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ท าบุญอย่างไรได้บุญมาก 

กำรท ำบญุในท่ีนีจ้ะกลำ่วถึงการให้ทานเทำ่นัน้ ส ำหรับกำรท ำบญุประเภทอ่ืน สำมำรถอ่ำนได้ใน
หมวดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรท ำบญุประเภทนัน้ๆ โดยตรง รวมทัง้ในเร่ืองเวลามสูตร ในหมวดธรรมทั่วไป 

ซึง่เป็นสตูรท่ีสรุปเปรียบเทียบผลบญุท่ีได้รับจำกกำรท ำบญุแทบจะทกุประเภท วำ่ประเภทไหนให้ผลบญุมำก/
น้อยกวำ่กนัอย่ำงไร 

กำรให้ทำนในท่ีนี ้ จะเน้นที่การสละวัตถุส่ิงของ หรือทรัพย์สมบัติให้แก่ผู้อ่ืนเป็นหลัก แตก็่

สำมำรถประยกุต์ใช้ได้กบักำรให้ทำนอยำ่งอ่ืนๆ เชน่ ธรรมทำน(กำรให้ธรรมเป็นทำน) อภยัทำน(กำรให้อภยั
แก่ผู้ อ่ืน) ได้เชน่กนั โดยกำรพิจำรณำเปรียบเทียบกนั 

กำรให้ทำนแตล่ะครัง้นัน้ จะให้ผลบญุหรืออำนิสงส์มำกหรือน้อยอยำ่งไรนัน้ ขึน้กับปัจจัยหลายๆ 

อย่างประกอบกัน ทัง้ปัจจยัจำกตัวผู้ให้ วัตถุสิ่งของท่ีให้ และผู้รับทานนัน้ด้วย ซึง่องค์สมเดจ็พระ
สมัมำสมัพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงเอำไว้ในท่ีหลำยๆ แหง่ ทำงผู้ด ำเนินกำรได้รวบรวมจำกพระไตรปิฎกหลำยๆ สตูร 
รวมทัง้แหลง่ควำมรู้อ่ืนๆ สรุปได้ดงันีคื้อ 

การท าบุญให้ทานนัน้ เปรียบเสมือนกำรท านาปลูกข้าว โดยท่ีผู้รับเป็นเหมือนนาข้าว ของท่ีให้

เหมือนเมล็ดพันธ์ุข้าว กิเลสของผู้ รับและผู้ให้เหมือนเป็นวัชชพืชในนำข้ำวนัน้ ความตัง้ใจของผู้ให้เหมือน
ความตัง้ใจในการหว่านเมล็ดพนัธุ์ข้ำวให้ตกลงในนำ ไมใ่ห้กระจดักระจำยออกนอกนำ ศรัทธาของผู้ให้
เปรียบเหมือนปุ๋ย ปิตท่ีิเกิดขึน้กบัผู้ ให้เปรียบเหมือนน า้ ผลบุญท่ีผู้ ให้ได้รับเปรียบเสมือนผลผลิตจำกกำรท ำ
นำนัน้ ผู้ รับจงึได้ช่ือว่ำเป็นเนือ้นาบุญ 

การท านาปลูกข้าวนัน้ ถ้ำใช้ข้ำวพนัธุ์ดี ปลกูในนำข้ำวท่ีมีดนิดี ในขณะหวำ่นก็ตัง้ใจหวำ่นให้ข้ำวตก
ลงในท้องนำอยำ่งพอดี ไมก่ระจดักระจำยสญูหำยไปนอกนำ มีน ำ้บริบรูณ์ มีปุ๋ ยอดุมสมบรูณ์ ไมมี่วชัชพืชมำ
คอยแยง่อำหำรต้นข้ำว ผลผลิตท่ีได้ย่อมมำกมำย เตม็เม็ดเตม็หน่วยฉนัใด 

การท าบุญด้วยวตัถอุนัเลิศ ให้กบับคุคลอนัเลิศ ปรำศจำกกิเลสเคร่ืองเศร้ำหมองใดๆ ท ำไปด้วยควำม
ตัง้ใจอนัแน่วแนม่ัน่คง ประกอบด้วยศรัทธำอนัดี ถึงพร้อมด้วยปิตเิบกิบำนใจ ผลบญุท่ีได้ยอ่มไพบลูย์ฉันนัน้ 
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คุณสมบัตขิองผู้ให้ทานที่จะได้บุญมาก  

