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ABSTRACT
The objectives of this thesis are (1) to study the concept of the perfection on selfdetermination in Theravada Buddhist scripture, (2) to study the practicing of the perfection on
self-determination in Theravada Buddhism, and (3) to propose the ways for the application of the
perfection on self-determination (Adhitthanaparami) in the development of life quality.
Practicing Adhitthanaparami which persists in taking upon oneself means upholding for
any condition or manners. In characteristics of persisting and calming, these are a foundation to
be a Buddha. Parami consists of three steps: Parami has always to do virtue when people are born,
Upaparami means a high reputation which is giving rise to virtues, and Paramatthaparami is a
highest step for achieving Summum Bonum. The perfection on self-determination
(Adhitthanaparami) is the foundation of making a virtue.
According to practicing Adhitthanaparami, it was found that in the past there were many
Jakatas concerning Bodhisattvas’ cultivation of Perfections. While practicing perfection,
Bodhisattva practiced Adhitthanaparami in order to support other Perfections as well.
Classifying steps of practicing Adhitthanaparami indicates a level of getting promotion of
benefit. It starts from Parami foundation until the highest level in the ten perfections stages. Each
step of practicing Adhitthanaparami consists of 3 steps as follows:

ง
1. Parami (perfections) 2. Upaparami (superior perfections) and 3. Paramatthaparami
(supreme perfections)
Adhitthanaparami concept can be used for developing life quality and for applying for
solving problems in education, social and economics in Thai society.
From the result of this research, it was found that the concept of practicing
Adhitthanaparami is a principle of virtue in Buddhism. Parami (perfection) is one out of
practicing Perfections 10. Therefore, Adhitthanaparami is one of performing meritorious acts for
people who want to reach the highest enlightenment. The word “Adhitthanaparami” means
persisting in taking upon oneself and upholding for any condition or manners by conducting
compassion and proficiency as to the means of success.
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๑๐๓
๑๐๔
๑๑๐
๑๑๓
๑๑๙

ฌ
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
๑. คํายอภาษาไทย
๑.๑ คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก
อักษรยอพระไตรปฏกในวิทยานิพนธฉบับนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การอางอิงใชระบบระบุ เลม/ ขอ/ หนา หลังคํายอชื่อคัมภีร ดัง
ตัวอยางเชนที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๑๖/ ๑๐ หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปฎก เลมที่ ๑๐ ขอ ๑๖
หนา ๑๐
พระวินัยปฎก
วิ.ม. (ไทย) =
วินัยปฎก มหาวรรค
(ภาษาไทย)
วิ.จู. (ไทย) =
วินัยปฎก จูฬวรรค
(ภาษาไทย)
พระสุตตันตปฎก
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
(ภาษาไทย)
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค
(ภาษาไทย)
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
(ภาษาไทย)
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก
(ภาษาไทย)
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก
(ภาษาไทย)
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก
(ภาษาไทย)
สํ.สฬา.(ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
(ภาษาไทย)
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
(ภาษาไทย)
องฺ.เอกก.(ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต
(ภาษาไทย)
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต
(ภาษาไทย)
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
(ภาษาไทย)
องฺ.ปฺจก.(ไทย)= สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต
(ภาษาไทย)
องฺ.อฏก.(ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
(ภาษาไทย)
องฺ.นวก.(ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต
(ภาษาไทย)
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
(ภาษาไทย)
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท
(ภาษาไทย)
ขุ.ชา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก
(ภาษาไทย)
ขุ.เถร. (ไทย) =
สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา
(ภาษาไทย)
ขุ.ม. (ไทย) =
สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส
(ภาษาไทย)

ญ
ขุ.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน
(ภาษาไทย)
ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
(ภาษาไทย)
ขุ.สุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
(ภาษาไทย)
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ
(ภาษาไทย)
๑.๒ คํายอเกี่ยวกับคัมภีรอรรถกถา
อักษรยอคัมภีรอรรถกถาในวิทยานิพนธฉบับนี้ ใชอางอิงคัมภีร อรรถกถา ภาษาไทย
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จะแจง เลม/ภาค/หนา เชน ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๒/๒/๒๔๓. หมายถึง พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เลมที่ ๒ ภาคที่ ๒ หนา ๒๔๓ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๕๒๕ สวนการอางอิงปกรณวิเสส จะใชระบุชื่อคัมภีร / เลม / หนา เชน วิสุทฺธิ. ๓ / ๗ .หมายถึง
คัมภีรวิสุทธิมรรค เลม (ภาค) ที่ ๓ หนา ๗. หากเปนวิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใชฉบับสมเด็จพระ
พุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร).โดยการอางอิงจะใชวิธีการระบุตามแบบการอางอิงของหนังสือ
ทั่วไป คือ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร). คัมภีรวิสุทธิมรรค ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒา
จารย (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพครั้งที่ ๔.(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศพริ้นทติ้ง จํากัด,
๒๕๔๖), หนา ๒๓.

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมไทยมีความผูกพันธกับพระพุทธศาสนามาชานาน และไดมีการสั่งสมปลูกฝง
ความดีดวยศรัทธาความเชื่อใหกับกุลบุตร กุลธิดาในเรื่องกุศลผลบุญอันจะนํามาซึ่งประโยชนสุข
ของตนเอง บุคคลในครอบครัว และคนในสังคม ใหมีความเชื่อมั่นกับการทําในสิ่งที่ดีงาม ซึ่งเรา
จะพบวา หลัก ธรรมคํา สอนของพระพุท ธศาสนานั้น ไดมีอิท ธิพลตอวิถีชีวิต ความเชื่อ และการ
ปฏิบัติของคนในสังคมไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะการทําความดีหรือการสั่งสมความดีทั้งใน
ชาตินี ้แ ละชาติห นา เรีย กวา เปน การสรา งบารมี เปน สิ ่ง ที ่ส ามารถกอ ใหเ กิด ความสํ า เร็จ หรือ
ประโยชนกับชีวิต ได บารมีนั้น หมายถึง คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอยางยิ่งยวด คือ ความดีที่
บํ า เพ็ ญ อย า งพิ เ ศษ เพื่ อ บรรลุ ซึ่ ง จุ ด หมายอั น สู ง สุ ด เช น ความเป น พระพุ ท ธเจ า และความเป น
มหาสาวก เป นต น๑ ส ว นในปจ จุ บั นคนส ว นใหญ เ ข า ใจความหมายของคํ า ว า “บารมี” ในแง ที่
หมายถึง คุณธรรมที่นําไปสูการเปนพระพุทธเจาและพระอรหันต ใหเปนไปตามความตองการของ
ตนได๒เปาหมายสูงสุดทางพระศาสนานั้นเปนการมุงถึงการบรรลุธรรม โดยการบําเพ็ญหรือการสั่ง
สมบารมีในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู ๑๐ ประการ คือ ๑.ทานบารมี ๒.ศีลบารมี ๓.เนกขัมม
บารมี ๔.ปญญาบารมี ๕.วิริยบารมี ๖.ขันติบารมี ๗.สัจจะบารมี ๘.อธิษฐานบารมี ๙.เมตตาบารมี
๑๐.อุเบกขาบารมี๓ และในบารมีทั้ง ๑๐ นี้ไดมีการแบงตามรูปแบบการบําเพ็ญเปนระดับชั้นได ๓
ระดับ คือระดับธรรมดาปกติ ระดับอุปปารมีและระดับสูงสุดคือระดับปรมัตถปารมี๔รวมรูปแบบ
ประเภทและระดับการบําเพ็ญบารมีทั้งหมดนั้นก็รวมเปน ๓๐ เรียกวา บารมี ๓๐ ทัศ

๑

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๑,(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หนา ๒๓๙.
๒
พระมหาวนัส กตสาโร (ทิมนิ่ม) ”การศึกษาวิเคราะหอธิษฐานบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิช าพระพุทธศาสนา, (บัณฑิต วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓),หนา ๒๒.
๓
พระมหาวิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙ โลกนาถทีปนี. (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพจําลองศิลป ๒๕๐๘),
หนา ๗๕.
๔
ขุ.พุทธ. (ไทย) ๓๓/๗๖/๘๓.

๒
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บารมี นั้ น เราจะพบว า การบํ า เพ็ ญ บารมี แ ต ล ะข อ ของพระ
โพธิสัตวนั้นถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคาประกอบไปดวยหลักการอันจะนําไปสูความสําเร็จ คือ เปาหมาย
แหงการบรรลุธรรมแทบทั้งสิ้น การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีขอที่ ๘ คือการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
ถือเปนการบําเพ็ญบารมีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของมนุษยทั้งนี้เพราะมนุษยโดยทั่วไปมักจะ
เปนผูที่ชอบแสวงหาที่พึ่งและมักจะอธิษฐานเพื่อขอใหเกิดในสิ่งที่ตนเองตองการ พระพุทธศาสนา
สอนให มนุ ษย รูจั กการบํ า เพ็ ญอธิษ ฐานบารมี เ พื่อสรา งความดี๕เราจะพบวา แนวความคิดเรื่ อง
อธิษฐานบารมีนั้นเปนแนวคิดที่บรรดาพระโพธิสัตวทั้งหลายนําไปปฏิบัติเพื่อที่จะกอใหเกิดผลคือ
การสั่ ง สมบารมี เ พื่ อ การบรรลุธ รรมดั ง ปรากฏกรณีก ารบํ า เพ็ ญอธิ ษ ฐานบารมี ข องบรรดาพระ
โพธิสัตว๖ ไมสามารถนับภพชาติที่พระโพธิสัตวเวียนวายตายเกิดเพื่อบําเพ็ญอธิษฐานบารมีได
และบารมีที่พระโพธิสัตวไดบําเพ็ญไวในแตละภพแตละชาตินั้นยอมสั่งสมตอเนื่องไปถึงภพชาติ
ตอ ๆไป๗ จนกระทั่งสมบูรณบริบูรณจะเห็นไดในพระชาติสุดทายกอนที่จะตรัสรูก็ทรงอธิษฐาน
บารมี๘
อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้เมื่อกลาวถึงคําวาอธิษฐาน หรือการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
สังคมไทยแมจะทราบกันดีวามีความยึดมั่นในคําสอนของพระพุทธศาสนาแตถึงอยางนั้นก็ยังมี
ความเขา ใจผิด ในเรื ่อ งของการอธิษ ฐานบารมีอ ยู  ดัง จะปรากฏในการใหค วามหมายของ
พจนานุกรมของหนวยราชการของไทยยังใหความหมายวา“ตั้งจิตขอรองตอสิ่งที่ตนถือวาศักดิ์สิทธิ์
เพื่อผลอยางใดอยางหนึ่ง๙ ก็เขาใจผิดวาการอธิษฐานคือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการปฏิบัติ
เชน นั ้น ยอ มกอ ใหเ กิด ความผิด พลาดในทางดา นการวางกรอบแนวคิด ตอ ระบบคํ า สอนของ
พระพุทธศาสนา๑๐การอธิษฐานดังที่ไดกลาวมาแลวจะไมใชความเขาใจของคนไทยทั้งหมดแตก็
๕

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๙/๕๖๒.
พระมหาจูลอม ชูเลื่อน, “ความกลาหาญทางจริยธรรมในการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ใน
ทศชาติ ช าดก”,วิ ท ยานิ พ นธ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าจริ ย ศาสตร ศึ ก ษา, (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖), หนา ๒.
๗
พระครูปลัดสมชาย จิตฺตคุตฺโต (โฉมจันทร) “การศึกษาการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๑-๒.
๘
องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๕/๖๑.
๙
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุคส
พับลิเคชั่น, พ.ศ. ๒๕๔๒), หนา ๑๓๒๔.
๑๐
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๕/๘๓.
๖

๓
เปนสวนมากที่ผูวิจัยเห็นวาสมควรที่จะตองนําเอากรอบเรื่องการบําเพ็ญบารมีนี้มาศึกษาใหทราบ
ขอเท็จจริงทั้งในสวนที่เปนขอมูลจากคัมภีรพระพุทธศาสนาและแหลงขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และเมื ่อ ไดผ ลการวิจ ัย เชน ใดแลว ผู ว ิจ ัย ก็ค ิด วา คงจะเปน ประโยชนต อ วงการศึก ษาของ
พระพุทธศาสนาและผูสนใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องอธิษฐานบารมีในโอกาส
ตอไป
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑.๒.๓ เพื่อนําเสนอวิธีการประยุกตใชอธิษฐานบารมีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๓ ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษาแนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับอธิษฐานที่ปรากฏใน
พระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือ และสื่อที่เกี่ยวของ
ข อ มู ล จากพระไตรป ฎ ก ผู วิ จั ย ใช พ ระไตรป ฎ กภาษาบาลี แ ละภาษาไทย ฉบั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนอรรถกถาใชอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๑.๔ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
อธิษฐานบารมี หมายถึง บารมีขอหนึ่งในบรรดาบารมี ๑๐ ขอ หรือทศบารมี มีทาน
บารมี เปนตน มีอุเบกขาบารมี เปนที่สุด
การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี หมายถึง การตั้งมั่นสมาทานอยางไมหวั่นไหว คือความตั้ง
มั่นที่เปนไปในอาการตางๆ อันกํากับดวยความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะคือ การตั้ง
มั่นในโพธิสมภารทั้งหลาย มีรสคือ การขมขจัดปฏิปกษของโพธิสมภารทั้งหลายเหลานั้น สภาพที่
ปรากฏคือ ความไมหวั่นไหวในที่นั้น มีพื้นฐานคือ โพธิสมภาร

๑.๕ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ

๔
๑.๕.๑ หนังสือที่เกี่ยวของ
สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ ไดทรงอธิบายถึงการบําเพ็ญบารมี
ของพระโพธิสัตวจนถึงในพระชาติที่สุดซึ่งเปนพระสิทธัตถะ “วาพระสัมมาสัมพุทธเจาไมไดเกิด
ไมไดเจ็บ ไมไดตาย ตลอดถึงไมเกิด ไมเกิดไปตามกาย แมในทศชาติคือ ๑๐ ชาติ ที่ทานแสดงไววา
พระเตมีย พระชนก พระสุวรรณสาม พระเนมี พระมโหสถ เปนตน จนถึงพระเวสสันดร” เมื่อ
ตองเกิดในเบื้องตน ก็ตองชํารุดทรุดโทรมในทามกลาง ในที่สุดก็สลาย นี้เปนสวนรูปกาย ทานจึง
บําเพ็ญบารมีสืบเนื่องตอกันมาโดยลําดับ จนถึงในที่สุดที่เปนพระสิทธัตถะ นี่เปนตัวอยางที่ผูนับถือ
พระพุทธศาสนาจะถึงระลึกถึง แลวและพยายามทําตนใหดีขึ้นโดยลําดับ ตามความสามารถที่จะพึง
กระทําได พระโพธิสัตวที่เรียกกันและรูกันเขาใจกันนั้น ทานมุงหมายถึงพระโพธิสัตวที่จะตรัสรู
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางเดียว แตเมื่อระลึกถึงศัพทวา พระพุทธะ เชนนี้แลว ทานแจกออกไป
ตาง ๆ กันคือ พระสัมมาสัมพุทธะ หรือ อนุพุทธะ อีกอยาหนึ่ง เมื่อเปนเชนนี้ก็นาจะเรียกพระ
โพธิสัตวเปน ๓ อยาง ตามพระพุทธะนั้น อยางตนควรจะเรียกชื่อวา สัมมาสัมพุทธโพธิสัตว อยาง
ที่ ๒ ควรจะเรียกวา ปจเจกโพธิสัตว อยางที่ ๓ ควรจะเรียกวา สาวกโพธิสัตว หรือ อนุโพธิสัตว ๑๑
สมเด็จ พระญาณสัง วร (เจริญ สุว ฑฺฒ โน) ไดก ลา วไวใ นหนัง สือ “ทศบารมี
ทศพิธราชธรรม” วาในการบําเพ็ญบารมี ทั้ง ๓ นั้น คือ บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี โดย
ใหความหมายของบารมีทั้ง ๓ อยางวา บารมีที่เปนปกติสามัญ บารมีที่ยิ่งใหญกวาปกติสามัญ
และบารมีที่ถึงที่สุด บารมี ๑๐ และ ราชธรรมตองปฏิบัติใหสัมพันธกันถึงจะสมบูรณจะขาดสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดไมได พระโพธิสัตวทําได ก็สั่งสมบารมีเปนพระพุทธเจาได พระราชาทําไดก็จะทํา
ใหพระราชาที่มีความประเสริฐที่สุดในโลก ทั้งบารมีและทศพิศราชธรรมทุกคนสามารถปฏิบัติ
ไดเหมือนกันหมด๑๒
พระเทพมุ นี (วิ ล าส ญาณวโร) กล า วว า ไว ใ นหนั ง สื อ ศาสตร ว า ด ว ยการเป น
พระพุทธเจา“สมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจาทั้งปวง ยอมมีใจมั่นประกอบไปดวยอธิษฐานธรรม มี
ความมั่นคงเด็ดขาดยิ่งนัก ดวยวาพระพุทธภูมิจักสําเร็จได ตองอาศัยอธิษฐานธรรมเปนสําคัญ เหตุ
นั้นพระโพธิสัตวเจาทั้งปวง จึงพยายามสรางสม อบรมพระอธิษฐานธรรมใหมากมูลเพิ่มพูน ใหถึง
ความแกกลายิ่งขึ้นไปในทุก ๆ ชาติที่เกิด ไมวาจะเกิดในชาติไหน และเสวยพระชาติเปนอะไรก็ตาม
๑๑

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หนา ๓๒๐–๓๒๑.
๑๒
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ทศบารมี ทศพิธราชธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๒๕๓.

๕
ก็ยอมพยายามสรางความมั่นคงตั้งมั่นแหงดวงจิตเพื่อใหศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผลตามความมุงมาด ถายัง
ขาดอยูไมเต็มบริบูรณ ก็เพียรเพิ่มพูนใหภิญโญภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไปมีใจแนวแนตั้งมั่นในสิ่งนั้น มิได
หวั่นไหวโยกคลอนเลยแมแตนอย ถึงใครจะคอยขูคํารามเขนฆาใหอาสัญสิ้นชีวิต ก็ไมละอธิษฐาน
จิตสมาทานในกาลไหน ๆ”๑๓
พระพจนารถ ปภาโส กลาวไวในหนังสือ “ปญญาบารมี” วาการสรางหรือการ
บําเพ็ญบารมีใหเกิดขึ้นนั้นมี ๒ แบบ คือ แบบธรรมดาสามัญ และแบบพิเศษ การสรางในบารมี
แบบธรรมดา การสรางบารมีเพื่อเปนพระพุทธเจา พระอรหันตสาวก หรือเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในเรื่องที่ตองการ
การสรางบารมีของพระโพธิสัตวจึงมีจุดมุงหมายเพื่อความเปน
๑๔
พระพุทธเจา
นิดดา หงษวิวัฒน กลาวถึงชื่อนรกและวิมานที่ปรากฏในเนมิราชชาดกไวในหนังสือ
“ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง” สรุปความไดวา บุคคลผูทําอกุศลกรรมบถ เมื่อตายไปจะตก
นรก ๑๕ ขุมตามแตบาปกรรมที่ตนเคยทําในมนุษยโลก คือนรกเวตรณีนที นรกสุนัข นรกแผนดิน
เหล็กรอนแรง นรกกองถานเพลิง นรกกระทะทองแดงนรกโซทองแดง นรกแมน้ําแกลบ นรกแหลน
หลาว นรกทุบตี นรกมูตรคูถนรกน้ําเลือดน้ําหนอง อุสสุทนรก นรกภูเขาบด นรกบอเพลิง นรก
หมกไหม และกลา วถึงวิมานตาง ๆ อันเปนผลจากการทําบุญกุศลที่ตนเคยทําในมนุษยโลก คือ
วิมาน ๕ ยอด วิมานทองทั้ง ๗ วิมาน วิมานแกวผลึก วิมานแกวมณี วิมานแกวผลึกประดับยอด
วิมาน แกวผลึกทิพยสถาน วิมานแกวไพฑูรย วิมานทองสองรัศมี๑๕
๑.๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) ไดกลาวถึงการแบงระดับขั้นของการบําเพ็ญบารมี
“วาเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงการเลื่อนระดับขั้นของการทําความดี” จากระดับปกติสามัญ จนถึง
ระดับสูงสุด ในบารมีทั้ง ๑๐ ประการนั้น แตละระดับขั้นของการบําเพ็ญออกเปน ๓ ระดับ คือ
“ขั้นบารมี (บารมีสามัญหรือปกติธรรม) “ขั้นอุปบารมี” (บารมีระดับกลาง) และ “ขั้นปรมัตถ
๑๓

พระเทพมุนี (วิลาส ญาณวโร), ศาสตรวาดวยการเปนพระพุทธเจา,(กรุงเทพมหานคร : สาร
มวลชน, (ม.ป.ป.), หนา ๖๔.
๑๔
พระพจนารถ ปภาโส, ปญญาบารมี, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สองศยาม จํากัด, ๒๕๔๔),
หนา๗๓-๗๕.
๑๕
นิ ด ดา หงษ วิ วั ฒ น , ทศชาติ ช าดกกั บ จิ ต รกรรมฝาผนั ง , (กรุง เทพมหานคร :
สํานักพิมพแสงแดด เพื่อเด็ก, ๒๕๔๘), หนา ๔๔.

๖
บารมี” ( บารมีระดับสูง ) ดังนั้นเกณฑในการแบงก็มีอยูหลายวิธี มีการแบงตามสิ่งที่สละตามภูมิ
ธรรมและตามการปฏิบัติ”๑๖
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระราชวิทยานิพนธ
เรื่อง “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท” เกี่ยวกับความหมายของคําวาบารมีในพระไตรปฎก
อรรถกถา และปกรณพิเศษ ความหมายของคําวาบารมีในคัมภีรพุทธศาสนาในประเทศไทย และ
อิ ท ธิ พ ลความคิ ด เรื่ อ งบารมี ใ นวั ฒ นธรรมไทย โดยใหค วามหมายของคํ า วา บารมีไ วอ ยา ง
ครอบคลุม ในทุก ๆ ดา น เชน ในเรื่อ ง การปกครองโดยพระมหากษัต ริยเ ปน ผูนํา การจัด
ระเบีย บแบบแผนทางสัง คมใหไ ดร ับ ความผาสุข กัน ทั ่ว หนา ทั ้ง นี ้พ ระมหากษัต ริย ย ัง เปน
ศาสนูปถัม ภข องพระพุท ธศาสนา เปนผูนํา ในเรื่อ งของการมีวินัย มีศีล ธรรมจริยธรรม และ
ยึด ถือ เปน ขอ ปฏิบ ัต ิ ทํ า ใหบ า นเมือ งเกิด ความรม เย็น สงบสุข การปฏิบ ัต ิ เชน นี ้ข อง
พระมหากษัตริย เรียกวาเปนการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวอยางแทจริง๑๗
พระมหาจูลอม ชูเลื่อน ไดทําการวิจัยเรื่อง“ความกลาหาญทางจริยธรรมในการบําเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตวในทศชาติชาดก” จากการศึกษาวิจัยพบวา พระโพธิสัตวทั้งมีความกลาหาญ
มุงมั่นในการบําเพ็ญบารมีของตนเปนอยางยิ่ง แมตองเผชิญกับ ความยากลําบากอยางที่สุด การที่
พระโพธิสัตวมีความกลาหาญในการเผชิญกับความยากลําบากเพราะมีความตองการที่จะไดเปน
พระพุทธเจาเปนแรงจูงใจ แมวาการกระทําของ พระโพธิสัตวบางโอกาสจะเปนสถานการณขัดแยง
ทางศีลธรรม แตพระโพธิสัตวก็สามารถดํารงตนอยูในการบําเพ็ญบารมีอยางมั่นคง และคุณธรรม
สําคัญที่พระโพธิสัตวมีความ กลาหาญในการบําเพ็ญบารมีไดอยางตอเนื่อง๑๘
พระมหาประกิต ปทุมรัตน กลาววา “พระสมณโคดมพุทธเจาทรงเริ่มตนแสวงหาการ
ตรัสรู ตั้งแตในอดีตกาลยอนหลังจากกัปนี้ไปสี่อสงไขยกับอีกแสนกัป ในกาลนั้นพระองคเกิดเปน
สุเมธพราหมณ ไดพบพระทีปงกรพุทธเจา และตั้งความปรารถนาที่จะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัม

๑๖

ไพลินองคสุพรรณ,“การศึกษาวิเคราะหการสรางบารมีของพระนางพิมพาที่ปรากฏในชาดก”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๕๗.
๑๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หนา ๑๗๓.
๑๘
พระมหาจูลอม ชูเลื่อน, “ความกลาหาญทางจริยธรรมในการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ใน
ทศชาติ ช าดก”,วิ ท ยานิ พ นธ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,สาขาวิ ช า จริ ย ศาสตร ศึ ก ษา,(บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖), หนา ๓.

๗
พุทธเจา โดยหวังที่จะพาผูอื่นใหพนทุกขดวย จากนั้นพระองคไดพิจารณาธรรมที่จะทําใหตรัสรูเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา มีทานเปนตน และมีอุเบกขาเปนที่สุด แลวปฏิบัติตามธรรมนั้นสืบเนื่องมา
โดยไมทรงทอถอย แมตองประสบกับความลําบากถึงขั้นยอมสละชีวิต๑๙
ไพลิน องคสุพรรณ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหการสรางบารมีของ
พระนางพิมพาที่ปรากฏในชาดก” จากการศึกษาวิจัยพบวา การบําเพ็ญบารมี ก็คือหลักการพัฒนา
ตนในเบื้องตนเห็นแกประโยชนสุขสวนรวมของชาวโลกดวยการเสียสละ จัดวาเปนการบําเพ็ญ
บารมีอยางยิ่งยวดไมมีใครที่จะทําตามแบบอยางได จุดประสงคของการที่บําเพ็ญบารมีเชนนี้ก็เพื่อ
บรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิต เมื่อมองโดยภาพรวมแลวหลักการสั่งสมบารมีของพระนางพิมพานั้น
เปนการเสียสละอยางแทจริงโดยมิไดคิดหวังผลตอบแทน๒๐
จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทํ า ให ท ราบถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ งบารมี ใ นคั ม ภี ร
พระพุทธศาสนาเถรวาทวาการบําเพ็ญบารมีนั้นแบงออกเปน ๓ ระดับคือ“ขั้นบารมี (บารมีสามัญ
หรือปกติธรรม) “ขั้นอุปบารมี” (บารมีระดับกลาง) และ “ขั้นปรมัตถบารมี” ( บารมีระดับสูง )
นอกจากนี้เอกสารและงานวิจัยที่ไดทบทวนมาขางตนพบวา งานที่ไดทําไวแลวยังไม
สามารถตอบประเด็นปญหาของการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีชัดเจน ดังนั้น ผูวิจัยจะไดทําวิจัยตอไป
๑.๖ วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย นี้ เปนการวิจัย เชิง คุณ ภาพ (Qualitative Method) เปนการคน ควา จาก
เอกสารโดยอาศัยขอมูลจากพระไตรปฎก และคัมภีร อรรถกถา พรอมทั้งเอกสาร ตําราวิชาการ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary source) คือแหลงขอมูลสําคัญที่เปน
หลักคําสอนสําคัญโดยตรง ไดแก คัมภีรพระไตรปฎกของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท
๒. ศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ไดแกคัมภีรอรรถกถา และ
หนังสือที่นักปราชญทั้งหลายเขียนรวบรวมไว รวมทั้งวิทยานิพนธที่เกี่ยวของอันศึกษาจากคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนา

๑๙

พระมหาประกิต ประทุมรัตน, “ศึกษาวิเคราะหหลักฐานการตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาของ
พระสมณโคดมพุท ธเจ า : ศีก ษาเฉพาะกรณี ก ารแสวงหาที่ป รากฏในพระวิ นั ย ป ฎ ก และสุ ต ตั น ตปฎ ก”,
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓), หนา ง.
๒๐
ไพลิน องคสุพ รรณ ,“การศึกษาวิเคราะหก ารสรางบารมีของพระนางพิม พาที่ป รากฏใน
ชาดก”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๕๗.

๘
๓. รวบรวมขอมูล นําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมู ทําการศึกษา วิเคราะห สรุปพรอมทั้ง
ใหขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาและคนควาของผูที่มีความสนใจที่จะทําในเรื่อง
ตอไป
๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๗.๑ ทําใหทราบแนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑.๗.๒ ทําใหทราบการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑.๗.๓ ทําใหทราบผลการนําเสนอวิธีการประยุกตใชอธิษฐานบารมีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

บทที่ ๒
แนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๑ แนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๑.๑ ความหมายของคําวาบารมี
“ บารมี ” ที่ปรากฏในพระไตรปฎกตามพระสูตรตาง ๆ แตเดิมจะหมายถึง ความเปน
เลิศเปนของปจเจกบุคคล ไมไดเนนเฉพาะวาตองเปนความเปนเลิศในทางพุทธศาสนา ตอมามีการ
ใชมากขึ้นในพุทธศาสนามีความหมายเปลี่ยนเปนความเปนเลิศในการปฏิบัติธรรม และในที่สุดก็
ไดเจาะจงวาบารมี หมายถึง ความเปนเลิศที่สุดในการปฏิบัติธรรม เปนการดับสิ้นแหงอาสวะกิเลส
แตความหมายนี้ก็ยังไมแพรหลาย สวนใหญจะใชในความหมายวาเปนความเปนเลิศในการปฏิบัติ
ธรรมในขั้นตอนหนึ่ง๑
“บารมี” สันนิษฐานวามาจากศัพทเดิมวา “ปรม” ลง ณ ปจจัย ในราคาทิตัทธิต ไดศัพท
วาปารมี แลวลง อี อิตถีลิงค อีกที เปนปารมี คําวา “ปรม” ที่เปนตนศัพทของคําวา ปารมี ตามแบบ
สัททนยะ ที่เกาที่สุดในเถรวาทปรากฏอยูในจริยาปฎก อรรถกถาของพระธรรมปาละ ทานวิเคราะห
ความหมายไว คือ ผูเลิศ ยังใหเต็ม อยางยิ่ง และประเสริฐ
“บารมี” ตามรูปศัพท ตามที่มีผูแสดงความคิดเห็นทั้งในคัมภีรและหนังสือทางพุทธ
ศาสนาตางๆ ไวมากมาย แตผูวิจัยมุงจะศึกษาถึงความหมายของ “บารมี” ตามความหมายในมัชฌิม
นิกาย บุคคละบัญญัติ อปทาน พุทธวงศ และในคัมภีรจริยาปฎก ดังนี้
ก.ความหมายของบารมีในคัมภีรมัชฌิมนิกาย
คัมภีรมัชฌิมนิกาย เปนสวนที่เกาแกและสําคัญของพระสุตตันตปกฎ และมีหลาย
พระสูตรที่กลาวถึงความหมายของ บารมี ในจํานวนพระสูตรเหลานั้นผูวิจัยจะนํามากลาวเฉพาะ
สคารวสูตรเทานั้นที่ใชคําวา บารมี ในความหมายวา เปนเลิศ ถึงที่สุดในพระพุทธศาสนาในสคาร
วสูตร หรือ สังคารวสูตร ในมัชฌิมปณณาสก กลาวอธิบายวา “ บารมี คือความเปนเลิศ เปนที่สุด
แหงอภิญญา ในทิฏฐธรรม ดังที่พระพุทธองคทรงตรัสกับภารัทวาชะวา ดูกรภารัทวาชะ เรายอม
กลาวความตางกัน (แยกประเภท) ของสมณพราหมณทั้งหลาย ผูบรรลุความเปนเลิศ (บารมี) อันเปน
ที่สุดแหงอภิญญาในทิฎฐธรรมแลวยอมปฏิญาณ คือ ยอมรับซึ่งอาทิพรหมจรรย บางพวกเปนผูฟง
๑

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๐๕/๕๔๓.

๑๐
ตามวันมา เหมือนพราหมณทั้งหลายผูทรงไตรวิชชา สมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูบรรลุความเปน
เลิศอันเปนที่สุดแหง อภิญญาในทิฏฐธรรมแลวรูเฉพาะซึ่งอาทิพรหมจรรย เพราะสักวาศรัทธา
เหมือนพวกนักตรึกตรอง นักใครครวญ สมณพราหมณทั้งหลายพวกหนึ่งเปนผูบรรลุความเปนเลิศ
อันเปนที่สุดแหงอภิญญาในทิฎฐธรรมแลว ดวยการรูยิ่งแลวซึ่งธรรมดวยตนเองนั่นเทียว ในธรรม
ทั้งหลายอันไมไดฟงกันมากอน ยอมรูเฉพาะซึ่งอาทิพราหมณ เรายอมเปนผูหนึ่ง๒ จากขอความที่ยก
มา แสดงใหเห็นวาสมณพราหมณทุกคนลวนบรรลุความเปนเลิศตามลัทธิของตน ใหคําวา “ทิฎฐ
ธรฺมมาภิญญาโวสานปรามิปฺปตฺตา” ผูถึงแลวซึ่งความเปนเลิศ คือถึงความเปนที่สุดแหงอภิญญา
ในป จ จุ บั น ในที่ นี้ ใ ช คํ า อธิ บ ายว า “บารมี ” หมายถึ ง “ความเป น ที่ สุ ด อภิ ญ ญาใน
ปจจุบัน” ในพระสูตรนี้ อภิญญาโวสาน หมายถึงที่สุดแหงความรู ผลสุดทาย ผลเลิศที่สุด ตามคติ
ของพราหมณแตละนิกาย มิไดหมายถึงผลสุดทายทางพุทธศาสนา เห็นไดจากการที่พระพุทธองค
ตรัสถึงสมณพราหมณวา เพราะเปนผูเรียนฟงกันมาตามคัมภีร เหมือนกับผูที่รู ไตรวิชชา คือพระ
เวท ๓ และเพราะเปนตรึกตรองเอาเองซึ่งพระพุทธเจาไมทรงยกยอมทรงใหพิจารณาดวยตนเอง
พระพุทธเจาทรงย้ําถึงบารมีในทิกฐธรรม คือทรงย้ําธรรมปฏิบัติในปจจุบัน ไมใชการสะสมจาก
อดีต หรือรอที่จะรับผลในอนาคต เปนเรื่องที่จําเปนในปจจุบัน และใหผล ในปจจุบัน
ข. ความหมายของบารมีในคัมภีรอปทาน
คั ม ภี ร อปทานเป นคั มภี ร ที่ ๑๔ ในขุท ทกนิก าย กล า วถึ ง ความหมายของคํ า ว า
“บารมี” ตามทปรากฏในคัมภีรอปทาน พุทธวงศ และจริยาปฎก ตางจากความหมายในระยะตน
เพราะในคําวาบารมี ในระยะตนนี้ หมายถึง “ผลเลิศ” หรือ “ผลสุดทาย” กลับหมายถึง คุณธรรม
หลายอยางที่พระโพธิสัตวพึงบําเพ็ญ เพื่อนําไปสูการบรรลุพระโพธิญาณเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
หรืออาจจะกลาวไดวา เปนหนทางไปสูผลสุดทาย คือ พระโพธิญาณ และหนทางนี้ไมใชหนทางที่
ใครจะปฏิบัติก็ได แตเปนหนทางเฉพาะพระโพธิสัตว ในพุทธาปทาน พระพุทธเจาไดทรงประกาศ
วาพระองคเปนธรรมราชา ผูสมบูรณ ดวยบารมี๓๐ ทัศ และไดทรงอธิบายกวางๆ วา
“เราใหแลวซึ่งทานอันควรใหบําเพ็ญศีลโดยไมเหลือไปแลวสู เนกขัมมบารมี เปน
ผูบรรลุแลวซึ่งพระสัมโพธิญาณอันอุดม เราเรียนถามบัณฑิตแลว กระทําความ
เพียรอันสูงสุด ไปแลวสูขันติบารมี เปนผูบรรลุแลว ซึ่ง พระสัมโพธิญาณอัน

๒

ม.ม. (ไทย) ๕/๕๐๕/๒๐๑.

๑๑
อุดม เราเปนผูมีใจเสมอในอารมณทั้งปวง คือ ในลาภความเสื่อมลาภ ในสุข
ทุกข ในสรรเสริญ นินทา เปนผูบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม”๓
จากขอความนี้แสดงใหเห็นวา “บารมี” ไดเปลี่ยนความหมายจาก ความเปนเลิศที่สุด
ในการปฏิบัติธรรม คือการพนอาสวะทั้งปวงมาเปนธรรมที่พึ่ง บําเพ็ญ ปฏิบัติใหถึงที่สุดเพื่อ จะ
ไดบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ขอสังเกต คือ กริยาที่ใชประกอบคูกับคําวา บารมี บางตัว ไดเปลี่ยน
จาก คม ธาตุหรือ อาป ธาตุ เปน ปูร ธาต ในความ “เต็ม และ ใชในรูปเหตุกัตตุวาจก แปลวา “ทํา
ใหเต็ม” แตบางตัวก็ยังใช คม ธาตุ เชนเคย ฉะนั้น ถือไดวายังรักษาความหมายเดิมที่วา “ความ
เปนเลิศ” อยูบาง คือความเปนเลิศในเขกขัมมะในขันติ เปนตน
“บารมี” ที่ปรากฎในคัมภีรพุทธวงศมีรายละเอียดมากกวาในอปทาน บารมีแตละอยาง
นั้นมีลําดับการปฏิบัติแตกตางกันเปน ๓ ขั้น เรียกวา บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมทั้งสิ้น
เปน ๓๐ บารมีดวยกัน เพื่อแสดงประวัติของพระพุทธเจาในอดีตชาติ โดยเฉพาะ เรื่องการบําเพ็ญ
ทศบารมี อันทานบําเพ็ญใหบริบูรณแลวเปนไฉน อุปบารมี เต็มเพียงใด ปรมัตถบารมีเต็มเพียงใด
พระพุทธเจาไมไดอธิบายแสดงความตางของบารมีทั้ง ๓ ขั้น แตทรงอธิบายรวมกันไปแมในที่อื่น
โดยทั่วไปมักจะกลาวถึงบารมีทั้งหมดโดยรวม อาจกลาวไดวา นอกจากจะใชคําวาบารมีในความ
หมายถึงคุณธรรม ๑๐ อยาง
“บารมี” ที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญเพื่อการเปนพระพุทธเจาในอนาคตแลว คัมภีรพุทธ
วงศยังมีความหมายของ บารมีวา “เปนเลิศ” เหมือในคัมภีรระยะตน ดังตอนที่พระพุทธเจาทรงเลา
ถึงเมื่อทรงเปนพราหมณมีนามวา สุเมธ และมาณพ มีนามวา โชติบาล ตามลําดับวา มีวิชาความรู
เปนตน
ค.ความหมายของบารมีในคัมภีรพุทธวงศ
คําวา “บารมี” ที่ปรากฎในคัมภีรพุทธวงศ อาจกลาวไดวา “นอกจากจะไดคําวา
บารมี ในความหมายถึงคุณธรรม ๑๐ อยางที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญเพื่อการเปนพระพุทธเจา ใน
อนาคต แลว คัมภีรพุทธวงศยังมีความหมายของคําวาบารมีวา “เปนเลิศ” เหมือนในคัมภีรระยะตน
ดังตอนที่พระพุทธเจาทรงเลาถึงเมื่อทรงเปนพราหมณมีนามวา สุเมธ และมาณพ มีนามวา โชคติ
บาล ตามลําดับวา มีวิชาความรู ดังนี้

๓

ขุ.ม. (ไทย) ๖๕/๙๑/๔๒๘.

