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บุญและอานิสงส์ของบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท๑
พระสุรชาติ ปฏิภาโณ (โนนวังไทร)
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วิท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการวิ จั ย ๓ ประการ คื อ (๑) เพื่อ ศึ ก ษาเรื่อ งบุ ญ และ
อานิสงส์ของบุ ญพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องบุญในสังคมไทย (๓) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของบุญกับความเชื่อในสังคมไทย ผลจากการศึกษาพบว่า
บุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง เครื่องชาระกิเลสสันดาน ความดี ความสุข ความ
ประพฤติชอบทางกาย ทางวาจา และทางใจ ประเภทของบุญในพระพุทธศาสนานั้นมี ๑๐ประเภท
ได้แก่ การทาบุญในพระพุทธศาสนาที่จัดได้ว่าเป็นบุญที่แท้จริงนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้ง ๑๐ ประเภทเท่านั้น
หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการนั้นเอง ได้แก่ (๑) การให้ทาน คือ การบริจาค
ทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ที่ควรให้ (๒) การรักษาศีล คือ การสารวม กาย วาจา ให้สงบเรียบร้อยไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น (๓) การเจริญภาวนา คือ การสวดมนต์ทาสมาธิ อ่านหนังสือ
ธรรมะ (๔) อปจายนะ คือ การมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม (๕) เวยยาวัจจะ คือ การขวน
ขวยช่วยเหลือในกิจที่ชอบ (๖) ปัตติทาน คือ การอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่น (๗) ปัตตานุโมทนา คือ
การอนุโมทนาในบุญที่ผู้อื่นทา (๘) ธัมมัสสวนะ คือ การฟังธรรม (๙) ธัมมเทสนา คือ การแสดงธรรม
(๑๐) ทิฏฐุชุกัมม์ คือ การปรับปรุงความเห็นของตนให้ถูกต้อง
วิธีการทาบุ ญในพระพุทธศาสนา มีทั้งหมด ๓ วิธี ได้แก่ การทาบุญด้ว ยวิธีการให้ ทาน
วิธีการทาบุญด้วยการรักษา และวิธีการทาบุญด้วยการเจริญภาวนา เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาแบ่ง
ได้เป็น ๒ ประเภท คือ (๑) เนื้อนาบุญชั้นสูงในพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต์ ตลอดจน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งหมดนี้ได้ชื่อว่า
เป็ น เนื้ อนาบุญชั้น สู งในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เนื้อนาบุญทั่ว ไปในพระพุทธศาสนา ได้แก่

๑

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๒๘๔

พระภิกษุสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุธรรม แต่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บาเพ็ญเพียรภาวนา มุ่งหวังจะสาเร็จ
ธรรมในวันข้างหน้า เป็นผู้มีศีลวัตรไม่ด่างพร้อย
การอุทิศบุญในพระพุทธศาสนา สามารถอุทิศบุญได้ ๒ วิธี คือ การอุทิศบุญด้วยวิธีการ
กรวดน้าตั้งจิตอุทิศไปให้ และการอุทิศบุญด้วยวิธีการส่งอานาจแห่งเมตตาจิตไปให้ และอานิสงส์ของ
บุญ ได้แก่ ผลที่จะได้รับคือผลตอบแทนที่บุคคลจะได้รับนั่นเอง หรือกระแสแห่งการไหลมาเนืองๆของ
สิ่งที่จะได้รับ สิ่งที่บุคคลพึงจะได้รับ จากกาทาความดี อานิสงส์ของการให้ทานนั้น บุคคลที่ให้ทานพึ ง
จะได้ รั บ คื อ ผู้ ใ ห้ ท านย่ อ มเป็ น ที่ รั ก ที่ พ อใจของคนหมู่ ม าก สั ต บุ รุ ษ ผู้ ส งบย่ อ มคบหาผู้ ใ ห้ ท าน
กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ ผู้ให้ทาน
หลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ และผู้ให้ทาน ย่อม มี สุขะ พละ อายุ วรรณะ อานิสงส์ที่
