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พระธรรมเทศนา เรื่อง ปุญญฺาคมกถา  

ในการบำเพ็ญกุศลวันออกเมรพุระราชทานเพลิงศพ 

พระธรรมมงคลวุฒาจารยA (บุญยนตA ปุญฺญาคโม) 

ณ อาคาร ๙๖ ปI วัดบวรนิเวศวิหาร  

วันพฤหัสลดทีี่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

พระเทพศากยวงศAบัณฑิต  

รับถวาย  

   
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทต ิ  กตปุZฺโ� อุภยตฺถ โมทต ิ

โส โมทติ โส ปโมทต ิ   ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโนติ. 

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ใน ปุZ�ฺาคมกถา พรรณนาถึงการมาถึงด>วยบุญ มี

ชีวิตอยูDด>วยบุญ และละกาละไปด>วยบุญ เพื่อประดับปKญญาบารมี เพิ่มพูนกุศลบุญราศีสDวน ทักษิณา

นุปทานกิจ อันคณะธรรมยุตและกองทุนพระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) 

โดยมีเจ>าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู>ปฏิบัติหน>าที่เจ>าคณะใหญDคณะธรรมยตุิ เปWนประธานเจ>าภาพ

บำเพ็ญกุศลถวาย พระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย[ (บุญยนต[ ปุ\ญฺาคโม) อดีต

ผู>ชDวยเจ>าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และอดีตผู>ปฏิบัติหน>าที่เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชเจ>า กรม

หลวงวชิรญาณสังวร ผู>เปWนรัตตัญ\ูมหาเถร พุทธบริษัทคารวสถาน ด>วยวDาการที่ได>รับเครื่อง

สักการะบูชาเชDนนี้ เปWนผลดีจากการที่พระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณพระธรรมมงคลวฒุาจารย[ ได>มา

ด>วยบุญ มีชีวิตอยูDด>วยการบำเพ็ญบุญ คือความดี ทั้งที่เปWนอัตตหิตสมบัติิและปรัตถปฏิบัติมาโดย

ตลอดชนม[ชีพ สมควรแกDการดำรงอายุสังขารถึง ๙๗ ปa สถิตมั่นในสมณเพศนานถึง ๗๗ พรรษา ผู>เปWน

บพุพการี ด>วยน้ำใจอันประกอบด>วยกตัญ\ูกตเวทิตาธรรมและอปจายนธรรม ซึ่งมีประจำมั่นในใจ

เปWนเหตุให>แสดงออก เพื่อสนองเปWนปKจโจปการคุณตามวิสัยแหDงสัปปุริสบัณฑิต ผู>มั่นในพระพุทธ 

ศาสนา ต>องด>วยนิพนธ[คาถาที่พระบรมศาสดาตรัสไว>ในติโรกุฑฑสูตรวDา เปตานํ ทกฺขิณํ ทชฺชา     

ปุพฺเพ กตมนุสฺสร ํ แปลความวDา เมื่อมาหวนอนุสรณ[ถึง สัมพันธภาพระหวDางกันและกัน คือมารดา

บิดากับบุตรธิดา ระหวDางพระอุปKชฌาย[อาจารย[กับศิษยานุศิษย[ ระหวDางญาติกับญาติ มิตรกับมิตร 

ฝfายผู>อยูDควรบำเพ็ญทักษิณา เพื่อฝfายผู>ลDวงลับไปแล>ว ดังนี้   
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ก็โดยอาศัยพระพุทธพจน[บทนี้เปWนมูลฐานเปWนประการสำคัญ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของคณะ

ธรรมยุต ได>กำหนดวันนีเ้ปWนดิถปีรารภบำเพ็ญกุศลถวายในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระ

เดชพระคุณทDานเจ>าคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย[ (บุญยนต[ ปุ\ญฺาคโม) ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย[ที่ 

๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ หลังจากที่ได>บำเพญกุศลอุทิศถวายมาเกือบ ๙ เดือน แท>จริง พระ

