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*กาวไปในบุญ*1 

ไหว้พระประธาน 

ญาติโยมจัดงานทําบุญบําเพ็ญกุศลกันวันนี้ โดยปรารภเรื่องอาตม-
ภาพ แตก็ไดขอใหขยายความหมายเปนงานบุญสําหรับอุโบสถและวัดน้ีท้ังหมด 
ในโอกาสท่ีวัดญาณเวศกวัน ต้ังมาถึงปท่ีจะครบ ๕ นับแตท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศต้ังเปนวัดในพระพุทธศาสนา เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และบัดน้ีไดมีเสนาสนะสําคัญเกิดขึ้น ซึ่งเพิ่งสรางเสร็จ คือ อุโบสถ
หลังท่ีโยมจัดพิธีทําบุญน้ี อันเปนผลงานรวมกันของญาติโยม  

พรอมท้ังพระประธาน ท่ีเพิ่งหลอเสร็จเรียบรอย แลวนํามาประดิษฐาน
ในวันท่ี ๗ มกราคม และปดทองเสร็จเม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ท่ีผานมาน้ี 

พระประธานน้ีก็สรางเกือบไมทัน เพราะท่ีวัดน้ีออกจะจูจี้มาก ไปดูและ
แกไขเทาไรก็ไมพอใจสักที ชางปนใหมใหจนในท่ีสุดดูเหมือนปนรวมท้ังหมด ๕ 
องค จึงไดองคน้ี ซึ่งไดทราบวาโยมพอใจท่ัวกัน  

แตกอนน้ันก็ยังมีขอแยงกันอยูนิดหน่ึง คือ ตอนท่ีหลอเสร็จแลวนํามา
ประดิษฐาน ยังไมไดปดทอง ก็ทาสีขาวมา โยมก็ชอบมากวา งามดีเหลือเกิน  
                                                                                                     
1

*  สัมโมทนียกถา ในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานทําบุญ ในมงคลพรรษ ท่ีวัดญาณเวศกวัน 
ต้ังมาจะครบ ๕ ป มีอุโบสถพรอมพระประธาน และพระธรรมปฎกมีอายุครบ ๕ รอบ 
ณ วันอาทิตย ท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒ ท่ีวัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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แตพอปดทองไปไดบาง โยมก็เร่ิมผิดหวังอีก บอกวา ตอนเปนหลวงพอ
ขาว งามกวามาก เปนปญหาเน่ืองจากแสงสะทอนเปนเงาแวววาว  

อยางไรก็ดี ตอนน้ีสถาปนิกบอกวาจะทดลองนําสปอตไลทสามดวงหรือ
หาดวงมาฉายสองลองดูวา จะชวยใหแกไขปญหาเรื่องเงาสะทอนออกไปไดแค
ไหนเพียงใด และจะตองสรางฐานเสริมถาวรอีก เพราะแทนชุกชีขางลางใหญ 
ตอนน้ีทําฐานชั่วคราวซอนไว จะตองทําใหม ถาแกปญหาโดยจัดสปอตไลทสอง
ไดท่ีดีแลว และออกแบบฐานใหมน้ีโดยฝงสปอตไลทเขาไปในฐานน้ัน ก็ยังเปน
ความหวังวาจะแกปญหาเรื่องเงาสะทอนน้ีได และทําใหดูเหมาะสมดียิ่งขึ้น 

พระประธานน้ัน ขอสําคัญอยูท่ีเปนเคร่ืองสื่อพุทธคุณ คือ พระปญญา
คุณ พระวิสุทธิคุณ และท่ีเรายํ้ากันมากก็คือ พระมหากรุณาคุณ  

เวลามาท่ีพระประธาน ไดกราบไหวนมัสการ ก็ทําใหจิตใจของเราเบิก
บานผองใส มีความสุข เราอาจมีจิตใจวาวุนเดือดรอนขุนมัวมาจากบาน หรือ
จากท่ีอื่นๆ ภายนอก พอเขามาท่ีวัดแลว เห็นพระประธาน จิตใจของเราสบาย 
น่ันก็คือพุทธคุณเกิดผลแกจิตใจของเรา คือ เมตตาเกิดมีผล ทําใหจิตใจของ
เราสบาย มีความสุข มีปติ คือความอิ่มใจ และมีความสงบ  

พูดโดยท่ัวไป พระพุทธรูปน้ัน เราสรางใหมีลักษณะสงบ ยิ้มดวยเมตตา 
และมีลักษณะหลุดพน เปนอิสระ ไมยึดติดในโลก คือ ทานพนอยูเหนือโลก 
แตเปนท่ีพึ่งแกเรา ถาพระพุทธรูปสื่อพุทธคุณอยางน้ีได ก็จะเกิดผลตอจิตใจ
ของผูนมัสการ ทําใหเกิดบุญกุศล อยางนอยก็เกิดปสาทะ ซึ่งเปนบุญขอแรกท่ี
จะมีขึ้นในจิตใจของพุทธศาสนิกชน ในเวลาสัมผัสพระศาสนา เริ่มแตไดพบ
เห็นพระสงฆ ตามหลักท่ีวา สมณานฺจ ทสฺสนํ การเห็นสมณะเปนอุดมมงคล 
เม่ือเห็นสมณะ ก็ทําใหจิตใจผองใส  

น่ีเปนจุดสําคัญท่ีบุญกุศลต้ังตนได เพราะถาจิตใจไมผองใส คือขุนมัว
เศราหมอง บุญก็เกิดยาก และความผองใสของจิตใจก็เปนบุญอยูแลวในตัว  



 

๓

 

แกความเขาใจ 
ความหมายของบุญ ที่แคบและเพ้ียนไป 

 บุญกุศลน้ี มีทางทําใหเกิดข้ึนไดมากมาย แตขอสําคัญอยู
ท่ีจิตใจของโยมเอง แตเมื่อเราตองการใหจิตใจผองใส อะไรจะมา
ชวยทําใหผองใสได ตอนน้ีเราอาศัยพระประธาน แตพระพุทธเจา
สอนไววา มีวิธีปฏิบัติหลายอยางท่ีจะทําใหเกิดบุญกุศล  

วันน้ีจึงขอพูดเร่ืองบุญนิดๆ หนอยๆ เพราะคําวาบุญเปน
คาํสําคัญในพระพุทธศาสนา และเวลาน้ีความเขาใจเก่ียวกับคําวา 
“บุญ” ก็แคบมาก หรือบางทีก็ถึงกับเพ้ียนไป  

 แงท่ี ๑ ยกตัวอยาง ท่ีวาบุญมีความหมายแคบลงหรือ
เพ้ียนไปน่ี เชน เมื่อเราพูดวาไปทําบุญทําทาน โยมก็นึกวาทําบุญ 
คือถวายขาวของแกพระสงฆ บุญก็เลยมักจะจํากัดอยูแคทาน คือ
การให แลวก็ตองถวายแกพระเทาน้ันจึงเรียกวา บุญ ถาไปใหแก
ชาวบาน เชนใหแกคนยากจน คนตกทุกขยากไร เราเรียกวาใหทาน  

ภาษาไทยตอนหลังน้ี จึงเหมือนกับแยกกันระหวางทําบุญ
กับใหทาน ทําบุญ คือถวายแกพระ ใหทาน คือใหแกคฤหัสถ
ชาวบาน โดยเฉพาะคนตกทุกขไดยาก  

 เมื่อเพ้ียนไปอยางน้ีนานๆ คงตองมาทบทวนกันดู เพราะ
ความหมายท่ีเพี้ยนไปน้ีกลายเปนความหมายในภาษาไทยท่ีบางที
ยอมรับกันไปจนคิดวาถูกตองดวยซ้ํา แตพอตรวจสอบดวยหลัก
พระศาสนาแลว ก็ไมจริง เพราะวาทานน้ันเปนคํากลางๆ  
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 การถวายของแกพระ ท่ีเราเรียกวาทําบุญน้ัน เมื่อวาเปน
ภาษาบาลี จะเห็นชัดวาทานเรียกวาทานท้ังน้ัน แมแตทําบุญอยาง
ใหญท่ีมีการถวายของแกพระมากๆ เชน ถวายแกสงฆ ก็เรียกวา
สังฆทาน ทําบุญทอดกฐิน ก็เรียกวากฐินทาน ทําบุญทอดผาปาก็
เปน บังสุกุลจีวรทาน  

ไมวาถวายอะไร ก็เปนทานท้ังน้ัน ถวายสิ่งกอสรางในวัด 
จนถวายท้ังวัด ก็เรียกเสนาสนทาน หรือวิหารทาน ทานท้ังน้ัน  

