
สัน 15มม 

สัน15มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

พมิพ์หมกึทองตาม ตวัอย่างเล่มเดิม

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

ฉบับ ๑๓

สันสีครมีตามเล่มเดมิ
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พุ ท ธ ว จ นภิกษุทั้งหลาย ! 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.



สัน 15มม 

สัน15มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ช่างไม้ทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อม
เป็นโสดาบัน  มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เท่ียงแท้ท่ีจะตรัสรู้ใน
เบื้องหน้า  ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ

(1)  ประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า
(2) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม
(3) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์
(๔)  มีใจปราศจากมลทิน  คือ  ความตระหนี่  อยู ่ครองเรือน  

มีการบริจาคอันปล่อยอยู ่เป็นประจ�า  มีฝ่ามืออันชุ ่ม  ยินดีในการสละ  
เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน.

ช่างไม้ทั้งหลาย ! อริยสาวกผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล
ย่อมเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจ�าแนกทาน 

เหมือนอย่างเรารู้ไซร้  หากสัตว์เหล่านั้น  ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง

บริโภค  อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบง�าจิตของสัตว์เหล่านั้น 



สัน 15มม 

สัน15มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ช่างไม้ทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อม
เป็นโสดาบัน  มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ใน
เบื้องหน้า  ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ

(1)  ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า
(2) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม
(3) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์
(๔)  มีใจปราศจากมลทิน  คือ  ความตระหนี่  อยู ่ครองเรือน  

มีการบริจาคอันปล่อยอยู ่เป็นประจ�า  มีฝ่ามืออันชุ ่ม  ยินดีในการสละ  
เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน.

ช่างไม้ทั้งหลาย ! อริยสาวกผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล
ย่อมเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจ�าแนกทาน 

เหมือนอย่างเรารู้ไซร้  หากสัตว์เหล่านั้น  ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง

บริโภค  อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบง�าจิตของสัตว์เหล่านั้น 

แม้ค�ำข้ำวคือก้อนข้ำวของสัตว์เหล่ำนั้น
จะพึงเหลืออยู่ค�ำสุดท้ำยก็ตำม
ถ้ำปฏิคำหกของพวกเขำยังมีอยู่
หำกสตัว์เหล่ำนัน้ยงัไม่ได้แบ่งค�ำข้ำวค�ำสดุท้ำยแม้นัน้
ก็จะไม่บริโภค.

ภกิษท้ัุงหลาย !  แต่เพราะสตัว์ท้ังหลายไม่รูผ้ลแห่งการจ�าแนกทาน

เหมอืนอย่างเรารู ้ฉะนัน้สตัว์เหล่านัน้จงึไม่ได้ให้ทานก่อนบรโิภค อน่ึง มลทนิ

คือความตระหนี่ จึงยังครอบง�าจิตของสัตว์เหล่านั้น.

-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๒๔๓/๒๐๔.





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกนัมุง่มัน่ศกึษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๑๓
ทาน (การให้)



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๓  ทาน (การให้)

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดท�าหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดท�าเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พทุธวจนภิกขุคกึฤทธิม์ลูนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตวัแทนคณะศษิย์วดันาป่าพง 
คณุสหทัญา คุม้ชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



ค�าอนุโมทนา

ขออนโุมทนากบัคณะงานธัมัมะ ผูจ้ดัท�าหนังสือพุทธ
วจน ฉบับ ทาน (การให้) ที่มีความตั้งใจและมีเจตนาอัน
เป็นกุศลในการเผยแผ่ค�าสอนของตถาคตอรหันตสัมมา-
สัมพุทธะที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ท่ีท่านตรัส
ในแง่มุมของทาน เพื่อที่เราจะได้เข้าใจผลและอานิสงส์ของ
ทานแบบต่างๆ เพราะโดยปกติทั่วไป คนส่วนใหญ่ก็นิยม 
การให้ทานอยู่เนืองนิตย์ ทานจึงเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวของเรา
มาก แต่หลายคนก็ยังไม่ทราบว่า การให้ทานที่มีผลมากจะ
ต้องประกอบด้วยเหตุอะไรบ้าง และเราก็ไม่เคยทราบมา
ก่อนว่า จะต้องวางจติอย่างไรเวลาให้ทาน เพือ่จะได้อานิสงส์
สูงสุด คือ ความไม่ตาย จากการให้ทานนั้น

ด้วยเหตุท่ีได้กระทำ�ม�แล้วนี้  ขอจงเป็นเหตุปัจจัย 
ให้ผู้มีส่วนร่วมในก�รทำ�หนังสือ  และผู้ที่ได้อ่�น  ได้ศึกษ�  
ไดน้ำ�ไปปฏบิตั ิ พงึสำ�เรจ็สมหวงั  พบคว�มเจรญิรุง่เรอืงของ
ชีิวิตได้จริงในท�งโลก  และได้ดวงต�เห็นธรรม  สำ�เร็จผล
ยังนิพพ�น  สมดังคว�มปร�รถน�ที่ได้สร้�งม�อย่�งดีแล้ว
ด้วยเทอญ

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



อักษรย่อ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์  ซึ่งมีอยู่โดยมาก

มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.   ภิกขุนีวิภังค์   วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค   วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.     จุลวรรค      วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.   ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.          สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.        มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.          ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.          มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.          มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.          อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.         สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.         นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.         ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.         สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.         มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.         เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.        ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.         ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
จตุกฺก. อํ.         จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.



ปญฺจก. อํ.         ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ฉกฺก. อํ.          ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
สตฺตก. อํ.        สัตตกนิบาต          อังคุตตรนิกาย
อฏฺก. อํ.         อัฏฐกนิบาต          อังคุตตรนิกาย.     
นวก. อํ.           นวกนิบาต             อังคุตตรนิกาย.      
ทสก. อํ.           ทสกนิบาต            อังคุตตรนิกาย.      
เอกาทสก. อํ.     เอกาทสกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.       
ขุ. ขุ.               ขุททกปาฐะ          ขุททกนิกาย.
ธ. ขุ.                ธรรมบท                ขุททกนิกาย.       
อุ. ขุ.                อุทาน                   ขุททกนิกาย.       
อิติวุ. ขุ.            อิติวุตตกะ            ขุททกนิกาย.       
สุตฺต. ขุ.           สุตตนิบาต           ขุททกนิกาย.
วิมาน. ขุ.           วิมานวัตถุ            ขุททกนิกาย.
เปต. ขุ.             เปตวัตถุ               ขุททกนิกาย.    
เถร. ขุ.              เถรคาถา              ขุททกนิกาย.
เถรี. ขุ.              เถรีคาถา               ขุททกนิกาย.
ชา. ขุ.               ชาดก                   ขุททกนิกาย.  
มหานิ. ขุ.           มหานิทเทส            ขุททกนิกาย. 
จูฬนิ. ขุ.             จูฬนิทเทส              ขุททกนิกาย.
ปฏิสมฺ. ขุ.           ปฏิสัมภิทามรรค      ขุททกนิกาย.
อปท. ขุ.             อปทาน                ขุททกนิกาย.
พุทฺธว. ขุ.           พุทธวงส์            ขุททกนิกาย.
จริยา. ขุ.            จริยาปิฎก           ขุททกนิกาย

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



ค�าน�า

บคุคลบางคนในโลกนี ้ให้ทานโดยมคีวามหวงัผล ให้
ทานโดยมีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดยมุ่งการสั่งสม (บุญ) 
ให้ทานโดยคิดว่า “เราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้”  
เขาให้ทานน้ันแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าจาตมุหาราชิกา เขาสิน้กรรม สิน้ฤทธิ ์สิน้ยศ 
หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยงัเป็นผู้กลบัมา คือ มาสูค่วามเป็น
อย่างนี้... 

ปุถุชนผู้ได้สดับและได้ศึกษาในธรรมวินัยที่ตถาคต
ได้บญัญตัไิว้ จงึจะทราบว่า การวางจติเมือ่ให้ทาน ดงัทีก่ล่าวมา 
ข้างต้น เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้น ที่บุคคลบางคน 
ในโลกนี้ให้แล้ว มีผลมาก แต่ไม่มีอานิสงส์มาก 

ปุถุชนผู้ได้สดับ จึงจะทราบว่า ศีลห้าเป็นมหาทาน
ปุถุชนผู้ได้สดับ พึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมาก 

คือ ในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลอันควร อันเป็นการ
บ�ารุงตถาคตหรือสาวกของตถาคต (ปาริจริยานุตตริยะ) 

พุทธวจน ฉบับ “ทาน (การให้)” ได้รวบรวมไว้ซึ่ง
สิง่อนัตถาคตได้ภาษติไว้ ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษติไว้  
ได้กล่าวไว้ และรวบรวมสิ่งอันตถาคตได้บัญญัติไว้ ว่า 
ตถาคตได้บญัญตัไิว้ อนัเนือ่งด้วยเหตมุปีระมาณต่างๆ แห่ง 



“ทาน (การให้)” อย่างละเอียดครบถ้วน เช่น ความหมาย
ของทาน องค์ประกอบของการให้ทานแล้วมผีลมาก ผลและ
อานิสงส์ของทานแบบต่างๆ 

เพื่อประโยชน์เก้ือกูลแก่ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษา จะได้
ทราบถงึสัจจะความจริงและประพฤติปฏบิัติตาม อันจะเป็น
เหตุ เป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้น มีผลมาก มีอานิสงส์มาก เช่น 
การให้ทานเป็นเคร่ืองปรุงแต่งจติ คอื ตัง้จติละความตระหน่ี 
อันเป็นมลทิน จะได้เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความ
เป็นอย่างนี้

สาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าผูส้มบรูณ์ด้วยทสัสนะ  
มปัีญญา เป็นบณัฑติ พงึมสีิง่ทีป่ระเสริฐกว่าทาน เป็นประโยชน์  
เป็นอานสิงส์ทีมุ่่งหมาย 

ท่ีสุดของทาน คือ เป็นผู ้ถึงพร้อมด้วยจาคะ 
อันประเสริฐยิ่ง คือ ความสละคืนอุปธิทั้งปวง เพื่อถึง
ความเป็นอีกไม่ได้ มีความไม่เกิดต่อไป เป็นธรรมดา 
นั้นคือ นิพพาน. 

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง



สารบัญ

ความหมายของทาน 1
๑. ทาน (การให้) เป็นอย่างไร ๒
๒. จาคะ (การบรจิาค) เป็นอย่างไร ๓

ท�าไมจึงให้ทาน ๕
๓. ผลแห่งทานในปัจจุบนัและสัมปรายะ ๖
๔. อานสิงส์แห่งการให้ทาน ๗
๕. ผูใ้ห้โภชนะ ช่ือว่าให้อาย ุวรรณะ สขุะ พละ และปฏิภาณ ๘
๖. ผูใ้ห้ข้าวยาคู กช็ือ่ว่าให้อาย ุวรรณะ สขุะ พละ และปฏิภาณ ๑๐
๗. ผูใ้ห้ของทีพ่อใจย่อมได้ของทีพ่อใจ ๑๑
๘. การให้ทานเป็นเหตใุห้เกิดทรพัย์ ๑๒
๙. ความต่างกนัระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ ๑๓

๑๐. หากสัตว์ทัง้หลายรูผ้ลแห่งการจ�าแนกทาน  ๑๖
๑๑. สังคหวตัถ ุ(ธรรมเป็นทีต่ัง้แห่งการสงเคราะห์) ๑๘
๑๒. ธรรมท่ีบัณฑิตบัญญัตไิว้ ๒๐
๑๓. ลักษณะผูม้ศีรทัธาเลือ่มใส ๒๑
๑๔. ปฏปิทาสมควรแก่คฤหสัถ์ ๒๒
๑๕. การเกีย่วข้องกนัของนกับวชกับคฤหสัถ์ ๒๓
๑๖. หลักในการใช้จ่ายทรพัย์ ๒๔
๑๗. การใช้สอยโภคทรพัย์โดยไม่สญูเปล่า ๒๗
๑๘. หลักด�ารงชพีเพ่ือประโยชน์สขุในสมัปรายะ ๒๙
๑๙. การสงเคราะห์ผู้ล่วงลบั ๓๑
๒๐. การสงเคราะห์เทวดา ๓๗



๒๑. ความตระหนีข่วางก้ันการท�าให้แจ้งซึง่มรรคผล ๓๘
๒๒. ความตระหนีคื่อมลทิน ๓๙
๒๓. เหตุให้ไปนรก-สวรรค์ ๔๐
๒๔. วบิากของคนตระหนีแ่ละไม่ตระหนี ่ ๔๒
๒๕. ทรพัย์ในอรยิวินัย (นยัที ่๑) ๔๔
๒๖. ทรพัย์ในอรยิวินัย (นยัที ่๒) ๔๗
๒๗. ประโยชน์ของการสร้างวิหาร ๕๑
๒๘. จาคานุสสต ิ ๕๒

เหตุเกดิขึน้แห่งทาน ๕๕
๒๙. เหตุในการให้ทาน (นยัท่ี ๑) ๕๖
๓๐. เหตุในการให้ทาน (นยัท่ี ๒) ๕๗
๓๑. เหตุในการให้ทาน (นยัท่ี ๓) ๕๘
๓๒. เหตุในการให้ทาน (นยัท่ี ๔) ๖๐

ผล/อานสิงส์ของทานแบบต่างๆ ๖๕
๓๓. ผลแห่งทาน ๖๖
๓๔. มหาทาน  ๗๑
๓๕. สัดส่วนของทาน ศลี ภาวนา ๗๕
๓๖. ความสงสัยในทานของเทวดา ๗๙
๓๗. ผูป้ระสบบุญเป็นอันมาก ๘๐
๓๘. ผลของการต้อนรับบรรพชติด้วยวิธท่ีีต่างกัน ๘๒
๓๙. ทานท่ีให้แล้วมีผลน้อย ๘๕



ทานของอสัปบรุษุและสปับรุุษ 87
๔๐. ทานของคนไม่ดี หรอื ทานของคนด ี ๘๘
๔๑. ทานของคนด ี(นยัท่ี ๑) ๘๙
๔๒. ทานของคนด ี(นยัท่ี ๒) ๙๐
๔๓. ประโยชน์เกือ้กูลของสปับรุุษ ๙๒
๔๔. กล่ินทีห่อมทวนลม ๙๔

ผลกระทบท้ังดแีละไม่ดจีากการให้ทานมไีหม 97
๔๕. สงัคมเลว เพราะคนดอ่ีอนแอ ๙๘
๔๖. หลักการก�าจดัเส้ียนหนาม (คนไม่ดี) ๑๐๐
๔๗. กรณศีกึษาเรือ่งภิกษชุาวกรงุโกสมัพแีตกสามัคคีกัน ๑๐๒

ควรให้ทานท่ีใด 107
๔๘. ควรให้ทานในท่ีใด (นยัท่ี ๑) ๑๐๘
๔๙. ควรให้ทานในท่ีใด (นยัท่ี ๒) ๑๑๒
๕๐. ไม่ควรห้ามผูอ้ืน่ให้ทาน ๑๑๔
๕๑. นาดี หรอื นาเลว ๑๑๖
๕๒. ผู้รบัทาน กบัผลท่ีได้ (นัยที ่๑) ๑๑๘
๕๓. ผู้รบัทาน กบัผลท่ีได้ (นัยที ่๒) ๑๑๙

องค์ประกอบของทานทีใ่ห้แล้วมผีลมาก 1๒3
๕๔. องค์ประกอบของทานท่ีให้แล้วมีผลมาก (นยัท่ี ๑) ๑๒๔
๕๕. องค์ประกอบของทานท่ีให้แล้วมีผลมาก (นยัท่ี ๒) ๑๒๗
๕๖. การวางจติเมือ่ให้ทาน  ๑๒๙



๕๗. ผลของทานกับผู้รับ ๑๓๓
๕๘. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๑) ๑๓๘
๕๙. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๒) ๑๔๑
๖๐. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๓) ๑๔๒
๖๑. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๔) ๑๔๓
๖๒. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๕) ๑๔๔
๖๓. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๖) ๑๔๕
๖๔. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๗) ๑๔๖
๖๕. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๘) ๑๔๘
๖๖. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๙) ๑๕๑
๖๗. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๑๐) ๑๕๒
๖๘. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๑๑) ๑๕๓
๖๙. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๑๒) ๑๕๕
๗๐. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๑๓) ๑๕๗
๗๑. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๑๔) ๑๕๙
๗๒. ผูค้วรรบัทกัษณิา (นยัท่ี ๑๕) ๑๖๐
๗๓. ลักษณะของภกิษผูุ้มีศลี ๑๖๖

การให้ทานอนัเป็นอรยิะ 173
๗๔. ธรรมทานเลศิกว่าอามิสทาน (นยัที ่๑) ๑๗๔
๗๕. ธรรมทานเลศิกว่าอามิสทาน (นยัที ่๒) ๑๗๕
๗๖. การให้ทานอันเป็นอรยิะ (นยัท่ี ๑) ๑๘๐
๗๗. การให้ทานอันเป็นอรยิะ (นยัท่ี ๒) ๑๘๑
๗๘. การให้ทานอันเป็นอรยิะ (นยัท่ี ๓) ๑๘๓
๗๙. ส่ิงทีป่ระเสรฐิกว่าทาน ๑๘๖
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๘๐. เจรญิเมตตาจติมผีลมากกว่าให้ทาน ๑๘๘
๘๑. ผลของการเจรญิเมตตา ๑๘๙
๘๒. วิธีการเจรญิเมตตาและการเจรญิพรหมวิหาร  ๑๙๐
๘๓. ความสมปรารถนาไม่ได้เกิดเพราะการอ้อนวอน ๑๙๔
๘๔. การเกีย่วข้องกบัเงินทองของภิกษ ุ ๑๙๗
๘๕. ข้อปฎิบัตใินการอนโุมทนาของภกิษ ุ ๒๐๑
๘๖. ข้อปฏิบัตใินการขอสิง่ของต่อผู้ปวารณาของภิกข ุ ๒๐๒
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๘๘. เหตุแห่งความเจรญิขึน้และความถูกท�าลายแห่งสกุล ๒๐๕



หมายเหตุผู้รวบรวม

เน้ือหาของหนงัสอืเล่มนี ้บางส่วนได้ปรับส�านวนต่าง
จากฉบับหลวง โดยเทียบเคียงจากทุกส�านัก (ฉบับสยามรัฐ, 

ฉบับหลวง, ฉบับมหามงกุฏฯ, ฉบับมหาจุฬาฯ, ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, 

ฉบบัสมาคมบาลปีกรณ์แห่งประเทศองักฤษ) เพือ่ให้สอดรับกับบาลี
และความเชื่อมโยงของพุทธวจนให้มากที่สุด





ความหมายของทาน



2

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

01 ทาน (การให้) เป็นอย่างไร
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๖/๕๗๙.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม  
บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว น�้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เครือ่งลูบไล้ ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยั และประทปี
โคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติ-
โลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พร่ังพร้อมสมาทาน
ไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็น
มนษุย์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนมโีภคทรัพย์มาก. 



3

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

0๒ จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร
-บาลี จตุกกฺ. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑. 

คหบดี !  กจ็าคสมัปทา (ความถงึพร้อมด้วยการบริจาค) 
เป็นอย่างไร 

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทินคือ 
ความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็น
ประจ�า มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ 
ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า จาคสัมปทา.





ท�าไมจึงให้ทาน



6

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

03 ผลแห่งทานในปัจจบุนัและสมัปรายะ
-บาลี ปฺฺจก. อํ. ๒๒/๔๑/๓๔.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ !  พระผูม้พีระภาคทรงสามารถบญัญตัิ

ผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอ.

สามารถ สีหะ !  
สีหะ !  ทายกผู้เป็นทานบดี ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจ

ของชนเป็นอนัมาก แม้ข้อนีเ้ป็นผลแห่งทานทีจ่ะพึงเหน็เอง.
อีกประการหนึ่ง สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายก 

ผู้เป็นทานบดี แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง กิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็น

ทานบดีย่อมขจร แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหน่ึง ทายกผู้เป็นทานบดี จะเข้าไปสู่ท่ี

ประชุมใดๆ คือที่ประชุมกษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี สมณะ 
ก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขินเข้าไป แม้ข้อน้ีก็เป็นผลแห่ง
ทานที่จะพึงเห็นเอง.

อีกประการหนึ่ง ทายกผู้เป็นทานบดี เม่ือตายไป 
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะ
พึงได้ในสัมปรายะ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

04 อานิสงส์แห่งการให้ทาน
-บาลี ปฺจก. อํ. ๒๒/๔๓/๓๕

ภกิษทุัง้หลาย !  อานสิงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ 
นี้มีอยู่ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ผู้ให้ทานย่อมเป็นท่ีรักท่ีชอบใจของชนเป็นอันมาก 
(๒) สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 
(๓) กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป 
(๔) ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ 
(๕) ผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล อานิสงส์แห่งการให้ทาน 

๕ ประการ.
ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ชื่อว่า

ด�าเนนิตามธรรมของสปับรุษุ สปับรุษุผูส้งบ ผู้ส�ารวมอินทรีย์ 
ประกอบพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ สัปบุรุษ
เหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ท้ังปวงแก่เขา 
เขาได้ทราบชัดแล้ว ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพาน
ในโลกนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

0๕ 
ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่า 
ให้อายุ วรรณะ สขุะ พละ และปฏิภาณ

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๔/๕๙., -บาลี ปฺฺจก. อํ. ๒๒/๔๔/๓๗.

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

ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าย่อมให้ฐานะ  
๔ อย่างนี้แลแก่ปฏิคาหก.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ผู้ใดย่อมให้โภชนะโดยเคารพ ตามกาลอันควร แก่
ท่านผู้ส�ารวม บริโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าให้
ฐานะทั้ง ๔ อย่าง คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ 

ผู้มีปกติให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ จะเกิดในที่ใดๆ 
ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นๆ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ภกิษทุัง้หลาย !  ผูใ้ห้โภชนะ ชือ่ว่าให้ฐานะ ๕ อย่าง
แก่ปฏคิาหก ๕ อย่างเป็นอย่างไร คอื ให้อาย ุให้วรรณะ ให้
สุข ให้ก�าลัง ให้ปฏิภาณ ครั้นให้อายุแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วน
แห่งอายอุนัเป็นทพิย์หรอืเป็นของมนษุย์ ครัน้ให้วรรณะแล้ว 
ย่อมเป็นผูม้ส่ีวนแห่งวรรณะอนัเป็นทพิย์หรอืเป็นของมนุษย์ 
ครัน้ให้สขุแล้ว ย่อมเป็นผูม้ส่ีวนแห่งสขุอนัเป็นทิพย์หรือเป็น
ของมนุษย์ ครั้นให้ก�าลังแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งก�าลังอัน
เป็นทิพยห์รือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้ปฏิภาณแล้ว ย่อมเป็น
ผู้มีส่วนแห่งปฏิภาณอันเป็นเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์.

ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าย่อมให้ฐานะ  
๕ อย่างนี้แลแก่ปฏิคาหก.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ผู้มีปัญญา ให้อายุย่อมได้อายุ ให้ก�าลังย่อมได้ก�าลัง 
ให้วรรณะย่อมได้วรรณะ ให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณ ให้สขุ
ย่อมได้สขุ ครัน้ให้อาย ุ ก�าลงั วรรณะ สขุ และปฏภิาณแล้ว  
จะเกิดในที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นๆ .



10

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

0๖ 
ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า 
ให้อายุ วรรณะ สขุะ พละ และปฏิภาณ

-บาลี มหา. วิ. ๕/๗๖/๖๑.

พราหมณ์ !  ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่าง ๑๐ อย่าง
เป็นอย่างไร คือ ผู้ให้ข้าวยาคู ชื่อว่าให้อายุ ให้วรรณะ ให้
สุข ให้ก�าลัง ให้ปฏิภาณ ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วก�าจัดความหิว 
บรรเทาความระหาย ท�าลมให้เดินคล่อง ล้างล�าไส้ ย่อย
อาหารที่เหลืออยู่. 

พราหมณ์ !  เหล่านีแ้ล คอืคณุของข้าวยาค ู๑๐ อย่าง.

จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำาอนุโมทนา ดังนี้

ทายกใดถวายข้าวยาคโูดยเคารพตามกาลแก่ปฏคิาหก 
ผู้ส�ารวมแล้ว ผู้บริโภคโภชนะอันผู้อื่นถวาย ทายกนั้นชื่อว่า 
ตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะ ๑๐ อย่างแก่ปฏิคาหกนั้น 

คอื อาย ุวรรณะ สขุะ พละ และปฏภิาณ ย่อมเกดิแก่ 
ปฏคิาหกนัน้ แต่นัน้ข้าวยาคยู่อมก�าจดัความหวิ ความระหาย  
ท�าลมให้เดินคล่อง ล้างล�าไส้ และย่อยอาหาร ข้าวยาคูนั้น
พระสุคตตรัสสรรเสริญว่าเป็นเภสัช 

เพราะเหตุนั้นแล มนุษย์ชนที่ต้องการสุขเป็นนิจ
ปรารถนาสุขที่เลิศ หรืออยากได้ความงามอันเพริศพริ้งใน
มนุษย์ จึงควรแท้เพื่อถวายข้าวยาคู.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

07 ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ
-บาลี ปฺฺจก. อํ. ๒๒/๕๓/๔๔.

... ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ใดย่อม
ให้เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน ข้าว น�้า และปัจจัยมีประการต่างๆ  
ด้วยความพอใจ ในท่านผู้ประพฤติตรง สิ่งของที่ให้ไปแล้ว
นั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้ว สละแล้วไม่คิดเอาคืน ผู้นั้น
เป็นสัปบุรุษ ทราบชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญ 
บริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้ว ชื่อว่าให้ของที่พอใจ ย่อมได้
ของที่พอใจ ดังนี้.

... ผูใ้ห้ของทีพ่อใจ ย่อมได้ของทีพ่อใจ ผูใ้ห้ของทีเ่ลศิ  
ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี และผู้ให้ของ
ทีป่ระเสรฐิ ย่อมเข้าถงึสถานทีป่ระเสริฐ นรชนใดให้ของท่ีเลศิ 
ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ นรชนนั้นจะบังเกิด ณ  
ที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

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

มลัลกิา !  มาตุคามบางคนในโลกน้ี ไม่เป็นผู้มักโกรธ  
ไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง 
ไม่ฉุนเฉียว ไม่กระฟัดกระเฟียด ไม่กระด้างกระเดื่อง ไม่
แสดงความโกรธ ความขดัเคอืงและความไม่พอใจใหป้รากฏ 
และเป็นผู้ให้ทาน คือ ข้าว น้�า เคร่ืองนุ่งห่ม ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ท่ีนอน ท่ีอยู่อาศัย และประทีป
โคมไฟ แก่สมณะหรือพราหมณ์ ถ้ามาตุคามนั้นจุติจาก
อัตภาพนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ กลับมาเกิดในที่ใดๆ 
ย่อมเป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มี
ผวิพรรณงามยิง่นกั ทัง้เปน็ผูม้ัง่ค่ัง มทีรพัย์มาก มโีภคสมบตัิ
มากและสูงศักดิ์.

มาณพ !  ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคทรัพย์
มากนี ้คอื การให้ข้าว น�า้ เคร่ืองนุง่ห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ 
ของหอม เครือ่งลูบไล้ ท่ีนอน ทีอ่ยูอ่าศยั และประทปีโคมไฟ 
แก่สมณะหรือพราหมณ์.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

09 ความต่างกนัระหว่างผูใ้ห้และผูไ้ม่ให้
-บาลี ปฺฺจก. อํ. ๒๒/๓๔/๓๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ขอประทานพระวโรกาส สาวกของ 

พระผู้มีพระภาค ๒ คน มีศรัทธา มีศีล มีปัญญาเท่าๆ กัน คนหน่ึงเป็นผู้ให้  

คนหนึ่งเป็นผู้ไม่ให้ คนทั้งสองนั้น เมื่อตายไป พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

แต่คนท้ังสองน้ัน ท้ังท่ีเป็นเทวดาเหมือนกัน จักมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ. 

สุมนา !  คนทัง้สองนัน้จกัมคีวามพเิศษแตกต่างกนั คอื  
ผู้ให้ท่ีเป็นเทวดา ย่อมข่มเทวดาผูไ้ม่ให้ด้วยเหต ุ๕ ประการ  
คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยที่เป็นทิพย์. 

สมุนา !  ผูใ้ห้ทีเ่ป็นเทวดา ย่อมข่มเทวดาผูไ้ม่ให้
ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ถ้าเทวดาท้ังสองน้ันจุติจากเทวโลก

น้ันแล้ว มาสู่ความเป็นมนุษย์ แต่คนท้ังสองน้ัน ท้ังท่ีเป็นมนุษย์เหมือนกัน  

พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ.

สมุนา !  คนทัง้สองน้ันพงึมคีวามพิเศษแตกต่างกนั คอื 
ผูใ้ห้ทีเ่ป็นมนษุย์ ย่อมข่มมนษุย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหต ุ๕ ประการ  
คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์.

สมุนา !  ผูใ้ห้ท่ีเป็นมนษุย์ ย่อมข่มมนษุย์ผู้ไม่ให้
ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวช แต่คน 
ท้ังสองน้ัน ท้ังท่ีเป็นบรรพชิตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ.