จะได้รับจากการรักษาศีล คือ ผู้ที่รักษาศีลไม่ด่างพร้อย ย่อมเป็นผู้ไม่มีเวรมีภัย เป็นผู้ไม่ต้องศาสตรา
อาวุธของมีคม เป็นผู้รอดปลอดภัยไม่มีภัยอันตรายใดๆทาร้ายได้ อานิสงส์ของการเจริญภาวนานั้น จะ
ทาให้ได้ไปเกิดบนพรหมโลกหลังจากสิ้นชีวิต และทาให้ได้รับญานทัศนะ ทาให้มีสติสัมปชัญญะ และ
ทาให้กิเลสสิ้นไป
ABSTRACT
This thesis aims to research three factors: (1) to study the merit in
Theravada Buddhism (2) to examine the merits of merit in Theravada Buddhism (3) to
analyze the influence of merit to the belief in Thailand. Results of the study showed
Studies in Theravada Buddhism 's merit it. Research on this topic was
discussed. The definition of merit in Theravada Buddhism found merit in Buddhism
refers to the passion inherent merit pay is great merit is merit is happy. Merit is
behave like physical, verbal and mental merit is charity wicked. In most types of
Buddhism is merit in all 10 categories, including merit merit in Buddhism is that the
true merit exists with all 10 types. Or as we popularly called . 10 objects that include
the modal merit .
How philanthropy in Theravada Buddhism . Researchers have discussed how
important merit is the merit in Buddhism. It has 3 ways for people with how to eat.
How to treat people with And how to make merit by meditation Bunyarit Dean merit
with the perseverance to pursue to achieve intellectual Bunyarit Dean is
accumulated merit of the Buddha to enlightenment as a Buddha in the future the
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Bunyarit field is drained of merit . in Buddhism is to be made to the charity I like to
be the guest of a man sowing seeds into it. Nadi to make the plants grow . Eyes On
Buddhism is divided into two types .
One . Texture of high merit in Buddhism, including the enlightened Buddha
as sg = the Onacami and the saint Individualized Buddha . Lord Buddha All this is
known as Eyes On High in Theravada Buddhism .
Two . Texture of merit commonly include Buddhist monk who did not
achieve fair. It is a good practice . Perseverance , prayer The aim is to achieve fairness
in the days ahead . Is a sacramental observances unblemished .
As part of the dedication of merit in Buddhism. I can devote the second
way is to pour water with a dedication to the spiritual devotion. With dedication and
submission to the power of compassion.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ เพราะนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถร
วาทถึง ๙๕% ของจานวนประชากรถึงจะไม่ประกาศยกศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติก็ตาม
ประชาชนก็นั บ พระพุ ทธศาสนามายาวนาน จนพิธี กรรมต่ างๆในศาสนากลายเป็น ประเพณี และ
วัฒนธรรมของคนไทยมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย จนแยกกันไม่ออก วัดซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในพุทธ
ศาสนาซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญอยู่ ๕ ประการ คือ องค์พระศาสดา ได้แก่ พระพุทธเจ้า ศาสนธรรม
