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บุญ–บารมี ที่จะกูแผนดินไทย

บุญกิริยา
บุญ เพื่อสรางสรรคชีวิตและชุมชน

หลักการใหญที่ตองรูไว
เพื่อทาํบุญใหถูกตอง

“บุญ” เปนคําสื่อธรรมที่สําคัญคําหนึ่งในพระพุทธศาสนา 
ยิ่งเมื่อพระพุทธศาสนาเขามารุงเรืองในสังคมไทย คําวา “บุญ” ก็
ยิ่งมีความสําคัญโดดเดนเปนพิเศษ แมเมื่อสังคมเหินหางออกไป
จากเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนา คนทั่วไปไมมีโอกาสศึกษา 
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แต
คําวา “บุญ” ก็ยังเปนคําสามัญในสังคมไทย ที่คุนปากชินใจและ
ถูกนํามาใชนํามาอางกันอยูเสมอ แมวาความหมายที่เขาใจนั้น
อาจจะลางเลือน หรือคลาดเคลื่อนออกไปจากหลักการที่แทจริง

เมื่อมีโอกาสจึงควรทบทวนหรือชําระสะสางความรูความ
เขาใจใหถูกตองตรงตามหลักซึ่งเปนแหลงที่มาตัวจริง เพื่อวาเรา



กรณีธรรมกาย๒๘๖

จะไดปฏิบัติใหถูกตองและไดรับประโยชนจาก “บุญ” อยางเต็ม
เปยมสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งก็หมายความวาจะเขาถึงคุณคาที่แท
ของพระพุทธศาสนา อยางนอยก็ไมปฏิบัติผิดพลาดจนกลายเปน
วาจะทําบุญแตกลับสรางบาป

คนไทยทีใ่กลวดัสกัหนอยจะจาํไดแมนวา การทาํบญุ ม ี๓ ทาง 
คอื ทาน ศลี ภาวนา แตความเขาใจเกีย่วกบัคาํทัง้ ๓ นัน้ อาจจะไม
ชัดเจน และไมกวางขวางเพียงพอ

พุทธพจนสําคัญแหงหนึ่ง ซึ่งเปนที่มาของหลักการทําบุญ ๓ 
อยางนี้ มีวา

“ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ๑ (หลักแหงบุญกิริยา คือการ
ทําบุญ) มี ๓ อยางดังนี้ กลาวคือ
๑. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทําบุญ คือ ทาน)
๒. ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทําบุญ คือ ศีล)
๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทําบุญ คือ ภาวนา)”

(ขุ.อิติ. ๒๕/๒๓๘/๒๗๐)
๑. ทาน ไดแก การให การเผื่อแผแบงปน
๒. ศีล ไดแก ความประพฤติสุจริต มีกาย วาจา ที่เกื้อกูล ไม

เบียดเบียนกัน
๓. ภาวนา ไดแก การฝกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปญญา
หลักการทําบุญ ๓ อยางนี้ มีความหมายและขอบเขตที่

กวางขวางมาก เกินความหมายของคําวา “จริยธรรม” อยางที่
เขาใจกนัในปจจบัุน พดูสัน้ๆ วาครอบคลมุกระบวนการพฒันามนษุย
ทั้งหมด แตในขั้นตน จะเห็นความหมายพื้นฐานไดจากพุทธพจน
                                                                                                
๑ แปลตามศัพทวา การทําบุญ ซึ่งเปนที่ตั้งแหงผลดีนั้นๆ

2 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๘๗

ที่ตรัสเปนคาถาสรุปหลักการทําบุญ ๓ อยางขางตนนั้นวา
ปุ ฺเมว โส สกิเฺขยยฺ อายตคคฺ ํสขุทุรฺยํ
ทาน ฺจ สมจรยิ ฺจ เมตตฺจติตฺ ฺจ ภาวเย
เอเต ธมเฺม ภาวยติวฺา ตโย สขุสมทุทฺเย
อพฺยาปชฌฺ ํสขุ ํโลกํ ปณฑิฺโต อปุปชชฺติ

(ขุ.อิติ. ๒๕/๒๓๘/๒๗๐)

แปลวา: “คนผูใฝประโยชน ควรศึกษาบุญนี่แหละ ซ่ึงมี
ผลกวางขวางยิ่งใหญ อํานวยสุขให คือ ควรเจริญทาน ควร
พัฒนาความประพฤติที่ชอบธรรม และควรเจริญเมตตาจิต
ครัน้เจรญิธรรม ๓ ประการนี ้อนัเปนแหลงทีก่อเกดิความสขุ
แลว บัณฑิตยอมเขาถึงโลกที่เปนสุข ไรการเบียดเบียน”

มีขอควรสังเกตในคาถาพุทธพจนนี้ อยางนอย ๓ ประการ
๑) ตรัสวา “ควรศึกษาบุญ” คือควรฝก ควรหัด ควรหมั่นทํา 

แสดงวาบุญเปนคุณสมบัติที่ควรศึกษา คือ ควรพัฒนากาวหนา
สูงขึ้นไป ไมใชหยุดอยูแคเดิมและขั้นเดิม (ใน ๓ ขั้นน้ัน)

๒) การทาํบุญท้ัง ๓ ขัน้นัน้ วาโดยภาพรวม จะเหน็วาทรงเนน
การอยูรวมกันดวยดี ดวยการเกื้อกูลกันในสังคม เปนพื้นฐานกอน 
โดยเผื่อแผแบงปนกัน (ทาน) ไมเบียดเบียนกัน (ศีล) และในขั้น
ภาวนา ทรงเนนใหเจริญเมตตา คือความรักความหวังดี อยากให
คนอื่นเปนสุข ใฝทําประโยชนแกกัน (เมตตา)

๓) ผลจากการศึกษา คือพัฒนาบุญท้ัง ๓ นี้ ก็จะเขาถึงโลก
ที่เปนสุข ไรการเบียดเบียน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 3สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ทาํไมบุญจึงเนนทาน และเริ่มดวยทาน
วาที่จริง การที่พระพุทธเจาตรัสยก “ทาน” ขึ้นเปนหลักการ

ทําบุญขอแรก ก็แสดงอยูในตัวแลววาทรงเนนการเกื้อกูลกันใน
สังคม แตก็ตองถามตอไปอีกวา เหตุใดการเกื้อกูลกันในสังคม จึง
ตองเริ่มตนดวยทาน

ดวยการยกทานขึ้นตั้งเปนขอแรก พระพุทธศาสนาเนนความ
สําคัญของวัตถุ

แตพรอมกันนั้น การท่ีพระพุทธเจาตรัสทานนั้นไวในหลัก
บุญกิริยา ๓ ที่รวมกันเปนชุด โดยมีศีล และภาวนามาตอ ก็เปน
การบอกถึงขอบเขตความสําคัญของวัตถุ พรอมท้ังสอนใหรูจัก
ใชประโยชนจากวัตถุใหถูกตองดวย

วัตถุหลากหลาย โดยเฉพาะปจจัย ๔ เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิตของมนุษย และเปนพื้นฐานที่มนุษยตองอาศัยเพื่อ
กาวตอไปในการสรางสรรคสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป สังคมที่ดีจึงตอง
วางระบบจัดสรรเพื่อเปนหลักประกันใหมนุษยทุกคนที่เปนสมาชิก
ของสงัคมนัน้มวีตัถโุดยเฉพาะปจจัย ๔ นัน้ เพยีงพอแกความเปนอยู 
และเปนพื้นฐานที่จะพัฒนาชีวิตใหกาวสูงขึ้นไป

ในหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา “ธรรมวินัย” นั้น 
สวนที่เรียกวา วินัย ของพระภิกษุ ไดใหความสําคัญอยางมากแก
การจัดสรรและปฏิบัติตอวัตถุ โดยเฉพาะปจจัย ๔ นี้  

สวนในสังคมใหญของชาวบาน “ทาน” ก็เขามา ณ จุดนี้ 
ดวยเหตุผล ๒ ประการ

๑) ดานบุคคล: เนื่องจากความจําเปนในการที่จะอยูรอด 

4 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย
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และหาความสุข มนุษยทั้งหลายตางก็ดิ้นรนแสวงหาวัตถุเสพ
บริโภคใหแกตน เมื่อทําเชนนั้นอยูเสมอก็จะเกิดความเคยชินของ
จิตใจ ที่มุงจะหา และคิดจองแตจะไดจะเอา ตอกย้ําความเห็น
แกตัว และถาทุกคนเปนอยางนั้น ก็จะมีแตความขัดแยงแยงชิง
เบียดเบียนกัน

เพื่อสรางดุลยภาพขึ้นในจิตใจของคน ใหมีความคิดที่จะให
ขึ้นมาคูกับความคิดที่จะไดจะเอา จึงใหมีหลัก “ทาน” ขึ้นมา 
เปนการฝกฝนขัดเกลาพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย พรอมกัน
นั้นก็เปนการสรางดุลยภาพขึ้นในสังคมไปพรอมกันดวย

๒) ดานสังคม: ในการแสวงหาวัตถุ เชนปจจัย ๔ นั้น มนุษย
มีโอกาส มีกําลัง มีสติปญญาความสามารถไมเทากัน เมื่อตางคน
ตางมุงแตจะหาจะไดจะเอา คนที่มีโอกาส-กําลัง-ความสามารถ
มากกวา ก็จะไดเปรียบ กอบโกยเอามาใหแกตน ตลอดจนขมเหง
รังแกครอบงําผูอื่น สวนคนที่ดอยโอกาส-กําลัง-ความสามารถ ก็จะ
ขาดแคลนอดอยากแรนแคน มีความทุกขมาก และก็ตองคอยหา
ทางแอบแฝงแยงชิงเอาจากคนที่มีมากกวา และคนที่มั่งมีนั้น ก็หา
เปนสขุไดจริงไม เมือ่มองโดยรวม กค็อื เปนสงัคมแหงการเบยีดเบยีน

ดวยเหตุนี้ นอกจากจะตองมีการจัดตั้งวางระบบระเบียบใน
การอยูรวมและสัมพันธกัน ไมใหคนละเมิดตอกัน ดวยกฎหมาย 
ขอบังคับ หรือกติกาตางๆ คือวินัย ในขั้นของศีลแลว สิ่งที่เปน
พื้นฐานยิ่งกวานั้น ก็คือ การปฏิบัติตอวัตถุ เชนปจจัย ๔ นั้นเอง 
ใหเปนเครื่องเกื้อหนุนความอยูดีรวมกัน แทนที่จะใหวัตถุกลายเปน
เหตุแหงการเบียดเบียนกัน ดังนั้น “ทาน” จึงเขามาทําหนาที่นี้ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 5สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๒๙๐

เพื่อใหมีการแบงปนวัตถุแกกัน ชวยใหผูดอยโอกาส-กําลัง-ความ
สามารถ ก็เปนอยูได และผูมั่งมีก็อยูเปนสุข ไมตองหวาดระแวง 
ทําใหสังคมรมเย็น มีสันติสุข

ทานในระบบของการทาํบุญ
อยางไรก็ดี ความจําเปนและความสําคัญของวัตถุ ก็มี

ขอบเขตที่ตองสํานึกตระหนักไว การมีวัตถุเพียงพอ หรือพรั่งพรอม
เทานั้น ยังไมพอที่จะใหชีวิตและสังคมดีงาม ถาไมมีระบบการ
พัฒนามนุษยที่ถูกตอง วัตถุแมแตที่พร่ังพรอมก็จะเปนโทษแก
มนุษยเอง อยางนอยก็ทําใหจมอยูกับความฟุงเฟอลุมหลงมัวเมา
ประมาท และใชวัตถุในทางที่กอผลราย

การปฏิบัติที่ถูกตองตอวัตถุ คือ ใหมันเปนพื้นฐานที่เราจะได
อาศัยในการที่จะนําชีวิตและสังคมกาวขึ้นสูความดีงามและการ
สรางสรรคทีส่งูขึน้ไป ดงัทีท่างพระเรยีกวตัถทุัง้หลายวา “ปจจยั” บาง 
“นสิสยั” บาง คอืมใิชใหความพรัง่พรอมทางเศรษฐกจิเปนจดุหมาย 
แตใหเปนเครื่องอาศัยเกื้อหนุน หรือเปนตัวเอื้อตอการพัฒนาชีวิต
ที่ประเสริฐ และการสรางสรรคสังคมที่เปนสุข

ที่พูดตรงนี้สําคัญมาก จะตองย้ํากันใหมากวา เราจะตอง
มองวัตถุหรือความเจริญพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจเปนปจจัย คือ
เปนเครือ่งเกือ้หนนุใหเรากาวขึน้สูประโยชนสขุความดงีามทีส่งูขึน้ไป 
ไมใชเปนจุดหมาย

ถึงตอนนี้ ทาน จึงเขามาอยูในระบบการพัฒนามนุษยที่มี
องครวม ๓ ซึง่เรยีกวา บุญกริิยาวตัถ ุโดยมบุีญกริิยาขอท่ี ๒ และ ๓ 

6 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙๑

มาประสานและรับชวงตอ
ทาน เปนบุญกิริยา คือการทําบุญ ซึ่งแปลงายๆ ก็คือการ

ทําความดี เพราะบุญ แปลวา ความดี แตโดยตัวศัพทเอง “บุญ”
แปลวา

๑) เครื่องชําระ สิ่งที่ทําใหสะอาด หรือคุณสมบัติที่ทําให
บริสุทธิ์

๒) คณุสมบตัทิีท่าํใหเกดิภาวะทีน่าบูชา คอื ควรยกยอง นบัถอื

ทาน คือการให หรือแบงปน เปนเครื่องชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ 
ในระดับหนึ่ง คือชําระลาง หรือกําจัดกิเลส โดยเฉพาะความโลภ 
ความเห็นแกตัว ความมีใจคับแคบ ตระหนี่ และความเปนทาส
ของวัตถุ พรอมท้ังทอนกําลังของความยึดติดถือมั่นในตัวตนให
เบาบางลดนอยลง ทําใหใจเปดกวางและเปนอิสระมากขึ้น จึง
เปนการเตรียมจิตใจใหพรอมท่ีจะบมเพาะเพิ่มพูนคุณความดีและ
การทําบุญอื่นๆ ที่สูงขึ้นไป

ดังนั้น ทาน นอกจากเปนเครื่องเกื้อหนุนสังคมในทางวัตถุ 
ดวยการกระจายสิ่งบริโภคใหทั่วถึงกัน ลดความกดดันในสังคม 
และยึดเหนี่ยวสังคมใหมีเอกภาพ ใหคนเปนอยูโดยไมตอง
เบียดเบียนแยงชิงกัน เปนเครื่องสนับสนุน “ศีล” แลว ก็ชวยให
กาวตอไปใน “ภาวนา” ดวย เร่ิมดวยเปนปจจัยตอกันกับเมตตา 
พรอมกับพัฒนาความสุข

เมื่อคิดจะไดจะเอา เราจะมองหรือจองไปที่วัตถุ แลวพรอม
กันนั้นก็จะเกิดความรูสึกหวาดระแวงตอคนอื่น ทําใหเกิดทัศนคติ
ตอเพื่อนมนุษยแบบเปนคูแขงหรือเปนปฏิปกษ การคิดจะไดจะเอา 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 7สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๒๙๒

จึงเปนปจจัยแกโทสะ ซึ่งนําไปสูความขัดแยง แลวทุกขและปญหา
ก็ตามมา

แตเมือ่คดิจะให เราจะมองไปทีค่น จะเหน็หนาตา เหน็สขุทกุข 
และความตองการของเขา ความเขาใจเห็นใจจะเกิดขึ้น แลวก็จะ
เกิดเมตตา (ความตองการใหเขาเปนสุข) และกรุณา (ความ
ตองการใหเขาพนจากทุกข)

เมื่อเกิดความตองการใหมนั้น คือ ความตองการใหคนอื่น
พนจากทุกข (กรุณา) และความตองการใหเขาเปนสุข (เมตตา) เรา
ก็หาทางสนองความตองการนั้นของเรา ดวยการพยายามชวยให
เขาพนจากทุกข และมีความสุข และเมื่อน้ัน การใหแกเขาก็กลาย
เปนการสนองความตองการของเรา แตเปนความตองการที่เปน
บุญเปนกุศล ที่เรียกวา เมตตากรุณา และเมื่อไดสนองความ
ตองการนัน้แลว เรากม็คีวามสขุ ถงึตอนนี ้การใหกก็ลายเปนความสขุ

โดยนัยนี้ ทานบุญกิริยา คือการทําบุญดวยการให จึงเปน
ปจจัยแกภาวนา ในดานการพัฒนาจิตใจ ซึ่งทําใหเกิดทั้งเมตตา
กรุณา และความสุข และความสุขนั้นก็เปนความสุขแบบประสาน
ทั้งสองฝาย คือ ทั้งผูรับก็เปนสุข และผูใหก็มีความสุข เสริมสราง
ไมตรีระหวางกัน ตางจากความสุขจากการได ซึ่งเปนความสุข
แบบแบงแยกและแกงแยง ที่ฝายหนึ่งได อีกฝายหนึ่งก็เสียหรืออด 
ฝายหนึ่งสุข อีกฝายหนึ่งทุกข

เมื่อท้ังสองฝายเปนสุขดวยกัน ก็คือโลกนี้เปนสุข บุญจึง
เปนคุณสมบัติที่นํามาซึ่งความสุข ดังพุทธพจนวา

สุขสฺเสตํ ภิกฺขเว อธิวจนํ อิฏสฺส กนฺตสฺส ปยสฺส มนาปสฺส
ยททิ ํปุ ฺานิ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐)

8 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙๓

แปลวา: “ภิกษุทั้งหลาย คําวาบุญนี้ เปนชื่อของ
ความสุข ที่นาปรารถนา นาใคร นารัก นาพอใจ”
พรอมกันนั้น บุญขั้นภาวนา ซึ่งในกรณีนี้ คือ เมตตากรุณา 

และความสุข ก็ยอนกลับมาเปนปจจัยแกทาน ทําใหเต็มใจและมี
ความพรอมท่ีจะใหยิ่งขึ้น

จะเห็นวา การทําบุญที่เรียกวาทานนี้ ก็คือการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันดานปจจัยยังชีพและวัตถุเครื่องใชสอยตางๆ แกเพื่อน
มนุษย ตลอดจนสัตวรวมโลกทั้งหลาย ซึ่งเปนการยึดเหนี่ยวสังคม 
(=สังคหะ/ทําใหสังคมมั่นคงและมีเอกภาพ) พรอมกันไปกับการ
ฝกฝนพัฒนาตนเอง (=สิกขา/ศึกษา)

บุญในขอทานนี้ โดยทั่วไป จะทําใน ๒ กรณี คือ
๑. เพือ่อนเุคราะห คอื ชวยเกือ้หนนุคนตกทกุขไดยาก อดอยาก 

ยากไร ขาดแคลน หรือประสบภัยพิบัติ ใหเขามีโอกาสเปนอยูและ
ตั้งตัวขึ้นมา

๒. เพื่อบูชาคุณ คือ ใหเพื่อยกยองเชิดชูผูมีพระคุณ เริ่มแต
พอแม หรือผูมีคุณธรรมความดี ที่จะนําคนกาวไปในการทําความดี
และเปนแบบอยางแกสังคม และสนับสนุนผูที่ทําคุณประโยชนใหมี
กําลังที่จะทําความดีไดยิ่งขึ้นไป

นอกเหนือจากนี้ไปก็เปนการใหเพื่อแสดงน้ําใจสงเคราะหกัน
ตามปกต ิดวยเมตตาไมตร ี เชน ชาวบานแตกอน วนัไหนทาํกบัแกง
แปลกๆ ก็แบงเอาไปใหเพื่อนบานใกลเคียง

ในสมัยโบราณ บางทานถึงกับถือเปนวัตร (ขอปฏิบัติที่ตอง
ทําเพื่อฝกตนเปนประจํา) วา ทุกวัน ตื่นนอนขึ้นมาแลว ถายังไมได

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 9สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๒๙๔

ใหอะไรแกใคร จะยังไมรับประทานอาหาร (ถาถืออยางจริงจัง จะ
เปนสวนหนึ่งของการบําเพ็ญบารมี)

เหตุใดทาํบุญ จึงนิยมถวายแกพระสงฆ
มีขอควรทราบที่สําคัญอยางหนึ่งวา ตามปกติ คนทั่วไปทุก

คนยอมมีหนาที่รับผิดชอบในการทํามาหาเลี้ยงชีพ เพื่อเลี้ยงตัว
และครอบครัวของตนเอง ทาน คือการใหแกกัน เราจึงปฏิบัติตอ
เมื่อเกิดเหตุรายภัยพิบัติขาดแคลน เฉพาะครั้งเฉพาะคราว แตมี
บุคคลประเภทหนึ่งที่ถือเปนประเพณีของสังคม ที่ทุกคนควรจะ
ชวยกันอุดหนุนดวยปจจัย ๔ เปนประจํา ไดแก พระสงฆ หรือ
สมณพราหมณ

มีเหตุผลสําหรับการปฏิบัติเชนนั้น คือ
๑. พระสงฆมีวิถีชีวิตที่มุงสละ เวนการหาความสุขทางวัตถุ 

อาศัยวัตถุแตนอยเพียงเทาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตโดยไมสะสม 
และมุงที่จะฝกฝนพัฒนาตนใหกาวสูงขึ้นไปในไตรสิกขาสูจุดหมาย
สูงสุดทางนามธรรม หรือถาเปนผูที่บรรลุจุดหมายทางนามธรรม
นั้นแลว ก็จะทําหนาที่ดํารงธรรมไวใหแกสังคม และเผยแพร
สั่งสอนธรรมนั้นเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน

ดังนั้น ประชาชนหรอืสงัคมจงึเขามาอปุถมัภสนับสนุนโดยรบั
ภาระดานวตัถปุจจัย ๔ สนองความตองการเพียงเล็กนอยนั้น เพื่อ
ใหพระสงฆอุทิศตัวอุทิศเวลาใหแกการทําหนาที่ทางนามธรรมได
เต็มท่ี โดยไมตองหวงกังวลดานวัตถุ

๒. จากความสัมพันธในขอ ๑ นั้นเอง ในพระพุทธศาสนา

10 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙๕

ก็ไดจัดวางเปนระบบความสัมพันธที่ชัดเจน ใหเปนวิถีชีวิตของ
ชมุชนชาวพทุธทีเ่รยีกวาพทุธบรษัิทเลยทเีดยีว กลาวคอื พทุธบรษัิท ๔ 
(ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ที่จัดเปน ๒ ฝาย คือ บรรพชิต/
พระสงฆ กับคฤหัสถ/ชาวบาน นั้น  พึงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ดวยการใหแกกัน กลาวคือ พระสงฆใหธรรมทาน (สั่งสอนแนะนํา
ใหธรรม) แกชาวบาน และชาวบานก็ถวายอามิสทาน (ถวายอาหาร
บิณฑบาตและสิ่งจําเปนอื่นๆ ทางวัตถุ) แกพระสงฆ ตามหลักแหง
พระพุทธพจนที่ตรัสไววา

พหุการา ภิกฺขเว พฺราหฺมณคหปติกา ฯเปฯ สมฺมาทุกฺขสฺส
อนตฺกริยิายาติ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๔)

แปลวา: “ภกิษุทัง้หลาย พราหมณและเหลาชาวบาน เปน
ผูมอีปุการะมากแกพวกเธอ โดยเปนผูบาํรงุเล้ียงดวยจวีร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร; แมเธอทั้งหลาย ก็จง
เปนผูมีอุปการะมากแกพราหมณและเหลาชาวบาน โดย
แสดงธรรม . . . ประกาศการครองชวีติทีป่ระเสรฐิ . . . แกเขา

ทั้งคฤหัสถ และบรรพชิต อยูครองชีวิตอันประเสริฐ
โดยอาศัยซ่ึงกันและกัน (ดวยอามิสทาน และธรรมทาน)
เพื่อผานลวงหวงกิเลส และกําจัดทุกขใหหมดสิ้นไปโดยชอบ
อยางนี้”

ตามหลกัการใหญนี ้พระพทุธเจาไดทรงจําแนกเปนขอปฏบัิต ิ
ดังที่ปรากฏในหลักทิศ ๖ ขอสุดทาย คือความสัมพันธระหวาง
กุลบุตรกับสมณพราหมณ คือระหวางชาวบานกับพระสงฆ ซึ่งเปน
คิหิวินัย (วินัยของคฤหัสถ) สวนหนึ่ง ดังนี้

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 11สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๒๙๖

“ชาวบาน ปฏิบัติตอพระสงฆ เสมือนเปนทิศเบื้องบน โดย
สถาน ๕

๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. จัดถวายของใชของฉัน
พระสงฆอนุเคราะหชาวบาน ดวยขอปฏิบัติ ๖ ประการ
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. สั่งสอนชักนําใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยน้ําใจงาม (เชนบอกแหลงหาความรูธรรม)
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. สิ่งที่เคยฟงแลวก็ชี้แจงขยายใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรคใหรูจกัดาํเนนิชวีติในวถิทีีด่งีามมคีวามสขุ”

(ที.ปา.๑๑/๒๐๔/๒๐๖)

เพื่อใหระบบความสัมพันธนี้ดําเนินไปดวยดี พระพุทธเจายัง
ไดทรงบัญญัติขอปฏิบัติในวินัย มิใหพระภิกษุประกอบอาชีพ แต
ใหเปนอยูดวยปจจัย ๔ ที่ชาวบานถวาย โดยมีความสันโดษ และ
ทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย อีกทั้งโดยทั่วไปไมมีสิทธิที่จะขอ

พระสงฆตองประพฤติตัวและทําหนาที่ของตนใหควรแกของ
ที่เขาถวาย โดยเปนทานที่เกิดจากศรัทธาของเขาเอง พรอมดวย
ปญญาที่เห็นคุณคา ดวยเหตุนี้ ทานที่ถวายแกพระสงฆจึงอยูใน
ประเภทใหเพื่อบูชาคุณ คือเพื่อยกยองเชิดชูสนับสนุน ทั้งแกบุคคล

12 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙๗

และกิจการ
ผูนําชาวพุทธฝายคฤหัสถครั้งพุทธกาลไดปฏิบัติในเรื่องทาน

ทั้งดานเกื้อหนุน(อนุเคราะห) และดานสนับสนุน(บูชา) เชนอนาถ-
ปณฑกิเศรษฐ ี ซึง่จดัถวายอาหารบณิฑบาตแกพระภกิษุสงฆทกุวนั 
และพรอมกันนั้นก็จัดอาหารไวเลี้ยงดูคนทุกขยากอนาถาเปน
ประจําดวย

นอกจากเหตุผลในแงของบทบาทที่เปนไปตามวิถีชีวิตและ
ระบบความสัมพันธระหวางพระสงฆกับคฤหัสถแลว ยังมีเหตุผล
อื่นอีก ที่ทําใหประชาชนนิยมถวายทานแกพระสงฆ เชนในแงของ
ผลแหงทาน คือ

๓. พระสงฆเปนผูมีศีล ทรงคุณธรรม อยางนอยก็มีพระวินัย
รักษา จึงเปนเหตุใหทานนั้นมีผลมีอานิสงสไดมาก เรียกวาเปน 
นาบุญอันประเสริฐ สามารถขยายบุญและผลบุญใหแผกวางขวาง
ออกไป ตรงขามกับการใหแกคนทุจริต ไรศีล ซึ่งอาจจะกลายเปน
เครื่องสงเสริมหรือใหกําลังแกเขาที่จะทําการรายกอโทษภัยไดมาก
ยิ่งขึ้น

๔. มีหลักอยูวา ทานอยางสูง คือการใหแกสวนรวมหรือเพื่อ
ประโยชนแกสวนรวม ที่เรียกวา “สงฆ” ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา 
ทานอุทิศสงฆ หรือสังฆทาน มีผลมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามหลัก
นี้จะเห็นวา พระภิกษุผูปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จะมีชีวิตที่มี
ความเปนสวนตัวนอยอยางยิ่ง และทานเปนสวนรวมอยูในชุมชน
ใหญ ที่มีบทบาทหนาที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คืออยูในระบบการ
พัฒนาตนตามไตรสิกขา และสืบทอดดํารงธรรมไวใหแกสังคม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 13สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๒๙๘

พระภิกษุแตละรูป เปนตัวแทนของชุมชนใหญนี้ ทั้งชุมชน
รูปธรรม คือภิกษุสงฆที่เปนสมมติสงฆ และชุมชนนามธรรมใน
อุดมคติ คือสาวกสงฆที่เปนอริยสงฆ การถวายทานแกพระภิกษุ
จึงสื่อความรูสึกใหโยงไปถึงสงฆอันเปนชุมชนใหญสวนรวมนั้น 
และเกิดเจตนาที่เปนการตั้งใจถวายทานอุทิศสงฆ อันใหเกิดผล
ทางจิตใจอยางกวางขวางยิ่งใหญ มีความเบิกบานผองใสสะอาด
บริสุทธิ์ไดเต็มท่ี เปนบุญเปนกุศลมาก

เกณฑวัดและตัดสินบุญ
ในฐานะที่ทานเปนบุญ ซึ่งกลาวแลววาเปนสิ่งที่พึงศึกษา 

คือเปนกิจกรรมที่เปนสวนของการพัฒนาชีวิต ผูปฏิบัติจึงควรทํา
ดวยปญญา ใหเกิดผลดีทั้งแกชีวิต แกบุคคล และแกสังคม ดังที่
พระพุทธเจาตรัสวา

วิเจยยฺ ทาน ํสคุตปปฺสฏ ํ (ขุ.วิ.๒๖/๑๐๖/๑๙๖)

แปลวา: “การพิจารณาเลือกเฟนแลวจึงให (วิไจยทาน)
เปนกรรมที่พระสุคตเจาทรงสรรเสริญ”

มีเกณฑวินิจฉัยวาทานจะมีผลมากนอยเพียงใด โดย
พิจารณาองคประกอบ ๓ อยาง คือ

๑. ทายก คือ ผูให เปนผูมีศีล มีคุณธรรม โดยเฉพาะดูที่
เจตนาวาเปนอยางไร เชน เจตนาประกอบดวยเมตตากรุณา ตั้งใจ
จะใหเปนประโยชนแกผูรับอยางแทจริง ใหเขาพนทุกขมีสุข มุงเพื่อ
ใหสังคมรมเย็นมั่นคง ใหดวยความคิดเสียสละ โดยบริสุทธิ์ใจไม
หวังผลตอบแทน ใหดวยศรัทธา ใหดวยใจผองใสเบิกบาน ไม
ขุนมัวเศราหมอง หรือเสียดาย ตั้งใจใหเพื่อฝกฝนพัฒนาจิตใจของ

14 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙๙

ตน และมีเจตนาที่ประกอบดวยปญญา๑ ก็จะทําใหทานมีผลมาก
๒. ปฏิคาหก คือ ผูรับ ถาผูรับไมมีศีล เชนมุงหาลาภหรือ

แสวงหาผลประโยชนดวยเจตนาหลอกลวง หรือประพฤติไมดี เปน
โจรผูราย หรือมีความไมสุจริต เมื่อไดรับทานแลวก็จะยิ่งมีกําลังทํา
การรายไดมากและรุนแรงยิ่งขึ้น ทานก็มีผลนอย ในทางตรงขาม 
ถาปฏิคาหกเปนผูมีศีล มีคุณธรรม เปนผูทําความดีงาม บําเพ็ญ
คุณประโยชน ทานก็จะมีผลมาก

