พุทธวจน

ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจ�าแนกทาน
เ หมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้น ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง
บริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบง�าจิตของสัตว์เหล่านั้น

ช่างไม้ทั้งหลาย ! อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
เ ป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัส
เบื้องหน้า ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
แม้ค�ำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น
(1)ออยู
ประกอบด้
จะพึงเหลื
่ค�ำสุดท้วยความเลื
ายก็ตามอ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธ
ประกอบด้วยความเลื
ถ้าปฏิค(2)
าหกของพวกเขายั
งมีอ่อยูมใสอั
่ นไม่หวั่นไหวในพระธรรม
วยความเลื
นไม่ำสุหดวั่นท้ไหวในพระสงฆ์
หากสัต(3)
ว์เหล่ประกอบด้
านัน้ ยังไม่
ได้แบ่ง่อค�มใสอั
ำข้าวค�
ายแม้นนั้
(๔)
มี
ใ
จปราศจากมลทิ
น
คื
อ
ความตระหนี
่ อยู่ครองเ
ก็จะไม่บริโภค.
มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจ�า มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการ
เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน.

ภิกษุทงั้ หลาย ! แต่เพราะสัตว์ทงั้ หลายไม่รผู้ ลแห่งการจ�ำแนกทาน
ช่างไม้
ั้งหลาย
้ประกอบด้
วย น
เหมือนอย่างเรารู้ ฉะนั
น้ สัตว์ทเหล่
านัน้ จึง!ไม่ไอริ
ด้ใยห้ทสาวกผู
านก่อนบริ
โภค อนึง่ มลทิ
๔ ำประการเหล่
คือความตระหนี่ จึธรรม
งยังครอบง�
จิตของสัตว์เหล่าานีนั้แ้นล.

ย่อมเป็น-บาลีโสดาบั
น มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา
ขุ. ขุ. ๒๕/๒๔๓/๒๐๔.
เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๑๓
ฉบับ

ทาน (การให้)

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่คำ� ของตถาคต

พุทธวจน

ฉบับ ๑๓

ทาน (การให้)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�ำเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดท�ำจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี
ในการจัดท�ำหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล
ขอค�ำปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดท�ำเพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
พุทธวจนสมาคม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๔๗ ๖๐๓๖
มูลนิธิพุทธวจน
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๗
ศิลปกรรม ณรงค์เดช เจริญปาละ, สันติ ทองสุข

จัดท�ำโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)
ส�ำหรับผู้ต้องการปฏิบัติธรรรม ติดต่อได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจน (Buddhawajana Training Center)
ซอยคลองสีต่ ะวันออก ๗๓ หมู่ ๑๕ คลองสี่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๖๕๗, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๗๒๑, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๔๗๑

ค�ำอนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำ�หนังสือ
พุทธวจน ฉบับ ทาน (การให้) ที่มีความตั้งใจและมีเจตนา
อันเป็นกุศลในการเผยแผ่ค�ำ สอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ที่ท่านตรัส
ในแง่มุมของทาน เพื่อที่เราจะได้เข้าใจผลและอานิสงส์ของ
ทานแบบต่างๆ เพราะโดยปกติทั่วไป คนส่วนใหญ่ก็นิยม
การให้ทานอยูเ่ นืองนิตย์ ทานจึงเป็นเรือ่ งทีใ่ กล้ตวั ของเรามาก
แต่หลายคนก็ยังไม่ทราบว่า การให้ทานที่มีผลมากจะต้อง
ประกอบด้วยเหตุอะไรบ้าง และเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่า
จะต้องวางจิตอย่างไรเวลาให้ทาน เพื่อจะได้อานิสงส์สูงสุด
คือ ความไม่ตาย จากการให้ทานนั้น
ด้วยเหตุที่ได้กระทำ�มาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุปัจจัย
ให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำ�หนังสือ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา
ได้น�ำ ไปปฏิบตั ิ พึงสำ�เร็จสมหวัง พบความเจริญรุง่ เรืองของ
ชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม สำ�เร็จผล
ยังนิพพาน สมดังความปรารถนาที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้ว
ด้วยเทอญ
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ
ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก
มหาวิ. วิ.
ภิกฺขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร. วิ.
สี. ที.
มหา. ที.
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคาถ. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.

มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลวรรค
ปริวารวรรค
สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปัณณาสก์
มัชฌิมปัณณาสก์
อุปริปัณณาสก์
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต

วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.

ปญฺจก. อํ.
ฉกฺก. อํ.
สตฺตก. อํ.
อฏฺก. อํ.
นวก. อํ.
ทสก. อํ.
เอกาทสก. อํ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุตฺต. ขุ.
วิมาน. ขุ.
เปต. ขุ.
เถร. ขุ.
เถรี. ขุ.
ชา. ขุ.
มหานิ. ขุ.
จูฬนิ. ขุ.
ปฏิสมฺ. ขุ.
อปท. ขุ.
พุทฺธว. ขุ.
จริยา. ขุ.

ปัญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธรรมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค
อปทาน
พุทธวงส์
จริยาปิฎก

อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.

ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า
ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕

ค�ำน�ำ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยมีความหวังผล ให้
ทานโดยมีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดยมุ่งการสั่งสม (บุญ)
ให้ทานโดยคิดว่า “เราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้”
เขาให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา เขาสิน้ กรรม สิน้ ฤทธิ์ สิน้ ยศ
หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผูก้ ลับมา คือ มาสูค่ วามเป็น
อย่างนี้...
ปุถุชนผู้ได้สดับและได้ศึกษาในธรรมวินัยที่ตถาคต
ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ จึงจะทราบว่า การวางจิตเมือ่ ให้ทาน ดังทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้น ที่บุคคลบางคน
ในโลกนี้ให้แล้ว มีผลมาก แต่ไม่มีอานิสงส์มาก
ปุถุชนผู้ได้สดับ จึงจะทราบว่า ศีลห้าเป็นมหาทาน
ปุถุชนผู้ได้สดับ พึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมาก
คือ ในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลอันควร อันเป็นการ
บ�ำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคต (ปาริจริยานุตตริยะ)
พุทธวจน ฉบับ “ทาน (การให้)” ได้รวบรวมไว้ซึ่ง
สิง่ อันตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้
ได้กล่าวไว้ และรวบรวมสิ่งอันตถาคตได้บัญญัติไว้ ว่า
ตถาคตได้บญ
ั ญัตไิ ว้ อันเนือ่ งด้วยเหตุมปี ระมาณต่างๆ แห่ง

“ทาน (การให้)” อย่างละเอียดครบถ้วน เช่น ความหมาย
ของทาน องค์ประกอบของการให้ทานแล้วมีผลมาก ผลและ
อานิสงส์ของทานแบบต่างๆ
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษา จะได้
ทราบถึงสัจจะความจริงและประพฤติปฏิบัติตาม อันจะเป็น
เหตุ เป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้น มีผลมาก มีอานิสงส์มาก เช่น
การให้ทานเป็นเครือ่ งปรุงแต่งจิต คือ ตัง้ จิตละความตระหนี่
อันเป็นมลทิน จะได้เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความ
เป็นอย่างนี้
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูส้ มบูรณ์ดว้ ยทัสสนะ
มีปญ
ั ญา เป็นบัณฑิต พึงมีสงิ่ ทีป่ ระเสริฐกว่าทาน เป็นประโยชน์
เป็นอานิสงส์ทมี่ งุ่ หมาย
ที่ สุ ด ของทาน คื อ เป็ น ผู ้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยจาคะ
อันประเสริฐยิ่ง คือ ความสละคืนอุปธิทั้งปวง เพื่อถึง
ความเป็นอีกไม่ได้ มีความไม่เกิดต่อไป เป็นธรรมดา
นั้นคือ นิพพาน.
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

สารบัญ
ความหมายของทาน

1

1. ทาน (การให้) เป็นอย่างไร2
2. จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร3

ท�ำไมจึงให้ทาน5
3. ผลแห่งทานในปัจจุบนั และสัมปรายะ6
4. อานิสงส์แห่งการให้ทาน7
5. ผูใ้ ห้โภชนะ ชือ่ ว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน8
6. ผูใ้ ห้ขา้ วยาคู ก็ชอื่ ว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน10
7. ผูใ้ ห้ของทีพ่ อใจย่อมได้ของทีพ่ อใจ11
8. การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์12
9. ความต่างกันระหว่างผูใ้ ห้และผูไ้ ม่ให้13
10. หากสัตว์ทงั้ หลาย รูผ้ ลแห่งการจ�ำแนกทาน 16
11. สังคหวัตถุ (ธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งการสงเคราะห์)18
12. ธรรมทีบ่ ณ
ั ฑิตบัญญัตไิ ว้20
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หมายเหตุผู้รวบรวม
เนือ้ หาของหนังสือเล่มนี้ บางส่วนได้ปรับส�ำนวนต่าง
จากฉบับหลวง โดยเทียบเคียงจากทุกส�ำนัก (ฉบับสยามรัฐ,
ฉบับหลวง, ฉบับมหามงกุฏฯ, ฉบับมหาจุฬาฯ, ฉบับเฉลิมพระเกียรติ,
ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์แห่งประเทศอังกฤษ) เพือ่ ให้สอดรับกับบาลี

และความเชื่อมโยงของพุทธวจนให้มากที่สุด

ความหมายของทาน

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ทาน (การให้) เป็นอย่างไร

01

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๖/๕๗๙.

มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม
บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว น�้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ
ดอกไม้ ของหอม เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และประทีป
โคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทาน
ไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็น
มนุษย์เกิด ณ ทีใ่ ดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคทรัพย์มาก.

2

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร

02

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑.

คหบดี !   ก็จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)
เป็นอย่างไร
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทินคือ
ความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็น
ประจ�ำ มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ
ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า จาคสัมปทา.

3

ท�ำไมจึงให้ทาน

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผลแห่งทานในปัจจุบนั และสัมปรายะ

03

-บาลี ปฺฺ จก. อํ. ๒๒/๔๑/๓๔.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   พระผูม้ พี ระภาคทรงสามารถบัญญัติ
ผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอ.

สามารถ สีหะ !  
สีหะ !   ทายกผู้เป็นทานบดี ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจ
ของชนเป็นอันมาก แม้ขอ้ นีเ้ ป็นผลแห่งทานทีจ่ ะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายก
ผู้เป็นทานบดี แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง กิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็น
ทานบดีย่อมขจร แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง ทายกผู้เป็นทานบดี จะเข้าไปสู่ที่
ประชุมใดๆ คือที่ประชุมกษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี สมณะ
ก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขินเข้าไป แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่ง
ทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง ทายกผู้เป็นทานบดี เมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะ
พึงได้ในสัมปรายะ.

6

พุทธวจน - หมวดธรรม

อานิสงส์แห่งการให้ทาน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

04

-บาลี ปฺ จก. อํ. ๒๒/๔๓/๓๕

ภิกษุทง้ั หลาย !   อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ
นี้มีอยู่ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ผูใ้ ห้ทานย่อมเป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจของชนเป็นอันมาก
(2) สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
(3) กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป
(4) ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์
(5) ผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล อานิสงส์แห่งการให้ทาน
๕ ประการ.
ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ชื่อว่า
ด�ำเนินตามธรรมของสัปบุรษุ สัปบุรษุ ผูส้ งบ ผูส้ ำ� รวมอินทรีย์
ประกอบพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ สัปบุรุษ
เหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา
เขาได้ทราบชัดแล้ว ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพาน
ในโลกนี้.

7

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่า
ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

05

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๔/๕๙.
-บาลี ปฺฺ จก. อํ. ๒๒/๔๔/๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าย่อมให้ฐานะ
๔ อย่างแก่ปฏิคาหก ๔ อย่างเป็นอย่างไร คือ ให้อายุ ให้
วรรณะ ให้สุขะ ให้พละ ครั้นให้อายุแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วน
แห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้วรรณะ
แล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของ
มนุษย์ ครั้นให้สุขแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์
หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้พละแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่ง
พละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าย่อมให้ฐานะ
๔ อย่างนี้แลแก่ปฏิคาหก.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ผู้ใดย่อมให้โภชนะโดยเคารพ ตามกาลอันควร แก่
ท่านผู้ส�ำรวม บริโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าให้
ฐานะทั้ง ๔ อย่าง คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ
ผู้มีปกติให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ จะเกิดในที่ใดๆ
ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นๆ.
8

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ภิกษุทงั้ หลาย !   ผูใ้ ห้โภชนะ ชือ่ ว่าให้ฐานะ ๕ อย่าง
แก่ปฏิคาหก ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ ให้อายุ ให้วรรณะ ให้
สุข ให้ก�ำลัง ให้ปฏิภาณ ครั้นให้อายุแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วน
แห่งอายุอนั เป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครัน้ ให้วรรณะแล้ว
ย่อมเป็นผูม้ สี ว่ นแห่งวรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์
ครัน้ ให้สขุ แล้ว ย่อมเป็นผูม้ สี ว่ นแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็น
ของมนุษย์ ครั้นให้ก�ำลังแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งก�ำลังอัน
เป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้ปฏิภาณแล้ว ย่อมเป็น
ผู้มีส่วนแห่งปฏิภาณอันเป็นเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าย่อมให้ฐานะ
๕ อย่างนี้แลแก่ปฏิคาหก.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ผู้มีปัญญา ให้อายุย่อมได้อายุ ให้ก�ำลังย่อมได้ก�ำลัง
ให้วรรณะย่อมได้วรรณะ ให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณ ให้สขุ
ย่อมได้สขุ ครัน้ ให้อายุ ก�ำลัง วรรณะ สุข และปฏิภาณแล้ว
จะเกิดในที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นๆ .
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า
ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

06

-บาลี มหา. วิ. ๕/๗๖/๖๑.

พราหมณ์ !   ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่าง ๑๐ อย่าง
เป็นอย่างไร คือ ผู้ให้ข้าวยาคู ชื่อว่าให้อายุ ให้วรรณะ ให้
สุข ให้ก�ำลัง ให้ปฏิภาณ ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วก�ำจัดความหิว
บรรเทาความระหาย ท�ำลมให้เดินคล่อง ล้างล�ำไส้ ย่อย
อาหารที่เหลืออยู่.
พราหมณ์ !  เหล่านีแ้ ล คือคุณของข้าวยาคู ๑๐ อย่าง.
จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำ�อนุโมทนา ดังนี้

ทายกใดถวายข้าวยาคูโดยเคารพตามกาลแก่ปฏิคาหก
ผู้ส�ำรวมแล้ว ผู้บริโภคโภชนะอันผู้อื่นถวาย ทายกนั้นชื่อว่า
ตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะ ๑๐ อย่างแก่ปฏิคาหกนั้น
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ย่อมเกิดแก่
ปฏิคาหกนัน้ แต่นนั้ ข้าวยาคูยอ่ มก�ำจัดความหิว ความระหาย
ท�ำลมให้เดินคล่อง ล้างล�ำไส้ และย่อยอาหาร ข้าวยาคูนั้น
พระสุคตตรัสสรรเสริญว่าเป็นเภสัช
เพราะเหตุนั้นแล มนุษย์ชนที่ต้องการสุขเป็นนิจ
ปรารถนาสุขที่เลิศ หรืออยากได้ความงามอันเพริศพริ้งใน
มนุษย์ จึงควรแท้เพื่อถวายข้าวยาคู.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผูใ้ ห้ของทีพ่ อใจย่อมได้ของทีพ่ อใจ

07

-บาลี ปฺฺ จก. อํ. ๒๒/๕๓/๔๔.

... ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ใดย่อม
ให้เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน ข้าว น�้ำ และปัจจัยมีประการต่างๆ
ด้วยความพอใจ ในท่านผู้ประพฤติตรง สิ่งของที่ให้ไปแล้ว
นั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้ว สละแล้วไม่คิดเอาคืน ผู้นั้น
เป็นสัปบุรุษ ทราบชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญ
บริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้ว ชื่อว่าให้ของที่พอใจ ย่อมได้
ของที่พอใจ ดังนี้.
... ผูใ้ ห้ของทีพ่ อใจ ย่อมได้ของทีพ่ อใจ ผูใ้ ห้ของทีเ่ ลิศ
ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี และผู้ให้ของ
ทีป่ ระเสริฐ ย่อมเข้าถึงสถานทีป่ ระเสริฐ นรชนใดให้ของทีเ่ ลิศ
ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ นรชนนั้นจะบังเกิด ณ
ที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ ดังนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์

08

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๖/๕๗๙.
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๗๘/๑๙๗.

มัลลิกา !   มาตุคามบางคนในโลกนี้ ไม่เป็นผูม้ กั โกรธ
ไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง
ไม่ฉุนเฉียว ไม่กระฟัดกระเฟียด ไม่กระด้างกระเดื่อง ไม่
แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ
และเป็นผู้ให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ
ดอกไม้ ของหอม เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และประทีป
โคมไฟ แก่สมณะหรือพราหมณ์ ถ้ามาตุคามนั้นจุติจาก
อัตภาพนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ กลับมาเกิดในที่ใดๆ
ย่อมเป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มี
ผิวพรรณงามยิง่ นัก ทัง้ เป็นผูม้ งั่ คัง่ มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติ
มากและสูงศักดิ์.
มาณพ !   ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคทรัพย์
มากนี้ คือ การให้ขา้ ว น�ำ้ เครือ่ งนุง่ ห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้
ของหอม เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และประทีปโคมไฟ
แก่สมณะหรือพราหมณ์.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ความต่างกันระหว่างผูใ้ ห้และผูไ้ ม่ให้

09

-บาลี ปฺฺ จก. อํ. ๒๒/๓๔/๓๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ขอประทานพระวโรกาส สาวกของ
พระผูม้ พี ระภาค ๒ คน มีศรัทธา มีศลี มีปญ
ั ญาเท่าๆ กัน คนหนึง่ เป็นผูใ้ ห้
คนหนึ่งเป็นผู้ไม่ให้ คนทั้งสองนั้น เมื่อตายไป พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
แต่คนทัง้ สองนัน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นเทวดาเหมือนกัน จักมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ.

สุมนา !  คนทัง้ สองนัน้ จักมีความพิเศษแตกต่างกัน คือ
ผูใ้ ห้ทเี่ ป็นเทวดา ย่อมข่มเทวดาผูไ้ ม่ให้ดว้ ยเหตุ ๕ ประการ
คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยที่เป็นทิพย์.
สุมนา !  ผูใ้ ห้ทเี่ ป็นเทวดา  ย่อมข่มเทวดาผูไ้ ม่ให้
ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ก็ถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลก
นัน้ แล้ว มาสูค่ วามเป็นมนุษย์ แต่คนทัง้ สองนัน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นมนุษย์เหมือนกัน
พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ.

สุมนา !  คนทัง้ สองนัน้ พึงมีความพิเศษแตกต่างกัน คือ
ผูใ้ ห้ทเี่ ป็นมนุษย์ ย่อมข่มมนุษย์ผไู้ ม่ให้ดว้ ยเหตุ ๕ ประการ
คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์.
สุมนา !  ผูใ้ ห้ทเี่ ป็นมนุษย์ ย่อมข่มมนุษย์ผไู้ ม่ให้
ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
13

พุทธวจน - หมวดธรรม
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวช แต่คน
ทัง้ สองนัน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นบรรพชิตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ.

สุมนา !   คนทัง้ สองนัน้ พึงมีความพิเศษแตกต่างกัน
คือ ผู้ให้ที่เป็นบรรพชิต ย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ
๕ ประการ คือ
(1) เธอใช้สอยจีวร ส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอน
ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย
(2) เธอฉันบิณฑบาต ส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอน
ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ฉันนั้นเป็นส่วนน้อย
(3) เธอใช้สอยเสนาสนะ ส่วนมากเพราะถูกเขา
อ้อนวอน ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย
(4) เธอบริโภคยากับเครือ่ งใช้ในการรักษาโรค ส่วน
มากเพราะถูกเขาอ้อนวอน ทีไ่ ม่ถกู ใครอ้อนวอนให้บริโภคนัน้
เป็นส่วนน้อย
(5) เมื่ อ อยู่ ร่ ว มกั บ เพื่ อ นพรหมจรรย์ เ หล่ า ใด
เพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม เป็นทีพ่ อใจเป็นส่วนมาก ไม่เป็นทีพ่ อใจ
เป็นส่วนน้อย ย่อมนำ�สิง่ เป็นทีพ่ อใจมาเป็นส่วนมาก ย่อมนำ�
สิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อย
สุมนา !   ผู้ให้ที่เป็นบรรพชิต ย่อมข่มบรรพชิต
ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  ก็ถา้ คนทัง้ สองนัน้ บรรลุเป็นพระอรหันต์
แต่คนทัง้ สองนัน้ ทัง้ ทีไ่ ด้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน พึงมีความพิเศษ
แตกต่างกันหรือ.

สุมนา !   ข้อนี้ เราไม่กล่าวว่า  มีความพิเศษ
แตกต่างกันใดๆ ในวิมุตติกับวิมุตติ.

ข้าแต่พระองค์ผ้เู จริญ !   น่าอัศจรรย์ ข้าแต่พระองค์ผ้เู จริญ !  
ไม่เคยมี ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ข้อนีก้ �ำ หนดได้วา่ บุคคลควรให้ทาน
ควรทำ�บุญ เพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์ แม้แก่บรรพชิต.

อย่างนั้น สุมนา !   อย่างนั้น สุมนา !
บุคคลควรให้ทาน ควรท�ำบุญ เพราะบุญเป็น
อุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์ แม้แก่บรรพชิต.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ดวงจันทร์ปราศจากมลทิน เดินไปในอากาศย่อมสว่าง
กว่าหมูด่ าวทัง้ ปวงในโลกด้วยรัศมี ฉันใด บุคคลผูส้ มบูรณ์
ด้วยศีล มีศรัทธา ก็ฉนั นัน้ ย่อมไพโรจน์กว่าผูต้ ระหนีท่ งั้ ปวง
ในโลกด้วยจาคะ (การบริจาค)
เมฆที่ลอยไปตาม อากาศ มีสายฟ้าปลาบแปลบ มี
ช่อตั้งร้อย ตกรดแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่ม ฉันใด สาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูส้ มบูรณ์ดว้ ยทัสสนะ เป็นบัณฑิต
ก็ฉันนั้น ย่อมข่มผู้ตระหนี่ได้ด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ
วรรณะ สุข ยศ และเปี่ยมด้วยโภคะ ละโลกนี้ไปแล้ว ย่อม
บันเทิงใจในสวรรค์ ดังนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

หากสัตว์ทั้งหลาย
รู้ผลแห่งการจ�ำแนกทาน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

10
-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๒๔๓/๒๐๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่ง
การจ�ำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้นยัง
ไม่ได้ให้ทานเสียก่อน ก็จะไม่พึงบริโภค อนึ่ง มลทินคือ
ความตระหนีจ่ ะไม่พงึ ครอบง�ำจิตของสัตว์เหล่านัน้ แม้คำ� ข้าว
คือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านัน้ จะพึงเหลืออยูค่ ำ� สุดท้ายก็ตาม
ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้
แบ่งค�ำข้าวค�ำสุดท้ายแม้นั้น (ให้แก่ปฏิคาหก) ก็จะไม่บริโภค.
ภิกษุทั้งหลาย !   แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผล
แห่งการจ�ำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ ฉะนัน้ สัตว์เหล่านัน้
จึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่
จึงยังครอบง�ำจิตของสัตว์เหล่านั้น.

16

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ถ้ า ว่ า สั ต ว์ ทั้ ง หลายพึ ง รู ้ ผ ลแห่ ง การจ� ำ แนกทาน
เหมือนอย่างทีเ่ รากล่าวไว้แล้ว โดยวิธที ผี่ ลนัน้ เป็นผลใหญ่ไซร้
สัตว์ทั้งหลายพึงก�ำจัดความตระหนี่
อันเป็นมลทินเสียแล้ว มีใจผ่องใส
พึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมาก คือ
ในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลอันควร
อนึ่งทายกเป็นอันมาก ครั้นให้ข้าวเป็นทักขิณา
ในทักขิเณยยบุคคลทั้งหลายแล้ว
เมื่อจุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์
ทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กาม ไม่มีความตระหนี่
ไปสู่สวรรค์แล้ว
บันเทิงอยู่ในสวรรค์นั้น เสวยอยู่ซึ่งผลแห่ง
การจ�ำแนกทาน.

17

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

สังคหวัตถุ (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์)

11

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๔๒/๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้มีอยู่
๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ทาน (การให้)
(2) เปยยวัชชะ (การพูดถ้อยค�ำอันเป็นที่รัก)
(3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)
(4) สมานัตตา (ความมีตนเสมอกัน)
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล สังคหวัตถุ ๔ ประการ.

18

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

การให้ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก
ความประพฤติประโยชน์ในโลกนี้
ความเป็นผูม้ ตี นสม�ำ่ เสมอในธรรมนัน้ ๆ ตามสมควร
ธรรมเหล่านั้นแล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก
ประดุจสลักเพลาควบคุมรถทีแ่ ล่นไปอยูไ่ ว้ได้ ฉะนัน้
ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้
มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชา
เพราะเหตุแห่งบุตร
ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรม
เครื่องสงเคราะห์เหล่านี้
ฉะนั้นพวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่
และเป็นที่น่าสรรเสริญ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้

12

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๙๑/๔๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๓ ประการนี้ บัณฑิตได้
บัญญัตไิ ว้ สัปบุรษุ ได้บัญญัตไิ ว้ ๓ ประการเป็นอย่างไร คือ
(๑) ทาน
(๒) บรรพชา
(๓) มาตาปิตุอุปัฏฐาน (การบ�ำรุงมารดาบิดา)
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๓ ประการนี้แล บัณฑิต
บัญญัติไว้ สัปบุรุษบัญญัติไว้.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ทาน การไม่เบียดเบียน ความส�ำรวม
การฝึกตน การบ�ำรุงมารดาและบิดา
สัปบุรุษบัญญัติไว้ เหตุที่บัณฑิตเสพ
เป็นเหตุของสัปบุรุษ ผู้เป็นคนดี
เป็นพรหมจารีบุคคล
ผูท้ เี่ ป็นอริยะ สมบูรณ์ดว้ ยทัสสนะ (การเห็นด้วยปัญญา)
ย่อมถึงโลกอันเกษม.
20

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส

13

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๙๐/๔๘๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   พึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใส
โดยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) เป็นผู้ใคร่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีล
(2) เป็นผู้ใคร่ที่จะฟังธรรม
(3) มี ใ จปราศจากมลทิ น คื อ ความตระหนี่ อยู่
ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ� มีฝ่ามือ
อันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้
และการแบ่งปัน
ภิกษุทั้งหลาย !   พึงทราบว่า คนมีศรัทธาเลื่อมใส
โดยฐานะ ๓ ประการอย่างนี้แล.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

บุคคลผู้ใคร่จะเห็นท่านผู้มีศีล
ปรารถนาจะฟังพระสัทธรรม
ก�ำจัดความตระหนี่อันเป็นมลทิน
นั้นแล เรียกว่าผู้มีศรัทธา.
21

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์

14

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๔/๖๐.

คหบดี !   อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ อันเป็นเหตุ
ให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ ๔ ประการเป็น
อย่างไร คือ
(1) เป็นผู้บำ�รุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวร
(2) เป็นผู้บำ�รุงภิกษุสงฆ์ด้วยบิณฑบาต
(3) เป็นผู้บำ�รุงภิกษุสงฆ์ด้วยเสนาสนะ
(4) เป็นผู้บำ�รุงภิกษุสงฆ์ด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร (ยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค)
คหบดี !   อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
เหล่านี้แล ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่คฤหัสถ์
อันเป็นเหตุให้ได้ยศ และเป็นไปเพื่อสวรรค์.
บัณฑิตทัง้ หลายบ�ำรุงท่านผูม้ ศี ลี ผูด้ ำ� เนินไปโดยชอบ
ด้วย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
ชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ บุญย่อมเจริญ
แก่เขาทุกเมือ่ ทัง้ กลางวันและกลางคืน เขาท�ำกรรมอันเจริญ
แล้ว ย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์.
22

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

การเกีย่ วข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

15

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๑๔/๒๘๗.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   พราหมณ์ แ ละคหบดี ทั้ ง หลาย
ผู้บ�ำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร (ยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค) ชื่อว่า
เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย !   การที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมอัน
งามในเบือ้ งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ ดุ พร้อมทัง้ อรรถะ
พร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิง แก่พราหมณ์และคหบดีเหล่านั้น ชื่อว่าเธอทั้งหลาย
ก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   คฤหัสถ์และบรรพชิตทัง้ หลายต่าง
อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อถอนกิเลส
อันเปรียบเหมือนห้วงน�ำ้ เพือ่ จะท�ำซึง่ ทีส่ ดุ แห่งทุกข์โดยชอบ
ด้วยประการอย่างนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

หลักในการจัดสรรทรัพย์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

16

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๘-๘๙/๖๑.

