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เมื่อเราทำางานหาทรัพย์มาได เกิดความศรัทธานำาทรัพย์สินที่หามาไดส่วน

หนึ่งไปทำาบุญ เราจะมีความเชื่อและท่าทีอย่างไรต่อการทำาบุญ เรามีวิธีทำาบุญกี่

วธิ ีจำาเปน็หรอืไมท่ีก่ารทำาบญุทกุครัง้ตองใชเงนิ แตล่ะคนมจีดุมุง่หมายและความ

เขาใจในการทำาบุญต่างกัน บางเพื่อความสบายใจ บางเพื่อลดความตระหนี่ บาง

เพื่อสืบต่อพระศาสนา

หนงัสอืเลม่นีก้ลา่วถงึบญุกริยิาวตัถ ุ๑๐ แบง่เปน็ ทาน ศลี ภาวนา เปน็ตน

เพื่อความเขาใจในการทำาบุญที่ถูกตอง เราตองหมั่นทำาความเขาใจ ศึกษาและมี

ท่าทีที่ถูกตองในบุญ เพิ่มพูนปัญญา เพื่อเป็นการกาวไปในบุญอย่างแทจริง

ทางคณะผูจดัพมิพข์อกราบนมสัการขอบพระคณุ ทา่นเจาคณุ พระพรหม

คณุาภรณ ์เปน็อยา่งสงู ทีใ่หความอนเุคราะหอ์นญุาตใหจดัพมิพห์นงัสอืเลม่นีอ้อก

เผยแพร่ ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ และพระ

การณุย ์กศุลนนโฺท ทีช่ว่ยเปน็ธรุะอำานวยความสะดวกให พระอาจารยช์ารล์ นโิรโธ

ทีช่ว่ยตรวจตนฉบบัภาษาองักฤษ พระอธปิทีใ่หคำาแนะนำา ขอขอบพระคณุอาจารย์

สมพร วาร์นาโดในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และขอขอบคุณ คุณเอลิซ คิม  

ที่มอบภาพวาดใหนำามาเป็นภาพหนาปก

แลวการทำาทาน จะกลายเป็นการทำาบุญที่ครบถวนสมบูรณ์ และนำาใจให

เป็นสุข

หนังสือนี้ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แต่เพื่อให้เนื้อหาสาระของหนังสือถูกต้องแม่นยำา ท่านผู้ใด
ศรัทธาประสงค์จะพิมพ์เผยแพร่ ขอให้ติดต่อขอรับต้นแบบหนังสือ ฟรี จากวัดญาณเวศกวัน  
ตำาบลบางกระทึก อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ แล้วนำาไปจัดพิมพ์เอง 
ตามแต่เห็นควร

คำานำา





คณะศรัทธาญาติโยมไดดำาริที่จะใหคนมีความรู ความเขาใจในการทำาบุญ

มากขึ้น และแจงฉันทเจตนาขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือ ก้าวไปในบุญ ของพระ

เดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำา

ไปแจกมอบเป็นธรรมทานแก่ญาติมิตร และผูสนใจทั่วไป ในโอกาสถวายพระ

ประธานแก่สำานักสงฆ์ฮอมบุญ (ออมบุญ) อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

การพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานนั้น นับว่าเป็นการใหอย่างสูงสุด ที่

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ ชนะทานทั้งปวง เป็นการแสดง

นำาใจปรารถนาดีอย่างแทจริงแก่ประชาชน ดวยการมอบใหซึ่งแสงสว่างแห่ง

ปัญญาและทรัพย์อันลำาค่า  คือธรรม ที่จะเป็นหลักนำาประเทศชาติใหพัฒนาไป

ในวถิทีางทีถ่กูตอง และเปน็ไปเพือ่ประโยชนส์ขุทีแ่ทและยัง่ยนืแกช่วีติและสงัคม

ขออนุโมทนาธรรมทานบุญกิริยาของคณะศรัทธาญาติโยม ในวาระนี้ิ ขอ

กุศลจริยาที่ไดบำาเพ็ญ จงเป็นปัจจัยอำานวยจตุรพิธพร แก่ท่านผูประกอบจาค

ธรรม และนำามาซึ่งความเกษมศานต์สถาพร แห่งสังคมประเทศชาติยั่งยืนนาน

สืบไป 

                            วัดญาณเวศกวัน

                             ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

อนุโมทนา
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ไหว้พระประธาน*

ญาติโยมจัดงานทำาบุญบำาเพ็ญกุศลกันวันนี้ โดยปรารภเรื่องอาตมภาพ 

แต่ก็ไดขอใหขยายความหมายเป็นงานบุญสำาหรับอุโบสถและวัดนี้ทั้งหมด ใน

โอกาสที่วัดญาณเวศกวัน ตั้งมาถึงปีที่จะครบ ๕ นับแต่ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ไดประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และบัดนี้ไดมีเสนาสนะสำาคัญเกิดขึ้น ซึ่งเพิ่งสรางเสร็จ คือ อุโบสถหลังที่โยมจัด

พธิทีำาบญุนี ้อนัเปน็ผลงานรว่มกนัของญาตโิยม พรอมทัง้พระประธาน ทีเ่พิง่หลอ่

เสร็จเรียบรอย แลวนำามาประดิษฐานในวันที่ ๗ มกราคม และปิดทองเสร็จเมื่อ

วันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผ่านมานี้

พระประธานนี้ก็สรางเกือบไม่ทัน เพราะที่วัดนี้ออกจะจูจี้มาก ไปดูและ

แกไขเทา่ไรกไ็มพ่อใจสกัท ีชา่งปัน้ใหมใ่หจนในทีส่ดุดเูหมอืนปัน้รวมทัง้หมด ๕ องค ์ 

จึงไดองค์นี้ ซึ่งไดทราบว่าโยมพอใจทั่วกัน แต่ก่อนนั้นก็ยังมีขอแยงกันอยู่อีกนิด

หนึ่ง คือตอนที่หล่อเสร็จแลวนำามาประดิษฐาน ยังไม่ไดปิดทอง ก็ทาสีขาวมา 

โยมก็ชอบมากว่างามดีเหลือเกิน แต่พอปิดทองไปไดบาง โยมก็เริ่มผิดหวังอีก 

บอกว่าตอนเป็นหลวงพ่อขาวงามกว่ามาก เป็นปัญหาเนื่องจากแสงสะทอนเป็น

เงาแวววาว 

อยา่งไรกด็ ีตอนนีส้ถาปนกิบอกวา่จะทดลองนำาสปอตไลทส์ามดวงหรอืหา

ดวงมาฉายส่องลองดูว่า จะช่วยใหแกไขปัญหาเรื่องเงาสะทอนออกไปไดแค่ไหน

* สัมโมทนียกถา ในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานทำาบุญ ในมงคลพรรษ ที่วัดญาณเวศกวัน ตั้งมาจะครบ ๕ ปี 
มีอุโบสถพรอมพระประธาน และพระพรหมคุณาภรณ์มีอายุครบ ๕ รอบ ณ วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๔๒ ที่วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม
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Paying Homage to the Principal Buddha Image*

Several Buddhist friends and followers agreed to hold a special  

performance of puñña (merit-making) today for me as well as to celebrate 

the Uposatha and the temple of Wat Nyanavesakavan on the 5th Anniversary 

of its being granted the status of a Buddhist Temple by the Ministry 

of Education on May 19, 1993. The Uposatha itself was added to it 

and was just completed because of the dedication of all of you. And so 

was the Buddha Image, which was cast and installed here on January 

7 and was overlaid with gold leaf on January 12 of this year.

We were barely able to finish the Buddha Image in time for this cel-

ebration. The sculptors had to redo it as many as five times. So we had five 

versions before everybody was satisfied. At first some of us felt it looked 

good being plain white without being gilded, but later on we decided  

to gild it despite the disappointment of those who felt it was too shiny. 

However the architect suggested that we have 3-5 spotlights 

shine on it to improve the matter of shininess to some degree. We also 

thought about redoing the base of the image, which is now erected 

only temporarily, and embedding the spotlights in the base in order 

* On the occasion of the Fifth Anniversary of the construction of Nyanavesakavan Temple and 
the completion of the Uposatha and the Buddha Image as well as the Dhamma Text on Sunday, 
January 17, 1999 at Buddhamonthon, Nakhon Pathom Province.
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เพียงใด และจะตองสรางฐานเสริมถาวรอีก เพราะแท่นชุกชีขางล่างใหญ่ ตอน

นี้ทำาฐานชั่วคราวซอนไว จะตองทำาใหม่ ถาแกปัญหาโดยจัดสปอตไลท์ส่องไดที่

ดีแลว และออกแบบฐานใหม่นี้โดยฝังสปอตไลท์เขาไปในฐานนั้น ก็ยังเป็นความ

หวังว่าจะแกปัญหาเรื่องเงาสะทอนนี้ได และทำาใหดูเหมาะสมดียิ่งขึ้น

พระประธานนั้น ขอสำาคัญอยู่ที่เป็นเครื่องสื่อพุทธคุณ คือ พระปัญญาคุณ 

พระวิสุทธิคุณ และที่เรายำ้ากันมากก็คือ พระมหากรุณาคุณ 

เวลามาทีพ่ระประธาน ไดกราบไหวนมสัการ กท็ำาใหจติใจของเราเบกิบาน

ผ่องใส มีความสุข เราอาจมีจิตใจวาวุ่นเดือดรอนขุ่นมัวมาจากบาน หรือจากที่

อื่นๆ ภายนอก พอเขามาที่วัดแลว เห็นพระประธาน จิตใจของเราสบาย นั่นก็

คือพุทธคุณเกิดผลแก่จิตใจของเรา คือเมตตาเกิดมีผล ทำาใหจิตใจของเราสบาย 

มีความสุข มีปีติ คือความอิ่มใจ และมีความสงบ 

พดูโดยทัว่ไป พระพทุธรปูนัน้เราสรางใหมลีกัษณะสงบ ยิม้ดวยเมตตา และ

มลีกัษณะหลดุพน เปน็อสิระ ไมย่ดึตดิในโลก คอื ทา่นพนอยูเ่หนอืโลก แตเ่ปน็ที่

พึง่แกเ่รา ถาพระพทุธรปูสือ่พทุธคณุอยา่งนีไ้ด กจ็ะเกดิผลตอ่จติใจของผูนมสัการ 

ทำาใหเกดิบญุกศุล อยา่งนอยกเ็กดิปสาทะ ซึง่เปน็บญุขอแรกทีจ่ะมขีึน้ในจติใจของ

พทุธศาสนกิชน ในเวลาสมัผสักบัพระศาสนา เริม่แตไ่ดพบเหน็พระสงฆ ์ตามหลกั

ที่ว่า สมณานญฺจ ทสฺสนำ การเห็นสมณะเป็นอุดมมงคล เมื่อเห็นสมณะ ก็ทำาให

จติใจผอ่งใส นีเ้ปน็จดุหนึง่ทีบ่ญุกศุลเริม่ตัง้ตนได เพราะถาจติใจไมผ่อ่งใส คอืขุน่

มวัเศราหมอง บญุกเ็กดิยาก และตวัความผอ่งใสของจติใจกเ็ปน็บญุอยูใ่นตวัแลว
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that everything look very fine.

The significance of the Buddha Image lies in its being a reflec-

tion of the Buddha’s Buddhaguna (quality), which are his wisdom 

and purity. We particularly place emphasis on his immeasurable 

compassion.

Having come to pay respect to the image, we feel happy and 

peaceful. All the worldly worries we have had seem to disappear as 

soon as we look at the image. This is the effect of the Buddha’s mettā, 

which has always resulted in a calm mind and glad heart.