๓. ไทยธรรม คือ วัตถุหรือสิ่งของที่มอบให เปนของบริสุทธิ์ 
เชน ไดมาโดยสุจริต เปนของประณีต หรือจัดหาจัดทํามาดวย
ความตั้งใจตามกําลัง ไมใชเปนของทิ้งขวาง เปนของเหมาะสม
หรือสมควรแกผูรับจะใชได เชนจะถวายเครื่องนุงหมแกพระภิกษุ ก็
ถวายจีวร ไมใชถวายเสื้อ และของนั้นเปนประโยชน

โดยเฉพาะสําหรับทายก เนื่องจากเจตนาเปนองคประกอบ
สําคัญ เพราะเปนตัวกรรม ทานจึงแยกแยะละเอียดลงไปอีกวา
ทานนัน้จะมผีลมาก เมือ่ประกอบดวยเจตนาทีด่ตีลอดทัง้ ๓ กาล คอื

๑. บุพเจตนา เจตนากอนให คือ มีความตั้งใจใหดวยความ
เลื่อมใสศรัทธา หรือเมตตากรุณา หรือดวยความปรารถนาจะฝก
ตนในการเสียสละ ทําจิตใหเปนอิสระ เปนตน จิตใจผองใส ตั้งใจ
จริงจังมาแตตน

๒. มุญจนเจตนา เจตนาขณะให คือ ในเวลาที่ใหก็ทําดวย
ความตั้งใจจริง ยังมีกําลังศรัทธา กําลังเมตตากรุณา กําลังฉันทะ
ที่จะฝกตน เปนตน พร่ังพรอมดี และจิตใจผองใสเบิกบาน มี
                                                                                                
๑ ปญญาทีท่านเนนมาก ไดแก ความคดิเหน็ความเขาใจถกูตอง ทีเ่รยีกวา ทฏิ ุชุกรรม หรอื 
สัมมาทัศนะ ที่จะกลาวขางหนา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 15สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๓๐๐

ปญญารูเขาใจคุณคา ความมุงหมาย และประโยชนของการที่จะ
ใหนั้น

๓. อปราปรเจตนา เจตนาสืบเนื่องตอๆ ไป คือ หลังจากให
แลว ก็มีความเอิบอิ่ม ชื่นใจ ปติที่ไดทําการให ระลึกหรือนึกขึ้นมา
เมื่อใดก็มีความดีใจสุขใจ ไมเสียดาย แต“อนุสรณดวยโสมนัส” 
เห็นคุณคาและปรารถนาที่จะทําตอๆ ไปหรือยิ่งขึ้นไป

แมของจะนอย ไมมีราคาคางวด เพราะผูใหมีกําลังหรือ
ทุนทรัพยนอย แตถามีเจตนาดีงามแรงกลา ก็มีผลมาก หรือแมแต
มหาศาล

แมจะใหทานแกโจรราย ซึ่งเปนปฏิคาหกที่ไมดี แตผูใหรักษา
จิตใจใหบริสุทธิ์ ใหดว ยความตั้ง ใจปรารถนาดีแทจ ริง  และ
รูจักใหดวยปญญา ทําใหโจรรายเกิดความซาบซึ้ง อาจละพยศ
หมดความหยาบกระดาง กลับตัวกลับใจได ก็เปนบุญกุศลยิ่งใหญ

บุญขั้นพื้นฐาน
เพื่อสรางสรรคชีวิตและชุมชน

ไดกลาวแลวขางตนวา ทานนี้เปนเพียงการทําบุญอยางหนึ่ง 
ในระบบการทําบุญซึ่งจะตองทําใหครบ และทานเปนบุญขั้นตน 
ซึ่งเปนการเตรียมชีวิตและสังคมใหมีฐานทางวัตถุ อันจะชวยให
พรอมท่ีจะกาวสูความดีงามและการสรางสรรคที่สูงขึ้นไป ยังมีบุญ
ดานอื่นหรือข้ันสูงขึ้นไปท่ีจะตองทําตอไปอีก

ทานเปนการทําบุญที่คอนขางเดน โดยเฉพาะในสังคมไทย 
แตที่จริงในบางสังคม โดยเฉพาะในชุมชนพื้นฐาน ที่ชาวบานอยู

16 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๐๑

ใกลชิดกับธรรมชาติ และระบบครอบครัวยังเขมแข็ง ทานจะ
กลมกลืนอยูในชีวิตประจําวัน ไมเดนออกมา คือมักเปนการ
ชวยเหลือกันของคนที่อยูใกลชิด เฉพาะกรณี หรือเปนรายยอย 
และเปนการใหเพียงสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชนอาหาร
และเครื่องใชในชีวิตประจําวัน

ในชุมชนเชนนั้น การทําบุญที่สําคัญอาจจะเปนกิจกรรมดาน
อื่น ที่ชวยใหชุมชนอยูรวมกันดวยดี เอื้อตอความสุขความเจริญ
แหงชีวิตของทุกคนที่อยูรวมกันในชุมชนนั้น

มีตํานานเรื่องหนึ่งในคัมภีรพุทธศาสนา ที่ชาวบานสมัยกอน
คงจะคุนกันดี เพราะเปนเรื่องประวัติของพระอินทร ที่เปนเทวดา
สําคัญซึ่งชาวพุทธรูจักมากที่สุด และมาในคัมภีรหลายแหง๑
พระสงฆยอมจะนํามาเทศนหรือเลาใหชาวบานฟงบอยๆ

ตํานานพระอินทรนี้ เปนเรื่องของการทําบุญ ซึ่งเปนตัวอยาง
ที่จะชวยใหเขาใจความหมายของ “บุญ” และ“การทําบุญ” ถูกตอง
ชัดเจนมากขึ้น พรอมกันนั้นก็ทําใหมองเห็นวาชาวบานสมัยกอน
คงจะเขาใจความหมายของ “บุญ” กันกวางขวางพอสมควร

ตาํนานทางพระพทุธศาสนาเลาวา กอนมาเกดิเปนทาวสกักะ 
ที่เรียกกันวาพระอินทร หรือทาวมฆวานนั้น พระองคไดทําบุญไว
ครั้งเมื่อเกิดเปนมาณพชื่อมฆะ เรียกงายๆ วา “มฆมาณพ” อยูใน
หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่ง

                                                                                                
๑ ตํานานพระอินทร คือ เรื่องมฆมาณพ มาในคัมภีรสุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย 

(ที.อ.๒/๓๒๖) ก็มี ในอรรถกถาธรรมบท (ธ.อ.๒/๙๙) ก็มี ในอรรถกถาชาดก (ชา.อ.๑/ ๒๙๘) 
ก็มี เน้ือเรื่องเหมือนกัน แตรายละเอียดปลีกยอยตางกันบาง

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 17สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๓๐๒

วันหนึ่ง ขณะที่ชาวหมูบานกําลังทํางานกันอยูที่บริเวณ
กลางหมูบาน มฆมาณพ ซึง่คงจะเปนคนทีรั่กความสะอาดเรยีบรอย 
ไดชําระขยะมูลฝอย ทําบริเวณสวนที่ตนพักใหหมดจดสะอาดตา 
นาสบายใจ แตแลวมใีครอืน่บางคนชอบใจทีน่ัน้กเ็ขามาใช มฆมาณพ
ตองออกไป แตก็ไมโกรธ ก็ไปชําระทําความสะอาดที่จุดอื่นแลว
ยายไปอยูตรงน้ัน แลวก็ถูกคนอื่นแยงเอาที่นั้นไปอีก เขาก็ไมโกรธ 
คงยายไปทําที่อื่นตอๆ ไป พรอมกับคิดวา คนเหลานี้ไดรับความสุข
ก็ดีแลว เขามีความสุขดวยการกระทําของเรา การกระทําของเรา
นั้นก็ตองเปนกรรมที่เปนบุญ ซึ่งจะใหความสุขแกเราดวย

เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แลว ความคิดก็เดินหนา วันตอมาเขาจึง
เอาจอบมาขุดแตงจัดทําเปนบริเวณลานที่เรียบรอยนารื่นรมย 
กลางหมูบาน ใหทุกคนที่ทํางานไดอาศัยใชพักผอนทั่วกัน จัดที่
ผิงไฟในยามหนาว จัดหาน้ําไวใหในคราวรอน จากนั้นก็ไปพัฒนา
ทางเขาหมูบาน ปรับใหสม่ําเสมอเรียบรอยสะดวกแกยานพาหนะ 
แลวสรางศาลาขึ้นที่สี่แยก ขุดสระน้ํา สรางสะพาน

เมื่องานที่ตองทํามากขึ้น ก็เปนเหตุใหกลับบานค่ํามืด เจอ
เพื่อนบานถามวาไปทําอะไรมา ก็ตอบเขาวา ไปทําบุญ ชําระทาง
สวรรค ตอมาก็มีผูสนใจเห็นคลอยตามไปรวมทําบุญอยางนี้เพิ่ม
ขึ้นทีละคนสองคน จนพวกคนหนุมในหมูบานเขารวมกับเขาเปน
กลุมใหญถึง ๓๓ คน คอยเที่ยวดูแลรวมกันทํางานบุญ (บุญกรรม) 
แบบน้ีเปนประจํา

ตัวนายมฆะเอง ซึ่งเปนหัวหนากลุมทําบุญ (คือบําเพ็ญ
ประโยชน)อยางนี้ เมื่อไดรับความนับถือเชื่อฟงมากขึ้น ก็ไดแนะนํา

18 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๐๓

ชักชวนชาวบานทั้งหลายใหเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนกัน และละเวน
สิ่งชั่วรายทั้งหลาย เชนสุรายาเสพติด และการพนัน จนชาวบาน
อวยทานรักษาศีลกันทั้งหมูบาน

ฝายนายบานไดเหน็ความเปลีย่นแปลงนี ้กเ็กดิความไมพอใจ 
เพราะมองเห็นวา กอนนั้น เมื่อพวกชาวบานเหลานี้ยังดื่มสุรา ยิง
นกตกปลาลาสัตว เปนตน ตนก็มีรายไดจากคาตุมสุรา และเก็บ
สวยเปนตน แตพอชาวบานหันมาทําบุญตามนายมฆะกัน รายได
นั้นก็หมดไป จึงหาทางขัดขวาง ในที่สุดขัดใจมาก ก็เลยไปฟอง
ทางการจนถึงพระราชาวา มฆมาณพคิดการใหญ สองสุมผูคนจะ
กอการกําเริบเสิบสาน

พระราชาทรงสงไพรพลตามนายบานไป เห็นกลุมนักทําบุญ
กําลังนั่งประชุมปรึกษากันอยูเกี่ยวกับงานที่จะทําในวันตอไป ก็
เห็นสมคําฟอง และไดลอมจับตัวทั้งหมดทุกคนมาสงพระราชา 
มฆมาณพกับพวกจะถูกลงโทษ แตดวยสัจกิริยาก็พนภัย

พระราชาทรงสอบสวนทราบวา คนเหลานีร้วมกลุมกันทาํบุญ 
เชนเที่ยวดูแลปรับถนนหนทางใหเรียบรอย สรางศาลาพักตามทาง
แยก ขุดสระน้ํา สรางสะพานใหแกประชาชน ก็ทรงสนับสนุน รวม
ทั้งพระราชทานพระราชทรัพยมาเปนกําลังดวย

นักทําบุญกลุมน้ี เมื่อไดกําลังหนุนก็ยิ่งคิดทําบุญมากขึ้น
ไปอีก โครงการตอไปคือสรางศาลาพักแบบถาวรที่สี่แยก งานบุญ
ใหญคราวนีพ้วกผูหญงิแมบานกข็อมสีวนรวมทาํบญุ(ปตต)ิดวย เชน 
จางคนทําอุปกรณบางสวนของศาลา ใหคนขุดสระน้ํา ปลูกไมพุม
ไมกอ ไมดอกไมประดบัตางๆ จนศาลาถาวรหลงันัน้สาํเรจ็เรยีบรอย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 19สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๓๐๔

มฆมาณพและเพื่อนๆ ผูเปนนักทําบุญทั้งหลาย ไดทํากรรม
อนัเปนบุญ(บญุกรรม/งานบญุ)อยางนี ้ เมือ่สิน้ชวีติแลวไดไปเกดิใน
สวรรค โดยมฆมาณพผูเปนหวัหนา ไดเปนทาวสกักะ คอืพระอนิทร๑

จะเห็นคุณคาของ “บุญ” กวางขวาง
เมื่อรูภูมิหลังหรือที่มาของบุญ

จากเรื่องการทําบุญในตํานานพระอินทรของพระพุทธ-
ศาสนานี้ มีขอควรทราบและควรสังเกตหลายอยาง เชน

ประการแรก  การกระทําที่เปนบุญ หรืองานบุญ (บุญกรรม) 
ในเรื่องของมฆมาณพนี้ เนนการกระทําความดีดวยการรวมกัน
สรางสรรคชุมชนใหรมเย็นสงบสุข ซึ่งจะชวยใหทุกคนอยูรวมกัน
ดวยดีมีความสุข พรอมกับท่ีแตละคนก็ทําชีวิตของตนใหดีงาม พูด
สั้นๆ วา เนนการกระทําเพื่อประโยชนสุขของชุมชน พรอมกับการ
ทําชีวิตของแตละคนใหดีงาม สอดคลองกับพุทธพจนวา

อารามโรปา วนโรปา เย ชนา เสตกุารกา
ปป ฺจ อทุปาน ฺจ เย ททนตฺ ิอปุสสฺยํ
เตส ํทวิา จ รตโฺต จ สทา ปุ ฺ ํ ปวฑฒฺติ
ธมมฺฏา สลีสมฺปนนฺา เต ชนา สคคฺคามโินติ

(สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖)

แปลวา: “ชนเหลาใด ปลูกสวน ปลูกปา สรางสะพาน
(รวมทัง้จดัเรอืขามฟาก) จดัทีบ่รกิารน้าํดืม่ และบงึบอสระน้าํ
ใหที่พักอาศัย บุญของชนเหลานั้น ยอมเจริญงอกงาม ทั้ง

                                                                                                
๑ นักทําบุญกลุมน้ีมีจํานวน ๓๓ ซึ่งตรงกับคําบาลีวา “เตตฺตึส” อันเปนที่มาของชื่อสวรรค
ช้ันน้ีวา “ตาวตึสา” (ดาวดึงส = สวรรคที่ ๓๓ คนมาเกิด)

20 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๐๕

คืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา, ชนเหลานั้น ผูตั้งอยูในธรรม ถึง
พรอมดวยศีล เปนผูเดินทางสวรรค”
ตามคติแหงพุทธพจนนี้ พรอมท้ังเรื่องทานที่กลาวขางตน จึง

มีเร่ืองราวปรากฏในคัมภีรวา คนที่คิดจะทําความดี หรือคิดกลับตัว
จากความชั่ว จะตั้งใจทําบุญทํานองนี้วา

“ขาพเจาจักใหขาว ใหน้ํา ใหเส้ือผา ใหที่นั่งที่นอน จะ
จัดศาลาบริการน้ําดื่ม สระน้ําบอน้ํา ที่ใด(มีหลมเลนส่ิง
กีดขวางขรุขระ)เดินทางยาก ก็จะสรางเครื่องขามไป (เชน
สะพาน) ฯลฯ ใครหิว เชิญมากิน ใครกระหาย เชิญมาดื่ม
ใครขาดเสื้อผา เชิญมานุงหม ผูใดสัตวที่เทียมยานมาลาส้ิน
แรง ก็เชิญมาเลือกหาสัตวเทียมยานตามตองการ๑ ใคร
ตองการรม ของหอม ดอกไม หรือ(แมกระทั่ง)รองเทา ก็
เชิญมารับได . . .” (ขุ.เปต.๒๖/๑๐๖/๑๙๒)๒

ประการที่ ๒ การทําบุญ(บุญกิริยา)ดวยบุญกรรมตางๆ นี้ 
เปนคําสอนภาคปฏิบัติ ที่สืบเนื่องจากหลักกรรม หมายความวา 
กรรมเปนหลักความจริงตามกฎธรรมชาติ คือ ผลยอมเกิดขึ้นตาม
เหตุปจจัยที่ทํา เมื่อทําเหตุปจจัยชั่วรายไมดี ก็เกิดผลราย เมื่อ
ทําเหตุปจจัยดี ก็เกิดผลดี การกระทําเหตุปจจัยที่ไมดี เรียกวา
บาปกรรม หรอืเรยีกสัน้ๆ วา “บาป” การกระทาํเหตปุจจยัทีด่ ีเรยีกวา 
บุญกรรม หรือเรียกสั้นๆ วา “บุญ”

คนเราตองการผลดี เชน ชีวิตที่มีความสุขความเจริญ และ
                                                                                                
๑ ถาเทียบสมัยนี้ ก็เชน มีรถเสียในถ่ินของตน ก็ชวยเข็น ชวยใหน้ํามันรถ ฯลฯ
๒ เรื่องทํานองนี้ พึงดู ๒๖/๕๒/๙๓; ๑๐๔/๑๘๑
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กรณีธรรมกาย๓๐๖

สังคมที่รมเย็นมีสันติสุข เพราะฉะนั้น ในภาคปฏิบัติ เมื่อรูความ
จริงตามหลักกรรมนั้นแลว จึงควรทํากรรมที่เปนบุญ คือบุญกรรม
ที่เรียกสั้นๆ วา “บุญ”

ประการที ่๓ เรือ่งบญุกรรม หรอืลกึลงไปคอืเรือ่งกรรมทัง้หมดนี ้
มีขอควรทราบเกี่ยวกับภูมิหลังของสังคมชมพูทวีปท่ีพระพุทธ-
ศาสนาเกิดขึ้น และเมื่อทราบแลวก็จะเขาใจ พรอมทั้งเห็นคุณคา
ของพระพุทธศาสนามากขึ้น

ในชมพูทวีปคืออินเดียนั้น กอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น 
สังคมทั้งหมดอยูใตอิทธิพลของศาสนาพราหมณ ซึ่งถือวามี
เทพเจายิ่งใหญ เปนผูสรางโลกสรางจักรวาล และดลบันดาลทุก
สิ่งทุกอยาง รวมท้ังจัดสรรสังคมมนุษยใหแบงเปนวรรณะ ๔ ใคร
จะดีชั่วต่ําทรามหรือประเสริฐ ก็อยูที่ชาติกําเนิดวาเกิดมาใน
วรรณะไหน ใครจะประสบผลดีหรือรายก็แลวแตเทพเจาจะลงโทษ
หรือโปรดปรานบันดาลให

เมื่อเชื่อวา ผลดีหรือรายจะเกิดขึ้นเพราะเทพเจาบันดาล คน
ก็ตองเอาอกเอาใจเทพเจา วิธีเอาอกเอาใจเทพเจา ก็คือเซนสรวง
ออนวอน เรียกสั้นๆ วา “บูชายัญ”

เมื่อเทพเจาพอใจ ก็จะยกโทษให หรือประทานสิ่งที่ตองการ 
มนุษยก็วุนวายกับการทําพิธีบูชายัญ โดยมีพราหมณเปนผูจัด
เตรียมพิธีให เมื่อไดบูชายัญแลว ก็รอดวยความหวังวาเทพเจา
จะบันดาลผลใหตามท่ีปรารถนา

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงปฏิเสธลัทธิ
รอผลดลบันดาลนั้น  พระองคไมยอมรับวามีเทพเจายิ่ง ใหญ
ที่ดลบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง แตตรัสสอนวาทุกสิ่งทุกอยางเปนไป
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ตามเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ ที่เรียกวาธรรม พระองคตรัสวา 
ธรรม นี่แหละสูงสุด ไมใชเทพเจาสูงสุด

เมื่อสิ่งทั้งหลายเปนไปตามกฎธรรมชาติ คือ ธรรม ก็หมาย
ความวา ผลดีหรือผลราย จะเกิดขึ้นตามเหตุปจจัยของมัน ไมใช
เกิดขึ้นเพราะการบันดาลของเทพเจา เมื่อเราไมตองการผลราย 
เราก็ตองไมทําเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดผลอยางนั้น และถาเรา
ตองการผลดี เราก็ตองทําเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดผลดี

เพราะฉะนั้น ในแงที่เกี่ยวกับมนุษย ผลดีหรือผลรายก็เกิด
ขึ้นจากการทําเหตุปจจัยของเราเอง และผลนั้นจะสําเร็จแคไหนก็
อยูที่วาเราทําถูกตองตรงเหตุปจจัย และทําเหตุปจจัยครบถวน
สมบูรณหรือไม การกระทําเหตุปจจัยนี้เรียกวากรรม

ดังนั้น เมื่อมนุษยไมตองการผลราย ก็ตองหลีกเวนการ
กระทําเหตุปจจัยไมดี เรียกวา ละเวนบาปกรรม หรือเรียกสั้นๆ วา 
บาป และเมื่อตองการผลดี ก็ตองประกอบการกระทําเหตุปจจัยที่ดี 
เรียกวา ประกอบบุญกรรม หรือเรียกสั้นๆ วา บุญ

ถาถือวาเทพเจาสูงสุด เปนผูบันดาลผล เราก็ตองสัมพันธ
กับเทพดวยการเซนไหวบูชายัญ สิ่งที่เรารับผิดชอบก็คือพยายาม
จัดสรรพิธีและเครื่องบูชาใหถูกใจเทพเจา เมื่อบูชาแลวก็รอคอย
ดวยความหวังสุดแตทานจะโปรดบันดาล

แตถาถือวาธรรมสูงสุด ทุกอยางเปนไปตามเหตุปจจัย เราก็
ตองสัมพันธกับธรรมดวยการทํากรรมดี ที่จะใหผลตรงตามที่
ตองการ สิ่งที่เราตองรับผิดชอบ คือ

๑. ตองเพียรพยายาม เพราะตองทําเหตุปจจัยเอง (ตรงขาม
กับการหวังใหเทพบันดาลให) = หลักวิริยะ/ความเพียร
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๒. ตองศึกษาเหตุปจจัย เพราะยิ่งรูเหตุปจจัยครบถวน ก็ยิ่ง
ทํากรรมไดผลสมบูรณ จึงตองฝกฝนพัฒนาตนเอง โดย
เฉพาะพัฒนาปญญา (ตรงขามกับการพยายามหาทาง
เอาใจใหถูกใจเทพเจา) = หลักสิกขา/ฝกฝนพัฒนาตน

๓ ตองไมประมาท คือมีจิตสํานึกตระหนักในความสําคัญ
ของกาลเวลา ซึ่งผานไปพรอมกับความเปลี่ยนแปลงของ
เหตุปจจัยท้ังหลาย ที่เราจะตองเรงรูรีบทําใหทันใหตรง
ใหถูก (ตรงขามกับการรอคอยเทวดา ปลอยเวลาผานไป
กับความหวัง) = หลักอัปปมาทะ/ไมประมาท

๔. ตองพึ่งตนใหไดและหลุดพนเปนอิสระ โดยทําตนใหเปน
ที่พึ่งได ดวยการเรงขวนขวายฝกฝนพัฒนาตนใหมี
ปญญารูเหตุปจจัย และเพียรพยายามทําใหตรงและให
ครบสมบูรณตามเหตุปจจัย [คือปฏิบัติตามขอ ๑-๒-๓] 
(ตรงขามกับการพึ่งพาขึ้นตอเทพเจา สุดแตพระองคจะ
พอใจ และบันดาลให) = หลักพ่ึงตนไดเปนอิสระ

รวมความวา แทนหลักการของพราหมณที่ถือเทพสูงสุด
พระพุทธเจาไดทรงตั้งหลักการใหมใหถือธรรมสูงสุด และดังนั้นจึง
แทนหลักการของพราหมณที่ใหบูชายัญ๑ ดวยการใหทําบุญ หรือ
แทนยัญกรรม ดวยบุญกรรม

นี้เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในสังคมชมพูทวีป พูดให
เห็นความหมายเพิ่มเติมวา
                                                                                                
๑ บูชายัญ  รวมเขาประเภทเดียวกันกับการเซนสรวงออนวอน การหวังพ่ึงส่ิงศักด์ิสิทธิ์
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ลัทธิผีสางเทวดา และไสยศาสตร ซึ่งมีสาระสําคัญอยูที่การหวังพ่ึง
อํานาจลึกลับภายนอกมาบันดาลผลที่ตองการให
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ในขณะทีพ่ราหมณสอนวา ความปรารถนาทรพัยและอาํนาจ 
หรือเงินทองและความยิ่งใหญ จะสําเร็จไดดวยการดลบันดาลของ
เทพเจา และสิ่งที่จะชวยใหมนุษยไดผลสําเร็จสมปรารถนา ก็คือ
มนุษยจะตองบูชายัญ (หรือบวงสรวงออนวอนขอพึ่งอํานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์)

พระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยไมควรลุมหลงกับความใฝ
ปรารถนาทรัพยและอํานาจอยางเห็นแกตัว  แตควรชวยกัน
สรางสรรคชุมชน และทําชีวิตของตนใหดีงาม ซึ่งจะสําเร็จไดดวย
ความเพียรพยายามและสติปญญาของมนุษย ผูพัฒนาตนเองดวย
การทาํบุญ

ถาใครยังเคยชินยึดติดอยูกับการบูชายัญ พระพุทธเจาก็
ตรัสสอนใหเปลี่ยนวิธีบูชายัญ จากการฆาสัตวสังเวยเทพเจา มา
เปนการแจกจายใหเครื่องสงเคราะหแกประชาชน

พุทธศาสนามา
คนเลิกบูชายัญ หันมารวมกันทาํบุญ

เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมากขึ้น การทําบุญก็แผ
ขยายออกไป ทําใหการบูชายัญลดนอยเสื่อมถอยลง บุญกรรมเขา
แทนที่ยัญกรรม จนถึงขั้นที่ศาสนาฮินดูเขียนบันทึกไวในคัมภีรของ
ตน ดังตัวอยางขอความวา

“เทพยดาทั้งหลายไดมารองทุกขตอองคศิวะเปนเจา วา
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พระวิษณุไดเขาสิงสูรางของพระพุทธเจาในโลกมนุษย๑ เพื่อ
ผลประโยชนของตน

บัดนี้ เหลาชนผูเกลียดชังพระศาสนา (ของพระศิวะ) ผู
ดูหมิ่นพราหมณ ดูหมิ่นธรรมแหงวรรณะ และดูหมิ่นอาศรม
ธรรม ไดมีจํานวนมากมายเต็มแผนดิน ไมมีบุคคลใด
ประกอบยัญพิธี เพราะคนทั้งหลายไดกลายไปเปนคนนอก
ศาสนา (=นอกศาสนาฮนิด)ู คอืเปนชาวพทุธ เปนพวกกาปาลกิ
เปนตน ทําใหเทพยดาทั้งหลายไมไดเสวยเครื่องเซนสังเวย

“องคพระศิวะเปนเจา (ไดทรงสดับแลว) ก็ไดโปรดเห็น
ชอบกับเหลาเทพยดาทั้งนั้น และไดเสด็จอวตารลงมา เปน
ศังกราจารย เพื่อกอบกูคําสอนแหงพระเวทใหฟนคืนมา
เพื่อใหสากลโลกมีความสุขและกําจัดความประพฤติชั่วราย
ใหหมดสิ้นไป”๒

ที่วาเทพยดาไมไดเสวยเครื่องเซนสังเวยนั้น ที่จริงก็คือ
พราหมณสูญเสียผลประโยชน ไมไดคาประกอบพิธีบูชายัญ 
เพราะเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง การถือวรรณะก็ลดลง คน
ทําพิธีบูชายัญนอยลง เปนตน พราหมณก็เสื่อมอํานาจและสูญเสีย
ผลประโยชน จึงไดเพียรพยายามที่จะกําจัดกวาดลางพระพุทธ-
ศาสนาเรื่อยมาเปนระลอกๆ และดวยวิธีตางๆ
                                                                                                
๑ ชาวฮินดูนิกายไศวะ ที่นับถือพระศิวะ (อิศวร) เปนปฏิปกษกับชาวฮินดูนิกายไวษณวะ
ทีน่บัถือพระวษิณ ุ(นารายณ) เมือ่จะกาํจดัพระพุทธศาสนา ก็ถือโอกาสปายสีพระวษิณดุวย

๒
Wendy Doniger O'Flaherty, The Origins of Evil in Hindu Mythology (Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1988), p.209

ขอความนี้ เขาแปลจากคัมภีร “ศังกรทิควิชยะ”; บันทึกเรื่องราวนี้ นักบวชฮินดู
ทําข้ึนในชวงประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐
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ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช (ประมาณ พ.ศ. ๒๑๘-๒๕๘) 
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองไปทั่วมหาอาณาจักรอันกวางใหญ
ไพศาล การบูชายัญเลือนลางหายไป มีแตการทําบุญกรรมหรือ
งานบุญอยางที่กลาวขางตน เชน ปลูกสวน ปลูกปา ขุดแหลงน้ํา 
ทาํถนนหนทาง สรางศาลาพกัคนเดนิทาง และโรงพยาบาล เปนตน 
ดังหลักฐานในศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช เชนวา

“ . . . ขาฯ ไดใหประดิษฐานหลักศิลาจารึกธรรมขึ้นไว ได
แตงตัง้ธรรมมหาอาํมาตย และจดัใหมกีารประกาศธรรม . . .

