ธรรมานุศาสน์
เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กาลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

ธรรมานุศาสน์ มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
ในการเดิ น ทางไกล เราจ าเป็ น จะต้ อ งมี เสบี ย งติ ด ตั ว ไป เพื่ อ หล่ อ เลี้ ย งสั ง ขารให้ ด ารงอยู่ ไ ด้
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในโลกนี้ เดินทางในโลกหน้า หรือแม้กระทั่งเดินทางไปสู่อายตนนิพพาน จะต้องมี
เสบียงคือบุญไว้หล่อเลี้ยงกายและใจ บุญจะช่วยชาระใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ และเป็นเครื่องดึงดูด
ความสุขความสาเร็จในชีวิต บุญเกิดจากการบาเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ แต่ทางมาแห่งบุญโดยย่อ ได้แก่
การทาทาน รักษาศีล และเจริญ ภาวนา พระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าตรัสไว้ใน ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะว่า
"ดูก่อนอานนท์ ผู้ใดแล ไม่ว่าเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ปฏิบัติชอบยิ่ง ประพฤติตามธรรม ผู้นั้นชื่อว่า สักการะเคารพนับถือ บูชายาเกรงนอบน้อมตถาคต
ด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยม"
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การบูชามี ๒ อย่าง ได้แก่ อามิสบูชา และปฏิบัติบูชา อามิสบูชา
คือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ มีดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องหอม อาหารหวานคาว และน้า เป็นต้น ส่วนปฏิบัติ
บูชา หมายถึง การตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างคุณงามความดีตามคาสอน และปฏิบัติตามแบบอย่าง
อันดีงามของผู้ที่เราจะบูชา
พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่า การปฏิบัติบูชา เป็ นเลิศกว่าอามิสบูชา เพราะใครก็ตามบูชา
พระรัตนตรัย ด้วยการทาใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงรัตนะทั้ง ๓ ย่อมได้ชื่อว่า ทาการบูชาอันสูงสุด มีอานิสงส์
ยิ่งใหญ่เกินจะพรรณนาได้
อามิสบูชาที่ทาด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในผู้มีคุณธรรม
สูงสุด เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้สะอาดหมดจดจากกิเลส
อาสวะแล้วย่อมมีอานิสงส์มหาศาล ดังเช่นเรื่องราวของนายสุมนมาลาการ เรื่องมีอยู่ว่า ในกรุงราชคฤห์
มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งชื่อ "สุมนะ" ทุก ๆ เช้า เขาจะนาดอกมะลิ ๘ ทะนาน ไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร
และจะได้ทรัพย์มาเป็นค่าดอกไม้วันละ ๘ กหาปณะเป็นประจา วันหนึ่ง ขณะที่เขาถือดอกไม้จะนาไป
ถวายพระราชา พระบรมศาสดาเสด็จมาบิณฑบาต พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์จานวนมาก พระพุทธองค์
ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีออกจากพระวรกาย นายสุมนะเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธามาก อยากจะถวาย
ดอกมะลิทั้ง ๘ ทะนาน ที่ถืออยู่ในมือเพื่อเป็นพุทธบูชาเขาคิดว่า "ถ้าหากพระราชาไม่ได้รับดอกไม้เหล่านี้

