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แล้ว
ย้อนไปยุคพุทธกาล
ณ3บัดนี้

พระพากุลเถระ
เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย
เรียบเรียงจาก : อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา ติกนิบาต
: อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี

พระพากุลเถระ ท่านเป็นพระอรหันต์ผเู้ ป็นเลิศในด้าน
มีอาพาธน้อย หรือป่วยน้อย แต่กว่าท่านจะได้เป็นเลิศ
ด้านนี้ ไม่ใช่เป็นเพราะผลบุญที่ท�ำเพียงแค่ชาติเดียว หรือ
ท�ำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว แต่
ท่ า นต้ อ งบ�ำเพ็ ญ บุ ญ อย่ า งตลอดต่ อ เนื่ อ งยาวนานถึ ง
หนึง่ อสงไขยกับอีกแสนกัป โดยท�ำบุญไว้ในกาลสมัยของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากถึง 4 พระองค์ด้วยกัน คือ...
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สร้างมหากุศลใหญ่
ในสมัยพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
ย้อนไปหนึง่ อสงไขยกับอีกแสนกัป ซึง่ ตรงกับสมัยของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า อโนมทัสสี
ในชาตินนั้ พระพากุลเถระได้เกิดในตระกูลพราหมณ์
แต่พอร�่ำเรียนพระเวทจบแล้ว ก็รู้สึกว่า ไม่ใช่หนทาง
แห่งการหลุดพ้น จึงตัดสินใจออกบวชเป็นดาบสฤๅษี
บ�ำเพ็ญเพียรจนได้อภิญญา 5 และสมาบัติ 8 จากนัน้
ก็เสวยสุขอยูใ่ นฌาน จนกระทัง่ ได้ทราบข่าวการตรัสรูธ้ รรม
ของพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า จึงได้ออกเดินทางไปเข้าเฝ้า
ฟั ง ธรรมจากพระองค์ ครั้ น เมื่ อ ฟั ง ธรรมแล้ ว ก็ เ กิ ด
จิตเลื่อมใสตัง้ อยูใ่ นพระรัตนตรัย และนับจากนัน้ ท่านดาบส
ก็มาฟังธรรม จากพระอโนมทัสสีพุทธเจ้าอยู่เป็นประจ�ำ	
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จนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่ท่านดาบสได้มาเข้าเฝ้า
พระตถาคตตามปกติ แต่วันนัน้ เป็นวันที่พระองค์ประชวร
ด้วยโรคลมในพระอุทร (ท้อง) ดาบสจึงคิดว่า นีเ่ ป็นโอกาส
ที่เราจะได้ท�ำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้รีบไป
เก็บสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่เชิงเขา แล้วเอามาประกอบ
เป็นยาถวายแด่พระเถระที่อุปัฏฐากพระศาสดา ครั้นเมื่อ
พระศาสดาเสวยแล้ว โรคลมในพระอุทรก็สงบลง
จากการกระท�ำในครั้งนั้นเอง ท่านดาบสได้ตั้งจิต
อธิษฐานว่า “ความผาสุกอันใดทีเ่ กิดแก่พระตถาคต เพราะ
ยาของข้าพเจ้านี้ ด้วยผลแห่งการถวายยานัน้ ขอความ
เจ็บไข้ทางร่างกาย แม้แต่เพียงเท่าการถอนผม ก็จงอย่ามี
ในภพที่ข้าพเจ้าเกิดเลย”
ด้ ว ยอานิ ส งส์ ผ ลบุ ญ นี้ เ อง หลั ง จากละโลกแล้ ว
ท่านดาบสก็ได้ไปเกิดในพรหมโลก และเวียนว่ายอยู่ใน
เทวโลก และมนุษยโลก โดยไม่ไปทุคติภูมิเลย ยาวนานถึง
หนึง่ อสงไขย
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สร้างมหากุศลใหญ่
ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า
ในยุคของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระพากุลเถระได้
เกิดเป็นบุตรเศรษฐี ในพระนครหงสาวดี อยู่มาวันหนึง่
บุตรเศรษฐีได้เดินทางเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อฟัง
พระธรรมเทศนา โดยยืนฟังอยู่ด้านท้ายของเหล่าพุทธบริ ษั ท ทั้ ง หลาย ซึ่ ง ในขณะนั้น ท่ า นก็ ได้ เห็ น พระผู ้ มี
พระภาคเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึง่ ไว้ในต�ำแหน่งเป็น
ผู้มีอาพาธน้อย จากเหตุการณ์นี้เอง ได้กลายเป็นแรง
บันดาลใจให้บุตรเศรษฐีปรารถนาที่จะอยู่ในต�ำแหน่ง
เช่นนัน้ บ้างในกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึง่
ในอนาคต
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ด้วยเหตุนี้ บุตรเศรษฐีจึงสร้างมหากุศลใหญ่อย่าง
ยิ่งยวด แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นเลิศทางด้านเป็นผู้มี
อาพาธน้อยด้วยจิตที่เลื่อมใส และนับจากนัน้ ตลอดชีวิต
ของท่าน ก็ได้สร้างบุญกุศลจวบจนวาระสุดท้าย
ด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้เอง หลังจากละโลกแล้ว ท่าน
ได้เวียนว่ายอยู่ในเทวโลก และมนุษยโลก ตลอดกาล
ยาวนานหลายภพหลายชาติ
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สร้างมหากุศลใหญ่
ในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้า
ในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้า พระพากุลเถระได้เกิด
ในตระกูลพราหมณ์ ณ กรุงพันธุมวดี ต่อมาได้ออกบวช