คหบดี !   อริยสาวกนัน้ ใช้โภคทรัพย์ ทีต่ นหาได้มา
ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยก�ำลังแขน
มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรม ได้มา
โดยธรรม เพือ่ กระท�ำกรรมในหน้าที่ ๔ ประการ ๔ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(1) อริยสาวกนัน้ ใช้โภคทรัพย์อนั ตนหาได้มาโดย
ชอบธรรม ในการเลี้ยงตนให้เป็นสุข อิ่มหนำ� บริหารตน
ให้ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข โดยถู ก ต้ อ ง ในการเลี้ ย งมารดาและบิ ด า
ให้เป็นสุข อิ่มหนำ� บริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดย
ถูกต้อง ในการเลี้ยงบุตร ภรรยา ทาสและกรรมกรชายหญิง
ให้เป็นสุข อิ่มหนำ� บริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้อง
ในการเลี้ยงมิตรอำ�มาตย์ให้เป็นสุข อิ่มหนำ� บริหารให้อยู่
เป็ น สุ ข โดยถู ก ต้ อ ง นี้ เ ป็ น การบริ โ ภคทรั พ ย์ ฐ านที่ ๑
อันอริยสาวกนัน้ ถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วย
เหตุผล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

(2) คหบดี !   ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวกนั้น ใช้
โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรม ในการปิดกั้น
อันตรายทั้งหลาย ทำ�ตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย
ที่เกิดจากไฟ จากน้ำ� จากพระราชา จากโจร หรือจากทายาท
ที่ไม่เป็นที่รักนั้นๆ นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่ ๒ อัน
อริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วย
เหตุผล.
(3) คหบดี !   ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวกนั้น ใช้
โภคทรัพย์อนั ตนหาได้มาโดยชอบธรรม ในการกระทำ�พลีกรรม
๕ ประการ คือ ญาติพลี (สงเคราะห์ญาติ) อติถิพลี (สงเคราะห์
แขก) ปุพพเปตพลี (สงเคราะห์ผลู้ ว่ งลับไปแล้ว) ราชพลี (ช่วยชาติ)
เทวตาพลี (สงเคราะห์เทวดา) นีเ้ ป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่ ๓
อันอริยสาวกนัน้ ถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วย
เหตุผล.
คหบดี !   ข้ อ อื่ น ยั ง มี อี ก อริ ย สาวกนั้ น ใช้
โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรม ในการตั้งไว้ซึ่ง
ทักษิณา อุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจาก
ความประมาทมัวเมา ผูต้ ง้ั มัน่ อยูใ่ นขันติและโสรัจจะ ผูฝ้ กึ ฝน
25

พุทธวจน - หมวดธรรม

ทำ�ความสงบ ทำ�ความดับเย็นแก่ตนเอง อันเป็นทักษิณา
ที่มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝ่ายดี มีสุขเป็นผลตอบแทน
เป็นไปพร้อมเพือ่ สวรรค์ นีเ้ ป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่ ๔
อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบ
ด้วยเหตุผล.
คหบดี !   อริยสาวกนั้น ย่อมใช้โภคทรัพย์ที่ตนหา
ได้มาด้วยความเพียรเป็นเครือ่ งลุกขึน้ รวบรวมมาด้วยก�ำลัง
แขน มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรม
ได้มาโดยธรรม เพือ่ กระท�ำกรรมในหน้าที่ ๔ ประการเหล่านี.้
คหบดี !   โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใด ถึง
ความหมดสิ้นไป โดยเว้นจากกรรมในหน้าที่ ๔ ประการ
ดังกล่า วแล้ ว นี้ โภคทรัพย์เ หล่านั้น เรากล่าวว่าเป็น
โภคทรัพย์อนั บุคคลนัน้ ไม่ถงึ แล้วโดยฐานะ ไม่บรรลุแล้ว
ไม่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล.
คหบดี ! โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใด ถึง
ความหมดสิ้นไป โดยกรรมในหน้าที่ ๔ ประการ ดังกล่าว
แล้วนี้ โภคทรัพย์เหล่านั้น เรากล่าวว่าเป็นโภคทรัพย์อัน
บุคคลนัน้ ถึงแล้วโดยฐานะ บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบ
ด้วยเหตุผล.
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การใช้สอยโภคทรัพย์โดยไม่สญ
ู เปล่า

17

-บาลี สคา. สํ. ๑๕/๑๓๑/๓๘๘.

มหาราช !   สัปบุรุษได้โภคทรัพย์อันโอฬารแล้ว
ย่อมท�ำตนให้เป็นสุข อิม่ หน�ำ  ท�ำมารดาบิดาให้เป็นสุข อิม่ หน�ำ
ท�ำบุตรภรรยาให้เป็นสุข อิม่ หน�ำ  ท�ำทาสกรรมกรให้เป็นสุข
อิ่มหน�ำ  ท�ำมิตรอ�ำมาตย์ให้เป็นสุข อิ่มหน�ำ  ย่อมตั้งไว้ซึ่ง
ทักษิณาอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นทักษิณา
มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝ่ายดี มีสุขเป็นผลตอบแทน
เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์.
เมือ่ เขาบริโภคโภคทรัพย์เหล่านัน้ โดยชอบอยูอ่ ย่างนี้
พระราชาก็ไม่รบิ โภคทรัพย์เหล่านัน้ ไปได้ โจรก็ไม่นำ� ไปได้
ไฟก็ไม่ไหม้ได้ น�้ำก็ไม่พัดไปได้ ทายาทอันไม่เป็นที่รัก
ก็ไม่ยื้อแย่งไปได้.
มหาราช !   โภคทรัพย์เหล่านั้น อันเขาบริโภคอยู่
โดยชอบอย่ า งนี้ ย่ อ มถึ ง ซึ่ ง การได้ บ ริ โ ภคใช้ ส อยโดย
ไม่สูญเปล่า.
มหาราช !   เปรียบเหมือนในทีไ่ ม่ไกลจากบ้านหรือ
นิคม มีสระโบกขรณีมีน�้ำใส เย็น น่าดื่ม สะอาด มีท่าขึ้นลงดี
น่ารื่นรมย์ คนเขาขนน�้ำนั้นไปบ้าง ดื่มบ้าง อาบบ้าง ท�ำตาม
ต้องการบ้าง.
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มหาราช !   น�้ ำ นั้ น อั น เขาบริ โ ภคใช้ ส อยอยู ่ โ ดย
ชอบอย่างนี้ ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่า
นี้ฉันใด.
มหาราช !   สัปบุรุษได้โภคทรัพย์อันโอฬารแล้ว
ย่อมท�ำตนให้เป็นสุข อิม่ หน�ำ  ท�ำมารดาบิดาให้เป็นสุข อิม่ หน�ำ
ท�ำบุตรภรรยาให้เป็นสุข อิม่ หน�ำ ท�ำทาสกรรมกรให้เป็นสุข
อิ่มหน�ำ ท�ำมิตรอ�ำมาตย์ให้เป็นสุข อิ่มหน�ำ ย่อมตั้งไว้ซึ่ง
ทักษิณาอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นทักษิณา
มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝักฝ่ายดี มีสุขเป็นผลตอบแทน
เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์.
เมือ่ เขาบริโภคโภคทรัพย์เหล่านัน้ โดยชอบอยูอ่ ย่างนี้
พระราชาก็ไม่ริบโภคทรัพย์เหล่านั้นไปได้ โจรก็ไม่น�ำไปได้
ไฟก็ไม่ไหม้ได้ น�้ำก็ไม่พัดไปได้ ทายาทอันไม่เป็นที่รัก
ก็ไม่ยื้อแย่งไปได้.
มหาราช !   โภคทรัพย์เหล่านั้น อันเขาบริโภค
อยู่โดยชอบอย่างนี้ ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดย
ไม่สญ
ู เปล่า ฉันนั้นเหมือนกัน.
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หลักด�ำรงชีพเพือ่ ประโยชน์สขุ ในสัมปรายะ

18

-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙-๒๙๓/๑๔๔.

พ๎ยัคฆปัชชะ !   ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ เป็นไป
เพือ่ ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะ
(ในกาลเบื้องหน้า) ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) สัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)
(2) สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล)
(3) จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)
(4) ปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)
พ๎ยัคฆปัชชะ !   สัทธาสัมปทา เป็นอย่างไร.
พ๎ยัคฆปัชชะ !   กุลบุตรในกรณีนี้ เป็นผู้มีศรัทธา
เชือ่ ในการตรัสรูข้ องตถาคตว่า “เพราะเหตุอย่างนีๆ้ พระผูม้ ี
พระภาคเจ้านัน้ เป็นผูไ้ กลจากกิเลส เป็นผูต้ รัสรูช้ อบได้โดย
พระองค์เอง เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผูไ้ ปแล้ว
ด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่
สมควรฝึกได้อย่างไม่มใี ครยิง่ กว่า เป็นครูผสู้ อนของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
เป็นผูม้ คี วามจ�ำเริญ จ�ำแนกธรรมสัง่ สอนสัตว์” นีเ้ รียกว่า
สัทธาสัมปทา.
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พ๎ยัคฆปัชชะ !   สีลสัมปทา เป็นอย่างไร.
พ๎ยคั ฆปัชชะ !   กุลบุตรในกรณีนี้ เป็นผูเ้ ว้นขาดจาก
ปาณาติบาต เป็นผูเ้ ว้นขาดจากอทินนาทาน เป็นผูเ้ ว้นขาดจาก
กาเมสุมจิ ฉาจาร เป็นผูเ้ ว้นขาดจากมุสาวาท เป็นผูเ้ ว้นขาดจาก
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นีเ้ รียกว่า สีลสัมปทา.
พ๎ยัคฆปัชชะ !   จาคสัมปทา เป็นอย่างไร.
พ๎ยัคฆปัชชะ !   กุลบุตรในกรณีนี้ มีใจปราศจาก
มลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอัน
ปล่อยอยู่เป็นประจ�ำ มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็น
ผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า
จาคสัมปทา.
พ๎ยัคฆปัชชะ !   ปัญญาสัมปทา เป็นอย่างไร.
พ๎ยัคฆปัชชะ !   กุลบุตรในกรณีนี้ เป็นผู้มีปัญญา
ประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับ เป็น
เครือ่ งไปจากข้าศึก เป็นเครือ่ งเจาะแทงกิเลส เป็นเครือ่ งถึง
ซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่า ปัญญาสัมปทา.
พ๎ยัคฆปัชชะ !   ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล เป็น
ธรรมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขของกุลบุตร
ในสัมปรายะ.
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การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

19

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๙๐/๑๖๖.

พระโคดมผูเ้ จริญ !   พวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์ ย่อม
ให้ทาน ย่อมทำ�ความเชื่อว่า ทานนี้ต้องสำ�เร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับ
ไปแล้ว ขอญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้ (อิท ทาน เปตา
าติสาโลหิตา ปริภฺุชนฺติ).
พระโคดมผูเ้ จริญ !  ทานนัน้ ย่อมสำ�เร็จแก่ญาติสาโลหิต ผูล้ ว่ งลับ
ไปแล้วหรือ ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น ย่อมได้บริโภคทาน
นั้นหรือ.

พราหมณ์ !   ทานนั้น ย่อมส�ำเร็จในฐานะ1และ
ย่อมไม่ส�ำเร็จในอฐานะ.2

พระโคดมผู้เจริญ !   ฐานะ เป็นอย่างไร อฐานะเป็นอย่างไร.

พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูฆ้ า่ สัตว์
ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูด
ค�ำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มีความอยากได้ของผูอ้ น่ื มีจติ ปองร้าย
มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก
เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้น
ด้วยอาหารของสัตว์นรก.
1. โอกาสทีเ่ ป็นได้ (สถานภาพในภพนัน้ ทีย่ งั ความส�ำเร็จประโยชน์ให้เกิดขึน้ ได้)
2. โอกาสทีเ่ ป็นไปไม่ได้ (สถานภาพในภพนัน้ ทีย่ งั ความส�ำเร็จประโยชน์ให้เกิดขึน้ ไม่ได้)
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พราหมณ์ !   ฐานะอันเป็นทีไ่ ม่เข้าไปส�ำเร็จแห่งทาน
แก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นอฐานะ.
พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์
... มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงก�ำเนิด
เดรัจฉาน เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพอยูใ่ นก�ำเนิดเดรัจฉานนัน้
ย่ อ มตั้ ง อยู ่ ใ นก� ำ เนิ ด เดรั จ ฉานนั้ น ด้ ว ยอาหารของ
สัตว์เดรัจฉาน.
พราหมณ์ !   แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปส�ำเร็จแห่ง
ทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ.
พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพ
อยู่ในมนุษยโลกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในมนุษยโลกนั้น ด้วย
อาหารของมนุษย์.
พราหมณ์ !   แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปส�ำเร็จแห่ง
ทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ.
พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป
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ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพ
อยู่ในเทวโลกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้น ด้วยอาหาร
ของเทวดา.
พราหมณ์ !   แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปส�ำเร็จแห่ง
ทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ.
พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูฆ้ า่ สัตว์
... มีความเห็นผิด บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงเปรตวิสยั
เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพอยูใ่ นเปรตวิสยั นัน้ ด้วยอาหารของสัตว์
ผูเ้ กิดในเปรตวิสยั หรือว่ามิตรอ�ำมาตย์ หรือญาติสาโลหิต
ของเขา ย่อมอุทศิ ทานให้ เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพอยูใ่ นเปรตวิสยั
นั้น ย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้น ด้วยทานนั้น.
พราหมณ์ !   ฐานะอันเป็นทีเ่ ข้าไปส�ำเร็จแห่งทานแก่
สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นฐานะ.
ท่ า นโคดมผู้ เ จริ ญ !   ก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้น
ไม่เข้าถึงฐานะนั้น ใครเล่าจะบริโภคทานนั้น.

พราหมณ์ !  ญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้วแม้เหล่าอืน่
ของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้น มีอยู่ ญาติสาโลหิตเหล่านั้น
ย่อมบริโภคทานนั้น.
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ท่ า นโคดมผู้ เ จริ ญ !   ก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้น
ไม่เข้าถึงฐานะนัน้ และญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้วแม้เหล่าอืน่ ของทายก
นั้น ก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้น ใครเล่าจะบริโภคทานนั้น.

พราหมณ์ !   ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิต
ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยกาลช้านานเช่นนี้ มิใช่ฐานะ มิใช่
โอกาสทีจ่ ะมีได้.
พราหมณ์ !   อี ก ประการหนึ่ ง แม้ ท ายกก็ เ ป็ น
ผู้ไม่ไร้ผล.
ท่านโคดมผู้เจริญ !   ย่อมตรัสกำ�หนดแม้ในอฐานะหรือ.

พราหมณ์ !   เรากล่าวก�ำหนดแม้ในอฐานะ.
พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์
... มีความเห็นผิด แต่เขายังให้ข้าว น�้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย
และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ บุคคลนั้นเมื่อ
ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้าง แต่เขายังได้ข้าว
น�้ำ มาลา และเครื่องประดับต่างๆ ในก�ำเนิดช้างนั้น.
พราหมณ์ !   ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ ... มีความ
เห็นผิด ด้วยกรรมนั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของช้าง และข้อทีผ่ นู้ นั้ เป็นผูใ้ ห้ขา้ ว ... ประทีปโคมไฟ
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

แก่สมณะหรือพราหมณ์ ด้วยกรรมนั้น เขาย่อมได้ข้าว น�้ำ
มาลาและเครื่องประดับต่างๆ ในก�ำเนิดช้างนั้น.
... ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของม้า ... .
... ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโค ... .
... ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัข ... .
พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ และเขายังให้ข้าว ...
ประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป
ย่ อมเข้ า ถึ ง ความเป็นสหายของมนุษย์ และเขาย่อมได้
เบญจกามคุณอันเป็นของมนุษย์นั้น.
พราหมณ์ !   ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการ
ฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ ด้วยกรรมนั้น เมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ และข้อที่ผู้นั้น
เป็นผูใ้ ห้ขา้ ว ... ประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ ด้วย
กรรมนัน้ เขาย่อมได้เบญจกามคุณอันเป็นของมนุษย์นนั้ .
พราหมณ์ !   อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ และเขายังให้
ข้าว ... ประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ บุคคลนั้น
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เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา เขาย่อม
ได้เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้น.
พราหมณ์ !   ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการ
ฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ ด้วยกรรมนั้น เมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา  และข้อที่ผู้นั้น
เป็นผู้ให้ข้าว ... ประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์
ด้วยกรรมนั้น เขาย่อมได้เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ใน
เทวโลกนั้น.
พราหมณ์ !   (ด้ ว ยเหตุ อ ย่ า งนี้ ) แม้ ท ายกก็ เ ป็ น
ผู้ไม่ไร้ผล.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !   น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีแล้ว.
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ !   ข้อทีแ่ ม้ทายกก็เป็นผูไ้ ม่ไร้ผลนี้ เป็น
ของควรเพื่อให้ทานโดยแท้ เป็นของควรเพื่อกระทำ�ศรัทธาโดยแท้.

พราหมณ์ !   ข้อนี้เป็นอย่างนี้ๆ.
พราหมณ์ !   แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !   ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ...
ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำ�ข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ
ตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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การสงเคราะห์เทวดา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

20

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๕/๘๔.

ตรัสแก่สนุ ธี ะและวัสสการะมหาอำ�มาตย์ภายหลังจากทีพ่ ระองค์
ได้ฉนั ของเคีย้ วและของฉันอันประณีตทีท่ ง้ั สองได้ถวายด้วยมือของตนแล้ว
ด้วยคาถาว่า

บุรุษชาติบัณฑิต ย่อมส�ำเร็จการอยู่ในที่ใด
พึงเชิญท่านผูม้ ศี ลี ผูส้ ำ� รวมและประพฤติพรหมจรรย์
ให้บริโภคในที่นั้น
ควรอุทิศทักขิณา เพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆ
เทวดาเหล่านั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแล้ว
ย่อมนับถือบูชาตอบ
แต่นนั้ ย่อมอนุเคราะห์บรุ ษุ ชาติบณ
ั ฑิตนัน้ ประหนึง่
มารดาอนุเคราะห์บุตร
บุรษุ ผูอ้ นั เทวดาอนุเคราะห์แล้ว ก็ยอ่ มถึงความเจริญ
ทุกเมื่อ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ความตระหนี่
ขวางกั้นการท�ำให้แจ้งซึ่งมรรคผล

21

-บาลี ปฺฺ จก. อํ. ๒๒/๓๐๒/๒๕๖–๒๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะไม่ละธรรม ๕ อย่าง บุคคล
จึงไม่ควรเข้าอยู่ ซึง่ ปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
ไม่ควรเพื่อกระท�ำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตตผล ธรรม ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ความตระหนี่อาวาส
(2) ความตระหนี่ตระกูล
(3) ความตระหนี่ลาภ
(4) ความตระหนี่วรรณะ (ความดี)
(5) ความตระหนี่ธรรม (เครื่องให้บรรลุมรรคผล)
(ต่อจากนี้ ได้ตรัสโดยนัยตรงกันข้ามถึงการละธรรม ๕ อย่าง
นั้นแล้ว ควรเพื่อเข้าอยู่ในฌานและกระทำ�ให้แจ้งซึ่งมรรคผล).
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ความตระหนี่คือมลทิน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

22

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๙๘/๑๐๕.

ภิกษุทงั้ หลาย !   มลทิน (ความมัวหมอง) ๘ ประการนี้
มีอยู่ ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน
(2) ความไม่หมั่นเป็นมลทินของเรือน
(3) ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ
(4) ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา
(5) ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง
(6) ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้
(7) อกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นมลทินแท้ทงั้ โลกนี้
และโลกหน้า
(8) เราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้น คือ
อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง.
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เหตุให้ไปนรก-สวรรค์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

23

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๓๒/๔๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓
ประการ และไม่ละมลทิน ๓ ประการ ย่อมจะถูกเก็บไว้ใน
นรก เหมือนถูกขังฉะนั้น ธรรม ๓ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) เป็นผูท้ ศุ ลี และไม่ละมลทินแห่งความเป็นผูท้ ศุ ลี
(2) เป็นผู้ริษยาและไม่ละมลทินแห่งความริษยา
(3) เป็นผูต้ ระหนีแ่ ละไม่ละมลทินแห่งความตระหนี่
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   บุ ค คลประกอบด้ ว ยธรรม ๓
ประการนี้และไม่ละมลทิน ๓ ประการนี้แล จะต้องตกนรก
เหมือนถูกน�ำไปฝังไว้ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓
ประการ ละมลทิน ๓ ประการ ย่อมจะประดิษฐานบนสวรรค์
เหมือนถูกน�ำเอามาวางไว้ฉะนั้น ธรรม ๓ ประการเป็น
อย่างไร คือ
(1) เป็นผู้มีศีลและละมลทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล
(2) เป็นผู้ไม่ริษยาและละมลทินแห่งความริษยา
(3) เป็นผูไ้ ม่ตระหนีแ่ ละละมลทินแห่งความตระหนี่
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ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓
ประการนี้และละมลทิน ๓ ประการนี้แล ย่อมจะต้องได้
ขึ้นสวรรค์ เหมือนกับเชิญไปวางไว้ฉะนั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่

24

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๔๖/๑๔๘-๑๕๑.

เทวดาทูลถามว่า
ชนเหล่าใดในโลกนี้ เป็นคนตระหนี่ เหนียวแน่น เขาดีแต่ทำ�
การกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่ วิบากของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไร และ
สัมปรายภพของเขาจะเป็นเช่นไร ข้าพระองค์มาเพือ่ ทูลถามพระผูม้ พี ระภาค
ไฉนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้น.

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดในโลกนี้ เป็นคนตระหนี่ เหนียวแน่น
ดีแต่วา่ เขาท�ำการกีดขวางคนเหล่าอืน่ ผูใ้ ห้อยู่ คนเหล่านัน้
ย่อมเข้าถึงนรก ก�ำเนิดเดรัจฉาน หรือยมโลก ถ้าหากถึง
ความเป็นมนุษย์ ก็เกิดในสกุลคนยากจน ซึง่ จะหาผ้า อาหาร
ความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยาก คนพาล
เหล่านัน้ ต้องประสงค์สงิ่ ใดแต่ผอู้ นื่ เขาย่อมไม่ได้แม้สงิ่ นัน้
สมความปรารถนา นั่นเป็นผลในภพนี้ และภพหน้าก็ยัง
เป็นทุคติอีกด้วย.
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เทวดาทูลถามว่า
ก็ข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจชัดอย่างนี้ (แต่) จะทูลถามข้ออื่นกะ
พระโคดม ชนเหล่าใดในโลกนีไ้ ด้ความเป็นมนุษย์แล้วรูถ้ อ้ ยคำ� ปราศจาก
ความตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เป็นผู้มี
ความเคารพแรงกล้า วิบากของชนเหล่านัน้ จะเป็นเช่นไร และสัมปรายภพ
ของเขาจะเป็นเช่นไร ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาค ไฉน
ข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้น.

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่ าใดในโลกนี้ ได้ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ แ ล้ ว
รูถ้ อ้ ยค�ำ ปราศจากความตระหนี่ เลือ่ มใสในพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้า
ชนเหล่านี้ย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติ หากถึง
ความเป็นมนุษย์ ย่อมเกิดในสกุลที่มั่งคั่ง ได้ผ้า อาหาร
ความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยาก พึงมีอ�ำนาจ
แผ่ไปในโภคทรัพย์ทผี่ อู้ นื่ หาสะสมไว้ บันเทิงใจอยู่ นัน่ เป็น
วิบากในภพนี้ ทั้งภพหน้าก็เป็นสุคติ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ ๑)

25

-บาลี ปฺฺ จก. อํ. ๒๒/๕๘/๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   ทรัพย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ทรัพย์คือ ศรัทธา
(2) ทรัพย์คือ ศีล
(3) ทรัพย์คือ สุตะ
(4) ทรัพย์คือ จาคะ
(5) ทรัพย์คือ ปัญญา
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ี
ศรัทธา ย่อมเชือ่ ปัญญาเครือ่ งตรัสรูข้ องตถาคตว่า แม้เพราะ
เหตุนๆี้ พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ ... เป็นผูเ้ บิกบานแล้ว
เป็นผู้จ�ำแนกธรรม นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เป็นผูเ้ ว้น
ขาดจากการฆ่าสัตว์ ... จากการดื่มน�้ำเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล.
44

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
พหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงจ�ำได้
คล่องปาก ขึน้ ใจ แทงตลอดอย่างดีดว้ ยทิฏฐิซงึ่ ธรรมทัง้ หลาย
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิง นี้เรียกว่า ทรัพย์คือสุตะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ใี จ
ปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยูค่ รองเรือน มีการบริจาค
อันปล่อยอยูเ่ ป็นประจ�ำ มีฝา่ มืออันชุม่ ยินดีในการสละ เป็น
ผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า
ทรัพย์คือจาคะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ี
ปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอันหยัง่ ถึงความตัง้ ขึน้ และความ
เสือ่ มไป เป็นอริยะ ช�ำแรกกิเลสให้ถงึ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบ
นี้เรียกว่า ทรัพย์คือปัญญา.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล ทรัพย์ ๕ ประการ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ผู้ใดมีความเชื่อในตถาคต ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว
มีศีลอันงาม อันพระอริยะชอบใจ สรรเสริญ
มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ และมีความเห็นตรง
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่า ไม่เป็นคนขัดสน
ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์
เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อนึกถึงค�ำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลือ่ มใส
และความเห็นธรรมเนืองๆ เถิด.
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พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ ๒)

26

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๕/๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   ทรัพย์ ๗ ประการเหล่านี้มีอยู่
๗ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ทรัพย์คือ ศรัทธา
(2) ทรัพย์คือ ศีล
(3) ทรัพย์คือ หิริ
(4) ทรัพย์คือ โอตตัปปะ
(5) ทรัพย์คือ สุตะ
(6) ทรัพย์คือ จาคะ
(7) ทรัพย์คือ ปัญญา
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ี
ศรัทธา ย่อมเชือ่ ปัญญาเครือ่ งตรัสรูข้ องตถาคตว่า แม้เพราะ
เหตุนๆ
ี้ พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ ... เป็นผูเ้ บิกบานแล้ว
เป็นผู้จำ�แนกธรรม นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เป็นผูเ้ ว้น
ขาดจากการฆ่าสัตว์ ... จากการดื่มน�้ำเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือหิริเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี
ความละอาย คือ ละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาป นี้เรียกว่า
ทรัพย์คือหิริ.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็ทรัพย์คอื โอตตัปปะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้มีความสะดุ้งกลัว คือ สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต สะดุง้ กลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาป
นี้เรียกว่า ทรัพย์คือโอตตัปปะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
พหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงจ�ำได้
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

คล่องปาก ขึน้ ใจ แทงตลอดอย่างดีดว้ ยทิฏฐิซงึ่ ธรรมทัง้ หลาย
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิง นี้เรียกว่า ทรัพย์คือสุตะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ใี จ
ปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยูค่ รองเรือน มีการบริจาค
อันปล่อยอยูเ่ ป็นประจ�ำ มีฝา่ มืออันชุม่ ยินดีในการสละ เป็น
ผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า
ทรัพย์คือจาคะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี
ปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาทีก่ ำ� หนดความเกิดและความดับ
เป็นอริยะ ช�ำแรกกิเลสให้ถงึ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบ นีเ้ รียกว่า
ทรัพย์คือปัญญา.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล ทรัพย์ ๗ ประการ.

