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ค�าน�า

หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้  มีทั้งหมด ๓ เล ่ม คือ  

๑) หาบุญได้ ใช้บุญเป็น ๒) การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 

และ ๓) ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

หนังสือ “หาบุญได้ ใช้บุญเป็น” เป็นหนังสือที่อธิบำยขยำยควำม

คติธรรมที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุน ี

(สด จนฺทสโร) ได้เทศนำสั่งสอนไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบำย

กำรหำบุญได้ตำมหลักวิชำกำรในพระพุทธศำสนำ ท่ีองค์สมเด็จ 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ มีปรำกฏในพระไตรปิฎก และ

คมัภีร์อรรถกถำท่ีอธบิำยขยำยควำมพระไตรปิฎกนัน้ และกำรใช้บญุ

เป็นนั้น เป็นอย่ำงไร

หนังสือ “การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก” เป็นหนังสือที่อธิบำย 

กำรบ�ำเพ็ญทุกระดับ ตำมข้อมูลที่ปรำกฏในพระไตรปิฎก คัมภีร ์

อรรถกถำและคัมภีร์อื่นๆ ในพระพุทธศำสนำ ฝ่ำยเถรวำท

หนังสือ “ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน” เป็นหนังสือ

ที่อธิบำยโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำ คืออะไร 

มีวิธีกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอย่ำงไร และน�ำประสบกำรณ์กำร 

(ก)



ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพำน ของบูรพำจำรย์ที่ปฏิบัต ิ

ตรงตำมพระปรยิตัสิทัธรรม มำแสดงไว้ ว่ำสอดคล้องกบัพระสทัธรรม 

ของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำงไร

หนังสือธรรมทั้ง ๓ เล่มนี้ มีควำมเกี่ยวโยงกัน กล่ำวคือ กำรศึกษำ

สัมมำปฏิบัติในบวรพระพุทธศำสนำ มีจุดหมำยสูงสุดก็คือกำร

บรรลุมรรค ผล นิพพำน โดยเฉพำะกำรบรรลุถึงพระนิพพำนธำตุ 

ท่ีเป็นบรมสุข เป็นอมตธรรม เป็นธรรมแดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข ์

ทั้งปวง นั้น ต้องบ�ำเพ็ญบำรมีทุกระดับ ไม่ว่ำจะบรรลุเป็นพระสัมมำ

สัมพุทธเจ้ำ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ำ หรือเป็นพระอรหันตสำวก 

และกำรบ�ำเพ็ญบำรมีให้แก่กล้ำนั้น ต้องเร่ิมต้นจำกกำรกระท�ำกุศล 

คุณควำมดีในระดับบุญ แล้วพัฒนำกุศลคุณควำมดีนั้นให้แก่กล้ำขึ้น

เป็นบำรมี ดังนั้น หนังสือธรรมชุดนี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่ำวนี้

ได้อย่ำงดี

อนึ่ง เนื่องจำกมีสหธรรมิกบำงท่ำนได้ฟังผู้เขียนบรรยำยธรรม เรื่อง 

“การบ�าเพ็ญบารม”ี ทีพ่ระเดชพระคณุ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล ว.ิ

(เสรมิชยั ชยมงคฺโล) อดีตปฐมเจ้ำอำวำสวดัหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม 

อ.ด�ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี ได้นิมนต์ผู้เขียนให้ไปบรรยำยในครำว  

อบรมพระวิปัสสนำจำรย์ ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม แล้ว 

สหธรรมิกท่ำนนั้นได้ปรำรภกับผู้เขียนว่ำ ผู้เขียนน่ำจะพิมพ์หนังสือ 

ธรรม เรื่อง “การบ�าเพ็ญบารมี” จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ 

(ข)



ในกำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ ซึ่งผู้เขียนก็ผัดผ่อนมำเป็นระยะเวลำนำน 

พอสมควร ต่อมำผู ้เขียนได้บรรยำยธรรมสอนสำธุชนที่เข้ำร่วม 

ปฏิบัติธรรมท่ีวัดป่ำวิสุทธิคุณ ในโครงกำรอบรมพระกัมมัฏฐำน  

เกี่ยวกับเรื่องโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำคืออะไร และ

วิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุมรรค ผล นิพพำน เป็นอย่ำงไร ปรำกฏว่ำมี

สำธุชนให้ควำมสนใจพอสมควร 

ด้วยเหตผุลดงักล่ำวนี ้ผูเ้ขยีนจงึด�ำรว่ิำ สมควรทีจ่ะจดัท�ำหนงัสอืธรรม 

ชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทำนให้กับผู้มำบ�ำเพ็ญ 

บุญกุศลและปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ได้ใช้เป็นแนวทำงใน 

กำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ และเป็นกำรปฏิกำระแก่สำธุชนที่มำบ�ำเพ็ญ

บุญกุศลที่วัดป่ำวิสุทธิคุณด้วย

ขออนโุมทนำบญุกบัผูม้จิีตศรทัธำร่วมท�ำบุญเป็นเจ้ำภำพพมิพ์หนงัสอื

ธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” ท่ีปรำกฏชื่ออยู่ท้ำยหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ 

และขออำรำธนำคณุพระศรรีตันตรยั คอื คุณพระพทุธ คุณพระธรรม 

และคุณพระสงฆ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งขออำรำธนำบุญ- 

บำรมี-รัศมี-ก�ำลัง-ฤทธิ์-อ�ำนำจ-สิทธิเฉียบขำดของบูรพำจำรย ์

มพีระเดชพระคุณ หลวงพ่อวดัปากน�า้ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) 

พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ. (วีระ คณุตฺตโม) 

และพระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย 

ชยมงฺคโล) ได้โปรดรวมเป็นตบะ-เดชะ-พลวะ-ปัจจัย มำอภิบำล 

(ค)



คุ ้มครองรักษำสำธุชนผู ้มี จิตศรัทธำร ่วมท�ำบุญเป ็นเจ ้ำภำพ 

พิมพ์หนังสือธรรมชุดนี้ ให้เป็นผู้ปรำศจำกทุกข์-โศก-โรค-ภัยทั้งปวง 

และปรำศจำกอุปัทวันตรำยและสรรพอันตรำย ให้มีสุขภำพแข็งแรง

และมีอำยุยืน ปรำรถนำสิ่งใดท่ีเป็นไปในทำงที่ชอบและประกอบ

ด้วยธรรมแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นจงส�ำเร็จทุกประกำร ให้เจริญรุ่งเรือง 

ในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำและในกิจกำร

โดยชอบ ให้สุข-สมบูรณ์-บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ 

และนิพพำนสมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพำน ๑ โดยสัมมำทิฏฐ ิ

แต่ส่วนเดียว ตลอดกำลนำน

(พระมหาศักฎา สุมโน)

เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิคุณ

วิสาขบูชา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ง)



ค�าชี้แจงก่อนอ่านหนังสือ

เนื้อหำในหนังสือชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ แต่ละเล่มจะอ้ำงอิง

พระพุทธพจน์ ภำษิตของพระอรหันตสำวก และอรรถำธิบำยของ 

พระอรรถกถำจำรย์ ท้ังนี้ก็เพ่ือให้ผู้อ่ำนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เชื่อถือได้ และตรงประเด็น ประกอบกำรพิจำรณำกำรศึกษำ 

สัมมำปฏิบัติ

พระพุทธพจน์และภำษิตของพระอรหันตสำวกท่ีได้อัญเชิญมำไว้ใน

หนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ แปลจำกพระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับสยำมรัฐ 

ที่จัดพิมพ์โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย กำรอ้ำงอิงนั้นจะบอกชื่อ

คัมภีร์ของพระไตรปิฎก และบอกเล่ม/ข้อไว้ แต่ไม่ได้บอกหน้ำ

พระไตรปิฎก เนื่องด้วยมหำมกุฏรำชวิทยำลัยได้จัดพิมพ์พระไตร 

ปิฎกภำษำบำลีขึ้นใหม่ ท�ำให้หน้ำไม่ตรงกับฉบับที่พิมพ์ไว้ก่อนนั้น  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ขุททกนิกาย  

อิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘) กำรอ้ำงอิงพระพุทธพจน์ที่ปรำกฏใน

วงเลบ็ คอื ขุ. = ขทุทกนกิำย, อติ.ิ = อติวิตุตกะ, ส่วนตวัเลข ๒๕/๒๓๘ 

คือ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๓๘

ส�ำหรับอรรถำธิบำยของพระอรรถกถำจำรย์นั้น แปลจำกคัมภีร์ 

อรรถกถำ ฉบบัภำษำบำล ีทีจั่ดพมิพ์โดยโรงพมิพ์วญิญำณ กำรอ้ำงองิ

นั้นก็จะบอกชื่อคัมภีร์ของอรรถกถำ และบอกภำค/หน้ำไว้เช่นกัน  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย  

(จ)



อุปริปัณณาสก์ (ม.อุ.อ.๓/๒๒๙) กำรอ้ำงอิงอรรถกถำนี้ จะบอกชื่อ 

คัมภีร์ คือ ปปัญจสูทนี เป็นคัมภีร์อรรถกถำของมัชฌิมนิกำย 

อปุริปัณณำสก์ ส่วนกำรอ้ำงองิทีป่รำกฏในวงเลบ็ คอื ม.= มชัฌมินกิำย, 

อุ. = อุปริปัณณำสก์, อ. = อรรถกถำ ตัวเลข ๓/๒๒๙ ก็คือเล่มที่ ๓ 

หน้ำ ๒๒๙

ในส่วนคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำและปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคนั้นจะใช้ 

หนังสือที่จัดพิมพ์โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย โดยจะบอกล�ำดับของ

เล่มและหน้ำไว้ด้วย ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ธัมมปทัฏกถา 

อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา (ขุ.ธ.อ.๕/๘๕) กำรอ้ำงอิง

อรรถกถำนี้ จะบอกชื่อคัมภีร์ คือ ธัมมปทัฏฐกถำ เป็นคัมภีร์ 

อรรถกถำของขุททกนิกำย ธรรมบทคำถำ ส่วนกำรอ้ำงอิงที่

ปรำกฏในวงเล็บ คือ ขุ.= ขุททกนิกำย, ธ. = ธรรมบทคำถำ, อ. =  

อรรถกถำ ตัวเลข ๕/๘๕ ก็คือเล่มที่ ๕ หน้ำที่ ๘๕ และปกรณ์วิเศษ

วิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ.๓/๑๐) นี้เป็นกำรอ้ำงอิงของคัมภีร์ปกรณ์วิเศษ 

วิสุทธิมรรค ส่วนกำรอ้ำงอิงท่ีปรำกฏในวงเล็บ คือ วิสุทฺธิ .=  

วิสุทธิมรรค ตัวเลข ๓/๑๐ ก็คือเล่มที่ ๓ หน้ำที่ ๑๐

ผู้อ่ำนที่มีควำมประสงค์จะค้นคว้ำข้อมูลเพ่ิมเติมจำกพระพุทธพจน์ 

ภำษิตของพระอรหันตสำวก อรรถกถำ และปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

ก็สำมำรถค้นหำได้จำกที่อ้ำงอิงไว้

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒
(ฉ)



สารบัญ

หำบุญได้  ใช้บุญเป็น......................................................................... ๑

หำบุญได.้............................................................................................... ๗

 ทำนมัย...................................................................................... ๘

  อำมิสทำน...................................................................... ๘

  ควรเลือกให้ทำน........................................................ ๒๒

  ธรรมทำน..................................................................... ๒๕

 ศีลมัย....................................................................................... ๒๗

 ภำวนำมัย............................................................................... ๓๓

  สมถภำวนำ/สมถกัมมัฏฐำน.................................. ๓๓

  วิปัสสนำภำวนำ/วิปัสสนำกัมมัฏฐำน.................. ๓๙

บุญกิริยำวัตถุ ๗............................................................................... ๔๖

 อปจำยนมัย........................................................................... ๔๖

 เวยยำวัจจมัย......................................................................... ๔๗

 ปัตติทำนมัย........................................................................... ๔๗

 ปัตตำนุโมทนำมัย................................................................. ๔๗

 ธัมมัสสวนมัย......................................................................... ๔๘

 ธัมมเทสนำมัย....................................................................... ๔๘

 ทิฏฐุชุกัมม.์............................................................................. ๔๘

บุญมีอำนิสงส์แตกต่ำงกัน.............................................................. ๔๙

ใช้บุญเป็น........................................................................................... ๕๑
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หาบุญได้ ใช้บุญเป็น

ค�ำว่ำ “บญุ” ในภำษำมคธมรูีปศัพท์ว่ำ “ปฺุ” แปลว่ำ กศุล, กรรมด,ี  

ควำมด,ี ควำมงำม, ควำมสุข, เคร่ืองช�ำระสนัดำนให้สะอำด๑, ช่วยเหลอื 

เกื้อกูลผู้อื่น, ผลของกำรท�ำควำมดีจำกชำติปำงก่อน๒ 

จำกค�ำแปลตำมพจนำนุกรมข้ำงต้นนี้ ค�ำว่ำ “บุญ” จึงมีควำมหมำย

ว่ำ เป็นธรรมชาติเคร่ืองช�าระจิตสันดานให้ใสสะอาด เพราะเกิด 

จากการกระท�ากุศลคณุความดทีางกาย วาจา และใจ เพือ่ช่วยเหลอื 

เกือ้กลูผู้อืน่ทีม่คีวามต้องการหรอืทีม่คีวามจ�าเป็นเพราะประสบกบั

ความทุกข์ และบุญเป็นธรรมชาติเครื่องก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ 

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญของการบ�าเพ็ญกุศลคุณความดี

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ตรัสถึงบุญไว้ในที่อเนกสถำน เป็นต้น

ว่ำ “บุญเป็นชื่อของความสุข”๓ ว่ำ

เธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย ค�าว่าบุญนี้เป็นชื่อของ

ความสุข

๑	
พันตรี	 ป.	 หลงสมบุญ	 (๒๕๔๐)	 พจนานุกรม มคธ-ไทย ส�ำนักเรียนวัดปำกน�้ำ	 ภำษีเจริญ	

กรุงเทพมหำนคร

๒	
พจนำนุกรม	ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	(๒๕๕๔)	หน้ำ	๖๗๖

๓	
ปุญญวิปำกสูตร	อังคุตตรนิกำย	สัตตกนิบำต	(องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๙)
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นอกจำกนี้ ได้ตรัสไว้ว่ำ “การสั่งสมบุญน�าสุขมาให้”๔ ว่ำ

หากบุรุษพึงท�าบุญ ก็พึงท�าบุญนั้นบ ่อยๆ พึงท�า 

ความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญน�าสุขมาให้

และยังได้ตรสัให้ท�ำขมุทรพัย์คอืบญุ เพรำะผลทีน่่ำปรำรถนำทัง้ปวง

จะส�ำเร็จได้ด้วยบุญนิธิ๕ (ขุมทรัพย์คือบุญ) ว่ำ

บุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน�้าลึก ด้วยคิดว่า เม่ือกิจที ่

เป ็นประโยชน์เกิดขึ้น ทรัพย์นี้จักเป ็นประโยชน์แก ่เรา 

เพื่อเปลื้องการประทุษร้ายจากพระราชาบ้าง ความบีบคั้น 

จากโจรบ้าง เพื่อเปลื้องหนี้สินบ้าง ทุพภิกขภัยบ้าง ในคราว 

เกิดอันตรายบ้าง ขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้

ขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้เป็นอย่างดีในน�้าลึก ขุมทรัพย์นั้น 

ทั้งหมด ย่อมไม่ส�าเร็จประโยชน์แก่เขาตลอดกาลทีเดียว 

เพราะว่าขุมทรัพย์เคลื่อนจากที่ไปบ้าง ความจ�าของเขาหลงลืม

ไปบ้าง พวกนาคลักเอาไปบ้าง พวกยักษ์ลักเอาไปบ้าง ทายาท

ผู้ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้าง

เมื่อใดเขาส้ินบุญ เมื่อนั้นขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นย่อม 

พินาศไป

๔	
ปำปวรรค	ขุททกนิกำย	ธรรมบทคำถำ	(ขุ.ธ.๒๕/๑๙)

๕	
นิธิกัณฑ์	ขุททกนิกำย	ขุททกปำฐะ	(ขุ.ขุ.๒๕/๙)
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ขุมทรัพย์คือบุญ เป็นขุมทรัพย์ที่ผู ้ใดเป็นหญิงก็ตาม 

