
วิธีสรางบุญบารมี 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องคที่ ๑๙  

วัดบวรนิเวศวิหาร 
 
บุญ ความหมายตามพจนานกุรมพุทธศาสนของพระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) กลาววา บญุ คือ 
เครื่องชําระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ กุศลธรรม 
 
บารมี คือ คณุความดีที่บําเพญ็อยางยิ่งยวด เพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงย่ิง 
 
วิธีสรางบญุบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู ๓ ข้ันตอน คือการใหทาน การถือศีล และการเจรญิภาวนา ที่
นิยมเรียกกนัวา "ทาน ศีล ภาวนา" ซ่ึงการใหทานหรือการทําทานนั้น เปนการสรางบุญท่ีตํ่าที่สุด ไดบุญ
นอยที่สุด ไมวาจะทํามากอยางไรกไ็มมีทางที่จะไดบุญมากไปกวาการถือศีลไปได การถือศีลนัน้แมจะ
มากอยางไร กไ็มมีทางที่จะไดบุญมากเกนิไปกวาการเจรญิภาวนาไปได ฉะนั้น การเจริญภาวนานัน้ จึง
เปนการสรางบุญบารมีที่สูงที่สุด ไดมากท่ีสุด ในทุกวันน้ีเรารูจักกนัแตการใหทานอยางเดยีว เชนการ
ทําบุญตักบาตร ทอดกฐินผาปา สละทรัพยสรางโบสถ วหิาร ศาลาการเปรียญ สวนการถือศีล แมจะได
บุญมากกวาการทําทาน ก็ยังมีการทํากันเปนสวนนอย เพ่ือความเขาใจอันดี จึงขอช้ีแจงการสรางบญุ
บารมี อยางไรจึงจะเปนการลงทุนนอยท่ีสุด แตไดบุญบารมีมากท่ีสุดดงัน้ีคือ 
 

๑. การทําทาน 
การทําทาน ไดแกการสละทรัพยส่ิงของสมบัติของตนที่มีอยูใหแกผูอ่ืน โดยมุงหวงัจะจุนเจือใหผูอ่ืน
ไดรับประโยชนและความสุขดวยความเมตตาจิตของตน ทานท่ีไดทําไปน้ันจะทําใหผูทําทานไดบญุมาก
หรือนอยเพียงใด ยอมสุดแลวแตองคประกอบ ๓ ประการ ถาประกอบหรือถึงพรอมดวยองคประกอบ ๓ 
ประการตอไปนี้แลว ทานน้ันยอมมีผลมาก ไดบุญบารมีมาก กลาวคือ 
 
องคประกอบขอ ๑. "วตัถุทานที่ใหตองบรสุิทธิ"์ 
วัตถุทานท่ีให ไดแกส่ิงของทรัพยสมบัติที่ตนไดสละใหเปนทานนั้นเอง จะตองเปนของที่บริสุทธิ์ ท่ีจะ
เปนของบริสุทธิ์ไดจะตองเปนส่ิงของที่ตนไดแสวงหา ไดมาดวยความบริสุทธิใ์นการประกอบอาชีพ 
ไมใชของท่ีไดมาเพราะการเบียดเบยีนผูอ่ืน เชน ไดมาโดยทุจริต ลักทรัพย ยักยอก ฉอโกง ปลนทรพัย ชิง
ทรัพย ฯลฯ 



 
ตวัอยาง ๑ ไดมาโดยการเบียดเบียนชีวิตเลอืดเน้ือสัตว เชนฆาสัตวตางๆ เปนตนวา ปลา โค กระบือ สุกร 
โดยประสงคจะนําเอาเลือดเน้ือของเขามาทําอาหารถวายพระเพ่ือเอาบญุ ยอมเปนการสรางบาปเอามา
ทําบุญ วตัถุทานคือเน้ือสัตวน้ันเปนของทีไ่มบริสุทธิ์ แมทําบุญใหทานไป ก็ยอมไดบญุนอย จนเกือบ
ไมไดอะไรเลย ทั้งอาจจะไดบาปเสียอีกหากวาทําทานดวยจิตที่เศราหมอง แตการที่ไดเนื้อสัตวมาโดย
การซ้ือหาจากผูอ่ืนทีฆ่าสัตวนั้น โดยที่ตนมิไดมีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการฆาสัตวก็ดี เน้ือสัตวน้ันตาย
เองก็ดี เนื้อสัตวนั้นยอมเปนวัตถุทานท่ีบรสุิทธิ์ เม่ือนํามาทําทานยอมไดบุญมากหากถึงพรอมดวย
องคประกอบขออ่ืนๆดวย 
 
ตวัอยาง ๒ ลกัทรัพย ยกัยอก ฉอโกง ชิงทรพัย ปลนทรัพยรวมตลอดถึงการทจุริตฉอราษฏรบังหลวง อัน
เปนการไดทรพัยมาในลกัษณะไมชอบธรรม หรือโดยเจาของเดิมไมเต็มใจใหทรพัยน้ันยอมเปนของไม
บริสุทธิ์ เปนของรอน แมจะผลดิอกออกผลมาเพ่ิมเติม ดอกผลน้ันก็ยอมเปนของไมบริสุทธิ์ดวย นําเอา
ไปกินไปใชยอมเกิดโทษ เรยีกวา "บริโภคดวยความเปนหนี้" แมจะนําเอาไปทําบุญ ใหทาน สรางโบสถ
วิหารกไ็มทําใหไดบุญแตอยางใด สมัยหน่ึงในรัชกาลที๕่ มีหัวหนาสํานักนางโลมชือ่วา "ยายแฟง" ได
เรยีกเก็บเงินจากหญิงโสเภณีในสํานกัของตนจากอัตราท่ีไดมาครั้งหนึ่ง ๒๕ สตางค แกจะชักเอาไว ๕ 
สตางค สะสมเอาไวเชนนี้จนไดประมาณ ๒,๐๐๐ บาท แลวจึงจัดสรางวัดข้ึนวัดหน่ึงดวยเงินน้ันทั้งหมด 
เม่ือสรางเสรจ็แลวแกก็ปลื้มปติ นําไปนมัสการถามหลวงพอโตวัดระฆังวาการที่แกสรางวัดทั้งวัดดวย
เงินของแกทั้งหมดจะไดบญุบารมีอยางไร หลวงพอโตตอบวา ไดแค ๑ สลึง แกก็เสียใจ เหตุที่ไดบุญนอย
ก็เพราะทรัพยอันเปนวัตถุทานที่ตนนํามาสรางวดัอันเปนวิหารทานนั้น เปนของท่ีแสวงหาไดมาโดยไม
บริสุทธิ์ เพราะเบียดเบียนมาจากเจาของทีไ่มเต็มใจจะให ฉะน้ัน บรรดาพอคาแมขายท้ังหลายที่ซ้ือของ
ถูกๆ แตขายแพงๆ จนเกนิสวนที่ควรจะได ผลกําไรที่ไดมาเพราะความโลภจัดจนเกินสวนน้ันยอมเปน
ส่ิงของที่ไมบริสุทธิโ์ดยนยัเดียวกัน 
 
วัตถุทานท่ีบรสุิทธิ์เพราะการแสวงหาไดมาโดยชอบธรรมดังกลาว ไมไดจํากัดวาจะตองเปนของดีหรือ
เลย ไมจํากดัวาเปนของมากหรือนอย นอยคาหรือมีคามาก จะเปนของดี เลว ประณีต มากหรือนอยไม
สําคัญ ความสําคัญข้ึนอยูกับเจตนาในการใหทานนั้น ตามกําลังทรัพยและกําลังศรัทธาท่ีตนมีอยู 
 
องคประกอบขอ ๒. "เจตนาในการใหทานตองบริสุทธิ"์ 
การใหทานน้ัน โดยจุดมุงหมายท่ีแทจริงกเ็พื่อเปนการขจัดความโลภ ความตระหนี่เหนียวแนน ความ



หวงแหน หลงใหลในทรัพยสมบัติของตน อันเปนกิเลสหยาบ คือ "โลภกิเลส" และเพ่ือเปนการ
สงเคราะหผูอ่ืนใหไดรับความสุขดวยเมตตาธรรมของตน อันเปนบันไดกาวแรกในการเจรญิเมตตา
พรหมวิหารธรรมในพรหมวิหาร ๔ ใหเกดิข้ึน ถาไดใหทานดวยเจตนาดังกลาวแลว เรยีกวาเจตนาในการ
ทําทานบริสุทธิ์ แตเจตนาทีว่าบริสุทธิน์ั้น ถาจะบริสุทธิ์จรงิจะตองสมบูรณพรอมกัน ๓ ระยะ คือ 
 
(๑) ระยะกอนท่ีจะใหทาน กอนที่จะใหทานก็มีจิตโสมนสั ราเริงเบิกบานยินดีท่ีจะใหทาน เพื่อสงเคราะห
ผูอ่ืนใหไดรับความสุขเพราะทรพัยส่ิงของของตน 
(๒) ระยะท่ีกําลังลงมอืใหทาน ระยะที่กําลงัลงมือทําทานอยูนั้นเอง ก็ทําดวยจิตโสมนสัราเริงยินดีและ
เบิกบานในทานที่ตนกําลังใหผูอ่ืน 
(๓) ระยะหลังจากท่ีไดใหทานไปแลว ครั้นเม่ือไดใหทานไปแลวเสร็จ หลังจากนัน้กด็ี นานมากด็ี เม่ือ
หวนคิดถึงทานท่ีตนไดกระทําไปแลวครั้งใดก็มีจิตโสมนัสราเริงเบิกบาน ยินดีในทานน้ันๆ 
 
เจตนาบริสุทธิใ์นการทําทานนั้น อยูท่ีจิตโสมนัสราเริงเบิกบานยินดีในทานที่ทําน้ันเปนสําคัญ และ
เน่ืองมาจากเมตตาจิตที่มุงสงเคราะหผูอื่นใหพนความทุกขและใหไดรับความสุขเพราะทานของตน 
นับวาเปนเจตนาท่ีบริสุทธิ์ในเบื้องตน แตเจตนาท่ีบริสุทธิ์เพราะเหตุดังกลาวมาแลวนีจ้ะทําใหยิ่งๆ
บริสุทธิ์มากข้ึนไปอื่นหากผูใหทานนั้นไดทําทานดวยวิปสสนาปญญา กลาวคือไมใชทําทานอยางเดียว 
แตทําทานพรอมกับมีวิปสสนาปญญา โดยใครครวญถึงวตัถุทานทีใ่หทานนั้นวา อันบรรดาทรัพยส่ิงของ
ท้ังปวงที่ชาวโลกนิยมยกยองหวงแหนเปนสมบัติกันดวยความโลภน้ัน แทท่ีจริงแลวกเ็ปนเพียงแตวตัถุ
ธาตุประจําโลก เปนสมบัติกลาง ไมใชของผูใดโดยเฉพาะ เปนของที่มีมาต้ังแตกอนเราเกิดข้ึนมา และไม
วาเราจะเกิดข้ึนมาหรือไมกต็าม วัตถธุาตุดังกลาวก็มีอยูเชนนั้น และไดผานการเปนเจาของของผูอืน่
มาแลวหลายช่ัวคน ซ่ึงทานแตกอนนั้นตางก็ไดลมหายตายจากไปท้ังส้ิน ไมสามารถนําวัตถธุาตุดังกลาว
น้ีติดตัวไปไดเลย จนในที่สุดก็ไดตกทอดมาถึงเรา ใหเราไดกินไดใชไดยึดถือเพยีงช่ัวคราว แลวกต็ก
ทอดสืบเนื่องไปเปนของคนอ่ืนๆ ตอๆไปเชนนี้ แมเราเองก็ไมสามารถจะนําติดตัวเอาไปได จึงนับวาเปน
เพียงสมบัติผลดักันชมเทานัน้ ไมจากไปในวันน้ีก็ตองจากไปในวันหนา อยางนอยเราก็ตองจากตองทิ้ง
เม่ือเราไดตายลง นับวาเปนอนิจจัง คือไมเที่ยงแทแนนอน จึงไมอาจจะยึดม่ันถือม่ันวานั่นเปนของเราได
ถาวรตลอดไป แมตัววัตถุธาตุดังกลาวน้ีเอง เม่ือมีเกิดข้ึนเปนตัวตนแลว ก็ต้ังอยูในสภาพน้ันใหตลอดไป
ไมได จะตองเกาแก ผุพัง บบุสลายไป ไมใชตัว ไมใชตนแตอยางไร แมแตเน้ือตัวรางกายของเราเองก็มี
สภาพเชนเดียวกับวัตถุธาตุเหลานั้น ซ่ึงไมอาจจะต้ังม่ันใหย่ังยืนอยูได เม่ือมีเกิดข้ึนแลวก็จะตองเจรญิวยั
เปนหนุมสาวแลวก็เฒาแกและตายไปในท่ีสุด เราจะตองพลัดพรากจากของอันเปนที่รกั ที่หวงแหน คือ