49

พุทธวจน - หมวดธรรม

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปัญญาเป็นที่ ๗
ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด เป็นหญิงหรือชายก็ตาม
บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้น
ไม่เปล่าประโยชน์
เพราะฉะนัน้ ท่านผูม้ ปี ญ
ั ญา เมือ่ ระลึกถึงค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลือ่ มใส
และการเห็นธรรม.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ประโยชน์ของการสร้างวิหาร

27

-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๘๕/๑๙๘-๒๐๓.

ข้าพระพุทธเจ้าต้องการบุญ ต้องการสวรรค์ ได้ให้สร้างวิหาร
๖๐ หลังนี้ไว้แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไร ในวิหารเหล่านั้น
พระพุทธเจ้าข้า !

คหบดี !   ถ้าเช่นนัน้ เธอจงถวายวิหารเหล่านัน้ แก่สงฆ์
ผู้มาจากทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาเถิด.

ราชคหเศรษฐีทลู รับพระพุทธดำ�รัสแล้ว ได้ถวายวิหารเหล่านัน้
แก่สงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำ�อนุโมทนา ดังนี้.

วิหารย่อมป้องกันหนาว ร้อน และสัตว์รา้ ย นอกจากนัน้
ยังป้องกันงู และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้นวิหารยัง
ป้องกันลมและแดดอันกล้าทีเ่ กิดขึน้ ได้ การถวายวิหารแก่สงฆ์
เพือ่ หลีกเร้นอยู่ เพือ่ ความสุข เพือ่ เพ่งพิจารณาและเพือ่ เห็นแจ้ง
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนน้ั แล
คนผูฉ้ ลาด เมือ่ เล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้างวิหารอันรืน่ รมย์
ให้ภิกษุทั้งหลายผู้พหูสูต อยู่ในวิหารนี้เถิด.
อนึ่ง พึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว น�้ำ ผ้า และเสนาสนะ
อันเหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผูซ้ อื่ ตรง เพราะพวกเธอ
ย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครือ่ งบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา เขารู้
ทั่วถึงแล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้.
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จาคานุสสติ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

28

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๕๕/๒๑๘.

มหาราช !   อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงทรงระลึก
ถึงจาคะของตนว่า เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ
ที่เรามีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน
มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจ�ำ มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีใน
การสละ เป็นผูค้ วรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน
ในหมู่สัตว์ผู้ถูกมลทินคือความตระหนี่กลุ้มรุม.
มหาราช !   สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงจาคะ สมัยนัน้
จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะ
กลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น
ย่อมด�ำเนินไปตรง.
มหาราช !   อริยสาวกผู้มีจิตด�ำเนินไปตรงเพราะ
ปรารภจาคะ ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม
ย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม ปีติย่อมเกิด
แก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทย์ กายของอริยสาวกผู้มีใจ
ประกอบด้วยปีติย่อมสงบ อริยสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อม
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

มหาราช !   อริยสาวกนี้เรากล่าวกล่าวว่า เป็นผู้ถึง
ความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีความ
พยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยกระแสธรรมเจริญจาคานุสสติ.
มหาราช !   พระองค์ พึงเจริญจาคานุสสตินี้ แม้เมือ่
เดินอยู่ พึงเจริญ แม้เมื่อยืนอยู่ พึงเจริญ แม้เมื่อนั่งอยู่
พึงเจริญ แม้เมื่อนอนอยู่ พึงเจริญ แม้เมื่อก�ำลังท�ำงานอยู่
พึงเจริญ แม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

เหตุในการให้ทาน (นัยที่ ๑)

29

-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๔๐/๑๒๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   การให้ ๘ ประการเหล่านี้มีอยู่
๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) บางคนหวังได้จึงให้ทาน
(2) บางคนให้ทานเพราะกลัว
(3) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว
(4) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน
(5) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดี
(6) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากิน ชน
เหล่านี้หุงหากินไม่ได้ เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่ชน
เหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควร
(7) บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เมื่อเราให้ทาน
กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป
(8) บางคนให้ทานเพื่อประดับจิต ปรุงแต่งจิต
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล การให้ ๘ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

เหตุในการให้ทาน (นัยที่ ๒)

30

-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๔๐/๑๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   ทานวัตถุ ๘ ประการเหล่านี้มีอยู่
๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) บางคนให้ทานเพราะชอบพอกัน
(2) บางคนให้ทานเพราะโกรธ
(3) บางคนให้ทานเพราะหลง
(4) บางคนให้ทานเพราะกลัว
(5) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าบิดามารดา ปู่ย่า
ตายาย เคยให้มา เคยทำ�มา เราไม่ควรทำ�ให้เสียประเพณี
(6) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราให้ทานนี้แล้ว
เมื่อตายไปจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
(7) บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เมื่อเราให้ทานนี้
จิตย่อมเลื่อมใส ความเบิกบานใจ ความดีใจ ย่อมเกิดตาม
ลำ�ดับ
(8) บางคนให้ทานเพื่อประดับจิต ปรุงแต่งจิต
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล ทานวัตถุ ๘ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

เหตุในการให้ทาน (นัยที่ ๓)

31

-บาลี ปฺฺ จก. อํ. ๒๒/๔๔/๓๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   กาลทาน ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน
(2) ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป
(3) ให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้
(4) ให้ทานในสมัยข้าวยากหมากแพง
(5) ให้ข้าวใหม่และผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลก่อน
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล กาลทาน ๕ ประการ.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความตระหนี่
ย่อมถวายทานตามกาลสมัยในพระอริยเจ้าทัง้ หลาย
ผู้ประพฤติตรงคงที่
เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้ว ทักษิณาย่อมมีผลอัน
ไพบูลย์
ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนา หรือช่วยกระท�ำ
การขวนขวายในทานนี้
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ทักษิณานัน้ มิได้พร่องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานัน้ เลย
แม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนา ก็มีส่วนแห่งบุญด้วย
เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทาน
ทานนั้นย่อมมีผลมาก
บุญที่ท�ำแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย
ในกาลข้างหน้าได้แล.
(ในคาถาผนวกท้ายพระสูตรนั้น มีบาลีอย่างนี้)

กาเล ทะทันติ สัปปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา,
กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ,
วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา,
เย ตัตถะ อนุโมทันติ เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา,
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา,
เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน,
ตัส๎มา ทะเท อัปปะฏิวาณะจิตโต
ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง,
ปุญญานิ ปะระโลกัส๎มิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

เหตุในการให้ทาน (นัยที่ ๔)

32

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๓/๒๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน ๘ ประการนี้
มีอยู่ ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทาน คือ
ข้าว น�ำ้ เครือ่ งนุง่ ห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครือ่ งลูบไล้
ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์
เขาให้สิ่งใด ย่อมหวังสิ่งนั้น เขาเห็นกษัตริย์มหาศาล
พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดีมหาศาล ผูเ้ อิบอิม่ พรัง่ พร้อม
ถูกบ�ำเรออยูด่ ว้ ยกามคุณ ๕ เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้
ว่า “โอหนอ !   เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งกษัตริยม์ หาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดีมหาศาล”
เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น จิตของเขา
นึกน้อมไปในทางเลว ไม่เจริญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตาย
เพราะการท�ำลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดี
มหาศาล แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่า เป็นของผู้มีศีล ไม่ใช่ของ
ผู้ทุศีล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ภิกษุทงั้ หลาย !   ความปรารถนาแห่งใจของบุคคล
ผู้มีศีล ย่อมส�ำเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม
ให้ทาน คือ ข้าว น�้ำ ... และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ เขาให้สงิ่ ใด ย่อมหวังสิง่ นัน้ เขาได้ฟงั มาว่า เทวดา
ชัน้ จาตุมหาราชิกา มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข เขาจึง
มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ !   เมื่อตายไป ขอเรา
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา” เขาตัง้
จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ จิตของเขานึกน้อมไป
ในทางทีเ่ ลว ไม่เจริญยิง่ ขึน้ ภายหลังแต่การตาย เพราะการ
ท�ำลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา
ชั้นจาตุมหาราชิกา แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีล
ไม่ใช่ของผู้ทุศีล.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ความปรารถนาแห่งใจของบุคคล
ผู้มีศีล ย่อมส�ำเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม
ให้ทาน คือ ข้าว น�้ำ ... และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ เขาให้สงิ่ ใด ย่อมหวังสิง่ นัน้ เขาได้ฟงั มาว่า เทวดา
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ชั้นดาวดึงส์ ... เทวดาชั้นยามา ... เทวดาชั้นดุสิต ... เทวดา
ชั้นนิมมานรดี ... เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุยืน มี
วรรณะ มากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่
“โอหนอ !   เมือ่ ตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี” เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น
เจริญจิตนัน้ จิตของเขานึกน้อมไปในทางทีเ่ ลว ไม่เจริญยิง่
ขึน้ ภายหลังแต่การตาย เพราะการท�ำลายแห่งกาย เขาย่อม
เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี แต่
ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ความปรารถนาแห่งใจของบุคคล
ผู้มีศีล ย่อมส�ำเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม
ให้ทาน คือ ข้าว น�้ำ ... และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ เขาให้สิ่งใด ย่อมหวังสิ่งนั้น เขาได้ฟังมาว่า
เทวดาชัน้ พรหมกายิกา มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ !   เมื่อตายไป
ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ พรหมกายิกา”
เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น จิตของเขานึก
น้อมไปในทางที่เลว ไม่เจริญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตาย
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เพราะการท�ำลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชัน้ พรหมกายิกา แต่ขอ้ นัน้ เรากล่าวว่าเป็นของ
ผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ความปรารถนาแห่งใจของบุคคล
ผู้มีศีล ย่อมส�ำเร็จได้ เพราะจิตปราศจากราคะ.
ภิกษุทงั้ หลาย !   นีแ้ ล เหตุเกิดขึน้ แห่งทาน ๘ ประการ.
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ผลแห่งทาน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

33

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๐๕/๒๒๔.

คหบดี !   บุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีต
ก็ตาม แต่ให้ทานนัน้ โดยไม่เคารพ ไม่ให้ดว้ ยความนอบน้อม
ไม่ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่เหลือ ให้โดยไม่ค�ำนึงผลที่
จะมาถึง
ผลของทานนัน้ บังเกิดในทีใ่ ดๆ จิตของผูใ้ ห้ทาน
ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี ย่อมไม่น้อมไป
เพื่อบริโภคผ้าอย่างดี ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยาน
อย่างดี ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี
แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้
คนท�ำงาน ก็ไม่เชื่อฟัง ไม่เงี่ยหูฟัง ส่งจิตไปที่อื่นเสีย.
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่
ตนกระท�ำโดยไม่เคารพ.
คหบดี !   บุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีต
ก็ตาม แต่ให้ทานนัน้ โดยเคารพ ให้ดว้ ยความนอบน้อม ให้
ด้วยมือตนเอง ให้ของทีไ่ ม่เหลือ ให้โดยค�ำนึงผลทีจ่ ะมาถึง
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ผลของทานนัน้ บังเกิดในทีใ่ ดๆ จิตของผูใ้ ห้ทาน
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อ
บริโภคผ้าอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี แม้บริวารชน
ของผู้ให้ทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ คนท�ำงาน
ก็เชื่อฟังดี เงี่ยหูฟัง ไม่ส่งจิตไปที่อื่น.
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะผลของกรรมที่
ตนกระท�ำโดยเคารพ.
คหบดี !   เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ
พราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือ ได้ให้
ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรูปิยะเต็มด้วย
ทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดส�ำริดเต็มด้วยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด
ให้ช้าง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธง
ทองคลุมด้วยข่ายทอง ให้รถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุ้มด้วยหนัง
ราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง ผ้ากัมพลเหลือง มี
เครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธงทอง คลุมด้วยข่ายทอง
ให้แม่โคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว มีนำ�้ นมไหลสะดวก ใช้ภาชนะเงิน
รองน�้ำนม ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับด้วยแก้วมณี
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และแก้วกุณฑล ให้บัลลังก์ ๘๔,๐๐๐ ที่ ลาดด้วยผ้าโกเชาว์
ลาดด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้
มีเครือ่ งลาดอย่างดีทำ� ด้วยหนังชะมด มีเครือ่ งลาดเพดาน มี
หมอนข้างแดงทัง้ สอง ให้ผา้ ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เป็นผ้าเปลือกไม้
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย เนือ้ ละเอียด จะป่วยการกล่าวไปไยถึงข้าว น�ำ้
ของเคี้ยว ของบริโภค เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่ให้ดุจไหลไป
เหมือนแม่น�้ำ.
คหบดี !   ท่านพึงมีความคิดอย่างนีว้ า่ สมัยนัน้ ผูอ้ นื่
เป็นเวลามพราหมณ์ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้น.
คหบดี !   แต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนั้น เรา
เป็นเวลามพราหมณ์ เราได้ให้ทานนัน้ เป็นมหาทาน ก็ในทาน
นัน้ ไม่มใี ครเป็นทักขิเณยยบุคคล ใครๆ ไม่ชำ� ระทักขิณานัน้
ให้หมดจด.
คหบดี !   ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิ (โสดาบัน) ผูเ้ ดียวบริโภค มีผลมากกว่า ทานทีเ่ วลามพราหมณ์ให้แล้ว.
ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระสกทาคามีผเู้ ดียวบริโภค
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
๑๐๐ ท่านบริโภค.
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ทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภค
มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระสกทาคามี ๑๐๐ ท่าน
บริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภค
มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระอนาคามี ๑๐๐ ท่าน
บริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียว
บริโภค มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระอรหันต์ ๑๐๐
รูปบริโภค.
ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
บริโภค มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้า
๑๐๐ รูปบริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค.
การทีบ่ คุ คลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผมู้ าจากทิศทัง้  ๔
มีผลมากกว่าทาน ทีบ่ คุ คลถวายให้ภกิ ษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้า
เป็นประมุขบริโภค.
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การทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม
และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลสร้าง
วิหารถวายสงฆ์ อันมาจากทิศทั้ง ๔.
การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ
งดเว้นจากปาณาติบาต ... จากการดืม่ น�ำ้ เมา คือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการที่บุคคล
มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
เป็นสรณะ.
การทีบ่ คุ คลเจริญเมตตาจิตโดยทีส่ ดุ แม้เพียงเวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากปาณาติบาต ...
และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลา
ลัดนิ้วมือ มีผลมากกว่า  การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต
โดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม.
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มหาทาน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

34

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๙/๑๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   ห้วงบุญห้วงกุศล ๘ ประการนี้
น�ำสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์
เป็นไปเพือ่ สิง่ ทีน่ า่ ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ ประโยชน์
เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข ห้วงบุญห้วงกุศล ๘ ประการเป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ ถึ ง
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ นีเ้ ป็นห้วงบุญห้วงกุศลประการที่ ๑
น�ำสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์
เป็นไปเพือ่ สิง่ ทีน่ า่ ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ ประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความสุข.
อี ก ประการหนึ่ ง อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ ถึ ง
พระธรรมเป็นสรณะ นีเ้ ป็นห้วงบุญห้วงกุศลประการที่ ๒ ...
อี ก ประการหนึ่ ง อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ ถึ ง
พระสงฆ์เป็นสรณะ นีเ้ ป็นห้วงบุญห้วงกุศลประการที่ ๓ ...
ภิกษุทั้งหลาย !   ทาน ๕ ประการนี้ เป็นมหาทาน
อันบัณฑิตพึงรูว้ า่ เป็นเลิศ มีมานาน เป็นเชือ้ สายแห่งพระอริยะ
เป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยกระจัดกระจาย อัน
บัณฑิตไม่รังเกียจอยู่ จักไม่รังเกียจ อันสมณพราหมณ์
ผู้เป็นวิญญูไม่เกลียด ทาน ๕ ประการเป็นอย่างไร.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ละปาณาติบาต งดเว้นจากปาณาติบาต ภิกษุทั้งหลาย !
อริยสาวกผู้งดเว้นจากปาณาติบาต ชื่อว่าให้ความไม่มีภัย
ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้
ครั้นให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่
สัตว์หาประมาณมิได้แล้ว ย่อมเป็นผูม้ สี ว่ นแห่งความไม่มภี ยั
ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน หาประมาณมิได้ ภิกษุ
ทัง้ หลาย !   นีเ้ ป็นทานประการที่ ๑ ทีเ่ ป็นมหาทาน บัณฑิต
พึงรู้ว่าเป็นเลิศ มีมานาน เป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะ เป็น
ของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิต
ไม่รังเกียจ อันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวิญญูไม่เกลียด ภิกษุ
ทั้งหลาย !   นี้เป็นห้วงบุญห้วงกุศลประการที่ ๔ ... .
อีกประการหนึง่ อริยสาวกละอทินนาทาน งดเว้น
จากอทินนาทาน ... นี้เป็นทานประการที่ ๒ นี้เป็นห้วงบุญ
ห้วงกุศลประการที่ ๕ ... .
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละกาเมสุมิจฉาจาร
งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ... นี้เป็นทานประการที่ ๓ ...
นี้เป็นห้วงบุญห้วงกุศลประการที่ ๖ ... .
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อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละมุสาวาท งดเว้นจาก
มุสาวาท ... นี้เป็นทานประการที่ ๔ ... นี้เป็นห้วงบุญ
ห้วงกุศลประการที่ ๗ ... .
อีกประการหนึง่ อริยสาวกละการดืม่ น�ำ้ เมา คือ สุรา
และเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท งดเว้นจากการ
ดื่มน�้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกผู้งดเว้นจากการดื่มน�้ำเมา คือ
สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้ว ชื่อว่า
ให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์
หาประมาณมิ ไ ด้ ครั้ น ให้ ค วามไม่ มี ภั ย ความไม่ มี เ วร
ความไม่เบียดเบียนแก่สตั ว์หาประมาณมิได้แล้ว ย่อมเป็นผูม้ ี
ส่วนแห่งความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน
หาประมาณมิได้ ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นทานประการที่ ๕
ทีเ่ ป็นมหาทาน บัณฑิตพึงรูว้ า่ เป็นเลิศ มีมานาน เป็นเชือ้ สาย
แห่งพระอริยะ เป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคย
กระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจ จักไม่รังเกียจ อัน
สมณพราหมณ์ผเู้ ป็นวิญญูไม่เกลียด ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ป็น
ห้วงบุญห้วงกุศลประการที่ ๘ น�ำสุขมาให้ มีอารมณ์
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อันเลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่า
ปรารถนาน่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข.
ภิกษุทั้งหลาย !   ห้วงบุญห้วงกุศล ๘ ประการนี้แล
น�ำสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์
เป็นไปเพือ่ สิง่ ทีน่ า่ ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ ประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความสุข.
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สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา

35

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๕/๑๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้มีอยู่
๓ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) บุญกิริยาวัตถุสำ�เร็จด้วยทาน
(2) บุญกิริยาวัตถุสำ�เร็จด้วยศีล
(3) บุญกิริยาวัตถุสำ�เร็จด้วยภาวนา
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�ำบุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จด้วยทานนิดหน่อย ท�ำบุญกิริยาวัตถุ
ที่ส�ำเร็จด้วยศีลนิดหน่อย ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น
ผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�ำบุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จด้วยทานพอประมาณ ท�ำบุญกิริยาวัตถุ
ทีส่ ำ� เร็จด้วยศีลพอประมาณ ไม่เจริญบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น
ผู้มีส่วนดีในมนุษย์.
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ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุ
ทีส่ ำ� เร็จด้วยศีลมีประมาณยิง่ ไม่เจริญบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา.
ภิกษุทั้งหลาย !   มหาราชทั้ง ๔ นั้น เพราะท�ำบุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ท�ำบุญกิริยาวัตถุ
ที่ส�ำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่า
จาตุ ม หาราชิ ก าโดยฐานะ ๑๐ ประการ คื อ อายุ ทิ พ ย์
วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุ
ทีส่ ำ� เร็จด้วยศีลมีประมาณยิง่ ไม่เจริญบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ท้าวสักกะจอมเทพในดาวดึงส์นั้น
กระท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่า
ดาวดึงส์โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทพิ ย์ … โผฏฐัพพทิพย์.
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ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุ
ทีส่ ำ� เร็จด้วยศีลมีประมาณยิง่ ไม่เจริญบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่ายามา.
ภิกษุทั้งหลาย !   ท้าวสยามเทพบุตรในยามานั้น
ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุ
ทีส่ ำ� เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่ายามา
โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ … โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุที่
ส�ำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าดุสิต.
ภิกษุทั้งหลาย !   ท้าวสันดุสิตเทพบุตรในดุสิตนั้น
ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุ
ทีส่ ำ� เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดุสติ
โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ ... โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุ
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ทีส่ ำ� เร็จด้วยศีลมีประมาณยิง่ ไม่เจริญบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่านิมมานรดี.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ท้าวสุนมิ มิตเทพบุตรในนิมมานรดี
นัน้ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดา
เหล่านิมมานรดีโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ ...
โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�ำบุญกิรยิ าวัตถุที่
ส�ำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตตี.
ภิกษุทั้งหลาย !   ท้าวปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตร
ในปรนิมมิตวสวัตตีนั้น ท�ำบุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จด้วยทาน
เป็นอดิเรก ท�ำบุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก
ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตตีโดยฐานะ
๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ ... โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ.
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ความสงสัยในทานของเทวดา

36

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๔๔/๑๓๗-๑๓๘.
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๔๖/๑๔๕-๑๔๖.

เทวดาทูลถามว่า บุคคลให้สง่ิ อะไรชือ่ ว่าให้ก�ำ ลัง ให้สง่ิ อะไรชือ่ ว่า
ให้วรรณะ ให้สงิ่ อะไรชือ่ ว่าให้ความสุข ให้สงิ่ อะไรชือ่ ว่าให้จกั ษุ และบุคคล
เช่นไรชือ่ ว่าให้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง ข้าพระองค์ทลู ถามพระองค์ ขอพระองค์ตรัส
บอกแก่ขา้ พระองค์ดว้ ยเถิด.

พระผูม้ พี ระภาคตรัสตอบว่า บุคคลให้อาหารชือ่ ว่าให้
ก�ำลัง ให้ผา้ ชือ่ ว่าให้วรรณะ ให้ยานพาหนะชือ่ ว่าให้ความสุข
ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ และผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่า
ให้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง ส่วนผูท้ พี่ ร�ำ่ สอนธรรมชือ่ ว่าให้อมตะ.
เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบญ
ุ เจริญในกาลทุกเมือ่ ทัง้ กลางวัน
และกลางคืน ชนพวกไหนตัง้ อยูใ่ นธรรม สมบูรณ์ดว้ ยศีล เป็นผูไ้ ปสวรรค์.

พระผูม้ พี ระภาคตรัสตอบว่า ชนเหล่าใดสร้างอาราม
ปลูกหมูไ่ ม้ สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน�ำ้ เป็นทานและ
บ่อน�ำ้ ทัง้ บ้านทีพ่ กั อาศัย ชนเหล่านัน้ ย่อมมีบญ
ุ เจริญในกาล
ทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์.
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ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก
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37

-บาลี ปฺฺ จก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด
มนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วย
ฐานะ ๕ อย่าง ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ในสมัยใด จิตของมนุษย์ทงั้ หลาย ย่อมเลือ่ มใส
เพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ในสมัยนั้น
สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์
(2) ในสมัยใด มนุษย์ทงั้ หลาย พากันต้อนรับกราบ
ไหว้ ให้อาสนะแก่นกั บวชผูม้ ศี ลี ซึง่ เข้าไปสูส่ กุล ในสมัยนัน้
สกุลนัน้ ชือ่ ว่า ปฏิบตั ขิ อ้ ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นไปเพือ่ การเกิดในสกุลสูง
(3) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย กำ�จัดมลทินคือ
ความตระหนีเ่ สียได้ในนักบวชผูม้ ศี ลี ซึง่ เข้าไปสูส่ กุล ใน
สมัยนัน้ สกุลนัน้ ชือ่ ว่า ปฏิบตั ขิ อ้ ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปเพือ่ การได้
เกียรติศักดิ์อันใหญ่
(4) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมแจกจ่ายทาน
ตามสติ ตามกำ�ลังในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ใน
สมัยนัน้ สกุลนัน้ ชือ่ ว่า ปฏิบตั ขิ อ้ ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปเพือ่ การได้
โภคทรัพย์ใหญ่
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(5) ในสมั ย ใด มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย ย่ อ มไต่ ถ าม
สอบสวน ย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล
ในสมัยนัน้ สกุลนัน้ ชือ่ ว่า ปฏิบตั ขิ อ้ ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปเพือ่ การ
ได้ปัญญาใหญ่
ภิกษุทั้งหลาย !   นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด
มนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมาก
ด้วยฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้แล.
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ผลของการต้อนรับบรรพชิต
ด้วยวิธที ตี่ า่ งกัน

38

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๓/๒๒๓.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็ในราตรีนี้ เมือ่ ปฐมยามล่วงไปแล้ว
เทวดาเป็นอันมากมีผิวพรรณงดงาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้น
ให้สว่างไสว เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึง่ ครัน้ แล้วได้กล่าวกะเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !
บรรพชิตทัง้ หลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทงั้ หลาย
เมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ
แต่ไม่กราบไหว้ ข้าพระองค์เหล่านั้น มีการงานยังไม่
บริบูรณ์ มีความกินแหนงใจ มีความเดือดร้อนตามใน
ภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาชั้นเลว”.
ภิกษุทั้งหลาย !   เทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมาก
เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่า
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   บรรพชิตทัง้ หลายเข้ามา
ยังเรือนของข้าพระองค์ทงั้ หลายเมือ่ เป็นมนุษย์อยูใ่ นกาลก่อน
ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ กราบไหว้ แต่ไม่ให้อาสนะ
ข้าพระองค์เหล่านัน้ มีการงานไม่บริบรู ณ์ มีความกินแหนงใจ
มีความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมูเ่ ทวดาชัน้ เลว”.
“...ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ กราบไหว้และ
ให้อาสนะ แต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�ำลัง ...”.
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“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
และแบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�ำลัง แต่ไม่เข้าไป
นั่งใกล้เพื่อฟังธรรม ...”.
“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�ำลัง และเข้าไปนัง่ ใกล้เพือ่
ฟังธรรม แต่ไม่เงี่ยโสตลงฟังธรรม ...”.
“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�ำลัง เข้าไปนั่งใกล้เพื่อ
ฟังธรรม และเงี่ยโสตลงฟังธรรม แต่ฟังแล้วไม่ทรงจ�ำ
ธรรมไว้ ...”.
“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�ำลัง เข้าไปนั่งใกล้เพื่อ
ฟังธรรม เงี่ยโสตลงฟังธรรม และฟังแล้วทรงจ�ำธรรมไว้
แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�ำไว้ ...”.
“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�ำลัง เข้าไปนั่งใกล้เพือ่ ฟัง
ธรรม เงีย่ โสตลงฟังธรรม ฟังแล้วทรงจ�ำธรรมไว้ และพิจารณา
เนือ้ ความแห่งธรรมทีท่ รงจ�ำไว้ แต่ไม่รทู้ วั่ ถึงอรรถ ไม่รทู้ วั่ ถึง
ธรรม และไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ข้าพระองค์
เหล่านั้นมีการงานไม่บริบูรณ์ มีความกินแหนงใจ มีความ
เดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาชั้นเลว”.
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ภิกษุทั้งหลาย !   เทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมาก
เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่า
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เ จริ ญ !   บรรพชิ ต ทั้ ง หลาย
เข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อยังเป็นมนุษย์
ในกาลก่อน ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันสิ่งของให้ตามสามารถ ตามก�ำลัง เข้าไปนั่งใกล้
เพื่อฟังธรรม เงี่ยโสตลงฟังธรรม ฟังแล้วทรงจ�ำธรรมไว้
พิจารณาเนือ้ ความแห่งธรรมทีท่ รงจ�ำไว้ และรูท้ วั่ ถึงอรรถ
รูท้ วั่ ถึงธรรม แล้วปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ข้าพระองค์
เหล่านั้นมีการงานบริบูรณ์ ไม่มีความกินแหนงใจ ไม่มี
ความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาชั้น
ประณีต”.
ภิกษุทั้งหลาย !  
นั่น โคนไม้ทั้งหลาย
นั่น เรือนว่างทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลส
อย่าได้ประมาท
อย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลัง
เหมือนเทวดาพวกต้นๆ เหล่านั้น.
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ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

39

-บาลี มหาวิ. วิ. ๕/๒๐๗/๑๕๔.
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๒๖,๒๗/๙๑,๙๓.