๑๒
“เราเปนผูเลาเรียน ทรงไวซึ่งมนต เปนผูถึงฝงแหงพระเวททั้งสาม ถึงแลวซึ่ง
ความเลิศ (บารมี) ในคัมภีรมหาปุริสลักขณะ คัมภีรอิติหาส และธรรมอันเปน
ของตน”๔
ง.ความหมายของบารมีในคัมภีรจริยาปฎก
คัมภีรจริยาปฎก ไดกลาวถึงบารมีไวมากมายมีทั้งเหมือนและแตกตางจากคัมภีรอป
ทาน และพุทธวงศ ความคิดที่เหมือนกัน คือ บารมีเปน พุทธกรธรรม คือธรรม ๑๐ อยาง ซึ่งนําไป
สูการถึง พระโพธิญาณ และเปนพระพุทธเจาในอนาคต บารมีแตละอยางแบงออกเปน ๓ ขั้น คือ
บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมกันมี ๓๐ อยาง แกไมมีคําอธิบายที่ชัดเจน เพียงแสดงใหเห็น
ถึงการบําเพ็ญบารมีโดยลําดับ คือจากการบําเพ็ญงายไปหาการบําเพ็ญยากขึ้น
ดังนั้นความหมายของบารมีในจริยาปฎกนี้ จึงหมายถึงการบําเพ็ญพุทธกรธรรม ๑๐
ใหครบบริบูรณ แตไมไดกลาวถึงความเปนเลิศเหมือนในคัมภีรตางๆ นอกจากนี้ ยังมีพระนิพนธ
และทานผูรูอื่นๆ ไดกลาวความหมายของบารมีไว ดังนี๕้
สมเด็จพระมหสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงนยิพนธไวในธรรมวิภาค
ปริจเฉทที่ ๒ ไววา คัพทวา “บารมี สันนิษฐานวาออกจากศัพท ปรม แปลวา คุณสมบัติ หรือ
ปฏิปทาอันยวดยิ่ง ทานพรรณนาวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคไดทรงบําเพ็ญมาแตครั้ง ยัง
เปนพระโพธิสัตว เมื่อบารมีเหลานี้เต็มจึงไดตรัสรู บารมีเหลานี้กระจางแลวโดยมาก บารมีเหลานี้
ทานแจกออกเปน ๓ หมวด คือ บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี รวมเปนบารมี การสละอวัยวะ
จัดเปนทานอุปบารมี การสละชีวิตจัดเปนทานปรมัตถบารมี๖
สุเชาว พลอยชุม ไดกลาวถึงบารมีไววา ศัพท วา “ปารมี หรือเรียกในภาษาไทย
วา บารมี ทานวามาจากศัพทวา ปรม ที่แปลวา อยางยิ่ง หรือยิ่ง คงมุงถึงทางไป หมายความวา
ดําเนินไปในทางดียิ่งขึ้นโดยลําดับ คําวา บารมี จึงเปนการสรางความดีของพระพุทธเจาเมื่อยังไมได
ตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ไดทรงบําเพ็ญพระบารมีมาโดยลําดับ จนในที่สุดไดบําเพ็ญพระ
บารมีอยางสูงสุด ก็ไดบรรลุปรมัตถประโยชน คือประโยชนอยางยิ่ง”๗
๔

ขุ.อุ. (ไทย) ๑/๑๒๔/๔๖.
ขุ. ชา. (ไทย) ๖๓/๔๘๒/๑๕๖.
๖
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘) หนา ๑๐๙.
๗
สุเชาว พลอยชุม, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗),
หนา ๓๓.
๕

๑๓
จ. ความหมายของบารมีในพระอภิธรรม
บุ ค คลบั ญ ญั ติ เ ป น อภิ ธ รรมคั ม ภี ร ที่ ๕ ในพระอภิ ธ รรมป ฎ ก ถื อ ว า เป น คั ม ภี ร
อภิธรรมสุดแรกสุด มีเนื้อความเกี่ยวกับระดับขั้นของบุคคลตาง ๆรจนาตามแนวคัมภีรอังคุตตร
นิกาย มีขอความใน วา
“ในบุคคลทั้งหลายเหลานั้น บุคคลใดยอมรูยิ่งซึ่งสัจจะทั้งหลาย ในธรรมะทั้งหลาย
ทั้ ง หลายอั นไม เ คยไดยิ นกั นมากอ นด ว ยตนเอง เป นผู กระทํา ซึ่ ง ที่ สุด แห ง ทุ ก ข
ในทิฏฐธรรมนั่นเทียว อนึ่ง บุคคลนั้นยอมบรรลุ สาวกบารมี (ความเปนเลิศแหง
สาวก) พระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน อันเขาพึงเห็นดวยคุณนั้น”๘
จากการศึกษาความหมายดังที่กลาวมานั้น ทําใหเราเขาใจไดวา บารมีในที่นี้หมายถึง
“ความเปนเลิศ” แหงพระสาวก คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน ซึ่งมีความเปนเลิศกวาสาวก
ทั้งปวง แสดงถึงความสําคัญของบารมี มีปรากฏมากมายในพระไตรปฎก ที่นํามากลาวไวขางตน
นั้นเปนตัวอยางเพียงเล็กนอยที่แสดงใหเห็นลักษณะคําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงตรัสถึงบารมีไว
มากในคําสอนของพระองค
สรุปไดวา คําวาบารมี ที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้น ใชในความหมายคลอยคลึงกัน
คือหมายถึงความเปนเลิศ แสดงวาคํานี้มีการประกอบรูปศัพทมาจากคําวา “ปรม” แตความหมาย
ที่วาเปนเลิศนั้นไดใชแตกตางกัน ในพระสูตรตางๆ ๓ แบบ คือ
๑. ตามความหมายดั้งเดิมที่สุด บารมี หมายถึงความเปนเลิศในอะไรก็ได และ
เปนคุณสมบัติของผูใดก็ได ไมจํากัดวาจะตองเปนความเปนเลิศในทางพระ-พุทธศาสนา
๒. ตอมาคําวา บารมี ไดใชมากขึ้นในพุทธศาสนา แตมคี วามหมายเพียงความ
เปนเลิศในการปฏิบัติธรรมขั้นตอนหนึ่ง
๓.ในที่สุดความหมายของคําวา บารมี ไดขยายเจาะจงจําเพาะถึงความเปนเลิศ
ที่สุดในการ ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา คือ การดับสิ้นแหงอาสาวกิเลส ดังสํานวนที่ใช คือ
อภิญญาโวสาน ปารมิปฺปตฺตา

๘

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม ารี, “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หนา ๓๖

๑๔
๒.๑.๒ ลักษณะของบารมี
กอนที่จะกลาวถึงการบําเพ็ญบารมี ผูวิจัยมุงจะกลาวถึงลักษณะบารมี ๑๐ ประการ แต
ละบารมี มุ ง ไปในการเป น เครื่ อ งช ว ยทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติ สามารถบรรลุ พ ระสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณเพื่ อ
ประโยชนของสังคม บารมีทั้งหลายมีลักษณะรวมกัน คือการชวยเหลืออนุเคราะหผูอื่น มีรส คือ
การกระทําความชวยเหลือ (อุปการะ) ผูอื่น หรือรสคือความไมหวั่นไหว สภาพที่ปรากฏ คือการมุง
ความชวยเหลือผูอื่นหรือสภาพที่ปรากฏคือความเปนพระพุทธเจา และมีพื้นฐานคือ มหากรุณา
หรือมีพื้นฐาน คือความกรุณาและอุบายโกศล “ในขุททกนิกายชาดก ไดกลาวถึงการบําเพ็ญบารมี
๑๐ ) ประการ” มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ทานบารมี คือเจตนาที่จะบริจาคตนเองและอุปกรณตางๆ โดยมีความกรุณา
และอุบายโกศล (ปญญา) กํากับอยูมีลักษณะคือ การบริจาค มีรส คือการขจัดโลภะในไทยธรรม
มีความปรากฏ คือ ความไมยึดติด มีพื้นฐานคือ วัตถุที่ควรบริจาค๙
(๒) ศีลบารมี คือความประพฤติทางกาย วาจา ที่มีความกรุณาและอุบายโกศลกํากับอยูดวยการงด
เวนสิ่งที่ไมควรกระทําและมีความตั้งใจกระทําสิ่งที่ควรกระทําเปนตน มีลักษณะคือ การสมาทาน
มีรสคือ การทําลายความทุศีล มีรสคือ ความไมมีโทษ มีสภาพที่ปรากฏคือ ความเปนของสะอาด
มีพื้นฐานคือ หิริโอตตัปปะ๑๐
(๓) เนกขัมมบารมี คือการมีจิตคิดออกจากกามและภพ อันมีการเห็นโทษของกาม
และภพทั้งหลายกอน โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะคือ การออกจากกามและ
ภพ มีรสคือ การอบรมประกอบดวย อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตา๑๑
(๔) ปญญาบารมี คือความรูสึกลักษณะทั่วไปและลักษณะวิเศษ (รายละเอียด)
ของธรรมทั้งหลายโดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะคือ ความเห็นแจงแทงตลอด
สภาวะตามความเปนจริง หรือการเห็นแจงแทงตลอดอยางไมผิดพลาด มีรสคือ ความโอภาสใน
วิสัยเพียงดังประทีปสภาพที่ปรากฏคือ ความไมหลง มีพื้นฐานคือ สมาธิหรืออริยสัจ ๔
(๕) วิริยบารมี คือการขวนขวายที่จะกระทําประโยชนตอผูอื่นดวยกาย และใจ
โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะคือ ความพยายาม มีรสคือ ความอุปถัมภ มี
สภาพที่ปรากฏคือการไมยอหยอน พื้นฐานคือ เรื่องที่เริ่มทําใหมีวิริยะ หรือความสังเวช

๙

พระเทพเวที .(ประยุ ท ธ ปยุ ตฺ โ ต). พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร ฉบั บ ประมวลศั พ ท .
(กรุงเทพมหานคร :บริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด, ๒๕๓๑), หนา ๔๓-๔๔.
๑๐
เรื่องเดียวกัน,หนา ๒๔๕.
๑๑
เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๐๖-๑๐๗.

๑๕
(๖) ขันติบารมี คือการเกิดของจิต (ความตั้งใจ) ที่จะอดทนตอความผิดอันสัตว
ทั้งหลายกระทําแลว มีความไมโกรธเปนใหญ โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะ
คือ ความขม มีรสคือ ความอดทนตอทั้งสิ่งที่นาพอใจและไมนาพอใจ สภาพที่ปรากฏคือ ความ
อดกลั้นหรือความไมโกรธ มีพื้นฐานคือ ความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
(๗) สัจจบารมี คือการไมกลาวคลาดเคลื่อนจากความจริง มีการเวนกลาวบางอยาง
เปนตน โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะคือ การกลาวไมผิดจากความจริง มีรส
คือ การกระทําภาวะตามเปนจริงใหแจมแจง สภาพที่ปรากฏคือ ความดีความถูกตอง มีพื้นฐานคือ
ความเปนผูยินดีในธรรมอันงาม
(๘) อธิษฐานบารมี คือการตั้งมั่นสมาทานอยางไมหวั่นไหว คือความตั้งมั่นที่
เปนไปในอาการตางๆ อันกํากับดวยความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะคือ กาตั้งมั่นใน
โพธิสมภารทั้งหลาย มีรสคือ การขมขจั ดปฏิปกษ ของโพธิสมภารทั้งหลายเหลานั้น สภาพที่
ปรากฏคือ ความไมหวั่นไหวในที่นั้น มีพื้นฐานคือ โพธิสมภาร
(๙) เมตตาบารมี คือมีจิตใจไมประทุษราย มีความปรารถนาที่จะนําประโยชนสุข
มาใหแกโลกอันมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะคือ ความเปนไปเพื่อประโยชน มี
รสคื อการนํา มาซึ่งประโยชนเ กื้อกูล มีรสคือ การนํ าออกซึ่งความอาฆาตเบี ยดเบี ยน สภาพที่
ปรากฏคือ ความนารัก มีพื้นฐานคือ การเห็นความพอใจของสัตวทั้งหลาย๑๒
(๑๐) อุเบกขาบารมี คือการดําเนินไปสม่ําเสมอในความปรุงแตงของสัตว ทั้งที่นา
พอใจและไมนาพอใจ อันขจัดอนุนนยะ(คลอยตาม) และปกิฆะ(ความกระทบ,ติดขัด) โดยมีความ
กรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะคือ การวางเฉยเปนกลาง มีรสคือ การเห็นความเสมอ มี
สิ่งปรากฏคือ การสงบระงับจากความตึงเครียด พื้นฐานคือ การประจักษชัดวากรรมเปนของตน ๑๓
ดังนั้น บารมีแตละอยางจะมีความตอเนื่องกัน คืออาศัยกันขึ้นไปเปนลําดับ ความกรุณาและอุบาย
โกศล (ปญญา) จะตองประสานกันในการบําเพ็ญบารมี กลาวคือ กรุณาทําใหพระโพธิสัตว มุง
ปฏิบัติบารมีเพื่อประโยชนของผูอื่น ทําใหมีความสําเร็จในพุทธการกธรรม สวนปญญาทําใหเขาใจ
วาบารมีตางๆ เปนภาวะที่นําไปสูโพธิ คือความรูแจง ทําใหเกิดความสําเร็จแหงพุทธภาวะ
สรุปไดวา พระโพธิสัตวยอมขามฝงแหงสังสาระดวยปญญาและยังอื่นใหขามดวย
ความกรุณายอมเขาใจความทุกขของผูอื่นดวยปญญา แตยอมดับทุกขของผูอื่นไดดวยความกรุณา

๑๒

เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๓๖-๑๓๗.
ขุ.ชา. (ไทย) ๖๓/๔๘๗/๑๕๙.

๑๓

๑๖
ดวยปญญาพระโพธิสัตวเปนผูมุงหนาสูนิพาน ดวยความกรุณาพระองคเปนผูที่บรรลุธรรมสุงสุด
แลวจะตองชวยเหลือผูอื่นใหบรรลุตามไปดวย แสดงใหเห็นวาผูบรรลุธรรมสูงสุด
ผูไดบําเพ็ญบารมีเต็ม บริบูรณแลวนี้คือองคพระพุทธเจาผูทรงประกาศพระศาสนา
และ บารมีทั้งหลายเปนธรรมที่พระโพธิสัตว กําลังยังใหเต็มอยูในเวลาเริ่มตน ความแตกตาง
ระหวางบารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมีนั้น แตกตางกันที่ความสามารถในการปฏิบัติ และ
ความยากงายในบารมีนั้น
๒.๑.๓ ประเภทของบารมี
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) ไดกลาวถึงการแบงระดับขั้นของการบําเพ็ญบารมี
วาเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงการเลื่อนระดับขั้นของการทําความดี จากระดับปกติสามัญ จนถึง
ระดับสูงสุด ในบารมีทั้ง ๑๐ ประการนั้น แตละระดับขั้นของการบําเพ็ญออกเปน ๓ ระดับ คือ
“ขั้นบารมี (บารมีสามัญหรือปกติธรรม) “ขั้นอุปบารมี” (บารมีระดับกลาง) และ “ขั้นปรมัตถบารมี”
( บารมีระดับสูง ) ดังนั้นเกณฑในการแบงก็มีอยูหลายวิธี มีการแบงตามสิ่งที่สละตามภูมิธรรมและ
ตามการปฏิบัติ แตโดยทั่วไปมักจะแบงตามสิ่งที่สละ ดังที่ พระเทพเทวี ( ประยุทธ ปยุตโต ) ได
กลาวไวดังนี้
๑) ถาเปนการสละทรัพยสิ่งของสิ่งอันเปนที่รักและคนที่รักจัดเปนบารมีระดับตน
(ขั้นบารมี)
๒) ถาเปนการเสียสละอวัยวะรางกายสวนใดสวนหนึ่ง เชน การบริจาคหัวใจ
บริจาคดวงตา จัดเปนขั้นระดับกลาง (ขั้นอุปบารมี)
๓) ถาเปนการสละชีวิต จัดเปนบารมีระดับสูง (ขั้นปรมัตถบารมี)๑๔
เมื่อศึ กษาการบํ า เพ็ญบารมี แล วจะพบว าบารมีต ามภูมิธรรมและการปฏิ บัติ มีค วาม
แตกตางกันดังนี้
สมเด็จพระสังฆราช ไดตรัสไวใน ทศบารมี ทศพิธราชธรรม เกี่ยวกับการบําเพ็ญ
บารมีไววา ระดับการสรางบารมีสามารถแบงเปน ๒ ประเภท คือโดยภูธรรมและการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ตามภูมิธรรม “บารมี” เปนการสรางคุณความดีในชาติตางๆเหมือนคนปกติ
ทั่วไปมีดีบาง ชั่วบางคละเคลากันไป “อุปบารมี” เปนการสรางความดียิ่งๆขึ้นไป ความดีก็เริ่มจะ
สมบรูณขึ้น “ปรมัตถบารมี” เปนขั้นที่บารมีเต็มเปยมจนสามารถบรรลุธรรมได

๑๔

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต),พจนานุกรมพุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หนา ๔๒๙.

๑๗
๒. ตามการปฏิบัติ “บารมี” เปนการปฏิบัติปกติทั่วไป “อุปบารมี” เปนการ
ปฏิบัติโดยการปลีกตัวออกจากเครื่องผูกพันตางๆ เชน ปลีกตัวออกจากเรือนไปรักษาศีล เปนตน
“ปรมัติถบารมี” เปนการปฏิบัติเมื่อปลีกตัวออกจากเรือนแลวตองบําเพ็ญเพียรทางจิต หรือที่เรียกวา
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจนไดบรรลุธรรม จึงเรียกไดวาเปนขั้นปรมัตถบารมี๑๕
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงนิพนธถึงการบําเพ็ญบารมีในชาดกไววา เปนเครื่อง
บมพระโพธิญาณ คือบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ สัจจะบารมียอมมีในภพที่พระ
โพธิ สั ต ว เ ป น เป นสบั ณ ฑิ ต และมั ฉ ราชเป น พญาปลาอยู ใ นน้ํ า อุ ป บารมี ย อ มมี ใ นภพที่ พ ระ
โพธิสัตวเปน วิธุรบัณฑิต สุปารบัณฑิตผูเปนปราชญนั่งเรือใหขาไปดวยความสัจ เปนฤษีกัญหที
ปายนะ ถอนพิษไดดวยคําสัจ เปนพญาวานรขางกระแสน้ําคงคาไดดวยความสัจ ปรมัตถบารมียอม
มีในภพที่พระโพธิสัตวเปนพระราชานามวา สุตโสม รักษาสัจจะอันสุงสุด๑๖
๒.๒ แนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีแนวทางแหงการสรางกุศลคุณงามความดีไดหลากหลายวิธี
และการที่ ตั้ ง จิ ต มั่ น ประกอบอยู ใ นคุ ณ ความดี นั้น เรี ย กว า จิ ต เป นกุ ศ ล สามารถทํ า ให ส มความ
ปราถนาในสิ่งที่ตนเองมุงหวังและสําเร็จประโยชนไดโดยการหมั่นอธิษฐานบารมี ดังปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ดังนี้
๒.๒.๑ ความหมายของคําวาอธิษฐาน
ตามรูปศัพทคําวา “อธิษฐาน” มีรูปศัพทตามที่ปรากฏในภาษาบาลีนั้นมาจากคําวา อธิ
บทหนา ธาตุ ลงยุ ปจจัย ซึ่งเปนคํากิริยา คือ “อธิฏหติ” สวนคําวา “การอธิษฐาน” เปนคํานาม มี
ความหมายปรากฏในวิทยานิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาวา
(๑) การยืนหยัดอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(๒) การกําหนดความตั้งใจ รวมทั้งความคิดหรือความรูสึกของตนเองอยูกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอยางมั่นคง
(๓) การตั้งใจปฏิบัติการหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ตนเองกําหนดอยาง
มั่นคง นอกจากนี้ยังหมายถึง
๑๕

สมเด็จพระญาณสังวร, ทศพิชราชธรรม, (กรุงเทพ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖ )

หนา ๗๕ - ๗๖
๑๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๗๕ - ๗๖.

๑๘
(๔) การตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว
(๕) การกําหนดใจตนเองใหมั่นคง(๖)การใหความเห็นชอบอยางจริงใจ๑๗
อธิษฐานมีความหมายพอสรุปได ดังนี้
(๑) ความตั้งใจมั่นในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเด็ดเดี่ยว
(๒) การกําหนดจุดมุงหมายอยางชัดเจน
(๓) การตั้งจุดประสงคไวในใจ
เปนที่นาสังเกตวาความหมายของคําวาอธิษฐานตามรูปศัพท และคําทีเ่ ปนไวพจนของ
อธิษฐาน ไมมีหลักฐานที่แสดงความหมายอันเกี่ยวกับการออนวอน ซึ่งเปนความเขาใจคลาดเคลื่อน
เลยแมแตนอย
๑) อธิษฐานความหมายตามพจนานุกรม
ในพจนานุกรมพุ ทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ไดนิยามคํ า ว า “อธิษ ฐาน” ไว ว า
หมายถึง ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแหงการกระทําของตนไวแนนอน และ
ดําเนินตามนั้นแนวแน๑๘
สวนในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดนิยามความหมายของ
อธิษฐาน วา หมายถึง การตั้งใจมุงผลอยางใดอยางหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอรองตอสิ่งที่ตนถือ
วาศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอยางใดอยางหนึ่ง๑๙
อยางไรก็จามจาการรวบความหมายมาทั้งหมดนั้นเราจะพบวาความหมายของคําวา
อธิ ษ ฐานตามพจนานุ ก รมที่ เ กี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาจะให ค วามหมายไปในทํ า นองเดี ย วกั บ
ความหมายในคัมภีรพระพุทธศาสนา แตหากเปนพจนานุกรมฉบับรวมสมัยจะใหความหมายของคํา
วาอธิษฐานที่เปลี่ยนไป โดยจะเปนการใหความหมายที่โนมเอียงไปตามความเขาใจของคนในสังคม
มากกวาที่จะยึดโยงตามความหมายที่ปรากฏในคัมภีรเทานั้น กลาวคือการอธิบายวาคําวาอธิษฐาน
หมายถึงการตั้งจิตขอรองตอสิ่งที่ตนถือวาศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
๒) อธิษฐานความหมายในพระไตรปฎก
๑๗

บุณย นิลเกษ, ดร., อุดมการณชีวิตแบบโพธิสัตว เลมที่ ๑๐ ตอน การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หนา ๑-๒.
๑๘
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต,ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๑,(กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หนา ๒๓๙.
๑๙
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุคส
พับลิเคชั่น, พ.ศ. ๒๕๔๒), หนา ๑๓๒๔.

๑๙
ในพระไตรปฎกพบวามีการใชคํานี้ ๒ ความหมาย ความหมายแรกทางพระวินัย และ
ความหมายที่สองทางธรรม ดังนี้
๑) ความหมายทางพระวินัย คําวา “อธิษฐาน” ตามความหมายในพระวินัยมีการ
ใช ๒ สวนดวยกัน คือ สวนที่เปนสิกขาบทเกี่ยวกับการใชสอยบริขารของภิกษุ และสวนที่เปนสังฆ
กรรมของสงฆ
ก. สวนที่เปนสิกขาบทเกี่ยวกับการใชสอยบริขารของภิกษุ
คําวา “อธิษฐาน” ในพระวินัยปฎกสวนที่เกี่ยวกับสิกขาบท มีความหมายวาการตั้ง
เอาไวหรือตั้งใจกําหนดเอาไว ไดแก ตั้งใจกําหนดเอาไววา จะใชเปนของประจําตัวชนิดนั้น ๆ เชน
ไตรจีวร บาตร ซึ่งมีวิธีอธิษฐานโดยการใชกายคือมือสัมผัสหรือเปลงวาจาก็ได๒๐ สวนมากพบใน
นิสสัคคิยกัณฑ มีตัวอยางดังตอไปนี้
ในปฐมกฐินสิกขาบท แหงจีวรวรรค มีพระบัญญัติวา “ก็ภิกษุใดทรงอติเรกจีวร
ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย” ๒๑
คําวาอติเรกจีวร คือ ผาสวนเกินที่เขาถวายเพิ่มเขามาจากผาที่อธิษฐานเปนไตรจีวร
ในสิกขาบทวิภังค อธิบายวา ชื่อวา อติเรกจีวร ไดแกจีวรที่ไมไดอธิษฐาน๒๒
ในบทภาชนีย แหงสิกขาบทเดียวกันนี้ยังมีกลาวไวอีกวา “จีวรยังไมไดอธิษฐาน
ภิกษุเขาใจวาอธิษฐานแลว ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๓
ในตติยสิกขาบท แหงจีวรวรรค มีพระบัญญัติวา “เมื่อจีวรของภิกษุสําเร็จแลว เมื่อ
กฐินเดาะแลว อกาลจีวรเกิดขึ้นแกภิกษุ ภิกษุตองการก็พึงรับไวได ครั้นรับแลวพึงรีบใหทําเปนจีวร
ถาผานั้นมีไมพอ เมื่อมีความหวังวาจะไดผามาเพิ่ม ภิกษุนั้นพึงเก็บผาสําหรับทําจีวรนั้นไวไมเกิน
๑ เดือน เพื่อเพิ่มผาสําหรับทําจีวรที่ยังขาดใหครบ ถาเก็บเกินกําหนดนั้น แมมีความหวังวาจะไดผา
มาเพิ่ม ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๔

๒๐

วิ.ป. (ไทย) ๘/๓๒๒/๒๑๖.
๒๑
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๖๐/๒.
๒๒
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๖๓/๔.
๒๓
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๖๘/๖.
๒๔
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๙๙/๒๐-๒๑.

๒๐
มีคําอธิบายในสิกขาบทวิภังควา จีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแลวได
๓๐ วัน พึงอธิษฐาน วิกัป สละใหผูอื่นในวันนั้น ถาไมอธิษฐาน ไมวิกัปหรือไมสละใหผูอื่น เมื่อรุง
อรุณของวันที่ ๓๑ จีวรเปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําตองสละแกสงฆ แกคณะ หรือแกบคุ คล๒๕
ในปตติสิกขาบท แหงปตตวรรค มีพระบัญญัติและพระอนุบัญญัติวา
พระบัญญัติ “ก็ภิกษุใดทรงอติเรกบาตร ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๖
พระอนุบัญญัติ “ภิกษุพึงทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐ วันเปนอยางมาก ใหเกินกวา
กําหนดนั้นไป ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๗
ในสิกขาบทวิภังค มีคําอธิบายวา ที่ชื่อวา อติเรกบาตร ไดแก บาตรที่ไมไดอธิษฐาน
ไมไดวิกัป๒๘
ในบทภาชนียมีคําอธิบายวา “บาตรที่ยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุเขาใจวาอธิษฐานแลว
ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๙
จากตัวอยางทีย่ กมา แสดงใหเห็นวาการอธิษฐานมีความสําคัญในแงพระวินัย การที่
พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุไดอธิษฐานอัฐบริขาร กอนแลวจึงใชสอยได ผูวิจัยมีความเห็น
วามีประโยชนตอการประพฤติปฏิบัติของภิกษุตามพระธรรมวินัย ในฐานะที่เปนบรรพชิตซึ่งจะตอง
เปนอยูงาย มักนอย สันโดษ ไมแสวงหาเกินความจําเปน เพราะการอธิษฐานบริขารทําใหภิกษุเกิด
ความยั้งคิดขึ้นวาจะตองใชของชิ้นนั้น ๆ ตามที่ตนอธิษฐาน เชน ภิกษุอธิษฐานบาตรใบไหนก็ตอง
ใชบาตรใบนั้น บาตรอื่นที่ไดมาก็ตองสละไป ถาไมสละก็เปนอาบัติ
มิใชเพียงแตอัฐบริขารเทานั้นที่พระภิกษุตองอธิษฐาน แมของใชอื่น ๆ ของภิกษุ พระ
ผูมีพระภาคทรงบัญญัติวาตองอธิษฐานกอนแลวจึงจะใชได เชน ผาอาบน้ําฝน ผาปูนั่ง ผาปูนอน
ผาปดฝ ผาเช็ดปาก หรือผาบริขาร ตองอธิษฐานทั้งหมดเชนเดียวกัน บางอยางก็ทรงอนุญาตให
อธิษฐานไดเพียงอยางละ ๑ ชิ้น บางอยางก็ทรงอนุญาตใหใชไดมากกวานั้น

๒๕

วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๐๐/๒๓.
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๙๙/๑๒๓.
๒๗
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๐๑/๑๒๓.
๒๘
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๐๒/๑๒๔.
๒๙
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๐๗/๑๒๖.

อัฐบริขาร คือ ของใชที่จําเปนสําหรับพระภิกษุ ๘ อยาง ไดแก สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกน
เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองน้ํา (ธมกรก).
๒๖

๒๑
ข. สวนที่เกี่ยวของกับสังฆกรรม
นอกจากสิกขาบทที่เกี่ยวกับของใชสําหรับภิกษุ เรื่องที่เกี่ยวกับการทําสังฆกรรม
ของภิกษุสงฆก็พบวามีการอธิษฐานอีกหลายอยาง เชน การอธิษฐานอุโบสถ การอธิษฐานปวารณา
การอธิษฐานจําพรรษา
การอธิษฐานอุโบสถ
ในวันอุโบสถ วัดแหงหนึ่งมีภิกษุตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป ภิกษุสงฆสามารถทํา
อุโบสถกรรมยกปาติโมกขขึ้นแสดงได ถามีภิกษุ ๒-๓ รูป ตองทําปาริสุทธิอุโบสถ แตถาในวัดมี
ภิกษุอยูเพียงรูปเดียว พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหทําอธิษฐานอุโบสถ โดยอธิษฐานวา “วันนี้เปน
วันอุโบสถของเรา” ถาไมอธิษฐานตองอาบัติทุกกฏ๓๐
การอธิษฐานปวารณา
ถาในวันปวารณา วัดแหงหนึ่งมีภิกษุตั้งแต ๕ รูปขึ้นไป พระผูมีพระภาคทรง
อนุญาตใหปวารณาเปนการสงฆได ถามีภิกษุ ๒-๔ รูป ทรงอนุญาตใหปวารณาตอกัน ถามีภิกษุอยู
เพียงรูปเดียวทรงอนุญาตใหภิกษุอธิษฐานวา “วันนี้ เปนวันปวารณาของเรา” ถาไมอธิษฐาน ตอง
อาบัติทุกกฏ๓๑
การอธิษฐานจําพรรษา
การที่พระภิกษุตั้งใจจะจําพรรษาในที่แหงใดแหงหนึ่ง ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน
ทานก็ใชคําวาการอธิษฐานพรรษา โดยกลาวคําอธิษฐานพรอมกันวา “อิมสฺมึ อาวาเส อิมํ เตมาสํ
วสฺสํ อุเปมิ” แปลความวา “เราเขาถึงฤดูฝน ในอาวาสนี้ ตลอด ๓ เดือน”๓๒ คําอธิษฐานนี้เปนการ
กลาวพรอมกันของภิกษุผูภายในสถานที่จําพรรษาแหงเดียวกันทั้งหมด
นอกจากนี้ยัง มีการตั้งธรรมเนียมการอธิษ ฐานพรรษาเฉพาะรูป ๆที่กุฏิซ้ํา อีกว า
“อิมสฺมึ วิหาเร อิมํ เตมาสํ วสฺสํ อุเปมิ” แปลความอยางเดียวกันเพียงแตกลาวรูปเดียว๓๓ ทั้งนี้
เนื่องจากการจําพรรษาอยูในที่เดียว ควรมีเขตเปนเครื่องกําหนดวาจะอยูในที่เดียวเพียงไร กลาวคือ
จะกําหนดดวยวิหารคือกุฏิที่อยู หรือกําหนดดวยอาวาสทั้งสิ้น
การอธิษฐานในสวนที่เปนสังฆกรรมทั้งการอธิษฐานอุโบสถการอธิษฐานปวารณา
พระผู มี พ ระภาคทรงอนุ ญ าตเนื่ อ งจากจํ า นวนภิ ก ษุ ไ ม ค รบองค ส งฆ ไ ม ส ามารถทํ า สั ง ฆกรรม
๓๐

วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๖๘/๒๕๕.
วิ.มหา. (ไทย) ๔/๒๑๘/๓๔๖-๓๔๗.
๓๒
สมเด็ จ พระมหาสมณเจ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส, วิ นั ย มุ ข เล ม ๒, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒๖,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๘๓.
๓๓
อางแลว.
๓๑

๒๒
ตามปกติ สวนการอธิษฐานพรรษานั้น หลังจากที่ทรงมีพระพุทธบัญญัติใหพระภิ กษุตองอยูจํ า
พรรษาแลว พระภิกษุทุกรูปตองอธิษฐานพรรษาในฤดูฝนตลอด ๓ เดือน ไมวาในวัดนั้นจะมีภิกษุ
จํานวนเทาใดก็ตาม
ความหมายของอธิษฐานในสังฆกรรมทั้ง ๓ อยางนี้ ลวนหมายถึงความตั้งใจมั่นที่จะ
ทําสังฆกรรมนั้น ๆ ทั้งสิ้น คือ ความตั้งใจที่จะทําอุโบสถ ปวารณา และจะอยูจําพรรษาในที่นั้น
เชนเดียวกับความหมายในสิกขาบทที่เกี่ยวกับการใชบริขารของภิกษุซึ่งเปนความตั้งใจที่จะใช
สิ่งของนั้น ๆ
๒) ความหมายทางธรรม
คําวา “อธิษฐาน” ตามความหมายในทางธรรมมุงไปที่การตั้งใจจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เปนสําคัญ มีทั้งสวนที่เปนหัวขอธรรม และสวนที่เปนบารมี สวนที่เปนหลักธรรมทานไดกลาวถึง
อธิษฐานธรรม๓๔ คือธรรมที่ควรตั้งไวในใจ มี ๔ ประการ ไดแก ปญญาธิษฐาน สัจจาธิษฐาน จา
คาธิษฐาน และอุปสมาธิษฐาน
สวนที่เปนบารมี คําวาอธิษฐานรูจักกันโดยทั่วไปวาเปนหนึ่งในบารมี ๑๐ ขอ ที่
พระโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญเพื่อใหบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจา โดยเฉพาะทศชาติชาดก ซึ่งถือ
เปนชาดกที่คนไทยมีความคุนเคยพระชาติที่ปรากฏในทศชาติชาดกวาพระโพธิสัตวบําเพ็ญอธิษฐาน
บารมีคือพระชาติที่เปนพระเนมิราช๓๕
อีกความหมายหนึ่งของคําวาอธิษฐานที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก คือ การใช
อํานาจจิตเพื่อใหเกิดสิ่งที่ตนปรารถนาขึ้นมาหรือเรียกวาการแสดงฤทธิ์ ความหมายในลักษณะเชนนี้
ปรากฏอยูหลายแหง เชน ในอิทธิกถา มีการกลาวถึงเรื่องฤทธิ์ไว ๑๐ อยาง คือ
๑. ฤทธิ์ที่อธิษฐาน
๒. ฤทธิ์ที่แสดงไดตาง ๆ
๓. ฤทธิ์ที่สําเร็จดวยใจ
๔. ฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ
๕. ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ
๖. ฤทธิ์ของพระอริยะ
๗. ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรม

๓๔

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๒๑/๒๔๖.

๓๕

๒๓
๘. ฤทธิ์ของทานผูมีบุญ
๙. ฤทธิ์ที่สําเร็จมาจากวิชชา
๑๐. ชื่อวา ฤทธิ์ เพราะมีส ภาวะสํา เร็ จดวยการประกอบโดยชอบในสว นนั้น ๆ
เปนปจจัย๓๖
ฤทธิ์ที่อธิษฐาน คือ คนเดียวแสดงเปนหลายคนก็ได หลายคนแสดงเปนคนเดียวก็ได
แสดงใหปรากฏก็ได แสดงใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วาง
ก็ได ผุดขึ้น ดําลงในแผนดินเหมือนดําลงในน้ําก็ได เดินไปบนน้ําโดยน้ําไมแยกเหมือนเดินไปบน
แผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได ใชฝามือลูบคลําดวงจันทรดวงอาทิตยซึ่งมี
ฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนั้นก็ได ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได๓๗
ในคั ม ภี ร ก ถาวั ต ถุ อิ ท ธิ ก ถา ๓๘เหตุ ก ารณ ต อนที่ พ ระสกวาที แ ละพระปรวาที กํ า ลั ง
สนทนากัน เรื่ องฤทธิ์ ก็ไดมีป รากฏคํา ว า อธิ ษ ฐาน กล า วคื อ พระสกวาทีไ ม ยอมรั บว า ฤทธิ์ข อง
พระพุ ท ธเจ า และพระสาวกว า มี อ ยูจ ริง พระปรวาที ถ ามวา “ท า นพระป ลิ นทวั จ ฉะไดอ ธิษ ฐาน
ปราสาทของพระเจาแผนดินมคธ ผูเปนจอมทัพ พระนามวาพิมพิสารวา “จงเปนทอง” และปราสาท
ก็ไดกลายเปนทองไปจริงมิใชหรือ” เมื่อพระสกวาทีตอบวาใช พระสกวาทีจึงกลาวกับพระปรวาที
ควรที่จะยอมรับฤทธิ์ของพระพุทธเจาหรือพระสาวกมีอยูจริงดวยเหตุผลดังที่กลาวมา๓๙อยางไรก็
ตาม เหตุการณดังกลาวนี้ มิไดอยูในพระอภิธรรมแหงเดียวเทานั้น แตยังปรากฏอยูในพระวินัยอีก
ดวย๔๐
๒.๒.๒ ลักษณะของการอธิษฐาน
ลักษณะของการอธิษฐานบารมี พระโพธิสัตวทรงอบรมสั่งสมบําเพ็ญบารมีมาแตปาง
กอน ดวยความตั้งใจมั่นไมแสดงอาการหวั่นไหว จิตยอมตั้งมั่นอยูในอธิษฐานบารมีของตน เมื่อ
บําเพ็ญแลวจักบรรลุพระโพธิญาณได อธิษฐานบารมี มีนัยดังนี้

๓๖

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๙/๕๖๒.
๓๗
ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๐/๕๖๕.
๓๘
ชื่อเหมือนในพระสุตตันตปฎกแตเปนคนละเรื่องกัน.
๓๙
อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๘๔/๙๑๔-๙๑๕.
๔๐
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๑๙-๖๒๒/๑๔๐-๑๔๓.

๒๔
“มีความตั้งใจมั่นในโพธิสมภารเปนหลักชัย มีการครอบงําสิ่งที่เปนปฏิปกษของ
โพธิส มภารเปนรส มี ความไม ห วั่ นไหวในการครอบงํ า สิ่ ง ที่ เ ป น ปฏิ ปกษ เ ป น
ปจจุบันฐานะ มีโพธิสมภารเปนฐาน ”๔๑
ดังเชนตัวอยางใน นฬปานชาดก, ทุมมะชาดก , พญากุกกุระ, มาตังคบัณฑิต, และเนมิ
ราชชาดก, ดังนี้
๑. นฬปานชาดก พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนวานรพาบริวารไปในดื่มน้ําใน
สระที่มีอสูรสิงอยู จึงหาวิธีดื่มน้ําโดยไมใหอสูรจับได โดยทางไมออแตกอนไมออ ปลองยังไม
ทะลุถึงกน พอสิ้นคําอธิษฐาน ( ตั้งใจอธิษฐาน ) ก็สําเร็จความปรารถนา วานรทั้งหลายก็ไดดื่ม
น้ําดวยความปลอดภัย๔๒
๒. ทุมมชาดก พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชางของพระเจามคธราช พระเจา
มคธราชตองการฆาชาง จึงใหหัตถาจารย ( คนฝกชาง ) นําไปฝกบนภูเขา เพื่อจะใหชางตกเหว
ตาย พระโพธิสัตวทรงทราบ จึงตั้งจิตอธิษฐานและรอดพนจากอันตราย ไดเปนชางทรงของพระ
เจาพาราณสี๔๓
๓.พญากุกกุระ พระโพธิสัตวเสวยพระชาติ ทรงบําเพ็ญอธิฐานบารมี
๔.มาตังคบัณฑิต พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมาตังคดาบสทรงบําเพ็ญอธิฐาน
อุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนมาตังคบัณฑิตไดเอาชีวิตเขาแลกในการอธิษฐานและผลของ
การอธิษฐานของพระโพธิสัตวยอมสําเร็จภายใน ๗ วัน
๕. เนมิราชชาดก พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาเนมิราช ทรงบําเพ็ญอธิ
ฐานปรมัตถบารมี ทรงยินดีในการบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย จึงรําพึงวาการบริจาคทานและ
การรักษาพรหมจรรย อยางไหนจะมีผลมากกวากัน พระอินทรทรงทราบความรําพึงนั้นจึงใหมาตุ
เทพบุตรนํารถทิพย ไปรับพระองคดูนรกและสวรรค ภายหลังไดเสด็จออกบวชเปนฤาษี๔๔
อธิษฐานบารมี
๑. อธิษฐานบารมี ความตั้งใจแนวแนในการบําเพ็ญคุณงามความดีไมยอมเสีย
ความตั้งใจเพื่อเห็นแกทรัพยสินหรือคนรัก ภารกิจที่ตั้งใจจะไมลมเลิกกลางคัน อธิษฐานบารมี
สนับสนุนใหมั่นคงในการทําความดี
๔๑

พระครูธรรมธรสุมนต (นนฺทิโก),สันติ พันธุเถกิงอมร. การสรางบารมีของพระพุทธเจาพิมพ,
ครั้งที่ ๑. บริษัท สามวิจิตรเพรส จํากัด, ๒๕๔๙, หนา ๓๓-๓๔.
๔๒
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๐/๘.
๔๓
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗//๑๒๒/๕๐.
๔๔
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๑/๒๔๖.