ทรัพยสมบัติทั้งปวง 
 
เม่ือเจตนาในการใหทานบริสุทธิ์ผดุผองดีพรอมทั้งสามระยะดังกลาวมาแลว ทั้งยังประกอบไปดวย
วิปสสนาปญญาดังกลาวมาแลวดวย เจตนานั้นยอมบริสุทธิ์อยางยิ่ง ทานที่ไดทําไปนัน้ยอมมีผลมาก ได
บุญมากหากวตัถุทานที่ไดทาํเปนของที่บรสุิทธิ์ตามองคประกอบขอ ๑ ดวย ก็ยอมทําใหไดบุญมาก
ย่ิงๆข้ึนไปอีก วัตถุทานจะมากหรือนอย เปนของเลวหรือประณีตไมสําคัญ เม่ือเราไดใหทานไปตาม
กําลังทรัพยที่เรามีอยูยอมใชได แตก็มีขออันควรระวังอยู ก็คือ การทําทานนั้นอยางไดเบียดเบียนตนเอง 
เชนมีนอย แตฝนทําใหมากๆ จนเกินกําลังของตนท่ีจะใหได เม่ือไดทําไปแลว ตนเองและสามี ภริยา 
รวมท้ังบตุรตองลําบาก ขาดแคลน เพราะไมมีจะกนิ จะใช เชนนี้ยอมทาํใหจิตเศราหมอง แมวัตถุทานจะ
มากหรือทํามาก ก็ยอมไดบญุนอย ตอไปน้ีเปนตัวอยางทีทํ่าทานดวยเจตนาอันไมบรสุิทธิ์ คือ 
 
ตวัอยาง ๑ ทําทานเพราะอยากได ทําเอาหนา ทําอวดผูอ่ืน เชน สรางโรงเรียน โรงพยาบาลใสช่ือของตน 
ไปยืนถายภาพลงโฆษณาในหนาหนังสือพิมพเพ่ือใหไดรบัความนิยมยกยองนับถือ โดยที่แทจริงแลวตน
มิไดมีเจตนาทีจ่ะมุงสงเคราะหผูใด เรยีกวาทําทานดวยความโลภ ไมไดทําเพ่ือขจัดความโลภ ทําทานดวย
ความอยากได คืออยากไดหนา ไดเกียรติ ไดสรรเสรญิ ไดความนิยมนับถือ 
 
ตวัอยาง ๒ ทําทานดวยความฝนใจ ทําเพราะเสียไมได ทําดวยความเสียดาย เชนมีพวกพองมาเรี่ยไร 
ตนเองไมมีศรทัธาที่จะทํา หรือมีศรัทธาอยูบาง แตทรพัยนอย เม่ือมีพวกมาเรีย่ไรบอกบุญ ตองจําใจทํา
ทานไปเพราะความเกรงใจพวกพอง หรือเกรงวาจะเสียหนา ตนจึงไดสละทรัพยทําทานไปดวยความจํา
ใจ ยอมเปนการทําทานดวยความตระหนี่หวงแหน ทําทานดวยความเสียดาย ไมใชทําทานดวยจิตเมตตา
ท่ีมุงจะสงเคราะหผูอ่ืน ซ่ึงย่ิงคิดก็ยิ่งเสียดาย ใหไปแลวก็เปนทุกขใจ บางครั้งนึกโกรธผูที่มาบอกบญุ 
เชนนี้จิตยอมเศราหมอง ไดบุญนอย หากเสียดายมากๆ จนเกดิโทสจรติกลาแลว นอกจากจะไมไดบุญ
แลว ที่จะไดกค็ือบาป 
 
ตวัอยาง ๓ ทําทานดวยความโลภ คือทําทานเพราะอยากไดน่ัน อยากไดนี่ อยากเปนนั่น เปนนี่ อันเปน
การทําทานเพราะหวังส่ิงตอบแทน ไมใชทําทานเพราะมุงหมายที่จะขจัดความโลภ ความตระหน่ีหวง
แหนในทรัพยของตน เชน ทาํทานแลวตังจิตอธิษฐานขอใหชาติหนาไดเปนเทวดา นางฟา ขอใหรูปสวย 
ขอใหทํามาคาข้ึน ขอใหร่ํารวยนับลาน ขอใหถูกสลากกินแบงสลากกินรวบ ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีลวนแตเปน
สมบัติสวรรค หากชาติกอนไมเคยไดทําบุญใสบาตรฝากสวรรคเอาไว อยูๆก็มาขอเบิกในชาติน้ี จะมีท่ี



ไหนมาใหเบิก การทําทานดวยความโลภเชนน้ี ยอมไมไดบุญอะไรเลย ส่ิงท่ีจะไดพอกพูนเพิม่ใหมากข้ึน
และหนาข้ึน กคื็อ "ความโลภ" 
 
ผลหรืออานิสงสของการทําทานที่ครบองคประกอบ ๓ ประการน้ัน ยอมมีผลใหไดซ่ึงมนุษยสมบติั 
สวรรคสมบัติเอง แมวาจะไมไดต้ังเจตนาเอาไวลวงหนากต็าม เพราะส่ิงเหลานี้เปนผลที่สืบเนื่องมาจาก
เหตุ เม่ือทําเหตุครบถวนยอมมีผลเกิดข้ึนตามมาเอง เชนเดียวกับปลกูตนมะมวงเม่ือรดนํ้าพรวนดนิและ
ใสปุยไปตามธรรมดาเรื่อยไป แมจะไมอยากใหเจริญเติบโตและออกดอกออกผล ในท่ีสุดตนไมก็จะตอง
เจรญิและผลิตดอกออกผลตามมา สําหรับผลของทานน้ัน หากนอยหรอืมีกําลังไมมากนักยอมนอมนําให
บังเกิดในมนุษยชาติ หากมีกาํลังแรงมาก กอ็าจจะนอมนําใหไดบังเกิดในเทวโลก ๖ ช้ัน เม่ือไดเสวย
สมบัติในเทวโลกจนสิ้นบุญแลว ดวยเศษของบุญที่ยังคงเหลืออยูบางประกอบกับไมมีอกศลกรรมอ่ืน
แทรกใหผล กอ็าจจะนอมนําใหมาบังเกิดเปนมนุษยอีกครัง้หน่ึง และเม่ือไดมาบังเกดิเปนมนุษยแลว ก็
ยอมทําใหไดเกิดในตระกลูที่ร่ํารวย ม่ังค่ัง สมบูรณไปดวยทรัพย หรือไมก็เปนผูท่ีมีลาภผลมาก ทาํมาหา
กินขึ้นและร่ํารวยในภายหลัง ทรัพยสมบัติไมวิบัติหายนะไปเพราะวินาศภัย โจรภัย อัคคีภัย วาตภยั ฯลฯ 
แตจะม่ังคั่ง ร่ํารวยในวยัใดยอมสุดแลวแตผลทานแตชาติกอนๆจะสงผล คือ 
 
๑. ร่าํรวยตั้งแตวัยตน  เพราะผลของทานท่ีไดต้ังเจตนาไวบริสุทธิ์ดีต้ังแตกอนจะทําทาน คือกอนที่จะลง
มือทําทานก็มีจิตเมตตาโสมนัสราเริงเบิกบานยินดีในทานที่ตนจะไดทาํเพื่อสงเคราะหผูอ่ืน แลวก็ไดลง
มือทําทานไปตามเจตนานัน้ เม่ือเกิดเปนมนุษยยอมโชคดี โดยเกิดในตระกูลท่ีร่ํารวย ชีวิตในวยัตนอุดม
สมบูรณพูดสุขไปดวยทรพัย ไมยากจนแรนแคน ไมตองขวนขวายหาเลี้ยงตนเองมาก แตถาเจตนานั้นไม
งามบริสุทธิ์พรอมกันครบ ๓ ระยะแลว ผลทานน้ันกย็อมสงผลใหไมสมํ่าเสมอกัน คือแมวาจะร่ํารวย
ต้ังแตวยัตน โดยเกดิมาบนกองเงินกองทองก็ตาม หากในขณะทีก่ําลังลงมือทําทานเกิดจิตเศราหมอง
เพราะหวนคิดเสียดายหรือหวงแหนทรัพยท่ีจะใหทานข้ึนมา หรือเกดิหมดศรัทธาข้ึนมาเฉยๆ แตก็ยังฝน
ใจทําทานไป เพราะเสียไมไดหรือเพราะตามพวกพองไปอยางเสียไมได เชนนี้ผลทานยอมหมดกําลัง
ใหผลในระยะที่ ๒ ซ่ึงตรงกับวัยกลางคน ซ่ึงจะมีผลทําใหทรัพยสมบัติวิบัติหายนะไปดวยประการตางๆ 
แมจะไดรับมรดกมาก็ไมอาจจะรักษาไวได หากเจตนาในการทําทานนัน้เศราหมองในระยะท่ี ๓ คือทํา
ทานไปแลวหวนคิดข้ึนมาทําใหเสียดายทรพัย ความหายนะก็มีผลตอเนื่องมาจนถึงบั้นปลายชีวิตดวย คือ
ทรัพยสินคงวบัิติเสียหายตอเนื่องจากวัยกลางคนตลอดไปจนถึงตลอดอายุขัยชีวิตจรงิของผูที่เกดิบนกอง
เงินกองทองกมี็ใหเห็น เปนตัวอยางที่เม่ือไดรับทรัพยมรดกแลวก็วิบติัเสียหายไป หรือนักธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จในวัยตน แตก็ตองลมละลายในวัยกลางคน และบ้ันปลายชีวิต แตถาไดต้ังแจตนาใน



การทําทานไวบริสุทธิ์ครบถวนพรอม ๓ ระยะแลว ผลทานน้ันยอมสงผลสมํ่าเสมอ คือร่ํารวยต้ังแตเกิด 
วัยกลางคน และจนปจฉิมวยั 
 
๒. ร่ํารวยในวยักลางคน การที่ร่ํารวยในวยักลางคืนน้ันสืบเนื่องมาจากผลของทานทีไ่ดทําเพราะเจตนา
งามบริสุทธิใ์นระยะที่ ๒ กลาวคือไมงามบริสุทธิใ์นระยะแรก เพราะกอนท่ีจะลงมือทําทานก็มิไดมีจิต
ศรัทธามากอน ไมคิดจะทําทานมากอน แตก็ไดตัดสินใจทําทานไปเพราะเหตุบางอยาง เชนทําตามพวก
พองอยางเสียไมได แตเม่ือไดลงมือทําทานอยูก็เกดิโสมนสัรื่นเริงยินดีในทานที่กําลังกระทําอยูนั้น ดวย
ผลทานชนิดนี ้ยอมทําใหมาบังเกิดในตระกูลท่ียากจนคับแคน ตองตอสูสรางตนเองมาในวยัตน ครั้นเม่ือ
ถึงวยักลางคน กิจการหรือธรุกิจที่ทําก็ประสบความสําเรจ็รุงเรือง และหากเจตนาในการทําทานไดงาน
บริสุทธิใ์นระยะท่ี ๓ ดวย กจิการหรือธรุกจินั้น ยอมสงผลรุงเรืองตลอดไปจนถึงบั้นปลายชีวิต หาก
เจตนาในการทําทานไมบรสุิทธิ์ในระยะท่ี ๓ แมธรุกจิหรือกิจการงานจะประสบความสําเรจ็รุงเรอืงใน
วัยกลางคน แตก็ลมเหลวหายนะในบ้ันปลาย ทั้งนี้เพราะผลทานหมดกําลัง สงผลไมตลอดจนถึงบัน้
ปลายชีวิต 
 
๓. ร่ํารวยปจฉมิวัย คือร่ํารวยในบ้ันปลายชีวิตน้ัน สืบเนื่องมาจากผลทานท่ีผูกระทํามีเจตนางามไม
บริสุทธิใ์นระยะแรกและระยะที่ ๒ แตงามบริสุทธิ์เฉพาะในระยะท่ี ๓ กลาวคือ กอนและในขณะท่ีลงมือ
ทําทานอยูนัน้ ก็มิไดมีจิตโสมนัสยินดใีนการทําทานน้ันแตอยางใด แตไดทําลงไปโดยบังเอิญ เชนทํา
ตามๆพวกพองไปอยางเสียไมได แตเม่ือไดทําไปแลว ตอมาหวนคิดถึงผลทานนั้น ก็เกิดจิตโสมนัสราเริง
ยินดีเบิกบาน หากผลทานชนิดนี้จะนอมนาํใหมาบังเกิดเปนมนุษย ก็จะเกิดในตระกลูที่ยากจนคับแคน 
ตองตอสูดิ้นรนศึกษาเลาเรยีนและขวนขวายสรางตนเองมากต้ังแตวัยตนจนลวงวัยกลางคนไปแลว 
กิจการงานหรอืธุรกิจนั้นกยั็งไมประสบความสําเรจ็ เชนตองลมลุกคลุกคลานตลอดมา แตครั้นถงึบ้ัน
ปลายชีวิตก็ประสบชองทางเหมาะ ทําใหกิจการงานนัน้เจริญรุงเรืองทํามาคาข้ึนและร่าํรวยอยางไม
คาดหมาย ซ่ึงชีวิตจริงๆของคนประเภทนีก้็มีใหเห็นเปนตัวอยางอยูมาก 
 
