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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต : นี้ มีวัตถุประสงค ๓ ประการ  คือ  (๑) 
เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองสัจจบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท  (๒) เพื่อศึกษาการบําเพ็ญสัจจบารมี
ของวิธูรบัณฑิต  (๓).  เพื่อศึกษาการนําผลการบําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตมาใชในสังคมไทย 

 ผลการวิจัยพบวา      การบําเพ็ญบารมีถือวาเปนหลักการสรางคามดีในทาง
พระพุทธศาสนา  โดยการบําเพ็ญบารมีนั้นมีอยู  ๑๐  ประการ  มีทานบารมี เปนตน และสัจจบารมี
นั้นก็ถือวาเปนหนึ่งในกรอบการสรางความดี ผูท่ีมุงหวังความเจริญหรือการบรรลุธรรมข้ันสูงพึง
นําไปปฏิบัติ คําวาสัจจะหมายถึง ความจริง การรักษาสัจจะคือการพูดท่ีเปนจริง หรือการซ่ืองตรงตอ
คําพูดและการปฏิบัติ การบําเพ็ญสัจจบารมียอมใหคุณคาแกผูท่ีปฏิบัติในหลายๆดานมีดานการสราง
การพัฒนาคุณภาพของชีวิต เปนตน 

 เร่ืองราวของวิธูรบัณฑิต  เปนราวเก่ียวกับอดีตชาติของพระพุทธเจาท่ีปรากฏในชาดก 
โดยวิธูรบัณฑิตนั้นเปนผูท่ีมีศีลธรรมและหนักแนนในเร่ืองของการรักษาสัจจะและเปนผูท่ีมีจิตใจ
เด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ   และมีความรับผิดชอบตอคําพูด   และการกระทําของตน  แมจะถูก
ปุณณกยักษจับไปเพื่อฆาเอาหัวใจก็ไมเกรงกลัวท้ังนี้เพราะตองการรักษาสัจจะท่ีไดใหไวกับยักษจน
ในท่ีสุดก็สามารถเปล่ียนความคิดของยักษดวยการปฏิบัติใหยักษเห็นความจริงและม่ันคงในสัจจะ
วาจาของตน ในท่ีสุดก็รักษาชีวิตใหรอดพนจากอันตรายได การบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต
นั้นถือวาเปนไปตามแนวทางแหงพุทธจริยา และเปนแบบอยางของผูท่ีรักษาสัจจะไดโดยสัจจะท่ี
รักษานั้นสามารถใหประโยชนท้ังแกตนและสังคม 
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 แนวทางการรักษาสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นสามารถท่ีจะนํามาใชในสังคมไทยได
ท้ังในดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เนื่องจากปจจุบันนี้สังคมไทยกําลังประสบ
ปญหาในหลายๆดาน โดยสวนหนึ่งของปญหานั้นมาจากการท่ีสังคมขาดความเช่ือม่ันตอกันเพราะ
คนในสังคมขาดการรักษาสัจจะ การนําแนวคิดเร่ืองการบําเพ็ญสัจจบารมีมาใชในสังคมไทยยอม
สามารถท่ีจะแกปญหาดังกลาวได 
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ABSTRACT 
 

   This Study is of 3 purposes, namely : 1.to study the viewpoint about the Perfection  
of Truth in  Theravada Buddhism.  2.to study Vidhura pandhita’s fulfilment of the Perfection of 
Truth. 3.to study the application of result of Vidhura pandhita’s fulfilment of the Perfection of 
Truth to the Thai societies. 

 From the research it is found that the fulfilment of Perfection in regarded as the 
fulfilment of goodness in Buddhism. There are to 10 Perfections beginning with the Perfection of 
charity. The Perfection of Truth in regarded as one of the frame of fulfilling the goodness. Which 
can be brought for practice by one wishing for progress. or the attainment of the higher doctrines. 
The term “Sacca” means ‘the Truth.’ To keep “Sacca” means to speak the true word or to be 
honest to the words and the practices. To fulfil the Perfection of Truth in valuable for the practiser 
in many ways such as the way of construeting and developing the live qualities etc.  

 The story concerning Vidhura pandhita is the story about the Buddhist past birth 
apperning in Jataka in which Vidhura pandhita was of good virtue and was strong – minded 2 in 
keeping the Truth and in being strong minded in deciding and being responsible for his own 
words and actions.Though he was arrested to be killed for taking his heart by Punnaka Demon, he 
was not afraid of the Demon,because he wanted to keep his truth given to the demon. At last, he 
could change the demon’s thought by practising in order to enable the demon to see his true mind 
and the firmness in his true words. Finally, he could keep his life to be free from danger. Vidhura 
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pandhita’s fulfilling the Perfection of Truth in regard as being in the way of the Buddhist ethics 
and being the example of give those who can keep the Truth which can benefit to oneself and the 
societies. 

 Vidhura pandhita’s way of fulfilling the Perfection of Truth can be applied to the 
Thai societies in the matter of education,society economics and polities,because at present the 
Thai societies are facing many problems on many sides.One of such problems in that the societies 
lack the faith towards one another,because the people in societies are in lack of keeping the 
Truth.SO,to apply the viewpoint of fulfilling the Perfection of Truth to the Thai societies can 
solve the mentioned problems. 

 



 จ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดก็ดวยความเมตตานุเคราะหจากผูมีอุปการคุณ          
หลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ พระมหาธนสิทธ์ิ  สิทฺธิญาโณ                
ทานอาจารย ดร.อธิเทพ  ผาทา และทานอาจารย ดร.แสวง  นิลนามะ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาให
คําแนะนําปรึกษา ตรวจสอบแกไข และปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้   
 ขอขอบคุณหองสมุดวิทยาลัยสงฆนครสวรรค และหองสมุดโรงเรียนวัดโพทะเล             
ท่ีเอ้ือเฟอสถานท่ีทํางาน คนควาแหลงขอมูล และเอกสารขอมูลดวยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท  รุนท่ี  ๑  ทุกทานท่ีไดชวยเหลือคนควาขอมูล  
และใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ดวยดีมาโดยตลอด 
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 คุณงามความดีและประโยชนท่ีเกิดจากการทําวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอใชเปนเคร่ือง
สักการบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระคุณมารดาบิดาผูบังเกิดเกลา บูชา                   
พระคุณครูอาจารยท่ีประสิทธ์ิประสาทความรูให  และขอแผคุณงามความดีนี้ใหผูท่ีมีอุปการคุณ               
ทุกทาน  
 

 
            พระครูปลัดสมชาย  จตฺิตคุตโต  (โฉมจันทร ) 

      ๑ เมษายน ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

สารบัญ 
 

เร่ือง  หนา

บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ ฉ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ  ฌ  

  

บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

 ๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย ๓ 

 ๑.๓  ขอบเขตการวิจัย ๓ 

 ๑.๔  คําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการวิจัย ๔ 

 ๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๕ 

 ๑.๖  วิธีการดําเนินการวิจัย ๖ 
 ๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๗ 

บทท่ี  ๒  แนวคิดเรื่องสัจจบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๘ 

 ๒.๑   แนวคิดเร่ืองสัจจะในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๘ 

 ๒.๑.๑ ความหมายของคําวาสัจจะ ๘ 

 ๒.๑.๒ ลักษณะของสัจจะ ๑๓ 

 ๒.๑.๓ ประเภทของสัจจะ ๑๕ 

 ๒.๑.๔ องคประกอบของสัจจะ ๒๑ 

 ๒.๑.๕ เกณฑวินิจฉัยเร่ืองความมีสัจจะ ๒๓ 

 ๒.๒  แนวคิดเร่ืองบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท    ๒๕ 

 ๒.๒.๑ ความหมายของคําวาบารมี  ๒๕ 



 ช 

 ๒.๒.๒ บอเกิดของบารมี ๓๑ 

 ๒.๒.๓ ประเภทของบารมี ๓๓ 

 ๒.๒.๔ ช้ันของบารมี ๓๕ 
 ๒.๒.๕  กรณีตัวอยางของบารมีในนิทานชาดก ๓๖ 
 ๒.๓  การบําเพ็ญสัจจบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๔๓ 
 ๒.๓.๑  กรอบการบําเพ็ญสัจจบารมี ๔๓ 
 ๒.๓.๒  ระดบัของการบําเพ็ญสัจจบารมี ๔๗ 

 ๒.๔  กรณีตัวอยางการบําเพ็ญสัจจบารมีท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ๔๘  

 บทท่ี  ๓  การบําเพ็ญสัจจบารมขีองวิธูรบัณฑิต ๕๕ 

 ๓.๑   ความเปนมาของวิธูรบัณฑิต ๕๕ 
 ๓.๑.๑  ชาติภูมิของวิธูรบัณฑิต  ๕๕ 
 ๓.๑.๒ การศึกษา ๕๕ 
 ๓.๑.๓  อุปนิสัยของวิธูรบัณฑิต ๕๖ 
 ๓.๑.๔  คุณลักษณะเดนของวิธูรบัณฑิต ๕๖ 
 ๓.๑.๕  หนาท่ีการงาน ๕๗ 
 ๓.๑.๖  เร่ืองราวยอของวิธูรบัณฑิตในคัมภีร  ๕๘ 
 ๓.๒ ลักษณะการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต ๕๙ 
 ๓.๒.๑  การยึดถือคําสัตยยิ่งกวาชีวิต ๖๒ 
 ๓.๒.๒ การมุงสอนใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของของการรักษาสัจจะ ๖๒ 
 ๓.๒.๓ การกระทําตนใหเปนตัวอยาง  ๖๓ 
 ๓.๓  เหตุผลการบําเพ็ญสัจจะของวิธูรบัณฑิต ๖๔ 
 ๓.๔  เปาหมายสูงสุดของการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต ๖๔ 
 ๓.๕  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต ๖๖ 
 ๓.๑.๖  เร่ืองราวยอของวิธูรบัณฑิตในคัมภีร  ๗๑ 
 ๓.๖.๑  ลักษณะของสัจจบารมีกับอุดมคติ ๗๑ 
 ๓.๖.๒  แนวทางในการบําเพ็ญสัจจบารมี ๗๓ 
 ๓.๖.๓  อุปสรรคอันเกิดจากการบําเพ็ญสัจจบารมี ๗๔ 

 บทท่ี  ๔  การบําเพ็ญสัจจบารมขีองวิธูรบัณฑิตในสังคมไทย ๗๖ 

 ๔.๑  สัจจบารมีกับสังคมไทย ๗๖ 



 ซ 

 
 ๔.๑.๑  สังคมไทยกับปญหาเร่ืองการขาดการบําเพ็ญสัจจบารมี   ๗๙ 
 ๔.๑.๒  ประโยชนของการบําเพ็ญสัจจบารมีในสังคมไทย ๘๕ 
 ๔.๒ การนําผลการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตมาใชในสังคมไทย ๙๑ 
 ๔.๒.๑  การแกไขปญหาสังคมไทยดานการเมือง ๙๑ 
 ๔.๒.๒  การแกไขปญหาสังคมไทยดานการศึกษา ๙๔ 
 ๔.๒.๓  การแกไขปญหาสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ  ๙๖ 

 ๔.๒.๔  การแกไขปญหาสังคมไทยดานสังคม ๑๐๐ 

บทท่ี  ๕  สรปุผลการวิจัยและขอขอเสนอแนะ  ๑๐๓ 

๕.๑   สรุปผลการวิจยั  ๑๐๓ 

๕.๒  ขอเสนอแนะ ๑๐๖  

 ๕.๒.๑ ขอเสนอแนะในการพัฒนา  ๑๐๖  

 ๕.๒.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ๑๐๖ 

บรรณานุกรม  ๑๐๗ 

ภาคผนวก ๑๑๔ 
ประวัติผูวิจัย  ๑๑๗ 
 
 
 
 
 
 



 ฌ 

 

คําอธิบายสญัลักษณและคํายอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ และพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบุ เลม/ขอ/หนา หลังคํายอช่ือ
คัมภีร เชน ที.สี. (บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺค พระไตรปฎกภาษา
บาลี เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๓ หนา ๓๖, ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖ หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย                 
สีลขันธวรรค  พระไตรปฎกภาษาไทย  เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๑๗๐  หนา ๕๖  
 

พระวินัยปฎก 
ว.ิม. (บาลี) = วินยปฏก มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ว.ิม. (ไทย) = วินัยปฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

 

พระสัตตันตปฎก 
ที.ม. (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก   ทีฆนิกาย   มหาวคฺคปาลิ    (ภาษาบาลี)    
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย   มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก   ทีฆนิกาย   ปาฏิกวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)    
ที.ปา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก    (ภาษาไทย) 
ม.อุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก    (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปฎก   สังยุตตนิกาย   สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ.   (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย   นิทานวรรค     (ภาษาไทย) 
สํ.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย   มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   อังคุตตรนิกาย   ติกกนิบาต     (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญจก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   อังคุตตรนิกาย   ปญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย อฏฐกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   อังคุตตรนิกาย   สัตตกนิบาต    (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย   อิติวุตตกะ  (ภาษาไทย) 



 ญ 

ขุ.ชา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.เอก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย   เอกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย   ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.ปฏิ  (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย   มหานิเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย   สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย   อุทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ. อป.  (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย   อปทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.   (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.จริยา.   (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก  (ภาษาไทย) 

 

พระอภิธรรมปฎก 
อภิ. สงฺ.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก  ธรรมสังคณี  ภาษาไทย) 
อภิ.วิ.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก  วิภังค  ภาษาไทย) 
อภิ.ก.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก  กถาวัตถุ  ภาษาไทย) 

 
 



 

บทที่  ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

        การศึกษาประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนานั้นเราจะพบวามีแนวทางการศึกษาได
หลายทาง แตที่ผานมานั้นนิยมศึกษาในสองวิถีทางคือ ศึกษาจากพัฒนาการในเรื่องการคนพบ
หลักการอันเปนกฏธรรมชาติของพระพุทธเจาแลวนํามาจําแนกบอกกลาวเพื่อใหเขาใจงาย แกสัตว
ทั้งหลายโดยการนําเอาหลักธรรมเหลานั้นไปประกาศใหชาวโลกรูและเขาใจจนสามารถกอตั้ง
สถาบันทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวาสังฆะหรือสงฆอันถือวาเปนองคกรหลักทางพระพุทธศาสนา  
ซ่ึงในสมัยพุทธกาลนั้นถือไดวาหลักธรรมไดเผยแผไปอยางกวางขวางอันเกิดจากการจัดตั้งองคกร
และดําเนินการเผยแผคําสอนอยางมีระบบนั่นเอง และอีกทางหนึ่งคือยอนศึกษาประวัติของ             
พระพุทธองคในสมัยเมื่อครั้งทรงดํารงพระชาติเปนพระโพธิสัตวและไดบําเพ็ญพระบารมีในภพ
ภูมิตาง ๆ หลายอสงไขยแสนกัปป และในดานตาง ๆมากมายเพ่ือทําความปรารถนาใหสมบูรณคือ
การบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคหนึ่งได   

 โดยสองแนวทางดังกลาวมานั ้น  จะตองศึกษาเรื ่องราวที่พระพุทธองคทรงเลา
ประกอบการแสดงธรรมในวาระตาง ๆ ผานหลักฐานสําคัญเรียกวา “ชาดก” หมายถึง เร่ืองราวของ
พระพุทธเจาที่มีมาในชาติตาง ๆ ตามที่กลาวไวในคัมภีรตาง ๆที่ไดรวบรวมไวเปนหมวดหมู๑           
ซึ่งเรื่องราวในชาดกที่เกี ่ยวของกับพระพุทธองคนั้นก็มีปรากฎอยู ๒ แหลง คือ (๑) ปรากฏใน
พระไตรปฎก เรียกวานิบาตชาดก และ (๒) ปรากฏในนอกพระไตรปฎกเปนชาดกที่มีผูแตงหรือ
รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวของกับพระพุทธเจาทั้งในฝายเถรวาทและมหายานรวมไวเปนเครื่องมือใน
การสอนธรรม เรียกวาปญญาสชาดก เชน เรื่องพระสุธนมโนราห เปนตน๒ซึ่งชาดกทั้งสองหมวด
นั้นตางก็ไดรับความนิยมจากผูศึกษาอยูมาก แตที่เปนที่นิยมและถือเปนเรื่องที่ตองศึกษาเพื่อเปน
แนวทางในการบําเพ็ญบารมีของชาวพุทธโดยมากก็คือชาดกท่ีปรากฏในพระไตรปฎก  

                                                        
๑  สืบพงษ ธรรมชาติ รศ.ดร, วรรณคดีชาดก.  (กรุงเทพมหานคร :โอเดียนสโตร, ๒๕๔๒), หนา ๑. 
๒ ศิราพร ฐิตะฐาน, ทฤษฎีการแพรกระจายของนิทาน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย

ธรรม ศาสตร, ๒๕๒๓), หนา คํานํา ข. 



๒ 

 ในสวนของทศชาติชาดกซึ่งมีเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในแตละ
ชาติถึง ๑๐ ชาติ๓ มีเวสสันดรชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว เปนตน  ซึ่ง
เราจะพบวาการบําเพ็ญบารมีหรือการส่ังสมคุณความดีของพระโพธิสัตวนั้นจะตองเปนการกระทํา
ท่ีเปนไปดวยความยากลําบากเพราะคําวา “บารมี” นั้น หมายถึง การทําใหเต็ม พระโพธิสัตวคือผูท่ี
จะตองทําใหเต็มในที่นี้หมายถึงการทําความปรารถนาที่ตนเองไดตั้งไวนั้นใหเต็มหรือบริบูรณ๔

และในการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวท้ัง ๑๐ ประการนั้น  

 การบําเพ็ญสัจจบารมีของพระวิธูรบัณฑิตถือไดวาเปนการบําเพ็ญหรือดําเนินชีวิตท่ี
เปนไปไดดวยความยากลําบากและเปนตัวอยางท่ีจะพึงนํามาเปนตัวอยางในการดาํเนินชีวิต โดยคํา
วาสัจจบารมีหรือสัจจะในชาดกเรื่องนี้หมายถึง การตามรักษาความจริงคือ ความจริงใจทั้งในดาน
การคิด การพูดและการกระทํา หรือกลาวอีกประการหนึ่งการรักษาสัจจะนี้ก็คือการรักษาความ
สัตยซ่ือจริงใจท่ีตนเองมีแกคนอ่ืน ซ่ึงการรักษาสัตยนั้นยอมไดประโยชนในหลาย ๆประการมีการ
ได ร ับความไว วางใจ  เ ชื ่อใจจากคนอื ่นที ่ส ุดแมกระทั ่งตนเองก ็ต ิเต ียนตนเองไมได ด ัง ท่ี                       
พระวิธูรบัณฑิตไดปฏิบัติมาแลวดวยการปฏิบัติตามคําพูดท่ีไดรับปากแกปุณณกยักษผูมุงหวังที่จะ
ฆาตนเองเพื ่อจะเอาหัวใจไปแลกกับสตรีผู เปนบุตรีของพญาวรุณนาคราชในภพพญานาค                   
ซ่ึงวิธูรบัณฑิตเองไมไดหวาดกลัวการกระทําของปุณณกยักษเลย ในท่ีสุดก็สามารถเอาชนะปุณณก
ยักษไดดวยคุณธรรมคือความสัจจะของตนเองได๕ซึ่งการกระทําดังกลาวถือไดวาเปนความกลา
หาญทางจริยธรรมอยางหนึ่งของบรรดาพระโพธิสัตวท้ังหลาย๖ซ่ึงการบําเพ็ญบารมีทุกประเภทนั้น
เราจะพบวาพระโพธิสัตวจะตองมีลักษณะพื้นฐานคือเปนผูมีคุณธรรมและมีสติปญญาที่เฉียบ
แหลมเปนหลัก๗ แมพระวิธูรบัณฑิตก็เชนกันทานเปนผูที่มีสติปญญาเฉียบแหลมประกอบกับ
                                                        

๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๖,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๘๔. 
๔ William Dwight Whitney The Root, Verb Form and Primary Derivative of the Sanskrit 

Language,  (Delhi : Motilal Banarasidass, 1963),  p. 10.  ;  พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธ
ศาสน  ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๖,  (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),  
หนา ๑๓๖. 

๕ ขุ.ชา.อ. (ไทย)  ๒๗/๘๙๓/๒๙๖. 
๖  พระมหาจูลอม ชูเล่ือน, “ความกลาหาญทางจริยธรรมในการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในทศ

ชาติชาดก” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๖.  
๗ บรรณจบ  บรรณรุจิ, พระโพธิสัตวในนิกายเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : สายสงสุขภาพใจ, ๒๕๒๙),  

หนา ๒๐-๒๑. 



๓ 

ความมีจิตทีต้ังม่ันในพระโพธิญาณจึงสามารถสละไดแมกระท่ังชีวิตของตนเองเพื่อไมทําใหสัจจะ
ท่ีตนไดใหไวนั้นถูกทําลายไป  

 อนึ่ง เราจะพบวา การรักษาสัจจะคือความจริงใจนี้ถือเปนคุณธรรมในระดับแรก ๆ            
ที่ปรากฏอยูทั่วไปในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา จนอาจกลาวไดวาการที่จะวัดความเปน
บัณฑิตของผูคนในอดีตนั้นสัจจะถือวาเปนเกณฑอยางหนึ่งที่ไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวาง
และเมื่อพระพุทธเจาทรงตรัสรูแลวพระองคก็ทรงนําเอาแนวคิดเรื่องสัจจะนี้มาสอนเหลาเวไนย
สัตวทั้งในสวนที่เปนดานหลักการคือเรื่องสัจธรรมและดานจริยธรรมก็คือการเนนย้ําในเรื่องขอ
หามการพูดปดหลอกลวงผูอ่ืนหรือแมคูสามีภรรยาก็ตองมีสัจจะตอกัน เปนตน 

 สําหรับในสังคมปจจุบันดูเหมือนวาประเด็นการรักษาสัจจะนั้นดูจะเปนประเด็นที่ถูก
ละเลยกันเปนอยางมากแมวาจะมีศีลขอ ๔ คือการหามโกหกหลอกลวงผูอื่นเปนเกณฑใหใชเปน
กรอบในการดําเนินชีวิตประจําวันก็ตาม  แตผูคนในสังคมก็ยังเบียดเบียนกันดวยการหลอกลวงกัน
อยูเปนประจําเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย ทั้งนี ้ ก็เพราะสังคมไทยขาดการบําเพ็ญสัจจบารมี   
หรือการรักษาคําพูด  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดเรื่องการบําเพ็ญสัจจบารมีในทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทเนนศึกษาเฉพาะกรณีของพระวิธูรบัณฑิตเพื่อที่จะใชเปนกรอบในการ
นําไปเปนแนวทางประยุกตใชหรือเปนขอสนเทศในการศึกษาและการปรับประยุกตใชในการ
แกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับชีวิตและสังคมอันจะเปนประโยชนตอการศึกษาในอนาคตตอไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

  ๑.๒.๑    เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองสัจจบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต 
  ๑.๒.๓  เพื่อศึกษาการนําผลการบําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตมาใชในสังคมไทย

ปจจุบัน 
 

๑.๓  ขอบเขตการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจะทําการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด
ความเปนมาของสัจจบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีของวิธูรบัณฑิตเทานั้น  
โดยใชการศึกษาเชิงเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ในคัมภีรพระไตรปฎก  
รวมท้ังคัมภีรประกอบอ่ืน  ๆ  และงานเขียนทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา  

 



๔ 

๑.๔  คําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการวิจัย 

   บารมี  ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง คุณความดีท่ีบําเพ็ญอยางยิ่งยวด เพื่อบรรลุ
จุดหมายอันสูงยิ่ง มี ๑๐ อยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ มุงเนนถึงการบําเพ็ญทานบารมีระดับปานกลาง 
เรียกวา ทานอุปบารมี คือ การบริจาคอวัยวะหรือช้ินสวนรางกายเปนทาน 

   พระโพธิสัตว หมายถึง อดีตชาติของพระพุทธเจา  (พระพุทธโคดม)  ซ่ึงไดบําเพ็ญ
เพียรบารมีเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเปนทาน เพื่อประสงคจะบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 

   สัจจะ ในงานวิจัยนี้มีอยู ๒ ความหมาย  (๑)  ความหมายในแงหลักการหรือหลักอัน
เปนกฎของธรรมชาติ (สัจจธรรม)  หมายถึงความจริงท่ีเปนกฎธรรมชาติแบงไดเปน ๒ ประการคือ 
ก.)  สมมุติสัจจะ หมายถึง ความจริงโดยสมมุติ, ความจริงท่ีถือตามความกําหนดตกลงกันไวของ
ชาวโลก เชนวา คน สัตว โตะ หนังสือ เปนตน ข.)  ปรมัตถสัจจะ หมายถึง ความจริงโดยปรมัตถ, 
ความจริงตามความหมายข้ันสุดทายท่ีตรงตามสภาวะและเทาท่ีจะกลาวถึงได เชนวา รูป นาม เวทนา 
จิต เจตสิก เปนตน  (๒)  ความหมายในแงของจริยธรรม หมายถึง ความจริง คือ พูดจริง ทําจริง และ
จริงใจ หรือการรักษาคําพูดคําสัญญาท่ีใหไวกับผูอ่ืนอยางเขมงวดเครงครัดแมจําตองสละชีวิตเพื่อ
รักษาสัจจะนั้นก็ยอม ซ่ึงในงานวิจัยฉบับนี้จะใชคําวาสัจจะหรือสัจจบารมีในความหมายดาน
จริยธรรมเทานั้น 

   สัจจบารมี หมายถึง การบําเพ็ญบารมีท่ียิ่งยวดดวยการักษาสัจจะความจริงใจหรือคําพูด
ท่ีไดเอยออกไปอันเปนนิมิตหมายแหงคําสัญญาซ่ึงจะไมมีการทําลายหรือละเมิดตอคําพูดนั้นไมวา
จะมีอะไรเกิดข้ึนแมถึงชีวิตก็ตาม 

   การบําเพ็ญ  หมายถึง การลงมือทําหรือการดําเนินการรักษาสัจจะอยางเขมงวดโดย
ไมใหเส่ือมหรือทําลายไปดวยเหตุผลอ่ืน 

   สังคมไทย หมายถึง สังคมของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรมดานเชื้อชาติศาสนาที่อาศัยอยู
ในประเทศไทยโดยมุงหมายเอาประชาชนสวนใหญหรือสังคมของคนสวนใหญของประเทศคือ
สังคมของชาวพุทธท่ีมีทรรศนะตอความชราท้ังในดานการแพทยและดานศาสนา 
 

 
 
 
 



๕ 

๑.๕ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ไดทําการศึกษาวิจัยเรื ่อง               
ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยใหความหมายของคําวาบารมีไวอยางครอบคลุมในทุกๆ 
ดาน เชนในเรื่อง การปกครองโดยพระมหากษัตริยเปนผูนํา การจัดระเบียบแบบแผนทางสังคม
ใหไดรับความผาสุขกันทั่วหนา  ทั้งนี้พระมหากษัตริยยังเปนศาสนูปถัมภของพระพุทธศาสนา
เปนผูนําในเรื่องของการมีวินัย  มีศีลธรรมจริยธรรม  และยึดถือเปนขอปฏิบัติ ทําใหบานเมือง
เกิดความรมเย็น  สงบสุข  การปฏิบัติ  เชน  นี้ของพระมหากษัตริย  เรียกวาเปนการบําเพ็ญบารมี
ของพระโพธิสัตวอยางแทจริง๘ 

                 สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ  สุวฑฺฒโน)   ไดกลาวไวในหนังสือ  ทศบารมี
ทศพิธราชธรรม  วาในการบําเพ็ญบารมี ท้ัง  ๓  นั้น  คือ  บารมี  อุปบารมี  ปรมัตถบารมี  โดยให
ความหมายของบารมีท้ัง ๓ อยางวา บารมีท่ีเปนปกติสามัญ  บารมีที่ยิ่งใหญกวาปกติสามัญ   และ
บารมีที่ถึงที่สุด  บารมี ๑๐ และ ราชธรรมตองปฏิบัติใหสําพันธกันถึงจะสมบูรณจะขาดสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดไมได  พระโพธิสัตวทําได  ก็สั่งสมบารมีเปนพระพุทธเจาได  พระราชาทําไดก็จะทําให
พระราชาที่มีความประเสริฐที่สุดในโลก  ทั้งบารมีและทศพิศราชธรรมทุกคนสามารถปฏิบัติได
เหมือนกันหมด ๙  

   ไพลิน  องคสุพรรณ  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะหการสรางบารมีของ
พระนางพิมพา ท่ีปรากฏในชาดก จากการศึกษาวิจัยพบวา การบําเพ็ญบารมี  ก็คือหลักการพัฒนาตน
ในเบ้ืองตนเห็นแกประโยชนสุขสวนรวมของชาวโลกดวยการเสียสละ จัดวาเปนการบําเพ็ญบารมี
อยางยิ่งยวดไมมีใครท่ีจะทําตามแบบอยางได  จุดประสงคของการท่ีบําเพ็ญบารมีเชนนี้ก็เพื่อบรรลุ
เปาหมายสูงสุดในชีวิต  เม่ือมองโดยภาพรวมแลวหลักการส่ังสมบารมีของพระนางพิมพาน้ันเปน
การเสียสละอยางแทจริงโดยมิไดคิดหวังผลตอบแทนใด  ๆ เลย  ๑๐  

                                                        
๘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,  “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๒๔. 
๙ สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ  สุวฑฺโน),  ทศบารมี ทศพิธราชธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา  ๒๕๓.  
๑๐ ไพลิน องคสุพรรณ,  “การศึกษาวิเคราะหการสรางบารมีของพระนางพิมพาที่ปรากฏในชาดก”,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖.  



๖ 

                สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ ไดทรงอธิบายเร่ืองของพระโพธิสัตว
ไววาคําวา พระโพธิสัตว โดยคําวา สัตว หมายถึงผูของติดอยู และท่ีเรียกวา พระโพธิสัตว ก็หมายถึง
ทานผูของติดอยูในความรู แปลวายังไมรูปลอดโปรง แจมแจงถึงท่ีสุด จึงเรียกวา พระโพธิสัตว แม
ทานท่ีเปนพระโพธิสัตวจนถึงในชาติท่ีสุดซ่ึงเปนพระสิทธัตถะ พระกายตองเกิดในเบ้ืองตน  ก็ตอง
ชํารุดทรุดโทรมและในท่ีสุดก็ตองสลาย พระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระกายท่ีตองเกิด มีพระกายท่ีตอง
ชํารุดทรุดโทรม ในท่ีสุดก็ตองสลาย แตวาพระสัมมาสัมพุทธเจาไมไดเกิด ไมไดเจ็บ ไมไดตาย  ตลอด
ถึงไมเกิด ไมเกิดไปตามกาย แมในทศชาติคือ ๑๐ ชาติ ท่ีทานแสดงไววา พระเตมีย พระชนก              
พระสุวรรณสาม พระเนมี พระมโหสถ  เปนตน จนถึงพระเวสสันดร เม่ือตองเกิดในเบ้ืองตน ก็ตอง
ชํารุดทรุดโทรมในทามกลาง ในท่ีสุดก็สลาย นี้เปนสวนรูปกาย ทานจึงบําเพ็ญบารมีสืบเนื่องตอกัน
มาโดยลําดับ จนถึงในท่ีสุดท่ีเปนพระสิทธัตถะ นี่เปนตัวอยางท่ีผูนับถือพระพุทธศาสนาจะถึงระลึกถึง 
แลวและพยายามทําตนใหดีขึ้นโดยลําดับ ตามความสามารถที่จะพึงกระทําได พระโพธิสัตวท่ี
เรียกกันและรูกันเขาใจกันนั้น ทานมุงหมายถึงพระโพธิสัตวท่ีจะตรัสรู เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
อยางเดียว แตเม่ือระลึกถึงศัพทวา พระพุทธะ เชนนี้แลว ทานแจกออกไปตาง  ๆ กันคือ พระสัมมา
สัมพุทธะ หรือ อนุพุทธะ อีกอยาหนึ่ง เมื่อเปนเชนนี้ก็นาจะเรียกพระโพธิสัตวเปน ๓ อยาง             
ตามพระพุทธะน้ัน อยางตนควรจะเรียกช่ือวา สัมมาสัมพุทธโพธิสัตว อยางท่ี ๒ ควรจะเรียกวา 
ปจเจกโพธิสัตว  อยางท่ี ๓ ควรจะเรียกวา สาวกโพธิสัตว หรือ อนุโพธิสัตว ๑๑ 
  

๑.๖   วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  เปนการคนควาจากเอกสารโดยอาศัยขอมูลจาก
พระไตรปฎก  และคัมภีร อรรถกถา พรอมท้ังเอกสาร  ตําราวิชาการ  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง  ๆ 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑.  ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  source)  คือแหลงขอมูลสําคัญที่เปน
หลักคําสอนสําคัญโดยตรง ไดแก คัมภีรพระไตรปฎกของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท 
   ๒.  ศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary source)  ไดแกคัมภีรอรรถกถา  และ
หนังสือท่ีนักปราชญท้ังหลายเขียนรวบรวมไว รวมทั้งวิทยานิพนธที่เกี่ยวของอันศึกษาจากคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนา 

                                                        
๑๑ สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ,  ธรรมานุกรม,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕),  หนา ๓๒๐–๓๒๑. 



๗ 

                ๓.  รวบรวมขอมูล นําขอมูลท่ีไดมาจัดหมวดหมู ทําการศึกษา วิเคราะห สรุปพรอมท้ัง
ใหขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาและคนควาของผูท่ีมีความสนใจที่จะทําในเร่ือง
ตอไป 
 

๑.๗    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑.๗.๑   ทําใหทราบแนวคิดเร่ืองสัจจบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๗.๒  ทําใหทราบหลักการและวิธีการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต 
 ๑.๗.๓  ทําใหทราบการนําผลการบําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตมาใชใน 
             สังคมไทยปจจุบัน 



 

บทที่ ๒ 

แนวคิดเร่ืองการบําเพ็ญสัจจบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
๒.๑   แนวคิดเร่ืองการบําเพ็ญสัจจบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

        ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้ถือไดวาคําสอนเร่ืองสัจจะ คือความจริงใจ หรือ
ความซ่ือสัตยตอคําพูดหรือการรักษาสัจจะอธิษฐานตอคําพูดของตนเองนั้นนถือไดวาเปนคําสอนท่ี
มีปรากฏอยูเปนจํานวนมาก ไมวาคําสอนน้ันจะเปนสัจจะในแงของหลักความจริงอันประเสริฐท่ี
เรียกวาอริยสัจ ๔ ดังงปรากฏในพระพุทธพจนท่ีวา 

“เรามีจิต ถูกปริยุฏฐานกิเลสใดครอบงําแลว  ไมพึงรูเห็นตามความเปนจริง  ปริยุฏฐานกิเลส 
นั้นท่ีเรายังละไมไดในภายใน  มิไดมีเลย  เราต้ังจิตไวดีแลว  เพื่อตรัสรูสัจจะท้ังหลาย”๑  

ภารทวาชะ ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ การรูสัจจะจึงมีได ดวยขอปฏิบัติเพียง เทานี้แล บุคคล
ยอมรูสัจจะได และเรายอมบัญญัติการรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง เทานี้๒ 

ภารทวาชะ การปฏิบัติ เจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรมเหลานั้น ช่ือวาเปนการบรรลุสัจจะ ดวยขอ
ปฏิบัติเพียงเทานี้ การบรรลุสัจจะ ยอมมีได บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ 
และเรายอมบัญญัติการบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้”๓ 

 จะเห็นไดวาแนวคิดเร่ืองสัจจะหรือการรักษา การสํารวมและการกลาวแตความจริงนั้น
ถือไดวาเปนส่ิงท่ีมีปรากฏอยูในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีสามารถพบเห็นอยูเปนจํานวน
มาก และประการสําคัญท่ีสุดก็คือการรักษาสัจจะนี้ถือไดวาเปนขอปฏิบัติอันยิ่งอยางหน่ึงของมนุษย
ที่พระพุทธศาสนาถือวาหากมีการปฏิบัติดังเชนนั้นก็ถือไดวาเปนกรอบการสรางความดีได โดย
กรอบแนวคิดดังกลาวช่ือวา บารมี หมายถึงแนวทางในการส่ังสมความดีและการตามรักษาความ
สัตย หรือความจริงใจตอคําพูดนั้นก็ถือไดวาเปนการสรางหรือการบําเพ็ญบารมีอยางหนึ่งท่ีมีปรากฏ
อยูในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงในงานวิจัยฉบับนี้จะไดอธิบายถึงความเปนมาของคําวา
สัจจะ และบารมีไปพรอมๆกัน ดังมีรายละเอียดท่ีจะอธิบายตอไปนี้ 

 
                                                 

๑ ม.มู. ๑๒/๔๙๓/๕๓๓,๕๓๖. 
๒ ม.ม. ๑๓/๔๓๒/๕๔๑,๕๔๒. 
๓ ม.ม. ๑๓/๔๓๓/๕๔๒. 



 ๙

        ๒.๑.๑  ความหมายของสัจจะ 

 คําว า  สัจจะ  นั้นหากพิจารณาความหมายตามท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความจริงหรือความจริงใจ เชน ทํางานรวมกันตองมีความจริงใจตอ
กัน๔  สวนความหมายตามคําศัพทในภาษาบาลีนั้น คําวา สัจจะ ใชในอรรถถึง ๘ ความหมาย คือ (๑)
หมายถึงพระนิพพาน (๒)หมายถึงอริยมรรค(๓)หมายถึงการงดเวนคือการงดเวนการกลาวเท็จ(๔)
หมายถึงการสบถหรือการสาปแชง (๕)หมายถึงการกลาวคําจริงหรืวจีสัจจะ (๖)หมายถึงความจริง
(๗) หมายถึงอริยสัจ (๘)หมายถึงมิจฉาทิฏฐิ คือการมีความเห็นผิดยอมแสดงความจริงท่ีแตกตางกัน 
๕หรือหากจะพิจารณาจากความหมาย คําวา สัจจะ หมายถึง คําพูดจริง,คําสัตย ,ความจริงดังปรากฏ
ในคําพูดท่ีวา คําพูดท่ีมีอยูในสัตบุรุษหรือในคนดีท้ัง หลาย ช่ือวาสัจจะ ในพจนานุกรมพุทธศาสตร 
ฉบับประมวลศัพทใหความหมายไว ๒ นัย คือ (๑)หมายถึง ความจริง โดยความจริงนั้นมีอยู ๒ 
ประการ คือ (ก)สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมุติ และ(ข)ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ และ
(๒)หมายถึงความจริงคือจริงใจไดแก ความซ่ือสัตย จริงวาจาไดแก การพูดความจริง และจริงการ 
ไดแกการทําจริง๖  โดยคําวา สัจจะ นี้มีคําศัพทในภาษบาลีท่ีใชเปนไวพจนหรือคําท่ีสามารถใชแทน
กันไดก็คือ สมฺมา,อวิตฺถต, ตจฺฉ, ยถาตถ,โดยคําศัพทเหลานี้ลวนหมายถึง ความจริง คําพูดท่ีเปนจริง
ท้ังส้ิน และมีคําท่ีอยูตรงกันขามก็คือ อลิกะ , อสจฺจะ, มิจฺฉา, มุสา, ซ่ึงหมายถึงคําพูดเท็จ คําไมจริง 
ไมถูกตองหรือคําท่ีคลาดจากจากความจริง๗  

 จากการศึกษาคัมภีรพระพุทธศาสนามาท้ังหมดจะพบวาความหมายของคําวาสัจจะมิได
พบในเชิงนิรุตติศาสตรเทานั้นแตเรายังพบวาตามหลักฐานทางคัมภีรก็ยังไดอธิบายความหมายของ
สัจจะไวเชนกัน และนอกจากคัมภีรก็มีทัศนะของบรรดานักศาสนาและนักวิชาการตางก็ไดใหควม
หมายของคําวาสัจจะไวแตกตางกันดังท่ีเราสามารถจะพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

                                                 
๔ ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร  :               

นานมีบุคพลับบลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๖๑. 
๕ พระมหาสมปอง ปมุทิโต คัมภีรอภิธานวรรณา (กรุงเทพฯ  ประยูรวงศพริ้นต้ิง ๒๕๔๗) หนา 

๙๗๓.ดูอรรถหรือความหมายเดียวกันน้ีใน พระเจาวรวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา 
คัมภีรอภิธานัปปทีปกา หรือพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเปนไทย (กรุงเทพฯ มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๓๖) หนา 
๒๒๖. 

๖ พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (กรุงเทพฯ มหาวิมยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖), หนา ๒๖๗. 

๗ พระมหาสมปอง ปมุทิโต (กองศิลา) คัมภีรอภิธานวรรณนา (กรุงเทพฯ  บริษัท ประยูรวงศพริ้นทต้ิง
จํากัด๒๕๔๗), หนา ๑๘๔-๑๘๕. 



 ๑๐

 ก.ความหมายของสัจจะท่ีปรากฏในพระวินัยปฎก ในพระวินัยปฎกไดอธิบาย
ความหมายของคําวาสัจจะ เอาไววา สัจจะคือความจริงอันเปนความจริงท่ีเกี่ยวกับการสอน ดัง
ปรากฏในพุทธพจนวา “การสอนตรงไปตรงมา หรือ การกลาพูดความจริงอยางเปดเผยนั้นเอง พระ
พุทธองคทรงเปนผูโดดเดน ในมนุษยและเทวดาท้ังหลายเนื่องดวยการกลาวความจริงท่ีเปน
ประโยชน ถูกกาล เปนธรรม เปนวินัย การกลาวลักษณะการสอนตรงเขาหาความจริงนั้น  อาจกลาว
สํานวนหนึ่งวา  “การสอนตรงไปตรงมา หรือ การกลาพูดความจริงอยางเปดเผยนั้นเอง พระพุทธ
องคทรงเปนผูโดดเดน   ในมนุษยและเทวดาท้ังหลายเนื่องดวยการกลาวความจริงท่ีเปนประโยชน 
ถูกกาล เปนธรรม เปนวินัย การกลาว ถูกกาล (กาลวาที) กลาวความจริง (ภูตวาที) กลาวเปน
ประโยชน (อัตถวาที) กลาวเปนธรรม (ธัมมวาที) กลาว  เปนวินัย (วินัยวาที)”๘ซ่ึงเราอาจจะสังเกต
ไดวาหลักการบัญญัติพระวินัยนั้นโดยจุดมุงหมาย คือ “ใหมีความประพฤติเสมอกันและเปนแนว
เดียวกันเพื่อใหเกิดความสงบสุขในหมูคณะ ในพระพุทธศาสนาไดจัดการรักษาสัตยไวในศีลเปน
องคท่ี ๔ แหงเบญจศีลในธรรมจริยา สวนวจีสุจริตเปนองคตนและเปนองคท่ี ๓ แหงอัฎฐังคิกมรรค  
โดยนัยนี้  ชนผูขาดความสัตย จักเปนผูมีศีล จักเปนธรรมจารี จักเปนอริยบุคคล  หาไดไม”๙ 
       จากความหมายท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา สัจจะ ตามทัศนะทางพระวินัยคือ หลักการ
ประพฤติตนใหเปนซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติตนใหตรงตอกฎเกณฑและระเบียบของหมูคณะนัน้เอง 
โดยการไม   ลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืนมีความประพฤติเสมอกันเปนแนวเดียวกัน 
 ข.ความหมายของสัจจะท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎก  ในพระสุตตันตปฎกไดอธิบาย
ความหมายของคําวาสัจจะเอาไววาคําวาสัจจะ ศัพทในคําท้ังหลายมีคําวา สจฺเจ  ฐิตา สมณพฺ
ราหฺมณา วาสมณะพราหมณท้ังหลาย ผูต้ังอยูในสัจจะก็ดี เปนตน ถือเอาในวิรติสัจ (จริงทางวิรัต) 
(มหาฎีกาวา “วิรติสัจจะ”ไดแก  มุสาวาทาวิรัติ (เวนจากพูดเท็จ) เพราะสัจจะ ศัพทไมงอกไปในวิรัติ
ขออ่ืน ๆ สวนท่ีบางอาจารยวา วิรติสัจจะ ไดแกสมาทานวิรัติ (เวนตามท่ีสมาทาน) นั้น เพียงการ
สมาทานยังมิใชสัจจะ การไมทําผิดสมาทานจึงเปน สัจจะ แตนั่นเปนปฏิญญาสัจจะ (คือรักษาใหจริง
ตามปฏิญญา) ก็คือ  มุสาวาทวิรัตินั่นเอง”๑๐   
 ในตถสูตร พระองคไดตรัสถึงความหมายของสัจจะ แตอธิบายถึงอริยสัจวาอริยสัจ เปน
จริงแท ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อริยสัจ ๔ ประน้ี คือ ทุกข  อริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
อริยสัจ ๔ ประการนี้ เปนของจริงแท ไมแปรผัน ไมเปนอยางอ่ืน เพราะฉะน้ัน จึงเรียกวา อริยสัจ  

                                                 
๘ อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๖๐/๒๒๓. 
๙ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุขเลม ๑, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หนา ๑๙. 
๑๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๕/๘๓. 



 ๑๑

ดังคําท่ีวา ตสฺมา อริยานํ  สจฺจานิ ความวา สัจจะท้ังหลาย  เหลานั้นเปนของแท ไมเปนโดยประการ
อ่ืน  เพราะเหตุใด  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงเรียกวา  สัจจะ  ของพระอริยะท้ังหลาย  ก็เพราะอริยะ
ท้ังหลายยอมไมแทงตลอดสัจจะท้ังหลายท่ีแปรผันเปนอยางอ่ืน โดยความจริงของพระอริยะ๑๑  
ความวา “สจฺจานํ จตุโร ปทา บรรดาสัจจะเหลานี้แมท้ังหมดจึงเปน วจีสัจจะ อันมาแลว (ในพระ
บาลี)  วาบุคคลพึงกลาวคําสัตย ไมพึงโกรธ เปนตนก็ตาม เปนสมมุติสัจจะอันตางโดยสัจจะ  เปน
ตนวา  เปนพราหมณจริง เปนกษัตริยจริง  “ก็ตามเปนทิฏฐิสัจจะ (โดยนัย) วา ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืน
เปลา”๑๒ สัจจะ ในสุตตบท โดยมีหลายนัยมีวา คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย  สัจจะ แลดีกวารส
ท้ังหลาย. บัณฑิตท้ังหลายกลาวผูต้ังอยูในสัจจะ อันเปนอรรถและธรรมวา  เปนสัตบุรุษ และวาสมณ
พราหมณผูต้ังอยูในสัจจะ ประกาศโทษของธรรมท่ีตรงกันขามกับสัจจะ โดยนัยมีอาทิวา สัตวผูมัก
พูดเท็จลวงธรรมเอกเสีย และวาผูพูดคําอันไมเปนจริง ยอมเขาถึงนรกแล๑๓ 
      สรุปวา ความจริงในพระสูตรนั้นเปนลักษณะการกลาวความแทความไมคลาดเคล่ือน
ซ่ึงเปนวจีสัจจะ ตลอดถึงความจริงของพระอริยะเจา คือเปนของจริงแท ไมแปรผัน ไมเปนอยางอ่ืน 
เพราะฉะน้ัน จึงเรียกวา อริยสัจ 
 ค.ความหมายของสัจจะท่ีปรากฏในพระอภิธรรมปฎก ในพระอภิธรรมปฎก ไดอธิบาย
ความหมายของคําวาสัจจะเอาไววาในกถาวัตถุพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา ธรรมใดมีปจจัย 
ไมมีปจจัยเปนสังขตะ เปนอสังขตะ เปนของเท่ียง ไมเท่ียง มีนิมิต ไมมีนิมิต ธรรมเหลานั้นบัณฑิต
ไมพึงถือเอาดวยสมมุติสัจจะ เพราะความที่ตนคือสภาวะแตละอยางนั้นสภาวะใดมีอยูจริงนั้นแหละ
ไดเช่ือ วา ปรมัตถะ เพราะความประจักษชัดแกตนเอง แกตัวสภาวะนั้น คือหมายถึงจิต เจตสิก รูป 
และ พระนิพพาน สภาวะใดมีอรรถอันเปนจริง และอรรถอยางยิ่งนั้น ช่ือวาปรมัตถสัจจ๑๔  ช่ือวา  
สัจจะยอมเปนหนึ่งเดียว พระพุทธเจาท้ังหลายมีถอยคําไมเปนสอง มีพระวาจา  ไมเปนโมฆะ ถอยคํา   
อันไมเปนจริงไมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลายพระดํารัสของพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุดเปนพระดํารัส
เท่ียงแทแนนอน การบัญญัติธรรมท่ีเปนของจริงวา สัจจะมี ๔ ประการ คือ  ๑. ทุกขสัจจะ ๒. สมุทัย
สัจจะ  ๓. นิโรธสัจจะ  ๔. มัคคสัจจะ๑๕ 
 การบัญญัติธรรมท่ีเปนของจริงวา “สัจจะ  ก็มี ๔ ตามจํานวนธรรมเหลานี้ในกถาวัตถุ
ไดอธิบายความหมายของสัจจะ ไววา บัณฑิตพึงทราบความน้ีวา  ทุเว  สจฺจานิ อกฺขาสิ สมฺพุโธ วทตํ 

                                                 
๑๑ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๒๗/๔๖. 
๑๒ ที.สี. (ไทย) ๙/๙๘/๗๔-๗๘. 
๑๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๕๙๖/๓๔๙. 
๑๔ อภิ.ก. (ไทย) ๔/๑/๓๐. 
๑๕ อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๕๐๑/๑๘๔. 



