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คำ�ปร�รภ

 ในหนังสือเล่มนี้เกิดด้วยการติดตามเฝ้าคิด 

นึกคิดพิจารณา มาหลายวันหลายตลบหลายเวลา 

ว่า การทำาบุญของชาวพุทธเรา ค่อนข้างจะเป็นบุญ

สูญเปล่า เสียเปล่าเสียเยอะ คือ พูดง่าย ๆ ว่า ยังไม่

ได้ยกระดับบุญเพ่ิมบุญ ผลบุญให้มันทวีคูณ มากกว่า

ท่ีทำา ๆ ไป ให้ทวีบุญในตามหลักคำาสอนท่ีว่า...

 ให้กับสัตว์เดรัจฉาน ก็เอาละได้บุญในระดับ 

นี้ ให้กับมนุษย์ได้ระดับนู้น ฯลฯ เพ่ิมข้ึนดีข้ึน สูงข้ึน 

จนกระทั่งให้กับพระพุทธเจ้า   

 แล้วพระพุทธเจ้าก็ยอดเหลือเกิน ไม่ไปหยุดที่

พระองค์ว่า ถ้าทำากับฉันแล้ว เหมือนบางสำานักบาง

วัดบอกถ้าทำาท่ีน่ี บุญจะดีบุญจะมาก บุญจะเบ่งบาน 

ผลที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่า “แผ่เมตตา”

 เมื่อก่อนอาตมาก็ไม่เคยคิดนะว่า แผ่เมตตานี่ 

มันจะได้บุญมากกว่า บริจาคเงินกองเป็น 10 ล้าน 
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20 ล้านขึ้น แต่เดี๋ยวนี้เริ่มคิดได้แล้วว่า บางวัดนี่

ชวนคนทำาบุญจัง แต่ขาดเมตตา   ปล่อยให้สามเณร

ให้เด็กไปสวดมนต์ตากแดดร้อนรุ่มกลุ้มทุกข์กัน

 เพราะฉะน้ัน เร่ืองน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องยอมเรียก 

รับได้เลยว่า ถ้ามีเมตตาเหนือภาวนา พระพุทธเจ้าก็

ตรัสว่า อานิสงส์ของเมตตา นี่มีตั้ง 11 ข้อ ถ้าคนมี

เมตตา อาจจะไม่บริจาคสักแสนสักล้าน แต่ชีวิตเป็น

อยู่จะงดงามมาก และไม่ทำาให้ใครลำาบาก แต่อยาก

ให้คนเป็นสุข สัตว์เป็นสุข แล้วก็จะพยายามช่วยโดย

ไม่มีเงินช่วย แต่ใช้แรงใช้สมอง ใช้กำาลัง พอสงสาร

เมตตา แล้วความคิดอยากช่วย มันจะมากกว่าที่จะ

ผลกัให้เขารับทุกข์แทนตน  การไปรับทุกข์แทนตนน้ัน 

เป็นเรื่องที่ขาดความเมตตาชัด ๆ  

 เพราะฉะน้ัน จึงอยากจะแต่งเขียนหนังสือเร่ือง 

เพ่ิมบุญยกระดับบุญ ทวีให้บุญเพ่ิมข้ึน ให้มีคู่มือ

ความคิดอ่าน เพ่ือจะยกระดับบุญให้สูงข้ึน และเป็น 

ประโยชน์มากข้ึน แล้วสร้างความสุขแท้จริง ไม่ใช่

ทำาบุญแล้วติดคุก ไม่ใช่ทำาบุญแล้วผูกคอตาย ไม่ใช่
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ทำาบุญแล้ว DSI เข้าวัดวุ่นวาย ก็เลยทนไม่ได้ท่ีจะต้อง

ทำาหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายใคร่ครวญ 

เพราะเด๋ียวจะมีคนไปอ้างว่า “คนน้ันบุญไม่ถึง  คน

น้ีบุญไม่ถึง ไม่ซาบซึ้งในบุญ”

  เราลองมาศึกษาหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดี

กว่า ว่าทำาอย่างไร จะได้บุญแท้บุญจริง จะเริ่มบท

ที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 มาวิเคราะห์กันต่อไป ก็ขอให้

ศึกษาอ่านให้ครบให้จบเล่มนี้ เชื่อว่าต่อไปทำาบุญ

ยกระดับของบุญเป็นประโยชน์ไม่เสียเปล่า แล้วก็ไม่

ปล่อยให้พระเอาเงินบุญไปบริหารให้เป็นคดี ไม่เป็น

บารมีตามที่ควรจะเป็น

ขอเจริญพร

พระราชธรรมนิเทศ	(พระพยอม	กลฺยาโณ)
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 ว่าด้วยความหมายของบุญกันก่อน ถ้า “บุญ”  

มีความหมายว่า เคร่ืองซักฟอกใจให้ใสสะอาด เป็น

เครื่องชำาระล้างขันธสันดานให้ใสสะอาด

คู่มือยกระดับบุญ
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 คนได้ใส่เสื้อผ้าสะอาดก็มีความสุข กว่าใส่เสื้อ

ผ้าทีส่กปรกเลอะเหม็น แน่นอนบุญจึงเป็นเคร่ืองจำาเป็น

เหมือนผงซักฟอกที่จำาเป็นกับการซักผ้า แล้วก็เคย

มีคนเปรียบเทียบ โดยเฉพาะหลวงพ่อชา ท่านบอก

ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้เร่งรัดให้ทำาบุญก่อน แต่

สอนให้ละบาปก่อน ตามความหมายว่า...

  “สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง”  ให้ปัดบาป

ออกจากตัว ตัดช่ัวออกจากใจ ให้ละช่ัวก่อน

เลย แล้วค่อยมาทำาบุญ 
 หลวงพ่อชาท่านเคยบอกเหมือนกับว่า “คนทำา 

บุญแต่ไม่ละบาป เหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ำา”

 เสื้อผ้าสวยแต่ไม่ได้อาบน้ำา แล้วแถมเสื้อผ้า

ไม่ได้ซักอีก แต่เสื้อผ้าสวย สีสันชื่อเสียงอะไรในการ

เป็นคนรักบุญนะ แตะตาต้องใจคนเยอะแยะ แต่เจ้า

ตัวเองจะรู้ว่า ตัวเองแต่งตัวสวย แต่ไม่ได้อาบน้ำา

 “ส่วนคนละบาปแต่ไม่ได้ทำาบุญ เหมือน

คนอาบน้ำาแต่ไม่แต่งตัว”
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 เพราะฉะนั้น ถ้าความหมายของบุญ ที่ให้สุข

เพราะชีวิตสะอาด ละบาปมาได้แล้วมาทำาบุญ ตาม

ขั้นตอนนี้แน่นอน บุญจะพาให้สุข และที่จะบอกว่า

 บุญทำาให้รวยได้ไหม ?  ในเม่ือคนขยันให้ ก็ต้อง 

ขยันหา บิล เกตส์ เขาบอกว่า เขายิ่งให้ เขาก็ยิ่งหา 

อาตมาก็เคยยกตัวอย่างมาหลายเที่ยวหลายหนว่า

 โยมคนแก่คนหนึ่งอยู่แถว ๆ พระปฐมเจดีย์ ใส่

บาตรพระ-สามเณรเป็นร้อย 

 มีคนถามว่า  ใส่ขันใหญ่ ๆ ยายใส่เยอะยาย

ไม่กลัวจนเหรอ ?  
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  ยายก็ตอบว่า “ไอ้พวกที่ไม่ใส่ก็ไม่เห็นรวย

กว่าฉันนี่” 

 เขาไม่ได้ทำาบุญเขาไม่ได้ใส่ เขาก็ไม่ได้รวยกว่า

ฉันนี่ ฉันทำาไปฉันก็ไม่ได้จนไปกว่าเขานี่ เพราะฉันรู้

ว่า ฉันต้องมีให้ทำาบุญในวันนี้ มะรืนนี้ วันนี้ฉันก็หา

เต็มที่ เช้าตื่นแต่เช้า ปิ้ง นึ่ง แพ็กกิ้ง ห่อของ เตรียม

จะขายและใส่บาตร เย็นคนอ่ืนเท่ียวเล่นกินนอน ฉัน ก็

ต้องป้ิง น่ึง แพ็กก้ิง ห่อของ เพ่ือจะทำาขายและทำาบุญ 

  เพราะฉะนั้น ความรวยนี่ใช่ว่า บุญเป็นตัว

วิเศษ ดลบันดาลเงินทองลอยมาให้ 

 เวลาอาตมาไปบิณฑบาต โยมใส่บาตรทำาบุญ 

อาตมาไม่ได้ให้พรยืดยาว แต่จะบอกว่า “โยม ! 

