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อานิสงสข์องการบริจาค “ไต” 
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 

        พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี   มจร 
 

องคป์ระกอบพืน้ฐานในชวีติมนุษย ์

 

  ถามว่า “ชีวิตมนษุยป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง ? มีก่ีส่วน ?”  
  ชีวิตมนษุยป์ระกอบดว้ย (๑)รูป-รา่งพรอ้มคณุลกัษณะและอาการ (๒)เวทนา-ความรูส้กึ
สขุ ทกุข ์ ไม่สขุไม่ทกุข ์ (๓)สญัญา-ความจ าไดห้มายรู ้ (๔)สงัขาร-การปรุงแต่งทางจิต (๕)
วิญญาณ-ความรูแ้จง้อารมณ ์ เรยีกรวมว่า “ขนัธ ์ ๕” ซึง่จะบอกว่าเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานใน
ชีวิตมนษุยก็์ได ้ ในเรื่องนี ้ ควรใชค้  าว่า “องคป์ระกอบพืน้ฐานใน...” ไม่ควรใชค้  าว่า 
“องคป์ระกอบพืน้ฐานของ...” เพราะค าว่า “ของ...” หมายถึงสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของชวีติมนษุย์  
ส่วนค าว่า “ใน...” หมายถึงว่า ในชีวิตมนษุยมี์สิ่งสิ่งหนึ่งท่ีเรยีกว่า “ขนัธ ์๕” ดงักล่าวแลว้  
  ขนัธ ์๕ นีแ้บ่งโดยสรุปเป็น ๒ ส่วน คือ 

  

  ส่วนที ่๑ องคป์ระกอบส่วนที่เป็นรูป 

  (๑) องคป์ระกอบหลักเรียกว่า มหาภูตรูป 
 -ปฐวธีาตุ  ธาตดุิน ส่วนท่ีละเอียดเรยีกว่า ลกัษณะ เช่น ความหยาบ ความแข็ง 
ลกัษณะกินเนือ้ท่ี ส่วนท่ีหยาบซึง่มีอยู่ในรา่งกายมนษุยนี์เ้รยีกว่า สสมัภาระ (ภาษาพระเรยีกว่า 
อาการ ๒๐)  ไดแ้ก่ ผม(เกสา)  ขน(โลมา) เล็บ(นขา)  ฟัน(ทนฺตา)  หนงั(ตโจ)  เนือ้(ม ส  )  เอ็น(นหา
รู)    กระดกู(อฏฺฐี)   เย่ือในกระดกู(อฏฺฐิมิญฺช )   มา้ม(วกฺก )   หวัใจ(หทย )  ตบั(ยกน )  พงัผืด(กิโลมก ) 
ไต(ปิหก)ํ ปอด(ปปผฺาส )  ใสใ้หญ่(อนฺต )  ใสน้อ้ย(อนฺตคณุ )  อาหารใหม(่อทุรยิ  )  อาหารเก่า(กรสี  )  
มนัสมอง(มตฺถลงฺุค )  
  นอกจากนี ้ ธาตดุิน(ปฐวีธาต)ุยงัปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ในท่ีทั่วไปนอกรา่งกายมนษุย ์
เช่น ดินเหนียว ดินทราย ท่อนไม ้ โลหะ หรอืแมก้ระทั่งแรธ่าตตุ่างๆ ท่ีเป็นของแข็งก็นบัเขา้ใน
ธาตดุินนีเ้ช่นกนั 
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   -อาโปธาตุ  ธาตนุ า้ สว่นท่ีละเอียดเรยีกว่า ลกัษณะ เช่น ความเอิบอาบ ความชืน้
เปียก ความซมึซาบไป ส่วนท่ีหยาบซึง่มีอยู่ในรา่งกายมนษุยนี์เ้รยีกว่า สสมัภาระ (ภาษาพระ
เรยีกว่า อาการ ๑๒)  ดี(ปิตฺต  )  เสมหะ(เสมฺห )  หนอง(ปพฺุโพ)  เลือด(โลหิต  )  เหง่ือ(เสโท)   มนัขน้
(เมโท)  น า้ตา(อสฺส)ุ  มนัเหลว(วสา)  น า้ลาย(เขโฬ)  น า้มกู(สิงฆาณิกา)  ไขขอ้(ลสิกา)  น า้มตูร
(มตฺุต ) 
  นอกจากนี ้ ธาตนุ า้(อาโปธาต)ุยงัปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ในท่ีทั่วไปนอกรา่งกาย
มนษุย ์เช่น น า้ในแม่น า้ล  าคลองต่างๆ น า้ฝน น า้คา้ง หรอืแมก้ระทั่งแรธ่าตตุ่างๆ ท่ีเป็นของเหลว
ก็นบัเขา้ในธาตนุ า้นีเ้ช่นกนั 
 รวมธาตดุิน(ปฐวีธาต)ุกบัธาตนุ า้(อาโปธาต)ุเขา้ดว้ยกนัเรยีกว่า อาการ ๓๒ เป็นบทท่ีคน
โบราณภาคอีสานนิยมสวดในวนัพระตอนเย็นว่า  
  อตฺถิ  อิมสฺม ึ กาเย  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ  ม ส    นหารู  อฏฐิ  อฏฐิมิญช  วกฺก  
หทย   ยกน   กิโลมก   ปิหก ํปปผฺาส   อนฺต   อนฺตคณุ   อทุรยิ    กรสี    ปิตฺต    เสมฺห  ปพฺุโพ  โลหิต   
เสโท  เมโท อสฺส ุ วสา เขโฬ  สิงฺฆาณิกา  ลสิกา มตฺุต  มตฺถเก  มตฺถลงฺุค 1 
  แปลวา่ มีอยูใ่นกายน้ี ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เน้ือ เอน็ กระดุก เยือ่ในกระดุก มา้ม หวัใจ 
ตบั พงัผดื ไต ปอด ใส้ใหญ่ ใส้นอ้ย อาหารใหม่ อาหารเก่า น ้าดี น ้าเสลด น ้าเหลือง น ้าเลือด น ้า
เหง่ือ น ้ามนัขน้ น ้าตา น ้ามนัเหลว น ้าลาย น ้ามูก น ้าไขขอ้ น ้ามูตร มนัสมอง 
  -วาโยธาตุ ธาตลุม ส่วนท่ีละเอียดเรยีกว่า ลกัษณะ เช่น ความเคลื่อนไหว ความโยก
โคลง พลงัขบัเคล่ีอนในรา่งกาย พลงัชีวิต ส่วนท่ีหยาบเรยีกว่า สสมัภาระ หมายถึงลมใน
รา่งกายมนษุย ์เช่น ลมพดัขึน้ขา้งบน ลมพดัลงเบือ้งล่าง ลมพดัไปตามตวั ลมในทอ้ง ลมในใส ้

