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Preface
It has always been my intention to publish the Dhamma

that I have preached and the Suttas that I researched
during the three-month Buddhist Lent that I stayed abroad
in 2556. During such time, I had the opportunity to compare
the Suttas in English with the Thai version, both of which
were translated from the original language of Pali.

I compared the Suttas in English and Thai page by
page, while providing additional comments based on
my preaching and additional research.
I sincerely hope that readers, both Thai and foreigners,
will find this knowledge useful and apply it in their
quest to gather merits.

Let the enlightenment of The Lord Buddha Dharma,

will appear in everyone mind.

Siripun.n.o (sipunno072@gmail.com)
The Asanha Bucha day, 2557 B.E
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คำปรารภ

เปนความตัง้ ใจมายาวนาน ทีจ่ ะรวบรวมธรรมะทีเ่ คย

นำไปเทศนสอน ประกอบกับในชวงเวลาที่ไปจำพรรษาที่
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดมีโอกาสคนควาพระสูตรฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับพระสูตรภาษาไทย
ซึ่งตางก็ลวนแปลมาจากภาษาบาลีดวยกัน
ไดแยกพระสูตรภาษาอังกฤษและไทยเทียบกันหนา
ตอหนา กับอีกสวนที่เปนความเห็นเพิ่มเติมของผูเขียน จาก
ประสบการณการเทศนสอน และการคนควาเพิ่มเติม
หวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานจะไดรับสาระ สั้นๆ ไปใช
ประโยชนในการทำทานใหยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งชาวไทยและชาว
ตางชาติ

ขอแสงสวางแหงธรรมะแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา
จงบังเกิดในดวงใจของทุกๆ ทานเทอญ

สิริปุณฺโณ
วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ พ.ศ. ๒๕๕๗
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6 The Virtue of Almsgiving
1. Udaya Sutta

1. Udaya Sutta :
1

Breaking the Cycle

The origin is Savatthi. The Blessed One putting on
robes in the morning and taking bowl and robes
approached the Brahmin Udaya’s house. The Brahmin
Udaya filled the Blessed One’s bowl with rice.
For the second time, the Blessed One putting on robes
in the morning and taking bowl and robes approached
the Brahmin Udaya’s house. The Brahmin Udaya filled
the Blessed One’s bowl with rice.
For the third time, the Blessed One putting on robes in
the morning and taking bowl and robes approached
the Brahmin Udaya’s house. The Brahmin Udaya filled
the Blessed One’s bowl with rice and said: “It is annoying
the recluse Gotama comes again and again.”
[The Buddha: ]
1

The Books of the Samyutta Nikaya: Sagathavagga
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๑. อุทัยสูตร

๑. อุทัยสูตร

๒

วาดวยติดในรส

สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือ
บาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังทีอ่ ยูข องอุทยั พราหมณ ลำดับนัน้
อุทยั พราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูม พี ระภาคเจาจนเต็ม.
แมครั้งที่ ๒ ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ.
ลำดั บ นั ้ น อุ ท ัยพราหมณ เอาขาวใส บาตรถวายพระผู  ม ี
พระภาคเจาจนเต็ม.
แมครั้งที่ ๓ เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ
แมในครั้งที่ ๓ อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมี
พระภาคเจ า เต็ ม แล ว ได ก ราบทู ล พระผู มี พ ระภาคเจ า ว า
พระสมณโคดมนีต้ ดิ ในรส (ติดใจในอาหาร) จึงเสด็จมาบอยๆ.
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ล.๒๕, น.๒๖๕ - ๒๖๗, มมร.
(อุทยสูตร - ฉบับ มจร.)

๒
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8 The Virtue of Almsgiving
1. Udaya Sutta

Over and over, the seeds all get planted;
Over and over, the rain - god sprinkles rain.
Over and over, the farmer farms the field;
Over and over, the food grows in the realm.
Over and over, beggars do their begging;
Over and over, the givers give out gifts.
Over and over, the giver who has given;
Over and over, goes to a better place.
Over and over, he tires and he struggles;
Over and over, the fool goes to the womb.
Over and over, he’s born and he dies;
Over and over, they bear him to his grave.
But one whose wisdom is wide as the earth is not
born over and over, For he’s gained the path of not
becoming over again.
Then the Brahmin Udaya said to the Blessed One:
“Good Gotama, now I understand. It’s like something
overturned is put upright. Something covered is made
manifest. It’s like one who was lost was shown the
path. It’s like a lamp lighted for the darkness, for those
who have sight to see forms. In this and other ways the
Teaching is well explained.
www.kalyanamitra.org
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๑. อุทัยสูตร

กสิกรยอมหวานพืชบอยๆ
ฝนยอมตกบอยๆ
ชาวนายอมไถนาบอยๆ
แวนแควนยอมบริบูรณดวยธัญชาติบอยๆ
ยาจกยอมขอบอยๆ
ทานบดีก็ใหบอยๆ
ทานบดีใหบอยๆ แลว
ก็เขาถึงสวรรคบอยๆ
( ผูตองการน้ำนมยอมรีดนมบอยๆ
ลูกโคยอมเขาหาแมโคบอยๆ )
บุคคล ยอมลำบากและดิ้นรนบอยๆ
คนเขลายอมเขาถึงครรภบอยๆ
สัตวยอมเกิดและตายบอยๆ
บุคคลทั้งหลายยอมนำซากศพไปปาชาบอยๆ
สวนผูม ปี ญ
 ญาถึงจะเกิดบอยๆ ก็เพือ่ ไดมรรคแลวไมเกิดอีก
ดังนี้.
เมือ่ พระผูม พี ระภาคเจาตรัสอยางนีแ้ ลว อุทยั พราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดม ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
ดุจหงายภาชนะทีค่ ว่ำ เปดของทีป่ ด บอกทางแกคนหลงทาง
สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวาคนมีจักษุ จักมองเห็นรูปได
www.kalyanamitra.org

10 The Virtue of Almsgiving
1. Udaya Sutta

Now I take refuge in good Gotama, in the Teaching and
the Community of bhikkhus. I am a lay disciple who has
taken refuge from today until I die.”

www.kalyanamitra.org
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ขาแตทา นพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูม พี ระภาคเจา
กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองค
ทรงจำ ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถ งึ พระรัตนตรัยเปนสรณะ
จนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.

www.kalyanamitra.org
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2. Asappurisadàna Sutta

2. Asappurisadàna Sutta
Bhikkhus, these five are unworthy gifts.
What five ?
Giving disrespectfully,
giving without heart and thought,
not giving with one’s own hand,
giving something which is to be discarded and giving
with the view that there are no results for giving.
Bhikkhus, these five are unworthy gifts.
Bhikkhus, these five are worthy gifts.
What five ?
Giving respectfully,
giving with heart and thought,
giving with one’s own hand,
giving something which is not to be discarded and
giving with the view that there are results for giving.
Bhikkhus, these five are worthy gifts.

www.kalyanamitra.org
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๒. อสัปปุริสทานสูตร

๓

วาดวยทานของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ
อสัตบุรุษยอมใหโดยไมเคารพ๔ ๑
ใหโดยไมออนนอม๕ ๑
ไมใหดวยมือตนเอง๖ ๑
ใหของที่เปนเดน๗ ๑
ไมเห็นผลที่จะพึงมาถึงให ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉนคือ
สัตบุรุษยอมใหโดยเคารพ ๑
ใหโดยออนนอม ๑
ใหดวยมือตนเอง ๑
ใหของไมเปนเดน ๑
เห็นผลที่จะมาถึงให ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล.
พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต, ล.๓๖, น.๓๑๓, มมร.
ไมเคารพ คือ ไมทำใจใหสะอาด แลวใหทาน
๕
ใหดวยอาการไมยำเกรงโดยความไมเคารพ.
๖
ไมใชมอื ของคนอืน่ ใหตามคำสัง่ ใหดว ยมือของตนเองเทานัน้ ดวยคิดวา ชือ่ วา
เวลาทีเ่ ราทองเทีย่ วไปในสงสารอันไมมเี บือ้ งตนและเบือ้ งปลายแลว ไดใชมอื และเทา
นัน้ ไมมปี ระมาณเลย เราจักทำความหลุดพนไปจากวัฏฏะ ความออกไปจากภพดังนี.้
๗
ไมใหสงๆ ไป. อีกอยางหนึ่งใหเหมือนประสงคจะทิ้ง.
๓

๔
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3. Sappurisadana Sutta

3. Sappurisadana Sutta :
8

A Person of Integrity’s Gifts

“These five are a person of integrity’s gifts.
Which five?
A person of integrity gives a gift with a sense of conviction.
A person of integrity gives a gift attentively.
A person of integrity gives a gift in season.
A person of integrity gives a gift with an empathetic heart.
A person of integrity gives a gift without adversely
affecting himself or others.
“Having given a gift with a sense of conviction, hewherever the result of that gift ripens - is rich, with much
wealth, with many possessions. And he is well - built,
handsome, extremely inspiring, endowed with a lotus - like
complexion.
“Having given a gift attentively, he - wherever the result
of that gift ripens - is rich, with much wealth, with many
possessions. And his children, wives, slaves, servants,
and workers listen carefully to him, lend him their ears,
and serve him with understanding hearts.
8

AN 5.148 PTS: A iii 172: translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu
www.kalyanamitra.org
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๓. สัปปุริสทานสูตร

๙

วาดวยทานของสัตบุรุษ ๕ ประการ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ สัตบุรุษ
ยอมใหทานดวยศรัทธา ๑
ยอมใหทานโดยเคารพ ๑
ยอมใหทานโดยกาลอันควร ๑
เปนผูมีจิตอนุเคราะหใหทาน ๑
ยอมใหทานไมกระทบ๑๐ตนและผูอื่น ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษ
ครัน้ ใหทานดวยศรัทธาแลว ยอมเปนผูม ง่ั คัง่ มีทรัพยมาก
มีโภคะมากและเปนผูม รี ปู สวยงามนาดู นาเลือ่ มใส ประกอบ
ดวยผิวพรรณงามยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล (บังเกิดขึ้น)
ครัน้ ใหทานโดยเคารพแลว ยอมเปนผูม ง่ั คัง่ มีทรัพยมาก
มีโภคะมากและเปนผูมีบุตร ภรรยา ทาส คนใชหรือคนงาน
เปนผูเชื่อฟง เงี่ยโสตลงสดับคำสั่ง ตั้งใจใครรู ในที่ที่ทานนั้น
เผล็ดผล
๙
๑๐

พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต, ล.๓๖, น.๓๑๔, มมร.
ไมกระทบ คือ ไมลบหลูคุณทั้งหลาย.
www.kalyanamitra.org
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“Having given a gift in season, he - wherever the result
of that gift ripens - is rich, with much wealth, with many
possessions. And his goals are fulfilled in season.
“Having given a gift with an empathetic heart, hewherever the result of that gift ripens - is rich, with much
wealth, with many possessions. And his mind inclines
to the enjoyment of the five strings of lavish sensuality.
“Having given a gift without adversely affecting himself
or others, he - wherever the result of that gift ripensis rich, with much wealth, with many possessions. And
not from anywhere does destruction come to his propertywhether from fire, from water, from kings, from thieves,
or from hateful heirs.
“These five are a person of integrity’s gifts.”

www.kalyanamitra.org
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ครัน้ ใหทานโดยกาลอันควรแลว ยอมเปนผูม ง่ั คัง่ มีทรัพย
มาก มีโภคะมาก และยอมเปนผูม คี วามตองการทีเ่ กิดขึน้ ตาม
กาลบริบูรณ ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล
ครั้นเปนผูมีจิตอนุเคราะหใหทานแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีจิตนอมไปเพื่อบริโภค
กามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้น ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล
ครั้นใหทานไมกระทบตนและผูอื่นแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง
มี ท รั พ ย ม าก มี โ ภคะมาก และย อ มเป น ผู  ม ี โ ภคทรั พ ย
ไมมีภยันตรายมาแตทไ่ี หนๆ คือ จากไฟ จากน้ำ จากพระราชา
จากโจร จากคนไมเปนทีร่ กั หรือจากทายาท ในทีท่ ท่ี านนัน้ เผล็ดผล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล.
จบสัปปุริสทานสูตร

www.kalyanamitra.org
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4. Kaladana Sutta :
Seasonable Gifts

“There are these five seasonable gifts.
Which five?
One gives to a newcomer.
One gives to one going away.
One gives to one who is ill.
One gives in time of famine.
One sets the first fruits of field &
orchard in front of those who are virtuous.
These are the five seasonable gifts
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๔. กาลทานสูตร

๔. กาลทานสูตร

๑๑

วาดวยกาลทาน ๕

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาลทาน ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ
ทายกยอมใหทานแกผูมาสูถิ่นของตน ๑
ทายกยอมใหทานแกผูเตรียมจะไป ๑
ทายกยอมใหทานแกผูเปนไข ๑
ทายกยอมใหทานในสมัยมีภิกษาหาไดยาก ๑
ทายกยอมใหขาวอยางดี และผลไมใหมแกผูมีศีล ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาลทาน ๕ ประการนี้แล.

พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต, ล.๒๒, น.๕๗, มจร.
ฉบับ มจร. จะตางกับ ฉบับ มมร. ทีข่ อ ๓ ทายกยอมใหทานในสมัยขาวแพง ๑
ขอ ๔. ทายกยอมใหขาวใหมแกผูมีศีล ๑
ขอ ๕. ทายกยอมใหผลไมใหมแกผูมีศีล ๑
๑๑
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5. Chal.angadana Sutta :

Gifts endowed with six factors
At one time The Blessed One was abiding in the
monastery offered by Anathapiooika in Jeta’s grove in
Savatthi. At that time Velukandaki Nandamata was
offering gifts endowed with six factors to the Community
of bhikkhus headed by Sariputta and Maggallana.
The Blessed One with his purified heavenly eye,
which is beyond human saw Velukandaki Nandamata
offering gifts endowed with six factors to the Community
of bhikkhus headed by Sariputta and Moggallana and
addressed the bhikkhus.Here, bhikkhus, Velukandaki Nandamata is offering gifts
endowed with six factors to the Community of bhikkhus
headed by Sariputta and Moggallana.
Bhikkhus, what are gifts endowed with six factors ?

www.kalyanamitra.org
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๕. ( ฉักก ) ทานสูตร

๕. ( ฉักก ) ทานสูตร

๑๒

วาดวยองคแหงทักษิณา๑๓ทาน ๖ ประการ
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนคร
สาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อนันทมารดา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ ถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ ประการ
ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุข
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นอุบาสิกาชื่อนันทมารดา
ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะถวายทักษิณาทาน อันประกอบดวย
องค ๖ ประการ ในภิกษุสงฆมพี ระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ
เปนประมุข ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาชื่อนันทมารดา ชาวเมือง
เวฬุกณ
ั ฑกะนัน้ ถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ ประการ
ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุข
ก็ทักษิณาทาน อันประกอบดวยองค ๖ ประการเปน
อยางไร ?
พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต, ล.๓๖, น.๖๒๘ - ๖๒๙, มมร.
คำวา ทักษิณา นั้น แปลตาม ศัพทวา เหตุที่ใหถึงความเจริญ ใชเปนชื่อ
ของการทำบุญอุทิศใหผูตาย

๑๒
๑๓
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Here, bhikkhus, there are three factors to the giver and
three factors to the acceptor.
Bhikkhus, what are the three fators of the giver ?
Even before giving the giver has a pleasant mind, while
giving the mind is pleased and having given the mind
is pleased. These are the three factors of the giver.
What are the three factors of the acceptor ?
Here bhikkhus the acceptor is free of greed, free of
anger and free of delusion. Bhikkhus, these are the
three factors of the acceptor.

Bhikkhus, thus it becomes a gift endowed with six
factors.
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๕. ( ฉักก ) ทานสูตร

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย องค ๓ ของทายก องค ๓ ของ
ปฏิคาหก องค ๓ ของทายกเปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทายกกอนใหทาน เปนผูดีใจ ๑
กำลังใหทานอยูยอมยังจิตใหเลื่อมใส ๑
ครั้นใหทานแลวยอมปลื้มใจ ๑ นี้องค ๓ ของทายก
องค ๓ ของปฏิคาหกเปนไฉน ?
ดูกอ นภิกษุทง้ั หลายปฏิคาหกในศาสนานีเ้ ปนผูป ราศจาก
ราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ ๑
เปนผูปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ ๑
เปนผูปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะ ๑
นี้องค ๓ ของปฏิคาหก
องค ๓ ของทายก องค ๓ ของปฏิคาหก ยอมมีดวย
ประการดังนี้
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Bhikkhus, it is not easy to account for the merits of a gift
endowed with these six factors as, it is a yield of merit,
a yield of good, a bringer of pleasantness and heavenly
bliss that is conducive to agreeability and pleasantness
of such a measure. It becomes a mass of pleasantness
that is immeasurable.

As the water in the great ocean cannot be measured
as it is a hundred vessels full of water, or a thousand
vessels full of water or a hundred thousand vessels
full of water, yet it becomes a mass of water that is
immeasurable. In the same manner bhikkhus, it is not
easy to account for the merits of a gift endowed with
these six factors as, it is a yield of merit, a yield of
good, a bringer of pleasantness and heavenly bliss
that is conducive to agreeability and pleasantness of
such a measure. It becomes a mass of pleasantness
that is immeasurable.
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๕. ( ฉักก ) ทานสูตร

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทักษิณาทานที่ประกอบดวยองค
๖ ประการ ยอมมีดวยประการอยางนี้แล การถือประมาณ
บุญแหงทักษิณาทานที่ประกอบดวยองค ๖ ประการอยางนี้
วา หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานี้นำสุขมาให มีอารมณ
เลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ยอมเปนไปเพื่อสิ่ง
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อสุข
ดังนี้ ไมใชทำไดงาย โดยที่แทบุญแหงทักษิณาทานนั้น
ยอมถึงการนับวา เปนหวงบุญหวงกุศลทีจ่ ะนับไมได ประมาณ
ไมได เปนกองบุญใหญทีเดียว
เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแหงน้ำในมหาสมุทรวา
เทานี้ อาฬหกะ๑๔ เทานี้รอยอาฬหกะ เทานี้พันอาฬหกะ หรือ
เทานีแ้ สนอาฬหกะไมใชทำไดงา ย โดยทีแ่ ทนำ้ ในมหาสมุทร
ยอมถึงการนับวา เปนหวงน้ำที่จะนับไมได ประมาณไมได
เปนหวงน้ำใหญทีเดียวฉะนั้น.

๑๔

เปนภาษาบาลี อาฬหกะ ชื่อของตวงชนิดหนึ่ง
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Even before giving the mind is pleased,
while giving is pleased,
Having given is pleased, this is the
accomplishment in giving a gift.
The restrained, leading a holy life,
free of greed, hate and delusion
Are the field for offering gifts.
By oneself cooked and offering with
one’s own hands
One’s belongings offered to others is of
great fruit.
The wise offering with faith and
released mind
Are reborn in a world of pleasantness
without troubles.
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๕. ( ฉักก ) ทานสูตร

ทายกกอนแตจะใหทาน เปนผูดีใจ
กำลังใหทานอยูยอมยังจิตใหเลื่อมใส ครั้น
ใหทานแลวยอมปลื้มใจ นี้เปนยัญสมบัติ
ปฏิคาหกผูสำรวมประพฤติพรหมจรรยทั้งหลาย
คือ ทานผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ
ปราศจากโมหะ ไมมีอาสวะ ยอมเปน
เขตถึงพรอมแหงยัญ๑๕
ทายกตอนรับปฏิคาหกดวยตนเองถวายทาน
ดวยมือตนเอง ยัญนั้นยอมมีผลมากเพราะตน
(ทายกผูใหทาน) และเพราะผูอื่น (ปฏิคาหก)
ทายกผูมีปญญามีศรัทธาเปนบัณฑิตมีใจ
พนจากความตระหนี่
ครั้นบำเพ็ญทานอยางนี้แลว ยอมเขาถึง
โลกที่เปนสุขไมมีความเบียดเบียน.
จบทานสูตร

คำวายัญมีความหมายหลายอยาง ในทีน่ ห้ี มายถึงการทำสังคมสงเคราะห,
อนุเคราะหพระภิกษุสามเณรผูประพฤติธรรม เราจะยิ่งปลื้มปติ เพราะไดให
อายุพระพุทธศาสนา, (ในอรรถกถา ความบริบรู ณแหงทาน ชือ่ วา ยัญสัมปทา.)
๑๕
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สูตรลัดชุดที่ ๑

สรุปแนวคิดจากพระสูตร

๑-๕

เหตุทต่ี อ งทำทาน (๑. อุทยั สูตร), วิธกี ารทำทาน (๒. อสัปปุรสิ ทานสูตร, ๓. สัปปุรสิ ทานสูตร, ๔. กาลทานสูตร), องคประกอบใน
การทำทานของ ฝายทายก และ ฝายปฏิคาหก (๕. (ฉักก) ทานสูตร)
๑. อุทัยสูตร (ฉบับ มมร.๑๖) หรือ ชื่อ อุทยสูตร (ฉบับ มจร.๑๗)
แตเนื้อหาเหมือนกัน
พระสูตรนี้ พระศาสดา ตรัสกับอุทัยพราหมณ ถึง เหตุที่
ตองทำบุญบอยๆ
ธรรม ๑๖ ประการในโลก ที่ลวนเกิดขึ้นบอยๆ รวมกระทั่ง
การเกิดและตายของสัตวโลก แตผมู ปี ญ
 ญาถึงจะเกิดบอยๆ ก็เพือ่
แสวงหาหนทางหลุดพน เขาสูพ ระนิพพาน พนจากการเวียนวาย
ตายเกิดอีกตอไป
๒. อสัปปุริสทานสูตร
พระสูตรนี้กลาวถึงการทำทานของอสัตบุรุษ (คนไมดี) วา
ลักษณะการทำทาน ๕ ประการ
สวนสัตบุรุษ (คนดี มีศีลธรรม) มีลักษณะการทำทาน ๕
ประการ แตตรงกันขามกัน
พระสูตรนี้ใชอธิบายขยายความในตอนทายของ ปายาสิราชัญญสูตร ทีก่ ลาวถึงการทำทานของพระเจาปายาสิ เขาลักษณะ
การทำทานแบบอสัตบุรษุ สงผลใหละโลกแลวไปบังเกิดในสวรรค
ชั้นตน ชั้นจาตุมหาราชิกา มีเสรีสกะวิมานอันวางเปลา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป น สถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในกำกับของรัฐของคณะสงฆไทย
๑๖

๑๗
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สรุปแนวคิดจากพระสูตร ๑-๕

สวนการทำทานของอุตตรมาณพ บริวารของพระเจาปายาสิ
เขาลักษณะการทำทานแบบสัตบุรุษ สงผลใหละโลกแลวไป
บังเกิดในสวรรคชั้นสูงกวา คือ ชั้นดาวดึงส
๓. สัปปุริสทานสูตร
พระสูตรนี้ กลาวถึงการทำทานของสัตบุรุษ ที่มีลักษณะ
อีก ๕ ประการ (ประการแรก การทำทานดวยศรัทธา ซ้ำกับ
อสัปปุริสทานสูตร) และไดบอกอานิสงสของการทำทานแตละ
ประเภท แตไมไดบอกวิธกี ารทำทานแตละประเภทเอาไว ใหอา น
เพิ่มเติมจากหนังสือ การทำบุญใหทานที่สมบูรณแบบ ของ
พระเผด็จ ทัตตชีโว๑๘
หากพิจารณาโดยแยบคายแลว เราสามารถประกอบเหตุ
ทัง้ ๕ ประการไดพรอมกันในการทำทานคราวเดียวกัน เพราะ
ทุกขอเปนเรื่องกายกรรม และมโนกรรมของทายกเอง เมื่อเรา
ทำไดครบ เราก็จะไดอานิสงสทั้ง ๕ ขอพรอมกันทีเดียว
๔. กาลทานสูตร
พระสูตรนี้จะใชขยายความ สัปปุริสทานสูตร ขอ ๓ การให
ทานโดยกาลอันควร
มีขอแตกตางกัน ระหวางพระสุตตันตปฎก ฉบับ มจร. กับ
ฉบับ มมร. บางขอ แตโดยสรุป ฉบับ มจร. ครอบคลุมมากกวา
คำถามของผูฟงธรรมทานหนึ่งถามวา กาลทานในขอที่วา
ทายกยอมใหทานในสมัยขาวยากหมากแพง หรือยุคเศรษฐกิจ
ตกต่ำนั้น จริงๆ เศรษฐกิจตกต่ำควรเก็บเงินไวไมใชหรือ
คำตอบ เพราะเราคิดแคในปจจุบนั ไมไดคดิ ไปถึงในอนาคต,
การตอบเรือ่ งนีใ้ หชดั เจนตองแยกตอบแบบเปรียบเทียบทางโลก
กับทางธรรม
ปจจุบันไดเลื่อนสมณศักดิ์เปน พระราชภาวนาจารย รองเจาอาวาส
วัดพระธรรมกาย

๑๘
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ในทางโลก ผูที่อยากทำธุรกิจใหประสบความสำเร็จอยาง
รวดเร็ว จะตองใชหลักที่วา ทำธุรกิจสวนกระแสตลาด ภาษา
อังกฤษใชคำวา High Risk High Return, เสี่ยงมากก็มีโอกาส
ประสบความสำเร็จมาก ไมทำตามคนอื่น
ในทางธรรม คนที่กลาทำบุญในชวงเศรษฐกิจไมดี แสดงวา
เปนคนที่มีความมั่นใจในบุญ ในเรื่องกฎแหงกรรม ไมมีความ
คลอนแคลน, กลาเสี่ยงทำบุญโดยไมมีความหวาดหวั่น, เวลา
ผลบุญสงผล คนประเภทนี้ก็จะรวยกอนคนอื่น
ลองคิดดูกจ็ ะเห็นวาเวลาเศรษฐกิจตกต่ำมีคนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
อยู ๓ ประเภท
๑. คนที่เดือดรอนทุกครั้ง เพราะไมมีเงินออมและการงาน
ไมมั่นคง, ขายแรงงานรายวัน
๒. คนที่ไมเดือดรอนเพราะมีเงินออมเพียงพอในการดำรง
ชีวติ และมีลทู างหรือมีสายสัมพันธทจ่ี ะทำธุรกิจอืน่ หรือทำงานอืน่
ในประเทศหรือตางประเทศ
๓. คนทีร่ วยขึน้ ทำไมถึงรวยขึน้ เพราะไปทำงานหรือ ธุรกิจ
ทีม่ ผี ลกระทบทางบวก เชนมีทา นหนึง่ ประกอบธุรกิจสงสินคาไป
ขายตางประเทศรับเงินเปนดอลลาร เมื่อรัฐบาลประกาศลดคา
เงินบาท ทำใหเงินดอลลารแลกเปนเงินบาทไดมากกวาเดิม
ลองถามตัวเราเองวา เราอยากอยูในกลุมไหน ทุกคนลวน
อยากเปนประเภทที่ ๓ ทัง้ สิน้ การจะไดผลอยางนี้ ก็ตอ งประกอบ
เหตุที่สมกัน คือกลาใหทานในสมัยขาวยากหมากแพง หรือยุค
เศรษฐกิจตกต่ำ, เศรษฐกิจมีวฏั จักร มีขน้ึ มีลงเปนชวงๆ, ถาเรากลา
ทำทานสวนกระแส เราอาจจะลำบากบางในปจจุบนั แตเศรษฐกิจ
ตกต่ำครั้งตอไป เราก็ไมเดือดรอนแลว แถมรวยกวาเดิม
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ศึกษาเพิ่มเติมจาก กุลสูตร๑๙ วาดวยเหตุที่ทำใหตระกูล
คับแคน เพื่อเปรียบเทียบคำถามในทำนองเดียวกัน ในสมัย
พุทธกาล
เราเคยทราบกันวาการทอดกฐิน จัดเปนกาลทาน แตใน
กาลทานสูตร กลับไมมกี ฐิน ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะไมไดกลาวโดยตรง
โดยภิกษุที่กรานกฐิน จะไดอานิสงส ๕ ขอ คือ
๑) เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา ๒) ไมตองถือไตรจีวรไปครบ
๓) ฉันคณะโภชนได
๔) ทรงอติเรกจีวรไดตามปรารถนา
๕) จีวรอันเกิดขึ้นนั้นจะไดแกพวกเธอ
ซึ่งอานิสงสในขอ ๑ เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา จะตรงกับ
กาลทานสูตรขอ ๒ ทายกยอมใหทานแกผเู ตรียมจะไป จึงถือวา
กฐินเปนกาลทาน๒๐ดวยเหตุนี้ หรือจะถือวาระยะเวลาในการ
ทอดกฐิน ถูกจำกัดเวลาแค ๑ เดือน ตั้งแตวันออกพรรษาก็ได
๕. (ฉักก) ทานสูตร หมวด ๖ ฉักกนิบาต
องคประกอบในการทำทานของฝายทายก และฝายปฏิคาหก
๓ อยางเปนของทายก (ญาติโยม ที่ถวายทาน)
๓ อยางเปนของปฏิคาหก (ผูรับ คือ พระสงฆ)
นอกจากบุคคลเปนผูมีความบริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝายแลว ตาม
ทักขิณาวิภังคสูตร ทายกนอกจากมีศีล เปนผูบริสุทธิ์แลว
ยังตองดีใจกอนให, เลื่อมใสขณะใหและปลื้มใจหลังใหทานแลว
ปฏิคาหก นอกจากมีศีลบริสุทธิ์แลว ยังตองหมั่นขจัดกิเลสในใจ
ราคะ, โทสะและโมหะ อีกดวย
พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค, ล.๑๘, น.๔๑๒, มจร.,
หรือ ล.๒๙, น.๒๐๗, มมร.
๒๐
กาลทาน (อานวา กาละทาน) แปลวา ทานที่ถวายตามกาล, ทานที่ทรง
อนุญาตใหรบั ไดตามกาล คำวา กาลทาน หมายถึงทานหรือสิง่ ของทีม่ กี ำหนด
ระยะเวลาถวายภิกษุสงฆ ซึ่งเปนระยะเวลาที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต
๑๙