๒๕
๒. อธิษฐานอุปบารมี มีความมุงมั่นในการบําเพ็ญถึงแมอาจตองมีอันตรายตอ
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ตัวอยางที่แสดงคือในภพที่พระพุทธองคเปนมาตังคชฏิลและ
ชางมาตังคะ
๓. อธิษฐานปรมัตถบารมี ในชั้นนี้จะตองยอมเสียสละชีวิต โดยที่ไมยอมเสีย
ความตั้งใจเพราะมีเปาหมาย คือ โพธิญาณ
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นชัดพระเตมียใบแตบางทานก็ไดจัดใหเปนชาดกในเรื่องการ
บําเพ็ญเนกขัมมบารมีแตพระเตมียใบไดตั้งจิตอธิษฐานเพื่อตองการที่จะออกบวชและยอมทําตัวให
คนงอยเปลี้ย เปนใบ และหูหนวกถึง ๑๖ ป จนกระทั่งจะถูกฝงทั้งเปน เปนอธิษฐานปรมัตถ
บารมี
๒.๒.๓ ประเภทของการอธิษฐาน
การอธิษฐานที่มีความมั่นคงสําเร็จประโยชน คือ การอธิษฐานของพระอรหันตมหา
ขีณาสวเจาซึ่งทรงพระคุณอันประเสริฐสุดในบวรพุทธศาสนา สมควรเปนที่สักการบูชา ของปวง
เทวาดาและมนุษยทั้งผองปาฏิหาริยเปนอัศจรรย ในกาลเปนที่ดับขันธเขาสูปรินิพพานของพระ
อรหันตอริยเจาทั้งหลายที่ไดบรรลุนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทายนี้ จักปรากฏมีขึ้นไดก็โดยอาศัย
อํานาจการอธิษฐานแหงบุคคลเมื่อจักพรรณนาออกเปนประเภทใหญๆ ๓ จําพวก ตามลําดับ ดังนี้
๑.ประเภทพระอรหันตอธิษฐาน พระอรหันตผูทรงคุณสุดในพระบวรพุทธศาสนา
ทุกทานครั้นถึงอายุกษัยกาลจะดับขันธเขาสูปรินิพพานไปนั้น พระอรหันต องคใดทานมีใจกรุณา
ปรารถนาจะใหผูคนทั้งหลายเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาศาสนา และตองการใหเห็นวา พระ
บวรพุทธศาสนาซึ่งประกาศขึ้นโดยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ มีธรรมวิเศษทรงไวซึ่งความ
มหัศจรรย บุคคลที่ไดบรรลุถึงธรรมวิเศษนั้นแลว ยอมจักมีจิตผองแผวเปนพุทธบุตรสุดประเสริฐ
มหั ศ จรรย เมื่ อ พระอรหั น ต อ งค นั้ น ท า นมี ค วามปรารถนาฉะนี้ ก อ นหน า ที่ จั ก ดั บ ขั น ธ เ ข า สู
ปรินิพพานทานยอมจักตั้งจิตอธิษฐานเพื่อใหเกิดปาฏิหาริยไวโดยนัยเปนตนวา
“ขอจงมีปาฎิหาริยที่จิตกาธาน
คือที่เชิงตะกอนศพแหงอามาตมาเถิด”๔๕
ครั้นอธิษฐานดวยกถาอันเปนประธานฉะนี้แลว ทานก็จะอธิษฐานเพื่อใหบังเกิด ปฏิ
หารยอันเปนอัศจรรยตางๆ สุดแตทานจะปรารถนาใหเห็นปาฏิหาริยอยางใด เชน เมื่อปรารถนาจัก
๔๕

พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส ญาณวโร). วิมุตติรัตนมาลี เลม ๓ พิมพครั้งที่ ๑. กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๒, หนา ๒๔๖-๒๔๗.

๒๖
ใหกเฬวระศพของทานลอยขึ้นไปบนอากาศเพื่อใหคนทั้งหลายไดเห็นเปนอัศจรรยทานก็จักตั้งจิต
อธิษฐานตอไป โดยนัยวา
“ขอใหศพแหงอาตมานี้จงมี ปาฏิหาริย
ลอยขึ้นไปบนอากาศอยูนาน จนผูคน ทั้งหลาย
ไดเห็นเปนอัศจรรยแลวจึงกลับมายังพื้นปฐพี”๔๖
หากทานมีความปรารถนาจักใหศพของทาน เกิดปาฏิหาริยเปนศพที่คงทนโดยไฟไม
สามารถที่ จ ะเผาให มอดไหมลงไปไดเ ป นอัศจรรย อยูชั่ วกาลวั นหนึ่ ง หรื อสองวัน ท า นก็ จักตั้ ง
อธิษฐานตอไป โดยในวาขอใหศพแหงอาตมานี้ จงมีปาฏิหาริยคงทน ผูคนทั้งหลายพากันมาเผาแลว
ก็จงอยามอดไหมชั่วกาลวันหนึ่งหรือสองวันเพื่อใหเขา ไดเห็นอัศจรรยในอรหันตนิพพานดวยเถิด
หากทานมีความปรารถนาจักใหศพของทานเกิดปาฏิหาริย ถูกไฟไหมเองโดยคนทั้งหลายไมตองเผา
ศพนั้นเพื่อใหเกิดมหัศจรรยแกผูคนทั้งหลายซึ่งตองการจักเห็นปาฏิหาริย ครั้นอธิษฐานดวยกถาเปน
ประธานแลว ทานยอมจะมีจิตผองแผวโสมมนัสปรีดาอธิษฐานตอไปโดยนัยวา
“ขอใหศพแหงอาตมานี้ จงมีปาฏิหาริย
ถูกไฟเผาไหมเอง ใหลุกโพลงสวางไสว
ไปทั่วอาณาบริเวณ เพื่อใหคนทั้งหลาย
ไดเห็นเปนอัศจรรย แลวพวกเขาจักได
มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา” ๔๗
ครั้นอธิษฐานฉะนี้แลว พระอรหันตวิเศษผูจะดับขันธสูปรินิพพานอันเปนนิสสรณ
วิมุตติในบัดเดี่ยวใจนี้ ก็จะอธิษฐานบันดาลใหเตโชธาตุบังเกิดเปนไฟฉกาจลุกโพลงรุงโรจนโชติ
ชวง เผาไหมสรีระกายอรหันตวิเศษนั้นทานอธิษฐานไวทุกประการ
๒.ประเภทเทวดาอธิษ ฐาน เทวดาสั ม มาทิฐิ ทั้ง หลาย ไม ว า จะเป นเทพบุ ต รหรื อ
เทพธิดาบรรดาที่มีน้ําจิตเลื่อมใสรักใครในพระพุทธศาสนามีความเคารพบูชาในองคพระอรหันต
อริยบุคคลผูทรงคุณยิ่งใหญเมื่อพิจารณาดวยปญญาเห็นวา การไดมีโอกาสกระทําสักการบูชาศพ
แหงพระอรหันต ผูเขาถึงนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทาย ยอมประสบกองบุญอันยากที่จะพึงได
กระทําไดบําเพ็ญ ทั้งปรารถนาที่จักใหเปนประโยชนพระอริยเจาองคใด ทานเขาปรินิพพานโดย

๔๖

พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร). วิมุตติรัตนมาลี เลม ๒ . (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพดอก
หญา, ๒๕๔๕), หนา ๕๑๔.
๔๗
พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส ญาณวโร). วิมุตติรัตนมาลี เลม ๓ พิมพครั้งที่ ๑. กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๑, หนา ๒๔๗.

๒๗
มิไดอธิษฐานไดแตประการใด ดับขันปรินิพพานไปเฉย ๆ ศพของทานยอมปรากฏแกคนทั้งหลาย
เหมื อ นกั บ ศพของคนที่ ถึ ง แก ก าลกิ ริ ย าตายไปตามธรรมดา ดั ง นี้ แล ว ย อ มเข า ไปกระทํ า การ
สั ก การบู ช าศพของพระอรหั นต อ ริ ย เจ า นั้ น ด ว ยเทพฤทธิ์ แล ว ตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐานด ว ยกถาอั นเป น
ประธานวา
“ขอใหบรมศพ คือศพอันประเสริฐแหงพระอรหันต
ทรงคุณวิเศษนี่จงมีปาฏิหาริยเถิด ประเพณีธรรม
จักไดเกิดความจําเริญยิ่งใหญ เทวดา และมนุษย
ทั้งหลายเมื่อไดเห็นปาฏิหาริยประจักษเปนอัศจรรย
แลว จะไดมีจิตผองแผวเต็มไปดวยศรัทธาปสันนาการ
กุศลจักจําเริญในสันดานของเขาดวยอนุภาพ
บรมศพพระผูเปนเจา ในกาลบัดนี้” ๔๘
ครั้นอธิษฐานดวยกถาอันเปนประธานฉะนี้แลวเทวดาสัมมาทิฐินั้น ก็จะอธิฐานเพื่อให
ศพของพระอรหันตบังเกิดปาฏิหาริยเปนอธิษฐานของเทวดาผูมีใจงามสัมมาทิฐินั้น ฉับพลันศพ
ของพระอรหันตอริยเจาที่เขาถึงนิสสรณวิมุตติ ในกาลสุดทาย ก็ยอมจักเกิดปาฏิหาริยไปตามคํา
อธิษฐานนั้น ซึ่งเมื่อมนุษยและเทวดาทั้งหลาย ไดทอดทัศนาการเห็นปาฏิหาริยนั้นแลวยอมจักมีจิต
ผองแผวศรัทธาปสันนาการพากันมากระทําสักการบูชาดวยความเลื่อมใส อันจะเปนเหตุใหได
ประสบกองบุญอันยิ่งใหญ สมควรตั้งใจของเทวดาสัมมาทิฐินั้นทุกประการ
๓.ประเภทมนุษยอธิษฐาน มนุษยสัตบุรุษทั้งหลาย คือ มนุษยผูมีคุณธรรมคนหนึ่งคน
ใดในโลกนี้ ไมวาจะเปนสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ตามที บรรดาที่มีคุณธรรมในใจไดนามทาง
ศาสนาวา สัตบุรุษ ซึ่งเปนชาวพุทธผูมีจิตศรัทธาปรีชาชาติฉลาดในอุบายประกอบไปดวยสติปญญา
เมื่อพิจารณาดวยปญญาเห็นวาการที่มนุษยและเทวดาจักไดมีโอกาสกระทําสักการบูชาบรมศพพระ
อรหันตอริยเจาทั้งหลายนั้น ยอมเปนการยากนักยากหนาทีเดียว หากวาผูใดมีโอกาสไดกระทํา
สักการบูชาบรมศพพระอรหันตผูทรงคุณวิเศษแลวไซร ผูน้ันก็จักไดประสบกองบุญใหญอันเปน
มหาลาภโดยมิตองสงสั ยพิจ ารณาไปดว ยฉะนี้ แ ลว ครั้นได ทราบว า พระอรหั นตผู มีจิตผ องแผ ว
บริสุทธิ์องคใดทานดับขันเขาปรินิพพานไปโดยมิไดอธิษฐานไวสัตบุรุษผูมีใจงามซึ่งมีความเคารพ
เลื่อมใสในองคพระอรหันตเปนนักหนา ยอมถือเปนเครื่องสักการบูชาคือของหอมธูปเทียนดอกไม
๔๘

พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร). วิมุตติรัตนมาลี เลม ๒ . (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพดอก
หญา, ๒๕๔๕), หนา ๕๑๕.

๒๘
สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามแตจะหาไดเขาไปไวศพพระอรหันตองคนั้น กระทําการสักการบูชาดวยใจคารวะ
อยางสูงสุดแลวเอาวัตถุสิ่งของเครื่องบูชาวางไวที่ประดิษฐานศพ แลวสํารวมจิตอธิษฐานดวยกถา
อันเปนประธานวา
“ดวยเดชะแหงน้ําใจอันเต็มเปยมไปดวยความเลื่อมใส
ศรัทธาองคเจากูผูเปนพระอรหันตวิเศษแหงขา
หากวาสรีระรางอันปราศจากวิญญาณนี้เปนศพ
พระอรหันตอริยเจาจริงแลว ขอจงมีปาฏิหาริย
เปนอัศจรรยขึ้นในการบัดนี้เถิด ประเพณีธรรม
จักไดเกิดความจําเริญยิ่งใหญ เทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เมื่อไดเห็นปาฏิหาริยประจักษ เปนอัศจรรยแลวจะไดมีใจ
ผองแผวเต็มไปดวยศรัทธาปสันนาการ กุศลจักจําเริญ
ในสันดานของเขา ดวยอานุภาพแหงเจากูผูสําเร็จ
เปนองคพระอรหันตในการบัดนี้” ๔๙
ครั้นอธิษฐานดวยกถาอันเปนประธานฉะนี้แลว สัตบุรุษซึ่งมีจิตศรัทธาปรีชาชาติฉลาด
ในอุบายนั้นก็จะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อใหศพของพระอรหันตบังเกิดปาฏิหาริยเชนใดแตพอจบการ
อธิษฐานของสัตบุรุษผูมีใจงามนั้นฉับพลันศพของพระอรหันตผูเขาถึงนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทาย
ก็ยอมจักบังเกิดปาฏิหาริยไปตามคําอธิษฐานนั้น ซึ่งเมื่อมนุษยและเทวดาทั้งหลายไดทอดทัศนาการ
มองเห็นปฏิหารยนั้นแลว ยอมจักมีจิตผองแผวศรัทธาปสันนาการพากันทําสักการบูชาดวยความ
เคารพเลื่อมใสซึ่งจะเปนเหตุใหไดประสบกองบุญอันยิ่งใหญสมความตั้งใจของสัตบุรุษนั้นทุก
ประการ
ทานผูมีปญญาทั้งหลาย การที่จักเกิดมีปาฏิหาริยเปนที่อัศจรรยใจขึ้นไดในเมื่อพระ
อรหันตอริยเจาทานดับขันธเขาสูปรินิพพานอันเปนนิสสรณวิมุตติ ในการสุดทายนั้นยอมขึ้นอยูกับ
การตั้งจิตอธิษฐานแหงองคอรหันตเองหรือการตั้งจิตอธิษฐานของเทวดาสัมมาทิฐิและมนุษยผูเปน
สัตบุรุษดังกลาวมาในกรณีนี้ ขอใหทานผูมีปญญาพึงทราบไวเถิดวา ถามีการอธิษฐานเพื่อใหเกิด
ปาฏิหาริยเปนอัศจรรยแลว แมสรีระรางอันปราศจากวิญญาณเปนศพขององคพระอรหันตธรรมดา
มิไดเปนฌานลาภีบุคคลแตอยางใด ปาฏิหาริยเปนอัศจรรยก็ยอมบังเกิดขึ้นไดตามคําอธิษฐานนั้นทุก
ประการโดยนัยตรงกันขาม คือ หากไมมีการอธิษฐานเพื่อใหเกิดปาฏิหาริยเปนอัศจรรยแลวไซรแม

๔๙

พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส ญาณวโร). วิมุตติรัตนมาลี เลม ๓ พิมพครั้งที่ ๑. กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๒, หนา ๒๔๙-๒๕๐.

๒๙
สรีระรางอันปราศจากวิญญาณโดยดับขันธเขาสูปรินิพพานไปแลวนั้นจะเปนศพของพระอรหันต
มหาขีณสพเจาผูเปนฌานลาภีบุคคล อภิญญาลาภีบุคคล ซึ่งมีวสีภาพชํานาญในอภิญญา ทั้งเปน
ผูวิเศษสําเร็จในปฏิสัมภิทาญาณสักเพียงใดก็ดี ปาฏิหาริยเปนอัศจรรยจักปรากฏมีขึ้นไมไดเลยเปน
อันขาดคงดับขันธเขาสูปรินิพพานไปเฉย ๆ ศพของทานยอมปรากฏแกปวงชนเหมือนกับศพของ
คนตายธรรมดาทีเดียวนักมีลักษณะการผิดแผกแตกตางกันเล็กนอย คือ ธรรมดาวาบรมศพของพระ
อรหันตมหาขีณาสพเจาทั้งหลาย ซึ่งดับขันเขาสูปรินิพพานอันเปนนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทายนั้น
จะไดมีกลิ่นเหม็นเนาอยางรายแรงเหมือนศพของเหลาสัตวที่ตายในโลกนี้ ก็หามิได
เพราะเหตุใด บรมศพของพระอรหันตมหาขีณาสพเจาทัง้ หลายจึงไมมีกลิ่นเหม็นเนา
แรงราย เหมือนศพของสัตวและคนธรรมดาที่ตายในโลกนี้เลา
เพราะเหตุวา พระอรหันตอริยเจาทั้งปวงนั้นทานเปนผูผลาญกรรมกิเลสหรือสังโยชน
ทั้งหลาย ใหมอดไหมตายขาดออกไปจากขันธสันดานไดหมดสิ้น จนไดนามวาพระอรหันตมหา
ขีณาสพเจา เปนผูสิ้นอาสวกิเลสโดยประการทั้งปวงแลว ทานจึงเปนผูผองแผวบริสุทธิ์สะอาด เมื่อ
สิ้ น ชาติ แ ตกกายทํ า ลายขั น ธ เ ข า สู ป ริ นิ พ พานไป สรี ร ะร า งอั น ไร วิ ญ ญาณ คื อ ศพของท า นจึ ง
ปราศจากกลิ่นเหม็นเปนอัศจรรย
บัณฑิตทางศาสนาพากันกลาววา การที่ศพของบรรดามนุษยและสัตวธรรมดาจักมี
สภาวะเนาเปอยพังทั้งมีกลิ่นเหม็นอุดอูนาสะอิดสะเอียนขึ้นมาได ก็เพราะกรรมและกิเลสาสวะทั้ง
ปวงอยูโดยธรรมดา ดั้งนั้น เมื่อถึงคราวอาสัญสิ้นลมหายใจกลายเปนศพไปแลว จึงสงกลิ่นเนา
เหม็นใหเปนที่รังเกียจแกคนเปนทั้งหลายซึ่งมีสภาพจะตองตายกลายเปนศพไปเหมือนกันในวัน
หนึ่งขางหนา
แมวาพระอริยบุคคลชั้นต่ํากวาพระอรหันตมหาขีณาสพเจากลาวคือพระโสดาบัน
อริยบุคคลก็ดี พระสกิทาคามีอริยบุคคลก็ดี และพระอนาคามีอริยบุคคลก็ดี ทานพระอริยบุคคลใน
พระพุท ธศาสนาเหล านี้ ถึง จะเปนผู มีกรรมกิ เลสอาสวะหมดออกไปจากขั นธสันดานไดอย า ง
เด็ดขาดเปนบางประการแลวก็จริงแตก็ยังขาดออกไปไมหมดสิ้น ยังมีกรรมกิเลสอาสวะหลงเหลือ
ติดอยูในขันธสันดานอีกบางบางประการดังนั้น เมื่อถึงคราวอาสัญสิ้นลมหายใจกลายเปนศพไป
แลวสรีระรางอันไรวิญญาณ คือ ศพของทานก็ยังมีกลิ่นเนาเหม็นอยูแตไมมีกลิ่นเนาเหม็นแรงราย
เหมือนกลิ่นศพแหสัตวและมนุษยปุถุชนซึ่งมีสันดานมากลนไปดวยสรรพกิเลสสวะทั้งหลาย
สําหรับพระอรหันตมหาขีณาสพเจา ซึ่งทําการเผาไหมกรรมกิเลสอาสวะและสังโยชน
ทั้งหลายอันเปนตัวการสําคัญบันดาลใหมีกลิ่นเหม็นไดจนหมดสิ้น ตั้งแตครั้งที่พระอรหัตมรรค
ญาณอันเปนสมุจเฉทวิมุตติ อุบัติผุดขึ้นในขันธสันดานโนนแลว ดังนั้น เมื่อถึงคราวที่ทานดับขันธ
เขาสูปรินิพพาน อันเปนนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทาย ศพของทานจึงไมปรากฏมีกลิ่นเนาเหม็น

๓๐
เห็นจะพอสรุปความไดแลววา นิพพานปาฏิหาริย คือ ปาฏิหาริย คือ ปาฏิหาริยเปนมหัศจรรยของ
พระอรหัตมหาขีณาสพเจาในกาลที่ทานดับขันเขาสูปรินิพพาน อันเปนนิสสรณวิมุตติกาลสุดทาย
นั้น ยอมจักปรากฏมีขึ้นไดโดยอาศัยอํานาจอธิษฐาน ๓ ประการ๕๐ คือ
อรหันตอธิษฐาน
เทวดาอธิษฐาน
มนุษยอธิษฐาน
อาศัยอํานาจอธิษฐานเหลานี้แลว บรมศพแหงพระอรหันตสาวกขององคสมเด็จพระ
ประทีปแกวสัมมาสัมพุทธเจาบรมศาสดาจารย จึงจะปรากฏปาฏิหาริยเปนอัศจรรยอยางแนนอน ทั้ง
พระอรหันสาวกผู มีคุณ อันบวรเปน ฌาณแลปฏิสัมภิ ทาญาณ และเมื่ อหมู มนุษ ย เทวดาได ทอด
ทัศนาการเปนปาฏิหาริยมหัศจรรยนั้นแลว ยอมจักมีจิตผองแผวศรัทธาปสันนาการเลื่อมใส ในคุณ
แหงพระอรหันตมหาขีณาสพเจายิ่งหนักหนา วาระนี้ เพื่อเปนการสดุดีคุณแหงพระอรหันตอันวิเศษ
ยิ่งใหญและเพื่อใหทานผูมีปญญาทั้งหลายไดศึกษาพิจารณา ประวัติความเปนไปของพระอรหันต
ตั้งแตตนจนถึงกาลดับขันธเขาสูการปรินิพพาน อันเปนนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทายสิ้นทั้งผอง จึง
จักขอรวบรวมเอาประวัติของภิกษุณีอรหันตรูปหนึ่ง ซึ่งมีนามวาสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีเถรี
ตามความอันปรากฏมีในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่เปนอาคตสถานหลายแหง โดยจะพยายามนํา
พรรณนาไวในที่นี่ตามลําดับ ดังตอไปนี้
๑.วิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนในเบื้องตน ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่และ
ตั้งใจกระทําแตความดี เริ่มแรกควรฝกดวยการเปนผูที่มีความตั้งใจในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รา
รับผิดชอบและทําสิ่งนั้นใหออกมามากที่สุด เชน การวาดภาพการปลูกตนไมหรือเลี้ยงสัตวเลี้ยงสัก
ตัว เปนตน เมื่อผลงานที่เราไดนั้นสําเร็จออกมาเราฝกในชิ้นตอๆ ไปอีก หรือการทําดีเลี้ยงดูพอแมมี
ความตั้งใจจริงกระทําดวยความรักและหวงใย
๒.วิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนในเบื้องหนา เปนการตั้งจิตอธิษฐานใหตนเอง
ประสบผลสําเร็จและเมื่อสําเร็จแลวจะชวยเหลือผูที่ทุกขยากกวา เชน การตั้งจิตอธิษฐานใหเรียนจบ
ปริญญาโทแลวจะนําความรูความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติในโอกาสตอไป การตั้งอธิษฐานใน
โลกไมใหเกิดสงครามโลก และถาเปนดังคําอธิษฐานมนุษยจะไมรบราฆาฟนกันเองเปนตน คํา
อธิษฐานในลักษณะที่เปนประโยชนนี้มิใชการติดสินบนหรือการกราบไหวเพื่อใหตนเองไดในสิ่งที่
เปนประโยชนตอตนเองฝายเดี่ยว และไมใชการบนบานศาลกลาวแตอยางไร เปนการอธิษฐานในสิ่ง
ที่ดีเพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีตามมา
๕๐

เรื่องเดียวกัน.

๓๑
๓.วิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อมีการอธิษฐานในสิ่งที่ดีงามและทุกคน
ปฏิบัติตนตามแรงอธิษฐานนั้นก็จะทําใหสิ่งที่ดีเกิดขึ้นตามมาและเปนผลใหการพัฒนาสิ่งที่ดีงามนั้น
ตามมาดวยเมื่อคนอธิษฐานวาจะไมกระทําผิดกฏหมายหรืออบายมุขจะรวมกันถือศีลคุณงามความดี
ที่เปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสิ่งตางใหเจริญกาวหนาก็จะตามมา๕๑
๒.๒.๔ องคประกอบของการอธิษฐาน
ผูอธิษฐานตองมีความซื่อตรงทั้งทางกาย วาจา และใจตอตนเอง และผูอื่น คือ ตั้งจิต
อธิษฐานในสิ่งที่เปนบุญกุศลไวเชนไร ก็ตองไปใหถึงจุดมุงหมายนั้นๆ หลักการหรือองคประกอบ
ของการอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว การเสียสละ
ความอดทน ฯลฯ ซึ่งเปนองคประกอบของบารมีทั้งสิบอยางครบถวนและเหมาะสม
คําวา “อธิษฐาน” ภาษาบาลีเขียนเปน "อธิฏฐาน" หมาย ถึงธรรมเปนที่มั่น, ธรรมอัน
เปนฐานที่มั่นคงของบุคคล, ธรรมที่ควรใชเปนที่ประดิษฐานตน เพื่อใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จ
สูงสุดอันเปนที่หมายไวได โดยไมเกิดความสําคัญตนผิด และไมเกิดสิ่งมัวหมอง หมักหมมทับถม
ตน,บางทีแปลวาธรรมที่ควรตั้งไวในใจ หลักการที่เปนองคประกอบหลักและใหความสําคัญในการ
จํ า แนกอธิ ษ ฐานออกเป น สี่ ป ระการดั ง ที่ ป รากฏ ในสั ง คี ติ สู ต รที ฆ นิ ก ายปาฏิ กวรรค ความว า
“อธิฏฐานมีสี่อยาง คือ
๑.ปญญาธิฏฐาน อธิษฐาน คือปญญาที่มีความรูชัดเจน
๒.สัจจาธิฏฐาน อธิษฐาน คือสัจจะ
๓. จาคาธิฏฐาน อธิษฐาน คือจาคะ
๔. อุปสมาธิฏฐาน อธิษฐาน คือ อุปสมะวน๕๒
ในธาตุวิภังคสูตร กลาวถึงธรรมที่ควรตั้งไวในใจความวา “คนเรานี้มีธรรมที่ควรตั้งไว
ในใจสี่ประการคือมีปญญาเปนธรรมควรตั้งไวในใจ มีสัจจะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ มีจาคะเปน
ธรรมควรตั้งไวในใจ มีอุปสมะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ”๕๓ การรักษาการอธิษฐานตองมีหลักการ
สําคัญคือไมพึงประมาทปญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาสันติในอธิษฐานแต
ละอยางนั้นมีคําอธิบายดังตอไปนี้

๕๑

เรื่องเดียวกัน.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๔/๑๘๗.
๕๓
ม.อุป. (ไทย) ๑๔/๖๘๒/๓๒๙.
๕๒

๓๒
๑. ปญญาธิฏฐาน คือ ความรูชัดไดแกหยั่งรูในเหตุผล พิจารณาใหเขาใจในสภาวะ
ของสิ่งทั้งหลายจนเขาถึงความจริงขอนี้กอนจะเริ่มตั้งจิตก็ตองศึกษาและทําความเขาใจใหแนวแน
กอนวาสรรพ สิ่งทั้งหลายมีความแปรปรวนไปไมแนนอนลวนตกอยูภายใตกฎแหงสามัญลักษณะ
คือ ไมเที่ยง เปนทุกขเปนอนัตตา โดยใชปญญาไมผิด ตองเสื่อมสภาพเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา นี่เปนเพียงการใชปญญาวิเคราะหตามหลักการของพระพุทธศาสนาเบื้องตนโดยมองจาก
สภาพตามที่ควรจะเปน๕๔
๒. สัจจาธิฏฐาน คือ ความจริงดํารงมั่นในความจริงที่รูชัดดวยปญญา เริ่มแตจริง
วาจาจนถึงปรมัตถสัจจะสัจจะหมายถึงความจริงความแทเรื่องของการรักษาสัจจะตองยึดมั่นไม
หวั่นไหว ตั้งใจไวอยางไรตองทําอยางนั้น บางคนตั้งใจจะงดดื่มเหลาในชวงเขาพรรษา แตพออดได
สักพักมักจะมีสิ่งยั่วยวนใจอาจทําใหผิดสัจจะทางใจที่ตั้งไว หันไปดื่มอีก อาจจะมีขออางสารพัดเชน
ดื่มเพื่อเขาสังคม ดื่มเพื่อเปนยาเปนตน ดังนั้นการอธิษฐานตองถือความจริงเปนใหญอยาหวั่นไหว
กับสิ่งยั่วยวนเปนอันขาด๕๕
๓. จาคาธิษฐาน คือ ความสละไดแกสละสิ่งอันเคยชิน ขอที่เคยยึดถือไว และสิ่ง
ทั้งหลายอันผิดพลาดจากความจริงเสียได เริ่มแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส อธิษฐานขอนี้ตองมุง
เพื่อการสละสิ่งที่ไมดีออกไปจากกาย วาจาและจิตใจใหได เคยสูบบุหรี่หรือดื่มเหลาก็ลดละเลิก เคย
คิดชั่วทําชั่วก็ตองตั้งใจเลิกให ได สิ่งที่ไมดีที่อยูในจิตก็ตองสละออกไปใหได คนสวนหนึ่งมักจะ
เขาใจวาอธิษฐานคือการตั้งสัจจะและสละออกไปเทานั้น โดยลืมคิดถึงองคประกอบที่สําคัญอีกสอง
ประการ๕๖
๔. อุปสมาธิษฐาน คือ ความสงบไดแกการระงับโทษขอขัดของมัวหมองวุนวาย
อันเกิดจากกิเลสทั้งหลายแลว ทําจิตใจใหสงบได การอธิษฐานตองทําดวยความสงบคือทําแลวกาย
วาจา ใจสงบ ไมวุนวายไมเที่ยวโพนทนาไปทั่ว บางคนเคยโกรธงายก็ตองหักหามความโกรธเอาไว
ใหได ดังที่สุเมธดาบสเมื่อตั้งความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานวาจะบําเพ็ญบารมีเพื่อ มุงหวังเปน
พระพุทธเจาก็ไมเคยมีความโกรธตอใครๆอีกเลยตลอดสี่อสงไขยแสน กัป๕๗ ดังที่มีปรากฏ
ในลักขณสูตรทีฆนิกายปาฏิกวรรค ความวาพระมหาบุรุษอธิษฐานความเปนผูไมโกรธ
ไว และไดใหทานคือผาเปนอันมาก ลวนแตมีเนื้อละเอียดและมีสีดี เปนผูดํารงอยูในภพกอนๆ ทรง
เสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผนดิน ครั้นทรงทํากุศลกรรมนั้นแลว จุติจากมนุษยโลกเขาถึงเทวโลก
๕๔

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.
๕๖
เรื่องเดียวกัน..
๕๗
เรื่องเดียวกัน.
๕๕

๓๓
เสวยวิบาก อันเปนผลกรรมที่ทําไวดี มีพระฉวีเปรียบดวยทอง ดุจพระอินทรผูประเสริฐกวา
สุรเทวดา ยอมลบลนอยูในเทวโลกถาเสด็จครองเรือนยังไมประสงคที่จะทรงผนวช ก็จะทรง
ปกครองแผนดินใหญ ทรงไดเฉพาะซึ่งสัตตรตนะ และความเปนผูมีพระฉวีสะอาดละเอียดงามลบ
ลนประชุมชนในโลกนี้ ถาเขาถึงบรรพชา ก็จะทรงไดซึ่งผาสําหรับทรงครอง เปนผาเครื่องนุงหม
อยางดี และเสวยผลกรรมที่เปนประโยชนดีที่ทรงทําไวในภพกอน ความหมดสิ้นแหงผลกรรมที่
พระองคทําแลวหามีไม ๕๘
จึงสรุปวาอธิษฐานบารมีนั้นยังจัดเปนหนึ่งในบารมีสิบที่พระ โพธิสัตวตองบําเพ็ญเพื่อ
ความเปนพระพุทธเจา คือทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
การที่จะนําอธิษฐานบารมีมาใชอยางมีประสิทธิผล
๒.๒.๕ เกณฑของการอธิษฐาน
อธิษฐานบารมี มีความสําคัญตอการประสบความสําเร็จในทุกดาน เชน ความสําเร็จใน
ดา นการศึกษา การทํ า งาน ตลอดจนความสํา เร็จ อั นเปน เป าหมายสู งสุ ดของชีวิต หากไมมีการ
อธิษฐานเพื่อตั้งใจวาจะทําอะไรแลว ก็จะขาดแรงผลักดันเพื่อไปสูความสําเร็จ ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะ
วิเคราะหความสําคัญของอธิษฐานบารมีที่มีตอการดําเนินชีวิตประจําวันการทําบุญและการบรรลุ
ธรรม ดังนี้
ตองมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในหลักของการอธิษฐานที่สมบูรณ อธิษฐานของ
สัตบุรุษ เชน อธิษฐานดวยความบริสุทธิ์ในการใหเปนตน และของวัตถุในการใหทานนั้น ผูให และ
ผูรับ ไดประโยชนตอสวนรวม กอนทํา กําลังทํา หลังทําการอธิษฐานบารมี อธิษฐานบารมี จึงเปน
๑ ในบารมี ๑๐ ทัศ ที่พระพุทธเจาของเราก็เคยบําเพ็ญมา
อธิษฐานบารมี เพื่อความบริสุทธิ์ หลุดพน ไมขอ ไมปรารถนา พึงพอใจเพียงเพื่อโลกีย
สมบัติ โลกียสุขสวนการทําบุญ(ทานกุศล)ที่ไมประกอบดวยปญญาสวนมากเกิดจาก ความเขาใจผิด
วัตถุประสงคของการให ปริจาคะ เชน ไมทําเพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุข ของผูรับไมทําเพื่อความเจริญ
ในกุศลกรรม กุศลธรรม ของผูรับ (กรณีทําทานเพื่อฟนฟูและสงเสริม ศีลธรรม การทําความดีของ
มหาชน)ไมทําเพื่อสลัดความตระหนี่ โลภในใจ แคอยากแสรงสรางภาพพจนของตนใหดูดความไม
รูหลักการใหทานที่ถูกตองของสัตบุรุษ อธิษฐานเพียงเพื่อโลกียสมบัติ โลกียสุข แลวทําใหมีโอกาส
ผิดศีล ผิดธรรม หรือ อกุศลจิต อกุศลกรรม เพิ่มพูนในภายหลังเชน ใหรวยทรัพยที่สุดใน ขอใหเกง
กวาคนนั้น ชนะคนนี้ หรือขอใหเกิดเปนสามีภรรยากันทุกชาติ เพราะตอนนี้รักกันมาก จึงอยากเปน
๕๘

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๒๕.

๓๔
คูครองกันอีกตลอดไปขอให สวยมาก หลอมาก ใครเห็นก็รัก หลง จึงทําใหมีโอกาสผิดศีลขอ กาเม
สุมิฉาจาร ฉะนั้นกอนทํา กําลังทํา หลังทําแลวถูกตองทุกขั้นตอน จะไดมีสุขตลอดชีวิตไมขึ้น
๒.๒.๖ ความสําคัญของอธิษฐานบารมีตอ การดําเนินชีวิตประจําวัน
จุ ด หมายของแต ล ะคนนั้ น มี ไ ม เ หมื อ นกั น เช น จุ ด หมายของนั ก ธุ ร กิ จ ก็ คื อ การดํ า
เนินกิจกรรมในธุรกิจของตนเองใหไดตามที่ไดตั้งไว คือ ยอดขายในแตละเดือนหรือการขยาย
สาขา เปนตน จุดมุ งหมายของครู อาจารย อาจเปนตํ า แหน งทางวิช าการ หรือการสั่งสอนศิ ษย
ใหไดรับความรูตรงตามที่ไดตั้งไว จุดหมายของผูปฏิบัติธรรมก็คือการบรรลุธรรมในขั้นตาง ๆ
ผูที่เปนนักเรียน นักศึกษา ก็ตองมีการตั้งเปาหมายในชีวิตวาตนตองการจะประกอบอาชีพอะไร
เมื่อตั้งเปาหมายใหกับตัวเองไดแลวก็สอบเขาในสาขาวิชานั้น ๆ ถาไมมีการตั้งเปาหมายก็จะเรียน
แบบไรจุดหมาย ไมมีทิศทางที่แนนอน สงผลเสียหายในอนาคตทั้งของตนเองและสังคม
การอธิษฐานมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางยิ่ง เพราะถือเปนการ
วางเปาหมายใหกับชีวิตวาในวันหนึ่งจะทําอะไรบาง แลวก็ดําเนินการตามที่ไดวางไว หากไมมีการ
กําหนดเปาหมายของชีวิตในแตละวันที่ชัดเจนแลว ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได
การวางเปาหมายในชีวิตประจําวันแตละวันเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนหนทางไป สู
จุดเปาหมายสูงสุดของชีวิต โดยอาจทําเปนตารางเวลาวาในแตละชวงเวลาของวันนั้น ๆ เราทําความ
ดีตามนั้นดวยจิตใจอันแนวแน หรือการสมาทานศีลแลวตั้งใจรักษาตามที่สมาทานไว ก็นับวาเปน
การสรางอธิษฐานบารมีในชีวิตประจําวันใหกับตนเอง
การตั้งจุดหมายมีความจําเปนกับมนุษยที่ยังเปนปุถุชนทุกคน ตางจากพระอรหันต
และพระพุทธเจา ซึ่งทานทําความดีโดยอัตโนมัติเพราะเปนธรรมดาของทานเองที่จะทําอยางนั้น
แมแตพระโพธิสัตวก็มีอธิษฐานเปนบารมีขอหนึ่งใน ๑๐ เรียกวาอธิษฐานบารมี ทั้งที่โดยทั่วไป
พระโพธิสัตวก็ตองมีปณิธานอยูแลวคือเวลาทําความดีอะไรอยางหนึ่งก็มีปณิธานวาจะตองมุงมั่น
ทําอยางแนวแน และดวยปณิธานนั้นก็ทําใหทานกระทําการไดสําเร็จ ฉะนั้น การอธิษฐานหรือความ
ตั้งใจอยางแนวแนในการทํากิจกรรมหรือคุณงามความดีทุกอยางในชีวิตประจําวัน จึงมีความสําคัญ
มากที่จะสงผลใหประสบความสําเร็จในทุกดาน ดังนี้
๑) ความสําคัญของอธิษฐานบารมีกับการทําบุญ
ในประเด็นที่วาดวยเรื่องการทําบุญแลวอธิษฐานกับการทําบุญแลวไมอธิษฐานมีความ
แตกตางกันอยางไร กอนอื่นตองทําความเขาใจเรื่องกฎแหงกรรม และความหมายของคําวาอธิษฐาน
ในทางพระพุทธศาสนาและตามความเขาใจกันในภาษาไทยกันกอน

๓๕
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาอเทวนิยม คือ เปนศาสนาทีไ่ มไดสอนวาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย เชน ความสุข ความทุกข ความร่ํารวย ความยากจน เปนผลมาจากการดล
บันดาลของเทพเจา แตสอนวาทุกสิ่งมาจากการกระทําของตัวมนุษยเอง ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไว
ในจูฬกัมมวิภังคสูตร ครั้งที่ทรงตอบปญหาของสุภมาณพโตเทยยบุตร ผูเขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคแลวทูลถามวา อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหสัตวที่เกิดเปนมนุษยมีความแตกตางกัน คือ มี
อายุสั้น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคนอย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณดี มีอํานาจนอย มี
อํานาจมาก มีโภคะนอย มีโภคะมาก เกิดในตระกูลต่ํา เกิดในตระกูลสูง มีปญญานอย มี
ปญญามาก
พระผูมีพระภาคตรัสวา
“มาณพ สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนทายาท
มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย
กรรมยอมจําแนกสัตวทั้งหลายใหเลวและดีตางกัน” ๕๙
จากนั้นทรงจําแนกถึงเหตุที่ทําใหสัตวเกิดมาแตกตางกัน
ตามหลักกฎแหงกรรม ไมวาจะอธิษฐานหรือไมก็ตาม บุญก็ยอมใหผลตามสภาพที่
บุคคลไดกระทํา เมื่อเปนเชนนั้นการอธิ ษฐานจะมีความสํ าคัญ ไดอย างไร ในประเด็นนี้ ก็ตอง
ยอนกลับมาทําความเขาใจเรื่องอธิษฐานตามที่กลาวไวในหัวขอเรื่องความแตกตางระหวางอธิษฐาน
กับการออนวอนกันอีก เพราะเวลาทําบุญตาง ๆ เชน เวลาจะถวายของกับพระภิกษุ มักจะไดยิน
คําพูดจนเปนความเคยชินกันแลววา อยากไดอะไรก็ใหอธิษฐานกัน
ทําบุญโดยไมอธิษฐานผลบุญไมไดสูญหายไปไหน ยอมใหผลตามเหตุตามปจจัยที่
กระทําลงไปตามลําดับ แตการอธิษฐานจะทําใหไดผลที่ตรงเปาหมายมีขอบเขตชัดเจน ดังเชน การ
บําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวเพื่อตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็มีหลักธรรมที่เรียกวาพุทธการกธรรม
คือ ธรรมที่ทําใหเปนพระพุทธเจาหรือบารมี ๑๐ สิ่งที่ขาดไมไดคือ อธิษฐานบารมี ถาหากไมมี
บารมีขอนี้ การบําเพ็ญบารมีขออื่น ๆ ก็อาจไมมีจุดหมายที่แนนอน และพระโพธิสัตวก็ไมสามารถ
เปนพระพุทธเจาได อธิษฐานจึงเปนสิ่งที่ชวยใหมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ตอกย้ําความตั้งใจ
เดิม ทําใหเกิดความแนวแนแหงจิตใจ

๕๙

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๕๐.