สตรีใดให้ข้าวและน�้ำ มีใจเบิกบาน สมบูรณ์ด้วยศีล
เป็นสาวิกาของพระสุคต ครอบง�ำความตระหนี่ บริจาคทาน
อันเป็นเหตุแห่งสวรรค์ เป็นเครื่องบรรเทาความโศก น�ำมา
ซึ่งความสุข สตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติ ปราศจากธุลี ไม่มี
กิเลสเครื่องยั่วใจ ย่อมได้ก�ำลังและอายุท่ีเป็นทิพย์ สตรี
ผู้ประสงค์บุญนั้น เป็นคนมีสุข สมบูรณ์ด้วยอนามัย ย่อม
ปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนาน.
บุคคลแม้ใด ย่อมประพฤติธรรม ประพฤติสะอาด
เป็นผูเ้ ลีย้ งภริยา และเมือ่ ของมีนอ้ ยก็ให้ได้ เมือ่ บุรษุ แสนหนึง่
บูชาภิกษุพันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะ การบูชา
ของบุคคลเหล่านั้น ย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้น.
บุคคลเหล่าหนึง่ ตัง้ อยูใ่ นกรรมปราศจากความสงบ
(ปราศจากธรรม) โบยเขา ฆ่าเขา ท�ำให้เขาเศร้าโศกแล้วให้ทาน
ทานนั้นจัดว่าทานมีหน้าอันนองด้วยน�้ำตา จัดว่าทานเป็น
ไปกับด้วยอาชญา จึงย่อมไม่เท่าถึงส่วนแห่งทานที่ให้ด้วย
ความสงบ (ประพฤติธรรม) เมือ่ บุรษุ แสนหนึง่ บูชาภิกษุพนั หนึง่
หรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะ การบูชาของบุรุษเหล่านั้น
ย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้น โดยนัยอย่างนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี

40

-บาลี ปฺฺ จก. อํ. ๒๒/๑๙๒/๑๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ให้โดยไม่เคารพ
(2) ให้โดยไม่อ่อนน้อม
(3) ไม่ให้ด้วยมือตนเอง
(4) ให้ของที่เป็นเดน
(5) ให้โดยไม่คำ�นึงผลที่จะมาถึง (อนาคมนทิฏฐิ)
ภิกษุทงั้ หลาย !   เหล่านีแ้ ล อสัปปุรสิ ทาน ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย !   สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ให้โดยเคารพ
(2) ให้โดยอ่อนน้อม
(3) ให้ด้วยมือตนเอง
(4) ให้ของไม่เป็นเดน
(5) ให้โดยคำ�นึงผลที่จะมาถึง (อาคมนทิฏฐิ)
ภิกษุทงั้ หลาย !   เหล่านีแ้ ล สัปปุรสิ ทาน ๕ ประการ.
88

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ทานของคนดี (นัยที่ ๑)

41

-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๔๘/๑๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   สัปปุริสทาน ๘ ประการนี้มีอยู่
๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
(๑) ให้ของสะอาด (๒) ให้ของประณีต
(๓) ให้ตามกาล
(๔) ให้ของสมควร
(๕) เลือกให้
(๖) ให้เนืองนิตย์
(๗) เมื่อให้จิตผ่องใส (๘) ให้แล้วดีใจ
ภิกษุทงั้ หลาย !   เหล่านีแ้ ล สัปปุรสิ ทาน ๘ ประการ.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

สัปบุรษุ ย่อมให้ทาน คือ ข้าวและน�ำ้ ทีส่ ะอาด ประณีต
ตามกาลสมควร เนืองนิตย์ ในผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์ ผูเ้ ป็น
เขตดี สละของมากแล้วก็ไม่รสู้ กึ เสียดาย ท่านผูม้ ปี ญ
ั ญาเห็นแจ้ง
ย่อมสรรเสริญทานที่สัปบุรุษให้แล้วอย่างนี้
ผู้มีปัญญา มีศรัทธา เป็นบัณฑิต มีใจพ้นจากความ
ตระหนี่ ครัน้ บ�ำเพ็ญทานอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมเข้าถึงโลกทีเ่ ป็นสุข
ไม่มีความเบียดเบียน.
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ทานของคนดี (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

42

-บาลี ปฺ จก. อํ. ๒๒/๑๙๒/๑๔๘.
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๐/๑๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา
(2) ย่อมให้ทานโดยเคารพ
(3) ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร
(4) เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน
(5) ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่น
ภิกษุทงั้ หลาย !   สัปบุรษุ ครัน้ ให้ทานด้วยศรัทธาแล้ว
ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีรูป
สวยงาม น่าดู น่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก
ในที่ที่ทานนั้นให้ผล.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สัปบุรษุ ครัน้ ให้ทานโดยเคารพแล้ว
ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีบุตร
ภรรยา ทาส คนใช้หรือคนงาน เป็นผู้เชื่อฟัง เงี่ยโสตลงฟัง
ค�ำสั่ง ตั้งใจใคร่รู้ ในที่ที่ทานนั้นให้ผล.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   สัปบุรษุ ครัน้ ให้ทานโดยกาลอันควร
แล้ว ย่อมเป็นผูม้ งั่ คัง่ มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และย่อมเป็นผู้
มีความต้องการทีเ่ กิดขึน้ ตามกาลบริบรู ณ์ ในทีท่ ที่ านนัน้ ให้ผล.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สัปบุรษุ ครัน้ เป็นผูม้ จี ติ อนุเคราะห์
ให้ทานแล้ว ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และ
เป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้น ในที่ที่
ทานนั้นให้ผล.
ภิกษุทั้งหลาย !   สัปบุรษุ ครั้นให้ทานไม่กระทบตน
และผูอ้ นื่ แล้ว ย่อมเป็นผูม้ งั่ คัง่ มีทรัพย์มากมีโภคะมาก และ
ย่อมเป็นผูม้ โี ภคทรัพย์ไม่มภี ยันตรายมาแต่ทไี่ หนๆ คือ จาก
ไฟ จากน�้ำ จากพระราชา จากโจร จากคนไม่เป็นที่รัก หรือ
จากทายาท ในที่ที่ทานนั้นให้ผล.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เหล่านีแ้ ล สัปปุรสิ ทาน ๕ ประการ.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ธรรม ๓ ประการนี้ คือ การให้ทานด้วยศรัทธา
การให้ทานด้วยหิริ การให้ทานอันหาโทษมิได้
อันสัปบุรษุ ด�ำเนินตามแล้ว บัณฑิตกล่าวว่า เป็นทาง
ไปสู่สวรรค์ ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้ แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ประโยชน์เกื้อกูลของสัปบุรุษ

43

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๓๕/๙๐๗.
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๘/๑๒๘.

ภิกษุทงั้ หลาย !   สัปบุรษุ เมือ่ เกิดในตระกูล ย่อมเกิด
เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก
คือ ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่
มารดาบิดา แก่บุตรภรรยา แก่หมู่คนผู้เป็นทาสกรรมกร
แก่มิตรอ�ำมาตย์ แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว แก่พระราชา
แก่เทวดาทั้งหลาย แก่สมณพราหมณ์.
ภิกษุทั้งหลาย !   มหาเมฆเมื่อตกให้ข้าวกล้าเจริญ
งอกงาม ย่อมตกเพือ่ ประโยชน์ เพือ่ เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขแก่
ชนเป็นอันมาก ฉันใด สัปบุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเกิด
ในตระกูล ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แก่ชนเป็นอันมาก คือ ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล
เพือ่ ความสุขแก่มารดาบิดา แก่บตุ รภรรยา แก่หมูค่ นผูเ้ ป็น
ทาสกรรมกร แก่มิตรอำ�มาตย์ แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
แก่พระราชา แก่เทวดาทั้งหลาย แก่สมณพราหมณ์.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)
สัปบุรุษผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน
ทัง้ กลางคืนกลางวัน บ�ำเพ็ญตนเพือ่ ประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก

ในชัน้ ต้นระลึกถึงอุปการะทีท่ า่ นท�ำไว้กอ่ น ย่อมบูชา
มารดาบิดาโดยชอบธรรม
สัปบุรุษผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้ว และมีศีลเป็นที่รัก
ทราบธรรมแล้ว
ย่ อ มบู ช าบรรพชิ ต ผู ้ ไ ม่ ค รองเรื อ น ผู ้ ไ ม่ มี บ าป
ประพฤติพรหมจรรย์
สัปบุรุษนั้นเป็นผู้เกื้อกูลต่อพระราชา ต่อเทวดา
ต่อญาติและสหายทั้งหลาย
ตั้งมั่นแล้วในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวง
สัปบุรุษนั้น ก�ำจัดมลทินคือความตระหนี่ได้แล้ว
ย่อมประสบโลกอันเกษม.
เทวดาชั้นดาวดึงส์ กล่าวถึงนรชน ผู้เป็นบุคคลเลี้ยง
มารดาบิดา มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล
เจรจาอ่อนหวาน กล่าวแต่คำ� สมานมิตรสหาย ละค�ำส่อเสียด
ประกอบในอุบายเป็นเครื่องก�ำจัดความตระหนี่ มีวาจาสัตย์
ครอบง�ำความโกรธได้ นัน้ แลว่า เป็นสัปบุรษุ ดังนี.้
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44

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๙๐/๕๑๙.

อานนท์ !   สตรีหรือบุรษุ ในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้
ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์
เป็นสรณะ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์
เว้นขาดจากการประพฤติผดิ ในกาม เว้นขาดจากการพูดเท็จ
เว้นขาดจากการดื่มน�้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท เป็นคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจาก
มลทินคือความตระหนี่ อยูค่ รองเรือน มีการบริจาคอันปล่อย
อยู่เป็นประจ�ำ มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควร
แก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน สมณพราหมณ์
ทุกทิศย่อมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่า สตรีหรือบุรุษ
ในบ้านหรือนิคมแห่งโน้น ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึง
พระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ เว้นขาดจากการ
ฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติ
ผิดในกาม เว้นขาดจากการพูดเท็จ เว้นขาดจากการดืม่ น�ำ้ เมา
คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นคนมี
ศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่
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อยู่ครองเรือน เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการ
แบ่งปัน แม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่า
สตรีหรือบุรษุ ในบ้านหรือนิคมแห่งโน้น ถึงพระพุทธเจ้าเป็น
สรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ เว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการ
ประพฤติผดิ ในกาม เว้นขาดจากการพูดเท็จ เว้นขาดจากการ
ดื่มน�้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
เป็นคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความ
ตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจ�ำ
มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดี
ในการให้และการแบ่งปัน.
อานนท์ !   กลิ่นหอมนี้นั้นแล ฟุ้งไปตามลมก็ได้
ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้
กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา หรือกลิ่นกระล�ำพัก
ก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้
ส่วนกลิ่นสัปบุรุษ ฟุ้งทวนลมไปได้
เพราะสัปบุรุษ ฟุ้งไปทุกทิศ.
95

ผลกระทบทั้งดีและไม่ดี
จากการให้ทานมีไหม

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ

45

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๗/๒๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   สมัยใด พวกโจรมีก�ำลัง สมัยนั้น
พระราชาย่อมเสื่อมก�ำลัง คราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมด
ความผาสุกที่จะเข้าใน ออกนอก หรือที่จะออกค�ำสั่งไปยัง
ชนบทชายแดน ถึงแม้พวกพราหมณ์และคหบดีกห็ มดความ
สะดวกทีจ่ ะเข้าใน ออกนอก หรือทีจ่ ะอ�ำนวยการงานนอกเมือง
ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สมัยใด พวกภิกษุเลวทรามมีกำ� ลัง
สมัยนั้น หมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ย่อมเสื่อมก�ำลัง คราวนั้น
หมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก จ�ำต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบเชียบอยู่ใน
ท่ามกลางสงฆ์ หรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดน
ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
แก่มหาชนทัง้ หลาย ไม่เป็นไปเพือ่ ความสุข เป็นความเสียหาย
แก่มหาชนเป็นอันมาก และไม่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อ
ความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !   สมัยใด พระราชามีก�ำลัง สมัยนั้น
พวกโจรย่อมเสือ่ มก�ำลัง คราวนัน้ ทัง้ พระราชาเองก็มคี วามผาสุก
ทีจ่ ะเข้าใน ออกนอก หรือทีจ่ ะออกค�ำสัง่ ไปยังชนบทชายแดน
แม้พวกพราหมณ์และคหบดี ก็มีความสะดวกที่จะเข้าใน
ออกนอก หรือที่จะอ�ำนวยการงานนอกเมือง ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย !   สมัยใด หมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก
มีกำ� ลัง สมัยนัน้ พวกภิกษุเลวทรามย่อมเสือ่ มก�ำลัง คราวนัน้
พวกภิกษุเลวทราม จ�ำต้องเป็นผูน้ งิ่ เงียบเชียบอยูใ่ นท่ามกลาง
สงฆ์ หรือเป็นพวกที่ต้องหล่นไปเอง ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
มหาชนทั้งหลาย ให้มหาชนมีความสุข เป็นความเจริญแก่
มหาชนเป็นอันมาก และเป็นไปเพือ่ ความเกือ้ กูล เพือ่ ความสุข
ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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หลักการก�ำจัดเสี้ยนหนาม (คนไม่ดี)

46

-บาลี สี. ที. ๙/๑๗๑/๒๐๖.

(พระพุทธเจ้าตรัสกับกูฏทันตพราหมณ์ เล่าถึงเรือ่ งของพระเจ้า
มหาวิชติ ราชทีเ่ รียกพราหมณ์ปโุ รหิตมาเฝ้าเพือ่ ให้สอนวิธกี ารบูชามหายัญญ์)

พราหมณ์ !   ปุโรหิตได้ทูลสนองพระด�ำรัสนั้นว่า
แว่นแคว้นของพระองค์ยงั มีเสีย้ นหนาม ยังมีการเบียดเบียน
กัน การปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏ การปล้นฆ่าในนิคม
ก็ยังปรากฏ การปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏ การแย่งชิงตาม
ระยะหนทางก็ยังปรากฏ และถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บส่วย
ในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนาม เต็มไปด้วยการ
เบียดเบียนเช่นนี้ ก็จะได้ชอื่ ว่าท�ำกิจไม่ควรท�ำ อีกประการหนึง่
พระองค์อาจทรงพระด�ำริว่า เราก�ำจัดเสี้ยนหนาม คือ โจร
ผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหาร การจองจ�ำ การริบทรัพย์ การ
ประจาน หรือการเนรเทศดังนี้ ข้อนีก้ ไ็ ม่ชอื่ ว่าเป็นการก�ำจัดได้
ราบคาบด้วยดี เพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมี
ชนพวกนีจ้ ะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลัง แต่วา่
มีอบุ ายทีจ่ ะก�ำจัดเสีย้ นหนามเหล่านัน้ ให้ราบคาบด้วยดีได้ คือ
(1) ชนเหล่าใดอุตสาหะในการทำ�เกษตรกรรมและ
ปศุสัตว์ ขอพระองค์จงประทานพืชพันธุ์และอาหารแก่
ชนเหล่านั้น
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(2) ชนเหล่าใดอุตสาหะในพาณิชยกรรม ขอพระองค์
จงเพิ่มทุนให้ชนเหล่านั้น
(3) ข้าราชการเหล่าใดอุตสาหะ ขอพระองค์จงประทาน
เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ชนเหล่านั้นในโอกาสอันสมควร
ชนเหล่านั้นนั่นแหละ จักเป็นผู้ขวนขวายในการงาน
ของตน ไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์ และพระคลัง
ก็จะเพิ่มพูนมากมาย แว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษม
ปราศจากเสี้ยนหนามและการเบียดเบียน พวกมนุษย์จะ
ร่าเริงบันเทิง นอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอก แม้จักไม่ปิด
ประตูเรือนในเวลาค�่ำคืนก็เป็นอยู่ได้.
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กรณีศึกษา
เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน

47

-บาลี มหา. วิ. ๕/๓๑๒/๒๓๘.

เรื่องมีอยู่ว่าภิกษุ ๒ รูปทะเลาะกัน คือรูปหนึ่งหาว่าอีกรูปหนึ่ง
ต้องอาบัติแล้วไม่เห็นอาบัติ จึงพาพวกมาประชุมสวดประกาศลงอุกเขปนียกรรมแก่ภกิ ษุรปู นัน้ แต่ละรูปต่างก็มเี พือ่ นฝูงมากด้วยกันทัง้ สองฝ่าย
และต่างก็หาว่าอีกฝ่ายหนึง่ ทำ�ไม่ถกู ถึงกับสงฆ์แตกกันเป็นสองฝ่าย และ
แยกทำ�อุโบสถ แม้พระผูพ้ ระภาคจะทรงแนะนำ�ตักเตือนให้ประนีประนอมกัน
ก็ไม่ฟัง ในที่สุดถึงกับทะเลาะวิวาทและแสดงอาการทางกายทางวาจาที่
ไม่สมควรต่อกัน พระผู้มีพระภาคจึงทรงตักเตือน.

ภิกษุทงั้ หลาย !  พอที พวกเธอทัง้ หลาย อย่าหมายมัน่
กันเลย อย่าทะเลาะกันเลย อย่าโต้เถียงกันเลย อย่าวิวาท
กันเลย.

มีภกิ ษุบางรูปทูลขึน้ ว่า “ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าผูเ้ ป็นธรรมสามี !
ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้า ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิด
พระเจ้าข้า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า !   ขอจงทรงประกอบในสุขวิหาร
ในทิฏฐธรรมอยูเ่ ถิด พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ทงั้ หลายจักทำ�ให้เห็นดำ�
เห็นแดงกัน ด้วยการหมายมัน่ กัน ด้วยการทะเลาะกัน ด้วยการโต้เถียงกัน
ด้วยการวิวาทกัน อันนี้เอง”.
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำ�นี้แก่ภิกษุเหล่านั้นเป็นคำ�รบ ๒ ว่า

ภิกษุทงั้ หลาย !  พอที พวกเธอทัง้ หลาย อย่าหมายมัน่
กันเลย อย่าทะเลาะกันเลย อย่าโต้เถียงกันเลย อย่าวิวาทกันเลย.

มีภิกษุบางรูปทูลคำ�นี้ขึ้นเป็นคำ�รบ ๒ ว่า “ข้าแต่พระผู้มี
พระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามี ! ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้า
ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าข้า ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ! ขอจง
ทรงประกอบในสุขวิหารในทิฏฐธรรมอยูเ่ ถิด พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์
ทั้งหลายจักทำ�ให้เห็นดำ�เห็นแดงกัน ด้วยการหมายมั่นกัน ด้วยการ
ทะเลาะกัน ด้วยการโต้เถียงกัน ด้วยการวิวาทกัน อันนี้เอง”.
พระผู้มีพระภาคจึงทรงสั่งสอนให้ดูตัวอย่างทีฆาวุกุมาร แห่ง
แคว้นโกศลผู้คิดแก้แค้นพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีในการที่จับ
พระราชบิดาของพระองค์ คือพระเจ้าทีฆตี ไิ ปทรมานประจานและประหาร
ชีวิต เมื่อมีโอกาสจะแก้แค้นได้ก็ยังระลึกถึงโอวาทของบิดา ที่ไม่ให้เห็น
แก่ยาว (คือไม่ให้ผูกเวรจองเวรไว้นาน) ไม่ให้เห็นแก่สั้น (คือไม่ให้ตัด
ไมตรี) และให้ส�ำ นึกว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร จึงไว้ชวี ติ พระเจ้า
พรหมทัต แล้วกลับได้ราชสมบัตทิ เี่ สียไปคืนพร้อมทัง้ ได้พระราชธิดาของ
พระเจ้าพรหมทัตด้วย.
ทรงสรุปว่า พระราชาที่จับศัสตราวุธยังทรงมีขันติและโสรัจจะ
ได้ จึงควรทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายผูบ้ วชในธรรมวินยั นีจ้ ะมีความอดทนและความ
สงบเสงี่ยม แต่ภิกษุเหล่านั้นก็มิได้เชื่อฟัง.
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กาลนั้นแล ในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงครองจีวร ถือ
บาตร เสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพี เพื่อบิณฑบาต ครั้นทรงเที่ยวบิณฑบาต
ในเมืองโกสัมพีแล้ว ภายหลังภัตตกาล กลับจากบิณฑบาตแล้ว ทรงเก็บ
บริขารขึ้นมาถือไว้ แล้วประทับยืน ตรัสคาถานี้ว่า

คนไพร่ๆ ด้วยกัน ส่งเสียงเอ็ดตะโร แต่หามีคนไหน
ส�ำคัญตัวว่า เป็นพาลไม่ เมื่อหมู่แตกกัน ก็หาได้มีใครรู้สึก
เป็นอย่างอื่น ให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไม่.
พวกบั ณ ฑิ ต ลื ม ตั ว สมั ค รที่ จ ะพู ด ตามทางที่ ต น
ปรารถนาจะพูดอย่างไร ก็พูดพล่ามไปอย่างนั้น หาได้น�ำพา
ถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่.
พวกใด ยังผูกใจเจ็บอยู่ว่า ‘ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ท�ำร้าย
เรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา’ เวรของพวกนั้น
ย่อมระงับไม่ลง.
พวกใด ไม่ผูกใจเจ็บว่า ‘ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ท�ำร้าย
เรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา’ เวรของพวกนั้น
ย่อมระงับได้.
ในยุคไหนก็ตาม เวรทั้งหลาย ไม่เคยระงับได้ด้วย
การผูกเวรเลย แต่ระงับได้ด้วยไม่มีการผูกเวร ธรรมนี้เป็น
ของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาล.
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คนพวกอืน่ ไม่รสู้ กึ ว่า ‘พวกเราจะแหลกลาญก็เพราะ
เหตุนี้’ พวกใด ส�ำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้น ความมุ่งร้ายกัน
ย่อมระงับได้ เพราะความรู้สึกนั้น.
ความกลมเกลียวเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยังมีได้
แม้แก่พวกคนกักขฬะเหล่านัน้ ทีป่ ล้นเมืองหักแข้งขาชาวบ้าน
ฆ่าฟันผู้คน แล้วต้อนม้า โค และขนเอาทรัพย์ไป แล้วท�ำไม
จะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่า.
ถ้าหากไม่ได้สหายทีพ่ าตัวรอด เป็นปราชญ์ ทีม่ คี วาม
เป็นอยู่ดี เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซร้ ก็จงท�ำตัวให้เหมือน
พระราชาทีล่ ะแคว้นซึง่ พิชติ ได้แล้วไปเสีย แล้วเทีย่ วไปคนเดียว
ดุจช้างมาตังคะ เที่ยวไปในป่าตัวเดียว ฉะนั้น.
การเที่ยวไปคนเดียว ดีกว่า เพราะไม่มีความเป็น
สหายกันได้กับคนพาล พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่ท�ำบาป
เป็นคนมักน้อย ดุจช้างมาตังคะ เป็นสัตว์มักน้อย เที่ยวไป
ในป่า ฉะนั้น.

ครั้นแล้วจึงเสด็จไปจากที่นั้นสู่พาลกโลณการกคาม สู่ป่าชื่อ
ปาจีนวังสะโดยลำ�ดับ ได้ทรงพบปะกับพระเถระต่างๆ ในทีท่ เี่ สด็จไปนัน้
ในทีส่ ดุ ได้เสด็จไปพำ�นักอยู่ ณ โคนไม้สาละอันร่มรืน่ ณ ป่าชือ่ ปาริเลยยกะ
และได้มีพญาช้างชื่อปาริเลยยกะ มาอุปัฏฐากดูแลพระผู้มีพระภาค
ต่อจากนั้นจึงได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี.
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ครัง้ นัน้ อุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีได้หารือกันดังนีว้ า่
พระคุณเจ้าเหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพีนี้ ทำ�ความพินาศใหญ่โตให้
พวกเรา พระผูม้ พี ระภาคถูกท่านเหล่านีร้ บกวนจึงเสด็จหลีกไปเสีย เอาละ
พวกเราไม่ต้องอภิวาท ไม่ต้องลุกรับ ไม่ต้องทำ�อัญชลีกรรม สามีจิกรรม
ไม่ตอ้ งทำ�สักการะ ไม่ตอ้ งเคารพ ไม่ตอ้ งนับถือ ไม่ตอ้ งบูชาซึง่ พระคุณเจ้า
เหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพี แม้เข้ามาบิณฑบาต ก็ไม่ตอ้ งถวายบิณฑบาต
ท่านเหล่านี้ถูกพวกเราไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้ไม่มี
สักการะอย่างนี้ จักหลีกไปเสีย หรือจักสึกเสีย หรือจักให้พระผูม้ พี ระภาค
ทรงโปรด ครั้นแล้วไม่อภิวาท ไม่ลุกรับ ไม่ทำ�อัญชลีกรรม สามีจิกรรม
ไม่สกั การะ ไม่เคารพ ไม่นบั ถือ ไม่บชู า ซึง่ พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี
แม้เข้ามาบิณฑบาตก็ไม่ถวายบิณฑบาต.
ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ถูกอุบาสกอุบาสิกาชาว
พระนครโกสัมพีไม่สกั การะ ไม่เคารพ ไม่นบั ถือ ไม่บชู า เป็นผูไ้ ม่มสี กั การะ
จึงพูดกันอย่างนีว้ า่ อาวุโสทัง้ หลาย ! มิฉะนัน้ พวกเราพึงไปพระนครสาวัตถี
แล้วระงับอธิกรณ์นี้ในสำ�นักพระผู้มีพระภาค ครั้นแล้ว เก็บงำ�เสนาสนะ
ถือบาตร จีวร พากันเดินทางไปพระนครสาวัตถี.
ภิกษุเหล่านัน้ ได้รบั ความลำ�บากก็รสู้ กึ สำ�นึกผิด จึงพากันเดินทาง
ไปกรุงสาวัตถีและยอมตกลงระงับข้อวิวาทแตกแยกกัน โดยภิกษุรูปที่
เป็นต้นเหตุยอมแสดงอาบัติ ภิกษุฝ่ายที่สวดประกาศลงโทษยอมถอน
ประกาศ พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสให้ประชุมสงฆ์สวดประกาศระงับเรือ่ งนัน้
เป็นสังฆสามัคคีด้วยทุติยกรรมวาจา เสร็จแล้วให้สวดปาติโมกข์.
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ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ ๑)

48

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๑๔๓/๔๐๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ทาน บุคคลพึงให้ในที่ไหนหนอ
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ทาน บุคคลพึงให้ในที่ไหนหนอ.

มหาราช !   จิตย่อมเลื่อมใสในที่ใด พึงให้ในที่นั้น.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมาก.

มหาราช !   ทานพึงให้ในทีไ่ หนนัน่ เป็นข้อหนึง่ และ
ทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมาก นั่นเป็นอีกข้อหนึ่ง.
มหาราช !   ทานที่ให้แล้วแก่ผู้มีศีลแล มีผลมาก
ทานที่ให้แล้วในผู้ทุศีลหามีผลมากไม่.
มหาราช !   ด้วยเหตุนั้น เราจักย้อนถามพระองค์
ในปัญหากรรมข้อนั้นบ้าง พระองค์พอพระทัยอย่างใด
พึงตอบอย่างนั้น.
มหาราช !   พระองค์ จ ะส� ำ คั ญ ความข้ อ นั้ น เป็ น
อย่างไร ณ ที่นี้การยุทธพึงปรากฏเฉพาะหน้าแด่พระองค์
สงครามพึงปะทะกัน ถ้าว่ากุมารที่เป็นกษัตริย์ ... ที่เป็น
พราหมณ์ ... ที่เป็นแพศย์ ... ที่เป็นศูทร เป็นผู้ไม่ได้ศึกษา
ไม่ได้หดั มือ ไม่ได้รบั ความช�ำนาญ ไม่ได้ประลองการยิง เป็น
คนขลาด เป็นคนมักสั่น เป็นคนมักสะดุ้ง เป็นคนมักวิ่งหนี
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พึงมาอาสาไซร้ พระองค์ พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือ และ
พระองค์พึงทรงต้องการบุรุษเช่นนั้นหรือ.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ข้าพระองค์ไม่พงึ ชุบเลีย้ งบุรษุ นัน้ และ
ข้าพระองค์ไม่พึงต้องการบุรุษเช่นนั้นแล.