องคประกอบขอ ๓. "เนื้อนาบุญตองบริสุทธิ"์ 
คําวา "เน้ือนาบุญ" ในที่น้ีไดแกบุคคลผูรับการทําทานของผูทําทานน้ันเอง นับวาเปนองคประกอบขอท่ี
สําคัญท่ีสุด แมวาองคประกอบในการทําทานขอ ๑ และ ๒ จะงามบริสุทธิ์ครบถวนดแีลว กลาวคือวัตถุที่
ทําทานน้ันเปนของที่แสวงหาไดมาดวยความบริสุทธิ์ เจตนาในการทําทานก็งามบรสุิทธิ์พรอมท้ังสาม
ระยะ แตตัวผูรบัการทําทานเปนคนท่ีไมดี ไมใชผูท่ีเปนเนื้อนาบุญที่บรสุิทธิ์ เปนเน้ือนาบุญที่เลว ทานที่



ทําไปน้ันกไ็มผลดิอกออกผล เปรียบเหมือนกับการหวานเมลด็ขาวเปลือกลงในพื้นนา ๑ กํามือ แมเมล็ด
ขาวนั้นจะเปนพันธุดีท่ีพรอมจะงอกงาม (วัตถุทานบริสุทธิ)์ และผูหวานคือกสิกรที่มีเจตนาจะหวานเพื่อ
ทํานาใหเกิดผลิตผลเปนอาชีพ (เจตนาบริสุทธิ)์ แตหากที่นาน้ันเปนที่ท่ีไมสมํ่าเสมอกัน  เมลด็ขาวที่
หวานลงไปก็งอกเงยไมเสมอกัน โดยเมล็ดท่ีไปตกในท่ีเปนดินดี ปุยดี มีน้ําอุดมดีกจ็ะงอกเงยมีผลติผลที่
สมบูรณ สวนเมล็ดที่ไปตกบนพ้ืนนาทีแ่หงแลง มีแตกรวดกับทรายและขาดนํ้า ก็จะแหงเห่ียวหรือเฉา
ตายไป หรือไมงอกเงยเสียเลย  
 
การทําทานนัน้ ผลิตผลท่ีผูทําทานจะไดรบัก็คือ "บุญ" หากผูที่รับการใหทานไมเปนเน้ือนาที่ดีสําหรับ
การทําบญุแลว ผลของทานคือบุญก็จะไดเกิดข้ึน แมจะเกิดก็ไมสมบูรณ เพราะแกรน็หรือแหงเห่ียวเฉา
ไปดวยประการตางๆ ฉะน้ัน ในการทําทาน ตัวบุคคลผูรับของท่ีเราใหทานจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่สุด 
เราผูทําทานจะไดบุญมากหรอืนอยก็ข้ึนอยูกับคนพวกนี้ คนท่ีรับการใหทานน้ันหากเปนผูท่ีมีศัลมีธรรม
สูง ก็ยอมเปนเน้ือนาบุญท่ีดี ทานที่เราไดทาํไปแลวกเ็กิดผลบุญมาก หากผูรับการใหทานเปนผูที่ไมมีศีล
ไมมีธรรม ผลของทานก็ไมเกิดข้ึน คือไดบญุนอย ฉะนัน้ คติโบราณท่ีกลาววา "ทําบุญอยาถามพระ หรือ
ตักบาตรอยาเลือกพระ" เห็นจะใชไมไดในสมัยนี้ เพราะในสมัยนี้ไมเหมือนกับทานในสมัยกอนๆ ที่
บวชเพราะมุงจะหนีสงสาร โดยมุงจะทํามรรคผล และนิพพานใหแจง ทานจึงเปนเน้ือนาบุญที่ประเสริฐ 
แตในสมยัน้ีมีอยูบางคนท่ีบวชดวยคติ ๔ ประการ คือ "บวชเปนประเพณี บวชหนีทหาร บวชผลาญขาว
สุก บวชสนุกตามเพือ่น" ธรรมวนัิยใดๆ ทานไมสนใจ เพียงแตมีผาเหลืองหมกาย ทานก็นึกวาตนเปน
พระและเปนเน้ือนาบุญเสียแลว ซ่ึงปวยการจะกลาวไปถึงศีลปาฏโิมกข ๒๒๗ ขอ แมแตเพียงแคศีล ๕ ก็
ยังเอาแนไมไดวาทานจะมีหรือไม การบวชท่ีแทจริงแลวก็เพ่ือจะละความโลภ โกรธ และหลง ปญหาวา
ทําอยางไรจึงจะไดพบกับทานที่เปนเน้ือนาบุญที่ประเสรฐิ ขอน้ียอมข้ึนอยูกับวาสนาของเราผูทําทาน
เปนสําคัญ หากเราไดเคยสรางสมอบรมสรางบารมีมาดวยดใีนอดีตชาติเปนอันมากแลว บารมีน้ันกจ็ะ
เปนพลงัวาสนานอมนําใหไดพบกับทานที่เปนเน้ือนาบญุที่ประเสริฐ ทําทานครั้งใดก็มักโชคดี ไดพบกับ
ทานที่ปฏิบัติดปีฏิบัติชอบไปเสียทุกครั้ง หากบุญวาสนาของเรานอยและไมม่ันคง ก็จะไดพบกับทานท่ี
เปนเน้ือนาบญุบาง ไดพบกับอลัชชีบาง คือดีและช่ัวคละกนัไป เชนเดียวกับการซ้ือสลากกินแบงกลาก
กินรวบ หากมีวาสนาบารมีเพราะไดเคยทําบุญใหทานฝากกับสวรรคไวในชาติกอนๆ ก็ยอมมีวาสนาให
ถูกรางวัลได หากไมมีวาสนาเพราะไมเคยทําบุญทําทานฝากสวรรคเอาไวเลย ก็ไมมีสมบัติสวรรคอะไร
ท่ีจะใหเบิกได อยูๆ ก็จะมาขอเบิก เชนนีก้็ยากท่ีจะถูกรางวัลได 
 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเอาไววา แมวัตถุทานจะบริสุทธิ์ดี เจตนาในการทําทานจะบริสุทธิ์ดี 



จะทําใหทานน้ันมีผลมากหรือนอย ยอมข้ึนอยูกับเน้ือนาบุญเปนลําดับตอไปนี้ คือ 
๑. ทําทานแกสัตวเดรัจฉาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ไดบุญนอยกวาใหทานดังกลาวแกมนษุย แมจะเปน
มนุษยท่ีไมมีศีล ไมมีธรรมเลยก็ตาม ทั้งน้ีเพราะสัตวยอมมีบุญวาสนาบารมีนอยกวามนุษย และสัตว
ไมใชเน้ือนาบญุที่ด ี
 
๒. ใหทานแกมนุษยทีไ่มมีศีล ไมมีธรรมวนัิย แมจะใหมากถึง ๑๐๐ ครัง้ ก็ยังไดบุญนอยกวาใหทาน
ดังกลาวแกผูทีมี่ศีล ๕ แมจะใหเพียงครั้งเดยีวก็ตาม 
 
๓. ใหทานแกผูที่มีศีล ๕ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาใหทานดังกลาวแกผูมีศีล ๘ แมจะให
แตเพียงครั้งเดยีวก็ตาม 
 
๔. ใหทานแกผูท่ีมีศีล ๘ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง กย็ังไดบุญนอยกวาถวายทานแกผูทีมี่ศีล ๑๐ คือสามเณร
ในพระพุทธศาสนา แมจะไดถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดยีวก็ตาม 
 
๕. ถวายทานแกสามเณรซ่ึงมีศีล ๑๐ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง กยั็งไดบญุนอยกวาถวายทานดังกลาวแก
พระสมมุติสงฆ ซ่ึงมีศีลปาฏโิมกขสังวร ๒๒๗ ขอ 
 
พระดวยกันกมี็คุณธรรมแตกตางกัน จึงเปนเน้ือนาบญุทีต่างกัน บุคคลท่ีบวชเขามาในพระพุทธศาสนามี
ศีลปาฏิโมกขสังวร ๒๒๗ ขอนั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายงัไมตรัสเรียกวาเปน "พระ" แตเปน
เพียงพระสมมุติเทาน้ัน เรยีกกันวา "สมมุติสงฆ" พระทีแ่ทจริงน้ัน หมายถึงบุคคลท่ีบรรลุคุณธรรมต้ังแต
พระโสดาปตติผลเปนพระโสดาบันเปนตนไป ไมวาทานผูนัน้จะไดบวชหรือเปนฆราวาสก็ตาม นบัวา
เปน "พระ" ทั้งส้ิน และพระดวยกันก็มีคุณธรรมตางกันหลายระดับช้ัน จากนอยไปหามากดังนี้คือ พระ
โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต พระปจเจกพุทธเจา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
และยอมเปนเน้ือนาบุญทีแ่ตกตางกัน ดังตอไปนี ้
 
๖. ถวายทานแกพระสมมุติสงฆ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานแกพระ
โสดาบัน  แมจะไดถวายทานดังกลาวแตเพียงครัง้เดยีวกต็าม (ความจรงิยังมีการแยกเปนพระโสดาปตติ
มรรคและพระโสดาปตติผล ฯลฯ เปนลําดบัไปจนถึงพระอรหัตผล แตในที่นี้จะกลาวแตเพยีงยนยอพอ
ใหไดความเทานั้น) 



 
๗. ถวายทานแกพระโสดาบัน แมจะมากถงึ ๑๐๐ ครั้ง กย็งัไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระ
สกิทาคามี แมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดยีวก็ตาม 
 
๘. ถวายทานแกพระสกิทาคามี แมจะมากถงึ ๑๐๐ ครั้ง กย็งัไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระ
อนาคามีแมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดยีวก็ตาม 
 
๙. ถวายทานแกพระอนาคามี แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง กย็ังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระ
อรหันต แมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดยีวก็ตาม 
 
๑๐. ถวายทานแกพระอรหันต แมจะมากถงึ ๑๐๐ ครั้ง กยั็งไดบุญนอยกวาการถวายทานแกพระปจเจก
พุทธเจา แมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดยีวก็ตาม 
 
๑๑. ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจา แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง กยั็งไดบญุนอยกวาการถวายทานแดองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครัง้เดยีวกต็าม 
 
 ๑๒. ถวายทานแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง กย็ังไดบญุนอยกวาการถวาย
สังฆทานที่มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะไดถวายสังฆทานดังกลาวแตเพียงครั้ง
เดียวก็ตาม 
 
๑๓. การถวายสังฆทานที่มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะมากถงึ ๑๐๐ ครั้ง กยั็งได
บุญนอยกวาการถวายวิหารทาน แมจะไดกระทําแตเพียงครั้งเดยีวก็ตาม วิหารทาน ไดแกการสรางหรือ
รวมสรางโบสถ วิหาร ศาลาการเปรยีญ ศาลาโรงธรรม ศาลาทานํ้า ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทาน อันเปน
สาธารณประโยชนที่ประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน อนึ่ง การสรางส่ิงที่เปนสาธารณประโยชนหรือ
ส่ิงที่ประชาชนใชประโยชนรวมกนั แมจะไมเกีย่วเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เชน โรงพยาบาล 
โรงเรียน บอน้าํ แท็งกน้ํา ศาลาปายรถยนตโดยสารประจําทาง สุสาน เมรุเผาศพ กไ็ดบุญมากในทํานอง
เดียวกัน 
 
๑๔. การถวายวิหารทาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง (๑๐๐หลัง) ก็ยังไดบุญนอยกวาการใหธรรมทาน แมจะ



ใหแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม การใหธรรมทานก็คือการเทศน การสอนธรรมะแกผูอ่ืนทียั่งไมรูใหไดรู ที่รูอยู
แลวใหรูยิ่งๆข้ึน ใหไดเขาใจในมรรค ผล นพิพาน ใหผูที่เปนมิจฉาทิฐิไดกลับใจเปนสัมมาทิฐิ ชักจูงผูคน
ใหเขาปฏิบัติธรรม รวมตลอดถึงการพิมพการแจกหนังสือธรรมะ 
 