๓๖
ในเรื่องการทําบุญแลวอธิษฐานนี้มีปรากฏอยูในพระไตรปฎกอยูหลายแหง เชน ในสัง
ขารูปปตติสูตร วาดวยการเกิดขึ้นแหงสังขารปฏิปทาอันใหสําเร็จความปรารถนาวา
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เ ป น ผู ป ระกอบด ว ยศรั ท ธา ประกอบ ด ว ยศี ล
ประกอบดวยสุตะ ประกอบดวยจาคะ ประกอบดวยปญญา ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอยางนี้วา
“โอหนอ หลังจากตายแลว เราพึงเขาถึงความเปนผูอยูรวมกับขัตติยมหาศาล เธอ
ตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น สังขารและวิหารธรรมเหลานั้นอันเธอเจริญ”
ทําใหมากแลวอยางนี้ เปนไปเพื่อความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลนั้นได๖๐
ในทานนุปปตติ มีการบรรยายผลที่เกิดจากการใหทานไว ดังนี้
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีปแกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ก็หวังสิ่งนั้น
ตอบแทน เขาเห็นพวกขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคหบดีมหาศาล ผูเอิบอิ่ม พรั่ง
พรอมบําเรอตนอยูดวยกามคุณ จึงมีความปรารถนาอยางนี้วา “โอหนอ หลังจากตายแลว เราพึง
เกิดรวมกับพวกขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาลหรือคหบดีมหาศาล” เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิต
นั้น เจริญจิตนั้นอยู จิตของเขานั้นนอมไปในทางต่ํา เจริญใหยิ่งขึ้นไปไมได ยอมเปนไปเพื่อเกิด
ในที่นั้น ขอนั้นแล เรากลาวไวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ทานผูมีอายุทั้งหลาย มโน
ปณิธานของทานผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนผูบริสุทธิ์๖๑
๒. บุคคลบางคนในโลกนี้ ให ทาน คือ ข า ว น้ํ า ผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ก็หวังสิ่งนั้น
ตอบแทน เขาไดสดับมาวา “พวกเทพชั้นจาตุมหาราช มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมาก”
จึง มี ความปรารถนาอย างนี้ ว า “โอหนอ หลัง จากตายแลว เราพึง เกิดรว มกั บพวกเทพชั้นจาตุ
มหาราช” เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้นอยู จิตของเขานั้นนอมไปในทางต่ํา เจริญให
ยิ่งขึ้นไปไมได ยอมเปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น ขอนั้นแล เรากลาวไวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผู
ทุศีล ทานผูมีอายุทั้งหลาย มโนปณิธานของทานผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะเปนผูบริสุทธิ์๖๒
การอธิษฐานตามความหมายทางพระพุทธศาสนา ถามองผิวเผินอาจเหมือนกับการ
ออนวอนดังที่ไดกลาวมาแลว แตเมื่อพิจารณาจากตัวอยางที่ยกมานี้ จะเห็นไดวาการอธิษฐานในแงที่
เปนการตั้งความปรารถนานั้น มิไดตั้งขึ้นมาอยางเลื่อนลอย แตเปนการอธิษฐานเพื่อจะไปสูจุดหมาย
ที่ตั้งไว โดยใชการกระทําของตนเปนเหตุปจจัย กลาวคือ อาศัยบุญกุศล คุณงามความดีของตนเปน
๖๐

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๖๑/๒๐๘.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๕-๓๔๖.
๖๒
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๖.
๖๑

๓๗
พื้นฐาน มิใชเพื่อออนวอนขอจากสิ่งภายนอก และจากการศึกษาเรื่องการอธิษฐานหรือหลักธรรมที่
เกี่ยวของกับอธิษฐาน ทําใหผูวิจัยสังเกตไดวา การอธิษฐานที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนานั้น
คือ การอธิษฐานเปนกุศลประกอบดวยปญญา เปนไปเพื่อความพนทุกข หรือเปนเหตุปจจัยที่นําไปสู
ความพนทุกข ตัวอยางของการอธิษฐานที่ถูกตองก็คือการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว
กอนที่จะมาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และการอธิษฐานของพระอริยบุคคลเพื่อบรรลุพระ
อรหัต สวนการตั้งใจเพื่อทําอกุศล เชน ตั้งใจเพื่อจะฆา ผูอื่น ผูวิจัยยังไมพบวามีการใชคําวา
“อธิษฐาน”
๒) ความสําคัญของการอธิษฐานกับการบรรลุธรรม
การอธิ ษ ฐานมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบรรลุ พ ระนิ พ พานซึ่ ง เป น จุ ด หมายสู ง สุ ด ของ
พระพุทธศาสนา ในการบรรลุพระนิพพานนั้น แมจะสิ้นกิเลสไมตองกลับมาสูวัฏฏสงสารแลว แตก็
ยังมีความแตกตางกันในรายละเอียดแหงการบรรลุ กลาวคือ การเปนพระพุทธเจา เปนพระปจเจก
พุทธเจา หรือเปนพระอรหันตสาวก ก็เรียกวาบรรลุพระนิพพานเหมือนกัน แตเปาหมายและวิธีการ
ดําเนินไปสูพระนิพพานไมเหมือนกัน เพราะมีความยิ่งใหญแหงคุณธรรมไมเทากัน กอนที่จะเปน
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันต ทานเหลานั้นลวนตองอธิษฐานมากอนทั้งนั้น
การอธิษฐานมีความสําคัญมากทั้งตอการบรรลุธรรมและการบรรลุจุดหมายสูงสุดของ
ชีวิต ตัวอยางเหตุการณที่แสดงใหเห็นความสําคัญของอธิษฐานตอการบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต
คือ บุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ รวมทั้งเหตุการณเมื่อครั้งที่พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆ
ณ วัดเวฬุวัน ประทานตําแหนงพระอัครสาวกแกพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ถูกพวก
ภิกษุติเตียนวาพระศาสดาประทานตําแหนงเอตทัคคะแกภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นแกหนา พระองคจึง
ทรงนําอดีตชาติที่กลาวถึงบุรพกรรมของพระเถระเหลานั้นมา ทําใหทราบวาแตละทานลวนเคยตั้ง
จิตอธิษฐานในตําแหนงเหลานั้นมาแลวทั้งสิ้น ดังบุรพกรรมที่จะยกตัวอยางนําเสนอตอไปนี้เปน
บุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ และบุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสอง ดังนี้
ยกตัวอยาง บุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ๖๓พระผูมีพระภาคตรัสเลาบุรพ
กรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ อันเปนเหตุใหทานบรรลุธรรมกอนพระสาวก
ทั้งหลายพอสรุปความไดวา นับยอนหลังไป ๙๑ กัปป ในสมัยพระผูมีพระภาคพระ
นามวาวิปสสี พระอัญญาโกณฑัญญะเปนกุฎมพีนามวาจุลกาล มีพี่ชายนามวามหา
กาล จุลกาลไปนาขาวสาลี ฉีกขาวสาลีกําลังทองตนหนึ่งแลวชิมดูเห็นวามีรสอรอย
๖๓

ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๓๒-๑๓๔.

๓๘
มาก ปรารถนาจะถวายแดพระสงฆ จึงไดแบงนากับพี่ชาย จากนั้นใหคนชวยกันนํา
ขาวสาลีที่กําลังทองมาฉีกและเคี่ยวจนเปนน้ํานมแลวปรุงดวยเนยใส น้ําผึ้ง และ
น้ําตาลกรวด ถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ในเวลาเสร็จภัตกิจ
ของพระพุทธเจา เขาไดกราบทูลวา
“ขาแตพระองคผูเจริญ ทานอันเลิศของขาพระองคนี้ จงเปนไปเพื่อความแทงตลอด
ธรรมอันเลิศกอนกวาสาวกทั้งปวง”
พระศาสดาตรัสวา
“จงเปนอยางนัน้ เถิด” ๖๔
แมในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ในหงสาวดีนคร ในที่สุดแสนกัป
แตนี้ไป เขาก็ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน แลวหมอบลงแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศกอนเหมือนกัน
บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสอง๖๕พระศาสดาตรัสเลาบุรพกรรมของพระสารี
บุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ผูเปนพระอัครสาวก พอสรุปไดวา ทานทั้งสองได
ตั้งความปรารถนาเพื่อเปนอัครสาวกตั้งแตเมื่ออสงไขยยิ่งดวยแสนกัปแตกัปนี้ไป
ครั้งนั้น พระสารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณมหาศาล นามวาสรทมาณพ โมคคัลลา
นะเกิดในสกุลคฤหบดีมหาศาล นามวาสิริวัฑฒกุฎมพี หลังจากมารดาบิดาของทั้ง
สองทานเสียชีวิตแลว สรทมาณพไดออกบวชเปนดาบส ทานมีโอกาสไดฟงธรรม
เทศนาของพระนิ ส ภเถระผู เ ป น พระอั ค รสาวกของพระพุ ท ธเจ า พระนามว า
อโนมทัสสีจึงไดถวายสักการะแดพระพุทธเจาและพระสาวกเปนอันมาก และได
ทําความปรารถนาวา
“พระเจ า ข า ด ว ยผลแห ง สั ก การะที่ ข า พระองค ก้ั น ฉั ต รดอกไม ทํ า แล ว ตลอด
ระยะเวลา ๗ วัน นี้ ขาพระองคมิไดปรารถนาความเปนทาวสักกะหรือความเปน
พรหมอยางอื่น, แตขอขาพระองคพึงเปนพระอัครสาวกของพระพุทธเจาพระองค
หนึ่งในอนาคต เหมือนพระนิสภเถระองคนี้”๖๖
หลังจากตั้งความปรารถนาแลว สรทดาบสไดพาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน
ไปที่อยูของสิริวัฑฒกุฎมพีผูเปนสหายของตน สิริวัฑฒกุฎมพีก็ไดถวายการตอนรับแดพระศาสดา
และพระภิกษุสงฆ และไดถวายมหาทานตลอด ๗ วัน ตั้งความปรารถนาตอเบื้องพระพักตรของ
๖๔

ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๓๓.
ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๔๒-๑๕๔.
๖๖
ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๔๘.
๖๕

๓๙
พระพุทธเจาวา “พระเจาขา สรทดาบสสหายของขาพระองคปรารถนาวาเราพึงเปนพระอัครสาวก
ของพระศาสดาพระองค ใ ดข า พระองค พึ ง เป น พระสาวกที่ ๒ ของพระศาสดาพระองค นั้ น
เหมือนกัน” พระศาสดาทรงพิจารณาถึงอนาคตกาล จึงทรงพยากรณวา “แตนี้ลวงไป ๑ อสงไขยยิ่ง
ดวยแสนกัป แมทานก็จักเปนพระสาวกที่ ๒ ของพระพุทธเจาพระนามวาโคดม”๖๗
จากตัวอยางที่ผูวิจัยนํามานี้ ยอมแสดงใหเห็นวาการอธิษฐานมีความสําคัญตอการ
บรรลุธรรมและการไปสูจุดหมายสูงสุดในชีวิต ซึ่งความหมายตามตัวอยางที่ยกมานี้ เปนความหมาย
ในแงที่เปนการตั้งความปรารถนา แตการตั้งความปรารถนาดังกลาวนี้เปนการตั้งจุดหมายไวแลวก็
ดําเนินตามจุดหมายที่วางไว โดยใชตนเองเปนผูกระทํามิไดอาศัยบุคคลอื่นเปนเหตุใหไดบรรลุ
จุดหมาย บุคคลอื่นเปนเพียงพยานหรือเปนกําลังใจเทานั้น
สรุปไดวาการอธิษฐานตามหลักของพระพุทธศาสนา หมายถึง การตั้งใจเพื่อจะทําสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อจะเปนอะไรดวยจิตใจอันแนวแนมั่นคงมุงตรงตอจุดหมาย เปนบารมีขอหนึ่งใน
บารมี ๑๐ ขอ ที่พระโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญเพื่อความเปนพระพุทธเจา และเปนหลักธรรมที่มีความ
จําเปนกับทุกคน ไมเฉพาะพระโพธิสัตวเทานั้น กลาวคือ การที่ทุกคนจะประสบความสําเร็จไดก็
ต อ งมีค วามตั้ ง ใจ มี ก ารกํ า หนดจุดมุ ง หมายที่ชั ด เจน และดํ า เนิ น ไปตามนั้ น อย า งแน ว แนจึ ง จะ
สําเร็จได

๖๗

ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๕๑.

บทที่ ๓
การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
๓.๑ ความเปนมาของการบําเพ็ญบารมี
๓.๑.๑ การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว มีลักษณะรวม
อยู ๓ ประการ คือ
๑. เปนการบําเพ็ญธรรมเปนระยะเวลานานมาก เมื่อกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีมักจะมี
คําวา บําเพ็ญมาเปนระยะเวลานานมาก เมื่อกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีมักจะมีคําวา บําเพ็ญมาเปน
เวลานานนับไมได ทั้งพุทธศาสนามหายาน
๒. เปนการบําเพ็ญธรรมะที่เปนไปทั้งเพื่อประโยชนตนและประโยชนของผูอื่นถา
หากพิจารณาบารมีแลว จะเห็นไดวา ทาน ศีล กษานติ เปนสวนกระทําใหเกิดบุญกุศลเพื่อความสุข
ของตนและความสุขของชาวโลก ในขณะที่ ธยาน และปรัชญา เปนการแสวงหาการหลุดพน สวนมี
ระยะเปนแกนกลางในอันที่เปนกําลังเพื่อบําเพ็ญธรรมะอื่นๆ ขางตน
๓.เปนการบําเพ็ญที่เปนลําดับแตตนจนปลาย บารมีแตละขอจึงมีเรื่องราวกวางขวาง
พิจารณาไดหลายระดับ และทําใหหมวดธรรมที่เรียกวาบารมี มีลักษณะเริ่มจากธรรมะที่งายที่สุดไป
ทํ า ธรรมะที่ ยากที่สุ ดในแต ล ะบารมี การกล า วถึ ง การบํา เพ็ ญ บารมี ใ นบทนี้ จะพิ จ ารณาเป น ๓
ประเด็น คือ
๑. ลําดับของการบําเพ็ญบารมี
๒. ลักษณะของการบําเพ็ญบารมี
๓. ระดับของการบําเพ็ญบารมี
๑) ลําดับของการบําเพ็ญบารมี การบําเพ็ญบารมีในคัมภีรพุทธวงค มีการกลาวถึง
บารมีวา มีการกลาวเปนลําดับตั้งแตทานเปนตนไปขอความที่ตอนตนไป ขอความที่แสดงกอนหลัง
มีปรากฏในตอนตนคาถา ที่จะกลาวถึงบารมีวา
เมื่อพิจารณาอยูไดเห็นทานบารมีเปนอันดับแรก
เราจะกระทําทานบารมีนี้ใหมั่นกอน
พุทธธรรมคงไมมีเพียงนี้ เราจักพิจารณาอยางอื่นอีก
สวนการบําเพ็ญบารมีในจริยาปฎกถึงจะเรียงบารมีตามลําดับเหมือนพุทธวงค แต
ตัวอยางที่ยกมานั้นมิไดเปนไปตามลําดับ เชนในทานบารมี มีตัวอยางของพระเวสสันดร อันเปน

๔๑
ชาติที่สุดของพระโพธิ์สัตวกอนที่ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา อวทานตางๆ ก็มิไดกลาววาการบําเพ็ญ
จะตองเปนไปตามลําดับแตอยางใด และมิไดกลาวดวยวาในชาตินั้น ๆ ไดบําเพ็ญบารมีใด
ความคิดในเรื่องลําดับการบําเพ็ญบารมีจึงมี ๒ อยางในคัมภีรรุนการแตกสํานักนี้คือ
ตองบําเพ็ญเปนลําดับกับไมตองบําเพ็ญเปนลํา ดับ พิเคราะหดูจากหลักฐานที่มีในคัมภีรเหลา นี้
เปนไปไดวา การบําเพ็ญบารมีหรือความคิดเรื่องการบําเพ็ญธรรมะแตแรกของพระโพธิสัตวมิได
กําหนดเปนลําดับวา จะตองบําเพ็ญบารมีใดบารมีหนึ่งใหแนนอนและเต็มที่กอนจึงจะบําเพ็ญบารมี
อื่นตอไปดวยเปนการขัดกับธรรมชาติของมนุษย แตเมื่อความคิดเรื่องบําเพ็ญไดลงรูปรอยเปนเรื่อง
บารมีมีแนนอน แยกตัวออกจากประวัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแลวจึงเกิดความคิดเปนทฤษฎีขึ้นวา
การบําเพ็ญจะตองเปนไปตามขั้นตอนเพื่อใหลงความคิดกับไตรสิกขาหรือพรหมจรรยในคัมภีร
ดั้งเดิม
การบําเพ็ญบารมีตามลําดับนี้ในบารมี ๖ ไมเปนปญหา แตในบารมี ๑๐ ซึ่งมีลักษณะ
เปนประวัติพระพุทธเจามีความลักลั่น ไมเรียงกันเปนลําดับตามที่ควรจะเปนคือ เรียงลําดับตามที่
ควรจะเปน คือ เรียงลําดับ วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขา
บารมี ไปไวหลังปญญาบารมีบารมี๑ ที่ออกชื่อขางตนในอรรถกถาตางๆ ถือวาเปนบารมีเสริมหากจะ
จัดลําดับใหเขารูปไดดังนี้
๑. อธิฐานบารมี บารมีในการทําจิตใหมั่นคงอธิษฐาน - ความตั้งใจมั่นการ
ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ความมั่นคงเด็ดเดี่ยว แนวแนในทางดําเนินและจุดมุงหมายของตน๒
๒. ทานบารมี บารมีที่เกิดจากการใหทานที่ให ใหของที่ควรใหเพื่อประโยชน
เชน เสียสละสิ่งของ ของตนเพื่อประโยชนแกผูทาน ทานแบงเปน ๒ ประเภท ไดแก
ก.ทานวัตถุ
๑) อามิสทาน ใหสิ่งของเปนทาน
๒) ธรรมทาน ใหธรรมเปนทาน
ข ทานบุคคล
๑) สังฆทาน ใหแกสงฆหรือใหเพื่อสวนรวม
๒) ปาฏิบุคลิกทาน ใหเจาะจงแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ๓

๑

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๒๖๕.
๒
บรรจบ บรรณรุจิ. พระโพธิสัตวในนิกายเถรวาท. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุขภาพใจ,
๒๕๓๓),หนา ๖๕.

๔๒
๓. สีลบารมี บารมีในการรักษาศีล ความประพฤติทางกายและวาจา การรักษา
กายและวาจาใหเรียบรอย , ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม การรักษา
ปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว ขอ
ปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาใหดีขึ้น ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ๔
๔. สัจจบารมี บารมีในการรักษาสัตย ความจริง คือ จริงใจ ซื่อสัตย จริงวาจา พูด
จริง สัจจบารมี มุงเนนในการรักษาคําพูด และความจริงยังแบงเปนความจริงที่เปนสมมุติสัจจะและ
ความจริงที่เปนปรมัตถสัจจะ
๕. เนกขัมมบารมี บารมีในการออกบวช ความปลอดโปรงจากสิ่งลอเราเยายวน
แบงเปน ๒ อยาง คือ (๑) การสละบานเรือนออกบวช (๒)การบําเพ็ญสมาธิบรรลุโพธิญาณ๕
๖. วิริยบารมี บารมีในทางความเพียร ความบากบั่น , ความเพียรเพื่อจะละความชั่ว
ประพฤติความดี ความพยายามทํากิจไมทอถอย
๗. ขันติบารมี บารมีในการอดทน ความอดทน ทนลําบากตรากตรํา ทนเจ็บใจ
ความหนักเอาเบาสูเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ดีงาม
๘. เมตตาบารมี บารมีในการปรารถนาดี เมตตา ความรัก ความปรารถนาใหเขามี
ความสุข แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวทั้งปวงเปนสุขทั่วหนา๖
๙. อุเบกขาบารมี บารมีในการวางเฉยในโลกธรรม อุเบกขา ความวางใจเปน
กลางไมเอนเอียงดวยชอบหรือชัง ความวางใจเฉยได ไมยินดียินราย เมื่อใชปญญาพิจารณาเห็นผล
อันเกิดขึ้นโดยสมควรแกเหตุ และรูวาพึงปฏิบัติตอไปตามธรรม๗
๑๐. ปญญาบารมี บารมีในทางความรูหรือ ปรีชาหยั่งรูเหตุผล ความรูเขาใจชัดเจน ,
ความรูเ ขา ใจหยั่งแยกไดใ นเหตุผลดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน มีใชประโยชน และรูจั กจัดแจง
จัดสรร จัดการ ความรอบรูในกองสังขาร มองเห็นตามความเปนจริง๘

๓

พระเทพเวที .(ประยุ ท ธ ปยุ ตฺ โ ต). พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร ฉบั บ ประมวลศั พ ท .
(กรุงเทพมหานคร :บริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด , ๒๕๓๑), หนา ๔๓-๔๔.
๔
เรื่องเดียวกัน,หนา ๒๔๕.
๕
เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๐๖-๑๐๗.
๖
พระเทพเวที .(ประยุ ท ธ ปยุ ตฺ โ ต). พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร ฉบั บ ประมวลศั พ ท .
(กรุงเทพมหานคร :บริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด , ๒๕๓๑), หนา ๔๓-๔๔.
๗
เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๓๖-๑๓๗.
๘
เรื่องเดียวกัน.หนา ๑๓๖-๑๓๗.

๔๓
เมื่อพิจารณาจากประเด็นนี้ การกลาวบารมีเปนลําดับของคัมภีรพุทธวงศยอมเปนไป
ไมไดเพราะลําดับของบารมีสับสน ดวยเรียงบารมีเสริมไวภายหลังบารมีหลักในขณะที่กลาว เปน
ลําดับของบารมี ๖ สามารถกระทําไดไมลําบาก เพราะเรียงตามลําดับแหงไตรสิกขาโดยตรงอยูแลว
สรุป ไดวา แต แรกเริ่มการบํ า เพ็ ญบารมี มิได ตองบํา เพ็ ญเปนลํา ดับแตตอมาไดเ กิด
ความคิดเรื่องการบําเพ็ญบารมีใหเปนไปตามลําดับเพื่อใหเขากับแนวการปฏิบัติธรรมะของระบบ
ไตรสิกขา
๓.๑.๒ ลักษณะการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
การบําเพ็ญบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีเรื่องราวกลาวถึงในคัมภีร ชวงการแตก
เปนสํานัก คือ คัมภีรพุทธวงค คัมภีรจริยาปฎก และคัมภีรอปทานตางๆ ของเถรวาทสรรวาสติวาทิน
และมหาสังฆิกะ การกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีในคัมภีรดังกลาวขางตนแยกกลาวไดเปน ๒ กลุม
ดวยกัน
๑.คั ม ภี ร ก ลุ ม ชาดก อวทาน จริ ย าป ฎ ก กล า วถึ ง การบํ า เพ็ ญ ธรรมต า งๆ ของพระ
โพธิสัตวในลักษณะของนิทาน ซึ่งแตเดิมนาจะเปนนิทานสาธก เพื่อสั่งสอนมากกวาดวยปรากฎวา
นิทานชาดกกลางเรื่องมีลักษณะไมตรงกับความคิดการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว เชน พก
ชาดกสุงสุมารชาดก อิสีสิงคชาดกเปนตน ชาดกดังกลาวมีลักษณะแกแ คนบาง เยาะเยยบาง เปน
เรื่องทางโลกบาง ตอมาเมื่อรับนิทานชาดกเหลานี้เขามาเปนประวัติของพระพุทธเจา จึงไดเกิดมีการ
เลาเรื่องราวที่นาประทับใจมากขึ้น เชนการเสียสละชีวิตเพื่อผูอื่น เปนตน อันเปนลักษณที่ตองการ
เนนใหเห็นการบําเพ็ญบารมี ลักษณะดังกลาวยอมเปนไปแกอวทานดวย การกลาวถึงการบําเพ็ญ
บารมีแนวนี้ มาไดรับการทําใหเขารูปรอยในคัมภีรจริยาปฏก ซึ่งคัดเรื่องมาเฉพาะเทาที่เห็นแสดง
การบําเพ็ญบารมีตางๆ ไดเหมาะสมมาจัดเขาในขอธรรมะแตละขอ
การกลาวถึงการบําเพ็ญบารมี๙ ในลักษณะดังนี้มักมิไดระบุวาเปนการบําเพ็ญบารมี
และถึงหากระบุ เชน คัมภีรจริยาปฏกก็มิไดเปนการแสดงลักษณะการบําเพ็ญใหเปนระบบวา การ
บําเพ็ญบารมีเชนนั้นตองทําอยางไร มีขอกําหนดอยางไร การวิเคราะหเรื่องราวนิทานทั้งหมดเปน
เรื่องใหญ และมีความหลายหลากตองอาศัยการวิจัยอีกระดับหนึ่งจึงจะเวนไมวิเคราะหลักษณะการ
บําเพ็ญบารมีในคัมภีรกลุมนี้

๙

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), พจนานุกรมพุทธศาสตร
ฉบับประมวลศัพท,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๓-๔๔.

๔๔
๒.คัมภีรพุทธวงค กลาวถึงบารมี ๑๐๑๐ และใหรายละเอียดการบําเพ็ญบารมีแตละ
บารมี โดยมิไดผูกพันกับนิทานสาธก คัมภีรเถรวาทบาลีในชั้นอรรถกถา และชั้นหลังจากอรรถกถา
ไดอธิบายบารมีโดยนัยของคัมภีรพุทธวงศทั้งสิ้น อรรถกถาที่กลาวเรื่องนี้ละเอียดเปนพิเศษ คือ
อรรถกถาจริยาปฏก ซึ่งกลาวเรื่องการบําเพ็ญบารมีโดยละเอียด ๔ บารมีดวยกัน บารมีที่เหลือนั้น
กลาวโดยรวมไป
ดังนั้น ในหัวขอการบําเพ็ญบารมีของเถรวาทนี้ ผูวิจัยจะกลาวแตรายละเอียดที่ปรากฏ
อยูในประเด็น ๒ ซึ่งคัมภีรที่ใชเปนหลักฐานเปนของเถรวาทบาลี บารมีที่จะกลาวจึงมีจํานวนขอ
ธรรม ๑๐ ขอ ตามที่ปรากฏในสํานักนั้น
๓. ทานบารมี คําวา ทาน แปลวา การให ผูเปนพระโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญความดี คือ
การบริจาคสิ่งของตางๆ ใหบริบูรณ การใหนี้ ความหมายครอบคลุมไปถึงการสละทุกสิ่งทุกอยางที่
เปนของตน คัมภีรพุทธวงศไดกลาวเปรียบลักษณะการใหไววา จะตองใหเหมือนกับหมอน้ําที่มีน้ํา
เต็มถูกคว่ําลง แสดงใหเห็นวา การใหหรือการบําเพ็ญทานบารมีจะตองทําดวยการบริจาคหมดไมมี
เหลืออยูอีก
การใหทานหรือการสละของตางๆ นี้ ไดรับการขยายความในอรรถกถาจริยาปฏกวา
เจตนาอันประกอบดวยกรุณาและอุปายโกศล ที่จะบริจาคตนเองและอุปกรณตางๆ การกระทําที่มี
เจตนาดังกลาวเรียกวาทานและอุบายโกศล ควบคุมไปดวยเสมอลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลมหายาน ซึ่งใหความสําคัญเรื่องกรุณาและอุปายโกศลมาก อรรถกถาจริยาปฏกเปนคัมภีร
เดียวที่เพิ่มคุณสมบัติของธรรมดังกลาว
อรรถกถาจริยาปฏก ไดจําแนกทานออกเปน ๓ ประเภทดวยกัน คือ
อามิสทาน การใหสิ่งของตางๆ
ธรรมทาน การใหธรรม การแสดงธรรม
แตเมื่อกลาวโดยนัยของการบําเพ็ญ กลาวโดยใชวัตถุเปนที่ตั้งของทานเปนหลัก
พาหิรทาน ของที่ใหเปนของนอกกาย
อัชฌัตติกทาน ของที่ใหเปนรางกายของตนเอง
พระโพธิสัตวเมื่อจะใหพาหิรทานจะตองพิจารณาดังนี้
๑) ของที่ใหตองเปนของดีงาม ตองไมใหของที่เปนศาสตรา ของหลอกเลนของไม
เปนประโยชนที่จะนําไปสูความประมาท

๑๐

ประพจน อัศววิรุฬหการ. “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาทและคัมภีร
มหายาน”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต.(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓),หนา ๕๔.

๔๕
๒) เมื่อจะใหทานตองใหแกผูตองการ แมไมไดขอก็ใหกอนที่ผูตองการนั้นจะขอ
ตองเปนผูสละใหอยางจริงๆ ตองรูจักใหพอควรแกของที่มีอยู ตองไมใหอาหารและน้ําเกินประมาณ
แกผูขอที่เจ็บปวย ใหของควรแกคฤหัสถ ใหของควรแกบรรพชิตแดบรรพชิต ไมไดใหเพราะถือ
มงคล ไมไดใหดวยหวังผล เมื่อจะใหตองเปนผูยิ้มแยมเจรจาไพเราะกับผูขอกอน ไมดูถูกผูขอ ถา
จะให ลู ก เมี ย บ า วไพร ต อ งให เ ขายิ น ยอมก อ นแล ว จึ ง ให เ ป น ต น ส ว นอั ช ฌั ต ตติ ก ทานมี นั ย ๒
ประการ คือ
๔. ยอมตนใหเปนทาสยอมสละอวัยวะตางๆ และชีวิต)๑๑
ข อ ที่ จ ะต อ งพิจ ารณาเมื่ อ จะให อั ชณั ต ติ กทานมีนั ยตามพาหิร ทาน และมีกล า ว
เพิ่มเติมวา การใหอัชฌัตติกทานเปนไปเพื่อประโยชนของผูขอเทานั้น จึงจะประทานไมประทาน
สิ่งอื่นนอกแตนั้น ไมประทานอัตตภาพหรืออวัยวะแกมารหรือเทวดาผูรายซึ่งประสงคจะเบียดเบียน
พระองค ไมประมาทผูถูกผีเขา คนบา สวนผูอื่นควรใหไปตามลําดับเพราะการขอเชนนั้นหาไดยาก
และการบําเพ็ญทานเชนนั้นก็ทําไดยาก เชนกัน
จะเห็นไดวา อรรถกถาจริยาปฏกกลาวถึงทานบารมียืดยาวมากครอบคลุมการให
ทั้งหมดทุกแงมุมตั้งแตประเภทของทาน ของที่ใหทาน ลักษณะการให แสดงใหเห็นความสําคัญ
ของบารมี อันนับเปนบันไดขั้นแรกของการบําเพ็ญธรรมเพื่อการเปนพระพุทธเจาไดอยางดี
ลักษณะของทานบารมีที่กลาวถึงในคัมภีรพุทธวงศถึงแมจะขยายความเพิ่มคุณสมบัติ
คือกรุณาและอุปายโกศลขึ้น ก็ยังคงลักษณะของการใหหมดไมเหลือ แตลักษณะหนึ่งที่คัมภีรพุทธ
วงศไมกลาวคือ การบริจาคอัชฌัตติกทาน เรื่องราวของการบริจาคอวัยวะหรือชีวิตนี้ เปนเรื่องที่ดีได
ตัวอยางมาแตชาดกอวทานตางๆ ซึ่งหากพิเคราะหดูแลวจะเห็นวาประโยชนของผูรับไมมีเลยใน
กรณีไดรับบริจาคอวัยวะ การกลาวเรื่องเชนนี้เปนการตองการแสดงความคิดที่เสียสละอยางอุกฤษฏ
เทานั้นประโยชนที่ไดรับตกอยูแกผูบําเพ็ญคือสามารถกระทําจิตใจของตนใหพนจากการติดยึดใน
รางกายเทานั้น ในกรณีที่พระโพธิสัตวสละชีวิตประโยชนตกแกผูไดรับ เพราะยอมเปนเหตุใหผูนั้น
ไดมีชีวิตอยู การบริจาคอัชฌัตติกทานมีลักษณะเปนไปเพื่อที่จะแสดงใหเห็นวาพระโพธิสัตว ผู
บําเพ็ญทานเปนผูเสียสละอยางยอด ยิ่งเพื่อประโยชนในอันเจริญศรัทรา ใหจับจิตจับใจบรรดาศา
สนิกผูยึดศรัทธาเปนที่ตั้งเทานั้น

๑๑

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หนา ๔๒๙.

๔๖
๓) ระดับของการบําเพ็ญบารมีในคัมภีรเถรวาทบาลีรุนอรรถกถา
อรรถกถาบาลีที่เปนตนแบบความคิดเรื่องระดับของการบําเพ็ญมี ๒ คัมภีรดวยกัน คือ
อรรถกถาพุทธวงศ และอรรถกถาจริยาปฏก มีประเด็นตางกันไปมี ๒ ประเด็นดวยกัน คือ
อรรถกถาพุทธวงค แบงระดับเปน อุปบารมี บารมี ปรมัตถบารมี คือ อุปบารมีหมายถึง
การบําเพ็ญที่ใกลจะเปนบารมี ไดแก การบําเพ็ญทานดวยการบริจาคสิ่งของนอกกาย
บารมีหมายถึงการบําเพ็ญในระดับกลาง ไดแกการทําทานดวยอวัยวะ
ปรมัตถบารมี หมายถึงการบําเพ็ญในระดับสูงสุด ไดแก การใหชีวิตเปนทาน
หลักของอรรถกถาพุทธวงคจึงถือเอาสิ่งที่บริจาควาเกี่ยวของกับผูที่บําเพ็ญอยางไร ถา
เกี่ยวของนอยที่สุดถือเปน อุปบารมี ถาเปนรางกายถือเปนบารมี ถาใหทั้งชีวิตถือเปนปรมัตถบารมี
สวนอรรถกถาจริยาปฏก แจกแจงเรื่องระดับของบารมีไวมากมาย ใชหลักตางๆกัน
เชน แบงระดับตามเวลาในการบําเพ็ญ คือเริ่มจนไดตรัสรู และแบงตามการสะสมความดีงามวาจะ
นําไปสูภวสุข วิมุตติสุข หรือบรมสุข ทั้งนี้โดยเรียกเรียงตามระดับวา บารมีอุปบารมี ปรมัตถบารมี
ดังนั้นอรรถจริยาปฏก จึงถือระดับการบําเพ็ญเรียงจากบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี
อันเปนความคิดที่ตางจากที่ปรากฏในอรรถกถาพุทธวงค
สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงค๑๒ ทรงเสนอแนวคิดเรียงระดับของ
การบําเพ็ญวา เริ่มแต บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี จํากัดความบารมีวาเปนศัพทกลางทั่วไป อุป
บารมีหมายถึงการบําเพ็ญความดีที่ใกลกับการตรัสรูและปรมัตถบารมีเปนการบําเพ็ญบารมีที่สูงสุด
อั น เป น เหตุ ใ ห ต รั ส รู ทั้ ง นี้ โ ดยพิ จ ารณาจากการบํ า เพ็ ญ บารมี ว า สามารถปรั บ ลงได กับ ประวั ติ
พระพุทธเจาดังไดกลาวแลวขางตน
มิติตางๆ ขางตนนี้คัมภีรเถรวาทคัมภีรรุนหลัง เชน สัมภารวิบาก ชินกาลมาลินียอมรับ
มติที่วา บารมีเปนขั้นต่ํา อุปบารมีเปนขั้นกลาง ปรมัตถบารมีเปนขั้นสูงสุด มีตัวอยางจากชาดกดังที่
ปรากฏในสโมธานกถาของจริยาปฏกฉบับของประเทศไทยซึ่งไมปรากฏในประเทศอื่นๆ จึงเขาใจ
วารวบรวมขึ้นใหมในประเทศนี้
ชื่อที่ใชเรียกระดับจึงตางกันระหวางอรรถกถาพุทธวงคกับอรรถกถาจริยาปฏกหาก
พิจารณาตามการประกอบศัพท คําวาอุปบารมี แปลวา ใกลบารมี นาจะหมายถึงยังไมถึงเปนบารมี
เปนเพียงเกือบจะเปนบารมี อยางไรก็ดีหาพิจารณาตามทางสันนิษฐานของสมเด็จพระสังฆราชเจา
กรมหลวงวชิรญาณวงค ซึ่งกลาวโดยนัยกับ อรรถกถาจริยาปฏก อุปบารมี หมายถึงบารมีบําเพ็ญใน

๑๒

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๒๖๘.

๔๗
เวลาใกลหรือจวนจะไดอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยตรงก็ดูสมดวยเหตุอยู แตมิไดพิจารณาโดย
ศัพทเปนเอกเทศ เชน อรรถกถาพุทธวงศมติตามที่ปรากฏในอรรถกถาพุทธวงศไมปรากฏในคัมภีร
อื่นๆ เลยจึงจําตองรับมติของอรรถกถาจริยาปฏกซึ่งเปนมติสวนใหญ
๓.๑.๓ การทําจิตใหมั่นคงในคําอธิษฐาน
หลักการอธิษฐานในการทําจิตใหมั่นคงในหลักธรรม หรือ เรียกไดอีกอยางหนึ่งวาการ
ตั้งจิตปรารถนาพระเนมิราชเปนกษัตริยที่สืบทอดปณิธานมาจากกษัตริยองคกอนวาจะออกผนวช
เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอก ซึ่งสามารถนํามาอธิบายไดตามหลัก พระพุทธศาสนาสมดัง
ภาษิตวา “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ แปลวา ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน”๑๓ เพราะพระพุทธศาสนาสอนให
พึ่งตัวเองในการประกอบคุณงามความดี ไมไดสอนใหออนวอนบวงสรวง เหมือนกับศาสนาพวก
เทวนิยมทั้งหลาย
อธิษฐาน หมายถึง ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว,ความมั่นคง เด็ดเดี่ยว แนว
แนในทางดําเนินและจุดมุงหมายของตน ในภาษาไทยมักใชในความหมายวาความตั้งใจมุงผลอยาง
ใดอยางหนึ่ง, ความตั้งจิตปรารถนา๑๔
อธิษฐาน หมายถึง ตั้งใจมุงผลอยางใดอยางหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอรองตอสิ่ง
ที่ตนถือวาศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอยางใดอยางหนึ่ง๑๕
อธิษฐานธรรม ๔ หมายถึง ธรรมเปนที่มั่น, ธรรมอันเปนฐานที่มั่นคงของบุคคล,
ธรรมที่ควรใชเปนที่ประดิษฐานตน เพื่อใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุดอันเปนที่หมายไวได โดย
ไมเกิดความสําคัญตนผิด และไมเกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน, บางทีแปลวา ธรรมที่ควรตั้ง
ไวในใจ ประกอบดวย
๑.ป ญ ญา (ความรู ชั ด ) คื อ หยั่ ง รู ใ นเหตุ ผ ล พิ จ ารณาให เ ข า ใจในสภาวะของ สิ่ ง
ทั้งหลายจนเขาถึงความจริง

๑๓

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต, ป จจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), พจนานุกรมพุทธศาสน
ฉบับประมวลศัพท พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา
๓๖๔.
๑๕
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทนานมีบุค พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๒๔.
๑๔

๔๘
๒.สั จจะ (ความจริ ง) คือ ดํา รงมั่ นในความจริง ที่รูชัดดวยปญญา เริ่ม แตจ ริงวาจา
จนถึงปรมัตสัจจะ
๓.จาคะ (ความสละ) คือ สละสิ่ ง อั นเคยชิ น ขอ ที่ เคยยึดถื อไว และสิ่ งทั้ งหลายอัน
ผิดพลาดจากความจริงเสียได เริ่มแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส
๔.อุปสมะ (ความสงบ) คือระงับโทษขอขัดของมัวหมองวุนวาย อันเกิดจากกิเลส
ทั้งหลายแลว ทําจิตใหสงบได๑๖ ทั้ง ๔ ขอนี้ พึงปฏิบัติตาม ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ปญญัง นัปปะมัชเชยยะ หมายถึง ไมพึงประมาทปญญา คือ ไมละเลยการใชปญญา
สัจจัง อนุรักเขยยะ หมายถึง พึงอนุรักษสัจจะ
จาคัง อนุพรูเหยยะ หมายถึง พึงเพิ่มพูนจาคะ
สันติ สิกเขยยะ หมายถึง พึงศึกษาสันติ๑๗

จากเรื่องเนมิราชชาดกพบวา พระเนมิราชทรงใชปญญา ในตอนที่ทรงใครครวญ
ขณะทําทานวา ทานกับพรหมจรรยอยางไหนมีผลานิสงสกวากัน๑๘ เพราะหากเปนคนสามัญทั่วไป
คงไมติดใจที่จะอยากรูเรื่องเชนนี้อยางแนนอน เพราะการเปนกษัตริยก็มีความเปนอยู ที่สุขสบายดี
อยูแลว ไมตองคิดใครครวญใหทรงเหนื่อยพระวรกายเปลาๆ แตดวยความหวงใยในทุกขสุขของ
ประชาชนของพระองคทาน ทรงตองการหาคําตอบใหได เพื่อจะไดเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติสําหรับประชาชนตอไป ซึ่งจัดวาเปนการใชปญญา ๓ ดาน คือ
๑.การอธิษฐานนั้น เห็นไดชัดจากตอนที่พระเนมิราชทรงสละราชสมบัติออกผนวช
ทันทีที่พบพระเกศาหงอก ตามที่ไดทรงอธิษฐานไว และตรัสกับพระราชบุตรองคใหญวา “พอกุมาร
เทวทูตปรากฏแกเราแลวเวลานี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามอันเปนทิพย พอกุมาร เจาจงครองราช
สมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต”๑๙
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพูดจริง ทําจริง ของพระเนมิราช สมกับภาษิตที่วา “เปนกษัตริย
ตรัสแลวไมคืนคํา”

๑๖

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), พจนานุกรมพุทธศาสตร
ฉบับประมวลธรรม,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๗๔.
๑๗
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๔/๒๔๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๘๒/๔๓๗.
๑๘
ขุ.ชา.มหา.อ.(ไทย) ๔/๒/๒๔๒.
๑๙
ม.อุ. (ไทย) ๒/๒/๖๘.

