
การบาํรุงศาสนาอย่างยั�งยนื 
 

ศาสนานั�นเป็นที�พึ�งทางจิตใจของใครหลายคน คนที�นับถือศาสนาก็จะทาํนุบาํรุง

ศาสนานั�นๆ ด้วยการเผยแผ่การสร้างวดัวาอาราม การสนับสนุนผูที้�เขาเห็นว่าปฏิบติัดีซึ� งก็เป็น                 

การสนบัสนุนส่งเสริมศาสนาที�ดีทางหนึ�ง  

ดงัเช่นในศาสนาพุทธ พุทธศาสนิกชน ทั�งหลายมกัจะพากนัใชเ้วลาช่วงหนึ�งเขา้วดั  

นั�งสมาธิ ถือศีล  เดินจงกรม ฟังธรรม และมกับริจาคทานช่วยเหลือในส่วนต่างของศาสนา เช่น สร้าง

วดั สร้างพระ แมจ้ะไม่ไดช่้วยเป็นแรงเงิน กม็กัจะช่วยกนับอกต่อหรือไม่กช่็วยเป็นแรงกาย  

จนบางครั� งวดัไดก้ลายเป็นที�ยดึเหนียวจิตใจของคนเหล่านั�นไปแลว้ ในบางคนถึงกบั

ยดึมั�นถือมั�นเขา้ใจวา่การบาํรุงศาสนาที�ไดบุ้ญมากคือการสร้างวหิารทาน ธรรมทาน อภยัทาน …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเข้าใจเรื�องบุญกบัอานิสงส์…  

ซึ� งตรงจุดนี� เราตอ้งแยกคาว่าบุญกบัอานิสงส์กนัเสียก่อน การทาํทานนั�นจะมีผล กคื็อ

ประโยชน ์ หรือมีอานิสงส์มากนอ้ยกขึ็�นอยูก่บัทานนั�นไปสู่ที�ใด การใหท้านกบัคนมีศีลกมี็อานิสงส์

มากกว่าให้ทานกบัสัตว ์ นั�นเพราะว่าคนมีศีลจะสามารถนาํทานเหล่านั�นไปสร้างประโยชน์ได้

มากกวา่สัตว ์การทาํทานใหผู้รั้บที�ต่างกนัจนกระทั�งวหิารทาน ธรรมทาน อภยัทาน จึงมีอานิสงส์หรือ

ประโยชนต่์างกนัจึงทาใหก้ศุลที�ไดรั้บนั�นต่างกนัมากตามสิ�งที�ทาํไปดว้ย  



ทีนี�มาถึงคาํว่าบุญ บุญนั�นคือการสละออก หรือการสละกิเลสออกไป หลายครั� งที�เรา

มกัจะไดเ้ห็นคาํวา่ โกยบุญ ,บุญใหญ่ , บุญหล่นทบั ถา้แปลกนัแบบตรงไปตรงมากค็งจะเป็น,โกยการ

สละออก?  การสละออกครั� งใหญ่? การสละออกหล่นทบั? พิมพไ์ปกเ็ริ�มจะงงไป เพราะเราเองไม่เคย

ใหค้วามกระจ่างกบัคาํวา่บุญ , กศุล , อานิสงส์เลย  

เราลองมาแปลคาํว่า โกยบุญ บุญใหญ่ และบุญหล่นทบัให้ตรงตามความหมายของ  

การสละออก ,คาํว่าโกยบุญ คือ รีบเกบ็เกี�ยวโอกาสในการสละกิเลส เช่น มีคนตกทุกขไ์ดย้าก มีญาติ

มิตรลาํบาก กไ็ม่ดูดายรีบหาทางช่วย ,คาว่าบุญใหญ่นั�น คือโอกาสในการสละครั� งยิ�งใหญ่ เช่น สละ

ทรัพย ์สละอวยัวะ สละชีวิต , ส่วนบุญหล่นทบั คือ โอกาสพิเศษในการสละออก เช่น มีคนจะมาขอ