กำรท่ีผู้ให้ทำนจะได้รับผลบญุมำกนัน้ ตวัผู้ให้เองต้องประกอบด้วยคณุสมบตัิดงันี ้

o ให้ทำนนัน้โดยเคารพ ท ำควำมนอบน้อมให้ (มีควำมเคำรพด้วยใจท่ีแท้จริง ไมใ่ชแ่คเ่พียงร่ำงกำย) 
o ให้ทำนนัน้ด้วยมือตนเอง (ถ้ำยิ่งต้องใช้ควำมพยำยำมมำกเทำ่ไร จิตก็จะยิ่งมีก ำลงัมำกขึน้เทำ่นัน้ 

กำรท ำบญุด้วยควำมรู้สกึท่ีหนกัแนน่มำกเทำ่ไร ก็จะสง่ผลให้ได้บญุท่ีหนกัแน่นมำกเท่ำนัน้) 

o เช่ือในกรรมและผลของกรรม (ซึง่จะสง่ผลให้เกิดควำมรู้สกึท่ีหนกัแนน่เชน่กนั ไมใ่ชว่ำ่สกัแตใ่ห้ๆ 
ไปเทำ่นัน้) 

o มีควำมเล่ือมใส ศรัทธาในผู้ รับทำนนัน้ (เหตผุลเชน่เดียวกบัข้อก่อน) 
o เม่ือให้แล้วเกิดปิตโิสมนัส จิตใจผอ่งใส เบกิบำน 

o ให้ทำนเหมำะสมกบักาลเวลา คือให้ในสิ่งท่ีผู้ รับต้องกำรในเวลำนัน้ๆ 
o ให้ทำนโดยสละวตัถทุำนนัน้อย่างแท้จริง ไมมี่ใจยดึเหน่ียว หว่งใยวตัถนุัน้อีก ไมว่ำ่ผู้ รับจะเอำสิ่ง

นัน้ๆ ไปใช้ท ำอะไรหรือเม่ือไหร่ 
o เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทำน คือให้โดยหวงัประโยชน์แก่ผู้ รับจริงๆ ไมใ่ชห่วงัประโยชน์แก่ตวัผู้ให้

เอง 

o รู้สกึยนิดีในกำรให้ทำนครัง้นัน้ทัง้ 3 กาล คือทัง้ก่อนให้ ขณะให้ และหลงัจำกให้ทำนนัน้แล้วก็รู้สึก
ยินดี คือนกึถึงเม่ือใดก็ยินดีเม่ือนัน้ ไมใ่ชใ่ห้แล้วเสียใจในภำยหลงั 

o ให้ทำนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ไมห่วงัแม้แตบ่ญุท่ีจะได้รับ คือให้เพ่ือให้จริงๆ แล้วผลบญุก็
จะตำมมำเอง 

ลักษณะของวัตถุสิ่งของที่ใช้ให้ทานแล้วได้บุญมาก  

วตัถทุำนท่ีใช้ท ำบญุให้ทำน แล้วจะสง่ผลให้ผู้ให้ทำนนัน้ได้รับอำนิสงส์ผลบญุมำก มีลกัษณะดงันีคื้อ 

o ให้ของท่ีไม่ใช่ของเหลือเดน คือไมใ่ชเ่ป็นของท่ีแม้ผู้ให้เองก็ไมต้่องกำรแล้ว 
o ให้ของท่ีสะอาด จดัเตรียมอยำ่งประณีต 

o ให้ของท่ีได้มาโดยชอบธรรม และผู้ให้มีสิทธิในกำรเป็นเจ้ำของของนัน้จริงๆ 
o ให้โดยไม่มีส่วนเหลือ คือให้ของนัน้ทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้ ไมใ่ชใ่ห้อยำ่งขยกัขย่อน 

o ถ้ำของท่ีให้นัน้มีความส าคัญ มีความหมาย มีคุณค่าส ำหรับตวัผู้ให้เองมำกเท่ำไหร่ ก็ยิ่งได้บญุ