The image’s facial expression is designed to convey peaceful-

ness and contentment as well as detachment from all worldly desires 

and possessions. It contains transcendental elements that we can 

depend on to uplift our spirits. The devotees can feel the outcome of 

puñña and kusala and their confidence becomes clarity. The same 

thing happens when they see a recluse according to the principle of 

samanānañca thassanang: catching sight of the recluse results in a 

happy and clean heart. This is the first step of puñña. Engaging one’s 

heart in sadness prevents one from gaining puñña, whereas a pure 

heart itself generates puñña. 
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ก้าวไปในบุญ

แก้ความเข้าใจ ความหมายของบุญ ที่แคบและเพี้ยนไป
บุญกุศลนี้ มีทางทำาใหเกิดขึ้นไดมากมาย แต่ขอสำาคัญอยู่ที่จิตใจของโยม

เอง แต่เมื่อเราตองการใหจิตใจผ่องใส อะไรจะมาช่วยทำาใหผ่องใสได ตอนนี้เรา

อาศัยพระประธาน แต่พระพุทธเจาสอนไวว่า มีวิธีปฏิบัติหลายอย่างที่จะทำาให

เกิดบุญกุศล วันนี้จึงขอพูดเรื่องบุญนิดๆ หน่อยๆ เพราะคำาว่าบุญเป็นคำาสำาคัญ

ในพระพทุธศาสนา และเวลานีค้วามเขาใจเกีย่วกบัคำาว่า “บญุ” กแ็คบมาก หรอื

บางทีก็ถึงกับเพี้ยนไป 

แง่ที่ ๑ ยกตัวอย่าง ที่ว่าบุญมีความหมายแคบลงหรือเพี้ยนไปนี่ เช่น เมื่อ

เราพูดว่าไปทำาบุญทำาทาน โยมก็นึกว่าทำาบุญ คือถวายขาวของแก่พระสงฆ์ บุญ

ก็เลยมักจะจำากัดอยู่แค่ทาน คือการให แลวก็ตองถวายแก่พระเท่านั้นจึงเรียกว่า 

บุญ ถาไปใหแก่ชาวบาน เช่น ใหแก่คนยากจน คนตกทุกข์ยากไร เราเรียกว่าให

ทาน ภาษาไทยตอนหลงันีจ้งึเหมอืนกบัแยกกนัระหว่างทำาบญุกบัใหทาน ทำาบญุ 

คือถวายแก่พระ ใหทาน คือใหแก่คฤหัสถ์ชาวบาน โดยเฉพาะคนตกทุกข์ไดยาก 

เมื่อเพี้ยนไปอย่างนี้นานๆ คงตองมาทบทวนกันดู เพราะความหมายที่

เพี้ยนไปนี้กลายเป็นความหมายในภาษาไทยที่บางทียอมรับกันไปจนคิดว่าถูก

ตองดวยซำ้า แต่พอตรวจสอบดวยหลักพระศาสนาแลวก็ไม่จริง เพราะว่าทาน

นั้นเป็นคำากลางๆ 

การถวายของแก่พระ ทีเ่ราเรยีกว่าทำาบญุนัน้ เมือ่ว่าเป็นภาษาบาล ีจะเหน็

ชัดว่าท่านเรียกว่าทานทั้งนั้น แมแต่ทำาบุญอย่างใหญ่ที่มีการถวายของแก่พระ
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Progressing In Merit 

Correcting the misunderstanding: the narrow and distorted 

meaning of puñña 

Puñña kusala or “merit” can be generated in many ways. It 

mainly depends on one’s heart. What can cause our hearts to be 

pure and happy? Here and now we rely on the Buddha Image for 

inspiration. But the Buddha’s Teaching indicates that there are many 

ways for one to obtain puñña. So I would like to discuss this because 

nowadays “puñña” has been given such a narrow meaning and has 

even been distorted.

First, when we talk about making merit (making puñña 

and dāna, or puññakaraṇa and dānakaraṇa) many of us think 

about giving some offerings to the monks. This kind of think-

ing limits the meaning of puñña merely to an act of giving, 

and at its extreme, giving only to monks, excluding giving  

to the poor and the aff licted. This causes us to separate 

“puññakaraṇa” (Thai: tham boon) and “dānakaraṇa” (Thai: tham 

than). The former refers to giving to monks, the latter to giving to 

lay people or the poor. 

Because of such distortion we need to review its meaning. After 

checking and rechecking, it seems that according to the Buddha the 
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มากๆ เช่น ถวายแก่สงฆ์ ก็เรียกว่าสังฆทาน ทำาบุญทอดกฐิน ก็เรียกว่ากฐินทาน 

ทำาบุญทอดผาป่า ก็เป็นบังสุกุลจีวรทาน ไม่ว่าถวายอะไรก็เป็นทานทั้งนั้น ถวาย

สิ่งก่อสรางในวัด จนถวายทั้งวัด ก็เรียกเสนาสนทาน หรือวิหารทาน ทานทั้งนั้น 

ในแง่นี ้จะตองจำาไวว่า ทานนีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่ของการทำาบญุ เมือ่เราพดู

ว่าทำาบุญ คือ ถวายของพระ บุญก็เลยแคบลงมาเหลือแค่ทานอย่างเดียว ลืมนึก

ไปว่ายังมีวิธีทำาบุญอื่นๆ อีกหลายอย่าง นี้ก็เป็นแง่หนึ่งละ 

แง่ที่ ๒ ก็คือความแคบในแง่ที่เมื่อคิดว่า ถาใหแก่คนตกทุกข์ไดยากหรือ

แก่ชาวบานก็เป็นทานแลว ถาเขาใจเลยไปว่า ไม่เป็นบุญ ก็จะยุ่งกันใหญ่ ที่จริง

ไม่ว่าใหแก่ใครก็เป็นบุญทั้งนั้น จะต่างกันก็เพียงว่าบุญมากบุญนอยเท่านั้นเอง 

การวัดว่าบุญมากบุญนอย เช่นในเรื่องทานนี้ ท่านมีเกณฑ์หรือมีหลัก

สำาหรับวัดอยู่แลวว่า 

๑.  ตัวผูให คือทายกทายิกา มีเจตนาอย่างไร 

๒.  ผูรับ คือปฏิคาหก มีคุณความดีแค่ไหน 

๓.  วัตถุหรือของที่ให คือไทยธรรม๑ บริสุทธิ์ สมควร เป็นประโยชน์เพียงใด

 

ถาปฏิคาหก คือผูรับ เป็นผูมีศีล มีคุณธรรมความดี ก็เป็นบุญมากขึ้น ถา

ปฏคิาหกเป็นคนไม่มศีลี เช่นเป็นโจรผูราย เรากไ็ดบญุนอย เพราะดไีม่ดใีหไปแลว 

เขากลับอาศัยผลจากของที่เราให เช่น ไดอาหารไปกินแลวร่างกายแข็งแรง ก็ยิ่ง

ไปทำาการรายไดมากขึ้น กลับเกิดโทษ 

๑ ไทยธรรม มาจากภาษาบาลีว่า เทยฺยธมฺม แปลว่า สิ่งที่จะพึงให หรือของที่ควรให
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word “dāna” is used as a neutral term.

The offering made to a monk, or puññakaraṇa in Pali, is always 

referred to as “dānakaraṇa”. Even a greater kind of merit making 

to the monks is referred to as “sangha dāna” and the annual offer-

ing of robes or tham bun thot kathin is called “kathina dāna”. This 

includes thot pha pa* or paṁsukūla civara dāna. Any kind of of-

fering is considered dāna, such as building a structure for a temple: 

senāsana dāna or vihāra dāna.

Therefore, we need to keep in mind that dāna is only a part 

of merit making. We should not limit it to just an offering given to 

monks. There are many ways of making puñña besides this. 

Secondly, we assume that giving something to the poor or to 

other people is an act of dāna, but if we think that this is not con-

sidered merit (puñña) making, we are missing the point. Giving of 

any kind to anyone is considered making merit (puññakaraṇa). The 

difference lies in the degree of puñña.

The criteria for measuring the degree of puñña are as follows:

1. The intention of the giver.

2. The quality of the receiver.

* This the giving of Forest Robes: robes left for the monks to take as discarded cloth.  The 
kathina ceremony can be performed only once a year after the Rainy Season Retreat, but 
the pha pa ceremony can be performed all year round. 
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วัตถุสิ่งของที่ถวาย ถาบริสุทธิ์ ไดมาโดยสุจริต เป็นของที่เป็นประโยชน์ มี

คุณค่าแก่ผูที่รับไป สมควรหรือเหมาะสมแก่ผูรับนั้น เช่น ถวายจีวรแก่พระสงฆ์ 

แต่ใหเสื้อแก่คฤหัสถ์ เป็นตน ก็เป็นบุญมาก

ส่วนตัวผูใหก็ตองมีเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศล ตั้งใจดี ยิ่งถาเจตนานั้น

ประกอบดวยปัญญา ก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากขึ้น ก็ยิ่งไดบุญมาก 

เป็นอนัว่า การใหเป็นทานทัง้สิน้ ไม่ว่าจะถวายแก่พระหรอืจะใหแก่คฤหสัถ์

ชาวบาน จึงตองมาทบทวนความหมายกันใหม่ ว่า

๑.  ไดบุญ ไม่ใช่เฉพาะถวายแก่พระ 

๒.  บุญ ไม่ใช่แค่ทาน 

ให้ทานอย่างไร จึงจะได้ทำาบุญอย่างสมบูรณ์
ทีนี้ก็มาดูว่าบุญนั้นแค่ไหน การทำาบุญ ท่านเรียกว่า บุญกิริยา หรือเรียก

ยาวว่า บญุกริยิาวตัถ ุคอืเรือ่งของการทำาบญุ ญาตโิยมทีคุ่นวดัจะนกึออกว่า บญุ

กิริยาวัตถุมี ๓ อย่าง คือ 
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3. The purity, suitability and usefulness of the object given. 

        If the receiver is virtuous, the degree of puñña will increase 

accordingly. If the receiver is not so virtuous, such as being a thief 

or an outlaw, the degree of puñña will be small. This is because the 

bad person becomes stronger or healthier because of the things we 

have given, which would enable him to do more harm to other beings. 

As for the things given, if they are pure and honestly obtained, 

as well as being useful to the receiver, for example some robes for 

monks, clothing for a lay person, etc., such appropriate giving will 

raise the degree of merit.

The more good intention the giver has, the higher puñña will 

be, especially if the giving is done wisely. 

Thus, we need to reconsider the meaning of dāna as a means 

of making merit.

1. Merit can be gained from any kind of giving and not limitted 

only  to giving to religious persons. 

2. Puñña has a scope wider than just dāna. 

How to give to achieve maximum merit 

To what degree should dāna be? There are three kinds of giving.

1. Dāna means giving or sharing material wealth to or with 

others.
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๑.  ทาน การให เผื่อแผ่ แบ่งปัน

๒.  ศีล การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่เบียดเบียนกัน

๓.  ภาวนา ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปัญญา

ทานกเ็ป็นบญุอย่างหนึง่ ศลีกเ็ป็นบญุอย่างหนึง่ ภาวนากเ็ป็นบญุอย่างหนึง่ 

และสงูขึน้ไปตามลำาดบัดวย ศลีเป็นบญุทีส่งูกว่าทาน ภาวนาเป็นบญุทีส่งูกว่าศลี 

แต่เราสามารถทำาไปพรอมกันทั้ง ๓ อย่าง 

เหตุใดจึงเรียกการถวายของแก่พระที่วัดว่าเป็นการทำาบุญ แต่ใหแก่ชาว

บานเรียกว่าเป็นทานเฉยๆ เรื่องนี้อาจจะเกิดจากการที่ว่า เวลาเราไปถวายพระ

ที่วัด เราไม่ใช่ถวายทานอย่างเดียวเท่านั้นคือ ในเวลาที่เราไปถวายสิ่งของเครื่อง

ไทยธรรม หรือทำาอะไรที่วัดนั้น นอกจากทานเป็นอย่างที่ ๑ แลว 

๒. ศีลเราก็ไดรักษาไปดวย คือเราตองสำารวมกายวาจาอยู่ในระเบียบ

แบบแผนวัฒนธรรมประเพณี เรื่องมารยาทอากัปกิริยา และการสำารวมวาจา

ต่างๆ นี้เป็นศีลทั้งสิ้น และเวลานั้นเรางดเวนความไม่สุจริตทางกายวาจา ความ

ไม่เรยีบรอย การเบยีดเบยีนทกุอย่างทางกายวาจา เราละเวนหมด เราอยูใ่นกาย

วาจาที่ดีงาม ที่ประณีต ที่สำารวม ที่ควบคุม นี่คือเป็นศีล

๓. ในดานจิตใจ จะดวยบรรยากาศของการทำาบุญก็ตาม หรือดวยจิตใจ

ที่เรามีความเลื่อมใสตั้งใจไปดวยศรัทธาก็ตาม จิตใจของเราก็ดีงามดวย เช่น มี

ความสงบ มีความสดชื่น เบิกบานผ่องใส มีความอิ่มใจ ตอนนี้เราก็ไดภาวนา

ไปดวย ยิ่งถาพระไดอธิบายใหเขาใจในเรื่องการทำาทานนั้นว่าทำาเพื่ออะไร มี

ประโยชน์อย่างไร สัมพันธ์กับบุญหรือการปฏิบัติธรรมอื่นๆ อย่างไร ฯลฯ เรา

มองเห็นคุณค่าประโยชน์นั้น และมีความรู ความเขาใจธรรม เขาใจเหตุผลต่างๆ 

มากขึ้น เราก็ไดปัญญาดวย
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2. Sīla means a good intention as well as good relationships that 

do not cause harm to oneself and others.

