระทั่งระยะพระพุทธองคประกาศพระศาสนา พระ
พุทธองคก็เนนถึงหลักการฝกหัดกายวาจาและจิต เรื่องกายและจิตเปนของสําคัญ มันจะดีหรือไมดีมันอยูตรงนี้ อยู

ที่กายกับใจนี่แหละ จะเปนคนดีก็เอาอันนี้แหละไปทํา ถาจะพูดตามแบบก็เอาสามอยาง คือ เอากาย เอาวาจา เอาใจ
ไปทํา จะชั่วก็เอากาย เอาวาจา เอาใจนี่ไปทําชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว จะเจริญก็เอากาย เอาใจนี่ไปทําใหเจริญ
ฉะนั้น สมัยพระพุทธองคอุบัติขึ้นมาประกาศคุณธรรม จึงใหเขาถึงธรรมะอันแทจริง โดยเฉพาะใหรูจัก
วิปสสนากรรมฐาน ถือหลักปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ รูจักพิจารณา รูจักอารมณที่มากวนใจ นั่งสมาธิกําหนดลม
หายใจเขาออกหรือจะเพงอะไรก็ตาม แตวิธีที่งายที่ดีไมเปลืองสิ่งของ คือ กําหนดลมหายใจเขาออก สมัยพระพุทธ
องคยังมีพระชนมอยู ทรงสั่งสอนภิกษุสามเณร ญาติโยมทั้งหลายวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรายังเปนโพธิสัตว
ยังไมตรัสรูเปนพระพุทธเจานั้น ธรรมะที่เราสนใจมากที่สุดก็คืออานาปานสติภาวนา คือการกําหนดลมหายใจเขา
หายใจออก”
นักปราชญตอนหลังทานใหกําหนดลมหายใจเขา ลมหายใจออก กําหนดใหมีพุทโธ พุทเขา โธออก
อยางหลวงปูมั่น หลวงพอชา เคยพาทํามา เมื่อเราอยูไดดวยอานาปานสติเปนสวนมาก จะเปนอุบายระงับอารมณ
ไมดี เปนอุบายสรางสรรคจิตใจใหหนักแนน สุขุมรอบคอบมีเหตุผล “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาหากมีเจาลัทธิใดๆ
สงสัยมาถามพวกเธอวา วันหนึ่งๆ ตถาคตอยูไดดวยการทําอะไร ใหเธอตอบเขาไปวา วันหนึ่งๆ เราตถาคตอยูได
โดยอานาปานสติภาวนา” กําหนดลมหายใจเขาออก เพราะวาเปนอุบายเปนวิธี
เรื่องการกําหนดลมหายใจเขาออกนี่ เปนสิ่งซึ่งไมตองสิ้นเปลืองไปหารูปหาเสียงมาเปนอุบาย เพราะเรา
หายใจอยูแลวทําไปๆ จะเปนการสรางกําลังใจ ทําใหจิตใจของเราหนักแนนอยางพวกฝรั่งที่เคยมาเปนลูกศิษยของ
หลวงพอชา เรียนจบปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกก็มี จนกระทั่งไดไปตั้งสาขาอยูที่อังกฤษ แตกออกเปน
หลายสาขา ประมาณสี่หาแหง แตแหงใหญที่สุดคือ อาจารยสุเมโธ อาจารยสุเมโธมีจดหมายมานิมนตอาตมากับ
อาจารยจันทรที่อยูอําเภอเขื่องใน ใหไปเปดสํานักปฏิบัติธรรมใหม ในเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ไปแทนในนาม
หลวงพอชา พรอมกับพระเถระทางกรุงเทพฯ อยางในออสเตรเลียอาจารยชาคโรก็ไปเผยแผ เอาไปจากไทย เอาไป