เป็นดาบสฤๅษี และบ�ำเพ็ญเพียรจนได้ฌาน
จนกระทั่งวันหนึง่ ท่านได้ทราบข่าวการตรัสรู้ธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ไปเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรม
แล้วเกิดจิตเลื่อมใส ท�ำให้ท่านถือเอาพระรัตนตรัยเป็น
สรณะ อีกทั้งยังหมั่นมาฟังธรรมและคอยดูแลอุปัฏฐาก
พระศาสดาตามโอกาสสมควร
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กระทั่ ง วั น หนึ่ง ขณะที่ ท ่ า นดาบสฤๅษี ม าเข้ า เฝ้ า
พระศาสดานัน้ ได้สังเกตเห็นบรรดาเหล่าพระภิกษุล้วน
นัง่ คลุมศีรษะ ท่านจึงได้ถามว่า “ท่านเจ้าข้า ภิกษุสงฆ์
เป็นอะไร ? ” ภิกษุทั้งหลายตอบว่า “เป็นโรคดอกไม้พิษที่
ศีรษะ เพราะถูกละอองเกสรดอกไม้ของต้นไม้พิษที่พัดมา
ตามลมจากป่าหิมพานต์”
เมื่อดาบสฟังดังนั้น จึงคิดอยากจะเอาบุญกับภิกษุ
ทั้งหลาย โดยช่วยให้ท่านหายป่วย จึงไปเก็บยาสมุนไพร
ชนิดต่าง ๆ แล้วเอามาประกอบเป็นยาถวาย และเมือ่ ภิกษุ
ทุกรูปได้ฉนั ยาของดาบสแล้ว โรคที่เป็นอยู่ก็สงบทันที
ด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ หลังจากละโลกแล้ว ท่านได้
ไปบังเกิดในพรหมโลก และเวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและ
มนุษยโลกตลอด 91 กัป
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สร้างมหากุศลใหญ่
ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า
ครั้นในยุคของพระกัสสปพุทธเจ้า พระพากุลเถระได้
เกิดเป็นฆราวาสผู้ครองเรือน อาศัยอยู่ในกรุงพาราณสี
วันหนึง่ ท่านได้พิจารณาดูบ้านเรือนที่ตัวเองอาศัยอยู่
แล้วรู้สึกว่าเก่าทรุดโทรม จึงออกเดินทางไปยังชายแดน
กับพวกช่างไม้ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมบ้าน
ของตน แต่ระหว่างเดินทางก็ได้พบวัดใหญ่ ซึง่ เก่าคร�่ำคร่า
ปรักหักพัง เพราะขาดการบ�ำรุงรักษา ท่านจึงบอกกับพวก
ช่างไม้ทั้งหมดว่า ขอชะลอการซ่อมแซมบ้านของท่าน
ไว้ก่อน โดยให้เอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาซ่อมแซมวัด
และสร้างโรงอุโบสถ สร้างโรงฉัน โรงไฟ (ที่จงกรม)
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เรือนไฟ กัปปิยกุฏิ (เรือนพยาบาล) ที่พักกลางคืน ที่พัก
กลางวัน วัจจกุฏิ (ส้วม) และที่ส�ำคัญยังจัดตั้งยาใช้และ
ยาฉันส�ำหรับภิกษุสงฆ์ไว้ครบถ้วนทุกอย่าง
ด้วยอานิสงส์ผลบุญตรงนี้เอง หลังจากละโลกแล้ว
ท่านได้เวียนว่ายอยูใ่ นสองภพภูมิ คือ เทวโลกและมนุษยโลก
ตลอดระยะเวลาหนึง่ พุทธันดร
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ได้เป็นเอตทัคคะด้านมีอาพาธน้อย
ในชาติสุดท้าย สมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า
ในภั ท รกั ป นี้ พระพากุ ล เถระได้ ม าเกิ ด ในตระกู ล
มหาเศรษฐี แห่งนครโกสัมพี ช่วงก่อนที่พระสมณโคดมพุทธเจ้าจะอุบตั ขิ นึ้ และในระหว่างทีท่ า่ นถือปฏิสนธิอยูใ่ น
ครรภ์มารดา ก็ท�ำให้ตระกูลของท่านประสบลาภผลอันเลิศ
ถึงขนาดท�ำให้มารดาของท่านคิดว่า ลูกของเราคนนีต้ ้อง
เป็นเด็กมีบุญญาธิการ และถ้าลูกคนนี้เป็นผู้ไม่มีโรคและ
มีอายุยืนอยู่ได้นานขนาดไหน ก็จะเป็นผู้บันดาลสมบัติให้
แก่เราตลอดกาลยาวนานขนาดนัน้
เมือ่ คิดดังนี้ จึงเอาลูกไปอาบน�ำ้ ในแม่นำ�้ ยมุนา เพราะ
สมัยนัน้ ใคร ๆ ก็จะเอาเด็กมาอาบน�ำ้ ในแม่นำ�้ สายนี้ เพราะ
มีธรรมเนียมถือกันว่า ถ้าเอาเด็กลงอาบน�้ำในแม่น�้ำนี้ จะ
ท�ำให้เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
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ครัน้ เมือ่ พวกพีเ่ ลีย้ งพาพากุลกุมารไปอาบน�ำ้ ก็มปี ลา
ใหญ่ตวั หนึง่ ส�ำคัญว่าทารกเป็นอาหาร จึงกลืนทารกเข้าไป
ในท้อง
แต่ด้วยบุญของทารกน้อยพากุละ ท�ำให้ทารกรู้สึก
ประหนึ่ง เหมื อ นเข้ า ไปสู ่ ห ้ อ งนอนแล้ ว หลั บ ไปเท่ า นั้น
ตรงกันข้าม ด้วยเดชแห่งทารก ปลาที่กลืนกินทารกเข้าไป
กลับรู้สึกทรมานเหมือนกลืนภาชนะร้อนลงไป จึงท�ำให้
ปลาผูโ้ ชคร้ายตัวนัน้ มีก�ำลังว่ายต่อไปได้ 30 โยชน์ แล้วไป
ติดอวนของชาวประมงเมืองพาราณสี และเมือ่ ชาวประมง
ได้ น�ำปลาออกจากอวนแล้ ว ปลาก็ ต ายทั นที จึ ง ท�ำให้
ชาวประมงหาบปลาใส่คานร้องประกาศขายไปทัว่ เมืองว่า
จะขายปลาตัวนีด้ ้วยราคาหนึง่ พันกหาปณะ
ครั้นเมื่อชาวประมงหาบปลามาถึงประตูเรือนของ
เศรษฐีตระกูลหนึง่ ภริยาเศรษฐีเห็นเข้าก็ถูกใจ จึงถามว่า
จะขายเท่าไร ชาวประมงแทนที่จะตอบตามราคาที่ตั้งใจ
ไว้ กลับตอบไปว่า ขายหนึง่ กหาปณะ นางจึงรีบซือ้ ไว้ทนั ที