เดชพระคุณทDานเจ>าคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย[นั้น มีคุณสมบัติแกDความเปWนภาชนะรองรับคารวะ

อปจายนธรรมของประชุมชนทุกประการ  เพราะพระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณฯ ปะกอบด>วยวุฒิ

สมบัติ ๓ ประการบริบูรณ[ คือ 

ชาติวุฒิ พระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณฯ ได>อาศัยปุพเพกตปุญญตา ได>บำเพ็ญบญุมาแตDกำเนิด 

ได>ถือกำเนิดในตระกูล “เสนเคน” ซึ่งตอนหลังได>เปลี่ยนเปWน “ปุญญาคมานนทA” ตามนามฉายาใน

มคธภาษาที่ประทานให>โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ>า กรมหลวงวชิรญาณวงศ[ นายเปและนางสียา ผู>

เปWนบิดามารดาได>ตั้งชื่อบุตรคนแรกของตนวDา “บุญยนต[” แปลวDาผู>มีบุญเปWนอุบาย ครอบครัว “เสน

เคน” เปWนครอบครัวเกษตรกรชาวอีสานของจังหวัดขอนแกDน แตDเปWนครอบครัวที่นิยมการทำบุญ   

สุนทานและชDวยเหลือกิจของสงฆ[ อันเปWนเหตุให>จิตใจของพระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณฯ น>อมไป

ในทางธรรมแตDเยาว[วัย  สมกับนามฉายาวDา มาด_วยบุญ ด>วยเปWนผู>มจีิตใจฝKกใฝfในทางธรรม เฉลียว

ฉลาด มีอัธยาศัยกล>าหาญ เด็ดเดีย่ว และชอบศึกษาค>นคว>าความรู>ใหมDอยูDเสมอ ชื่อวDามีอัธยาศัย

เติบโตมาด>วยบุญ คือความดี บิดามารดาจึงได>ไปฝากไว>กับพระมหาจันทร[ศรี จนฺททีโป ภายหลังดำรง

สมณศักดิ์ที่ พระอดุมญาณโมลี การเปWนศิษย[ของพระเดชพระคุณพระอุดมญาณโมลี เปWนเหตุให>ได>มา

อยูDรับใช>เปWนศิษย[วัดบวรนิเวศวิหาร ในกรุงเทพมหานคร ครั้นเจริญวัยมีอายุ ๑๘ ปa ได>เข>าบรรพชา

เปWนสามเณร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ>า กรมหลวงวชิรญาณวงศ[ 

ทรงเปWนสมเด็จพระอุปKชฌาย[ เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ปaบริบูรณ[ ก็ได>อุปสมบท โดยมสีมเด็จพระสังฆราช

เจ>า กรมหลวงวชิรญาณวงศ[ ทรงเปWนพระอุปKชฌาย[เชDนกัน ได>นามตามมคธภาษาวDา ปุZ�ฺาคโม 

แปลวDา ผู>มาด>วยบุญ คือความดี  ได>ชื่อวDาประกอบด>วยชาติวุฒิ เพราะได>อุบัติในอริยชาติของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ>า  

คุณวุฒินั้น ได>รับการสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในชั้นนักธรรมชั้นโท สDวนทางสาย

สามัญได>ประกาศนียบัตรการบัญชีและประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล ซึ่งเปWนการสอบเทียบ

ความรู>ที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพครูได>ในสมัยนั้น นอกจากนั้นพระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณฯ 

นั้นมีวุฒิ คือภูมิรู> ในเรื่องโหราศาสตร[ จนได>ใช>ความรู>นั้น ได>เปWนสรณะ ที่พึ่งของญาติโยม ผู>ใดต>องการ

ฤกษ[ยามในมงคลกิจใด ๆ ไมDวDาเปwดบริษัท การแตDงงาน ขึ้นบ>านใหมD ออกรถใหมD หรือฤกษ[ลาสิกขา 