  นอกจากนี ้ธาตลุม(วาโยธาต)ุยงัปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ในท่ีทั่วไปนอกรา่งกายมนษุย ์
เช่น ลมพดัตามปกติทั่วไป ลมพายชุนิดต่างๆ  หรอืแมก้ระทั่งพลงัเหว่ียง(โมเมนตมั)ต่างๆ ใน
โลกก็นบัเขา้ในธาตลุมนีเ้ช่นกนั 

  -เตโชธาตุ  ธาตไุฟ ส่วนท่ีละเอียดเรยีกว่า ลกัษณะ เช่น ความรอ้น ความอุ่น ความ
เย็น ส่วนท่ีหยาบเรยีกว่า สสมัภาระ เช่น ไฟในรา่งกายท าหนา้ท่ีย่อยอาหาร ไฟท าใหอ้วยัวะใน
รา่งกายเติบโตแก่กลา้หรือแก่คร  ่าครา่ 

                                                 

  1 บทสวดน้ี คนโบราณในภาคอีสานนิยมใชเ้ป็นคาถาเสกยารักษาโรค   
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  นอกจากนี ้ ธาตไุฟ(เตโชธาต)ุยงัปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ในท่ีทั่วไปนอกรา่งกายมนษุย ์
เช่น ไฟท่ีเตาไฟ ไฟไหมป่้า กระแสไฟแฝงสถิตในท่ีต่างๆ  แสงอาทิตย ์ หรอืแมก้ระทั่งแรธ่าตุ
ต่างๆ ท่ีมีลกัษณะรอ้น มีคณุสมบตัิเผาไหมก็้นบัเขา้ในธาตไุฟนีเ้ช่นกนั 
 

 (๒) องคป์ระกอบรองเรียกว่า อุปาทายรูป 
  รูปท่ีเป็นองคป์ระกอบรองนี ้ภาษาพระเรยีกว่า “อปุาทายรูป” แปลว่า รูปอาศยั หมายถึง
อาศยัองคป์ระกอบหลกั(มหาภตูรูป) มีลกัษณะเชิงรูปธรรมก็มี เช่น ตา ห ู จมกู ลิน้ กาย มี
ลกัษณะเชิงอารมณ์2ก็มี เช่น รูป เสียง กลิ่น รส สมัผสัทางกาย มีลกัษณะเชิงสภาวะก็มี เช่น 
ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความอ่อน ความแข็ง เป็นกรยิาอาการก็มีเช่น ความเคลื่อนไหว
ทางกาย ความเคลื่อนไหวทางวาจา  
  รูปส่วนท่ีองคป์ระกอบรองนี ้ อาศยัรูปท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัอยู่  ถา้ไม่มีรูปท่ีเป็น
องคป์ระกอบหลกั รูปท่ีเป็นองคป์ระกอบรองก็มีไม่ได ้จงึช่ือว่า “อปุาทายรูป” 
  องคป์ระกอบส่วนท่ีเป็นรูปทัง้ ๒ ประการเหล่านี(้มหาภตูรูปและอปุาทายรูป) เพ่ือให้
เขา้ใจง่าย จะเรยีกว่าเป็นองคป์ระกอบภายนอกก็ได ้ โดยเฉพาะองคป์ระกอบหลกั(คือมหาภตู
รูป)นัน้ เจรญิเติบโตไดด้ว้ยการกินอาหารท่ีเป็นค าๆ(กวฬงิการาหาร) มีการช ารุดทรุดโทรมไป
ตามอายขุยั เม่ือช ารุดทรุดโทรมก็บ ารุงใหอ้ยู่ในสภาพดีได ้มีการแตกหกัเม่ือถกูกระทบกระทั่ง มี
การเกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไปเป็นธรรมดา อยู่ภายใตก้ฎไตรลกัษณคื์อ ไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา 
มีเกิด แก่ เจ็บตายเป็นธรรมดา เม่ือตาย3ก็เอาไปฝังหรอืเอาไปเผาตามประเพณีทางศาสนา ถกู
ฝังเน่าเป่ือยผพุงัไปตามกาลเวลา หรอืถกูเผาเป็นเถา้ถ่านเหลือแต่ซากอยู่บนพืน้โลกนี ้  ไม่ได้
ตามไปเกิดในภพหนา้ชาติหนา้ 

  ส่วนที ่๒ องคป์ระกอบส่วนที่เป็นนาม 

  (๑) องคป์ระกอบหลักเรียกว่า จิต 

                                                 

  2ค าวา่ “อารมณ์” ในท่ีน้ี หมายถึงส่ิงท่ีตาเห็น(รูป) ส่ิงท่ีหูไดย้นิ(เสียง) ส่ิงท่ีจมูกไดก้ล่ิน(กล่ิน) ส่ิงท่ีล้ินไดล้ิ้ม(รส) 
และส่ิงท่ีกายไดส้มัผสั(สมัผสัทางกาย)  

