การสรางบุญบารมี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหาร
***ทาน***
การทําทาน ไดแกการสละทรัพยสิ่งของสมบัติของตนที่มีอยูใหแกผูอื่น โดยมุงหวัง
จะจุนเจือใหผูอื่นไดรับประโยชนและความสุขดวยความเมตตาจิตของตน ทานที่ไดทํา
ไปนั้น จะทําใหผูทําทานไดบุญมากหรือนอยเพียงใด ยอมสุดแลวแตองคประกอบ ๓
ประการ ถาประกอบถึงพรอมดวยองคประกอบทั้ง ๓ ประการตอไปนี้แลว ทานนั้นยอม
มีผลมาก ไดบุญบารมีมาก กลาวคือ
องคประกอบขอที่ ๑. "วัตถุทานที่ใหตองบริสุทธิ์"
วัตถุทานที่ให ไดแกสิ่งของทรัพยสมบัติที่ตนไดสละใหเปนทานนั้นเอง จะตอง
เปนของที่บริสุทธิ์ ที่จะเปนของบริสุทธิ์ไดจะตองเปนสิ่งของที่ตนเองไดแสวงหา ไดมา
ดวยความบริสุทธิ์ในการประกอบอาชีพ ไมใชของที่ไดมาเพราะการเบียดเบียนผูอื่น เชน
ไดมาโดยยักยอก ทุจริต ลักทรัพย ฉอโกง ปลนทรัพย ชิงทรัพย ฯลฯ
ตัวอยาง ๑ ไดมาโดยการเบียดเบียนชีวิตและเลือดเนื้อสัตว เชนฆาสัตวตาง ๆ เปน
ตนวา ปลา โค กระบือ สุกร โดยประสงคจะเอาเลือดเนื้อของเขามาทําอาหารถวายพระ
เพื่อเอาบุญ ยอมเปนการสรางบาปเอามาทําบุญ วัตถุทานคือเนื้อสัตวนั้นเปนของที่ไม
บริสุทธิ์ แมทําบุญใหทานไป ก็ยอมไดบุญนอย จนเกือบไมไดอะไรเลย ทั้งอาจจะไดบาป
เสียอีก หากวาทําทานดวยจิตที่เศราหมอง แตการที่จะไดเนื้อสัตวมาโดยการซื้อหามาจาก
ผูอื่นที่ฆาสัตวนั้น โดยที่ตนมิไดมีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการฆาสัตวนั้นก็ดี เนื้อสัตวนั้น
ตายเองก็ดี เนื้อสัตวนั้นยอมเปนวัตถุทานที่บริสุทธิ์ เมื่อนํามาทําทานยอมไดบุญมากหาก
ถึงพรอมดวยองคประกอบขออื่น ๆ ดวย
ตัวอยาง ๒ ลักทรัพย ยักยอก ฉอโกง ชิงทรัพย ปลนทรัพย รวมตลอดถึงการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง อันเปนการไดทรัพยมาในลักษณะที่ไมชอบธรรม หรือโดยเจา
ของเดิมไมเต็มใจใหทรัพยนั้น ยอมเปนของที่ไมบริสุทธิ์ เปนของรอน แมจะผลิดอกออก

ผลมาเพิ่มเติม ดอกผลนัน้ ก็ยอมเปนของไมบริสุทธิ์ ดวยนําเอาไปกินไปใชยอมเกิดโทษ
เรียกวา "บริโภคโดยความเปนหนี้" แมจะนําเอาไปทําบุญ ใหทาน สรางโบสถวิหารก็
ตาม ก็ไมทําใหไดบุญแตอยางไร สมัยหนึ่งในรัชการที่ ๕ มีหัวหนาสํานักนางโลมชื่อ
"ยายแฟง" ไดเรียกเก็บเงินจากหญิงโสเภณีในสํานักของตนจากอัตราที่ไดมาครั้งหนึ่ง
๒๕ สตางค แกจะชักเอาไว ๕ สตางค สะสมเอาไวเชนนี้จนไดประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
แลวจึงจัดสรางวัดขึ้นวัดหนึ่งดวยเงินนั้นทั้งหมด เมื่อสรางเสร็จแลวแกก็ปลื้มปติ นําไป
นมัสการถามหลวงพอโตวัดระฆังวาการที่แกสรางวัดทั้งวัดดวยเงินของแกทั้งหมดจะได
บุญบารมีอยางไร หลวงพอโตตอบวา ไดแค ๑ สลึง แกก็เสียใจ เหตุที่ไดบุญนอยก็เพราะ
ทรัพยอันเปนวัตถุทานที่ตนนํามาสรางวัดอันเปนวิหารทานนั้น เปนของที่แสวงหาไดมา
โดยไมบริสทุ ธิ์ เพราะวาเบียดเบียนมาจากเจาของที่ไมเต็มใจจะให ฉะนั้น บรรดาพอคา
แมขายทั้งหลายที่ซื้อของถูก ๆ แตมาขายแพงจนเกินสวนนั้น ยอมเปนสิ่งของที่ไม
บริสุทธิ์โดยนัยเดียวกัน
วัตถุทานที่บริสุทธิ์เพราะการแสวงหาไดมาโดยชอบธรรมดังกลาว ไมไดจํากัดวา
จะตองเปนของดีหรือเลว ไมจํากัดวาเปนของมากหรือนอย นอยคาหรือมีคามาก จะเปน
ของดี เลว ประณีต มากหรือนอยไมสําคัญ ความสําคัญขึ้นอยูกับเจตนาในการใหทานนั้น
ตามกําลังทรัพยและกําลังศรัทธาที่ตนมีอยู
องคประกอบขอที่ ๒. "เจตนาในการสรางทานตองบริสุทธิ์"
การใหทานนั้น โดยจุดมุง หมายที่แทจริงก็เพื่อเปนการขจัดความโลภ ความตระหนี่
เหนียวแนนความหวงแหนหลงใหลในทรัพยสมบัติของตน อันเปนกิเลสหยาบ คือ "โลภ
กิเลส" และเพื่อเปนการสงเคราะหผูอื่นใหไดรับความสุขดวย เมตตาธรรมของตน อัน
เปนบันไดกาวแรกในการเจริญเมตตา พรหมวิหารธรรมในพรหมวิหาร ๔ ใหเกิดขึ้น ถา
ไดใหทานดวยเจตนาดังกลาวแลว เรียกวาเจตนาในการทําทานบริสุทธิ์ แตเจตนาที่วา
บริสุทธิ์นั้น ถาจะบริสุทธิ์จริงจะตองสมบูรณพรอมกัน ๓ ระยะ คือ
(๑) ระยะกอนที่จะใหทาน กอนที่จะทานก็จะมีจิตที่โสมนัสราเริงเบิกบานยินดีที่จะ
ใหทาน เพื่อสงเคราะหผูอื่นใหไดรับความสุขเพราะทรัพยสิ่งของของตน

(๒) ระยะที่กําลังลงมือใหทาน ระยะที่กําลังมือใหทานอยูนั้นเอง ก็ทําดวยจิตใจ
โสมนัสราเริงยินดีและเบิกบานในทานที่ตนกําลังใหผูอื่น
(๓) ระยะหลังจากที่ไดใหทานไปแลว ครั้นเมื่อไดใหทานไปแลวเสร็จ หลังจากนั้น
ก็ดี นานมาก็ดี เมื่อหวนคิดถึงทานที่ตนไดกระทําไปแลวครั้งใด ก็มีจิตใจโสมนัสราเริง
เบิกบาน ยินดีในทานนั้น ๆ
เจตนาบริสุทธิ์ในการทําทานนั้น อยูที่จิตใจโสมนัสราเริงเบิกบานยินดีในทานที่ทํา
นั้นเปนสําคัญ และเนื่องจากเมตตาจิต ที่มุงสงเคราะหผูอื่นใหพนความทุกข และให
ไดรับความสุขเพราะทานของตน นับวาเปนเจตนาบริสุทธิ์ในเบื้องตน แตเจตนาที่
บริสุทธิ์เพราะเหตุดังกลาวมาแลวนี้ จะทําใหยิ่ง ๆ บริสุทธิ์มากขึ้นไปอีก หากผูใดใหทาน
นั้นไดทําทานดวยการวิปสสนาปญญา กลาวคือ ไมใชทําทานอยางเดียว แตทําทานพรอม
กับมีวิปสสนาปญญา โดยใครครวญถึงวัตถุทานที่ใหทานนั้นวา อันบรรดาทรัพยสิ่งของ
ทั้งที่ชาวโลกนิยมยกยองหวงแหนเปนสมบัติกันดวยความโลภนั้น แทที่จริงแลวก็เปน
เพียงวัตถุธาตุประจําโลก เปนสมบัติกลาง ไมใชของผูใดโดยเฉพาะ เปนของที่มีมาตั้งแต
กอนเราเกิดขึ้นมา และไมวาเราจะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม วัตถุธาตุดังกลาวก็มีอยูเชนนั้น
และไดผานการเปนเจาของมาแลวหลายชั่วคน ซึ่งทานตั้งแตกอนนั้น ไดลมหายตายจาก
ไปแลวทั้งสิ้น ไมสามารถนําวัตถุธาตุดังกลาวนี้ติดตัวไปไดเลยจนในที่สุดก็ไดตกทอด
มาถึงเรา ใหเราไดกินไดใชไดยึดถือเพียงชั่วคราว แลวก็ตกทอดสืบเนื่องไปเปนของคน
อื่น ๆ ตอ ๆ ไปเชนนี้ แมเราเองก็ไมสามารถจะนําวัตถุธาตุดังกลาวนี้ติดตัวไปไดเลย จึง
นับวาเปนสมบัติผลัดกันชมเทานั้น ไมจากไปในวันนี้ก็ตองจากไปในวันหนา อยางนอย
เราก็ตองจากตองทิ้งเมื่อเราไดตายลงนับวาเปนอนิจจัง คือไมเที่ยงแทแนนอน จึงไม
อาจจะยึดมั่นถือมั่นวาเปนของเราไดถาวรไดตลอดไป แมตัววัตถุธาตุดังกลาวนี้เอง เมื่อมี
เกิดขึ้นเปนตัวตนแลว ก็ตองอยูในสภาพนั้นใหตลอดไปไมได จะตองเกาแก ผุพัง บุบ
สลายไป ไมใชตัวไมใชตนแตอยางไร แมแตเนื้อตัวรางกายของเราเองก็มีสภาพ
เชนเดียวกับวัตถุธาตุเหลานั้น ซึ่งไมอาจจะตั้งมั่นใหยั่งยืนอยูได เมื่อมีเกิดขึ้นแลวก็จะตอง
เจริญวัยเปนหนุมสาวแลวก็แกเฒาและตายไปในที่สุด เราจะตองพลัดพรากจากของอัน
เปนที่รัก ที่หวงแหน คือทรัพยสมบัติทั้งปวง