สมุนา !  คนทัง้สองนัน้พงึมคีวามพเิศษแตกต่างกัน  
คือ ผู้ให้ที่เป็นบรรพชิต ย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ 
๕ ประการ คือ

(๑) เธอใชส้อยจวีร สว่นมากเพราะถกูเขาอ้อนวอน
ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย 

(๒) เธอฉันบิณฑบาต ส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอน 
ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ฉันนั้นเป็นส่วนน้อย

(๓) เธอใช้สอยเสนาสนะ ส่วนมากเพราะถูกเขา
อ้อนวอน ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย

(๔) เธอบริโภคยากับเคร่ืองใช้ในการรักษาโรค ส่วน
มากเพราะถูกเขาอ้อนวอน ท่ีไม่ถูกใครอ้อนวอนให้บริโภคน้ัน 
เป็นส่วนน้อย

(๕) เมื่ออยู่ ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใด  
เพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรม 
วจกีรรม มโนกรรม เปน็ทีพ่อใจเปน็สว่นมาก ไมเ่ป็นท่ีพอใจ
เปน็สว่นนอ้ย ยอ่มน�าสิง่เปน็ทีพ่อใจมาเปน็สว่นมาก ย่อมน�า
สิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อย

สุมนา !  ผู้ให้ท่ีเป็นบรรพชิต ย่อมข่มบรรพชิต 
ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ถ้าคนท้ังสองน้ันบรรลุเป็นพระอรหันต์ 
แต่คนท้ังสองน้ันท้ังท่ีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน พึงมีความพิเศษ
แตกต่างกันหรือ.

สุมนา !  ข้อนี้ เราไม่กล่าวว่า มีความพิเศษ
แตกต่างกันใดๆ ในวิมุตติกับวิมุตติ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  น่าอัศจรรย์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  
ไม่เคยมี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อน้ีกำาหนดได้ว่า บุคคลควรให้ทาน 
ควรทำาบุญ เพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์ แม้แก่บรรพชิต.

อย่างนั้น สุมนา !  อย่างนั้น สุมนา ! 
บุคคลควรให้ทาน ควรท�าบุญ เพราะบุญเป็น

อุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์ แม้แก่บรรพชิต.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ดวงจนัทร์ปราศจากมลทนิ เดนิไปในอากาศย่อมสว่าง
กว่าหมูด่าวทัง้ปวงในโลกด้วยรัศม ี ฉันใด บคุคลผูส้มบรูณ์
ด้วยศลี มศีรทัธา กฉ็นันัน้ ย่อมไพโรจน์กว่าผูต้ระหน่ีทัง้ปวง 
ในโลกด้วยจาคะ (การบริจาค)

เมฆที่ลอยไปตาม อากาศ มีสายฟ้าปลาบแปลบ มี
ช่อตั้งร้อย ตกรดแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่ม ฉันใด สาวก
ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าผูส้มบรูณ์ด้วยทสัสนะ เป็นบณัฑิต 
ก็ฉันนั้น ย่อมข่มผู้ตระหนี่ได้ด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ 
วรรณะ สุข ยศ และเปี่ยมด้วยโภคะ ละโลกนี้ไปแล้ว ย่อม
บันเทิงใจในสวรรค์ ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

10 
หากสัตว์ทั้งหลาย 
รู้ผลแห่งการจ�าแนกทาน 

-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๒๔๓/๒๐๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู ้ผลแห่ง 
การจ�าแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้นยัง 
ไม่ได้ให้ทานเสียก่อน ก็จะไม่พึงบริโภค อนึ่ง มลทินคือ 
ความตระหนีจ่ะไม่พงึครอบง�าจติของสตัว์เหล่าน้ัน แม้ค�าข้าว
คอืก้อนข้าวของสตัว์เหล่านัน้จะพงึเหลอือยู่ค�าสดุท้ายกต็าม 
ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้
แบ่งค�าข้าวค�าสุดท้ายแม้นั้น (ให้แก่ปฏิคาหก) ก็จะไม่บริโภค.

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผล
แห่งการจ�าแนกทานเหมอืนอย่างเรารู ้ฉะนัน้สตัว์เหล่านัน้ 
จึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่
จึงยังครอบง�าจิตของสัตว์เหล่านั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ถ้าว่าสัตว์ท้ังหลายพึงรู ้ผลแห่งการจ�าแนกทาน
เหมอืนอย่างทีเ่รากล่าวไว้แล้ว โดยวธิทีีผ่ลนัน้ เป็นผลใหญ่ไซร้

สัตว์ทั้งหลายพึงก�าจัดความตระหนี ่
อันเป็นมลทินเสียแล้ว มีใจผ่องใส

พึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมาก คือ 
ในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลอันควร

อนึ่งทายกเป็นอันมาก ครั้นให้ข้าวเป็นทักขิณา  
ในทักขิเณยยบุคคลทั้งหลายแล้ว 

เมื่อจุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์
ทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กาม ไม่มีความตระหนี่  

ไปสู่สวรรค์แล้ว
บันเทิงอยู่ในสวรรค์นั้น เสวยอยู่ซึ่งผลแห่ง 

การจ�าแนกทาน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

11 สังคหวัตถุ (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๔๒/๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้มีอยู่ 
๔ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ทาน (การให้) 
(๒) เปยยวัชชะ (การพูดถ้อยค�าอันเป็นที่รัก)

(๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)

(๔) สมานัตตา (ความมีตนเสมอกัน)

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล สังคหวัตถุ ๔ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

การให้ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก 
ความประพฤติประโยชน์ในโลกนี้ 
ความเป็นผูม้ตีนสม�า่เสมอในธรรมนัน้ๆ ตามสมควร 
ธรรมเหล่านั้นแล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก 
ประดจุสลกัเพลาควบคมุรถทีแ่ล่นไปอยู่ไว้ได้ ฉะน้ัน
ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้
มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชา
เพราะเหตุแห่งบุตร
ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรม
เครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ 
ฉะนั้นพวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่ 
และเป็นที่น่าสรรเสริญ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

1๒ ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๙๑/๔๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๓ ประการนี้ บัณฑิตได้
บญัญตัไิว้ สปับรุษุได้บัญญตัไิว้ ๓ ประการเป็นอย่างไร คอื

(๑) ทาน 
(๒) บรรพชา 
(๓) มาตาปิตุอุปัฏฐาน (การบ�ารุงมารดาบิดา)

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๓ ประการนี้แล บัณฑิต
บัญญัติไว้ สัปบุรุษบัญญัติไว้.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ทาน การไม่เบียดเบียน ความส�ารวม 
การฝึกตน การบ�ารุงมารดาและบิดา 
สัปบุรุษบัญญัติไว้ เหตุที่บัณฑิตเสพ 
เป็นเหตุของสัปบุรุษ ผู้เป็นคนดี 
เป็นพรหมจารีบุคคล 
ผูท้ีเ่ป็นอริยะ สมบรูณ์ด้วยทัสสนะ (การเห็นด้วยปัญญา)

ย่อมถึงโลกอันเกษม.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

13 ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๙๐/๔๘๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใส
โดยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) เป็นผู้ใคร่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีล 
(๒) เป็นผู้ใคร่ที่จะฟังธรรม
(๓) มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่

ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจ�า มีฝ่ามือ 
อันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้
และการแบ่งปัน 

ภิกษุทั้งหลาย !  พึงทราบว่า คนมีศรัทธาเลื่อมใส
โดยฐานะ ๓ ประการอย่างนี้แล.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

บุคคลผู้ใคร่จะเห็นท่านผู้มีศีล 
ปรารถนาจะฟังพระสัทธรรม 
ก�าจัดความตระหนี่อันเป็นมลทิน
นั้นแล เรียกว่าผู้มีศรัทธา.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

14 ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๔/๖๐.

คหบด ี!  อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ 
ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ อันเป็นเหตุ 
ให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ ๔ ประการเป็น
อย่างไร คือ 

(๑) เป็นผู้บ�ารุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวร
(๒) เป็นผู้บ�ารุงภิกษุสงฆ์ด้วยบิณฑบาต
(๓) เป็นผู้บ�ารุงภิกษุสงฆ์ด้วยเสนาสนะ
(๔) เป็นผู้บ�ารุงภิกษุสงฆ์ด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร 

(ยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค)

คหบด ี!  อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
เหล่าน้ีแล ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่คฤหัสถ์ 
อันเป็นเหตุให้ได้ยศ และเป็นไปเพื่อสวรรค์.

บณัฑติทัง้หลายบ�ารุงท่านผูม้ศีลี ผูด้�าเนนิไปโดยชอบ  
ด้วย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร  
ชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ บุญย่อมเจริญ
แก่เขาทกุเมือ่ ทัง้กลางวันและกลางคนื เขาท�ากรรมอันเจรญิ
แล้ว ย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

1๕ การเกีย่วข้องกนัของนกับวชกับคฤหัสถ์
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๑๔/๒๘๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  พราหมณ์และคหบดีท้ังหลาย 
ผู้บ�ารุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร (ยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค) ชื่อว่า
เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย. 

ภิกษุท้ังหลาย !  การที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมอัน
งามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ พร้อมทัง้อรรถะ  
พร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิง แก่พราหมณ์และคหบดีเหล่านั้น ชื่อว่าเธอทั้งหลาย 
ก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้น.

ภกิษทุัง้หลาย !  คฤหสัถ์และบรรพชติท้ังหลายต่าง

อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ ประพฤตพิรหมจรรย์ เพื่อถอนกิเลส

อนัเปรยีบเหมอืนห้วงน�า้ เพือ่จะท�าซึง่ทีส่ดุแห่งทุกข์โดยชอบ

ด้วยประการอย่างนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

1๖ หลักในการใช้จ่ายทรัพย์
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๘-๘๙/๖๑.

คหบด ี!  อรยิสาวกนัน้ ใช้โภคทรัพย์ ทีต่นหาได้มา
ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยก�าลังแขน 
มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรม ได้มา
โดยธรรม เพือ่กระท�ากรรมในหน้าที ่๔ ประการ ๔ ประการ
เป็นอย่างไร คือ

(๑) อรยิสาวกนัน้ ใชโ้ภคทรัพยอ์นัตนหาไดม้าโดย
ชอบธรรม ในการเลี้ยงตนให้เป็นสุข อิ่มหน�า บริหารตน 
ให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง ในการเลี้ยงมารดาและบิดา 
ให้เป็นสุข อ่ิมหน�า บริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดย 
ถูกต้อง ในการเลี้ยงบุตร ภรรยา ทาสและกรรมกรชายหญิง
ให้เป็นสุข อิ่มหน�า บริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้อง 
ในการเลี้ยงมิตรอ�ามาตย์ให้เป็นสุข อิ่มหน�า บริหารให้อยู่
เป็นสุขโดยถูกต้อง นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่ 1  
อันอรยิสาวกน้ันถงึแลว้ บรรลแุลว้ บริโภคแลว้โดยชอบดว้ย
เหตุผล. 
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(๒) คหบดี !  ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวกนั้น ใช้
โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรม ในการปิดก้ัน
อันตรายท้ังหลาย ท�าตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย 
ที่เกิดจากไฟ จากน้�า จากพระราชา จากโจร หรือจากทายาท
ท่ีไม่เป็นที่รักน้ันๆ นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่ ๒ อัน 
อริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วย
เหตุผล. 

(๓) คหบดี !  ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวกนั้น ใช้
โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรม ในการกระท�าพลีกรรม  
๕ ประการ คือ ญาติพลี (สงเคราะห์ญาติ) อติถิพลี (สงเคราะห์

แขก) ปุพพเปตพล ี(สงเคราะหผ์ูล้ว่งลบัไปแลว้) ราชพล ี(ชว่ยชาต)ิ 
เทวตาพลี (สงเคราะห์เทวดา) น้ีเป็นการบริโภคทรัพย์ฐานท่ี 3  
อนัอรยิสาวกน้ันถงึแลว้ บรรลแุลว้ บริโภคแล้วโดยชอบดว้ย
เหตุผล. 

(๔) คหบดี !  ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวกนั้น ใช้
โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรม ในการตั้งไว้ซึ่ง
ทักษิณา อุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจาก
ความประมาทมัวเมา ผู้ต้ังม่ันอยู่ในขันติและโสรัจจะ ผู้ฝึกฝน 
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ท�าความสงบ ท�าความดับเย็นแก่ตนเอง อันเป็นทักษิณา 
ที่มีผลเลิศในเบ้ืองบน เป็นฝ่ายดี มีสุขเป็นผลตอบแทน  
เปน็ไปพรอ้มเพือ่สวรรค ์ นีเ้ป็นการบริโภคทรัพยฐ์านที ่4 
อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบ 
ด้วยเหตุผล.

คหบดี !  อริยสาวกนั้น ย่อมใช้โภคทรัพย์ที่ตนหา
ได้มาด้วยความเพยีรเป็นเคร่ืองลกุขึน้ รวบรวมมาด้วยก�าลงั
แขน มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรม  
ได้มาโดยธรรม เพือ่กระท�ากรรมในหน้าที ่๔ ประการเหล่านี.้

คหบดี !  โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใด ถึง
ความหมดสิ้นไป โดยเว้นจากกรรมในหน้าที่ 4 ประการ 
ดังกล่าวแล้วนี้ โภคทรัพย์เหล่านั้น เรากล่าวว่าเป็น
โภคทรพัย์อนับคุคลนัน้ไม่ถงึแล้วโดยฐานะ ไม่บรรลแุล้ว 
ไม่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล.

คหบดี !  โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใด ถึง
ความหมดสิ้นไป โดยกรรมในหน้าที่ 4 ประการ ดังกล่าว
แล้วนี้ โภคทรัพย์เหล่านั้น เรากล่าวว่าเป็นโภคทรัพย์อัน
บคุคลนัน้ถงึแล้วโดยฐานะ บรรลแุล้ว บริโภคแล้วโดยชอบ 
ด้วยเหตุผล.



27

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

17 การใช้สอยโภคทรพัย์โดยไม่สญูเปล่า
-บาลี สคา. สํ. ๑๕/๑๓๑/๓๘๘.

มหาราช !  สัปบุรุษได้โภคทรัพย์อันโอฬารแล้ว  
ย่อมท�าตนให้เป็นสขุ อิม่หน�า ท�ามารดาบดิาให้เป็นสขุ อิม่หน�า  
ท�าบตุรภรรยาให้เป็นสขุ อิม่หน�า ท�าทาสกรรมกรให้เป็นสขุ
อิ่มหน�า ท�ามิตรอ�ามาตย์ให้เป็นสุข อิ่มหน�า ย่อมตั้งไว้ซึ่ง
ทักษิณาอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นทักษิณา 
มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝ่ายดี มีสุขเป็นผลตอบแทน  
เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์. 

เมือ่เขาบริโภคโภคทรัพย์เหล่าน้ันโดยชอบอยูอ่ย่างนี้  
พระราชาก็ไม่รบิโภคทรัพย์เหล่านัน้ไปได้ โจรกไ็ม่น�าไปได้  
ไฟก็ไม่ไหม้ได้ น�้าก็ไม่พัดไปได้ ทายาทอันไม่เป็นที่รัก 
ก็ไม่ยื้อแย่งไปได้. 

มหาราช !  โภคทรัพย์เหล่านั้น อันเขาบริโภคอยู ่
โดยชอบอย่างนี้ ย ่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดย 
ไม่สูญเปล่า.

มหาราช !  เปรียบเหมอืนในทีไ่ม่ไกลจากบ้านหรอื
นิคม มีสระโบกขรณีมีน�้าใส เย็น น่าดื่ม สะอาด มีท่าขึ้นลงดี  
น่ารื่นรมย ์คนเขาขนน�้านั้นไปบ้าง ดื่มบ้าง อาบบ้าง ท�าตาม
ต้องการบ้าง. 
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มหาราช !  น�้านั้นอันเขาบริโภคใช้สอยอยู ่โดย
ชอบอย่างนี้ ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่า  
นี้ฉันใด. 

มหาราช !  สัปบุรุษได้โภคทรัพย์อันโอฬารแล้ว 
ย่อมท�าตนให้เป็นสขุ อิม่หน�า ท�ามารดาบดิาให้เป็นสขุ อิม่หน�า  
ท�าบตุรภรรยาให้เป็นสขุ อิม่หน�า ท�าทาสกรรมกรให้เป็นสขุ 
อิ่มหน�า ท�ามิตรอ�ามาตย์ให้เป็นสุข อิ่มหน�า ย่อมตั้งไว้ซึ่ง
ทักษิณาอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นทักษิณา 
มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝักฝ่ายดี มีสุขเป็นผลตอบแทน 
เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์. 

เมือ่เขาบรโิภคโภคทรพัย์เหล่านัน้ โดยชอบอยูอ่ย่างนี้  
พระราชาก็ไม่ริบโภคทรัพย์เหล่านั้นไปได้ โจรก็ไม่น�าไปได้  
ไฟก็ไม่ไหม้ได้ น�้าก็ไม่พัดไปได้ ทายาทอันไม่เป็นที่รัก 
ก็ไม่ยื้อแย่งไปได้. 

มหาราช !  โภคทรัพย์เหล่านั้น อันเขาบริโภค
อยู่โดยชอบอย่างนี้ ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดย 
ไม่สญูเปล่า ฉันนั้นเหมือนกัน.
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18 หลกัด�ารงชพีเพือ่ประโยชน์สขุในสัมปรายะ
-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๘๙-๒๙๓/๑๔๔.

พ๎ยัคฆปัชชะ !  ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ี เป็นไป
เพือ่ประโยชนเ์กื้อกูล เพื่อความสุขของกุลบตุรในสมัปรายะ  
(ในกาลเบื้องหน้า) ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) สัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)

(๒) สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล)

(๓) จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)

(๔) ปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)

พ๎ยัคฆปัชชะ !  สัทธาสัมปทา เป็นอย่างไร.
พ๎ยัคฆปัชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้ เป็นผู้มีศรัทธา 

เชื่อในการตรัสรู ้ของตถาคตว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ 
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ 
เป็นผูไ้ปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถ
ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอน
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ด้วยธรรม เป็นผู้มีความจ�าเริญ จ�าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์” 
นี้เรียกว่า สัทธาสัมปทา.
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พ๎ยัคฆปัชชะ !  สีลสัมปทา เป็นอย่างไร. 
พ๎ยัคฆปัชชะ !  กลุบตุรในกรณนีี ้เป็นผูเ้ว้นขาดจาก 

ปาณาตบิาต เป็นผูเ้ว้นขาดจากอทนินาทาน เป็นผูเ้ว้นขาดจาก 
กาเมสมุจิฉาจาร เป็นผู้เว้นขาดจากมสุาวาท เป็นผูเ้ว้นขาดจาก 
สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐาน นีเ้รียกว่า สลีสมัปทา.

พ๎ยัคฆปัชชะ !  จาคสัมปทา เป็นอย่างไร. 
พ๎ยัคฆปัชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้ มีใจปราศจาก

มลทินคือความตระหน่ี อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอัน
ปล่อยอยูเ่ป็นประจ�า มฝ่ีามอือนัชุม่ ยนิดใีนการสละ เป็น
ผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นีเ้รยีกว่า 
จาคสัมปทา.

พ๎ยัคฆปัชชะ !  ปัญญาสัมปทา เป็นอย่างไร. 
พ๎ยัคฆปัชชะ !  กุลบุตรในกรณีนี้ เป็นผู้มีปัญญา 

ประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับ เป็น
เครือ่งไปจากข้าศึก เป็นเครือ่งเจาะแทงกเิลส เป็นเคร่ืองถึง
ซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่า ปัญญาสัมปทา.

พ๎ยัคฆปัชชะ !  ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล เป็น
ธรรมเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความสขุของกลุบตุร 
ในสัมปรายะ.
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19 การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับ
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๙๐/๑๖๖.

พระโคดมผู้เจริญ !  พวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์ ย่อม

ให้ทาน ย่อมทำาความเช่ือว่า ทานนี้ต้องสำาเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับ

ไปแลว้ ขอญาตสิาโลหติผูล้ว่งลบัไปแลว้จงบรโิภคทานนี ้(อทิ ทาน เปตา 

าติสาโลหิตา ปริภฺุชนฺติ).

พระโคดมผู้เจริญ !  ทานน้ันย่อมสำาเร็จแก่ญาติสาโลหิต ผู้ล่วงลับ 

ไปแล้วหรือ ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น ย่อมได้บริโภคทาน

นั้นหรือ.

พราหมณ์ !  ทานน้ัน ย่อมส�าเร็จในฐานะ1และ 
ย่อมไม่ส�าเร็จในอฐานะ.2 

พระโคดมผู้เจริญ !  ฐานะ เป็นอย่างไร อฐานะเป็นอย่างไร.

พราหมณ์ !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ เป็นผูฆ่้าสตัว์ 
ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูด 
ค�าหยาบ พดูเพ้อเจ้อ มีความอยากได้ของผูอ้ืน่ มจีติปองร้าย  
มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก 
เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้น 
ด้วยอาหารของสัตว์นรก. 

๑. โอกาสที่เป็นได ้(สถานภาพในภพนั้นที่ยังความสําเร็จประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้)
2. โอกาสทีเ่ป็นไปไม่ได้ (สถานภาพในภพนัน้ทีย่งัความสาํเรจ็ประโยชน์ให้เกดิขึน้ไม่ได้)
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พราหมณ์ !  ฐานะอนัเป็นทีไ่ม่เข้าไปส�าเร็จแห่งทาน
แก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นอฐานะ. 

พราหมณ์ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 
... มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงก�าเนิด
เดรจัฉาน เขาย่อมเลีย้งอตัภาพอยูใ่นก�าเนดิเดรัจฉานนัน้  
ย่อมตั้งอยู ่ในก�าเนิดเดรัจฉานนั้น ด้วยอาหารของ
สัตว์เดรัจฉาน. 

พราหมณ์ !  แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปส�าเร็จแห่ง
ทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล กเ็ป็นอฐานะ. 

พราหมณ์ !  บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูเ้ว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป  
ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายของมนษุย์ เขาย่อมเลีย้งอัตภาพ
อยู่ในมนุษยโลกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในมนุษยโลกนั้น ด้วย
อาหารของมนุษย์.

พราหมณ์ !  แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปส�าเร็จแห่ง
ทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล กเ็ป็นอฐานะ. 

พราหมณ์ !  บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูเ้ว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป 
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ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายของเทวดา เขาย่อมเลีย้งอตัภาพ
อยู่ในเทวโลกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้น ด้วยอาหาร
ของเทวดา.

พราหมณ์ !  แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปส�าเร็จแห่ง
ทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล กเ็ป็นอฐานะ. 

พราหมณ์ !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ เป็นผูฆ่้าสตัว์ 
... มคีวามเห็นผดิ บคุคลนัน้เมือ่ตายไป ย่อมเข้าถงึเปรตวสิยั 
เขาย่อมเล้ียงอตัภาพอยูใ่นเปรตวสิยัน้ัน ด้วยอาหารของสตัว์
ผูเ้กิดในเปรตวสิยั หรอืว่ามิตรอ�ามาตย์ หรือญาตสิาโลหติ 
ของเขา ย่อมอทิุศทานให้ เขาย่อมเลีย้งอตัภาพอยูใ่นเปรตวสิยั 
นั้น ย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้น ด้วยทานนั้น. 

พราหมณ์ !  ฐานะอนัเป็นทีเ่ข้าไปส�าเรจ็แห่งทานแก่
สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นฐานะ. 

ท่านโคดมผู้เจริญ !  ก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วน้ัน  

ไม่เข้าถึงฐานะนั้น ใครเล่าจะบริโภคทานนั้น.

พราหมณ์ !  ญาตสิาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอืน่
ของทายกน้ันท่ีเข้าถึงฐานะนั้น มีอยู่ ญาติสาโลหิตเหล่านั้น
ย่อมบริโภคทานนั้น. 
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ท่านโคดมผู้เจริญ !  ก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วน้ัน  

ไม่เข้าถึงฐานะนั้น และญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของ

ทายกนั้น ก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้น ใครเล่าจะบริโภคทานนั้น.

พราหมณ์ !  ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิต 
ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยกาลช้านานเช่นนี้ มิใช่ฐานะ มิใช่
โอกาสทีจ่ะมไีด้. 

พราหมณ์ !  อีกประการหนึ่ง แม้ทายกก็เป็น
ผู้ไม่ไร้ผล. 

ท่านโคดมผู้เจริญ !  ย่อมตรัสกำาหนดแม้ในอฐานะหรือ.

พราหมณ์ !  เรากล่าวก�าหนดแม้ในอฐานะ. 
พราหมณ์ !  บคุคลบางคนในโลกน้ี เป็นผูฆ่้าสตัว์ ... 

มคีวามเห็นผดิ แต่เขายงัให้ข้าว น�า้ เครือ่งนุ่งห่ม ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และ
ประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ บุคคลนัน้เมือ่ตายไป 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้าง แต่เขายงัได้ข้าว น�า้ มาลา 
และเครื่องประดับต่างๆ ในก�าเนิดช้างนั้น. 

พราหมณ์ !  ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ ... มีความ
เห็นผิด ด้วยกรรมนั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของช้าง และข้อทีผู้่นัน้เป็นผู้ให้ข้าว ... ประทปีโคมไฟ 
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แก่สมณะหรือพราหมณ ์ด้วยกรรมนั้น เขาย่อมได้ข้าว น�้า 
มาลาและเครื่องประดับต่างๆ ในก�าเนิดช้างนั้น. 

... ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของม้า ... .

... ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโค ... .

... ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัข ... .

พราหมณ์ !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ เป็นผูเ้ว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ และเขายังให้ข้าว ... 
ประทปีโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ บคุคลน้ันเม่ือตายไป  
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ และเขาย่อมได้
เบญจกามคุณอันเป็นของมนุษย์นั้น.

พราหมณ์ !  ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการ 
ฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ ด้วยกรรมนั้น เมื่อตายไป 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ และข้อที่ผู ้นั้น 
เป็นผูใ้ห้ข้าว ... ประทปีโคมไฟแก่สมณะหรอืพราหมณ์ ด้วย
กรรมนัน้ เขาย่อมได้เบญจกามคณุอันเป็นของมนษุย์นัน้. 

พราหมณ์ !  อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ และเขายังให้
ข้าว ... ประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ บุคคลน้ัน
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เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา เขาย่อม
ได้เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้น.

พราหมณ์ !  ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการ 
ฆ่าสัตว์ ... มีความเห็นชอบ ด้วยกรรมนั้น เมื่อตายไป 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา และข้อที่ผู้นั้น
เป็นผู้ให้ข้าว ... ประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ 
ด้วยกรรมนั้น เขาย่อมได้เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ใน
เทวโลกนั้น. 

พราหมณ์ !  (ด้วยเหตุอย่างนี้) แม้ทายกก็เป็น
ผู้ไม่ไร้ผล.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีแล้ว.

ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ !  ขอ้ทีแ่ม้ทายกกเ็ปน็ผูไ้มไ่รผ้ลนี ้เปน็

ของควรเพื่อให้ทานโดยแท้ เป็นของควรเพื่อกระทำาศรัทธาโดยแท้. 

พราหมณ์ !  ข้อนี้เป็นอย่างนี้ๆ. 
พราหมณ์ !  แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล. 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ...  

ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำาข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ

ตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป. 
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๒0 การสงเคราะห์เทวดา
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๕/๘๔.

ตรสัแกส่นุธีะและวสัสการะมหาอำามาตยภ์ายหลงัจากทีพ่ระองค์

ได้ฉันของเค้ียวและของฉันอันประณีตท่ีท้ังสองได้ถวายด้วยมือของตนแล้ว  

ด้วยคาถาว่า

บุรุษชาติบัณฑิต ย่อมส�าเร็จการอยู่ในที่ใด 
พงึเชญิท่านผูม้ศีีล ผูส้�ารวมและประพฤติพรหมจรรย์ 

ให้บริโภคในที่นั้น 

ควรอุทิศทักขิณา เพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆ 

เทวดาเหล่านั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแล้ว 
ย่อมนับถือบูชาตอบ 

แต่นัน้ย่อมอนเุคราะห์บรุษุชาตบิณัฑติน้ัน ประหน่ึง
มารดาอนุเคราะห์บุตร

บรุษุผูอ้นัเทวดาอนเุคราะห์แล้ว กย่็อมถงึความเจรญิ
ทุกเมื่อ.
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๒1 
ความตระหนี่ 
ขวางกั้นการท�าให้แจ้งซึ่งมรรคผล

-บาลี ปฺฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๒/๒๕๖–๒๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่ละธรรม ๕ อย่าง บุคคล
จงึไม่ควรเข้าอยู ่ซึง่ปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน  
ไม่ควรเพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล  
อนาคามิผล อรหัตตผล ธรรม ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ความตระหนี่อาวาส 
(๒) ความตระหนี่ตระกูล 
(๓) ความตระหนี่ลาภ 
(๔) ความตระหนี่วรรณะ (ความดี) 

(๕) ความตระหนี่ธรรม (เครื่องให้บรรลุมรรคผล)

(ต่อจากนี้ ได้ตรัสโดยนัยตรงกันข้ามถึงการละธรรม ๕ อย่าง

นั้นแล้ว ควรเพื่อเข้าอยู่ในฌานและกระทำาให้แจ้งซึ่งมรรคผล).
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๒๒ ความตระหนี่คือมลทิน
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๙๘/๑๐๕.