ให้เก่ง ก็ต้องหาเก่งด้วยนะ แล้วต้องหาด้วยมือ

เยอะ ๆ นะ หาด้วยหวยน้อย ๆ” นี่ก็คือ เป็นการ

ให้สติซักฟอกใจ

 ทีนี้ ในความหมายของบุญชอบเอามาใช้กันว่า 

บุญทำาให้รวย จึงมีคำาว่า “ชิตัง เม” บุญทำาให้รวย
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บุญ ๓ ระดับ

 อยากให้ทำาบุญด้วยศรัทธาที่ถูกต้อง อย่าเป็น

บุญ...!

 1) ศรัทธาเลื่อนลอย เขาชวนกันล่องลอยไป

ทำาไกล ๆ ไปป่าไปเขา บางทีอาจจะข้ามบุญดี ๆ ไป

อีก  ที่ใกล้บ้านของตัวเองไปก็ได้ บางครั้งมีพระดีอยู่

ข้างบ้าน แต่ก็ไม่ได้ทำาบุญหรอก บางทีไม่ชอบเรื่อง

ส่วนตัว ท่านเคร่งครัดท่านวางระเบียบอะไรไม่โดน
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ใจ ก็ลอยไปทำาบุญไกล ๆ ล่องลอยไปตามเขา ขึ้นรถ

ขึ้นราไป เข้าป่าเข้าดงเข้าเขา แม้กระทั่งลอยไปไกล 

ถึงต่างประเทศก็มี นี่เรียกว่า “ทำาบุญแบบศรัทธา

เลื่อนลอย” ตามแล้วแต่เขาชวนไปไหนก็ไปกับเขา

  2) บุญเลื่อนเปื้อน อันนี้ศรัทธาแบบเลื่อน

เปื้อนเลย เละเทะ เปื้อนอะไรก็ไม่รู้ที่มันหาคุณหา

ประโยชน์ไม่ได้ 

 อาตมาว่าบางอย่าง ไอ้ท่ีมันส่วนเกินนะ อาตมา 

ว่า สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน แล้วใครจะให้

ของอะไรท่าน ถ้าท่านรู้ว่ามีแล้ว ท่านบอกจะไม่รับ 

 แหม ! บางคนรู้ว่าเยอะแล้วก็ยังเอาไปให้อีก ให้ 

เสียจนกระทั่งรกวัด เลอะวัดไปเลย บางวัดของที่ให้ 

เกลื่อนกลาดเยอะแยะ เลื่อนเปื้อน เลอะเทอะ เปรอะ

ไปหมดเต็มวัด เม่ือก่อนเคยมีคัมภีร์ท่ีสมัยนู้นมีอะไร ? 

ส.ธรรมภักดี ชอบพูดโฆษณาว่า คัมภีร์อภิธรรม 7 

ผูก อะไรนั่น อู้ย ! เลยกลายเป็นคัมภีร์หนูกิน รกวัด

รกไม่ใช่ย่อยเลย นี่ก็เรียกว่า บางทีเขาโฆษณาก็

เชื่อ !  เลื่อนเลยเลื่อนเปื้อน แล้วยังมีเลอะเทอะ 
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เรื่องเกี่ยวกับทำาบุญกับพิธีอะไรต่าง ๆ ไม่ค่อย

ได้ประโยชน์ได้สาระ 

 อาตมาเคยเห็นพระบางองค์ เอาเหล้า หัวหมู

ไหว้ครู เป็นพระนะ ! ไม่รู้ครูของท่านเป็นใคร ไม่ใช่

พระพุทธเจ้า มาเอาเหล้าให้พระพุทธเจ้า เอาหัวหมู 

ก็เรียกว่า ทำาบุญเลอะเทอะ ศรัทธาเลื่อนเปื้อน 

สุดท้าย

 3) ทำาบุญยกระดับ คือ ทำาบุญเกี่ยวกับเรื่อง

ทำาใจให้สะอาด ทำาบุญแล้วลดกิเลส ทำาบุญแล้วลด

ความทุกข์ ลดความงก ลดความโลภ ลดความหลง 

นี่แหละถึงจะเป็นบุญแท้บุญจริง
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 ถ้าทำาบุญแล้วความงกไม่ลดลง ทำาบุญแล้วยัง

เป็นคนใจดำาอำามหิต ไม่ไหว ทำาบุญแล้วยังหลงใหล

แต่เรื่องไม่ควรหลงใหล ต้องเรียกว่า ยังไม่ได้เลื่อน

ระดับ ขอให้ทำาบุญเล่ือนระดับ ทำาบุญแล้วเห็นอนิจจัง 

ว่า “ทรัพย์กับเรามันไม่เที่ยง ก่อนที่มันจะจาก

เราหรือเราจากมัน นี่เอามันมาเป็นเสบียงเสีย”

อย่างน้ีแหละบุญเล่ือนระดับแท้จริง ตามท่ีพระพุทธเจ้า

สอนแน่นอน 

 อาตมาเคยถามโยมมาทำาบุญที่วัดว่า “โยม ! 

ระหว่างทำาบุญแล้วรวย ทำาบุญแล้วทุกข์ลดลง”  

โยม ! เอาอันไหน ?  50 ๆ นะ คนส่วนหน่ึงก็ตอบอยาก

ให้รวย  ส่วนจะทุกข์ไม่ทุกข์ช่างมัน ขอให้รวยไว้ก่อน  

เออ ! มันก็มีคนอย่างนี้ สำาหรับชาวพุทธก็ยังมีคน

แบบนี้อยู่ แต่สำาหรับคนที่รู้ศาสนาอย่างลึกซึ้ง “จน

ไม่สำาคัญ อย่าเป็นทุกข์ดีกว่า”  

 ถ้าจนแล้วแต่ไม่มีทุกข์เลย เดี๋ยวเขาก็จะหา 

เพราะว่ามันไม่เป็นทุกข์  เขาก็จะหาได้ง่ายกว่าใจที่ 

เป็นทุกข์ น่ีตรงน้ีเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรจะทำาบุญแล้ว
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ฉลาด เป็นข้อแรก และบุญที่ไม่ต้องทำาด้วยเงินมีตั้ง

เยอะแยะ การอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญ การมีสัมมา

คารวะ ขวนขวายช่วยกิจอันชอบก็เป็นบุญ จนกระท่ัง

สูงสุด เราไม่ได้คิดกับส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าทรงวางไว้ว่า... 