24

ปกติภริยาเศรษฐีจะไม่ชอบท�ำปลา แต่วันนัน้ ด้วย
บุญของทารกดลใจให้นางวางปลาไว้บนเขียง แล้วลงมือ
ผ่าข้างหลังปลาด้วยตัวนางเอง ซึ่งปกติแล้วจะต้องผ่าที่
ท้อง และทันใดนัน้ เอง นางก็เห็นทารกผิวดัง่ ทองอยูใ่ นท้อง
ปลา จึงเกิดปีตยิ นิ ดี เพราะตระกูลของนางมีสมบัตมิ ากถึง
80 โกฏิ แต่ไม่มีบุตรผู้สืบสกุล
ด้ ว ยเหตุ นี้น างจึ ง อุ ้ ม เด็ ก ไปให้ เศรษฐี ผู ้ เป็ น สามี ดู
ท่านเศรษฐีกด็ ใี จให้คนตีกลองประกาศข่าวไปทัว่ พระนคร
ในทันที จากนัน้ ก็พากันอุ้มทารกน้อยไปยังพระราชส�ำนัก
เพือ่ กราบทูลพระราชาว่า “ขอเดชะ...ข้าพระพุทธเจ้าได้พบ
ทารกในท้องปลา ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องท�ำประการใด”
พระราชาตรัสว่า.. “ทารกอยูใ่ นท้องปลาได้อย่างปลอดภัย
แปลว่าทารกนี้เป็นผู้มีบุญ ดังนัน้ ให้ท่านจงเลี้ยงไว้เถิด”
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จากนั้นข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดออกไปถึงนครโกสัมพี
ว่ามีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งได้พบทารกในท้องปลา
ท�ำให้มารดาเดิมของทารกทราบข่าว จึงไม่รอช้า รีบเดิน
ทางไปเล่าความเป็นมาและแสดงความเป็นเจ้าของทารกนัน้
ให้ภริยาเศรษฐีเมืองพาราณสีฟงั แต่ไม่สามารถตกลงกันได้
จึงพากันไปยังพระราชส�ำนักให้พระราชาเป็นผู้ตัดสิน
ซึ่ ง พระราชาก็ ตั ด สิ น ให้ ทั้ ง 2 ฝ่ า ย รั บ เป็ น ผู ้ เ ลี้ ย งดู
ทารกน้อยนีร้ ว่ มกัน โดยให้ชอื่ ว่า พากุลกุมาร หมายความว่า
เติบโตขึ้นเพราะ 2 ตระกูลเลี้ยงดู
นับจากนั้น ด้วยบุญของพากุลกุมารจึงท�ำให้ทั้ง 2
ตระกูล ประสบลาภยศเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งยวด และ
ต่างได้สร้างปราสาทให้ท่านพากุละไว้ใน 2 พระนคร แล้ว
บ�ำรุงบ�ำเรอด้วยหญิงฟ้อนร�ำ ซึ่งท่านพากุละจะอยู่นครละ
4 เดือน เมื่อครบ 4 เดือน ก็จะนัง่ เรือเดินทางกลับไปยังอีก
นครหนึง่ สลับไปมาอย่างนี้