ได้แก่ พระไตรปิฎก ศาสนทายาท ได้แก่ บริษัท ๔ ศาสนวัตถุ ได้แก่ วัด โบสถ์ วิหาร ลานเจดีย์ ศาสน
พิธี ได้แก่ พิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการทาบุญ
คนไทยพุทธทุกคนจะมีความคุ้นเคยกับวัดมาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีต พ่อ
แม่นิยมเอาลูกชายไปฝากไว้กับวัดเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือ หรือบางคนก็ให้ลูกชายได้บวชเรียน
เขียน อ่าน จนเป็นประเพณีวัฒนธรรมสืบมาจนถึงปัจจุบัน
ในด้านของความเชื่อแล้ว คนไทยจะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป ตามหลักพระพุทธศาสนาจนมี
ความเชื่อว่า ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ทาบุญได้ไปสวรรค์ ทาชั่วได้ไปนรก ทุกคนที่เป็นชาวพุทธจึงเข้าวัด
ไปทาบุญโดยเป็นประเพณีว่าวันพระ ๘ ค่า หรือ ๑๕ ค่า เป็นวัดพระจะต้องไปเข้าวัดทาบุญ ฟังธรรม
วันอื่นก็อาจจะใส่บาตรพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านต่างๆ เพราะในประทศไทยเรา หนึ่ง
หมู่บ้านก็จะมีหนึ่งวัด หรือบางท้องถิ่น หนึ่งตาบลก็มีวัด ๕ วัด ขึ้นอยู่กับการปกครองในปัจจุบัน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าชีวิตของคนไทยมีความผูกพั นกับพระพุทธศาสนามายาวนาน เชื่อในการทาบุญ ซึ่งมีการให้
ทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา ฟังธรรม เป็นต้น โดยมีความเชื่อว่าการทาบุญจะมีอานิสงส์ได้ไป
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สวรรค์ ถ้าทาความชั่ว ผลของความชั่วจะทาให้ตกนรก ซึ่งบางครั้งบางคนก็เชื่อด้วยความงมงายไร้
ปัญญา แต่บางคนก็เชื่อโดยมีปัญญาพิจารณาไตร่ตรองในการทาบุญ
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ในสังคมไทยเรา จึงอยากชี้ให้เห็นถึงอานิสงส์ของ
บุญและวิธีทาบุญให้ถูกวิธีตามหลักของพระพุทธศาสนา จะได้ไม่ถูกหลอกหรือทาบุญแบบผิดวิธี ไม่
หลงบุ ญ เที ย มนอกพระพุ ท ธศาสนา หรื อ เมาบุ ญ คื อ ท าบุ ญ อย่ า งงมงายจนคนใกล้ เ คี ย งจะต้ อ ง
เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้วิจัยค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียง ชี้แจงแสดงให้เห็นเพื่อที่จะเป็น
แนวทางในการปฏิบัติทาบุญให้ถูกวิธี ทาบุญให้ได้บุญ ตามหลักแก่นพระพุทธศาสนา จะได้รับอานิสงส์
เต็มเปี่ยม และเป็นการช่วยทานุบารุ งให้พระพุทธศาสนาดารงอยู่กับประเทศไทยคนไทยตลอดกาล
ตลอดไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาเรื่องบุญและอานิสงส์ของบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑.๒.๒ เพือ่ ศึกษาความเชื่อเรื่องบุญในสังคมไทย
๑.๒.๓ เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของบุญกับความเชื่อในสังคมไทย

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
๑.๓.๑ ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ปฐมภู มิ (Primary
Research) คื อ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ อรรถกถา
๑.๓.๒ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Research) คือ สื่อเล็กทรอ
นิกส์ ตาราวิชาการ และรายงานการวิจัยต่างๆที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยนี้
๑.๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบของวัตถุประสงค์ และประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
ความหมายของบุญ อานิสงส์ของบุญ และอิทธิพลของบุญกับความเชื่อในสังคมไทย