www.kalyanamitra.org

32 The Virtue-of Almsgiving
6. Dakkhịnavibhanga Sutta

6. Dakkhịna-vibhanga Sutta :
The Exposition of Offerings

1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the
Blessed One was living in the Sakyan country at
Kapilavatthu in Nigrodha’s Park.
2. Then Maha- paja- pati- Gotami- took a new pair of
cloths and went to the Blessed One.21
Maha- paja- pati- Gotami- was the younger sister of Queen Maha- ma- ya-,
the Buddha’s mother, and was also the wife of King Suddhodana.
After Maha- ma- ya- ’s death, she became the Buddha’s foster mother.
The present sutta takes place at an early point in the Buddha’s ministry,
on one of his return visits to his native city. After King Suddhodana’s
death, Maha- paja- pati- pleaded with the Buddha to admit women
into the Sangha, and her acceptance marked the beginning of the
Bhikkhuni- Sangha, the Order of Nuns. The story is found at Vin Cv Kh
10/ii.253 - 5 6 (see N~a- aํ moli, The Life of the Buddha, pp.104 - 7).
An interesting anachronism in this sutta was brought to my notice by Ven.
Ajahn Sucitto of Cittaviveka Monastery. The sutta depicts Maha- pajapati- Gotami- as a devout lay Buddhist and refers to the BhikkhuniSangha as if it were an existing reality, yet the canonical account of
the founding of the Bhikkhuni- Sangha shows Maha- paja- pati- to have
been the first historical bhikkhuni-. Thus the Bhikkhuni- Sangha could
not have existed at the time the sutta was spoken if Maha- paja- patiwas still a lay woman. We might resolve the discrepancy (unnoticed
by the commentator) by supposing that the original discourse was
later modified after the founding of the Bhikkhuni- Sangha to bring
the latter into the scheme of offerings to the Sangha.
21
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๒๒

ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :๑. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหาร
นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท.
๒. สมัยนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงถือผา
คูหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก, ล.๒๓, น.๓๙๑, มมร.
(หรือ ล.๑๔, น.๔๒๔, มจร.) ตนฉบับใชคำวา ทักษิณาวิภังคสูตร ซึ่งนาจะ
คลาดเคลือ่ น เพราะตอนทายพระสูตรและอรรถกถาใชคำวาทักขิณาฯ เปรียบเทียบกับ
ฉบับ มจร., ฉบับบาลีสยามรัฐ และฉบับภาษาอังกฤษก็ใชทกั ขิณาวิภงั คสูตร
๒๒
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A second time and a third time she said to the
Blessed One:
“Venerable sir,...accept it from me out of
compassion.”
A second time and a third time the Blessed One
told her:
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แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่ง ณ ที่ควร
สว นข า งหนึ ่ ง พอประทั บนั่ ง เรีย บรอยแล ว ได ก ราบทู ล
พระผูม พี ระภาคเจาดังนีว้ า ขาแตพระองคผเู จริญ ผาใหมคนู ้ี
หมอมฉันกรอดาย ทอเอง ตั้งใจอุทิศพระผูมีพระภาคเจา
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห โปรดรับ
ผาใหมทั้งคูของหมอมฉันเถิด.
เมื่อพระนางกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสดังนี้วา ดูกอนโคตมี พระนางจงถวายสงฆเถิด เมื่อถวาย
สงฆแลว จักเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ
พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดกราบทูล พระผูมีพระภาคเจา
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ผาใหม คูนี้ หมอมฉันกรอดาย
ทอเอง ตัง้ ใจอุทศิ พระผูม พี ระภาคเจา ขอพระผูม พี ระภาคเจา
ทรงอาศัยความอนุเคราะห โปรดรับผาใหมทั้งคูนี้ของหมอม
ฉันเถิด แมในครั้งที่ ๒ แมในครั้งที่ ๓ แล พระผูมีพระภาคเจา
ก็ตรัสกะพระนาง แมในครั้งที่ ๒ แมในครั้งที่ ๓ ดังนี้วา
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“Give it to the Sangha, Gotami-. When you give it to
the Sangha, both I and the Sangha will be honoured.”
3. Then the venerable A- nanda said to the Blessed One:
“Venerable sir, let the Blessed One accept the new
pair of cloths from Maha- paja- pati- Gotami-. Maha- pajapati- Gotami- has been very helpful to the Blessed One,
venerable sir. As his mother’s sister, she was his nurse,
his foster mother, the one who gave him milk. She
suckled the Blessed One when his own mother died.
The Blessed One too has been very helpful to Mahapaja- pati- Gotami-, venerable sir. It is owing to the
Blessed One that Maha- paja- pati- Gotami- has gone for
refuge to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha.
It is owing to the Blessed One that Maha- paja- patiGotami- abstains from killing living beings, from taking
what is not given, from misconduct in sensual pleasures,
from false speech, and from wine, liquor, and intoxicants,
which are the basis of negligence. It is owing to the
Blessed One that Maha- paja- pati- Gotami- possesses
unwavering confidence in the Buddha, the Dhamma,
and the Sangha, and that she possesses
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ดูกอนโคตมี พระนางถวายสงฆเถิด เมื่อถวายสงฆแลว
จักเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ.
๓. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ ทานพระอานนท
ไดกราบทูลพระผูม พี ระภาคเจาดังนีว้ า ขาแตพระองคผเู จริญ
ขอพระผู  ม ีพ ระภาคเจา โปรดรั บผาทั้งคู  ของพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีเถิด พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีอปุ การะ
มาก เปนพระมาตุจฉาผูทรงบำรุงเลี้ยง ประทานพระขีรรส
แดพระผูมีพระภาคเจา เมื่อพระชนนีสวรรคตแลว ไดโปรด
ใหพระผูมีพระภาคเจา ทรงดื่มเตาพระถัน
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงมีอุปการะมากแกพระนาง
มหาปชาบดีโคตมี พระนางทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงถึง พระพุทธะ๒๓ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะไดทรง
อาศั ยพระผู มีพระภาคเจาจึ ง ทรงงดเว น จากปาณาติ บาต
จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จาก
ฐานะเปนที่ต้งั แหงความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและ
เมรัยได ทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา จึงทรงประกอบดวย
ความเลื ่อ มใสอยางไมหวั่ น ไหวในพระพุ ท ธะ พระธรรม
พระสงฆ ทรงประกอบดวยศีลที่ พระอริยะมุงหมายได

๒๓

ตนฉบับใช พุทธะ
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the virtues loved by noble ones.24 It is owing to the
Blessed One that Maha- paja- pati- Gotami- is free from
doubt about suffering, about the origin of suffering, about
the cessation of suffering, and about the wayleading to
the cessation of suffering. The Blessed One has been
very helpful to Maha- paja- pati- Gotami-.”
4. “That is so, A- nanda, that is so! When one person,
owing to another, has gone for refuge to the Buddha,
the Dhamma, and the Sangha, I say that it is not easy
for the former to repay the latter by paying homage to
him, rising up for him, according him reverential salutation
and polite services, and by providing robes, almsfood,
resting places, and medicinal requisites.
“When one person, owing to another, has come to
abstain from killing living beings, from taking what is not
given, from misconduct in sensual pleasures, from false
speech, and from wine, liquor, and intoxicants, which
are the basis of negligence, I say that it is not easy for
the former to repay the latter by paying homage to him...
and medicinal requisites.
These are the four factors of stream - entry. Thus it is clear that at
the time this sutta takes place, Maha- paja- pati- Gotami- was already
a stream - enterer.
24
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ทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา จึงเปนผูหมดความสงสัย
ในทุกข ในทุกขสมุทยั ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาได
ข า แต พ ระองค ผ ู  เ จริ ญ แม พ ระผู  ม ี พ ระภาคเจ า ก็ ท รง
มีพระอุปการะมากแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี.

๔. พ.๒๕ ถูกแลวๆ อานนท จริงอยู บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว
เปนผูถึงพระพุทธะ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะได เราไม
กลาวการทีบ่ คุ คลนีต้ อบแทนตอบุคคลนีด้ ว ยดี เพียงกราบไหว
ลุกรับ ทำอัญชลี ทำสามีจิกรรมดวยเพิ่มใหจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร.
บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแลว งดเวนจากปาณาติบาต จาก
อทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จากฐานะ
เปนทีต่ ง้ั แหงความประมาทเพราะดืม่ น้ำเมาคือสุราและเมรัยได
เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนตอบุคคลนี้ดวยดี เพียง
กราบไหว ลุกรับ ทำอัญชลี ทำสามีจิกรรม ดวยเพิ่มใหจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร.

๒๕

พ. หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจา
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“When one person, owing to another, has come to possess
unwavering confidence in the Buddha, the Dhamma,
and the Sangha, and to possess the virtues loved by
noble ones, I say that it is not easy for the former to
repay the latter by paying homage to him...and medicinal
requisites.
“When one person, owing to another, has become free
from doubt about suffering, about the origin of suffering,
about the cessation of suffering, and about the way
leading to the cessation of suffering, I say that it is not
easy for the former to repay the latter by paying homage
to him...and medicinal requisites.
5. “There are fourteen kinds of personal offerings,
A- nanda.26
One gives a gift to the Tatha- gata, accomplished and
fully enlightened; this is the first kind of personal offering.
One gives a gift to a paccekabuddha; this is the second
kind of personal offering.
One gives a gift to an arahant disciple of the Tathagata; this is the third kind of personal offering.
MA: The Buddha undertakes this teaching because the sutta began
with a personal gift presented to him, and he wishes to make clear the
comparative value of personal gifts and gifts offered to the Sangha.
26
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บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปนผูป ระกอบดวยความเลือ่ มใส
อยางไมหวัน่ ไหวในพระพุทธะ พระธรรม พระสงฆ ประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยะมุงหมายได เราไมกลาวการที่บุคคลนี้
ตอบแทนบุคคลนี้ดวยดี เพียงกราบไหว ลุกรับ ทำอัญชลี
ทำสามีจิกรรม ดวยเพิ่มใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจยเภสัชบริขาร
บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปนผูหมดความสงสัยในทุกข
ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได
เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ดวยดี เพียง
กราบไหวลุกรับ ทำอัญชลี ทำสามีจิกรรม ดวยเพิ่มใหจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร.
๕. ดูกอ นอานนท ก็ทกั ษิณา๒๗เปนปาฏิปคุ คลิกมี ๑๔ อยาง คือ
ใหทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑.
ใหทานในพระปจเจกสัมพุทธะ๒๘
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๒
ใหทานในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหันต
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๓
๒๗
๒๘

อางแลว ๑๓, น.๒๑
คำที่ใชโดยทั่วไป พระปจเจกพุทธเจา
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42 The Virtue-of Almsgiving
6. Dakkhịnavibhanga Sutta

One gives a gift to one who has entered upon
the way to the realisation of the fruit of arahantship;
this is the fourth kind of personal offering.
One gives a gift to a non - returner;
this is the fifth kind of personal offering.
One gives a gift to one who has entered upon the way
to the realisation of the fruit of non - return;
this is the sixth kind of personal offering.
One gives a gift to a once - returner;
this is the seventh kind of personal offering.
One gives a gift to one who has entered upon the way
to the realisation of the fruit of once - return;
this is the eighth kind of personal offering.
One gives a gift to a streamenterer;
this is the ninth kind of personal offering.
One gives a gift to one who has entered upon the way
to the realisation of the fruit of stream - entry;29
this is the tenth kind of personal offering.
MA and MT. explain that this term can be loosely extended to include
even a lay follower who has gone for refuge to the Triple Gem, as well
as lay people and monks intent on fulfilling the moral training and the
practice of concentration and insight. In the strict technical sense it
refers only to those possessing the supramundane path of stream - entry.