 ๑๒

วโร สมฺมตึ ปรมตฺถฺจ ตติยํ นูปลพฺภติ บรรดาผูกลาวกถาท้ังหลาย พระสัมพุทธะผูประเสริฐ ไดตรัส
บอกแลวซ่ึงสัจจะ ๒ คือ สมมุติสัจจะ และ ปรมัตถสัจจะ ไมตรัสบอกสัจจะท่ี  ๓ วาเปนสภาวะ              
ท่ีหยั่งเห็นได๑๖ 
 สรุปไดวา สัจจะ ในความหมายของพระอภิธรรม คือสภาวะท่ีปรากฏอยู เปนอยู  อยาง
นั้น ไมข้ึนอยูกับกาลเวลา หรืออํานาจของส่ิงใด เปนการหยั่งรูสัจธรรม เปนสภาวธรรมท่ีแท   ของ
ธรรมชาติ คือส่ิงท่ีเปนความจริงในตนเองโดยสภาวธรรมของส่ิงนั้น ไดแก จิต เจตสิก รูป นิพพาน 

       พระพรหมมุนี (พิมพ ธมฺมธโร) ไดกลาวถึงสัจจะ ในหนังสือสากลศาสนาไววา สัจจะ 
หมายถึงความจริงอันเปนส่ิงท่ีเท่ียงแทเปนอมตะดังท่ีพูดกันเสมอวา ความจริงเปนส่ิงไมตาย   คําวา 
ความจริง คือ ความดี ความแท ส่ิงประเสริฐ หรือแกว เปนส่ิงท่ีสังคมปรารถนา บุคคลท่ี หรือ
ประเสริฐจะตองทําดีมีสัจจวาจา คือพูดอยางไรจะตองทําอยางนั้น เชน พระพุทธเจา พระองคจะทรง
ทําตามท่ีพระองคตรัส (ยถาวาที ตถาการี) การพูดกับการกระทําจะตองตรงกันเสมอ๑๗ 

         พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ฐิตญาโณ)  กลาวถึงความหมายของสัจจะ ในหนังสือ
ธรรมปริทรรศน ๆ ไววา “สัจจะ คือความจริงไดแกมีความจริงใจตองการที่จะกระทําส่ิงใด  แลวทํา
ส่ิงนั้นใหจริง ๆ ไมทอดท้ิงหรือทอถอยเมื่อยังไมบรรลุเปาหมายที่ตนไดกําหนดไว แตการกระทํา
นั้นจะเปน สัจจะบารมี ไดก็ตอเม่ือความต้ังใจจริงในการกระทําความดีและละความช่ัวเทานั้น”๑๘ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ไดทรงกลาวถึงความหมายของสัจจะ ในพระราชนิพนธ 
ไววา    “สัจจะ คือการกลาวไมผิดจากความเปนจริง มีรส คือ การกระทําสภาวะความเปนจริงให
แจมแจง สภาพท่ีปรากฏ คือ ความดี ความถูกตอง มีพื้นฐาน คือความเปนผูยินดีในธรรมอันงาม เปน
ธรรมผูกพันธ   ความสามัคคีในระหวางมิตรใหสนิทสนมม่ันคง  ถาขาดสัจจะ แลวความสามัคคี
ยอมเปนไปไมได”๑๙ดังนั้น สัจจะ จึงหมายถึงการพูดความจริง โดยไมโกหกคนอ่ืนเพื่อประโยชน
ของตน แมในพุทธวงศก็เนนการพูดความเปนจริงไมเปล่ียนแปลงจากความเปนจริงอุปมากับ    ดาว

                                                 
๑๖ อภิ.ก. (ไทย) ๔/๒๒/๓๐. 
๑๗ พระพรหมมุนี (พิมพ ธมฺมธโร),  สากลศาสนา ภาค ๑-๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย. ๒๕๐๕), หนา ๔๕๑. 
๑๘ พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ                

ศรีสมบัติการพิมพ. ๒๕๒๙), หนา ๔๓๐. 
๑๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ         

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๑๐๕-๑๐๖. 



 ๑๓

ประกายพรึก ท่ีโคจรไปตามธรรมชาติ ไมเบ่ียงเบน จึงทําใหเขาใจไดวาการพูดความจริงนี้ หมายถึง 
การพูดถูกตองตามสัจธรรม คือความจริงแหงธรรมชาตินั่นเอง 

 จากการกลาวมาทั้งหมดในประเด็นเร่ืองความหมายของคําวา สัจจะ นั้นเราสามารถท่ี
จะอธิบายไดเปน ๒ นัย คือ (๑) ความหมายนัยแรก หมายถึงความจริงท่ีเกี่ยวกับส่ิงตางๆที่สามารถ
แบงยอยออกเปนอีก ๒ นัยคือ (ก)ความจริงระดับสมมติและ (ข)ความจริงระดับปรมัตถ และ(๒)
ความจริงในความหมายนัยท่ี ๒ หมายถึง ความจริงท่ีเปนคําพูด การกระทํา และความต้ังใจจริงหรือ
กลาวโดยสรุปความจริงประเภทน้ีกคือความซ่ือสัตยท่ีมีตอคําพูด การกระทําและความต้ังใจ  และ
หากจะพิจารณาจากประเด็นการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยมุงหมายท่ีจะศึกษาความจริงตามนัย
แหงความหมายท่ี ๒ คือ ความซ่ือสัตยตอคําพูดการกระทําและความต้ังใจของบุคคล ซ่ึงจะเปน
กรอบท่ีสามารถเชื่อมโยงกับการบําเพ็ญบารมีในหัวขอสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต ซ่ึงจะกลาวตอไป
ขางหนาดวย 

              ๒.๑.๒  ลักษณะของสัจจะ 
สําหรับลักษณะของสัจจะท่ีสําคัญก็คือ การรักษาสัตย คือ  ความจริง  คือ  จริงใจ (ซ่ือสัตย),

จริงวาจา ( พูดจริง ) , จริงการ ( ทําจริง )  โดย มุงเนนในการรักษาคําพูด  การรักษาคําพูดท่ีไดใหไว
กับผูอ่ืนถือวาเปนการรักษาสัจจะอยางหน่ึง  อนึ่ง ลักษณะของความมีสัจจะ  ก็คือการสํารวมรักษา
วาจาใหดีไมลุแกอํานาจของกิเลส ตองรูจักการพูดใหถูกกาลและเร่ืองราวท่ีควรพูดนอกจากน้ัน
จะตองมีความซื่อสัตยตอคําพูดท่ีไดเอยไวแลว  โดยลักษณะของการรักษาสัจจะ  นั้นมีปรากฏใน
พระพุทธพจนวา  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการกลาวเท็จ เวนขาดจากการกลาวเท็จไดแลว คือเปนคนพูดจริง   
ต้ังม่ันในความสัตย มีถอยคําม่ันคง เช่ือถือได ไมกลาวคําหลอกลวงชาวโลก     ละวาจา
สอเสียด เวนขาดจากวาจาสอเสียดไดแลว ฟงจากขางนี้แลว ไมไปบอกขางโนน เพื่อทําลาย
คนหมูนี้ ฟงจากขางโนนแลว ไมไปบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน      เปนผูสมานคนท่ี
แตกแยกกัน หรือสงเสริมคนท่ีมีประโยชนรวมกัน มีความสามัคคีเปนท่ีช่ืนชม ยินดีใน
ความสามัคคี ร่ืนเริงในสามัคคีธรรม เปนผูกลาววาจากอใหเกิดความสามัคคี ละวาจาหยาบ 
เวนขาดจากวาจาหยาบไดแลว วาจาใด ไรโทษ       สบายหู นารัก จับใจ แบบชาวเมือง คน
สวนใหญชอบใจ พอใจ ก็กลาววาจาเชนนั้น ละการพูดเพอเจอ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ
ไดแลว พูดถูกเวลา พูดจริง      พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย กลาววาจาเปนหลักฐาน 
มีท่ีอางอิง มี๒๐ 

                                                 
๒๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๙๒/๓๒๓. 



 ๑๔

สําหรับการรักษาสัจจะ หรือลักษณะของสัจจะท่ีพบในพระพุทธพจนนีก้็คือ (๑)การพดูตอง
พูดคําจริง(๒)มีเจตนาตั้งม่ันในคําสัตย(๓)มีถอยคําท่ีม่ันคงเช่ือถือได หรืออีกประการหนึ่งก็คือพูด
ถูกเวลา พูดจริงพูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวนิัย กลาววาจาเปนหลักฐาน มีท่ีอางอิง มีตน            
มีปลาย ประกอบดวยประโยชนตามกาลอันสมควร ไมพูดเลนหรือพดูเพียงเพื่อมุงหวังใหเกิดความ
สนุกสนานเทานั้น และคําพดูท่ีเปนคําสัจจะจะตองเปนคําพูดท่ีจัดวาเปนกถาวัตถุซ่ึงมีอยู ๙ ประการ
คือ 

 ๑.ยอมกลาวอัปปจฉกถา(ถอยคําท่ีชักนําใหมีความปรารถนานอย)  
 ๒.สันตุฏฐิกถา(ถอยคําท่ีชักนําใหมีความสนัโดษ)       
 ๓.ปวิเวกกถา(ถอยคําท่ีชักนําใหมีความสงดักายใจ)  
 ๔.อสังสัคคกถา(ถอยคําท่ีชักนําใหไมคลุกคลีดวยหมู)  
 ๕.วิริยารัมภกถา(ถอยคําท่ีชักนําใหมุงม่ันทําความเพียร)  
 ๖.สีลกถา(ถอยคําท่ีชักนําใหต้ังอยูในศีล)  
 ๗.สมาธิกถา(ถอยคําท่ีชักนําใหทําจิตม่ัน)  
 ๘.ปญญากถา(ถอยคําท่ีชักนําใหเกิดปญญา)  
 ๙.วิมุตติกถา(ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหพนจากกิเลสและความทุกข)๒๑  
จากการกลาวมานั้นเราจะพบวาลักษณะของสัจจะก็คือตองเปนคําท่ีจริงเปนคําท่ีมี

ประโยชนไมกอใหเกิดโทษหรือเปนคําท่ีผูพูดมีความเขาใจในเร่ืองนั้นและจะตองมีความรับผิดชอบ
ตอเร่ืองท่ีจะพูด คือมีเจตนาท่ีจะรับผิดชอบตอเร่ืองท่ีจะพูดหรือพูดไปแลวจะตองมีความรับผิดชอบ
ตอเร่ืองท่ีพูดนั้น ดังเชนกรณีของ……ท่ีรับปากยักษโปริสาทแลววาจะกลับไปใหกินเปนอาหารเม่ือ
ทําหนาท่ีเสร็จแลวจึงตองกลับไปตามคําพูดแมวาบุตรจะหามโดยใหเลือกใชวิธีอ่ืนแตทานก็ไมยอม
โดยไดกลาววา  

[๗๔] ลูกรัก พอมิไดระลึกถึงความผิดของลูก  เพราะการกระทําหรือเพราะ
คําพูดของลูกนี้เลย เพราะใหสัจจะไวกับยักษโปริสาท พอตองรักษาความสัตย จัก
ตองกลับไปอีก๒๒  

 นอกจากนั้นแลวสัจจะอีกประการหน่ึง เปนสัจจะท่ีผูพูดต้ังเจตนาถึงเร่ืองท่ีทําและ
ขอใหความดีท่ีไดอเอนสัจจะนั้นปกปองรักษาตนไมใหไดรับอันตรายโดยการอธิษฐานแลวกลาวคํา

                                                 
๒๑ อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๗๖/๓๖๘. 
๒๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๔/๕๔๙. 



 ๑๕

สัตยนี้ถือวาเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะสามารถแกไขปญหาตางๆได โดยการอธิษฐานสัจจะนั้นเราสามารถ
พิจารณาไดจากกรณีของนกคุมท่ีไดทําสัจจะอธิษฐานวา 

[๓๕] ปกของเรามีอยูแตยังบินไมได  
 เทาท้ัง ๒ ขางของเรามีอยูก็ยงัเดินไมได  
 และมารดาบิดาของเราก็หนภีัยออกไปแลว  
 นี่ไฟปา เจาจงถอยกลับไปเถิด๒๓ 

 จะเห็นไดวาลักษณะอีกประการหนึ่งของสัจจะก็คือการต้ังเจตนาแลวต้ังใจหรือเอาใจ
ปกลงไปในส่ิงใด ๆ จะตองใหไดลักษณะสองอยางนี้เสมอถือใหไดประโยชนดวยแลวก็ถูกตองตาม
ทํานองคลองธรรมดวย  ถาไดประโยชนเขาตัว  แตผิดศีลธรรม  เสียความยุติธรรม  ก็ใชไมไดใครทํา
เชนนี้เปนผิดหลักสัตบุรุษ”๒๔ ดังนั้นการต้ังสัจจะก็คือการอธิษฐานจิตตอตนเองเพ่ือท่ีจะได
กอใหเกิดประโยชนก็ถือไดวาปนลักษณะประการหนึ่งของสัจจะ 

 ๒.๑.๓  ประเภทของสัจจะ  สําหรับประเภทของสัจจะหรือความจริงนั้น ตามหลักฐาน
ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเราสามารถท่ีจะแบงประเภทสัจจะออกไดเปน ๒ ประเภทหลักและแตละ
ประเภทก็สามารถที่จะแบงออกไดเปนอีกหลายประเภทตามความมุงหมายของการนําไปใช ซ่ึง
ประเภทของสัจจะดังไดกลาวมานั้นมีดังตอไปนี้ 

 ก.ประเภทท่ี ๑ แบงตามหลักความจริงท่ีเปนไปตามกฏของธรรมชาติ ประเภทนี้มุง
อธิบายสัจจะในแงของการอธิบายถึงสัจจะในความหมายท่ีเปนการกลาวถึงความจริงของกฏ
ธรรมชาติ ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภทคือ 

๑. สมมุติสัจจะ  ความจริงในระดับสมมุติ  
๒. ปรมัตถสัจจะ  ความจริงในระดับปรมัตถ 

 ๑.   สมมุติสัจจะ  คือ ความจริงโดยสมมุติ   สมมุติสัจจะ  คือ  “ความจริงท่ีคนยึดถือกันอยู
ตามปกติ และ ใชเปนท่ีหมายรูสืบตอกันมา การหมายรูนี้ภาษาบาลีเรียกวา ปญญัติ  หรือ บัญญัติ  
บัญญัติ  คือ  ส่ิงท่ีกลาวถึงกัน  ใชกัน  และนํามาติดกันอยางนั้น ๆ เชน เม่ือเห็นสุนัขตัวหนึ่ง ก็หมาย
รูกันวาอยางนั้นเปนสุนัข และกลาวถึงกันรูกันใชกัน  และนํามาคิดอยางนั้น ๆ ตามปรมัตถสัจจะ
แลว  สุนัขเปนรูปและนาม แตเราก็กลาวถึงมันวาเปน  “สุนัข “สุนัขจึงเปนความหมายรูอยางหนึ่ง 
ซ่ึงโดย ลักษณะท่ีหมายรูกันนี้เรียกวา  “อัตถบัญญัติ”และโดย  การออกเสียงแทนการหมายรูนี้วา 
                                                 

๒๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๕/๑๕. 
๒๔ ปน มุทุกันต, เรือนชั้นใน – เรือนชั้นนอก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสรางสรรคบุคส, ๒๕๓๓), 

หนา ๓๖-๓๗. 



 ๑๖

“สุนัข”คือ “สัททบัญญัติ”คําวา “สุนัข”บนกระดาษเปนอรรถพยัญชนะท่ีแทนเสียงพูดวาสุนัข”๒๕คํา
วา “สมมุติสัจจะ  แยกเปน ๒ คํา  คือ สมมุติ + สัจจะ  “สัจจะ”แปลวาความจริง “สมมุติ”แปลวา  
การรูรวมกัน  การตกลงกัน  การมีมติรวมกัน หรือยอมรับรวมกัน”๒๖ดังนั้น “สมมุติสัจจะ”จึงแปลวา  
ความจริงท่ีมีมติรวมกัน  รูรวมกัน  ตกลงกัน  และยอมรับรวมกัน   อยางนั้นดังพระพุทธดํารัสท่ีตรัส
ไวในปุปผสูตร  พระสูตรท่ีวาดวยพระพุทธเจาทรงไมขัดแยงกับโลก วา  

 “ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เรายอมไมขัดแยงกับโลก แตโลกยอมขัดแยงกับเรา  ผูกลาวเปนธรรม
ยอมไมขัดแยงกับใคร ๆ ในโลก ส่ิงใดท่ีบัณฑิตในโลกสมมุติวาไมมี  แมเราก็กลาว ส่ิงนั้น
วาไมมี ส่ิงใดท่ีบัณฑิตในโลกสมมุติวามี  แมเราก็กลาวส่ิงนั้นวามี”๒๗ 

  ในหนังสือพุทธธรรมไดอธิบายถึงสมมุติสัจจะไววา “สมมุติสัจจะ คือความจริง  โดย
สมมุติ (เรียกอีกอยางหน่ึงวา โวหารสัจจะ ความจริงโดยโวหาร หรือโดยสํานวนพูด) คือจริงตาม
สมมุติรวมกัน  ตามท่ีไดตกลงกันไว  หรือยอมรับรวมกัน  เปนเคร่ืองมือส่ือสาร พอใหสําเร็จ
ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน  คน  สัตว  คนดี คนช่ัว โตะ เกาอ้ี  หนังสือ เปนตน  ตัวอยาง ท่ีพอ
เทียบใหเห็นเคา  เชน  ภาษาสามัญพูดวา น้ํา วาเกลือ  เปนตน”๒๘ สมมุติสัจจะ  เปนความจริง ท่ี
คนเรายึดถือกันอยูตามปกติและใชเปนท่ีหมายรูกัน  การแตงต้ัง บัญญัติคือส่ิงท่ีมนุษยแตงต้ังข้ึนแลว
กลาวถึงกัน  รูกัน  ใชกัน  และนํามาคิดกันอยางนั้น ๆ สมมุติสัจจะนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวาความจริง
แบบบัญญัติ คือ  คําเรียกขาน ช่ือเรียก คํากําหนดท่ีวางไว  เชน  ช่ือเรียกวาพื้นดิน  ภูเขา  รถ  คน  ทิศ
เหนือ  หลุม  บอ  เกาะ  แหลม  เปนตน  ซ่ึงตัวจริงของส่ิงท่ีบัญญัติเรียกนั้น  เปนของมีจริงก็มี  ไมมี
จริงก็มีแตจะมีหรือไมมีก็ตาม  คําบัญญัตินั้นก็เปนกาลวินิมุตคือ  ไมข้ึนตอกาลและไมพินาศ เชน  
ชองวางท่ีลึกลงไปในแผนดินเราเรียกวาหลุม  ชองเชนนั้นมีท่ีไหนเม่ือใดก็เรียกวาหลุมคงท่ีเสมอไป  
แตหลุมตางหากจากชองในแผนดินหามีไม  และหลุมเองทุก ๆ หลุมยอมเกิดดับเส่ือมสลายไป  แต
บัญญัติวาสัญญาหาเส่ือมสลายไม  เพราะส่ิงท่ีมีภาวะเชนนั้นเกิดข้ึนท่ีไหนเม่ือใดก็เรียกวา สัญญา
เสมอไป (ถาไดตกลงไวเชนนั้น) หรือเชนส่ิงท่ีเปนรางกายยอมทรุดโทรมแตกสลายได  แตบัญญัติ

                                                 
๒๕ สมัคร บุราวาศ, พุทธปรัชญา ๒๕  ศตวรรษ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรศิลป, ๒๕๐๐), 

หนา ๗๐. 
๒๖ พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทดานสุทธา 

การพิมพ จํากัด, ๒๕๓๐), หนา ๓๐๑. 
๒๗ สํ.ข. (ไทย)  ๑๗/๒๓๙/๑๖๙. 
๒๘ พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), พุทธธรรม , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๑. 



 ๑๗

วากายยอมคงท่ีของอยางนั้นเกิดท่ีไหนพบที่ไหนก็เรียกอยางนั้นตามบัญญัติ๒๙สมบัติสัจ  เปนเพียง
ความจริงผิวเผินช้ันนอกท่ีคนในสังคมสรางข้ึนมา ยอมรับกันแลวก็ใชติดตอกันในชีวิตประจําวัน  
เชนส่ิงท่ีเรียกวาเปนสมมุติสัจจะ 

 สรุปไดวา  ส่ิงท่ีมีอยูจริงในระดับสมมุติ  ก็คือความจริง    ท่ีมนุษยสมมุติข้ึน  บัญญัติ
หรือแตงข้ึนเปนภาษาสําหรับใชเปนเครื่องมือในการส่ือความหมาย  ใหเขาใจกันสมมุติ  เปนตน  
ลวนเปนคําท่ีแสดงถึงความจริงในระดับสมมุตินี้ท้ังส้ิน  ส่ิงท่ีมนุษยสมมุติเรียกกันนี้กลาวโดยยอ
แลวก็มีเพียง  ๒ อยางเทานั้น  คือ  นาม  กับ  รูป  มนุษยสมมุติ เรียกนามรูปนี้วาเปน สัตว  บุคคล  
ตัวตน  เรา  เขา  และไดยึดถือนามรูปนี้วาเปน “ตัวเรา”และ  “ของเรา”จึงไดช่ือวา “สมมุติสัจจะ”คือ 
เปนจริงในฐานะเปนส่ิงสมมุติ 

        ๒. ปรมัตถสัจจะ  หมายถึง จริงโดยความเปนอยางยิ่ง คําวา “ปรมัตถสัจจะ”แยกเปน ๒ 
ศัพท คือ ปรมัตถะ+ สัจจะ  “สัจจะ”แปลวา ความจริง  “ปรมัตถะ”แปลวา ประโยชนอยางยิ่ง 
ความหมายสูงสุดท่ีแทจริง ดังนั้น คําวา “ปรมัตถสัจจะ”จึงแปลวา ความจริงท่ีมีประโยชนอยางยิ่ง 
ความจริงโดยความหมายสูงสุด, ความจริงโดยความหมายท่ีแทจริง เชน รูป เวทนา  สัญญา  สังขาร  
วิญญาณ ซ่ึงตรงขามกับสมมุติสัจจะ ความจริงโดยสมมุติ เชน สัตว บุคคล ฉัน เธอ มา   นาย ก.  นาง 
ข. เปนตนปรมัตถสัจจะบางท่ีทานก็เรียกวา “ปรมัตถธรรม”คือสภาวะท่ีมีอยูโดยปรมัตถ เปนส่ิงท่ี
เปนจริงตามความหมายสูงสุด ตามพระอภิธรรมทานกลาววามีอยู ๔ อยาง คือ “จิต  เจตสิก รูป 
นิพพาน 

 สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ  พระองคไดทรง ใหความหมายของ 
คําวา “ปรมัตถสัจจะ”ไวดังนี้  

 “ปรมัตถสัจจะ คือจริงโดยอยางยิ่ง เชน บุคคลแมจะมีความแตกตางกันในเร่ืองใดก็
ตามแตทุกคนก็มีอายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ เชนกัน คือมีวิญญาณ มี
ผัสสะ  เวทนา  มีสัญญา มีสังขาร  เหมือนกันหมดไมตางกันเลย นี่เปนปรมัตถสัจจะ 
สภาพท่ีจริงโดยปรมัตถอนึ่ง โดยปรมัตถ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา  กายะ  มนะ ทาน
แสดงวาไมใชคน เพราะเปนอาการของธาตุรูหรือจิตกับกายท่ีรวมกันอยู มือของเขา
เปนมือ เม่ือหยุดพักไมจับก็เปนมืออยูนั่นแหละแตเม่ือ จับส่ิงใดส่ิงหนึ่งก็แสดงอาการ
ออกมาอีก   คือการจับ   แตการจับกับวัตถุท่ีจับไมใชคน   คนเปนแต ผูให  จับ
เพราะฉะนั้น อายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  วิญญาณ  สัมผัส  เวทนา  สัญญา  

                                                 
๒๙ พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), พุทธธรรม , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๗. 



 ๑๘

สังขารทานจึงวาไมใชคน  แตวาถาไมมีคน  ก็ไมมีวิญญาณ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  
เพราะตองอาศัยกันและกันอยูเชนนี้  ถาพูดถึงเร่ืองอายตนะภายในภายนอกเปนตน  ไป
จนถึงสังขารไมพูดถึงบุคคล  กลาวถึง แตเคร่ืองจักรหรือ สรีรยนต  แตถาไมมีคน  
เคร่ืองยนตก็ไมเดิน  พระพุทธเจาสอนใหพิจารณาดูเคร่ืองจักรของตนหรือ สรีรยนต  
เคร่ืองยนตคือสรีระ  ใหรูตามท่ีเปนจริงวาเปนอยางไร แตใหเปนเพียงผูดูสรีรยนต  
ไมใหยึดถือ  เปนความรูสัจจะ  คือ  สภาพท่ีเปนจริงหรือตัวจริง  แตเพราะสรีรยนต
หรือเคร่ืองจักรรวมกันเขาปรากฏเปนคนเชนนี้  ทานจึงจัดสัจจะ  สภาพท่ีเปน ๒  คือ 
สมมุติสัจจะ  และปรมัตถสัจจะ”๓๐   

 กลาวโดยสภาวะความเปนจริงแลว  ปรมัตถสัจจะ  คือความจริงโดยปรมัตถ คือ จริง
ตามความหมายสูงสุด ตามความหมายแท  อยางยิ่ง หรือ  ตามความหมายแทข้ันสุดทายท่ีตรงตาม
สภาวะและเทาท่ีพอจะกลาวถึงได  หรือพอจะยังพูดใหเขาใจกันได เพื่อสําหรับใหเกิดความรูความ
เขาใจเทาทันความเปนจริงของส่ิงท้ังหลาย  คือ  การหยั่งรูสัจธรรม  ท่ีจะทําใหความยึดติดถือม่ัน
หลงผิดท้ังหลายสลายหมดไป  ทําใหวางใจวางเทาทีตอส่ิงท้ังหลายอยางถูกตอง  หลุดพนจากกิเลส
และความทุกข  มีจิตใจเปนอิสระ  ปลอดโปรง  ผองใส  เบิกบาน  มีความสุขท่ีแทจริง  ส่ิงท่ีเปนจริง
โดยปรมัตถ เชน  นามธรรม รูปธรรม  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  หรือจิต  เจตสิก  รูป
นิพพาน  ผัสสะ  เจตนา  เอกัคคตา ชีวิตินทรีย๓๑  ดังนั้นความจริงอันสูงสุด ๔ ประการ  คือ จิต  
เจตสิก (ธรรมเคร่ืองปรุงแตงจิต  เกิดพรอมกับ จิต รูป (ธรรมท้ังปวง) และนิพพาน (เปาหมายสูงสุด
ของชีวิต) เปนสภาวธรรมบริสุทธ์ิ  มีความลึกซ้ึง   อยูเหนือการสมมุติบัญญัติของมนุษย 

 ข.ประเภทท่ี ๒ แบงตามหลักความจริงในแงของจริยธรรม 

 คําวาสัจจะ ท่ีแบงตามหลักความเปนจริงในแงของจริยธรรมน้ีหมายถึง สัจจะท่ีมุง
หมายถึงความจริงท่ีเปนการซ่ือตรงตอคําพูดไมเหลาะแหละและยึดม่ันในหลักการเร่ืองการ
รับผิดชอบตอคําพูด การกระทําและความซ่ือตรงท่ีผูพูดจะตองใหการรับผิดชอบตอส่ิงท่ีไดพูดไป
เชน การรับปากหรือการใหคําม่ันสัญญาอยางไรกับใครแลวก็จะตองทําตามท่ีสัญญา หากไมทํา
ตามที่สัญญาหรือท่ีพูดไวก็ถือวาเปนการกระทําผิด ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงการกระทําผิดตอหลักความ

                                                 
๓๐ สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๒๖๕. 
๓๑ พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), พุทธธรรม , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๑. 



 ๑๙

จริงทางจริยธรรมคือผิดศีลขอมุสาวาท โดยสัจจะประเภทท่ีแบงตามความเปนจริงทางจริยธรรมนี้ 
เราสามารถท่ีจะแบงไดเปน   ๕ ประเภท คือ 

 ๑.  สัจจะตอความดี  ก็คือ การประพฤติตนเปนคนเท่ียงแท ม่ันคงตอความดี
ไมหันเหไปในทางช่ัว ไมวาจะตกอยูในสถานการณเชนไร ในทางปฏิบัติ การจะมีสัจจะตอความดี
ไดนั้น ตองคิดใหเห็นถึงคุณความดีไดอยางแจมแจง และเห็นโทษของความช่ัวไดชัดเจน พยายาม
รักษาความดีในตนไว ถาเปนฆราวาสก็ตองละ กรรมกิเลส ๔, อคติ ๔, อบายมุข ๖ และตองปรับ
ความเห็นของตนใหถูก ใหเปนสัมมาทิฏฐิใหได หากเปนพระก็ตองรักษาสิกขาวินัย สืบทอด
พระพุทธศาสนา หากเปนฆราวาส ก็ตองทํามาหากินต้ังตนใหได สรางหลักฐานใหกับวงศตระกูล 
ใครจะอยูในหนาท่ีอะไรก็ตองพยายามหาดีของตนใหได หากหาดีนอกทางเสียแลวก็จะเสียความ
จริงตอความดี 

 ๒. สัจจะตอหนาท่ี  คือ การที่ใครก็ตามท่ีเกิดมายอมมีหนาท่ีติดตัวมาดวยกันท้ังนั้น 
ดังนั้น จึงควรมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตน ใครเปนสามีก็รับผิดชอบตอหนาท่ีสามี เล้ียง
ครอบครัวใหดี ไมปนใจใหหญิงอ่ืน จริงใจกับภรรยา ใครเปนภรรยาก็จริงใจตอหนาท่ีของภรรยา 
ดูแลการงานในบานใหเรียบรอย ไมเท่ียวเตร ไมเลนการพนันเผาผลาญทรัพย เปนลูกก็ตองมีความ
รับผิดชอบวา เราเปนลูกมีหนาท่ีรักษาวงศตระกูลใหดี ถาพอแมแกเฒา ก็ตองเล้ียงดูทาน ทหารก็
จริงใจลงไปในหนาท่ีทหาร เปนตํารวจก็รับผิดชอบตอหนาท่ีของตํารวจ ไมวาใครจะเปนอะไร ก็ทุม
ไปกับหนาท่ีของตัวใหเต็มท่ี หากทําเชนนี้ไดจึงเรียกวา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 ๓. สัจจะตอการงาน สัจจะตอการงาน ก็คือการตั้งสัจจะลงไปในงาน หมายถึงการ
ทํางานนั้นตองทําจริง ไมทําเหยาะ ๆ แหยะ ๆ หรือทําเลน ๆ ดังนั้น เม่ือมีหนาท่ีแลวก็ยอมมีงาน
ตามมา สามีก็มีงานของสามี คืองานหาเล้ียงครอบครัว เปนภรรยาก็มีงานของภรรยา เปนลูกก็มีงาน
ของลูก เปนพระก็มีงานของพระ จะเปนอะไรก็มี หนาท่ีและมีงานตามมา ยิ่งอายุมาก หนาท่ีก็ยิ่งมาก
เปนเงาตามตัว เม่ือหนาท่ีมาก งานก็มากดวยเชนกัน คนท่ีไมจริงตอการงาน มีอยู ๓ ประเภทดวยกัน 
คือ 

พวก “ทุจฺจริตํ”คือ พวกท่ีทํางานเสีย  
พวก “สิถิลํ”คือ พวกท่ีทํางานเหลาะแหละ  
พวก “อากุลํ”คือ พวกท่ีทํางานค่ังคาง ๓๒ 

                                                 
๓๒ สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๒๖๕. 



 ๒๐

 หากทําอยางนี้จะเสียสัจจะตอการงาน วิธีแกก็คือ ทําใหดี ทําใหเครงครัด ทําใหเสร็จส้ิน 
หากทําไดก็จะกลายเปนสัจจะตอการงานอีกประการหนึ่ง เรามักไดยินคําพังเพยวา “เรือลมเม่ือจอด”
คํานี้ใชกับผูท่ีเคยทําดีมาแลว แตประมาทเม่ือปลายมือ เพราะไมต้ังใจทําใหดีท่ีสุดหรือทําสักแตวา
ทํา เพราะฉะน้ัน เม่ือทําความดีแลว ตองทําใหดีพรอม จนใคร ๆ ก็ทําใหดีกวานี้ไมไดอีกแลว คือ 
ตองทํางานช้ินนั้นใหสําเร็จใหไดและใหดีท่ีสุด นี่คือความรับผิดชอบของคนท่ีมีสัจจะตอการงาน 

 ๔. สัจจะตอวาจา  สัจจะตอวาจา คือ จริงตอวาจา นั่นก็คือคําพูดของเราเอง ไมวาจะ
เปนการพูดดวยปาก หรือการเขียน ตลอดจนการแสดงอาการท่ีเปนการปฏิญาณตอผูอ่ืนก็ตาม จัดอยู
ในเร่ืองของวาจาได สัจจะตอวาจามีอยูดวยกัน ๒ ประเภท คือ (๑) พูดอยางไรทําอยางนั้น คือ เม่ือ
พูดออกไปแลวก็ตองพยายามทําใหไดจริงตามท่ีพูด (๒) ทําอยางไรพูดอยางนั้น คือ การพูดคําจริง 
เม่ือเราทําอะไรลงไปก็พูดไปตามนั้น การกระทําตองตรงกับคําพูดของตัวเองเสมอ  

 ๕. สัจจะตอบุคคล สัจจะตอบุคคล คือ ตองจริงตอบุคคล ในท่ีนี้คือบุคคลท่ีเกี่ยวของ
กับตัวเราจริงตอบุคคลนั้น หมายถึง การเปนผูท่ีประพฤติตอคนอ่ืนอยางสม่ําเสมอ ไมกลับกลอก 
และความจริงตอบุคคลจะเกิดข้ึนไดนั้น ตองอาศัยความจริงใจตอกัน ถาเราอยากใหคนอื่นเขาจริงใจ
ตอเรา เราก็ตองใหความจริงกับเขาดวยคนเรามักชอบบนวา “ผมนะไมมีเพื่อนจริงสักคน”ความจริง
แลว ตัวเองตางหากท่ีไมจริงกับเขากอน แลวเขาจะมาจริงใจกับเราไดอยางไร เวลาคบกับใครก็บอก
เขาวา “มีธุระเดือดรอนอะไรละก็ บอกนะ จะชวยเต็มท่ี”แตพอเขาจะมาพ่ึงพาใหชวยเหลือ กลับ
บิดพล้ิว สารพัดจะหาเหตุผลมาอาง มาแกตัว อยางนี้ก็ไมมีใครเขาจริงใจดวย ขอฝากเปนขอคิดไว 
คือ ถารักจะคบเปนเพื่อนกันตลอดไป อยาเลนแชรเลนไพกับเพื่อน เพราะสองอยางนี้พอเลนจะเอา
ผลประโยชนกัน แลวจะมีความจริงใจตอกันไดอยางไร เพื่อนกัน มีอะไรตองชวยเหลือจุนเจือกัน 
เพื่อนติดขัดเร่ืองเงินเร่ืองทอง ก็ตัดเงินสวนท่ีไมทําใหตัวเองเดือดรอนใหไปเลย ไมตองไปคิดเร่ือง
ดอกเบ้ีย จะคิดถูกคิดแพงก็ถือวาไมจริงใจตอกันท้ังนั้นหรือเปนตํารวจ จับผูตองหาไดดวยความ
เหนื่อยยาก ก็อยาไปแกแคนดวยการซอมคนไมมีทางสู มีหนาท่ีสอบสวน เจอผูรายปากแข็งชักชา
อยางไรก็ตองทน ตองพยายามใชปญญา อยาใชวิธีทารุณบีบค้ันใหเขารับสารภาพ ตองนึกถึง
คุณธรรมความดีใหมาก๓๓ 

                                                 
๓๓ พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพฯ : บรษิัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด ,  ๒๕๓๑), หนา ๔๓-๔๔. 
 



 ๒๑

 สรุปความไดวาสัจจะในกรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถที่จะแบงออก
ไดเปน ๒ ประเภทหลักและแตละประเภทก็สามารถท่ีจะแบงยอยออกไปอีกไดเปนขอๆแตละขอจะ
มุงอธิบายกรอบของการรักษาความสัตย หรือความจริงท่ีแตกตางกัน 

 
      ๒.๑.๔  เกณฑวินิจฉัยเร่ืองความมีสัจจะ 

       สําหรับประเด็นท่ีจะศึกษาตอไปก็คือประเด็นเกี่ยวกับเกณฑวินิจฉัยเร่ืองความมีสัจจะวา การ
กลาวอยางไรจึงจะถือวามีสัจจะ หรือคําพูดประเภทใดเปนคําพูดท่ีถือววามีสัจจะ ซ่ึงประเด็นนี้เรา
สามารถที่จะพิจารณาไดจากกรอบของการตัดสินหรือหลักเกณฑการวินิจฉัยคําพูดท่ีเปนคําสัตย 
หรือเปนคําพูดท่ีเปนคําจริง  อยางไรก็ตามกอนท่ีเราจะไปตอบคําถามวาอะไรคือคําสัตยอะไรคือคํา
โกหกหลอกลวง ผูวิจัยเห็นวาควรพิจารณาจากกรอบแนวคิดในเร่ืองคําสัตยท่ีปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา โดยหลักความเปนจริงแลวคําสัตยในทรรศนะของพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะ
ดังตอไปน้ีคือ (๑)เปนคําท่ีเปนจริง (๒)ผูพูดมีเจตนาท่ีจะรักษาคําพูดนั้น (๓)คําพูดนั้นมีน้ําหนัก
นาเช่ือถือ และ(๔)ไมมีเจตนาท่ีจะหลอกลวงชาวโลก โดยลักษณะคําพูดดังกลาวนั้นมีปรากฏอยูใน
พระพุทธพจนท่ีวา 

พระอรหันตท้ังหลายละเวนขาดจากการพูดเท็จ คือพูดแตคําสัตย ดํารงความ สัตย มีถอยคํา
เปนหลัก นาเช่ือถือ ไมหลอกลวงชาวโลกอยูตลอดชีวิต แมเราก็ละเวนขาดจากการพูดเท็จ 
คือ พูดแตคําสัตย ดํารงความสัตย มีถอยคําเปนหลัก นาเช่ือถือ ไมหลอกลวงชาวโลก๓๔ 

 ซ่ึงเม่ือพิจารณาโดยรอบคอบแลวก็จะพบวาหลักเกณฑในเร่ืองของคําสัตยนั้นจะตองมี
ลักษณะท่ีสําคัญอยูท่ีการพูดคําท่ีเปนจริงและคําพูดนั้นตองมีน้ําหนักนาเช่ือถือและท่ีสําคัญก็คือผูพูด
จะตองมีเจตนาที่จะรักษาคําพูดนั้นคําพูดนั้นจึงจะถือวาเปนคําพูดท่ีถือวาเปนคําสัตยหรือคําพูดจริง
ไมเหลาะแหละ แตอยางไรก็ตามหากจะพิจารณาประเด็นเร่ืองเกณฑตัดสินวาคําพูดใดจะเปนคําพูด
จริงหรือไมนั้นก็จะมีหลักเกณฑในการตัดสินตามแนวทางของเกณฑตัดสินประเด็นเร่ืองมุสาวาทได
โดยการหาเกณฑตัดสินหรือเกณฑวินิจฉัยมุสาวาทนั้น มีองค ๔ คือ  
 (๑) เร่ืองไมจริง  
 (๒) จิตคิดจะกลาว ใหคลาดเคล่ือน  
 (๓) ความพยายามเกิดจากจิตนั้น  
 (๔) ผูอ่ืนรูเร่ืองนั้น๓๕  

                                                 
๓๔ องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๐/๔๗,๕๐/๙. 
๓๕ องฺ.อฎฐก. (ไทย) ๒๓/๑๒๐/๒๐๗. 



 ๒๒

 ในประเด็นเร่ืองเกณฑตัดสินความมีสัจจะของคําพูดก็เชนกันเราสามารถท่ีจะนําเกณฑของ
มุสาวาทมาปรับใชได กลาวคือเกณฑการตัดสินวาวาจาใดเปนคําสัตยหรือสัจจะก็สามารถพิจารณา
ไดจากกรอบแนวการตัดสินไดดังนี้ 
 (๑) เร่ืองนั้นเปนเร่ืองจริง  
 (๒)ผูพูดมีเจตนาท่ีจะพูดตามความเปนจริงไมคลาดเคล่ือน  
 (๓) ผูพูดมีความพยายามท่ีจะพูดท่ีเกิดจากเจตนานั้น  
 (๔) เม่ือผูพูดพูดออกไปแลวผูอ่ืนรูเร่ืองนั้น ๓๖ 
 เกณฑท้ัง ๔ ขอนี้เม่ือผูพูดกระทําสําเร็จแลวคําพูดท่ีพูดไปแลวนั้นก็ถือไดวาเปนคําสัจจะ
หรือความจริงเหตุเพราะการพูดนั้นสําเร็จประโยชนคือผูฟงเขาใจในเร่ืองท่ีผูพูดไดพูดไปแลว 
เพื่อใหเขาใจงายผูวิจัยจะขอยกตัวอยางประกอบการอธิบายความในเร่ืองคําสัตยนี้ก็คือ  
 กรณีท่ี ๑ นาย ก.ไปขอยืมเงินจากนาย ข.เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาทเพื่อมาทํานา โดยท่ี
นาย ก.ไดต้ังใจไวแลววาจะขอยืมเงินนาย ข.มา ดังนั้น นาย ก.จึงเดินทางไปพบนาย ข.และเอย
ปากขอยืมเงินโดยอางเหตุผลเร่ืองการทํานา และสัญญาวาจะนํามาคืนเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ซ่ึง
นาย ข.ก็ยินยอมใหยืมเงินดวยดี ตอมาเม่ือนาย ก.ทํานาขายขาวเสร็จแลวนาย ก.ก็นําเงินมาคืนนาย ข.
พรอมกับดอกเบ้ียครบตามจํานวน การกระทําของนาย ก.ในกรณีนี้ถือวาเปนการกระทําที่ถูกตอง 
และคําพูดท่ีนาย ก.พูดสัญญากับนาย ข.ไวก็เปนคําสัตย 
 กรณีท่ี ๒ นายดําเพื่อนนาย ก. ไปเลนการพนันจนหมดตัวกลับมาบานแลวก็คิดอุบายวาจะ
ไปยืมเงินนาย ข.โดยอางเหตุผลเร่ืองความเจ็บปวยของญาติในตางจังหวัด จึงไดดเนทางไปยืมเงิน
นาย ข.พรอมกับอางเหตุผลการยืมเงินกับนาย ข จนนาย ข.ยินยอมใหนายดํายืมเงินเปนจํานวนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท โดยสัญญาวาจะนําเงินมาคืนพรอมดอกเบ้ียเม่ือเสร็จธุระคือไปเยี่ยมญาติท่ีตจว.มาแลว 
หลังจากไดเงินแลวนายดํากเอาเงินไปเลนการพนันจนหมดตัวอีกคร้ัง พอครบกําหนดตามสัญญา
นายดําก็ไมยอมเอาเงินไปคืนนาย ข. 
 จากกรณีท้ัง ๒ ท่ีไดยกมานั้นเราจะพบวา กรณีท่ี ๑ นาย ก.เปนคนท่ีมีสัจจะคือคําพูดของ
นาย ก.นั้นเปนคําพูดท่ีไมเหลาะแหละเช่ือถือไดมีหลักฐานเน่ืองจากนาย ก.ไดทําตามสัญญาทุก
ประการไมมีการโกงเน่ืองจากนาย ก.ไดต้ังเจตนามาต้ังแตตนและไดทําตามเจตนาน้ัน ซ่ึงกรณีนี้ผิด
กับกรณีนายด เพื่อนของนาย ก.ท่ีต้ังเจตนาผิดคือคิดจะโกงนาย ข.มาต้ังแตตน ดังนั้น คําพูดหรือการ
กระทําของนายดําจึงไมถือวาเปนคําสัตยเพราะมีความไมนาเชื่อถือ  ซ่ึงหากจะพิจารณาจากการ
กระทําและคําพูดท้ังของนาย ก.และนายดําก็จะพบวานาย ก.พูดและทําในส่ิงท่ีถูกตอง แตนายดํา
                                                 

๓๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพ : พริ้นต้ิง เซ็นเตอร, ๒๕๔๗), หนา ๔๑-
๑๘๗. 



 ๒๓

กลับทําและพูดในส่ิงท่ีไมถูกตอง ดังนั้น หากเราจะพิจารณาถึงเกณฑการตัดสินหรือวินิจแยคําพูดวา
เปนคําสัตยหรือไมก็สามารถท่ีจะนําเกณฑดังกลาวมาพิจารณาได 
 

       ๒.๑.๕  คุณคาของความมีสัจจะ 
คําวา “คุณคา” คือพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นิยามวา “ส่ิงท่ีมีประโยชน

หรือส่ิงท่ีมีมูลคาราคาแพง” ๓๗  แตพจนานุกรม ฉบับมติชนใหความหมายวา “คุณสมบัติท่ีเปน
ประโยชนของส่ิงนั้น ๆ” ๓๘ สําหรับพจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานได
ใหความหมายวา “คุณสมบัติท่ีไดจากการประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน ความงามเปนคาทางศิลปะ
ความดีเปนคาทางจริยธรรม” เม่ือนําเอาคุณคากับสัจจะมารวมกันเปนคุณคาของความมีสัจจะ จึง
หมายถึง การบําเพ็ญสัจจะหรือการมีสัจจะนั้นจะยังประโยชนอะไรใหเกิดข้ึนกับผูท่ีเปนผูรักษา
สัจจะนั้นบาง สําหรับคุณคาของการมีสัจจะเราสามารถที่จะพิจารณาไดเปน ๓ ประเด็นดังตอไปนี้ 

๑.คุณคาในการทํากิจโดยไมประมาท สําหรับคุณคาประการท่ีหนึ่งนั้นถือวาเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญในฐานะท่ีเปนการสรางกรอบในการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดประโยชนในชีวิต เพราะความ
ไมประมาทนั้นถือไดวาเปนหนทางแหงความไมผิดพลาดหรือไมเสียหาย พระพุทธองคทรงตรัส
เนนย้ําในเร่ืองของความไมประมาทเปนปจฉิมวาจาวา จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม๓๙ 
หมายความวาการดําเนินชีวิตของมนุษยโลกน้ีลวนเต็มไปดวยความประมาทมัวเมาหลงไหลไปกับ
อํานาจหรือกระแสของโลก การท่ีจะคิดหรือทําส่ิงใดก็ตามจะตองเปนไปดวยความไมประมาทและ
ถามวาการเปนอยูโดยไมประมาทนั้นคือตองเปนอยูอยางไร พระพุทธองคไดตรัสเอาไววา 

“ภิกษุท้ังหลาย อยางไรจึงจะช่ือวาเปนผูอยูดวยความไมประมาท  เม่ือภิกษุสังวรจักขุ
อินทรียอยู จิตยอมไมซานแสไปในรูปท้ังหลายท่ีพึงรูดวยจักษุ, เม่ือมีจิตไมซานแส 
ปราโมทยก็เกิด, เม่ือมีปราโมทยแลว ปติก็เกิด, เม่ือมีใจปติ กายก็สงบระงับ, ผูมีกายสงบ 
ยอมเปนสุข, ผูมีสุขจิตยอมเปนสมาธิ, เม่ือจิตเปนสมาธิ ธรรมท้ังหลายก็ปรากฏ, เพราะ
ธรรมท้ังหลายปรากฏ ผูนั้นจึงนับวาเปนผูอยูดวยความไมประมาท” (เกี่ยวกับโสตะ ฆานะ 
ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน)๔๐ 

                                                 
๓๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๓), หนา ๑๐๓. 
๓๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๓. 
๓๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๖/๒๒๘; สํ.นิ.๑๖/๔๖๑/๒๒๘. 
๔๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๑๑๔/๙๘. 



 ๒๔

จากพระพุทธพจนดังกลาว แสดงใหเหนวาความไมประมาทนั้นถือวาเปนกรอบท่ีสําคัญใน
การดําเนนิชีวติของมนุษยท้ังหลายเพราะความไมประมาทยอมเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหมนษุยไมทํา
ส่ิงตางๆใหผิดพลาด  

ประเด็นตอมาที่จะตองนํามาพิจารณาก็คือประเด็นท่ีวาเม่ือเรามีสัจจะและเราจะทําความไม
ประมาทใหเกดกับชีวิตเราไดอยางไร และทําไมเราจึงจําเปนท่ีจะตองมีสัจจะ สําหรับเหตุท่ีเรา
จะตองสัจจะก็เพราะการขาดสัจจะนัน้ยอมทําใหเกิดโทษมีการไดรับการติเตียนหรือการเปนคนท่ี
ขาดความนาเช่ือถือ ดังนั้น ในคัมภีรพระพุทธศาสนาจึงไดเนนย้ําถึงการพูดคําสัตยและงดเวนการ
พูดเท็จดังปรากฏในพระพุทธพจนวา  

ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้... ละเวนขาดจากการพูดเท็จ คือ พูดแตคําสัตย ดํารงความสัตย มี
ถอยคําเปนหลักเช่ือถือได ไมหลอกลวงชาวโลก   ละเวนขาดจากการพูดสอเสียด คือ ฟง
ความจากฝายนี้แลวไมไปบอกฝายโนนเพือ่ทําลายฝายนี ้ หรือฟงความจากฝายโนนแลวไม
มา บอกฝายนีเ้พื่อทําลายฝายโนน สมานคนท่ีแตกกัน สงเสริมคนท่ี ปรองดองกัน ช่ืนชม
ยินด ี เพลิดเพลินตอผูท่ีสามัคคีกัน พูดแตถอยคํา ท่ีสรางสรรคความสามัคคี ละเวนขาดจาก
การพูดคําหยาบ คือ พูดแตคําไมมีโทษ ไพเราะ นารัก จบัใจ เปนคําของชาวเมือง คน
สวนมากรักใครพอใจ  ละเวนขาดจากการพูดเพอเจอ คือ พูดถูกเวลา พูดคําจริง พูดอิง
ประโยชน พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดคําท่ีมีหลักฐาน มีท่ีอางอิง มีท่ีกําหนด ประกอบดวย
ประโยชน เหมาะแกเวลา๔๑ 
จะเห็นไดวา คําสัตยหรือความจริงของคําพูดจิตใจหรือแมแตการกระทําของมนษุยนัน้ถือ

วาเปนส่ิงท่ีจําเปนและเปนส่ิงท่ีสามารถกอใหเกิดประโยชนสุขแกตนเองและสังคมได แตถาหากไม
มีสัจจะกจ็ะไมพบกับความสุขจะมีแตความทุกขอยูรํ่าไป ดังปรากฏอยูในพุทธพจนวา 

ผูใชเลหเหล่ียมหลอกลวงผูอ่ืน   จะพบความสุขอยูไดไมนาน  
ผูใชเลหเหล่ียมหลอกลวงผูอ่ืนนั้น  ตองประสบบาปกรรมท่ีตนทําไว๔๒ 
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเหตุกาวลวงความเกดิ  
ทรงใหเราต้ังอยูในสัจจะเพื่อละทุกขท้ังปวง๔๓  

              จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาการดําเนินชีวิตของมนุษยหากไมมีซ่ึงความสัตยแลวก็
จะหาความสุขไมไดและการท่ีเปนเชนนั้นยอมถือวาเปนการกระทําหรือการดําเนินชีวิตดวยความไม
ประมาท 

                                                 
๔๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๑๙/๓๘๕. 
๔๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๘/๑๖. 
๔๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๕/๒๓๗,๒๔๐. 