๑๕. การใหธรรมทาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง กยั็งไดบุญนอยกวาการให "อภยัทาน" แมจะใหแตเพียง
ครั้งเดยีวก็ตาม การใหอภัยทาน ก็คือการไมผูกโกรธ ไมอาฆาตจองเวร ไมพยาบาทคิดรายผูอ่ืนแมแต
ศัตรู ซ่ึงไดบญุกุศลแรงและสูงมากในฝายทาน เพราะเปนการบําเพญ็เพียรเพื่อละ "โทสกิเลส" และเปน
การเจริญ "เมตตาพรหมวิหารธรรม" อันเปนพรหมวิหารขอหนึ่งในพรหมวิหาร ๔ ใหเกิดข้ึน อันพรหม
วิหาร ๔ นั้น เปนคุณธรรมทีเ่ปนองคธรรมของโยคีบุคคลที่บําเพ็ญฌานและวิปสสนา ผูท่ีทรงพรหม
วิหาร ๔ ไดยอมเปนผูทรงฌาน ซ่ึงเม่ือเมตตาพรหมวิหารธรรมไดเกิดข้ึนแลวเม่ือใด กย็อมละเสียไดซ่ึง 
"พยาบาท" ผูนัน้จึงจะสามารถใหอภยัทานได การใหอภยัทานจึงเปนเรือ่งท่ีละเอยีดออนและยากเยน็ จึง
จัดเปนทานท่ีสูงกวาการใหทานทั้งปวง 
 
อยางไรก็ดี การใหอภยัทาน แมจะมากเพยีงใด แมจะชนะการใหทานอ่ืนๆทั้งมวล ผลบุญน้ันก็ยังอยูใน
ระดับที่ตํ่ากวา "ฝายศีล" เพราะเปนการบําเพ็ญบารมีคนละข้ันตางกนั 
 
 

๒. การรักษาศีล 
"ศีล" น้ัน แปลวา "ปกติ" คือส่ิงหรือกติกาท่ีบุคคลจะตองระวังรักษาตามเพศและฐานะ ศีลน้ันมีหลาย
ระดับ คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗ และในบรรดาศีลชนิดเดียวก็ยังจัดแยกออกเปนระดบั
ธรรมดา มัชฌมิศีล (ศีลระดบักลาง) และอธิศีล (ศีลอยางสูง ศีลอยางอุกฤษฏ) 
 
คําวา "มนุษย" น้ัน คือผูที่มีใจอันประเสรฐิ คุณธรรมที่เปนปกติของมนษุยที่จะตองทรงไวใหไดตลอดไป
ก็คือศีล ๕ บุคคลที่ไมมีศีล ๕ ไมเรยีกวามนุษย แตอาจจะเรียกวา "คน" ซ่ึงแปลวา "ยุง" ในสมัยพระ
พุทธกาลผูคนมักจะมีศีล ๕ ประจําใจกันเปนนิจ ศีล ๕ จึงเปนเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้น และจัดวา
เปน "มนุษยธรรม" สวนหน่ึงในมนษุยธรรม ๑๐ ประการเปนปกติ (ซ่ึงรวมถึงศีล ๕ ดวย) รายละเอียดจะ
มีประการใดจะไมกลาวถึงในที่นี ้
 
การรักษาศีลเปนการเพยีรพยายามเพื่อระงบัโทษทางกายและวาจา อันเปนเพียงกิเลสหยาบมิใหกําเริบ



ข้ึน และเปนการบําเพญ็บุญบารมีท่ีสูงข้ึนกวาการใหทาน ท้ังในการถอืศีลดวยกันเอง ก็ยังไดบุญมากและ
นอยตางกนัไปตามลําดับตอไปน้ีคือ 
๑. การใหอภัยทาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล ๕ แมจะไดถือแตเพียงครัง้เดียว
ก็ตาม 
๒. การถือศีล ๕ แมจะมากถงึ ๑๐๐ ครั้ง กยั็งไดบุญนอยกวาการถือศีล ๘ แมจะถือแตเพียงครั้งเดยีวก็ตาม 
๓. การถือศีล ๘ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง กย็งัไดบุญนอยกวาการถือศีล ๑๐ คือการบวชเปนสามเณรใน
พระพุทธศาสนา แมจะบวชมาไดแตเพียงวันเดยีวก็ตาม 
๔. การท่ีไดบวชเปนสามเณรในพระพุทธศาสนา แลวรกัษาศีล ๑๐ ไมใหขาด ไมดางพรอย แมจะนานถึง 
๑๐๐ ป กย็ังไดบุญนอยกวาผูท่ีไดอุปสมบทเปนพระในพระพุทธศาสนา มีศีลปาฏโิมกขสังวร ๒๒๗ แม
จะบวชมาไดเพียงวนัเดยีวกต็าม  
 
ฉะนั้น ในฝายศีลแลว การท่ีไดอุปสมบทเปนพระในพระพุทธศาสนาไดบุญบารมีมากท่ีสุด เพราะเปน
เนกขัมมบารมีในบารมี ๑๐ ทิศ ซ่ึงเปนการออกจากกามเพื่อนําไปสูการปฏิบัติธรรมข้ันสูงๆ คือการ
ภาวนาเพื่อมรรค ผล นิพพาน ตอๆไป ผลของการรักษาศีลนั้นมีมาก ซ่ึงจะยังประโยชนสุขใหแกผูนั้นท้ัง
ในชาตินีแ้ละชาติหนา เม่ือไดละอัตภาพน้ีไปแลวยอมสงผลใหไดบังเกดิในเทวโลก ๖ ช้ัน ซ่ึงแลวแต
ความละเอียดประณีตของศีลที่รกัษาและท่ีบําเพ็ญมา ครั้งเม่ือส้ินบญุในเทวโลกแลว ดวยเศษของบญุที่
ยังคงหลงเหลอือยูแตเพยีงเลก็ๆ นอยๆ หากไมมีอกุศลกรรมอ่ืนมาใหผล ก็อาจจะนอมนําใหไดมาบงัเกิด
เปนมนุษยท่ีถงึพรอมดวยสมบัติ ๔ ประการ เชนอานิสงสของการรักษาศีล ๕ กลาวคือ 
(๑) ผูท่ีรักษาศีลขอ ๑ ดวยการไมฆาสัตวตดัชวีิต ดวยเศษของบุญท่ีรักษาศีลขอนี้ เม่ือนอมนํามาเกดิเปน
มนุษยก็จะทําใหมีพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไมข้ีโรค อายุยืนยาว ไมมีศัตรูเบยีดเบยีนใหตอง
บาดเจ็บ ไมมีอุบัติเหตุตางๆที่จะทําใหบาดเจ็บหรือส้ินอายุเสียกอนวยัอันสมควร 
(๒) ผูท่ีรกัษาศีลขอ ๒ ดวยการไมถือเอาทรัพยของผูอื่นท่ีเจาของมิไดเต็มใจให ดวยเศษของบุญที่นํามา
เกิดเปนมนุษย ยอมทําใหไดเกิดในตระกลูที่ร่ํารวย การทํามาหาเลี้ยงชีพในภายหนามักจะประสบ
ชองทางท่ีดี ทํามาคาข้ึนและมั่งมีทรัพย ทรพัยสมบัติไมวบิัติหายนะไปดวยภยัตางๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย 
โจรภัย ฯลฯ 
(๓) ผูท่ีรกัษาศีลขอ ๓ ดวยการไมลวงประเวณีในคูครอง หรือคนในปกครองของผูอืน่ ดวยเศษของบุญท่ี
รักษาศีลขอนี้ เม่ือมาเกิดเปนมนุษย ก็จะประสบโชคดีในความรกั มักไดพบรกัแททีจ่ริงจังและจริงใจ ไม
ตองอกหัก อกโรย และอกเดาะ ครั้นเม่ือมีบตุรธิดา กว็านอนสอนงาย ไมดื้อดาน ไมถูกผูอ่ืนหลอกลวงฉุด
คราอนาจารไปทําใหเสียหาย บุตรธิดายอมเปนอภิชาตบุตร ซ่ึงจะนําเกียรติยศช่ือเสียงมาสูวงศตระกลู 



(๔) ผูท่ีรกัษาศีลขอ ๔ ดวยการไมกลาวมุสา ดวยเศษของบญุทีร่ักษาศีลขอน้ี เม่ือนํามาเกิดเปนมนุษย จะ
ทําใหเปนผูทีมี่สุมเสียงไพเราะ พูดจามีน้ํามีนวลชวนฟง มีเหตุมีผล ชนดิที่เปน "พุทธวาจา" มีโวหาร
ปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจาความส่ิงใดก็มีผูเช่ือฟงและเชื่อถอื สามารถวากลาวส่ังสอนบตุร
ธิดาและศิษยใหอยูในโอวาทไดด ี
(๕) ผูท่ีรักษาศีลขอ ๕ ดวยการไมดื่มสุราเมรัยเครือ่งหมักดองของมึนเมา ดวยเศษของบุญทีร่ักษาศีลขอ
น้ี เม่ือนํามาเกดิเปนมนษุย ยอมทําใหเปนผูท่ีมีสมอง ประสาท ปญญา ความคิดแจมใส จะศึกษาเลาเรยีน
ส่ิงใดก็แตกฉานและทรงจําไดงาย ไมหลงลืมฟนเฟอนเลอะเลือน ไมเสียสติวิกลจริต ไมเปนโรคสมอง 
โรคประสาท ไมปญญาทราม ปญญาออนหรือปญญาน่ิม 
 
อานิสงสของศีล ๕ มีดังกลาวขางตน สําหรับศีล ๘ ศลี ๑๐ และ ศีล ๒๒๗ ก็ยอมมีอานสิงสเพ่ิมพูนมาก
ย่ิงๆข้ึนตามระดับและประเภทของศีลที่รกัษา แตศีลนั้นแมจะมีอานิสงสเพียงไร กยั็งเปนแตเพยีงการ
บําเพ็ญบญุบารมีในช้ันกลางๆในพระพุทธศาสนาเทาน้ัน เพราะเปนแตเพียงระเบยีบหรือกติกาท่ีจะ
รักษากายและวาจาใหสงบ ไมใหกอใหเกิดทุกขโทษข้ึนทางกายและวาจาเทานั้น สวนทางจิตใจนั้น ศีล
ยังไมสามารถที่จะควบคุมหรือทําใหสะอาดบริสุทธิ์ได ฉะนั้น การรกัษาศีลจึงยังไดบุญนอยกวาการ
ภาวนา เพราะการภาวนาน้ัน เปนการรักษาใจ รักษาจิต และซักฟอกจิตใหเบาบางหรือจนหมดกิเลส คือ
ความโลภ โกรธ และหลง อันเปนเครื่องรอยรดัใหบรรดาสรรพสัตวท้ังหลายตองเวียนวายตายเกิดอยูใน
สังสารวัฏ การภาวนาจึงเปนการบําเพ็ญบุญบารมีท่ีสูงท่ีสุด ประเสริฐที่สุด ไดบุญมากท่ีสุด เปนกรรมอัน
ย่ิงใหญ เรียกวา "มหัคคตกรรม" อันเปนมหัคคตกุศล 
 
 

๓. การภาวนา 
การเจริญภาวนานั้น เปนการสรางบญุบารมีที่สูงท่ีสุดและย่ิงใหญที่สุดในพระพุทธศาสนา จัดวาเปน
แกนแทและสูงกวาฝายศีลมากนัก การเจรญิภาวนาน้ัน มี ๒ อยาง คือ (๑) สมถภาวนา (การทําสมาธ)ิ และ 
(๒) วิปสสนาภาวนา (การเจรญิปญญา) แยกอธิบายดังนี้ คือ 
 
(๑) สมถภาวนา (การทําสมาธ)ิ 
สมถภาวนา ไดแกการทําจิตใหเปนสมาธิ หรือเปนฌาน ซ่ึงก็คือการทําจิตใหต้ังม่ันอยูในอารมณเดยีว ไม
ฟุงซานแสสายไปยังอารมณอื่นๆ วิธภีาวนานั้น มีมากมายหลายรอยชนิด ซ่ึงพระพุทธองคทรงบัญญติั
แบบอยางเอาไว ๔๐ ประการ เรยีกกนัวา "กรรมฐาน ๔๐" ซ่ึงผูใดจะเลือกใชวธิีใดกไ็ดตามแตสมัครใจ 