ตDางก็มุDงไปพึ่งวุฒิภูมิรู>ทางโหราศาสตร[ของพระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณฯ ตDอมาภายหลังเมื่อมีอายุ
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พรรษามากขึ้นเปWนผู>นำหมูDคณะ ก็ปกครองสมณบริษัทให>สมัครสมานมั่นในสามัคคีธรรม มีจริยาวัตร

สมแกDสมณสารูป แม>บางครั้งชอบพูดเสียงดัง แตDมีจิตใจที่เต็มเปaxยมยิ่งด>วยความเมตตากรุณา ซึ่งมิได>

จำกัดอยูDในหมูDมนุษย[อยDางเดียว แตDยังได>ขยายไปถึงสัตว[ ทำให>กุฏิของพระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณ 

เปWนที่ชุมนุมของวิฬารสัตว[คือแมว เปWนต>น ดำรงมั่นในพระธรรมวินัยมายาวนาน จึงเปWนที่ยกยDอง

สรรเสริญของบัณฑิตวDา เปWนผู>ประกอบด>วยเถรธรรม สมด>วยวจนประพันธ[ที่ตรัสสรรเสริญไว>วDา  

ยมฺหิ สจฺจZฺจ ธมฺโม จ  อหึสา สZ�ฺโม ทโม 

เสฺว วนฺตมโล ธีโร  โส เถโรติ ปวุจฺจต ิ

แปลวDา สัจจะ ๑ ธรรมะ ๑ อหิงสา ๑ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑ มีอยูDในผู>ใด บัณฑิตสรรเสริญธีรชน

ผู>นั้นวDา เปWนผู>หลักผู>ใหญD เพราะคุณธรรมทั้ง ๕ ประการนี้ ที่เปWนธรรมของผู>ใหญD พระเดชพระ

คุณทDานเจ>าคุณฯ จึงสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของพระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย[ ตลอดถึงบุคคลผู>

ใกล>ชิด ให>รักใครDเคารพนับถือบูชาตลอดมาโดยลำดับ  

ในสDวนวัยวุฒินั้น เพราะพระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณฯ มีอายุถึง ๙๗ ปa นับวDาเปWนผู>มีอายุ

ยั่งยืน พร>อมมีสุขภาพดี และมั่นคงในพระธรรมวินัย ได>รับพระมหากรุณาธิคุณตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์

เปWนพระราชคณะตามลำดับ จนถึงพระราชาคณะสุดท>ายทีช่ั้นธรรม ที่ พระธรรมมงคลวุฒาจารย[ ซึ่ง

เปWนพระราชทินนาม สะท>อนถึงความมีวัยวุฒิสมบัตขิองพระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณฯ ได>ดยีิ่ง 

ก็โดยที่พระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณฯ นั้น ประกอบด>วยวุฒิสมบัติบริบูรณ[ครบทั้ง ๓ ประการ 

จึงควรแกDคารวะอปจายนธรรมของนิกรชนทั่วไป แตDคุณธรรมทั้งหมดนี้จะสำเร็จบริบูรณ[ได> ต>อง

อาศัยเหตุเบื้องต>น คือบุญ หรือความดี ความดีที่ได>มาแตDกำเนิด และความดีที่ได>วิริยะอุตสาหะสั่งสม

มาโดยตลอดชนม[ชีพ จนถึงได>กระทำกาละ  

ก็เมื่อพระเถรานุเถระพร>อมด>วยคณะสงฆ[และศิษยานุศิษย[ ได>มาอนุสรณ[ถึงกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติของบุพพการีชนเปWนเหตุแล>ว ได>มาสักการะเคารพบูชาโดยสถานเปWนธรรมคารวะธรรมบูชา 

บำเพ็ญกุศลราศี น>อมอุทิศถวาย ณ โอกาสนี้ ชื่อวDาได>บำเพ็ญกตัญ\ูกตเวทิตาธรรม นับวDาเปWนคนดี

เพราะเปWนที่สรรเสริญของสัปปุริสบัณฑิต สมด>วยเถรภาษิตกลDาวไว>วDา ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตZฺZู

กตเวทิตาฯ ความกตัญ\ูกตเวที เปWนเครื่องหมายของสาธุชน และจัดวDาเปWนบุญอันได>กระทำแล>ว  

เปWนเหตุให>บันเทิง นำไปสูDสคุต ิ คือความเจริญ สมด>วยพระพุทธนิพนธ[ที่ตรัสไว>ในธรรมบท ที่ได>

อัญเชิญมาเปWนนิกเขปบทแหDงพระธรรมเทศนานี้วDา   

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทต ิเปWนต>น แปลความวDา “บุคคลผู>มีบุญอันได>กระทำแล>ว ยDอมได>รับผล 

คือ ยDอมบันเทิงในโลกนี้ ยDอมบันเทิงในโลกหน>า ยDอมบันเทิงในโลกทั้งสอง บุคคลผู>มีบุญอันได>กระทำ
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แล>วนั้น ยDอมบันเทิงทั่ว ไปแล>วสูDสุคติคือคติที่ดี ยDอมบันเทิงอยDางยิ่ง เพราะเห็นซึ่งกรรมอันบริสุทธิ์

ของตน” ดั่งนี้. 

พระพุทธภาษิตนี้เปWนพระพุทธภาษิตที่แสดงผลของบุญ อันคำวDา ปZฺุ� ที่แปลกันวDา บุญ ใน

ภาษาไทยนั้น มีนัยที่ตDางกับความเข>าใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป คำวDา บุญ แปลตามศัพท[วDา ชำระ 

ฟอก ล>าง ทDานแสดงวDา แบDงเปWน ๒ คือบุญที่เปWนสDวนเหตุ ได>แกDความดีตDาง ๆ เรียกวDาเปWนบุญ เพราะ

เปWนเครื่องชำระฟอกล>างความชั่ว บุญที่เปWนสDวนผล คือความสุข ดังที่พระพุทธเจ>าตรัสไว>วDา “ภิกษุ

ทั้งหลาย ท0านทั้งหลายอย0ากลัวต0อบุญเลย บุญเป9นชือ่ของความสุข”  

“บุญ” เปWนคำธรรมที่สำคัญคำหนึ่งในพระพุทธศาสนา ยิ่งเมื่อพระพุทธศาสนาเข>ามารุDงเรือง

ในสังคมไทย คำวDา “บุญ” ก็ยิ่งมีความสำคัญโดดเดDนเปWนพิเศษ แม>เมื่อสังคมเหินหDางออกไปจาก

เนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนา คนทั่วไปไมDมีโอกาสศึกษาขาดความรู>ความเข>าใจเกี่ยวกับหลัก 

ธรรมในพระพุทธศาสนา แตDคำวDา “บุญ” ก็ยังเปWนคำสามัญในสังคมไทย ที่คุ>นปากและถูกนำมาใช>

นำมาอ>างกันอยูDเสมอ แม>วDาความหมายที่เข>าใจนั้น อาจจะลางเลอืนหรือคลาดเคลื่อนออกไปจาก

หลักการที่แท>จริง 

คำวDา บุญ มีใช>มากDอนพุทธกาล พวกพราหมณ[ก็ใช>คำวDา บุญ ในความหมายของการล>างบาป 

แตDการล>างบาปของพวกพราหมณ[ก็คือ การล>างบาปทางกายตามแมDน้ำศักดิ์สิทธิ์ เชDนแมDน้ำคงคา 

ดังนั้นในกาลกDอน พราหมณ[เรียกทDาที่เขาไปล>างบาปกันวDา เปWน ปZฺุ�ติตฺถ คือทDาล>างบาป เมื่อ

พระพุทธเจ>าทรงเห็นเชDนนั้น จึงได>ให>นิยามความหมายของบุญใหมDวDา เปWนการล>างใจ หาได>เปWนการ