 ๒๕

๒.คุณคาในการพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะความมั่นคงในทางจิตใจ  การตามรักษาสัจจะนั้นถือ
วาเปนส่ิงท่ีมีประโยชนไมกอใหเกิดโทษดังไดกลาวมาแลว มนุษยเราเกิดมาก็จะตองเปนผุท่ีมีสัจจะ
จึงจะไดรับความไววางใจจากผู อ่ืนหากไมมีสัจจะแลวก็ยากท่ีจะหาการไวใจจากคนอ่ืนได 
นอกจากนั้นการมีสัจจะยังเปนการปลูกนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดข้ึนในตัว - เปนคนหนักแนน
ม่ันคง - มีความเจริญกาวหนาในการประกอบหนาท่ีการงาน - ไดรับการเคารพยกยอง - มีคนเช่ือถือ 
และยําเกรง - ครอบครัวมีความม่ันคง – ไดรับเกียรติยศช่ือเสียง แตการไมมีสัจจะนั้นยอมจะเปนการ
ปลูกนิสัยขาดความรับผิดชอบใหเกิดข้ึนในตัว - เปนคนเหลาะแหละ - พบแตความตกตํ่า - มีแตคนดู
ถูก - ไมมีคนเช่ือถือ - ไมสามารถรองรับความเจริญตางๆ ได - ไรเกียรติยศช่ือเสียง๔๔เปนตน ซ่ึงใน 

๓.คุณคาในการสรางความสามัคคีในสังคม การมีสัจจะน้ันถือไดวาเปนแนวทางในการ
สรางความสมัครสมานสามัคคีใหเกิดกับทุกคนในสังคมเพราะความมีสัจจะยอมกอใหเกิดความไว
เนื้อเช่ือใจระหวางคนในสังคมได ท้ังนี้เพราะการมีสัจจะนั้นสามารถที่จะสรางความเขาใจอันนดีให
เกิดข้ึนกับผูคนในสังคมได 

 

๒.๒ แนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

       คัมภีรในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนับวามีคุณคา  และความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะทํา
ใหทราบการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวกอนท่ีจะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  และบารมีท่ี
ปรากฏนั้น  ตองบําเพ็ญไปตามลําดับข้ันตอน  ผูวิจัยจะไดทําการศึกษาคนควาความหมายของคําวา
บารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทตอไป 

        ๒.๒.๑  ความหมายของคําวาบารมี 
         คําวา บารมี  หมายถึง  ความสูงสุด  ความดีเลิศ  ความเปนเลิศ  คําวา  “ บารมี ”  มา
จากคําเดิมวา  ปรม  แปลวา  สูงสุด  ดีเลิศ  ลง ณ  ปจจัยในตัทธิต  เปนปารม  สร  อี  อิตถีลังค  เปน  
ปารมี  ซ่ึงเปนคําบาลี  สวนสันสกฤตใหคําวา  ปารมิตา  ปารมีหรือปารมิตา  แปลวา  ความรักษาคุณ
ใหเจริญ ความบริบูรณ  ความเต็มเปยม  ความใหคุณเต็มท่ี  หรือ  การบําเพ็ญคุณงามความดีของพระ
โพธิสัตว  เชน  การใหทาน  เปนตน๔๕ 

                                                 
๔๔ http://th.wikipedia.org/wiki/ 

                  ๔๕ ประพจน  อัศววิรุฬหการ. “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาทและคัมภีร 
มหายาน”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๓. 



 ๒๖

 ปรม  มาจาก  ปร  ธาตุแปลวาเล้ียง  รักษา  เต็ม  บริบูรณ  ลง  ม  ปจจัย  เปน  ปรม  เปน
คําคุณศัพท  หมายถึง  บรม  ยอดยิ่ง  ยอดเยี่ยม  เต็มเปยม๔๖ 
 ความหมายของบารมีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธฉบับวิทยานิพนธเร่ืองทศบารมีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มีดังนี้ 
 ๑.  ในคัมภีรอรรถกถาจริยาปฎกและสัททนีติ  อธิบายคําวา  ปารมี  วามาจาก  ปร  ธาตุ  ลง  
ม  ปจจัยเปน  ปรม  แลว  ลง  ณ  ปจจัยในการตัทธิดเปน  ปารม  ลง  อิ  อิตถีลิงค  เปน  ปารมี  ได
กลาวไวถึง  ๘  อยาง  ไดแก 
  ๑.๑   ปรม  แปลวา  ผูเปนเลิศ  ปารมี  แปลวา  ภาวะหรือการกระทําของผูเปนเลิศ  
ดังคําอธิบายดังนี้  “ ทาน  สีลาทิคุณวิเสสโยเคน  สตตุตมตา,  เคสํ  ภาโว  กมฺมํ  วา  ปารมี  ทานาทิ
กิริยา ”  แปลวา  “ พระโพธิสัตวท้ังหลาย  คือ  พระมหาสัตวท้ังหลาย  ไดช่ือวา  ปรมะ  (  เปนเลิศ )  
ในหมูสัตวท้ังหลาย  เพราะประกอบดวยคูณวิเศษ  มีทานและศีล  เปนตน  ภาวะหรือการกระทําของ
พระโพธิสัตวเหลานั้น  มีการกระทําความดี  มีทานเปนตน  เรียกวา  บารมี ” 
  ๑.๒ ปรม  มาจากกริยา  ปูเรติ  ซ่ึงเปนเหตุกัตตุวาจกของธาตุปูร  แปลวา  ยังใหเต็ม  
พระโพธิสัตว  คือผูทําใหเต็ม  (  ปูรโก  )  หรืออาจแผลงเปนผูรักษา  (  ปาลโก  )  คุณท้ังหลายมีทาน
เปนตน  “ ปารมี ”  คือ  ภาวะหรือการกระทําของผูนี้  ในคัมภีรอธิบายไววา  “ ปูเรติดี  ปรโม,  ทา
นาทีนํ  คุณานํ  ปูรโก  ปาลโก  จาติ  โพธิสตฺโต  ปรมสฺส  อยํ  ปรมสฺส  วา  ภาโว  ภมฺมํ  วา  ปารมี  
ทานาทีกิริยา ”  แปลวา  “ บุคคลใด  ยอมบําเพ็ญ  บุคคลนั้นช่ือวาผูบําเพ็ญ  (  ปรมะ )  บุคคลผูยังให
เต็ม  และผูรักษาคุณท้ังหลาย  มีทานเปนตน  คือพระโพธิสัตว  บุคคลนั้นช่ือวา  ปรมะ  กิริยา  นี้
ของปรมะก็ดี  หรือภาวะของปรมะน้ัน  คือกรรมของทานก็ดี  ช่ือวาบารมี  ไดแกการกระทําความดี  
หรือภาวะของพระปรมะน้ัน  หรือกรรมของทานก็ดี  ช่ือวาบารมี  ไดแกการกระทําความดี  มีทาน  
เปนตน๔๗ ” 
  ๑.๓  ปรม  มาจาก  ปรํ  รจติ  แปลวา  สูงกวา  อ่ืน  รจติ  แปลตามรูปศัพทวา  ยอม
รอย  ในท่ีนี้ตรงกับคําวา  พนฺธติ  แปลวายอมผูก  พระมหาสัตว  ช่ือวา  “ ปรม ”  คือ  บุคคลผูรอย
หรือผูก  ซ่ึงสัตวท่ีสูงกวาไวในตน  ดวยการประกอบเขากับคุณสมบัติพิเศษ  และบารมีคือภาวะหรือ
การกระทําของพระมหาสัตวองคนั้น  ดังคําอธิบายวา  “ ปรํ  สตฺตํ  อตฺตนิ  รจติ  พนฺธติ  คุณวิเสสโย

                                                 
                   ๔๖ พัฒน เพ็งผลา.  การวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก. กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๐. 
                   ๔๗ เรื่องเดียวกัน. 
 



 ๒๗

เคน ”  แปลวา  “ บุคคลใดยอมรอย    หรือยอมผูกพันซ่ึงความดีในตน     เพราะการประกอบดวยคุณ
วิเศษ  (  บุคคลนั้นช่ือปรมะ ) ” 
  ๑.๔  ปรม  มาจาก  ปรํ  มขฺขติ  ปรํ  ในท่ีนี้ตรงกับคําวา  อธิกตรํ  แปลวา  อยางยิ่ง  
มขฺขติ  แปลวา  ขัดสี  ความหมาย  ใกลเคียงกับคําวา  สุชฌติ  แปลวา  ชําระใหสะอาด  พระมหา
สัตวช่ือวา  ปรม  คือ  บุคคลผูขัดสี  หรือ  ชําระตนอยางยิ่งจากมลทิน  คือ  กิเลส  ภาวะหรือการ
กระทําของพระองคเรียกวา  บารมี  ดังคําอธิบายวา  “ ปรํ  วาอธิกตรํ  มขฺขติ  สุชฺฌติ  วงฺกิเลสมลโต 
”  แปลวา  “ อนึ่ง  บุคคลใด  ยอมขัดสี  คือชําระตนใหสะอาดบริสุทธ์ิอยางยอดย่ิงจากมลทินคือ
ความเศราหมอง  (  บุคคลนั้นช่ือปรมะ  )  ” 
  ๑.๕  ปรม  มาจาก  ปรํ  มยติ  ปรํ  ในท่ีมีคําไข  เสฏฐํ  คือ  อยางดียิ่ง  ประเสริฐ  
มยติ  แปลวา  บรรลุ  ในท่ีนี้คําไขวา  คจฉติ  แปลวา  ไป,  ถึง  ดังนั้น  พระมหาสัตวช่ือวา  ปรม  คือ  
บุคคลผูบรรลุ  คือ  ถึงอยางประเสริฐในธรรมอันวิเศษ  คือ  พระนิพพาน  ภาวะหรือกระทําของ
พระองค  เรียกวา  บารมี  ดังคําอธิบายวา  “ ปรํ  วา  เสฏฐํ  นิพฺพานํ  วิเสเสน  มยติ  คจฺฉติ ”  แปลวา 
“ อนึ่ง บุคคลใด ยอมบรรลุ  คือยอมถึง พระนิพพานอันประเสริฐอยางวิเศษ ( บุคคลนั้นช่ือ  ปรม )  ” 
  ๑.๖  ปรม  มาจาก  ปรํ  มุนาติ  ปรํ  ในท่ีนี้เปนคํานาม  ตรงกับ  คําวา  โลก  มุนาติ  
ตรงกับคําวา  ปริจฺฉินฺทติ  แปลวา  ยอมตัดโดยรอบ  พระมหาสัตวช่ือวา  ปรม  หมายถึง  บุคคลผูคัด
ซ่ึงโลก  เพียงดังโลกนี้  ดวยความรูอันพิเศษ  อันมีประมารณย่ิง  ภาวะหรือการกระทําของสัตวช่ือวา  
บารมี  ดังคําอธิบาย  “ ปรํ  วา  โลกํ  ปมาณภู  เตน  ญาณวิเสเสน  อิธ  โลกํ  วิย  มุนาติ  ปริฉันทติ ”  
แปลวา “ อนึ่ง  บุคคลใด  ยอมขจัดหรือยอมตัดโลกอันเปนเชน  ราวกะโลกน้ีอยางดียิ่งดวยความรู
อันวิเศษ  อันเปนประมาณ  (  มาตรฐาน  )  (  บุคคลนั้นช่ือวาปรมะ ) ” 
  ๑.๗  ปรม  มาจาก  ปรํ  มิโนติ  ปรํ  ตรงกับคําวา  อติวิย  แปลวา  อยางดียิ่ง  มิโนติ  
ตรงกับคําวา  ปกฺขิปติ  แปลวา  ใสลงไป  พระมหาสัตว  ทรงนามวา  ปรม  เพราะเปนผูใสหมูแหง
คุณสมบัติ  มีศีลเปนตน  ในสันดานของตน  ภาวะหรือการกระทําของทานผูนี้  ช่ือวา  บารมี  ดัง
คําอธิบายวา  “  ปรํ  วา  อติวิย  สีลาทิคุณคณํ  อตฺตโน  สนฺ  ตาเน  มิโนติ  ปกฺขิปติ ”  แปลวา  อนึ่ง
บุคคลใดยอมใส , บรรจุ  ซ่ึงหมูแหงคุณมีศีล  เปนตน  ในสันดานของตนอยางดียิ่ง๔๘  ”   
  ๑.๘  ปรม  มาจาก  ปรํ  มินาติ  ปรํ  หมายถึง  อนตฺถกรํ  กเิลสโจรคณํ  หมูแหงโจร  คือ  

กิเลส  อันเปนผูกระทําความไมเปนประโยชน  และอญญํ  ปฏิกกฺขํ  สภาพตรงขามอ่ืน 
ๆ  มินาติ  ตรงกับคําวา  หิสติ  แปลวา  ทําลาย  พระมหาสัตว  ช่ือวา  ปรม  เพราะเปนผู
ทําลายซ่ึงกองโจร  คือ  กิเลสอันไมเปนประโยชน  หรือส่ิงอ่ืน  ซ่ึงตรงกันขาม  จากกาย

                                                 
                   ๔๘ เรื่องเดียวกัน. 
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ท่ีแทของตน  คือธรรมกายภาวะหรือการกระทําของพระมหาสัตวพระองคนั้น  เรียกวา  
บารมี  ดังคําอธิบายวา  “ ปรํ  วา  อตฺตภูตโต  อฺญํ  ปฏิปกฺข  วา  ตเรนตฺถกรํ  กิเลส
โจรคณํ  มิมาติ  หิสติติ  ปรโม  มหาสตฺตสุส  ภาโว  กมูมํ  วา  ปารมิตา  ทานาทิกิริยาว 
”  แปลวา  “  อนึ่ง  บุคคลผูใด  ยอมกําจัดหรือยอมทําลายซ่ึงกองโจร  คือ  กิเลสอัน
กระทํา  ซ่ึงความไมประโยชนหรือเปนส่ิงตรงกันขามอ่ืนจากจากกายที่แทจริงของตน
อยางดียิ่ง  ผูนัน้คือ  พระมหาสัตวผูปรมะ  ภาวะหรือการกระทําของทานผูปรมะนั้น  
ช่ือวา  ปารมิตา ไดแก  กริยา  มีการใหทาน  เปนตน 

 ๒.  ฝายเถรวาทมีปรากฏในฎีกาของพระคัมภีรชินาลังการ  ไดใหความหมายบารมีวา  ฝง  
โดยอธิบายไวดังนี้  “ ปารมิโกติ  ปรํ  นิพพานํ  อิยนฺติ  ตจฺฉนฺติ  ปวตฺเตนฺติ  สาเธนฺติติ  ปารมิโย  นิพฺ
พานสาธกา  หิ  ทานเจตนาทโย  ธมฺมา  ปารมิตา  ปารมิติป  วุจฺนุติ  แปลวา  ปารมิโย  (  รูปศัพท
พหูพจนของคําวา  ปารมี  )  และวิเคราะหไดวา  คุณชาติท้ังหลายเหลาใด  ยอมไปถึงฝงคือนิพพาน  
ไดแกยังพระนิพพานใหเปนไปหรือใหสําเร็จ  คุณชาติท้ังหลายเหลานั้น  ยอมช่ือวา  ปารมิโย  
ฉะนั้นบัณฑิต  ยอมเรียกธรรมท้ังหลายมีเจตนาในการใหทาน  เปนตนวา  บารมี  หรือปารมิตา  
เพราะเปนธรรมซ่ึงยังพระนิพพานใหสําเร็จได ” 
 ๓.  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรส  ทรงใหความหมายในหนังสือ
ธรรมวิภาค ปริจเฉทท่ี  ๒  ไววา  บารมี  ออกจากศัพท  ปรม  แปลวา  คุณสมบัติ  หรือ  ปฏิปทาอัน
ยอดยิ่ง  ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคไดบําเพ็ญมา  แตคร้ังยังเปนพระโพธิสัตว๔๙ 
 ๔.  พระราชเทวี  (  สมพงษ  พรหมวํโส  ป.ธ.๙ )  วัดเบญจมบพิตร  ไดวิเคราะหศัพทบาลี
ไววา  “ ปรมํ  ปาเปติ  ติ  ปารมี  (  ปฏิปทา  )  แปลวา  ปฏิปทาใดยังผูปฏิบัติถึงความเปนผูยอดเยี่ยม  
(  เลิศ , ยิ่งใหญ )  ปฏิปทานั้น  เรียกวา  “ บารมี ” 
 ๕.  น.อ.แยม  ประพัฒนทอง  ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญภาษาบาลี  ทานวิเคราะหบารมีตางจากทาน
อ่ืน  ทานวิเคราะหวา  “ บารมี ”  ประกอบศัพทโดยมี  ปร  นิบาต  แปลวา  กอน  (  ใชลําพังมีก็มี  
เชน  ปาเอว ,  ปาเคว  ประกอบโต  เปน  ปาโต  นําหนาธาตุก็มี  เชน  ปาจีน  ทิศ  เปนแดนกอกอน
แหงดาวอาทิตย  เปนบทหนาท่ีของ  รมฺ  ธาตุ  แปลวา   ยินดี  ประกอบดวย  อิ  ปจจัยอีกท่ีหนึ่ง  แปล
รวมวา  คุณสมบัติท่ีพึงยินดีกอน  คือ  พึงยินดีในการบําเพ็ญกอนแลวจึงบรรลุพระโพธิญาณดัง
คําอธิบาย  “  ปา  ปฐมํ  รมิตตพฺพา  ปารมิโย  เอเต  หิ  ทานเจตนาทิธมฺมา  พุทฺธตฺตํ  ปตฺถธมาเนน  
ปุพพํ  รมิตพพา  อารภิตพฺพา  ปฏิปชฺชิตพฺพา  นิพฺพานํ  ปรินิปฺผาเทตุ  แปลวา  “ คุณสมบัติเหลาใด
อันบุคคบพึงยินดีกอน  คือ  เร่ิมตนเหตุนั้น  คุณสมบัติเหลานั้น  ช่ือวา  ปารมี  เพราะธรรมมีทาน
                                                 
                   ๔๙ สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรส.ธรรมวิภาค ปริจเฉทท่ี  ๒  กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒. 



 ๒๙

เจตนา  เปนตน  เหลานี้  อันบุคคลปรารถนาความเปนพระพุทธเจา  พึงยินดี  คือริเร่ิมปฏิบัติกอน  
เพื่อยังพระนิพพานใหสําเร็จ๕๐ ” 
 ๖.  คําวา  “  บารมี ”  ท่ีปรากฏในพระไตรปฎกตามพระสูตรตาง ๆ  แตเดิมจะหมายถึงความ
เปนเลิศเปนของปจเจกบุคคล  ไมไดเนนเฉพาะวาตองเปนความเปนเลิศในทางพุทธศาสนา  ตอมามี
การใชมากข้ึนในพุทธศาสนามีความหมายเปล่ียนเปนความเปนเลิศในการปฏิบัติธรรม  และในท่ีสุด
ก็ไดเจาะจงวาบารมี  หมายถึง  ความเปนเลิศท่ีสุดในการปฏิบัติธรรม  เปนการดับส้ินแหงอาสวะ
กิเลส  แตความหมายนี้ก็ยังไมแพรหลาย  สวนใหญจะใชในความหมายวาเปนความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติธรรมในข้ันตอนหน่ึง๕๑ 

๗.  ซิลเตอรส  (  R.C.Childers )  รีส  เควิดส  (  T.W.Rhys  Davids  )  วิลเลียม  สตีด  ( 
William  Stede )  และแฟรงคลิน  เอดเจอรตัน  ( Franklin  Edgerton  )  นักวิชาการในปจจุบันกลาว
ในแนวเดียวกันวา   บารมี    หมายถึง     ความเปนเลิศ     ความเต็ม    (  completeness  )  หรือความ
สมบูรณแบบ  (  perfection  )  และคุณธรรมท่ีนําไปสูความเปนพระพุทธเจามี  ๑๐  ประการ๕๒  
ไดแก 

๑. ทานบารมี  ( Pefection  in  giving  or  liberality  ) 
๒. ศีลบารมี  ( Perfection  in  Morality  ) 
๓. เนกขัมบารมี  (  Perfection  in  Renunciation  ) 
๔. ปญญาบารมี  (  Perfection  in  Wisdom  ) 
๕. วิริยบารมี  (  Perfection  in  Energy  ) 
๖. ขันติบารมี  (  Perfection  in  Patience  or  Forbearance  ) 
๗. สัจจบารมี  (  Perfection  in  Iruthfulness  ) 
๘. อธิษฐานบารมี  (  Perfection  in  Resolution  ) 
๙. เมตตาบารมี  (  Perfection  in  Loving  Kindness  ) 
๑๐. อุเบกขาบารมี  (  Perfection  in  Equanimity  ) ๕๓ 

๘ .   ความหมายในทางธรรม   หมายถึง   บารมีคือคุณธรรม   ๑๐   ประการที่ บุคคล   
(พระโพธิสัตว)  บําเพ็ญเต็มบริบูรณ  จักบรรลุพระโพธิญาณเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 

                                                 
                    ๕๐ แยม  ประพัฒนทอง  แยมบรรยาย  กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๒๓. 

 ๕๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๐๕/๕๔๓. 
                   ๕๒ ประพจน  อัศววิรุฬหการ. “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาทและคัมภีร 
มหายาน”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๓. 
                     ๕๓ เรื่องเดียวกัน. 



 ๓๐

ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพทของทานเจาคุณพระธรรมปฎก  
บารมี  หมายถึง  คุณความดีท่ีบําเพ็ญอยางยิ่งยวดเพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมี  ๑๐  อยาง  คือ  ทาน  
ศีล  เนทขัมมะ  ปญญา  วิริยะ  ขันติ  สัจจะ  อธิษฐาน  เมตตา  อุเบกขา๕๔ 

ดังนั้นจากความหมายดังกลาวความหมายของคําวา  บารมีในปจจุบัน  หากวิเคราะห
ความหมายบารมีตามรูปศัพท  และเนื้อหาพอสรุปได  ๔  กลุม  ไดแก 

๑.  ปารมี  มาจากรูปคําเดิมวา  ปรม  แปลวา  สูงสุด  ดีเลิศ  ลง  ณ  ปจจัยในดัตธิต  ลง  อี  
อิตถีลิงค  เปนปารมี  หมายถึง  คุณธรรมดีเลิศ  คุณธรรมสูงสุด 

๒.  ปารมี  มาจากรูปคําเดิมวา  ปาร  (  ฝง, นิพพาน )  กับ  อิ  ธาตุ  (  ไป, ถึง )  ลงกวี  ปจจัย
ในนามกิตก  เปนอัตกีลิงค  เปนปารมี  หมายถึงคุณสมบัติท่ีนําไปสูฝง  (  นิพพาน  ) 

๓.  ปารมี  มาจากรูปคําเดิม  ปา  (  กอน  )  รม  ธาตุในความยินดี  ประกอบดวย  อิ  ปจจัย  
เปนปารมี  หมายถึงคุณสมบัติท่ีพึงยินดีกอน 

๔.  บารมีในความหมายตามเนื้อหาผูรูสวนใหญใหความหมายในทางธรรม  ซ่ึงหมายถึง  
ธรรมท่ีบําเพ็ญ  เพื่อเปนพระพุทะเจา  ซ่ึงเรียกวาพุทธกรณธรรมหรือ  บารมีธรรม  ๑๐  ประการ  
เรียกวา  ทศบารมีธรรม  ไดแก  ทานบารมี  ศีลบารมี  เนกขัมมบารมี  ปญญาบารมี  วิริยบารมี  ขันติ
บารมี  สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี  อุเบกขาบารมี๕๕ 

ในท่ีนี้จะใชคําวา  บารมี  แทน  ปารมี  หรือ  ปารมิตร 
บารมีในทัศนะของผูศึกษา  คําวา  “ บารมี ”  หมายถึง  กําลังใจ  ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงใน

การบําเพ็ญคุณงามความดี  คุณงามความดีในท่ีนี้  คือ  บารมีท้ัง  ๑๐  ประการ  ไดแก  ทานบารมี  
เนกขัมบารมี  ปญญาบารมี  วิริยบารมี  ขันติบารมี  สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี  และ
อุเบกขาบารมี 

เม่ือพิจารณาความหมายเก่ียวกับบารมีตัวอยางท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถกลาวอางในท่ีนี้ไดก็คือ
การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว  เพราะทําใหเขาใจบารมีไดอยางลึกซ้ึง  ดังนั้นในการวิเคราะห
แนวความคิดเกี่ยวกับบารมีในบทตอ ๆ  ไปจึงอาจเกี่ยวของกับเร่ืองราวในอดีตชาติของพระ
โพธิสัตว  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติใหไดผลท่ีคุมคาในการส่ังสมบารมี  เพราะพระโพธิสัตวเปน
แบบอยางท่ีดีของบําเพ็ญบารมี 

                                                 
                   ๕๔ พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต).  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท.กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๘. 
                   ๕๕ เรื่องเดียวกัน. 



 ๓๑

 ๒.๒.๒  บอเกิดของบารมี 
 บารมีจะเกิดข้ึนนั้นก็ดวยการปฏิบัติ  และการปฏิบัติแตละประเภทนั้น  ในแตละช้ันนั้น  
ตองอาศัยการบําเพ็ญบารมีหลาย ๆ อยางประกอบกัน  เชน  ปญญาบารมี  ตองอาศัยขันติบารมี  วิริย
บารมี  หรือบารมีอ่ืน ๆ   ในการปฏิบัติก็จะใหผลตามช้ันของบารมีนั้น ๆ  และในบางขณะตองใช
เวลายาวนานหรือตองไดรับความลําบากนานัปการ  การที่ผูบําเพ็ญควรมุงม่ัน  และมีเปาหมายใน
การปฏิบัตินั้นอยางชัดเจน  ซ่ึงอาจวิเคราะหแนวทางที่ควรปฏิบัติไดดังนี้๕๖ 
 ทานบารมี  เกิดจากกําจัดความตระหน่ีและความโลภ 
 ศีลบารมี  เกิดจากการที่ไมลวงศีล 
 เนกขัมมบารมี  เกิดจากการละจากกาม  และเขาใจโทษของการอยูในเพษฆราวาสอยาง
ลึกซ้ึง 
 ปญญาบารมี  เกิดจากการรูจริง  ขจัดความไมรูหรืออวิชชา 
 วิริยบารมี  เกิดจากความขจัดความเกียจคราน 
 ขันติบารมี  เกิดจากไมลุอํานาจของกิเลสท่ีเกิดข้ึนครอบงํา 
 สัจจบารมี  เกิดจากความขจัดความไมจริงใจ 
 อธิษฐานบารมี  เกิดจากความขจัดความคลอนแคลน  แปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 
 เมตตาบารมี  เกิดจากการกําจัดความพยาบาล  ปองราย 
 อุเบกขาบารมี  เกิดจากการกําจัดกิเลสท่ีทําใหยินดียินรายและงมงายในอวิชชา 
 เม่ือพิจารณาถึงบอเกิดของบารมีอยางแทจริงนอกจากปฏิบัติท่ีเห็นโดยชัดเจน  เชน  ทาน
บารมี  ใหส่ิงของเพ่ือเปนการลดความตระหนี่ของผูปฏิบัติ  การปฏิบัติทางดานจิตใจมีความสําคัญ
มากพระพุทธศาสนามีความเช่ือวา  คนเราน้ันมีธาตุรูอยูอยางหนึ่ง  และมีความสามารถในการคิด  
นึก  ไดดวยตนเอง  เปนธาตุกายสิทธ์ิเรียกอีกอยางหนึ่งวา  จิต  ถาหากจิต  คิดหรือนึกส่ิงท่ีดี  และ
เปนกุศล  การแสดงออกและการกระทําของคนเราก็จะดี  ผลของการกระทํานั้นก็จะดีตามมาดวย  
แตในทางตรงกันขามถาหากจิตของคนเราคิด  นึกในส่ิงท่ีไมดีเปนอกุศล  การแสดงออกและการ
กระของตนเราก็จะไมดี  ผลของการกระทํานั้นก็จะไมดี  เชนเดียวกันการใหทานท่ีมีพื้นจิตใจท่ีดี
โดยท่ีไมมีการหวังผลใด  ๆ   ตอบแทนในการใหทานน้ันยอมท่ีจะเกิดทานบารมีมากกวาการใหทาน
ท่ีหวังผลตอบแทน  ดังนั้นการฝกฝนจิตใหกําจัดส่ิงท่ีเปนอาสวะตาง ๆ   ซ่ึงเปนเครื่องกั้นในการส่ัง
สมบารมีจึงมีความสําคัญมาก  เม่ือมีการปฏิบัติท่ีดีและถูกตอง  ผลก็จะเกิดกับผูปฏิบัตินั้น  ทางพุทธ
ศาสนาเรียกอานิสงสบารมี๕๗ มี  ๔  อยางคือ 
                                                 
                   ๕๖ เรื่องเดียวกัน. 
                   ๕๗ สมเด็จมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร). มงคลยอดชีวิต,กรุงเทพฯ ชวนพิมพ์ิ.  ๒๕๑๕. 



 ๓๒

 ๑.  อนุภาพ  ทําใหมีผูคนนับถืออยางจริงใจ  ผูใดท่ีพบเห็นจะไดรับความสุขใจ 
 ๒.  อภินิหาร  ผูอ่ืนใหความเคารพยําเกรง  และยกยองบูชา  เปนเหตุจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติ
ตามดวยความจงรักภักดี 
 ๓.  ศิริสมบัติ  สนับสนุนใหเปนผูมีทรัพย  และจะไดใชทรัพยนั้น 
 ๔.  วาสนา  เปนผูมีบุญวาสนาสงเสริมใหไปอยูในถ่ินท่ีดีงาม  และมีปญญาเฉลียวฉลาด  
และอาจทําใหสําเร็จมรรคผลได 
 จะเห็นไดวา  บอเกิดของบารมีนั้น  จะเกิดข้ึนได  ก็อาศัยคุณธรรม  จริยธรรมของผูปฏิบัติ  
และมีหลักการในการปฏิบัติท่ีถูกตอง  เม่ือผูปฏิบัติเกิดปญญาซ่ึงจะเปนตัวเช่ือมในการปฏิบัติ  ทําให
การบําเพ็ญบารมีประเภทตาง ๆ  ประสบความเร็จ  ปญญาในทางพุทธศาสนา  หมายถึง  ปญญาท่ี
เกิดจาก  การเจริญวิปสสนากัมมฐานจนรูแจงเห็นจริง  ในสรรพส่ิงตามความเปนสรรพส่ิงตามความ
เปนจริง  จนกระทั่งเกิดความเบ่ือหนายคลายความกําหนัดในส่ิงนั้น ๆ ได  และผูปฏิบัตินั้นจะตอง
เปนผูท่ีมีศีล  และสมาธิเปนพื้นฐาน  สวนคุณธรรมอ่ืน ๆ   เปนสวนประกอบทําใหเกิดบารมีอยาง
สมบูรณ 

   พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตโต)  ไดกลาวถึงการแบงระดับข้ันของการบําเพ็ญบารมี  
วาเปนเคร่ืองแสดงใหเห็นถึงการเล่ือนระดับข้ันของการทําความดี  จากระดับปกติสามัญ  จนถึง
ระดับสูงสุด  ในบารมีท้ัง ๑๐  ประการนั้น  แตละระดับข้ันของการบําเพ็ญออกเปน ๓ ระดับ  คือ 
“ข้ันบารมี (บารมีสามัญหรือปกติธรรม) “ข้ันอุปบารมี” (บารมีระดับกลาง) และ “ข้ันปรมัตถบารมี”  
(บารมีระดับสูง) ดังนั้นเกณฑในการแบงก็มีอยูหลายวิธี  มีการแบงตามส่ิงท่ีสละตามภูมิธรรมและ
ตามการปฏิบัติ  แตโดยท่ัวไปมักจะแบงตามส่ิงท่ีสละ  ดังท่ี  พระเทพเทวี (ประยุทธ  ปยุตโต)  ได
กลาวไวดังนี้ 

๑)   ถาเปนการสละทรัพยส่ิงของส่ิงอันเปนท่ีรักและคนท่ีรักจัดเปนบารมีระดับตน 
(ข้ันบารมี)   

๒)   ถาเปนการเสียสละอวัยวะรางกายสวนใดสวนหนึ่ง  เชน  การบริจาคหัวใจ  บริจาค
ดวงตา  จัดเปนข้ันระดับกลาง (ข้ันอุปบารมี) 

๓)   ถาเปนการสละชีวิต  จัดเปนบารมีระดับสูง (ข้ันปรมัตถบารมี)๕๘  

 เม่ือศึกษาการบําเพ็ญบารมีแลวจะพบวาบารมีตามภูมิธรรมและการปฏิบัติมีความ
แตกตางกันดังนี้ 

                                                 
๕๘ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หนา ๔๒๙. 



 ๓๓

 สมเด็จพระสังฆราช  ไดตรัสไวใน  ทศบารมี  ทศพิธราชธรรม  เกี่ยวกับการบําเพ็ญ
บารมีไววา  ระดับการสรางบารมีสามารถแบงเปน ๒ ประเภท คือโดยภูมิธรรมและการปฏิบัติ  ดังนี้ 
          ๑.   ตามภูมิธรรม  “บารมี”เปนการสรางคุณความดีในชาติตาง ๆ เหมือนคนปกติท่ัวไป
มีดีบาง  ช่ัวบางคละเคลากันไป  “อุปบารมี”เปนการสรางความดียิ่ง ๆ ข้ึนไป  ความดีก็เร่ิมจะ
สมบรูณข้ึน  “ปรมัตถบารมี”เปนข้ันท่ีบารมีเต็มเปยมจนสามารถบรรลุธรรมได 
 ๒.   ตามการปฏิบัติ  “บารมี”เปนการปฏิบัติปกติท่ัวไป  “อุปบารมี”เปนการปฏิบัติโดย
การปลีกตัวออกจากเคร่ืองผูกพันตาง ๆ เชน  ปลีกตัวออกจากเรือนไปรักษาศีล  เปนตน  “ปรมัตถ
บารมี”เปนการปฏิบัติเม่ือปลีกตัวออกจากเรือนแลวตองบําเพ็ญเพียรทางจิต  หรือท่ีเรียกวาปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานจนไดบรรลุธรรม  จึงเรียกไดวาเปนข้ันปรมัตถบารมี๕๙ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ทรงนิพนธถึงการบําเพ็ญบารมีในชาดกไววา  เปนเคร่ือง
บมพระโพธิญาณ  คือบารมี  ๑๐  อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถบารมี  ๑๐  สัจจบารมียอมมีในภพท่ี                     
พระโพธิสัตวเปนเปนสบัณฑิต  และมัฉราชเปนพญาปลาอยูในน้ํา  อุปบารมียอมมีในภพท่ีพระ
โพธิสัตวเปน วิธูรบัณฑิต  สุปารบัณฑิตผูเปนปราชญนั่งเรือใหขามไปดวยความสัตย  เปนฤษีกัญห
ทีปายนะ  ถอนพิษไดดวยคําสัตย  เปนพญาวานรขางกระแสน้ําคงคาไดดวยความสัตย  ปรมัตถ
บารมียอมมีในภพท่ีพระโพธิสัตวเปนพระราชานามวา  สุตโสม  รักษาสัจจะอันสุงสุด๖๐ 

 
        ๒.๒.๓ ประเภทของบารมี 

สําหรับบารมีท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาน้ันเราสามารถท่ีจะแบงไดเปน๑๐ ประเภท
โดยแตละประเภทจะเนนหนักในเร่ืองของการบําเพ็ญคุณธรรมท่ีแตกตางกันไปตามแตละขอซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ๑.  ทานบารมี หมายถึง บารมีท่ีเกิดจากการใหทานท่ีให ,  ใหของที่ควรใหเพื่อ
ประโยชนแกเขา  ,  สละส่ิงของของตนเพ่ือประโยชนแกผูทาน  ทานแบงเปน  ๒  ประเภท  คือ ก.
ทานวัตถุ  ไดแก(๑)กามิสทาน  (  ใหส่ิงของ  )(๒)ธรรมทาน  (  ใหธรรม  )   (ข)ทานบุคคล  ไดแก  

                                                 
๕๙ สมเด็จพระญาณสังวร,  ทศพิชราชธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๖ )  หนา ๗๕ – ๗๖. 
๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,  ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  

มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๔), หนา ๗๕ -  ๗๖. 



 ๓๔

(๑)สังฆทาน  (  ใหแกสงฆหรือใหเพื่อสวนรวม  ) (๒)ปาฏิบุคลิกทาน  (  ใหเจาะจงแกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ  )๖๑   

๒.  ศีลบารมี  คือ   บารมีในการรักษาศีล  ศีล  ความประพฤติทางกายและวาจา  ,  
การรักษากายและวาจาใหเรียบรอย ,  ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหต้ังอยูในความดีงาม ,  
การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ,  ปกติมารยาทท่ีสะอาดปราศจากโทษ ,  ขอปฏิบัติในการเวนจาก
ความช่ัว ,  ขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาใหดีข้ึน ,  ความสุจริตทางกายวาขาและอาชีพ๖๒   

๓.  เนกขัมมบารมี  คือ  บารมีในการออกบวช  ความปลอดโปรงจากส่ิงลอเราเยา
ยวนแบงเปน  ๒  อยาง  คือ  (๑)การสละบานเรือนออกบวช  (๒)การบําเพ็ญสมาธิบรรลุโพธิญาณ๖๓   

๔.  ปญญาบารมี  คือ  บารมีในทางความรูหรือ ปรีชาหยั่งรูเหตุผล ,  ความรูเขาใจ
ชัดเจน ,  ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผลดีช่ัว  คุณโทษ  ประโยชน  มีใชประโยชน  และรูจัก
จัดแจงจัดสรร  จัดการ  ,  ความรอบรูในกองสังขาร  มองเห็นตามความเปนจริง๖๔     

๕.  วิริยบารมี  คือ  บารมีในทางความเพียร ความบากบ่ัน ,  ความเพียรเพื่อจะละ
ความช่ัว  ประพฤติความดี  ความพยายามทํากิจไมทอถอย   

๖.  ขันติบารมี  คือ  บารมีในการอดทน นตี  ความอดทน ,  ทนลําบากตรากตรํา  
ทนเจ็บใจ ,  ความหนักเอาเบาสูเพื่อบรรลุจุดมุงหมายท่ีดีงาม   

๗.สัจจบารมี  คือ  บารมีในการรักษาสัตย จจะ  ความจริง  คือ  จริงใจ  (  ซ่ือสัตย  )  
,  จริงวาจา ( พูดจริง ) , จริงการ ( ทําจริง )  ( สัจจบารมี  มุงเนนในการรักษาคําพูด  ) และความจริง
ยังแบงเปนความจริงท่ีเปนสมมุติสัจจะและความจริงท่ีเปนปรมัตถสัจจะ 

๘.อธิษฐานบารมี  คือ  บารมีในการทําจิตใหม่ันคง อธิษฐาน  -  ความต้ังใจม่ัน ,  
การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ,  ความม่ันคงเด็ดเดี่ยว  แนวแนในทางดําเนินและจุดมุงหมายของตน๖๕    

๙.เมตตาบารมี  คือ  บารมีในการปรารถนาดี เมตตา  ความรัก ,  ความปรารถนาให
เขามีความสุข  , แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวท้ังปวงเปนสุขท่ัวหนา๖๖   

                                                 
๖๑ พระเทพเวที.(ประยุทธ  ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร :

บริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด , ๒๕๓๑), หนา ๔๓-๔๔. 
๖๒ เรื่องเดียวกัน.หนา ๒๔๕.  
๖๓ เรื่องเดียวกัน.หนา ๑๐๖-๑๐๗. 
๖๔ เรื่องเดียวกัน.หนา ๑๓๖-๑๓๗. 
๖๕ บรรจบ  บรรณรุจิ. พระโพธิสัตวในนิกายเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๓. 
๖๖ พระเทพเวที.(ประยุทธ  ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร :

บริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด , ๒๕๓๑), หนา ๔๓-๔๔. 



 ๓๕

๑๐.อุเบกขาบารมี  คือ  บารมีในการวางเฉยในโลกธรรม    อุเบกขา  ความวางใจ
เปนกลางไมเอนเอียงดวยชอบหรือชัง ,  ความวางใจเฉยได  ไมยินดียินราย  เม่ือใชปญญาพิจารณา
เห็นผลอันเกิดข้ึนโดยสมควรแกเหตุ  และรูวาพึงปฏิบัติตอไปตามธรรม  หรือตามควรแกเหตุนั้น,  
ความรูจักวางเฉยดูเม่ือเห็นเขารับผิดชอบตนเองได  หรือในเม่ือเขาควรตองไดรับผลอันสมควรแก
ความรับผิดชอบของเขาเอง,  ความวางทีเฉยคอยดูอยูในเม่ือตนน้ัน ๆ  ส่ิงนั้น ๆ  ดํารงอยูหรือดําเนิน
ไปตามควรของเขา  ตามควรของเขามันไมเขาขางไมตกเปนฝกฝาย  ไมสอดแส  มีรูจี้สาระแนไม
กาวกายแทรกแซง๖๗ 
 
๒.๒.๔ ชั้นของบารมี 
 ความหมายในแตละช้ันตามท่ีปรากฏในคัมภีรตาง ๆ  มีดังนี้ 
 ๑.  อรรถกถาพุทธวงศ  แบงบารมีเปน  ๓  ช้ัน  คือ   
  ๑.  อุปบารมี  หมายถึง  การบําเพ็ญท่ีใกลจะเปนบารมี  เชนการบําเพ็ญทานมีการ
บริจาคส่ิงของมากมาย  เปนตน   
  ๒.  บารมี  หมายถึง  การบําเพ็ญในระดับกลาง  เชน  การบริจาคอวัยวะ  เปนตน 
  ๓.  ปรมัตถบารมี  หมายถึง  การบําเพ็ญในระดับสูงสุด  เชน  การใชชีวิตเปนทาน  
เปนตน 
 ๒.  อรรถกถาจริยาปฎก  จัดบารมีออกเปน  ๓  ช้ัน  คือ  บารมี  แปบารมี  ปรมัยถบารมี  
การจัดในลักษณะนี้มีอิทธิพลในการแบงมี  ๓๐  ทัศ  ซ่ึงตองบําเพ็ญบารมีใหครบท้ังหมดท้ัง  ๑๐  
ประการในแตละช้ัน 
 ๓.  พระปฐมสมโพธิกมา  แบงเปน  บารมี  ๓  ช้ัน  คือ  บารมี  ๑๐  อุปบารมี  ๑๐  และ
ปรมัตถบารมี  ๑๐  เรียกวาบารมี  ๓๐  ทัศ  ซ่ึงตองบําเพ็ญบารมีใหครบท้ังหมดท้ัง  ๑๐  ประการใน
แตละช้ัน 
 ๔.  ธรรมวิภาค  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทานแยกเปน  ๓  
ช้ัน  คือ  บารมี  อุปบารมี  และปรมัตถบารมี๖๘ 
 ๕.  ธรรมานุกรม  พระนิพนธในสมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ  แบงไว  
๓  ช้ัน  คือ 
  ๑.  บารมี  สามัญท่ีเปนช้ันตน 
                                                 

๖๗ เรื่องเดียวกัน.หนา ๑๓๖-๑๓๗. 
๖๘ สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ธรรมวิภาค(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๓. 



 ๓๖

  ๒.  อุปบารมี  บารมีในช้ันกลาง 
  ๓.  ปรมัตถบารมี  บารมีอยางสูง๖๙ 
 
 สรุปการแบงชั้นของบารมี  ในสวนใหญจะแบงออกเปน  ๓  ช้ัน  คือ 
 ๑.  บารมี  เปนบารมีในข้ันตน  เชน  การบําเพ็ญทานบารมี  โดยการเสียสละทรัพยสิน  เงิน
ทอง  หรือส่ิงของนอกกายตาง ๆ  
 ๒.  อุปบารมี  เปนบารมีในช้ันกลาง  เชน  การใหทานโดยยอมสละอวัยวะบางสวนใหกับ
ผูอ่ืน 
 ๓.  ปรมัตถบารมี  เปนบารมีในช้ันสูงสุด  เชน  การใหทานโดยเสียสละชีวิตของตนเองเพ่ือ
ผูอ่ืน  แนวทางในการปฏิบัติดังนี้๗๐ 
 

๒.๒.๕  กรณีตัวอยางของบารมีในนิทานชาดก 
 ชาดก  คือ  เร่ืองราวท่ีเลาถึง  การเวียนเกิด  เวียนตายในชาติตาง ๆ  ของพระโพธิสัตวกอนท่ี
จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา  ในแตละชาติ  มีท้ังหมด  ๕๔๗  เร่ือง  พระไตรปฎกเลมท่ี  ๒๗  มี  
๕๒๕  เร่ือง  เลมท่ี  ๒๘  มี  ๒๒  เร่ือง  (เทพพร,๒๕๔๓)  หนังสือชาดก  กับวรรณกรรมไทย  
เขียนโดย  รศ.พัฒน  เพิ่งผลไดรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ  จึงใครยกมากลาวอางไวในสวนนี้
เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับชาดกเร่ืองตาง ๆ ท่ีปรากฏในพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง 
 
 ทานบารมี  ชาดกท่ีปรากฏดังนี้๗๑ 
 ๑.  เวสสันดรชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรราชกุมารของพระ
เจาสัญชัยพระราชบิดาทรงขับออกจากพระนครเพราะไปบริจาคชางจากปจจัยนาเคนทร  (  ชาง
คูบานคูเมือง  )  แกพราหมณเมืองกลิงคราษฎร  เม่ือเสด็จออกจากพระนคร  พระองคจึงทรงบริจาค

                                                 
๖๙ สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๒๖๕. 
๗๐ พระพรหมมุนี (พิมพ ธมฺมธโร),  สากลศาสนา ภาค ๑-๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย. ๒๕๐๕), หนา ๔๕๑. 
                    ๗๑ พัฒน เพ็งผลา.  การวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๐. 



 ๓๗

บุตรธิดาแกพราหมณชูชก  และบริจาคภรรยาแกพระอินทรซ่ึงแปลงเปนพราหมณไปขอ  ในท่ีสุด
พระองคกไดเสด็จกลับไปครองราชสมบัติ๗๒ 
 ๒.  นิโครชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาเนื้อ  ยอมสละชีวิตแทนนางเน้ือท่ีมี
ครรภแก๗๓ 
 ๓.  สสบัณฑิตชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกระตาย  ยอมกระโดดเขาไปในกอง
ไฟเพื่อสละเนื้อของตนเองเปนทานแกพราหมณ  (  พระอินทร  )๗๔ 
 ๔.  มหาปชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาวานร  ไปกินมะมวงกับบริวารถูก
มนุษยลอมไว  จึงยอมสละชีวิตทอดตนเปนสะพานใหบริวารเดินขามไปได๗๕ 
 ๕.  โรหนมิคชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาเน้ือไปติดบวงนายพราน  ซ่ึง
ประสงคจะจับพระโพธิสัตวไปถวายพระมหเสีของพระเจาพรหมทัตท่ีกําลังแพพระครรภ  นองชาย
และนองสาวของพระโพธิสัตวยอมสละชีวิตดวย  นายพรานเล่ือมใสจึงปลอยตัวไป๗๖ 
 ๖.  หังสชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาหงส  ไปติดบวงนายพราน  ซ่ึง
ประสงคจะจับพระโพธิสัตว  ไปถวายมเหสีพระเจากรุงพาราณสีซ่ึงกําลังแพพระครรภ  ขณะติดบวง
หงสเสนาบดียอมสละชีวิตรวมดวย  นายพรานเล่ือมใสจะปลอย  แตพระโพธิสัตวใหพาไปถวาย
พระราชาและพระมเหสีและไดทรงแสดงธรรมถวายความแพครรภของพระมเหสีก็ระงับนายพราน
ก็ไดรับยศดวย๗๗ 
 ๗.  สีวิราชชาดก  พระโพธิสัตวเสวยชาติเปนพระเจาสีวิราช  ทรงควักพระเนตรใหเปนทาน
และไดพระเนตรทิพยกลับคืนมา๗๘ 
              ๘.  วิสัยชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเศรษฐีชวยในการทําทาน  พระอินทรแกลง
บันดาลใหทรัพยสินสูญหายและบอกใหเลิกทานทรัพยจะกลับมาตามเดิม  พระโพธิสัตวไมยอม  
พระอินทรจึงคืนทรัพยสมบัติ๗๙ 

                                                 
๗๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๗/๔๔๗ 
๗๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๒/๖. 
๗๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๙๓/๕๕๓. 
๗๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๙๓/๕๕๓. 
๗๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๐๑/๔๘๙. 
๗๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๓๖/๑๕๐. 
๗๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๒,๘๒/๔๗๘,๔๘๓. 
๗๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๕๘/๑๘๘. 



 ๓๘

 นอกจากชาดกท่ีกลาวมา  ยังปรากฏในเร่ือง  สังขชาดก  อภิตติชาดก  มหาโควินทชาดก  นิ
มิมหาราช  จันทกุมาร  กุดุธรรมชาดก  และมหาสุทัศนชาดก 
 
 ศีลบารมี  มีในชาดกดังนี้ 
 ๑.  ภูริทัตตชาดก  พระโพธิสัตวเสวยชาติเปนพญานาคช่ือภูริทัตเบ่ือหนายในนาคพิภพ  
บําเพ็ญอุโบสถศีลตลอดชีวิต  เม่ือส้ินชีวิตจึงไปเกิดยังสวรรค๘๐ 
 ๒.  กุลาวชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมฆมาณพมึมเหสี  ๔  คน  คือนางสุธรรม
มา  นางสุจิตรา  นางสุนันทา  และนาวสุชาดา  มเหสี  ๓  องคแรก  สรางศาลารักษาศีล  สวนนาง
สุชาดกไมทําอะไรเลย  หลังจากตายไปแลวมฆมาณพไดเปนพระอินทร  มเหสีท้ังสามไดเปนมเหสี
ของพระอินทร  สวนนางสุชาดาไปเกิดเปนนางนกยาง  พระอินทรทราบจึงไดไปบอกใหนางรักษา
ศีล  นางรักษาศีลอยูหลายชาติ  จึงไดกลับไปเกิดเปนมเหสีของพระอินทร๘๑ 
 ๓.  สีลานีสังสชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสมุทรเทวดา  ชวยคนท่ีมีศีลเม่ือคราว
ท่ีเรือแตกกลางมหาสมุทร๘๒ 
 ๔.  ปญจุโบสถชาดก  พระโพธิสัตวเสวยชาติเปนพราหมณออกบวชเปนฤาษี  ใกลอาศรมมี
นกพิราบ  ๑  คู  งู  สุนัขจิ้งจอก  และหมู  สัตวท้ัง  ๔  ไดรับความทุกขจึงมารักษาศีล  ณ  พระอาศรม
ของพระโพธิสัตว๘๓ 
 ๕.  จัมเปยยชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญานาคถูกหมองุจับไดและนําไป
แสดงในท่ีตาง ๆ ในท่ีสุดหมองูก็ปลอยพญานาคเพราะอานุภาพของการรักษาศีล  นอกจากนิทาน
ชาดกท่ีกลาวมาขางตน  ยังมีชาดกเร่ืองอ่ืน ๆ  อีก  ท่ีจัดอยูในศีลบารมี  คือ  พระเอลินสัตดุกุมาร  
สังขปาล  และแททันตนาคราช  เปนตน๘๔ 
 เนกขัมมบารมี  ในชาดกพระโพธิสัตวออกบวชเปนดกบชมี  ๗๘  เร่ือง  ท่ีเดนชัดมีอยู  ๔  
เร่ืองดังนี้ 
 ๑.  หัตถิปาลกุมาร  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนหัตถุปาลกุมารเห็นโทษแหงทรัพย
สมบัติจึงพาคนท้ังหลายออกบวชเปนฤาษี๘๕ 

                                                 
๘๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๘๓๗/๓๑๓. 
๘๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๙๐/๘๕. 
๘๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๒๗,๑๔๒/๔๔๓,๔๔๕. 
๘๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๐,๒๘๓/๕๑๒,๕๒๐. 
๘๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๐๖/๕๑. 
๘๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๐๙/๕๒๘. 



