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บทคัดย่อ

 บทควำมนี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบำยค�ำอวยพรตำมหลักกรรมนิยำมและสังคมนิยมน์ เมื่อวิเครำะห์

ค�ำอวยพรแล้วท�ำให้ทรำบว่ำ ค�ำอวยพรจะส�ำเร็จผลเป็นควำมสุขได้จะต้องประกอบด้วยเจตนำดีเป็นที่ตั้ง 

ส่วนค�ำอวยพรที่เป็นไปตำมกำรก�ำหนดของสังคมนั้น ผู้คนในสังคมจะต้องมีสติคือกำรตรึกตรอง ไตร่ตรอง 

ใคร่ครวญ และพิจำรณำค�ำอวยพรให้ถ่องแท้ก่อนแล้วจึงค่อยท�ำตำมและพูดตำม หำกปฏิบัติได้อย่ำงนี ้

ค�ำอวยพรจึงจะก่อประโยชน์สุขแก่ผู้ให้พรและผู้รับพร

	 ค�ำส�ำคัญ : ค�ำอวยพร, กรรมนิยำม, สังคมนิยมน์

Abstract

 The main objective of this paper is to explain words of blessing accordance with 

principles of the laws of karma and social determination. An analysis of the words of 

blessing showed that words of blessings resulted in happiness when based on good 

intention. Moreover, words of blessing are determined by social determination. One who 

lived in communities must have mindfulness, clear comprehension and systematic  

attention to understand words of blessing clearly. If one who practiced moral values, 

words of blessing will bring true benefits and happiness.
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๑.	บทน�ำ

 หลังออกพรรษำของทุกปีส�ำหรับชำวพุทธในประเทศไทยและต่ำงประเทศ จะมีกำรท�ำบุญพิเศษ

อย่ำงหนึ่งคือ บุญกฐิน ซึ่งบุญนี้จะท�ำได้ในระยะเวลำที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตให้ประกอบกฐินกรรม 

ได้เพียง ๑ เดือน ต่อจำกสิ้นสุดกำรจ�ำพรรษำเรียกว่ำ เขตกฐิน คือตั้งแต่แรม ๑ ค�่ำเดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค�่ำ

เดือน ๑๒ เท่ำนั้น ดังนั้น กำรท�ำบุญกฐินจึงพบเห็นได้ตำมวัดทั่วประเทศไทย กำรท�ำบุญในสังคมไทย

นอกจำกท�ำบุญตำมกำลมีบุญกฐินเป็นต้นตำมที่กล่ำวแล้ว ยังมีกำรท�ำบุญเฉพำะเจำะจงมีท�ำบุญอุทิศหรือ

บุญแจกข้ำวเป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีบุญที่นิยมท�ำกันโดยทั่วไปมีบุญผ้ำป่ำ ซึ่งในสังคมไทยปัจจุบันมีทั้งบุญ

ผ้ำป่ำเงิน บุญผ้ำป่ำหนังสือ บุญผ้ำป่ำถ้วยจำน ฯลฯ หลังประกอบพิธีกรรมทำงพุทธศำสนำเสร็จ จะมี

กิจกรรมส�ำคัญและถือว่ำเป็นหัวใจของงำนก็อำจกล่ำวได้ นั่นคือกำรรับพรจำกพระสงฆ์ โดยเฉพำะกำร

ท�ำบุญอุทิศแก่พ่อแม่หรือญำติผู้ล่วงลับไปแล้ว จะตั้งใจจดจ่อกับกำรรับพรหรือกำรให้พรจำกพระสงฆ ์

ที่นิมนต์มำในงำนวันน้ันเป็นพิเศษ ด้วยมีควำมเช่ือว่ำบุญกุศลท่ีท�ำหรือบ�ำเพ็ญในวันนี้จักไปถึงพ่อแม่หรือ

ญำติผู้ล่วงลับไปแล้วอย่ำงแน่นอน

 ค�ำให้พรนอกจำกมีควำมส�ำคญัและจ�ำเป็นส�ำหรับพิธกีรรมทำงพระพุทธศำสนำแล้ว ยงัมคีวำมส�ำคญั

และจ�ำเป็นส�ำหรับกำรประกอบกิจกรรมทำงสังคมต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ เป็นต้น ซึ่งกำร

ประกอบกจิกรรมเหล่ำนัน้มกัจะนมินต์หรอืเชญิบุคคลในองค์กรหรือต่ำงองค์กร แต่เป็นบคุคลส�ำคญัมำเป็น

ประธำนในงำน หลังจำกประกอบพิธีกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีอยู่อย่ำงหนึ่งที่ประธำนจะต้องท�ำเพื่อ 

ปิดท้ำยกิจกรรมนั้นๆ หำกเป็นพระสงฆ์นิยมเรียกว่ำ ให้พร หรือ พระให้พร แต่หำกเป็นคฤหัสถ์นิยม 

เรียกว่ำ ค�ำอวยพร หรือ ให้ค�ำอวยพร ประเด็นที่ควรมำศึกษำเรียนรู้ร่วมกันในบทควำมนี้ คือ พรหรือ 

ค�ำอวยพรนี้ส�ำเร็จตำมกรรมท่ีกระท�ำหรือตำมกฎแห่งกรรม (กรรมนิยำม) หรือส�ำเร็จตำมที่สังคมก�ำหนด 

(สังคมนิยมน์) กันแน่ หรือส�ำเร็จผลด้วยตัวของ ‘พร ค�ำให้พร หรือค�ำอวยพร’เรียบร้อยแล้ว หรือมีนัย 

อืน่อกี ซึง่เป็นประเดน็ให้น�ำมำสูก่ำรเขียนบทควำมนี ้โดยมคีวำมตัง้ใจเพือ่เป็นกำรศกึษำเรยีนรูร่้วมกนัสบืไป

๒.	ค�ำอวยพรในบริบทสังคมพุทธไทย

 กิจกรรมทำงพุทธศำสนำในบริบทสังคมพุทธไทยมีหลำยอย่ำง เช่น ท�ำบุญตักบำตร ท�ำบุญถวำย

สงัฆทำน ท�ำบญุผ้ำป่ำ ท�ำเป็นกฐิน ฯลฯ ก่อนกจิกรรมแต่ละอย่ำงจะจบลงจะมอียูอ่ย่ำงหนึง่ทีค่นผูไ้ปท�ำบญุ

ในขณะนั้นจะยินดีท�ำอย่ำงพร้อมเพียงกัน นั่นคือกำรรับพรจำกพระสงฆ์ ค�ำกล่ำวของพระสงฆ์มีท้ังที่ 

เรียกว่ำ ให้พรบ้ำง อนุโมทนำบ้ำง และหรือนัยอื่นซึ่งเป็นไปตำมสังคมนั้นๆ แต่ในบทควำมนี้จะใช้ค�ำว่ำ  

ค�ำอวยพร ประกอบกำรเขียนตั้งแต่ต้นจนจบเป็นบทควำม ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมเติมเสริมพุทธิปัญญำ

และกำรศึกษำร่วมกันจึงขอชวนคิดในแต่ละประเด็น ดังนี้
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 ๒.๑	ควำมเข้ำใจเรื่อง	‘ค�ำอวยพร’

 ข้อควำมว่ำ ‘ค�ำอวยพร’ เป็นกลุ่มค�ำที่มำจำก ๓ ภำษำ คือ ค�ำว่ำ ค�ำ เป็นภำษำไทย อวย เป็นภำษำ

เขมร และ พร เป็นค�ำไทยที่แผลงมำจำกค�ำบำลีว่ำ วร เมื่อน�ำ ๓ ค�ำมำประกอบกันจนกลำยเป็นข้อควำม

ใหม่ว่ำ ค�ำอวยพร โดยที่ค�ำว่ำ ค�ำ หมำยถึงเสียงพูด เสียงที่เปล่งออกมำครั้งหนึ่งๆ เสียงพูดหรือลำยลักษร

ที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงควำมคิด โดยปกติถือว่ำเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีควำมหมำยในตัว
1
 ค�ำว่ำ 

อวย เป็นภำษำเขมรมีควำมหมำยว่ำ ให้
2
 และค�ำว่ำ พร เป็นค�ำที่แผลงมำจำกภำษำบำลีว่ำ วร แปลว่ำ 

ประเสริฐ
3
 ซึ่งค�ำว่ำ พร นี้ได้มีน�ำมำอธิบำยด้วยภำษำสมัยใหม่ให้กระจ่ำงมำกขึ้นว่ำ พร หมำยถึง สิ่งน่ำ

ปรำรถนำที่บุคคลหนึ่งอ�ำนวยให้หรือแสดงควำมประสงค์ด้วยควำมปรำรถนำดีให้เกิดมีขึ้นแก่บุคคลอื่น  

หรือกล่ำวให้กระชับเข้ำก็คือค�ำว่ำ พร หมำยถึงสิ่งประเสริฐหรือสิ่งดีเยี่ยม
4
 ในที่แห่งเดียวกันนี้ท่ำนได้ให้

ควำมเรื่องพรเพิ่มเติมจำกกำรให้ควำมหมำยที่กล่ำวมำว่ำ พรที่รู้จักกันมำก ได้แก่ชุดที่มีจ�ำนวน ๔ ข้อ  

