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การอาราธนาศีล การถวายทาน 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

เวลานีก็้ยงัมีการเถียงกนัอยู่เสมอวา่ ทาํไมอาราธนาศีลถงึ

เป็นอยา่งนัน้ ทาํไมคาํถวายทานถงึเป็นอยา่งนี ้อะไรเหลา่นีเ้ป็น

ตน้ ก็มกัจะยนักนัไปมกัจะยนักนัมา ใครก็วา่ใครถกู แตแ่ทท่ี้จรงิ

แลว้ถา้พวกเราไดฟั้งในหลกับุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (ดหูมายเหตุ

ขา้งลา่ง) อยา่งก็จะเขา้ใจวา่ อย่างท่ีพวกเราถวายทานอยู่นีโ้ดย

ไม่ไดก้ลา่ววา่ สังฆสัสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภนัเต นัน้จะ

เป็นสงฆไ์ดห้รอืไม่ อนันีจ้ะกระจ่างแจง้อยูใ่นบญุกิรยิาวตัถเุลย

วา่ การทาํบญุจะสงัฆทาน ไม่สงัฆทานไม่เก่ียว วาจาท่ีกลา่ว

ขึน้มายงัไม่เก่ียว นอกจากสว่นวินยัเทา่นัน้ ไม่มีเลือกท่ีรกั ไม่มี

มกัท่ีชงั เอาของมาตัง้ไวเ้ป็นกลางๆ แลว้แตข่องเหลา่นัน้จะ

หมนุเวียนไปยงัไงก็แลว้แต ่เจา้ของมีความพอใจเต็มใจ อนันี ้

เรยีกวา่สงัฆทานโดยแท ้ 

ถา้อนัใดยงัเลือกท่ีรกัมกัท่ีชงั อนันีถ้วายองคถ์วายองคน์ัน้ 

อนันัน้ถวายองคน์ัน้ ฆราวาสไปจดัสาํรบัแลว้ แบง่ออกมาเป็น
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สว่นๆตอนๆ ผูใ้หญ่ไดใ้หญ่ ผูน้อ้ยไดน้อ้ย สามเณรตวักลิว้ติว้ติด๊

ก็เอานํา้ใหบ้า้ง อะไรเหลา่นีเ้ป็นตน้ อนันีเ้ราแบง่สว่นเสียแลว้ 

เลือกท่ีรกั มกัท่ีชงัซะแลว้ ไม่เป็นสงัฆสัสะ  

คาํวา่สังฆสัสะแปลวา่รวม ไม่ไดแ้บง่ แตน่ี่เราแบง่แลว้จะ

เป็นสงัฆสัสะไดย้งัไง สงัฆสัสะคาํวา่สงฆแ์ปลวา่รวม หรอื

หมวดหมู่ เอ๊…เราไม่ไดร้วม เราแยกซะแลว้ จะเป็นไปไดย้งัไง 

ถึงแมว้า่จะกลา่ววาจาซกัเทา่ไหรก็่ตาม อานิสงสแ์ห่งสงัฆทาน

นัน้ไม่ปรากฏ ไม่มี เป็นอนัวา่ธรรมดาๆ แตใ่นเม่ือเราไมเ่ลือกท่ี

รกั มกัท่ีชงั ของก็รวมๆใสก่ะละมงั ใสห่มอ้กนัมา พระภิกษุ

สามเณรองคใ์ดจะตกัเอา เป็นเรื่องของท่าน เราไม่ไดแ้บง่จิต เรา

ไม่ไดแ้บง่ใจ อย่างนีจ้ะกลา่วไม่กลา่วก็ช่างเถอะ อานิสงสย์อ่ม

สมบรูณ ์เพราะของเหลา่นัน้เป็นรวม คือสงัฆทานอยู่แลว้  

แตส่าํหรบัสงัฆทานท่ีเปลง่ขึน้มาดว้ยวาจานัน้ คืออทุิศให้

เป็นสงฆ ์แตพ่ระสงฆท์ัง้หลายเหลา่นัน้ก็ลาํบากใจเหมือนกนั คือ

จะตอ้งอุปโลกนกรรม อปุโลกนกรรมของเรานัน้ตอ้งประเคน

หมดซะก่อนถงึจะอปุโลกนไ์ด ้ก็ไม่รูจ้ะวางตรงไหน ทาํยงัไงกนั 
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ยุ่งไปหมด พอรบัประเคนเสรจ็หมดเรยีบรอ้ยก็อปุโลกน ์อปุโลกน์