“ตามถนนหนทาง ขาฯไดใหปลูกตนไทรขึ้นไว เพื่อเปน
รมเงาแกสัตวและมนุษยทั้งหลาย ใหปลูกสวนมะมวง ใหขุด
บอน้ําไวทุกระยะครึ่งโกรศะ (ประมาณ ๒ ก.ม.) ใหสรางที่
พกัคนเดนิทาง และใหสรางอางเกบ็น้าํจํานวนมากไวในทีต่างๆ
. . . แตการใชประโยชนเชนนี้ยังจัดวาเปนส่ิงเล็กนอย . . .
ที่ขาฯไดทําการเชนนี้ ก็ดวยความมุงหมายขอนี้ คือ เพื่อให
ประชาชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามธรรม”๑

“ณ ถิน่นี ้บคุคลไมพงึฆาสัตวใดๆ เพือ่การบชูายญั . . .”๒
“ณ ทีท่กุสถาน ในแวนแควนของพระเจาอยูหวัปรยิทรรศี

ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ และในดินแดนขางเคียงทั้งหลาย
. . . ไดโปรดใหจัดบริการดานเวชกรรมไว ๒ ประการ คือ
การบําบัดโรคของมนุษยอยางหนึ่ง การบําบัดโรคของสัตว
อยางหนึ่ง เครื่องสมุนไพรที่เปนยาสําหรับมนุษย และที่เปน
ยาสําหรับสัตวไมมี ณ ที่ใด ก็โปรดใหนําเขามา และใหปลูก

                                                                                                
๑ จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗
๒ จารึกแผนศิลา ฉบับที่ ๑
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ขึ้นไว ณ ที่นั้น ในทํานองเดียวกัน ไมรากและไมผลไมมี
ณ ทีใ่ด กโ็ปรดใหนาํเขามา และใหปลูกไว ณ ทีน่ัน้ๆ ตาม
ถนนหนทางทั้งหลาย ก็โปรดใหปลูกตนไมและขุดบอน้ําไว
เพื่อใหสัตวและมนุษยทั้งหลายไดอาศัยใชบริโภค”๑

“ไมมีทานใดเสมอดวยการใหธรรม (ธรรมทาน) การ
แจกจายธรรม (ธรรมสงัวภิาค) และความสมัพนัธกนัโดยธรรม
(ธรรมสัมพันธ) อาศัย(ธรรมทานเปนตน)นี้ ยอมบังเกิดมี
คุณความดี ดังนี้
• การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
• การเชื่อฟงมารดาบิดา
• การเผื่อแผแบงปนแกมิตรสหาย คนคุนเคย ญาติ และ
แกสมณพราหมณ

• การไมฆาสัตวเพื่อบูชายัญ” ๒

“. . . บัดนี้ เพราะการประพฤติธรรมของพระเจาอยูหัว
ปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ เสียงกลองศึก (เภรีโฆษ)
ไดเปล่ียนเปนเสียงประกาศธรรม (ธรรมโฆษ) แลว . . .”๓

                                                                                                
๑ จารึกแผนศิลา ฉบับที่ ๒
๒ จารึกแผนศิลา ฉบับที่ ๑๑
๓ จารึกแผนศิลา ฉบับที่ ๔

(คาํแปลศลิาจารกึทีย่กมาท้ัง ๕ แหงนีไ้ดคดัมาและปรบัปรงุเลก็นอย จากทีแ่ปลไวเดิมใน
“จารึกอโศก” ซึ่งสํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง ไดนํามารวมพิมพในหนังสือ ลักษณะ
สังคมพุทธ ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ หนา ๑๘๕-๒๕๒)

28 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑๓

พุทธศาสนาลางเลือน
คติการทาํบุญก็เขว แคบ เคลื่อน

หลังจากพระเจาอโศกมหาราชสวรรคตแลวประมาณ ๔๗ ป 
พราหมณชื่อปุษยมิตร ก็ไดปลงพระชนมกษัตริยราชวงศโมริยะ ที่
เปนเชื้อสายของพระเจาอโศกมหาราช และไดขึ้นครองแผนดิน ตั้ง
ราชวงศใหม ชื่อศุงคะ แลวดําเนินการกวาดลางพระพุทธศาสนา

แมจะกําจัดไมสําเร็จ เพราะพระพุทธศาสนาไดรุงเรืองแพร
หลายทั่วไปหมดแลว กําจัดไมไหว อีกทั้งมหาอาณาจักรของพระ
เจาอโศกที่กวางใหญไพศาล ก็ไดแตกออกไปอยูใตการปกครอง
ของกษตัรยิอืน่ๆ ดวย แตปุษยมติรกไ็ดเชดิชศูาสนาพราหมณ และ
ร้ือพื้นพิธีบูชายัญขึ้นมาใหม โดยตัวกษัตริยปุษยมิตรเองได
ประกอบพิธีบูชายัญอันยิ่งใหญ ที่เรียกวา “อัศวเมธ”๑

ในยุคตอๆ มา แมวาศาสนาฮินดูที่พัฒนาจากศาสนา
                                                                                                ๑ อัศวเมธ เปนพิธีบูชายัญที่ถือวาย่ิงใหญที่สุด สําหรับพระราชาที่จะครองอํานาจสูงสุด 
และประกาศความยิ่งใหญ มีวิธีปฏิบัติ คือเลือกมาข้ึนมาตัวหนึ่งที่ดีที่สุด แลวปลอยมา
นั้นใหไปตามใจมันเปนเวลา ๑ ปเต็ม โดยมีเจาชายและนายทหารติดตามมาไปดวย
เม่ือมาเขาแดนของประเทศใด ถาประเทศนั้นยอมใหมาผานก็แสดงวายอมอยูใตอํานาจ 
ถาไมยอมใหผานก็ตองทาํสงครามกนั ราชาทีย่อมหรอืรบแพตองตามมามา เม่ือครบ ๑ ป 
ก็กลับถึงประเทศของตน แลวก็ฆามาน้ันบูชายัญสังเวยแดเทพเจา พรอมทั้งมีงานฉลอง
ที่ย่ิงใหญ แลวราชาน้ันก็สามารถใชพระนามเฉลิมพระเกียรติยศวาเปนจักรพรรดิ

เม่ือพระพุทธเจาอุบัติข้ึน ไดทรงสั่งสอนใหเลิกบูชายัญ และใหผูปกครองประเทศ 
เปลี่ยนจากอัศวเมธ (อัศว=มา + เมธ=ฆา) มาเปน สัสสเมธ (สัสส=ขาวกลา + 
เมธ=ปรีชาสามารถ) คือเปล่ียนจากการประกาศพระราชอํานาจดวยการฆามาบูชายัญ มา
เปนการใชพระปรชีาสามารถในการบาํรงุพืชพันธุธญัญาหาร (สัสสเมธ เปนราชสังคหวตัถ ุ
อยางหนึ่งใน ๔ ประการ เชน สํ.อ.๑/๑๖๙) และใหราชาเปนจักรพรรดิดวยการบําเพ็ญ
จักรวรรดิวัตร คือ ทําหนาที่ผูปกครอง ที่คุมครองประชาราษฎร สรางความเปนธรรม
และบําเพ็ญประโยชนสุขแกประชาชน (ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 29สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๓๑๔

พราหมณจะมีกําลังมากขึ้น แตพระพุทธศาสนาก็เจริญมาคูกัน ได
มีความพยายามกําจัดพระพุทธศาสนาอีกหลายครั้ ง  และ
พราหมณก็กําจัดพุทธศาสนาไดคอนขางงาย เพราะในยุคที่
กษัตริยเปนพุทธ ก็จะยกยองอุปถัมภทุกลัทธิศาสนา โดยเฉพาะจะ
ใหเกียรติพราหมณ เชนตั้งเปนปุโรหิต

นอกจากปุษยมิตรผูเปนพราหมณที่ปลงพระชนมกษัตริย
วงศโมรยิะ ทีต่นเองรบัราชการอยูดวยอยางทีเ่ลาขางตนแลว ตอมาใน
รัชสมยัของพระเจาหรรษวรรธนะ กษัตรยิพทุธทีย่ิง่ใหญพระองคหนึง่ 
(ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐) พวกพราหมณทีรั่บราชการในราชสาํนกั 
ไดวางแผนปลงพระชนมพระองค ครั้งแรกถูกจับได ทั้งที่ไดรับ
พระราชทานอภัยโทษ แตพราหมณก็ไมเลิกความพยายาม และ
ในที่สุดก็ปลงพระชนมสําเร็จ

นอกจากวิธีรุนแรงแลว ศาสนาฮินดูยังใชวิธีอื่นอีกที่จะกําจัด
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวิธีกลมกลืน คือ

ศาสนาฮินดูนิกายไวษณวะ ใชวิธีสรางทฤษฎีขึ้นมาโดยจัด
ใหพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารปางที่ ๙

สวนนิกายไศวะ โดยเฉพาะศังกราจารย ซึ่งไดเรียนคําสอน
ฮินดูจากอาจารยที่เอาหลักพุทธศาสนาไปใช ก็ไดนําคําสอนของ
พุทธศาสนาไปใชดวย จนถูกพวกฮินดูดวยกันที่ตางนิกายเรียกวา
เปน “พุทธแอบแฝง” (ปรัจฉันนเพาทธะ) ศังกราจารยนําเอาธรรม
ในพระพุทธศาสนาไปดัดแปลงเขาในแนวคิดของตน อีกทั้งไดตั้ง
คณะสงฆและวัดขึ้นเลียนแบบพุทธศาสนา แตเปนสงฆมีวรรณะ 
คือรับเฉพาะคนวรรณะพราหมณ

30 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑๕

อยางไรก็ตาม จะตองไมมองขามความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น
ในวงการพระพุทธศาสนาเองดวย โดยเฉพาะการแขงกับฮินดูดวย
วิธีที่เขวออกไปจากแนวทางของพระพุทธศาสนา เชน การตั้งคติ
พระโพธิสัตวอยางใหมขึ้นมา ใหมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยที่จะชวย
บันดาลผลใหแกมนุษย คลายอยางเทพเจาของฮินดู แทนที่จะเปน
พระโพธสิตัวอยางเดมิท่ีเปนสามญัมนษุย หรอืแมแตเปนสตัวเลก็นอย 
อยางนก กระตาย ชาง กวาง เนื้อทราย ที่เสียสละบําเพ็ญความดี
เปนแบบอยาง

คติแหงการออนวอนนอนกระหยิ่มรออํานาจลึกลับยิ่งใหญ
บันดาลให เขามาแทนที่คติแหงความสามัคคีที่คนพรอมเพรียงรวม
กนัทาํดวยเรีย่วแรงของมนษุยผูมนี้าํใจเมตตาไมตร ีเหน็อกเหน็ใจกนั

ความนิยมใหญโตโออานาระทึกใจ เขามาแทนที่ความสงบ
เรียบงายที่มีความงดงามอยางเปนธรรมชาติ

งานพิธีที่กระหึ่มมโหฬารใชเงินทองมหาศาล ดึงความสนใจ
ของชาวบานออกจากกิจกรรมของชุมชนในชีวิตที่เปนจริง

ความตองการทุนทรัพยมหาศาล และภาระในการรับผิด
ชอบดูแลสิ่งกอสรางใหญโต พรอมท้ังการพึ่งพาแหลงทรัพยและ
อํานาจอยางยืดเยื้อท่ีตกทอดไปถึงพระสงฆรุนหลัง เขามาบดบัง
ชีวิตแหงความมักนอยสันโดษพึ่งพาวัตถุนอย ที่คอยดูแลเอาใจใส
อวยธรรมทานแกญาติโยมชาวบานพรอมท้ังอุทิศตนตอการ
บําเพ็ญไตรสิกขา

ความวุนวายกับวัตถุและเห็นแกสะดวกสบายพรั่งพรอมแลว
ติดที่ เขามาแทนความเปนอิสระเสรีที่จะจาริกไปอยางคลองตัว

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 31สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๓๑๖

คลองใจในหมูประชาชน เขาถึงชาวบานในถิ่นตางๆ
และในที่สุด  แมแตไสยศาสตรเวทมนตคาถาก็เขามา

เกลื่อนกลน ระบบการควบคุมทางสังคมดวยศรัทธาและความเปน
อาจารยสอนธรรมระหวางชาวบานกับพระสงฆ ก็เลือนลางลง 
ความประพฤติยอหยอนผิดเพี้ยนก็แพรระบาดกวางขวาง

เมือ่พระสงฆนาํพระพทุธศาสนาเขาไปแขงขนัในแดนของฮนิด ู
เหินหางออกไปจากหลักการที่แทของพระพุทธศาสนา ในขณะที่
ทางฝายฮินดูก็มีแผนที่จะกลืนพระพุทธศาสนาอยูดวย พระพุทธ-
ศาสนาก็ออนแอลง และสูญเสียเอกลักษณของตน เมื่อกองทัพ
เตอรกมุสลิมยกเขามาฆาเผาในชวง พ.ศ. ๑๗๐๐ แลว พุทธบริษัท
ที่เหลือรอดจากภัยรุกราน ก็ถูกกลืนเขาในสังคมฮินดูโดยงาย 
พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิแหงชมพูทวีป ที่เจริญรุงเรือง
มายาวนานถึง ๑๗๐๐ ป ก็ถึงจุดอวสาน

เมื่อวัดเปนนาบุญ
ก็จะมีชุมชนดีที่สรางขึ้นดวยบุญ

เมื่อหลักการที่ถือธรรมสูงสุดเลือนลางไป หรือคนเขาใจ
ความหมายของหลักการนี้ผิดเพี้ยน ก็เปนชองใหเกิดความสับสน
กับลัทธิถือเทพสูงสุด หรืออยางนอยก็จะมีลัทธิหวังพึ่งอํานาจ
ดลบันดาลเกิดขึ้น และเมื่อน้ันแมแต “บุญ” ก็มีความหมาย
ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนไป กลายเปนอํานาจวิเศษอยางหนึ่งที่จะ-
บันดาลผลวิเศษที่ปรารถนา

ผูจะทําบุญ แทนที่จะมองถึงกิจกรรมตางๆ ทีจ่ะทาํชวีติใหดี

32 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑๗

งามและชวยกันทาํใหชุมชนรมเย็นเปนสุข ก็มองขามไปเสีย มุง
แสวงหาอํานาจวิเศษที่จะบันดาลโชคลาภแกตน เปนดุจของแลก
เปลี่ยน คลาดออกจากวิถีแหงปญญา เขาสูวิถีแหงความลุมหลง 
และเปดโอกาสแกการที่จะหลอกลวง ความหมายที่แทแตเดิม
ของบุญหายไปแทบไมมีเหลือ

ตองยอมรับวา เวลานี้ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ “บุญ” 
ของคนไทย ไดคลาดเคลื่อนคับแคบและคลุมเครืออยางมาก ถึง
เวลาแลว ทีจ่ะตองหนัมา “ศกึษาบญุ” ตามทีพ่ระพทุธเจาทรงสอนไว 
เริ่มตั้งแตชําระสะสางความรูความเขาใจนั้นใหถูกตอง และตั้งตน
เอาจริงเอาจังกับการทําบุญขั้นพื้นฐานชนิดที่ “ทําชุมชนใหอยูดี –
ทําชีวิตใหงอกงาม”

ยอนหลังไปดูสังคมไทยเมื่อคอนศตวรรษที่ผานมา ยังพอ
ทวนความจํากันไดบาง ถึงชีวิตชุมชนที่ปฏิบัติตามคติการทําบุญ
อยางมฆมาณพ หรืออยางพระเจาอโศกมหาราช เริ่มแตเรื่องเล็กๆ 
นอยๆ อยางการจัดบริการน้ําดื่มแกผูเดินทาง การใหที่พักอาศัย 
การสรางศาลาที่พักแรม การชวยกันสรางหรือบูรณะถนนหนทาง 
การสรางศาลาทาน้ํา ตลอดจนประเพณีลงแขกชวยงานเกี่ยวขาว 
ถางปา ปลูกเรือน เปนตน

แมวาการชวยเหลือเกื้อกูลรวมแรงกันเหลานี้ จะเกิดจาก
สภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมในยุคสมัยนั้นเปนปจจัยชักนํา
ดวย เนื่องจากสังคมยุคกอนโนนคนมีจํานวนนอย มีผลประโยชน
รวมกัน และตองพึ่งพาอาศัยกันมากก็จริง แตคติการทําบุญตาม
คําสอนของพระพุทธเจานี้ยอมเปนกําลังหนุนนําสําคัญ ที่ทําให
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การปฏิบัติเชนนั้นซึมแทรกเขาไปในวิถีชีวิตของประชาชน อยาง
หนักแนน ลึกซึ้งและกลมกลืน

แนนอนวากิจกรรมทําบุญจํานวนมากไปรวมอยูที่วัด แตก็
เห็นไดชัดถึงเหตุผลท่ีทําใหเปนเชนนั้น นอกจากการถวายทาน
บํารุงพระสงฆ เนื่องจากเหตุผลดานวิถีชีวิต บทบาทและความ
สัมพันธของทานกับคฤหัสถ พรอมท้ังความเปนนาบุญอยางที่
กลาวขางตนแลว เหตุผลสําคัญที่สุดอยูที่วา วัดไดเปนศูนยกลาง
ของชุมชน จนกระทั่งวา สิ่งที่ทําใหแกวัดและพระสงฆก็คือ
การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนนั่นเอง ดังคําสรุปตอนหนึ่งที่
เสฐียรโกเศศ กลาวไวในหนังสือ ชีวิตชาวไทยสมัยกอน วา

“. . . จะเห็นไดวา วัดและพระมีคุณแกชาวบานสักเพียงไร
ถาชาวบานไมรูเรื่องอยางนี้ ธุระอะไรจะกระตือรือรนเรื่อง
สรางวัด . . . ”๑

สังคมมีความเจริญและเสื่อมเรื่อยมาตามธรรมดาอยูแลว 
โดยเฉพาะสิ่งที่สืบตอกันมาทางรูปแบบ เมื่อเวลาผานไปนาน 
สาระทางปญญาก็มักเลือนลางไป ยิ่ง เมื่อสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ในคราวที่เขาสูยุคสมัยปจจุบัน วิถีชีวิตของ
ผูคนพลิกผันเปลี่ยนโฉมหนาใหมอยางรวดเร็ว คนรุนใหมไมรูจัก
กิจกรรมบุญกุศลที่เนื่องอยูในวิถีชีวิต และภาวะที่วัดเปนศูนยกลาง
ของชุมชนก็เหลืออยูเพียงพราๆ ลางๆ คติการทําบุญก็เหินหางหรือ
ขาดลอยจากชีวิตที่เปนอยูจริงของประชาชน ความหมายของ 
                                                                                                
๑ เสฐียรโกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมัยกอน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. ๒๕๑๐), 
หนา ๑๔๒ (ดูคําบรรยาย หนา ๑๓๐-๑๕๓)
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“บุญ” ก็คลาดเคลื่อน คับแคบและพรามัวลงอยางที่กลาวขางตน 
จนกระทั่งกลายหรือเขวออกไป

ถาจะพื้นฟูพระพุทธศาสนาในสังคมไทย จะตองรื้อฟนคติ
และความหมายที่แทของ “บุญ” กลับข้ึนมาใหได ซึ่งก็จะเปนการ
กอบกูประโยชนสุขใหแกสังคมไทยไปพรอมกันดวย เรื่องนี้จะตอง
ถือเปนบททดสอบสําคัญอยางหนึ่งสําหรับพุทธบริษัท และการ
ฟนฟูก็เริ่มท่ีการทําบุญนี่แหละ

คนไทยสวนมากยังอยูในชนบท และคนทุกทองถิ่นมีชุมชน
ของตนๆ ทุกคนควรถือเปนสําคัญวา ไมวาจะทําบุญอะไรก็ตาม
ที่คิดวาสําคัญ และกอนจะไปทําบุญใหญโตที่ไหน ขอใหถามกันวา 
พวกเราสามารถทําบุญขั้นพื้นฐานไดสําเร็จหรือไม บุญพื้นฐาน
ที่วานี้ คือ กิจกรรมที่จะทําชุมชนใหอยูดี และทําชีวิตใหงอกงาม
เครื่องพิสูจนความสามารถในการรื้อฟนระบบการทําบุญของ
พุทธบริษัทคือ

๑. หันมาทําบุญที่เกื้อกูลตอชีวิตชุมชนขึ้นเปนพื้นฐาน
๒. ทําบุญเหลานั้นใหสําเร็จดวยความรวมแรงรวมใจสามัคคี
๓. ทําวัดที่มีอยูของชุมชนใหเปนนาบุญที่แผขยายคุณภาพ
ชีวิตไปทั่วถึงทุกคน

ถาทํา ๓ ขอน้ีได บุญที่แทอันถูกตองตามความหมายจะ
กลับคืนมาอยางมีชีวิตชีวา พระพุทธศาสนาจะกลับเฟองฟูใน
สังคมไทย และสังคมไทยเองก็จะเขมแข็งมั่นคงบรรลุประโยชนสุข
แทจริง

แตถาไมใสใจหันมาทําบุญขั้นพื้นฐานขึ้นแกชุมชนของตน
อยางนี้ ถึงจะมีอะไรยิ่งใหญโอฬารขึ้นมา ก็จะเปนเพียงเครื่อง
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หลอกตาหลอกใจใหตกอยูในความประมาท วงการพระพทุธศาสนา
ก็จะสับสนระส่ําระสายมากขึ้นๆ พุทธบริษัทก็จะออนแอลงไปๆ
ชมุชนจะเสือ่มสลาย และหายนภยักจ็ะคบืคลานใกลเขามาทกุที

ทาํบุญอยางเปนระบบ
ใหบุญพัฒนาครบ อยางเต็มกระบวน

ยอนกลับไปดูหลักการทําบุญของกลุมมฆมาณพอีกครั้งหนึ่ง 
งานบุญหรือบุญกรรมสวนใหญของกลุมนักทําบุญนี้ เปนเรื่องของ
การบริการ ชวยเหลือรับใชผูอื่น และบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน 
ซึ่งเรียกดวยศัพทสั้นๆ คําเดียววา ไวยาวัจจะ หรือไวยาวัจจ

นอกจากไวยาวัจจนี้แลว คนกลุมน้ีก็ไดทําบุญอื่นอีกหลาย
อยาง เชน ที่สามัญท่ีสุดคือ การใหหรือแบงปน (ทาน) การรักษา
ความสจุริตและไมเบยีดเบยีน (ศลี) ความสภุาพ รูจกัตดิตอสมัพนัธ 
ไมแข็งกระดางกาวราว รูจักผูใหญผูนอย (อปจายนะ) การแนะนํา
ชักจูงผูอื่นในทางที่ดีงาม (ธรรมเทศนา) เปนตน

ควรจะสังเกตเปนพิเศษดวยวา นอกจากกลุมเองจะรวมกัน
ทํางานบุญตางๆ โดยสามัคคีภายในพวกของตนแลว ยังมีการเปด
โอกาสใหคนอื่นเขามามีสวนรวมในโอกาสตางๆ ดวย การใหมี
สวนรวม และการเขารวมนี้ก็เปนบุญกรรมเชนกัน (เรียกวา ปตติ)

บุคคลที่มีสวนรวมในการทําบุญ หรือทํากิจกรรมงานบุญนั้น 
แตละคนเรียกวาเปน “บุญภาคี” เชนสตรีที่เขามารวมโครงการ
สรางศาลาถาวรของมฆมาณพ โดยจัดสวนดอกไมให เปนตน

คนนอกกลุมน้ัน แมที่ไมไดเขารวม ถาเพียงแตพลอยชื่นชม
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ยนิดสีนับสนุน ทานกเ็รยีกวาไดทาํบุญอยางหนึง่ดวย คอือนุโมทนา 
(เรียกวา ปตตานุโมทนา) นอกจากนั้นคนอื่นๆ ในชุมชนน้ัน ที่หาง
เรื่องออกไป ก็อาจจะเพียงรับฟงคําแนะนําชี้แจงชักชวนในทาง
ความดีงาม และละเวนความชั่ว การสดับรับฟงของคนเหลานี้ก็
เปนบุญกรรมอยางหนึ่งเชนกัน (เรียกวา ธรรมสวนะ)

นอกจากนี้ ลึกลงไปภายในตัวของทุกคนทั้งกลุมน้ัน สิ่งที่
เปนตัวเริ่มและนําใหกิจกรรมทั้งกระบวนเดินหนาไปในทิศทางที่
ถูกตอง เปนบุญกรรมหรืองานบุญอยูได ก็คือ แนวคิดความเห็น
ความเขาใจและความเชื่อท่ีเปนสัมมาทัศนะ เชน เชื่อวาการกระทํา
อยางนี้ดี เปนประโยชน ควรทํา ชีวิตและชุมชนที่ดีควรเปนอยางนี้ 
เฉพาะอยางยิ่งความเชื่อตามหลักกรรมวา กรรมดีมีผลดี ผลดีที่เรา
ตองการจะเกิดจากการเพียรพยายามทําเหตุปจจัยใหถูกตอง
โดยรวมมือกัน ไมใชรอใหใครมาชวยหรือบันดาลให

สัมมาทัศนะหรือสัมมาทิฏฐิ ในที่นี้ทานเรียกวา ทิฏ ุชุกรรม
แปลวา การทําความเห็นใหตรง การที่เรียกชื่ออยางนี้ เพื่อใหมี
ความหมายเชิงพัฒนา เพราะหมายถึงการที่คอยแกไขดัดปรับ
ความเชื่อและความคิดเห็นความเขาใจใหถูกตอง ตรงตามหลัก
และความเปนจริงอยูเสมอ

ไดกลาวแลวขางตนวา พระพุทธเจาทรงแสดงหลักการ
ทําบุญไว ๓ อยาง คือ ทาน ศีล ภาวนา แตนั่นเปนการจัดประเภท
ใหญที่ครอบคลุม จากหลักใหญๆ ๓ ประเภทนี้ สามารถแยกออก
เปนกิจกรรมยอยไดอีกมาก ดังที่ไดแจกแจงงานบุญของกลุมเพื่อน
มฆมาณพใหดูแลวขางตน ซึ่งเปนไปตามวิธีจัดประเภทบุญที่พระ
อรรถกถาจารยไดแสดงไว
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พระอรรถกถาจารยไดกลาวถึงบุญกิริยาวัตถุ คือหลักหรือ
เรื่องการทําบุญ เพิ่มข้ึนมาอีก ๗ ขอ คือ อปจายนมัย ไวยาวัจมัย 
ปตติทานมัย ปตตานุโมทนามัย ธัมมัสสวนมัย ธัมมเทสนามัย 
และทฏิ ุชกุรรม เมือ่รวมกบั ๓ ขอใหญเดมิ กเ็ปนบุญกริิยาวตัถ ุ๑๐

อยางไรก็ดี บุญกิริยาวัตถุ ๗ ขอท่ีพระอรรถกถาจารยระบุ
เพิ่มข้ึนมานั้น เปนเหมือนตัวอยางสําหรับการที่จะจําแนกแยกยอย
หลักใหญ ๓ ขอน่ันเองออกไป ดังนั้นพระอรรถกถาจารยเองจึงได
จัด ๗ ขอท่ีระบุเพิ่มน้ันเขาไวใน ๓ ขอใหญเดิมดวย ดังนี้

๔. อปจายนะ/อปจายน (อปจิต ิกไ็ด) คอืความสภุาพ ออนโยน 
นบไหว รูจกัตดิตอสมัพนัธดวยด ีไมกาวราว เปนเรือ่งของการอยูรวม
ในสังคมอยางเกื้อกูล ไมเบียดเบียน จึงจัดเขาใน ศีล

๕. ไวยาวัจจะ/ไวยาวัจจ คือการขวนขวายชวยเหลือ รับใช 
บริการ เปนการกาวหนายิ่งขึ้นไปอีกในการเกื้อกูล และสรางเสริม
ความสัมพันธที่ดีในสังคม ก็จัดอยูใน ศีล

๖. ปตตทิาน คอืการใหสวนบญุ หรือใหความมสีวนรวมใน
การทาํกจิกรรมหรอืงานบญุนัน้ กเ็ปนการใหอยางหนึง่ โดยเฉพาะ
คือการใหโอกาส จึงจัดเขาใน ทาน

๗. ปตตานุโมทนา คือการพลอยยินดี เห็นชอบ ชื่นชม 
สนับสนุน ซาบซึ้งใจดวยกับบุญสวนที่เขาแจงใหทราบ ก็เปนการ
ใหอยางหนึ่ง คือใหความรวมใจ จึงจัดเขาใน ทาน เชนกัน

๘. ธัมมัสสวนะ เรียกสั้นๆวา สวนะ คือการสดับรับฟง
คําแนะนําสั่งสอนอธิบายใหความรู ในเรื่องที่เปนความจริง ความ
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ถูกตอง ความดี ความงาม รวมท้ังวิชาความรูที่เปนประโยชน๑
เปนการพัฒนาดานปญญา จึงจัดเขาใน ภาวนา (ดานปญญา)

๙. ธรรมเทศนา เรียกสั้นๆวา เทศนา คือการแสดงธรรม การ
ชี้แจงแนะนํา อธิบาย ใหความรู เกี่ยวกับความจริง ความถูกตอง 
ความดี ความงาม รวมท้ังวิชาความรูที่เปนประโยชน๒ แกผูอื่น
ตัวผูเทศนาเองก็ไดฝกฝนพัฒนาตนดวย เปนเรื่องของการพัฒนา
ปญญา จึงจัดเขาในภาวนา (ดานปญญา) เชนกัน

ธรรมเทศนา และธมัมสัสวนะ หรือเทศนาและสวนะนี ้อาจจะ
จดัในรปูของธรรมสากจัฉา คอืการสนทนาถกถอยอภปิราย ซึง่เปน
การรวมทั้งสองฝาย และทั้งสองอยางในคราวเดียวกัน

๑๐. ทิฏ ุชุกรรม คือการทําความเห็นใหตรง คอยสํารวจ
ตรวจสอบ ปรับทิฏฐิ แกไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความ
เขาใจใหถูกตองตามธรรม ใหเปนสัมมาทัศนะอยูเสมอ เปนการ
พัฒนาปญญาอยางสําคัญ ก็อยูในภาวนา (ดานปญญา) ดวย

ทานกาํชบัไววา ทฏิ ุชกุรรม หรอืสมัมาทศันะนี ้จะตองประกบ
และประกอบเขากบับุญกริิยาอืน่ทกุขอ เพือ่ใหงานบญุขอนัน้ๆ เปนไป
อยางถูกตองตามความหมายและความมุงหมาย พรอมท้ังไดผล
ถูกทาง

ยกตัวอยาง เชน ทาน ถาไมมีทิฏ ุชุกรรม หรือสัมมาทัศนะ 
                                                                                                
๑ ทานวา นิรวชฺชวิชฺชาทิสวนเจตนาป เอตฺเถว สงฺคยฺหติ  แปลวา: แมความตั้งใจสดับ/
เลาเรียนวิชาที่ไรโทษเปนตน ก็รวมในขอน้ี (สงฺคห.ฏีกา ๑๗๓)

๒ ทานวา นิรวชฺชวิชฺชาทิอุปทิสนเจตนาป เอตฺเถว สงฺคยฺหติ  แปลวา: แมความตั้งใจแนะนํา
ส่ังสอนวิชาที่ไรโทษเปนตน ก็รวมในขอน้ี (สงฺคห.ฏีกา ๑๗๓)
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ก็จะเขวไปตางๆ เชน ใหเพื่อลอหลอกเอาคนอื่นเปนเหยื่อ หรือทํา
เพื่อผลตอบแทนอยางใดอยางหนึ่ง แตถามีสัมมาทัศนะ ก็จะให
เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยเมตตา ปลดเปลื้องทุกขของเขาดวย
กรุณา ฝกตนในความเสียสละลดละกิเลส ทําจิตใจใหกวางขวาง 
มองเหน็เหตผุลในการทีค่วรตองใหวา ดวยการทาํเหตปุจจัยอยางนี ้
ชีวิตและสังคมจึงจะดํารงอยูดีงามมั่นคงได ฯลฯ

บุญกริิยาขออืน่ทกุขอ กต็องมทีฏิ ุชกุรรมประกอบดวยทัง้นัน้ 
จึงจะถูกตองและเดินหนาสูคุณความดีที่สูงขึ้นไป สมกับท่ีตรัสวา 
“ศึกษาบุญ” และจึงจะเปนมหาผล คือมีผลมาก ดังที่ทานกลาววา

ทฏิ ุชคุต ํสพฺเพส ํนยิมลกขฺณ,ํ ย ํห ิกิ ฺจ ิปุ ฺ ํ กโรนตฺสสฺ ทฏิ ิยา
อชุภุาเวเนว ต ํมหปฺผล ํโหต.ิ

(ที.อ.๓/๑๙๕; อิติ.อ.๒๓๔; สงฺคณี อ.๒๐๙)

แปลวา: “ความเห็นที่ตรงถูกตอง เปนลักษณะที่
กําหนด (ตดัสิน) บญุกริยิาวตัถทุกุอยาง เมือ่จะทาํบญุอยาง
หนึง่อยางใดก็ตาม บุญนั้นจะมีผลมาก ก็เพราะความเห็น
ความเขาใจถูกตรง”

เมื่อทําความเขาใจอยางนี้แลว ก็เขียน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
รวมอยูในบุญกิริยาวัตถุที่เปนหลักใหญ ๓ ดังนี้

๑. ทาน การให เผื่อแผ แบงปน เกื้อหนุนคนทุกขยาก 
สนับสนุนคนทําดี บํารุงพระสงฆผูดํารงธรรม

๖) ปตติทาน การใหสวนรวมในบุญ เปดโอกาสใหเขา
รวมบุญ

๗) ปตตานโุมทนา การพลอยยนิดใีนสวนบญุทีผู่อืน่แจงให
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๒. ศีล การรักษาความประพฤติทางกายวาจาและการงาน
อาชีพใหสุจริต ไมเบียดเบียน ไมกอเวรภัย

