วิธีสรางบุญบารมี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องคที่ ๑๙
วัดบวรนิเวศวิหาร
บุญ ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสนของพระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโฺ ต) กลาววา บุญ คือ
เครื่องชําระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ กุศลธรรม
บารมี คือ คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง
วิธีสรางบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู ๓ ขั้นตอน คือการใหทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา ที่
นิยมเรียกกันวา "ทาน ศีล ภาวนา" ซึ่งการใหทานหรือการทําทานนั้น เปนการสรางบุญที่ต่ําที่สุด ไดบุญ
นอยที่สุด ไมวา จะทํามากอยางไรก็ไมมีทางที่จะไดบุญมากไปกวาการถือศีลไปได การถือศีลนัน้ แมจะ
มากอยางไร ก็ไมมีทางที่จะไดบุญมากเกินไปกวาการเจริญภาวนาไปได ฉะนั้น การเจริญภาวนานัน้ จึง
เปนการสรางบุญบารมีที่สูงที่สุด ไดมากทีส่ ุด ในทุกวันนี้เรารูจกั กันแตการใหทานอยางเดียว เชนการ
ทําบุญตักบาตร ทอดกฐินผาปา สละทรัพยสรางโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ สวนการถือศีล แมจะได
บุญมากกวาการทําทาน ก็ยังมีการทํากันเปนสวนนอย เพือ่ ความเขาใจอันดี จึงขอชี้แจงการสรางบุญ
บารมี อยางไรจึงจะเปนการลงทุนนอยที่สดุ แตไดบุญบารมีมากที่สุดดังนี้คือ

๑. การทําทาน
การทําทาน ไดแกการสละทรัพยสิ่งของสมบัติของตนที่มีอยูใหแกผอู ื่น โดยมุงหวังจะจุนเจือใหผูอื่น
ไดรับประโยชนและความสุขดวยความเมตตาจิตของตน ทานที่ไดทําไปนั้นจะทําใหผูทําทานไดบญ
ุ มาก
หรือนอยเพียงใด ยอมสุดแลวแตองคประกอบ ๓ ประการ ถาประกอบหรือถึงพรอมดวยองคประกอบ ๓
ประการตอไปนี้แลว ทานนัน้ ยอมมีผลมาก ไดบญ
ุ บารมีมาก กลาวคือ
องคประกอบขอ ๑. "วัตถุทานที่ใหตอ งบริสุทธิ"์
วัตถุทานที่ให ไดแกสิ่งของทรัพยสมบัติที่ตนไดสละใหเปนทานนั้นเอง จะตองเปนของที่บริสุทธิ์ ที่จะ
เปนของบริสทุ ธิ์ไดจะตองเปนสิ่งของที่ตนไดแสวงหา ไดมาดวยความบริสุทธิใ์ นการประกอบอาชีพ
ไมใชของที่ไดมาเพราะการเบียดเบียนผูอนื่ เชน ไดมาโดยทุจริต ลักทรัพย ยักยอก ฉอโกง ปลนทรัพย ชิง
ทรัพย ฯลฯ

ตัวอยาง ๑ ไดมาโดยการเบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อสัตว เชนฆาสัตวตางๆ เปนตนวา ปลา โค กระบือ สุกร
โดยประสงคจะนําเอาเลือดเนื้อของเขามาทําอาหารถวายพระเพื่อเอาบุญ ยอมเปนการสรางบาปเอามา
ทําบุญ วัตถุทานคือเนื้อสัตวนั้นเปนของทีไ่ มบริสุทธิ์ แมทําบุญใหทานไป ก็ยอมไดบญ
ุ นอย จนเกือบ
ไมไดอะไรเลย ทั้งอาจจะไดบาปเสียอีกหากวาทําทานดวยจิตที่เศราหมอง แตการที่ไดเนื้อสัตวมาโดย
การซื้อหาจากผูอื่นทีฆ่ าสัตวนั้น โดยที่ตนมิไดมีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการฆาสัตวก็ดี เนื้อสัตวนนั้ ตาย
เองก็ดี เนื้อสัตวนั้นยอมเปนวัตถุทานที่บริสุทธิ์ เมื่อนํามาทําทานยอมไดบุญมากหากถึงพรอมดวย
องคประกอบขออื่นๆดวย
ตัวอยาง ๒ ลักทรัพย ยักยอก ฉอโกง ชิงทรัพย ปลนทรัพยรวมตลอดถึงการทุจริตฉอราษฏรบังหลวง อัน
เปนการไดทรัพยมาในลักษณะไมชอบธรรม หรือโดยเจาของเดิมไมเต็มใจใหทรัพยนั้นยอมเปนของไม
บริสุทธิ์ เปนของรอน แมจะผลิดอกออกผลมาเพิ่มเติม ดอกผลนั้นก็ยอมเปนของไมบริสุทธิ์ดว ย นําเอา
ไปกินไปใชยอ มเกิดโทษ เรียกวา "บริโภคดวยความเปนหนี้" แมจะนําเอาไปทําบุญ ใหทาน สรางโบสถ
วิหารก็ไมทําใหไดบุญแตอยางใด สมัยหนึ่งในรัชกาลที๕
่ มีหัวหนาสํานักนางโลมชือ่ วา "ยายแฟง" ได
เรียกเก็บเงินจากหญิงโสเภณีในสํานักของตนจากอัตราที่ไดมาครั้งหนึ่ง ๒๕ สตางค แกจะชักเอาไว ๕
สตางค สะสมเอาไวเชนนี้จนไดประมาณ ๒,๐๐๐ บาท แลวจึงจัดสรางวัดขึ้นวัดหนึ่งดวยเงินนั้นทั้งหมด
เมื่อสรางเสร็จแลวแกก็ปลื้มปติ นําไปนมัสการถามหลวงพอโตวัดระฆังวาการที่แกสรางวัดทั้งวัดดวย
เงินของแกทั้งหมดจะไดบญ
ุ บารมีอยางไร หลวงพอโตตอบวา ไดแค ๑ สลึง แกก็เสียใจ เหตุที่ไดบญ
ุ นอย
ก็เพราะทรัพยอันเปนวัตถุทานที่ตนนํามาสรางวัดอันเปนวิหารทานนั้น เปนของที่แสวงหาไดมาโดยไม
บริสุทธิ์ เพราะเบียดเบียนมาจากเจาของทีไ่ มเต็มใจจะให ฉะนั้น บรรดาพอคาแมขายทั้งหลายที่ซื้อของ
ถูกๆ แตขายแพงๆ จนเกินสวนที่ควรจะได ผลกําไรที่ไดมาเพราะความโลภจัดจนเกินสวนนั้นยอมเปน
สิ่งของที่ไมบริสุทธิโ์ ดยนัยเดียวกัน
วัตถุทานที่บริสุทธิ์เพราะการแสวงหาไดมาโดยชอบธรรมดังกลาว ไมไดจํากัดวาจะตองเปนของดีหรือ
เลย ไมจํากัดวาเปนของมากหรือนอย นอยคาหรือมีคามาก จะเปนของดี เลว ประณีต มากหรือนอยไม
สําคัญ ความสําคัญขึ้นอยูก ับเจตนาในการใหทานนั้น ตามกําลังทรัพยและกําลังศรัทธาที่ตนมีอยู
องคประกอบขอ ๒. "เจตนาในการใหทานตองบริสุทธิ"์
การใหทานนัน้ โดยจุดมุงหมายที่แทจริงก็เพื่อเปนการขจัดความโลภ ความตระหนี่เหนียวแนน ความ

หวงแหน หลงใหลในทรัพยสมบัติของตน อันเปนกิเลสหยาบ คือ "โลภกิเลส" และเพื่อเปนการ
สงเคราะหผูอนื่ ใหไดรับความสุขดวยเมตตาธรรมของตน อันเปนบันไดกาวแรกในการเจริญเมตตา
พรหมวิหารธรรมในพรหมวิหาร ๔ ใหเกิดขึ้น ถาไดใหทานดวยเจตนาดังกลาวแลว เรียกวาเจตนาในการ
ทําทานบริสุทธิ์ แตเจตนาทีว่ า บริสุทธิน์ ั้น ถาจะบริสุทธิ์จริงจะตองสมบูรณพรอมกัน ๓ ระยะ คือ
(๑) ระยะกอนที่จะใหทาน กอนที่จะใหทานก็มีจิตโสมนัส ราเริงเบิกบานยินดีที่จะใหทาน เพื่อสงเคราะห
ผูอื่นใหไดรับความสุขเพราะทรัพยสิ่งของของตน
(๒) ระยะทีก่ ําลังลงมือใหทาน ระยะที่กําลังลงมือทําทานอยูนั้นเอง ก็ทําดวยจิตโสมนัสราเริงยินดีและ
เบิกบานในทานที่ตนกําลังใหผูอื่น
(๓) ระยะหลังจากที่ไดใหทานไปแลว ครั้นเมื่อไดใหทานไปแลวเสร็จ หลังจากนัน้ ก็ดี นานมาก็ดี เมื่อ
หวนคิดถึงทานที่ตนไดกระทําไปแลวครั้งใดก็มีจติ โสมนัสราเริงเบิกบาน ยินดีในทานนั้นๆ
เจตนาบริสุทธิใ์ นการทําทานนั้น อยูทจี่ ิตโสมนัสราเริงเบิกบานยินดีในทานที่ทํานั้นเปนสําคัญ และ
เนื่องมาจากเมตตาจิตที่มุงสงเคราะหผูอื่นใหพนความทุกขและใหไดรับความสุขเพราะทานของตน
นับวาเปนเจตนาที่บริสุทธิ์ในเบื้องตน แตเจตนาที่บริสุทธิ์เพราะเหตุดังกลาวมาแลวนีจ้ ะทําใหยิ่งๆ
บริสุทธิ์มากขึ้นไปอื่นหากผูใ หทานนั้นไดทําทานดวยวิปส สนาปญญา กลาวคือไมใชทําทานอยางเดียว
แตทําทานพรอมกับมีวิปสสนาปญญา โดยใครครวญถึงวัตถุทานทีใ่ หทานนั้นวา อันบรรดาทรัพยสิ่งของ
ทั้งปวงที่ชาวโลกนิยมยกยองหวงแหนเปนสมบัติกันดวยความโลภนั้น แทที่จริงแลวก็เปนเพียงแตวตั ถุ
ธาตุประจําโลก เปนสมบัติกลาง ไมใชของผูใดโดยเฉพาะ เปนของที่มีมาตั้งแตกอนเราเกิดขึ้นมา และไม
วาเราจะเกิดขึน้ มาหรือไมกต็ าม วัตถุธาตุดังกลาวก็มีอยูเ ชนนั้น และไดผานการเปนเจาของของผูอนื่
มาแลวหลายชัว่ คน ซึ่งทานแตกอนนั้นตางก็ไดลมหายตายจากไปทั้งสิ้น ไมสามารถนําวัตถุธาตุดังกลาว
นี้ติดตัวไปไดเลย จนในที่สุดก็ไดตกทอดมาถึงเรา ใหเราไดกินไดใชไดยึดถือเพียงชั่วคราว แลวก็ตก
ทอดสืบเนื่องไปเปนของคนอื่นๆ ตอๆไปเชนนี้ แมเราเองก็ไมสามารถจะนําติดตัวเอาไปได จึงนับวาเปน
เพียงสมบัตผิ ลัดกันชมเทานัน้ ไมจากไปในวันนี้ก็ตองจากไปในวันหนา อยางนอยเราก็ตองจากตองทิ้ง
เมื่อเราไดตายลง นับวาเปนอนิจจัง คือไมเที่ยงแทแนนอน จึงไมอาจจะยึดมั่นถือมั่นวานั่นเปนของเราได
ถาวรตลอดไป แมตัววัตถุธาตุดังกลาวนีเ้ อง เมื่อมีเกิดขึ้นเปนตัวตนแลว ก็ตั้งอยูในสภาพนั้นใหตลอดไป
ไมได จะตองเกาแก ผุพัง บุบสลายไป ไมใชตัว ไมใชตนแตอยางไร แมแตเนื้อตัวรางกายของเราเองก็มี
สภาพเชนเดียวกับวัตถุธาตุเหลานั้น ซึ่งไมอาจจะตั้งมัน่ ใหยั่งยืนอยูไ ด เมื่อมีเกิดขึ้นแลวก็จะตองเจริญวัย
เปนหนุมสาวแลวก็เฒาแกและตายไปในทีส่ ุด เราจะตองพลัดพรากจากของอันเปนที่รกั ที่หวงแหน คือ