3. Bhāvanā means cultivating one’s mental and wisdom faculty.

Each of the above is puñña of a different degree. Sīla is consid-

ered higher than dāna, while bhāvanā is higher than sīla. One can 

do all three at the same time. 

The reason the act of giving offerings to the monks at the 

temple is considered puññakaraṇa, whereas giving to a lay person 

is considered dāna, is because when we make an offering to the 

monks at the temple we do not engage in just dāna. We have to 

also observe sīla (the Precepts) as well. We have to be careful 

to compose the physical and verbal expression to conform to the 

customs and social rules. This manner is related to the Precepts 

too. At that moment one consciously abstains from any unwhole-

some or unsuitable verbal, as well as physical, expression. We 

then control every movement and thought we are aware of. Such 

an act is considered an observance of the Precepts. 

Mentally, merit making is inspired by faith as well as a good 

heart, resulting in peace, joy, love and contentment. At the same time, 

one often meditates on the meaning of dāna. Sometimes the monks 

also clarify the purposes and benefits of dāna and how it relates to 

puñña and other kinds of Dhamma practices. This leads one to un-
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ดวยเหตุที่ว่ามานี้ ก็จึงกลายเป็นว่า เมื่อเราไปที่วัดนั้น แมจะไปถวายทาน

อย่างเดียว แต่เราไดหมดทุกอย่าง ทานเราก็ทำา ศีลเราก็พลอยรักษา ภาวนาเรา

ก็ได ทั้งภาวนาดานจิตใจ และภาวนาดานปัญญา 

เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปที่วัด ถาเราปฏิบัติถูกตอง เราจึงไม่ไดถวายทาน

อย่างเดียว แต่เราไดมาครบ ตอนแรกเราตั้งใจไปถวายทานอย่างเดียว แต่เมื่อไป

แลวเราไดมาครบทั้งสาม ทีนี้เราจะบอกว่า เราไปถวายทานมา เราก็พูดไม่ครบ 

ก็เลยพูดว่าเราไปทำาบุญ เพราะว่าเราไดทั้งสามอย่าง ที่ว่ามานี้ก็เป็นเหตุใหการ

ถวายทานอย่างเดียวกลายเป็นมีความหมายเป็นทำาบุญ(ครบทั้งสามอย่าง)

 เมื่อโยมเขาใจอย่างนี้แลว ต่อไป เวลาไปถวายทานที่วัด ก็ตองทำาใหได

บุญครบทั้ง ๓ อย่าง คือไม่ใช่ถวายทานอย่างเดียว แต่ตองใหไดทั้งศีลทั้งภาวนา

ดวย อย่างนี้จึงจะเรียกว่า “ท�าบุญ” ที่แทจริง 

ไปทำาบุญอย่างเดียว แต่ได้กลับมาสามอย่าง
คราวนีเ้รากม็าตรวจสอบตวัเองว่า ทานของเราไดผลสมบรูณ์ไหม เริม่ตัง้แต่

ดานจิตใจว่าเจตนาของเราดีไหม 

เจตนานั้นท่านยังแยกออกไปอีกเป็น ๓ คือ

๑.  บุพเจตนา เจตนาก่อนให คือตั้งแต่ตอนแรก เริ่มตนก็ตั้งใจดี มีความ

เลื่อมใส จิตใจเบิกบาน และตั้งใจจริง แข็งแรง มีศรัทธามาก ต่อไป

๒.  มุญจนเจตนา ขณะถวายก็จริงใจจริงจัง ตั้งใจทำาดวยความเบิกบาน

ผ่องใส มีปัญญา รูเขาใจ

๓.  อปราปรเจตนา ถวายไปแลว หลังจากนั้น ระลึกขึ้นเมื่อไรจิตใจก็เอิบ
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derstanding and knowledge which can lead to a degree of wisdom.

So going to a temple to make merit or offerings is like a hole-in-

one shot. Besides committing a good deed of dāna, we also obtain the 

other two elements, sīla and bhāvanā, thereby gaining perfect merit. 

Thus performing dāna is transformed into a puñña performance (a 

complete cycle or complete performance of the act of giving). 

Therefore any time you go to a temple to do the merit making 

of alms giving, you should make sure that you have done it all in one: 

dāna, sīla and bhāvanā, in order to perfectly perform the perfect 

puññakaraṇa. That is:

The one act of dāna 

gives you three levels of puññakaraṇa

Now, let us examine ourselves  as to whether our dāna is the 

perfect kind. We will start with the mental aspect to see if our inten-

tion is good. 

There are three kinds of intention (cetanā).

1. Pubba cetanā, which is whether we start with a good inten-

tion, faith, joy, strong desire to do good.

2. Muñcana cetanā, which is giving in earnest with a pure heart, 
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อิม่ผ่องใส ว่าทีเ่ราทำาไปนีด้แีลว ทานนัน้เกดิผลเป็นประโยชน์ เช่น ไดถวายบำารงุ

พระศาสนา พระสงฆ์จะไดมีกำาลัง แลวท่านก็จะไดปฏิบัติศาสนกิจ ช่วยใหพระ

ศาสนาเจริญงอกงามมั่นคงเป็นปัจจัยใหสังคมของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข นึกขึ้น

มาเมื่อไรก็เอิบอิ่มปลื้มใจ ท่านใชคำาว่า “อนุสรณ์ดวยโสมนัส” 

ถาโยมอนสุรณ์ดวยโสมนสัทกุครัง้หลงัจากทีท่ำาบญุไปแลว โยมกไ็ดบญุทกุ

ครั้งที่อนุสรณ์นั่นแหละ คือระลึกขึ้นมาคราวไหนก็ไดบุญเพิ่มคราวนั้น 

นี่คือเจตนา ๓ กาล ซึ่งเป็นเรื่องสำาหรับทายก

ส่วนปฏิคาหก คือผูรับ ถาเป็นผูมีศีล มีคุณธรรมต่างๆ มาก ก็ถือว่าเป็น

บุญเป็นกุศลมาก เพราะจะไดเกิดประโยชน์มาก เช่นพระสงฆ์ เป็นผูทรงศีล ทรง

ไตรสกิขา ท่านกส็ามารถทำาใหทานของเราเกดิผลงอกเงยออกไปกวางขวาง เป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน ช่วยใหธรรมแผ่ขยายไปในสงัคม ใหประชาชนอยูร่่มเยน็

เป็นสุข และดำารงพระศาสนาไดจริง

ส่วนไทยธรรมคอืวตัถทุีถ่วาย กใ็หเป็นของบรสิทุธิ ์ไดมาโดยสจุรติ สมควร

หรือเหมาะสมแก่ผูรับ และใชไดเป็นประโยชน์ 

นี้เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่จะใชพิจารณาตรวจสอบ และตองพยายาม

อย่างทีพ่ดูไปแลวว่า แมว่าเราจะไปทำาทานอย่างเดยีว กต็องใหไดทัง้ศลีทัง้ภาวนา

มาดวย อย่างนี้จึงจะเรียกว่าทำาบุญกันจริงๆ ชนิดพูดไดเต็มปาก มิฉะนั้นโยมก็

จะไดแค่ไปถวายทานเฉยๆ แลวก็ไปเรียกออมแอมว่าทำาบุญ เพราะฉะนั้น ถา

โยมไปวัดแลวบอกว่า ฉันไปทำาบุญมา ก็จะตองตรวจดูดวยว่า เอ..ที่จริงเราไดแค่

ทานหรือเปล่า หรือว่าเราไดครบเป็นบุญเต็มจริงๆ ถาเป็นบุญก็คือไดครบทั้ง ๓ 

ประการ ทั้งทาน ทั้งศีล ทั้งภาวนา
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wisdom and understanding.

3. Aparāpara cetanā, which is every time you have a recollec-

tion of your deeds you feel overwhelmed with delight, being aware 

that it is a good or useful deed, such as supporting Buddhism and 

the monks to advance the religion and cause the society to achieve 

happiness, to the point that you feel “superbly enthralled”. Every time 

you feel this way when you recall the alms offering you have made 

your puñña multiplies. 

The word paṭiggāhaka refers to the receiver. If the receiver is 

one of good conduct and well trained, the merit will also multiply. 

His auspicious merit will extend to anyone who has been in contact 

with him or has offered him alms. The result is the wide spread of 

Dhamma, a peacefully happy society, and continuity of the religion. 

The word deyyadhamma refers to the alms given, which should 

be obtained rightfully, honestly and should be pure, suitable for the 

receiver to make use of.

Thus, every time you go to a temple to make an alms offering, 

you should inspect yourself as to whether you have done it properly 

in all three recommended parts (dāna, sīla and bhāvanā) in order 

to be sure that you have achieved the puñña level and not just the 

dāna level.
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ถ้าจะทำาบุญ ก็ควรทำาให้ครบทุกความหมาย
ถึงตอนนี้ ก็เลยถือโอกาสเล่าความหมายของ “บุญ” นิดหน่อย คำาว่า 

“บุญ” นั้นมาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า “ปุญฺญ” ปุญญะ นี้แปลว่าอะไรบาง 

๑.  บุญ แปลว่า ชำาระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด ใจของเรากำาลังเศราหมอง 

ขุ่นมัวมา พอทำาบุญ อย่างเช่นถวายทาน เพียงเริ่มตั้งใจ จิตใจของเราก็สะอาด 

บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้น

การชำาระจิตใจใหบริสุทธิ์ก็คือ กำาจัดสิ่งเศราหมองที่เรียกว่ากิเลสทั้งหลาย

ออกไป เริม่ตัง้แต่ทานกก็ำาจดัความโลภ ความเหน็แก่ตวั ความมใีจคบัแคบตระหนี่

หวงแหน ความยดึตดิลุม่หลงในวตัถสุิง่ของ ทำาใหจติใจเป็นอสิระ พรอมทีจ่ะกาว

ต่อขึ้นไปในคุณความดีอย่างอื่น หรือเปิดช่องใหนำาเอาคุณสมบัติอื่นๆ มาใส่เพิ่ม

แก่ชีวิตได ทำาใหชีวิตจิตใจเฟื่องฟูขึ้น 

คนที่ทำาบุญคือทำาความดี จิตใจก็จะเฟื่องฟูขึ้นในคุณงามความดี เพิ่มพูน

คุณสมบัติที่ดีๆ ใหแก่ชีวิตจิตใจของตน บุญนั้นมีมากมาย เดี๋ยวจะพูดต่อไป ยิ่ง

เราทำาบุญมาก เราก็เพิ่มคุณสมบัติที่ดีใหแก่ชีวิตของเรามาก 

ภาษาสมัยนี้มีคำาหนึ่งว่า “คุณภาพชีวิต” คนสมัยโบราณเขาไม่ตองมีคำานี้ 

เพราะเขามีคำาว่า “บุญ” อยู่แลว คำาว่าบุญนี่ครอบคลุมหมด ทำาบุญทีหนึ่งก็เพิ่ม

คุณสมบัติใหกับชีวิตของเราทีหนึ่ง ทั้งคุณสมบัติในกาย ในวาจา และในใจ กาย

ของเรากป็ระณตีขึน้ วาจาของเรากป็ระณตีขึน้ จติใจของเรากป็ระณตีขึน้ ปัญญา

ของเราก็ประณีตขึ้น ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 

๒. บญุ แปลว่า ทำาใหเกดิภาวะน่าบชูา บญุนัน้ทำาใหน่าบชูา คนทีม่บีญุกเ็ป็น

คนที่น่าบูชา เพราะเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความดี ถาไม่มีคุณความดีก็ไม่น่าบูชา 

ทีว่่าบชูา กค็อืยกย่อง หรอืเชดิช ูคนทีท่ำาบญุทำากศุลจติใจดงีามมคีณุธรรม



ป. อ. ปยุตฺโต   25

If you intend to make merit go for all levels and meanings of it

The Thai word “boon” comes from the Pali “puñña”, whose 

meanings can be explained by the following.