ก็มาแจก อนันัน้ก็ย่อมเป็นสงัฆทานดว้ยวาจาอยู ่สว่นวนิยัน่ะ

เก่ียวขอ้งแน่ แตส่ว่นอานิสงสน์ัน้มนัอยูท่ี่ใจเรา ใจของเราแบง่

มัย้ แยกมัย้ หรอืของเรามาไวเ้ป็นกลางๆ สดุแลว้แตพ่ระคณุเจา้

องคไ์หนจะเอา เป็นไปอย่างนัน้หรอืไม่ เพราะฉะนัน้สงัฆทาน

หรอืไม่สงัฆทานนัน้มนัจะเก่ียวดว้ยวาจาซกัแคไ่หน อนันีพ้วกเรา

ก็มกัจะเอากนัเสมอ 

 และก็อีกอย่างหนึง่ การอาราธนาศลี บางครูบาง

อาจารยส์อน สอนแลว้เป็นหลกัตายตวัซะแลว้ วา่ถา้ มะยัง ภนั

เต ตสิะระเณ นะ สะหะปัญจะ สลีานิ ยาจามะ อนันีเ้ป็นการ

แยกตวั เป็นอัชเฌกสมาทาน ถา้ขาดตวัใด ไปหมด  

สว่นอนัหนึ่ง มะยัง ภนัเต วสุิง วิสุง รักขะนัตถายะ ตสิะ

ระเณ นะ สะหะ ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ อนันีเ้ป็นปัจเจก

สมาทาน ขาดตวัไหน ไปเฉพาะตวันัน้ ตวัท่ีไม่ขาดยงัคงอยู่ อนั

นีส้อนกนัเหลือเกิน วา่กนัเหลือเกิน สอนกนัเหลือเกิน  
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แตถ่า้เราดใูนหลกับญุกิรยิาวตัถใุหล้ะเอียดละออกนัดีแลว้ 

จะเขา้ใจกนัชดัเจนวา่ ไม่ใชค่าํอาราธนาวา่ วิสงุ วิสงุ กบั มะยงั 

ภนัเต ติสะระเณ สะหะ เลย ไม่ไดเ้ก่ียวกบัคาํนี ้เก่ียวกบัการ

สมาทานตา่งหาก ปัจเจกสมาทาน เราสมาทานคนเดียวก็ตาม 

หรอืพระสงฆท์่านใหก็้ตาม เรยีงขอ้ อนันีเ้รยีกวา่ปัจเจกสมาทาน 

ขาดตวัหนึง่ ตวัหนึ่งอยู ่แตถ่า้เราสมาทานแบบรวบรดัเช่นเราจะ

รกัษาศีล ๕ เรากลา่วคาํรวบรดัวา่ อิมัง ปัญจัง สะมะนากะตัง 

สีลัง ยาจามิ ขา้พเจา้ขอสมาทานศีล ๕ วนันีคื้นนี ้อนันีเ้รยีกวา่

รวบรดั แลว้ก็อชัเฌก วา่รวบทีเดียว ในเม่ือขาดตวัใดตวัหนึง่ก็

โดนหมด ไปหมดเกลีย้งเลย ขาดตามกนัหมด เหมือนนํา้บอ่

เดียวกนั ถา้คนัขาดก็ตามกนัไปหมด ไม่ใช่วา่สว่นนีไ้ปสว่นนีย้งั

อยู่ คนัขาดก็พากนัวิ่งออกเลย อา้วเลย อนันีเ้ป็นอย่างนัน้  

ถา้เราดรูายละเอียดแลว้จะเห็นไดช้ดัเจน ระบอุอกมา จะทาํ

ใหพ้วกเราผูฆ้ราวาสทัง้หลายเหลา่นัน้เขา้ใจกระจ่างแจง้ใน

หนา้ท่ีของตวัเอง ไม่เคลือบแคลงสงสยัในการปฏิบติัอนันี ้วา่

อะไรอานิสงสม์าก อานิสงสน์อ้ย สรุปแลว้ทัง้หมดมนัอยูท่ี่ใจเรา
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ทัง้นัน้ อนันีเ้ราจะไดเ้ขา้ใจ ถึงแมจ้ะอา่นตามตาํราก็น่าฟัง อา่น