มำกขึน้เทำ่นัน้ เพรำะผู้ให้ต้องเสียสละมำก เชน่ คนยำกจนให้ทำน 10 บำท อำจได้บญุมำกกวำ่
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เศรษฐีให้ทำน 1,000 บำทก็ได้ เพรำะเงิน 10 บำทนัน้มีคำ่มำกส ำหรับคนยำกจน ในขณะท่ี
เงิน 1,000 บำทเป็นเพียงแคเ่ศษเงินของเศรษฐี 

o กำรให้อวัยวะของตนเป็นทำน ได้บญุมำกกวำ่กำรให้ทรัพย์ภำยนอกเป็นทำน 

o กำรให้ชีวิตของตนเป็นทำน ได้บญุมำกกวำ่กำรให้อวยัวะเป็นทำน 

คุณสมบัตขิองผู้รับที่จะท าให้ผู้ให้ได้บุญมาก 

ผู้ รับทำน หรือเนือ้นำบญุท่ีดี อนัจะสง่ผลให้ผู้ ท่ีท ำบญุด้วยได้บญุมำกนัน้ มีคณุสมบตัิดงันี ้

o เป็นผู้ ท่ีมีศีลมาก และถือศีลนัน้ได้อยำ่งบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไมเ่ป็นคนทศีุล หรือตอ่หน้ำเป็นอยำ่ง
หนึง่ แตพ่อลบัหลงักลบัเป็นอีกอยำ่งหนึง่ 

o เป็นผู้ ท่ีมีจิตเป็นสมาธิ สงบ ผอ่งใส ไมถ่กูนิวรณ์ทัง้ 5 ครอบง ำ (ดเูร่ืองนิวรณ์ 5 และวิธีแก้ไข 
ในหมวดสมถกรรมฐำน (สมำธิ) ประกอบ) 

o เป็นผู้ ท่ีปราศจากกิเลส หรือมีกิเลสเบำบำง หรืออยำ่งน้อยก็เป็นผู้ ท่ีปฏิบตัเิพ่ือให้หมดกิเลส ซึง่
จะท ำให้ผู้ให้ได้บญุลดหลัน่กนัไปตำมขัน้ 

o กำรท ำบญุกบัสงฆ์ (สงัฆทำน - กำรท ำบญุโดยไมเ่จำะจงผู้ รับวำ่ต้องเป็นภิกษุรูปนัน้รูปนี)้ จะท ำ
ให้ผู้ให้ได้บญุมำกกว่ำปคุคลิกทำน (กำรให้โดยเจำะจงผู้ รับ) ทัง้นีต้้องเป็นสงัฆทำนด้วยใจท่ี
แท้จริง 

o ล าดับขัน้ของผู้รับ ท่ีจะท ำให้ผู้ให้ได้บญุมำกหรือน้อยนัน้ ขอให้ดรูำยละเอียดในเร่ืองเวลามสูตร 
ในหมวดธรรมทั่วไป ซึง่พระพทุธเจ้ำได้ทรงจ ำแนกแจกแจงไว้อยำ่งชดัเจน 

คณุสมบตัติำ่งๆ ท่ีกลำ่วมำทัง้หมดนี ้ทัง้ของผู้ให้ สิ่งของท่ีให้ และผู้ รับของนัน้ ถ้ำยิ่งมีมำกและสมบรูณ์
มำกเทำ่ใด ผลบญุท่ีได้รับก็จะยิ่งมำกขึน้เทำ่นัน้ แตถ้่ำคณุสมบตัิดงักลำ่วลดน้อยลงไปมำกเทำ่ใด ผลบญุท่ีได้ก็
จะน้อยลงตำมไปด้วย 

หมายเหตุ  

o ในสว่นของผู้ รับทำนนัน้ ควำมปราศจากกิเลส หรือมีกิเลสเบำบำง (ผลจำกกำรเจริญวิปัสสนำ) 
มีผลให้ผู้ รับได้บญุมำก มำกกวำ่สมาธิ 

o สมาธิมีผลให้ผู้ รับได้บญุมำก มำกกวำ่ศีล 
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ทัง้นีเ้พรำะวิปัสสนาท ำให้กิเลสหมดไปได้อยำ่งถาวร ทัง้กิเลสขัน้ละเอียด (อนสุยักิเลส - กิเลสท่ี
นอนเน่ืองในขนัธสนัดำน หรือกิเลสในระดบัจิตใต้ส ำนกึ) กิเลสขัน้กลาง (กิเลสในระดบัจิตส ำนกึ) กิเลสขัน้
หยาบ (กิเลสท่ีท ำให้เกิดกำรแสดงออกทำงกำย วำจำ) 