 ๓๙

 ๒.  อโยฆรกุมารชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอโยฆรกุมารติเตียนโทษแหงทรัพย
สมบัติจึงพาคนท้ังหลายออกบวช๘๖ 
 ๓.  จุลลสุตเสมชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชกุมารชื่อจุลลสุตโสมทรง
พิจารณาเห็นโทษของการครองเรือน  แมพระราชบิดา  พระราชมารดา  และพระมหเสีตลอดจน
ราษฎรจะออนวอนสักเพียงใดก็ตาม๘๗ 
 ๔.  เตมีชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเตมียราชกุมาร  มีความกลัวไมอยากเปน
กษัตริย  เพราะตองตัดสินความโดยลงอาญาประหารชีวิตผูคน  จึงแกลงทําเปนคนใบ  งอยเปล้ียเสีย
ขา  จนกระท่ังโต  พระราชบิดาจึงไดนําไปฝงท้ังเปนกลางปา  พระองคจึงไดบวชเปนฤาษี  สําเร็๗
ญาณและอภิญญาณ๘๘ 
 ปญญาบารมี  ตัวอยางในนิทานชาดกมีดังนี้ 
 ๑.  มโหสถชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมโหสถบัณฑิต  เปนผูท่ีมีปญญา
แกปญหาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  ไดคิดอุบายใหกษัตริย  ๑๐๑  พระองค  รอดพนจากการ
วางยาพิษ๘๙ 
 ๒.  เสนกบัณฑิต  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเสนกบัณฑิตไดใชปญญาชวยพราหมณ
ชราใหรอดพนจากการถูกงูกัด  และไดอุบายใหภรรยาพราหมณท่ีคบชูกลับมาประพฤติเปนคนดี๙๐ 
 ๓.  กุกกุชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาสุนัข  สุนัขในพระราชฐานลอบกัด
กินหนังหุมราชรถ  พระราชาส่ังใหฆาสุนัขท้ังหมด  ยกเวนสุนัขในเขตราชฐาน  พระโพธิสัตวไดให
คนนําเปรียงและพญานาคมาขยําใหสุนัขกิน  ปรากฏวาสุนัขตัวท่ีกินหนังหุมราชรถก็สํารอกออกมา  
พระราชาจึงพระราชทานอภัยแกสุนัขท้ังปวง  และพระราชทานอาหารแกสุนัขเปนประจํา๙๑ 
 ๔.  มิตจินดีชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนปลา   ทรงคิดอุบายเพื่อชวยปลา  ๒  ตัว  
ใหรอดพนจากการติดขาย  จึงทําน้ําใหปนปวนขางหลังขายชาวประมงเขาใจวาปลาออกมาจากขาย
ไปได  จึงจับขายยกข้ึน  ปลา  ๒  ตัวจึงตกไปในนํ้าดวยความปลอดภัย๙๒ 

                                                 
๘๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๑๐/๕๓๓. 
๘๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๒๕/๖๒๗. 
๘๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๓/๑๘๓. 
๘๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๑๔/๔๗. 
๙๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๓/๒๖๒. 
๙๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๙๔/๒๕๔. 
๙๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๑๔/๔๗. 



 ๔๐

 นอกจากนั้นเราจะพบวา ปญญาบารมียังปรากฏในชาดกเร่ืองอ่ืน ๆ  เชน  มหิฬามุขชาดก  
วัฏฏชาดก  สภุนัคฆิชาดก  กุฏวานิชชาดก  ขุรปุตชาดก  กุททาลบัณฑิต  เปนตน 
 
 วิริยบารมี  พระโพธิสัตวทรงเคยบําเพ็ญบารมีในชาดก  ดังนี้ 
 ๑.  มหาชนกชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชนกราชกุมาร  เม่ือเรือแตกตองวายน้ํา
อยูในกลางมหาสมุทร  นางเมฆขลาเทพธิดา  ทดลองใจใหทอดอาลัยในชีวิตพระองคไมทรงละ
ความเพียร  นางเมฆขลาเล่ือมใสและชวยใหพนจากมหาสมุทรแลวพระองคไดไปครองเมืองมิถิลา
นคร  แควนวิเทหะ  ภายหลังเสด็จออกผนวชเปนฤาษี๙๓ 
 ๒.  ชวนหังสชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนหงสเปนมิตรกับพระเจาพาราณสี  บิน
ไปสูสระ  อโนดาตเพ่ือนําน้ําและผงจันทรมาใหพระเจาพาราณสีทรงสนาน  คร้ังหนึ่งพระองคทรง
ทดลองกําลังบินแขงกับดวงอาทิตย  บางคร้ังก็ชนะ  บางคร้ังก็แพ  ในท่ีสุดก็คิดวาไรประโยชน  จึง
แสดงธรรมแกพระเจาพาราณสีวาชีวิตมนุษยยังเร็วกวาความแก  ความตายังเร็วกวา๙๔ 
 ๓.  กัณหชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนโคดํา  สามารถลากเกวียน  ๕๐๐  เลมสําเร็จ
และไดเงินพนกษาปณ  นํามาเล้ียงตอบแทนคุณยายท่ีเล้ียงตนมา๙๕ 
 ขันติบารมี  พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญขันติบารมีในชาดก  ดังนี้ 
 ๑.  จันทกุมารชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระโอรสพระเจาเอกราชทรงพระนาม
วา  จันทกุมาร  ทรงตัดสินดวยความยุติธรรม  พราหมณท่ีรับสินบนแกลงทูลใหเอาจันทกุมารไปฆา
บูชายัญ  แตก็มีผูมาชวยใหพนจากอันตราย๙๖ 
 ๒.  โภชาชานิยชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมาอาชาไนยออกรบกับกษัตริย  ๗  
นคร  ท่ียกมาทําสงครามชิงนครพาราณสี  ถึง  ๗  นคร  ขณะท่ีจับพระราชาองคท่ี  ๖  มาอาชาไนย
ไดรับบาดเจ็บสาหัส  แตก็มีความอดทนดีดวยท่ี  ๗  ของพระราชาไดขอรองพระเจาพาราณสีวา  
อยาไดสําเร็จโทษกษัตริยท้ัง  ๗  นคร  ใหกระทําสัตยานุสัตยแลวปลอย  มาอาชาไนยถึงแกความ
ตาย๙๗ 

                                                 
๙๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๐๐/๔๗๖. 
๙๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๗๖/๔๐๐. 
๙๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๙/๑๒. 
๙๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๔๔/๓๓๕. 

                  
๙๗

 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๒/๑๐. 



 ๔๑

 ๓.  อาชัญญชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมาอาชัญยะออกรบศึกตองอาวุธสาหัส  
ยอมสละชีวิตดวยความอดทนอยางมาก  ชาดกท่ีปรากฏในขันติบารมีนอกเหนือจากขางตน  เชน  
มหิสชาดก  ทัททรชาดก  และขันติวาทชาดก๙๘ 
              สัจบารมี  พระโพธิสัตวไดบําเพ็ญบารมี  ชาดกท่ีปรากฏมีดังนี้ 
 ๑.  วิธุรชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนวิธุรบัณฑิต  ถวายอรรถธรรมแกพระเจาโก
รพรักษาสัตวยอมสละชีวิตใหกับปุณณยักษท่ีฆาเอาหัวใจใหกับนางวิมลา  และรอดชีวิตไดเพราะ
ความฉลาดในการแสดงธรรมและรักษาความจริง๙๙ 
 ๒.  วัฏฏกชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนลูกนกคุมตัวเล็ก ๆ   ในขณะน้ันไดเกิดไฟ
ไหมปา  พอนกและแมนกบินหนีไปเพราะกลัวความตาย  ลูกนก  (  พระโพธิสัตว  )  นอนอยูในรัง
ต้ังอยูในความสัจ  ระลึกบุญบารมีในชาติกอน  ดวยสัจจะอันนี้เปลวเพลิงหยุดไหม  ลูกนกคุมจึง
ปลอดภัย๑๐๐ 
 ๓.  มัจฉชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนปลา  ต้ังสัตยาธิษฐาน  ฝนจึงตกลงมา  ปลา
ท้ังหลายจึงปลอดภัย๑๐๑ 
 ๔.  มหาสุดโสมชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาสุดโสมอยูในอํานาจของพระ
เจาโปริสารท  ยังมรทานใหเล่ือมใสดวยความซ่ือสัตยและความม่ันคง๑๐๒ 
 อธิษฐานบารมี  พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญความต้ังใจม่ันในนิทานชาดก  ดังนี้ 
 ๑.  เนมิราชชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาเนมิราช  ทรงยินดีในการบริจาค
ทานและรักษาพรหมจรรย  จึงรําพึงวาการบริจาคทานและการรักษาพรหมจรรย  อยางไหนจะมีผล
มากกวากัน  พระอินทรทรงทราบความรําพึงนั้นจึงใหมาตุเทพบุตรนํารถทิพย  ไปรับพระองคดูนรก
และสวรรค  ภายหลังไดเสด็จออกบวชเปนฤาษี๑๐๓ 
 ๒.  นฬปานชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนวานรพาบริวารไปในด่ืมน้ําในสระท่ีมี
อสูรสิงอยู  จึงหาวิธีดื่มน้ําโดยไมใหอสูรจับได  โดยทางไมออแตกอนไมออ  ปลองยังไมทะลุถึงกน  

                                                 
๙๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๓,๘๕/๔๘๔. 
๙๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๖/๓๙๑. 
๑๐๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๕/๓๑. 
๑๐๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๑๕/๙๙. 
๑๐๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๓๗/๑๕๘. 
๑๐๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๑/๒๔๖. 



 ๔๒

พอส้ินคําอธิษฐาน  (  ต้ังใจอธิษฐาน  )  ก็สําเร็จความปรารถนา  วานรท้ังหลายก็ไดดื่มน้ําดวยความ
ปลอดภัย๑๐๔ 
 ๓.  ทุมมะชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชางของพระเจามคธราช  พระเจามคธราช
ตองการฆาชาง  จึงใหหัตถาจารย  (  คนฝกชาง  )  นําไปฝกบนภูเขา  เพื่อจะใหชางตกเหวตาย  พระ
โพธิสัตวทรงทราบ  จึงต้ังจิตอธิษฐานและรอดพนจากอันตราย  ไดเปนชางทรงของพระเจาพาราณ
สี๑๐๕ 
 เมตตาบารมี  พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญบารมีในชาดกดังนี้ 
 ๑.  สุวรรณสามชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพราหมณเล้ียงบิดาท่ีตาบอดถูกพระ
เจาปลยักษยิงดวยธฯ  ไดรับความทุกขแสนสาหัส  แตพระโพธิสัตวไมไดโกรธและยังแสดงความ
เมตตาแกพระเจาปลยักษ  ในท่ีสุดก็รอดพนอันตราย  และถวายโอวาทธรรมจนพระเจากปลยักษ
ต้ังอยูในทศพิธราชธรรม๑๐๖ 
 ๒.   เอกราชชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาพาราณสีถูกพระเจาทุกภิเสนจับ
มัด  ทรงเจริญเมตตาพรหมวิหาร  บรรลุฌานสมาบัติ  หลุดพนจากเคร่ืองจองจํา๑๐๗ 
 ๓.  วลาหกัสสชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมาวลาหกมีความเมตตาตอเพื่อน
มนุษยท่ีเรือแตกข้ึนไปอยูบนเกาะท่ีมียักษอาศัย  ไดพามนุษยเหลานั้นขามมหาสมุทรกลับไปสงถึงท่ี
อยูของพวก๑๐๘ 
 ๔.  มัจฉาชาดก  เขาพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนปุโรหิต  ไปเท่ียวชายหาด  เห็น
ชาวประมงกําลังปงปลาจึงชวยปลาตัวนั้นใหรอดชีวิต๑๐๙ 
 ๕.  สาลิเกทารชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนกแขกเตาคาบรวงขาวมาเล้ียงบิดา
มารดา  ไดติดบวงโกสียพราหมณ  ดวยเมตตาและกตัญูตอบิดามารดา  พราหมณจึงปลอยไป
พรอมกับยกขาวสวลีใหดวย๑๑๐ 
 อุเบกขาบารมี  พระโฌพธิสัตวไดบําเพ็ญอุเบกขาบารมีในนิทานชาดกดังนี้ 

                                                 
๑๐๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๐/๘. 
๑๐๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗//๑๒๒/๕๐. 
๑๐๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๐/๒๒๙. 
๑๐๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๙๖/๘๘. 
๑๐๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗//๙,๑๒/๑๕๘. 
๑๐๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๔/๑๔. 
๑๑๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๘๔/๔๒๓. 



 ๔๓

 ๑.  นารทชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพรามหณช่ือนารทะ  ไดชวยพระนางรุจา
ราชกุมารี  แสดงธรรมะเพื่อทําลายมิจฉาทิฐิของพระเจาอังคติราชจนพระองคทรงยอมจํานวนและ
ต้ังอยูในทศพิธราชธรรม๑๑๑ 
 ๒.  กัจฉปชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพราหมณออกบวชเปนฤาษีมีลิงตัวหนึ่งทํา
ทุราจาร  เชน  เอาองคชาติสอดเขาไปในชองหู  พระโพธิสัตวคงสํารวมเฉยอยู  ตอมามีเตาตัวหนึ่ง
ข้ึนจากน้ํานอนอาปากผ่ึงแดด  เจาลิงตัวนั้นจึงเอาองคชาติสอดเขาไปในปากเตา  เตาจึงหุบปากขบ
เอาองคชาติของลิงไวในท่ีสุดพระโพธิสัตวจึงขอรองใหเตาปลอยลิงไป  ลิงจึงรอดพนอันตราย๑๑๒ 
 ๓.  สุกรชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนราชสีหลูกหมูตัวหนึ่งทาชวนใหตอสูหมูจึง
เกลือกส่ิงโสโครกมาทาชวนรบกับราชสีห  แตราชสีหวางเฉย  หมูจึงแพภัยตัวเอง๑๑๓ 
 ในคํานํานิบาตชาดก  พระนิพนธในพระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน  สมเด็จ
พระสังฆราชเจา  ไดกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวท่ีเปนเยี่ยมในการบําเพ็ญบารมีใน
แตละประการ  ดังนี้  เนกขัมมบารมี  (  เตมียะ  ) วิริยบารมี  (  ชนก  )  เมตตาบารมี  (  สุวรรณสาม  )  
อธิษฐานบารมี  (  เนมิราช  )  ปญญาบารมี  (  มโหสถ  )  ศีลบารมี  (  ภูริทัศต  )  ขันติบารมี  (  จันท
กุมาร  )  อุเบกขาบารมี  (  นารทะ  )  สัจจบารมี  (  วิธุระ  )  ทานบารมี  (  เวสสันดร  ) 
 ชาดกบางเร่ืองอาจใชแสดงถึงการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวไดในบารมีอ่ืน ๆ  ไมได
เฉพาะเจาะจงวาเร่ืองนี้เทานั้นท่ีแสดงถึงบารมีประเภทนี้  เพราะในแตละชาติของพระโพธิสัตว
ไมไดบําเพ็ญบารมีอยางเดียว  ไดยําเพ็ญบารมีประเภทอ่ืนประกอบดวย 
 

๒.๓  การบําเพ็ญสัจจบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 การบําเพ็ญสัจจบารมีในชาดกเปนการบําเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตวเพื่อ
แสวงหาความจริงในระดับตาง ๆ จนถึงระดับปรมัตถสัจจะ  เม่ือบารมีเต็มบริบรูณแลวยอมทําให
บรรลุพระโพธิญาณได  การเขาถึงสัจจะในชาดกจะทรงบําเพ็ญโดยการกลาวความสัตยจริง  และ
รักษาความสัตยจริงนั้นไว แมจะตองสละชีวิตตนเอง ในท่ีนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความหมายของสัจจบารมี 
ท้ัง  ๓  ระดับ  คือ  ระดับตน  ระดับกลาง  ระดับสูง เร่ืองราวของชาดกท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญ          
สัจจบารมี  ดังนี้ 
 

                                                 
๑๑๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๕/๓๖๓. 
๑๑๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๗๓/๑๓๕. 
๑๑๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๓/๖๓. 



 ๔๔

          ๒.๓.๑ กรอบการบําเพ็ญสัจจบารมี 
 คําวา  สัจจะ  เปนภาษาบาลี   แปลวา  จริง  หรือแท  หรือ  ตรง  ความหมายของคําวา  จริง
แท ตรง  อธิบายไดในลักษณะความหมายตรงกันขามไดแก  จริง  ตรงกันขามกับคําวา  ของเลน  
เชน  ของเลนท่ีเด็กๆใชเลนกันบานของเลน  ปนเด็กเลน  ยอมจะใชประโยชนไมไดจริงๆ   วาตรง
ตรงกันขามกับคําวา  เทียม  ถาส่ิงไหนท่ีไมแทสรางข้ึนมาเชน   ดวงดาวบนทองฟา  กับดาวเทียมท่ี
สรางข้ึน  หรือทองแท  กับทองเทียม  ถาจะนึกถึงประโยชน  ทองแท  ยอมมีประโยชนมากกวาทอง
เทียม  ส่ิงท่ีสรางข้ึนเพื่อใหคลายของจริงจะมีประโยชนนอยกวาของแท   ตรง  ตรงขามกับคด  ส่ิงท่ี
ตรงก็ใหประโยชนมากกวาส่ิงท่ีคด  เชน  ไมตรงยอมเปนประโยชนกวาไมท่ีคดหรือคนตรงยอม
ไววางใจกวาคนคด  คนตรงเราสามารถพ่ึงพาอาศัยได๑๑๔  ดังนั้น  ความจริงหรือส่ิงท่ีเปนสัจจะนั้น
ถาเปนรูปธรรมท่ีเราสามารถมองเห็นจะเปนส่ิงท่ีไมไดสรางเพ่ือลอกเลียนแบบของจริงและให
ประโยชนใชสอยตามคุณสมบัติท่ีมีอยู   และยังมีความจริงท่ีอยูภายในคือความจริงใจ  และจะเปน
ส่ิงกําหนดพฤติกรรมของตน 
 พระอุบาลีคุณปมาจารย  กลาวถึงลักษณะของสัจจบารมี  คือ  จริงกาย  จริงวาจา  และจริงใจ  
จริงใจในท่ีนี้พิจารณาท่ีเจตนา  ไมโกรธ  ไมหลง  ไมมีความอิจฉา  พยาบาทจองเวรและหลงใหลใน
กามมารมณ เม่ือไดต้ังจิต   อยางนี้แลวไดทํายางท่ีต้ังใจนั้นเรียกวาจริงใจ  สวนจริงวาจา  ต้ังเจตนาไว
วาจะกลาวแตความจริง  กลาวแตคําสมัครสมานสามัคคี  กลาวคําท่ีเปนไปในประโยชน  ก็ต้ังหนา
ต้ังตารักษาความจริงตามนั้นจริงกาย  คือตนไดต้ังเจตนาไววา  จะเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย  ดื่ม
น้ําเมา  เวนจากการทําส่ิงช่ัวราย  และประพฤติตนตามนั้น๑๑๕  ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้เปนยอดของ
สัจจะ  และสัจจะเปนยอดของศีล   หรือเปนเคร่ืองประดับของศีล  เปนรัศมีของศีล  สัจจะหรือความ
จริงนี้เปนธรรมมะท่ีชวยสงเสริมใหผูท่ีรักษาศีลไดรับประโยชนรุงเรืองข้ึน ดังพระพุทธองคตรัสไว
วาท่ีวา  สจุจิ  หเว  สาธุตรํ รสานํ๑๑๖ ความจริงเปนรสที่ใหความสําเร็จในประโยชน  และอรอยกวา
รสอยางอ่ืน   เพราะเปนรสท่ีไมไดปรุงแตงข้ึน  เปนเองตามสภาวธรรม  เปนรสที่ไมเลือกสถานท่ี  
บุคคล 
 สัจจบารมีมุงเนนการรักษาคําพูดมีการประพันธเปนคาถา  ในการรักษาคําพูดของผูท่ีเจริญ
หรือบัณฑิตไววา    

สจุจํ  เว  อมตา  วาจา   เอส ธมโม  สนนฺตโน 

                                                 
๑๑๔ ออน  บุญญพันธุ.แกปญหาชีวิต,พระนคร : ส.ประสิทธิ์,๒๕๑๑. 
๑๑๕ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๗๓/๘๐. 
๑๑๖ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๔๗,๑๐๑/๖๑,๑๐๗. 



 ๔๕

  สจเจ   อตุเก   ง  ธมฺเม จ   คหุ  สนโต  ปติฏจิตา๑๑๗  
  ความจริง  เปนวาจาอันไมตาย  สัจจวาจา   

เปนธรรมของบัณฑิตมาแตโบราณ   
บัณฑิตเปนผูต้ังม่ันแลวในสัจจะอันเปนธรรมและเปนประโยชน   
บัณฑิตจะสรรเสริญผูท่ีมีสัจจะ   
ความจริงในพุทธศาสนาหรือสัจจธรรมนี้ก็เปนความจริงท่ีไมเคยผันแปร   แมจะ

ผานมาชานานท่ีไมใชหลักธรรมของพุทธเขามาเจือปนอยูเปนอันมาก  แตความจริงนั้นยังเปนความ
จริงอยูนั่นคือ  นิพพาน  มีอยูจริงและทุกๆ คนสามารถเขาไปล้ิมรสความจริงอันนั้นได 
 ผูศึกษาพบวาพุทธศาสนาทานกลาวถึงการรักษาสัจจะก็ดวยความไมประมาท  หม่ันรักษา
ศีล  สมาธิใหเกิดปญญา   ในเบ้ืองตนเราควรรูและเขาใจในความจริงเกี่ยวกับตัวเราเสียกอนวาเปน
อยางไร  ถาใชวิธีทางพุทธศาสนาคือการ  ปฏิบัติสมาธิใหรูหรือเขาใจอยางถองแท   เปนความรูข้ัน
พื้นฐานและใกลกับตัวเราเองมากท่ีสุดเพราะถาเราไมรูความจริงท่ีเกี่ยวกับตัวเราแลว  เราจะรูและ
เขาใจความจริงอ่ืนๆ  ไดอยางไร  ถาถามวาจําเปนมากไหมในชีวิตของคนเราที่จะควรเรียนรูความ
จริงของชีวิตตนเองแลวจึงไปเรียนรูความจริงของคนอ่ืนจะไดเขาใจมากข้ึน  และถามีความจําเปนเช
นั้นเราจะใชเวลายาวนานเทาใด  เพราะเคยมีคําพูดท่ีวา  เวลาของการเรียนรูความจริงของชีวิต
ยาวนานเทากับการท่ีมีชีวิตอยู  เราตองใชเวลาของเราเรียนรูตัวเราและส่ิงรอบกายไปตลอดชีวิตของ
เราเลยหรือ  กับขอสงสัยดังกลาว  ถาเราเขาความจริงเกี่ยวกับตัวเราแลวเรายอมท่ีจะเขาใจความเปน
จริงของผูอ่ืนดวยเพราะคําวา  ชีวิต  ก็คือ  ชีวิต  นั่นเอง   คําตอบของความหมายหรือความจริงของ
คํานี้  พุทธศาสนามีคําตอบใหอยูแลว  สามารถพิสูจนได ( ถาไมเช่ือ) สมมุติวาเราเขาใจความจริง
ของชีวิตตามหลักพุทธศาสนาแลวนํามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  ถามวาเราใชเวลาท่ีจะเรียนรูชีวิต
ของเราและผูอ่ืนยาวนานตราบเทาอายุขัยของเราหรือไม  ขอนี้ทานผูอานลองพิจารณาดู 
 จากความหมายของสัจจะ  ท่ีหมายถึง  จริง  แท  หรือตรงนั้น  พ.อ.ปน  มุทุกันต  ทาน
กลาวถึงความตรงไวดังนี้๑๑๘ 

(๑) ความตรงตอหนาท่ีในเบื้องแรกเราควรยอมรับวา  หนาท่ีเปนส่ิงสําคัญ  สําหรับทุกคน

และทุกหนวยงาน  เราควรตรงตอหนาท่ีของเรา  ไมละท้ิงหนาท่ี  ไมแกลงทําลายหนาท่ี  การละท้ิง

หนาท่ีหรือไมรูจักและเขาใจในหนาท่ีรับผิดชอบของตนยอมทําใหไดรับความเสียหายอยางใหญ

หลวง  ดังคําคมท่ีวา  คนท่ีจะท้ิงหนาท่ีไดก็ท้ิงไดทุกอยาง  เวนแตความช่ัว 

                                                 
๑๑๗ สํ.ส.(ไทย) ๑๔/๓๘๔,๓๖๘/๔๐๕,๕๑๓. 
๑๑๘ ปน  มุทุกัณต.ธรรมราชา,พระนคร : คลังวิทยา,๒๕๐๙. 



 ๔๖

(๒)ความตรงตอการงาน   คือการทํางานทุกอยางใหดีท่ีสุด  จะทําอะไรก็ควรทําใหดี  เชน  

จะกราบพระก็กราบใหดี   จะรับศีลก็ใหต้ังใจรับ  เปนตน  ดังคํากลาวท่ีวา  วิธีทํางานวิธีเดียวเทานั้น

คือทําอยางดี 

(๓)ตรงตอวาจาหมายถึงการรับปากรับคําไวกับใครอยางไร  ก็ควรพยายามกระทําตามนั้น

ควรใหความสําคัญกับคําพูดแมแตเร่ืองเล็กนอย  เพราะการคืนคําทุกคร้ังทุกคราว  เราตองลดความ

นาเช่ือถือในตัวแถมตัวเสมอ 

(๔) ตรงตอบุคคล  ไมคดโกงผูอ่ืน  ไมเลนเลหเพทุบายกับใคร   ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา  

เชน ไมหลอกผูนอยแลวตลบหลัง  ไมนินทาวารายใครในที่ลับดวยเจตนาชั่ว  ไมเนรคุณ  เปนตน  

ควรถือคติท่ีวาจงทําดีตอทุกคน  แตไววางใจเฉพาะบางคนเทานั้น 

(๕) ตรงตอความดี   มีความจริงใจในการทําความดีโดยท่ีไมหวังผลตอบแทนใดๆ  ท้ังส้ิน  

มีการต้ังสัจจะข้ึนในใจใหประพฤติในส่ิงท่ีดีงามอยูตลอดเวลา  การทําดีเพื่อคุณคาของความดี  ไม

เห็นแกลาภสักการะหรือทําดีใหผูอ่ืนเห็นวาหรือหวังช่ือเสียง๑๑๙ 

 คุณธรรมขางตน   หากผูปกครองท่ีทํางานเพื่อประชาชนทําไปปฏิบัติยอมจะเกิดผลดีอยาง
มาก  ปญหาการคอรัปช่ันซ่ึงเปนผลเสียในการพัฒนาบานเมืองจะไดลดนอยลง  งบประมาณท่ี
จัดสรรในโครงการพัฒนาตางจะไดใชอยางเดิมและเกิดประโยชนอยางแทจริง  ในประเทศไทย
ปญหาที่สําคัญในการพัฒนานั้น  การคอรัปช่ันทําใหสูญเสียงบประมาณโดยใชเหตุ   ถึงแมวาจะมี
หนวยงานเขามาควบคุมก็ขจัดไดยากเพราะกลายเปนขบวนการในหนวยงานการแกไขคือการแกท่ี
ตัวบุคคล  ควรมีการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารใหมากใหคํานึงถึงผลเสียหายตอ
ประเทศชาติบานเมือง  ตามพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๕๔๓)  ไดรวบรวมและสรุปเปนคุณธรรม  ๔  ประการท่ีผุบริหารควรจะมี
ดังนี้คือ 

(๑) ควรท่ีจะรักษาความสัจ   ความจริงใจตอตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงท่ีเปน

ประโยชนและเปนธรรม 

(๒)การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัจ  ความดีนั้น 

(๓)การอดทน  อดกล้ัน  และอดออมท่ีจะไมประพฤติลวงความสัจสุจริตไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด 

                                                 
๑๑๙ เรื่องเดียวกัน. 



 ๔๗

(๓)การรูจักละวางความช่ัว  ความทุจริต  รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

 ในชาดกครั้งท่ีพระพุทธเจาสวยพระชาติเปนวิธูรบัณฑิต  ทรางบําเพ็ญสัจจบารมีข้ันสูงสุด
ได มุงม่ันรักษาสัจจะดวยชีวิต  ยอมถวายชีวิตตอพระเจาธนัญชัยไกรัพยะท่ีทรงแพพนันปุณณกยักษ  
และปุณณกยักษตองการชีวิตของวิธูรบัณฑิต  โดยใหเหตุผลวา   ทุกส่ิงในอินทปดถนครเปนของ
พระเจาธนัญโกรัพยะ  ในฐานะของตนเองแลว  นอกจากจะเปนทรัพยสมบัติของพระเจาพนัญชัย
ไกรัพยะ  ยังถือวาเปนผูรับใช  เปนขาราชการ  ซ่ึงตามธรรมเนียมยังถือวาเปนทาสโดยกําเนิด  เปน
การแสดงถึงการมีสัจจะท้ังตอตนเองและผูอ่ืน๑๒๐ 
 ความมีสัจจะมีความสําคัญมากท้ังตอตนเองและผูอ่ืนเปนเคร่ืองหมายของคนดี   ถาเราอยู
รวมกับคนอ่ืนโดยท่ีไมมีความซ่ือสัตยตอกันตางคนก็ตางหลอกลวงซ่ึงกันและกัน  เราก็จะพบแต
ความไมแทเปนของเลนไปหมดเกือบทุกอยาง   จะหาประโยชนใชสอยอยางจริงจังและหาคุณคา
ไมได   พบเจอแตคนคดโกงอยูทุกวันชีวิตจะหาความสุขไดท่ีไหน   คนเราน้ันยอมตองการที่จะ
ทราบความจริงอยูวันยังคํ่า   มิเชนนั้นแลวเราจะดิ้นรนสรางยานอวกาศเพ่ือบินไปสํารวจจักรวาลไป
ทําไม  เพียงตองการจะรูวาโลกของเราแบนหรือกลมกันแน  จักรวาลที่เราอาศัยอยูเปนอยางไร  เรา
จะเสียเวลาถกเถียงกันหาความจริงทําไม  เราจะมีนักปรัชญา  นักวิทยาศาสตร  หรือนักศาสนากัน
ทําไม  ถาเราไมตองการที่จะรูความจริง มนุษยลงทุนมากมายมหาศาลเพ่ือท่ีจะรูความจริง  ความจริง
ของชีวิต  ความจริงของโลก  ความจริงของจักรวาล 
 
               ๒.๓.๒ ระดับของการบําเพ็ญสัจจบารมี 
 ๑.  สัจจบารมี  ไมยอมเสียสัตยถึงแมวาอาจมีการนําทรัพยสินเงินทองหรือคนท่ีเปนท่ีรักมา
เปนอุบายใหเสียสัตยก็ตาม 
 ตัวอยางในชาดกคือ  เม่ือคร้ังพระพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาปลาไดทรงตรัสวา   
“ ฉันอยูในสระใหญน้ําแหงขอด  เพราะแสงแดดเผาในฤดูรอน  ฝูงปลาและนกมาคอยจับกินปลา  
ฉันกับหมูญาติถูกบีบค้ัน  จึงทําสัจจกิริยาวา  ต้ังแตฉันรูความมาจนบัดนี้  ไมรูสึกวาแกลงเบียดเบียน
สัตวเลย  ดวยสัจจวาจานี้ขอฝนหาใหญจงตก  จงเปลงสายฟาคํารามใหฝนตก  ทําขุมทรัพยของกาให
พินาศ  ใหกาตองเดือดรอนดวยความโศก  ปลดเปล้ืองฝูงปลาจากความโศกเถิด  พรอมกับฉันทําสัจ
จกิริยานี้เอง  เมฆสงเสียงสนั่นคร่ันคร้ืนยังฝนใหตกครูเดียว  เต็มเปยมท้ังที่ลุมและท่ีดอน  เม่ือฉันทํา

                                                 
๑๒๐ เทพพร  มังธานี.พระเจาสิบชาติ (บารมี  ๑๐ ประการ) ,กรุงเทพฯ : เล่ียงเซียง,๒๕๔๓. 



 ๔๘

ความสัตย  อาศัยอานุภาพของความสัตยเห็นปานนี้  จึงยังฝนใหตกหาใหญ  ผูเสมอฉันดวยความ
สัตยไมมี  นี่คือสัจจบารมีของฉัน๑๒๑ ” 
 ๒.  สัจจอุปบารมี  มีความหนักแนนและม่ันคงหากตองยอมสูญเสียอวัยวะบางสวนเพื่อ
รักษาความสัตยก็ยอม 
 ตัวอยางเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเปนพญาวานร  อาศัยอยูซอกเขาใกลฝงแมน้ํา  ถูกจระเข
เบียดเบียนไปไมไดถึงแมจะถูกหลอกลวงสาระพัดแตก็ยังไมยอมเสียสัจจะและไมยอมทําตามคํา
หลอกลวงหรือเลหกลของจระเข๑๒๒ 
 ๓.  สัจจปรมัตถบารมี  ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความสัตยดังภาษิตท่ีวา  เสียชีพแตไม
ยอมเสียสัตยในบางคร้ัง  ตองยอมผจญกับภยันตรายตางๆ  ท่ีอาจตองสูญเสียชีวิต 
 ตัวอยางเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเปนพระเจาสุดโสมท่ีถูกศัตรูจับแตก็ยังยอมรักษาสัตย  
พระองคไดตรัสวา  “ ฉันยอมรักษาสัจจวาจา  ยอมสละชีวิตเขาไปหาพระยาโปริสารท  ผูเสมอฉัน
ดวยความสัตยเปนไมมี  นี่คือปรมัตถบารมีของฉัน๑๒๓ ” 
 

       ๒.๔   กรณีตัวอยางการบําเพ็ญสัจจบารมีท่ีปรากฏในพระไตรปฎก 

  ๑)  การบําเพ็ญสัจจะในขั้นบารมี (ระดับตน) 

    การบําเพ็ญบารมีระดับตน  หมายถึงการบําเพ็ญบารมีระดับพื้นฐาน  ซ่ึงในระดับนี้เปน
พฤติกรรมท่ีเปนจริง  เชน  การพูดความสัตยจริง  การกระทําท่ีเปนจริง  เปนตน  ดังนั้นผูวิจัยมุงท่ีจะ
นําเร่ืองราวในชาดกท่ีเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมท่ีเปนความจริงความสัตย  ไดแก อธิมุตตกะ
สามเณร  วัฏฏกโปตก  มัจฉราช  ดังนี้ 
  อธิมุตตกะสามเณร ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีพูดไวเพื่อใหเห็นถึงการบําเพ็ญ    
สัจจบารมี  ดังปรากฏในชาดกวา  อธิมุตตกะสามเณรถูกพวกโจรจับเธอ  โจรบางพวกกลาววา  เรา
จักฆา  บางพวกกลาววา  เราจักปลอย  สามเณรก็คิดวาเราจักทําความสวัสดีแกโจร แลวกลาววา
ดูกอนทานผูมีอายุ  ทานฆาสมณะช่ือ อธิมุตตกะ ผูไมมีกิเลสเปนเคร่ืองกังวลใจ ชนท้ังหลายจัก
เดินทางไมมา  พวกทานก็จักขาดทรัพย  เรากลาวคําจริงแท  ชนท้ังหลายจักเดินทางไมมา                  
ความเส่ือมแหทรัพยจักมี  นายโจรกลาววา  ถาทานเห็นคนเดินทางสวนมาแลว  จักไมบอกแกใคร ๆ 
เม่ือทานตามรักษาสัจจะนี้ได  ก็จงไปตามสบายเถิด สามเณรเม่ือถูกพวกโจรนั้นปลอยตัวแลว                

                                                 
๑๒๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๕,/๓๑. 
๑๒๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๑๕/๑๖๕/๑๙๐. 
๑๒๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๐๘,๔๑๐/๑๖๙. 
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แมสามเณรเดินผานญาติท้ังหลายท่ีกําลังจะเดินทางมุงไปหาพวกโจรก็มิไดบอกวามีโจรอยู  ท่ีนั่น
เม่ือญาติสามเณรนั้นมาถึงแลว  พวกโจรก็ชวยกันจับและทรมานอยู  มารดาของอธิมุตตกะ กลาวกะ
พวกโจรวาเรานี้แหละเปนมารดาของอธิมุตตกะ ผูนี้แหละเปนบิดา  ผูนี้เปนนองหญิง  ผูนี้เปนพี่ชาย
นองชาย  ชนท้ังหมดในท่ีนี้เปนญาติของอธิมุตตกะ  อธิมุตตกะมีปกติทํากิจในการรักษาคําพูดแม
เห็นญาติคนใดแลวก็ไมหาม  ขอนี้เปนวัตรปฏิบัติของสมณะท้ังหลายผูเปนพระอริยะ ผูมีธรรมเปน
ชีวิต  นายโจรกลาววา  อธิมุตตกะมีปกติกลาวคําจริงเห็นญาติคนใดแลวก็ไมหามเพราะความ
ประพฤติความดีของอธิมุตตกะ ผูเปนภิกษุผูมีปกติกลาวคําจริง  ชนท้ังหมดของอธิมุตตกะปลอดภัย
แลว  ขอจงไปสูความสวัสดีเถิด ญาติเหลานั้นเม่ือโจรท้ังหลายปลอยตัวแลวดวยอาการอยางนี้ได
กลาวกะอธิมุตตกะ วาพอชนชาติท้ังหมดปลอดภัยแลว  กลับมาสูความสวัสดี  เพราะความประพฤติ
ดีของทานผูเปนภิกษุผูกลาววาจาสัตย พวกโจรท้ังหารอยเล่ือมใสแลว  จึงขอบวชในสํานักของ
สามเณรชื่ออธิมุตตกะ  สามาเณรจึงพาศิษยเหลานั้นไปสูสํานักพระอุปชฌาย  แลวตนก็อุปสมบท
กอน  ภายหลังจึงทําการอุปสมบทให   อันเตวาสิกของตน๑๒๔ ตามท่ีกลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงการ
บําเพ็ญสัจจบารมีข้ันพื้นฐานคือการพูดความจริงหรือการทําตามสัญญาท่ีใหไว  การรักษาคําพูดยอม
ยังประโยชนสุขใหเกิดข้ึนกับตนและผูอ่ืนได  สวนการพูดความจริงท่ีไมมีประโยชนไมรูกาลเวลา
ยอมใหโทษอันเกิดจากวาจาไดโดยงาย 
  วัฏฏกโปตกชาดก วาดวยพฤติกรรมการพูดความสัตยจริงของลูกนกคุมท่ียังเล็ก ๆ ซ่ึง
เปนการอางเอาความจริงท่ีมีอยูในตนแสดงถึงสัจจบารมี  ดังปรากฏในชาดกวากาลเม่ือเราเปนลูกคุม  
ขนยังไมงอก  ยังออนเปนดังช้ินเนื้ออยูในรัง  มารดาเอาจะงอยปากคาบเหย่ือมาเล้ียงเรา  เราเปนอยู
ดวยผัสสะของมารดา  กําลังกายของเรายังไมมี  ในฤดูรอนทุก ๆ ป  มีไฟปาไหมลุกลามใหญหลวง
เสียงดังสนั่นอ้ืออึง  ไฟไหมลุกลามมาโดยดับเขามาใกลจวนจะถึงเรา  มารดาบิดาของเราสะดุงใจ
หวาดหวั่นเพราะกลัวไฟที่ไหมมาโดยเร็ว  จึงท้ิงเราไวในรังหนีเอาตัวรอดไปได  เราเหยียดเทา  กาง
ปกอยากรูวา  กําลังกายของเราไมมี  เรานั้นไปไมไดอยูในรังนั้นเอง  จึงคิดอยางไรในกาลนั้นวา  
เม่ือกอนเราสะดุงหวาดหวั่น  พึงเขาไปซอนตัวอยูในระหวางปกของมารดาบิดาบัดนี้มารดาบิดาเรา
หนีไปเสียแลววันนี้เราจะทําอยางไรจึงจะไดรับคุณของศีล  คุณของความสัตย  พระสัพพัญูพุทธ
เจาผูประกอบดวยความสัตยเอ็นดูกรุณามีอยูในโลก  ดวยความสัตยนั้นเราจักกระทํา  สัจจกิริยา  
แสดงกําลังความสัตยวา  ปกของเรามีอยูแตไมมีขน  เทาของเรามีอยูแตยังเดินไมได  มารดาบิดาก็พา
กันบินออกไปแลวแนะไฟ  จงกลับไป (จงดับเถิด )  พรอมกับเม่ือเราทําสัจจกิริยา  ไฟท่ีลุกรุงโรจน
ใหญหลวงเวนไว ๑๖ กรีส  ไฟดับ  ณ  ท่ีนั่นเหมือนจุมลงในนํ้าผูเสมอดวยความสัตยของเราไมมี  นี่

                                                 
๑๒๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๖/๑๕๙. 
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เปนสัจจบารมีของเราฉะนี้แล๑๒๕ การท่ีลูกนกคุมไดทําสัจจกิริยา  คือกลาวความจริงท่ีอยูในตนเอง
วา  มีปกยังออนขนยังไมข้ึน  ไมสามารถท่ีจะบินหนีจากไฟได  มีขาก็ไมแข็งแรงยังพยุงตัวออกจาก
ไฟท่ีลุกลามมาได  ดังนั้นจึงไดมาพูดความจริงท่ีมีอยูดังกลาวเปนสัจจวาจา 
  มัจฉราชชาดก  วาดวยพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการพูดความสัตยจริงท่ีตนไดเคยปฏิบัติมา  
ดังและปรากฏในชาดกวาพญาปลาอยูในสระใหญน้ําในสระแหงขอด  เพราะแสงอาทิตยในฤดูรอน  
ท่ีนั้นกา  แรง  นกกระสา  นกตระกรุมและเหยี่ยว  มาคอยจับปลากินท้ังกลางวันกลางคืน  พญาปลา
กับหมูญาติถูกบีบค้ัน  จะพึงเปล้ืองหมู  ญาติใหพนจากทุกขไดดวยอุบายยังไงหนอ  จึงเห็นความ
สัตย  อันเปนอรรถเปนธรรมเทานั้นท่ีจะเปนท่ีพึ่งของหมูญาติไดและคิดวาเราต้ังอยูในความสัตย
แลว  จะเปล้ืองความพินาศใหญของหมูญาตินั้นไดแลวนึกถึงธรรมของสัตบุรุษ  นึกถึงการไม
เบียดเบียนสัตว  อันยั่งยืนเท่ียงแทในโลกซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่ง  แลวไดกระทําสัจจกิริยาวา  
ต้ังแตเราจะระลึกตนไดเรารูความมาจนถึงบัดนี้  เราไมเคยแกลงเบียดเบียนสัตวแมตัวหนึ่งไดรับ
ความลําบากเลย  ดวยสัจจวาจานี้  ขอเมฆจงยังฝนใหตกหาใหญ  ขอใหเมฆจงเปลงสายฟาคํารามจง
ทําขุมทรัพยของกาใหพินาศไป  ทานจงยังกาใหเดือดรอนดวยความโศก  จงปลดเปล้ืองฝูงปลาจาก
ความโศกพรอมกับเม่ือเราทําสัจจกิริยา  เมฆสงเสียงสนั่นคร้ืน  ทําใหฝนใหตกครูเดียว  ก็เต็มเปยม
ท้ังท่ีดอนและท่ีลุม  คร้ันเราทําความเพียรอยางสูงสุด  อันเปนความสัตยอยางประเสริฐเห็นปานนี้
แลว  อาศัย  กําลังอานุภาพความสัตยจึงยังใหฝนตกหาใหญทําใหหมูญาติและบริวารเหลานั้นพน
จากความตาย๑๒๖ การกลาวความจริงโดยอางถึงสัจจอธิษฐานดวยการท่ีไมเคยเบียดเบียนสัตวให
ลําบากเพื่อใหเกิดอานุภาพในการชวยเหลือผูอ่ืน  โดยการอางถึงความจริงท่ีตนเคยปฏิบัติมาแลว  
และความจริงท่ีมีอยูในตนอันเกี่ยวกับแนวทางการเขาถึงสัจจะ๑๒๗ 

         ๒)  การบําเพ็ญสัจจะในขั้นอุปบารมี (ระดับกลาง) 

        การบําเพ็ญบารมีในระดับกลางซ่ึงสูงกวาระดับพื้นฐานดังท่ีกลาวมา  เพราะระดับนี้
เปนการตามรักษาสัจจะท่ีใหไว หมายถึง  วาเม่ือรับคําไวรับสัญญาปฏิญาณไวอยางไรก็ควรปฏิบัติ
ตามน้ันซ่ึงถือวายากกลาวข้ันตน  ในท่ีนี้ผูวิจัยมุงจะกลาวถึงชาดกท่ีเปนการบําเพ็ญสัจจะอุปบารมี
ไดแก  วิธูระบัณฑิต  สุปารบัณฑิต  กัณหทีปายนะ  สัจจสวหยบัณฑิต  กปลราช  ดังมีเร่ืองราวใน
ชาดกวา 

                                                 
๑๒๕ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๕/๓๗๙/๔๒๕. 
๑๒๖ สํ.ส. (ไทย)  ๒๕/๘๙๘/๔๘๕. 
๑๒๗ สํ.ส. (ไทย)  ๒๕/๘๙๘/๔๘๕. 
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     วิธูรบัณฑิต เปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมในการรักษาสัจจะข้ันกลาง  คือ  อุปบารมี   ดัง
ปรากฏในชาดกวา  วิธูรบัณฑิตเปนปราชญประจําสํานักของพระเจาธนัญชัยโกรพยะ เปนผูมีปญญา
เฉียบแหลมเปนผูมีปญญาท่ัวไป  และเปนท่ีโปรดปรานของพระเจาธนัญชัยโกรพยราชยิ่ง  วันหนึ่ง
สักกเทวราช  วรุณราช  และพระยาครุฑพากันมารวมรักษาอุโบสถศีลท่ีเมืองอินทปตถ    ไดสนทนา
กันถึงเร่ืองศีลท่ีประเสริฐสุด  ตางก็อางวาศีลท่ีตนรักษาอยูนั้นประเสริฐสุดพระวรุณนาคราชก็จน
ปญญาท่ีจะกระทําตามได  แตนางอิรันทตรีอาสาวาจะชวยโดยจะยอม เปนภรรยาผูท่ีสามารถนํา
หัวใจของวิธูรบัญฑิตมาใหได ปุณณกยักษเกิดหลงใหลในความงามของนางอิรันทตี  ก็รับอาสาวา
จะไปเอามาให  จึงไดไปท่ีเมืองอินทปตถ  ทาพระเจาธนัญชัยโกรพยราชเลนสกาถาตนแพ  จักถวาย
มณีรัตนะอันวิเศษ  ถาพระราชาแพก็จะพระราชทานทุกส่ิงท่ีตองการ  เวนแตพระกายของพระองค  
ราชสมบัติ  และพระมเหสี ในท่ีสุดพระเจาธนัญชัยโกรพยราชทรงแพ  ปุณณกยักษจึงทูลขอ       
วิธูรบัณฑิตยิ่งกวาทรัพยสินเงินทองใด ๆ ดังนั้นพระองคจึงทรงหนวงเหนี่ยวดวยประการตาง ๆ แต
ก็ตําลงกันไปไตถามใหวิธูรบัณฑิตตัดสิน  วิธูรบัณฑิตตัดสินใหรักษาสัตย  คือตนเองยอมไปกับ
ยักษ  ความจริงคือยักษเพียงเพื่อตองการนําหัวใจของวิธูรบัณฑิตไปแลกกับธิดาพญานาค               
ซ่ึงความจริงเปนอุบาย   ของภริยาพญานาคผูใครจักไดสดับธรรมของวิธูรบัณฑิต  จึงตกลงกับสามี
วาถาปุณณยักษตองการ ธิดาของตนก็ขอใหนําหัวใจของวิธูรบัณฑิตมาแมยักษจะหาวิธีทําใหตายก็
ไมตาย๑๒๘ 

  กัณหทีปายนดาษส เปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมในการแสดงออกในดานการรักษา
สัจจะระดับอุปบารมี  ท่ีปรากฏในชาดกวากัณหทีปายนดาษสผูมีปกติอธิฐาน  และรักษาสัจจวาจา
วันหนึ่งมีพราหมณผูเปนสหายของเรา  ไดพาภริยาและบุตรไดมาเยื่ยมท่ีอาศรมเรานั่งเจรจาปราศรัย
กับสหายและภรรยาของเขาอยูในอาศรม  เด็กโยนลูกขางเลนอยูบังเอิญลูกขางไดตกลงไปในรูใกล
กับจอมปลวก  เด็กนั้นเอามือควานหาลูกขางไปตามปลองจอมปลวกปรากฏวาในรูนั้นมีงูพิษอาศัย
อยู  เด็กควานไปถูกหัวงูเขาทําใหงูโกรธอาศัยกําลังพิษของตนกัดท่ีมือของเด็ก  ทันทีท่ีถูกงูกัดเด็ก
ลมลงท่ีพื้นดินดวยกําลังพิษอันแรงกลาในขณะน้ัน กัณหทีปายนดาษสไดชวยถอดพิษงูออกจาก
รางกายของเด็กใหหายเปนปกติ  ดวยแรงอธิษฐานแหงสัจจวาจาอันเปนจริงท่ีบําเพ็ญมาแลววาเรา            
ผูท่ีตองการบุญไดประพฤติพรมจรรย มีจิตเล่ือมใสอยู ๗ วันเทานั้น ตอแตนั้นมาการประพฤติของ
เราไมเล่ือมใส  ๕๐ ปเศษ เราไมปรารถนาจะประพฤติเสียเลย  ดวยความสัตยนี้  ขอความสวัสดีจงมี
แกเด็กนี้เถิด  พิษจงระงับ ยัญญทัตตกุมารจงเปนอยูดวยการทําสัจจกิริยามาณพหวั่นไหวดวยกําลัง

                                                 
๑๒๘วิ.มหา, (ไทย) ๔/ /๖๑๙. 



 ๕๒

พิษไดฟนหายการพิษราย  ลุกข้ึนไดดวยความสัตยจริงของเรา๑๒๙ ตามท่ีกลาวมาแลวการกลาวสัตย
จริงของดาบสในระดับสัจจอุปบารมี  เพื่อชวยชีวิตของเด็กใหหายจากพิษงู  และมีชีวิตอยูเปนปกติ  
ซ่ึงถือเปนการบําเพ็ญบารมีในระดับนี้   

  พระยาวานร  เปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมในการพูดความสัตยจริงในระดับอุปบารมีท่ี
ปรากฏในชาดกโดยยอวาพระโพธิสัตวเท่ียวไปเกาะแหงหนึ่งทามกลางแมน้ําท่ีมีผลไมสมบรูณ  
พระโพธิสัตยเปนผูมีพลังเร็ว กระโดดจากฝงนี้ไปถึงแผนหินแผนหนึ่งซ่ึงอยูทามกลางแมน้ํา                
ตอนเย็นก็กลับโดยวิธีนั้น  มีจระเข  ตัวหนึ่งพรอมดวยนางจระเขอาศัยอยูใกลแมน้ํานั้น  นางจระเข
เห็นพระโพธิสัตวไป ๆ มา ๆ อยูเกิดแพทองอยากกินเนื้อหัวใจของพญาวานร  จึงบอกผัวไปเอา
หัวใจมาใหกิน  ดังนั้นจระเขจึงไปแอบอยูแผนหินเพื่อท่ีจะจับพญาลิงแลวควักเอาหัวใจไปใหจระเข
ผูเปนเมีย  สวนพญาวานรนั้นซ่ึงกลับจากเกาะในตอนเย็นมองดูแผนหินซ่ึงปรากฏวาสูงข้ึนกวาเดิม
ผิดสังเกต  จึงเขาไปดูไดรูวาเปนเจาจระเขเขาไปแอบอยูหมายจะจับเรา  พญาวานรจึงถามวาเจาเปน
ใครตองการอะไร  จระเขไดตอบตามตรงวา  เราเปนจระเขและตองการหัวใจของทานไปใหภรรยา
ท่ีกําลังแพทอง  ทานจะมาหาเราไดไหม  พญาวานรตอบดวยความกลาหาญวา  “เรากําลังมา”แตทาน
จงอาปากของทานไวแลวจับเราตอนท่ีเรามาหาทาน  จระเขนั้นมิไดกําหนดเหตุการณนั้นจึงอาปาก
ตาของจระเขก็หลับนอนไมลืมตา พระมหาสัตวจึงกระโดดจากเกาะไปเหยียบหัวจระเข  แลว
กระโดดจากนั้นไปยืนบนฝงโนนดุจสายฟาแลบทําใหพนภัยได  ถือวาพญาวานรไดทําตามคําพูด
ของจระเข  ดังท่ีปรากฏในคาถาวา  “เราถูกจระเขเบียดเบียนไปไมได  จระเขกลาวกับเราวามาเถิด  
แมเราก็กลาวกับจระเขนั้น  แลวโดดไปยืนอยูฝงโนน  เรามิไดทําตามคําของจระเขท่ีกลาวหลอกลวง
นั้นหามิได”แมพระมหาสัตวรักษาคําสัตย เพราะไดใหปฏิญาณไววาเราจะมาแนนอนเรามิไดทําตาม
คําของจระเขท่ีกลาวหลอกลวงนั้น หามิได  เพราะรักษาคําสัตยนี้  ไดสละชีวิตนี้เปนสัจจอุป
บารมี๑๓๐ การบําเพ็ญสัจจะในระดับนี้มุงท่ีจะรักษาคําพูดหรือภาวะท่ีปฏิญาณไว เม่ือรับอยางไรก็
ปฏิบัติอยางนั้น  ในทางพระพุทธศาสนาสอนใหดํารงอยูในสัจจะท่ีเปนประโยชนและธรรม ดังท่ี
ตรัสไววา              สจฺเจ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  อหุ  สนฺโต  ปติฎฐิตาแปลวา  “คนดีท้ังหลายต้ังอยูใน
สัจจะท่ีเปนประโยชนดวย  เปนธรรมดวย”การรักษาสัจจะนี้นับเปนการบําเพ็ญ  “สัจจอุปบารมี”ขอ
สําคัญท่ีควรปฏิบัติโดยควร แกฐานะของตน 

                                                 
๑๒๙ องฺ.ติก. (ไทย) ๓๔/๕๑๐/๓๙๓. 
๑๓๐ ขุ.อป. (ไทย) ๒๕/๑๘๒/๑๘๓. 