29
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ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลใหแจง
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๔.
ใหทานแกพระอนาคามี
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๕.
ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลใหแจง
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๖
ใหทานแกพระสกทาคามี
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๗.
ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลใหแจง
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๘
ใหทานในพระโสดาบัน
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๙.
ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทำโสดาปตติผลใหแจง
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๐
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44 The Virtue-of Almsgiving
6. Dakkhịnavibhanga Sutta

One gives a gift to one outside [the Dispensation]
who is free from lust for sensual pleasures;30
this is the eleventh kind of personal offering.
One gives a gift to a virtuous ordinary person;
this is the twelfth kind of personal offering.
One gives a gift to an immoral ordinary person;
this is the thirteenth kind of personal offering.
One gives a gift to an animal; this is the fourteenth
kind of personal offering.
6. “Herein, A- nanda, by giving a gift to an animal,
the offering may be expected to repay a hundredfold.31
By giving a gift to an immoral ordinary person,
the offering may be expected to repay a thousandfold.
By giving a gift to a virtuous ordinary person,
the offering may be expected to repay a hundredthousandfold.
By giving a gift to one outside [the Dispensation] who
is free from lust for sensual pleasures, the offering
may be expected to repay a hundred - thousand times
a hundred - thousandfold.
This is a non - Buddhist contemplative who attains the jha- nas and the
mundane kinds of direct knowledge.
31
MA: In a hundred existences it gives long life, beauty, happiness,
strength, and intelligence, and it makes one free of agitation.
The following attainments should be understood accordingly.
30
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ใหทานในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกำหนัดในกาม
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๑.
ใหทานปุถุชนผูมีศีล
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๒.
ใหทานในปุถุชนผูทุศีล นี้เปนทักษิณา
ปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๓.
ใหทานในสัตวเดียรัจฉาน
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๔.
๖. ดูกอนอานนท ใน ๑๔ ประการนั้น
บุคคลใหทานในสัตวเดียรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณาไดรอ ยเทา๓๒
ใหทานในปุถุชนผูทุศีล พึงหวังผลทักษิณาไดพันเทา
ใหทานในปุถุชนผูมีศีล พึงหวังผลทักษิณาไดแสนเทา.
ใหทานในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกำหนัดในกาม
พึงหวังผลทักษิณาไดแสนโกฏิเทา.

ใหทานกับสัตวเดรัจฉานมีอานิสงส 100 เทา หมายความวา มีอานิสงส
ตามสงผล 100 อัตภาพ หรือ 100 ชาติ ดังนั้น คำวา เทา หมายถึง อัตภาพ
หรือ ชาติ (ซึ่งหมายถึงแดนเกิด) นั่นเอง

๓๒
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46 The Virtue-of Almsgiving
6. Dakkhịnavibhanga Sutta

“By giving a gift to one who has entered upon the way
to the realisation of the fruit of stream - entry, the offering
may be expected to repay incalculably, immeasurably.
What, then, should be said about giving a gift to a
stream - enterer ?
What should be said about giving a gift to one who
has entered upon the way to the realisation of the
fruit of once - return...to a once - returner...to one who has
entered upon the way to the realisation of the fruit of
non - return...to a non - returner...to one who has entered
upon the way to the realisation of the fruit of arahantship...
to an arahant...to a paccekabuddha ? What should be
said about giving a gift to a Tatha-gata, accomplished
and fully enlightened ?33

MA says that although the results of giving in each of these cases is
incalculable, there is still an ascending gradation in their incalculability,
similar to the ascending incalculability of the waters in a great river,
etc., up to that of the waters in the ocean. Perhaps the “incalculable,
immeasurable” value of these gifts consists in their becoming a
supporting condition for attainment of the paths, fruits, and Nibba- na.
33
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ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทำโสดาปตติผลใหแจง
พึงหวังผลทักษิณาจะนับไมได จะประมาณไมได
จะปวยกลาว๓๔ไปไยในพระโสดาบัน
ในทานผูปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลใหแจง
ในพระสกทาคามี
ในทานผูปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลใหแจง
ในพระอนาคามี
ในทานผูปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลใหแจง
ในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหันต
ในปจเจกสัมพุทธะและในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.

๓๔

ปวยกลาว เสียเวลาพูด
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48 The Virtue-of Almsgiving
6. Dakkhịnavibhanga Sutta

7. “There are seven kinds of offerings made to the
Sangha, A- nanda.
One gives a gift to a Sangha of both [bhikkhus and
bhikkhuni-s] headed by the Buddha; this is the first
kind of offering made to the Sangha.35
One gives a gift to a Sangha of both [bhikkhus and
bhikkhuni-s] after the Tatha- gata has attained final
Nibba-na; this is the second kind of offering made to
the Sangha.
One gives a gift to a Sangha of bhikkhus; this is the
third kind of offering made to the Sangha.
One gives a gift to a Sangha of bhikkhuni-s; this is the
fourth kind of offering made to the Sangha.
One gives a gift, saying: ‘Appoint so many bhikkhus
and bhikkhuni-s for me from the Sangha’; this is the
fifth kind of offering made to the Sangha.
One gives a gift, saying: ‘Appoint so many bhikkhus
for me from the Sangha’; this is the sixth kind of
offering made to the Sangha.
One gives a gift, saying: ‘Appoint so many bhikkhuni-s
for me from the Sangha’; this is the seventh kind of
offering made to the Sangha.
MA: There is no gift equal in measure to this gift. This is the kind of gift
Maha- paja- pati- would be giving by offering the pair of cloths to the Sangha.

35
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๗. ดูกอนอานนท ก็ทักษิณาที่ถึงแลว
ในสงฆมี ๗ อยาง คือ
ใหทานในสงฆ ๒ ฝาย มีพระพุทธเจาเปนประมุข
นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๑.
ใหทานในสงฆ ๒ ฝาย ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว
นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆทั้ง ๒ ฝาย
ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว
นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๒.
ใหทานในภิกษุสงฆ
นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๓.
ใหทานในภิกษุณีสงฆ
นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๔.
เผดียง๓๖สงฆวา ขอไดโปรดจัดภิกษุและภิกษุณจี ำนวนเทานี้
ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจาแลวใหทาน
นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๕
เผดียงสงฆวา ขอไดโปรดจัดภิกษุจำนวนเทานี้
ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจา แลวใหทาน
นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๖
เผดียงสงฆวา ขอไดโปรดจัดภิกษุณีจำนวนเทานี้
ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจา แลวใหทาน
นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๗.
๓๖

ก. บอกใหรู, บอกนิมนต, ใชวา ประเดียง ก็มี.
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50 The Virtue-of Almsgiving
6. Dakkhịnavibhanga Sutta

8. “In future times, A- nanda, there will be members of
the clan who are ‘yellow - necks,’ immoral, of evil character.37
People will give gifts to those immoral persons for the
sake of the Sangha. Even then, I say, an offering made
to the Sangha is incalculable, immeasurable.38
And I say that in no way is a gift to a person individually
ever more fruitful than an offering made to the Sangha.39
9. “There are, A- nanda, four kinds of purification of
offering.
What four?

MA: “Members of the clan” (gotrabhuno) are those who are
monks merely in name. They will go about with a piece of yellow
cloth tied around their necks or arms, and will support their
wives and children by engaging in trade and farming, etc.
38
The gift is incalculable and immeasurable in value because it
is offered, by way of the intention of the donor, not to the “yellow necks” as individuals but to the Sangha as a corporate whole.
Thus the recipient body includes all the virtuous bhikkhus of
the past, even those who have long passed away.
39
MA states that a gift offered to an immoral bhikkhu taken to represent
the entire Sangha is more fruitful than a gift offered on a personal
basis to an arahant. But for the gift to be properly presented to
the Sangha, the donor must take no account of the personal qualities of the
recipient but must see him solely as representing the Sangha as a whole.
37
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๘. ดูกอนอานนท ก็ในอนาคตกาล จักมีแตเหลาภิกษุ
โคตรภู๔๐ มีผากาสาวะพันคอ เปนคนทุศีล มีธรรมลามก
คนทัง้ หลายจักถวายทานเฉพาะสงฆไดในเหลาภิกษุทศุ ลี นัน้
ดูกอ นอานนท ทักษิณาทีถ่ งึ แลวในสงฆแมในเวลานัน้ เราก็
กลาววา มีผลนับไมได ประมาณไมได แตวาเราไมกลาว
ปาฏิปุคคลิกทานวามีผลมากกวาทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆ
โดยปริยายไรๆ เลย.
๙. ดูกอ นอานนท ก็ความบริสทุ ธิแ์ หงทักษิณานีม้ ี ๔ อยาง.
๔ อยาง เปนไฉน

น. บุคคลผูต ง้ั อยูใ นญาณซึง่ เปนลําดับ อริยมรรค, พระสงฆทไ่ี มเครงครัดใน
ศาสนามีขนบธรรมเนียมหางจากธรรมวินัย แตยังถือตนวาเปนภิกษุสงฆอยู
เรียกวา โคตรภูสงฆ. (ส.โคตฺรภู วา อางแตเพศ ไมมีคุณความดีของเพศ).
๔๐
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52 The Virtue-of Almsgiving
6. Dakkhịnavibhanga Sutta

There is the offering that is purified by the giver, not by
the receiver.41
There is the offering that is purified by the receiver, not
by the giver.
There is the offering that is purified neither by the giver
nor by the receiver.
There is the offering that is purified both by the giver
and by the receiver.
10. “And how is the offering purified by the giver, not
by the receiver ? Here the giver is virtuous, of good
character, and the receiver is immoral, of evil character.
Thus the offering is purified by the giver, not by the
receiver.
11. “And how is the offering purified by the receiver, not
by the giver ? Here the giver is immoral, of evil character,
and the receiver is virtuous, of good character. Thus the
offering is purified by the receiver, not by the giver.
12. “And how is the offering purified neither by the giver
nor by the receiver ? Here the giver is immoral, of evil
character, and the receiver is immoral, of evil character.
Thus the offering is purified neither by the giver nor by
the receiver.
41

MA: Here the word “purified” has the meaning “made fruitful.”
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ดูกอนอานนท
ทักษิณาบางอยางบริสทุ ธิฝ์ า ยทายก๔๒ไมบริสทุ ธิฝ์ า ยปฏิคาหก๔๓
บางอยางบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายก
บางอยางฝายทายกก็ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์
บางอยางบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกและฝายปฏิคาหก.

๑๐. ดูกอนอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก
ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกอยางไร. ดูกอนอานนท ในขอนี้
ทายกมีศีล มีธรรมงามปฏิคาหกเปนผูทุศีล มีธรรมลามก
อยางนี้แลว ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝาย
ปฏิคาหก.
๑๑. ดูกอ นอานนท ก็ทกั ษิณาชือ่ วาบริสทุ ธิฝ์ า ยปฏิคาหก
ไมบริสทุ ธิฝ์ า ยทายกอยางไร ดูกอ นอานนท ในขอนี้ ทายกเปน
ผูท ศุ ลี มีธรรมลามก ปฏิคาหกเปนผูม ศี ลี มีธรรมงาม อยางนีแ้ ล
ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ ฝายทายก.
๑๒. ดูกอ นอานนท ก็ทกั ษิณาชือ่ วาฝายทายกก็ไมบริสทุ ธิ์
ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์อยางไร. ดูกอนอานนท ในขอนี้
ทายกก็เปนผูทุศีล มีธรรมลามก ปฏิคาหกก็เปนผูทุศีล
มีธรรมลามกอยางนีแ้ ล ทักษิณาชือ่ วา ฝายทายกก็ไมบริสทุ ธิ์
ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์.
๔๒
๔๓

ทายก (ฝายชาย) ทายิกา (ฝายหญิง) คือผูให ผูบริจาค
ผูรับทาน
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13. “And how is the offering purified both by the giver
and by the receiver ? Here the giver is virtuous, of good
character, and the receiver is virtuous, of good character.
Thus the offering is purified both by the giver and by
the receiver. These are the four kinds of purification of
offering.”
14. That is what the Blessed One said. When the
Sublime One had said that, the Teacher said further:
“When a virtuous person to an immoral person gives
With trusting heart a gift righteously obtained, Placing
faith that the fruit of action is great, The giver’s virtue
purifies the offering.
When an immoral person to a virtuous person gives
With untrusting heart a gift unrighteously obtained, Nor
places faith that the fruit of action is great, The receiver’s
virtue purifies the offering.
When an immoral person to an immoral person gives
With untrusting heart a gift unrighteously obtained, Nor
places faith that the fruit of action is great, Neither’s
virtue purifies the offering.
When a virtuous person to a virtuous person gives With
trusting heart a gift righteously obtained, Placing faith
that the fruit of action is great, That gift, I say, will come
to full fruition.
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๑๓. ดูกอ นอานนท ก็ทกั ษิณาชือ่ วาบริสทุ ธิท์ ง้ั ฝายทายก
และฝายปฏิคาหกอยางไร.
ดูกอ นอานนท ในขอนี้ ทายกก็เปนผูม ศี ลี มีธรรมงามปฏิคาหก
ก็เปนผูมีศีล มีธรรมงาม อยางนี้แล
ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกและฝายปฏิคาหก.
ดูกอ นอานนท นีแ้ ล ความบริสทุ ธิแ์ หงทักษิณา ๔ อยาง.
๑๔. พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณ
ภาษิตนี้แลวไดตรัสคาถาประพันธดังนี้ตอไปอีกวา
(๑) ผูใดมีศีล ไดของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี
เชื่อกรรมและผลแหงกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนทุศีล
ทักษิณาของผูนั้น ชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก.
(๒) ผูใดทุศีล ไดของมาโดยไมเปนธรรม มีจิตไมเลื่อมใส
ไมเชื่อกรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนมีศีล
ทักษิณาของผูนั้นชื่อวา บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก.
(๓) ผูใดทุศีล ไดของมาโดยไมเปนธรรม มีจิต
ไมเลื่อมใสไมเชื่อกรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง
ใหทานในคนทุศีล
เราไมกลาวทานของผูนั้นวา มีผลไพบูลย.
(๔) ผูใดมีศีล ไดของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดี
เชื่อกรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนมีศีล
เรากลาวทานของผูนั้นแลวา มีผลไพบูลย.
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When a passionless person to a passionless person
gives With trusting heart a gift righteously obtained,
Placing faith that the fruit of action is great, That gift,
I say, is the best of worldly gifts.”44

MA: This last verse refers to the gift one arahant gives to another
arahant. Although the arahant believes in the fruit of kamma, because
he is without desire and lust for existence his own act of giving is not
productive of any fruits. It is a mere functional action (kiriya) that
leaves no traces behind.
44
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(๕) ผู  ใ ดปราศจากราคะแล ว ได ข องมาโดยธรรม มี จ ิ ต
เลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทาน
ในผูปราศจากราคะ ทานของผูนั้นนั่นแล เลิศกวาอามิสทาน
ทั้งหลาย.
จบ ทักขิณาวิภังคสูตร
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7. Vela-ma Sutta
:
45

About Velama

On one occasion the Blessed One was staying near
Savatthi- in Jeta’s Grove, Ana-thapin.d.ika’s monastery.
Then Ana-thapin.d.ika the householder went to the
Blessed One and, on arrival, bowed down to him and
sat to one side. As he was sitting there,
the Blessed One said to him, “Householder, are gifts
still given in your family ?”
“Gifts are still given in my family, lord, but they are coarse:
broken rice cooked with bran, accompanied by pickle
brine.”46
AN 9.20, PTS: A iv 392: translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu
The Commentary states that Ana-thapin.d.ika is here referring to alms
that he gives to the poor; his alms to the Sangha remained of high
quality. However, it might have been that this discourse took place
during a time of famine, when even Ana-thapin.d.ika was reduced to
giving only the coarse food both to the Sangha and to the poor. If that
is the case, then we can read the Buddha’s remarks to Ana-thapin.d.ika
as reassuring him that in straitened circumstances it is still fruitful to
give, even when one can only give coarse things. The merit of the gift
is determined more by the state of mind with which it is given than by
the external quality of the gift.
45

46
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๗. เวลามสูตร

๔๗

วาดวยการใหทานที่มีผลมาก
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนคร
สาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝา
พระผูม พี ระภาคเจาถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแลวนัง่ ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง
พระผูม พี ระภาคเจาไดตรัสถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี
วา ดูกอ นคฤหบดีในตระกูลของทาน ยังใหทานอยูบ า งหรือหนอ.
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผเู จริญ
ในตระกูลของขาพระองคยังใหทานอยู แตทานนั้นเปน
ของเศราหมองเปนปลายขาว มีน้ำผักดองเปนที่สอง.

