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*1

ไหว้พระประธาน
ญาติโยมจัดงานทําบุญบําเพ็ญกุศลกันวันนี้ โดยปรารภเรื่องอาตมภาพ แตก็ไดขอใหขยายความหมายเปนงานบุญสําหรับอุโบสถและวัดนี้ทั้งหมด
ในโอกาสที่วัดญาณเวศกวัน ตั้งมาถึงปที่จะครบ ๕ นับแตที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๓๗ และบัดนี้ไดมีเสนาสนะสําคัญเกิดขึ้น ซึ่งเพิ่งสรางเสร็จ คือ อุโบสถ
หลังที่โยมจัดพิธีทําบุญนี้ อันเปนผลงานรวมกันของญาติโยม
พรอมทั้งพระประธาน ที่เพิ่งหลอเสร็จเรียบรอย แลวนํามาประดิษฐาน
ในวันที่ ๗ มกราคม และปดทองเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผานมานี้
พระประธานนี้ก็สรางเกือบไมทัน เพราะที่วัดนี้ออกจะจูจี้มาก ไปดูและ
แกไขเทาไรก็ไมพอใจสักที ชางปนใหมใหจนในที่สุดดูเหมือนปนรวมทั้งหมด ๕
องค จึงไดองคนี้ ซึ่งไดทราบวาโยมพอใจทั่วกัน
แตกอนนั้นก็ยังมีขอแยงกันอยูนิดหนึ่ง คือ ตอนที่หลอเสร็จแลวนํามา
ประดิษฐาน ยังไมไดปดทอง ก็ทาสีขาวมา โยมก็ชอบมากวา งามดีเหลือเกิน
*
1

สัมโมทนียกถา ในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานทําบุญ ในมงคลพรรษ ที่วัดญาณเวศกวัน
ตั้งมาจะครบ ๕ ป มีอุโบสถพรอมพระประธาน และพระธรรมปฎกมีอายุครบ ๕ รอบ
ณ วันอาทิตย ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒ ที่วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม
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แตพอปดทองไปไดบาง โยมก็เริ่มผิดหวังอีก บอกวา ตอนเปนหลวงพอ
ขาว งามกวามาก เปนปญหาเนื่องจากแสงสะทอนเปนเงาแวววาว
อยางไรก็ดี ตอนนี้สถาปนิกบอกวาจะทดลองนําสปอตไลทสามดวงหรือ
หาดวงมาฉายสองลองดูวา จะชวยใหแกไขปญหาเรื่องเงาสะทอนออกไปไดแค
ไหนเพียงใด และจะตองสรางฐานเสริมถาวรอีก เพราะแทนชุกชีขางลางใหญ
ตอนนี้ทําฐานชั่วคราวซอนไว จะตองทําใหม ถาแกปญหาโดยจัดสปอตไลทสอง
ไดที่ดีแลว และออกแบบฐานใหมนี้โดยฝงสปอตไลทเขาไปในฐานนั้น ก็ยังเปน
ความหวังวาจะแกปญหาเรื่องเงาสะทอนนี้ได และทําใหดูเหมาะสมดียิ่งขึ้น
พระประธานนั้น ขอสําคัญอยูที่เปนเครื่องสื่อพุทธคุณ คือ พระปญญา
คุณ พระวิสุทธิคุณ และที่เรายํ้ากันมากก็คือ พระมหากรุณาคุณ
เวลามาที่พระประธาน ไดกราบไหวนมัสการ ก็ทําใหจิตใจของเราเบิก
บานผองใส มีความสุข เราอาจมีจิตใจวาวุนเดือดรอนขุนมัวมาจากบาน หรือ
จากที่อื่นๆ ภายนอก พอเขามาที่วัดแลว เห็นพระประธาน จิตใจของเราสบาย
นั่นก็คือพุทธคุณเกิดผลแกจิตใจของเรา คือ เมตตาเกิดมีผล ทําใหจิตใจของ
เราสบาย มีความสุข มีปติ คือความอิ่มใจ และมีความสงบ
พูดโดยทั่วไป พระพุทธรูปนั้น เราสรางใหมีลักษณะสงบ ยิ้มดวยเมตตา
และมีลักษณะหลุดพน เปนอิสระ ไมยึดติดในโลก คือ ทานพนอยูเหนือโลก
แตเปนที่พึ่งแกเรา ถาพระพุทธรูปสื่อพุทธคุณอยางนี้ได ก็จะเกิดผลตอจิตใจ
ของผูนมัสการ ทําใหเกิดบุญกุศล อยางนอยก็เกิดปสาทะ ซึ่งเปนบุญขอแรกที่
จะมีขึ้นในจิตใจของพุทธศาสนิกชน ในเวลาสัมผัสพระศาสนา เริ่มแตไดพบ
เห็นพระสงฆ ตามหลักที่วา สมณานฺจ ทสฺสนํ การเห็นสมณะเปนอุดมมงคล
เมื่อเห็นสมณะ ก็ทําใหจิตใจผองใส
นี่เปนจุดสําคัญที่บุญกุศลตั้งตนได เพราะถาจิตใจไมผองใส คือขุนมัว
เศราหมอง บุญก็เกิดยาก และความผองใสของจิตใจก็เปนบุญอยูแลวในตัว
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๓

แกความเขาใจ
ความหมายของบุญ ที่แคบและเพี้ยนไป
บุญกุศลนี้ มีทางทําใหเกิดขึ้นไดมากมาย แตขอสําคัญอยู
ที่จิตใจของโยมเอง แตเมื่อเราตองการใหจิตใจผองใส อะไรจะมา
ชวยทําใหผองใสได ตอนนี้เราอาศัยพระประธาน แตพระพุทธเจา
สอนไววา มีวิธีปฏิบัติหลายอยางที่จะทําใหเกิดบุญกุศล
วันนี้จึงขอพูดเรื่องบุญนิดๆ หนอยๆ เพราะคําวาบุญเปน
คําสําคัญในพระพุทธศาสนา และเวลานี้ความเขาใจเกี่ยวกับคําวา
“บุญ” ก็แคบมาก หรือบางทีก็ถึงกับเพี้ยนไป
แง ที่ ๑ ยกตั ว อย า ง ที่ ว า บุ ญ มี ค วามหมายแคบลงหรื อ
เพี้ยนไปนี่ เชน เมื่อเราพูดวาไปทําบุญทําทาน โยมก็นึกวาทําบุญ
คือถวายขาวของแกพระสงฆ บุญก็เลยมักจะจํากัดอยูแคทาน คือ
การให แลวก็ตองถวายแกพระเทานั้นจึงเรียกวา บุญ ถาไปใหแก
ชาวบาน เชนใหแกคนยากจน คนตกทุกขยากไร เราเรียกวาใหทาน
ภาษาไทยตอนหลังนี้ จึงเหมือนกับแยกกันระหวางทําบุญ
กับใหทาน ทําบุญ คือถวายแกพระ ใหทาน คือใหแกคฤหัสถ
ชาวบาน โดยเฉพาะคนตกทุกขไดยาก
เมื่อเพี้ยนไปอยางนี้นานๆ คงตองมาทบทวนกันดู เพราะ
ความหมายที่เพี้ยนไปนี้กลายเปนความหมายในภาษาไทยที่บางที
ยอมรับกันไปจนคิดวาถูกตองดวยซํ้า แตพอตรวจสอบดวยหลัก
พระศาสนาแลว ก็ไมจริง เพราะวาทานนั้นเปนคํากลางๆ
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การถวายของแกพระ ที่เราเรียกวาทําบุญนั้น เมื่อวาเปน
ภาษาบาลี จะเห็นชัดวาทานเรียกวาทานทั้งนั้น แมแตทําบุญอยาง
ใหญที่มีการถวายของแกพระมากๆ เชน ถวายแกสงฆ ก็เรียกวา
สังฆทาน ทําบุญทอดกฐิน ก็เรียกวากฐินทาน ทําบุญทอดผาปาก็
เปน บังสุกุลจีวรทาน
ไมวาถวายอะไร ก็เปนทานทั้งนั้น ถวายสิ่งกอสรางในวัด
จนถวายทั้งวัด ก็เรียกเสนาสนทาน หรือวิหารทาน ทานทั้งนั้น
ในแงนี้ จะตองจําไววา ทานนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการ
ทําบุญ เมื่อเราพูดวาทําบุญ คือ ถวายของพระ บุญก็เลยแคบลง
มาเหลื อ แค ท านอย า งเดี ย ว ลื ม นึ ก ไปว า ยั ง มี วิ ธี ทํ า บุ ญ อื่ น ๆ อี ก
หลายอยาง นี้ก็เปนแงหนึ่งละ
แงที่ ๒ ก็คือความแคบในแงที่เมื่อคิดวา ถาใหแกคนตก
ทุกขไดยากหรือแกชาวบานก็เปนทานแลว ถาเขาใจเลยไปวา ไม
เปนบุญ ก็จะยุงกันใหญ ที่จริง ไมวาใหแกใคร ก็เปนทาน และเปน
บุญทั้งนั้น จะตางกันก็เพียงวาบุญมากบุญนอยเทานั้นเอง
การวัดวาบุญมากบุญนอย เชนในเรื่องทานนี้ ทานมีเกณฑ
หรือมีหลักสําหรับวัดอยูแลววา
๑. ตัวผูให คือทายกทายิกา มีเจตนาอยางไร
๒. ผูรับ คือปฏิคาหก มีคุณความดีแคไหน
๓. วัตถุ หรือของที่ให คือไทยธรรม๑ บริสุทธิ์ สมควร เปน
ประโยชนเพียงใด
๑