ทรัพยสมบัติทั้งปวง
เมื่อเจตนาในการใหทานบริสทุ ธิ์ผดุ ผองดีพรอมทั้งสามระยะดังกลาวมาแลว ทั้งยังประกอบไปดวย
วิปสสนาปญญาดังกลาวมาแลวดวย เจตนานั้นยอมบริสทุ ธิ์อยางยิ่ง ทานที่ไดทําไปนัน้ ยอมมีผลมาก ได
บุญมากหากวัตถุทานที่ไดทาํ เปนของที่บริสุทธิ์ตามองคประกอบขอ ๑ ดวย ก็ยอมทําใหไดบุญมาก
ยิ่งๆขึ้นไปอีก วัตถุทานจะมากหรือนอย เปนของเลวหรือประณีตไมสําคัญ เมื่อเราไดใหทานไปตาม
กําลังทรัพยที่เรามีอยูย อมใชได แตก็มีขออันควรระวังอยู ก็คือ การทําทานนั้นอยางไดเบียดเบียนตนเอง
เชนมีนอย แตฝนทําใหมากๆ จนเกินกําลังของตนที่จะใหได เมื่อไดทําไปแลว ตนเองและสามี ภริยา
รวมทั้งบุตรตองลําบาก ขาดแคลน เพราะไมมีจะกิน จะใช เชนนี้ยอมทําใหจิตเศราหมอง แมวัตถุทานจะ
มากหรือทํามาก ก็ยอมไดบญ
ุ นอย ตอไปนีเ้ ปนตัวอยางทีท่ ําทานดวยเจตนาอันไมบริสุทธิ์ คือ
ตัวอยาง ๑ ทําทานเพราะอยากได ทําเอาหนา ทําอวดผูอื่น เชน สรางโรงเรียน โรงพยาบาลใสชื่อของตน
ไปยืนถายภาพลงโฆษณาในหนาหนังสือพิมพเพื่อใหไดรบั ความนิยมยกยองนับถือ โดยที่แทจริงแลวตน
มิไดมีเจตนาทีจ่ ะมุงสงเคราะหผูใด เรียกวาทําทานดวยความโลภ ไมไดทําเพื่อขจัดความโลภ ทําทานดวย
ความอยากได คืออยากไดหนา ไดเกียรติ ไดสรรเสริญ ไดความนิยมนับถือ
ตัวอยาง ๒ ทําทานดวยความฝนใจ ทําเพราะเสียไมได ทําดวยความเสียดาย เชนมีพวกพองมาเรี่ยไร
ตนเองไมมีศรัทธาที่จะทํา หรือมีศรัทธาอยูบ าง แตทรัพยนอย เมื่อมีพวกมาเรีย่ ไรบอกบุญ ตองจําใจทํา
ทานไปเพราะความเกรงใจพวกพอง หรือเกรงวาจะเสียหนา ตนจึงไดสละทรัพยทําทานไปดวยความจํา
ใจ ยอมเปนการทําทานดวยความตระหนี่หวงแหน ทําทานดวยความเสียดาย ไมใชทําทานดวยจิตเมตตา
ที่มุงจะสงเคราะหผูอื่น ซึ่งยิง่ คิดก็ยิ่งเสียดาย ใหไปแลวก็เปนทุกขใจ บางครั้งนึกโกรธผูที่มาบอกบุญ
เชนนี้จิตยอมเศราหมอง ไดบุญนอย หากเสียดายมากๆ จนเกิดโทสจริตกลาแลว นอกจากจะไมไดบุญ
แลว ที่จะไดกค็ ือบาป
ตัวอยาง ๓ ทําทานดวยความโลภ คือทําทานเพราะอยากไดนั่น อยากไดนี่ อยากเปนนั่น เปนนี่ อันเปน
การทําทานเพราะหวังสิ่งตอบแทน ไมใชทําทานเพราะมุงหมายที่จะขจัดความโลภ ความตระหนี่หวง
แหนในทรัพยของตน เชน ทําทานแลวตังจิตอธิษฐานขอใหชาติหนาไดเปนเทวดา นางฟา ขอใหรูปสวย
ขอใหทํามาคาขึ้น ขอใหร่ํารวยนับลาน ขอใหถูกสลากกินแบงสลากกินรวบ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลว นแตเปน
สมบัติสวรรค หากชาติกอนไมเคยไดทําบุญใสบาตรฝากสวรรคเอาไว อยูๆก็มาขอเบิกในชาตินี้ จะมีที่

ไหนมาใหเบิก การทําทานดวยความโลภเชนนี้ ยอมไมไดบุญอะไรเลย สิ่งที่จะไดพอกพูนเพิม่ ใหมากขึ้น
และหนาขึ้น ก็คือ "ความโลภ"
ผลหรืออานิสงสของการทําทานที่ครบองคประกอบ ๓ ประการนั้น ยอมมีผลใหไดซึ่งมนุษยสมบัติ
สวรรคสมบัติเอง แมวาจะไมไดตั้งเจตนาเอาไวลวงหนาก็ตาม เพราะสิ่งเหลานี้เปนผลที่สืบเนื่องมาจาก
เหตุ เมื่อทําเหตุครบถวนยอมมีผลเกิดขึน้ ตามมาเอง เชนเดียวกับปลูกตนมะมวงเมื่อรดน้ําพรวนดินและ
ใสปุยไปตามธรรมดาเรื่อยไป แมจะไมอยากใหเจริญเติบโตและออกดอกออกผล ในที่สุดตนไมก็จะตอง
เจริญและผลิตดอกออกผลตามมา สําหรับผลของทานนัน้ หากนอยหรือมีกําลังไมมากนักยอมนอมนําให
บังเกิดในมนุษยชาติ หากมีกาํ ลังแรงมาก ก็อาจจะนอมนําใหไดบังเกิดในเทวโลก ๖ ชัน้ เมื่อไดเสวย
สมบัติในเทวโลกจนสิ้นบุญแลว ดวยเศษของบุญที่ยังคงเหลืออยูบางประกอบกับไมมอี กศลกรรมอืน่
แทรกใหผล ก็อาจจะนอมนําใหมาบังเกิดเปนมนุษยอีกครัง้ หนึ่ง และเมื่อไดมาบังเกิดเปนมนุษยแลว ก็
ยอมทําใหไดเกิดในตระกูลที่ร่ํารวย มั่งคั่ง สมบูรณไปดวยทรัพย หรือไมก็เปนผูที่มลี าภผลมาก ทํามาหา
กินขึ้นและร่ํารวยในภายหลัง ทรัพยสมบัติไมวิบัติหายนะไปเพราะวินาศภัย โจรภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ
แตจะมั่งคั่ง ร่ํารวยในวัยใดยอมสุดแลวแตผลทานแตชาติกอนๆจะสงผล คือ
๑. ร่าํ รวยตั้งแตวัยตน เพราะผลของทานที่ไดตั้งเจตนาไวบริสุทธิ์ดีตงั้ แตกอนจะทําทาน คือกอนที่จะลง
มือทําทานก็มจี ิตเมตตาโสมนัสราเริงเบิกบานยินดีในทานที่ตนจะไดทาํ เพื่อสงเคราะหผูอื่น แลวก็ไดลง
มือทําทานไปตามเจตนานัน้ เมื่อเกิดเปนมนุษยยอมโชคดี โดยเกิดในตระกูลทีร่ ่ํารวย ชีวิตในวัยตนอุดม
สมบูรณพดู สุขไปดวยทรัพย ไมยากจนแรนแคน ไมตองขวนขวายหาเลี้ยงตนเองมาก แตถาเจตนานั้นไม
งามบริสุทธิ์พรอมกันครบ ๓ ระยะแลว ผลทานนัน้ ก็ยอมสงผลใหไมสม่ําเสมอกัน คือแมวาจะร่ํารวย
ตั้งแตวยั ตน โดยเกิดมาบนกองเงินกองทองก็ตาม หากในขณะทีก่ ําลังลงมือทําทานเกิดจิตเศราหมอง
เพราะหวนคิดเสียดายหรือหวงแหนทรัพยที่จะใหทานขึน้ มา หรือเกิดหมดศรัทธาขึน้ มาเฉยๆ แตก็ยังฝน
ใจทําทานไป เพราะเสียไมไดหรือเพราะตามพวกพองไปอยางเสียไมได เชนนี้ผลทานยอมหมดกําลัง
ใหผลในระยะที่ ๒ ซึ่งตรงกับวัยกลางคน ซึ่งจะมีผลทําใหทรัพยสมบัตวิ ิบัติหายนะไปดวยประการตางๆ
แมจะไดรับมรดกมาก็ไมอาจจะรักษาไวได หากเจตนาในการทําทานนัน้ เศราหมองในระยะที่ ๓ คือทํา
ทานไปแลวหวนคิดขึ้นมาทําใหเสียดายทรัพย ความหายนะก็มผี ลตอเนื่องมาจนถึงบั้นปลายชีวิตดวย คือ
ทรัพยสินคงวิบัติเสียหายตอเนื่องจากวัยกลางคนตลอดไปจนถึงตลอดอายุขัยชีวิตจริงของผูที่เกิดบนกอง
เงินกองทองก็มีใหเห็น เปนตัวอยางที่เมื่อไดรับทรัพยมรดกแลวก็วิบตั ิเสียหายไป หรือนักธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จในวัยตน แตก็ตองลมละลายในวัยกลางคน และบัน้ ปลายชีวิต แตถาไดตั้งแจตนาใน

การทําทานไวบริสุทธิ์ครบถวนพรอม ๓ ระยะแลว ผลทานนั้นยอมสงผลสม่ําเสมอ คือร่ํารวยตั้งแตเกิด
วัยกลางคน และจนปจฉิมวัย
๒. ร่ํารวยในวัยกลางคน การที่ร่ํารวยในวัยกลางคืนนั้นสืบเนื่องมาจากผลของทานทีไ่ ดทําเพราะเจตนา
งามบริสุทธิใ์ นระยะที่ ๒ กลาวคือไมงามบริสุทธิใ์ นระยะแรก เพราะกอนที่จะลงมือทําทานก็มิไดมีจิต
ศรัทธามากอน ไมคิดจะทําทานมากอน แตก็ไดตัดสินใจทําทานไปเพราะเหตุบางอยาง เชนทําตามพวก
พองอยางเสียไมได แตเมื่อไดลงมือทําทานอยูก็เกิดโสมนัสรื่นเริงยินดีในทานที่กําลังกระทําอยูน ั้น ดวย
ผลทานชนิดนี้ ยอมทําใหมาบังเกิดในตระกูลทีย่ ากจนคับแคน ตองตอสูสรางตนเองมาในวัยตน ครั้นเมื่อ
ถึงวัยกลางคน กิจการหรือธุรกิจที่ทําก็ประสบความสําเร็จรุงเรือง และหากเจตนาในการทําทานไดงาน
บริสุทธิใ์ นระยะที่ ๓ ดวย กิจการหรือธุรกิจนั้น ยอมสงผลรุงเรืองตลอดไปจนถึงบั้นปลายชีวิต หาก
เจตนาในการทําทานไมบริสุทธิ์ในระยะที่ ๓ แมธรุ กิจหรือกิจการงานจะประสบความสําเร็จรุงเรืองใน
วัยกลางคน แตก็ลมเหลวหายนะในบัน้ ปลาย ทั้งนี้เพราะผลทานหมดกําลัง สงผลไมตลอดจนถึงบัน้
ปลายชีวิต
๓. ร่ํารวยปจฉิมวัย คือร่ํารวยในบั้นปลายชีวิตนั้น สืบเนื่องมาจากผลทานที่ผูกระทํามีเจตนางามไม
บริสุทธิใ์ นระยะแรกและระยะที่ ๒ แตงามบริสุทธิ์เฉพาะในระยะที่ ๓ กลาวคือ กอนและในขณะทีล่ งมือ
ทําทานอยูนนั้ ก็มิไดมีจิตโสมนัสยินดีในการทําทานนั้นแตอยางใด แตไดทําลงไปโดยบังเอิญ เชนทํา
ตามๆพวกพองไปอยางเสียไมได แตเมื่อไดทําไปแลว ตอมาหวนคิดถึงผลทานนั้น ก็เกิดจิตโสมนัสราเริง
ยินดีเบิกบาน หากผลทานชนิดนี้จะนอมนําใหมาบังเกิดเปนมนุษย ก็จะเกิดในตระกูลที่ยากจนคับแคน
ตองตอสูดิ้นรนศึกษาเลาเรียนและขวนขวายสรางตนเองมากตั้งแตวัยตนจนลวงวัยกลางคนไปแลว
กิจการงานหรือธุรกิจนั้นก็ยงั ไมประสบความสําเร็จ เชนตองลมลุกคลุกคลานตลอดมา แตครั้นถึงบั้น
ปลายชีวิตก็ประสบชองทางเหมาะ ทําใหกิจการงานนัน้ เจริญรุงเรืองทํามาคาขึ้นและร่าํ รวยอยางไม
คาดหมาย ซึ่งชีวิตจริงๆของคนประเภทนีก้ ็มีใหเห็นเปนตัวอยางอยูมาก
องคประกอบขอ ๓. "เนื้อนาบุญตองบริสทุ ธิ"์
คําวา "เนื้อนาบุญ" ในที่นี้ไดแกบุคคลผูร ับการทําทานของผูทําทานนัน้ เอง นับวาเปนองคประกอบขอที่
สําคัญที่สุด แมวาองคประกอบในการทําทานขอ ๑ และ ๒ จะงามบริสุทธิ์ครบถวนดีแลว กลาวคือวัตถุที่
ทําทานนั้นเปนของที่แสวงหาไดมาดวยความบริสุทธิ์ เจตนาในการทําทานก็งามบริสุทธิ์พรอมทั้งสาม
ระยะ แตตวั ผูร บั การทําทานเปนคนที่ไมดี ไมใชผูทเี่ ปนเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ เปนเนื้อนาบุญที่เลว ทานที่

