ธรรมานุศาสน์
เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กาลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทำน เรำชนะแล้ว
ความตระหนี่ แ ละความประมาท เป็ น เหตุ ท าให้ ค นเราไม่ ย อมให้ ท าน เมื่ อ ไม่ ให้ ก็ ไม่ ได้ บุ ญ
เพราะบุญเกิดจากการทาทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บุญนั่นเองเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสาเร็จ
ในชีวิต ตั้งแต่ชีวิตของปุถุชนจนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยเจ้า บุญจะบันดาลให้เราพรั่งพร้อมด้วยสมบัติ
ทั้งสาม คือ เมื่อเกิด เป็น มนุ ษย์ จะมีโภคทรัพ ย์สมบั ติใช้สร้างบารมี หรือเลี้ยงตนเองและผู้อื่ นได้อย่าง
สะดวกสบาย เมื่อเป็นชาวสวรรค์ ก็จะมีทิพ ยสมบัติอันประณีต และเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้บรรลุ
นิพพานสมบัติ หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ เข้าสู่นิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุข ไม่ต้องมาเกิ ดในสังสารวัฏ
อีกต่อไป
เมื่ อครั้งพระสั ม มาสัม พุ ท ธเจ้ าทุ ก ๆ พระองค์ ยั งเสวยพระชาติ เป็ น พระบรมโพธิสั ต ว์ ท่ านได้
พิจารณาด้วยสติปัญ ญาว่า ทานบารมีเป็นบันไดก้าวแรกของการสร้างบารมีทั้งหมด จึงได้เริ่มต้นสร้าง
มหาทานบารมีก่อน เพราะถ้าหากทานบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว จะสร้างบารมีอ ย่างอื่นก็สะดวกสบาย ดังเรื่อง
ที่เกิดขึ้นในอดีต มีพราหมณ์สองสามีภรรยาผู้ยากไร้ อาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถี มีสมบัติติดตัวเพียงแค่ผ้านุ่ง
คนละผืน และผ้าห่มที่ใช้สาหรับคลุมกายเพียงผืนเดียว เมื่อจะออกไปนอกบ้านก็ต้องผลัดกันไป วันหนึ่ง
ได้ มี ก ารประกาศไปทั่ ว เมื อ งว่า ในวั น นี้ พ ระบรมศาสดาจะมาแสดงพระธรรมเทศนา เมื่ อ พราหมณ์
และนางพราหมณีได้ฟังการประกาศเชิญชวนทั้งสองมีจิตยินดี ปรารถนาที่จะไปฟังธรรมด้วย เนื่องจาก
ทั้งสองมีผ้าห่มเพียงผืนเดียว ไม่อาจจะไปฟังธรรมพร้อมกันได้ พราหมณ์จึงบอกนางพราหมณีว่า "เธอจงไป
ฟั งธรรมในตอนกลางวัน เถิด ส่วนฉัน จะไปฟั งธรรมในตอนกลางคื น" เมื่ อถึ งเวลากลางคื น พราหมณ์
ได้เดินทางไปฟังพระธรรมเทศนา เกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางค์กาย เกิดกุศลจิต
อยากถวายผ้าที่ห่มอยู่แด่พระบรมศาสดาเพื่อบูชาธรรม แต่ด้วยความกังวลใจ คิดว่าถ้าเราถวายผ้าผืนนี้แล้ว
นางพราหมณี ก็จะไม่ มีผ้าห่ม มาฟั งธรรม ในขณะที่ พ ราหมณ์ กาลังคิด ว่า จะถวายดีห รือไม่ถวายดี นั้ น
มัจเฉรจิต คือความตระหนี่ได้เกิดขึ้นและครอบงากุศลจิตของเขาจนหมดสิ้น พราหมณ์จึงไม่สามารถ
เอาชนะความตระหนี่ที่เกิดขึ้นในใจ จนเวลาล่วงปฐมยาม คือผ่านยามต้นไปแล้ว
ครั้น ถึงมัชฌิ มยาม พราหมณ์ ก็ยั งไม่อาจตัด ใจถวายผ้าห่ม ได้ จนล่วงมาถึงปัจฉิ มยาม บุ ญ เก่ า
ได้กระตุ้นเตือนให้พราหมณ์คิดว่า ถ้าหากยังไม่สามารถกาจัดความตระหนี่ออกจากใจ เราจะพ้นจากความทุกข์
อันแสนสาหัสนี้ได้อย่างไร เมื่อคิดได้ดังนี้จึงตัดใจทันที รีบเข้าไปถวายผ้าแด่พระบรมศาสดา เมื่อคิดจะให้

-๒–