คู่ครองคนรักของเราไปอยูด่ว้ย เรายกใหเ้ขาไดไ้หม? ทั�งหมดนี�พยายามแปลงใหเ้ขา้ท่าที�สุดแลว้นะ  

เมื�อเราไม่เขา้ใจความหมายของคาํว่า บุญ , กุศล , อานิสงส์ กจ็ะทาํใหเ้ราหลง เมาบุญ 

ไม่รู้ว่าสิ�งใดคือเหตุสิ�งใดคือผล ไม่รู้ตน้ไม่รู้ปลาย รู้แต่เขาบอกว่าทาแลว้ดี ทาดีแต่มกัไม่ถูกที�ถูกทาง 

ทาํดีผดิไปจากที�ควร ทาํดีแบบมิจฉาทิฏฐิ  

 

ความเสื�อมของศาสนา…  

ในประวติัศาสตร์ก็ไดแ้สดงให้เห็นแลว้ว่า ทุกอย่างจะเสื�อมสลายไปตามกาลเวลา 

แมแ้ต่อินเดียที�ไดชื้�อว่าเป็นถิ�นกาํเนิดของศาสนาพุทธ แต่ตอนนี�กลบัสูญสลายหายไปจนเกือบหมด 

หลกัฐานใดๆกแ็ทบจะไม่มีเหลือ วดัวาอารามที�เคยสร้างเมื�อสมยัตน้พุทธกาล กลบักลายเป็นแค่กอง

หินกองดิน คมัภีร์พระไตรปิฏกถูกเผาทาํลาย สูญหาย หรือถูกบิดเบือนไป พระสงฆถ์ูกฆ่า เดรัจฉาน

วชิาเขา้มาแทนที� เกิดการแบ่งกลุ่มแบ่งแยกพวก กาํเนิดลทัธิต่างๆมากมาย จนแทบจะจบัหลกัไม่ไดว้่า

ทางไหนคือทางที�ถูกที�ควรต่อการปฏิบติัตาม  

นี�คือสิ�งที�เกิดขึ�นมาแลว้ในอดีต และจะเกิดขึ�นในอนาคตที�กาลงัจะใกลก้ลียุคเขา้ไป    

ทุกวนั เราทั�งหลายบาํรุงพระพุทธศาสนา เพียงแค่รูปภายนอก คือ วดัวาอาราม โบสถส์ถูป เรียน

ท่องจาํพระไตรปิฏก ถวายปัจจยัแก่สงฆ ์เหล่านี� คือการปฏิบติัของพุทธศาสนิกชนที�เห็นไดโ้ดยทั�วไป 

ทั�งหมดนี� ดี แต่ไม่ย ั�งยนื ไม่เที�ยง แปรผนัไดต้ลอดเวลา เช่น วดั โบสถ ์อาคาร พระพุทธรูป ที�เราร่วม

บุญร่วมก่อสร้าง วนัหนึ�งกต็อ้งมาพงัทลายเพราะแผน่ดินไหว แผน่ดินถล่ม มีคนขโมย หรือกระทั�งผล

จากสงคราม เมื�อเราไปยดึมั�นถือมั�นในวตัถุเหล่านั�น ใจเรากพ็ลอยจะพงัทลายไปดว้ย เช่น คาสั�งสอน

บางประการที�ไดย้นิมา ที�เขาอา้งว่ามนัคือพระธรรม แต่ขดักบัการปฏิบติัจริง ไม่สามารถทาใหพ้น้

ทุกขไ์ดจ้ริง พอเราไปยดึมั�นในคาสอนที�ผิดหรือถูกบิดเบือนเหล่านั�น กจ็ะทาใหเ้รายิ�งหลง ยิ�งทุกข ์            



