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สัมโมทนียกถา – วันกฐินสามัคคี   โดย พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ    
วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี  16160  โทร. 036-599381 

หองสวมเปนอันดับหนึ่งของโลก มันเปนการบําบัดทุกขอยางดียิ่ง  พระพุทธเจาสอน
วาเปนอานิสงสสูงยิ่ง   พระภิกษุสงฆผานหองน้ําไปพบสกปรก แลวหนี   อาบัติโทษ เปน
อาบัตินะ      ขอเจริญพรญาติโยมไว ถามีลูกหลานอยากปญญาดี   ขัดสวมที่บานใหสะอาด  
ขัดไวรับรองปญญาดีแน     คนเราที่ไมอยากเขามี ๒ แหง โรงพยาบาลกับหองสวม   ไม
จําเปนไมมีใครเขาไปหรอก มันเบื่อเหลือเกิน     ถาไมจําเปนคนไมอยากเขาหรอกสองอยางนี้    
ที่มีอานิสงสมาก  คือ   สวมกับโรงพยาบาล    อาตมาประสบมาแลว คอหัก   แลวพยาบาลวา
ยังไง เขาบอกวา "หลวงพอมาอีกซิ หลวงพอมาอยูที่นี่  ไมอดเลย" อาตมาบอก  “ โอโฮ มัน
เข็ดแลว จะใหคอหักอีกหรือไง" ไมจําเปนไมเขาหรอก      หองน้ําหองสวมเหมือนกัน ใคร
ไมจําเปนจะไปเขา จําเปนจึงจะเขา เร่ืองจําเปนนี่มีอานิสงสสูง แตคนไมรู เสนผมบังภูเขา

 
จาก http://www.tourwat.com/webboard/webboarddetail_n.php?webboard_id=152  
วัดทุงภูเขาทอง อําเภอลุมพลี อําเภอเมือง จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
**  การรวมสราง วิหารทาน   อันรวมถึงการรวมสรางหองน้ํา หองสวม     เพื่อกิจการ 

แหง ศาสนสงฆนี้     องคสมเด็จพระพุทธเจาตรัสไววา มอีานิสงฆมากกวา การทําสังฆทาน ถึง ๑๐๐ 
คร้ัง ซ่ึงจะชวยสงเคราะห ยังประโยชนแกเหลาญาติโยมพุทธบริษัท ทั้งในชาตินีแ้ละในชาติหนา ใหมี
แตความสุข ความเจริญ ตราบสิ้นกาลนานแลว ยังชวยเสริมใหการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ 
โดยเฉพาะการทําทานบารมี ใหเต็มเปยมยิ่งๆ ขึ้นไป อันเสมือนจะสงเรงการบรรลุมรรคผล    ตัดอาสว
กิเลสไดในที่สุด 

- การถวายสังฆทานตอหมูสงฆ ๔ รูป ขึ้นไป ๑๐๐ คร้ัง    อานิสงสไมเทาถวายวหิารทาน (เชน 
สรางโบสถ ,กุฎิ ,ศาลา) ๑ คร้ัง - - นับรวมถึงการบูรณะซอมแซมดวยใหใชการไดดีดงัเดิมดวย  

- การถวายวิหารทาน (สรางโบสถ ,กุฎิ ,ศาลา,หองสุขา ฯลฯ) ๑๐๐ คร้ัง อานิสงสไมเทาถวายธรรม
ทาน (เชน พิมพหนังสือธรรมะแจก) ๑ คร้ัง 
 
**อานิสงสสรางเวจกุฏี(หองน้ําหองสวม) 

....ปรากฎใจความชาดกวา คร้ังเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดเสด็จประทับอยูในพระเช
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ตะวนั มหาวิหาร อารามแหงกรุงสาวัตถี   มีมาณพคนหนึ่งเปนชางทอง ทําการขายทองรูปพรรณอยูใน
กรุงสาวัตถีนัน้ จนมั่งมีโภคทรัพยสมบัติมาก 