  3ค าวา่ “ตาย” ในท่ีน้ี  หมายถึงการตายของคนสตัว ์ส่ิงมีชีวติทั้งหลาย ท่ีเราทั้งหลายเช่ือวา่ เม่ือตายแลว้จะไปเกิดใน
ภพใหม่ชาติใหม่  เรียกการตายแบบน้ีวา่ “สมมติมรณะ” ท่ีนิยมพดูกนัวา่ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” 
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  จิต4ท าหนา้ท่ี ๑๔ อย่าง กล่าวเฉพาะหนา้ท่ีหลกั ๘ อย่าง ประกอบดว้ย (๑)รบัรู/้รูแ้จง้
อารมณท์างมโนทวาร เรยีกว่า มโนวิญญาณ (๒)รบัรู/้รูแ้จง้อารมณท์างตา เรยีกว่า จกัขุ
วิญญาณ (๓)รบัรู/้รูแ้จง้อารมณท์างห ู เรยีกว่า โสตวิญญาณ (๔)รบัรู/้รูแ้จง้อารมณท์างจมกู 
เรยีกว่า ฆานวิญญาณ (๕)รบัรู/้รูแ้จง้อารมณท์างลิน้ เรยีกว่า ชิวหาวิญญาณ (๖)รบัรู/้รูแ้จง้
อารมณท์างกาย เรยีกว่า กายวิญญาณ (๗)ท าหนา้ท่ีเคล่ือนจากภพเก่า เรยีกว่า จตุิจิต (๘)
หนา้ท่ีเกิดในภพใหม่ เรยีกว่า ปฏิสนธิจิต 
  เวลาท่ีจิตท าหนา้ท่ีเกิดในภพใหม่(ปฏิสนธิจิต)นีแ้หละ เรยีกตามภาษาพระพทุธศาสนา
ว่า “กายมนษุย”์ เช่น ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ ว่า “ภิกษุจงใจพรากกายมนษุยจ์ากชีวิต หรอื
แสวงหาศตัราพรากกายมนษุยจ์ากชีวิต เป็นปาราชิก หาสงัวาสมิได”้  
  ค าว่า “กายมนษุย”์ ในท่ีนี ้คือจิตดวงแรก(ปฐมจิต) ซึง่หมายถึงปฏิสนธิจิตนั่นเอง  
  ถามว่า “เพราะเหตไุร จงึเรยีกว่า กายมนษุย ์?” 
  ท่ีท่านเรยีกอย่างนัน้ เพราะจิตเม่ือท าหนา้ท่ีเกิดในภพใหม่(ปฏิสนธิจิต)ย่อมมีคณุสมบตัิ
พเิศษมากกว่าจิตเม่ือท าหนา้ท่ีอย่างอ่ืน นั่นก็คือว่า “จิตดวงแรก(ปฐมจิต-ปฏิสนธิจิต)” นี ้
หมายถึงชีวิตมนษุยท์ัง้ชีวิต ประกอบดว้ยคณุสมบตัิท่ีพรอ้มจะเจรญิเติบโตเป็นอวยัวะส่วนต่างๆ 
ในรา่งกายมนษุย ์ไม่ไดห้มายเอาเฉพาะองคป์ระกอบฝ่ายนามในส่วนท่ีเป็นจิตเท่านัน้   
  ถามว่า “ขอ้นีมี้ลกัษณะเหมือนกบัอะไร ?”  
  เหมือนกบัเมล็ดพนัธุพื์ชต่างๆ เช่น เมล็ดมะม่วง เมล็ดขนนุ มีคณุสมบตัิพรอ้มท่ีจะงอก
เป็นล าตน้ ก่ิงกา้น ใบ และก่อดอกออกผล เม่ือเราน าไปปลกูย่อมจะงอกงามเป็นก่ิงกา้นใบและ
ทา้ยท่ีสดุก็ออกดอกออกผล 
 

  (๒)องคป์ระกอบรองเรียกว่ เจตสิก 

  “เจตสิก” คือธรรมชาติท่ีประกอบกบัจิต อาการหรือคณุสมบตัิต่างๆ ของจิต เช่น ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ศรทัธา เมตตา สติ ปัญญา เป็นตน้  
  องคป์ระกอบส่วนท่ีเป็นนามทัง้ ๒ ประการเหล่านี(้จิตและเจตสิก) เพ่ือใหเ้ขา้ใจง่าย จะ
เรยีกว่าเป็นองคป์ระกอบภายในก็ได ้ โดยเฉพาะองคป์ระกอบหลกั(คือจิต)นัน้ เจรญิเติบโตได้

                                                 

  4ค าวา่ “จิต” ในท่ีน้ี หมายถึง ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ สภาพท่ีนึกคิด ความคิด ท่ีเรานิยมเรียกวา่ “ใจ” ภาษาพระ
พระพทุธศาสนานิยมใชค้  าวา่ “วญิญาณ” เป็น ๑ ในขนัธ์ ๕  ค  าวา่ “ใจ” ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงหวัใจท่ีเป็นกอ้นเน้ือ แต่เป็น
องคป์ระกอบในชีวติส่วนท่ีเป็นนามธรรม มีความยิง่ใหญ่เกินกวา่ท่ีเราเขา้ใจมากนกั 
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ดว้ยการเสพ(กิน)อาหารท่ีเป็นนามธรรม5 ไมมี่การช ารุดทรุดโทรมไปตามอายขุยั ไม่มีการ
แตกหกั มีการเกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไปตามเหตปัุจจยั อยู่ภายใตก้ฎไตรลกัษณคื์อ ไม่เท่ียง เป็นทกุข ์
เป็นอนตัตา แต่ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บตายเหมือนองคป์ระกอบส่วนท่ีเป็นรุป เม่ือรา่งกายตายแลว้
ถกูน าไปฝังหรอืถกูน าไปเผาก็ไม่เน่าเป่ือยผพุงั หรอืไม่ไดถ้กูเผาเป็นเถา้ถ่านเหมือนกบัรา่งกาย 
แต่กลบัท าหนา้ท่ีสืบต่อไป นั่นคือท าหนา้ท่ีไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ 
 

ความส าคัญและคุณภาพของอวัยวะในร่างกายมนุษย ์

(องคป์ระกอบพืน้ฐานส่วนทีเ่ป็นรูป-มหาภตูรูป) 
 

  อวยัวยะส่วนต่างๆ ในรา่งกายมนษุยซ์ึง่เป็นองคป์ระกอบฝ่ายรูป(มหาภตูรูป) มี
ความส าคญัและคณุภาพแตกต่างกนั อาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ ระดบั ดงันี ้
  ความส าคญัและคณุภาพระดบัท่ี ๑ เช่น หนงั(ตโจ)  เนือ้(ม ส  )  เอ็น(นหารู)    กระดกู(อฏฺฐี)   
เย่ือในกระดกู(อฏฺฐิมิญฺช )  หวัใจ(หทย )  ตบั(ยกน )  ไต(ปิหก)ํ ปอด(ปปผฺาส )  ใสใ้หญ่(อนฺต )  ใส้
นอ้ย(อนฺตคณุ )  มนัสมอง(มตฺถลงฺุค  ) 
   ความส าคญัและคณุภาพระดบัท่ี ๒  เช่น ผม(เกสา)  ขน(โลมา) เล็บ(นขา)  ฟัน(ทนฺตา)  
มา้ม(วกฺก )   พงัผืด(กิโลมก ) อาหารใหม(่อทุรยิ  )  อาหารเก่า(กรสี  )   
   หลกัฐานท่ีแสดงความส าคญัและคณุภาพของอวยัวะแต่ละส่วนในรา่งกายมนษุย ์พอจะ
เห็นไดจ้ากเรื่องของมงัสชาดก ดงันี ้