26

www.kalyanamitra.org

27

แม้ทา่ นพากุละจะต้องเดินทางโดยทางเรือก็จริง แต่ก็
ไม่ล�ำบากประการใดเลย เพราะเรือทีใ่ ช้เดินทางนัน้ เป็นเรือ
ที่ทั้ง 2 ตระกูล ให้ช่างสร้างขึ้นเป็นพิเศษโดยสร้างมณฑป
อย่างดีไว้ในนัน้ อีกทัง้ ยังมีหญิงฟ้อนร�ำคอยบ�ำรุงบ�ำเรอให้
ความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้
ท่านพากุละเสวยสุขบันเทิงในสมบัตติ ลอดกาลยาวนานจน
อายุครบ 80 ปีบริบูรณ์
จากนัน้ ไม่นาน ท่านพากุละก็ได้ทราบข่าวการตรัสรูธ้ รรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์เสด็จจาริกมาถึง
กรุงโกสัมพีพอดี ท่านพากุละจึงได้เดินทางไปเข้าเฝ้าโดย
น�ำของหอมและมาลัยไปสักการะยังส�ำนักพระศาสดา และ
เมื่อท่านพากุละฟังธรรมจบก็เกิดศรัทธาออกบวชทันที
และท�ำความเพียรอยู่แค่ 7 วัน พออรุณวันที่ 8 ก็บรรลุ
อรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในวัย 80 ปี
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เมื่ อ ท่ า นได้ ส�ำเร็ จ เป็ น พระอรหั นต์ แ ล้ ว ก็ ได้ เป็ น
แบบอย่างทีด่ แี ก่พทุ ธบริษทั เพราะท่านเป็นผูป้ ฏิบตั เิ คร่งครัด
ในธุดงค์ ข้อ “เนสัชชิกธุดงค์” คือ การสมาทานธุดงค์
ด้วยการอยูใ่ นอิรยิ าบถ 3 คือ ยืน เดิน และนัง่ โดยไม่นอนเลย
และข้อ “อรัญญิกธุดงค์” คือ การสมาทานธุดงค์ด้วยการ
อยู่ป่าเป็นวัตร โดยตั้งแต่บวชมา ท่านไม่เคยจ�ำพรรษา
ในวัดเลย นอกจากนีท้ ่านยังเป็นผู้ที่ไม่มีโรคเบียดเบียน
ไม่เคยต้องให้หมอรักษาพยาบาล ไม่เคยฉันยาใด ๆ แม้แต่
ผลสมออันเป็นยาสมุนไพรแม้เพียงผลเดียว เพราะว่าท่าน
ไม่เคยป่วยเลย ทั้งนี้เป็นเพราะอานิสงส์แห่งการท�ำให้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุหายจากอาพาธ
ด้วยการถวายยา การสร้างกัปปิยกุฏิ (เรือนพยาบาล)
สร้างวัจจกุฏิ (ส้วม) และจัดตั้งยาใช้และยาฉันส�ำหรับ
ภิกษุสงฆ์ไว้ครบถ้วนทุกอย่าง
จากการประกอบเหตุไว้ในอดีตชาติเช่นนี้ จึงท�ำให้
ท่านมีอายุขัยยืนยาวถึง 160 ปี แล้วเข้าปรินิพพาน
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อานิสงส์จากการทำ�ให้
พระภิกษุหายจากอาพาธ
1) ส่งผลให้พระพากุลเถระได้เป็นหนึ่งในผู้ส�ำเร็จ
อภิญญาใหญ่
การทีพ่ ทุ ธสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด
พระองค์หนึง่ จะได้อภิญญาใหญ่ ต้องมีบุญบารมีที่สั่งสม
มาอย่างเต็มเปี่ยม เพราะในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์หนึง่ จะมีผู้ที่ส�ำเร็จอภิญญาใหญ่ได้เพียง 4 ท่าน
เท่านัน้ และพระสาวกที่เหลือแม้จะได้อภิญญา แต่ก็ไม่
เรียกว่าได้อภิญญาใหญ่ เพราะสามารถระลึกชาติย้อนไป
ได้เพียงแสนกัปเท่านัน้ แต่ท่านผู้บรรลุอภิญญาใหญ่ จะ
สามารถระลึกชาติได้ถึงหนึง่ อสงไขยกับอีกแสนกัป
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มาในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ผู้ที่ส�ำเร็จ
อภิญญาใหญ่มเี พียง 4 ท่านเช่นกัน คือ พระสารีบตุ รเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ พระนางภัททากัจจานาเถรี
(พระนางยโสธราพิมพา) และหนึง่ ในนัน้ ก็คอื พระพากุลเถระ
2) ส่งผลให้พระพากุลเถระไม่เคยอาพาธ
ชีวิตของพระพากุลเถระตลอด 160 ปี ไม่เคยป่วย
หรืออาพาธใด ๆ เลย แม้เพียงจะใช้ 2 นิว้ จับก้อนของหอม
สูดดม เพราะมีอาการวิงเวียนก็ไม่เคยเกิดขึ้น หรือแม้เกิด
อาพาธด้วยระยะเวลาสั้น ๆ เหมือนช่วงเวลารีดนมโค
เสร็จก็ไม่เคย ด้วยเหตุนที้ ่านจึงไม่เคยฉันยา แม้เพียงสมอ
ชิ้นหนึง่
3) ส่งผลให้พระพากุลเถระปรินิพพานด้วยวิธีพิเศษ

