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รักษาใจให้ไกลทุกข์ 

พระไพศาล วิสาโล 

ราคา 20 บาท

ซีดีเสียง ระลึกถึงความตายสบายนัก  

(การเจริญมรณสติในชีวิตประจ�าวัน) 

ราคาแผ่นละ 20 บาท

ซีดีออดิโอ เผชิญความตายอย่างสงบชุด 1 (1 ชุด มี 6 แผ่น) 

ราคาแผ่นละ 50 บาท ชุดละ 300  บาท

ดีวีดี สู่ความสงบที่ปลายทาง 

ราคาแผ่นละ 50 บาท

ธรรมะข้างเตียง  

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

พระไพศาล  วิสาโล  

ราคา 60 บาท

บคุคลหรอืองค์กรใดสนใจเผยแพร่หนงัสอืเพือ่แจกจ่ายวดั ห้องสมดุ 

โรงเรียน เด็กและเยาวชน หรือใช้ในเทศกาลงานพิธีต่าง ๆ  งาน

สาธารณกุศลอื่น ๆ  สอบถามรายละเอียดได้ที่ เครือข่ายพุทธิกา

พิเศษสำาหรับผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวพุทธิกา  

รับส่วนลด 30 %(ยกเว้นหนังสือสมทบพิมพ์)

ฉลาดทำาบุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือท�าบุญ  

พระชาย วรธมฺโม  

และพระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 60 บาท

ฉลาดทำาใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์  

สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 99 บาท

จิตใส ใจสุข  

พระไพศาล วิสาโล 

ราคา 85 บาท

30 วิธีท�าบุญ, สอนลูกท�าบุญ, ฉลาดท�าใจ,  

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ, เติมเต็มชีวิตด้วย

จิตอาสา, ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ, สุขสวนกระแส,  

ความสุขที่ปลายจมูก, ใส่บาตรให้ได้บุญ, ความสุขที่แท้,  

พรวันใหม่ ชีวิตใหม่, อยู่ทุกที่ก็มีสุข, เจอทุกข์ ใจไม่ทุกข์

สมทบค่าจัดพิมพ์ เล่มละ 15 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
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สังฆทานการเจือจานสังคม 
พระวิชิต ธมฺมชิโต

เลขมาตราฐานสากลประจ�าหนังสือ : 978-616-348-620-2

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มกราคม 2557

จำานวนพิมพ์ : 10,000 เล่ม

เรียบเรียงโดย : พระวิชิต ธมฺมชิโต 

  วัดโพธิ์เผือก นนทบุรี

ภาพประกอบ: ณัฐนรี ร้ิวไพบูลย์

รูปเล่ม :  วทัญญู พรอัมรา

จัดทำาโดย : เครือข่ายพุทธิกา

  45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39  

  ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์  

  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

  โทรศัพท์  : 02-๘๘๖-๐๘๖๓

  02-882-4387, 086-3005458

  โทรสาร : 02-882-5043

  อีเมล์ : b_netmail@yahoo.com  

  เว็บไซต์: http://www.budnet.org

สมทบค่าจัดพิมพ์เล่มละ ๑๕ บาท (จัดส่งฟรี) 
โปรดติดต่อเครือข่ายพุทธิกา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ ประเภทออมทรัพย์

ชือ่บัญช ีเครือข่ายชาวพทุธเพือ่พระพทุธศาสนาและสงัคมไทย

เลขที่บัญชี 157-1-17074-3  

หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวมณี  ศรีเพียงจันทร์ 

ปณ.ศิริราช 10702 และส่งมาที่เครือข่ายพุทธิกา

สายด่วนให้ค�าปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
โทรศัพท์  ๐๘๖-๐๐๒๒๓๐๒

สารบัญ
คํานํา ๕

สังฆทาน : ทําง่ายได้บุญมาก ๖

สังฆทานตามคําทายทัก ๑๐

สังฆทานกับหลักการของชาวพุทธ ๑๒

สังฆทานยุคใหม่ ห่างไกลแก่นธรรม ๑๖

สังฆทาน : เหลือเพียงวัตถุทานอันคับแคบ ๑๗

สังฆทาน : กลายเป็นทานที่เจาะจงผู้รับ ๑๘

สังฆทาน : กลับมุ่งประโยชน์ตนเป็นสําคัญ ๒๐

สังฆทานยุคใหม่ บ่งบอกถึงความไม่เข้าใจในบุญ ๒๒

สังฆทานในสังคมยุคใหม ่ ๒๗

รังสรรค์รูปแบบสังฆทานเพื่อสังคมยุคใหม่ ๓๑

การถวายสังฆทานต่อภิกษุสงฆ์ ๓๕

ทานคือฐานของศีลและภาวนา ๔๐

หลากหลายคําถามว่าด้วยสังฆทาน ๔๓
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คํานํา

ทกุวนันีก้ารถวายสงัฆทานเป็นรปูแบบการ

ท�าบุญที่แพร่หลายที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อ

กันว่าเป็นทานที่ได้บุญมากมีอานิสงส์มาก แต่

รูไ้หมว่าสงัฆทานทีเ่ราท�าๆ อยูน่ัน้ หลายโอกาส

ไม่ใช่สงัฆทานซึง่ย่อมท�าให้เราไม่ได้รบัอานสิงส์

จากการถวาย ถึงแม้จะลงทุนซื้อชุดสังฆทาน

ราคาแพงและกล่าวค�าถวายสังฆทานอย่างไม่

ผดิเพีย้นเลยกต็าม ในขณะท่ีอกีหลายคนกก็�าลัง

ท�าสังฆทานอยู่โดยไม่รู้ตัว 

เราลองมาทบทวนเรือ่งสงัฆทานกนัสกันดิ 

นอกจากจะช่วยให้เราได้บญุกนัอย่างเตม็เป่ียม

แล้ว ยังช่วยให้เรามีวิธีการที่หลากหลายขึ้นใน

การถวายสังฆทาน และท�าให้สังคมเราน่าอยู่

ขึ้นอีกด้วย 

พระวิชิต ธมฺมชิโตเคร
อืข
่ายพ

ุทธ
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สังฆทาน :  

ทําง่ายได้บุญมาก

แม้ท่านจะสรรเสริญทานอย่างอื่นว่ามีผล

มากไว้ด้วย เช่น อภัยทาน และธรรมทาน ดัง

พุทธพจน์ที่คุ้นเคยกันดีว่า “การให้ธรรมย่อม

ชนะการให้ทั้งปวง” แต่เรามักรู้สึกว่ากว่าจะได้

บุญจากการท�าทานสองอย่างที่ว่านั้นดูยุ่งยาก

กว่าสังฆทานมากนัก

สรุปสั้นๆ ก็คือ ถวายสังฆทานนั้นท�าง่าย

และได้บุญมาก

รปูธรรมทีส่ะท้อนให้เหน็ความนยิมในการ

ถวายสังฆทานของคนยุคนี้ได้อย่างดีคือ “ชุด

สังฆทาน” ท่ีแต่เดิมเรามกัคุ้นเคยกนัในรปูแบบ 

“ถงัเหลอืง” หลายขนาดหลากราคา วางให้เลอืก

ซื้อหากันอยู่ตามร้านสังฆภัณฑ์หน้าวัด ส่วน

ทางวดัแต่ก่อนเก่ามากม็ไีม่กีแ่ห่งเท่านัน้ทีจ่ะจดั

สถานทีส่�าหรบัให้ญาตโิยมมาถวายสงัฆทานกนั

อย่างเป็นกิจลักษณะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดที่มี

พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู ้คนนิยมมา 

กราบไหว้กันเป็นประจ�าเท่านั้น

แต่ทุกวันนี้มีความหลากหลายของ “ชุด

สังฆทาน” ทัง้บรรจุภณัฑ์ทีส่วยงาม ขนาด ราคา 

และสิ่งของที่บรรจุอยู่ในชุดสังฆทานนั้นเพิ่ม 

ขึ้นมาก มีทั้งที่เป็นชุดยาโดยเฉพาะ ชุดที่ไม่มี
เคร
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อาหารไว้ถวายหลงัเทีย่ง ชดุขนาดเลก็ทีใ่ส่ลงใน 