ทําไปนั้นก็ไมผลิดอกออกผล เปรียบเหมือนกับการหวานเมล็ดขาวเปลือกลงในพื้นนา ๑ กํามือ แมเมล็ด
ขาวนั้นจะเปนพันธุด ีที่พรอมจะงอกงาม (วัตถุทานบริสุทธิ)์ และผูหวานคือกสิกรที่มเี จตนาจะหวานเพื่อ
ทํานาใหเกิดผลิตผลเปนอาชีพ (เจตนาบริสทุ ธิ)์ แตหากที่นานั้นเปนที่ทไี่ มสม่ําเสมอกัน เมล็ดขาวที่
หวานลงไปก็งอกเงยไมเสมอกัน โดยเมล็ดที่ไปตกในที่เปนดินดี ปุย ดี มีน้ําอุดมดีกจ็ ะงอกเงยมีผลิตผลที่
สมบูรณ สวนเมล็ดที่ไปตกบนพื้นนาทีแ่ หงแลง มีแตกรวดกับทรายและขาดน้ํา ก็จะแหงเหี่ยวหรือเฉา
ตายไป หรือไมงอกเงยเสียเลย
การทําทานนัน้ ผลิตผลทีผ่ ูทําทานจะไดรบั ก็คือ "บุญ" หากผูที่รับการใหทานไมเปนเนื้อนาที่ดีสําหรับ
การทําบุญแลว ผลของทานคือบุญก็จะไดเกิดขึ้น แมจะเกิดก็ไมสมบูรณ เพราะแกร็นหรือแหงเหี่ยวเฉา
ไปดวยประการตางๆ ฉะนัน้ ในการทําทาน ตัวบุคคลผูร ับของที่เราใหทานจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่สุด
เราผูทําทานจะไดบุญมากหรือนอยก็ขึ้นอยูก ับคนพวกนี้ คนที่รับการใหทานนั้นหากเปนผูที่มีศลั มีธรรม
สูง ก็ยอมเปนเนื้อนาบุญทีด่ ี ทานที่เราไดทาํ ไปแลวก็เกิดผลบุญมาก หากผูร ับการใหทานเปนผูที่ไมมีศีล
ไมมีธรรม ผลของทานก็ไมเกิดขึ้น คือไดบญ
ุ นอย ฉะนัน้ คติโบราณทีก่ ลาววา "ทําบุญอยาถามพระ หรือ
ตักบาตรอยาเลือกพระ" เห็นจะใชไมไดในสมัยนี้ เพราะในสมัยนี้ไมเหมือนกับทานในสมัยกอนๆ ที่
บวชเพราะมุงจะหนีสงสาร โดยมุงจะทํามรรคผล และนิพพานใหแจง ทานจึงเปนเนือ้ นาบุญที่ประเสริฐ
แตในสมัยนี้มอี ยูบางคนที่บวชดวยคติ ๔ ประการ คือ "บวชเปนประเพณี บวชหนีทหาร บวชผลาญขาว
สุก บวชสนุกตามเพือ่ น" ธรรมวินัยใดๆ ทานไมสนใจ เพียงแตมีผาเหลืองหมกาย ทานก็นึกวาตนเปน
พระและเปนเนื้อนาบุญเสียแลว ซึ่งปวยการจะกลาวไปถึงศีลปาฏิโมกข ๒๒๗ ขอ แมแตเพียงแคศลี ๕ ก็
ยังเอาแนไมไดวาทานจะมีหรือไม การบวชที่แทจริงแลวก็เพื่อจะละความโลภ โกรธ และหลง ปญหาวา
ทําอยางไรจึงจะไดพบกับทานที่เปนเนื้อนาบุญที่ประเสริฐ ขอนี้ยอมขึ้นอยูกับวาสนาของเราผูทําทาน
เปนสําคัญ หากเราไดเคยสรางสมอบรมสรางบารมีมาดวยดีในอดีตชาติเปนอันมากแลว บารมีนนั้ ก็จะ
เปนพลังวาสนานอมนําใหไดพบกับทานที่เปนเนื้อนาบุญที่ประเสริฐ ทําทานครั้งใดก็มกั โชคดี ไดพบกับ
ทานที่ปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบไปเสียทุกครั้ง หากบุญวาสนาของเรานอยและไมมั่นคง ก็จะไดพบกับทานที่
เปนเนื้อนาบุญบาง ไดพบกับอลัชชีบาง คือดีและชัว่ คละกันไป เชนเดียวกับการซื้อสลากกินแบงกลาก
กินรวบ หากมีวาสนาบารมีเพราะไดเคยทําบุญใหทานฝากกับสวรรคไวในชาติกอนๆ ก็ยอมมีวาสนาให
ถูกรางวัลได หากไมมีวาสนาเพราะไมเคยทําบุญทําทานฝากสวรรคเอาไวเลย ก็ไมมีสมบัติสวรรคอะไร
ที่จะใหเบิกได อยูๆ ก็จะมาขอเบิก เชนนีก้ ็ยากที่จะถูกรางวัลได
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเอาไววา แมวัตถุทานจะบริสุทธิ์ดี เจตนาในการทําทานจะบริสทุ ธิ์ดี

จะทําใหทานนั้นมีผลมากหรือนอย ยอมขึน้ อยูกับเนื้อนาบุญเปนลําดับตอไปนี้ คือ
๑. ทําทานแกสัตวเดรัจฉาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ไดบุญนอยกวาใหทานดังกลาวแกมนุษย แมจะเปน
มนุษยทไี่ มมีศลี ไมมธี รรมเลยก็ตาม ทั้งนีเ้ พราะสัตวยอมมีบุญวาสนาบารมีนอยกวามนุษย และสัตว
ไมใชเนื้อนาบุญที่ดี
๒. ใหทานแกมนุษยทไี่ มมีศลี ไมมธี รรมวินัย แมจะใหมากถึง ๑๐๐ ครัง้ ก็ยังไดบุญนอยกวาใหทาน
ดังกลาวแกผูทมี่ ีศีล ๕ แมจะใหเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๓. ใหทานแกผูที่มีศีล ๕ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาใหทานดังกลาวแกผูมีศีล ๘ แมจะให
แตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๔. ใหทานแกผูที่มีศีล ๘ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาถวายทานแกผูทมี่ ีศีล ๑๐ คือสามเณร
ในพระพุทธศาสนา แมจะไดถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๕. ถวายทานแกสามเณรซึ่งมีศีล ๑๐ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบญ
ุ นอยกวาถวายทานดังกลาวแก
พระสมมุติสงฆ ซึ่งมีศีลปาฏิโมกขสังวร ๒๒๗ ขอ
พระดวยกันก็มีคุณธรรมแตกตางกัน จึงเปนเนื้อนาบุญทีต่ างกัน บุคคลที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนามี
ศีลปาฏิโมกขสังวร ๒๒๗ ขอนั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังไมตรัสเรียกวาเปน "พระ" แตเปน
เพียงพระสมมุติเทานั้น เรียกกันวา "สมมุติสงฆ" พระทีแ่ ทจริงนัน้ หมายถึงบุคคลที่บรรลุคณ
ุ ธรรมตั้งแต
พระโสดาปตติผลเปนพระโสดาบันเปนตนไป ไมวาทานผูนนั้ จะไดบวชหรือเปนฆราวาสก็ตาม นับวา
เปน "พระ" ทั้งสิ้น และพระดวยกันก็มีคุณธรรมตางกันหลายระดับชั้น จากนอยไปหามากดังนี้คือ พระ
โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต พระปจเจกพุทธเจา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และยอมเปนเนื้อนาบุญทีแ่ ตกตางกัน ดังตอไปนี้
๖. ถวายทานแกพระสมมุติสงฆ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานแกพระ
โสดาบัน แมจะไดถวายทานดังกลาวแตเพียงครัง้ เดียวก็ตาม (ความจริงยังมีการแยกเปนพระโสดาปตติ
มรรคและพระโสดาปตติผล ฯลฯ เปนลําดับไปจนถึงพระอรหัตผล แตในที่นี้จะกลาวแตเพียงยนยอพอ
ใหไดความเทานั้น)

๗. ถวายทานแกพระโสดาบัน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระ
สกิทาคามี แมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๘. ถวายทานแกพระสกิทาคามี แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระ
อนาคามีแมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๙. ถวายทานแกพระอนาคามี แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระ
อรหันต แมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๑๐. ถวายทานแกพระอรหันต แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ไดบุญนอยกวาการถวายทานแกพระปจเจก
พุทธเจา แมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๑๑. ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจา แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบญ
ุ นอยกวาการถวายทานแดองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครัง้ เดียวก็ตาม
๑๒. ถวายทานแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบญ
ุ นอยกวาการถวาย
สังฆทานที่มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะไดถวายสังฆทานดังกลาวแตเพียงครั้ง
เดียวก็ตาม
๑๓. การถวายสังฆทานที่มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ได
บุญนอยกวาการถวายวิหารทาน แมจะไดกระทําแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม วิหารทาน ไดแกการสรางหรือ
รวมสรางโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาทาน้ํา ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทาน อันเปน
สาธารณประโยชนที่ประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน อนึ่ง การสรางสิง่ ที่เปนสาธารณประโยชนหรือ
สิ่งที่ประชาชนใชประโยชนรว มกัน แมจะไมเกีย่ วเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เชน โรงพยาบาล
โรงเรียน บอน้าํ แท็งกน้ํา ศาลาปายรถยนตโดยสารประจําทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ไดบุญมากในทํานอง
เดียวกัน
๑๔. การถวายวิหารทาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง (๑๐๐หลัง) ก็ยังไดบญ
ุ นอยกวาการใหธรรมทาน แมจะ

ใหแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม การใหธรรมทานก็คือการเทศน การสอนธรรมะแกผูอื่นทีย่ ังไมรูใหไดรู ที่รูอยู
แลวใหรยู ิ่งๆขึ้น ใหไดเขาใจในมรรค ผล นิพพาน ใหผูที่เปนมิจฉาทิฐิไดกลับใจเปนสัมมาทิฐิ ชักจูงผูคน
ใหเขาปฏิบัติธรรม รวมตลอดถึงการพิมพการแจกหนังสือธรรมะ
๑๕. การใหธรรมทาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบญ
ุ นอยกวาการให "อภัยทาน" แมจะใหแตเพียง
ครั้งเดียวก็ตาม การใหอภัยทาน ก็คือการไมผูกโกรธ ไมอาฆาตจองเวร ไมพยาบาทคิดรายผูอนื่ แมแต
ศัตรู ซึ่งไดบญ
ุ กุศลแรงและสูงมากในฝายทาน เพราะเปนการบําเพ็ญเพียรเพื่อละ "โทสกิเลส" และเปน
การเจริญ "เมตตาพรหมวิหารธรรม" อันเปนพรหมวิหารขอหนึ่งในพรหมวิหาร ๔ ใหเกิดขึ้น อันพรหม
วิหาร ๔ นั้น เปนคุณธรรมทีเ่ ปนองคธรรมของโยคีบุคคลที่บําเพ็ญฌานและวิปสสนา ผูที่ทรงพรหม
วิหาร ๔ ไดยอมเปนผูทรงฌาน ซึ่งเมื่อเมตตาพรหมวิหารธรรมไดเกิดขึ้นแลวเมื่อใด ก็ยอ มละเสียไดซงึ่
"พยาบาท" ผูนนั้ จึงจะสามารถใหอภัยทานได การใหอภัยทานจึงเปนเรือ่ งที่ละเอียดออนและยากเย็น จึง
จัดเปนทานทีส่ ูงกวาการใหทานทั้งปวง
อยางไรก็ดี การใหอภัยทาน แมจะมากเพียงใด แมจะชนะการใหทานอืน่ ๆทั้งมวล ผลบุญนั้นก็ยังอยูใ น
ระดับที่ต่ํากวา "ฝายศีล" เพราะเปนการบําเพ็ญบารมีคนละขั้นตางกัน

