
แตบุญเปนสุขที่เขาไปถึงเนื้อตัวของจิตใจ เปนความสุข
ทีเ่ตม็อิม่ ท ําใหเกิดปติในบุญ และเมื่อเราทํ าไปแลวมัน
ก็ไมหมด นึกถึงเมื่อไรก็ใจเอิบอิ่มผองใสเรื่อยไป เปน
ความสุขที่ยั่งยืนยาวนาน





กาวไปในบุญ∗

แกความเขาใจ
ความหมายของบุญ ที่แคบและเพี้ยนไป

บุญกุศลนี้ มีทางทํ าใหเกิดขึ้นไดมากมาย แตขอสํ าคัญอยู
ท่ีจิตใจของโยมเอง แตเมื่อเราตองการใหจิตใจผองใส อะไรจะมา
ชวยทํ าใหผองใสได ตอนนี้เราอาศัยพระประธาน แตพระพุทธเจา
สอนไววา มีวิธีปฏิบัติหลายอยางที่จะทํ าใหเกิดบุญกุศล วันนี้จึงขอ
พูดเรื่องบุญนิดๆหนอยๆ เพราะคํ าวาบุญเปนคํ าสํ าคัญในพระพุทธ
ศาสนา และเวลานี้ความเขาใจเกี่ยวกับคํ าวา “บุญ” ก็แคบมาก
หรือบางทีก็ถึงกับเพี้ยนไป

แงท่ี ๑ ยกตัวอยาง ท่ีวาบุญมีความหมายแคบลงหรือ
เพี้ยนไปนี่ เชน เมื่อเราพูดวาไปทํ าบุญทํ าทาน โยมก็นึกวาทํ าบุญ
คือถวายขาวของแกพระสงฆ บุญก็เลยมักจะจํ ากัดอยูแคทาน คือ
การให แลวก็ตองถวายแกพระเทานั้นจึงเรียกวา บุญ ถาไปใหแก
                                                          
∗ สมัโมทนียกถา ในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานทํ าบุญ ในมงคลพรรษ ที่วัดญาณเวศกวัน ตั้งมาจะ
ครบ ๕ ป มีอุโบสถพรอมพระประธาน และพระธรรมปฎกมีอายุครบ ๕ รอบ ณ วันอาทิตย ที่
๑๗ มกราคม ๒๕๔๒ ที่วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม
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ชาวบาน เชนใหแกคนยากจน คนตกทุกขยากไร เราเรียกวาใหทาน
ภาษาไทยตอนหลังนี้จึงเหมือนกับแยกกันระหวางทํ าบุญกับให
ทาน ทํ าบุญ คือถวายแกพระ ใหทาน คือใหแกคฤหัสถชาวบาน
โดยเฉพาะคนตกทุกขไดยาก

เมื่อเพี้ยนไปอยางนี้นานๆ คงตองมาทบทวนกันดู เพราะ
ความหมายที่เพี้ยนไปนี้กลายเปนความหมายในภาษาไทยที่บางที
ยอมรับกันไปจนคิดวาถูกตองดวยซํ้า แตพอตรวจสอบดวยหลัก
พระศาสนาแลวก็ไมจริง เพราะวาทานนั้นเปนคํ ากลางๆ

การถวายของแกพระ ท่ีเราเรียกวาทํ าบุญนั้น เมื่อวาเปน
ภาษาบาลี จะเห็นชัดวาทานเรียกวาทานทั้งนั้น แมแตทํ าบุญอยาง
ใหญท่ีมีการถวายของแกพระมากๆ เชนถวายแกสงฆ ก็เรียกวา
สังฆทาน ทํ าบุญทอดกฐิน ก็เรียกวากฐินทาน ทํ าบุญทอดผาปาก็
เปน บังสุกุลจีวรทาน ไมวาถวายอะไรก็เปนทานทั้งนั้น ถวายสิ่งกอ
สรางในวัด จนถวายทั้งวัด ก็เรียกเสนาสนทาน หรือวิหารทาน ทาน
ท้ังนั้น

ในแงน้ี จะตองจํ าไววา ทานนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการ
ทํ าบุญ เมื่อเราพูดวาทํ าบุญ คือ ถวายของพระ บุญก็เลยแคบลง
มาเหลือแคทานอยางเดียว ลืมนึกไปวายังมีวิธีทํ าบุญอื่นๆ อีก
หลายอยาง น้ีก็เปนแงหนึ่งละ

แงท่ี ๒ ก็คือความแคบในแงท่ีเมื่อคิดวา ถาใหแกคนตก
ทุกขไดยากหรือแกชาวบานก็เปนทานแลว ถาเขาใจเลยไปวา ไม
เปนบุญ ก็จะยุงกันใหญ ท่ีจริงไมวาใหแกใครก็เปนบุญทั้งนั้น จะ
ตางกันก็เพียงวาบุญมากบุญนอยเทานั้นเอง
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การวัดวาบุญมากบุญนอย เชนในเรื่องทานนี้ ทานมีเกณฑ
หรือมีหลักสํ าหรับวัดอยูแลววา

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

ประโยชนเพียงใด
ถาปฏิคาหก คือผูรับ เปนผูมีศีล มีคุณธรรมความดี ก็เปน

บุญมากขึ้น ถาปฏิคาหกเปนคนไมมีศีล เชนเปนโจรผูราย เราก็ได
บุญนอย เพราะดีไมดีใหไปแลว เขากลับอาศัยผลจากของที่เราให
เชนไดอาหารไปกินแลวรางกายแข็งแรง ก็ยิ่งไปทํ าการรายไดมาก
ข้ึน กลับเกิดโทษ

วัตถุสิ่งของที่ถวาย ถาบริสุทธิ์ ไดมาโดยสุจริต เปนของที่
เปนประโยชน มีคุณคาแกผูท่ีรับไป สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับ
น้ัน เชน ถวายจีวรแกพระสงฆ แตใหเสื้อแกคฤหัสถ เปนตน ก็เปน
บุญมาก

สวนตัวผูใหก็ตองมีเจตนาที่เปนบุญเปนกุศล ตั้งใจดี ยิ่งถา
เจตนานั้นประกอบดวยปญญา ก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากขึ้น ก็
ยิ่งไดบุญมาก

เปนอันวา การใหเปนทานทั้งสิ้น ไมวาจะถวายแกพระหรือ
จะใหแกคฤหัสถชาวบาน จึงตองมาทบทวนความหมายกันใหม วา

                                                          
๑ ไทยธรรม มาจากภาษาบาลีวา เทยฺยธมฺม แปลวา ส่ิงที่จะพึงให หรือของที่ควรให
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๑. ไดบุญ ไมใชเฉพาะถวายแกพระ
๒. บุญ ไมใชแคทาน