บาตรพระได้ บ้างก็มีปัจจัยใส่ไว้ในชุดสังฆทาน

ให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องวุ่นวายหาซองใส่อีก 

ต่างหาก ไปจนถึงชุดขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ที่

ช่างสรรหาสิง่ของมาบรรจไุว้ภายใน และตกแต่ง

บรรจุภัณฑ์ภายนอกไว้อย่างสวยงามหรูหรา 

รวมทัง้ไม่ลมืทีจ่ะเตรยีมค�ากล่าวถวายสงัฆทาน

ไว้ให้พร้อมสรรพ

ทีส่�าคญัคอืสามารถหาซือ้ได้ทัว่ไปตัง้แต่ใน

ซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างหรู ร้านขายส่งขนาด

ใหญ่ ไล่เรื่อยลงไปจนถึงร้านละดวกซ้ือ และ

ร้านขายของช�าทีม่อียูแ่ทบทกุซอกซอยในเมอืง

ใหญ่

ส่วนรูปแบบการถวายสงัฆทานกพ็ฒันาให้

กระชับรวบรดัมากขึน้เหมาะกับสภาพความเร่ง

รบีของคนยคุนี ้จากเดมิทีต้่องไปท�าทีว่ดั กว่าจะ 

สอบถามได้ความชัดเจนว่าจะถวายสังฆทาน

ได้ที่ไหนก็ไม่ง่ายแล้ว จากนั้นก็ยังมีขั้นตอนอีก

มากมาย ท่านมกัให้เริม่ตัง้แต่จดุธปูเทียน กล่าว

ค�าบชูาพระ อาราธนาศลี รบัศลี กล่าวค�าถวาย

สังฆทาน ถวายเสร็จก็ต้องกรวดน�้า รับพร  

บางวดัท่านกก็ล่าวข้อคดิคตธิรรม

ให้ฟังก่อน หรือประพรมน�้า

พระพทุธมนต์ผกูสายสญิจน์

ให้ด้วย กว่าจะเสรจ็พธิกีไ็ม่ต�า่ 

กว่าครึง่ชัว่โมง โดยยงัไม่นบั

เวลาที่ต้องไปเที่ยวหาซื้อของ

และการเดินทาง

ทกุวนันีน้อกจากมผีลติภณัฑ์ “ชดุสงัฆทาน” 

สารพดัแบบส่งมาวางให้เลือกซือ้อยูใ่กล้ๆ บ้าน

แล้ว หลายวดัยงัเตรียมถงัสังฆทานไว้ให้พร้อม 

มจีดุรบัสงัฆทานแสดงไว้ให้เหน็อย่างชดัเจน จดั

พระไว้พร้อมทีจ่ะท�าพธิ ีมอุีปกรณ์ ผูใ้ห้ค�าแนะน�า 

และผังแสดงขั้นตอนต่างๆ ไว้พร้อมสรรพโดย

ไม่ต้องกังวลว่าจะท�าไม่ถูกอีกต่อไป

ส�าหรับบางคนยงัมีวธีิการทีง่่ายกว่าน้ันอกี 

โดยต่ืนขึ้นมาเช้าหน่อย น�าชุดสังฆทานที่ซื้อ

เตรียมไว้ออกมา เมื่อเห็นพระเดินบิณฑบาต

มาแต่ไกลกเ็ตรยีมกล่าวค�าถวายไว้ เมือ่ท่านมา

ก็ใส่ชุดสังฆทานลงในบาตร รับพร เราก็ถือกัน

ว่าได้ท�าสังฆทานเรียบร้อยแล้ว
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สังฆทานตามคําทายทัก

นอกเหนือจากท�าง่ายได้บุญมากแล้ว การ

ถวายสังฆทานยังเฟื่องฟูขึ้นเพราะแรงหนุน 

จากบรรดาหมอดู ผู้วิเศษ และเกจิอาจารย์ 

ทั้งหลาย ท้ังท่ีให้ค�าท�านายทายทักแก่บรรดา

ศิษย์หรือผู้ศรัทธาที่เข้าไปหา หรือบอกผ่านสื่อ

ทุกรูปแบบทั้งรายวัน รายปักษ์ รายเดือนหรือ

ปี ซึ่งมีไม่น้อยที่แนะน�าให้ไปท�าบุญสังฆทาน 

สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี หรือพลีอุทิศส่วน

กุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของตน

ในด้านหนึง่กต้็องถอืว่าเป็นเรือ่งดทีีแ่นะน�า

ให้คนเข้าวัดท�าบุญ แต่ขณะเดียวกันสังฆทาน

ทีม่าจากเหตนุีก้ม็กัมอีะไรแปลกๆ แทรกเข้ามา

ให้พระได้ตืน่ตาตืน่ใจหรอืเกดิวามสงสัยอยูเ่ป็น

ระยะ 

ตัง้แต่รปูแบบการถวาย เช่น ขณะประเคน

ของให้พระ ของนั้นก็ไม่ใช่เบาๆ พอพระจับเข้า

ด้านหนึง่แล้วผูถ้วายกย็งัไม่ยอมปล่อยมอื พลาง

ท�าปากขมบุขมบิมบุมบิอยูน่านกว่าจะวางลงได้ 

เล่นเอามือสัน่กันไปทัง้พระทัง้โยม แบบนีก้็พบ

บ่อย

บ้างกม็ากนัทัง้ครอบครวัช่วยกนัจดัช่วยกนั

เตรียมอยู่ดีๆ พอถึงตอนจะกล่าวค�าถวาย จะ

ประเคนของ หรือกรวดน�้ารับพร ญาติพี่น้อง

ต่างลุกหนีออกไปข้างนอกจนหมด เหลือไว้ให้

อยู่คนเดียวคอยถวายของ กรวดน�า้ รับพร 

ยงัไม่รวมถงึการมีส่ิงของแปลก

มาถวายเป็นสังฆทาน ตั้งแต่ 

ของพื้นๆ ที่พบบ้างเป็น 

ระยะๆ เช่น พระพุทธรูป 

ผ้าไตรจีวร ไปจนถึง 
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เครื่องบวชครบชุดทั้งผ้าไตร บาตร ตาลปัตร 

ย่าม ฯลฯ และอาจเลยเถดิไปจนถงึชดุขาว เสือ้

คอกระเช้า ผ้าถงุ เบียร์ ชดุเดก็ ขวดนม ตุก๊ตา 

รถแข่ง ฯลฯ จนพระงงว่าโยมต้ังใจมาถวาย

สังฆทานหรือมีเหตุผลแอบแฝงอย่างอื่นด้วย 

ด้วยเกรงว่าจะขดัศรทัธา หรอืจะท�าให้โยม

อับอาย พระท่านก็รับไว้ก่อน เม่ือมีโอกาส 

หาข้อมูลภายหลังก็มักได้ค�าตอบว่า ญาติโยม 

เหล่านั้นได้รับค�าแนะน�ามาจากหมอดูหรือ

เกจิอาจารย์ทั้งหลาย ให้ท�าสิ่งเหล่านี้ และท�า

อกีหลายอย่างทีอ่าจไม่เกีย่วกบัพระกบัวดั พระ

จงึไม่ได้รบัรู ้ส่วนใหญ่เพือ่แก้เคลด็ ตดัเคราะห์ 

ล้างกรรม หรืออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร เพ่ือ

เสริมโชค เสริมบารมี สร้างความเจริญรุ่งเรือง

ในชีวิตของตน

สังฆทานกับหลักการของชาวพุทธ

ความหมายทีแ่ท้จรงิของค�าว่าสงัฆทาน คอื 

การถวายทานเพื่อสงฆ์ หรือการให้แก่สงฆ์ ซึ่ง

เป็นค�าที่มีขอบเขตความหมายกว้างขวางมาก 

ท้ังค�าว่าสงฆ์ และค�าว่าทาน หรือแม้เมื่อรวม

เข้ามาเป็นค�าว่าสังฆทานแล้วก็ตาม

สงฆ์ หรือสังฆะ ความหมายโดยศัพท์ 

หมายถึง หมู่ หรือชุมนุม เมื่อน�ามาใช้ในพุทธ

ศาสนาจะหมายถึงหมูส่าวกของพระพุทธเจ้าซึง่

มีทั้งอริยสงฆ์และสมมติสงฆ์ บางครั้งก็ใช้ใน

ความหมายทีเ่ฉพาะลงไปซึง่หมายถงึชมุนมุของ

ภกิษหุมูห่นึง่ตัง้แต่ ๔ รปูขึน้ไป ซึง่พระพทุธองค์ 

ทรงมีพุทธานุญาตให้ท�ากิจพิเศษที่เรียกว่า

สังฆกรรมอันเป็นกิจการงานของสงฆ์โดยส่วน

รวมได้

ขณะเดียวกันก็สามารถตีความค�าว่าสงฆ์ 

ทีห่มายถงึหมูห่รอืชมุนุมน้ีให้กว้างขวางออกไป
เคร
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ถึงหมู่ชน หรือสังคมที่คนอาศัยอยู่ร่วมกัน 