ล>างกายอยDางที่นิยมปฏิบัติในหมูDพราหมณ[ไมD  

สDวนบุญที่เปWนสDวนเหตุนั้น ได>แกDที่ตั้งแหDงการกระทำบุญ หรือการกระทำบุญนั้นเอง ทุก ๆ 

อยDางล>วนเปWนเครื่องชำระฟอกล>างจิตใจ เพราะจิตใจนี้คลุกเคล>าประกอบอยูDกับกามคุณารมณ[และ

กิเลสทั้งหลาย เปWนเหตุให>จิตใจไมDบริสุทธิ์ เปWนจิตใจที่เศร>าหมอง วิธีที่จะทำจิตใจให>บริสุทธิ์ ไมDเศร>า

หมองนั้น ก็คือการกระทำบุญ อันเปWนเครื่องชำระฟอกล>างจิตใจ จากกองกิเลส โลภ โกรธ หลง เปWน

ต>น เพราะวDาการกระทำบุญนั้นยDอมเปWนไปตรงกันข>ามกับกิเลส ไมDสนับสนุนกิเลส แตDเปWนการชำระ

กิเลสให>พ>นไปจากจิต และเมื่อกิเลสได>พ>นไปจากจิตแล>ว จิตที่เคยเศร>าหมองก็จะเปWนจิตที่ไมDเศร>า

หมอง จิตที่ไมDบรสิุทธิ ์ก็จะเปWนจิตที่บริสุทธิ์ และไมDใชDแตDจิตเทDานั้น แม>แตDกรรมคือการงานที่กระทำ ก็

เปWนกรรมคือการงานที่กระทำที่บริสุทธิไ์ปด>วย 

บุญที่เปWนสDวนผล คือการได>มาซึ่งความสุข เปWนเป|าหมายสูงสุดของสรรพสัตว[ อาจตDางกันที่

วิธีการทีไ่ด>มาซึ่งความสุขเทDานั้น ความสุขนัน้มีอยูDหลายระดับ ตั้งแตDความมั่งคั่ง การรู>จักบริโภค การ
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ไมDมีหนี้ การมีอาชีพสุจริต จนถึงความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบ และความสุขสูงสุดคือการดับทุกข[ คือ

พระนิพพาน ในชีวิตโลกิยวิสัย ความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและการงาน เปWนความสุขอันนDา

ปรารถนาของทุกคน เพราะฉะนัน้ ความสำเร็จ ก็เปWนอกีชื่อหนึ่งของความสุข คือ บุญ นัน่เอง ที่สำคัญ

ก็คือวDา บุญ หรือ ความสุขสำเร็จนั้นได>มาได>อยDางไร สำหรับเรื่องนี้พระพุทธเจ>าได>ตรัสสอนขั้นตอน

ของการพัฒนาบุญ เพื่อให>เกิดเปWนความสำเร็จไว>อยDางครบถ>วน โลกปKจจุบันนีค้นไปเสียเงินเสียทอง

ไปมากมาย เพื่อไปศึกษาเลDาเรียนวิธีการบริหารไปสูDความสำเร็จ แตDพุทธวิธขีองการบริหารตนและ

สังคม ไปสูDความสำเร็จก็คือ บุญญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการนั้นเอง 

ทาน การกระทำบุญอันสำเร็จได>ด>วยทาน  อันคำวDา  “ทาน”  นั้นแปลวDาให>  เปWนชื่อของกิริยา

ที่ทำทาน  แปลวDาการให>  เปWนชื่อของวัตถุที่ให> แปลวDาวัตถุที่ให>  เปWนชื่อของเจตนา  แปลวDาเจตนา

เปWนเหตุให> บุญ ยDอมเกิดได>ด>วยการให>ทาน เริ่มแตDให>วัตถุ ให>อภัยทาน และให>ธรรมทาน ฉะนั้น ทาน