ท้ังนี้ยอมสุดแลวแตอุปนิสัยและวาสนาบารมีที่ไดเคยสรางสมอบรมมาแตในอดีตชาติ เม่ือสรางสมอ
บรมมาในกรรมฐานกองใด จิตก็มักจะนอมชอบกรรมฐานกองน้ันมากกวากองอ่ืนๆ และการเจรญิ
ภาวนาก็กาวหนาเรว็และงาย แตไมวาจะเลอืกปฏิบัติวิธใีดก็ตาม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรักษาศีลให
ครบถวนบริบรูณตามเพศของตนเสียกอน คือหากเปนฆราวาสก็จะตองรักษาศีล ๕ เปนอยางนอย หาก
เปนสามเณรก็จะตองรักษาศีล ๑๐ หากเปนพระก็จะตองรกัษาศีลปาฏโิมกข ๒๒๗ ขอใหบริบูรณ ไมให
ขาดและดางพรอย จึงจะสามารถทําจิตใหเปนฌานได หากศีลยังไมม่ันคง ยอมเจรญิฌานใหเกิดข้ึนได
โดยยาก เพราะศีลยอมเปนบาทฐาน (เปนกาํลัง) ใหเกิดสมาธิขึ้น อานิสงสของสมาธิน้ัน มีมากกวาการ
รักษาศีลอยางเทียบกันไมได ซ่ึงพระพุทธองคไดตรัสวา "แมจะไดอุปสมบทเปนภิกษรุักษาศีล ๒๒๗ ขอ 
ไมเคยขาด ไมดางพรอยมานานถึง ๑๐๐ ป ก็ยังไดบุญกุศลนอยกวาผูท่ีทําสมาธิเพียงใหจิตสงบนานเพียง
ชัว่ไกกระพือปก ชางกระดกิห"ู คําวา "จิตสงบ" ในที่น้ีหมายถึงจิตท่ีเปนอารมณเดยีวเพยีงช่ัววูบ ทีพ่ระ
ทานเรยีกวา "ขณิกสมาธ"ิ คือสมาธิเลก็ๆ นอยๆ สมาธิแบบเด็กๆ ที่เพ่ิงหัดต้ังไข คือหัดยืนแลวกล็มลง 
แลวกล็ุกข้ึนยืนใหม ซ่ึงเปนอารมณจิตที่ยังไมตั้งม่ัน สงบวูบลงเลก็นอยแลวกร็ักษาไวไมได ซ่ึงยัง
หางไกลตอการที่จิตถึงข้ันเปนอุปจารสมาธแิละฌาน แมกระนั้นกย็ังมีอานิสงสมากมายถึงเพยีงน้ี โดย
หากผูใดจิตทรงอารมณอยูในข้ันขณิกสมาธแิลวบังเอิญตายลงในขณะนัน้ อานิสงสนี้จะสงผลใหไดไป
บังเกิดในเทวโลกช้ันท่ี ๑ คือช้ันจาตุมหาราชิกา หากจิตยึดไตรสรณคมน (มีพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆเปนที่พึ่งอันสูงสุดดวย ก็เปนเทวดาช้ัน ๒ คือ ดาวดึงส) 
 
สมาธิน้ัน มีหลายข้ันตอน ระยะกอนทีจ่ะเปนฌาน (อัปปนาสมาธ)ิ ก็คือขณิกสมาธแิละอุปจารสมาธ ิซ่ึง
อานิสงสสงใหไปบังเกิดในเทวโลก ๖ ช้ัน แตยังไมถึงช้ันพรหมโลก สมาธิในระดบัอัปปนาสมาธิหรือ
ฌานน้ัน มีรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ซ่ึงลวนแตสงผลใหไปบังเกิดในพรหมโลกรวม ๒๐ ช้ัน แตจะเปน
ช้ันใดยอมสุดแลวแตความละเอียดประณีตของกําลังฌานที่ได (เวนแตพรหมโลกช้ันสุทธาวาสคือ ช้ันที่ 
๑๒ ถึง ๑๖ ซ่ึงเปนที่เกดิของพระอนาคามีบุคคลโดยเฉพาะ) รูปฌาน ๑ สงผลใหบังเกดิในพรหมโลกช้ัน 
๑ ถึงช้ัน ๓ สุดแลวแตความละเอียดประณีตของกําลังฌาน ๑ สวนอรูปฌานท่ีเรยีกวา "เนวสัญญา นา
สัญญายตนะ" นั้น สงผลใหบังเกิดในพรหมโลกช้ันสูงสุด คือชั้นที่ ๒๐ ซ่ึงมีอายุยืนยาวถึง ๘๔,๐๐๐ มหา
กัป เรยีกกันวานิพพานพรหม คือนานเสียจนเกือบหาเวลาเร่ิมตน และส้ินสุดมิได จนเปนท่ีเขาใจกันวา
เปนนิพพาน 
 
การทําสมาธิเปนการสรางบญุกุศลที่ยิ่งใหญ ลงทนุนอยที่สุด เพราะไมไดเสียเงนิเสียทอง ไมไดเหนื่อย
ยากตองแบกหามแตอยางใด เพียงแตคอยเพยีรระวังรกัษาสติ คุมครองจิตมิใหแสสายไปสูอารมณอ่ืนๆ 



โดยใหต้ังม่ันอยูในอารมณเดียวเทานั้น การทําทานเสียอีกยังตองเสียเงินทอง การสรางโบสถ วิหาร ศาลา
โรงธรรมยังตองเสียทรัพย และบางทีก็ตองเขาชวยแบกหามเหน่ือยกาย แตก็ไดบุญนอยกวาการทําสมาธิ
อยางที่เทียบกนัไมได 
 
อยางไรก็ดี การเจรญิสมถภาวนาหรือสมาธน้ัิน แมจะไดบญุอานิสงสมากมายมหาศาลอยางไร กยั็งไมใช
บุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา หากจะเปรยีบกบัตนไมก็เปนเพียงเนื้อไมเทาน้ัน การเจรญิ
วิปสสนา (การเจริญปญญา) จึงจะเปนการสรางบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา หากจะเปรียบก็
เปนแกนไมโดยแท 
 
(๒) วิปสสนาภาวนา (การเจรญิปญญา) 
เม่ือจิตของผูบาํเพ็ญต้ังม่ันในสมาธิจนมีกําลงัดีแลว เชนอยูในระดับฌานตางๆ ซ่ึงจะเปนฌานในระดบั
ใดก็ได แมแตจะอยูแคเพยีงอุปจารสมาธิ จิตของผูบําเพ็ญเพยีรกย็อมมีกําลังและอยูในสภาพที่นุมนวล 
ควรแกการเจรญิวิปสสนาตอไปได อารมณของวิปสสนาน้ัน แตกตางไปจากอารมณของสมาธิ เพราะ
สมาธิน้ันมุงใหจิตต้ังม่ันอยูในอารมณใดอารมณหนึ่งแตอารมณเดยีว โดยแนนิ่งอยูเชนน้ัน ไมนึกคิด
อะไรๆ แตวิปสสนาไมใชใหจิตต้ังม่ันอยูในอารมณเดียวน่ิงอยูเชนนัน้ แตเปนจิตที่คิดและใครครวญหา
เหตุและผลในสภาวธรรมท้ังหลาย และส่ิงที่เปนอารมณของวิปสสนาน้ัน มีแตเพียงอยางเดียวคือ "ขันธ 
๕" ซ่ึงนิยมเรียกกันวา "รูป-นาม" โดยรูปมี ๑ สวน นามน้ันมี ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ 
ขันธ ๕ ดังกลาวเปนเพียงอุปาทานขันธ เพราะแทจริงแลวเปนแตเพียงสังขารธรรมที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการ
ปรุงแตง แตเพราะอวิชชา คือความไมรูเทาสภาวธรรม จึงทําใหเกิดความยึดม่ันดวยอํานาจอุปาทานวา
เปนตัวตนและของตน การเจรญิวิปสสนากโ็ดยมีจิตพจิารณาจนรูแจงเห็นจริงวา อันสภาวธรรมท้ังหลาย 
อันไดแกขันธ ๕ นั้น ลวนแตมีอาการเปนพระไตรลกัษณ คือ เปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา โดย 
 
(๑) อนจิจัง คือความไมเที่ยง คือสรรพส่ิงท้ังหลาย ไมวาจะเปนคน สัตว ส่ิงของ สมบัติ เพชร หิน ดิน 
ทราย และรูปกายของเรา ลวนแตไมเทีย่งแทแนนอน เม่ือมีเกิดขึ้นแลวก็ตองเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา 
เพียงแตจะชาหรือเรว็เทาน้ัน ไมอาจจะใหตั้งม่ันทรงอยูในสภาพเดิมได เชนคนและสัตว เม่ือมีการ
เกิดข้ึนแลว กมี็การเจริญเติบโตเปนหนุมสาว และเฒาแก จนตายไปในที่สุด ไมมีเวนไปไดทกุผูคน 
แมแตองคสมเด็กจพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันตเจาท้ังหลาย พรหมและเทวดา ฯลฯ 
 
สรรพส่ิงท้ังหลายอันเน่ืองมาจากการปรุงแตง ที่เรยีกวาอุปาทานขันธ ๕ เชน รูปกาย ลวนแตเปนแรธาตุ



ตางๆ มาประชุมรวมกันเปนหนวยเลก็ๆของชีวิตข้ึนกอน ซ่ึงเล็กจนตาเปลามองไมเห็น เรยีกกนัวา 
"เซลล" แลวบรรดาเซลลเหลาน้ันก็มาประชุมรวมกันเปนรูปรางของคนและสัตวข้ึน ซ่ึงหนวยชีวิตเล็กๆ 
เหลานั้นก็มีการเจรญิเติบโตและแตกสลายไป แลวเกิดของใหมข้ึนแทนที่อยูตลอดเวลา ลวนแลวแตเปน
อนิจจัง ไมเทีย่งแทแนนอน 
 
(๒) ทุกขัง ไดแก "สภาพท่ีทนอยูในสภาพเดิมไมได" ทุกขัง ในที่น้ีมิไดหมายความแตเพียงวาเปนความ
ทุกขกายทกุขใจเทาน้ัน แตการทุกขกายทุกขใจก็เปนลกัษณะสวนหน่ึงของทุกขังในท่ีน้ี สรรพส่ิง
ท้ังหลายอันเปนสังขารธรรมเม่ือเกิดข้ึนแลว ก็ไมอาจท่ีจะทนต้ังม่ันอยูในสภาพนั้นๆไดตลอดไป ไม
อาจจะทรงตัว และตองเปลี่ยนแปลงไป เพียงแตจะชาหรอืเรว็เทาน้ัน เม่ือไดเกิดมาเปนเด็กจะใหทรง
สภาพเปนเด็กๆเชนนั้นตลอดไปหาไดไม จะตองเปลี่ยนแปลงไปเปนหนุมและสาว แลวก็เฒาแก จนใน
ท่ีสุดก็ตองตายไป แมแตขันธที่เปนนามธรรมอันไดแกเวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ ก็ไมมีสภาพ
ทรงตัวเชนเดียวกัน เชนขันธที่เรยีกวาเวทนา อันไดแกความทุกขกาย ทกุขใจ และความไมสุข ไมทุกข 
ซ่ึงเม่ือมีเกิดเปนอารมณดังกลาวอยางใดข้ึนแลว จะใหคงทรงอารมณเชนน้ันใหตลอดไปยอมไมได นาน
ไปอารมณเชนนั้นหรือเวทนาเชนนั้นก็คอยๆจางไป แลวเกิดอารมณใหมชนิดอ่ืนข้ึนมาแทน 
 
(๓) อนัตตา ไดแก "ความไมใชตัว ไมใชตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ไมใชส่ิงของ" โดยสรรพส่ิงทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากการปรุงแตง ไมวาจะเปน "รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ" ลวนแตเกดิข้ึนเพราะ
เหตุปจจัย เชน รูปขันธยอมประกอบข้ึนดวยแรธาตุตางๆ มาประชุมรวมกันเปนกลุมกอน เปนหนอยชีวิต
เล็กๆข้ึนกอน เรียกในทางวิทยาศาสตรวา "เซลล" แลวเซลลเหลานัน้ก็ประชุมรวมกนัเปนรูปใหญข้ึน จน
เปนรูปกายของคนและสัตวทั้งหลาย ซ่ึงพระทานรวมเรยีกหยาบๆ วาเปนธาตุ ๔ มาประชุมรวมกนั โดย
สวนท่ีเปนของแข็งมีความหนักแนน เชน เนื้อ กระดูก ฯลฯ เรยีกวา ธาตุดิน สวนท่ีเปนของเหลว เชน น้ํา
เลือด นํ้าเหลือง น้ําลาย น้ําดี น้ําปสสาวะ นํ้าไขขอ นํ้ามูก ฯลฯ รวมเรียกวา ธาตนุ้ํา สวนส่ิงท่ีใหพลังงาน
และอุณหภูมิในรางกาย เชน ความรอน ความเย็น เรยีกวา ธาตุไฟ สวนธรรมชาติที่ทําใหเกิดความ
เคลื่อนไหว ความต้ังม่ัน ความเครง ความตึง และบรรดาส่ิงเคลื่อนไหวไปมาในรางกาย เรียกวา ธาตุลม 
(โดยธาตุ ๔ ดงักลาวนี้มิไดมีความหมายอยางเดียวกับคําวา "ธาตุ" อันหมายถึง แรธาตุในทาง
วิทยาศาสตร) ธาตุ ๔ หยาบๆเหลาน้ีไดมาประชุมรวมกนัเปนรูปกายของคน สัตวและสรรพสิ่งท้ังหลาย
ข้ึนเพียงช่ัวคราวเทาน้ัน เม่ือนานไปกย็อมเปลี่ยนแปลงแลวแตกสลายกลับคืนไปสูสภาพเดิม โดยสวนท่ี
เปนดินก็กลับไปสูดิน สวนที่เปนนํ้ากก็ลบัไปสูน้ํา สวนที่เปนไฟก็กลับไปสูไฟ สวนท่ีเปนลงกก็ลับไปสู
ความเปนลม ไมใชตัวไมใชตนของคนและสัตวที่ไหนแตอยางใด จึงไมอาจจะยึดม่ันถือม่ันรูปกายน้ีวา