 ในแงน้ี จะตองจําไววา ทานน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของการ
ทําบุญ เมื่อเราพูดวาทําบุญ คือ ถวายของพระ บุญก็เลยแคบลง
มาเหลือแคทานอยางเดียว ลืมนึกไปวายังมีวิธีทําบุญอื่นๆ อีก
หลายอยาง น้ีก็เปนแงหน่ึงละ  

 แงท่ี ๒ ก็คือความแคบในแงท่ีเมื่อคิดวา ถาใหแกคนตก
ทุกขไดยากหรือแกชาวบานก็เปนทานแลว ถาเขาใจเลยไปวา ไม
เปนบุญ ก็จะยุงกันใหญ ท่ีจริง ไมวาใหแกใคร ก็เปนทาน และเปน
บุญท้ังน้ัน จะตางกันก็เพียงวาบุญมากบุญนอยเทาน้ันเอง  

 การวัดวาบุญมากบุญนอย เชนในเร่ืองทานนี้ ทานมีเกณฑ
หรือมีหลักสําหรับวัดอยูแลววา  

๑. ตัวผูให คือทายกทายิกา มีเจตนาอยางไร  
๒. ผูรับ คือปฏิคาหก มีคุณความดีแคไหน  
๓. วัตถุ หรือของท่ีให คือไทยธรรม๑ บริสุทธิ์ สมควร เปน

ประโยชนเพียงใด  
                                                                                                     
๑ ไทยธรรม มาจากภาษาบาลีวา เทยฺยธมฺม แปลวา ส่ิงท่ีจะพึงให หรือของท่ีควรให 



 

๕

 

 ถาปฏิคาหก คือผูรับ เปนผูมีศีล มีคุณธรรมความดี ก็เปน
บุญมากข้ึน  

ถาปฏิคาหกเปนคนไมมีศีล เชนเปนโจรผูราย เราก็ไดบุญ
นอย เพราะดีไมดี ใหไปแลว เขากลับอาศัยผลจากของท่ีเราให เชน
ไดอาหารไปกินแลว รางกายแข็งแรง ก็ย่ิงไปทําการรายไดมากข้ึน 
กลับเกิดโทษ  

 วัตถุสิ่งของท่ีถวาย ถาบริสุทธิ์ ไดมาโดยสุจริต เปนของท่ี
เปนประโยชน มีคุณคาแกผูท่ีรับไป สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับ
น้ัน เชน ถวายจีวรแกพระสงฆ แตใหเสื้อแกคฤหัสถ เปนตน ก็เปน
บุญมาก 

 สวนตัวผูให ก็ตองมีเจตนาท่ีเปนบุญเปนกุศล ตั้งใจดี ย่ิง
ถาเจตนาน้ันประกอบดวยปญญา ก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากข้ึน 
ก็ย่ิงไดบุญมาก  

 เปนอันวา การใหเปนทานท้ังสิ้น ไมวาจะถวายแกพระหรือ
จะใหแกคฤหัสถชาวบาน จึงตองมาทบทวนความหมายกันใหม วา 

๑. ไดบุญ ไมใชเฉพาะถวายแกพระ  
๒. บุญ ไมใชแคทาน  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ใหทานอยางไร 
จึงจะไดทําบุญอยางสมบูรณ 

ทีน้ีก็มาดูวา บุญน้ันแคไหน การทําบุญ ทานเรียกวา บุญ
กิริยา หรือเรียกยาววา บุญกิริยาวัตถุ คือเร่ืองของการทําบุญ ญาติ
โยมท่ีคุนวัดจะนึกออกวา บุญกิริยาวัตถุ มี ๓ อยาง คือ  

๑. ทาน การให เผื่อแผ แบงปน 
๒. ศีล การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธดีงาม ไมเบียดเบียนกัน 
๓. ภาวนา ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปญญา 
ทาน ก็เปนบุญอยางหน่ึง ศีล ก็เปนบุญอยางหน่ึง ภาวนา ก็

เปนบุญอยางหน่ึง และสูงข้ึนไปตามลําดับดวย  
ศีลเปนบุญท่ีสูงกวาทาน ภาวนาเปนบุญท่ีสูงกวาศีล แตเรา

สามารถทําไปพรอมกันท้ัง ๓ อยาง  
เหตุใดจึงเรียกการถวายของแกพระท่ีวัดวาเปนการทําบุญ 

แตใหแกชาวบานเรียกวาเปนทานเฉยๆ เร่ืองน้ีอาจเกิดจากการท่ีวา  
๑. เวลาเราไปถวายแกพระท่ีวัด เราไมใชถวายทานอยาง

เดียวเทาน้ัน คือ ในเวลาท่ีเราไปถวายสิ่งของเคร่ืองไทยธรรม หรือ
ทําอะไรท่ีวัดน้ัน นอกจากทานเปนอยางท่ี ๑ แลว  

๒. ศีลเราก็ไดรักษาไปดวย คือ เราตองสํารวมกายวาจาอยู
ในระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณี เร่ืองมารยาทอากัปกิริยา 
และการสํารวมวาจาตางๆ น้ี เปนศีลท้ังสิ้น และเวลาน้ันเรางดเวน
ความไมสุจริตทางกายวาจา ความไมเรียบรอย การเบียดเบียนทุก
อยางทางกายวาจา เราละเวนหมด เราอยูในกายวาจาท่ีดีงาม ท่ี
ประณีต ท่ีสํารวม ท่ีควบคุม น่ีคือเปนศีล 



 

๗

 

 ๓. ในดานจิตใจ จะดวยบรรยากาศของการทําบุญก็ตาม 
หรือดวยจิตใจท่ีเรามีความเลื่อมใสตั้งใจไปดวยศรัทธาก็ตาม จิตใจ
ของเราก็ดีงามดวย เชน มีความสงบ มีความสดช่ืน เบิกบานผอง
ใส มีความอิ่มใจ ตอนน้ีเราก็ไดภาวนาไปดวย  

ย่ิงถาพระไดอธิบายใหเขาใจในเร่ืองการทําทานน้ันวา ทํา
เพ่ืออะไร มีประโยชนอยางไร สัมพันธกับบุญหรือการปฏิบัติธรรม
อื่นๆ อยางไร ฯลฯ เรามองเห็นคุณคาประโยชนน้ัน และมีความรู 
ความเขาใจธรรม เขาใจเหตุผลตางๆ มากข้ึน เราก็ไดปญญาดวย 

ดวยเหตุท่ีวามาน้ี ก็จึงกลายเปนวา เมื่อเราไปท่ีวัดน้ัน แม
จะไปถวายทานอยางเดียว แตเราไดหมดทุกอยาง ทานเราก็ทํา ศีล
เราก็พลอยรักษา ภาวนาเราก็ได ท้ังภาวนาดานจิตใจ และภาวนา
ดานปญญา  

เพราะฉะน้ัน เมื่อเราไปท่ีวัด ถาเราปฏิบัติถูกตอง เราจึง
ไมไดถวายทานอยางเดียว แตเราไดมาครบ  

ตอนแรกเราต้ังใจไปถวายทานอยางเดียว แตเมื่อไปแลว
เราไดมาครบท้ังสาม  

ทีน้ี เราจะบอกวา เราไปถวายทานมา เราก็พูดไมครบ ก็
เลยพูดวาเราไปทําบุญ เพราะวาเราไดท้ังสามอยาง  

ท่ีวามาน้ี ก็เปนเหตุใหการถวายทานอยางเดียว กลายเปน
มีความหมายเปนทําบุญ (ครบท้ังสามอยาง) 

 เมื่อโยมเขาใจอยางน้ีแลว ตอไป เวลาไปถวายทานท่ีวัด ก็
ตองทําใหไดบุญครบท้ัง ๓ อยาง คือ ถวายทานอยางเดียว แตตอง
ใหไดท้ังศีล ท้ังภาวนาดวย อยางน้ีจึงจะเรียกวา “ทําบุญ” ท่ีแทจริง  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ไปทําบุญอยางเดียว 
แตไดกลับมาสามอยาง 

 คราวน้ีเราก็มาตรวจสอบตัวเองวา ทานของเราไดผล
สมบูรณไหม เร่ิมตั้งแตดานจิตใจวา เจตนาของเราดีไหม  

 เจตนาน้ันทานยังแยกออกไปอีกเปน ๓ คือ 
๑. บุพเจตนา เจตนากอนให คือต้ังแตตอนแรก เร่ิมตนก็

ตั้งใจดี มีความเลื่อมใส จิตใจเบิกบาน และตั้งใจจริง แข็งแรง มี
ศรัทธามาก ตอไป 

๒. มุญจนเจตนา ขณะถวายก็จริงใจจริงจัง ตั้งใจทําดวย
ความเบิกบานผองใส มีปญญา รูเขาใจ 