๑.๓.๔ เรียบเรียงและสรุปผลการวิจัยพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
๑.๓.๕ นาเสนอผลการวิจัยโดยพรรณนาวิเคราะห์

๔. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องอานิสงส์ของบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยทาการศึกษา ๓ หัวข้อ
คือ (๑) บุญและอานิสงส์ของบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) ความเชื่อเรื่องบุญในสังคมไทย (๓)
อิทธิพลของบุญกับความเชื่อในสังคมไทย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
๔.๑ บุญและอานิสงส์ของบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท
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จากการศึ กษาวิ จั ย เรื่ อ งบุ ญ ในพระพุท ธศาสนาเถรวาทนี้ ในหั ว ข้ อนี้ ผู้ วิจั ยได้ กล่ าวถึ ง
ความหมายของบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า บุญในพระพุทธศาสนา หมายถึง เครื่องชาระ
กิเลสสันดาน บุญคือความดี บุญคือกุศล บุญคือความสุข บุญคือความประพฤติชอบทางกาย ทางวาจา
และทางใจ บุญคือกุศลธรรมทั้งปวง ในส่วนประเภทของบุญในพระพุทธศาสนานั้น บุญมีทั้งหมด ๑๐
ประเภท ได้แก่ การท าบุ ญ ในพระพุทธศาสนาที่จั ดได้ว่ าเป็น บุญที่แ ท้จริ งนั้นมี อยู่ด้ว ยกันทั้ ง ๑๐
ประเภทเท่านั้น หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการนั้นเอง ได้แก่
๑) การให้ทาน คือ การบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ที่ควรให้
๒) การรักษาศีล คือ การสารวม กาย วาจา ให้สงบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๓) การเจริญภาวนา คือ การสวดมนต์ทาสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ
๔) อปจายนะ คือ การมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม
๕) เวยยาวัจจะ คือ การขวนขวยช่วยเหลือในกิจที่ชอบ
๖) ปัตติทาน คือ การอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่น
๗) ปัตตานุโมทนา คือ การอนุโมทนาในบุญที่ผู้อื่นทา
๘) ธัมมัสสวนะ คือ การฟังธรรม
๙) ธัมมเทสนา คือ การแสดงธรรม
๑๐) ทิฏฐุชุกัมม์ คือ การปรับปรุงความเห็นของตนให้ถูกต้อง
วิธีการทาบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผู้วิจัยได้กล่าวถึง บุญญวิธี คือ วิธีการทาบุญใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีทั้งหมด ๓ วิธี ได้แก่ การทาบุญด้วยวิธีการให้ทาน วิธีการทาบุญด้วยการรักษา
และวิธีการทาบุญด้วยการเจริญภาวนา บุญญสมภาร เป็นการทาบุญด้วยการบาเพ็ญเพียรสร้างบารมี
เพื่อให้เกิดปัญญา บุญญสมภาร เป็นการสั่งสมบุญของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า
ในภายหน้า ส่วนบุญญเขต คือ เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา คือ ผู้ที่จะทาหน้าให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่
บุคคลทั่วไปเปรียบเสมือนเป็นที่นาให้คนหว่านเมล็ดพืชลงไป ที่นาดีจะทาให้พืชเจริญงอกงามได้ เนื้อ
นาบุญในพระพุทธศาสนาแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. เนื้อนาบุญชั้นสูงในพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี
และพระอรหันต์ ตลอดจน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งหมดนี้ได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนา
บุญชั้นสูงในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เนื้อนาบุญทั่วไปในพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุธรรม แต่เป็นผู้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บาเพ็ญเพียรภาวนา มุ่งหวังจะสาเร็จธรรมในวันข้างหน้า เป็นผู้มีศีลวัตรไม่ด่าง