ภกิษทุัง้หลาย !  มลทนิ (ความมวัหมอง) ๘ ประการน้ี  
มีอยู่ ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน 
(๒) ความไม่หมั่นเป็นมลทินของเรือน
(๓) ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ 
(๔) ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา 
(๕) ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง 
(๖) ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้ 
(๗) อกศุลธรรมอนัเป็นบาปเป็นมลทินแท้ท้ังโลกนี้

และโลกหน้า 
(๘) เราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้น คือ  

อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง.
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๒3 เหตุให้ไปนรก-สวรรค์
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๓๒/๔๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓  
ประการ และไม่ละมลทิน ๓ ประการ ย่อมจะถูกเก็บไว้ใน
นรก เหมือนถูกขังฉะนั้น ธรรม ๓ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) เป็นผูท้ศุลีและไม่ละมลทนิแห่งความเป็นผูท้ศุลี
(๒) เป็นผู้ริษยาและไม่ละมลทินแห่งความริษยา 
(๓) เป็นผูต้ระหนีแ่ละไม่ละมลทนิแห่งความตระหนี่
ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓  

ประการนี้และไม่ละมลทิน ๓ ประการนี้แล จะต้องตกนรก 
เหมือนถูกน�าไปฝังไว้ฉะนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ 
ประการ ละมลทนิ ๓ ประการ ย่อมจะประดษิฐานบนสวรรค์ 
เหมือนถูกน�าเอามาวางไว้ฉะนั้น ธรรม ๓ ประการเป็น
อย่างไร คือ

(๑) เป็นผู้มีศีลและละมลทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล 
(๒) เป็นผู้ไม่ริษยาและละมลทินแห่งความริษยา 
(๓) เป็นผูไ้ม่ตระหนีแ่ละละมลทนิแห่งความตระหนี่ 
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ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ 
ประการนี้และละมลทิน ๓ ประการนี้แล ย่อมจะต้องได ้
ขึ้นสวรรค์ เหมือนกับเชิญไปวางไว้ฉะนั้น. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

๒4 วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๔๖/๑๔๘-๑๕๑.

เทวดาทูลถามว่า

ชนเหล่าใดในโลกนี้ เป็นคนตระหนี่ เหนียวแน่น เขาดีแต่ทำา 

การกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่ วิบากของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไร และ

สัมปรายภพของเขาจะเป็นเช่นไร ข้าพระองค์มาเพ่ือทูลถามพระผู้มีพระภาค  

ไฉนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้น.

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดในโลกนี ้ เป็นคนตระหนี ่ เหนยีวแน่น  

ดแีต่ว่าเขาท�าการกดีขวางคนเหล่าอ่ืนผูใ้ห้อยู ่คนเหล่านัน้ 
ย่อมเข้าถงึนรก ก�าเนดิเดรจัฉาน หรอืยมโลก ถ้าหากถงึ 
ความเป็นมนษุย์ กเ็กดิในสกุลคนยากจน ซึง่จะหาผ้า อาหาร 
ความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยาก คนพาล 
เหล่านัน้ต้องประสงค์ส่ิงใดแต่ผู้อ่ืน เขาย่อมไม่ได้แม้สิง่นัน้ 
สมความปรารถนา นั่นเป็นผลในภพนี้ และภพหน้าก็ยัง
เป็นทุคติอีกด้วย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

เทวดาทูลถามว่า

ก็ข้อน้ีข้าพระองค์เข้าใจชัดอย่างนี้ (แต่) จะทูลถามข้ออ่ืนกะ

พระโคดม ชนเหลา่ใดในโลกนีไ้ดค้วามเปน็มนษุยแ์ลว้รูถ้้อยคำา ปราศจาก

ความตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เป็นผู้มี

ความเคารพแรงกลา้ วบิากของชนเหลา่นัน้จะเป็นเช่นไร และสมัปรายภพ

ของเขาจะเป็นเช่นไร ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาค ไฉน 

ข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้น.

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดในโลกน้ี ได้ความเป็นมนุษย์แล้ว  

รูถ้้อยค�า ปราศจากความตระหนี ่เลือ่มใสในพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้า  
ชนเหล่าน้ีย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติ หากถึง
ความเป็นมนุษย์ ย่อมเกิดในสกุลที่มั่งคั่ง ได้ผ้า อาหาร 
ความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยาก พึงมีอ�านาจ
แผ่ไปในโภคทรพัย์ทีผู่อ้ืน่หาสะสมไว้ บนัเทงิใจอยู ่น่ันเป็น 
วิบากในภพนี้ ทั้งภพหน้าก็เป็นสุคติ.



44
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๒๕ ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ 1)
-บาลี ปฺฺจก. อํ. ๒๒/๕๘/๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทรัพย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ทรัพย์คือ ศรัทธา 
(๒) ทรัพย์คือ ศีล 
(๓) ทรัพย์คือ สุตะ 
(๔) ทรัพย์คือ จาคะ 
(๕) ทรัพย์คือ ปัญญา

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไร.
ภกิษทุัง้หลาย !  อริยสาวกในธรรมวนิยันี ้ เป็นผูมี้

ศรทัธา ย่อมเชือ่ปัญญาเคร่ืองตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้เพราะ
เหตุน้ีๆ พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ... เป็นผูเ้บิกบานแล้ว 
เป็นผู้จ�าแนกธรรม นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไร. 
ภกิษทุัง้หลาย !  อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้เป็นผูเ้ว้น

ขาดจากการฆ่าสัตว์ ... จากการดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัย 
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล.



45

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไร. 
ภิกษุท้ังหลาย !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น

พหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงจ�าได้ 
คล่องปาก ข้ึนใจ แทงตลอดอย่างดด้ีวยทิฏฐิซึง่ธรรมทัง้หลาย 
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิง นี้เรียกว่า ทรัพย์คือสุตะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไร. 
ภกิษทุัง้หลาย !  อริยสาวกในธรรมวนิยัน้ี เป็นผู้มใีจ 

ปราศจากมลทนิคอืความตระหนี ่อยูค่รองเรือน มกีารบรจิาค 
อันปล่อยอยู่เป็นประจ�า มฝ่ีามอือนัชุม่ ยนิดใีนการสละ เป็น
ผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า 
ทรัพย์คือจาคะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไร. 
ภกิษทุัง้หลาย !  อริยสาวกในธรรมวนิยันี ้ เป็นผูมี้

ปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอนัหยัง่ถงึความตัง้ข้ึนและความ
เส่ือมไป เป็นอริยะ ช�าแรกกเิลสให้ถงึความสิน้ทุกข์โดยชอบ 
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�าสั่งสอนของ
พระพทุธเจ้าทัง้หลาย พงึประกอบศรัทธา ศลี ความเลือ่มใส 
และความเห็นธรรมเนืองๆ เถิด.
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๒๖ ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ ๒)
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๕/๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทรัพย์ ๗ ประการเหล่านี้มีอยู่ 
๗ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ทรัพย์คือ ศรัทธา 
(๒) ทรัพย์คือ ศีล 
(๓) ทรัพย์คือ หิริ 
(๔) ทรัพย์คือ โอตตัปปะ 
(๕) ทรัพย์คือ สุตะ 
(๖) ทรัพย์คือ จาคะ 
(๗) ทรัพย์คือ ปัญญา 

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไร.
ภกิษทุัง้หลาย !  อริยสาวกในธรรมวนิยันี ้ เป็นผูมี้

ศรทัธา ยอ่มเชือ่ปญัญาเคร่ืองตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้เพราะ
เหตน้ีุๆ พระผูมี้พระภาคพระองคน์ัน้ ... เปน็ผูเ้บกิบานแลว้ 
เป็นผู้จ�าแนกธรรม นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไร. 
ภกิษทุัง้หลาย !  อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้เป็นผูเ้ว้น

ขาดจากการฆ่าสัตว์ ... จากการดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัย 
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือหิริเป็นอย่างไร. 
ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี

ความละอาย คือ ละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาป นี้เรียกว่า 
ทรัพย์คือหิริ.

ภกิษทุัง้หลาย !  กท็รพัย์คอืโอตตปัปะเป็นอย่างไร.
ภิกษุท้ังหลาย !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น

ผู้มีความสะดุ้งกลัว คือ สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต  
มโนทจุรติ สะดุง้กลวัต่อการถกูต้องอกศุลธรรมอนัเป็นบาป 
นี้เรียกว่า ทรัพย์คือโอตตัปปะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไร. 
ภิกษุท้ังหลาย !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น

พหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงจ�าได้ 
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คล่องปาก ข้ึนใจ แทงตลอดอย่างดด้ีวยทิฏฐิซึง่ธรรมทัง้หลาย 
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิง นี้เรียกว่า ทรัพย์คือสุตะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไร. 
ภกิษทุัง้หลาย !  อริยสาวกในธรรมวินยันี ้เป็นผูม้ใีจ 

ปราศจากมลทนิคอืความตระหนี ่อยูค่รองเรือน มกีารบรจิาค 
อันปล่อยอยู่เป็นประจ�า มฝ่ีามอือนัชุม่ ยนิดใีนการสละ เป็น
ผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า 
ทรัพย์คือจาคะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี 

ปัญญา คอื ประกอบด้วยปัญญาทีก่�าหนดความเกดิและความดบั 
เป็นอรยิะ ช�าแรกกเิลสให้ถงึความสิน้ทกุข์โดยชอบ น้ีเรียกว่า  
ทรัพย์คือปัญญา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล ทรัพย์ ๗ ประการ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปัญญาเป็นที่ ๗ 

ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด เป็นหญิงหรือชายก็ตาม 
บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้น

ไม่เปล่าประโยชน์ 
เพราะฉะน้ันท่านผูม้ปัีญญา เมือ่ระลกึถงึค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าทัง้หลาย พงึประกอบศรัทธา ศลี ความเลือ่มใส 
และการเห็นธรรม.
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๒7 ประโยชน์ของการสร้างวิหาร
-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๘๕/๑๙๘-๒๐๓.

ข้าพระพุทธเจ้าต้องการบุญ ต้องการสวรรค์ ได้ให้สร้างวิหาร 
๖๐ หลังนี้ไว้แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไร ในวิหารเหล่านั้น
พระพุทธเจ้าข้า !

คหบด ี!  ถ้าเช่นนัน้เธอจงถวายวหิารเหล่านัน้แก่สงฆ์ 
ผู้มาจากทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาเถิด. 

ราชคหเศรษฐทีลูรบัพระพทุธดำารสัแลว้ ไดถ้วายวหิารเหลา่นัน้
แก่สงฆ์ผู้มาจากทิศท้ัง ๔ ท้ังท่ีมาแล้วและยังไม่มา จากน้ันพระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสคำาอนุโมทนา ดังนี้.

วหิารย่อมป้องกนัหนาว ร้อน และสตัว์ร้าย นอกจากนัน้ 
ยังป้องกันงู และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้นวิหารยัง 
ป้องกนัลมและแดดอนักล้าทีเ่กดิขึน้ได้ การถวายวหิารแก่สงฆ์  
เพือ่หลกีเร้นอยู ่เพือ่ความสขุ เพือ่เพ่งพจิารณาและเพ่ือเหน็แจ้ง  
พระพทุธเจ้าทรงสรรเสรญิว่าเป็นทานอันเลศิ เพราะเหตนุัน้แล  
คนผูฉ้ลาด เมือ่เลง็เหน็ประโยชน์ตน พงึสร้างวหิารอนัร่ืนรมย์ 
ให้ภิกษุทั้งหลายผู้พหูสูต อยู่ในวิหารนี้เถิด. 

อนึ่ง พึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว น�้า ผ้า และเสนาสนะ 
อนัเหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผูซ้ือ่ตรง เพราะพวกเธอ
ย่อมแสดงธรรมอนัเป็นเครือ่งบรรเทาสรรพทกุข์แก่เขา เขารู้
ทั่วถึงแล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้.
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๒8 จาคานุสสติ
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๕๕/๒๑๘.

มหาราช !  อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงทรงระลึก
ถึงจาคะของตนว่า เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ 
ที่เรามีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน  
มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจ�า มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีใน
การสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยนิดใีนการให้และการแบ่งปัน 
ในหมู่สัตว์ผู้ถูกมลทินคือความตระหนี่กลุ้มรุม. 

มหาราช !  สมยัใด อรยิสาวกระลกึถงึจาคะ สมยันัน้ 
จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะ
กลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น
ย่อมด�าเนินไปตรง. 

มหาราช !  อริยสาวกผู้มีจิตด�าเนินไปตรงเพราะ
ปรารภจาคะ ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม 
ย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม ปีติย่อมเกิด
แก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทย์ กายของอริยสาวกผู้มีใจ
ประกอบด้วยปีติย่อมสงบ อริยสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อม
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่น. 
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มหาราช !  อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า เป็นผู ้ถึง
ความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีความ
พยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยกระแสธรรมเจริญจาคานุสสติ.

มหาราช !  พระองค์ พงึเจริญจาคานสุสตนิี ้แม้เม่ือ
เดินอยู่ พึงเจริญ แม้เมื่อยืนอยู่ พึงเจริญ แม้เมื่อนั่งอยู่  
พึงเจริญ แม้เมื่อนอนอยู ่ พึงเจริญ แม้เมื่อก�าลังท�างานอยู่ 
พึงเจริญ แม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน.

 





เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน
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๒9 เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 1)
-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๔๐/๑๒๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  การให้ ๘ ประการเหล่านี้มีอยู่ 
๘ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บางคนหวังได้จึงให้ทาน 
(๒) บางคนให้ทานเพราะกลัว 
(๓) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว 
(๔) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน 
(๕) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดี 
(๖) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากิน ชน

เหล่านี้หุงหากินไม่ได้ เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่ชน
เหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควร 

(๗) บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เมื่อเราให้ทาน 
กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป 

(๘) บางคนให้ทานเพื่อประดับจิต ปรุงแต่งจิต 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล การให้ ๘ ประการ.
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30 เหตุในการให้ทาน (นัยที่ ๒)
-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๔๐/๑๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทานวัตถุ ๘ ประการเหล่านี้มีอยู่
๘ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บางคนให้ทานเพราะชอบพอกัน 
(๒) บางคนให้ทานเพราะโกรธ
(๓) บางคนให้ทานเพราะหลง 
(๔) บางคนให้ทานเพราะกลัว
(๕) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าบิดามารดา ปู่ย่า  

ตายาย เคยให้มา เคยท�ามา เราไม่ควรท�าให้เสียประเพณี 
(๖) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราให้ทานนี้แล้ว 

เมื่อตายไปจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
(๗) บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เม่ือเราให้ทานน้ี 

จิตย่อมเลื่อมใส ความเบิกบานใจ ความดีใจ ย่อมเกิดตาม
ล�าดับ 

(๘) บางคนให้ทานเพื่อประดับจิต ปรุงแต่งจิต 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล ทานวัตถุ ๘ ประการ.
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31 เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 3)
-บาลี ปฺฺจก. อํ. ๒๒/๔๔/๓๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  กาลทาน ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน
(๒) ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป 
(๓) ให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้ 
(๔) ให้ทานในสมัยข้าวยากหมากแพง
(๕) ให้ข้าวใหม่และผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลก่อน
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล กาลทาน ๕ ประการ.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความตระหนี่
ย่อมถวายทานตามกาลสมยัในพระอริยเจ้าท้ังหลาย  

ผู้ประพฤติตรงคงที่
เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้ว ทักษิณาย่อมมีผลอัน

ไพบูลย์
ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนา หรือช่วยกระท�า

การขวนขวายในทานนี้
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ทกัษณิานัน้มไิด้พร่องไปด้วยเหตแุห่งอนโุมทนานัน้เลย
แม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนา ก็มีส่วนแห่งบุญด้วย

เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทาน 
ทานนั้นย่อมมีผลมาก

บุญที่ท�าแล้ว 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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3๒ เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 4)
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๓/๒๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน ๘ ประการนี้
มีอยู่ ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ

ภกิษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ให้ทาน คอื  
ข้าว น�า้ เครือ่งนุง่ห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครือ่งลบูไล้  
ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยั และประทปีโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ 
เขาให้สิ่งใด ย่อมหวังส่ิงนั้น เขาเห็นกษัตริย์มหาศาล 
พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดมีหาศาล ผูเ้อบิอิม่พรัง่พร้อม 
ถกูบ�าเรออยูด้่วยกามคุณ ๕ เขาจงึมีความปรารถนาอย่างนี้ 
ว่า “โอหนอ !  เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหาย 
แห่งกษตัรย์ิมหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดมีหาศาล”  
เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตน้ัน จิตของเขา
นึกน้อมไปในทางเลว ไม่เจริญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตาย  
เพราะการท�าลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดี
มหาศาล แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่า เป็นของผู้มีศีล ไม่ใช่ของ
ผู้ทุศีล. 
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ภกิษุทัง้หลาย !  ความปรารถนาแห่งใจของบคุคล
ผู้มีศีล ย่อมส�าเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม
ให้ทาน คือ ข้าว น�้า ... และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ เขาให้สิง่ใด ย่อมหวงัสิง่นัน้ เขาได้ฟังมาว่า เทวดา
ชัน้จาตมุหาราชกิา มอีายุยืน มวีรรณะ มากด้วยความสขุ เขาจึง
มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ !  เมื่อตายไป ขอเรา
พงึเข้าถงึความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้จาตมุหาราชกิา” เขาตัง้
จิตนัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ จติของเขานกึน้อมไป
ในทางท่ีเลว ไม่เจริญยิง่ขึน้ ภายหลงัแต่การตาย เพราะการ
ท�าลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถงึความเป็นสหายแห่งเทวดา
ชั้นจาตุมหาราชิกา แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีล 
ไม่ใช่ของผู้ทุศีล. 

ภกิษุทัง้หลาย !  ความปรารถนาแห่งใจของบคุคล
ผู้มีศีล ย่อมส�าเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม
ให้ทาน คือ ข้าว น�้า ... และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ เขาให้ส่ิงใด ย่อมหวงัส่ิงนัน้ เขาได้ฟังมาว่า เทวดา
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ชั้นดาวดึงส์ ... เทวดาชั้นยามา ... เทวดาชั้นดุสิต ... เทวดา
ชั้นนิมมานรดี ... เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุยืน มี
วรรณะ มากด้วยความสขุ เขาจงึมคีวามปรารถนาอย่างน้ีว่า 
“โอหนอ !  เมือ่ตายไป ขอเราพงึเข้าถงึความเป็นสหายแห่ง
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี” เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น  
เจริญจิตนัน้ จิตของเขานกึน้อมไปในทางท่ีเลว ไม่เจรญิยิง่
ขึน้ ภายหลงัแต่การตาย เพราะการท�าลายแห่งกาย เขาย่อม
เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ปรนมิมิตวสวัตต ีแต่
ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล. 

ภกิษุทัง้หลาย !  ความปรารถนาแห่งใจของบคุคล
ผู้มีศีล ย่อมส�าเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม
ให้ทาน คือ ข้าว น�้า ... และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ เขาให้สิ่งใด ย่อมหวังสิ่งนั้น เขาได้ฟังมาว่า 
เทวดาชัน้พรหมกายิกา มอีายยุนื มวีรรณะ มากด้วยความสขุ 
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ !  เมื่อตายไป 
ขอเราพงึเข้าถงึความเป็นสหายแห่งเทวดาช้ันพรหมกายิกา” 

เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น จิตของเขานึก
น้อมไปในทางที่เลว ไม่เจริญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตาย 
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เพราะการท�าลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชัน้พรหมกายกิา แต่ข้อนัน้เรากล่าวว่าเป็นของ
ผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล.

ภกิษุทัง้หลาย !  ความปรารถนาแห่งใจของบคุคล
ผู้มีศีล ย่อมส�าเร็จได้ เพราะจิตปราศจากราคะ. 

ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เหตเุกดิขึน้แห่งทาน ๘ ประการ.





ผล/อานิสงส ์
ของทานแบบต่างๆ
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33 ผลแห่งทาน
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๐๕/๒๒๔.

คหบด ี!  บคุคลให้ทานอันเศร้าหมองหรอืประณตี 
กต็าม แต่ให้ทานนัน้โดยไม่เคารพ ไม่ให้ด้วยความนอบน้อม  
ไม่ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่เหลือ ให้โดยไม่ค�านึงผลที่
จะมาถึง

ผลของทานนัน้ บงัเกิดในทีใ่ดๆ จติของผูใ้ห้ทาน
ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี ย่อมไม่น้อมไป 
เพื่อบริโภคผ้าอย่างดี ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยาน
อย่างดี ย่อมไม่น้อมไปเพ่ือบริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี  
แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ 
คนท�างาน ก็ไม่เชื่อฟัง ไม่เงี่ยหูฟัง ส่งจิตไปที่อื่นเสีย. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร ทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่
ตนกระท�าโดยไม่เคารพ.

คหบด ี!  บคุคลให้ทานอันเศร้าหมองหรอืประณตี
กต็าม แต่ให้ทานนัน้โดยเคารพ ให้ด้วยความนอบน้อม ให้
ด้วยมือตนเอง ให้ของท่ีไม่เหลอื ให้โดยค�านึงผลทีจ่ะมาถึง
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ผลของทานนัน้ บงัเกิดในท่ีใดๆ จติของผูใ้ห้ทาน
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อ
บริโภคผ้าอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี 
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี แม้บริวารชน
ของผู้ให้ทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ คนท�างาน 
ก็เชื่อฟังดี เงี่ยหูฟัง ไม่ส่งจิตไปที่อื่น. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร ทัง้น้ีเป็นเพราะผลของกรรมที่
ตนกระท�าโดยเคารพ.

คหบดี !  เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ  
พราหมณ์ผู้น้ันได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือ ได้ให้
ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรูปิยะเต็มด้วย 
ทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดส�าริดเต็มด้วยเงิน 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 ตวั มีน�า้นมไหลสะดวก ใช้ภาชนะเงนิ
รองน�้านม ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับด้วยแก้วมณี
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และแก้วกุณฑล ให้บัลลังก์ ๘๔,๐๐๐ ที่ ลาดด้วยผ้าโกเชาว์ 
ลาดด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้  
มีเครือ่งลาดอย่างดที�าด้วยหนงัชะมด มเีคร่ืองลาดเพดาน มี
หมอนข้างแดงทัง้สอง ให้ผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏ ิเป็นผ้าเปลอืกไม้  
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย เน้ือละเอยีด จะป่วยการกล่าวไปไยถงึข้าว น�า้ 
ของเคี้ยว ของบริโภค เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่ให้ดุจไหลไป 
เหมือนแม่น�้า. 

คหบด ี!  ท่านพงึมคีวามคดิอย่างนีว่้า สมยันัน้ ผูอ้ืน่
เป็นเวลามพราหมณ์ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้น. 

คหบดี !  แต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนั้น เรา
เป็นเวลามพราหมณ์ เราได้ให้ทานนัน้เป็นมหาทาน ก็ในทาน
นัน้ ไม่มใีครเป็นทกัขิเณยยบคุคล ใครๆ ไม่ช�าระทกัขิณาน้ัน
ให้หมดจด.

คหบดี !  ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิ (โสดาบัน) ผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่
เวลามพราหมณ์ให้แล้ว. 

ทานทีบ่คุคลถวายให้พระสกทาคามีผู้เดียวบรโิภค  
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  
100 ท่านบริโภค. 
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ทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภค  
มผีลมากกว่า ทานทีบ่คุคลถวายให้พระสกทาคามี 100 ท่าน 
บริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภค  
มผีลมากกว่า ทานทีบ่คุคลถวายให้พระอนาคาม ี100 ท่าน 
บริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียว
บรโิภค มผีลมากกว่า ทานทีบ่คุคลถวายให้พระอรหนัต์ 100  
รูปบริโภค. 

ทานท่ีบคุคลถวายให้พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า
บรโิภค มีผลมากกว่า ทานท่ีบคุคลถวายให้พระปัจเจกพทุธเจ้า  
100 รูปบรโิภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค. 

การทีบ่คุคลสร้างวหิารถวายสงฆ์ผูม้าจากทศิทัง้ 4  
มผีลมากกว่าทาน ทีบุ่คคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้า
เป็นประมุขบริโภค. 
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การทีบ่คุคลมจีติเลือ่มใสถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม 
และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลสร้าง
วิหารถวายสงฆ์ อันมาจากทิศทั้ง 4. 

การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ  
งดเว้นจากปาณาติบาต ... งดเว้นจากการดื่มน�้าเมา คือสุรา
และเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีผลมากกว่า
การทีบ่คุคลมจิีตเล่ือมใสถงึพระพทุธเจ้า พระธรรมและ
พระสงฆ์เป็นสรณะ. 

การทีบ่คุคลเจรญิเมตตาจติโดยทีส่ดุแม้เพยีงเวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากปาณาติบาต ... งดเว้น
จากการดื่มน�้าเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท

และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลา
ลัดน้ิวมือ มีผลมากกว่า การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต 
โดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม.



71

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

34 มหาทาน 
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๙/๑๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  ห้วงบุญห้วงกุศล ๘ ประการนี้  
น�าสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ 
เป็นไปเพือ่สิง่ทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ประโยชน์
เกือ้กลู เพือ่ความสุข ห้วงบุญห้วงกศุล ๘ ประการเป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึง
พระพทุธเจ้าเป็นสรณะ นีเ้ป็นห้วงบุญห้วงกศุลประการที ่1  
น�าสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ 
เป็นไปเพือ่สิง่ทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความสุข.

อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึง 
พระธรรมเป็นสรณะ นีเ้ป็นห้วงบุญห้วงกศุลประการที ่๒ ...

อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึง 
พระสงฆ์เป็นสรณะ นีเ้ป็นห้วงบญุห้วงกุศลประการท่ี 3 ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ทาน ๕ ประการนี้ เป็นมหาทาน  
อนับณัฑติพงึรูว่้าเป็นเลศิ มมีานาน เป็นเชือ้สายแห่งพระอรยิะ  
เป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยกระจัดกระจาย อัน
บัณฑิตไม่รังเกียจอยู่ จักไม่รังเกียจ อันสมณพราหมณ ์
ผู้เป็นวิญญูไม่เกลียด ทาน ๕ ประการเป็นอย่างไร.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ละปาณาติบาต งดเว้นจากปาณาติบาต ภิกษุทั้งหลาย !  
อริยสาวกผู้งดเว้นจากปาณาติบาต ชื่อว่าให้ความไม่มีภัย 
ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ 
ครั้นให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่
สตัว์หาประมาณมไิด้แล้ว ย่อมเป็นผูม้ส่ีวนแห่งความไม่มีภยั
ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน หาประมาณมิได้ ภิกษุ 
ท้ังหลาย !  นีเ้ป็นทานประการที ่1 ทีเ่ป็นมหาทาน บณัฑิต
พึงรู้ว่าเป็นเลิศ มีมานาน เป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะ เป็น 
ของเก่า ไม่กระจดักระจาย ไม่เคยกระจดักระจาย อนับณัฑิต
ไม่รังเกียจ อันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวิญญูไม่เกลียด ภิกษุ 
ทั้งหลาย !  นี้เป็นห้วงบุญห้วงกุศลประการที่ 4 ... .

อีกประการหนึง่ อรยิสาวกละอทนินาทาน งดเว้น 
จากอทนินาทาน ... น้ีเป็นทานประการที ่๒ ... เป็นห้วงบญุ
ห้วงกุศลประการที่ ๕ ... .

อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละกาเมสุมิจฉาจาร  
งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ... นี้เป็นทานประการที่ 3 ... 
เป็นห้วงบุญห้วงกุศลประการที่ ๖ ... .
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อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละมุสาวาท งดเว้นจาก
มุสาวาท ... น้ีเป็นทานประการที่ 4 ... เป็นห้วงบุญ 
ห้วงกุศลประการที่ 7 ... .