มัยคือหลักการแหDงพุทธบริหารข>อแรก สูDความสำเร็จของชวีิตและองค[กร  

ศีล การทำตัวเปWนปรกติ หรือการประพฤติอยูDในคลองธรรม คือมีศีลเปWนคุณธรรมของการอยูD

รDวมกัน ศีลทุกข>อนำไปสูDความสัมพันธ[ที่ดีระหวDางตนกับสังคม เปWนกลไกควบคุมพฤติกรรม เพื่อการ

อยูDรDวมกันในสังคมนั้นเอง ฉะนั้น ศีลมัยคือหลักการแหDงพุทธบริหารข>อที่สอง สูDความสำเร็จของชีวิต

และองค[กร  

ภาวนา การทำให>มีขึ้น ให>เปWนขึ้น คือการฝ}กอบรมจิต เจริญปKญญาเปWนคุณธรรมสำคัญทีทุ่ก

คนต>องมี เพราะปราศจากการอบรมจิต เจริญปKญญา ยDอมนำพาสังคมไปในทางที่ผิด คือ ทางแหDง

กิเลส และทางแหDงความทุกข[ ความล>มเหลว ความสำเร็จ เริ่มจากการบริหารมนะคือใจ และปKญญา

ของตนเสียกDอน ฉะนั้น ภาวนามัยคือหลักการแหDงพุทธบริหารข>อที่สาม  

อปจายน การถDอมตน คือธรรมแหDงการอยูDรDวมกันเปWนสังคม อยูDได>ด>วยจิตใจที่อDอนน>อมตDอ

กัน ไมDปลDอยให>อำนาจแหDงทฐิมิานะครอบงำ แม>เปWนผู>บริหารก็ควรมีจิตตั้งอยูDบนความประพฤติอDอน

น>อมถDอมตน ไมDลุอำนาจแหDงอัตตา จนเปWนที่รังเกียจของผู>อื่นและสังคม ฉะนั้น อปจายนมัยคือ

หลักการแหDงพุทธบริหารข>อที่สี่   

เวยยาวัจจ ความมใีจเต็มเปaxยมด>วยการชDวยเหลือเกื้อกูลผู>อื่น ทำงานสร>างสรรค[ บำเพ็ญ

สาธารณประโยชน[ ตลอดถึงชDวยแก>ไขปรับปรุงสDงเสริมในทางจริยธรรม ซึ่งก็คือมีจิตใจของความเปWน

จิตอาสา การบริการสังคมนัน่เอง ฉะนั้น เวยยาวัจมัย คือหลักการแหDงพุทธบริหารข>อที่ห>า  
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ปcตติทาน การให>สDวนบุญ คือรู>จักแบDงปKนสิ่งดีงามกับผู>รDวมงาน และเพื่อนฝูงโดยไมDเห็นแกD

ประโยชน[สDวนตนแตDฝfายเดียว เสมือนการแบDงรางวัลความสำเร็จของบริษัทองค[กรให>ทั่วกันในหมูD

พนักงานนั้นเอง  ฉะนั้น ปKตติทานมัย คือหลักการแหDงพุทธบริหารข>อที่หก 

ปcตตานุโมทนา การยินดีในความดีของผู>อื่น คือการมีจิตใจที่เปwดกว>าง ไมDอิจฉาริษยาผู>อื่น มี

จิตพลอยยินดีเมื่อผู>อื่นได>ดี การสDงเสริมสนับสนุนผู>กระทำความดีเชDนนี้ ยDอมประสานให>สังคมอยูD

รDวมกันได> แม>คุณธรรมแหDงจิตพลอยยินดี ก็คือหลักการแหDงพุทธบริหารข>อที่เจ็ด 

ธัมมัสสวนะ การฟKงธรรม ชีวิตที่ดีคือการอยูDด>วยการศึกษาปฏิบัติในศีล สมาธิ ปKญญา อยูD

ตลอดเวลา ฉะนั้น การบริหารบุญที่ดีต>องมีจิตใจศึกษาใฝfรู>อยูDตลอดเวลา และยินดีรับความรู>ใหมD ๆ ที่