๓. อปราปรเจตนา ถวายไปแลว หลังจากน้ัน ระลึกข้ึน
เมื่อไร จิตใจก็เอิบอิ่มผองใสวา ท่ีเราทําไปน้ีดีแลว ทานน้ันเกิดผล
เปนประโยชน เชน ไดถวายบํารุงพระศาสนา พระสงฆจะไดมีกําลัง 
แลวทานก็จะไดปฏิบัติศาสนกิจ ชวยใหพระศาสนาเจริญงอกงาม
มั่นคง เปนปจจัยใหสังคมของเราอยูรมเย็นเปนสุข  

นึกข้ึนมาเมื่อไร ก็เอิบอิ่มปลื้มใจ ทานใชคําวา “อนุสรณ
ดวยโสมนัส”  

 ถาโยมอนุสรณดวยโสมนัสทุกคร้ังหลังจากท่ีทําบุญไปแลว 
โยมก็ไดบุญทุกคร้ังท่ีอนุสรณน่ันแหละ คือ ระลึกข้ึนมาคราวไหน ก็
ไดบุญเพ่ิมคราวน้ัน  

 น่ีคือเจตนา ๓ กาล ซึ่งเปนเร่ืองสําหรับ ทายก 



 

๙

 

 สวน ปฏิคาหก คือผูรับ ถาเปนผูมีศีล มีคุณธรรมตางๆ 
มาก ก็ถือวาเปนบุญเปนกุศลมาก เพราะจะไดเกิดประโยชนมาก  

อยางพระสงฆน้ี เมื่อเปนผูทรงศีล ทรงไตรสิกขา ทานก็
สามารถทําใหทานของเราเกิดผลงอกเงยออกไปกวางขวาง เปน
ประโยชนแกประชาชน ชวยใหธรรมแผขยายไปในสังคม ให
ประชาชนอยูรมเย็นเปนสุข และดํารงพระศาสนาไดจริง 

 สวน ไทยธรรม คือวัตถุท่ีถวาย ก็ใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมา
โดยสุจริต สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับ และใชไดเปนประโยชน  

 น้ีเปนองคประกอบตางๆ ท่ีจะใชพิจารณาตรวจสอบ และ
ตองพยายามอยางท่ีพูดไปแลววา แมวาเราจะไปทําทานอยาง
เดียว ก็ตองใหไดท้ังศีล ท้ังภาวนามาดวย  

เมื่อทําไดอยางน้ี จึงจะเรียกวาทําบุญกันจริงๆ ชนิดพูดได
เต็มปาก มิฉะน้ันโยมก็จะไดแคไปถวายทานเฉยๆ แลวก็ไปเรียก
ออมแอมวาทําบุญ  

เพราะฉะน้ัน ถาโยมไปวัดแลวบอกวา ฉันไปทําบุญมา ก็
จะตองตรวจดูดวยวา เอ.. ท่ีจริง เราไดแคทานหรือเปลา หรือวาเรา
ไดครบเปนบุญเต็มจริงๆ  

ถาเปนบุญ ก็คือไดครบท้ัง ๓ ประการ ท้ังทาน ท้ังศีล ท้ัง
ภาวนา 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ถาจะทําบุญ 
ก็ควรทําใหครบทุกความหมาย 

 ถึงตอนน้ี ก็เลยถือโอกาสเลาความหมายของ “บุญ” นิด
หนอย คําวา “บุญ” น้ัน มาจากศัพทภาษาบาลีวา “ปฺุญ”  

ปุญญะ น้ีแปลวาอะไรบาง  
๑. บุญ แปลวา ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ใจของเรา

กําลังเศราหมอง ขุนมัวมา พอทําบุญ อยางเชนถวายทาน เพียง
เร่ิมตั้งใจ จิตใจของเราก็สะอาด บริสุทธิ์ผองใสข้ึน 

 การชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ ก็คือ กําจัดสิ่งเศราหมองท่ี
เรียกวากิเลสท้ังหลายออกไป  

เร่ิมตั้งแตทาน ก็กําจัดความโลภ ความเห็นแกตัว ความมี
ใจคับแคบตระหน่ีหวงแหน ความยึดติดลุมหลงในวัตถุส่ิงของ ทํา
ใหจิตใจเปนอิสระ พรอมท่ีจะกาวตอข้ึนไปในคุณความดีอยางอื่น 
หรือเปดชองใหนําเอาคุณสมบัติอื่นๆ มาใสเพ่ิมแกชีวิตได ทําให
ชีวิตจิตใจเฟองฟูข้ึน  

 คนท่ีทําบุญ คือทําความดี จิตใจก็จะเฟองฟูข้ึนในคุณงาม
ความดี เพ่ิมพูนคุณสมบัติท่ีดีๆ ใหแกชีวิตจิตใจของตน  

บุญน้ัน มีมากมาย เด๋ียวจะพูดตอไป ย่ิงเราทําบุญมาก เรา
ก็เพ่ิมคุณสมบัติท่ีดีใหแกชีวิตของเรามาก  

 ภาษาสมัยน้ีมีคําหน่ึงวา “คุณภาพชีวิต” คนสมัยโบราณ
เขาไมตองมีคําน้ี เพราะเขามีคําวา “บุญ” อยูแลว  



 

๑๑

 

คําวา "บุญ” น่ีครอบคลุมหมด ทําบุญทีหน่ึง ก็เพิ่มคุณสมบัติ
ใหกับชีวิตของเราทีหน่ึง ท้ังคุณสมบัติในกาย ในวาจา และในใจ 
กายของเราก็ประณีตข้ึน วาจาของเราก็ประณีตข้ึน จิตใจของเราก็
ประณีตข้ึน ปญญาของเราก็ประณีตข้ึน ดีเพ่ิมข้ึนไปเร่ือยๆ  

 ๒. บุญ แปลวา ทําให้เกิดภาวะน่าบูชา บุญน้ันทําใหนา
บูชา คนท่ีมีบุญก็เปนคนท่ีนาบูชา เพราะเปนคนท่ีมีคุณธรรม มี
ความดี ถาไมมีคุณความดีก็ไมนาบูชา  

 ท่ีวาบูชา ก็คือ ยกยอง หรือเชิดชู คนท่ีทําบุญทํากุศล 
จิตใจดีงาม มคีุณธรรมมาก ก็เปนคนท่ีนาเชิดชู นายกยอง แลวก็
ทําใหเกิดผลท่ีนาเชิดชูบูชาดวย  

 ไปๆ มาๆ เดี๋ยวจะพูดความหมายของบุญมากไป ขอพูด
เพียงเปนตัวอยาง ใหเห็นวา ท่ีจริงศัพทเหลาน้ีมีความหมายมาก
หลายประการ  

 ความหมายอีกอยางหน่ึงท่ีพระพุทธเจาตรัสไว คือ บุญน้ัน
เป็นชื่อของความสุข พอทําบุญแลว จิตใจก็สุข เอิบอิ่ม เปน
ความสุขท่ีประณีตลึกซ้ึง  

 การทําบุญเปนความสุขท่ีมีผลระยะยาว ไมเหมือนอาหาร
ท่ีรับประทาน หรือสิ่งภายนอกท่ีบํารุงบําเรอกาย พอผานไปแลว ก็
หมด ก็หาย ความสุขก็สิ้นไป บางที พอนึกใหม กลายเปนทุกข
เพราะมันไมมีเสียแลว มันขาดไป ตองหาใหม  

แตบุญเปนสุขท่ีเขาไปถึงเน้ือตัวของจิตใจ เปนความสุขท่ี
เต็มอิ่ม ทําใหเกิดปติในบุญ และเมื่อเราทําไปแลว มันก็ไมหมด นึก
ถึงเมื่อไร ก็ใจเอิบอิ่มผองใสเรื่อยไป เปนความสุขท่ีย่ังยืนยาวนาน  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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 อีกประการหน่ึง บุญ เปนสิ่งท่ีพึงศึกษา พระพุทธเจาตรัส
สอนใหศึกษาบุญ  

พุทธพจนมีอยูชัดวา (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑) “ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” 
แปลวา คนน้ัน “พึงศึกษาบุญ” 

คําวา “ศึกษา” ก็คือ ฝกข้ึนมา ทําใหไดใหเปน ใหกาวหนา
เจริญงอกงามข้ึนไปในความดีและในคุณสมบัติท้ังหลายน่ันเอง 
หมายความวา บุญน้ีเราตองทําใหเพ่ิมข้ึนและประณีตข้ึนเร่ือยๆ  