ซึ่งเรียกกันว่ำ จตุรพิธพร หรือพร ๔ ประกำร คือ อำยุ วรรณะ สุขะ พละ อีกนัยหนึ่ง พรที่เป็นชุดมี ๕  

ข้อบ้ำง ก็มีเช่น อำยุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภำณ, อำยุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขะ พละ, อำยุ วรรณะ สุขะ 

พละ ยศ เกียรติ สัคคะคือสวรรค์ พร้อมทั้ง อุจจากุลรนตา คือ ควำมมีตระกูลสูง, และชุดที่จะกล่ำวถึง 

ต่อไปคือ อำยุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ อย่ำงไรก็ดีพึงทรำบว่ำค�ำว่ำ พร ในที่นี้เป็นกำรใช้โดยอนุโลมตำม

ควำมหมำยในภำษำไทย ซึ่งเพี้ยนไปแล้วจำกควำมหมำยเดิมในภำษำบำลี ในภำษำบำลีเดิม พร หมำยถึง

ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษที่อนุญำตหรืออ�ำนวยให้ตำมที่ขอ พรที่กล่ำวถึง ณ ที่นี้ทั้งหมด ในภำษำบำล ี

ไม่ได้เรียกว่ำ พร แต่เรียกว่ำ ฐำนะ หรือธรรมที่น่ำปรำรถนำ น่ำใคร่ น่ำพอใจ (ซึ่งจะบรรลุได้ด้วยกรรมคือ

กำรกระท�ำที่ดีอันเป็นบุญ)
5
 

 ในที่ตรงนี้ท่ำนไม่ได้กล่ำวถึงพร ๔ ประกำร แต่ท่ำนกล่ำวถึงพร ๕ ประกำรพร้อมควำมหมำยไว้ทีละ

ข้อว่ำ อำยุ หมำยถึงพลังที่หล่อเลี้ยงทรงชีวิตให้สืบต่ออยู่ได้ยำวนำน ได้แก่ อิทธิบำท ๔, วรรณะ หมำยถึง

ควำมงำมเอิบอิ่มผ่องใสน่ำเจริญตำเจริญใจ ได้แก่ ศีล, สุขะ หมำยถึงควำมสุข ได้แก่ ฌำน ๔, โภคะ  

หมำยถึงควำมพร่ังพร้อมด้วยทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่ำงๆ อันอ�ำนวยควำมสุข ควำมสะดวกสบำย ได้แก่ 

 1
 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตสถำน	พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท นำนมีบุคส์ 

คอเปอเรชั่น จ�ำกัด, ๒๕๔๔), หน้ำ ๒๔๘.

 2
 สัมภำษณ์ พระรัตนะ แก้ว ชำวกัมพูชำ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์อำเซียนศึกษำ วิทยำลัยสงฆ์ขอนแก่น

 3
 พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนำนุกรม	มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัทธรรมสำร, ๒๕๔๖), หน้ำ ๖๓๕.

 4
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์	ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหำนคร: 

โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๙๗.

 5
 อ้ำงแล้ว.
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อัปปมัญญำ หรือพรหมวิหำร ๔, และ พละ หมำยถึงก�ำลังควำมเข้มแข็งที่ท�ำให้ข่มขจัดได้แต่ก�ำลังแห่งมำร 

ท�ำให้สำมำรถด�ำเนินชีวิตที่ดีงำมปลอดโปร่งเป็นสุขบ�ำเพ็ญกิจด้วยบริสุทธิ์และเต็มท่ี ไม่มีกิเลสหรือควำม

ทุกข์ใดๆ จะสำมำรถบีบคั้นครอบง�ำ ได้แก่ วิมุตติ ควำมหลุดพ้น หมดสิ้นอำสวะ หรืออรหัตตผล
6
 และเมื่อ

น�ำมำประกอบกันเข้ำได้ควำมเข้ำใจตรงกันอย่ำงธรรมดำว่ำ ค�ำให้พร นั่นเอง และเมื่อกล่ำวตำมหลัก

ตรรกวิทยำ (Logic) ‘ค�ำอวยพร’ นี้ถือว่ำเป็นข้อควำม (Statement) อันเกิดจำกค�ำ (Wording) ๓ ค�ำ คือ 

ค�ำว่ำ ค�ำ อวย และพร ผสมกนัเข้ำเป็นประโยค (Sentence)
7
 จนก่อให้เกดิควำมหมำยใหม่ (New Meaning) 

ว่ำ ค�ำอันประเสริฐที่ก่อเกิดควำมสุขซึ่งเป็นที่ปรำรถนำของคนทั้งหลำย 

	 ๒.๒	ค�ำอวยพรในคัมภีร์พุทธศำสนำ

  กำรเขียนเรื่องค�ำอวยพรหรือค�ำให้พรนี้ เห็นว่ำมีควำมจ�ำเป็นต้องกลับไปสู่หลักฐำนเดิมและ 

ควำมรู้เดิม ที่ปรำกฏในคัมภีร์พุทธศำสนำได้แก่พระไตรปิฎกก่อน เพรำะเมื่ออธิบำยควำมใหม่ก็ต้อง 

กลับไปศึกษำควำมเก่ำให้เป็นที่รับรู้รับทรำบร่วมกัน โดยค�ำอวยพรอันเป็นควำมเก่ำท่ีพระสงฆ์นิยมให้อยู่

ในปัจจุบันนี้ปรำกฏใน ‘ติโรกุฑฑกัณฑกถำ’ ควำมเดิมว่ำ 

   ยถำ วำริวหำ ปูรำ   ปริปูเรนฺติ สำคร

    เอวเมว อิโต ทินฺน   เปตำน อุปกปฺปติ ฯ

    อทำสิ เม อกำสิ เม   ำติมิตฺตำ สขำ จ เม

    เปตำน ทกฺขิณ ทชฺชำ  ปุพฺเพ กตมนุสฺสร ฯ

    .................................. ...............................

    พลฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน

    ตุมฺเหหิ ปฺุ ปสุต อนปฺปกนฺติ ฯ
8

 นอกจำกติโรกุฑฑกัณฑกถำแล้วยังปรำกฏใน ‘อิโตทินฺนกถำ’ ควำมเดิมว่ำ

    อุณฺณเต อุทก วุฏฺ 	 	 ยถำ นินฺน ปวตฺตติ

    เอวเมว อิโต ทินฺน   เปตำน อุปกปฺปติ

  	 	 ยถำ วำริวหำ ปูรำ   ปริปูเรนฺติ สำคร

    เอวเมว อิโต ทินฺน   เปตำน อุปกปฺปติ

 6
 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๑๙๘.

 7
 อมร โสภณวิเชษฐวงศ์, ตรรกวิทยำนิรนัย, (กรุงเทพมหำนคร : มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง, ๒๕๓๑), หน้ำ ๓๕.

 8
 ติโรกุฑฑกัณฑกถำ (บำลี) ๒๕/๙/๑๑. (ฉบับสยำมรัฐ) คือพอจบ เปตำน อุปกปฺปติ จะต่อด้วย อทำสิ เม อกำสิ 

เม ... ไม่มี อิจฉิต� ปัตถิตัง ตุมหัง ... ต่อท้ำยไปจนจบอย่ำงในปัจจุบัน
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    น หิ ตตฺถ กสี อตฺถิ   โครกฺเขตฺถ น วิชฺชติ

    วณิชฺชำ ตำทิสี นตฺถิ   หิรฺเน กยำกย

    อิโต ทินฺเนน ยำเปนฺติ  เปตำ กำลกตำ ตหินฺติ ฯ
9

 อีกแห่งหน่ึง ค�ำอวยพรท้ังที่เป็นภำษำบำลีและค�ำแปลภำษำไทยที่นิยมน�ำมำต่อท้ำยค�ำอวยพร 

มำกที่สุด ค�ำอวยพรนั้นปรำกฏในคัมภีร์อรรถกถำธรรมบท ควำมว่ำ

   อภิวำทนสีลิสฺส นิจฺจ  วุฑฺฒำปจำยิโน

    จตฺตำโร ธมฺมำ วฑฺฒนฺติ  อำยุ วณฺโณ สุข พล ฯ
10

 ค�ำอวยพรหรอืค�ำให้พรทีก่ล่ำวมำข้ำงบนสือ่ควำมเข้ำใจได้ว่ำ ควำมเก่ำไม่เหมอืนกบัท่ีสงัคมพุทธไทย

นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหำกน�ำควำมใหม่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปเทียบกับควำมเก่ำจะพบว่ำ ควำมใหม่ 

มลีกัษณะตดัต่อให้เป็นไปตำมล�ำดบักำรอวยพรของพระสงฆ์ ซึง่ค�ำอวยพรทัง้ควำมเก่ำและควำมใหม่จะอยู่

ในรูปของคำถำภำษำบำลีเช่นกัน ต่ำงแต่ปัจจุบันจะจัดล�ำดับใหม่และบำงวัดหรือบำงส�ำนักนิยมแปล  

เพื่อประกอบควำมเข้ำใจแก่ผู ้ศึกษำและผู้ท�ำวัตรสวดมนต์เช้ำ-เย็น ในที่นี้ขอยกตัวอย่ำงค�ำอวยพร 