เปนตัวเราของเราใหเปนทีพ่ึ่งอันถาวรได 
 
สมาธิยอมมีกรรมฐาน ๔๐ เปนอารมณ ซ่ึงผูบําเพญ็อาจจะใชกรรมฐานบทใดบทหนึ่งตามแตท่ีถกูแกจริต
นิสัยของตนกย็อมได สวนวปิสสนานั้น มีแตเพยีงอยางเดียว คือมี ขันธ ๕ เปนอารมณ เรียกส้ันๆวา มีแต
รูปกับนามเทาน้ัน ขันธ ๕ น้ันไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนสภาวธรรมหรือ
สังขารธรรมเกิดข้ึนเนื่องจากการปรุงแตง เม่ือเกิดข้ึนแลวก็ไมเท่ียง ทนอยูในสภาพเชนนั้นไมได และ
ไมใชตัวไมใชตนแตอยางใด อารมณของวปิสสนานั้น เปนอารมณจิตทีใ่ครครวญหาเหตุและผลใน
สังขารธรรมท้ังหลาย จนรูแจงเห็นจริงวาเปนพระไตรลักษณ คือเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา และ
เม่ือใดที่จิตยอมรับสภาพความเปนจริงวาเปนอนิจจัง ทกุขัง และอนัตตาจริง เรยีกวาจติตกกระแสธรรม
ตัดกิเลสได ปญญาที่จะเห็นสภาพความเปนจริงดังกลาว ไมใชแตเพียงปญญาท่ีนึกคิดและคาดหมายเอา
เทานั้น แตยอมมีตาวิเศษหรือตาใน ที่พระทานเรยีกวา "ญาณทัสสนะ" เห็นเปนเชนนัน้จริงๆ ซ่ึงจิตที่ได
ผานการอบรมสมาธิมาจนมีกําลังดแีลว ยอมมีพลังใหเกดิญาณทัสสะหรอืปญญาที่รูแจงเห็นจริงดังกลาว
ได เรียกกันวา "สมาธิอบรมปญญา" คือสมาธิทําใหวิปสสนาญาณเกิดข้ึน และเม่ือวปิสสนาญาณได
เกิดข้ึนแลว ยอมถายถอนกิเลสใหเบาบางลง จิตก็ยอมจะเบาและใสสะอาดบางจากกิเลสทั้งหลายไป
ตามลําดับ สมาธิจิตกจ็ะยิ่งกาวหนาและต้ังม่ันมากย่ิงๆข้ึนไปอีก เรยีกวา "ปญญาอบรมสมาธิ" ฉะนัน้ทั้ง
สมาธิและวิปสสนาจึงเปนท้ังเหตุและผลของกันและกันและอุปการะซ่ึงกันและกัน จะมีวิปสสนาปญญา
เกิดข้ึนโดยขาดกําลังสมาธิสนับสนุนมิไดเลย อยางนอยที่สุดก็จะตองใชกําลังของขณกิสมาธิเปนบาท
ฐานในระยะแรกเริ่ม สมาธิจงึเปรยีบเหมือนกับหินลับมีด สวนวิปสสนานั้นเหมือนกับมีดที่ไดลับกับหิน
คมดีแลว ยอมมีอํานาจถากถางตัดฟนบรรดากิเลสทั้งหลายใหขาดและพังลงได อันสังขารธรรมทั้งหลาย
น้ันลวนแตเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชคน ไมใชสัตว ไมใชตัวเราของเราแต
อยางใด ทุกสรรพส่ิงลวนแลวแตเปนแคดนิ น้ํา ลม และไฟ มาประชุมรวมกันช่ัวคราวตามเหตุตามปจจัย
เทานั้น ในเมื่อจิตไดเห็นความเปนจริงเชนน้ีแลว จิตก็จะละคลายจากอุปาทาน คือ ความยึดม่ันถือม่ัน 
โดยคลายกําหนัดในลาภ ยศ สรรเสรญิ สุขทั้งหลาย ความโลภ ความโกรธ และความหลงก็เบาบางลงไป
ตามลําดับปญญาญาณจนหมดส้ินจากกิเลสท้ังมวล บรรลุซ่ึงพระอรหัตผล 
 
ฉะนั้น การท่ีจะเจรญิวิปสสนาภาวนาได จงึมีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองพยายามทาํสมาธิใหได
เสียกอน หากทําสมาธิยังไมได ก็ไมมีทางที่จะเกิดวิปสสนาปญญาข้ึน สมาธิจึงเปนเพียงบันไดขั้นตนที่
จะกาวไปสูการเจรญิวิปสสนาปญญาเทาน้ัน ซ่ึงพระพุทธองคไดตรสัไวววา "ผูใดแมจะทําสมาธจินจิต
เปนฌานไดนานถึง ๑๐๐ ป และไมเส่ือม ก็ยังไดบุญนอยกวาผูท่ีมองเห็นความเปนจริงท่ีวา สรรพส่ิง



ท้ังหลายอันเน่ืองมาจากการปรุงแตง ลวนแลวแตเปนอนจิจัง ทุกขัง อนตัตา แมจะเห็นเพียงชัว่ขณะจติ
เดียวกต็าม" ดงัน้ี จะเห็นไดวา วิปสสนาภาวนาน้ัน เปนสุดยอดของการสรางบุญบารมีโดยแทจริง และ
การกระทํากไ็มเหน่ือยยากลําบาก ไมตองแบกหาม ไมตองลงทุนหรือเสียทรพัยแตอยางใด แตก็ไดกําไร
มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบการใหทานเหมือนกับกรวด และทราบ ก็เปรยีบวิปสสนาไดกับเพชรนํ้าเอก ซ่ึง
ทานยอมไมมีทางท่ีจะเทยีบศีล ศีลก็ไมมีทางที่จะเทยีบกบัสมาธิ และสมาธิก็ไมมีทางที่จะเทียบกับ
วิปสสนา แตตราบใดท่ีเราทานท้ังหลายยังไมถึงฝงพระนพิพาน กต็องเก็บเลก็ผสมนอย โดยทําทุกๆทาง
เพ่ือความไมประมาท โดยทําท้ังทาน ศีล และภาวนา สุดแตโอกาสจะอํานวยให จะถือวาการเจริญ
วิปสสนาภาวนานั้นลงทุนนอยท่ีสุด แตไดกําไรมากท่ีสุด ก็เลยทําแตวิปสสนาอยางเดยีว โดยไมยอม
ลงทุนทําบุญใหทานใดๆไวเลย ก็เลยมแีตปญญาอยางเดียวไมมีจะกินจะใช ก็เห็นจะเจริญวิปสสนาใหถึง
ฝงพระนิพพานไปไมไดเหมือนกัน 
 
อนึ่ง พระพุทธองคไดตรัสเอาไววา "ผูใดมีปญญาพิจารณาจนจติเห็นความจริงวา รางกายนี้เปนอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ไมใชตวั ไมใชตน คน สัตว แมจะนานเพียงชัว่ชางยกหูขึน้กระดกิ ก็ยังดีเสียกวาผูท่ีมอีายุ
ยืนนานถึง ๑๐๐ ป แตไมมีปญญาเห็นความเปนจริงดังกลาว" กลาวคือแมวาอายุของผูนั้นจะยืนยาวมา
นานเพียงใด กย็อมโมฆะเสียเปลาไปชาติหนึ่ง จัดวาเปน "โมฆบรุุษ" คือบุรุษท่ีสูญเปลา 
 
ตอไปนี้เปนการเจรญิสมถะและวิปสสนาอยางงายๆประจําวัน ซ่ึงควรจะไดทําใหบอยๆ ทําเนืองๆ ทาํให
มากๆ ทําจนจิตเปนอารมณแนบแนน ไมวาจะอยูในอิริยาบทใด คือไมวาจะยนื เดนิ นัง่ หรือนอน กคิ็ด
และใครครวญถึงความเปนจริง ๔ ประการ ดังตอไปน้ี หากทําแลวพระพุทธองคตรัสวา "จติของผูน้ันไม
หางจากวิปสสนา และเปนผูท่ีไมหางจากมรรค ผล นิพพาน" คือ 
 
(๑) มีจิตใครครวญถึงมรณัสสติกรรมฐาน หรือมรณานุสสติกรรมฐาน ซ่ึงก็คือการใครครวญถึงความ
ตายเปนอารมณ อันความมรณะน้ันเปนธรรมอันย่ิงใหญที่ไมมีใครสามารถท่ีจะเอาชนะได แมแตองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงทรงบรรลุถงึพระธรรมอันย่ิงใหญท่ีไมตาย แตก็ยังตองทรงทอดท้ิงพระ
สรีระรางกายไวในโลก การระลึกถึงความตายจึงเปนการเตือนสติใหต่ืน รีบพากเพียรชําระจิตใจให
สะอาดบริสุทธิ์กอนท่ีความตายจะมาถึง พระพุทธองคตรัสสรรเสรญิมรณัสสติวา "มรณัสสติ (การระลึก
ถึงความตาย) อันบคุคลทําใหมากแลวยอมมีผลใหญ มอีานิสงสใหญ หย่ังลงสูพระนิพพานเปนท่ีสุด 
ฯลฯ" อันมรณัสสติกรรมฐานน้ัน แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระอรหันตเจาทั้งหลาย 
ซ่ึงแมจะไดบรรลุมรรคผลแลว กย็ังไมยอมละ เพราะยังทรงอารมณมรณัสสติน้ีควบคูไปกับวิปสสนา 



เพ่ือความอยูเปนสุข ซ่ึงพระพุทธองคไดตรัสกับพระอานนทวา "ตถาคถนึกถึงความตายอยูทุกลม
หายใจเขาและออก ฯลฯ" 
 
มรณัสสติกรรมฐานน้ัน โดยปกติเปนกรรมฐานของผูที่มีพุทธิจริต คือคนที่ฉลาด การใครครวญถึงความ
ตายเปนอารมณ ก็คือการพจิารณาถึงความเปนจริงท่ีวา ไมวาคนและสัตวท้ังหลาย เม่ือมีเกิดข้ึนแลว ยอม
เจรญิวัยเปนหนุมสาว เฒาแก สูง ตํ่า เหลื่อมล้ํากันดวยฐานันดรศักดิ์อยางใด ในที่สุดก็ทันกันและเสมอ
กันดวยความตาย ผูท่ีคดิถึงความตายน้ัน เปนผูท่ีไมประมาทในชวีติ ไมมัวเมาในชวีติ เพราะเมือ่คดิถึง
แลวยอมเรงกระทําความดแีละบุญกุศล เกรงกลวัตอบาปกรรมท่ีจะตดิตามไปในภพชาติหนา ผูที่
ประมาทมวัเมาตอทรัพยสมบัติยศศักดิ์ตําแนงหนาที่นั้นเปนผูที่หลง เหมือนกับคนท่ีหูหนวกและตาบอด 
ซ่ึงโบราณกลาวตําหนิไววา "หลงลําเนาเขาปากูหาพอไดยิน หลงยศอํานาจยอมหูหนวกและตาบอด" 
และกลาวไวอีกวา "หลงยศลืมตาย หลงกายลืมแก" และความจริงก็มีใหเห็นอยูทุกวนันี้ท่ีบางทานใกล
จะเขาโลงแลว ก็ยังหลงและมัวเมาในอํานาจ วาสนา ตําแหนงหนาที่ จนลืมไปวาอีกไมนานตนก็จะตอง
ท้ิง ตองจากส่ิงเหลานี้ไป แลวทุกส่ิงทุกอยางท่ีตนไดหลงมัวเมาเฝาแสวงหาหวงแหนเกาะแนนอยูน้ัน ก็
จะตองสลายไปพรอมกับความตายของตน สูญเปลาไมไดตามติดกับตนไปดวยเลย แลวไมนานผูคนที่อยู
เบ้ืองหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียส้ิน ดูเหมือนกับวันเวลาท้ังหลายท่ีตนไดตอสูเหนื่อยยากขวนขวายจนได
ส่ิงดังกลาวมานั้น ตองโมฆะสูญเปลาไปโดยหาสาระประโยชนอันใดมิไดเลย 
 