ยิ�งโง่ ยิ�งเกิดความเดือดร้อนในชีวติ เช่น ผูบ้วชเป็นพระบางรูป เรากห็ลงไปทาบุญ ไปศรัทธาไปกราบ

ไหว ้ไปปฏิบติัตาม สุดทา้ยกก็ลายเป็นพระทุศีล โกหก หลอกลวง สร้างลทัธิ ใชเ้ดรัจฉานวิชา อลชัชี 

เป็นผูที้�หากินในคราบของพระ ถา้เรายงัยดึมั�นถือมั�น เรากจ็ะตอ้งหลงโง่ตามไปต่อเรื�อยๆ แมเ้ราจะ

เคยเลื�อมใสศรัทธา แต่พอหมดศรัทธากอ็าจจะเป็นเหตุใหเ้ราทุกข ์ โกรธ อาฆาต เสื�อมศรัทธาต่อ

บุคคลที�บวชเป็นพระ  

 

ทาํบุญทาทานให้ถูกที�มอีานิสงส์ดียิ�งนัก…  

 

 

 

 

. 

 

 

 

การทาบุญทาทาน นอกจากจะเป็นการทาเพื�อสละกิเลสออกจากใจแลว้ ยงัตอ้งมี

ปัญญารู้ว่าผลหรืออานิสงส์นั�นจะเกิดสิ�งใดดว้ย เพราะศรัทธาของพุทธนั�น คือ ศรัทธาที�เกิดจาก

ปัญญา มิใช่ศรัทธาที�หลงงมงาย ดั�งเช่นศรัทธาในแบบพ่อมด หมอผ ีฤาษี หมอดู แต่เป็นเพราะเรารู้ว่า

การศรัทธาในสิ�งนั�นจะนามาซึ�งประโยชนต่์อเราและผูอื้�นอยา่งแทจ้ริง เช่น เราทาบุญสร้างโบสถ ์เรา

ทาํดว้ยใจที�สละรายได ้ สละอาหารมื�อพิเศษ สละของที�อยากไดใ้ห้กบัวดั แต่วดันั�นขึ�นชื�อเรื�อง

เครื�องรางของขลงั การสร้างวตัถุฟุ่มเฟือย เป็นไปเพื�อความบนัเทิงและชื�อเสียง ก็ใหเ้ราชา้ไวก่้อน 

ลองดูว่าวดัไหนที�ยงัขาดปัจจยับา้ง เช่นบางวดัไม่มีศาลา ไม่มีโบสถ ์ เราก็ควรจะส่งเสริมวดันั�นๆ

ประโยชน์หรืออานิสงส์ย่อมเกิดขึ�นเมื�อเราให้ผูที้�ขาด มากกว่าใหผู้ที้�มีพร้อม เช่น เราทาํบุญช่วย

เผยแพร่ธรรมะ แต่ธรรมะนั�น เป็นธรรมะที�ไม่พาพน้ทุกข ์พาใหส้ะสม พาใหห้ลงผิด พาใหเ้พิ�มกิเลส 

เพิ�มความโลภ โกรธ หลง เพิ�มอตัตา เรากช่็วยเผยแพร่ดว้ยใจเสียสละนะ แต่สิ�งที�เราช่วยเผยแพร่เป็น

มิจฉาทิฏฐิ  

ดงันั�นประโยชน์หรืออานิสงส์ย่อมไม่เกิด และอาจจะทาํใหผู้รั้บหลงงมงายเขา้ไปอีก

ดว้ย ซึ� งกรรมนั�นแหละจะกลบัมาให้ท่านหลงผิด หลงทางในธรรมไปดว้ย เช่น เราทาบุญทาํทาน             



ใหผู้บ้วชเป็นพระ เรายนิดีสละทรัพย ์ สละโอกาสที�จะซื�อของที�ชอบใหพ้ระรูปนั�น แต่พระรูปนั�นก็