ท่านพบว่าได้มาถึงเวลาแล้ว จึงด�ำริว่า แม้เราจะมีชีวิตอยู่
ก็อย่าได้เป็นภาระแก่ภิกษุเหล่าอื่นเลย สรีระของเราแม้
ปริ นิ พ พานแล้ ว ก็ อ ย่ า ให้ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ต ้ อ งเป็ นกั ง วลเลย
จากนัน้ จึงเข้าเตโชธาตุปรินิพพาน โดยปรากฏเปลวไฟลุก
ขึ้นท่วมสรีระ ผิวหนัง เนื้อและโลหิตถูกเผาไหม้สิ้นไป
เหมือนเนยใส ยังคงเหลืออยู่เพียงแต่ธาตุที่มีลักษณะ
ดังดอกมะลิตูม
4) ส่งผลให้พระพากุลเถระเป็นผู้มีอายุขัยยืนยาวกว่า
ค่าเฉลี่ยของอายุมนุษย์ในยุคนัน้
ในยุคที่พระพากุลเถระมาเกิด มนุษย์ในยุคนัน้ มีอายุ
เฉลีย่ ที่ 100 ปี แต่ดว้ ยบุญทีพ่ ระพากุลเถระสัง่ สมมาดีแล้ว
ท�ำให้ท่านมีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์ในยุคนัน้ คือ 160 ปี ซึ่ง
มากกว่ามนุษย์ปกติทั่วไป

เนื่องจากตลอดชีวิตของท่านไม่เคยอาพาธเลย แต่
ท่านรู้กาลปรินิพพานของท่านด้วยญาณทัสนะ และเมื่อ
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5) ส่งผลให้พระพากุลเถระ แม้จะอายุมากถึง 80 ปี
แล้ ว ก็ ยั ง แข็ ง แรง สามารถออกบวชได้ อ ย่ า งสะดวก
ง่ายดายโดยไม่เป็นภาระแก่ใคร
ปกติคนทั่วไปออกบวชตอนอายุ 80 ปี ก็จะเป็นภาระ
ต่อผู้อื่นอย่างมาก เนื่องด้วยสภาพร่างกายไม่แข็งแรงพอ
อีกทั้งเวลาจะบ�ำเพ็ญสมณธรรมก็จะทุกข์ทรมาน เพราะ
สังขารไม่เอือ้ อ�ำนวย แต่ดว้ ยบุญทีพ่ ระพากุลเถระสัง่ สมมา
ท�ำให้ท่านออกบวชได้แม้วัยจะถึง 80 ปี อีกทั้งยังสามารถ
ปฏิบัติธรรมนัง่ สมาธิได้โดยไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่เมื่อย ตลอด
ทั้ง 80 พรรษา
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6) ส่งผลให้พระพากุลเถระไม่ต้องให้สามเณรมาคอย
อุปัฏฐากเลย

7) ส่งผลให้พระพากุลเถระมีสขุ ภาพดีมาก โดยไม่ตอ้ ง
ใช้ตัวช่วยในการบรรเทาความปวดเมื่อยตามร่างกายเลย

เป็นธรรมดาที่คนอายุมากย่อมต้องมีคนมาคอยดูแล
หรือแม้แต่พระภิกษุเองเมื่ออายุมาก ก็ต้องมีสามเณรมา
คอยอุปัฏฐากดูแล แต่ด้วยบุญที่พระพากุลเถระสั่งสมมา
แม้อายุมาก ท่านก็ยังคงความแข็งแรงช่วยเหลือตัวเอง
ได้ทุกอย่างทุกประการ