เมื่อเจตนาในการใหทานบริสุทธิ์ผุดผองดีพรอมทั้งสามระยะดังกลาวมาแลว ทั้งยัง
ประกอบไปดวยวิปสสนาปญญาดังกลาวมาแลวดวย เจตนานั้นยอมบริสุทธิ์อยางยิ่ง ทาน
ที่ไดทําไปนั้นยอมมีผลมาก ไดบุญมากหากวัตถุทานที่ไดทําเปนของบริสุทธิ์ตาม
องคประกอบขอ ๑ ดวย ก็ยอมทําใหไดบุญมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก วัตถุทานจะมากหรือนอย
เปนของเลวหรือประณีตไมสําคัญ เมื่อเราไดใหทานไปตามกําลังทรัพยที่เรามีอยูยอม
ใชได แตก็ยงั มีขออันควรระวังอยูก็คือ "การทําทานนั้นอยาไดเบียดเบียนตนเอง" เชนมี
นอย แตฝนทําใหมาก ๆ จนเกินกําลังของตนที่จะใหได เมื่อไดทําไปแลวตนเองและสามี
ภริยา รวมทัง้ บุตรตองลําบาก ขาดแคลน เพราะวาไมมีจะกินจะใช เชนนี้ยอ มทําใหจิต
เศราหมอง เจตนานั้นยอมไมบริสุทธิ์ ทานที่ไดทําไปแลวนั้น แมวัตถุทานจะมากหรือทํา
มาก ก็ยอมไดบุญนอย ตอไปนี้เปนตัวอยางที่ทําทานดวยเจตนาอันไมบริสุทธิ์ คือ
ตัวอยาง ๑ ทําทานเพราะอยากได ทําเอาหนา ทําอวดผูอื่น เชน สรางโรงเรียน
โรงพยาบาลใสชื่อของตน ไปยืนถายภาพลงโฆษณาในหนาหนังสือพิมพเพื่อใหไดรับ
ความนิยมยกยองนับถือ โดยที่แทจริงแลวตนมิไดมีเจตนาที่จะมุงสงเคราะหผูใด เรียกวา
"ทําทานดวยความโลภ" ไมทําเพื่อขจัดความโลภ ทําทานดวยความอยากได คืออยากได
หนา ๆ ไดเกียรติ ไดสรรเสริญ ไดความนิยมนับถือ
ตัวอยาง ๒ ทําทานดวยความฝนใจ ทําเพราะเสียไมได ทําดวยความเสียหาย เชนที
พวกพองมาเรี่ยไร ตนเองไมมีศรัทธาที่จะทํา หรือมีศรัทธาอยูบางแตมีทรัพยนอย เมื่อมี
พวกมาเรี่ยไรบอกบุญ ตองจําใจทําทานไปเพราะความเกรงใจพวกพอง หรือเกรงวาจะ
เสียหนา ตนจึงไดสละทรัพยทําทานไปดวยความจําใจ ยอมเปนการทําทานดวยความ
ตระหนี่หวงแหน ทําทานดวยความเสียดาย ไมใชทําทานดวยจิตเมตตาที่มุงจะสงเคราะห
ผูอื่น ซึ่งยิ่งคิดก็ยิ่งเสียดาย ใหไปแลวก็เปนทุกขใจ บางครั้งก็นึกโกรธผูที่มาบอกบุญ
เชนนี้จิตยอมเศราหมอง ไดบุญนอย หากเสียดายมาก ๆ จนเกิดโทสะจริตกลาแลว
นอกจากจะไมไดบุญแลว ที่จะไดก็คือบาป
ตัวอยาง ๓ ทําทานดวยความโลภ คือทําทานเพราะวาอยากไดนั่น อยากไดนี่ อยาก
เปนนั่น อยากเปนนี่ อันเปนการทําทานเพราะวาหวังสิ่งตอบแทน ไมใชทําทานเพราะมุง
หมายที่จะขจัดความโลภ ความตระหนี่หวงแหนในทรัพยของตน เชน ทําทานแลวตั้งจิต
อธิษฐานขอพรใหชาติหนาไดเปนเทวดา นางฟา ขอใหรูปสวย ขอใหทํามาคาขึ้น ขอให

รํารวยเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี ทําทาน ๑๐๐ บาท แตขอใหร่ํารวยนับลาน ขอใหถูกสลาก
กินแบงกินรวบ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนสมบัติสวรรค หากชาติกอนไมเคยไดทําบุญใส
บาตรฝากสวรรคเอาไว อยูๆ ก็มาขอเบิกในชาตินี้ จะมีที่ไหนใหเบิก การทําทานดวย
ความโลภเชนนี้ยอมไมไดบุญอะไรเลย สิ่งที่จะไดพอกพูนเพิ่มใหมากและหนาขึ้นก็คือ
"ความโลภ"
ผลหรืออานิสงสของการทําทานที่ครบองคประกอบ ๓ ประการนั้น ยอมมีผลใหได
ซึ่งมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติเอง แมวาจะไมไดตั้งเจตนาเอาไวลวงหนาก็ตาม เพราะสิ่ง
เหลานี้เปนผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุ เมื่อทําเหตุครบถวนยอมมีผลเกิดขึ้นตามมาเอง
เชนเดียวกับปลูกตนมะมวง เมื่อรดน้ําพรวนดินและใสปุยไปตามธรรมดาเรื่อยไป แมจะ
ไมอยากใหเจริญเติบโตและออกดอกออกผล ในทีส่ ุดตนไมก็จะตองเจริญเติบโตและ
ผลิตดอกออกผลตามมา สําหรับผลของทานนั้น หากนอยหรือมีกําลังไมมากนัก ยอม
นอมนําใหเกิดในมนุษยชาติ หากมีกําลังแรงมากก็อาจจะนอมนําใหไดบังเกิดในเทวโลก
๖ ชั้น เมื่อไดเสวยสมบัติในเทวโลกจนสิ้นบุญแลว ดวยเศษของบุญที่ยังคงหลงเหลืออยู
บาง ประกอบกับไมมีอกุศลกรรมอื่นแทรกใหผลก็อาจจะนอมนําใหมาบังเกิดในมนุษย
อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อไดมาบังเกิดเปนมนุษยแลว ก็ยอมทําใหไดเกิดในตระกูลที่ร่ํารวยมั่ง
คั่ง สมบูรณไปดวยทรัพย หรือไมก็เปนผูที่มีลาภผลมาก ทํามาหากินขึ้นและร่ํารวยใน
ภายหลัง ทรัพยสมบัติไมวิบัติหายนะไปเพราะวินาศภัย โจรภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ แต
จะมั่งคั่งร่ํารวยในวัยใดก็ยอมแลวแตผลทานแตชาติกอน ๆ จะสงผล คือ
๑. ร่ํารวยตั้งแตวัยตน เพราะผลของทานที่ไดตั้งเจตนาไวบริสุทธิ์ดีตั้งแตกอนจะทํา
ทาน คือกอนที่จะลงมือทําทานก็มีจิตเมตตาโสมนัสราเริง เบิกบานยินดีในทานที่ตนจะ
ไดทําเพื่อสงเคราะหผูอื่น แลวก็ไดลงมือทําทานไปตามเจตนานั้น เมื่อเกิดเปนมนุษยยอม
โชคดี โดยเกิดในตระกูลที่ร่ํารวย ชีวติ ในวัยตนอุดมสมบูรณพูนสุขไปดวยทรัพย ไม
ยากจนแรนแคน ไมตองขวนขวายหาเลี้ยงตนเองมาก แตถาเจตนานั้นไมงามบริสุทธิ์
พรอมกันทั้ง ๓ ระยะแลว ผลทานนั้นก็ยอมสงผลใหไมสม่ําเสมอกัน คือแมวาจะร่ํารวย
ตั้งแตวัยตนโดยเกิดมาบนกองเงินกองทองก็ตาม หากในขณะที่กําลังลงมือทําทานเกิดจิต
เศราหมองเพราะหวนคิดเสียดายหรือหวงแหนทรัพยที่จะใหทานขึ้นมา หรือเกิดหมด
ศรัทธาขึ้นมาเฉยๆ แตก็ยังฝนใจทําทานไปเพราะเสียไมไดหรือเพราะตามพวกพองไป
อยางเสียไมได เชนนี้ผลทานยอมหมดกําลังใหผลระยะที่ ๒ ซึ่งตรงกับวัยกลางคน ซึ่งจะ

มีผลทําใหทรัพยสมบัติหายนะไปดวยประการตางๆ แมจะไดรับมรดกมาก็ไมอาจจะ
รักษาไวได หากเจตนาในการทําทานนั้นเศราหมองในระยะที่ ๓ คือทําทานไปแลวหวน
คิดขึ้นมาทําใหเสียดายทรัพย ความหายนะก็มีผลตอเนื่องมาจนบั้นปลายชีวิตดวย คือ
ทรัพยสินคงวิบัติเสียหายตอเนื่องจากวัยกลางคนตลอดไปจนถึงตลอดอายุขัยชีวิตจริง
ของผูที่เกิดบนกองเงินกองทองก็มีใหเห็น เปนตัวอยางที่เมื่อไดรับทรัพยมรดกแลวก็วิบัติ
เสียหายไป หรือนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในวัยตนแตก็ตองลมละลายในวัยกลางคน
และบั้นปลายชีวิต แตถาไดตั้งเจตนาในการทําทานไวบริสุทธิ์ครบถวนพรอม ๓ ระยะ
แลว ผลทานนั้นยอมสงผลสม่ําเสมอ คือร่ํารวยตั้งแตเกิด วัยกลางคนและจนปจฉิมวัย
๒. ร่ํารวยในวัยกลางคน การที่ร่ํารวยในวัยกลางคนนั้น สืบเนื่องมาจากผลของทาน
ที่ไดทําเพราะเจตนางามบริสุทธิ์ในระยะที่ ๒ กลาวคือไมงามบริสุทธิ์ในระยะแรก เพราะ
กอนที่จะลงมือทําทานก็มิไดมีจิตศรัทธามากอน ไมคิดจะทําทานมากอนแตก็ไดตัดสินใจ
ทําทานไปเพราะเหตุบางอยาง เชนทําตามพวกพองอยาเสียไมได แตเมื่อไดลงมือทําทาน
อยูก็เกิดโสมนัสรื่นเริงยินดีในทานที่กําลังกระทําอยูนั้น ดวยผลทานชนิดนี้ยอมทําใหมา
บังเกิดในตระกูลที่ยากจนคับแคน ตองตอสูสรางตนเองมาในวัยตน ครั้นเมื่อถึงวัย
กลางคน กิจการหรือธุรกิจที่ทําก็ประสบความสําเร็จรุงเรื่อง และหากเจตนาในการทํา
ทานไดงามบริสุทธิ์ในระยะที่ ๓ ดวย กิจการหรือธุรกิจนั้นยอมสงผลรุงเรื่องตลอดไป
จนถึงบั้นปลายชีวิต หากเจตนาในการทําทานไมบริสุทธิ์ในระยะที่ ๓ แมธรุ กิจหรือ
กิจการงานจะประสบความสําเร็จรุงเรืองในวัยกลางคน แตก็ลมเหลวหายนะในบั้นปลาย
ทั้งนี้เพราะผลทานหมดกําลังสงผลไมตลอดจนถึงบั้นปลาชีวิต
๓. ร่ํารวยปจฉิมวัย คือร่ํารวยในบั้นปลายชีวิตนั้น สืบเนื่องมาจากผลทานที่
ผูกระทํามีเจตนางามไมบริสุทธิ์ในระยะแรกและระยะที่ ๒ แตงามบริสุทธิ์เฉพาะในระยะ
ที่ ๓ กลาวคือ กอนและในขณะลงมือทําทานอยูนั้น ก็มิไดมีจิตโสมนัสยินดีในการทํา
ทานนั้นแตอยางใด แตไดทําลงไปโดยบังเอิญ เชน ทําตามๆ พวกพองไปอยางเสียมิได
แตเมื่อไดทําไปแลวตอมาหวนคิดถึงผลทานนั้น ก็เกิดจิตโสมนัสราเริง ยินดีเบิกบาน หาก
ผลทานชนิดนี้จะนอมนําใหมาบังเกิดเปนมนุษย ก็จะเกิดในตระกูลที่ยากจนขนแคน ตอง
ตอสูดิ้นรนศึกษาเลาเรียนและขวนขวายสรางตนเองมากตั้งแตวัยตนจนลวงวัยกลางคน
ไปแลว กิจการงานหรือธุรกิจนั้นก็ยังไมประสบกับความสําเร็จ เชนตองลมลุกคลุกคลาน
ตลอดมา แตครั้นถึงบั้นปลายชีวิตก็ประสบชองทางเหมาะ ทําใหกิจการนั้นเจริญรุงเรื่อง