๒. การรักษาศีล
"ศีล" นั้น แปลวา "ปกติ" คือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะตองระวังรักษาตามเพศและฐานะ ศีลนั้นมีหลาย
ระดับ คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗ และในบรรดาศีลชนิดเดียวก็ยังจัดแยกออกเปนระดับ
ธรรมดา มัชฌิมศีล (ศีลระดับกลาง) และอธิศีล (ศีลอยางสูง ศีลอยางอุกฤษฏ)
คําวา "มนุษย" นั้น คือผูที่มใี จอันประเสริฐ คุณธรรมที่เปนปกติของมนุษยที่จะตองทรงไวใหไดตลอดไป
ก็คือศีล ๕ บุคคลที่ไมมีศลี ๕ ไมเรียกวามนุษย แตอาจจะเรียกวา "คน" ซึ่งแปลวา "ยุง " ในสมัยพระ
พุทธกาลผูคนมักจะมีศลี ๕ ประจําใจกันเปนนิจ ศีล ๕ จึงเปนเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้น และจัดวา
เปน "มนุษยธรรม" สวนหนึ่งในมนุษยธรรม ๑๐ ประการเปนปกติ (ซึ่งรวมถึงศีล ๕ ดวย) รายละเอียดจะ
มีประการใดจะไมกลาวถึงในที่นี้
การรักษาศีลเปนการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเปนเพียงกิเลสหยาบมิใหกําเริบ

ขึ้น และเปนการบําเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกวาการใหทาน ทั้งในการถือศีลดวยกันเอง ก็ยังไดบุญมากและ
นอยตางกันไปตามลําดับตอไปนี้คือ
๑. การใหอภัยทาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล ๕ แมจะไดถือแตเพียงครัง้ เดียว
ก็ตาม
๒. การถือศีล ๕ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ไดบุญนอยกวาการถือศีล ๘ แมจะถือแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๓. การถือศีล ๘ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ไดบุญนอยกวาการถือศีล ๑๐ คือการบวชเปนสามเณรใน
พระพุทธศาสนา แมจะบวชมาไดแตเพียงวันเดียวก็ตาม
๔. การที่ไดบวชเปนสามเณรในพระพุทธศาสนา แลวรักษาศีล ๑๐ ไมใหขาด ไมดางพรอย แมจะนานถึง
๑๐๐ ป ก็ยังไดบุญนอยกวาผูท ี่ไดอุปสมบทเปนพระในพระพุทธศาสนา มีศีลปาฏิโมกขสังวร ๒๒๗ แม
จะบวชมาไดเพียงวันเดียวก็ตาม
ฉะนั้น ในฝายศีลแลว การทีไ่ ดอุปสมบทเปนพระในพระพุทธศาสนาไดบุญบารมีมากที่สุด เพราะเปน
เนกขัมมบารมีในบารมี ๑๐ ทิศ ซึ่งเปนการออกจากกามเพื่อนําไปสูการปฏิบตั ิธรรมขั้นสูงๆ คือการ
ภาวนาเพื่อมรรค ผล นิพพาน ตอๆไป ผลของการรักษาศีลนั้นมีมาก ซึ่งจะยังประโยชนสุขใหแกผนู ั้นทั้ง
ในชาตินแี้ ละชาติหนา เมื่อไดละอัตภาพนีไ้ ปแลวยอมสงผลใหไดบังเกิดในเทวโลก ๖ ชั้น ซึ่งแลวแต
ความละเอียดประณีตของศีลที่รกั ษาและที่บําเพ็ญมา ครั้งเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแลว ดวยเศษของบุญที่
ยังคงหลงเหลืออยูแตเพียงเล็กๆ นอยๆ หากไมมีอกุศลกรรมอื่นมาใหผล ก็อาจจะนอมนําใหไดมาบังเกิด
เปนมนุษยทถี่ งึ พรอมดวยสมบัติ ๔ ประการ เชนอานิสงสของการรักษาศีล ๕ กลาวคือ
(๑) ผูทรี่ ักษาศีลขอ ๑ ดวยการไมฆา สัตวตดั ชีวิต ดวยเศษของบุญทีร่ ักษาศีลขอนี้ เมือ่ นอมนํามาเกิดเปน
มนุษยก็จะทําใหมีพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไมขี้โรค อายุยนื ยาว ไมมีศัตรูเบียดเบียนใหตอง
บาดเจ็บ ไมมอี ุบัติเหตุตางๆที่จะทําใหบาดเจ็บหรือสิ้นอายุเสียกอนวัยอันสมควร
(๒) ผูที่รกั ษาศีลขอ ๒ ดวยการไมถอื เอาทรัพยของผูอ ื่นที่เจาของมิไดเต็มใจให ดวยเศษของบุญที่นาํ มา
เกิดเปนมนุษย ยอมทําใหไดเกิดในตระกูลที่ร่ํารวย การทํามาหาเลี้ยงชีพในภายหนามักจะประสบ
ชองทางที่ดี ทํามาคาขึ้นและมั่งมีทรัพย ทรัพยสมบัติไมวบิ ัติหายนะไปดวยภัยตางๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย
โจรภัย ฯลฯ
(๓) ผูที่รกั ษาศีลขอ ๓ ดวยการไมลว งประเวณีในคูค รอง หรือคนในปกครองของผูอนื่ ดวยเศษของบุญที่
รักษาศีลขอนี้ เมื่อมาเกิดเปนมนุษย ก็จะประสบโชคดีในความรัก มักไดพบรักแททจี่ ริงจังและจริงใจ ไม
ตองอกหัก อกโรย และอกเดาะ ครั้นเมื่อมีบตุ รธิดา ก็วานอนสอนงาย ไมดื้อดาน ไมถูกผูอื่นหลอกลวงฉุด
คราอนาจารไปทําใหเสียหาย บุตรธิดายอมเปนอภิชาตบุตร ซึ่งจะนําเกียรติยศชื่อเสียงมาสูวงศตระกูล

(๔) ผูทรี่ กั ษาศีลขอ ๔ ดวยการไมกลาวมุสา ดวยเศษของบุญทีร่ ักษาศีลขอนี้ เมื่อนํามาเกิดเปนมนุษย จะ
ทําใหเปนผูทมี่ ีสุมเสียงไพเราะ พูดจามีน้ํามีนวลชวนฟง มีเหตุมีผล ชนิดที่เปน "พุทธวาจา" มีโวหาร
ปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจาความสิ่งใดก็มผี ูเชือ่ ฟงและเชื่อถือ สามารถวากลาวสั่งสอนบุตร
ธิดาและศิษยใหอยูในโอวาทไดดี
(๕) ผูทรี่ ักษาศีลขอ ๕ ดวยการไมดื่มสุราเมรัยเครือ่ งหมักดองของมึนเมา ดวยเศษของบุญทีร่ ักษาศีลขอ
นี้ เมื่อนํามาเกิดเปนมนุษย ยอมทําใหเปนผูท ี่มีสมอง ประสาท ปญญา ความคิดแจมใส จะศึกษาเลาเรียน
สิ่งใดก็แตกฉานและทรงจําไดงาย ไมหลงลืมฟนเฟอนเลอะเลือน ไมเสียสติวิกลจริต ไมเปนโรคสมอง
โรคประสาท ไมปญญาทราม ปญญาออนหรือปญญานิม่
อานิสงสของศีล ๕ มีดังกลาวขางตน สําหรับศีล ๘ ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗ ก็ยอมมีอานิสงสเพิ่มพูนมาก
ยิ่งๆขึ้นตามระดับและประเภทของศีลที่รกั ษา แตศลี นั้นแมจะมีอานิสงสเพียงไร ก็ยังเปนแตเพียงการ
บําเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆในพระพุทธศาสนาเทานั้น เพราะเปนแตเพียงระเบียบหรือกติกาที่จะ
รักษากายและวาจาใหสงบ ไมใหกอใหเกิดทุกขโทษขึน้ ทางกายและวาจาเทานั้น สวนทางจิตใจนั้น ศีล
ยังไมสามารถที่จะควบคุมหรือทําใหสะอาดบริสุทธิ์ได ฉะนั้น การรักษาศีลจึงยังไดบญ
ุ นอยกวาการ
ภาวนา เพราะการภาวนานั้น เปนการรักษาใจ รักษาจิต และซักฟอกจิตใหเบาบางหรือจนหมดกิเลส คือ
ความโลภ โกรธ และหลง อันเปนเครื่องรอยรัดใหบรรดาสรรพสัตวทั้งหลายตองเวียนวายตายเกิดอยูใน
สังสารวัฏ การภาวนาจึงเปนการบําเพ็ญบุญบารมีที่สูงที่สุด ประเสริฐที่สุด ไดบุญมากที่สุด เปนกรรมอัน
ยิ่งใหญ เรียกวา "มหัคคตกรรม" อันเปนมหัคคตกุศล

๓. การภาวนา
การเจริญภาวนานั้น เปนการสรางบุญบารมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญที่สุดในพระพุทธศาสนา จัดวาเปน
แกนแทและสูงกวาฝายศีลมากนัก การเจริญภาวนานั้น มี ๒ อยาง คือ (๑) สมถภาวนา (การทําสมาธิ) และ
(๒) วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา) แยกอธิบายดังนี้ คือ
(๑) สมถภาวนา (การทําสมาธิ)
สมถภาวนา ไดแกการทําจิตใหเปนสมาธิ หรือเปนฌาน ซึ่งก็คือการทําจิตใหตั้งมั่นอยูในอารมณเดียว ไม
ฟุงซานแสสายไปยังอารมณอื่นๆ วิธภี าวนานั้น มีมากมายหลายรอยชนิด ซึ่งพระพุทธองคทรงบัญญัติ
แบบอยางเอาไว ๔๐ ประการ เรียกกันวา "กรรมฐาน ๔๐" ซึ่งผูใดจะเลือกใชวธิ ีใดก็ไดตามแตสมัครใจ