โดยทั่วไปสังขารมนุษย์มักจะมีทุกขเวทนาจากการ
ปวดเมื่อยตามร่างกาย และยิ่งอายุมากขึ้น ก็จะหลีกเลี่ยง
อาการเช่ นนี้ ไ ด้ ย าก แต่ ส�ำหรั บ พระพากุ ล เถระแล้ ว
ท่านไม่มคี วามเมือ่ ย ฉะนัน้ จึงไม่ตอ้ งให้ใครมาบีบนวดเลย
อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ ต ้ อ งอบตั ว ในเรื อ นไฟ หรื อ ใช้ จุ ณ อาบน�้ ำ
(ผงขัดตัว) เพราะมีสุขภาพผิวที่ดีอยู่แล้ว
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8) ส่งผลให้พระพากุลเถระ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
ปัจจัย 4 โดยไม่มีความขัดสนขาดแคลนใด ๆ เลย เช่น
8.1) เป็นผู้มีจีวรใช้สอยเหลือเฟือ ทั้ง ๆ ที่ในสมัยนัน้
พระภิกษุต่างได้รับความล�ำบากมากในเรื่องการหาจีวร
มาใช้สอย เพราะต้องบังสุกุลผ้ามาช่วยกันตัด เย็บ ย้อม
และกว่าจะได้แต่ละผืนต้องเสียเวลา เสียก�ำลังคนไปมาก
แต่ด้วยบุญที่พระพากุลเถระสั่งสมมา ท�ำให้ท่านไม่ต้อง
เสียเวลาไปหา ไปตัด ไปเย็บ ไปย้อมจีวรแต่อย่างใด
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ท�ำให้ ท ่ า นมี เวลานั่ง สมาธิ ป ฏิ บั ติ ธ รรม
เจริญสมาบัติมากกว่าภิกษุทั่วไป
การที่ ท ่ า นมี จี ว รใช้ อ ย่ า งเหลื อ เฟื อ เพราะบุ ญ ที่
สั่ ง สมมาบั นดาลให้ ท ่ า นไปเกิ ด ในตระกู ล มหาเศรษฐี
และมีพ่อแม่ที่มียศใหญ่ถึง 2 ตระกูล ซึ่งต่างมีหน้าที่ท�ำ
จีวรส่งไปถวายให้ท่านใช้สอย โดยครึ่งเดือนแรก ตระกูล
ของท่านที่อยู่เมืองโกสัมพีจะส่งไปถวายผืนหนึ่ง และ
พอเวลาผ่ า นไปอี ก ครึ่ ง เดื อ น คนในตระกู ล ที่ อ ยู ่ เมื อ ง
พาราณสีก็จะท�ำจีวรอีกผืนหนึง่ ไปถวาย สลับกันไปถวาย
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ทุกครึ่งเดือนไม่ขาดเลย อีกทั้งจีวรของท่านยังเป็นจีวรที่
ประณีต ท�ำด้วยผ้าเนื้อละเอียด ซึ่งเอามาย้อมแล้วใส่ใน
ผอบส่งไปถวาย โดยจะวางไว้ให้ที่ประตูห้องน�้ำ ในเวลาที่
พระเถระสรงน�้ำเสร็จก็จะนุ่งห่มจีวรที่วางไว้ และท่านก็
บริจาคจีวรเก่าให้บรรพชิตทั้งหลายไป
8.2) มีภัตตาหารอุดมสมบูรณ์เลิศรส แม้จะอยู่ในป่า
และไม่ได้รับกิจนิมนต์
พระพากุลเถระ ท่านถือธุดงค์อยู่ป่าเป็นวัตร จึงไม่รับ
กิจนิมนต์ไปฉันในบ้านใครเลยตลอดชีวิต แม้เป็นอย่างนี้
ท่านก็ไม่ล�ำบากด้วยข้าวปลาอาหารใด ๆ เลย ตรงกันข้าม
ด้วยบุญในตัวท่าน กลับท�ำให้ได้ภัตตาหารอันประณีต
เลิ ศ รส โดยไม่ ต ้ อ งเสี ย เวลารั บ กิ จ นิ ม นต์ แ ล้ ว ดึ ง เวลา
ปฏิบัติธรรมของท่านไป เพราะชาวเมืองและคนในตระกูล
2 นครของท่าน ได้เตรียมอาหารเลิศรสแล้วพากันมา
ใส่บาตรท่านอย่างเนืองนิตย์มิได้ขาดเลย
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9) ส่ ง ผลให้ พ ระพากุ ล เถระสามารถถื อ ธุ ด งค์ ข ้ อ
“เนสัชชิกธุดงค์” คือ นัง่ เป็นวัตรอย่างอุกฤษฏ์ได้ตลอดชีวติ
ปกติการที่คนทั่วไปจะถือธุดงค์ข้อนี้ได้ จะต้องมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาก เพราะไม่สามารถนอน
ได้เลย และที่น่าทึ่ง คือ พระพากุลเถระไม่เคยเหยียดหลัง
บนเตียง หรือ แม้แต่การเอนหลังพิงพนักตลอด 80 ปีที่
ท่านบวช จนกระทั่งปรินิพพาน เนื่องจากพระพากุลเถระ
มีสุขภาพดีเป็นเลิศ แม้ไม่ได้นอน สภาพร่างกายก็ยัง
แข็งแรง ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ท่านได้เปรียบ คือ มีเวลา
นัง่ สมาธิปฏิบตั ธิ รรมสัง่ สมความบริสทุ ธิห์ ยุดนิง่ ได้มากกว่า
ภิกษุรูปอื่น ๆ
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10) ส่งผลให้พระพากุลเถระสามารถถือธุดงค์ข้อ
“อรัญญิกธุดงค์” คือการอยู่ป่าเป็นวัตรอย่างอุกฤษฏ์ได้
ตลอดชีวิต
การถือธุดงค์ข้อนีก้ ็เช่นกัน การจะอยู่ป่าโดยไม่อาศัย
อยูใ่ นวัดเลย ก็จะต้องโดนลม โดนฝน โดนแดด โดนสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ซึ่งถ้าใครสุขภาพไม่ดี ก็จะอยู่ไม่ได้
แต่ ส�ำหรั บ พระพากุ ล เถระแล้ ว ท่ า นแข็ ง แรงมาก
ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมแบบไหน ด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้ท่านสามารถถือธุดงค์ข้อนี้เป็นวัตรได้ตลอดชีวิต