 ๕๓

  ๓) การบําเพ็ญสัจจะในขั้นปรมัตถบารมี (ระดับสูง ) 

          การบําเพ็ญในระดับนี้ซ่ึงสูงกวาระดับอุปบารมี  คือ  การแสวงหาความจริง  จนถึง  
ปรมัตถสัจจะ (ความจริงอยางยิ่ง)  ถือเปนสัจจะในระดับสูง  ในท่ีนี้ผูวิจัยมุงจะกลาวถึงการบําเพ็ญ  
ปรมัตถบารมี  โดยยกชาดกเร่ืองสุตโสมะ พระยาสีวีราช  ดังนี้พระเจาสุตโสมะ เปนเร่ืองเกี่ยว
พฤติกรรมในการสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจข้ันปรมัตถ  ดังมีเร่ืองปรากฏในชาดกวาพระราชาองคหนึ่ง
ทรงพระนามวาสุตโสมะ  ไดถูกมนุษยกินคนจับพระองคไปเพื่อท่ีจะปลงพระชนมบูชายัญ  
พระองคไดทรงของกลับไปฟงธรรมของพราหมณผูหนึ่งกอน  เพราะไดตรัสไวแลววาจะไปฟง  
ปฏิญญาพระองควาจะกลับไปหามนุษยกินคนนั้นอีก  มนุษยกินคนจึงยอมใหทานเสด็จกลับไป  
พระองคไดเสด็จกลับไปฟงธรรมของพราหมณนั้นแลว  ก็ทรงรักษาสัจจะเสด็จกลับมาหามนุษยใน
ปานั้นอีก  ทําใหเขาเล่ือมใส  ไดทรงแสดงความไมกลัวของพระองค  เพราะทรงมีความมั่นในพระ
หฤทัยวา  โลกหนาของพระองคไดชําระไวดีแลว ทรงรักษาธรรมคือสัจจะท่ีใหไว  ท้ังไดทรงรักษา
ธรรมท่ีไดฟงจากพราหมณซ่ึงไดทรงจําสืบกันมา วาเปนธรรมของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งใน
ใจความของขอธรรมท่ีพราหมณแสดงถวายมีอยูวา สมาคมกับคนดีคราเดียวก็คุมครองได  สมาคม
กับคนไมดีมากคร้ังคุมครองหาไดไม  จึงควรเขาหาคนดี  ทําความคุนเคยกับคนดี  รูธรรมท่ีดีของคน
ดี  ยอมมีความดีหาความเส่ือมไม  คนดียอมเขาใจกับคนดี  มนุษยกินคนนั้นไดฟงแลวก็เกิดความ
เล่ือมใสปลอยพระองคและผูจับไวท้ังหมด ท้ังไดรับโอวาทของพระองคเลิกบริโภคเนื้อมนุษยต้ังแต
นั้นมา๑๓๑ ในสุตโสมะชาดกน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญระดับสูงกวาอีก  ๒  ระดับตนนั้น  เพราะมีความ
ละเอียดกวา  โดยการยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจวาจาท่ีใหไว  เพื่อการแสวงหาธรรมหรือความ
จริงท่ียิ่งข้ึนไปจนถึงระดับสัจจปรมัตถบารมี 

       พระเจาสีวีราช  เปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมในการสละดวงตาของตน  เพื่อรักษาสัจจะ
ในระดับสูง ดังปรากฏในชาดกวาพระราชาองคหนึ่งทรงพระนามวาสีวีราช ไดดําริวา แมผูใดพึงขอ
จักษุเราก็พึงใหไมหวั่นใจเลย  ทาวสักกะทราบความดําริจึงทรงแปลงเพศเปนคนตาบอด ไดกลาวคํา
นี้วา  ขาแตพระมหาราชาผูทรงธรรม ทรงปกครองรัฐใหเจริญ ขาพระองคจะขอกะพระองคเกียรติ
คุณคือความยินดีในทานของพระองค  ขจรไปในเทวดาและมนุษยหนวยตาแมท้ังสองของขา
พระองคบอดเสียแลว  ขอจงพระราชทานพระเนตรขางหนึ่งแกขาพระองคเถิด  แมพระองคจักทรง
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยพระเนตรขางหน่ึงเราไดฟงคําของพราหมณนั้นแลว ท้ังดีใจและสลดใจ
ประครองอัญชลี  มีปติและปราโมทย  ไดกลาววา  ความปรารถนาของเราสําเร็จแลว ความดําริของ
เราบริบูรณแลว  วันนี้  เราจักใหทานอันประเสริฐ  ซ่ึงเราไมเคยใหแกยาจก เราจะเสียสละดวงตาเพื่อ

                                                 
๑๓๑ ขุ.จริยา. (ไทย) ๙/๕๐๗/๕๒๓. 



 ๕๔

รักษาสัตยท่ีวาไว  จึงใหหมอสิวิกะควักนัยนตาแมท้ังสองขางออกใหแกวณิพกนี้ทันที  เม่ือเราจะให
ก็ได  กําลังใหก็ดีใหแลวก็ดีจิตของเราไมเปนอยางอ่ืน  เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณน้ันเองเราจังได
ใหจักษุ  ฉะนี้แล๑๓๒ดังท่ีกลาวมาแลววา   การบําเพ็ญในระดับนี้ เปนการเสียสละอันสูงสุด                 
คือดวงตาท่ีเจาสีวีราชยินดีท่ีจะมอบใหแกทาวสักกะซ่ึงผูบําเพ็ญจะตองมีนิสัยหนักแนนแนนอนรัก
พระโพธิญาณยิ่งกวาอวัยวะรางกายของตน  แมจะมีอันตรายเกิดข้ึนแกอวัยวะรางกายสวนใดสวน
หนึ่ง  ซ่ึงอาจชักใหใชเลหกลและเง่ือนงําอําพรางถึงกับเสียสัตย ก็ไมยอมเสียสัตยเพราะเห็นแก
อวัยวะรางกายของตน  ซ่ึงถือเปนการรักษาสัจจปรมัตถบารมี 

 

                                                 
๑๓๒ ขุ.อป. (ไทย) ๒๕/๓๗๕/๑๘๓. 



 

บทที่ ๓ 
การบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต 

 
        การศึกษาในบทนี้ เปนการวิเคราะหถึงหลักการ (แนวคิด) และวิธีการ (ปฏิบัติ) บําเพ็ญ
สัจจบารมีวิธูรบัณฑิต ถือเปนบารมีธรรมของพระโพธิสัตวเพื่อใหการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยมีข้ันตอนของการวิเคราะหลําดับ ดังนี้  
 
๓.๑  ความเปนมาของวิธูรบัณฑิต 
       เร่ืองราวของวิธูรบัณฑิตนั้นมีปรากฏในชาดกและอรรถกถาชาดก โดยวิธูรบัณฑิตนั้น
ถือไดวาเปนเร่ืองนิทานชาดกท่ีมีความสําคัญเนื่องจากวาเปนนิทานชาดกท่ีเกี่ยวของกับอดีตชาติของ
พระพุทธองค และเร่ืองราวของวิธูรบัณฑิตนั้นก็เปนอดีตชาติท่ีทรงบําเพ็ญบารมีขอท่ี   วาดวยเร่ือง
ของสัจจบารมี คือการบําเพ็จญเกี่ยวของกับการรักษาสัจจะ คือความซื่อสัตยตอคําพูดการกระทําท่ี
สามารถนํามาเปนตัวอยางสอนผูอ่ืนได ซ่ึงในการศึกษาในอันดับตอไปนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับวิธูรชาดกเพื่อท่ีจะไดเปนประโยชนสําหรับการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ
ตอไป โดยประเด็นท่ีจะสามารถนํามาศึกษาในสวนของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับวิธูรบัณฑิตนั้นมี
ดังตอไปนี้   
       ๓.๑.๑ ชาติภูมิของวิธูรบัณฑิต 
   วิธูรบัณฑิตนั้นเกิดในวรรณพราหมณ คร้ันเม่ือมีอายุได ๑๖ ป ก็ไดเขารับราชการโดย
เปนคนสนิทของพระราชาพระองคหนึ่งนามวาพระเจาธนัญชัยโกรัพยราชแหงเมืองอินทปตต 
แควนกุรุ พระราชาทรงไววางใจวิธูรบัณฑิตเปนอยางมาก ทรงใหวิธูรบัณฑิตทําหนาท่ีแสดงธรรม
ใหประชาชนคนท้ังเมืองไดรับฟง ก็เพราะวาวิธูรบัณฑิตนั้นมีความฉลาดหลักแหลมรูหลัก
นักปราชญเปนอยางดี และมีความเขาใจในหลักธรรมลึกซ้ึงแจมแจง จึงทําหนาท่ีธรรมกถึกคอย
อบรมส่ังสอนประชาชน๑ และคนท่ัวไปใหต้ังอยูในหลักคุณงามและความดี 
 ๓.๑.๒ การศึกษา   
 วิธูรบัณฑิต เปนนักปราชญในราชสํานักของพระเจาธนัญชัยโกรัพยราช ผูครองนคร
อินทปตต สามารถแสดงอรรถกถาดวยถอยคําไพเราะ มีเหตุผลเปนท่ีเล่ือมใสของประชาชนท่ัวไป 

                                                 
๑ขุ.ชา.  (ไทย) ๒๘/๑๒๒/๑๙๒. 

 



 ๕๖ 

ท้ังเปนท่ียกยองเช่ือถือของพระเจาธนัญชัยดังปรากฏในพระสุตันปฎก ขุททกนิกายวา  “บัณฑิตช่ือ
วาวิธูระ เปนผูทําการสอนอรรถธรรมแกพระเจาธนัญชัยโกรัพยราช ถาทานไดฟงไดยินมาแลว ทาน
จงไปนําวิธูรบัณฑิตนั้นมา๒” 
 การที่จะเปนนักปราชญประจําราชสํานักได ผูนั้นจะตองเปนผูมีการศึกษาดี มีความ
เฉลียวฉลาดรอบรูคนท่ัวไปจึงจะนิยมยกยองและยอมรับในความสามารถ ดังนั้น การที่วิธูรบัณฑิต
เปนนักปราชญในราชสํานักของพระเจาธนัญชัยโกรัพยะ จึงแสดงไดวา วิธูรบัณฑิต มีการศึกษาท่ีดี 
ซ่ึงการศึกษานี้หมายถึง ความรู หรือภูมิรูท่ีเหมาะสมกับความสามารถ 

     
 ๓.๑.๓ อุปนิสัยของวิธูรบัณฑิต 
     วิธูรบัณฑิต มีสติปญญาต้ังแตเยาววัย มีความกตัญูตอบิดามารดา เปนสามีท่ีดี เปนพอ
ผูอบรมเล้ียงดูบุตรเปนอยางดี และเปนขุนนางท่ีนําหลักธรรม มาส่ังสอนคนในครอบครัว และผูท่ีอยู
ในความดูแลใหเห็นสัจจธรรม วิธูรบัณฑิตคิดวาตนเองบอกวาจะดํารงอยูในตําแหนงใดก็ได แต
คํานึงถึงสัจจะเปนท่ีต้ัง วิธูรบัณฑิต คฤหัสถผูอยูครองเรือน มีความประพฤติอันปลอดภัย มีความ
สงเคราะหไมมีความเบียดเบียน และมีปกติกลาวคําสัตย จึงไมเศราโศก วิธูรบัณฑิต มีความเพียร             
มีปญญาเห็นอรรถธรรมอันสุขุม กําหนดรูธรรมท้ังปวง มีอุปนิสัยใฝคุณธรรม และมีคุณสมบัติของผู
ครองเรือน๓ 
 วิธูรบัณฑิตนั้นเปนคนท่ีมีความซ่ือสัตย ซ่ึงเปนความซ่ือสัตยท่ีแสดงออกท้ังทางกาย 
วาจา และทางใจ ถาแสดงออกทางกาย คือการประพฤติท่ีดี ท้ังตอตนเอง ตอคนใกลชิด ตอบุคคลท่ี
สาม ตอมวลมหาชน แมตอคนท่ีเกลียดชัง จะสูงสงหรือตํ่าตอย ข้ึนอยูกับระดับความซ่ือสัตยดังท่ี
กลาวไปแลว ถาแสดงออกทางวาจา ก็เปนคนวาจาสัจจ หรือวาจาสัตย หรือวาจาสัตว สุดแลวแตจะ
เปนไป สวนความซ่ือสัตยทางจิตใจ วัดกันท่ีมีความเขาใจ และรูคุณคาของสังขารธรรมท้ัง ๖ ระดับ 
คือ วัตถุ-ส่ิงแวดลอม, พืช, สัตว, คน-มนุษย, เทพ, ธรรม อยางเขาใจ และรูคุณคา๔ 
         
 ๓.๑.๔ คุณลักษณะเดนของวิธูรบัณฑิต 
        วิธูรบัณฑิต เปนคนท่ีมีคุณธรรม รูและเขาใจในเหตุการณตางๆไดดี อันแสดงใหเหน็ถึง
ลักษณะที่สําคัญก็คือความเปนปราชญ โดยเฉพาะการท่ีวิธูรบัณฑิตนั้นเปนผูมีปญญายอดเยี่ยม
                                                 

  
๒ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๔๘/๓๙๑. 

  
๓ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๔๙/๔๑๐. 

  
๔พระเทวินทร เทวินโท,  ทฤษฎีจริยธรรมตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ   

นวนคร,  ๒๕๔๔), หนา ๓๔๖-๓๔๙. 



 ๕๗ 

สามารถท่ีจะแสดงธรรมแคนนท่ัวไปได โดยเฉพาะแสดงธรรมแดคฤหัสถผูประสงคท่ีจะฟงธรรม
โดยวิธูรบัณฑิตจะแสดงธรรมแกผูท่ีตองการฟงธรรมโดยไมการขาดหาย แมแตพระราชาก็ยงัคงตอง
เสด็จมาเพ่ือฟงธรรมของวิธูรบัณฑิต เม่ือวิธูรบัณฑิตแสดงธรรม ถวายแดพระราชาแลว ก็ลงจาก
บัลลังกถวายบังคมพระราชา ฝายพระราชาทรงกระทํามหาสักการะแก วิธูรบัณฑิตนั้น มีพระราชา 
๑๐๑ พระองคแวดลอมเปนบริวาร เสด็จกลับไปสูพระนิเวศนของพระองค  
        วิธูรบัณฑิตไดนําคุณธรรมเหลานี้ มาเปนหลักธรรมท่ีสําคัญสําหรับคฤหัสถ คืออุบาสก
อุบาสิกา นํามาประพฤติปฏิบัติได และเนื่องจากวาเปนหลักธรรมท่ีจะชวยพัฒนาทางดานคุณภาพ
ชีวิตท้ังดานกาย วาจา และใจของคฤหัสถ คืออุบาสกอุบาสิกาใหดีข้ึน และใหรูจักการคิดอยางมี
ระบบ มีเหตุผลอันจะสงผล มาถึงการประพฤติทางดานกาย ดานวาจา และดานจิตใจ ซ่ึงจะสงผลให
ดีงาม เปนส่ิงท่ีจะชวยสนับสนุนในการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข 
        ๓.๑.๕  หนาท่ีการงาน 
 วิธูรบัณฑิต ไดรับการแตงต้ังใหเปนปราชญในสํานักของพระเจาธนัญชัยโกรัพยราช 
และยังสามารถแสดงธรรมและอรรถกถาใหเปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคนท่ัวไป ดังปรากฏในขุททก
นิกายชาดก วา 

“พระเจาธนัญชัยโกรัพยราช ไดครองราชยสมบัติอยูในกรุงอินทปตต แควนกุรุราช๕ 
วิธูรบัณฑิตเปนอํามาตยท่ีใกลชิดสนิทสนม และเปนผูส่ังสอนอรรถธรรมดวยทานเปน
ผูมีถอยคําไพเราะ เปนมหาธรรมกถึก ประเลาประโลมพระราชาชาวชมพูทวีปท้ังส้ิน” 
ดวยธรรมเทศนา      อันไพเราะจับใจของตน ประหนึ่ง กระแสเสียงแหงพิณ อันยังชาง
ใหรักใคร ฉะนั้น๖  

 วิธูรบัณฑิต ประกอบหนาท่ีการงาน โดยธรรมสําหรับผูท่ีอยูในราชสํานัก  วิธูรบัณฑิต
นั้น มีความดําริแหงใจอันไมหดหู ไดกลาวกะบุตรธิดา ญาติมิตรและเพื่อนท่ีสนิทวา ดูกรลูกรัก
ท้ังหลาย ลูกท้ังหลายจงมานั่งฟงราชวัสดีธรรม๗ อันเปนเหตุใหบุคคลผูเขาไปสูราชสกุลได  
 วิธูรบัณฑิตนั้น เรียกบุตรและธิดา ดวยคํารองเรียกอันนารักวา  แมและ พอจงมาดังนี้
พวกเจาจงฟง การบํารุงพระราชาท่ีเราจะกลาวความวาบุคคลผูเขาไปสูราชสกุล คืออยูในสํานักของ
พระราชายอมประสพยศ  ผูเขาสูราชสกุล พระราชายังไมทรงทราบ ยอมไมไดยศ ราชเสวกไมควร
กลาเกินไป ไมควรขลาดเกินไป ควรเปนผูไมประมาท ในกาลทุกเม่ือ เม่ือใดพระราชาทรงทราบ

                                                 
๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๘๗/๓๙๘. 
๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๔๙/๔๑๐. 
๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๗๒/๔๑๔. 



 ๕๘ 

ความประพฤติปกติ ปญญา และความบริสุทธ์ิของราชเสวกนั้น เม่ือนั้นยอมทรงวางพระทัยและไม
ทรงรักษาความลับของพระองค๘ 
 ๓.๑.๖  เร่ืองราวยอของวิธูรบัณฑิตในคัมภีร 
 ในคราวหน่ึงไดมีปญหาเกิดข้ึนระหวางพระเจาธนัญชัยโกรัพยราช พระอินทร 
พญานาค และพญาครุฑ ทาวเธอทั้ง ๔ ไววางใจวิธูรบัณฑิต จึงใหวิธูรบัณฑิตเปนผูท่ีทําหนาท่ีใน
การวินิจฉัย ในเร่ืองการถือศีล วา ศีล ของใครประเสริฐดีเลิศกวากันตํ่ากวากัน  ตางคนก็อธิบายถึง
เหตุผลของตนใหวิธูรบัณฑิตฟง   เม่ือวิธูรบัณฑิตฟงแลว จึงไดวินิจฉัยออกมาวา ผลท่ีทาวเธอทั้ง ๔ 
บําเพ็ญการรักษาศีลนั้นมิไดมีใครประเสริฐดีเลิศกวากันเลย ผลท่ีทาวเธอท้ัง ๔ บําเพ็ญปฏิบัติมานั้น 
มีผลแคเสมอกัน ทาวเธอทั้ง ๔ นั้น ตางก็ดีใจท่ีวิธูรบัณฑิตตัดสินอยางเปนธรรม ทาวเธอท้ัง ๔ จึงได
มอบของมีคาที่ตนนําติดตัวมาดวยนั้น เปนเคร่ืองปูนบําเหน็จรางวัลใหวิธูรบัณฑิตท่ีไดตัดสินอยาง
เท่ียงธรรม แลวตางองคก็กลับไปยังท่ีอยูอาศัยของตน 
   ท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือทาววรุณนาคราช หรือ พญานาค พอกลับมาแลวก็ไดเลาเร่ือง
ของตนใหภริยา คือนางวิมาลาฟง เม่ือภริยาฟงแลว นางจึงไดคิดหาอุบายท่ีจะกินหัวใจของวิธูร
บัณฑิตบาง นางจึงแกลงทําเปนไมสบาย หากไมไดหัวใจของวิธูรบัณฑิตมารักษาคงไมหายแน  
   นางอิรันทตีซ่ึงเปนลูกสาว เม่ือเห็นอาการของแมแลว นางจึงเขาไปรับอาสาวาจะเอา
หัวใจของวิ ธูรบัณฑิตมารักษาอาการของแมใหได   นางอิรันทตีจึงไปประกาศหาคนท่ีมี
ความสามารถ ถาใครเอาหัวใจของวิธูรบัณฑิตมาใหนางได นางนั้นจะยอมเปนภริยา๙ 

   ในขณะนั้นไดมียักษตนหนึ่งนามวาปุณณกยักษผานมาไดยินนางอิรันทตีเขาพอดี             
จึงเขาไปรับอาสาแลววาจะนําเอาหัวใจของวิธูรบัณฑิตมานางใหได๑๐ 

   ปุณณกยักษจึงเหาะไปยังเมืองอินทปตต แลวสืบเสาะหาท่ีอยูของวิธูรบัณฑิต บังเอิญวา
ไปเจอกับพระเจาธนัญชัยโกรัพยราชเขาจึงเกิดการพนันขันตอ ถึงข้ันขนาดชิงบานชิงเมืองกัน และ
การพนันท่ีท้ัง ๒ เลนนั้น เรียกวาเปนท่ีโปรดปานของพระเจาธนัญชัยโกรัพยราช คือการเลนทอด
สกาใครแพก็จะไดเมืองอินทปตต๑๑ ไปครอง 

   ผลปรากฏวา พระเจาธนัญชัยโกรัพยราชทอดสกาออกมาแพ ทําใหปุณณกยักษนั้นชนะ

                                                 
๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๗๒,/๔๑๐. 
๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๕๒/๓๕๒. 
๑๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๕๓/๓๙๓. 
๑๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๘๖/๓๙๘. 



 ๕๙ 

ไป๑๒ แตปุณณกยักษนั้นมิไดตองการครองเมือง๑๓ ส่ิงท่ีตองการคือวิธูรบัณฑิต พระเจาธนัญชัย
โกรัพยราชนั้น  ใหวิธูรบัณฑิตตัดสินใจเองโดยมิไดบังคับ  วิธูรบัณฑิตไดตัดสินใจไป  กับปุณณก
ยักษ  กอนท่ีจะไปนั้นไดอบรมส่ังสอน ภริยา บุตรธิดา ของตนเองเปนอยางดี๑๔ พรอมประชานชน
คนท้ังเมืองดวยใหต้ังอยูศีลธรรมอันดีงามวา๑๕ 

       จากน้ัน  วิธูรบัณฑิตจึงไปกับปุณณกยักษในระหวางทางไดถูกปุณณกยักษทรมานดวย
วิธีตาง๑๖ ๆ ก็มิไดรับอันตราย จึงไดถามปุณณกยักษวาตองการอะไรกันแน เม่ือวิธูรบัณฑิตทราบ
ความจริง วาปุณณกยักษตองการเอาหัวใจของตน วิธูรบัณฑิตจึงไดรูความจริงวาส่ิงท่ีตองการหัวใจ
ตนคือ ภริยาของพญานาคนั้นตองการที่จะฟงธรรมของตน๑๗ 

   วิธูรบัณฑิตจึงใหปุณณกยักษนั้นพาไปยังนาคพิภพ เม่ือไปถึงแลวก็ถามสารทุกขของ
พญานาค และเขาใจในภริยาของพญานาคจึงแสดงธรรมใหฟง ฝายภริยาของพญานาคนั้นฟงแลว
เกิดความปติปราโมทยเปนอยางมาก ถึงขนาดยกเมืองนาคพิภพใหครองคร่ึงหนึ่ง แตวิธูรบัณฑิตก็
ปฏิเสธ พรอมกับอวยพรใหนาคท้ัง ๒ นั้น๑๘ อยูในศีลธรรม จากนั้นจึงกลับมายังเมืองอินทปตต
ตามเดิมนาน๑๙ ประชาชนชาวเมืองตางก็ดีใจใหการตอนรับจัดงานฉลองรับขัวญวิธูรบัณฑิตเปนการ
ใหญ 
       สรุปไดวาวิธูรบัณฑิตไดกลับมาทําหนาท่ีตามเดิมและพรอมกันนั้นก็ไดอบรม
ประชาชนชาวเมืองใหต้ังอยูในคุณงามความดีมากยิ่งข้ึน จนกระท้ังวิธูรบัณฑิตนั้นส้ินอายุขัยแลวไป
บังเกิดในเทวโลก 
 
๓.๒ ลักษณะการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต 
       ลักษณะการบําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นจากการศึกษามาท้ังหมดพบวา การบําเพ็ญ
สัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นเปนการบําเพ็ญการรักษาสัจจะเพื่อรักษาชีวิตของคนในเมืองและของ

                                                 
๑๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๓๖/๔๐๗. 
๑๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๓๙/๔๐๗. 
๑๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๖๕/๔๑๒. 
๑๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๔๑/๔๐๘. 
๑๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๔๙/๔๒๖. 
๑๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๖๑/๔๒๙. 
๑๘ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๖๒๐/๔๔๐. 
๑๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๖๓๖/๔๔๓. 



 ๖๐ 

พระราชาผูเปนเจานายของตนท่ีไดเลนสกาแพปุณณกยักษผูมุงหวังท่ีจะไดหัวใจของวิธูรบัณฑิตไป
เปนสินสอดขอบุตรสาวพญานาควรุณท่ีเมืองบาดาล เนื่องจากบุตรสาวของพญานาควรุณนั้นไดให
คําม่ันวาหากปุณณกยักษสามารถนําหัวใจของวิธูรบัณฑิตมาใหกับบิดาของตนได นางก็ยินยอมท่ีจะ
เปนมเหสีของผูนั้น เม่ือปุณณกยักษไดยินเร่ืองราวก็เดินทางไปเฝาพระเจาธนญชัยโกรัพพยะเพื่อทา
เลนสกาชิงเมืองปรากฏวาพระเจาธนญชัยโกรัพยะแพพนัน  ปุณณกยักษจึงของยึดเมืองพรอมกับ
วิธูรบัณฑิตเพื่อไปเปนบรรณาการแกคนรักคือบุตรสาวของพญานาค แมวาพระเจาธนญชัยโกรัพยะ
จะหามวาสงครามชิงเมืองผานการเลนสกานั้นไมไดรวมเอาวิธูรบัณฑิตเขาไปดวยเพราะเขายอมมี
สิทธิในชีวิตของตน แตปุณณกยักษก็ไมยอมและเพื่อเปนการตอบแทนผูเปนพระราชาวิธูรบัณฑิตจึง
อาสาเอาตัวไปเปนเคร่ืองตอบแทนแกปุณณกยักษดวยการใหปุณณกยักษจับไปฆาเพื่อเอาหัวใจ๒๐  
แตกอนไปเปนเชลยวิฑูรบัณฑิตก็ขอปุณณกยักษวาขอกลับบานไปลาลูกภรรยากอนโดยสัญญาวาจะ
กลับมาใหฆาอยางแนนอน เม่ือปุณณกยักษอนุญาตจึงกลับไปลาบรรดาลูกและภรรยาท่ีบานกอน 
จากนั้นจึงไดกลับมาหาปุณณกยักษตามสัญญา อันเปนการกระทําท่ีเปนการรักษาคําพูดหรือสัจจะท่ี
ตนมีใหกับปุณณกยักษ แมวาปุณณกยักษจะถามวาทานมาทําไมทําไมไมหนีไป วธูิรบัณฑติกต็อบวา 
การรักษาสัจจะคือคุณธรรมของผูท่ีเปนคนดีเพราะคําวา "สัจจะ" หมายถึง "จริงใจ คือ ความซ่ือสัตย 
จริงวาจา คือ พูดจริง" และ "จริงการ คือ ทําจริง" สวนคําวา "บารมี" หรือ "ปารมี" มีความหมายอยู 
๒ ประการ คือ "อยางยิ่ง, เลิศประเสริฐท่ีสุด" และ "คุณธรรมที่ไดส่ังสมกันมาโดยลําดับ หรือ การ
สะสมคุณงามความดี ทําบุญกุศลกันโดยลําดับตอเนื่อง"  
 เม่ือวิธูรบัณฑิตไดแสดงธรรมจนสามารถเปล่ียนแปลงจิตใจของปุณณกยักษและไดมี
โอกาสเดินทางไปแสดงธรรมแกพญานาคและบริวารแลวท่ีสุดก็ไดกลับมาสูเมืองมนุษยทําหนาท่ีใน
การส่ังสอนธรรมตอไป๒๑ 
 จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นมีลักษณะ
ของการยึดม่ันในคําพูดและความจริงใจท่ีมีตอคําพูดเพราะเม่ือไดล่ันวาจาเชนใดไวแลวก็สามารถท่ี
จะทําตามไดโดยท่ีสุดแมวาการรับปากและการกระทําตามท่ีพูดนั้นจะกอใหเกิดความเสียหายแก
ตนเองอยางไรก็ตาม ซ่ึงการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นเปนการกระทําท่ีมุงหวังประโยชน
ในชีวิตท้ัง ๓ ประการคือ  

(๑)เปนการกระทําเพื่อใหเกดิประโยชนในปจจุบัน  ในช้ันนี้เปนความซ่ือตรงตอหนาท่ีการ
งาน  และการคบหาสมาคมกับผูอ่ืนควรมีแตความจริงใจ  ไมควรทําตัวเปนคนหนาไหวหลังหลอก  

                                                 
๒๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๖๐/๔๒๙. 
๒๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๗๓/๔๓๑. 



 ๖๑ 

ควรพูดแตความจริงเทานั้น  ไมควรกระทําตนเปนคนยุแยงตะแคงร่ัว  และควรฝกตนใหเปนคนท่ีมี
ระเบียบวินยักระทําตามกฎกติกาของสังคมเราก็จะอยูรวมกับคนอ่ืนไดเปนอยางดใีนระดับหนึ่ง 

(๒)เปนการกระทําเพื่อใหเกดิประโยชนในเบ้ืองหนา  ไมควรกระทําผิดกฎหมายและควรมี
ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีของตน  ไมโกงหรือคอรัปช่ัน  ไมควรทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเพราะความไม
ซ่ือสัตยของตนเอง  เชน  ไมเปนพยานเท็จในศาล  หรือเลือกนักการเมืองท่ีโกหกประชาชน  เปนตน  
และถาเห็นผูใดกระทําความผิดหรือส่ิงท่ีผิดๆก็ควรที่รวมดวยชวยกันสอดสองดูแล  ไมใหผูนั้น
กระทําความผิดไดตามอําเภอใจ  สังคมที่เราอยูก็จะมีความเปนจริงเพิ่มมากข้ึน  เราสามารถท่ีจะ
วางใจสมาชิกในสังคมเราได 
 (๓)เปนการกระทําเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด   เราควรตรงตอหนาท่ี  และหนาท่ีของ
คนเรามี  2  อยางคือ  หนาท่ีตามธรรมชาติ  เชน  เปน  พอ  แม  สามี  หรือภรรยา  และหนาท่ีตาม
สถานภาพหรือบทบาทในสังคม  เราควรปฏิบัติหนาท่ีเหลานั้นดวยความซ่ือตรงท่ีสุด  และฝกให
เปนคนท่ีพูดจริงทําจริงและมีความจริงใจ  ในช้ันนี้  ถาเปนการปฏิบัติของผูบริหารจะใหผลท่ีเปน
ประโยชนอยางมากในการพัฒนาในทุกระดับ 
 ซ่ึงการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นถือไดวาเปนการกระทําท่ีถูกตองและเปนการ
บําเพ็ญบารมีครบตามระดับช้ันของการสรางบารมีคือจากระดับพื้นฐานไปสูระดับสูงสุด ซ่ึงเรา
สามารถท่ีจะพิจารณาไดจากตารางดังตอไปนี้ 
  

พระโพธิสัตว
เสวยพระชาต ิ

บําเพ็ญสัจจบารมี 
ระดับตน 
(บารมี) 

บําเพ็ญสัจจบารมี 
ระดับกลาง 
(อุปบารมี) 

บําเพ็ญสัจจบารมี
ระดับสูง 

(ปรมัตถบารม)ี 
๑. วิธูรบัณฑิต 
 
 

๑. การพูดความจริง 
๒.การกระทําท่ีเปน
จริง 
 

๑.รักษาสัตยดวยชีวิต  
๒.ยอมสละชีวิต 
 
 

๑.รักษาสัตยดวยชีวิต 
๒. รักษาธรรม ยอม
สละชีวิต 

 
    ตารางแผนผังแสดง  ลักษณะการเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตพระโพธิสัตว 

อยางไรก็ตามเม่ือกลาวถึงลักษณะของการบําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นเราจะพบวามี
ลักษณะท่ีสําคัญท่ีจะสามารถนํามาศึกษาไดดังตอไปนี้    

 
 



 ๖๒ 

  ๓.๒.๑  การยึดถือคําสัตยยิ่งกวาชีวิต  
 วิธูรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมีโดยการยึดถือคําสัตยยิ่งกวาชีวิตดังนี้ เ ม่ือพระเจา            

ธนัญชัยโกรัพยะแพพนันแลวตรัสกับปุณณกยักษวา เจาจงขนเอาทรัพยสินไปตามความปรารถนา
เถิด ปุณณกยักษจึงกราบทูลวา ส่ิงเหลานี้ขาพระองคไมตองการ ขาพระองคตองการแตวิธูรบัณฑิต
เทานั้น พระเจาธนัญชัยโกรัพยะจึงตรัสวา วิธูรบัณฑิตนั้นไมนับเขาในคาพนัน เพราะวิธูรบัณฑิตนั้น
เปนคน  ๆ  เดียวกับเราปุณณกยักษจึงกราบทูวา  ไมควรเถียงกัน  ควรไปถามวิ ธูระบัณฑิต                   
ถาวิธูรบัณฑิตวาอยางไร๒๒  ก็จงกระทําตามอยางนั้น เม่ือวิธูรบัณฑิตรับฟงเร่ืองนี้แลวจึงจะคิดวา               
เราควรบอกความจริง เพราะความสัตยจริงเปนส่ิงท่ีไมตาย พึงสละชีวิตเพื่อรักษาความจริง คร้ันคิด
ไดดังนี้แลวจึงตอบวา ไมใชคน ๆ เดียวกับพระราชาครั้นสดับดังนั้นเสีย พระเจาธนัญชัยโกรัพยะ 
ทรงโทรมมนัสยิ่งนัก แตก็ตองยอมรับเพราะพระองคทรงทราบดีวา วิธูรบัณฑิตเปนผูม่ันคงใน
สัจจะ๒๓ 

“หากวาเราจะกลาววาเปนญาติของพระเจาแผนดิน มาณพนี้จะเชื่อหรือ หากจะพูดวา
เปนผูยิ่งกวาพระเจาแผนดิน ก็จะไดแตความจริง  เราเปนผูไดรับการเล้ียงดูจากพระเจา
แผนดิน เพราะฉะนั้นพระองค เปนเจานายเรา เราเปนทาสของพระองคถึงเราจะเปน
อยางไรเราก็จะไมพูดปดมดเท็จเปน๒๔ 

      วิธูรบัณฑิตไมกลาวเท็จ เพราะจะอยูในฐานะใดก็ตาม ก็ตองเปนคนรับใชเหมือนเดิม 
วิธูรบัณฑิตไมสามารถกลาวคําเปนอยางอ่ืนได เพราะตนเองเกิดมาจากตระกูลท่ีเปนคนรับใชของ
พระมหากษัตริย๒๕ 

       วิธูรบัณฑิตคิดจึงตอบวาไมวาพระเจาโกรพยะจะอยูในฐานะอะไรก็ตาม ขาพเจาถือวา
เปนทาสของพระองคโดยกําเนิด จึงแสดงใหเปนวา ผูท่ีรักษาความสัตยจริงนั้นแมเสียชีพแตไมยอม
เสียสัตย ในท่ีสุดพระเจาธนัญชัยโกรัพยะ จึงไดเสียวิธูรบัณฑิตใหแกปุณณกยักษ 

      ๓.๒.๒ การมุงสอนใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของของการรักษาสัจจะ  
 สัจจะท่ีปรากฏในวิธุรชาดก นั้นมีความสําคัญยิ่งท่ีวิธูรบัณฑิตมุงสอนใหผูอ่ืนไดเห็น

คุณคาของการรักษาสัจจะ โดยมุงเนนใหเห็นคุณคาของสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะ ความจริงโดย
สมมุติและโดยปรมัตถ มีความสําคัญเกี่ยวกับหลักธรรมท่ีปรากฏข้ันพื้นฐาน แนวปฏิบัติสวนบุคคล 
การปฏิบัติตอบุคคลในสังคม ดังนี้  

                                                 
   ๒๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๔๒/๔๐๘. 
   ๒๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๒๔/๔๒๒. 
   ๒๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๒๕/๔๒๓. 
   ๒๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๕๐/๔๑๐. 



 ๖๓ 

 ความสําคัญของสมมุติสัจจะข้ันพื้นฐานเปนหลักธรรมท่ีปรากฏในวิธูรบัณฑิตให
โอวาทแกภรรยาบุตรคลอดท้ังแสดงธรรมแกปุณณกยักษและนางนาควิมาลาเปนตน เปนสมมุติ
สัจจะ มี ๗ ประการ 

๑) บัณฑิตยอมคบหาสมาคมผูกลาวแตความจริง เพราะความสัตยจริงเปนคุณธรรมท่ี
กอใหเกิดความนาเช่ือถือกนัและกัน  

๒) เปนผูมีการไมกลาวผิด เวนจากการกลาววจีทุจริตท้ัง ๔  
๓) การกลาวสัจจะตามความเปนจริงยอมเปนประโยชนแกตนเองและเปนประโยชน

ตอสังคมใหเกิดความสงบสุข 
๔) บุคคลท้ังหลายยอมกลาวสรรเสริญผูท่ีวางตนไดสอดคลองกับสมมุติสัจจะ 
๕) ผูมีสัจจะยอมเปนท่ีรักท่ีพอใจของคนหมูมาก 
๖) เปนผูไมมากไปดวยเวรและโทษตาง ๆ เพราะยึดม่ันในสัจจะ 
๗) ส้ินชีวิตแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค๒๖ 
ดังนั้น การปฏิบัติตนหรือการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้น จึงเปนการกระทํา

ท่ีมุงสอนใหผูอ่ืนไดเห็นคุณคาของการรักษาสัจจะไมวาการรักษาสัจจะนั้นจะกอใหเกิดโทษกับ
ตนเองอยางไรก็ตามดังเราจะพบวาการท่ีวิธูรบัณฑิตรักษาสัจจะกับพระราชาและปุณณกยักษไมเปน
ท่ีพึงพอใจหรือยินยอมของบรรดาลูกและภรรยาของทานแมแตนอย เพราะรูอยูวาการทําตามสัญญา
นั้นก็คือการจบชีวิตของตนเอง แตเม่ือวิธูรบัณฑิตไดทําตามสัญญาตอปุณณกยักษแลวท่ีสุดก็รอด
ชีวิตกลับมาอยางปลอดภัย กรณีนี้ยอมเปนการสรางคุณคาใหเกิดกับการรักษาคําพูดทําใหผูคน
โดยท่ัวไปเห็นเปนตัวอยางและเห็นในคุณคาของการรักษาสัจจะ 

      ๓.๒.๓ การกระทําตนใหเปนตัวอยาง 
    การรักษาสัจจะของวิธูรบัณฑิตนั้นถือวาเปนการกระทําตัวใหเปนตัวอยางในฐานะท่ีเปน

ผูต้ังม่ันในสัจจะ เพราะการรักษาสัจจะกับการแลกดวยชีวิตของตนเองกับภาระท่ีท้ิงไวกับครอบครัว
นั้นถือเปนเร่ืองท่ีมนุษยธรรมดาโดยท่ัวไปทําไดยาก เม่ือเปนการกระทําท่ีทําไดยาก การกระทํานั้นก็
ถือไดวาเปนการกระทําท่ีอาจหาญและเปนตัวอยางท่ีดีใหกับผูท่ีกําลังจะกาวเดินเขามาเพ่ือบําเพ็ญ  
สัจจบารมีในอันดับตอไป 

 
 
 

                                                 
   ๒๖ ประณีต กองสมุทร,  คุยกันวันพุธ ฉบับรวมธรรม  (เลม ๓),  (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพทิพย

วิสุทธิ์,  ๒๕๔๕), หนา ๒๑๔. 



 ๖๔ 

๓.๓   เหตุผลการบําเพ็ญสัจจะของวิธูรบัณฑิต 
        สําหรับเหตุผลของการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นก็คือ การรักษาคําสัตยของ
เจานายคือพระเจาสัญชัยโกรัพยะ เนื่องจากวิธูรบัณฑิตเปนผูถวายคําแนะนําประจําราชสํานัก ซ่ึง
เปนผูท่ีพระราชาและประชาชนรักใครเคารพนับถือมาก คร้ังหนึ่งปุณณกยักษมาทาพระเจาธนัญชัย
โกรัพยะเลนสกา และมีขอตกตงกันวาถาปุณณกยักษแพจักถวายมณีรัตนะอันวิเศษ แตถาพระราชา
แพ พระราชาก็จะพระราชทานทุกส่ิงท่ีตองการ เวนแตพระกายของพระองค  รวมถึงราชสมบัติ และ
พระมเหสี เม่ือแขงขันสกาไปแลวก็ปรากฏวาพระราชาแพ แทนท่ีปุณณกยักษจะขอทรัพยสมบัติ แต
กลับทูลขอตัววิธูรบัณฑิต ซ่ึงถือวาเปนผูท่ีมีปญญามาก พระราชาไมประสงคจะทําตามคําขอของ
ปุณณกยักษ แตก็คํานึงถึงสัจจวาจาท่ีทรงใหกับปุณณกยักษ ทรงตีราคาวิธูรบัณฑิตยิ่งกวาทรัพยสิน
เงินทองใด ๆ ทรงหนวงเหน่ียวดวยประการตาง ๆ ในท่ีสุดก็ตกลงวาใหไปถามและใหวิธูรบัณฑิต
ตัดสิน วิธูรบัณฑิตก็ตัดสินใหพระราชารักษาสัตย คือทําตามท่ีปุณณกยักษขอโดยยอมไปกับยักษ 
แมวาจะรูผลอยูวายักษจะจับตนไปเพื่อฆาแลวควักเอาหัวใจไปเปนสินสอดขอธิดาพญานาควรุณ ซ่ึง
พญานาควรุณถูกภริยารบเราเพื่อใหหาวิธีทางท่ีจะไดหัวใจของวิธูรบัณฑิตมา ซ่ึงโดยความจริงแลว
ความตองการหัวใจนั้นเปนเพียงอุบาย เพราะจริงๆแลวภริยาวรุณนาคราชตองการท่ีจะไดวิธูร
บัณฑิตมาเปนสมบัติในภพพญานาคเทานั้นเนื่องจากนางไดยินกิตติศัพทของวิธูรบัณฑิตมานาน
เกี่ยวกับการแสดงธรรมของวิธูรบัณฑิตนั้น๒๗ 
 ดังนั้น เหตุผลสําคัญของการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตก็คือ (๑) เพื่อรักษา
เจตนารมณหรือคําอธิษฐานของตนเองท่ีต้ังใจจะรักษาคําสัตยตลอดชีวิต (๒) เพื่อตองการรักษา
คําพูดท่ีพระราชาไดใหไวกับปุณณกยักษ (๓) เพื่อเปนการเพิ่มพูนหรือรักษาสัตยของตนเองในการ
มุงหวังการเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคต(๔)เพื่อเปนตัวอยางใหกับสังคม โดยเฉพาะสังคม
การเมืองท่ีโดยมากจะหาคําสัตยไมไดเนื่องจากในกรอบของการเมืองนั้นผูปกครองมักมีอํานาจ การ
มีอํานาจยอมสามารถตัดสินใจไมทําตามขอตกลงใดๆเลยก็ได การรักษาคําสัตยของวิธูรบัณฑิตยอม
ทําใหคนในสังคมไดรับรูถึงส่ิงท่ีเรียกวาคําสัตย เม่ือเปนเชนนั้นชาวเมืองหรือสังคมทั่วไปยอมจะ
มองเห็นคุณคาของการรักษาสัจจะ 

 
๓.๔   เปาหมายสูงสุดของการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต 
    สําหรับเปาหมายสูงสุดของการบําเพ็ญสัจจบารมีของพระโพธิสัตวโดยท่ัวไป โดยไม
เจาะจงวิธูรบัณฑิตนั้นก็คือ การรักษาคําพูด หรือเครวงครัดตอการพูดหรือการกระทําท้ังทางกาย  
วาจาและจิตดังปรากฏในชาดกเร่ืองพระเจาสุตโสมท่ีมีผูกลาวถึงความต้ังใจจริงในการรักษาสัจจะวา 
                                                 

   ๒๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๖๔/๔๒๙. 



 ๖๕ 

คนผูมีศีลบริสุทธ์ิพึงปรารถนาความตาย   
ผูมีธรรมลามกท่ีนักปราชญติเตียนก็ไมปรารถนาชีวิต   
นรชนใดพึงกลาวเท็จเพราะเพื่อประโยชนของตนใดเปนเหตุ 
เหตุเพื่อประโยชนของตนนัน้ 
ยอมปองกันนรชนนั้นจากทุคติไมได๒๘   
 แมถาลมจะพึงพัดพาภเูขามาได   
ดวงจนัทรและดวงอาทิตยก็จะพึงตกลงบนแผนดินได 
และแมน้ําทุกสายก็จะพึงไหลทวนกระแส   
ถาเปนไปไดอยางนั้น   
หมอมฉันก็จะไมพึงพูดเท็จเลย  พระเจาขา๒๙ 

จะเห็นไดวา การรักษาสัจจะหรือการรักษาคําพูดคําสัตยนั้นถือวาเปนส่ิงท่ีผูรักษาพึงต้ังใจรักษา
ไมใหขาดหรือถูกทําลายดวยการตั้งจุดประสงคสําหรับการรักษาสัจจะอยู ๓ ระดับ คือ (๑)ระดับตน 
ไดแกการรักษาคําพูดการกระทําท่ัวๆไป (๒) ระดับกลาง เปนการรักษาคําพูดหรือการกระทําท่ี
เกี่ยวของกับการรักษาอวัยวะท่ีถือวาสําคัญ เชน หัวใจ หรือแขนขา เปนตน (๓)ระดับสูง ไดแก การ
รักษาคําสัตยท่ีมุงเอาชีวิตเขาแลก 
 สําหรับกรณีของวิธูรบัณฑิตนั้นมุงท่ีจะรักษาคําสัตยดวยการเอาชีวิตเขาแลกเพราะการ
รักษาคําสัตยนั้นนหากตนเองเดินทางไปกับปุณณกยักษก็เปนท่ีทราบกันวาปุณณกยักษจะตองนํา
ตนเองไปฆาเพื่อเอาหัวใจ แตแมวาจะตองเปนไปตามนั้นวิธูรบัณฑิตก็ยินยอมเอาชีวิตเขาแลก ดังนัน้ 
เปาหมายการบําเพ็ญสัจจะบารมีของวิธูรบัณฑิตจึงอยูท่ีการบําเพ็ญบารมีข้ันสูงสุดเพื่อมุงหวังความ
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคต  
 นอกจากนั้น การบําเพ็ญสัจจะบารมีของวิธูรบัณฑิตยังมีเปาหมายท่ีรองลงมาจาก
เปาหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งก็คือเปาหมายในการส่ังสอนหรือการทําเปนตัวอยางแกผูอ่ืน 
โดยเฉพาะการทําตัวเปนตังอยางแกประชาชนในสังคมวาการบําเพ็ญสัจจบารมีจะตองบําเพ็ญใหถึง
ท่ีสุดแมแตการรักษาคําสัตยนั้นจะตองเอาชีวิตของตนเองเขาแลกก็ตองทําเพราะนั่นถือวาเปนการ
กระทําท่ีถูกตอง 
 
 

                                                 
๒๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๐๔/๑๖๔. 
๒๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๐๕/๑๖๔. 



 ๖๖ 

๓.๕ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต 
  จากการศึกษาเนื้อหาการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิฑูรบัณฑิตมาทั้งหมดจะพบวา การ
บําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้น ผลจากการบําเพ็ญดังกลาวทําใหเกิดประโยชนเกิดข้ึนแกท้ังตัววิธูร
บัณฑิตเองและครองครัว สังคม ซ่ึงผลท่ีเกิดจากการบําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตกอใหเกิดผลดังนี้ 
 ก. ประโยชนแกตัวเอง  สําหรับประโยชนท่ีเกิดจากการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูร
บัณฑิตในแงของการสรางผลประโยชนใหกับตนเองก็คือ วิธูรบัณฑิตไดบําเพ็ญบารมีในข้ันปรมัตถ
บารมี คือ การบําเพ็ญบารมีอยางยิ่งยวดดวยการสละชีวิตเพื่อการรักษาคําสัตย ดวยการเดินทางไป
กับยักษเพื่อใหยักษฆาและเอาหัวใจไปเปนสินสอดแตงกับลูกสาวของพญาวรุณนาคราชท่ีนาคพิภพ 
การตัดสินใจที่จะไปกับยักษเพื่อรักษาสัตยนั้นยอมกอใหเกิดประโยชนแกตนเองคือ วิธูรบัณฑิต
สามารถพิสูจนใหเห็นวาการบําเพ็ญสัจจบารมีอยางอุกฤษดิ์ก็สามารถรักษาตนเองใหรอดชีวิตได 
และผลที่เกิดและเปนประโยชนท่ีสําคัญก็คือวิธูรบัณฑิตสามารถผานการทดสอบในเร่ืองการบําเพ็ญ
บารมีข้ันสูงสุดได 
 ข.ประโยชนในการสอนธรรมแกสังคม สําหรับประโยชนหรือผลท่ีเกิดจากการบําเพ็ญ
สัจจบารมีท่ีมีแกสังคมนั้นจะพบวาเพราะเหตุท่ีวิธูรบัณฑิตไดบําเพ็ญสัจจบารมีนั้น วิธูรบัณฑิต
สามารถที่จะอาศัยเหตุนี้เปนชองทางในการส่ังสอนธรรมะไดท้ังในดานการสอนมนุษยและสอน
พญานาค โดยหลักธรรมท่ีนํามาสอนแกสังคมเนื่องในเหตุการณท่ีถูกยักษจับไปฆาเอาหัวใจไปมอบ
ใหกับพญานาคมีอยูดังตอไปนี้ 
 ก.ราชสวัสดีธรรม 

 กอนท่ีวิธูรบัณฑิจจะถูกนําตัวไปฆาเพื่อเอาหัวใจไปมอบใหธิดาพญานาคนั้นทานได
เรียกคนในครอบครัวและบรรดาญาติเขามาใหการอบรมส่ังสอน โดยทานไดสอนราชวสดีธรรม 
เปนธรรมท่ีใชเปนหลักปฏิบัติราชการ โดยธรรมดังกลาวมีท้ังหมด ๔๙ ขอ๓๐  แบงออกไดเปน ๓ 
กลุมใหญ ๆ คือธรรมท่ีเกี่ยวกับพระราชาโดยตรงธรรม ท่ีเกี่ยวกับการควบคุมตัวเอง และธรรมท่ี
เกี่ยวกับการทํางานซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) เม่ือเขารับราชการใหม ๆ ยังไมมีช่ือเสียง และยังมิไดมียศศักดิ์ ก็อยากลาจนเกิน
พอดแีละอยาขลาดกลัวจนเสียราชการ 

๒) ขาราชการตองไมมักงาย ไมเลินเลอเผลอสติ แตตองระมัดระวังใหดีอยูเสมอ ถา
หัวหนาทราบความประพฤติ สติปญญา และความซ่ือสัตยสุจริตแลว ยอมไววางใจและเผยความลับ
ใหทราบดวย 

                                                 
   ๓๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๗๒/๔๑๔. 