อีกประการหนึง่ อรยิสาวกละการดืม่น�า้เมา คอื สรุา
และเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท งดเว้นจากการ
ด่ืมน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท 
ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้งดเว้นจากการดื่มน�้าเมา คือ
สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้ว ชื่อว่า 
ให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว ์
หาประมาณมิได้ ครั้นให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวร  
ความไม่เบยีดเบยีนแก่สตัว์หาประมาณมไิด้แล้ว ย่อมเป็นผูม้ ี
ส่วนแห่งความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน
หาประมาณมิได้ ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นทานประการที่ ๕  
ทีเ่ป็นมหาทาน บณัฑิตพงึรู้ว่าเป็นเลิศ มีมานาน เป็นเชือ้สาย 
แห่งพระอริยะ เป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคย 
กระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจ จักไม่รังเกียจ อัน 
สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นวญิญไูม่เกลยีด ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ป็น 
ห้วงบุญห้วงกุศลประการที่ 8 น�าสุขมาให้ มีอารมณ์
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อันเลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่า
ปรารถนาน่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความสขุ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ห้วงบุญห้วงกุศล ๘ ประการนี้แล  
น�าสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ 
เป็นไปเพือ่สิง่ทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความสุข.
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3๕ สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๕/๑๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้มีอยู ่
๓ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุญกิริยาวัตถุส�าเร็จด้วยทาน 
(๒) บุญกิริยาวัตถุส�าเร็จด้วยศีล 
(๓) บุญกิริยาวัตถุส�าเร็จด้วยภาวนา 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�าบุญ-
กิริยาวัตถุที่ส�าเร็จด้วยทานนิดหน่อย ท�าบุญกิริยาวัตถุ
ที่ส�าเร็จด้วยศีลนิดหน่อย ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุท่ีส�าเร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น
ผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�าบุญ-
กิริยาวัตถุที่ส�าเร็จด้วยทานพอประมาณ ท�าบุญกิริยาวัตถุ
ทีส่�าเรจ็ด้วยศลีพอประมาณ ไม่เจรญิบญุกริยิาวตัถุท่ีส�าเร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น
ผู้มีส่วนดีในมนุษย์.
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ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�าบุญ-
กริยิาวตัถุท่ีส�าเร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�าบญุกริยิาวตัถุ 
ทีส่�าเรจ็ด้วยศลีมปีระมาณยิง่ ไม่เจรญิบญุกริยิาวตัถทุีส่�าเรจ็
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ตายไป เขาย่อมเข้าถงึความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  มหาราชทั้ง ๔ นั้น เพราะท�าบุญ-
กิริยาวัตถุที่ส�าเร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ท�าบุญกิริยาวัตถุ
ที่ส�าเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่า
จาตุมหาราชิกาโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ 
วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ 
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�าบุญ-
กริยิาวตัถทุีส่�าเรจ็ด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�าบญุกริยิาวตัถุ
ทีส่�าเรจ็ด้วยศลีมปีระมาณยิง่ ไม่เจรญิบญุกริยิาวตัถท่ีุส�าเรจ็
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ตายไป เขาย่อมเข้าถงึความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ท้าวสักกะจอมเทพในดาวดึงส์นั้น  
กระท�าบญุกิรยิาวัตถุทีส่�าเร็จด้วยทานเป็นอดเิรก ท�าบุญกริิยา- 
วตัถทุีส่�าเรจ็ด้วยศลีเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่า
ดาวดงึส์โดยฐานะ ๑๐ ประการ คอื อายทุพิย์ … โผฏฐพัพทพิย์.
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ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�าบุญ-
กิริยาวตัถุท่ีส�าเรจ็ด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�าบญุกริยิาวตัถุ
ทีส่�าเรจ็ด้วยศลีมปีระมาณยิง่ ไม่เจรญิบญุกริยิาวตัถท่ีุส�าเรจ็
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ตายไป เขาย่อมเข้าถงึความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่ายามา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ท้าวสุยามเทพบุตรในยามาน้ัน 
ท�าบญุกริยิาวตัถุทีส่�าเร็จด้วยทานเป็นอดเิรก ท�าบญุกริยิาวตัถุ
ทีส่�าเรจ็ด้วยศลีเป็นอดเิรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่ายามา
โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ … โผฏฐัพพทิพย์.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�าบุญ-
กริยิาวตัถทุีส่�าเร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�าบญุกริิยาวตัถทุี่
ส�าเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่ส�าเร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ตายไป เขาย่อมเข้าถงึความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าดุสิต. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ท้าวสันดุสิตเทพบุตรในดุสิตนั้น 
ท�าบญุกริยิาวตัถุทีส่�าเร็จด้วยทานเป็นอดเิรก ท�าบญุกริยิาวตัถุ
ทีส่�าเรจ็ด้วยศีลเป็นอดเิรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดสุติ
โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ ... โผฏฐัพพทิพย์.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�าบุญ-
กิริยาวตัถุท่ีส�าเรจ็ด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�าบญุกริยิาวตัถุ
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ทีส่�าเรจ็ด้วยศลีมปีระมาณยิง่ ไม่เจรญิบญุกริยิาวตัถท่ีุส�าเรจ็
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ตายไป เขาย่อมเข้าถงึความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่านิมมานรดี. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ท้าวสนิุมมติเทพบตุรในนมิมานรดี
น้ัน ท�าบญุกริยิาวตัถทุีส่�าเร็จด้วยทานเป็นอดเิรก ท�าบญุ-
กริยิาวตัถทุีส่�าเรจ็ด้วยศลีเป็นอดเิรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดา
เหล่านิมมานรดีโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ ... 
โผฏฐัพพทิพย์.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�าบุญ-
กริยิาวตัถทุีส่�าเรจ็ด้วยทานมีประมาณยิง่ ท�าบญุกริิยาวตัถทุี่
ส�าเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่ส�าเร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมือ่ตายไป เขาย่อมเข้าถงึความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตตี. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ท้าวปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตร
ในปรนิมมิตวสวัตตีนั้น ท�าบุญกิริยาวัตถุที่ส�าเร็จด้วยทาน
เป็นอดิเรก ท�าบุญกิริยาวัตถุที่ส�าเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก  
ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตตีโดยฐานะ  
๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ ... โผฏฐัพพทิพย์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ.
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3๖ ความสงสัยในทานของเทวดา
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๔๔/๑๓๗-๑๓๘., -บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๔๖/๑๔๕-๑๔๖.

เทวดาทูลถามว่า บุคคลให้ส่ิงอะไรช่ือว่าให้กำาลัง ให้ส่ิงอะไรช่ือว่า 

ใหว้รรณะ ใหส้ิง่อะไรชือ่วา่ใหค้วามสขุ ใหส้ิง่อะไรชือ่วา่ใหจ้กัษุ และบคุคล

เช่นไรช่ือว่าให้ทุกส่ิงทุกอย่าง ข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ ขอพระองค์ตรัส

บอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด.

พระผูม้พีระภาคตรัสตอบว่า บคุคลให้อาหารชือ่ว่าให้
ก�าลงั ให้ผ้าชือ่ว่าให้วรรณะ ให้ยานพาหนะชือ่ว่าให้ความสขุ  
ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ และผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่า 
ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนผู้ที่พร�่าสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะ.

เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวัน 

และกลางคืน ชนพวกไหนต้ังอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์.

พระผูมี้พระภาคตรัสตอบว่า ชนเหล่าใดสร้างอาราม 
ปลกูหมูไ่ม้ สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน�า้เป็นทานและ 
บ่อน�า้ ทัง้บ้านทีพ่กัอาศยั ชนเหล่านัน้ย่อมมบีญุ เจริญในกาล
ทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม 
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์.
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37 ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก
-บาลี ปฺฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด
มนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วย
ฐานะ ๕ อย่าง ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ในสมยัใด จติของมนษุยท์ัง้หลาย ยอ่มเลือ่มใส 
เพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ในสมัยนั้น  
สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์

(๒) ในสมยัใด มนษุยท์ัง้หลาย พากนัตอ้นรบักราบ
ไหว้ ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีล ซ่ึงเข้าไปสู่สกุล ในสมัยน้ัน  
สกุลน้ันช่ือว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติท่ีเป็นไปเพ่ือการเกิดในสกุลสูง

(๓) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย ก�าจัดมลทินคือ
ความตระหนีเ่สยีได้ในนกับวชผูม้ศีลี ซึง่เขา้ไปสูส่กุล ใน
สมยัน้ัน สกลุนัน้ชือ่วา่ ปฏบิตัขิอ้ปฏบิตัทิีเ่ปน็ไปเพ่ือการได้
เกียรติศักดิ์อันใหญ่

(๔) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมแจกจ่ายทาน
ตามสติ ตามก�าลังในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ใน
สมยัน้ัน สกลุนัน้ชือ่วา่ ปฏบิตัขิอ้ปฏบิตัทิีเ่ปน็ไปเพ่ือการได้
โภคทรัพย์ใหญ่
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(๕) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมไต่ถาม
สอบสวน ย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล 
ในสมยันัน้ สกลุนัน้ชือ่ว่า ปฏบิตัขิอ้ปฏบิตัทิีเ่ปน็ไปเพือ่การ
ได้ปัญญาใหญ่

ภิกษุทั้งหลาย !  นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด 
มนุษย์ท้ังหลายในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมาก
ด้วยฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้แล.
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38 
ผลของการต้อนรบับรรพชติ 
ด้วยวธิทีีต่่างกัน

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๓/๒๒๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  กใ็นราตรีนี ้เมือ่ปฐมยามล่วงไปแล้ว  
เทวดาเป็นอันมากมีผิวพรรณงดงาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้น  
ให้สว่างไสว เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึง่ ครัน้แล้วได้กล่าวกะเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ !  
บรรพชิตท้ังหลายเข้ามายงัเรอืนของข้าพระองค์ทัง้หลาย
เมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ 
แต่ไม่กราบไหว้ ข้าพระองค์เหล่านั้น มีการงานยังไม่
บริบูรณ์ มีความกินแหนงใจ มีความเดือดร้อนตามใน
ภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาชั้นเลว”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมาก  
เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่า

“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ !  บรรพชติทัง้หลายเข้ามา 
ยงัเรือนของข้าพระองค์ทัง้หลายเมือ่เป็นมนษุย์อยูใ่นกาลก่อน  
ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ กราบไหว้ แต่ไม่ให้อาสนะ 
ข้าพระองค์เหล่านัน้มกีารงานไม่บรบูิรณ์ มคีวามกนิแหนงใจ 
มีความเดอืดร้อนตามในภายหลงั เข้าถึงหมูเ่ทวดาชัน้เลว”. 

“...ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ กราบไหว้และ
ให้อาสนะ แต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�าลงั ...”. 
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“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลกุรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ 
และแบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�าลัง แต่ไม่เข้าไป
นั่งใกล้เพื่อฟังธรรม ...”.

“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลกุรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ 
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�าลงั และเข้าไปนัง่ใกล้เพือ่
ฟังธรรม แต่ไม่เงี่ยโสตลงฟังธรรม ...”.

“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลกุรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ 
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�าลัง เข้าไปน่ังใกล้เพ่ือ 
ฟังธรรม และเงี่ยโสตลงฟังธรรม แต่ฟังแล้วไม่ทรงจ�า
ธรรมไว้ ...”.

“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลกุรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ 
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�าลัง เข้าไปน่ังใกล้เพ่ือ 
ฟังธรรม เงี่ยโสตลงฟังธรรม และฟังแล้วทรงจ�าธรรมไว้  
แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ ...”.

“...ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลกุรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ 
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�าลัง เข้าไปนั่งใกล้เพือ่ฟัง
ธรรม เงีย่โสตลงฟังธรรม ฟังแล้วทรงจ�าธรรมไว้ และพิจารณา
เนือ้ความแห่งธรรมท่ีทรงจ�าไว้ แต่ไม่รูท้ัว่ถงึอรรถ ไม่รูท้ัว่ถึง
ธรรม และไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ข้าพระองค์
เหล่านั้นมีการงานไม่บริบูรณ์ มีความกินแหนงใจ มีความ
เดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาชั้นเลว”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมาก  
เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู ้ เจริญ !  บรรพชิตท้ังหลาย
เข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อยังเป็นมนุษย์
ในกาลก่อน ข้าพระองค์เหล่านัน้ลกุรบั กราบไหว้ ให้อาสนะ 
แบ่งปันสิ่งของให้ตามสามารถ ตามก�าลัง เข้าไปนั่งใกล้
เพื่อฟังธรรม เงี่ยโสตลงฟังธรรม ฟังแล้วทรงจ�าธรรมไว ้
พิจารณาเนือ้ความแห่งธรรมทีท่รงจ�าไว้ และรูท้ัว่ถงึอรรถ 
รูท้ัว่ถงึธรรม แล้วปฏบัิตธิรรมสมควรแก่ธรรม ข้าพระองค์
เหล่านั้นมีการงานบริบูรณ์ ไม่มีความกินแหนงใจ ไม่มี
ความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาชั้น
ประณีต”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  
นั่น โคนไม้ทั้งหลาย
นั่น เรือนว่างทั้งหลาย 
พวกเธอทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลส 
อย่าได้ประมาท 
อย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลัง 
เหมือนเทวดาพวกต้นๆ เหล่านั้น.
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39 ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย
-บาลี มหาวิ. วิ. ๕/๒๐๗/๑๕๔., -บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๒๖,๒๗/๙๑,๙๓.

สตรีใดให้ข้าวและน�้า มีใจเบิกบาน สมบูรณ์ด้วยศีล  
เป็นสาวิกาของพระสุคต ครอบง�าความตระหนี่ บริจาคทาน 
อันเป็นเหตุแห่งสวรรค์ เป็นเครื่องบรรเทาความโศก น�ามา
ซึ่งความสุข สตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติ ปราศจากธุลี ไม่มี
กิเลสเครื่องยั่วใจ ย่อมได้ก�าลังและอายุที่เป็นทิพย์ สตร ี
ผู้ประสงค์บุญนั้น เป็นคนมีสุข สมบูรณ์ด้วยอนามัย ย่อม
ปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนาน.

บุคคลแม้ใด ย่อมประพฤติธรรม ประพฤติสะอาด 
เป็นผูเ้ลีย้งภรยิา และเมือ่ของมน้ีอยกใ็ห้ได้ เมือ่บรุษุแสนหนึง่ 
บูชาภิกษุพันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะ การบูชา
ของบุคคลเหล่านั้น ย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้น.

บคุคลเหล่าหนึง่ ตัง้อยูใ่นกรรมปราศจากความสงบ 
(ปราศจากธรรม) โบยเขา ฆ่าเขา ท�าให้เขาเศร้าโศกแล้วให้ทาน
ทานนั้นจัดว่าทานมีหน้าอันนองด้วยน�้าตา จัดว่าทานเป็น
ไปกับด้วยอาชญา จึงย่อมไม่เท่าถึงส่วนแห่งทานที่ให้ด้วย 
ความสงบ (ประพฤตธิรรม) เม่ือบรุุษแสนหน่ึงบชูาภกิษพุนัหนึง่  
หรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะ การบูชาของบุรุษเหล่านั้น 
ย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้น โดยนัยอย่างนี้.





ทานของอสัปบุรุษ 
และสัปบุรุษ
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40 ทานของคนไม่ด ีหรือ ทานของคนดี
-บาลี ปฺฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๒/๑๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  อสัปปุริสทาน ๕ ประการนีม้ีอยู ่
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) ให้โดยไม่เคารพ 
(๒) ให้โดยไม่อ่อนน้อม 
(๓) ไม่ให้ด้วยมือตนเอง 
(๔) ให้ของที่เป็นเดน 
(๕) ให้โดยไม่ค�านึงผลที่จะมาถึง (อนาคมนทิฏฐิ)

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ล อสปัปริุสทาน ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้มีอยู่ 
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) ให้โดยเคารพ 
(๒) ให้โดยอ่อนน้อม 
(๓) ให้ด้วยมือตนเอง
(๔) ให้ของไม่เป็นเดน 
(๕) ให้โดยค�านึงผลที่จะมาถึง (อาคมนทิฏฐิ)

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ล สปัปรุสิทาน ๕ ประการ. 
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41 ทานของคนดี (นัยที่ 1)
-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 
ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ล สปัปรุสิทาน ๘ ประการ.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

สปับรุษุย่อมให้ทาน คอื ข้าวและน�า้ทีส่ะอาด ประณตี 
ตามกาลสมควร เนอืงนติย์ ในผูป้ระพฤตพิรหมจรรย์ ผูเ้ป็น 
เขตด ีสละของมากแล้วกไ็ม่รูสึ้กเสียดาย ท่านผูม้ปัีญญาเหน็แจ้ง  
ย่อมสรรเสริญทานที่สัปบุรุษให้แล้วอย่างนี้

ผู้มีปัญญา มีศรัทธา เป็นบัณฑิต มีใจพ้นจากความ
ตระหนี ่ครัน้บ�าเพญ็ทานอย่างนีแ้ล้ว ย่อมเข้าถึงโลกท่ีเป็นสขุ
ไม่มีความเบียดเบียน.
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4๒ ทานของคนดี (นัยที่ ๒)
-บาลี ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๒/๑๔๘., -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๐/๑๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้มีอยู่ 
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา
(๒) ย่อมให้ทานโดยเคารพ 
(๓) ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร
(๔) เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน
(๕) ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่น 
ภกิษทุัง้หลาย !  สปับรุุษครัน้ให้ทานด้วยศรทัธาแล้ว  

ย่อมเป็นผู้ม่ังคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีรูป
สวยงาม น่าดู น่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก 
ในที่ที่ทานนั้นให้ผล.

ภกิษทุัง้หลาย !  สปับรุษุครัน้ให้ทานโดยเคารพแล้ว 
ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีบุตร 
ภรรยา ทาส คนใช้หรือคนงาน เป็นผู้เชื่อฟัง เงี่ยโสตลงฟัง
ค�าสั่ง ตั้งใจใคร่รู้ ในที่ที่ทานนั้นให้ผล. 



91

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

ภกิษทุัง้หลาย !  สปับรุษุครัน้ให้ทานโดยกาลอนัควร
แล้ว ย่อมเป็นผู้มัง่ค่ัง มทีรัพย์มาก มโีภคะมาก และย่อมเป็นผู้
มคีวามต้องการท่ีเกดิข้ึนตามกาลบริบรูณ์ ในทีท่ีท่านนัน้ให้ผล.

ภกิษทุัง้หลาย !  สปับรุุษคร้ันเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์
ให้ทานแล้ว ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และ
เป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้น ในที่ที่
ทานนั้นให้ผล. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สปับรุษุครั้นให้ทานไม่กระทบตน
และผูอ้ืน่แล้ว ย่อมเป็นผูม้ัง่คัง่ มทีรัพย์มากมโีภคะมาก และ
ย่อมเป็นผูม้โีภคทรพัย์ไม่มภียนัตรายมาแต่ท่ีไหนๆ คอื จาก
ไฟ จากน�้า จากพระราชา จากโจร จากคนไม่เป็นที่รัก หรือ
จากทายาท ในที่ที่ทานนั้นให้ผล. 

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ล สปัปรุสิทาน ๕ ประการ.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ธรรม ๓ ประการนี้ คือ การให้ทานด้วยศรัทธา 
การให้ทานด้วยหิริ การให้ทานอันหาโทษมิได้ 

อนัสปับรุุษด�าเนนิตามแล้ว บณัฑติกล่าวว่า เป็นทาง
ไปสู่สวรรค์ ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้ แล.



92

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

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

ภกิษทุัง้หลาย !  สปับรุุษเมือ่เกดิในตระกูล ย่อมเกดิ 
เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก  
คือ ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่
มารดาบิดา แก่บุตรภรรยา แก่หมู่คนผู้เป็นทาสกรรมกร 
แก่มิตรอ�ามาตย์ แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว แก่พระราชา  
แก่เทวดาทั้งหลาย แก่สมณพราหมณ์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  มหาเมฆเมื่อตกให้ข้าวกล้าเจริญ
งอกงาม ยอ่มตกเพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่ความสขุแก่
ชนเป็นอันมาก ฉันใด สัปบุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเกิด 
ในตระกูล ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข 
แก่ชนเป็นอันมาก คือ ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล
เพือ่ความสขุแก่มารดาบดิา แกบ่ตุรภรรยา แกห่มูค่นผูเ้ปน็
ทาสกรรมกร แก่มิตรอ�ามาตย์ แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  
แก่พระราชา แก่เทวดาทั้งหลาย แก่สมณพราหมณ์.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

สัปบุรุษผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน

ทัง้กลางคืนกลางวนั บ�าเพ็ญตนเพือ่ประโยชน์แก่ชนเป็นอนัมาก

ในชัน้ต้นระลกึถงึอปุการะทีท่่านท�าไว้ก่อน ย่อมบชูา
มารดาบิดาโดยชอบธรรม 

สัปบุรุษผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้ว และมีศีลเป็นท่ีรัก 
ทราบธรรมแล้ว 

ย่อมบูชาบรรพชิตผู ้ไม่ครองเรือน ผู ้ไม่มีบาป
ประพฤติพรหมจรรย์ 

สัปบุรุษนั้นเป็นผู้เกื้อกูลต่อพระราชา ต่อเทวดา  
ต่อญาติและสหายทั้งหลาย 

ตั้งมั่นแล้วในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวง 
สัปบุรุษนั้น ก�าจัดมลทินคือความตระหนี่ได้แล้ว 

ย่อมประสบโลกอันเกษม.

เทวดาชั้นดาวดึงส์ กล่าวถึงนรชน ผู้เป็นบุคคลเลี้ยง
มารดาบิดา มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล 
เจรจาอ่อนหวาน กล่าวแต่ค�าสมานมติรสหาย ละค�าส่อเสยีด 
ประกอบในอุบายเป็นเครื่องก�าจัดความตระหนี่ มวีาจาสตัย์ 
ครอบง�าความโกรธได้ นัน้แลว่า เป็นสัปบรุษุ ดงัน้ี.
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44 กลิ่นที่หอมทวนลม
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๙๐/๕๑๙.

อานนท์ !  สตรีหรือบรุุษในบ้านหรือนคิมใดในโลกนี้  
ถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ ถงึพระสงฆ์ 
เป็นสรณะ เว้นขาดจากการฆ่าสตัว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 
เว้นขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เว้นขาดจากการพูดเท็จ 
เว้นขาดจากการดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท เป็นคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจาก
มลทนิคอืความตระหนี ่อยูค่รองเรอืน มกีารบรจิาคอนัปล่อย
อยู่เป็นประจ�า มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควร
แก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน สมณพราหมณ์
ทุกทิศย่อมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่า สตรีหรือบุรุษ 
ในบ้านหรือนิคมแห่งโน้น ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึง 
พระธรรมเป็นสรณะ ถงึพระสงฆ์เป็นสรณะ เว้นขาดจากการ
ฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติ
ผิดในกาม เว้นขาดจากการพดูเท็จ เว้นขาดจากการดืม่น�า้เมา 
คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นคนมี
ศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความตระหน่ี 
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อยูค่รองเรอืน... เป็นผูค้วรแก่การขอ ยนิดใีนการให้และการ
แบ่งปัน แม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่า 
สตรหีรอืบรุษุในบ้านหรือนคิมแห่งโน้น ถงึพระพทุธเจ้าเป็น
สรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ ถงึพระสงฆ์เป็นสรณะ เว้นขาด 
จากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการ
ประพฤตผิดิในกาม เว้นขาดจากการพดูเทจ็ เว้นขาดจากการ
ดื่มน�้าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
เป็นคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความ
ตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจ�า 
มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดี
ในการให้และการแบ่งปัน. 

อานนท์ !  กลิ่นหอมนี้น้ันแล ฟุ้งไปตามลมก็ได้ 
ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ 
กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา หรือกลิ่นกระล�าพัก 
ก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ 
ส่วนกลิ่นสัปบุรุษ ฟุ้งทวนลมไปได้ 
เพราะสัปบุรุษ ฟุ้งไปทุกทิศ.





ผลกระทบทั้งดีและไม่ดี
จากการให้ทานมีไหม
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4๕ สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๗/๒๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด พวกโจรมีก�าลัง สมัยนั้น
พระราชาย่อมเสื่อมก�าลัง คราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมด
ความผาสุกที่จะเข้าใน ออกนอก หรือที่จะออกค�าสั่งไปยัง
ชนบทชายแดน ถงึแม้พวกพราหมณ์และคหบดกีห็มดความ
สะดวกทีจ่ะเข้าใน ออกนอก หรอืทีจ่ะอ�านวยการงานนอกเมอืง  
ข้อนี้ฉันใด.

ภกิษทุัง้หลาย !  สมยัใด พวกภิกษุเลวทรามมีก�าลงั 
สมัยนั้น หมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ย่อมเสื่อมก�าลัง คราวนั้น 
หมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก จ�าต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบเชียบอยู่ใน
ท่ามกลางสงฆ์ หรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดน  
ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
แก่มหาชนท้ังหลาย ไม่เป็นไปเพือ่ความสขุ เป็นความเสยีหาย 
แก่มหาชนเป็นอันมาก และไม่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อ
ความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด พระราชามีก�าลัง สมัยนั้น  
พวกโจรย่อมเสือ่มก�าลงั คราวนัน้ทัง้พระราชาเองก็มคีวามผาสกุ 
ทีจ่ะเข้าใน ออกนอก หรือทีจ่ะออกค�าสัง่ไปยงัชนบทชายแดน 
แม้พวกพราหมณ์และคหบดี ก็มีความสะดวกท่ีจะเข้าใน 
ออกนอก หรือที่จะอ�านวยการงานนอกเมือง ข้อนี้ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด หมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นท่ีรัก 
มกี�าลงั สมยันัน้พวกภิกษุเลวทรามย่อมเสือ่มก�าลงั คราวนัน้  
พวกภกิษเุลวทราม จ�าต้องเป็นผู้น่ิง เงียบเชยีบอยู่ในท่ามกลาง 
สงฆ์ หรือเป็นพวกที่ต้องหล่นไปเอง ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
มหาชนทั้งหลาย ให้มหาชนมีความสุข เป็นความเจริญแก่
มหาชนเป็นอนัมาก และเป็นไปเพ่ือความเกือ้กลู เพือ่ความสขุ 
ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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4๖ หลักการก�าจัดเสี้ยนหนาม (คนไม่ดี)
-บาลี สี. ที. ๙/๑๗๑/๒๐๖.

(พระพทุธเจา้ตรัสกบักฏูทันตพราหมณ ์เลา่ถงึเรือ่งของพระเจา้
มหาวิชิตราชท่ีเรียกพราหมณ์ปุโรหิตมาเฝ้าเพ่ือให้สอนวิธีการบูชามหายัญญ์)

พราหมณ์ !  ปุโรหิตได้ทูลสนองพระด�ารัสนั้นว่า 
แว่นแคว้นของพระองค์ยงัมเีสีย้นหนาม ยงัมกีารเบียดเบยีน
กัน การปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏ การปล้นฆ่าในนิคม
ก็ยังปรากฏ การปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏ การแย่งชิงตาม
ระยะหนทางก็ยังปรากฏ และถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บส่วย 
ในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนาม เต็มไปด้วยการ
เบยีดเบยีนเช่นนี ้กจ็ะได้ช่ือว่าท�ากิจไม่ควรท�า อกีประการหน่ึง  
พระองค์อาจทรงพระด�าริว่า เราก�าจัดเสี้ยนหนาม คือ โจร
ผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหาร การจองจ�า การริบทรัพย์ การ
ประจาน หรอืการเนรเทศดงันี ้ข้อนีก้ไ็ม่ชือ่ว่าเป็นการก�าจดัได้
ราบคาบด้วยดี เพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมี  
ชนพวกนีจ้ะเบยีดเบยีนชนบทของพระองค์ในภายหลงั แต่ว่า 
มอีบุายทีจ่ะก�าจัดเสีย้นหนามเหล่าน้ันให้ราบคาบด้วยดไีด้ คอื 

(๑) ชนเหล่าใดอตุสาหะในการท�าเกษตรกรรมและ
ปศุสัตว์ ขอพระองค์จงประทานพืชพันธุ์และอาหารแก่ 
ชนเหล่านั้น
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(๒) ชนเหล่าใดอุตสาหะในพาณิชยกรรม ขอพระองค์
จงเพิ่มทุนให้ชนเหล่านั้น

(๓) ข้าราชการเหล่าใดอุตสาหะ ขอพระองค์จงประทาน 
เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ชนเหล่านั้นในโอกาสอันสมควร

ชนเหล่านั้นนั่นแหละ จักเป็นผู้ขวนขวายในการงาน
ของตน ไม่เบยีดเบยีนแว่นแคว้นของพระองค์ และพระคลงั
ก็จะเพิ่มพูนมากมาย แว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษม 
ปราศจากเสี้ยนหนามและการเบียดเบียน พวกมนุษย์จะ
ร่าเริงบันเทิง นอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอก แม้จักไม่ปิด
ประตูเรือนในเวลาค�่าคืนก็เป็นอยู่ได้.
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47 
กรณีศึกษา 

เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน

-บาลี มหา. วิ. ๕/๓๑๒/๒๓๘.

เร่ืองมีอยู่ว่าภิกษุ ๒ รูปทะเลาะกัน คือรูปหน่ึงหาว่าอีกรูปหน่ึงต้อง

อาบัติแล้วไม่เห็นอาบัติ จึงพาพวกมาประชุมสวดประกาศลงอุกเขปนียกรรม

แก่ภิกษุรูปน้ัน แต่ละรูปต่างก็มีเพ่ือนฝูงมากด้วยกันท้ังสองฝ่าย และต่างก็

หาว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำาไม่ถูก ถึงกับสงฆ์แตกกันเป็นสองฝ่าย และแยก

ทำาอุโบสถ แม้พระผู้พระภาคจะทรงแนะนำาตักเตือนให้ประนีประนอมกัน

ก็ไม่ฟัง ในทีส่ดุถงึกับทะเลาะวิวาทและแสดงอาการทางกายทางวาจาทีไ่ม่

สมควรต่อกัน พระผู้มีพระภาคจึงทรงตักเตือน. 

ภกิษทุัง้หลาย !  พอท ีพวกเธอทัง้หลาย อย่าหมายม่ัน 
กันเลย อย่าทะเลาะกันเลย อย่าโต้เถียงกันเลย อย่าวิวาท
กันเลย.

มีภิกษุบางรูปทูลข้ึนว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามี !  

ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้า ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิด

พระเจ้าข้า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า !  ขอจงทรงประกอบในสุขวิหาร

ในทฏิฐธรรมอยูเ่ถดิ พระเจา้ขา้ พวกขา้พระองคท์ัง้หลายจกัทำาใหเ้หน็ดำา

เห็นแดงกัน ด้วยการหมายม่ันกัน ด้วยการทะเลาะกัน ด้วยการโต้เถียงกัน  

ด้วยการวิวาทกัน อันนี้เอง”.
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำานี้แก่ภิกษุเหล่านั้นเป็นคำารบ ๒ ว่า

ภกิษทุัง้หลาย !  พอท ีพวกเธอทัง้หลาย อย่าหมายม่ัน 
กนัเลย อย่าทะเลาะกนัเลย อย่าโต้เถยีงกนัเลย อย่าววิาทกันเลย.

มีภิกษุบางรูปทูลคำานี้ขึ้นเป็นคำารบ ๒ ว่า “ข้าแต่พระผู้มี 

พระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามี ! ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้า 

ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าข้า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ! ขอจง 

ทรงประกอบในสขุวหิารในทฏิฐธรรมอยูเ่ถดิ พระเจา้ขา้ พวกขา้พระองค์

ทั้งหลายจักทำาให้เห็นดำาเห็นแดงกัน ด้วยการหมายมั่นกัน ด้วยการ

ทะเลาะกัน ด้วยการโต้เถียงกัน ด้วยการวิวาทกัน อันนี้เอง”.