๔) อปจายน ความประพฤติสุภาพ ออนโยน นบไหว ไม
แข็งกระดาง หรือกาวราวรุกราน

๕) ไวยาวัจจ การขวนขวาย ชวยเหลือ รับใช บริการ 
บําเพ็ญประโยชน

๓. ภาวนา การฝกอบรมพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) และ
พัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา)

๘) ธัมมัสสวนะ การเลาเรียนสดับฟงคําแนะนําสั่งสอน
ชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับหลักความจริง ความถูกตอง
ดีงาม และวิชาการที่เปนประโยชน เพื่อนําไปใชหรือ
ปฏิบัติเองก็ดี เพื่อเสริมความรูความสามารถที่จะไป
แนะนําสั่งสอนผูอื่นก็ดี

๙) ธรรมเทศนา การแสดงชี้แจงอธิบายแนะนําสั่งสอน
ใหความรูเกี่ยวกับหลักความจริง ความถูกตอง ดีงาม 
และวิชาการที่เปนประโยชน (จัดเขาในทานก็ได ใน
ฐานะธรรมทาน)

๑๐) ทิฏ ุชุกรรม การทําความเห็นใหตรง หมั่นสํารวจ
ตรวจสอบ แกไข จัดปรับ พัฒนาความคิดเห็นความ
เขาใจในทุกสิ่งที่ทํา ใหถูกตอง ตรงตามความหมาย
และความมุงหมายเปนตน ใหเปนสมัมาทศันะอยูเสมอ

(ที.อ.๓/๒๔๖; สงฺคห.๒๙,๑๗๑)
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ทาํบุญใหครบ ๑๐
แลวตรวจสอบใหครบ ๓

การแยกยอยวิธีทําบุญจาก ๓ เปน ๑๐ อยาง ที่เรียกวา บุญ
กริยิาวตัถ ุ๑๐ นี ้ชวยใหเหน็ขอบเขตความหมายของบญุกริิยาทัง้ ๓ 
นั้น กวางขวางบริบูรณมากขึ้น พรอมกันนั้นก็ชวยใหเห็นชองทาง 
และทางเลือกที่จะทําบุญในสถานการณและโอกาสที่ตางๆ กัน
แตถึงอยางไรก็ตาม ในที่สุดก็ตองพยายามทําใหครบทุกอยาง 
ดวยเหตุนี้ การแยกประเภทใหญเปน ๓ อยาง จึงจําเปนสําหรับ
การตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของการทําบุญ

การทําบุญ ๓ อยาง คือ ทาน ศีล ภาวนานั้น เปนระบบที่มี
ความสมบูรณในตัว ทั้ง ๓ ขอสัมพันธเปนปจจัยสงเสริมกันและกัน 
และจะตองปฏิบัติใหครบทั้ง ๓ อยาง เมื่อปฏิบัติถูกตองครบถวน 
ก็จะเปนการพัฒนาชีวิตใหดีงามมีความสุข พรอมไปดวยกันกับ
ชุมชนและสังคมที่ร่ืนรมยรมเย็นมีสันติสุข

เมื่อมองอยางหยาบ บุญกิริยา ๓ อยาง เปนการพัฒนาชีวิต
และชุมชน ที่กาวตอกันไปตามลําดับเปน ๓ ขั้น แตเมื่อมองเปน 
กระบวนการพฒันาชวีติทีด่าํเนนิอยูตลอดเวลา บุญกริิยาทัง้สามนัน้ 
เปนกิจกรรมที่เราปฏิบัติไปพรอมท้ังหมดในเวลาเดียวกัน

เพื่อใหเห็นแนวปฏิบัติชัดเจนขึ้น ควรจะแสดงความหมาย
ของบุญกิริยา ๓ อยางนั้น อีกครั้งหนึ่ง ใหละเอียดขึ้น ดังนี้

บุญกิริยา คือการทําบุญ ๓ ประเภทใหญ ไดแก
๑. ทาน การให การแบงปน การสละเพื่อประโยชนแกผูอื่น
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๒๗

๑) ใหเพื่ออนุเคราะห เกื้อหนุนคนที่ยังชวยตัวเองไมได 
คนตกทุกข ยากไร อนาถา หรือผูประสบภัยพิบัติ

๒) ใหเพื่อบูชาคุณ
• บํารงุเลีย้งทานผูมพีระคณุ โดยเฉพาะมารดาบดิา
• ยกยองสนับสนุนผูทําความดี บําเพ็ญประโยชน 
เปนการสงเสริม หรือเชิดชูเปนแบบอยาง

• อุปถัมภพระสงฆ ใหมีกําลังปฏิบัติศาสนกิจ ดาํรง
ธรรม เปนหลกัทางจติใจและปญญาใหแกสงัคม

๒. ศีล ความประพฤติสุจริต การมีกายวาจาที่ไมเบียดเบียน 
ที่เกื้อกูล ไมกอเวรภัย

๑) ตั้งอยูในวินัย รักษาศีล ๕-๘-๑๐-๒๒๗ เปนตน ตาม
สถานะของตน

๒) มคีวามเพยีรประกอบการงานอาชพีของตนโดยสจุริต
๓) รูจักใชอินทรีย มีตา หู เปนตน ใหดู ฟง อยางมีสติ ให

ไดแตคุณประโยชนและปญญา
๔) บริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช ใหไดคุณคา 

ที่แทจริง๑

๓. ภาวนา การพัฒนาดานใน
๑) พัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) ใหเจริญงอกงามดวย

คุณสมบัติที่ดีงามท้ังหลาย เปนสุข สดใส เบิกบาน 
และสงบ ตั้งมั่นเปนสมาธิ จนถึงฌานขั้นตางๆ

                                                                                                
๑ ศีล ๔ ประเภทนี้ ทานเนนมากสําหรับพระภิกษุ มีช่ือ เรียกวา ปาฏิโมกขสังวรศีล 
อาชีวปาริสุทธิศีล อินทรียสังวรศีล และปจจัยสันนิสิตศีล (หรือปจจัยปฏิเสวนศีล)
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๒) พัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา)
• เห็นแจงความจริง รูเทาทันโลกและชีวิต มองเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายที่เปนไปตาม
เหตปุจจยั หยัง่ถงึไตรลกัษณ จนมจีติใจเปนอสิระ 
ไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยโลกธรรม

• การเรียนรูใหช่ําชอง และรูจักมนสิการ เปนตน 
ในการงาน และศิลปวิทยาตางๆ อันไมมีโทษ

การทาํบุญ ๓ อยางนี ้เราสามารถปฏบัิตหิรอืฝกศกึษาพฒันา
ไปพรอมดวยกันทั้ง ๓ อยาง และทําไดทุกแหง ไมจํากัดสถานที่

ยกตัวอยาง ผูที่ประกอบอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง ขณะ
ทาํงานอยู ตัง้ใจวาจะจดัสรรหรอืปนเงนิทีจ่ะไดสวนหนึง่ไปชวยเหลอื
คนเจ็บไข หรือมอบใหองคกรการกุศล ก็เปนทาน (ขั้นบุพเจตนา) 
ตั้งใจทํางานของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความ
สัมพันธอันดีกับผูรวมงาน เปนตน ก็เปนศีล พยายามฝกใจของตน
ใหสงบ มอีะไรๆ หรอืใครๆ กระทบกระทัง่ กไ็มหวัน่ไหววูวามสะเทอืน
อารมณ ทําใจใหราเริงแจมใส ทํางานดวยความหมั่นเพียร ดวยสติ 
มีสมาธิในงาน ก็เปนภาวนา (ดานจิต) ทํางานนั้นดวยความรูคิด 
มีมนสิการ หาทางแกไขปรับปรุงใหไดผลดียิ่งขึ้น เปนตน ก็เปน
ภาวนา (ดานปญญา)

ยิ่งกวานั้น เมื่อไดเห็นประสบการณ เหตุการณ และผูคน
ทั้งหลายที่เปนไปตางๆ หลากหลายอยูรอบตัวแลว มองดูดวย
ปญญาที่รูเทาทันถึงความจริงของโลกและชีวิต ถอนจิตใจใหพน
ขึ้นมาไดจากความรูสึกที่ชอบใจและไมชอบใจ มนสิการถึงความ
เปนไปน้ันๆ ตามเหตุปจจัย แลววางใจวางทาทีตอเหตุการณและ

44 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย
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บุคคลทั้งหลายไดถูกตอง มีจิตใจปลอดโปรงโลงเบา เบิกบานเปน
อิสระ ทําชีวิตใหมีดุลยภาพที่จะเดินหนาไปในการพัฒนาอยาง
สมบูรณ ก็เปนภาวนา (ดานปญญา) อีกเชนกัน

ภาวนาดานปญญานั้น มีขอบเขตกวางขวาง และเปนแกน
ของการทําบุญทั้งหมด เพราะเปนตัวแทของสิกขาหรือการศึกษา 
ที่ตรัสไววา “ศึกษาบุญ”

เมื่อรูจักคิด รูจักพิจารณา ก็ทําใหจัดปรับและพัฒนาบุญท่ี
เปนคุณภาพชีวิต ทั้งระดับทาน ระดับศีล และระดบัจิตใหด ีและให
ไดดุล พรอมท้ังกาวหนาขึ้นไปเรื่อยๆ ชีวิตจิตใจจะดงีามและเปน
อิสระ พรอมไปดวยกันกับการแผขยายประโยชนสุขของชุมชน ที่
ยอนกลบัมาเปนสปัปายะ คอืเอือ้ตอการพฒันาชวีติของบุคคล

อาชีพการงานบางอยาง เอื้อตอภาวนามากเปนพิเศษ เชน 
อาชีพแพทย พยาบาล และผูสื่อขาว เปนตน นอกจากทํางานดวย
ความคิดที่จะใหประโยชนสุขแกเพื่อนมนุษย (ทาน) และดวยความ
ซื่อตรงตอหลักการและวัตถุประสงคของวิชาชีพ (ศีล) พรอมท้ัง
ฝกฝนพัฒนาความรูความสามารถ ความชํานิชํานาญ และ
คุณสมบัติตางๆ (ภาวนาดานจิตและปญญา) อยางปกติแลว ก็มี
โอกาสไดพบเห็นผูคน และเหตุการณตางๆ หลากหลาย ทั้งราย
และดี เห็นความทุกข ความสุข และความผันผวนปรวนแปรตางๆ 
ในชีวิตของคน และในสังคม ถาไมปลอยใหความชอบชัง และ
ความรูสึกกระทบกระทั่งตัวตน เขามาครอบงําใจ แตมองดวย
ทาทีแหงการเรียนรูและมีโยนิโสมนสิการแลว จิตใจและปญญา
จะพัฒนามากมาย ทั้งดานความเขมแข็งมั่นคง ความมีดุลยภาพ 
และความโปรงโลงเบกิบานเปนอสิระ ซึง่เปนภาวนาทีม่คีณุคาสงูยิง่
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ทาน ศีล ภาวนา
คือระบบการพัฒนาชีวิต ที่ตองครบองครวม

พูดอยางสมัยใหมวา ทาน ศีล ภาวนา เปนกระบวนการ
พฒันาคณุภาพชวีติ ทีต่องประสานกนัทัง้ระบบ คนจะเดนิหนาและ
ตัง้หนาเดนิไปไดดวยดใีนการพฒันาดานใน คอืภาวนา ทัง้ระดบัจิต
และปญญา ก็ตอเมื่อ ทาน และศีล มาจัดเตรียมสภาพแวดลอม
รอบตัวใหปลอดโปรงโลงสบาย ไมมีภัยอันตรายหรืออุปสรรคที่
จะบีบคั้นกีดกั้นขัดขวาง หรือแมแตหวาดระแวง

ทาน และศีลน้ัน มาชวยจัดเตรียมสิ่งแวดลอม ทั้งดานวัตถุ 
และดานสังคม ใหเอื้อหรือเกื้อหนุน เหมือนกวาดชําระทางที่จะเดิน
ไป และเตรียมเสบียงไวใหพรอม

แมแตระหวาง ทาน กบัศลี ทีเ่ปนดานภายนอกดวยกนั กต็อง
ประสานและเอื้อตอกัน เชน ทาน ชวยใหคนจํานวนไมนอย ไมตอง
ละเมิดศีล เพราะถูกความอดอยากขาดแคลนบีบคั้น หรือเพราะ
หมดหนทางอยางใดอยางหนึ่ง พรอมท้ังสรางบรรยากาศแหงไมตรี
ที่เอื้อตอการมีศีล

สวนศีล เชนการตั้งใจประกอบอาชีพโดยสุจริต และไมตก
หลุมอบายมุข ก็ชวยใหคนมีอยูมีกิน ไมตองแยงชิงเบียดเบียนกัน 
กับท้ังชีวิตที่ไมมัวเมากับการเสพสุขสวนตัว ก็ชวยใหมีเวลาที่จะ
เอาใจใสทุกขสุขของเพื่อนมนุษย และพรอมที่จะนําเอาสวนเกิน
ออกมาแบงปนจุนเจือชวยเหลือกัน

ภาวนาดานจิต ก็จําเปนหรือชวยหนุนทานและศีล เชน
อยางงายๆ ถาไมมีเมตตากรุณาอยูในใจ การให คือ ทาน ก็ตาม 
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การไมเบียดเบียนผูอื่น คือ ศีล ก็ตาม ก็จะเปนการฝนใจ ทําไดยาก 
เปนทุกข และไมเต็มท่ี อีกทั้งไมจริงจัง ไมมั่นคงยั่งยืน แตเมื่อมี
เมตตากรณุา กใ็หและไมเบยีดเบยีนเขาดวยความเตม็ใจของตนเอง 
พรอมท้ังทําดวยความสุข เสริมสรางบรรยากาศแหงไมตรี และ
เปนการชวยเหลือสงเคราะหดวยความจริงใจท่ีไดผลจริง เพราะทํา
ดวยใจที่อยากใหเขาเปนสุข

เมตตาการุณยทําใหทานเปนการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางมนุษยในชีวิตที่เปนจริง ทําใหเกิดภาวะที่แตละคนเต็มใจ
สละทรพัยมารวมกนัสรางสรรคโลกใหเปนแดนแหงความสขุ ไรการ
เบยีดเบยีน เปนบญุทีม่ชีวีติชวีา ตรงตามหลกัการแหงการสรางสรรค
ชีวิตและชุมชน

แตถาขาดภาวนาดานจิตใจ คนอาจใหทาน บริจาคทรัพย
ดวยความโลภ โดยหวังจากบุญที่เปนดุจอํานาจวิเศษอยางหนึ่ง ให
มาบันดาลโชคลาภความยิ่งใหญ สนองความปรารถนาที่มากยิ่ง
ขึ้นๆ เหินหางหรือขาดลอยออกไปจากชีวิตที่เปนจริง

ภาวนาดานจิต จําเปนตอภาวนาดานปญญา โดยเฉพาะใน
การเสริมสรางคุณสมบัติที่จะทําใหจิตนั้น “นุมนวล ควรแกงาน” 
พรอมท่ีจะเปนสนามปฏิบัติการของปญญาอยางไดผล เริ่มแตใหมี
ความแกลวกลา เขมแข็ง สูปญหา หมั่นใชความไตรตรองพิจารณา 
ไมยอมตอความยาก มีใจสงบแนวแนดวยสมาธิ ไมฟุงซานวาวุน 
ซึ่งทําใหคิดพิจารณาไดชัดเจนเปนลําดับ มีความเด็ดเดี่ยวจริงจัง
มุงหนาทะลุตลอด ที่ทําใหการคิดพิจารณาและความรูไมจับจด 
หรือเผินๆ ผานๆ พรอมท้ังมีความออนนอมถอมตน ที่ทําใหไมเกิด
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ความกระดางลําพอง ถือตน และดื้อร้ันในความรู
ทายสดุ และสาํคญัทีส่ดุ กค็อื ภาวนาดานปญญา ทีเ่ปนตวัชีน้าํ 

บอกทาง แกไข จัดปรับ ทําใหลงตัวพอดี ขยายขอบเขต และให
อิสรภาพแก ทาน ศีล และภาวนาดานจิต พรอมท้ังพาทาน ศีล 
และภาวนานั้นเดินหนาสูความสมบูรณ

ถาขาดภาวนาดานปญญา ทาน แทนที่จะใหเกิดผลดี บางที
กลับกอผลราย การใหอาจเขวออกไปจากวัตถุประสงคที่ถูกตอง 
อยางนอยก็ไมพอดี  ศีล ก็เชนกัน จะพลาดจากวัตถุประสงคที่แท
ของมัน หรือปฏิบัติดว ยความถือมั่น  หลงงมงาย กลายเปน
สีลัพพตปรามาส

พัฒนาจิตใจ มีคุณใหญอนันต
แตถาขาดปญญา อาจมีโทษมหันต

โดยเฉพาะภาวนาดานจิต ซึ่งมีคุณอนันต แตถาผิดพลาด
เพราะขาดปญญาก็กลายเปนมีโทษมหันต

ภาวนาทางจิตนั้น ดานหนึ่งเปนการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ 
ที่เรียกวาคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา คารวะ กตัญูกตเวทิตา 
อีกดานหนึ่งเปนการสรางเสริมสมรรถภาพ คือ ความเขมแข็ง
มั่นคงของจิตใจ เชน วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน สติ และอีกดาน
หนึ่ง เปนการชําระจิตใจใหผองใส เบิกบาน ราเริง สดชื่น ผองใส 
มีสุขภาพจิตที่ดี

การพัฒนาคุณสมบัติทั้งหมดนี้ ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
เปนศนูยประสาน และเปนฐานรองรบั เหมอืนจะจดัตัง้ วาง ทาํงาน
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ประสาน ประกอบ ตอเติม สิ่งตางๆ มากมาย ชิ้นสวนหรือองค
ประกอบทั้งหลาย และการทํางานนั้น จะตองอาศัยแทนหรือโตะ
เปนตน ทีจ่ะรองรบัรวมชิน้สวนหรอืองคประกอบเหลานัน้ไว และตอง
เปนที่มั่นคง เรียบ สงบ นิ่ง ไมแกวงไกวโยกโคลงโอนเอนเอียงไป
เอยีงมา องคประกอบเหลานัน้จงึจะตัง้อยูได และจงึจะทาํงานไดผล 
คุณสมบัติของจิตที่วานี้ คือ สมาธิ๑ จึงมักเรียกสมาธิ เปนตัวแทน
ของการพัฒนาดานจิตนี้ทั้งหมด (คือเรียกสมาธิ แทน จิตต-
ภาวนา)

อยางไรก็ตาม ในที่สุด เรื่องของจิตใจทั้งหมดนี้ จะตองไดรับ
การนําทางและปลดปลอยใหเปนอิสระดวยปญญา มิฉะนั้น 
ภาวนาดานจิต ก็อาจไถลเขวออกไปนอกทาง หรือไมก็ติดหลงหรือ
งมงาย หรืออยางนอยที่สุดก็ตัน

ตัวสมาธิเอง ซึ่งมีคุณคามาก ทําใหจิตสงบมั่นคง แตคนยังมี
กิเลสท่ีทําใหติดเพลิน ก็มีความโนมเอียงที่จะเฉื่อยชาเกียจคราน๒

ทานจึงเตือนวาตองมีสติที่จะปลุกเรายกจิตขึ้นดวยวิริยะ
บางคนไมมพีืน้ฐานความรูความเขาใจในหลกัพระพทุธศาสนา 

เจริญสมาธิไปไมถึงไหน ไดเห็นนิมิตเปนภาพตางๆ นาอัศจรรย 
หลงเอาเปนจริงเปนจัง สําคัญตนผิดวาไดบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ 
แมกระทั่งเขาใจเอาวาเปนนิพพาน
                                                                                                
๑ ศีล ก็ทําหนาที่เปนฐานรองรับ แตเปนที่รองรับตัวผูทํางาน เหมือนแผนดิน หรือพ้ืนที่
เหยียบยันของบุคคลผูทํางาน สวนสมาธิ เปนที่รองรับและรวมไวซึ่งส่ิงที่ถูกใชในการ
ทาํงาน

๒ พลวสมาธ ึปน มนทฺวริยํิ สมาธิสสฺ โกสชชฺปกขฺตตฺา โกสชฺช ํอภภิวต.ิ แปลวา: คนทีส่มาธแิรง 
แตความเพียรออน ความเกียจครานยอมครอบงํา เพราะสมาธิเขาพวกกันไดกับโกสัชชะ. 
(เชน ที.อ. ๒/๔๐๓)
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ไมตองพดูถงึคนทัว่ไป แมแตผูชาํนาญชัน้ครอูาจารย บางทาน
เกงในฌานสมาบัติ ช่ําชองมานาน จนจิตใจสงบอยู เสมอ 
เหมือนดับกิเลสหมดแลว ก็สําคัญผิดวาตนเปนพระอรหันต แต
แทจริงนั้น ลึกลงไปกิเลสยังคงอยู แตเพียงสงบไปดวยกําลังสมาธิ
ทีแ่กกลา เหมอืนหญาทีถ่กูศลิาทบัไว (เชน วภิงคฺ อ.๕๒๙; วสุิทฺธิ.๓/๒๖๙) ทาน
ทีเ่ปนอยางนี ้บางทยีิง่แกไขยาก เพราะมัน่ใจในสิง่ทีห่ลงผดิโดยไมรูตวั

นับประสาอะไรกับคนทั่วไป ผูไมไดเรียนรูเกี่ยวกับประสบ-
การณทางจิต พอมาประสบกับภาวะดูดดื่มดื่มด่ํา ซาบซานซูซา
อยางไมเคยนึกฝน ก็ทั้งสําคัญผิด และติดเพลิน ทั้งที่แทจริงภาวะ
ที่แสนดีอยางนั้น ก็เปนเครื่องบอกอยูในตัววา นั่นคือ ไมใชมรรค 
ผล นิพพาน แตเปนเพียงอาการของจิตในบางขั้นตอนของการทํา
จิตตภาวนา

ภาวนาดานจิต แมไดสมาธิประณีตเทาไรๆ ไปไดไกลท่ีสุด
กค็อืฌานสมาบตั ิและโลกยีอภญิญา ซึง่เกงกลามาก อยางโยคฤีาษี
ที่มีตั้งแตกอนพุทธกาล พอไดบรรลุแลว ก็ดื่มด่ําสุขสันตอยูกับ
การเลนฌานกีฬา หรือไมก็วุนวายอยูกับเรื่องฤทธิ์เดชปาฏิหาริย 
กลายเปนการปดกั้นโอกาสของตนเอง ที่จะบรรลุอิสรภาพแหง
ปญญา

พูดโดยยอ ภาวนาดานจิต ตองระวัง เพราะมีทางเขว จะ
กลายเปนภาวนาเทียมไดงาย เนื่องจากมีประสบการณทางจิตที่ดี
มาลอหรือหลอกใหติดหรือเตลิด โดยเฉพาะ

๑. ความรูสกึวเิศษ อศัจรรย เหมอืนจะมพีลงัอาํนาจยิง่ใหญ
๒. ความรูสกึวาไดสมัผสัภาวะ หรือแดนเรนลบั ทีค่นสามญั

ไมมทีางไดรูจกั
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๓. ไดพบเห็นสิ่งแปลกใหมอยางไมเคยประสบจําพวกนิมิต 
ที่ทําใหหลงวาเปนจริง และหลงวาบรรลุนั่นน่ี

๔. ความสขุทีด่ืม่ด่าํเอบิอาบซาบซาน หรือสงบลกึซึง้ อยาง
ไมเคยมี

ดวยเหตุนี้ โยคีฤาษีดาบสในชมพูทวีปท่ีเกงกลามากจึงมา
ติดเพลินและหยุดตันกันอยูแถวนี้

จึงตองระวังไมใหใครพาเอาพระพุทธศาสนากลับไปติด
อยูแคฤาษีชีไพรเหลานั้น

เปนอันวา ถาปฏิบัติไป ไดเจออะไรดีทางจิต ตองรีบคิดวา 
เราอยาติดอยูแคฤาษี

เรามีสิทธิเสพสัมผัส แตอยาติดอยาหลง ตองรูทัน และผาน
มันไป

จําไววา ภาวนาดานจิตมีคุณยิ่งที่เกื้อหนุนปญญา แตถา
ปฏิบัติผิด กลับย่ิงปดกั้นปญญา และพาหลงผิด กลายเปนมิจฉา-
สมาธิ

สําหรับชาวบาน หลายคนมีทุกข ประสบปญหาชีวิตหรือ
กิจการ พอมาบําเพ็ญสมาธิแลว ใจสงบสบายก็เลยติดใจ พอเจอ
ปญหาอะไรหนักๆ หรือทุกขมากๆ ก็ไปเขาสมาธิ ไมขวนขวายที่จะ
เรงแกปญหาใหหมดสิ้นไป ตลอดจนไมใสใจภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
กลายเปนการหลบทุกขหนีปญหา ทิ้งปญหาและทุกขใหคางคา
หมกัหมม เปนปมท่ีจะกอความยุงยากตอไปภายหนา หรอืแกคนอืน่ 
อยางนี้เรียกวาเปนการปฏิบัติผิด ถือวาตกอยูในความประมาท 
ตองเอาสมาธิมาเปนฐานใหแกการเพียรพยายามใชปญญา 
จึงจะแกปญหาดับทุกขไดจริง
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ปญญาเปนยอดรวม
ใหทุกอยางลงตัวไดที่

ที่วาปญญาปลดปลอยจิตใหเปนอิสระนั้น ใหดูจากความจริง
ที่งายๆ ตามธรรมดาวา คนเราเมื่อพบอะไรที่ไมรู หรือตกอยูใน
สถานการณที่ไมเขาใจ เมื่อไมรูวา สิ่งนั้นคืออะไร เปนอยางไร ตน
ควรจะทําอะไรอยางไร ก็จะเกิดความรูสึกอึดอัด ติดขัด บีบคั้น
ทันที เรียกวาเกิดทุกข หรือเปนปญหา แตพอรูขึ้นมาวา คืออะไร 
เปนอยางไร จะตองทําอยางไร ก็โปรงโลง แกปญหา ดับทุกขได 
หลุดพนไปทันที

ปญญาเทานั้นที่จะดับทุกขแกปญหาไดจริง สมาธิดับทุกข
จริงไมได สมาธิชวยไดเพียงเหมือนพักรบไวกอน พอใหผอนคลาย 
แตถาพักรบแลวมัวนอนเพลินปลอยเวลาผานไป ไมเอาเวลาพักรบ
และเรี่ยวแรงกําลังที่ไดจากการพักนั้นมาใชเตรียมการตอไป ไมได
ใชปญญาแกปญหา ก็อาจยิ่งซ้ํารายใหปญหารุนแรงยิ่งขึ้น ทางที่
ถูกจะตองเอาสมาธิมาชวยทําจิตใจใหสงบมั่นคง ที่จะใหปญญา
ทํางานอยางไดผล ดังที่เรียกวา เอาสมาธิเปนบาทแกปญญา ตอง
ระลึกไววา ปญญาเปนตัวดับทุกขแกปญหาที่แทจริง

แมแตในเหตุการณเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจําวัน ถาเราอยู
กับจิตใจที่พบเห็นสิ่งตางๆ แลว ชอบใจบาง ไมชอบใจบาง ก็ตอง
เจอปญหาเกิดทุกขอยูเรื่อยๆ  วิธีการทางจิต ดวยการสงบใจ สะกด
ระงับไว ไมทําใหพนปญหาไดจริง ไดแคผอนหรือพักไว ตองเอา
ปญญามาเปนตัวถอนรากตัดขาด

ปญญาสามารถเปลี่ยนสภาพจิตใหม หรือปลดปลอยจิตให
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หลุดพนไป เชน เจอหนาคนอื่น เขาบึ้ง เราไมชอบใจ ก็โกรธหรือ
เครยีด เกดิทกุข เปนปญหา แตพอมโียนโิสมนสกิาร ใชปญญา มอง
ไปทางเหตปุจจยั โดยตัง้ขอพจิารณาวา เขามปีญหาอะไร ไมมเีงนิใช 
หรือถูกใครดุมา หรือทะเลาะกับแฟน มีอารมณคางจากบาน ฯลฯ 
ใจกโ็ลง หายโกรธ หายเครยีด อาจจะเปลีย่นเปนสงสารเขา มกีรณุา 
และชวยหาทางแกปญหาใหเขาดวย

คนมักประทับใจกับภาวนาดานจิต ติดอยูที่อิทธิฤทธิ์
ปาฏหิารยิ หรือไมกท็ีค่วามสขุอนัลกึซึง้ อยางแรกกเ็ปนจดุลอใหเขว 
อยางหลังก็ชวนใหติดจม ดังไดกลาวแลววา สุขจากภาวนาดานจิต
จะเปนไปในทางดูดดื่มดื่มด่ํา ซูซาซาบซาน หรือสงบซึ้ง ซึ่งมี
คุณคาตอชีวิตอยางสูง แตชีวิตก็ตองการเพียงชั่วครั้งชั่วคราว 
ถาไมรูจักปฏิบัติใหถูกตอง ก็จะเปนภัย ทําใหติดเพลินจมอยู 
ไมกาวหนาตอไป และตกอยูในความประมาท

ขั้นสุดทาย ชีวิตตองการความสุขแหงอิสรภาพของปญญา 
ที่โปรงโลงสวาง ดวยความรูเทาทันถึงความเปนจริง และวางใจ
ถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย อันเปนสุขแทที่ยั่งยืน

ในทีส่ดุ วาโดยพืน้ฐาน ปญญาสาํคญัท่ีสดุ เพราะการทาํบุญ 
เปนกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือการทํา
ความดีที่มีการฝกตนไปดวย กระบวนการพัฒนานี้จะดําเนินไปได 
ก็เพราะมีปญญามาชี้นํา บอกทาง แกไข จัดปรับหรือปรับปรุง 
และทําใหเปนอิสระ ดังกลาวแลว

พูดใหเขาใจอยางงายๆ วา
ทาน และ ศีล เปนบุญระดับพฤติกรรม มาฝกใหเราเคลื่อน

ไหวทําในทางที่ดี แตยังอาจจะฝนจิตจําใจหรือหวังผลบางอยาง
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ภาวนาดานจิต โดยเฉพาะเมตตา มาชวยใหทําทานและศีล
อยางเต็มใจบริสุทธิ์ใจและไดความสุข แตภาวนาดานจิตนั้นกาว
ไปกบัสมาธ ิทีท่าํใหสงบ นิง่ ซึง่อาจทาํใหเฉือ่ย ตดิ และเพลนิหลงได

พอปญญามาบอกและนําทางให ก็แกไขจัดปรับใหทุกอยาง
ลงตัวพอดี ที่จะเดินหนาไปถึงจุดหมาย

ขอใหดูพุทธพจน ที่ตรัสในเรื่องอินทรีย ๕ วา
“ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนเรอืนชัน้มยีอด . . . เมือ่ใด

เขายกยอดข้ึนแลว เมือ่นัน้ กลอนเรอืนกจ็ะตัง้ไดที ่มัน่ลงได . . .
เมือ่อรยิสาวกมปีญญาแลว ศรทัธา . . . วริยิะ . . . สต ิ. . . สมาธิ
อันเปนธรรมที่คลอยตามปญญานั้น ก็จะทรงตัวไดที่”

(สํ.ม.๑๙/๑๐๒๘-๙/๓๐๒)