ภายใต้หลักการกฎเกณฑ์ในพื้นที่หนึ่งๆ ที่ไม่

ได้หมายเอาเฉพาะพระภิกษุได้ด้วย

ส่วนค�าว่า ทาน หมายถงึ การให้ การยอม

มอบแก่ผู้อื่นนั้น ก็ไม่ได้มีความจ�ากัดอยู่แค่

อาการประเคนของให้พระเท่านัน้ ตามพระวนิยั

สิง่ทีไ่ม่ใช่อาหาร ยา หรอืของขบฉนั เพยีงบอก

เจตนาให้พระรบัรูว่้าต้องการถวายสิง่นัน้สิง่นีใ้ห้

ท่านกถ็อืว่าได้ถวายหรอืมอบให้ท่านแล้ว ดงันัน้

เมื่อถวายไม้กวาด ถังขยะ ต้นไม้กระถาง หรือ

ของชิ้นใหญ่ๆ เป็นสังฆทาน จึงไม่จ�าเป็นต้อง

ยกมาประเคนกับมือท่านก็ได้

ในพทุธศาสนาสิง่ทีใ่ห้เป็นทานได้นัน้ ท่าน

ไม่ได้หมายถึงจตุปัจจัยหรือวัตถุสิ่งของเท่านั้น 

เราสามารถให้สิ่งที่เป็นนามธรรมได้ด้วย  

เช่น ให้อภัย ให้ความปลอดภัย 

เป็นอภยัทานกไ็ด้ ให้ธรรม ให้

ความรู ้ค�าแนะน�าทีถ่กูทีค่วร 

เป็นธรรมทานกไ็ด้ รวมไปถงึ

การให้ความอบอุ่น ความชื่นบานกับผู้อื่นไม่ว่า

จะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามเป็นทานก็ได้เช่นกัน 

อย่างไรกต็ามในทศันะของพทุธศาสนาแล้ว 

การให้ทานนัน้ไม่ได้เป็นบญุหรอืเป็นสิง่ถกูต้อง

ดงีามเสมอไป เช่น การให้สรุาสิง่เสพตดิมึนเมา 

การให้อาวุธ ให้ค�าแนะน�าในทางที่ผิด เป็นต้น 

ถือว่าเป็นบาปเป็นสิ่งไม่ควรให้ พุทธศาสนามี

หลักในการเลือกสิ่งที่จะให้กับผู้อื่นว่า ต้องให้

ของที่ควรให้ ให้แก่คนที่ควรให้ และให้เพื่อ

ประโยชน์แก่ผู้รับ จึงจะถือว่าเป็นการให้ท่ีมี

คุณค่าหรือให้แล้วได้ผลบุญมาก

มองโดยรวมแล้วสังฆทานในพุทธศาสนา

คอืการให้ต่อสงฆ์หรอืการให้เพือ่ส่วนรวม ท่าน

ยกย่องไว้ว่าการให้แบบนีม้ผีลมอีานสิงส์มากกว่า

การให้เฉพาะต่อพระภิกษุหรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่าปาฏิบุคลิกทาน ดัง

พุทธพจน์ที่ว่า “เราไม่กล่าวว่าปาฏิบุคลิกทาน 

มีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงฆ์ โดยปริยายใดๆ 
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การระบถุงึผลทีม่ากกว่าของการให้สงัฆทาน

ช่วยเน้นย�้าหลักการของพระพุทธศาสนาที่ว่า 

การท�ากิจเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมนั้นมีคุณค่า

มากกว่าการท�าเพื่อให้แก่คนใดคนหนึ่ง เช่น

เดียวกบัทีท่รงแสดงไว้เมือ่ครัง้ทีส่่งพระธรรมทตู 

ชุดแรกออกไปเผยแผ่พระศาสนาว่า ให้ไปท�า

กิจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อ

ความสขุต่อคนหมูม่าก เพือ่อนเุคราะห์ชาวโลก

สังฆทานยุคใหม่  

ห่างไกลแก่นธรรม

เมื่อเทียบเคียงกับหลักการเชิดชูการท�า

ประโยชน์เพื่อชนหมู่มากของพุทธศาสนาที่ได้

ยกมานั้น จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ความแพร่

หลายของการถวายสังฆทานทุกวันนี้ สะท้อน

ถึงความไม่เข้าใจแก่นแท้หรือหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธ และชี้ให้เห็น

อทิธพิลของระบบเศรษฐกจิ สภาพสงัคม รวมทัง้ 

วธีิคิดของคนยคุใหม่ทีเ่ข้ามามผีลต่อการท�าบญุ

ให้ทาน รวมเลยไปถึงการปฏิบัติธรรมในพุทธ

ศาสนาอย่างมาก 

สังฆทาน :  

เหลือเพียงวัตถุทานอันคับแคบ

สังฆทานทุกวันนี้ ถ้าว่าในส่วนของสิ่งของ

ท่ีจะน�ามาให้เป็นทานน้ัน ได้ถูกระบบธุรกิจ 

การตลาดจ�ากัดขอบเขตความหมายให้แคบลง

มาเหลือเพียง “ชุดสังฆทาน” ที่มีวางขายอยู่ใน

ท้องตลาดเท่านั้น คนไม่น้อยเข้าใจว่าเมื่อใด

ก็ตามที่ซื้อ “ชุดสังฆทาน” ที่ทางร้านจัดไว้  

ไม่ว่าจะเป็นแบบใด ราคาใด หรอืจะมอีะไรบ้าง

อยูข้่างในกต็ามไปถวายพระแล้ว กถ็อืว่าตนเอง

ได้ท�าสังฆทานเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อใดที่นึกจะท�าสังฆทาน หรือเมื่อได้รับ 

ค�าแนะน�าให้ท�าสังฆทาน คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่

จึงเริ่มต้นที่การไปหาซื้อชุดสังฆทานมาเป็น 

เบื้องแรก
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บางคนถงึกบับอกกบัพระว่า “วนันีโ้ยมตัง้ใจ

จะมาถวายสังฆทาน แต่พอดีร้านหน้าวัดปิด 

เลยไม่มีสังฆทานมาถวายเจ้าค่ะ” ซึ่งสะท้อน 

ให้เห็นถึงความไม่เข้าใจเรื่องสังฆทานของคน

ทุกวนันีอ้ย่างชดัเจน เพราะความจรงิแล้วมวีตัถุ

สิ่งของอีกมากมายที่หาซ้ือได้ท่ัวไป และเป็น 

สิ่งที่วัดหรือหมู่สงฆ์ขาดแคลนจ�าเป็นต้องใช้ที่

น�ามาถวายเป็นสงัฆทานได้ เพียงแต่ไม่ได้บรรจุ

เป็น “ชุดสังฆทาน” เท่านั้น 

สังฆทาน :  