ไทยธรรม มาจากภาษาบาลีวา เทยฺยธมฺม แปลวา สิ่งที่จะพึงให หรือของที่ควรให
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๕

ถาปฏิคาหก คือผูรับ เปนผูมีศีล มีคุณธรรมความดี ก็เปน
บุญมากขึ้น
ถาปฏิคาหกเปนคนไมมีศีล เชนเปนโจรผูราย เราก็ไดบุญ
นอย เพราะดีไมดี ใหไปแลว เขากลับอาศัยผลจากของที่เราให เชน
ไดอาหารไปกินแลว รางกายแข็งแรง ก็ยิ่งไปทําการรายไดมากขึ้น
กลับเกิดโทษ
วัตถุสิ่งของที่ถวาย ถาบริสุทธิ์ ไดมาโดยสุจริต เปนของที่
เปนประโยชน มีคุณคาแกผูที่รับไป สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับ
นั้น เชน ถวายจีวรแกพระสงฆ แตใหเสื้อแกคฤหัสถ เปนตน ก็เปน
บุญมาก
สวนตัวผูให ก็ตองมีเจตนาที่เปนบุญเปนกุศล ตั้งใจดี ยิ่ง
ถาเจตนานั้นประกอบดวยปญญา ก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากขึ้น
ก็ยิ่งไดบุญมาก
เปนอันวา การใหเปนทานทั้งสิ้น ไมวาจะถวายแกพระหรือ
จะใหแกคฤหัสถชาวบาน จึงตองมาทบทวนความหมายกันใหม วา
๑. ไดบุญ ไมใชเฉพาะถวายแกพระ
๒. บุญ ไมใชแคทาน
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๖

ใหทานอยางไร
จึงจะไดทําบุญอยางสมบูรณ
ทีนี้ก็มาดูวา บุญนั้นแคไหน การทําบุญ ทานเรียกวา บุญ
กิริยา หรือเรียกยาววา บุญกิริยาวัตถุ คือเรื่องของการทําบุญ ญาติ
โยมที่คุนวัดจะนึกออกวา บุญกิริยาวัตถุ มี ๓ อยาง คือ
๑. ทาน การให เผื่อแผ แบงปน
๒. ศีล การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธดีงาม ไมเบียดเบียนกัน
๓. ภาวนา ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปญญา
ทาน ก็เปนบุญอยางหนึ่ง ศีล ก็เปนบุญอยางหนึ่ง ภาวนา ก็
เปนบุญอยางหนึ่ง และสูงขึ้นไปตามลําดับดวย
ศีลเปนบุญที่สูงกวาทาน ภาวนาเปนบุญที่สูงกวาศีล แตเรา
สามารถทําไปพรอมกันทั้ง ๓ อยาง
เหตุใดจึงเรียกการถวายของแกพระที่วัดวาเปนการทําบุญ
แตใหแกชาวบานเรียกวาเปนทานเฉยๆ เรื่องนี้อาจเกิดจากการที่วา
๑. เวลาเราไปถวายแกพระที่วัด เราไมใชถวายทานอยาง
เดียวเทานั้น คือ ในเวลาที่เราไปถวายสิ่งของเครื่องไทยธรรม หรือ
ทําอะไรที่วัดนั้น นอกจากทานเปนอยางที่ ๑ แลว
๒. ศีลเราก็ไดรักษาไปดวย คือ เราตองสํารวมกายวาจาอยู
ในระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณี เรื่องมารยาทอากัปกิริยา
และการสํารวมวาจาตางๆ นี้ เปนศีลทั้งสิ้น และเวลานั้นเรางดเวน
ความไมสุจริตทางกายวาจา ความไมเรียบรอย การเบียดเบียนทุก
อยางทางกายวาจา เราละเวนหมด เราอยูในกายวาจาที่ดีงาม ที่
ประณีต ที่สํารวม ที่ควบคุม นี่คือเปนศีล
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๓. ในดานจิตใจ จะดวยบรรยากาศของการทําบุญก็ตาม
หรือดวยจิตใจที่เรามีความเลื่อมใสตั้งใจไปดวยศรัทธาก็ตาม จิตใจ
ของเราก็ดีงามดวย เชน มีความสงบ มีความสดชื่น เบิกบานผอง
ใส มีความอิ่มใจ ตอนนี้เราก็ไดภาวนาไปดวย
ยิ่งถาพระไดอธิบายใหเขาใจในเรื่องการทําทานนั้นวา ทํา
เพื่ออะไร มีประโยชนอยางไร สัมพันธกับบุญหรือการปฏิบัติธรรม
อื่นๆ อยางไร ฯลฯ เรามองเห็นคุณคาประโยชนนั้น และมีความรู
ความเขาใจธรรม เขาใจเหตุผลตางๆ มากขึ้น เราก็ไดปญญาดวย
ดวยเหตุที่วามานี้ ก็จึงกลายเปนวา เมื่อเราไปที่วัดนั้น แม
จะไปถวายทานอยางเดียว แตเราไดหมดทุกอยาง ทานเราก็ทํา ศีล
เราก็พลอยรักษา ภาวนาเราก็ได ทั้งภาวนาดานจิตใจ และภาวนา
ดานปญญา
เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปที่วัด ถาเราปฏิบัติถูกตอง เราจึง
ไมไดถวายทานอยางเดียว แตเราไดมาครบ
ตอนแรกเราตั้งใจไปถวายทานอยางเดียว แตเมื่อไปแลว
เราไดมาครบทั้งสาม
ทีนี้ เราจะบอกวา เราไปถวายทานมา เราก็พูดไมครบ ก็
เลยพูดวาเราไปทําบุญ เพราะวาเราไดทั้งสามอยาง
ที่วามานี้ ก็เปนเหตุใหการถวายทานอยางเดียว กลายเปน
มีความหมายเปนทําบุญ (ครบทั้งสามอยาง)
เมื่อโยมเขาใจอยางนี้แลว ตอไป เวลาไปถวายทานที่วัด ก็
ตองทําใหไดบุญครบทั้ง ๓ อยาง คือ ถวายทานอยางเดียว แตตอง
ใหไดทั้งศีล ทั้งภาวนาดวย อยางนี้จึงจะเรียกวา “ทําบุญ” ที่แทจริง
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๘