 บตุรเศรษฐีกรุงพาราณสี ๔ คนก าลงันั่งสนทนากนั ณ ท่ีทางส่ีแพรง่แห่งหนึ่ง  เห็น
นายพรานขบัเกวียนบรรทกุเนือ้ผ่านมา อยากจะไดเ้นือ้ คนท่ีหนึ่งจงึเขา้ไปหาเขากล่าวว่า “เฮย้
พราน จงใหช้ิน้เนือ้แก่เรา”  

 พรานตอบว่า “เพ่ือนยาก ธรรมดาผูจ้ะขออะไร ๆ จากคนอ่ืน ควรพดูใหน้่ารกั ท่านจกัได้
ชิน้เนือ้เหมาะสมกบัวาจาท่ีท่านพดู ท่านเป็นผูข้อเนือ้ ค  าพดูของท่านหยาบจรงิ ๆ เช่นกบัเนือ้
พงัผืด น่ีเพ่ือน ขา้พเจา้ใหเ้นือ้พงัผืดแก่ท่าน” ไดใ้หช้ิน้พงัผืดท่ีไม่มีรสชาติ 

                                                 

  5“อาหารท่ีเป็นนามธรรม” ในท่ีน้ี หมายถึง (๑)ผสัสะ-การปฏิสมัพนัธ์กบัปรากฏการณ์ (๒)มโนสญัเจตนา-ความจง
ใจ (๓)วญิญาณ-การรับรู้เสพเสวยปรากฏการณ์ 
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ต่อจากนัน้ คนท่ีสองถามคนท่ีหนึ่งว่า “ท่านพดูอย่างไรจงึไดพ้งัผืดมา” เม่ือทราบสาเหตุ
ท่ีไดพ้งัผืดมาเพราะพดูค าว่า “เฮย้” จงึเดินเขา้ไปหานายพราน กล่าวว่า “พ่ีชาย ใหเ้นือ้แก่ฉนัสกั
หนึ่งชิน้เถิด”  
  นายพรานตอบเขาว่า “ท่านจะไดเ้นือ้พอสมควรแก่ค าพดูของท่าน ค าว่า พ่ีชาย นอ้งชาย 
พ่ีสาว นอ้งสาว เป็นเช่นกบัอวยัวะของมนษุย ์ค  าพดูของท่านเช่นกบัอวยัวะ น่ีเพ่ือน ขา้พเจา้ให้
เนือ้ลว้น ๆ แก่ท่าน”  ไดใ้หเ้นือ้ลว้นๆ ใหแ้ก่บตุรเศรษฐีคนท่ีสอง 
   บตุรเศรษฐีคนท่ีสาม ทราบสาเหตท่ีุคนท่ีสองไดเ้นือ้ลว้นๆมาเพราะพดูค าว่า “พ่ีชาย 
นอ้งชาย พ่ีสาว นอ้งสาว” จงึเดินเขา้ไปหานายพรานพรอ้มกบักล่าวว่า “พอ่ ใหเ้นือ้แก่ฉนัสกั
หนึ่งชิน้เถิด”   
   นายพรานตอบว่า “ท่านจะใหช้ิน้เนือ้พอสมแก่ถอ้ยค าของท่าน เม่ือลกูเรยีกว่าพอ่ ใจพอ่
ก็หวั่นไหว ค าพดูของท่านเช่นกบัเนือ้หวัใจ น่ีเพ่ือน ขา้พเจา้ใหเ้นือ้หวัใจแก่ท่าน” ไดใ้หเ้นือ้อย่าง
ดีพรอ้มทัง้เนือ้หวัใจ 
  คนท่ีส่ี ทราบสาเหตท่ีุคนท่ีสามไดเ้นือ้หวัใจมาเพราะพดูค าว่า “พอ่” จงึเขา้ไปหา
นายพรานพรอ้มกบัพดูว่า “เพ่ือน ใหเ้นือ้แก่ฉนัสกัชิน้หนึ่งเถิด”  
  นายพรานตอบว่า “ท่านจกัไดเ้นือ้พอเหมาะสมแก่ค าพดูของท่าน ในบา้นของผูใ้ดไม่มี
เพ่ือน บา้นนัน้เป็นเช่นกบัป่า ค าพดูของท่านเช่นกบัสมบตัิทัง้หมด น่ีเพ่ือน ขา้พเจา้ใหเ้นือ้
ทัง้หมดแก่ท่าน”  ไดม้อบเนือ้ทัง้หมดให ้
  ชาดกนีพ้อเป็นหลกัฐานท าใหท้ราบว่า อวยัวะต่างๆ ในรา่งกายมนษุยน์ัน้มีความส าคญั
และคณุภาพแตกต่างกนั 
  “ไต” เป็นอวยัวะท่ีจดัอยู่ในองคป์ระกอบฝ่ายรูป อยู่ในกลุ่มปฐวีธาต ุ เป็นองคป์ระกอบ
ฝ่ายรูปท่ีส าคญัยิ่งต่อชีวิตมนษุย ์ เพราะท าหนา้ท่ีส  าคญัหลายอย่างในรา่งกายของมนษุย ์ ไต
เปรยีบเสมือนเครื่องกรองชนิดพเิศษท่ีมีความมหศัจรรยแ์ละมีจ าเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิต 
คอยท าหนา้ท่ีขบัของเสียและสารเคมีส่วนเกินออกจากรา่งกาย 

  หนา้ท่ีส าคญัอนัส าคญัยิง่ของไต คือ การสร้างปัสสาวะซ่ึงจะช่วยขบัของเสียท่ีเกิดจาก
การเผาผลาญสารอาหารต่างๆ และช่วยในการรักษาความปกติของน ้าและเกลือแร่ในร่างกาย 
นอกจากนั้นไตยงัมีหนา้ท่ีในการสร้างสารท่ีควบคุมความดนัโลหิต และสารท่ีช่วยกระตุน้การ
สร้างเมด็เลือดแดง ดงันั้นเม่ือไตท างานนอ้ยลงมกัเกิดปัญหาความดนัโลหิตสูงและโลหิตจางร่วม
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ดว้ย6 จึงถือวา่ไตเป็นอวยัวะส าคญัและมีคุณภาพสูง ท าหนา้ท่ีคดักรองของเสียแลว้ขบัออกไป
จากร่างกาย ท าหนา้ท่ีสร้างเคร่ืองมือซ่ึงจะท าใหเ้กิดภูมิคุม้กนัในร่างกาย  
   