จำกหนังสือสวดมนต์แปลฉบับวัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ โดยจัดเรียงเป็นกถำตำมล�ำดับ คือ 

อนุโมทนำรัมภกถำ

      ยะถำ วำริวะหำ ปูรำ  ปะริปูเรนติ สำคร�

     เอวะเมวะ อิโต ทินนัง  เปตำนัง อุปะกัปปะติ

     อิจฉิต� ปัตถิตัง ตุมหัง  ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ

     สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปำ  จันโท ปัณณะระโส ยะถำ

     มะณิโชติระโส ยถำ ฯ

สำมัญญำนุโมทนำกถำ

     สัพพีติโย วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

     มำ เต ภะวัตวันตะรำโย สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ

     อะภิวำทะนะสีลิสสะ  นิจจัง วุฑฒำปจำยิโน

 9
 อิโตทินฺนกถำ (บำลี) ๓๗/๑๑๕๖/๓๗๗. (ฉบับสยำมรัฐ) คือพอจบ เปตำน อุปกปฺปติ จะต่อด้วย น หิ ตตฺถ กสี 

อตฺถิ ... ไม่มี อิจฉิต� ปัตถิตัง ตุมหัง ... ต่อท้ำยไปจนจบอย่ำงในปัจจุบัน

 10
 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, ธัมมปทัฏฐกถำ	จตุตโถ	ภำโค, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 

๒๕๓๖), หน้ำ ๑๑๖. ได้มีกำรน�ำมำต่อท้ำย ‘ค�ำอนุโมทนำ’ อย่ำงลงตัวดีงำมเช่นในปัจจุบัน (ดูหน้ำ ๕)
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     จัตตำโร ธัมมำ วัฑฒันติ อำยุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

     ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตำ

     สัพพะพุทธำนุภำเวนะ  สัพพะธัมมำนุภำเวนะ

     สัพพะสังฆำนุภำเวนะ  สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
11

 แปลอย่ำงย่อพอได้ควำมว่ำ ขออิฏฐผลที่ท่ำนปรำรถนำแล้วตั้งใจแล้ว จงส�ำเร็จโดยพลัน  

เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่ำงไสวควรยินดี ขอควำมจัญไรทั้งปวงจงบ�ำรำศไป  

โรคภัยไข้เจ็บของท่ำนจงหำยไป ขออันตรำยอย่ำมีแก่ท่ำน จงมีควำมสุข มีอำยุยืนยำวนำน พรสี่ประกำร

คือ อำยุ วรรณะ สุขะ พลัง เจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กรำบ มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยู่เสมอ  

ขอสรรพมงคลจงมแีก่ท่ำน ขอเหล่ำเทวดำจงรกัษำท่ำน ด้วยอ�ำนำจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอควำม

สุขสวัสดีจงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อ เทอญฯ หลังจำกพระสงฆ์สวดให้พรจบลงแล้ว ผู้ไปท�ำบุญในวันนั้นทุกคน 

จะเปล่งวำจำพร้อมๆ กันโดยไม่ได้นัดหมำย ๓ ครั้งว่ำ สำธุ สำธุ สำธุ นั่งคุกเข่ำประนมมือพร้อมก้มลงกรำบ 

รับน�้ำพุทธมนต์จำกพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี แล้วเดินกลับบ้ำนอย่ำงมีควำมสุข

	 ๒.๓	ตัวอย่ำงค�ำอวยพร

 ตัวอย่ำงค�ำอวยพรในบทควำมนี้ผู้เขียนมุ่งหมำยน�ำเสนอตัวอย่ำงใน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมกำร

ท�ำบุญหรือกำรบ�ำเพ็ญกุศล และกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรหรือกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำท่ัวไป  

ซึ่งจะมีควำมเป็นเฉพำะของแต่ละกิจกรรม 

	 	 (๑)	กิจกรรมกำรท�ำบุญหรือกำรบ�ำเพ็ญกุศล

  กำรท�ำบญุหรอืกำรบ�ำเพญ็บญุกศุลกเ็รยีก ซึง่มทีัง้กำรท�ำบญุแบบอทุศิเฉพำะเจำะจง กำรท�ำบญุ

แบบทั่วๆ ไป มีท�ำบุญทอดผ้ำป่ำ ท�ำบุญถวำยสังฆทำน เป็นต้น หรือท�ำบุญตำมกำลเวลำที่ก�ำหนดมีบุญ

กฐิน เป็นต้น ในบทควำมนี้ขอยกตัวอย่ำงค�ำอวยพรของพระเดชพระคุณพระธรรมธีรรำชมหำมุนี (โชดก 

ำณสิทฺธิ, ป.ธ.๙) พระอุปัชฌำย์ของผู้เขียนไว้ประกอบกำรศึกษำ ดังนี้

  อิท� เม ปฺุ�  นิพฺพำนสฺส ปจฺจโย โหตุ สุทินฺน� วต เม ทำน� อำสวกฺขยำวห� โหตุ อิท� เม ปฺุภำค� 

สพฺพสตฺตำน� เทมิ.

  ขอกุศลผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้ำพเจ้ำได้บรรลุมรรค ผล นิพพำน อำมิสทำนและธรรมทำน 

ทั้ง ๒ ประกำรนี้ ข้ำพเจ้ำได้ถวำยไว้ดีแล้ว ขอจงเป็นปัจจัยอันแก่กล้ำให้ข้ำพเจ้ำได้สิ้นอำสวกิเลส

 11
 วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์, หนังสือสวดมนต์แปล, (กรุงเทพมหำนคร : โสภณกำรพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้ำ ๑๗๘-

๑๗๙.
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  ข้ำพเจ้ำขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่บิดำมำรดำ ครูบำอำจำรย์ ท่ำนผู้มีพระคุณท่ำนผู้มีพระคุณ 

ทุกๆ ท่ำน เจ้ำกรรมนำยเวร สมเดจ็กรมพระรำชวงับวรผู้สถำปนำวดัมหำธำตุฯ ภตูผีปีศำจ เทพบตุร เทพธดิำ

ต่ำงๆ ทุกองค์ ท้ังภูมิเทวดำ รุกขเทวดำ อำกำสเทวดำ ตลอดจนท้ำวโลกบำลทั้ง ๔ ท้ำวสักกเทวรำช  

ผูเ้ป็นใหญ่ในสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ พร้อมท้ังบรษิทับรวิำร ขอจงได้อนโุมทนำสำธกุำรในส่วนบญุกศุลทีข้่ำพเจ้ำ

ได้บ�ำเพ็ญมำนี้ สัตว์ทั้งหลำยที่ถึงทุกข์ ขอพ้นจำกทุกข์ สัตว์ทั้งหลำยที่ถึงสุข ขอจงได้รับควำมสุขยิ่งๆ  

ขึ้นไป ด้วยกันทุกท่ำนเทอญ
12

 

	 	 (๒)	กิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรหรือกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำทั่วไป

  เมื่อมีกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำหรือกำรประชุมวิชำกำรของวัดหรือมหำวิทยำลัย สิ่งหนึ่งที่ถือ

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ คือ หลังจำกประธำนในที่ประชุมแห่งนั้นกล่ำวเปิดงำนเรียบร้อยแล้วจะนิยม 

กล่ำวค�ำอวยพรให้แก่ผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมทุกครัง้ ดงันัน้ ในบทควำมน้ีจึงขอยกตวัอย่ำงค�ำอวยพรของผูบ้รหิำร

ระดับสูงมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ฝ่ำยบรรพชิต จ�ำนวน ๒ รูป ควำมว่ำ

  รัตนัตตยำนุภำเวน ด้วยอ�ำนำจแห่งพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกลพิภพ จงอ�ำนวยอวยพร อภิบำล คุ้มครอง รักษำ ท่ำนครูอำจำรย์จำกวิทยำเขตต่ำงๆ 

ที่เข้ำร่วมประชุมในวันน้ี ขอให้ทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขกำยสบำยใจ มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงกลับยัง

ภมิูล�ำเนำของท่ำน มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำนด้วยด ีนกึคดิสิง่หนึง่ประกำรใดทีเ่ป็นไปด้วยชอบ

ประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอสิ่งนั้นจงพลันส�ำเร็จ จงพลันส�ำเร็จ จงพลันส�ำเร็จ แก่ทุกท่ำนในที่ทุกสถำน 

ในกำลทุกเมื่อเทอญ
13

  ขออำนภุำพแห่งคณุพระรตันตรยั และอำนภุำพของหลวงพ่อพระพทุธพระลับ จงมำรวมกนัเป็น

ตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจยั อ�ำนวยพรให้ทกุท่ำนผู้มำประชมุกนัในวนันี ้ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ 

งอกงำมยิ่งไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป ในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ปรำศจำกทุกข์ โศก โรคภัย 

อุปัทวันตรำยทั้งปวง เจริญด้วยอำยุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภำณ ธรรมสำรสมบัติ ปรำรถนำส่ิงหนึ่ง 

ประกำรใดทีช่อบประกอบด้วยธรรม ให้ควำมปรำรถนำเหล่ำนัน้จงพลนัส�ำเร็จ สมดงัมโนรถมุง่มำดปรำรถนำ

ทุกประกำรเทอญ
14

 12
 พระธรรมธีรรำชมหำมุนี (โชดก ำณสิทฺธิ ป.ธ.๙), พระมำลัย	 ลงไปโปรดสัตว์นรก, (กรุงเทพมหำนคร :  

ส�ำนักพิมพ์สัมปชัญญะ, ๒๕๕๓), หน้ำ ค�ำน�ำ.