๔๗

พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต, ล.๓๗, น.๗๗๕, มมร.
www.kalyanamitra.org

60 The Virtue of Almsgiving
7. Vela-ma Sutta

“Householder, regardless of whether a gift is coarse or
refined, if it is given inattentively, disrespectfully, not
with one’s own hand, as if throwing it away, with the
view that nothing will come of it: Wherever the result
of that gift comes to fruition, one’s mind will not incline
to the enjoyment of splendid food, will not incline to
the enjoyment of splendid clothing, will not incline to
the enjoyment of splendid vehicles, will not incline to
the enjoyment of the splendid five strings of sensuality.
And one’s sons & daughters, slaves, servants, & workers
will not listen to one, will not lend ear, will not make
their minds attend for the sake of knowledge. Why is
that ? Because that is the result of inattentive actions.
“Householder, regardless of whether a gift is coarse or
refined, if it is given attentively, respectfully, with one’s
own hand, not as if throwing it away, with the view
that something will come of it: Wherever the result of
that gift comes to fruition, one’s mind will incline to the
enjoyment of splendid food, will incline to the enjoyment
of splendid clothing, will incline to the enjoyment of
splendid vehicles, will incline to the enjoyment of the
splendid five strings of sensuality.
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พ. ดูกอ นคฤหบดี บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีต
ก็ตาม แตใหทานนั้นโดยไมเคารพ ไมทำความนอบนอมให
ไมใหดวยมือตนเอง ใหของที่เหลือ ไมเชื่อกรรมและผลของ
กรรม ใหทาน ทานนั้นๆ ยอมบังเกิดผลในตระกูลใดๆ ใน
ตระกูลนัน้ ๆ จิตของผูใ หทานยอมไมนอ มไปเพือ่ บริโภคอาหาร
อยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมไมนอมไป
เพือ่ บริโภคยานอยางดี ยอมไมนอ มไปเพือ่ บริโภคกามคุณ ๕
อยางดี แมบริวารชนของผูใหทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส
คนใช คนทำงาน ก็ไมเชื่อฟง ไมเงี่ยหูฟง สงจิตไปที่อื่นเสีย
ขอนัน้ เพราะเหตุไร ทัง้ นีเ้ ปนเพราะผลแหงกรรมทีต่ นกระทำ
โดยไมเคารพ.

ดูกอนคฤหบดี บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีต
ก็ตาม แตใหทานนัน้ โดยเคารพ ทำความนอบนอมให ใหดว ย
มือตนเองใหของทีไ่ มเหลือ เชือ่ กรรมและผลของกรรมใหทาน
ทานนั้นๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนั้นๆ จิตของ
ผูใหทานยอมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี ยอมนอมไป
เพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคยานอยางดี
ยอมนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี แมบริวารชน
ของผูใหทานนั้น คือ
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And one’s sons & daughters, slaves, servants, & workers
will listen to one, will lend ear, will make their minds
attend for the sake of knowledge. Why is that ? Because
that is the result of attentive actions.
“Once, householder, there was a brahman named
Vela-ma. And this was the nature of the gift, the great
gift, he gave:
He gave 84,000 gold trays filled with silver, 84,000 silver
trays filled with gold, 84,000 copper trays filled with gems.
He gave 84,000 elephants with gold ornaments, gold
banners, covered with nets of gold thread.
He gave 84,000 chariots spread with lion skins, tiger
skins, leopard skins, saffron - colored blankets, with gold
ornaments, gold banners, covered with nets of gold
thread.
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บุตร ภรรยา ทาส คนใช คนทำงาน ก็เชื่อฟงดี เงี่ยหูฟง
ไมสงจิตไปที่อื่น ขอนั้นเพราะเหตุไร ทั้งนี้เปนเพราะผลของ
กรรมที่ตนกระทำโดยเคารพ.
ดูกอนคฤหบดี เรื่องเคยมีมาแลว มีพราหมณชื่อเวลามะ
พราหมณผูนั้นไดใหทานเปนมหาทานอยางนี้ คือ
ไดใหถาดทองเต็มดวยรูปยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด
ถาดรูปยะเต็มดวยทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด
ถาดสำริดเต็มดวยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด
ใหชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเครื่องประดับลวนเปนทอง
มีธงทอง คลุมดวยขายทอง
ใหรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง
หนั ง เสื อ เหลื อ ง ผ า กั ม พลเหลื อ ง มี เ ครื ่ อ งประดั บ ล ว น
เปนทอง มีธงทอง คลุมดวยขายทอง
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He gave 84,000 milk cows with tethers of fine jute and
copper milk pails. He gave 84,000 maidens adorned
with jeweled earrings. He gave 84,000 couches spread
with long - fleeced coverlets, white wool coverlets,
embroidered coverlets, rugs of kadali - deer hide, each
with a canopy above & red cushions on either side.
He gave 84,000 lengths of cloth - of finest linen, of finest
cotton, of finest silk.48
To say nothing of the food & drink, staple & non - staple
food, lotions & beddings: They flowed, as it were, like
rivers.

This translation follows the Thai edition of the Pali Canon.
The Burmese and Sri Lankan editions list four kinds of cloth - rather
than just the three listed here - adding wool as the third of the four.
48
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ใหแมโคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว มีน้ำนมไหลสะดวก ใชภาชนะ
เงินรองน้ำนม
ใหหญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับดวยแกวมณีและแกวกุณฑล
ใหบัลลังก ๘๔,๐๐๐ ที่ ลาดดวยผาโกเชาว ลาดดวย
ขนแกะสีขาว เครือ่ งลาดมีสณ
ั ฐานเปนชอดอกไม มีเครือ่ งลาด
อยางดีทำดวยหนังชะมด มีเครื่องลาดเพดาน มีหมอนขาง
แดงทั้งสอง
ใหผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เปนผาเปลือกไม ผาแพร ผาฝาย
เนื้อละเอียด
จะปวยกลาว๔๙ไปไยถึงขาว น้ำ ของเคี้ยว ของบริโภค
เครื่องลูบไล ที่นอน ไหลไปเหมือนแมน้ำ

๔๙

อางแลว ๓๔, น.๔๗
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“Now, householder, if the thought should occur to you,
‘Perhaps it was someone else who at that time was
Vela-ma the brahman, who gave that gift, that great gift,’
that’s not how it should be seen. I was Vela-ma the
brahman at that time. I gave that gift, that great gift.
But in that gift there was no one worthy of offerings;
no one purified that gift.
“If one were to feed one person consummate in view,
that would be more fruitful than the gift, the great gift,
that Vela-ma the brahman gave.
“If one were to feed one once - returner, that would be
more fruitful than the gift, the great gift, that Vela-ma
the brahman gave, and if [in addition to that] one were
to feed one person consummate in view, and to feed
100 people consummate in view.
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ดูกอนคฤหบดี ก็ทานพึงมีความคิดอยางนี้วา สมัยนั้น
ผูอื่นไมใชเวลามะพราหมณผูที่ใหทานเปนมหาทานนั้น
ดูกอ นคฤหบดี แตทา นไมควรเห็นอยางนี้ สมัยนัน้ เราเปน
เวลามพราหมณ เราไดใหทานนัน้ เปนมหาทาน ก็ในทานนัน้
ไมมใี ครเปนพระทักขิเณยยบุคคล ใครๆ ไมชำระทักขิณานัน้
ใหหมดจด

ดูกอนคฤหบดี ทานที่บุคคลเชื้อเชิญทานผูถึงพรอมดวย
ทิฏฐิ๕๐ผูเ ดียวบริโภค มีผลมากกวาทานทีเ่ วลามพราหมณใหแลว
ทานทีบ่ คุ คลเชือ้ เชิญใหทา นผูถ งึ พรอมดวยทิฏฐิรอ ยทานบริโภค
มีผลมากกวา
ทานทีบ่ คุ คลเชือ้ เชิญใหทา นผูถ งึ พรอมดวยทิฏฐิรอ ยทานบริโภค
มีผลมากกวาทานทีบ่ คุ คลเชือ้ เชิญใหทา นผูถ งึ พรอมดวยทิฏฐิ
ผูเดียวบริโภค
ทานทีบ่ คุ คลเชือ้ เชิญใหพระสกทาคามีผเู ดียวบริโภค มีผลมากกวา
ทานทีบ่ คุ คลเชือ้ เชิญใหทา นผูถ งึ พรอมดวยทิฏฐิรอ ยทานบริโภค
พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ล.๒๓, น.๑๖๗, มจร. อธิบาย
คำวา “ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันซึ่งมีชื่อ
วา “ผูถึงพรอมดวยทัสสนะ” บาง, “ผูมาสูพระสัทธรรม” บาง, “ผูประกอบดวย
ฌานของพระเสขะ” บาง, “ผูประกอบดวยวิชชาของพระเสขะ”บาง, “ผูเขาถึง
กระแสธรรม” บาง, “ผูมีปญญาแทงตลอด” บาง, “ผูยืนจรดประตูอมตะ” บาง.

๕๐

www.kalyanamitra.org

68 The Virtue of Almsgiving
7. Vela-ma Sutta

“If one were to feed one non - returner, that would be
more fruitful than... if one were to feed 100 oncereturners.
“If one were to feed one arahant, that would be more
fruitful than... if one were to feed 100 non - returners.
“If one were to feed one Private Buddha, that would be
more fruitful than... if one were to feed 100 arahants.
“If one were to feed one Tathagata - a worthy one, rightly
self - awakened - that would be more fruitful than... if one
were to feed 100 Private Buddhas.
“If one were to feed a community of monks headed by
the Buddha, that would be more fruitful than... if one
were to feed a Tathagata - a worthy one, rightly selfawakened.
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ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีรอยทานบริโภค
มีผลมากกวาทานทีบ่ คุ คลเชือ้ เชิญใหพระสกทาคามีผเ ู ดียวบริโภค
ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระอนาคามีผูเดียวบริโภค
มีผลมากกวาทานทีบ่ คุ คลเชือ้ เชิญใหพระสกทาคามีรอ ยทานบริโภค
ทานที่บุคคลเชื้อเชิญพระอนาคามีรอยทานบริโภค
มีผลมากกวาทานทีบ่ คุ คลเชือ้ เชิญพระอนาคามีผเู ดียวบริโภค
ทานทีบ่ คุ คลถวายใหพระอรหันตผเู ดียวบริโภค มีผลมากกวา
ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระอนาคามีรอยทานบริโภค
ทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตรอยทานบริโภค
มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตผเู ดียวบริโภค
ทานที่บุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียวบริโภค
มีผลมากกวาทานทีบ่ คุ คลถวายใหพระอรหันตรอ ยรูปบริโภค
ทานที่บุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารอยรูปบริโภค
มีผลมากกวาทานทีบ่ คุ คลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียวบริโภค
ทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค
มีผลมากกวาทานทีบ่ คุ คลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารอยรูปบริโภค
ทานทีบ่ คุ คลถวายใหภกิ ษุสงฆมพี ระพุทธเจาเปนประมุขบริโภค
มีผลมากกวาทานทีบ่ คุ คลถวายใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค
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7. Velama Sutta

“If one were to have a dwelling built and dedicated to
the Community of the four directions, that would be
more fruitful than... if one were to feed a community of
monks headed by the Buddha.
“If one with a confident mind were to go to the Buddha,
Dhamma, & Sangha for refuge, that would be more
fruitful than... if one were to have a dwelling built and
dedicated to the Community of the four directions.
“If one with a confident mind were to undertake the
training rules - refraining from taking life, refraining from
taking what is not given, refraining from illicit sex,
refraining from lying, refraining from distilled & fermented
drinks that cause heedlessness - that would be more
fruitful than... if one with a confident mind were to go to
the Buddha, Dhamma, & Sangha for refuge.
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การทีบ่ คุ คลสรางวิหารถวายสงฆผมู าจากจาตุรทิศมีผลมาก
กวาทานทีบ่ คุ คลถวายใหภกิ ษุสงฆมพี ระพุทธเจาเปนประมุข
บริโภค การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรม
และพระสงฆเปนสรณะ มีผลมากกวาทานทีบ่ คุ คลสรางวิหาร
ถวายสงฆอันมาจากจาตุรทิศ

การทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ จากการดื่มน้ำเมาคือ สุราและเมรัยอัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาท มีผลมากกวาการที่บุคคลมีจิต
เลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ
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7. Velama Sutta