จบแลว้ ผูอ้า่นไม่ใช่เอวงัก็หนี อา่นจบแลว้ตอ้งชีแ้จงออกมาเป็น

ขอ้ๆตอนๆ อะไรสาํคญัไม่สาํคญัแคไ่หน ตอ้งแยกแยะออกมาให้

ญาติโยมเขา้ใจ ก็เป็นอนัวา่ดี  

แลว้ประโยชนข์องการเทศนน์ัน้ มีดีอยู่อยา่งหนึ่งคือ ก่อนจะ

เทศนต์อ้งไหวพ้ระก่อน ทาํวตัรกนัก่อน แลว้ญาติโยมก็จะไดแ้บง่

กนัออกเป็นหวัหนา้ วนันีค้นนีเ้ป็นหวัหนา้ วนันัน้คนนัน้เป็น

หวัหนา้ วนันัน้คนนัน้เป็นหวัหนา้ จะไดมี้ความกลา้หาญชาญชยั 

วา่ถกูตอ้ง ไม่เกอ้เขิน พอไหวพ้ระเสรจ็เรยีบรอ้ยดีแลว้ เราก็

เทศนส์ูก่นัฟัง ตามตาํราก็ได ้ไมจ่าํเป็น เสรจ็แลว้เรามาแยกแยะ

กนัใหม่ ขอ้ไหนเป็นยงัไง ขอ้ไหนเป็นยงัไง เราก็พยายามเอา

ขึน้มาวิจยักนั ใหม้นัเกิดความเขา้ใจในเนือ้หาสาระ การกระทาํ

ของผูเ้ป็นฆราวาสนัน้จะไม่ตอ้งสงสยั และไม่ตอ้งเถียงกนั หรอื

เขาจะโจษจนัขึน้มา เราก็ไมห่วั่นไหวเพราะหลกัฐานของเรา

ถกูตอ้งแลว้  
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เปรยีบเหมือนสมยัก่อนเพิ่งมาอยูท่ี่นี ้พวกเราคงจาํไม่ลืม มี

นกัธรรมเอกอยู่สองทา่น นกัธรรมเอกท่านนงึช่ือประเทือง 

นกัธรรมเอกทา่นหนึง่ช่ืออุน่ สองทา่น มาโจษจนัพวกเราอย่าง

แรง หาวา่ไม่รูป้ระสีประสา ไมร่กัษาระเบียบธรรมเนียมวนิยั ฝ่า

ฝืนพระวินยั คืออะไร คือพวกเราไหวพ้ระรวมกนันั่นเอง “เขาจะ

ไหวไ้ม่ได ้ทางพระไหว ้ตอ้งเขา้ไปไหวใ้นโบสถ ์พวกโยมไหวก็้

ไหวท่ี้ศาลา ตา่งคนตา่งไหวก้นัคนละทาง ไหวด้ว้ยกนัไมไ่ดเ้ป็น

อาบติั”  

อนันีเ้ราจะเหน็ไดท้ั่วไปเป็นอย่างนัน้ อยา่งญาติโยมไป

รกัษาศีล ก็มีหวัหนา้พาไหวพ้ระตา่งหาก สว่นพระก็ลงไปไหว้

พระท่ีโบสถ ์แยกกนัอยู่คนละทาง เพราะเขา้ใจวา่ไหวพ้ระ

รว่มกนัในระหวา่งพระและฆราวาสนัน้ย่อมเป็นอาบติัทกุคน อนั

นีเ้ป็นความเขา้ใจท่ีมั่นแลว้ก็รูส้กึวา่มั่นยิ่งกวา่อะไรมั่น ถา้ผูใ้ดมี

การไหวพ้ระรวมกบัฆราวาสนัน้ พระท่านผูน้ัน้จะตอ้งเป็นอาบติั

ทกุกฏทกุคาํ เคา้ก็โจษจนัอย่างแรงเลยวา่ทีนีท้าํไมถ่กูตอ้ง ไม่

รูจ้กัวินยั เขาเรยีนมา เขารู ้วินยัขอ้นีคื้ออะไร การสอนธรรมแก่
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อนปุสมับนัหรอืฆราวาสสามเณร ขึน้พรอ้มกนัลงพรอ้มกนัไม่ได ้

