
เรื่องและภาพโดย ฐิติพงษ เหลืองอรุณเลิศ
เผยแพรเปนธรรมทานโดย วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

มีหลักธรรมใดที่เกี่ยวกับ

การใหทานโดยใชปญญาบางคะ?

การใหทานอยางผูมีปญญา

หรือสัตตบุรุษ อยางที่เรียกวา 

สัปปุริสทาน ๘ (องฺ.อฏฐก.๒๓/๑๒๗/๒๔๘) 

ไดแก

(๑) ใหของสะอาด

(๒) ใหของประณีต 

(๓) ใหของเหมาะกาล ถูกเวลา

(๔) ใหของสมควรแกผูรับ 

 ซึ่งเขาจะใชเปนประโยชนได

(๕) พิจารณา เลือกใหดวยวิจารณญาณ เลือกของ

 เลือกคนที่จะให ใหเกิดผลเปนประโยชนมาก

(๖) ใหเปนประจำ สม่ำเสมอ  

(๗) เม�อให ทำจิตผองใส  

(๘) ใหแลวเบิกบานใจ

ลุงปราดเปร�องครับ! 

พรุงนี้ผมจะไปทำสังฆทาน

ในโอกาสวันเกิด

ครบรอบ ๑๒ ขวบครับ

อาว! ทำไมไปทำบุญ

ไมซื้อถังเหลือง

ไปดวยละ?
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คือ การทำบุญในโอกาสพิเศษ เชน

วันเกิด วันครบรอบแตงงาน แกบน

สะเดาะเคราะห จึงมาทำทานเพ�อเปน

สิริมงคล มีความสุขความเจริญ

โดยซื้อของจากรานของสำหรับพระ

ไปถวายที่วัดครับ

สังฆทาน

ที่หนู

เขาใจนะ

มันคืออะไร

หมายความ

วาอยางไร?

ปทโธ !! 

เขาใจผิดกัน

ไปใหญแลว

       ฟงใหดีนะ

สังฆทาน คือการทำทาน

  ถวายแกสงฆ โดยไมเจาะจงพระรูปใดรูปหน่ึงจึงมี

  อานิสงสมาก เพราะของท่ีถวายน้ันเปนประโยชน

 ตอสวนรวม โดยไมจำเปนตองซ้ือจากรานขายของ

พระหรือตองสีเหลืองออย ของสวนใหญท่ีพระใช

ก็เหมือนกับ              ท่ีเราใชในชีวิตประจำวัน

น่ันแหละ                 ไอหนู

อันที่จริงแลว ของที่จะถวายแกพระสงฆไมจำเปนตอง

เปนถังเหลือง แตหลายคนนิยมซื้อถังเหลืองที่จัดไวแลว 

เพราะสะดวก รวดเร็ว แตขอเสียคือ หลายครั้งที่มีของ

หลายอยางในถังที่ไมเปนประโยชน เชน

คนสวนใหญ

มีใจเปนกุศล

แตยังชอบ

ความสะดวก

และก็ไว ใจ

รานคาหลอกลวง

ที่มีมากมาย

คิดวาเขาคง

ไมกลาทำ

เราควรรูเทาทัน

ใชปญญา

ในการทำบุญ

จะถวายอะไร

ก็ใหทานได

ใชประโยชน

หางผงซักฟอก

ผงซักฟอกหมดอายุ

แปรงสีฟน

แข็งโปก

เศษขาวไรคุณภาพ

เหม็นหืน

รมใชครั้งเดียว เจง



การทำบุญ

หมายถึงการ

ถวายของแกพระสงฆ

สวนการทำทาน ก็คือ

การชวยเหลือคนยากจน      

ใชไหมครับ?      ที่มา: สรุปความและดัดแปลงจาก หนังสือ ฉลาดทำบุญ, 
เรียบเรียงโดยพระชาย วรธมฺโม และพระไพศาล วิสาโล 

นั่นเปนความเขาใจที่คลาดเคล�อน

   บุญ คือ เคร�องชำระจิตใจใหบริสุทธิ์ สะอาด 

การทำบุญจึงมีหลายวิธี เชนการใหทาน, 

การรักษาศีล, การเจริญภาวนา ศึกษาธรรม

  สวน ทาน คือการให การสละ 

  เผ�อแผแบงปนใหแกใครก็ได

  ไมวาพระ, ญาติมิตร, คนที่

  เดือดรอน เปนบุญทั้งนั้น 

  จะตางกันก็เพียงวา ไดบุญมาก

  หรือนอยเทานั้น

การทำทานก็เปนเพียงวิธีการทำบุญ

วิธีหนึ่งนั่นเอง ใชมั้ยคะ?