กลายเป็นทานที่เจาะจงผู้รับ

การท�าสงัฆทานทกุวนันีผู้ร้บัทานยงัถกูมอง

จ�ากัดไว้แค่เพียงการให้แก่ภิกษุสงฆ์เท่านั้น ที่

หนกัย่ิงไปกว่านัน้กคื็อมุ่งเจาะจงไปท่ีภกิษรูุปใด

รปูหนึง่ให้เป็นผูร้บัสงัฆทานของตน จนแทบไม่

ต่างจากปาฏิบคุลิกทานอนัเป็นการถวายจ�าเพาะ

เจาะจงต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ตนเองมีศรัทธา

เลย เว้นไว้แต่ว่าพระรปูนัน้ท่านเมตตา บอกให้

โยมตั้งใจให้แน่วแน่ว่าถวายของน้ีแก่หมู่สงฆ์ 

โดยรวม ท่ีอาจครอบคลุมไปถึงพระภิกษุสงฆ์

ในวัดอื่นหรือจังหวัดอื่นๆ ด้วย และออกตัวว่า

ท่านเป็นแต่เพยีงตัวแทนของเหล่าพระท้ังหลาย

มารับสิ่งของที่โยมถวายนี้น�าไปแบ่งปันจัดสรร

ใช้เพือ่ประโยชน์ต่อหมูส่งฆ์โดยรวมต่อไป การ

ถวายทานครั้งนั้นจึงจะเป็นสังฆทาน

แม้เรื่องนี้จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าเป็นเพราะ

ญาติโยมแต่ละท่านต้องการท�าบุญกับพระท่ี

ตนเองเลื่อมใสศรัทธา มีศีลาจารวัตรสงบ

เรียบร้อย หรือช่วยเหลือกิจการของวัดอย่าง

แขง็ขนั ขณะเดียวกนักไ็ม่อยากถวายกบัพระที่

ตนไม่รู้จัก หรือดูจากภายนอกแล้วไม่ค่อย 

น่าเล่ือมใสนัก ซึ่งหากผู้ถวายรู้สึกเช่นนี้จริงๆ  

ก็ควรถวายเป็นปาฏิบุคลิกทานโดยตรงจะ 

เหมาะสมกว่าพยายามถวายเป็นสงัฆทาน เพราะ
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จะไม่ส�าเร็จประโยชน์ และไม่ได้อานิสงส์แห่ง

สังฆทานเลย

สังฆทาน :  

กลับมุ่งประโยชน์ตนเป็นสําคัญ

คณุค่าของทานทีแ่ท้จรงิในความหมายของ

พุทธศาสนาอยู่ที่การได้ให้ ได้สละ ละความ

ตระหน่ี ความหวงแหนในทรพัย์สนิของตน และ

เป็นการช่วยเหลอืผูท้ีค่วรดแูลเจอืจานในสงัคม 

แต่ภาพที่ปรากฏของการถวายสังฆทาน 

ทุกวันนี้กลายเป็นภาพตัวแทนของความโลภ

อยากได้บุญของคนท�า 

คนจ�านวนมากเข้าใจว่า ถ้าอยากได้บุญ

มากๆ โดยไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องเสียเวลาไป

วดั ไปนัง่ปฏบิตั ิเดนิจงกรม ไม่ต้องถอืศลีบงัคบั

ใจตน ฝืนความอยาก ละกิเลส ก็ให้ไปถวาย

สงัฆทาน เรยีกว่าได้บญุมากโดยลงทนุน้อย ทัง้

ในแง่ทรัพย์สิน เวลา รวมทั้งแรงกายแรงใจ

เมือ่เทียบกับหลกัการให้ทานในพทุธศาสนา

ที่ว่าเป็นการให้ของที่ควรให้ ให้แก่คนที่ควรให้ 

และให้เพื่อประโยชน์แก่ผู ้รับแล้วจะพบว่า 

ปรากฏการณ์ความเฟ่ืองฟขูองการถวายสงัฆทาน

ทกุวนันีไ้ม่ได้สอดคล้องกบัหลกัการนีเ้ลย เพราะ

เป็นการให้ของท่ีฉันอยากให้ (จะเหมาะกับผู้รับ

หรือไม่ ฉันไม่สน) ให้กับผู้ที่ฉันอยากให้ (จะ

ไปถึงสงฆ์หรือไม่ ฉันไม่เกี่ยว) และให้เพื่อ

ประโยชน์คือบุญของฉัน หน้าตาของฉันเป็น

ส�าคญั (จะมปีระโยชน์ต่อผูร้บัหรอืไม่ ฉนัไม่รู)้
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สังฆทานยุคใหม่  

บ่งบอกถึงความไม่เข้าใจในบุญ

บญุในพทุธศาสนาเป็นเรือ่งของความดงีาม 

ความประพฤติที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งทางกาย 

วาจา ใจ บุญนั้นยังเป็นชื่อของความสุข เป็น

เครื่องมือในการช�าระกิเลสให้เบาบางลงด้วย 

บุญเคยเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ

ร่วมใจของผู้คนทุกระดับ บุญช่วยสร้างสรรสิ่ง

ที่ท�าโดยตัวคนเดียวได้ยากให้เกิดขึ้น งานบุญ

ในอดีตจึงเป็นงานใหญ่อาศัยก�าลังกาย ก�าลัง

ทรัพย์ และก�าลังความคิดสติปัญญาของผู้คน

จ�านวนมากให้มาร่วมกันท�า 

อาจเป็นเพราะความคุ้นเคยกับการมอง

ตวัเลขตวัเงิน บญุทกุวนัน้ีจึงกลายเป็นเรือ่งส่วนตวั 

ของแต่ละบุคคล ใครท�าใครได้ ไม่เกี่ยวกับใคร 

เป็นเสมือน “ตัวเลขในบัญชีธนาคาร” ถ้าท�า

ด้วยเงินมากก็เปลี่ยนเป็นบุญได้มาก 

บญุตามความคดิของคนทกุวนันีย้งัสามารถ

เบิกมาใช้ได้ยามต้องการ เช่น ยามต้องเสี่ยง 

ในการท�าธุรกิจ ลงทุน เข้าสอบ หรืออยู่ใน

สถานการณ์อนัเลวร้ายต่างๆ (ซึง่แน่นอนว่าเม่ือ

เบิกมาใช้แล้วย่อมท�าให้บุญต้นทุนท่ีมอียู่ลดลง) 

และยงัมบีางสถานการณ์ทีอ่าจท�าให้บญุทีส่ัง่สม

ไว้ลดลงแม้ไม่ได้เบิกมาใช้ เช่น เม่ือไปท�า 

ความเลว หรอืเมือ่แคล้วคลาดจากภยัพบิตัหิรอื

อันตรายต่างๆ ซึ่งหลักคิดเกี่ยวกับบุญแบบนี ้

ไม่ได้มีในพุทธศาสนาเถรวาทของเราเลย

มุมมองเช่นน้ีจะย่ิงท�าให้คนต้องการบุญ

มากๆ มาสะสมไว้ ยิ่งถ้าได้บุญมากโดยลงทุน

น้อยอย่างการถวายสงัฆทานด้วยแล้ว ยิง่คุ้มค่า

ทางเศรษฐกิจ ควรท�าบ่อยๆ เคร
อืข
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แม้การท�าบญุถวายสงัฆทานทีท่�าอยูจ่ะท�าให้