เปWนประโยชน[ โดยไมDมีทิฐิมานะเปWนตัวกั้นการเรียนรู> ฉะนั้น ธัมมัสสวนมัย คือหลักการแหDงพุทธ

บริหารข>อทีแ่ปด 

ธัมมเทศนา การแสดงธรรม คือการอยูDในสังคมอยDางสุขสำเร็จได>นั้น ต>องมีจิตใจของความ

เปWนกัลยาณมิตร กลDาวคือ มีจิตใจยินดีในการแบDงปKนความรู>ที่เปWนประโยชน[แกDผู>อื่น โดยไมDปwดบัง 

เสมือนพระพุทธองค[ที่ทรงสอนด>วยการไมDซDอนความรู>ไว> ฉะนั้น ธรรมเทศนามัย คือหลักการแหDงพุทธ

บริหารข>อทีเ่ก>า 

ทิฏeุชุกัมมA ทำความเห็นให>ตรง คือยึดในหลักการที่ถูกต>องเปWนกุศล ไมDลุอำนาจแหDงกิเลส 

การยึดมั่นในหลักการที่ถูกต>องดีงามเชDนนี้ เปWนปKจจัยสำคัญของการบริหารพัฒนาตนและสังคมไปสูD

ความสุขสำเร็จ การที่สังคมเกิดวุDนวาย ก็เพราะผู>คนในสังคมไมDมี ทิฏ~ุชุกรรม คือความเห็น ความ

เข>าใจที่ถูกหลัก ถกูเกณฑ[ ผู>คนในสังคมมักใช>ความถูกใจ เปWนหลักในการตัดสินสิ่งตDาง ๆ  ฉะนั้น 

ทิฏ~ุกัมมมัย คือหลักการแหDงพุทธบริหารข>อที่สิบ 

หลักพุทธบริหารทั้ง ๑๐ ข>อนี้ เมื่อจะสรุป ก็สามารถสรุปได>ดังนี้ หลักพุทธบริหาร ๓ ข>อต>น

ที่วDาด>วย ทาน ศีล ภาวนา เปWนคุณธรรมพื้นฐานเพื่อพัฒนาบริหารตน สDวนหลักพุทธบริหารอีก ๖ ข>อ

ตDอมา เปWนคุณธรรมที่นำไปสูDการพัฒนาตDอจากตนสูDสังคม เพราะจะกDอให>เกิดปฏิสัมพันธ[กับสังคม

อยDางมีประสิทธิภาพ สDวนหลักพุทธบริหารข>อสุดท>าย คือ ทิฏ~ุชุกัมม[ นับเปWนหัวใจสำคัญ เปWนหาง

เสือของเรือ ที่จะคอยควบคุมทิศทางของการบริหารชีวิตและองค[กรให>ดำเนินไปในทางที่ถูกต>องตาม

คลองธรรม  ฉะนั้น พระพุทธเจ>าทรงให>พัฒนาบริหารตนด>วยการทำบุญ คือชำระล>างใจในสDวนตน

เสียกDอน แล>วจึงก>าวไปสูDการทำบุญด>วยการบริหารหมูDคณะ เพื่อบุญคือความสุขที่สูงขึ้น และทั้งสอง

ขั้นตอนต>องควบคุมไว>ด>วยธรรม คือหลักการและหลักเกณฑ[ที่ถูกต>อง     
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บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ หรือเรียกแบบสมัยใหมDวDา หลกัการแหDงพุทธบริหาร ๑๐ ประการดังที่ได>

วิสัชนามา ยDอมชื่อวDาเปWนวิธีการที่ได>มาซึ่งบุญที่เปWนสDวนเหตุและบุญที่เปWนสDวนผล คือเปWนเครื่องชำระ

ฟอกล>างกิเลสที่เปWนมัจฉริยะ ความตระหนี่หวงแหน ที่เปWนโลภะ ความโลภอยากได> ทำให>จิตใจ

บริสุทธิ์สะอาด และกรรมคือการงานที่กระทำออกไปเปWนทานคือการให> ที่ใช>รDางกายเปWนกายกรรม 