 การทำาทิฐิ การทำาความคิดเห็นให้ตรงต่อ

ความเป็นจริง  ไม่ใช่เห็นผิดเป็นชอบ  เห็นชั่วเป็นดี 

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว แล้วทำาบุญด้วยเงินเป็น 100 

ล้าน ๑,๐๐๐ ล้าน เขาจึงต้องเกิดทำาบุญแล้วติด

คุก ทำาบุญแล้วผูกคอตาย ทำาบุญแล้ว DSI เข้าวัด

วุ่นวาย นี่มันเป็นเพราะอะไร ? ก็มาดูข้อต่อไปว่า

 “ทำาบุญด้วยเงิน”  พระพุทธเจ้าไม่
ได้จัดว่า เป็นบุญมากที่สุด แต่กลับบอก
ว่า บุญที่ดีที่สุด คือ “การทำาความเห็น
ให้ตรงต่อความเป็นจริง”  อย่าวิปริตเห็น 
ผิดเป็นชอบ เห็นชั่วเป็นดี เห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว นั่นแหละ คือ บุญที่จัดว่าสูงและ
ดีที่สุด ในระดับต้น ๆ เท่านั้นนะ
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 ต่อมา เรามาดูระดับบุญอีกสักประเด็นหนึ่ง ที่

ท่านบอกว่า ให้กับสัตว์เดรัจฉาน แล้วไม่เท่ากับ

ให้คน ฯลฯ เอาย่อ ๆ ให้กับคนก็ไม่เท่ากับให้

กับพระที่มีศีลมีธรรม ให้กับพระทั้ง 4 ทิศ มี

พระพุทธเจ้าเป็นประธาน ก็ยังไม่ใช่บุญมากเท่า

กับการเจริญเมตตาธรรม 

 แผ่เมตตาครั้งเดียว บุญเพิ่มทวีคูณ ยกระดับ

บุญข้ึนมา เหนือกว่าบุญอ่ืน ๆ และยังกล่าวต่อไปอีกว่า 
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 ถ้ายิ่งเจริญอนิจจสัญญา ครั้งเดียวดีกว่าแผ่

เมตตาเป็น 10 ครั้ง 20 ครั้ง 

 “เจริญอนิจจสัญญา” นี้หมายความว่า ให้

รู้ว่าเรากับทรัพย์ที่นำาออกทำาบุญนี่ “มันไม่จากเรา 

เราก็ต้องจากมัน” 

 ฉะนั้น ใครหยิบแบงก์ 100 แบงก์ 1,000 

อย่าใส่ขันทันที ! อย่าติดต้นผ้าป่าทันที ! พอทำาที

ต้องเพ่งพิจารณาว่า “แบงก์ 100 แบงก์ 1,000 

เอ๋ย ! ฉันใคร่ครวญดูแล้ว ฉันพิจารณาถ้วนถี่แล้วว่า 

“เจ้าไม่จากเรา เราก็ต้องจากเจ้า”  “เจ้าแบงก์ 100 

แบงก์ 1,000 เราขอเอาเจ้ามาทำาเสบียงหล่อเลี้ยง

จิตวญิญาณ ให้เบิกบานทันการณ์ เราจะไหวตัวไหวทัน 

เอาเจ้ามาเป็นเสบียงก่อนที่เราจะจากเจ้าหรือเจ้า

จะจากเรา”

 อันนี้ท่านบอกว่า บุญกระเพื่อม บุญถูกยก

ระดับขึ้นมาอย่างฉับพลัน 

 ทีน้ี มาประเด็นต่อมาอีกสักเร่ืองหน่ึง ท่ีเราชอบ

ทำาบุญตามเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา 
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ออกพรรษา ทำาบุญกันคร้ืนเครง ครึกครื้นอย่างใหญ่

โตโอฬาร แต่ขอใช้คำาว่า “เราชอบทำาบุญตาม

เทศกาล” แต่ไม่ค่อยทำาบุญแก้วิกฤตการณ์  เช่น 

น้ำาแล้งแห้งขอด นี่ใครคิดจะไปทอดกฐิน ทำาบ่อน้ำา

แท็งก์น้ำาให้วัดบ้าง วัดจะได้ไม่ขาดน้ำา เพราะในหลวง 

(รัชกาลที่ ๙) ท่านตรัสว่า “น้ำาคือชีวิต” ถ้าวัดมี

ไฟฟ้า แต่ไม่มีน้ำา พระก็อยู่ลำาบาก ถ้าวัดมีน้ำาไม่มี

ไฟฟ้า หรือถ้ามีไฟฟ้าด้วยก็สบายกันไปเลย

  เพราะฉะนั้น เราปักหลักกันใหม่กันดีไหมเร่ือง

บุญน่ี หันมาทำาบุญแก้วิกฤตการณ์ให้มากข้ึน ในวัด

มีอะไรท่ีขัดสนฝืดเคืองข้นแค้น ถ้าขาดแล้วจะลำาบาก 

 เดี๋ยวนี้เราไปทำาบุญทำาส่วนเกินซะส่วนหนึ่ง 

แล้วปล่อยอีกส่วนหนึ่งขาด สร้างเจดีย์สวย แต่น้ำาไม่

พอใช้ในวัด นี่น่าจะพิจารณากันได้แล้ว พระพุทธเจ้า

ถึงได้ตรัสว่า 

วิเจยยะทานัง สุคะตัปปะสัตถัง

“การเลือกให้ พระสุคตเจ้าสรรเสริญ”
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 ใคร่ครวญแล้วทำาบุญ พระองค์สรรเสริญมาก 

กว่า คนท่ีทำาโดยไม่ใคร่ครวญว่า วิกฤตกับเทศกาล 

หากใคร่ครวญว่า ควรจะทำาตรงไหนมันมากกว่ากัน  

ป่านน้ีประเทศไทยคงจะแก้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ แก้ไป

มากมาย เช่น วัดขาดส่ิงเรียนรู้ ท้ังหนังสือธรรมะ ซีดี

เทปเทศน์อะไรต่าง ๆ เราไม่ค่อยพอ พื้นที่ดินที่จะจัด

เป็นป่าที่สงบร่มเย็นในวัดก็ยิ่งไม่พอ ไปเป็นตึกเป็น

อะไรไปเสียหมด จนขาดบรรยากาศแห่งธรรมชาติ 

 ท้ัง ๆ   ท่ีพระพุทธเจ้าประสูติก็ประสูติท่ามกลาง

หมู่ไม้ ตรัสรู้ก็ตรัสรู้โคนต้นไม้ ไม่ได้ประสูติบนโรง

พยาบาล ไม่ได้ตรัสรู้บนมหาวิทยาลัย  สอนสาวก

ก็ไม่ได้สอนในห้องเรียน ห้องแล็บ สอนกันตามโคน

ต้นไม้  แม้แต่จะดับขันธปรินิพพาน พระองค์ก็ดับ

ขันธ์ที่โคนต้นไม้ 

 ฉะนั้น วัดสวนแก้ว เมื่ออ่านพระพุทธประวัติ 

ศึกษาเรียนรู้อย่างนี้แล้ว จึงพยายามป้อนบุญโยม

ให้ช่วยซื้อพันธุ์ไม้กิ่งไม้ ทั้งไม้พืช ไม้ผล ไม้ยืนต้นที่

มีราคาแพง ไม้หายาก ถูกลักถูกตัดถูกขโมย เช่น 
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ต้นพยุง อย่างนี้เป็นต้น ก็ปลูกไว้เยอะมาก มะม่วง

ทุเรียน มีคนมาทำาบุญอย่างนี้แก้วิกฤตลดโลกร้อน

  โลกร้อนน่ีเป็นวิกฤตไหม ? แล้วเรามาทำาบุญ

ปุ๋ยต้นไม้กัน นี่มันก็จะทำาให้ลดโลกร้อน มันก็จะ

กลับกลายเป็นบุญช่วย ช่วยลดโลกร้อน 

 อย่างที่บอกแล้วว่า “บุญต้องเป็น
บุญช่วย” แล้วก็ “บุญพาวาสนาส่ง”  
แล้วก็ “บุญรอด” 
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 มีช่วยลดโลกร้อน มีน้ำาอุปโภค ถ้าเรามีน้ำา 