ในขณะท่ีสมาธินัน้สำมำรถข่มกิเลสในสว่นของนิวรณ์ 5 ได้ในระดบัของกิเลสขัน้กลาง และกิเลส
ขัน้หยาบเทำ่นัน้ สว่นกิเลสขัน้ละเอียดยงัคงอยูเ่หมือนเดมิ และเม่ือสมำธิเส่ือมไปเม่ือใด กิเลสทัง้หลำยก็
กลับมาได้เหมือนเดมิ 

สว่นศีลนัน้เป็นแคเ่พียงแตข่่มกิเลสขัน้หยาบเอำไว้เทำ่นัน้เอง 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ  

28 พฤศจิกำยน 2543 

 

 
 
 

สังฆทานที่แท้จริง 

สังฆหรือสงฆ์นัน้ ถ้ำแปลตำมตวัอกัษรจะแปลวำ่หมู่ ในทำงพทุธศำสนำจะหมำยถึงหมู่ของภกิษุ 
หรือภกิษุณี ค ำว่ำสงฆ์นัน้จะมีควำมหมำยในลกัษณะรวมๆ ในรูปของกลุ่ม หมู่คณะ หรือสถาบันสงฆ์ คือ
จะไม่เฉพาะเจาะจงถึงภิกษุรูปใดรูปหนึง่ หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึง่ 

ซึง่ตามวินัยแล้ว ผู้จะด ำเนินกำรใดๆ ในนำมของสงฆ์ได้ จะต้องประกอบด้วยภิกษุ (หรือภิกษุณี) 

ตัง้แต ่ 4 รูปขึน้ไป ถ้ำน้อยกวำ่นีจ้ะถือว่ำไมค่รบองค์สงฆ์ เว้นแตใ่นบางกรณีที่จ าเป็น พระพทุธเจ้ำก็ทรง
อนญุำต ให้สงฆ์แต่งตัง้ภกิษุ (หรือภิกษุณี) รูปใดรูปหน่ึงให้ท าการในนามของสงฆ์ได้เชน่กนั แตท่ัง้นีต้้อง
ท ำกำรประชมุสงฆ์ก่อน เม่ือท่ีประชมุสงฆ์เห็นพ้องต้องกนั ภิกษุ (หรือภิกษุณี) รูปนัน้ก็มีสิทธ์ิด ำเนินกำรใน

นำมของสงฆ์ในวำระและโอกำสตำมท่ีท่ีประชมุก ำหนดนัน้ได้ (ถ้ำจะไปด ำเนินกำรอย่ำงอ่ืนหรือเวลำอ่ืนในนำม
ของสงฆ์ ก็ต้องประชมุสงฆ์เพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้อีกครัง้) 
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สงฆ์มี 2 ฝ่ำยคือ 

1.)   ภิกษุสงฆ์ 

2.)   ภิกษุณีสงฆ์ 

สงฆ์มี 2 ประเภทคือ 

1.) อริยสงฆ์ คือสงฆ์ท่ีเป็นสำวกของพระพทุธเจ้ำอย่ำงแท้จริง คือเห็นแจ้งในธรรมอย่ำงแท้จริง ได้แก่

อริยบุคคลทัง้หลำย ตัง้แตโ่สดำปัตตมิรรคบคุคล จนถึงพระอรหนัต์ (ดเูร่ืองอริยบุคคล 8 ประเภท 

ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) 
2.) สมมตสิงฆ์ คือเป็นสงฆ์โดยสมมติ ไมไ่ด้เป็นสำวกของพระพทุธเจ้ำอยำ่งแท้จริง เพรำะยงัไมเ่ห็นแจ้ง

ในธรรม ได้แก่ภิกษุ (หรือภิกษุณี)ท่ียงัเป็นปุถุชน ตัง้แต ่4 รูปขึน้ไป สมมตสิงฆ์นีพ้ระพทุธเจ้ำก็ทรง
อนญุำตให้ท าการในนามของสงฆ์ได้เช่นกัน 

ค ำวำ่สังฆทานนัน้ ก็หมำยถงึกำรท ำบญุให้ทำนแก่สงฆ์นัน่เอง คือกำรให้ทานโดยไม่ได้เจาะจงตัว
ผู้รับด้วยใจท่ีแท้จริง วำ่จะต้องเป็นภิกษุรูปนัน้รูปนี ้ไมว่่ำใครจะเป็นผู้ รับ ก็มีควำมยินดี พอใจเสมอกันหมด 