อานิสงสข์องการบริจาคไต 
 

  “บรจิาค” แปลว่า การสละ แมจ้ะมีความหมายกวา้งกว่าค าว่า “ทาน” (ซึง่แปลว่า การ
ให)้ แต่ก็ใชแ้ทนกนัและกนัได ้ ตามหลกัการบ าเพญ็ธรรมของพระโพธิสตัว(์ซึง่ก็คือหลกั
พระพทุธศาสนานั่นเอง) การสละหรอืการใหนี้มี้ ๓ ระดบั คือ (๑)ระดบัตน้เรยีกว่า ทานบารมี 
(๒)ระดบักลางเรยีกว่า ทานอปุบารมี (๓)ระดบัสงูเรยีกว่า ทานปรมตัถบารมี 

  นยัแห่งการสละทัง้ ๓ ระดบั พอจะอธิบายใหเ้ห็นภาพไดจ้ากพทุธภาษิตนี ้
    จเช  ธน   องฺควรสฺส  เหต ุ 
   องฺค   จเช  ชีวิต    รกฺขมาโน  
   องฺค   ธน   ชีวิตญฺจาปิ  สพฺพ   
   จเช  นโร  ธมฺมมนสฺุสรนฺโต  
   พงึสละทรพัยเ์พ่ือรกัษาอวยัวะ เม่ือรกัษาชีวิตพงึสละอวยัวะ  
   เม่ือค านงึถึงธรรม พงึสละอวยัวะ ทรพัย ์และแมชี้วิต ทกุอย่าง 
  -การสละทรพัยส์มบตัิ จดัเป็นระดบัทานบารมี 
  -การสละอวยัวะ เลือดเนือ้ จดัเป็นระดบัทานอปุบารมี 
  -การสละชีวิต จดัเป็นระดบัทานปรมตัถบารมี 
 การบรจิาคไตจดัเป็นทานอปุบารมี เป็นการสละระดบักลางซึง่สงูกว่าระดบัปกติธรรมดา
ทั่วไป เป็นสิ่งท่ีท าไดย้ากเช่นกนั ท่ีส  าคญัก็คือ “ไต” ถือว่ามีความส าคญัและคณุภาพระดบัท่ี ๑ 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
  การบรจิาคไตจงึถือว่าเป็นการบรจิาคสิ่งท่ีดีเลิศประเสรฐิท่ีสดุ พระพทุธศาสนาถือว่า 
“ผูใ้หส้ิ่งท่ีดีเลิศ ย่อมไดร้บัสิ่งท่ีดีเลิศตอบแทน” ดงัพทุธภาษิตในมนาปทายีสตูร ว่า 
   มนาปทายี  ลภเต  มนาป      

                                                 

  6น่าจะตรงกบัทีน่กัปราชญท์างพระพุทธศาสนาครัง้โบราณบอกวา่ “ท าหน้าทีจ่ดัสรรอาหารทีม่นุษยก์ลนืกนิ
เขา้ไป(กวฬงิการาหาร) โดยจดัแบ่งเป็น ๕ สว่นคอื (๑)เป็นอาหารพยาธ ิ (๒)เป็นปัสสาวะ (๓)เป็นอุจจาระ (๔)เป็น
สารอาหาร (๕)เป็นเถา้ถ่าน”  
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   อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปนุคฺค  
   วรสฺส  ทาตา  วรลาภี  จ  โหติ      
   เสฏฺฐนฺทโท  เสฏฺฐมเุปต ิ  ฐาน  
           ผูใ้หข้องชอบใจ ย่อมไดข้องชอบใจ ผูใ้หข้องเลิศ  ย่อมไดข้องเลิศ  
   ผูใ้หข้องดี ย่อมไดข้องดี ผูใ้หส้ิ่งท่ีประเสรฐิ ย่อมเขา้ถึงฐานะอนัประเสรฐิ 
  ถามว่า “การบรจิาคไต จะไดร้บัอานิสงสท่ี์เป็นรูปธรรมชดัเจนอะไรบา้ง ?”  
  ในเบือ้งตน้ ตอ้งยอ้นกลบัไปดบูทบาทหนา้ท่ีของไตดงัท่ีกล่าวมาแลว้  ถามว่า “ไตมี
บทบาทหนา้ท่ีอะไรบา้งในรา่งกายของเรา ?” เม่ือบริจาคไตแลว้ อานิสงส์ท่ีผูบ้ริจาคจะไดรั้บเป็น
การตอบแทน ยอ่มจะมีดงัน้ี 

  (๑) ไตเป็นเหมือนเคร่ืองกรองชนิดพิเศษในร่างกายมนุษย์ 
  ชีวิตของเราทัง้หลาย อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีสุ่มเส่ียงตลอดเวลา เป็นความสุ่มเส่ียงอาจ
เกิดจากภยัพบิตัิธรรมชาติ เกิดจากยาเสพติด เกิดจากคนไม่ดีเป็นตน้  ผูบ้รจิาคไตซึง่เป็นเหมือน
เครื่องกรองชนิดพเิศษในรา่งกายมนษุยย์่อมจะมีเครื่องกรองประจ าชีวิต คอยท าหนา้ท่ีคดักรอง
สิ่งท่ีไม่ดีเหล่านีไ้ม่ใหเ้ขา้มาในชีวิต “เครื่องกรอง” ในท่ีนีอ้าจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กลัยาณมิตรท่ีคอยใหค้  าตกัเตือนสั่งสอน พอ่แม่พ่ีนอ้งท่ีคอยใหส้ติเตือนใจ หรอืแมก้ระทั่งจิตใจ
ท่ีเขม้แข็งของเราเองก็ถือเป็นเครื่องกรองไม่ใหส้ิ่งไม่ดีงามเขา้ในชีวิต 
  (๒) ไตท าหน้าทีขั่บของเสียและสารเคมีส่วนเกินออกจากร่างกาย   
  เม่ือคดักรองสิ่งท่ีไม่ดีไม่ใหเ้ขา้มาสู่ชีวิตแลว้ อาจจะมีสิ่งท่ีไม่ดีซึง่หลงเหลืออยู่ในชีวิต
หรอืบางอย่างเม่ือก่อนดีแต่ต่อมาอาจเปล่ียนสภาพเป็นสิ่งท่ีไม่ดี  ผูบ้รจิาคไตซึง่ท าหนา้ท่ีขบั
ของเสียและสารเคมีส่วนเกินออกจากรา่งกาย ย่อมจะมีเครื่องมือขบัไล่สิ่งท่ีไม่ดีเหล่านีอ้อกไป
จากชีวิต “เครื่องมือ” ในท่ีนีอ้าจจะหมายถึงสติปัญญาความรูข้องเราเองท่ีจะรูว้่าอะไรเหมาะ
อะไรไม่เหมาะกบัชีวิตเรา หรอืหมายถึงกลัยาณมิตรท่ีคอยช่วยเหลือเราใหพ้น้ภยัพบิตัิ 
 (๓) ไตท าหน้าทีส่ร้างปัสสาวะ ซึง่จะช่วยขับของเสียทีเ่กิดจากการเผาผลาญ
อาหารต่างๆ ออกจากร่างกาย   
  ในการด าเนินชีวิตของมนษุยป์ถุชุนคนมีกิเลสทัง้หลาย มีความไม่ดีอยู่หลายรูปแบบ
เกิดขึน้ตลอดเวลา เช่น การแก่งแย่งทะเลาะกนั ความลม้เหลวจากการประกอบธุรกิจ เหล่านี ้
ลว้นเกิดจากกิเลสภายในจิตใจของเราเอง เกิดจากความโลภ(โลภะ)ก็ดี เกิดจากความโกรธ
(โทสะ)ก็มี เกิดจากความหลง(โมหะ)ก็มี  ผูบ้รจิาคไตซึง่ท าหนา้ท่ีสรา้งปัสสาวะซึง่จะช่วยขบัของ
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เสียท่ีเกิดจากการเผาผลาญอาหารต่างๆ ออกจากรา่งกาย  ย่อมมีกลไกในชีวิตท่ีจะสรา้งพลงั
จิตฝ่ายบวกมาช่วยขบัสิ่งท่ีไม่ดีอนัเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงของเราเอง 
  (๔) ไตท าหน้าทีรั่กษาความปกติของน ้าและเกลือแร่ในร่างกาย  