ตองไมขาดกิจกรรมเสริมปญญา
พุทธศาสนาจึงจะมีชีวิตชีวา ไมแหงเฉา

เนื่องจากพระพุทธศาสนาถือวาปญญาภาวนา คือการ
พฒันาปญญา เปนขอปฏบัิตสิาํคญั เปนยอดรวมของภาวนา ทีเ่ปน
การพัฒนาคนทั้งระบบ ดังนั้นทานจึงใหความสําคัญเแก สวนะ
(การฟง หรอืสดบัเลาเรยีน = บุญกริิยาขอท่ี ๘) และเทศนา (การแสดง 
หรือช้ีแจงอธิบาย = บุญกิริยาขอท่ี ๙) อยางมาก เพื่อใหเราได
ประโยชนจากกัลยาณมิตร ในการกันพลาด แกไข และกาวตอไป
ในการปฏิบัติทุกอยาง จนถึงความรูแจงสัจธรรม

ในวดัสมยัพทุธกาล และตามพระวนิยั มอีาคารหลงัหนึง่ทีเ่ปน
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สวนประกอบสาํคญั เรยีกวา “อปุฏฐานศาลา”๑ เปนศาลากลางวดั 
ที่ภิกษุทั้งหลายจะไดเฝาพระพุทธเจาเมื่อเสด็จมาแสดงธรรม 
แตใชสาํหรบักจิกรรมหลายอยาง เริม่แตเปนหอฉนั (โภชนศาลา) ทีใ่ช
ประโยชนชั่วเวลาสั้น และใชเปนที่ประชุมท่ัวไป (สันนิบาตศาลา)
ทั้งเปนที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องวินัย เปนที่พูดธรรม แสดงธรรม 
สนทนาธรรม คือท้ังธรรมกถา และธรรมสากัจฉา อันเปนการ
ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมที่จะทําใหเจริญอยางเดียว 
ไมมีเสื่อม เชน หมั่นประชุมกันเนืองนิตย)

กจิกรรมหลกัหรอืการใชประโยชนสวนใหญทีอ่ปุฏฐานศาลานี ้
ก็คือการพบปะสนทนาและแสดงธรรมกัน บางครั้งทานจึงให
ความหมายของอุปฏฐานศาลานี้วาเปน “ธรรมสภา”๒ ดังมีเรื่องที่
กลาวถึงบอยๆ ในพระสูตรและอรรถกถาวา พระสงฆกลับจาก
บิณฑบาตแลว หลงัภตัตาหาร นัง่ประชมุ แสดงธรรมหรอืสนทนา
ธรรมกนั พระพุทธเจาเสด็จไปที่ศาลานั้น ตอนเย็นๆ ค่ําๆ ภิกษุทั้ง
หลายสนทนากันคางอยู ตรัสถาม ถาพูดใหกันฟงหรือสนทนากัน
เปนประโยชนดี ก็ประทานสาธุการ ถาพูดจาในเรื่องที่ไมเปน
ประโยชน ก็ตรัสสอนแนะนํา

บางครัง้เสดจ็ไปถึง ภกิษุบางรปูกาํลงัอธบิายธรรมแกทีป่ระชุม 
ก็จะทรงหยุดประทับยืนฟงรออยูขางนอก จนจบเรื่องจึงทรงให
สญัญาณ แลวเสดจ็เขาไป เคยมบีางทีภ่กิษุบางทานแสดงธรรมยาว 
พระองคประทับยืนฟงอยูขางนอกรอจนอรุณขึ้น การที่ทรงปฏิบัติ

                                                                                                
๑ มาจาก อุปฏฐาน (การยืนหรือคอยอยูใกลๆ, การปรากฏตัว, การเฝา, การบํารุงดูแล) + 
สาลา (ศาลา, หอ, โรง)

๒ ดู ความหมาย เชนที่ วินย.อ.๒/๓๓๙; นิทฺ.อ.๑/๑๙๔; อุ.อ.๑๐๖; วินย.ฏีกา ๒/๒๗๗
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เชนนี้ เพราะทรงเคารพธรรม๑ เชนเดียวกับท่ีเมื่อทรงแสดงธรรม 
ไมวาแกใคร แมแตแกคนขอทานหรอืพรานนก กท็รงแสดงโดยเคารพ 
คือทรงตั้งพระทัยพยายามใหเกิดประโยชนแกเขาจริงๆ๒

บางครั้ง พระพุทธเจาทรงมีเรื่องราวสําคัญที่จะทรงบอกแจง
แกพระสงฆใหทั่วถึง ก็ทรงมีพุทธบัญชาใหมาประชุมท่ีอุปฏฐาน-
ศาลา ดังเชนที่เคยประชุมภิกษุหมดทุกรูปในเมืองราชคฤหบาง 
ภิกษุทั้งหมดในเมืองเวสาลีบาง

นอกจากประชุมพิจารณาปรึกษางานการ และมีกิจกรรม
เสริมปญญาภายในวัดแลว อุปฏฐานศาลายังเปนชองทางสื่อสาร
กับชุมชนอื่น หรือกับสังคมใหญภายนอกอีกดวย ดังเชนเปนที่พระ
อาคันตุกะมาพบพระในวัดเปนตน

ถาเทียบดูกับสภาพปจจุบันจะเห็นวา กิจกรรมหรือบุญกรรม
หลักสวนนี้ไดเลือนลาง หรือแมกระทั่งจางหายไปจากวิถีชีวิตและ
บรรยากาศในวัดวาอารามทั่วไปจํานวนมากหรือสวนใหญ ถาจะ
ใหพระพุทธศาสนาฟนชีพขึ้นมาอยางเปนแกนสาร ก็จะตอง
พยายามจัดใหมีบุญกรรมแหงสวนะและเทศนาในอปุฏฐานศาลานี ้
กลับข้ึนมาอีกในรูปใดรูปหนึ่ง

สําหรับคฤหัสถ นอกจากฟงธรรมจากพระสงฆแลว นอกวัด
ก็จะตองมีบุญกรรมทางปญญา คือกิจกรรมชี้แจงอธิบายสนทนา
ปรึกษาตางๆ ที่เสริมปญญาดวย

ในชมพูทวีปสมัยโบราณ เมื่อมีการปกครองระบบคณราชย

                                                                                                
๑ เชนอยางเรื่องใน องฺ.นวก.๒๓/๒๐๘/๓๗๑
๒ ดู องฺ.ป ฺจก.๒๒/๙๙/๑๓๗
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(ที่บางทานเรียกวาแบบสามัคคีธรรม) ซึ่งชนชั้นปกครองจํานวน
มากบริหารงานรวมกัน เชน แควนวัชชี และแควนมัลละ เปนตน
ในแควนเหลานี้ มีศาลาวาการแผนดินอยูกลางเมือง เรียกวา
สันถาคาร (หรือสัณฐาคาร) หรือสันถาคารศาลา

เมื่อมีกิจการงานเมืองเกิดขึ้น ราชาทั้งหมดจะตองมาประชุม
ปรึกษาพิจารณาและวินิจฉัยรวมกัน ขาดคนเดียวก็ไมได ถาไมอาจ
มารวมประชุมตองมอบฉนัทะ

ไมวาจะเปนการสงคราม เชน จะจดัเตรยีมกาํลงัชาง มา รถ 
เทาไร เตรียมเสบียงอยางไร หรือการบํารุงบานเมือง เชน จะเริ่ม
การไถ หวาน ไดหรือยัง หรอืจะตอนรบัแขกเมอืงอยางไร ตลอดจน
เรื่องราวที่ดีงามเปนประโยชนแกประชาชนหรือแกสังคมโดยทั่วไป 
เชนเรื่องพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดังที่มัลลกษัตริยใช
สันถาคารเปนที่จัดพิธีบูชาพระธาตุของพระพุทธเจาหลังพิธีถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ พูดสั้นๆ วา ไมวาจะมีราชกุลกิจ หรือ
โลกัตถจริยา ก็มารวมกันประชุมพิจารณา มีมติรวมกัน

นอกจากใชเปนที่ปรึกษาการแผนดินแลว ก็เปนศาลา
ประชาคมของราษฎรทั้งหลายดวย แมในแควนที่เปลี่ยนการ
ปกครองเปนแบบเอกราชยหรือราชาธิปไตย ไมใชสันถาคาร หรือ
สัณฐาคาร ในการบริหารงานแผนดินแลว เชนที่เมืองราชคฤห 
และสาวตัถ ี กย็งัมสีนัถาคารเปนทีม่าพบปะชมุนมุกนัของประชาชน 
เพื่อพักผอนหยอนใจ และจัดหรือมีกิจกรรม โดยเฉพาะการ
สนทนาถกเถียงปญหาตางๆ๑ เชน เรื่องทศกรรฐลักพานางสีดา 
                                                                                                
๑ ผูสนใจอาจดู ม.อ.๓/๑๓; สํ.อ.๓/๑๐๒; องฺ.อ.๓/๒๒๙ ฯลฯ
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(รามายณะ) เรือ่งอะไรแนเปนมงคล (ทีม่าสวนหนึง่ของมงคลสตูร)
เรื่องพุทธลักษณะ ฯลฯ

แมแตนักทําบุญ หรือนักกิจกรรมบุญกลุมเพื่อนมฆมาณพ 
ซึง่อยูในหมูบานเลก็ ๆ กย็งัใชทีก่ลางบาน หรอืสถานทีต่ามธรรมชาต ิ
ประชมุปรึกษาหารอืการงานทีร่วมกนัทาํ พรอมท้ังหาและใหความรู
แกกัน

เมื่อชุมชนใหญขึ้นอยางในปจจุบัน ถามีศาลาหมูบาน หรือ
สันถาคาร/สัณฐาคาร ทํานองนี้ เปนที่ประกอบบุญกรรม ในการ
ประชุมปรึกษาหารือกิจการ และจัดกิจกรรมเสริมปญญา รวมทั้ง
เปนที่สื่อสารสัมพันธแลกเปลี่ยนความรูและประสานความรวมมือ
กับคนตางชุมชน ตลอดจนสังคมใหญภายนอก ก็จะเปนทางแหง
ความเจริญงอกงามของชุมชนไดเปนอยางดี๒

ที่ยกเรื่องเกามาพูดนี้ ก็เพื่อทบทวนใหเห็นและไดคติที่วา 
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกการพัฒนาปญญา และการ
เรียนรูเพื่อใหเกิดปญญาภาวนานั้น ดวยระบบชุมชนกัลยาณมิตร 
ที่รวมกันและเอื้อตอกัน ในการพาใหทั้งตนเองและชุมชนกาวไป
                                                                                                
๒ คนไทยเวลานี้ ไมวาชาวบานหรือชาวเมือง ถูกมองวาเปนคนที่เห็นแกสนุกสนานบันเทิง 
ถามีศาลาหรืออาคารสําหรับกิจกรรมสวนรวม ก็จะคิดถึงการสังสรรคบันเทิงกอนอื่น คิด
แตจะชุมนุมกันเลนสนุก เสพสุรา ตลอดจนการพนัน ถาเปนกันอยูอยางน้ี ชีวิตและ
สังคมจะเอาดีไมได

ถาจะเปนชาวพุทธกันใหสมช่ือ ชุมชนจะตองพิสูจนความเขมแข็ง และเดินหนาใน
บุญใหได เชน ถาสรางสันถาคารหรืออุปฏฐานศาลาขึ้นมา ก็ชวนกันตั้งกติกาวา สุรา
ยาเสพติด การพนัน จะขึ้นศาลาหรืออาคารนี้ไมได และจะตองเนนกิจกรรมสังสรรคที่สง
เสริมคุณภาพชีวิตจิตใจและปญญา

ถายังออนแอ เรรวน หรือไมมั่นใจ ก็อาจจะใชศาลาวัดเปนที่เริ่มตนกิจกรรมของ
ชุมชนไปกอน และตองรักษากติกาขางตนน้ันใหได

58 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๔๓

ดวยกันในความเจริญงอกงาม บรรลุประโยชนสุข
ชมุชนชาวพทุธยคุปจจบัุน ไมควรจะปลอยตวัเสือ่มถอยซบเซา 

เมื่อรูตัวมองเห็นความหางเหินและความคับแคบคลาดเคลื่อน
ในเรื่องการทําบุญ โดยเฉพาะระดับปญญาภาวนานี้แลว ก็ควรจะ
ร้ือฟนกิจกรรมเสริมปญญาตามคติเดิมน้ีขึ้นมาจัดทํา ใหไดสาระ
สําคัญ คือการประชุมปรึกษาทํากิจกรรมรวมกัน และการเสริม
เพิ่มพูนปญญา ใหความเจริญหรือพัฒนาในบุญ ปรากฏผลชัดเจน
ออกมาในชีวิตที่เปนจริง

“บุญ” กับ “ยัญ” หม่ันเทียบกันไว  
ความเขาใจจะไดไมถอยหลังลงหลุมพราหมณ

เนื่องจากพระพุทธศาสนาเปนคําสอนใหม  ที่ เกิดขึ้น
ทามกลางสภาพเดิม หรือภูมิหลังแหงลัทธิศาสนาที่พระพุทธเจา
ทรงติเตียนหรือคัดคาน เพราะฉะนั้นจึงควรทบทวนเทียบความ
แตกตางไวเสมอๆ ทั้งเพื่อความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนา
ใหชัดเจน และเพื่อไมใหถอยกลับไปตกหลุมของลัทธิศาสนาเกา 
จึงขอยอนกลับไปทบทวนความแตกตางนั้นอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อพระพุทธเจาเขาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมือง
ราชคฤห นครหลวงของแควนมคธ กท็รงเริม่ลมเลกิการบชูายญัทนัท ี
ชฎลิ ๑๐๐๐ มอีรุุเวลกสัสปเปนตน ผูเปนหลกัใจของชาวเมอืงราชคฤห 
ไดละเลิกทั้งความนิยมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย และการบูชาไฟ มาขอ
บรรพชาอุปสมบทตามเสด็จพระพุทธเจา

ณ มหาสมาคม มีพระเจาพิมพิสารมคธราชเปนประธาน ที่
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รอสดับธรรมกถาของพระพุทธเจา  ในเมืองราชคฤห เมื่อ
พระพุทธเจาตรัสถามวา

“ดูกรทานผูเปนชาวถิ่นอุรุเวลา เปนอาจารยสอนเหลา
ชฎิลทั้งหลาย ผูผายผอมเพราะการบําเพ็ญพรต ทานมอง
เห็นเหตุผลอะไร จึงไดละทิ้งไฟ (บูชายัญ) เสีย?”
พระอุรุเวลกัสสปะ อดีตหัวหนานักบวชชฎิลผูบูชาไฟ ได

ประกาศสารภาพตอพระพักตรของพระพุทธเจาวา
“การบชูายญัทัง้หลาย ยอมหมายใจใฝปรารถนาซึง่

ประดากาม ทั้งรูป เสียง รส และอิสตรี ขาพระองคทราบ
แลววา ส่ิงที่ปรารถนาอยางนี้เปนมลทินในชีวิต จึงมิไดติด
ใจในการเซนสรวงบูชา” (วินย.๔/๕๗/๖๖)

คําสอนคัดคานและแนะนําใหเลิกบูชายัญ มีในพระไตรปฎก
อีกมากมาย ขอยกมาอีกแหงหนึ่ง เปนคําตรัสของพระเจาเนมิราช
โพธิสัตววา

“ราชา กษัตริย และพราหมณทั้งหลายจํานวนมาก
มาย บูชายัญกันแลวตางๆ หลากหลาย ก็ไมลวงพนภาวะที่
ตองจากโลกนี้ไป๑...ขาพเจาจะนอมไหวอยางไมจํากัดเวลา 
ตอบคุคลผูประพฤตติรงตามธรรม ไมวาจะมชีาตติระกลูหรอื
ไม เพราะวามวลมนุษยมีกรรมเปนเผาพันธุ คนทุกวรรณะ
เมื่อไมตัง้อยูในธรรม ยอมคว่าํลงสูนรก คนทกุวรรณะ
ประพฤตธิรรมอันอุดมแลว ก็ยอมบริสุทธิ์ (เหมือนกัน)”

(ขุ.ชา. ๒๘/๕๒๗/๑๙๙; ๕๓๐/๒๐๐)

                                                                                                
๑ “เปตตฺตํ” อรรถกถาวา หมายถึง การวายวนอยูในกามภพ
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คนทั้งหลายทั่วไป ปรารถนากามสุข ทรัพย อํานาจ ความ
ยิ่งใหญ และการเกิดในสวรรค พราหมณสนองความปรารถนาของ
คนเหลานัน้ โดยใหบูชายญั คนทีม่หีรอืไดกามสมบตั ิมทีรพัย อาํนาจ 
และความยิง่ใหญอยูแลว กย็ิง่ปรารถนาสิง่เหลานัน้ยิง่ๆ ขึน้ไปอกี 
พราหมณก็สนองดวยการใหประกอบพิธีบูชายัญที่ใหญโตโอฬาร
ยิง่ขึน้ๆ ดงัเชน อศัวเมธ อยางทีเ่คยกลาวถงึแลว ตลอดจน สรรพเมธ 
(ฆาครบทุกอยางบูชายัญ รวมท้ังมนุษย)

กลาวโดยยอ เมื่อพระพุทธศาสนาแผขยายออกไป คําสอน
ใหมของพระพุทธเจา ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความ
คิดและวิถีชีวิตของประชาชน ตางออกไปจากความเชื่อเกาใน
ศาสนาพราหมณ โดยแยกเปน ๒ สวน

๑. ในแงจุดหมาย ยอมรับความตองการของมนุษย แตให
ขัดเกลาประณีตขึ้นไปจนเปลี่ยนใหมได โดยอาจแยกเปน ๒ ระดับ

๑) ยงัปรารถนากามสขุ ทรพัย ยศ สวรรค เปนผลตอบแทน 
แตใหใสใจประโยชนสุขของชีวิตและชุมชนในปจจุบัน
ไปพรอมกันดวย (=กรณีทั่วไป)

๒) ละผลตอบแทนที่สนองความเห็นแกตนโดยสิ้นเชิง มุง
นพิพาน เพือ่วมิตุต ิวสิทุธ ิสนัต ิและอสิรภาพทีแ่ทจริง๑

                                                                                                
๑ ตอมายุคหลังพุทธกาล พราหมณปรับปรุงหลักการของตนอยางที่กลายเปนฮินดู และหัน
ไปเนนที่คําสอนพรอมทั้งขอปฏิบัติแบบสละโลกดวย กลายเปนแนวโนมใหม ดังที่ไดเพ่ิม 
“สันยาส”ี (นกับวชเรรอน ทีส่ละทกุอยางเพ่ือมุงตอโมกษะ) เขาเปนอาศรมสุดทายในหลกั 
อาศรม ๔ [แตกอนโนน เขาใจกันวา พราหมณมีหลักอาศรม ๔ มากอนพุทธกาล แต
ปจจบุนัน้ี เปนทีรู่และยอมรบักันแลววา พราหมณยุคฮนิดูไดเพ่ิม “สันยาสี” ข้ึนมาภายหลงั 
ดวยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ดังที่แมแตสวามีวิเวกานันทะ นักบวชฮินดูคนสําคัญ
แหงยุคปจจุบัน ก็ไดยอมรับ ดู Lalmani Joshi, Studies in the Buddhistic Culture of 
India (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987), pp.340, 348, 367]

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 61สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๓๔๖

ซึ่งทําใหพรอมท่ีจะบําเพ็ญกิจ เพื่อประโยชนสุขของ
พหูชน และคนทั้งโลก (เชนเรื่องชฎิลท่ีกลาวแลว)

๒. ในแงวิธีการ เนนการไมเบียดเบียนผูอื่น และพัฒนา
ชีวิตของตนเอง เริ่มแตใหเลิกการบูชายัญโดยสิ้นเชิง (ถาใครยัง
เคยชินติดในการบูชายัญ ก็ใหเปลี่ยนวิธีบูชายัญ จากการทําลาย
ชีวิตสังเวยเทพเจา มาเปนการบําเพ็ญทานบํารุงเลี้ยงชีวิตของคน
และสัตวทั่วไป)๑ โดยใหเปลี่ยนจาก ยัญกรรม มาเปนบุญกรรม
และก็อาจจะแยกได ๒ ระดับ เชนกัน

๑) การทําบุญ/บุญกิริยา/บุญกรรมทั่วๆ ไป คือ ทาน ศีล 
ภาวนา ซึ่ง เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูที่ยัง
ปรารถนากามและภพ (เรียกรวมๆ วา โอปธิกบุญ)

๒) การฝกศึกษาพัฒนาตน ดวยศีล สมาธิ ปญญา ในระบบ
ไตรสิกขาที่สมบูรณ เพื่อดําเนินอริยมรรคอยางบริสุทธิ์ 
สละกามและภพสิน้เชงิ (ยอมใหเรยีกเปนบญุวา นรูิปธบุิญ
หรืออนูปธิกบุญ หรือโลกุตตรบุญ)

บางทีพราหมณก็ใชคําวา บุญ แตความหมายตางกัน อาจ
พูดงายๆ วา พราหมณวา บูชายัญแลวจะไดบุญ แตพุทธวา ตอง
ทําบุญ จึงจะไดบุญ (ถาบูชายัญ ก็กลายเปนบาป) บุญของ
พราหมณเปนอํานาจวิเศษที่เกิดจากการทําใหเทพเจาโปรดปราน 
แตบุญของพุทธเปนคุณสมบัติพิเศษของชีวิตที่เกิดจากการทําเหตุ
ปจจัยซึ่งเปนอํานาจในตัวของธรรมชาติ

                                                                                                
๑ ตัวอยางเชน กูฏทันตสูตร, ที.สี.๙/๑๙๙-๒๓๘/๑๖๒-๑๙๑; มาฆสูตร, ขุ.สุ.๒๕/๓๖๑/๔๒๐
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๔๗

ถาพระไมสอนหลักการทาํบุญใหตรงไว
ไมชาคนไทยคงหันไปบูชายัญ

อาจสรุปขอแตกตางระหวาง ยัญกรรมของพราหมณ กับ
บุญกรรมของพระพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ (การที่เขียน
ไวนี้ มิใชเพียงเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางการทําบุญ กับการ
บูชายัญที่มีการฆาสัตว หรือฆาคนบูชาเทพเจาเทานั้น แตพึง
มองยัญกรรมในความหมายที่กวาง คือการกระทําที่มีลักษณะเปน
การออนวอนขอผลจากอํานาจดลบันดาลโดยทั่วไป)

๑. ในแงจุดหมาย
• พราหมณสนับสนุนใหปรารถนากาม ทรัพย อํานาจ 
ความยิ่งใหญ ที่เปนผลตอบแทนสวนตัวอยางเต็มท่ี 
แมตองเบียดเบียนชีวิตของผูอื่น๑

• พทุธศาสนายอมใหปรารถนากามเปนตนนัน้ แตไมให
เบียดเบียนผูอื่น โดยเฉพาะใหคํานึงถึงประโยชนสุข
แหงชีวิตของตนและของชุมชนไปดวยพรอมกัน (หลัก
ไมเบยีดเบยีนตน – ไมเบียดเบยีนผูอืน่, หลกัอตัตตัถะ/
ประโยชนตน – ปรัตถะ/ประโยชนผูอื่น คูกันไป)

๒. ในแงหลักการ
• พราหมณถือวา ทุกสิ่งอยูภายใตอํานาจของเทพเจาที่
จะจัดสรรบันดาล ไมวาชีวิตหรือสังคมก็ตองขึ้นตอ

                                                                                                ๑ ที่วาน้ี มิใชหมายความวา พราหมณจะมีแตความช่ัวราย ไมมีคําสอนใหทําความดี 
ศาสนาพราหมณก็มีคําสอนใหทําความดี แตจํากัดอยูในหมูชนรวมวรรณะ หรือมุงความ
ดีงามสําหรับสังคมของพวกตน โดยเฉพาะมีการปฏิบัติที่โหดรายทารุณตอคนวรรณะต่ํา
เปนอยางมาก
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กรณีธรรมกาย๓๔๘

เทวประสงค ความโปรดปรานของเทพเจาเปนตัว
กําหนด มนุษยจึงตองเซนสรวงบูชายัญ เพื่อเอาอก
เอาใจเทพเจาใหบันดาลผลที่ปรารถนา

• พุทธศาสนาสอนวา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามธรรมดา
คือกฎธรรมชาติแหงเหตุปจจัย ชีวิตของบุคคลจะ
ทรามหรือประเสริฐ (ม.อุ.๑๔/๕๘๑/๓๗๖) โลกคือสังคม
มนุษยจะเปนไปอยางไร (ม.ม.๑๓/๗๐๗/๖๔๘) ก็อยูที่มนุษย
สรางสรรคปรุงแตง ดวยกรรม คือเจตจํานงที่แสดง
ออกเปนการกระทําตางๆ เจตจํานงของมนุษยพรอม
ดวยกฎธรรมชาติเปนตัวกําหนด มนุษยจึงตอง
ทําความดีเพื่อสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดี

๓. ในแงวิธีการ
• พราหมณสอนวา ผลที่ปรารถนาจะสําเร็จดวยการ
บชูายญั หรอืยญักรรม คอื เซนสรวงออนวอนตอเทพเจา 
ซึ่งแยกประเภทเปนยัญพิธีตางๆ มากมาย

• พุทธศาสนาสอนวา ผลท่ีปรารถนาจะสําเร็จดวยการ
ทําบุญ หรือบุญกรรม คือ การกระทําความดี ที่แยก
ประเภทเปน ทาน ศีล ภาวนา

๔. ในแงลักษณะที่ปรากฏ
• ยัญกรรมของพราหมณนั้น เปนพิธีกรรม เพื่อติดตอ
สื่อสารกับเทพเจา โดยตองอาศัยพราหมณ เปนผู
ประกอบพิธี มุงที่ความพอใจโปรดปรานของเทพเจา 
ฉะนั้น โดยทั่วไป จึงตองพยายามทําใหใหญโตโออา 
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๔๙

มกีารตระเตรยีมมาก ใชเงนิทองมหาศาล (มหารมัภะ)๑
• การทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนา เปนการกระทํา
ตามหลักเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ คือหลักกรรม มุง
ทําชีวิตใหมีคุณสมบัติตางๆ เพิ่มข้ึน เชน เร่ืองของการ
ฝกศึกษาพัฒนาตน  ดวยการทําความดีให เกิด
ประโยชนสุขแกชีวิตและชุมชน เปนเรื่องของกิจกรรม
ในชีวิตจริง ความสําคัญอยูที่เจตนาและคุณสมบัติ
ของการกระทํานั้นเอง เชนความยิ่งใหญของจิตใจ
ที่เสียสละ จึงไมตองเตรียมการมากมายใหใหญโต
โอฬาร (นิรารัมภะ)๒

                                                                                                
๑ คาประกอบพิธีที่มอบใหแกพราหมณ เรียกวา “ทักษิณา” (บาลี = ทักขิณา) พระพุทธเจา
ทรงสอนใหเปล่ียนมาเปนคําเรียกทานที่ถวายแกพระภิกษุสงฆ ดวยศรัทธา เช่ือกรรม 
“ภกิษุสงฆเปนทักขิไณย (ผูควรแกทกัขิณา) เพราะชกันําชาวบานในกัลยาณธรรมทัง้หลาย”
(ที.อ. ๓/๒๙๑) ไมใชเพราะมาประกอบพิธีให

๒ ในพระพุทธศาสนา พิธีกรรมมีบางเพียงเปนสวนประกอบเพื่อเปนเครื่องนัดหมาย สราง
ความพรักพรอม ชวยสื่อสาระ และใหมีแบบแผนทางวัฒนธรรมเปนเครื่องฝกวินัย แต
ตอมามีแนวโนมที่จะเนนหรือนิยมพิธีกรรมมากขึ้น จนพิธีกรรมตามแบบพราหมณก็
เฟองขึน้มา ฉะนัน้ จะตองไมประมาท ตองระวงัไมใหกลายเปนวา มแีตเครือ่งปรงุแตงรส 
หาเน้ือหรอืสาระไมได

ยกตวัอยางเชน ในเรือ่งทาน พระพุทธเจาทรงเนนสปัปรุสิทาน (การใหอยางสัตบรุษุ) 
ใหใหของสะอาด ประณตี สมควร ดวยศรทัธา โดยเคารพ ถูกเวลา ดวยพิจารณา โดยมี
จิตผองใส เปนตน ไมกลาวถึงพิธีกรรม (ดู ม.อุ.๑๔/๑๕๑/๑๑๔; องฺ.ป ฺจก.๒๒/๑๔๗-๘/๑๙๒; 
องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๗/๒๔๘; องฺ.นวก.๒๓/๒๔๘๘/๔๐๕)
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กรณีธรรมกาย๓๕๐

กูวัดใหกลับเปนนาบุญ  
ก็จะมีทุนสรางชุมชนที่ดี

ขอที่ตองย้ําไวเปนพิเศษ ก็คือ หลักความสัมพันธอยาง
เกื้อกูลกัน และความเจริญงอกงามไปดวยกัน ระหวางบุคคลกับ
ชุมชน หรือระหวางชีวิตกับสังคม

ดวยทาน และศีล ซึ่งรวมทั้งสัมมาอาชีวะและไวยาวัจจ หรือ
พยาวัจจ บุคคลก็จะชวยกันสรางสรรคชุมชนใหอยูดี มีความเจริญ
งอกงามมั่นคง และเปนสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอความเจริญ
งอกงามและประโยชนสุขของทุกคน

ดวยภาวนาทั้งดานจิตและดานปญญา แตละคนก็จะทําชีวิต
ของตนใหดีงาม มีความสุขความเจริญ เปนชีวิตที่ประณีตประเสริฐ 
เขาถึงประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป๑ พรอมท้ังเปนผูพรอมท่ีจะทํา
ประโยชนใหแกเพื่อนรวมชุมชน และเปนผูนําชุมชนไดอยางดี

ทกุคนรบัผดิชอบตอชวีติของตน และทกุคนอยูในชมุชน ทกุคน
เมื่อเปนพุทธศาสนิกชน ก็ควรปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา 
อยางนอยก็ใหชีวิตและชุมชนของตนเปนเครื่องพิสูจนความเปน
ชาวพุทธ ดวยการทําบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้

ถาชาวพุทธทําชีวิตและชุมชนของตนใหเปนผลพิสูจนของ
การทําบุญไมได จะเรียกสังคมไทยวาเปนสังคมพุทธไดอยางไร

โดยเฉพาะองคประกอบอยางหนึ่งที่สําคัญของชุมชน ที่รูกัน
                                                                                                
๑ หมายถึง อัตถะ ๓ คือ ประโยชนทีต่าเหน็ (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ประโยชนเลยตาเหน็

(สัมปรายกัิตถะ) และประโยชนสูงสุด (ปรมตัถะ) พรอมทัง้อตัถะอกี ๓ คอื ประโยชนตน
(อตัตตัถะ) ประโยชนผูอืน่ (ปรตัถะ) และประโยชนรวมกนัทัง้สองฝาย (อภุยัตถะ)
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕๑

สืบมาวา เปนศูนยกลางของชุมชนไทย ก็คือ วัด จะตองหันมา 
ทบทวนและเสริมย้ําจิตสํานึกกันใหจริงจังหนักแนนวา วัดเปนศูนย
กลางของชุมชนไทยขึ้นมา และจะคงเปนศูนยกลางของชุมชนไทย
อยูตอไป ก็เพราะเปนนาบุญของชุมชน

พระสงฆกับชาวบาน หรือวัดกับชุมชน จะตองหม่ันทบทวน
ตรวจสอบความสัมพันธตอกันใหถูกตองตามพุทธโอวาท ทั้งหลัก
อามิสทาน-ธรรมทาน และขอปฏิบัติในทิศ ๖