ไปทําบุญอยางเดียว
แตไดกลับมาสามอยาง
คราวนี้ เ ราก็ ม าตรวจสอบตั ว เองว า ทานของเราได ผ ล
สมบูรณไหม เริ่มตั้งแตดานจิตใจวา เจตนาของเราดีไหม
เจตนานั้นทานยังแยกออกไปอีกเปน ๓ คือ
๑. บุพเจตนา เจตนากอนให คือตั้งแตตอนแรก เริ่มตนก็
ตั้งใจดี มีความเลื่อมใส จิตใจเบิกบาน และตั้งใจจริง แข็งแรง มี
ศรัทธามาก ตอไป
๒. มุญจนเจตนา ขณะถวายก็จริงใจจริงจัง ตั้งใจทําดวย
ความเบิกบานผองใส มีปญญา รูเขาใจ
๓. อปราปรเจตนา ถวายไปแลว หลังจากนั้น ระลึกขึ้น
เมื่อไร จิตใจก็เอิบอิ่มผองใสวา ที่เราทําไปนี้ดีแลว ทานนั้นเกิดผล
เปนประโยชน เชน ไดถวายบํารุงพระศาสนา พระสงฆจะไดมีกําลัง
แลวทานก็จะไดปฏิบัติศาสนกิจ ชวยใหพระศาสนาเจริญงอกงาม
มั่นคง เปนปจจัยใหสังคมของเราอยูรมเย็นเปนสุข
นึกขึ้นมาเมื่อไร ก็เอิบอิ่มปลื้มใจ ทานใชคําวา “อนุสรณ
ดวยโสมนัส”
ถาโยมอนุสรณดวยโสมนัสทุกครั้งหลังจากที่ทําบุญไปแลว
โยมก็ไดบุญทุกครั้งที่อนุสรณนั่นแหละ คือ ระลึกขึ้นมาคราวไหน ก็
ไดบุญเพิ่มคราวนั้น
นี่คือเจตนา ๓ กาล ซึ่งเปนเรื่องสําหรับ ทายก
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สวน ปฏิคาหก คือผูรับ ถาเปนผูมีศีล มีคุณธรรมตางๆ
มาก ก็ถือวาเปนบุญเปนกุศลมาก เพราะจะไดเกิดประโยชนมาก
อยางพระสงฆ นี้ เมื่อเป นผูทรงศี ล ทรงไตรสิกขา ทานก็
สามารถทําใหทานของเราเกิดผลงอกเงยออกไปกวางขวาง เปน
ประโยชน แ ก ป ระชาชน ช ว ยให ธ รรมแผ ข ยายไปในสั ง คม ให
ประชาชนอยูรมเย็นเปนสุข และดํารงพระศาสนาไดจริง
สวน ไทยธรรม คือวัตถุที่ถวาย ก็ใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมา
โดยสุจริต สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับ และใชไดเปนประโยชน
นี้เปนองคประกอบตางๆ ที่จะใชพิจารณาตรวจสอบ และ
ตอ งพยายามอยา งที่ พู ดไปแล วว า แมว าเราจะไปทําทานอย า ง
เดียว ก็ตองใหไดทั้งศีล ทั้งภาวนามาดวย
เมื่อทําไดอยางนี้ จึงจะเรียกวาทําบุญกันจริงๆ ชนิดพูดได
เต็มปาก มิฉะนั้นโยมก็จะไดแคไปถวายทานเฉยๆ แลวก็ไปเรียก
ออมแอมวาทําบุญ
เพราะฉะนั้น ถาโยมไปวัดแลวบอกวา ฉันไปทําบุญมา ก็
จะตองตรวจดูดวยวา เอ.. ที่จริง เราไดแคทานหรือเปลา หรือวาเรา
ไดครบเปนบุญเต็มจริงๆ
ถาเปนบุญ ก็คือไดครบทั้ง ๓ ประการ ทั้งทาน ทั้งศีล ทั้ง
ภาวนา
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ถาจะทําบุญ
ก็ควรทําใหครบทุกความหมาย
ถึงตอนนี้ ก็เลยถือโอกาสเลาความหมายของ “บุญ” นิด
หนอย คําวา “บุญ” นั้น มาจากศัพทภาษาบาลีวา “ปฺุญ”
ปุญญะ นี้แปลวาอะไรบาง
๑. บุญ แปลวา ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ใจของเรา
กําลังเศราหมอง ขุนมัวมา พอทําบุญ อยางเชนถวายทาน เพียง
เริ่มตั้งใจ จิตใจของเราก็สะอาด บริสุทธิ์ผองใสขึ้น
การชํ า ระจิ ต ใจให บ ริ สุ ท ธิ์ ก็ คื อ กํ า จั ด สิ่ ง เศร า หมองที่
เรียกวากิเลสทั้งหลายออกไป
เริ่มตั้งแตทาน ก็กําจัดความโลภ ความเห็นแกตัว ความมี
ใจคับแคบตระหนี่หวงแหน ความยึดติดลุมหลงในวัตถุสิ่งของ ทํา
ใหจิตใจเปนอิสระ พรอมที่จะกาวตอขึ้นไปในคุณความดีอยางอื่น
หรือเปดชองใหนําเอาคุณสมบัติอื่นๆ มาใสเพิ่มแกชีวิตได ทําให
ชีวิตจิตใจเฟองฟูขึ้น
คนที่ทําบุญ คือทําความดี จิตใจก็จะเฟองฟูขึ้นในคุณงาม
ความดี เพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีๆ ใหแกชีวิตจิตใจของตน
บุญนั้น มีมากมาย เดี๋ยวจะพูดตอไป ยิ่งเราทําบุญมาก เรา
ก็เพิ่มคุณสมบัติที่ดีใหแกชีวิตของเรามาก
ภาษาสมัยนี้มีคําหนึ่งวา “คุณภาพชีวิต” คนสมัยโบราณ
เขาไมตองมีคํานี้ เพราะเขามีคําวา “บุญ” อยูแลว
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คําวา "บุญ” นี่ครอบคลุมหมด ทําบุญทีหนึ่ง ก็เพิ่มคุณสมบัติ
ใหกับชีวิตของเราทีหนึ่ง ทั้งคุณสมบัติในกาย ในวาจา และในใจ
กายของเราก็ประณีตขึ้น วาจาของเราก็ประณีตขึ้น จิตใจของเราก็
ประณีตขึ้น ปญญาของเราก็ประณีตขึ้น ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
๒. บุญ แปลวา ทําให้เกิดภาวะน่าบูชา บุญนั้นทําใหนา
บูชา คนที่มีบุญก็เปนคนที่นาบูชา เพราะเปนคนที่มีคุณธรรม มี
ความดี ถาไมมีคุณความดีก็ไมนาบูชา
ที่ ว า บู ช า ก็ คื อ ยกย อ ง หรื อ เชิ ด ชู คนที่ ทํ า บุ ญ ทํ า กุ ศ ล
จิตใจดีงาม มีคุณธรรมมาก ก็เปนคนที่นาเชิดชู นายกยอง แลวก็
ทําใหเกิดผลที่นาเชิดชูบูชาดวย
ไปๆ มาๆ เดี๋ยวจะพูดความหมายของบุญมากไป ขอพูด
เพียงเปนตัวอยาง ใหเห็นวา ที่จริงศัพทเหลานี้มีความหมายมาก
หลายประการ
ความหมายอีกอยางหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสไว คือ บุญนั้น
เป็นชื่อของความสุข พอทําบุญแลว จิตใจก็สุข เอิบอิ่ม เปน
ความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง
การทําบุญเปนความสุขที่มีผลระยะยาว ไมเหมือนอาหาร
ที่รับประทาน หรือสิ่งภายนอกที่บํารุงบําเรอกาย พอผานไปแลว ก็
หมด ก็ห าย ความสุ ขก็ สิ้น ไป บางที พอนึกใหม กลายเป นทุ ก ข
เพราะมันไมมีเสียแลว มันขาดไป ตองหาใหม
แตบุญเปนสุขที่เขาไปถึงเนื้อตัวของจิตใจ เปนความสุขที่
เต็มอิ่ม ทําใหเกิดปติในบุญ และเมื่อเราทําไปแลว มันก็ไมหมด นึก
ถึงเมื่อไร ก็ใจเอิบอิ่มผองใสเรื่อยไป เปนความสุขที่ยั่งยืนยาวนาน