ทํามาคาขึ้นและร่ํารวยอยางไมคาดหมาย ซึ่งชีวิตจริง ๆ ของคนประเภทนี้ก็มีใหเห็นเปน
ตัวอยางอยูมาก
องคประกอบขอที่ ๓. "เนื้อนาบุญตองบริสุทธิ์"
คําวา "เนื้อนาบุญ" ในที่นไี่ ดแกบุคคลผูรับการทําทานของผูทําทานนั้นเอง นับวา
เปนองคประกอบขอที่สําคัญที่สุด แมวาองคประกอบในการทําทานขอที่ ๑ และขอที่ ๒
จะงามบริสุทธิ์ครบถวนดีแลว กลาวคือวัตถุที่ทําทานนั้นเปนของที่แสวงหาไดมาดวย
ความบริสุทธิ์ เจตนาในการทําทานก็งามบริสุทธิ์พรอมทั้งสามระยะ แตตัวผูที่ไดรับการ
ทําทานเปนคนที่ไมดี ไมใชผูที่เปนเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ เปนเนื้อนาบุญที่เลว ทานที่ทําไป
นั้นก็ไมผลิดอกออกผล
เปรียบเหมือนกับการหวานเมล็ดขาวเปลือกลงในพื้นนา ๑ กํามือ แมเมล็ดขาวนั้น
จะเปนพันธุดีที่พรอมจะงอกงาม (วัตถุทานบริสุทธิ์) และผูหวานคือกสิกรก็มีเจตนาจะ
หวานเพื่อทํานาใหเกิดผลิตผลเปนอาชีพ (เจตนาบริสุทธิ์) แตหากที่นานั้นเปนที่ที่ไม
สม่ําเสมอกัน เมล็ดขาวที่หวานลงไปก็งอกเงยไมเสมอกัน โดยเมล็ดที่ไปตกในที่เปนดิน
ดี ปุยดี มีน้ําอุดมสมบูรณดี ก็จะงอกเงยมีผลิตผลที่สมบูรณ สวนเมล็ดที่ไปตกบนพื้นนาที่
แหงแลง มีแตกรวดกับทรายและขาดน้ําก็จะแหงเหี่ยวหรือเฉาตายไป หรือไมงอกเงย
เสียเลย
การทําทานนั้น ผลิตผลที่ผูทําทานจะไดรับก็คือ "บุญ" หากผูที่รับการใหทานไม
เปนเนื้อนาที่ดีสําหรับการทําบุญแลว ผลของทานคือบุญก็จะไดเกิดขึ้น แมจะเกิดก็ไม
สมบูรณ เพราะแกร็นหรือแหงเหี่ยวเฉาไปดวยประการตาง ๆ ฉะนั้นในการทําทาน ตัว
บุคคลผูรับของที่เราใหทานจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่สุด เราผูทําทานจะไดบุญมากหรือ
นอยก็ขึ้นอยูกับคนพวกนี้ คนที่รับการใหทานนั้นหากเปนผูที่มีศีลธรรมสูง ก็ยอมเปนเนื้อ
นาบุญที่ดี ทานที่เราไดทําไปแลวก็เกิดผลบุญมาก หากผูรับการใหทานเปนผูที่ไมมีศีลไม
มีธรรม ผลของทานก็ไมเกิดขึ้น คือไดบุญนอย
ฉะนั้นคติโบราณที่กลาววา "ทําบุญอยาถามพระ หรือ ตักบาตรอยาเลือกพระ" เห็น
จะใชไมไดในสมัยนี้ เพราะวาในสมัยนี้ไมเหมือนกับทานในสมัยกอนๆ ทีบ่ วชเพราะมุง
จะหนีสงสาร โดยมุงจะทํามรรคผลและนิพพานใหแจง ทานจึงเปนเนื้อนาบุญที่ประเสริฐ

แตในสมัยนี้มีอยูบางคนที่บวชดวยคติ ๔ ประการ คือ "บวชเปนประเพณี บวชหนี
ทหาร บวชผลาญขาวสุก บวชสนุกตามเพื่อน" ธรรมวินัยใดๆ ทานไมสนใจ เพียงแตมี
ผาเหลืองหมกาย ทานก็นึกวาตนเปนพระและเปนเนื้อนาบุญเสียแลว ซึ่งปวยการจะกลาว
ไปถึงศีลปาฏิโมกข ๒๒๗ ขอ แมแตเพียงศีล ๕ ก็ยังเอาแนไมไดวาทานจะมีหรือไม
การบวชที่แทจริงแลวก็เพื่อจะละความโลภ ความโกรธ ความหลง ปญหาวา ทํา
อยางไรจึงจะไดพบกับทานที่เปนเนื้อนาบุญที่ประเสริฐ ขอนี้ก็ยอมขึ้นอยูกับวาสนาของ
เราผูทําทานเปนสําคัญ หากเราไดเคยสรางสมอบรมสรางบารมีมาดวยดีในอดีตชาติเปน
อันมากแลว บารมีนั้นก็จะเปนพลังวาสนานอมนําใหไดพบกับทานที่เปนเนื้อนาบุญที่
ประเสริฐ ทําทานครั้งใดก็มักโชคดี ไดพบกับทานที่ปฏิบัติดีปฏิบัตชิ อบไปเสียทุกครั้ง
หากบุญวาสนาของเรานอยและไมมั่นคง ก็จะไดพบกับทานที่เปนเนื้อนาบุญบาง ไดพบ
กับอลัชชีบาง คือดีและชั่วคละกันไป เชนเดียวกับการซื้อสลากกินแบงสลากกินรวบ หาก
มีวาสนาบารมีเพราะไดเคยทําบุญใหทานฝากกับสวรรคไวในชาติกอน ๆ ก็ยอมมีวาสนา
ใหถูกรางวัลได หากไมมีวาสนาเพราะไมเคยทําบุญทําทานฝากสวรรคเอาไวเลย ก็ไมมี
สมบัติสวรรคอะไรที่จะใหเบิกได อยู ๆ ก็จะมาขอเบิก เชนนี้ก็ยากที่จะถูกรางวัลได
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเอาไววา แมวัตถุทานจะบริสุทธิ์ดี เจตนาใน
การทําทานจะบริสุทธิ์ดี จะทําใหทานนั้นมีผลมากหรือนอย ยอมขึ้นอยูกับเนื้อนาบุญเปน
ลําดับตอไปนี้ คือ
๑. ทําทานแกสัตวเดรัจฉาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครัง้ ก็ไดบุญนอยกวาใหทาน
ดังกลาวแกมนุษย แมจะเปนมนุษยที่ไมมีศีล ไมมีธรรมเลยก็ตาม ทั้งนี้เพราะสัตวยอมมี
วาสนาบารมีนอยกวามนุษยและสัตวไมใชเนื้อนาบุญที่ดี
๒. ใหทานแกมนุษยที่ไมมีศีล ไมมีธรรมวินัย แมจะใหมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ไดบุญ
นอยกวาใหทานดังกลาวแกผูที่มีศีล ๕ แมจะใหเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๓. ใหทานแกผูที่มีศีล ๕ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาใหทาน
ดังกลาวแกผูมีศีล ๘ แมจะใหเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๔. ใหทานแกผูที่มีศีล ๘ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาถวายทานแกผู
มีศีล ๑๐ คือสามเณรในพุทธศาสนา แมจะไดถวายทานดังกลาวเพียงครั้งเดียวก็ตาม

๕. ถวายทานแกสามเณรซึ่งมีศีล ๑๐ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวา
ถวายทานดังกลาวแกพระสมมุติสงฆ ซึ่งมีศีลปาฏิโมกขสังวร ๒๒๗ ขอ
พระดวยกันก็มีคุณธรรมแตกตางกัน จึงเปนเนื้อนาบุญที่ตางกัน บุคคลที่บวชเขามา
ในพระพุทธศาสนามีศีลปาฏิโมกขสังวร ๒๒๗ ขอนั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยังไมตรัสเรียกวาเปน "พระ" แตเปนเพียงพระสมมุติเทานั้น เรียกกันวา "สมมุติสงฆ"
พระที่แทจริงนั้น หมายถึงบุคคลที่บรรลุคุณธรรมตั้งแตพระโสดาปตติผลเปนพระ
โสดาบันเปนตนไป ไมวาทานผูนั้นจะไดบวชหรือเปนฆราวาสก็ตาม นับวาเปน "พระ"
ทั้งสิ้น และพระดวยกันก็มีคุณธรรมตางกันหลายระดับชั้น จากนอยไปหามากดังนี้คือ
"พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต พระปจเจกพุทธเจา สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา" และยอมเปนเนื้อนาบุญที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้
๖. ถวายทานแกพระสมมุติสงฆ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการ
ถวายทานแกพระโสดาบัน แมจะไดถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม (ความจริง
ยังมีการแยกเปนพระโสดาปตติมรรคและพระโสดาปตติผล ฯลฯ เปนลําดับไปจนถึง
พระอรหัตผล แตในที่นี้จะกลาวแตเพียงยนยอพอใหไดความเทานั้น)
๗. ถวายทานแกพระโสดาบัน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวาย
ทานดังกลาวแกพระสกิทาคามี แมจะถวายทานดังกลาวเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๘. ถวายทานแกพระสกิทาคามี แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการ
ถวายทานดังกลาวแกพระอนาคามี แมจะถวายทานดังกลาวเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๙. ถวายทานแกพระอนาคามี แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวาย
ทานดังกลาวแกพระอรหันต แมจะถวายทานดังกลาวเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๑๐. ถวายทานแกพระอรหันต แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวาย
ทานดังกลาวแกพระปจเจกพุทธเจา แมจะถวายทานดังกลาวเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๑๑. ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจา แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ไดบุญนอยกวา
การถวายทานดังกลาวแดพระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แมจะถวายทานดังกลาว
เพียงครั้งเดียวก็ตาม

๑๒. ถวายทานแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได
บุญนอยกวาการถวายสังฆทานที่มีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะถวาย
สังฆทานดังกลาวเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๑๓. การถวายสังฆทานที่มีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะมากถึง
๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ไดบุญนอยกวา "การถวายวิหารทาน" แมจะไดกระทําแตเพียงครั้งเดียวก็
ตาม "วิหารทาน ไดแกการสรางหรือรวมสรางโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรง
ธรรม ศาลาทาน้ํา ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเปนสาธารณะประโยชนที่ประชาชนได
ใชประโยชนรวมกัน" อนึ่ง การสรางสิ่งที่เปนสาธารณประโยชนหรือสิ่งที่ประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน แมจะไมเกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เชน "โรงพยาบาล
โรงเรียน บอน้ํา แท็งกน้ํา ศาลาปายรถยนตโดยสารประจําทาง สุสาน เมรุเผาศพ" ก็ได
บุญมากในทํานองเดียวกัน
๑๔. การถวายวิหารทาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง (๑๐๐ หลัง ) ก็ยังไดบุญนอยกวา
การให "ธรรมทาน" แมจะใหแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม "การใหธรรมทานก็คือการเทศน
การสอนธรรมะแกผูอื่นที่ยังไมรูใหรูได ที่รูอยูแลวใหรูยิ่งๆ ขึ้น ใหไดเขาใจมรรค ผล
นิพพาน ใหผูที่เปนมิจฉาทิฐิไดกลับใจเปนสัมมาทิฐิ ชักจูงผูคนใหเขาปฏิบัติธรรม รวม
ตลอดถึงการพิมพการแจกหนังสือธรรมะ"
๑๕. การใหธรรมทาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั ไดบุญนอยกวาการให
"อภัยทาน" แมจะใหแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม การใหอภัยทานก็คือ "การไมผูกโกรธ ไม
อาฆาตจองเวร ไมพยาบาทคิดรายผูอื่นแมแตศัตรู" ซึ่งไดบุญกุศลแรงและสูงมากในฝาย
ทาน เพราะเปนการบําเพ็ญเพียรเพื่อ "ละโทสะกิเลส" และเปนการเจริญ "เมตตาพรหม
วิหารธรรม" อันเปนพรหมวิหารขอหนึ่งในพรหมวิหาร ๔ ใหเกิดขึ้น
อันพรหมวิหาร ๔ นั้น เปนคุณธรรมที่เปนองคธรรมของโยคีบุคคลที่บําเพ็ญฌาน
และวิปสสนา ผูที่ทรงพรหมวิหาร ๔ ไดยอมเปนผูทรงฌาน ซึ่งเมื่อเมตตาพรหมวิหาร
ธรรมไดเกิดขึ้นแลวเมื่อใด ก็ยอมละเสียไดซึ่ง "พยาบาท" ผูนั้นจึงจะสามารถใหอภัยทาน
ได การใหอภัยทานจึงเปนเรื่องที่ละเอียดออนและยากเย็น จึงจัดเปนทานที่สูงกวาการให
ทานทั้งปวง