ไม่ไดน้าปัจจยัของเราไปสร้างสิ�งดีงามอะไร ในขณะเดียวกนั พระอีกวดักาลงัสร้างโรงเรียนให ้               

เด็กในชุมชน การทาํทานใหพ้ระรูปนั�นจะไดอ้านิสงส์มากกว่า เพราะท่านไดน้าทรัพยที์�เราสละไป

สร้างประโยชนใ์หก้บัชุมชม เป็นกุศลหลายชั�น ชั�นแรก คือ เราใหพ้ระ ชั�นที�สอง คือ พระนาไปสร้าง

ประโยชน ์ชั�นที�สามคือเดก็ๆ ไดมี้ที�เรียน ชั�นที�สี�คือชุมชนพฒันา ชั�นที�หา้ หก เจด็ ฯลฯ…  

ดงัจะเห็นไดว้่าการบริจาคทานแก่พระที�ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ช่วยเหลือชุมชน ปลด

ทุกขใ์หช้าวบา้น ทาํกิจของตนเองคือการศึกษาธรรม ลา้งกิเลสและกิจกรรมของผูอื้�น คือช่วยเหลือคน

และชุมชน จะไดรั้บอานิสงส์มากกวา่การบริจาคใหพ้ระที�ไม่ทาประโยชนอ์ะไรใหก้บัชุมชน  

การทาํบุญทาํทานที�คิดแค่วา่ “ ทาํๆ  ไปเถอะ ขาํๆ  อย่าคดิมาก” ไดย้นิไดฟั้งแลว้อาจฟัง

ดูดี ดูปล่อยวาง แต่ก็อาจจะเขา้ใจแบบไม่มีปัญญากไ็ด ้ ชาวพุทธจึงควรทาํบุญทาํทานส่งเสริมคนดี               

วดัดี พระดี ใหค้นดีเหล่านั�นไดมี้กาลงัทาํดีต่อไป เพื�อใหเ้กิดสังคม สิ�งแวดลอ้มที�ดี (คาํว่าดีในที�นี�  คือ

ดีในทางสวนกระแส ไม่ไปตามกิเลส ขดักิเลส ลา้งกิเลส)  

 

การส่งเสริมศาสนาพทุธอย่างยั�งยนื….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงัจะเห็นไดว้่า การทาํบุญให้เกิดการสละอย่างแทจ้ริงนั�นยาก และการจะให้เกิด

อานิสงส์มากนั�นก็ยาก แถมสิ�งเหล่านั�นก็ไม่เที�ยง เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนสภาพ ถูกบิดเบือนได้

ตลอดเวลา อ่านมาถึงตรงนี�คงจะมีคาถามกนัแลว้ว่า แลว้เราจะส่งเสริมศาสนาอยา่งไรจึงจะทาํให้

ศาสนาคงอยูไ่ดอ้ยา่งย ั�งยนื …  



ความเป็นพุทธนั�น ไม่ไดถู้กเกบ็ไวใ้นวตัถุ ไม่ไดเ้กบ็ไวใ้นวดั ไม่ไดเ้กบ็ไวใ้นคมัภีร์

พระไตรปิฏก ไม่ไดเ้กบ็อยูใ่นคนที�บวชเป็นพระความเป็นพุทธ หรืออริยทรัพยที์�แทจ้ริงนั�นถูกเกบ็ไว้

ในวิญญาณของแต่ละคน เป็นที�เก็บธรรมะที�ไม่มีวนัจะเสื�อมสลาย ไม่มีวนัพงัทลายไม่มีวนัถูก

บิดเบือน  

การส่งเสริมศาสนาพุทธอยา่งย ั�งยนืนั�น เราจึงควรสร้างความเป็นพุทธะ คือ ความรู้แจง้

เขา้ใจในกิเลสนั�นๆ โดยผ่านการศึกษาธรรมะ และการปฏิบติั จนเกิดสภาพการรู้เห็นความจริงตาม