น้ำาช่วยให้เกษตรสมบูรณ์ ให้ชาติมีการบริโภค

ไม่ขาดแคลน ช่วยรักษาระบบนิเวศ  

 ส่วนคนแก่ก็เป็นวิกฤตหนักขึ้น ที่ถูกทอดทิ้ง

มากขึ้น ตอนนี้ก็ตกร้อยละ 9 คน ต่อไปก็จะถึง 

15-20 คน ถามว่าคนแก่เคยทำาบุญมา ช่วยชาติ

บ้านเมืองมา ทำาไมจะต้องให้ตกต่ำายามชรา ทำาไม

บุญไม่มีพา วาสนาไม่มีส่ง ให้แกดำารงอย่างกินอ่ิม

นอนอุ่น เป็นบุญพาวาสนาส่ง 

 เพราะฉะนั้น ก็ต้องตั้งกองทุนดูแลผู้สูงวัยกัน

บ้าง อย่ามัวแต่ทำาบุญประเภทวิหารโบสถ์เจดีย์กัน

ตะพึดตะพือ และที่เรียกว่าจะชักเกินแล้วล่ะ เรื่อง

อาหาร นี่แหม ! บางวันมีเจ้าภาพมา 2-3 เจ้าภาพ 

ปีนี้รู้สึกว่า คนมาเลี้ยงพระนี่มากเหลือเกิน มาซ้ำา

ซ้อนกันเสียก็มี ก็เหลือเฟือ ก็ลองเก็บส่วนหนึ่งมาไว้

ช่วยคนชรา ทำาให้น้ำาท่าอุดมสมบูรณ์ในวัดบ้าง ไม่ใช่

ปล่อยเต่าปล่อยปลา แต่น้ำาในวัดวาไม่ดูแลกันเลย

ว่า มันมีหรือเปล่า แล้วปลากับเต่ามันจะอยู่อย่างไร ?
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 ในบุญพวกนั้นมันต้องอันไหนทำาก่อน อันไหน

ทำาหลัง มาสร้างเรื่องน้ำาในวัดกันก่อนดีไหม ? 

 ขุดสระ ขุดบ่อ ขุดบึง แล้วค่อยมานึกถึงเรื่อง

ปลอ่ยเต่าปล่อยปลา  มันจะได้มีน้ำาท่าแหวกว่าย อุดม

สมบูรณ์ นี่การจะทำาบุญมันต้องแก้ไขอะไรได้บ้าง 

ไม่ใช่ทำากันไปสูญเปล่า 

 “โยมไม่เข้าใจทำาบุญ พระก็ไม่ฉลาดบริหาร

เงินบุญ” แทนที่จะเอาเงินบุญไปแก้ปัญหาวิกฤต

ต่าง ๆ กับเอาบุญไปสร้างคดี แทนที่จะสร้างบารมี 

เอาเงินบุญเขาไปก่อคดี อันนี้เป็นการบอกบ่งถึงว่า 

“บุญเราลดระดับ บุญลดตกอับ” 

 ถึงขนาดอยากจะต้องเขียนหนังสือเล่มนี้กัน

ล่ะ เพื่อยกระดับบุญ ให้พ้นคำาว่า “บุญไม่ต้องติด

คุก บุญไม่ต้องผูกคอตาย บุญไม่ต้องให้ DSI มา

วุ่นวายสอบสวน บุญไม่ต้องให้ใครต่อใครอยาก

มาร่างกฎหมายเก็บภาษีพระ แจ้งบัญชี” อันนี้

เป็นเรื่องน่าอาย  

 น่าอายจริง ๆ เพราะโยมก็ให้ซะไม่รู้เร่ืองรู้ราว 
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เสียดายบุญ ไอ้สนามกอล์ฟอัลไพน์นี่ ไปให้วัดที่

ไม่รู้จักบริหารเงินบุญที่ดิน ไม่ให้คนยากคนจน ไป

ให้เศรษฐีนักการเมืองเอาไปทำาสนามกอล์ฟ นี่เป็น

เพราะไม่ฉลาดในการทำาบุญ แล้ววัดที่รับบุญเขาไป

แล้ว ไม่บริหารที่ดิน 700 กว่าไร่ ให้ไปบำาบัดทุกข์

บำารุงสุขคนยากคนจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ที่ไม่มีที่ทำา

มาหากิน ถ้าบุญมาถึงตรงนี้มันเกิดอะไร ? 

 มันเกิดการใคร่ครวญ มันเกิดการ 
วินิจฉัย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัส “เรา
สร ร เ ส ริญแต่ คนที่ ใ ค ร่ ค ร วญ
วินิจฉัย” ส่วนคนที่ทำาเยอะ ทำามาก 
ทำาถี่ ทำาบ่อย ทำาตาม ๆ เขาไป ไร้
วินิจฉัยใคร่ครวญ พระพุทธเจ้าไม่ได้
สรรเสริญเลย
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 “บุญต้องเป็นบุญช่วย” 

แล้วก็ 

“บุญพาวาสนาส่ง” 

แล้วก็ 

“บุญรอด” 
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ทัพพีบุญ

 ทีนี้มาดูอีกสักเรื่องหนึ่ง ที่การพูดการชักชวน 

ของบางวัด บางสำานัก เพื่อตัวเองจะได้สำาลักบุญ 

สอนตรง ๆ  พูดตรง ๆ  อย่างหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า

 “อย่าบา้บญุ หลงบญุกนันกัเลย”    

 “อย่าเมาบุญกันนักเลย”  
 นี่อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่บางวัดไม่สอนกันแบบ
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นี้เลย “ทำาบุญแล้วรวย” ทำาบุญแล้วจะได้ชั้นนั้นชั้น

นี้ ยิ่งมาทำาบุญกับวัดฉันนี่ ยิ่งรวยใหญ่เลย 

 มีพระหรือนักปราชญ์ทางศาสนาท่านพูดเอา

ไว้อย่างหนึ่ง 

 “ทพัพีตักข้าว” ทัพพีตรง ๆ ตักไม่ค่อยติดข้าว

ต้องเป็นทัพพีงอนิด ๆ ดังน้ัน เขาก็เลยมาเปรียบเทียบ

พระที่สอนแบบตรง ๆ นี่ลาภสักการะไม่ค่อยติดไม้

ติดมือมาหรอก แต่ถ้างอ ๆ  คด ๆ  ทรยศพระพุทธเจ้า

นิด ๆ อู้ย ! ติดเต็มทัพพี อันน้ีเป็นการเปรียบเทียบท่ีดี 

 เพราะฉะนั้น ใครมาพูดว่า “อู้ย ! วัดนี้คน

หลั่งไหลไปทำาบุญมากมาย มโหฬาร จนเงินเป็น

หมื่น เป็นแสนล้าน สร้างนู้น สร้างนี่ได้มากมาย” 

ก็ขอบอกไว้เลยว่า... 

 “อย่าคิดว่าวัดนั้นซื่อตรงบริสุทธิ์โปร่งใส”  

 อาจจะเป็นทัพพีงอ ๆ ก็ได้ เลยตักตวงลาภ 

สักการะไว้ได้มากกว่าวัดไหน ๆ ในประเทศนี้

 มีเรื่องควรที่จะถามพวกเรา พวกนักบุญทั้ง

หลายว่า ระหว่างทำาบุญแล้วดีใจ ทำาบุญแล้วใจ
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มันดี เราควรจะเอาตรงไหนมากกว่ากัน ? 

 ทำาบุญดีใจ ก็คือ ทำาบุญแล้วก็ดีใจมากมาย

อะไรตาม ๆ เขา เห็นเขาสนุกสนาน เฮฮา เขาดี

อกดีใจกันได้ทำาบุญ เราก็พลอยทำาไปเพื่อความ

ดีใจไปกับเขา แต่กลับมาแล้วบางทีก็เรื่องเศร้า 

เรื่องเครียด เรื่องอิจฉาตาร้อน ใจไม่ได้ดีเลย

  เหมือนกับยายที่ใส่บาตร แล้วเขกหัวหลาน 

เพราะหลานมันงอแงจะกินของที่ใส่บาตร ที่จริงนะ

แบ่งให้หลานสักนิด ถ้าใจดีให้พระด้วยให้หลานด้วย 

อย่างนี้น่าจะใจดีกว่า เอาขันเอาทัพพีไปเขกหัว โดย

มุ่งจะใส่บาตรแต่พระอย่างเดียวอะไรทำานองนี้ 

 บางคนเอาจริง ๆ เชียว เอาเรื่องดีใจเป็นหลัก 

แต่ทำาแล้วใจมันดี นี่ทำายังไง ?  
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 หลวงพ่อพุทธทาส เลยเปรียบเทียบ 