มรณัสสติกรรมฐานน้ัน เม่ือพิจารณาไปนานๆ จิตจะคอยๆสงบระงับจากนิวรณธรรม ๕ ประการ ใน
ท่ีสุดจิตก็เขาถงึอุปจารสมาธิ และความจริงกรรมฐานกองนี้เปนเพยีงสมถภาวนาเทานัน้ แตกใ็กลกับ
วิปสสนา เพราะอารมณจิตทีใ่ชนั้นเปนการพิจารณาหาเหตุและผลในรปูธรรมและนามธรรม ซ่ึงหาก
พลิกการพิจารณาวา อันชีวิตของคนและสัตว ตลอดจนสรรพส่ิงทั้งหลาย ไมอาจทรงตัวต้ังม่ันอยูได เม่ือ
มีเกิดข้ึนแลวกย็อมมีความตายเปนที่สุด เปนอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา ดังน้ีแลว ก็เปนวิปสสนาภาวนา 
 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเม่ือใกลจะเสดจ็ดับขันธเขาสูปรินิพพานอีก ๓ เดือน ไดทรงปลงอายุสังขาร 
แลวตรัสสอนพระอานนทพรอมหมูภิกษุทัง้หลายวา "อานนท ตถาคถไดเคยบอกเธอแลวมิใชหรือวา 
สัตวจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งส้ิน สัตวจะไดตามปรารถนาในสังขารนี้แตที่ไหนเลา 
การทีจ่ะขอใหส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว เปนแลว ที่มีปจจัยปรุงแตงแลว และท่ีจะตองมีการแตกดับเปนธรรมดาวา
อยาฉิบหายเลย ดังน้ียอมไมอยูในฐานะทีจ่ะมีได เปนได การปรินพิพานของเราตถาคตจักมีในกาลไม
นานเลย ถัดจากน้ีไปอีก ๓ เดือน ทั้งที่เปนพาลและบัณฑิต ทั้งท่ีม่ังมีและยากจน ลวนแตมีความตายเปน



เบ้ืองหนา เปรยีบเหมือนภาชนะ ดนิท่ีชางหมอไดปนแลว ทั้งเล็กและใหญ ทั้งท่ีสุกและที่ยังดิบ ลวนแตมี
การแตกทําลายไปในที่สุดฉันใด ชีวิตแหงสัตวทั้งหลายก็ลวนแตมีความตายเปนเบ้ืองหนาฉันนั้น วัยของ
เราแกหงอมแลวชีวิตของเราริบหรีแ่ลวเราจักตองละพวกเธอไป ที่พ่ึงของตนเอง เราไดทําแลว ภิกษุ
ท้ังหลาย เธอจงเปนผูไมประมาท มีสติ มีศีล มีความดํารอัินต้ังไวแลวดวยดี ตามรกัษาซึ่งจิตของตนเถิด
ในธรรมวินัยน้ี ภิกษุใดเปนผูไมประมาท ก็สามารถท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขได" และในวันมหาปรินิพพาน 
พระพุทธองคไดตรัสพระปจฉิมโอวาท ที่เรียกกันวา "อัปปมาทธรรม" ส่ังสอนพระสาวกเปนครั้งสุดทาย 
จนดูเหมือนวาพระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธที่ทรงส่ังสอนมานานถึง ๔๕ พรรษา ไดประมวล
ประชุมรวมกนัในพระปจฉิมโอวาทนี้วา "ภกิษุท้ังหลาย บัดน้ีตถาคตขอเตอืนทานท้ังหลายวา สังขาร
ท้ังหลายมีความเสื่อมเปนธรรมดา พวกเธอจงยังประโยชนตนและประโยชนทานใหถึงพรอมดวยความ
ไมประมาทเถิด" 
 
(๒) มีจิตใครครวญถึงอสุภกรรมฐาน อสุภ ไดแกส่ิงที่ไมสวย ไมงาม เชน ซากศพ คือมีจิตพิจารณาให
เห็นความเปนจริงท่ีวา รางกายของคนและสตัวอันเปนทีน่ิยมรักใคร เสนหา และเปนบอเกิดแหงตัณหา
ราคะ กามกิเลส วาเปนของสวยของงาม เปนที่เจริญตาและใจ ไมวารางกายของตนเองและของผูอืน่ก็
ตาม แทที่จริงแลวก็เปนอนิจจัง คือไมเที่ยงแท แนนอน ทุกขัง คือทนอยูในสภาพเชนนั้นไมได วนัเวลา
ยอมพรากความสวยสดงดงามใหคอยๆจากไปจนเขาสูวยัชรา ซ่ึงจะมองหาความสวยงามใดๆหลงเหลือ
อยูมิไดอีกเลย และในทนัใดที่ตายลงนั้น แมแตผูที่เคยสนิทสนมเสนหารักใคร อันรวมถึงสามี ภริยาและ
บุตรธิดา ตางกพ็ากันรังเกยีจในทันใด ไมยอมเขาใกล บานของตนเองที่อุตสาหสรางมาดวยความเหนือ่ย
ยากกไ็มยอมใหอยู ตองรีบขนๆออกไปโดยไวไวทีว่ัด แลวซากเหลานัน้ก็เนาเปอยสลายไป เริ่มต้ังแตเนื้อ
หนังคอยๆพองออก ข้ึนอืด น้ําเลือด นํ้าเหลืองก็เริ่มเนา แลวเดือดไหลออกจากทวารทั้งหลาย เนื้อหนัง
แตกปริแลวรวงหลุดออก จนเหลือแตกระดูก สงกลิน่เนาเหม็น เปนท่ีนาเกลยีดกลัว สะอิดสะเอียน หา
ความสวยงามนารกัเสนหาใดๆมิไดอีกเลย ท้ังไรคุณคาและประโยชน คงมีคาแคเปนอาหารแกหมูหนอน
เทานั้น แลวในที่สุดกระดกูก็กระจัดกระจายเรี่ยราดอยูตามดินและทราย แตกละเอียดผุพังเปนช้ินเลก็ช้ิน
นอย แลวเนาเปอยเปนปุยแกพืชผักตอไป หาตัวหาตนของเราของเขาที่ไหนมิไดเลย สังขารของเราใน
ท่ีสุดก็เปนเชนนี้ ไมมีอะไรคงเหลือไวเลย 
 
(๓) มีจิตใครครวญถึงกายคตานุสสตกิรรมฐาน บางทีเรียกกันงายๆวา "กายคตาสติกรรมฐาน" เปน
กรรมฐานท่ีมีอานิสงสมาก เพราะสามารถทําใหละ "สักกายทิฐ"ิ อันเปนสังโยชนขอตนไดโดยงาย และ
เปนกรรมฐานท่ีเกี่ยวกับการพิจารณารางกายใหเห็นตามสภาพความเปนจริง ซ่ึงมักพจิารณารวมกับอสุภ



กรรมฐาน มรณัสสติกรรมฐาน ซ่ึงพระอรยิเจาทุกๆพระองคที่จะบรรลพุระอรหัตผลไดจะตองผานการ
พิจารณากรรมฐานท้ังสามกองน้ีเสมอ มิฉะนั้นแลวจะเปนพระอรหันตในพระพุทธศาสนามิได ทั้งน้ี
เพราะบรรดาสรรพกิเลสท้ังหลาย ไมวาจะเปนความโลภ โกรธ และหลง ตางก็เกิดข้ึนท่ีกายน้ี เพราะ
ความยึดม่ันถอืม่ันดวยอํานาจอุปาทานวาเปนตัวตนและของตน จึงไดเกิดกิเลสดังกลาวข้ึน การพจิารณา
ละกิเลสก็จะตองพิจารณาละท่ีกายน้ีเอง มรรค ผล และนพิพาน ไมตองไปมองหาท่ีไหนเลย แตมีอยู
พรอมใหรูแจงเห็นจริงไดทีร่างกายอันกวางศอกยาววาและหนาคืบนี่เอง การพิจารณาก็คือใหมีจิต
ใครครวญใหเห็นตามสภาพความเปนจริงท่ีวา อันรางกายของคนและสัตวที่ตางก็เฝาทะนุถนอมรกัใคร 
วาสวยงาม เปนที่สนิทเสนหาชมเชยรักใครซ่ึงกันและกันนั้น แททีจ่ริงแลวก็เปนของปฏิกลู สกปรก
โสโครก ไมสวย ไมงาม ไมนารกัใครทะนถุนอม เปนมูตร คูถ เพราะเปนที่บรรจุไวซ่ึงสรรพส่ิงทั้งหลาย
ท่ีเปนพืชผักและบรรดาซากศพของสัตวที่บรโิภคเขาไป ภายในกระเพาะนั้น แทที่จริงแลวก็เปนทีร่วมฝง
ซากศพของบรรดาสัตวทั้งหลายน่ันเอง พชืและสัตวท่ีบรโิภคเขาไป กล็วนแตเปนของที่สกปรก ทีขั่ก
ถายออกมาจากทวารทั้งหลาย ก็เปนของท่ีสกปรก โสโครก ซ่ึงตางกพ็ากันรังเกยีจวาเปน "ข้ี" มีสารพัดข้ี 
ซ่ึงแมแตจะเหลือบตาไปมองก็ยังไมกาที่จะมอง แตแททีจ่ริงแลวในทอง กระเพาะ ลําไสภายในรางกาย
ของทุผูคนกย็งัคงมีบรรดาข้ีเหลานี้บรรจุอยู เพียงแตมีหนังหอหุมปกปดไว ทําใหไมสามารถมองเห็นได
จากภายนอกเทาน้ัน แตเราทานทั้งหลายก็พากันกกกอดคลึงเคลา เฝาชมเชยกอนข้ีเหลาน้ีวาเปนของ
สวยงาม นารักใคร นาเสนหายิ่งนัก เม่ือมีการขับถายออกจากทวารหูก็เรียกกันวาข้ีของหู คือ "ขี้หู" ที่
ขับถายออกทางตาก็เรยีกกันวาข้ีตา ที่ติดฟนอยูก็เรยีกวาข้ีฟน ที่ออกทางจมูกก็เรยีกวาขี้ของจมูก คือ "ข้ี
มูก" รวมความแลว บรรดาส่ิงที่ขับถายออกมาพอพนจากรางกายในทันใดนั้นเอง จากเดิมท่ีเปนของ
นารกั นาเสนหา กก็ลายเปนของที่นารังเกยีจไปโดยพลัน กลายเปนส่ิงไมมีใครอยากรกัอยากเสนหา 
เพราะเปนข้ี และไมมีใครอยากจะเปนเจาของดวย เม่ือไมมีใครยอมรับเปนเจาของ ส่ิงที่ขับถายออกมา
ทางผิวหนังจึงหาเจาของมิได ซ่ึงตางก็โทษกันวาขี้ของใครก็ไมทราบ นานมาก็กลายเปน "ขี้ไคล" ดังน้ี
เปนตน 
 
นอกจากส่ิงทีขั่บถายออกมาจะนารังเกียจดงักลาวแลว แมแตสังขารรางกายของคนเราเมื่อไดแยกแยะ
พิจารณาไปแลว ก็เห็นเปนความเปนจริงทีว่า เปนที่ประชุมรวมกันของอวัยวะช้ินตางๆท่ีเปนตา หู จมูก 
ลิ้น เนื้อ ปอด ตับ มาม หัวใจ กระเพาะอาหาร ลําไส หนัง พังผืด เสนเอ็น เสนเลือด น้ําเลือด นํ้าเหลือง 
นํ้าลาย นํ้าตา น้ําปสสาวะ ฯลฯ รวมเรยีกกนัวาอาการ ๓๒ ซ่ึงตางก็หอยแขวนระเกะระกะยางโตงเตงอยู
ภายใน เม่ือแยกหรือควกัออกมาดูทีละช้ิน จะไมมีช้ินใดที่เรยีกกนัวาสวยงาม นารกั นาพิศวาสเลย กลับ
เปนของท่ีนาเกลยีด ไมสวย ไมงาม ไมนาดู แตส่ิงเหลานี้กร็วมประกอบอยูภายในรางกายของเราทุกผูคน 



โดยมีหนังหุมหอ ปกปดอยูโดยรอบ หากไมมีผืนหนังหุมหอและสามารถมองเห็นภายในไดแลว แมจะ
เปนรางกายของคนที่รักสุดสวาทขาดใจ ก็คงจะตองเบือนหนาหนี อกส่ันขวญัหาย บางทีอาจจะตองถึง
ข้ันจับไขไปเลย ซ่ึงอาจจะตองถึงข้ันทําพธิปีดรังควานเรยีกขวญักันอีก หากตะถือวานารัก นาเสนหาอยู
ท่ีผืนหรือแผนหนังรอบกาย ก็ลองลอกออกมาดูก็จะเห็นวาไมสวยงามตรงไหนแตอยางใด แตที่นยิมยก
ยองรกัใครหลงกันอยู ก็คือผวิหรือสีของหนังช้ันนอกสุดเทาน้ัน ถาไดลอกหรือขูดผิงช้ันนอกสุดออก ให
เหลือแตหนังแทแดงๆแลว แมจะเปนหนังสดสวยของนางงามจักรวาล ผูคนก็คงจะตองเบือนหนาหนี จึง
เปนที่แนชัดวา คนสวย คนงาม ก็คงสวยและงามกันแคผวิหนังช้ันนอกสุด รกัและเสนหากันที่ผวิหนัง 
ซ่ึงเปนของฉาบฉวยนอกกาย หาไดสวยงามนารกัไปเขาถึงตับ ปอด หัวใจ มาม กระเพาะ ลาํไส นํ้าเลือด 
นํ้าเหลือง อุจจาระ ปสสาวะ ภายในรางกายดวยไม สวนผูที่ผิวหรือสีของหนังดําดาง ไมสดใสนาดู ก็
พยายามทาลิปสติก แตงหนา ทาสี พอกแปง ยอม และดึงกนัเขาไปใหเตงตึง และออกเปนสีสันตางๆ แลว
ก็พากันนิยมยกยองชวนชมกันไป แทท่ีจรงิแลวก็เปนความหลง โดยหลงรักกนัที่แปง และสีท่ีพอก 
หลอกใหเห็นฉาบฉวยอยูแคผิวภายนอกเทานั้น เม่ือมีสติพิจารณาเห็นความเปนจริงอยูเชนนี้ หากจติมี
กําลังกจ็ะทําใหนิวรณ ๕ ประการคอยๆสงบระงับลงทลีะเล็กละนอย โดยเฉพาะจิตจะไมเดือดรอน
กระวนกระวายแสวายไปในอารมณรกัๆใครๆ ในที่สุดจิตก็จะสงบเยือกเย็นลงจนถึงข้ันอุปจารสมาธิได 
หากสติมีกําลังพอก็อาจถึงข้ันปฐมฌานได 
 