ความเป็นจริงในตน กลายเป็นอริยทรัพยติ์ดไปขา้มภพขา้มชาติ ไม่ว่าจะไปเกิดที�ไหน ชาติไหน                

ภพไหน กจ็ะมีสภาพนั�นติดตวัไปดว้ย จะสามารถปลดเปลื�องกิเลสนั�นๆไดง่้าย เป็นการเกบ็ความเป็น

พุทธไวใ้นวิญญาณ ไวใ้นกรรม เมื�อเรามีสร้างกรรมที�เขา้ใจแจ่มแจง้ในเรื�องใดๆแลว้ ผลของกรรมก็

คือ เราไม่ตอ้งไปเสพ ไปยดึมั�นถือมั�น ไปทุกข ์เพราะเรื�องนั�นๆ อีก กจ็ะเกิดสภาพแบบนี�ไปทุกๆ ชาติ 

แมใ้นชาตินี� ที�ยงัไม่ตายกต็าม ยกตวัอยา่งเช่น เราสามารถพฒันาจิตใจตวัเองใหเ้ลิกกินเนื�อสัตวห์นัมา

กินมงัสวรัิติไดแ้ลว้ วนัพรุ่งนี� เรากจ็ะกินมงัสวรัิติอยา่งมีความสุข ไม่วา่เดือนหนา้ ไม่วา่ปีหนา้กจ็ะเป็น

อยา่งนี�   

ดงันั�นชาติหน้าก็จะเป็นเช่นนี� เหมือนกนั เพราะเราสร้างกรรมดีแบบนี�  เราก็เลยมี          

สภาพรับกรรมดีแบบนี�ไปเรื�อย พระพุทธเจา้ไดต้รัส เกี�ยวกบัอริยทรัพยไ์วใ้น หวัขอ้ อริยทรัพย ์ ๗             

คือทรัพยแ์ทอ้นัประเสริฐ ไดแ้ก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตปัปะ สุตะ จาคะ ปัญญา  

ดงันั�นถา้เราปฏิบติัและเกบ็สะสม พฒันาสภาวะต่างๆ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตปัปะ  

สุตะ จาคะ ปัญญา ใหเ้จริญยิ�งๆ ขึ�น กไ็ม่ตอ้งกลวัเลยว่า เกิดชาติไหนชีวิตจะลาบาก เพราะปฏิบติัได้

ในชีวิตนี�  กเ็กิดดีจนเห็นไดใ้นชีวิตนี�  แถมยงัส่งใหไ้ปปฏิบติัต่อในชีวิตหนา้ ดงัที�จะเห็นไดว้่า คนเรา

เกิดมาดีเลว ร่ารวยยากจน แขง็แรงมีโรค มีโอกาสไร้โอกาส ฯลฯ แตกต่างกนั เหล่านี� คือผลมาจาก

กรรมคือทรัพยที์�เกบ็สะสมมาแตกต่างกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเราตอนนี�   

เมื�อเขา้ใจเรื�องกรรมไดช้ดัแจง้ กจ็ะไม่สงสัยเลยว่าตอ้งทาํอยา่งไรจะบาํรุงศาสนาพุทธ

ไดอ้ยา่งย ั�งยนื เพราะเป็นเรื�องที�ง่ายมาก กคื็อทาํดีใหเ้กิดในตวัเรานี�แหละ ลด ละ เลิกการยดึมั�นถือมั�น

ในกิเลสของเราไปเรื�อยๆ เกบ็สะสมอริยทรัพยไ์ปเรื�อยๆ ลา้งกิเลสไปเรื�อยๆ หยดุชั�ว ทาํดี ทาํจิตใจให้

ผอ่งใสไปเรื�อยๆ นี�แหละคือการรักษาศาสนาพุทธที�ดีที�สุด  

************************************ 

ผู้เขยีนบทความ เพญ็นภา  เพญ็แสนสม  

                เผยแพร่โดย...องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวัโพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 