ทั้งนี้ยอมสุดแลวแตอุปนิสัยและวาสนาบารมีที่ไดเคยสรางสมอบรมมาแตในอดีตชาติ เมื่อสรางสมอ
บรมมาในกรรมฐานกองใด จิตก็มักจะนอมชอบกรรมฐานกองนั้นมากกวากองอืน่ ๆ และการเจริญ
ภาวนาก็กาวหนาเร็วและงาย แตไมวาจะเลือกปฏิบัตวิ ิธใี ดก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาศีลให
ครบถวนบริบรู ณตามเพศของตนเสียกอน คือหากเปนฆราวาสก็จะตองรักษาศีล ๕ เปนอยางนอย หาก
เปนสามเณรก็จะตองรักษาศีล ๑๐ หากเปนพระก็จะตองรักษาศีลปาฏิโมกข ๒๒๗ ขอใหบริบูรณ ไมให
ขาดและดางพรอย จึงจะสามารถทําจิตใหเปนฌานได หากศีลยังไมมั่นคง ยอมเจริญฌานใหเกิดขึน้ ได
โดยยาก เพราะศีลยอมเปนบาทฐาน (เปนกําลัง) ใหเกิดสมาธิขึ้น อานิสงสของสมาธินั้น มีมากกวาการ
รักษาศีลอยางเทียบกันไมได ซึ่งพระพุทธองคไดตรัสวา "แมจะไดอุปสมบทเปนภิกษุรักษาศีล ๒๒๗ ขอ
ไมเคยขาด ไมดางพรอยมานานถึง ๑๐๐ ป ก็ยังไดบุญกุศลนอยกวาผูทที่ ําสมาธิเพียงใหจิตสงบนานเพียง
ชัว่ ไกกระพือปก ชางกระดิกหู" คําวา "จิตสงบ" ในที่นหี้ มายถึงจิตที่เปนอารมณเดียวเพียงชั่ววูบ ทีพ่ ระ
ทานเรียกวา "ขณิกสมาธิ" คือสมาธิเล็กๆ นอยๆ สมาธิแบบเด็กๆ ที่เพิง่ หัดตั้งไข คือหัดยืนแลวก็ลม ลง
แลวก็ลุกขึ้นยืนใหม ซึ่งเปนอารมณจิตที่ยงั ไมตั้งมั่น สงบวูบลงเล็กนอยแลวก็รักษาไวไมได ซึ่งยัง
หางไกลตอการที่จิตถึงขั้นเปนอุปจารสมาธิและฌาน แมกระนั้นก็ยังมีอานิสงสมากมายถึงเพียงนี้ โดย
หากผูใดจิตทรงอารมณอยูในขั้นขณิกสมาธิแลวบังเอิญตายลงในขณะนัน้ อานิสงสนี้จะสงผลใหไดไป
บังเกิดในเทวโลกชั้นที่ ๑ คือชั้นจาตุมหาราชิกา หากจิตยึดไตรสรณคมน (มีพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆเปนที่พึ่งอันสูงสุดดวย ก็เปนเทวดาชั้น ๒ คือ ดาวดึงส)
สมาธินั้น มีหลายขั้นตอน ระยะกอนทีจ่ ะเปนฌาน (อัปปนาสมาธิ) ก็คือขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิ ซึ่ง
อานิสงสสงใหไปบังเกิดในเทวโลก ๖ ชั้น แตยังไมถึงชัน้ พรหมโลก สมาธิในระดับอัปปนาสมาธิหรือ
ฌานนั้น มีรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ซึ่งลวนแตสงผลใหไปบังเกิดในพรหมโลกรวม ๒๐ ชั้น แตจะเปน
ชั้นใดยอมสุดแลวแตความละเอียดประณีตของกําลังฌานที่ได (เวนแตพรหมโลกชัน้ สุทธาวาสคือ ชัน้ ที่
๑๒ ถึง ๑๖ ซึ่งเปนที่เกิดของพระอนาคามีบุคคลโดยเฉพาะ) รูปฌาน ๑ สงผลใหบังเกิดในพรหมโลกชั้น
๑ ถึงชั้น ๓ สุดแลวแตความละเอียดประณีตของกําลังฌาน ๑ สวนอรูปฌานที่เรียกวา "เนวสัญญา นา
สัญญายตนะ" นั้น สงผลใหบังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุด คือชั้นที่ ๒๐ ซึง่ มีอายุยืนยาวถึง ๘๔,๐๐๐ มหา
กัป เรียกกันวานิพพานพรหม คือนานเสียจนเกือบหาเวลาเริ่มตน และสิน้ สุดมิได จนเปนที่เขาใจกันวา
เปนนิพพาน
การทําสมาธิเปนการสรางบุญกุศลที่ยิ่งใหญ ลงทุนนอยที่สุด เพราะไมไดเสียเงินเสียทอง ไมไดเหนื่อย
ยากตองแบกหามแตอยางใด เพียงแตคอยเพียรระวังรักษาสติ คุมครองจิตมิใหแสสายไปสูอารมณอื่นๆ

โดยใหตั้งมั่นอยูในอารมณเดียวเทานั้น การทําทานเสียอีกยังตองเสียเงินทอง การสรางโบสถ วิหาร ศาลา
โรงธรรมยังตองเสียทรัพย และบางทีก็ตองเขาชวยแบกหามเหนื่อยกาย แตก็ไดบุญนอยกวาการทําสมาธิ
อยางที่เทียบกันไมได
อยางไรก็ดี การเจริญสมถภาวนาหรือสมาธินั้น แมจะไดบญ
ุ อานิสงสมากมายมหาศาลอยางไร ก็ยังไมใช
บุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา หากจะเปรียบกับตนไมก็เปนเพียงเนื้อไมเทานั้น การเจริญ
วิปสสนา (การเจริญปญญา) จึงจะเปนการสรางบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา หากจะเปรียบก็
เปนแกนไมโดยแท
(๒) วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา)
เมื่อจิตของผูบาํ เพ็ญตั้งมัน่ ในสมาธิจนมีกําลังดีแลว เชนอยูใ นระดับฌานตางๆ ซึ่งจะเปนฌานในระดับ
ใดก็ได แมแตจะอยูแ คเพียงอุปจารสมาธิ จิตของผูบําเพ็ญเพียรก็ยอมมีกําลังและอยูในสภาพที่นุมนวล
ควรแกการเจริญวิปสสนาตอไปได อารมณของวิปสสนานั้น แตกตางไปจากอารมณของสมาธิ เพราะ
สมาธินั้นมุงใหจิตตั้งมั่นอยูใ นอารมณใดอารมณหนึ่งแตอารมณเดียว โดยแนนิ่งอยูเ ชนนั้น ไมนึกคิด
อะไรๆ แตวิปส สนาไมใชใหจิตตั้งมั่นอยูใ นอารมณเดียวนิ่งอยูเ ชนนัน้ แตเปนจิตที่คิดและใครครวญหา
เหตุและผลในสภาวธรรมทั้งหลาย และสิ่งที่เปนอารมณของวิปสสนานั้น มีแตเพียงอยางเดียวคือ "ขันธ
๕" ซึ่งนิยมเรียกกันวา "รูป-นาม" โดยรูปมี ๑ สวน นามนัน้ มี ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
ขันธ ๕ ดังกลาวเปนเพียงอุปาทานขันธ เพราะแทจริงแลวเปนแตเพียงสังขารธรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปรุงแตง แตเพราะอวิชชา คือความไมรูเทาสภาวธรรม จึงทําใหเกิดความยึดมั่นดวยอํานาจอุปาทานวา
เปนตัวตนและของตน การเจริญวิปสสนาก็โดยมีจิตพิจารณาจนรูแ จงเห็นจริงวา อันสภาวธรรมทั้งหลาย
อันไดแกขันธ ๕ นั้น ลวนแตมีอาการเปนพระไตรลักษณ คือ เปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา โดย
(๑) อนิจจัง คือความไมเที่ยง คือสรรพสิ่งทั้งหลาย ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ สมบัติ เพชร หิน ดิน
ทราย และรูปกายของเรา ลวนแตไมเทีย่ งแทแนนอน เมื่อมีเกิดขึ้นแลวก็ตองเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
เพียงแตจะชาหรือเร็วเทานัน้ ไมอาจจะใหตั้งมั่นทรงอยูในสภาพเดิมได เชนคนและสัตว เมื่อมีการ
เกิดขึ้นแลว ก็มีการเจริญเติบโตเปนหนุมสาว และเฒาแก จนตายไปในที่สุด ไมมีเวนไปไดทกุ ผูคน
แมแตองคสมเด็กจพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันตเจาทั้งหลาย พรหมและเทวดา ฯลฯ
สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแตง ที่เรียกวาอุปาทานขันธ ๕ เชน รูปกาย ลวนแตเปนแรธาตุ

ตางๆ มาประชุมรวมกันเปนหนวยเล็กๆของชีวิตขึ้นกอน ซึ่งเล็กจนตาเปลามองไมเห็น เรียกกันวา
"เซลล" แลวบรรดาเซลลเหลานั้นก็มาประชุมรวมกันเปนรูปรางของคนและสัตวขนึ้ ซึ่งหนวยชีวิตเล็กๆ
เหลานั้นก็มกี ารเจริญเติบโตและแตกสลายไป แลวเกิดของใหมขึ้นแทนที่อยูตลอดเวลา ลวนแลวแตเปน
อนิจจัง ไมเทีย่ งแทแนนอน
(๒) ทุกขัง ไดแก "สภาพที่ทนอยูในสภาพเดิมไมได" ทุกขัง ในที่นี้มิไดหมายความแตเพียงวาเปนความ
ทุกขกายทุกขใจเทานั้น แตการทุกขกายทุกขใจก็เปนลักษณะสวนหนึ่งของทุกขังในทีน่ ี้ สรรพสิ่ง
ทั้งหลายอันเปนสังขารธรรมเมื่อเกิดขึ้นแลว ก็ไมอาจที่จะทนตั้งมั่นอยูใ นสภาพนั้นๆไดตลอดไป ไม
อาจจะทรงตัว และตองเปลี่ยนแปลงไป เพียงแตจะชาหรือเร็วเทานั้น เมือ่ ไดเกิดมาเปนเด็กจะใหทรง
สภาพเปนเด็กๆเชนนั้นตลอดไปหาไดไม จะตองเปลี่ยนแปลงไปเปนหนุมและสาว แลวก็เฒาแก จนใน
ที่สุดก็ตองตายไป แมแตขนั ธที่เปนนามธรรมอันไดแกเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ไมมีสภาพ
ทรงตัวเชนเดียวกัน เชนขันธที่เรียกวาเวทนา อันไดแกความทุกขกาย ทุกขใจ และความไมสุข ไมทุกข
ซึ่งเมื่อมีเกิดเปนอารมณดังกลาวอยางใดขึ้นแลว จะใหคงทรงอารมณเชนนั้นใหตลอดไปยอมไมได นาน
ไปอารมณเชนนั้นหรือเวทนาเชนนั้นก็คอยๆจางไป แลวเกิดอารมณใหมชนิดอื่นขึ้นมาแทน
(๓) อนัตตา ไดแก "ความไมใชตัว ไมใชตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ไมใชสิ่งของ" โดยสรรพสิ่งทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากการปรุงแตง ไมวาจะเปน "รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ" ลวนแตเกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัย เชน รูปขันธยอมประกอบขึ้นดวยแรธาตุตางๆ มาประชุมรวมกันเปนกลุมกอน เปนหนอยชีวิต
เล็กๆขึ้นกอน เรียกในทางวิทยาศาสตรวา "เซลล" แลวเซลลเหลานัน้ ก็ประชุมรวมกันเปนรูปใหญขึ้น จน
เปนรูปกายของคนและสัตวทั้งหลาย ซึ่งพระทานรวมเรียกหยาบๆ วาเปนธาตุ ๔ มาประชุมรวมกัน โดย
สวนที่เปนของแข็งมีความหนักแนน เชน เนื้อ กระดูก ฯลฯ เรียกวา ธาตุดิน สวนที่เปนของเหลว เชน น้ํา
เลือด น้าํ เหลือง น้ําลาย น้ําดี น้ําปสสาวะ น้าํ ไขขอ น้ํามูก ฯลฯ รวมเรียกวา ธาตุน้ํา สวนสิ่งที่ใหพลังงาน
และอุณหภูมใิ นรางกาย เชน ความรอน ความเย็น เรียกวา ธาตุไฟ สวนธรรมชาติที่ทําใหเกิดความ
เคลื่อนไหว ความตั้งมั่น ความเครง ความตึง และบรรดาสิ่งเคลื่อนไหวไปมาในรางกาย เรียกวา ธาตุลม
(โดยธาตุ ๔ ดังกลาวนี้มิไดมคี วามหมายอยางเดียวกับคําวา "ธาตุ" อันหมายถึง แรธาตุในทาง
วิทยาศาสตร) ธาตุ ๔ หยาบๆเหลานีไ้ ดมาประชุมรวมกันเปนรูปกายของคน สัตวและสรรพสิ่งทั้งหลาย
ขึ้นเพียงชัว่ คราวเทานัน้ เมื่อนานไปก็ยอมเปลี่ยนแปลงแลวแตกสลายกลับคืนไปสูสภาพเดิม โดยสวนที่
เปนดินก็กลับไปสูดิน สวนที่เปนน้ําก็กลับไปสูน้ํา สวนที่เปนไฟก็กลับไปสูไฟ สวนที่เปนลงก็กลับไปสู
ความเปนลม ไมใชตัวไมใชตนของคนและสัตวที่ไหนแตอยางใด จึงไมอาจจะยึดมั่นถือมั่นรูปกายนี้วา