อยางท่ีพูดเม่ือก้ีวา บุญเปนคุณสมบัติ เปนความดี ทาง
กายบาง ทางวาจาบาง ทางใจบาง รวมไปถึงทางปญญา เราตอง
เพ่ิมโดยฝกข้ึนมา  

เมื่อฝกกายวาจา ฝกจิตใจ ฝกปญญา ชีวิตของเราก็พัฒนา
ประณีตงอกงามข้ึนเร่ือย เรียกวาเปนการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนา
ตนเอง นี่แหละ พูดสั้นๆ คําเดียววา “บุญ”  

 เพราะฉะน้ัน บุญน้ี อยาไปยุติหรือหยุดอยู เราตองศึกษา
บุญ มีบุญอะไร มีคุณสมบัติความดีอะไรท่ีควรจะทําเพิ่ม เพ่ือให
ชีวิตของเราดีข้ึน และทําใหเกิดประโยชนกวางขวางออกไป ก็กาว
ตอไป มิฉะน้ันเราจะติดอยู จมอยู หรือวาชะงักตันอยูกับท่ีเทาเดิม  

คนท่ีทําบุญ ไมควรจะติดอยูเทาเดิม แตควรจะกาวหนาไป
ในบุญ  

 น้ีเปนความหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองบุญ นํามาพูด
พอใหเห็นแนวทาง ความจริงน้ัน แตละอยางยังสามารถขยาย
ออกไปไดมาก แตใหเห็นเคาวาต้ังตนอยางน้ี  



 

๑๓

 

หนทางท่ีจะทําบุญ  
มีอยูมากมาย 

 ไดบอกเมื่อก้ีวาบุญน้ันมีมาก การทําบุญไมใชเฉพาะทาน
เทาน้ัน พระพุทธเจาตรัสไวโดยสรุปอยางสั้นท่ีสุดวามี ๓ คือ บุญ
กิริยาวัตถุ ๓ ไดแก  

๑. ทาน  
๒.  ศีล  
๓.  ภาวนา  
 อยางท่ีพูดไวตอนตนแลว  
 ทีน้ี ตอมา พระอรรถกถาจารย๑ คงอยากจะใหญาติโยม

เห็นตัวอยางมากๆ ทานจึงขยายความใหกวางออกไปอีก เพื ่อ
เห็นชองทางในการทําบุญเพ่ิมข้ึน ทานจึงเพ่ิมเขาไปอีก ๗ ขอ รวม
เปน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซึ่งขอนําเอามาทบทวนกับญาติโยม ใน
ฐานะท่ีเปนผูทําบุญอยูเสมอ ตอจากบุญ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา  

 ๔. อปจายนมัย ทําบุญดวยการใหความเคารพ มีความ
ออนโยน สุภาพออนนอม ใหเกียรติแกกัน เคารพยกยองทานผูมี
ความเปนผูใหญ ผูสูงดวยคุณธรรมความดี เปนตน หรือท่ีนิยมกัน
ในสังคมของเรา เคารพกันโดยวัยวุฒิ ชาติวุฒิ และคุณวุฒิ แต
ในทางพระศาสนาถือวา คุณวุฒิสําคัญท่ีสุด  
                                                                                                     
๑ พระอรรถกถาจารย คือ พระอาจารยผูเรียบเรียงคัมภีรอธิบายความหมายของพุทธพจน
ในพระไตรปฎก 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กาวไปในบุญ ๑๔ 

 อปจายนมัยน้ี ก็เปนบุญอยางหน่ึง เพราะเปนการโนมใจ
ไปในทางท่ีจะฝกตน และเปนการชวยกันรักษาสังคมน้ี ใหเราอยู
กันดวยความรูสึกท่ีจะเอื้อเฟอ ทําใหมีความสงบรมเย็น  

ถาในสังคมไมมีการใหเกียรติ ไมมีความเคารพกัน ก็จะ
วุนวายมาก จิตใจก็จะแข็งกระดาง โนมไปในทางท่ีจะกดจะขมกัน 
คอยจะกาวราว กระทบกระท่ังกันเร่ือย  

แตพอเรามีความเคารพ ใหเกียรติแกกัน มีความสุภาพ
ออนโยน จิตใจของเราก็นุมนวล โนมเขาไปในทางของการฝกตน 
การเปนอยูรวมกันก็ดี บรรยากาศก็ดี งดงาม เปนสุข บุญก็เกิดข้ึน  

 ๕. ไวยาวัจจมัย ทําบุญดวยการชวยเหลือ รับใช บริการ 
คนไมมีเงิน ก็ไมใชวาทําบุญไมได ไวยาวัจจมัยกุศลน้ี ทําไดทุกคน  

อยางสมัยกอนน้ี ก็นิยมมาลงแรงชวยกันในเวลามีงาน
สวนรวม โดยเฉพาะสังคมไทยสมัยกอน มีศูนยกลางอยูท่ีวัด เวลา
มีงานวัด ชาวบานก็มาลงแรง ชวยเหลือ รับใช ทําอะไรตออะไรคน
ละอยางสองอยาง ใหกิจกรรมสวนรวมท่ีวัดน้ันสําเร็จดวยดี  

 วันน้ีก็เปนตัวอยาง หลายทานมาทําบุญดวยไวยาวัจจมัย
กุศล ชนิดพรรณนาไดไมมีท่ีสิ้นสุด คือมาชวยเหลือรับใชบริการ 
บําเพ็ญประโยชน ไมวาจะเปนตํารวจ ทหารเรือ ทหารท้ังหลาย หรือ
วาเด็กๆ นักเรียน ตลอดจนญาติโยมก็มาทํากันท้ังน้ัน  

ยอนหลังไปกอนวันน้ี ก็มาชวยกันปลูกตนไม มาทําความ
สะอาด มาทําถนน ฯลฯ ตลอดจนมาชวยถายรูปเก็บไว ท้ังหมดน้ีก็
เปนไวยาวัจจมัยกุศล  

พูดสั้นๆ วามาชวยกัน คือเจตนาท่ีจะมาบําเพ็ญประโยชน 
ชวยเหลือ รับใช บริการ ทํากิจสวนรวมใหสําเร็จ เปนบุญอีกแบบหน่ึง  



 

๑๕ 

 

 ๖. ปตติทานมัย ทําบุญดวยการใหสวนบุญ หมายความวา 
ใหผูอื่นมีสวนรวมในบุญ หรือในการทําบุญดวย  

เวลาเราทําความดีอะไรสักอยาง ก็ไมหวงแหนไว เราเปด
โอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวมบุญ ดวยการทําความดีดวยกัน ท้ังผู
มารวม และผูใหโอกาส ก็ไดบุญเพ่ิมท้ังสองฝาย  

คนท่ีใหเขารวม ตัวเองบุญก็ไมไดลดลง เดี๋ยวจะนึกวาคน
อื่นมาแยงบุญ เปลา กลับย่ิงไดมากข้ึน  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสวา คนท่ีทําบุญดวยตน 
กับคนท่ีทําบุญดวยตนแลวยังชวนคนอื่นมาทําดวยน้ัน คนหลังได
บุญมากกวา เมื่อใหสวนรวมแกผูอื่นมาทําความดีดวยกัน บุญกุศล
ก็ย่ิงเพิ่มมาก 

 ๗. ปตตานุโมทนามัย ทําบุญดวยการอนุโมทนาสวนบุญ 
คือพลอยชื่นชมยินดี หรือแสดงความยินดี ยอมรับ เห็นชอบในการ
ทําความดี คือในการทําบุญของผูอื่น เม่ือเขาทําบุญ ทําความดี 
เราก็พลอยช่ืนใจอนุโมทนาดวย  

 อยางสมัยกอนน้ี เวลาญาติโยมไปทําบุญท่ีวัด ก็อาจจะ
เดินผานบานโนนบานน้ี พอเดินผานบานน้ี เห็นคนท่ีรูจักกัน ก็บอก
วา ฉันไปทําบุญมานะ แบงบุญใหดวย บานท่ีไดฟงก็บอกวา ขอ
โมทนาดวยนะ น่ีคือคติปตตานุโมทนา  

การอนุโมทนาบุญน้ี เปนการฝกนิสัยจิตใจ ใหเราพลอย
ยินดีในการทําความดีของคนอื่น ไมข้ึงเคียดริษยาหรือหมั่นไส แต
ใหมีจิตใจชื่นบานดวยการเห็นคนอื่นทําความดี  

เมื่ อ เราพลอยช่ืนบานกับการทําความดีของคนอื่น 
อนุโมทนาดวย เราก็ไดบุญดวย น้ีคือบุญท่ีเกิดจากการอนุโมทนา  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กาวไปในบุญ ๑๖