“If one were to develop even just one whiff of a heart of
good will, that would be more fruitful than... if one with a
confident mind were to undertake the training rules...
“If one were to develop even for just a finger - snap the
perception of inconstancy, that would be more fruitful than
the gift, the great gift, that Vela-ma the brahman gave,
and [in addition to that] if one were to feed one person...
100 people consummate in view, and were to feed one
once-returner... 100 once - returners, and were to feed one
non-returner... 100 non - returners, and were to feed one
arahant... 100 arahants, and were to feed one Private
Buddha... 100 Private Buddhas, and were to feed a
Tathagata - a worthy one, rightly self - awakened - and were
to feed a community of monks headed by the Buddha,
and were to have a dwelling built and dedicated to the
Community of the four directions, and with a confident
mind were to go to the Buddha, Dhamma, & Sangha for
refuge, and with a confident mind were to undertake the
training rules - refraining from taking life, refraining from taking
what is not given, refraining from illicit sex, refraining from
lying, refraining from distilled & fermented drinks that cause
heedlessness - and were to develop even just one whiff of
a heart of good will.”
www.kalyanamitra.org
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การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแมเพียงเวลาสูดดม
ของหอม๕๑ มีผลมากกวาการทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใสสมาทานสิกขาบท
คือ งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ

ดูกอนคฤหบดี ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวย
ทิฏฐิผูเดียวบริโภค มีผลมากกวามหาทานที่เวลามะพราหมณ
ใหแลว... การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุด แมเพียงเวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกวาการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส สมาทาน
สิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต... และการที่บุคคลเจริญ
อนิจจสัญญาแมเพียงเวลาลัดนิ้วมือ มีผลมากกวาการที่บุคคล
เจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแมเพียงเวลาสูดดมของหอม.
จบ เวลามสูตร

๕๑

คือเปนเพียงเอานิ้วทั้งสองจับกอนขาวหอมเขามาสูดดม
www.kalyanamitra.org

74 The Virtue of Almsgiving

สูตรลัดชุดที่ ๒

สรุปแนวคิดจากพระสูตร

๖-๗

การจำแนกปาฏิบคุ ลิกทาน ๑๔ ประเภท, สังฆทาน ๗ ประเภท,
องคประกอบของการทำทานทีจ่ ะไดผลมาก (๖. ทักษิณาวิภงั คสูตร),
อานิ ส งสการทำทานในขอ ๒. อสัป ปุร ิ สทานสูตร มี ๒ ขอ
ใน ๓. สัปปุริสทานสูตร, อานิสงสของการทำบุญ กับทักขิเณยย
บุคคลแตละประเภท, การทำทาน, ศีล, ภาวนา (๗. เวลามสูตร)
๖. ทักขิณาวิภังคสูตร
พระสูตรนี้ พระศาสดาไดตรัสเลาใหพระอานนทฟง ถึงลักษณะ
ปาฏิบุคลิกทาน ๑๔ ประเภท อานิสงสของการทำทานกับ
ปาฏิบุคลิกทานแตละประเภท แตไมแจกแจงผลบุญ ตั้งแต
ผูป ฏิบตั เิ พือ่ ทำพระโสดาบันใหแจงขึน้ ไป (ปาฏิบคุ ลิก ประเภทที่
๑-๑๐) เพียงแตตรัสรวมๆ วาอานิสงสจะนับไมได จะประมาณไมได
นอกจากนี้ยังตรัสถึง สังฆทาน (ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆ)
๗ ประเภท ซึ่งในยุคปจจุบัน หลังพุทธปรินิพพานแลว
ประเภทที่ ๑ ใหทานในสงฆ ๒ ฝาย มีพระพุทธเจาเปนประมุข
ก็หายไปดวย
พุทธศาสนาในนิกายเถระวาท โดยเฉพาะในประเทศไทย
ถือวา ภิกษุณี ไดขาดสูญไปแลว ดังนั้น สังฆทานอีก ๔ ประเภทที่
เกีย่ วของกับภิกษุณจี งึ หายไปดวย ไดแก ประเภทที่ ๒, ๔, ๕ และ ๗
สังฆทานที่มีเหลือในปจจุบัน จึงมีเพียง ๒ ประเภท จาก ๗
ประเภท คือ
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ประเภทที่ ๓. ใหทานในภิกษุสงฆ พูดงายๆ วาจะไปทำบุญ
ที่วัด โดยไมเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งก็ได หรือ นำอาหารใสบาตรกับ
พระรูปใดรูปหนึ่งที่ผานหนาบานก็ได
ประเภทที่ ๖. เผดียงสงฆวา ขอไดโปรดจัดภิกษุจำนวนเทานี้
ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจา แลวใหทาน พูดงายๆ ก็คือ การนิมนต
ดวยวาจา หรือ ใบฎีกาใหมาทำบุญที่บาน, บริษัท หางรานก็ได
โดยไมเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง แลวแตคณะสงฆเห็นสมควร
ดังอรรถกถา๕๒ทักขิณาวิภังคสูตร น.๔๐๗ ความวา
ก็บคุ คลใดเตรียมไทยธรรมดวยคิดวา เราจักใหทกั ขิณาถึงสงฆ
ไปวิหารแลวเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงใหพระเถระ
รูปหนึ่งเจาะจงสงฆเถิด.
ลำดับนัน้ ไดสามเณรจากสงฆยอ มถึงความเปนประการอืน่ วา
เราไดสามเณรแลว ดังนี้. ทักขิณาของบุคคลนั้นยอมไมถึงสงฆ.
เมื่อไดพระมหาเถระแมเกิดความโสมนัสวา เราไดมหาเถระ
แลว ดังนี้ ทักขิณาก็ไมถึงสงฆเหมือนกัน.
สวนบุคคลใดไดสามเณร ผูอุปสมบทแลว ภิกษุหนุม หรือ
เถระ ผูพาลหรือบัณฑิต รูปใดรูปหนึ่งจากสงฆแลว ไมสงสัย
ยอมอาจเพือ่ ทำความยำเกรงในสงฆวา เราจะถวายสงฆ. ทักขิณา
ของบุคคลนั้นเปนอันชื่อวาถึงสงฆแลว
คือคัมภีรที่รวบรวมคำอธิบายความในพระไตรปฎกภาษาบาลี เรียกวา
คัมภีรอรรถกถา บาง ปกรณอรรถกถา บาง อรรถกถา จัดเปนแหลงความรู
ทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญรองลงมาจากพระไตรปฎก และใชเปน
หลักฐานอางอิงอยางแพรหลายในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา
๕๒
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ไดยินวา พวกอุบาสกชาวสมุทรฝงโนนกระทำอยางนี้.ก็ใน
อุบาสกเหลานั้น คนหนึ่งเปนเจาของวัดเปนกุฎมพีเจาะจงจาก
สงฆวา เราจักถวายทักขิณาที่ถึงสงฆ จึงเรียนวาขอทานจงให
ภิกษุรูปหนึ่ง อุบาสกนั้นไดภิกษุทุศีลรูปหนึ่ง พาไปสูสถานที่นั่ง
ปูอาสนะผูกเพดานเบื้องบน บูชาดวยของหอม ธูป และดอกไม
ลางเทา ทาดวยน้ำมัน ไดถวายไทยธรรมดวยความยำเกรงในสงฆ
ดุจทำความนอบนอมแดพระพุทธเจา.
ภิกษุรูปนั้นมาสูประตูเรือนวา ทานจงใหจอบเพื่อประโยชน
แกการปฏิบตั วิ ดั ในภายหลังภัต. อุบาสกนัง่ เขีย่ จอบดวยเทาแลว
ใหวา จงรับไป. มนุษยทั้งหลายไดกลาวกะเขานั้นวา ทานไดทำ
สักการะแกภิกษุนี้แตเชาตรูเทียวไมอาจเพื่อจะกลาว บัดนี้
แม ส ั ก ว า อุ ป จาระ (มรรยาท) ก็ ไ ม ม ี นี ้ ช ื ่ อ ว า อะไรดั ง นี ้ .
อุบาสกกลาววา แนะนาย ความยำเกรงนัน้ มีตอ สงฆ ไมมแี กภกิ ษุนน้ั
นอกจากนี้พระศาสดา ยังไดตรัสถึง
ขอ ๙ เรื่องบุคคลผูมีความบริสุทธิ์ ทั้ง ๒ ฝาย (ดูแผนภูมิ ๑
ซึ่งสรุปความขอ ๑๐ - ๑๓)
ขอ ๑๔ ตรัสถึง ไทยธรรมและเจตนาบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
สรุป การทีท่ ำทานจะมีอานิสงสมากขึน้ อยูก บั ปจจัย ๓ ประการ
๑) บุคคลบริสุทธิ์ ทั้งทายก และปฏิคาหก (ทายก ยังตอง
ดีใจกอนให, เลือ่ มใสขณะใหและปลืม้ ใจหลังใหทานแลว, ปฏิคาหก
ยังตองหมั่นชำระกิเลส ราคะ, โทสะ, โมหะ (ฉักก) ทานสูตร)
๒) ไทยธรรมบริสุทธิ์ ไดมาโดยธรรม
๓) เจตนาบริสุทธิ์ เชื่อกรรมและผลแหงกรรมอยางยิ่ง
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๗. เวลามสูตร
ในชวงแรกของพระสูตร พระศาสดา ตรัสใหอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ดังนี้
ดูกอ นคฤหบดี บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม
แตใหทานนั้นโดยไมเคารพ ไมทำความนอบนอมให ไมใหดวย
มือตนเอง ใหของที่เหลือ ไมเชื่อกรรมและผลของกรรม (ตรงกับ
อสัปปุริสทานสูตร ชวงแรก)
ใหทาน ทานนั้นๆ ยอมบังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูล
นั้นๆ จิตของผูใหทานยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี
ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภค
ยานอยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี
แมบริวารชนของผูใหทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช
คนทำงาน ก็ไมเชื่อฟง ไมเงี่ยหูฟง สงจิตไปที่อื่นเสีย ขอนั้น
เพราะเหตุไร ทัง้ นีเ้ ปนเพราะผลแหงกรรมทีต่ นกระทำโดยไมเคารพ.
ดูกอ นคฤหบดี บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม
แตใหทานนัน้ โดยเคารพ ทำความนอบนอมให ใหดว ยมือตนเอง
ใหของที่ไมเหลือ เชื่อกรรมและผลของกรรมใหทาน (ตรงกับ
อสัปปุริสทานสูตร ชวงทาย)
ทานนั้นๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนั้นๆ จิตของ
ผูใ หทานยอมนอมไปเพือ่ บริโภคอาหารอยางดี ยอมนอมไปเพือ่
บริโภคผาอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคยานอยางดี ยอมนอม
ไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี (สัปปุริสทานสูตร ขอ ๔.
ครัน้ เปนผูม จี ติ อนุเคราะหใหทานแลว ยอมเปนผูม ง่ั คัง่ มีทรัพยมาก
มีโภคะมาก และเปน ผูม ีจ ิ ต นอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕
สูงยิ่งขึ้น ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล)
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แมบริวารชนของผูใหทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช
คนทำงาน ก็เชือ่ ฟงดี เงีย่ หูฟง ไมสง จิตไปทีอ่ น่ื ขอนัน้ เพราะเหตุไร
ทัง้ นีเ้ ปนเพราะผลของกรรมทีต่ นกระทำโดยเคารพ. (สัปปุรสิ ทานสูตร
ขอ ๒. ครั้นใหทานโดยเคารพแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก
มีโภคะมาก และเปนผูม บี ตุ ร ภรรยา ทาส คนใชหรือคนงาน เปน
ผูเ ชือ่ ฟง เงีย่ โสตลงสดับคำสัง่ ตัง้ ใจใครรู ในทีท่ ท่ี านนัน้ เผล็ดผล)
หรืออาจพอสรุปไดวา การทำทานตามอสัปปุริสทานสูตร
๕ ประการ ยอมไดอานิสงส ๒ อยางคือ
๑) จิตของผูใหทานยอมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี
ยอมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคยาน
อยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี ในที่บังเกิด
ผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนั้นๆ (สัปปุริสทานสูตร ขอ ๔)
๒) แมบริวารชนของผูใหทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส
คนใช คนทำงาน ก็เชื่อฟงดี เงี่ยหูฟง ไมสงจิตไปที่อื่น เพราะ
ผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพ. (สัปปุริสทานสูตร ขอ ๒.)
การสรางมหาทานของเวลามพราหมณ เมือ่ เทียบกับการทำ
สัตตสดกมหาทาน๕๓ของพระเวสสันดรแลว มากกวามาก (ดูแผนภูมิ
ที่ ๒ เปรียบเทียบการสั่งสมบุญแตละประเภท) สิ่งที่แตกตางกัน
คือชาติทบ่ี งั เกิดเปนพระเวสสันดร สามารถสละอีก ๒ สิง่ สุดทาย
ที่ทำไดยากไดครบที่เรียกวา ปญจมหาบริจาค (สิ่งที่ใหไดยาก
ทีส่ ดุ ถือเปนประเพณีของพระโพธิสตั วทกุ พระองค ตองไดบำเพ็ญ
มหาบริจาค ๕ อยาง คือ ๑) ธนบริจาค (การสละทรัพยสมบัติ)
๒) อังคบริจาค (การสละรางกาย) ๓) ชีวิตบริจาค (การสละชีวิต)
๔) บุตรบริจาค (การสละลูก) ๕) ภริยาบริจาค (การสละภรรยา)
พิธีสัตตสตกมหาทาน คือ ชาง มา โคนม รถมา ทาสและทาสี อยางละ
๗๐๐ บริจาคใหคนทั่วไป