ใหทานอยางไร
จงึจะไดทํ าบุญอยางสมบูรณ

ทีน้ีก็มาดูวาบุญนั้นแคไหน การทํ าบุญ ทานเรียกวา บุญ
กิริยา หรือเรียกยาววา บุญกิริยาวัตถุ คือเรื่องของการทํ าบุญ ญาติ
โยมที่คุนวัดจะนึกออกวา บุญกิริยาวัตถุมี ๓ อยาง คือ

๑. ทาน การให เผื่อแผ แบงปน
๒. ศีล การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธท่ีดี ไมเบียด

เบียนกัน
๓. ภาวนา ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปญญา
ทานก็เปนบุญอยางหนึ่ง ศีลก็เปนบุญอยางหนึ่ง ภาวนาก็

เปนบุญอยางหนึ่ง และสูงขึ้นไปตามลํ าดับดวย ศีลเปนบุญที่สูง
กวาทาน ภาวนาเปนบุญที่สูงกวาศีล แตเราสามารถทํ าไปพรอม
กันทั้ง ๓ อยาง

เหตุใดจึงเรียกการถวายของแกพระที่วัดวาเปนการทํ าบุญ 
แตใหแกชาวบานเรียกวาเปนทานเฉยๆ เรื่องนี้อาจจะเกิดจากการ
ท่ีวา เวลาเราไปถวายพระที่วัด เราไมใชถวายทานอยางเดียวเทา
น้ันคือ ในเวลาที่เราไปถวายสิ่งของเครื่องไทยธรรม หรือทํ าอะไรที่
วัดนั้น นอกจากทานเปนอยางที่ ๑ แลว

๒. ศีลเราก็ไดรักษาไปดวย คือเราตองสํ ารวมกายวาจาอยู
ในระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณี เรื่องมารยาทอากัปกิริยา
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และการสํ ารวมวาจาตางๆ น้ีเปนศีลท้ังสิ้น และเวลานั้นเรางดเวน
ความไมสุจริตทางกายวาจา ความไมเรียบรอย การเบียดเบียนทุก
อยางทางกายวาจา เราละเวนหมด เราอยูในกายวาจาที่ดีงาม ท่ี
ประณีต ท่ีสํ ารวม ท่ีควบคุม น่ีคือเปนศีล

๓. ในดานจิตใจ จะดวยบรรยากาศของการทํ าบุญก็ตาม
หรือดวยจิตใจที่เรามีความเลื่อมใสตั้งใจไปดวยศรัทธาก็ตาม จิตใจ
ของเราก็ดีงามดวย เชน มีความสงบ มีความสดชื่น เบิกบานผอง
ใส มีความอิ่มใจ ตอนนี้เราก็ไดภาวนาไปดวย ยิ่งถาพระไดอธิบาย
ใหเขาใจในเรื่องการทํ าทานนั้นวาทํ าเพื่ออะไร มีประโยชนอยางไร
สัมพันธกับบุญหรือการปฏิบัติธรรมอื่นๆ อยางไร ฯลฯ เรามองเห็น
คุณคาประโยชนน้ัน และมีความรู ความเขาใจธรรม เขาใจเหตุผล
ตางๆ มากขึ้น เราก็ไดปญญาดวย

ดวยเหตุท่ีวามานี้ ก็จึงกลายเปนวา เมื่อเราไปที่วัดนั้น แม
จะไปถวายทานอยางเดียว แตเราไดหมดทุกอยาง ทานเราก็ทํ า ศีล
เราก็พลอยรักษา ภาวนาเราก็ได ท้ังภาวนาดานจิตใจ และภาวนา
ดานปญญา

เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปที่วัด ถาเราปฏิบัติถูกตอง เราจึงไม
ไดถวายทานอยางเดียว แตเราไดมาครบ ตอนแรกเราตั้งใจไป
ถวายทานอยางเดียว แตเมื่อไปแลวเราไดมาครบทั้งสาม ทีน้ีเราจะ
บอกวา เราไปถวายทานมา เราก็พูดไมครบ ก็เลยพูดวาเราไปทํ า
บุญ เพราะวาเราไดท้ังสามอยาง ท่ีวามานี้ก็เปนเหตุใหการถวาย
ทานอยางเดียวกลายเปนมีความหมายเปนทํ าบุญ(ครบทั้งสาม
อยาง)



คูมือชีวิต๑๘๐

เมื่อโยมเขาใจอยางนี้แลว ตอไป เวลาไปถวายทานที่วัด ก็
ตองทํ าใหไดบุญครบทั้ง ๓ อยาง คือถวายทานอยางเดียว แตตอง
ใหไดท้ังศีลท้ังภาวนาดวย อยางนี้จึงจะเรียกวา “ท ําบุญ” ท่ีแทจริง

ไปทํ าบุญอยางเดียว                                       
แตไดกลับมาสามอยาง

คราวนี้เราก็มาตรวจสอบตัวเองวา ทานของเราไดผล
สมบูรณไหม เริ่มตั้งแตดานจิตใจวาเจตนาของเราดีไหม

เจตนานั้นทานยังแยกออกไปอีกเปน ๓ คือ
๑. บุพเจตนา เจตนากอนให คือตั้งแตตอนแรก เริ่มตนก็

ตั้งใจดี มีความเลื่อมใส จิตใจเบิกบาน และตั้งใจจริง แข็งแรง มี
ศรัทธามาก ตอไป

๒. มุญจนเจตนา ขณะถวายก็จริงใจจริงจัง ตั้งใจทํ าดวย
ความเบิกบานผองใส มีปญญา รูเขาใจ

๓. อปราปรเจตนา ถวายไปแลว หลังจากนั้น ระลึกขึ้นเมื่อ
ไรจิตใจก็เอิบอิ่มผองใส วาที่เราทํ าไปนี้ดีแลว ทานนั้นเกิดผลเปน
ประโยชน เชน ไดถวายบํ ารุงพระศาสนา พระสงฆจะไดมีกํ าลัง
แลวทานก็จะไดปฏิบัติศาสนกิจ ชวยใหพระศาสนาเจริญงอกงาม
มั่นคงเปนปจจัยใหสังคมของเราอยูรมเย็นเปนสุข นึกขึ้นมาเมื่อไรก็
เอิบอิ่มปลื้มใจ ทานใชคํ าวา “อนุสรณดวยโสมนัส”

ถาโยมอนุสรณดวยโสมนัสทุกครั้งหลังจากที่ทํ าบุญไปแลว 
โยมก็ไดบุญทุกครั้งที่อนุสรณน่ันแหละ คือระลึกขึ้นมาคราวไหนก็
ไดบุญเพิ่มคราวนั้น
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น่ีคือเจตนา ๓ กาล ซ่ึงเปนเรื่องสํ าหรับทายก
สวนปฏิคาหก คือผูรับ ถาเปนผูมีศีล มีคุณธรรมตางๆ มาก