อยางไรก็ดี การใหอภัยทานแมจะมากเพียงใด แมจะชนะการใหทานอื่น ๆ ทัง้ มวล
ผลบุญนั้นก็ยังอยูในระดับที่ต่ํากวา "ฝายศีล" เพราะเปนการบําเพ็ญบารมีคนละขั้นตางกัน
***ศีล***
"ศีล" นั้นแปลวา "ปกติ" คือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะตองระวังรักษาตามเพศและ
ฐานะ ศีลนั้นมีหลายระดับคือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ และในบรรดาศีลชนิด
เดียวกันก็ยังจัดแบงออกเปนระดับธรรมดา มัชฌิมศีล (ศีลระดับกลาง) และอธิศีล (ศีล
อยางสูง ศีลอยางอุกฤษฏ)
คําวา "มนุษย" นั้น คือผูที่มีใจอันประเสริฐ คุณธรรมที่เปนปกติของมนุษยที่จะตอง
ทรงไวใหไดตลอดไปก็คือศีล ๕ บุคคลที่ไมมีศีล ๕ ไมเรียกวามนุษย แตอาจจะเรียกวา
"คน" ซึ่งแปลวา "ยุง"
ในสมัยพระพุทธกาลผูคนมักจะมีศีล ๕ ประจําใจกันเปนนิจ ศีล ๕ จึงเปนเรื่องปกติ
ของบุคคลในสมัยนั้น และจัดวาเปน "มนุษยธรรม" สวนหนึ่งในมนุษยธรรม ๑๐
ประการ ผูที่จะมีวาสนาไดเกิดมาเปนมนุษยจะตองถึงพรอมดวยมนุษยธรรม ๑๐ ประการ
เปนปกติ (ซึ่งรวมถึงศีล ๕ ดวย) รายละเอียดจะมีประการใดจะไมกลาวถึงในที่นี้
การรักษาศีลเปนการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเปนเพียง
กิเลสหยาบมิใหกําเริบขึ้น และเปนการบําเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกวาการใหทาน ทั้งใน
การถือศีลดวยกันเองก็ยังไดบุญมากและนอยตางกันไปตามลําดับตอไปนี้ คือ
๑. การใหอภัยทาน แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล ๕ แมจะ
ถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม
๒. การถือศีล ๕ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล ๘ แมจะถือ
เพียงครั้งเดียวก็ตาม
๓. การถือศีล ๘ แมจะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล ๑๐ คือการ
บวชเปนสามเณรในพระพุทธศาสนา แมจะบวชมาไดเพียงวันเดียวก็ตาม
๔. การที่ไดบวชเปนสามเณรในพระพุทธศาสนา แลว รักษาศีล ๑๐ ไมใหขาด ไม
ดางพรอย แมจะนานถึง ๑๐๐ ป ก็ยังไดบุญนอยกวาผูที่ไดอุปสมบทเปนพระใน
พระพุทธศาสนาที่มี ศีลปาฏิโมกขสังวร ๒๒๗ ขอ แมจะบวชมาไดเพียงวันเดียวก็ตาม

ฉะนั้นในฝายศีลแลว การที่ไดอุปสมบทเปนพระในพระพุทธศาสนาไดบุญบารมี
มากที่สุด เพราะเปนเนกขัมบารมีในบารมี ๑๐ ทัศ ซึ่งเปนการออกจากกามเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติธรรมขั้นสูง ๆ คือการภาวนาเพื่อมรรค ผล นิพพาน ตอ ๆ ไป ผลของการรักษา
ศีลนั้นมีมาก ซึ่งจะยังประโยชนสุขใหแกผูนั้นทั้งในชาตินี้และชาติหนา เมื่อไดละอัตภาพ
นี้ไปแลวยอมสงผลใหไดบังเกิดในเทวโลก ๖ ชัน้ ซึ่งลวนแตความละเอียดประณีตของ
ศีลที่รักษาและที่บําเพ็ญมา ครั้นเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแลว ดวยเศษของบุญที่ยังคง
หลงเหลืออยูแตเพียงเล็กๆ นอยๆ หากไมมีอกุศลกรรมอื่นมาใหผล ก็อาจจะนอมนําให
ไดมาบังเกิดเปนมนุษยที่ถึงพรอมดวยสมบัติ ๔ ประการ เชนอานิสงสของการรักษาศีล
๕ กลาวคือ
๑. ผูที่รักษาศีลขอที่ ๑ ดวยการไมฆาสัตวตัดชีวิต ดวยเศษของบุญที่รักษาขอนี้ เมื่อ
นอมนํามาเกิดเปนมนุษยก็จะมีพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไมขี้โรค อายุยืนยาว
ไมมีศัตรูเบียดเบียนใหตองบาดเจ็บ ไมมีอุบัติเหตุตางๆ ที่จะทําใหบาดเจ็บหรือสิ้นอายุ
เสียกอนวัยอันควร
๒.ผูที่รักษาศีลขอที่ ๒ ดวยการไมถือเอาทรัพยของผูอื่นที่เจาของมิไดเต็มใจให
ดวยเศษของบุญที่นอมนํามาเกิดเปนมนุษย ยอมทําใหไดเกิดในตระกูลทีร่ ่ํารวย การทํามา
หาเลี้ยงชีพในภายหนามักจะประสบกับชองทางที่ดี ทํามาคาขึ้นและมั่งมีทรัพย ทรัพย
สมบัติไมวิบัติหายนะไปดวยภัยตางๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย โจรภัย ฯลฯ
๓.ผูที่รักษาศีลขอที่ ๓ ดวยการไมลวงประเวณีในคูครอง หรือคนในปกครองของ
ผูอื่น ดวยเศษของบุญที่รักษาศีลในขอนี้ เมื่อเกิดมาเปนมนุษย ก็จะประสบโชคดีในความ
รัก มักไดพบกับรักแทที่จริงจังและจริงใจ ไมตองอกหัก อกโรย และอกเดาะ ครั้นเมื่อมี
บุตรธิดาก็วานอนสอนงาย ไมดื้อดาน ไมถูกผูอื่นฉุดคราอนาจารไปทําใหเสียหาย บุตร
ธิดายอมเปนอภิชาตบุตร ซึ่งจะนําเกียรติยศชื่อเสียงมาสูวงศตระกูล
๔.ผูที่รักษาศีลขอที่ ๔ ดวยการไมกลาวมุสา ดวยเศษของบุญที่รักษาศีลขอนี้ เมื่อ
นํามาเกิดเปนมนุษย จะทําใหเปนผูที่มีสุมเสียงไพเราะ พูดจามีน้ํามีนวลชวนฟง มีเหตุมี
ผลชนิดที่เปน "พุทธวาจา" มีโวหารปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจาความสิ่งใดก็
มีผูฟงและเชื่อถือ สามารถวากลาวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษยใหอยูในโอวาทไดดี

๕.ผูที่รักษาศีลขอที่ ๕ ดวยการไมดื่มสุราเมรัย เครื่องหมักดองของมึนเมา ดวยเศษ
ของบุญที่รักษาศีลขอนี้ เมื่อนํามาเกิดเปนมนุษย ยอมทําใหเปนผูที่มีสมอง ประสาท
ปญญา ความคิดแจมใส จะศึกษาเลาเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจําไดงาย ไมหลงลืม
ฟนเฟอนเลอะเลือน ไมเสียสติวิกลจริต ไมเปนโรคสมอง โรคประสาท ไมปญญาทราม
ปญญาออนหรือปญญานิ่ม
อานิสงสของศีล ๕ มีดังกลาวขางตน สําหรับศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ ก็ยอมมี
อานิสงสเพิ่มพูนมากยิ่ง ๆ ขึ้นตามระดับและประเภทของศีลที่รักษา แตศีลนั้นแมนจะมี
อานิสงสเพียงไรก็ยังเปนแตเพียงการบําเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลาง ๆ ในพระพุทธศาสนา
เทานั้น เพราะเปนแตเพียงระเบียบหรือกติกาที่จะรักษากายและวาจาใหสงบ ไมให
กอใหเกิดทุกขโทษขึ้นทางกายและวาจาเทานั้น สวนทางจิตใจนั้นศีลยังไมสามารถที่จะ
ควบคุมหรือทําใหสะอาดบริสุทธิ์ได
ฉะนั้น การรักษาศีลจึงยังไดบุญนอยกวาการภาวนา เพราะการภาวนานั้น เปนการ
รักษาใจ รักษาจิต และซักฟอกจิตใหเบาบางหรือจนหมดกิเลสคือ ความโลภ ความโกรธ
และความหลง อันเปนเครื่องรอยรัดใหบรรดาสรรพสัตวทั้งหลายตองเวียนวายตายเกิด
อยูในสงสารวัฏ การภาวนาจึงเปนการบําเพ็ญบุญบารมีที่สูงสุด ประเสริฐที่สุด ไดบุญ
มากที่สุดเปนกรรมดีอันยิ่งใหญเรียกวา "มหัคคตกรรม" อันเปนมหัคคตกุศล
***ภาวนา***
การเจริญภาวนานั้น เปนการสรางบุญบารมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญที่สุดใน
พระพุทธศาสนา จัดวาเปนแกนแทและสูงกวาฝายศีลมากนัก การเจริญภาวนานั้น มี ๒
อยางคือ "สมถภาวนา (การทําสมาธิ)" และ "วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา)" แยก
อธิบายดังนี้ คือ
๑. สมถภาวนา (การทําสมาธิ)
สมถภาวนาไดแกการทําจิตใหเปนสมาธิหรือเปนฌาน ซึ่งก็คือการทําจิตใหตั้งมั่น
อยูในอารมณเดียว ไมฟุงซานแสสายไปยังอารมณอื่น ๆ

วิธีภาวนานั้น มีมากมายหลายรอยชนิด ซึ่งพระพุทธองคทรงบัญญัติแบบอยาง
เอาไว ๔๐ ประการ เรียกกันวา "กรรมฐาน ๔๐" ซึ่งผูใดจะเลือกใชวิธีใดก็ไดตามแต
สมัครใจ ทั้งนี้ยอมสุดแลวแตอุปนิสัยและวาสนาบารมีที่ไดเคยสรางอบรมมาแตใน
อดีตชาติ เมื่อสรางสมอบรมมาในกรรมฐานกองใด จิตก็มักจะนอมชอบกรรมฐานกอง
นั้นมากกวากองอื่น ๆ และการเจริญภาวนาก็กาวหนาเร็วและงาย
แตไมวาจะเลือกปฏิบตั ิวธิ ีใดก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาศีลใหครบถวน
บริบูรณตามเพศของตนเสียกอน คือหากเปนฆราวาสก็จะตองรักษาศีล ๕ เปนอยางนอย
หากเปนสามเณรก็จะตองรักษาศีล ๑๐ หากเปนพระก็จะตองรักษาศีลปาฏิโมกข ๒๒๗
ขอใหบริบูรณ ไมใหขาดและดางพรอย จึงจะสามารถทําจิตใหเปนฌานได
หากวาศีลยังไมมั่นคง ยอมเจริญฌานใหเกิดขึ้นไดโดยยาก เพราะศีลยอมเปนบาท
ฐาน (เปนกําลัง) ใหเกิดสมาธิขึ้น
อานิสงสของสมาธินั้น มีมากกวาการรักษาศีลอยางเทียบกันไมได ซึ่งพระพุทธองค
ไดตรัสวา "แมจะไดอุปสมบทเปนภิกษุรักษาศีล ๒๒๗ ขอ ไมเคยขาด ไมดางพรอยมา
นานถึง ๑๐๐ ป ก็ยังไดบญ
ุ กุศลนอยกวาผูที่ทําสมาธิเพียงใหจิตสงบนานเพียงชั่วไก
กระพือปก ชางกระดิกหู"
คําวา "จิตสงบ" ในที่นี้หมายถึงจิตที่เปนอารมณเดียวเพียงชั่ววูบ ที่พระทานเรียกวา
"ขนิกสมาธิ" คือสมาธิเล็ก ๆ นอย ๆ สมาธิแบบเด็ก ๆ ที่เพิ่งหัดตั้งไข คือหัดยืนแลวก็ลม
ลงแลวก็ลุกขึ้นยืนใหม ซึ่งเปนอารมณจิตที่ยังไมตั้งมั่น สงบวูบลงเล็กนอยแลวก็รักษาไว
ไมได ซึ่งยังหางไกลตอการที่จิตถึงขั้นเปนอุปจารสมาธิและฌาน แมกระนัน้ ก็ยังมี
อานิสงสมากมายถึงเพียงนี้ โดยหากผูใดทรงจิตอารมณอยูในขั้นขณิกสมาธิแลวบังเอิญ
ตายลงในขณะนั้น อานิสงสนี้จะสงผลใหไปบังเกิดในเทวโลกชั้นที่ ๑ คือชั้นจาตุมหาราชิ
กา หากจิตยึดไตรสรณคมน (มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนที่พึ่งอันสูงสุดดวย
ก็เปนเทวดาชั้นที่ ๒ คือ ดาวดึงส)
สมาธินั้นมีหลายขั้นตอน ระยะกอนที่จะเปนฌาน (อัปปนาสมาธิ) ก็คือขณิกสมาธิ
และอุปจารสมาธิ ซึ่งอานิสงสสงใหไปบังเกิดในเทวโลก ๖ ชัน้ แตยังไมถึงชั้นพรหมโลก
สมาธิในระดับอัปปนาสมาธิหรือฌานนั้น มีรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ซึ่งลวนแต
สงผลใหไปบังเกิดในพรหมโลกรวม ๒๐ ชั้น แตจะเปนชั้นใดยอมสุดแลวแตความ