  ชีวิตของเราทัง้หลายมีทัง้ความดีและความไม่ดีรวมอยู่ดว้ยกนั7 ชีวิตประจ าวนัของเรามี

สขุบา้งทกุขบ์า้งคละเคลา้ปะปันกนัไปเป็นเรื่องปกติธรรมดา ชีวิตยงัด าเนินต่อไปไดต้ามปกติ ท่ี
เป็นเช่นนีเ้พราะความดีกบัความไม่ดีอยู่ภาวะสมดลุกนั เม่ือใดก็ตามท่ีความดีมากเหลือลน้จน
บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ เราทัง้หลายก็ไม่ไดม้าเกิดเป็นมนษุยอ์ยู่บนโลกนี ้ เม่ือใดก็ตามท่ีความไม่
ดีมากเหลือลน้ เราทัง้หลายก็ไม่ไดม้าเกิดอยู่บนโลกนีเ้หมือนกนั ผูบ้รจิาคไตซึง่ท าหนา้ท่ีรกัษา
ความปกติของน า้และเกลือแรใ่นรา่งกาย ย่อมไดร้บัอานิสงสคื์อมีกลไกท่ีจะช่วยปรบัความ
สมดลุในชีวิตใหด้  าเนินไปดว้ยความราบรื่น 
  (๕) ไตท าหน้าทีส่ร้างสารทีค่วบคุมความดันโลหติ  
  พระพทุธศาสนามีบทสวดท่ีคอยเตือนสติอยู่เสมอว่า “สงฺขิตฺเตน ปญฺจปุปฺาทานกฺขนฺธา 
ทกฺุขา” แปลวา่ โดยสรุป กองอนัเป็นท่ียดึมัน่ถือมัน่ ๕ อยา่งเป็นทกุข ์ หมายถงึขนัธ ์ ๕(คือชีวติ)น่ี
แหละคือทกุข ์ เป็นทกุขโ์ดยธรรมชาติ ดงันัน้ เราทัง้หลายจงึมีความกดดนัหรอืมีความเครยีดอยู่
ตลอดเวลา เพราะปัญหาหลากหลายรูปแบบ ผูบ้รจิาคไตซึง่ท าหนา้ท่ีสรา้งสารท่ีควบคมุความ
ดนัโลหิต ย่อมไดร้บัอานิสงสคื์อมีกลไกท่ีจะช่วยสรา้งพลงัจิตฝ่ายบวกเพ่ือลดความกดดนัหรอื
ความเครยีด 
  (๖) ไตท าหน้าทีส่ร้างสารทีช่่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง  
  ค าว่า “ปาณะ” แปลว่า ลมหายใจ หมายถึงชีวิตของสตัวโ์ลก สาเหตท่ีุพระพทุธศาสนา
ใชค้  าว่า “ปาณะ” เพ่ือหมายถึงชีวิตก็เพราะลมมีความส าคญัต่อชีวิต ชีวิตมีอยู่ไดเ้พราะลมเขา้-
ออกในรา่งกาย ไตท าหนา้ท่ีสรา้งสารท่ีช่วยกระตุน้การสรา้งเม็ดเลือดแดง เพ่ือใหเ้ม็ดเลือดแดง
ไปท าหนา้ท่ีส่งถ่ายออกซเิจนไปเลีย้งเซลลต์่างๆ ทั่วรา่งกาย ท าใหก้ลไกภายในรา่งกายเกิดพลงั
ขบัเคล่ือนได ้ ผูบ้รจิาคไตย่อมไดร้บัอานิสงสคื์อมีพลงัชีวิตมหาศาล เป่ียมลน้ดว้ยพลงัจากธรรม 
๔ ประการ คือ (๑)ฉนัทะ-ความใฝ่ใจรกัท่ีจะท าอยู่เสมอ (๒)วิรยิะ-ความเขม้แข็งอดทนไม่

                                                 

  7 “ความดี” ในท่ีน้ี หมายถึง กสุลเจตสิก-คุณสมบติัฝ่ายดีงามของจิต เช่น สทัธา-ความเช่ือ, สติ-ความระลึกได,้ หิริ-

ความละอายต่อบาป  ส่วน “ความไม่ดี” หมายถึงอกสุลเจตสิก-คุณสมบติัฝ่ายไม่ดีงามของจิต เช่น โลภะ-ความโลภ, โทสะ-