มหาราช !   พระองค์จะทรงส�ำคัญความข้อนั้นเป็น
อย่างไร ณ ที่นี้การยุทธพึงปรากฏแก่พระองค์ สงครามพึง
ปะทะกัน ถ้าว่ากุมารที่เป็นกษัตริย์ ... ที่เป็นพราหมณ์ ...
ที่เป็นแพศย์ ... ที่เป็นศูทร เป็นผู้ศึกษาดีแล้ว ได้หัดมือแล้ว
ได้รับความช�ำนาญแล้ว ได้ประลองการยิงมาแล้ว ไม่เป็น
คนขลาด ไม่เป็นคนสัน่ ไม่เป็นคนสะดุง้ ไม่เป็นคนมักวิง่ หนี
พึงมาอาสาไซร้ พระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือ และ
พระองค์พึงทรงมีพระประสงค์บุรุษเช่นนั้นหรือ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   หม่อมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้น และ
หม่อมฉันพึงต้องการบุรุษเช่นนั้น.

มหาราช !   ฉันนั้นก็เหมือนกัน แม้หากว่า กุลบุตร
ออกจากเรือน ตระกูลไรๆ เป็นผูบ้ วชหาเรือนมิได้ และกุลบุตร
นั้น เป็นผู้มีองค์ ๕ อันละได้แล้ว เป็นผู้ประกอบแล้วด้วย
องค์ ๕ ทานที่ให้แล้วในกุลบุตรนั้น ย่อมเป็นทานมีผลมาก
องค์ ๕ อันกุลบุตรนั้นละได้แล้วเป็นอย่างไร.
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(1) กามฉันทะอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว
(2) พยาบาทอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว
(3) ถีนมิทธะอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว
(4) อุทธัจจกุกกุจจะอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว
(5) วิจิกิจฉาอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว
เหล่านี้แล องค์ ๕ อันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว.
กุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นอย่างไร
(1) เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองศีล
อันเป็นของพระอเสขะ
(2) เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองสมาธิ
อันเป็นของพระอเสขะ
(3) เป็นผูป้ ระกอบแล้วด้วยกองปัญญา
อันเป็นของพระอเสขะ
(4) เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองวิมุตติ
อันเป็นของพระอเสขะ
(5) เป็นผูป้ ระกอบแล้วด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ
อันเป็นของพระอเสขะ
กุลบุตรนั้น เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ ๕ เหล่านี้
ทานทีใ่ ห้แล้วในกุลบุตรผูม้ อี งค์ ๕ อันละได้แล้วและ
เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ ๕ อย่างนี้ ย่อมมีผลมาก.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ศิลปะการยิงแม่น ก�ำลังเข้มแข็ง และความกล้าหาญ
มีอยูใ่ นชายหนุม่ ผูใ้ ด พระราชาผูท้ รงพระประสงค์ดว้ ยการยุทธ
พึงทรงชุบเลีย้ งชายหนุม่ เช่นนัน้ ไม่พงึ ทรงชุบเลีย้ งชายหนุม่
ผู้ไม่กล้าหาญ เพราะเหตุแห่งชาติฉันใด
ธรรมะคือขันติและโสรัจจะ ตั้งอยู่แล้วในบุคคลใด
บุคคลพึงบูชาบุคคลนั้น ผู้มีปัญญา มีความประพฤติเยี่ยง
พระอริยะแม้มีชาติทราม ฉันนั้นเหมือนกัน
พึงสร้างอาศรมอันเป็นทีร่ นื่ รมย์ ยังผูพ้ หูสตู ทัง้ หลาย
ให้สำ� นักอยู่ ณ ทีน่ นั้ พึงสร้างบ่อน�ำ้ ไว้ในป่าทีก่ นั ดารน�ำ้ และ
สะพานในที่เป็นหล่ม พึงถวายข้าว น�้ำ ของเคี้ยว ผ้า และ
เสนาสนะในท่านผูซ้ อื่ ตรงทัง้ หลายด้วยน�ำ้ ใจอันผ่องใส เมฆมี
สายฟ้าแลบแปลบปลาบ มียอดตัง้ ร้อยกระหึม่ อยู่ ยังแผ่นดิน
ให้โชกชุ่มอยู่ ย่อมยังที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็ม แม้ฉันใด
ทายกผู้มีศรัทธา เป็นบัณฑิตได้ฟังแล้ว ย่อมจัดหา
โภชนาหารมาเลี้ยงวณิพก ด้วยข้าว น�้ำให้อิ่มหน�ำ บันเทิงใจ
เทีย่ วไปในโรงทาน สัง่ ว่าท่านทัง้ หลายจงให้ ท่านทัง้ หลายจงให้
ดังนี้ และทายกนั้นบันลือเสียงเหมือนเสียงกระหึ่มแห่งเมฆ
เมื่อฝนก�ำลังตก ฉะนั้น ธารแห่งบุญอันไพบูลย์นั้น ย่อมยัง
ทายกให้ชุ่มชื่น.
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ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ ๒)

49

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๓๖-๔๓๘/๓๓๐.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  ทานประจ�ำสกุลวงศ์ขา้ พระองค์ยงั ให้อยู่
แต่ว่าทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะหมู่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ หรือปฏิบัติ
อรหัตตมรรค ที่อยู่ป่า ที่ถือบิณฑบาต ที่ถือผ้าสุกุลเป็นวัตร.

คหบดี !   ข้อที่จะรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์
หรือปฏิบัติอรหัตตมรรคนั้น เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากส�ำหรับท่านผู้
เป็นคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ผู้ยังมีการนอนเบียดบุตร บริโภค
ใช้สอยกระแจะจันทน์และผ้าจากเมืองกาสี ทัดทรงมาลา
เครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา ยินดีอยู่ด้วยทองและเงิน.
คหบดี !   ถึงแม้ภกิ ษุจะเป็นผูอ้ ยูป่ า่ เป็นวัตร ถ้าเป็น
ผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว กลับกลอก พูดมาก มีวาจาไม่แน่นอน มีสติ
ลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะ ไม่มีสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด
มีอินทรีย์อันปล่อยแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนั้น ควรถูก
ติเตียนด้วยเหตุนั้นๆ.
คหบดี !   ถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ถ้า
เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่กลับกลอก ไม่พูดมาก มีวาจา
แน่นอน มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีเอกัคคตาจิต
(จิตมีอารมณ์เดียว) ส�ำรวมอินทรีย์ ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนั้น
อันใครๆ ควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ.
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คหบดี !   ถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดี ...
บิณฑบาตเป็นวัตรก็ดี ... ฉันในทีน่ มิ นต์กด็ ี ... ถือผ้าบังสุกลุ
เป็นวัตรก็ดี ... นุ่งห่มคหบดีจีวรก็ดี ถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว
กลับกลอก พูดมาก มีวาจาไม่แน่นอน มีสติลมื หลง ปราศจาก
สัมปชัญญะ ไม่มสี มาธิ มีจติ หมุนไปผิด มีอนิ ทรียอ์ นั ปล่อยแล้ว
ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนั้น ควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆ.
คหบดี !   ถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดี ...
บิณฑบาตเป็นวัตรก็ดี ... ฉันในทีน่ มิ นต์กด็ ี ... ถือผ้าบังสุกลุ
เป็นวัตรก็ดี ... นุ่งห่มคหบดีจีวรก็ดี ถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่
ถือตัว ไม่กลับกลอก ไม่พูดมาก มีวาจาแน่นอน มีสติตั้งมั่น
มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีเอกัคคตาจิต ส�ำรวมอินทรีย์ ด้วย
อาการอย่างนี้ ภิกษุนนั้ อันใครๆ ควรสรรเสริญด้วยเหตุนนั้ ๆ.
เอาละ คหบดี !   ท่านจงถวายทานในสงฆ์เถิด เมื่อ
ท่านถวายทานในสงฆ์อยู่ จิตจักเลื่อมใส ท่านเป็นผู้มีจิตอัน
เลือ่ มใสแล้ว ภายหลังแต่การตาย เพราะการท�ำลายแห่งกาย
จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   จ�ำเดิมแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์จะ
ถวายทานในสงฆ์.
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ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

50

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๐๕/๔๙๗.

วัจฉะ !   ผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทาน ผู้นั้นชื่อว่าเป็น
อมิตร ผู้ท�ำอันตรายต่อสิ่ง ๓ สิ่ง คือ
(1) ทำ�อันตรายต่อบุญของทายก (ผู้ให้)
(2) ทำ�อันตรายต่อลาภของปฏิคาหก (ผู้รับ)
(3) และตัวเองก็ขุดรากตัวเอง กำ�จัดตัวเองเสีย
ตั้งแต่แรกแล้ว
วัจฉะ !   ผูท้ หี่ า้ มผูอ้ นื่ ซึง่ ให้ทาน ชือ่ ว่าเป็นอมิตร
ผู้ท�ำอันตรายสิ่ง ๓ สิ่ง ดังนี้แล.
วัจฉะ !   เราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่า “ผู้ใด เทน�้ำ
ล้างหม้อหรือน�ำ้ ล้างชามก็ตาม ลงในหลุมน�ำ้ คร�ำ หรือทางน�ำ้
โสโครกซึง่ มีสตั ว์มชี วี ติ เกิดอยูใ่ นนัน้ ด้วยคิดว่าสัตว์ในนัน้ จะ
ได้อาศัยเลี้ยงชีวิต ดังนี้แล้ว เราก็ยังกล่าวว่า นั่นเป็นทางมา
แห่งบุญ เพราะการท�ำแม้เช่นนัน้ ไม่ตอ้ งกล่าวถึงการให้ทาน
แก่มนุษย์ด้วยกัน” ดังนี้.
อีกอย่างหนึง่ เรากล่าวว่าทานทีใ่ ห้แก่ผมู้ ศี ลี เป็นทาน
มีผลมาก ทานที่ให้แก่ผู้ทุศีล หาเป็นอย่างนั้นไม่ และผู้มี
ศีลนั้นเป็นผู้ละเสียซึ่งองค์ ๕ และประกอบอยู่ด้วยองค์ ๕.
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ละองค์ ๕ คือ
(1) ละกามฉันทะ
(2) ละพยาบาท
(3) ละถีนมิทธะ (หดหู่ซึมเซา)
(4) ละอุทธัจจกุกกุจจะ (ฟุ้งซ่านรำ�คาญ)
(5) ละวิจิกิจฉา (ลังเลสงสัย)
ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
(1) ประกอบด้วยกองศีลชัน้ อเสขะ (คือชัน้ พระอรหันต์)
(2) ประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอเสขะ
(3) ประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอเสขะ
(4) ประกอบด้วยกองวิมุตติชั้นอเสขะ
(5) ประกอบด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะชัน้ อเสขะ
เรากล่าวว่าทานที่ให้ในบุคคลผู้ละองค์ ๕ และ
ประกอบด้วยองค์ ๕ ด้วยอาการอย่างนี้ มีผลมาก ดังนี้.
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นาดี หรือ นาเลว

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

51

-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๔๑/๑๒๔.

ภิกษุทงั้ หลาย !   พืชทีห่ ว่านลงในนาทีป่ ระกอบด้วย
ลักษณะ ๘ อย่าง ย่อมไม่ให้ผลมาก ไม่ให้ความพอใจมาก
ไม่ให้กำ� ไรมาก ประกอบด้วยลักษณะ ๘ อย่างเป็นอย่างไร คือ
นาในกรณีนี้ พื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ เต็มไปด้วยก้อนหิน
และก้อนกรวด ดินเค็ม ไถให้ลึกไม่ได้ ไม่มีทางน�้ำเข้า ไม่มี
ทางน�้ำออก ไม่มีเหมือง ไม่มีหัวคันนา นี้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานที่
บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ทปี่ ระกอบด้วยองค์ ๘ อย่างเหล่านี้
เป็นทานไม่มผี ลมาก ไม่มอี านิสงส์มาก ไม่มคี วามรุง่ เรืองมาก
ไม่แผ่ไพศาลมาก ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างเป็นอย่างไร คือ
สมณพราหมณ์ในกรณีนี้ เป็นผูม้ มี จิ ฉาทิฏฐิ มีมจิ ฉาสังกัปปะ มีมิจฉาวาจา มีมิจฉากัมมันตะ มีมิจฉาอาชีวะ มี
มิจฉาวายามะ มีมจิ ฉาสติ มีมจิ ฉาสมาธิ ภิกษุทงั้ หลาย !ทาน
ที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่าง
อย่างนี้ เป็นทาน ไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ไม่มีความ
รุ่งเรืองมาก ไม่แผ่ไพศาลมาก.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   พืชทีห่ ว่านลงในนาทีป่ ระกอบด้วย
ลักษณะ ๘ อย่าง ย่อมให้ผลมาก ให้ความพอใจมาก ให้กำ� ไร
มาก ประกอบด้วยลักษณะ ๘ อย่างเป็นอย่างไร คือ
นาในกรณีนี้ พื้นที่ไม่ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่เต็มไปด้วย
ก้อนหินและก้อนกรวด ดินไม่เค็ม ไถให้ลึกได้ มีทางน�้ำเข้า
มีทางน�้ำออก มีเหมือง มีหัวคันนา นี้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานที่
บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่าง
เหล่านี้ เป็นทานมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความรุง่ เรืองมาก
แผ่ไพศาลมาก ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างเป็นอย่างไร คือ
สมณพราหมณ์ในกรณีนี้ เป็นผูม้ สี มั มาทิฏฐิ มีสมั มาสังกัปปะ มีสัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มี
สัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย !
ทานทีบ่ คุ คลให้ในสมณพราหมณ์ทปี่ ระกอบด้วยองค์ ๘ อย่าง
อย่างนีเ้ ป็นทานมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความรุง่ เรืองมาก
แผ่ไพศาลมาก.
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ผู้รับทาน กับผลที่ได้ (นัยที่ ๑)

52

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๓๓/๔๐๓.

ลำ�ดับนัน้ สัจจกนิครนถ์ทราบว่า พระผูม้ พี ระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว
จึงบอกพวกเจ้าลิจฉวีเหล่านัน้ ว่า เจ้าลิจฉวีทง้ั หลายจงฟังข้าพเจ้า พระโคดม
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ข้าพเจ้านิมนต์แล้วเพือ่ ฉันในวันพรุง่ นี้ พวกท่านจะ
นำ�อาหารใดมาเพือ่ ข้าพเจ้า จงเลือกอาหารทีค่ วรแก่พระโคดมเถิด.
เมื่ อ ล่ ว งราตรี นั้ น แล้ ว เจ้ า ลิ จ ฉวี เ หล่ า นั้ น ได้ นำ � ภั ต ตาหาร
ประมาณห้าร้อยสำ�รับไปให้แก่สจั จกนิครนถ์ สัจจกนิครนถ์ให้จดั ของเคีย้ ว
ของฉันอันประณีตในอารามของตนเสร็จแล้ว จึงให้ทลู บอกกาลแด่พระผูม้ ี
พระภาคว่า ข้าแต่พระโคดม เวลานีเ้ ป็นกาลอันควร ภัตตาหารสำ�เร็จแล้ว.
ครั้งนั้นในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว
ทรงถือบาตรจีวรเสด็จไปสู่อารามแห่งสัจจกนิครนถ์ ประทับบนอาสนะที่
ปูลาดไว้ถวาย พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์.
ครัง้ นัน้ สัจจกนิครนถ์ถวายภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
ด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ด้วยมือของตน ให้อิ่มหนำ�สำ�ราญแล้ว
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเสวยเสร็จ นำ�พระหัตถ์ออกจากบาตรแล้ว สัจจกนิครนถ์
จึงถือเอาอาสนะต่ำ� นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลว่า ข้าแต่พระโคดม !  
ขอบุญและผลบุญในทานนี้ จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิด.

อัคคิเวสสนะ !   บุญและผลบุญในทานนี้ อาศัย
ทักขิเณยยบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ เช่นกับท่าน
จักมีแก่ทายกทัง้ หลาย ส่วนบุญและผลบุญอาศัยทักขิเณยยบุคคล ทีส่ นิ้ ราคะ โทสะ โมหะ เช่นกับเรา จักมีแก่ทา่ น ฉะนีแ้ ล.
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53

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๗/๕๓๙.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ผ้าทอด้วยเปลือกปอ ถึงจะยังใหม่
อยู่ สีกไ็ ม่งาม นุง่ ห่มเข้าก็เจ็บเนือ้ ราคาก็ถกู แม้จะกลางใหม่
กลางเก่าแล้ว สีก็ยังไม่งาม นุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อ ราคาก็ถูก
มาก แม้จะเก่าคร�่ำแล้ว สีก็ยังไม่งาม นุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อ
ราคาก็ถกู มากอยูน่ นั่ เอง ผ้าเปลือกปอ ทีเ่ ก่าคร�ำ่ แล้ว มีแต่จะ
ถูกใช้เช็ดหม้อข้าว หรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอย นี้ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุทที่ ศุ ลี มีความเป็นอยูเ่ ลวทราม
ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน แม้เพิง่ บวชใหม่ เราก็กล่าวว่า มีผวิ พรรณ
ไม่งาม เหมือนผ้าเปลือกปอ ที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละ เรา
กล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.
อนึ่ง ชนเหล่าใด คบหา สมาคม เข้าใกล้ ท�ำตาม
เยี่ยงอย่างของภิกษุนั้น ข้อนั้น จะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่
เป็นประโยชน์ เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเอง ตลอดกาลนาน
เราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อ เหมือนผ้า
เปลือกปอ นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อ ฉะนั้น เรากล่าวภิกษุนี้ว่า
มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.
อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยา
กับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใด ทานนั้นย่อม
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ไม่มีผลใหญ่ ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เรากล่าว
ภิกษุนั้นว่า มีค่าน้อย เหมือนผ้าเปลือกปอ มีราคาถูก ฉะนั้น
เรากล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   แม้ภิกษุ มัชฌิมภูมิ (ยังไม่เป็นเถระ)
เมือ่ เป็นคนทุศลี มีความเป็นอยูเ่ ลวทราม ก็เป็นอย่างเดียวกัน
เรากล่าวว่า มีผวิ พรรณไม่งาม เหมือนผ้าเปลือกปอ ทีม่ สี ไี ม่งาม
นัน้ นัน่ แหละ เรากล่าวภิกษุนวี้ า่ มีผา้ เปลือกปอเป็นคูเ่ ปรียบ.
อนึ่ง ชนเหล่าใด คบหา สมาคม เข้าใกล้ ท�ำตาม
เยี่ยงอย่างของภิกษุนั้น ข้อนั้น จะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่
เป็นประโยชน์ เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเอง ตลอดกาลนาน
เราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อ เหมือนผ้า
เปลือกปอ นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อ ฉะนั้น เรากล่าวภิกษุนี้ว่า
มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.
อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ ยา
กับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใด ทานนั้นย่อม
ไม่มผี ลใหญ่ ไม่มอี านิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านัน้ เรากล่าวภิกษุ
นั้นว่า มีค่าน้อย เหมือนผ้าเปลือกปอ มีราคาถูก ฉะนั้น เรา
กล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   แม้ภิกษุ ผู้เป็นเถระ เมื่อเป็นคน
ทุศลี มีความเป็นอยูเ่ ลวทราม ก็เป็นอย่างเดียวกัน เรากล่าวว่า
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มีผิวพรรณไม่งาม เหมือนผ้าเปลือกปอ ที่มีสีไม่งามนั้น
นั่นแหละ เรากล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.
อนึ่ง ชนเหล่าใด คบหา สมาคม เข้าใกล้ ท�ำตาม
เยี่ยงอย่างของภิกษุนั้น ข้อนั้น จะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่
เป็นประโยชน์ เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเอง ตลอดกาลนาน
เราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อ เหมือนผ้า
เปลือกปอ นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อ ฉะนั้น เรากล่าวภิกษุนี้ว่า
มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.
อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยา
กับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใด ทานนั้นย่อม
ไม่มีผลใหญ่ ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เรากล่าว
ภิกษุนั้นว่า มีค่าน้อย เหมือนผ้าเปลือกปอ มีราคาถูก ฉะนั้น
เรากล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.
อนึง่ ภิกษุเถระชนิดนี้ กล่าวอะไรขึน้ ในท่ามกลางสงฆ์
ภิกษุทงั้ หลายก็จะว่าให้วา่ “ประโยชน์อะไรด้วยค�ำพูดของท่าน
ซึง่ เป็นคนพาล คนเขลา คนอย่างท่านหรือจะรูจ้ กั สิง่ ทีค่ วรพูด”
ดังนี้ ภิกษุเถระนัน้ ถูกเขาว่าให้กโ็ กรธ แค้นใจ กล่าววาจาหยาบ
ออกมา โดยอาการทีท่ ำ� ให้ตนต้องถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
ในภายหลัง จึงเป็นเหมือนผ้าเปลือกปอเก่าคร�ำ่ ทีเ่ ขาทิง้ เสีย
ตามกองขยะมูลฝอย ฉะนั้นแล.
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54

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๗๕/๓๐๘.

ภิกษุทงั้ หลาย !   อุบาสิกาชือ่ นันทมารดาชาวเมืองเวฬุกัณฑกะนั้นถวายทักษิณาอันประกอบด้วยองค์ ๖ ประการ ใน
ภิกษุสงฆ์มีสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นประมุข ก็ทักษิณาอัน

ประกอบด้วยองค์ ๖ ประการเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   องค์ ๓ ของผูใ้ ห้ (ทายก) และ องค์ ๓
ของผู้รับ (ปฏิคาหก).
องค์ ๓ ของผู้ให้เป็นอย่างไร คือ
(๑) ก่อนให้เป็นผู้ดีใจ
(๒) ก�ำลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส
(๓) ครั้นให้แล้วย่อมปลื้มใจ
นี้แล องค์ ๓ ของผู้ให้.
องค์ ๓ ของผู้รับเป็นอย่างไร คือ
(๑) เป็นผูป้ ราศจากราคะ หรือปฏิบตั เิ พือ่ ก�ำจัดราคะ
(๒) เป็นผูป้ ราศจากโทสะ หรือปฏิบตั เิ พือ่ ก�ำจัดโทสะ
(๓) เป็นผูป้ ราศจากโมหะ หรือปฏิบตั เิ พือ่ ก�ำจัดโมหะ
นี้แล องค์ ๓ ของผู้รับ.
อย่างนี้แล องค์ ๓ ของผู้ให้ และ องค์ ๓ ของผู้รับ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ทักษิณาที่ประกอบด้วยองค์ ๖
ประการ ย่อมมี ด้วยประการอย่างนี้แล การถือประมาณ
บุญแห่งทักษิณาที่ประกอบด้วยองค์ ๖ ประการอย่างนี้ว่า
ห้วงบุญห้วงกุศลมีประมาณเท่านี้ น�ำสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ
มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนา
น่าใคร่ น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุข ดังนี้ ไม่ใช่
ท�ำได้ง่าย โดยที่แท้บุญแห่งทักษิณานั้น ย่อมถึงการนับว่า
เป็นห้วงบุญห้วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ เป็นกอง
บุญใหญ่ทีเดียว เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน�้ำ
ในมหาสมุทรว่า เท่านีอ้ าฬหกะ เท่านีร้ อ้ ยอาฬหกะ เท่านีพ้ นั
อาฬหกะ หรือเท่านี้แสนอาฬหกะ ไม่ใช่ท�ำได้ง่าย โดยที่แท้
น�้ำในมหาสมุทรย่อมถึงการนับว่า เป็นห้วงน�้ำที่จะนับไม่ได้
ประมาณไม่ได้ เป็นห้วงน�้ำใหญ่ทีเดียวฉะนั้น.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ผู้ให้ก่อนแต่จะให้เป็นผู้ดีใจ ก�ำลังให้อยู่ย่อมยังจิต
ให้เลื่อมใส ครั้นให้แล้วย่อมปลื้มใจ นี้เป็นความถึงพร้อม
แห่งยัญ
ผู้รับเป็นผู้ส�ำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย คือ
ท่านผู้ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไม่มี
อาสวะ ย่อมเป็นเขตที่สมบูรณ์แห่งการให้ ทายกต้อนรับ
ปฏิคาหกด้วยตนเอง ถวายทานด้วยมือตนเอง ยัญนั้นย่อม
มีผลมากเพราะตนและเพราะผู้อื่น
ผู้มีปัญญา มีศรัทธา เป็นบัณฑิต มีใจพ้นจากความ
ตระหนี่ ครัน้ บ�ำเพ็ญทานอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมเข้าถึงโลกทีเ่ ป็นสุข
ไม่มีความเบียดเบียน.
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องค์ประกอบของทาน
ที่ให้แล้วมีผลมาก (นัยที่ ๒)

55

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๔/๗๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้มี
๔ อย่าง ๔ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายก (ผู้ให้)
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก (ผู้รับ)
(2) บางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก
(3) บางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์
(4) บางอย่างบริสทุ ธิท์ งั้ ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในข้อนี้ทายกมีศีล มีธรรมงาม
ปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันบาป อย่างนี้แล ทักษิณา
ชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็ทกั ษิณาชือ่ ว่าบริสทุ ธิฝ์ า่ ยปฏิคาหก
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีล มีธรรม
อันเป็นบาป ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล
ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย !   ก็ทัก ษิณาชื่อ ว่าฝ่ายทายกก็ไม่
บริสุทธิ์ ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ในข้อนีท้ ายกก็เป็นผูท้ ศุ ลี มีธรรม
อันเป็นบาป ปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเป็นบาป
อย่างนี้แล ทักษิณาชือ่ ว่า ฝ่ายทายกก็ไม่บริสทุ ธิ์ ฝ่ายปฏิคาหก
ก็ไม่บริสทุ ธิ.์
ภิกษุท้ังหลาย !   ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่าย
ทายก และฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในข้อนี้ ทายกก็เป็นผู้มีศีล มี
ธรรมงาม ปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล
ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา
๔ อย่าง.
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56

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เครือ่ งให้
ทานเช่นนัน้ นัน่ แล ทีบ่ คุ คลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก ไม่มอี านิสงส์มาก
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เครือ่ งให้ทานเช่นนัน้ นัน่ แล ทีบ่ คุ คลบางคน
ในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก.

สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
มีความหวังผล ให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดย
มุ่งการสั่งสม (บุญ) ให้ทานโดยคิดว่า “เราตายไปจักได้
เสวยผลของทานนี”้ เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น�ำ้ เครือ่ งนุง่ ห่ม
ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย
และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ ... เขาให้ทาน
นัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา
เหล่าจาตุมหาราชิกา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมด
ความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็น
อย่างนี้.

สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล ให้ทานโดยไม่มจี ติ ผูกพันในผล ให้ทานโดย
ไม่มงุ่ การสัง่ สม (บุญ) ให้ทานโดยไม่คดิ ว่า “เราตายไปจักได้
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เสวยผลของทานนี้” แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่า “การให้
ทานเป็นการดี” เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น�้ำ … ย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์ เขาสิ้นกรรม
สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา
คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า “การให้ทาน
เป็นการดี” แต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา ปูย่ า่ ตายาย
เคยให้เคยท�ำมา เราก็ไม่ควรท�ำให้เสียประเพณี เขาให้ทาน
คือ ข้าว น�ำ้ … ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่า
ยามา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว
ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา ปูย่ า่
ตายาย เคยให้เคยท�ำมา เราก็ไม่ควรท�ำให้เสียประเพณี
แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน สมณะหรือพราหมณ์
เหล่ า นี้ ไ ม่ หุ ง หากิ น เราหุ ง หากิ น ได้ จะไม่ ใ ห้ ท านแก่
สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหา ไม่สมควร เขาให้ทาน คือ
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ข้าว น�้ำ … ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่า
ดุสิต เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว
ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล ... ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากินได้
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้ เราหุงหากินได้
จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้
ไม่สมควร แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จ�ำแนก
แจกทาน เหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อน คือ อัฏฐกฤาษี วามก
ฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี
ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชา
มหายัญ เขาให้ทาน คือ ข้าว น�้ำ … ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์
สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่
ความเป็นอย่างนี้.
สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ ท านโดย
ไม่มคี วามหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็น
ผู้จ�ำแนกแจกทาน เหมือนอย่างฤาษีแต่ครั้งก่อน คือ
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อัฏฐกฤาษี … ภคุฤาษี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้
ทานอย่างนี้ จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส
เขาให้ทาน คือ ข้าว น�้ำ … ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัสดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ
หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความ
เป็นอย่างนี้.
สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทาน
อย่างนี้ จิตจะเลือ่ มใส เกิดความปลืม้ ใจและโสมนัส แต่ให้
ทานเป็นเครือ่ งประดับจิต ปรุงแต่งจิต (จิตตฺ าลงฺการํ จิตตฺ ปริกขฺ าร)ํ
เขาให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� … ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาเหล่าพรหมกายิกา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ
หมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่
ความเป็นอย่างนี้.
สารีบตุ ร !   นีแ้ ล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ทานเช่นนัน้
ทีบ่ คุ คลบางคนในโลกนีใ้ ห้แล้ว มีผลมาก ไม่มอี านิสงส์มาก
และเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเช่นนัน้ ทีบ่ คุ คลบางคนในโลกนีใ้ ห้แล้ว
มีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
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-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๕๘-๔๖๒/๗๑๑-๗๑๙.