ก็ถือวาเปนบุญเปนกุศลมาก เพราะจะไดเกิดประโยชนมาก เชน
พระสงฆ เปนผูทรงศีล ทรงไตรสิกขา ทานก็สามารถทํ าใหทานของ
เราเกิดผลงอกเงยออกไปกวางขวาง เปนประโยชนแกประชาชน
ชวยใหธรรมแผขยายไปในสังคม ใหประชาชนอยูรมเย็นเปนสุข
และดํ ารงพระศาสนาไดจริง

สวนไทยธรรมคือวัตถุท่ีถวาย ก็ใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมา
โดยสุจริต สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับ และใชไดเปนประโยชน

น้ีเปนองคประกอบตางๆ ท่ีจะใชพิจารณาตรวจสอบ และ
ตองพยายามอยางที่พูดไปแลววา แมวาเราจะไปทํ าทานอยาง
เดียว ก็ตองใหไดท้ังศีลท้ังภาวนามาดวย อยางนี้จึงจะเรียกวาทํ า
บุญกันจริงๆ ชนิดพูดไดเต็มปาก มิฉะนั้นโยมก็จะไดแคไปถวาย
ทานเฉยๆ แลวก็ไปเรียกออมแอมวาทํ าบุญ เพราะฉะนั้น ถาโยมไป
วัดแลวบอกวา ฉันไปทํ าบุญมา ก็จะตองตรวจดูดวยวา เอ..ท่ีจริง
เราไดแคทานหรือเปลา หรือวาเราไดครบเปนบุญเต็มจริงๆ ถาเปน
บุญก็คือไดครบทั้ง ๓ ประการ ท้ังทาน ท้ังศีล ท้ังภาวนา

ถาจะทํ าบุญ
ก็ควรทํ าใหครบทุกความหมาย

ถึงตอนนี้ ก็เลยถือโอกาสเลาความหมายของ “บุญ” นิด
หนอย คํ าวา “บุญ” น้ันมาจากศัพทภาษาบาลีวา “ปฺุญ” ปุญญะ
น้ีแปลวาอะไรบาง
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๑. บุญ แปลวา ชํ าระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด ใจของเรา
กํ าลังเศราหมอง ขุนมัวมา พอทํ าบุญอยางเชนถวายทาน เพียงเริ่ม
ตั้งใจ จิตใจของเราก็สะอาด บริสุทธิ์ผองใสขึ้น

การชํ าระจิตใจใหบริสุทธิ์ ก็คือ กํ าจัดสิ่งเศราหมองที่เรียก
วากิเลสท้ังหลายออกไป เริ่มตั้งแตทานก็กํ าจัดความโลภ ความ
เห็นแกตัว ความมีใจคับแคบตระหนี่หวงแหน ความยึดติดลุมหลง
ในวัตถุสิ่งของ ทํ าใหจิตใจเปนอิสระ พรอมท่ีจะกาวตอข้ึนไปในคุณ
ความดีอยางอื่น หรือเปดชองใหนํ าเอาคุณสมบัติอื่นๆ มาใสเพิ่ม
แกชีวิตได ทํ าใหชีวิตจิตใจเฟองฟูข้ึน

คนที่ทํ าบุญคือทํ าความดี จิตใจก็จะเฟองฟูข้ึนในคุณงาม
ความดี เพิ่มพูนคุณสมบัติท่ีดีๆ ใหแกชีวิตจิตใจของตน บุญนั้น มี
มากมาย เดี๋ยวจะพูดตอไป ยิ่งเราทํ าบุญมาก เราก็เพิ่มคุณสมบัติท่ี
ดีใหแกชีวิตของเรามาก

ภาษาสมัยนี้มีคํ าหนึ่งวา “คุณภาพชีวิต” คนสมัยโบราณ
เขาไมตองมีคํ านี้ เพราะเขามีคํ าวา “บุญ” อยูแลว คํ าวาบุญนี่
ครอบคลุมหมด ทํ าบุญทีหนึ่งก็เพิ่มคุณสมบัติใหกับชีวิตของเราที
หนึ่ง ท้ังคุณสมบัติในกาย ในวาจา และในใจ กายของเราก็ประณีต
ข้ึน วาจาของเราก็ประณีตขึ้น จิตใจของเราก็ประณีตขึ้น ปญญา
ของเราก็ประณีตขึ้น ดีเพิ่มข้ึนไปเรื่อยๆ

๒. บุญ แปลวา ทํ าใหเกิดภาวะนาบูชา บุญนั้นทํ าใหนา
บูชา คนที่มีบุญก็เปนคนที่นาบูชา เพราะเปนคนที่มีคุณธรรม มี
ความดี ถาไมมีคุณความดีก็ไมนาบูชา
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ท่ีวาบูชา ก็คือยกยอง หรือเชิดชู คนที่ทํ าบุญทํ ากุศลจิตใจ
ดีงามมีคุณธรรมมาก ก็เปนคนที่นาเชิดชู นายกยอง แลวก็ทํ าให
เกิดผลที่นาเชิดชูบูชาดวย

ไปๆ มาๆ เดี๋ยวจะพูดความหมายของบุญมากไป ขอพูด
เพียงเปนตัวอยาง ใหเห็นวาที่จริงศัพทเหลานี้มีความหมายมาก
หลายประการ

ความหมายอีกอยางหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสไวคือ บุญนั้น
เปนชื่อของความสุข พอทํ าบุญแลวจิตใจก็สุขเอิบอิ่ม เปนความสุข
ท่ีประณีตลึกซึ้ง

การทํ าบุญเปนความสุขที่มีผลระยะยาว ไมเหมือนอาหาร
ท่ีรับประทาน หรือสิ่งภายนอกที่บํ ารุงบํ าเรอกาย พอผานไปแลวก็
หมด ก็หาย ความสุขก็สิ้นไป บางทีพอนึกใหมกลายเปนทุกข
เพราะมันไมมีเสียแลว มันขาดไป ตองหาใหม แตบุญเปนสุขที่เขา
ไปถึงเนื้อตัวของจิตใจ เปนความสุขที่เต็มอิ่ม ทํ าใหเกิดปติในบุญ
และเมื่อเราทํ าไปแลวมันก็ไมหมด นึกถึงเมื่อไรก็ใจเอิบอิ่มผองใส
เรื่อยไป เปนความสุขที่ยั่งยืนยาวนาน

