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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายค�ำอวยพรตามหลักกรรมนิยามและสังคมนิยมน์ เมื่อวิเคราะห์
ค�ำอวยพรแล้วท�ำให้ทราบว่า ค�ำอวยพรจะส�ำเร็จผลเป็นความสุขได้จะต้องประกอบด้วยเจตนาดีเป็นที่ตั้ง
ส่วนค�ำอวยพรที่เป็นไปตามการก�ำหนดของสังคมนั้น ผู้คนในสังคมจะต้องมีสติคือการตรึกตรอง ไตร่ตรอง
ใคร่ครวญ และพิจารณาค�ำอวยพรให้ถ่องแท้ก่อนแล้วจึงค่อยท�ำตามและพูดตาม หากปฏิบัติได้อย่างนี้
ค�ำอวยพรจึงจะก่อประโยชน์สุขแก่ผู้ให้พรและผู้รับพร
ค�ำส�ำคัญ : ค�ำอวยพร, กรรมนิยาม, 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.
Keywords : words of blessing, the laws of karma, social determination
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๑. บทน�ำ
หลังออกพรรษาของทุกปีส�ำหรับชาวพุทธในประเทศไทยและต่างประเทศ จะมีการท�ำบุญพิเศษ
อย่างหนึ่งคือ บุญกฐิน ซึ่งบุญนี้จะท�ำได้ในระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกอบกฐินกรรม
ได้เพียง ๑ เดือน ต่อจากสิ้นสุดการจ�ำพรรษาเรียกว่า เขตกฐิน คือตั้งแต่แรม ๑ ค�่ำเดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค�่ำ
เดือน ๑๒ เท่านั้น ดังนั้น การท�ำบุญกฐินจึงพบเห็นได้ตามวัดทั่วประเทศไทย การท�ำบุญในสังคมไทย
นอกจากท�ำบุญตามกาลมีบุญกฐินเป็นต้นตามที่กล่าวแล้ว ยังมีการท�ำบุญเฉพาะเจาะจงมีท�ำบุญอุทิศหรือ
บุญแจกข้าวเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบุญที่นิยมท�ำกันโดยทั่วไปมีบุญผ้าป่า ซึ่งในสังคมไทยปัจจุบันมีทั้งบุญ
ผ้าป่าเงิน บุญผ้าป่าหนังสือ บุญผ้าป่าถ้วยจาน ฯลฯ หลังประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเสร็จ จะมี
กิจกรรมส�ำคัญและถือว่าเป็นหัวใจของงานก็อาจกล่าวได้ นั่นคือการรับพรจากพระสงฆ์ โดยเฉพาะการ
ท�ำบุญอุทิศแก่พ่อแม่หรือญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว จะตั้งใจจดจ่อกับการรับพรหรือการให้พรจากพระสงฆ์
ที่นิมนต์มาในงานวันนั้นเป็นพิเศษ ด้วยมีความเชื่อว่าบุญกุศลที่ท�ำหรือบ�ำเพ็ญในวันนี้จักไปถึงพ่อแม่หรือ
ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างแน่นอน
ค�ำให้พรนอกจากมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา เป็นต้น ซึ่งการ
ประกอบกิจกรรมเหล่านัน้ มักจะนิมนต์หรือเชิญบุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กร แต่เป็นบุคคลส�ำคัญมาเป็น
ประธานในงาน หลังจากประกอบพิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีอยู่อย่างหนึ่งที่ประธานจะต้องท�ำเพื่อ
ปิดท้ายกิจกรรมนั้นๆ หากเป็นพระสงฆ์นิยมเรียกว่า ให้พร หรือ พระให้พร แต่หากเป็นคฤหัสถ์นิยม
เรียกว่า ค�ำอวยพร หรือ ให้ค�ำอวยพร ประเด็นที่ควรมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในบทความนี้ คือ พรหรือ
ค�ำอวยพรนี้ส�ำเร็จตามกรรมที่กระท�ำหรือตามกฎแห่งกรรม (กรรมนิยาม) หรือส�ำเร็จตามที่สังคมก�ำหนด
(สังคมนิยมน์) กันแน่ หรือส�ำเร็จผลด้วยตัวของ ‘พร ค�ำให้พร หรือค�ำอวยพร’เรียบร้อยแล้ว หรือมีนัย
อืน่ อีก ซึง่ เป็นประเด็นให้นำ� มาสูก่ ารเขียนบทความนี้ โดยมีความตัง้ ใจเพือ่ เป็นการศึกษาเรียนรูร้ ว่ มกันสืบไป