จากหลวงพอชา ถาหากเรามาคิดวาอานาปานสติมีความสําคัญอยางไร ใหคิดวาฝรั่งทําไมเขาถึงมาสนใจศาสนา
ของเรา สนใจหลวงพอชา ยอมหลวงพอชาเพราะอะไร อาตมาอยากใหญาติโยมทั้งหลายไดขอคิด ความจริงพืน้
ฐานความรูของหลวงพอชาฝายโลก ทานเรียนจบเพียงชั้นประถมหนึ่ง สมัยนั้นโรงเรียนประถมศึกษามีเพียง
ประถมสามเมื่อทานมาบวช ทานศึกษาจนจบนักธรรมชั้นเอก ผุที่จบประถมหนึ่งกับนักธรรมชั้นเอกก็มีหลายทาน
แตวาไมไดเปนอาจารยของฝรั่งหรอกนะ ธรรมดาคนเรานั้น จะเอาลูกไปเรียนหนังสือหรือตัวเองจะไปเปนลูกศิษย
จะหัดอะไรก็ตาม หัดมวยหรือหัดวิชาใดก็ตาม ผูทจี่ ะเปนครูเปนอาจารยเรานั้นจะตองดีกวาเรา เหนือกวาเรา เราจึง
จะยอม ฉะนั้น ฝรั่งไมใชคนโงเขาสนใจ
อาตมาเคยถามพระฝรั่งที่มาบวชวา เหตุที่ทานสนใจศาสนาพุทธทานเคยสนใจตําราเลมใด หรือพบเห็น
ครูบาอาจารยทานใดมากอน เขาบอกวา ผมเคยอานพระไตรปฎกจบมาหาเที่ยว ผมเคยอานพระไตรปฎกจบมาแลว
สามเที่ยว สองเที่ยว ครั้งหนึ่งผมไดพบครูบาอาจารย สนทนากันเรื่องตํารับตําราในอังกฤษก็มีอยูมาก เรื่องทฤษฎี
พวกผมไมตองการ พวกผมตองการภาคปฏิบัติ จึงไดพากันมาและยุติลงที่หลวงพอชานี้แหละ ครูบาอาจารยอื่นก็มี
มาก เขาบอกวาอยูประเทศของเขายังไมมี แตขณะนี้กําลังขยายไป หลวงพอชานั้นถาหากเอาความรูทางโลกมาวัด
กับพวกญาติโยมที่นี่ หลวงพอชาทานดอยกวาเราในทางทฤษฎีทางฝายโลก หรือจะเอามาวัดกับครูบาอาจารยผูเปน
มหาเปรียญ หลวงพอชาทานก็ดอยกวาในดานปริยัติ แตสําหรับดานปฏิบัตินั้น หลวงพอทานก็คงไมดอยกวาผูใด
จึงเปนที่เคารพนับถือ เปนที่กราบไหว เปนที่เชื่อถือของคนทั้งหลาย เพราะหลวงพอฝกอานาปานสติและธรรม
อื่นๆ หลักการอื่นๆ เสริมขึ้นมา ทําตามคําสอนของพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นพวกเราไดมารวมงานถวายทานและ
สรางพระพุทธรูปในครั้งนี้ก็ใหพึงพิจารณา แมแตทานอาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ก็เคยมาหาหลวงพอชาหลายครั้ง

เพื่อมาสนทนาธรรม และบางคนซึ่งมีความรูสมัยใหมก็หันมาสนใจการประพฤติปฏิบัติ เพราะวาเมื่อเรามีโอกาส
ไดมาฝกฝนจิตใจ ใหจิตใจมันหนักแนน รอบคอบ มีเหตุมีผล มีความอดทน อดกลั้นได เราเรียกวาจิตใจซึง่ มีพระ
อยูขางใน คือมีพระธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยง เปนเครื่องสงเสริม เปนเครื่องปองกัน เปนเครื่องสนับสนุนใหชีวิต
ของเราทั้งหลายเจริญกาวหนา