อีกประการหนึ่ง บุญ เปนสิ่งที่พึงศึกษา พระพุทธเจาตรัส
สอนใหศึกษาบุญ คํ าวา “ศึกษา” ก็คือใหฝกขึ้นมานั่นเอง หมาย
ความวา บุญนี้เราตองทํ าใหเพิ่มข้ึนและประณีตขึ้นเรื่อยๆ อยางที่
พูดเมื่อกี้วา มันเปนคุณสมบัติ มันเปนความดี ทางกายบาง ทาง
วาจาบาง ทางใจบาง รวมไปถึงทางปญญา เราตองเพิ่มโดยฝกขึ้น
มา เมื่อฝกกายวาจา จิตใจ และปญญา ชีวิตของเราก็ประณีตงอก
งามขึ้นเรื่อย เรียกวาเปนการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาตนเอง
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เพราะฉะนั้น บุญนี้อยาไปยุติหรือหยุดอยู เราตองศึกษา
บุญ มีบุญอะไร มีคุณสมบัติความดีอะไรที่เราควรจะทํ าเพิ่ม เพื่อ
ใหชีวิตของเราดีข้ึน และทํ าใหเกิดประโยชนกวางขวางออกไป เรา
ก็กาวตอไป มิฉะนั้นเราจะติดอยู จมอยู หรือวาชะงักตันอยูกับท่ี
เทาเดิม คนที่ทํ าบุญไมควรจะติดอยูเทาเดิม แตควรจะกาวหนาไป
ในบุญ

น้ีเปนความหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องบุญ นํ ามาพูด
พอใหโยมไดเห็นแนวทาง ความจริงนั้นแตละอยางยังสามารถ
ขยายออกไปไดมาก แตใหเห็นเคาวาตั้งตนอยางนี้

หนทางที่จะทํ าบุญ มีอยูมากมาย
ไดบอกเมื่อกี้วาบุญนั้นมีมาก การทํ าบุญไมใชเฉพาะทาน

เทานั้น พระพุทธเจาตรัสไวโดยสรุปอยางสั้นที่สุดวามี ๓ คือ บุญ
กิริยาวัตถุ ๓ ไดแก

๑. ทาน
๒. ศีล
๓. ภาวนา
อยางที่พูดไวตอนตนแลว
ทีน้ีตอมาพระอรรถกถาจารย๑ คงอยากจะใหญาติโยมเห็น

ตัวอยางมากๆ ทานจึงขยายความใหกวางออกไปอีก เพื่อเห็น
ชองทางในการทํ าบุญเพิ่มข้ึน ทานจึงเพิ่มเขาไปอีก ๗ ขอ รวมเปน
                                                          
๑ พระอรรถกถาจารย คือ พระอาจารยผูเรียบเรียงคัมภีรอธิบายความหมายของพุทธพจน
ในพระไตรปฎก
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บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซ่ึงขอนํ าเอามาทบทวนกับญาติโยม ในฐานะที่
เปนผูทํ าบุญอยูเสมอ ตอจากบุญ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา

๔. อปจายนมัย ทํ าบุญดวยการใหความเคารพ มีความ
ออนโยน สุภาพออนนอม ใหเกียรติแกกัน เคารพยกยองทานผูมี
ความเปนผูใหญ ผูสูงดวยคุณธรรมความดี เปนตน หรือท่ีนิยมกัน
ในสังคมของเรา เคารพกันโดยวัยวุฒิ ชาติวุฒิ และคุณวุฒิ แตใน
ทางพระศาสนาถือวา คุณวุฒิสํ าคัญที่สุด

อปจายนมัยนี้ก็เปนบุญอยางหนึ่ง เพราะเปนการชวยกัน
รักษาสังคมนี้ ใหเราอยูกันดวยความสงบรมเย็น ถาสังคมของเรา
ไมมีการใหเกียรติ ไมมีความเคารพกัน ก็จะวุนวายมาก จิตใจก็แข็ง
กระดาง กาวราว กระทบกระทั่งกันเรื่อย แตพอเรามีความเคารพ
ใหเกียรติแกกัน มีความสุภาพออนโยน จิตใจของเราก็นุมนวล การ
เปนอยูรวมกันก็ดี บรรยากาศก็ดี ก็จะงดงาม เปนสุข บุญก็เกิดขึ้น

๕. ไวยาวัจจมัย ทํ าบุญดวยการชวยเหลือ รับใช บริการ คน
ไมมีเงินก็ไมใชวาทํ าบุญไมได ไวยาวัจจมัยกุศลนี้ทํ าไดทุกคน
อยางสมัยกอนนี้ก็นิยมมาลงแรงชวยกันในเวลามีงานสวนรวม โดย
เฉพาะสังคมไทยสมัยกอนมีศูนยกลางอยูท่ีวัด เวลามีงานวัด ชาว
บานก็มาลงแรง ชวยเหลือ รับใช ทํ าอะไรตออะไรคนละอยางสอง
อยาง ใหกิจกรรมสวนรวมที่วัดนั้นสํ าเร็จดวยดี

วันนี้ก็เปนตัวอยาง หลายทานมาทํ าบุญดวยไวยาวัจจมัย
กุศล ชนิดพรรณนาไดไมมีท่ีสิ้นสุด คือมาชวยเหลือรับใชบริการ
บํ าเพญ็ประโยชน ไมวาจะเปนต ํารวจ ทหารเรอื ทหารทัง้หลาย หรอื
วาเด็กๆ นักเรียน ตลอดจนญาติโยมก็มาทํ ากันทั้งนั้น ยอนหลังไป
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กอนวนันีก้ม็าชวยกนัปลกูตนไม มาท ําความสะอาด มาท ําถนน ฯลฯ
ตลอดจนมาชวยถายรูปเก็บไว ท้ังหมดนี้ก็เปนไวยาวัจจมัยกุศล
พูดสั้นๆ วามาชวยกัน คือเจตนาที่จะมาบํ าเพ็ญประโยชน ชวย
เหลือ รับใช บริการ ทํ ากิจสวนรวมใหสํ าเร็จ เปนบุญอีกแบบหนึ่ง

๖. ปตติทานมัย ทํ าบุญดวยการใหสวนบุญ หมายความวา
ใหผูอื่นมีสวนรวมในบุญหรือในการทํ าบุญดวย เวลาเราทํ าความดี
อะไรสักอยางก็ไมหวงแหนไว เราเปดโอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวม
บุญดวยการทํ าความดีดวยกัน ท้ังผูมารวม และผูใหโอกาส ก็ได
บุญเพิ่มท้ังสองฝาย คนที่ใหเขารวมตัวเองบุญก็ไมไดลดลง เดี๋ยว
จะนึกวาคนอื่นมาแยงบุญ เปลา กลับยิ่งไดมากขึ้น เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงตรัสวา คนที่ทํ าบุญดวยตน กับคนที่ทํ าบุญดวยตน
แลวยังชวนคนอื่นมาทํ าดวยนั้น คนหลังไดบุญมากกวา เมื่อให
สวนรวมแกผูอื่นมาทํ าความดีดวยกัน บุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มมาก

๗. ปตตานุโมทนามัย ทํ าบุญดวยการอนุโมทนาสวนบุญ
คือพลอยชื่นชมยินดี หรือแสดงความยินดี ยอมรับ เห็นชอบในการ
ทํ าความดี คือในการทํ าบุญของผูอื่น เมื่อเขาทํ าบุญทํ าความดี เรา
ก็พลอยชื่นใจอนุโมทนาดวย