ถา้วา่ขึน้พรอ้มกนัลงพรอ้มกนัเป็นอาบติัทกุกฏทกุคาํ เคา้ก็ยนั  

ญาติโยมก็เกิดตกอกตกใจวา่ เอ๊ะ น่ี เขาชกัจะเริม่ดถูกูดู

หมิ่นครูบาอาจารยเ์ราซะแลว้ วา่เป็นพระป่าพระดง ไม่เขา้ใจ

ระเบียบธรรมวินยั ก็เลยบอกพวกเราสงสยัเหรอ บอกวา่สงสยั 

เพราะเขาก็รูน้ะ เรยีนนกัธรรมเอกมา เขาเขา้ใจอย่างนี ้ๆ  ทั่วๆไป

ของเขาเน่ีย ไม่มีอยา่งนี ้ตอ้งทาํอย่างนี ้ๆ ถงึจะถกู อนันีม้าวา่

รวมกนัไดย้งัไง ก็บอกวา่เด๋ียวอาตมาเอาตาํรามาใหด้ ูพอยก

ตาํรามาใหด้ ูลองอา่นดซู ิ 

ขอ้หนึ่งภิกษุสอนธรรมแก่ฆราวาส อยา่วา่พรอ้มกนั ถา้ขึน้

พรอ้มกนั ลงพรอ้มกนัเป็นอาบติั เอาซะแลว้ทีนี ้นอกจากหาก

ท่องสาธยายไดส้ว่นมากแลว้ ตา่งฝ่ายตา่งไดส้ว่นมากแลว้ ย่อม

สาธยายเขา้กนัได ้อนันีพ้วกเราทกุคนก็ไดดี้อยู่แลว้ เรามา

สาธยายเขา้กนั มาสวดเขา้กนั มาวา่เขา้กนั เพ่ือเป็นการนอบ

นอ้มแดส่มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ พรอ้มทัง้ธรรมและสงฆ ์ก็ไม่

เห็นมีอะไรจะขดัขอ้งน่ีพระวนิยั  
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พอมาเหน็หลกัฐานแลว้ก็ แหม เกิดความกลา้หาญชาญชยั