๒. ค�ำอวยพรในบริบทสังคมพุทธไทย
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในบริบทสังคมพุทธไทยมีหลายอย่าง เช่น ท�ำบุญตักบาตร ท�ำบุญถวาย
สังฆทาน ท�ำบุญผ้าป่า ท�ำเป็นกฐิน ฯลฯ ก่อนกิจกรรมแต่ละอย่างจะจบลงจะมีอยูอ่ ย่างหนึง่ ทีค่ นผูไ้ ปท�ำบุญ
ในขณะนั้นจะยินดีท�ำอย่างพร้อมเพียงกัน นั่นคือการรับพรจากพระสงฆ์ ค�ำกล่าวของพระสงฆ์มีทั้งที่
เรียกว่า ให้พรบ้าง อนุโมทนาบ้าง และหรือนัยอื่นซึ่งเป็นไปตามสังคมนั้นๆ แต่ในบทความนี้จะใช้ค�ำว่า
ค�ำอวยพร ประกอบการเขียนตั้งแต่ต้นจนจบเป็นบทความ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมพุทธิปัญญา
และการศึกษาร่วมกันจึงขอชวนคิดในแต่ละประเด็น ดังนี้
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๒.๑ ความเข้าใจเรื่อง ‘ค�ำอวยพร’
ข้อความว่า ‘ค�ำอวยพร’ เป็นกลุ่มค�ำที่มาจาก ๓ ภาษา คือ ค�ำว่า ค�ำ เป็นภาษาไทย อวย เป็นภาษา
เขมร และ พร เป็นค�ำไทยที่แผลงมาจากค�ำบาลีว่า วร เมื่อน�ำ ๓ ค�ำมาประกอบกันจนกลายเป็นข้อความ
ใหม่ว่า ค�ำอวยพร โดยที่ค�ำว่า ค�ำ หมายถึงเสียงพูด เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ เสียงพูดหรือลายลักษร
ที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว1 ค�ำว่า
อวย เป็นภาษาเขมรมีความหมายว่า ให้2 และค�ำว่า พร เป็นค�ำที่แผลงมาจากภาษาบาลีว่า วร แปลว่า
ประเสริฐ3 ซึ่งค�ำว่า พร นี้ได้มีน�ำมาอธิบายด้วยภาษาสมัยใหม่ให้กระจ่างมากขึ้นว่า พร หมายถึง สิ่งน่า
ปรารถนาที่บุคคลหนึ่งอ�ำนวยให้หรือแสดงความประสงค์ด้วยความปรารถนาดีให้เกิดมีขึ้นแก่บุคคลอื่น
หรือกล่าวให้กระชับเข้าก็คือค�ำว่า พร หมายถึงสิ่งประเสริฐหรือสิ่งดีเยี่ยม4 ในที่แห่งเดียวกันนี้ท่านได้ให้
ความเรื่องพรเพิ่มเติมจากการให้ความหมายที่กล่าวมาว่า พรที่รู้จักกันมาก ได้แก่ชุดที่มีจ�ำนวน ๔ ข้อ
ซึ่งเรียกกันว่า จตุรพิธพร หรือพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกนัยหนึ่ง พรที่เป็นชุดมี ๕
ข้อบ้าง ก็มีเช่น อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ, อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขะ พละ, อายุ วรรณะ สุขะ
พละ ยศ เกียรติ สัคคะคือสวรรค์ พร้อมทั้ง อุจจากุลรนตา คือ ความมีตระกูลสูง, และชุดที่จะกล่าวถึง
ต่อไปคือ อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ อย่างไรก็ดีพึงทราบว่าค�ำว่า พร ในที่นี้เป็นการใช้โดยอนุโลมตาม
ความหมายในภาษาไทย ซึ่งเพี้ยนไปแล้วจากความหมายเดิมในภาษาบาลี ในภาษาบาลีเดิม พร หมายถึง
ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษที่อนุญาตหรืออ�ำนวยให้ตามที่ขอ พรที่กล่าวถึง ณ ที่นี้ทั้งหมด ในภาษาบาลี
ไม่ได้เรียกว่า พร แต่เรียกว่า ฐานะ หรือธรรมที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ (ซึ่งจะบรรลุได้ด้วยกรรมคือ
การกระท�ำที่ดีอันเป็นบุญ)5
ในที่ตรงนี้ท่านไม่ได้กล่าวถึงพร ๔ ประการ แต่ท่านกล่าวถึงพร ๕ ประการพร้อมความหมายไว้ทีละ
ข้อว่า อายุ หมายถึงพลังที่หล่อเลี้ยงทรงชีวิตให้สืบต่ออยู่ได้ยาวนาน ได้แก่ อิทธิบาท ๔, วรรณะ หมายถึง
ความงามเอิบอิ่มผ่องใสน่าเจริญตาเจริญใจ ได้แก่ ศีล, สุขะ หมายถึงความสุข ได้แก่ ฌาน ๔, โภคะ
หมายถึงความพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆ อันอ�ำนวยความสุข ความสะดวกสบาย ได้แก่
1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท นานมีบุคส์
คอเปอเรชั่น จ�ำกัด, ๒๕๔๔), หน้า ๒๔๘.
2
สัมภาษณ์ พระรัตนะ แก้ว ชาวกัมพูชา เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
3
พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร, ๒๕๔๖), หน้า ๖๓๕.
4
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๙๗.
5
อ้างแล้ว.
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อัปปมัญญา หรือพรหมวิหาร ๔, และ พละ หมายถึงก�ำลังความเข้มแข็งที่ท�ำให้ข่มขจัดได้แต่ก�ำลังแห่งมาร
ท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวิตที่ดีงามปลอดโปร่งเป็นสุขบ�ำเพ็ญกิจด้วยบริสุทธิ์และเต็มที่ ไม่มีกิเลสหรือความ
ทุกข์ใดๆ จะสามารถบีบคั้นครอบง�ำ ได้แก่ วิมุตติ ความหลุดพ้น หมดสิ้นอาสวะ หรืออรหัตตผล6 และเมื่อ
น�ำมาประกอบกันเข้าได้ความเข้าใจตรงกันอย่างธรรมดาว่า ค�ำให้พร นั่นเอง และเมื่อกล่าวตามหลัก
ตรรกวิทยา (Logic) ‘ค�ำอวยพร’ นี้ถือว่าเป็นข้อความ (Statement) อันเกิดจากค�ำ (Wording) ๓ ค�ำ คือ
ค�ำว่า ค�ำ อวย และพร ผสมกันเข้าเป็นประโยค (Sentence)7 จนก่อให้เกิดความหมายใหม่ (New Meaning)
ว่า ค�ำอันประเสริฐที่ก่อเกิดความสุขซึ่งเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งหลาย
๒.๒ ค�ำอวยพรในคัมภีร์พุทธศาสนา
การเขียนเรื่องค�ำอวยพรหรือค�ำให้พรนี้ เห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้องกลับไปสู่หลักฐานเดิมและ
ความรู้เดิม ที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาได้แก่พระไตรปิฎกก่อน เพราะเมื่ออธิบายความใหม่ก็ต้อง
กลับไปศึกษาความเก่าให้เป็นที่รับรู้รับทราบร่วมกัน โดยค�ำอวยพรอันเป็นความเก่าที่พระสงฆ์นิยมให้อยู่
ในปัจจุบันนี้ปรากฏใน ‘ติโรกุฑฑกัณฑกถา’ ความเดิมว่า
			
			
			
			
			
			
			

ยถา วาริวหา ปูรา 		
ปริปูเรนฺติ สาคร
เอวเมว อิโต ทินฺน 		
เปตาน อุปกปฺปติ ฯ
อทาสิ เม อกาสิ เม 		
าติมิตฺตา สขา จ เม
เปตาน ทกฺขิณ ทชฺชา
ปุพฺเพ กตมนุสฺสร ฯ
..................................
...............................
พลฺ จ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน
ตุมฺเหหิ ปฺุ ปสุต อนปฺปกนฺติ ฯ8

นอกจากติโรกุฑฑกัณฑกถาแล้วยังปรากฏใน ‘อิโตทินฺนกถา’ ความเดิมว่า
			 อุณฺณเต อุทก วุฏฺ
		 เอวเมว อิโต ทินฺน 		
ยถา วาริวหา ปูรา 		
		 เอวเมว อิโต ทินฺน 		
6

ยถา นินฺน ปวตฺตติ
เปตาน อุปกปฺปติ
ปริปูเรนฺติ สาคร
เปตาน อุปกปฺปติ

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๘.
อมร โสภณวิเชษฐวงศ์, ตรรกวิทยานิรนัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๓๑), หน้า ๓๕.
8
ติโรกุฑฑกัณฑกถา (บาลี) ๒๕/๙/๑๑. (ฉบับสยามรัฐ) คือพอจบ เปตาน อุปกปฺปติ จะต่อด้วย อทาสิ เม อกาสิ
เม ... ไม่มี อิจฉิตํ ปัตถิตัง ตุมหัง ... ต่อท้ายไปจนจบอย่างในปัจจุบัน
7
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		 น หิ ตตฺถ กสี อตฺถิ 		
		 วณิชฺชา ตาทิสี นตฺถิ 		
		 อิโต ทินฺเนน ยาเปนฺติ

โครกฺเขตฺถ น วิชฺชติ
หิรฺ เน กยากย
เปตา กาลกตา ตหินฺติ ฯ9

อีกแห่งหนึ่ง ค�ำอวยพรทั้งที่เป็นภาษาบาลีและค�ำแปลภาษาไทยที่นิยมน�ำมาต่อท้ายค�ำอวยพร
มากที่สุด ค�ำอวยพรนั้นปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท ความว่า
		อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจ
			 จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ

วุฑฺฒาปจายิโน
อายุ วณฺโณ สุข พล ฯ10

ค�ำอวยพรหรือค�ำให้พรทีก่ ล่าวมาข้างบนสือ่ ความเข้าใจได้วา่ ความเก่าไม่เหมือนกับทีส่ งั คมพุทธไทย
นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากน�ำความใหม่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปเทียบกับความเก่าจะพบว่า ความใหม่
มีลกั ษณะตัดต่อให้เป็นไปตามล�ำดับการอวยพรของพระสงฆ์ ซึง่ ค�ำอวยพรทัง้ ความเก่าและความใหม่จะอยู่
ในรูปของคาถาภาษาบาลีเช่นกัน ต่างแต่ปัจจุบันจะจัดล�ำดับใหม่และบางวัดหรือบางส�ำนักนิยมแปล
เพื่อประกอบความเข้าใจแก่ผู้ศึกษาและผู้ท�ำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างค�ำอวยพร
จากหนังสือสวดมนต์แปลฉบับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยจัดเรียงเป็นกถาตามล�ำดับ คือ
อนุโมทนารัมภกถา
				