เป็นชายก็ตาม ฝังไว้ดีแล้ว ด้วยการให้ทาน รักษาศีล ส�ารวม 

อินทรีย์ และความฝึกตน ในเจดีย์ก็ดี ในสงฆ์ก็ดี ในบุคคลก็ดี 

ในแขกก็ดี ในมารดาก็ดี ในบิดาก็ดี ในพี่ชายก็ดี ขุมทรัพย์นั้น 

ชื่อว่าผู้นั้นฝังไว้ดีแล้ว ใครๆ ไม่อาจผจญได้ เป็นของติดตาม

ตนไป 

บรรดาโภคะท้ังหลาย เมื่อเขาจ�าต้องละไป เขาย่อม 

พาเอาขุมทรัพย์คือบุญนั้นไปได้

ขุมทรัพย์คือบุญ ไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่น โจรลัก 

ไปไม่ได้ 

บญุนธิอัินใดตดิตามตนไปได้ ปราชญ์พงึท�าบญุนธิอินันัน้

บุญนิธินี้ให้สมบัติที่พึงใคร่ท้ังปวง แก่เทวดาและมนุษย์

ทั้งหลาย

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนานักซ่ึงผลใดๆ ผล

น้ันๆ ทัง้หมด อนัเทวดาและมนษุย์เหล่านัน้ย่อมได้ด้วยบญุนธินิี้

ความเป็นผู้มีผิวพรรณงาม ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะ 

ความเป็นผู้มีทรวดทรงดี ความเป็นผู้มีรูปสวย ความเป็นอธิบดี 

ความเป็นผู้มีบริวาร ผลที่น่าปรารถนาทั้งปวงนั้น เทวดาและ

มนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้

ความเป็นพระราชาประเทศราช ความเป็นใหญ่ สุขของ

พระเจ้าจกัรพรรดอินัเป็นทีร่กั แม้ความเป็นพระราชาแห่งเทวดา

ในทพิยกาย ผลท่ีน่าปรารถนาท้ังปวงนัน้ เทวดาและมนษุย์ย่อม

ได้ด้วยบุญนิธินี้
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มนุษย์สมบัติ ความยินดีในเทวโลก และนิพพานสมบัติ 

ผลทีน่่าปรารถนาทัง้ปวงน้ี เทวดาและมนษุย์ย่อมได้ด้วยบุญนธินิี้

ความที่พระโยคาวจร ถ้าเมื่ออาศัยคุณเครื่องถึงพร้อม

คือมิตรแล้ว  ประกอบอยู่โดยอุบายอันแยบคาย  เป็นผู้มี 

ความช�านาญในวิชชาและวิมุตติ ผลท่ีน่าปรารถนาทั้งปวงนี้ 

เทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้

ปฏิสัมภิทา วิโมกข์ สาวกบารมีญาณ ปัจเจกโพธิญาณ 

และพุทธภูมิ ผลท่ีน่าปรารถนาท้ังปวงนี้ เทวดาและมนุษย์ 

ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้

คุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ 

มากอย่างนี้ เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู ้มีปัญญาจึงสรรเสริญ 

ความที่บุคคลมีบุญอันท�าไว้แล้ว

พระเดชพระคณุหลวงพ่อวดัปากน�า้ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ได้สอนศิษยำนศุษิย์ไว้ว่ำ “ให้รูจั้กหาบญุได้ ใช้บญุเป็น” ซึง่ค�ำสอนนี้ 

ปรำกฏในพระธรรมเทศนำเรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ แสดงเม่ือวันที่ 

๑๐ พฤษภำคม ๒๔๙๗ ว่ำ

... หากต้องการบุญ ก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหละ 

กลางของกลางๆๆ หนักเข้าไป ซ้าย ขวา หน้า หลัง ล่าง บน 

ไม่ไปทั้งนั้น กลางของกลางหนักขึ้นทุกที ก็จะเข้าไปพบบุญ 

“ทะเลบุญ” อยู่ในกลางกายนั้น ...
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แสวงหาบญุ สร้างบารม ีบ�าเพญ็ทาน รักษาศลี เจริญภาวนา 

ได้บุญแล้ว ให้ใจจรดอยู่ที่บุญนั้น เมื่อประสบภัยได้ทุกข์ยาก

ประการใด ก็นึกถึงบุญนั้น อย่าไปนึกสิ่งอื่นให้เหลวไหล ... 

ต้องนึกถึงบุญ สิ่งอื่นอย่าไปนึก นึกถึงบุญแต่เพียง 

อย่างเดียว เมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากล�าบากอย่างใด 

ก็ให้นึกถึงบุญ เอาใจไปจรดอยู่ท่ีบุญ ท�ามาค้าขายอะไร ก็ให้

เอาใจไปจรดอยู่ท่ีบุญน้ัน จะได้ค้าขายคล่อง ได้ก�าไรเกินควร

เกินค่า ... 

นี่เราเรียกว่า “หาบุญได้และใช้บุญเป็น” …

นอกจำกนี ้พระเดชพระคณุหลวงพ่อวดัปากน�า้ได้กล่ำวลกัษณะของ 

“การหาบุญได้ แต่ใช้บุญไม่เป็น” เอำไว้ ซึ่งมีปรำกฏในพระธรรม

เทศนำเรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ แสดงเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกำยน 

๒๔๙๗ ว่ำ

... “หาบุญได้ ใช้บุญไม่เป็น” นี่แหละมาทอดกฐิน 

ได้บุญเป็นก่ายเป็นกองอย่างนี้แหละ ถ้ากระทบกระเทือน 

สิง่ท่ีไม่ชอบใจ เอาเข้าแล้ว ไปด่าไปว่าเขาเข้าแล้ว ไปค่อนไปแคะ 

เข้าแล้ว เอาบาปใส่ตัวเข้าแล้ว ไม่รู ้ตัวกัน ได้บุญเป็นกอง 

สองกอง ไม่เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญเสียแล้ว เอาไปใช้สิ่งอื่น 

เสียแล้ว บุญน่ะ เอาบาปทับถมหมด เอาไปใช้ไม่ได้เลย 

ใช้บุญไม่เป็น เหมือนอย่างเงินทองหาไปๆ มันหายไปหมด 

ไม่มีเลย มันใช้เงินไม่เป็นแบบเดียวกัน ...
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จำกพระพุทธพจน์และพระธรรมเทศนำข้ำงต้นนี้ จะเห็นว่ำ บุญเป็น

ชื่อของควำมสุข กำรสั่งสมบุญน�ำสุขมำให้ ผลที่น่ำปรำรถนำทั้งปวง

ส�ำเร็จได้ด้วยบุญนิธิ (ขุมทรัพย์คือบุญ) และต้องรู้จักกำรหำบุญได ้

ใช้บญุเป็น รวมทัง้ต้องรูจ้กัทะเลบญุ ดงันัน้ จงึกล่ำวสรุปได้ว่ำ บญุเป็น

ธรรมชาติเครื่องช�าระจิตสันดานให้ใสสะอาด เพราะเกิดจากการ 

กระท�ากุศลคุณความดีทางกาย วาจา และใจ เพื่อช่วยเหลือ

เกือ้กลูผู้อืน่ทีม่คีวามต้องการหรอืทีม่คีวามจ�าเป็นเพราะประสบกบั 

ความทุกข์ และบุญเป็นธรรมชาติเครื่องก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ 

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญของการบ�าเพ็ญกุศลคุณความด ี
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หาบุญได้

กำร “หาบุญได้” นัน้ บณัฑติผูม้ปัีญญำพงึศกึษำให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้

ว่ำ บญุมกีีป่ระเภท บญุแต่ละประเภทนัน้ต้องบ�ำเพญ็อย่ำงไรจึงจะได้

อำนิสงส์มำก และบุญแต่ละอย่ำงนั้นมีอำนิสงส์แตกต่ำงกันอย่ำงไร

สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงวธีิกำรบ�ำเพญ็บญุไว้ เรยีกว่ำ 

 “บุญกิริยาวัตถุ”๖ มี ๓ ประกำร ว่ำ

ดูกรภิกษุทั้ งหลาย บุญกิริยาวัตถุ  ๓ ประการนี้ 

๓ ประการเป็นไฉน คือ ทานมัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑ ศีลมัย 

ปุญญกิริยาวัตถุ ๑ ภาวนามัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑

ส่วนในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี พระธรรมปำละได้อธิบำยขยำยควำมบุญ

กิริยำวัตถุเพิ่มเติมอีก ๗ ประกำร๗ ว่ำ

บุญกิริยาวัตถุอย่างอื่นอีก ๗ คือ บุญกิริยาวัตถุที่สหรคต 

ด้วยความย�าเกรง (อ่อนน้อม) ๑ ที่สหรคตด้วยการขวนขวาย ๑ 

การเพ่ิมให้ซึ่งส่วนบุญ ๑ การพลอยอนุโมทนา ๑ ส�าเร็จด้วย

การแสดงธรรม ๑ ส�าเร็จด้วยการฟังธรรม ๑ ความเห็นตรง ๑

กแ็ม้การถงึพระรตันตรยัว่าเป็นสรณะ ย่อมสงเคราะห์เข้า

ด้วยการท�าความเห็นให้ตรง

๖	
ปุญญกิริยำวัตถุสูตร		ขุททกนิกำย		อิติวุตตกะ		(ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘)

๗	
ปรมัตถทีปนี		อรรถกถำขุททกนิกำย		อิติวุตตกะ		(ขุ.อิติ.อ.๒๓๓)
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๘	
อังคุตตรนิกำย		ทุกนิบำต		(องฺ.ทุก.๒๐/๓๘๖)

๑. ทานมัย

บญุกริยิำวตัถทุีส่มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำทรงแสดงไว้เป็นประกำร

แรก คือ ทานมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จด้วยกำรให้ ทรงจ�ำแนกทำน 

ออกเป็น ๒ อย่ำง คือ อามิสทาน และธรรมทาน๘ ว่ำ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ 

อามสิทาน ๑ ธรรมทาน ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ทาน ๒ อย่างนีแ้ล

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทาน

เป็นเลิศ

พระพุทธพจน์นี้ทรงแสดงทำนไว้ ๒ ประกำร ได้แก ่อามิสทาน คือ 

กำรให้วัตถุสิ่งของ เช่น ปัจจัย ๔ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น 

ส่วนธรรมทาน คือ กำรให้ธรรมเป็นทำน และได้ทรงแสดงไว้ว่ำ 

ในทำน ๒ ประเภทนี้ ธรรมทานนั้นเป็นเลิศ

๑.๑ อามิสทาน

อามิสทาน คือ กำรให้วัตถุสิ่งของ เช่น ปัจจัย ๔ และสิ่งอ�ำนวย 

ควำมสะดวก เป็นต้น นั้น ท่ีจะได้อำนิสงส์สูงต้องประกอบด้วยเหตุ

ปัจจยั ๓ ประกำร คอื วตัถบุรสิทุธิ ์เจตนาบรสิทุธิ ์และบคุคลบรสิทุธิ์
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๑) วัตถุบริสุทธิ์ คือ วัตถุที่จะบริจำคเป็นทำนนั้นได้มำด้วยควำม

บริสุทธิ์ ปรำศจำกกำรได้มำด้วยควำมทุจริต สมเด็จพระสัมมำสัม

พทุธเจ้ำได้ทรงแสดงวตัถท่ีุจะให้ทำนไว้ ๑๐ ประกำร คอื ข้าว น�า้ ผ้า 

ยาน ดอกไม้ ของหอม เครือ่งลบูไล้ ทีน่อน ท่ีพกั และเครือ่งประทีป 

(องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๙)

กำรให้วัตถุทำนท้ัง ๑๐ ประกำรนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ำ ผู้ให ้

ของทีพ่อใจ ย่อมได้ของทีพ่อใจ เป็นต้น มปีรำกฏในมนำปทำยสีตูร ว่ำ

ผู ้ให้ของท่ีพอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู ้ให้ของที่เลิศ 

ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดี ย่อมได้ของที่ดี และผู้ให้ของ 

ที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงสถานท่ีประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศ 

ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ที่ใดๆ 

ย่อมมีอายุยืน มียศ๙

พระพุทธพจน์นี้แสดงถึงอำนิสงส์ที่ผู้ให้ทำนจะได้รับในขณะเมื่อบุญ 

ส่งผล เช่น ผู้ให้ของที่พอใจ ผลบุญจะส่งผลให้ได้ของที่พอใจ เป็นต้น

ในกรณีที่เรำได้รับวัตถุทำนจำกกำรท่ีบุคคลอื่นให้มำ แล้วเรำให้วัตถุ

นั้นเป็นทำนต่อไป ก็จัดว่ำเป็นวัตถุบริสุทธิ์ได้เช่นกัน และได้บุญจำก

กำรให้วัตถุเช่นนั้น ในเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า ได้

แสดงไว้ในพระธรรมเทศนำเรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ แสดงเมื่อวันที่ 

๑๘ พฤศจิกำยน ๒๔๙๗ ว่ำ

๙	
มนำปทำยีสูตร		อังคุตตรนิกำย		ปัญจกนิบำต		(องฺ.ปญฺจก.๒๒/๔๔)
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... กาก ที่เจ้าของให้น่ะเป็นกาก เจ้าของนั้นได้เนื้อ 

ไปเสียแล้ว บุญกุศลติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็น 

กายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์ ดวงโตเท่าไหนแล้วแต่ศรัทธาของตนนั้น

เจ้าของกลั่นเอาเนื้อเสียแล้ว เอาเปลือกให้แก่ภิกษุ ถ้าภิกษุโง ่

ไม่ฉลาดทันเจ้าของ ก็ไปเก็บเอาใส่ตู้ห้องไว้ แมลงสาป หนู 

กัดเสียหายไป ถ้าไม่ฉลาดพอ 

ถ้าฉลาดพอ เมือ่เจ้าของสละเช่นนัน้แล้ว เมือ่เกบ็กเ็อาไว้ 

แจกพระภิกษุสามเณร อัดเอาบุญเสียเหมือนกัน กากนั้นให้ไป

ถวายไป แต่บุญเอาเสียอีกชั้นหนึ่ง นี่เรียกว่าฉลาด ได้ ๒ ชั้น 

๓ ชัน้นัน่แน่ะ ต้องการเอาไว้ผ้านุง่พอห่มพอสมควรเท่านัน้แหละ 

ถ้าผู้ฉลาดรับแล้วก็เท่าไหร่ให้หมด ...

๒) เจตนาบริสุทธ์ิ คือ มีควำมตั้งใจท่ีจะให้ทำน เพื่ออนุเครำะห์ 

ผู ้ท่ีมีควำมต้องกำรหรือมีควำมจ�ำเป็นเพรำะเหตุแห่งควำมทุกข์ 

ต่ำงๆ ไม่ใช่ให้ด้วยมุ่งหวังลำภ ยศ กำรสรรเสริญ หรือไม่ใช่ให้ด้วย

มุ่งหวังผลตอบแทน และให้ทำนเพื่อมุ่งก�ำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข ์

ออกจำกใจของเรำ โดยเฉพำะควำมโลภ ควำมตระหนีห่วงแหนทรพัย์

และธรรม/ควำมรู้ ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำ พระพุทธโฆษำจำรย ์

ได้อธบิำยขยำยควำมถงึพร้อมแห่งเจตนำ ทีเ่รยีกว่ำ เจตนาสัมปทา๑๐ 

ว่ำควรบริสุทธิ์ทั้ง ๓ กำล คือ ในกาลก่อนให ้ (ปุพพเจตนำ) ในกาล

ก�าลังให ้(มุญจนเจตนำ) และภายหลังจากให้แล้ว (อปรเจตนำ) ว่ำ

๑๐	
ธัมมปทัฏฐกถำ		อรรถกถำขุททกนิกำย		ธรรมบทคำถำ		(ขุ.ธ.อ.๕/๘๕)
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ความที่เจตนาใน ๓ กาล คือ ในกาลก่อนแต่ให้ ในกาล
ก�าลังให้ ในกาลภายหลังแต่ให้ สัมปยุตด้วยญาณ อันก�ากับ 
โดยโสมนัส ชื่อเจตนาสัมปทา

ดังนั้น ผู้ต้ังใจจะให้ทำนพึงท�ำใจให้มีควำมยินดีและมีควำมเต็มใจ 
ในเวลำก่อนจะให้ทำน ให้มีควำมอิ่มเอิบใจและมีควำมเล่ือมใสใน
เวลำก�ำลังให้ทำน พร้อมทั้งมีควำมปรำโมทย์แช่มชื่นเบิกบำนใจและ 
ปลื้มใจภำยหลังจำกให้ทำนไปแล้ว

๓) บุคคลบริสุทธิ์ ในกรณีบุคคลนี้แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ำย คือ 
ฝ่ำยผู้ให้ เรียกว่ำ ทายก-ทายิกา และฝ่ำยผู้รับ เรียกว่ำ ปฏิคาหก 
สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงควำมบรสิทุธิห์รอืไม่บริสทุธิ์
ของบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ำยนี้ไว้ในทักขิณำวิภังคสูตร๑๑ ว่ำ

ดูกรอานนท์ ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้ มี ๔ อย่าง 
๔ อย่างเป็นไฉน

ดูกรอานนท์ ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ ่ายทายก 
ไม่บริสุทธิ์ฝ ่ายปฏิคาหก, บางอย่างบริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก 
ไม ่บริสุทธิ์ฝ ่ายทายก, บางอย่างฝ ่ายทายกก็ไม ่บริสุทธิ ์
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์, บางอย่างบริสุทธิ์ท้ังฝ่ายทายก 
และฝ่ายปฏิคาหก

ดูกรอานนท ์  ก็ ทักษิณาช่ือว ่าบริสุทธิ์ฝ ่ ายทายก 
ไม่บรสิทุธิฝ่์ายปฏิคาหกอย่างไร ดกูรอานนท์ ในข้อน้ี ทายกมศีลี 
มีธรรมงาม ปฏิคาหกเป็นผู ้ทุศีล มีธรรมลามก อย่างนี้แล 

ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก

๑๑
	ทักขิณำวิภังคสูตร		มัชฌิมนิกำย		อุปริปัณณำสก์		(ม.อุ.๑๔/๗๑๔-๗๑๙)
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ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ ่ายปฏิคาหก 

ไม่บริสุทธ์ิฝ่ายทายกอย่างไร ดูกรอานนท์ ในข้อนี้ ทายก

เป็นผู ้ทุศีล มีธรรมลามก ปฏิคาหกเป็นผู ้มีศีล มีธรรมงาม 

อย่างนี้แล ทักษิณาช่ือว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ ์

ฝ่ายทายก

ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ 

ฝ ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์อย ่างไร ดูกรอานนท์ ในข้อนี ้

ทายกก็เป็นผู ้ ทุศีล มีธรรมลามก ปฏิคาหกก็เป ็นผู ้ทุศีล 

มีธรรมลามก อย่างนี้แล ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ 

ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์

ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาชื่อว ่าบริสุทธ์ิทั้งฝ ่ายทายก 

และฝ่ายปฏิคาหกอย่างไร ดูกรอานนท์ ในข้อนี้ ทายกก็เป็น 

ผู้มีศีล มีธรรมงาม ปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล 

ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก ...

ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใส เชื่อกรรม 

และผลแห่งกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนทุศีล ทักษิณาของผู้นั้น 

ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก

ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใส 

ไม่เช่ือกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีล 

ทักษิณาของผู้นั้น ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก

ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใส 

ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนทุศีล 

เราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่า มีผลไพบูลย์
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ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใส เชื่อกรรม

และผลแห่งกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีล เรากล่าวทานของ 

ผู้นั้นแลว่า มีผลไพบูลย์

ผู ้ใดปราศจากราคะแล้ว ได้ของมาโดยธรรม มีจิต 

เลื่อมใสดี เช่ือกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานใน 

ผู ้ปราศจากราคะ ทานของผู้น้ันน่ันแล เลิศกว่าอามิสทาน 

ทั้งหลาย

พระพุทธพจน์นี้ ทรงแสดงควำมบริสุทธิ์ของบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ำย คือ 

ฝ่ำยผู้ให้ทำน (ทำยก) และฝ่ำยผู้รับทำน (ปฏิคำหก) ว่ำ ต้องเป็นผู้มี

ศีล และมีธรรมงำม กล่ำวคือมีกำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ เช่น ศีล สมำธิ 

ปัญญำ เป็นต้น เพื่อขจัดขัดเกลำกิเลสมีรำคะ เป็นต้น ให้ออกจำก

จิตสันดำน

พระพุทธองค์ยังได้ทรงแสดงผลของกำรให้ทำนที่มีอำนิสงส์นับไม่ได้ 

ประมำณไม่ได้ เป็นกองบุญใหญ่ ไว้ในทำนสูตร๑๒ ว่ำ

ทกัษณิาทานทีป่ระกอบด้วยองค์ ๖ ประการเป็นอย่างไร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย องค์ ๓ ของทายก องค์ ๓ ของปฏิคาหก

องค์ ๓ ของทายกเป็นไฉน ดกูรภกิษทุัง้หลาย ทายกก่อน

ให้ทานเป็นผู้ดีใจ ๑ ก�าลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส ๑ ครั้นให้

ทานแล้วย่อมปลื้มใจ ๑ นี้องค์ ๓ ของทายก

๑๒
	ทำนสูตร		อังคุตตรนิกำย		ฉักกนิบำต		(องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๘)
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องค์ ๓ ของปฏิคาหกเป็นไฉน ดกูรภิกษทุัง้หลาย ปฏคิาหก

ในศาสนาน้ี เป็นผูป้ราศจากราคะ หรอืปฏบัิตเิพือ่ก�าจดัราคะ ๑ 

เป็นผู้ปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อก�าจัดโทสะ ๑ เป็นผู้ 

ปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อก�าจัดโมหะ ๑ นี้องค์ ๓ ของ

ปฏิคาหก ...

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทักษิณาทานท่ีประกอบด้วยองค์ 

๖ ประการ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล การถือประมาณ 

บุญแห่งทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์ ๖ ประการอย่างนี้ว่า 

ห้วงบุญ ห้วงกุศล มีประมาณเท่านี้น�าสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ 

มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนา 

น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่สขุ ดงัน้ี ไม่ใช่ท�าได้ง่าย 

โดยทีแ่ท้ บญุแห่งทักษณิาทานนัน้ ย่อมถึงการนบัว่า เป็นห้วงบญุ 

ห้วงกุศล ที่จะนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียว

บุญที่จะเป็นกองบุญใหญ่ตำมพระพุทธพจน์นี้ ต้องประกอบด้วย

ลักษณะ ๖ ประกำร คือ ฝ่ำยผู้ให้ทำน (ทำยก) ก่อนให้เป็นผู้ดีใจ 

ที่จะให้ทำน ก�ำลังให้ทำนก็มีจิตที่เลื่อมใส และภำยหลังจำกให้ทำน

แล้วก็ปลื้มใจที่ได้ให้ทำนไปแล้ว ส่วนฝ่ำยผู้รับทำน (ปฏิคำหก) เป็น

ผู้ปรำศจำกรำคะหรือปฏิบัติเพื่อก�ำจัดรำคะ เป็นผู้ปรำศจำกโทสะ

หรอืปฏบัิตเิพือ่ก�ำจดัโทสะ และเป็นผูป้รำศจำกโมหะหรือปฏบิตัเิพือ่

ก�ำจัดโมหะ
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ส�ำหรับผู้รับทำน (ปฏิคำหก) นี้ ทรงจ�ำแนกไว้ว่ำมี ๒ ประเภท คือ 

ปาฏปิคุคลิกทาน และสงัฆทาน ดงัปรำกฏในทกัขณิำวภิงัคสตูร๑๓ ว่ำ

ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิกมี ๑๔ อย่าง 

คือ ถวายทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ นี้เป็นทักษิณา

ปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑ ให้ทานในพระปัจเจกสัมพุทธะ 

น้ีเป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๒ ให้ทานในสาวกของ 

ตถาคตผูเ้ป็นพระอรหนัต์ นีเ้ป็นทกัษณิาปาฏปิคุคลกิประการที ่๓ 

ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�าอรหัตผลให้แจ้ง นี้เป็นทักษิณา

ปาฏิปุคคลิกประการที่ ๔ ให้ทานในพระอนาคามี น้ีเป็น

ทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๕ ให้ทานในท่านผู ้ปฏิบัติ 

เพือ่ท�าอนาคามิผลให้แจ้ง นีเ้ป็นทกัษณิาปาฏปุิคคลิกประการที ่๖ 

ให้ทานในพระสกทาคามี นีเ้ป็นทกัษณิาปาฏปิคุคลิกประการท่ี ๗ 

ให้ทานในท่านผู ้ปฏิบัติเพื่อท�าสกทาคามิผลให้แจ้ง นี้เป็น

ทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๘ ให้ทานในพระโสดาบัน 

นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๙ ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติ

เพือ่ท�าโสดาปัตติผลให้แจ้ง นีเ้ป็นทกัษิณาปาฏปิคุคลิกประการ

ที ่๑๐ ให้ทานในบุคคลภายนอกผูป้ราศจากความก�าหนดัในกาม 

นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๑๑ ให้ทานในบุคคล 

ผู ้มีศีล นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๒ ในทาน 

ในปุถุชนผู้ทุศีล นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๑๓ ให้

ทานในสตัว์เดยีรจัฉาน นีเ้ป็นทกัษณิาปาฏปิคุคลกิประการที ่๑๔

๑๓
	ทักขิณำวิภังคสูตร		มัชฌิมนิกำย		อุปริปัณณำสก์		(ม.อุ.๑๔/๗๑๐-๗๑๓)



16หาบุญได้ ใช้บญุเป็น

ดูกรอานนท์ ใน ๑๔ ประการนั้น บุคคลให้ทาน 

ในสัตว์เดียรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่า ให้ทาน 

ในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังทักษิณาได้พันเท่า ให้ทานในปุถุชน 

ผู้มีศีล พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า ให้ทานในบุคคลภายนอก

ผูป้ราศจากความก�าหนดัในกาม พงึหวงัผลทกัษณิาแสนโกฏเิท่า 

ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�าโสดาปัตติผลให้แจ้ง พึงหวังผล 

ทักษิณานับไม ่ ได ้  ประมาณไม ่ได ้  จะป ่วยกล ่าวไปใย 

ในพระโสดาบัน ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�าสกทาคามิผลให้แจ้ง 

ในพระสกทาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือท�าอนาคามิผลให้แจ้ง 

ในพระอนาคาม ีในท่านผูป้ฏิบัติเพือ่ท�าอรหัตผลให้แจ้ง ในสาวก

ของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ ในพระปัจเจกสัมพุทธะ และใน

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ

ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง คือ 

ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุข นีเ้ป็นทกัษณิา

ที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการท่ี ๑ ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเมื่อ

ตถาคตปรินิพพานแล้ว น้ีเป็นทักษิณาท่ีถึงแล้วในสงฆ์ประการ 

ที ่๒ ให้ทานในภิกษุสงฆ์ นีเ้ป็นทกัษณิาทีถ่งึแล้วในสงฆ์ประการ

ที่ ๓ ให้ทานในภิกษุณีสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาท่ีถึงแล้วในสงฆ์

ประการที่ ๔ เผดียงสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณี

จ�านวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณา

ที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่ ๕ เผดียงสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุ

จ�านวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณา 

ทีถ่งึแล้วในสงฆ์ประการที ่๖ เผดยีงสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจดัภกิษณุี

จ�านวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณา 

ที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่ ๗
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ดูกรอานนท์ ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภู 

มีผ้ากาสาวะพันคอ เป็นคนทุศีล มีธรรมลามก คนทั้งหลาย

จักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้น ดูกรอานนท์ 

ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลาน้ัน เราก็กล่าวว่า มีผล 

นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ 

แต่ว่าเราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่า

ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ โดยปริยายไรๆ เลย

พระพทุธพจน์นี ้ทรงแสดงผูร้บัทำน ทีเ่รยีกว่ำ ปฏคิำหก ไว้ ๒ ประเภท 

คือ ปาฏิปุคคลิกทาน เป็นทำนที่ให้เจำะจงตัวบุคคล และสังฆทาน 

เป็นทำนที่ถวำยแก่สงฆ์ ไม่เจำะจงพระภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง

ในพระสูตรนี้ทรงจ�ำแนกปาฏิปุคคลิกทานออกเป็น ๑๔ ประเภท 

คือ ๑.ถวำยทำนในพระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๒.ถวำยทำนใน 

พระปัจเจกพทุธเจ้ำ ๓.ถวำยทำนในพระสำวกของพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ 

ผูเ้ป็นพระอรหนัต์ ๔.ถวำยทำนในท่ำนผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ำอรหตัผลให้แจ้ง 

๕.ถวำยทำนในพระอนำคำมี ๖.ถวำยทำนในท่ำนผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำ

อนำคำมิผลให้แจ้ง ๗.ถวำยทำนแก่พระสกทำคำมี ๘.ถวำยทำนใน 

ท่ำนผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ำสกทำคำมผิลให้แจ้ง ๙.ถวำยทำนในพระโสดำบัน 

๑๐.ถวำยทำนในท ่ำนผู ้ปฏิบัติ เพื่อท�ำโสดำป ัตติผลให ้แจ ้ง 

๑๑.ให้ทำนในบุคคลภำยนอกผู ้ปรำศจำกควำมก�ำหนัดในกำม 

๑๒.ให้ทำนในบุคคลผู้มีศีล ๑๓.ให้ทำนในปุถุชนผู้ทุศีล ๑๔.ให้ทำน 

ในสัตว์เดียรัจฉำน
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อำนิสงส์ของกำรให้ทำนในปำฏิปุคคลิกทำนทั้ง ๑๔ ประเภทนี้ 

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ว่ำมีผลแตกต่ำงกัน คือ 

ให้ทำนในสัตว์เดียรัจฉำนได้ผลทักษิณำร้อยเท่ำ ให้ทำนในปุถุชน 

ผู้ทุศีลได้ผลทักษิณำพันเท่ำ ให้ทำนในปุถุชนผู้มีศีลได้ผลทักษิณำ 

แสนเท่ำ  ให้ทำนในบุคคลภำยนอกผู้ปรำศจำกควำมก�ำหนัดในกำม 

ได้ผลทกัษณิำแสนโกฏเิท่ำ ให้ทำนในท่ำนผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ำโสดำปัตตผิล

ให้แจ้งได้ผลทักษิณำนับไม่ได้ ประมำณไม่ได้ ส�ำหรับทำนที่ถวำยแก ่

พระโสดำบันขึน้ไป จนถงึพระอรหนัตสมัมำสมัพทุธเจ้ำนัน้ ทรงแสดง

ว่ำมีผลมำกขึ้นไปตำมระดับคุณธรรม

ในคัมภีร์ปปัญจสูทนี พระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยขยำยควำม

พระพุทธพจน์นี้ถึงลักษณะของสัตว์เดียรัจฉำน และลักษณะของ 

ผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำให้แจ้งซึ่งโสดำปัตติผลว่ำเป็นอย่ำงไร รวมทั้งอธิบำย

ขยำยควำมอำนิสงส์ของกำรให้ทำนท่ีเป็นอำหำร มีข้อควำมที่พอ

สรุปได้ดังนี้

ทานที่บุคคลให้ในสัตว ์เดียรัจฉาน เพ่ือเล้ียงด ้วย 

หวังถึงคุณและหวังถึงอุปการะ ไม่จัดอยู่ในทานนี้ ทานที่บุคคล 

ให้เพยีงข้าวค�าหนึง่หรือครึง่ค�า กไ็ม่จดัอยูใ่นทานนี ้แต่ทานท่ีให้ 

ในสัตว ์ เดียรัจฉานที่ทรงหมายถึงนั้น เป ็นทานที่บุคคล 

ให้เพราะหวังผลบุญแล้วให้แก่สัตว์ทั้งหลายมีสุนัข สุกร ไก่ 

และกา เป็นต้น ตัวใดตัวหน่ึง ตามความต้องการ มีอานิสงส์ 

ร้อยเท่า
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ทักษิณานี้ให้อานิสงส์ ๕๐๐ เท่า คือ อายุ ๑๐๐ 

เท่า วรรณะ ๑๐๐ เท่า สุข ๑๐๐ เท่า พละ ๑๐๐ เท่า 

ปฏิภาณ ๑๐๐ เท่า อธิบายว่า ทักษิณาให้อายุ ๑๐๐ อัตภาพ 

คืออายุ ๑๐๐ เท่า ให้วรรณะ ๑๐๐ อัตภาพ คือวรรณะ 

๑๐๐ เท่า ให้สุข ๑๐๐ อัตภาพ คือสุข ๑๐๐ เท่า ให้พละ 

๑๐๐ อตัภาพ คอืพละ ๑๐๐ เท่า ให้ปฏภิาณทีท่�าความไม่สะดุง้ 

๑๐๐ อัตภาพ คือปฏิภาณ ๑๐๐ เท่า ...

พุทธพจน์ว่า “ผู้ปฏิบัติเพื่อท�าให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล” 

น้ัน มีอธิบายความว่า แม้อุบาสกผู้ถึงไตรสรณะเป็นเบื้องต้น 

กช่ื็อว่าผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�าให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตตผิล ทานท่ีให้ในอุบาสก

เช่นนี้ มีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ส่วนทานที่ให้แก่บุคคล 

ผู้ตั้งอยู่ในศีล ๕ มีผลมากกว่านั้น ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ต้ังอยู่ 

ในศีล ๑๐ มีผลมากกว่าน้ัน ทานท่ีถวายแก่สามเณรที่บวช 

ในวนันัน้มผีลมากกว่านัน้ ทานทีถ่วายแก่ภิกษผูุ้อปุสมบท (ใหม่) 

มีผลมากกว่าน้ัน ทานท่ีถวายแก่ภิกษุผู ้อุปสมบทนั่นแหละ 

แต่ถึงพร้อมด้วยวัตร มีผลมากกว่านั้น ทานให้แก่ผู้ปรารภ

วปัิสสนามผีลมากกว่านัน้ ส่วนก�าหนดอย่างสงูสดุ ผูพ้ร้อมเพรยีง

ด้วยมรรค ก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ทานที่

ให้แก่บุคคลนั้นมีผลมากกว่านั้นอีก๑๔

๑๔
	ปปัญจสูทนี		อรรถกถำมัชฌิมนิกำย		อุปริปัณณำสก์		(ม.อุ.อ.๓/๒๒๙)
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ในคัมภีร์ปปัญจสูทนีนี้แสดงถึงลักษณะของสัตว์เดียรัจฉำน ว่ำเป็น

สตัว์ทีไ่ม่ได้เลีย้งไว้เพือ่หวงัผลตอบแทนใดๆ แต่เป็นสตัว์ทีพ่บเหน็แล้ว

ให้อำหำรอิ่มหนึ่งตำมท่ีสัตว์นั้นต้องกำร ก็จะได้อำนิสงส์ ๕๐๐ เท่ำ  

คือ อำยุ ๑๐๐ อัตภำพ วรรณะ ๑๐๐ อัตภำพ สุข ๑๐๐ อัตภำพ  

พละ ๑๐๐ อัตภำพ และปฏิภำณ ๑๐๐ อัตภำพ 

ในท�ำนองนี้ ทำนที่ให้ในปุถุชนผู้ทุศีล ก็ย่อมได้อำนิสงส์ ๕,๐๐๐ เท่ำ 

ทำนที่ให้ในปุถุชนผู ้มีศีล ก็ย่อมได้อำนิสงส์ ๕๐๐,๐๐๐ เท่ำ 

ทำนที่ให้ในบุคคลภำยนอกผู้ปรำศจำกควำมก�ำหนัดในกำม คือ 

ผู้เป็นกมัมวำท ี(ถอืหลกักฎแห่งกำรกระท�ำหรือกรรม) ผูเ้ป็นกริยิวำที 

(ถอืหลกักำรทีใ่ห้กระท�ำ) ผูม้อีภญิญำ ๕ ทีเ่ป็นโลกยิะ กย่็อมได้อำนสิงส์ 

ห้ำแสนโกฏิเท่ำ เป็นต้น

ส่วนผูป้ฏิบตัเิพือ่ท�าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิลนัน้ พระพทุธโฆษำจำรย์ 