เชนสมัยกอนนี้ เวลาญาติโยมบางทานไปทํ าบุญที่วัด ก็
อาจจะเดินไปผานบานโนนบานนี้ พอเดินผานบานนี้ เห็นคนที่รูจัก
กันก็บอกวา ฉันไปทํ าบุญมานะ แบงบุญใหดวย บานที่ไดฟงก็บอก
วา ขอโมทนาดวยนะ น่ีคือคติปตตานุโมทนา ซ่ึงเปนการฝกนิสัย
จิตใจ ใหเราพลอยยินดีในการทํ าความดีของคนอื่น ไมข้ึงเคียด
ริษยาหรือหมั่นไส แตใหมีจิตใจชื่นบานดวยการเห็นคนอื่นทํ าความ
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ดี เมื่อเราพลอยชื่นบาน อนุโมทนาดวย เราก็ไดบุญดวย น้ีคือบุญที่
เกิดจากการอนุโมทนา

ท ําบุญ ตองใหสมบูรณขึ้นไปถึงปญญา
๘. ธรรมสวนมัย ทํ าบุญดวยการฟงธรรม ธรรมะเปนเรื่อง

สํ าคัญที่จะทํ าใหเรามีปญญา ทํ าใหเรามีหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติและดํ าเนินชีวิตที่ดี ถาเราไมมีการฟงธรรม ไมมีการอาน
หนังสือธรรมะ เปนตน ความกาวหนาในธรรมของเราอาจจะชะงัก
แลวการที่จะเจริญในบุญก็จะเปนไปไดยาก จึงตองมีขอน้ีมาชวย
ทานจึงสอนใหมีธรรมสวนมัย คือทํ าบุญดวยการฟงธรรม ซ่ึงจะทํ า
ใหรูหลัก มองเห็นชองทางแมแตในการทํ าบุญ เพิ่มข้ึนอีก

๙. ธรรมเทศนามัย ทํ าบุญดวยการแสดงธรรม การแสดง
ธรรมใหผูอื่นฟงก็เปนบุญ แตในเวลาแสดงธรรมใหผูอื่นฟงตองตั้ง
ใจใหถูกตอง ทานวาถามีเจตนาหาลาภ หาเสียง ถือวาเจตนาไมดี
มุงที่ผลสวนตัว จะไมมีผลมาก แตถาตั้งเจตนาวาเราจะแสดงธรรม
ไปเพื่อใหโยมไดรูเขาใจถูกตอง ใหมีสัมมาทิฐิ ใหโยมไดรับ
ประโยชน ใหโยมไดพัฒนาชีวิตขึ้นไป ผูท่ีแสดงธรรมก็ไดบุญดวย

ถึงโยมก็เหมือนกัน ก็ทํ าบุญขอธรรมเทศนามัยนี้ได โดยนํ า
ธรรมไปบอก ไปเผื่อแผ ไปสอนลูกสอนหลาน ใหรูจักสิ่งที่ถูกตองดี
งาม ใหเขาเจริญในทาน ศีล ภาวนาดวย เริ่มตั้งแตไปแนะนํ าใน
ครอบครัวของตัวเอง ทํ าบุญกับลูกกับหลานก็ได ดวยธรรมเทศนา
มัยนี้ ยิ่งเปนเรื่องที่ยาก หรือเขาไมเคยสนใจ เราก็ไดฝกตัวเอง หา
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ทางที่จะสอนที่จะแนะนํ าอธิบายใหไดผล ทํ าใหเขามีปญญา ทํ าให
เขาทํ าดี เปนคนดีได ก็ยิ่งไดบุญมาก

๑๐. ทิฏุชุกรรม ทํ าบุญดวยการทํ าความเห็นใหตรง คือให
ถูกตอง ความเห็นถูกตองนี้ตองทํ ากันอยูเสมอ ไมวาจะทํ าอะไร
ควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทุกอยางวา เราทํ าดวยความรูเขา
ใจถูกตองหรือเปลา เชนเมื่อทํ าทานก็พิจารณาวาเราทํ าดวยความ
เขาใจถูกตองไหม เรื่องนี้เปนไปไดมากวา โยมหลายทานอาจจะทํ า
ดวยความเขาใจผิดอยูก็ได

ไมวาอะไร เชนอยางรักษาศีล บางทีก็รักษาไปตามตัวบท
พยัญชนะ หรือตามที่ยึดถือกันมา ไมเขาใจจริง เมื่อเราไปฟงธรรม
เราก็มาปรับความเห็นของตัวใหถูกตอง การทํ าบุญขออื่นๆ ก็
พลอยถูกตองไปดวย เพราะฉะนั้น เรื่องทิฏุชุกรรม หรือการทํ า
ความเห็นใหตรงใหถูกตองนี่จึงเปนเรื่องสํ าคัญ ตองพัฒนาอยู
เสมอ ไมวาจะทํ าอะไร ตองมีความเขาใจที่ถูกตองประกอบอยู

ท้ังหมดนี้รวมเปน ๑๐ ขอ แตใน ๑๐ ขอน้ี ท่ีเปนหลัก ก็คือ
ทาน ศีล ภาวนา สวนที่เติมมา ๗ ขอน้ันเปนการขยายจาก ๓ ขอ
ตน เพื่อใหเห็นความหมายและชองทางที่จะทํ าบุญเพิ่มข้ึน

บุญที่แทแผความสุขออกไป
ใหความงอกงามทั้งแกชีวิตของเราและทั่วสังคม

ขอท่ีขยายเพิ่มข้ึนนั้น อปจายนมัย ก็ดี ไวยาวัจจมัย ก็ดี อยู
ในหมวดศีล คือ การที่มีความสุภาพ ออนโยน นบไหว ใหเกียรติแก
กัน และการชวยเหลือรับใชบริการ ก็เปนเรื่องดานความสัมพันธกับ
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ผูอื่นในสังคม จึงเปนเรื่องของศีล จัดอยูในหมวดศีล ตอนนี้เรียกวา
สงเคราะห คือจัดประเภท

ตอไป ปตติทานมัย การใหสวนบุญแกผูอื่น หรือใหผูอื่นมี
สวนรวมบุญนี่จัดอยูในทาน จะเห็นวาทานมีความหมายกวาง ไม
ใชเฉพาะใหของเทานั้น แตการใหความมีสวนรวมในการทํ าความ
ดี หรือใหโอกาสผูอื่นทํ าความดี ก็เปนบุญ เปนการใหทานชนิด
หนึ่งเหมือนกัน รวมทั้ง ปตตานุโมทนา อนุโมทนาบุญที่ผูอื่นทํ า ก็
อยูในหมวดทานดวย