					
					
					
					

ยะถา วาริวะหา ปูรา		
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง		
อิจฉิตํ ปัตถิตัง ตุมหัง		
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา		
มะณิโชติระโส ยถา ฯ

ปะริปูเรนติ สาครํ
เปตานัง อุปะกัปปะติ
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
จันโท ปัณณะระโส ยะถา

สามัญญานุโมทนากถา
					 สัพพีติโย วิวัชชันตุ		
					 มา เต ภะวัตวันตะราโย
					 อะภิวาทะนะสีลิสสะ		
9

สัพพะโรโค วินัสสะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
นิจจัง วุฑฒาปจายิโน

อิโตทินฺนกถา (บาลี) ๓๗/๑๑๕๖/๓๗๗. (ฉบับสยามรัฐ) คือพอจบ เปตาน อุปกปฺปติ จะต่อด้วย น หิ ตตฺถ กสี
อตฺถิ ... ไม่มี อิจฉิตํ ปัตถิตัง ตุมหัง ... ต่อท้ายไปจนจบอย่างในปัจจุบัน
10
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธัมมปทัฏฐกถา จตุตโถ ภาโค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,
๒๕๓๖), หน้า ๑๑๖. ได้มีการน�ำมาต่อท้าย ‘ค�ำอนุโมทนา’ อย่างลงตัวดีงามเช่นในปัจจุบัน (ดูหน้า ๕)
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จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง		
สัพพะพุทธานุภาเวนะ		
สัพพะสังฆานุภาเวนะ		

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ11

แปลอย่ า งย่ อ พอได้ ค วามว่ า ขออิ ฏ ฐผลที่ ท ่ า นปรารถนาแล้ ว ตั้ ง ใจแล้ ว จงส� ำ เร็ จ โดยพลั น
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ขอความจัญไรทั้งปวงจงบ�ำราศไป
โรคภัยไข้เจ็บของท่านจงหายไป ขออันตรายอย่ามีแก่ท่าน จงมีความสุข มีอายุยืนยาวนาน พรสี่ประการ
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พลัง เจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยู่เสมอ
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ทา่ น ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน ด้วยอ�ำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอความ
สุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ เทอญฯ หลังจากพระสงฆ์สวดให้พรจบลงแล้ว ผู้ไปท�ำบุญในวันนั้นทุกคน
จะเปล่งวาจาพร้อมๆ กันโดยไม่ได้นัดหมาย ๓ ครั้งว่า สาธุ สาธุ สาธุ นั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมก้มลงกราบ
รับน�้ำพุทธมนต์จากพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี แล้วเดินกลับบ้านอย่างมีความสุข
๒.๓ ตัวอย่างค�ำอวยพร
ตัวอย่างค�ำอวยพรในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งหมายน�ำเสนอตัวอย่างใน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมการ
ท�ำบุญหรือการบ�ำเพ็ญกุศล และกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วไป
ซึ่งจะมีความเป็นเฉพาะของแต่ละกิจกรรม
(๑) กิจกรรมการท�ำบุญหรือการบ�ำเพ็ญกุศล
		
การท�ำบุญหรือการบ�ำเพ็ญบุญกุศลก็เรียก ซึง่ มีทงั้ การท�ำบุญแบบอุทศิ เฉพาะเจาะจง การท�ำบุญ
แบบทั่วๆ ไป มีท�ำบุญทอดผ้าป่า ท�ำบุญถวายสังฆทาน เป็นต้น หรือท�ำบุญตามกาลเวลาที่ก�ำหนดมีบุญ
กฐิน เป็นต้น ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างค�ำอวยพรของพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก
าณสิทฺธิ, ป.ธ.๙) พระอุปัชฌาย์ของผู้เขียนไว้ประกอบการศึกษา ดังนี้
		 อิทํ เม ปุญฺํ นิพฺพานสฺส ปจฺจโย โหตุ สุทินฺนํ วต เม ทานํ อาสวกฺขยาวหํ โหตุ อิทํ เม ปุญฺภาคํ
สพฺพสตฺตานํ เทมิ.
		 ขอกุศลผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน อามิสทานและธรรมทาน
ทั้ง ๒ ประการนี้ ข้าพเจ้าได้ถวายไว้ดีแล้ว ขอจงเป็นปัจจัยอันแก่กล้าให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวกิเลส
11

๑๗๙.

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, หนังสือสวดมนต์แปล, (กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗๘-

108

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๖๐

		 ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีพระคุณ
ทุกๆ ท่าน เจ้ากรรมนายเวร สมเด็จกรมพระราชวังบวรผูส้ ถาปนาวัดมหาธาตุฯ ภูตผีปศี าจ เทพบุตร เทพธิดา
ต่างๆ ทุกองค์ ทั้งภูมิเทวดา รุกขเทวดา อากาสเทวดา ตลอดจนท้าวโลกบาลทั้ง ๔ ท้าวสักกเทวราช
ผูเ้ ป็นใหญ่ในสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ พร้อมทัง้ บริษทั บริวาร ขอจงได้อนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญกุศลทีข่ า้ พเจ้า
ได้บ�ำเพ็ญมานี้ สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ ขอพ้นจากทุกข์ สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุข ขอจงได้รับความสุขยิ่งๆ
ขึ้นไป ด้วยกันทุกท่านเทอญ12
(๒) กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วไป
		 เมื่อมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาหรือการประชุมวิชาการของวัดหรือมหาวิทยาลัย สิ่งหนึ่งที่ถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ คือ หลังจากประธานในที่ประชุมแห่งนั้นกล่าวเปิดงานเรียบร้อยแล้วจะนิยม
กล่าวค�ำอวยพรให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ ดังนัน้ ในบทความนีจ้ งึ ขอยกตัวอย่างค�ำอวยพรของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายบรรพชิต จ�ำนวน ๒ รูป ความว่า
		 รัตนัตตยานุภาเวน ด้วยอ�ำนาจแห่งพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ จงอ�ำนวยอวยพร อภิบาล คุ้มครอง รักษา ท่านครูอาจารย์จากวิทยาเขตต่างๆ
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจ มีความปลอดภัยในการเดินทางกลับยัง
ภูมลิ ำ� เนาของท่าน มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานด้วยดี นึกคิดสิง่ หนึง่ ประการใดทีเ่ ป็นไปด้วยชอบ
ประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอสิ่งนั้นจงพลันส�ำเร็จ จงพลันส�ำเร็จ จงพลันส�ำเร็จ แก่ทุกท่านในที่ทุกสถาน
ในกาลทุกเมื่อเทอญ13
		 ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และอานุภาพของหลวงพ่อพระพุทธพระลับ จงมารวมกันเป็น
ตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัย อ�ำนวยพรให้ทกุ ท่านผูม้ าประชุมกันในวันนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
งอกงามยิ่งไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป ในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย
อุปัทวันตรายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งหนึ่ง
ประการใดทีช่ อบประกอบด้วยธรรม ให้ความปรารถนาเหล่านัน้ จงพลันส�ำเร็จ สมดังมโนรถมุง่ มาดปรารถนา
ทุกประการเทอญ14
12