 13
 พระศรีคัมภีรญำณ, ศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ประธำน

กล่ำวเปิดงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ

 14
 พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น
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	 ๒.๔	ค�ำจบและกิจอันควรท�ำระหว่ำงพระสงฆ์ให้ค�ำอวยพร

 ค�ำจบสุดท้ำยและกิจอันควรท�ำระหว่ำงพระสงฆ์ให้ค�ำอวยพรนี้ มีสำระส�ำคัญที่ประสงค์จะน�ำเสนอ

มีอยู่ ๒ อย่ำง คือ

  ๑.  หลังจำกที่พระสงฆ์อวยพรหรือให้พรแก่ท�ำบุญต่ำงๆ หรือกิจกรรมอันดีงำม (กุศล) จบลง 

อย่ำงถึงที่สุดแล้ว นั่นคือไม่มีค�ำอวยพรใดๆ อีก คณะญำติโยมผู้ท�ำบุญหรือคณะผู้ท�ำกิจกรรมนิยมกล่ำว

เรียกว่ำ ค�ำจบ ค�ำนั้นคือค�ำว่ำ สำธุ มี ๒ นัยคือ (๑) สำธุ แปลว่ำ อันว่ำ (อ.) ดีละ ดีแล้ว ถูกละ เห็นด้วย 

และ (๒) สำธุ อำจำรย์รุ่นเก่ำ (ปุรำณำจำรย์) ท่ำนผูกเป็นรูปวิเครำะห์ว่ำ ตุมฺเหหิ อิจฺฉิต� ปตฺถิต� ปตฺถนำ 

สำธุ โหตุ แปลว่ำ ควำมปรำรถนำที่ท่ำนต้องกำรแล้ว ประสงค์แล้ว จงส�ำเร็จเถิด และท่ำนได้ย่อให้สั้น 

เข้ำไปอกี ได้แก่ค�ำว่ำ เอว� โหตุ แปลเตม็สตูรเหมอืนสำธวุ่ำ ควำมปรำรถนำทีท่่ำนต้องกำรแล้ว ปรำรถนำแล้ว 

จงส�ำเร็จเถิด ส่วนที่เป็นหลักวิชำกำรทำงภำษำบำลีท่ำนประพันธ์ไว้ว่ำ สำตฺถปรมตฺถ� สำเธตีติ สำธุ
15

  

หำกกล่ำวเฉพำะค�ำว่ำ เอว� โหตุ ท่ำนกล่ำวเป็นนัยเชิงยกย่องว่ำ ค�ำนี้เป็นคำถำของพระปัจเจกพุทธเจ้ำ 

เลยนะ ครูบำอำจำรย์ท่ำนกล่ำวอย่ำงนั้น และมีคำถำอีกบทหนึ่งคือ ‘เนกำสี ลภเต สุข� ท่ำนแปลว่ำ  

กินคนเดียวไม่อ่ิม กินคนเดียวไม่มีควำมสุข’ ซึ่งถือว่ำเป็นคำถำของพระปัจเจกพุทธเจ้ำ (ไม่เกี่ยวกับสำธ ุ

แต่แทรกมำเป็นกำรเตือนควำมทรงจ�ำ) ดังนั้น จึงเป็นอันเข้ำใจตรงกันว่ำค�ำว่ำ สำธุ เป็นค�ำจบ (ค�ำส่งท้ำย-

นิคมวจนะ) ที่นิยมใช้ในกิจกรรมทำงพุทธศำสนำและกิจกรรมอันดีงำมแทบทุกกรณีในสังคมไทยพุทธ 

ด้วยดีเสมอมำ

  ๒.  หลังจำกเอ่ยค�ำว่ำ สำธุ พร้อมกับยกมือจรดศีรษะแล้ว กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพำะกำรท�ำบุญ

อุทิศจะต้องมี ‘กำรกรวดน�้ำ’ ส่วนกำรท�ำบุญอย่ำงอื่นอำจจะกรวด (น�้ำ) แห้งก็ได้ แต่กำรท�ำบุญอุทิศเจ้ำ

ภำพจะต้องกรวดน�ำ้ หำกไม่กรวดน�ำ้จะถอืว่ำกำรท�ำบญุอุทศิในวนันัน้ไม่สมบรูณ์ ซึง่มเีรือ่งเล่ำในพทุธประวตัิ

ตอนหนึ่งว่ำ ช่วงเวลำส�ำคัญก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้อนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณ ขณะเจริญวิปัสสนำ

ประทบัอยูใ่ต้ต้นโพธิ ์ก่อนกำรตรสัรูพ้ระยำมำรชือ่พระวสัสวตมีำร ได้ยกไพร่พลมำรร้ำยทัง้หลำยมำรำวเีจ้ำ

ชำยสิทธัตถะ เพื่อขัดขวำงไม่ให้บรรลุสัมมำสัมโพธิญำณได้

 ตอนนีแ้หละท่ีเจ้ำชำยสทิธตัถะได้ยกอ้ำงผลบญุและกุศลในชำติภพต่ำงๆ ทีไ่ด้สะสมเป็นบญุบำรมีมำ 

ว่ำแล้วพระองค์ท่ำนก็เอ้ือมมือลงสัมผัสที่พื้นแผ่นดิน ตรัสอัญเชิญพระแม่ธรณีผู้รู้เห็นในกำรบ�ำเพ็ญกุศล 

ทุกชำติภพของพระองค์ขึ้นมำเป็นพยำนปำกเอก เม่ือพระแม่ธรณีปรำกฏพระวรกำยขึ้นได้บิดเอำ ‘น�้ำ’ 

ออกจำกมวยพระเกศำอย่ำงมำกมำยมหำศำลจนท่วมท้นหมู่มำรทั้งหลำยแตกพ่ำยไปกับสำยน�้ำ เจ้ำชำย

 15
 หลวงพ่อพระมหำนิยม อุตฺตโม อำจำรย์ใหญ่แผนกบำลี ส�ำนักเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยำ วัดธำตุ  

(พระอำรำมหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนำนุกรม	มคธ-ไทย, หน้ำ ๔๖๙.
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สิทธัตถะจึงเจริญวิปัสสนำต่อไปอย่ำงปลอดภัยไร้กังวลจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำในค�่ำคืนวันนั้นนั่นเอง
16

 

เรื่องเล่ำที่กล่ำวมำได้กลำยเป็นเหตุกำรณ์ส�ำคัญที่ชำวพุทธไทยได้ยึดเอำเป็นตัวอย่ำงหลังจำกท�ำบุญต่ำงๆ 

จบลงแล้ว จะต้องประกอบกิจกรรมหนึ่งคือการกรวดน�้า เพื่อเป็นกำรฝำกผลบุญกุศลไว้กับพระแม่ธรณี

ตำมอย่ำงพระพุทธองค์ และได้ถือปฏิบัติสืบๆ กันมำจนถึงทุกวันนี้ 

๓.	วิเครำะห์ค�ำอวยพรบนฐำนคิดกรรมนิยำมกับสังคมนิยมน์

 หลังจำกมีควำมรู้เกี่ยวกับค�ำอวยพรตำมประเด็นต่ำงๆ พร้อมกรณีตัวอย่ำงตำมที่กล่ำวแล้ว ล�ำดับ

ต่อไปจักได้วิเครำะห์ค�ำอวยพรบนฐำนคิดของกรรมนิยำมและสังคมนิยมน์ โดยแยกวิเครำะห์ออกเป็น ๒ 

ประกำร คือ

	 ๓.๑	ค�ำอวยพร	:	บนฐำนคิดของกรรมนิยำม	(the laws of karma) 

 หำกกลับไปศึกษำเน้ือหำอันเป็นควำมมุ่งหมำยหรือเจตนำรมณ์ของค�ำอวยพรข้ำงบน ทั้งใน 

ติโรกุฑฑกัณฑกถำและในอิโตทินนกถำแล้ว มีควำมเห็นว่ำเนื้อหำของกถำทั้งสองสำมำรถสรุปลงใน  

‘อนุโมทนำรัมภกถำ’ (ค�ำกล่ำวปรำรภกำรอนุโมทนำ) โดยเริ่มตั้งแต่ ยะถำ วำริวะหำ ปูรำ ...มะณิโชติระโส 

ยะถำ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่ผู้เขียนประสงค์จะน�ำเสนอในบทควำมนี้ สิ่งท่ีประสงค์จะน�ำเสนอในที่นี้ได้แก ่

ค�ำอวยพรในส่วนสำมัญญำนโุมทนำกถำ (ค�ำกล่ำวอนโุมทนำอย่ำงธรรมดำหรอือย่ำงสำมญั) และค�ำอวยพร