ผู้ท�ามีความสุขและไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสียหาย 

แต่ด้วยวิธีคิดเช่นนี้ผลของการถวายสังฆทาน

จะไม่ได้ช่วยลดความตระหน่ีหรือช�าระกิเลสของ

ผู้ท�าให้เบาบางลงเลย แถมในหลายๆ โอกาส

ยังเพิ่มความโลภ ความอยากได้ อยากสะสม

ให้มากขึ้น ทั้งอยากได้สุขภาพดี อยากมีความ

เจริญในธุรกิจการงาน อยากขจัดสิ่งขัดขวาง 

ไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่คู่แข่งศัตรูให้

หมดไป อยากตอบแทนเทพเทวาอารักษ์ท่ี

คุ้มครองตนอยู่ และที่ส�าคัญคืออยากได้บุญ 

มาสะสมไว้ในบัญชีเป็นทุนมากๆ

ความคิดที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้เองที่ท�าให้

หลายคนท�าปากขมุบขมิบขณะที่ประเคนของ

ค้างอยูน่านไม่ยอมปล่อย เพราะถอืว่าช่วงเวลานัน้ 

คือขณะที่จะได้บุญมากที่สุด 

รวมทั้งท�าให้เกิดการถวายสังฆทานด้วย

ของพิเศษต่างๆ ที่รวมถึงเหล้า เบียร์ ของเล่น 

ขวดนม เพราะเชื่อว่าเป็นบุญที่ท�าให้เจ้ากรรม

นายเวรของตนพอใจ โดยให้พระเป็นเสมือน

ไปรษณย์ีส่งสิง่เหล่านีใ้ห้ถงึเป้าหมาย โดยไม่ได้

ค�านงึเลยว่าสิง่ของเหล่านัน้จะเหมาะจะควรกบั

ผู้รับเพียงใด

ฐานคดิทีว่่านีอ้กีเช่นกนั ทีเ่ป็นเหตผุลรองรบั

ปรากฏการณ์ที่คนในครอบครัวพากันหลบไป

อยู่ห่างๆ ยกให้คนหนึ่งประเคนของหรือรับพร

อยู่คนเดยีว เพือ่ทีจ่ะให้บญุทีเ่กดิขึน้น้ันเป็นของ

คนที่ถวายนั้นเต็มๆ ไปคนเดียว ไม่ถูกลดทอน

เฉลี่ยไปสู่คนอื่นๆ ที่อยู่ในที่นั้นด้วย ซึ่งขัดแย้ง

อย่างสิ้นเชิงกับแนวคิดเรื่องบุญในพุทธศาสนา 

ทีย่ิง่ชกัชวนให้คนมาร่วมรบัรูร่้วมอนโุมทนากบั

การท�าความดงีามนัน้บญุจะย่ิงพอกพนูเพิม่ขึน้

หากวิเคราะห์กันตามหลักเกณฑ์เรื่องบุญ

เรื่องทานตามหลักพุทธศาสนาแล้ว อาจกล่าว
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ได้ว่าการถวายสังฆทานของคนยุคนี้ ไม่ได้เป็น

สงัฆทานหรอืไม่ได้เป็นทานด้วยซ�า้ เพราะเจตนา

ที่แท้จริงนั้นไม่ได้ต้องการให้วัตถุสิ่งของนั้นต่อ

พระ หรอืสงฆ์ เพยีงแต่น�าสิง่ของเหล่านัน้มาให้ 

เพือ่แลกเปลีย่นเป็นบญุ ซึง่ไม่ต่างจากการน�าเงนิ 

ไปแลกเปลี่ยนให้ได้สินค้าหรือบริการในระบบ

ตลาดทั่วไป 

เมื่อไม่ใช่สังฆทานโดยเจตนา ผู้ให้ก็ย่อม

ไม่ได้ผลบุญอันมากมายของสังฆทานอย่างที่

ตนเองคาดไว้ ยิ่งให้วัตถุทานที่ไม่เหมาะสม  

ตั้งจิตหวังผลในทางร้าย เช่น คิดหวังผลให้เกิด

ความเสียหายหรือเบียดเบียนผู้อื่น นอกจาก 

ไม่ได้บญุแล้วยงัได้บาปความเศร้าหมองของจติ

แถมกลับมาด้วย 

ปรากฏการณ์ของการท�าบุญทีห่ลายคนคดิ

ว่าก�าลงัท�าสงัฆทาน ทานอันมผีลมากในพระพทุธ

ศาสนานี้ จ�านวนไม่น้อยจึงกลับกลายเป็นทาน

ที่ให้ผลน้อย เป็นทานที่ไม่ได้บุญ หรืออาจเป็น

ทานที่สร้างบาปให้กับผู้ท�าเอง

สังฆทานในสังคมยุคใหม่

หากมีความชัดเจนในหลักการการท�าบุญ

ถวายทานในพุทธศาสนาแล้วจะพบว่า ทานเป็น

เครือ่งมอือนัยอดเยีย่มทีส่ร้างความน่าอยูค่วาม

กลมเกลียวเข้มแข็งให้กับสังคม แม้ในระบบ

เศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวไปอย่างซับซ้อนเช่น

ทุกวันนี้ก็ตาม โดยเฉพาะในส่วนของสังฆทาน

ทีเ่ราน�ามาใช้ในความหมายทีก่ว้างขวางครอบคลมุ

ยิ่งขึ้น

เริ่มตั้งแต่วัตถุทานหรือสิ่งท่ีจะน�ามาสละ

ให้เป็นทานนัน้ ท่านเน้นว่าต้องได้มาด้วยความ

บริสุทธิ์คือไม่ได้ไปลักขโมย ยักยอก หรือ

ด้วยการทุจริตคดโกงมา แม้ของนั้นจะซื้อมา
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ด้วยเงินของเราเอง แต่หากเป็นเงินที่ได้มาโดย

ไม่บรสิทุธ์ิ วตัถทุานชิน้นัน้ถงึแม้จะเป็นพระพทุธ

ปฏมิาทีง่ดงามหรอืโบสถ์วิหารอนัใหญ่โตโอฬาร

กย็งัถอืว่าวัตถน้ัุนไม่บรสิทุธิ ์ไม่มผีลมากเท่ากับ

ของที่เราหามาด้วยน�าพักน�า้แรงแม้จะมีมูลค่า

เล็กน้อยก็ตาม 

นอกจากนี้วัตถุทานนั้นท่านมิได้หมายถึง

เงินทองหรือสิ่งของเท่านั้น แม้แต่แรงงาน สติ

ปัญญาความสามารถของเราทีท่�าอทุศิเพ่ือสงัคม

ก็เป็นวัตถุทานแห่งสังฆทานได้ ซ�า้ยังเป็นวัตถุ

ทานที่บริสุทธิ์ ประณีต และสะอาดยิ่งกว่า 

สิ่งใด หากเราอุทิศแรงกายแรงใจหรือสต ิ

ปัญญานั้นให้ด้วยความยินดีเต็มใจ และเป็นสิ่ง

ที่มีประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของ

คนในสังคมด้วย

ในส่วนของผู้ให้ทานที่นอกจากหมายถึง

ปัจเจกแต่ละคนแล้ว เราควรฟ้ืนฟคูต ิ“งานบญุ” 

อนัเป็นการร่วมแรงร่วมใจกนัท�าความดสีร้างสรรค์

สิ่งที่ดีงามขึ้นมาใหม่ ต้องให้ความส�าคัญยิ่งขึ้น

กับการร่วมกันท�าทาน ชักชวนผู้คนให้ร่วมกัน

เสียสละเพื่อชนหมู่มาก เพื่อสังคมให้มากขึ้น 

ผลบญุทีป่รากฏให้เหน็ชดัเจนทนัทเีมือ่ท�าเช่นนี ้

คือพลังกาย พลังใจ และทรัพยากรทั้งหลายที่

เพิม่พนูมากขึน้กว่าการท�าของเราเพยีงคนเดยีว 

ท�าให้สรรค์สร้างสิ่งที่แม้ท�าได้ยากให้เกิดขึ้นมา

ได้ ทัง้ยงัมอีานสิงส์ให้เกดิความรกั ความสมัพนัธ์ 

ความสามัคคีกลมเกลียวขึ้นมาเอง ซึ่งการท�า

ทานคนเดยีวแม้จะมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถ

ท�าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ 

ในด้านปฏิคาหกคือผู้รับสังฆทานนั้น ก็ไม่

ได้หมายถึงหมู่ภิกษุสงฆ์ หรือพระในวัด ใน

ส�านักสงฆ์ทั้งหลายเท่านั้น ยังหมายถึงการให้

ทานต่อส่วนรวม ที่รวมถึงสาธารณชน คนหมู่

มาก หรอืให้แก่สงัคม สิง่แวดล้อม ประเทศชาติ  

มวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิตทั้งหลายในโลก

ด้วย ยิ่งเมื่อผู้รับนั้นเป็นหมู่กลุ่มของคนดี มี

หลักคิดแนวทางด�าเนินชวีติท่ีถกูต้องชอบธรรม 

เป็นกลุ่มคนที่สร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น ผลของ

ทานที่ได้ท�านั้นยิ่งมากทวีคูณขึ้นไปอีกเคร
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การให้น้ันไม่ว่าจะให้ทรัพย์สิน แรงกาย 