ได ้อธิบำยขยำยควำมไว ้หลำยประเภท เริ่มตั้งแต่อุบำสกผู ้มี 

ไตรสรณคมน์ คือผู้มีพระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง 

จนกระทัง่ผูพ้ร้อมเพรียงด้วยมรรค คือผูศึ้กษำสมัมำปฏบิตั ิศลี สมำธิ 

ปัญญำ (กระจำยรำยละเอียดเป็นอริยมรรคมีองค์แปด) ก็ชื่อว่ำ 

ผู้ปฏบัิตเิพือ่ท�ำให้แจ้งซึง่โสดำปัตตผิลเช่นกัน ใครได้ให้อำหำรอิม่หนึง่

ก็ย่อมได้อำนิสงส์นับไม่ได้ ประมำณไม่ได้ ตลอดทั้งอำนิสงส์ที่จะได้

อำย ุวรรณะ สุขะ พละ และปฏภิำณ กน็บัไม่ได้ ประมำณไม่ได้เช่นกนั
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ส่วนสงัฆทาน หรอืทำนทีถ่วำยแก่สงฆ์ ไม่เจำะจงพระภกิษุหรอืภกิษุณี

รปูใดรปูหนึง่ นัน้ ทรงแสดงไว้ในทกัขณิำวภิงัคสูตรนีว่้ำ มี ๗ ประเภท 

คือ ๑.ถวำยทำนในสงฆ์ ๒ ฝ่ำย มีพระพุทธเจ้ำเป็นประมุข ๒.ถวำย

ทำนในสงฆ์ ๒ ฝ่ำย เม่ือพระพุทธเจ้ำปรินิพพำนแล้ว ๓.ถวำยทำน

ในภิกษุสงฆ์ ๔.ถวำยทำนในภิกษุณีสงฆ์ ๕.นิมนต์พระสงฆ์ว่ำ ขอได้

โปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจ�ำนวนเท่ำนี้ข้ึนเป็นสงฆ์ แล้วถวำยทำน 

๖.นิมนต์พระสงฆ์ว่ำ ขอได้โปรดจัดภิกษุจ�ำนวนเท่ำนี้ขึ้นเป็นสงฆ ์

แล้วถวำยทำน ๗.นิมนต์พระสงฆ์ว่ำ ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจ�ำนวน 

เท่ำนี้ขึ้นเป็นสงฆ์ แล้วถวำยทำน

และยังได้ทรงแสดงอีกว่ำ ในอนำคต จะมีภิกษุโคตรภูบุคคล มีเพียง

ผ้ำกำสำวะพนัคอ เป็นคนทุศีล มธีรรมลำมก ใครได้ถวำยทำนแก่สงฆ์

ผู้เป็นภิกษุโคตรภูบุคคลเช่นนี้ ก็ยังมีผลนับไม่ได้ ประมำณไม่ได้

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อีกว่ำสังฆทานมีผลมำกกว่ำปาฏิ- 

ปุคคลิกทาน ดังพระพุทธพจน์ว่ำ “เราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่ามี

ผลมากกว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ โดยปริยายไรๆ เลย”
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ควรเลือกให้ทาน

ในอำมิสทำนนี้ สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ตรัสว่ำ “พึงเลือกให้

ทาน” มีปรำกฏในสัปปุริสสูตร๑๕ ว่ำ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย สปัปรุสิทาน ๘ ประการนี ้๘ ประการ

เป็นไฉน คือ ให้ของสะอาด ๑ ให้ของประณีต ๑ ให้ตามกาล ๑ 

ให้ของสมควร ๑ เลือกให้ ๑ ให้เนืองนิตย์ ๑ เมื่อให้จิตผ่องใส ๑ 

ให้แล้วดีใจ ๑

พระพทุธโฆษำจำรย์ได้อธบิำยขยำยควำมกำรเลอืกให้ตำมพระพุทธพจน์

นี้ไว้ มีปรำกฏในคัมภีร์มโนรถปูรณี ว่ำ

พระพุทธพจน์ว่า “เลือกให้” มีความหมายว่า เลือก 

ปฏิคาหก หรอืทาน โดยตัง้ใจให้อย่างนีว่้า “ทานทีใ่ห้แล้วแก่ผู้นี้

จักมีผลมาก ที่ให้แก่ผู้นี้ไม่มีผลมาก” ดังนี้แล้วให้๑๖

พระพุทธองค์ยังได้ตรัสถึงผลของกำรเลือกให้ไว้ ดังปรำกฏในมหำ- 

อัสสำโรหชำดก๑๗ ว่ำ

ผู้ใดให้ทานในคนท่ีไม่ควรให้ ไม่ให้ในคนที่ควรให้ ผู้นั้น 

ถึงจะได้รับความทุกข์ในคราวมีอันตราย ก็ไม่ได้สหาย

ผู ้ใดไม่ให้ในคนที่ไม่ควรให้ ให้ในคนท่ีควรให้ ผู ้นั้น 

ถึงจะได้รับความทุกข์ในคราวมีอันตราย ย่อมได้สหาย

๑๕
	สัปปุริสสูตร		อังคุตตรนิกำย		อัฏฐกนิบำต		(องฺ.อฏฺก.๒๓/๑๒๗)

๑๖
	มโนรถปูรณี		อรรถกถำอังคุตตรนิกำย		อัฏฐกนิบำต		(องฺ.อฏฺก.อ.๓/๒๕๗)

๑๗
	มหำอัสสำโรหชำดก		ขุททกนิกำย		ชำดก		(ขุ.ชำ.๒๗/๕๐๖-๕๐๗)



23หาบุญได้ ใช้บญุเป็น

พระพุทธพจน์นี้ ทรงแสดงถึงผลของกำรเลือกให้ว่ำ ให้ทำนในคนที่

ไม่ควรให้ ไม่ให้ในคนท่ีควรให้ เม่ือได้รับควำมทกุข์ในครำวมอีนัตรำย 

จะไม่ได้สหำยหรือกัลยำณมิตรมำให้ควำมช่วยเหลือ แต่ถ้ำไม่ให้ทำน

ในคนที่ไม่ควรให้ ให้ในคนที่ควรให้ เมื่อได้รับควำมทุกข์ในครำวมี

อันตรำย จะได้สหำยหรือกัลยำณมิตรมำให้ควำมช่วยเหลือ

ในกรณี “การเลือกให้” นี้ มีตัวอย่ำงที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธองค์

เสดจ็ขึน้ไปทรงจ�ำพรรษำที ่๗ บนดำวดงึส์เทวโลก เพ่ือโปรดพทุธมำรดำ 

มีเรื่องย่อว่ำ เมื่อพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปทรงจ�ำพรรษำที่บน 

บัณฑุกัมพลสิลำ ในดำวดึงส์เทวโลก พระพุทธมำรดำเสด็จมำจำก

วิมำนชั้นดุสิต ประทับนั่ง ณ พระปรัศว์เบื้องขวำ ขณะนั้น อินทก

เทพบตุรกม็ำนัง่ ณ พระปรศัว์เบือ้งขวำด้วย ส่วนพระปรศัว์เบ้ืองซ้ำย 

มีอังกุรเทพบุตรมำนั่ง ต่อมำเมื่อมีเทพยดำผู ้มีศักดิ์ใหญ่มำเฝ้ำ

พระพทุธองค์ องักรุเทพบุตรต้องถอยร่นออกไป ๑๒ โยชน์ พระพทุธองค์ 

ทอดพระเนตรดูเทพบุตรท้ังสอง มีพระประสงค์จะให้บริษัททรำบ

ถึงทำนที่บุคคลถวำยในทักขิไณยบุคคลในศำสนำของพระองค์ เป็น

กุศลมีผลมำก จึงตรัสถำมอังกุรเทพบุตรว่ำ “อังกุระ เธอให้ทานด้วย

ตั้งเตาไฟยาว ๑๒ โยชน์ ตลอดระยะเวลาหนึ่งหมื่นปี บัดนี้ เธอมาสู่

สมาคมของเรา แต่อยู่ไกลตั้ง ๑๒ โยชน์ ซึ่งไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมด 

เพราะอะไรหนอ” อังกุรเทพบุตรจึงกรำบทูลว่ำ “ข้าพระองค์ให้ทาน

ทีว่่างเปล่าจากทกัขไิณยบคุคล ส่วนอนิทกะนัน้ได้ถวายทานนดิหน่อย

ยังรุง่เรอืงกว่าข้าพระองค์” พระพทุธองค์จงึได้ตรสัถำมอนิทกเทพบตุร 
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ต่อไปว่ำ “อินทกะ เธอนั่งข้างขวาของเรา เหตุไฉนจึงไม่ต้องถอยร่น

ออกไปเล่า” อินทกเทพบุตรกรำบทูลว่ำ “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์

ได้ทักขิไณยบุคคลแล้ว ดุจชาวนาหว่านพืชนิดหน่อยในนาดี” ที ่

อินทกเทพบุตรกรำบทูลเช่นนี้ เพรำะก่อนที่จะมำอุบัติเป็นเทพบุตร 

ได้ถวำยอำหำรทัพพีหนึ่งแก่พระอนุรุทธเถระผู ้เป็นพระอรหันต์ 

เม่ืออินทกเทพบุตรกรำบทูลแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสว่ำ “อังกุระ  

การเลอืกเสยีก่อนแล้วให้ทานจงึควร ทานนัน้ย่อมมผีลมาก ดุจพชืทีเ่ขา

หว่านดใีนนาด ีแต่เธอไม่ได้ท�าอย่างนัน้ เหตน้ัุนทานของเธอจงึไม่มีผล

มาก” แล้วทรงประกำศให้บรษัิทได้ทรำบว่ำ “ทานท่ีบคุคลให้แล้วใน 

เขตใด มีผลมาก บุคคลพึงเลือกให้ทานในเขตนั้น การเลือกให้  

พระสุคตสรรเสริญแล้ว”๑๘

กล่ำวโดยสรุป อามิสทานที่จะมีอำนิสงส์มำกน้ัน ควรประกอบด้วย

เหตุปัจจัย ๓ ประกำร คือ วัตถุบริสุทธิ ์คือ วัตถุที่จะให้เป็นทำนนั้น

ได้มำโดยสุจริต และควรเป็นวัตถุท่ีน่ำพอใจ-ที่เลิศ-ที่ดี-ที่ประเสริฐ 

เจตนาบริสุทธิ ์คือ ควำมตั้งใจที่จะให้ทำนนั้น มุ่งหวังเพื่ออนุเครำะห ์

ผู้อื่นที่มีควำมต้องกำรหรือมีควำมจ�ำเป็นเพรำะประสบควำมทุกข์ 

และให้เพื่อมุ่งก�ำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ออกจำกจิตสันดำน รวมทั้งมี

เจตนำที่บริสุทธิ์ทั้ง ๓ กำล ได้แก่ ก่อนให้ ก�ำลังให้ และภำยหลังจำก

ให้แล้ว บุคคลบริสุทธิ์ คือ ผู้ให้ท่ีเป็นทำยก-ทำยก และผู้รับที่เป็น 

๑๘
	อังกุรเปตวัตถุ		ขุททกนิกำย		เปตวัตถุ		(ขุ.เปต.๒๖/๑๐๖)	,	ธัมมปทัฏฐกถำ		อรรถกถำขุททกนิกำย		

ธรรมบทคำถำ		(ขุ.ธ.อ.๖/๘๕-๘๗)
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ปฏิคำหก เป็นผู ้มีไตรสรณคมน์ ตั้งใจศึกษำสัมมำปฏิบัติเพื่อ

ขจัดขัดเกลำกิเลสออกจำกใจของตน จนกระทั่งเป็นพระอรหันต ์

ผู ้หมดกิเลสทั้งปวง ในส่วนของบุคคลบริสุทธิ์นี้ ควรเลือกให้ใน

ทักขิไณยบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสงฆ์ ที่เรียกว่ำ “สังฆทาน”

๑.๒ ธรรมทาน 

ธรรมทาน คือ กำรให้ธรรมเป็นทำน นั้น พระพุทธองค์ทรงแสดง

ไว้ว่ำ “สพฺพทาน� ธมฺมทาน� ชินาติ” (ธรรมทานชนะทานทั้งปวง)  

พระพทุธโฆษำจำรย์ได้อธบิำยขยำยควำมพระพทุธพจน์นีไ้ว้ มปีรำกฏ

ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำ สรุปควำมว่ำ

ธรรมทานที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 
ให้เป็นไปแล้ว แม้ด้วยการอนุโมทนาด้วยพระคาถา ๔ บาท 
ประเสริฐกว่าอามิสทานทั้งหลาย เพราะบุคคลทั้งหลาย 
มีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้น เมื่อจะท�าบุญ ต่อฟังธรรม 
แล้วเท่านั้นจึงท�าบุญ ไม่ได้ฟังธรรมก็จะไม่ได้ท�าบุญ

อีกประการหนึ่ง พระสาวกท้ังหลายมีพระสารีบุตร
เป็นต้น ผู ้มีปัญญามาก ไม่สามารถจะบรรลุโสดาปัตติผล
เป็นต้น โดยธรรมดาของตน ต่อฟังธรรมทีพ่ระอสัสชเิถระแสดง 
จึงท�าโสดาปัตติผลให้แจ้งได้ และบรรลุสาวกบารมีญาณ 
ด้วยพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา๑๙

๑๙
	ธัมมปทัฏฐกถำ		อรรถกถำขุททกนิกำย		ธรรมบทคำถำ		(ขุ.ธ.อ.๘/๓๙-๔๐)
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จำกอรรถำธิบำยของพระพุทธโฆษำจำรย์นี้ จะเห็นว่ำ ธรรมทำน  

(กำรให้ธรรมเป็นทำน) แม้เพียงกำรอนุโมทนำที่พระพุทธองค์ 

ทรงกระท�ำด้วยพระคำถำ ๔ บำท ก็ยังประเสริฐกว่ำอำมิสทำน 

ทั้งหลำย เพรำะบุคคลทั้งหลำย เช่น อนำถบิณฑิกเศรษฐี และ 

นำงวิสำขำ มหำอุบำสิกำ เป็นต้น ได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธำ 

และปัญญำ จึงท�ำอำมิสทำน เป็นต้น แม้พระสำวกทั้งหลำย เช่น 

พระสำรีบุตร ผู้มีปัญญำมำกกว่ำพระสำวกท้ังหลำย ยังไม่สำมำรถ

จะบรรลุโสดำปัตติผลด้วยก�ำลังปัญญำของตน ต่อเม่ือได้ฟังธรรม

จำกพระอัสสชิเถระ จึงบรรลุโสดำปัตติผล และต่อมำได้ฟังธรรม 

จำกพระบรมศำสดำ จึงบรรลุพระอรหัตตผลและสำวกบำรมีญำณ 

ดังนั้น สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำจึงตรัสว่ำ “สพฺพทาน� ธมฺมทาน� 

ชินาติ” ธรรมทานชนะทานทั้งปวง

อนึ่ง อภัยทานก็สงเครำะห์เข้ำในธรรมทำนนี้ด้วย ซึ่งพระธรรมปำละ

ได้อรรถำธบิำยไว้ในคัมภีร์ปรมตัถทีปนว่ีำ “อภยัทาน กท็รงสงเคราะห์

เข้าในธรรมทาน”๒๐

๒๐
	ปรมัตถทีปนี		อรรถกถำขุททกนิกำย		อิติวุตตกะ		(ขุ.อิติ.อ.๓๕๒)
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๒. ศีลมัย

บุญกริยิำวตัถปุระกำรท่ี ๒ คือ ศลีมยั แปลว่ำ บญุส�ำเรจ็ด้วยกำรรกัษำ

ศลี กล่ำวคอืกำรรกัษำกำยและวำจำให้เรยีบร้อย ไม่เบยีดเบยีนตนเอง

และผู้อื่นให้เดือดร้อน มีศีล ๕, ศีล ๘ และศีล ๑๐ เป็นต้น

กำรรักษำศีลให้เรียบร้อยดี ไม่มีโทษ นั้น ควรทรำบถึงองค์ของศีล

แต่ละข้อว่ำมอีงค์อย่ำงไร และอำนสิงส์ของกำรรกัษำศลีแต่ละข้อนัน้

มีอำนิสงส์อย่ำงไร ซึ่งพระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยขยำยควำมไว้ใน

คัมภีร์ปรมัตถโชติกำ มีเนื้อควำมสรุปได้ดังนี้

ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติบาต มีองค์ ๕ คือ ๑.สัตว์มีชีวิต ๒.ควำมเป็น 

ผู ้ส�ำคัญว่ำ สัตว์มีชีวิต ๓.จิตคิดจะฆ่ำ ๔.ควำมพยำยำม และ 

๕.สัตว์ตำยด้วยควำมพยำยำมนั้น

อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลข้อที่ ๑ คือ เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ให้บริสุทธิ์

บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย จำกโลกนี้

แล้วไปสู่สุคติ ถ้ำกลับมำเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อำนิสงส์ ๒๓ ประกำร 