ละเอียดประณีตของกําลังฌานที่ได (เวนแตพรหมโลกชั้นสุทธาวาส คือ ชั้นที่ ๑๒ ถึงชั้น
ที่ ๑๖ ซึ่งเปนที่เกิดของพระอนาคามีบุคคลโดยเฉพาะ) รูปฌาน ๑ สงผลใหบังเกิดใน
พรหมโลกชัน้ ที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ สุดแลวแตความละเอียดประณีตของกําลังฌาน ๑ สวนอรูป
ฌานที่เรียกวา "เนวสัญญา นาสัญญายตนะ" นั้น สงผลใหบังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุด
คือชั้นที่ ๒๐ ซึ่งมีอายุยืนยาวถึง ๘๔,๐๐๐ มหากัป เรียกกันวา นิพพานพรหม คือนานเสีย
จนเกือบหาเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดมิได จนเปนที่เขาใจกันวาเปนนิพพาน
การทําสมาธิเปนการสรางบุญกุศลที่ยงิ่ ใหญ ลงทุนนอยที่สุดเพราะไมตองเสียเงิน
เสียทอง ไมไดเหนื่อยยากตองแบกหามแตอยางใด เพียงแตคอยระวังรักษาสติ คุมครอง
จิตมิใหแสสายไปสูอารมณอื่น ๆ โดยใหตั้งมั่นอยูในอารมณเดียวเทานั้น การทําทานเสีย
อีกยังตองเสียเงินเสียทอง การสรางโบสถ วิหาร ศาลาโรงธรรมยังตองเสียทรัพย และบาง
ทีก็ยังตองเขาชวยแบกหามเหนื่อยกาย แตก็ยังไดบุญนอยกวาการทําสมาธิอยางเทียบกัน
ไมได
อยางไรก็ดี การเจริญสมถภาวนาหรือสมาธินั้น แมจะไดบุญอานิสงสมากมาย
มหาศาลอยางไร ก็ยังไมใชบุญกุศลทีส่ ูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา หากจะเปรียบกับ
ตนไมก็เปนเพียงเนื้อไมเทานั้น การเจริญวิปสสนา (การเจริญปญญา) จึงจะเปนการสราง
บุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา หากจะเปรียบก็เปนแกนไมโดยแท
๒. วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา)
เมื่อจิตของผูบําเพ็ญตั้งมั่นในสมาธิจนมีกําลังดีแลว เชนอยูในระดับฌานตาง ๆ ซึ่ง
จะเปนฌานในระดับใดก็ตาม แมแตจะอยูแคเพียงอุปจารสมาธิ จิตของผูบําเพ็ญเพียรก็
ยอมมีกําลังและอยูในสภาพที่นุมนวล ควรแกการเจริญวิปสสนาตอไปได
อารมณของวิปสสนานั้น แตกตางไปจากอารมณของสมาธิ เพราะวาสมาธินั้นมุง
แตใหจิตตั้งมั่นอยูในอารมณใดอารมณหนึ่งแตอารมณเดียวโดยแนนิ่งอยูเชนนั้น ไมนึก
คิดอะไร ๆ แตวิปสสนาไมใชใหจิตตั้งมั่นอยูในอารมณเดียวนิ่งอยูเชนนั้น แตเปนจิตที่คิด
และใครครวญหาเหตุและผลในสภาวธรรมทั้งหลายและสิ่งที่เปนอารมณของวิปสสนา
นั้น มีแตเพียงอยางเดียวคือ "ขันธ ๕" ซึ่งนิยมเรียกกันวา "รูป - นาม" โดย รูปมี ๑ สวน
นามนั้นมี ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ

ขันธ ๕ ดังกลาวเปนเพียงอุปาทานขันธ เพราะแทจริงแลวเปนแตเพียงสังขารธรรม
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแตง แตเพราะอวิชชา คือความไมรูเทาสภาวธรรม จึงทําใหเกิด
ความยึดมั่นดวยอํานาจอุปาทานเปนตัวตนและของตน การเจริญวิปสสนาก็โดยมีจิต
พิจารณาจนรูแจงเห็นจริงวา อันสภาวธรรมทั้งหลายอันไดแกขันธ ๕ นั้นลวนแตมีอาการ
เปน พระไตรลักษณ คือ เปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา โดย
๑. อนิจจัง คือ ความไมเที่ยง คือสรรพสิ่งทั้งหลายไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ
สมบัติ เพชร หิน ดิน ทราย และรูปกายของเรา ลวนแตไมเที่ยงแทแนนอน เมื่อมีเกิดขึ้น
แลวก็ตองเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพียงแตจะชาหรือเร็วเทานั้น ไมอาจจะตั้งมั่นทรง
อยูในสภาพเดิมได เชนคนและสัตว เมื่อมีการเกิดขึ้นแลวก็มีการเจริญเติบโตเปนหนุม
สาวและเฒาแกจนตายไปในที่สุด ไมมเี วนไปไดทุกผูคน แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา พระอรหันตเจาทั้งหลาย พรหมและเทวดา ฯลฯ
สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแตงที่เรียกวาอุปาทานขันธ ๕ เชน รูปกาย
ลวนแตเปนแรธาตุตางๆ มาประชุมรวมกันเปนหนวยเล็กๆ ของชีวิตขึ้นมากอน ซึ่งเล็ก
จนตาเปลามองๆ ไมเห็น เรียกกันวา "เซลล" แลวบรรดาเซลลเหลานั้นก็มาประชุม
รวมกันเปนรูปรางของคนและสัตวขึ้น ซึ่งหนวยชีวิตเล็กๆ เหลานั้นก็มีการเจริญเติบโต
และแตกสลายไป แลวเกิดของใหมขึ้นมาแทนที่อยูตลอดเวลา ลวนแลวแตเปนอนิจจังไม
เที่ยงแทแนนอน
๒. ทุกขัง ไดแก "สภาพที่ทนอยูในสภาพเดิมไมได" ทุกขัง ในที่นี้ไมไดหมายความ
แตเพียงวาเปนความทุกขกายทุกใจเทานั้น แตการทุกขกายทุกขใจก็เปนลักษณะสวนหนึ่ง
ของทุกขังในที่นี้ สรรพสิ่งทั้งหลายอันเปนสังขารธรรม เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ไมอาจที่จะทน
ตั้งอยูในสภาพนั้น ๆ ไดตลอดไป ไมอาจจะทรงตัวและตองเปลี่ยนแปลงตลอดไป
เพียงแตจะชาหรือเร็วเทานั้น เมื่อไดเกิดมาเปนเด็กจะใหทรงสภาพเปนเด็ก ๆ เชนนั้น
ตลอดไปหาไดไม จะตองเปลี่ยนแปลงไปเปนคนหนุมและสาวแลวก็เฒาแก จนในที่สดุ ก็
ตองตายไป
แมแตขันธที่เปนนามธรรมอันไดแกเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ไมมี
สภาพทรงตัวเชนเดียวกัน เชนขันธที่เรียกวาเวทนา อันไดแกความทุกขกายทุกขใจ และ
ความไมสุขไมทุกข ซึ่งเมื่อมีเกิดเปนอารมณดังกลาวอยางใดขึ้นแลว จะใหคงทรงอารมณ

เชนนั้นใหตลอดไปยอมไมได นานไปอารมณเชนนั้นหรือเวทนาเชนนั้นก็คอยๆ จางไป
แลวเกิดอารมณใหมชนิดอื่นขึ้นมาแทน
๓. อนัตตา ไดแก "ความไมใชตัว ไมใชตน ไมใชสัตว ไมใชบคุ คล ไมใชสงิ่ ของ"
โดยสรรพสิง่ ทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแตง ไมวาจะเปน รูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ ลวนแตเกิดเพราะเหตุปจจัย เชน รูปขันธยอมประกอบขึ้นดวยแรธาตุตาง ๆ
มาประชุมรวมกันเปนกลุม กอน เปนหนวยชีวิตเล็ก ๆ ขึ้นกอน เรียกในทางวิทยาศาสตร
วาเซลล แลวเซลลเหลานั้นก็ประชุมรวมกันเปนรูปใหญขึ้น จนเปนรูปกายของคนและ
สัตวทั้งหลาย ซึ่งพระทานรวมเรียกหยาบ ๆ วาเปนธาตุ ๔ มาประชุมรวมกัน
โดยสวนที่เปนของแข็งมีความหนักแนน เชน เนื้อ กระดูก ฯลฯ เรียกวา "ธาตุดิน"
สวนที่เปนของเหลว เชน น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําลาย น้ําดี น้ําปสสาวะ น้ําไขขอ น้ํามูก
ฯลฯ รวมเรียกวา "ธาตุน้ํา" สวนสิ่งที่ใหพลังงานและอุณหภูมิในรางกาย เชน ความรอน
ความเย็น เรียกวา "ธาตุไฟ" สวนธรรมชาติที่ทําใหเกิดความเคลื่อนไหว ความตั้งมั่น
ความเครง ความตึง และบรรดาสิ่งเคลื่อนไหวไปมาในรางกาย เรียกวา "ธาตุลม" (โดย
ธาตุ ๔ ดังกลาวนี้มิไดหมายความอยางเดียวกับคําวา "ธาตุ" อันหมายถึงแรธาตุในทาง
วิทยาศาสตร)
ธาตุ ๔ หยาบ ๆ เหลานี้ไดมาประชุมรวมกันเปนรูปกายของคน สัตวและสรรพสิ่ง
ทั้งหลายขึ้นเพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อนานไปก็ยอมเปลี่ยนแปลงแลวแตกสลายกลับคืน
ไปสูสภาพเดิม โดยสวนทีเ่ ปนดินก็กลับไปสูดิน สวนที่เปนน้ําก็กลับไปสูนา้ํ สวนที่เปน
ไฟก็กลับไปสูไฟ และสวนที่เปนลมก็กลับไปสูความเปนลม ไมใชตัวไมใชตนของคน
และสัตวที่ไหนแตอยางใด จึงไมอาจจะยึดมั่นถือมั่นรูปกายนี้วาเปนตัวเราของเราใหเปน
ที่พึ่งอันถาวรได
สมาธิยอมมีกรรมฐาน ๔๐ เปนอารมณ ซึ่งผูบําเพ็ญอาจจะใชกรรมฐานบทใดบทห
นี่งตามแตที่ถูกแกจริตนิสัยของตนก็ยอมได สวนวิปสสนานั้น มีแตเพียงอยางเดียวคือ มี
ขันธ ๕ เปนอารมณ เรียกสั้น ๆ วา มีแตรูปกับนามเทานั้นเอง
ขันธ ๕ ไดแกรูป เวทนา สัญญา และวิญญาณ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสภาวธรรมหรือ
สังขารธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแตง เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ไมเที่ยง ทนอยูในสภาพ
เชนนั้นไมได และไมใชตัวไมใชตนแตอยางใด อารมณของวิปสสนานั้น เปนอารมณจิต