กระแสบุญก็เกิดขึ้นแล้วในใจ เมื่อตัดใจให้ได้ บุญก็กาจัดความตระหนี่ให้หลุดร่อนออกไป ใจของพราหมณ์
ได้ขยายกว้างออกไปอย่างไม่มีประมาณ เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความเบิกบาน จนไม่อาจจะเก็บความ
ปีตินี้ไว้ในใจเพียงคนเดียว จึงได้กล่าวถ้อยคาอันเป็น มงคล ดังก้องไปทั่วธรรมสภาว่า "ชิตัง เม ชิตัง เม
ชิตัง เม เรำชนะแล้ว เรำชนะแล้ว เรำชนะแล้ว"
พระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งฟังธรรมอยู่ในที่นั้นด้วย ได้สดับเสียงนั้น ตรัสบอกให้ราชบุ รุษไปถามว่า
พราหมณ์ ชนะอะไร พราหมณ์ ต อบว่ า "เรำชนะใจตนเองแล้ ว เพรำะได้ พ ยำยำมตั ด ใจถวำยทำน
ถึง ๓ ครั้ง ในครั้งสุดท้ำยนี้เรำเอำชนะควำมตระหนี่ได้"
พระราชาดาริว่า “พรำหมณ์ผู้นี้ทำสิ่งที่คนทั่วไปทำได้โดยยำก” จึงเกิดความเลื่อมใส กระแสบุญ
จากใจของพราหมณ์ได้แผ่ขยายไปสู่ใจของพระราชา ทาให้พระองค์ทรงเกิดความเมตตา อยากได้บุญใหญ่
กับพราหมณ์ด้วย พระราชาทรงพระราชทานผ้าสาฎกเนื้อดี ๑ คู่แก่พราหมณ์ เมื่อพราหมณ์ได้รับแล้ว
ก็ไม่ เก็บไว้เอง ได้น้ อมถวายผ้าคู่นั้น แด่พ ระบรมศาสดา พระราชาทอดพระเนตรเห็น จึงเกิดความปี ติ
นาผ้ามาให้พราหมณ์อีก จาก ๒ คู่ เป็น ๔ คู่ ๘ คู่ และ ๑๖ คู่ ตามลาดับ พราหมณ์ก็ได้นาผ้าเหล่านั้ น
ทั้งหมดน้อมถวายเพื่อบูชาธรรมแด่พระพุทธองค์
ด้วยความใจใหญ่ของพราหมณ์ พระราชาจึงรับสั่งให้ราชบุรุษนาผ้ากัมพลชั้นเยี่ยม ๒ ผืน มาบูชา
ธรรมแก่พราหมณ์ เมื่อพราหมณ์ได้รับผ้ากัมพลชั้นเยี่ยมมาแล้ว ก็คิดว่า “ผ้ำกัมพล ๒ ผืนนี้เป็นของสูง
คนเช่นเรำมิอำจนำมำใช้ได้ ” จึงได้นาผ้ากัมพลผืนหนึ่งไปขึงเป็นเพดาน ณ ที่บรรทมในพระคันธกุฎี
ของพระบรมศาสดา ส่วนอีกผืนหนึ่งได้นาไปขึงเป็นเพดานในที่ฉันของพระภิกษุสงฆ์ เมื่อพระราชาเสด็จมา
ทอดพระเนตรเห็น ผ้ากัมพลก็ทรงจาได้ ทรงนึกชื่นชมพราหมณ์ที่มีจิตเลื่อมใสในพระบรมศาสดา จึงรับสั่ง
ให้พระราชทานทรัพย์สมบัติแก่พราหมณ์ อย่างละ ๔ คู่ คือ ช้าง ๔ เชือก ม้า ๔ ตัว กหาปณะ ๔ พั น
บุรุษ ๔ คู่ สตรี ๔ คู่ ทาสี ๔ คู่ และบ้านส่วยอีก ๔ ตาบล
เรื่องนี้จึงเป็น ที่กล่าวขานของมหาชนในธรรมสภา พระบรมศาสดาตรัสบอกมหาชนว่า “เหตุ ที่
พรำหมณ์ ได้ ส มบั ติ ถึ ง เพี ย งนี้ เพรำะเขำได้ ท ำบุ ญ ถู ก ทั ก ขิ ไณยบุ ค คล” พระองค์ ต รัส ต่ อ ไปอี ก ว่ า
“ถ้ ำ พรำหมณ์ ตั ด ใจถวำยผ้ ำผื น นั้ น ในปฐมยำม เขำจะได้ ท รัพ ย์ ส มบั ติ อ ย่ ำงละ ๑๖ คู่ ถ้ ำถวำย
ในมั ช ฌิ ม ยำม เขำจะได้ ท รัพ ย์ ส มบั ติ อ ย่ ำ งละ ๘ คู่ แต่ เพรำะพรำหมณ์ เอำชนะควำมตระหนี่ ได้
ในปัจฉิมยำมใกล้ฟ้ำสำง จึงได้ทรัพย์สมบัติเพียงแค่อย่ำงละ ๔ คู่เท่ำนั้น”
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า "เมื่อจิตเลื่อมใสในที่ใด พึงให้ทำนในที่นั้น ทำนที่ให้แล้วแก่ผู้ทรงศีล
มีผลมำก แต่ทำนที่ให้ในผู้ทุศีล หำมีผลมำกไม่"
เพราะฉะนั้น ให้พวกเราทุกคนสั่งสมบุญให้เต็มที่ เพื่อแข่งขันกับเวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกขณะ
เอกสารประกอบบทความ :

พระไตรปิฎกและอรรถกถำแปล ฉบับมหำมกุฏรำชวิทยำลัย จูเฬกสำฎก เล่ม ๔๒ หน้ำ ๔
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