อานนท์ !  
บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณา
ได้ร้อยเท่า
ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่า
ให้ทานในปุถชุ นผูม้ ศี ลี พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า
ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความก�ำหนัด
ในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า
ให้ ท านในท่ า นผู ้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ท� ำ โสดาปั ต ติ ผ ลให้
แจ้ง พึงหวังผลทักษิณานับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่ต้อง
กล่าวถึงการให้ทานในพระโสดาบัน ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำ
สกทาคามิผลให้แจ้ง ในพระสกทาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อ
ท�ำอนาคามิผลให้แจ้ง ในพระอนาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อ
ท�ำอรหัตตผลให้แจ้ง ในสาวกของตถาคตผูเ้ ป็นพระอรหันต์
ในพระปัจเจกพุทธะ และในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
อานนท์ !   ก็ทกั ษิณาทีใ่ ห้แล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง คือ
ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๑
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ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเมือ่ ตถาคตปรินพิ พานแล้ว
นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๒
ให้ทานในภิกษุสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์
ประการที่ ๓
ให้ทานในภิกษุณสี งฆ์ นีเ้ ป็นทักษิณาทีถ่ งึ แล้วในสงฆ์
ประการที่ ๔
แจ้งต่อสงฆ์วา่ ขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณจี ำ� นวน
เท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่
ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๕ 1
แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุจ�ำนวนเท่านี้
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๖
แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจ�ำนวนเท่านี้
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๗
อานนท์ !   ก็ ใ นอนาคตกาล จั ก มี แ ต่ เ หล่ า ภิ ก ษุ
โคตรภู มีผา้ กาสาวะ (จีวร) พันคอ เป็นคนทุศลี มีบาปธรรม
คนทัง้ หลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทศุ ลี นัน้ .
1. หมายเหตุ : เป็นข้อสังเกตให้ทราบว่า ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์นั้น
จะมีภิกษุหรือภิกษุณีจ�ำนวนกี่รูปก็ได้
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อานนท์ !   ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้น
เราก็กล่าวว่า มีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ แต่วา่ เราไม่กล่าว
ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายเจาะจงบุคคล) ว่ามีผลมากกว่า
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย.
อานนท์ !   ก็ความบริสทุ ธิแ์ ห่งทักษิณานีม้ ี ๔ อย่าง
๔ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายก (ผู้ให้)
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก (ผู้รับ)
(2) ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก
(3) ทักษิณาบางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์
(4) ทักษิณาบางอย่างบริสทุ ธิท์ ง้ั ฝ่ายทายก
และฝ่ายปฏิคาหก
อานนท์ !   ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่
บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร.
อานนท์ !  ในข้อนีท้ ายกมีศลี มีธรรมงาม ปฏิคาหก
เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม อย่างนี้แล ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์
ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก.
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อานนท์ !   ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก เป็นอย่างไร.
อานนท์ !   ในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม
ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล ทักษิณาชื่อว่า
บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก.
อานนท์ !   ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ เป็นอย่างไร.
อานนท์ !   ในข้อนีท้ ายกก็เป็นผูท้ ศุ ลี มีบาปธรรม
ปฏิคาหกก็เป็นผูท้ ศุ ลี มีบาปธรรม อย่างนีแ้ ล ทักษิณาชือ่ ว่า
ฝ่ายทายกก็ไม่บริสทุ ธิ์ ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสทุ ธิ.์
อานนท์ !   ก็ทกั ษิณาชือ่ ว่าบริสทุ ธิท์ งั้ ฝ่ายทายก และ
ฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร.
อานนท์ !   ในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม
ปฏิคาหกก็เป็นผูม้ ศี ลี มีธรรมงาม อย่างนีแ้ ล ทักษิณาชือ่ ว่า
บริสทุ ธิท์ งั้ ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก.
อานนท์ !   นีแ้ ล ความบริสทุ ธิแ์ ห่งทักษิณา ๔ อย่าง.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

(1) ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี
เชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนทุศีล
ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก
(2) ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิต
ไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน
ในคนมีศีล ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก
(3) ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิต
ไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน
ในคนทุศีล เราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์
(4) ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี
เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีล เรา
กล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพบูลย์
(5) ผู้ใดปราศจากราคะแล้ว ได้ของมาโดยธรรม
มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน
ในผู้ปราศจากราคะ ทานของผู้นั้นนั่นแล เลิศกว่าอามิสทาน
ทั้งหลาย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๑)

58

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๐-๒๐๑/๒๘๒-๒๙๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุบริษัทนี้ ไม่เหลวไหลเลย
ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุบริษทั นีไ้ ม่เหลวแหลกเลย ภิกษุบริษทั นี้
ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน.
ภิกษุทั้งหลาย !   บริษัทเช่นใด มีลักษณะเป็นผู้
ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�ำบุญ
ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น
ยิ่ ง กว่ า หมู ่ ภิ ก ษุ นี้ ก็ มี ลั ก ษณะเช่ น นั้ น ภิ ก ษุ บ ริ ษั ท นี้ ก็ มี
ลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   บริษัทเช่นใด มีลักษณะที่ทาน
อันบุคคลให้น้อย แต่กลับมีผลมาก ทานที่ให้มาก ก็มีผล
มากทวียิ่งขึ้น หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้
ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   บริษัทเช่นใด มีลักษณะยากที่
ชาวโลกจะได้เห็น หมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุ
บริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย !   บริษัทเช่นใด มีลักษณะที่ควรจะ
ไปดู ไปเห็น แม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยชน์ๆ ถึง
กับต้องเอาห่อเสบียงไปด้วยก็ตาม หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะ
เช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งเป็น
พระอรหันต์ ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจ
ที่ควรท�ำได้ท�ำส�ำเร็จแล้ว มีภาระปลงลงได้แล้ว มีประโยชน์
ของตนเองบรรลุแล้วโดยล�ำดับ มีสัญโญชน์ในภพสิ้นแล้ว
หลุดพ้นแล้ว เพราะรูท้ วั่ ถึงโดยชอบ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สัญโญชน์เบื้องต�่ำห้า เป็นโอปปาติกะแล้ว จักปรินิพพาน
ในที่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา พวกภิกษุ
แม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สัญโญชน์สาม และมีความเบาบางไปของราคะ โทสะ โมหะ
เป็น สกทาคามี มาสูโ่ ลกนีอ้ กี ครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจักกระท�ำ
ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มอี ยูใ่ นหมูภ่ กิ ษุน.ี้
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ภิกษุทั้งหลาย !   ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สัญโญชน์สาม เป็น โสดาบัน มีอันไม่ตกต�่ำเป็นธรรมดา
ผูเ้ ทีย่ งแท้ตอ่ นิพพาน จักตรัสรูไ้ ด้ในกาลเบือ้ งหน้า พวกภิกษุ
แม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ในหมู ่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง
ประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องท�ำเนืองๆ ในการ
อบรมสติปัฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า
พละห้า โพชฌงค์เจ็ด อริยมรรคมีองค์แปด เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา อสุภะ อนิจจสัญญา และอานาปานสติ
พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๒)

59

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๐๑/๑๔๙.

ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคล ๘ จ�ำพวกนี้ ย่อมเป็นผูค้ วร
แก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�ำบุญ ควร
แก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๘ จ�ำพวกเป็นอย่างไร คือ
(1) พระโสดาบัน
(2) ท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล
(3) พระสกทาคามี
(4) ท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ สกทาคามิผล
(5) พระอนาคามี
(6) ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
(7) พระอรหันต์
(8) ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคล ๘ จ�ำพวกนี้แล เป็นผู้ควร
แก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�ำบุญ ควร
แก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
ผูป้ ฏิบตั แิ ล้ว ๔ จ�ำพวก และผูต้ งั้ อยูใ่ นผลแล้ว ๔ จ�ำพวก
นี่แหละสงฆ์ เป็นคนตรง เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีล
ย่อมกระท�ำให้เกิดบุญอื่นเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลาย
ผู้มีความต้องการด้วยบุญ กระท�ำการบูชาอยู่ ทานที่ให้แล้ว
ในสงฆ์จึงมีผลมาก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๓)

60

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๔.

ภิกษุทง้ั หลาย !   บุคคล ๗ จ�ำพวกนี้ ย่อมเป็นผูค้ วร
แก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�ำบุญ ควร
แก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๗ จ�ำพวกเป็นอย่างไร คือ
(1) อุภโตภาควิมุตติ
(2) ปัญญาวิมุตติ
(3) กายสักขี
(4) ทิฏฐิปัตตะ
(5) สัทธาวิมุตติ
(6) ธัมมานุสารี
(7) สัทธานุสารี
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคล ๗ จ�ำพวกนี้แล เป็นผู้ควร
แก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�ำบุญ ควร
แก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๔)

61

-บาลี ปฺ จก. อํ. ๒๒/๑๕๒/๑๐๗.

ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล
(2) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ
(3) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา
(4) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ
(5) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ
ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๕)

62

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๑๔/๒๗๔.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ ผู ้ ป ระกอบด้ ว ยธรรม ๖
ประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ
ควรแก่ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก
ไม่มนี าบุญอืน่ ยิ่งกว่า ธรรม ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธา
(2) วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ
(3) สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ
(4) สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ
(5) ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา
(6) กระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่
ภิกษุทง้ั หลาย !   ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๖ ประการ
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๖)

63

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๗๗/๑๗๔.

ภัททาลิ !   ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๑๐ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ อันเป็นของพระอเสขะ
(2) ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะ ...
(3) ประกอบด้วยสัมมาวาจา ...
(4) ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะ ...
(5) ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะ ...
(6) ประกอบด้วยสัมมาวายามะ ...
(7) ประกอบด้วยสัมมาสติ ...
(8) ประกอบด้วยสัมมาสมาธิ ...
(9) ประกอบด้วยสัมมาญาณะ ...
(10) ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติ ...
ภัททาลิ !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล
เป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�ำบุญ
ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๗)

64

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๓๑/๑๘๑.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) เป็นผู้ฉลาดในฐานะ
(2) เป็นผู้ยิงได้ไกล
(3) เป็นผู้ยิงได้เร็ว
(4) ทำ�ลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู ้ ฉ ลาดในฐานะเป็ น
อย่างไร คือ ภิกษุเป็นผู้มีศีล ส�ำรวมด้วยปาติโมกขสังวร
ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษ
ทั้งหลาย แม้มีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบท
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในฐานะด้วย
อาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้ยิงได้ไกลเป็นอย่างไร
คือ ภิกษุย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและ
ปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลว
หรือประณีต ทั้งไกลและใกล้ รูปทั้งหมดนั้น ไม่ใช่ของเรา
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ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา ย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ...
สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ...
วิญญาณอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็นอดีต อนาคตและปัจจุบนั
เป็ น ภายในหรื อ ภายนอก หยาบหรื อ ละเอี ย ด เลวหรื อ
ประณีต ทั้งไกลและใกล้ วิญญาณทั้งหมดนั้น ไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเป็น
ผู้ยิงได้ไกลด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเป็นผูย้ งิ ได้เร็วเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุยอ่ มรูช้ ดั ตามความเป็นจริงว่า นีท้ กุ ข์ นีเ้ หตุให้เกิดทุกข์
นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ไม่เหลือแห่งทุกข์ ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุเป็นผูย้ งิ ได้เร็วด้วย
อาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้ท�ำลายข้าศึกหมู่ใหญ่
ได้เป็นอย่างไร คือ ภิกษุยอ่ มท�ำลายกองอวิชชาใหญ่เสียได้
ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุเป็นผูท้ ำ� ลายข้าศึกหมูใ่ หญ่ได้ดว้ ยอาการ
อย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
นีแ้ ล เป็นผูค้ วรของค�ำนับ เป็นผูค้ วรของต้อนรับ เป็นผูค้ วรแก่
ทักษิณา เป็นผูค้ วรท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่
ยิง่ กว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๘)

65

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๘๑/๑๔๐.

ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่
ยิ่งกว่า ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) เป็นผู้เชื่อฟัง
(2) เป็นผู้ฆ่าได้
(3) เป็นผู้รักษาได้
(4) เป็นผู้อดทนได้
(5) เป็นผู้ไปได้
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุยอ่ มตัง้ ใจ ใส่ใจ ส�ำรวมใจ เงีย่ โสตลงฟังธรรม เมือ่ ผูอ้ นื่
แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุยอ่ มอดกลัน้ ละ บรรเทา ก�ำจัด ท�ำให้สนิ้ ไป ให้ถงึ ซึง่ ความ
ไม่มแี ห่งกามวิตกทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ... พยาบาทวิตกทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
... วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมอดกลั้น ละ บรรเทา ก�ำจัด
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ท�ำให้สิ้นไป ให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้
อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้รักษาได้เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุเห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วย
จมูก ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย และได้
รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมไม่ถือเอาทั้งหมด หรือย่อม
ไม่ถอื เอาโดยเป็นส่วนๆ ย่อมปฏิบตั เิ พือ่ ส�ำรวมอินทรียน์ นั้ ไว้
อันเป็นสิ่งที่เมื่อไม่ส�ำรวมแล้ว พึงเป็นเหตุให้ธรรมอันเป็น
บาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบง�ำได้ ภิกษุทงั้ หลาย !
ภิกษุเป็นผู้รักษาได้อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้อดทนได้เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุเป็นผู้อดทนได้ต่อเย็น ร้อน หิว ระหาย สัมผัสแห่ง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เป็นผู้อดทนได้
ต่อค�ำหยาบคาย เป็นผู้อดทนได้ต่อทุกขเวทนาทางร่างกาย
ทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้ว อันกล้า แข็ง เผ็ดร้อน ไม่เป็นทีช่ นื่ ใจ ไม่เป็น
ทีช่ อบใจ สามารถปลิดชีพเสียได้ ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุเป็น
ผู้อดทนได้อย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้ไปได้เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุยอ่ มเป็นผูไ้ ปสูท่ ศิ ทีไ่ ม่เคยไปตลอดกาลนาน นีค้ อื ธรรม
เป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง
เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นที่ส�ำรอก เป็นที่ดับหาเครื่อง
เสียบแทงมิได้ โดยเร็วพลัน ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็น
ผู้ไปได้อย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
นีแ้ ล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอืน่ ยิง่ กว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๙)

66

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๕๓/๑๑๒.

ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ความซื่อตรง
(2) ความเร็ว
(3) ความอดทน
(4) ความสงบเสงี่ยม
ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๑๐)

67

-บาลี ปฺ จก. อํ. ๒๒/๑๗๖/๒๐๓.

... ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕
ประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ
ควรแก่ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก
ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ความซื่อตรง
(2) ความเร็ว
(3) ความอ่อนโยน
(4) ความอดทน
(5) ความสงบเสงี่ยม
ภิกษุทง้ั หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๑๑)

68

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๑๙๓/๑๐๓.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่
ยิ่งกว่า ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) เป็นผูม้ ศี ลี สำ�รวมด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อม
ด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลาย
แม้มีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย
(2) เขาถวายโภชนะใดๆ แก่เธอ เศร้าหมองหรือ
ประณีตก็ตาม เธอฉันโภชนะนั้นๆ โดยเคารพเอื้อเฟื้อ ไม่
เดือดร้อนกระวนกระวาย
(3) เป็นผูเ้ กลียดต่อกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต
เกลียดต่อการถึงพร้อมด้วยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทัง้ หลาย
(4) เป็นผูย้ นิ ดีในความสงบ มีการอยูร่ ว่ มกันเป็นสุข
ไม่ทำ�ภิกษุเหล่าอื่นให้หวาดกลัว
(5) เป็นผูเ้ ปิดเผยความโอ้อวด ความโกง ความพยศ
ความคดของเธอในพระศาสดา หรือในเพือ่ นสพรหมจารีผเู้ ป็น
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วิญญูชน ตามเป็นจริง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี
ผู้วิญญูชนเหล่านั้น ย่อมพยายามเพื่อกำ�จัดโทษเหล่านั้น
ของเธอเสีย
(6) เป็นผูม้ สี กิ ขา ตัง้ จิตว่า “ภิกษุเหล่าอืน่ จะศึกษา
หรือไม่ศกึ ษาก็ตาม เราจักศึกษาในบทแห่งการศึกษานัน้ ๆ”
ดังนี้
(7) เมื่อเธอไปก็ไปตรง นี้คือทางตรงในกรณีนั้น
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
(8) เป็นผูม้ คี วามเพียรอันปรารภแล้วว่า “หนัง เอ็น
กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไป
ก็ตามที ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกำ�ลัง ด้วย
ความเพี ย ร ความบากบั่ น ของบุ รุ ษ ถ้ า ยั ง ไม่ บ รรลุ ถึ ง
ประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี” ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๘ ประการ
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
154

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๑๒)

69

-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๓๐๐/๑๔๘.

ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๘ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) เป็นผูม้ ศี ลี สำ�รวมด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อม
ด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลาย
แม้มีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย
(2) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่าใด
งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ที่เป็นการ
ประกาศพรหมจรรย์อนั บริสทุ ธิ์ บริบรู ณ์สน้ิ เชิง พร้อมทัง้ อรรถะ
พร้อมทัง้ พยัญชนะ ธรรมมีลกั ษณะเห็นปานนัน้ อันเขาสดับ
แล้วมาก ทรงไว้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ
(3) เป็นผูป้ รารภความเพียร มีกำ�ลัง มีความบากบัน่
มั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
(4) เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร อยู่ในเสนาสนะ
อันสงัด
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(5) เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดี
ระงับเสียได้ซึ่งความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้ว
(6) เป็นผูอ้ ดกลัน้ ความกลัวต่อภัยเสียได้ ระงับเสีย
ได้ซึ่งความกลัวต่อภัยที่เกิดขึ้นแล้ว
(7) มีปกติได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้
โดยไม่ลำ�บากซึ่งฌานทั้ง ๔ ซึ่งเป็นจิตอันยิ่ง เป็นเครื่องอยู่
เป็นสุขในปัจจุบัน
(8) กระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอัน
หาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอัน
ยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่
ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๘ ประการ
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๑๓)

70

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๘๐/๑๓๙.

ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) อดทนต่อรูป
(2) อดทนต่อเสียง
(3) อดทนต่อกลิ่น
(4) อดทนต่อรส
(5) อดทนต่อโผฏฐัพพะ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู ้ อ ดทนต่ อ รู ป เป็ น
อย่างไร คือ ภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมไม่ก�ำหนัดในรูป
ทีช่ วนให้กำ� หนัด สามารถตัง้ จิตไว้โดยชอบ ภิกษุทงั้ หลาย !
ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรูปอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อเสียงเป็น
อย่างไร คือ ภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้ว ย่อมไม่ก�ำหนัดในเสียง
ทีช่ วนให้กำ� หนัด สามารถตัง้ จิตไว้โดยชอบ ภิกษุทงั้ หลาย !
ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อเสียงอย่างนี้แล.
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ภิ กษุ ทั้ ง หลาย !   ภิก ษุเ ป็น ผู้อ ดทนต่อ กลิ่นเป็น
อย่างไร คือ ภิกษุดมกลิน่ ด้วยจมูกแล้ว ย่อมไม่กำ� หนัดในกลิน่
ทีช่ วนให้กำ� หนัด สามารถตัง้ จิตไว้โดยชอบ ภิกษุทงั้ หลาย !
ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อกลิ่นอย่างนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู ้ อ ดทนต่ อ รสเป็ น
อย่างไร คือ ภิกษุลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ย่อมไม่ก�ำหนัดในรสที่
ชวนให้ก�ำหนัด สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบ ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรสอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อโผฏฐัพพะ
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ย่อม
ไม่ก�ำหนัดในโผฏฐัพพะที่ชวนให้ก�ำหนัด สามารถตั้งจิตไว้
โดยชอบ ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเป็นผูอ้ ดทนต่อโผฏฐัพพะ
อย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๑๔)

71

-บาลี ปฺ จก. อํ. ๒๒/๑๗๖/๒๐๓.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๖ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) อดทนต่อรูป
(2) อดทนต่อเสียง
(3) อดทนต่อกลิ่น
(4) อดทนต่อรส
(5) อดทนต่อโผฏฐัพพะ
(6) อดทนต่อธัมมารมณ์
ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๖ ประการ
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๑๕)

72

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐๗/๖๕.

ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๗ ประการ
ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญ
อืน่ ยิง่ กว่า ธรรม ๗ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ธัมมัญญู รู้จักธรรม
(2) อัตถัญญู รู้จักอรรถ
(3) อัตตัญญู รู้จักตน
(4) มัตตัญญู รู้จักประมาณ
(5) กาลัญญู รู้จักกาล
(6) ปริสัญญู รู้จักบริษัท
(7) ปุคคลปโรปรัญญู รู้จักเลือกคบคน
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเป็นธัมมัญญูเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุยอ่ มรูธ้ รรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน
อิตวิ ตุ ตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุไม่พงึ รูจ้ กั
ธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ เราก็ไม่พงึ เรียกว่าเป็นธัมมัญญู
แต่เพราะภิกษุรู้ธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ ฉะนั้น เราจึง
เรียกว่าเป็นธัมมัญญู ด้วยอาการอย่างนี้.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเป็นอัตถัญญูเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆ ว่า นี้เป็นเนื้อความ
แห่งภาษิตนีๆ
้ หากภิกษุไม่พงึ รูเ้ นือ้ ความแห่งภาษิตนัน้ ๆ ว่า
นีเ้ ป็นเนือ้ ความแห่งภาษิตนีๆ้ เราก็ไม่พงึ เรียกว่าเป็นอัตถัญญู
แต่เพราะภิกษุรเู้ นือ้ ความแห่งภาษิตนัน้ ๆ ว่า นีเ้ ป็นเนือ้ ความ
แห่งภาษิตนี้ๆ ฉะนั้น เราจึงเรียกว่าเป็นอัตถัญญู ภิกษุเป็น
ธัมมัญญู อัตถัญญู ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเป็นอัตตัญญูเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุยอ่ มรูจ้ กั ตนว่า เราเป็นผูม้ ศี รัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา
ปฏิภาณ เพียงเท่านี้ ถ้าภิกษุไม่พงึ รูจ้ กั ตนว่า เราเป็นผูม้ ศี รัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เพียงเท่านี้ เราก็ไม่พึงเรียก
ว่าเป็นอัตตัญญู แต่เพราะภิกษุรจู้ กั ตนว่า เราเป็นผูม้ ศี รัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เพียงเท่านี้ ฉะนั้น เราจึง
เรียกว่าเป็นอัตตัญญู ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเป็นมัตตัญญูเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุยอ่ มรูจ้ กั ประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
ยากับเครือ่ งใช้ในการรักษาโรค หากภิกษุไม่พงึ รูจ้ กั ประมาณ
ในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยากับเครื่องใช้ใน
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การรักษาโรค เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นมัตตัญญู แต่เพราะ
ภิกษุรู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
ยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค ฉะนั้น เราจึงเรียกว่าเป็น
มัตตัญญู ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นกาลัญญูเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุย่อมรู้จักกาลว่า นี้เป็นกาลเรียน นี้เป็นกาลสอบถาม นี้
เป็นกาลประกอบความเพียร นี้เป็นกาลออกหลีกเร้น หาก
ภิกษุไม่พึงรู้จักกาลว่า นี้เป็นกาลเรียน นี้เป็นกาลสอบถาม
นี้เป็นกาลประกอบความเพียร นี้เป็นกาลออกหลีกเร้น เรา
ไม่พึงเรียกว่าเป็นกาลัญญู แต่เพราะภิกษุรู้จักกาลว่า นี้เป็น
กาลเรียน นีเ้ ป็นกาลสอบถาม นีเ้ ป็นกาลประกอบความเพียร
นี้เป็นกาลออกหลีกเร้น ฉะนั้น เราจึงเรียกว่าเป็นกาลัญญู
ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู กาลัญญู
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเป็นปริสญ
ั ญูเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุย่อมรู้จักบริษัทว่า นี้บริษัทกษัตริย์ นี้บริษัทคหบดี นี้
บริษัทสมณะ ในบริษัทนั้น เราพึงเข้าไปหาอย่างนี้ พึงยืน
อย่างนี้ พึงท�ำอย่างนี้ พึงนั่งอย่างนี้ พึงนิ่งอย่างนี้ หากภิกษุ
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ไม่รจู้ กั บริษทั ว่า นีบ้ ริษทั กษัตริย์ ... พึงนิง่ อย่างนี้ เราก็ไม่พงึ
เรียกว่าเป็นปริสัญญู แต่เพราะภิกษุรู้จักบริษัทว่า นี้บริษัท
กษัตริย์ ... พึงนิ่งอย่างนี้ ฉะนั้น เราจึงเรียกว่าเป็นปริสัญญู
ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู กาลัญญู
ปริสัญญู ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเป็นปุคคลปโรปรัญญูอย่างไร
ภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วน ๒ คือ บุคคล ๒ จ�ำพวก คือ
พวกหนึ่งต้องการเห็นพระอริยะ พวกหนึ่งไม่ต้องการเห็น
พระอริยะ บุคคลที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะ พึงถูกติเตียน
ด้วยเหตุนนั้ ๆ บุคคลทีต่ อ้ งการเห็นพระอริยะ พึงได้รบั ความ
สรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ.
บุคคลที่ต้องการเห็นพระอริยะก็มี ๒ จ�ำพวก คือ
พวกหนึ่งต้องการจะฟังสัทธรรม พวกหนึ่งไม่ต้องการฟัง
สัทธรรม บุคคลที่ไม่ต้องการฟังสัทธรรม พึงถูกติเตียน
ด้วยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ต้องการฟังสัทธรรม พึงได้รับความ
สรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ.
บุคคลที่ต้องการฟังสัทธรรมก็มี ๒ จ�ำพวก คือ
พวกหนึ่งตั้งใจฟังธรรม พวกหนึ่งไม่ตั้งใจฟังธรรม บุคคลที่
ไม่ตั้งใจฟังธรรม พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตั้งใจ
ฟังธรรม พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ.
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บุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมก็มี ๒ จ�ำพวก คือ พวกหนึ่ง
ฟังแล้วทรงจ�ำธรรมไว้ พวกหนึ่งฟังแล้วไม่ทรงจ�ำธรรมไว้
บุคคลทีฟ่ งั แล้วไม่ทรงจ�ำธรรมไว้ พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนนั้ ๆ
บุคคลทีฟ่ งั แล้วทรงจ�ำธรรมไว้ พึงได้รบั ความสรรเสริญด้วย
เหตุนั้นๆ.
บุคคลที่ฟังแล้วทรงจ�ำธรรมไว้ก็มี ๒ จ�ำพวก คือ
พวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�ำไว้ พวกหนึ่ง
ไม่พิจารณาเนื้ อความแห่งธรรมที่ท รงจ�ำไว้ บุคคลที่ไม่
พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�ำไว้ พึงถูกติเตียนด้วย
เหตุนั้นๆ บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�ำไว้
พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ.
บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�ำไว้ก็มี
๒ จ�ำพวก คือพวกหนึง่ รูอ้ รรถรูธ้ รรมแล้วปฏิบตั ธิ รรมสมควร
แก่ธรรม พวกหนึง่ หารูอ้ รรถรูธ้ รรมแล้วปฏิบตั ธิ รรมสมควร
แก่ธรรมไม่ บุคคลทีห่ ารูอ้ รรถรูธ้ รรมปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่
ธรรมไม่ พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆ บุคคลที่รู้อรรถรู้ธรรม
แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พึงได้รับความสรรเสริญ
ด้วยเหตุนั้นๆ.
บุคคลทีร่ อู้ รรถรูธ้ รรมแล้วปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม
ก็มี ๒ จ�ำพวก คือ พวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตน
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ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น พวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อ
ประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น บุคคลที่ปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น พึงถูกติเตียน
ด้วยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่น พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วน ๒
อย่างนี้ ฉะนัน้ เราจึงเรียกว่าเป็นปุคคลปโรปรัญญู ภิกษุเป็น
ธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู กาลัญญู ปริสัญญู
ปุคคลปโรปรัญญู ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�ำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�ำบุญ ควรแก่การท�ำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล
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73

-บาลี สี. ที. ๙/๘๙-๙๒/๑๑๔-๑๒๑.