๑๒
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อีกประการหนึ่ง บุญ เปนสิ่งที่พึงศึกษา พระพุทธเจาตรัส
สอนใหศึกษาบุญ
พุทธพจนมีอยูชัดวา (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑) “ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย”
แปลวา คนนั้น “พึงศึกษาบุญ”
คําวา “ศึกษา” ก็คือ ฝกขึ้นมา ทําใหไดใหเปน ใหกาวหนา
เจริญงอกงามขึ้นไปในความดีและในคุณสมบัติทั้งหลายนั่นเอง
หมายความวา บุญนี้เราตองทําใหเพิ่มขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อยๆ
อยางที่พูดเมื่อกี้วา บุญเปนคุณสมบัติ เปนความดี ทาง
กายบาง ทางวาจาบาง ทางใจบาง รวมไปถึงทางปญญา เราตอง
เพิ่มโดยฝกขึ้นมา
เมื่อฝกกายวาจา ฝกจิตใจ ฝกปญญา ชีวิตของเราก็พัฒนา
ประณีตงอกงามขึ้นเรื่อย เรียกวาเปนการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนา
ตนเอง นี่แหละ พูดสั้นๆ คําเดียววา “บุญ”
เพราะฉะนั้น บุญนี้ อยาไปยุติหรือหยุดอยู เราตองศึกษา
บุญ มีบุญอะไร มีคุณสมบัติความดีอะไรที่ควรจะทําเพิ่ม เพื่อให
ชีวิตของเราดีขึ้น และทําใหเกิดประโยชนกวางขวางออกไป ก็กาว
ตอไป มิฉะนั้นเราจะติดอยู จมอยู หรือวาชะงักตันอยูกับที่เทาเดิม
คนที่ทําบุญ ไมควรจะติดอยูเทาเดิม แตควรจะกาวหนาไป
ในบุญ
นี้เปนความหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องบุญ นํามาพูด
พอให เ ห็ น แนวทาง ความจริ ง นั้ น แต ล ะอย า งยั ง สามารถขยาย
ออกไปไดมาก แตใหเห็นเคาวาตั้งตนอยางนี้
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๑๓

หนทางที่จะทําบุญ
มีอยูมากมาย
ไดบอกเมื่อกี้วาบุญนั้นมีมาก การทําบุญไมใชเฉพาะทาน
เทานั้น พระพุทธเจาตรัสไวโดยสรุปอยางสั้นที่สุดวามี ๓ คือ บุญ
กิริยาวัตถุ ๓ ไดแก
๑. ทาน
๒. ศีล
๓. ภาวนา
อยางที่พูดไวตอนตนแลว
ทีน้ี ตอมา พระอรรถกถาจารย๑ คงอยากจะใหญาติโยม
เห็นตัว อยา งมากๆ ทา นจึง ขยายความใหก วา งออกไปอีก เพื่อ
เห็นชองทางในการทําบุญเพิ่มขึ้น ทานจึงเพิ่มเขาไปอีก ๗ ขอ รวม
เปน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซึ่งขอนําเอามาทบทวนกับญาติโยม ใน
ฐานะที่เปนผูทําบุญอยูเสมอ ตอจากบุญ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา
๔. อปจายนมัย ทําบุญดวยการใหความเคารพ มีความ
ออนโยน สุภาพออนนอม ใหเกียรติแกกัน เคารพยกยองทานผูมี
ความเปนผูใหญ ผูสูงดวยคุณธรรมความดี เปนตน หรือที่นิยมกัน
ในสังคมของเรา เคารพกันโดยวัยวุ ฒิ ชาติวุฒิ และคุณวุฒิ แต
ในทางพระศาสนาถือวา คุณวุฒิสําคัญที่สุด
๑

พระอรรถกถาจารย คือ พระอาจารยผูเรียบเรียงคัมภีรอธิบายความหมายของพุทธพจน
ในพระไตรปฎก

๑๔

กาวไปในบุญ

อปจายนมัยนี้ ก็เปนบุญอยางหนึ่ง เพราะเปนการโนมใจ
ไปในทางที่จะฝกตน และเปนการชวยกันรักษาสังคมนี้ ใหเราอยู
กันดวยความรูสึกที่จะเอื้อเฟอ ทําใหมีความสงบรมเย็น
ถาในสังคมไมมีการใหเกียรติ ไมมีความเคารพกัน ก็จะ
วุนวายมาก จิตใจก็จะแข็งกระดาง โนมไปในทางที่จะกดจะขมกัน
คอยจะกาวราว กระทบกระทั่งกันเรื่อย
แต พ อเรามี ค วามเคารพ ให เ กี ย รติ แ ก กั น มี ค วามสุ ภ าพ
ออนโยน จิตใจของเราก็นุมนวล โนมเขาไปในทางของการฝกตน
การเปนอยูรวมกันก็ดี บรรยากาศก็ดี งดงาม เปนสุข บุญก็เกิดขึ้น
๕. ไวยาวัจจมัย ทําบุญดวยการชวยเหลือ รับใช บริการ
คนไมมีเงิน ก็ไมใชวาทําบุญไมได ไวยาวัจจมัยกุศลนี้ ทําไดทุกคน
อย า งสมั ย ก อ นนี้ ก็ นิ ย มมาลงแรงช ว ยกั น ในเวลามี ง าน
สวนรวม โดยเฉพาะสังคมไทยสมัยกอน มีศูนยกลางอยูที่วัด เวลา
มีงานวัด ชาวบานก็มาลงแรง ชวยเหลือ รับใช ทําอะไรตออะไรคน
ละอยางสองอยาง ใหกิจกรรมสวนรวมที่วัดนั้นสําเร็จดวยดี
วันนี้ก็เปนตัวอยาง หลายทานมาทําบุญดวยไวยาวัจจมัย
กุศล ชนิดพรรณนาไดไมมีที่สิ้นสุด คือมาชวยเหลือรับใชบริการ
บําเพ็ญประโยชน ไมวาจะเปนตํารวจ ทหารเรือ ทหารทั้งหลาย หรือ
วาเด็กๆ นักเรียน ตลอดจนญาติโยมก็มาทํากันทั้งนั้น
ยอนหลังไปกอนวันนี้ ก็มาชวยกันปลูกตนไม มาทําความ
สะอาด มาทําถนน ฯลฯ ตลอดจนมาชวยถายรูปเก็บไว ทั้งหมดนี้ก็
เปนไวยาวัจจมัยกุศล
พูดสั้นๆ วามาชวยกัน คือเจตนาที่จะมาบําเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือ รับใช บริการ ทํากิจสวนรวมใหสําเร็จ เปนบุญอีกแบบหนึ่ง
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๑๕

๖. ปตติทานมัย ทําบุญดวยการใหสวนบุญ หมายความวา
ใหผูอื่นมีสวนรวมในบุญ หรือในการทําบุญดวย
เวลาเราทําความดีอะไรสักอยาง ก็ไมหวงแหนไว เราเปด
โอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวมบุญ ดวยการทําความดีดวยกัน ทั้งผู
มารวม และผูใหโอกาส ก็ไดบุญเพิ่มทั้งสองฝาย
คนที่ใหเขารวม ตัวเองบุญก็ไมไดลดลง เดี๋ยวจะนึกวาคน
อื่นมาแยงบุญ เปลา กลับยิ่งไดมากขึ้น
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา คนที่ทําบุญดวยตน
กับคนที่ทําบุญดวยตนแลวยังชวนคนอื่นมาทําดวยนั้น คนหลังได
บุญมากกวา เมื่อใหสวนรวมแกผูอื่นมาทําความดีดวยกัน บุญกุศล
ก็ยิ่งเพิ่มมาก
๗. ปตตานุโมทนามัย ทําบุญดวยการอนุโมทนาสวนบุญ
คือพลอยชื่นชมยินดี หรือแสดงความยินดี ยอมรับ เห็นชอบในการ
ทําความดี คือในการทําบุญของผูอื่น เมื่อเขาทําบุญ ทําความดี
เราก็พลอยชื่นใจอนุโมทนาดวย
อยางสมัยกอนนี้ เวลาญาติโยมไปทําบุญที่วัด ก็อ าจจะ
เดินผานบานโนนบานนี้ พอเดินผานบานนี้ เห็นคนที่รูจักกัน ก็บอก
วา ฉันไปทําบุญมานะ แบงบุญใหดวย บานที่ไดฟงก็บอกวา ขอ
โมทนาดวยนะ นี่คือคติปตตานุโมทนา
การอนุโมทนาบุญนี้ เปนการฝกนิสัยจิตใจ ใหเราพลอย
ยินดีในการทําความดีของคนอื่น ไมขึ้งเคียดริษยาหรือหมั่นไส แต
ใหมีจิตใจชื่นบานดวยการเห็นคนอื่นทําความดี
เมื่ อ เราพลอยชื่ น บานกั บ การทํ า ความดี ข องคนอื่ น
อนุโมทนาดวย เราก็ไดบุญดวย นี้คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนา

๑๖

กาวไปในบุญ

ทําบุญ ตองใหสมบูรณขึ้นไปถึงปญญา
๘. ธรรมสวนมัย ทําบุญดวยการฟงธรรม ธรรมะเปนเรื่อง
สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให เ รามี ป ญ ญา ทํ า ให เ รามี ห ลั ก ในการประพฤติ
ปฏิบัติและดําเนินชีวิตที่ดี
ถาเราไมอานไมฟง ไมรูจักหาความรู ไมถามไถ ไมมีการฟง
ธรรม ไมอานหนังสือธรรมะ ความกาวหนาในธรรมของเราอาจจะ
ชะงัก แลวการเจริญในบุญก็จะเปนไปไดยาก จึงตองมีขอนี้มาชวย
ทานสอนใหมีธรรมสวนมัย คือทําบุญดวยการฟงธรรม ซึ่ง
จะทํ า ให รู ห ลั ก มองเห็ น ช อ งทางแม แ ต ใ นการทํ า บุ ญ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก
รวมทั้งใหรูจักหาความรูที่เปนประโยชน เจริญปญญา
๙. ธรรมเทศนามัย ทําบุญดวยการแสดงธรรม การแสดง
ธรรมใหผูอื่นฟง ก็เปนบุญ
แตในเวลาแสดงธรรมใหผูอื่นฟง ตองตั้งใจใหถูกตอง ทาน
วา ถามีเจตนาหาลาภ หาเสียง ถือวาเจตนาไมดี มุงที่ผลสวนตัว
จะไมมีผลมาก แตถาตั้งเจตนาวา เราจะแสดงธรรมไปเพื่อใหโยม
ไดรูเขาใจถูกตอง ใหมีสัมมาทิฐิ ใหโยมไดรับประโยชน ใหโยมได
พัฒนาชีวิตขึ้นไป ผูที่แสดงธรรมก็ไดบุญดวย
ถึงโยมก็เหมือนกัน ก็ทําบุญขอธรรมเทศนามัยนี้ได โดยนํา
ธรรมไปบอก ไปเผื่อแผ ไปสอนลูกสอนหลาน ใหรูจักสิ่งที่ถูกตองดี
งาม ใหเขาเจริญในทาน ศีล ภาวนาดวย
เริ่มตั้งแตไปแนะนําในครอบครัวของตัวเอง ทําบุญกับลูก
กับหลานก็ได ดวยธรรมเทศนามัยนี้
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๑๗

ยิ่งถาเปนเรื่องที่ยาก หรือเขาไมเคยสนใจ เราก็ไดฝกตัวเอง
หาทางที่จะสอนที่จะแนะนําอธิบายใหไดผล ทําใหเขามีปญญา ทํา
ใหเขาทําดี เปนคนดีได เราเองก็ปลื้มใจ ไดพัฒนา ก็ยิ่งไดบุญมาก
๑๐. ทิฏุชุกรรม ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง คือทํา
ความคิดความเขาใจใหถูกตอง
ความเห็นถูกตองนี้ ตองทํากันอยูเสมอ ไมวาจะทําอะไร
ควรพิจ ารณาตรวจสอบกิจ กรรมทุ กอย างว า เราทํ า ดว ยความรู
เขาใจถูกตองหรือเปลา
เริ่มตั้งแตเมื่อทําทาน ก็พิจารณาวา เราทําดวยความเขาใจ
ถูกตองไหม เรื่องนี้เปนไปไดมากวา โยมหลายทานอาจจะทําดวย
ความเขาใจผิดอยูก็ได
ไมวาอะไร เชนอยางรักษาศีล บางทีก็รักษาไปตามตัวบท
พยัญชนะ หรือตามที่ยึดถือกันมา ไมเขาใจจริง เมื่อเราไปฟงธรรม
เราก็มาปรับความเห็นของตัวใหถูกตอง แลวการทําบุญขออื่นๆ ก็
จะพลอยถูกตองไปดวย
เพราะฉะนั้น เรื่องทิฏุชุกรรม หรือการทําความเห็นใหตรง
ใหถูกตองนี่ จึงเปนเรื่องสําคัญ ตองพัฒนาอยูเสมอ ไมวาจะทํา
อะไร ตองมีความเขาใจที่ถูกตองประกอบอยู
ทั้งหมดนี้รวมเปน ๑๐ ขอ แตใน ๑๐ ขอนี้ ที่เปนหลัก ก็คือ
ทาน ศีล ภาวนา สวนที่เติมมา ๗ ขอนั้น เปนการขยายจาก ๓ ขอ
ตน เพื่อใหเห็นความหมายและชองทางที่จะทําบุญเพิ่มขึ้น

๑๘

กาวไปในบุญ

บุญที่แทแผความสุขออกไป
ใหความงอกงามทัง้ แกชีวิตของเราและทัว่ สังคม
ขอที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้น อปจายนมัย ก็ดี ไวยาวัจจมัย ก็ดี อยู
ในหมวดศีล คือ การที่มีความสุภาพ ออนโยน นบไหว ใหเกียรติแก
กัน และการชวยเหลือรับใชบริการ ก็เปนเรื่องดานความสัมพันธกับ
ผูอื่นในสังคม จึงเปนเรื่องของศีล จัดอยูในหมวดศีล
ตอนนี้เรียกวา “สงเคราะห” คือจัดประเภท
ตอไป ปตติทานมัย การใหสวนบุญแกผูอื่น หรือใหผูอื่นมี
สวนรวมบุญ นี่จัดอยูในทาน
จะเห็ น ว า ทานมี ค วามหมายกว า ง ไม ใ ช เ ฉพาะให ข อง
เทานั้น แตการใหความมีสวนรวมในการทําความดี หรือใหโอกาส
ผูอื่นรวมทําความดี รวมทั้ง ปตตานุโมทนา อนุโมทนาบุญที่ผูอื่น
ทํา คือใหความรวมใจในการที่ผูอื่นทําความดี ก็เปนบุญในการให
ชนิดหนึ่งเหมือนกัน 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 คือมีความเห็นที่ถูกตอง
ดวย มิฉะนั้นบุญของเราก็จะบกพรอง
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๑๙