ใช>วาจาพูดเปWนต>นก็เปWนวจีกรรม และที่มีจิตใจพร>อมที่จะให> เพื่ออนุเคราะห[สงเคราะห[ เพื่อบูชา เพื่อ

เปWนบุญเปWนกุศลดังกลDาว เปWนมโนกรรม เมื่อเปWนดั่งนี้ก็ชื่อวDาได>กระทำบุญโดยแท> มีผลคือการบริหาร

ตนและสังคมสูDความสุขสำเร็จ 

พระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณธรรมมงคลวุฒาจารย[ ได>กำเนิดในครอบครัวที่รู>จักหลักแหDงพุทธ

บริหาร จึงได>ชื่อวDา ปุZ�ฺาคโม ผู>มาด>วยบุญ ได>บำเพ็ญตนด>วยหลักการแหDงพุทธบริหารตลอดชนม[

ชีพ จนมีความสุขสำเร็จมากมายนานาชนิด นับได>วDามีชีวิตอยูDด>วยหลักการแหDงพุทธบริหาร และเมื่อ

ได>ทำกาลกิริยาไปแล>ว บุญที่ได>บำเพ็ญบริหารมาตลอด ก็ได>เปWนพลวปKจจัยได>มาซึ่งความบันเทิงใจ 

คือความสุข  ทำให>มีความสุขทั้งในโลกใบนีต้อนมีชีวิตอยูD โลกใบหน>าหน>า ในสัมปรายภพ และทั้งสอง

โลกด>วย  ทั้งนี้เพราะได>เห็นกรรมตDาง ๆ ที่ประกอบด>วยหลักแหDงพุทธบริหารนั่นเอง สมตามพระพุทธ

ภาษิตตรัสไว>ความวDา “บุคคลผู>มีบุญอันได>กระทำแล>ว ยDอมได>รับผล คือ ยDอมบันเทิงในโลกนี้ ยDอม

บันเทิงในโลกหน>า ยDอมบันเทิงในโลกทั้งสอง บุคคลผู>มีบุญอันได>กระทำแล>วนั้น ยDอมบันเทงิทั่ว ไป

แล>วสูDสุคติคือคติที่ดี ยDอมบันเทิงอยDางยิ่ง เพราะเห็นซึ่งกรรมอันบริสุทธิ์ของตน” มีวิสัชนามา ด>วย

ประการฉะนี ้

อิมนิา กตทฺกขิณานุปทานกิจฺจวเสน ด>วยอำนาจแหDงกุศลทักษิณานุปทานกิจ และบุญญ

มัยนฤทธิ์ ทีพ่ระเถรานุเถระพร>อยด>วยคณะสงฆ[และศิษยานุศิษย[ ซึ่งมเีจ>าประคุณสมเด็จพระวันรัต

เปWนประธาน คณะเจ>าภาพได>บำเพ็ญและได>บำเพ็ญเปWนบุพพเปตพลีทักษิณานุปทาน ครั้งนี้ จง

สัมฤทธิ ์เปWนกัลยาณเกียรต ิประกอบด>วยสุขสมบัติวิบูลมนุญผล แดDพระเดชพระคุณทDานเจ>าคุณพระ

ธรรมมงคลวุฒาจารย[ (บุญยนต[ ปุ\�ฺาคโม) ผู>เปWนรัตตัญ\บูุพพการี สมอุทศิเจตนา โดยฐานนิยมทุก

ประการ 

ในอวสานแหDงพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ[จตรุวรรค จะได>สวดคาถาธรรมบรรยายโดย         

สรภัญญวิธี เพิ่มพูนอัปปมาทธรรมในสมาคม สมควรแกDกาลนิยมนี ้สืบตDอไป. 

วิสัชนาพระธรรมเทศนา ในปุ\�ฺาคมกถา สนองกุศลศรัทธา ประดับสตปิKญญาบารมี ยุติ

เพียงเทDานี้ เอว ํก็มีด>วยประการฉะนี้. 