มหาราช !   อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์
บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้น
ยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ
ท�ำนายอวัยวะ ท�ำนายต�ำหนิ ท�ำนายลางดีลางร้าย ท�ำนายฝัน
ท�ำนายลักษณะ ท�ำนายหนูกัดผ้า ท�ำพิธีบูชาไฟ ท�ำพิธีเบิก
แว่นเวียนเทียน ท�ำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ท�ำพิธีซัดร�ำบูชาไฟ
ท�ำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ท�ำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท�ำพิธีเติม
น�้ำมันบูชาไฟ ท�ำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท�ำพลีกรรมด้วยโลหิต
เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอ
ปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน
เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษา
แผลหนูกดั เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็น
หมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะ
แก้วมณี ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะ
ศัสตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู
ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทาย
ลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทาย
ลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะ
กระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะ
แพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนก
กระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า
ทายลักษณะมฤค.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยาตรา
ทัพว่าพระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก พระราชา
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ภายในจักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระ
ราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย
พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระ
ราชาภายนอกจักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชา
พระองค์นจี้ กั มีชยั พระราชาพระองค์นจี้ กั ปราชัย เพราะเหตุนๆี้ .
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำนายว่าจักมี
จันทรคราส จักมีสรุ ยิ คราส จักมีนกั ษัตรคราส ดวงจันทร์ดวง
อาทิตย์จกั โคจรถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกั โคจรผิดทาง
ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทาง ดาวนักษัตรจักโคจรผิดทาง จัก
มีอกุ กาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟา้ ร้อง ดวง
จันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึน้ จักตก จักมัวหมอง
จักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจักมี
ผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวง
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อาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรโคจร
ถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจักมีผล
เป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจักมี
ผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมี
ผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึน้ ตก
มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว แม้นี้ก็
เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำนายว่า จักมีฝน
ดี จักมีฝนแล้ง จักมีอาหารหาได้ง่าย จักมีอาหารหาได้ยาก
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความส�ำราญหา
โรคมิได้ หรือค�ำนวณฤกษ์ยาม ค�ำนวณดวงชะตา จับยาม
แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาห
มงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จา่ ยทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์รา้ ย ให้
ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง
ร่ายมนต์ให้มอื สัน่ ร่ายมนต์ไม่ให้หไู ด้ยนิ เสียง เป็นหมอทรง
กระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวง
พระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ท�ำ
พิธีเชิญขวัญ.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำพิธีบนบาน ท�ำ
พิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน ท�ำ
กะเทยให้กลับเป็นชาย ท�ำชายให้กลายเป็นกะเทย ท�ำพิธี
ปลูกเรือน ท�ำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน�้ำมนต์ รดน�้ำมนต์
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ท�ำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส�ำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้น
เบือ้ งบน ปรุงยาแก้ลมตีลงเบือ้ งล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุง
น�ำ้ มันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทาให้กดั ปรุงยา
ทาให้สมาน ป้ายยาตา ท�ำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
มหาราช !   ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือน
กษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก1 ก�ำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น.
มหาราช !   ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้
แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุ
สมบูรณ์ดว้ ยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษ
ในภายใน.
มหาราช !   ด้วยประการดังกล่าวมานีแ้ ล ภิกษุชอื่ ว่า
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.
1. นํ้ารดพระเศียรในงานราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่นๆ
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ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน

74

-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๓๐๕/๒๗๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   ทาน ๒ อย่างนี้ คือ
(1) อามิสทาน
(2) ธรรมทาน
ภิกษุทั้งหลาย !   บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทาน
เป็นเลิศ.
ภิกษุทั้งหลาย !   การแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ คือ
(1) การแจกจ่ายอามิส
(2) การแจกจ่ายธรรม
ภิกษุทั้งหลาย !   บรรดาการแจกจ่าย ๒ อย่างนี้
การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศ
ภิกษุทั้งหลาย !   การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ คือ
(1) การอนุเคราะห์ด้วยอามิส
(2) การอนุเคราะห์ด้วยธรรม
ภิกษุทั้งหลาย !   บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้
การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ.
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ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

75

นวก. อํ. ๒๓/๔๓๙/๒๐๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   ก�ำลัง ๔ ประการเหล่านี้มีอยู่
๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ก�ำลัง คือ ปัญญา
(2) ก�ำลัง คือ ความเพียร
(3) ก�ำลัง คือ การงานอันไม่มีโทษ
(4) ก�ำลัง คือ การสงเคราะห์
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ก�ำลัง คือ ปัญญาเป็นอย่างไร
ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ธรรมเหล่าใดเป็น
อกุศล นับว่าเป็นอกุศล ธรรมเหล่าใดมีโทษ นับว่ามีโทษ
ธรรมเหล่าใดไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ธรรมเหล่าใดเป็น
ธรรมด�ำ นับว่าเป็นธรรมด�ำ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมขาว
นับว่าเป็นธรรมขาว ธรรมเหล่าใดไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควร
เสพ ธรรมเหล่าใดควรเสพ นับว่าควรเสพ ธรรมเหล่าใด
ไม่สามารถท�ำความเป็นอริยะ นับว่าไม่สามารถท�ำความ
เป็นอริยะ ธรรมเหล่าใดสามารถท�ำความเป็นอริยะ นับว่า
สามารถท�ำความเป็นอริยะ
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ธรรมเหล่านัน้ เป็นธรรมอันบุคคลเห็นแจ้ง ประพฤติ
ได้ด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่า ก�ำลัง คือ ปัญญา.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็กำ� ลัง คือ ความเพียรเป็นอย่างไร
ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล ธรรมเหล่าใดมี
โทษ นับว่ามีโทษ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมด�ำนับว่าเป็นธรรม
ด�ำ ธรรมเหล่าใดไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ ธรรมเหล่า
ใดไม่สามารถท�ำความเป็นอริยะ นับว่าไม่สามารถท�ำความ
เป็นอริยะ บุคคลย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อม
ปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อละ
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ธรรม
เหล่าใดไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรม
ขาว นับว่าเป็นธรรมขาว ธรรมเหล่าใดควรเสพ นับว่าควร
เสพ ธรรมเหล่าใดสามารถท�ำความเป็นอริยะ นับว่าสามารถ
ท�ำความเป็นอริยะ
บุคคลย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อม
ปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อให้ได้
ธรรมเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่า ก�ำลัง คือ ความ
เพียร.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ก็กำ�ลัง คือ การงานอันไม่มีโทษ
เป็นอย่างไร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วย
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษมิได้ ภิกษุทงั้ หลาย !
นี้เรียกว่า กำ�ลัง คือ การงานอันไม่มีโทษ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ก�ำลัง คือ การสงเคราะห์เป็น
อย่างไร ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ คือ
(1) ทาน (การให้)
(2) เปยยวัชชะ (การพูดถ้อยคำ�อันเป็นที่รัก)
(3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)
(4) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอกัน)
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย !   การแสดงธรรมบ่อยๆ แก่บุคคล
ผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยค�ำอัน
เป็นที่รัก.
ภิกษุทั้งหลาย !   การชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้
ตั้งมั่นด�ำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทา ชักชวนผู้ทุศีลให้ตั้งมั่น
ด�ำรงอยูใ่ นสีลสัมปทา ชักชวนผูต้ ระหนีใ่ ห้ตงั้ มัน่ ด�ำรงอยูใ่ น
จาคสัมปทา ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นด�ำรงอยู่ใน
ปัญญาสัมปทา นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !   พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระ
โสดาบัน พระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามี พระ
อนาคามีมตี นเสมอกับพระอนาคามี พระอรหันต์มตี นเสมอ
กับพระอรหันต์ นี้เลิศกว่าความมีตนเสมอทั้งหลาย.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ! เหล่ า นี้ เ รี ย กว่ า ก� ำ ลั ง คื อ การ
สงเคราะห์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล คือ ก�ำลัง ๔ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกผู้ประกอบด้วยก�ำลัง ๔
ประการเหล่านี้ ย่อมก้าวล่วงภัย ๕ ประการ คือ
(1) อาชีวิตภัย1 (ภัยอันเนื่องด้วยชีวิต)
(2) อสิโลกภัย (ภัยคือการติเตียน)
(3) ปริสสารัชภัย (ภัยคือความครั่นคร้ามในบริษัท)
(4) มรณภัย (ภัยคือความตาย)
(5) ทุคติภัย (ภัยคือทุคติ)
ดังนี้ว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกนั้น ย่อมพิจารณาเห็น

1. ไตรปิฎกฉบับมอญ มีบาลีค�ำนี้ว่า อาชีวิกภย ซึ่งแปลว่า ภัยอันเนื่องด้วยการ
เลี้ยงชีพ
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เราไม่กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิต ไฉนเราจักต้อง
กลัวต่อภัยอันเนือ่ งด้วยชีวติ เล่า เพราะเรามีกำ� ลัง ๔ ประการ
คือ ก�ำลังปัญญา ก�ำลังความเพียร ก�ำลังการงานอันไม่มโี ทษ
ก�ำลังการสงเคราะห์ คนที่มีปัญญาทรามจึงกลัวต่อภัยอัน
เนือ่ งด้วยชีวติ คนเกียจคร้านจึงกลัวต่อภัยอันเนือ่ งด้วยชีวติ
คนมีการงานทางกาย ทางวาจาและทางใจทีม่ โี ทษ จึงกลัวต่อ
ภัยคือทุคติ คนที่ไม่สงเคราะห์ใคร จึงกลัวภัยคือทุคติ
เราไม่กลัวต่อภัยคือการติเตียน ...
เราไม่กลัวต่อภัยคือความครั่นคร้ามในบริษัท ...
เราไม่กลัวต่อภัยคือความตาย ...
เราไม่กลัวต่อภัยคือทุคติ ไฉนเราจักต้องกลัวต่อ
ภัยคือทุคติเล่า เพราะเรามีก�ำลัง ๔ ประการ คือ ก�ำลัง
ปัญญา ก�ำลังความเพียร ก�ำลังการงานอันไม่มีโทษ ก�ำลัง
การสงเคราะห์ คนที่มีปัญญาทราม จึงกลัวต่อภัยคือทุคติ
คนเกียจคร้าน จึงกลัวต่อภัยคือทุคติ คนมีการงานทางกาย
ทางวาจาและทางใจที่มีโทษ จึงกลัวต่อภัยคือทุคติ คนที่ไม่
สงเคราะห์ใคร จึงกลัวภัยคือทุคติ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกผู้ประกอบด้วยก�ำลัง ๔
ประการนี้แล ย่อมก้าวล่วงภัย ๕ ประการเหล่านี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ ๑)

76

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.

ช่างไม้ทงั้ หลาย !   อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๔
ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต�ำ่ เป็นธรรมดา
เป็นผูเ้ ทีย่ งแท้ทจี่ ะตรัสรูใ้ นเบือ้ งหน้า ธรรม ๔ ประการเป็น
อย่างไร คือ
(1) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว
ในพระพุทธเจ้า
(2) ประกอบด้ ว ยความเลื่ อ มใสอั น ไม่ ห วั่ น ไหว
ในพระธรรม
(3) ประกอบด้ ว ยความเลื่ อ มใสอั น ไม่ ห วั่ น ไหว
ในพระสงฆ์
(4) มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่
ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ� มีฝ่ามือ
อันชุม่ ยินดีในการสละ เป็นผูค้ วรแก่การขอ ยินดีในการให้
และการแบ่งปัน
ช่างไม้ทงั้ หลาย !   อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๔
ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต�่ำ
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ ๒)

77

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล ให้ทานโดยไม่มจี ติ ผูกพันในผล ให้ทานโดย
ไม่มงุ่ การสัง่ สม (บุญ) ให้ทานโดยไม่คดิ ว่า “เราตายไปจักได้
เสวยผลของทานนี้” ให้ทานโดยไม่คิดว่า “การให้ทาน
เป็นการดี” ให้ทานโดยไม่คดิ ว่า “บิดามารดา ปูย่ า่ ตายาย
เคยให้เคยท�ำมา เราก็ไม่ควรท�ำให้เสียประเพณี”
ให้ทานโดยไม่คิดว่า “เราหุงหากิน สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านีไ้ ม่หงุ หากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทาน
แก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหา ไม่สมควร” ให้ทาน
โดยไม่คิดว่า “เราจักเป็นผู้จ�ำแนกแจกทาน เหมือนฤาษี
แต่ครัง้ ก่อน คือ อัฏฐกฤาษี วามกฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชามหายัญ
ให้ ท านโดยไม่ คิ ด ว่ า “เมื่ อ เราให้ ท านอย่ า งนี้
จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส” แต่ให้ทาน
เป็นเครือ่ งประดับจิต ปรุงแต่งจิต (จิตตฺ าลงฺการํ จิตตฺ ปริกขฺ ารํ)
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เขาให้ทาน คือ ข้าว น�้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้
ของหอม เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และประทีปโคมไฟ
แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขาให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกา
เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว
เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ ๓)

78

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๔๔/๖๙๑.

ภิกษุ !   เปรียบเหมือนประทีปน้ำ�มัน เพราะอาศัย
น้ำ�มันและไส้แล้วจึงลุกโพลงอยูไ่ ด้ เมือ่ หมดน้ำ�มันและหมดไส้
พร้อมกับไม่เติมน้ำ�มันและไส้อกี ย่อมเป็นประทีปหมดเชือ้ แล้ว
ดับไป ภิกษุ ! ฉันใดก็ฉนั นัน้ บุคคลนัน้ เมือ่ เสวยเวทนามีกาย
เป็นทีส่ ดุ รอบ ย่อมรูช้ ดั ว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นทีส่ ดุ รอบ
เมือ่ เสวยเวทนามีชวี ติ เป็นทีส่ ดุ รอบ ย่อมรูช้ ดั ว่าเราเสวยเวทนา
มีชวี ติ เป็นทีส่ ดุ รอบ และย่อมรูช้ ดั ว่าเวทนาทัง้ ปวง อันเราไม่
เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียว จน
กระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำ�ลายแห่งกาย
ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้สึกอย่างนี้ ชื่อว่า
เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยปัญญาอันเป็นธรรมทีค่ วรตัง้ ไว้ในใจเป็น
อย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้
ก็ปัญญานี้ คือ ความรู้ในความสิ้นทุกข์ทั้งปวง เป็น
ปัญญาอันประเสริฐยิง่ ความหลุดพ้นของเขานัน้ จัดว่าตัง้ อยู่
ในสัจจะ เป็นคุณไม่กำ�เริบ ภิกษุ !เพราะสิง่ ทีเ่ ปล่าประโยชน์
เป็นธรรมดานั้นเท็จ ส่วนสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดา
ได้แก่นพิ พานนัน้ จริง ฉะนัน้ ผูถ้ งึ พร้อมด้วยสัจจะอย่างนีช้ อื่
ว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจ
อย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้
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ก็สัจจะนี้ คือ นิพพาน มีความไม่เลอะเลือนเป็น
ธรรมดา เป็นสัจจะอันประเสริฐยิ่ง อนึ่ง บุคคลนั้นแล ยังไม่
ทราบในกาลก่อน จึงเป็นอันพรั่งพร้อมสมาทานอุปธิเข้าไว้
อุปธิเหล่านัน้ อันเขาละได้แล้ว ถอนรากขึน้ แล้ว ทำ�ให้เหมือน
ตาลยอดด้วนแล้ว ถึงความเป็นอีกไม่ได้ มีความไม่เกิดต่อไป
เป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น ผู้ถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้
ชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ (การบริจาค) อันเป็นธรรม
ควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้
ก็จาคะนี้ คือความสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นจาคะ
อันประเสริฐยิ่ง อนึ่ง บุคคลนั้นแลยังไม่ทราบในกาลก่อน
จึงมีความโลภ (อภิชฌา) ความพอใจ (ฉันทะ) ราคะกล้า
(สาราคะ) ความอาฆาต (อาฆาตะ) ความพยาบาท (พยาปาทะ)
ความคิ ด ประทุ ษ ร้ า ย (สัมปะโทโส) ความไม่ รู ้ (อวิชชา)
ความหลงพร้อม (สัมโมโห) ความหลงงมงาย (สัมปะโมโห)
อกุศลธรรมนั้นๆ เป็นอันเขาละได้แล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว
ท�ำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ถึงความเป็นอีกไม่ได้ มี
ความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนัน้ ผูถ้ งึ พร้อมด้วย
ความสงบอย่างนีช้ อื่ ว่า เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยอุปสมะ (ความสงบ)
อันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้
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ก็อุปสมะนี้ คือ ความเข้าไปสงบราคะ โทสะ โมหะ
เป็ น อุ ป สมะอั น ประเสริ ฐ อย่ า งยิ่ ง ข้ อ ที่ เ รากล่ า วดั ง นี้ ว ่ า
ไม่พึงประมาทปัญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ
พึงศึกษาสันติเท่านั้น นั่นเราอาศัยเนื้อความนี้กล่าวแล้ว.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน

79

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๐/๑๐๑.

ก็การให้ทานด้วยศรัทธา
อันบัณฑิตสรรเสริญแล้วโดยส่วนมาก
ก็แต่บทแห่งธรรม (นิพพาน) นั้นแหละ
ประเสริฐกว่าการให้ทานทั้งหลาย
เพราะว่าสัปบุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญา
ในกาลก่อนก็ดี ในกาลก่อนกว่าก็ดี
บรรลุซึ่งนิพพานแล้ว.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน

80

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐๘/๖๖๗.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ผูใ้ ดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อ
ใหญ่ในเวลาเช้า ผู้ใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อใหญ่
ในเวลาเที่ยง ผู้ใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อใหญ่ใน
เวลาเย็น
ผูใ้ ดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้า โดยทีส่ ดุ แม้เพียง
ชั่วการหยดน�้ำนมแห่งแม่โค หรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตใน
เวลาเที่ยง โดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน�้ำนมแห่งแม่โค
หรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น โดยที่สุดแม้เพียง
ชั่วการหยดน�้ำนมแห่งแม่โค การเจริญเมตตาจิตนี้มีผล
มากกว่าทานที่บุคคลให้แล้ว ๓ ครั้งในวันหนึ่งนั้น
เพราะเหตุนนั้ ในเรือ่ิ งนี้ เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอย่างนี้
ว่า เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมตุ ติ กระท�ำให้มาก กระท�ำให้เป็น
ดุจยานทีเ่ ทียมดีแล้ว กระท�ำให้เป็นของทีอ่ าศัยได้ กระท�ำให้
มัน่ คง ประพฤติสงั่ สมเนืองๆ ปรารภสม�ำ่ เสมอด้วยดี.
ภิกษุทั้งหลาย !   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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ผลของการเจริญเมตตา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

81

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐๘/๖๖๘-๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   หอกมีใบอันคม ถ้าบุรุษพึงมา
กล่าวว่า เราจักงอเข้า จักพับ จักม้วนซึง่ หอกมีใบอันคมนีด้ ว้ ย
ฝ่ามือหรือด้วยก�ำมือ ดังนี้ เธอจะส�ำคัญความข้อนัน้ เป็นไฉน
บุรุษนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อจะงอเข้า เพื่อจะพับ เพือ่ จะม้วน
ซึง่ หอกมีใบอันคมโน้น ด้วยฝ่ามือหรือด้วยก�ำมือได้หรือหนอ.
เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

ข้อนั้นเพราะเหตุไร.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เพราะว่าการทีจ่ ะงอเข้า จะพับและจะม้วน
ซึง่ หอกมีใบอันคมด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำ�มือ กระทำ�ไม่ได้งา่ ย ก็แหละบุรษุ นัน้
พึงเป็นผูม้ สี ว่ นแห่งความเหน็ดเหนือ่ ยลำ�บากถ่ายเดียว.

ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุใดเจริญ
เมตตาเจโตวิมตุ ติ กระท�ำให้มาก กระท�ำให้เป็นประดุจยาน
กระท�ำให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคง สั่งสม ปรารภด้วยดี ถ้า
อมนุษย์จะพึงกระท�ำจิตของภิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่าน อมนุษย์นั้น
พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อย ล�ำบากถ่ายเดียว
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เรา
จักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ กระท�ำให้มาก กระท�ำให้เป็นดุจ
ยานที่เทียมดีแล้ว กระท�ำให้เป็นของที่อาศัยได้ กระท�ำให้
มั่นคง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม�่ำเสมอด้วยดีี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
189

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

วิธีการเจริญเมตตา
และการเจริญพรหมวิหาร

82

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๑๔/๔๘๒.
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๐๙/๑๖๐.
-บาลี เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๗๐/๒๒๒.

เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ า่ จิตของเราจักตัง้ มัน่ ด�ำรงอยู่
ด้วยดีในภายใน และธรรมอันเป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
จักไม่ครอบง�ำจิตได้ เมือ่ ใด จิตของเธอเป็นจิตตัง้ มัน่ ด�ำรงอยู่
ด้วยดีแล้วในภายใน และธรรมอันเป็นบาปอกุศลทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ไม่ครอบง�ำจิตได้ เมือ่ นัน้ เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ า่ เราจักเจริญ
กระท�ำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิ มุ ต ติ กรุ ณ าเจโตวิ มุ ต ติ
มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ ท�ำให้เป็นดุจยาน
ท�ำให้เป็นทีต่ งั้ ให้มนั่ คง สัง่ สม ปรารภดีแล้ว.
เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ พ้นแล้วจากบาปอกุศลที่เกิดขึ้น ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อเธอเกิดปราโมทย์แล้ว
ปีติก็เกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้ว กายก็สงบร�ำงับ
ผู้มีกายสงบร�ำงับย่อมเสวยสุข จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่น
เป็นสมาธิ.
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เธอ มีจิตประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง
ทิศทีส่ อง ทีส่ าม ทีส่ ี่ ก็เหมือนอย่างนัน้ ทัง้ เบือ้ งบน เบือ้ งล่าง
และเบือ้ งขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ งั้ ปวง แก่สตั ว์
ทัง้ หลายทัว่ หน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่.
มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศ
ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
และเบือ้ งขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ งั้ ปวง แก่สตั ว์
ทัง้ หลายทัว่ หน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่.
มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศ
ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
และเบือ้ งขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ งั้ ปวง แก่สตั ว์
ทัง้ หลายทัว่ หน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทติ า เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่.
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มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศ
ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
และเบือ้ งขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ งั้ ปวง แก่สตั ว์
ทัง้ หลายทัว่ หน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่.
สระโบกขรณี มีน�้ำใสจืด เย็น สะอาด มีท่าอันดี น่า
รื่นรมย์ ถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ
ทิศใต้ และจากที่ไหนๆ อันความร้อนแผดเผา เร่าร้อน
ล�ำบาก ระหาย อยากดื่มน�้ำ เขามาถึงสระโบกขรณีนั้นแล้ว
ก็บรรเทาความอยากดื่มน�้ำ และความกระวนกระวายเพราะ
ความร้อนเสียได้ แม้ฉันใด เธอมาถึงธรรมวินัย ที่ตถาคต
ประกาศแล้ว เจริญเมตตา กรุณา มุทติ า และอุเบกขาอย่างนัน้
ย่อมได้ความสงบจิต ณ ภายใน ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน เรากล่าวว่า
เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่ง.
เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผู้มีก�ำลัง ย่อมเป่าสังข์ให้
ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยาก ฉันใด ในเมตตาเจโตวิมุตติ
กรุณาเจโตวิมุตติ... มุทิตาเจโตวิมุตติ... อุเบกขาเจโตวิมุตติ... ที่เจริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดที่ท�ำอย่างมีขีดจ�ำกัด
ย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในนั้น ก็ฉันนั้น.
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เมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้ เจริญดีแล้ว เมื่อนั้น
เธอจักเดินไปทางใดๆ ก็จกั เดินเป็นสุขในทางนัน้ ๆ ยืนอยูใ่ น
ที่ใดๆ ก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆ นั่งอยู่ในที่ใดๆ ก็จักนั่งอยู่
เป็นสุขในทีน่ นั้ ๆ นอนอยูท่ ใี่ ดๆ ก็จกั นอนเป็นสุขในทีน่ นั้ ๆ.
เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรก ให้
เจริญแล้ว ท�ำให้มากแล้ว ท�ำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว
ท�ำให้เป็นทีต่ งั้ ประพฤติสงั่ สมเนืองๆ ปรารภสม�ำ่ เสมอดีแล้ว
พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง คือ
(1) หลับเป็นสุข (๒) ตื่นเป็นสุข
(๓) ไม่ฝันร้าย
(๔) เป็นที่รักของพวกมนุษย์
(๕) เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ (๖) เทวดารักษา
(๗) ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศัสตราก็ดี ไม่ต้องบุคคลนั้น
(๘) จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว
(๙) สีหน้าผุดผ่อง
(๑๐) ไม่หลงท�ำกาละ
(11) เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไป
ย่อมเกิดในพรหมโลก
เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพมาแต่แรก ให้
เจริญแล้ว ท�ำให้มากแล้ว ท�ำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว
ท�ำให้เป็นทีต่ งั้ ประพฤติสงั่ สมเนืองๆ ปรารภสม�ำ่ เสมอดีแล้ว
พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่างนี้แล.
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การรับที่ไม่เป็นธรรม หรือ
การรับที่เป็นธรรม

83

-บาลี ปริวาร. วิ. ๘/๔๙๕/๑๑๗๓.

อุบาลี !   การรับที่ไม่เป็นธรรม (อธัมมิกา ปฏิคคห)
มี ๕ อย่าง คือ
(1) ของเขาให้ด้วยกาย ไม่รับด้วยกาย
(2) ของเขาให้ดว้ ยกาย ไม่รบั ด้วยของเนือ่ งด้วยกาย
(3) ของเขาให้ดว้ ยของเนือ่ งด้วยกาย ไม่รบั ด้วยกาย
(4) ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกาย
ไม่รับด้วยของเนื่องด้วยกาย
(5) ของเขาให้ด้วยโยนให้ ไม่รับด้วยกาย
หรือด้วยของเนื่องด้วยกาย
อุบาลี !   เหล่านีแ้ ล การรับทีไ่ ม่เป็นธรรม ๕ อย่าง.
อุบาลี !   การรับที่เป็นธรรม (ธมฺมิกา ปฏิคคห)
มี ๕ อย่าง คือ
(1) ของเขาให้ด้วยกาย รับด้วยกาย
(2) ของเขาให้ด้วยกาย รับด้วยของเนื่องด้วยกาย
(3) ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกาย รับด้วยกาย
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(4) ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกาย
รับด้วยของเนื่องด้วยกาย
(5) ของเขาให้ด้วยโยนให้
รับด้วยกายหรือด้วยของเนื่องด้วยกาย
อุบาลี !   เหล่านี้แล การรับที่เป็นธรรม ๕ อย่าง.
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การเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุ

84

-บาลี มหาวิ. วิ. ๒/๕๔/๗๐., -บาลี มหาวิ. วิ. ๒/๙๐,๙๔,๙๙/๑๐๕,๑๑๐,๑๑๓.,
-บาลี มหา. วิ. ๕/๑๒๐/๘๕., สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๑/๖๒๕.