พระผู้มีพระภาคจึงทรงสั่งสอนให้ดูตัวอย่างทีฆาวุกุมาร แห่ง

แคว้นโกศลผู้คิดแก้แค้นพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีในการที่จับ 

พระราชบิดาของพระองค ์คอืพระเจา้ทฆีตีไิปทรมานประจานและประหาร

ชีวิต เมื่อมีโอกาสจะแก้แค้นได้ก็ยังระลึกถึงโอวาทของบิดา ที่ไม่ให้เห็น

แก่ยาว (คือไม่ให้ผูกเวรจองเวรไว้นาน) ไม่ให้เห็นแก่สั้น (คือไม่ให้ตัด

ไมตร)ี และใหส้ำานึกวา่ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไมจ่องเวร จงึไวชี้วติพระเจา้

พรหมทตั แลว้กลบัไดร้าชสมบตัทีิเ่สยีไปคนืพรอ้มทัง้ไดพ้ระราชธดิาของ

พระเจ้าพรหมทัตด้วย.

ทรงสรุปว่า พระราชาท่ีจับศัสตราวุธยังทรงมีขันติและโสรัจจะ 

ได ้จงึควรทีภ่กิษทุัง้หลายผูบ้วชในธรรมวนิยัน้ีจะมคีวามอดทนและความ

สงบเสงี่ยม แต่ภิกษุเหล่านั้นก็มิได้เชื่อฟัง.
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กาลนั้นแล ในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงครองจีวร ถือ

บาตร เสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพี เพื่อบิณฑบาต ครั้นทรงเที่ยวบิณฑบาต

ในเมืองโกสัมพีแล้ว ภายหลังภัตตกาล กลับจากบิณฑบาตแล้ว ทรงเก็บ

บริขารขึ้นมาถือไว้ แล้วประทับยืน ตรัสคาถานี้ว่า

คนไพร่ๆ  ดว้ยกัน ส่งเสียงเอ็ดตะโร แต่หามีคนไหน
ส�าคัญตัวว่า เป็นพาลไม่ เมื่อหมู่แตกกัน ก็หาได้มีใครรู้สึก
เป็นอย่างอื่น ให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไม่.

พวกบัณฑิตลืมตัว สมัครที่จะพูดตามทางที่ตน
ปรารถนาจะพูดอย่างไร ก็พูดพล่ามไปอย่างนั้น หาได้น�าพา
ถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่.

พวกใด ยังผูกใจเจ็บอยู่ว่า ‘ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ท�าร้าย
เรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา’ เวรของพวกน้ัน  
ย่อมระงับไม่ลง.

พวกใด ไม่ผูกใจเจ็บว่า ‘ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ท�าร้าย
เรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา’ เวรของพวกน้ัน  
ย่อมระงับได้.

ในยุคไหนก็ตาม เวรทั้งหลาย ไม่เคยระงับได้ด้วย
การผูกเวรเลย แต่ระงับได้ด้วยไม่มีการผูกเวร ธรรมนี้เป็น
ของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาล.
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คนพวกอืน่ ไม่รูส้กึว่า ‘พวกเราจะแหลกลาญก็เพราะ
เหตุนี้’ พวกใด ส�านึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้น ความมุ่งร้ายกัน
ย่อมระงับได้ เพราะความรู้สึกนั้น.

ความกลมเกลียวเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน ยังมีได ้
แม้แก่พวกคนกกัขฬะเหล่านัน้ ทีป่ล้นเมอืงหกัแข้งขาชาวบ้าน 
ฆ่าฟันผู้คน แล้วต้อนม้า โค และขนเอาทรัพย์ไป แล้วท�าไม
จะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่า. 

ถ้าหากไม่ได้สหายทีพ่าตวัรอด เป็นปราชญ์ ทีม่คีวาม
เป็นอยู่ดี เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซร้ ก็จงท�าตัวให้เหมือน 
พระราชาทีล่ะแคว้นซึง่พชิติได้แล้วไปเสยี แล้วเท่ียวไปคนเดยีว  
ดุจช้างมาตังคะ เที่ยวไปในป่าตัวเดียว ฉะนั้น.

การเที่ยวไปคนเดียว ดีกว่า เพราะไม่มีความเป็น
สหายกันได้กับคนพาล พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่ท�าบาป  
เป็นคนมักน้อย ดุจช้างมาตังคะ เป็นสัตว์มักน้อย เที่ยวไป
ในป่า ฉะนั้น.

ครั้นแล้วจึงเสด็จไปจากที่นั้นสู่พาลกโลณการกคาม สู่ป่าช่ือ

ปาจนีวงัสะโดยลำาดบั ไดท้รงพบปะกบัพระเถระตา่งๆ ในทีท่ีเ่สด็จไปนัน้

ในท่ีสุดได้เสด็จไปพำานักอยู่ ณ โคนไม้สาละอันร่มร่ืน ณ ป่าช่ือปาริเลยยกะ 

และได้มีพญาช้างชื่อปาริเลยยกะ มาอุปัฏฐากดูแลพระผู้มีพระภาค  

ต่อจากนั้นจึงได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี.
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คร้ังน้ัน อบุาสกอุบาสกิาชาวพระนครโกสมัพีไดห้ารอืกนัดงันีว้า่ 

พระคุณเจ้าเหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพีนี้ ทำาความพินาศใหญ่โตให้

พวกเรา พระผูม้พีระภาคถกูทา่นเหลา่นีร้บกวนจงึเสดจ็หลกีไปเสยี เอาละ 

พวกเราไม่ต้องอภิวาท ไม่ต้องลุกรับ ไม่ต้องทำาอัญชลีกรรม สามีจิกรรม  

ไม่ต้องทำาสักการะ ไม่ต้องเคารพ ไม่ต้องนับถือ ไม่ต้องบูชาซ่ึงพระคุณเจ้า 

เหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพี แม้เข้ามาบิณฑบาต ก็ไม่ต้องถวายบิณฑบาต  

ท่านเหล่านี้ถูกพวกเราไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้ไม่มี

สกัการะอยา่งนี ้จกัหลกีไปเสยี หรอืจกัสกึเสยี หรอืจกัใหพ้ระผูม้พีระภาค

ทรงโปรด ครั้นแล้วไม่อภิวาท ไม่ลุกรับ ไม่ทำาอัญชลีกรรม สามีจิกรรม 

ไมส่กัการะ ไมเ่คารพ ไมน่บัถอื ไมบ่ชูา ซึง่พวกภกิษชุาวพระนครโกสมัพ ี

แม้เข้ามาบิณฑบาตก็ไม่ถวายบิณฑบาต.

ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ถูกอุบาสกอุบาสิกาชาว

พระนครโกสัมพีไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้ไม่มีสักการะ  

จึงพูดกันอย่างน้ีว่า อาวุโสท้ังหลาย ! มิฉะน้ัน พวกเราพึงไปพระนครสาวัตถี  

แล้วระงับอธิกรณ์นี้ในสำานักพระผู้มีพระภาค ครั้นแล้ว เก็บงำาเสนาสนะ 

ถือบาตร จีวร พากันเดินทางไปพระนครสาวัตถี.

ภิกษุเหล่าน้ันได้รับความลำาบากก็รู้สึกสำานึกผิด จึงพากันเดินทาง 

ไปกรุงสาวัตถีและยอมตกลงระงับข้อวิวาทแตกแยกกัน โดยภิกษุรูปที่

เป็นต้นเหตุยอมแสดงอาบัติ ภิกษุฝ่ายที่สวดประกาศลงโทษยอมถอน

ประกาศ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสให้ประชุมสงฆ์สวดประกาศระงับเร่ืองน้ัน 

เป็นสังฆสามัคคีด้วยทุติยกรรมวาจา เสร็จแล้วให้สวดปาติโมกข์.



ควรให้ทานที่ใด
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48 ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ 1)
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๑๔๓/๔๐๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ทาน บุคคลพึงให้ในที่ไหนหนอ  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ทาน บุคคลพึงให้ในที่ไหนหนอ.

มหาราช !  จิตย่อมเลื่อมใสในที่ใด พึงให้ในที่นั้น.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมาก.

มหาราช !  ทานพึงให้ในทีไ่หนน่ันเป็นข้อหน่ึง และ
ทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมาก นั่นเป็นอีกข้อหนึ่ง. 

มหาราช !  ทานท่ีให้แล้วแก่ผู้มีศีลแล มีผลมาก 
ทานที่ให้แล้วในผู้ทุศีลหามีผลมากไม่. 

มหาราช !  ด้วยเหตุนั้น เราจักย้อนถามพระองค์
ในปัญหากรรมข้อนั้นบ้าง พระองค์พอพระทัยอย่างใด  
พึงตอบอย่างนั้น.

มหาราช !  พระองค์จะส�าคัญความข้อนั้นเป็น
อย่างไร ณ ที่นี้การยุทธพึงปรากฏเฉพาะหน้าแด่พระองค์ 
สงครามพึงปะทะกัน ถ้าว่ากุมารที่เป็นกษัตริย์ ... ท่ีเป็น
พราหมณ์ ... ที่เป็นแพศย์ ... ที่เป็นศูทร เป็นผู้ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้หดัมอื ไม่ได้รบัความช�านาญ ไม่ได้ประลองการยิง เป็น
คนขลาด เป็นคนมักสั่น เป็นคนมักสะดุ้ง เป็นคนมักวิ่งหนี 



109

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)

พึงมาอาสาไซร้ พระองค์ พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือ และ
พระองค์พึงทรงต้องการบุรุษเช่นนั้นหรือ.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ !  ขา้พระองคไ์มพ่งึชบุเลีย้งบรุษุน้ัน และ

ข้าพระองค์ไม่พึงต้องการบุรุษเช่นนั้นแล.

มหาราช !  พระองค์จะทรงส�าคัญความข้อนั้นเป็น
อย่างไร ณ ที่นี้การยุทธพึงปรากฏแก่พระองค์ สงครามพึง
ปะทะกัน ถ้าว่ากุมารที่เป็นกษัตริย์ ... ที่เป็นพราหมณ์ ...  
ที่เป็นแพศย์ ... ที่เป็นศูทร เป็นผู้ศึกษาดีแล้ว ได้หัดมือแล้ว 
ได้รับความช�านาญแล้ว ได้ประลองการยิงมาแล้ว ไม่เป็น
คนขลาด ไม่เป็นคนส่ัน ไม่เป็นคนสะดุง้ ไม่เป็นคนมักวิง่หนี 
พึงมาอาสาไซร้ พระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือ และ
พระองค์พึงทรงมีพระประสงค์บุรุษเช่นนั้นหรือ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  หม่อมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้น และ

หม่อมฉันพึงต้องการบุรุษเช่นนั้น.

มหาราช !  ฉันนั้นก็เหมือนกัน แม้หากว่า กุลบุตร
ออกจากเรอืน ตระกลูไรๆ เป็นผูบ้วชหาเรอืนมไิด้ และกลุบตุร
นั้น เป็นผู้มีองค์ ๕ อันละได้แล้ว เป็นผู้ประกอบแล้วด้วย 
องค์ ๕ ทานที่ให้แล้วในกุลบุตรนั้น ย่อมเป็นทานมีผลมาก  
องค์ ๕ อันกุลบุตรนั้นละได้แล้วเป็นอย่างไร.
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(๑) กามฉันทะอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว 
(๒) พยาบาทอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว 
(๓) ถีนมิทธะอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว 
(๔) อุทธัจจกุกกุจจะอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว 
(๕) วิจิกิจฉาอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว 
เหล่านี้แล องค์ ๕ อันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว. 

กุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นอย่างไร 
(๑) เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองศีล  

อันเป็นของพระอเสขะ 
(๒) เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองสมาธ ิ

อันเป็นของพระอเสขะ 
(๓) เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองปัญญา  

อันเป็นของพระอเสขะ 
(๔) เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองวิมุตต ิ

อันเป็นของพระอเสขะ 
(๕) เป็นผูป้ระกอบแลว้ดว้ยกองวมิตุตญิาณทสัสนะ 

อันเป็นของพระอเสขะ 
กุลบุตรนั้น เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ ๕ เหล่านี้ 
ทานทีใ่ห้แล้วในกลุบตุรผูม้อีงค์ ๕ อนัละได้แล้วและ

เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ ๕ อย่างนี้ ย่อมมีผลมาก.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ศลิปะการยงิแม่น ก�าลงัเข้มแขง็ และความกล้าหาญ 
มอียู่ในชายหนุ่มผูใ้ด พระราชาผูท้รงพระประสงค์ด้วยการยทุธ 
พงึทรงชบุเลีย้งชายหนุม่เช่นนัน้ ไม่พงึทรงชบุเลีย้งชายหนุม่
ผู้ไม่กล้าหาญ เพราะเหตุแห่งชาติฉันใด

ธรรมะคือขันติและโสรัจจะ ตั้งอยู่แล้วในบุคคลใด 
บุคคลพึงบูชาบุคคลนั้น ผู้มีปัญญา มีความประพฤติเยี่ยง
พระอริยะแม้มีชาติทราม ฉันนั้นเหมือนกัน

พงึสร้างอาศรมอนัเป็นทีร่ืน่รมย์ ยังผูพ้หสูตูท้ังหลาย
ให้ส�านักอยู่ ณ ท่ีนัน้ พงึสร้างบ่อน�า้ไว้ในป่าทีก่นัดารน�า้ และ
สะพานในที่เป็นหล่ม พึงถวายข้าว น�้า ของเคี้ยว ผ้า และ
เสนาสนะในท่านผูซ้ือ่ตรงทัง้หลายด้วยน�า้ใจอนัผ่องใส เมฆมี
สายฟ้าแลบแปลบปลาบ มยีอดตัง้ร้อยกระหึม่อยู่ ยังแผ่นดิน 
ให้โชกชุ่มอยู่ ย่อมยังที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็ม แม้ฉันใด

ทายกผู้มีศรัทธา เป็นบัณฑิตได้ฟังแล้ว ย่อมจัดหา
โภชนาหารมาเลี้ยงวณิพก ด้วยข้าว น�้าให้อิ่มหน�า บันเทิงใจ  
เทีย่วไปในโรงทาน สัง่ว่าท่านทัง้หลายจงให้ ท่านท้ังหลายจงให้ 
ดังนี้ และทายกนั้นบันลือเสียงเหมือนเสียงกระหึ่มแห่งเมฆ
เมื่อฝนก�าลังตก ฉะนั้น ธารแห่งบุญอันไพบูลย์นั้น ย่อมยัง
ทายกให้ชุ่มชื่น. 
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49 ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ ๒)
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๓๖-๔๓๘/๓๓๐.

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ !  ทานประจำาสกลุวงศ์ข้าพระองค์ยงัให้อยู่  
แต่ว่าทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะหมู่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ หรือปฏิบัต ิ
อรหัตตมรรค ที่อยู่ป่า ที่ถือบิณฑบาต ที่ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร. 

คหบดี !  ข้อที่จะรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์
หรือปฏิบัติอรหัตตมรรคนั้น เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากส�าหรับท่านผู้
เป็นคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ผู้ยังมีการนอนเบียดบุตร บริโภค
ใช้สอยกระแจะจันทน์และผ้าจากเมืองกาสี ทัดทรงมาลา  
เครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา ยินดีอยู่ด้วยทองและเงิน. 

คหบด ี!  ถงึแม้ภกิษจุะเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ถ้าเป็น
ผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว กลับกลอก พูดมาก มีวาจาไม่แน่นอน มีสต ิ
ลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะ ไม่มีสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด  
มีอินทรีย์อันปล่อยแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนั้น ควรถูก
ติเตียนด้วยเหตุนั้นๆ. 

คหบดี !  ถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ถ้า
เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่กลับกลอก ไม่พูดมาก มีวาจา
แน่นอน มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีเอกัคคตาจิต 
(จิตมีอารมณ์เดียว) ส�ารวมอินทรีย์ ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนั้น 
อันใครๆ ควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ. 
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คหบดี !  ถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดี ... 
บณิฑบาตเป็นวัตรกด็ ี... ฉันในท่ีนมินต์กด็ ี... ถอืผ้าบงัสกุลุ
เป็นวัตรก็ดี ... นุ่งห่มคหบดีจีวรก็ดี ถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว 
กลบักลอก พดูมาก มวีาจาไม่แน่นอน มสีติลมืหลง ปราศจาก 
สมัปชญัญะ ไม่มสีมาธิ มจีติหมนุไปผิด มอีนิทรีย์อนัปล่อยแล้ว  
ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนั้น ควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆ. 

คหบดี !  ถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดี ... 
บณิฑบาตเป็นวัตรกด็ ี... ฉันในท่ีนมินต์กด็ ี... ถอืผ้าบงัสกุลุ 
เป็นวัตรก็ดี ... นุ่งห่มคหบดีจีวรก็ดี ถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่
ถือตัว ไม่กลับกลอก ไม่พูดมาก มีวาจาแน่นอน มีสติตั้งมั่น  
มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีเอกัคคตาจิต ส�ารวมอินทรีย์ ด้วย
อาการอย่างน้ี ภิกษุนัน้อนัใครๆ ควรสรรเสริญด้วยเหตนุัน้ๆ. 

เอาละ คหบดี !  ท่านจงถวายทานในสงฆ์เถิด เมื่อ
ท่านถวายทานในสงฆ์อยู่ จิตจักเลื่อมใส ท่านเป็นผู้มีจิตอัน
เลือ่มใสแล้ว ภายหลงัแต่การตาย เพราะการท�าลายแห่งกาย 
จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  จำาเดิมแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์จะ 

ถวายทานในสงฆ์.
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๕0 ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๐๕/๔๙๗.

วัจฉะ !  ผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทาน ผู้นั้นชื่อว่าเป็น
อมิตร ผู้ท�าอันตรายต่อสิ่ง ๓ สิ่ง คือ

(๑) ท�าอันตรายต่อบุญของทายก (ผู้ให้) 
(๒) ท�าอันตรายต่อลาภของปฏิคาหก (ผู้รับ) 
(๓) และตัวเองก็ขุดรากตัวเอง ก�าจัดตัวเองเสีย

ตั้งแต่แรกแล้ว
วจัฉะ !  ผูท้ีห้่ามผูอ้ืน่ซ่ึงให้ทาน ชือ่ว่าเป็นอมติร 

ผู้ท�าอันตรายสิ่ง 3 สิ่ง ดังนี้แล. 
วัจฉะ !  เราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่า “ผู้ใด เทน�้า

ล้างหม้อหรอืน�า้ล้างชามกต็าม ลงในหลมุน�า้คร�า หรือทางน�า้ 
โสโครกซึง่มสีตัว์มชีวีติเกดิอยูใ่นนัน้ ด้วยคดิว่าสตัว์ในน้ันจะ
ได้อาศัยเลี้ยงชีวิต ดังนี้แล้ว เราก็ยังกล่าวว่า นั่นเป็นทางมา
แห่งบญุ เพราะการท�าแม้เช่นนัน้ ไม่ต้องกล่าวถงึการให้ทาน
แก่มนุษย์ด้วยกัน” ดังนี้. 

อกีอย่างหนึง่ เรากล่าวว่าทานทีใ่ห้แก่ผูม้ศีลี เป็นทาน
มีผลมาก ทานที่ให้แก่ผู้ทุศีล หาเป็นอย่างนั้นไม่ และผู้มี
ศีลนั้นเป็นผู้ละเสียซึ่งองค์ ๕ และประกอบอยู่ด้วยองค์ ๕. 
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ละองค์ ๕ คือ
(๑) ละกามฉันทะ 
(๒) ละพยาบาท 
(๓) ละถีนมิทธะ (หดหู่ซึมเซา)

(๔) ละอุทธัจจกุกกุจจะ (ฟุ้งซ่านร�าคาญ)

(๕) ละวิจิกิจฉา (ลังเลสงสัย)

ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
(๑) ประกอบด้วยกองศีลช้ันอเสขะ (คือช้ันพระอรหันต์) 

(๒) ประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอเสขะ 
(๓) ประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอเสขะ 
(๔) ประกอบด้วยกองวิมุตติชั้นอเสขะ 
(๕) ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะช้ันอเสขะ
เรากล่าวว่าทานท่ีให้ในบุคคลผู้ละองค์ ๕ และ

ประกอบด้วยองค์ ๕ ด้วยอาการอย่างนี้ มีผลมาก ดังนี้. 
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๕1 นาดี หรือ นาเลว
-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๒๔๑/๑๒๔.

ภกิษทุัง้หลาย !  พชืทีห่ว่านลงในนาทีป่ระกอบด้วย
ลกัษณะ ๘ อย่าง ย่อมไม่ให้ผลมาก ไม่ให้ความพอใจมาก  
ไม่ให้ก�าไรมาก ประกอบด้วยลกัษณะ ๘ อย่างเป็นอย่างไร คอื

นาในกรณีนี้ พื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ เต็มไปด้วยก้อนหิน
และก้อนกรวด ดินเค็ม ไถให้ลึกไม่ได้ ไม่มีทางน�้าเข้า ไม่มี
ทางน�้าออก ไม่มีเหมือง ไม่มีหัวคันนา นี้ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานที่
บคุคลให้ในสมณพราหมณ์ทีป่ระกอบด้วยองค์ ๘ อย่างเหล่านี้  
เป็นทานไม่มผีลมาก ไม่มอีานิสงส์มาก ไม่มคีวามรุ่งเรืองมาก  
ไม่แผ่ไพศาลมาก ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างเป็นอย่างไร คอื

สมณพราหมณ์ในกรณีนี้ เป็นผู ้มีมิจฉาทิฏฐิ มี
มจิฉาสงักปัปะ มมีจิฉาวาจา มมีจิฉากมัมนัตะ มมีจิฉาอาชีวะ 
มีมิจฉาวายามะ มีมิจฉาสติ มีมิจฉาสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย !
ทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์ ๘ 
อย่างอย่างนี้ เป็นทาน ไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ไม่มี
ความรุ่งเรืองมาก ไม่แผ่ไพศาลมาก.
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ภกิษทุัง้หลาย !  พชืทีห่ว่านลงในนาทีป่ระกอบด้วย
ลกัษณะ ๘ อย่าง ย่อมให้ผลมาก ให้ความพอใจมาก ให้ก�าไร
มาก ประกอบด้วยลักษณะ ๘ อย่างเป็นอย่างไร คือ 

นาในกรณีนี้ พื้นที่ไม่ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่เต็มไปด้วย 
ก้อนหินและก้อนกรวด ดินไม่เค็ม ไถให้ลึกได้ มีทางน�้าเข้า 
มีทางน�้าออก มีเหมือง มีหัวคันนา นี้ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานที่
บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่าง 
เหล่าน้ี เป็นทานมผีลมาก มอีานสิงส์มาก มคีวามรุ่งเรืองมาก 
แผ่ไพศาลมาก ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างเป็นอย่างไร คือ 

สมณพราหมณ์ในกรณีนี้ เป็นผู ้มีสัมมาทิฏฐิ มี
สมัมาสงักปัปะ มสีมัมาวาจา มสัีมมากมัมนัตะ มสีมัมาอาชวีะ 
มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย ! 
ทานทีบ่คุคลให้ในสมณพราหมณ์ทีป่ระกอบด้วยองค์ ๘ อย่าง  
อย่างนีเ้ป็นทานมีผลมาก มอีานสิงส์มาก มคีวามรุง่เรอืงมาก 
แผ่ไพศาลมาก.
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๕๒ ผู้รับทาน กับผลที่ได ้(นัยที่ 1)

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๓๓/๔๐๓.

ลำาดับน้ัน สัจจกนิครนถ์ทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว  
จึงบอกพวกเจ้าลิจฉวีเหล่าน้ันว่า เจ้าลิจฉวีท้ังหลายจงฟังข้าพเจ้า พระโคดม 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ข้าพเจ้านิมนต์แล้วเพ่ือฉันในวันพรุ่งน้ี พวกท่านจะ
นำาอาหารใดมาเพ่ือข้าพเจ้า จงเลือกอาหารท่ีควรแก่พระโคดมเถิด.

เมื่อล่วงราตรีนั้นแล้ว เจ้าลิจฉวีเหล่านั้น ได้นำาภัตตาหาร
ประมาณห้าร้อยสำารับไปให้แก่สัจจกนิครนถ์ สัจจกนิครนถ์ให้จัดของเค้ียว 
ของฉันอันประณีตในอารามของตนเสร็จแล้ว จึงให้ทูลบอกกาลแด่พระผู้มี 
พระภาควา่ ขา้แตพ่ระโคดม เวลานีเ้ปน็กาลอนัควร ภตัตาหารสำาเรจ็แลว้.

ครั้งน้ันในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว 
ทรงถือบาตรจีวรเสด็จไปสู่อารามแห่งสัจจกนิครนถ์ ประทับบนอาสนะ
ที่ปูลาดไว้ถวาย พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์.

คร้ังน้ัน สัจจกนิครนถ์ถวายภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน 
ด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ด้วยมือของตน ให้อิ่มหนำาสำาราญแล้ว 
เม่ือพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ นำาพระหัตถ์ออกจากบาตรแล้ว สัจจกนิครนถ ์
จึงถือเอาอาสนะต่ำา นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลว่า ข้าแต่พระโคดม !  
ขอบุญและผลบุญในทานนี้ จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิด.

อัคคิเวสสนะ !  บุญและผลบุญในทานนี้ อาศัย 
ทกัขเิณยยบคุคลทียั่งไม่สิน้ราคะ โทสะ โมหะ เช่นกบัท่าน จักมี
แก่ทายกทัง้หลาย ส่วนบญุและผลบญุอาศัยทกัขิเณยยบคุคล 
ทีส่ิน้ราคะ โทสะ โมหะ เช่นกบัเรา จกัมแีก่ท่าน ฉะนีแ้ล.
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๕3 ผู้รับทาน กับผลที่ได้ (นัยที่ ๒)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๗/๕๓๙.

ภกิษทุัง้หลาย !  ผ้าทอด้วยเปลอืกปอ ถงึจะยังใหม่
อยู ่สกีไ็ม่งาม นุง่ห่มเข้ากเ็จบ็เนือ้ ราคากถ็กู แม้จะกลางใหม่
กลางเก่าแล้ว สีก็ยังไม่งาม นุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อ ราคาก็ถูก
มาก แม้จะเก่าคร�่าแล้ว สีก็ยังไม่งาม นุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อ 
ราคากถ็กูมากอยูน่ัน่เอง ผ้าเปลอืกปอ ทีเ่ก่าคร�า่แล้ว มีแต่จะ
ถูกใช้เช็ดหม้อข้าว หรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอย นี้ฉันใด. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษุทีท่ศุลี มีความเป็นอยูเ่ลวทราม  
กฉ็นันัน้เหมอืนกนั แม้เพ่ิงบวชใหม่ เราก็กล่าวว่า มีผิวพรรณ
ไม่งาม เหมือนผ้าเปลือกปอ ที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละ เรา
กล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ. 

อนึ่ง ชนเหล่าใด คบหา สมาคม เข้าใกล้ ท�าตาม
เยี่ยงอย่างของภิกษุนั้น ข้อนั้น จะเป็นทางให้เกิดส่ิงอันไม่
เป็นประโยชน์ เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเอง ตลอดกาลนาน  
เราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อ เหมือนผ้า
เปลือกปอ นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อ ฉะนั้น เรากล่าวภิกษุน้ีว่า 
มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ. 

อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยา
กับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใด ทานนั้นย่อม
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ไม่มีผลใหญ่ ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เรากล่าว
ภิกษุนั้นว่า มีค่าน้อย เหมือนผ้าเปลือกปอ มีราคาถูก ฉะนั้น  
เรากล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.

ภิกษทุั้งหลาย !  แม้ภิกษุ มัชฌิมภูมิ (ยังไม่เปน็เถระ)  
เมือ่เป็นคนทศุลี มคีวามเป็นอยูเ่ลวทราม กเ็ป็นอย่างเดียวกนั  
เรากล่าวว่า มผีวิพรรณไม่งาม เหมอืนผ้าเปลอืกปอ ทีม่สีีไม่งาม  
นัน้นัน่แหละ เรากล่าวภกิษนุีว่้า มผ้ีาเปลอืกปอเป็นคู่เปรียบ. 

อนึ่ง ชนเหล่าใด คบหา สมาคม เข้าใกล้ ท�าตาม
เยี่ยงอย่างของภิกษุนั้น ข้อนั้น จะเป็นทางให้เกิดส่ิงอันไม่
เป็นประโยชน์ เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเอง ตลอดกาลนาน 
เราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อ เหมือนผ้า
เปลือกปอ นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อ ฉะนั้น เรากล่าวภิกษุน้ีว่า  
มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ. 

อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ ยา
กับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใด ทานน้ันย่อม
ไม่มีผลใหญ่ ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เรากล่าว
ภิกษุนั้นว่า มีค่าน้อย เหมือนผ้าเปลือกปอ มีราคาถูก ฉะนั้น  
เรากล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้ภิกษุ ผู้เป็นเถระ เมื่อเป็นคน
ทศุลี มคีวามเป็นอยูเ่ลวทราม กเ็ป็นอย่างเดยีวกัน เรากล่าวว่า  
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มีผิวพรรณไม่งาม เหมือนผ้าเปลือกปอ ที่มีสีไม่งามนั้น
นั่นแหละ เรากล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ. 

อนึ่ง ชนเหล่าใด คบหา สมาคม เข้าใกล้ ท�าตาม
เยี่ยงอย่างของภิกษุนั้น ข้อนั้น จะเป็นทางให้เกิดส่ิงอันไม่
เป็นประโยชน์ เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเอง ตลอดกาลนาน  
เราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อ เหมือนผ้า
เปลือกปอ นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อ ฉะนั้น เรากล่าวภิกษุน้ีว่า 
มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ. 