ทําบุญ ตองใหสมบูรณขึ้นไปถงึปญญา 
 ๘. ธรรมสวนมัย ทําบุญดวยการฟงธรรม ธรรมะเปนเร่ือง

สําคัญท่ีจะทําใหเรามีปญญา ทําใหเรามีหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติและดําเนินชีวิตท่ีดี  

ถาเราไมอานไมฟง ไมรูจักหาความรู ไมถามไถ ไมมีการฟง
ธรรม ไมอานหนังสือธรรมะ ความกาวหนาในธรรมของเราอาจจะ
ชะงัก แลวการเจริญในบุญก็จะเปนไปไดยาก จึงตองมีขอน้ีมาชวย  

ทานสอนใหมีธรรมสวนมัย คือทําบุญดวยการฟงธรรม ซึ่ง
จะทําใหรูหลัก มองเห็นชองทางแมแตในการทําบุญเพิ่มข้ึนอีก 
รวมท้ังใหรูจักหาความรูท่ีเปนประโยชน เจริญปญญา  

 ๙. ธรรมเทศนามัย ทําบุญดวยการแสดงธรรม การแสดง
ธรรมใหผูอื่นฟง ก็เปนบุญ  

แตในเวลาแสดงธรรมใหผูอื่นฟง ตองต้ังใจใหถูกตอง ทาน
วา ถามีเจตนาหาลาภ หาเสียง ถือวาเจตนาไมดี มุงท่ีผลสวนตัว 
จะไมมีผลมาก แตถาตั้งเจตนาวา เราจะแสดงธรรมไปเพ่ือใหโยม
ไดรูเขาใจถูกตอง ใหมีสัมมาทิฐิ ใหโยมไดรับประโยชน ใหโยมได
พัฒนาชีวิตข้ึนไป ผูท่ีแสดงธรรมก็ไดบุญดวย  

 ถึงโยมก็เหมือนกัน ก็ทําบุญขอธรรมเทศนามัยน้ีได โดยนํา
ธรรมไปบอก ไปเผื่อแผ ไปสอนลูกสอนหลาน ใหรูจักสิ่งท่ีถูกตองดี
งาม ใหเขาเจริญในทาน ศีล ภาวนาดวย  

เร่ิมตั้งแตไปแนะนําในครอบครัวของตัวเอง ทําบุญกับลูก
กับหลานก็ได ดวยธรรมเทศนามัยน้ี  



 

๑๗ 

 

ย่ิงถาเปนเร่ืองท่ียาก หรือเขาไมเคยสนใจ เราก็ไดฝกตัวเอง 
หาทางท่ีจะสอนที่จะแนะนําอธิบายใหไดผล ทําใหเขามีปญญา ทํา
ใหเขาทําดี เปนคนดีได เราเองก็ปลื้มใจ ไดพัฒนา ก็ย่ิงไดบุญมาก  

 ๑๐. ทิฏุชุกรรม ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง คือทํา
ความคิดความเขาใจใหถูกตอง  

ความเห็นถูกตองน้ี ตองทํากันอยูเสมอ ไมวาจะทําอะไร 
ควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทุกอยางวา เราทําดวยความรู
เขาใจถูกตองหรือเปลา  

เร่ิมต้ังแตเมื่อทําทาน ก็พิจารณาวา เราทําดวยความเขาใจ
ถูกตองไหม เร่ืองน้ีเปนไปไดมากวา โยมหลายทานอาจจะทําดวย
ความเขาใจผิดอยูก็ได  

 ไมวาอะไร เชนอยางรักษาศีล บางทีก็รักษาไปตามตัวบท
พยัญชนะ หรือตามท่ียึดถือกันมา ไมเขาใจจริง เมื่อเราไปฟงธรรม 
เราก็มาปรับความเห็นของตัวใหถูกตอง แลวการทําบุญขออื่นๆ ก็
จะพลอยถูกตองไปดวย  

เพราะฉะน้ัน เร่ืองทิฏุชุกรรม หรือการทําความเห็นใหตรง
ใหถูกตองน่ี จึงเปนเร่ืองสําคัญ ตองพัฒนาอยูเสมอ ไมวาจะทํา
อะไร ตองมีความเขาใจท่ีถูกตองประกอบอยู  

 ท้ังหมดน้ีรวมเปน ๑๐ ขอ แตใน ๑๐ ขอน้ี ท่ีเปนหลัก ก็คือ 
ทาน ศีล ภาวนา สวนท่ีเติมมา ๗ ขอน้ัน เปนการขยายจาก ๓ ขอ
ตน เพ่ือใหเห็นความหมายและชองทางท่ีจะทําบุญเพ่ิมข้ึน   

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กาวไปในบุญ ๑๘

บุญท่ีแทแผความสุขออกไป 
ใหความงอกงามท้ังแกชีวิตของเราและท่ัวสังคม 

 ขอท่ีขยายเพ่ิมข้ึนน้ัน อปจายนมัย ก็ดี ไวยาวัจจมัย ก็ดี อยู
ในหมวดศีล คือ การท่ีมีความสุภาพ ออนโยน นบไหว ใหเกียรติแก
กัน และการชวยเหลือรับใชบริการ ก็เปนเร่ืองดานความสัมพันธกับ
ผูอื่นในสังคม จึงเปนเร่ืองของศีล จัดอยูในหมวดศีล  

ตอนน้ีเรียกวา “สงเคราะห” คือจัดประเภท  
 ตอไป ปตติทานมัย การใหสวนบุญแกผูอื่น หรือใหผูอื่นมี

สวนรวมบุญ น่ีจัดอยูในทาน  
จะเห็นวา ทานมีความหมายกวาง ไมใชเฉพาะใหของ

เทาน้ัน แตการใหความมีสวนรวมในการทําความดี หรือใหโอกาส
ผูอื่นรวมทําความดี รวมท้ัง ปตตานุโมทนา อนุโมทนาบุญท่ีผูอื่น
ทํา คือใหความรวมใจในการท่ีผูอื่นทําความดี ก็เปนบุญในการให
ชนิดหน่ึงเหมือนกัน จึงอยูในหมวดทานดวย  

 ตอไป ขอ ๘. ธรรมสวนมัย ฟงธรรม ก็ดี ขอ ๙. ธรรม
เทศนามัย แสดงธรรมแกผูอื่น ก็ดี รวมอยูในขอ ๓ คือ ภาวนามัย 
เพราะเปนการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา โดยเฉพาะปญญา 
ซึ่งจะไปสงผลแกขอสุดทายดวย 

 ขอสุดทาย คือ ทิฏุชุกรรม ทานบอกวาเขากับทุกขอ เวลา
ทําบุญทุกอยาง ใหมีทิฏุชุกรรมประกอบ คือมีความเห็นท่ีถูกตอง
ดวย มิฉะน้ันบุญของเราก็จะบกพรอง  



 

๑๙

 

บกพรองเพราะอะไร เพราะบางทีเวลาทําบุญน้ัน ใจของ
เราซีกหน่ึงไดบุญ แตอีกซีกหน่ึงมีโลภะเปนตนปนอยู นึกถึงบุญ แต
ใจมีความโลภดึงไว พะวงอยากไดผลตอบแทนโนนน่ี อยางน้ี บุญก็
ได แตบาปก็พวงมาดวย เพราะฉะน้ันจึงตองระวังเหมือนกัน  

 แตถาเรามี ทิฏุชุกรรม ประกอบอยู คอยทําความเห็นให
ตรง ก็จะแกปญหาน้ีได คือทําบุญดวยความรูเขาใจท่ีตรงชัดวา 
ทานน้ีทําเพ่ืออะไร เมื่อรูเขาใจไดความเห็นถูกตอง บุญของเราก็
สมบูรณ แลวบุญน้ันจะมีความหมายท่ีครบ กาย วาจา จิต ปญญา  

 กายก็ทํา ชัดอยูแลว วาจาก็เปลง เชน ชักชวนกัน ปรึกษา 
กัน จิตก็สงบผองใส มีเจตนาประกอบดวยศรัทธาเปนตน ปญญาก็
มีความรูเขาใจ วาสิ่งท่ีตนทําน้ี ทําเพ่ืออะไร ควรทําอยางไร ย่ิงถา
มองเห็นความหมาย ความมุงหมายท่ีแท และคุณประโยชนชัดเจน
แลว ก็จะย่ิงมีจิตใจกวางขวาง และบุญกุศลก็ย่ิงเพิ่ม  