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.๙), พระมาลัย ลงไปโปรดสัตว์นรก, (กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักพิมพ์สัมปชัญญะ, ๒๕๕๓), หน้า ค�ำน�ำ.
13
พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธาน
กล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
14
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
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๒.๔ ค�ำจบและกิจอันควรท�ำระหว่างพระสงฆ์ให้ค�ำอวยพร
ค�ำจบสุดท้ายและกิจอันควรท�ำระหว่างพระสงฆ์ให้ค�ำอวยพรนี้ มีสาระส�ำคัญที่ประสงค์จะน�ำเสนอ
มีอยู่ ๒ อย่าง คือ
		 ๑. หลังจากที่พระสงฆ์อวยพรหรือให้พรแก่ท�ำบุญต่างๆ หรือกิจกรรมอันดีงาม (กุศล) จบลง
อย่างถึงที่สุดแล้ว นั่นคือไม่มีค�ำอวยพรใดๆ อีก คณะญาติโยมผู้ท�ำบุญหรือคณะผู้ท�ำกิจกรรมนิยมกล่าว
เรียกว่า ค�ำจบ ค�ำนั้นคือค�ำว่า สาธุ มี ๒ นัยคือ (๑) สาธุ แปลว่า อันว่า (อ.) ดีละ ดีแล้ว ถูกละ เห็นด้วย
และ (๒) สาธุ อาจารย์รุ่นเก่า (ปุราณาจารย์) ท่านผูกเป็นรูปวิเคราะห์ว่า ตุมฺเหหิ อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ปตฺถนา
สาธุ โหตุ แปลว่า ความปรารถนาที่ท่านต้องการแล้ว ประสงค์แล้ว จงส�ำเร็จเถิด และท่านได้ย่อให้สั้น
เข้าไปอีก ได้แก่คำ� ว่า เอวํ โหตุ แปลเต็มสูตรเหมือนสาธุวา่ ความปรารถนาทีท่ า่ นต้องการแล้ว ปรารถนาแล้ว
จงส�ำเร็จเถิด ส่วนที่เป็นหลักวิชาการทางภาษาบาลีท่านประพันธ์ไว้ว่า สาตฺถปรมตฺถํ สาเธตีติ สาธุ15
หากกล่าวเฉพาะค�ำว่า เอวํ โหตุ ท่านกล่าวเป็นนัยเชิงยกย่องว่า ค�ำนี้เป็นคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้า
เลยนะ ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวอย่างนั้น และมีคาถาอีกบทหนึ่งคือ ‘เนกาสี ลภเต สุขํ ท่านแปลว่า
กินคนเดียวไม่อิ่ม กินคนเดียวไม่มีความสุข’ ซึ่งถือว่าเป็นคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้า (ไม่เกี่ยวกับสาธุ
แต่แทรกมาเป็นการเตือนความทรงจ�ำ) ดังนั้น จึงเป็นอันเข้าใจตรงกันว่าค�ำว่า สาธุ เป็นค�ำจบ (ค�ำส่งท้ายนิคมวจนะ) ที่นิยมใช้ในกิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมอันดีงามแทบทุกกรณีในสังคมไทยพุทธ
ด้วยดีเสมอมา
		 ๒. หลังจากเอ่ยค�ำว่า สาธุ พร้อมกับยกมือจรดศีรษะแล้ว กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะการท�ำบุญ
อุทิศจะต้องมี ‘การกรวดน�้ำ’ ส่วนการท�ำบุญอย่างอื่นอาจจะกรวด (น�้ำ) แห้งก็ได้ แต่การท�ำบุญอุทิศเจ้า
ภาพจะต้องกรวดน�ำ้ หากไม่กรวดน�ำ้ จะถือว่าการท�ำบุญอุทศิ ในวันนัน้ ไม่สมบูรณ์ ซึง่ มีเรือ่ งเล่าในพุทธประวัติ
ตอนหนึ่งว่า ช่วงเวลาส�ำคัญก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ขณะเจริญวิปัสสนา
ประทับอยูใ่ ต้ตน้ โพธิ์ ก่อนการตรัสรูพ้ ระยามารชือ่ พระวัสสวตีมาร ได้ยกไพร่พลมารร้ายทัง้ หลายมาราวีเจ้า
ชายสิทธัตถะ เพื่อขัดขวางไม่ให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้
ตอนนีแ้ หละทีเ่ จ้าชายสิทธัตถะได้ยกอ้างผลบุญและกุศลในชาติภพต่างๆ ทีไ่ ด้สะสมเป็นบุญบารมีมา
ว่าแล้วพระองค์ท่านก็เอื้อมมือลงสัมผัสที่พื้นแผ่นดิน ตรัสอัญเชิญพระแม่ธรณีผู้รู้เห็นในการบ�ำเพ็ญกุศล
ทุกชาติภพของพระองค์ขึ้นมาเป็นพยานปากเอก เมื่อพระแม่ธรณีปรากฏพระวรกายขึ้นได้บิดเอา ‘น�้ำ’
ออกจากมวยพระเกศาอย่างมากมายมหาศาลจนท่วมท้นหมู่มารทั้งหลายแตกพ่ายไปกับสายน�้ำ เจ้าชาย
15

หลวงพ่อพระมหานิยม อุตฺตโม อาจารย์ใหญ่แผนกบาลี ส�ำนักเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ
(พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนานุกรม มคธ-ไทย, หน้า ๔๖๙.
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สิทธัตถะจึงเจริญวิปัสสนาต่อไปอย่างปลอดภัยไร้กังวลจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในค�่ำคืนวันนั้นนั่นเอง 16
เรื่องเล่าที่กล่าวมาได้กลายเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญที่ชาวพุทธไทยได้ยึดเอาเป็นตัวอย่างหลังจากท�ำบุญต่างๆ
จบลงแล้ว จะต้องประกอบกิจกรรมหนึ่งคือการกรวดน�้ำ เพื่อเป็นการฝากผลบุญกุศลไว้กับพระแม่ธรณี
ตามอย่างพระพุทธองค์ และได้ถือปฏิบัติสืบๆ กันมาจนถึงทุกวันนี้