คือ มีร่ำงกำยสมประกอบไม่พิกำร, มีรูปร่ำงสูงต�่ำพอสมส่วน, มีเชำว์

ว่องไว, มีเท้ำถูกส่วนเหมำะเจำะ, มีท่ำทำงสง่ำรำศี, มีองคำพยพ

สะอำดปรำศจำกต�ำหนิแผลไฝ, มีลักษณะอ่อนละมุนละม่อม, 

มีควำมสุขสมบูรณ์, มีลักษณะกล้ำหำญ, มีก�ำลังมำก, มีถ้อยค�ำ 
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สละสลวยเพรำะพร้ิง, มีบริษัทท่ีใครๆ จะท�ำลำยไม่ได้, มีลักษณะ 

ไม่สะดุ้งตื่นเต้นตกใจ, ไม่มีศัตรูคิดท�ำร้ำยได้, ไม่ตำยด้วยควำมเพียร

ของคนอื่น, มีบริวำรอยู่ทุกแห่งหน, มีรูปสวยงำม, มีทรวดทรงงำม, 

มีควำมเจ็บไข้น้อย, ไม่มีเร่ืองเศร้ำใจ, เป็นที่รักของชำวโลก, 

ไม่พลัดพรำกจำกผู้คนและสิ่งที่รักที่ชอบใจ และมีอำยุยืน

ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทาน มีองค์ ๕ คือ ๑.วัตถุมีผู ้อื่นหวงแหน  

๒.ควำมเป็นผู้มีควำมส�ำคัญว่ำ วัตถุมีผู้อื่นหวงแหน ๓.จิตคิดจะลัก 

๔.ควำมพยำยำม และ ๕.ลักของมำได้ด้วยควำมพยำยำมนั้น

อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลข้อที่ ๒ คือ เว้นจำกกำรลักฉ้อ ให้บริสุทธิ์

บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย จำกโลกนี้

แล้วไปสู่สุคติ ถ้ำกลับมำเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อำนิสงส์ ๑๑ ประกำร 

คือ มีทรัพย์สมบัติมำก, มีข้ำวของและอำหำรเพียงพอ, หำโภคทรัพย์

ได้ไม่ขำดสำย, โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ ก็จะได้, โภคทรัพย์ที่ได้ไว้แล้ว  

ก็ยั่งยืน, หำสิ่งที่ต้องกำรได้รวดเร็ว, โภคสมบัติไม่กระจัดกระจำย

ด้วยรำชภัย โจรภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือถูกฉ้อโกง, หำทรัพย์ได ้

โดยไม่ถูกแบ่ง, จะได้โลกุตตรทรัพย์, ไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยิน ค�ำว่ำไม่มี 

และอยู่ที่ไหนเป็นสุขส�ำรำญ

ศีลข้อท่ี ๓ กาเมสุมิจฉาจาร มีองค์ ๔ คือ ๑.สิ่งที่พึงล่วงละเมิด  

๒.จิตคิดจะเสพ ๓.ควำมพยำยำมในอันเสพ และ ๔.ยินดี
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อำนสิงส์ของกำรรกัษำศลีข้อที ่๓ คอื เว้นจำกกำรประพฤตผิิดในกำม 
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย 
จำกโลกนีแ้ล้วไปสูส่คุต ิถ้ำกลบัมำเกดิเป็นมนษุย์กจ็ะได้อำนสิงส์ ๒๐ 
ประกำร คือ ไม่มีศัตรู, เป็นที่รักของปวงชน, หำข้ำว น�้ำ ผ้ำนุ่งห่ม  
ที่อยู่ได้ง่ำย, นอนหลับเป็นสุข, ตื่นขึ้นเป็นสุข, ปลอดภัยในอบำย,  
เกดิเป็นหญงิชำยสมบรูณ์, ไม่มกัโกรธ, ท�ำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อย,  
ท�ำอะไรโดยเปิดเผย คือ มีคนไว้วำงใจไม่ระแวงสงสัย, มีท่ำทำงสง่ำ
คอไม่ตก, มีหน้ำไม่ก้ม คือ หน้ำรับแขก, เป็นที่รักของเพื่อนฝูง, มีตำ 
หู จมูก ลิ้น กำยบริบูรณ์, มีลักษณะสมเป็นชำยเป็นหญิง, ไม่มีใคร
รงัเกยีจ, หำกินได้ง่ำยไม่ต้องเหนด็เหนือ่ย, อยูเ่ป็นสขุทกุแห่งหน, ไม่มี

ภัยแต่ใครๆ และไม่ค่อยพลัดพรำกจำกคู่รัก

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาท มีองค์ ๔ คือ ๑.เรื่องไม่จริง ๒.จิตคิดจะกล่ำวให้
คลำดเคลื่อน ๓.ควำมพยำยำมเกิดจำกจิตนั้น และ ๔.พูดเท็จต่อคน

อื่น และเขำรู้เรื่องเท็จ

อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลข้อที่ ๔ คือ เว้นจำกกำรพูดเท็จ ให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย จำกโลกนี้
แล้วไปสู่สุคติ ถ้ำกลับมำเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อำนิสงส์ ๑๔ ประกำร 
คอื มตีำ หู จมกู ลิน้ กำยผ่องใส, มวีำจำสละสลวยไพเรำะ, มีฟันเสมอ 
แนบสนทิสะอำด, ไม่อ้วนนกั, ไม่ผอมนกั, ไม่ต�ำ่นกั, ไม่สงูนกั, ได้สมัผสั 
สบำย, ปำกหอมเหมือนดอกบัว, มีบริวำรเชื่อฟัง, มีถ้อยค�ำที่คนอื่น 
เอือ้เฟ้ือเชือ่ถือ, มล้ิีนบำงอ่อนแดงเหมือนกลบีดอกบวั, มใีจหนกัแน่น
มั่นคงไม่ฟุ้งซ่ำน และไม่ติดอ่ำง ไม่เป็นใบ้
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ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีองค์ ๔ คือ ๑.ของมึนเมำมี

สุรำเป็นต้นอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ๒.จติคดิอยำกจะดืม่และเสพของมึนเมำ 

๓.ควำมพยำยำมเกิดแต่จิตนั้น และ ๔.ดื่มเข้ำไปในล�ำคอ หรือเสพ

เข้ำไปในร่ำงกำย

อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลข้อท่ี ๕ คือ เว้นจำกกำรด่ืมสุรำเมรัย 

และเสพของมึนเมำ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ 

ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย จำกโลกนีแ้ล้วไปสูส่คุต ิถ้ำกลับมำเกดิเป็นมนษุย์

ก็จะได้อำนิสงส์ ๓๕ ประกำร คือ มีปฏิภำณรู้ทันในกรณียกิจได้เร็ว 

ท้ังในอดีต อนำคต และปัจจุบัน, มีสติมั่นคงทุกเม่ือ, ไม่เป็นบ้ำ,  

มีควำมรู้สึกง่ำย, ไม่หวั่นไหวตำมใครในทำงผิด, ไม่งุนงงเซอะซะ 

เซ่อซ่ำ, ไม่เป็นใบ้, ไม่มวัเมำ, ไม่พลัง้เผลอ, ไม่หลงใหล, ไม่สะดุง้หวำด

กลัว, ไม่มีเรื่องร�ำคำญใจ, ไม่มีใครริษยำ, มีควำมขวนขวำยพอสมตัว, 

มีแต่ควำมสุข, มีคนนับถือย�ำเกรง, ชอบพูดแต่ค�ำสัตย์จริง, ไม่มีใคร

ส่อเสียด, ไม่มีใครพูดหยำบด้วย, ไม่ชอบพูดเล่นโปรยประโยชน์, 

ไม่เกียจคร้ำนทุกคืนวัน, มีควำมกตัญญู, มีควำมกตเวที, ไม่ตระหนี่, 

รู้จักเฉล่ียเจือจำน, มีศีลธรรม, ซ่ือตรง, ไม่มักโกรธ, มีควำมละอำย 

แก่ใจ, รู้จักกลัวบำป, มีควำมเห็นถูกทำง, มีปัญญำมำก, มีควำม 

เฉลยีวฉลำด, มลีกัษณะเป็นบณัฑติ และฉลำดรูเ้ท่ำทนัในควำมเจรญิ

และควำมเสื่อม๒๑

๒๑
	ปรมัตถโชติกำ		อรรถกถำขุททกนิกำย		ขุททกปำฐะ		(ขุ.ขุ.อ.๒๒,	๒๔-๒๕)	;	ค�ำแปลของสมเด็จ

พระมหำวีรวงศ์	(พิมพ์		ธมฺมธโร)
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กำรรักษำศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง 

ไม่ให้พร้อย นั้น ต้องไม่ล่วงละเมิดองค์แห่งศีล เพรำะศีลแต่ละข้อที่

จะขำดได้นั้น ต้องมีกำรกระท�ำครบทุกองค์ ถ้ำขำดองค์ข้อใดข้อหนึ่ง 

ศลีกจ็ะไม่ขำด เช่น ศลีข้อที ่๑ ปำณำตบิำต ถ้ำไม่มีจติคิดจะฆ่ำ คอืไม่มี

เจตนำ ศลีข้อนีก้ไ็ม่ขำด ยกตวัอย่ำงกรณทีีย่งุมำกดัทีด้่ำนหลังของเรำ 

เรำไม่รู้ว่ำเป็นยุง แต่มีควำมรู้สึกว่ำเจ็บๆ คันๆ แล้วเอำมือไปเกำตรง

นั้น ปรำกฏว่ำยุงตำย กรณีเช่นนี้ศีลไม่ขำด เพรำะกำรกระท�ำไม่ครบ

องค์แห่งศีลทั้ง ๕ องค์ เนื่องจำกขำดองค์ที่ ๒ ควำมเป็นผู้ส�ำคัญว่ำ 

สัตว์มีชีวิต และองค์ที่ ๓ จิตคิดจะฆ่ำ เป็นต้น

พระสีวลีเถระได้สรรเสริญศีลไว้เป็นอเนก ดังปรำกฏในภำษิตของ

ท่ำน ว่ำ

ท่านทั้งหลายพึงศกึษาศีลในศาสนานี้ ด้วยว่าศลีที่บคุคล

ศึกษาดีแล้ว สั่งสมดีแล้ว ย่อมน�าสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้

ผู ้มีป ัญญาเ ม่ือปรารถนาความสุข ๓ อย ่าง คือ 

การสรรเสริญ การได้ความปลื้มใจ การตายไปแล้วบันเทิง 

ในสวรรค์ ควรรักษาศีล

เพราะผู้มีศีล มีความส�ารวม ย่อมได้มิตรมาก ส่วนผู้ทุศีล 

ประพฤติแต่ความชั่ว ย่อมแตกจากมิตร

นรชนผูท้ศุลีย่อมได้รบัการต�าหนแิละตเิตยีน นรชนผูม้ศีลี

ย่อมได้รับความยกย่องชมเชยและสรรเสริญทุกเมื่อ
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ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดี 

ทั้งหลาย เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น พึงช�าระ

ศีลให้บริสุทธิ์

สังวรศีล เป็นเคร่ืองกั้นทุจริต ท�าจิตให้ร่าเริง และเป็น

ท่าส�าหรับหยั่งลงมหาสมุทรคือนิพพาน ของพระพุทธเจ้า 

ทุกพระองค์ เพราะฉะนั้น ควรช�าระศีลให้บริสุทธิ์

ศีลเป็นก�าลังหาสิ่งเปรียบปานมิได้ เป็นอาวุธชั้นเยี่ยม 

เป็นอาภรณ์อันประเสริฐ เป็นเกราะบังอย่างน่าอัศจรรย์

ศีลเป็นสะพานอันมีพลังมาก มีกลิ่นหอมอย่างย่ิง 

เป็นเครื่องลูบไล้อย่างประเสริฐ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีศีล มีชื่อเสียง

ระบือไปทั่วทุกทิศ

ศีลเป็นก�าลังที่ดี เลิศ เป็นเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม 

เป็นยานพาหนะชัน้ประเสริฐ ซึง่เป็นเหตใุห้ผูม้ศีลีไปได้ทัว่ทุกทศิ

คนพาลมีใจไม่ตั้งมั่นในศีล ย่อมได้รับการติฉินนินทา 

ในโลกน้ี และตายไปแล้ว ย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในอบายภูมิ 

ย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในที่ทั่วไป

ธรีชนต้ังมัน่ดใีนศลี ย่อมได้รบัชือ่เสยีงในโลกน้ี และตายไปแล้ว 

ย่อมได้รับสุขโสมนัสในสวรรค์ ย่อมได้รับสุขโสมนัสในที่ทั่วไป

ศีลเท่าน้ันเป็นเลิศและผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกนี ้

ความชนะในมนุษยโลกและเทวโลก ย่อมมีได้เพราะศีลและ

ปัญญา๒๒

๒๒
	สีวลีเถรคำถำ	ขุททกนิกำย	เถรคำถำ		(ขุ.เถร.๒๖/๓๗๘)
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๓. ภาวนามัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๓ คือ ภาวนามัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จด้วย 

กำรภำวนำ ค�ำว่ำ “ภาวนา” นี้ หมำยถึง กำรเจริญหรือกำรท�ำให้ 

เกิดให้มีข้ึน มีค�ำที่ใช้เรียกแทนกันได้ คือ “กัมมัฏฐาน” ซึ่งแปลว่ำ 

ที่ต้ังแห่งกำรงำน (ทำงใจ) โดยควำมหมำยคืออำรมณ์เป็นที่ตั้ง 

แห่งกำรงำนทำงใจ ก็คือกำรเจริญภำวนำนั่นเอง

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแบ่งภำวนำ/กัมมัฏฐำน ออกเป็น 

๒ ประเภท คือ สมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนาภาวนา/

วิปัสสนากัมมัฏฐาน๒๓

๓.๑ สมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐาน 

ค�ำว่ำ “สมถะ” แปลว่ำ สงบ มีอีกค�ำหนึ่งที่ใช้เรียกกำรเจริญภำวนำ

ระดับนี้ คือ “สมาธิ” แปลว่ำ ควำมมีใจตั้งมั่น ดังนั้น สมถภาวนา/

สมถกัมมัฏฐาน จึงมีควำมหมำยว่ำ กำรฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ 

จำกนิวรณ์ จนใจผ่องใส และให้ตั้งมั่นเป็นสมาธแินบแน่นมั่นคง เป็น

เอกัคคตา คือมีอำรมณ์เป็นหนึ่งด้วยอ�ำนำจกุศล

๒๓	 ทสตุตรสตูร		ทฆีนกิำย		ปำฏิกวรรค	(ท.ีปำ.๑๑/๓๗๙),	อังคุตตรนกิำย	ทกุนิบำต	(องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๕)
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พระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญสมำธิ เพรำะผู้มีใจตั้งม่ันแล้ว ย่อมรู้

ตำมควำมเป็นจริง ดังปรำกฏในสมำธิสูตร๒๔ ว่ำ

เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผู ้มีใจตั้งมั่นแล ้ว 

ย่อมรู้ตามความเป็นจริง ว่า น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ 

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

กำรเจริญสมถภำวนำ/สมถกัมมัฏฐำนนี้ ผู้ปฏิบัติต้องระวังนิวรณ์  

อย่ำให้นิวรณ์เกิดข้ึนในใจ เพรำะถ้ำนิวรณ์เกิดขึ้นในใจ ใจจะขุ่นมัว  

ไม่ผ่องใส ใจกไ็ม่ต้ังมัน่เป็นสมำธแินบแน่นมัน่คง จติก็ไม่เป็นเอกคัคตำ 

ส่งผลให้ปัญญำไม่เกิด เปรียบเสมือนน�้ำในภำชนะหรือในบ่อที่

ขุ่นมัว ไม่สำมำรถมองเห็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุภำยในภำชนะหรือ 

บ่อได้ ฉนัใด ใจทีขุ่น่มวัด้วยนวิรณ์กฉ็นันัน้ นวิรณ์มี ๕ ประกำร๒๕ ได้แก่

๑) ถีนมิทธะ คือ ควำมง่วง เซื่องซึม จิตใจหดหู่

๒) วิจิกิจฉา คือ ควำมลังเลสงสัย

๓) พยาบาท คือ ควำมโกรธขัดเคืองใจ

๔) อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ควำมฟุ้งซ่ำนวิตกกังวล

๕) กามฉันทะ คือ ควำมยินดี พอใจ ยึดติดอยู่ในกำมคุณ ๕ ได้แก่ รูป 

เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัสทำงกำย

๒๔
	 สมำธิสูตร	สังยุตตนิกำย	มหำวำรวรรค	(ส�.มหำ.๑๙/๑๖๕๔)

๒๕	
อำวรณสูตร	อังคุตตรนิกำย	ปัญจกนิบำต	(องฺ.ปญฺจก.๒๒/๕๑)
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ดังนั้น กำรเจริญสมถภำวนำ/สมถกัมมัฏฐำนให้ได้ผลดีนั้น จ�ำเป็น

ต้องมีธรรมที่เป็นอำรมณ์ คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจำกนิวรณ์ 

แล้วท�ำใจให้ผ่องใส ให้ตั้งมั่นเป็นสมำธิแนบแน่นมั่นคง ให้ใจเป็น 

เอกัคคตำ พระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยธรรมที่เป็นอำรมณ์ใน 

กำรเจริญสมถะ เรียกว่ำ สมถภูมิ๒๖ มีปรำกฏในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษ 