๕๓
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พระสูตรนี้ พระศาสดาตรัสใหกำลังใจแกอนาถบิณฑิกเศรษฐี
และตรัสแจกแจง อานิสงสของการทำบุญกับทักขิเณยยบุคคล
(ปาฏิบุคลิกทานประการที่ ๑ - ๑๐ ในทักขิณาวิภังคสูตร)
ในหมวดการทำทาน เฉพาะวัตถุทาน ไมรวมธรรมทาน หรือ
อภัยทาน, การสรางวิหารถวายสงฆ ผูม าจากจาตุรทิศ มีอานิสงส
มากที่สุด
คำวา วิหารทาน ในอรรถกถา อธิบายไวดงนี้
ในบทนี้วา จาตุทฺทิสํ สงฺฆํ อุทฺทิสฺส ความวา เจดียยอม
ประดิษฐานอยู การฟงธรรมพวกเขายอมกระทำกันในทีซ่ ง่ึ มีวหิ าร
ที่บุคคลสรางถวายสงฆผูมาจากทิศทั้ง ๔ ภิกษุทั้งหลาย มาจาก
ทิศทั้ง ๔ และจากทิศนอยแลวไมตองซักถาม ลางเทาแลว
เอากุญแจเปดประตู ทำความสะอาดเสนาสนะเสร็จอยูแลว ยอม
ไดซึ่งความผาสุก วิหารนั้น โดยที่สุดแมเปนบรรณศาลา๕๔ที่เกิด
แกตนอยูใน ๔ ทิศ เขาก็เรียกวา วิหารที่บุคคลสรางถวายสงฆ
ผูมาจากทิศทั้ง ๔ เหมือนกัน.
เปนคติความเชื่อของบรรพบุรุษ ในทุกยุคทุกสมัย ที่วา
การสรางถาวรวัตถุในพระศาสนา โดยเฉพาะการสรางวัด จะมี
อานิสงสมาก ซึง่ คติความเชือ่ นีก้ ส็ อดคลอง ตรงกันกับพระสูตรนี้
ดั ง นั ้ น แม เ ราจะไม ม ี โ อกาสพบเนื ้ อ นาบุ ญ อั น เลิ ศ เช น
พระสัมมาสัมพุทธเจา, พระปจเจกพุทธเจา, พระอริยเจาทัง้ ๔ ประเภท
แตเราก็ยังสามารถสรางบุญใหญ ไดโดยการสรางวิหารทาน
เมื ่อเปรี ยบเทียบการทำบุญทุก ประเภทแลว เราจะเห็น
ไดวา การทำภาวนา ดวยการเจริญอนิจจสัญญา แมเวลาลัด
นิ้วมือเดียว หรือการการเจริญเมตตาจิต แมเพียงเวลาสูดดม
ของหอม (ดูขยายความในเมตตาสูตร๕๕) ไดอานิสงสมากที่สุด
๕๔
๕๕

ศาลามุงจาก
อรรถกถาเมตตาสูตร ทุติยวรรคที่ ๒, ล.๓๘, น.๕๕๑, มมร.
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การรักษาศีลดวยการสมาทานสิกขาบท หรือการทำจิตให
เลือ่ มใสในพระรัตนตรัย เชนการบูชาพระเจดีย เปนตน ไดอานิสงส
รองลงมา
ตัวอยางกรณีศกึ ษา คาถาธรรมบทเรือ่ งมัฎฐกุณฑลี เด็กหนุม
ที่ตลอดชีวิต ไมเคยทำบุญอะไรเลย แคทำจิตใหเลื่อมใสใน
พระศาสดากอนละโลก บังเกิดในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน (๑ โยชน
= ๑๖ ก.ม.) ในสวรรคชั้นดาวดึงส,
หรืออีกกรณีหนึง่ คาถาธรรมบทเรือ่ งนางลาชเทวธิดา ไดใส
บาตรดวยขาวตอกกับพระมหากัสสปะเถระผูเปนพระอรหันต
แลวถูกงูพิษกัดตาย ตายขณะจิตเลื่อมใส ละโลกแลวบังเกิด
ในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน ชั้นดาวดึงส เชนกัน
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เคยเทศนสอนไววา ที่นั่ง
ภาวนาทำใจใหหยุด ใหหยุดสักกระพริบตาเดียวเทานั้น ที่สราง
โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ สูไมไดหรอก๕๖ ซึ่งสอดคลอง
ตรงกันกับสิ่งที่พระศาสดาตรัสไวในพระสูตรนี้
เมือ่ เราพิจารณาใครครวญเนือ้ ความแบบยอนกลับ (ปฏิโลม)
เราจะเห็นภาพชัดขึ้นวา แทที่จริงเมื่อแรกเราแสวงหาบุญดวย
การทำทาน เราเพียรพยายามหาบุคคล ผูเปนเนื้อนาบุญอันเลิศ
มากที่สุด แตเมื่อเราตองการผลบุญที่มากกวานั้น เราเองกลับ
ตองทำจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย, รักษาศีล, ตองเจริญแผ
เมตตาจิต, เจริญอนิจจสัญญาเอง เรียกไดวา ตนแลเปนที่พึ่ง
แหงตน ดังทีพ่ ระเทพญาณมหามุนี วิ.๕๗ (หลวงพอธัมมชโย) ทานได
ใหคำขวัญเอาไววา “พระธรรมกายในตัว เปนเนือ้ นาบุญของเรา”
๕๖
๕๗

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) กัณฑท่ี ๑, ล.๑, น.๔๓
เจาอาวาส วัดพระธรรมกาย
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เมือ่ เรา (ทายก) เขาถึงธรรมมีความบริสทุ ธิ์ ไดทำบุญถูกเนือ้
นาบุญ ที่เขาถึงธรรม มีความบริสุทธิ์เชนกัน (แมจะยังไมไดเปน
พระอริยเจา) เราก็ยง่ิ ไดบญ
ุ มาก เพราะบุคคลเปนผูบ ริสทุ ธิ์ ทัง้ ๒ ฝาย
แมเราจะมีความเขาใจวาการทำภาวนา ไดผลบุญมากทีส่ ดุ ,
การรักษาศีลรองลงมา แตกม็ ากกวาการทำทาน แตการประกอบ
เหตุตา งกันยอมไดผลบุญทีแ่ ตกตางกัน ดังนัน้ จึงควรทำทุกอยาง
ทั้ง ทาน, ศีล, ภาวนา
การทำทาน ยอมได โภคทรัพยสมบัติ
การรักษาศีล ยอมได รูปสมบัติ นาดู สมสวนและแข็งแรง
การทำภาวนายอมได คุณสมบัติ ที่เฉลียวฉลาด เปนตน
ในอรรถกถา ยังกลาวไววา สวนบุญทั้งหลายมีทานเปนตน
เหลานี้ พึงทราบโดยอุปมาอยางนี้.
ก็แมถาวา เขาทำชมพูทวีปใหเปนพื้นเสมอกัน เชนกับหนา
กลองปูลาดบัลลังกตั้งแตตนแลว พึงใหพระอริยบุคคลนั่ง ณ
ที่นั้นมีโสดาบันบุคคล ๑๐ แถว, สกทาคามีบุคคล ๕ แถว,
อนาคามี บ ุ ค คล ๒ แถวครึ ่ ง , พระขี ณ าสพ ๑ แถวครึ ่ ง
พระปจเจกพุทธเจาพึงมี ๑ แถว, พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
เดียวเทานัน้ ทานทีบ่ คุ คลถวายจำเพาะแดพระสัมมาสัมพุทธเจา
มีผลมากกวาทานที่ถวายแลวแกชนประมาณเทานี้.
สวนทานนอกนี้ คือวิหารทาน บิณฑบาต สิกขา การเจริญ
เมตตา ยอมไมถงึ เสีย้ วที่ ๑๖ ของทานผูพ จิ ารณาโดยความสิน้ ไป.
ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสไวในสมัย
จะปรินพิ พานวา การปฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรมเปนการบูชาสูงสุด.
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8. Bhojana Sutta :
A Meal

“In giving a meal, the donor gives five things to the
recipient
Which five ? He/she gives life, beauty, happiness,
strength, & quick - wittedness.
Having given life, he/she has a share in long life, either
human or divine.
Having given beauty, he/she has a share in beauty,
either human or divine.
Having given happiness, he/she has a share in
happiness, either human or divine.
Having given strength, he/she has a share in strength,
either human or divine.
Having given quick - wittedness, he/she has a share in
quick - wittedness, either human or divine.
In giving a meal, the donor gives these five things to
the recipient.”
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๕๘

วาดวยทายกผูใ หโภชนะชือ่ วาใหฐานะ ๕ อยางแกปฏิคาหก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะเปนทาน ชื่อวา
ใหฐานะ ๕ อยางแกปฏิคาหก
๕ อยางเปนไฉน คือ ใหอายุ ๑ ใหวรรณะ ๑ ใหสุข ๑
ใหกำลัง ๑ ใหปฏิภาณ ๑
ครั้นใหอายุแลวยอมเปนผูมีสวนแหงอายุ
ทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนมนุษย
ครั้นใหวรรณะแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงวรรณะ
ทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนมนุษย
ครั้นใหสุขแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงสุข
ทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนมนุษย
ครั้นใหกำลังแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงกำลัง
ทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนมนุษย
ครั้นใหปฏิภาณแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงปฏิภาณ๕๙
ทัง้ ทีเ่ ปนทิพย ทัง้ ทีเ่ ปนมนุษย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะเปนทานชื่อวา
ใหฐานะ ๕ อยางนี้แล.
๕๘
๕๙

พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต, ล.๓๖, น.๘๕, มมร.
ฉลาดผูกปญหาและแกปญหา.
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The prudent person giving life, strength,
beauty, quick - wittedness - the wise person,
a giver of happiness attains happiness himself.
Having given life, strength, beauty, happiness,
& quick - wittedness,
he has long life & status wherever he arises.
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ปราชญผูมีปญญา ใหอายุยอมไดอายุ ใหกำลังยอม
ไดกำลัง ใหวรรณะยอมไดวรรณะ ใหปฏิภาณยอมไดปฏิภาณ
ใหสุขยอมไดสุข
ครั้นใหอายุ กำลัง วรรณะ สุข และปฏิภาณแลวจะเกิด
ในที่ใดๆ ยอมเปนผูมีอายุยืน มียศ.
จบโภชนทานสูตร
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9. Dana Sutta :
Giving

Sariputta60,
1. “Having given this gift seeking his own profit with a mind attached [to the reward], seeking to store
up for himself, [with the thought], ‘I’ll enjoy this after
death’ -- on the break - up of the body, after death,
reappears in the company of the Four Great Kings.
2. “Having given this gift with the thought, ‘Giving
is good,’ on the break - up of the body, after death,
reappears in the company of the Devas of the Thirtythree.

Sa- riputra (Sanskrit:
) or Sa- riputta (Pa- li) was one of two
chief male disciples of the Buddha along with Maudgalyayana
(Pali: Moggalla-na),
60
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๖๑

“ดูกอนสารีบุตร
๑. บุคคลมีความหวังใหทานมีจิตผูกพันในผลใหทาน
มุงการสั่งสมใหทาน ใหทานดวยคิดวา ตายไปแลวจักได
เสวยผลทานนี้ เขาผูนั้นใหทานนั้นแลว เมื่อตายไปยอมเขา
ถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
๒. บุคคลใหทานดวยคิดวา ทานเปนการดี เขาผูนั้นให
ทานนั้นแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหง
เทวดาชั้นดาวดึงส๖๒

พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต, ล.๓๗, น.๑๓๙ - ๑๔๔,
ทานมหัปผลสูตร มจร.
๖๒
ดาวดึงส (บาลี: ตาวติ ํส โลก) หรือ ตรัยตรึงศ, ไตรตรึงษ (สันสกฤต:
ตฺรายสฺตฺริ ํศ โลก) แปลวา “ที่อยูของเทพ ๓๓ องค”
๖๑
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9. Dana Sutta

3. “he gives a gift with the thought, ‘This was given
in the past, done in the past, by my father & grandfather.
It would not be right for me to let this old family custom
be discontinued’... on the break - up of the body, after
death, he reappears in the company of the Devas of
the Hours.

4. “he gives a gift with the thought, ‘I am well - off.
These are not well - off. It would not be right for me,
being well - off, not to give a gift to those who are not
well - off’... on the break - up of the body, after death,
he reappears in the company of the Contented Devas.
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๓. บุคคลใหทานดวยคิดวา บิดามารดา ปูย า ตายายเคย
ใหเคยทำมา เราก็ไมควรทำเสียประเพณีเขาใหทาน คือ ขาว
ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นยามา

๔. บุคคลใหทานดวยคิดวา พราหมณเหลานีไ้ มหุงหากิน
เราหุงหากินได จะไมใหทานแกสมณะหรือพราหมณผไู มหงุ หา
ไมสมควร เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหาย
แหงเทวดาชั้นดุสิต๖๓

ปรโลกวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอรเนีย, บทที่ ๔ เทวภูมิ,
น.๑๑๗ ลักษณะวิมานของชาวสวรรคชน้ั นีม้ อี ยู ๓ แบบดวยกัน คือ วิมานแกว
วิมานทอง วิมานเงิน ซึง่ จะตัง้ เรียงรายลอมรอบผูป กครองภพอยางเปนระเบียบ
สวยงาม คลายกับเปนวงคลื่นที่ขยายออกไป
๖๓
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5. “he gives a gift with the thought, ‘Just as there
were the great sacrifices of the sages of the past -Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggi,
Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, & Bhagu -in the same way will this be my distribution of gifts’...
on the break-up of the body, after death, he reappears
in the company of the devas who delight in creation.

6. “he gives a gift with the thought, ‘When this gift
of mine is given, it makes the mind serene. Gratification
& joy arise’... on the break - up of the body, after death,
he reappears in the company of the devas who have
power over the creations of others.
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๕. บุคคลใหทานดวยคิดวา เราจักเปน ผูจำแนก แจก
ทาน เหมือนฤๅษีแตครั้งกอน (คือ อัฏฐกฤๅษี วามกฤๅษี
วามเทวฤๅษี เวสสามิตรฤๅษี ยมทัคคิฤๅษี อังคีรสฤๅษี
ภารทวาชฤๅษี วาเสฏฐฤๅษี กั สสปฤๅษี และภคุฤ ๅษี)
บูชามหายัญ๖๔ ฉะนั้น เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึง
ความเปนสหายแหงเทวดาชั้นนิมมานวดี๖๕

๖. บุคคลใหทานดวยคิดวา เมื่อเราใหทานอยางนี้ จิตจะ
เลือ่ มใส เกิดความปลืม้ ใจและโสมนัส เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ
ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี๖๖
คำวา บูชามหายัญ มหายัญในที่นี้หมายถึงการตระเตรียมมหาทาน
ซึ่งประกอบไปดวยอาหารและเภสัชตางๆ มีเนยใส เนยขน นมสม น้ำผึ้ง
น้ำออย เปนตน (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๕๒/๑๘๖)
๖๕
หรืออีกชือ่ หนึง่ วา นิมมานรดี สวรรคชน้ั ที่ ๕ เนรมิตสมบัตไิ ดตามใจปรารถนา
๖๖
อีกชือ่ หนึง่ วา ปรนิมมิตวสวัตดี หมายถึง เทวดาทีม่ คี วามสุขความเพลิดเพลิน
ในกามคุณทั้ง ๕ เปนอยางยิ่ง โดยที่ตนไมตองเนรมิตขึ้นเอง
๖๔
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Those 6 things Then, having exhausted that action, that
power, that status, that sovereignty, he is a returner,
coming back to this world.
7. “ -- but with the thought, ‘This is an ornament
for the mind, a support for the mind’ -- on the break - up
of the body, after death, he reappears in the company
of Brahma’s Retinue. Then, having exhausted that
action, that power, that status, that sovereignty, he is
a non-returner. He does not come back to this world.
“This, Sariputta, is the cause, this is the reason, why a
person gives a gift of a certain sort and it does not bear
great fruit or great benefit, whereas another person
gives a gift of the same sort and it bears great fruit and
great benefit.”
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ทานทั้ง ๖ ประเภท เมื่อเขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมด
ความเปนใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปน
อยางนี้.
๗. บุคคลใหทานเปนเครื่องปรุงแตงจิต เขาใหทานเชน
นั้นแลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นพรหม เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเปนใหญ
แลวเปนผูไมตองกลับมา๖๗ คือ ไมมาสูความเปนอยางนี้
ดูกอนสารีบุตรนี้แลเหตุปจจัย เปนเครื่องใหทานเชนนั้น
ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก
และเปนเครือ่ งใหทานเชนนัน้ ทีบ่ คุ คลบางคน ในโลกนีใ้ หแลว
มีผลมาก มีอานิสงสมาก.
จบ ทานสูตร

บทวา อนาคนฺตา อิตฺถตฺตํ ความวา ไมกลับมาสูภาวะความเปนอยางนี้อีก
ไมผดุ เกิดในภพสูงๆ หรือไมผดุ เกิดในภพนัน้ อีกยอมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.