๓. วิเคราะห์ค�ำอวยพรบนฐานคิดกรรมนิยามกับสังคมนิยมน์
หลังจากมีความรู้เกี่ยวกับค�ำอวยพรตามประเด็นต่างๆ พร้อมกรณีตัวอย่างตามที่กล่าวแล้ว ล�ำดับ
ต่อไปจักได้วิเคราะห์ค�ำอวยพรบนฐานคิดของกรรมนิยามและสังคมนิยมน์ โดยแยกวิเคราะห์ออกเป็น ๒
ประการ คือ
๓.๑ ค�ำอวยพร : บนฐานคิดของกรรมนิยาม (the laws of karma)
หากกลับไปศึกษาเนื้อหาอันเป็นความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของค�ำอวยพรข้างบน ทั้งใน
ติโรกุฑฑกัณฑกถาและในอิโตทินนกถาแล้ว มีความเห็นว่าเนื้อหาของกถาทั้งสองสามารถสรุปลงใน
‘อนุโมทนารัมภกถา’ (ค�ำกล่าวปรารภการอนุโมทนา) โดยเริ่มตั้งแต่ ยะถา วาริวะหา ปูรา ...มะณิโชติระโส
ยะถา ซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่ผู้เขียนประสงค์จะน�ำเสนอในบทความนี้ สิ่งที่ประสงค์จะน�ำเสนอในที่นี้ได้แก่
ค�ำอวยพรในส่วนสามัญญานุโมทนากถา (ค�ำกล่าวอนุโมทนาอย่างธรรมดาหรืออย่างสามัญ) และค�ำอวยพร
ในกิจกรรมทางพุทธศาสนาและการประชุมวิชาการต่างๆ ตามที่ยกเป็นกรณีตัวอย่างแล้วนั้น
ดังนั้น ในล�ำดับต่อไปนี้จักได้พิจารณาค�ำอวยพรในส่วนสามัญญานุโมทนากถาเป็นส�ำคัญ โดยเริ่ม
พิจารณาไปยังข้อความว่า ‘ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว จงส�ำเร็จโดยพลัน’ ในข้อความ
ดังกล่าวมีอยู่ค�ำหนึ่งคือค�ำว่า ขอ เป็นค�ำขึ้นต้นของข้อความส�ำคัญนี้ ซึ่งค�ำนี้เป็นค�ำพูดของผู้อวยพรหรือ
ผู้ให้พรเป็นคนพูด แต่หากกล่าวค�ำนี้ตามหลักไวยากรณ์บาลีแล้วเป็นค�ำร้องขอมีอยู่ด้วยกันจ�ำนวน ๓ ค�ำ
คือค�ำว่า ขอ ขอเถิด ขอจง17 ซึ่งค�ำร้องขอทั้ง ๓ ค�ำนี้ไม่มีผลอะไรหากร้องขอแล้วคนผู้ถูกร้องขอไม่ได้ให้
ตามค�ำร้องขอนัน้ ขอกลับไปยังประเด็นทีก่ ำ� ลังพูดคุยกันนัน่ คือค�ำว่า ขอ อีกครัง้ จะเห็นว่าค�ำอวยพรทัง้ หมด
จะมีค�ำนี้จ�ำนวน ๔-๕ ค�ำ และอีกค�ำหนึ่งที่มาคู่กับค�ำว่า ขอ คือค�ำว่า จง ซึ่งมีนัยเดียวกับค�ำว่า ขอ นั่นเอง
ประเด็นของค�ำที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้คือค�ำว่า ขอ เป็นค�ำที่สื่อความเข้าใจว่าได้มีการ
กระท�ำกรรมดี (กุศลกรรม) อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเมื่อว่าตามหลักการของพุทธศาสนาย่อมมีผล
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แม้จะมีค�ำร้องขอหรือไม่ก็ตาม เพราะพระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงเป็นกลางๆ
16
17

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.๙), พระมาลัย ลงไปโปรดสัตว์นรก, หน้า ๒๐๖.
พระมหานิยม อุตฺตโม, หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๔๒.
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ไว้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เป็นวัตถุหรือเป็น
เรื่องจิตใจ ไม่ว่าชีวิตหรือโลกที่แวดล้อมอยู่ก็ตาม ทั้งหมดล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย เป็นเรื่อง
ของปัจจัยสัมพันธ์ ธรรมดาที่ว่านี้มองด้วยสายตามนุษย์เรียกว่า กฎธรรมชาติ เรียกในภาษาบาลีว่า นิยาม
แปลว่า ก�ำหนดอันแน่นอน ท�ำนองหรือแนวทางที่แน่นอน หรือความเป็นไปอันเป็นระเบียบแน่นอน
เพราะปรากฏให้เห็นว่า เมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นๆ แล้ว ก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้นๆ แน่นอน18
ความละเอียดเกีย่ วกับนิยามได้ปรากฏในคัมภีรช์ นั้ อรรถกถา โดยพระอรรถกถาจารย์ได้แสดงแจกแจง
นิยาม (กฎธรรมชาติ) ไว้ ๕ อย่าง คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม19
ซึ่งเมื่อกล่าวเฉพาะกรรมนิยาม หมายถึงกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ กระบวนการ
ก่อการกระท�ำและการให้ผลของการกระท�ำ หรือพูดให้จ�ำเพาะเจาะจงลงไปอีกว่า กระบวนการแห่งเจตน์
จ�ำนงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ตา่ งๆ พร้อมทัง้ ผลทีส่ บื เนือ่ งออกไปอันสอดคล้องกัน เช่น ท�ำกรรมดี
มีผลดี ท�ำกรรมชั่ว มีผลชั่ว เป็นต้น เมื่อมองในแง่ของมนุษย์ กรรมนิยามถือว่าเป็นกฎส�ำคัญที่สุด
เพราะเป็นเรือ่ งของมนุษย์โดยตรง มนุษย์เป็นผูเ้ สกสรรปรุงแต่งกรรม และกรรมก็เป็นเครือ่ งปรุงแต่งวิถชี วี ติ
โชคชะตาของมนุษย์ ถ้าแบ่งขอบเขตอ�ำนาจในโลกตามอย่างที่คนปัจจุบันนิยม คือ แบ่งเป็นเขตแดนหรือ
วิสัยของธรรมชาติ จะเห็นว่ากรรมนิยามเป็นเขตแดนของมนุษย์ ส่วนกฎหรือนิยามข้ออื่นๆ ทั้งหมดเป็น
เขตแดนของธรรมชาติ มนุษย์เกิดจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ ในเขตแดนกรรมนิยามนัน้
สาระหรือตัวแท้ของกรรมคือเจตนาหรือเจตน์จ�ำนง กรรมนิยามเป็นวิสัยของมนุษย์ เป็นขอบเขตที่มนุษย์
มีอ�ำนาจปรุงแต่งควบคุมเสกสรรบันดาล ดังนั้น มนุษย์จึงใช้เจตน์จ�ำนงหรือเจตนานี้เป็นเครื่องก�ำหนด
การปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันเอง และพร้อมกับที่มนุษย์ปฏิบัติต่อผู้อื่นและสิ่งอื่น20
ข้อความที่กล่าวมาข้างบนเป็นการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมนิยาม และเมื่อน�ำแนวคิดเรื่อง
กรรมนิยามไปอธิบายค�ำอวยพรทัง้ หมดแล้ว ช่วยท�ำให้เข้าใจกระจ่างขึน้ ว่า แท้ทจี่ ริงแล้วการกล่าวค�ำอวยพร
เป็นพฤติกรรมทางวาจา (verbal behavior) อย่างหนึ่งของมนุษย์ เหมือนกับพฤติกรรมทางกาย (bodily
behavior) ที่มนุษย์ได้แสดงออกต่อมนุษย์ด้วยกัน ส่วนจะส�ำเร็จผล (อิฏฐผล) มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั้น
ขึ้นกับเจตนา (intention) หรือภาษาสมัยใหม่เรียกว่า เจตน์จ�ำนง (will) ที่มีอยู่ภายในจิตใจของผู้กล่าว
ค�ำอวยพรเป็นที่ตั้ง ซึ่งเรื่องการอวยพรจะส�ำเร็จผลหรือไม่นั้น หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ ผู้อ�ำนวยการจิตตภาวัน
18