วิสุทธิมรรค ๔๐ ประกำร ได้แก่ 

๑) กสิณ ๑๐ คือ วัตถุส�ำหรับเพ่งเพ่ืออบรมจิตให้เป็นสมำธิ ได้แก่ 

ปฐวีกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยดิน) อาโปกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยน�้ำ)  

เตโชกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยไฟ) วาโยกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยลม) 

[กสิณ ๔ อย่างนี้ เรียกว่า ภูตกสิณ] นีลกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยสีเขียว) 

ปีตกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยสีเหลือง) โลหิตกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วย 

สีแดง) โอทาตกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยสีขำว) [กสิณ ๔ อย่างนี้ 

เรียกว่า วัณณกสิณ] อาโลกกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยแสงสว่ำง) 

และอากาสกสิณ (กสิณที่ว่ำงเปล่ำหรือช่องว่ำง)

๒) อสุภะ ๑๐ คือ สภำพซำกศพในลักษณะต่ำงๆ ที่ใช้เป็นอำรมณ์

ของกำรเจริญภำวนำ ได้แก่ อุทธุมาตกอสุภะ (ซำกศพที่ขึ้นพอง)  

วินีลกอสุภะ (ซำกศพที่ขึ้นเป็นสีเขียว) วิปุพพกอสุภะ (ซำกศพที่มี

แต่หนองแตกออกมำ) วิจฉิททกอสุภะ (ซำกศพท่ีถูกกัดเป็นท่อนๆ)  

วิกขายิตกอสุภะ (ซำกศพท่ีถูกสัตว์กัดกระจุยกระจำย) วิกขิตตก

๒๖	
สมถภูมิ	๔๐	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๑/๑๓๙-๑๔๐)
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อสุภะ (ซำกศพที่ทิ้งไว้เรี่ยรำด) หตวิกขิตตกอสุภะ (ซำกศพที่ถูก 

สับฟันทิ้งกระจัดกระจำย) โลหิตกอสุภะ (ซำกศพที่มีโลหิตไหลออก)  

ปุฬุวกอสุภะ (ซำกศพที่เต็มไปด้วยหนอน) และอัฏฐิกอสุภะ 

(ซำกศพที่เป็นกระดูก)

๓) อนุสสติ ๑๐ คือ อำรมณ์ท่ีควรน้อมระลึกถึงเนืองๆ ได้แก ่

พุทธานุสสติ (ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ำ) ธัมมานุสสติ 

(ระลึกถึงคุณของพระธรรม) สังฆานุสสต ิ(ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์) 

สีลานุสสติ (ระลึกถึงศีลของตน) จาคานุสสติ (ระลึกถึงกำรบริจำค 

ทีต่นบรจิำคแล้ว) เทวตานสุสต ิ(ระลกึถงึคณุธรรมทีท่�ำให้เป็นเทวดำ) 

มรณานุสสติ (ระลึกถึงควำมตำย) กายคตาสติ (ระลึกถึงร่ำงกำย 

ท่ีล้วนแต่ไม่สะอำด) อานาปานสติ (ระลึกถึงลมหำยใจเข้ำออก) 

และอุปสมานุสสต ิ(ระลึกถึงนิพพำนอันเป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวง)

๔) พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่ำงประเสริฐ ส�ำหรับ

เจริญภำวนำ ได้แก่ เมตตา (ควำมรกัทีมุ่่งช่วยให้ผูอ่ื้นหรือสตัว์อ่ืนมสีขุ) 

กรุณา (ควำมสงสำรท่ีมุ่งช่วยบ�ำบัดทุกข์) มุทิตา (ควำมพลอยยินดี

ต่อสมบตัขิองผูอ้ืน่หรือสตัว์อ่ืน) และอเุบกขา (ควำมวำงใจเป็นกลำง)

๕) อรูปกัมมัฏฐาน ๔ คือ กัมมัฏฐำนท่ีมีอรูปธรรมเป็นอำรมณ์  

ได้แก่ อากาสานัญจายตนะ (อำกำศไม่มทีีส่ดุ) วิญญาณัญจายตนะ 

(วิญญำณไม่มีที่สุด) อากิญจัญญายตนะ (ควำมไม่มีอะไร) และ  

เนวสัญญานาสัญญายตนะ (สัญญำท่ีละเอียด ซ่ึงจะว่ำมีสัญญำก็

ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่)
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๖) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑ คือ กำรก�ำหนดควำมเป็นปฏิกูลใน

อำหำร

๗) จตุธาตุววัตถาน ๑ คือ กำรก�ำหนดธำตุ ๔ ได้แก่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ 

ในกำยของสัตว์

กำรทีพ่ระพทุธโฆษำจำรย์จดัธรรมท่ีเป็นอำรมณ์ของสมถะ (สมถภมู)ิ 

ไว้ ๔๐ ประกำร ก็เพื่อให้เหมำะสมกับจริต๒๗ คือ พื้นฐำนของจิตหรือ

ควำมประพฤติที่หนักไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง มี ๖ อย่ำง ได้แก่

๑) ราคจริต ผู้มักรักสวยรักงำม หนักไปทำงรำคะ

๒) โทสจริต ผู้มักโกรธ ขี้หงุดหงิด หนักไปทำงโทสะ

๓) โมหจริต ผู้มักหลงงมงำย หนักไปทำงโมหะ

๔) สัทธาจริต ผู้มักเชื่อง่ำย หนักไปทำงศรัทธำ

๕) พุทธิจริต ผู้มักคิดพิจำรณำ หนักไปทำงควำมรู้

๖) วิตกจริต ผู้มักคิดจับจดฟุ้งซ่ำน หนักไปทำงวิตกกังวล

กัมมัฏฐำนที่เหมำะกับจริตแต่ละอย่ำงนั้น พระพุทธโฆษำจำรย์แสดง

ไว้อย่ำงละเอียดในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค ว่ำ

กัมมัฏฐำน ๑๑ อย่ำง คือ อสุภะ ๑๐ และกำยคตำสติ ๑ เหมำะกับ

คนรำคจริต

๒๗	
จริต	๖	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๑/๑๒๗-๑๓๙)
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กมัมฏัฐำน ๘ อย่ำง คอื พรหมวหิำร ๔ และวณัณกสณิ ๔ ได้แก่ กสณิ 

สีเขียว กสิณสีเหลือง กสิณสีแดง และกสิณสีขำว เหมำะกับคน 

โทสจริต

อำปำนสติกัมมัฏฐำน เหมำะกับคนโมหจริตและคนวิตกจริต

กัมมัฏฐำน ๖ คือ อนุสสติ ๖ ข้ำงต้น ได้แก่ พุทธำนุสสติ ธัมมำ-

นุสสติ สังฆำนุสสติ สีลำนุสสติ จำคำนุสสติ และเทวตำนุสสติ  

เหมำะกับคนสัทธำจริต

กัมมัฏฐำน ๔ คือ มรณำนุสสติ อุปสมำนุสสติ จตุธำตุววัตถำน  และ

อำหำเร ปฏิกูลสัญญำ  เหมำะกับคนพุทธิจริต

กสิณกัมมัฏฐำนที่เหลือ ๖ ได้แก่ ปฐวีกสิณ อำโปกสิณ เตโชกสิณ  

วำโยกสิณ อำโลกกสณิ อำกำสกสณิ และอรูปกมัมัฏฐำน ๔ เหมำะกบั 

คนทุกจริต๒๘

ผู ้ปฏิบัติสมถภำวนำ/สมถกัมมัฏฐำน จนจิตใจสงบจำกนิวรณ์ 

จิตใจจะผ่องใส ตั้งมั่นเป็นสมำธิแนบแน่นมั่นคง เป็นเอกัคคตำ 

จนถึงระดับฌำนจิต ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป จัดว่ำเป็นสัมมาสมาธ ิ

หนึ่งในอริยมรรคมีองค์ ๘

๒๘	
กัมมัฏฐำนที่เหมำะกับจริต	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๑/๑๔๔-๑๔๕)
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จิตที่ เป ็นสมำธิระดับปฐมฌานนั้น จะประกอบด้วยองค์คุณ 

๕ ประกำร คอื วิตก (ตรึก) วิจาร (ตรอง) ปีต ิ(ควำมอิม่ใจ) สขุ (สขุใจ) 

และเอกัคคตา (ควำมที่จิตมีอำรมณ์เป็นหนึ่ง) สำมำรถก�ำจัดนิวรณ ์

ทั้ง ๕ ประกำรได้ กล่ำวคือ วิตก ก�ำจัด ถีนมิทธะ, วิจาร ก�ำจัด 

วิจิกิจฉา, ปีติ ก�ำจัด พยาบาท, สุข ก�ำจัด อุทธัจจกุกกุจจะ

และเอกัคคตา ก�ำจัด กามฉันทะ

๓.๒ วิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

ค�ำว่ำ “วิปัสสนา” แปลว่ำ กำรเห็นแจ้ง มีอีกค�ำหนึ่งที่ใช้เรียก 

กำรเจริญภำวนำระดับนี้ คือ “ปัญญา” แปลว่ำ ควำมรอบรู้ หรือ 

ควำมรู ้ท่ัว ดังน้ัน วิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงม ี

ควำมหมำยว่ำ กำรเจริญปัญญำให้รู ้แจ้งเห็นแจ้งในสภำวธรรม 

และสัจธรรมตำมท่ีเป็นจริง กล่ำวคือ รู้แจ้งเห็นแจ้งในสภำวธรรม 

ทีปั่จจยัปรงุแต่งได้ เรยีกว่ำ สงัขาร/สงัขตะ ว่ำเป็นอนจิจงั (เป็นสภำพ

ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดำ) ทุกขัง (เป็นสภำพที่ทนได้

ยำก) อนตัตำ (เป็นสภำพทีไ่ม่ใช่ตวัตน) และรูแ้จ้งเหน็แจ้งในสภำวธรรม 

ที่ปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้ เรียกว่ำ วิสังขาร/อสังขตะ ได้แก่  

พระนิพพานธาตุ รวมท้ังรู้แจ้งเห็นแจ้งในสัจธรรม ได้แก่ ทุกข์ 

(สภำพที่ทนได้ยำก) สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) นิโรธ (สภำวะที ่

ทุกข์ดับเพรำะเหตุดับ) และมรรค (หนทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดนิโรธ)
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วิปัสสนำภำวนำ/วิปัสสนำกัมมัฏฐำนนี้ มีธรรมที่เป็นอำรมณ์ 

ที่เรียกว่ำ วิปัสสนาภูมิ๒๙ ท่ีพระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยไว้ใน 

คัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค มี ๖ ประกำร คือ

๑) ขันธ์ ๕ คือ กองแห่งรูปธรรมและนำมธรรม ๕ อย่ำง ที่ประชุม 

รวมกันเข้ำ ได้แก่ รูป (ส่วนท่ีเป็นร่ำงกำยพร้อมทั้งคุณและอำกำร) 

เวทนา (ส่วนที่เป็นกำรเสวยอำรมณ์ควำมรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ) 

สัญญา (ส่วนที่เป็นควำมก�ำหนดหมำยให้จ�ำอำรมณ์นั้นๆ ได้) 

สังขาร (ส่วนที่เป็นควำมปรุงแต่งจิต) และวิญญาณ (ส่วนที่เป็น 

ควำมรูแ้จ้งอำรมณ์) ขนัธ์ ๕ นี ้ย่อลงเป็น ๒ คอื รปูธรรมและนำมธรรม 

นำมธรรมนั้น ได้แก่ เวทนำ สัญญำ สังขำร และวิญญำณ

๒) อายตนะ ๑๒ คอื สิง่ทีเ่ชือ่มต่อกนัให้เกดิควำมรู ้ได้แก่ จกัขายตนะ 

(อำยตนะคือตำ) รูปายตนะ (อำยตนะคือรูป) โสตายตนะ (อำยตนะ

คือหู) สัททายตนะ (อำยตนะคือเสียง) ฆานายตนะ (อำยตนะคือ

จมูก) คันธายตนะ (อำยตนะคือกลิ่น) ชิวหายตนะ (อำยตนะคือลิ้น)  

รสายตนะ (อำยตนะคือรส) กายายตนะ (อำยตนะคือกำย) 

โผฏฐัพพายตนะ (อำยตนะคือสิ่งสัมผัสทำงกำย) มนายตนะ 

(อำยตนะคอืใจ) และธมัมายตนะ (อำยตนะคอืธรรม) อำยตนะ ๑๒ นี้ 

แบ่งเป็นอำยตนะภำยใน ๖ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ และอำยตนะ

ภำยนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัสทำงกำย ธรรมำรมณ์

๒๙	
วิปัสสนำภูมิ	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๓/๑๐)
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๓) ธาตุ ๑๘ คือ สิ่งที่ทรงสภำวะของตนไว้ ได้แก่ จักขุธาต ุ

(ธำตุคือจักขุปสำท) รูปธาตุ (ธำตุคือรูปำรมณ์) จักขุวิญญาณ

ธาต ุ (ธำตุคือจักขุวิญญำณ) โสตธาต ุ (ธำตุคือโสตปสำท) สัททธาต ุ

(ธำตุคือสัททำรมณ์) โสตวิญญาณธาตุ (ธำตุคือโสตวิญญำณ) 

ฆานธาตุ (ธำตุคือฆำนปสำท) คันธธาตุ (ธำตุคือคันธำรมณ์) 

ฆานวิญญาณธาตุ (ธำตุคือฆำนวิญญำณ) ชิวหาธาตุ (ธำตุคือ 

ชวิหำปสำท) รสธาต ุ(ธำตคืุอรสำรมณ์) ชวิหาวญิญาณธาต ุ(ธำตคุอื

ชิวหำวิญญำณ) กายธาต ุ(ธำตุคือกำยปสำท) โผฏฐัพพธาต ุ(ธำตุคือ

โผฏฐัพพำรมณ์) กายวิญญาณธาต ุ(ธำตุคือกำยวิญญำณ) มโนธาต ุ

(ธำตุคือมโน) ธัมมธาต ุ(ธำตุคือธรรมำรมณ์) และมโนวิญญาณธาต ุ

(ธำตุคือมโนวิญญำณ)

๔) อนิทรย์ี ๒๒ คอื สิง่ท่ีเป็นใหญ่ในกำรท�ำกจิของตน ได้แก่ จกัขนุทรย์ี  

(อินทรย์ีคอืจกัขปุสำท) โสตนิทรย์ี (อนิทรย์ีคอืโสตปสำท) ฆานินทรย์ี  

(อนิทรย์ีคอืฆำนปสำท) ชวิหนิทรย์ี (อินทรีย์คอืชวิหำปสำท) กายนิทรย์ี  

(อินทรย์ีคอืกำยปสำท) มนนิทรย์ี (อนิทรีย์คอืใจ) อิตถนิทรย์ี (อนิทรีย์

คอือิตถภีำวะ) ปรุสินิทรย์ี (อนิทรย์ีคอืปรุสิภำวะ) ชวีตินิทรย์ี (อนิทรย์ี

คือชีวิต) สุขินทรีย์ (อินทรีย์คือสุขเวทนำ) ทุกขินทรีย์ (อินทรีย์คือ

ทุกขเวทนำ) โสมนัสสินทรีย์ (อินทรีย์คือโสมนัสเวทนำ) โทมนัส- 

สนิทรย์ี (อินทรย์ีคอืโทมนสัเวทนำ) อเุปกขนิทรีย์ (อนิทรย์ีคอือเุบกขำ

เวทนำ) สทัธนิทรีย์ (อนิทรย์ีคอืศรทัธำ) วริยินิทรย์ี (อินทรย์ีคือวิรยิะ) 

สตนิทรย์ี (อนิทรย์ีคอืสต)ิ สมาธินทรย์ี (อนิทรย์ีคือสมำธ)ิ ปัญญินทรย์ี  
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(อินทรีย์คือปัญญำ) อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ (อินทรีย์ของ 

ผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่ำเรำจักรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้ ได้แก่ โสดำปัตติมรรค

ญำณ) อญัญนิทรย์ี (อนิทรย์ีคอือญัญำ ได้แก่ ญำณ ๖ ในท่ำมกลำง คือ 

โสดำปัตติมรรคญำณ ถึงอรหัตตมรรคญำณ) และอัญญาตาวินทรีย ์ 

(อินทรีย์ของผู้รู้ทั่วถึงแล้ว ได้แก่ อรหัตตผลญำณ)

๕) อริยสัจ ๔ คือ ควำมจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ (สภำพที่ 

ทนได้ยำก) สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) นิโรธ (สภำวะที่ทุกข์ดับ 

เพรำะเหตุดับ) และมรรค (ข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดนิโรธ)

๖) ปฏจิจสมปุบาท คือ ธรรมท่ีอำศัยกนัเกิดขึน้ ได้แก่ อวชิชฺาปจจฺยา 

สงขฺารา (เพรำะอวชิชำเป็นปัจจัย สังขำรจึงม)ี สงฺขาราปจจฺยา วญฺิญาณ� 

(เพรำะสังขำรเป็นปัจจัย วิญญำณจึงมี) วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ  

(เพรำะวิญญำณเป็นปัจจัย นำมรูปจึงมี) นามรูปปจฺจยา สฬายตน� 

(เพรำะนำมรูปเป็นปัจจัย สฬำยตนะ คืออำยตนะ ๖ จึงมี) 

สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส (เพรำะอำยตนะ ๖ เป็นปัจจัย ผัสสะ คือ 