บกพรองเพราะอะไร เพราะบางทีเวลาทําบุญนั้น ใจของ
เราซีกหนึ่งไดบุญ แตอีกซีกหนึ่งมีโลภะเปนตนปนอยู นึกถึงบุญ แต
ใจมีความโลภดึงไว พะวงอยากไดผลตอบแทนโนนนี่ อยางนี้ บุญก็
ได แตบาปก็พวงมาดวย เพราะฉะนั้นจึงตองระวังเหมือนกัน
แตถาเรามี ทิฏุชุกรรม ประกอบอยู คอยทําความเห็นให
ตรง ก็จะแกปญหานี้ได คือทําบุญดวยความรูเขาใจที่ตรงชัดวา
ทานนี้ทําเพื่ออะไร เมื่อรูเขาใจไดความเห็นถูกตอง บุญของเราก็
สมบูรณ แลวบุญนั้นจะมีความหมายที่ครบ กาย วาจา จิต ปญญา
กายก็ทํา ชัดอยูแลว วาจาก็เปลง เชน ชักชวนกัน ปรึกษา
กัน จิตก็สงบผองใส มีเจตนาประกอบดวยศรัทธาเปนตน ปญญาก็
มีความรูเขาใจ วาสิ่งที่ตนทํานี้ ทําเพื่ออะไร ควรทําอยางไร ยิ่งถา
มองเห็นความหมาย ความมุงหมายที่แท และคุณประโยชนชัดเจน
แลว ก็จะยิ่งมีจิตใจกวางขวาง และบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่ม
อย า งเวลาทํ า ทานนี่ เรารู เ ข า ใจมองเห็ น ว า ที่ เ ราถวาย
ภัตตาหาร และถวายทุนการศึกษาแกพระสงฆ พระสงฆทานมี
หนาที่อะไร โยมลองถามตัวเอง แลวก็มองเห็นวา พระสงฆทานมี
หนาที่เลาเรียนพระธรรมวินัย มีหนาที่ที่จะปฏิบัติตามหลักธรรม
วินัยที่ไดเลาเรียนนั้น แลวก็มีหนาที่ที่จะเผยแพร-สั่งสอนธรรม ออ
...ทานมีหนาที่ใหญ ๓ อยางนี้
การที่เราถวายปจจัยแกพระสงฆนี้ ก็เพื่อใหทานมีกําลังไป
ทําศาสนกิจ คือหนาที่ ๓ อยางนั้น เมื่อทานทําหนาที่สามอยางนั้น
ตัวทานเองก็เจริญงอกงามในไตรสิกขาดวย ธรรมะที่ทานไดรูได
เรียนมาก็จะเกิดประโยชนแกประชาชนกวางขวางออกไปดวย
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แลวเปนอยางไร พระศาสนาของเราก็อยูได โดยเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขแกพหูชนอยางแทจริง การที่เราทําบุญนี้ จึงเปนการ
ชวยดํารงพระพุทธศาสนาใหเจริญมั่นคง
ถึงตอนนี้โยมก็รูวา บุญของเราไมไดอยูเฉพาะแคพระองค
ที่เราถวายเทานั้น แตบุญไปถึงพระศาสนาทั้งหมด
เมื่อ พระศาสนาอยูไ ด ธรรมก็ อ ยู ได แล วธรรมก็เ ผยแพร
ออกไป ก็เกิดเปนประโยชนแกประชาชน เมื่อประชาชนไดรูเขาใจ
ประพฤติปฏิบัติธรรม สังคมก็รมเย็นเปนสุข
สั ง คมที่ อ ยู ไ ด นี่ ก็ เ พราะยั ง มี ค นประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรม รู
ธรรมกันอยูบาง อยางนอยก็ยังพอประคับประคองกันไป
เมื่อโยมนึกวา ทานที่เราถวายนี้ ใหแกพระองคเดียวนี้ มีผล
ไปถึงพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วสังคมทั้งหมดดวย
เมื่อมองดวยความเขาใจอยางนี้ ใจก็ยิ่งปลอดโปรงกวางขวาง มี
ปติอิ่มใจ นึกขึ้นมาเมื่อไร ก็ยิ่งมีความสุข นี่แหละที่เรียกวาทิฏุชุกรรม
เกิดจากมีปญญาประกอบเขามา บุญก็ยิ่งกวางขวาง
ยิ่งกวานั้น ตอไปมันจะเปนปจจัยใหเราเห็นทางทําบุญที่
ถู ก ต อ งยิ่ ง ขึ้ น ว า ทํ า บุ ญ อย า งไรจึ ง จะเกิ ด ประโยชน เ กิ ด คุ ณ ค า
กวางขวาง โยมก็จะได วิไจยทาน คือทานที่เกิดจากการวิจัยขึ้นมา
ดวย คือพิจารณาไตรตรองแลวจึงใหทาน
ทั้งหมดนี้ก็ขอนํามากลาวใหโยมไดฟง ในเรื่องวิธีทําบุญ
ซึ่งที่จริงไมมีที่สิ้นสุด เพราะมีเรื่องที่ควรทราบอีกมาก แตเราฟงกัน
ไปทีละนอยๆ ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการทําบุญมากขึ้นทุกทีๆ
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โยมทําบุญแลว พระก็อนุโมทนา
แตถาโยมทําบุญเพราะพระชวน อาจจะเสี่ยงอเนสนา
เวลาโยมทําบุญเสร็จแลว พระก็จะอนุโมทนา ที่วาอนุโมทนา
ก็คือ แสดงความพลอยยินดีดวยกับโยมที่ไดทําบุญ เพราะโยมทําดี
งามถูกตองแลว พระก็ยอมรับ หรือแสดงความเห็นชอบ
ในการอนุโมทนานั้น พระก็จะบอกวา บุญที่ทํานี้เกิดผล
เกิดอานิสงสอยางไร ทานมีผลอยางไร ศีลมีผลอยางไร ภาวนามี
ผลอยางไร เราเรียกสั้นๆ วา “อนุโมทนา”
แตอนุโมทนานี้ พระจะพูดเมื่อโยมทําแลว วาที่โยมทํา จะ
เกิดผลอยางนั้นอยางนี้ มีผลดีทั้งในโลกนี้และโลกหนา
ดั ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ก็ ไ ด ต รั ส แสดงอานิ ส งส ข องบุ ญ ไว
หมายความว า บุ ญ ประเภททานก็ ดี บุ ญ ประเภทศี ล ก็ ดี บุ ญ
ประเภทภาวนาก็ดี พระองคไดแสดงอานิสงสไว
อานิสงสนั้น พระพุทธเจาตรัสเนนประโยชนที่มองเห็นกอน
แลวจึงลงทายดวยผลในภพหนา วาตายแลวไปสวรรค เชนในเรื่อง
ศีล พระพุทธเจาก็ไดตรัส อานิสงสของศีล ๕ วา
๑. คนที่มีศีล อาศัยความไมประมาท จะทําใหเกิดโภคะได
มาก คนไมมีศีล อยางคนที่เต็มไปดวยอบายมุข ยอมปลอยชีวิต
ตกต่ํา มัวหมกมุนวุนวายมัวเมาในเรื่องของสิ่งเหลวไหล จึงไมเอา
ใจใส ไมขยันทํามาหากิน เรียกวาตกอยูในความประมาท ก็เสื่อม
ทรัพยอับชีวิต
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แตคนที่มีศีล เวนจากทุจริต เวนจากอบายมุขและเรื่องชั่ว
ชาเสียหายแลว เมื่อมีความไมประมาท ก็ขยันหมั่นเพียรทําการ
งาน ใจอยูกับการประกอบอาชีพ ก็ทําใหเกิดโภคะไดมาก
๒. กิตติศัพทอันดีงามก็ระบือไป คนที่ประพฤติดีมีศีล มี
ความสุจริต คนก็นิยมชมชอบ
ยิ่งในสังคมปจจุบันนี้ ตองถือเปนสําคัญมากวา ทําอยางไร
จะหาคนที่มีศีล คือคนสุจริตมาบริหารบานเมือง ถาคนไหนมีศีล
สุจริต มีความบริสุทธิ์ มีความซื่อสัตย ก็ไดกิตติศัพทดีไปดานหนึ่ง
แต ไ ม ไ ด ห มายความว า ทั้ ง หมด อย า งน อ ยด า นศี ล ก็ ไ ด
กิตติศัพทเปนเครื่องประดับรองรับตัวเองขึ้นมา เปนฐานที่สําคัญ
๓. ความมีศีลทําใหมีความแกลวกลา ถาเรามีศีล เปนคน
ประพฤติซื่อสัตยสุจริตแลว จะเขาสมาคมไหน ก็มีความแกลวกลา
ไมครั่นคราม
๔. เวลาตายก็มีสติ ไมหลงตาย ตอจากนั้น
๕. ขอสุดทาย ตายแลวไปเกิดในสวรรค
อานิสงส ๕ ขอของความมีศีลนี้ เปนตัวอยาง พระพุทธเจา