ในกิจกรรมทำงพุทธศำสนำและกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ตำมที่ยกเป็นกรณีตัวอย่ำงแล้วนั้น

 ดังนั้น ในล�ำดับต่อไปนี้จักได้พิจำรณำค�ำอวยพรในส่วนสำมัญญำนุโมทนำกถำเป็นส�ำคัญ โดยเริ่ม

พิจำรณำไปยังข้อควำมว่ำ ‘ขออิฏฐผลที่ท่ำนปรำรถนำแล้วต้ังใจแล้ว จงส�ำเร็จโดยพลัน’ ในข้อควำม 

ดังกล่ำวมีอยู่ค�ำหน่ึงคือค�ำว่ำ ขอ เป็นค�ำข้ึนต้นของข้อควำมส�ำคัญนี้ ซึ่งค�ำนี้เป็นค�ำพูดของผู้อวยพรหรือ 

ผู้ให้พรเป็นคนพูด แต่หำกกล่ำวค�ำนี้ตำมหลักไวยำกรณ์บำลีแล้วเป็นค�ำร้องขอมีอยู่ด้วยกันจ�ำนวน ๓ ค�ำ 

คือค�ำว่ำ ขอ ขอเถิด ขอจง
17

 ซึ่งค�ำร้องขอทั้ง ๓ ค�ำนี้ไม่มีผลอะไรหำกร้องขอแล้วคนผู้ถูกร้องขอไม่ได้ให้

ตำมค�ำร้องขอนัน้ ขอกลบัไปยงัประเดน็ทีก่�ำลงัพดูคยุกนันัน่คือค�ำว่ำ ขอ อกีครัง้ จะเหน็ว่ำค�ำอวยพรทัง้หมด

จะมีค�ำนี้จ�ำนวน ๔-๕ ค�ำ และอีกค�ำหนึ่งที่มำคู่กับค�ำว่ำ ขอ คือค�ำว่ำ จง ซึ่งมีนัยเดียวกับค�ำว่ำ ขอ นั่นเอง 

 ประเด็นของค�ำท่ีก�ำลังพิจำรณำอยู่ในขณะนี้คือค�ำว่ำ ขอ เป็นค�ำที่สื่อควำมเข้ำใจว่ำได้มีกำร 

กระท�ำกรรมดี (กุศลกรรม) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเมื่อว่ำตำมหลักกำรของพุทธศำสนำย่อมมีผล

เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน แม้จะมีค�ำร้องขอหรือไม่ก็ตำม เพรำะพระพุทธศำสนำสอนหลักควำมจริงเป็นกลำงๆ 

 16
 พระธรรมธีรรำชมหำมุนี (โชดก ำณสิทฺธิ ป.ธ.๙), พระมำลัย	ลงไปโปรดสัตว์นรก, หน้ำ ๒๐๖.

 17
 พระมหำนิยม อุตฺตโม, หลักสูตรย่อบำลีไวยำกรณ,์ (ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนำนำธรรม, ๒๕๓๙), หน้ำ ๔๒.



111ค�ำอวยพร : กรรมนิยำมกับสังคมนิยมน์

ไว้ว่ำ สิ่งทั้งหลำยทั้งปวง ไม่ว่ำจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ เป็นรูปธรรมหรือนำมธรรม เป็นวัตถุหรือเป็น

เรื่องจิตใจ ไม่ว่ำชีวิตหรือโลกที่แวดล้อมอยู่ก็ตำม ทั้งหมดล้วนเป็นไปตำมธรรมดำแห่งเหตุปัจจัย เป็นเรื่อง

ของปัจจัยสัมพันธ์ ธรรมดำที่ว่ำนี้มองด้วยสำยตำมนุษย์เรียกว่ำ กฎธรรมชำติ เรียกในภำษำบำลีว่ำ นิยำม 

แปลว่ำ ก�ำหนดอันแน่นอน ท�ำนองหรือแนวทำงที่แน่นอน หรือควำมเป็นไปอันเป็นระเบียบแน่นอน  

เพรำะปรำกฏให้เห็นว่ำ เมื่อมีเหตุปัจจัยอย่ำงนั้นๆ แล้ว ก็จะมีควำมเป็นไปอย่ำงนั้นๆ แน่นอน
18

 

 ควำมละเอยีดเก่ียวกับนยิำมได้ปรำกฏในคมัภร์ีชัน้อรรถกถำ โดยพระอรรถกถำจำรย์ได้แสดงแจกแจง

นิยำม (กฎธรรมชำติ) ไว้ ๕ อย่ำง คือ อุตุนิยำม พีชนิยำม จิตตนิยำม กรรมนิยำม และธรรมนิยำม
19

  

ซึ่งเม่ือกล่ำวเฉพำะกรรมนิยำม หมำยถึงกฎธรรมชำติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ กระบวนกำร

ก่อกำรกระท�ำและกำรให้ผลของกำรกระท�ำ หรือพูดให้จ�ำเพำะเจำะจงลงไปอีกว่ำ กระบวนกำรแห่งเจตน์

จ�ำนงหรอืควำมคดิปรงุแต่งสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ พร้อมทัง้ผลทีสื่บเนือ่งออกไปอนัสอดคล้องกนั เช่น ท�ำกรรมดี 

มีผลดี ท�ำกรรมชั่ว มีผลชั่ว เป็นต้น เมื่อมองในแง่ของมนุษย์ กรรมนิยำมถือว่ำเป็นกฎส�ำคัญท่ีสุด  

เพรำะเป็นเรือ่งของมนษุย์โดยตรง มนษุย์เป็นผูเ้สกสรรปรุงแต่งกรรม และกรรมกเ็ป็นเคร่ืองปรุงแต่งวถีิชวีติ

โชคชะตำของมนุษย์ ถ้ำแบ่งขอบเขตอ�ำนำจในโลกตำมอย่ำงที่คนปัจจุบันนิยม คือ แบ่งเป็นเขตแดนหรือ

วิสัยของธรรมชำติ จะเห็นว่ำกรรมนิยำมเป็นเขตแดนของมนุษย์ ส่วนกฎหรือนิยำมข้ออื่นๆ ท้ังหมดเป็น

เขตแดนของธรรมชำต ิมนษุย์เกดิจำกธรรมชำตแิละเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชำติ ในเขตแดนกรรมนยิำมนัน้ 

สำระหรือตัวแท้ของกรรมคือเจตนำหรือเจตน์จ�ำนง กรรมนิยำมเป็นวิสัยของมนุษย์ เป็นขอบเขตที่มนุษย์ 

มีอ�ำนำจปรุงแต่งควบคุมเสกสรรบันดำล ดังนั้น มนุษย์จึงใช้เจตน์จ�ำนงหรือเจตนำนี้เป็นเครื่องก�ำหนด 

กำรปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันเอง และพร้อมกับที่มนุษย์ปฏิบัติต่อผู้อื่นและสิ่งอื่น
20

 

 ข้อควำมที่กล่ำวมำข้ำงบนเป็นกำรท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมนิยำม และเมื่อน�ำแนวคิดเรื่อง

กรรมนยิำมไปอธบิำยค�ำอวยพรทัง้หมดแล้ว ช่วยท�ำให้เข้ำใจกระจ่ำงขึน้ว่ำ แท้ทีจ่รงิแล้วกำรกล่ำวค�ำอวยพร

เป็นพฤติกรรมทำงวำจำ (verbal behavior) อย่ำงหนึ่งของมนุษย์ เหมือนกับพฤติกรรมทำงกำย (bodily 

behavior) ที่มนุษย์ได้แสดงออกต่อมนุษย์ด้วยกัน ส่วนจะส�ำเร็จผล (อิฏฐผล) มำกน้อยแค่ไหนอย่ำงไรนั้น

ขึ้นกับเจตนำ (intention) หรือภำษำสมัยใหม่เรียกว่ำ เจตน์จ�ำนง (will) ที่มีอยู่ภำยในจิตใจของผู้กล่ำว 

ค�ำอวยพรเป็นที่ตั้ง ซึ่งเรื่องกำรอวยพรจะส�ำเร็จผลหรือไม่นั้น หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ ผู้อ�ำนวยกำรจิตตภำวัน

 18
 เฉพำะค�ำว่ำ นิยำม ดูใน พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนำนุกรม	 มคธ-ไทย, หน้ำ ๓๙๖. ส่วนกำรน�ำนิยำม 

มำใช้ได้อย่ำงเหมำะสมดูใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยำยควำม), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหำนคร : มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๖), หน้ำ ๑๕๒.

 19
 ที.อ. ๒/๓๔.