สัมผัส จึงมี) ผสฺสปจฺจยา เวทนา (เพรำะสัมผัสเป็นปัจจัย เวทนำ คือ

กำรเสวยอำรมณ์ จึงมี) เวทนาปจฺจยา ตณฺหา (เพรำะเวทนำเป็น

ปัจจัย ตัณหำ คือควำมทะยำนอยำก จึงมี) ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน� 

(เพรำะตัณหำเป็นปัจจัย อุปำทำน คือควำมยึดมั่น จึงมี) อุปาทาน-

ปจฺจยา ภโว (เพรำะอุปำทำนเป็นปัจจัย ภพจึงมี) ภวปจฺจยา ชาต ิ

(เพรำะภพเป็นปัจจัย ชำติ คือควำมเกิด จึงมี) ชาติปจฺจยา ชรามรณ� 

(เพรำะชำติเป็นปัจจัย ชรำ คือควำมแก่ มรณะ คือควำมตำย จึงมี) 
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ (ควำมโศก ควำม

คร�่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และควำมคับแค้นใจ ก็มีพร้อม) เอวเมตสฺส 

เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ (ควำมเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 

ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประกำรฉะนี้)

กำรเจรญิวปัิสสนำภำวนำ/วปัิสสนำกมัมฏัฐำนนี ้พระพทุธโฆษำจำรย์ 

ได้อธิบำยให้ปฏิบัติตำมวิสุทธิ ๗๓๐ ว่ำ

วิสุทธิ ๒ นี้ คือ สีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ เป็นมูล 

(รากเหง้า) ของปัญญานี้

วิสุทธิ ๕ นี้ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคา 

มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และ 

ญาณทัสสนวิสุทธ ิเป็นสรีระ (เป็นตัว) ของปัญญานี้

จำกอรรถำธิบำยนี้จะเห็นว่ำ กำรเจริญวิปัสสนำภำวนำ/วิปัสสนำ

กัมมัฏฐำนที่พระพุทธโฆษำจำรย์อธิบำยนั้น ให้ปฏิบัติตำมวิสุทธิ ๗ 

คือ ธรรมปฏิบัติที่เป็นเครื่องช�ำระให้ผู้ปฏิบัติบริสุทธิ์ โดยปฏิบัติตำม

หลักไตรสิกขำ (ศีล สมำธิ ปัญญำ) ให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปตำมล�ำดับ 

จนบรรลุมรรค ผล นิพพำน กล่ำวคือ เริ่มต้นที่ช�ำระศีลให้บริสุทธิ์  

เป็นสีลวิสุทธิ (ควำมหมดจดแห่งศีล) แล้วเจริญสมถภำวนำ/ 

สมถกัมมัฏฐำนเพ่ืออบรมจิตใจให้สงบจำกนิวรณ์ ให้ผ่องใสและ

ให้ตั้งมั่นเป็นสมำธิแนบแน่นมั่นคงจนถึงระดับฌำนจิต ตั้งแต่

๓๐	
วิสุทธิ	๗	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๓/๑๐)
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ปฐมฌำนขึ้นไป เป็นจิตตวิสุทธ ิ(ควำมหมดจดแห่งจิต) ทั้งสีลวิสุทธ ิ

และจิตตวิสุทธินี้ เป็นรากเหง้าของการเจริญวิปัสสนา คือเป็น 

บำทฐำนในกำรเจริญวิปัสสนำให้ได้ผลดี

ต่อจำกนั้นเจริญวิปัสสนำภำวนำ/วิปัสสนำกัมมัฏฐำน โดยกำร

เจริญปัญญำด้วยกำรเห็นแจ้งรู ้แจ้งในนำมรูปตำมที่เป็นจริงว่ำ 

เป็นอนิจจัง (เป็นสภำพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดำ) 

ทุกขัง (เป็นสภำพท่ีทนได้ยำก) อนัตตำ (เป็นสภำพไม่ใช่ตัวตน) 

นี้เป็นทิฏฐิวิสุทธิ (ควำมหมดจดแห่งควำมเห็น) ล�ำดับต่อมำ

เจริญกังขาวิตรณวิสุทธิ (ควำมหมดจดแห่งญำณเป็นเหตุข้ำมพ้น 

ควำมสงสัย) ด้วยกำรเห็นแจ้งรู ้แจ้งเหตุและปัจจัยที่ให้เกิดนำม

รูปแล้วส้ินควำมสงสัย ต่อไปเจริญมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

(ควำมหมดจดแห่งญำณที่รู ้แจ้งเห็นแจ้งว่ำเป็นทำงหรือมิใช่ทำง) 

กล ่ำวคือ เมื่อเห็นไตรลักษณ์ เห็นควำมเกิดดับแห่งนำมรูป 

(อุทยัพยำนุปัสสนำ หรือตรุณวิปัสสนำ คือวิปัสสนำญำณอ่อนๆ) 

จนเห็นแต่ควำมดับ (ภงัคญำณ) เกิดวปัิสสนูปกเิลส และละวปัิสสนูป- 

กิเลส นั้นได้ เพรำะเห็นว่ำมิใช่ทำง ขั้นต่อไปเจริญปฏิปทาญาณ

ทัสสนวิสุทธิ (ควำมหมดจดแห่งญำณที่รู้แจ้งเห็นแจ้งทำงด�ำเนิน) 

คือเม่ือเจริญวิป ัสสนำญำณเป็นล�ำดับ ถึงมุญจิตุกัมยตำญำณ 

ปฏิสังขำนุปัสสนำญำณ สังขำรุเปกขำญำณ และสัจจำนุโลมิกญำณ 

อันเป็นที่สุดแห่งวิปัสสนำญำณแล้ว แต่นี้จะเกิดโคตรภูญำณ ซึ่งเป็น 

หัวต ่อแห่งควำมเป็นปุถุชนกับควำมเป็นอริยบุคคล สุดท้ำย 
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เจริญญาณทัสสนวิสุทธ ิ (ควำมหมดจดแห่งญำณทัสสนะ) กล่ำวคือ 

ในล�ำดับแห่งอนุโลมิกญำณ โคตรภูจิตยึดหน่วงพระนิพพำน 

เป็นอำรมณ์มรรคจติและมรรคปัญญาเกดิขึน้ ในล�ำดบัของโคตรภจูติ 

เมื่อมรรคจิตและมรรคปัญญำเกิดและยึดหน่วงพระนิพพำน 

เป็นอำรมณ์ แทงตลอดในพระอริยสัจ ๔ ด้วยญาณ ๓ คือ สัจจญำณ 

กิจจญำณ และกตญำณ แล้ว ย่อมท�ำลำยอวิชชำ กิเลส ตัณหำ 

อุปำทำน และก�ำจัดสังโยชน์อย่ำงน้อย ๓ ประกำร คือสักกำยทิฏฐ ิ

วจิิกจิฉำ และสลีพัพตปรำมำส ได้โดยเดด็ขำดเป็นสมุจเฉทปหำนแล้ว 

ผลจิตอันหน่วงพระนิพพำนเป็นอำรมณ์ก็เกิดขึ้นในขณะนั้น 

เข้ำผลสมำบัติไป เป็นพระโสดำบันแต่ถ้ำก�ำจัดสังโยชน์ได้ทั้งหมด 

๑๐ ประกำร เป็นสมุจเฉทปหำน ก็เป็นพระอรหันต์ขีณำสพ

กำรเจริญวิปัสสนำภำวนำ/วิปัสสนำกัมมัฏฐำนผ่ำนทิฏฐิวิสุทธิ 

กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ถึงปฏิปทาญาณ

ทัสสนวิสุทธิ นั้น วิปัสสนำปัญญำที่เป็นโลกิยปัญญา กล่ำวคือ 

เป ็นป ัญญำท่ีสัมปยุตด ้วยโลกิยมรรคย ่อมเกิดและเจริญขึ้น 

เป็นบำทฐำนน�ำไปสู่กำรเจริญโลกุตตรปัญญา คือ ปัญญำที่สัมปยุต

ด้วยโลกุตตรมรรค ได้แก่ มรรคญาณ คือ ญำณในอริยมรรค ๔ 

ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ 

อรหัตตมรรค ชื่อว่ำญาณทัสสนวิสุทธิ
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บุญกิริยาวัตถุ ๗

๔. อปจายนมัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๔ คือ อปจายนมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จด้วย

กำรประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญ พระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยถึง 

ผู้เจริญ ที่เรียกว่ำ “วุฑฒบุคคล”๓๑ ว่ำมี ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑) ปัญญาวุฑฒบุคคล คือ บุคคลผู้เจริญด้วยปัญญำ เป็นพหูสูต คือ

ผู้ทรงจ�ำธรรมและรู้ศิลปวิทยำมำก

๒) คุณวุฑฒบุคคล คือ บุคคลผู้เจริญด้วยคุณธรรม เช่น พระภิกษุ

และสำมเณรผูท้รงศลี ตัง้ใจศกึษำสมัมำปฏบิตัเิพือ่ขจดัขดัเกลำกเิลส

ในใจตนเอง

๓) ชาติวุฑฒบุคคล คือ บุคคลผู้เจริญโดยชำติ เช่น พระรำชำผู้เป็น

กษัตริย์ได้รับมุรธำภิเษกแล้ว

๔) วัยวุฑฒบุคคล คือ บุคคลผู้เจริญโดยวัย เช่น คนที่เกิดก่อนเรำ

กำรประพฤตอ่ิอนน้อมต่อบคุคลผูเ้จรญิทัง้ ๔ ประเภทนี ้เป็นบญุกิรยิำ

วัตถุประกำรหนึ่ง สมเด็จพระบรมศำสดำทรงแสดงถึงอำนิสงส์ของ

กำรเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญไว้ว่ำ

๓๑	
ปรมัตถโชติกำ	อรรถกถำขุททกนิกำย	สุตตนิบำต	(ขุ.สุตฺต.อ.๒/๑๔๗)
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อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจ� วุฑฺฒาปจายิโน

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุข� พล�๓๒

แปลควำมว่ำ : ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ย่อมเจรญิแก่บุคคลกราบไหว้เป็นปกต ิผูอ่้อนน้อมต่อผูเ้จรญิ

เป็นนิตย์

๕. เวยยาวัจจมัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรท่ี ๕ คือ เวยยาวัจจมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ

ด้วยกำรขวนขวำยรับใช้ เช่น กำรรับใช้พระภิกษุด้วยกำรประเคน

ภัตตำหำร และ/หรือ กำรช่วยกันท�ำควำมสะอำดวัด เป็นต้น

๖. ปัตติทานมัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๖ คือ ปัตติทานมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จด้วย

กำรเฉลีย่ส่วนแห่งกศุลคณุควำมดใีห้แก่ผูอ้ืน่ หรอืกำรอทุศิบญุให้ผูอ้ืน่

๗. ปัตตานุโมทนามัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๗ คือ ปัตตานุโมทนามัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ

ด้วยกำรยินดีในกุศลคุณควำมดีของผู้อื่น หรือกำรอนุโมทนำบุญ 

ของผู้อื่น

๓๒	
สหัสสวรรค	ขุททกนิกำย	ธรรมบทคำถำ	(ขุ.ธ.๒๕/๑๘)
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๘. ธัมมัสสวนมัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๘ คือ ธัมมัสสวนมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ 

ด้วยกำรฟังธรรม

๙. ธัมมเทสนามัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๙ คือ ธัมมเทสนามัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ 

ด้วยกำรแสดงธรรม

๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๑๐ คือ ทิฏฐุชุกัมม์ แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ 

ด้วยกำรท�ำควำมเหน็ให้ตรง เช่น เหน็ว่ำสตัว์โลกย่อมเป็นไปตำมกรรม 

คือ ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น

บุญกิริยำวัตถุ ๗ ประกำร คือ ตั้งแต่อปจำยนมัย จนถึงทิฏฐุชุกัมม์ 

พระพุทธโฆษำจำรย์ได้จัดเข้ำไว้ในบุญกิริยำวัตถุ ๓ ประกำรข้ำงต้น 

กล่ำวคอื อปจำยนมยัและเวยยำวจัจมยั จัดเข้ำในสีลมัย, ปัตตทิำนมัย 

และปัตตำนุโมทนำมัย จัดเข้ำในทำนมัย, ธัมมัสสวนมัยและธัมม 

เทสนำมัย จัดเข้ำในภำวนำมัย และทิฏฐุชุกัมม์ได้ทั้งทำนมัย สีลมัย 

และภำวนำมัย๓๓

๓๓	
ปรมัตถทีปนี	อรรถกถำขุททกนิกำย	อิติวุตตกะ	(ขุ.อิติ.อ.๒๓๓)
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บุญมีอานิสงส์แตกต่างกัน

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงถึงควำมแตกต่ำงแห่ง

อำนิสงส์ของกำรกระท�ำกุศลไว้ มีปรำกฏในเวลำมสูตร๓๔ ว่ำ

... การท่ีบุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากจาตุรทิศ 

มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 

เป็นประมุขบริโภค

การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

และพระสงฆ์ เป็นสรณะ มีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหาร

ถวายสงฆ์ผู้มาจากจาตุรทิศ

การที่บุคคลมีจิตเล่ือมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้น 

จากปาณาติบาต ฯลฯ งดเว้นจากการด่ืมสุราเมรัยและเสพ 

สิ่งมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการที ่

บุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 

เป็นสรณะ

การท่ีบุคคลเจรญิเมตตาจติ โดยทีส่ดุแม้เพยีงเวลาสดูดม 

ของหอม มีผลมากกว่าการท่ีบุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทาน

สิกขาบท คือ งดเว้นจากปาณาติบาต ...

และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลา 

ลัดน้ิวมือ มีผลมากกว่าการท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิต โดยที่สุด 

แม้เพียงเวลาสูดดมของหอม

๓๔	
เวลำมสูตร	อังคุตตรนิกำย	นวกนิบำต	(องฺ.นวก.๒๓/๒๒๔)
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พระพุทธพจน์นี้ แสดงถึงอำนิสงส์ของกำรกระท�ำกุศลที่แตกต่ำงกัน 

กล่ำวคือกำรสร้ำงวิหำร เช่น กุฏิ ศำลำกำรเปรียญ แม้กระทั่ง 

อุโบสถก็จัดอยู ่ในกำรสร้ำงวิหำร ถวำยสงฆ์ผู ้มำจำกทิศทั้ง ๔ 

มีอำนิสงส์ คือ ผลบุญ มำกกว่ำกำรถวำยภัตตำหำรให้ภิกษุสงฆ ์

ที่มีสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นประมุข

กำรถึงไตรสรณคมน์ คือ มีพระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ 

เป็นสรณะ มีอำนิสงส์มำกกว่ำกำรสร้ำงวิหำรถวำยสงฆ์ผู ้มำจำก 

ทิศทั้ง ๔

กำรมีจิตเล่ือมใสแล้วรักษำศีล ๕ มีอำนิสงส์มำกกว่ำกำรถึง 

ไตรสรณคมน์

กำรเจริญสมถภำวนำ มีกำรเจริญเมตตำ แม้ระยะเวลำสั้นๆ เพียง

สูดดมของหอม มีอำนิสงส์มำกกว่ำกำรมีจิตเลื่อมใสแล้วรักษำศีล ๕

กำรเจรญิวปัิสสนำภำวนำ มีกำรเจรญิอนจิจสญัญำ คอื ควำมก�ำหนด

ว่ำสังขำรทั้งหลำยไม่เที่ยงมีควำมเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดำ 

แม้เพียงระยะเวลำสั้นๆ แค่ลัดนิ้วมือ มีอำนิสงส์มำกกว่ำกำร 

เจริญเมตตำแม้เพียงสูดดมของหอม
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ใช้บุญเป็น

กำร “ใช้บุญเป็น” นี้  พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า  

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้กล่ำวในพระธรรมเทศนำ 

เรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ แสดงเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๔๙๗ ว่ำ

... หากต้องการบุญ ก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหละ กลางของกลางๆๆ 

หนักเข้าไป ซ้าย ขวา หน้า หลัง ล่าง บน ไม่ไปทั้งนั้น กลางของกลางหนักขึ้น 

ทุกที ก็จะเข้าไปพบบุญ “ทะเลบุญ” อยู่ในกลางกายนั้น ...

ถ้าเรามบีญุเสียแล้ว จะค้าขายกร็�า่รวย จะท�างานท�ากิจการอะไรกเ็จริญ 

จะหาทรพัย์สมบัตก็ิได้คล่องสะดวกสบายไม่ตดิขดัแต่ประการใด ถ้าว่าไม่มบุีญ 

จะท�าอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างประการ ...

เมื่อเราได้บุญแล้ว เราจะท�าอย่างไร เราจะรักษาบุญอย่างไร เพราะเรา 

ไม่เหน็บญุ เราต้องเอาใจไปหยดุอยูท่ีศ่นูย์กลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์

ของเรา ท�าใจให้หยุดให้นิ่ง บังคับใจให้หยุดให้นิ่งว่าบุญของเรามีอยู่ตรงนี้ 

ถ้าพอใจหยดุได้แล้วและถูกส่วนเข้าแล้ว เราจะเหน็ดวงบญุของเรา เหน็ชดัเจน 

ทเีดยีว ถ้าเราไปเห็นดวงบุญเช่นน้ัน เราจะปลาบปลืม้ใจสกัเพยีงใด ย่อมดอีกดีใจ 

เป็นที่สุด จะหาเครื่องเปรียบเทียบไม่ได้เลย ฉะนั้น จงพยายามอุตส่าห์เอาใจ

ไปหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ นึกถึงบุญที่เราได้

กระท�าในวันนี้ อย่าไปติดขัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสีย ถ้าไปค้าขายติดขัดขึ้นก็ขอให้

บุญช่วย นึกถึงบุญตรงกลางดวงธรรมนั้น ถ้าว่ามีอุปสรรคเข้ามาแทรกแซง

อย่างใดอย่างหนึ่ง มีผู้มารุกรานเบียดเบียนประการใดก็ขอให้บุญช่วย สิ่งอื่น

ช่วยไม่ได้ ไม่ต้องไปขอร้องให้ใครมาช่วย ให้เอาใจไปหยุดอยู่ศูนย์กลางตรง

บุญนั่นแหละ หยุดอยู่นิ่งอย่างนั้น บุญเป็นช่วยได้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย ...
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แสวงหาบุญ สร้างบารม ีบ�าเพญ็ทาน รกัษาศลี เจริญภาวนา ได้บญุแล้ว 

ให้ใจจรดอยู่ที่บุญนั้น เมื่อประสบภัยได้ทุกข์ยากประการใด ก็นึกถึงบุญนั้น 

อย่าไปนึกสิ่งอื่นให้เหลวไหล ... 