ทรงแสดงอานิสงสแบบนี้ พระก็อาจจะเอามาเทศน หรือพูดขยาย
ใหโยมฟงวา ทําบุญแลวเกิดผลอะไร มีอานิสงสอยางไร
เมื่อไดฟง ไดรูเขาใจผลดีของการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ก็
ทําใหโยมมีจิตใจชื่นบานผองใส บุญก็จะมากขึ้น เพราะเกิดความ
เขาใจ มีปญญาประกอบดวย ยิ่งมั่นใจ และใจยิ่งเขมแข็งมีกําลัง
สวางใส
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แตถาพระไปพูดกอน คือไปพูดใหโยมทําบุญ โดยชวนวา
โยมทําโนนทํานั่นที่นี่แลวจะไดผลมากมายอยางนี้ๆ ชักเขาหาตัว ก็
กลับตรงกันขาม
ที่วาตรงขาม คือ ถาโยมทําบุญกอน แลวพระพูดถึงผลดีที
หลัง นี่เปน อนุโมทนา
แตถาพระพูดกอนเพื่อใหโยมถวาย ก็กลายเปนเสี่ยงตอ
อเนสนา
“อเนสนา” แปลวาการแสวงหาลาภ หรือหาเลี้ยงชีพ โดย
ทางไมถูกตอง ทางพระถือวาเปนมิจฉาชีพ
คําวา “มิจฉาชีพ” นี่ใชไดทั้งพระทั้งคฤหัสถ
สําหรับพระ มิจฉาชีพก็ไดแกการกระทําจําพวกที่เรียกวา
อเนสนา เชน พูดลอ พูดจูง หรือเลียบเคียงใหโยมมาถวายของหรือ
บริจาคอะไรตางๆ อยางนี้เสี่ยงมาก
บอกกันงายๆ ก็ใชคําสั้นๆ วา ถาพูดทีหลัง เปนอนุโมทนา
แตถาพูดกอน เสี่ยงตออเนสนา
ตามปกตินั้น พระไดแตอนุโมทนาเมื่อโยมทําบุญแลว อันนี้
โยมควรทราบไว
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ทําบุญ ทําที่ไหนก็ได
ไมวาทําอะไร ถาทําเปน ก็ไดบุญ
เวลาทําบุญ เราสามารถทําทั้ง ๓ อยางพรอมกันอยางที่วา
แลว ซึ่งก็ควรจะเปนอยางนั้น ไมใชวาตองทําเฉพาะทานหรือเฉพาะ
ศีล หรือเฉพาะภาวนา ควรทําทีเดียวพรอม ๓ อยางเลย
อยางที่ย้ําไวตั้งแตตนแลววา โยมมาถวายทานที่วัด อยาให
ไดแตทานอยางเดียว ตองใหไดศีล ไดภาวนาดวย พรอมกันหมด
เราจึงจะพูดไดเต็มปากวา “ทําบุญ”
มิฉะนั้น เราจะไดแคสวนหนึ่งของบุญ คือทานเทานั้น
ไมวาทําอะไร ก็ทําบุญ ๓ อยางไดพรอมกัน ไมเฉพาะไป
ถวายทานที่ วั ด เพื่ อ ให ไ ด บุ ญ เขตที่ ย อดเยี่ ย ม แม แ ต ใ นการ
ประกอบการงานทานยังอธิบายไวเลยวา อาชีพการงานทั้งหลายที่
ญาติโยมทํากันนี้ ก็ทําบุญไปดวยกันพรอมทั้ง ๓ อยางได
ดังเชนวา ในการทําอาชีพการงานนั้น พอไดเงิน โยมก็คิด
ตั้งใจขึ้นมาวา โอ...นี่เราไดทรัพยเพิ่มขึ้นแลว เราจะเอาทรัพยนี้สวน
หนึ่ง ไปใหทาน ทําบุญกุศล ชวยเหลือเผื่อแผแกเพื่อนมนุษย ทําให
เปนประโยชนขึ้นมา พอคิดอยางนี้ จิตใจดีงามผองใส ทานเรียกวา
ทานเจตนาเกิดขึ้น ขณะทําอาชีพอยูนั้น ก็ได ทําทาน ไปดวย
เวลาทําการงานนั้น ทําดวยความตั้งใจใหเปนไปโดยสุจริต
ทํางานใหเปนไปตามหนาที่ของอาชีพ ใหถูกตองตามจรรยาบรรณ
ทําดวยความตั้งใจตรงตามหนาที่ของตน โดยสัตยสุจริต เวลานั้นก็
เรียกวาได รักษาศีล
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เวลาทํางาน ฝกใจของตัวเองไปดวย มีความเพียรพยายาม
มี ส มาธิ ทํ า จิ ต ใจของเราให ส งบ ให มี ส ติ แม จ ะมี อ ารมณ
กระทบกระทั่งเขามารบกวน ก็ฝกใจใหสงบมั่นคงได รักษาเมตตา
ไมตรี และความมีใจผองใสเอาไว
อยางนี้ก็เรียกวาได ทําภาวนา ไปในตัว ภาวนาอยางนี้เปน
สวนจิต
สูงขึ้นไปอีก ยังสามารถทําภาวนาในสวนปญญาดวย คือ
ทํางานดวยวิจารณญาณ พิจารณาไตรตรองเหตุผลที่จะใหไดผลดี
วาทํางานอยางไรจึงจะเกิดประโยชนที่แทจริง
สู ง ขึ้ น ไปอี ก ในภาวนาส ว นป ญ ญานั้ น เมื่ อ ทํ า งานไป
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงเปนไป ของเหตุการณก็ดี ของผูคนที่
พบเห็นเกี่ยวของก็ดี รูจักพิจารณา รูจักมนสิการ ก็เกิดความรูความ
เขาใจโลกและชีวิตนี้มากขึ้น มองโลกดวยความเขาใจรูเทาทัน และ
วางทาทีไดถูกตอง
ยกตัวอยาง เชน คุณหมอตองสัมพันธกับคนไข มองคนไข
คนโนนเปนอยางนั้น คนนี้เปนอยางนี้ คนนั้นหนาบึ้ง คนนี้หนายิ้ม
คนนี้พูดไปแลวเขาใจดี คนนี้พูดไปแลวไมเอาไหน คนนั้นกําลังใจ
เขมแข็งดี คนนี้ไมมีกําลังใจ เราก็ไดรูเห็นชีวิตและอาการของผูคน
ที่เปนไปตางๆ
เมื่อรูจักมอง คือมองเปนประสบการณที่เราไดมีโอกาสพบ
เห็น ไมมองในแงเปนอารมณที่มากระทบตัวตน ก็เกิดความเขาใจ
โลกและชีวิตตามความเปนจริง วาโลกนี้เปนอยางนี้ ชีวิตเปนอยางนี้
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พอมองอยางนี้ มีความรูเขาใจอยางนี้ ในจิตใจ แทนที่จะ
เกิดความรูสึกไมดี ก็เกิดปญญา ทําใหวางใจถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย
ไดปญญาภาวนาอีก
อยางเปนผูสื่อขาวนี่ก็ชัด เมื่อมาที่วัด หรือไปหาขาวที่ไหน
๑. ทํ า ด ว ยความตั้ ง ใจว า เราจะเผยแพร ข า วสาร คื อ ให
ขาวสาร หรือใหความรูที่เปนประโยชนแกประชาชน เมื่อตั้งใจดีอยางนี้
ก็เปนทาน คือไมใชคิดแตเพียงวาเรามาทําอาชีพ จะไดเงินเทาไร
ทําอยางไรจะไดเงินมากๆ ถาคิดแบบนั้นอยางเดียว บุญก็ไมเกิด
แตในเวลาทํางาน ถาเรามีจิตใจเกื้อกูล หวังดีตอผูอื่น โดย
ตั้งใจวา เราจะหาขาวสารใหเปนประโยชนแกประชาชน ที่จะไดรู
ขอมูลมีปญญามากขึ้น เมื่อตั้งใจอยางนี้ ขอ ๑ คือ ทาน มาแลว
๒. ทําหนาที่ของเราโดยซื่อสัตยสุจริต เราจะลงขาวให
ถู ก ต อ ง ให ต รงตามความเป น จริ ง ไม ใ ห มี ก ารบิ ด เบื อ น ไม ใ ห
ผิดพลาด จะทําโดยสุจริต นี่ ศีล มาแลว
๓. ตอไป เวลาเราไปทําขาวนี่ อาจจะมีการกระทบกระทั่ง
คนฝายนั้นฝายนี้อาจจะไมพอใจ แตไมวาจะมีอะไรกระทบกระทั่ง
มา เราจะฝกใจของเราใหมั่นคง ไมวูวาม
ถาเราฝกจิตใจของเราใหเขมแข็งมั่นคงได รับกระทบไดทุก
อยาง สามารถตั้งตัวอยูในสติที่มั่นคง ดํารงกิริยาอาการที่ดีไวได นี่
เราไดแลวนะ ภาวนาดานจิต
ส ว นป ญ ญาภาวนานั้ น แน น อน อาชี พ ของเราเกี่ ย วกั บ
ขอมูลความรูและการใชปญญา เปนแดนของการพัฒนาปญญา
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ในขั้นนี้ หรือดานนี้ ก็คิดมุงไปวา เราจะพยายามทํางาน