1. Puñña means purification of the heart. When your heart be-

comes sad or cloudy and you start wishing to make merit, your heart 

will immediately be cleansed and purified.

Purification of the heart means getting rid of greed, hate and 

delusion of all kinds. The act of giving, or dāna, can rid you of greedi-

ness, selfishness, possessiveness and material obsession. It will free 

you from such bad attitudes and direct you to further do good deeds 

and release some of your good qualities or add some new qualities 

to your life, which will revive your heart and your spirit. 

Performing puñña (puññakaraṇa) is performing goodness, 

enabling you to acquire further good qualities of heart and become 

a better person. A modern term for this is “quality of life”. In former 

times it was “puñña”, which covered everything good - physically, 

verbally and mentally. It makes one a gentle person who possesses 

refined words and a good mind and wisdom. 

2. Puñña can also mean a “praiseworthy being”. A person with 

puñña or merit is a highly admired person who is filled with good 

ethics, and good qualities worthy of being respected and praised. 

The Buddha stated that “puñña” is a name for happiness. Once 
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มาก ก็เป็นคนที่น่าเชิดชู น่ายกย่อง แลวก็ทำาใหเกิดผลที่น่าเชิดชูบูชาดวย 

ไปๆ มาๆ เดี๋ยวจะพูดความหมายของบุญมากไป ขอพูดเพียงเป็นตัวอย่าง 

ใหเห็นว่าที่จริงศัพท์เหล่านี้มีความหมายมากหลายประการ 

ความหมายอกีอย่างหนึง่ทีพ่ระพทุธเจาตรสัไวคอื บญุนัน้เป็นชือ่ของความ

สุข พอทำาบุญแลวจิตใจก็สุขเอิบอิ่ม เป็นความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง 

การทำาบุญเป็นความสุขที่มีผลระยะยาว ไม่เหมือนอาหารที่รับประทาน หรือ

สิง่ภายนอกทีบ่ำารงุบำาเรอกาย พอผ่านไปแลวกห็มด กห็าย ความสขุกส็ิน้ไป บางทพีอ

นึกใหม่กลายเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีเสียแลว มันขาดไป ตองหาใหม่ แต่บุญเป็นสุขที่

เขาไปถงึเนือ้ตวัของจติใจ เป็นความสขุทีเ่ตม็อิม่ ทำาใหเกดิปีตใินบญุ และเมือ่เราทำาไป

แลวมนักไ็ม่หมด นกึถงึเมือ่ไรกใ็จเอบิอิม่ผ่องใสเรือ่ยไป เป็นความสขุทีย่ัง่ยนืยาวนาน 

อกีประการหนึง่ บญุ เป็นสิง่ทีพ่งึศกึษา พระพทุธเจาตรสัสอนใหศกึษาบญุ 

คำาว่า “ศึกษา” ก็คือใหฝึกขึ้นมานั่นเอง หมายความว่า บุญนี้เราตองทำาใหเพิ่ม

ขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่า มันเป็นคุณสมบัติ มันเป็นความดี 

ทางกายบาง ทางวาจาบาง ทางใจบาง รวมไปถึงทางปัญญา เราตองเพิ่มโดยฝึก

ขึน้มา เมือ่ฝึกกาย วาจา จติใจและปัญญา ชวีติของเรากป็ระณตีงอกงามขึน้เรือ่ย 

เรียกว่าเป็นการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาตนเอง 

เพราะฉะนั้น บุญนี้อย่าไปยุติหรือหยุดอยู่ เราตองศึกษาบุญ มีบุญอะไร มี

คุณสมบัติความดีอะไรที่เราควรจะทำาเพิ่ม เพื่อใหชีวิตของเราดีขึ้น และทำาใหเกิด

ประโยชน์กวางขวางออกไป เรากก็าวต่อไป มฉิะนัน้เราจะตดิอยู ่จมอยู ่หรอืว่าชะงกั

ตนัอยูก่บัทีเ่ท่าเดมิ คนทีท่ำาบญุไม่ควรจะตดิอยูเ่ท่าเดมิ แต่ควรจะกาวหนาไปในบญุ 

นีเ้ป็นความหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งบญุ นำามาพดูพอใหโยมไดเหน็แนวทาง 

ความจริงนั้นแต่ละอย่างยังสามารถขยายออกไปไดมาก แต่ใหเห็นเคาว่าตั้งตนอย่างนี้ 
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you have performed merit, you are filled with a deep bliss or happiness 

whose effects are long lasting, the opposite to a short-lived physical 

self-indulgence which is impermanent. This kind of short-lived hap-

piness can make you suffer when you lose it again and again. On the 

other hand, puñña is the kind of happiness that fulfills you, that gives 

you long lasting satisfaction that never ceases. Every time you recall 

it, you feel endlessly happier. 

The Buddha suggested that we should “educate” ourselves about 

puñña. By this, he meant to practice it or to train ourselves about it, 

since it can be accumulated and increased as well as refined. It is in 

fact a quality, a good and admirable quality, a good act physically, 

mentally and intellectually. It continues thriving as we practice it. It 

is a means for self improvement or self development.

Therefore puñña is an on-going process of growth, something 

we should continually acquire to improve our lives and to be of benefit 

to others. We have to keep going with puñña, not get stuck with it but 

go further and make progress with it. 
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หนทางที่จะทำาบุญ มีอยู่มากมาย
ได บอกเมื่อกี้ว ่าบุญนั้นมีมาก การทำาบุญไม่ใช ่เฉพาะทานเท่านั้น 

พระพุทธเจาตรัสไวโดยสรุปอย่างสั้นที่สุดว่ามี ๓ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ไดแก่ 

๑.  ทาน 

๒.  ศีล 

๓.  ภาวนา 

อย่างที่พูดไวตอนตนแลว 

ทีนี้ต่อมาพระอรรถกถาจารย์๒ คงอยากจะใหญาติโยมเห็นตัวอย่างมากๆ 

ท่านจงึขยายความใหกวางออกไปอกี เพือ่เหน็ช่องทางในการทำาบญุเพิม่ขึน้ ท่าน

จึงเพิ่มเขาไปอีก ๗ ขอ รวมเป็น บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซึ่งขอนำาเอามาทบทวนกับ

ญาติโยม ในฐานะที่เป็นผูทำาบุญอยู่เสมอ ต่อจากบุญ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา 

๔. อปจายนมัย ทำาบุญดวยการใหความเคารพ มีความอ่อนโยน สุภาพ

อ่อนนอม ใหเกียรติแก่กัน เคารพยกย่องท่านผูมีความเป็นผูใหญ่ ผูสูงดวย

คณุธรรมความด ีเป็นตน หรอืทีน่ยิมกนัในสงัคมของเรา เคารพกนัโดยวยัวฒุ ิชาติ

วุฒิ และคุณวุฒิ แต่ในทางพระศาสนาถือว่า คุณวุฒิสำาคัญที่สุด 

อปจายนมัยนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการช่วยกันรักษาสังคมนี้ ให

เราอยูก่นัดวยความสงบร่มเยน็ ถาสงัคมของเราไม่มกีารใหเกยีรต ิไม่มคีวามเคารพ

กัน ก็จะวุ่นวายมาก จิตใจก็แข็งกระดาง กาวราว กระทบกระทั่งกันเรื่อย แต่พอ

เรามีความเคารพ ใหเกียรติแก่กัน มีความสุภาพอ่อนโยน จิตใจของเราก็นุ่มนวล 

การเป็นอยู่ร่วมกันก็ดี บรรยากาศก็ดี ก็จะงดงาม เป็นสุข บุญก็เกิดขึ้น 

๒ พระอรรถกถาจารย์ คือ พระอาจารย์ผูเรียบเรียงรัมภีร์อธิบายความหมายของพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก
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There are numerous ways of making merit 

We have discussed the 3 forms of puññakiriyāvatthu (meritorous 

action): 

1. dāna, 

2. sīla,

3.  bhāvanā.

To help Buddhist followers understand more about it, the com-

mentators who compiled the Buddhist teaching added 7 more aspects 

of  puññakiriyāvatthu as follows:

4. Apacāyanamaya refers to merit making by showing respect, 

being gentle and polite to the elders or those with a high level of 

goodness, as we respect one another in light of age, birth status and, 

especially, ability or expertise. This last one is considered the most 

important quality according to Buddhism.

This kind of puñña helps sustain the peace and harmony of the 

society. Without respect and honor properly given to one another, 

we will have chaos, aggressiveness and violence. Recognizing each 

other helps us live together in harmony, with a pleasant feeling and 

atmosphere, and therefore happiness or puñña occurs. 

5. Veyyāvaccamaya refers to assistance and services, rendered 

reciprocally. This practice requires no money or material wealth, but 

it is a matter of lending a hand; for example, cooperation in accom-
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๕. ไวยาวจัจมยั ทำาบญุดวยการช่วยเหลอื รบัใช บรกิาร คนไม่มเีงนิกไ็ม่ใช่

ว่าทำาบุญไม่ได ไวยาวัจจมัยกุศลนี้ทำาไดทุกคน อย่างสมัยก่อนนี้ก็นิยมมาลงแรง

ช่วยกันในเวลามีงานส่วนรวม โดยเฉพาะสังคมไทยสมัยก่อนมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด 

เวลามีงานวัด ชาวบานก็มาลงแรง ช่วยเหลือ รับใช ทำาอะไรต่ออะไรคนละอย่าง

สองอย่าง ใหกิจกรรมส่วนรวมที่วัดนั้นสำาเร็จดวยดี 

วันนี้ก็เป็นตัวอย่าง หลายท่านมาทำาบุญดวยไวยาวัจจมัยกุศล ชนิด

พรรณนาไดไม่มทีีส่ิน้สดุ คอืมาช่วยเหลอืรบัใชบรกิาร บำาเพญ็ประโยชน์ ไม่ว่าจะ

เป็นตำารวจ ทหารเรือ ทหารทั้งหลาย หรือว่าเด็กๆ นักเรียน ตลอดจนญาติโยมก็

มาทำากันทั้งนั้น ยอนหลังไปก่อนวันนี้ก็มาช่วยกันปลูกตนไม มาทำาความสะอาด 

มาทำาถนน ฯลฯ ตลอดจนมาช่วยถ่ายรูปเก็บไว ทั้งหมดนี้ก็เป็นไวยาวัจจมัยกุศล 

พดูสัน้ๆ ว่ามาช่วยกนั คอืเจตนาทีจ่ะมาบำาเพญ็ประโยชน์ ช่วยเหลอื รบัใช บรกิาร 

ทำากิจส่วนรวมใหสำาเร็จ เป็นบุญอีกแบบหนึ่ง 

๖. ปัตติทานมัย ทำาบุญดวยการใหส่วนบุญ หมายความว่า ใหผูอื่นมีส่วน

ร่วมในบุญหรือในการทำาบุญดวย เวลาเราทำาความดีอะไรสักอย่างก็ไม่หวงแหน

ไว เราเปิดโอกาสใหคนอื่นไดมีส่วนร่วมบุญดวยการทำาความดีดวยกัน ทั้งผูมา

ร่วม และผูใหโอกาส ก็ไดบุญเพิ่มทั้งสองฝ่าย คนที่ใหเขาร่วมตัวเองบุญก็ไม่ได

ลดลง เดี๋ยวจะนึกว่าคนอื่นมาแย่งบุญ เปล่า กลับยิ่งไดมากขึ้น เพราะฉะนั้น

พระพุทธเจาจึงตรัสว่า คนที่ทำาบุญดวยตน กับคนที่ทำาบุญดวยตนแลวยังชวน

คนอื่นมาทำาดวยนั้น คนหลังไดบุญมากกว่า เมื่อใหส่วนร่วมแก่ผูอื่นมาทำาความ

ดีดวยกัน บุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มมาก

๗. ปัตตานุโมทนามัย ทำาบุญดวยการอนุโมทนาส่วนบุญ คือพลอยชื่นชม
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plishing some common or public work. A temple is considered the 

center of a Thai community or village, where all members contribute 

in order to accomplish a desirable task beneficial to the majority. 