อนึ่ง ภิกษุนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยา
กับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใด ทานน้ันย่อม
ไม่มีผลใหญ่ ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เรากล่าว
ภิกษุนั้นว่า มีค่าน้อย เหมือนผ้าเปลือกปอ มีราคาถูก ฉะนั้น  
เรากล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ.

อนึง่ ภิกษเุถระชนดินี ้กล่าวอะไรขึน้ในท่ามกลางสงฆ์  
ภกิษุทัง้หลายกจ็ะว่าให้ว่า “ประโยชน์อะไรด้วยค�าพดูของท่าน  
ซึง่เป็นคนพาล คนเขลา คนอย่างท่านหรอืจะรูจ้กัสิง่ทีค่วรพดู”  
ดงัน้ี ภกิษเุถระนัน้ ถกูเขาว่าให้กโ็กรธ แค้นใจ กล่าววาจาหยาบ 
ออกมา โดยอาการท่ีท�าให้ตนต้องถกูสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม 
ในภายหลงั จงึเป็นเหมือนผ้าเปลอืกปอเก่าคร�า่ ท่ีเขาท้ิงเสยี
ตามกองขยะมูลฝอย ฉะนั้นแล.





องค์ประกอบของทาน 
ที่ให้แล้วมีผลมาก
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๕4 
องค์ประกอบของทาน 
ที่ให้แล้วมีผลมาก (นัยที่ 1)

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๗๕/๓๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุบาสิกาชื่อนันทมารดาชาวเมือง
เวฬุกัณฑกะนั้นถวายทักษิณาอันประกอบด้วยองค์ ๖ ประการ 
ในภิกษุสงฆ์มีสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นประมุข ก็ทักษิณา
อันประกอบด้วยองค์ ๖ ประการเป็นอย่างไร. 

ภกิษทุัง้หลาย !  องค์ ๓ ของผูใ้ห้ (ทายก) และ องค์ ๓  
ของผู้รับ (ปฏิคาหก). 

องค์ ๓ ของผู้ให้เป็นอย่างไร คือ 
(๑) ก่อนให้เป็นผู้ดีใจ 
(๒) ก�าลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส 
(๓) ครั้นให้แล้วย่อมปลื้มใจ 
นี้แล องค์ ๓ ของผู้ให้. 

องค์ ๓ ของผู้รับเป็นอย่างไร คือ 
(๑) เป็นผูป้ราศจากราคะ หรือปฏบิตัเิพือ่ก�าจดัราคะ 
(๒) เป็นผูป้ราศจากโทสะ หรือปฏบิตัเิพือ่ก�าจัดโทสะ 
(๓) เป็นผูป้ราศจากโมหะ หรือปฏบิตัเิพือ่ก�าจดัโมหะ
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 ประการอย่างน้ีว่า  
ห้วงบุญห้วงกุศลมีประมาณเท่านี้ น�าสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ 
มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนา 
น่าใคร่ น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุข ดังนี้ ไม่ใช่
ท�าได้ง่าย โดยที่แท้บุญแห่งทักษิณานั้น ย่อมถึงการนับว่า
เป็นห้วงบุญห้วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ เป็นกอง
บุญใหญ่ทีเดียว เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน�้า
ในมหาสมทุรว่า เท่านีอ้าฬหกะ เท่านีร้้อยอาฬหกะ เท่านีพ้นั
อาฬหกะ หรือเท่านี้แสนอาฬหกะ ไม่ใช่ท�าได้ง่าย โดยที่แท้ 
น�้าในมหาสมุทรย่อมถึงการนับว่า เป็นห้วงน�้าที่จะนับไม่ได้ 
ประมาณไม่ได้ เป็นห้วงน�้าใหญ่ทีเดียวฉะนั้น.



126

พุทธวจน - หมวดธรรม 

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ผู้ให้ก่อนแต่จะให้เป็นผู้ดีใจ ก�าลังให้อยู่ย่อมยังจิต
ให้เล่ือมใส ครั้นให้แล้วย่อมปลื้มใจ นี้เป็นความถึงพร้อม
แห่งยัญ

ผู้รับเป็นผู้ส�ารวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย คือ  
ท่านผู้ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไม่มี
อาสวะ ย่อมเป็นเขตที่สมบูรณ์แห่งการให้ ทายกต้อนรับ 
ปฏิคาหกด้วยตนเอง ถวายทานด้วยมือตนเอง ยัญนั้นย่อม
มีผลมากเพราะตนและเพราะผู้อื่น 

ผู้มีปัญญา มีศรัทธา เป็นบัณฑิต มีใจพ้นจากความ
ตระหนี ่ครัน้บ�าเพญ็ทานอย่างนีแ้ล้ว ย่อมเข้าถงึโลกท่ีเป็นสขุ
ไม่มีความเบียดเบียน.
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๕๕ 
องค์ประกอบของทาน 
ที่ให้แล้วมีผลมาก (นัยที่ ๒)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๔/๗๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้มี 
๔ อย่าง ๔ อย่างเป็นอย่างไร คือ

(๑) ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายก (ผู้ให้)  
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก (ผู้รับ) 

(๒) บางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก  
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 

(๓) บางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์  
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ 

(๔) บางอย่างบรสิทุธิท์ัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก 
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในข้อนี้ทายกมีศีล มีธรรมงาม 
ปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันบาป อย่างนี้แล ทักษิณา
ชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก.
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ภกิษท้ัุงหลาย !  กท็กัษิณาชือ่ว่าบรสุิทธิฝ่์ายปฏคิาหก  
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในข้อนีท้ายกเป็นผู้ทุศีล มีธรรม
อันเป็นบาป ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล 
ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่
บริสุทธิ์ ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ เป็นอย่างไร. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในข้อน้ีทายกก็เป็นผูท้ศุลี มธีรรม
อันเป็นบาป ปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเป็นบาป 
อย่างนี้แล ทกัษณิาชือ่ว่า ฝ่ายทายกกไ็ม่บรสุิทธิ ์ฝ่ายปฏคิาหก
กไ็ม่บรสิทุธิ.์

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทักษิณาช่ือว่าบริสุทธ์ิท้ังฝ่าย
ทายก และฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในข้อนี้ ทายกก็เป็นผู้มีศีล มี
ธรรมงาม ปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล 
ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา 
4 อย่าง. 
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๕๖ การวางจิตเมื่อให้ทาน 
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เคร่ืองให้ 

ทานเช่นน้ันน่ันแล ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี ให้แล้ว มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก  

อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เคร่ืองให้ทานเช่นน้ันน่ันแล ท่ีบุคคลบางคน 

ในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก. 

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดย
มีความหวงัผล ให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดย
มุ่งการสั่งสม (บุญ) ให้ทานโดยคิดว่า “เราตายไปจักได้
เสวยผลของทานนี”้ เขาจงึให้ทาน คอื ข้าว น�า้ เครือ่งนุง่ห่ม  
ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลบูไล้ ท่ีนอน ทีอ่ยูอ่าศยั  
และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ ... เขาให้ทาน
นัน้แล้ว เม่ือตายไป ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายแห่งเทวดา
เหล่าจาตุมหาราชิกา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ ส้ินยศ หมด
ความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็น
อย่างนี้.

สารบุีตร !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ให้ทานโดยไม่มี
ความหวงัผล ให้ทานโดยไม่มจีติผกูพนัในผล ให้ทานโดย
ไม่มุง่การส่ังสม (บญุ) ให้ทานโดยไม่คดิว่า “เราตายไปจักได้
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เสวยผลของทานนี้” แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่า “การให้
ทานเป็นการดี” เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น�้า … ย่อมเข้าถึง 
ความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส ์ เขาส้ินกรรม  
สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา 
คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

สารบุีตร !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า “การให้ทาน
เป็นการด”ี แต่ให้ทานด้วยคดิว่าบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย 
เคยให้เคยท�ามา เรากไ็ม่ควรท�าให้เสียประเพณ ีเขาให้ทาน 
คือ ข้าว น�า้ … ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่า
ยามา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว 
ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

สารบีตุร !  บุคคลบางคนในโลกนี ้ให้ทานโดยไม่มี
ความหวงัผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคดิว่าบดิามารดา ปูย่่า 
ตายาย เคยให้เคยท�ามา เราก็ไม่ควรท�าให้เสียประเพณี 
แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านี้ไม่หุงหากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่
สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหา ไม่สมควร เขาให้ทาน คือ 
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ข้าว น�้า … ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่า
ดุสิต เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว 
ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

สารีบุตร !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล ... ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากินได้ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้ เราหุงหากินได้  
จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ 
ไม่สมควร แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จ�าแนก
แจกทาน เหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อน คือ อัฏฐกฤาษี วามก
ฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี 
ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชา
มหายัญ เขาให้ทาน คือ ข้าว น�้า … ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ 
สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่
ความเป็นอย่างนี้.

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
ไม่มคีวามหวงัผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็น
ผู้จ�าแนกแจกทาน เหมือนอย่างฤาษ ีแต่ครั้งก่อน คือ 
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อัฏฐกฤาษี … ภคุฤาษี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้
ทานอย่างนี้ จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส 
เขาให้ทาน คือ ข้าว น�้า … ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัสดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ 
หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความ
เป็นอย่างนี้.

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เม่ือเราให้ทาน
อย่างน้ี จติจะเล่ือมใส เกดิความปลืม้ใจและโสมนสั แต่ให้
ทานเป็นเคร่ืองประดับจิต ปรุงแต่งจิต (จิตฺตาลงฺการ� จิตฺตปริกฺขาร�)  
เขาให้ทาน คือ ข้าว น้�า … ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาเหล่าพรหมกายิกา เขาส้ินกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ 
หมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่
ความเป็นอย่างนี้. 

สารบีตุร !  นีแ้ล เป็นเหต ุเป็นปัจจยัให้ทานเช่นนัน้ 
ทีบ่คุคลบางคนในโลกนีใ้ห้แล้ว มผีลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก  
และเป็นเหต ุเป็นปัจจยัเช่นนัน้ทีบ่คุคลบางคนในโลกนีใ้ห้แล้ว  
มีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
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๕7 ผลของทานกับผู้รับ
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๕๘-๔๖๒/๗๑๑-๗๑๙.

อานนท์ !  
บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณา

ได้ร้อยเท่า 
ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่า 
ให้ทานในปุถชุนผู้มศีลี พึงหวงัผลทกัษิณาได้แสนเท่า 
ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความก�าหนัด

ในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า
ให้ทานในท่านผู ้ปฏิบัติเพื่อท�าโสดาปัตติผลให้

แจ้ง พึงหวังผลทักษิณานับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่ต้อง
กล่าวถึงการให้ทานในพระโสดาบัน ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�า
สกทาคามิผลให้แจ้ง ในพระสกทาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อ
ท�าอนาคามิผลให้แจ้ง ในพระอนาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อ
ท�าอรหัตตผลให้แจ้ง ในสาวกของตถาคตผูเ้ป็นพระอรหนัต์ 
ในพระปัจเจกพุทธะ และในตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ.

อานนท์ !  กท็กัษณิาทีใ่ห้แล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง คอื 

ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  
นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ 1 
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ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเมือ่ตถาคตปรนิพิพานแล้ว  
นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๒

ให้ทานในภิกษุสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์
ประการที่ 3 

ให้ทานในภิกษุณสีงฆ์ นีเ้ป็นทกัษณิาทีถึ่งแล้วในสงฆ์ 
ประการที่ 4

แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจดัภกิษแุละภิกษณุจี�านวน
เท่าน้ีขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที ่
ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๕ 1 

แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุจ�านวนเท่าน้ี 
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาท่ีถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๖ 

แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจ�านวนเท่าน้ี 
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว 
ในสงฆ์ ประการที่ 7

อานนท์ !  ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุ
โคตรภู มผ้ีากาสาวะ (จวีร) พนัคอ เป็นคนทศีุล มบีาปธรรม 
คนท้ังหลายจกัถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภกิษทุศุลีน้ัน. 

๑. หมายเหตุ : เป็นข้อสังเกตให้ทราบว่า ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์นั้น 
  จะมีภิกษุหรือภิกษุณีจํานวนกี่รูปก็ได้
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อานนท์ !  ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลาน้ัน 
เราก็กล่าวว่า มผีลนบัไม่ได้ ประมาณไม่ได้ แต่ว่าเราไม่กล่าว
ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายเจาะจงบุคคล) ว่ามีผลมากกว่า
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย.

อานนท์ !  กค็วามบรสิทุธิแ์ห่งทกัษณิานีม้ ี ๔ อย่าง 
๔ อย่างเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายก (ผู้ให้)  
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก (ผู้รับ)

(๒) ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก  
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 

(๓) ทักษิณาบางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์  
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ 

(๔) ทักษิณาบางอย่างบริสุทธ์ิท้ังฝ่ายทายก  
และฝ่ายปฏิคาหก

อานนท์ !  ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธ์ิฝ่ายทายก ไม่
บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร. 

อานนท์ !  ในข้อนีท้ายกมศีลี มธีรรมงาม ปฏคิาหก  
เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม อย่างนี้แล ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์
ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก.
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อานนท์ !  ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก  
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก เป็นอย่างไร.

อานนท์ !  ในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม 
ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล ทักษิณาชื่อว่า 
บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก.

อานนท์ !  ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ 
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ เป็นอย่างไร. 

อานนท์ !  ในข้อนีท้ายกกเ็ป็นผูท้ศุลี มบีาปธรรม 
ปฏิคาหกกเ็ป็นผู้ทุศลี มบีาปธรรม อย่างนีแ้ล ทกัษิณาชือ่ว่า 
ฝ่ายทายกกไ็ม่บริสทุธิ ์ฝ่ายปฏคิาหกกไ็ม่บรสิทุธิ.์

อานนท์ !  กท็กัษณิาชือ่ว่าบรสิทุธิท์ัง้ฝ่ายทายก และ
ฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร.

อานนท์ !  ในข้อนีท้ายกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม 
ปฏิคาหกกเ็ป็นผู้มศีลี มธีรรมงาม อย่างนีแ้ล ทกัษณิาช่ือว่า 
บรสิทุธิท์ัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก.

อานนท์ !  นีแ้ล ความบรสิทุธิแ์ห่งทักษณิา 4 อย่าง.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

(๑) ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเล่ือมใสดี 
เช่ือกรรมและผลแห่งกรรมอย่างย่ิง ให้ทานในคนทุศีล 
ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก 

(๒) ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิต
ไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน
ในคนมีศีล ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก

(๓) ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิต
ไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน 
ในคนทุศีล เราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ 

(๔) ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเล่ือมใสดี 
เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีล  
เรากล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพบูลย์ 

(๕) ผู้ใดปราศจากราคะแล้ว ได้ของมาโดยธรรม  
มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน
ในผู้ปราศจากราคะ ทานของผู้นั้นนั่นแล เลิศกว่าอามิสทาน
ทั้งหลาย.
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๕8 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 1)
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๐-๒๐๑/๒๘๒-๒๙๑. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุบริษัทนี้ ไม่เหลวไหลเลย
ภกิษท้ัุงหลาย ! ภิกษบุริษัทนีไ้ม่เหลวแหลกเลย ภิกษบุรษิทันี้  
ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บริษัทเช่นใด มีลักษณะเป็นผู้
ควรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรบั ควรแก่ของท�าบญุ 
ควรแก่การท�าอัญชล ี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น 
ยิ่งกว่า หมู ่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทน้ีก็มี
ลักษณะเช่นนั้น.

ภิกษุท้ังหลาย !  บริษัทเช่นใด มีลักษณะที่ทาน
อันบุคคลให้น้อย แต่กลับมีผลมาก ทานที่ให้มาก ก็มีผล
มากทวีย่ิงขึ้น หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี ้
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 
พระอรหันต ์ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจ
ที่ควรท�าได้ท�าส�าเร็จแล้ว มีภาระปลงลงได้แล้ว มีประโยชน์
ของตนเองบรรลุแล้วโดยล�าดับ มีสัญโญชน์ในภพสิ้นแล้ว 
หลดุพ้นแล้ว เพราะรูท้ัว่ถงึโดยชอบ พวกภิกษุแม้เห็นปานน้ี 
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สัญโญชน์เบื้องต�่าห้า เป็นโอปปาติกะแล้ว จักปรินิพพาน
ในที่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา พวกภิกษุ
แม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สญัโญชน์สาม และมคีวามเบาบางไปของราคะ โทสะ โมหะ 
เป็น สกทาคาม ีมาสูโ่ลกนีอ้กีคร้ังเดยีวเท่านัน้ แล้วจักกระท�า
ทีส่ดุแห่งทกุข์ได้ พวกภกิษุแม้เหน็ปานนี ้กม็อียูใ่นหมู่ภิกษุนี.้
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สัญโญชน์สาม เป็น โสดาบัน มีอันไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  
ผู้เทีย่งแท้ต่อนพิพาน จกัตรสัรูไ้ด้ในกาลเบ้ืองหน้า พวกภิกษุ
แม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในหมู ่ภิกษุนี้  มีพวกภิกษุซึ่ง
ประกอบความเพียรเป็นเคร่ืองต้องท�าเนืองๆ ในการ
อบรมสติปัฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า 
พละห้า โพชฌงค์เจ็ด อริยมรรคมีองค์แปด เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา อสุภะ อนิจจสัญญา และอานาปานสติ  
พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
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๕9 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๒)
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๐๑/๑๔๙.

ภกิษท้ัุงหลาย !  บคุคล ๘ จ�าพวกนี ้ย่อมเป็นผูค้วร
แก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�าบุญ ควร
แก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นย่ิงกว่า 
๘ จ�าพวกเป็นอย่างไร คือ

(๑) พระโสดาบัน 
(๒) ทา่นผูป้ฏบิตัเิพือ่กระท�าใหแ้จง้ซึง่โสดาปตัตผิล 
(๓) พระสกทาคามี 
(๔) ทา่นผูป้ฏบิติัเพือ่กระท�าใหแ้จง้ซึง่สกทาคามผิล 
(๕) พระอนาคามี 
(๖) ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 
(๗) พระอรหันต์ 
(๘) ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล 
ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล ๘ จ�าพวกนี้แล เป็นผู้ควร

แก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�าบุญ ควร
แก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

ผูป้ฏบิตัแิล้ว ๔ จ�าพวก และผูต้ัง้อยูใ่นผลแล้ว ๔ จ�าพวก  
นี่แหละสงฆ์ เป็นคนตรง เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีล 
ย่อมกระท�าให้เกิดบุญอื่นเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลาย
ผู้มีความต้องการด้วยบุญ กระท�าการบูชาอยู่ ทานที่ให้แล้ว
ในสงฆ์จึงมีผลมาก.
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๖0 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 3)
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๔.

ภกิษทุัง้หลาย !  บคุคล ๗ จ�าพวกนี ้ย่อมเป็นผู้ควร
แก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�าบุญ ควร
แก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นย่ิงกว่า  
๗ จ�าพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) อุภโตภาควิมุตติ 
(๒) ปัญญาวิมุตติ 
(๓) กายสักขี 
(๔) ทิฏฐิปัตตะ 
(๕) สัทธาวิมุตติ
(๖) ธัมมานุสารี 
(๗) สัทธานุสารี
ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล ๗ จ�าพวกนี้แล เป็นผู้ควร

แก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของท�าบุญ ควร
แก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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๖1 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 4)
-บาลี ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๒/๑๐๗.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ  
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 
(๒) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 
(๓) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 
(๔) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 
(๕) เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ
ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 

นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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๖๒ ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๕)
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๑๔/๒๗๔. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู ้ประกอบด้วยธรรม ๖ 
ประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ 
ควรแก่ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบญุของโลก 
ไม่มนีาบญุอืน่ยิ่งกว่า ธรรม ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธา 

(๒) วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ 
(๓) สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ 
(๔) สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ
(๕) ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา
(๖) กระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ  

อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๖ ประการ 
น้ีแล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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๖3 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ ๖)
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๗๗/๑๗๔. 

ภัททาลิ !  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ  
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบญุของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๑๐ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ประกอบด้วยสมัมาทิฏฐ ิอนัเป็นของพระอเสขะ
(๒) ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะ ...
(๓) ประกอบด้วยสัมมาวาจา ...
(๔) ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะ ...
(๕) ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะ ...
(๖) ประกอบด้วยสัมมาวายามะ ...
(๗) ประกอบด้วยสัมมาสติ ...
(๘) ประกอบด้วยสัมมาสมาธิ ...
(๙) ประกอบด้วยสัมมาญาณะ ...

(๑๐) ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติ ...
ภทัทาล ิ!  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล  

เป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรบั ควรแก่ของท�าบญุ  
ควรแก่การท�าอญัชล ีเป็นนาบุญของโลก ไม่มนีาบญุอืน่ยิง่กว่า.
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๖4 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 7)
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๓๑/๑๘๑.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรบั ควรแก่ของ
ท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) เป็นผู้ฉลาดในฐานะ 
(๒) เป็นผู้ยิงได้ไกล 
(๓) เป็นผู้ยิงได้เร็ว 
(๔) ท�าลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ 
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู ้ฉลาดในฐานะเป็น

อย่างไร คือ ภิกษุเป็นผู้มีศีล ส�ารวมด้วยปาติโมกขสังวร  
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 ไม่ใช่ตวัตนของเรา ย่อมเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ 
ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า เวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง ... 
สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ... 
วญิญาณอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจบุนั 
เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต ทั้งไกลและใกล้ วิญญาณทั้งหมดนั้น ไม่ใช่ของเรา  
ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเป็น 
ผู้ยิงได้ไกลด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุเป็นผูย้งิได้เร็วเป็นอย่างไร คอื  
ภิกษยุ่อมรูช้ดัตามความเป็นจริงว่า นีท้กุข์ นีเ้หตใุห้เกดิทุกข์  
นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ 
ไม่เหลอืแห่งทกุข์ ภิกษุทัง้หลาย ! ภิกษุเป็นผูย้งิได้เรว็ด้วย
อาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ท�าลายข้าศึกหมู่ใหญ่
ได้เป็นอย่างไร คือ ภกิษยุ่อมท�าลายกองอวชิชาใหญ่เสยีได้ 
ภิกษทุัง้หลาย ! ภกิษเุป็นผูท้�าลายข้าศกึหมูใ่หญ่ได้ด้วยอาการ
อย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
นีแ้ล เป็นผูค้วรของค�านบั เป็นผู้ควรของต้อนรบั เป็นผู้ควรแก่ 
ทกัษณิา เป็นผูค้วรท�าอญัชล ีเป็นนาบญุของโลก ไม่มีนาบญุอืน่ 
ย่ิงกว่า.
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๖๕ ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 8)
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๘๑/๑๔๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ  
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรบั ควรแก่ของ
ท�าบญุ ควรแก่การท�าอญัชล ีเป็นนาบญุของโลก ไม่มนีาบญุอืน่ 
ยิ่งกว่า ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) เป็นผู้เชื่อฟัง
(๒) เป็นผู้ฆ่าได้ 
(๓) เป็นผู้รักษาได้
(๔) เป็นผู้อดทนได้ 
(๕) เป็นผู้ไปได้

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างไร คือ 
ภกิษุย่อมตัง้ใจ ใส่ใจ ส�ารวมใจ เงีย่โสตลงฟังธรรม เม่ือผูอ้ืน่ 
แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุย่อมอดกลั้น ละ บรรเทา ก�าจัด ท�าให้สิ้นไป ให้ถึงซึ่ง
ความไม่มีแห่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ... ให้ถึงซึ่งความไม่มี
แห่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ... ให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่ง
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วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมอดกลั้น ละ บรรเทา ก�าจัด 
ท�าให้สิ้นไป ให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้ 
อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้รักษาได้เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุเห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วย
จมูก ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย และได้
รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมไม่ถือเอาทั้งหมด หรือย่อม 
ไม่ถอืเอาโดยเป็นส่วนๆ ย่อมปฏบิตัเิพือ่ส�ารวมอินทรีย์น้ันไว้  
อันเป็นสิ่งที่เมื่อไม่ส�ารวมแล้ว พึงเป็นเหตุให้ธรรมอันเป็น 
บาปอกศุล คอื อภิชฌาและโทมนสัครอบง�าได้ ภกิษท้ัุงหลาย !  
ภิกษุเป็นผู้รักษาได้อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้อดทนได้เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุเป็นผู้อดทนได้ต่อเย็น ร้อน หิว ระหาย สัมผัสแห่ง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เป็นผู้อดทนได้
ต่อค�าหยาบคาย เป็นผู้อดทนได้ต่อทุกขเวทนาทางร่างกาย 
ทีบ่งัเกิดข้ึนแล้ว อนักล้า แขง็ เผด็ร้อน ไม่เป็นท่ีชืน่ใจ ไม่เป็น
ทีช่อบใจ สามารถปลดิชพีเสยีได้ ภกิษทุัง้หลาย ! ภกิษเุป็น
ผู้อดทนได้อย่างนี้แล. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ไปได้เป็นอย่างไร คือ 
ภกิษยุ่อมเป็นผูไ้ปสูท่ศิทีไ่ม่เคยไปตลอดกาลนาน นีค้อืธรรม
เป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง 
เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นที่ส�ารอก เป็นท่ีดับหาเครื่อง
เสียบแทงมิได้ โดยเร็วพลัน ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็น 
ผู้ไปได้อย่างนี้แล.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
น้ีแล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบญุของโลก ไม่ม ี
นาบุญอืน่ย่ิงกว่า.
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๖๖ ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 9)
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๕๓/๑๑๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) ความซื่อตรง 
(๒) ความเร็ว
(๓) ความอดทน
(๔) ความสงบเสงี่ยม 
ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ 

นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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๖7 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 10)
-บาลี ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๗๖/๒๐๓.

... ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ 
ควรแก่ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก 
ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ความซื่อตรง 
(๒) ความเร็ว
(๓) ความอ่อนโยน 
(๔) ความอดทน 
(๕) ความสงบเสงี่ยม 
ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 

น้ีแล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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๖8 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 11)
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๑๙๓/๑๐๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษปุระกอบด้วยธรรม ๘ ประการ 
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรบั ควรแก่ของ
ท�าบญุ ควรแก่การท�าอญัชล ีเป็นนาบญุของโลก ไม่มนีาบญุอืน่ 
ยิ่งกว่า ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) เป็นผู้มีศีล ส�ารวมด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อม 
ด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษท้ังหลาย 
แม้มีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย

(๒) เขาถวายโภชนะใดๆ แก่เธอ เศร้าหมองหรือ
ประณีตก็ตาม เธอฉันโภชนะนั้นๆ โดยเคารพเอื้อเฟื้อ ไม่
เดือดร้อนกระวนกระวาย

(๓) เป็นผูเ้กลยีดตอ่กายทจุริต วจทีจุรติ มโนทุจรติ 
เกลยีดตอ่การถึงพร้อมด้วยอกศุลธรรมอนัเปน็บาปท้ังหลาย

(๔) เป็นผู้ยินดีในความสงบ มีการอยู่ร่วมกันเป็นสุข  
ไม่ท�าภิกษุเหล่าอื่นให้หวาดกลัว

(๕) เป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวด ความโกง ความพยศ  
ความคดของเธอในพระศาสดา หรือในเพ่ือนสพรหมจารีผู้เป็น 
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วิญญูชน ตามเป็นจริง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี 
ผู้วิญญูชนเหล่านั้น ย่อมพยายามเพ่ือก�าจัดโทษเหล่านั้น 
ของเธอเสีย

(๖) เปน็ผูม้สิีกขา ตัง้จติวา่ “ภิกษุเหลา่อืน่จะศกึษา
หรอืไมศ่กึษากต็าม เราจกัศึกษาในบทแหง่การศึกษานัน้ๆ” 
ดังนี้ 

(๗) เมื่อเธอไปก็ไปตรง นี้คือทางตรงในกรณีน้ัน 
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ

(๘) เป็นผูม้คีวามเพยีรอนัปรารภแลว้ว่า “หนงั เอน็ 
กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไป 
ก็ตามที ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยก�าลัง ด้วย
ความเพียร ความบากบั่นของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุถึง
ประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี” ดังนี้

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๘ ประการ 
น้ีแล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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๖9 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 1๒)
-บาลี อฏก. อํ. ๒๓/๓๐๐/๑๔๘. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๘ ประการ  
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) เป็นผู้มีศีล ส�ารวมด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อม 
ด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษท้ังหลาย 
แม้มีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย

(๒) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่าใด
งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด ท่ีเป็นการ
ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธ์ิ บริบูรณ์ส้ินเชิง พร้อมท้ังอรรถะ 
พร้อมท้ังพยัญชนะ ธรรมมีลักษณะเห็นปานน้ัน อันเขาสดับ
แล้วมาก ทรงไว้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ 

(๓) เป็นผู้ปรารภความเพียร มีก�าลัง มีความบากบ่ัน 
มั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 

(๔) เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร อยู่ในเสนาสนะ
อันสงัด
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(๕) เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดี 
ระงับเสียได้ซึ่งความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้ว 

(๖) เป็นผูอ้ดกลัน้ความกลวัตอ่ภัยเสยีได ้ระงบัเสยี
ได้ซึ่งความกลัวต่อภัยที่เกิดขึ้นแล้ว 

(๗) มปีกตไิด้ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไม่ยาก ได้
โดยไม่ล�าบากซึ่งฌานทั้ง ๔ ซึ่งเป็นจิตอันยิ่ง เป็นเครื่องอยู่
เป็นสุขในปัจจุบัน 

(๘) กระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอัน
หาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอัน
ยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๘ ประการ 
น้ีแล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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70 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 13)
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๘๐/๑๓๙. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ  
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของ
ท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) อดทนต่อรูป 
(๒) อดทนต่อเสียง 
(๓) อดทนต่อกลิ่น 
(๔) อดทนต่อรส 
(๕) อดทนต่อโผฏฐัพพะ
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู ้อดทนต่อรูปเป็น

อย่างไร คือ ภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมไม่ก�าหนัดในรูป
ทีช่วนให้ก�าหนัด สามารถตัง้จติไว้โดยชอบ ภกิษท้ัุงหลาย !
ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรูปอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อเสียงเป็น
อย่างไร คือ ภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้ว ย่อมไม่ก�าหนัดในเสียง
ทีช่วนให้ก�าหนัด สามารถตัง้จติไว้โดยชอบ ภกิษท้ัุงหลาย !
ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อเสียงอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู ้อดทนต่อกลิ่นเป็น
อย่างไร คอื ภิกษดุมกลิน่ด้วยจมกูแล้ว ย่อมไม่ก�าหนดัในกลิน่ 
ท่ีชวนให้ก�าหนัด สามารถตัง้จติไว้โดยชอบ ภิกษุท้ังหลาย ! 
ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อกลิ่นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู ้อดทนต่อรสเป็น
อย่างไร คือ ภิกษุลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ย่อมไม่ก�าหนัดในรสที่
ชวนให้ก�าหนัด สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบ ภิกษุท้ังหลาย ! 
ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรสอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อโผฏฐัพพะ
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ย่อม
ไม่ก�าหนัดในโผฏฐัพพะที่ชวนให้ก�าหนัด สามารถตั้งจิตไว้
โดยชอบ ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุเป็นผูอ้ดทนต่อโผฏฐพัพะ
อย่างนี้แล. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
น้ีแล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่ม ี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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71 ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 14)
-บาลี ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๗๖/๒๐๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษุผูป้ระกอบด้วยธรรม ๖ ประการ  
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรบั ควรแก่ของ
ท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า ธรรม ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) อดทนต่อรูป 
(๒) อดทนต่อเสียง 
(๓) อดทนต่อกลิ่น 
(๔) อดทนต่อรส 
(๕) อดทนต่อโผฏฐัพพะ
(๖) อดทนต่อธัมมารมณ์
ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษุผูป้ระกอบด้วยธรรม ๖ ประการ 

นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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7๒ ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 1๕)
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐๗/๖๕.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๗ ประการ  
ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของค�านบั ควรแก่ของต้อนรบั ควรแก่ของ
ท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบญุของโลก ไม่มีนาบญุ
อืน่ยิง่กว่า ธรรม ๗ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ธัมมัญญู รู้จักธรรม 
(๒) อัตถัญญู รู้จักอรรถ 
(๓) อัตตัญญู รู้จักตน
(๔) มัตตัญญู รู้จักประมาณ
(๕) กาลัญญู รู้จักกาล 
(๖) ปริสัญญู รู้จักบริษัท 
(๗) ปุคคลปโรปรัญญู รู้จักเลือกคบคน 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษุเป็นธัมมญัญูเป็นอย่างไร คอื 
ภกิษยุ่อมรูธ้รรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน 
อติวิตุตกะ ชาตกะ อพัภูตธรรม เวทลัละ หากภิกษุไม่พงึรูจั้ก
ธรรม คอื สตุตะ ... เวทลัละ เรากไ็ม่พงึเรียกว่าเป็นธมัมญัญู 
แต่เพราะภิกษุรู้ธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ ฉะนั้น เราจึง
เรียกว่าเป็นธัมมัญญู ด้วยอาการอย่างนี้.
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ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษุเป็นอตัถญัญูเป็นอย่างไร คอื
ภิกษุย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆ ว่า นี้เป็นเนื้อความ
แห่งภาษติน้ีๆ หากภกิษไุม่พึงรูเ้นือ้ความแห่งภาษติน้ันๆ ว่า  
นีเ้ป็นเน้ือความแห่งภาษตินี้ๆ  เราก็ไม่พงึเรยีกว่าเป็นอตัถญัญู  
แต่เพราะภิกษรุูเ้นือ้ความแห่งภาษตินัน้ๆ ว่า นีเ้ป็นเน้ือความ
แห่งภาษิตนี้ๆ ฉะนั้น เราจึงเรียกว่าเป็นอัตถัญญู ภิกษุเป็น
ธัมมัญญู อัตถัญญู ด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุเป็นอตัตญัญูเป็นอย่างไร คอื  
ภกิษยุ่อมรูจ้กัตนว่า เราเป็นผูม้ศีรทัธา ศลี สตุะ จาคะ ปัญญา 
ปฏภิาณ เพยีงเท่านี ้ถ้าภกิษไุม่พงึรูจั้กตนว่า เราเป็นผูม้ศีรทัธา  
ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เพียงเท่านี้ เราก็ไม่พึงเรียก
ว่าเป็นอัตตญัญ ูแต่เพราะภกิษรูุ้จกัตนว่า เราเป็นผูม้ศีรทัธา 
ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เพียงเท่านี้ ฉะนั้น เราจึง
เรียกว่าเป็นอตัตญัญ ู ภกิษเุป็นธมัมญัญ ูอตัถญัญ ูอัตตญัญู 
ด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุเป็นมตัตญัญูเป็นอย่างไร คอื 
ภิกษยุ่อมรูจ้กัประมาณในการรับจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 
ยากบัเครือ่งใช้ในการรกัษาโรค หากภกิษไุม่พึงรู้จักประมาณ
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 น้ีเป็นกาลสอบถาม นีเ้ป็นกาลประกอบความเพียร 
นี้เป็นกาลออกหลีกเร้น ฉะนั้น เราจึงเรียกว่าเป็นกาลัญญู 
ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู กาลัญญู 
ด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษเุป็นปริสญัญเูป็นอย่างไร คอื 
ภิกษุย่อมรู้จักบริษัทว่า นี้บริษัทกษัตริย์ นี้บริษัทคหบดี นี้
บริษัทสมณะ ในบริษัทนั้น เราพึงเข้าไปหาอย่างนี้ พึงยืน
อย่างนี้ พึงท�าอย่างนี้ พึงนั่งอย่างนี้ พึงนิ่งอย่างนี้ หากภิกษุ
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ไม่รูจ้กับรษิทัว่า นีบ้ริษัทกษัตริย์ ... พงึนิง่อย่างนี ้เรากไ็ม่พงึ
เรียกว่าเป็นปริสัญญู แต่เพราะภิกษุรู้จักบริษัทว่า นี้บริษัท
กษัตริย์ ... พึงนิ่งอย่างนี้ ฉะนั้น เราจึงเรียกว่าเป็นปริสัญญู 
ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู กาลัญญู  
ปริสัญญู ด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษเุป็นปคุคลปโรปรัญญอูย่างไร 
ภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วน ๒ คือ บุคคล ๒ จ�าพวก คือ 
พวกหนึ่งต้องการเห็นพระอริยะ พวกหนึ่งไม่ต้องการเห็น
พระอริยะ บุคคลที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะ พึงถูกติเตียน
ด้วยเหตนุัน้ๆ บคุคลทีต้่องการเหน็พระอรยิะ พึงได้รับความ
สรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ. 

บุคคลที่ต้องการเห็นพระอริยะก็มี ๒ จ�าพวก คือ 
พวกหนึ่งต้องการจะฟังสัทธรรม พวกหนึ่งไม่ต้องการฟัง
สัทธรรม บุคคลที่ไม่ต้องการฟังสัทธรรม พึงถูกติเตียน
ด้วยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ต้องการฟังสัทธรรม พึงได้รับความ
สรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ.

บุคคลที่ต้องการฟังสัทธรรมก็มี ๒ จ�าพวก คือ  
พวกหนึ่งตั้งใจฟังธรรม พวกหนึ่งไม่ตั้งใจฟังธรรม บุคคลที่
ไม่ตั้งใจฟังธรรม พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตั้งใจ 
ฟังธรรม พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ. 
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บุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมก็มี ๒ จ�าพวก คือ พวกหนึ่ง
ฟังแล้วทรงจ�าธรรมไว้ พวกหนึ่งฟังแล้วไม่ทรงจ�าธรรมไว้ 
บุคคลทีฟั่งแล้วไม่ทรงจ�าธรรมไว้ พงึถกูตเิตยีนด้วยเหตนุัน้ๆ 
บคุคลท่ีฟังแล้วทรงจ�าธรรมไว้ พงึได้รับความสรรเสรญิด้วย
เหตุนั้นๆ.

บุคคลที่ฟังแล้วทรงจ�าธรรมไว้ก็มี ๒ จ�าพวก คือ 
พวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ พวกหนึ่ง 
ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ บุคคลท่ีไม่
พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ พึงถูกติเตียนด้วย
เหตุนั้นๆ บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ 
พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ. 

บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ก็มี  
๒ จ�าพวก คอืพวกหนึง่รูอ้รรถรูธ้รรมแล้วปฏบิติัธรรมสมควร
แก่ธรรม พวกหนึง่หารู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏบิตัธิรรมสมควร
แก่ธรรมไม่ บคุคลทีห่ารู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏบิตัธิรรมสมควร
แก่ธรรมไม่ พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆ บุคคลที่รู ้อรรถ
รู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พึงได้รับความ
สรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ. 

บคุคลทีรู่อ้รรถรูธ้รรมแล้วปฏบัิตธิรรมสมควรแก่ธรรม  
ก็มี ๒ จ�าพวก คือ พวกหนึ่งปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของตน 
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ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน พวกหนึ่งปฏิบัติท้ังเพื่อ
ประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น บุคคลท่ีปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ผู้อื่น พึงถูกติเตียน
ด้วยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่น พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วน ๒ 
อย่างน้ี ฉะน้ัน เราจงึเรียกว่าเป็นปคุคลปโรปรญัญ ูภกิษุเป็น
ธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู กาลัญญู ปริสัญญู 
ปุคคลปโรปรัญญู ด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ 
นี้แล เป็นผู้ควรแก่ของค�านับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ของท�าบุญ ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่ม ี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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73 ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล
-บาลี สี. ที. ๙/๘๙-๙๒/๑๑๔-๑๒๑.

มหาราช !  อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์
บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้น
ยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ 
ท�านายอวยัวะ ท�านายต�าหน ิท�านายลางดลีางร้าย ท�านายฝัน  
ท�านายลักษณะ ท�านายหนูกัดผ้า ท�าพิธีบูชาไฟ ท�าพิธีเบิก
แว่นเวียนเทียน ท�าพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ท�าพิธีซัดร�าบูชาไฟ 
ท�าพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ท�าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท�าพิธีเติม
น�้ามันบูชาไฟ ท�าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท�าพลีกรรมด้วยโลหิต 
เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอ
ปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน 
เป็นหมอง ูเป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรกัษา
แผลหนกูดั เป็นหมอทายเสยีงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็น
หมอทายอาย ุเป็นหมอเสกกนัลกูศร เป็นหมอทายเสยีงสตัว์.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลกัษณะ
แก้วมณ ี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
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.

อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเล้ียงชวิีตโดย
มจิฉาชพีด้วยเดรัจฉานวชิาเหน็ปานนี ้คือ ดูฤกษ์ยาตราทพัว่า
พระราชาจกัยกออก พระราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายใน
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จกัยกเข้าประชดิ พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอก
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายใน
จักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจัก
มีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองค์นีจั้กมชียั 
พระราชาพระองค์นีจ้กัปราชัย เพราะเหตุน้ีๆ.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเล้ียงชวิีตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�านายว่าจักมี
จนัทรคราส จกัมสีรุยิคราส จกัมนัีกษตัรคราส ดวงจนัทร์ดวง
อาทติย์จกัโคจรถกูทาง ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์จกัโคจรผดิทาง 
ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทาง ดาวนักษัตรจักโคจรผิดทาง จัก
มีอกุกาบาต จกัมดีาวหาง จกัมแีผ่นดนิไหว จกัมฟ้ีาร้อง ดวง
จนัทร์ดวงอาทติย์และดาวนกัษัตร จกัขึน้ จกัตก จกัมัวหมอง 
จักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจักมี
ผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวง
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อาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรโคจร
ถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจักมีผล
เป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจักมี
ผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมี
ผลเป็นอย่างนี ้ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์และดาวนักษตัรข้ึน ตก 
มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว แม้นี้ก็
เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเล้ียงชวิีตโดย
มจิฉาชพีด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คอื ท�านายว่า จักมีฝน
ดี จักมีฝนแล้ง จักมีอาหารหาได้ง่าย จักมีอาหารหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความส�าราญหา
โรคมิได้ หรือค�านวณฤกษ์ยาม ค�านวณดวงชะตา จับยาม 
แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเล้ียงชวิีตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาห
มงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดฤูกษ์เก็บทรพัย์ ดฤูกษ์จ่ายทรัพย์ ดโูชคดี ดเูคราะห์ร้าย ให้
ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง 
ร่ายมนต์ให้มอืสัน่ ร่ายมนต์ไม่ให้หไูด้ยนิเสยีง เป็นหมอทรง
กระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวง
พระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ท�า
พิธีเชิญขวัญ.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเล้ียงชวิีตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�าพิธีบนบาน ท�า
พิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน ท�า
กะเทยให้กลับเป็นชาย ท�าชายให้กลายเป็นกะเทย ท�าพิธี
ปลูกเรือน ท�าพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน�้ามนต์ รดน�้ามนต์ 
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ท�าพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส�ารอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้น
เบ้ืองบน ปรงุยาแก้ลมตลีงเบือ้งล่าง ปรงุยาแก้ปวดศรีษะ หงุ
น�า้มนัหยอดหู ปรงุยาตา ปรงุยานตัถุ ์ปรงุยาทาให้กัด ปรุงยา
ทาให้สมาน ป้ายยาตา ท�าการผ่าตดั รกัษาเดก็ ใส่ยา ชะแผล. 

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.

มหาราช !  ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือน
กษัตริย์ผู ้ได้มุรธาภิเษก1 ก�าจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น. 

มหาราช !  ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้
แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุ
สมบรูณ์ด้วยอรยิศีลขนัธ์นี ้ย่อมได้เสวยสขุอนัปราศจากโทษ
ในภายใน. 

มหาราช !  ด้วยประการดงักล่าวมานีแ้ล ภกิษชุือ่ว่า
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.

๑. นํ้ารดพระเศียรในงานราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่นๆ





การให้ทาน 
อันเป็นอริยะ
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74 ธรรมทานเลิศกว่าอามสิทาน (นยัที ่1)
-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๓๐๕/๒๗๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทาน ๒ อย่างนี้ คือ 
(๑) อามิสทาน 
(๒) ธรรมทาน 
ภิกษุทั้งหลาย !  บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทาน

เป็นเลิศ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  การแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ คือ 
(๑) การแจกจ่ายอามิส 
(๒) การแจกจ่ายธรรม 
ภิกษุทั้งหลาย !  บรรดาการแจกจ่าย ๒ อย่างนี้  

การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศ

ภิกษุทั้งหลาย !  การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ คือ 
(๑) การอนุเคราะห์ด้วยอามิส 
(๒) การอนุเคราะห์ด้วยธรรม 
ภิกษุทั้งหลาย !  บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ 

การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ.



175

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

7๕ ธรรมทานเลิศกว่าอามสิทาน (นยัที ่๒)
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๙/๒๐๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�าลัง ๔ ประการเหล่านี้มีอยู่  
๔ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ก�าลัง คือ ปัญญา
(๒) ก�าลัง คือ ความเพียร
(๓) ก�าลัง คือ การงานอันไม่มีโทษ
(๔) ก�าลัง คือ การสงเคราะห์

ภิกษุท้ังหลาย !  ก็ก�าลัง คือ ปัญญาเป็นอย่างไร 
ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ธรรมเหล่าใดเป็น
อกุศล นับว่าเป็นอกุศล ธรรมเหล่าใดมีโทษ นับว่ามีโทษ 
ธรรมเหล่าใดไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ธรรมเหล่าใดเป็น
ธรรมด�า นับว่าเป็นธรรมด�า ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมขาว 
นับว่าเป็นธรรมขาว ธรรมเหล่าใดไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควร
เสพ ธรรมเหล่าใดควรเสพ นับว่าควรเสพ ธรรมเหล่าใด
ไม่สามารถท�าความเป็นอริยะ นับว่าไม่สามารถท�าความ
เป็นอริยะ ธรรมเหล่าใดสามารถท�าความเป็นอริยะ นับว่า
สามารถท�าความเป็นอริยะ 
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ธรรมเหล่าน้ันเป็นธรรมอนับุคคลเหน็แจ้ง ประพฤติ
ได้ด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่า ก�าลัง คือ ปัญญา.

ภกิษุทัง้หลาย !  กก็�าลงั คอื ความเพยีรเป็นอย่างไร 
ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล ธรรมเหล่าใด 
มีโทษ นับว่ามีโทษ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมด�านับว่าเป็น 
ธรรมด�า ธรรมเหล่าใดไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ ธรรม
เหล่าใดไม่สามารถท�าความเป็นอริยะ นับว่าไม่สามารถ
ท�าความเป็นอรยิะ บคุคลย่อมปลกูความพอใจ ย่อมพยายาม 
ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อ
ละธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล 
ธรรมเหล่าใดไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ธรรมเหล่าใดเป็น
ธรรมขาว นับว่าเป็นธรรมขาว ธรรมเหล่าใดควรเสพ นับ
ว่าควรเสพ ธรรมเหล่าใดสามารถท�าความเป็นอริยะ นับว่า
สามารถท�าความเป็นอริยะ 

บุคคลย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อม
ปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อให้
ได้ธรรมเหล่าน้ัน ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ก�าลัง คือ 
ความเพียร.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ก�าลัง คือ การงานอันไม่มีโทษ
เป็นอย่างไร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วย
กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม อนัหาโทษมไิด ้ภกิษทุัง้หลาย ! 
นี้เรียกว่า ก�าลัง คือ การงานอันไม่มีโทษ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ก�าลัง คือ การสงเคราะห์เป็น
อย่างไร ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ คือ 

(๑) ทาน (การให้) 

(๒) เปยยวัชชะ (การพูดถ้อยค�าอันเป็นที่รัก)

(๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)

(๔) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอกัน)

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลาย !  การแสดงธรรมบ่อยๆ แก่บุคคล
ผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยค�าอัน
เป็นที่รัก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  การชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้
ตั้งมั่นด�ารงอยู่ในศรัทธาสัมปทา ชักชวนผู้ทุศีลให้ต้ังมั่น
ด�ารงอยูใ่นสลีสมัปทา ชกัชวนผูต้ระหนีใ่ห้ตัง้ม่ันด�ารงอยูใ่น
จาคสัมปทา ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นด�ารงอยู่ใน
ปัญญาสัมปทา นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  พระโสดาบันมีตนเสมอกับ 
พระโสดาบัน พระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามี 
พระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามี พระอรหันต์มีตน
เสมอกับพระอรหันต์ นี้เลิศกว่าความมีตนเสมอทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลาย ! เหล่านี้เรียกว่า ก�าลัง คือ การ
สงเคราะห์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล คือ ก�าลัง ๔ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยก�าลัง  
๔ ประการเหล่านี้ ย่อมก้าวล่วงภัย ๕ ประการ คือ 

(๑) อาชีวิตภัย1 (ภัยอันเนื่องด้วยชีวิต)

(๒) อสิโลกภัย (ภัยคือการติเตียน)

(๓) ปริสสารัชภัย (ภัยคือความครั่นคร้ามในบริษัท)

(๔) มรณภัย (ภัยคือความตาย)

(๕) ทุคติภัย (ภัยคือทุคติ)

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนั้น ย่อมพิจารณาเห็น
ดังนี้ว่า 

๑. ไตรปิฎกฉบับมอญ มีบาลีคํานี้ว่า อาชีวิกภย ซึ่งแปลว่า ภัยอันเนื่องด้วยการ
เลี้ยงชีพ
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เราไม่กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิต ไฉนเราจักต้อง
กลวัต่อภยัอนัเนือ่งด้วยชวีติเล่า เพราะเรามกี�าลงั ๔ ประการ 
คอื ก�าลงัปัญญา ก�าลงัความเพยีร ก�าลงัการงานอนัไม่มโีทษ 
ก�าลังการสงเคราะห์ คนที่มีปัญญาทรามจึงกลัวต่อภัยอัน
เนือ่งด้วยชวิีต คนเกยีจคร้านจงึกลวัต่อภยัอนัเนือ่งด้วยชวีติ 
คนมีการงานทางกาย ทางวาจา และทางใจที่มีโทษ จึงกลัว 
ต่อภัยอนัเนือ่งด้วยชวีติ คนท่ีไม่สงเคราะห์ใคร จงึกลวัต่อภยั
อันเนื่องด้วยชีวิต 

เราไม่กลัวต่อภัยคือการติเตียน ... 
เราไม่กลัวต่อภัยคือความครั่นคร้ามในบริษัท ... 
เราไม่กลัวต่อภัยคือความตาย ... 
เราไม่กลัวต่อภัยคือทุคติ ไฉนเราจักต้องกลัวต่อ

ภัยคือทุคติเล่า เพราะเรามีก�าลัง ๔ ประการ คือ ก�าลัง
ปัญญา ก�าลังความเพียร ก�าลังการงานอันไม่มีโทษ ก�าลัง
การสงเคราะห์ คนที่มีปัญญาทราม จึงกลัวต่อภัยคือทุคติ 
คนเกียจคร้าน จึงกลัวต่อภัยคือทุคติ คนมีการงานทางกาย 
ทางวาจา และทางใจที่มีโทษ จึงกลัวต่อภัยคือทุคติ คนที่ไม่
สงเคราะห์ใคร จึงกลัวภัยคือทุคติ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยก�าลัง  
๔ ประการนี้แล ย่อมก้าวล่วงภัย ๕ ประการเหล่านี้.
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7๖ การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 1)
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.

ช่างไม้ทัง้หลาย !  อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ 
ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบนั มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา 
เป็นผู้เทีย่งแท้ทีจ่ะตรสัรู้ในเบือ้งหน้า ธรรม ๔ ประการเป็น
อย่างไร คือ

(๑) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระพุทธเจ้า

(๒) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระธรรม

(๓) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระสงฆ์

(๔) มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่
ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจ�า มีฝ่ามือ 
อันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้ 
และการแบ่งปัน

ช่างไม้ทัง้หลาย !  อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ 
ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต�่า
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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77 การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ ๒)
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

สารบุีตร !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ให้ทานโดยไม่มี
ความหวงัผล ให้ทานโดยไม่มจีติผกูพนัในผล ให้ทานโดย
ไม่มุง่การสัง่สม (บญุ) ให้ทานโดยไม่คดิว่า “เราตายไปจักได้
เสวยผลของทานนี้” ให้ทานโดยไม่คิดว่า “การให้ทาน
เป็นการด”ี ให้ทานโดยไม่คดิว่า “บดิามารดา ปู่ย่า ตายาย  
เคยให้เคยท�ามา เราก็ไม่ควรท�าให้เสียประเพณ”ี 

ให้ทานโดยไม่คิดว่า “เราหุงหากิน สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านีไ้ม่หุงหากนิ เราหุงหากนิได้ จะไม่ให้ทาน
แก่สมณะหรือพราหมณ์ผูไ้ม่หุงหา ไม่สมควร” ให้ทานโดย
ไม่คิดว่า “เราจักเป็นผู้จ�าแนกแจกทาน เหมือนฤาษีแต่
ครัง้ก่อน คอื อฏัฐกฤาษ ีวามกฤาษี วามเทวฤาษ ีเวสสามิตรฤาษี  
ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี 
กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชามหายัญ 

ให้ทานโดยไม่คดิว่า “เมือ่เราให้ทานอย่างนี ้จติจะ 
เลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส” แต่ให้ทานเป็น
เครือ่งประดับจติ เป็นบรขิารของจิต (จิตตฺาลงกฺาร� จติตฺปริกฺขาร�) 
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เขาให้ทาน คือ ข้าว น�้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้  
ของหอม เครือ่งลบูไล้ ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยั และประทีปโคมไฟ 
แก่สมณะหรือพราหมณ ์… เขาให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายกิา  
เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว 
เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
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78 การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 3)
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๔๔/๖๙๑.

ภิกษุ !  เปรียบเหมือนประทีปน้�ามัน เพราะอาศัย
น้�ามันและไส้แล้วจึงลุกโพลงอยู่ได้ เม่ือหมดน้�ามันและหมดไส้  
พร้อมกับไม่เติมน้�ามันและไส้อีก ย่อมเป็นประทีปหมดเช้ือแล้ว 
ดับไป ภิกษุ ! ฉันใดก็ฉันน้ัน บุคคลน้ัน เม่ือเสวยเวทนามีกาย 
เปน็ทีส่ดุรอบ ยอ่มรู้ชดัวา่เราเสวยเวทนามกีายเปน็ท่ีสุดรอบ 
เม่ือเสวยเวทนามีชีวิตเป็นท่ีสุดรอบ ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนา 
มชีวิีตเป็นทีส่ดุรอบ และยอ่มรู้ชดัวา่เวทนาทัง้ปวง อนัเราไม่
เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียว จน
กระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกท�าลายแห่งกาย 
ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้สึกอย่างนี้ ชื่อว่า
เป็นผูถึ้งพรอ้มดว้ยปัญญาอนัเปน็ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจเป็น
อย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้ ก็ปัญญานี้ คือ ความรู้ในความ
สิ้นทุกข์ทั้งปวง เป็นปัญญาอันประเสริฐยิ่ง ความหลุดพ้น
ของเขานั้น จัดว่าตั้งอยู่ในสัจจะ เป็นคุณไม่ก�าเริบ

ภกิษุ ุ!  เพราะส่ิงท่ีเปล่าประโยชน์เป็นธรรมดาน้ันเท็จ 
ส่วนสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาได้แก่นิพพานนั้นจริง 
ฉะนัน้ ผูถ้งึพร้อมดว้ยสจัจะอยา่งนีช้ือ่วา่ เปน็ผู้ถึงพร้อมดว้ย
สัจจะอันเป็นธรรมควรต้ังไว้ในใจอย่างย่ิงด้วยประการอย่างน้ี 
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ก็สัจจะนี้ คือ นิพพาน มีความไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดา 
เป็นสัจจะอันประเสริฐยิ่ง 

อนึ่ง บุคคลนั้นแล ยังไม่ ทราบในกาลก่อน จึงเป็น
อันพรั่งพร้อมสมาทานอุปธิเข้าไว้ อุปธิเหล่านั้นอันเขาละ
ได้แล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ท�าให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว 
ถึงความเป็นอีกไม่ได้ มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา 
เพราะฉะนั้น ผู้ถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยจาคะ (การบริจาค) อันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจ
อย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้ ก็จาคะนี้ คือความสลัดคืนซ่ึง
อุปธิทั้งปวง เป็นจาคะอันประเสริฐยิ่ง 

อนึ่ง บุคคลนั้นแลยังไม่ทราบในกาลก่อน จึงมี
ความโลภ (อภิชฌา) ความพอใจ (ฉันทะ) ราคะกลา้ (สาราคะ) 
ความอาฆาต (อาฆาตะ) ความพยาบาท (พยาปาทะ) ความคดิ
ประทษุรา้ย (สมัปะโทโส) ความไมรู่ ้(อวชิชา) ความหลงพร้อม 
(สัมโมโห) ความหลงงมงาย (สัมปะโมโห) อกุศลธรรมนั้นๆ 
เป็นอันเขาละได้แล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ท�าให้เหมือนตาล
ยอดด้วนแล้ว ถึงความเป็นอีกไม่ได้ มีความไม่เกิดต่อไป
เป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น ผู้ถึงพร้อมด้วยความสงบอย่างนี้
ชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปสมะ (ความสงบ) อันเป็นธรรม
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ควรตัง้ไวใ้นใจอยา่งยิง่ประการนี ้กอ็ปุสมะนี ้คือ ความเข้าไป
สงบราคะ โทสะ โมหะ เป็นอุปสมะอันประเสริฐอย่างยิ่ง 

ภกิษ ุ!  ขอ้ทีเ่รากลา่วดงัน้ีวา่ ไมพ่งึประมาทปญัญา 
พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาสันติเท่านั้น 
นั่นเราอาศัยเนื้อความนี้กล่าวแล้ว. 
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79 สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๐/๑๐๑.

ก็การให้ทานด้วยศรัทธา
อันบัณฑิตสรรเสริญแล้วโดยส่วนมาก

ก็แต่บทแห่งธรรม (นิพพาน) นั้นแหละ 
ประเสริฐกว่าการให้ทานทั้งหลาย 
เพราะว่าสัปบุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญา 
ในกาลก่อนก็ดี ในกาลก่อนกว่าก็ดี 

บรรลุซึ่งนิพพานแล้ว.



ภาคผนวก
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80 เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐๘/๖๖๗.