 
อยูมาวันหนึ่งมาณพนัน้มาคดิวา เราคาขายทองก็มีความเจริญรุงเรืองขึ้นเปนลําดับ ทรัพยที่หามาได
โดยยาก ก็ไมอยากจะใหสูญหายไปโดยเรว็   จึงตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพยใหไดอยูนาน   ก็ไมพบ
วิธีที่จะปองกนัความเสื่อมเสียของทรัพยได    เพราะวาทรัพยเปนของกลางเปนเครื่องอาศัยของคนทกุ
คน สุดแลวแตใครจะขยนัหมั่นเพียรหามาไดเทานัน้  
 
ถึงแมจะหามาไดมากกด็ ีถาขาดปญญาเปนเครื่องรักษาทรัพยแลวทรัพยนั้นก็ไมคงทนอยูได แมจะอยู
ไดตลอดไป ตนเองก็มีชีวิตยนืนานที่จะบรโิภคตอไปไมได เพราะความตายยอมมาพรากตนใหหนไีป
เสียจากทรัพย เมื่อส้ินชีพแลวทรัพยเหลานัน้ ก็ไมตดิตามตนไปปลอยไวใหคนอื่นเขาใชสอยอยาง
สบาย   เห็นมอียูแตอยางเดยีวเทานัน้ ที่จะติดตามตัวไปในอนาคต คือฝงทรัพยไวในพุทธศาสนา เมื่อ
คิดเชนนีแ้ลวกท็บทวนวาจะทําการอะไร ส่ิงอื่น ๆ ใด ก็มผูีทําไวหมดแลว      จะเห็นแต “เวจกุฎ”ี 
เทานั้นทีย่ังไมมีใครทําเลย 

เมื่อคิดเชนนีแ้ลวจึงไดสราง “ เวจกุฎ”ี ขึ้น เมื่อสําเร็จแลว    ยังไดสรางโรงไฟ    และทีสํ่าหรับ
อาบน้ําอีกดวย           เมื่อเสร็จสรรพดีแลว ก็ทําการฉลองอยางมโหฬาร และมอบถวายแก ภกิษุสงฆ มี
พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะเปนประธาน แลวตั้งปฏิธานความปรารถนาวา  
“ ขาแตทานผูเจริญ เมื่อขาพเจายังไมถึงพระนิพพานตราบใด ขึ้นชื่อวา ความทุกขอันเกิดแตโรคตาง ๆ 
อยาไดมาแผวพานตอขาพเจาเลย อิมินา ทาเนน ดวยอํานาจผลทานนี้ ” 
 
พระสารีบุตรก็อนุโมทนาวา ขอใหความปรารถนาจงเปนผลสําเร็จเถิด       มาณพนัน้เปนผูไมประมาท 
ผลทาน แลการสมาทานศีล         คร้ันทํากาลกิริยาตายไปแลว    จึงไปเกดิบนสวรรคเทวโลก มีสมบัติ
วิมานทอง      มีเทพอัปสรเปนยศบริวาร  
อยูมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนาถึงมาณพผูนั้นอยู       ขณะนัน้พระศาสดาเสดจ็มาถึงในที่นัน้   
แลวตรัสถามวา ดูกรภกิษุทั้งหลายเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรง
ทราบ พระองคทรงแสดงธรรมเทศนา แกภิกษุทั้งหลายเหลานั้นวา  
 