ขณะที่ชาวบานอุปถัมภบํารุงพระสงฆดวยปจจัย ๔ โดยตั้ง
จิตกุศล มุงหมายใจจะทําวัดใหดีใหเปนแหลงแหงบุญ และเปด
ประตู ทั้งประตูบานและประตูใจ ที่จะรับพระธรรมคําสอน พระ
สงฆก็ตั้งจิต“อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม” คิดหวังใหชุมชนหรือหมู
บานอยูกันดีมีความสุข ปราศจากการเบียดเบียน และใสใจให
ความรูแนะนําสั่งสอนพอบานแมเรือนและลูกหลานของเขา ให
เจริญงอกงามในบุญที่จะทําชีวิตใหดี มีความสัมพันธอันเกื้อกูล 
แตไมเลยเถิดไปจนกลายเปนคลุกคลี

พระภิกษุสามเณรในวัดของชุมชน จะตองอุทิศตนใหแกการ
ฝกศึกษาพัฒนาตนในไตรสิกขา พรอมกับมีความสามารถและ
เอาใจใสที่จะชักจูงแนะนําชาวบานใหเจริญพัฒนาในบุญกิริยา
ทั้ง ๓ อยางสมบูรณตามความหมาย ใหชาวบานมีศีล ๕ เวน
อบายมุข ขยันหมั่นเพียรประกอบการงานอาชีพ ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน รวมกันทําทองถิ่นใหนาอยูเปนรมณีย สรางสรรคชีวิตและ
ชุมชนของตนดวยความรวมแรงรวมใจ ใหชุมชนรื่นรมยสามัคคี 
และใหชีวิตดีงามมีความสุข
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ถาพระสงฆปฏิบัติไดอยางนี้ ก็จะทําใหวัดเปนศูนยกลางของ
ชุมชน โดยเปนนาบุญอยางดี ซึ่งเปนแหลงที่บุญจะเจริญงอกงาม 
แผขยายประโยชนสุขแกชุมชนและประชาชนไดสมจริง

ถาเราชวยกันทําใหพระสงฆและวัดเปนศูนยนาบุญของ
ชุมชนอยางนี้ได สังคมไทยก็จะชื่อวารูจักใชทรัพยากรที่มีอยู
ใหเปนประโยชน พระพุทธศาสนาก็จะชื่อวาอํานวยประโยชนสุขแก
พหูชนสมความมุงหมาย วัดก็จะยังคงเปนศูนยกลางของชุมชน
อยูตอไป และอยางนี้จึงจะเปนความเจริญมั่นคงที่แทของพระพุทธ
ศาสนา

พระพุทธศาสนาจะเปนศาสนาประจาํชาต ิ เมือ่วัดเปนนาบญุ
ที่แทของชุมชน ความยิ่งใหญของพระพุทธศาสนาอยูที่บุญซึ่ง
เกิดมีคุณคาสงผลเปนความสุขความเจริญงอกงามแกชีวิตและ
ชุมชนหนวยเล็กๆ นอยๆ ที่แผกระจายทั่วแผนดินไทย หาใชอยูที่
ความใหญโตโออาของวัตถุหรือรูปแบบใดๆ ไม

ถาคนไทยไมสามารถฟนฟูชีวิตและชุมชนข้ึนในบุญอยางที่
กลาวขางตน ถงึจะจดัตัง้วตัถแุละรปูแบบอะไรทีย่ิง่ใหญตระการตา
ขึ้นมาเทาใด ก็จะไมอาจรักษาพระพุทธศาสนาและดํารงสังคมไทย
ใหยืนยงอยูได

68 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



เมตตาภาวนา – อหิงสา
บุญ เพื่อสรางสรรคโลก

มนุษยก็เปนพรหมสรางสรรคโลกได
ไมตองรอใหพระพรหมมาเสกสรรบันดาล

ในบรรดาบุญท้ังหลายทั้งปวง มีบุญอยูอยางหนึ่งที่พระพุทธ
ศาสนาถือเปนบุญที่สูงมาก และเนนเปนพิเศษ คือ เมตตา

วงการศาสนาและการเมืองระหวางประเทศ ถือกันและ
ยกยองวา หลักอหิงสา ที่ฝร่ังแปลกันวา nonviolence มาจาก
คําสอนในพระพุทธศาสนาและศาสนาเชน

หลักอหิงสานี้ปรากฏเดนขึ้นมา เมื่อมหาตมคานธีนํามาใช
ในการดําเนินงานเพื่อกูอิสรภาพของอินเดีย และเปนหลักการที่
วงการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังนํามาใชเปน
อุดมการณกันอยูเร่ือยมา เชน ขบวนการเรียกรองสิทธิพลเมือง 
ของมารติน ลูเธอร คิง ในสหรัฐฯ และการเรียกรองสันติภาพของ
ทะไล ลามะ ประมุขแหงชนชาวทิเบต ที่จาริกไปท่ัวโลก โดยเฉพาะ
ในประเทศตะวันตก

คําฝรั่งอีกคําหนึ่งที่อยูในประเภทเดียวกัน คือ pacifism ซึ่ง
แปลไดวา “สันตินิยม” ตําราใหญของฝรั่งชุดหนึ่งถึงกับเขียนวา 
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“ขบวนการสันตินิยมท่ีแทแรกสุดมาจากพุทธศาสนา”๑
อยางไรก็ตาม ในพระพุทธศาสนาเอง แมวาอหิงสาจะเปน

คุณธรรมอยางหนึ่ง แตยังไมใชตัวหลักแทๆ อหิงสายังเปนคําเชิง
ปฏเิสธ แปลวาไมเบยีดเบียน ทานใชเปนคาํบรรยายอาการแสดงออก
ดานหนึ่งของ “เมตตา” (ตามหลักถือวา อหิงสาตรงกับกรุณา)

เมตตาจึงจะมีความหมายเชิงบวกเต็มท่ี คือความรัก ความ
ปรารถนาดี อยากใหผูอื่นประสบประโยชนสุข หรืออยากทํา
ประโยชนสุขแกเขา

อหิงสา มักมาในคาถา ดังเชนในคาถาธรรมบทที่วา
อหึสา สพฺพปาณิน๒ํ     อริโยติ ปวุจฺจติ (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๐)

แปลวา: “คนจะเรียกวาเปนอริยะ (อารยชน) ก็เพราะ
ไมเบียดเบียนปวงสัตว”

สวน เมตตา จะกาวตอไปอีก เชนในคําบรรยายวา
สพฺพสตฺตหิเต รโต (ขุ.อป.๓๒/๓๒๖/๓๙๙)

แปลวา: เปนผูยินดีใน(การบําเพ็ญ)ประโยชนแกสรรพสัตว”
พระพุทธเจาทรงแสดงความสําคัญของการเจริญเมตตาจิต 

ถงึกบัตรสัวา การเจรญิเมตตาจติ แมเพยีงชัว่เวลาสดูกลิน่ของหอม 
ครั้งหนึ่ง มีผลมากกวามหาทานทุกอยาง มากกวาการถึงไตรสรณะ 
มากกวาการสมาทานรักษาศีล (เวลามสูตร, องฺ.นวก.๒๓/๒๒๔/๔๐๕)๓

                                                                                                
๑ Encyclopaedia Britannica (1988), IX, 49.
๒ บาทคาถาทอนน้ีมาบอยในพระไตรปฎก (บางทก็ีเปน อหสึา สพพฺปาณาน)ํ เชน ขุ.ว.ิ๒๖/๖๓/
๑๐๖; ขุ.ชา.๒๘/๗๘๘/๒๗๕; ขุ.อป.๓๒/๓๒๖/๓๙๙.

๓ ดู องฺ.เอก.๒๐/๕๔-๕๖/๑๒ ดวย
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕๕

อีกแหงหนึ่งตรัสวา
“บุญกิริยาวัตถุ อยางหนึ่งอยางใดก็ตาม ที่เปนโอปธิก

(ที่ยังกอชาติภพ/ที่ยังมุงผลเพื่อชีวิต/ที่ยังเจือกิเลส) ทั้งหมด
ทั้งปวงนั้น มีคาไมถึงเส้ียวที่ ๑๖ (= ๑/๑๖) ของเมตตาที่เปน
เจโตวิมุตติ . . . เมตตาเจโตวิมุตตินั้นแล สวางไสวไพโรจน
ขมบุญกิริยาวัตถุเหลานั้น เหมือนในสรทสมัยเดือนสุดทาย
แหงฤดูฝน ทองฟาแจมใส ไรเมฆหมอก ดวงอาทิตยลอยข้ึน
สูนภา ทอแสงเจิดจา กําจัดความมืดในอากาศ สวางไสว
ไพโรจน ฉะนั้น” (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๕/๒๔๖)

ทําไมพระพุทธเจาจึงทรงถือวาการเจริญเมตตาจิตมีความ
สําคัญถึงอยางนั้น เหตุผลมีหลายอยาง แตขอสําคัญก็คือ เมตตา
เปนคุณธรรมที่เปดจิตใหกวางขวาง พนความเห็นแกตัว และขยาย
ความรูสกึทีด่งีามออกไปทัว่ทัง้โลก แผออกไปถงึสรรพสตัว เมื่อจิต
พนจากความยึดติดในตัวตนและสิ่งที่จะเอาเปนของตน ก็พรอม
ที่จะรองรับและเปดโอกาสใหคุณธรรมอื่นๆ เจริญงอกงามขึ้นได 
คือพรอมท่ีจะปฏิบัติคุณธรรมขออื่นๆ ไดอยางจริงใจและเต็มท่ี

เมตตาเปนองคธรรมในภาวนาดานจิต และเปนคุณธรรม
สงูสดุดานจติ ถาใชคาํฝรัง่ใหคนปจจุบันบางกลุมเขาใจงาย กเ็รยีกวา 
เปน emotion ฝายดีที่สูงสุด

บุญขั้นทาน ศีล และภาวนาดานจิต ทั้งหมดยังเปนบุญ
ระดับโอปธิก เมตตาภาวนาเปนบุญสูงสุดในบรรดาโอปธิกบุญ
เหลานั้น ถาเลยจากนี้ไปก็เปนภาวนาดานปญญา

คุณสมบัติสําคัญที่สุดของปญญา ก็คือ เปนตัวปลดปลอย
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จิตใหเปนอิสระ เมตตาที่เปนคุณสมบัติสูงสุดดานจิตนี้ แมจะไมถึง
กับปลดปลอยจิตใหเปนอิสระไดแทจริง แตก็มีคุณคาใกลเคียงเขา
ไป คือเปดขยายจติใหกวางขวาง พนความยดึตดิในตวัตนอยางทีไ่ด
กลาวแลว

ในที่นี้ จะไมพูดเรื่องเมตตาภาวนานี้ใหยืดยาว ขอสรุปคํา
อธิบายเหตุผลของอรรถกถา๑ มาใหดู พอเปนแนวความเขาใจ

เมตตาที่วานี้ ตองถึงขั้นเปนเจโตวิมุตติ คือปลดปลอยจิต
ใหเปนอิสระ บริสุทธิ์ปลอดพนจากสิ่งรบกวน เชน ราคะ ความโลภ 
ความเห็นแกตัว เปนตน ที่เปนนิวรณ โดยมีสมาธิ ที่ทําใหจิตใส
สงบมีกําลังอยูตัวสนิท ปรารถนาดี มีใจใฝปรารถนาประโยชนสุข
แกมวลมนุษย ตลอดจนสัตวทั้งปวง ไมมีประมาณ ไมจําเพาะ ไม
จํากัดแบงแยก ไมมีกลุมพวก กวางขวาง ไรพรมแดน

เมตตาที่แทถึงขั้นนี้ ทําจิตใจใหบริสุทธิ์และกวางขวาง ไมติด
อยูกับตัวตนแลว ก็แผความรักความปรารถนาดีไปท่ัว

๑. เปนฐานใหแกพรหมวิหารขออื่นทั้งหมด เปดทางให
บําเพ็ญกรุณา มุทิตา อุเบกขา ไดงาย กลาวคือ

เพราะเมตตาอยากใหคนทั้งหลายเปนสุข เมื่อเห็นใครทุกข 
ก็จึงทนนิ่งเฉยอยูไมได ตองขวนขวายชวยเหลือ เรียกวากรุณา

เพราะเมตตาอยากใหเขาเปนสุข เมื่อเห็นเขาสุขหรือดีงาม 
ก็จึงอยากใหเขาอยูดีมีสุขยั่งยืนนานและเจริญงอกงามในความดี
และประโยชนสุขนั้นยิ่งขึ้นไป เรียกวา มุทิตา

และเพราะเมตตานั้นเปนเจโตวิมุตติ พนความยึดติดในตน
                                                                                                
๑ ผูตองการคําอธิบายละเอียด พึงดู อิติ.อ.๑๐๒
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕๗

หรือสิ่งที่เนื่องดวยตน และกวางขวางไรพรมแดน จึงเปนความ
ปรารถนาประโยชนสุขที่เปนไปแกทุกคนอยางเสมอหนา ไมตกเปน
ฝกฝายหรือเอนเอียง เรียกวา อุเบกขา

๒. ทําใหบําเพ็ญกัลยาณธรรม คือคุณงามความดีทุกอยาง
ไดเต็มท่ีสมบูรณ อยางจริงใจ และจริงจัง โดยไมหวังผลตอบแทน 
แมกระทั่งการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ก็อาศัยเมตตานี่เอง 
เปนแรงขับ เชน เพราะใจมุงที่จะจัดสรรประโยชนสุขแกมวลมนุษย
สัตวทั่วทั้งโลก ก็จึงบําเพ็ญทานบารมีเสียสละใหเขาไดทุกอยาง 
และใหแกทุกคนโดยไมแบงแยก จึงบําเพ็ญวิริยบารมี โดยเพียร
พยายามทําใหมวลมนุษยเจริญงอกงามในประโยชนสุขยิ่งขึ้นไป 
จึงบําเพ็ญขันติบารมี สามารถอดทนแมตอการกระทําผิดคิดราย
ของคนที่เขาไมเขาใจเจตนา ยังคงปรารถนาดีตอเขาตอไป และจึง
บําเพญ็ปญญาบารม ี เพือ่ไมใหเกดิความหลงผดิเขาใจพลาด จะได
ตระหนักชัดวา อะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน สิ่งที่ทํา
นั้นจะเปนไปเพื่อประโยขนสุขแกเขาแทจริงหรือไม ดังนี้เปนตน

ขอจบเรื่องเมตตา บุญเพื่อสรางสรรคโลก ไวเพียงเทานี้กอน 
พรอมดวยสาระของเรื่อ งนี้สั้น ๆ  วา  หลักเมตตาภาวนานี้
พระพุทธเจาทรงสอนไวเพื่อใหมนุษยทุกคนเปนพรหม คือเปนผู
สรางสรรคอภิบาลโลก ชวยกันบํารุงรักษาโลกนี้ใหมีสันติสุข ดวย
เรี่ยวแรงความเพียรพยายามของมนุษยเอง โดยไมตองรอเทพเจา
หรืออํานาจวิเศษใดๆ มาบันดาลให
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บารมี
บุญ เพื่อสรางสรรคโลกแหงอิสรภาพ

เอกสารของวัดพระธรรมกาย ฉบับหนึ่ง๑ มีขอความตอน
หนึ่งในหนา ๙ วา

“. . . จึงเปนวาระโอกาสที่สําคัญยิ่งอีกวาระหนึ่งท่ีเราจะได
บูชาธรรมทาน นอกจากการปฏบัิตบูิชา คือการปฏบัิตธิรรมแลว 
ก็ดวยการสรางองคพระธรรมกายประจําตัวภายนอกมหา
ธรรมกายเจดีย ใหครบภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคมนี้ เพื่อบูชา
ธรรมทาน ซึ่งอันที่จริงก็เปนบุญของเราอีกนั่นแหละ และก็
เพือ่ประโยชนแกมวลมนษุยชาต ิ เราชวยกนัสรางและเชญิชวน 
ผูมีบุญอื่นๆ มาสรางกันคนละไมกี่องค องคพระธรรมกาย
ภายนอกมหาธรรมกายเจดียก็เต็มแลว เพราะมีจํานวนจํากัด

ถึงแมวาเราจะอยูในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ก็ตาม แตลูกๆ 
ทุกคนกอ็ยาไดหวัน่ไหว อยาไดวติกกงัวล ใหทุมเทชวีติจติใจ 
เอาบญุเปนทีต่ัง้ เพราะเรารูวาเราเกดิมาสรางบารม ีสิง่ใดทีเ่ปน
บุญเปนบารม ี ท่ีทําดวยความยากลาํบาก สิง่นัน้จะนาํมาซึง่ความ
ปลืม้ปตแิละภมูใิจทกุๆ ครัง้ท่ีนกึถงึ”

และอีกตอนหนึ่ง ในหนา ๓๓ วา
                                                                                                
๑ หนังสือ รวมเรื่องเลือกสรร สุดยอดปาฏิหาริย ของหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ และ
อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระธรรมกายประจําตัว, พ.ศ. ๒๕๔๑ (ตัวอักษร
เอน ผูยกมาอางกําหนดไวเพ่ือเปนจุดสังเกต)
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“. . . มาปฏิบัติธรรม ทําบุญมาตลอด ไดมหาสิริราชธาตุ 
คือทราบจากหลวงพอวา ขอบารมมีหาสริริาชธาตรุกัษาโรคภยั
ใหหายได โดยวิธีการนําพระไปจุมในน้ําทําน้ํามนต สวด
สรรเสรญิพระมหาสริริาชธาต ุฟงเขาวาเอาพระมหาสริริาชธาตุ
แกวงน้ํา ของเราเลยทํามากกวานั้น . . .”
คําวา “บารมี” (รวมท้ังคําวา “บุญ”) ที่ใชในความหมาย

ทํานองนี้ ปรากฏบอยครั้งในเอกสารของวัดพระธรรมกาย ผูอาน
จะมองเห็นวาคํานี้ แหงแรก ถูกใชในความหมายที่เกี่ยวกับการ
บริจาคทรัพยสรางพระ สวนแหงที่สอง ใชในความหมายทํานอง
เปนอํานาจวิเศษที่จะบันดาลผลที่ปรารถนาใหแกผูขอ

ความหมายที่เขาใจกันอยางนี้ มีปมปญหาที่ควรพิจารณา
ใหชัดเจน อยางนอยผูที่เรียกตนวาเปนชาวพุทธ เมื่อจะทําหรือ
ปฏิบัติอะไร ก็ควรศึกษา ใหรูเขาใจสิ่งนั้นเรื่องนั้นใหเพียงพอ โดย
เฉพาะดังที่กลาวแลวขางตนวา การทําบุญอันใดก็ตาม ควรตองมี
ทฏิ ุชกุรรม หรอื สมัมาทศันะ คอืความเหน็ความเขาใจทีต่รงถกูตอง 
ประกอบทุกครั้ง ไมทําดวยความหลง ไมรู สับสน คลุมเครือ หรือ
เขาใจผิด จึงจะมีผลมาก

การที่ยกขอความในเอกสารของวัดพระธรรมกาย มาแสดง
เปนตัวอยางนี้ มิใชหมายความวา ทางวัดพระธรรมกายไดเร่ิม
นําเอาคํานี้มาใชในความหมายที่จะทําใหคนเขาใจผิด แตคําวา 
บารม ีก็ตาม บุญ ก็ตาม ที่ใชกันอยูในสังคมไทยปจจุบันไดมีความ
หมายผิดพลาดคลาดเคลื่อนไขวเขว อยางนอยก็คลุมเครืออยูแลว 
เมื่อเขาใจผิดพลาดหรือคลุมเครือ การปฏิบัติก็ยอมผิดพลาดไป
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ตาม แตความเขาใจและการใชที่ผิดพลาดเหลานั้น โดยทั่วไปสวน
ใหญอยูในสํานวนพูด หรือใชกันอยางผานๆ ผิวเผิน

วัดพระธรรมกายเปนสํานักใหญโต มีงานการกวางขวาง
เกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมากมาย เมื่อความหมายที่ใชกันนั้น
ไมถกูตอง ถาทางสาํนกัยกเอามาใชเปนคาํชทูีส่าํคญัอยางจรงิๆ จงัๆ 
ก็จะกลายเปนความเขาใจผิด และใชผิด ที่ฝงแนนและแพรไปไกล 
จนยากจะแกไข จึงสมควรที่จะตองสรางเสริมความรูความเขาใจ
กันไว ถามองในแงดี ก็จะเปนการชวยกันทําใหปญหาวัดพระ
ธรรมกายที่เกิดขึ้นนี้ กลายเปนโอกาสเสริมสรางปญญา พัฒนา
ความเปนชาวพุทธ และสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน

ความเขาใจพ้ืนฐาน                                        
ในการจะบาํเพ็ญบารมี

“บุญ” นั้นไดบรรยายแลว สวน “บารมี” ที่ใชกันอยูเวลานี้ 
คนเขาใจความหมายผดิพลาดมาก ทัง้ในแงหลกัการ ความมุงหมาย 
วิธีการหรือการปฏิบัติ ตลอดจนแรงจูงใจ ยกตัวอยาง ทาน ก็ไมรูวา 
ใหอะไร แกใคร เพื่ออะไร ดวยแรงจูงใจอยางใด จึงจะเปนทาน
บารมี

ถอยคํา ความหมาย และหลักการในเรื่องนี้ มาจากไหน เรา
ก็กลับไปดูแหลงเดิมน้ันวา ของจริง กอนที่จะเพี้ยนไป เปนอยางไร

คําวา “บารมี” นั้น โดยตัวศัพทเองแปลวา ความจบถวน 
ภาวะที่ยอดยิ่ง สุดยอด เต็มเปยม หมายถึง คุณความดีที่บําเพ็ญ
อยางยอดยิ่งของพระโพธิสัตว ไมวาจะเปนมหาโพธิสัตว (ทานผูมุง
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ตอการตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา) ปจเจกโพธิสัตว (ทานผูมุง
ตอการตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา) หรือสาวกโพธิสัตว (ทานผูมุง
ตอการตรสัรูเปนพระอรหนัตสาวก) กต็าม แตโดยทัว่ไปจะหมายถงึ
มหาโพธสิตัว คอืทานผูมุงตอการตรสัรูเปนพระสมัมาสมัพทุธเจา

คุณความดีที่บําเพ็ญตามความหมายนี้มี ๑๐ อยาง เรียกวา 
ทศบารมี คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกบวช, ปลีกตัวปลีกใจ
จากกาม) ปญญา วิริยะ ขันติ สจัจะ อธษิฐาน (ความตั้งใจมุงมั่น 
ความเด็ดเดี่ยวแนวแนตอจุดหมาย) เมตตา และอุเบกขา (ความ
วางตัววางใจสม่ําเสมอ เที่ยงตรง ไมหวั่นไหวหรือเอนเอียง)

การบาํเพญ็บารม ี เปนการปฏบัิตทิีจ่ะตองกาวหนาสงูขึน้ไปๆ 
ในการทําความดีเหลานั้น ไมเฉพาะใหครบท้ัง ๑๐ ขอเทานั้น แต
แมในแตละขอก็จะตองปฏิบัติอยางยวดยิ่งจนถึงจุดที่สมบูรณ

การบําเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ขอน้ัน มีลักษณะรวมกันที่เปน
แกนกลาง คือ

๑. การเสียสละ หรือสละตนเองไดทุกอยาง เพื่อทําความดี
นั้นใหสําเร็จ พรอมกับท่ีทําความดีนั้นๆ เพื่อประโยชนสุขของผูอื่น 
อยางชนิดมีจิตใจกวางขวาง มุงเพื่อความสุขของทั้งโลกหรือสรรพ
สัตว โดยไมหวังผลตอบแทน

๒. การเสยีสละทาํความดเีพือ่ความสขุของผูอืน่ทีก่าวหนายิง่ๆ 
ขึ้นไปนั้น เปนการฝกหรือสรางความช่ําชองจัดเจน ใหตนเองมี
คุณความดี คือบารมีเหลานั้นแกกลา จนกวาจะเกิดปญญาสูงสุด 
ที่เรียกวาโพธิญาณ ตรัสรูเปนพระพุทธเจา ซึ่งจะสามารถชวยให
สรรพสัตวบรรลุโลกุตตรสมบัติ หลุดพนจากกิเลสและทุกขทั้งปวง 
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เขาถึงวิสุทธิ สันติ และอิสรภาพที่แทจริง สูงกวาเมื่อยังเปนพระ
โพธิสัตวที่ชวยใหผูอื่นบรรลุถึงเพียงแคโลกียสุขหรือโลกียสมบัติ

จุดบรรจบที่จะใหทุกอยางสมบูรณ ก็คือปญญาตรัสรูที่เรียก
วา โพธิญาณ (หรือพุทธญาณ) อยางที่ทานกลาววา

มหาโพธสิตตฺาน ํทานาทปิารมหี ิปรพฺิรหูติา ป ฺาปารม ีอนกุกฺเมน
คพฺภํ คณหฺนตฺ ีปรปิาก ํคจฉฺนตฺ ีพุทธฺาณ ํปรปูิเรต.ิ (เถร.อ.๑/๑๕)

แปลวา: “ปญญาบารมีของมหาโพธิสัตว อันบารมีทั้ง
หลายมีทานบารมีเปนตน บํารุงเล้ียงแลว ก็จะกอตัวเจริญ
แกกลาสุกงอม ยังพุทธญาณใหบริบูรณโดยลําดับ”
มองในแงการปฏิบัติ ก็พูดสรุปไดวา
การบําเพ็ญบารมี เปนกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาตน 

อยางยิ่งยวด ใหเจริญกาวหนาขึ้นไปในการทําความดีทั้งหลาย
• โดยสละตน มิใชเพียงไมเห็นแกตน แตสละทุกอยางที่
เนื่องดวยตน ทั้งทรัพยสินเงินทอง แมถึงชีวิตของตนได

• มุงทําประโยชนแกทุกชีวิตเสมอหนา เพื่อใหทั้งโลกหรือ
สรรพสัตวดีงามเปนสุข

• ทําความดีทั้งหลายอยางไมมีความเห็นแกตน ดังวานั้น 
จนจัดเจนช่ําชองบริบูรณ ใหปญญาเจริญเต็มเปยมเปน
โพธิ ซึ่ง
- รูแจงหยั่งเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย อันเปนสภาวะ
ของธรรมชาต ิ ทีเ่ปนไปหรอืดาํรงอยูตามธรรมดาของมนั
เชนนั้นๆ อันมิใชเปนตัวตนที่จะไปหมายมั่นยึดถือ
ใหเปนไปตามปรารถนา แตพึงปฏิบัติดวยปญญา
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- ดวยความรูนั้น ก็ทําใหความยึดติดถือมั่นในตัวตน และ
กิเลสท่ีเปนความเห็นแกตนทั้งปวงมลายหมดไป บรรลุ
ความบริสุทธิ์หลุดพนสวางไสวเบิกบานเปนอิสระมีสันติ
สุขแทจริง

- และดวยปญญาที่สมบูรณนั้น  ก็ รูชัดวาอะไรเปน
ประโยชนแทจริงแกสรรพสัตว สามารถปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนสุขแกสรรพสัตวไดอยางสมบูรณไมผิดพลาด 
นําสัตวทั้งหลายใหหลุดพนจากกิเลสและปวงทุกข 
บรรลุสันติสุขและอิสรภาพที่แทจริงดวย

ถาพูดใหสั้นเขาอีก การบําเพ็ญบารมี ก็คือ กระบวนการ
พัฒนาตน ดวยการสละตนเอง เพื่อประโยชนสุขแกโลก จนกวา 
ปญญาจะเจริญสมบูรณรูแจงธรรม เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย 
ที่เปนแตสภาวธรรมของมันอยางนั้น ซึ่งจะยึดเอาเปนตัวตนไมได 
และหมดความถือมั่นในตัวตนหรือความเห็นแกตัว เปนอิสระอยาง
แทจริง

บารมีที่มีมากถึง ๑๐ อยางนั้น เมื่อจัดรวมเขาดวยกัน ก็มี
ขอท่ีเปนหลักคลุมขออื่นทั้งหมด ๒ อยาง คือ

๑. กรุณา เห็นแกผูอื่น มุงจะบําบัดทุกข นําสุขมาใหแก
สรรพสัตว

๒. ปญญา ฝกตนยิ่งขึ้นไป ดวยใฝรูตลอดเวลา ใหมีปญญา
รูแจงธรรม มองเห็นถูกตองวา อะไรเปนประโยชน อะไร
ไม เปนประโยชนแทจ ริง  แกสรรพสัตวที่ตนจะทํา
ประโยชนให
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ดวยกรุณา ก็จึงปฏิบัติตอคนสัตวหรือสรรพชีพอยางไดผลดี
ที่สุด และดวยปญญา ก็จึงปฏิบัติตอธรรมชาติทั้งปวงอยางถูกตอง
สมบูรณ

ดวยกรุณาที่มุงจะชวยปวงสัตว จึงทําใหขวนขวายบําเพ็ญ
ความดีที่เปนบารมีขออื่นๆ และดวยปญญาจึงทําใหทั้งกรุณาและ
บารมีอื่นๆ ที่บําเพ็ญน้ันดําเนินไปถูกทางและสําเร็จผล

เมื่อมองในแงของบุญ จะเห็นวาปญญาเปนบุญพิเศษที่ตอง
บําเพ็ญไปพรอมกับบุญอื่น และเปนจุดหมายที่จะบมใหแกกลาจน
เปนโพธิญาณ

ดังนั้น เมื่อรวมบุญอื่นไวดวยกัน และแยกปญญาออกมาให
เดน การบําเพ็ญบารมีก็เปนการบมพัฒนาปุญญ (บุญ) กับ ปญญา
คูกันไป ดังที่ทานใชคําแสดงการบําเพ็ญบารมีอยางหนึ่งวาเปน

บุญสมภาร (การสั่งสมบุญ) + ญาณสมภาร (การสั่งสม
ปญญา) หรือ

ปุญญญาณสมภาร (การสะสมบุญ และสะสมญาณคือ
ปญญา เชน จรยิา.อ.๓๖๗; อุ.อ.๑๓๘; อิติ.อ.๑๓๙; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๓๗๖)

ทานผูจะบําเพ็ญบารมี รูเขาใจจุดหมาย และสิ่งที่ตนจะตอง
ทําชัดเจนแลว จึงเริ่มตั้งปณิธานมุงมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะบําเพ็ญความ
ดตีางๆ อยางยิง่ยวด มุงไปในการกาํจดัความเหน็แกตวั สละตนเอง 
เพื่อประโยชนสุขของผูอื่น โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ นอกจากจะ
กําจัดกิเลสใหหมดไป และใหเกิดมีปญญาที่จะรูความจริง ซึ่ง
จะทําใหหลุดพนเปนอิสระ และชวยหมูมนุษยใหขามพนกระแส
แหงวัฏฏทุกข

80 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย
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เมื่อตั้งใจเริ่มตนแลว การทําความดีที่เรียกวาบารมีนั้นๆ ก็
เปนเรื่องของชีวิตหรือการดําเนินชีวิตทั้งหมด ที่จะตองบําเพ็ญดวย
แรงความมุงมั่นกาวไปของตนเอง ไมใชเรื่องที่จะทําตามคําชักชวน
หรือทําในโอกาสพิเศษเปนครั้งคราว

บารมทีกุอยางมกีารบาํเพญ็อยางยวดยิง่สงูขึน้ไปๆ รวม ๓ ขัน้ 
ซึ่งจะตองทําใหครบ คือ

๑. บารมี (บารมีระดับสามัญ เชน ทานบารมี ไดแก ให
ทรัพยสินเงินทอง สละของนอกกาย)