ขึน้ ก็เอาทา่นผูรู้ท้ัง้หลายเหลา่นัน้มาพิจารณากนั วา่หลกัฐาน

มนัเป็นอย่างเนีย้ เคา้ก็มาเลย นดัมา เคา้กะวา่จะเหยียบเต็มท่ี 

เคา้ก็มากนัทัง้สองอาจารย ์เอาสมคัรพรรคพวกเขา้มาพรอ้ม 

กางตาํราขึน้มาใหอ้า่นด ูพออา่นตาํราดแูลว้ วเิคราะหแ์ลว้ก็หนา้

ซีดตามๆกนั ถาม เป็นไงบา้งขอ้เท็จจรงิ “ครบั ยอมรบั” ยอมมัย้

วา่เราทาํนีถ้กู บอก “ยอม ครบั ยอม” จะโจษอีกมัย้ บอกวา่ “ไม่

โจษแลว้” จะดถูกูดหูมิ่นอีกมัย้ บอก “ไม่แลว้ ผมเขา้ใจแลว้ 

แสดงวา่ผมน่ีโง่กวา่ ยอมแพ”้ เพราะฉะนัน้น่ีแหละ มนัเกิดการ

โจษจนักนัไดเ้พราะความไมเ่ขา้ใจ บางคนท่ีไม่เขา้ใจไม่นกึเลย

เน่ีย พอไดย้ินเคา้วา่ก็เป๋ เอียง มนัเป็นอย่างนัน้ เราผูรู้ผู้เ้ขา้ใจเขา้

จรงิๆแลว้ ไม่มีคาํวา่เป๋ ไม่มีคาํวา่เอียง เราจะตอ้งตรงตอ่ความ

จรงิอยู่เสมอ เพราะพวกเราชอบความจรงิ อนันีเ้ป็นอย่างนัน้ 

 อนันีอ้ยา่งหนึง่ พวกเรามารกัษาศีลเน่ีย แมเ้จ็ดวนันะ 

เราจะมาดิน้รนหาเสบียงของจิตใจซกัทีนงึ อนันีเ้ราตอ้งเอาจรงิ

เอาจงั ตอ้งตัง้อกตัง้ใจเอาจรงิเอาจงั อยา่มวัไปคยุกนั ไอเ้รื่อง
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บา้นเรื่องสวน เรื่องเดรจัฉานวิชาสารพดัตดัทิง้ เรามาตัง้หนา้ตัง้

ตาประพฤติความดี สมกบัท่ีเราเสียสละมานีจ้งึจะถกูตอ้ง วนั

หนึง่ๆ ถา้เราทาํงานอยูท่ี่บา้นก็ตอ้งไดง้านไดก้าร วนัหนึง่ๆ เรา

พกัผ่อนอยู่ท่ีบา้น เราจะมีความสขุ เพราะทานเขา้ไดส้ามส่ีมือ้ 

ตามความปรารถนา  

แตใ่นเม่ือมารกัษาอโุบสถศีลนี ้บางท่านบางคนยงัอธิษฐาน

เสียดว้ยวา่ จะรบัประทานขา้วมือ้เดียวในวนัธมัมสวนะซะดว้ย 

สรุปแลว้คนเคยอยู่แลว้น่ี มาเอาซะมือ้เดียว ไม่เหมือนมือ้อ่ืนๆท่ี

เราเคยทาํกนัมา อนันีม้นัก็ตอ้งรูส้กึวา่หิวอยู่แลว้ แตแ่ลว้พวกเรา

ก็ยอม ในเม่ือพวกเรายอมมาอย่างนี ้พวกเราก็นา่จะประกอบ

ขวนขวาย เอาส่ิงท่ีเราตอ้งการใหไ้ด ้เจรญิเมตตาภาวนาบา้ง ฟัง

เทศนฟั์งธรรมบา้ง เดินจงกรมนั่งสมาธิบา้ง ไหวพ้ระบา้ง อะไร 

ตอ้งพยายามกนั  

อนันีก้าํลงัขอรอ้งขอวอนใหท้า่นสมภารวา่ ทกุวนัธมัมสวนะ

น่ี ขอใหเ้ทศน ์เอาซกัสองโมงก็ได ้ไหวพ้ระจบแลว้ก็เทศน ์เทศน์

จบก็ไดท้าํความสะอาดตอ่ พอใหญ้าติโยมไดพ้กัผ่อนตอน
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กลางวนัซกัระยะหนึ่ง แลว้ก็ตอนบา่ยสองโมงก็วา่กนัเลย ใครอยู่