 ๖๗ 

๓) เม่ือหัวหนาเรียกใชในงานราชการ อยาหวั่นไหวไปดวยอํานาจอคติ พึงปฏิบัติ
ราชการใหสําเร็จไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ดุจตราชูท่ีอยูในระดับเท่ียงตรง  

๔) เม่ือมีขอราชการเกิดข้ึน ไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืนก็ตามที่ เม่ือถูกเรียกใช 
พึงปฏิบัติราชการนั้นใหสําเร็จสมประสงค ไมพึงบิดพล้ิว หรือหวั่นไหวไปตามอารมณ 

๕) ทางเดินท่ีตกแตงไวเปนราชวิถีแมจะไดรับพระบรมราชานุญาตใหเดินดวยก็ไม
ควรเดิน 

๖) ไมพึงใชของเสมอพระราชาหรือหัวหนา ไมบริโภคใหทัดเทียมพระราชาหรือ
หัวหนา  พึงปฏิบัติใหตํ่ากวาทุกส่ิงทุกอยาง 

๗) ไมพึงใชกิริยา ทวงที วาจา อยาตีเสมอพระราชาหรือหัวหนา ตองแสดงใหตางช้ัน
ลงมาจึงสมดวยประเพณี และรักษาตนใหพนราคีโทษ 

๘) เม่ือพระราชากําลังทรงสําราญอยูในหมูอํามาตย มีพระสนมกํานันเฝาแหนอยู ราช
เสวกไมพึงแสดงการทอดสนิทในพระสนมกํานัล ไมพึงเปนคนฟุงซาน แสดงอาการโอหังอยาง
คะนองกาย คะนองวาจา ไมเสียมารยาทของขาเฝา 

๙) ไมพึงเลนหัวกับพระกํานัล 
๑๐) ไมพึงปรึกษาราชการในท่ีลับ 
๑๑) ไมพึงลักลอบเอาพระราชทรัพยออกจากคลังหลวง (ไมฉอราษฎรบังหลวง)  
๑๒) ไมพึงเห็นแกหลับนอนจนแสดงใหเห็นเปนการเกียจคราน 
๑๓) ไมพึ่งดื่มสุราจนเมามาย 
๑๔) ไมพึงฆาสัตวท่ีไดรับพระราชทานอภัย (สัตวท่ีหามฆา)  
๑๕) ไมพึงทะนงตนวาเปนคนท่ีพระราชาหรือหัวหนาโปรดปราน และข้ึนเขารวมพระ

แทนบัลลังก หรือพระท่ีนั่ง หรือรถพระท่ีนั่ง 
๑๖) ตองรูจักท่ีเฝาอันเหมาะสม อยาใหหางเกินไปหรือชิดเกินไป ตองอยูในท่ีซ่ึง

พระราชาจะทอดพระเนตรเห็นถนัด หรือฟงกระแสพระราชดํารัสไดงาย 
๑๗) อยาชะลาใจในเม่ือพระราชาทรงกระทําพระองคเปนเพื่อน หรือหัวหนากระทํา

ตนเปนเพื่อน 
๑๘) เม่ือไดรับการยกยองเชิดชู ก็อยาทะนงอวดดีวาเปนนักปราชญราชบัณฑิต และไม

ควรจวงจาบเพ็ดทูลพระราชทานหรือเรียนเสนอหัวหนาในลักษณะท่ีเปนการเยอหยิ่งทะนงตน 
๑๙) แมไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเขานอกออกในไดก็ไมควรทอด

สนิท แตควรขอพระบรมราชานุญาตกอนทุกคร้ังไป ใหมีสติดํารงตนเปนคนรอบคอบเสมอ 



 ๖๘ 

๒๐) เ ม่ือพระมหากษัตริยจะทรงยกยองพระราชโอรสหรือพระราชวงศ  โดย
พระราชทานบานนิคมรัฐ (นครรัฐ) หรือชนบทใหครอบครองก็ควรนิ่งดูกอน ไมควรดวนเพ็ดทูล
คุณหรือโทษ 

๒๑) เม่ือพระราชาหรือหัวหนาจะบําเหน็จความชอบใหแกผูใด ไมควรทูลหรือเรียนขัด
ตัดลาภของผูนั้น พึงรอบคอบสอบสวนใหถวนถ่ี มีจิตใจท่ีออนโยนโอนไปในทางท่ีเหมาะท่ีควร  

๒๒) ขาราชการตองไมเปนคนท่ีเห็นแกได ไมยอมตนใหตกอยูในอํานาจของความ
อยาก ตองทําคนใหเหมือนปลาคือ ทําเปนไมมีล้ิน  

๒๓) ขาราชการตองเปนผูสะอาดในหนาท่ีการงาน 
๒๔) ไมใชจายเงินของแผนดินไปในทางท่ีฟุมเฟอยสุรุยสุราย 
๒๕) ตองสอดสองงานราชการใหไดดี อยาใหผิดระเบียบประเพณีและกฎหมาย และ

ตองตอสูกับอุปสรรคขอขัดของและเหตุขัดขวางเสมอ 
๒๖) ตองไมมัวเมาในสตรี เพราะจะทําใหเส่ือมอํานาจและเปนราคีโทษในหนาท่ี

ราชการ 
๒๗) ไมควรพูดจามากเกินพอดี แตก็ไมควรนิ่งเสียเร่ือยไป 
๒๘) เม่ือคราวท่ีจะตองพูดใหดูพอเหมาะสมควร และพูดอยางแจมแจงชัดเจน และให

นิ่งเม่ือถึงคราวท่ีตองนิ่ง ไมเจรจาหาเร่ืองใหเกิดความขุนเคืองแกหัวหนาหรือเพื่อนขาราชการ 
๒๙) ขาราชการตองอดทนไมฉุนเฉียว ไมโกรธงาย และตองไมพูดหรือกระทํากระทบ

กระเทียบเปรียบเปรย 
๓๐) ตองเปนคนท่ีมีความซ่ือสัตยจริงตอคําพูดของตนเองอยูเสมอ พูดจาใหนุมนวล

และ สุภาพไมสอเสียดยุยงใหเกิดความบาดหมางและแตกความสามัคคีกัน ไมพึงกลาวถอยคําท่ีเพอ
เจอเหลวไหลไรประโยชน 

๓๑) ขาราชการตองบํารุงเล้ียงดูบิดามารดาใหผาสุก เคารพนบนอบและเอ้ือเฟอตอ
ผูใหญในตระกูล 

๓๒) ตองละอายตอความช่ัว เกรงกลัวตอความผิด ไมประพฤติละเมิดศีลธรรม และ
เปนมิตรท่ีดีในครอบครัว 

๓๓) ตองมีระเบียบวินัย และมีมารยาทงดงามเสมอ 
๓๔) ตองฝกใจฝกตนใหม่ันอยูในความดี มีอัธยาศัยออนโยน ไมถือตัวและอวดดี ไม 

หวั่นไหวไปตามโลกธรรม 
๓๕) ตองขยันขันแข็งในหนาท่ีราชการ 
๓๖) ใหเปนคนเฉลียวฉลาด รูจักฐานะอันควรและไมควร 



 ๖๙ 

๓๗) ตองประพฤติออนนอมถอมตน มีความยําเกรงในผูใหญเหนือตน ประพฤติตนม่ัน
อยูในความดี และมุงม่ันทําแตความดี 

๓๘) ควรหลักตนใหหางจากบุคคลท่ีพระราชาหรือประมุขของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีสงมา
สืบราชการลับ ใหจงรักภักดีแตในเจานายและพระราชาของตนเทานั้น ไมฝกใฝในราชสํานักอ่ืน 
(ไมคิดคด ทรยศตอชาติ)  

๓๙) ขาราชการพึงใฝใจเขาไปหาสมณะและพราหมณผูทรงศีล ผูเปนนักปราชญหรือ
ผูรูหลักนักปราชญดี เพื่อรักษาศีลฟงธรรมบาง ศึกษาถายทอดเอาความรูจากทานบาง 

๔๐) ขาราชการตองเปนผูสะอาดในหนาท่ีการงาน 
๔๑) ขาราชการไมควรลบลางราชประเพณีในการบริจาคทาน ควรรักษาไวใหม่ันคง 

เม่ือถึงคราวท่ีจะทรงบริจาคทานก็ไมตองกัดกันโดยประการใด ๆ ท้ังส้ิน 
๔๒) ขาราชการตองเปนผูมีปญญา มีความรู เฉลียวฉลาด และเขาใจในวิธีการท่ัว ๆ             

ไปไดเปนอยางดี รูจักกาลสมัยท่ีควรและไมควร 
๔๓) ขาราชการตองหม่ันขยันในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไมเยอหยิ่งหละหลวม ตอง

ตรวจตราดูแลใหรอบคอบ ทํางานใหสําเร็จส้ินไปโดยครบถวนดวยดีเสมอ 
๔๔) ขาราชการตองมีศิลปะในการปฏิบัติราชการใหดําเนินไปโดยรวดเร็วและสําเร็จ

ผลดี เสมอ 
๔๕) ไรนาและปศุสัตว ขาวในยุงฉาง ควรตรวจตราดูแลอยูเปนประจํา ตลอดจนการใช

จายในครอบครัวก็พึงรูจักกําหนดประมาณ 
๔๖) บุตรธิดาหรือพี่นองท่ีประพฤติไมดี ทําตนเหมือนคนตายแลว มีแตคอยจะลาง

ผลาญก็ไมควรยกยอง สวนทาสกรรมกรและคนใชประพฤติดี มีความขยันหม่ันเพียรในหนาท่ีการ
งานโดยสมํ่าเสมอ ควรยกยองชมเชย และควรใหความอุปการะเล้ียงดูอยางดี 

๔๗) ขาราชการตองเปนผูมีศีลธรรมประจําตน มีความซ่ือสัตย ไมเห็นแกได ไมเขาขาง
คนผิดเปนคนซ่ือตรง จงรักภักดีท้ังตอหนาและลับหลัง 

๔๘) ขาราชการตองรูจักพระราชนิยม ความนิยมของเจานาย ปฏิบัติใหตองตามพระ
ราชประสงค ไมฝาฝนขืนขัดพระราชอัธยาศัยหรืออัธยาศัย 

๔๙) เวลาผลัดพระภูษาสรงสนาน ราชเสวกพึงกมศีรษะชําระพระบาท แมจะถูกกร้ิว
จนตองพระอาญาก็ไมพึงโกรธตอบ 

๕๐) ขาราชการควรสักการบูชาพระราชาผู ท่ีปวงชนถือว า สูงสุด ท่ีจะเปนผู
พระราชทานส่ิงอันพึงใจใหไดทุกอยาง๓๑ 
                                                 

๓๑.ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๗๒/๔๑๔. 



 ๗๐ 

        ราชวสดี ท่ีเรากลาวแลวนี้ เปนอนุสาสนีสําหรับราชเสวกท้ังหลาย วา ราชวสดีนี้เม่ือคน
ประพฤติตามอยูยอมเปนเหตุทําใหพระราชาทรงโปรดปราน และยอมไดรับการบูชาเจานาย
ท้ังหลายแล 

 ข.ฆราวาสธรรม(ฆราวาสปญหา) 

นอกการการท่ีทานไดแสดงราชสวัสดีธรรมแลวผลพวงจากการที่รักษาสัตยกับปุณณก
ยักษก็ไดแสดงธรรมแกประชาชนและหมูญาติกอนการไปกับยักษก็คือ การแสดงหลักธรรมเร่ือง
ฆราวาสปญหาหรือหลักในการครองเรือนของผูท่ีเปนคฤหัสถ โดยไดแสดงหลักการท่ีจะตองปฎิบัติ
ของชาวบานผูมีธรรมวาจะตองทําอยางไร ซ่ึงเนื้อความท้ังหมดมีปรากฏในขอความดังตอไปนี้ 

 “ผูครองเรือน ไมควรคบหญิงสาธารณะเปนภริยา ไมควรบริโภคอาหารมีรส
อรอยแตผูเดียว ไมควรซองเสพถอยคําอันใหติดอยูในโลก ไมใหสวรรคและ
นิพพาน เพราะถอยคําเชนนั้น ไมทําใหปญญาเจริญไดเลย 
ผูครองเรือน พึงเปนผูมีศีลสมบูรณ ดวยวัตรไมประมาท มีปญญา เคร่ือง
สอดสองเหตุผล มีความประพฤติถอมตน ไมพึงเปนคนตระหน่ีเหนียวแนน 
เปนผูสงบเสงี่ยม มีวาจานาคบเปนสหาย ออนโยน 
ผูครองเรือน พึงเปนผูสงเคราะหมิตร  จําแนกแจกทาน รูจักจัดทํา พึงบํารุง
สมณพราหมณดวยขาวน้ําทุกเม่ือ 
ผูครองเรือน พึงเปนผูใครตอธรรม จําทรงอรรถธรรมท่ีไดสดับมาแลว หม่ัน
ไตถาม  พึ ง เข าไปหาท านผู มี ศีล  เปนพหู สูตโดย เคารพ  
คฤหัสถผูครองเรือน จะพึงมีความประพฤติ  อันปลอดภัยไดอยางนี้ จะพึงมี
ความสงเคราะหไดอยางนี้ จะพึงมีความไมเบียดเบียนกันไดอยางนี้ และ
มาณพพึงปฏิบัติอยางนี้ จึงจะช่ือวา มีปกติกลาวคําสัตย จากโลกนี้แลวไปยัง
โลกหนา จะไมเศราโศกดวยอาการอยางนี้๓๒” 

        จากขอคความขางตนฆราวาสท่ีดีจะตองปฎิบัติตนดังนั้ คือ (๑)ไมคบกับภรรยาของ
ผูอ่ืน(กาเมสุมิจฉาจาร) (๒)ไมตระหนี่ (๓)ไมกลาวถอยคํามท่ีติดอยูในโลก (๔)มีศีล (๕)สมบูรณ
ดวยวัตร (๖)ไมประมาท(๗)มีปญญา(๘)สงบเสง่ียมพูดจาไพเราะจับใจ(๙)สุภาพออนโยน (๑๐) 
สงเคราะหมิตร(๑๑)จําแนกแจกทาน(๑๒)รูจักการจัดการงานใหเรียบรอย (๑๓)บํารุงสมณพราหมณ
ดวยขาวน้ําทุกเม่ือ (๑๔)เปนผูใครธรรม(๑๕)เปนพหูสูต(๑๖)ทรงสุตะ(๑๗)คบกับผูมีศีล และการท่ี
จะไดช่ือวาเปนผูรักษาความสัตยก็ดวยการปฏิบัติตามแนวทางแหงฆราวาสปญหาดังกลาวมานี้ 
                                                 

๓๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๕๒,๑๔๗๕/๔๑๐,๔๑๑. 



 ๗๑ 

 ค.ธรรมของคนดี   

 สําหรับหลักธรรมขอนี้ เปนหลักธรรมท่ีไดแสดงแกปุณกยักษผู ท่ีทํารายตนโดย
หลักธรรมขอนี้เปนการกลาวโตตอบกันระหวาปุณณกยักษกับวิธูรบัณฑิต โดยธรรมของคนดีมี
ดังตอไปนี้ 

 (๑) อยาไดประทุษรายมิตรในกาลไหนๆ กลาวคือ คนท่ีใหขาวใหน้ําแกคนท่ีไมรูจักกัน
มากอน คนเชนนี้เราไมควรทํารายถาทํารายก็จะถือวาเปนผูทํารายมิตร 

 (๒) อยาตกอยูในอํานาจของสตรี  กลาวคือ สตรีท่ีบุรุษใหความเปนใหญทุกประการ 
แตสตรีนั้นยังดูหม่ินบุรุษนั้น เราก็ไมควรคบกับสตรีคนนั้นเพราะถือวาเธอเปรอิสตรีท่ีไมนาคบ๓๓ 
 จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นได
กอใหเกิดผลประโยชนท้ังแกตนเองและแกสังคมโดยเฉพาะในดานสังคมนั้นเราจะพบวาการบําเพญ็
บารมีของวิธูรบัณฑิตกอใหเกิดผลประโยชนแกสังคมในแงของการไดอาศัยเหตุนั้นในการแสดง
ธรรมเพื่อใหสติปญญาแกสังคม ซ่ึงถือวาเปนการกระทําท่ีกอใหเกิดผลประโยชนเปนอยางมากตอ
สังคม 
 
๓.๖  วิเคราะหการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต 
           จากการกลาวมาท้ังหมดเก่ียวกับการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นเราสามารถท่ีจะ
พิจารณาใหเห็นถึงประเด็นตางๆท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบและกระบวนการบําเพ็ญสัจจบารมีท่ีเรา
สามารถจะนําไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนในอนาคตได โดยการบําเพ็ญสัจจบารมีนั้นมี
ประเด็นท่ีเราสามารถนํามาอธิบายไดดังนี้ 
 ๓.๖.๑  ลักษณะของสัจจบารมีกับอุดมคติ 
 สําหรับในกรณีของการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตเราจะพบวาการบําเพ็ญสัจจบารมี
จะมีความสัมพันธกับความเปนอุดมคติ คือ จินตนาการท่ีถือวาเปนมาตรฐานแหงการทําความดี 
ความงาม  และความจริง ทางใดทางหนึ่ง  ท่ีมนุษยเห็นวาเปนเปาหมายชีวิตของตน๓๔   ในฐานะท่ี
สัจจบารมีนั้นเปนการกระทําท่ีมีความมุงหวังวาจะเปนส่ิงท่ีจะกอใหเกิดความดีข้ึนในอนาคต จาก
การศึกษามานั้นจะพบวาสัจจบารมีถือเปนอุดมคติ๓๕ อยางหนึ่งท่ีมนุษยโดยเฉพาะผูท่ีมุงหวังผลใน

                                                 
๓๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๗๑/๔๓๐. 

   ๓๔ ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: นานมีบุค 
๒๕๔๖) หนา ๑๓๘๑ 

๓๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๔/๓๕๕/๙๔. 



 ๗๒ 

อนาคต เชน บรรดาพระโพธิสัตวท้ังหลายพึงตองการและดําเนินชีวิตไปตามอุดมคติดังกลาว ซ่ึง
หากกลาวถึงสัจจบารมีในฐานะท่ีเปนอุดมคติก็คือการท่ีสัจจบารมีนั้นมีระดับข้ันการบําเพ็ญหรือ
ดําเนินการอยู ๓ ระดับ คือ (๑) สัจจบารมีระดับปกติ ไดแก การรักษาคําสัตยในระดับปกติ เชน การ
รักษาสัญญาวาจะไปทานขาวในเวลาเทานั้นเทานี้ หรือการรักษาสัญญาการกูยืมเงินของผูกูและผูให
กูเปนตน (๒) สัจจบารมีระดับกลาง(อุปปารบารมี)ไดแก การบําเพ็ญดวยการรักษาสัตยในระดับท่ี
เกี่ยวของกับการใหคําสัญญาวาจะใหอวัยวะ มีการบริจาคดวงตาหรืออวัยวะใหกับผูท่ีตองการ เปน
ตน การบําเพ็ญบารมีในระดับนี้ผูบําเพ็ญตองใชความอาจหาญในการตัดสินใจท่ีคอนขางยากกวา
การรักษาสัตยในระดับปกติ (๓) สัจจบารมีระดับสูงสุด(ปรมัตถบารมี) ไดแก การบําเพ็ญบารมีใน
ระดับท่ีสูงกวาการบริจาคอวัยวะ แตเปนเร่ืองของการเอาชีวิตเปนเดิมพัน เพื่อรักษาความสัตยท่ี
ตนเองไดใหคําม่ันไวแลว ซ่ึงการรักษาสัตยในระดับนี้เปนการใหคําม่ันท่ีผูบําเพ็ญจะตองมีความอาจ
หาญอยางสูงสุดและมีความเช่ือม่ันในแนวทางท่ีตนไดตัดสินใจใวอยางสูงสุด๓๖ 
 จากกรอบในเร่ืองระดับของการบําเพ็ญบารมีนั้น เราพบวา การบําเพ็ญบารมีระดับท่ี (๑)นั้น
ถือวาเปนเร่ืองท่ีมีใหพบเห็นตามมปกติ  และระดับท่ี (๒)ก็ถือวาเปนการบําเพ็ญท่ีสามารถพบเห็น
ไดโดยท่ัวไปนั้น แตการบําเพ็ญบารมีในระดับท่ี (๓)กลับพบวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปในเชิงอุดมคติ
คอนขางสูง โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากระดับของการบําเพ็ญดวยการบริจาคชีวิตหรือยอมเสียชีวิต
เพื่อรักษาคําพูดหรือคําสัตยท่ีไดใหไว๓๗ ดังนั้น ในการบําเพ็ญบารมีระดับท่ี ๓ นี้จึงถือวาเปนเร่ืองท่ี
มีความเปนอุดมคติคอนขางสูงเนื่องจาก เหตุท่ีเปนนั้นเพราะการยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาหลักการ
นั้นเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดยากเพราะทุกคนท่ีมีกิเลสยอมจะมีความรักและอาลัยในชีวิตมาก การจะ
เสียสละชีพเพื่อการใดการหนึ่งนั้นนับวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดยาก ดังนั้น สัจจบารมีในระดับท่ี ๓ จึง
มีความสัมพันธกับความเปนอุดมคติมาก๓๘ 
 ในการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต  ท่ีมุงม่ันรักษาสัจจะดวยชีวิต  ยอมถวายชีวิตตอ
พระเจาธนัญชัยโกรัพยะท่ีทรงแพพนันปุณณกยักษ  และปุณณกยักษตองการชีวิตของวิธูรบัณฑิต  
โดยใหเหตุผลวา   ทุกส่ิงในอินทปดถนครเปนของพระเจาธนัญโกรัพยะ  ในฐานะของตนเองแลว  
นอกจากจะเปนทรัพยสมบัติของพระเจาพนัญชัยโกรัพยะ  ยังถือวาเปนผูรับใช  เปนขาราชการ  ซ่ึง
ตามธรรมเนียมยังถือวาเปนทาสโดยกําเนิด  เปนการแสดงถึงการมีสัจจะท้ังตอตนเองและผูอ่ืน จึง

                                                 
๓๖ ธรรมสภา, ทศบารมี ทศพิธราชธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖),   หนา 

๑๘๕-๑๘๖. 
๓๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๓๖/๔๐๗. 
๓๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๔๑/๔๐๘. 



 ๗๓ 

ถือวาเปนเร่ืองท่ีเปนอุดมคติคอนขางสูง แตเม่ือมีการกระทําเชนนั้นไดก็ถือวาเปนการกระทําท่ี
ยิ่งใหญหาไดยาก 
       ๓.๖.๒  แนวทางในการบําเพ็ญสัจจบารมี 
    แนวทางปฏิบัติสวนบุคคลความสําคัญของสัจจะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบุคคล ผูวิจัย
มุงจะศึกษาความสําคัญของสัจจะท่ีใชเปนแนวปฏิบัติตอตนเอง ตอบุคคลอ่ืนและตอศาสนา ดังนี้ 
 สัจจะตอตนเอง คือ พยายามสรางความดีกับตนเองแสวงหาความจริงจะเกิดความรูสึก
ไมโกรธไมพอใจบุคคลนั้น บุคคลท่ีมีความจริงตอตนเองนั้นสามารถสังเกตได ๒ ลักษณะ คือ  
 ๑. สัจจกิริยา เปนความจริงตอการกระทํา ไดแกบุคคลผูท่ีจะทําความจริง จะตองทําดวย
ความเต็มใจ ไมถูกบังคับ แตทําดวยความพยายามจนสําเร็จ ทําดวยใจท่ีจดจอ คือ เอาใจใสในส่ิงท่ี
กระทําอยู ทําดวยความใครครวญ วิเคราะหใหดีจนงานนั้นสําเร็จ 

 ๒.  สัจจวาจา เปนคนจริงตอคําพูดไดแกการคนท่ีรับผิดชอบในคําพูด เม่ือพูดออกไป
แลวตองทําใหไดอยางท่ีคําพูด หรือสัญญาเอาไว ไมเปนคนประเภท ปากอยางใจอยาง แตควรจะ
เปนแบบใจกับปากตรงกัน จึงเรียกวาเปนคนจริงมีสัจจะ๓๙ 

 (๑)  สัจจะตอบุคคลอ่ืน คือ เปนคนท่ีมีความซ่ือสัตยตอบุคคลอ่ืนเพราะมนุษย
จะตองอาศัยสังคมในการเปนอยู ไมสามารถอยูคนเดียวได ดังนั้นการอยูรวมกับคนอ่ืนบางทีเรียกวา                
“จริงตอสังคม” คือจริงตอสังคมท่ีเราเกี่ยวของ 

 (๒)  สัจจะตอพระศาสนา คือปฏิบัติ ตามหลักธรรมท่ีมีในศาสนาน้ัน ๆ  ท่ีตนเอง
นับถือ เพราะศาสนิกชนจะเกิดความสามัคคี มีแนวทางปฏิบัติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ศาสนาเปน
ศูนยกลางของสังคม เปนบอเกิดแหงคุณธรรมท้ังหลาย ผูครองตอศาสนาไดแกการนับถือศาสนา
และนําหลักคําสอนของศาสนานั้น ๆ  ไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชน จึงเรียกไดวา มีความจริง
ตอพระศาสนา๔๐ 

   ก.  ปฏิบัติตอบุคคลในสังคม  ความสําคัญของสมมุติสัจจะเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ
บุคคลในสังคม ผูวิจัยมุงท่ีจะศึกษาถึงคุณธรรมของสัตบุรุษ สุจริตธรรม เปนตน 

  ข.  คุณธรรมของสัตบุรุษ การปฏิบัติตอบุคคลในสังคม เกี่ยวกับสังคมของสมมุติ
สัจจะ ท่ีถือวาเปนคุณธรรมของสัตบุรุษท่ีมีปรากฎในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มี ๕ ประเภท 
คือ 

  ๑.  สัจจะมีความสําคัญ ท่ีขาดไมไดเปนของจําเปนท่ีทุกคนจะตองมีท้ังเด็กและ
ผูใหญ จึงจะเรียกวา เปนสัตบุรุษ 
                                                 

๓๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘//๑๖๐๗/๔๓๘. 
๔๐ องฺ.ทสก.  (ไทย) ๒๔/๔๘/๙๑. 



 ๗๔ 

  ๒.  สัจจะนี้ เปนธรรมเคร่ืองอยูของสัตบุรุษท้ังหลาย มีพระสัมมาสัมพุทธเจา 
และกัลยาณปุถุชน เปนตน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ทรง
บําเพ็ญสัจจบารมีนั้นดวยจึงชวยใหพระบารมีอ่ืน๔๑ ๆ สมบูรณ 

 ๓.  สัจจะเทานั้น เปนรสยิ่งกวารสท้ังปวงอันมีรสเค็มรสเปร้ียว เปนตน อธิบายวา 
บุคคลผูท่ีต้ังอยูในสัจจะยอมยังแมน้ําอันไหลเชี่ยวใหไหลกลับได ยอมนําพิษรายออกได ยอมหาม
แมไฟ ยังฝนตกก็ได เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สัจจะนั้นเปนรส ยิ่งกวารสท้ังปวง 

 ๔.  คนมีสัจจะในทางท่ีดี จะเปนผูท่ีมีช่ือเสียงเกียรติยศในสังคม ดังมีพระบาลีวา “สจฺ
เจน กิตฺตึ ปปฺโปติ แปลความวา คนไดเกียรติ เพราะซ่ือสัตย๔๒” 

 ๕.  สัจจะท่ีบุคคลอบรมพอกพูนใหมี ทําใหปรากฏในในแลว ทําจิตใหหนักแนน
ม่ันคงไมหวั่นไหว รอบครอบในอันประกอบกรณีนั้น ๆ  ใหสําเร็จประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน ท้ัง
โลกน้ีและโลกหนา ตลอดถึงประโยชนอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพาน สัจจะจึงไดรับการยกยองวามี
ความสําคัญบาลีวา “สจฺจํ หเว สาธุตรํ ซ่ึงแปลความวา ความสัตยนั่นแล ดีกวารสท้ังหลาย”  

 คุณธรรมสัตบุรุษท้ัง ๕ ประการมีความสําคัญเกี่ยวการปฏิบัติตอบุคคลในสังคม 
โดยเฉพาะ สังคมไทยในปจจุบัน ควรจะนําเอาคุณธรรมเร่ืองสัจจะเปนแนวปฏิบัติตอกัน๔๓ 

  สุจริตธรรม  อันเปนคุณธรรมพื้นฐานของสัจจะเพราะบุคคลท่ีมีสุจริตธรรมหรือความ
ซ่ือสัตยในจิต จะกอใหเกิดสัจจะธรรมไดงาย  

 
       ๓.๖.๓ อุปสรรคอันเกิดจากการบําเพ็ญสัจจบารมี 
  อุปสรรคของการบําเพ็ญเกิดจากผลของความไมรู และไมปฏิบัติตามสัจจธรรมความ

จริง ปญหาของมนุษยนั้นเกิดจากความไมรูเทาทันความจริง แลวก็วางใจตอส่ิงท้ังหลายไมถูกตอง 
จึงทําใหเรารับผลเบียดเบียน และครอบงําจากธรรมชาติอยูตลอดเวลา ความทุกขของมนุษยนี้รวม
แลวก็อยูท่ีการถูกกระทบกระทั่งบีบค้ันจากการเปล่ียนแปลง ความไมคงทนเที่ยงแทแนนอนความ
ต้ังอยูในสภาพเดิมไมได เปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงฝน ขัดแยง ไมเปนไปตามความปรารถนาท้ังนี้ก็
เพราะวาปุถุชนเราทานสรางกระแสความอยากในใจท่ีมีตอส่ิงท้ังหลายซอนข้ึนมาบนกระแสความ
จริงกระแสธรรมท่ีมีอยูกอนแลว กระแสความอยากของเรานั้นเปนกระแสท่ีไมเปนของแทจริง 
กระแสที่แทจรองของส่ิงท้ังหลายก็คือกระแสของกฎธรรมชาติท่ีวา ส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมันแตมนุษยเราก็สรางกระแสความอยากของตัวข้ึนมาซอนและขัดแยงวาจะใหส่ิง

                                                 
๔๑ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๘/๙๑. 
๔๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๘/๑๕๙๗/๔๙๙. 
๔๓ สํ.ม. (ไทย) ๑๘/๑๕๙๗/๔๙๙. 



 ๗๕ 

ท้ังหลายเปนอยานั้นอยางนี้ ตามใจท่ีชอบชังของเรา ซ่ึงไมเปนไปตามท่ีเราอยาก เม่ือสองกระแส
สวนทางปะทะกัน และกระแสแหงปจจัยชนะกระแสแหงความอยาก ตัวเราถูกบับค้ันก็มีความ
ทุกข๔๔ ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา  

“สัตวท่ีเส่ือมจากอริยะปญญานั้น ช่ือวาเส่ือมแท เขายอมอยูเปนทุกข มีความติดขัด มี
ความเดือดรอนในปจจุบัน ส้ินชีวิตไปแลว มีทุคติเปนท่ีหวังได และเพราะไมเห็น
อริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง เราและเธอท้ังหลายไดทองเท่ียวไปในชาตินั้น ๆ ตลอก
กาลนาน๔๕” 

  สรุปไดวา หากจะเขาถึงประโยชนสุขจากการเขาถึงสัจจธรรมก็ตองกลาวถึงโทษทุกข
ของการไมรูความจริง แมหากจะกลาวเปนหลักไดวาทุกชีวิตปรารถนาความสุข แตวิถีทางเขาถึง
ความสุขอันแทจริง เรากลับไมทราบ และเอาความสมใจกับความอยาก เปนความสุข ซ่ึงถาหากไม
สมความอยากก็กลับเปนทุกข กระแสความอยากเปนธรรมชาติเหตุท่ีเกิดตามกระแส แตกระแสตาม
เหตุปจจัยใหไดรับความสุขท่ีแทจริงกลับเห็นกระแสท่ีมักไมตรงกับกระแสความอยาก จึงสมควรรู
และปรับตัวเขากับกระแสความจริง 
  

                                                 
๔๔ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต), คือตราชูแหงชีวิต,  (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ บริษัท แปลน

ปรินทต้ิง จํากัด,  ๒๕๔๐), หนา ๕๘-๕๙. 
๔๕ ขุ.อิติ.  (ไทย) ๒๕/๒๑๙/๒๒๘. 



 

บทที่ ๔ 

การบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตในสังคมไทย 
 

 ประเด็นเร่ืองความมีสัจจะ หรือการรักษาสัจจะในสังคมไทยปจจุบันนี้ถือวาเปนปญหา
ท่ีอยูในข้ันวิกฤต เพราะวาปจจุบันนี้มีเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการไมยึดม่ันในสัจจะปรากฏใหเห็นเปน
จํานวนมาก และเพราะเหตุท่ีสังคมไทยปจจุบันขาดดารยึดม่ันในสัจจะความจริงใจท่ีควรมีตอกันนี้
เองเปนเหตุใหสังคมไทยมีปญหาหลายประการ ท้ังในสวนของปญหาสังคม ปญหาการศึกษา ปญหา
เศรษฐกิจและปญหาการเมือง ซ่ึงปญหาเหลานั้นเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย
โดยภาพรวม ซ่ึงบางปญหาเปนปญหาท่ีสังคมมักจะมีคําถามวาสังคมไทยในฐานะท่ีเปนสังคมของ
ชาวพุทธเพราะเหตุใดคนไทยจึงพากันขาดสัจจะหรือความจริงใจตอกันมาก 

 เนื่องจากพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติและมีหลักคําสอนท่ีปรากฏอยูใน
คัมภีรพระพุทธศาสนาอยูอีกเปนจํานวนมากท่ีสอนหรือวางกรอบในการดําเนินชีวิตท่ีจะตองมีสัจจะ
คือความจริงใจตอกัน โดยเฉพาะท่ีปรากฏอยูในชาดกท่ีเปนเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับอดีตชาติของ
พระพุทธเจา ซ่ึงเปนเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา โดยเฉพาะเมื่อเราหัน
มาพิจารณาเร่ืองของการมีสัจจะตอกันในสังคม พระพุทธศาสนาก็ไดกลาวถึงหลักการในการรักษา
สัจจะ อานิสงค รวมถึงประโยชนท่ีพึงจะไดรับจากการรักษาสัจจะซ่ึงปรากฏอยูในชาดกเร่ืองวิธูร
บัณฑิต๑ 

 ประเด็นตอไปท่ีผูวิจัยจะไดดําเนินการวิเคราะหหรือนําหลักการเร่ืองการแกไขปญหา
การขาดสัจจะในสังคมโดยการนําหลักการในเร่ืองของการรักษาสัจจะของวิธูรบัณฑิตนั้นมาเปน
กรอบในการแกไขปญหาหรือการประยุกตใชเพื่อการกําหนดทิศทางหรือการช้ีทางออกของสังคมท่ี
กําลังมีปญหา โดยประเด็นท่ีจะตองนํามาศึกษานั้นก็มีดังตอไปนี้ 

 
๔.๑  สัจจบารมีกับสังคมไทย 
          เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมของชาวพุทธ ดังนั้นการดําเนินชีวิตของคนไทยในสังคมพุทธ
จึงเปนเร่ืองท่ีแนชัดวาสังคมไทยจะตองไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในหลักคํา

                                                 
๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๖/๓๙๑. 



 ๗๗

สอนในเร่ืองบารมีและในสวนของสัจจะบารมีนั้นก็ถือวาหลักคําสอนหนึ่งท่ีสังคมนํามาปรับใชดัง
ปรากฏในสุภาษิตคําพังเพยวา  เสียชีพอยาเสียสัตย เปนตนและผูคนในสังคมก็พยายามเนนวาเกิด
เปนมนุษยจะตองมีคําสัตยคือมีความจริงใจตอตัวเองและคําพูดไมละเมิดตอคําพูดของตนในทุก
กรณีและสังคมไทยเองก็มีความพยายามท่ีจะวางกรอบของการลงโทษผูท่ีทําความผิดดวยการพดูเท็จ
และตีตราคนพูดเท็จวาเปนเสมือนหนึ่งเด็กเล้ียงแกะ และสนับสนุนหรือใหการยกยองชมเชยผูท่ี
รักษาความสัตย  ดังนั้น สังคมไทยกับความจริงเร่ืองการรักษาคําสัตยจึงเปนส่ิงท่ีจะตองอยูคูกันหรือ
ตองเปนคนท่ีรักษาคําพูดหรือการกระทําของตนเองจึงจะไดรับการยอมรับ ดังปรากฏในคําพูดท่ีวา 

สัจจะ คือความจริง  และจะรักษาสัจจะไดนั้น  ตองพูดจริง  ทําจริง  และจริงใจ  ยิ่งทําให
เขมขนเทาใดก็ยิ่งมีบารมีมากเทานั้น๒   ปจจุบันวากันวา  คนท่ีพยายามเขาใจความจริง  และ
คนท่ีพูดความจริงยังพอมีอยู  คนท่ีทําจริงก็ยังพอหาได  สวนคนท่ีจริงใจนั้นหาไดนอยเต็ม
ที  ท้ังนี้เพราะสัจจบารมีของคนในสังคมบกพรองไปมากนั่นเอง๓ 

 จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาคําวาสัจจบารมีกับสังคมไทยนั้นเปนส่ิงท่ีมีมาคูกัน
ต้ังแตโบราณเนื่องจากสังคมไทยนั้นเปนสังคมพุทธ ซ่ึงเปนธรรมดาทีเดียวท่ีสังคมพุทธจะตองมีการ
รับเอาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามาใชและไดมีการยอมรับเร่ืองความมีสัจจะและคนที่รักษา
สัตยวาเปนคนดี และไดมีการประณามหรือตําหนิคนท่ีไมมีสัจจะวาเปนคนประเภทล่ืนเหมือนปลา
ไหลไมนาคบ และคนประเภทนี้จะเปนบุคคลท่ีคนในสังคมไมใหการตอนรับมากสักเทาใดนัก 
 
เปนท่ีทราบกันวาความมีสัจจะเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเราท้ังในดาน
สวนตัวและในดานสังคม   

(๑)  สัจจบารมี  ไมยอมเสียสัตยถึงแมวาอาจมีการนําทรัพยสินเงินทองหรือคนท่ีเปนท่ีรักมา
เปนอุบายใหเสียสัตยก็ตาม ตัวอยางในชาดกคือ  เม่ือคร้ังพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาปลา
ไดทรงตรัสวา๔   

“ ฉันอยูในสระใหญน้ําแหงขอด  เพราะแสงแดดเผาในฤดูรอน  ฝูงปลาและนกมาคอยจับ
กินปลา  ฉันกับหมูญาติถูกบีบค้ัน  จึงทําสัจจกิริยาวา  ต้ังแตฉันรูความมาจนบัดนี้  ไมรูสึก
วาแกลงเบียดเบียนสัตวเลย  ดวยสัจจวาจานี้ขอฝนหาใหญจงตก  จงเปลงสายฟาคํารามให
ฝนตก  ทําขุมทรัพยของกาใหพินาศ  ใหกาตองเดือดรอนดวยความโศก  ปลดเปล้ืองฝูงปลา

                                                 
   ๒ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๑๖. 
   ๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๖. 

                  ๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๑๕/๙๙. 



 ๗๘

จากความโศกเถิด  พรอมกับฉันทําสัจจกิริยานี้เอง  เมฆสงเสียงสนั่นคร่ันคร้ืนยังฝนใหตก
ครูเดียว  เต็มเปยมท้ังท่ีลุมและท่ีดอน  เม่ือฉันทําความสัตย  อาศัยอานุภาพของความสัตย
เห็นปานนี้ จึงยังฝนใหตกหาใหญ  ผูเสมอฉันดวยความสัตยไมมี  นี่คือสัจจบารมีของฉัน๕” 

 (๒)  สัจจอุปบารมี  มีความหนักแนนและม่ันคงหากตองยอมสูญเสียอวัยวะบางสวนเพ่ือ
รักษาความสัตยก็ยอม๖ 
 ตัวอยางเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเปนพญาวานร  อาศัยอยูซอกเขาใกลฝงแมน้ํา  ถูกจระเข
เบียดเบียนไปไมไดถึงแมจะถูกหลอกลวงสาระพัดแตก็ยังไมยอมเสียสัจจะและไมยอมทําตามคํา
หลอกลวงหรือเลหกลของจระเข๗ 
 (๓)  สัจจปรมัตถบารมี  ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความสัตยดังภาษิตท่ีวา  เสียชีพแตไม
ยอมเสียสัตยในบางคร้ัง  ตองยอมผจญกับภยันตรายตางๆ  ท่ีอาจตองสูญเสียชีวิต ตัวอยางเม่ือคร้ัง
เสวยพระชาติเปนพระเจาสุดโสมท่ีถูกศัตรูจับแตก็ยังยอมรักษาสัตย  พระองคไดตรัสวา  “ ฉันยอม
รักษาสัจจวาจา  ยอมสละชีวิตเขาไปหาพระยาโปริสารท  ผูเสมอฉันดวยความสัตยเปนไมมี  นี่คือ
ปรมัตถบารมีของฉัน๘” 
 จะเห็นไดวา ความซ่ือสัตยสุจริตเปนเคร่ืองหมายของคนดี  สุภาษิตโบราณ  เคยกลาวไววา  
คนดีตกน้ําไมไหลตกไฟไมไหม    ความดเีปนทุกอยางหนึ่ง    ถึงจะมองไมเห็นเปนรูปธรรม  เปรียบ
เหมือนกับเราฝากเงินไวกับธนาคารออมสิน  เรามองไมเห็นดอกเบ้ียแตละวันวาเพิ่มข้ึนมาได
อยางไรแต เม่ือเราไปถอนเงินจากธนาคารมาใชเราจะพบวาไดมากกวาท่ีเราฝากไว   เชนเดียวกนั
บางคนเคยกลาววา  ทําดีไดดีมีท่ีไหน  ทําช่ัวไดดีมีถมไป  แตความดีเปนส่ิงท่ีมีคาในตัวมันเองเม่ือถึง
เวลาท่ีความดนีั้นปรากฏเราก็จะพบแตส่ิงท่ีดีในชีวิต   เราจะไดรับผลของความดีดนัน้อยางแนนอน
จะชาหรือเร็วเทานั้นเอง 
 การมีความซ่ือตรงและจริงใจ ในส่ิงตางๆควรเร่ิมท่ีตัวเองกอน  และขยายไปสูคนรอบขาง   
ความจริงใจตอตนเองและผูอ่ืนจะทําใหเราสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขได  เราจะไดความ
สบายใจไมตองคอยหวาดระแวง  โดยเฉพาะผูบริหารในตําแหนงงานท่ีสูง  มีผลประโยชนมากถา
ทํางานดวยความโปรงใส  ไมตองกลัววาจะโดนตรวจสอบวามีความผิด  ผูท่ีมีสัจจะ  ควรตั้งใจใหใฝ

                                                 
    

๕
 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๑๕/๙๙. 

๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๑๕/๙๙. 
๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๗/๒๔. 
๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๒๓/๑๖๘. 



 ๗๙

ในคุณงามความดี มีหิริ๙โอตับปะควบคุมจติใจอยูตลอดเวลา๑๐  จะทําใหเกิดความละอายท่ีจะกระทํา
ช่ัวและเกรงกลัวผลของการทําช่ัวนั้น 
 ความมีสัจจะมีความสําคัญมากท้ังตอตนเองและผูอ่ืนเปนเคร่ืองหมายของคนดี   ถาเราอยู
รวมกับคนอ่ืนโดยท่ีไมมีความซ่ือสัตยตอกันตางคนก็ตางหลอกลวงซ่ึงกันและกัน  เราก็จะพบแต
ความไมแทเปนของเลนไปหมดเกือบทุกอยาง   จะหาประโยชนใชสอยอยางจริงจังและหาคุณคา
ไมได   พบเจอแตคนคดโกงอยูทุกวันชีวิตจะหาความสุขไดท่ีไหน   คนเราน้ันยอมตองการที่จะ
ทราบความจริงอยูวันยังคํ่า   มิเชนนั้นแลวเราจะดิ้นรนสรางยานอวกาศเพ่ือบินไปสํารวจจักรวาลไป
ทําไม  เพียงตองการจะรูวาโลกของเราแบนหรือกลมกันแน  จักรวาลที่เราอาศัยอยูเปนอยางไร  เรา
จะเสียเวลาถกเถียงกันหาความจริงทําไม  เราจะมีนักปรัชญา  นักวิทยาศาสตร  หรือนักศาสนากัน
ทําไม  ถาเราไมตองการที่จะรูความจริง มนุษยลงทุนมากมายมหาศาลเพ่ือท่ีจะรูความจริง  ความจริง
ของชีวิต  ความจริงของโลก  ความจริงของจักรวาล 

 อยางไรก็ตามการนําผลการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตมาประยุกตใชใน
สังคมไทยนั้น ตองมองแยกคุณลักษณะของสัจจบารมีออกเปน ๒ ประเด็น คือ ปญหาเร่ืองการขาด
สัจจบารมีกับสังคมไทย และประโยชนของการสรางสัจจบารมีในสังคมไทย ซ่ึงจะไดวิเคราะหใน
รายละเอียดตอไปนี้ 

 ๔.๑.๑  สังคมไทยกับปญหาเร่ืองการขาดการบําเพ็ญสัจจบารมี   

 การมองปญหาการขาดสัจจะบารมีกับสังคมไทยนั้น ตองมองแยกสัจจบารมีออกเปน ๓ 
ระดับ คือ ระดับปกติ (สัจจบารมี) ระดับกลาง(อุปารบารมี) และระดับสูงสุด(ปรมัตถบารมี) ซ่ึงการ
เขาใจในสัจจบารมีท้ัง ๓ ระดับนี้ รูจักประยุกตไดถูกตอง และนํามาปฏิบัติถูกตองตามเหตุผล ตาม
ความเปนจริง  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

(๑)  สัจจบารมี  เปนระดับท่ีเปนการรักษาสัตยไมยอมเสียสัตยถึงแมวาอาจมีการนํา
ทรัพยสินเงินทองหรือคนท่ีเปนท่ีรักมาเปนอุบายใหเสียสัตยก็ตาม ตัวอยางในชาดกคือ  เม่ือคร้ังพระ
พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาปลาไดทรงตรัสวา  “ ฉันอยูในสระใหญน้ําแหงขอด  เพราะ
แสงแดดเผาในฤดูรอน  ฝูงปลาและนกมาคอยจับกินปลา  ฉันกับหมูญาติถูกบีบค้ัน  จึงทําสัจจกิริยา
วา  ต้ังแตฉันรูความมาจนบัดนี้  ไมรูสึกวาแกลงเบียดเบียนสัตวเลย  ดวยสัจจวาจานี้ขอฝนหาใหญจง
ตก  จงเปลงสายฟาคํารามใหฝนตก  ทําขุมทรัพยของกาใหพินาศ  ใหกาตองเดือดรอนดวยความโศก  
ปลดเปล้ืองฝูงปลาจากความโศกเถิด  พรอมกับฉันทําสัจจกิริยานี้เอง  เมฆสงเสียงสนั่นคร่ันคร้ืนยัง
                                                 

    
๙
 องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๕๕/๖๕. 

    
๑๐

 ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๒๐/๒๕๗. 



 ๘๐

ฝนใหตกครูเดียว  เต็มเปยมท้ังท่ีลุมและท่ีดอน  เม่ือฉันทําความสัตย  อาศัยอานุภาพของความสัตย
เห็นปานนี้  จึงยังฝนใหตกหาใหญ  ผูเสมอฉันดวยความสัตยไมมี  นี่คือสัจจบารมีของฉัน๑๑” 
 (๒)  สัจจอุปบารมี  เปนระดับท่ีมีความหนักแนนและม่ันคงหากตองยอมสูญเสียอวัยวะ
บางสวนเพ่ือรักษาความสัตยก็ยอม ตัวอยางเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเปนพญาวานร  อาศัยอยูซอกเขา
ใกลฝงแมน้ํา  ถูกจระเขเบียดเบียนไปไมไดถึงแมจะถูกหลอกลวงสาระพัดแตก็ยังไมยอมเสียสัจจะ
และไมยอมทําตามคําหลอกลวงหรือเลหกลของจระเข๑๒ 
 (๓)  สัจจปรมัตถบารมี  เปนระดับท่ียอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความสัตยดังภาษิตท่ีวา  เสีย
ชีพแตไมยอมเสียสัตยในบางคร้ัง  ตองยอมผจญกับภยันตรายตางๆ  ท่ีอาจตองสูญเสียชีวิต ตัวอยาง
เม่ือคร้ังเสวยพระชาติเปนพระเจาสุดโสมท่ีถูกศัตรูจับแตก็ยังยอมรักษาสัตย  พระองคไดตรัสวา  “ 
ฉันยอมรักษาสัจจวาจา  ยอมสละชีวิตเขาไปหาพระยาโปริสารท  ผูเสมอฉันดวยความสัตยเปนไมมี  
นี่คือปรมัตถบารมีของฉัน๑๓” 

 ดังนั้นจึงตองวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาการขาดสัจจบารมีในสังคมไทยตอไปอีกวา 
มีองคประกอบใดบาง ซ่ึงจะไดแยกใหเห็นเปนประเด็นตอไปนี้ 

 ๑. การเมืองกับการขาดสัจจบารมี ความลมเหลวทางการเมืองไทยมาจากหลายสาเหตุ
ปจจัย ถือเปนความผิดพลาดทางการเมืองอยางมาก เพราะการปกครองระบบประชาธิปไตยเรา
หลอกมาจากรัฐศาสตรตะวันตก มักผูกมัดแนวคิดอยูกับรูปแบบการปกครองและการบริหารจัดการ
องคกรกับหลักการใชอํานาจในการตัดสินการปกครองประเภทใดดีหรือไมดี ดังนั้นเม่ือระบบการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ไมอาจพัฒนาไปสูสัจธรรมท่ีแทจริงได เพราะส่ิงท่ี      นัก
รัฐศาสตรตะวันตกคิดมุงไปที่การแกไขจุดออนหรือชองโหวของการแกไขปญหาเร่ืองการบริหาร
องคกรและอํานาจรัฐ เพียงแตคิดวามีระบบการปกครองที่ดีจะนําไปสูการปกครองท่ีดีได จึงทําให
ระบบธรรมาภิบาล Good Governance เปนระบบการเมืองท่ีเนนคุณธรรมจริยธรรมช้ีนํา ท่ีเกิดข้ึนมา
เพื่อปรับปรุงระบบการปกครอง ถือเปนระบบการปกครองท่ีซับซอนเพื่อแกปญหาทางการเมือง ไม
วาเปนระบบศาล ระบบนิติบัญญัติ และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อ
แกไขปญหาการขาดสัจจะทางการเมืองท้ังนั้น 

 ประเทศท่ัวโลกก็รับเอาระบบการปกครองน้ี เพื่อเขาไปแกไขปญหาการขาดจริยธรรม
ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ดวยวิธีการสรางระบบเพื่อแกระบบจากฝรั่งไปโดยปริยาย 

                                                 
    

๑๑
 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๑๕/๙๙. 