ส ำหรับของที่ใช้ท าสังฆทานนัน้ จะเป็นอะไรก็ได้ท่ีใช้ท ำบญุโดยทัว่ๆ ไป เชน่ อำหำร ของใช้ จีวร
เคร่ืองนุง่หม่ ฯลฯ ไมจ่ ำเป็นวำ่จะต้องเป็นของใช้จดัใส่ถงัพลำสตกิอยำ่งท่ีเห็นกนัทัว่ไป เพรำะจุดส าคัญของ

สังฆทานคือกำรให้ทำนแก่สงฆ์ โดยไมเ่จำะจงตวัผู้ รับนัน่เอง 

กำรท ำสังฆทานนัน้ พระพทุธเจ้ำตรัสวำ่ให้ผลบุญมากกว่าปาฏิปุคคลิกทานทุกประเภท (ปำฏิ
ปคุคลิกทำน = กำรให้โดยเจำะจงตวัผู้ รับ) แม้วำ่ผู้ รับจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตำม ทัง้นีเ้พรำะสงัฆทำนนัน้ใจ
ของผู้ให้จะเปิดกว้ำงกวำ่ปำฏิปคุคลิกทำนนัน่เอง 

ดงัควำมในพระไตรปิฎก ทักขิณาวิภังคสูตร พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกำย อปุริปัณณำสก์ 
ท่ีพระพทุธเจ้ำตรัสแก่พระนำงมหำปชำบดีโคตมี ท่ีได้ทอผ้ำด้วยมือตนเอง แล้วน ำไปถวำยพระพทุธเจ้ำวำ่ 

......... ดกูรโคตมี พระนำงจงถวำยสงฆ์เถิด เม่ือถวำยสงฆ์แล้ว จกัเป็นอนัพระนำง ได้บชูำทัง้อำตม
ภำพและสงฆ์ ............ 

........ ก็ทกัษิณำเป็นปาฏิปุคคลิกมี ๑๔ อย่าง คือ 
ให้ทำนในตถำคตอรหนัตสมัมำสมัพทุธ นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๑  

ให้ทำนในพระปัจเจกสมัพทุธ นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๒ 
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ให้ทำนในสำวกของตถำคตผู้ เป็นพระอรหนัต์ นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๓ 

ให้ทำนในท่ำนผู้ปฏิบตัเิพ่ือท ำอรหตัผลให้แจ้ง นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๔  

ให้ทำนแก่พระอนำคำมี นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๕  

ให้ทำนในท่ำนผู้ปฏิบตัเิพ่ือท ำอนำคำมิผลให้แจ้ง นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๖  

ให้ทำนแก่พระสกทำคำมี นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๗ 

ให้ทำนในท่ำนผู้ปฏิบตัเิพ่ือท ำสกทำคำมิผลให้แจ้ง นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๘ 

ให้ทำนในพระโสดำบนั นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๙ 

ให้ทำนในท่ำนผู้ปฏิบตัเิพ่ือท ำโสดำปัตตผิลให้แจ้ง นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๑๐ 

ให้ทำนในบคุคลภำยนอกผู้ปรำศจำกควำมก ำหนดัในกำม (ปถุชุนท่ีได้สมำธิขัน้ฌำน - ธมัมโชติ) นีเ้ป็น
ทกัษิณำปำฏิปคุคลิก ประกำรท่ี ๑๑ 

ให้ทำนในบคุคลผู้ มีศีล นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๑๒ 

ให้ทำนในปถุชุนผู้ทศีุล นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๑๓ 

ให้ทำนในสตัว์เดียรัจฉำน นีเ้ป็นทกัษิณำปำฏิปคุคลิกประกำรท่ี ๑๔ ฯ ........... 

........ ใน ๑๔ ประกำรนัน้ 
บคุคลให้ทำนในสตัว์เดียรัจฉำน พงึหวงัผลทกัษิณำได้ร้อยเทำ่  
ให้ทำนในปถุชุนผู้ทศีุล พงึหวงัผลทกัษิณำ ได้พนัเทำ่ 
ให้ทำนในปถุชุนผู้ มีศีล พงึหวงัผลทกัษิณำได้แสนเทำ่ 

ให้ทำนในบคุคลภำยนอกผู้ปรำศจำกควำมก ำหนดัในกำม (ปถุชุนท่ีได้สมำธิขัน้ฌำน - ธมัมโชติ) พงึหวงัผล
ทกัษิณำได้แสนโกฏิเทำ่ 