ที่ใครครวญหาเหตุและผลในสังขารธรรมทั้งหลายจนรูแจงเห็นจริงวาเปน พระไตร
ลักษณ คือเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา และเมื่อใดที่จิตยอมรับสภาพความเปนจริงวา
เปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาจริง เรียกวา จิตตกกระแสธรรม ตัดกิเลสได
ปญญาที่จะเห็นสภาพความเปนจริงดังกลาว ไมใชแตเพียงปญญาที่จะนึกคิดและ
คาดหมายเอาเทานั้น แตยอมมีตาวิเศษหรือตาใน ที่พระทานเรียกวา "ญาณทัสสนะ" เห็น
เปนเชนนั้นจริง ๆ ซึ่งจิตที่ไดผานการอบรมสมาธิมาจนมีกําลังดีแลว ยอมมีพลังใหเกิด
ญาณทัสสนะหรือปญญาที่รูแจงเห็นจริงดังกลาวได เรียกกันวา "สมาธิอบรมปญญา" คือ
สมาธิทําใหวิปสสนาญาณเกิดขึ้น และเมื่อวิปสสนาญาณเกิดขึ้นแลว ยอมถายถอนกิเลส
ใหเบาบางลง จิตก็ยอมจะเบาและใสสะอาดบางจากกิเลสทั้งหลายไปตามลําดับ สมาธิจิต
ก็จะยิ่งกาวหนาและตั้งมั่นมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เรียกวา "ปญญาอบรมสมาธิ"
ฉะนั้นทั้งสมาธิและวิปสสนาจึงเปนทั้งเหตุและผลของกันและกันและอุปการะซึ่ง
กันและกันจะมีวิปสสนาปญญาเกิดขึ้นโดยขาดกําลังสมาธิสนับสนุนมิไดเลย อยางนอย
ที่สุดก็จะตองใชกําลังของขณิกสมาธิเปนบาทฐานในระยะแรกเริ่ม
สมาธิจึงเปรียบเสมือนกับหินลับมีด สวนวิปสสนานั้นเหมือนกับมีดที่ไดลบั กับหิน
คมดีแลว ก็ยอ มมีอํานาจถากถางตัดฟนบรรดากิเลสทั้งหลายใหขาดและพังลงได
อันสังขารธรรมทั้งหลายนั้นลวนแตเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไมใชตัว ไมใช
ตน ไมใชคน ไมใชสัตว ไมใชตัวเราของเราแตอยางใด ทุกสรรพสิ่งลวนแลวแตเปนแค
ดิน น้ํา ลม และไฟ มาประชุมรวมกันชั่วคราวตามเหตุตามปจจัยเทานั้น ในเมื่อจิตไดเห็น
ความเปนจริงเชนนี้แลว จิตก็จะละคลายจากอุปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่น โดยคลาย
กําหนัดในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทั้งหลาย ความโลภ ความโกรธ และความหลงก็เบาบาง
ลงไปตามลําดับปญญาญาณจนหมดสิ้นจากกิเลสทั้งมวล บรรลุซึ่งพระอรหัตผลตอไป
ฉะนั้น การที่จะเจริญวิปสสนาภาวนาได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพยายาม
ทําสมาธิใหไดเสียกอน หากทําสมาธิยังไมได ก็ไมมีทางที่จะเกิดวิปส สนาปญญาขึ้น
สมาธิจึงเปนเพียงบันไดขั้นตนที่กาวไปสูการเจริญวิปสสนาปญญาเทานั้น ซึ่งพระพุทธ
องคไดตรัสไววา "ผูใดแมจะทําสมาธิจิตเปนฌานไดนานถึง ๑๐๐ ป และไมเสื่อม ก็ยังได
บุญนอยกวาผูที่มองเห็นความเปนจริงทีวา สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแตง
ลวนแลวแตเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แมจะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตาม" ดังนี้

จะเห็นไดวาวิปสสนานั้น เปนสุดยอดของการสรางบารมีโดยแทจริง และการ
กระทําก็ไมเหนื่อยยากลําบาก ไมตองแบกหาม ไมตองลงทุนหรือเสียทรัพยแตอยางใด
แตก็ไดกําไรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใหทานเหมือนกับกรวด และทราย ก็เปรียบ
วิปสสนาไดกับเพชรน้ําเอก ซึ่งทานยอมไมมีทางที่จะเทียบกับศีล ศีลก็ไมมีทางที่จะเทียบ
กับสมาธิ และสมาธิก็ไมมีทางที่จะเทียบกับวิปสสนา
แตตราบใดที่เราทานทั้งหลายยังไมถึงฝงพระนิพพาน ก็ตองเก็บเล็กผสมนอย โดย
ทําทุกๆ ทางเพื่อความไมประมาท โดยทําทั้งทาน ศีล และภาวนา สุดแลวแตโอกาสจะ
อํานวยให จะถือวาการเจริญวิปสสนาภาวนานั้นลงทุนนอยที่สุด แตไดกําไรมากที่สุด ก็
เลยทําแตวิปสสนาอยางเดียวโดยไมยอมลงทุนทําบุญใหทานใดๆ ไวเลย เมือ่ เกิดชาติหนา
เพราะเหตุที่ยังไมถงึ ฝงพระนิพพานก็เลยมีแตปญญาอยางเดียว ไมมีจะกินจะใช ก็เห็นจะ
เจริญวิปสสนาใหถึงฝงพระนิพพานไปไมไดเหมือนกัน
อนึ่ง พระพุทธองคไดตรัสเอาไววา "ผูใดมีปญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงวา
รางกายนี้เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมใชตัว ไมใชตน คน สัตว แมจะนานเพียงชั่วชาง
ยกหูขึ้นกระดิก ก็ยังดีเสียกวาผูที่มีอายุยืนนานถึง ๑๐๐ ป แตไมมีปญญาเห็นความจริง
ดังกลาว" กลาวคือ แมวาอายุของผูนั้นจะยืนยาวมานานเพียงใด ก็ยอมโมฆะเสียเปลาไป
ชาติหนึ่ง จัดวาเปน "โมฆะบุรุษ" คือบุรุษที่สูญเปลา
ตอไปนี้เปนการเจริญสมถะและวิปสสนาอยางงาย ๆ ประจําวัน ซึ่งควรจะทําให
บอย ๆ ทําเนือง ๆ ทําใหมาก ๆ ทําจนจิตเปนอารมณแนบแนน ไมวาจะอยูในอิริยาบถใด
ๆ คือไมวาจะยืน นั่ง หรือนอน ก็คิดและใครครวญถึงความเปนจริง ๔ ประการ
ดังตอไปนี้ หากทําแลวพระพุทธองคตรัสวา "จิตของผูนั้นไมหางวิปสสนา และเปนผูที่
ไมหางจากมรรค ผล นิพพาน" คือ
๑. มีจิตใครครวญถึงมรณัสสติกรรมฐาน หรือมรณานุสสติกรรมฐาน ซึ่งก็คือการ
ใครครวญถึงความตายเปนอารมณ อันความมรณะนั้นเปนธรรมอันยิ่งใหญที่ไมมีใคร
สามารถที่จะเอาชนะได แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งทรงบรรลุถึงพระ
ธรรมอันยิ่งใหญที่ไมตาย แตก็ยังทรงทอดทิ้งพระสรีระรางกายไวในโลก
การระลึกถึงความตายจึงเปนการเตือนสติใหตื่น รีบพากเพียรชําระจิตใจใหสะอาด
บริสุทธิ์กอนที่ความตายจะมาถึง

พระพุทธองคตรัสสรรเสริญมรณัสสติวา "มรณัสสติ (การระลึกถึงความตาย) อัน
บุคคลทําใหมากแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ หยั่งลงสูพระนิพพานเปนที่สุด" อัน
มรณัสสติกรรมฐานนั้น แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระอรหันตเจา
ทั้งหลาย ซึ่งแมจะไดบรรลุมรรคผลแลวก็ยังไมยอมละ เพราะยังทรงอารมณมรณัสสตินี้
ควบคูไปกับวิปสสนา เพื่อความอยูเปนสุข ซึ่งพระพุทธองคไดตรัสกับพระอานนทวา
"ตถาคตนึกถึงความตายอยูทุกลมหายใจเขาและออก"
มรณัสสติกรรมฐานนั้น โดยปรกติเปนกรรมฐานของผูที่มีพุทธจริต คือคนที่ฉลาด
การใครครวญถึงความตายเปนอารมณก็คือการพิจารณาถึงความจริงที่วา ไมวาคนและ
สัตวทั้งหลาย เมื่อมีเกิดขึ้นแลว ยอมเจริญวัยเปนหนุมสาว เฒาแกแลวก็ตายไปในที่สุด
ไมอาจจะลวงพนไปไดทุกผูคน ไมวาจะเปนคนยากดี มี จน เด็ก หนุมสาว เฒาแก สูงต่ํา
เหลื่อมล้ํากันดวยฐานันดรศักดิ์อยางใด ในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันดวยความตาย
"ผูที่คิดถึงความตายนั้น เปนผูที่ไมประมาทในชีวิต ไมมัวเมาในชีวิต เพราะเมื่อ
คิดถึงแลวยอมเรงกระทําความดีและสรางบุญกุศล เกรงกลัวตอบาปกรรมที่จะติดตามไป
ในภพชาติหนา" ผูที่ประมาทมั่วเมาตอทรัพยสมบัติยศศักดิ์ตาํ แหนงหนาที่นั้นเปนผูที่
หลง เหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอด ซึ่งโบราณกลาวตําหนิไววา "หลงลําเนาเขาปากู
หาพอไดยิน หลงยศอํานาจยอมหูหนวกและตาบอด" และกลาวไวอีกวา "หลงยศลืมตาย
หลงกายลืมเนา" และความจริงก็มีใหเห็นอยูทุกวันนี้ ที่บางทานใกลจะเขาโลงแลว ก็ยัง
หลงและมัวเมาในอํานาจวาสนา ตําแหนงหนาที่ จนลืมไปวาอีกไมนานตนก็จะตองทิ้ง
ตองจากสิ่งเหลานี้ไป แลวทุกสิ่งทุกอยางที่ตนไดหลงใหลมัวเมาเฝาแสวงหาหวงแหน
เกาะแนนอยูนั้น ก็จะตองสลายไปพรอมกับความตายของตน สูญเปลาไมไดตามติดกับ
ตนไปดวยเลย แลวไมนานผูคนที่อยูเบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิ้น ดูเหมือนกับวัน
เวลาทั้งหลายที่ตนไดตอสูเหนื่อยยากขวนขวายจนไดสิ่งดังกลาวมา ก็ตองโมฆะสูญเปลา
ไปโดยหาสาระ ประโยชนอันใดมิไดเลย
มรณัสสติกรรมฐานนั้น เมื่อพิจารณาไปนาน ๆ จิตจะคอย ๆ สงบและระงับจาก
นิวรณธรรม ๕ ประการ ในที่สุดจิตก็เขาถึงอุปจารสมาธิ และความจริงกรรมฐานกองนี้
เปนเพียงสมถภาวนาเทานั้น แตก็ใกลวิปสสนา เพราะอารมณจิตที่ใชนั้นเปนการพิจารณา
หาเหตุและผลในรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งหากพลิกการพิจารณาวา อันชีวิตของคนและ