เฉพาะค�ำว่า นิยาม ดูใน พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนานุกรม มคธ-ไทย, หน้า ๓๙๖. ส่วนการน�ำนิยาม
มาใช้ได้อย่างเหมาะสมดูใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๒.
19
ที.อ. ๒/๓๔.
20
เก็บความจาก พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๑๕๓-๑๕๕.
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วิทยาลัย กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า พรนีส้ ำ� เร็จผลได้ดว้ ยใจเท่านัน้ 21 โดยมีคำ� อธิบายต่อว่าการอวยพรจะส�ำเร็จ
ผลนัน้ ผูใ้ ห้จะต้องให้ดว้ ยตัง้ ใจจริง คือใจประกอบด้วยเจตนาทีป่ รารถนาดีจะให้อย่างสุดหัวใจ โดยมีคำ� ส�ำคัญ
คือ ‘ด้วยใจ ด้วยตั้งใจจริง และอย่างสุดหัวใจ’ ซึ่งมีความหมายตรงกับค�ำว่าเจตนาหรือเจตน์จ�ำนง
ตามที่กล่าวแล้ว เพราะค�ำทั้ง ๒ นี้เป็นตัวน�ำ ตัวบ่งชี้ และก�ำหนดทิศทางแห่งการกระท�ำทั้งหมดของมนุษย์
เป็นตัวการหรือเป็นแกนน�ำในการริเริ่ม ปรุงแต่ง สร้างสรรค์ทุกอย่าง จึงเป็นตัวแท้ของกรรม สมดัง
พุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรติ กาเยน วาจาย มนสา22 แปลว่า
ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกว่า กรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงกระท�ำด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ23
เมือ่ เจตนาเป็นเหตุให้มนุษย์กระท�ำสิง่ ต่างๆ เจตนาหรือเจตน์จำ� นงนัน่ แหละปรุงแต่งตัวของเขาเอง ปรุงแต่ง
บุคลิกภาพและวิถชี วี ติ หรือชะตากรรมของเขาไปด้วย อีกทัง้ เป็นแกนน�ำในการปรุงแต่งชีวติ ตนเองของมนุษย์
แต่ละคน เป็นเครื่องชี้ก�ำหนดแนวทางสังคม และผลงานสร้างสรรค์ท�ำลายของมนุษย์ ดังนั้น พุทธศาสนา
จึงสอนเน้นถึงความส�ำคัญของกรรมเป็นอย่างมาก ดังพุทธพจน์ที่คุ้นกันดีว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก กมฺมุนา
วตฺตตี ปชา และ กมฺมนิพนฺธนา สตฺตา แปลว่า โลกเป็นไปตาม (หรือโลกเป็นไปเพราะกรรม ชาวประชา
เป็นไปตาม และสัตว์ทั้งหมดผูกพันด้วยกรรม24 ซึ่งสามารถอธิบายค�ำว่า โลก ในที่นี้ท่านหมายเอาโลกคือ
หมู่สัตว์ ได้แก่ ชาวโลกหรือสัตว์โลก ถ้าพูดอย่างภาษาสมัยใหม่ก็คล้ายกับว่า ‘กรรมชี้น�ำสังคมหรือกรรม
ก�ำหนดชี้น�ำสังคม’ นั่นเอง อาจพูดในอีกแง่หนึ่งว่า กรรมนิยามเป็นเพียงกฎย่อยอย่างหนึ่งของธรรมชาติ
แต่เป็นกฎที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับมนุษย์
เพราะฉะนั้น ค�ำอวยพรของผู้ให้พรแม้จะกล่าวด้วยถ้อยค�ำอันสละสลวยสวยงามหรือไพเราะ
เพราะพริ้งขนาดใดก็ตาม แต่หากเป็นถ้อยค�ำที่ปราศจากเจตนาดีปรารถนาดีอย่างแท้จริงที่พรั่งพลูออกมา
จากภายในเสียแล้ว ผลอันเรียกว่าความส�ำเร็จ ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง หรือความอยู่รอดปลอดภัย
ในชีวติ ของผูร้ บั พร คงเป็นสิง่ ยากยิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นีเ้ พราะขาดแรงส่งอันทรงพลังจากภายในคือ...เจตนา
ทีจ่ ะส่งต่อไปยังผูร้ บั พร เมือ่ แรงส่งไม่มาบรรจบกันหรือไม่ถงึ กัน อิฏฐผลทีต่ งั้ ไว้แล้วปรารถนาแล้วจะส�ำเร็จ
ผลได้อย่างไร ?
21

หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้อ�ำนวยการจิตตภาวันวิทยาลัย อ�ำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี
22
องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๓๗/๑๒๘๑/๔๒๒. (ฉบับสยามรัฐ)
23
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๔๖๓. ค�ำอธิบายใน พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและ
ขยายความ), หน้า ๑๕๗.
24
ขุ.สุ. (บาลี) ๓๗/๑๗๐๐/๕๗๙.
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๓.๒ ค�ำอวยพร : บนฐานคิดของสังคมนิยมน์ (social determination)
ค�ำอวยพรกับสังคมนิยมน์เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากกรรมนิยาม หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือเรื่องสังคม
นิยมน์เป็นเรื่องที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องกรรมนิยามเพราะจากประสบการณ์ที่คอยสังเกตพฤติกรรม
การกระท�ำ และการแสดงออกของคนในสังคมไทยปัจจุบนั มีประเด็นให้ครุน่ คิดในใจว่า การให้พรหรือการ
อ�ำนวยพร (ค�ำอวยพร) ของชาวพุทธไทยทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นไปตามสังคมนิยมน์ หมายถึงกฎที่มนุษย์
ก�ำหนดหรือวางกันขึน้ เป็นข้อตกลงร่วมกัน เพือ่ ควบคุมความประพฤติในหมูม่ นุษย์ดว้ ยกันเองให้อยูร่ ว่ มกัน
อย่างผาสุก หรือให้การมีชีวิต การใช้ชีวิต และการด�ำเนินชีวิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กฎเกณฑ์
ของสังคมนี้ (สังคมนิยมน์) เป็นเรื่องการปรุงแต่งของมนุษย์ จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากกรรมและขึ้นต่อ
กรรมนิยามด้วย25
ความหมายและค�ำอธิบายที่กล่าวมาข้างต้น มีค�ำส�ำคัญที่ควรแก่การศึกษาในที่นี้ได้แก่ค�ำว่า
‘พฤติกรรม การกระท�ำ และการแสดงออก’ ซึ่งไปมีส่วนสัมพันธ์กับการให้ค�ำอวยพรจนส่งถึงการมีชีวิต
การใช้ชีวิต และการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยพุทธปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการให้
ค�ำอวยพรต่อกัน หากกล่าวเฉพาะพฤติกรรม การกระท�ำ และการแสดงออกของคนในสังคม พอจะยก
ตัวอย่างประกอบเพื่อการพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ การแจกซองผ้าป่า ซองกฐิน และหรือซองอย่างอื่นที่เป็น
เครื่องหมายความเข้าใจได้อย่างสวยงามว่า ซองบุญ หรือ ฎีกาบอกบุญ อาจจะเป็นซองบุญของญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูง เพื่อนที่ท�ำงาน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือแม้แต่ของคนที่ไม่เคยรู้จัก พร้อมมีตราประทับ
ข้างซองว่าหากน�ำเงินใส่ในซองบุญแล้วกรุณาส่งคืนที่ใครเป็นต้น จากนั้นผู้ได้รับซองบุญก็จะน�ำไปท�ำบุญ
ตามเจ้าของซองบุญ พอไปถึงทั้งผู้ให้ซองบุญและผู้รับซองบุญต่างกล่าวค�ำว่า สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้ได้บุญ
หลายๆ เด้อ ขอบคุณ เฮดบุญน�ำกัน อยู่ดีมีแฮงน้อ ฯลฯ และหรืออีกหลายค�ำอวยพรที่มอบให้แก่กัน
ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
ภาพของการมีชีวิต การใช้ชีวิต และการด�ำเนินชีวิตเกี่ยวกับการท�ำบุญของชาวพุทธไทยข้างต้น
เป็นภาพที่เราสามารถพบเห็นการท�ำความดีหรือท�ำดี (กุศลกรรม) ทางกายกับทางวาจา ซึ่งเป็นภาพที่
เกิดขึ้นจากการก�ำหนดของสังคม (สังคมนิยมน์) เป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาที่ดูดีสวยงามและ
ประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักจนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่านี้คือความสมบูรณ์ของการท�ำบุญแล้ว จึงพากัน
ยึดถือปฏิบัติตามๆ กันมา จนทุกวันนี้ อันเป็นการท�ำดีทางกายทางวาจา (กายกรรมและวจีกรรม) เท่านั้น
แต่เมือ่ กล่าวตามหลักการทางพุทธศาสนากลับพบว่า การท�ำบุญทีจ่ ะเป็นบุญอย่างแท้จริงจะต้องมีมโนกรรม
25