  การทำาบุญ เอาไว้ 3 แบบ คือ 
 

 1. การทำาบุญแบบอาบน้ำาด้วยโคลน

 เป็นการทำาบุญที่เจือด้วยบาปคราบสกปรก 

เช่น ฆ่าสัตว์ ฆ่าวัว ฆ่าควาย เพ่ือนำาเน้ือสัตว์มาทำาบุญ

มีเลี้ยงเป็นเหล้ายาปลาป้ิง แถมด้วยการทะเลาะวิวาท 

จึงอุปมาเหมือนกับคนอาบน้ำาด้วยโคลน ทำาบุญเลอะ

เทอะเปรอะเป้ือนด้วยเหล้าด้วยยา ด้วยชีวิตสัตว์นานา

ชนิดที่เอามาฆ่า มีคราบกลิ่นเน่าเหม็นติดตัวอยู่

ตลอดเวลา เนื้อตัวก็ไม่สะอาดสักที เพราะอาบน้ำา

โคลน
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2. การทำาบุญแบบอาบน้ำาด้วยน้ำาหอม 

 ทีน้ี  มาการทำาบุญอีกแบบหน่ึง คือ อาบน้ำาหอม 

เป็นการทำาบุญที่แฝงด้วยการยึดติด ทำาบุญแล้วหวัง

ผลในสวรรค์ชั้นฟ้า ยึดติดแต่สวรรค์วิมาน เป็นการ

ทำาบุญแบบเมาบุญ เมาดี หลงดี และอวดดี อุปมาดั่ง

อาบน้ำาด้วยน้ำาหอมเจือด้วยแป้งอบ อาบเสร็จแล้ว

ก็มีกลิ่นติดตัวคละคลุ้ง ก็ยังถือว่าไม่สะอาดอยู่ดี 

ทำาให้เจือปนไปด้วยกระแจะน้ำามัน น้ำาหอมย้อมทา 

ก็เรียกว่ามันเหมือนได้บุญแบบแป้งร่ำา น้ำาหอมแล้ว

ฝังอุปาทาน แล้วยึดติด เอาหน้าเอาตา เอาสวรรค์

เอาวิมาน ไปอวดคนอื่น ยิ่งไปกันใหญ่เลย 

  เพราะฉะนั้น มันไม่สะอาดอยู่ดีแหละ อีกแบบ

หนึ่งแบบที่ 3

 3. ทำาบุญแบบอาบน้ำาสะอาด 

 คือ การทำาบุญด้วยใจสงบ ไม่ยึดติดนรกสวรรค์ 
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ไม่ได้ทำาบุญแบบค้ากำาไร แต่ทำาบุญเพื่อสร้างกุศล

กรรม อุปมาด่ังอาบน้ำาท่ีสะอาด เม่ืออาบเสร็จผู้อาบ

ย่อมสดชื่น เย็นกายสบายตัว สะอาดตัว สะอาดใจ 

 อย่างนี้แหละเขาเรียกว่า เปรียบการทำาบุญ 

ทำาบุญแล้วมันต้องให้ใจดี ใจงาม ใจสะอาด ใจ

สงบ จึงเรียกว่า เป็นบุญที่เราจะเอาแบบไหน ? 

ทำากันอย่างไร ? และในหมวดต่าง ๆ ของบุญ
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 อานิสงส์ของบุญ 

 ถ้าทำาบุญในลักษณะของสัปปุริสทาน 
8 ประการ คือ การทำาบุญของสัตบุรุษ ของคน

ฉลาด เขาทำาบุญยังไง ?  ก็ได้แก่

 1)  การให้ทำาบุญด้วยของที่สะอาด คือ ของที่

สะอาดนี่ มันหมายรวมถึงของที่ไม่สะอาดด้วย และ

การได้ของนั้นมาด้วยวิธีสะอาดด้วยน้ำาพักน้ำาแรง 

ลำาแข้งของตน ไม่ใช่ไปลักไปขโมยของคนอื่นเขามา 

เมื่อทำาบุญแล้วมันก็สบายใจ มันก็สะอาดใจ
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 2) ของที่ทำาบุญนั้นประณีต  ให้ของประณีต

ให้ของดี 

 3) ทำาบุญตามกาล 

 4) ทำาบุญในของที่สมควร 

 5) เลือกที่จะทำาบุญ 

 6) ทำาบุญอย่างเป็นเนืองนิตย์ ไม่ทำาผลุบ ๆ 

โผล่ ๆ ทำาต่อเนื่อง 

 7) เมื่อทำาบุญแล้วจิตผ่องใส  และ

 8) ทำาบุญแล้วก็ดีใจ ใจก็ดีไปเรื่อย
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อานิสงส์ ๕ อย่างของการทำาบุญ คือ

  ๑) ผู้ทำาบุญย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจแก่คนเป็น

อันมาก

  ๒) คนดีเป็นอันมากย่อมพอใจคบหาผู้ทำาบุญ 

ไม่อยากคบคนที่ตรงกันข้าม คือ แย่งเอา ฉกฉวย จี้ 

ปล้น ชิง 

  ๓) กิตติศัพท์อันงามของผู้ทำาบุญ ย่อมขจร

ขจายไปทั่ว จนคนทั้งหลายเขาพากันพูดว่า “แหม !

พี่คนนี้มีแต่ให้” 

 ๔) ผู้ทำาบุญ ย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของ

คฤหัสถ์ คือ มีศีล ๕ ไม่ขาด

  ๕) ผู้ทำาบุญ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติ

โลกสวรรค์ เรียกว่า ได้ปิดประตูอบาย

พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า
ใคร่ครวญแล้วทำาบุญดีกว่าไม่ใคร่ครวญ 
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อานิสงส์การเจริญเมตตา

 ทีน้ี มาดูอานิสงส์ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ทำาบุญ

กับพระองค์ไม่เท่ากับการแผ่เมตตา การเจริญ

เมตตา ได้อานิสงส์ถึง 11 ประการ มากกว่าบุญใด ๆ

ท่ีเราเคยฟังมาแล้วเป็นสุขในปัจจุบันในทันทีน่ี ไม่ต้อง 

รอชาติหน้าเลย คือ

  1) หลับอยู่ก็เป็นสุข

 2) ตื่นขึ้นก็เป็นสุข ไม่มีเรื่องขุ่นมัว อารมณ์

บูด อารมณ์เสีย

 3) และฝันก็ฝันดี ไม่ฝันร้าย ว่าตกต้นไม้ ใคร 

ไล่ฆ่า อะไรทำานองนี้

 4) เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย คนที่ใจสูง

ใจประเสริฐ ย่อมรักคนที่มีเมตตาสูง 

 5) เป็นรักของอมนุษย์ทั้งหลายด้วย พวกผี

เปรตอสูรกาย ก็พลอยรักไปด้วยนะ

 6) เทวดาย่อมรักษาคุ้มครอง

 7) อุปัทวันตรายทั้งหลายย่อมทำาอันตราย
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ไม่ได้

 8) จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่าย

 9) ผิวพรรณย่อมผ่องใส

 10) เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในชีวิต ไม่ขาด

สติตาย

 11) ยังไม่บรรลุอมฤตธรรม ย่อมเป็นผู้เข้า

ถึงพรหมโลก และโลกแห่งสุคติเป็นที่อยู่

 นี่คือ อานิสงส์ของเมตตาธรรม เพราะฉะนั้น

ถ้าคนมีเมตตาน่ี จะไม่มีปัญหาที่ไปทำาบุญแล้วติดคุก

ผูกคอตาย ทำาแล้ว DSI เข้าวัดวุ่นวาย ทำาบุญแล้ว

ต้องขึ้นป้ายแขวนคอหมดเนื้อหมดตัว แสดงว่า คน

ท่ีทำาท่ีว่าเป็นภริยาก็ไม่เมตตาต่อครอบครัวสามี 

เอาบ้านเอาอะไรไปขายทำาบุญหมด คนที่อยู่ข้าง

ตัวไม่เมตตาไม่สงสาร ไม่ปรารถนาให้เขาอยู่เป็น

สุข ผลก็ส่งให้ตัวเองก็อยู่เป็นทุกข์ทะเลาะกับคนใน

บ้าน น่ีทำาบุญท้ังขาดเมตตาและปัญญา 

 ถ้ามีทั้งเมตตาและปัญญาทำาบุญ นี่โอ้ย ! จะ
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วิเศษมาก และเจ้าสำานักใด ๆ ที่ยุให้เขาทำาบุญ ขาด

