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คาถาม 1.อยากเรียนถามอาจารย์วา่ เคยได้ ยินคาว่าเพลียบุญบ้ างมัย?
้ หมายความว่าไปไหนมาไหนก็
เจอแต่เรี่ยรายกันไม่ขาด ดิฉนั เคยเข้ าวัดๆหนึ่ง มีเรี่ยรายสร้ างโน่นสร้ างนี่ไม่ขาดเลย จนรู้สกึ ว่า
พระสงฆ์สมัยนี ้ท่านเอาแต่สร้ าง ไม่หยุดหย่อน ท่านเกิดมาสร้ างหรืออย่างไร? ไม่อยากต่อว่าพระสงฆ์
หรอกน่ะค่ะ แต่อยากฟั งข้ อคิดเห็นของคนที่เคยอยู่ในวงการสงฆ์บ้า งว่าคิดอย่างไรค่ะ (ศ.พญ.อนงค์/
มหาวิทยาลัยมหิดล/กทม)
คาตอบ: ขอกราบขออภัยที่ผมแยกคาถามมาไว้ ตอบเดือนนี ้ครับ ไม่ได้ ตอบพร้ อมกันกับอีกคาถามที่
ลงในเดือนที่แล้ ว ผมได้ ยินคนพูดเช่นนี ้เช่นกันแต่ผมคงจะตอบแตกต่างจากนักวิชาการหลายท่าน
ผมว่าถ้ าวัดได้ สร้ างถาวรวัตถุครบสมบูรณ์เท่าที่จาเป็ นแล้ ว แต่ยงั ดันทุรังจัดกฐิ นผ้ าป่ าสร้ างต่อไปอีก
ผมก็เห็นคล้ ายกันว่าสาธุชนไม่ควรไปสนับสนุน
แต่ผมใคร่ขอกราบเรียนว่าในประเทศไทยนี ้ มีวดั มากมายที่ยงั ไม่มีสิ่งก่อสร้ าง เช่น ศาลาการ
เปรียญ, โบสถ์, กุฏิ, ห้ องสมุด ฯลฯ ศาลาการเปรียญก็ดี โบสถ์ก็ดี ห้ องสมุดก็ดี เป็ นถาวรวัตถุที่จาเป็ น
สาหรับวัด เพราะวัดเป็ นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมเพื่อคนส่วนรวมในแต่ละท้ องที่ ผมได้ แวะ
ไปดูหลายจังหวัดในภาคอีสานก็ยงั ขาดอยู่มาก ถ้ าพระสงฆ์องคเจ้ าท่านมีความจาเป็ นต้ องสร้ างเพื่อ
เป็ นศูนย์กลางการศึกษาหรือเพื่ออบรมศีลธรรมและเพื่อให้ อนุชนรุ่นหลังได้ อาศัยเป็ นสถานที่เรียนและ
ศึกษาค้ นคว้ าตามสมควรแก่อตั ภาพ เราชาวพุทธก็ควรจะช่วยเหลือตามกาลังศรัทธาและไม่ควร ‘จิต
ตก’ คือ ‘รู้สกึ เบื่อหน่ายการทาบุญ’ เพราะการทาบุญที่สมควรจะทาในฐานะชาวพุทธ
ข้ อสาคัญก็คือการทาบุญกับพระผู้ทรงศีลจริงๆและทาไปแล้ วได้ ประโยชน์แก่พหูชนจริงๆ นันก็
้
เสมือนว่าเราฝากเงินของเราไว้ กบั ธนาคารเป็ นทุนสารองในภายภาคหน้ า แต่เงินที่เราฝากนันเป็
้ น
อริยทรัพย์ (ทรัพย์อนั ประเสริฐ) ซึ่งไม่มีใครแย่งไปได้ ครับ เพราะฉะนัน้ ยิ่งทาก็ยิ่งมีบญ
ุ กุศลติดตัวเรา
คนเดียว เมื่อยิ่งทายิ่งได้ แล้ วจะเบื่อหรือเพลียบุญทาไมละครับ? ถ้ าเห็นสมควรจะช่วยบริจาคก็ช่วย ถ้ า
เห็นว่าไม่สมควรก็ไม่ต้องช่วยและหันไปช่วยวัดที่จาเป็ นจริงๆ เท่านันเอง
้
ในการบาเพ็ญเพียรหรือปฏิบตั ิธรรมนัน้ พระพุทธเจ้ าตรัสแนะให้ ใช้ หลักปธาน
(ที.ปา.