มาพูดเรื่องพระพุทธรูปอีกที เรื่องคนออนวอนพระพุทธรูป ตั้งแตอาตมายังเรียนหนังสืออยูที่กรุงเทพ อยู
ฝงธน ครั้งหนึ่งไดพากันไปเที่ยวตางจังหวัด ไปไดยินเรื่องเรื่องหนึ่ง เปนเรื่องนาคิดมาก เรื่องคนนับถือ
พระพุทธรูป นับถือพระศาสนาไมถูกทาง ดูเหมือนอาตมาเคยใหขอคิดมาหลายปแลว มีหนุมคนหนึ่งอาศัยอยูใน
หมูบานแหงหนึ่งในตางจังหวัด หางจากกรุงเทพไปไมไกลเทาใดนัก แกแอบรักสาวอยูคนหนึ่ง ฐานะของสาวก็
คอนขางดีพอสมควร แตวาพอหนุมคนนี้แกเปนคนเกียจคราน ไมทํางานเปนหลักแหลง ทั้งที่เปนชาวนาอยูก็ตาม
ไมสนใจในการทํานา มีแตเที่ยวเตร สํามะเลเทเมา คบคนคบเพื่อนไมเลือกหนา อบายมุขเขาครอบงําหลายๆอยาง
แตวาแกไปหลงรักสาวคนที่วานี้ ไปคุยไปแอวแตละครั้ง ผูหญิงที่เขามีมารยาทเขาก็พูดดวย แมเขาจะไมรักไมชอบ
เขาก็พูดดวยดี
ตอมา มีขาราชการหนุมมาติดตอสาวคนนั้น ชายคนนี้ไดยินขาววา อีกไมนานเขาจะมีพิธีหมั้น วันหนึ่ง
แกไดนําดอกไมธูปเทียนเขาไปในโบสถ ไปอธิษฐานวา “สาธุพระเจาใหญ บัดนี้ลูกชางลูกมากําลังเดือดรอน ลูก
ชาขอบนบานใหพระเจาใหญชวยรักษาและชวยลูกชางดวย เวลานี้สาวคนรักกําลังเปลี่ยนใจไปรักหนุมขาราชการ
ขอใหพระเจาใหญชวยเหลืออยาใหมีการหมั้น อยาใหขาพเจาพรากจากสาวคนนี้ ถาหากวาพระเจาใหญไมชวย
ขาพเจา ขาพเจาจะลงโทษพระเจาใหญนะ” พระพุทธรูปก็เฉย ไมตอบรับหรือปฏิเสธ เสร็จแลวหนุมคนนั้นก็กลับ
บาน ตอมาไมถึงสัปดาหหนุมขาราชการกับสาวคนรักก็หมั้นกันจริงๆ
หมั้นกันเสร็จเรียบรอย หนุมคนนั้นรูสึกโกรธมาก ไดถือมีดอีโตแบกไปจะทํารายพระเจาใหญ พอเขาไป
ในโบสถเวลาประมาณสามทุมเศษๆ ก็ตอวาพระเจาใหญทําไมไมรักษาสัจจะ บอกแลวบนบานศาลกลาวแลว ถา
สําเร็จจะใหหัวหมูบายศรี นี่ไมสําเร็จ ไมไดตองทําโทษพระเจาใหญ วาแลวก็กระโดดขึ้นเหยียบหนาตัก เงื้อมีด
อีโตฟนจนหูพระพุทธรูปขาด พระสรางดวยปูนใหญหนาตักเกือบ ๒ เมตร ฟนอีกครั้งที่สองกลางหนาผาก บังเอิญ
มีพระไดยินเลยลงมาดู เห็นเขาจึงไปนิมนตเจาอาวาสและพระเณรมาดู ตีฆองตีกลองใหญาติโยมมาดักจับ จับได
แลวไปแจงความกับผูใหญบาน พอแมรูเรื่องรูสึกอับอายขายหนามาก เพราะวาลูกชายติดอบายมุขแลวยังไมทํา
โทษพระพุทธรูปอีก นี่เพราะอะไร เพราะชายหนุมคนนี้จะใหพระพุทธรูปชวยเหลือหมดทุกสิ่งทุกอยางกระนั้น
หรือ ไมรูจักวาพระพุทธรูปคือใคร คือรูปใคร เขาเรียกวานับถือแบบลงนรก พอเขาจับมาไวถึงรุงเชาเขาจะนําตัว
ไปสงอําเภอ เอาพอแมมารับทราบ ถามเขาดู เขาก็รับสารภาพตามตรงวาไดทําผิดจริง พอกับแมแทบจะแทรกแผน