ท่ีไหนๆก็มารวมตวักนั ฟังกนั มาเดินจงกรมนั่งสมาธิกนั อนัเน่ีย

จะก่อใหพ้วกเราเกิดความกลา้หาญชาญชยัในเรื่องการไหวพ้ระ 

แบง่กนัออก เอา้ วนันีค้นนัน้ วนันัน้คนนัน้ วนันัน้คนนัน้ วนันีค้น

นัน้ หางานไวเ้ลย เอา้ ตอ่ไปก็ฝ่ายหญิง วนันีค้นนัน้ วนันัน้คน

นัน้ๆ พาเขาไหวพ้ระแลว้ ตวัเองก็อาราธนาศีลดว้ย อะไรเหลา่นี ้ 

เอ๊ะ ยงัขอรอ้งใหค้รูบาโอภาสพิมพห์นงัสือแจก คณะ

กรรมฐานเราในเม่ือเทศนจ์บแลว้เน่ีย มกัจะสวด อะหงั พทุธญั

จะ แลว้ก็วา่ กาเย พอวา่ กาเย จบหนึง่กาพย ์กาเย จบสอง

กาพย ์กาเย จบสามกาพย ์แลว้ก็กราบอีกสามทีจบ อนันีเ้รา

นิยมกนัมาก แมแ้ตม่าอยู่เนินดินแดง เราก็สวดกนัทกุวนัพระ แต่

มาอยูท่ี่นีไ้ม่ไดส้วดเลย เพราะมาใหม่ๆไม่อยากจะทาํอะไรมาก 

เพราะกลวัมนัจะแตกกนัเสีย ก็เลยไมก่ลา้ ตอนนีพ้วกเราคุน้กนั

แลว้ ดีแลว้ ก็อยากใหพ้วกเราเน่ียเอาตาํรา ใหค้รูบาโอภาสพมิพ์

ซะ แลว้ก็แจกกนั เราก็เอาตาํรามากางวา่กนัเสียก่อนทีแรก ก็วา่

ทาํนองธรรมดาก็ไดท้ั่วไป ก็วา่เป็นสรภญัญะ เราไม่ตอ้งวา่
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สรภญัญะ เพราะพวกเรามุง่ตดักิเลส สรภญัญะอาจจะไปหลง

เสียงของตวัเองได ้ไปหลงเสียงแลว้เน่ียมนัจะก่อใหเ้กิดซึง่กิเลส

ได ้เพราะฉะนัน้เราจะตอ้งวา่กนัแบบธรรมดาๆ ทาํนองธรรมดา

เช่น  

อะหงั พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต 

(ผู้หญิงก็ สะระณัง คะตา) 

อุปาสิกัตตัง เทเสสิง สัมมา สัมพุทธะสาสะนัง  

อะไรเหลา่เนีย้ ทาํนองงา่ยๆอย่างนี ้แลว้ก็ลงทา้ยก็วา่ กาเย 

อย่างท่ีเราเคยสวดกนั เพราะฉะนัน้กาํลงัขอรอ้งใหพ้ระครูบา

พระอาจารยโ์อภาสตีพิมพเ์อามาแจกพวกเรา เอาไปทอ่ง ไดงู้ๆ

ปลาๆก็มากางตาํราวา่กนัไป เอาอย่างนัน้ก็แลว้กนั  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/CFsezCkhwHU 

 

  

https://youtu.be/CFsezCkhwHU
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หมายเหตุ 

บญุกิรยิาวตัถ ุ10 (ท่ีตัง้แหง่การทาํบญุ, ทางทาํความดี — 

bases of meritorious action) 

       1. ทานมยั (ทาํบญุดว้ยการใหปั้นส่ิงของ — meritorious 

action consisting in generosity; merit acquired by giving) 

       2. สีลมยั (ทาํบญุดว้ยการรกัษาศีลหรอืประพฤติดี — by 

observing the precepts or moral behavior) 

       3. ภาวนามยั (ทาํบญุดว้ยการเจรญิภาวนาคือฝึกอบรม

จิตใจ — by mental development) 

       4. อปจายนมยั (ทาํบญุดว้ยการประพฤติออ่นนอ้ม — by 

humility or reverence) 

       5. เวยยาวจัจมยั (ทาํบญุดว้ยการชว่ยขวนขวายรบัใช ้— 

by rendering services) 

       6. ปัตติทานมยั (ทาํบญุดว้ยการเฉล่ียสว่นแห่งความดี

ใหแ้ก่ผูอ่ื้น — by sharing or giving out merit) 
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       7. ปัตตานโุมทนามยั (ทาํบญุดว้ยการยินดีในความดีของ

ผูอ่ื้น — by rejoicing in others’ merit) 

       8. ธมัมสัสวนมยั (ทาํบญุดว้ยการฟังธรรมศกึษาหาความรู ้

— by listening to the Doctrine or right teaching) 

       9. ธมัมเทสนามยั (ทาํบญุดว้ยการสั่งสอนธรรมใหค้วามรู ้

— by teaching the Doctrine or showing truth) 

       10. ทิฏ�ุชกุมัม ์(ทาํบญุดว้ยการทาํความเห็นใหต้รง — by 

straightening one’s views or forming correct views) 

 

       ขอ้ 4 และขอ้ 5 จดัเขา้ในสีลมยั; 6 และ 7 ในทานมยั; 8 

และ 9 ในภาวนามยั; ขอ้ 10 ไดท้ัง้ทาน ศีล และภาวนา 

 

ขอ้มลูจาก พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พระ

พรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต) 

 