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

ขอสุดทาย คือ ทิฏุชุกรรม ทานบอกวาเขากับทุกขอ เวลา
ทํ าบุญทุกอยางใหมีทิฏุชุกรรมประกอบ คือมีความเห็นที่ถูกตอง
ดวย มิฉะนั้นบุญของเราก็จะบกพรอง เพราะอะไร เพราะบางที
เวลาทํ าบุญนั้น ใจของเราซีกหนึ่งไดบุญ แตอีกซีกหนึ่งมีโลภะ
เปนตนปนอยู นึกถึงบุญแตใจประกอบดวยความโลภ อยากไดผล
ตอบแทนอยางโนนอยางนี้ อยางนี้บุญก็ไดแตบาปก็ไดดวย คือมี
โลภะประกอบอยู เพราะฉะนั้นจึงตองระวังเหมือนกัน

แตถาเรามี ทิฏุชุกรรม ประกอบอยู คอยทํ าความเห็นให
ตรง ก็จะแกปญหานี้ได คือทํ าบุญดวยความเขาใจวา ทานนี้ทํ า
เพื่ออะไร เมื่อรูเขาใจวาทานทํ าเพื่ออะไร แลวความเห็นของเราถูก
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ตอง บุญของเราก็สมบูรณ แลวบุญนั้นจะมีความหมายที่ครบ กาย
วาจา จิต ปญญา

กายก็ทํ า ชัดอยูแลว วาจาก็เปลง เชนชักชวนกัน ปรึกษา
กัน จิตก็สงบผองใส มีเจตนาประกอบดวยศรัทธาเปนตน ปญญาก็
มีความรูเขาใจ วาสิ่งที่ตนทํ านี้ทํ าเพื่ออะไร ยิ่งถามองเห็นความ
หมายและประโยชนชัดเจนแลว ก็จะยิ่งมีจิตใจกวางขวางและบุญ
กุศลก็ยิ่งเพิ่ม

อยางเวลาทํ าทานนี่เรารูเขาใจมองเห็นวา ท่ีเราถวาย
ภัตตาหาร และถวายทุนการศึกษาแกพระสงฆ พระสงฆทานมี
หนาที่อะไร โยมลองถามตัวเอง แลวก็มองเห็นวา พระสงฆทานมี
หนาที่เลาเรียนพระธรรมวินัย มีหนาที่ท่ีจะปฏิบัติตามหลักธรรม
วินัยที่ไดเลาเรียนนั้นแลวก็มีหนาที่ท่ีจะเผยแพรธรรม ออ..ทานมี
หนาที่ใหญ ๓ อยางนี้

การที่เราถวายปจจัยแกพระสงฆน้ี ก็เพื่อใหทานมีกํ าลังไป
ทํ าศาสนกิจ คือหนาที่ ๓ อยางนั้น เมื่อทานทํ าหนาที่สามอยางนั้น
ตัวทานเองก็เจริญงอกงามในไตรสิกขาดวย ธรรมะที่ทานไดรูได
เรียนมาก็จะเกิดประโยชนแกประชาชนกวางขวางออกไปดวย แลว
เปนอยางไร พระศาสนาของเราก็อยูได เราไดมีสวนชวยพระ
ศาสนา การที่เราทํ าบุญนี้ จึงเปนการชวยดํ ารงพระพุทธศาสนาให
เจริญมั่นคง

ถึงตอนนี้โยมก็รูวา บุญของเราไมไดอยูเฉพาะแคพระองค
ท่ีเราถวายเทานั้น แตบุญไปถึงพระศาสนาทั้งหมด เมื่อพระศาสนา
อยูได ธรรมก็อยูได แลวธรรมก็เผยแพรออกไป ก็เกิดเปนประโยชน
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แกประชาชน เมื่อประชาชนไดรูเขาใจประพฤติปฏิบัติธรรม สังคม
ก็รมเย็นเปนสุข สังคมที่อยูไดน่ีก็เพราะยังมีคนประพฤติปฏิบัติ
ธรรม รูธรรมกันอยูบาง อยางนอยก็ยังพอประคับประคองกันไป

เมื่อโยมนึกวา ทานที่เราถวายนี้ ใหแกพระองคเดียวนี้ มีผล
ไปถึงพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วสังคมทั้งหมดดวย เมื่อมอง
ดวยความเขาใจอยางนี้ ใจก็ยิ่งปลอดโปรงกวางขวาง มีปติอิ่มใจ
นึกขึ้นมาเมื่อไรก็ยิ่งมีความสุข น่ีแหละที่เรียกวาทิฏุชุกรรม เกิด
จากมีปญญาประกอบเขามา บุญก็ยิ่งกวางขวาง

ยิ่งกวานั้น ตอไปมันจะเปนปจจัยใหเราเห็นทางทํ าบุญที่
ถูกตองยิ่งขึ้น วาทํ าบุญอยางไรจึงจะเกิดประโยชนเกิดคุณคากวาง
ขวาง โยมก็จะได วิไจยทาน คือทานที่เกิดจากการวิจัยขึ้นมาดวย
คือพิจารณาไตรตรองแลวจึงใหทาน ท้ังหมดนี้ก็ขอนํ ามากลาวให
โยมไดฟง ในเรื่องวิธีทํ าบุญ ซ่ึงที่จริงไมมีท่ีสิ้นสุด เพราะมีเรื่องที่
ควรทราบอีกมาก แตเราฟงกันไปทีละนอยๆ ก็จะเห็นแนวทาง
ปฏิบัติในการทํ าบุญมากขึ้นทุกทีๆ 

โยมทํ าบุญแลว พระก็อนุโมทนา
แตถาโยมท ําบญุเพราะพระชวน อาจจะเสีย่งตออเนสนา

เวลาโยมท ําบญุเสรจ็แลว พระกจ็ะอนโุมทนา ท่ีวาอนโุมทนา
ก็คือ แสดงความพลอยยินดีดวยกับโยมที่ไดทํ าบุญ เพราะโยมทํ าดี
งามถูกตองแลว พระก็ยอมรับหรือแสดงความเห็นชอบ

ในการอนุโมทนานั้นพระก็จะบอกวา บุญที่ทํ านี้เกิดผลเกิด
อานิสงสอยางไร ทานมีผลอยางไร ศีลมีผลอยางไร ภาวนามีผลอ
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ยางไร เราเรียกสั้นๆ วา “อนุโมทนา” แตอนุโมทนานี้พระจะพูดเมื่อ
โยมทํ าแลว วาที่โยมทํ าจะเกิดผลอยางนั้นอยางนี้ มีผลดีท้ังในโลก
น้ีและโลกหนา ดังที่พระพุทธเจาก็ไดตรัสแสดงอานิสงสของบุญไว
หมายความวา บุญประเภททานก็ดี บุญประเภทศีลก็ดี บุญ
ประเภทภาวนาก็ดี พระองคไดแสดงอานิสงสไว