ทั้งเมตตาและปัญญา ถ้ามีเมตตาจะไม่โง่ให้เขาทำาบุญ

จนหมดตัวแล้วทำาให้เขาเป็นทุกข์ 

 เพราะฉะนั้น เมตตากับปัญญานี่ พระพุทธเจ้า

จึงสรรเสริญว่า ใคร่ครวญแล้วทำาบุญดีกว่าไม่ใคร่ 

ครวญ โดยเฉพาะทำาบุญต้องไม่ให้กระทบฐานะและ

โภคะของตนหรือของคนอื่น ในการไปหยิบไปยืม ไป

แย่ง ไปขโมยเขามาทำาบุญ มันกระทบคนอื่นด้วย 

  เพราะฉะนั้น ต้องไม่กระทบฐานะของใครต่อ

ใครเขาด้วย ของตนเองด้วย 

 ถ้าจะขยายความให้กว้างออกไปบุญกิริยา

วัตถุมี ๑๐ ประการ คือ อะไรบ้าง ? เรามาทบทวนดู 

  ๑) ทานมัย บุญเกิดจากการให้ทาน ให้ข้าว

ของอะไรก็แล้วแต่ ของกินของใช้ 

  ๒) สีลมัย บุญเกิดจากการรักษาศีล ข้อนี้

ชัดไม่ต้องเสียเงิน อาจจะเสียเวลาไปฝึกฝน ในการ

รักษาศีล 
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  ๓) ภาวนามัย บุญเกิดจากการเจริญภาวนา 

อันนี้แทบไม่ต้องเสียสตางค์ แต่นั่นแหละเพราะอาจ

จะเสียเวลาไปฝึกฝนภาวนา แต่เงินทองแทบไม่ต้อง

เสียเลย กลับเป็นบุญด้วยใน ๑๐ ข้อ 

  ๔) อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อม

ถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะ คนทำาบุญ

เยอะแต่เย่อหยิ่ง จองหองพองขน ยโสโอหัง ก้าวร้าว 

ไม่มีใครเขาชื่นชอบ ฉะนั้น ข้อนี้ทำาไว้เถอะเป็นบุญผู้

หลักผู้ใหญ่เขาจะเอ็นดูเมตตารักใคร่ 

  ๕) เวยยาวัจจมัย บุญเกิดจากการขวนขวาย

ในกิจที่ชอบ เช่น มีภัยพิบัติ น้ำาท่วมภาคใต้ ภาค

ไหนก็ตาม แล้วขวนขวายชักชวนกันไปช่วย หรือช่วย

กิจการงานของวัด แค่ช่วยมากวาดวัด
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 เหมือนกับที่หลวงพ่อพุทธทาสเคยบอกว่า 

“เหมือนจัดพระนิพพานไว้ต้อนรับคนมาวัด

สะอาดดี”  บางคนมาถูส้วม ทำาความสะอาดส้วม

นี่ก็เป็นบุญ โดยไม่ต้องเสียสตางค์ แต่เสียแรงงาน 

เสียอุปกรณ์เครื่องทำาความสะอาดนิดหน่อย เดี๋ยวนี้

ก็มีคนมาทำากันเยอะเหมือนกันที่วัด พาลูกพาหลาน

มาทำาความสะอาดส้วมในวัด

 ๖) ปัตติทานมัย บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ 

 ๗) ปัตตานุโมทนามัย  บุญเกิดจากการ

อนุโมทนาส่วนบุญ

 คือ ทำาแล้วแบ่งบุญกัน อาตมาเคยเห็นตอน

เด็ก โยมแม่ไม่ได้ไปวัดทำานาอยู่ ป้าลุงไป เดินกลับ

ผ่านมาก็จะบอกว่า “เอ้อ ! วันนี้ข้าไปวัดมานะเว้ย

ขอแบง่บุญให้ด้วย” แม่ก็จะนั่งอนุโมทนาแล้วยกมือ

“สาธุ !”  พลอยยินดีกับบุญเขาด้วย คนทำาบุญไม่หวง

บุญ “แบ่งบุญ !” บุญเพิ่มขึ้นอีก  

  ๘) ธัมมัสสวนมัย บุญเกิดจากการฟังธรรม 

อันน้ีคนเอาไปไว้ไม่ได้ยกข้ึนมา เป็นเร่ืองสำาคัญอยาก
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จะฝากว่า คนฟังธรรมบ่อย ๆ ย่อมแจ่มแจ้ง ซ่ึงความ

สงสัย ไม่ลังเลเร่ืองต่าง ๆ  และเข้าใจหลักศาสนามาก

ขึ้น นี่ทำาบุญฟังเทศน์ฟังธรรม อาจจะจับหลักไปดับ

ทุกข์ได้มากกว่าพวกบุญที่จ่ายเงินเสียเงินเยอะ ๆ 

เผลอทุกข์หนักไปก็มี เพราะทำาไม่ถูกนี่ 

  ๙) ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการแสดง

ธรรม 

 แหม ! ข้อนี้ต้องแอบคุยสักนิดดีไหม ? อย่า

หาว่าโม้เลย บางทีเราแสดงไป มันก็สอนตัวเราด้วย 

ต้องคิดทบทวน ใคร่ครวญหลักธรรม ตีโจทย์หลัก

ธรรม ขบคิดหลักธรรม กลายเป็นคนขบแตก ตีโจทย์

แตก เรียกว่า ขยายความ แอพพลาย  (apply) 

ประยุกต์ธรรม 

 เดี๋ยวนี้มีแม้ฆราวาส อาจารย์หลายท่านเป็นผู้

หญิงก็มี ผู้ชายก็มี พูดธรรมะน่าฟัง คนฟังมีความสุข 

ตัวท่านเองก็แลมีความสุข แล้วท่านก็จะแตกฉานใน

หลักธรรมมากยิ่งขึ้น นั้นเป็นการถ่ายทอดคำา เอาคำา

สอนพระพุทธเจ้า ไปแนะไปบอกคนโน้นคนนี้ บอก
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ลูกบอกหลานไม่ได้เสียเงินเลย แล้วเป็นบุญช่วย ให้

ลูกหลานฉลาดในคำาสอน บุญอย่างนี้จะให้ศาสนา

มั่นคงแข็งแรง อยู่เป็นท่ีพ่ึงของสัตว์โลกได้อีก สุดท้าย

  ๑๐) ทิฏฐุชุกรรม  แปลว่า บุญเกิดจากการ

ทำาความเห็นให้ตรง ปรับจูนความเห็น ให้ถูกต้อง

ตามครรลองคลองธรรม ไม่เห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่ว

เป็นดี เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ใครที่มีความเห็นตรง

ต่อหลักธรรมคำาสอน อันน้ีบุญมหาศาลบุญมากท่ีสุด 

ดีที่สุด 
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 ถ้าสร้างโบสถ์ วิหารเจดีย์ ทอดกฐินผ้าป่า 