เปนตัวเราของเราใหเปนทีพ่ งึ่ อันถาวรได
สมาธิยอมมีกรรมฐาน ๔๐ เปนอารมณ ซึ่งผูบําเพ็ญอาจจะใชกรรมฐานบทใดบทหนึ่งตามแตที่ถกู แกจริต
นิสัยของตนก็ยอมได สวนวิปสสนานั้น มีแตเพียงอยางเดียว คือมี ขันธ ๕ เปนอารมณ เรียกสั้นๆวา มีแต
รูปกับนามเทานั้น ขันธ ๕ นัน้ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสภาวธรรมหรือ
สังขารธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแตง เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ไมเที่ยง ทนอยูในสภาพเชนนั้นไมได และ
ไมใชตัวไมใชตนแตอยางใด อารมณของวิปสสนานั้น เปนอารมณจิตทีใ่ ครครวญหาเหตุและผลใน
สังขารธรรมทัง้ หลาย จนรูแ จงเห็นจริงวาเปนพระไตรลักษณ คือเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา และ
เมื่อใดที่จิตยอมรับสภาพความเปนจริงวาเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาจริง เรียกวาจิตตกกระแสธรรม
ตัดกิเลสได ปญญาที่จะเห็นสภาพความเปนจริงดังกลาว ไมใชแตเพียงปญญาที่นึกคิดและคาดหมายเอา
เทานั้น แตยอมมีตาวิเศษหรือตาใน ที่พระทานเรียกวา "ญาณทัสสนะ" เห็นเปนเชนนัน้ จริงๆ ซึ่งจิตที่ได
ผานการอบรมสมาธิมาจนมีกําลังดีแลว ยอมมีพลังใหเกิดญาณทัสสะหรือปญญาที่รแู จงเห็นจริงดังกลาว
ได เรียกกันวา "สมาธิอบรมปญญา" คือสมาธิทําใหวิปสสนาญาณเกิดขึ้น และเมื่อวิปสสนาญาณได
เกิดขึ้นแลว ยอมถายถอนกิเลสใหเบาบางลง จิตก็ยอมจะเบาและใสสะอาดบางจากกิเลสทั้งหลายไป
ตามลําดับ สมาธิจิตก็จะยิ่งกาวหนาและตั้งมั่นมากยิ่งๆขึน้ ไปอีก เรียกวา "ปญญาอบรมสมาธิ" ฉะนัน้ ทั้ง
สมาธิและวิปส สนาจึงเปนทัง้ เหตุและผลของกันและกันและอุปการะซึง่ กันและกัน จะมีวิปสสนาปญญา
เกิดขึ้นโดยขาดกําลังสมาธิสนับสนุนมิไดเลย อยางนอยที่สุดก็จะตองใชกําลังของขณิกสมาธิเปนบาท
ฐานในระยะแรกเริ่ม สมาธิจงึ เปรียบเหมือนกับหินลับมีด สวนวิปสสนานั้นเหมือนกับมีดที่ไดลับกับหิน
คมดีแลว ยอมมีอํานาจถากถางตัดฟนบรรดากิเลสทั้งหลายใหขาดและพังลงได อันสังขารธรรมทั้งหลาย
นั้นลวนแตเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชคน ไมใชสัตว ไมใชตัวเราของเราแต
อยางใด ทุกสรรพสิ่งลวนแลวแตเปนแคดนิ น้ํา ลม และไฟ มาประชุมรวมกันชัว่ คราวตามเหตุตามปจจัย
เทานั้น ในเมื่อจิตไดเห็นความเปนจริงเชนนี้แลว จิตก็จะละคลายจากอุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมัน่
โดยคลายกําหนัดในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทั้งหลาย ความโลภ ความโกรธ และความหลงก็เบาบางลงไป
ตามลําดับปญญาญาณจนหมดสิ้นจากกิเลสทั้งมวล บรรลุซึ่งพระอรหัตผล
ฉะนั้น การทีจ่ ะเจริญวิปสสนาภาวนาได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองพยายามทําสมาธิใหได
เสียกอน หากทําสมาธิยังไมได ก็ไมมีทางที่จะเกิดวิปสสนาปญญาขึ้น สมาธิจึงเปนเพียงบันไดขั้นตนที่
จะกาวไปสูการเจริญวิปสสนาปญญาเทานั้น ซึ่งพระพุทธองคไดตรัสไวววา "ผูใดแมจะทําสมาธิจนจิต
เปนฌานไดนานถึง ๑๐๐ ป และไมเสื่อม ก็ยงั ไดบุญนอยกวาผูที่มองเห็นความเปนจริงที่วา สรรพสิ่ง

ทั้งหลายอันเนือ่ งมาจากการปรุงแตง ลวนแลวแตเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แมจะเห็นเพียงชัว่ ขณะจิต
เดียวก็ตาม" ดังนี้ จะเห็นไดวา วิปสสนาภาวนานัน้ เปนสุดยอดของการสรางบุญบารมีโดยแทจริง และ
การกระทําก็ไมเหนื่อยยากลําบาก ไมตองแบกหาม ไมตองลงทุนหรือเสียทรัพยแตอยางใด แตก็ไดกําไร
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบการใหทานเหมือนกับกรวด และทราบ ก็เปรียบวิปสสนาไดกับเพชรน้ําเอก ซึ่ง
ทานยอมไมมที างที่จะเทียบศีล ศีลก็ไมมีทางที่จะเทียบกับสมาธิ และสมาธิก็ไมมีทางที่จะเทียบกับ
วิปสสนา แตตราบใดที่เราทานทั้งหลายยังไมถึงฝงพระนิพพาน ก็ตองเก็บเล็กผสมนอย โดยทําทุกๆทาง
เพื่อความไมประมาท โดยทําทั้งทาน ศีล และภาวนา สุดแตโอกาสจะอํานวยให จะถือวาการเจริญ
วิปสสนาภาวนานั้นลงทุนนอยที่สุด แตไดกําไรมากที่สุด ก็เลยทําแตวิปส สนาอยางเดียว โดยไมยอม
ลงทุนทําบุญใหทานใดๆไวเลย ก็เลยมีแตปญญาอยางเดียวไมมีจะกินจะใช ก็เห็นจะเจริญวิปสสนาใหถึง
ฝงพระนิพพานไปไมไดเหมือนกัน
อนึ่ง พระพุทธองคไดตรัสเอาไววา "ผูใดมีปญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงวา รางกายนี้เปนอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ไมใชตวั ไมใชตน คน สัตว แมจะนานเพียงชัว่ ชางยกหูขนึ้ กระดิก ก็ยังดีเสียกวาผูที่มอี ายุ
ยืนนานถึง ๑๐๐ ป แตไมมีปญ
 ญาเห็นความเปนจริงดังกลาว" กลาวคือแมวาอายุของผูนั้นจะยืนยาวมา
นานเพียงใด ก็ยอมโมฆะเสียเปลาไปชาติหนึ่ง จัดวาเปน "โมฆบุรุษ" คือบุรุษที่สญ
ู เปลา
ตอไปนี้เปนการเจริญสมถะและวิปสสนาอยางงายๆประจําวัน ซึ่งควรจะไดทําใหบอยๆ ทําเนืองๆ ทําให
มากๆ ทําจนจิตเปนอารมณแนบแนน ไมวาจะอยูใ นอิริยาบทใด คือไมวา จะยืน เดิน นัง่ หรือนอน ก็คิด
และใครครวญถึงความเปนจริง ๔ ประการ ดังตอไปนี้ หากทําแลวพระพุทธองคตรัสวา "จิตของผูน ั้นไม
หางจากวิปสสนา และเปนผูท ี่ไมหางจากมรรค ผล นิพพาน" คือ
(๑) มีจิตใครครวญถึงมรณัสสติกรรมฐาน หรือมรณานุสสติกรรมฐาน ซึ่งก็คือการใครครวญถึงความ
ตายเปนอารมณ อันความมรณะนัน้ เปนธรรมอันยิ่งใหญที่ไมมีใครสามารถทีจ่ ะเอาชนะได แมแตองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งทรงบรรลุถงึ พระธรรมอันยิ่งใหญทไี่ มตาย แตก็ยังตองทรงทอดทิ้งพระ
สรีระรางกายไวในโลก การระลึกถึงความตายจึงเปนการเตือนสติใหตื่น รีบพากเพียรชําระจิตใจให
สะอาดบริสุทธิ์กอนที่ความตายจะมาถึง พระพุทธองคตรัสสรรเสริญมรณัสสติวา "มรณัสสติ (การระลึก
ถึงความตาย) อันบุคคลทําใหมากแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ หยั่งลงสูพระนิพพานเปนที่สุด
ฯลฯ" อันมรณัสสติกรรมฐานนั้น แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระอรหันตเจาทั้งหลาย
ซึ่งแมจะไดบรรลุมรรคผลแลว ก็ยังไมยอมละ เพราะยังทรงอารมณมรณัสสตินี้ควบคูไปกับวิปสสนา

เพื่อความอยูเปนสุข ซึ่งพระพุทธองคไดตรัสกับพระอานนทวา "ตถาคถนึกถึงความตายอยูทกุ ลม
หายใจเขาและออก ฯลฯ"
มรณัสสติกรรมฐานนั้น โดยปกติเปนกรรมฐานของผูที่มพี ุทธิจริต คือคนที่ฉลาด การใครครวญถึงความ
ตายเปนอารมณ ก็คือการพิจารณาถึงความเปนจริงที่วา ไมวาคนและสัตวทั้งหลาย เมือ่ มีเกิดขึ้นแลว ยอม
เจริญวัยเปนหนุมสาว เฒาแก สูง ต่ํา เหลื่อมล้ํากันดวยฐานันดรศักดิ์อยางใด ในที่สุดก็ทันกันและเสมอ
กันดวยความตาย ผูที่คดิ ถึงความตายนั้น เปนผูที่ไมประมาทในชีวติ ไมมัวเมาในชีวติ เพราะเมือ่ คิดถึง
แลวยอมเรงกระทําความดีและบุญกุศล เกรงกลัวตอบาปกรรมที่จะติดตามไปในภพชาติหนา ผูที่
ประมาทมัวเมาตอทรัพยสมบัติยศศักดิ์ตําแนงหนาที่นั้นเปนผูที่หลง เหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอด
ซึ่งโบราณกลาวตําหนิไววา "หลงลําเนาเขาปากูหาพอไดยนิ หลงยศอํานาจยอมหูหนวกและตาบอด"
และกลาวไวอกี วา "หลงยศลืมตาย หลงกายลืมแก" และความจริงก็มใี หเห็นอยูทุกวันนี้ที่บางทานใกล
จะเขาโลงแลว ก็ยังหลงและมัวเมาในอํานาจ วาสนา ตําแหนงหนาที่ จนลืมไปวาอีกไมนานตนก็จะตอง
ทิ้ง ตองจากสิ่งเหลานี้ไป แลวทุกสิ่งทุกอยางที่ตนไดหลงมัวเมาเฝาแสวงหาหวงแหนเกาะแนนอยูนนั้ ก็
จะตองสลายไปพรอมกับความตายของตน สูญเปลาไมไดตามติดกับตนไปดวยเลย แลวไมนานผูคนที่อยู
เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิ้น ดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนไดตอสูเหนื่อยยากขวนขวายจนได
สิ่งดังกลาวมานั้น ตองโมฆะสูญเปลาไปโดยหาสาระประโยชนอันใดมิไดเลย
มรณัสสติกรรมฐานนั้น เมื่อพิจารณาไปนานๆ จิตจะคอยๆสงบระงับจากนิวรณธรรม ๕ ประการ ใน
ที่สุดจิตก็เขาถึงอุปจารสมาธิ และความจริงกรรมฐานกองนี้เปนเพียงสมถภาวนาเทานัน้ แตกใ็ กลกับ
วิปสสนา เพราะอารมณจิตทีใ่ ชนั้นเปนการพิจารณาหาเหตุและผลในรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งหาก
พลิกการพิจารณาวา อันชีวิตของคนและสัตว ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลาย ไมอาจทรงตัวตั้งมั่นอยูได เมื่อ
มีเกิดขึ้นแลวก็ยอมมีความตายเปนที่สุด เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนีแ้ ลว ก็เปนวิปส สนาภาวนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อใกลจะเสด็จดับขันธเขาสูปรินิพพานอีก ๓ เดือน ไดทรงปลงอายุสังขาร
แลวตรัสสอนพระอานนทพรอมหมูภิกษุทงั้ หลายวา "อานนท ตถาคถไดเคยบอกเธอแลวมิใชหรือวา
สัตวจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้น สัตวจะไดตามปรารถนาในสังขารนี้แตที่ไหนเลา
การทีจ่ ะขอใหสิ่งที่เกิดขึ้นแลว เปนแลว ที่มปี จจัยปรุงแตงแลว และที่จะตองมีการแตกดับเปนธรรมดาวา
อยาฉิบหายเลย ดังนีย้ อมไมอยูในฐานะทีจ่ ะมีได เปนได การปรินพิ พานของเราตถาคตจักมีในกาลไม
นานเลย ถัดจากนี้ไปอีก ๓ เดือน ทั้งที่เปนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมีและยากจน ลวนแตมีความตายเปน