๔๙
๒. ดานจาคะนั้น พระเนมิราชแมจะทรงทราบจากทาวสักกะวา พรหมจรรยมีอานิสงส
สูงกวาทาน แตก็ยังคงทรงบําเพ็ญทานตอไปอยางไมหยุดหยอน เชน ทรงบริจาคทรัพย ทุกวันๆละ
๕๐๐,๐๐๐ กหาปณะ แกเนื้อ นก และคน ตลอดจนเปรตตางๆ
นอกจากนี้ยังรักษาศีล ๕ และสมาทานอุโบสถในวันปกษ เพื่อกําจัดกิเลสตางๆ ให
หมดสิ้นไป
๓. ดานอุปสมะนั้น ดวยเหตุที่พระเนมิราชทรงสนพระทัยในการทําทาน รักษาศีลมา
ตั้งแตครั้งทรงพระเยาว๒๐
ยอมทําใหพระองคทําจิ ตใหสงบไดโดยเร็วและงายดาย เพราะทรงมีศีลเปนพื้นฐาน
(ทุนเดิม)เบื้องตนอยูแลว การเขาสูขั้นสมาธิ จึงไมใชเรื่องยากแตอยางใด
สรุปไดวา พระเนมิราชทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมไดครบถวนสมบูรณ จึงสงผลให
ทรงบรรลุผลที่ตั้งไว คือทรงผนวชครบ ๘๔,๐๐๐ องค ตามที่ไดทรงอธิษฐานไว ผูอธิษฐานตองใช
ปญญาในการดําเนินชีวิตวา ทุกสิ่งในโลกลวนเปนไปตามเหตุและปจจัย จึงตองใชปญญาพิจารณา
วา สิ่งใด ควรหรือไมควร อยางไร ในการทํากิจกรรมตางๆ เชน พระเนมิราชทรงไตรตรองวา ทาน
กับพรหมจรรยอยางไหน มีอานิสงสมากกวากัน เมื่อทราบจากทาวสักกะวา ควรดําเนินทั้งสองอยาง
พรอมๆ กันไป ก็ทรงยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เปนตน
๓.๒ การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีกอนไดรับพุทธพยากรณ
ตามความหมายของคําวาอธิษฐานบารมีที่วา ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วาง
จุดหมายแหงการกระทําของตนไวแนนอนและดําเนินตามนั้นแนวแน, การตั้งใจมุงผลอยางใดอยาง
หนึ่ง, การตั้งจิตปรารถนา๒๑ ซึ่งเปนความหมายในแงที่เปนบารมี ดังนั้น การตั้งความปรารถนา
หรือความตั้งใจอยางแนวแนของพระโพธิสัตวเพื่อตองการเปนพระพุทธเจาเมื่อครั้งที่เปนอนิยต
โพธิสัตว ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาตองเปนอธิษฐานบารมีดวย
ในบทนี้ จะไดวิเคราะหการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวในประเด็นที่เปน
การตั้งความปรารถนา โดยนํา เรื่องราวการตั้ง ความปรารถนาครั้ งแรกของพระโพธิ สัตว ซึ่ง มี
หลักฐานอยูในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เชน ชินกาลมาลีปกรณ โสตัตถกีมหานิทาน แมบาง
คัมภีรอยางเชนโสตัตถกีมหานิทาน จะไดมีการสันนิษฐานกันวาอาจไมใชคัมภีรของฝายเถรวาท
โดยตรง หรือไดรับอิทธิพลมาจากฝายมหายานก็ตาม แตผูวิจัยเห็นวาสมควรจะนํามากลาวไวดวย

๒๐

ขุ.ชา.มหา.อ. (ไทย) ๔/๒/๒๔๑.
ดูรายละเอียดในบทที่ ๒ ในวิทยานิพนธนี้.

๒๑

๕๐
เพื่อใหไดความสมบูรณของเนื้อหา ในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ ชินกาลมาลินีปกรณและโสตัต
ถกีมหานิทาน เปนตน ไดกลาวถึงการตั้งความปรารถนาของพระโพธิสัตว ไวตามลําดับ ดังนี้
๓.๒.๑ การตั้งความปรารถนาดวยใจ
การตั้งความปรารถนาไวในใจของพระโพธิสัตววาจะเปนพระพุทธเจาของเรา (พระ
มหาสมณโคดมพุทธเจา) ซึ่งเปนพระปญญาธิกพุทธเจานั้น ชินกาลมาลีปกรณไดกลาวไววาใช
ระยะเวลาถึง ๗ อสงไขย๒๒ ในชวงระยะเวลานี้พระโพธิสัตวมิไดเปลงวาจาออกมาใหใครทราบถึง
ความปรารถนาของตน ซึ่งมีเลาไวในบางชาติ ดังนี้
ก. เรื่องมาณพแบกมารดาขามมหาสมุทร
การตั้งความปรารถนาครั้งแรกเกิดขึ้นแกพระโพธิสัตว เมื่อครั้งที่เกิดในตระกูลของ
คนยากจน แควนคันธาระ ในชาตินั้นพระโพธิสัตวตองการจะบํารุงเลี้ยงดูบิดามารดาจึงไมยอม
แตงงาน เมื่อบิดาของเขาเสียชีวิตแลว เขาก็ไดปรนนิบัติเลี้ยงดูมารดาดวยการหาของปา ไปขาย
ตอมาไดพามารดาขอติดตามพอคาเพื่อเดินทางไปคาขายที่ดินแดนสุวรรณภูมิ ระหวางที่เรือแลนอยู
กลางมหาสมุทร ไดประสบอุบัติเหตุอับปางลงเพราะคลื่นลมแรง ในขณะที่ พระโพธิสัตวแบก
มารดาเพื่ อข า มมหาสมุทรและกํ า ลังจะจมน้ํ าอยูนั้น ไดเ กิดพุ ทธปณิธานขึ้นว า “ถา เราจักไมทํ า
สัจจกิริยาสักอยางหนึ่ง เรากับมารดาของเราก็จักตายพรอมกัน ในทามกลางสมุทรนี้ เพราะฉะนั้นเรา
จักทําสัจจกิริยาสักอยางหนึ่ง” ครั้นคิดอยางนี้แลวก็เกิดความคิดขึ้นอีกวา “เราตรัสรูแลว ก็จักชวยคน
อื่นใหตรัสรูได เราหลุดพนแลว จักชวยเปลื้องคนอื่นใหหลุดพนได เราขามพนแลว จักชวยคนอื่นให
ขามพนได” เหตุการณตอนนี้นับเปนการตั้งความปรารถนาครั้งแรกของพระโพธิสัตว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในคัมภีรโสตัตถกีมหานิทานกลาวไววา เมื่อครั้งที่พระผูมีพระภาค
ตรัสรูและประทานปฏิญญาแกเทวดาในหมื่นจักรวาลมีทาวสหัมบดีพรหมเปนตน กราบทูลออน
วอนใหพระองคทรงแสดงพระธรรมเทศนา หลังจากที่พระองคทรงสงเทวดาเหลานั้นกลับไปยัง
ทิพยสถานของตน ๆ แลว ทรงระลึกถึงพุทธปณิธานของพระองค จึงตรัสคาถาเหลานี้วา
“เราไดทําความปรารถนาอันใดไววา เราตรัสรูแลว จักสอนคนอื่นใหตรัสรูดวย เรา
ไดสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็เพราะความปรารถนาอันนั้น เอาเถอะ เรา
จะชวยสัตวทั้งหลายใหตรัสรูดวย

๒๒

๓.

พระรตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย ร.ต.ท. แสง มนวิทูร,(ม.ป.ท.,๒๕๐๑), หนา

๕๑
เราไดทําความปรารถนาอันใดไววา เราหลุดพนแลว จักชวยคนอื่นใหหลุดพนดวย
เราหลุดพนแลวจากสงสาร ก็เพราะความปรารถนาอันนั้น เอาเถอะ เราจะชวยสัตว
ทั้งหลายใหหลุดพนดวย
เราไดตั้งความปรารถนาอันใดไววา เราขามพนแลว จักชวยคนอื่นใหขามพนดวย
เราขามพนแลวจากสงสาร ก็เพราะความปรารถนาอันนั้น เอาเถอะ เราจะชวยสัตว
ทั้งหลายใหขามพนดวย”๒๓
เรื่องนี้นับเปนการตั้งความปรารถนาครั้งแรกของพระโพธิสัตว ในคัมภีรที่ผูวิจัยได
ศึ ก ษาค น คว า ไม ป รากฏชื่ อ ของท า นพบเพี ย งว า เป น มาณพหนุ ม ตอนนี้ ถื อ ว า ท า นยั ง เป นนิ ย ต
โพธิสัตว ไดตั้งความปรารถนาโดยไมเคยไดยินคําวาพระพุทธเจา แตเห็นทุกขของการเวียนวายตาย
เกิด การทํามาหาเลี้ยงชีพที่ฝดเคือง จึงมีความคิดวาตองมีหนทางที่จะตองออกไปจากสภาพนี้ใหได
นอกจากนี้ยังตองการใหผูอื่นพนจากสภาพอันเปนทุกขอยางนี้ดวย และเหตุที่พระโพธิสัตวคิดได
เชนนี้ก็ดวยอํานาจของพรหมที่เปนพระอนาคามี มาชวยสนับสนุนซึ่งถือเปนปจจัยรอง สวนที่ผูวิจัย
เห็นวาเปนการเริ่มบําเพ็ญอธิษฐานบารมีก็คือความตั้งใจอยางแนวแนของพระโพธิสัตวที่จะตรัสรู
และสอนผูอื่นใหรูตาม
ข. เรื่องพระเจาคชัปปยะ
มีเรื่องเลาวา ในพระชาติหนึ่ง พระโพธิสัตวจุติจากเทวโลกแลวเกิดในราชสกุล
แหงเมืองสิริมดี หลังจากที่พระราชบิดาเสด็จสวรรคตแลว ก็ไดรับอภิเษกเปนพระราชาพระนาม
วา “สั ต ตุ ต ตาสนกทมกะ” และด ว ยความที่ พ ระองค โ ปรดการคลอ งช า ง จึ ง มี พ ระนามว า พระ
เจาคชัปปยะ อีกพระนามหนึ่ง
วันหนึ่ง พรานปาไดเห็นชางใหญเชือกหนึ่งมีลักษณะที่ดีมาก ซึ่งตนไมเคยเห็นมา
กอนเลย เขาคิดวาถาลมชางเอางาไปขาย ก็คงไดทรัพยไมมาก แตถาทําใหเปนเครื่องบรรณาการแด
พระราชาก็จะไดทรัพยมาก จึงทําเครื่องหมายไวที่นั่นเพื่อที่จะกลับมาอีก เขาไดกราบทูลเรื่องราวให
พระราชาทรงทราบ
พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลวพระราชทานทรัพยเปนจํานวนมากแกเขา และให
เขาเป น ผู นํ า ทางเสด็ จ นายพรานได นํ า เสด็ จ พระราชาพร อ มด ว ยกองทหาร เดิ น ทางไปตาม
เครื่องหมายที่ตนเองไดทําไว และคลองชางเชือกนั้นกลับมายังพระราชนิเวศนไดสําเร็จ
หลังจากนั้น พระราชาทรงมอบชางใหนายหัตถาจารยโดยรับสั่งใหเขาฝกชางให
เชื่องภายใน ๗–๘ วัน นายหัตถาจารยนําชางกลับไปที่เรือนของตน ฝกหัดเปนอยางดีภายใน๗–๘
๒๓

พระจูฬพุทธโฆส, โสตัตถกีมหานิทาน, (มปป.),หนา,๑๘.

๕๒
วัน แลวนํากลับมาถวายคืนพระราชา พระราชาทรงเห็นวาชางไดรับการฝกหัดดีแลวทรงใหประดับ
ประดาดวยเครื่องทรงของชางทุกชนิด เพื่อทรงประสงคจะทําประทักษิณพระนคร และทรงเลน
นักษัตร
ในคืน ๑๔ ค่ํา โขลงชางเปนจํานวนมากพากันมาจากปาเขาสูอุทยาน และเหยียบย่ํา
ทําลายจนเสียหาย รุงเชา คนเฝาพระราชอุทยานพบวาพระราชอุทยานไดรับความเสียหาย จึงไป
พระราชสํานัก กราบทูลใหพระราชาทรงทราบ
พระราชาทรงสดับเหตุการณนั้นแลว ก็เสด็จไปทอดพระเนตรดวยพระองคเอง
สวนชางมงคลไดกลิ่นชางพังแลว เกิดตกมัน จึงสลัดตัวเพื่อจะเหวี่ยงพระราชาซึ่งประทับอยูบนคอ
ใหตกลงแลววิ่งหนีไป แมพระราชาจะออกแรงสับขอดึงไว ก็ไมสามารถใหชางกลับได จึงตองเสด็จ
เขาไปในปาใหญพรอมกับชาง โดยทิ้งเหลาเสนาไวขางหลัง แมเหลาเสนาจะตามเสด็จมาขางหลัง ก็
ไมสามารถจะทันพระราชาได จึงพากันตามรอยเทาชางไป
ฝายพระราชาเสด็จเลยถิ่นมนุษยแลวก็กําหนดทิศทางไมได ดวยทรงกลัวจะตอง
สวรรคตในโขลงชาง จึงเหนี่ยวกิ่งมะเดื่อไวในขณะที่ชางลอดใตตนมะเดื่อตนหนึ่งไป ไดเสวยผล
มะเดื่อแลวประทับนั่งบนยอดไม พอเหลาเสนาเดินตามเสด็จมาทันและพบพระราชาแลวก็ชวยกัน
นําเสด็จลงจากตนไม และเชิญเสด็จกลับพระนคร
เมื่อพระราชาเสด็จเขาสูพระนครแลวก็รับสั่งใหเชิญนายหัตถาจารยมาเฝา และทรง
ตําหนิที่ฝกชางไมดี นายหัตถาจารยไดฟงพระดํารัสนั้นแลวกราบทูลวาตนไดฝกชางเชือกนั้นเปน
อยางดีแลว แตที่มันหนีไปก็เพราะแรงราคะกระตุน เมื่อมันทําทุกอยางจนพอใจแลวก็จะกลับมาอีก
พระราชาทรงสดับแลว ก็ตรัสใหนายหัตถาจารยอยูในที่นั้นจนกวาชางจะกลับมา
ถาชางกลับมาก็จักพระราชทานทรัพยใหเปนจํานวนมาก ถาชางไมกลับมา ก็จะสั่งประหารชีวิตแลว
รับสั่งใหคุมตัวนายหัตถาจารยไว
ฝายชางนั้นเขาไปในโขลงชางปา อยูกับชางพังจนพอใจแลว ก็กลับมาอยูในโรง
ของตนภายใน ๗ วัน นายหัตถาจารยจึงกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ พระราชาทรงสดับแลว
เสด็จไปยังโรงชาง ทอดพระเนตรเห็นชางพลายแลวทรงลูบงวงชาง และตรัสถามนายหัตถาจารยถึง
เหตุที่ชางไดรับการฝกดีขนาดนั้นแลวไยจึงไมกลัวตะขอ
นายหัตถาจารยจึงกราบทูลถึงโทษของราคะวา แข็งยิ่งกวาตะขอ รอนยิ่งกวาไฟ
รายยิ่งกวางู และกราบทูลถึงเหตุที่ชางกลับมาดวยพลังแหงมนตโอสถของตน
พระราชารับสั่งใหนายหัตถาจารยแสดงพลังมนตโอสถ เขานําเหล็กใหญกอนหนึ่ง
มา ใหเรียกชางทองมาแลวใหทํากอนเหล็กนั้นใหลุกโชนเหมือนถานเพลิง แลวเอาคีมคีบกอนเหล็ก
ที่กําลังลุกโชติชวงนั้น รายมนตของตน เรียกชางมาแลวสั่งใหใชงวงจับกอนเหล็กแดงไว จนกวาจะ

๕๓
บอกใหทิ้ง ชางเหยียดงวงออกจับกอนเหล็กไมกลาทิ้งกอนเหล็กนั้น แมจะกําลังเผาไหมงวงของตน
อยู เพราะความกลัวนายหัตถาจารย
พระราชาทอดพระเนตรเห็นเหตุการณนั้น ก็รับสั่งใหชางทิ้ง เพราะกลัววาชางจะ
ตาย พระองคเกิดความสลดพระทัยวา ราคะรายยิ่งนัก แรงยิ่งนัก มีอุปททวะมาก ก็เพราะอาศัยราคะ
นั้น สัตวเหลานี้จึงจมอยูในทะเลคือสังสารวัฏ เพราะอาศัยราคะ สัตวเหลานี้จึงไหมอยูในมหานรก ๘
ขุม เพราะอาศัยราคะ สัตวเหลานี้จึงเกิดในดิรัจฉานวิสัยเปนจํานวนมาก พระองคทรงดําริจะเปลื้อง
เหลาสัตวใหพนจากสงสารทุกข จึงทรงทํามโมปณิธานวา “เราตรัสรูแลวก็จักชวยสอนสัตวเหลาอื่น
ใหตรัสรูตามดวย เราหลุดพนไดแลว ก็จักชวยสัตวเหลาอื่นใหหลุดพนดวย เราขามจากโอฆสงสาร
อันมีภัยมากไดแลว ก็จักชวยสัตวเหลาอื่นใหขามพนดวย” ๒๔
ครั้นทรงทําจิตตปณิธานอยางนี้แลวก็ไดสละราชสมบัติ เสด็จเขาปาหิมพานตเพียง
พระองคเดียว ทรงผนวชเปนฤาษี ดํารงอยูตลอดพระชนมายุแลว ในเวลาสิ้นอายุก็จุติจากโลกนี้แลว
ไปบังเกิดในเทวโลก
เรื่องนี้เปนเรื่องที่ทานกลาวไวตอจากเรื่องกอน แตมิไดหมายความวาจะเปนชาติที่
เกิดขึ้นติดตอกัน เพราะหลังจากสิ้นภพชาติที่เกิดเปนมาณพหนุมแบกมารดาขามมหาสมุทรแลว ก็
ไปบังเกิดในพรหมโลก สิ่งที่ทําใหพระโพธิสัตวคิดถึงความปรารถนาของตนในครั้งอดีตไดในชาติ
นี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวาคงเปนเพราะทานเคยสั่งสมความปรารถนาไวในจิตของตนแลว ดังนั้น เมื่อ
เห็นความทุกขของชางที่ถูกนายควาญชางทรมานดวยการใหใชงวงจับทอนเหล็กรอน จึงเกิดความ
สลดสังเวชถึงโทษของราคะ อยากพนไปจากอํานาจของราคะและชวยใหผูอื่นพนตามดวย
ค. เรื่องพรหมฤาษี
มีเรื่องเลาวา ในชาติหนึ่งพระโพธิสัตวไดจุติจากเทวโลก เกิดในตระกูลพราหมณผู
เป นหั ว หน า หมู บ า นพราหมณ แคว น มคธ พอคลอดจากครรภ ข องมารดาก็ มี ผิ ว พรรณเหมื อ น
ผิวพรรณของพรหมจึงไดนามวา “พรหมกุมาร” ทานสําเร็จไตรเพทและศิลปศาสตร ๑๘ ประการ
ตั้งแตอายุเพียง ๑๖ ป เพราะเปนคนที่มีปญญามาก หลังจากมารดาบิดาถึงแกกรรมลง เขาไดทําเปต
กิจ๒๕ แกมารดาบิดาแลวเชิญพราหมณมาณพ ๕๐๐ คน มาศึกษาขอที่ควรศึกษาทั้งหมดแลวมอบ
ทรัพยทั้งหมดใหแกพวกเขา สวนตนเองไดออกบวชเปนฤาษี ตอมาพราหมณมาณพทั้ง ๕๐๐ คน
เหลานี้ก็ออกบวชตาม

๒๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔.
กิจที่ควรทําแกผูลวงลับ

๒๕

๕๔
วันหนึ่ง พระโพธิสัตวไดขึ้นภูเขาเพื่อเก็บผลไม เที่ยวหาผลไมอยูนานก็ไมได เมื่อ
มองดูเชิงเขาก็เห็นนางเสือโครงตัวหนึ่ง เพิ่งออกลูกมาได ๓ วัน แลวทนหิวไมไหว จึงประสงคจะ
กินลูกของตนซึ่งกําลังเลนอยูกับตน พระโพธิสัตวคิดวา “สังสารวัฏนี้นาตําหนินักหนอ เพราะวา
นางเสือโครงกําลังจะกินลูกของตนเอง เพื่อตองการจะรักษาชีวิตของตนไว” ครั้นคิดอยางนี้แลว ก็
ใหเรียกลูกศิษยผูเปนหัวหนามาแลวบอกใหเที่ยวแสวงหาเนื้อที่เปนเดนราชสีหหรือเดนนกหัสดีลิงค
มา เพื่อใหแกนางเสือโครง แมศิษยคนโตนั้นเที่ยวแสวงหาจนทั่วภูเขาก็ไมไดอะไรเลย พระโพธิสัตว
ไดตรวจดูอัตตภาพของตนทั้งหมดในอนาคตกาล และตรวจดูสรีระของตนโดยความเปนของนา
รังเกียจอยางนี้แลวเกิดความคิดวา เราจักชวยสัตวซึ่งกําลังเสวยทุกขมากมายอยางนี้ใหพนจากทุกข
ไดดวยธรรมอะไร พิจารณาดูก็เห็นพุทธการกธรรม อันเปนธรรมที่ไดสั่งสมมากอนในอดีต ครั้น
เห็นแลวจึงเกิดความคิดขึ้นมาอีกวา ธรรมดาบุคคลที่ไมทําพุทธการกธรรมที่ทําไดยาก ไมยอมสละ
สิ่งที่สละไดยาก ไมใหสิ่งที่ใหยาก ไมทนสิ่งที่ทนไดยาก ก็ไมสามารถเปนพระพุทธเจาได เพราะ
เหตุที่จิตนี้เรากําหนดไวเพื่อตองการเปนพระพุทธเจามีโทษมาก อยูไดไมนาน ไมใชวาจะมีอารมณ
เดียวเสมอไป ฉะนั้น เพื่อใหเปนประโยชนแกสรรพสัตว เราจักมอบรางกายของเรา ซึ่งยังมีชีวิตอยู
ให แ ก นางเสื อโคร งตั ว นี้ ตราบเท า ที่ จิ ต ของเรายั ง มี ค วามเลื่ อ มใสอยู ทานอย า งอื่ นทั้ ง หมด จะมี
ประโยชนอะไรสําหรับเรา ครั้นคิดอยางนี้ จึงตั้งความปรารถนาเปนพระพุทธเจาไวภายในจิตของ
ตนวา “ดวยบุญกรรมนี้ ขอขาพเจาไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล ขาพเจาจักไดชวยสัตวทั้งหลาย
ใหพนจากสังสารทุกข บรรลุถึงพระนิพพาน”๒๖ เมื่อคิดอยางนี้แลว พระโพธิสัตวจึงไดประกาศให
ตัวเองทราบอีกครั้งหนึ่งวา “ทั้งคนและภูเขาทั้งสอง จงอนุโมทนาแกขาพเจาผูเสียสละ ขอเทวดา
ทั้งหมด คือ พระอินทร พระพรหม ทาวปชาบดี พระโสม พระยม และทาวเวสสุวรรณ จงอนุโมทนา
บุญที่ขาพเจาทําแลวนี้”๒๗
ครั้นกลาวเชนนี้แลว พระโพธิสัตวก็กระโดดลงจากยอดเขามัณฑะ ตกลงไปใกล
ปากนางเสือโครง นางเสือโครงเห็นรางของพระโพธิสัตวตกลงมาจากยอดเขา ก็ทิ้งลูกของตนมากิน
เนื้อพระโพธิสัตวแทน
ในพระชาติที่เปนพรหมฤาษี เปนเรื่องหนึ่งที่กลาวถึงกันอยางแพรหลายในการบําเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตว แมไมไดปรากฏอยูในพระไตรปฎกก็ตาม จุดเดนอยูที่พระโพธิสัตว
ยอมสละชีวิตของตนเองใหกับแมเสือโครง เพื่อพระโพธิญาณ ถาเปนการบําเพ็ญบารมีหลังจากที่รับ
พุทธพยากรณแลว ผูวิจัยเห็นวาเปนการบําเพ็ญปรมัตถบารมี คือบารมีขั้นสูงสุด เพราะสละชีวิตเพื่อ

๒๖

พระจูฬพุทธโฆส, โสตัตถกีมหานิทาน, (มปป.),หนา,๒๗.
อางแลว.

๒๗

๕๕
บําเพ็ญบารมี กลาวคือ การสละรางกายนั้นจัดเปนทานปรมัตถบารมี สวนความตั้งใจอยางแนวแนใน
การสละรางกายเพื่อปรารถนาความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอธิษฐานปรมัตถบารมี นี้เปน
ความเห็นของผูวิจัย ยังไมพบเอกสารที่ทานกลาวไว
ง. เรื่องพระราชบุตรีผูถวายน้ํามันเมล็ดพันธุผักกาด
มีเรื่องเลาวาในชาตินี้พระโพธิสัตวไดบังเกิดในราชตระกูล เปนนองสาวตางมารดา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาปุรณทีปงกร วันหนึ่ง ภิกษุผูเปนพระโพธิสัตวรูปหนึ่งซึ่ง
ไดรับการพยากรณจากพระพุทธเจา พระนามวาทีปงกร ไดเที่ยวบิณฑบาตน้ํามันเปนนิตย เพื่อนํามา
ทําประทีปบูชาถวายแดพระพุทธเจา ทานเที่ยวบิณฑบาตน้ํามันจนทั่วพระนครก็ไมไดน้ํามันจึงเขา
ไปยังกรุงราชคฤห
พระราชบุตรีไดถวายน้ํามันเมล็ดพันธุผักกาดแลวตั้งความปรารถนาวา “พี่ชายของ
เราเปนพระพุทธเจา เพื่อตองการชวยเหลือสรรพสัตวไดฉันใด แมเราก็ขอเปนพระพุทธเจาเพื่อ
ชวยเหลือสรรพสัตวในอนาคตกาล ฉันนั้น ในกาลที่เราเปนพระพุทธเจา เราจักไดชื่อน้ํามันเมล็ด
พั น ธุ ผั ก กาดทรงศิ ริ นี้ ” ๒๘ จากนั้ น ได ถ วายน้ํ า มั น เมล็ ด พั น ธุ ผั ก กาดตั้ ง ความปรารถนาเป น
พระพุทธเจา แลวถวายสาสนแกพระเถระเพื่อกราบทูลพระพุทธเจาถึงความปรารถนาของพระองค
พระพุทธเจาทรงสดับคําของพระเถระนั้นแลวก็ไดปรารภถึงปณิธานของพระภคินีของพระองค แลว
ตรัสบอกถึงเหตุที่พระนางดํารงอยูในเพศหญิง จึงไมสามารถจะรับการพยากรณได เพราะผูที่จะ
ไดรับพยากรณตองบําเพ็ญบารมีมาหลายแสนกัป มีความเพียรมั่นคง มีปณิธานหนักแนน สามารถ
ประมวลธรรม ๘ ประการได คือ เปนมนุษย ๑ มีเพศสมบูรณ ๑ มีเหตุ ๑ ไดเฝาพระศาสดาเฉพาะ
พระพักตร ๑ ไดบรรพชา ๑ สมบูรณดวยคุณ ๑ และไดทํากุศล ๑ มีฉันทะ(ความปรารถนา) ๑
จากการศึกษาเรื่องราวในพระชาตินี้ ทําใหไดแงคิดหลายดาน ประการแรกคือทําให
ทราบได ว า คติ ข องสั ต ว โ ลกทั้ ง หลายไม มี ค วามแน น อน ย อ มเป น ไปตามกรรมที่ ก ระทํ า ไว
แมแตพระโพธิสัตวเองก็ยังมีการทําผิดพลาดในบางชาติ จนเปนเหตุใหเกิดเปนสตรี ประการที่สอง
คือทําใหทราบที่มาของพระนามวาสิทธัตถะ ซึ่งเปนผลจากการตั้งความปรารถนาหรือการอธิษฐาน
จิตของพระโพธิสัตวในพระชาตินี้ ประการที่สาม คือ ทําใหไดแงคิดวาแมเปนสตรีก็สามารถตั้ง
ความปรารถนาเพื่ อเปนพระพุท ธเจ า ได แต ใ นชาติที่ ได รับพุ ทธพยากรณ จากพระพุท ธเจ า และ
หลั ง จากได รั บ พุ ท ธพยากรณ แ ล ว พระโพธิ สั ต ว จ ะถื อ กํ า เนิ ด ในบุ รุ ษ เพศเท า นั้ น ดั ง นั้ น
พระพุทธศาสนาจึงไมมีการจํากัดสิทธิสตรี แตมีหลักคําสอนเรื่องกฎแหงกรรม กลาวคือ เรื่องเพศก็
เปนสวนหนึ่งของกฎแหงกรรมและการอธิษฐานดวย
๒๘

เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๐.

๕๖
จ. เรื่องพระเจาอติเทวราช
พระโพธิสัตว ไดจุติจากความเปนหญิง เพราะผลแหงการถวายน้ํามันเมล็ดพันธุ
ผักกาดอันทรงศิริ แลวบังเกิดเปนเทพบุตรผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากในสวรรคชั้นดุสิต ดํารงอยูใน
ภพนั้นตราบเทาอายุแลวก็เวียนวายตายเกิดในเทวโลกและมนุษยโลก ในกัปหนึ่งชื่อวา สาระ ในนัน
ทอสงไขยนั้น จุติจากเทวโลกแลวบังเกิดในราชตระกูล ในกรกัณฑนคร หลังจากที่พระราชบิดา
สวรรคต ทรงไดรับการอภิเษกเปนพระราชาทรงพระนามวาพระเจาอติเทพ พระองคมีโอกาสไดเขา
เฝาพระพุทธเจาทรงพระนามวาพรหมเทพ ทรงบูชาพระพุทธเจาดวยดอกมะลิและดอกไม ๓ ชนิด
ซึ่งทําจากรัตนะ ๗ ประการ ทรงไหวดวยเบญจางคประดิษฐแลว ไดทําจิตตปณิธานวา
ขาแตพระนาถเจา พระองคไดเปนพระพุทธเจา สอนสัตวทั้งหลายใหตรัสรูอริยสัจ
๔ ฉันใด ขาพระองค ไดเปนพระพุ ทธเจาแล วก็จักชว ยสอนสัตวทั้งหลายในโลกใหตรัสรูต าม
ฉันนั้น
ขาแตพระนาถเจา พระองคทรงหลุดพนแลว ยังไดทรงเปลื้องสัตวทั้งหลายใหหลุด
พนตามดวย ฉันใด ขาพระองคไดหลุดพนแลวจากสงสาร ก็จักชวยเปลื้องสัตวทั้งหลายใหหลุดพน
ดวย ฉันนั้นเหมือนกัน
ขาแตพระนาถเจา พระองคทรงขามพนแลว ก็ยังชวยสัตวทั้งหลายใหขามพนดวย
ฉันใด ขาพระองคขามพนแลว ก็จักชวยเปลื้องสัตวทั้งหลายใหหลุดพนดวย ฉันนั้นเหมือนกัน๒๙
ในพระชาตินี้ พระโพธิสัตวตั้งความปรารถนาตอพระพักตรพระสัมมาสัมพุทธเจาแต
ยังคงเปนการตั้งความปรารถนาในใจ ยังมิไดเปลงวาจาออกมา ถึงแมเปลงวาจาตั้งความปรารถนาแต
ไมไดเปลงตอเบื้องพระพักตรพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ไมจัดเปนการตั้งความปรารถนาดวยวาจา ยัง
เปนเพียงการตั้งความปรารถนาดวยใจเชนเดียวกับพระชาติที่เกิดเปนพระนางวิสทุ ธาเทวี
๓.๒.๒ ตั้งความปรารถนาดวยวาจา
มีเรื่องแสดงไววา ในพระชาติหนึ่งพระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระนามวาพระ
เจาสาคร เปนพระราชาผูทรงธรรม วันหนึ่ง ทรงมีพระราชประสงคจะเห็นพระพุทธเจาพระนามวา
ปุราณศักยมุนี จึงรับสั่งใหราชบุรุษทั้งหลายถือประทีป ธูป ของหอม และดอกไม เปนตน เสด็จ
ออกไปพรอมดวยเสนายาว ๑๒ โยชน ดวยอานุภาพแหงจักรพรรดิศิริอันยิ่งใหญ ไดทอดพระเนตร
เห็นพระผูมีพระภาคผูสมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ผูทรงรุงเรืองดวยอนุพยัญชนะ
๘๐ ประการ แลวเกิดศรัทธา เสด็จมาซบแทบพระบาทพระศาสดากราบดวยเบญจางคประดิษฐแลว
๒๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๑.

๕๗
ไดกราบทูลชมเชยพระผูมีพระภาค ทรงมีพระกายและพระหฤทัยซาบซานดวยปติมีพลัง เพราะได
เห็นพระศาสดาจึงดําริวา
“เราไดจักรพรรดิสมบัติซึ่งคลายกับสมบัติของพระอินทรในอัตตภาพนี้ ก็เพราะ
ทานที่เคยใหแลวในภพกอน และเพราะศีลที่รักษาศีลแลวในภพกอน แมเราเปลื้อง
ตนเองใหพนจากสังสารทุกขกอนแลว จึงเปนพระพุทธเจา เพื่อชวยเปลื้องสัตว
เหลาอื่นใหพนดวย เหมือนพระตถาคตศักยมุนีนี้เปลื้องตนเองใหพนจากสังสาร
ทุกขแลว จึงเปลื้องสัตวเหลาอื่นใหพนดวยฉันนั้นเหมือนกัน”๓๐
ครั้นพระโพธิสัตวทรงดําริแลว จึงสดุดีพระตถาคต เสด็จลุกขึ้นทําประทักษิณแลว
เสด็จเขาสูธัญญวดีนคร ทรงใหสรางปราสาทถวายแดพระผูมีพระภาค เมื่อปราสาทเสร็จแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไป ทรงจัดแจงอาหารอันประณีตดวยพระหัตถของพระองคเอง
แลวนิมนตใหเสวย หลังจากพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ทรงมอบถวายปราสาท ๑๐,๐๐๐ หลัง
พรอมสิ่งกอสรางทั้งหลาย และเครื่องสักการะบูชาซึ่งทําดวยรัตนะ ๗ ประการแกพระตถาคต ทรง
หมอบดวยพระอุระแทบเบื้องยุคลบาทพระผูมีพระภาคแลวเปลงวาจาตั้งปณิธานวา “ขาแตพระองค
ผูเจริญ ดวยบุญกรรมนี้ แมขาพระองคขอจงไดเปนพระพุทธเจาพระนามวา โคตมศักยะ เหมือน
พระองคที่ไดเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวา โคตมศักยะ” จากนั้น พระโพธิสัตวไดตรัสตออีกวา
“ขาแตพระนาถเจา แมพระองคตรัสรูแลว ชวยสัตวทั้งหลายใหตรัสรูได ฉันใด ขา
พระองค ตรัสรูแลวก็จักชวยสัตวทั้งหลายในโลกใหตรัสรูดวยฉันนั้นเหมือนกัน
ขาแตพระนาถเจา แมพระองค หลุดพนแลว (จากสังสารทุกข) ชวยเปลื้องสัต ว
ทั้งหลายใหหลุดพนดวย ฉันใด ขาพระองคหลุดพนแลว (จากสังสารทุกข) ก็จัก
ชวยเปลื้องสัตวทั้งหลายใหหลุดพนดวย ฉันนั้น
ขาแตพระนาถเจา แมพระองค ขามพนแลว (จากสังสารทุกข) ชวยสัตวทั้งหลาย ให
ขามพนดวย ฉันใด ขาพระองคขามพนแลว ก็จักชวยสัตวทั้งหลายใหขามพนดวย
ฉันนั้น”๓๑
พระผูมีพระภาคทรงสดับปณิธานนั้นแลวไดตรัสวา “ถวายพระพรมหาบพิตร ชื่อ
วาการแสวงหาพุทธธรรม ทําไดแสนยาก ถาหากพระองคปรารถนาเปนพระพุทธเจา ขอพระองค
โปรดไดสดับสิ่งที่ทําไดยาก ซึ่งอาตมภาพไดกลาวแลวเหลานี้”
พระผูมีพระภาคตรัสตออีกวา

๓๐

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๘.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๙-๕๐.

๓๑

๕๘
“มหาบพิตร ก็บุคคลใด สามารถใชเทาเหยียบย่ําหองจักรวาลหมื่นหองซึ่งเต็มไป
ดวยถานเพลิงอันรอนระอุไปจนถึงฝงโนนได บุคคลนั้น ยอมบรรลุถึงความเปน
พระพุทธเจาไดก็หรือวา บุคคลใด สามารถใชเทาเหยียบย่ําหองจักรวาลหมื่นหอง
ซึ่งเต็มไปดวยถานเพลิงที่ปราศจากเปลวไปจนถึงฝงโนนได บุคคลนั้น ยอมบรรลุ
ถึ ง ความเป น พระพุ ท ธเจ า ได ก็ ห รื อ ว า บุ ค คลใด สามารถใช เ ท า เหยี ย บย่ํ า ห อ ง
จักรวาลหมื่นหองซึ่งเต็มไปดวยภูเขาที่รอนแดงโชติชวงไปจนถึงฝงโนนได บุคคล
นั้น ยอมบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจาไดก็หรือวา บุคคลใด สามารถใชกําลังแขน
ของตนเอง วายขามหองจักรวาลหมื่นหอง ซึ่งเต็มไปดวยน้ํารอนคลายกับในโลห
กุมภีนรกไปจนถึงฝงโนนได บุคคลนั้นยอมบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจาได
ก็หรือวา บุคคลใด สามารถใชเทาเหยียบย่ําหองจักรวาลหมื่นหอง ซึ่งเต็มไปดวย
หินแรที่รอนแดงโชติชวงไปจนถึงฝงโนนได บุคคลนั้นยอมบรรลุถึงความเปน
พระพุทธเจาไดก็หรือวา บุคคลใด สามารถเดินฝาหองจักรวาลหมื่นหอง ซึ่งดาดาษ
ไปดวยพุ มไม ไผมีหนามไปจนถึง ฝงโน นได บุค คลนั้นย อมบรรลุ ถึง ความเป น
พระพุทธเจาได
ก็หรือวา บุคคลใด สามารถใชเทาเหยียบย่ําหองจักรวาลหมื่นหอง ซึ่งดาดาษดวย
คมมีดโกนไปจนถึงฝงโนนได บุคคลนั้นยอมบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจาได
ขออุปมาแมอื่นอีก ยังมีอยู ในโลกนี้ ดอกมะเดื่อหาไดแสนยาก ฉันใด ความเปน
พระพุทธเจา ก็หาไดแสนยากกวานั้น”๓๒
หลังจาก พระโพธิสัตวทรงสดับพระพุทธดํารัสแลว จึงไดกราบทูลถึงการตั้งความ
ปรารถนาพุทธภูมิอันเด็ดเดี่ยวของพระองค ซึ่งไมทรงกลัวแมสักอยางเดียวแดพระผูมีพระภาค พระ
ศาสดาทรงสดับคํานั้นแลวจึงทรงสงอนาคตังสญาณไป ทรงทราบวาผาน ๑๓ อสงไขยกําไรแสนกัป
นี้ไป ในภัทรกัป พระโพธิสัตวนี้จักไดเปนพระพุทธเจาจึงตรัสใหพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี ๑๐
และสละมหาบริ จ าค ๕ ทรงพยากรณเ ป นอนิ ยตพยากรณ (การพยากรณไม ตายตัว ) ว า ถา พระ
โพธิ สัต วสามารถบํ า เพ็ญ บารมี ๑๐ เหลา นี้ ไ ด สามารถสละมหาบริ จ าค ๕ เหลา นี้ไ ด ก็ จั ก เป น
พระพุทธเจา
พระโพธิสัตวไดฟงคําพยากรณนั้นแลว ก็เกิดปติโสมนัสปานประหนึ่งวาจะได
บรรลุ พ ระสั พพั ญ ุ ต ญาณในวั นพรุ ง นี้ สละรั ต นะ ๗ ประการ พร อ มทั้ ง อิ ส ริ ย ยศของพระเจ า

๓๒

เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๐-๕๑.