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงพยาบาลภิกษุอาพาธด้วยตัวพระองค์เอง
“โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺเหยฺย”
ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต
ผู้นนั้ พึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด
(วิ.ม. (บาลี) 5/166/227)
ขณะทีค่ ณ
ุ ก�ำลังอ่านประโยคนี้ มีคนป่วยบนโลกนีจ้ �ำนวนมาก
ก�ำลังได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสกับโรคร้ายที่เกิดขึ้น และ
ที่น่าสังเวชใจไปกว่านัน้ หลายคนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่ได้ตั้งแต่
อายุยงั น้อย ด้วยเหตุนจี้ งึ มีค�ำร�ำพึงตัดพ้อให้เราได้ยนิ บ่อยครัง้ ว่า..
“ไม่อยากเป็นคนป่วยที่ท�ำอะไรไม่ได้ นอกจากรอคอยความตาย
อย่างเดียว”
แน่นอน ไม่มีใครอยากเป็นแบบนี้ แต่ทุกชีวิตไม่อาจรู้เลยว่า
ในอนาคตตัวเองจะต้องป่วยเป็นโรคอะไร จะทรมานมากแค่ไหน
หมอจะหาสาเหตุของโรคเจอไหม และทีแ่ ย่ทสี่ ดุ จะมีเงินเพียงพอ
เพื่อเป็นค่ารักษาหรือไม่???
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ความทุกข์เรื่องการป่วยไข้ช่างท�ำให้มนุษย์ทรมานทั้งกาย
และใจ หน�ำซ�้ำยังสร้างความเป็นกังวลเสียเหลือเกิน อีกทั้งการ
ป่วยยังเป็นภาระต่อคนรอบข้างอย่างไม่จบไม่สนิ้ ซึง่ ถ้ามีคนตัง้ ใจ
และเต็มใจดูแลก็ดีไป แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีบุญมากพอที่จะ
มีคนมาคอยดูแลเราจวบจนวาระสุดท้ายหรือไม่ ในเมือ่ ปัจจุบนั ยัง
มีลูกหลายคนทอดทิ้งพ่อแม่ยามป่วยไข้ได้ลงคอเลย!!!
ในเมือ่ ความจริงของชีวติ เป็นอย่างนี้ เรามาคิดกันดีกว่าว่าจะ
รับมือกับสถานการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองกันอย่างไร?
จากพุทธพจน์ที่ว่า “ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ”
หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนัน้ (สํ.ส. (บาลี) 15/903/333)
ดังนัน้ หากเราไม่อยากป่วย ไม่อยากทรมาน ไม่อยากเป็น
ผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้ง เราก็ต้องสร้างเหตุโดยการขวนขวายท�ำบุญ
ด้านนี้ให้แก่ตัวเองไว้มาก ๆ เพราะการดูแลพระภิกษุผู้ป่วยไข้
ถือเป็นบุญที่ส�ำคัญมาก ถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรง
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พยาบาลภิกษุอาพาธด้วยพระองค์เอง ดังในครั้งที่ภิกษุรูปหนึง่
อาพาธด้วยโรคท้องเสีย นอนจมปัสสาวะอุจจาระอยู่ พอพระผูม้ -ี
พระภาคเจ้ า เสด็ จ ผ่ า นมาทอดพระเนตรเห็ น จึ ง ตรั ส เรี ย ก
พระอานนท์ให้ไปตักน�ำ้ มา แล้วพระองค์กท็ รงช่วยกับพระอานนท์
เช็ดล้างท�ำความสะอาดภิกษุอาพาธรูปนั้นเป็นอย่างดี ดังนั้น
การได้อุปัฏฐากดูแลพระภิกษุอาพาธถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่
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ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺเหยฺย
โส คิลานํ อุปฏฺเหยฺย” ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต
ผู้นนั้ พึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด (วิ.ม. (บาลี) 5/166/227)
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“อาคารบุญรักษา” ซึ่งเป็นอาคารสูง 6 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่ดูแล
รักษาฟื้นฟูสุขภาพของพระภิกษุสามเณรแบบองค์รวม โดยได้
จัดสรรพื้นที่ไว้จ�ำนวน 2 ชั้น ให้เป็นสถานที่ตั้งของ “สหคลินกิ รัตนเวช” เพือ่ ใช้ด�ำเนินการรักษาพระภิกษุสามเณรในเบือ้ งต้นโดย
แพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีคลินิกทันตกรรมเพื่อใช้
เป็นสถานทีด่ แู ลสุขภาพปากและฟันของพระภิกษุสามเณรอีกด้วย
มากไปกว่านัน้ ยังจัดสรรให้เป็นสถานที่ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ของสมาชิกองค์กร รวมถึงการตรวจคัดกรองสุขภาพของกลุ่ม
ผู้เข้าอบรมในโครงการต่าง ๆ ของวัด เช่น โครงการบรรพชา
อุปสมบท ฯลฯ