๑๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๔๒/๑๙๐. 
๑๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๓๗/๑๕๘. 



 ๘๑

แมแตประเทศไทยรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ท่ีอางวาเปนรัฐธรรมฉบับประชาชนเกิดข้ึนมาเพื่อ
ปรับปรุงภาพลักษณของการปกครองและพรรคการเมืองไทยเทานั้น โดยผานระบบประชาธิปไตย
ตัวแทน IMF เปนผูนําเสนอแนวทางแกไขปญหาการขาดจริยธรรมทางการเมือง เพราะวิกฤตการ
ระบบประชาธิปไตยท่ีผานมาไมวาจะเปนปญหาผูนําทางการเมืองโกงกิน พรรคการเมืองมีปญหา
ทุจริตคอรัปช่ัน หรือเละตุมเปะ ทําใหสังคมไทยตองงันกลับไปสูกําพืดเดิมอีกคร้ัง ไดแก การรองหา
คนดีมีศีลธรรมเขามาบริหารปกครองประเทศ ผูนําแบบ พล.ต.จําลอง ศรีเมือง หรือ นายชวน หลีก
ภัย ในอดีตบุคคลเลานี้ก็ไดรับการยอมรับจากสังคมมากท่ีสุด๑๔ ซ่ึงสาเหตุของปญหาการจัดการ
ปกครองและการบริหารไมมีคุณภาพมาจากปจจัยดังนี้ 

 ๑.  ความลมเหลวท่ีจะจําแนกเรื่องสาธารณะกับเร่ืองสวนตัวออกจากกันอยางชัดเจน 
โดยผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ แนวโนมท่ีจะผันเอาทรัพยากรท่ีเปนของรัฐมาใชเพื่อผลประโยชน
สวนตัว 

 ๒. ความลมเหลวในการจัดต้ังกรอบของกฎหมายท่ีสามารถคาดการณได เพื่อให
พฤติกรรมการดําเนินการใด ๆ ของภาครัฐสอดคลองกับหลักนิติธรรม 
 ๓. การมีกําเกณฑและระเบียบตาง ๆ ท่ีมากเกินไปจนเปนเหตุปดกั้นการทํางานของ
กลไกการตลาด 
 ๔. การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายท่ีไมแนนอน และไมอยูในรองรอยท่ี
สอดคลองกับการพัฒนา อันทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ไมถูกตอง 
 ๕. มีกระบวนการตัดสินใจจากฐานการพิจารณาท่ีแคบ และขาดความโปรงใส 
 ๖. การขาดกฎ กติกา มารยาท เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในการบริหารภาครัฐ 
 ๗. การดําเนินนโยบายการพัฒนาโดยปราศจากการพิจารณา สมมุติฐานท่ีชัดเจน๑๕ 

 ๒. การศึกษากับการขาดสัจจบารมี  

 ผลการจัดการศึกษาของประเทศท่ีผานมา ทําใหประชาชนหางไกลความจริงเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ เพราะการศึกษาของมนุษยในปจจุบันนี้ ไมมีทิศทางท่ีจะออกไปจากปญหาหรือความทุกข
ไดจริง มีแตวนเวียนอยูในเร่ืองเหยื่อของโลก เหยื่อของโลกก็คือความสุข สนุกสนาน เอร็ดอรอย 

                                                 
๑๔ พิทยา วองกุล, ธรรมรัฐ : จุดเปล่ียนประเทศไทย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมูลนิธิ

ภูมิปญญา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๔๑), หนา ๖-๗. 
๑๕ กุลลดา เกษบุญชู และคณะ, ธรรมาภิบาลการบริหารการปกครองท่ีโปรงใสดวยจริยธรรม, พิมพ   

ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนํ้าฝน, ๒๕๔๕), หนา ๓๘. 



 ๘๒

ทางเนื้อหนังมังสานั่นเอง เนนไปยังเร่ืองกิน กาม เกียรติเรียกวา เหยื่อในโลกท่ีผูกมัดจิตใจของคน
ในโลก เพราะคนท่ีไมเขาใจสัจจธรรม 

 ปญหาของการศึกษาคือเปนเหยื่อของโลก เปนจุดหมายปลายทาง เพราะการศึกษาของ
มนุษยในปจจุบันนี้ ท่ัวไปท้ังโลกไมมีทางออกจากปญหา มีแตสรางปญหาใหมากข้ึน ยิ่งฉลาดก็
ฉลาดแตในทางท่ีจะเห็นแกตัว การศึกษากําลังมีอยูนั้นทําใหฉลาดแตในทางท่ีเห็นแกตัว คือ ฉลาด
แตในทางแสวงหาใหแกตัวเอง ไมเคยฉลาดในทางท่ีจะบริจาค เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน 
เปนตน ความเห็นแกตัวมีมากข้ึน จึงเปนผูท่ีทําอะไร ๆ ลวนแตมุงหมายจะไดเปรียบหรือเอาเปรียบ
ผูอ่ืน แมแตองคการที่ประกาศวาจะจัดโลกใหมีสันติภาพก็ยังไมสามารถเอาชนะความเห็นแกตัวของ
คนในโลกนี้ได หรือ บางทีในการประชุมแหงการจัดโลกใหมีสันติภาพก็ยังมีการเอารัดเอาเปรียบ
กัน มีความเห็นแกตัว แบงพรรคแบงพวกกันข้ึนมา อยางนี้เรียกวา การศึกษาของมนุษยกําลังไมมี
ทิศทางท่ีจะออกไปจากปญหา หรือความดับทุกข มีแตใหวนอยูในวงของความหลงใหลในเหย่ือ
ของโลกได 

 ปญหาการศึกษา คือทําใหมนุษยเปนบามากข้ึนหรือมนุษยกําลังเปนบายิ่งข้ึนทุกวัน 
เพราะเหตุแหงการศึกษาตามแบบปจจุบันนี้  การศึกษานั้นมีแตเพียงดานเดียว แงเดียว คือเร่ืองวัตถุ 
แลวมุงหมายเอาความสุข สนุกสนานทางวัตถุเปนหลัก เม่ือมนุษยยิ่งมัวเมาในความสุขทางวัตถุ
ยิ่งข้ึน ความรูสึกนึกคิดจึงไมสมดุล คือเอียงไปในทางท่ีจะหลงใหลเร่ืองวัตถุมากข้ึน อยางท่ีเราจะ
เห็นไดวาการศึกษายุคนี้ ทําใหโลกเจริญข้ึนตามแบบมากเทาไร ผลรายก็เกิดข้ึนในจิตใจของคนใน
โลกน่ันเอง เพราะความเห็นแกตัวสุมเผาจิตใจมาก มีวิตกกังวลมาก มีความคิดสับสนมาก ก็เปนโรค
ประสาทมากเทานั้น เปนคนโรคจิต ถึงกับฆาตัวตาย ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวา ปจจุบันนี้คนในประเทศ
ไทย เปนโรคจิตกันเปนจํานวนแสน ๆ เปนโรคประสาทกันเปนลาน ๆ การฆาตัวตายมีเพิ่มมากข้ึน
ทุกวัน ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนมาจากการศึกษาท่ีผิด คือ การศึกษาท่ีไมเขาถึงสัจจธรรม คือ ความจริงของ
โลก ไมวาประเทศใดในโลกนี้ ก็มีผลเปนอยางนี้เหมือนกัน ทังนั้น คือทําตัวเองใหวินาศ 

 จะเห็นไดวา อาชญากรรมความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน และรุนแรงอยางไมนาเช่ือเลย
วา อาชญากรรมทางเพศท่ีปรากฏอยูในทุกวันนี้ ซ่ึงไมเคยมีมาแตกอน มีการเบียดเบียนซ่ึงกันและ
กันมากข้ึน สังคมไมปลอดภัย เพราะการศึกษามันกระตุนใหเกิดคนประเภทน้ี เปนการศึกษาท่ีทําให
คนบา หลงตัวเองดวยเร่ืองของประโยชนหรือทางวัตถุโดยสวนเดียว การศึกษาประเภทนี้จะทําให
โลกวินาศเร็วยิ่งข้ึน โลกจะเส่ือมทางศีลธรรม และมีความวินาศสักวันหนึ่งนี้ก็จะมีเหตุผลท่ีจะทําให
เห็นเปนความจริง กลาวคือ ยิ่งมีการศึกษาแบบปจจุบันนี้ ก็ยิ่งไมมีศีลธรรม เพราะการศึกษากระตุน
แตความรูสึกทางวัตถุ ซ่ึงเนนท่ีต้ังแหงความเห็นแกตัว ศีลธรรมก็สูญหายไป เม่ือศีลธรรมไมพอจะ



 ๘๓

คุมครองโลกแลว โลกนี้ก็จะวินาศเปนแนนอน เพราะจุดมุงหมายไปคนละทิศละทางกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา ซ่ึงทานพุทธทาสภิกขุไดกลาวไววา  “เหมือนกับเราพูดถึงกันอยูบอย ๆ 
วา ไมอาจทําใหเด็กรูไดวา เกิดมาทําไม ไมมีหลักสูตรใดจะสอนใหเด็กรูวาเกิดมาทําไม นั่นแหละ
คือการไมเอาเร่ืองบรมธรรมเขาไปในหลักสูตรการศึกษา”๑๖ ส่ิงท่ีกลาวมานี้ แสดงถึงความผิดพลาด
ท่ีกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษาในสังคมโลกปจจุบัน ซ่ึงตามทรรศนะของทานพุทธทาสภิกขุ
แลวไมใชจุดมุงหมายการศึกษาท่ีมุงสอนคนเพียงแตใหคนเอาตัวรอดอยูในสังคมได (Education for 
survival) ถือเปนปญหาระบบการส่ังสอนของคนขี้ขลาด และโงเขลาเบาปญญาทั้งนั ้น นี้เปน
ปญหาการศึกษาเหมือนกับโรคความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด มองวาระบบการศึกษาในปจจุบันเต็ม
ไปดวยความฟนเฟอน เต็มไปดวยความงง ไมแจมกระจาง ทําใหคนเอาตัวไมรอด ถือเปน
จุดมุงหมายเพียงเพื่อไดปริญญาเทานั้น แนวทางแกไขปญหาจะตองทําจิตใหรูจริงปฏิบัติจริง ทํา
หนาท่ีจริง จึงไดผลจริง จึงจะแกไขปญหาเร่ืองโรควิชาการทวมหัวเอาตัวไมรอดได 

 ๓. เศรษฐกิจกับการขาดสัจจบารมี  

 ผลการพัฒนาประเทศท่ีผานมา มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลําดับ เพราะการ
จัดทําแผนพัฒนาประเทศมาแลวหลายฉบับ แตก็ยังประสบปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอยูเร่ือย ๆ 
“บางอยางก็อาจจะทรุดลง รวมแลวก็เปนอันวาประเทศเรามีปญหามาก มองออกไปท่ัวโลกก็มี
ปญหามาก นี้ก็เปนผลสะทอนมาจากการปฏิรูปประเทศที่ขาดการศึกษาอยางรอบครอบในทุกดาน 
และทําใหคนไมรูจักความจริง”๑๗ หลักการพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญกาวหนาได ตองทําใหคนรู
ความหมายการพัฒนาอยางถูกตองกอน เพราะในปจจุบันความหมายการพัฒนาเศรษฐกิจถูก
นํามาใชในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนเพียงการพัฒนาถนนหนทาง การพัฒนาสรางบอน้ํา 
สระน้ํา อางเก็บน้ํา เพื่อใหแกชาวบานใชสอย เปนตน ก็ถือไดวา “การพัฒนาเปนความหมายการ
ความเพิ่มพูน ขยาย ทําใหมาก หรือทําใหเติบโตข้ึนทางเศรษฐกิจหรือวัตถุ ถึงแมวาการพัฒนา
เศรษฐกิจใหเจริญกาวหนาไปอยางไรเราก็ไมควรท้ิงวัฒนธรรม ถือวัฒนธรรมเปนพื้นฐานชีวิต
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ เรียกวา “องคประกอบท่ีสําคัญก็คือตัวมนุษยนั่นเอง และมนุษยก็อยู

                                                 
๑๖ พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ, ๒๕๑๗), หนา ๓๘. 
๑๗ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) การศึกษาเคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, พิมพครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมสหธรรมิก, ๒๕๔๑), หนา ๑๙ – ๒๐. 



 ๘๔

ภายใตความเปนไปของวัฒนธรรม เพราะฉะน้ัน จะตองใหความสําคัญแกวัฒนธรรมซ่ึงเปนผลรวม
แหงภูมิธรรมและภูมิปญญาของคนในสังคม”๑๘  

 ปญหาการพัฒนาจริยธรรมในระบบเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญมาก เพื่อเปนการแขงขัน
กับระบบโลก เพื่อใหประชาขนเขาใจหลักการดํารงชีวิตท่ีถูกตองตามความเปนจริง จากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจป ๒๕๔๐ เราจะปฏิเสธไมไดเลยวา “พระพุทธศาสนาตองเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจ
และสังคม เพราะคนไทยขาดจริยธรรมท่ีเปนความรูจริงทางเศรษฐกิจท่ีถูกตอง มีผลการวิจัยออกมา
ยืนยันวาปญหาเศรษฐกิจฟองสบูแตกมาจากผูบริหารบางกลุมมีความโลภเปนเจาเรือน สรางวงจร
แหงความฉอฉล โดยรวมมือกับนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงรูปแบบแหงความช่ัวรายท่ีไมเคย
ปรากฏมากอนในสังคมไทย เชน กรณีกรุงเทพพาณิชยการ”๑๙ อันเปนเหตุใหสถาบันการเงินของ
ชาติลมจมในเวลาตอมา อันเปนปญหาการขาดจริยธรรมทางเศรษฐกิจจึงเปนเร่ืองใหญในสังคมไทย 
เพราะประเทศไดกาวเขามาอยูในระบบสังคมโลกได ซ่ึงสังคมไทยจําเปนตองสงเสริมการเรียนรู
ทางจริยธรรมธุรกิจใหเกิดข้ึนกอน  

 ๔.  สังคมกับการขาดสัจจบารมี  
 หากจะวิเคราะหมูลเหตุของปญหาสังคมไทยกับการขาดสัจจบารมีนั้น จําเปนตองมอง
ยอนภูมิหลังพัฒนาการทางสังคมไทยกอน เพราะการพัฒนาสังคมไทยอิงอยูกับระบบกระแส
วัฒนธรรมโลกเปนหลัก เพราะสัจจะความเปนจริงอิงอยูกับคานิยมของสังคมโลกท่ีถูกครอบงําดวย
ระบบมายากลแหงวัฒนธรรมขยะท่ีวา  
   ในปจจุบันการรุกรานทางวัฒนธรรมจากศูนยกลางของโลกทุนนิยมเพื่อครอบงํา
วัฒนธรรมไทย กําลังนําสูการถอนรากวัฒนธรรมไทยท่ีรวดเร็วอยางไมเคยมีมากอน ไมใช
วัฒนธรรมสวนกลางเทานั้นท่ีแตกสลาย วัฒนธรรมทองถ่ินก็ลมสลายดวย ๒๐ 
 ปญหาขาดสัจจบารมี คือความรูจริงเทาทันสังคมโลกท่ีเปนเพียงสมมุติสัจจะนั้น 
จะตองแกไขอยางสันติวิธีท้ังทางโลกและทางธรรมเขาดวยกัน เพราะการแกไขปญหามิใหคน
หลงใหลในกระแสโลกาภิวัตน ซ่ึงจะนําไปสูโลกาวิบัติได โดยเฉพาะบรรษัทขามชาติและรัฐชาติ ท่ี
สยบอยูกับระบบโลกาภิวัตน ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู กลุมผูนําก็มักฉกฉวยเอาไปแปรรูปเปน
                                                 

๑๘ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), การศึกษาเพ่ืออารยธรรมที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หนา ๒๒ -๒๗. 

๑๙ จิตติศักด์ิ นันทพานิช และ สมศักด์ิ ศรีมาลี, จุดตายเศรษฐกิจ, กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธีระฟลมและไชเท็กซ, ๑๕๔๒), หนา ๑๖. 

๒๐ เทียนชัย วงศชัยสุวรรณ, สูกระแสกระบวนทัศนใหม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพิมพดี, 
๒๕๓๙), หนา ๒๐๖. 



 ๘๕

เงินตรา เปนการทําลายส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและทําลายวิถีชีวิตชุมชนโดยส้ินเชิง๒๑  ดังนั้นการ
ขาดสัจจะบารมีจึงถือวาเปนการขาดคุณธรรมจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล  

        ๔.๑.๒  ประโยชนของการบําเพ็ญสัจจบารมีในสังคมไทย 
  อนึ่ง พระพุทธศาสนาไดสอนใหชาวพุทธนําหลักสัจจบารมีมาปรับใชเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสังคมใน ๓ ประการ คือ  

(๑)วิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนในปจจบัุน  ในช้ันนี้เปนความซ่ือตรงตอหนาท่ีการ
งาน  และการคบหาสมาคมกับผูอ่ืนควรมีแตความจริงใจ  ไมควรทําตัวเปนคนหนาไหวหลังหลอก  
ควรพูดแตความจริงเทานั้น  ไมควรกระทําตนเปนคนยุแยงตะแคงร่ัว  และควรฝกตนใหเปนคนท่ีมี
ระเบียบวินยักระทําตามกฎกติกาของสังคมเราก็จะอยูรวมกับคนอ่ืนไดเปนอยางดใีนระดับหนึ่ง 

(๒)วิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนในเบ้ืองหนา  ไมควรกระทําผิดกฎหมายและควรมี
ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีของตน  ไมโกงหรือคอรัปช่ัน  ไมควรทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเพราะความไม
ซ่ือสัตยของตนเอง  เชน  ไมเปนพยานเท็จในศาล  หรือเลือกนักการเมืองท่ีโกหกประชาชน  เปนตน  
และถาเห็นผูใดกระทําความผิดหรือส่ิงท่ีผิดๆก็ควรที่รวมดวยชวยกันสอดสองดูแล  ไมใหผูนั้น
กระทําความผิดไดตามอําเภอใจ  สังคมที่เราอยูก็จะมีความเปนจริงเพิ่มมากข้ึน  เราสามารถท่ีจะ
วางใจสมาชิกในสังคมเราได 

(๓)วิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด   เราควรตรงตอหนาท่ี  และหนาท่ีของคนเรา
มี  2  อยางคือ  หนาท่ีตามธรรมชาติ  เชน  เปน  พอ  แม  สามี  หรือภรรยา  และหนาท่ีตาม
สถานภาพหรือบทบาทในสังคม  เราควรปฏิบัติหนาท่ีเหลานั้นดวยความซ่ือตรงท่ีสุด  และฝกให
เปนคนท่ีพูดจริงทําจริงและมีความจริงใจ  ในช้ันนี้  ถาเปนการปฏิบัติของผูบริหารจะใหผลท่ีเปน
ประโยชนอยางมากในการพัฒนาในทุกระดับ 

 ในชีวิตประจําวันของคนเรา อาจจะพบกับการกระทําท่ีไมเหมาะสมกับฐานะของตน 
การกาวกายและไมรูจักกาละและเทศะอยูเนื่อง ๆ ท้ังนี้ เพราะมีคนในสังคมขาดการเรียนรูเร่ืองสัจจะ 
ท่ีจะทําใหเขาใจตนเอง คือ การรักษาสัจจะซ่ึงหมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีของตนเองตามความ
เหมาะสมแกฐานะและโอกาส พูดความจริง เสนอแตความจริงและทําความจริง ท้ังทางกาย วาจา 
และใจ ในปจจุบันนี้ บุคคลท่ีจะพยายามเขาถึงความจริงและบุคคลท่ีพูดความจริงยังพอมีอยูบาง แต

                                                 
๒๑ สุลักษณ ศิวรักษ, อางใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ชีวิตและผลงานพระธรรม

ปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และนานาทัศนะของนักวิชาการ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๘๕ - ๘๘. 



 ๘๖

บุคคลท่ีทําจริงก็ยังพอหาได สวนบุคคลท่ีจริงใจนั้นหาไดนอยเต็มที ท้ังนี้เพราะสัจจบารมีของคนใน
สังคมไทยบกพรองไปมากน้ันเอง เพราะความลุมหลงไมรูความจริงในวัตถุนิยมนั่นเอง ๒๒ 

     อยางไรก็ตามเม่ือจะกลาวถึงการบําเพ็ญสัจจบารมีคือการรักษาความจริง ความซ่ือสัตย
ตอการกระทําคําพูดหรือการคิดของตนเองนั้นยอมมีประโยชนอยู ๓ ประการคือ 

     ประการท่ี ๑ เปนประโยชนดานรูปธรรมมองเห็นดวยตาสําหรับส่ิงท่ีปฏิบัติตามได
ถูกตองเพ่ือจะดํารงชีวิตอยูไดดวยดี มิไดเกิดทุกขโทษภัย การมีสุขภาพดี การมีทรัพยสิน การงาน
เปนหลักฐาน การมียศตําแหนง มิตรสหาย บริวาร ครอบครัวดี 

     ความรูเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาตินั้น มีประโยชนในประการหน่ึงซ่ึงสวยงาม
ท่ีสุด คือการท่ีจะปฏิบัติตามมันไดถูกตองสอดคลองกันดีชีวิตคนเราก็จะเปนไปไดดวยดี อยางคนท่ี
ทําเกษตรกรรม เห็นธรรมชาติหมุนเวียนประจําแตละป เดือนนี้ฝนจะมาเราก็ปลูกขาวทํานา ปลูกพืช 
ทําไร ใหตรงตามนั้น การทําอยางเปนการปฏิบัติตามธรรมชาติไดดวยความรูสึกท่ีเกิดผลดีแกชีวิต
ของเราอันเปนทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในปจจุบัน 

     ประการท่ี ๒ เปนเร่ืองคุณธรรมความดีงามในการนํามาใชสรางสรรค ใหสําเร็จ
ประโยชนข้ึนตามตองการ การบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลมนุษย ความมีศรัทธาในส่ิงท่ีดีงาม การมี
ปญญาปฏิบัติโดยถูกตองแกไขปญหาชีวิตไดดี ในข้ันท่ีสองนี้คนท่ีมีความเจริญยิ่งข้ึนนอกจากนี้มี
ความรูในเร่ืองกฎธรรมชาติพอท่ีจะปฏิบัติตามไดใหตนดํารงอยูดวยดีแลว ก็เอาความรูในกฎ
ธรรมชาตินั้นมาจัดสรรปรุงแตงทํากิจกรรมเปนตนเองข้ึนไดอีกดวย ยกตัวอยางทางวิทยาสาสตรใน
ปจจุบัน เม่ือคนมีความรูในการแตกตัว และการรวมตัวของปรมาณู ก็เอาความรูนั้นไปประยุกตใช
ทําเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูข้ึนมา เพื่อเอาพลังงานนิวเคลียรมาใชได หรือเรามีความรูในเร่ืองไฟฟาท่ี
เปนไปตามธรรมชาติ แตเราควรใชความรูนั้นมาใชประโยชน นํามาสรางเคร่ืองและอุปกรณตาง ๆ 
มากมาย เชน พัดลมหรือหลอดไฟฟาท่ีใชแสงสวางตลอดจนเคร่ืองทําความเย็น เปนตน 

     จะเห็นไดวา มนุษยมีความเจริญเติบโตข้ึนตามลําดับ ตอนท่ียังไมรูจักธรรมชาติปฏิบัติ
ธรรมชาติไมไดชีวิตก็มีความขัดของมาก พอรูจักธรรมชาติแลวปฏิบัติตามธรรมชาติไดชีวิตก็พอ
เปนไปไดดีข้ึนแตตอมาเอาความรูในกฎธรรมชาติมาใชก็เปนอะไรตอเปนอะไรที่เปนของตนเอง
ดวยการประดิษฐสรางสรรคอุปกรณตาง ๆ อํานวยความสุข สนุกสะดวกสบาย สรางสรรคความ
เจริญข้ึนมาได 

                                                 
๒๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), แกนแทพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา, 

๒๕๔๔), หนา ๓๔-๓๕. 



 ๘๗

     ประการท่ี ๓  เปนประโยชนดานนามธรรม คือการรูเทาทันความจริงของกฎธรรมชาติ
จนถึงข้ันท่ีวา มันเกิดผลแกชีวิตจิตใจอยางแทจริง ดวยปญญาท่ีเขาใจสภาวะของส่ิงตาง ๆ ในข้ันท่ี
หนึ่ง และข้ันท่ีสองนั้นจะเห็นวาเราใชประโยชนไดเพียงชีวิตภายนอก ชีวิตจิตใจของเราก็ยังเปน
อยางเดิมอยางท่ีเราเปนมา เราก็ยังไมรูจักโลกนี้ตามความจริง แตถาเรารูจักธรรมชาติลึกซ้ึงลงไปอีก
ก็จะหยั่งรูลงไปจนกระท่ังวาชีวิตตัวเองนี้เปนอยางไร ควรปฏิบัติอยางไร๒๓  

 ประโยชนข้ันท่ีสามนี้เปนประโยชนดานนามธรรมข้ันโลกุตระท่ีอยูเหนือกระแสความ
ไหลเวียนของโลกธรรม คือความเปนผูมีจิตใจเปนอิสระ ดวยความรูเทาทันตอส่ิงท้ังหลาย รูโลก 
และชีวิตตามความเปนจริง จนกระท่ังวาโลกธรรมเกิดข้ึนมากระทบกระท่ังก็ไมหวั่นไหววางใจและ
ปฏิบัติไดถูกตองตามเหตุปจจัย ปลอยใหกฎธรรมชาติท้ังหลายก็เปนกฎธรรมชาติท่ีอยูตามธรรมชาติ 
ความทุกขท่ีมีอยูธรรมชาติก็เปนทุกขของธรรมชาติไป ไมเขามากระทบกระท่ังบีบค้ันจิตใจของเรา
ได เปนผูมีสุขอยูกับตนเองทุกเวลาก็จบไดเทานี้ชีวิตก็สมบูรณแลวมันจะตองเกิดข้ึนแนนอน เพราะ
เปนกฎธรรมชาติ เม่ือมันยังไมเกิดเราก็ไมอยากใหเกิดแตมันเกิดข้ึนแลว เราก็ตองยอมรับความจริง
ของหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ส่ิงท้ังหลายท่ีมีการเกิดข้ึนต้ังอยู แลวเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา 
โดยเฉพาะชีวิตมนุษยนี้มีการเกิดแลวก็ตองมีความตายเปนของแนนอนไมมีใครหลีกเล่ียงได 

 คนเรานั้นอยูในโลกก็จะตองประสบโลกธรรม คือส่ิงท่ีเปนธรรมดาของโลกเปน
ธรรมดาถาเราไมไดฝกฝนจิตใจของเราเวลาท่ีประสบอารมณท่ีไมปรารถนา ก็จะเกิดความเศราโศก
เสียใจ ทานเรียกวามีการยุบหรือแฟบ จิตใจท่ีหอเหี่ยว แตในดานตรงกันขาม ถาไดรับอารมณท่ีนา
ปรารถนาอยางท่ีเรียกวา ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข เราก็จะมีความปลาบปลื้มปติ ยินดีแลวก็
หลงใหลมัวเมาแลวอาจจะเกิดเปนโทษ และอาจเกิดกิเลสตาง ๆ ตามมาไดอีกมาก 

 สําหรับผูท่ีไดพัฒนาตนแลว รูจักฝกฝนตนเอง และนําธรรมมากลอมเกลาจิตใจใหรูคติ
ธรรมของส่ิงท้ังหลายแลว ก็จะปฏิบัติดานความรูเทาทัน ถาส่ิงท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนเปนส่ิงดีงาม นา
พอใจก็ยินดีตามสมควรแกธรรม ไมโศกเศราจนเกินไป โนมจิตใจปฏิบัติ รูเทาทันดวยปญญา จิตใจ
สวางผองใส กุศลธรรมเกิดข้ึน๒๔ 

 ประโยชนดานนามธรรมรูเทาทันความจริงของกฎธรรมชาตินี้กลาวไดวา คือการทํา
ความเห็นใหตรง (สัมมาทิฏฐิ) พระพุทธองคตรัสวา สัมมาทิฏฐิเปนไฉน เรากลาววาสัมมาทิฏฐิมี ๒ 

                                                 
๒๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน,                  

พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพิมพสวย, ๒๕๕๐), หนา ๑๒-๑๕. 
๒๔ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), คือตราชูแหงชีวิต, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ แปลนปล้ินทต้ิง, 

๒๕๔๐), หนา ๘๑-๙๖. 



 ๘๘

อยาง คือ สัมมาทิฏฐิ ท่ียังมีอาสวะซ่ึงจัดเปนฝายบุญอํานวยวิบากแกขันธกับสัมมาทิฏฐิท่ีเปนอริยะ 
ไมมีอาสวะเปนโลกุตตระและเปนองคมรรคอยางหนึ่ง สัมมาทิฏฐิท่ียังมีอาสวะ จัดอยูในฝายบุญ 
อํานวยวิบากแกขันธเปนไฉน โลกน้ีมี ปรโลกมี มารดามี บิดามี สัตวท่ีมีโอปปาติกะมี สมณะ
พราหมณ ผูประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศโลกนี้และปรโลกใหแจมแจงเพราะรูยิ่งดวย
ตนเองมีอยูนี่แล สัมมาทิฏฐิท่ียังมีอาสวะ จัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ๒๕ 

 ประโยชนปจจุบันนี้เปนเบ้ืองหนา ถือประโยชนสูงสุดของการรูความจริงกฎเกณฑ
ธรรมชาติ เปนความจริงท่ีเราท้ังหลาย เปนส่ิงท่ีตองรูไว เพราะมีแตประโยชนแหงความจริง แมจะ
เปนกฎธรรมชาติในสวนท่ีไมถูกใจเรา ไมนาปรารถนา เราก็ตองรู เพื่อประโยชนใหถูกตอง ความรู
ธรรมะหรือความจริงยิ่งกวาส่ิงท้ังหลายตามธรรมดานี้ อาจแบงงาย ๆ วามีประโยชนท้ัง ๓ ข้ัน 
กลาวคือ 

 ๑.  ทิฏฐิธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนปจจุบัน ประโยชนบัดนี้ ประโยชนท่ีรูเฉพาะ
หนาเปนจุดมุงหมายข้ันตน หรือจุดมุงหมายเฉพาะหนา หมายถึงประโยชนรูปธรรมตัวตนอยางหน่ึง
ท่ีตามองเห็นเห็นกันท่ีเขาใจงาย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เปนเร่ืองธรรมดาสามัญช้ันนอกทีมุ่งหมาย
กันในโลกน้ีไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือมีสุขภาพ ทรัพยสิน เงินทอง การมีอาชีพการงาน 
หลักฐานมีฐานะไมตรีจากมิตรสหายบริวาร ชีวิตคูครอง ครอบครัวท่ีดีเปนสุขเปนตน รวมถึงการ
แสวงหาเหลานี้โดยทางชอบธรรม การปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายเหลานี้โดยทางที่ถูกตองและการใชส่ิง
เหลานี้ทําตนและคนที่เกี่ยวของ อยูปฏิบัติรวมกันดวยดี ปฏิบัติหนาท่ีตอกันอยางถูกตองในระหวาง
มนุษยมีความสงบสุขรวมกัน เปนฐานท่ีม่ันคงระดับแรกของทุกคน ควรพยายามทําใหเกิดข้ึน ถา
ใครขาดประโยชนสุขระดับนี้แลว จะมีชีวิตท่ีลําบากมีชีวิตอยูในโลกไดยาก และจะกาวไปสู
ความสุข หรือประโยชนระดับสูงข้ึนไปก็ติดขัดมาก๒๖ 

 ความสุขแทจริงท่ีพระพุทธองคทรงตรัสวา ความสุขท่ีคฤหัสถผูบริโภคกามพึงไดรับ
ตามกาลอันสมควร ไดแก ๑ สุขเกิดจากการมีทรัพย ๒.สุขเกิดจากการใชจายทรัพย ๓.สุขเกิดจาก
การไมเปนหนี้ ๔.สุขเกิดจากการงานท่ีไมมีโทษ๒๗ 

                                                 
๒๕ ม.อ. (ไทย) ๑๔/๒๕๗/๑๕๙. 
๒๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ โอ เอส พริ้นต้ิง เฮาส, 

๒๕๒๕), หนา ๕๙๔. 
๒๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๗๙. 



 ๘๙

 เหตุปจจัยของความจริงท่ีเปนประโยชนในปจจุบันนี้ ซ่ึงพระพุทธองคตรัสวา “บุคคลผู
ไมหลงถึงความรูแจงนี้ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ ส่ิงใดยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน ยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนไปอยางนั้น”๒๘ 

      หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะ๒๙ ถือเปนประโยชนปจจุบันนี้ ซ่ึงประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็น
กันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา คือ มีทรัพย ยศ เกียรติฐานะ ไมตรี เปนตน จะสําเร็จดวยธรรม ๘ 
ประการ คือ ๑. อุฏฐานสัมปทา พรอมดวยความหม่ัน ๒. อารักขาสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา        
๓. กัลยาณมิตต ความมีเพื่อนเปนคนดี ๔. สมชีวิตา การเล้ียงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามาได 
๕. สัทธาสัมปทา เช่ือพระปญญาตรัสรู ๖. ศีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล ๗. จาคสัมปทา ปราศจาก
ความตระหนี่ ๘. ปญญาสัมปทา มีปญญา นอกจากน้ันพระพุทธองคยังตรัสแนะนําถึงประโยชนใน
ปจจุบันไวในอคติ ๔ วา “บุคคลไมประพฤติลวงธรรมแหงลําเอียง เพราะฉันทาคติ ความรัก เพราะ
โทสาคติ ความชัง เพราะโมหาคติ ความหลง เพราะภยาคติ ความกลัว ยศของผูนั้นยอมเต็มเปยมดุจ
พระจันทรขางข้ึนฉะน้ัน๓๐” 

     สรุปไดวา ประโยชนปจจุบันเปนประโยชนเฉพาะหนา ปรากฏชัดเจนตามลําดับใน
สามัญผลสูตรพระพุทธองคทรงยอมรับวาเปนประโยชนเบ้ืองตนของฆราวาส คฤหัสถ ผูครองเรือน 
ผูยังมียังเสพกามคุณท้ัง ๕ ทาง รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส ธรรมารมณอยู ผูเสพกามยิ่งตองการความ
ประณีตข้ึนไป นักรัฐศาสตรและสังคมวิทยา ช่ืออับราฮิม มาสโลว ไดต้ังทฤษฎีลําดับข้ันของความ
ตองการของมนุษย (Hierarchy of Needs) สอดคลองวาคนเราตองการตามลําดับข้ัน คือ ความ
ตองการปจจัยทางรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการสมาคม ความตองการความ
ยอมรับจากสมาคม ความตองการความสําเร็จในชีวิต 

     ๒.  สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบ้ืองหนาเกี่ยวดวยชีวิตดานใน หรือประโยชนดาน
คุณคาของชีวิตท่ีลํ้าลึกกวาท่ีจะมองเห็นกันเฉพาะหนาหรือผิวเผินภายนอก อยางรูปธรรม แตเปน
ประโยชนสุขดานนามธรรม เปนจุดหมายชั้นสูงสุดข้ึนไปเปนหลักประกันชีวิตเม่ือจากโลกนี้ไป 
หรือเปนเคร่ืองประกันวาจะไดคุณคาท่ีสูงลํ้ายิ่งกวาส่ิงท่ีพึงไดกันตามปกติ ไดแก ความเจริญงอกงาม
แหงจิตใจทางดานกุศล คุณธรรมความดีงาม เม่ือจิตใจไดรับการพัฒนาก็มีน้ําใจบําเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย ความมีศรัทธาในส่ิงท่ีดีงาม เม่ือระลึกถึงก็มีความอ่ิมใจ สบายใจ มี

                                                 
๒๘ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๐๖/๒๒๑.  
๒๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๖, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๙๕. 
๓๐ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๘/๒๐. 



 ๙๐

ความม่ันใจในชีวิตของตน ทําใหรูปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายไดถูกตอง และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได การ
มีศรัทธาสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม และความเสียสละมีความม่ันใจในคุณธรรม มีความสงบปติสุขทาง
จิตใจ ตลอดจนคุณวิเศษท่ีเปนผลสําเร็จทางจิตสมถภาวนา ฌาณสมาบัติ เปนช้ันท่ีผอนคลายการไขว
ความยึดติดในวัตถุและผลประโยชนดานอามิส รูจักใฝธรรมรักความดีงามคุณภาพชีวิตและความ
เจริญงอกงามทางจิตใจ๓๑ 

 ๓. ปรมัตถะ ประโยชนอยางยอดยิ่ง หรือประโยชนเปนสาระแทจริงของชีวิต เปน
จุดมุงหมายสูงสุดหรือท่ีหมายข้ันสุดทาย เปนประโยชนสุขท่ีเปนโลกุตตระ เปนเร่ืองของจิต
นามธรรมท่ีเปนอิสระเหนือโลก ไดแก การรูแจงของสภาวะส่ิงท้ังหลาย รูโลกและชีวิตตามความ
จริง โลกธรรมเกิดข้ึนมากระทบกระท่ังก็ไมหวั่นไหว รูเทาทันคติธรรมสังขารธรรม ปลอยใหกฎ
ธรรมชาติท้ังหลาย เชน ความปรวนแปร เปนกฎธรรมชาติท่ีอยูตามธรรมชาติไมตกเปนทาสลอง
โลกและชีวิต มีจิตใจเปนอิสระ โปรงใส ผองใส วางใจและปฏิบัติไดถูกตองตามเหตุปจจัย ปลอยให
กฎธรรมชาติท้ังหลายเปนไปตามกฎความทุกขของธรรมชาติไมเขามากระทบกระท่ังใจ ไมถูกบีบ
ค้ัน จํากัดดวยความยึดม่ันหวั่นหวาดของตนเอง ปราศจากกิเลสเผาลนที่ทําใหเศราหมองขุนมัว 
ความทุกขท่ีมีตามธรรมชาติก็มีไป แตเราก็อยูอยางไรทุกขในใจ๓๒ ถาโลกธรรมฝายดีท่ีนาปรารถนา
เกิดข้ึน เม่ือเรารูทันและปฏิบัติตอมันไดถูกตอง ธรรมชาติเหลานั้นก็ไมกอเกิดพิษตอเรา การรูเทาทัน
มี ๒ ระดับ คือ  
  ๓.๑  รูทันธรรมดา คือความจริงวาท่ีเปนอยางนั้นก็เพราะเปนธรรมดา ตามเหตุ
ปจจัย เชน การไดลาภ ไดยศ สรรเสริญ ก็มีอันปรวนแปร 
  ๓.๒ ถือเอามาทําประโยชน คนท่ีรูจักปฏิบัติตอส่ิงเหลานี้ เม่ือโลกธรรมฝายดีมาก็
ดีแลวเพื่อใชโอกาสในการสรางสรรคทําความดี เราอาจใหยศเปนเครื่องมือหรือชองทางในการ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย สรางสรรค สงเคราะห เพื่อโลกแหงความรัก เมตตา คร้ันเม่ือโลกธรรมฝาย
รายเกิดข้ึน คือ ความเส่ือมลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ก็มีปญญารูเทาทนไมกลัว รักษาตัวอยูได ท้ังยังหา
ประโยชนไดอีกดวย๓๓ 
 
 

                                                 
๓๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ โอ เอส พริ้นต้ิง 

เฮาส), ๒๕๒๕), หนา ๕๙๔-๕๙๕. 
๓๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๙๕. 
๓๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), คือตราชูแหงชีวิต, หนา ๖๘-๗๐. 



 ๙๑

๔.๒ การนําผลการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตมาใชในสังคมไทย 

 สัจจบารมีมีความสําคัญยิ่งในการแกไขปญหาสังคมไทยใหม่ันคง เพราะสัจจบารมีเปน
เร่ืองมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะสรางใหเกิดข้ึนในสังคมท่ียั่งยืนตอไป  

 ๔.๒.๑   การแกไขปญหาสังคมไทยดานการเมือง 

 ความขัดแยงทางการเมืองท่ีเปนปญหาสังคมอยางหน่ึงนั้น อาจจะมาจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน ผลประโยชนขัดกัน ความคิดไมตรงกัน การขาดอุดมคติทางการเมืองท่ีแนนอน เปน
ตน ในการแกปญหานี้ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาแลว นักการเมืองจะตองมีธรรมะสําหรับนัก
บริหาร นักปกครองซ่ึงพระพุทธองคไดแสดงไววา เปนคุณสมบัติของนักปกครองหรือผูบริหาร
ปรากฏในพระคัมภีรศาสนาหลายแหงดวยกัน แตในท่ีนี้จะขอนํามากลาวเฉพาะท่ีทานไดแสดงไวใน
อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย มีใจความวาผูปกครองหรือนักบริหารนั้น จะตองทํานุบํารุง
ประชาราษฎรดวยหลักธรรมท่ีเรียกวาราชสังคหวัตถุ ๕ ประการ คือ 
     ๑.  สัสสเมธะ ฉลาดสามารถในการบํารุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเปนตน อันเปน
ธัญญาหารใหเกิดผลผลิตท่ีดี มีการสงเสริมการเกษตรและกสิกรรมใหอุดมสมบูรณ อันจะเปน
ประโยชนพื้นฐานท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ 
     ๒.  ปุริสมธะ ฉลาดสามารถในการบํารุงคน สงเสริมคัดเลือกคนมาทํางานใหเหมาะสม
กับความรูความสามารถของเขาและการงานท่ีจะทํานั้น ๆ พรอมท้ังจัดสวัสดิการใหดีเปนตน 
     ๓.  สัมมาปาสะ ผูกประสานสงเคราะหประชาชนพลเมืองเหมือนบวงคลองใจคน คือ
การดูแลสุขทุกขของประชาชน สงเสริมอาชีพ เชน จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในทาง             
พาณิชยกรรม หรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไมใหเกิดความเล่ือมลํ้าหรือชองวางจนแตกแยกกัน ซ่ึงเปน
การทําใหจิตใจของประชาชนเล่ือมใสในผูปกครอง  
     ๔.  วาชเปยยะ พูดจาดวยถอยคําไพเราะออนหวานดูดดื่มใจ รูจักพูดรูจักช้ีแจงแนะนํา 
รูจักทักทายถามไถทุกขสุขของประชาชนทุกช้ัน ดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ดวยถอยคําท่ีประกอบดวย
เหตุผล ท่ีเปนหลักฐานมีประโยชน เปนทางแหงความสรางสรรคแกไขปญหาเสริมความสามัคคีทํา
ใหเกิดความเขาใจดี ความเช่ือถือและความนิยมนับถือ 
     ๕.  นิรัคคพะ บริหารประเทศชาติใหอยูเย็นเปนสุข โดยปองกันและบําราบโจรผูราย 
ใหประชาชนนอนตาหลับ โดยยึดหลักการที่วา “ ความสุขของประชาชนคือยอดปรารถนาของตน”
และในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ก็ไดแสดงไววา ผูบริหารหรือนักปกครองท่ีดีนั้น เม่ือปฏิบัติหนาท่ี พึง
เวนความลําเอียง ( อคติ ) หรือความประพฤติท่ีคลายเล่ือนจากธรรม ๔ ประการ๓๔ 
                                                 

๓๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๕๑/๑๑๐. 
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             สังคมไทยในยุคปจจุบันนี้ นับวันไดวามันเกิดความผิดปกติอยางมากมาย เรียกไดวาถึง
ข้ันวิปริตผิดมนุษย๓๕ ผิดธรรมนองครองธรรม อยางเห็นไดชัดเจน เชน การแหขบวนไปขอเลขเด็ด
จากผีสาง นางตานี หมูหกขา เด็กมีสิบสองนิ้วมือ บางคนก็ไดโชคลาภสมความปรารถนาไป แต
ในขณะท่ีบางคน บางทานซ่ึงไปดวยกันกับผิดหวังทําใหเกิดเสียทรัพยสิน เงินทอง เม่ือลองพิจารณา
ดูกันอยางถองแทก็จะเขาใจวา ส่ิงเหลานี้เปนเพียงความผิดปกติทางธรรมชาติเทานั้น แตมนุษยกับ
ถือเอาส่ิงเหลานี้ไปเปนสรณะ ยึดเปนท่ีพึ่ง๓๖ สังคมจึงตองหาวิธีการ และดําเนินการแกไข และส่ิงท่ี
จะแกไขอันดับแรก คือ การเมือง 

       การเมืองเปนเร่ืองของทุกคนเปนหลักสัจธรรม (ความจริง) เพราะทุกคนตองเกี่ยวของ
สัมพันธกันอยูในระบบสังคมการเมือง คําวาการเมืองหมายถึง การชวยกันจัดชวยกันทําใหโลกน้ีนา
อยูกันเปนผาสุก โดยไมตองใชอาญาการเมืองการปกครอง ถาหากปราศจากหลักสัจธรรมเพียงอยาง
เดียวแลว ระบบการบริหารและหลักการยอมลมเหลวน้ี เพราะการบริหารที่ดีและหลักการที่ถูกตอง
นั้น จะตองยึดหลักสัจจะธรรมความจริงใจไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี และมีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี
เปนพื้นฐาน จึงจะทําใหการเมืองเจริญกาวหนาอยางม่ันคง บุคคลในหนวยงานตางมีความจริงใจ
ใหแกกัน ตลอดจนถึงประชาชนของประเทศ โดยใหความศรัทธา เช่ือม่ัน ในการปฏิบัติหนาท่ี หรือ
บริหารประเทศ  นี้เปนระบบการจัดการเมืองการปกครองก็มีความโปรงใสหรือธรรมาภิบาล  เพราะ
นักการเมืองมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีแบบไมคดโกง อันเปนเหตุผล
ใหประชาชนและประเทศชาติมีความม่ันคงและความสงบสุขยอมเกิดข้ึน จะเห็นไดวาหาก
นักการเมืองมีสัจจะหรือความจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารบานเมืองและการดําเนิน
ชีวิตประจําวันแลว ยอมจะนําประเทศชาติไปสูความเจริญกาวหนาและเกิดความผาสุกแกประชาชน
เปนแนแท 
 

 การเมืองเปนเร่ืองของทุกคนเปนหลักสัจจธรรม (ความจริง) เพราะทุกคนตองเกี่ยวของ
สัมพันธกันอยูในระบบสังคมการเมือง คําวาการเมืองหมายถึง การชวยกันจัดชวยกันทําใหโลกน้ีนา
อยูกันเปนผาสุก โดยไมตองใชอาญาการเมืองการปกครอง ถาหากปราศจากหลักสัจจะธรรมเพียง
อยางเดียวแลว ระบบการบริหารและหลักการยอมลมเหลวน้ี เพราะการบริหารท่ีดีและหลักการท่ี
ถูกตองนั้น จะตองยึดหลักสัจจธรรมความจริงใจไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี และมีความซ่ือสัตยตอ

                                                 
๓๕มานพ นักการเรียน, พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๒๔ - ๒๕. 
๓๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๕. 
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หนาท่ีเปนพื้นฐาน จึงจะทําใหการเมืองเจริญกาวหนาอยางม่ันคง บุคคลในหนวยงานตางมีความ
จริงใจใหแกกัน ตลอดจนถึงประชาชนของประเทศ โดยใหความศรัทธา เช่ือม่ัน ในการปฏิบัติ
หนาท่ี หรือบริหารประเทศ  นี้เปนระบบการจัดการเมืองการปกครองก็มีความโปรงใสหรือธรรมา    
ภิบาล  เพราะนักการเมืองมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีแบบไมคดโกง            
อันเปนเหตุผลใหประชาชนและประเทศชาติมีความม่ันคงและความสงบสุขยอมเกิดข้ึน จะเห็นได
วาหากนักการเมืองมีสัจจะหรือความจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารบานเมืองและการ
ดําเนินชีวิตประจําวันแลว ยอมจะนําประเทศชาติไปสูความเจริญกาวหนาและเกิดความผาสุกแก
ประชาชนเปนแนแท 

 พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต)  ยังไดกลาวถึงปจจัยภายนอกหรือลักษณะภายนอก
กอใหเกิด    สัจจะทางการเมืองท่ีปรากฏอยูในสายตาของประชาชน จะชวยทําใหประชาชน
ยอมรับในอํานาจการเมืองการปกครองน้ันได สงเสริมใหผูปกครองมีหนาท่ีทางการเมืองท่ีความ
ม่ันคง เพราะอํานาจท่ีไดมาเกิดจากการปฏิบัติสัจจธรรม มีความเล่ือมใสศรัทธาดานบุคลิกภายนอก
เปนองคประกอบสําคัญ นํามาสูการกําหนดรูปแบบทางการเมืองการปกครองท่ีดีได ซ่ึงตามราก
ศัพททางพระพุทธศาสนา เรียกวา “รมณียะ” แปลวา ความนาร่ืนรมย เปนท่ีนายินดี ทําใหจิตใจ
สบาย ถาจะกลาวแบบงาย ๆ เปนภาษาไทย เรียกวา “ทัศนีย” แปลวา สภาพรูปธรรม เปนสภาพวัตถุ
ท่ีมองเห็นไดดวยสายตาเปลาเปนลักษณะบุคลิกภาพภายนอก ซ่ึงทานแบงออกเปน ๓ ข้ัน ไดแก 
 ๑. ทัศนีย เปนวิธีการมองบุคคลที่รูปรางภายนอก และอาการท่ัวไปท่ีนักการเมือง
แสดงออกมาใหปรากฏในสายตาประชาชนน้ัน ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจจากรูปรางภายนอก 
เปนวิธียอมรับอํานาจอยางหยาบ ๆ  
 ๒. ปสาทนีย เม่ือประชาชนไดเขาใกลผูปกครอง หรือนักการเมือง ก็สามารมองเห็น
ถึงขางในจิตใจ โดยมองผานบุคลิกภาพภายนอกเกิดความช่ืนชมยินดี ชวนใหศรัทธาเล่ือมใส เพราะ
นักการเมืองมิไดงามเฉพาะรูปรางภายนอก แตมองเห็นคุณงามความดีทางคุณธรรมมีปญญา             
มีความรูความสามารถนาเช่ือถือได ทําใหประชาชนอยากทําตาม สนับสนุนรูปแบบคุณธรรมของ
ผูนําทางการเมือง สงเสริมใหสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมเกิดท่ัวถึงตามบทบาทบุคลิกภาพผูนํานั้น 
 ๓. มโนภาวนีย เม่ือไดฟง ไดยิน ไดเห็น นักการเมืองเม่ือใด ก็มีความโปรงใสโลงใจ 
เกิดความสบายใจ ไมมีส่ิงใดทําใหเคลือบแคลงสงสัยในตัวผูนําทางการเมือง ไมเปนผูคิดรายอคติตอ
บุคคลอื่น มีแตคุณงามความดีเปนหลักคุณธรรมท่ีปฏิบัติมาชานาน จนเกิดเอกลักษณเฉพาะตน ทํา
ใหประชาชนเกิดความพอใจซาบซ้ึงใจพอพบเห็นก็เกิดความช่ืนชมยินดี มีจิตใจเบิกบานราเริงใจ 
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สนับสนุนแนวคิดวิธีการเมืองของผูนํา ทําใหนโยบายของผูนําไดรับการสนับสนุนเต็มพลัง
ประชาชน๓๗ 
 แนวทางสรางสัจธรรมใหเกิดข้ึนในตนเองใหได อยางนอยนักการเมืองตองมีศีลเปน
พื้นฐาน เปนการรักษาความสัตย ประพฤติแตส่ิงท่ีดีงามเพื่อใหเกิดการสํารวมกายและวจีทวาร 
ประกอบแตความสุจริตรักษาเกียรติคุณใหขจรไกล ประพฤติตนเปนแบบอยางแกประชาชน และ
เปนท่ีเคารพเล่ือมใสของประชาชน มิใหใครมาดูถูกดูแคลนได ในดานจริยธรรมทางการเมืองได
เพราะการปฏิบัติหนาท่ีของนักการเมืองดวยความซ่ือตรงและเท่ียงธรรม มิใชมารยาเถไถปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ เปนภาระหนาท่ีของนักการเมืองดวยความสุจริต มีความจริงใจกับประชาชนผูอยู
ใตปกครอง เปนตน ในบางคร้ังการเปนนักการเมืองท่ีดีจะตองมีการแสวงหาความรูทางธรรมอยู
ตลอดเวลา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตน โดยเขาไปหาพระสงฆ หรือมีท่ีปรึกษา
เปนผูทรงคุณธรรมประพฤติดี ประพฤติชอบ เปนผูคอยตักเตือนไมใหต้ังอยูในความประมาทมัวเมา 
เม่ือมีปญหาขอสงสัยใดเกิดข้ึนก็เขาไปปรึกษาหรือไถถามจากทานผูรู ๓๘ 

 แสดงใหเห็นไดวา ลักษณะการแกไขปญหาทางการเมืองท่ีดี  จะตองมีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแกนักการเมืองกอน เพื่อใหเกิดการพัฒนาแนวคิดทางการเมืองท่ีสมดุลกับสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ หรือของโลก ซ่ึงในปจจุบันเร่ืองพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองถือเปนเร่ือง
ใหญในเวทีประชาคมโลกมาก ดังนั้นแนวคิดทางการเมืองของพระพรหมคุณาภรณ จึงเนน
จริยธรรมคุณธรรม มีหลักทศพิธราชธรรม และหลักอธิปไตย กอใหเกิดความประสานในการพัฒนา
ตัวผูนํากับการเมืองท่ีดีควบคูกันไป 
 

 ๔.๒.๒ การแกไขปญหาสังคมไทยดานการศึกษา 

 เร่ืองการศึกษานี้เปนปญหาใหญในสังคมไทยตองไดรับการแกไข เนื่องจากคนใน
สังคมไทยยังไมมีความเขาใจในสัจจะธรรม ท่ีเปนความจริงในชีวิต โดยเฉพาะคนท่ีมีการศึกษาสูง
มักทะนงตัววา มีการศึกษาเจริญถึงท่ีสุด เพราะคนท่ีมีการศึกษาสูงมักทะนงตัววา มีการศึกษาเจริญ
ถึงท่ีสุด เพราะบางคนไดเรียนจบมาจากเมืองนอก มีปริญญายาวเปนหาง ยิ่งจบมากเทาไรก็ยิ่งเกลียด
ธรรมะมากเทานั้น จึงไมเขาใจในสัจธรรม อันเปนความจริงแกนแทของชีวิตตนเอง 

                                                 
๓๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), รัฐศาสตรเพ่ือชาติและรัฐศาสตรเพ่ือโลก, พิมพครั้งที่ ๒,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๕ - ๖. 
๓๘ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งที่ ๕๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

สวย, ๒๕๔๖), หนา ๓๓ -๓๔.  