วินัยบัญญัติ ที่มาในสิกขาบทปาติโมกข์
อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทองเงิน หรือยินดี
ทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดี เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด ถึ ง ความแลกเปลี่ ย นด้ ว ยรู ป ิ ย ะมี
ประการต่างๆ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
อนึ่ง ภิกษุใด ถึงการซื้อและการขายมีประการต่างๆ
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
อนึ่ง พระราชาก็ดี ราชอ�ำมาตย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี
คหบดีกด็ ี ส่งทรัพย์สำ� หรับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุวา่
เจ้าจงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจ่ายจีวรนี้แล้วยังภิกษุ
ชื่อนี้ให้ครองจีวร
ถ้าทูตนัน้ เข้าไปหาภิกษุนนั้ กล่าวอย่างนีว้ า่ ทรัพย์สำ� หรับ
จ่ายจีวรนีน้ ำ� มาเฉพาะท่าน ขอท่านจงรับทรัพย์สำ� หรับจ่ายจีวร
ภิกษุนนั้ พึงกล่าวต่อทูตนัน้ อย่างนีว้ า่ พวกเราหาได้รบั
ทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรไม่ พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควร
โดยกาล
ถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ก็ใครๆ ผู้เป็น
ไวยาวัจกรของท่านมีหรือ
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ภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ท�ำการในอาราม
หรืออุบาสกให้เป็นไวยาวัจกร ด้วยค�ำว่า คนนั้นแลเป็น
ไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย
ถ้าทูตนั้นสั่งไวยาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้ว เข้าไปหา
ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คนที่ท่านแสดงเป็นไวยาวัจกรนั้น
ข้าพเจ้าสัง่ ให้เข้าใจแล้ว ท่านจงเข้าไปหา เขาจักให้ทา่ นครอง
จีวรตามกาล
ภิกษุผู้ต้องการจีวรเข้าไปหาไวยาวัจกรแล้ว พึงทวง
พึงเตือนสองสามครัง้ ว่า รูปต้องการจีวร ภิกษุทวงอยู่ เตือนอยู่
สองสามครั้ง ยังไวยาวัจกรนั้น ให้จัดจีวรส�ำเร็จได้ การให้
ส�ำเร็จได้ด้วยอย่างนี้ นั่นเป็นการดี
ถ้าให้ส�ำเร็จไม่ได้ พึงยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง
๖ ครั้ง เป็นอย่างมาก เธอยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง
๖ ครั้ง เป็นอย่างมาก ยังไวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรส�ำเร็จได้
การให้ส�ำเร็จได้ด้วยอย่างนี้ นั่นเป็นการดี
ถ้าให้ส�ำเร็จไม่ได้ ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้น ยัง
จีวรนั้นให้ส�ำเร็จ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ถ้าให้ส�ำเร็จไม่ได้พึงไปเองก็ได้ ส่งทูตไปก็ได้ใน
ส�ำนักที่ส่งทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอ บอกว่า ท่านส่ง
ทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใด ทรัพย์นั้นหาส�ำเร็จ
ประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไม่ ท่านจงทวงเอาทรัพย์
ของท่านคืน ทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลย นี้เป็น
สามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
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ธรรมะแวดล้อม ที่มาในสูตรอื่นๆ
... เมณฑกะคหบดีผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคว่า “มีอยู่ พระพุทธเจ้าข้า หนทางกันดารอัตคัดน้ำ�
อัตคัดอาหาร ภิกษุไม่มีเสบียง จะเดินทางไปทำ�ไม่ได้ง่าย ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระองค์โปรดทรงอนุญาตเสบียงเดินทางแก่ภกิ ษุทงั้ หลาย
ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคทรงทำ�ธรรมีกถาในเพราะ
เหตุเป็นเค้ามูลนัน้ ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แล้วรับสัง่ แก่ภกิ ษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   เราอนุญาตโครส ๕ คือ นมสด
นมส้ม เปรียง เนยข้น เนยใส.
ภิกษุทั้งหลาย !   หนทางกันดาร อัตคัดน�้ำ อัตคัด
อาหาร ภิกษุไม่มีเสบียงจะเดินทางไปท�ำไม่ได้ง่าย เราจึง
อนุญาตให้แสวงหาเสบียงได้ คือ ภิกษุต้องการข้าวสารพึง
แสวงหาข้าวสาร ต้องการถัว่ เขียวพึงแสวงหาถัว่ เขียว ต้องการ
ถัว่ ราชมาสพึงแสวงหาถัว่ ราชมาส ต้องการเกลือพึงแสวงหา
เกลือ ต้องการน�้ำอ้อยพึงแสวงหาน�้ำอ้อย ต้องการน�้ำมัน
พึงแสวงหาน�้ำมัน ต้องการเนยใสพึงแสวงหาเนยใส.
ภิกษุทั้งหลาย !   ชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส เขา
มอบเงินทองไว้ในมือกัปปิยการก สั่งว่า “สิ่งใดควรแก่
พระผู้เป็นเจ้า ขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วยกัปปิยภัณฑ์นี้”.
ภิกษุทั้งหลาย !   เราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็น
กัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์นั้นได้ แต่เรามิได้กล่าวว่า พึงยินดี
พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย.
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“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! เมือ่ ราชบริษทั นัง่ ประชุมกันในพระราชวัง
สังสนทนากันว่า ทองและเงินย่อมควรแก่สมณศากยบุตร สมณศากยบุตร
ย่อมยินดีทองและเงิน เมือ่ ราชบริษทั กล่าวอย่างนี้ ข้าพระองค์ได้กล่าวกะ
บริษัทนั้นว่า ท่านผู้เจริญอย่าได้กล่าวอย่างนี้ ทองและเงินย่อมไม่ควรแก่
สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงิน ย่อมไม่รับทอง
และเงิน สมณศากยบุตรห้ามแก้วมณีและทอง ปราศจากทองและเงิน
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! ข้าพระองค์ไม่อาจให้บริษทั นัน้ ยินยอมได้ เมือ่ ข้า
พระองค์พยากรณ์อย่างนี้ เป็นอันกล่าวตามคำ�ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคตรัสแล้ว
ไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำ�ไม่จริง เป็นการพยากรณ์ธรรมสมควร
แก่ธรรม และสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตาม ก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ที่
ถูกตำ�หนิไปด้วยหรือ พระเจ้าข้า.”

ดีละ คามณิ ! เมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้ เป็นอันกล่าว
ตามคำ�ที่เรากล่าวแล้ว ไม่กล่าวตู่เราด้วยคำ�ไม่จริง เป็นการ
พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม และสหธรรมิกบางคนทีก่ ล่าวตาม
ก็จะไม่พลอยกลายเป็นผูถ้ กู ตำ�หนิไปด้วย เพราะว่าทองและเงิน
ไม่ควรแก่สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทอง
และเงิน สมณศากยบุตรห้ามแก้วมณีและทอง ปราศจากทอง
และเงิน คามณิ ! ทองและเงินควรแก่ผใู้ ด เบญจกามคุณก็ควร
แก่ผนู้ นั้ เบญจกามคุณควรแก่ผใู้ ด ทองและเงินก็ควรแก่ผนู้ นั้
คามณิ ! ท่านพึงทรงความที่ควรแก่เบญจกามคุณนั้น โดย
ส่วนเดียวว่า ไม่ใช่ธรรมของสมณะ ไม่ใช่ธรรมของศากยบุตร
อนึง่ เรากล่าวอย่างนีว้ า่ ผูต้ อ้ งการหญ้าพึงแสวงหาหญ้า ผูต้ อ้ งการ
ไม้พงึ แสวงหาไม้ ผูต้ อ้ งการเกวียนพึงแสวงหาเกวียน ผูต้ อ้ งการ
บุรษุ พึงแสวงหาบุรษุ เรามิได้กล่าวว่า สมณศากยบุตรพึงยินดี
พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย.
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ข้อปฎิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ

85

-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๒๒๓/๔๒๐-๔๒๓.

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่อนุโมทนาในที่ฉัน คนทั้งหลายจึงเพ่ง
โทษติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ไม่
อนุโมทนาในที่ฉัน ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ลำ�ดับนั้นพระผู้มี
พระภาคทรงแสดงธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้นในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   เราอนุญาตให้อนุโมทนาในที่ฉัน
เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระอนุโมทนาในที่ฉัน ... เราอนุญาต
ให้ภิกษุเถระ อนุเถระ ๔-๕ รูป รอ (เป็นเพื่อน) อยู่ในที่ฉัน ...
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อมีกิจที่จะพึงท�ำ เราอนุญาตให้บอกลา
ภิกษุผู้นั่งอยู่ในล�ำดับ (ใกล้ๆ) แล้วไปได้.
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ข้อปฏิบัติในการขอสิ่งของ
ต่อผู้ปวารณาของภิกขุ

86
-บาลี มหา. วิ. ๒/๓๗๑/๕๕๖.

ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียง
๔ เดือน เว้นไว้แต่ปวารณาอีก เว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิตย์
ถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์.
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เหตุให้ค้าขายได้ก�ำไร หรือ ขาดทุน

87

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๕/๗๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   อะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยเครื่องให้
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�การค้าขายขาดทุน อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย
เครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำ�การค้าขายไม่ได้กำ�ไรตามที่ประสงค์
อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครือ่ งให้บคุ คลบางคนในโลกนี้ ทำ�การค้าขายได้
กำ�ไรตามที่ประสงค์ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ทำ�การค้าขายได้กำ�ไรยิ่งกว่าที่ประสงค์.

(1) สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์แล้ว ย่อมปวารณาว่า “ขอท่านจงบอก
ปัจจัยที่ท่านประสงค์” เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาปวารณา
ถ้าเขาเคลือ่ นจากอัตภาพนัน้ มาสูค่ วามเป็นอย่างนี้ เขาทำ�การ
ค้าขายอย่างใดๆ เขาย่อมขาดทุน.
(2) สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์แล้ว ย่อมปวารณาว่า “ขอท่านจงบอก
ปัจจัยทีท่ า่ นประสงค์” แต่เขาถวายปัจจัยทีป่ วารณาไว้ไม่เป็น
ไปตามประสงค์ ถ้าเขาเคลือ่ นจากอัตภาพนัน้ มาสู่ความเป็น
อย่างนี้ เขาทำ�การค้าขายอย่างใดๆ เขาย่อมไม่ได้กำ�ไรตาม
ที่ประสงค์.
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(3) สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์แล้ว ย่อมปวารณาว่า “ขอท่านจงบอก
ปัจจัยที่ต้องประสงค์” เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ตามที่
ประสงค์ ถ้าเขาเคลือ่ นจากอัตภาพนัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์นี้
เขาทำ�การค้าขายอย่างใดๆ เขาย่อมได้กำ�ไรตามที่ประสงค์.
(4) สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์แล้ว ย่อมปวารณาว่า “ขอท่านจงบอก
ปัจจัยที่ต้องประสงค์” เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ยิ่งกว่าที่
ประสงค์ ถ้าเขาเคลือ่ นจากอัตภาพนัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์น้ี
เขาทำ�การค้าขายอย่างใดๆ เขาย่อมได้กำ�ไรยิง่ กว่าทีป่ ระสงค์.
สารีบตุ ร !   นีแ้ ล เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครือ่ งให้บคุ คล
บางคนในโลกนี้ท�ำการค้าขายขาดทุน นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย
เครือ่ งให้บคุ คลบางคนในโลกนีท้ ำ� การค้าขายไม่ได้กำ� ไรตาม
ที่ประสงค์ นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนใน
โลกนี้ท�ำการค้าขายได้ก�ำไรตามที่ประสงค์ นี้เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ท�ำการค้าขายได้ก�ำไร
ยิ่งกว่าที่ประสงค์.
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เหตุแห่งความเจริญขึ้น
และความถูกท�ำลายแห่งสกุล

88

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๐/๖๒๒.

คามณิ !   ตลอดเวลาล่วงมา ๙๑ กัปป์ นับแต่กัปนี้
เราระลึกไม่ได้วา่ เราเคยเข้าไปท�ำลายตระกูลใดๆ เพราะการรับ
เอาข้าวสุกมา โดยที่แท้นั้นตระกูลใดๆ ที่เป็นตระกูลมั่งคั่ง
มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก สกุลทั้งปวงนั้น
เจริญขึน้ เพราะการให้ทาน เพราะสัจจะและสัญญมะ (การบีบ
บังคับใจ).
คามณิ !   เหตุปจั จัย ๘ อย่างเพือ่ การท�ำลายแห่งสกุล
คือ
(1) สกุลทัง้ หลายถึงการถูกทำ�ลาย เพราะพระราชา
(2) สกุลทั้งหลายถึงความถูกทำ�ลาย เพราะโจร
(3) สกุลทั้งหลายถึงความถูกทำ�ลาย เพราะไฟ
(4) สกุลทั้งหลายถึงความถูกทำ�ลาย เพราะน้ำ�
(5) สกุลทั้งหลายถึงความถูกทำ�ลาย เพราะทรัพย์
ที่ฝังไว้เคลื่อนจากที่
(6) สกุลทัง้ หลายถึงความถูกทำ�ลาย เพราะการงาน
ที่ประกอบไม่ดี
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

(7) คนในสกุลใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านั้นฟุ่มเฟือย
ให้พินาศสูญหายไป
(8) ความไม่เที่ยงเป็นที่ ๘
คามณิ !   เหล่านี้แลคือเหตุปัจจัย ๘ อย่าง เพื่อการ
ท�ำลายแห่งสกุลทัง้ หลาย เมือ่ เหตุปจั จัย ๘ อย่างเหล่านีม้ อี ยู่
ผู้ใดพึงกล่าวหาเราอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อ
ให้สกุลขาดสูญ เพื่อให้สกุลเสื่อม เพื่อให้สกุลคับแค้น ดังนี้
ผูน้ นั้ ยังไม่ละวาจานัน้ ยังไม่ละความคิดนัน้ ยังไม่สละทิฏฐินนั้
ต้องดิ่งลงในนรกแน่แท้.
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ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง
(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริม่ จากชาวพุทธกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ได้มโี อกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ทีเ่ น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดแี ล้ว บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ทัง้ เนือ้ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่ เป็นรูปแบบการแสดงธรรมทีต่ รงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัท ธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่ กิ ษุในครัง้ พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดียว
หลักพุทธวจนนี้ ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลังเลสงสัย ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน
ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวัน่ ไหวต่อองค์สมั มาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี า� สอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่ ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์ ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ
เมือ่ กลับมาใช้หลักพุทธวจน เหมือนทีเ่ คยเป็นในครัง้ พุทธกาล สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควิธที ตี่ รง และสามารถน�าไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล รูเ้ ห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที ด้วยเหตุน้ี ชาวพุทธทีเ่ ห็นคุณค่าในค�าของพระพุทธเจ้าจึงขยายตัว
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ ลูกใหม่ ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรูพ้ ระสัทธรรม เหมือนดังครัง้ พุทธกาล

ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้ อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่ เี ท่านัน้ เมือ่ มีมา ก็แจกไป เมือ่ หมด ก็คอื หมด
เนือ่ งจากว่า หน้าทีใ่ นการด�ารงพระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ สืบไป ไม่ได้ผกู จ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ ทีท่ า่ นพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล
ท�าอยูแ่ ล้ว นัน่ คือ การน�าพุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ ทั้งหมด
อยูใ่ นรูปแบบทีโ่ ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทัว่ ไป
ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ ด้วยวิธขี องพระพุทธเจ้า สามารถสนับสนุนการด�าเนินการตรงนีไ้ ด้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่ หน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว
นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ ชัดเจน และมัน่ คงในพุทธวจน

ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่
ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก
www.buddhakos.org หรือ www.watnapp.com
หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗
ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๕-๖
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชือ่ บัญชี “มูลนิธพิ ทุ ธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุร)ี
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่

เว็บไซต์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน
http://www.ratana5.com : พุทธวจนสมาคม
http://www.buddhawajana-training.com : ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจน
http://www.buddhawaj.org : ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์, เสียงอ่านพุทธวจน
http://www.buddhaoat.org : กลุ่มผู้สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
ส�าหรับคอมพิวเตอร์

• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux
http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาปาพง

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

วิทยุ

• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น.

บรรณานุกรม
ฎกฉบับฐสยามรั
พระไตรปิพระไตรปิ
ฎกฉบับสยามรั
(บาลีสฐยามรัฐ)
พระไตรปิ
ฎกภาษาไทยฉบั
หลวง ฐ)
พระไตรปิ
ฎกภาษาไทยฉบั
บหลวง บ(ไทยสยามรั
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุม่ อาสาสมัครพุทธวจนหมวดธรรม), คณะศิษย์วดั นาปาพง,
กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, กลุ่มธรรมะสีขาว,
กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร, กลุ่มพุทธโอษฐ์, กลุ่มชวนม่วนธรรม,
กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ส�านักงานการศึกษาต่อเนื่อง,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม, ชมรมพุทธวจนอุดรธานี, ชมรมธรรมปรีดา,
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. ดาต้าโปรดักส์, บจก. 3M ประเทศไทย,
บจก. บางไทรไฟเบอร์บอร์ด, บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย),
บจก. สยามรักษ์, บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. เมคเทค, บจก. ไดเวอร์ส เคมีคอลส์,
บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, บจก.สมสุข สหภัทรสตีลล์, บจก.ทองแป้น,
บจก. สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม, บจก. อี.ซี.ที. ซิสเต็ม, บจก. อี.ซี.ที. เอ็นจิเนียริง่ ,
บจก. อี.ซี.ที. ซัพพลาย, บจก. อี.ซี.ที อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล,
บจก. คอร์โดมา อินเตอร์เนชั่นแนล, บมจ. ณุศาศิริ, หจก. อินเตอร์ คิด,
บจก. ไฮแอทคอนสตรัคชั่น, บจก. คิด อ่าน ดี,
สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค, ร้านต้นมะขามช่างทอง,
ร้านเสบียงบุญ, บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์, บ้านพุทธวัจน์

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑,
๐๘ ๔๐๙๖ ๘๔๓๐,
๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๔,
๐๘ ๖๕๕๒ ๒๔๕๙

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี
ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึน้
มีสา� นักต่างๆ มากมาย ซึง่ แต่ละหมูค่ ณะก็มคี วามเห็นของตน
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่ งเดียวกัน
ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์
แล้วเราควรเชือ่ และปฏิบตั ติ ามใคร ?
ลองพิจารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสูตร
ซึง่ พระตถาคตทรงเตือนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวิธปี อ้ งกันและแก้ไขเหตุเสือ่ มแห่งธรรมเหล่านี.้
ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?
ทีพ่ ทุ ธบริษทั จะมีมาตรฐานเพียงหนึง่ เดียว คือ “พุทธวจน” ธรรมวินยั
จากองค์พระสังฆบิดาอันวิญญูชนพึงปฏิบตั แิ ละรูต้ ามได้เฉพาะตน ดังนี.้
๑. พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ เมือ่ จะพูด ทุกถ้อยค�าจึงไม่ผดิ พลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อัคคิเวสนะ ! เรานัน้ หรือ จ�าเดิมแต่เริม่ แสดง กระทัง่ ค�าสุดท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่ งนัน้ ๆ ย่อมตัง้ ไว้ซงึ่ จิตในสมาธินมิ ติ อันเป็นภายในโดยแท้
ให้จติ ด�ารงอยู่ ให้จติ ตัง้ มัน่ อยู่ กระท�าให้มจี ติ เป็นเอก ดังเช่นทีค่ นทัง้ หลาย
เคยได้ยนิ ว่าเรากระท�าอยูเ่ ป็นประจ�า ดังนี.้

๒.แต่ละค�าพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จา� กัดกาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทัง้ หลายเป็นผูท้ เี่ ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้
อันเป็นธรรมทีบ่ คุ คลจะพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง (สนฺทฏิ ิโก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จา� กัดกาล (อกาลิโก) เป็นธรรมทีค่ วรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสโิ ก)
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน
(ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญญ
ฺ หู )ิ .
๓. ค�าพูดทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนับแต่วนั ตรัสรูน้ นั้ สอดรับไม่ขดั แย้งกัน
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน
แสดงออก ซึง่ ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ ทัง้ หมด ย่อมเข้ากันได้โดย
ประการเดียวทัง้ สิน้ ไม่แย้งกันเป็นประการอืน่ เลย.
วยกลองศึก
อ๔.ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�าสอนเปรี-บาลียบด้
นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เรือ่ งนีเ้ คยมีมาแล้ว กลองศึกของกษัตริยพ์ วกทสารหะ
เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมือ่ กลองอานกะนี้ มีแผลแตกหรือลิ พวกกษัตริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ ไม้อนื่ ท�าเป็นลิม่ เสริมลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทุก
คราวไป). ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น
นานเข้าก็ถงึ สมัยหนึง่ ซึง่ เนือ้ ไม้เดิมของตัวกลองหมดสิน้ ไป เหลืออยูแ่ ต่
เนือ้ ไม้ทที่ า� เสริมเข้าใหม่เท่านัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ! ฉันใดก็ฉนั นัน้ ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภกิ ษุ
ทัง้ หลาย สุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้
เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่
นักกวีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย
มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่ หูฟงั จักตัง้ จิต เพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และจักส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษา
เล่าเรียนไป.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่ งสุญญตา จักมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้ แล.
๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น
อย่าฟังคนอื่น
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุบริษทั ในกรณีนี้ สุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วี
แต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มี
พยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่ตงั้ จิตเพือ่
จะรูท้ วั่ ถึง และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา
เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั
ย่อมตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนั และกันอยูว่ า่ “ข้อนีเ้ ป็นอย่างไร
มีความหมายกีน่ ยั ” ดังนี้ ด้วยการท�าดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่ กู ปิดไว้ได้
ธรรมทีย่ งั ไม่ปรากฏ เธอก็ทา� ให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ
ทีน่ า่ สงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย อันเป็นตถาคตภาษิต (ตถาคตภาสิตา) อันลึกซึง้ (คมฺภรี า) มี
อรรถอันลึกซึ้ง (คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ (โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่ งสุญญตา (สุญญ
ฺ ตปฏิสย� ตุ ตฺ า) อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี
ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควร
ศึกษาเล่าเรียน.
ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านีม้ ากล่าวอยู่
พวกเธอย่อมฟังด้วยดี เงีย่ หูฟงั ตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และส�าคัญไป
ว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมอันกวีแต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า
ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ ไม่บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก
อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะ
รูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วน สุตตันตะ
เหล่าใด อันเป็นตถาคตภาษิต อันลึกซึง้ มีอรรถอันลึกซึง้ เป็นโลกุตตระ
ประกอบด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านี้ มากล่าวอยู่ พวก

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั ย่อมเข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และ
ย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมทีเ่ ป็น
ตถาคตภาษิตนัน้ แล้ว ก็สอบถามซึง่ กันและกัน ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้
เปิดเผยสิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เหล่านีแ้ ลบริษทั ๒ จ�าพวกนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย !
บริษทั ทีเ่ ลิศในบรรดาบริษทั ทัง้ สองพวกนัน้ คือ บริษทั ปฏิปจุ ฉาวินตี า
ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า (บริษทั ทีอ่ าศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเอง
เป็นเครือ่ งน�าไป ไม่อาศัยความเชือ่ จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่ งน�าไป) แล.
๖.ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุทงั้ หลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีไ่ ม่เคยบัญญัติ จัก
ไม่เพิกถอนสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
แล้วอย่างเคร่งครัด อยูเ่ พียงใด ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
๗.ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทา� มรรคทีย่ งั
ไม่เกิดให้เกิดขึน้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มใี ครรูใ้ ห้มคี นรู้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ ล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นผูร้ มู้ รรค (มคฺคญฺญ)ู เป็น
ผูร้ แู้ จ้งมรรค (มคฺควิท)ู เป็นผูฉ้ ลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท). ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนสาวกทัง้ หลายในกาลนี้ เป็นผูเ้ ดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผูต้ ามมา
ในภายหลัง.

ภิกษุทงั้ หลาย ! นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุง่ หมาย
ทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระท�าให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.
๘.ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง
พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกัน
มาถูก ด้วยบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั ถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั
ก็ถกู ย่อมมีนยั อันถูกต้องเช่นนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ่ ป็น มูลกรณีทหี่ นึง่
ซึง่ ท�าให้พระสัทธรรมตัง้ อยูไ่ ด้ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสตู คล่องแคล่ว ในหลัก
พระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านัน้
เอาใจใส่ บอกสอน เนือ้ ความแห่งสูตรทัง้ หลายแก่คนอืน่ ๆ เมือ่ ท่านเหล่านัน้
ล่วงลับไป สูตรทัง้ หลาย ก็ไม่ขาดผูเ้ ป็นมูลราก (อาจารย์) มีทอี่ าศัยสืบกันไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัยยะ จาก ๔ นัยยะ ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ผูม้ อี ายุ ! ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาคว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นนั้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ า� นวนมาก เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูร่ ปู หนึง่ เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
เธอทัง้ หลายยังไม่พงึ ชืน่ ชม ยังไม่พงึ คัดค้านค�ากล่าวของผูน้ นั้ พึงเรียน
บทและพยัญชนะเหล่านัน้ ให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียง
ดูในวินยั
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั้ แน่นอน และภิกษุนรี้ บั มาผิด” เธอทัง้ หลาย พึงทิง้ ค�านัน้ เสีย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั
ก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นีเ้ ป็นพระด�ารัส ของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
แน่นอน และภิกษุนนั้ รับมาด้วยดี” เธอทัง้ หลาย พึงจ�ามหาปเทส... นีไ้ ว้.
๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์
ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ‘ธรรมวินัยของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้.
อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เรา
แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ ! ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จัก
ต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์ !
ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.
อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำ�ลัง
ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ
ข งรู้ผลแห่งการจ�าแนกทาน
ภิกให้
ษุทยั้งานพาหนะชื
หลาย ! ถ้าว่่อาว่สัาตให้ว์ทคั้งวามสุ
หลายพึ
ให้ประที
โคมไฟชื
่อว่าานัให้้น จยัักงษุไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง
มือนอย่างเรารู
้ไซร้ ปหากสั
ตว์เหล่
ที่พักพาอาศั่จยะไม่พึงครอบง�าจิตของสัตว์เหล่านั้น
โภค อนึ่งและผู
มลทิ้ทนคืี่ให้อความตระหนี
ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ส่วนผู้ที่พร�่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะ.
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๔๔/๑๓๘.

ช่างไม้ทั้งหลาย ! อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อม
เ ป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ใน
เบื้องหน้า ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ประกอบด้วยความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า
(2) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม
(3) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์
(๔) มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยู่ครองเรือน
มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจ�า มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ
เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน.

ช่างไม้ทั้งหลาย ! อริยสาวกผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล
ย่อมเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! การอนุเคราะห์ ๒ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ
๏ การอนุเคราะห์ด้วยอามิส
๏ การอนุเคราะห์ด้วยธรรม
ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างเหล่านี้

การอนุเคราะห์ด้วยธรรม เป็นเลิศ
ภิกษุทั้งหลาย ! ทาน ๒ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ
๏ อามิสทาน
๏ ธรรมทาน
ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาทาน ๒ อย่างเหล่านี้
ธรรมทาน เป็นเลิศ

ภิกษุทั้งหลาย !
ธรรมทาน เลิศกว่าทานทั้งหลาย
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๙/๒๐๙.
-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๓๐๕/๒๗๘.
ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพือ่ ประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สูส่ �ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิใ์ นต้นฉบับนีไ้ ด้รบั ก�รสงวนไว้ ไม่สงวนสิทธิใ์ นก�รจัดทำ�จ�ก
ต้นฉบับเพือ่ เผยแผ่ในทุกกรณี ในก�รจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบเพือ่ รักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ขอคำ�ปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร.๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔

คุณศรช� โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอ�รีวรรณ โทร.๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
สำ�หรับผูต้ อ้ งก�รปฏิบตั ธิ รรรม ติดต่อได้ท่ี ศูนย์ปฏิบตั พิ ทุ ธวจน (Buddhawajana Training Center)
โทรศัพท์ ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๖๕๗, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๗๒๑, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๔๗๑
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ได้ท่ี

www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวล� 17.40 น.