11/238/237) สรุปสันๆ
้ ก็คือพยายามทาบุญที่เคยทาแล้ วให้ ยิ่งขึ ้นและพยายามทาบุญใหม่ที่ยงั ไม่เคย

ได้ ทามาก่อน วิธีทาบุญในทางพระพุทธ ศาสนานัน้ พระพุทธเจ้ าตรัสเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็มี
ทังหมด
้
10 ประการเมื่อว่าโดยพิสดาร แต่เมื่อว่าโดยย่อแล้ ว พระไตรปิ ฎก (องฺ.สตฺตก.15/126/215)
ระบุวา่ มี 3 ประการคือทาน, ศีลและภาวนา เราไม่ประสงค์จะให้ ทานก็รักษาศีล, ประสงค์จะให้ ดีกว่า
นันก็
้ เจริญจิตภาวนา ในระดับขันทาน
้
พระพุทธเจ้ าก็ทรงสอนให้ พิจารณาผู้รับด้ วยนะครับ พระไตร
ปิ ฎกมัชฌิมนิกาย (ม.อุปริ .14/718/461) ระบุวา่ ทานจะได้ ผลดีก็ตอ่ เมื่อบริสทุ ธิ์ทงฝ่
ั ้ ายปฏิคาหก
(พระสงฆ์ผ้ รู ับ) และฝ่ ายทายก (ผู้ให้ ) นัน่ แปลว่าผู้รับทานควรจะมีศีลเป็ นอย่างดี ทานที่ให้ แล้ วจึงได้ ผล
มาก ถ้ าท่านอาจารย์ไปวัดแล้ วสังเกตว่าพระไม่คอ่ ยสารวมอินทรีย์ เล่นพูดจาหยาบๆ คายๆ หัวเราะ
ร่วน ไม่คอ่ ยระมัด ระวัง บางทีแม้ แต่การห่มผ้ าก็ไม่คอ่ ยเรียบร้ อย ก็อย่าไปถวายเลยครับไปหาวัดใหม่
ดีกว่าครับ ผมเองแม้ จะชินกับพระ ผมยังต้ องเลือกวัดถวายเลยทุก วันนี ้ครับ
เมื่อว่ากันถึงที่สดุ แล้ ว พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ด้วยซ ้าว่าธรรมทานมีผลมากกว่าอามิสทาน
(พระไตรปิ ฎก ขุ .ขุท.25/280/308 ตรัสไว้ วา่ เทฺวมานิ ภิกฺขเว ทานานิ อามิสทานญฺจ ธมฺมทานญฺจ
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน ทานาน ยทิท ธมฺมทาน แปลว่า ‘ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ทานมีสองประการ
กล่าวคืออามิสทานและธรรมทาน ดูกรภิกษุทงหลายบรรดาทานสองประการนี
ั้
้ ธรรมทานเป็ นเลิศกว่า
อามิสทาน’) พุทธวจนะบางแห่งตรัสไว้ ด้วยว่า สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ ‘ผู้ให้ ธรรมะย่อมชนะการให้
ทังปวง’
้
(ขุ.สุตฺ.25/34/63) พูดง่ายๆ ก็คือพระองค์ต้องการให้ เหล่าสาวกช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มากกว่าจะไปเน้ นเรื่องวัตถุ พระไตรปิ ฎกมัชฌิมนิกาย (ม.มู.12/21/21) ระบุวา่ พระพุทธเจ้ าทรงอยาก
ให้ เหล่าสาวกของพระองค์เป็ นธรรมทายาทมากกว่าอามิสทายาท คือช่วยกันเผยแผ่ให้ เพื่อนร่วมโลก
ได้ ร้ ูจกั พระ พุทธศาสนา ถ้ าพี่น้อง , เพื่อนฝูง, คูส่ มรสหรือแฟนไม่เข้ าใจก็ช่วยอธิบาย โดยที่สดุ ก็ขยาย
ไปยังคนอื่นๆ นอกครอบครัว
สรุปว่าถ้ าไม่ประสงค์จะร่วมบริจาคเพราะเห็นว่า ไม่เหมาะสมก็อย่าไปบริจาคเลยครับ ไป
บริจาคให้ วดั ที่ต้องการสร้ างถาวรวัตถุซึ่งมีอยู่จานวนมากดีกว่า ผมเองก็ไม่ใคร่นึกอยากจัดผ้ าป่ า
เท่าไหร่หรอกครับ ก่อนหน้ านี ้ เคยจัดจริงๆ ก็ครัง้ หนึ่ง เมื่อต้ องช่วยสร้ างวัดอ๊ อกซฟอร์ดพุทธวิหาร ซึ่ง
ผมได้ กราบเรียนเชิญท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็ นประธาน ครัง้ นัน้ ผมเป็ นคนวางแผนจริงๆ คราวนัน้ ได้
เงินไม่น้อยกว่า 3 ล้ าน
ผ้ าป่ าที่ผมกาลังวางแผนทานี ้ ผมจัดเป็ นครัง้ ที่ 2 ผมไปเห็นสภาพท้ องที่แล้ วก็อยากช่วย เพราะ
ในท้ องที่อาเภอห้ วยทับทันและปรางค์ก่ทู งสองอ
ั้
าเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีวดั ใดที่มีหนังสือ
พระไตรปิ ฎก, อรรถกถา, ฎีกา, ตาราเรียนไวยการณ์บาลี, หนังสืออ้ างอิงอื่นๆ ฯลฯ ที่เหมาะแก่การ
ค้ นคว้ าวิจยั ประจาท้ องถิ่นเลย แม้ แต่ห้องสมุดโรงเรียนดีๆ ก็ไม่มี การจัดผ้ าป่ าของผมถ้ าสามารถ
สร้ างหอสมุดได้ สาเร็จ จะทาให้ วดั ไม่น้อยกว่า 40 วัดในละแวกใกล้ เคียงได้ มีโอกาสใช้ ห้องสมุด

ค้ นคว้ าร่วมกัน เมื่อหนังสือค้ นคว้ ามีพร้ อม เราก็จะสามารถสร้ างศาสนทายาทได้ และเปิ ดอบรม
หลักสูตรต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีหนังสือให้ ค้นคว้ าอย่างสมบูรณ์
แล้ วนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ ถ้ าใครสนใจร่วมงานบุญก็โปรดติดต่อผมได้ ครับ