หรือสติปัญญาความสามารถ หากเป็นการให้

ด้วยปัญญาคอืพจิารณาอย่างรอบคอบเหน็คณุค่า

เห็นประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อหมูช่นอย่างแท้จรงิ 

ให้โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆ แก่ตนเอง 

(แม้แต่บุญที่จะได้รับ) และยิ่งท�าด้วยจิตใจที่

ผ่องใสยนิดต้ัีงแต่ก่อนให้ ขณะให้ และหลงัจาก

ให้แล้ว ย่อมเป็นสงัฆทานทีบ่รสุิทธ์ิสมบรูณ์ตาม

หลกัการของพุทธศาสนาและได้รบัผลบญุอย่าง

เต็มที่แม้ผู้ท�าจะไม่ตั้งใจว่าจะต้องได้บุญก็ตาม

ทานนอกเหนือจากต้องให้ด้วยปัญญาแล้ว 

(อย่าให้ศรัทธาน�าเพียงอย่างเดียว) ท่านยัง

แนะน�าว่าควรให้ด้วยความเคารพ ความนอบน้อม

ถ่อมตัว เพราะหากไม่ระวังเร่ืองน้ีแล้วการให้

ย่อมท�าให้ผู้ให้รู้สึกมีอ�านาจ มีตัวตนที่พองโต

เย่อหยิ่ง และอาจเลยไปจนถึงกับรู้สึกว่าตนมี

อ�านาจอยูเ่หนอืกว่า เป็นเจ้าของ หรอืผูป้กครอง

ของผู้รับ อันน�ามาซึ่งความยึดมั่นถือมั่น ความ

ทุกข์ และความเสียหายต่างๆ ได้

เม่ือเข้าใจหลกัการและมมีมุมองต่อสงัฆทาน

อย่างกว้างขวางดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าเรา

มรูีปแบบการท�าสงัฆทานได้มากมายหลากหลาย

วิธี และท�าได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องรอให้มีทรัพย์ 

มเีวลา มโีอกาสทีเ่หมาะก่อนจงึค่อยท�า แต่ทัง้นี้

ทั้งนั้นท่านก็ยังเตือนให้กลับมาทบทวนตนเอง

อยูเ่ป็นระยะว่า ทานทีเ่ราอยูท่�านัน้ต้องพอเหมาะ

พอดี ไม่เบียดเบียนสร้างผลเสียผลกระทบ 

ด้านลบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่

อยู่ข้างๆ เรา

รังสรรค์รูปแบบสังฆทานเพื่อ

สังคมยุคใหม่

ทุกวันนี้มีรูปแบบการท�าสังฆทานใหม่ๆ 

เกิดขึ้นในสังคมไทยบ้างแล้ว แต่ด้วยเหตุที่คน

ส่วนใหญ่ติดอยูใ่นนิยามและรปูแบบแคบๆ ของ

สงัฆทานแบบเดมิ ท�าให้ไม่ได้ตระหนกัว่ากจิกรรม

เหล่านั้นคือการท�าสังฆทานที่มีความหมาย

ตรงกบัหลกัการของพทุธศาสนามากยิง่กว่าการเคร
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ถวายถังเหลืองเสียอีก

แต่เท่านัน้ยงัไม่เพยีงพอ สงัคมควรร่วมกนั

คดิสร้างสรรค์รปูแบบการท�าสังฆทานใหม่ๆ ให้

มากขึ้นอีก เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่อาจมี

ความถนัด มีก�าลัง มีเวลา และความสามารถ

ทีแ่ตกต่างกนั ได้มโีอกาสท�าทานอนัมผีลมากนี้ 

อย่างทั่วถึง 

ตวัอย่างรปูธรรมของการท�าสงัฆทานทีเ่รา

สามารถท�าได้โดยตัวของเราเองคนเดียว หรือ

ร่วมกันท�ากับผู้อื่น เช่น

• การบริจาคทรัพย์ สิ่งของให้กับองค์กร 

มูลนิธิ หรือแม้แต่กลุ่มบุคคล/บุคคล ที่

จะน�าทรพัย์ของเราไปท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

ให้เกิดกับหมู่ชนหรือสังคมโดยรวม

• การเข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสงัคม 

หรอืกลุม่คนด้อยโอกาสทีต้่องการความ

ช่วยเหลือ เช่น ไปสอนหนังสือ จัด

สันทนาการให้เด็กด้อยโอกาส ให้ก�าลงัใจ 

ช่วยเหลอืกลุม่คนทีก่�าลงัประสบปัญหา

ในชีวิต ไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย เด็ก

พิการ ผู้สูงอายุในชุมชน หรือบ้านพัก

คนชรา ฯลฯ

• ร่วมเป็นอาสาสมัครในการปกป้องผู้ถูก

ละเมดิ ถูกเอาเปรยีบ หรอืได้รบัภัยจาก

ธรรมชาติ รวมทั้งสัตว์ที่เดือดร้อนจาก

การกระท�าของมนุษย์

• การช่วยอ่านหนงัสอืดีๆ  เพือ่บนัทกึเสยีง

ให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง

• การช่วยกันดูแลพ้ืนท่ี

สาธารณะ ถนน สนาม

เดก็เล่น สวนหย่อม ฯลฯ 

ให้สะอาดน่าใช้
เคร
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• การสร้างเว็บไซต์ บล็อก ฯลฯ ใน

อินเตอร์เน็ต ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อผูค้นและสงัคมในด้านทีต่นถนดั หรอื

เข้าไปให้ความรู้ ให้ความเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวมในเวบ็บอร์ดทีเ่ปิด

ให้มีการถาม-ตอบปัญหา แลกเปลี่ยน

ความรู้กันระหว่างสมาชิก

• สร้างกลุ่มหรือเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย

สังคมในโลกอินเตอร์เน็ตที่ชักชวนกัน

ท�าสิ่งที่ดีงามตามความสนใจ ฯลฯ

สิง่ทีต้่องมคีวามชดัเจนคอืการท�ากจิกรรม

หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ยกมาข้างต้นน้ัน

จะเป็นสังฆทานหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของ

กิจกรรมเป็นส�าคัญ แต่อยู่ที่การวางใจ การ 

ตัง้เป้าหมายในการสละให้ถกูต้องดงัทีก่ล่าวมา

ข้างต้น ขณะทีค่นสองคนท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม

เหมือนๆ กัน คนหนึ่งอาจก�าลังท�าสังฆทานที่มี

ผลบุญอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับเขา ในขณะอีก 

คนหนึ่งอาจก�าลังได้รับบาปอยู่ก็เป็นไปได้  

ขึ้นกับว่าเขาวางใจไว้เหมาะสมหรือไม่และใช้

ปัญญาร่วมไปในการท�ากิจกรรมนั้นเพียงใด

การถวายสังฆทาน 

ต่อภิกษุสงฆ์

ในขณะที่ช่วยกันพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ใน

การท�าสงัฆทานขึน้ในสงัคมนัน้ พทุธศาสนกิชน

ทัง้หลายกไ็ม่ควรละเลยการพฒันารปูแบบการ

ถวายสังฆทานต่อภิกษสุงฆ์ด้วย เพือ่ให้สังฆทาน

นั้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อพระศาสนา 

เกื้อหนุนให้หมู่ภิกษุในสังคมสงฆ์ท่ีปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบได้ปฏิบัติศาสนกิจของท่านได้อย่าง

ไม่ล�าบากเคร
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การถวายสงัฆทานต่อภกิษสุงฆ์โดยเฉพาะ

ในหมู่กลุ่มที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น หากท�า

อย่างถกูต้องแล้วถอืว่ามผีลมาก เพราะนอกจาก

เป็นการช่วยเหลือคนดี คนท่ีท�าประโยชน์ต่อ

สังคมต่อผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ 

แล้ว ท่านเหล่านั้นยังสละชีวิตที่สะดวกสบาย 

สละความสขุทีค่วรได้รบัจากการเสพการบรโิภค 

ออกไปเป็นก�าลังส�าคัญในการเรียนรู้ปฏิบัติ

ฝึกฝนตนเพ่ือสืบทอดพทุธศาสนาให้ด�ารงคงอยู่

เป็นหลกัในการด�าเนนิชวีติทีง่ดงามของผูค้นรุน่

ต่อๆ ไป

แม้แต่การถวายทานต่อหมูภ่กิษทุีแ่ต่ละรปู

อาจปฏบิตัติวัไม่อยูใ่นร่องรอยของธรรมวนิยันกั 

ท่านก็ยงัถอืว่าท่ีมีผลมาก (แม้ผลจะไม่มากเท่า

กลุ่มแรกก็ตาม) เพราะการถวายสังฆทานนั้น

มุ่งผลที่การสงเคราะห์เกื้อกูลให้หมู่สงฆ์ใน 

ภาพรวมด�ารงอยู่ได้ ในอนาคตอาจมีผู้ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบเข้ามาในกลุ่ม หรือภิกษุเหล่านั้น