-๒ในวัน นี้ เราอาจจะถู ก ประหาร หรือ ถู ก เนรเทศออกจากแว่ น แคว้ น ก็ ได้ แต่ ก็ ช่ างเถอะ เพราะถึ ง
พระราชาจะทรงอนุ เคราะห์ เรา ด้ ว ยการพระราชทานทรัพ ย์ เป็ น ค่า ดอกไม้ ก็ ค งพอเลี้ ย งชี วิ ต ได้
แค่ในภพชาตินี้เท่านั้น แต่การบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้ จะทาให้เราได้รับความสุข
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า" เขาคิดอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจสละชีวิต โปรยดอกไม้ทั้ง ๘ ทะนาน บูชาพระบรม
ศาสดาทันที ทันใดนั้น สิ่งอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น คือ ดอกมะลิทั้ง ๘ ทะนาน ไม่ได้ตกถึงพื้นดินเลย ดอกมะลิ
๒ ทะนาน ได้กลายเป็นเพดานดอกไม้ แผ่อยู่เหนือพระเศียรของพระบรมศาสดา อีก ๒ ทะนาน แผ่เป็น
กาแพงดอกไม้ลอยอยู่ข้างขวา และ ๒ ทะนานอยู่ข้างซ้าย ส่วนอีก ๒ ทะนาน อยู่ข้างหลัง กาแพงดอกไม้
ทั้งหมดนี้ ลอยไปพร้อมกับพระบรมศาสดา เมื่อพระพุทธองค์ทรงพระดาเนิน กาแพงดอกมะลิทั้งหมด
ก็ลอยตามไป เมื่อประทับยืน กาแพงดอกมะลิก็หยุดอยู่กับที่เหมือนกัน นายสุมนะเห็นดังนั้น เกิดความปีติ
ปราโมทย์เป็นอย่างยิ่ง ได้ถวายบั งคมพระบรมศาสดา แล้วกลับ ไปยังเรือนของตน เมื่อกลับไปถึงบ้ าน
ภรรยาของเขาถามหาดอกไม้สาหรับพระราชา เขาตอบว่า "ถวายพระบรมศาสดาไปแล้ว" ภรรยาถามอีก
ว่า "แล้วจะหาดอกไม้ที่ไหนไปถวายพระราชาล่ะ" เขาตอบว่า "ฉันได้ตัดสินใจแล้วว่า ยอมสละชีวิต
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดา ถ้าพระราชาจะลงพระอาญาอย่างไร ฉันก็ยอม" ภรรยาเขา
เกิดความกลัวในพระอาญา จึงต่อว่าสามีว่า "ทาไมโง่อย่างนี้ ! เธอไม่รู้หรอกหรือว่า ธรรมดาพระราชา
จะให้คุณหรือโทษ พระองค์ก็ทาได้อย่างเต็มที่ ถ้าทาให้พระองค์กริ้วเพียงครั้งเดียว ก็อาจเกิดความ
พินาศได้ ฉันไม่ยอมรับ กรรมไปกับ เธอด้วยหรอก" นางรีบพาลูกไปเฝ้าพระราชา กราบทูลเรื่องราว
ทั้งหมดเพื่อเอาตัวรอดว่า สิ่งที่นายสุมนะทาไปนั้น ขอให้เป็นเรื่องของเขาเพียงผู้เดียว ตนเองไม่ข้องเกี่ยว
ด้วย และจะขอหย่ากับนายสุมนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พระเจ้ าพิ ม พิ ส ารทรงเป็ น สั ม มาทิ ฐิ และบรรลุ ธ รรมเป็ น พระโสดาบั น แล้ ว จึงมี ศ รัทธามั่ น คง
ในพระรัตนตรัย พอได้สดับแล้วพระองค์รู้สึกชื่นชมนายสุมนะ แต่ก็แกล้งทาเป็นพิโรธตรัสว่า "เราต้องเอา
ผิดกับนายสุมนะให้จงได้" รับสั่งให้ภรรยานายสุมนะกลับไป แล้วพระองค์ก็รีบตามเสด็จพระบรมศาสดา
ไปตลอดทาง พระบรมศาสดาทรงทราบว่า พระราชามีจิตเลื่อมใส จึงเสด็จดาเนินต่อไปเพื่อให้พระราชา
ได้อนุโมทนาในการทาความดีของนายสุมนะ พระองค์ไม่ทรงประทานบาตรให้ใครเลย เสด็จไปจนถึง
พระลานหลวง จึ ง ได้ ป ระทานบาตรแก่ พ ระราชา พระพุ ท ธองค์ เสวยภั ต ตาหารที่ พ ระลานหลวง
ทรงอนุโมทนา แล้วจึงเสด็จกลับสู่พระวิหาร ซึ่งดอกไม้เหล่านั้นยังคงลอยติดตามพระองค์ไปตลอดเวลา
จนกระทั่งเสด็จเข้าไปสู่พระคันธกุฎี ดอกไม้จึงได้ตกลงที่ซุ้มประตู พระเจ้าพิมพิ สารส่งเสด็จพระบรม
ศาสดาแล้ ว ทรงรับ สั่ง ให้ น ายสุม นะเข้ าเฝ้า ตรัสยกย่อ งการกระทาของเขา ที่ก ล้าสละชีวิตเพื่ อบู ช า
พระพุทธองค์ และได้พระราชทาน ช้าง ม้า ทาส ทาสี นารีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการ อย่างละ ๘ พร้อม
ทั้ง บ้านส่วย และทรัพย์ ๑ พันกหาปณะ กับเครื่องประดับชื่อว่า มหาปสาธน์ แก่เขา

-๓พระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธองค์ถึงผลของการบูชาที่นายสุมนมาลาการได้กระทาว่า จะมีผล
เป็นอย่างไร พระพุทธองค์ตรัสว่า "อานนท์ นายมาลาการนี้ สละชีวิตเพื่อเรา ทาการบูชาด้วยดอกไม้
จักไม่ไปสู่ทุคติตลอดแสนกัป จะท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้า นามว่าสุมนะ" จะเห็นได้ว่า การบูชาบุคคลที่ควรบูชามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ แม้จะเป็น
เพี ย งอามิ ส บู ช า แต่ ถ้ าหากท าถู ก ที่ ถู ก ทั ก ขิ ไณยบุ ค คล และท าด้ ว ยจิต เลื่ อ มใสในพระรั ต นตรัย แล้ ว
ย่อมได้รับผลอันไพบูลย์ ดังนั้น การบูชาบุคคลที่ควรบูชา จึงได้ชื่อว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ไม่ว่าท่านผู้ควร
บูชาทั้งหลาย จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม การบู ชาก็มีอานิสงส์ไพศาลเช่น กัน ดังเช่นที่พ ระพุ ทธองค์
ได้ตรัสไว้ในขุททกนิกาย คาถาธรรมบทว่า ใคร ๆ ไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้ว่า บุญนี้จะมีประมาณ
เท่าใด ไม่ว่าจะด้ วยวิธีนั บอย่างไรก็ตาม ซึ่ งท่ านผู้ควรบู ชา คือ พระพุ ทธเจ้า หรือพระสาวกทั้ งหลาย
ผู้ข้ามพ้นธรรมที่ทาให้เนิ่นช้าได้แล้ว ผู้ข้ามพ้นความเศร้า โศกและความคร่าครวญแล้ว ไม่ว่าท่านทั้งหลาย
จะยังมีชีวิตอยู่ หรือปรินิพพานแล้ว
เอกสารประกอบบทความ :
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๔๑ หน้า ๑๐๔
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