ใชแลว ซึ่งการทำบุญในทาง

พุทธศาสนามี ๑๐ วิธี ไดแก 

๑) การใหทาน

๒) รักษาศีล 

๓) เจริญภาวนาพัฒนาจิตใหสงบ ลดกิเลส 

 เพิ่มพูนปญญา 

๔) ออนนอมถอมตน ไมถือตน  

๕) สละแรงกายชวยงานสังคม  

๖) เปดโอกาสใหคนอ�นรวมทำบุญกับเรา

 และอุทิศบุญกุศล แผเมตตาใหผูอ�น 

๗) ยินดีในการทำดีของผูอ�น 

๘) ศึกษาธรรม ฟงธรรม สนทนาธรรม

๙) แสดงธรรม บอกกลาวกันในสิ่งดีงาม 

๑๐) ทำความคิดความเห็นใหถูกตอง 

 พัฒนาปญญาอยูเสมอ

ทำบุญ เพ�อใหไดไปสวรรค 

ใชมั้ยครับ?

ทานพุทธทาสพูดถึงการทำบุญ ๓ แบบ วา

 ๑) ทำบุญเหมือนอาบน้ำโคลน 

คือทำบุญดวยการฆา เบียดเบียนสัตว 

เชนฆาวัวควายจัดงานบุญเลี้ยงกัน 

จิตใจจะสะอาดไดอยางไร

 ๒) ทำบุญเหมือนอาบน้ำแปง 

คือทำบุญแตยึดมั่นในบุญ ทำหวังผลวา

บุญจะชวยใหรวย ใหไดสวรรค วิมาน 

อยางนี้ใจก็ไมสะอาด

 ๓) ทำบุญเหมือนอาบน้ำสะอาด 

คือทำบุญดวยใจสงบเย็น ไมหวังผลมากนัก 

ยอมมีจิตใจที่สะอาดกวา ๒ แบบแรก

ทำทานยังไงใหไดผลสมบูรณ 

หรือเปนการทำทานอันยอดเยี่ยมละครับ?

การทำทานใหถึงพรอมพึงประกอบดวย สมบัติ ๓

หรือทานสมบัติ ๓ (อุ.อ.๒๕๑) ไดแก

(๑) เขตตสมบัติ คือผูรับทานเปนผูประพฤติดี 

 ปฏิบัติชอบ ประกอบดวยคุณธรรม

(๒) ไทยธรรมสมบัติ  คือสิ่งของที่ใหเปน

 ของบริสุทธิ์ ไดมาโดยชอบ และเหมาะสม

 เปนประโยชนแกผูรับ

(๓) จิตตสมบัติ คือใหดวยเจตนา ความต้ังใจ 

 คิดจะใหเปนประโยชนแกผูรับแทจริง มี

 เจตนาบริสุทธิ์ทั้ง ๓ กาล คือ กอนใหยินดี, 

 ขณะใหจิตผองใส, ใหแลวเบิกบานใจ

ที่มา:  สรุปความและดัดแปลงจาก
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
โดย ฐิติพงษ เหลืองอรุณเลิศ

การทำทานดวยเงินมากมาย 

แตเอาไปซื้อของที่ไมดี ไมมีประโยชน

แลวนำไปใหแกคนไมดี 

ก็ไดบุญนอย สิครับ?

 ใชแลว ความสำคัญจึงไมไดอยูที่เงินวา

มากหรือนอย แตสำคัญที่ใจวาเราใหดวย

จิตใจดีงาม ผองใสเปนกุศล ไมหวังผลมากนัก 

 และตองมีปญญารูวาควรทำทานกับใคร 

ไมจำเปนตองเปนพระ แตควรเปนคนดี 

และของที่นำไปใหควรเปนของที่มีประโยชน 

เหมาะสมไมเปนโทษแกผูรับ  

จึงจะเปนการทำทานที่มีผล 

มีอานิสงสมาก

ตอน

ทำบุญ

ทำทาน