อานิสงสน้ัน พระพุทธเจาตรัสเนนประโยชนท่ีมองเห็นกอน
แลวจึงลงทายดวยผลในภพหนา วาตายแลวไปสวรรค เชนในเรื่อง
ศีล พระพุทธเจาก็ไดตรัสอานิสงสของศีล ๕ วา

๑. คนที่มีศีล อาศัยความไมประมาท จะทํ าใหเกิดโภคะได
มาก คนไมมีศีล อยางคนที่เต็มไปดวยอบายมุข ยอมปลอยชีวิตตก
ตํ่ า มัวหมกมุนวุนวายมัวเมาในเรื่องของสิ่งเหลวไหล จึงไมเอาใจ
ใส ไมขยันทํ ามาหากิน เรียกวาตกอยูในความประมาท ก็เสื่อม
ทรัพยอับชีวิต แตคนที่มีศีล เวนจากทุจริต เวนจากอบายมุขและ
เรื่องชั่วชาเสียหายแลว เมื่อมีความไมประมาท ก็ขยันหมั่นเพียรทํ า
การงาน ใจอยูกับการประกอบอาชีพ ก็ทํ าใหเกิดโภคะไดมาก

๒. กิตติศัพทอันดีงามก็ระบือไป คนที่ประพฤติดีมีศีล มี
ความสุจริต คนก็นิยมชมชอบ ยิ่งสังคมปจจุบันนี้เราถือเปนสํ าคัญ
มากวา ในบานในเมืองนี้ทํ าอยางไรจะหาคนที่มีศีล คือคนสุจริตมา
บริหารบานเมือง ถาคนไหนมีศีล สุจริต มีความบริสุทธิ์ มีความซื่อ
สัตย ก็ไดกิตติศัพทดีไปดานหนึ่ง แตไมไดหมายความวาทั้งหมด
อยางนอยดานศีลก็ไดกิตติศัพทเปนเครื่องประดับรองรับตัวเองขึ้น
มา เปนฐานที่สํ าคัญ
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๓. ความมีศีลทํ าใหมีความแกลวกลา ถาเรามีศีล เปนคน
ประพฤติซ่ือสัตยสุจริตแลว จะเขาสมาคมไหนก็มีความแกลวกลา
ไมครั่นคราม

๔. เวลาตายก็มีสติ ไมหลงตาย ตอจากนั้น
๕. ขอสุดทาย ตายแลวไปเกิดในสวรรค
อานิสงส ๕ ขอของความมีศีลน้ีเปนตัวอยาง พระพุทธเจา

ทรงแสดงอานิสงสแบบนี้ พระก็อาจจะเอามาเทศน หรือพูดขยาย
ใหโยมฟงวา ทํ าบุญแลวเกิดผลอะไร มีอานิสงสอยางไร ก็ทํ าให
โยมมีจิตใจชื่นบานผองใส บุญก็จะมากขึ้น เพราะเกิดความเขาใจ
มีปญญาประกอบดวย

แตถาพระไปพูดกอน คือไปพูดใหโยมทํ าบุญ โดยชวนวา
โยมทํ าโนนทํ านั่นที่น่ีแลวจะไดผลมากมายอยางนี้ ๆ ชักเขาหาตัว
ก็กลับตรงกันขาม คือ ถาโยมทํ าบุญกอน แลวพระพูดถึงผลดีที
หลัง น่ีเปน อนุโมทนา แตถาพระพูดกอนเพื่อใหโยมถวาย ก็กลาย
เปนเสี่ยงตอ อเนสนา

“อเนสนา” แปลวาการแสวงหาลาภหรอืหาเลีย้งชพีโดยทาง
ไมถกูตอง ทางพระถอืวาเปนมจิฉาชพี ค ําวามจิฉาชพีนีใ่ชไดท้ังพระ
ท้ังคฤหัสถ แตสํ าหรับพระ มิจฉาชีพก็ไดแกการ กระทํ าจํ าพวกที่
เรียกวา อเนสนา เชน พูดลอ พูดจูง หรือเลียบเคียงใหโยมมาถวาย
ของหรือบริจาคอะไร อยางนี้เสี่ยงมาก เพราะฉะนั้นก็ใชคํ าสั้นๆ วา
ถาพูดทีหลัง เปนอนุโมทนา แตถาพูดกอน เสี่ยงตออเนสนา ตาม
ปกติน้ัน พระไดแตอนุโมทนาเมื่อโยมทํ าบุญแลว อันนี้โยมควร
ทราบไว
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ทํ าบุญ ทํ าที่ไหนก็ได
ไมวาทํ าอะไร ถาทํ าเปน ก็ไดบุญ

เวลาท ําบญุ เราสามารถท ําทัง้ ๓ อยางพรอมกนัอยางทีว่า
แลว ซ่ึงกค็วรจะเปนอยางนัน้ ไมใชวาตองท ําเฉพาะทานหรอืเฉพาะ
ศลี หรือเฉพาะภาวนา ควรทํ าทีเดียวพรอม ๓ อยางเลย อยางที่ยํ้ า
ไวตั้งแตตนแลววา โยมมาถวายทานที่วัด อยาใหไดแตทานอยาง
เดียว ตองใหไดศีลไดภาวนาดวยพรอมกันหมด เราจึงจะพูดไดเต็ม
ปากวา “ท ําบุญ” มิฉะนั้นเราก็ไดแคสวนหนึ่งของบุญคือทานเทานั้น

ไมวาทํ าอะไรก็ทํ าบุญ ๓ อยางไดพรอมกัน ไมเฉพาะไป
ถวายทานที่วัด แมแตในการประกอบการงานทานยังอธิบายไวเลย
วา อาชีพการงานทั้งหลายที่ญาติโยมทํ ากันนี้ ก็ทํ าบุญไปดวยกัน
พรอมท้ัง ๓ อยางได เชน ในการทํ าอาชีพการงานนั้น พอไดเงิน
โยมกค็ดิตัง้ใจขึน้มาวา โอ..น่ีเราไดทรพัยเพิม่ข้ึนแลว เราจะเอาทรพัย
น้ีสวนหนึ่ง ไปใหทาน ทํ าบุญกุศล ชวยเหลือเผื่อแผแกเพื่อนมนุษย
ทํ าใหเปนประโยชนข้ึนมา พอคิดอยางนี้จิตใจดีงามผองใส ทาน
เรียกวา ทานเจตนาเกิดขึ้น ขณะทํ าอาชีพอยูน้ันก็ไดทํ าทานไปดวย

เวลาทํ าการงานนั้น ทํ าดวยความตั้งใจใหเปนไปโดยสุจริต
ทํ างานของเราใหตรงตอหนาที่ของอาชีพ ใหถูกตองตามจรรยา-
บรรณ ทํ าดวยความตั้งใจตรงตามหนาที่ของตน โดยสัตยสุจริต
เวลานั้นก็เรียกวาไดรักษาศีล