๕๙
จักรพรรดิทั้งหมดไวในพระพุทธศาสนาดวยกําลังแหงปติแลวจึงผนวช เมื่อสิ้นพระชนมายุก็ไปเกิด
ในพรหมโลก
พระชาตินี้ เปนพระชาติแรกที่พระโพธิสัตวไดเปลงความปรารถนาของตนออกมาวาจา
ตอเบื้องพระพักตรของพระพุทธเจาพระนามวาปุราณศักยมุนี แตก็ยังไมไดรับการพยากรณยืนยัน
จากพระพุทธเจาพระองคนี้ แตพระผูมีพระภาคทรงพยากรณเปนอนิยตพยากรณวา มหาบพิตร ถาวา
พระองคปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ ขอพระองคจงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ที่พระพุทธเจาทุกพระองค
พึงบําเพ็ญ และจงสละมหาบริจาค ๕๓๓ เพราะเมื่อบุคคลเหลาใด เมื่อปรารถนาเปนพระพุทธเจา ไม
บํ า เพ็ญบารมี ๑๐ ให ครบ ไม สละมหาบริ จ าค ๕ เหลา นี้ ชื่ อว า เคยได เป นพระพุ ทธเจา ไมมีเ ลย
เพราะฉะนั้น ถาวา พระองคสามารถบําเพ็ญบารมี ๑๐ เหลานี้ได สามารถสละมหาบริจาค ๕ เหลานี้
ได พระองคจักเปนพระพุทธเจา๓๔
๓.๒.๓ การตั้งความปรารถนาดวยกายและวาจา
ในพระสุ ตตันตปฎก ขุททกนิ กาย พุ ทธวงศ ตอนที่ วา ด วยสุเมธกถา ๓๕ ได ปรากฏ
เรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตววา ยอนหลังไป ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป สมัยนั้น มี
พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อวาสุเมธ อาศัยอยูในเมืองชื่อวาอมร
วดี ไดสั่งสมทรัพยไวหลายโกฏิ มีทรัพยสมบัติและธัญญาหารมากมาย เปนผูคงแกเรียน ทรงจํามนต
จบไตรเพท สําเร็จในคัมภีรทํานายลักษณะ และอิติหาสะ และในธรรมของตน วันหนึ่งทานนั่งอยูใน
ที่สงัดแลวคิดวา
“การเกิดในภพใหม และการแตกไปแหงสรีระเปนทุกข ความหลงตายเปนทุกข
ชีวิตถูกชราย่ํายี มีความเกิด ความแก ความปวยไขเปนธรรมดา เราจักแสวงหา
พระนิพพานที่ไมแก ไม ตาย เปนแดนเกษม เอาเถิด เราควรเปนผูไมมีความ
หวงใย ไมมีความตองการ ละทิ้งรางกายที่เปอยเนา เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ นี้ไป
เสีย มรรคนั้นไมอาจจะไมเปนเหตุ มรรคนั้นที่มีอยูก็จักมี เราจักแสวงหามรรคนั้น
เพื่อหลุดพนไปจากภพ”๓๖
ครั้นคิดอยางนี้แลว พระโพธิสัตวไดใหทรัพยหลายรอยโกฏิแกคนทั้งหลาย แลวเขาไป
ยังภูเขาหิมพานต สรางอาศรมและบรรณศาลาอยางดีไว ณ ภูเขาธรรมิกะ ซึ่งอยูไมไกลจากภูเขาหิม
๓๓

เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๑.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๒.
๓๕
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑-๑๘๗/๕๖๗-๕๙๑.
๓๖
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๖-๒๖/๕๖๘-๕๗๐.
๓๔

๖๐
พานต นอกจากนี้ยังไดสรางที่จงกรมซึ่งไมแข็งกระดาง มีตนไมอยูภายใน มีกอไมปกคุลม มีขนาด
พอดี เปนที่นํามาซึ่งอภิญญาพละ เปลี่ยนจากการนุงผาสาฎกมานุงผาคากรอง (ผาเปลือกไม) แทน
ละทิ้งบรรณศาลาแลวเขาไปอาศัยอยูที่โคนตนไม ละทิ้งขาวเปลือกที่หวานไว ปลูกไวเสียโดยไม
เหลือ บริโภคผลไมที่หลนเอง
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาทีปงกร เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลว วันหนึ่งเหลา
ประชาชนไดทูลนิมนตพระพุทธเจา และแผวถางทางสําหรับเสด็จดําเนิน ในขณะนั้นพระโพธิสัตว
ก็ออกจากอาศรม เหาะไปในทองฟาเห็นหมูชนผูมีจิตโสมนัส ยินดีราเริงบันเทิงใจ จึงลงจากทองฟา
มาถามมนุษยทั้งหลายในขณะนั้นวา “มหาชนผูมีจิตโสมนัส ยินดีราเริงบันเทิงใจชวยกันแผวถางทาง
สําหรับเดินเพื่อใคร” ชนเหลานั้นบอกวา “พระพุทธชินเจาผูยอดเยี่ยม พระนามวาทีปงกรทรงเปน
ผูนําสัตวโลก เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลว ชนทั้งหลายชวยกันแผวถางทางสําหรับเสด็จดําเนินเพื่อ
พระองค” พอไดฟงคําวา ‘พุทโธ’ ความปติก็เกิดขึ้นแกพระโพธิสัตว จึงกลาวประกาศความโสมนัส
วา ‘พุทโธ พุทโธ’ พระโพธิสัตวยินดีและตื้นตันใจ ยืนคิดอยู ณ ที่นั้นวา ‘เราจักปลูกพืชคือบุญลงใน
ที่นี้ ขณะอยาไดลวงเลยไป’ แลวกลาววา ‘ถาทานทั้งหลายชวยกันแผวถางทางเพื่อพระพุทธเจา ขอ
จงใหโอกาสหนึ่งแกขาพเจา แมขาพเจาก็จะชวยแผวถางทางสําหรับเสด็จดําเนิน’๓๗
ชนเหลานั้นไดใหโอกาสแกพระโพธิสัตวเพื่อการแผวถางทาง ทานแผวถางทางไป
พลางคิดไปพลางวา ‘พุทโธ พุทโธ’ เมื่อการแผวถางยังไมทันเสร็จ พระชินมหามุนีทีปงกรพรอม
พระขีณาสพ ๔๐๐,๐๐๐ รูป ผูไดอภิญญา ๖ ก็เสด็จมาถึง พระโพธิสัตวจึงสยายผมแลวลาดผาคา
กรองและหนังสัต ว ลงบนเป อกตมแลวนอนคว่ํา หน า ลงที่นั้น ดวยคิดว า “พระพุทธเจ า พรอ มทั้ ง
(สาวก) ผูเปนศิษยจงเหยียบเราเสด็จไปเถิด อยาทรงเหยียบเปอกตมนั้นเลย ขอนั้นจักเปนประโยชน
เกื้อกูลแกเรา๓๘
ในขณะที่นอนอยูบนพื้นดิน พระโพธิสัตวไดมีความคิดขึ้นวา
“เราเมื่อตองการอยู ก็พึงเผากิเลสเราไดในวันนี้ (แต) จะมีประโยชนอะไรแกเราที่
จะรูแจงพระธรรมในศาสนานี้ โดยเพศที่คนอื่นไมรูจัก เราจักบรรลุพระสัพพัญุต
ญาณ พนแลวพึงปลดเปลื้องมนุษยพรอมทั้งเทวดา
จะมีประโยชนอะไรแกเราที่เปนผูชายเห็นกําลังความสามารถจะขามพนแตเพียงผู
เดียว เราจักบรรลุพระสัพพัญุตญาณชวยมนุษยโลกพรอมทั้งเทวโลกใหขามพน
ดวยดวยอธิการ (คือกุศลอันยิ่งใหญ) นี้ที่เราไดทําแลวในพระพุทธเจา ทรงเปน

๓๗

ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๔๒-๔๓/ ๕๗๒.
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๕๓/๕๗๓.

๓๘

๖๑
สูงสุดแหงบุรุษ เราจะบรรลุพระสัพพัญุตญาณ จะชวยหมูชนเปนอันมากใหขาม
พน เราจักตัดกระแสสังสารวัฏ ทําลายภพทั้ง ๓ แลวขึ้นสูธรรมนาวา (เรือคือธรรม)
ชวยมนุษยโลกพรอมทั้งเทวโลกใหขามพน”๓๙
พระพุทธเจาประทับยืนอยูเหนือศีรษะของพระโพธิสัตว แลวตรัสพยากรณวา
“เธอทั้งหลายจงดูชฎิลดาบสนี้ ผูมีตบะแกกลา ในกัปอันประมาณมิไดนับจากกัปนี้
ไป เขาจักเปนพระพุทธเจาในโลก พระตถาคตไดเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุที่นา
รื่นรมย ทรงเริ่มตั้งความเพียรบําเพ็ญทุกรกิริยา พระตถาคตจักประทับนั่งที่โคนตน
อชปาลนิโครธ ทรงรับขาวปายาสในที่นั้นแลวเสด็จไปยังแมน้ําเนรัญชรา พระชิน
เจาพระองคนั้นจักเสวยขาวปายาสที่ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา แลวเสด็จไปที่โคนตน
โพธิ์ ตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแตงไวแลว
จากนั้น พระองคผูมีพระยศยิ่งใหญ จักทําประทักษิณโพธิมัณฑอันยอดเยี่ยมแลว ตรัส
รูที่โคนตนอัสสัตถพฤกษ พระมารดาผูใหกําเนิดพระชินเจาพระองคนี้จักมีพระนามวามายา พระบิดา
จักมีพระนามวาสุทโธทนะ พระชินเจาพระองคนี้จักมีพระนามวาโคดม พระโกลิตเถระและพระอุป
ติสสเถระ ผูไมมีอาสวะ สิ้นราคะ มีจิตสงบ ตั้งมั่นดี จักเปนพระอัครสาวก พระเถระนามวาอานนท
จักเปนพระอุปฏฐาก บํารุงพระชินเจาพระองคนี้ พระเขมาเถรีและพระอุบลวรรณาเถรี ผูไมมีอาสวะ
สิ้นราคะ มีจิตสงบ ตั้งมั่นดี จักเปนพระอัครสาวิกา ตนไมเปนที่ตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ชาวโลกเรียกวา ตนอัสสัตถพฤกษ จิตตคหบดีอุบาสกและหัตถกคหบดีอุบาสก ชาวเมืองอาฬวี
จักเปนอัครอุปฏฐาก นันทมารดาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกา จักเปนอัครอุปฏฐายิกา พระโคดมผูมี
ยศพระองคนั้นจักมีพระชนมายุประมาณ ๑๐๐ ป”๔๐
เทวดาและมนุษยไดฟงพระดํารัสของพระพุทธเจาแลว ตางก็มีความชื่นชมยินดีใน
ความเปนหนอพุทธางกูรของพระโพธิสัตว ตางเปลงเสียงโหรอง ปรบมือ ราเริง ประนมมือนมัสการ
วา “ถาเราทั้งหลายจักพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองคนี้ เราทั้งหลายก็จักพรอมหนาหนอ
พุทธางกูรนี้ ในอนาคตกาลมนุษยท้ังหลายเมื่อจะขามแมน้ํา พลาดทาเฉพาะหนาแลว ก็ยึดเอาทา
ถัดไปจึงขามแมน้ําใหญไป ฉันใด เราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถาพลาดพระชินเจาพระองคนี้ ก็
จักพรอมหนาหนอพุทธางกูรนี้ในอนาคตกาล”๔๑

๓๙

ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๕๔-๕๘/๕๗๔.
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๖๐-๖๙/๕๗๕-๕๗๖.
๔๑
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๗๒-๗๔/๕๗๖-๕๗๗.
๔๐

๖๒
พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร ทรงประกาศกรรมของพระโพธิสัตวแลว ทรงยกพระ
บาทเบื้ อ งขวาขึ้ น สาวกของพระผู มีพ ระภาคผู อ ยู ใ นที่ นั้นทุ ก ๆ องค ได ทํ า ประทั กษิ ณ แกพ ระ
โพธิสัตว สวนพวกเทวดา มนุษย อสูร ยักษ ก็ไดอภิวาทแลว พากันหลีกไป
เมื่อพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรพรอมทั้งพระสงฆลวงคลองจักษุพระโพธิสัตวไป
ทานก็ลุกขึ้นจากการนอนแลวนั่งขัดสมาธิ สําราญใจดวยความสุข บันเทิงใจดวยความปราโมทยและ
ดื่มด่ําดวยปติ นั่งขัดสมาธิอยูในกาลนั้นแลวคิดวา ‘เราเปนผูมีความชํานาญในฌาน ถึงความสําเร็จ
อภิญญา ในโลกธาตุหมื่นจักรวาล ไมมีฤาษีผูเสมอกับเรา ในธรรมคือฤทธิ์ ก็ไมมีใครเสมอกับเรา
เราไดสุขเชนนี้’
ขณะที่พระโพธิสัตวนั่งขัดสมาธิอยู เทวดาผูสถิตอยูในโลกธาตุหมื่นจักรวาลตางพากัน
เปลงเสียงอยางกึกกอง พระโพธิสัตวไดสดับพระพุทธดํารัสและคําของเทวดาในหมื่นจักรวาลทั้ง ๒
แลว ก็ยินดีราเริงบันเทิงใจ คิดวา ‘พระพุทธชินเจาทั้งหลาย มีพระดํารัสไมเปนสอง มีพระดํารัสไม
เปนโมฆะ พระพุทธเจาทั้งหลาย ไมมีพระดํารัสไมจริง เราคงจะเปนพระพุทธเจาแนนอน พระดํารัส
ของพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด ยอมเที่ยงแทแนนอน เหมือนกอนดินที่โยนขึ้นไปบนทองฟา ยอม
ตกลงมาที่พื้นดินเปนแน เปนตน
หลังจากนั้น พระโพธิสัตวไดคิดอีกวา จักคนหาพุทธการกธรรมจากสิบทิศ เมื่อคนหา
อยู ไดเห็นทานบารมีเปนขอที่ ๑ ซึ่งเปนทางใหญที่ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญทั้งหลายในปางกอน ได
อบรมสั่งสมมา จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดทานบารมีขอที่ ๑ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ถาทาน
ปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ ทานก็จงบําเพ็ญทานบารมีเถิด หมอที่เต็มดวยน้ําซึ่งผูใดผูหนึ่งจับ
คว่ําลง น้ํายอมไหลออกหมด ไมขังอยูในหมอนั้น ฉันใด ทานเห็นผูขอทั้งชั้นต่ํา ชั้นกลาง และชั้นสูง
แลวจงใหทานอยาใหเหลือ ดุจหมอน้ําที่เขาคว่ําลง ฉันนั้น”๔๒
เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทานี้ คนหาตอไป จึงพบศีลบารมี แลวเตือน
ตนเองวา “ทานจงยึดศีลบารมีขอที่ ๒ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ถาทานปรารถนาจะบรรลุพระ
โพธิญาณ ทานก็จงบําเพ็ญศีลบารมีเถิด จามรียอมรักษาขนหาง (ของตน) ที่ติดของอยูในที่ไร ๆ ก็
ยอมตายในที่ นั้น ไม ยอมให ข นหางเสี ย ไป ฉั น ใด ทา นจงบํ า เพ็ญ ศี ล ในภู มิทั้ ง ๓๑ รั ก ษาศี ล ให
บริบูรณในกาลทุกเมื่อ ดุจจามรีรักษาขนหาง ฉันนั้น”๔๓
เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทานี้ คนหาตอไปก็ไดเห็นเนกขัมมบารมี จึง
เตือนตนเองวา “ทานจงยึดเนกขัมมบารมีขอที่ ๓ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ถาทานปรารถนาจะบรรลุ

๔๒

ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๑๗-๑๑๙/๕๘๓.
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๒๒-๑๒๔/๕๘๓-๕๘๔.

๔๓

๖๓
พระโพธิญาณ ทานจงบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเถิด คนที่ถูกขังอยูในเรือนจํา ไดรับทุกขมานานยอมไม
เกิดความยินดีในเรือนจํานั้น มีแตจะหาชองทางที่จะพนออกไป ฉันใด ทานจงเห็นภพทั้งปวงดุจ
เรือนจํา จงมุงหนาตอเนกขัมมะเพื่อหลุดพนไปจากภพ ฉันนั้นเถิด”๔๔
เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทานี้ คนหาตอไปอีกก็ไดเห็นปญญาบารมีเปน
ขอที่ ๔ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดปญญาบารมีขอที่ ๔ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ถาทานปรารถนา
จะบรรลุพระโพธิญาณ ทานก็จงบําเพ็ญปญญาบารมีเถิด ภิกษุเมื่อเที่ยวบิณฑบาต มิไดเวนวาจะเปน
ตระกู ล ชั้ นต่ํ า ชั้ น กลาง หรื อ ชั้ นสู ง ย อ มได อ าหารพอยั ง อั ต ภาพให เ ป นไปได ฉั นใด ท า นเมื่ อ
สอบถามคนมีความรูตลอดกาลทั้งปวง บําเพ็ญปญญาบารมีไปเถิด แลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได ฉัน
นั้น”๔๕
เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทานี้ คนหาตอไปก็ไดพบวิริยบารมีเปนขอที่ ๕
จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดวิริยบารมีขอที่ ๕ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ถาทานปรารถนาจะบรรลุ
พระโพธิญาณ ทานก็จงบําเพ็ญวิริยบารมีเถิด ราชสีหพญาเนื้อมีความเพียรไมยอหยอน ทั้งในขณะ
หมอบ ยืน และเดิน ประคองใจไวทุกเมื่อ ฉันใด ทานจงประคองความเพียรใหมั่นคงทุกภพทุกชาติ
บําเพ็ญวิริยบารมีไปเกิด แลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได ฉันนั้น”๔๖
เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทานี้ คนหาตอไปอีกก็ไดเห็นขันติบารมีเปนขอ
ที่ ๖ แลวจึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดขันติบารมีขอที่ ๖ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ทานมีใจแนว
แน (ไมเปนสอง) ในขันติบารมีนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได ธรรมดาแผนดินยอมทนทานตอสิ่งที่
เขาทิ้งลงทุกอยาง ทั้งที่สะอาดและไมสะอาด ไมทําความยินดีและความขัดเคือง แมฉันใด ถึงทานก็
ฉันนั้นเหมือนกัน อดทนตอการยกยองและการดูหมิ่นของคนทั้งปวง บําเพ็ญขันติบารมีแลวจัก
บรรลุสัมโพธิญาณได”๔๗
เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทานี้ ทานจึงคนหาตอไปก็ไดเห็นสัจจบารมีเปน
ขอที่ ๗ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดสัจจบารมีขอที่ ๗ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ทานมีคําพูดที่
แนนอน (ไมเปนสอง) ในสัจจบารมีนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได ธรรมดาวาดาวประกายพรึก เปน
ดาวนพเคราะหที่เที่ยงตรงในโลกพรอมทั้งเทวโลก ยอมไมเคลื่อนไปจากวิถีโคจร ไมวาจะเปนฤดู

๔๔

ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๒๗-๑๒๙/๕๘๔.
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๓๒-๑๓๔/๕๘๕.
๔๖
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๓๗-๑๓๙/๕๘๕.
๔๗
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๔๒-๑๔๔/๕๘๖.
๔๕

๖๔
รอน ฤดูหนาว หรือฤดูฝ น แมฉันใด ถึงทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงอยา ถอยกลับไปจากทาง (ที่
ถูกตองมั่นคง) ในสัจจะทั้งหลาย บําเพ็ญสัจจบารมีแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณได”๔๘
เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทานี้ จึงคนหาตอไปก็พบอธิษฐานบารมีเปนขอ
ที่ ๘ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดอธิษฐานบารมีขอที่ ๘ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ทานเปนผูไม
หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้นแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณได ภูผาไมหวั่นไหว ตั้งมั่นไมสะเทือน
เพราะลมแรง คงตั้งอยูในที่เดิมนั่นเอง แมฉันใด ทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงเปนผูไมหวั่นไหวใน
อธิษฐานบารมีทุกเมื่อบําเพ็ญอธิษฐานบารมีแลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได”๔๙
เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทานี้ คนหาตอไปอีกก็ไดเห็นเมตตาบารมีเปนขอ
ที่ ๙ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดเมตตาบารมีขอที่ ๙ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ถาทานปรารถนาจะ
บรรลุพระโพธิญาณ ทานก็จงเปนผูไมมีใครเสมอในเมตตาบารมี ธรรมดาน้ํายอมแผความเย็นชําระ
ลางมลทิน คือธุลีเสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่ว แมฉันใด ทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงเจริญเมตตาให
เสมอกัน ทั้งในคนที่เกื้อกูลกันและในคนที่ไมไดเกื้อกูลกัน บําเพ็ญเมตตาบารมีแลวจักบรรลุสัมโพธิ
ญาณได”๕๐
เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทานี้ คนหาตอไปอีกก็ไดเห็นอุเบกขาบารมีเปน
ขอที่ ๑๐ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดอุเบกขาบารมีขอที่ ๑๐ นี้ บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ทานเปนผูมี
อุเบกขาเที่ยงตรง มั่นคงจักบรรลุสัมโพธิญาณได ธรรมดาแผนดินยอมวางเฉยในสิ่งที่เขาทิ้งลงทั้ง
สะอาดและไมสะอาด ทั้ง ๒ อยาง เวนความโกรธและความยินดี แมฉันใด ทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน
จงมีใจเที่ยงตรงในสุขและทุกขในกาลทุกเมื่อ บําเพ็ญอุเบกขาบารมีแลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได
ธรรมที่เปนเครื่องบมพระโพธิญาณ มีอยูในโลกเพียงเทานี้ นอกจากนี้ยิ่งกวานั้นไมมี ทานจงตั้งมั่น
อยูในธรรมนั้นเถิด”๕๑
เมื่อพระโพธิสัตวพิจารณาเห็นพุทธการกธรรมเหลานี้พรอมทั้งกิจและลักษณะอันเปน
ภาวะของตนแล ว ก็เ กิดแผนดินไหวขึ้น พุ ทธบริษัททั้ งหลายสั่นเทา นอนสลบอยูบนภาคพื้ นที่
บริเวณนั้น หมอน้ํา หมอขาว หมอใสกระแจะ และหมอที่ใสเปรียงในที่นั้นจํานวนมาก ตางก็กระทบ
กันและกัน มหาชนตกใจกลัว พากันเขาไปเฝาพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรทูลถามวา “อะไรจัก
มีแกชาวโลก เปนเหตุดีหรือเหตุราย ชาวโลกทั้งปวงถูกเบียดเบียน ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ ขอ
พระองคไดโปรดบรรเทาภัยที่เบียดเบียนนั้นเถิด”
๔๘

ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๔๗-๑๔๙/๕๘๖-๕๘๗.
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๕๒-๑๕๔/๕๘๗.
๕๐
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๕๗-๑๕๙/๕๘๗-๕๘๘.
๕๑
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๖๒-๑๖๕/๕๘๘.
๔๙

๖๕
พระพุทธเจาตรัสบอกใหมหาชนไดเขาใจวา “ในการที่พสุธาไหวครั้งนี้ ทานทั้งหลาย
จงเบาใจเถิด อยาตกใจกลัวเลย วันนี้เราพยากรณผูใดวาจักเปนพระพุทธเจาในโลก ผูนั้นพิจารณา
เห็นธรรมที่พระชินเจาทรงอบรมสั่งสมมากอน เมื่อผูนั้นพิจารณาธรรมซึ่งเปนพุทธภูมิโดยไมมี
เหลือ เพราะเหตุนั้น ปฐพีโลกธาตุมีหมื่นจักรวาล ในโลกพรอมทั้งเทวโลกจึงไหวแลว”๕๒
มหาชนไดฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลวก็เกิดความสบายใจขึ้น พากันมาหา
พระโพธิ สั ต ว แ ล ว อภิ ว าทอี ก ฝ า ยพระโพธิ สั ต ว ก็ ยึ ด พระพุ ท ธคุ ณ ทํ า ใจให มั่ น คง นมั ส การ
พระพุ ทธเจ า พระนามว า ที ปง กรแลว ลุก จากอาสนะ เทวดาและมนุ ษ ย ทั้ง หลายถื อ ดอกไม ทิ พย
ดอกไมที่เปนของมนุษยแลวโปรยปรายดอกไมทั้งหลายเพื่อพระโพธิสัตวเทพและมนุษยทั้ง ๒ ฝาย
เหลานั้น ตางก็ประกาศความสวัสดีวา
“ทานปรารถนาตําแหนงอันใหญหลวง ขอทานไดตําแหนงนั้นตามความปรารถนา
เถิด เสนียดจัญไรทั้งปวงจงอยามี ความโศกและโรคจงอยามี อันตรายจงอยามีแก
ทาน ขอให ทา นไดบรรลุพระโพธิญาณอันประเสริฐเร็ว พลันเถิ ด เมื่อถึงฤดู (ที่
ต น ไม ผ ลิ ด อก) หมู ไ ม จํ า พวกที่ มี ด อก ก็ ผ ลิ ด อก ฉั นใด ท า นผู มี ค วามเพี ย รอั น
ยิ่งใหญ ขอทานจงผลิดวยพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกันเถิด
พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคก็ไดทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการมาแลว ฉันใด
ท า นผู มี ค วามเพี ย รอั น ยิ่ ง ใหญ ขอท า นจงบํ า เพ็ ญ บารมี ๑๐ ประการ ฉั น นั้ น
เหมือนกันเถิด พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ก็ไดตรัสรูที่โพธิมัณฑ ฉันใด
ทานผูมีความเพียรอันยิ่งใหญ ขอทานจงตรัสรูที่ตนไมเปนที่ตรัสรูของพระชินเจา
ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น เถิ ด พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ทุ ก พระองค ก็ ท รงประกาศพระ
ธรรมจั ก รแล ว ฉั น ใด ท า นผู มี ค วามเพี ย รอั น ยิ่ ง ใหญ ขอท า นจงประกาศพระ
ธรรมจักร ฉันนั้นเหมือนกันเถิดดวงจันทรในวันเพ็ญเต็มดวงสองสวาง ฉันใด ขอ
ทานผูมีใจปรารถนาที่เต็มเปยมแลว จงรุงโรจน (สวางไสว) ในหมื่นจักรวาล ฉัน
นั้นเหมือนกันเถิดดวงอาทิตยพนจากราหูแลว ยอมไพโรจนแจมจาดวยแสงสวาง
ฉันใด ขอทานจงพนจากโลกธรรมแลว แจมจาดวยสิริ (แหงพระพุทธเจา) ฉันนั้น
เหมือนกันเถิดแมน้ําทุกสายไหลไปสูทะเลหลวง ฉันใด ขอชาวโลกพรอมทั้งเทวดา
ทั้งหลาย จงพากันหลั่งไหลไปในสํานักของทาน ฉันนั้นเหมือนกันเถิด”๕๓

๕๒

ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๗๒-๑๗๔/๕๘๙-๕๙๐.
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๗๘-๑๘๖/๕๙๐-๕๙๑.

๕๓

๖๖
หลังจากนั้น สุเมธดาบสผูไดรับความชมเชย และสรรเสริญจากทวยเทพและหมูมนุษย
ทั้งหลายไดสมาทานธรรม ๑๐ ประการ แลวจึงเขาไปยังปาใหญเพื่อบําเพ็ญธรรมเหลานั้นใหบริบูรณ
เรื่องนี้เปนเรื่องที่มีปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา นับเปนการเริ่มตนการเปนพระโพธิสัตว
อยางสมบูรณที่เรียกวา “นิยตโพธิสัตว” เพราะเปนชาติแรกที่พระโพธิสัตวไดรับพุทธพยากรณ
ยืนยันจากพระพุทธเจาทีปงกร เปนจุดเริ่มตนแหงการบําเพ็ญเพียรบารมี ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป
เหตุที่ผูวิจัยจัดไวในเรื่องการบําเพ็ญบารมีกอนไดรับพุทธพยากรณ เพราะทานไดบําเพ็ญบารมีมา
กอนที่จะไดเขาเฝาพระพุทธเจาและไดรับพุทธพยากรณ มีการบําเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี เนกขัม
บารมี เปนตน
สรุปไดวา การตั้งความปรารถนาที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจา และชวยผูอื่นใหขามพนไป
จากวัฏฏสงสารในแตละชาติของพระโพธิสัตวกอนที่จะไดรับพุทธพยากรณนั้น ถือเปนการบําเพ็ญ
อธิ ษ ฐานบารมี และเป นการวางจุ ด มุ ง หมายเพื่ อ นํ า ไปสู การสร า งบารมี ข อ อื่ นต อ ไป หากขาด
อธิษฐานบารมีแลว พระโพธิสัตวก็ไมสามารถบําเพ็ญบารมีขออื่นใหสําเร็จได ดังที่พระพรหมคุณา
ภรณไดกลาวไววา “พระโพธิสัตวตางจากพระพุทธเจาและพระอรหันต กลาวคือ แมพระโพธิสัตว
จะแสนเกงแลว ยอมสละชีวิตของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่นได แตพระโพธิสัตวนั้น ตองทําความดี
ดวยปณิธาน คือ ตองตั้งใจ ตองมุงมั่น อธิษฐานไววาจะทําความดีนั้น ๆ”๕๔
๓.๓ การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีหลังจากไดรับพุทธพยากรณ
การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวกอนไดรับพุทธพยากรณที่กลาวไวในขอ ๓.๒ นั้น มี
หลักฐานปรากฏอยูในพระไตรปฎกเฉพาะในพระชาติที่เปนสุเมธดาบส ซึ่งเปนชาติที่ไดรับพุทธ
พยากรณจากพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรเทานั้น สวนเรื่องอื่น ๆ มีอยูในคัมภีรชั้นรองลงมาดังได
แสดงไวแลวในเบื้องตน การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวหลังจากไดรับพุทธพยากรณแลว มี
ระยะเวลาในการบําเพ็ญไมเทากัน เชนเดียวกับการบําเพ็ญกอนไดรับพุทธพยากรณ ตามประเภท
ของพระโพธิสัตว คือ พระปญญาธิกโพธิสัตวใชเวลาบําเพ็ญบารมี ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป พระ
สัทธาธิกโพธิสัตวใชเวลาบําเพ็ญบารมี ๘ อสงไขยกําไรแสนกัป และพระวิริยาธิก-โพธิสัตวใชเวลา
บําเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขยกําไรแสนกัป การบําเพ็ญบารมีหลังจากไดรับพุทธพยากรณนี้มีกลาวไว
ในพระไตรปฎก สวนการกําหนดวาเรื่องไหนบําเพ็ญบารมี ไดแสดงไวในรายงานการวิจัยเรื่องการ

๕๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต, ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), จาริกบุญจาริกธรรม,
(กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๔๑),หนา ๔๐๘.

๖๗
วิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก โดยจัดชาดกทั้ง ๕๔๗ เรื่อง เขาใน
หมวดหมูของบารมี ๑๐
สรุปได ดังนี้ทานบารมี มี ๓๕ ชาดก ศีลบารมี มี ๓๓ ชาดก เนกขัมมบารมี มี ๘๐ ชาดก
ปญญาบารมี มี ๒๕๖ ชาดก วิริยบารมี มี ๗ ชาดก ขันติบารมี มี ๒๕ ชาดก สัจจบารมี มี ๙ ชาดก
อธิษฐานบารมี มี ๖ ชาดก เมตตาบารมี มี ๖๘ ชาดก และอุเบกขาบารมี มี ๒๖ ชาดก รวมเปน ๕๔๗
ชาดก๕๕
๓.๓.๑ การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีที่ปรากฏในนิบาตชาดก
ในชาดก ๖ มีเรื่องที่เปนอธิษฐานบารมี เรียงลําดับตามนิบาตชาดก ๕๔๗ เรื่อง ไดแก
นฬปานชาดก๕๖ กุกกุรชาดก๕๗ ทุมเมธชาดก๕๘ มันธาตุชาดก๕๙ มาตังคชาดก๖๐ และเนมิราช
ชาดก๖๑ ซึ่งในแตละเรื่องมีความยอดังตอไปนี้
ก. นฬปานชาดก๖๒
ครั้ งหนึ่ง ภิกษุทั้ งหลายอาบนํ้ า ในสระโบกขรณี ชื่อวา นฬกปานะ แลว ใหพวก
สามเณรเอาทอนไมออมาเพื่อตองการทํากลองเข็ม เห็นทอนไมออเหลานั้นทะลุตลอด จึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค ทูลถามถึงเหตุที่ทอนไมออเหลานั้นเปนรูทะลุตลอดตั้งแตโคนจนถึงปลาย พระผูมี
พระภาคตรัสบอกแกภิกษุทั้งหลายวานี้เปนการอธิษฐานเดิมของพระองค และไดตรัสเลาถึงเรื่องใน
อดีตวา
ในอดีตกาล มีผีเสื้อนํ้าตนหนึ่งเคี้ยวกินคนผูลงไปในสระโบกขรณีนั้น ในกาลนั้น
พระโพธิสัตวเกิดเปนพระยากระบี่มีขนาดเทาเนื้อละมั่ง แวดลอมดวยหมูวานรแปดหมื่นตัว พระ
ยากระบี่ไดใหโอวาทแกหมูวานรถึงอันตรายตาง ๆ ที่จะพึงมีในปานั้น และถาหากจะดื่มน้ําหรือ
กินอาหารที่ยังไมเคยกินตองสอบถามตนกอน ซึ่งหมูวานรเหลานั้นตางก็รับคํา
๕๕

พัฒน เพ็งผลา, รศ. “การวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก”, รายงาน
การวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๐), หนา ๓.
๕๖
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๐/๘-๙.
๕๗
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๒/๑๐.
๕๘
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๒๒/๕๐.
๕๙
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๒-๒๔/๑๒๔-๑๒๕.
๖๐
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑-๒๓/๔๖๙-๔๗๓.
๖๑
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๒๑-๕๘๙/๒๔๖-๒๗๓.
๖๒
ขุ.ชา. (ไทย) ๓/๑/๒๗๔-๒๗๗.

๖๘
วันหนึ่งหมูวานรที่เปนบริวารของพระโพธิสัตวไปในสถานที่ที่ไมเคยไป เที่ยวอยู
ในที่นั้นหลายวัน เมื่อจะแสวงหานํ้าดื่มก็เห็นสระโบกขรณีสระหนึ่ง แตยังไมดื่มนํ้า นั่งคอยการมา
ของพระโพธิสัตวกอน พระโพธิสัตวจึงเดินตรวจดูสระโบกขรณีนั้น เห็นมีแตรอยเทาลง ไมเห็น
รอยเทาขึ้นจึงรูวาสระโบกขรณีนี้มีอมนุษยอยู ฝายผีเสื้อนํ้ารูวาวานรเหลานั้นไมลง จึงแปลงกายเปน
ผูมีความนาเกลียดนากลัว แหวกนํ้าออกมาชักชวนใหดื่มน้ํา พระโพธิสัตวถามแลวจึงทราบวาเปน
ผีเสื้อนํ้าผูที่สามารถกินทุกคนที่ลงไปในสระนั้นได แมกระทั่งนก พระโพธิสัตวไมยอมตกอยูใน
อํานาจของผีเสื้อนํ้า ไดอธิษฐานวาไมออทั้งหมดที่เกิดรอบสระโบกขรณีนี้จงเปนรูตลอด ดวย
อุปจารแหงประโยชนของพระโพธิสัตวทั้งหลายเปนสภาพยิ่งใหญ การอธิษฐานยอมสําเร็จตั้งแต
นั้นมา ไมออที่เกิดรอบสระโบกขรณีทุกตนเกิดเปนรูเดียวตลอด ครั้นพระโพธิสัตวอธิษฐานอยางนี้
แลวจึงนั่งถือไมออลําหนึ่งสูบนํ้ามาดื่ม เหลาวานรแปดหมื่นตัวก็ถือไมออตัวละลํา นั่งลอมสระ
โบกขรณีสูบน้ํามาดื่มเชนเดียวกัน ผีเสื้อนํ้าจึงไมสามารถกินวานรไดสักตัว เกิดความเสียใจจึงไปยัง
นิเวศนของตน ฝายพระโพธิสัตวพรอมทั้งบริวารก็เขาปาไปเหมือนกัน
ในพระชาตินี้พระโพธิสัตวไดบําเพ็ญอธิษฐานบารมี ในขณะที่เปนพญาวานร(หัวหนา
ฝูงลิง) ที่ทานจัดไววาเปนอธิษฐานบารมีนั้น เพราะบารมีดานอื่นไมเดนชัดเทาการอธิษฐานของพระ
โพธิสัตว ทั้งนี้คงเปนเพราะถือกําเนิดในสัตวเดรัจฉาน จึงมีความจํากัดในการบําเพ็ญบารมีบางขอ
เชน ทานบารมี เนกขัมมบารมี เปนตน
ข. กุกกุรชาดก๖๓
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชยสมบัติในนครพาราณสี พระโพธิสัตว
เกิดเปนสุนัข หอมลอมดวยสุนัขจํานวนมากอยูในสุสานใหญ อยูมาวันหนึ่ง พวกสุนัขที่เลี้ยงไวใน
ราชตระกูลกัดกินหนังและชะเนาะของรถพระราชา ที่ราชบุรุษวางไวที่พระลานหลวง วันรุงขึ้น
พวกราชบุรุษจึงกราบทูลพระราชาวาสุนัขทั้งหลายเขาไปทางทอนํ้า กัดกินหนังและชะเนาะของรถ
นั้น พระราชาทรงกริ้วสุนัข จึงรับสั่งฆาสุนัขทุกตัวที่เห็น ความพินาศใหญหลวงจึงเกิดขึ้นแกพวก
สุนัข สุนัขที่รอดตายจึงพากันหนีไปหาพระโพธิสัตวที่ปาชา และเลาเหตุการณใหฟง พระโพธิสัตว
คิดวา “ในที่ที่มีการอารักขา สุนัขทั้งหลายในภายนอก ยอมเขาไปไมได เรื่องนี้สุนัขภายในพระราช
นิเวศนนาจะเปนผูทํา ก็ภัยอะไร ๆ ยอมไมมีแกพวกโจร สวนพวกที่ไมใชโจรกลับไดความตาย ถา
กระไร เราจะแสดงพวกโจรแกพระราชาแลวใหทานชีวิตแกหมูญาติ”
พระโพธิสัตวปลอบโยนญาติทั้งหลายใหเบาใจ และใหรออยูที่ปาชา สวนตนเองได
รําพึงถึงบารมี กระทําเมตตาภาวนาใหเปนปุเรจาริกไปในเบื้องหนาแลวอธิษฐานใหใคร ๆ อยาได
๖๓

ขุ.ชา. (ไทย) ๓/๑/๒๘๑-๒๘๖.

๖๙
สามารถขวางกอนดินหรือทอนไม แลวเขาไปภายในพระนครแตเพียงลําพัง ไมมีสัตวตัวแมหนึ่งที่
เห็นพระโพธิสัตวแลวแลดูดวยความโกรธ พระโพธิสัตวไปในที่วินิจฉัย แลววิ่งเขาไปภายใตอาสน
ของพระราชา พวกราชบุรุษเริ่มเพื่อจะนําพระโพธิสัตวนั้นออกมา แตพระราชาทรงหามไว พระ
โพธิสัตวพักอยูครูหนึ่งแลวจึงออกมาทูลถามพระราชาเรื่องการฆาสุนัข ทราบวาพระราชาเปนผูสั่ง
ใหฆาเพราะทรงเขาพระทัยวาสุนัขเหลานั้นกัดกินหนังหุมชะเนาะรถ จึงรับสั่งใหฆาสุนัขทั้งหลาย
ยกเวนสุนัขที่เลี้ยงไวในพระตําหนัก พระโพธิสัตวไดกราบทูลวาพระองคทรงบรรลุอคติ มีฉันทาคติ
เปนที่ตั้ง ไมทรงตั้งอยูในราชธรรม
พระราชาไดทรงสดับแลวจึงตรัสถามพระโพธิสัตว ทรงทราบวาพวกสุนัขที่กัดกิน
หนังหุมรถเปนพวกสุนัขเลี้ยงที่อยูในตําหนักของพระองคเอง เพราะพระโพธิสัตวพิสูจนไดโดยการ
ใหนําเปรียงและหญาแพรกมาขยําใหสุนัขเหลานั้นดื่ม สุนัขทั้งหลายดื่มแลวถายออกมาพรอมกับ
หนังทั้งหลาย จึงทรงทําการบูชาพระโพธิสัตวดวยเศวตฉัตร พระโพธิสัตวแสดงธรรมแกพระราชา
ดวยคาถาวาดวยการประพฤติธรรม ๑๐ ประการ อันมาในเตสกุณชาดก มีอาทิวาจงประพฤติธรรม
ในพระชนกและชนนี ทูลใหพระราชาทรงตั้งอยูในความไมประมาท และดํารงอยูในศีล ๕ แลวจจึง
ไดถวายเศวตฉัตรคืนแดพระราชา พระราชาไดทรงสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตวแลวทรงใหอภัย
แกสัตวทั้งปวง ทรงเริ่มตั้งนิตยภัตเชนกับโภชนะของพระองคแกสุนัขทั้งปวงมีพระโพธิสัตวเปนตน
และทรงตั้งอยูในโอวาทของ พระโพธิสัตว ทรงกระทําบุญมีทานเปนตนตลอดชั่วพระชนมายุ
หลังจากสวรรคตแลวเสด็จอุบัติในเทวโลก กุกกุโรวาทไดดําเนินไปถึงหมื่นป ฝายพระโพธิสัตว
ดํารงอยูตราบชั่วอายุแลวไดไปตามยถากรรม
การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวในกุกกุรชาดกนี้ มีลักษณะเหมือนกับการ
บําเพ็ญบารมีในนฬปานชาดกเรื่องที่ผานมา กลาวคือ พระโพธิสัตวถือการกําเนิดในสัตวเดรัจฉาน
และไดอธิษฐานเพื่อประโยชนของหมูคณะ ลักษณะของการอธิษฐานก็ชัดเจน คือ เปนการอธิษฐาน
ที่มีลักษณะเปนการอธิษฐานจิตโดยใชคุณความดีของตน เพื่อใหเกิดผลในสิ่งที่ตองการ
ค. ทุมเมธชาดก๖๔
ในอดีตกาล ครั้งเมื่อพระเจามคธพระองคหนึ่งทรงครองราชสมบัติในกรุงราชคฤห
พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดชาง เปนชางเผือกถึงพรอมดวยลักษณะที่ดี และไดเปนชางมงคลของ
พระราชา ครั้นถึงวันมหรสพวันหนึ่ง พระราชาโปรดใหประดับตกแตงพระนครงดงามดังเทพนคร
เสด็จขึ้นสูมงคลหัตถี อันประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ ทรงกระทําประทักษิณพระนคร
ดวยราชานุภาพอันใหญหลวง มหาชนยืนดูในที่นั้น ๆ เห็นสรีระอันถึงความงามเลิศดวยสมบัติของ
๖๔

ขุ.ชา. (ไทย) ๓/๒/๔๖๙-๔๗๔.