 อยางเวลาทําทานน่ี เรารูเขาใจมองเห็นวา ท่ีเราถวาย
ภัตตาหาร และถวายทุนการศึกษาแกพระสงฆ พระสงฆทานมี
หนาท่ีอะไร โยมลองถามตัวเอง แลวก็มองเห็นวา พระสงฆทานมี
หนาท่ีเลาเรียนพระธรรมวินัย มีหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติตามหลักธรรม
วินัยท่ีไดเลาเรียนน้ัน แลวก็มีหนาท่ีท่ีจะเผยแพร-ส่ังสอนธรรม ออ
...ทานมีหนาท่ีใหญ ๓ อยางน้ี  

 การท่ีเราถวายปจจัยแกพระสงฆน้ี ก็เพ่ือใหทานมีกําลังไป
ทําศาสนกิจ คือหนาท่ี ๓ อยางน้ัน เมื่อทานทําหนาท่ีสามอยางน้ัน 
ตัวทานเองก็เจริญงอกงามในไตรสิกขาดวย ธรรมะท่ีทานไดรูได
เรียนมาก็จะเกิดประโยชนแกประชาชนกวางขวางออกไปดวย  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แลวเปนอยางไร พระศาสนาของเราก็อยูได โดยเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขแกพหูชนอยางแทจริง การท่ีเราทําบุญน้ี จึงเปนการ
ชวยดํารงพระพุทธศาสนาใหเจริญมั่นคง  

 ถึงตอนน้ีโยมก็รูวา บุญของเราไมไดอยูเฉพาะแคพระองค
ท่ีเราถวายเทาน้ัน แตบุญไปถึงพระศาสนาท้ังหมด  

เมื่อพระศาสนาอยูได ธรรมก็อยูได แลวธรรมก็เผยแพร
ออกไป ก็เกิดเปนประโยชนแกประชาชน เมื่อประชาชนไดรูเขาใจ
ประพฤติปฏิบัติธรรม สังคมก็รมเย็นเปนสุข  

สังคมท่ีอยูไดน่ี ก็เพราะยังมีคนประพฤติปฏิบัติธรรม รู
ธรรมกันอยูบาง อยางนอยก็ยังพอประคับประคองกันไป  

 เมื่อโยมนึกวา ทานท่ีเราถวายน้ี ใหแกพระองคเดียวน้ี มีผล
ไปถึงพระพุทธศาสนาและประชาชนท่ัวสังคมท้ังหมดดวย  

เม่ือมองดวยความเขาใจอยางน้ี ใจก็ยิ่งปลอดโปรงกวางขวาง มี
ปติอิ่มใจ นึกข้ึนมาเม่ือไร ก็ยิ่งมีความสุข น่ีแหละท่ีเรียกวาทิฏุชุกรรม 
เกิดจากมีปญญาประกอบเขามา บุญก็ยิ่งกวางขวาง  

 ย่ิงกวาน้ัน ตอไปมันจะเปนปจจัยใหเราเห็นทางทําบุญท่ี
ถูกตองย่ิงข้ึน วาทําบุญอยางไรจึงจะเกิดประโยชนเกิดคุณคา
กวางขวาง โยมก็จะได วิไจยทาน คือทานท่ีเกิดจากการวิจัยข้ึนมา
ดวย คือพิจารณาไตรตรองแลวจึงใหทาน  

ท้ังหมดน้ีก็ขอนํามากลาวใหโยมไดฟง ในเรื่องวิธีทําบุญ 
ซึ่งท่ีจริงไมมีท่ีสิ้นสุด เพราะมีเร่ืองท่ีควรทราบอีกมาก แตเราฟงกัน
ไปทีละนอยๆ ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการทําบุญมากข้ึนทุกทีๆ 



 

๒๑ 

 

โยมทําบุญแลว พระก็อนุโมทนา 
แตถาโยมทําบุญเพราะพระชวน อาจจะเส่ียงอเนสนา 

 เวลาโยมทําบุญเสร็จแลว พระก็จะอนุโมทนา ท่ีวาอนุโมทนา
ก็คือ แสดงความพลอยยินดีดวยกับโยมท่ีไดทําบุญ เพราะโยมทําดี
งามถูกตองแลว พระก็ยอมรับ หรือแสดงความเห็นชอบ  

 ในการอนุโมทนาน้ัน พระก็จะบอกวา บุญท่ีทําน้ีเกิดผล
เกิดอานิสงสอยางไร ทานมีผลอยางไร ศีลมีผลอยางไร ภาวนามี
ผลอยางไร เราเรียกสั้นๆ วา “อนุโมทนา”  

แตอนุโมทนาน้ี พระจะพูดเมื่อโยมทําแลว วาท่ีโยมทํา จะ
เกิดผลอยางน้ันอยางน้ี มีผลดีท้ังในโลกน้ีและโลกหนา  

ดัง ท่ีพระพุทธเจาก็ไดตรัสแสดงอานิสงสของบุญไว 
หมายความวา บุญประเภททานก็ดี บุญประเภทศีลก็ดี บุญ
ประเภทภาวนาก็ดี พระองคไดแสดงอานิสงสไว  

 อานิสงสน้ัน พระพุทธเจาตรัสเนนประโยชนท่ีมองเห็นกอน 
แลวจึงลงทายดวยผลในภพหนา วาตายแลวไปสวรรค เชนในเร่ือง
ศีล พระพุทธเจาก็ไดตรัส อานิสงสของศีล ๕ วา  

 ๑. คนท่ีมีศีล อาศัยความไมประมาท จะทําใหเกิดโภคะได
มาก คนไมมีศีล อยางคนท่ีเต็มไปดวยอบายมุข ยอมปลอยชีวิต
ตกตํ่า มัวหมกมุนวุนวายมัวเมาในเร่ืองของสิ่งเหลวไหล จึงไมเอา
ใจใส ไมขยันทํามาหากิน เรียกวาตกอยูในความประมาท ก็เสื่อม
ทรัพยอับชีวิต  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แตคนท่ีมีศีล เวนจากทุจริต เวนจากอบายมุขและเร่ืองช่ัว
ชาเสียหายแลว เมื่อมีความไมประมาท ก็ขยันหมั่นเพียรทําการ
งาน ใจอยูกับการประกอบอาชีพ ก็ทําใหเกิดโภคะไดมาก  

 ๒. กิตติศัพทอันดีงามก็ระบือไป คนท่ีประพฤติดีมีศีล มี
ความสุจริต คนก็นิยมชมชอบ  

ย่ิงในสังคมปจจุบันน้ี ตองถือเปนสําคัญมากวา ทําอยางไร
จะหาคนท่ีมีศีล คือคนสุจริตมาบริหารบานเมือง ถาคนไหนมีศีล 
สุจริต มีความบริสุทธิ์ มีความซ่ือสัตย ก็ไดกิตติศัพทดีไปดานหน่ึง  

แตไมไดหมายความวาท้ังหมด อยางนอยดานศีลก็ได
กิตติศัพทเปนเคร่ืองประดับรองรับตัวเองข้ึนมา เปนฐานท่ีสําคัญ  

 ๓. ความมีศีลทําใหมีความแกลวกลา ถาเรามีศีล เปนคน
ประพฤติซื่อสัตยสุจริตแลว จะเขาสมาคมไหน ก็มีความแกลวกลา
ไมคร่ันคราม  

 ๔. เวลาตายก็มีสติ ไมหลงตาย ตอจากน้ัน 
 ๕. ขอสุดทาย ตายแลวไปเกิดในสวรรค  
 อานิสงส ๕ ขอของความมีศีลน้ี เปนตัวอยาง พระพุทธเจา

ทรงแสดงอานิสงสแบบน้ี พระก็อาจจะเอามาเทศน หรือพูดขยาย
ใหโยมฟงวา ทําบุญแลวเกิดผลอะไร มีอานิสงสอยางไร  

เมื่อไดฟง ไดรูเขาใจผลดีของการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ก็
ทําใหโยมมีจิตใจชื่นบานผองใส บุญก็จะมากขึ้น เพราะเกิดความ
เขาใจ มีปญญาประกอบดวย ย่ิงมั่นใจ และใจย่ิงเขมแข็งมีกําลัง
สวางใส 



 

๒๓

 

 แตถาพระไปพูดกอน คือไปพูดใหโยมทําบุญ โดยชวนวา
โยมทําโนนทําน่ันท่ีน่ีแลวจะไดผลมากมายอยางน้ีๆ ชักเขาหาตัว ก็
กลับตรงกันขาม  