๒. อุปบารมี (บารมีระดับรองหรือจวนจะสูงสุด เชน ทาน-
อุปบารมี ไดแกสละอวัยวะเพื่อประโยชนของผูอื่น)

๓. ปรมัตถบารมี (บารมีระดับสูงสุด เชน ทานปรมัตถบารมี 
ไดแกสละชีวิตของตน เพื่อประโยชนของผูอื่น)

ใหอยางไรแคไหน                                          
จึงจะเรียกไดวา “ทานบารมี”

การบําเพ็ญบารมีทั้งหลายจะตองทําดวยความเสียสละโดย
บริสุทธิ์จริงจังเพียงไร จะขอยกขอกําหนดทั่วๆ ไปในการบําเพ็ญ
ทานบารมี มาแสดงเปนตัวอยาง

คุณสมบัติพื้นฐานอยางแรกที่จะตองมีในใจ คือ ความใฝใจ
อยากใหปวงสัตวมีความสุข โดยคิดจะบําบัดทุกขและทําประโยชน
แกคนทั้งโลก อยางเสมอหนากัน ไมมีความรูสึกจํากัดแบงแยก 
ทําใจใหกวางขวางไรพรมแดน (วิมริยาทิกตจิต)

พรอมท่ีจะใหและสละไดทุกเวลา แกทุกคนที่มีความตองการ 
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แมเขาจะไมไดขอ แตเมื่อรูก็ให และใหโดยเต็มใจ
เมื่อมีผูสมควรไดรับ แมการใหจะทําใหตนลําบาก ก็สละได 

อีกทั้งเมื่อใหแลวก็มีใจยินดี แมจะลําบากกาย แตใจเอิบอิ่ม ดังเชน 
เร่ืองอกิตติบัณฑิต อยูในปามีอาหารนอย อุตสาหเก็บใบไมมา
จัดแจงเตรียมจะรับประทาน แตเมื่อเห็นยาจกมา ก็สละใหไป โดย
ตนเองยอมอด และกอ็ิม่ใจดใีจทีไ่ดใหอาหารชวยเขา (ขุ.อป.๓๓/๒๐๙/๕๕๑; 

ชา.อ.๖/๑๙๘)

ใหโดยไมหวังการตอบแทนจากเขา (น ปจฺจุปการสนฺนิสฺสิโต)
ใหโดยไมมุงหวังลาภสักการะ ชื่อเสียง ชาติภพ เชนการไป

เกิดในสวรรค หรือผลใดๆ (น ผลปาฏิกงฺขี)
ใหโดยมีใจผองใสยินดี ใจมุงชวยเหลือ ตั้งใจใหโดยเคารพ 

ไมแสดงอาการอยางทิ้งขวาง หรือหนาตาบูดบึ้งหนานิ่วคิ้วขมวด 
(ปสนฺนจิตฺโต เปนตน)

ใหดวยความรูเขาใจ ไมใชใหดวยตื่นตามกัน หรือตามเสียง
โฆษณาหามงคลผลดลบันดาล (น โกตูหลมงฺคลิโก)

ทานที่ใหมี ๓ อยาง คือ
๑. อามิสทาน ใหปจจัย ๔ วัตถุเครื่องเลี้ยงชีพ อุปกรณ
อาํนวยสขุ ตลอดจนบรจิาคอวยัวะเลอืดเนือ้ และสละชวีติ

๒. อภัยทาน ใหความไมมีภัย โดยชวยขจัดภัยอันตราย ชวย
คุมครองปองกันเปนที่พึ่งในคราวมีภัยอันตราย

๓. ธรรมทาน ใหธรรม ใหคําชี้แจงแนะนําสั่งสอน ใหวิชา
ความรู ที่จะเกิดปญญา เพื่อใหเขาไดประโยชนปจจุบัน 
(ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ก็ตาม ประโยชนเบื้องหนา (สัมปรา-
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ยิกัตถะ) ก็ตาม ประโยชนสูงสุด (ปรมัตถะ) ก็ตาม
ไมใหสิง่ทีจ่ะทาํรายหรอืกอความเดอืดรอนแกผูอืน่ เชน ศสัตรา 

ยาพิษ ของเมา สิ่งเสพติด
ไมใหสิ่งที่ไรประโยชน สิ่งที่จะกอความเสื่อมความพินาศ 

หรือสิ่งที่จะทําใหคนมัวเพลินประมาท
ไมใหสิ่งที่จะเปนโทษไมเปนสัปปายะแกเขา เชน เครื่องดื่ม

และอาหารทีแ่สลงแกคนเจบ็ไข เปนตน แมจะใหของท่ีเปนสปัปายะ 
ก็ใหอยางไดประมาณ คือจํานวนหรือขนาดที่เหมาะสม และให
ของทีเ่หมาะแกเขา เชนของสาํหรบัคฤหสัถ ของสาํหรบัพระสงฆ ฯลฯ

หากมีใครมาขอบุตรภรรยาคนงานคนรับใช จะใหตอเมื่อ
เจาตัวเขายินยอมพรอมใจ ยินดีมีโสมนัสดวย จะไมใหโดยที่เขา
ไมยินยอมหรือมีจิตโทมนัส

ไมใหกาํลงัอาํนาจอปุกรณทาํการตางๆ แกคนชัว่รายใจหยาบ 
เชน ไมใหราชสมบตั ิไมใหอาํนาจการปกครองแกคนทีจ่ะดาํเนนิการ
ที่กอโทษ ทําลายประโยชนสุข นําความทุกขและความพินาศมาให
แกชาวโลก

ใหสิ่งที่จะเปนไปเพื่อประโยชนที่แทจริงแกผูขอ ถาเขามี
ความประสงครายก็ตาม เขาหลงผิด เห็นผิดเปนชอบ เห็นโทษเปน
ประโยชนกต็าม ถงึเขาจะขอกไ็มให เพราะหวงัแตประโยชนสขุแกเขา 
จึงไมให ดวยหวังดีตอเขานั่นเองวา อยาใหเขาตองประสบความ
พินาศเสียเลย

นี้เปนตัวอยางขอปฏิบัติในการบําเพ็ญทานบารมี ขอปฏิบัติ
ประกอบอยางนีย้งัมอีกีมาก รวมท้ังการมโีสมนัสประกอบเจตนาทัง้ 
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๓ กาล เหมอืนทานทีด่โีดยทัว่ไป คอื กอนใหใจยนิด ีขณะใหจติผองใส 
ใหแลวดีใจ๑

เทาที่แสดงตัวอยางมา คงพอจะชวยใหเห็นวาการบําเพ็ญ
บารมีมีลักษณะอยางไร ไมใชเพียงวาใหเงินทอง บริจาคทรัพย 
หรือแมแตใหมากๆ จะเปนบารม ี แตตองมอีงคประกอบทางวตัถ ุ
บุคคล สิ่งแวดลอม จิตใจ และปญญาประกอบอยางถึงขั้น เพราะ
เปนเรื่องของการพัฒนาชีวิตสูโพธิญาณที่เปนปญญาอันสูงสุด

พอจะสรุปลกัษณะทีส่าํคญัของการบาํเพญ็บารมใีนดานทาน 
ดังนี้

๑. ใหแกคนหรือสัตว เพื่อประโยชนแกเขาในชีวิตที่เปนจริง
๒. ใหดวยจิตใจเสียสละแทจริง โดยไมหวังอะไรตอบแทน
๓. การใหนั้นเปนสวนหนึ่งของการกาวไปในกระบวนการ
ฝกฝนพัฒนาตนใหปญญาเจริญสมบูรณ เพื่อจะได
บําเพ็ญประโยชนสุขแกสรรพสัตวไดบริบูรณ

๔. ผูใหจะเปนใครก็ได ไมวาจนมี ใหญโตหรือต่ําตอย ขอ
สําคัญอยูที่ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวมุงแนวไปในกระบวน
การศึกษาพัฒนาตนที่กลาวแลวนั้น

                                                                                                
๑ ผูสนใจทราบเพิ่มเติม พึงดูแหลงสําคัญ เชน จริยา.อ.๓๒๓-๓๘๗; เถร.อ.๑/๑๐-๑๕
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ทาํบุญดวยบูชาก็ดี แตไมใชบารมี อยาสับสน  
บูชาที่ดี ตองใหผลเกิดมี แกชีวิตและชุมชน

จากความหมายและวธิปีฏบัิตเิปนตนทีท่านแสดงไวแตเดมินัน้ 
จะเหน็วาคนไทยปจจุบันใชคาํวาบารมเีพีย้นความหมายไปหางไกล
ยิ่งกวาคําวาบุญเสียอีก เราจึงควรจะชวนกันมาชําระสะสางความรู
ความเขาใจทีผ่ดิพลาดคลาดเคลือ่น และร้ือฟนความหมายพรอมท้ัง
การปฏิบัติที่ถูกตองขึ้นมา เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนที่
ควรจะไดจากพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเปนการสรางสรรคสังคมไทย 
และรักษาพระพุทธศาสนาไปดวยพรอมกัน

การขอบารมีของทานผูนั้นผูนี้มาชวยนั้น ไดยินกันมากและ
อาจจะบอยขึ้นในสังคมไทย ทามกลางสภาพชีวิตที่ทุกขยาก
ลําเค็ญนั้น เมื่อชาวบานจะขอบาง ก็ตองเห็นใจ แตจะมัวตามใจ
กันอยูไมได เพราะจะเปนแนวโนมใหชีวิตและสังคมออนแอลงไป
ทุกทีๆ

บารมีไมใชอํานาจดลบันดาลที่จะไปรองขอจากใคร แตเปน
คุณความดีที่เราเองจะตองทํา เปนเรื่องของความเขมแข็งและ
เสียสละ ไมใชความออนแอและการที่จะรอรับเอา ถาจะหวัง
อํานาจบันดาลผล ก็มิใชคอยหวังจากฤทธิ์ปาฏิหาริยภายนอก แต
พึงใหผลเกิดขึ้นจากบารมีที่ตนทําโดยไมตองหวัง ถาคนไทยเปน
นักขอบารมีกันทั่วไป จะไมมีใครทํา หรือบําเพ็ญบารมี และเมื่อน้ัน
ก็จะมีแตความออนแอและหายนะรออยูขางหนา

อยางไรก็ดี จะตองระลึกไวใหชัดวา การบําเพ็ญหรือสราง
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บารมีนั้น เปนการทําความดีอยางยวดยิ่ง ดวยความเขมแข็งและ
เสียสละ ชนิดลงสนามในชีวิตและสังคมที่เปนจริง ทามกลาง
สภาพแวดลอมท่ีอาจจะเตม็ไปดวยภยัอนัตราย อปุสรรคขวากหนาม 
และความเหน็ดเหนื่อยยากลําบาก โดยมุงจะบําบัดทุกขและทํา
ประโยชนแกผูอื่น เพื่อใหโลกมีสันติสุข อยางยอมสละตัวและ
เขาถึงตัวกัน ซึ่งถาไมเขมแข็งและไมเสียสละอยางยวดยิ่ง ก็ไมอาจ
จะทําได จึงเปนการกระทําของพระโพธิสัตว ผูมุงจะฝกตนจนกวา
ปญญาจะแกกลา ใหมหากรุณามาบรรจบกับโพธิญาณ แลวชวย
สรรพสัตวไดสูงสุดถึงโลกุตตรสุข การสรางบารมีจึงไมใชการมารอ
ทําอะไรๆ อยางใหญโตโออา ที่มีใครจัดแตงตระเตรียมให

การบริจาคทรัพยสรางพระนั้น จะตองยอมรับความจริงวา 
ไมใชเปนการสรางบารมี แตเปนการทําบุญประเภท “บูชา” ซึ่งก็
เปนการทําความดีอยางหนึ่ง แตก็ควรทําดวยความเขาใจที่ถูกตอง 
ใหตรงกับสภาวะของบุญนั้น จะไดเปนศรัทธาที่ประกอบดวย 
ปญญา ซึ่งจะพาเดินหนาในบุญที่สูงขึ้นไป

เรื่องนี้พระสงฆเอง ควรจะใหประชาชนไดรูเขาใจตามตรงวา 
การทําบุญดวยศรัทธานั้นดี แตก็ตองระวัง เพราะดวยแรงแหง
ศรัทธา ที่มาหนุนสมาธิ ก็จะทําใหไดความสุขอยางลึกซึ้ง ที่มากับ
ความดูดดื่มซาบซาน และความรูสึกยิ่งใหญอัศจรรย แตถาไมรูจัก
ปฏิบัติใหถูกตอง ความรูสึกที่ดีๆ  นั้น  ก็จะกลายเปนเครื่อง
หลอเลี้ยงโมหะ และลอเราใหวนเวียนติดจมอยูในความประมาท

การบริจาคทรัพยสรางพระ ที่วาเปนบุญประเภทบูชานั้น จะ
มีความถูกตองพอดี เมื่อมีความรูเขาใจธรรมมาชวยนําการปฏิบัติ 
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อยางนอยควรรูตอไปวา ในการบชูาทีพ่ระพทุธเจาตรสัไววาม ี๒ อยาง 
คือ อามิสบูชา และปฏิบัติบูชานั้น การบริจาคทรัพยสรางพระเปน
อามิสบูชา

ในบูชา ๒ อยางนั้น ยอมเปนที่ทราบกันดีวา พระพุทธเจา
ทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะพระสงฆ ไมทรงประสงคให
ยุงกับอามิสบูชาเลย แตทรงสอนใหใสใจในปฏิบัติบูชา

แมในฝายคฤหัสถชาวบานที่ยังเกี่ยวของกับอามิสบูชามาก
หนอย ก็ตองทราบวา คุณคาที่แทของอามิสบูชา ก็อยูที่มาเปนตัว
หนุนใหแกปฏิบัติบูชาเพื่อใหเกิดผลแกชีวิตที่เปนจริง

ปฏบัิตบูิชา กค็อื ธรรมบชูานัน่เอง เมือ่เราบชูาดวยการปฏบัิต ิ
ก็คือเราเอาธรรมมาปฏิบัติ เมื่อเราเอาธรรมมาปฏิบัติ ก็เทากับวา
เราบูชาธรรม คือเชิดชูธรรม ใหความสําคัญแกธรรม

การบูชาธรรม หรือเชิดชูธรรมนี้ มิใชมีผลตอชีวิตของ
บุคคลเทานั้น  แตมีความหมายอยางยิ่งตอสังคมทั้งหมดดวย 
เพราะธรรมเปนหลักที่จะดํารงรักษาชีวิตและสังคมไว ใหมั่นคงอยู
ในความดีงามมีความสุขความเจริญ

ธรรมนั้น ปรากฏขึ้นในตัวของคนที่ปฏิบัติ หรือนําเอาธรรม
มาใช เมื่อพระพุทธเจาทรงยกยองปฏิบัติบูชา คือธรรมบูชา จึง
ตรัสสอนใหหมูมนุษยหันมายกยองเชิดชูคนที่ประพฤติธรรม หรือ
คนที่มีความดี พูดงายๆ วา ใหยกยองคนดี

เมื่อสังคมมนุษยยกยองเชิดชูคนดี ก็คือยกยองเชิดชูธรรม 
ถาหมูมนุษยยังเชิดชูธรรมดวยการยกยองคนดี ธรรมก็จะคงอยู
เปนหลักที่จะรักษาสังคมนั้นใหรมเย็นเปนสุขตอไป
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เพราะฉะนัน้ การทีพ่ระพทุธเจาทรงสงเสริมใหบูชาสถปูเจดยี 
ก็เพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึงคนดีมีคุณที่เคยทําประโยชนไว 
จะไดโยงจติใจของผูบูชาใหระลกึถงึธรรม ใหใจคนหนัมาสูความดงีาม 
และจะไดไมประมาทที่จะนําเอาธรรมมาปฏิบัติดวยตนเอง หรือทํา
ตามแบบอยางความดีของผูที่เราระลึกนั้น

การสรางพระสรางเจดยี จะตองใหมคีณุคาตามวตัถปุระสงค
อยางนี้ จึงจะเปนอามิสบูชาที่โยงไปสูธรรมบูชา และการสรางนั้น
จึงจะเปนไปอยางถูกตองพอดี

อยางไรก็ตาม การที่พระพุทธเจาทรงสอนใหยกยองเชิดชู
คนดีมีธรรมนั้น ก็ทรงเนนที่ตัวคน คือบูชาคน ไมใชบูชาวัตถุ เพราะ
คนดีเปนสื่อกลางระหวางธรรมกับสังคม สถูปเจดียที่เปนวัตถุมี
ความหมาย กเ็พราะเปนตวัแทนแกคน จดุทีท่รงเนน กค็อืการยกยอง
เชิดชูคนดีมีธรรม ที่มีชีวิตอยู หรือเคยเปนอยูในสังคม ดังนั้น จึงมี
พุทธพจนไวสําหรับเตือนกันวา

มาเส มาเส สหสเฺสน โย ยเชถ สต ํสมํ
เอก ฺจ ภาวิตตตฺานํ มหุตุตฺมป ปูชเย
สา เยว ปูชนา เสยโฺย ย ฺเจ วสสฺสต ํหตุํ

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๕/๒๙)

แปลวา: “ถึงแมผูใดจะประกอบพิธีบูชา โดยใชทรัพย
จํานวนพันเปนประจําอยางสม่ําเสมอทุกเดือน ตลอดเวลา
รอยป ก็มีคาไมเทากับที่จะบูชา (ยกยองเชิดชู) บุคคลผูฝก
อบรมพฒันาตนแลว คนหนึ่ง แมเพียงครูเดียว การบูชา
(ยกยองเชิดชู) คนที่พัฒนาตนแลวนั่นแหละประเสริฐกวา
การเซนสรวงบูชารอยป จะมีคุณคาอะไร”
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อีกตัวอยางหนึ่ง ใกลกันนั้น (ไมยกบาลีมา เพราะจะยืดยาว) 
วา

“ผูหวังบุญ จะพึงประกอบพิธีเซนสรวงบูชาอยางหนึ่ง
อยางใดก็ตามในโลก ตลอดเวลาทั้งป พิธีเซนสรวงบูชานั้น
แมทั้งหมดทั้งส้ิน ก็มีคาไมถึง ๑ ใน ๔ สวน ของการนบไหว
ในทานผูดําเนินชีวิตตรง การนบไหวในทานผูดําเนินชีวิตตรง
ประเสริฐกวา”

(ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙)
สังคมไทยจะเจริญงอกงามมั่นคง ไมเสื่อมโทรมลมสลาย 

ถาคนไทยหันมายกยองเชิดชูคนดี มิใชเชิดชูยกยองคนเพียงที่
ความมั่งมียิ่งใหญ ชะตากรรมของสังคมไทยจะเปนอยางไร ก็อยูที่
คนไทย จะบชูาทรพัยและกาม หรอืบูชาธรรมและกรรมทีส่รางสรรค
นี่ตางหากคือเรื่องที่คนไทยควรใสใจคิดและทํากันใหจริงจัง

บุญกิริยา - อหิงสา - บารมี        
ระดับการสรางสรรคความดีที่เลือกได

เรือ่งบญุ จนถงึบารม ีทีก่ลาวมานี ้คงจะชวยใหเหน็ความหมาย
และวิธีปฏิบัติเดิมตามคําสอนของพระพุทธเจาวาเปนอยางไร 
กอนจะคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน หรือคับแคบไป กอนจบ ขอสรุปรวม
อีกครั้งหนึ่ง

บุญจนถึงบารมีที่พูดมานี้ พูดรวมกันก็ไดวา เปนการบําเพ็ญ
บุญ และไดแยกออกเปน ๓ ระดับ คือ

๑. การทําบุญทั่วๆ ไป หรือบุญกิริยา คือทาน ศีล ภาวนา
สามัญ อยางรวมๆ ไปดวยกัน
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๒. การเจริญเมตตา หรือเมตตาภาวนา
๓. การบําเพ็ญบารมี
บุญ ๓ ระดับน้ี เปนการทําความดีที่จริงจัง เขมขน ยวดยิ่ง

กวากันขึ้นไปตามลําดับ ถามองเปนการกาวสูงขึ้นไป หรือเดินหนา
ในกระบวนการพัฒนาตน ก็จะเห็นความแตกตางที่สูงกวากัน ดังนี้

เร่ิมแรกมนุษยผูยังไมพัฒนา มีลักษณะการดําเนินชีวิตที่
สําคัญคือ

ก) มีความเห็นแกตัวมาก ใฝปรารถนาแตทรัพย อํานาจ 
หรอืลาภ ยศ หรือผลประโยชน และความยิง่ใหญ กามสขุ 
และการไปเกิดในสวรรคเพื่อตนเอง

ข) แสวงหาสิ่งที่ปรารถนานั้น ดวยการแยงชิงเบียดเบียน
ขมเหงเอารดัเอาเปรยีบกนั และเซนสรวงออนวอนขอผล
ดลบันดาลจากอํานาจยิ่งใหญภายนอกแมที่มองไมเห็น

วิถีชีวิตแบบนี้ แสดงออกเดนในรูปของการบูชายัญ หรือ 
ยัญกรรม

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาไดทรงสอนให
มนุษยพัฒนาดวยการทําบุญ หรือบุญกรรม ในระดับตางๆ คือ

ระดับที่ ๑ บุญกิริยาทั่วไป คือ ทาน ศีล ภาวนาสามัญ ยอม
ใหปรารถนาลาภ ยศ กามสุข และสวรรค เพื่อตน แตใหแสวงหา
สิ่งเหลานั้นดวยวิธีการที่ไมเบียดเบียน และโดยเฉพาะใหบรรลุผล
ที่ปรารถนานั้น ดวยการทําบุญ หรือบุญกรรม คือพัฒนาชีวิตและ
สรางสรรคชมุชนของตนใหดงีามมคีวามสขุ ดวยการเผือ่แผแบงปน 
(ทาน) การมีกายวาจาที่สุจริตไมเบียดเบียนและมุงเกื้อกูล (ศีล) 
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ฝกอบรมจิตใจใหดีงามและปญญาใหงอกงาม (ภาวนา)
ระดับที่ ๒ เมตตาภาวนา เจริญเมตตา เปดขยายจิตใจให

กวางขวาง พนความเห็นแกตน ไมคิดหากามสุขและสนองความ
ปรารถนาสวนตวั แตมุงทาํประโยชนแกผูอืน่ และบาํเพญ็ประโยชน 
เพื่อสันติสุขของโลก

ระดับที ่๓ บาํเพ็ญบารม ีบําเพญ็คณุความดทีัง้หลายมากมาย 
แบบเปนชุดใหครบองครวม ซึ่งมีปญญาเปนตัวนําและปลดปลอย
จิตใจใหเปนอิสระ มุงพัฒนาชีวิตใหสมบูรณ ดวยความมุงมั่น
เขมแข็งอยางยวดยิ่ง โดยเสียสละตนเอง มุงแตจะทําประโยชนแก
ผูอื่น เพื่อความดีงามและความสุขของสรรพสัตว จนกวาปญญา
จะเจริญบริบูรณเปนโพธิญาณ ที่จะทําใหชีวิตหลุดพน เปนอิสระ
สิ้นเชิง สามารถนําสรรพสัตวไปสูอิสรภาพที่แท

การพัฒนาในบุญ ๓ ระดับน้ี อาจพูดในเชิงอุดมคติ ดังนี้
ระดับที่ ๑ บุญกิริยาสามัญ อุดมคติ คือ สวรรค มุงหมาย

ลาภ ยศ สขุ สวรรค ชนดิทีไ่มเบยีดเบยีนกอความเดอืดรอนแกผูอืน่ 
เร่ิมแตการแสวงหาความพรั่งพรอมทางวัตถุหรือเศรษฐกิจเพื่อตน 
ที่ดําเนินควบคูพรอมไปดวยกันกับการพัฒนาชีวิตของตน และ
ทําประโยชนแกผูอื่น หรือสรางสรรคชุมชน

พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนการกาวจากขั้นหาความสุขเพื่อตน 
ดวยการเบียดเบียนหรือไมคํานึงถึงผูอื่น มาสูขั้นสรางสรรค
ประโยชนสขุใหแกตน ดวยวธิทีีเ่อือ้ตอผูอืน่ หรือรวมมอืกนัในชมุชน 
ใหประโยชนสุขของทั้งสองฝายกาวไปดวยกัน

ระดับที่ ๒ เมตตาภาวนา อุดมคติ คือ ความเปนพรหม
มุงหมายประโยชนสุขของมวลมนุษยหรือสรรพสัตว คิดและ
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พยายามทําการตางๆ เพื่อใหโลกมีสันติสุข เปนผูคุมครองปกปอง
รักษาประโยชนสุขของโลก เปนที่พึ่งอาศัยของหมูชน

ระดับน้ีเปนการกาวพนจากความยึดติดในตัวตนอยางหยาบ
คับแคบหรือตัวตนเพื่อตน มาสูขั้นของภาวะจิตที่กวางขวางพน
ความจํากัด มีแตตนที่อยูเพื่อผูอื่นหรือเพื่อโลก

ระดับที่ ๓ การบําเพ็ญบารมี อุดมคติ คือ นิพพาน มุงหมาย
ประโยชนสุขของสรรพสัตว โดยหยั่งรูถึงความจริงของธรรมชาติ 
ที่จะนําไปสูความสงบสวางไสวโปรงโลงเบิกบานแหงสันติและ
อิสรภาพที่แทจริง

ระดับน้ีเปนขั้นสูงสุดที่กาวพนแมแตความมีตนเพื่อโลก หมด
ความยึดติดในตัวตน หลุดพนเปนอิสระโดยสิ้นเชิง เพราะรูแจง
ความจรงิของโลกและชวีติ เหน็สภาวธรรมทัง้หลายทีม่อียูหรอืเปนไป
ตามธรรมดาของธรรมชาติ และรูประโยชนสุขที่แท

โดยนัยนี้ เมื่อมองการทําบุญ ในแงที่เปนกระบวนการแหง
การเดินหนาจากความจาํกดัคบัแคบยดึตดิอยูในความถอืมัน่ตวัตน 
สูความหลุดพนเปนอิสระโปรงโลงไรพรมแดน จะเห็นวา

จากจุดเริ่มของคนดิบท่ีเรียกวาอันธพาลปุถุชน ผูมีความ
ยึดมั่นในตัวตนอยางสุดเต็มท่ี และปฏิบัติในทางแสวงหาเพื่อตน
อยางเดียว โดยเบียดเบียนหรือไมคํานึงถึงผูอื่น ชาวพุทธก็กาวไป
ในการพัฒนา

ระดับที่ ๑ ยึดมั่นในตัวตนเพลาลง โดยเกื้อกูลหรือคํานึงถึง
ผูอื่นดวย

ระดบัที ่๒ ขมความยดึมัน่ในตวัตน อยูเพือ่โลกหรอืสรรพสตัว
ดวยจิตเมตตาเอิบอิ่มดื่มด่ํา
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ระดับที่ ๓ หมดความยึดมั่นในตัวตน อยูเพื่อโลกหรือสรรพ
สัตว ดวยปญญาที่ทําจิตใหเปนอิสระผองใสโปรงโลงเบิกบาน

ถาจัดเทียบในระบบไตรสิกขา คือ การฝกศึกษาพัฒนาคน ๓ 
องครวม

ระดับที่ ๑ อยูขั้นศีล (ศีลเปนสัมมาปฏิบัติ คือการปฏิบัติ
ถูกตองดานนอก ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งคลุมถึงทานดวย)

ระดับที่ ๒ ถึงขั้นอธิจิต หรือสมาธิ (ดังไดกลาวแลววา 
เมตตาเปนคณุสมบตัดิงีามสงูสดุดานจติ เปดขยายจติใหกวางขวาง 
พนความจํากัด เปนความรูสึกฝายดี หรือ emotion ที่ประเสริฐ)

ระดับที่ ๓ จบท่ีปญญา (ไดกลาวแลวเชนกันวา ปญญาเปน
ตัวปลดปลอยจิต ดวยการรูความจริงของธรรมชาติ นําองครวม
แหงการปฏิบัติของไตรสิกขามาสูความสมบูรณ ทําใหเกิดอิสรภาพ 
บรรลุวิมุตติหรือนิพพาน)

เมื่อพูดโดยรวม เรื่องบุญ-บารมีนี้ ก็เปนกระบวนการบําเพ็ญ
ความดี และสรางสรรคชีวิต  ชุมชน สังคม และทั้งโลก ดวย
เรี่ยวแรงความเพียรพยายามของมนุษยเอง ในระบบแหงการ
ฝกศึกษาพัฒนาชีวิตระยะยาว ที่ยืดขยายออกไปจากไตรสิกขา 
บนฐานแหงการปฏิบัติที่ถูกตองตามความเปนจริงของธรรมชาติ
คอื ธรรม ทีรู่ดวยปญญา โดยมคีวามใฝปรารถนาทีด่เีปนแรงผลกัดนั

หลักการทําบุญ รวมท้ังเมตตาภาวนา และการบําเพ็ญบารมี 
ที่มีอยูในคําสอนเดิมของพระพุทธศาสนานี้ จะเห็นวาเพียงพอ และ
เปนของแทที่จะทําใหชีวิต ชุมชน และสังคมไทย ตลอดจนทั้งโลก 
เจริญงอกงามอยางดีและมีสันติสุข เพียงแตจะตองยกกลับข้ึนมา
ศึกษาปฏิบัติกันใหเปนจริง
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ถาสรางชีวิตและชุมชนแหงบุญได              
ก็กูชีพสังคมไทยสาํเร็จ

สังคมไทยบอบช้ํามามากแลว อยูรวมกับเขาในโลก ก็ถูกจัด
เปนสังคมที่ยังไมไดพัฒนา เพียงแตเรียกใหไพเราะหนอยวากาํลงั
พฒันา และการพฒันานัน้กถ็กูอทิธพิลภายนอกมากําหนดครอบงํา
หรือช้ีนําจํากัดทางเดิน พึง่ตวัเองไมได ไมมคีวามเปนตวัของตวัเอง
ไดจริง ยิ่งกวานั้น ภายในสังคมของตน นอกจากความเสื่อมโทรม
ทางกายภาพแลว ก็มีความเสื่อมโทรมทั้งดานศีล ดานจิตใจ และ
ดานปญญา

เพยีงการทาํรายกนัอยางหยาบระดบัศลี ทีเ่ปนเรือ่งเฉพาะหนา 
เชน ความไมปลอดภัยตอชีวิตรางกายและทรัพยสิน อาชญากรรม
หลากหลาย โดยเฉพาะขบวนการชั่วรายทางเพศและสิ่งเสพติด 
สังคมไทยก็เปลี้ยอยูแลว สภาพชีวิตและวิถีของสังคมที่บีบรัด และ
เปนอยูอยางผิดๆ ก็ทําใหคนมีจิตใจคับเครียด เหงา วาเหว มีทุกข 
ทางจิตมาก

ในสภาพเชนนี้ แทนที่จะแกไขปญหาดวยวิธีที่แสดงถึงความ
สามารถทางจิตใจและทางปญญา ก็มัวแตทํารายกันเอง และทํา
รายตัวเอง กอความกะปลกกะเปลี้ยทางนามธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง 
ทางจิตใจและทางปญญา ที่จะมีผลกวางไกลไวทําลายสังคมใน
ระยะยาว

สภาพซบเซาขลาดเขลาออนแอฟองตัวเองอยูทั่วทุกหนแหง 
ทัง้คานยิมเสพบรโิภค ความมวัเมาอยูกบัอบายมขุ การพึง่ยากลอม
สิ่งเสพติดแมแตในทางจิตใจ ความลุมหลงหมกมุนกับสิ่งวิเศษ
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อัศจรรย การหวังพึ่งพาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย รออํานาจดลบันดาล 
การติดจมอยูในประสบการณทางจิตที่ทําใหเพลินประมาท และ
การใชขาวสารขอมูลลอหลอกประชาชนเปนเหยื่อ เพื่อผล
ประโยชน