๖๗
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10. Puñña - kiriya - vatthu :
‘Bases of Meritorious Action’

Bhikkhus, these three are meritorious actions.
What three ? Meritorious actions founded on giving
gifts, founded on virtues and founded on
development.
Here, bhikkhus,
a certain person has done meritorious actions
founded on giving gifts insignificantly, meritorious
actions founded on virtues insignificantly and he is
not awakened to meritorious actions founded on
development.
After death he is born a human in misfortune.
Here, bhikkhus,
a certain person has done a few meritorious actions
founded on giving gifts, a few meritorious actions
founded on virtues and he is not awakened to
meritorious actions founded on development.
After death he is born a fortunate human.
www.kalyanamitra.org
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๑๐. บุญกิริยาวัตถุสูตร

๖๘

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ๖๙ ๓ ประการนี้
๓ ประการเปนไฉน คือ
บุญกิริยาวัตถุสำเร็จดวยทาน ๑
บุญกิริยาวัตถุสำเร็จดวยศีล ๑
บุญกิริยาวัตถุสำเร็จดวยภาวนา ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทาน
นิดหนอย ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยศีลนิดหนอย
ไมเจริญ๗๐บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนผูมีสวนชั่วในมนุษย.๗๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทาน
พอประมาณ ทำบุญกิริยาวัตถุสำเร็จดวยศีลพอประมาณ
ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยภาวนาเลย
เมื่อตายไปเขาเขาถึงความเปนผูมีสวนดีในมนุษย.๗๒
พระสุ ต ตั น ตป ฎ ก อั ง คุ ต ตรนิ ก าย อั ฏ ฐกนิ บ าต, ล.๓๗, น.๔๘๔,
ปุ๖๙ญญกิริยาวัตถุสูตร มจร.
บุญกิริยาวัตถุ มาจาก บุญกิริยา + วัตถุ แยกอธิบายความหมายไดดังนี้
(๑) บุญกิริยา หมายถึงการตั้งใจบำเพ็ญบุญ (๒) วัตถุ หมายถึงที่ตั้งหรือเหตุให
เกิดอานิสงสตางๆ ดังนั้น บุญกิริยาวัตถุ จึงหมายถึง การบำเพ็ญบุญอันเปน
เหตุ
ใหเกิดอานิสงส
๗๐
ฉบั
บ มจร. ใชวา ไมจัดแจง
๗๑
ฉบั
บ มจร. ใชวา เขายอมเขาถึงความเปนผูโชครายในมนุษย
๗๒
ฉบับ มจร. ใชวา เขายอมเขาถึงความเปนผูโชคดีในมนุษย
๖๘
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Here, bhikkhus,
a certain person has done meritorious actions
founded on giving gifts significantly, meritorious
actions founded on virtues significantly and he is not
awakened to meritorious actions founded on development.
After death he is born with the guardian gods.
There, bhikkhus, the rulers of the four guardian
gods in ten instances exceed the other guardian
gods by doing
exceeding meritorious actions founded on giving
gifts and virtues. The ten instances are heavenly,
life span, beauty, pleasantness, fame, authority,
forms, sounds, scents, tastes and touches.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทาน
มีประมาณยิง่ ทำบุญกิรยิ าวัตถุทส่ี ำเร็จดวยศีลมีประมาณยิง่
ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นจาตุมมหาราช
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มหาราชทั้ง ๔ ในชั้นนั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทานเปนอดิเรก๗๓
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยศีลเปนอดิเรก
ยอมกาวลวง๗๔เทวดาชัน้ จาตุมมหาราชโดยฐานะ ๑๐
ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย ยศทิพย
อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย
โผฏฐัพพทิพย.

ฉบับ มจร. ใชวา ใหยิ่งขึ้น แทนคำวา อดิเรก, คำวา อดิเรก แปลความวา
ว.ใหญยิ่ง, มาก, เกิน, พิเศษ
๗๔
ฉบับ มจร. ใชวา ยอมครอบงำ
๗๓
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Here, bhikkhus,
a certain person has done meritorious actions
founded on giving gifts significantly, meritorious
actions founded on virtues significantly and he is
not awakened to
meritorious actions founded on development.
After death he is born with the gods of the thirty - three
There, bhikkhus, Sakka the king of gods in ten
instances exceeds the thirty - three gods by doing
exceeding meritorious actions founded on giving
gifts and virtues. The ten instances are heavenly,
life span, beauty, pleasantness, fame, authority, forms,
sounds, scents, tastes and touches.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทาน
มีประมาณยิง่ ทำบุญกิรยิ าวัตถุทส่ี ำเร็จดวยศีลมีประมาณยิง่
ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยภาวนาเลย
เมือ่ ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชัน้ ดาวดึงส
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทาวสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงสนั้น
กระทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทานเปนอดิเรก
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยศีลเปนอดิเรก
ยอมกาวลวงพวกเทวดาชั้นดาวดึงส
โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย.
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Here, bhikkhus,
a certain person has done meritorious actions
founded on giving gifts significantly, meritorious
actions founded on virtues significantly and he is
not awakened to
meritorious actions founded on development.
After death he is born with the Titan gods.
There, bhikkhus,
Suyama, the son of gods in ten instances exceeds
the other Titan gods by doing exceeding meritorious
actions founded on giving gifts and virtues.
The ten instances are heavenly, life span, beauty,
pleasantness, fame, authority, forms, sounds, scents,
tastes and touches.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทานมี
ประมาณยิ่ง ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง
ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นยามา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทาวสุยามเทพบุตรในชั้นยามานั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทานเปนอดิเรก
ทำบุญกิรยิ าทีส่ ำเร็จดวยศีลเปนอดิเรกยอมกาวลวงเทวดาชัน้
ยามาโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทพิ ย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย.
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10. Puñña - kiriya - vatthu

Here, bhikkhus,
actions founded on giving gifts significantly,
meritorious actions founded on virtues significantly
and he is not awakened to meritorious actions
founded on development.
After death he is born with the gods of happiness.
There, bhikkhus,
Santusita the son of gods in ten instances exceed
the other gods by doing exceeding meritorious
actions founded on giving gifts and virtues.
The ten instances are heavenly, life span, beauty,
pleasantness, fame, authority, forms, sounds,
scents, tastes and touches.
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๑๐. บุญกิริยาวัตถุสูตร

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทานมี
ประมาณยิ่ง ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง
ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดุสิต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทาวสันดุสิตเทพบุตรในชั้นดุสิตนั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทานเปนอดิเรก
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยศีล เปนอดิเรก
ยอมกาวลวงเทวดาชั้นดุสิต โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ
อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย.
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10. Puñña - kiriya - vatthu

Here, bhikkhus,
a certain person has done meritorious actions
founded on giving gifts significantly, meritorious
actions founded on virtues significantly and he is
not awakened to meritorious actions founded on
development.
After death he is born with the gods of creation.

There, bhikkhus,
Sunimmita the son of gods in ten instances exceed
the other gods attached to creating by doing
exceeding meritorious actions founded on giving
gifts and virtues. The ten instances are heavenly,
life span, beauty, pleasantness, fame, authority,
forms, sounds, scents, tastes and touches.
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๑๐. บุญกิริยาวัตถุสูตร

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทาน
เปนอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยศีลเปนอดิเรก
ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยภาวนาเลย
เมือ่ ตายไปเขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชัน้ นิมมานรดี

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทาวสุนมิ มิตเทพบุตรในชัน้ นิมมานรดีนน้ั ทำบุญกิรยิ าวัตถุที่
สำเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยศีล
เปนอดิเรก ยอมกาวลวงเทวดาชั้นนิมมานรดี
โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย.
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106 The Virtue of Almsgiving
10. Puñña - kiriya - vatthu

Here, bhikkhus,
a certain person has done meritorious actions
founded on giving gifts significantly, meritorious
actions founded on virtues significantly and he is
not awakened to meritorious actions founded on
development.
After death he is born with the gods attached to
creating others
There, bhikkhus,
Vasavatti the son of gods in ten instances exceed
the other gods attached to creating others by doing
exceeding meritorious actions founded on giving
gifts and virtues.
The ten instances are heavenly, life span, beauty,
pleasantness, fame, authority, forms, sounds,
scents, tastes and touches.
Bhikkhus, these three are the meritorious actions.
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๑๐. บุญกิริยาวัตถุสูตร

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทาน
มีประมาณยิง่ ทำบุญกิรยิ าวัตถุทส่ี ำเร็จดวยศีลมีประมาณยิง่
ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทาวปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตรในชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยทานเปนอดิเรก
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จดวยศีลเปนอดิเรก
ยอมกาวลวงเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตีโดยฐานะ ๑๐ ประการ
คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย
รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล.
จบ บุญกิริยาวัตถุสูตร
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สูตรลัดชุดที่ ๓

สรุปแนวคิดจากพระสูตร

๘-๑๐

ผลของทานที่ใหผลทั้งเปนมนุษยและชาวสวรรค (๘.โภชนทานสูตร), เจตนาการใหทาน มีผลตอการไปบังเกิดในแตละภพ
ภูมิในเทวโลก (๙.ทานสูตร), ทำทาน, รักษาศีลใหมากเขาไวยอม
มีผลในการบังเกิดในเทวโลก (๑๐. บุญกิริยาวัตถุสูตร)
๘. โภชนทานสูตร
อานิสงสของการถวายภัตตาหาร ๕ ประการ สงผลทั้งตอน
เปนมนุษยและเปนทิพย
๑) ไดอายุ
๒) ไดวรรณะ
๓) ไดความสุข
๔) ไดกำลัง
๕) ไดปฏิภาณ
๙. ทานสูตร หมวด ๗ สัตตกนิบาต
พระสู ต รนี้ อ ธิ บ ายขยายความเรื่ อ งเจตนาในการทำทาน
มีผลตอชีวติ ในปรโลก การบังเกิด ในแตละสุคติภพภูมิ (ดูแผนภูมิ
ที่ ๓ สรุปเนื้อหาของพระสูตร)
ขยายความในขอ ๗ เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหาย
แหงเทวดาชั้นพรหม เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความ

เปนใหญแลวเปนผูไ มตอ งกลับมา ไดแกผทู บ่ี รรลุธรรมเขาถึง
สภาวะความเปนพระอนาคามีแลว หลังจากละโลกแลว จะบังเกิด
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สรุปแนวคิดจากพระสูตร ๘-๑๐

ในพรหมชั้นสุทธาวาส อันเปนที่บังเกิดของบุคคลผูเขาถึงภาวะ
ความเปนพระอนาคามี เมื่อครั้งเปนมนุษย
สุทธาวาสภูมิ เปนภูมิของพระอริยบุคคล คือ พระอนาคามี
และ พระอรหันต ที่บริสุทธิ์จากกามราคะ นอกจากนั้น ยังจะตอง
เปนผูที่ไดปญจมฌานดวย มี ๕ ภูมิ คือ อวิหาภูมิ อตัปปาภูมิ
สุทัสสาภูมิ สุทัสสีภูมิ และอกนิฏฐาภูมิ
ผูที่เกิดในสุทธาวาสภูมิแลว จะไมเกิดซ้ำภูมิอีก จะเกิดสูง
ขึ้นไปตามลำดับ แตละภูมิตั้งอยูในอากาศ แตละชั้นไมไดอยูใน
ระดับเดียวกันเหมือนอยางปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ หรือ
ตติยฌานภูมิ ซึ่งแตละภูมิในสุทธาวาสนี้ มีระดับสูงหางจากกัน
ระหวางภูมิ ชั้นละ ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน
๑๐. บุญกิริยาวัตถุสูตร
พระสูตรและอรรถกา ไมไดอธิบายขยายความ คำวา ทำทาน
และรักษาศีล นิดหนอย, พอประมาณ, ประมาณยิ่งและอดิเรก
(ใหยิ่งขึ้นไป) วามากนอยแคไหน จึงเปนหนาที่ของเราที่ตอง
ขวนขวายทำใหมากที่สุดเทาที่จะทำได โดยกระทำบอยๆ และ
ใหปลืม้ ปตใิ จทุกครัง้ ทีต่ ามระลึกนึกถึง (ดูแผนภูมทิ ่ี ๔ สรุปเนือ้ หา
ของพระสูตร)
การเปนผูปกครองภพภูมิของชาวสวรรคในแตละชั้น เปน
เพราะผลทาน และศีลที่กระทำไวตอนเปนมนุษยมากกวาใคร
ในภพนั้นๆ
ถาเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย ใครทำทาน รักษาศีลมาก
ในระดับประเทศก็เปนพระราชา ไลเรื่อยมาจนกระทั่งบริษัท
ใครทำมากกวาก็เปนเจาของกิจการ เปนตน
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