ภกิษทุัง้หลาย !  ผูใ้ดพงึให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อ
ใหญ่ในเวลาเช้า ผู้ใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อใหญ่ 
ในเวลาเที่ยง ผู้ใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อใหญ่ 
ในเวลาเย็น 

ผูใ้ดพงึเจรญิเมตตาจติในเวลาเช้า โดยทีส่ดุแม้เพียง
ชั่วการหยดน�้านมแห่งแม่โค หรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตใน
เวลาเท่ียง โดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน�้านมแห่งแม่โค 
หรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น โดยที่สุดแม้เพียง
ชั่วการหยดน�้านมแห่งแม่โค การเจริญเมตตาจิตนี้มีผล
มากกว่าทานที่บุคคลให้แล้ว 3 ครั้งในวันหนึ่งนั้น 

เพราะเหตนุัน้ในเริ่ืองน้ี เธอทัง้หลายพึงศกึษาอย่างนี ้
ว่า เราจกัเจรญิเมตตาเจโตวมิตุต ิกระท�าให้มาก กระท�าให้เป็น
ดจุยานทีเ่ทยีมดแีล้ว กระท�าให้เป็นของทีอ่าศัยได้ กระท�าให้
ม่ันคง ประพฤติสัง่สมเนอืงๆ ปรารภสม�า่เสมอด้วยด.ี 

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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81 ผลของการเจริญเมตตา
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐๘/๖๖๘-๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  หอกมีใบอันคม ถ้าบุรุษพึงมา
กล่าวว่า เราจกังอเข้า จกัพบั จกัม้วนซึง่หอกมใีบอันคมน้ีด้วย
ฝ่ามอืหรอืด้วยก�ามอื ดงันี ้เธอจะส�าคญัความข้อน้ันเป็นไฉน 
บุรุษนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อจะงอเข้า เพื่อจะพับ เพือ่จะม้วน
ซึง่หอกมใีบอนัคมโน้น ด้วยฝ่ามอืหรอืด้วยก�ามอืได้หรอืหนอ.

เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

ข้อนั้นเพราะเหตุไร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะว่าการท่ีจะงอเข้า จะพับและจะม้วน

ซ่ึงหอกมีใบอันคมด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำามือ กระทำาไม่ได้ง่าย ก็แหละบุรุษน้ัน  
พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหน่ือยลำาบากถ่ายเดียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุใดเจริญ
เมตตาเจโตวมิตุต ิ กระท�าให้มาก กระท�าให้เป็นประดุจยาน  
กระท�าให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคง สั่งสม ปรารภด้วยดี ถ้า
อมนุษย์จะพึงกระท�าจิตของภิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่าน อมนุษย์นั้น
พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหน่ือย ล�าบากถ่ายเดียว 
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เรา
จักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ กระท�าให้มาก กระท�าให้เป็นดุจ
ยานที่เทียมดีแล้ว กระท�าให้เป็นของที่อาศัยได้ กระท�าให้
มั่นคง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม�่าเสมอด้วยดีี.

ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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8๒ 
วิธีการเจริญเมตตา 
และการเจริญพรหมวิหาร 

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

เธอพงึศกึษาอย่างนีว่้า จติของเราจกัตัง้มัน่ ด�ารงอยู่
ด้วยดีในภายใน และธรรมอันเป็นบาปอกุศลที่เกิดข้ึนแล้ว 
จักไม่ครอบง�าจติได้ เมือ่ใด จติของเธอเป็นจติต้ังมัน่ ด�ารงอยู่ 
ด้วยดแีล้วในภายใน และธรรมอนัเป็นบาปอกศุลทีเ่กิดขึน้แล้ว  
ไม่ครอบง�าจติได้ เมือ่นัน้ เธอพงึศกึษาอย่างน้ีว่า เราจักเจริญ  
กระท�าให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ กรุณาเจโตวิมุตติ  
มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ ท�าให้เป็นดุจยาน 
ท�าให้เป็นทีต้ั่ง ให้มัน่คง สัง่สม ปรารภดแีล้ว. 

เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ พ้นแล้วจากบาป-
อกุศลที่เกิดขึ้น ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อเธอเกิดปราโมทย์แล้ว 
ปีติก็เกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้ว กายก็สงบร�างับ 
ผู้มีกายสงบร�างับย่อมเสวยสุข จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่น
เป็นสมาธิ. 
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เธอ มีจิตประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หน่ึง  
ทศิทีส่อง ทีส่าม ทีส่ี ่กเ็หมอืนอย่างนัน้ ทัง้เบือ้งบน เบือ้งล่าง 
และเบือ้งขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทัง้ส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สตัว์
ทัง้หลายทัว่หน้าเสมอกนั ด้วยจติอนัประกอบด้วยเมตตา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่.

มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศ 
ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
และเบือ้งขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทัง้ส้ิน ในทีท้ั่งปวง แก่สตัว์
ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกนั ด้วยจติอนัประกอบด้วยกรุณา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่.

มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศ 
ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
และเบือ้งขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทัง้ส้ิน ในทีท้ั่งปวง แก่สตัว์
ทัง้หลายทัว่หน้าเสมอกนั ด้วยจติอนัประกอบด้วยมุทิตา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่. 
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มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศ 
ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
และเบือ้งขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทัง้ส้ิน ในทีท่ัง้ปวง แก่สตัว์ 
ทัง้หลายท่ัวหน้าเสมอกนั ด้วยจติอนัประกอบด้วยอเุบกขา เป็น 
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่. 

สระโบกขรณี มีน�้าใสจืด เย็น สะอาด มีท่าอันดี น่า
รื่นรมย์ ถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ 
ทิศใต้ และจากท่ีไหนๆ อันความร้อนแผดเผา เร่าร้อน 
ล�าบาก ระหาย อยากดื่มน�้า เขามาถึงสระโบกขรณีนั้นแล้ว 
ก็บรรเทาความอยากดื่มน�้า และความกระวนกระวายเพราะ
ความร้อนเสียได้ แม้ฉันใด เธอมาถึงธรรมวินัย ที่ตถาคต
ประกาศแล้ว เจรญิเมตตา กรุณา มทุติา และอเุบกขาอย่างนัน้  
ย่อมได้ความสงบจติ ณ ภายใน กฉ็นันัน้เหมอืนกนั เรากล่าวว่า 
เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่ง. 

เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผู้มีก�าลัง ย่อมเป่าสังข์ให้
ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยาก ฉันใด ในเมตตาเจโตวิมุตติ 
กรุณาเจโตวิมุตติ... มุทิตาเจโตวิมุตติ... อุเบกขาเจโต-
วิมุตติ... ที่เจริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดที่ท�าอย่างมีขีดจ�ากัด 
ย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในนั้น ก็ฉันนั้น. 
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เมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้ เจริญดีแล้ว เมื่อนั้น 
เธอจกัเดนิไปทางใดๆ กจ็กัเดนิเป็นสขุในทางน้ันๆ ยืนอยู่ใน
ที่ใดๆ ก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆ นั่งอยู่ในที่ใดๆ ก็จักนั่งอยู่
เป็นสขุในทีน้ั่นๆ นอนอยูท่ีใ่ดๆ กจ็กันอนเป็นสขุในท่ีนัน้ๆ.

เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรก ให้
เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ท�าให้เป็นดุจยานท่ีเทียมดีแล้ว 
ท�าให้เป็นทีต่ัง้ ประพฤตสิัง่สมเนอืงๆ ปรารภสม�า่เสมอดแีล้ว 
พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง คือ 

(๑) หลับเป็นสุข  (๒) ตื่นเป็นสุข  
(๓) ไม่ฝันร้าย  (๔) เป็นที่รักของพวกมนุษย์ 
(๕) เป็นที่รักของพวกอมนุษย์  (๖) เทวดารักษา 
(๗) ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศัสตราก็ดี ไม่ต้องบุคคลนั้น 
(๘) จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว  (๙) สีหน้าผุดผ่อง 
(๑๐) ไม่หลงท�ากาละ 
(๑๑) เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไป  

ย่อมเกิดในพรหมโลก 
เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพมาแต่แรก ให้

เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ท�าให้เป็นดุจยานท่ีเทียมดีแล้ว 
ท�าให้เป็นทีต่ัง้ ประพฤตสิัง่สมเนอืงๆ ปรารภสม�า่เสมอดแีล้ว 
พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่างนี้แล. 



194

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ทาน (การให้)พุทธวจน - หมวดธรรม 

83 
ความสมปรารถนา 
ไม่ได้เกิดเพราะการอ้อนวอน

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๕๑/๔๓.

คหบดี !  ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ น่าปรารถนา 
น่ารักใคร่ น่าพอใจ แต่หาได้ยากในโลก ๕ ประการเป็น
อย่างไร คือ

(๑) อายุ 
(๒) วรรณะ
(๓) สุข
(๔) ยศ 
(๕) สวรรค์ 
คหบดี !  ธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล น่าปรารถนา 

น่ารักใคร่ น่าพอใจ แต่หาได้ยากในโลก
คหบดี !  ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ น่าปรารถนา น่า

รักใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก เรามิได้กล่าวว่าจะ
พึงได้เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งการ
ปรารถนา ถ้าธรรม ๕ ประการ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ 
น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลกเหล่านี้ จักได้เพราะเหตุแห่ง
การอ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งการปรารถนาแล้วไซร้  
ในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไร
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คหบด ี!  อริยสาวกผูต้้องการอาย ุไม่ควรอ้อนวอน 
หรือเพลิดเพลิน หรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุ อริยสาวกผู้
ต้องการอายุ พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุ เพราะ
ข้อปฏบิตัอัินเป็นไปเพือ่อายทุีอ่ริยสาวกนัน้ปฏิบตัแิล้ว ย่อม
เป็นไปเพื่อให้ได้อายุ อริยสาวกนั้นย่อมได้อายุทั้งที่เป็น
ของทิพย์ หรือที่เป็นของมนุษย์ 

คหบดี !  อริยสาวกผู ้ต ้องการวรรณะ ไม่ควร
อ้อนวอน หรือเพลิดเพลิน หรือแม้เพราะเหตุแห่งวรรณะ 
อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะ พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไป
เพื่อวรรณะ เพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อวรรณะ ท่ีอริย
สาวกน้ันปฏบิตัแิล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ให้ได้วรรณะ อรยิสาวก
นั้นย่อมได้วรรณะทั้งที่เป็นของทิพย์ หรือที่เป็นของมนุษย์ 

คหบดี !  อริยสาวกผู้ต้องการสุข ไม่อ้อนวอนหรือ
เพลิดเพลิน หรือแม้เพราะเหตุแห่งสุข อริยสาวกผู้ต้องการ
สขุพงึปฏบิตัข้ิอปฏบิตัอินัเป็นไปเพือ่สขุ เพราะข้อปฏิบัติอัน
เป็นไปเพ่ือสขุท่ีอริยสาวกนัน้ปฏบิตัแิล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ให้
ได้สุข อริยสาวกนั้นย่อมได้สุขทั้งที่เป็นของทิพย์ หรือที่เป็น
ของมนุษย์ 

คหบด ี!  อริยสาวกผู้ต้องการยศ ไม่ควรอ้อนวอน
หรือเพลิดเพลิน หรือแม้เพราะเหตุแห่งยศ อริยสาวกผู้
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ต้องการยศ พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อยศ เพราะ
ข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว ย่อม
เป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้น ย่อมได้ยศทั้งที่เป็นของ
ทิพย์ หรือที่เป็นของมนุษย์ 

คหบดี !  อริยสาวกผู ้ต ้องการสวรรค์ ไม่ควร
อ้อนวอนหรือเพลิดเพลิน หรือแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์ 
อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไป
เพ่ือสวรรค์ เพราะข้อปฏบิตัอินัเป็นไปเพ่ือสวรรค์ท่ีอรยิสาวก
นั้นปฏิบัติแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์ อริยสาวกนั้น
ย่อมได้สวรรค์ 

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ชนผู้ปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค์ 
ความเกิดในตระกูลสูง และความเพลินใจ พึงท�าความไม่
ประมาทให้มากยิ่งขึ้น บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญความ
ไม่ประมาทในการท�าบุญ บัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อม
ยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน และ
ประโยชน์ในสัมปรายะ ผู้มีปัญญา ท่านเรียกว่าบัณฑิต 
เพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้น
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84 การเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุ
-บาลี มหาวิ. วิ. ๒/๕๔/๗๐., -บาลี มหาวิ. วิ. ๒/๙๐,๙๔,๙๙/๑๐๕,๑๑๐,๑๑๓.,

-บาลี มหา. วิ. ๕/๑๒๐/๘๕., -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๑/๖๒๕.

วินัยบัญญัติ ที่มาในสิกขาบทปาติโมกข์

อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทองเงิน หรือยินดี
ทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดี เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

อนึ่ง ภิกษุใด ถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะมี
ประการต่างๆ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

อนึ่ง ภิกษุใด ถึงการซื้อและการขายมีประการต่างๆ 
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

อนึ่ง พระราชาก็ดี ราชอ�ามาตย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี 
คหบดก็ีด ีส่งทรัพย์ส�าหรับจ่ายจวีรไปด้วยทตูเฉพาะภกิษวุ่า 
เจ้าจงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์ส�าหรับจ่ายจ่ายจีวรนี้แล้วยังภิกษุ 
ชื่อนี้ให้ครองจีวร 

ถ้าทตูนัน้เข้าไปหาภกิษนุัน้กล่าวอย่างนีว่้า ทรพัย์ส�าหรบั 
จ่ายจีวรนีน้�ามาเฉพาะท่าน ขอท่านจงรบัทรพัย์ส�าหรับจ่ายจวีร

ภกิษนุัน้พงึกล่าวต่อทตูนัน้อย่างนีว่้า พวกเราหาได้รบั
ทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรไม่ พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควร 
โดยกาล

ถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ก็ใครๆ ผู้เป็น
ไวยาวัจกรของท่านมีหรือ 
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ภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ท�าการในอาราม
หรืออุบาสกให้เป็นไวยาวัจกร ด้วยค�าว่า คนนั้นแลเป็น
ไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย 

ถ้าทูตนั้นสั่งไวยาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้ว เข้าไปหา
ภิกษุนั้นกล่าวอย่างน้ีว่า คนที่ท่านแสดงเป็นไวยาวัจกรนั้น 
ข้าพเจ้าสัง่ให้เข้าใจแล้ว ท่านจงเข้าไปหา เขาจกัให้ท่านครอง 
จีวรตามกาล 

ภิกษุผู้ต้องการจีวรเข้าไปหาไวยาวัจกรแล้ว พึงทวง
พงึเตอืนสองสามครัง้ว่า รูปต้องการจวีร ภิกษุทวงอยู ่เตอืนอยู่  
สองสามคร้ัง ยังไวยาวัจกรนั้น ให้จัดจีวรส�าเร็จได้ การให้
ส�าเร็จได้ด้วยอย่างนี้ นั่นเป็นการดี 

ถ้าให้ส�าเร็จไม่ได้ พึงยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง  
๖ ครั้ง เป็นอย่างมาก เธอยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ คร้ัง  
๖ ครั้ง เป็นอย่างมาก ยังไวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรส�าเร็จได ้
การให้ส�าเร็จได้ด้วยอย่างนี้ นั่นเป็นการดี 

ถ้าให้ส�าเร็จไม่ได้ ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้น ยัง
จีวรนั้นให้ส�าเร็จ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

ถ้าให้ส�าเร็จไม่ได้พึงไปเองก็ได้ ส่งทูตไปก็ได้ใน
ส�านักที่ส่งทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอ บอกว่า ท่านส่ง
ทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใด ทรัพย์นั้นหาส�าเร็จ
ประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไม่ ท่านจงทวงเอาทรัพย ์
ของท่านคืน ทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลย นี้เป็น 
สามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
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ธรรมะแวดล้อม ที่มาในสูตรอื่นๆ
... เมณฑกะคหบดีผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูล

พระผู้มีพระภาคว่า “มีอยู่ พระพุทธเจ้าข้า หนทางกันดารอัตคัดน้ำา  
อัตคัดอาหาร ภิกษุไม่มีเสบียง จะเดินทางไปทำาไม่ได้ง่าย ขอประทาน 
พระวโรกาส ขอพระองคโ์ปรดทรงอนญุาตเสบยีงเดนิทางแก่ภกิษทุัง้หลาย
ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคทรงทำาธรรมีกถาในเพราะ
เหตุเป็นเค้ามูลน้ัน ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แล้วรับส่ังแก่ภิกษุท้ังหลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตโครส ๕ คือ นมสด  
นมส้ม เปรียง เนยข้น เนยใส.

ภิกษุทั้งหลาย !  หนทางกันดาร อัตคัดน�้า อัตคัด
อาหาร ภิกษุไม่มีเสบียงจะเดินทางไปท�าไม่ได้ง่าย เราจึง
อนุญาตให้แสวงหาเสบียงได้ คือ ภิกษุต้องการข้าวสารพึง
แสวงหาข้าวสาร ต้องการถัว่เขยีวพงึแสวงหาถัว่เขยีว ต้องการ
ถ่ัวราชมาสพงึแสวงหาถัว่ราชมาส ต้องการเกลอืพงึแสวงหา
เกลือ ต้องการน�้าอ้อยพึงแสวงหาน�้าอ้อย ต้องการน�้ามัน 
พึงแสวงหาน�้ามัน ต้องการเนยใสพึงแสวงหาเนยใส.

ภิกษุทั้งหลาย !  ชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส เขา
มอบเงินทองไว้ในมือกัปปิยการก สั่งว่า “สิ่งใดควรแก่ 
พระผู้เป็นเจ้า ขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วยกัปปิยภัณฑ์นี้”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็น 
กัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์นั้นได้ แต่เรามิได้กล่าวว่า พึงยินดี 
พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย.
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! เม่ือราชบริษัทน่ังประชุมกันในพระราชวัง 
สงัสนทนากนัวา่ ทองและเงนิยอ่มควรแกส่มณศากยบตุร สมณศากยบตุร
ยอ่มยนิดทีองและเงนิ เมือ่ราชบรษิทักลา่วอยา่งนี ้ขา้พระองคไ์ดก้ล่าวกะ
บริษัทนั้นว่า ท่านผู้เจริญอย่าได้กล่าวอย่างนี้ ทองและเงินย่อมไม่ควรแก่
สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงิน ย่อมไม่รับทอง 
และเงิน สมณศากยบุตรห้ามแก้วมณีและทอง ปราศจากทองและเงิน  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้าพระองค์ไม่อาจให้บริษัทนั้นยินยอมได้ เมื่อ 
ข้าพระองค์พยากรณ์อย่างนี้ เป็นอันกล่าวตามคำาท่ีพระผู้มีพระภาคตรัส
แล้ว ไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำาไม่จริง เป็นการพยากรณ์ธรรม
สมควรแก่ธรรม และสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตาม ก็จะไม่พลอยกลาย
เป็นผู้ที่ถูกตำาหนิไปด้วยหรือ พระเจ้าข้า.” 

ดีละ คามณิ ! เมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้ เป็นอันกล่าว
ตามค�าที่เรากล่าวแล้ว ไม่กล่าวตู่เราด้วยค�าไม่จริง เป็นการ 
พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม และสหธรรมิกบางคนท่ีกล่าวตาม  
กจ็ะไมพ่ลอยกลายเปน็ผูถ้กูต�าหนไิปด้วย เพราะวา่ทองและเงนิ 
ไม่ควรแก่สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทอง
และเงนิ สมณศากยบุตรหา้มแกว้มณแีละทอง ปราศจากทอง 
และเงิน คามณิ ! ทองและเงินควรแก่ผู้ใด เบญจกามคุณก็ควร 
แกผู้่น้ัน เบญจกามคณุควรแกผู่ใ้ด ทองและเงนิกค็วรแกผู่น้ัน้  
คามณิ ! ท่านพึงทรงความที่ควรแก่เบญจกามคุณนั้นโดย
ส่วนเดียวว่า ไม่ใช่ธรรมของสมณะ ไม่ใช่ธรรมของศากยบุตร  
อน่ึง เรากล่าวอย่างน้ีว่า ผู้ต้องการหญ้าพึงแสวงหาหญ้า ผู้ต้องการ 
ไมพ้งึแสวงหาไม ้ผูต้อ้งการเกวยีนพงึแสวงหาเกวยีน ผูต้้องการ 
บรุษุพึงแสวงหาบรุษุ เรามิไดก้ล่าววา่ สมณศากยบตุรพึงยนิด ี
พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย. 
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8๕ ข้อปฎิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ
-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๒๒๓/๔๒๐-๔๒๓.

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่อนุโมทนาในที่ฉัน คนทั้งหลายจึงเพ่ง

โทษติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ไม่

อนุโมทนาในที่ฉัน ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน 

โพนทะนาอยู่จึงกราบทูลเร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค ลำาดับน้ันพระผู้มี- 

พระภาคทรงแสดงธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้นในเพราะเหตุ

แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตให้อนุโมทนาในท่ีฉัน
เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระอนุโมทนาในที่ฉัน ... เราอนุญาต
ให้ภิกษุเถระ อนุเถระ ๔-๕ รูป รอ (เป็นเพื่อน) อยู่ในที่ฉัน ...  
ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อมีกิจที่จะพึงท�า เราอนุญาตให้บอกลา
ภิกษุผู้นั่งอยู่ในล�าดับ (ใกล้ๆ) แล้วไปได้.
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8๖ 
ข้อปฏิบัติในการขอสิ่งของ 
ต่อผู้ปวารณาของภิกขุ

-บาลี มหา. วิ. ๒/๓๗๑/๕๕๖.

ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียง 
๔ เดือน เว้นไว้แต่ปวารณาอีก เว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิตย์ 
ถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์.
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87 เหตุให้ค้าขายได้ก�าไร หรือ ขาดทุน
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๕/๗๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยเครื่องให้

บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำาการค้าขายขาดทุน อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย

เครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำาการค้าขายไม่ได้กำาไรตามที่ประสงค์ 

อะไรเป็นเหตเุป็นปจัจยัเครือ่งใหบุ้คคลบางคนในโลกนี ้ทำาการคา้ขายได้

กำาไรตามที่ประสงค์ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเคร่ืองให้บุคคลบางคน 

ในโลกนี้ ทำาการค้าขายได้กำาไรยิ่งกว่าที่ประสงค์. 

(๑) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์แล้ว ย่อมปวารณาว่า “ขอท่านจงบอก
ปัจจัยที่ท่านประสงค์” เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาปวารณา 
ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างน้ี เขา
ท�าการค้าขายอย่างใดๆ เขาย่อมขาดทุน. 

(๒) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์แล้ว ย่อมปวารณาว่า “ขอท่านจงบอก
ปจัจยัทีท่า่นประสงค”์ แตเ่ขาถวายปจัจยัทีป่วารณาไวไ้ม่เปน็
ไปตามประสงค ์ถา้เขาเคลือ่นจากอตัภาพนัน้มาสู่ความเปน็
อย่างนี้ เขาท�าการค้าขายอย่างใดๆ เขาย่อมไม่ได้ก�าไรตาม
ที่ประสงค์. 
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(๓) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์แล้ว ย่อมปวารณาว่า “ขอท่านจงบอก
ปัจจัยที่ต้องประสงค์” เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ตามท่ี
ประสงค์ ถ้าเขาเคล่ือนจากอัตภาพน้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์น้ี 
เขาท�าการค้าขายอย่างใดๆ เขาย่อมได้ก�าไรตามที่ประสงค์. 

(๔) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์แล้ว ย่อมปวารณาว่า “ขอท่านจงบอก
ปัจจัยที่ต้องประสงค์” เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ยิ่งกว่าที่
ประสงค์ ถ้าเขาเคล่ือนจากอัตภาพน้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์น้ี 
เขาท�าการคา้ขายอย่างใดๆ เขายอ่มได้ก�าไรยิง่กวา่ทีป่ระสงค์. 

สารบีตุร !  นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยเคร่ืองให้บคุคล
บางคนในโลกนี้ท�าการค้าขายขาดทุน นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย
เครือ่งให้บคุคลบางคนในโลกนีท้�าการค้าขายไม่ได้ก�าไรตาม
ที่ประสงค์ นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนใน
โลกน้ีท�าการค้าขายได้ก�าไรตามที่ประสงค์ นี้เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ท�าการค้าขายได้ก�าไร
ยิ่งกว่าที่ประสงค์.
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88 
เหตุแห่งความเจริญขึ้น 
และความถูกท�าลายแห่งสกุล

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๐/๖๒๒. 

คามณิ !  ตลอดเวลาล่วงมา ๙๑ กัปป์ นับแต่กัปนี้  
เราระลกึไม่ได้ว่าเราเคยเข้าไปท�าลายตระกลูใดๆ เพราะการรบั 
เอาข้าวสุกมา โดยที่แท้นั้นตระกูลใดๆ ที่เป็นตระกูลมั่งคั่ง 
มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก สกุลทั้งปวงนั้น 
เจรญิข้ึนเพราะการให้ทาน เพราะสจัจะและสญัญมะ (การบีบ 

บงัคบัใจ).
คามณิ !  เหตุปัจจัย ๘ อย่างเพ่ือการท�าลายแห่งสกุล 

คือ 
(๑) สกุลทัง้หลายถึงการถกูท�าลาย เพราะพระราชา
(๒) สกุลทั้งหลายถึงความถูกท�าลาย เพราะโจร 
(๓) สกุลทั้งหลายถึงความถูกท�าลาย เพราะไฟ 
(๔) สกุลทั้งหลายถึงความถูกท�าลาย เพราะน้�า 
(๕) สกุลทั้งหลายถึงความถูกท�าลาย เพราะทรัพย์

ที่ฝังไว้เคลื่อนจากที่ 
(๖) สกลุทัง้หลายถงึความถกูท�าลาย เพราะการงาน

ที่ประกอบไม่ดี 



206

พุทธวจน - หมวดธรรม 

(๗) คนในสกุลใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านั้นฟุ่มเฟือย 
ให้พินาศสูญหายไป 

(๘) ความไม่เที่ยงเป็นที่ ๘
คามณิ !  เหล่านี้แลคือเหตุปัจจัย ๘ อย่าง เพื่อการ

ท�าลายแห่งสกุลทัง้หลาย เมือ่เหตปัุจจยั ๘ อย่างเหล่านีม้อียู่ 
ผู้ใดพึงกล่าวหาเราอย่างน้ีว่า พระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพ่ือ
ให้สกุลขาดสูญ เพื่อให้สกุลเสื่อม เพื่อให้สกุลคับแค้น ดังนี้  
ผูน้ัน้ยงัไม่ละวาจาน้ัน ยงัไม่ละความคดินัน้ ยงัไม่สละทฏิฐนิัน้  
ต้องดิ่งลงในนรกแน่แท้.



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อน�าไปศึกษา 
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจ�านงและขอรับ 

ได้ที่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 วัดนาป่าพง WATNAPAPONG 
 เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 โทรศัพท์ 09 2526 1236, 09 9087 8986 
 29 Moo 7, Bueng Thong Lang, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand

• สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)

ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 

เลขที่บัญชี 318-2-46175-6
หรือ

• กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ (Siam Commercial Bank) 

Account name : WATNAPAPONG
Account Number : 318-2-46175-6
SWIFT CODE : SICOTHBK 
Bank Code : 0014
Branch Code : 0318

• ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วดันาป่าพง

1. เปิดแอปฯ Mobile Banking

2. เลือกสแกน QR

3. ระบุจ�านวนเงิน

4. กดยืนยันบริจาค



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

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

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)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• 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

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก

บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสูตรของความส�าคญั

ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง

การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		

ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 

เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 

อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้

ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  

ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	

(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 

สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 

แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย

ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั

ทีช่าวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัริย์พวกทสารหะ  

เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์

ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ

คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน

นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่

เน้ือไม้ท่ีท�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 

ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  

เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่

นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  

มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 

สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก

เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา

เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ

ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย

เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	

	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี

แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี

พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า

สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่

จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น

ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  

เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 

ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 

จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 

มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  

ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 

ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี

อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย

เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  

ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท

กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 

เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป

ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่

นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 

ข้อน้ีพยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย

สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร

สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 

อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 

รู้ทัว่ถึง และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ

เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		

ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก

เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ

ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น

ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก

มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 

เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบ่ญัญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญญฺ)ู เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุทั้งหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบั่ญญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 

ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-

สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	

	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั

มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	

กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  

ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั

พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		

เอาใจใส่	บอกสอน	เน้ือความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เม่ือท่านเหล่านัน้ 

ล่วงลับไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มีทีอ่าศยัสบืกนัไป.  

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้

ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 

ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป



๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 



ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน

วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค

พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั

กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	

แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	

	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของ

พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 

อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี	วินัยก็ดี	ที่เรา

แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้ว	 แก่พวกเธอทั้งหลาย	 ธรรมวินัยนั้น	 จักเป็น

ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย	โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั

ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น

ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!

ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ

อันเลิศที่สุดแล.



อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙
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พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
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พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรุงศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซึง่แตง่เปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนงัสอืเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรงุศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซ่ึงแต่งเปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนังสือเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มีปรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มปีรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้ก�าลัง 
ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ 
ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข 
ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ 
และผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัย

ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ส่วนผู้ที่พร�่ำสอนธรรมชื่อว่ำให้อมตะ.

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๔๔/๑๓๘.



สัน 15มม 

สัน15มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ช่างไม้ทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อม
เป็นโสดาบัน  มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ใน
เบ้ืองหน้า  ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ

(1)  ประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า
(2) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม
(3) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์
(๔)  มีใจปราศจากมลทิน  คือ  ความตระหนี่  อยู ่ครองเรือน  

มีการบริจาคอันปล่อยอยู ่เป็นประจ�า  มีฝ่ามืออันชุ ่ม  ยินดีในการสละ  
เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน.

ช่างไม้ทั้งหลาย ! อริยสาวกผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล
ย่อมเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจ�าแนกทาน 

เหมือนอย่างเรารู้ไซร้  หากสัตว์เหล่านั้น  ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง

บริโภค  อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบง�าจิตของสัตว์เหล่านั้น 



สัน 15มม 

สัน15มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

พมิพ์หมกึทองตาม ตวัอย่างเล่มเดิม

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

ฉบับ ๑๓

สันสคีรมีตามเล่มเดมิ

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

ทาน

พุ ท ธ ว จ นภิกษุทั้งหลาย ! 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.