 ๙๕

 แนวทางแกไขปญหาการศึกษานี้ จะตองทําใหประชาชนมีการศึกษาที่ถูกตอง คือ
การศึกษาเพ่ือเขาถึงหลักสัจธรรมใหได อันไดแก ความจริงโดยการสมมุติหรือการยอบรับของ
สังคมหรือความจริงท่ีมีอยูในวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงการเขาถึงขอเท็จจริงท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ 
คือกฎแหงการเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปของสรรพส่ิง เพราะการศึกษาสัจธรรมนั้นมีไวเพื่อปองกัน
โทษ หรือสามารถปองกันอุปทวะภัยท่ีเกิดจากการศึกษาเพราะการวางทิศการศึกษาท่ีผิด เปนการ
เดินไปในทิศทางพัฒนาวัตถุ คือสนองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ดังนั้นแนวทางแกไข
ปญหาการจัดการศึกษาไทยท่ีถูกตอง ไมควรท้ิงหลักศีลธรรมอันดีงามเพื่อพัฒนาสังคม ทําใหคนมี
ศีล สมาธิ ปญญา เรียกวา สิกขา ในพระพุทธศาสนาก็คือ การปฏิบัติแลวไดรับปริญญา ตองทําใหคน
ส้ินราคะ ส้ินโทสะ และส้ินโมหะ นั่นคือผลการปฏิบัติตามสิกขาบทก็เพื่อความรอดจากส่ิงไมพึง
ปรารถนา ส่ิงใดเปนความทุกขทรมาน ความยุงยากลําบากแกจิตใจ ก็เรียกส่ิงนั้นวา ส่ิงอันไมพึง
ปรารถนา ตองแกไขดวยการศึกษา (สิกขา) ท่ีถูกตองดีงาม๓๙ 
 แนวทางแกไขปญหาการศึกษาไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น จะตองทําใหผูเรียน
เขาถึงความจริงแหงชีวิต เพื่อใหบรรลุเปาหมายชีวิตการเปนอยูในสังคม กลาววา รูจักหาผูแนะนําส่ัง
สอน ท่ีปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนส่ิงแวดลอมทางสังคมโดยท่ัวไปที่ดี ท่ีเกื้อกูล หรือกระตุน
ใหเกิดปญญาได ดวยการฟง การสนทนา ปรึกษา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจนเลือกใช
ประโยชนเปน ถือเปนปจจัยสนับสนุนภายในเขาถึงความจริงมีความมุงม่ันต้ังใจในการสะสมองค
ความรูเพื่อตนเอง รูจักปรับตนใหสัมพันธกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ เกิดความสมดุลในชีวิต สวน
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนรูจักองคประกอบภายในแหงตน ท่ีเปนปจจัยเกื้อหนุน
ความสําเร็จแหงชีวิตดวยความคิดพิจารณาอยางเปนระบบวา “มองส่ิงท้ังหลายดวยความคิดพิจารณา 
สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะส่ิงนั้น ๆ หรือปญหานั้น ๆ ออก ใหเห็นตามสภาวะและตามความ 
สัมพันธแหงเหตุและปจจัย จนเขาถึงความจริง แลวแกไขปญหาได”๔๐ 
 แนวทางแกไขปญหาการศึกษาท่ีถูกตองตามหลักความจริงนั้น จะตองทําใหผูศึกษามี
ความรูมีความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเทคโนโลยีใหได เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาปรับประยุกตการดําเนินชีวิตอยูในสังคม และ
ส่ิงแวดลอมไดตามสภาวะแหงความเปนจริงได มีดังนี้ 
 วัฒนธรรมวิทยาศาสตร หมายถึงวิถีชีวิตตามความจริง ตลอดจนจิตใจคนที่นิยมใช
เหตุผล มองส่ิงท้ังหลายโดยใชปญญา ชอบพิสูจนทดสอบหาความจริง มีความใฝรู ตองการเขาถึง

                                                 
๓๙ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ธรรมะสําหรับครู, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๘), หนา ๔๕. 
๔๐ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ีย่ังยืน, หนา ๖๙. 



 ๙๖

ความจริงของส่ิงท้ังหลาย ตองการรูความจริงของธรรมชาติซ่ึงองคประกอบสําคัญของวัฒนธรรม
วิทยาศาสตรก็คือ ความใฝรู การรูจักใชเหตุผล และการมองส่ิงตาง ๆ โดยใชวิจารณญาณ ไม
หลงเช่ืออะไรงาย ๆ  
 วัฒนธรรมเทคโนโลยี หมายถึงวิถีชีวิตท่ีช่ืนชมนิยมใหความสําคัญแกเทคโนโลยี อัน
ไดแกเทคโนโลยีเปนเคร่ืองชวยผอนเบาและอํานวยความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตและกิจการ 
ตลอดท้ังชวยเติมเต็มบํารุง บําเรอความสุขสนุกสนานบันเทิงในดานเสพบริโภค ถาลํ้าหนาไปก็
กลายเปนวิถีชีวิตท่ีตองพึ่งพาเทคโนโลยีมาก๔๑ เพราะเทคโนโลยีเปนส่ิงสมมติสัจจะเพื่อชวยผอน
คลายความเหงา หรือความตองการภายนอก เปนความสุขจอมปลอม ซ่ึงการศึกษาตามภาษาอังกฤษ
วา Training แปลวา การลงมือปฏิบัติจริง ๆ ไมใชเพียงแตการศึกษาเลาเรียนเทานั้น ทานพุทธทาส
ภิกขุไดใหความหมายการศึกษาเพื่อความจริงของคําวา training มี ๒ นัยดวยกัน คือ ๑. การศึกษาคือ
ส่ิงท่ีจะตองละ หมายถึง การขมปรามกิเลส หรือการขมความรูสึกของสัญชาตญาณอยางสัตว          
๒. การศึกษาฝายตํ่ากวานี้ หมายถึง การขมข่ีหรือบังคับมัน แลวก็พัฒนาใหเปนความดี ความงาม 
ความถูกตอง ท่ีจะเปนบรมธรรมขางหนาตอไป๔๒ ดังนั้น แนวทางจัดการศึกษาท่ีกลาวมาแลวนี้ ถือ
เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสูความเปนมนุษย เพราะมนุษยมีจิตใจสูงสงกวาสัตว ซ่ึงมนุษยจะปลอย
ใหสัญชาตญาณของสัตวครอบงําจิตใจตนเองมิไดอีกแลว มิฉะนั้นจะทําใหเกิดความใฝตํ่า ดังนั้น
การศึกษาในทรรศนะตามพุทธทาสภิกขุ ก็คือการทําใหมนุษยส้ินจากสัญชาตญาณของความเปน
สัตว หรือบุคคลผูไดรับการศึกษาดีแลว ยอมพัฒนาความคิดนํามาสูการสรางเสริมจริยธรรม
คุณธรรมใหเกิดในตนเอง 

 ๔.๒.๓ การแกไขปญหาสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ 

 คําสอนในพระพุทธศาสนาไมเพียงแตเปนความจริงเทานั้น ยังเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตดวย เพราะไมใชแคศึกษาหาความรูเพื่อความรู (ปริยัติเพื่อปฏิบัติ) หากแตเปนการศึกษา
หาความรู เพื่อนําความรูไปปฏิบัติใหเปนประโยชนตอชีวิตอีกดวย ดังนั้น สัจจะธรรมใน
พระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาตรัสยอมบรรจุความจริง และวิธีนําความจริงนั้นมาประยุกตในการ
ดําเนินชีวิตอยางครบถวนและสมบูรณ ความจริงเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเร่ือง
ของการผลิต การตลาด การบริโภค การใหรัฐเขาไปแกไขปญหาเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจ หรือความจริงดานเศรษฐกิจดานอ่ืน ๆ  

                                                 
๔๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓. 
๔๒ พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาท่ีสงเสริมสัญชาตญาณอยางสัตว, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพพระนคร, 

๒๕๑๓), หนา ๘. 



 ๙๗

 ในปจจุบันชีวิตผูคนยุงยากซับซอนมากข้ึน ไมปลอดภัย แมจะทํางานเบาเพราะมี
เคร่ืองมือทุนแรง แตก็เปนชีวิตท่ีปราศจากซ่ึงความสุขท่ีแทจริง เพราะไมเปนการทํางานดวยชีวิต
จิตใจ ผลผลิตของคนไมมีสภาพเปนการผลิตท่ีมีเปาหมายท่ีจะสนองความตองการที่แทจริงของคน
และสังคม แตสนองตอบและเรงเราความละโมบ หากพิจารณาใหลึกซ้ึงแลว จะพบวาผูคนใน
ปจจุบันนี้ไมรูเสียดวยซํ้าวา แทท่ีจริงแลวการดํารงชีวิตอยูดวยเศรษฐกิจไดอยางไร เพื่ออะไร และ
ทําไมจึงชอบส่ิงนี้ เปนเพราะถูกยั่วยุ ถูกเรงเรา ถูกกระตุนใหกระทําเสียมากกวาท่ีจะทําเพราะตัวเอง
รูเทากัน ซ่ึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยมาจากความไมรูเทาทันภาวการณความจริง หรือ
ความซ่ือสัตยทางเศรษฐกิจ หมายถึงการปฏิบัติงานนั้น จะตองดําเนินชีวิตไปดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต ถูกตองตามระเบียบแบบแผน ตามธรรมเนียมทางสังคม เพื่อปฏิบัติงานท่ีถูกตองชอบธรรม 
ความยอมรับเกียรติยศในสังคมก็จะตามมา๔๓  

 แนวทางแกไขปญหาสังคมเศรษฐกิจ คือหลักการสนองความตองการของมนุษยหรือ
วิธีการดับทุกข อันเกิดจากความตองการของมนุษย ในความจริงชีวิตท่ีเกิดมาอาศัยอยูในโลกน้ี จะ
ดํารงชีพใหอยูรอดไดก็เพราะอาศัยปจจัยส่ี คือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค เปน
ปจจัยพื้นฐานและมีความสําคัญตอความเปนอยูมาก ในทางพระพุทธศาสนาไดสอนวิธีปฏิบัติให
เหมาะกับความเปนอยูประจําวัน โดยสวนรวมจึงไดสอนหลักสัจจะธรรมเปนแนวทางมุงหวังให
บุคคลรูจักความซ่ือสัตยสุจริต มีความจริงใจตอกัน เนนการประกอบอาชีพพานิชกรรมดําเนินธุรกิจ 
จะตองมีสัจจะเปนพื้นฐาน และการนําสัจจะไปใชในดานเศรษฐกิจของสังคมยอมสงผลใหความ
เปนอยูของผูคนมีความพอเพียง ไมอัตคัดขัดสนเพราะการมีจิตท่ีประกอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี
ความจริงใจตอกันและกันในการทําธุรกิจ หรือประกอบการคาขายยอมทําใหเศรษฐกิจม่ันคงและ
เจริญกาวหนา นํามาซ่ึงความสุขแกสังคมโดยแท เพราะความรักความพอใจในการงาน ยอมทําให
คนเห็นคุณคาความดีงาม อันกอใหเกิดประโยชนสุขแกตนเองและสังคม ซ่ึงกระบวนการแหงปจจัย
การทํางานตามกฏธรรมชาติก็ตรงไปตรงมาอยางราบร่ืน เปนความประสานกลมกลืนท้ังในตัว
กระบวนการ ความประสานในจิตใจของบุคคลท่ีทํางานและความประสานกลมกลืนระหวางความ
ตองการของบุคคลกับความตองการของสังคม กฏธรรมชาติก็สงทอดความเปนเหตุผลจนถึงท่ีสุด 
ทําใหคนมีปติการทํางานท้ังจิตใจเร่ียวแรง สังคมก็ไดรับผลที่เปนความสําเร็จของงานอันนํามาซ่ึง
ความสุข ความเจริญ พรอมท้ังปญหาตาง ๆ ท้ังจิตใจและสังคมก็จางหายไปเอง๔๔ 
                                                 

๔๓ ณรงค เส็งประชา, หลักเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยประสานมิตร ภาควิชาสังคมวิทยา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๓), หนา ๓๐. 

๔๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย, พิมพครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๔๑), หนา ๑๕๕. 



 ๙๘

 พระพรหมคุณาภรณ(ป .อ .ปยุตฺโต)ยังไดกลาวถึงหลักการพัฒนาเศรษฐกิจให
เจริญกาวหนาได ตองทําใหคนรูความหมายของการพัฒนาอยางถูกตองจะตองพัฒนาคนกอน ใน
ภาษาพระทานเรียกวา “ภาวนา”๔๕  หมายถึงการพัฒนาคนวาภาวนานี้แหละ คือความหมายท่ีแทจริง
ของการศึกษาในทรรศนะของพระธรรมปฎก ในปจจุบันความหมายของการพัฒนาถูกนํามาใชใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนการพัฒนาถนนหนทาง การพัฒนาสรางบอน้ํา สระนํ้า อางเก็บ
น้ํา ใหแกชาวบานใชสอย เปนตน ก็ถือไดวา “การพัฒนาเปนความหมายการพัฒนาคือ ความเพ่ิมพูน 
ขยาย ทําใหมาก หรือทําใหเติบโตข้ึนทางเศรษฐกิจหรือวัตถุ๔๖ 

 ถึงแมวาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนาไปอยางไรก็ตาม เราก็ไมควร
ท้ิงวัฒนธรรม ถือวัฒนธรรมเปนพื้นฐานชีวิตสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ถือเปนองคประกอบท่ี
สําคัญก็คือตัวมนุษยนั่นเอง  และมนุษยก็อยูภายใตความเปนไปของวัฒนธรรม  จะตองให
ความสําคัญแกวัฒนธรรมซ่ึงเปนผลรวมแหงภูมิธรรมและภูมิปญญาของคนในสังคมก็คือปจจัยการ
ดํารงชีวิตท่ีถูกตองบนฐานแหงความรู (Knowledge-based Economy) ท่ีวา “เศรษฐกิจฐานความรู 
คือระบบเศรษฐกิจท่ีอาศัยการผลิต การแพรกระจาย และการใชความรูมาเปนตัวขับเคล่ือนหลักท่ีทํา
ใหเกิดการเติบโต สรางความม่ังค่ังและสรางงานในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ในระบบเศรษฐกิจนี้ 
จุดเนนไมไดอยูท่ีทุน ท่ีดิน หรือแรงงานราคาถูก แตอยูท่ี “ความรู” ซ่ึงมีบทบาทสําคัญและเปนตัว
นําไปสูความสําเร็จในดานการพัฒนาผลผลิต และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” นี้ก็เปนสวนหนึ่ง
ท่ีเปนระบบเศรษฐกิจเชิงพุทธ เพราะความสําคัญของเศรษฐกิจต้ังอยูบนฐานแหงความรูจักประหยัด 
อดออม พึ่งพาอาศัยกัน ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดมีหลักสนองตอบความตองการทางเศรษฐกิจของ
มนุษย ถือเปนหลักศีลธรรมจริยธรรมท่ีจะตองปฏิบัติรวมกัน ในฐานะสมาชิกของสังคมอยู ๒ 
ประการ คือ 
 ๑. หลักสนอง (To Satisfy) เปนสอนใหคนเรียนรูวิธีต้ังเนื้อต้ังตัวในทางเศรษฐกิจ 
พยายามยกฐานะตนเองใหสูงดวยความขยันหม่ันเพียร ในการประกอบอาชีพการงาน 
 ๒. หลักบําบัด (To subdue) เปนการสอนใหคนรูจักบรรเทาความตองการท่ีรุนแรง             
ท่ีกลายเปนความทะยานอยาก อันจะทําใหเกิดความทุกขความมัวเมาในชีวิต๔๗ 

                                                 
๔๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒.  
๔๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต),  การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ีย่ังยืน, หนา ๒๒.  
๔๗ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระพุทธศาสนากับการเลิกทาสและเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๔๗. 



 ๙๙

 จากแนวทางท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ ถือเปนหลักการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ใหมนุษยดํารงชีวิตอยูกับสังคมไดดวยดี มีความเปนอยูโดยปกติสุขสวนตัวและสวนรวมของมวล
มนุษยชาติ ซ่ึงองคประกอบของการพัฒนาเพื่อใหเกิดความผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบดวยปจจัย ๓ ดาน ไดแก 
 ๑.  การพัฒนามนุษย จะตองแยกสวนประกอบ ๒ ดาน คือการพัฒนากายใหมีสุขภาพ
แข็งแรง และการพัฒนาจิตใหมีความเบิกบานแจมใส 
 ๒.  การพัฒนาสังคม จะตองมององคประกอบทางวัฒนธรรมในระบบตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาจัดสรรการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม 
 ๓. การพัฒนาธรรมชาติ จะตองทําใหเกิดการพัฒนาพืชสัตวส่ิงมีชีวิตท้ังปวงให
ครอบคลุมถึงส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต ทําใหเขาใจระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน๔๘ 

 แนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจมีสาระสําคัญตอการศึกษาคือพัฒนาเศรษฐกิจเปน
การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ ไดแก  
 ๑. เปนอาชีพการงานท่ีไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมสรางความเดือดรอนและเสียหายใหแก
สังคม 
 ๒. เปนอาชีพการงานท่ีชวยแกปญหาใหสังคม หรือการสรางสรรคชีวิตและสังคมใน
ทิศทางท่ีดีงาม 
 ๓. เปนอาชีพท่ีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหเจริญงอกงาม ท้ังดานพฤติกรรม 
ดานจิตใจ และสติปญญา 
 ๔. เปนอาชีพการงานท่ีไมทําลายคุณคาของความเปนมนุษย แตทําใหชีวิตมีคุณคาเกิด
ความภาคภูมิใจ 
 ๕. เปนอาชีพท่ีทําใหเกิดทรัพยในการหาเล้ียงชีพดวยกําลังกาย กําลังสติปญญา ดวย
ความเพียรพยายามฝกฝนของตน จนเกิดความชํานาญในอาชีพดวยความสรางสรรค 

 นอกจากนั้น ในมงคล ๓๘ ประการ ไดกลาวถึงสาระการทํามาหาเล้ียงชีพออกเปน ๔ 
ประเภท ไดแก 
 ๑. การทํางานภายนอก (ปรโตโฆส) เปนการประกอบอาชีพการงานตาง ๆ ในทาง
โลก ท่ีบุคคลท้ังหลายไดทํามาหาเล้ียงชีพในชีวิตประจําวัน เชน ทํานา ทําสวน คาขาย เปนตน                  

                                                 
๔๘ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), ศิลปะศาสตรแนวพุทธ, พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :               

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หนา ๒๘. 



 ๑๐๐

ถือเปนการงานอาชีพท่ีไมผิดกฎหมายบานเมือง ไมผิดศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาช่ือวา การงาน
ไมมีโทษ 
 ๒. การทํางานภายใน (อนฺโตโฆส) เปนการงานที่เปนกุศล มีผลทําใหเกิดความสุข             
ท้ังในภพนี้ และภพหนา รวมท้ังการบําเพ็ญจิตบารมีแผกุศลใหบุคคลอ่ืนและตนเอง 
 ๓. การทํางานท่ีหาโทษมิได เปนการปฏิบัติธรรมรักษาศีล การสรางกุศลใหทานตาง ๆ 
เชน สรางศาลาพักรอน สะพาน ถนน เปนตน เพื่อประโยชนสาธารณชน ถือเปนการงานอันหาโทษ
มิได 
 ๔.  การทํางานไมมีโทษเปนมงคล เปนการงานอาชีพท่ีตนเองตองทํากอน ถือเปนมหา
กุศล เปนผูไมประมาท ปองกันภัยในอบายภูมิ กําจัดกิเลส รักษาสัทธรรม ศึกษาปฏิบัติเพื่อความหลุด
พน๔๙ 

 แนวทางท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ ถือเปนหลักการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให
มนุษยดํารงชีวิตอยูกับสังคมไดดวยดี มีความเปนอยูโดยปกติสุขสวนตัวและสวนรวมของมวล
มนุษยชาติ ซ่ึงองคประกอบของการพัฒนาเพื่อใหเกิดความผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบดวยปจจัย ๓ ดาน ไดแก 
 ๑.  การพัฒนามนุษย จะตองแยกสวนประกอบ ๒ ดาน คือการพัฒนากายใหมีสุขภาพ
แข็งแรง และการพัฒนาจิตใหมีความเบิกบานแจมใส 
 ๒.  การพัฒนาสังคม จะตองมององคประกอบทางวัฒนธรรมในระบบตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาจัดสรรการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม 
 ๓. การพัฒนาธรรมชาติ จะตองทําใหเกิดการพัฒนาพืชสัตวส่ิงมีชีวิตท้ังปวงให
ครอบคลุมถึงส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต ทําใหเขาใจระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

 ๔.๒.๔ การแกไขปญหาสังคมไทยดานสังคม 

 ในขณะท่ีสังคมไทยและสังคมโลกกําลังเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้น ชีวิตของผูคน
ในสังคมก็เปล่ียนไปดวย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเปนเร่ืองของธรรมชาติหรือความจริงท่ีไมมีใครจะ
ปฏิเสธไดเลยวา พระพุทธศาสนาสอนใหเห็นถึงภาวะท่ีเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป โดยแสดงใหเห็น
ถึงหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนั้นจึงไมตองตัดใจหรือสงสัยอะไรที่ชีวิตของผูคนในสังคมเขาถึง
ความจริง จําจะตองเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนไป 

                                                 
๔๙ พระธรรมธีราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ), มลคล ๓๘ ประการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ             

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๕๓–๑๕๔. 



 ๑๐๑

 เม่ือพิจารณากันอยางถองแทแลว จะพบวาการเปล่ียนแปลงของสังคม และชีวิตของ
ผูคนนั้นเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปตามสภาพของธรรมชาติ และจากการเปล่ียนแปลงอันเปน
การกระทําของมนุษย ในสวนท่ีเกิดจากธรรมชาติจริงนั้นไมมีใครสามารถจะยับยั้งได หรือแกไข
ควบคุมได เชน การเปล่ียนแปลงของสังขาร ไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย เพราะน่ันคือ สภาวะท่ี
แทจริงสวนท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเกิดจากการกระทําของมนุษยนั้น แมจะไมสามารถยับยั้งได แตก็
นาจะสามารถแกไขปญหาและควบคุมไดใหอยูในทางท่ีถูกท่ีควร 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสังคมนั้น ยอมมีท้ังนาปรารถนาและไมนาปรารถนา 
แมวาจะไมใชเร่ืองงายนักท่ีจะตัดสินวาอะไร คือส่ิงท่ีนาปรารถนาหรือไมนาปรารถนา อันเปนผลมา
จากการที่สังคมขาดกฎเกณฑตัดสินท่ีถูกตอง แตปญญาท่ีจะพิจารณาปญหาตาง ๆ ก็ไมเคยจาง
หายไปจากมนุษย เพียงแตบางคร้ังอาจจะมีความโงเขลา (โมหะ) เขาครอบงําจนตองตกเปนทาสของ
อํานาจฝายตํ่า  ชีวิตของผูคนในสังคมกําลังถูกเรงเราใหเปล่ียนแปลงไป ในทางท่ีไมนาปรารถนาเสีย
เปนสวนใหญ โดยยึดหลักเกณฑการตัดสินวาวิถีชีวิตและสังคมใดก็ตาม ท่ีเปนอยูและเปนไปเพื่อ
ตอบสนองความละโมบ (โลภะ) อันหาที่สุดมิไดและเพื่อสนองตอบความโงเขลาอันเปนเหตุแหง
การไมรูเทาทันสังคม (โมหะ) วิถีชีวิตและสังคมเชนนั้นเปนวิถีชีวิตและสังคมท่ีไมนาปรารถนา 

 แนวทางแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงของสังคมน้ัน ถือเปนการเปล่ียนแปลงไปตาม
ธรรมดาของมัน รูเทาทันสังคมและโลกวามันเปนไปตามสัจจะธรรมเราสามารถนําสัจจะไปใช
แกไขปญหาสังคมได สัจจะกอใหเกิดผลดีงามตอสังคมมากมายไมวาจะเปนสังคมเล็ก หรือสังคม
ใหญ เม่ือมาวิเคราะหถึงส่ิงท่ีทําใหสังคมนั้นมีความสงบสุขได กลาวคือ เปนสังคมที่นาอยู 
สุขภาพจิตดี สภาพแวดลอมและบุคคลในสังคมดี พบวาการมีความซ่ือสัตย ซ่ือตรง การพูดจริง            
ทําจริง ไมคดโกง หลอกลวงตอกันในสังคม ยอมทําใหสังคมเกิดความมั่นคง และเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็ว ตรงกันขามหากสังคมไมมีสัจจะเปนพื้นฐานรองรับแลว ก็จะทําใหสังคมเกิดความ
วุนวาย ไมนาอยู ทะเลาะวิวาทและชิงดีชิงเดนกัน เปนตน  ดังนั้น สัจจะจึงเปนคุณธรรมจริยธรรมท่ี
เช่ือมจิตบุคคลตอบุคคล และบุคคลตอสังคมใหมีความแนบแนนเปนปกแผน แนวทางการพัฒนา
ชีวิตคนในสังคมสูความจริง คือความดีงาม ความสําเร็จแหงชีวิตการเปนอยูรวมกันอยางประเสริฐ 
ไดแก 
 ๑. แสวงหาแหลงปญญาและแบบอยางท่ีดี 
 ๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิตท่ียั่งยืน 
 ๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรคยึดม่ันในความดี 
 ๔. มุงม่ันฝกฝนตนเองจนเต็มสุดภาวะท่ีความเปนคนจะใหถึงได 
 ๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไร ๆ ตามเหตุและผล 



 ๑๐๒

 ๖. ต้ังตนอยูในความไมประมาท 
 ๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริงใจ๕๐ 

 แนวทางแกไขปญหาสังคมเกี่ยวกับการใชสัจจบารมีระดับครอบครัว ซ่ึงสามีภรรยายัง
ตองรูจักหลักคุณธรรมอ่ืนท่ีเรียกวา ความเสมอกัน เปนการศึกษาเรียนรูเพื่อเขาใจหนาท่ีของความ
เปนสามีภรรยาที่จะตองทําตอกัน เปนหลักธรรมของคูชีวิตท่ีจะทําใหอยู การเรียนรูเพื่อครองคน 
เปนการเรียนรูเพื่อเขาใจหนาท่ีของความเปนคนท่ีจะตองทํา เปนหลักธรรมของคูชีวิตท่ีจะทําใหอยู
ดวยกันไดยาวนาน หลักการครองใจคนระดับครอบครัว เรียกวา สมชีวิตธรรมมีอยู ๔ ประการ คือ 
 ๑. มีศรัทธาเสมอกัน เคารพนับถือศาสนา สิ่งเคารพบูชา แนวความคิดความเชื่อ หรือ
หลักการตาง ๆ ตลอดจนแนวความสนใจอยางเดียวกัน หนักแนนเสมอกัน หรือปรับเขาหากัน เปน
ตน (สมฺสทฺธา) 
 ๒. มีศีลเสมอกัน มีความประพฤติดี มีศีลธรรม จรรยา มารยาท พื้นฐานการอบรมพอ 
เหมาะสอดครองไปกันได (สมสีล) 
 ๓. มีจาคะเสมอกัน มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความโอบออมอารี ความมีน้ําใจเสียสละ                   
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน พอเหมาะสมกัน ไมขัดแยงบีบข้ันกัน (สมจาคา) 
 ๔. มีปญญาเสมอกัน รูจักเหตุผล เขาใจกัน อยางนอยพูดคุยกันรูเร่ือง (สมปฺญา)๕๑ 
 

                                                 
๕๐ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หนา ๗๐.  
๕๑ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๘๐. 



 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
จากการดําเนินการวิจัยเร่ือง  การศึกษาการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต  นั้นผูวิจัย

ไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว  ๓  ประการ  (๑)  เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองสัจจบารมีในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต (๓)  เพื่อศึกษาการ
บําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตในสังคมไทย ซ่ึงจากการดําเนินการวิจัยมาท้ังหมดนั้นสามารถท่ีจะ
สรุปเนื้อหาและผลท่ีไดรับจากการวิจัยท้ังหมดตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวไดดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงคขอท่ี ๑ ผลการวิจัยพบวา คําวาสัจจบารมี หมายถึง ความจริงท่ีเปนเลิศ 
ความจริงท่ีเต็มเปยมความจริงท่ีนําไปสูการตรัสรู กลาวเฉพาะคําวา  สัจจะ  เปนภาษาบาลี   แปลวา  
จริง  หรือแท  หรือ  ตรง  ความหมายของคําวา  จริงแท ตรง  อธิบายไดในลักษณะความหมาย
ตรงกันขามไดแก  จริง  ตรงกันขามกับคําวา  ของเลน  เชน  ของเลนท่ีเด็กๆใชเลนกันบานของเลน  
ปนเด็กเลน  ยอมจะใชประโยชนไมไดจริงๆ   วาตรงตรงกันขามกับคําวา  เทียม  ถาส่ิงไหนท่ีไมแท
สรางข้ึนมาเชน   ดวงดาวบนทองฟา  กับดาวเทียมท่ีสรางข้ึน  หรือทองแท  กับทองเทียม  ถาจะนึก
ถึงประโยชน  ทองแท  ยอมมีประโยชนมากกวาทองเทียม  ส่ิงท่ีสรางข้ึนเพื่อใหคลายของจริงจะมี
ประโยชนนอยกวาของแท   ตรง  ตรงขามกับคด  ส่ิงท่ีตรงก็ใหประโยชนมากกวาส่ิงท่ีคด  เชน  ไม
ตรงยอมเปนประโยชนกวาไมท่ีคดหรือคนตรงยอมไววางใจกวาคนคด  คนตรงเราสามารถพึ่งพา
อาศัยได  

สัจจบารมี  หมายถึง  ความจริงท่ีมาจากการกระทําทางกาย  วาจา  และใจ  จริงใจในท่ีนี้
พิจารณาท่ีเจตนา  ไมโกรธ  ไมหลง  ไมมีความอิจฉา  พยาบาทจองเวรและหลงใหลในกามมารมณ 
เม่ือไดต้ังจิต   อยางนี้แลวไดทํายางท่ีต้ังใจนั้นเรียกวาจริงใจ  สวนจริงวาจา  ต้ังเจตนาไววาจะกลาว
แตความจริง  กลาวแตคําสมัครสมานสามัคคี  กลาวคําท่ีเปนไปในประโยชน  ก็ต้ังหนาต้ังตารักษา
ความจริงตามนั้นจริงกาย  คือตนไดต้ังเจตนาไววา  จะเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย  ดื่มน้ําเมา  เวน
จากการทําส่ิงช่ัวราย  และประพฤติตนตามนั้น ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้เปนยอดของสัจจะ  และสัจจะ
เปนยอดของศีล   หรือเปนเคร่ืองประดับของศีล  เปนรัศมีของศีล  สัจจะหรือความจริงนี้เปนธรรม
มะท่ีชวยสงเสริมใหผูท่ีรักษาศีลไดรับประโยชนรุงเรืองข้ึน 

การตามรักษาความสัตยตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน สามารถแบงไดเปน ๓ 
ระดับ คือ มีอยู ๒ ประการ คือ 



 ๑๐๔

   (๑)  สัจจบารมี  หมายถึงการรักษาคําสัตยหรือการไมยอมเสียสัตยถึงแมวาอาจมีการ
นําทรัพยสินเงินทองหรือคนท่ีเปนท่ีรักมาเปนอุบายใหเสียสัตยก็ตาม  

 (๒)  สัจจอุปบารมี  มีความหนักแนนและม่ันคงหากตองยอมสูญเสียอวัยวะบางสวน
เพื่อรักษาความสัตยก็ยอม 

 (๓)  สัจจปรมัตถบารมี  ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความสัตยดังภาษิตท่ีวา  เสียชีพแต
ไมยอมเสียสัตยในบางคร้ัง  ตองยอมผจญกับภยันตรายตางๆ  ท่ีอาจตองสูญเสียชีวิต 

   วัตถุประสงคขอท่ี ๒  ผลการวิจัยพบวา การบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต  เปน
การบําเพ็ญบารมี โดยเนนสัจจบารมี คือ ความซ่ือสัตยความจริงใจ ดํารงชีวิตดวยสัจจธรรม คือ ทํา
ความดีดังนี้  

   วิธูรบัณฑิต เปนนักปราชญในนครอินทมัตยของพระเจาธนัญชัยโกรัพย มีหนาท่ีคอย
ถวายธรรมแกพระราชาและส่ังสอนธรรมแกประชาชนท้ังหลาย ไดแสดงสัจจะอันเนนคําพูดท่ีจริง
แกปุณณกยักษ ซ่ึงรับอาสามาพาวิธูรบัณฑิต ไปเมืองบาดาล ใหนางโมลาไดกินดวงใจของ                   
วิธูรบัณฑิต เพื่อแลกเปล่ียนกับนางอิรันตบุตรสาวของนางปุณณกยักษ ไดมาทาเลนสกากับพระราช
กุรุรัฐ ผลปรากฏวา พระราชาแพ ปุณณกยักษเลยขอวิธูรบัณฑิต แตพระราชาไมให อางวาเปนของ
อยางอ่ืน เม่ือตกลงกันไมได ก็ใหวิธูรบัณฑิตเปนผูตัดสิน เพราะเปนผูอยูในธรรม วิธูรบัณฑิตตกลง
ไปกับปุณณกยักษ โดยใหเหตุผลกับพระราชาวาเม่ือพระองคตกเปนเชลย ดังนั้นตนเปนทาสของ
พระราชาก็ตองเปนทาสของปุณณยักษ เชนกัน กอนเดินทาง ๓ วัน ไดทําการอบรมส่ังสอนบุตรและ
ญาติมิตร ในระหวางนั้นก็ไดใหการตอนรับอยางดีแกปุณณยักษ เม่ือถึงวันเดินทางก็ไดแสดงธรรม
แกปุณณกยักษจนเห็นจริงดวยและไดไปแสดงธรรมใหนางวิมาลากับทาวพระยานาค เม่ือนาคท้ัง
สองเขาใจในสัจจะธรรมแลว ก็ใหทําวิธูรบัณฑิตกลับมาสงท่ีเมืองมนุษย และสุดทายก็ถูกนํากลับมา
สรางความดีใจใหแกทุกคนรวมท้ังพระราชา 

 การบําเพ็ญสัจจะบารมีของวิธูรบัณฑิต มีการบําเพ็ญสัจจะบารมีตามลําดับข้ัน ในระดับ
ตนจนถึงระดับสูงสุด คือ ในระดับตน เปนลักษณะของการพูดความจริงท่ีอิงหลักธรรม ในข้ันกลาง 
คือ การรักษาสัจจะท่ีปฏิญาณไวเปนการรักษาสัจจะ ในข้ันสูงสุด คือ การแสวงหาความจริงดวยการ
เสียงสละชีวิตตนเอง เปนการเลียสละอันสูงสุดดวยความหนักแนน แมจะมีอันตรายเกิดข้ึนแก
รางกายก็ไมยอมเสียสัตย เพราะเห็นแกอวัยวะรางกายของตน 

 วัตถุประสงคขอท่ี ๓ ผลการวิจัยพบวา ผลการบําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิต บัณฑิต 
สามารถนํามาใชในสังคมไทย ดังนี ้

       ๑.    การนําสัจจะไปใชในดานการเมืองการปกครอง  



 ๑๐๕

 การเมืองการปกครอง ถาหากปราศจากสัจจะธรรมเพียงอยางเดียวแลว ระบบการเมือง
การปกครองยอมลมเหลว ท้ังนี้ เพราะการบริหารที่ดี และหลักการที่ถูกตองนั้น จะตองยึดหลักสัจจะ
ธรรม ความจริงไมใชในการปฏิบัติหนาท่ี และมีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี นักการเมืองการปกครองท่ีมี
ความซ่ือสัตยสุจริต มีความจริงใจตอการปฏิบัติหนาท่ีไมคดโกงประเทศชาติบานเมืองแลว 
ประชาชน ประเทศชาติ ยอมพบกับความเจริญกาวหนา และเกิดความผาสุกแกมหาชน 

       ๒.   การนําสัจจะไปใชในดานสังคม 
 สัจจะกอใหเกิดผลดีงามตอสังคมมากมาย ท้ังสังคมเล็กหรือสังคมใหญ กลาวคือ สังคม

ท่ีนาอยู มีสภาพแวดลอมและบุคคลในสังคมดี มาจากการมีสัจจะ คือ ความซ่ือสัตย ซ่ือตรง การพูด
จริง ทําจริง ไมคดโกงกัน หลอกลวงกันในสังคมท่ีทําใหสังคมเกิดความม่ันคง และเจริญกาวหนา 
สัจจะธรรมเปนคุณธรรมที่ทําใหบุคคลในสังคมมีความแนบแนนเปนปกแผน เพราะสัจจะนี้มี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม หากผูคนในสังคมไมมีความจริงใจตอกันและกัน
เสีย ยอมมีแตความหวาดผวาไมไววางใจกัน โดยเฉพาะผูครองเรือนหากไมมีความจริงตอกันแลว 
จะพบกับความวุนวาย ครอบครัวแตกแยกเปนปญหาสังคมได 

       ๓.   การนําสัจจะไปใชในดานการศึกษา 

 สัจจะในดานการศึกษาซ่ึงตองเกี่ยวของ ท้ังดานผูสอนหรือผูใหการศึกษาและผูเรียน 
คือ ผูรับการศึกษาตองมีความจริงใจตอกัน โดยมุงเนนใหเปนผูท่ีสมบูรณดวยความประพฤติอัน
บุคคลจะพึงแสดงตอกัน มีความบริสุทธ์ิใจและความจริงใจตอกัน เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ัน ประพฤติ
ท่ีดีงาม การเรียนการสอนนั้น จะตองมุงท่ีความบริสุทธ์ิใจหรือความจริงใจตอกันเปนสําคัญ จึงจะ
เกิดประโยชนตอการศึกษา 

       ๔.   การนําสัจจะไปใชในดานเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจมุงเนนสนองความตองการของมนุษย หรือวิธีการดับทุกข อันเกิดมาจาก
ความตองการของมนุษย เพราะชีวิตของเราดํารงชีวิตไวดวยปจจัย ๔ ซ่ึงเปนปจจัยข้ันพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต ซ่ึงในหลักพระพุทธศาสนาไดสอนวิธีปฏิบัติเพื่อใหเหมาะสมกับความเปนอยู จึงไดสอน
หลักสัจจะธรรม คือ ใหบุคคลท่ีรูจักความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน โดยเนนใหประกอบสัมมา
อาชีพดวยสัจจะ การมีสัจจะตอกันในการประกอบสัมมาอาชีพ ยอมสงผลใหเศรษฐกิจม่ังคงและ
เจริญกาวหนาและเกิดความสุขในสังคมได 

 
 
 
 



 ๑๐๖

๕.๒ ขอเสนอแนะ   

จากการศึกษามาท้ังหมดในเรื่องการศึกษาการบําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  นั้นผูวิจัยเห็นวามีขอท่ีเราจะสามารถนําแนวคิดเร่ืองสัจจบารมีนี้ไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได  โดยผูวิจัยเห็นวาการท่ีคนในสังคมไทยปจจุบันนี้ควร
นําเร่ืองการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตไปปรับใชใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและสังคมใน
ฐานะท่ีเปนสังคมของชาวพุทธ  ดังนั้น  ในฐานะของผูวิจัยเปนสวนหน่ึงของสังคมและได
ดําเนินการวิจัยมาเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาการบําเพ็ญบารมีของวิธูรบัณฑิตในพระพุทธศาสนาเถร
วาท ดังกลาวนั้นเห็นวายังมีประเด็นท่ีสังคมนาจะนําไปประยุกตใชไดดังตอไปนี้ 

     ๕.๒.๑   ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

    ๑.  ควรมีการพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอดวยการฝกมีสัจจะ คือ การไมกลาวผิดจาก
ความจริง โดยเร่ิมจากการกลาววจีทุจริต กลาวแตความจริงท่ีเปนประโยชน ยอมไดรับการยกยอง
จากบัณฑิต 

      ๒.  ควรสงเสริมใหบุคคล หนวยงานตาง ๆ ในสังคมใหเห็นความสําคัญของการมี
สัจจะ 

      ๓.  ควรใหสนับสนุนหรือยกยองบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความสําคัญตอ
หลักสัจจะ ใหปรากฏตอสังคม 

 ๕.๒.๒  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

       ๑.  ควรศึกษาเปรียบเทียบสัจจะในพุทธศาสนาเถรวาท กับสัจจะในหลักนิติศาสตร 
       ๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบสัจจะในพระพุทธศาสนา กับสัจจะทางวิทยาศาสตร 
       ๓. ควรศึกษาสัจจะในพระพุทธศาสนาเถรวาท เกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมี ของพระ

โพธิสัตว ในพระเจาสิบชาติวา ชาติหนึ่ง ๆ นั้นไดบําเพ็ญบารมีอ่ืน ๆ มาดวยกี่อยาง    



 

บรรณานุกรม 
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วิธูรชาดก 
         
 พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน วันหนึ่งพระภิกษุท้ังหลายสนทนากันถึง     
ความอัศจรรยแหงพระปญญาของพระตถาคต ท่ีสามารถย่ํายีถอยคํากลาวรายของคนอ่ืน ทรงทรมาน
ใหหมดพยศ แลวใหต้ังอยูในสรณะ และศีลได พระศาสดาไดยินจึงตรัสวา  ไมนาอัศจรรยเลย เพราะ
ในกาลกอนเมื่อพระองคกําลังแสวงหาพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็เปนผูมีปญญา ย่ํายีถอยคํา  
คนอ่ืนใหรายเหมือนกัน ภิกษุเหลานั้นอาราธนา แลวพระองคจึงทรงนําเร่ืองอดีตนิทานมาตรัส ดังนี้ 

 พระราชาทรงพระนามวา ธนัญชัยโกรพยราช ครองกรุงอินทปตตะ แควนกุรุ มีอํามาตย
ช่ือ วิธุรบัณฑิต มีตําแหนงเปนผูถวายอรรถธรรมแดพระราชา มีวาจาไพเราะ แสดงธรรมเทศนา    
ไดไพเราะ เปนท่ีเล่ือมใสของผูคนท่ัวไป เปนท่ีเช่ือถือรักใครของพระเจาธนัญชัยมาก ในกาลกอน
พระเจาธนัญชัยเคยมีเพื่อคฤหัสถดวยกัน ๔ คน ท่ีไดบวชเปนฤาษีบําเพ็ญอภิญญาสมาบัติ จนได   
ไปเกิดเปนทาวสักกเทวราช ทาววรุณนาคราช พญาครุฑ และพระเจาธนัญชัย ดังกลาว วันหนึ่งท้ัง ๔ 
ไดมายังอุทยานในกรุงอินทปตตะ เพื่อรักษาอุโบสถศีล ระหวางนั้นท้ัง ๔ ทรงปรารภถึงศีล             
ท่ีประเสริฐสุด แตละคนตางก็อาววาศีลท่ีตนรักษาอยูประเสริฐสุด ตกลงกันไมได จึงพากันไปหา
วิธุระบัณฑิต ๆ ไดถวายขอคิดวา ส่ิงท่ีควรยึดถือวาเปนศีลประเสริฐสุด คือ ความสงบ ท้ัง ๔         
พอพระทัยในคํากลาวของวิธุระมาก พระราชทานรางวัลใหมากมาย แลวพากันกลับบานเมือง            
ของตน 

 ฝายทาววรุณนาคราช เม่ือกลับถึงเมืองบาดาลแลว ก็เลาเร่ืองวิธุระแสดงธรรมใหพระ
นางวิมาลาเทวีมเหสีฟง ทําใหพระนางเกิดสนพระทัยออยากจะฟงวิธุระแสดงธรรมบาน แตไมกลา      
ทูลพระสวามี จึงแกลงทําเปนประชวร แลวบอกกับทาววรุณวา หากไดหัวใจของวิธุระมารักษา     
จึงจะหายจากพระประชวร นางอิรันทตี พระราชธิดาจึงอาสา โดยนางประกาศวาจะยอมอภิเษก     
กับผูท่ีเอาหัวใจของวิธุระมาถวายพระราชมารดาได กลาวถึงปุณณกยักษซ่ึงหลงรักนางอิรันทตี      
อยูก็รับอาสาจะไปเอาหัวใจของวิธุระมาถวายใหได ปุณณกยักษจึงเดินทางไปนครอินทปตตะพรอม
ดวยดวงแกวมณี เม่ือไปถึงก็เขาไปทาทายเลนสกีกับพระเจาธนัญชัย โดยเอาดวงแกววิเศษ และมา
อาชาไนยเปนเดิมพัน พระเจาธนัญชัยรับคําทาโดยจะยกส่ิงของท่ีมีอยู  ยกเวนพระมเหสี  และเศวตร
ฉัตรเปนเดิมพัน  ปรากฎวาปุณณกยักษเปนฝายชนะ และเลือกเอาวิธุระบัณฑิต   เปนคาพนัน วิธุระ
บัณฑิตยินดีไปกับปุณณกยักษทามกลางความเสียดาย และเศราโศกของ พระเจาธนัญชัยอยางยิ่ง 
กอนไปวิธุระบัณฑิตไดส่ังสอนบุตรธิดา ในการปฏิบัติตนเม่ือเขารับราชการกับพระเจาแผนดินและ



 ๑๑๖ 

อ่ืน ๆ ระหวางทางปุณณกยักษพยายามฆาวิธุระบัณฑิตดวยวิธีตาง ๆ แตก็   ไมสําเร็จ วิธุระบัณฑิต
สงสัยจึงถามความจริงกับปุณณกยักษ จึงรูความจริงและคิดวานางวิมาลา    คงไมตองการฆาตนให
ตาย แตคงเพราะอยากจะฟงธรรมจากตนมากกวา หากปุณณกยักษฆาตนตายจริง ๆคงไมเปนท่ี
ประสงคของพระนางแน จึงแสดงโอวาทจนปุณณกยักษใจออนยอมปลอย แตวิธุระบัณฑิตขอ
ติดตามไปยังนาคพิภพดวย เม่ือไปถึงไดเขาเฝาทาววรุณนาคราชและพระนางวิมาลา จึงแสดงธรรม
ถวายเร่ืองทศพิธราชธรรม และการบําเพ็ญกุศลและทาน เปนท่ีพอพระทัยของท้ัง ๒ มาก จึง
พระราชทานรางวัลให และใหปุณณกยักษแตงงานกับนางอิรันทตี ปุณณกยักษไดมอบแกววิเศษให
วิธุรบัณฑิต เม่ือกลับถึงอินทปตตะนครก็มอบใหพระเจาธนัญชัยเปนการแสดงความภักดี 

 พระนางวิมาลา ในกาลนั้นไดกลับชาติมาเกิดเปนพระนางอุบลวรรณา พระยาวรุณนาค 
เปนพระสารีบุตร พระยาครุฑมาเปนพระโมคคัลลานะ ทาวสักกเทวราชมาเปนพระอนุรุทธะ      
พระเจาธนัญชัยมาเปนพระอานนท ปุณณกยักษมาเปนพระฉันทะ มามโนมัยสินธพมาเปน            
มากัณฐกะ วิธุระบัณฑิตมาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในกาลบัดนี้ 
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