What you have done here today is a good example of apply-

ing this type of puñña. You came to provide service to one another 

according to your ability, whether you are police, navy, soldiers or 

school children and students, while the villagers contributed their 

service. In the past we helped plant trees here, clean the compound, 

build roads, and even take photos for record-keeping. All of these are 

a kind of veyyāvaccamaya. Giving help is an intention to do good for 

the public in order to accomplish some common goal, so it is another 

form of puñña. 

6. Pattidānamaya refers to puññakaraṇa by taking part in 

puñña or sharing the making of puñña. This is a good deed of un-

selfishness in which you allow other people to do good deeds with 

you. In this way, both parties derive some benefit. Puñña is never 

exhausted. Do not feel that there will not be enough puñña or it will 

run out eventually. In fact, it will grow and produce more and more. 

The one who is generous about it and persuades others to join in merit 

making will gain even more. 

7. Pattānumodanāmaya refers to praising and rejoicing in 

someone else’s merit. In the past, as one was on his way to make 
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ยินดี หรือแสดงความยินดี ยอมรับ เห็นชอบในการทำาความดี คือในการทำาบุญ

ของผูอื่น เมื่อเขาทำาบุญทำาความดี เราก็พลอยชื่นใจอนุโมทนาดวย 

เช่นสมัยก่อนนี้ เวลาญาติโยมบางท่านไปทำาบุญที่วัด ก็อาจจะเดินไปผ่าน

บานโนนบานนี้ พอเดินผ่านบานนี้ เห็นคนที่รูจักกันก็บอกว่า ฉันไปทำาบุญมานะ 

แบ่งบุญใหดวย บานที่ไดฟังก็บอกว่า ขอโมทนาดวยนะ นี่คือคติปัตตานุโมทนา 

ซึง่เป็นการฝึกนสิยัจติใจ ใหเราพลอยยนิดใีนการทำาความดขีองคนอืน่ ไม่ขึง้เคยีด

ริษยาหรือหมั่นไส แต่ใหมีจิตใจชื่นบานดวยการเห็นคนอื่นทำาความดี เมื่อเรา

พลอยชื่นบาน อนุโมทนาดวย เราก็ไดบุญดวย นี้คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนา 

ทำาบุญ ต้องให้สมบูรณ์ขึ้นไปถึงปัญญา
๘. ธรรมสวนมยั ทำาบญุดวยการฟังธรรม ธรรมะเป็นเรือ่งสำาคญัทีจ่ะทำาให

เรามปัีญญา ทำาใหเรามหีลกัในการประพฤตปิฏบิตัแิละดำาเนนิชวีติทีด่ ีถาเราไม่มี

การฟังธรรม ไม่มีการอ่านหนังสือธรรมะ เป็นตน ความกาวหนาในธรรมของเรา

อาจจะชะงัก แลวการที่จะเจริญในบุญก็จะเป็นไปไดยาก จึงตองมีขอนี้มาช่วย 

ท่านจึงสอนใหมีธรรมสวนมัย คือทำาบุญดวยการฟังธรรม ซึ่งจะทำาใหรูหลัก มอง

เห็นช่องทางแมแต่ในการทำาบุญ เพิ่มขึ้นอีก

๙. ธรรมเทศนามัย ทำาบุญดวยการแสดงธรรม การแสดงธรรมใหผูอื่นฟัง

กเ็ป็นบญุ แต่ในเวลาแสดงธรรมใหผูอืน่ฟังตองตัง้ใจใหถกูตอง ท่านว่าถามเีจตนา

หาลาภ หาเสยีง ถอืว่าเจตนาไม่ด ีมุง่ทีผ่ลส่วนตวั จะไม่มผีลมาก แต่ถาตัง้เจตนา

ว่าเราจะแสดงธรรมไปเพื่อใหโยมไดรูเขาใจถูกตอง ใหมีสัมมาทิฐิ ใหโยมไดรับ

ประโยชน์ ใหโยมไดพัฒนาชีวิตขึ้นไป ผูที่แสดงธรรมก็ไดบุญดวย 

ถึงโยมก็เหมือนกัน ก็ทำาบุญขอธรรมเทศนามัยนี้ได โดยนำาธรรมไปบอก 
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merit, he would invite the neighbors or some acquaintances he met 

along the way to come along and make merit together. Or when he 

came back he would tell them that he would like to give his share of 

the merit to those neighbors and acquaintances who would likewise 

join in and accept it gladly. This is a good practice and training: to 

be happy with another person’s good deed  and merit. Practising like 

this, we make merit also. 

Merit is perfected by attaining wisdom 

8. Dhammasavanamaya refers to making puñña by listening to 

the teaching of Dhamma, which will lead us to wisdom. It provides us 

with principles to conduct our personal lives well. Not listening to or 

reading the Dhamma can obstruct us from growing in merit building. 

So another kind of merit making is by listening to Dhamma talks, 

which will guide us to realize how we can make ever more merit.

9. Dhammadesanāmaya refers to the teaching of the Dhamma, 

which results in merit for the one who teaches when one does it with 

the intention of benefiting others and not oneself, specifically the 

intention to help others understand correctly and develop their lives. 

The one who teaches the Dhamma will gain merit as well as the one 

who listens. 
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ไปเผือ่แผ่ ไปสอนลกูสอนหลาน ใหรูจกัสิง่ทีถ่กูตองดงีาม ใหเขาเจรญิในทาน ศลี 

ภาวนาดวย เริ่มตั้งแต่ไปแนะนำาในครอบครัวของตัวเอง ทำาบุญกับลูกกับหลาน

ก็ได ดวยธรรมเทศนามัยนี้ ยิ่งเป็นเรื่องที่ยาก หรือเขาไม่เคยสนใจ เราก็ไดฝึกตัว

เอง หาทางที่จะสอนที่จะแนะนำาอธิบายใหไดผล ทำาใหเขามีปัญญา ทำาใหเขาทำา

ดี เป็นคนดีได ก็ยิ่งไดบุญมาก 

๑๐. ทิฏฐุชุกรรม ทำาบุญดวยการทำาความเห็นใหตรง คือใหถูกตอง ความ

เหน็ถกูตองนีต้องทำากนัอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะทำาอะไร ควรพจิารณาตรวจสอบกจิกรรม

ทกุอย่างว่า เราทำาดวยความรูเขาใจถกูตองหรอืเปล่า เช่น เมือ่ทำาทานกพ็จิารณา

ว่าเราทำาดวยความเขาใจถูกตองไหม เรื่องนี้เป็นไปไดมากว่า โยมหลายท่านอาจ

จะทำาดวยความเขาใจผิดอยู่ก็ได 

ไม่ว่าอะไร เช่นอย่างรักษาศีล บางทีก็รักษาไปตามตัวบทพยัญชนะ หรือ

ตามที่ยึดถือกันมา ไม่เขาใจจริง เมื่อเราไปฟังธรรม เราก็มาปรับความเห็นของ

ตัวใหถูกตอง การทำาบุญขออื่นๆ ก็พลอยถูกตองไปดวย เพราะฉะนั้น เรื่องทิฏฐุ

ชกุรรม หรอืการทำาความเหน็ใหตรงใหถกูตองนีจ่งึเป็นเรือ่งสำาคญั ตองพฒันาอยู่

เสมอ ไม่ว่าจะทำาอะไร ตองมีความเขาใจที่ถูกตองประกอบอยู่ 

ทัง้หมดนีร้วมเป็น ๑๐ ขอ แต่ใน ๑๐ ขอนี ้ทีเ่ป็นหลกั กค็อื ทาน ศลี ภาวนา 

ส่วนที่เติมมา ๗ ขอนั้นเป็นการขยายจาก ๓ ขอตน เพื่อใหเห็นความหมายและ

ช่องทางที่จะทำาบุญเพิ่มขึ้น 
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You yourself can make merit in this category by telling others 

what you have heard or learned from the Dhamma talk. You can teach 

your children and grandchildren what is right and convince them to 

practice dāna, sīla and bhāvanā. Both you and they will gain benefit 

from the teaching and practice. You will lead them to wisdom and 

help them to be good people. That is, of course, a greater merit. 

10. Diṭṭhujukamma refers to merit making when we have right 

view, or right thinking and understanding. You must constantly ex-

amine whether your understanding is correct no matter what you are 

doing; for example, when you observe the Precepts, examine whether 

you have done it correctly. This will lead you to do the right thing in 

the right way in other matters too. Therefore developing and having 

right view is an exceptionally important aspect that needs constant 

improvement. 

These are the complete ten types of merit making, beginning 

from the first three, which are the core parts - dāna, sīla and bhāvanā 

- and expanding to seven more as explained above. In this way you 

will realize the meanings and ways to expand your merit or puñña. 
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บุญที่แท้แผ่ความสุขออกไป ให้ความงอกงามทั้งแก่ชีวิตของ
เราและทั่วสังคม

ขอที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้น อปจายนมัย ก็ดี ไวยาวัจจมัย ก็ดี อยู่ในหมวดศีล 

คือ การที่มีความสุภาพ อ่อนโยน นบไหว ใหเกียรติแก่กัน และการช่วยเหลือรับ

ใชบริการ ก็เป็นเรื่องดานความสัมพันธ์กับผูอื่นในสังคม จึงเป็นเรื่องของศีล จัด

อยู่ในหมวดศีล ตอนนี้เรียกว่าสงเคราะห์ คือจัดประเภท 

ต่อไป ปัตติทานมัย การใหส่วนบุญแก่ผูอื่น หรือใหผูอื่นมีส่วนร่วมบุญนี่

จัดอยู่ในทาน จะเห็นว่าทานมีความหมายกวาง ไม่ใช่เฉพาะใหของเท่านั้น แต่

การใหความมีส่วนร่วมในการทำาความดี หรือใหโอกาสผูอื่นทำาความดี ก็เป็นบุญ 

เป็นการใหทานชนดิหนึง่เหมอืนกนั รวมทัง้ ปัตตานโุมทนา อนโุมทนาบญุทีผู่ อืน่

ทำา ก็อยู่ในหมวดทานดวย 

ต่อไป ขอ ๘. ธรรมสวนมัย ฟังธรรม ก็ดี ขอ ๙. ธรรมเทศนามัย แสดง

ธรรมแก่ผูอืน่ กด็ ีรวมอยูใ่นขอ ๓ คอื ภาวนามยั เพราะเป็นการพฒันาจติใจ และ

พัฒนาปัญญา โดยเฉพาะปัญญา ซึ่งจะไปส่งผลแก่ขอสุดทายดวย

ขอสดุทาย คอื ทฏิฐชุกุรรม ท่านบอกว่าเขากบัทกุขอ เวลาทำาบญุทกุอย่าง

ใหมีทิฏฐุชุกรรมประกอบ คือมีความเห็นที่ถูกตองดวย มิฉะนั้นบุญของเราก็จะ

บกพร่อง เพราะอะไร เพราะบางทเีวลาทำาบญุนัน้ ใจของเราซกีหนึง่ไดบญุ แต่อกี

ซกีหนึง่มโีลภะเป็นตนปนอยู ่นกึถงึบญุแต่ใจประกอบดวยความโลภ อยากไดผล

ตอบแทนอย่างโนนอย่างนี้ อย่างนี้บุญก็ไดแต่บาปก็ไดดวย คือมีโลภะประกอบ

อยู่ เพราะฉะนั้นจึงตองระวังเหมือนกัน 

แต่ถาเรามี ทิฏฐุชุกรรม ประกอบอยู่ คอยทำาความเห็นใหตรง ก็จะแก

ปัญหานี้ได คือทำาบุญดวยความเขาใจว่า ทานนี้ทำาเพื่ออะไร เมื่อรูเขาใจว่าทาน
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True puñña generates and expands happiness. It makes 

one’s life and society prosper

The fourth and fifth kinds of merit making, apacāyanamaya and 

veyyāvaccamaya, belong to the sīla group, stressing gentleness (good 

manners), politeness and respect for others as well as serving them. 