ให้ทำนในท่ำนผู้ปฏิบตัเิพ่ือท ำโสดำปัตตผิลให้แจ้ง (โสดำปัตตมิรรคบคุคล - ธมัมโชต)ิ พงึหวงัผลทกัษิณำจน
นบัไมไ่ด้ จนประมำณไมไ่ด้  
จะป่วยกลำ่วไปไยในพระโสดำบนั ในท่ำนผู้ปฏิบตัเิพ่ือท ำสกทำคำมิผลให้แจ้ง ในพระสกทำคำมี ในทำ่นผู้
ปฏิบตัเิพ่ือท ำอนำคำมิผลให้แจ้ง ในพระอนำคำมี ในทำ่นผู้ปฏิบตัเิพ่ือท ำอรหตัผลให้แจ้ง ในสำวกของตถำคตผู้
เป็นพระอรหนัต์ ในพระปัจเจกสมัพทุธ และในตถำคตอรหนัตสมัมำสมัพทุธ ฯ .... 

........ ก็ทกัษิณำท่ีถงึแล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง คือ 
ให้ทำนในสงฆ์ ๒ ฝ่ำย มีพระพทุธเจ้ำเป็นประมขุ นีเ้ป็นทกัษิณำท่ีถึงแล้วในสงฆ์ ประกำรท่ี ๑  

ให้ทำนในสงฆ์ ๒ ฝ่ำย ในเม่ือตถำคตปรินิพพำนแล้ว นีเ้ป็นทกัษิณำท่ีถึงแล้วในสงฆ์ทัง้ ๒ ฝ่ำย ในเม่ือตถำคต
ปรินิพพำนแล้ว นีเ้ป็นทกัษิณำท่ีถึงแล้วในสงฆ์ประกำรท่ี ๒  

ให้ทำนในภิกษุสงฆ์ นีเ้ป็นทกัษิณำท่ีถึงแล้วในสงฆ์ ประกำรท่ี ๓ 

ให้ทำนในภิกษุณีสงฆ์ นีเ้ป็นทกัษิณำท่ีถึงแล้วในสงฆ์ประกำรท่ี ๔ 
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เผดียงสงฆ์วำ่ ขอได้โปรดจดัภิกษุและภิกษุณีจ ำนวนเทำ่นี ้ขึน้เป็นสงฆ์แก่ข้ำพเจ้ำ แล้วให้ทำน นีเ้ป็นทกัษิณำท่ี

ถึงแล้วในสงฆ์ประกำรท่ี ๕ (เป็นกำรระบจุ ำนวนวำ่จะให้ทำนสงฆ์ก่ีรูป ในขณะท่ีล ำดบัก่อนหน้ำนีไ้มร่ะบุ
จ ำนวน - ธมัมโชต)ิ 
เผดียงสงฆ์วำ่ ขอได้โปรดจดัภิกษุจ ำนวนเท่ำนีข้ึน้เป็นสงฆ์แก่ข้ำพเจ้ำ แล้วให้ทำน นีเ้ป็นทกัษิณำท่ีถึงแล้วใน
สงฆ์ประกำรท่ี ๖ 

เผดียงสงฆ์วำ่ ขอได้โปรดจดัภิกษุณีจ ำนวนเท่ำนี ้ขึน้เป็นสงฆ์แก่ข้ำพเจ้ำ แล้วให้ทำน นีเ้ป็นทกัษิณำท่ีถึงแล้ว
ในสงฆ์ประกำรท่ี ๗ ฯ  

...... ก็ในอนำคตกำล จกัมีแตเ่หลำ่ภิกษุโคตรภ ูมีผ้ำกำสำวะ(ผ้ำย้อมน ำ้ฝำด หรือผ้ำเหลือง - ธมัมโชติ) พนั
คอ (คือไมห่ม่จีวรแล้ว แตง่กำยอย่ำงคฤหสัถ์ แล้วใช้ผ้ำเหลืองพนัคอเพ่ือให้เห็นวำ่เป็นภิกษุ - ธมัมโชติ) เป็น
คนทศีุล มีธรรมลำมก คนทัง้หลำยจกัถวำยทำนเฉพำะสงฆ์ได้ ในเหล่าภกิษุทุศีลนัน้ ........ 
...... ทกัษิณำท่ีถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลำนัน้ เรำก็กลำ่ววำ่ มีผลนบัไมไ่ด้ ประมำณไมไ่ด้  
แตว่ำ่เราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถงึแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย ฯ 
...... 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

2 ธนัวำคม 2543 

 