            ดูกรภกิษุทั้งหลาย      นรชนทั้งหลายเกดิมาไดพบพระพุทธเจา  และในขณะที่พุทธศาสนายัง
ประดิษฐานอยู    นรชนทั้งหลายจะเปนผูเศราโศกในอบายภูมิอยูเปนจํานวนมาก  มาณพที่เปน
ชางทองนี้ไดพบทั้งสองประการแลว    และไมเปนผูประมาท   ไดสรางเวจกุฎีถวายบชูาพระรัตนตรยั
ดวยศรัทธาเลื่อมใส ไดเสวยสุขในสุคติในสวรรค และเปนปจจยัใหถึงซึ่งพระนิพพาน  
           แมในสมัยพระศาสนาของพระพุทธเจาทรงพระนามวาตัณหังกร   เราตถาคตก็เคยสรางเวจกุฎ ี
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และที่สําหรับอาบแกพระภกิษุสามเณร    คร้ังนั้น เราไดตั้งสัตยาธิษฐานวา ขอใหขาพระองคไดเปน
พระพุทธเจา พระองคหนึ่ง ในอนาคตกาล     ดวยผลแหงอานิงสงฆที่ขาพระองคไดสรางเวจกุฎใีห
เปนสาธารณะทาน   ตถาคตครั้นทําลายขันธแลวก็ไปบังเกิดสวรรคเสวยทิพยสมบัติอยูช้ันดุสิต   คร้ัน
จุติจากชาตนิั้นแลว ไดทองเทีย่งอยู สังสารวฎัฎจนบารมีเตม็เปยม แลวจึงตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธ
เจา คือตถาคตนี้เอง      สมดงัคําปรารถนาในครากาล คร้ังโนนทุกประการ 
                      เมื่อจบพระธรรมเทศนาจบลงแลวชนทั้งหลายเปนอันมากไดดวงตาเหน็ธรรม ตางก็ร่ืน
เริงบันเทิง 
 
จาก    http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=3815 

** การจับแงคดิจากการใชหองน้ํา   หรือการใชสมบัติพระศาสนา 
ถาม    เคยเห็นบางทานใชหองน้ํา หรือใชของของวัดอยางทิ้งๆ ขวางๆ เลอะๆ เทอะๆ ตาม 
ความเคยชนิเหมือนอยูที่บาน  และอีกทั้งดูดาย มกังาย เพราะคิดวาเปนเรื่องจุกจกิ เล็กๆ นอย หรือเปน
เร่ืองที่ไมคอยสําคัญ   สวนบางทานเมื่อเขาหองน้ําแลว   กอนออกจากหองน้ําก็คอยดูแลความสะอาด 
ดูแลดีเหลือเกนิ (คือ ทําใหหองน้ําพรอมใช พรอมตอนรับผูที่มาใชตอทันที) 
อยากทราบวา 
 

1. ใชสมบัติพระศาสนาอยางไร จึงจะเรียกวาใชเปน ใชแลวเกิดบุญ  

ตอบ   ถาจําไมผิด คุณยายเคยสอนวา หองน้ําก็เหมือนหองรับแขกครับ ถาหองน้ําสะอาด คนมาวดัก็
สบายใจอยากมาอีก แตถาหองน้ําสกปรก คนเขาก็ไมอยากมาอีก 
หลวงพอ (คําสอนของเดชพระคุณหลวงพอ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ก็เคยสอนวา อยากให
ลูกๆ ใชหองน้าํกันเปน พยายามทําใหคนทีม่าใชตอจากเรารูสึกวา เคาไดใชหองน้ําเปนคนแรกทกุครั้ง 
ซ่ึงอานิสงสจะทําใหเราไปไหน เราก็จะไดรับการดูแลเปนอยางดีครับ 

2. อานิสงสการทําความสะอาดวัด  ทําความสะอาดเสนาสนะมีอะไรบาง 

ตอบ     ใครที่ทําความสะอาดหองน้ําใหผูอ่ืนไดใชก็เปนบุญมากเลยนะคะ และเกิดชาติหนามา  
 ผิวพรรณจะไดสวย   หนาตาจะงดงาม    นอกจากจะทําใหเปนผูที่มีผิวพรรณวรรณะ ผองใส 
งดงามแลว    เมื่อละโลกมนุษยไปมกีายเทพ ยอมเปนเทพยดาที่มีรัศมกีายสวางไสวมากกวา 
เทพยดาองคอ่ืนๆ ในสวรรคช้ันเดียวกนั    สวนบุญทําความสะอาดหองน้ํา  และสรางสุขพิมาน 
สราญรมยนั้น ยอมทําใหถึงซึง่ความเปนผูมอีายุยืน ดุจพระพากุลละเถระ ผูเปนเอตทัตตะในดาน 
การไมมีโรคภยั (มีอายุถึง ๑๖๐ ป) ครับ 