กายคตานุสสติกรรมฐานนัน้ ความจริงกเ็ปนเพียงสมถภาวนาท่ีทําใหจิตเปนสมาธไิดถึงข้ันปฐมฌาน แต
ก็เปนสมถภาวนาท่ีเจือไปดวยวิปสสนาภาวนา เพราะเปนอารมณจิตท่ีใครครวญหาเหตุและผลตาม
สภาพเปนจริงของสังขารธรรมหรือสภาวธรรม ซ่ึงหากไดพลกิการพิจารณาอาการ ๓๒ ดังกลาว ใหรู
แจงเห็นจริงวา อาการ ๓๒ ดงักลาวน้ันไมมีการทรงตัว เม่ือเกิดเปนอาการ ๓๒ ข้ึนแลว กไ็มอาจจะต้ังม่ัน
อยูได จะตองเปลี่ยนแปลงไปเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชคน ไมใชสัตว ไมใชตัว
เราและของเราแตอยางใด รางกายไมวาของตนเองและของผูอ่ืน ตางกเ็ต็มไปดวยความทุกข ดังนี้เปน
วิปสสนา กายคตานุสสติกรรมฐานเปนกรรมฐานท่ีเม่ือไดพิจารณาไปแลว ก็จะเห็นความสกปรก
โสโครกของรางกายจนรูแจงเห็นจริงวา ไมนารกั ไมนาใคร จังเปนกรรมฐานท่ีมีอํานาจทําลายราคะ
กิเลส และเม่ือไดรูแจงเห็นจริงดังกลาวมากๆเขา จิตก็จะมีกําลังและเกดิความเบื่อหนายในรางกายทัง้ของ
ตนเองและของผูอ่ืน จึงเปนการงายที่ "นิพพิทาญาณ" จะเกิดข้ึน และเม่ือไดเกิดข้ึนแลว จนมีญาณทสั
สนะเห็นแจงอาการพระไตรลักษณวา รางกายเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชเรา 
ไมใชเขาแตอยางใด จิตก็จะนอมไปสู "สังขารุเปกขาญาณ" ซ่ึงมีาอารมณอังวางเฉย ไมยินดยีินรายใน
รางกาย และความกําหนัดในรูปนามขันธ ๕ เรยีกวาจิตปลอยวาง ไมยึดม่ันถือม่ันในอุปาทานขันธ ๕ ซ่ึง



จะนําไปสูการละ "สักกายทฐิิ" อันเปนการละความเห็นผดิในรางกายนี้เสียได และถาละไดเม่ือใด กใ็กล
ท่ีจะบรรลุความเปนพระอริยเจาเบื้องตนในพระพุทธศาสนา คือเปน "พระโสดาบนั" สมจริงตามท่ีพระ
พุทธองคไดตรัสไววา การเจรญิกรรมฐานกองนี้จะไมหางจากมรรค ผล นิพพาน 
 
ฉะนั้น กายคตานุสสติกรรมฐาน จึงเปนกรรมฐานทีจ่ะทําใหบรรลุพระอรหันตไดโดยงาย ซ่ึงในสมัย
พระพุทธกาล ทานที่บรรลุแลวดวยพระกรรมฐานกองนีมี้เปนอันมาก ในสมัยที่พระพุทธองคตรัสรู
ใหมๆ ไดเสดจ็ไปพบพราหมณสองสามีภรรยา ซ่ึงมีบุตรที่สุดสวย ช่ือวา "นางมาคัณฑิยา" พราหมณท้ัง
สองชอบใจในพระพุทธองค จึงไดออกปากยกนางมาคัณฑิยาใหเปนภรรยา พระพุทธองคไมทรงรับไว
และมองเห็นนสัิยของพราหมณท้ังสองที่จะไดบรรลุมรรคผล จึงไดทรงแสดงพระธรรมใหฟง โดยยก
เอากายคตานสุสติกรรมฐานข้ึนมาเทศน ซ่ึงไดตรัสตําหนิโทษแหงความสวยงามแหงรูปกายของนาง
มาคัณฑิยาวา พระพุทธองคทรงเห็นวาเปนของปฏิกลู มูตรคูถ เนาเหมน็ หาความสวยงามใดๆมิไดเลย 
พราหมณทั้งสองพิจารณาตามก็ไดดวงตาเห็นธรรม สวนนางมาคัณฑิยาผูกโกรธ ตอมาเม่ือนางไดเปน
พระมเหสีของพระเจาอุเทน กรุงโกสัมพี กไ็ดจองลางจองผลาญพระพทุธองคอยางไมมีที่ส้ินสุด เพราะ
แรงพยาบาท อีกทานหน่ึงกคื็อนางอภริูปนันทาซ่ึงเปนพระราชธิดาของพระเจาเขมกะศากยะ ก็จัดวามีรูป
งามท่ีสุดในสมัยนั้น และพระนางทรงภาคภูมิหลงใหลในความงดงามของพระนางย่ิงนัก แตดวยบญุ
บารมีท่ีไดเคยสรางสมอบรมมาแลวเปนอันมากในอดีตชาติ เปนเหตุใหพระนางไดสดับพระธรรมของ
พระพุทธองคจากพระโอษฐ ซ่ึงไดทรงเทศนกายคตานุสสติกรรมฐานควบคูไปกับมรณัสสติกรรมฐาน 
แลวทรงเนรมิตรูปกายของสาวงามที่งามย่ิงกวาพระนางใหปรากฏข้ึน ใหพระนางไดมองเห็น แลว
บันดาลใหรูปเนรมิตน้ันคอยๆเจรญิวยั แก แลวชราโทรมๆลงจนตายไปในท่ีสุด แลวกเ็นาเปอย สลายไป
ตอหนา พระนางก็นอมเอาภาพนิมิตนั้นเขามาเปรยีบเทียบกับรางกายของพระนางจนเห็นวาอันรางกาย
อันงดงามของพระนางน้ันหาไดงามจริงไม ทั้งเปนอนิจจังและอนัตตา หาสาระแกนสารที่พึ่งอันถาวรอัน
ใดมิไดเลย จนพระนางไดบรรลพุระอรหันตในขณะนัน้เอง และพระนางเขมาเทวีที่ย่ิงดวยรูปโฉม และ
เปนพระมเหสีองคหน่ึงของพระเจาพิมพิสารแหงเมืองราชคฤห ก็ไดบรรลพุระอรหันตในทํานอง
เดียวกันนี้เอง 
 
(๔) มีจติใครครวญถึงธาตกุรรมฐาน คือนอกจากจะมีจิตใครครวญถึงความเปนจริงของรางกายดังกลาว
มาในขอ (๓) แลว พึงพิจารณาแยกใหเห็นความเปนจริงที่วา อันท่ีจริงรางกายของเราเองก็ดี ของผูอ่ืนก็ดี 
ไมใชตัวเราของเราแตอยางใดเลย เปนแตเพียงธาตุ ๔ มาประชุม เกาะกมุรวมกันเพียงช่ัวคราวเทานัน้เอง 
ไดแกธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ แลวส่ิงเหลานีก้็ทนอยูในสภาพที่รวมกันเชนนั้นไมได นานไป



ก็เกาแกแลวแตกสลายตายไป ธาตุน้ําก็กลบัไปสูความเปนน้ํา ธาตุดินกก็ลับไปสูความเปนดิน ธาตุลมก็
กลับไปสูความเปนลม และธาตุไฟก็กลับไปสูความเปนไฟตามเดิม เนือ้ตัวรางกายของเราเม่ือไดแยก
สวนออกมาดแูลว ก็มิไดมีตัวตนท่ีตรงไหนแตอยางใด เปนแตเพยีงเนือ้ กระดกู ตับ ไต ไส กระเพาะ เสน 
เอ็น หนัง พังผดื เน้ือเยื่อ มันสมอง ไขขอ ฯลฯ มาเกาะกุมกัน ตัวตนของเราไมมี ครั้นเม่ือแยกแยะอวยัวะ
ยอยๆดังกลาวออกไปจนถึงหนวยยอยๆของชีวิต คือเซลลเล็กๆ ที่มาเกาะกุมรวมกัน ก็จะเห็นวาเซลลเอง
ก็เน่ืองมาจากแรธาตุทั้งหลายซ่ึงไมมีชีวิตจิตใจ มารวมกนัเปนกลุมกอนเลก็ๆ ไมมีตัวตนของเราแตอยาง
ใด แมแรธาตุตางๆนั้น ก็เน่ืองมาจากพลังงานโปรตอนและอิเล็กตรอนเทานั้น หาใชตัวตนของเราแต
อยางใดไม ทีห่ลงกันอยูวา ตัวเราของเราหาท่ีไหนมิไดเลย ทุกสรรพส่ิงที่ดิ้นรนแสวงหา สะสมกันเขาไว 
ในที่สุดก็ตองท้ิง ตองจาก ซ่ึงปวยการทีจ่ะกลาวไปถึงสมบัติที่จะนําเอาติดตัวไปดวย แมแตเนื้อตัว 
รางกายที่วาเปนของเรา ก็ยังเอาติดตัวไปไมได และก็เปนความจริงท่ีไดเห็นและรูกันมานานนับลายๆป 
คนแลวคนเลา ทานท้ังหลายที่ไดเคยย่ิงใหญดวยยศศักดิอํ์านาจวาสนาและทรพัยสมบัติในอดีตกาล จน
เปนถึงมหาจักรพรรดิ มีสมบติัที่สรางสมมาดวยเลือดและนํ้าตาของผูอ่ืนจนคอนโลก แตแลวในท่ีสุดก็
ตองท้ิงตองจากส่ิงเหลานี้ไป แมแตเนื้อตัวรางกายของทานที่เคยย่ิงใหญ จนถึงกับเปนผูที่ไมอาจจะแตะ
ตองได แตแลวก็ตองทอดท้ิงจมดินและทราย จนในท่ีสุดก็สลายไปจนหาไมพบวาเนื้อหนัง กระดกู ขน 
เล็บ ตับ ไต ไส กระเพาะของทานอยูท่ีตรงไหน คงเหลืออยูแตส่ิงท่ีเปนดิน น้ํา ลม และไฟ ตามสภาพเดิม
ท่ีกอเกิดกําเนดิมาเปนตัวของทานเพียงช่ัวคราวเทาน้ัน แลวตัวของเราทานทั้งหลายก็เพียงเทาน้ี มิได
ย่ิงใหญเกินไปกวาทานในอดตี จะรอดพนจากสัจธรรมน้ีไปไดหรือ เม่ือความเปนจริงก็เห็นๆ กันอยู
เชนนี้แลว เหตุใดเราทานทั้งหลายจึงตองพากันดิ้นรนขวนขวายสะสมส่ิงท่ีในท่ีสุดกจ็ะตองทิ้งจะตอง
จากไป ซ่ึงเทากันเปนการทําลายวันเวลาอันมีคาของพวกเราซ่ึงก็คงมีไมเกินคนละ ๑๐๐ ป ใหตองโมฆะ
เสียเปลาไปโดยหาสาระประโยชนอันใดมิได เหตุใดไมเรงขวนขวายสรางสมบุญบารมีท่ีเปนอรยิทรัพย
อันประเสริฐ ซ่ึงจะติดตามตัวไปไดในชาติหนา แมหากส่ิงเหลานี้จะไมมีจริง ดงัที่พระพุทธองคไดตรัส
ไว อยางเลวพวกเรากเ็พียงเสมอตัว มิไดขาดทุนแตอยางใด หากส่ิงท่ีพระพุทธองคไดตรัสสอนไวมีจริง 
ดังท่ีปราชญในอดีตกาลยอมรับ แลวเราทานทั้งหลายไมสรางสมบุญและความดีไว สรางสมแตความช่ัว
และบาปกรรมตามติดตัวไป เราทานท้ังหลายมิขาดทุนหรอื เวลาในชีวิตของเราที่ควรจะไดใชใหเปน
ประโยชนกลบัตองมาโมฆะเสียเปลา ก็สมควรทีจ่ะไดช่ือวาเปน "โมฆบุรุษ" โดยแท. 