ขาวสาร ใหเปนไปดวยวิจารณญาณ เลือกประเด็นที่เปนสาระ จับ
ประเด็นใหถูก ฯลฯ สื่อออกไปใหเกิดประโยชนทางปญญาอยาง
แทจริง นี่ก็ได ภาวนาดานปญญา
แตปญญาภาวนาอยางสําคัญ ที่ผูสื่อขาวมีโอกาสไดมาก
ดูเหมือนจะมีโอกาสมากกวาคนอื่นๆ ก็คือ นักขาวนั้น ไดพบเห็น
ผูคนมากหลากหลาย ตางพวก ตางหมู ทุกชั้น-เพศ-วัย ทุกอาชีพ มี
นิสัยใจคอและพฤติกรรมตางๆ กัน มีความดีความชั่วไมเหมือนกัน
ความคิดเห็นก็ตางๆ กัน และเหตุการณก็แปลกๆ มากมาย
ทุกอยา งที่ไ ดผ านพบนั้ น ถ ารู จักไตร ตรองพิ จารณามอง
ดวยทาทีที่ถูกตอง ก็จะทําใหเขาใจผูคน ทําใหมองเห็นความจริง
ของโลกและชีวิต แลวก็ทําใหสามารถวางใจตอสิ่งตางๆ ไดดี จิตใจ
จะโปรงโลงเปนอิสระ ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งแกชีวิตของตนเอง
และเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ดวย
ตามที่วามานี้ ผูสื่อขาวจึงไดทําทั้งทาน ทั้งศีล และภาวนา
เปนอันวา ที่พระทานพูดไว ทางที่จะใหทานมีเยอะ เรื่อง
บุญก็มากมายครอบคลุมไปหมด รวมทั้งคําวา “คุณภาพชีวิต” ก็
อยูในบุญหมด คนโบราณจึงไมตองหาคําอะไรมาพูด เขาใชคํา
เดียววา “บุญ” ก็จบเลย เพราะมันคลุมหมดทุกอยาง
ฉะนั้ น ข อ สํ า คั ญ อยู ที่ พ วกเราเอง อย า ไปทํ า ให มั น แคบ
เวลานี้ คําวา “บุญ” มีความหมายแคบลง เหลือนิดเดียว
ถึ ง ตอนนี้ เมื่ อ ทํ า ด ว ยป ญ ญา มี ค วามเข า ใจ ชั ด ใน
ความหมาย ก็ทําไดถูก ผลของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณยิ่งขึ้น
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ศึกษาบุญไป ใหปญญาพาปุญญังถึงจุดหมาย
กลายเปนบุญอยางสูงสุด
พู ด มายื ด ยาวแล ว ควรจะจบได ขอย้ํ า ข อ สุ ด ท า ยที่ ว า
ทิฏุชุกรรม ควรใหมีประกอบกับการทําบุญทุกครั้ง เพราะมันเขา
ไดทุกขอ
เริ่มแตทําบุญขอทาน เราก็มีทิฏุชุกรรม เชน ถามตัวเองวา
เรามีค วามเห็น ถู กต อ งไหมในการทํ าบุ ญ เราเข าใจถูก ต อ งไหม
อยางนอยรูวาการทําทานมีความมุงหมายเพื่ออะไร
พระพุ ท ธเจ า สอนให เ รารู ว า ถ า เราจะถวายสั ง ฆทาน
คุณคาประโยชนจุดมุงหมายของมันอยูที่ไหน เมื่อพิจารณาอยางนี้
๑. ใจของเราจะกวางสวางสดใส และบุญก็ไดเพิ่มขึ้น
๒. เราจะพัฒนากาวสูงขึ้นไป จะไมจมติดอยูแคเทาเดิม
เปนอันวา ทิฏุชุกรรม นี้ เปนเรื่องใหญเรื่องหนึ่ง วันนี้
นํามาพูดเปนเคาไวใหโยมทราบวา ตองพยายามใหประกอบกับ
การทําบุญทุกอยาง ใหเปนการกระทําที่มีความเขาใจรูเห็นถูกตอง
แลวก็ปรับทิฐิของเราอยูเสมอ
การที่จะปรับทิฐิไดถูกตอง ก็คือ ตองเรียนรูอยูเสมอ ตอง
ฟงตองอานธรรมอยูเสมอ
ขอพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งสั้นๆ วา บุญนี้ทานยังแบงอีกวา มี ๒
ประเภท คือ โอปธิกบุญ กับ นิรูปธิบุญ หรือ อโนปธิกบุญ
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โอปธิกบุญ แปลวา บุญที่ยังมีอุปธิ ยังกอใหเกิดขันธ หมายความ
วา เปนบุญของคนที่อยูในโลก ซึ่งจิตใจยังหวังผลอยางนั้นอยางนี้
อยู ยังเปนบุญที่ระคนดวยกิเลส ทานยอมใหสําหรับญาติโยม
แตทานเตือนไว อยาลืมวา เราจะตองเดินหนาตอ เพื่อไป
ใหถึงนิรูปธิกุศล ซึ่งเปนอโนปธิกบุญ
นั่นคือบุญที่ไมประกอบดวยอุปธิ อันเปนบุญที่บริสุทธิ์ เกิด
จากเจตนาที่ไมมีกิเลส มีความผองใส ทําดวยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆ
ตรงตามความมุงหมาย คือทําเพื่อความมุงหมายของบุญนั้นแทๆ
ไมมีโลภะ ไมมีโทสะ ไมมีโมหะ เขามาครอบงํา หรือแอบแฝง
แตการที่จะฝกใหไมมีโมหะนี้ ตองทําไปเรื่อยๆ อยาหยุดก็
แลวกัน ขอใหเดินหนาไป แลวก็จะถึงบุญที่จะทําใหเราหมดอุปธินี้แนนอน
บุญตัวสําคัญ ก็คือปญญา
“บุญ” คือ ปุญญะ แปลวา ชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ แตบุญจะ
ชําระจิตใจไดจริง ก็ตองมาถึงขั้นปญญา จึงจะชําระดวยวิปสสนา
ใหสะอาดไดจริง ฉะนั้น บุญจึงรวมคําวาปญญาอยูดวย และบุญ
ขั้นสูงสุดก็จึงมาถึงปญญา มาเปนปญญา
ในที่สุด ปุญญะ กับ ปญญา ก็จึงมาบรรจบกัน
ถาโยมทําอะไรแลว ไดทั้งปุญญะ ไดทั้งปญญา พระพุทธศาสนา
ก็เดินหนาในตัวโยม และโยมก็เดินหนาในพระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้น เมื่อทําบุญไป ก็อยาใหไดเฉพาะปุญญะ แต
ใหไดปญญาดวย ใหปุญญะกับปญญามาบรรจบกัน
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แลวสุดทาย ปญญาก็จะมาเปนตัวทําใหบุญของเรานี้มีผล
สมบูรณอยางแทจริง จนกระทั่งกลายเปนบุญสูงสุด ที่เปนนิรูปธิ
วันนี้ ก็เลยพูดมายืดยาวพอสมควร ในเรื่องบุญ เพื่อใหเห็น
ตัวอยางวา เรื่องของถอยคํา และกิจกรรมที่เราทําในพระพุทธศาสนา
นี้ ยังมีอะไรที่ควรจะศึกษาอีกมาก
ทานจึงบอกใหศึกษาบุญ ดังที่ตรัสไวในพระสูตรซึ่งแสดง
บุญกิริยาวัตถุวา บุญกิริยาวัตถุ มีอยู ๓ อยาง คือ
๑. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ
๒. ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ
๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ
แลวพระองคก็ตรัสเปนคาถาสรุปทายยาวหนอย เริ่มดวย
ทอนตนที่บอกวา ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย บุคคลนั้นพึงศึกษาบุญ คือ
เรียนรูฝกทําใหกาวหนางอกงามเพิ่มพูนตอไป อยาหยุดอยูแคบุญ
ที่เราทําอยูเปนทุนเทานั้น บุญจึงจะเกิดผลสมบูรณอยางที่กลาวมา
ได แ สดงธรรมกถาเรื่ อ งบุ ญ มา พอสมควรแก เ วลา ขอ
อนุ โ มทนาคุ ณ โยมทุ ก ท า นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในการที่ ไ ด ม าปรารภ
เหตุการณ หนึ่ง ซึ่งจะเรียกวากรณีตุ กตาแปง หรือ อะไรก็แ ลวแต
แลวมารวมกันทําบุญขึ้น