ท่ีวาตรงขาม คือ ถาโยมทําบุญกอน แลวพระพูดถึงผลดีที
หลัง น่ีเปน อนุโมทนา  

แตถาพระพูดกอนเพื่อใหโยมถวาย ก็กลายเปนเสี่ยงตอ 
อเนสนา  

 “อเนสนา” แปลวาการแสวงหาลาภ หรือหาเลี้ยงชีพ โดย
ทางไมถูกตอง ทางพระถือวาเปนมิจฉาชีพ  

คําวา “มิจฉาชีพ” น่ีใชไดท้ังพระท้ังคฤหัสถ  
สําหรับพระ มิจฉาชีพก็ไดแกการกระทําจําพวกท่ีเรียกวา 

อเนสนา เชน พูดลอ พูดจูง หรือเลียบเคียงใหโยมมาถวายของหรือ
บริจาคอะไรตางๆ อยางน้ีเสี่ยงมาก  

บอกกันงายๆ ก็ใชคําสั้นๆ วา ถาพูดทีหลัง เปนอนุโมทนา 
แตถาพูดกอน เส่ียงตออเนสนา  

ตามปกติน้ัน พระไดแตอนุโมทนาเมื่อโยมทําบุญแลว อันน้ี
โยมควรทราบไว 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ทําบุญ ทําท่ีไหนก็ได 
ไมวาทําอะไร ถาทําเปน ก็ไดบุญ 

 เวลาทําบุญ เราสามารถทําท้ัง ๓ อยางพรอมกันอยางท่ีวา
แลว ซึ่งก็ควรจะเปนอยางน้ัน ไมใชวาตองทําเฉพาะทานหรือเฉพาะ
ศีล หรือเฉพาะภาวนา ควรทําทีเดียวพรอม ๓ อยางเลย  

อยางท่ียํ้าไวตั้งแตตนแลววา โยมมาถวายทานท่ีวัด อยาให
ไดแตทานอยางเดียว ตองใหไดศีล ไดภาวนาดวย พรอมกันหมด 
เราจึงจะพูดไดเต็มปากวา “ทําบุญ”  

มิฉะน้ัน เราจะไดแคสวนหน่ึงของบุญ คือทานเทาน้ัน  
 ไมวาทําอะไร ก็ทําบุญ ๓ อยางไดพรอมกัน ไมเฉพาะไป

ถวายทานที่ วัด  เ พ่ือใหได บุญเขตท่ียอดเยี่ยม  แมแตในการ
ประกอบการงานทานยังอธิบายไวเลยวา อาชีพการงานท้ังหลายท่ี
ญาติโยมทํากันน้ี ก็ทําบุญไปดวยกันพรอมท้ัง ๓ อยางได  

ดังเชนวา ในการทําอาชีพการงานน้ัน พอไดเงิน โยมก็คิด
ตั้งใจข้ึนมาวา โอ...น่ีเราไดทรัพยเพิ่มข้ึนแลว เราจะเอาทรัพยน้ีสวน
หน่ึง ไปใหทาน ทําบุญกุศล ชวยเหลือเผื่อแผแกเพื่อนมนุษย ทําให
เปนประโยชนข้ึนมา พอคิดอยางน้ี จิตใจดีงามผองใส ทานเรียกวา 
ทานเจตนาเกิดข้ึน ขณะทําอาชีพอยูน้ัน ก็ได ทําทาน ไปดวย  

 เวลาทําการงานน้ัน ทําดวยความต้ังใจใหเปนไปโดยสุจริต 
ทํางานใหเปนไปตามหนาท่ีของอาชีพ ใหถูกตองตามจรรยาบรรณ 
ทําดวยความต้ังใจตรงตามหนาท่ีของตน โดยสัตยสุจริต เวลาน้ันก็
เรียกวาได รักษาศีล  



 

๒๕ 

 

 เวลาทํางาน ฝกใจของตัวเองไปดวย มีความเพียรพยายาม 
มีสมาธิ  ทํา จิตใจของเราใหสงบ  ใหมีส ติ  แมจะมีอารมณ
กระทบกระท่ังเขามารบกวน ก็ฝกใจใหสงบมั่นคงได รักษาเมตตา
ไมตรี และความมีใจผองใสเอาไว  

อยางน้ีก็เรียกวาได ทําภาวนา ไปในตัว ภาวนาอยางน้ีเปน
สวนจิต   

 สูงข้ึนไปอีก ยังสามารถทําภาวนาในสวนปญญาดวย คือ
ทํางานดวยวิจารณญาณ พิจารณาไตรตรองเหตุผลท่ีจะใหไดผลดี 
วาทํางานอยางไรจึงจะเกิดประโยชนท่ีแทจริง  

 สูงข้ึนไปอีก ในภาวนาสวนปญญาน้ัน เม่ือทํางานไป 
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงเปนไป ของเหตุการณก็ดี ของผูคนท่ี
พบเห็นเก่ียวของก็ดี รูจักพิจารณา รูจักมนสิการ ก็เกิดความรูความ
เขาใจโลกและชีวิตน้ีมากข้ึน มองโลกดวยความเขาใจรูเทาทัน และ
วางทาทีไดถูกตอง  

 ยกตัวอยาง เชน คุณหมอตองสัมพันธกับคนไข มองคนไข
คนโนนเปนอยางน้ัน คนน้ีเปนอยางน้ี คนน้ันหนาบ้ึง คนน้ีหนาย้ิม 
คนน้ีพูดไปแลวเขาใจดี คนน้ีพูดไปแลวไมเอาไหน คนน้ันกําลังใจ
เขมแข็งดี คนน้ีไมมีกําลังใจ เราก็ไดรูเห็นชีวิตและอาการของผูคน
ท่ีเปนไปตางๆ  

 เมื่อรูจักมอง คือมองเปนประสบการณท่ีเราไดมีโอกาสพบ
เห็น ไมมองในแงเปนอารมณท่ีมากระทบตัวตน ก็เกิดความเขาใจ
โลกและชีวิตตามความเปนจริง วาโลกน้ีเปนอยางน้ี ชีวิตเปนอยางน้ี  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กาวไปในบุญ ๒๖ 

พอมองอยางน้ี มีความรูเขาใจอยางน้ี ในจิตใจ แทนท่ีจะ
เกิดความรูสึกไมดี ก็เกิดปญญา ทําใหวางใจถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย 
ไดปญญาภาวนาอีก  

 อยางเปนผูสื่อขาวน่ีก็ชัด เมื่อมาท่ีวัด หรือไปหาขาวท่ีไหน 
๑.  ทําดวยความต้ังใจวา เราจะเผยแพรขาวสาร คือให

ขาวสาร หรือใหความรูที่เปนประโยชนแกประชาชน เมื่อต้ังใจดีอยางน้ี 
ก็เปนทาน คือไมใชคิดแตเพียงวาเรามาทําอาชีพ จะไดเงินเทาไร 
ทําอยางไรจะไดเงินมากๆ ถาคิดแบบน้ันอยางเดียว บุญก็ไมเกิด  

แตในเวลาทํางาน ถาเรามีจิตใจเก้ือกูล หวังดีตอผูอื่น โดย
ตั้งใจวา เราจะหาขาวสารใหเปนประโยชนแกประชาชน ท่ีจะไดรู
ขอมูลมีปญญามากข้ึน เมื่อตั้งใจอยางน้ี ขอ ๑ คือ ทาน มาแลว   

 ๒. ทําหนาท่ีของเราโดยซื่อสัตยสุจริต เราจะลงขาวให
ถูกตอง ใหตรงตามความเปนจริง ไมใหมีการบิดเบือน ไมให
ผิดพลาด จะทําโดยสุจริต น่ี ศีล มาแลว  

 ๓. ตอไป เวลาเราไปทําขาวน่ี อาจจะมีการกระทบกระท่ัง
คนฝายน้ันฝายน้ีอาจจะไมพอใจ แตไมวาจะมีอะไรกระทบกระท่ัง
มา เราจะฝกใจของเราใหมั่นคง ไมวูวาม  

ถาเราฝกจิตใจของเราใหเขมแข็งมั่นคงได รับกระทบไดทุก
อยาง สามารถตั้งตัวอยูในสติท่ีมั่นคง ดํารงกิริยาอาการท่ีดีไวได น่ี
เราไดแลวนะ ภาวนาดานจิต  

 สวนปญญาภาวนาน้ันแนนอน อาชีพของเราเก่ียวกับ
ขอมูลความรูและการใชปญญา เปนแดนของการพัฒนาปญญา 



 

๒๗

 

ในข้ันน้ี หรือดานน้ี ก็คิดมุงไปวา เราจะพยายามทํางาน
ขาวสาร ใหเปนไปดวยวิจารณญาณ เลือกประเด็นท่ีเปนสาระ จับ
ประเด็นใหถูก ฯลฯ สื่อออกไปใหเกิดประโยชนทางปญญาอยาง
แทจริง น่ีก็ได ภาวนาดานปญญา 

