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การทําบุญสรางกุศลคืออะไร?
ในความหมายทางพระพุทธศาสนา “การทําบุญ” หมายถึง การทําความดี ละเวนความชว
ั ่  การสรางประโยชนเพื่อ

สวนนอยของตน แตเพื่อเป็ น ประโยชนสวนใหญของสังคม เป็ นการประกอบกรรมดี สรางกุศลใหตัวเองอีกทางหนึ่ง
ถือเป็ นการกําจัดความเห็นแกตัวในจิตใจของเราเองใหหมดสน
ิ้ ไป
หลักการทําบุญมีอยูไมกี่ขอ แตรายละเอียดอาจมีมากที่ตองทําความ เขาใจ แนนอนวาเป็ นเรื่องพ้ น
ื ฐานของทางจิตใจ
ที่ทุกๆ คนในโลก ไมวาจะมาจากเชื้อชาติใด ศาสนาใดก็ตาม ลวนแลวแตสามารถปฏิบัติตามกันไดทุกคน การทําบุญ
โดยหลักใหญๆ มีดังนี้วา
การใหทาน เชน การใสบาตร เลีย
้ งพระ การถวายสังฆทาน หรือแมแต การใหทานกับขอทานตามทองถนนหรือ
สะพานลอยก็เชนกัน

การรักษาศีล เชน การถือศีลไมวาจะเป็ น ศีล 5 หรือศีล 8 หรือศีลขอ ไหนก็ตาม ถือเป็ นกุศลอันยิ่ง
การเจริญกรรมฐาน ที่เขาใจกันงายๆ คือ การนัง่ สมาธิกําหนดลม หายใจเขา-ออก สามารถทําไดทงั ้ ที่ทํางาน เวลา
วาง จะที่บานหรือจะไปตาม สถานที่ปฏิบัติธรรมตางๆ ก็ได การเจริญกรรมฐาน มีทงั ้ สมถกรรมฐาน และ วิปัสสนา
กรรมฐาน ซึ่งเป็ นการเจริญสติในลําดับขน
ั ้ ตางๆ ที่เชื่อวาทานผูอาน หลายทานไดมีความรูและความเขาใจกันพอ

สมควรอยูบางแลว
และการทําบุญอีกอยางหนึ่งที่สําคัญก็คือ บุญกิริยาวัตถุ เป็ นผลแหง การสรางกุศลของตัวเราเอง โดยแบงรายละ
เอียด ดังนี้

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ
1. ทานมัย หมายถึง การใหทาน การเสียสละ หรือการเผื่อแผแบงปัน เชน ทรัพยสินเงินทอง ขาวของเครื่องใช หรือ
สิ่งอ่ น
ื ใดใหกับคนอ่ น
ื  การใหทาน เป็ นการลดความเห็นแกตัวและความตระหนี่ถี่เหนียวที่มีอยูในจิตใจใหนอยลง ผล
ของการใหทานดังกลาวจะทําใหผูปฏิบัติเกิดความปีติสุขภายในใจ เจริญ ดวยทรัพยในภายภาคหนา
2. สีลมัย หมายถึง การรักษาศีล ไมวาจะเป็ น ศีล 5 หรือ ศีล 8 ถือ เป็ นการฝึกฝนมิใหตนตองไปเบียดเบียนใคร

เป็ นการละเวนจากความชว
ั ่  ทัง้ หลายที่จะทําความเดือดรอนแกตนและผูอ่ น
ื  ผลบุญขอนี้จะทําใหเรามีจิตใจ ที่สงบ
เป็ นฐานปฏิบัติที่สําคัญตอการเจริญกรรมฐาน หรือการฝึกสติใหยิ่งข้ น
ึ ไป
3. ภาวนามัย หมายถึง การอบรมจิตใจ มุงพัฒนาจิตใจและปัญญา ทําให จิตใจสงบ เชน นัง่ สมาธิ เจริญกรรมฐาน
ทัง้ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรม ฐาน แมการสวดมนตบูชาพระรัตนตรัยกอนนอนทุกคืน ก็เป็ นภาวนามัย และ
ผลบุญขอนี้จะทําใหเกิดสติและปัญญาที่แตกฉาน

4. อปจายนมัย หมายถึง การออนน อมถอมตน สํารวมระวังในการ ประพฤติตอผูอ่ น
ื  ออนน อมตอผูมีคุณธรรม การ