 20
 เก็บควำมจำก พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยำยควำม), หน้ำ ๑๕๓-๑๕๕.
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วทิยำลยั กล่ำวไว้อย่ำงน่ำฟังว่ำ พรนีส้�ำเรจ็ผลได้ด้วยใจเท่ำนัน้
21

 โดยมคี�ำอธบิำยต่อว่ำกำรอวยพรจะส�ำเรจ็

ผลนัน้ผูใ้ห้จะต้องให้ด้วยตัง้ใจจรงิ คอืใจประกอบด้วยเจตนำทีป่รำรถนำดจีะให้อย่ำงสดุหวัใจ โดยมคี�ำส�ำคญั

คือ ‘ด้วยใจ	 ด้วยตั้งใจจริง	 และอย่ำงสุดหัวใจ’ ซ่ึงมีควำมหมำยตรงกับค�ำว่ำเจตนำหรือเจตน์จ�ำนง 

ตำมที่กล่ำวแล้ว เพรำะค�ำทั้ง ๒ นี้เป็นตัวน�ำ ตัวบ่งชี้ และก�ำหนดทิศทำงแห่งกำรกระท�ำทั้งหมดของมนุษย์ 

เป็นตัวกำรหรือเป็นแกนน�ำในกำรริเริ่ม ปรุงแต่ง สร้ำงสรรค์ทุกอย่ำง จึงเป็นตัวแท้ของกรรม สมดัง 

พุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่ำ เจตนำห� ภิกฺขเว กมฺม� วทำมิ เจตยิตฺวำ กมฺม� กโรติ กำเยน วำจำย มนสำ
22

 แปลว่ำ 

ภิกษุทั้งหลำย เจตนำนั่นเอง เรำเรียกว่ำ กรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงกระท�ำด้วยกำย ด้วยวำจำ ด้วยใจ
23

  

เมือ่เจตนำเป็นเหตใุห้มนษุย์กระท�ำสิง่ต่ำงๆ เจตนำหรอืเจตน์จ�ำนงนัน่แหละปรุงแต่งตัวของเขำเอง ปรงุแต่ง

บคุลกิภำพและวถิชีวีติหรอืชะตำกรรมของเขำไปด้วย อกีทัง้เป็นแกนน�ำในกำรปรงุแต่งชวีติตนเองของมนษุย์

แต่ละคน เป็นเครื่องชี้ก�ำหนดแนวทำงสังคม และผลงำนสร้ำงสรรค์ท�ำลำยของมนุษย์ ดังนั้น พุทธศำสนำ

จึงสอนเน้นถึงควำมส�ำคัญของกรรมเป็นอย่ำงมำก ดังพุทธพจน์ที่คุ้นกันดีว่ำ กมฺมุนำ วตฺตตี โลโก กมฺมุนำ 

วตฺตตี ปชำ และ กมฺมนิพนฺธนำ สตฺตำ แปลว่ำ โลกเป็นไปตำม (หรือโลกเป็นไปเพรำะกรรม ชำวประชำ

เป็นไปตำม และสัตว์ทั้งหมดผูกพันด้วยกรรม
24

 ซึ่งสำมำรถอธิบำยค�ำว่ำ โลก ในที่นี้ท่ำนหมำยเอำโลกคือ

หมู่สัตว์ ได้แก่ ชำวโลกหรือสัตว์โลก ถ้ำพูดอย่ำงภำษำสมัยใหม่ก็คล้ำยกับว่ำ ‘กรรมชี้น�ำสังคมหรือกรรม

ก�ำหนดชี้น�ำสังคม’ นั่นเอง อำจพูดในอีกแง่หนึ่งว่ำ กรรมนิยำมเป็นเพียงกฎย่อยอย่ำงหนึ่งของธรรมชำติ 

แต่เป็นกฎที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับมนุษย์

 เพรำะฉะนั้น ค�ำอวยพรของผู้ให้พรแม้จะกล่ำวด้วยถ้อยค�ำอันสละสลวยสวยงำมหรือไพเรำะ 

เพรำะพริ้งขนำดใดก็ตำม แต่หำกเป็นถ้อยค�ำที่ปรำศจำกเจตนำดีปรำรถนำดีอย่ำงแท้จริงที่พรั่งพลูออกมำ

จำกภำยในเสียแล้ว ผลอันเรียกว่ำควำมส�ำเร็จ ควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรือง หรือควำมอยู่รอดปลอดภัย 

ในชวีติของผูร้บัพร คงเป็นสิง่ยำกยิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ได้ ทัง้นีเ้พรำะขำดแรงส่งอนัทรงพลังจำกภำยในคอื...เจตนา 

ท่ีจะส่งต่อไปยงัผูรั้บพร เมือ่แรงส่งไม่มำบรรจบกนัหรอืไม่ถงึกัน อฏิฐผลทีต้ั่งไว้แล้วปรำรถนำแล้วจะส�ำเร็จ

ผลได้อย่ำงไร ?

 21
 หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ ผู้อ�ำนวยกำรจิตตภำวันวิทยำลัย อ�ำเภอ

บำงละมุง จังหวัดชลบุรี

 22
 องฺ.ฉกฺก. (บำลี) ๓๗/๑๒๘๑/๔๒๒. (ฉบับสยำมรัฐ)

 23
 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๔๖๓. ค�ำอธิบำยใน พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม	(ฉบับปรับปรุงและ

ขยำยควำม), หน้ำ ๑๕๗.

 24
 ขุ.สุ. (บำลี) ๓๗/๑๗๐๐/๕๗๙.
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 ๓.๒	ค�ำอวยพร	:	บนฐำนคิดของสังคมนิยมน์	(social determination)

 ค�ำอวยพรกับสังคมนิยมน์เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจำกกรรมนิยำม หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือเรื่องสังคม

นิยมน์เป็นเรื่องที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องกรรมนิยำมเพรำะจำกประสบกำรณ์ที่คอยสังเกตพฤติกรรม  

กำรกระท�ำ และกำรแสดงออกของคนในสงัคมไทยปัจจบัุน มปีระเดน็ให้ครุน่คดิในใจว่ำ กำรให้พรหรอืกำร

อ�ำนวยพร (ค�ำอวยพร) ของชำวพุทธไทยทุกวันนี้ดูเหมือนว่ำเป็นไปตำมสังคมนิยมน์ หมำยถึงกฎที่มนุษย์

ก�ำหนดหรอืวำงกนัข้ึนเป็นข้อตกลงร่วมกนั เพือ่ควบคมุควำมประพฤติในหมูม่นษุย์ด้วยกนัเองให้อยูร่่วมกนั

อย่ำงผำสุก หรือให้กำรมีชีวิต กำรใช้ชีวิต และกำรด�ำเนินชีวิตให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กฎเกณฑ์ 

ของสังคมน้ี (สังคมนิยมน์) เป็นเรื่องกำรปรุงแต่งของมนุษย์ จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจำกกรรมและขึ้นต่อ 

กรรมนิยำมด้วย
25

 ควำมหมำยและค�ำอธิบำยที่กล่ำวมำข้ำงต้น มีค�ำส�ำคัญที่ควรแก่กำรศึกษำในที่นี้ได้แก่ค�ำว่ำ 

‘พฤติกรรม กำรกระท�ำ และกำรแสดงออก’ ซึ่งไปมีส่วนสัมพันธ์กับกำรให้ค�ำอวยพรจนส่งถึงกำรมีชีวิต 

กำรใช้ชีวิต และกำรด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยพุทธปัจจุบันเป็นอย่ำงมำก เพรำะหลังจำกประกอบ

กิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำและหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม สิ่งหนึ่งที่ขำดไม่ได้คือกำรให ้

ค�ำอวยพรต่อกัน หำกกล่ำวเฉพำะพฤติกรรม กำรกระท�ำ และกำรแสดงออกของคนในสังคม พอจะยก

ตัวอย่ำงประกอบเพื่อกำรพิจำรณำร่วมกัน ได้แก่ กำรแจกซองผ้ำป่ำ ซองกฐิน และหรือซองอย่ำงอื่นที่เป็น

เครื่องหมำยควำมเข้ำใจได้อย่ำงสวยงำมว่ำ ซองบุญ หรือ ฎีกำบอกบุญ อำจจะเป็นซองบุญของญำติพี่น้อง 

เพื่อนฝูง เพ่ือนที่ท�ำงำน ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ หรือแม้แต่ของคนที่ไม่เคยรู้จัก พร้อมมีตรำประทับ 

ข้ำงซองว่ำหำกน�ำเงินใส่ในซองบุญแล้วกรุณำส่งคืนท่ีใครเป็นต้น จำกนั้นผู้ได้รับซองบุญก็จะน�ำไปท�ำบุญ

ตำมเจ้ำของซองบุญ พอไปถึงทั้งผู้ให้ซองบุญและผู้รับซองบุญต่ำงกล่ำวค�ำว่ำ สำธุ สำธุ สำธุ ขอให้ได้บุญ

หลำยๆ เด้อ ขอบคุณ เฮดบุญน�ำกัน อยู่ดีมีแฮงน้อ ฯลฯ และหรืออีกหลำยค�ำอวยพรท่ีมอบให้แก่กัน  

ซึ่งเป็นภำพที่น่ำประทับใจเป็นอย่ำงยิ่ง

 ภำพของกำรมีชีวิต กำรใช้ชีวิต และกำรด�ำเนินชีวิตเกี่ยวกับกำรท�ำบุญของชำวพุทธไทยข้ำงต้น  

เป็นภำพที่เรำสำมำรถพบเห็นกำรท�ำควำมดีหรือท�ำดี (กุศลกรรม) ทำงกำยกับทำงวำจำ ซึ่งเป็นภำพที ่