ดันหนี อับอายชาวบานชาวเมือง ตั้งแตเปนคนธรรมดามันก็ไมเอาการเอางาน มีแตมาแบมือของเงินใช ไปกินเหลา
ไปเลาไพ เที่ยวผูหญิง ผลสุดทายมาสรางเรื่องนาอับอายขึ้นมาอีก แตวาน้ําใจของผูเปนพอเปนแม ลูกจะชั่วอยางไร
ก็ตาม ก็ยังออนวอนขอชาวบานชาวเมืองรวมทั้งเจาอาวาส จะขอซอมแซมพระพุทธรูปให มันทําไปโดยไมรูเรือง
อะไร มันเปนลูกของขาพเจา ขาพระเจาไมอยากใหมันติดคุกติดตะราง จะอยางไรก็ตาม ขาพเจาจะขอชดใชให
พวกทายกทายิกา ผุใหญบาน เจาอาวาสก็เลยยกโทษให ถือวามันทําครั้งหนึ่งครั้งเดียวแลวพากันถามวา ที่มาทํา
โทษพระเจาใหญเพราะอะไร เพราะวาผมผิดหวัง ผิดหวังอะไรก็ไตสวนกันไป
นี่จะเห็นไดวา การงานไมทําอยากไปเปนลูกเขยเขาใครเขาจะเอา ผูหญิงเขามีหูมีตา มัวแตเลนอบายมุข
ไปบนบานศาลกลาว ถาพระเจาใหญทานเออออดวยก็คอยยังชั่ว นี่ทานเฉยอยู ฟนจนหูขาดหนาผากแตก อาตมาไป
เที่ยวดูตอนนั้นยังไมไดซอมเลย เรื่องพึ่งจะเกิดขึ้นใหมๆ เวลาผานไปยังไมถึงเดือน ผลสุดทายพอแมตองยอมซอม

พระพุทธรูปให และทางคณะกรรมการวัดยังไดตกลงใหชดใชคาเสียหาย คาเหยียบย่ําทําลายพระประธานสองพัน
บาท สมัยนั้น พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๕ สองพันบาทคงมากโขอยู
อาตมาเลยไดขอคิดวา น้ําใจของพอแมทานเปนพระจริงๆ ลูกจะทําผิดทําชั่วอยางไร ก็มีแตคุมครองรักษา
อาลัย หวงใย ถาอาตมาเปนพอแม อาจจะใหเขาเอาไปขังก็ไมรูแตก็ไมแน พอเปนจริงๆ อาจจะสงสารลูกก็ได นี่คือ
อะไรเลา แสดงวาคนนับถือพุทธศาสนา นับไมถือ ถือไมนับ ถือสะเปะสะปะ เอาแตเขาจะพาทํา ไมมีเหตุมีผล ไม
พิจารณา คุณคาประโยชนจึงไมเกิดขึ้นมา
อันนี้อาตมาเอาเรื่องเขามาเลา ไมใชเอามานินทา แตเอามาใหญาติโยมทั้งหลายพิจารณา การนับถือพุทธ
ศาสนานั้นก็คือ รูวาพระพุทธเจาทานสอนอะไรบาง ถือ คือ นําคําสอนไปใชใหเปนประโยชน เหมือนกันกับเรา
นับเงินนับไดเทาไหร เอาใสกระเปาแลวถือไว ไปทางไหนก็ไดจับออกมาใชจาย อยาใหใครเขามาลวงเอา อยาให
มันเสียหาย อาตมาจึงขอฝากญาติโยมทั้งหลายไวพิจารณา ชีวิตของคนเรานั้นจะมีประโยชนมีคณ
ุ คา เพราะการ
กระทําของเราเปนเครื่องชี้บอก การกระทําตางๆ จะเปนการกระทําทางกาย การพูด ทางวาจาก็ตามมันมาจากใจ
พระพุทธเจาทานสอนวาคนเรานี้มีใจเปนใหญ มีใจเปนนาย สิ่งทั้งหลายสําเร็จมาจากใจ ถาหากใจมันดี มันก็จะทํา
แตสิ่งที่ดี มีประโยชนเปนความจริง ทําแตเรื่องที่สรางสรรคที่เปนประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม เรา