อาจปรับปรุงตัวท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

ในทางที่ดีขึ้นก็ได้ แต่หากเราไม่ช่วยกันอุ้มชูไว้

จนสงฆ์หมดไปแล้ว โอกาสที่จะฟื้นกลับคืนมา

ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

ส่วนการควบคมุดแูลภกิษทุีป่ระพฤตติวัไม่

อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยน้ัน ฝ่ายคฤหัส

จะต้องมีส่วนช่วยเหลือหมู่สงฆ์ด้วย โดยวางใจ

ให้ถกูว่าเราก�าลงัช่วยดแูลรกัษาพระศาสนา ไม่

ให้มีคนมาแอบอิงหลบซ่อนอยู่เพื่อแสวงหา 

ผลประโยชน์สร้างความเสือ่มเสยีให้พระศาสนา 

เพียงแต่อย่าท�าเพราะความโกรธแค้นในตัว

บคุคล หรอืมองเหมารวมว่าเป็นความบกพร่อง

ของพระศาสนา 
เคร
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การถวายทานต่อภกิษสุงฆ์ให้เป็นสงัฆทาน

ที่แท้จริงนั้น ในเบื้องต้นเหล่าทานบดีทั้งหลาย

ควรต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดก่อนว่า เราจะท�า

ทานเพือ่บ�ารงุสงฆ์หรอืบ�ารงุพระศาสนาโดยรวม 

ผ่านหมู่พระภิกษุที่พักอยู่ ณ อารามนั้นๆ 

ถ้าเป็นไปได้ควรส�ารวจดวู่าจะใช้ทรพัย์หรอื

ก�าลังท่ีมีอยู่ในการช่วยเหลือสงฆ์อย่างไรจึงจะ

เกิดประโยชน์สูงที่สุด ซึ่งท�าได้หลายวิธีต้ังแต่

ไม่ต้องใช้ทรัพย์เลย เช่น การช่วยดูแลบ�ารุง

รักษาโบสถ์ เจดีย์ วิหาร ตกแต่งต้นไม้ใบหญ้า

ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรยีบร้อย เจรญิตาเจรญิใจ

แก่ผูพ้บเหน็ กเ็ป็นการสละแรงกายเป็นทานต่อ

พระศาสนาซึ่งเป็นสังฆทานอยู่ในตัวแล้ว

หากจะใชท้รัพยเ์พือ่การซื้อหาสิ่งของ ควร

เลือกสิง่ของทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวดัหรอืภกิษสุงฆ์

โดยรวมก่อน จะท�าให้วัตถุทานเหล่านั้นถูกใช้

เพื่อประโยชน์ของสงฆ์อย่างแท้จริง เช่น จาน

ชามช้อนไว้ประจ�าศาลา ไม้กวาดทางมะพร้าว 

น�้ายาขัดห้องน�้า ปุ๋ย รถเข็น เครื่องตัดหญ้า  

ใบมีดโกนที่ใช้ปลงผม ฯลฯ การถวายส่ิงของ

เหล่านี้แม้โดยเพียงการบอกให้พระรับรู้ว่า  

ได้จดัหาสิง่เหล่าน้ีมาไว้เพือ่การใช้ประโยชน์ของ

สงฆ์ก็ถือว่าการถวายสังฆทานส�าเร็จลงแล้ว  

ผู้ถวายก็ได้รับผลบุญไปอย่างเต็มที่ แม้จะไม่มี

การเอ่ยปากกล่าวค�าถวายสังฆทานเลยก็ตาม 

ส่วนการถวายสิ่งของท่ีใช้ประโยชน์ได้ 

ค่อนข้างเจาะจงต่อภกิษแุต่ละรปู เช่น ผ้าไตรจวีร 

สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ สามารถถวายได้ทั้งห่อหรือ

กล่องให้ท่านเกบ็ไว้แจกจ่ายกนัตามความจ�าเป็น

เอง โดยไม่จ�าเป็นที่จะต้องจัดแยกเป็นชุดๆ  

ตามจ�านวนพระที่จะถวาย ไม่จ�าเป็นต้องใส่ใน 

ถังเหลือง หรือหากระดาษแก้วสีเหลือง 

มาห่อ ข้อส�าคัญควรแจ้งต่อพระ 

หรอืเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบว่า

ต้องการนมินต์พระมารบั
เคร

อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๔0 ๔1

สังฆทานกี่รูป โดยไม่ต้องระบุว่าเป็นพระรูปใด

บ้าง

ส่วนพิธกีรรมต่างๆ อนัเป็นเครือ่งประกอบ

ขณะถวายสังฆทานนั้น หากช่วยกันสืบทอด

รักษาไว้ได้ก็เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่

งดงาม ช่วยเพ่ิมความศรทัธาเลือ่มใสแก่ผูถ้วาย

ทานและผูท้ีไ่ด้พบเหน็ แต่กไ็ม่ควรตดิยดึอยูจ่น

เป็นทกุข์เพราะกล่าวค�าถวายผิด หรือหงุดหงิด

กับข้ันตอนที่อาจท�าผิดพลาดไปบ้างจนจิตเป็น

อกุศลไป

ทานคือฐานของศีลและภาวนา

สังฆทานนั้นหากจะท�าให้ถูกก็ไม่ใช่เรื่อง

ยาก และท�าได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เมื่อ

ท�าแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิด

ประโยชน์ขึน้มากกว่าการสละวตัถสุิง่ของเจาะจง

ให้กับคนใดคนหนึ่ง ท่านจึงกล่าวว่าเป็นทานที่

มผีลมากมอีานสิงส์มาก เป็นสิง่ท่ีพุทธศาสนกิชน

ควรหมั่นท�าอยู่เนืองๆ

แต่กระนั้นสังฆทานก็ไม่ใช่การท�าบุญท่ี 

ให้ผลสงูสดุในพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว 

หากเราเข้าใจหลกัการให้ทานอย่างถกูต้องแล้ว

กส็ามารถให้อภยัทานและธรรมทานได้อกีหลาย

รูปแบบ จนกลา่วได้ว่าเราสามารถให้ทานได้ใน

ทุกที่ทุกโอกาสทีเดียว

อย่างไรก็ตามในหลักการของพุทธศาสนา

บุญจากการท�าทานนั้นให้ผลอย่างมากก็เพียง

โภคทรัพย์และกามสุขอันละเอียดในโลกนี้และ

โลกหน้าเท่านัน้ ทานจงึไม่ใช่เป้าหมายทีแ่ท้จรงิ

ของพุทธศาสนา ทีท่่านสอนให้ท�าทานก่อนเป็น

เบือ้งต้นกเ็พือ่เอือ้อ�านวยให้การพฒันาในขัน้ศลี

และการเจริญภาวนามีความเป็นไปได้ เพราะ
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ทานจะช่วยขจดัปัญหาอนัเกดิจากความต้องการ

พื้นฐานของมนุษย์ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ให้

บรรเทาลงได้ก่อน เมือ่ผ่านปัญหาเรือ่งปากท้อง

ไปได้แล้ว คนเราจึงจะมีก�าลังมีเวลาไปพัฒนา

จิตใจอันเป็นด้านที่ลึกซึ้งกว่าของชีวิต

พุทธศาสนิกชนเราจึงไม่ควรหยุดอยู่เพียง

แค่ทาน ต้องส่ังสมบญุด้วยกริยิาอืน่ทีจ่ะช่วยขัด

กิเลสและฝึกฝนพัฒนาปัญญาของตนให้ยิ่งๆ 

ขึน้ไป นัน่คอืการรกัษาศลี และเจรญิจติภาวนา 

เพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบ เข้มแข็ง มีก�าลัง และ

พฒันาปัญญาให้รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ จนกว่า

จะถึงนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธ

ศาสนาที่ทุกคนควรไปให้ถึง 

หลากหลายคําถามว่าด้วยสังฆทาน

ทุกวันนี้สังฆทาน “ถังเหลือง”  