ใส่บาตรทุกวัน แต่ความเห็นไม่ค่อยตรง ไปชื่น

ชอบไปชื่นชม สิ่งที่ไม่ค่อยถูกหลักธรรมคำาสอน 

คนทำาบุญเก่ง นี่แต่ว่าไปหลงพระที่ทำาผิด ๆ นี่

ถามว่า ทำาให้ทิฐิของตนไม่ตรง  มุ่งบุญมากกว่า

มุ่งดับทุกข์ ตรงนี้ต้องใคร่ครวญกันให้ดี 

 พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ใน ๑๐ ข้อ  บุญข้อ

สุดท้ายถือว่า เป็นบุญที่ดีเยี่ยม ของการทำาบุญใน

พระพุทธศาสนา มี ๑๐ อย่างนี้เท่านั้น ไม่ได้มากไป

กว่าน้ี ถ้านอกไปจากน้ีไปก็อาจจะเป็นบุญนอกศาสนา

ไปไม่ใช่บุญในศาสนาพุทธด้วยซ้ำาไป แล้วก็เราก็ไป

ทำากันเยอะแยะสร้างนู้นสร้างนี่  บังพระรัตนตรัยไป

เสียกมี็ ราหูอมมิดหน้าวัดสร้างกันใหญ่โต หมดเปลอืง

กันเยอะแยะ พิฆโน้งพิฆเนศนี่ไม่ใช่สัญลักษณ์พุทธ

เลย แต่ก็ไปสร้างไปทำากันเยอะ บุญพวกน้ีมันไม่ได้แก้

วิกฤตการณ์อะไร ไม่ได้แก้ปัญหาชาติบ้านเมือง แก้

ภัยแล้งก็ไม่ได้ แก้น้ำาท่วมก็ไม่ได้ แก้ความอดอยาก

ยากจนก็ไม่ได้ 
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บุญบำารุง

 ทีน้ี มาถึงบุญท่ีบำารุงพระพุทธศาสนา เราไม่ใช่

บำารุงด้านข้าวปลาอาหาร บำารุงปรนเปรอ จนพระ

อ้วน แต่พระไม่ได้สร้างสรรค์ทำาอะไรให้กับพระศาสนา

แข็งแรงอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลก 

 แล้วทีนี้มาดูการบำารุงทำานุบำารุงพระศาสนา

ควรจะทำาบุญเรื่องอะไร ?

 เขาบอกศาสนาอยู่ได้ด้วยปริยัติธรรม ก็ต้อง
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สนับสนุนการศึกษา ที่ไหนมีกิจกรรมการศึกษา แม้

แต่วัดท่ีจัดกิจกรรมวันเด็ก หรือวันวิสาขะ มาฆะ เอา

เด็กนักเรียนมาตอบธรรมะ แล้วคุณไปเป็นเจ้าภาพ

กันหน่อยได้ไหมว่า ไอศกรีมก็ได้ หรือว่าเป็นรางวัล

ให้เด็กเล็กน้อยก็ได้ เพื่อเร้าให้เด็กให้มาสู่ปริยัติ คือ

การศึกษาคำาส่ังสอนพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า

และถ้ามีการเอาเด็กไปเข้าค่ายฯ อันนี้น่าเสียใจมาก 

เมื่อก่อนเด็กเข้าค่ายฯ เยอะ ต่อมาเขาบอก อบต. ไม่

มีงบฯ อบจ. ไม่มีงบฯ ก็เลยทำาไงตัดพาเด็กมาปฏิบัติ

ธรรม เมื่อไม่มีทั้งปริยัติและปฏิบัติ ผลที่ศาสนาจะ

ออกงอก ออกดอกออกผลเป็นมรรคเป็นผลมา มัน

ก็ยิ่งยากเลย 

 เพราะฉะน้ัน ถ้าบุญทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา 

หรือปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา อย่าไปมัวเสีย

เวลาปกป้องคุ้มครองคน เดี๋ยวนี้คนรู้สึกว่าตนเองได้

บุญเหลือเกิน ถ้ามาปกป้องครูบาอาจารย์ที่เขาจะ

จับ เขาจะกุมอะไรก็แล้วแต่เถอะ รู้สึกว่า ได้โดดไป

ช่วย ได้เอาข้าวปลาไปให้ต่อสู้กับอำานาจรัฐอะไรต่อ
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อะไรไปคิดว่าได้บุญเอาด้วย เป็นบุญแนวร่วมอะไร

อย่างนี้ 

 แต่นั่นแหละมันขัดขวางการเข้าไปเคลียร์เรื่อง

ราวที่แต่ละวัดสร้างปัญหาขึ้นมา เราก็ต้องรู้จัก

บุญเรื่องนี้ อาจจะต้องใจแข็งหน่อย  ถึงแม้เราจะ

รักนับถือชอบยังไง แต่ต้องให้บ้านเมืองเขาจัดการ

แก้ไข ถ้าเราโดดไปปกป้องแล้วยังรู้สึกว่าเป็นบุญอีก 



คู่มือยกระดับบุญ     45

อันนี้กลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า ไปอุ้มมรดกอันชำารุด 

เอากากเดนท่ีเขาทำาผิด ๆ  ก็น่าสงสารท่ีไปรับเอามรดก

อันชำารุดเป็นกากเดนที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่าน

ทิ้งแล้ว 

 ตัวอย่าง หลวงพ่อท่านติดขัดเรื่องกรรมฐาน 

ท่านไปหาเจ้าคุณโชดกฯ จนกระท่ังคิดจะกลับลำาแล้ว

จะมาสอนลูกศิษย์ก็ไม่ทันได้สอน  ลูกศิษย์กลับติด

เทอร์โบซะน่ี ! เลยต้องมาน่ังรักษามรดกชำารุดกากเดน 

ที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านทิ้งแล้ว 

 อันนีแ้ล้วก็ยังบอกว่า ตัวเองกำาลังปกป้องคุ้ม 

ครองศาสนา แต่กลับกำาลังปกป้องมรดกกากที่ 

ครูบาอาจารย์ทิ้งแล้ว แล้วมันจะเป็นบุญยังไง ?

ใคร่ครวญกันเสียบ้าง แล้วก็ลูกศิษย์บางคนก็เหลือ 

เกิน บอกว่าตัวเองทำาบุญเยอะ แล้วพวกท่ีไม่เคย

ทำาบุญกับวัดนี้ คือ พวกบุญน้อย บุญไม่พอ 

 ก็ อยากจะบอกฝาก เตื อน สักหน่ อยว่ า 

“ระหว่างข้อมูลและโยนิโสมนสิการไม่พอ กับ

บุญไม่พอ” นี่อันไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากัน ?
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 ถ้ามีโยนิโสมนสิการได้ข้อมูลรอบด้าน ทั้งต้น

น้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำาที่เป็นมา กำาพืดแบ็กกราวนด์ 

ปูมหลังเขายังไง รู้ข้อมูลซะให้ดี แล้วเอามาใคร่ครวญ

เทียบเคียงหย่ังลึกตรึกตรอง ด้วยความแยบคายตาม

หลักโยนิโสมนสิการ 

 ถ้าให้อาตมาเลือก ขอเลือกมีโยนิโสมนสิการ 

มากกว่ามีบุญ ยอมเป็นคนมีบุญน้อย แต่ขอให้มี

โยนิโสมนสิการมาก เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า 

  “คนที่ไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้า ไม่ได้ใกล้ชิด 

ไม่ได้เกิดทันพระองค์ แต่มีโยนิโสมนสิการมาก 

ย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเอง” 

 เพราะฉะนั้น โยนิโสมนสิการ...เหนือบุญ !  ถ้า

อยากจะทำาบุญ แล้วมันก็ไปตรงข้อสุดท้าย ทิฏฐุชุกรรม 

ปรับทิฐิให้ตรง นั่นคือถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการ ทิฐิไม่มี

ทางตรง เป๋ไปเป๋มาแน่นอน

 ฉะนั้น  ขอให้พยายามที่จะทำาบุญให้อยู่ใน

หลักพระพุทธศาสนาไว้ บุญ ๑๐ ประการน้ี พยายาม

ทำาให้เป็นบุญ ที่แอพพลายประยุกต์ให้เป็นบุญ
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แก้วิกฤตการณ์ 

 คนไม่ชอบช่วยทำากิจการขวนขวาย “ความ

ไม่ชอบ” นี่ก็เป็นวิกฤตเหมือนกันนะ ปล่อยให้ทุก

อย่าง ๆ ไปลำาบาก ยิ่งเด็ก ๆ ลบหลู่ดูถูก ตีตัวเสมอ

ผู้ใหญ่ นี่ก็เป็นวิกฤต ซึ่งจำาเป็นที่จะต้องทำาบุญให้

แก้วิกฤตการณ์ ทำาบุญ ๑๐ ประการนี่ทำาดี ๆ เถอะ 

วิกฤตการณ์จะแทบไม่เกิดในประเทศไทยเราเลย 

 ไปบิณฑบาตมักจะเจอ คนพูดคำาหนึ่ง คือ 

เราแจกหนังสือซีดีเทปธรรมะ ส้มโอมะม่วง ข้าวสง

ข้าวสารที่ช่วยชาวนานี่ แหม ! บางคนพูดดังสนั่น

เลย “โอ้ย ! ทำาบุญเห็นทันตาเลยวู้ย ! ไม่ต้องรอ

ชาติหน้า”