ต้องนึกถงึบญุ สิง่อืน่อย่าไปนกึ นกึถงึบุญแต่เพยีงอย่างเดยีว เมือ่ต้องภัย 

ได้รับความทุกข์ยากล�าบากอย่างใด ก็ให้นึกถึงบุญ เอาใจไปจรดอยู่ท่ีบุญ 

ท�ามาค้าขายอะไร ก็ให้เอาใจไปจรดอยู่ท่ีบุญน้ัน จะได้ค้าขายคล่อง ได้ก�าไร

เกินควรเกินค่า ... 

นี่เราเรียกว่า “หาบุญได้และใช้บุญเป็น” ถ้าหากเอาใจไปจรดเสียอื่น 

จะเป็นต้นไม้ ขี้วัว ขี้ควาย อะไรจิปาถะ ชื่อว่า “หาบุญได้ แต่ใช้บุญไม่เป็น” 

ถ้าจะหาบุญได้ ใช้บุญเป็น ก็ต้องเอาใจไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงบุญ 

พอใจจรดหยุดนิ่งอยู่กลางดวงบุญก็เข้ากลางของใจท่ีหยุดนั้น กลางของ 

กลางๆๆ พอถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีลก็เข้ากลาง 

ของกลางทีห่ยดุอกี กลางของกลางๆๆ กเ็ข้าถึงดวงสมาธ ิหยดุอยูก่ลางดวงสมาธิ 

พอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของกลางๆๆ ก็เข้าถึงดวงปัญญา หยุดนิ่ง 

อยู ่กลางดวงปัญญา พอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของกลางๆๆ อีก 

เข้าถึงดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ พอใจหยุดถูกส่วนเข้า เข้ากลาง 

ของกลางๆๆ อกี กเ็ข้าถึงดวงวมิตุตญิาณทัสสนะ หยดุอยูก่ลางดวงวิมตุติญาณ 

ทสัสนะ พอใจหยดุถกูส่วนเข้ากเ็ข้ากลางของกลางๆๆ อกี กจ็ะเข้าถงึกายมนษุย์

ละเอียด เม่ือเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดและปฏิบัติแบบเดียวกันเรื่อยไป ก็จะ

เข้าถึงกายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด กาย

อรูปพรหม กายอรูปพรหมละเอียด กายธรรม กายธรรมละเอียด กายโสดา 

กายโสดาละเอียด กายสกทาคา กายสกทาคาละเอียด กายอนาคา  

กายอนาคาละเอียด กายธรรมอรหัต กายธรรมอรหัตละเอียด เป็นล�าดับ

ขึ้นไป เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ เขาจึงจะเรียกว่า “หาบุญได้ ใช้บุญเป็น” จะเป็น
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คนมีปัญญาเจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียว ถ้าเป็นหญิงก็จะได้ชื่อว่า 

ปณฺฑิตฺถ ีหญิงผู้มีปัญญา ถ้าเป็นชายก็จะได้ชื่อว่า ปณฺฑิโต ชายผู้มีปัญญา …

และได้กล่ำวไว้อีกในพระธรรมเทศนำเรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ 

แสดงเมื่อวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๔๙๗ ว่ำ

... เม่ือต้องทุกข์ภัยอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ระลึกถึงดวงบุญที่ตนได ้

กระท�าไว้ อย่าไประลึกถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ดวงบุญของตน ...

เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว ภัยอันตราย 

อย่างหนึ่งอย่างใดท�าอะไรไม่ได้ จะประกอบกิจการงานอย่างใด ก็เกิดลาภ

และสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น บุญย่อมน�าผลสมบัติมาให้

ในปัจจุบันนี้เทียว ...

พึงมนสิการก�าหนดไว้ในใจของตนทุกถ้วนหน้า ให้เอาใจจรดอยู่ท่ี

ศนูย์กลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์ กถ็กูดวงบญุพอด ีให้หยดุอยูต่รงนัน้ 

จะได้เกิดกุศลอันไพศาล จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยสมความมุ่งมาดปรารถนา

ทุกประการ ...
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รายชื่อผู้ท�าบุญหนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ”

พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) 
พระเทพญำณมงคล (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) ๒,๐๐๐ บำท
พระมหำศักฎำ  สุมโน ๕,๐๐๐ บำท
พระมหำชินภัทร  ฉินฺนำลโย ๓,๑๕๐ บำท
พระครูปลัดพงศ์พันธ์  โค้วบุญญะรำศีฟ ๑,๕๐๐ บำท
พระพิสิษฐ์  สิริสำโร ๑,๕๐๐ บำท
พระบรรจง  สุทฺธิสทฺโธ ๑,๕๐๐ บำท
พระวิชัย  วิชโย ๕๐๐ บำท
พระธนกฤต  กระจ่ำง ๕๐๐ บำท
พระมหำนิพัฒน์  จิรวฑฺฒโน ๒๐๐ บำท
JEFF  CHEW ๓๐,๐๐๐ บำท
คุณรุ่งวิทย์  สวนทวี  และครอบครัว ๑๕,๐๐๐ บำท
อำจำรย์ธนัช-คุณอมฤต  อินทร์จันทร์ ๑๕,๐๐๐ บำท
คุณวัฒนำ  อุดมภักดีพงศ์  และครอบครัว ๑๐,๐๐๐ บำท
คุณณัฏฐลีณ  สิริธนำสุภรัตน์  และญำติมิตร ๘,๘๐๐ บำท
คุณมนตรี  เมืองนก ๕,๒๐๐ บำท
คุณภัคกร ภรำรัตนวัฒน์–คุณรัชชิวรรณ ทองเลิศ และครอบครัว ๕,๐๐๐ บำท
คุณปัทมำภรณ์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บำท
คุณโชคชัย  กิตติญำณปัญญำ ๕,๐๐๐ บำท
คุณอนุสรำ  ธีระกุลพิสุทธิ์ ๕,๐๐๐ บำท
คุณกัลยำรัตน์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บำท
คุณแม่กี่-คุณสมเกียรติ  เพียรหำทรัพย์ ๓,๐๐๐ บำท
คุณกฤต  ธนำภพธรรม ๓,๐๐๐ บำท
คุณโฆสิต  รัตนโสภณ ๓,๐๐๐ บำท
คุณภัทร์วิภำภรณ์  แฮสกิ้นส์ ๓,๐๐๐ บำท
คุณสมภพ  เหล่ำสัจจะ ๓,๐๐๐ บำท
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คุณอุดม-คุณสุดำ  ตรีชั้น ๓,๐๐๐ บำท
คุณภัคกร-คุณปริญยำ เมืองนิล และครอบครัว ๒,๐๐๐ บำท
คุณกรรณยำ  ช้ำงสุวรรณ  และลูกหลำน ๒,๐๐๐ บำท
คุณปรำณี  สหเจริญ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บำท
คุณชำญชัย  แซ่แต้ ๒,๐๐๐ บำท
พ.อ.พินิตภณ–คุณณัฐวรรณ–คุณมณี  พูลสวัสดิ์ และครอบครัว ๑,๖๐๐ บำท
คุณวุฒิชัย  พำนิชย์ ๑,๕๐๐ บำท
คุณสนธิ์–คุณตุ้ม  ศิริธรรมเชิดชู  และลูกหลำน ๑,๕๐๐ บำท
คุณคมสันต์ สระทองลอย-คุณชญำสิทธิ์ ปำนำลำด และครอบครัว ๑,๕๐๐ บำท
คุณดุษฎี  รัตนโสภณ ๑,๐๐๐ บำท
คุณฐำนิตำ  ดอกไม้จีน ๑,๐๐๐ บำท
คุณสุนีย์  วงษ์น้อย  และญำติมิตร ๑,๐๐๐ บำท
คุณพ่อสู่เสียง  และครอบครัวธำมฐำนัส ๑,๐๐๐ บำท
คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บำท
คุณศิริพร  วิเชียรชัย ๑,๐๐๐ บำท
คุณนฤมล  สังฆวัตร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บำท
คุณสมภพ  ยิ้มศรีเจริญกิจ  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บำท
คุณอัญชลี  สำระบรรจง ๑,๐๐๐ บำท
คุณสมชำย  เทียมบุญประเสริฐ ๑,๐๐๐ บำท
คุณวีระ  เนตยกุล ๑,๐๐๐ บำท
คุณเพลินจันทร์  จันทะบุตร ๑,๐๐๐ บำท
กลุ่มบุญญำทิพย์ ๑,๐๐๐ บำท
คุณพัศญ์ศภณ–คุณพลัฏฐ์  โยธินธรรมธร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บำท
สหำยเกื้อกูล ๑,๐๐๐ บำท
คุณสุจันทร์ญำ  พำภัคพำณิชย์กุล ๑,๐๐๐ บำท
คุณเจษฎำพร  ชูช่วยสุวรรณ, คุณพัชร์ชิสำ  พิสิฐวดีกุล, 
ด.ช.ณเสฏฐ์  พิสิฐวดีกุล  และครอบครัว บจก.กำรันตี ควอลิตี้, 
บจก.กำรันตี  สุดโปรด, บจก.เลิศสะแมนแตน ๑,๐๐๐ บำท
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คุณวิภำวี  สุทธิวัฒนพันธ์ ๑,๐๐๐ บำท
คุณสรำยุทธ-ด.ญ.ณชำรัศมิ์  เสงี่ยมวงศ์ ๑,๐๐๐ บำท
คุณทัตติยำ  รัตรกังวำนวงศ์ ๑,๐๐๐ บำท
คุณสุชำนันท์  กุศลมโนมัย ๑,๐๐๐ บำท
คุณศศินันท์  พรหมศิริ ๑,๐๐๐ บำท
คุณนพรัตน์  รุ่งอุทัยศิริ ๑,๐๐๐ บำท
คุณกิตติวัชร์  พงษ์ประภำชื่น,  คุณจุฑำภรณ์  สินชัยวนิชกุล,  
คุณรุ่งโรจน์-คุณพงศ์กรณ์-คุณไพลิน  พงษ์ประภำชื่น ๑,๐๐๐ บำท
คุณธนกฤต  เหล่ำสัจจะ ๖๐๐ บำท
คุณสุดเสงี่ยม  เพ็ชรกุล ๕๐๐ บำท
คุณณัฏฐ์ทิตำ  พัชรกุลเขมศิริ-คุณดลชำ  เปรมปรำณี ๕๐๐ บำท
คุณพงศ์กรณ์  พงษ์ประภำชิน  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณปรำณี  วิชัยกุล ๕๐๐ บำท
คุณสุภำค  ตันติดุสิตำ  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณวำสนำ  โศภิตวจนะ ๕๐๐ บำท
คุณอรจิรำ  โกศลโชติชโลธร ๕๐๐ บำท
คุณสุนิสำ  ศุภผล  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณศศิประภำ  กระจ่ำง ๕๐๐ บำท
คุณญำดำ  กระจ่ำง ๕๐๐ บำท
คุณเบญญำภำ  กระจ่ำง ๕๐๐ บำท
ร.ท.ฐำนันดร์  คงด้วง ๕๐๐ บำท
คุณศุภกร  อนันตผล ๕๐๐ บำท
คุณแม่รุ่งฟ้ำ-คุณชัชวำล  ธรรมนำวรรณ, 
คุณตำมื่น-คุณยำยอ้อย  ตู้นิ่ม  และคุณป้ำโม่ย  แซ่คู   ๕๐๐ บำท
คุณศิริกำญจน์  ดอกไม้จีน ๕๐๐ บำท
คุณนลินี-คุณพีรยสถ์  สมจินดำ ๕๐๐ บำท
คุณกนิษฐำ  เทศประสงค์ ๕๐๐ บำท
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คุณสุรภำ  จิตตะรักษ์ ๕๐๐ บำท
พันเอกเลปกร–คุณวรวรรณ  ดิษฐ์แย้ม  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณฉัตรบดินทร์  บดินทร์ภักดีกุล ๕๐๐ บำท
คุณมงคล  วัฒนำเกียรติสรร ๕๐๐ บำท
คุณฐิญำภำ  รำวด์ ๕๐๐ บำท
คุณวีรดำ  กุศลมโนมัย ๕๐๐ บำท
คุณอรุณรักษ์  ขันเทศ ๕๐๐ บำท
คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์ ๕๐๐ บำท
คุณน�้ำฝน  อินทรำพงษ์ ๕๐๐ บำท
คุณพรปวีณ์  ไพมณี ๕๐๐ บำท
คุณเปรม  แสงวิโรจน์พัฒน์ ๕๐๐ บำท
คุณจักรวำล  กู้สกุลไท ๕๐๐ บำท
คุณพรรณทิพพำ  บริบูรณ์ ๕๐๐ บำท
คุณพรพิชัย  กิตติอภิญญำ ๕๐๐ บำท
คุณพรลพัทธ์  อรุณบกสกุล ๕๐๐ บำท
คุณสิริรัตน์  รัตนมธุวงศ์  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณทำริกำ  วีรวงศ์ตระกูล ๔๐๐ บำท
คุณวลัยพร  ธีรศุภพงศ์ ๓๐๐ บำท
คุณอังสนำ  จรูญชัยคณำกิจ ๓๐๐ บำท
คุณณิชญำ  งำมประภำสม ๓๐๐ บำท
คุณจิตร  ธีรนันทพรสุข ๓๐๐ บำท
คุณพิศิษฐ์-คุณสินีรักษ์-คุณจักรพันธ์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บำท
คุณณัฏฐ์-คุณอำตี๋-ด.ญ.ชำลิสำ  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บำท
คุณสมเกียรติ-คุณอ�ำไพพร-คุณวันวิสำ  วัยนิพิฐพงษ์ ๓๐๐ บำท
คุณนลินรัตน์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บำท
คุณนเรศ  ทวีเกื้อกูล  และครอบครัว ๓๐๐ บำท
คุณศุภโชค-คุณชำยแสน-คุณธีรญำ  สินธุญำณ ๓๐๐ บำท
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จ.ส.อ.สิทธิชัย  กั่วพำนิช, คุณพนำวรรณ  สมบัติภิญโญ ๓๐๐ บำท
คุณอุบลรัตน์  เม่นสิน ๓๐๐ บำท
คุณศิรณัฏฒ์-คุณณัณภ์ปกรณ์-ด.ญ.ศิญ์ชญำณ์ ศุภำษ์ณัณษ์ ๓๐๐ บำท
คุณสมชัย  รัตนจินดำวงษ์, คุณจันทร์ฉำย  เพียงตำ ๓๐๐ บำท
คุณทัศนัย  ทองคต, คุณพิสมัย  ศรีจันทร์ม่วง ๓๐๐ บำท 
คุณสมใจ  ไพมณี  และครอบครัว ๒๐๐ บำท
คุณพัชนี  แดงสุภำ ๒๐๐ บำท
คุณอังกูร  อนันตบุรี ๒๐๐ บำท
คุณณัทกร  เปี่ยมพร้อม ๒๐๐ บำท
คุณกิตติทัศน์  ใยมุง ๒๐๐ บำท
คุณนกมล-คุณพิมพ์พิชชำ  ศิริธรรมเชิดชู ๒๐๐ บำท
คุณณัฐธีร์  โชคอัครจิรำนนท์  และครอบครัว ๒๐๐ บำท
คุณพีระวัฒน์-คุณปุณญดำ  ค้ำธัญเอกมงคล ๒๐๐ บำท
คุณเตชิต-คุณภูวกร  ค้ำธัญเอกมงคล ๒๐๐ บำท
คุณกมลลักษณ์  เกียรติวำทีรัตนะ ๒๐๐ บำท
คุณศัตธัช-คุณปรำนต์  ลภัทธำนันท์ ๒๐๐ บำท
นพ.ธีรภำพ  ลิ่วลักษณ์ ๒๐๐ บำท
คุณอดิศร  คุ้มได้อยู่ ๑๐๐ บำท
คุณวรำภรณ์  อนุศำสนนันท์ ๑๐๐ บำท
คุณไกรศักดิ์  ใจบุญ ๑๐๐ บำท
คุณกัญฑิศำ  แก้วค�ำไสย์ ๑๐๐ บำท
คุณทิพย์รดำ  จงสงวน ๑๐๐ บำท
คุณกมลพร  ผลประเสริฐ ๑๐๐ บำท
คุณกฤษฏ์  สกุลหลิม  และครอบครัว ๑๐๐ บำท
ห้องโหรตรีไตรศุลี ๑๐๐ บำท
คุณวัชระ  ปัญญำธีระ  และครอบครัว ๘๐ บำท