๗๐
มงคลหัตถี ก็พากันพรรณนาถึงมงคลหัตถีตาง ๆ นานา และวาสมควรเปนคูบุญบารมีของพระเจา
จักรพรรดิ พระราชาทรงเกิดความริษยาชางเพราะการสรรเสริญชางของชาวเมือง จึงทรงดําริที่จะให
พระโพธิสัตวตกเขาตาย จึงรับสั่งนายหัตถาจารยนําชางขึ้นสูยอดเขาเวปุลละ แลวทรงบังคับนาย
หัตถาจารยใหไสชางบายหนาไปทางเหวแลวสั่งใหชางยืน ๓ ขา ยืนดวยขาหนาทั้งสอง ยืนดวยขา
หลังทั้งสอง ยืนขาเดียว แตชางก็ยังไมตกจากภูเขา ในที่สุดจึงรับสั่งนายหัตถาจารยใหยืนใน
อากาศ นายหัตถาจารยคิดวาพระราชาพระองคนี้มีพระประสงคใหชางนั้นตกเขาตายเปนแน จึง
กระซิบที่หูพระโพธิสัตวบอกใหทราบถึงความประสงคของพระราชา และใหพระโพธิสัตวพาตน
เหาะขึ้นสูเวหาไปสูพระนครพาราณสี พระมหาสัตวถึงพรอมดวยบุญฤทธิ์ไดยืนอยูในอากาศ ฝาย
นายหัตถาจารยไดกราบทูลวา ขาแตมหาราช ชางนี้ถึงพรอมดวยบุญฤทธิ์ ไมคูควรแกคนมีบุญนอย
ปญญาทรามเชนพระองค คูควรแกพระราชาผูเปนบัณฑิต ถึงพรอมดวยบุญ คนบุญนอยเชนพระองค
ไดพาหนะเชนนี้ก็มิไดรูคุณ รังแตจะยังพาหนะ และยศสมบัติที่เหลือ ใหฉิบหายไปฝายเดียว
นายหัตถาจารยไดนั่งอยูบนคอชางซึ่งเหาะขึ้นในอากาศ ตรงไปพระนครพาราณสี
หยุดอยูในอากาศที่ทองพระลานหลวง ประชาชนทั่วพระนครอื้ออึงเปนเสียงเดียวกันวา ชางเผือก
ของพระราชาแหงชาวเรามาทางอากาศ หยุดยืนอยูที่ทองพระลานหลวง ราชบุรุษทั้งหลายรีบกราบ
ทูลพระราชา พระราชาเสด็จมาตรัสเชิญพระโพธิสัตวใหลงยืนที่พื้นดิน พระโพธิสัตวก็ลงยืนที่
แผนดิน นายหัตถาจารยกาวลงถวายบังคมพระราชา กราบทูลเรื่องทั้งปวงใหทรงทราบ พระราช
ทรงหรรษาและดีพระทัย ตรัสใหตระเตรียมพระนคร ทรงตั้งพญาชางในตําแหนงมงคลหัตถี ทรง
แบงราชสมบัติทั้งสิ้นออกเปน ๓ สวน สวนหนึ่งพระราชทานแกพระโพธิสัตว สวนหนึ่งแกนาย
หัตถาจารย สวนหนึ่งพระองคทรงครอบครอง ตั้งแต พระโพธิสัตวครองราชยสมบัติ ชมพูทวีป
ทั้งหมดก็ตกอยูในเงื้อมพระหัตถของพระราชา พระองคเปนพระราชาผูยิ่งใหญในชมพูทวีป ทรง
บําเพ็ญบุญมีทานเปนตน แลวเสด็จไปตามยถากรรม
ในชาติ นี้ พระโพธิสัตวก็ไดบํา เพ็ญ บารมีใ นขณะที่ ถือกํ า เนิ ดเปนสัต วเดรั จ ฉาน มี
ลักษณะเชนเดียวกับเรื่องที่กลาวในนฬปานชาดก และกุกกุรชาดก แตเปนสัตวตางประเภทกัน
และอธิษฐานตางเรื่องกันเทานั้น
ง. มันธาตุราชชาดก๖๕
ในอดีตกาล ครั้งปฐมกัป พระโพธิสัตวเปนพระราชโอรสของพระเจาวรอุโปสถ
ไดมีพระนามวามันธาตุ ทรงประกอบดวยรัตนะ ๗ และอิทธิฤทธิ์ ๔ ครองราชยเปนพระเจา
จักรพรรดิ ในเวลาที่พระองคทรงคูพระหัตถซาย ปรบดวยพระหัตถขวา ฝนรัตนะ ๗ ก็ตกลงมา
๖๕

ขุ.ชา. (ไทย) ๓/๔/๗๒-๗๙.

๗๑
ประมาณเขา ดุจเมฆฝนทิพยในอากาศ ทรงเลนเปนเด็กอยูแปดหมื่นสี่พันป ทรงครองความเปน
อุปราชอยูแปดหมื่นสี่พันป ทรงครองราชยเปนพระเจาจักรพรรดิแปดหมื่นสี่พันป ทรงมีพระชนมายุ
หนึ่งอสงไขย
วันหนึ่ง พระเจามันธาตุนั้นไมสามารถทํากามตัณหาใหเต็มได จึงทรงแสดงอาการ
ระอาพระทัย อํามาตยทั้งหลายทูลถามถึงเหตุที่ทรงระอาพระทัย พระองคตรัสวา เมื่อเรามองเห็น
กําลังบุญของเราอยู ราชสมบัตินี้จักทําอะไรได สถานที่ไหนหนอจึงจะนารื่นรมย อํามาตยทั้งหลาย
กราบทูลวาเทวโลกนารื่นรมย ทาวเธอจึงทรงพุงจักรรัตนะไปยังเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพรอม
ดวยบริษัท แมทรงครองราชสมบัติในเทวโลก ชั้นจาตุมหาราชิกานั้น เมื่อกาลเวลาลวงไปชานาน
พระองคก็ไมสามารถทําตัณหาใหเต็มไดอีกเหมือนกัน จึงทรงแสดงอาการเบื่อระอา ทาวมหาราช
ทั้ง ๔ จึงทูลถามถึงเหตุที่ทรงเบื่อระอา และไดแนะนําเทวโลกชั้นดาวดึงสซึ่งนารื่นรมยกวา พระ
เจามันธาตุจึงพุงจักรรัตนะออกไป หอมลอมดวยบริษัทของพระองค บายหนาไปยังภพดาวดึงส
ทาวสักกะทรงแบงเทวราชสมบัติของพระองคกึ่งหนึ่งถวายพระเจามันธาตุ เมื่อ
กาลเวลาลวงไป ทาวสักกะทรงใหพระชนมายุสั้นไปสามโกฏิหกหมื่นปก็จุติ ทาวสักกะพระองคอื่น
ก็มาบังเกิดแทน แมทาวสักกะพระองคนั้นก็ครองราชสมบัติในเทวโลก แลวก็จุติไป โดยสิ้นพระชน
มายุถึง ๓๖ พระองค สวนพระเจามันธาตุยังคงครองราชสมบัติในเทวโลกโดยรางกายของมนุษย
นั่นเอง
เมื่อเวลาลวงไปดวยประการอยางนี้ กามตัณหาก็ยังเกิดขึ้นแกพระองคโดยเหลือ
ประมาณยิ่ง ขึ้น พระองคจึ งทรงดํ าริจักฆา ท า วสัก กะเสีย แลวครองราชยสมบัติในเทวโลกเพี ยง
พระองคเดียว แตไมสามารถฆาทาวสักกะได ถูกตัณหาคือความอยากนี้เปนมูลรากของความวิบัติ
ดวยเหตุนั้น อายุสังขารของทาวเธอจึงเสื่อมไป ความชราก็เบียดเบียน พระองคจึงพลัดจากเทวโลก
ตกลงในพระราชอุทยาน
พนักงานผูรักษาพระราชอุทยานกราบทูลเรื่องที่พระเจามันธาตุเสด็จมาใหราช
ตระกูลทรงทราบ ราชตระกูลจึงพากันเสด็จมาปูลาดที่บรรทมในพระราชอุทยาน พระราชาทรง
บรรทมโดยอนุฏฐานไสยาสน รับสั่งอํามาตยทั้งหลายใหบอกขาวสาสนนี้แกมหาชนวา พระเจามัน
ธาตุมหาราชครองราชสมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิในมหาทวีปทั้งสี่ มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร
ครองราชสมบัติในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาตลอดกาลนาน แลวไดครองราชสมบัติในเทวโลก
ตามจํานวนพระชนมายุของทาวสักกะถึง ๓๖ องค ยังทําตัณหาคือความอยากใหเต็มไมไดเลย ได
สวรรคตไปแลว ครั้นพระองคตรัสอยางนี้แลว ก็สวรรคตเสด็จไปตามยถากรรม
ในชาดกนี้ ไมไดบงบอกความชัดเจนวาตรงไหนคือการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี แตถา
พิจารณาดูจากเนื้อเรื่องแลว การที่พระโพธิสัตวมีอายุยืนจนสามารถครองราชยสมบัติใน เทวโลก

๗๒
ไดตามจํานวนพระชนมายุของทาวสักกะ สวนนี้อาจเปนเพราะการอธิษฐานของพระองค ทานจึงจัด
วาเปนการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
จ. มาตังคชาดก๖๖
เมื่อครั้งพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนบุตรจัณฑาลชื่อมาตังคมาณพ วันหนึ่ง ธิดา
เศรษฐีในเมืองพาราณสีชื่อทิฏฐมังคลิกา กําลังเดินทางไปอุทยานพรอมดวยเหลาบริวารไดเห็น
มาตังคมาณพในระหวางทางจึงลางตาดวยน้ําหอมและกลับแคนั้น ทําใหบริวารของนางโกรธพระ
โพธิสัตวที่เปนสาเหตุใหพวกตนไมไดสนุกสนานดวยการดื่มกิน จึงพากันดาและรุมทํารายพระ
โพธิสัตวจนสลบ เมื่อฟนขึ้นมาพระโพธิสัตวคิดวา “บริวารชนของนางทิฏฐมังคลิกาโบยตีเราผูไมมี
ความผิด โดยหาเหตุมิได เราไดนางทิฏฐมังคลิกาเปนภรรยาแลวนั่นแหละ จึงจะยอมลุกขึ้น ถาไมได
จักไมยอมลุกขึ้นเลย” ครั้นตั้งใจดังนี้แลว จึงเดินไปนอนที่ประตูเรือนบิดาของนางทิฏฐมังคลิกาเปน
เวลา ๗ วัน บิดาของนางทิฏฐมังคลิกาจึงนํานางมามอบใหมาตังคบัณฑิต มาตังคบัณฑิตไดจากพระ
นครพรอมดวยนางทิฏฐมังคลิกาไปยังจัณฑาลคาม ทั้งสองอยูดวยกันโดยมิไดลวงเกินกัน
วันหนึ่ง พระโพธิสัตวไดเขาปาออกบวชดวยความคิดวา จักทําใหนางทิฏฐมังคลิกา
ถึงความเปนผูเลิศดวยลาภยศ บําเพ็ญสมณธรรมจนไดสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ แลวจึงเหาะมาดวย
ฤทธิ์ไปลงตรงประตูจัณฑาลคาม
นางทิฏฐมังคลิกาทราบขาวการมาของมาตังคบัณฑิต จึงออกมาตอนรับพรอมทั้ง
รองไหคร่ําครวญวาพระโพธิสัตวออกบวชทิ้งใหนางตองไรที่พึ่ง พระโพธิสัตวจึงปลอบโยนนาง
พรอมบอกวาจะทําใหนางมียศยิ่งใหญ โดยใหนางประกาศในทามกลางบริษัทวามาตังคบัณฑิต
ไมใชสามีของเรา ทาวมหาพรหมเปนสามีของเรา ซึ่งนางก็รับคํา
พระโพธิสัตวเนรมิตอัตภาพเปนทาวมหาพรหม เหาะลงมาเวียนวนเบื้องบนของ
พระนครพาราณสี ลงจากอากาศแลวเขาไปภายในบาน นั่งบนที่นอน เอาหัวแมมือเบื้องขวาลูบ
คลํานาภี (สะดือ) ของนางทิฏฐมังคลิกาในขณะกําลังมีระดู ทําใหนางตั้งครรภขึ้นมาทันที พระ
โพธิสัตวไดใหโอวาทแกนางแลวก็ออกจากเรือน มหาชนผูเห็นเหตุการณตางพากันหลั่งไหลเขาไป
หานางดวยสําคัญวาเปนภรรยาของทาวมหาพรหม พากันบูชาดวยเครื่องสักการะตาง ๆ พานาง
ทิฏฐมังคลิกาเที่ยวไปในพระนครพาราณสี และนําทรัพยมาสรางมณฑปใหญกลางพระนครเพื่อเปน
ที่อยูอาศัยของนาง และนางก็ไดคลอดบุตรในมณฑปนั้น พวกพราหมณประชุมกันตั้งชื่อบุตรของ
นางวามัณฑัพยกุมาร เพราะเหตุที่คลอดในมณฑป ตั้งแตนั้นมา นางก็อยูในมณฑปนั้นพรอมดวยยศ
บริวารเปนอันมาก
๖๖

ขุ.ชา. (ไทย) ๓/๗/๑-๓๐.

๗๓
ครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตวตองการทําลายมานะของพราหมณผูหนึ่งชื่อชาติมันต ซึ่ง
บวชเปนดาบสอยูที่ริมฝงน้ําเวตตวตีนที จึงไปยังสถานที่นั้น อาศัยอยูเหนือน้ําใกลที่อยูของชาติมันต
ดาบส อยูมาวันหนึ่ง พระโพธิสัตวเคี้ยวไมสีฟนแลวอธิษฐานวา ไมสีฟนนี้จงลอยไปติดอยูที่ชฎา
ของดาบสชาติมันต แลวก็ทิ้งไมสีฟนนั้นลงไปในแมน้ํา ไมสีฟนก็ลอยไปติดอยูที่ชฎาของชาติมันต
ดาบสผูกําลังอาบน้ําชําระรางกายอยู ชาติมันตดาบสเห็นดังนั้นจึงดาและเดินไปตรวจดูที่ฝงเหนือน้ํา
เห็นพระโพธิสัตวแลวจึงถามถึงชาติกําเนิด เมื่อทราบวาเปนชาติจัณฑาลและเปนผูทิ้งไมสีฟนลงไป
ในแมน้ํา จึงบริภาษและไลใหไปอยูฝงใตน้ํา พระโพธิสัตวไปอยูฝงใตนทีแลวก็ทิ้งไมสีฟนลงไปใน
แมน้ําอีก ไมสีฟนนั้นก็กลับลอยทวนน้ําขึ้นไปติดอยูในชฎาของดาบสนั้น ชาติมันตดาบสโกรธจึงดา
และสาปแชงพระโพธิสัตวใหศีรษะแตกเปนเจ็ดเสี่ยงภายในเจ็ดวัน
พระโพธิสัตวคิดวาถาเราจักโกรธดาบสผูนี้ ศีลของเราจักขาด เราจะทําลายมานะ
ของดาบสดวยอุบายวิธี ครั้นถึงวันที่ ๗ จึงบันดาลฤทธิ์ หามมิใหพระอาทิตยขึ้น ทําใหมนุษยพากัน
วุนวาย เขาไปหาชาติมันตดาบส และสอบถามถึงสาเหตุที่ดวงอาทิตยไมขึ้น ทราบวาพระโพธิสัตว
เปนผูบันดาลฤทธิ์จึงพากันไปหาพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวยอมรับและบอกถึงสาเหตุที่ตองทํา
เชนนั้น เหลามนุษยจึงนําชาติมันตดาบสมาและบังคับใหหมอบลงแทบเทาของพระมหาสัตวใหขอ
ขมาโทษ แตชาติมันตดาบสก็ไมยอมขอโทษ พระโพธิสัตวจึงแนะนําใหคนทั้งหลายนํากอนดิน
เหนียวมาวางไวบนศีรษะของชาติมันตดาบส แลวบังคับใหไปยืนในน้ํา จากนั้นจึงปลอยใหพระ
อาทิตยขึ้นไป พอพระอาทิตยขึ้นดินเหนียวบนศีรษะของชาติมันตดาบสก็แตกเปนเจ็ดเสี่ยง แลวเขา
ก็ดําลงไปในน้ํา
หลังจากทรมานชาติมันตดาบสแลวพระโพธิสัตวก็คิดจะทรมานพราหมณหมื่นหก
พันคน เมื่อทราบวาพวกเขาไปอยูในสํานักของพระเจาเมชฌราช จึงเหาะไปที่นั่น พราหมณทั้งหลาย
เห็นพระโพธิสัตวแลวคิดวาพระดาบสนี้มาอยูในที่นี้เพียงวันสองวัน ก็จักทําใหพวกตนไมมีที่พึ่ง จึง
พากันไปกราบทูลพระราชาวาพระมหาสัตวเปนโจร ขอใหพระราชาทรงจับ พระราชาจึงสงราชบุรุษ
ติดตามพระโพธิสัตวแลวเอาดาบฟนคอในขณะกําลังบริโภคอาหารอยู โดยมิไดระมัดระวังตัว พระ
มหาสัตวสิ้นชีวิตแลวไปเกิดในพรหมโลก เทพยดาทั้งหลายพากันโกรธเคือง จึงบันดาลใหฝนเถารึง
อันรอนตกลงในเมชฌรัฐ ทําใหแวนแควนทั้งหมดพินาศไป
ชาดกนี้ ไ ด แ สดงถึ ง การบํ า เพ็ ญ อธิ ษ ฐานบารมี ข องพระโพธิ สั ต ว ชั ด เจนที่ สุ ด ทั้ ง
ความหมายในแงที่เปนความตั้งใจอยางแนวแน และความหมายที่เปนการอธิษฐานจิตใหเกิดสิ่งที่ตน
ตองการใหเปนไป คลายการแสดงฤทธิ์ และมีการอธิษฐานหลายเหตุการณ ดังที่ปรากฏอยูแลวใน
เนื้อเรื่อง

๗๔
ฉ.เนมิราชชาดก๖๗
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาเนมิแหงเมืองมิถิลา ทรงยินดี
ในการบริจาคทาน รักษาศีลอุโบสถตั้งแตยังทรงพระเยาว พระองคทรงปราบอริราชศัตรูของแวน
แควนแลว ทรงบริจาคทานแกประชาชนทั้งปวง โปรดใหสรางโรงทาน ๕ แหง คือ ที่ประตูพระนคร
๔ แหง ทามกลางพระนคร ๑ แหง พระราชทานทรัพยที่โรงทานแหงละ ๑๐๐,๐๐๐ ทรงบริจาค
ทรัพยวันละ ๕๐๐,๐๐๐ กหาปณะทุก ๆ วัน ทรงเบญจศีลเปนนิจ ทรงสมาทานอุโบสถทุกปกษ
ขณะที่พระองคทรงบริจาคทานอยูนั้น ก็ทรงเกิดความสงสัยขึ้นวาระหวางทานกับการประพฤติ
พรหมจรรย อยางไหนจะมีผลมาก ทาวสักกะทรงทราบพระดําริของพระเจาเนมิแลว จึงปรากฏ
พระองคเพื่อกําจัดความสงสัยนั้น เมื่อพระเจาเนมิทรงเห็นแลวก็มีพระโลมชาติชูชัน ไดตรัสถาม
และทรงทราบวาเปนทาวสักกะ จึงตรัสถามปญหาที่พระองคทรงสงสัย ทาวสักกะตรัสพยากรณ
ปญหาของพระราชา และไดทรงสรุปในตอนทายวาการประพฤติพรหมจรรยมีผลมากกวาทานรอย
เทา พันเทา แสนเทา มหาชนที่เห็นเหตุการณนั้นตางพากันราเริงยินดี
ลําดับตอมา พระราชาไดประทับนั่งรถทิพยโดยมีมาตลีเทพบุตรเปนเทพสารถีนํา
เสด็จพระราชาทอดพระเนตรคนที่ทําบาปกับคนที่ทําบุญไวเมื่อครั้งอยูในโลกมนุษย โดยพระองค
ทรงเลือกการทอดพระเนตรคนที่ทําบาปกอน พระองคทอดพระเนตรเห็นสัตวนรกถูกทรมานดวย
ประการตาง ๆ มากมาย เชน ถูกฝูงสุนัข ฝูงแรง ฝูงกาปากเหล็กที่นากลัวรุมกัดจิกกิน มีรางกายลุก
โชนเดินเหยียบแผนดินเหล็กที่ลุกโชน ถูกนายนิรยบาลทั้งหลายโบยตีดวยกระบองเหล็กอันรอน ตก
หลุมถานเพลิง ถูกไฟไหมทั่วรางกาย รองครวญครางอยู ถูกนาย นิรยบาลตัดคอ ผูกคอ ฉุดลากโยน
ลงไปในน้ํารอน เปนตน พระองคทรงเกิดความกลัว จึงตรัสถามถึงกรรมที่สัตวนรกเหลานั้นทําไว
เมื่อครั้งยังเปนมนุษย มาตลีเทพสารถีก็ทูลตอบทุกปญหาที่พระราชาตรัสถาม ซึ่งวาโดยสรุปแลวที่
สัตวนรกเหลานั้นตองทนทุกขทรมานอยูในนรกก็เพราะกรรมที่ตนไดทําผิดศีล ๕ และประพฤติ
อกุศลกรรมบถ ๑๐
หลังจากพระเจาเนมิทอดพระเนตรสัตวนรกแลว มาตลีเทพบุตรก็ทูลเชิญเสด็จขึ้น
ไปในสํานักของทาวสักกเทวราช ระหวางทางพระเจาเนมิทอดพระเนตรเห็นเหลาเทพบุตร เทพธิดา
ผูประดับประดาดวยอาภรณทิพยตาง ๆ สถิตอยูในวิมานของตน ๆ มีอานุภาพ และทิพยสมบัติ
แตกตางกันตามบุญกรรมที่ไดกระทําไว จึงถามมาตลีเทพสารถีถึงกรรมอันเทพบุตรและเทพธิดาผูมี
อานุภาพมากเหลานั้นกระทําไว มาตลีเทพสารถีก็ทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวผูทําบุญไวตามที่
ทราบแดพระเจาเนมิ ซึ่งกรรมที่เทพบุตรและเทพธิดาเหลานั้นกระทําไวก็ไดแกการกระทําตามหลัก
๖๗
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๗๕
บุญกิริยาวัตถุ และกุศลกรรมบถ มีการใหทาน รักษาศีล เปนตน จากนั้นมาตลีเทพสารถีก็ทูลเชิญ
พระราชาเสด็จเขาไปในประตูจิตรกูฏ ซึ่งเปนสถานที่เสด็จเขาออกของทาวสักกเทวราช และไดเขา
ไปสูเทวสภาที่มีชื่อวาสุธรรมา อันเปนที่ประชุมของเทพชั้นดาวดึงสทั้งมวลซึ่งมีทาวสักกะเปน
ประธาน เทพเจาทั้งหลายเห็นพระเจาเนมิเสด็จมาถึง ตางพากันยินดีตอนรับ ทูลเชิญใหประทับนั่ง
ใกลกับทาวสักกเทวราช ทาวสักกเทวราชก็ทรงยินดีตอนรับพระองค และทรงเชื้อเชิญดวยทิพย
กามารมณและทิพยอาสน แตพระองคทรงปฏิเสธ
พระเจาเนมิโพธิสัตวประทับอยูที่สวรรคชั้นดาวดึงส แสดงธรรมแกเหลาเทวดา
เปนเวลา ๗ วันของโลกมนุษย เมื่อจะตรัสยกยองคุณของมาตลีเทพสารถีที่ไดแสดงสถานที่อยูของ
ทวยเทพผูมีกรรมดี และสถานที่อยูของเหลาสัตวนรกผูมีกรรมชั่ววาเปนผูมีอุปการะมากแกพระองค
จากนั้นจึงทูลลาทาวสักกะและเหลาเทพกลับมายังโลกมนุษย โดยมาตลีเทพสารถีนําเสด็จกลับไป
ในกรุงมิถิลาตามพระบัญชาของทาวสักกะ
หลังจากพระเจาเนมิเสด็จกลับมาสูมนุษยโลก พระองคทรงปกครองแผนดินโดย
ธรรม ทรงสั่งสอนประชาชนของพระองคใหรักษาศีล ประพฤติธรรม เมื่อพระเกศาหงอกแลวก็ทรง
มอบราชสมบัติแกพระราชโอรส สวนพระองคเองเสด็จออกผนวชตามประเพณีแหงพระวงศของ
พระองค เจริญพรหมวิหาร ๔ มีฌานไมเสื่อม สิ้นอายุแลวก็ไปบังเกิดในพรหมโลก
เนมิราชชาดกเปนหนึ่งในทศชาดก เปนที่รูจักกันแพรหลายในหมูพุทธศาสนิกชน
วาพระชาตินี้พระโพธิสัตวบําเพ็ญอธิษฐานบารมี แตเมื่อไดศึกษาเนื้อเรื่องโดยละเอียดแลว กลับ
พบวาพระโพธิสัตวบําเพ็ญทานบารมี และศีลบารมีเปนเรื่องหลัก สวนที่บงถึงความเปนอธิษฐาน
บารมีอยางชัดเจนแทบไมมีเลย เรื่องนี้ผูวิจัยมีความเห็นวาการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระเจาเนมิ
คือ การที่พระองคทรงตั้งพระทัยอยางแนวแนในการบริจาคและรักษาศีลนั่นเอง
ที่กลาวมานี้ ทานจัดวาเปนการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของ พระโพธิสัตว ดังที่ผูวิจัยได
วิเคราะหมาแลว ซึ่งบางเรื่องก็พิจารณาแลวเห็นวามีความชัดเจนในนัยของการบําเพ็ญอธิษฐาน
บารมี แตบางเรื่องก็ยังไมชัดเจน กลาวคือ การบําเพ็ญบารมีขออื่นชัดเจนกวา เชน ในเรื่องเนมิราช
ชาดก ผูวิจัยมี ความเห็นวา พระโพธิสัตวบําเพ็ญทานบารมีแ ละศีลบารมีเด นชัดกวา การบําเพ็ญ
อธิษฐานบารมี

๗๖
๓.๓.๒ อธิษฐานบารมีที่ปรากฏในจริยาปฎก
ในคัมภีรขุททกนิกาย จริยาปฎก ไดปรากฏหลักฐานการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระ
โพธิสัตวไวในมูคปกขจริยา๖๘ ดังนี้
เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตวเปนพระโอรสของพระเจากาสี ประชาชนทั้งหลายเรียกทาน
ว า มู ค ป กขกุ ม ารบ า ง เตมิ ย กุ ม ารบ า ง พระโพธิ สั ต ว เ ป น พระราชโอรสเพี ย งพระองค เ ดี ย วของ
พระราชา พระราชบิดารับสั่งใหกั้นเศวตฉัตรใหเลี้ยงดูพระโพธิสัตวเปนอยางดี
วันหนึ่ง ในขณะที่พระโพธิสัตวตื่นบรรทมแลวไดเห็นเศวตฉัตรซึ่งเปนเหตุใหตกนรก
จึงเกิดความสะดุงหวาดกลัวและตัดสินพระทัยวาจะเปลื้องพระองคจากราชสมบัตินี้ใหได เทวดาผู
เคยเปนญาติสาโลหิตของพระโพธิสัตวเห็นพระองคประสบทุกขจึงแนะนําใหประกอบเหตุ ๓
ประการวา จงอยาแสดงความเปนบัณฑิต จงแสดงความเปนคนโงแกชนทั้งปวง ชนทั้งหมดก็จะดู
หมิ่น แลวจะเปลื้องพระองคจากราชสมบัติได
พระโพธิสัตวทรงสดับคําของเทวดาแลวเหมือนไดพบฝงในสาคร ทรงราเริง และตื้น
ตั น พระทั ย ได อ ธิ ษ ฐานองค ๓ ประการ คื อ เป น คนใบ เป นคนหู ห นวก เป น คนง อ ยเปลี้ ย
อธิษฐานองค ๓ ประการนี้อยู ๑๖ ป เหลาเสนาบดีตรวจดูพระหัตถ พระบาท พระชิวหา และ
ชองพระกรรณของพระโพธิสัตวแลว เห็นความไมบกพรองก็ติเตียนวาเปนคนกาลกิณี พระราชาจึง
รับสั่งใหนําพระโพธิสัตวไปทิ้ง
หลังจากนั้นราชบุรุษทั้งหลายก็ถวายการประดับตกแตงพระโพธิสัตวมีการใหสรงสนาน
และสวมราชมงกุฎราชาภิเษก เปนตน ตอมานายสารถีก็อุมพระโพธิสัตวขึ้นราชรถ นําเสด็จเขาไปยัง
ปา และไดขุดหลุมเพื่อจะฝงพระโพธิสัตว พระองคจึงทรงแสดงใหทราบวาพระองคมิใชคนใบ คน
หูหนวก หรือคนงอยเปลี้ย นายสารถีทราบความแลวทูลวิงวอนใหเสด็จกลับ พระโพธิสัตวตรัส
บอกถึงเหตุที่ไมเสด็จกลับ และความพอใจในบรรพชา ตลอดถึงเรื่องราวของพระองคในภพกอน ๆ
มี ภั ย ในนรกเป น ต น จากนั้ น ทรงส ง นายสารถี ใ ห กลั บ ไปแจ ง ข า วแด พ ระราชาทรงทราบ ส ว น
พระองคเองก็ผนวชเปนดาบส
เรื่องมูคปกขจริยานี้ จัดวาเปนการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี ดังขอความในตอนทายของ
เรื่องวา
พระมารดาและพระบิดาจะเปนที่นารังเกียจสําหรับเราก็หาไม ตนของเราจะเปนที่นารังเกียจก็หา
ไม แตเพราะพระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเราเพราะฉะนั้น เราจึงอธิษฐานองค ๓ ประการนี้ เรา

๖๘

ขุ.จริยา. (ไทย) ๙/๓/๔๔๒-๔๖๓

๗๗
อธิษฐานองค ๓ ประการนี้อยู ๑๖ ป บุคคลมีอธิษฐานเสมอเราไมมี นี้เปนอธิษฐานบารมีของเรา
ฉะนี้แล๖๙
เรื่องมูคปกขะนี้ เปนเรื่องเดียวกันกับเตมิยชาดกซึ่งปรากฏอยูในมหานิบาตชาดก แตใน
เตมิยชาดกทานจัดวาเปนการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี ผูวิจัยมีความเห็นวาในเรื่องนี้ทั้งการบําเพ็ญขันติ
บารมีและอธิษฐานบารมี มีความชัดเจนพอกัน
๓.๓.๓ การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของเจาชายสิทธัตถะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ตองกลาวถึงเกี่ยวกับการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว คือพระ
ชาติที่ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาของพระโพธิสัตว ซึ่งเปนชาติสุดทายที่พระองคทรงบําเพ็ญ
บารมีมาเต็มเปยม ผูวิจัยจึงเห็นสมควรนํามาแสดงไวดวย กลาวคือ หลังจากที่พระโพธิสัตว
(เจาชายสิทธัตถะ) เสด็จออกจากพระราชวังแลว สิ่งที่พระองคทรงกระทําคือการอธิษฐานเพศเปน
บรรพชิต สวนนี้ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนอธิษฐานบารมีเหมือนกัน เพราะเปนพระปณิธานอันแนว
แนวาจะถือเพศบรรพชิต เปนเหตุใหพระองคทรงมุงบําเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาหนทางดับทุกข โดย
ไมยอทอตออุปสรรค อีกตอนหนึ่งที่แสดงถึงการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวคือ ตอนที่
พระโพธิสัตวอธิษฐานตั้งพระทัยอยางแนวแนวา ตราบใดที่พระองคยังไมทรงบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณ แมเลือดและเนื้อจะเหือดแหงไป เหลือแตหนังหุมกระดูกก็ตาม พระองคจะไมทรงลุก
จากบัลลังก หลังจากนั้นพระองคก็นั่งบัลลังกเดียวจนกระทั่งตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
๓.๔ สรุปการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
การบํ า เพ็ ญ อธิ ษ ฐานบารมี ข องพระโพธิ สั ต ว นั้ น ถื อ เป น จุ ด เริ่ ม ต น และเป น ส ว นที่
สนับสนุนสงเสริมการบําเพ็ญบารมีขออื่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อธิษฐานบารมีจะเปนสิ่งที่สราง
แรงจูงใจของพระโพธิสัตวในการทําคุณงามความดีทุกอยาง เปนการอธิษฐานเพื่อที่จะทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ไมใชอธิษฐานเพื่อจะขอใหสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาเอง หรือเกิดดวยอํานาจสิ่งภายนอกตัวมีเทพ
เจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนตน
การบํา เพ็ญ อธิ ษ ฐานบารมีที่ ผู วิ จั ยไดแ สดงไว ใ นข อ ๓.๒ ตอนที่ว า ดว ยการบํา เพ็ ญ
อธิษฐานบารมีกอนไดรับพุทธพยากรณ เปนลักษณะของการตั้งความมุงหมายอยางแนวแนของพระ
โพธิสัตว โดยเริ่มตั้งแตการตั้งความปรารถนาไวในใจเพื่อจะเปนพระพุทธเจา ไมมีการจัดลําดับขั้น
ของการบําเพ็ญบารมีวาชาติไหนบําเพ็ญอธิษฐานบารมีขั้นไหน
๖๙

ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๖๕-๖๖/๗๖๖.

๗๘
ในขอ ๓.๓ วาดวยการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีหลังจากไดรับพุทธพยากรณแลวนั้น ทุก
เรื่องมีหลักฐานปรากฏอยูคัมภีรชั้นพระไตรปฎก แตในพระไตรปฎกก็ไมไดระบุไวชัดเจนทุกเรื่อง
วาชาดกไหนบําเพ็ญบารมีอะไร มีปรากฏอยูในสโมธานกถา ซึ่งเปนการสรุปบารมี ๓๐ ไวเปนบารมี
๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐๗๐ สวนที่เปนอธิษฐานบารมี พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา
“อะไรที่จะเปนความพอใจไปกวาอธิษฐาน นี้เปนอธิษฐานบารมี ในภพที่เราเปนมาตังคชฎิลและ
ชางมาตังคะ นี้เปนอธิษฐานอุปบารมี ในภพที่เราเปนมูคปกขกุมารเปนอธิษฐานปรมัตถบารมี”๗๑
ร.ศ. พัฒน เพ็งผลา ไดกลา วไว ในบทวิเคราะหบารมี ในรายงานการวิจัยเรื่ อง “การ
วิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก” ไววา
“พระโพธิสัตว ๕๔๗ พระองค ในชาดก ๕๔๗ เรื่อง ในนิบาตชาดกไดบําเพ็ญ
บารมี ๑๐ ประการ พระโพธิสัตวที่บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการนั้น สวนมากไมได
ระบุชื่อบารมีและชั้นบารมีเอาไว ผูอานเรื่องชาดก ๕๔๗ เรื่อง ตองวินิจฉัยเอาเอง
วา พระโพธิสัตวองคนั้น ๆ บําเพ็ญบารมีชื่อนี้ ๆ และบารมีชั้นนี้ ๆ อยางไรก็ดี ยังมี
หลักฐานกลาวถึงชื่อพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมีและชั้นบารมีทั้งสาม รวมเปน ๓๐
ทัศ เรียกวาติงสบารมี หลักฐานดังกลาวมีปรากฏในหนังสือปฐมสมโพธิกถา”๗๒
สําหรับชั้นของบารมีนั้น ทานไดสรุปการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว ที่
ปรากฏในนิบาตชาดกไวในชั้นของบารมี ดังนี้
๑. ชั้นบารมี การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี ไดแก นฬปานชาดก๗๓ กุกกุรชาดก๗๔
ทุมเมธชาดก๗๕ มันธาตุราชชาดก๗๖ เนมิราชชาดก๗๗
๒. ชั้นอุปบารมี การบําเพ็ญอธิษฐานอุปบารมี ไดแก มาตังคชาดก๗๘

๗๐

ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๗๗๖-๗๗๘.
ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๗๗๘.
๗๒
พั ฒ น เพ็ ง ผลา,รศ., “การวิ เ คราะห ก ารบํ า เพ็ ญ บารมี ข องพระโพธิ สั ต ว ใ นนิ บ าตชาดก”,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๐),หนา ๑๕๕.
๗๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๘.
๗๔
อางแลว.
๗๕
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๒.
๗๖
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๗.
๗๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๘.
๗๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๖.
๗๑

๗๙
๓. ชั้นปรมัตถบารมี การบําเพ็ญอธิษฐานปรมัตถบารมี ไดแก มูคปกขกุมาร เรื่อง
นี้ไมไดอยูในนิบาติชาดก แตอยูในขุททกนิกาย จริยาปฎก ซึ่งพระผูมีพระภาคเปนผูตรัสเองวา
เปนการบําเพ็ญอธิษฐานปรมัตถบารมีของพระองค ดังที่ไดอางไวแลวในตอนตน
เปนที่นาสังเกตวาการบําเพ็ญบารมีที่ทานจัดไววาเปนอธิษฐานบารมีนั้น เปนลักษณะ
การอธิษฐานจิตคลายกับการทําสัจจกิริยา ไมไดเปนไปในความหมายที่วาความตั้งใจอยางแนวแน
หรือการตั้งปณิธานเพียงอยางเดียว ซึ่งจุดนี้เองทําใหผูที่ไมไดศึกษาอยางถองแทเกิดความเขาใจ
ไขวเขวเรื่องความหมายของอธิษฐานวาหมายถึงการออนวอน จนกลายเปนความเขาใจดานเดียว
ของหมู พุ ท ธศาสนิ ก ชนไทยเป นจํ า นวนมาก ความหมายของคํ า ว า อธิ ษ ฐานจึ ง กลายเป นสิ่ ง ที่
คลุมเครือ แตหากพิจารณาดูใหดีจะเห็นไดวามีความแตกตางจนเกือบจะตรงกันขาม กลาวคือ การ
อธิษฐานของพระโพธิสัตวใชคุณความดีของตนที่ไดบําเพ็ญมาเพื่อใหเกิดผลในสิ่งที่ตองการ การ
อธิษฐานตามความเขาใจอีกดานหนึ่งกลายเปนความออนวอนจากสิ่งภายนอกใหดลบันดาลสิ่งที่ตน
ตองการใหเกิดขึ้น

บทที่ ๔
วิธีการประยุกตใชอธิษฐานบารมีเพื่อพัฒนาคุณชีวิต
๔.๑ ปญหาเรื่องความเขาใจผิดในเรื่องอธิษฐานบารมีของคนใน สังคมไทย
เรื่องของการบําเพ็ญบารมี นั้นมีปรากฏในชาดก และอรรถกถาชาดก โดยเปนนิทานชาดก
ที่มีความสําคัญ เนื่องจากวาเปนนิทานชาดกที่เกี่ยวของกับอดีตชาติของพระพุทธองค ในพระชาติที่
เสวยชาติเปนพระโพธิสัตว พระองคทรงยินดีมุงมั่นในในการแสวงหาการตรัสรูเองโดยชอบ๑ ซึ่ง
เปนอดีตชาติที่พระองคทรงบําเพ็ญพระบารมีขอที่วาดวยเรื่องของการอธิษฐานบารมี คือ การ
บําเพ็ญที่เกี่ยวของกับการอธิษฐาน ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ,ตั้งใจมุงผลอยางใดอยาง
หนึ่ง และความปรารถนาแหงจิตที่ตองการสมความประสงค
สามารถนํามาเปนตัวอยางในการสอนผูอ่ืนได ซึ่งการศึกษาในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี เพื่อที่จะไดเปนประโยชนสําหรับการศึกษาใน
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป โดยประเด็นที่จะสามารถนํามาศึกษาในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการอธิษฐานบารมี นั้นมีนัยดังตอไปนี้
๔.๑.๑ ปญหาเรื่องความเขาใจผิดในเรื่องอธิษฐานบารมี
ในสังคมไทยบางคนคิดวาการบนบานสานกลาวกับการอธิษฐานเปนเรื่องเดียวกันแต
จริงแลวไมใชในพระพุทธศาสนา ไมมีปฏิปทาใหชาวพุทธบนบานศาลกลาว ลองถามตัวทานเองดู
วายังนิยมบนบานศาลกลาวอยูหรือไม หากทานยังเปนชาวพุทธที่ฝากชีวิตไวกับการบนบานศาล
กล า วสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถื อ ว า ท า นยั ง ฝากชี วิ ต ไว กั บ สิ่ ง ด ว ยค า ทํ า ไมท า นไม พั ฒ นาจิ ต ของท า นให
ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อจิตศักดิ์สิทธิ์แลว จึงอธิษฐานจิตแทนการบนบานศาลกลาว
ในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจายังทรงดํารงพระชนชีพ มีเหตุการณคลายๆ การบนบาน
ศาลกลาว คือ เกิดภัยธรรมชาติในนครเวสาลี เกิดภัยแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เกษตรกรรม
ได รั บ ความเสี ย หาย เกิ ด โรคระบาดชาวเมื อ งล ม ตายกั น มาก ชาวเวสาลี จึ ง ส ง ฑู ต มาเข า เฝ า
พระพุทธเจาใหทรงชวยเหลือพระพุทธเจาทรงใหพระอานนทนําพระสาวกไปสวดรัตนปริตร เปน
การสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แลวอางเอาคุณของพระรัตนตรัยมาปกปองคุมครองชาวเวสาลี

๑

ประพจน อัศววิรุฬหการ.โพธิสัตวจรรยา:มรรคาเพื่อมหาชน.(กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖),หนา ๒๗.