 นี่เราทำาอย่างไรกัน ทำาบุญแล้วขอให้บอกเห็น

กันชาตินี้จะ ๆ เช่น เราทำาให้มีบ่อน้ำาแหล่งน้ำา น้ำาใช้

ทางการเกษตร พืชผลก็มีกินมีใช้  “บุญอิ่ม”  แล้วมี

คนชอบบอกที่วัดสวนแก้วนี่ ทำาบุญแล้วได้ ๓ อิ่ม
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“บุญ ๓ อิ่ม”

 ๑) อิ่มสมอง ก็ได้เทปหนังสือธรรมะไปฟัง

ฉลาดขึ้น 

 ๒) อิ่มปากอิ่มท้อง ก็คือ ได้ผลหมากรากไม้

ไปกิน อย่างที่เขาบอก “บุญก็ได้ไส้ก็เต็ม”

 ๓) อิ่มอกอิ่มใจ ที่ได้ทำาบุญถูกที่ถูกทาง หรือ

ถูกเรื่องถูกจริต ทำาแล้ว แหม่ ! อิ่มใจเหลือเกิน เช่น

รู้ว่าที่นี่เลี้ยงคนชรา เด็กกำาพร้า หมู หมา ฯลฯ ได้ทั้ง
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บุญทั้งทาน เลยอิ่มใจเบิกบาน เลยให้ฉายาว่าวัดนี้

เป็นวัดที่ทำาแล้ว ๓ อิ่ม 

สุดท้ายก็ขอฝาก ๓ บุญที่จะเห็นกันจะ ๆ 

ชาตินี้ คือ 

๑) ทำาบุญธนาคารน้ำา ร่วมแก้วิกฤตการณ์

ให้น้ำาไม่ขาดแคลน ถ้ามามากก็ได้เก็บไว้ในที่สูง ไม่

ลงมาท่วมที่ต่ ำา ทรัพย์สินก็ไม่เสียหาย พืชพันธุ์

ธัญญาหารก็ไม่ตาย 

 ๒) เห็นกันจะจะว่า คนชราบ้านเรา ไม่ถูกทอด

ทิ้ง ให้ตายอยู่กับสุนัข เหมือนคนชราต่างประเทศ

บางประเทศ และถึงคราวเราแก่ชราก็จะได้กินอิ่ม

นอนอุ่น เพราะมีกองทุนบุญผู้สูงวัย 

 อาตมาเลี้ยงคนชราไว้แล้ว  แหม !  บางทีแก 

ทำางานก็ทำางานให้คุ้มค่าคุ้มวัย ถึงแม้เร่ียวแรงจะเหลือ

น้อย แต่หัวจิตหัวใจท่ีอยากจะทำาให้วัดให้ศาสนา เป็น

คนที่ขวนขวายในกิจอันชอบ ก็เรียกว่า เห็นกันตำาตา

ชาตินี้เลย ช่วยดูแลคนคนแก่ คนแก่ก็ช่วยวัดช่วย
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ศาสนา ที่จริงช่วยมานานแล้ว พอชราเข้าได้มาอยู่

กับวัดกับศาสนา ก็ได้สุขกายสบายใจ 

 นี่เขาเรียก “บุญพาวาสนาส่ง”  กันที่นี่เดี๋ยว

นี้ไม่ต้องรอกันชาติหน้า ไม่ต้องเอาสวรรค์มาฉก เอา

นรกมาขู่ เห็นอยู่จะ ๆ ชัด ๆ และสุดท้าย

 ๓) บุญที่น่าจะทำากันให้มากที่สุด พระพุทธเจ้า

ตรัสไว้ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ถึง ๒ ข้อ ใน ๘ ข้อ 

 จงหางานทำา ทำาที่มันไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล

ธรรม การงานชอบ 

 จงหาเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพที่มันชอบ อย่าไป

ประกอบอาชีพขายยาบ้า ขายตัว แหม ! เดี๋ยวนี้เขา

บอกว่าพัทยาเป็นเมืองที่ขายเซ็กส์มากที่สุด 

 ทำาไมคนถึงต้องหันไปขายพวกนั้น ตำารงตำารวจ

ก็หันมาขายาบ้า ขายเนื้อขายตัว ขายความชั่วร้าย

อะไรต่าง ๆ กันนี่ มันเป็นเพราะเราไม่มีกองทุนใหญ่ 

คือ กองทุนสัมมาชีพ

 ถึงแม้จะมีธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน แต่

ก็ต้องกู้ต้องยืม ต้องเสียดอกอยู่ดีแหละ บางทีทำามา
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หากินไป ทำามาที่ดินหมด ทุกข์หนักไหมล่ะทีนี้

 ฉะนั้น ที่วัดจึงไม่สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ มีเงิน

จะสร้างงานสร้างอาชีพ ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ ต่อ

แขนต่อขาคน จะทำาให้ “บุญรอด” คือ เม่ือคนหากิน

ดีสุจริต ชีวิตทรัพย์สินของคนบริสุทธ์ิก็จะพลอยอยู่รอด 
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 “บุญช่วย” ช่วยให้น้ำามีใช้พออุปโภคบริโภค 

 “บุญพาวาสนาส่ง” ส่งเสริมให้คนแก่ได้อยู่ดี 

มีสุข กินอิ่มนอนอุ่น 

 “บุญรอด” เมื่อคนประกอบอาชีพดี ทำาการ

งานสุจริต ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม ไม่ไปก่อ

กรรม กระชากแย่งชิง ทรัพย์สินจนเจ้าของทรัพย์สิน

ต้องเสียชีวิตไปก็หลายรายแล้ว 

 กองบุญตรงน้ีอาตมาว่าประเทศไทยละเลยมาก

มองเห็นประโยชน์ของบุญข้อน้ีน้อยมาก พระพุทธเจ้า

ใส่ไว้ ๒ ข้อเลย ในทางเดินอันประเสริฐของชีวิตมนุษย์

คือ ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น 

  หวังว่าบทความที่แต่งที่เขียน ที่คิดจัดพิมพ์คง

ให้ประโยชน์เกิดคุณมหาศาล และถ้าเกิดบุญใดข้ึนมา

แล้ว ก็ขอให้บุญนี้ช่วยคุ้มครองผองไทย ได้สุขกาย

สบายใจ โดยเฉพาะท่านผู้อ่านและนำาไปใช้ปฏิบัติ

ขอให้เกิดผลบุญคุ้มครองจริง ๆ ไม่ต้องรอชาติหน้า 

หากชาติหน้ามีก็ไม่ขาดทุนหรอก สบายต่อไปอีก 

 สรุปในสุดท้ายในหนังสือนี้ว่า...
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วิเจยยะทานัง สุคะตัปปะสัตถัง

การให้ด้วยพิจารณา พระตถาคตเจ้าทรงสรรเสริญ

 ถ้าให้เยอะให้มากให้ถ่ีให้บ่อย แล้วไม่ได้พิจารณา 

เลย พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ได้สรรเสริญมากเลย 

ขอให้ใช้การใคร่ครวญพิจารณา 

ผู้ทำาบุญของชอบใจ ก็ย่อมได้ของชอบใจ  

ผู้ทำาบุญของเลิศ ก็ย่อมได้ของเลิศ 

ผู้ทำาบุญของดี ก็ย่อมได้ของดี   

ผู้ทำาบุญของประเสริฐ ก็ย่อมถึงฐานะอันประเสริฐ.

 

แต่ขอว่า...

อย่าทำาบุญจนกระทบฐานะและ

โภคะอย่างร้ายแรงก็แล้วกัน
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กองทุนธนาคารน้ำา วัดสวนแก้ว
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