เกิดขึ้นจำกกำรก�ำหนดของสังคม (สังคมนิยมน์) เป็นกำรแสดงออกทำงกำยทำงวำจำที่ดูดีสวยงำมและ

ประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักจนคนส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำนี้คือควำมสมบูรณ์ของกำรท�ำบุญแล้ว จึงพำกัน

ยึดถือปฏิบัติตำมๆ กันมำ จนทุกวันนี้ อันเป็นกำรท�ำดีทำงกำยทำงวำจำ (กำยกรรมและวจีกรรม) เท่ำนั้น 

แต่เมือ่กล่ำวตำมหลกักำรทำงพทุธศำสนำกลบัพบว่ำ กำรท�ำบญุทีจ่ะเป็นบญุอย่ำงแท้จรงิจะต้องมมีโนกรรม

 25
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม	(ฉบับปรับปรุงและขยำยควำม), หน้ำ ๑๕๖.
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เป็นส่วนประกอบอยู่ภำยในจิตใจ เพรำะในบรรดำกรรม ๓ อย่ำง คือ กำยกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 

ท่ำนกล่ำวว่ำมโนกรรมส�ำคัญที่สุดและมีผลกว้ำงขวำงรุนแรงที่สุด ดังพุทธพจน์ว่ำ ตปัสสี บรรดำกรรม ๓ 

อย่ำงนีท้ีเ่รำจ�ำแนกไว้แล้วอย่ำงนี ้แสดงควำมแตกต่ำงกันแล้วอย่ำงนี ้เรำบัญญตัมิโนกรรมว่ำมโีทษมำกกว่ำ 

ในกำรท�ำบำปกรรม หำบัญญัติกำยกรรมอย่ำงนั้นไม่ หำบัญญัติวจีกรรมอย่ำงนั้นไม่
26

 เหตุที่มโนกรรมส�ำคัญที่สุดเหตุผลเพรำะเป็นจุดเริ่มต้น คนคิดก่อนแล้วจึงพูดจึงกระท�ำ คือ  

จงึแสดงออกทำงกำยทำงวำจำ ดงันัน้ กำยกรรมและวจีกรรมจึงแสดงออกมำจำกมโนกรรมนัน่เอง และท่ีว่ำ

มีผลรุนแรงกว้ำงขวำงที่สุดนั้น เพรำะเหตุว่ำมโนกรรมรวมถึงควำมเชื่อถือ ควำมเห็น ทฤษฎี แนวควำมคิด

และค่ำนิยมต่ำงๆ ที่เรียกว่ำ ทิฏฐิ และทิฏฐินี้เป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรม กำรกระท�ำ และกำรแสดงออก 

ทั่วๆ ไปของบุคคล ควำมเป็นไปในชีวิตของบุคคลและคติของสังคมทั้งหมด เมื่อเชื่อ เมื่อเห็น หรือเมื่อนิยม

อย่ำงไร ต่ำงพำกันเชื่อ พูดจำสั่งสอน ชักชวนกัน และท�ำกรรมต่ำงๆ ไปตำมที่เชื่อที่เห็นที่นิยมอย่ำงนั้น  

ถ้ำเป็นสัมมำทิฏฐิ กำรด�ำริ กำรพูดจำและชักชวนท�ำกรรมต่ำงๆ จะด�ำเนินไปในทำงถูกเป็นสัมมำไปด้วย 

แต่ถ้ำเป็นมิจฉำทิฏฐิ กำรด�ำริ กำรพูดจำและชกัชวนท�ำกรรมต่ำงๆ จะด�ำเนนิไปในทำงผดิเป็นมจิฉำไปด้วย 

หำกน�ำเรื่องกำรให้ค�ำอวยพรไปมองผ่ำนหลักกำรทำงพุทธศำสนำที่กล่ำวมำ ชวนให้ฉุกคิดได้ว่ำ กำรให ้

ค�ำอวยพรหรือกำรกล่ำวค�ำอวยพรต่อกันนั้น เป็นเพียงกำรกระท�ำทำงกำยกับทำงวำจำเท่ำนั้น แต่ไม ่

สำมำรถรบัรูถ้งึมโนกรรมทีแ่อบซ่อนอยูภ่ำยในจติใจว่ำมสีภำพเป็นกศุลหรอือกศุล หรอืเป็นเพยีงภำพมำยำ

ทีเ่สแสร้งแกล้งท�ำให้ปรำกฏทำงกำยท่ีดดูแีละทำงวำจำทีไ่พเรำะเพรำะพริง้เท่ำนัน้ เพรำะหำกเป็นอย่ำงนัน้ 

ค�ำอวยพรนั้นก็จะขำดพลังที่จะสร้ำงสรรค์อิฏฐผลออกมำเป็นควำมส�ำเร็จ ควำมสุข ควำมมั่งมีศรีสุข และ

ควำมเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้อย่ำงเต็มบริบูรณ์ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำ ค�ำอวยพรนั้นเป็นสักแต่ว่ำ (มตฺตก-

วำจำ) เป็นค�ำอวยพรที่พรั่งพลูออกจำกปำกของผู้ให้พรแล้วก็แล้วกันไป โดยผู้ให้พรหรือผู้ให้ค�ำอวยพร 

ไม่มีใจที่จะให้อย่ำงเต็มใจ ซึ่งจะไม่เป็นไปตำมหลักค�ำสอนของพุทธศำสนำในข้อที่ว่ำ

  ธรรมท้ังหลำยมีใจเป็นหัวหน้ำ มีใจเป็นใหญ่ ส�ำเร็จด้วยใจ ถ้ำคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือ 

ท�ำชั่วตำมไปด้วย เพรำะควำมชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตำมเขำไป เหมือนล้อหมุนตำมรอยเท้ำโคที่ 

ลำกเกวียนไป ฉะนั้น ถ้ำคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท�ำดีตำมไปด้วย เพรำะควำมดีนั้น สุขย่อมติดตำม

เขำไป เหมือนเงำติดตำมตัวเขำไป ฉะนั้น
27

 ค�ำสอนเรื่องใจ (มโน) ในอรรถกถำธรรมบทบทนี้แสดงควำมจริงอย่ำงตรงไปตรงมำว่ำ ธรรมหรือ 

สิ่งทั้งหลำยโดยเฉพำะคนหรือมนุษย์ผู้มีชีวิตและมีใจ ที่เป็นเครื่องเหนี่ยวน�ำให้มีกำรกระท�ำตำ่งๆ ออกไป

 26
 ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๔/๕๖.

 27
 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔.
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ตำมเหตุปัจจัยของแต่ละคน หำกน�ำหลักธรรมน้ีไปอธิบำยกำรให้ค�ำอวยพรซ่ึงพอจะช่วยให้ได้ควำมเข้ำใจ

ว่ำ ในขณะท่ีเรำมอบซองบุญเรำมอบด้วยควำมพอใจดีใจหรือไม่? มอบเพรำะเห็นแก่หน้ำหรือมอบอย่ำง

เสยีมไิด้ทีม่ต่ีอญำตพิีน้่อง เพือ่นฝงู เพือ่นร่วมงำน หวัหน้ำ หรอืผู้บงัคับบญัชำ หวัใจเรำผูม้อบมใีจเป็นหัวหน้ำ

มีใจเป็นใหญ่ในกำรท�ำบุญมำกน้อยแค่ไหน และในขณะผู้ให้พรมีใจเป็นหัวหน้ำมีใจเป็นใหญ่มำกน้อย 

แค่ไหนเช่นกัน หำกต่ำงฝ่ำยต่ำงมีใจสักแต่ว่ำท�ำไปก็ให้แล้วกันไป และคนให้พรก็มีใจสักแต่ว่ำให้พรไป 

อย่ำงนั้น อิฏฐผลจะส�ำเร็จผลเป็นควำมสุข ควำมเจริญ ควำมมั่งมีศรีสุข ควำมรุ่งเรืองจักเกิดมีอย่ำงเต็ม

บริบูรณ์ได้อย่ำงไร? อีกทั้งภำพท่ีเคยเห็นจนคุ้นตำคือภำพแห่งกำรมอบซองบุญพร้อมกับให้ค�ำอวยพร  

ซ่ึงเป็นภำพทำงกำยที่สวยงำมสุภำพอ่อนโยนและค�ำพูดค�ำจำที่แสนจะไพเรำะเพรำะพริ้งต่อกัน แต่ภำพ

แห่งกำรท�ำบุญอย่ำงนั้นตั้งอยู่บนฐำนของ ‘สังคมนิยมน์’ คือเป็นกำรท�ำบุญให้เป็นไปตำมที่สังคมก�ำหนด

เพียงเท่ำนั้น ผู้เขียนขอฝำกเป็นค�ำถำมทิ้งท้ำยบทควำมนี้ว่ำ ชำวพุทธไทยในสมัยปัจจุบันควรและพึง

พิจำรณำ ตรึกตรอง ใคร่ครวญเรื่องนี้อย่ำงไร? จึงจะมีควำมสุขตำมควรแก่วิถีชีวิตที่ดีงำมตลอดไปในโลก

สมัยใหม่นี้

บทสรุป

 ค�ำอวยพรเป็นกลุ่มค�ำที่มำจำก ๓ ภำษำ คือค�ำว่ำ ค�ำ เป็นภำษำไทย อวยเป็นภำษำเขมรแปลว่ำ ให้ 