แตปญญาภาวนาอยางสําคัญ ท่ีผูสื่อขาวมีโอกาสไดมาก 
ดูเหมือนจะมีโอกาสมากกวาคนอื่นๆ ก็คือ นักขาวน้ัน ไดพบเห็น
ผูคนมากหลากหลาย ตางพวก ตางหมู ทุกช้ัน-เพศ-วัย ทุกอาชีพ มี
นิสัยใจคอและพฤติกรรมตางๆ กัน มีความดีความช่ัวไมเหมือนกัน 
ความคิดเห็นก็ตางๆ กัน และเหตุการณก็แปลกๆ มากมาย  

ทุกอยางท่ีไดผานพบน้ัน ถารูจักไตรตรองพิจารณามอง
ดวยทาทีท่ีถูกตอง ก็จะทําใหเขาใจผูคน ทําใหมองเห็นความจริง
ของโลกและชีวิต แลวก็ทําใหสามารถวางใจตอสิ่งตางๆ ไดดี จิตใจ
จะโปรงโลงเปนอิสระ ซึ่งจะเปนประโยชนท้ังแกชีวิตของตนเอง 
และเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีดวย    

 ตามท่ีวามาน้ี ผูสื่อขาวจึงไดทําท้ังทาน ท้ังศีล และภาวนา  
 เปนอันวา ท่ีพระทานพูดไว ทางท่ีจะใหทานมีเยอะ เร่ือง

บุญก็มากมายครอบคลุมไปหมด รวมท้ังคําวา “คุณภาพชีวิต” ก็
อยูในบุญหมด คนโบราณจึงไมตองหาคําอะไรมาพูด เขาใชคํา
เดียววา “บุญ” ก็จบเลย เพราะมันคลุมหมดทุกอยาง  

ฉะน้ัน ขอสําคัญอยูท่ีพวกเราเอง อยาไปทําใหมันแคบ 
เวลาน้ี คําวา “บุญ” มีความหมายแคบลง เหลือนิดเดียว  

ถึงตอนน้ี  เมื่อ ทําดวยปญญา  มีความเขาใจ  ชัดใน
ความหมาย ก็ทําไดถูก ผลของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณย่ิงข้ึน  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กาวไปในบุญ ๒๘ 

ศึกษาบุญไป ใหปญญาพาปุญญังถึงจุดหมาย 
กลายเปนบุญอยางสูงสุด 

 พูดมายืดยาวแลว ควรจะจบได ขอยํ้าขอสุดทายท่ีวา 
ทิฏุชุกรรม ควรใหมีประกอบกับการทําบุญทุกคร้ัง เพราะมันเขา
ไดทุกขอ  

เร่ิมแตทําบุญขอทาน เราก็มีทิฏุชุกรรม เชน ถามตัวเองวา 
เรามีความเห็นถูกตองไหมในการทําบุญ เราเขาใจถูกตองไหม 
อยางนอยรูวาการทําทานมีความมุงหมายเพื่ออะไร  

พระพุทธเจาสอนใหเรารูวา ถาเราจะถวายสังฆทาน 
คุณคาประโยชนจุดมุงหมายของมันอยูท่ีไหน เมื่อพิจารณาอยางน้ี 

 ๑. ใจของเราจะกวางสวางสดใส และบุญก็ไดเพ่ิมข้ึน  
 ๒. เราจะพัฒนากาวสูงข้ึนไป จะไมจมติดอยูแคเทาเดิม  
 เปนอันวา ทิฏุชุกรรม น้ี เปนเร่ืองใหญเร่ืองหน่ึง วันน้ี

นํามาพูดเปนเคาไวใหโยมทราบวา ตองพยายามใหประกอบกับ
การทําบุญทุกอยาง ใหเปนการกระทําท่ีมีความเขาใจรูเห็นถูกตอง 
แลวก็ปรับทิฐิของเราอยูเสมอ  

การท่ีจะปรับทิฐิไดถูกตอง ก็คือ ตองเรียนรูอยูเสมอ ตอง
ฟงตองอานธรรมอยูเสมอ  

 ขอพูดเพ่ิมอีกนิดหน่ึงสั้นๆ วา บุญน้ีทานยังแบงอีกวา มี ๒ 
ประเภท คือ โอปธิกบุญ กับ นิรูปธิบุญ หรือ อโนปธิกบุญ  



 

๒๙

 

 โอปธิกบุญ แปลวา บุญที่ยังมีอุปธิ ยังกอใหเกิดขันธ หมายความ
วา เปนบุญของคนท่ีอยูในโลก ซึ่งจิตใจยังหวังผลอยางน้ันอยางน้ี
อยู ยังเปนบุญท่ีระคนดวยกิเลส ทานยอมใหสําหรับญาติโยม  

 แตทานเตือนไว อยาลืมวา เราจะตองเดินหนาตอ เพ่ือไป
ใหถึงนิรูปธิกุศล ซึ่งเปนอโนปธิกบุญ  

น่ันคือบุญท่ีไมประกอบดวยอุปธิ อันเปนบุญท่ีบริสุทธิ์ เกิด
จากเจตนาท่ีไมมีกิเลส มีความผองใส ทําดวยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆ 
ตรงตามความมุงหมาย คือทําเพ่ือความมุงหมายของบุญน้ันแทๆ 
ไมมีโลภะ ไมมีโทสะ ไมมีโมหะ เขามาครอบงํา หรือแอบแฝง 

 แตการท่ีจะฝกใหไมมีโมหะน้ี ตองทําไปเร่ือยๆ อยาหยุดก็
แลวกัน ขอใหเดินหนาไป แลวก็จะถึงบุญท่ีจะทําใหเราหมดอุปธิน้ีแนนอน  

 บุญตัวสําคัญ ก็คือปญญา  
“บุญ” คือ ปุญญะ แปลวา ชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ แตบุญจะ

ชําระจิตใจไดจริง ก็ตองมาถึงข้ันปญญา จึงจะชําระดวยวิปสสนา
ใหสะอาดไดจริง ฉะน้ัน บุญจึงรวมคําวาปญญาอยูดวย และบุญ
ข้ันสูงสุดก็จึงมาถึงปญญา มาเปนปญญา  

ในท่ีสุด ปุญญะ กับ ปญญา ก็จึงมาบรรจบกัน  
 ถาโยมทําอะไรแลว ไดทั้งปุญญะ ไดทั้งปญญา พระพุทธศาสนา

ก็เดินหนาในตัวโยม และโยมก็เดินหนาในพระพุทธศาสนา  
เพราะฉะน้ัน เมื่อทําบุญไป ก็อยาใหไดเฉพาะปุญญะ แต

ใหไดปญญาดวย ใหปุญญะกับปญญามาบรรจบกัน  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กาวไปในบุญ ๓๐

แลวสุดทาย ปญญาก็จะมาเปนตัวทําใหบุญของเราน้ีมีผล
สมบูรณอยางแทจริง จนกระท่ังกลายเปนบุญสูงสุด ท่ีเปนนิรูปธิ   

 วันน้ี ก็เลยพูดมายืดยาวพอสมควร ในเร่ืองบุญ เพื่อใหเห็น
ตัวอยางวา เรื่องของถอยคํา และกิจกรรมที่เราทําในพระพุทธศาสนา
น้ี ยังมีอะไรท่ีควรจะศึกษาอีกมาก  

ทานจึงบอกใหศึกษาบุญ ดังท่ีตรัสไวในพระสูตรซ่ึงแสดง
บุญกิริยาวัตถุวา บุญกิริยาวัตถุ มีอยู ๓ อยาง คือ   

๑.  ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ  
๒.  ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ  
๓.  ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ   
 แลวพระองคก็ตรัสเปนคาถาสรุปทายยาวหนอย เร่ิมดวย

ทอนตนท่ีบอกวา ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย บุคคลนั้นพึงศึกษาบุญ คือ
เรียนรูฝกทําใหกาวหนางอกงามเพ่ิมพูนตอไป อยาหยุดอยูแคบุญ
ท่ีเราทําอยูเปนทุนเทาน้ัน บุญจึงจะเกิดผลสมบูรณอยางท่ีกลาวมา  

 ไดแสดงธรรมกถาเร่ืองบุญมา พอสมควรแกเวลา ขอ
อนุโมทนาคุณโยมทุกทานอีกคร้ังหน่ึง ในการท่ีไดมาปรารภ
เหตุการณหน่ึงซ่ึงจะเรียกวากรณีตุกตาแปง หรืออะไรก็แลวแต 
แลวมารวมกันทําบุญข้ึน 

 