สัตว ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายไมอาจทรงตัวตั้งมั่นอยูได เมื่อมีเกิดขึ้นแลวก็ยอมมีความ
ตายเปนที่สุด เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้แลว ก็เปนวิปสสนาภาวนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อใกลจะเสด็จดับขันธเขาสูปรินิพพานอีก ๓ เดือน
ไดทรงปลงอายุสังขาร แลวตรัสสอนพระอานนทพรอมหมูภิกษุทั้งหลายวา
"อานนท ตถาคตไดเคยบอกเธอแลวมิใชหรือวา สัตวจะตองพลัดพรากจากของรัก
ของชอบใจไปทั้งสิ้น สัตวจะไดตามปรารถนาในสังขารนี้แตที่ไหนเลา
การที่จะขอใหสิ่งที่เกิดขึ้นแลว เปนแลว ที่มีปจจัยปรุงแตงแลว และที่จะตองมีการ
แตกดับเปนธรรมดาวาอยาฉิบหายเลย ดังนี้ยอมไมอยูในฐานะที่จะมีได เปนได
การปรินิพพานของเราตถาคตจักมีในกาลไมนานเลย ถัดจากนี้ไปอีก ๓ เดือน เรา
จักนิพพาน ฯลฯ
สัตวทั้งปวงที่เปนคนหนุม คนแก ทั้งที่เปนคนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมีและ
ยากจน ลวนแตมีความตายเปนเบื้องหนา เปรียบเสมือนภาชนะ ดินที่ชางหมอไดปนแลว
ทั้งเล็กและใหญ ทั้งที่สุกและที่ยังดิบ ลวนแตมีการแตกทําลายไปในที่สุดฉันใด ชีวิตแหง
สัตวทั้งหลายก็ลวนแตมีความตายเปนเบื้องหนาฉันนั้น
วัยของเราแกหงอมแลว ชีวิตของเราริบหรี่แลว เราจักตองละพวกเธอไป ที่พึ่งของ
ตัวเอง เราไดทําแลว
ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเปนผูไมประมาท มีสติ มีศีล มีความดําริอันตั้งไวแลวดวยดี
ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุใดเปนผูไมประมาท ก็สามารถที่จะทํา
ที่สุดแหงทุกขได"
และในวันมหาปรินิพพาน พระพุทธองคไดตรัสพระปจฉิมโอวาทที่เรียกกันวา
"อัปปมาทธรรม" สั่งสอนพระสาวกเปนครั้งสุดทาย จนดูเหมือนวาพระธรรม ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขันธที่ทรงสั่งสอนมานานถึง ๔๕ พรรษา ไดประมวลประชุมรวมกันในพระ
ปจฉิมโอวาทนี้วา
"ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ตถาคตขอเตือนทานทั้งหลายวา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม
เปนธรรมดา พวกเธอจงยังประโยชนตนและประโยชนทานใหถึงพรอมดวยความไม
ประมาทเถิด"

๒. มีจิตใครครวญถึงอสุภกรรมฐาน อสุภ ไดแกสงิ่ ที่ไมสวยไมงาม เชน ซากศพ
คือใหมีจิตพิจารณาใหเห็นความเปนจริงที่วา รางกายของคนและสัตวอันเปนที่นิยมรัก
ใครเสนหา และเปนบอเกิดแหงตัณหาราคะ กามกิเลส วาเปนของสวยของงาม เปนที่
เจริญตาและใจ ไมวารางกายของตนเองและของผูอื่นก็ตาม แทที่จริงแลวก็เปนอนิจจัง
คือไมเที่ยงแทแนนอน ทุกขัง คือทนอยูในสภาพเชนนั้นไมได
วันเวลายอมพรากความสวยสดงดงามใหคอย ๆ จากไปจนเขาสูวัยชรา ซึ่งจะมอง
หาความสวยงามใด ๆ หลงเหลืออยูมิไดอีกเลย และในทันใดที่ตายลงนั้น แมแตผูที่เคย
สนิทสนมเสนหารักใคร อันรวมถึงสามี ภริยาและบุตรธิดา ตางก็พากันรังเกียจในทันใด
ไมยอมเขาใกล บานของตนเองที่อุตสาหสรางมาดวยความเหนื่อยยากก็ไมยอมใหอยู
ตองรีบขน ๆ ออกไปโดยไวไวที่วัด แลวซากเหลานั้นก็เนาเปอยสลายไป เริม่ ตั้งแตเนื้อ
หนังคอย ๆ พองออก ขึ้นอืด น้ําเลือด น้ําเหลืองก็เริ่มเนา แลวเดือดไหลออกจากทวาร
ทั้งหลาย เนื้อหนังแตกปริแลวรวงหลุดออกจนเหลือแตกระดูก สงกลิ่นเนาเหม็นเปนที่นา
รังเกียจ สะอิดสะเอียน หาความสวยงามนารักเสนหาใดๆ มิไดอีกเลย ทั้งไรคุณคาและ
ประโยชน คงมีคาแคเปนอาหารแกหมูหนอนเทานั้น แลวในที่สุดกระดูกก็กระจัด
กระจายเรี่ยราดอยูตามดินและทราย แตกละเอียดผุพังเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย แลวเนาเปอย
เปนปุยแกพืชผักตอไป หาตัวหาตนของเราที่ไหนมิไดเลย สังขารของเราในที่สุดก็เปน
เชนนี้ ไมมีอะไรคงเหลือไวเลย
๓. มีจิตใครครวญถึงกายคตานุสสติกรรมฐาน บางทีเรียกกันงาย ๆ วา "กายคตาสติ
กรรมฐาน" เปนกรรมฐานที่มีอานิสงสมาก เพราะสามารถทําใหละ "สักกายทิฐิ" อันเปน
สังโยชนขอตนๆ ไดโดยงาย และเปนกรรมฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณารางกายใหเห็น
สภาพตามความเปนจริง ซึ่งมักพิจารณารวมกับอสุภกรรมฐาน มรณัสสติกรรมฐาน ซึง่
พระอริยะเจาทุกๆ พระองคที่จะบรรลุพระอรหัตผลไดจะตองผานการพิจารณากรรมฐาน
ทั้งสามกองนี้เสมอ มิฉะนั้นแลวจะเปนพระอรหันตในพระพุทธศาสนามิได
ทั้งนี้เพราะบรรดาสรรพกิเลสทั้งหลาย ไมวาจะเปนความโลภ ความหลง และความ
โกรธ ตางก็เกิดขึ้นที่กายนี้ เพราะวาความยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจอุปาทานวาเปนตัวตน
และของตน จึงไดเกิดกิเลสดังกลาวขึ้น การพิจารณาละกิเลสก็จะตองพิจารณาละที่กายนี้
เอง

มรรค ผล และนิพพาน ไมตองไปมองหาที่ไหนเลย แตมีอยูพรอม ใหรูแจงเห็นจริง
ไดที่รางกายอันกวางศอกยาววาและหนาคืบนี่เอง การพิจารณา ก็คือใหมีจิตใครครวญให
เห็นตามสภาพความเปนจริงที่วา อันรางกายของคนและสัตวที่เฝาทะนุถนอมรักใครวา
สวยงาม เปนที่สนิทเสนหาชมเชยรักใครซึ่งกันและกันนั้น แทที่จริงแลวก็เปนของปฏิกูล
สกปรกโสโครก ไมสวยไมงาม ไมนารักใครทะนุถนอม เปนมูตร คูถ เพราะเปนที่บรรจุ
ไวซึ่งสรรพสิ่งทั้งหลายที่เปนพืชผักและบรรดาซากศพของสัตวที่บริโภคเขาไป
ภายในกระเพาะนั้น แทที่จริงแลวก็เปนที่รวมฝงซากศพของบรรดาสัตวทั้งหลาย
นั้นเอง พืชและสัตวที่บริโภคเขาไปก็ลวนแตเปนของที่สกปรก ที่ขับถายออกมาจาก
ทวารทั้งหลายก็เปนของที่สกปรกโสโครก ซึ่งตางก็พากันรังเกียจวาเปน "ขี้" มีสารพัดขี้
ซึ่งแมแตจะเหลือบตาไปมองก็ยังไมกลาที่จะมอง แตแทที่จริงแลวในทอง กระเพาะ
ลําไสภายในรางกายของทุกผูคนก็ยังคงมีบรรดาขี้เหลานี้บรรจุอยู เพียงแตมีหนังหอหุม
ปกปดเอาไวทําใหไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกเทานั้นเอง
แตเราทานทั้งหลายก็พากันกกกอด คลึงเคลา เฝาชมเชยกอนขี้เหลานี้วาเปนของ
สวยงาม นารักนาใครเสนหายิ่งนัก เมื่อมีการขับถายออกมาจากทวารหูก็เรียกกันวาขี้หู
ขับถายออกมาทางตาก็เรียกขี้ตา ที่ติดอยูกับฟนก็เรียกขี้ฟน ทีอ่ อกมาทางจมูกก็เรียกวาขี้
มูก รวมความแลวบรรดาสิ่งที่ขับออกมาพอพนรางกายในทันใดนั้นเอง จากเดิมที่เปน
ของนารักนาเสนหา ก็กลายมาเปนของที่นารังเกียจไปโดยพลัน กลายมาเปนสิ่งที่ไมมี
ใครอยากรักอยากเสนหาเพราะวาเปนขี้ และก็ไมมีใครอยากจะเปนเจาของดวย เมื่อไมมี
ใครยอมรับเปนเจาของ สิ่งที่ขับถายออกมาทางผิวหนังจึงหาเจาของมิได ซึ่งตางก็โทษกัน
วาขี้ของใครก็ไมทราบได นานมาก็กลายมาเปน "ขี้ไคล" ดังนี้เปนตน
นอกจากสิ่งที่ขับถายออกมาจะนารังเกียจดังกลาวแลว แมแตสังขารรางกายของ
คนเราเมื่อไดแยกแยะพิจารณาไปแลว ก็จะเห็นความจริงที่วา เปนที่ประชุมรวมกันของ
อวัยวะชิ้นตางๆ ที่เปนตา หู จมูก ลิ้น เนื้อ ปอด ตับ มาม หัวใจ กระเพาะอาหาร ลําไส
หนัง พังผืด เสนเอ็น เสนเลือด น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําลาย น้ําตา น้ําปสสาวะ ฯลฯ รวมกัน
เรียกวาอาการ ๓๒ ซึ่งตางก็หอยแขวนระเกะระกะยางโตงเตงอยูภายใน เมื่อแยกหรือควัก
ออกมาดูทีละชิ้น จะไมมีชิ้นใดที่เรียกกันวาสวยงามนารัก นาพิศวาสเลย กลับเปนของที่
นารังเกียจ ไมสวย ไมงาม ไมนาดู

แตสิ่งเหลานี้ก็รวมประกอบอยูภายในรางกายของเราทุกผูทุกคน โดยมีหนังหุมหอ
ปกปดอยูโดยรอบ หากไมมีผืนหนังหุมหอและสามารถมองเห็นภายในไดแลว แมจะเปน
รางกายของคนที่รักสุดสวาดขาดใจ ก็คงจะตองเบือนหนาหนีอกสั่นขวัญหาย บางที
อาจจะตองถึงขั้นจับไขไปเลย ซึ่งอาจจะตองถึงขั้นทําพิธีปดรังควาญเรียกขวัญกันอีก
หากจะถือวานารักนาเสนหาอยูที่ผืนหนังหรือแผนหนังรอบกาย ก็ลองลอกออกมา
ดูกจ็ ะเห็นวาไมสวยงามตรงไหนแตอยางใด แตที่นิยมยกยองรักใครหลงใหลกันอยู ก็คือ
ผิวหรือสีของหนังชั้นนอกสุดเทานั้น ถาไดลอกหรือขูดผิวชั้นนอกสุดออกมาใหเหลือแต
หนังแทแดงๆ แลว แมจะเปนหนังสดสวยของนางงามจักรวาล ผูคนก็คงจะตองเบือน
หนาหนี
จึงเปนที่แนชัดวา คนสวย คนงาม ก็คงสวยและงามกันแคผิวหนังชั้นนอกสุด รัก
และเสนหาที่ผิวหนัง ซึ่งเปนของฉาบฉวยนอกกาย หาไดสวยงามนารักเขาไปถึงตับ ไต
ปอด หัวใจ มาม กระเพาะ ลําไส น้ําเลือดน้ําหนอง อุจจาระ ปสสาวะ ภายในรางกายดวย
ไม
สวนผูที่ผิวหรือสีของหนังดําดาง ไมสดใสนาดู ก็พยายามทาลิปสติก แตงหนาแตง
ตา ทาสี พอกแปงยอม และดึงกันเขาไปใหเตงตึง และออกเปนสีสันตางๆ แลวก็พากัน
นิยมยกยองชวนชมกันไป แตที่จริงแลวก็เปนความหลง โดยหลงรักกันที่แปงและสีที่
พอก หลอกใหเห็นฉาบฉวยอยูแคผิวนอกเทานั้น เมื่อมีสติพิจารณาเห็นความเปนจริงอยู
เชนนี้ หากจิตมีกําลังก็จะทําใหนิวรณ ๕ ประการคอยๆ สงบระงับทีละเล็กละนอย
โดยเฉพาะจิตจะไมเดือดรอนกระวนกระวายแสสายไปในอารมณรักๆ ใครๆ ในที่สุดจิต
ก็จะสงบเยือกเย็นลงจนถึงขั้นอุปจารสมาธิได หากสติมีกําลังพอก็อาจถึงขั้นปฐมฌานได
กายคตานุสสติกรรมฐานนั้น ความจริงก็เปนเพียงสมถภาวนาที่ทําใหจิตเปนสมาธิ
ไดถึงขั้นปฐมฌาน แตก็เปนสมถภาวนาที่เจือไปดวยวิปสสนาภาวนา เพราะเปนอารมณ
จิตที่ใครครวญหาเหตุและผลตามสภาพเปนจริงของสังขารธรรมหรือสภาวธรรม
ซึ่งหากไดพลิกการพิจารณาอาการ ๓๒ ดังกลาวใหรูแจงเห็นจริงวาอาการ ๓๒
ดังกลาวนั้นไมมีการทรงตัว เมื่อเกิดมีอาการ ๓๒ ขึ้นแลว ก็ไมอาจจะตั้งมั่นอยูได จะตอง
เปลี่ยนแปลงไปเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมใชตัวไมใชตน ไมใชคน ไมใชสัตว ไมใช