พร้อย
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ในส่วนของการอุทิศบุญในพระพุทธศาสนา สามารถอุทิศบุญได้ ๒ วิธี คือ การอุทิศบุญด้วย
วิธีการกรวดน้าตั้งจิตอุทิศไปให้ และการอุทิศบุญด้วยวิธีการส่งอานาจแห่งเมตตาจิตไปให้
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องวิจัยเรื่อง อานิสงส์ของบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาใน
ประเด็นต่างๆต่อไปนี้ คือ ความหมายของอานิสงส์ของบุญในพระพุทธศาสนา พบว่า อานิสงส์ของบุญ
หมายถึง ผลที่จะได้รับคือผลตอบแทนที่บุคคลจะได้รับนั่นเอง หรือกระแสแห่งการไหลมาเนืองๆของ
สิ่งที่จะได้รับ สิ่งที่บุคคลพึงจะได้รับจากกาทาความดี ที่เรียกว่า เป็นบุญ เป็นกุศลที่ดีงาม อานิสงส์ของ
บุญในพระพุทธศาสนายังสามารถแยกออกเป็น อานิ สงส์ที่ได้รับจากการถือศีลข้อที่ ๑ ถึง ข้อที่ ๕
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการให้ทาน อานิสงส์ของการเจริญภาวนา อานิสงส์ของการ
ให้ทานนั้น บุคคลที่ให้ทานพึงจะได้รับคือ ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก สัตบุรุษผู้สงบ
ย่อมคบหาผู้ให้ทาน กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของ
คฤหัสถ์ ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ และผู้ให้ทาน ย่อม มี สุขะ พละ อายุ
วรรณะ
ในส่วนของอานิสงส์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล คือ ผู้ที่รักษาศีลไม่ด่างพร้อ ย ย่อมเป็นผู้ไม่
มีเวรมีภัย เป็นผู้ไม่ต้องศาสตราอาวุธของมีคม เป็นผู้รอดปลอดภัยไม่มีภัยอันตรายใดๆทาร้ายได้
อานิสงส์ของการเจริญภาวนานั้น จะทาให้ได้ไปเกิดบนพรหมโลกหลังจากสิ้นชีวิต และทา
ให้ได้รับญานทัศนะ ทาให้มีสติสัมปชัญญะ และทาให้กิเลสสิ้นไป
บุญญวิบาก เป็นการให้ผลของบุญที่บุคคลพึงจะได้รับจากการทาความดี ได้แก่ ผู้ที่มีอายุยืน
เพราะในอดีตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ผู้ที่ร่ารวยมีโภคทรัพย์มาก เพราะในอดีตให้ทานมามาก ที่ฉลาดมี
สติปัญญาดี เพราะในอดีตคบบัณฑิต ฝึกสมาธิเจริญภาวนามามากและไม่ดื่มสุรายาเมา เป็นต้น
๔.๒ ความเชื่อเรื่องบุญในสังคมไทย
คนไทยยังมีความเชื่อและเข้าใจเรื่องการทาบุญอย่างผิดๆ ทาบุญโดยขาดปัญญา คิดว่าสิ่ง
ที่ตนทานั้นเป็นบุญเป็นกุศล เห็นอะไรที่ผิดไปจากธรรมดาธรรมชาติก็ทาการเซ่นสรวงบูชา คิดว่าเป็น
บุญไปหมด
๔.๓ อิทธิพลของบุญกับความเชื่อในสังคมไทย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของบุญกับความเชื่อในสังคมไทย พบว่า ความหมายของ
อิทธิพลของบุญคือ กาลังของบุญที่จะส่งผลให้ผู้กระทาความดีได้รับผลสาเร็จ หรือ กาลังของบุญที่จะ
สามารถดลบันดาลนาพาความสุขความสาเร็จมาให้ ผู้กระทาความดี การทาบุญของคนไทย จะทาบุญ
ใน ๓ ลักษณะ คือ บุญแท้ เป็นการทาบุญที่ถูกต้องตรงตามหลักในพระพุทธศาสนา ได้แก่ การให้ทาน
การรักษาศีล การเจริญภาวนา บุญเทียม คือ กาทาบุญอย่างหลงงมงาย มีความเข้าใจว่าสิ่งที่ทานั้น

๒๘๙

เป็นบุญเป็นกุศล บุญกาจัดกิเลสได้ ๓ อย่าง คือ ให้ทานเพื่อกาจัดความโลภ รักษาศีลเพื่อกาจัดความ
โกรธ เจริญภาวนา เพื่อกาจัดความหลง
คนไทยยังมีความเชื่อและเข้าใจเรื่องการทาบุญอย่างผิดๆ ทาบุญโดยขาดปัญญา คิดว่าสิ่ง
ที่ตนทานั้นเป็นบุญเป็นกุศล เห็นอะไรที่ผิดไปจากธรรมดาธรรมชาติก็ทาการเซ่นสรวงบูชา คิดว่าเป็น
บุญไปหมด
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