ทั้งหลายชีวิตของเราเกิดขึ้นมา จนกระทั่งอายุผานมาถึงเพียงนี้ ก็ดวยปจจัยเครื่องหลอเลี้ยงที่เปนกุศล ที่ญาติโยมได
บําเพ็ญมา ชวยสงเสริมใหญาติโยมมีอายุมั่นขวัญยืนมีลูกมีหลานที่ดี
การทําความดีตองทําหลายๆแนวทาง เหมือนกับตนไมใหญ ไมยืนตนไมเนื้อแข็ง มันมีทั้งเปลือก กระพี้
และแกน เชน ตนยูง ตนยาง ตนตะเคียน ตนสัก ตนแดง และตนอื่นๆ อีกเยอะแยะ มันมีเปลือกมีกระพี้และมีแกน
คนเราก็เหมือนกันเปรียบไปแลวเหมือนการทําบุญก็มีสามระดับ หรือทําบุญใหเกิดสามชั้น หนึ่ง เปลือกบุญ คือ
การเสียสละสิ่งของใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม ตอคนยากจนตอพระศาสนา ที่สรางพระพุทธรูปขึ้นมา ก็
เปนวัตถุอันสําคัญชัน้ นี้เราจะทําบุญแตชั้นเปลือกมันคงไมพอหรอก จะตองทําบุญถึงชั้นกระพี้ดวย นั่นคือ การ
รักษากายรักษาวาจาของเราใหเรียบรอย ไมสรางเวรสรางภัยแกผูอื่นหรือสัตวอื่น แตเดินตามทางแหงศีลหาหรือ
ศีลแปด ศีลสิบถึงศีลสองรอยยี่สิบเจ็ด ใหมันเหมาะสม นี่ก็เปนการสรางกระพี้บุญ ตัวกระพี้บุญนี่แหละจะเปนตัว
ไปสรางแกน ถามันมีกระพี้แลวมันจะมีแกน แตตองอาศัยเปลือกเปนเครื่องหอหุมไว เมื่อมีแกนแลวก็เปนตนไม
ใหญ ไมตองถามหรอกวามีกระพี้และมีเปลือกหรือไม ฉะนั้นใหพึงคิดวาเราไดพระพุทธรูปมา เรามีโอกาสได
สรางพระพุทธรูปกับเขาก็มาอนุโมทนาสาธุการยินดีดวย หรือสงเสริมคนอื่นก็แสดงวาเราเปนผูมีสวนแหงบุญ
ดวยกัน
เมื่อเห็นคนอื่นทําดีแลวก็สงเสริมยินดีดวย เปนลักษณะของพระพรหม พระพรหมเปนผูมีความรักหวังดี
ตอคนและสัตวทั้งมวล มีความสงสาร หาทางชวยผูอื่น มีความยินดีในเมื่อคนอื่นทําดี ไดดี วางตัวเปนผูใหญไมเขา
คนนั้นออกคนนี้ ในเมื่อมีการผิดพองหมองใจกัน เขาเรียกวา มีคุณธรรมอเนกเปนพระประจําใจ พระพุทธเจาทาน
ตรัสไวในพระไตรปฎกตอนหนึ่งวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวาทานอยากไดน้ํามนต น้ําที่มีแกนสาร มีประโยชน
พึงสนใจน้ําทั้งสองอยาง คือ ขันติเมตโตทกัง น้ําคือความอดกลั้น ความอดทนและความเมตตา ถาผูใดมีธรรมะ
สองขอนี้ เปนพระประจําใจ ทานผูนั้นจะไดชื่อวามีน้ํามนตอยูตลอดไป” ฉะนั้น จึงขอฝากญาติโยมทั้งหลายไว
พิจารณา อาตมาขออนุโมทนาใหทุกทานที่มีสวนรวมในการสรางพระพุทธรูปขึ้นในครั้งนี้ มีความสุข ความเจริญ
ยิ่งขึ้นเทอญ
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