3. ทําไมคุณยายอาจารยจึงเนนย้ําถึงเรื่องความสะอาดมากกก  และเคยไดยินวา  
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อุบาสกที่จะบวชเปนพระไดจะตองผานการฝกเรื่องลางหองน้ํา เกี่ยวของกับการฝกตัว-ฝกจิตอยางไร 
ตอบ  การลางหองน้ํา ชวยลด ทิฐิมานะ หรือ ความอวดดื้อถือดีนั้น กเ็พราะธรรมชาติของคนทั่วๆไป 
ยอมมองเห็นการลางหองน้ํา เปนงานของคนใช ไมยอมลดตัวลงไปทํา ดังนั้น ผูที่สามารถทํางานขัด
หองน้ําได ก็ยอมขัดเกลาทิฐมิานะ ออกจากใจดวย  
 

ดังเชน case  study ของคุณหมอวุฒิพันธุ แซเลา (case ที่ออกมาสมัยแรกๆ นานับถือคุณหมอ
มาก ที่ยอมเปดเผยตนเอง) ที่คุณครูฝนวา ในอดีต เคยเกดิเปนพระ แตดื้อ มีทิฐิมานะ พระผูใหญ
ตักเตือนก็ไมเชื่อฟง แลวก็สึกไปครองเรือน แตบั้นปลายก็กลับใจมาสรางบุญกับหมูคณะใหม ซ่ึง
คุณครูก็ไดสอนวิธีแกดื้อ ใครเตือนไมฟง ใหดวยวา ใหไปขัดหองน้ํา ครับ 

          เวลามีงานบุญใหญจะสังเกตุเห็นไดวา หองน้ําเมื่อมีคนใชแลวบางครั้งไมสะอาด เห็นแลวอด
ไมได นกึถึงคําสอนยาย และคําพูดหลวงพอทุกครั้ง ตองเขาไปราดทําความสะอาดให เปนนิสัยที่ตดิ
ตัว เวลาไปเขาหองน้ําสาธารณะ หรือรานอาหารยังไปขัดลางใหเขาเลย เปนคําสอนที่ดีจริงๆ 

4. ตรงจุดนี้ฟองถึงนิสัยหรือวถีิชีวิตของเรา และ คนทั้ง 2 ประเภท (ประเภทใชหองน้ํา อยางทิ้งๆ 
ขวางๆ เลอะๆ เทอะๆ ดูดาย มักงายและประเภทดูแลความสะอาดดีพรอมตอนรับผูที่มาใชตอ )
อยางไร   เขามีการจับแงคิดอยางไร   

ตอบ   ผูที่ใชหองน้ําอยางประณิต รักษาความสะอาด จัดวางขาวของใหเรียบรอย จะฝกนิสัยให 
เปนคนทําสิ่งตางๆ อยางละเอียดประณีต ทาํอะไรก็จะทําใหดีที่สุดนะครับ ซ่ึงก็จะทําใหปฏิบัติธรรม
ไดผลดีดวยครับ  
ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจา เคยตรัสเลาไวในชาดกวา ราชสีห (เจาปาหิมพานต) เวลาทาํสิ่งใดก็จะทํา
ใหดีที่สุด เวลาจะจับสัตวเล็กๆ เชน หมูปา ก็จะทุมเทกําลังในการจับเตม็ที่ เหมือนกับการจับ ชาง เลย
ทีเดียวครับ 
หรือดังที่คุณครูไมใหญเคยบอกวา เร่ืองหยาบๆ (เชนการใชหองน้ํา) ถาเราทําใหละเอยีด เวลาเราทํา
เร่ืองละเอียด (ฝกสมาธิ) เราก็จะทําไดอยางละเอียดดวยครับ 
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