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๑๕๖.
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เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในจิตใจ เพราะในบรรดากรรม ๓ อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
ท่านกล่าวว่ามโนกรรมส�ำคัญที่สุดและมีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุด ดังพุทธพจน์ว่า ตปัสสี บรรดากรรม ๓
อย่างนีท้ เี่ ราจ�ำแนกไว้แล้วอย่างนี้ แสดงความแตกต่างกันแล้วอย่างนี้ เราบัญญัตมิ โนกรรมว่ามีโทษมากกว่า
ในการท�ำบาปกรรม หาบัญญัติกายกรรมอย่างนั้นไม่ หาบัญญัติวจีกรรมอย่างนั้นไม่26
เหตุที่มโนกรรมส�ำคัญที่สุดเหตุผลเพราะเป็นจุดเริ่มต้น คนคิดก่อนแล้วจึงพูดจึงกระท�ำ คือ
จึงแสดงออกทางกายทางวาจา ดังนัน้ กายกรรมและวจีกรรมจึงแสดงออกมาจากมโนกรรมนัน่ เอง และทีว่ า่
มีผลรุนแรงกว้างขวางที่สุดนั้น เพราะเหตุว่ามโนกรรมรวมถึงความเชื่อถือ ความเห็น ทฤษฎี แนวความคิด
และค่านิยมต่างๆ ที่เรียกว่า ทิฏฐิ และทิฏฐินี้เป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรม การกระท�ำ และการแสดงออก
ทั่วๆ ไปของบุคคล ความเป็นไปในชีวิตของบุคคลและคติของสังคมทั้งหมด เมื่อเชื่อ เมื่อเห็น หรือเมื่อนิยม
อย่างไร ต่างพากันเชื่อ พูดจาสั่งสอน ชักชวนกัน และท�ำกรรมต่างๆ ไปตามที่เชื่อที่เห็นที่นิยมอย่างนั้น
ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ การด�ำริ การพูดจาและชักชวนท�ำกรรมต่างๆ จะด�ำเนินไปในทางถูกเป็นสัมมาไปด้วย
แต่ถา้ เป็นมิจฉาทิฏฐิ การด�ำริ การพูดจาและชักชวนท�ำกรรมต่างๆ จะด�ำเนินไปในทางผิดเป็นมิจฉาไปด้วย
หากน�ำเรื่องการให้ค�ำอวยพรไปมองผ่านหลักการทางพุทธศาสนาที่กล่าวมา ชวนให้ฉุกคิดได้ว่า การให้
ค�ำอวยพรหรือการกล่าวค�ำอวยพรต่อกันนั้น เป็นเพียงการกระท�ำทางกายกับทางวาจาเท่านั้น แต่ไม่
สามารถรับรูถ้ งึ มโนกรรมทีแ่ อบซ่อนอยูภ่ ายในจิตใจว่ามีสภาพเป็นกุศลหรืออกุศล หรือเป็นเพียงภาพมายา
ทีเ่ สแสร้งแกล้งท�ำให้ปรากฏทางกายทีด่ ดู แี ละทางวาจาทีไ่ พเราะเพราะพริง้ เท่านัน้ เพราะหากเป็นอย่างนัน้
ค�ำอวยพรนั้นก็จะขาดพลังที่จะสร้างสรรค์อิฏฐผลออกมาเป็นความส�ำเร็จ ความสุข ความมั่งมีศรีสุข และ
ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้อย่างเต็มบริบูรณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ค�ำอวยพรนั้นเป็นสักแต่ว่า (มตฺตกวาจา) เป็นค�ำอวยพรที่พรั่งพลูออกจากปากของผู้ให้พรแล้วก็แล้วกันไป โดยผู้ให้พรหรือผู้ให้ค�ำอวยพร
ไม่มีใจที่จะให้อย่างเต็มใจ ซึ่งจะไม่เป็นไปตามหลักค�ำสอนของพุทธศาสนาในข้อที่ว่า
		 ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�ำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือ
ท�ำชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่
ลากเกวียนไป ฉะนั้น ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท�ำดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตาม
เขาไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น27
ค�ำสอนเรื่องใจ (มโน) ในอรรถกถาธรรมบทบทนี้แสดงความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่า ธรรมหรือ
สิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะคนหรือมนุษย์ผู้มีชีวิตและมีใจ ที่เป็นเครื่องเหนี่ยวน�ำให้มีการกระท�ำต่างๆ ออกไป
26
27

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๔/๕๖.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔.
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ตามเหตุปัจจัยของแต่ละคน หากน�ำหลักธรรมนี้ไปอธิบายการให้ค�ำอวยพรซึ่งพอจะช่วยให้ได้ความเข้าใจ
ว่า ในขณะที่เรามอบซองบุญเรามอบด้วยความพอใจดีใจหรือไม่? มอบเพราะเห็นแก่หน้าหรือมอบอย่าง
เสียมิได้ทมี่ ตี อ่ ญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ นฝูง เพือ่ นร่วมงาน หัวหน้า หรือผูบ้ งั คับบัญชา หัวใจเราผูม้ อบมีใจเป็นหัวหน้า
มีใจเป็นใหญ่ในการท�ำบุญมากน้อยแค่ไหน และในขณะผู้ให้พรมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มากน้อย
แค่ไหนเช่นกัน หากต่างฝ่ายต่างมีใจสักแต่ว่าท�ำไปก็ให้แล้วกันไป และคนให้พรก็มีใจสักแต่ว่าให้พรไป
อย่างนั้น อิฏฐผลจะส�ำเร็จผลเป็นความสุข ความเจริญ ความมั่งมีศรีสุข ความรุ่งเรืองจักเกิดมีอย่างเต็ม
บริบูรณ์ได้อย่างไร? อีกทั้งภาพที่เคยเห็นจนคุ้นตาคือภาพแห่งการมอบซองบุญพร้อมกับให้ค�ำอวยพร
ซึ่งเป็นภาพทางกายที่สวยงามสุภาพอ่อนโยนและค�ำพูดค�ำจาที่แสนจะไพเราะเพราะพริ้งต่อกัน แต่ภาพ
แห่งการท�ำบุญอย่างนั้นตั้งอยู่บนฐานของ ‘สังคมนิยมน์’ คือเป็นการท�ำบุญให้เป็นไปตามที่สังคมก�ำหนด
เพียงเท่านั้น ผู้เขียนขอฝากเป็นค�ำถามทิ้งท้ายบทความนี้ว่า ชาวพุทธไทยในสมัยปัจจุบันควรและพึง
พิจารณา ตรึกตรอง ใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างไร? จึงจะมีความสุขตามควรแก่วิถีชีวิตที่ดีงามตลอดไปในโลก
สมัยใหม่นี้