These are related to relationships with other members of the society.

Next is pattidānamaya, sharing with others, which belongs to 

the dāna group. You should realize now that dāna has a very broad 

meaning. It is not limited to just giving but it includes giving a chance 

to others to do good or to gain merit. Thus it is another form of dāna. 

Pattānumodanāmaya is another form of dāna too. It refers to agree-

ing or being delighted in the good deed of making merit of others. 

That is why it is included in the dāna category.

The eighth one, dhammasavanamaya, listening to the teaching, 

and the ninth one, dhammadesanāmaya, teaching others, are incor-

porated into bhāvanā because they involve the improvement of one’s 

heart and mind as well as developing wisdom. Wisdom, especially, 

corresponds to the last type of merit, which is diṭṭhujukamma. This 

one goes with all of the above actually. All types of merit making 

should be accompanied with this one, which refers to having right 

view to perfect the merit. Sometimes, when we perform an act of 

giving, we cannot help being greedy. For example, while making 
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ทำาเพื่ออะไร แลวความเห็นของเราถูกตอง บุญของเราก็สมบูรณ์ แลวบุญนั้นจะ

มีความหมายที่ครบ กาย วาจา จิต ปัญญา 

กายก็ทำา ชัดอยู่แลว วาจาก็เปล่ง เช่น ชักชวนกัน ปรึกษากัน จิตก็สงบ

ผ่องใส มีเจตนาประกอบดวยศรัทธาเป็นตน ปัญญาก็มีความรูเขาใจ ว่าสิ่งที่ตน

ทำานี้ทำาเพื่ออะไร ยิ่งถามองเห็นความหมายและประโยชน์ชัดเจนแลว ก็จะยิ่งมี

จิตใจกวางขวางและบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่ม 

อย่างเวลาทำาทานนี่เรารูเขาใจมองเห็นว่า ที่เราถวายภัตตาหาร และถวาย

ทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ท่านมีหนาที่อะไร โยมลองถามตัวเอง แลว

ก็มองเห็นว่า พระสงฆ์ท่านมีหนาที่เล่าเรียนพระธรรมวินัย มีหนาที่ที่จะปฏิบัติ

ตามหลักธรรมวินัยที่ไดเล่าเรียนนั้น แลวก็มีหนาที่ที่จะเผยแพร่ธรรม ออ..ท่าน

มีหนาที่ใหญ่ ๓ อย่างนี้ 

การที่เราถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์นี้ ก็เพื่อใหท่านมีกำาลังไปทำาศาสนกิจ คือ

หนาที่ ๓ อย่างนั้น เมื่อท่านทำาหนาที่สามอย่างนั้น ตัวท่านเองก็เจริญงอกงามใน

ไตรสิกขาดวย ธรรมะที่ท่านไดรูไดเรียนมาก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกวาง

ขวางออกไปดวย แลวเป็นอย่างไร พระศาสนาของเราก็อยู่ได เราไดมีส่วนช่วย

พระศาสนา การทีเ่ราทำาบญุนี ้จงึเป็นการช่วยดำารงพระพทุธศาสนาใหเจรญิมัน่คง 

ถงึตอนนีโ้ยมกร็ูว่า บญุของเราไม่ไดอยูเ่ฉพาะแค่พระองค์ทีเ่ราถวายเท่านัน้ 

แต่บุญไปถึงพระศาสนาทั้งหมด เมื่อพระศาสนาอยู่ได ธรรมก็อยู่ได แลวธรรม

ก็เผยแพร่ออกไป ก็เกิดเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เมื่อประชาชนไดรูเขาใจ

ประพฤติปฏิบัติธรรม สังคมก็ร่มเย็นเป็นสุข สังคมที่อยู่ไดนี่ก็เพราะยังมีคน

ประพฤตปิฏบิตัธิรรม รูธรรมกนัอยูบ่าง อย่างนอยกย็งัพอประคบัประคองกนัไป 

เมื่อโยมนึกว่า ทานที่เราถวายนี้ ใหแก่พระองค์เดียวนี้ มีผลไปถึงพระพุทธ
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merit, one tends to expect this and that in return for it. Therefore, 

in making merit like this we wind up with demerit,  the demerit of 

greed. Therefore we must be careful about this. 

If we have right view, we can avoid committing the demerit of 

greed or any other kinds of demerit for that matter. This is because 

we will have the right attitude and understanding of what dāna is for, 

which will perfect our merit, making it right and complete in terms 

of body, speech, mind and wisdom. 

The body performs the merit of giving, the speech communi-

cates the act or encourages one another to do good deeds, while the 

mind is peaceful and pure, its intentions based on trust and confidence; 

and wisdom brings understanding about the purpose of dāna. This 

results in a kind and generous heart that increases puñña.

For example: when we perform the giving of food and scholar-

ships to monks, we should ask ourselves what the duties of a monk are. 

A monk has the duty to study and learn the Dhamma and Discipline 

and put it into practice, as well as to spread the Dhamma to others. 

These are three main duties of a monk. 

Therefore, what we give to a monk can assist him to do his du-

ties, for him to grow in the three-fold training, namely sīla, samādhi 

and paññā, so that what the monk learns will be beneficial to others 

and will sustain  and strengthen Buddhism. 
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ศาสนาและประชาชนทั่วสังคมทั้งหมดดวย เมื่อมองดวยความเขาใจอย่างนี้ ใจก็

ยิง่ปลอดโปร่งกวางขวาง มปีีตอิิม่ใจ นกึขึน้มาเมือ่ไรกย็ิง่มคีวามสขุ นีแ่หละทีเ่รยีก

ว่าทิฏฐุชุกรรม เกิดจากมีปัญญาประกอบเขามา บุญก็ยิ่งกวางขวาง 

ยิ่งกว่านั้น ต่อไปมันจะเป็นปัจจัยใหเราเห็นทางทำาบุญที่ถูกตองยิ่งขึ้น ว่า

ทำาบญุอย่างไรจงึจะเกดิประโยชน์เกดิคณุค่ากวางขวาง โยมกจ็ะได วไิจยทาน คอื

ทานที่เกิดจากการวิจัยขึ้นมาดวย คือพิจารณาไตร่ตรองแลวจึงใหทาน ทั้งหมด

นี้ก็ขอนำามากล่าวใหโยมไดฟัง ในเรื่องวิธีทำาบุญ ซึ่งที่จริงไม่มีที่สิ้นสุด เพราะมี

เรื่องที่ควรทราบอีกมาก แต่เราฟังกันไปทีละนอยๆ ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติใน

การทำาบุญมากขึ้นทุกทีๆ
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Now you should become aware that our merit does not benefit 

only that particular monk to whom we give the alms offering, but 

the merit extends to the benefit of Buddhism in general. It results in 

spreading the Dhamma to many people. When people practice the 

Dhamma, society will be peaceful and happy. It will more or less be 

able to maintain society in harmony and balance depending on how 

much and how many people learn the Dhamma and implement what 

they have learned from the Dhamma. 

Knowing about the benefits of merit making as explained above 

will surely make you feel good every time you think of it. This is 

what we call diṭṭhujukamma. Puñña and wisdom combined multiply 

puñña even more. 

Last but not least, you can see how to give properly and how to 

create the maximum benefit of merit making. That is, you perform 

vicayadāna, dāna derived from investigating, researching or care-

fully considering before giving. There are very many other aspects 

of puñña. However, we  can gradually learn about it to improve our 

practice of making merit or puññakaraṇa. 
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โยมทำาบุญแล้ว พระก็อนุโมทนา แต่ถ้าโยมทำาบุญเพราะ   พระ
ชวน อาจจะเสี่ยงต่ออเนสนา

เวลาโยมทำาบุญเสร็จแลว พระก็จะอนุโมทนา ที่ว่าอนุโมทนาก็คือ แสดง

ความพลอยยินดีดวยกับโยมที่ไดทำาบุญ เพราะโยมทำาดีงามถูกตองแลว พระก็

ยอมรับหรือแสดงความเห็นชอบ 

ในการอนุโมทนานั้นพระก็จะบอกว่า บุญที่ทำานี้เกิดผลเกิดอานิสงส์

อย่างไร ทานมีผลอย่างไร ศีลมีผลอย่างไร ภาวนามีผลอย่างไร เราเรียกสั้นๆ ว่า 

“อนุโมทนา” แต่อนุโมทนานี้พระจะพูดเมื่อโยมทำาแลว ว่าที่โยมทำาจะเกิดผล 

อย่างนั้นอย่างนี้ มีผลดีทั้งในโลกนี้และโลกหนา ดังที่พระพุทธเจาก็ไดตรัสแสดง

อานิสงส์ของบุญไว หมายความว่า บุญประเภททานก็ดี บุญประเภทศีลก็ดี บุญ

ประเภทภาวนาก็ดี พระองค์ไดแสดงอานิสงส์ไว 

อานสิงส์นัน้ พระพทุธเจาตรสัเนนประโยชน์ทีม่องเหน็ก่อน แลวจงึลงทาย

ดวยผลในภพหนา ว่าตายแลวไปสวรรค์ เช่นในเรื่องศีล พระพุทธเจาก็ไดตรัส

อานิสงส์ของศีล ๕ ว่า 

๑. คนที่มีศีล อาศัยความไม่ประมาท จะทำาใหเกิดโภคะไดมาก คนไม่มีศีล 

อย่างคนทีเ่ตม็ไปดวยอบายมขุ ย่อมปล่อยชวีติตกตำา่ มวัหมกมุน่วุน่วายมวัเมาใน

เรื่องของสิ่งเหลวไหล จึงไม่เอาใจใส่ ไม่ขยันทำามาหากิน เรียกว่าตกอยู่ในความ

ประมาท ก็เสื่อมทรัพย์อับชีวิต แต่คนที่มีศีล เวนจากทุจริต เวนจากอบายมุข

และเรื่องชั่วชาเสียหายแลว เมื่อมีความไม่ประมาท ก็ขยันหมั่นเพียรทำาการงาน 

ใจอยู่กับการประกอบอาชีพ ก็ทำาใหเกิดโภคะไดมาก 

๒. กติตศิพัท์อนัดงีามกร็ะบอืไป คนทีป่ระพฤตดิมีศีลี มคีวามสจุรติ คนกน็ยิม

ชมชอบ ยิง่สังคมปจัจุบนันีเ้ราถือเปน็สำาคญัมากว่า ในบานในเมืองนี้ทำาอยา่งไรจะ
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You make merit; monks anumodanā. But if you make merit 

because the monks persuade you to, those monks risk anesanā 

(improper livelihood).

After the merit making has been performed, the respective monk  

will “anumodanā”, that is, express his approval and acceptance of the 

good deed. In doing so, he will explain the result of puñña, of dāna, 

of sīla and of bhāvanā. The result or fruit occurs in this world as 

well as in the future world. But if you do puñña because the monks 

persuade you to, those monks risk anesanā (improper livelihood).

The Buddha always stressed the ānisaṁsa (result, fruit, out-

come) of puñña in the present as well as in the future life. He taught 

the results of merit that can be seen in the present life first and the 

results in the life that is following. For example, as regards sīla, the 

Buddha taught the following five results:

1. A person who observes the Precepts is one who acts carefully, 

which will grant him some treasure or property (bhoga). On the other 

hand, one who fails to observe the Precepts is full of apāyamukha 

(causes of ruin), which will lead him to the destruction of amassed 

wealth. When we are careful to conduct our lives by working hard, 

we will end up with bhoga (wealth). 