เบื้องหนา เปรียบเหมือนภาชนะ ดินที่ชางหมอไดปนแลว ทั้งเล็กและใหญ ทั้งที่สุกและที่ยังดิบ ลวนแตมี
การแตกทําลายไปในที่สุดฉันใด ชีวิตแหงสัตวทั้งหลายก็ลว นแตมีความตายเปนเบื้องหนาฉันนั้น วัยของ
เราแกหงอมแลวชีวิตของเราริบหรีแ่ ลวเราจักตองละพวกเธอไป ที่พึ่งของตนเอง เราไดทําแลว ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอจงเปนผูไ มประมาท มีสติ มีศีล มีความดําริอันตั้งไวแลวดวยดี ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด
ในธรรมวินยั นี้ ภิกษุใดเปนผูไมประมาท ก็สามารถที่จะทําที่สุดแหงทุกขได" และในวันมหาปรินพิ พาน
พระพุทธองคไดตรัสพระปจฉิมโอวาท ที่เรียกกันวา "อัปปมาทธรรม" สั่งสอนพระสาวกเปนครั้งสุดทาย
จนดูเหมือนวาพระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธที่ทรงสั่งสอนมานานถึง ๔๕ พรรษา ไดประมวล
ประชุมรวมกันในพระปจฉิมโอวาทนี้วา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ตถาคตขอเตือนทานทั้งหลายวา สังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมเปนธรรมดา พวกเธอจงยังประโยชนตนและประโยชนทานใหถึงพรอมดวยความ
ไมประมาทเถิด"
(๒) มีจิตใครครวญถึงอสุภกรรมฐาน อสุภ ไดแกสิ่งที่ไมสวย ไมงาม เชน ซากศพ คือมีจิตพิจารณาให
เห็นความเปนจริงทีว่ า รางกายของคนและสัตวอันเปนทีน่ ิยมรักใคร เสนหา และเปนบอเกิดแหงตัณหา
ราคะ กามกิเลส วาเปนของสวยของงาม เปนที่เจริญตาและใจ ไมวารางกายของตนเองและของผูอนื่ ก็
ตาม แทที่จริงแลวก็เปนอนิจจัง คือไมเที่ยงแท แนนอน ทุกขัง คือทนอยูใ นสภาพเชนนั้นไมได วันเวลา
ยอมพรากความสวยสดงดงามใหคอยๆจากไปจนเขาสูวยั ชรา ซึ่งจะมองหาความสวยงามใดๆหลงเหลือ
อยูมิไดอีกเลย และในทันใดที่ตายลงนั้น แมแตผูที่เคยสนิทสนมเสนหารักใคร อันรวมถึงสามี ภริยาและ
บุตรธิดา ตางก็พากันรังเกียจในทันใด ไมยอมเขาใกล บานของตนเองที่อุตสาหสรางมาดวยความเหนือ่ ย
ยากก็ไมยอมใหอยู ตองรีบขนๆออกไปโดยไวไวทวี่ ัด แลวซากเหลานัน้ ก็เนาเปอยสลายไป เริ่มตั้งแตเนื้อ
หนังคอยๆพองออก ขึ้นอืด น้ําเลือด น้ําเหลืองก็เริ่มเนา แลวเดือดไหลออกจากทวารทั้งหลาย เนื้อหนัง
แตกปริแลวรวงหลุดออก จนเหลือแตกระดูก สงกลิน่ เนาเหม็น เปนที่นาเกลียดกลัว สะอิดสะเอียน หา
ความสวยงามนารักเสนหาใดๆมิไดอีกเลย ทั้งไรคณ
ุ คาและประโยชน คงมีคาแคเปนอาหารแกหมูห นอน
เทานั้น แลวในที่สุดกระดูกก็กระจัดกระจายเรี่ยราดอยูตามดินและทราย แตกละเอียดผุพังเปนชิ้นเล็กชิ้น
นอย แลวเนาเปอยเปนปุย แกพืชผักตอไป หาตัวหาตนของเราของเขาที่ไหนมิไดเลย สังขารของเราใน
ที่สุดก็เปนเชนนี้ ไมมีอะไรคงเหลือไวเลย
(๓) มีจิตใครครวญถึงกายคตานุสสติกรรมฐาน บางทีเรียกกันงายๆวา "กายคตาสติกรรมฐาน" เปน
กรรมฐานที่มอี านิสงสมาก เพราะสามารถทําใหละ "สักกายทิฐ"ิ อันเปนสังโยชนขอตนไดโดยงาย และ
เปนกรรมฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณารางกายใหเห็นตามสภาพความเปนจริง ซึ่งมักพิจารณารวมกับอสุภ

กรรมฐาน มรณัสสติกรรมฐาน ซึ่งพระอริยเจาทุกๆพระองคที่จะบรรลุพระอรหัตผลไดจะตองผานการ
พิจารณากรรมฐานทั้งสามกองนี้เสมอ มิฉะนั้นแลวจะเปนพระอรหันตในพระพุทธศาสนามิได ทั้งนี้
เพราะบรรดาสรรพกิเลสทั้งหลาย ไมวาจะเปนความโลภ โกรธ และหลง ตางก็เกิดขึน้ ที่กายนี้ เพราะ
ความยึดมัน่ ถือมั่นดวยอํานาจอุปาทานวาเปนตัวตนและของตน จึงไดเกิดกิเลสดังกลาวขึ้น การพิจารณา
ละกิเลสก็จะตองพิจารณาละที่กายนี้เอง มรรค ผล และนิพพาน ไมตองไปมองหาที่ไหนเลย แตมีอยู
พรอมใหรูแจงเห็นจริงไดทรี่ า งกายอันกวางศอกยาววาและหนาคืบนี่เอง การพิจารณาก็คือใหมีจิต
ใครครวญใหเห็นตามสภาพความเปนจริงที่วา อันรางกายของคนและสัตวที่ตางก็เฝาทะนุถนอมรักใคร
วาสวยงาม เปนที่สนิทเสนหาชมเชยรักใครซึ่งกันและกันนั้น แททจี่ ริงแลวก็เปนของปฏิกลู สกปรก
โสโครก ไมสวย ไมงาม ไมนารักใครทะนุถนอม เปนมูตร คูถ เพราะเปนที่บรรจุไวซงึ่ สรรพสิ่งทั้งหลาย
ที่เปนพืชผักและบรรดาซากศพของสัตวที่บริโภคเขาไป ภายในกระเพาะนั้น แทที่จริงแลวก็เปนทีร่ วมฝง
ซากศพของบรรดาสัตวทั้งหลายนั่นเอง พืชและสัตวที่บริโภคเขาไป ก็ลวนแตเปนของที่สกปรก ทีข่ ัก
ถายออกมาจากทวารทั้งหลาย ก็เปนของทีส่ กปรก โสโครก ซึ่งตางก็พากันรังเกียจวาเปน "ขี้" มีสารพัดขี้
ซึ่งแมแตจะเหลือบตาไปมองก็ยังไมกาที่จะมอง แตแททจี่ ริงแลวในทอง กระเพาะ ลําไสภายในรางกาย
ของทุผูคนก็ยงั คงมีบรรดาขี้เหลานี้บรรจุอยู เพียงแตมีหนังหอหุมปกปดไว ทําใหไมสามารถมองเห็นได
จากภายนอกเทานั้น แตเราทานทั้งหลายก็พากันกกกอดคลึงเคลา เฝาชมเชยกอนขีเ้ หลานี้วาเปนของ
สวยงาม นารักใคร นาเสนหายิ่งนัก เมื่อมีการขับถายออกจากทวารหูก็เรียกกันวาขี้ของหู คือ "ขี้หู" ที่
ขับถายออกทางตาก็เรียกกันวาขี้ตา ที่ติดฟนอยูก็เรียกวาขี้ฟน ที่ออกทางจมูกก็เรียกวาขี้ของจมูก คือ "ขี้
มูก" รวมความแลว บรรดาสิ่งที่ขับถายออกมาพอพนจากรางกายในทันใดนั้นเอง จากเดิมที่เปนของ
นารัก นาเสนหา ก็กลายเปนของที่นารังเกียจไปโดยพลัน กลายเปนสิ่งไมมีใครอยากรักอยากเสนหา
เพราะเปนขี้ และไมมใี ครอยากจะเปนเจาของดวย เมื่อไมมีใครยอมรับเปนเจาของ สิ่งที่ขับถายออกมา
ทางผิวหนังจึงหาเจาของมิได ซึ่งตางก็โทษกันวาขี้ของใครก็ไมทราบ นานมาก็กลายเปน "ขี้ไคล" ดังนี้
เปนตน
นอกจากสิ่งทีข่ ับถายออกมาจะนารังเกียจดังกลาวแลว แมแตสังขารรางกายของคนเราเมื่อไดแยกแยะ
พิจารณาไปแลว ก็เห็นเปนความเปนจริงทีว่ า เปนที่ประชุมรวมกันของอวัยวะชิน้ ตางๆที่เปนตา หู จมูก
ลิ้น เนื้อ ปอด ตับ มาม หัวใจ กระเพาะอาหาร ลําไส หนัง พังผืด เสนเอ็น เสนเลือด น้ําเลือด น้ําเหลือง
น้ําลาย น้ําตา น้ําปสสาวะ ฯลฯ รวมเรียกกันวาอาการ ๓๒ ซึ่งตางก็หอยแขวนระเกะระกะยางโตงเตงอยู
ภายใน เมื่อแยกหรือควักออกมาดูทีละชิ้น จะไมมีชนิ้ ใดที่เรียกกันวาสวยงาม นารัก นาพิศวาสเลย กลับ
เปนของที่นาเกลียด ไมสวย ไมงาม ไมนาดู แตสิ่งเหลานี้กร็ วมประกอบอยูภายในรางกายของเราทุกผูคน