บทสรุป
ค�ำอวยพรเป็นกลุ่มค�ำที่มาจาก ๓ ภาษา คือค�ำว่า ค�ำ เป็นภาษาไทย อวยเป็นภาษาเขมรแปลว่า ให้
และ พร เป็นค�ำแผลงมาจากภาษาบาลีว่า วร เมื่อประกอบกันเข้าได้ก่อเกิดข้อความใหม่ซึ่งมีความหมาย
เหมือนข้อความว่า ค�ำให้พร ทั้ง ๒ ข้อความนี้ปรากฏในติโรกุฑฑกัณฑกถา อิโตทินนกถา และในอรรถกถา
ซึ่งในพระไตรปิฎกจะมีข้อความหลักเหมือนกันคือ ยถา วิวหา ปูรา ... เปตานํ อุปกปฺปติ แต่กาลต่อมา
มีการตัดต่อแต่งเพิ่มให้มีความสมนัย โดยแบ่งออกเป็น ๒ กถา คือ อนุโมทนารัมภกถาและสามัญญานโมทนากถา มีบทจบหรือบทปลงลงที่ ‘ความสวัสดี’ แต่เป็นความสวัสดีที่เกิดจากอ�ำนาจพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นส�ำคัญ และค�ำอวยพรนีเ้ รียกตามภาษาสามัญทางพุทธศาสนาว่า ค�ำอนุโมทนาของ
พระสงฆ์
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางพุทธศาสนา เช่น บุญอุทิศ บุญผ้าป่า ฯลฯ หลังจากพระสงฆ์กล่าว
อนุโมทนาหรือให้พรจบลงแล้ว ชาวพุทธไทยจะนิยมเปล่งค�ำหนึ่งออกมาพร้อมๆ กันว่า สาธุ อย่างน้อย ๑
ครั้งถึง ๓ ครั้ง สุดแท้แต่ใครจะปรารถนาเปล่งวาจาด้วยตัวเอง ค�ำที่นิยมเปล่งกันคือค�ำว่า สาธุ ซึ่งมี
ความหมายว่า ขอความสุขสวัสดีอย่างที่ท่านตั้งใจแล้วปรารถนาแล้ว จงส�ำเร็จแก่ท่านในที่ทุกสถานในกาล
ทุกเมื่อเทอญ และในระหว่างที่พระสงฆ์ก�ำลังอนุโมทนา ชาวพุทธไทยจะนิยมท�ำกิจกรรมหนึ่งคือการ
กรวดน�ำ้ โดยยึดถือแนวทางตามอย่างพระโพธิสตั ว์นามว่า สิทธัตถะ ผูเ้ อือ้ มมือลงสัมผัสแผ่นดินแล้วอัญเชิญ
พระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานของการบ�ำเพ็ญบารมีมาแสนนาน พระแม่ธรณีได้บิดน�้ำออกจากมวยเกศา
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ไหลท่วมทับหมูพ่ ญามารตายทัง้ หมด ชาวพุทธไทยจึงถือคตินเี้ ป็นทีต่ งั้ แห่งกิจกรรมส�ำคัญด้วยการกรวดน�ำ้
จนถึงทุกวันนี้
เมื่อน�ำค�ำอวยพรหรือค�ำให้พรนี้ไปวิเคราะห์ตามแนวคิดเรื่องกรรมนิยามกับสังคมนิยมน์แล้ว ท�ำให้
ทราบว่า แท้ที่จริงแล้วค�ำอวยพรก็คือค�ำอนุโมทนาของพระสงฆ์นี้เอง หากพิจารณาไปที่ค�ำแปลจะพบ
ค�ำส�ำคัญคือค�ำว่า ขอ ซึ่งเมื่อว่าตามหลักบาลีไวยากรณ์แล้วจัดเป็นค�ำร้องขอ แม้ว่าจะเป็นค�ำร้องขอหรือ
ขอร้องก็ตาม แต่หากผู้ท�ำกรรมดีต่างๆ ด้วยความตั้งใจจริงอย่างเต็มที่แล้ว และผู้ให้พรก็มีความตั้งอกตั้งใจ
อ�ำนวยอวยพรอย่างสุดพลังใจ (เจตนา-กรรมนิยาม) ที่มีในขณะนั้น อิฏฐผลหรือผลส�ำเร็จสามารถเกิดขึ้น
ได้จริง แต่อีกนัยหนึ่งคือการให้พรตามที่สังคมก�ำหนด (สังคมนิยมน์) เป็นความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ
และการกระท�ำที่สืบๆ กันมา โดยขาดเจตนาภายในเป็นตัวหนุนเนื่องให้กระท�ำ จนกลายเป็นการกระท�ำ
ที่สักแต่ว่าพูด (มตฺตกวาจา) หรือสักแต่ว่ากระท�ำ (มตฺตกกิริยํ) ดังนั้น การบอกบุญในลักษณะต่างๆ
โดยเฉพาะการบอกบุญผ่านสื่อทางสังคม (social media) ผู้เชิญชวนหรือผู้บอกบุญจึงควรตรึกตรอง
ไตร่ตรองและพิจารณาให้มาก เพราะผู้บอกก็ไม่อยากให้สักแต่ว่าบอกบุญ และผู้ร่วมท�ำบุญก็ไม่อยาก
สักแต่ว่าท�ำบุญ เพราะอิฏฐผลคือผลส�ำเร็จอันเป็นความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง ความสมบูรณ์
พูนสุขจักไม่เกิดแก่ผู้ท�ำบุญนั่นเอง
ส�ำหรับค�ำอวยพรที่ผู้เขียนประสงค์น�ำเสนอในเชิงแนะน�ำในตอนท้ายบทความ ได้แก่ ค�ำอวยพรที่
ไม่ต้อง ‘อ้อนวอน ร้องขอ’ จากอ�ำนาจภายนอก ใคร่เชิญชวน ‘ขอจากอ�ำนาจภายในตนเอง’ ด้วยค�ำ
กล่าวว่า ‘ขอให้มีความเพียรพยายาม ขออย่าได้ท้อแท้ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรค ขอให้มีความอดทน
ต่อกิเลสตัณหากามารมณ์’ อีกนัยหนึ่งก็คืออยากให้คิดว่า ‘ไม่มีพรใดมาให้ อยากได้พรใด ขอได้ลงมือท�ำ
เองเถิด อยากมีความสุขต้องรู้จักทุกข์ อยากสมหวังต้องไม่คาดหวัง อยากมีชีวิตยืนยาวต้องรักษาสุขภาพ
อยากประสบความส�ำเร็จต้องขยันขันแข็งและลงมือท�ำด้วยตนเอง’ ดังนัน้ จึงขอจบด้วยการให้อำ� นวยอวยพร
ว่า
โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา (โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา)
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