2. Observing the Precepts brings recognition or a reputation that 

is admired by all, especially in this day and age when we need honest 
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หาคนทีม่ศีลี คอืคนสจุรติมาบรหิารบานเมอืง ถาคนไหนมศีลี สจุรติ มคีวามบรสิทุธิ์ 

มีความซื่อสัตย์ ก็ไดกิตติศัพท์ดีไปดานหนึ่ง แต่ไม่ไดหมายความว่าทั้งหมด อย่าง

นอยดานศีลก็ไดกิตติศัพท์เป็นเครื่องประดับรองรับตัวเองขึ้นมา เป็นฐานที่สำาคัญ 

๓. ความมีศีลทำาใหมีความแกลวกลา ถาเรามีศีล เป็นคนประพฤติซื่อสัตย์

สุจริตแลว จะเขาสมาคมไหนก็มีความแกลวกลาไม่ครั่นคราม 

๔. เวลาตายก็มีสติ ไม่หลงตาย ต่อจากนั้น

๕. ขอสุดทาย ตายแลวไปเกิดในสวรรค์ 

อานิสงส์ ๕ ขอของความมีศีลนี้เป็นตัวอย่าง พระพุทธเจาทรงแสดง

อานิสงส์แบบนี้ พระก็อาจจะเอามาเทศน์ หรือพูดขยายใหโยมฟังว่า ทำาบุญแลว

เกดิผลอะไร มอีานสิงส์อย่างไร กท็ำาใหโยมมจีติใจชืน่บานผ่องใส บญุกจ็ะมากขึน้ 

เพราะเกิดความเขาใจ มีปัญญาประกอบดวย 

แต่ถาพระไปพดูก่อน คอืไปพดูใหโยมทำาบญุ โดยชวนว่าโยมทำาโน่นทำานัน่

ที่นี่แลวจะไดผลมากมายอย่างนี้ๆ ชักเขาหาตัว ก็กลับตรงกันขาม คือ ถาโยม

ทำาบุญก่อน แลวพระพูดถึงผลดีทีหลัง นี่เป็น อนุโมทนา แต่ถาพระพูดก่อนเพื่อ

ใหโยมถวาย ก็กลายเป็นเสี่ยงต่อ อเนสนา 

“อเนสนา” แปลว่าการแสวงหาลาภหรอืหาเลีย้งชพีโดยทางไม่ถกูตอง ทาง

พระถือว่าเป็นมิจฉาชีพ คำาว่ามิจฉาชีพนี่ใชไดทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ แต่สำาหรับพระ 

มิจฉาชีพก็ไดแก่การ กระทำาจำาพวกที่เรียกว่า อเนสนา เช่น พูดล่อ พูดจูง หรือ

เลียบเคียงใหโยมมาถวายของหรือบริจาคอะไร อย่างนี้เสี่ยงมาก เพราะฉะนั้นก็

ใชคำาสั้นๆ ว่า ถาพูดทีหลัง เป็นอนุโมทนา แต่ถาพูดก่อน เสี่ยงต่ออเนสนา ตาม

ปกตินั้น พระไดแต่อนุโมทนาเมื่อโยมทำาบุญแลว อันนี้โยมควรทราบไว
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people to govern the country. Whoever is equipped with the Precepts, 

honesty, purity and righteousness will at least be well known in a good 

way. That person is said to be adorned with precious ornaments to 

begin with. 

3. Keeping the Precepts will gain a person courage since he 

never has to fear anything or anyone he associates with due to his 

integrity.

4. When a person of Precepts dies, he will never be deluded.

5. Finally, that person will be reborn in heaven.

These are the five ānisaṁsa of sīla. Monks use such examples 

to explain the fruits of making merit, and typically this leads the 

listeners to feel delight, which leads to understanding and to wisdom.

However, if you perform puñña because such and such a monk 

advises you to or tells you what good outcomes you will reap, that 

monk risks anesanā, (improper monastic livelihood). 

Anesanā means “wrong way of earning one’s living” such as 

telling lies or deception, like a monk who tries to lure a person into 

giving offering. Thus if monks speak of the benefits of giving after 

the act of giving, this is called anumodanā. But if they speak of the 

benefits before the act in order to persuade the giver, then those monks 

risk being anesanā.
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ทำาบุญ ทำาที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าทำาอะไร ถ้าทำาเป็น ก็ได้บุญ
เวลาทำาบญุ เราสามารถทำาทัง้ ๓ อย่างพรอมกนัอย่างทีว่่าแลว ซึง่กค็วรจะ

เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าตองทำาเฉพาะทานหรือเฉพาะศีล หรือเฉพาะภาวนา ควร

ทำาทีเดียวพรอม ๓ อย่างเลย อย่างที่ยำ้าไวตั้งแต่ตนแลวว่า โยมมาถวายทานที่วัด 

อย่าใหไดแต่ทานอย่างเดียว ตองใหไดศีลไดภาวนาดวยพรอมกันหมด เราจึงจะ

พูดไดเต็มปากว่า “ทำาบุญ” มิฉะนั้นเราก็ไดแค่ส่วนหนึ่งของบุญคือทานเท่านั้น 

ไม่ว่าทำาอะไรก็ทำาบุญ ๓ อย่างไดพรอมกัน ไม่เฉพาะไปถวายทานที่วัด 

แมแต่ในการประกอบการงานท่านยังอธิบายไวเลยว่า อาชีพการงานทั้งหลายที่

ญาติโยมทำากันนี้ ก็ทำาบุญไปดวยกันพรอมทั้ง ๓ อย่างได เช่น ในการทำาอาชีพ

การงานนั้น พอไดเงิน โยมก็คิดตั้งใจขึ้นมาว่า โอ..นี่เราไดทรัพย์เพิ่มขึ้นแลว เรา

จะเอาทรัพย์นี้ส่วนหนึ่ง ไปใหทาน ทำาบุญกุศล ช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ 

ทำาใหเป็นประโยชน์ขึ้นมา พอคิดอย่างนี้จิตใจดีงามผ่องใส ท่านเรียกว่า ทาน

เจตนาเกิดขึ้น ขณะทำาอาชีพอยู่นั้นก็ไดทำาทานไปดวย 

เวลาทำาการงานนั้น ทำาดวยความตั้งใจใหเป็นไปโดยสุจริต ทำางานของเรา

ใหตรงต่อหนาที่ของอาชีพ ใหถูกตองตามจรรยาบรรณ ทำาดวยความตั้งใจตรง

ตามหนาที่ของตน โดยสัตย์สุจริต เวลานั้นก็เรียกว่าไดรักษาศีล 

เวลาทำางานนั้น ฝึกใจของตัวเองไปดวย มีความเพียรพยายาม มีสมาธิ ทำา

จติใจของเราใหสงบ ใหมสีต ิแมจะมอีารมณ์กระทบกระทัง่เขามารบกวน กฝึ็กใจ

ใหสงบมั่นคงได รักษาเมตตาไมตรี และความมีใจผ่องใสเอาไว อย่างนี้ก็เรียกว่า

ไดทำาภาวนาไปในตัว ภาวนาอย่างนี้เป็นส่วนจิต 

สูงขึ้นไปอีก ยังสามารถทำาภาวนาในส่วนปัญญาดวย คือทำางานดวย

วิจารณญาณ พิจารณาไตร่ตรองเหตุผลที่จะใหไดผลดี ว่าทำางานอย่างไรจึงจะ

เกิดประโยชน์ที่แทจริง 
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You can make merit (puññakaraṇa) anywhere if you do it right. 

The perfect way to make merit is to do all three things - dāna, 

sīla and bhāvanā - which is giving, observing the Precepts, and 

mental development, not just one of them. This will enable you to 

reap the full results. 

Puññakaraṇa does not mean only making alms offerings at 

the temple. Puññakaraṇa can be done at your work or while you are 

carrying out the duties of your profession. This means doing your 

job honestly, ethically and earnestly. In this way, you are observing 

the Precepts while working. Then you intend that a portion of the 

money you earn will be given to the benefit of the community or to 

help out the needy. This will make you feel right and happy. In this 

way you do puññakaraṇa while you work. 

At the same time, you should discipline your mind while work-

ing with perseverance, concentration, a calm mind and good con-

science, knowing what you are doing and not letting emotion distract 

you, and do it with compassion, good will and a clear conscience. 

This is an act of bhāvanā or mental development. 

To move higher up the scale is to work with reasonable and 

sensible awareness, carefully think or consider causes and conditions 

to see what is the best way to do your work to obtain the optimum, 

positive results or benefits. This is a kind of development or bhāvanā 

of wisdom. 
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สูงขึ้นไปอีก ในภาวนาส่วนปัญญานั้น เมื่อทำางานไป มองเห็นความ

เปลี่ยนแปลงเป็นไป ของเหตุการณ์ก็ดี ของผูคนที่พบเห็นเกี่ยวของก็ดี รูจัก

พิจารณา รูจักมนสิการ ก็เกิดความรูความเขาใจโลกและชีวิตนี้มากขึ้น มองโลก

ดวยความเขาใจรูเท่าทัน และวางท่าทีไดถูกตอง 

ยกตัวอย่าง เช่นคุณหมอตองสัมพันธ์กับคนไข มองคนไขคนโนนเป็นอย่าง

นั้น คนนี้เป็นอย่างนี้ คนนั้นหนาบึ้ง คนนี้หนายิ้ม คนนี้พูดไปแลวเขาใจดี คนนี้

พดูไปแลวไม่เอาไหน คนนัน้กำาลงัใจเขมแขง็ด ีคนนีไ้ม่มกีำาลงัใจ เรากไ็ดรูเหน็ชวีติ

และอาการของผูคนที่เป็นไปต่างๆ 

เมื่อรูจักมอง คือมองเป็นประสบการณ์ที่เราไดมีโอกาสพบเห็น ไม่มองใน

แง่เป็นอารมณ์ที่มากระทบตัวตน ก็เกิดความเขาใจโลกและชีวิตตามความเป็น

จริง ว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ ชีวิตเป็นอย่างนี้ ในจิตใจแทนที่จะเกิดความรูสึกไม่ดี ก็

เกิดปัญญา ทำาใหวางใจถูกตองต่อสิ่งทั้งหลาย ไดปัญญาภาวนาอีก 

อย่างเป็นผูสื่อข่าวนี่ก็ชัด เมื่อมาที่วัดหรือไปหาข่าวที่ไหน

๑. ทำาดวยความตัง้ใจว่าเราจะเผยแพร่ข่าวสาร คอืใหข่าวสารหรอืใหความ

รูที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เมื่อตั้งใจดีอย่างนี้ก็เป็นทาน คือไม่ใช่คิดแต่เพียง

ว่าเราจะมาทำาอาชีพของเรา วันนี้จะไดเงินเท่าไร ทำาอย่างไรจะไดเงินมากๆ ถา

คิดแบบนั้นอย่างเดียว บุญก็ไม่เกิด แต่ในเวลาทำางาน ถาเรามีจิตใจเกื้อกูล หวัง

ดีต่อผูอื่น โดยตั้งใจว่า เราจะหาข่าวสารใหเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ที่จะไดรู

ขอมูลมีปัญญามากขึ้น เมื่อตั้งใจอย่างนี้ ขอ ๑ คือทานมาแลว 

๒. ทำาหนาที่ของเราโดยซื่อสัตย์สุจริต เราจะลงข่าวใหถูกตอง ใหตรงตาม

ความเป็นจริง ไม่ใหมีการบิดเบือน ไม่ใหผิดพลาด จะทำาโดยสุจริต นี่ศีลมาแลว 

๓. ต่อไป เวลาเราไปทำาข่าวนีอ่าจจะมีการกระทบกระทัง่คนฝ่ายนัน้ฝ่ายนี้
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Another step further up is manasikāra, that is, doing your 

work and observing with right understanding and consideration the 

changingness and impermanance both of the situations and of the 

people you associate with. For example, a doctor comes in contact 

with all kinds of patients. Some are happy, some are sad, others can 

understand things well, others are never sensible. Some patients are 

strong, some are not. When he looks at the patients with understand-

ing, not letting the good or bad experience affect his feelings or cause 

him to feel bad, that doctor is considered wise, with his heart in the 

right place or well balanced. Such a person is said to have achieved 

paññā bhāvanā or development of wisdom. 

On the other hand, if you are a journalist or columnist who 

comes to write about this temple, you should:

1. Do your job with the good intention to disseminate a useful, 

positive message to the public. Your good intentions then accomplish 

a kind of dāna or merit. You do not think merely that this is my pro-

fession, how much can I make out of it, how can I make as much as 

possible. With such an attitude, you end up gaining no merit. 

2. When you do your job honestly, presenting or reporting the 

facts, reporting the truth without distorting it, you have observed sīla. 