ความโกรธ, โมหะ-ความหลง, อิสสา-ความริษยา, มานะ-ความถือตวั, ทิฏฐิ-ความเห็นผิด  
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ทอ้ถอย (๓)จิตตะ-ความมุ่งฝักใฝ่อทุิศใจใหแ้ก่สิ่งท่ีท า (๔)วิมงัสา-ความหมั่นพจิารณาไตรต่รอง
ตรวจสอบแกไ้ขปรบัปรุง มีผลใหท้ างานสจุรติยตุิธรรมประสบความส าเรจ็ทกุประการ และชีวิต
มีความกระชุ่มกระชวยอยู่ไดน้าน 
  ขอ้ความสรุปท่ีน่าจะครอบคลมุคือ ไตท าหนา้ท่ีสรา้งภมูิคุม้กนัองคป์ระกอบส่วนท่ีเป็น
รูป(มหาภตูรูป)ในชีวิตมนษุย ์ ผูบ้รจิาคไตย่อมไดร้บัอานิสงสอ์นัประเสรฐิคือมีภมูิคุม้กนัชีวิต ทัง้
ปอ้งกนัไม่ใหส้ิ่งไม่ดีงามเขา้มาในชีวิตและก าจดัผลกัดนัสิ่งท่ีไม่ดีท่ีมีอยู่ในชีวิตอยู่แลว้ใหอ้อกไป
จากชีวิต 
    
การบริจาคอวัยวะกับการเวยีนว่ายตายเกิด 
 

    (๑)บริจาคอวัยวะในชาตินี ้ 
               จะมีผลท าใหเ้กดิเป็นคนมีอวัยวะไม่สมบูรณใ์นชาตหิน้าหรือไม่ ? 

  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่า ผม(เกสา) ขน(โลมา) เล็บ(นขา) ตบั(ยกน ) พงัผืด(กิโลมก ) ไต(ปิหก )  
ปอด(ปปผฺาส ) ไสใ้หญ่(อนฺต ) เป็นตน้ จดัเป็นองคป์ระกอบภายนอก มีการเกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไป
ตามกาลเวลา เม่ือช ารุดทรุดโทรมก็บ ารุงใหอ้ยู่ในสภาพดีได ้ เม่ือถึงคราวชีวิตลม้หายตายลงก็
เอาไปฝังหรอืเอาไปเผาตามประเพณีทางศาสนา ถกูเผาเป็นเถา้ถ่าย หรือถกูฝังเน่าเป่ือยผพุงัไป
ตามกาลเวลา อวยัวะทัง้หลายเหล่านีไ้ม่ไดต้ามไปในภพหนา้หรอืในภพใหม่ชาติใหม่ ส่วนท่ีเป็น
องคป์ระกอบภายในคือจิต นั่นคือปฏิสนธิจิตเท่านัน้ท่ีจะทำํหน้ำที่8ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่  
  ถามว่า “อวยัวะท่ีจะเกิดมีในภพใหม่ชาติใหม่ไดม้าจากไหน ถา้ไม่ไดเ้อาไปจากชาตินี ้?” 
  ค าถามนีต้อบไดโ้ดยการอธิบายและเปรยีบเทียบ ดงันี ้

  ประการท่ี ๑ อธิบายไดว้่า ในชีวิตของเรา มีจิตดวงหนึ่งท าหนา้ท่ีเป็นองคร์กัษาสืบต่อภพ
ชาติเรยีกว่า “ภวงัคจิต” โบราณาจารยบ์างท่านเรียกว่า “จิตเดิมแท”้ ท าหนา้ท่ีเก็บสะสมพลงัท่ี
เกิดจากกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทกุกิจท่ีท า ทกุค าท่ีพดู ทกุเรื่องท่ีคิดย่อมเกิดผลทัง้สิน้ 
และผลเหล่านีไ้ม่สญูหายไปไหน จะถกูเก็บสะสมไวใ้นภวงัคจิตหรอืจิตเดิมแทนี้ ้ นานวนัเขา้

                                                 

  
8
 ในท่ีน้ี ตอ้งใชค้  าวา่ “ท ำหน้ำทีไ่ปเกิดในภพใหม่”  มิเช่นนั้นจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิวา่  “เม่ือมนุษยต์ายลง ส่ิง

ท่ีจะไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่คือ จิต” เพราะการเขา้ใจอยา่งน้ีเป็นการบอกวา่ “จิต” เท่ียงแทเ้ป็นอตัตา เม่ือร่างดบัสูญสลาย 
จิตก็ล่องลอยไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ ซ่ึงหลกัพระพทุธศาสนาไม่ไดห้มายถึงอยา่งนั้น  แต่หมายถึงวา่ “จิต” ท าหนา้ท่ีไป
เกิดในภพใหม่ชาติใหม่ ตามเหตตุามปัจจยั จิตไม่ไดเ้ป็นอตัตาถาวร 
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กลายเป็นพลงัมหาศาล ท่ีพรอ้มจะสรา้งสรรคก่์อใหเ้กิดอะไรก็ไดต้ามความจ าเป็นและตามเหตุ
ปัจจยั เม่ือถึงคราวท่ีภวงัคจิตนีท้  าหนา้ท่ีปฏิสนธิจิต(การเกิดในภพใหม่) มนษุยมี์ความ
จ าเป็นตอ้งมีอาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ ฟันเป็นตน้ดงักล่าวแลว้ และเหตปัุจจยัท่ีจะท าใหเ้กิด
อาการ ๓๒ คือธาตดุิน(ปฐวีธาต)ุและธาตนุ า้(อาโปธาต)ุก็มีพรอ้ม อวยัวะทัง้หลายท่ีเรยีกว่า
อาการ ๓๒ ก็ถกูปรุงแต่งสรา้งสรรคข์ึน้มา ในเรื่องนี ้ โบราณาจารยบ์างท่านบอกว่า “อวยัวะท่ี
เกิดมีขึน้ในภพใหม่ชาติใหม่แต่ละครัง้ เกิดจากรอยประทบั(Impressions-แม่พมิพห์รอืแบบ ?)
ท่ีติดมาพรอ้มกบัปฏิสนธิจิตแลว้ไปผนวกเขา้กบัองคป์ระกอบอีก ๒ ส่วนคือ (๑)ความโนม้นอ้ม
(Tendencies) และ(๒)ลกัษณะเฉพาะ(Character)ท่ีไดร้บัจากบิดา(Sperm) มารดา(Ovum 

Cell)ในภพใหม่ชาติใหม ่

  ประการท่ี ๒ เปรยีบเทียบไดว้่า จิตเม่ือจะท าหนา้ท่ีเกิดในภพใหม่(ปฏิสนธิจิต)ย่อมมี
คณุสมบตัิพเิศษมากกว่าจิตเม่ือท าหนา้ท่ีอย่างอ่ืน เป็นจิตประกอบดว้ยคณุสมบตัิท่ีพรอ้มจะ
สรา้งสรรคส์ิ่งอนัเจรญิเติบโตเป็นอวยัวะส่วนต่างๆ ของรา่งกายมนุษย ์ เหมือนกบัเมล็ดพนัธุพื์ช
ต่างๆ เช่น เมล็ดมะม่วง เมล็ดขนนุ ซึง่มีคณุสมบตัิพรอ้มท่ีจะงอกเป็นล าตน้ ก่ิงกา้น ใบ และก่อ
ดอกออกผล เม่ือเราน าไปปลกูย่อมจะงอกงามเป็นก่ิงกา้นใบและทา้ยท่ีสดุก็ออกดอกออกผล 