เวลาทํ างานนั้น ฝกใจของตัวเองไปดวย มีความเพียร
พยายาม มีสมาธิ ทํ าจิตใจของเราใหสงบ ใหมีสติ แมจะมีอารมณ
กระทบกระทั่งเขามารบกวน ก็ฝกใจใหสงบมั่นคงได รักษาเมตตา
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ไมตรี และความมีใจผองใสเอาไว อยางนี้ก็เรียกวาไดทํ าภาวนาไป
ในตัว ภาวนาอยางนี้เปนสวนจิต

สูงขึ้นไปอีก ยังสามารถทํ าภาวนาในสวนปญญาดวย คือ
ทํ างานดวยวิจารณญาณ พิจารณาไตรตรองเหตุผลท่ีจะใหไดผลดี
วาทํ างานอยางไรจึงจะเกิดประโยชนท่ีแทจริง

สูงขึ้นไปอีก ในภาวนาสวนปญญานั้น เมื่อทํ างานไป มอง
เห็นความเปลี่ยนแปลงเปนไป ของเหตุการณก็ดี ของผูคนที่พบ
เห็นเกี่ยวของก็ดี รูจักพิจารณา รูจักมนสิการ ก็เกิดความรูความ
เขาใจโลกและชีวิตนี้มากขึ้น มองโลกดวยความเขาใจรูเทาทัน และ
วางทาทีไดถูกตอง

ยกตัวอยาง เชนคุณหมอตองสัมพันธกับคนไข มองคนไข
คนโนนเปนอยางนั้น คนนี้เปนอยางนี้ คนนั้นหนาบึ้งคนนี้หนายิ้ม
คนนี้พูดไปแลวเขาใจดี คนนี้พูดไปแลวไมเอาไหน คนนั้นกํ าลังใจ
เขมแข็งดี คนนี้ไมมีกํ าลังใจ เราก็ไดรูเห็นชีวิตและอาการของผูคน
ท่ีเปนไปตางๆ

เมื่อรูจักมอง คือมองเปนประสบการณท่ีเราไดมีโอกาสพบ
เห็น ไมมองในแงเปนอารมณท่ีมากระทบตัวตน ก็เกิดความเขาใจ
โลกและชีวิตตามความเปนจริง วาโลกนี้เปนอยางนี้ ชีวิตเปนอยาง
น้ี ในจิตใจแทนที่จะเกิดความรูสึกไมดี ก็เกิดปญญา ทํ าใหวางใจ
ถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย ไดปญญาภาวนาอีก

อยางเปนผูสื่อขาวนี่ก็ชัด เมื่อมาที่วัดหรือไปหาขาวที่ไหน
๑. ทํ าดวยความตั้งใจวาเราจะเผยแพรขาวสาร คือใหขาว

สารหรือใหความรูท่ีเปนประโยชนแกประชาชน เมื่อตั้งใจดีอยางนี้
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ก็เปนทาน คือไมใชคิดแตเพียงวาเราจะมาทํ าอาชีพของเรา วันนี้
จะไดเงินเทาไร ทํ าอยางไรจะไดเงินมากๆ ถาคิดแบบนั้นอยางเดียว
บุญก็ไมเกิด แตในเวลาทํ างาน ถาเรามีจิตใจเกื้อกูล หวังดีตอผูอื่น
โดยตั้งใจวา เราจะหาขาวสารใหเปนประโยชนแกประชาชน ท่ีจะ
ไดรูขอมูลมีปญญามากขึ้น เมื่อตั้งใจอยางนี้ ขอ ๑ คือทานมาแลว

๒. ทํ าหนาที่ของเราโดยซื่อสัตยสุจริต เราจะลงขาวใหถูก
ตอง ใหตรงตามความเปนจริง ไมใหมีการบิดเบือน ไมใหผิดพลาด
จะทํ าโดยสุจริต น่ีศีลมาแลว

๓. ตอไป เวลาเราไปทํ าขาวนี่อาจจะมีการกระทบกระทั่ง
คนฝายนั้นฝายนี้อาจจะไมพอใจ แตไมวาจะมีอะไรกระทบกระทั่ง
มา เราจะฝกใจของเราใหมั่นคง ไมวูวาม ถาเราฝกจิตใจของเราให
เขมแข็งมั่นคงได รับกระทบไดทุกอยาง สามารถตั้งตัวอยูในสติท่ี
มั่นคง ดํ ารงกิริยาอาการที่ดีไวได น่ีเราไดแลวนะ ภาวนาดานจิต

สวนปญญาภาวนานั้นแนนอน อาชีพของเราเกี่ยวกับขอ
มูลความรูและการใชปญญา เราจะพยายามทํ าขาวสารของเรา ให
เปนไปดวยวิจารณญาน เลือกประเด็นจับประเด็นใหถูกตอง สื่อ
ออกไปใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง ยิ่งใชปญญาเทาไรก็เกิด
ประโยชนมากเทานั้น น่ีก็ไดภาวนาดานปญญา  

แตปญญาภาวนาอยางสํ าคัญที่ผู สื่อขาวมีโอกาสจะได
มาก ดูเหมือนจะมีโอกาสมากกวาคนอื่นๆ ก็คือนักขาวนั้น ไดพบ
เห็นผูคนมากมาย ตางพวก ตางหมู ทุกชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ทุก
อาชีพ มีนิสัยใจคอตางๆ กัน พฤติกรรมตางๆ กัน มีความดีความ
ช่ัวไมเหมือนกัน ความคิดเห็นก็ตางๆ กัน และเหตุการณก็แปลกๆ
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มากมาย ซ่ึงถารูจักไตรตรองพิจารณามองดวยทาทีท่ีถูกตอง ก็จะ
ทํ าใหเขาใจผูคน ทํ าใหมองเห็นความจริงของโลกและชีวิต แลวก็
ทํ าใหสามารถวางใจตอสิ่งตางๆ ไดดี จิตใจจะโปรงโลงเปนอิสระ
ซ่ึงจะเปนประโยชนท้ังแกชีวิตของตนเอง และเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ดวย 

ตามที่วามานี้ ผูสื่อขาวจึงไดทํ าทั้งทานทั้งศีลและภาวนา
เปนอันวา ท่ีพระทานพูดไว ทางที่จะใหทานมีเยอะ เรื่อง

บุญก็มากมายครอบคลุมไปหมด รวมทั้งคํ าวา “คุณภาพชีวิต” ก็
อยูในบุญหมด คนโบราณจึงไมตองหาคํ าอะไรมาพูด เขาใชคํ า
เดียววา “บุญ” ก็จบเลย เพราะมันคลุมหมดทุกอยาง ฉะนั้นขอ
สํ าคัญอยูท่ีพวกเราเองอยาไปทํ าใหมันแคบ เวลานี้คํ าวาบุญมี
ความหมายแคบลงเหลือนิดเดียว และตอนนี้เมื่อทํ าดวยปญญา มี
ความเขาใจ ความหมายของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณยิ่งขึ้น