ตัวเราและของเราแตอยางใด รางกายไมวาจะเปนของตนเองหรือของผูอื่น ตางก็เต็มไป
ดวยความทุกข ดังนี้ก็เปนวิปสสนา
กายคตานุสสติกรรมฐาน เปนกรรมฐานที่เมื่อไดพิจารณาไปแลว ก็จะเห็นความ
สกปรกโสโครกของรางกายจนรูแจงเห็นจริงวา ไมนารักนาใคร จึงเปนกรรมฐานที่มี
อํานาจทําลายราคะกิเลส และเมื่อไดรูแจงเห็นจริงดังกลาวมากๆ เขา จิตก็จะมีกําลังและ
เกิดความเบื่อหนายในรางกายทั้งของตนเองและผูอื่น จึงเปนการงายที่ "นิพพิทาญาณ"
จะเกิดขึ้น และเมื่อไดเกิดขึ้นแลวจนมีญาณทัสสนะเห็นแจงอาการพระไตรลักษณวา
รางกายเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไมใชตัวไมใชตน ไมใชเราไมใชเขาแตอยางใด
จิตก็จะนอมไปสู "สังขารุเปกขาญาณ" ซึ่งมีอารมณอันวางเฉย ไมยินดียินรายในรางกาย
และคลายกําหนัดในรูปนามขันธ ๕ เรียกวาจิตปลอยวาง ไมยึดมั่นถือมั่นในอุปาทาน ขันธ ๕ ซึ่งจะนําไปสูการละ "สักกายทิฐิ" อันเปนการละความเห็นผิดในรางกายนี้เสียได
และถาละไดเมื่อใด ก็ใกลที่จะบรรลุความเปนพระอริยะเจาเบื้องตนในพระพุทธศาสนา
คือเปน "พระโสดาบัน" สมจริงตามที่พระพุทธองคไดตรัสไววา "การเจริญกรรมฐาน
กองนี้จะไมหางมรรค ผล และนิพพาน"
ฉะนั้น กายคตานุสสติกรรมฐาน จึงเปนกรรมฐานเครื่องที่จะทําใหบรรลุพระ
อรหันตไดโดยงาย ซึ่งในสมัยพระพุทธกาล ทานที่บรรลุแลวดวยพระกรรมฐานกองนี้มี
เปนจํานวนมาก ในสมัยทีพ่ ระพุทธองคทานตรัสรูใหมๆ ไดเสด็จไปพบพราหมณสอง
สามีภารยา ซึ่งมีบุตรที่สุดสวยชื่อวา "นางมาคัณฑิยา" พราหมณทั้งสองชอบใจในพระ
พุทธองค จึงไดออกปากยกนางมาคัณฑิยาใหเปนภรรยา
พระพุทธองคไมทรงรับไวและมองเห็นนิสัยของพราหมณทั้งสองที่จะไดบรรลุ
มรรคผล จึงไดทรงแสดงพระธรรมใหฟง โดยยกเอากายคตานุสติกรรมฐานขึ้นมาเทศน
ซึ่งไดตรัสตําหนิโทษแหงความสวยงามแหงรูปกายของนางมาคัณฑิยาวา พระพุทธองค
ทรงเห็นวาเปนของปฏิกูล มูตรคูถเนาเหม็น หาความสวยงามใดๆ มิไดเลย
พราหมณทั้งสองพิจารณาตามก็ไดดวงตาเห็นธรรม สวนนางมาคัณฑิยาผูกโกรธ
ตอมาเมื่อนางไดเปนพระมเหสีของพระเจาอุเทน กรุงโกสัมพี ก็ไดจองลางจองผลาญพระ
พุทธองคอยางไมมีที่สิ้นสุดเพราะแรงพยาบาท

อีกทานหนึ่งก็คือนางอภิรูปนันทา ซึ่งเปนพระราชธิดาของพระเจาเขมกะศากยะ ก็
จัดวามีรูปงามที่สุดในสมัยนั้น และพระนางทรงภาคภูมิหลงใหลในความงดงามของพระ
นางยิ่งนัก แตดวยบุญบารมีที่เคยไดสรางสมอบรมมาแลวเปนอันมากในอดีตชาติ เปน
เหตุใหพระนางไดสดับพระธรรมของพระพุทธองคจากพระโอษฐ ซึ่งไดทรงเทศนกายค
ตานุสติกรรมฐานควบคูไปกับมรณัสสติกรมมฐาน แลวทรงเนรมิตรูปกายของสาวงามที่
งามยิ่งกวาพระนางใหปรากฏขึ้น ใหพระนางไดมองเห็น แลวบันดาลใหรูปเนรมิตนั้น
คอยๆ เจริญวัย แก แลวชราโทรมๆ ลงจนตายไปในที่สุด แลวก็เนาเปอยสลายไปตอหนา
พระนางก็นอมเอาภาพนิมิตนั้นเขามาเปรียบเทียบกับรางกายของพระนาง จนเห็น
วาอันรางกายอันงดงามของพระนางนั้นหาไดงามจริงไม ทั้งเปนอนิจจังและอนัตตา หา
สาระแกนสารที่พึ่งอันถาวรอันใดมิไดเลย จนพระนางไดบรรลุพระอรหันตในขณะ
นั้นเอง และพระนางเขมาเทวีที่ยิ่งดวยรูปโฉม และเปนพระมเหสีองคหนึ่งของพระ
เจาพิมพิสารแหงเมืองราชคฤห ก็ไดบรรลุพระอรหันตในทํานองเดียวกันนี้เอง
๔. มีจิตใครครวญถึงธาตุกรรมฐาน คือนอกจากจะมีจิตใครครวญถึงความเปนจริง
ของรางกายดังกลาวมาในขอ (๓) แลว พึงพิจารณาแยกใหเห็นความเปนจริงที่วา อันที่
จริงรางกายของเราเองก็ดี ของผูอื่นก็ดี ไมใชตัวเราของเราแตอยางใดเลย เปนแตเพียงธาตุ
๔ มาประชุม เกาะกุมรวมกันเพียงชั่วคราวเทานั้นเอง ไดแกธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และ
ธาตุไฟ แลวสิ่งเหลานี้ก็ทนอยูในสภาพที่รวมกันเชนนั้นไมได นานไปก็เกาแกแลวแตก
สลายตายไป ธาตุน้ําก็กลับไปสูความเปนน้ํา ธาตุดินก็กลับไปสูค วามเปนดิน ธาตุลมก็
กลับไปสูความเปนลม และธาตุไฟก็กลับไปสูความเปนไฟตามเดิม
เนื้อตัวรางกายของเรา เมื่อไดแยกสวนออกมาดูแลว ก็มิไดมีตัวตนที่ตรงไหนแต
อยางใด เปนแตเพียงเนื้อ กระดูก ตับ ไต ไส กระเพาะ เสนเอ็น หนัง พังผืด เนื้อเยื่อ
มันสมอง ไขขอ ฯลฯ มาเกาะกุมกัน ตัวตนของเราไมมี ครั้นเมื่อแยกแยะอวัยวะยอยๆ
ดังกลาวออกไปจากหนวยยอยๆ ของชีวิต คือเซลลเล็กๆ ที่มาเกาะกุมรวมกัน ก็จะเห็นวา
เซลลเองก็เนื่องมาจากแรธาตุทั้งหลายซึ่งไมมีชีวิตจิตใจมารวมกันเปนกลุมกอนเล็กๆ ไม
มีตัวตนของเราแตอยางใด
แมแรธาตุตาง ๆ นั้น ก็เนื่องมาจากพลังงานโปรตอนและอิเล็กตรอนเทานั้น หาใช
ตัวตนของเราแตอยางใดไม ที่หลงกันอยูวาตัวเราของเราหาที่ไหนมิไดเลย ทุกสรรพสิ่งที่

ดิ้นรนแสวงหา สะสมกันเขาไว ในที่สุดก็ตองทิ้งตองจาก ซึ่งปวยการที่จะกลาวไปถึง
สมบัติที่จะนําเอาติดตัวไปดวย แมแตเนื้อตัว รางกายที่วาเปนของเราก็ยังเอาติดตัวไปดวย
ไมได และก็เปนความจริงที่ไดเห็นและรูจักกันมานานนับลานๆ ป คนแลวคนเลา
ทานทั้งหลายที่ไดเคยยิ่งใหญดวยยศศักดิ์อํานาจวาสนาและทรัพยสมบัติในอดีต
กาล จนเปนถึงมหาจักรพรรดิมีสมบัติสรางสมมาดวยเลือดและน้ําตาของผูอื่นจนคอน
โลก แตแลวในที่สุดก็ตองทิ้งตองจากสิ่งเหลานี้ไป แมแตเนื้อตัวรางกายของทานที่เคย
ยิ่งใหญ จนถึงกับเปนผูที่ไมอาจจะแตะตองได แตแลวก็ตองทอดทิ้งจมดินและทราย จน
ในที่สุดก็สลายไปจนหาไมพบวาเนื้อ หนัง กระดูก ขน เล็บ ตับ ไต ไส กระเพาะของทาน
วาอยูที่ตรงไหน คงเหลืออยูแตสิ่งที่เปนดิน น้ํา ลม และไฟ ตามสภาพเดิมที่กอกําเนิดมา
เปนตัวของทานเพียงชั่วคราวเทานั้น แลวตัวของเราทานทั้งหลายก็เพียงเทานี้มิไดยิ่งใหญ
เกินไปกวาทานในอดีต จะรอดพนจากสัจธรรมนีไ้ ปไดหรือ
ในเมื่อความเปนจริงก็เห็นๆ กันอยูเชนนี้แลว เหตุใดเราทานทั้งหลายจึงตองพากัน
ดิ้นรนขวนขวายสะสมสิ่งที่ในที่สุดก็จะตองทิ้ง จะตองจากไป ซึ่งเทากับเปนการทําลาย
วันเวลาอันมีคาของพวกเราซึ่งก็คงมีไมเกินคนละ ๑๐๐ ป ใหตองโมฆะเสียเปลาไปโดย
หาสาระประโยชนอันใดมิได เหตุใดไมเรงขวนขวายสรางสมบุญบารมีที่เปนอริยทรัพย
อันประเสริฐ ซึ่งจะติดตามตัวไปไดในชาติหนา
แมหากวาสิ่งเหลานี้จะไมมีจริงดังที่พระพุทธองคไดตรัสไว อยางเลวพวกเราก็เพียง
เสมอตัว มิไดขาดทุนแตอยางใด หากสิ่งที่พระพุทธองคไดตรัสสอนเอาไววามีจริงดั่งที่
ปราชญในอดีตกาลยอมรับ แลวเราทานทั้งหลายไมสรางสมบุญและความดีไว สรางสม
แตความชั่วและบาปกรรมตามติดตัวไป เราทานทั้งหลายไมขาดทุนหรอกหรือ เวลาใน
ชีวิตของเราที่ควรจะไดใชใหเปนประโยชน กลับตองโมฆะเสียเปลาก็สมควรที่จะไดชื่อ
วาเปน "โมฆะบุรุษ" โดยแท