ถาสังคมจมอยูในความประมาท และขาดความเขมแข็งทาง
ปญญา จะฟนตัวไดยาก ไมตองพูดถึงวาจะออกไปชวยแกปญหา
ของโลกที่กําลังรุมรอนดวยปญหานานา มีแตจะจมลึกลงไปใน
หลมท่ีพาตัวตกลงไปเอง

ถาจะฟนฟูกูสังคมไทย จะมัวแกปญหาแคภายนอก ทางกาย 
และทางสังคม รวมท้ังเศรษฐกิจและการเมืองเทานั้นไมพอ และจะ
แกไมสาํเรจ็ดวย เพราะสาเหตแุทอยูลกึลงไป ทีใ่นจติใจและปญญา 
แตจะตองย้ําถึงการแกปญหาที่จิตใจ อยางประสานไปดวยกันกับ
ปญญา มิฉะนั้น ก็จะไปติดกับของการกลอมใจที่สยบปญญา

จะตองกําหนดใหชัดวา สมุฏฐานของปญหาอยูที่ความ
ออนแอทั้งทางจิตใจและทางปญญา จึงจะตองสรางจิตใจและ
ปญญาที่มีคุณภาพขึ้นมาเปนฐานของชีวิตและสังคม และสราง
สังคมขึ้นมาจากพื้นฐานคือชีวิตและชุมชน

ทุกคนและทุกฝายในชุมชน ทั้งฝายบาน และฝายวัด จะตอง
พิสูจนความเขมแข็งและความเกงกลาสามารถ ดวยความเจริญใน
บุญ คอืจะตองใหชวีติและชมุชนเจรญิงอกงามขึน้ในทาน ศลี ภาวนา 
และใหความเจริญในทาน ศีล ภาวนานั้นเปนเครื่องพิสูจนความ
เขมแข็งของชีวิตและชุมชน

ขอใหดูคติจากเรื่องการทําบุญของกลุมเพื่อนมฆมาณพ เริ่ม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 95สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



กรณีธรรมกาย๓๘๐

ตนก็มารวมแรงรวมใจและรวมมือกันสรางเสริมสิ่งจําเปนพื้นฐาน
สําหรับความเปนอยูรวมกัน และจัดสรรสภาพแวดลอมของกลาง 
ใหเปนสัปปายะ ที่ทุกคนและทุกบานจะมีชีวิตที่ดี

พรอมกันนั้นชุมชนจะตองพิสูจนความเขมแข็งขั้นสําคัญ คือ
ความสามารถที่จะตั้งอยูในศีล ๕ และภาวะปลอดจากอบายมุข 
โดยเฉพาะสุรายาเมาสิ่งเสพติด ควบคูไปดวยกันกับความขยัน
หมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ เมื่ออยูกันเรียบรอยอยางนี้ 
หากใครมีปญหา เพื่อนรวมชุมชนก็มาเจือจานอุดหนุน

สภาพทัง้หมดนีจ้ะมัน่คงกด็วยภาวนา ทัง้ดานการพฒันาจติใจ 
และพัฒนาปญญา ซึ่งฝายวัดจะตองไมประมาทในหนาที่อยูเสมอ 
โดยหมั่นบํารุงจิตใจและใหปญญาแกประชาชนดวยธรรมทาน 
อยางที่เรียกปจจุบันวาการศึกษานอกโรงเรียน แนนอนวา การที่
พระสงฆจะทําหนาที่นี้ได ทางฝายวัดก็จะตองใสใจและขวนขวาย
ในการศกึษาปฏบัิตพิระธรรมวนิยั รวมท้ังรูจกัหาความรูทีเ่กีย่วของ

ถาทําไดในทาน ศีล ภาวนา เพียงที่วามานี้ ก็พูดไดวาชีวิต
และชุมชนน้ันเจริญในบุญ แตถาสภาพอยางนี้ไมเกิดขึ้นในชุมชน 
แมวาทีว่ดัจะมผีูมาถวายทาน บริจาคเงนิทาํบญุสรางโนนนีม่ากมาย 
ก็มีความหมายนอยเหลือเกิน กลับจะเปนภาพลอใจใหตกอยูใน
ความประมาท เพราะเปนเพียงสภาพเสวยวิบากแหงผลบุญเกา 
หรือพูดสั้นๆ วา “กินบุญเกา” ที่จะไมยั่งยืน

ถึงเวลาที่จะตองตื่นตัวขึ้นมา ฟนจากสภาพเสวยบุญเกา 
กลับข้ึนมาเริ่มตนเขาสูยุคสรางบุญกันใหม

ผูจะเริ่มตนยุคใหมนั้นเหมือนคนวายน้ําทวนกระแส จะตอง

96 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๘๑

มีความเขมแข็งเปนพิเศษ และสําหรับสังคมไทยเวลานี้ ความ
เขมแข็งนั้นตองยิ่งทวีคูณ เพราะคนของเราโดยทั่วไปไดปลอยตัว
ไหลไปตามกระแสคานิยม ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่
หลอหลอม จนกลายเปนผูมีสภาพจิตที่ออนแอไปโดยไมรูตัว

แมแตในทางวัตถุ ทางเทคโนโลยี และทางวิชาการ ก็แสดง
สภาพจิตและปญญาที่ออนแอออกมา ดังปรากฏชัดวาเปนนัก
บริโภค ไมเปนนักผลิต เปนนักเสพ ไมเปนนักสรางสรรค เปนผูคอย
รับคอยตาม ไมเปนผูนําและไมเปนผูให เปนนักขอ นักรอรับ ชอบ
หวังพึ่ง รอผลดลบันดาล คอยอํานาจวิเศษอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
บันดาลให ตลอดจนหวังลาภลอย อยากรวยทางลัด ไมหวังผลจาก
การกระทํา ไมขวนขวายที่จะฝกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไปใหรูและทํา
ใหได เพื่อทําการใหสําเร็จดวยความเพียรพยายามและสติปญญา
ของตน

ความเปนนักขอ นักรอรับ นักตาม และหวังพึง่รออํานาจ
ภายนอกมาทําใหนี้ กําลังฝงลึกลงไปในสภาพจิตของคนไทย 
จนจะกลายเปนวาสนา ที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของตนอยางไมรูตัว 
จึงเปนภัยภายในรายแรงที่จะตองรีบแกไข

การแกไขยอมทําได คือตองตื่นตัวและสรางความเขมแข็ง
ขึ้นมา และความเขมแข็งนั้นสรางไดดวยการ “ศึกษาบุญ” หรือ
เจริญขึ้นในบุญ อยางที่พระพุทธเจาตรัสสอนไว ชาวบานจะตอง
ลุกขึ้นมารวมกันสรางชีวิตและชุมชนของตนใหเขมแข็งดวย
บุญกิริยา แบบกลุมเพื่อนมฆมาณพที่กลาวแลว

ในการนี้ ขอท่ีตองย้ําพิเศษเพื่อตั้งหลักข้ึนมา ทามกลาง
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กระแสที่พาใหออนแอ คอยจะขอ จะรอรับ จะตาม จะหวังพึ่ง 
จะคอยอํานาจดลบันดาลใหนี้ ก็คือ ในการฝกดานภาวนาที่สําคัญ 
จะตองตัง้จติมุงมัน่ทีจ่ะผนัตวัขึน้เปนผูใหใหจงได

แมวาเวลานีเ้ราจะยังไมแข็งพอ ยังตองพึ่งตองรับ แตเราจะ
ไมยอมเพลิดเพลินอยูในสภาพอยางนี้ เมื่อใดชุมชนไทยพึ่งตัว
ได และกลายเปนผูให ก็สามารถเปนที่พึ่งแกผูอื่น แลวสังคมไทย
ก็จะมีศักยภาพที่จะกาวออกไปรวมกําหนดชะตากรรมของโลก 
ดวยการแกปญหาและสรางเสริมสันติสุข

การที่จะทําใหสําเร็จอยางนี้ได นอกจากตองมีจิตใจเขมแข็ง 
ตั้งใจพึ่งตัวเองใหได และเปนผูใหแลว กต็องมคีวามเขมแขง็ทาง
ปญญา ทีจ่ะรูสถานะของตน ทามกลางสถานการณของโลก รูทัน
เหตุปจจัยทั้งหลายที่สัมพันธสงผลกระทบกับตน พรอมท้ังรูจักคน
หาและสรางขึ้นมาในตัว ใหมีอะไรดีในภูมิปญญาของตนที่จะให
แกโลก

ในสภาพและสถานการณปจจุบันอยางที่กลาวมา บุญกิริยา
และการศึกษาบุญ จะตองเนนที่จุดตอไปนี้

๑. ชาวบานรวมแรงรวมใจกันสรางสรรคชีวิตและชุมชนของ
ตนใหเขมแข็ง พึ่งตัวได

๒. ตัง้จติสาํนกึในความเปนผูให มุงมัน่ทีจ่ะผนัตวัขึน้เปนผูให 
(แกเพื่อนมนุษย) ใหจงได เริ่มแตพระสงฆที่วัดขวนขวาย
พัฒนาตนใหเปนผูสามารถใหธรรมแกประชาชน

๓. รูตระหนักถึงสถานะของชีวิตและชุมชนทามกลางกระแส
และสถานการณที่ดําเนินไปรอบตัว คิดคนและทําตน
ใหเปนผูมีดีที่จะใหแกโลก

98 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๘๓

ชีวิตและชุมชนเปนจุดเริ่มตนที่จะกูสังคมไทย และบุญกิริยา 
คือการเดินหนาจากจุดเริ่มน้ัน ดวยการดึงเอาศักยภาพของทุกคน 
ออกมารวมกันสรางสรรคพัฒนาชีวิตและชุมชนของตน

อยาลืมเปนอันขาดวา บานหรือครอบครัว เปนขุมกําลังและ
เปนที่แสดงตัวของชีวิตและชุมชน ถาทุกบานอยูกันดี ทุกครอบครัว
อบอุนมีความสุข ทุกชีวิตก็สดชื่นงอกงาม และชุมชนก็มีพลังสราง
สรรคตัวเอง

พรอมกันนั้น วัดก็เปนขุมอริยทรัพย ที่ชีวิตและชุมชนจะไป
ขุดหาและรับแจกจายความรูและความดี ใหมีทุนธรรมทุนปญญา 
ที่จะมาเพิ่มกําลังในการพัฒนาตัวเอง

ฉะนัน้ เมือ่อยูบานตองไมมองขามครอบครวั เมือ่อยูในชมุชน
ตองไมลืมวัดของตัว ทุกคนจะตองเอาใจใสดูแลครอบครัวใหอบอุน
ผาสุก และฟนฟูวัดในชุมชนของตัวใหเปนแหลงธรรมแหลงปญญา
ใหได

ถายอมรบัวา ชมุชนทองถิน่ของเรารวงโรยและออนลามานาน 
อาจตองการแรงหนุนและเสียงปลุก ก็อยามัวกลอมกันอยู ใครให
แรงหนนุและสงเสยีงปลกุใหเขาลกุขึน้มาสรางตวัได กไ็ปชวย จะเปน
บุญกุศลอันยิ่งใหญ

“บุญ” อยางแท ที่เคยหลอเลี้ยงชีวิตและชุมชนไทยในอดีต
สืบมาแสนนาน ยังรอเวลาที่สังคมไทยจะรื้อฟนขึ้นมาชําระ
ขัดเกลาจัดปรับรูปแบบใหเหมาะ และนํากลับมาใชชุบชูชีวิตและ
ชุมชนข้ึนใหม เพื่อใหสังคมไทยมีกําลังที่จะลุกขึ้นเดินหนาตอไป
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หมายเหตุ:  ขอสังเกตแถมทาย
๑. รนถอย หรือรอยตอ

ในบทสวดมนตท่ีใชกนัอยูบางเวลานี ้บทหนึง่ช่ือวา มงคลจกัรวาฬใหญ
มขีอความชวงตนๆ ตอนหนึง่วา “ทสปารมติานภุาเวน ทสอุปปารมติานภุาเวน 
ทสปรมตถฺปารมติานภุาเวน” (ดวยอานุภาพแหงบารมีท้ัง ๑๐ ดวยอานุภาพ
แหงอุปบารมีท้ัง ๑๐ ดวยอานุภาพแหงปรมัตถบารมีท้ัง ๑๐) ตอดวย
อานุภาพของธรรมอื่นๆ อีกมากมาย แลวลงทายดวยการตั้งความปรารถนาดี
วา “สพฺพอนฺตรายาป วินสฺสนฺตุ” (ขออันตรายทั้งปวงจงพินาศไป) “สพฺพ-
สงฺกปฺปา ตุยฺหํ สมิชฺฌนฺตุ ทีฆายุตา ตุยฺหํ โหตุ” (ขอความดําริท้ังปวงของ
ทานจงสําเร็จ ขอความมีอายุยืนยาว จงมีแกทาน) ดังนี้เปนตน

บทสวดมนตบทนี้ มีข้ึนหลังพุทธกาลนานนักหนา แตก็ไมมีใครรูวา
เกิดข้ึนเมื่อไร เปนของนําสืบๆ กันมา ไมมีในคัมภีรพุทธศาสนา เปนตัวอยาง
ของการที่แนวคิดแบบออนวอนปรารถนาเขามามีบทบาทในพระพุทธศาสนา 
โดยมีการนําคําวา “บารมี” มาอางในลักษณะนี้ดวย ดูจะเขาแนวทางเดียว
กับการอางบารมีหรือขอบารมีของคนไทยปจจุบัน

อยางไรก็ตาม สิ่งที่อางในบทสวดมนตนี้ ยังมีอยางอื่นอีกมากมาย แม
แตอานุภาพของมหาปุริสลักษณะ ๓๒ พระฉัพพรรณรังษี โลกุตตรธรรม ๙ 
คลายกับวามีอะไรๆ ดีๆ ท่ีนึกข้ึนได ก็ยกมาอาง จึงไมชัดวาเปนการมอง
บารมีในความหมายที่คนไทยปจจุบันเขาใจ

นอกจากนั้น เนื้อความก็เปนการตั้งความปรารถนาดีตอผูอื่น แบบ
อวยชัยใหพร ไมใชขอรองหรือออนวอนใหบารมีของทานผูอื่นมาบันดาลผลที่
ตองการใหแกตน ความหมายจึงยังไมเพ้ียนไกลมากอยางในปจจุบัน

ยอนหลังไปดูในคัมภีรรุนอรรถกถาและฎีกา ก็มีการใชคําวาอานุภาพ
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ของบารมีบางบางแหง เชน ขนฺติปารมิตานุภาเวน (ดวยอานุภาพขันติบารมี
ของพระโพธสิตัว ทําใหพระอนิทรอาสนรอน,  จรยิา.อ.๒๘) ปูริตปารมติานภุาเวน
(ดวยอานุภาพบารมีท่ีบําเพ็ญเต็มท่ีแลวของพระโพธิสัตว เนื้อหนังเสนเอ็นท่ี
บาดเจ็บขาดลุยก็เช่ือมติดกัน, ชา.อ.๔/๔๖๐)

วาโดยสรุป การกลาวถึงอานุภาพของบารมีในคัมภีร แตกตางอยาง
ชัดเจนจากความหมายและการใชในปจจุบัน ดังนี้

๑. ทานกลาวถึงบารมีโดยหมายถึงการบําเพ็ญความดีอยางยวดยิ่ง
ตรงตามความหมายเดิม (ปจจุบันอางบารมีโดยเขาใจวาเปน
อํานาจหรือพลังความยิ่งใหญท่ีจะบันดาลผลที่ตองการ)

๒. อานุภาพของบารมีนั้น หมายถึงอํานาจหรือพลังความดีของตนที่
ไดบําเพ็ญมาเอง (ปจจบัุนอางบารมขีองผูอืน่หรอืสิง่อืน่ภายนอกให
มาชวยตน)

๓. มุงแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนวาสืบเนื่องมาจากการบําเพ็ญความดีท่ีได
ทํามากอน (ปจจุบันมุงจะเอาอํานาจดลบันดาลภายนอกที่เรียกวา
บารมีนั้นมาอาง เพ่ือเปนเหตุบันดาลผลที่ตองการขางหนา)

๔. ทานเลาไวโดยมุงพรรณนาคุณของพระโพธิสัตว เพ่ือเปนตัวอยาง
กระตุนเราปลุกใจผูฟงผูอานใหมีกําลังใจที่จะทําความดีตามอยาง 
(ปจจุบันกลับตรงขาม ถึงกับมีคานิยมขอบารมีท่ีเขาใจวาเปน
อํานาจภายนอกนั้น ใหมาชวยบันดาลผลที่ตองการใหโดยตนไม
ตองทําเอง)

ขอยกอีกตัวอยางหนึ่งใหเห็นลักษณะการกลาวถึงอานุภาพของบารมี 
ทานกลาวในที่หนึ่งวา

“ดวยอานุภาพพระบารมีของพระผูมีพระภาค คําตรัสที่
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ไมมีประโยชนแมแตอักษรเดียว ก็ไมขึ้นมาสูพระโอษฐ ... ”
 (ที.อภินวฏีกา.๑/๒๘๐)

ความหมายงายๆ ของขอความนี ้กค็อื พระพุทธเจาไดฝกฝนพระองค
มาในคุณสมบัติตางๆ ทางดานการพูดเปนตน จนกระทั่งพระองคตรัสคําทุก
คําดวยพระปญญาอยางมีสติบริบูรณ เปนเหตุใหทุกคําท่ีตรัสลวนมีประโยชน 
นี่คือตัวอยางอานุภาพของบารมี ชาวพุทธทุกคนควรฝกตนใหมีอานุภาพแหง
บารมีอยางนี้

เปนอันตองยอมรับความจริงวา เวลานี้ความเขาใจในความหมายของ
บารมีไดคลาดเคลื่อนผิดเพ้ียนไปไกล อาจถือไดวาเปนการถอยรนกลับไป
ใกลศาสนาแหงการเซนสรวงออนวอนคลายศาสนาพราหมณ แตไหนๆ ก็
เปนไปแลว และจะเลิกทีเดียวก็คงเปนไปไมได ทางท่ีดีควรจะวางวิธีปฏิบัติ
ตอมันใหไดผลดี

วิธีปฏิบัติท่ีจะใหผลดี คือ ทําใหเปนประโยชน และใชภาวะรนถอย
ออกไปนั้นเปนรอยตอที่จะเชื่อมโยงใหกาวกลับข้ึนมาในพระพุทธศาสนา

ในทางธรรม จะตองเขาใจและเห็นใจมนุษยปุถุชน ซึ่งสวนมากยังออน
แอ จึงหวังพ่ึงพาความชวยเหลือ อยางนอยใหไดความอบอุนใจจากพลังภาย
นอก ซึ่งในพระพุทธศาสนาก็ยอมใหบางตามหลักการระลึกท่ีเรียกวาอนุสติ 
แตท้ังนี้ก็ตองไมใชการตามใจจนกลายเปนนักขอนักพ่ึงพา เพียงแตใหหลัก
ใจเพื่อใหเขาต้ังตัวไดแลวเดินหนาไปไดเอง

มนุษยปุถุชนท่ีวาออนแอนั้น เชน เมื่อพบเหตุการณฉุกเฉิน หรือเร่ือง
เลวรายที่ไมคาดคิด มักต้ังสติไมทัน อาจตื่นเตนระส่ําระสาย หรือใจเตลิด
เปดเปงไป ทําใหเสียการ ดังนั้น ถาจะนําพระพุทธคุณเปนตนมาชวยในขั้นนี้ 
คือ ใหเกิดความรูสึกวาไดรับการคุมครอง เกิดความอุนใจ มั่นใจ ข้ันนี้ใน
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ทางพระพุทธศาสนาทานยอมให เพราะเปนประโยชน และไมเสียหลักกรรม 
แตกลับทําใหยิ่งมีกําลังใจ ท่ีจะทําการตอไปอยางเขมแข็งมั่นคง

ขอสําคัญ ตองใหมาหนุนการกระทํา ใหมีความเพียรพยายามกาวตอ
ไป ถาอยางนี้ก็คือกาวขึ้นสูพระพุทธศาสนา

ถาจะพลาด ก็ตรงนี้แหละ คือ ไมเอาแคใหทานคุมครอง แลวเราจะ
ไดทําเองอยางมั่นใจเต็มท่ี แตกลับจะขอใหทานทําหรือบันดาลใหดวย ถา
อยางนี้ ก็เลยเถิด ออกนอกพุทธศาสนาไปแลว เพราะพลาดจากหลักกรรม

สรุปอีกคร้ังหนึ่งวา การอางอานุภาพพระรัตนตรัย ตลอดจนอํานาจ
ภายนอกตางๆ นั้น แยกได ๒ ข้ัน

ข้ันที่ ๑ ใหเกิดความรูสึกไดรับการคุมครองมีความปลอดภัยแลวจะ
ไดมีกําลังใจทําการตางๆ ดวยความเพียรพยายาม อยางเขมแข็งมั่นใจยิ่งข้ึน 
— ข้ันนี้จัดเปนรอยตอที่เช่ือมเขาสูพุทธศาสนาได (=กุศลกรรม คืออนุสติ)

ข้ันที่ ๒ ออนวอนขอรองใหอํานาจศักดิ์สิทธิ์นั้นดลบันดาลผลที่ตน
ปรารถนาให โดยตัวเองจะไดไมตองทํา — ข้ันนี้จัดเปนการถอยรนออกนอก
พระพุทธศาสนา (=อกุศลกรรม คือความประมาท)

เมื่อเขาใจอยางนี้แลว ก็ควรพยายามหันกลับมากาวขึ้นสูพระพุทธ
ศาสนาใหได

อีกเรื่องหนึ่งที่ควรพูดไวดวย คือ พระพุทธศาสนาไดประสบความ
สําเร็จอยางมาก ในการใหคนเลิกบูชายัญ และหันมาทําบุญ (แตในอินเดีย
สําเร็จอยูนานไมกี่รอยป) ซึ่งพรอมกันนั้นก็เทากับทําใหประชาชนเลิกใหคา
ประกอบพิธีบูชายัญที่เรียกวา “ทักษิณา” แกพวกพราหมณ

เมื่อเลิกใหทักษิณาแกพราหมณ คนหันมาทําบุญ ก็ถวายทักษิณา 
(บาลีเรียกทักขิณา) นั้นแกพระภิกษุสงฆ เพ่ือสนับสนุนใหพระภิกษุท้ังหลาย 
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ซึ่งอาศัยวัตถุนอยอยูแลว จะไดมีปจจัย ๔ และบริขารตางๆ ท่ีจะเปนอยูได
โดยไมตองกังวล แลวตั้งใจอุทิศตนแกการศึกษาทั้งเลาเรียนปริยัติและ
ปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผธรรมแกประชาชนไดเต็มท่ี

ไปๆ มาๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย การทําบุญก็ชักจะถูกมองและ
เขาใจกันในความหมายที่แคบลงมามาก โดยเนนแคทานหรือทักษิณาที่ถวาย
แกพระสงฆ

ถาเขาใจกันแคบๆ อยางนี้นานไป ก็มีทางท่ีจะเกิดปญหาเปนโทษได 
เชนเดียวกับเรื่องการอางบารมีขางตน

เพราะฉะนั้น ปจจุบันนี้ ถาพระสงฆทําเพียง ๒ อยางตอไปนี้ได ก็จะ
ชวยทั้งพระพุทธศาสนาและสังคมไทยอยางมาก คือ

๑. ใหประชาชนอางอานุภาพพระรัตนตรัย (และแมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ัง
หลาย) ในแงท่ีจะคุมครองปกปกรักษาใหอบอุนมั่นใจ แลวมีความเพียรเขม
แข็งที่จะทําการตางๆ ตอไป อยาใหเลยเถิดจนกลายเปนการขอผลดลบันดาล

๒. หมั่นทบทวนเสริมย้ําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการ
ทําบุญ ใหขยายออกไปจนครบหลกัท้ัง ๑๐ อยาง โดยเนนท่ีการ - ทาํชุมชน
ใหดี ทําชีวิตใหงอกงาม เปนพ้ืนฐาน

๒. จากยัญ สูบุญ/จากอาตมัน สูอนัตตา
เร่ืองบุญจนถึงบารมีนี้ ควรทราบความหมายเชิงเปรียบเทียบกับภูมิ

หลังของสังคมอินเดีย เพ่ิมจากที่ไดกลาวแลววา พระพุทธเจาทรงสอนใหเลิก
หรือเปลี่ยนบูชายัญหรือยัญกรรม มาเปนการทําบุญหรือบุญกรรม ขอ
อธิบายตอไปวา

๑. พราหมณสอนใหชาวบาน พอคา คฤหบด ีเศรษฐ ีราชา มหากษตัรยิ 
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ตลอดจนพราหมณท่ัวๆ ไป บูชายญั (ยญักรรม) เพ่ือไดลาภ ยศ กามสขุ เปนตน
พระพุทธเจาสอนใหคนท่ัวไปนัน้ทําบุญ (บุญกรรม) แทน (ไมยอมตาม

ความเห็นแกตัว/พัฒนาตน—ไมเบียดเบียน/ชวยเหลือรวมกันทําความดี—ไม
รอผลดลบันดาล/เพียรทําการดวยเรี่ยวแรงของมนุษย)

๒. พราหมณช้ันนาํ มุงหมายท่ีจะเขาถงึภาวะรวมเปนอนัเดยีวกบัพรหม 
(พรหมสหัพยตา) ดวยหลักวิชาท่ีเรียกวา ไตรเพท

พระพทุธเจาตรสัวา พราหมณท้ังหลายนัน้ ถงึจะเจนจบไตรเพท แตชีวติ
ความเปนอยูจิตใจไมเหมือนพรหมเลยตั้งแตบัดนี้ ตายแลวจะไปเขารวมกับ
พรหมไดอยางไร การที่จะเขารวมกับพรหมใหไดแน ก็คือมีชีวิตจิตใจความ
เปนอยูอยางพรหมเสียเลยแตบัดนี้ ดวยการบําเพ็ญพรหมวิหาร (ธรรม
ประจําใจของพรหม คือผูมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญท่ีสรางสรรคอภิบาลโลก) 
มีเมตตาเจโตวิมุตติ เปนตน (ดู เตวิชชสูตร, ที.สี.๙/๓๖๕-๓๘๕/๒๙๔-๓๑๒)

๓. พระพุทธเจาทรงสอนตอไปอีกวา การแผขยายจิตใจใหกวางขวาง
ยิ่งใหญ ไมมีขีดจํากัด แตปรารถนาจะไปรวมกับพรหมนั้น ยังไมใชความ
หลดุพนเปนอสิระทีแ่ทจรงิ แตการพัฒนาทางจติกไ็ปไดสงูสดุเพียงเทานัน้ ตอเมือ่
พัฒนาปญญาใหรูความจรงิทีเ่ปนสภาวะธรรมดาของธรรมชาตแิลว ความยดึติด
ถือมั่นท่ีเปนเคร่ืองผูกรัดจํากัดก็จะหมดไปเอง เปนการปลดปลอยจิตใหเปน
อสิระไรพรมแดน (วมิริยาทิกตจติ) ไดแทจรงิ คอืภาวะแหงนพิพาน ปญญานี ้
เรียกวา ไตรวิชชา (เทียบแบบเลนคํากับไตรเพทของพราหมณ)

หลังจากพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนแลว ศาสนาพราหมณก็ซบเซาลงๆ 
หลายรอยป จนหลงัพุทธกาลอกีนาน พราหมณไดพยายามปรบัปรงุตวั กลาย
เปนศาสนาพราหมณยคุใหม เรยีกวาศาสนาฮนิดู
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ศาสนาฮินดูไดดูดธรรมจากพระพุทธศาสนาไปมาก และพัฒนาแนว
คิดเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดของตน คือการเขารวมกับพรหมนั้นตอมาอีก และ
นําคําวา นิรวาณ (รูปสันสกฤตของนิพพาน) ไปใชเรยีกภาวะที ่อาตมนั/อตัตา 
เขารวมกบัพรหมนั หรอืชีวาตมนัเขารวมกบัปรมาตมัน

พึงสังเกตวา ความคิดของพราหมณนั้นเร่ิมจากสภาพจิตใจของมนุษย
ปุถชุนท่ัวไป คอืมคีวามยดึติดถอืมัน่ในอตัตาหรอืตัวตน ตอนแรกกย็ดึเอาชีวติ
รางกายนีเ่องเปนตัวตน

แตตอมาไดมองเห็นวา ชีวิตรางกายนี้ไมเท่ียงแทแนนอน มีความ
แปรปรวนแตกสลาย จะเปนอัตตา/ตัวตนจริงไมได จึงคิดคนหาวาอะไรเปน
อัตตา/ตัวตนที่แทจริง

จากความตั้งใจใฝปรารถนาอันเปนจุดเร่ิมท่ีต้ังไวผิด (ยึดถือวามีอัตตา
และมุงคนหาอัตตาตั้งแตยังไมรูวามีหรือไมมี) นี้ กระบวนการแสวงหาอัตตา/
อาตมัน/ตัวตน ก็เร่ิมตน และขยายกวางไกลวิจิตรพิสดาร

จนกระทั่งบอกวามีอัตตา/อาตมัน/ตัวตนแท แตมาถูกหอหุมปกคลุม
บดบังเสีย จะตองทําตามขอปฏิบัติตางๆ เปนตบะบาง โยคะบาง เปนตน 
เพ่ือสลายสิ่งปกคลุมหอหุมนั้นออกไป อัตตา/อาตมัน/ตัวตน แทท่ีบริสุทธิ์จะ
ไดเปนอิสระ (และเขารวมเปนหนึ่งเดียวกับอัตตา/อาตมัน/ตัวตนใหญ ท่ี
เรียกวาปรมาตมัน หรือพรหมันนั้น)

พระพุทธศาสนาสอนวา สิ่งทั้งหลาย จะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม 
สงัขตธรรม หรอือสงัขตธรรม กต็าม กม็อียูและหรอืเปนไปตามธรรมดาของมนั 
เชน สังขารเปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุปจจัย วิสังขารก็พนจากความ
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เปลี่ยนแปลงนั้น เปนสภาวะของมันอยางนั้น เพียงแตรูเขาใจมันตามเปนจริง 
คือตามที่มันเปน

ไมตองไปยึดมั่นอัตตา/อาตมัน/ตัวตน ซอนข้ึนมาบนสภาวธรรมนัน้
อกี ใหยุงยากซบัซอน

ไมตองไปวุนวายกบัการทีจ่ะปลดเปลือ้งทาํลายสิ่งหอหุมปกคลุมปดบัง
หรือเปอนเปรอะอัตตา/อาตมัน/ตัวตนนั้นหรอก

เพราะเมื่อไปสรางภาพและยึดติดถือมั่นในอัตตา/อาตมัน/ตัวตนที่
สรางข้ึนมานั้นแลว ความยึดติดถือมั่นเองนั้นแหละที่เปนตัวจํากัดหอหุมบด
บังอิสรภาพ เพราะฉะนั้นก็ขจัดหรือทําลายหรือละเลิกความใฝอยากและยึด
ติดถือมั่น คือตัณหาอปุาทานเสยีเทานัน้ โดยรูสิง่ทัง้หลายตามทีม่นัเปน อสิรภาพ
กม็อียูแลวทีน่ัน่บัดนั้นเอง
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