โดยมีหนังหุมหอ ปกปดอยูโดยรอบ หากไมมีผืนหนังหุมหอและสามารถมองเห็นภายในไดแลว แมจะ
เปนรางกายของคนที่รักสุดสวาทขาดใจ ก็คงจะตองเบือนหนาหนี อกสั่นขวัญหาย บางทีอาจจะตองถึง
ขั้นจับไขไปเลย ซึ่งอาจจะตองถึงขั้นทําพิธปี ดรังควานเรียกขวัญกันอีก หากตะถือวานารัก นาเสนหาอยู
ที่ผืนหรือแผนหนังรอบกาย ก็ลองลอกออกมาดูก็จะเห็นวาไมสวยงามตรงไหนแตอยางใด แตที่นยิ มยก
ยองรักใครหลงกันอยู ก็คือผิวหรือสีของหนังชั้นนอกสุดเทานั้น ถาไดลอกหรือขูดผิงชั้นนอกสุดออก ให
เหลือแตหนังแทแดงๆแลว แมจะเปนหนังสดสวยของนางงามจักรวาล ผูคนก็คงจะตองเบือนหนาหนี จึง
เปนที่แนชดั วา คนสวย คนงาม ก็คงสวยและงามกันแคผวิ หนังชั้นนอกสุด รักและเสนหากันที่ผวิ หนัง
ซึ่งเปนของฉาบฉวยนอกกาย หาไดสวยงามนารักไปเขาถึงตับ ปอด หัวใจ มาม กระเพาะ ลําไส น้ําเลือด
น้ําเหลือง อุจจาระ ปสสาวะ ภายในรางกายดวยไม สวนผูท ี่ผิวหรือสีของหนังดําดาง ไมสดใสนาดู ก็
พยายามทาลิปสติก แตงหนา ทาสี พอกแปง ยอม และดึงกันเขาไปใหเตงตึง และออกเปนสีสันตางๆ แลว
ก็พากันนิยมยกยองชวนชมกันไป แทที่จริงแลวก็เปนความหลง โดยหลงรักกันที่แปง และสีที่พอก
หลอกใหเห็นฉาบฉวยอยูแ คผิวภายนอกเทานั้น เมื่อมีสติพิจารณาเห็นความเปนจริงอยูเชนนี้ หากจิตมี
กําลังก็จะทําใหนิวรณ ๕ ประการคอยๆสงบระงับลงทีละเล็กละนอย โดยเฉพาะจิตจะไมเดือดรอน
กระวนกระวายแสวายไปในอารมณรกั ๆใครๆ ในที่สุดจิตก็จะสงบเยือกเย็นลงจนถึงขั้นอุปจารสมาธิได
หากสติมีกําลังพอก็อาจถึงขั้นปฐมฌานได
กายคตานุสสติกรรมฐานนัน้ ความจริงก็เปนเพียงสมถภาวนาที่ทําใหจิตเปนสมาธิไดถึงขั้นปฐมฌาน แต
ก็เปนสมถภาวนาที่เจือไปดวยวิปสสนาภาวนา เพราะเปนอารมณจิตที่ใครครวญหาเหตุและผลตาม
สภาพเปนจริงของสังขารธรรมหรือสภาวธรรม ซึ่งหากไดพลิกการพิจารณาอาการ ๓๒ ดังกลาว ใหรู
แจงเห็นจริงวา อาการ ๓๒ ดังกลาวนั้นไมมีการทรงตัว เมื่อเกิดเปนอาการ ๓๒ ขึ้นแลว ก็ไมอาจจะตั้งมั่น
อยูได จะตองเปลี่ยนแปลงไปเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชคน ไมใชสัตว ไมใชตัว
เราและของเราแตอยางใด รางกายไมวาของตนเองและของผูอื่น ตางก็เต็มไปดวยความทุกข ดังนี้เปน
วิปสสนา กายคตานุสสติกรรมฐานเปนกรรมฐานทีเ่ มื่อไดพิจารณาไปแลว ก็จะเห็นความสกปรก
โสโครกของรางกายจนรูแ จงเห็นจริงวา ไมนารัก ไมนาใคร จังเปนกรรมฐานที่มีอํานาจทําลายราคะ
กิเลส และเมื่อไดรแู จงเห็นจริงดังกลาวมากๆเขา จิตก็จะมีกําลังและเกิดความเบื่อหนายในรางกายทัง้ ของ
ตนเองและของผูอื่น จึงเปนการงายที่ "นิพพิทาญาณ" จะเกิดขึ้น และเมือ่ ไดเกิดขึน้ แลว จนมีญาณทัส
สนะเห็นแจงอาการพระไตรลักษณวา รางกายเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไมใชตวั ไมใชตน ไมใชเรา
ไมใชเขาแตอยางใด จิตก็จะนอมไปสู "สังขารุเปกขาญาณ" ซึ่งมีาอารมณอังวางเฉย ไมยินดียินรายใน
รางกาย และความกําหนัดในรูปนามขันธ ๕ เรียกวาจิตปลอยวาง ไมยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันธ ๕ ซึ่ง

จะนําไปสูการละ "สักกายทิฐิ" อันเปนการละความเห็นผิดในรางกายนี้เสียได และถาละไดเมื่อใด ก็ใกล
ที่จะบรรลุความเปนพระอริยเจาเบื้องตนในพระพุทธศาสนา คือเปน "พระโสดาบัน" สมจริงตามทีพ่ ระ
พุทธองคไดตรัสไววา การเจริญกรรมฐานกองนี้จะไมหางจากมรรค ผล นิพพาน
ฉะนั้น กายคตานุสสติกรรมฐาน จึงเปนกรรมฐานทีจ่ ะทําใหบรรลุพระอรหันตไดโดยงาย ซึ่งในสมัย
พระพุทธกาล ทานที่บรรลุแลวดวยพระกรรมฐานกองนีม้ ีเปนอันมาก ในสมัยที่พระพุทธองคตรัสรู
ใหมๆ ไดเสด็จไปพบพราหมณสองสามีภรรยา ซึ่งมีบุตรที่สุดสวย ชื่อวา "นางมาคัณฑิยา" พราหมณทั้ง
สองชอบใจในพระพุทธองค จึงไดออกปากยกนางมาคัณฑิยาใหเปนภรรยา พระพุทธองคไมทรงรับไว
และมองเห็นนิสัยของพราหมณทั้งสองที่จะไดบรรลุมรรคผล จึงไดทรงแสดงพระธรรมใหฟง โดยยก
เอากายคตานุสสติกรรมฐานขึ้นมาเทศน ซึ่งไดตรัสตําหนิโทษแหงความสวยงามแหงรูปกายของนาง
มาคัณฑิยาวา พระพุทธองคทรงเห็นวาเปนของปฏิกลู มูตรคูถ เนาเหม็น หาความสวยงามใดๆมิไดเลย
พราหมณทั้งสองพิจารณาตามก็ไดดวงตาเห็นธรรม สวนนางมาคัณฑิยาผูกโกรธ ตอมาเมื่อนางไดเปน
พระมเหสีของพระเจาอุเทน กรุงโกสัมพี ก็ไดจองลางจองผลาญพระพุทธองคอยางไมมีที่สิ้นสุด เพราะ
แรงพยาบาท อีกทานหนึ่งก็คือนางอภิรูปนันทาซึ่งเปนพระราชธิดาของพระเจาเขมกะศากยะ ก็จัดวามีรูป
งามที่สุดในสมัยนั้น และพระนางทรงภาคภูมิหลงใหลในความงดงามของพระนางยิง่ นัก แตดวยบุญ
บารมีที่ไดเคยสรางสมอบรมมาแลวเปนอันมากในอดีตชาติ เปนเหตุใหพระนางไดสดับพระธรรมของ
พระพุทธองคจากพระโอษฐ ซึ่งไดทรงเทศนกายคตานุสสติกรรมฐานควบคูไปกับมรณัสสติกรรมฐาน
แลวทรงเนรมิตรูปกายของสาวงามที่งามยิ่งกวาพระนางใหปรากฏขึน้ ใหพระนางไดมองเห็น แลว
บันดาลใหรูปเนรมิตนั้นคอยๆเจริญวัย แก แลวชราโทรมๆลงจนตายไปในที่สุด แลวก็เนาเปอย สลายไป
ตอหนา พระนางก็นอมเอาภาพนิมิตนั้นเขามาเปรียบเทียบกับรางกายของพระนางจนเห็นวาอันรางกาย
อันงดงามของพระนางนัน้ หาไดงามจริงไม ทั้งเปนอนิจจังและอนัตตา หาสาระแกนสารที่พึ่งอันถาวรอัน
ใดมิไดเลย จนพระนางไดบรรลุพระอรหันตในขณะนัน้ เอง และพระนางเขมาเทวีที่ยงิ่ ดวยรูปโฉม และ
เปนพระมเหสีองคหนึ่งของพระเจาพิมพิสารแหงเมืองราชคฤห ก็ไดบรรลุพระอรหันตในทํานอง
เดียวกันนี้เอง
(๔) มีจติ ใครครวญถึงธาตุกรรมฐาน คือนอกจากจะมีจิตใครครวญถึงความเปนจริงของรางกายดังกลาว
มาในขอ (๓) แลว พึงพิจารณาแยกใหเห็นความเปนจริงที่วา อันที่จริงรางกายของเราเองก็ดี ของผูอ ื่นก็ดี
ไมใชตัวเราของเราแตอยางใดเลย เปนแตเพียงธาตุ ๔ มาประชุม เกาะกุมรวมกันเพียงชั่วคราวเทานัน้ เอง
ไดแกธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ แลวสิ่งเหลานีก้ ็ทนอยูใ นสภาพที่รวมกันเชนนั้นไมได นานไป

ก็เกาแกแลวแตกสลายตายไป ธาตุน้ําก็กลับไปสูความเปนน้ํา ธาตุดินก็กลับไปสูความเปนดิน ธาตุลมก็
กลับไปสูความเปนลม และธาตุไฟก็กลับไปสูความเปนไฟตามเดิม เนือ้ ตัวรางกายของเราเมื่อไดแยก
สวนออกมาดูแลว ก็มไิ ดมีตวั ตนที่ตรงไหนแตอยางใด เปนแตเพียงเนือ้ กระดูก ตับ ไต ไส กระเพาะ เสน
เอ็น หนัง พังผืด เนื้อเยื่อ มันสมอง ไขขอ ฯลฯ มาเกาะกุมกัน ตัวตนของเราไมมี ครั้นเมื่อแยกแยะอวัยวะ
ยอยๆดังกลาวออกไปจนถึงหนวยยอยๆของชีวิต คือเซลลเล็กๆ ที่มาเกาะกุมรวมกัน ก็จะเห็นวาเซลลเอง
ก็เนื่องมาจากแรธาตุทั้งหลายซึ่งไมมีชีวิตจิตใจ มารวมกันเปนกลุมกอนเล็กๆ ไมมีตวั ตนของเราแตอยาง
ใด แมแรธาตุตางๆนั้น ก็เนื่องมาจากพลังงานโปรตอนและอิเล็กตรอนเทานั้น หาใชตัวตนของเราแต
อยางใดไม ทีห่ ลงกันอยูว า ตัวเราของเราหาที่ไหนมิไดเลย ทุกสรรพสิง่ ที่ดิ้นรนแสวงหา สะสมกันเขาไว
ในที่สุดก็ตองทิ้ง ตองจาก ซึ่งปวยการทีจ่ ะกลาวไปถึงสมบัติที่จะนําเอาติดตัวไปดวย แมแตเนื้อตัว
รางกายที่วาเปนของเรา ก็ยังเอาติดตัวไปไมได และก็เปนความจริงที่ไดเห็นและรูก ันมานานนับลายๆป
คนแลวคนเลา ทานทั้งหลายที่ไดเคยยิ่งใหญดว ยยศศักดิอ์ ํานาจวาสนาและทรัพยสมบัติในอดีตกาล จน
เปนถึงมหาจักรพรรดิ มีสมบัติที่สรางสมมาดวยเลือดและน้ําตาของผูอื่นจนคอนโลก แตแลวในที่สุดก็
ตองทิ้งตองจากสิ่งเหลานี้ไป แมแตเนื้อตัวรางกายของทานที่เคยยิ่งใหญ จนถึงกับเปนผูที่ไมอาจจะแตะ
ตองได แตแลวก็ตองทอดทิง้ จมดินและทราย จนในที่สุดก็สลายไปจนหาไมพบวาเนื้อหนัง กระดูก ขน
เล็บ ตับ ไต ไส กระเพาะของทานอยูที่ตรงไหน คงเหลืออยูแตสิ่งที่เปนดิน น้ํา ลม และไฟ ตามสภาพเดิม
ที่กอเกิดกําเนิดมาเปนตัวของทานเพียงชัว่ คราวเทานั้น แลวตัวของเราทานทั้งหลายก็เพียงเทานี้ มิได
ยิ่งใหญเกินไปกวาทานในอดีต จะรอดพนจากสัจธรรมนี้ไปไดหรือ เมื่อความเปนจริงก็เห็นๆ กันอยู
เชนนี้แลว เหตุใดเราทานทั้งหลายจึงตองพากันดิ้นรนขวนขวายสะสมสิ่งที่ในที่สุดก็จะตองทิ้งจะตอง
จากไป ซึ่งเทากันเปนการทําลายวันเวลาอันมีคาของพวกเราซึ่งก็คงมีไมเกินคนละ ๑๐๐ ป ใหตองโมฆะ
เสียเปลาไปโดยหาสาระประโยชนอันใดมิได เหตุใดไมเรงขวนขวายสรางสมบุญบารมีที่เปนอริยทรัพย
อันประเสริฐ ซึ่งจะติดตามตัวไปไดในชาติหนา แมหากสิ่งเหลานี้จะไมมีจริง ดังที่พระพุทธองคไดตรัส
ไว อยางเลวพวกเราก็เพียงเสมอตัว มิไดขาดทุนแตอยางใด หากสิ่งที่พระพุทธองคไดตรัสสอนไวมีจริง
ดังที่ปราชญในอดีตกาลยอมรับ แลวเราทานทั้งหลายไมสรางสมบุญและความดีไว สรางสมแตความชั่ว
และบาปกรรมตามติดตัวไป เราทานทั้งหลายมิขาดทุนหรือ เวลาในชีวิตของเราที่ควรจะไดใชใหเปน
ประโยชนกลับตองมาโมฆะเสียเปลา ก็สมควรทีจ่ ะไดชอื่ วาเปน "โมฆบุรุษ" โดยแท.