ใหเกียรติ ใหความเคารพตอ ความคิดของคนอ่ น
ื หรือสังคมอ่ น
ื ที่แตกตางกันนัน
้  ผลบุญขอนี้จะทําใหเกิดความเมตตา
และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
5. เวยยาวัจมัย หมายถึง การชวยเหลือผูอ่ น
ื  หรือการชวยเหลือสังคม เชน การทํางานจิตอาสา เป็ นตน ผลบุญใน
ขอนี้ก็จะชวยใหเกิดความรัก ความ ไววางใจที่มีมาจากผูอ่ น
ื  และความเมตตาจากบุคคลรอบขาง

6. ปั ตติทานมัย หมายถึง การแผสวนบุญสวนกุศล หรือการเปิ ดโอกาส ใหคนอ่ น
ื ไดมารวมทําบุญดวย เชน การ

บอกบุญผาปา กฐิน สรางศาสนสถาน โบสถ วิหาร โดยมีผูอ่ น
ื รวมเป็ นเจาภาพดวย เป็ นตน นอกจากนี้ การทําบุญ
อุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปแลวก็ถือเป็ นการทําบุญในขอนี้ดวย ผลบุญดัง กลาว จะชวยใหเราเป็ นคนที่มีจิตใจ
กวางขวางเป็ นที่นิยมชมชอบของคนทว
ั ่ ไป
7. ปั ตตานุโมทนามัย หมายถึง การรวมอนุโมทนา คือ ยินดีในการ ทําความดีของผูอ่ น
ื  โดยไมคิดอิจฉาหรือระแวง

สงสัยในการทําความดีของผูอ่ น
ื  การไมคิดในแงรายจะทําใหเรามีจิตใจไมเศราหมอง เพราะยินดีกับกุศลผลบุญ ตางๆ
อยูตลอดเวลา เป็ นอีกหนทางหนึ่งที่ทําใหเราไดบุญ

8. ธัมมัสสวนมัย หมายถึง การฟังธรรม อันมีประโยชนตอสติปัญญาและ การดําเนินชีวิต การฟังธรรมสามารถ

ฟั งไดทงั ้ จากเทป ซีดี หรือเป็ นการฟังจาก ผูรูตางๆ ผลบุญขอนี้จะทําใหผูฟังเกิดปัญญาการรูเห็น และเขาใจธรรมะยิ่ง
ขึ้น
9. ธัมมเทสนามัย หมายถึง การแสดงธรรม ใหขอคิดที่ดีๆ แกผูอ่ น
ื  โดย การแบงปันขอความพระธรรมคําสอน

ตางๆ ไปสูผูอ่ น
ื หรือการใหคําแนะนํ าแกผู อื่นในเรื่องที่เป็ นประโยชน ผลบุญในขอนี้ทําใหผูบอกกลาวไดรับการยก
ยอง สรรเสริญ และไดรับความนาเชื่อถือ
10. ทิฏฐธุกรรม หมายถึง การทําตามความถูกตอง ไมถือทิฐิเอาแตความ คิดเห็นของตนเป็ นใหญ ใหรูจักแกไข

ปรับปรุง พัฒนาความคิดเห็น ความ เขาใจใหถูกตองตามธรรมอยูเสมอ ขอนี้มีความสําคัญยิ่ง เพราะไมวาจะทําบุญ
ใดทงั ้ หมดที่กลาวมา หากมิไดตงั ้ อยูในทํานองคลองธรรม การทําบุญนัน
้ ก็ไม บริสุทธิ ์ และไดรับอานิสงสไมเต็มที่
เพียงแคเราสามารถปฏิบัติตามหลักการทําบุญขอใดขอหนึ่งหรือ สามารถปฏิบัติตามไดทงั ้ หมด จิตใจเราก็เป็ นกุศล
ทําอะไรก็ราบร่ น
ื  ไมติดขัด มีโชคมีบุญวาสนา ทําใหเราพบเจอกับสิ่งดีๆ ที่จะเขามาในชีวิตอีกมากมาย นอกเหนือการ
์ ัน
ทําตนใหเป็ นคนดีแลว คือการทําจิตใจของตนใหบริสุทธิน
่ เอง

ขอขอบคุณขอมูลอางอิงและรูปภาพประกอบบางสวนจากหนังสือและ Internet

เรื่องราวท่น
ี ํ าเสนอเป็ นความเชื่อสวนบุคคลโปรดใชวิจารณญาณ
ติดตามเรา
– Youtube: https://tiny.cc/mongkond
– Facebook: https://facebook.com/mongkondTH/
– Twitter: https://twitter.com/MongkondTH
– Website: https://mongkond.com