 

       (๒) บริจาคอวัยวะในชาตินี้ 
               จะได้รับผลตอบแทนเป็นอวัยวะชนิดเดยีวกันในชาตหิน้าหรือไม่ ?  
  ถามต่อว่า “ถา้ไดร้บัผลตอบแทนเป็นอวยัวะชนิดเดียวกนักบัท่ีบรจิาคใหใ้นชาตินี ้ จะท า
ใหเ้ป็นคนมีอวยัวะเกินจ านวนหรอืไม่ เช่น มี ๓ ขา มี ๓ ไต  ?”  
  ค าถามแบบนีอ้าจเกิดขึน้ได ้ เพราะคนยงัมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนกนัอยู่มากเก่ียวกบั
ประเด็นว่า “ใหข้า้วแลว้จะไดร้บัขาวเป็นผลตอบแทน ใหเ้งินแลว้จะไดร้บัเงินเป็นผลตอบแทน 
ใหอ้วยัวะชนิดนีแ้ลว้จะไดร้บัอวยัวะชนิดนีเ้ป็นผลตอบแทน” 
  ความจรงิ ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมกบัผลของกรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา ไม่ได้
เป็นเสน้ตรงเสียทีเดียว มีขอ้ความพอใหเ้ห็นเป็นตวัอย่างไดบ้า้งในพระพทุธศาสนา เป็นการให้
ค  าตอบไดร้ะดบัหนึ่งว่า “ใหส้ิ่งไหนหรอืท าอะไรในชาตินีแ้ลว้ จะไดร้บัอะไรเป็นผลตอบแทนใน
ชาติหนา้” ปรากฏขอ้ความในจฬูกมัมวิภงัคสตูร สรุปความไดว่้า 

  -คนผูมี้นิสยัเอ็นด ูใหค้วามอนเุคราะหเ์อือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่สรรพสตัว ์ตายไปในสวรรค ์หรอืถา้
มาเกิดเป็นมนษุยจ์ะเป็นคนมีอายยืุน 



 
12 

       -คนผูมี้นิสยัโอบออ้มอารเีวน้จากการเบียดเบียนสตัว ์ เวน้จากการทบุตีดว้ยฝ่ามือ ดว้ย
กอ้นดิน  ดว้ยท่อนไม ้  หรอืดว้ยศาสตรา  ตายไปเกิดในสวรรค ์ หรอืถา้มาเกิดเป็นมนษุยจ์ะเป็น
คนมีโรคนอ้ย 
  -คนผูมี้นิสยัไมตรไีม่โกรธ ไมแ่คน้เคือง ถกูเขาว่าเล็กนอ้ยก็ไมข่ดัใจ  ไม่โกรธเคือง ไม่
พยาบาท ใหอ้ภยัเสมอ ตายไปเกิดในสวรรค ์หรอืถา้มาเกิดเป็นมนษุย ์จะเป็นคนมีผิวพรรณดี  
  -คนผูมี้นิสยัใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ชอบเขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณแ์ลว้สอบถามเรียนรูว้่าอะไร
เป็นกศุลหรอือกศุล อะไรมีโทษหรอืไม่มีโทษ อะไรควรเสพหรอืไม่ควรเสพเป็นตน้ ตายไปเกิดใน
สวรรค ์หรอืถา้มาเกิดเป็นมนษุย ์จะเป็นคนมีปัญญาดี 

  อีกตวัอย่างหนึ่ง เห็นไดจ้ากพทุธภาษิตในกินททสตูว่า 
   อนฺนโท  พลโท  โหติ     วตฺถโท  โหติ วณฺณโท  
   ยานโท  สขุโท  โหติ    ทีปโท  โหติ  จกฺขโุท  
   โส  จ  สพฺพทโท  โหติ   โย  ททาติ อปุสฺสย   
   อมตนฺทโท จ โส  โหติ    โย  ธมฺมมนสุาสติ  
   ผูใ้หข้า้ว ช่ือว่าใหก้ าลงั ผูใ้หผ้า้ ช่ือว่าใหว้รรณะ ผูใ้หย้าน ช่ือว่าใหค้วามสขุ 
    ผูใ้หป้ระทีป ช่ือว่าใหจ้กัษุ และผูใ้หท่ี้พกัอาศยั ช่ือว่าใหท้กุสิ่งทกุอย่าง  
   ส่วนผูท่ี้พร  ่าสอนธรรม ช่ือว่าใหส้ิ่งอนัเป็นอมตะ 
  จากกรณีตวัอย่างเหล่านี ้ จะเห็นไดว้่า เม่ือเราทัง้หลายใหส้ิ่งใด ถา้เป็นการใหส้ิ่งดีงาม
หรอืความดีงาม สิ่งท่ีไดร้บัตอบแทนมาจะมี ๓ ลกัษณะคือ (๑)ท าใหมี้สิ่งท่ีดีงามซึง่ยงัไม่เคยมี
มาก่อน เช่น ไม่เคยมีทรพัยส์มบตัิก็มีทรพัยส์มบตัิ ไม่เคยมีบรวิารพวกพอ้งก็มีบรวิารพวกพอ้ง 
ไม่เคยมียศก็มียศ (๒)เพิ่มพนูสิ่งดีงามท่ีมีอยู่แลว้ใหส้มบรูณม์ากยิ่งขึน้ เช่น มีทรพัยส์มบตัิอยู่
แลว้ก็มีมากยิ่งขึน้ มีสขุภาพแข็งแรงอยู่แลว้ก็แข็งแรงยิ่งขึน้ มีอวยัวะสมบรูณอ์ยู่แลว้ก็สมบรูณ์
ยิ่งขึน้  ไม่ไดเ้ป็นไปในลกัษณะท่ีว่า มีอวยัวะสมบรูณอ์ยู่แลว้ก็ไดร้บัอวยัวะสมบรูณเ์พิ่มขึน้อีก
อนัหนึ่ง (๓)ปอ้งกนัสิ่งไม่ดีงามไม่ใหเ้ขา้มาในชีวิตและก าจดัปัดเป่าสิ่งท่ีไมดี่งามใหอ้อกไปจาก
ชีวิต 
 