คุณภาพดีขึ้นบ้างหรือยัง

แทบไม่ดีขึ้นเลย ยังคงบรรจุของที่ด้อย

คุณภาพ มีรูปลักษณ์ภายนอกดูสวยงามแต่

หลอกลวงผู้ซ้ือ เช่น เครือ่งดืม่ชนิดชง 1 กล่อง 

ภายในมีซองเครื่องดื่มเล็กๆ อยู่เพียงซองเดียว 

ท่ีส�าคัญคือของในนั้นพระใช้ประโยชน์ได ้

น้อยมาก เช่น ร่มที่เพียงกดปุ่มใช้งานชิ้นส่วน

ก็กระเด็นแยกหลุดออกจากกัน หรือกล่องสบู่ 

ขนั ทีม่อียูม่ากมายจนเกนิจ�าเป็นในวดั หากน�า
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๔๔ ๔5

เงินเท่ากนัไปเลือกซือ้ของเองจากร้านค้าแล้วน�า

ไปถวายจะได้ประโยชน์มากกว่าหลายเท่า

แล้วควรซื้ออะไรถวายดี

วิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตดูว่าวัดที่จะไปท�า

สงัฆทานนัน้ท่านขาดอะไร เพราะหากไม่ใช่โยม

อุปัฏฐากหรือโยมที่ปวารณาไว้จะไปถามท่าน

โดยตรงพระท่านกล็�าบากใจทีจ่ะตอบ ของจ�าเป็น

ทีใ่ช้ในวดัมหีลายอย่างท่ีควรถวายเป็นสงัฆทาน 

เช่น ไม้ปัดหยกัไย่ ถ่านใส่นาฬิกา อปุกรณ์ดแูล

ต้นไม้ ถงุด�า ลกูเหม็น เครือ่งเขยีน เช่น กระดาษ 

A4 กาว กระดาษกาว ฯลฯ หรือจะถวายเป็น

ค่าน�า้-ค่าไฟวัดก็ได้

ซื้อถังสังฆทานที่เวียนมาขายซํ้า 

จะได้บุญหรือไม่

การให้ทานด้วยเจตนาบริสุทธิ์ย่อมได้บุญ

อยู่แล้ว หลายวัดน�าถังสังฆทานเก่ามาเวียน 

ให้โยมใช้ซ�า้ตามแต่จะหยอดตูท้�าบญุ ส่วนหนึง่

กเ็พือ่อ�านวยความสะดวกจะได้ไม่ต้องไปหาซือ้

ไกล ให้ญาติโยมท�าสงัฆทานได้แม้มีก�าลงัทรพัย์

ไม่มาก และช่วยลดจ�านวนถังเหลืองท่ีรับจาก

โยมลงได้ด้วย แต่ท่ีส�าคญัคอืทางวดัได้น�าปัจจยั

จากการเวียนจ�าหน่ายถังเหลืองนั้นไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของวดัต่อไป ซึง่ผูท้�าย่อมได้บญุแน่นอน 

เว้นเสียแต่ว่าผลประโยชน์จากการเวียนถังเหลือง

นัน้ไม่ได้ตกเป็นของวดั กไ็ม่ควรสนบัสนนุ เพราะ

ทางวัดแทบไม่ได้รับประโยชน์จากทานที่เราท�า

เลย

สังฆทานที่มีอาหารถวายหลังเที่ยง 

ได้หรือไม่

ควรเลี่ยงการถวายสังฆทานท่ีมีอาหารใน

ช่วงหลังเที่ยงไปแล้ว เช่น บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 

อาหารกระป๋อง ข้าวสาร น�้าปลา ฯลฯ ที่มัก

บรรจุมาในชดุสงัฆทานส�าเรจ็รปู รวมทัง้ผกัหรอื

ผลไม้สดด้วย เพราะตามพระวนิยัพระไม่สามารถ
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๔6 ๔7

เกบ็อาหารไว้เพือ่ปรุงฉนัเองในวันต่อไปได้ เว้น

แต่วัดนั้นจะมีโรงครัวที่มีสามเณร แม่ชี หรือ

ญาติโยมรับไปจัดการดูแลต่อ ซึ่งบางวัดพระ

ท่านอาจรบัไว้ให้ก่อนเพือ่มอบให้ทางโรงครวัต่อ

ไป แต่บางแห่งท่านก็จะให้น�าไปท่ีครัวโดยไม่

จับหรือรับประเคนอาหารเหล่านี้เลย อย่างไร

กต็ามกรณน้ีีผูถ้วายทานกไ็ด้รบัผลแห่งการถวาย

สังฆทานไม่ต่างกัน

คํากล่าวถวายมีหลายแบบ 

เลือกใช้แบบใดจึงจะเหมาะ

การมีค�ากล่าวถวายหลายแบบก็เพื่อสร้าง

ความศรทัธาเลือ่มใสยิง่ๆ ขึน้ ให้เกดิแก่ผูถ้วาย 

หากสบัสนกส็อบถามได้จากพระรปูท่ีมารบัทาน 

หรือจะเลือกใช้บทกลางๆ ที่ว่า “อิมานิ มะยัง 

ภันเต สังฆะทานานิ... ฯลฯ” ก็ใช้ได้ทุกโอกาส 

หากกล่าวไม่ได้หรือไม่ได้ให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ 

ก็ตั้งใจกล่าวมอบหรือถวายทานนั้นด้วยภาษา

ของเราเองในใจก็ได้

ถ้าการช่วยเหลือสังคมก็เป็นสังฆทาน

แล้วจะอุทิศส่วนบุญนั้นด้วยได้หรือไม่

แน่นอน เรายังสามารถกรวดน�้าอุทิศ 

ส่วนบญุทีเ่กดิจากการท�าคณุงามความดเีหล่านี้ 

ได้ บุญที่ผู้ท�าทานได้รับนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระ

ท่ีมาให้พร การอุทิศบญุก็ไม่ได้ข้ึนอยูกั่บว่าต้อง

มีพระสวด “ยะถาฯ” การกรวดน�้านั้นหากท�า

ทันทีได้ก็ดี แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่จ�าเป็นต้องรีบ 

หาโอกาสเหมาะๆ ให้มคีวามสงบพอทีจ่ะระลกึ

ถึงส่ิงที่ได้ท�าไป นึกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก

การกระท�าของเรา แล้วก็อุทิศความดีนั้นไปให้

กับบคุคลทีเ่ราต้องการหรอืสรรพสตัว์ทัง้หลาย
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เครือข่ายพุทธิกา

การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่หน้าที่

ของคนใดคนหนึง่หรอืบคุคลใดเพียงกลุม่เดียวทัง้มใิช่

เป็นความรบัผดิชอบท่ีจ�ากดัอยูก่บัพระสงฆ์หรอืรฐับาล

เท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนและเป็น

ความรบัผิดชอบทีพ่ระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พทุธ

บริษัททั้งหลาย

ดงันัน้เมือ่ถงึคราวทีพ่ระพทุธศาสนาประสบภาวะ

วกิฤต จงึควรทีช่าวพทุธทุกคนจะร่วมมือกนัอย่างเตม็

ก�าลงัความสามารถเพือ่ฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาให้เจรญิ

งอกงามและกลบัมามคีวามหมายต่อสงัคมไทยรวมทัง้

ยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดขึ้น เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาค

ประชาชนส�าหรบัการเคลือ่นไหวผลกัดนัให้มกีารฟ้ืนฟู

พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 

9 องค์กร ได้แก่ มลูนธิโิกมลคมีทอง มลูนธิเิดก็ มลูนธิิ

พุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิสานแสงอรุณ 

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย มูลนิธิเมตตา- 

ธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม
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