และ พร เป็นค�ำแผลงมำจำกภำษำบำลีว่ำ วร เมื่อประกอบกันเข้ำได้ก่อเกิดข้อควำมใหม่ซึ่งมีควำมหมำย

เหมือนข้อควำมว่ำ ค�ำให้พร ทั้ง ๒ ข้อควำมนี้ปรำกฏในติโรกุฑฑกัณฑกถำ อิโตทินนกถำ และในอรรถกถำ 

ซึ่งในพระไตรปิฎกจะมีข้อควำมหลักเหมือนกันคือ ยถำ วิวหำ ปูรำ ... เปตำน� อุปกปฺปติ แต่กำลต่อมำ 

มีกำรตัดต่อแต่งเพิ่มให้มีควำมสมนัย โดยแบ่งออกเป็น ๒ กถำ คือ อนุโมทนำรัมภกถำและสำมัญญำน-

โมทนำกถำ มีบทจบหรือบทปลงลงที่ ‘ควำมสวัสดี’ แต่เป็นควำมสวัสดีที่เกิดจำกอ�ำนำจพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นส�ำคญั และค�ำอวยพรนีเ้รียกตำมภำษำสำมญัทำงพุทธศำสนำว่ำ ค�ำอนโุมทนำของ

พระสงฆ์

 กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทำงพุทธศำสนำ เช่น บุญอุทิศ บุญผ้ำป่ำ ฯลฯ หลังจำกพระสงฆ์กล่ำว

อนุโมทนำหรือให้พรจบลงแล้ว ชำวพุทธไทยจะนิยมเปล่งค�ำหนึ่งออกมำพร้อมๆ กันว่ำ สำธุ อย่ำงน้อย ๑ 

ครั้งถึง ๓ ครั้ง สุดแท้แต่ใครจะปรำรถนำเปล่งวำจำด้วยตัวเอง ค�ำที่นิยมเปล่งกันคือค�ำว่ำ สำธุ ซึ่งม ี

ควำมหมำยว่ำ ขอควำมสุขสวัสดีอย่ำงที่ท่ำนตั้งใจแล้วปรำรถนำแล้ว จงส�ำเร็จแก่ท่ำนในที่ทุกสถำนในกำล

ทุกเม่ือเทอญ และในระหว่ำงท่ีพระสงฆ์ก�ำลังอนุโมทนำ ชำวพุทธไทยจะนิยมท�ำกิจกรรมหนึ่งคือกำร 

กรวดน�ำ้ โดยยดึถอืแนวทำงตำมอย่ำงพระโพธสิตัว์นำมว่ำ สทิธัตถะ ผู้เอือ้มมอืลงสัมผัสแผ่นดินแล้วอญัเชญิ

พระแม่ธรณีเป็นสักขีพยำนของกำรบ�ำเพ็ญบำรมีมำแสนนำน พระแม่ธรณีได้บิดน�้ำออกจำกมวยเกศำ
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ไหลท่วมทบัหมูพ่ญำมำรตำยทัง้หมด ชำวพทุธไทยจึงถอืคตินีเ้ป็นทีต้ั่งแห่งกจิกรรมส�ำคญัด้วยกำรกรวดน�ำ้

จนถึงทุกวันนี้

 เมื่อน�ำค�ำอวยพรหรือค�ำให้พรนี้ไปวิเครำะห์ตำมแนวคิดเรื่องกรรมนิยำมกับสังคมนิยมน์แล้ว ท�ำให้

ทรำบว่ำ แท้ที่จริงแล้วค�ำอวยพรก็คือค�ำอนุโมทนำของพระสงฆ์นี้เอง หำกพิจำรณำไปที่ค�ำแปลจะพบ 

ค�ำส�ำคัญคือค�ำว่ำ ขอ ซึ่งเมื่อว่ำตำมหลักบำลีไวยำกรณ์แล้วจัดเป็นค�ำร้องขอ แม้ว่ำจะเป็นค�ำร้องขอหรือ

ขอร้องก็ตำม แต่หำกผู้ท�ำกรรมดีต่ำงๆ ด้วยควำมตั้งใจจริงอย่ำงเต็มที่แล้ว และผู้ให้พรก็มีควำมตั้งอกตั้งใจ

อ�ำนวยอวยพรอย่ำงสุดพลังใจ (เจตนำ-กรรมนิยำม) ที่มีในขณะนั้น อิฏฐผลหรือผลส�ำเร็จสำมำรถเกิดขึ้น

ได้จริง แต่อีกนัยหนึ่งคือกำรให้พรตำมที่สังคมก�ำหนด (สังคมนิยมน์) เป็นควำมคิด ควำมเชื่อ ควำมเข้ำใจ 

และกำรกระท�ำที่สืบๆ กันมำ โดยขำดเจตนำภำยในเป็นตัวหนุนเนื่องให้กระท�ำ จนกลำยเป็นกำรกระท�ำ 

ที่สักแต่ว่ำพูด (มตฺตกวำจำ) หรือสักแต่ว่ำกระท�ำ (มตฺตกกิริย�) ดังนั้น กำรบอกบุญในลักษณะต่ำงๆ  

โดยเฉพำะกำรบอกบุญผ่ำนสื่อทำงสังคม (social media) ผู้เชิญชวนหรือผู้บอกบุญจึงควรตรึกตรอง

ไตร่ตรองและพิจำรณำให้มำก เพรำะผู้บอกก็ไม่อยำกให้สักแต่ว่ำบอกบุญ และผู้ร่วมท�ำบุญก็ไม่อยำก 

สักแต่ว่ำท�ำบุญ เพรำะอิฏฐผลคือผลส�ำเร็จอันเป็นควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมมั่งคั่ง ควำมสมบูรณ์

พูนสุขจักไม่เกิดแก่ผู้ท�ำบุญนั่นเอง 

 ส�ำหรับค�ำอวยพรที่ผู้เขียนประสงค์น�ำเสนอในเชิงแนะน�ำในตอนท้ำยบทควำม ได้แก่ ค�ำอวยพรท่ี 

ไม่ต้อง ‘อ้อนวอน ร้องขอ’ จำกอ�ำนำจภำยนอก ใคร่เชิญชวน ‘ขอจำกอ�ำนำจภำยในตนเอง’ ด้วยค�ำ 

กล่ำวว่ำ ‘ขอให้มีควำมเพียรพยำยำม ขออย่ำได้ท้อแท้ท้อถอยต่อปัญหำอุปสรรค ขอให้มีควำมอดทน 

ต่อกิเลสตัณหำกำมำรมณ์’ อีกนัยหนึ่งก็คืออยำกให้คิดว่ำ ‘ไม่มีพรใดมำให้ อยำกได้พรใด ขอได้ลงมือท�ำ

เองเถิด อยำกมีควำมสุขต้องรู้จักทุกข์ อยำกสมหวังต้องไม่คำดหวัง อยำกมีชีวิตยืนยำวต้องรักษำสุขภำพ 

อยำกประสบควำมส�ำเรจ็ต้องขยนัขนัแขง็และลงมอืท�ำด้วยตนเอง’ ดงันัน้ จงึขอจบด้วยกำรให้อ�ำนวยอวยพร

ว่ำ 

 โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา (โสตถิ เต โหตุ สัพพะทำ)
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มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๖.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนำนุกรมพุทธศำสตร์	ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพ-

มหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๐.

พันตรี ป. หลงสมบูรณ์. พจนำนุกรม	มคธ-ไทย. กรุงเทพมหำนคร : บริษัทธรรมสำร, ๒๕๔๖.

มหำมกุฏรำชวิทยำลัย. ธัมมปทัฏฐกถำ	จตุตโถ	ภำโค. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 

๒๕๓๖.

รำชบัณฑิตยสถำน. พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตสถำน	พ.ศ.	๒๕๔๒. กรุงเทพมหำนคร : บริษัท นำนมี

บุคส์ คอเปอชั่น จ�ำกัด, ๒๕๔๔. 

วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์. หนังสือสวดมนต์แปล. กรุงเทพมหำนคร : โสภณกำรพิมพ์, ๒๕๔๙.

อมร โสภณวิเชษฐวงศ์. ตรรกวิทยำนิรนัย. กรุงเทพมหำนคร : มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง, ๒๕๓๑.

สัมภำษณ์

พระมหำนิยม อตุตฺโม อำจำรย์ใหญ่แผนกบำล ีส�ำนกัเรียนวเิวกธรรมประสิทธิว์ทิยำ วัดธำตุ (พระอำรำมหลวง) 

อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พระกิตติวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฏิ์ ผู้อ�ำนวยกำรจิตตภำวันวิทยำลัย อ�ำเภอ

บำงละมุง จังหวัดชลบุรี

พระศรคีมัภีรญำณ, ศ.ดร. รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร มหำวทิยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลัย ประธำน

กล่ำวเปิดงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขต

ขอนแก่น ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พระรัตนะ แก้ว ชำวกัมพูชำ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์อำเซียนศึกษำ วิทยำลัยสงฆ์ขอนแก่น