3. If your coverage causes someone to feel resentful or dis-

pleased, you must train your mind to be stable and firm. This is the 
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อาจจะไม่พอใจ แต่ไม่ว่าจะมอีะไรกระทบกระทัง่มา เราจะฝึกใจของเราใหมัน่คง 

ไม่วูว่าม ถาเราฝึกจติใจของเราใหเขมแขง็มัน่คงได รบักระทบไดทกุอย่าง สามารถ

ตั้งตัวอยู่ในสติที่มั่นคง ดำารงกิริยาอาการที่ดีไวได นี่เราไดแลวนะ ภาวนาด้านจิต 

ส่วนปัญญาภาวนานัน้แน่นอน อาชพีของเราเกีย่วกบัขอมลูความรูและการ

ใชปัญญา เราจะพยายามทำาข่าวสารของเรา ใหเป็นไปดวยวิจารณญาน เลือก

ประเด็นจับประเด็นใหถูกตอง สื่อออกไปใหเกิดประโยชน์ไดอย่างแทจริง ยิ่งใช

ปัญญาเท่าไรก็เกิดประโยชน์มากเท่านั้น นี่ก็ไดภาวนาด้านปัญญา 

แต่ปัญญาภาวนาอย่างสำาคัญที่ผูสื่อข่าวมีโอกาสจะไดมาก ดูเหมือนจะมี

โอกาสมากกว่าคนอืน่ๆ กค็อืนกัข่าวนัน้ ไดพบเหน็ผูคนมากมาย ต่างพวก ต่างหมู่  

ทุกชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ มีนิสัยใจคอต่างๆ กัน พฤติกรรมต่างๆ  กัน มี

ความดีความชั่วไม่เหมือนกัน ความคิดเห็นก็ต่างๆ กัน และเหตุการณ์ก็แปลกๆ 

มากมาย ซึ่งถารูจักไตร่ตรองพิจารณามองดวยท่าทีที่ถูกตอง ก็จะทำาใหเขาใจ

ผูคน ทำาใหมองเห็นความจริงของโลกและชีวิต แลวก็ทำาใหสามารถวางใจต่อสิ่ง

ต่างๆ ไดดี จิตใจจะโปร่งโล่งเป็นอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของตนเอง 

และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหนาที่ดวย   

ตามที่ว่ามานี้ ผูสื่อข่าวจึงไดทำาทั้งทานทั้งศีลและภาวนา 

เป็นอันว่า ที่พระท่านพูดไว ทางที่จะใหทานมีเยอะ เรื่องบุญก็มากมาย

ครอบคลุมไปหมด รวมทั้งคำาว่า “คุณภาพชีวิต” ก็อยู่ในบุญหมด คนโบราณจึง

ไม่ตองหาคำาอะไรมาพูด เขาใชคำาเดียวว่า “บุญ” ก็จบเลย เพราะมันคลุมหมด

ทุกอย่าง ฉะนั้นขอสำาคัญอยู่ที่พวกเราเองอย่าไปทำาใหมันแคบ เวลานี้คำาว่าบุญ

มีความหมายแคบลงเหลือนิดเดียว และตอนนี้เมื่อทำาดวยปัญญา มีความเขาใจ 

ความหมายของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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accomplishment of mental development or bhāvanā. 

The development of wisdom applies also as your profession is 

related to knowledge and wise thinking. You present the truth fairly 

and correctly for the benefit of the public based on wisdom. Then 

you have achieved the development of wisdom (paññā bhāvanā).

Moreover, a journalist has more chances than many people to 

meet all kinds of people, those of different classes, ages, genders, 

professions and behavior; some are good, some are bad, people are 

of different opinions and experience. If you look at them with the 

right attitude and understanding, you are likely to understand them 

and things about life, about the world. Then you can focus your mind 

right, which will free you of worries, which is good for you yourself 

and your work. In this way, as a journalist you have practised dāna, 

sīla, and bhāvanā while doing your job. 

Now, all Buddhist followers should be able to realize that there 

are many ways to make dāna - offerings, giving to others - so that it 

will gain you puñña or merit. “Quality of life” is imbedded in puñña. 

This is why people in the past said everything is included in puñña. 

It covers everything provided you do not make it narrow or limit it 

to just one way or very few ways. Thus, the wider the scope you give 

it, that is to say, the more you use wisdom, the more extensive the 

meaning of puñña is. 
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ศึกษาบุญไป ให้ปุญญะกับปัญญามาบรรจบกันก็จะมีผล
สมบูรณ์ กลายเป็นบุญอย่างสูงสุด

พูดมายืดยาวแลว ควรจะจบได ขอยำ้าขอสุดทายที่ว่า ทิฏฐุชุกรรมควรใหมี

ประกอบกบัการทำาบญุทกุครัง้ เพราะมนัเขาไดทกุขอ เริม่แต่ทำาบญุขอทานเรากม็ทีฏิฐุ

ชกุรรม เช่นถามตวัเองว่า เรามคีวามเหน็ถกูตองไหมในการทำาบญุ เราเขาใจถกูตองไหม 

อย่างนอยรูว่าการทำาทานมคีวามมุง่หมายเพือ่อะไร พระพทุธเจาสอนใหเรารูว่า ถาเรา

จะถวายสังฆทาน คุณค่าประโยชน์จุดมุ่งหมายของมันอยู่ที่ไหน เมื่อพิจารณาอย่างนี้

๑. ใจของเราจะกวางขึ้น และบุญก็เพิ่มขึ้น 

๒. เราจะพัฒนา จะไม่จมติดอยู่แค่เดิม 

เป็นอนัว่า ทฏิฐชุกุรรมนี ้เป็นเรือ่งใหญ่เรือ่งหนึง่ วนันีน้ำามาพดูเป็นเคาไวใหโยม

ทราบว่า ตองพยายามใหประกอบกับการทำาบุญทุกอย่าง ใหเป็นการกระทำาที่มีความ

เขาใจรูเห็นถูกตอง แลวก็ปรับทิฐิของเราอยู่เสมอ การที่จะปรับทิฐิไดถูกตองก็คือตอง

เรียนรูอยู่เสมอ ตองฟังตองอ่านธรรมอยู่เสมอ 

ขอพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งสั้นๆ ว่า บุญนี้ท่านยังแบ่งอีกว่า มี ๒ ประเภท คือโอปธิ

กบุญ กับ นิรูปธิกบุญ หรืออโนปธิกบุญ 

โอปธกิบญุ แปลว่า บญุทีย่งัมอีปุธ ิยงัก่อใหเกดิขนัธ์ หมายความว่าเป็นบญุของ

คนทีอ่ยูใ่นโลก ซึง่จติใจยงัหวงัผลอย่างนัน้อย่างนีอ้ยู ่ยงัเป็นบญุทีร่ะคนดวยกเิลส ท่าน

ยอมใหสำาหรับญาติโยม 

แต่ท่านเตือนไวอย่าลืมว่าเราจะตองเดินหนาต่อ เพื่อไปใหถึงอโนปธิกบุญ คือ

บุญที่ไม่ประกอบดวยอุปธิ อันเป็นบุญที่บริสุทธิ์ เกิดจากเจตนาที่ไม่มีกิเลส มีความ

ผ่องใส ทำาดวยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆ ตรงตามความมุ่งหมาย คือทำาเพื่อความมุ่งหมาย

ของบุญนั้นแทๆ ไม่มีโลภะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ 



ป. อ. ปยุตฺโต   53

Learn about puñña and paññā, bring the two together, and 

this leads to the highest merit. 

It is time to end this discussion when puñña and paññā come to 

the meeting point. I would like to again emphasize diṭṭhujukamma, 

which should be combined with every act of giving. Start by asking 

yourself if you have the right view about merit making. At least you 

should understand the objectives of giving. What is the optimum 

value or benefit of offering alms to a monk?

1. As your heart or mind expands, your merit expands accord-

ingly.

2. We will keep progressing instead of getting stuck at the previ-

ous level.

Thus, everything you do must be done with the right under-

standing. Try adjusting your understanding by continuing to learn 

and read the Dhamma. 

Let me add two more types of puñña, which are upadika puñña 

and nirupadika puñña or anopadika puñña.

The former refers to puñña of the people in this world who 

expect to gain results from it. These people have not yet been able to 

free themselves from desires or kilesa (defilements).

However, we should not forget to advance further in order to 
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แต่การที่จะฝึกใหไม่มีโมหะนี้ ตองทำาไปเรื่อยๆ อย่าหยุดก็แลวกัน ขอให

เดินหนาไป แลวก็จะถึงบุญที่จะทำาใหเราหมดอุปธินี้แน่นอน 

บญุตวัสำาคญักค็อืปัญญา บญุแปลว่าชำาระจติใจใหบรสิทุธิ ์แต่บญุจะชำาระ

จติใจไดจรงิกต็องมาถงึขัน้ปัญญา จงึจะชำาระดวยวปัิสสนาใหสะอาดไดจรงิ ฉะนัน้ 

บญุจงึรวมคำาว่าปัญญาอยูด่วย และบญุขัน้สงูสดุกจ็งึมาถงึปัญญา มาเป็นปัญญา 

ในที่สุด ปุญญะ กับ ปัญญา ก็เลยมาบรรจบกัน 

ถาโยมทำาอะไรแลว ไดทั้งปุญญะ ไดทั้งปัญญา พระพุทธศาสนาก็เดินหนา

ในตวัโยม และโยมกเ็ดนิหนาในพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้เมือ่เราทำาบญุไป ก็

อย่าใหไดเฉพาะปุญญะ แต่ใหไดปัญญาดวย ใหปุญญะกับปัญญามาบรรจบกัน 

แลวปัญญาจะมาเป็นตัวทำาใหบุญของเรานี้มีผลสมบูรณ์อย่างแทจริง จนกระทั่ง

กลายเป็นบุญที่สูงสุด คือเป็นอโนปธิกบุญ 

วันนี้ก็เลยพูดกับโยมมายืดยาวพอสมควรในเรื่องบุญ เพื่อใหเห็นตัวอย่าง

ว่า เรื่องของถอยคำา และกิจกรรมที่เราทำาในพระพุทธศาสนานี้ ยังมีอะไรที่ควร

จะศกึษาอกีมาก ท่านจงึบอกใหศกึษาบญุ ดงัทีต่รสัไวในพระสตูรว่าดวยบญุกริยิา

วัตถุว่า บุญกิริยาวัตถุ มีอยู่ ๓ อย่าง คือ 

๑. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ 

๒. ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ 

๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ 

แลวพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาสรุปทายยาวหน่อย แต่ท่อนตนบอกว่า ปุญฺญ

เมว โส สกิเฺขยยฺ บคุคลนัน้พงึศกึษาบญุ คอืเรยีนรูฝึกทำาใหกาวหนาต่อไป อย่าหยดุ

อยู่แค่บุญที่เราทำาอยู่เป็นทุนเท่านั้น บุญจึงจะเกิดผลสมบูรณ์อย่างที่ไดกล่าวมา 

ไดแสดงธรรมกถาเรื่องบุญมาพอสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาคุณโยมทุก

ท่านอีกครั้งหนึ่ง ในการที่ไดมาปรารภเหตุการณ์หนึ่งแลวมาร่วมกันทำาบุญ 
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reach the latter, which refers to the pure kind of puñña: one that is 

free from desires, a pure kind out of a pure heart, free from lobha 

(greed), dosa (anger) and moha (delusion). It takes time to get rid of 

this habit, but do not give up. Keep trying and eventually puñña will 

clear you of it.

The most important kind of puñña is wisdom (paññā). The word 

puñña itself means cleaning your heart and gaining purity. Yet before 

you can reach that point, you have to arrive at wisdom. Then you can 

clean it with vipassanā. Thus, puñña and paññā go together, puñña 

and paññā join together. Obtaining the former leads to the latter. The 

perfect point of puñña is called anopadika puñña.

Let me stress the three acts of material giving (dāna, sīla and 

bhāvanā) again: Dānamaya, Sīlamaya and Bhāvanāmaya. The 

Buddha concluded his teaching saying, “Puññameva so sikkheya”, 

meaning “A person should learn about puñña.” That is, keep progress-

ing, never stop and be contented merely with what you have gained, 

because that is just what you have to start with in order to reap the 

perfect results.

My Dhamma talk about puñña should be adequate for here 

and now. Once again, I would like to express my appreciation 

(anumodanā) for your puññakaraṇa here together.
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