ณ วันนี้ โอกาสที่ดีที่สุดมาถึงแล้ว ที่เราจะได้สร้างบุญด้านนี้
ให้ แ ก่ ต นเอง เนื่ อ งจากอาคารสหคลิ นิ ก รั ต นเวชเดิ ม ของ
วัดพระธรรมกายเก่าช�ำรุด ต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมี
พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับพระภิกษุสามเณรอาพาธที่เพิ่ม
มากขึน้ ทุกปี ด้วยเหตุนจี้ งึ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องก่อสร้าง
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อาคารบุญรักษา

ส่วนอีก 4 ชั้น ได้จัดสรรให้เป็นพื้นที่ฟื้นฟู
สุขภาพพระภิกษุสามเณรอาพาธ และพระภิกษุ
สามเณรที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอหลังได้รับการ
รักษาจากทางโรงพยาบาลกลับมา และเพื่อความ
สะดวกยิ่งขึ้น ยังได้จัดสรรให้มีห้องปฏิบัติธรรม
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ สี ภาพร่างกายไม่พร้อมในการร่วม
กิจกรรมบุญตามปกติขององค์กรอีกด้วย
หากเรามีส่วนร่วมในการสร้างอาคารหลังนี้
ถือเป็นโอกาสในการสร้างเหตุแห่งความแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยให้แก่ตนเองด้วยวิธีการง่าย ๆ
ดังนัน้ จงอย่าให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยที่เราเป็นเพียง
ผู้เดียวที่ไม่ได้ไขว่คว้า จงอย่าเป็นคนป่วยที่ไม่มี
ทางเลือก ในเมื่อเรามีโอกาสเลือก โดยการสร้าง
เหตุแห่งการไม่ปว่ ยให้แก่ตนเอง ด้วยการสนับสนุน
การสร้างอาคารบุญรักษา เพือ่ ให้พระภิกษุสามเณร
ท่านแข็งแรง อยูส่ ร้างบารมีเป็นอายุพระพุทธศาสนา
ไปตราบนานเท่านาน เพราะ “ท�ำที่ทา่ น ได้ที่เรา”
“อาโรคฺยปรมา ลาภา”
ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
(ขุ.ธ. (บาลี) 25/25/42)
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มหากุศลครั้งประวัติศาสตร์
ข อ เ ชิ ญ ร่ ว ม ส ถ า ป น า

“อาคารบุญรักษา”
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
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อานิสงส์การสร้างอาคารบุญรักษา
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
		
6.
		
7.
8.

ย่อมได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ เพราะการอุปัฏฐากดูแล
พระภิกษุอาพาธ เสมือนได้อุปัฏฐากดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งการถวายมหาสังฆทาน
เพราะเป็นการสร้างถวายพระภิกษุสงฆ์แบบไม่เฉพาะเจาะจง
ท�ำให้เป็นผู้มีอายุขัยยืนยาวนานปราศจากทุกข์โศกโรคภัย		
เหมือน พระพากุลเถระ ผู้มีอายุยืน 160 ปี
ย่อมมีชีวิตสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน เพราะอานิสงส์แห่งการให้
สถานที่ ขึ้นชื่อว่าให้ทุกสิ่ง
ย่อมเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
และโภคทรัพย์สมบัติ เพราะอานิสงส์แห่งการอุปถัมภ์ค�้ำชู		
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
เพราะอานิสงส์แห่งผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
เมื่อถึงคราวละจากโลก ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
ท�ำให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน
ฯลฯ
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ค�ำอธิษฐานจิต

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างอาคารบุญรักษา
ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหายจากการอาพาธในครั้งนี้
ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิกลพิการ
ไม่ใบ้บ้าปัญญาอ่อน ขอให้ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน 32 ประการ
ปราศจากโรคภัยใด ๆ อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้
อายุขัยยืนยาวนานเหมือนพระพากุลเถระ
หากจ�ำเป็นต้องป่วยไข้ ขอให้ไม่ทรมานจากการป่วยไข้
ขอให้เจอหมอดี ยาดี ที่ตั้งใจเต็มใจมารักษาเป็นอย่างดี
สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และรักษาโรคได้หายขาดโดยไม่กลับมาเป็นอีก
ขอให้มีทรัพย์สินเงินทอง เครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค วิตามิน
อาหารเสริม ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลบ�ำรุงสุขภาพอย่างเหลือเฟือ
ให้มีคนคอยดูแลเป็นอย่างดี มีก�ำลังใจที่เข้มแข็งและผ่องใสตลอดเวลา
สามารถละโลกอย่างมีสติ และไปสู่สุคติโลกสวรรค์
ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ และโภคทรัพย์สมบัติ
มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายนอกและภายใน
เพื่อใช้ในการสร้างบุญบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้น
ขอให้สามารถปฏิบัติธรรมได้สะดวก บรรลุเร็ว
เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติ
ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญฯ
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