๘๑
เปนเวลา ๗ วัน และในวันที่ ๘ พระพุทธเจาทรงเสด็จไปสวดเอง หลังจากครบ ๙ วัน เกิดฝนตกใหญ
ชะล า งโรคระบาดให ห มดไป และความแห ง แล ง ก็ เ ปลี่ ย นเป น ความอุ ด มสมบู ร ณ เหมาะแก
การเกษตรเหมือนเดิม
ตัวอยางนี้ ไมถือเปนการบนบาน เพราะเรามิไดตองตอบแทนสิ่งใดๆ แกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แตประการใดเลย
สมัยหลังพุทธกาล มีบทสวดอัญเชิญชุมนุมเทวดา ซึ่งมาแตงรจนากันภายหลัง ในสมัย
พระพุทธเจาไมเคยมีการรจนา เพราะมิไดมีพระดําริที่จะออนนอมยอมศิโรราบตอเทวดา สภาวะจิต
ของพระองคอยูเหนือสภาวะจิตของเหลาเทวดา แตครูบาอาจารยสมัยนี้มีบทอัญเชิญเทวดา เจตนา
เพื่อเชิญเทวดามาฟงพระปริตรที่พระกําลังจะสาธยาย ขอใหเทวดามีความสุขแลวจึงของใหเทวดา
ชวยเหลือ คุมครองมนุษย เมื่อเทวดาไดรับสินบนดวยการฟงพระปริตรแลว จะชวยเหลือหรือไมก็
เปนเรื่องของเทวดา ไมถือเปนการบนบานเพราะไมไดเปนการสัญญาวา จะใหสิ่งตอบแทนที่ได
ชวยเหลือใหเราสําเร็จดังประสงคแตประการใด การสวดสาธยายมนตเหลานี้จึงไมใชการบนบาน
เมื่อใดที่เรามีสติระลึกรู เมื่อนั้นบารมีสั่งสมในดวงจิตไดตลอดเวลา เชน การฟงธรรมนี้ไดปญญา
บารมี เราสงบกาย วาจา ใจ เปนศีลบารมี ปลีกตัวเขาปฏิบัติธรรมเปนเนกขัมมบารมี เปนตน
๔.๑.๒ ประโยชนของการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของคนในสังคมไทย
แรงอธิษฐานสามารถนําไปใชใหเกิดผลดีแกชีวิต ถาเราขาใจวาแรงอธิษฐานจะสมดัง
ที่ตั้งจิตปรารถนาไดอยางไร มีองคประกอบอะไรบาง เมื่อเราทําใหคบถวนสมบูรณ คําอธิฐานนั้นก็
จะสมปรารถนาได
อธิษฐาน เปนบารมีหนึ่งในทศบารมี ที่ผเู จริญในธรรมพึงเจริญใหมีอยูในใจ
บารมี
เปนคุณธรรมความดีงาม หมายถึง ความเปนเลิศหรือคุณสมบัติที่ทําให
เปนเลิศ คุณสมบัติที่ทําใหยิ่งใหญ หรือความดีที่สั่งสมในดวงจิตหรือเปนคุณธรรมที่พระโพธิสัตว
บําเพ็ญครบบริบูรณแลวสามารถตรัสรูเปนพระพุทธเจาได
ทศบารมี ไดแก ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา และ
อุ เ บกขา อธิษ ฐานบารมี คื อการตั้ ง ความปรารถนาไว ให สํา เร็จ ผลในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ตั้ง ความ
ปรารถนาไว กํ า หนดไว ต า งกั บ การบนบานศาลกล า วซึ่ ง หมายถึ ง การขอร อ งสิ่ ง ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ให
ชวยเหลือในสิ่งที่ตนประสงคใหสําเร็จสมปรารถนา เมื่อใดสําเร็จสมปรารถนาแลว จะใหสิ่งตอบ
แทนแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น
แตละระดับขั้นของการบําเพ็ญบารมีนั้นแบงออกเปน คือ “ขั้นบารมี (บารมีสามัญหรือ
ปกติธรรม) “ขั้นอุปบารมี” (บารมีระดับกลาง) และ “ขั้นปรมัตถบารมี” (บารมีระดับสูง) เกณฑใน

๘๒
การแบงก็มีอยูหลายวิธี มีการแบงตามสิ่งที่สละตามภูมิธรรมและตามการปฏิบัติ แตโดยทั่วไป
มักจะแบงตามสิ่งที่สละนั้นๆ ดังนี้
๑) อธิษฐานบารมี ในทางพระพุทธศาสนา คือ ความตั้งใจมั่นในการอธิษฐาน
หมายความวาเมื่อเราตั้งใจอธิษฐานบารมีแลว จะตองทําอยางนี้เรื่อยไปจนกวาจะประสพผลสําเร็จ
เหมือนกับองคพระสัมมาสั มพุทธเจากอนหนา ที่พระพุทธองคจะไดตรัสรูพระโพธิญาณจนวัน
สุดทาย ตอนที่พระองครับหญาคามาจากโสตถิยพราหมณนั้น แลวพระองคก็ทรงตั้งอธิษฐานจิตวา
“ถาเราไมไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตราบใด ตราบนั้น ถึงแมเนื้อเลือด
ในรางกายเราจักเหือดแหงไป เหลือแตเอ็น หนัง และกระดูกก็ตามเถิด๒ จะยอย
ยั บก็จ งเปนไปเถิด เราจักไม ลุ กขึ้น จากบัล ลั ง ก สมาธิ อันนี้ ๓ หากยั งไมได ตรั สรู
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ” ๔
๒) อธิษฐานบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญความตั้งใจมั่นในนิทานชาดก ดังนี้
๑. เนมิราชชาดก พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาเนมิราช ทรงยินดีใน
การบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย จึงรําพึงวาการบริจาคทานและการรักษาพรหมจรรย
อยางไหนจะมีผลมากกวากัน พระอินทรทรงทราบความรําพึงนั้นจึงใหมาตุเทพบุตรนํารถทิพย ไป
รับพระองคดูนรกและสวรรค ภายหลังไดเสด็จออกบวชเปนฤาษี๕
๒. นฬปานชาดก พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนวานรพาบริวารไปในดื่มน้ํา
ในสระที่มีอสูรสิงอยู จึงหาวิธีดื่มน้ําโดยไมใหอสูรจับได โดยทางไมออแตกอนไมออ ปลองยังไม
ทะลุถึงกน พอสิ้นคําอธิษฐาน ( ตั้งใจอธิษฐาน ) ก็สําเร็จความปรารถนา วานรทั้งหลายก็ไดดื่ม
น้ําดวยความปลอดภัย๖
๓. ทุมมะชาดก พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชางของพระเจามคธราช พระ
เจามคธราชตองการฆาชาง จึงใหหัตถาจารย ( คนฝกชาง ) นําไปฝกบนภูเขา เพื่อจะใหชา งตก

๒

ไกรลาส สุทธิเกิด และคณะ,พุทธประวัติ ฉบับชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพเสริมวิทย
บรรณาคาร, ๒๕๓๐),หนา ๑๑๑.
๓
องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕/๖๑.
๔
เรื่องเดียวกัน.
๕
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๑/๒๔๖.
๖
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๐/๘.

๘๓
เหวตาย พระโพธิสัตวทรงทราบ จึงตั้งจิตอธิษฐานและรอดพนจากอันตราย ไดเปนชางทรงของ
พระเจาพาราณสี๗
เปนการอธิษฐานบารมี ความตั้งใจมั่นในการตั้งจิตอธิษฐาน ดวยแรงของการที่ตั้งจิต
อธิษฐาน สามารถนําไปสูผลที่ดีกับชีวิต ทําใหเกิดมีกําลังใจในการกระทําสิ่งที่ไดตั้งใจไวถาเขาใจ
ในการอธิษฐานบารมี๘แรงอธิษฐานนั้นครบถวนบริบูรณก็ทําใหสมความปรารถนาได
๒) อธิษฐานอุปบารมี ดวยการตั้งความปรารถนาไวใหสําเร็จผลในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่ตั้งความปรารถนาไว ดวยความมุงหวังพระโพธิญาณเปนเบื้องหนา บูชาชื่นชมอธิษฐานยิ่งกวา
อวัยวะของตน๙
๓) อธิษฐานปรมัตถบารมี ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความสัตยดังภาษิตที่วา
เสียชีพแตไมยอมเสียสัตยในบางครั้ง ตองยอมผจญกับภยันตรายตางๆ ที่อาจตองสูญเสียชีวิต
ตัวอยางเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระเจาสุดโสมที่ถูกศัตรูจับแตก็ยังยอมรักษาสัตย
สรุปการแบงชั้นของบารมี ในสวนใหญจะแบงออกเปน ๓ ชั้น คือ
๑. บารมี เป น บารมี ใ นขั้ นตน เช น การบํ า เพ็ ญ ทานบารมี โดยการเสี ย สละ
ทรัพยสิน เงินทอง หรือสิ่งของนอกกายตาง ๆ
๒. อุปบารมี เปนบารมีในชั้นกลาง เชน การใหทานโดยยอมสละอวัยวะบางสวน
ใหกับผูอื่น
๓. ปรมัตถบารมี เปนบารมีในชั้นสูงสุด เชน การใหทานโดยเสียสละชีวิตของ
ตนเองเพื่อผูอื่น แนวทางในการปฏิบัติดังนี้๑๐
ดังนั้นเมื่อผูปฏิบัติเกิดปญญาซึ่งจะเปนตัวเชื่อมในการปฏิบัติ ทําใหการบําเพ็ญบารมี
ประเภทตาง ๆ ประสบความเร็จ ปญญาในทางพุทธศาสนา หมายถึง ปญญาที่เกิดจาก การเจริญ
วิ ป ส สนากั ม มฐานจนรู แ จ ง เห็ น จริ ง ในสรรพสิ่ ง ตามความเป น สรรพสิ่ ง ตามความเป น จริ ง
จนกระทั่งเกิดความเบื่อหนายคลายความกําหนัดในสิ่งนั้น ๆ ได และผูปฏิบัตินั้นจะตองเปนผูที่มีศีล
และสมาธิเปนพื้นฐาน สวนคุณธรรมอื่น ๆ เปนสวนประกอบทําใหเกิดบารมีอยางสมบูรณ
๗

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗//๑๒๒/๕๐.
พระไกลรุง ปฺญาวชิโร (มณีรัตน). “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในเตมิยชาดก”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๔๘.หนา ๗๖.
๙
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๑๕/๙๙.
๑๐
พระพรหมมุนี (พิมพ ธมฺมธโร), สากลศาสนา ภาค ๑-๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย. ๒๕๐๕), หนา ๔๕๑.
๘

๘๔
๔.๒ การนําผลการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีมาใชในการแกไขปญหาสังคมไทย
สังคมไทย หมายถึง สังคมของประชาชนที่มีวัฒนธรรมดานเชื้อชาติศาสนาที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทยโดยมุงหมายเอาประชาชนสวนใหญหรือสังคมของคนสวนใหญของประเทศคือสังคม
ของชาวพุทธสังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แตการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติใน
ดานจริยธรรม ในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา เปนสยามเมืองยิ้ม ประชาชนหนาตา
เบิกบาน ไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบัน ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคนจนขมผูใช
แรงงาน มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันนี้ มีคนเขาใจหรือยึดมั่นในพระพุทธศาสนามาก
นอยแคไหน สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบัน จึงอับก็วาได ไมวาสังคมจะมีสภาพ
ทางสังคมมากนอยเพียงใด แตในทุกสถาบันก็มีปญหาดวยกันแทบทั้งสิ้น
๔.๒.๑ การแกไขปญหาสังคมไทยในดานสังคม
ลักษณะปญหาสังคม พอสรุปลักษณะปญหาสังคมไดดังนี้
๑. เปนสภาวการณที่มีผลกระทบกระเทือนตอคนเปนจํานวนมาก
๒. เปนสิ่งที่คนสวนใหญพิจารณาวาเปนสภาวะการณที่ไมพึงปรารถนา
๓. ปญหาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคานิยมหรือการตีความในแบบแผนพฤติกรรมแตก
๔. ปญหาสังคมยอมผันแปร “ไปตามกาลเวลา”
๕.ปญหาสังคมยอมมีผลมาจากนโยบายของรัฐหรือจากพฤติกรรมสังึมที่มิไดคาดคิด
ลวงหนาไวกอน
๖. บุคคลมีชนชั้นทางสังคมที่แตกตางกันยอมมีความคิดเห็นการแกปญหาสังคมที่
แตกตางกันทุกคนยอมรับ
การแกปญหาสังคมที่เปนประโยชนแกตัวเองมากที่สุด
๑. ปญหายาเสพติด
๒. ปญหาความยากจน
๓. ปญหาโรคเอดส
๔. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕. ปญหาดานการศึกษา
๖. ปญหาครอบครัว
๗. ปญหาความเสื่อมโทรมทางดานจิตใจและศีลธรรม
๘. สุขภาพอนามัย
๙. ปญหากลุมผูดอยโอกาส

๘๕
สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากผูคนในสังคมมีการเบี่ยงเบน
ความสัมพันธไปจากเดิมและสถาบันทางสังคมก็ทําหนาที่ไมครบสมบูรณสิ่งเหลานี้เปนปจจัยพื้น
ฐานที่ทาํ ใหเกิดปญหาสังคมปญหาสังคมไทยมีอยูมากมายดังนี้
๑. ปญหายาเสพติด กําลังระบาดในหมูเยาวชน ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีคนติดสิ่งเสพ
ติดมากกวาสองลานคน สวนใหญเปนกลุมเยาวชน สารเสพติดที่ระบาดในประเทศไทย เชน ฝน
กัญชา เฮโรอีน และแอมเฟตตามีน ซึ่งในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นดวยมีการลักลอบ
นําเขามายังบริเวณชายแดนใตและภาคเหนือของไทย
แนวทางการปองกันและแกไข
๑.๑ ภาครัฐ จะตองสงเสริมมาตรการปองกันยาเสพติด เชนการใหความรูขอมูล
เกี่ยวกับปญหาสิ่งเสพติดกับประชาชนอยางทั่วถึง โดยวิธีตางๆไมวา จะเปนสื่อทางโทรทัศน วิทยุ
หรือผานหลักสูตรการสอนในสถานบันศึกษา นอกจากนี้ภาครัฐยังควรออกมาตรการเพื่อ
บําบัดรักษาใหผูที่ติดสิ่งเสพติดหยุดเสพใหนานที่สุดจนสามารถเลิกไดโดยเด็ดขาด ซึ่งเปนการลด
ปญหาความเดือนรอนและยังสมมารถการแพรกระจายของสิ่งเสพติดได
๑. ๒ ภาคเอกชน ตองเขามามีสวนรวมในการรณรงคชวยเหลือผูติดยาเสพติดให
ลดละเลิกการใชสิ่งเสพติด รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆใหกับเยาวชนและผูทเี่ ปนกลุมเสี่ยง
ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด
๑.๓ ภาคประชาชน ใหความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองดูแลไมใหเกิดการ
ระบาดของสิ่งเสพติด โดยเฉพาะครอบครัวจะตองใหความรักและความอบอุนกับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยพอแมตองถือวาสิ่งนี้เปนความรับผิดชอบตอสังคมดวย
ผลเสียของผูตดิ ยาเสพติดใหโทษ
๑. ผลเสียทางรางกายและจิตใจรางกายออนเพลีย เบื่ออาหาร นอนไมหลับ อารมณ
หงุดหงิด โกรธงาย ฟุงซาน
๒. ผลเสียทางสังคม ผูติดยาเสพติดไมคํานึงถึงกฎระเบียบของสังคม ชอบละเมิด
กฎระเบียบ ผูติดยาเสพติดเปนที่รังเกียจของสังคม เปนผูทําลายชื่อเสียงวงศตระกูล
๒. ผลเสียทางเศรษฐกิจ ผูติดยาเสพติดสวนใหญอยูในวัยแรงงาน ติดยาเสพติดแลวไม
ชอบทํางาน ออนแอ ทําใหสูญเสียแรงงาน การผลิตของประเทศลดลง รายไดของประเทศลดลง
นอกจากนั้นรัฐยังตองสูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการรักษาพยาบาลผูติดยาเสพติด
๒. ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยเปนปญหาที่สําคัญและมีความ
หลากหลาย เชน เด็กเรรอน ปญหาเด็กติดยาเสพติด มั่วสุมตามสถานที่บันเทิง และปญหาเหยื่อของ
โฆษณาทําใหเปนผูบริโภคนิยมเปนตน

๘๖
แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
๒.๑ พอแมจะตองมีความรับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัว โดยใหความรักความ
อบอุนกับสมาชิกในครอบครัวและพรอมทั้งสงเสริมการเขารวมกิจกรรมตางๆของบุตรหลาน
๒.๒โรงเรียนและชุมชนตองสงเสริมการจัดเวลารวมทั้งพื้นที่ใหเด็กและเยาวชน
ไดแสดงศักภาพความสามารถตามความสนใจและความตองการตามวัย
๒.๓หนวยงานของรัฐและเอกชนตองมีการเรงรัดการจัดบริการนันทนาการให
เขาถึงเด็กและเยาวชน
๒.๔ สื่อมวลชน ควรสนับสนุน เผยแพรกิจกรรมความดี ความสามารถของเด็ก
เพื่อเด็กจะไดมีความภาคภูมใิ จในการทํางานกิจกรรมตางๆ
๓. ปญหาทุจริตคอรรัปชั่น ปญหาทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่อยูในสังคมไทยมาเปน
เวลา นาน และนับวันยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปญหาคอรรัปชั่นทําใหประเทศชาติตองสูญเสีย
งบประมาณทีต่ องนํามาใชในการพัฒนาประเทศชาติเปนเวลามหาศาล เชน การทุจริตของขาราชการ
บางคนในการจัดซื้อวัสดุเพื่อนํามาสรางถนน ทําใหไดวัสดุที่ไมมีคุณภาพแตราคาสูง ซึ่งสงผล
กระทบตอประชาชนโดยตรงเพราะประชาชนตองใชถนนในการสัญจร หากถนนไมดี ชํารุด หรือ
ทรุดตัวก็จะทําใหประชาชนเดือดรอนเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได
แนวทางการแกไขปญหา
๓.๑ ปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับเยาวชนในสังคม โดยผูใหญควรเปนแบบอยางที่ดีและ
ปลูกฝงเยาวชนใหเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
๓.๒ ภาครัฐควรรณรงคใหคนในสังคมรังเกียจการทุจริต เนนความซื่อสัตย และ
ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง
๓.๓ กฎหมายไทย ควรมีบทลงโทษทางสังคมตอผูที่กระทําการทุจริตอยางเขมงวด
เพื่อไมใหมีการใชชองโหวทางกฎหมายในการชวยเหลือพวกพองใหพนผิด
๓.๔ คนในสังคมจะตองใหความรวมมือ ใหการสนับสนุนองคกรที่ทําหนาที่
ตรวจสอบและขจัดการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันการปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนตน
๓.๕ สื่อมวลชนตองใหความสนใจในการติดตามการดําเนินงานของรัฐ และเปด
โปงปญหาที่เกิดขึ้นใหสังคมไดรับรู เพื่อใหประชาชนทราบวาปญหานี้เปนอันตรายตอสังคมมาก
เพียงใด

๘๗
ผลเสียของการคอรัปชั่น
๑. ดานรัฐ ทําใหเกิดการผูกขาด ขาราชการจะติดตอซื้อขายกับพรรคพวกของตน
หรือผูที่ใหผลประโยชนตอตนเอง เทานั้น ทําใหสินคาแพงกวาความเปนจริง วัสดุสิ่งของคุณภาพต่ํา
ทําใหเกิดกลุมผลประโยชนในวงราชการ ใชสถานที่ราชการหากินในทางไมสุจริต
๒. ดานขาราชการ ทําใหขาราชการที่ซื่อสัตยสุจริตหมดกําลังใจในการทํางาน ถา
ผูบังคับบัญชารวมกับลูกนองใกลชิดกระทําการคอรัปชั่นดวยแลว ขาราชการที่สุจริตยอมอยูในวง
ราชการยากเพราะจะโดนกลั่นแกลงตลอดเวลา
๓. ดานประชาชน ประชาชนเสื่อมศรัทธาขาราชการ เพราะขาราชการทีค่ อรัปชั่นจะทําใหขา ราชการ
ที่ซื่อสัตยพลอยเสียชื่อเสียง เกียรติยศ ไปดวย
๔. ปญหาความยากจน ความยากจน คือ สภาพการดํารงชีวิตของบุคคลที่มีรายไดไม
พอกับรายจาย ไมสามารถจะหาสิ่งจําเปนมาสนองความตองการทางรางกาย และจิตใจไดอยาง
เพียงพอ จนทําใหบุคคลนั้นมีสภาพความเปนอยูที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่สังคมวางไว ความ
ยากจนขึ้นอยูกับมาตรฐานของแตละสังคม
ผลเสียของความยากจน
๑. ผลเสียตอบุคคลและครอบครัว ทําใหบุคคลสูญเสียบุคลิกภาพที่ดี ครอบครัว
ขาดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการดํารงชีพ ไมสามารถจะสงบุตรหลานเลาเรียนไดเทาที่ควร
๒. เปนภาระแกสังคม สังคมตองอุมชู ดูแลคนยากจน ทําใหประเทศชาติไม
สามารถจะทุมเทการพัฒนาได
๓. ทําใหเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไมมั่นคง ประเทศที่มีคนยากจนมากก็ไม
สามารถจะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได ทําใหเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
ไมมั่นคง
๕. ปญหาโรคเอดส โรคเอดส (AIDS : Aequired Deficency Syndrome) แพรมาสู
ประเทศไทยจากประเทศตะวันตก ประเทศไทยไดรับอันตรายจากโรคเอดสรุนแรงขึ้น โรคเอดสเกิด
จากสาเหตุที่สําคัญ เชน การสําสอนทางเพศ การใช เข็มฉีดยารวมกัน การถายเทเลือดที่ขาดความ
ระมัดระวัง ปจจุบันยังไมมียารักษาโรคเอดส ผูปวยจะตองเสียชีวิตทุกราย ประเทศไทยตองสูญเสีย
งบประมาณจํานวนมากในการรักษาผูปวยโรคเอดสซึ่งเปนบุคคลที่สังคมรังเกียจปญหาพื้นฐานของ
ประเทศไทยใน ๕ ประเด็นหลักในปจจุบันเรงดวนแกไข
๑. การศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยต่ํากวามาตรฐาน
๒. การถูกฝกใหเชื่อฟงผูนํา ไมไดถูกฝกใหใชสติตนเอง

๘๘
๓.การขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
๔. ปญหาหนึ่งที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย คือ สังคมไทยเปนสังคมพวกพอง และมี
ลักษณะเปนระบบอุปถัมภ
๕. ปญหาของระบบทุนนิยม
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาสังคมไทย
๑.รัฐบาลควรออกระเบียบ กฎเกณฑ และกฎหมาย เพื่อกําหนดมาตรการการ
ปองกัน และปราบปรามผูกระทําผิดอยางจริงจังและแนนอน
๒. วางแผนและนโยบายการแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อ
รณรงคและอนุรักษ
๓. ใหการศึกษาแกสมาชิกในสังคมเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในปญหาตาง
ๆ ใหมากขึ้น
๔. ปรับปรุงและพัฒนาสังคมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕. พัฒนาเศรษฐกิจทั้งดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการใหดีขึ้น
๖. พัฒนาสังคม สรางคานิยม และรณรงคใหประชาชนรวมมือในการแกปญหาที่
เกิดขึ้น
๗. ใหการศึกษาแกประชาชนใหทั่วถึงและสูงขึ้น การศึกษาเปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของมนุ ษยใ หสูง ขึ้ นรัฐ จึ งควรทุ มเทงบประมาณในการให การศึ กษาแก ประชาชน
๘. รัฐตองจัดสวัสดิการที่ดีใหแกประชาชน ตองจัดใหประชาชนมีการศึกษาที่ดีและ
มี ง านทํ า ทุ ก คนเพื่ อ เป น หลั ก ประกั น ของชี วิ ต ควรจั ด ให มี ก ารประกั น สั ง คมโดยทั่ ว ถึ ง
๙. พัฒนาเศรษฐกิจอยางเหมาะสมกับประเทศ โดยพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสวนรวม
กระจายรายไดสูชนบทมากขึ้นพยายามลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวยใหอยูในระดับเดียวกัน
๑๐. มีการพัฒนาสังคม๑๑ ใหเหมาะสม โดยเฉพาะระดับครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันที่
สําคัญตองพัฒนากอนสถาบันอื่น ๆ ควรสรางคานิยมที่ดีใหกับเด็ก เชน ใหมีความซื่อสัตย ขยัน ใฝ
ศึกษา ไมเห็นแกเงิน ชอบศึกษาคนควา ฯลฯ รัฐตอง พัฒนาบุคคลใหมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนิน
ชีวิตในครรลองแหงจริยธรรม คุณธรรม หรือตามหลัก

๑๑

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

๘๙
ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้นก็มีความรุนแรงในหลายๆระดับซึ่งมีผูกระทํา
ผิดที่แตงตางกันออกไป และยังเปนสาเหตุของปญหาตางๆไดดังที่กลาวมาแลว โดยมากเรามักจะมา
เน น ในเรื่ อ งของป ญ หาอาชญากรรม ป ญ หาการล ว งละเมิ ด ต า งๆ ป ญ หาครอบครั ว ป ญ หา
ความเครียด ฯลฯ และหาทางแกไขจากปลายเหตุ สวนปญหาสังคมอื่นๆก็ไดแก ปญหาสิทธิสวน
บุคคล ปญหาการจํากัดสิทธิ ปญหาทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งกอใหเกิดปญหาความเครียดและการ
กดดั น ป ญ หาทางด า นการศึ ก ษาเหล า นี้ เ ป น ต น ซึ่ ง ไม ไ ด รั บ ความสนใจมากเท า กั บ พวกป ญ หา
อาชญากรรมอยางที่เราทราบกันดีวาการที่ปญหาสังคมจะเกิดขึ้นนั้นมันก็เริ่มมาจากคนที่ไดรับความ
กดดันความกระทบกระเทือนทางจิตใจ แตอะไรเปนสาเหตุของความกระทบกระเทือนและความ
กดดั น เหล า นั้ นล ะ นี่ จึ ง เป นสิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการที่ เ ราจะเริ่ ม ต นแก ไ ขป ญ หาสั ง คมได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ในยุคโลกาภิวัฒน ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู กลุมผูนําก็มักฉกฉวยเอาไปแปรรูป
เปนเงินตรา เปนการทําลายสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทําลายวิถีชีวิตชุมชนโดยสิ้นเชิง๑๒ ดังนั้น
อธิษฐานบารมีบารมีจึงถือวาเปนการขาดคุณธรรมจริยธรรม อนึ่งการนําการอธิษฐานบารมีมาใชกับ
การแกไขปญหาสังคมไทยนั้นขึ้นอยูกับปญหาของสังคมนั้นๆอยางมีประสิทธิภาพ
อธิษฐานบารมี ที่มีศีลและสัจจะกํากับ ดีอยางไร ศีล ในไตรสิกขาประกอบดวย ศีล
สมาธิ ปญญา จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ศีลตองคุมที่ใน ศีลตองบริสุทธิ์ สมาธิจึงจะเกิดจิตนิ่ง
ไดงาย ไมฟุงซาน ทั้งคิด พูด ทํา ตองมีศีลคุม แมปากจะสงบไมวาใคร กายสงบไมทํารายใคร แตถา
ใจคิดรายคนอื่น จิตไมสงบ ถือวาไมมีศีลคุมใจ สมาธิไมเกิด เมื่อศีลคุมใจ จิตมีสติ สมาธิยอมเกิดได
เมื่อพัฒนาจนมีสติมากๆ สมาธิก็จะพัฒนาสูงขึ้น เกิดเปนฌาน ซึ่งมีพลังมากเพราะคลื่นจิตคงที่ ผูที่
ขาดสติไมมีสมาธิ คลื่นจิตไมคงที่ ถาเรามีสติ จะมีสมาธิ คลื่นความถี่ของจิตคงที่ ซึ่งมีพลังมหาศาล
บางคนเอาพลังนี้ไปรักษาคนไข เอาไปเปนหมอดูได เหลานี้เปนมิจฉาสมาธิ พระพุทธเจาทรงหาม
ตองใชสัมมาสมาธิ คือเอาไปพัฒนาปญญาจึงจะถูกทาง สรุปวาเมื่อมีศีลคุมใจ จิตจะมีโอกาสเกิด
สมาธิ เมื่อจิตมีสมาธิจะเกิดพลังมหาศาล
ดังนั้นอธิษฐานบารมี ตองเกิดทั้งกาย วาจา และใจ กายกับจิตตรงกันเมื่อใด กาย
นั้ นศั ก ดิ์ สิ ท ธ จิ ต นั้ น ศั กดิ์ สิท ธิ์ เมื่ อ ใดกายศั กดิ์ สิท ธิ์ จิ ต ศั กดิ์ สิท ธิ์ เมื่ อ นั้ นวาจาศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ดั ง นั้ น
อธิษฐานบารมีถามีศีล และสัจจะกํากับจะแรงและ ไดสมความปรารถนา อธิษฐานแลวเปนจริง

๑๒

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

๙๐
เสมอ เมื่อมาวิเคราะหดูวาเปนเชนนั้นไดดวย อํานาจแหงศีลบริสุทธิ์ และตองมีสัจจะ เพราะศีลเปน
บอเกิดแหงพลังจิต และสัจจะเปนบอเกิดแหงความศักดิ์สิทธิ์
๔.๒.๒ การแกไขปญหาสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ
จุดประสงคของเศรษฐกิจนั้น ก็เพื่อบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษยใหเกิด
ความมั่งคั่งสมบูรณดวยโภคทรัพย หรือจะกลาวอยางงาย ๆ ก็เพื่อใหประชาชนมีการอยูดีกินดี หรือ
มีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น ในทางเศรษฐกิจถือวา ยิ่งมีการอยูดีกินดีดวยเครื่องอุปโภค
บริโภคมากเพียงใด ชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น และเชื่อวา เมื่อมีสินคา
และมีการบริการที่ผลิตไดใหแกประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ประชาชนก็จะมีความสุขและความ
เปนอยูดีขึ้น ความสุขดังกลาว จึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุ จะกลาววาความมุงหมาย
ของเศรษฐกิ จ ก็ เ พื่ อ จะสร า งความสุ ข ใจด า นวั ต ถุ ใ ห แ ก ม นุ ษ ย นั่ น เอง ก็ ย อ มเป น การถู ก ต อ ง
พระพุทธศาสนาก็มีความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษยเชนเดียวกัน แตพระพุทธศาสนา
แบงความสุขออกเปน ๒ ประเภทใหญ คือ โลกิยสุข และโกุตตรสุข โลกิยสุข เปนความสุขของ
ปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน เปนความสุขที่พัวพันกับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ เปน
ประเภทอามิสสุข คือสุขที่เจือดวยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภท
นี้ เพราะเปนความสุขของการแสดวงหาและไดสิ่งของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปน
ความสุขของผูสิ้นกิเลสอาสวะ และสําเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมพัวพันอยู
กั บ วั ต ถุ ก ามหรื อ อารมณ ก ามใด ๆ เป น ประเภทนิ ร ามิ สสุ ข หรื อ สุ ข ไม เ จื อ ด ว ยอามิ ส ซึ่ ง เป น
ความสุขที่เกิดขึ้นไดจากการบรรเทาความตองการหรือทะยานอยากเสียได เปนความสุขที่เกิดขึ้นจา
กากรใหเสียสละ เมื่อมองปญหาจะเห็นไดดังนี้
๑. ปญหาดานเศรษฐกิจ คือทุนนิยมโลกตกต่ํา ไมใชแคเกิดจากความผิดพลาดทาง
เทคนิคในการบริหารจัดการของสถาบันการเงินในการปลอยสินเชื่อใหกูซื้อบานและการใชจาย
อุปโภคบริโภคที่เกินตัว จนคนสงไมไหวเกิดปญหาหนี้เสียสถาบันการเงินลมละลาย และธุรกิจอื่น
ๆ เสียหายตามมาเทานั้น แตสาเหตุลึก ๆ ที่เปนรากเหงาของปญหา คือตัวระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมผูกขาด ที่เนนการแขงขันกันผลิตสูงสุด กําไรสูงสุดของเอกชนแบบสุดโตง ทําใหเกิดการ
พัฒนาแบบไมสมดุล การ ที่ความ มั่งคั่งกระจุกตัวในมือคนสวนนอยแค ๑๐-๒๐% ไมกระจายไปสู
คนสวนใหญ ๘๐%อยางเปนธรรม ทําใหคนสวนใหญไมมีรายไดมากพอจะมีบานและมีชีวิตทาง
เศรษฐกิจที่ดีไดที่เศรษฐกิจไทยกําลังมีปญหามาก เพราะวาโครงสรางเศรษฐกิจไทยเดินตามแนวทุน
นิยมตะวันตกที่เนนการสงออก(และ สั่งเขา) มากเกินไป พึ่งพาตลาดภายในประเทศนอยเกินไป เมื่อ
เศรษฐกิจประเทศอื่นที่เราเคยพึ่งเขาในการสงสินคาไปขายตกต่ําลง พวกเขาจะซื้อของไทยลดลง ถา

๙๑
นักเศรษฐศาสตรไทยคิดอยูแตใ นกรอบตะวั นตก ก็จะคิดได อยา งเดีย ววา เราตองปรั บปรุ ง
ความสามารถในการสงออกของเราใหเกงกาจสูกับคนอื่นไดมากขึ้น ลดตนทุน หาสินคาใหม หา
ตลาดใหมฯลฯ ซึ่งแมจะเปนสิ่งที่ควรทํา แตตองถือวาไมใชทางเลือกเดียว ตองทําอยางอื่น เชนการ
พัฒนาตลาดภายในประเทศดวย
๒. ปญหาการกระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากเปนปญหาหนึ่งก็
คือ ชองวางระหวางคนรวยกับคนจน คนรวยก็รวยเหลือเกิน สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือ
คนร่ํารวยมีจํานวนนอยแตมีรายไดมาก ขณะเดียวกัน คนจนมีจํานวนมากและมีรายไดต่ํามาก เมื่อ
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมีเชนนี้ ก็ยอมทําใหคนจนมีความเดือนรอนเปนทุกขและก็มีโอกาสที่
จะยากจนมากยิ่งขึ้น เมื่ออยากจะทําอะไรก็มักจะติดขัดกลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด
และโอกาสที่จะตองกูหนี้ยืมสิ้นก็มีมากขึ้น ความยากจนก็ดี การกูหนี้ยืมสินก็ดี ลวนแตเปนสาเหตุ
แหงความเดือดรอนทั้งสิ้น
๓. ปญหาความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง ในการทํางานตาง ๆ เพื่อให
ไดมาซึ่งของกลาง คือ เงินไวจับจายใชสอยบําบัดทุกขบํารุงสุข เมื่อมีงานทํา ก็ยอมจะไดเงินเปน
คาตอบแทน ดังคําขวัญที่วา "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" ก็ยอมมีผูที่เปนเจาของงานใน
ฐานะนายจาง และผูทํางานในฐานะลูกจาง นานจางกับลูกจางนี้ ก็มักจะมีปญหาขัดแยงกันอยู
บอยครั้ง สาเหตุความขัดแยงอาจมีมากมายหลายอยาง เชน ลูกจางไมสนใจและรับผิดชอบตอ
หนาที่การงานเทาที่ควร ขาดประสิทธิภาพในการทํางานหรือมีผลงานออกมาไมเปนที่พอใจของ
นายจาง สวนนายจางก็อาจจะไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน นาย จางใชวิธีปกครองลูกจางไมเปน
ธรรม หรือไมเขาใจชีวิตจิตใจของลูกจางที่ตองการเรียกรองใหขึ้นคาจางเนื่อง จากคาจางต่ําไม
เพียงพอตอการครองชีพและนายจางไมยอมขึ้นใหเหลานี้ เปนตน
ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นสังเกตไดวาความขัดแยงตาง ๆ ถาฝายหนึ่งไดอีกฝายหนึ่งมัก
เสีย เชน ถานายจางขึ้นคาแรงคาจางแกลูกจางนายจางก็จะรูวา เปนการเสีย เพราะตนทุนสูงขึ้น
เปนตน แตความขัดแยงสวนมากเกิดขึ้นเนื่องจากลูกจางรูสึกวา ถูกนายจางเอาเปรียบหรือปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม ลูกจางจึงมีการรวมกลุมกันขึ้นเพื่อเรียกรองสิ่งที่ลูกจางตองการทําใหเกิดสมาคม
ลูกจางและการนัดหยุดงาน เปนตน เพื่อใหมีกําลังตอรองกับนายจางในการเรียกรองสิ่งตาง ๆ ที่ตน
ตองการ มีการรวมกําลังลูกจางเพื่อเจรจาตอรองกับนายจางและใชวิธีการตาง ๆ เชน นัดหยุดงานก็
เพื่อใหเกิดอํานาจการเจรจาตอรอง กลาวคือ ถาอํานาจการเจรจาตอรองของฝายใดมากวาก็จะมี
สิทธิมีเสียงมากกวาในการเจรจา ดวยเหตุนี้ ความขัดแยงจึงมักจะเกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะในการ
อุตสาหกรรมและสาขาอื่น ๆ นอกจาการเกษตร การหยุดงาน หรือการทําลายซึ่งกันและกัน จึงเปน

๙๒
เหตุการณธรรมดา ในระบบเศรษฐกิจ เปนการทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย ตลอดทําใหเกิด
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอยางนาเสียดายเมื่อมีการหยุดงาน
ก. หลักการและวิธีการแกไขปญหาสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ ตามตําราตะวันตก
ดวยการลดดอกเบี้ย ลดภาษี โครงการประชานิยมและปลอยเงินกูเพิ่มขึ้น จะแกปญหาไดชั่วคราว
เทานั้น แตจะแกไขไดไมยืนยาว เพราะเปนการชวยกระตุนการใชจายระยะสั้น แลวนายทุนก็สูบเงิน
กลับมาเขากระเปานายทุนอีก ไมไดชวยใหโลกเกิดความสมดุลและคนจนแข็งแรงจริง ๆ
ข. ตองคิดนอกกรอบจึงจะแกปญหาได ถาเรากลับมามองดูที่ตัวเราเอง คือประเทศ
ไทย คนไทย ๖๕ ลานคนมากขึ้นดูวาเราคือใคร เรามีอะไรที่จะแกปญหาจากภายในประเทศไดบาง
เรานาจะแกปญหาของเราเองไดดีกวาการแกตามตําราตะวันตกหรือคอยดูตามโมเดลแกปญหาของ
รัฐบาลสหรัฐฯหรือประเทศตะวันตกอื่น ๆ คนไทย ๖๕ ลานคนในประเทศไทยนั้นมากกวาคนใน
ประเทศอังกฤษหรือฝรั่งเศสดวยซ้ํา แตที่ตลาดภายในประเทศและขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยเล็ก
เพราะคนไทย ๘๐% ยากจน จึงขาดอํานาจซื้อ สินคาที่ควรจะผลิตมาขายคนไทย(ซึ่งเปนตลาดที่ใกล
ที่สุด) สัก ๕๐-๖๐ ลานชิ้นได จึงขายไมได ตองมุงไปที่ตลาดสงออกซึ่งมีการแขงขันสูง การสงออก
(และการหารายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศ) จําเปนสําหรับการหาเงินมาซื้อสินคาเขาที่จําเปน
และมีประโยชนอื่น ๆ ดวย แตตองเลือกสินคาสงออกที่มีมูลคาเพิ่มสูง และตองถือวาการสงออก
และการสงเสริมการทองเที่ยวเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ ไมใชเปนสวนเดียวหรือเปน
สวนหลัก
การที่คนไทยสวนใหญจน ไมไดแปลวาประเทศไทยจน แทจริงแลวคนรวยคนชั้น
กลาง ๒๐% แรกยังรวยอยูมาก เงินฝากในธนาคารของไทยก็มีมาก(สักหกลานลานบาท) ทรัพยากร
ที่ดิน การเกษตร ศิลปะหัตถกรรม ทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาตะวันออก
ฯลฯ มีอยูมาก ประเด็นคือ จะรูจักนํามาสิ่งที่เรามีมาหมุนเวียนใชใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสม ทํา
ใหคนมีงานทํา มีรายไดจับจายใชสอยที่จําเปน ทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม และอยางยั่งยืนไดอยางไร
ถาคิดอยูแตในกรอบทุนนิยมตะวันตก รัฐบาลก็ตองลดดอกเบี้ย ลดภาษี เพื่อ
กระตุนใหภาคธุรกิจเอกชนใชจาย และรัฐเองก็ลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นดวย แตในระบบทุนนิยมนั้น
ภาคธุรกิจเอกชนจะใชจายลงทุนเพิ่มขึ้นจริงหรือไม อยูที่เขาคาดหมายวาเขาจะทํากําไรไดหรือไม
ไมใชอยูที่อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราภาษีที่ต่ํา(ตามตํารา)เสมอไป ถาเขายังไมแนใจวาลงทุนแลวจะขาย
ไดคุมทุน เขาก็จะไมลงทุน แมดอกเบี้ยและภาษีจะต่ําลงจากเดิมมากก็ตาม ทั้งการลดภาษีก็จะทําให
รัฐมีรายไดลดลง แลวรัฐจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนเพิ่ม

๙๓
ค.ระบบทุนนิยมผูกขาดไมมีประสิทธิภาพ ในการแกปญหาดวยตัวของมันเอง
เพราะไมใชระบอบที่มีการแขงขันอยางเสรีหรือเปนธรรมจริง ในสภาพวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา กลไก
ตลาดในระบบทุนนิยมที่มีลักษณะผูกขาดกลุมอยูแลวจะยิ่งทํางานลมเหลวมาก ขึ้น เพราะคนที่ถูก
ระบบทุนนิยมสอนใหแขงขันเพื่อกําไรสูงสุดของตัวเอง จะยิ่งเห็นแกตัว ปกปองตัวเอง มองโลกใน
แงราย ลดการลงทุนมากกวาเพิ่มการลงทุน การแกไขปญหาตามตํารา จึงไมคอยไดผลเมื่อคนรวยมี
เงินแตไมอยากลงทุน แตคนจนไมมีเงิน ไมมีงาน รัฐบาลตองใชทั้งการแทรกแซงและการกระตุนที่
มากกวาที่ตําราเศรษฐศาสตรตะวันตกของฝายนิยมบอกไว นั่นก็คือตองทําทั้งภาคบังคับและภาคสง
เสริมใหมีการนําเงินและทรัพยากรในประ เทศมาหมุนเวียนใชอยางเหมาะสม เราตองรูจักคิดขาม
กรอบคิดของระบบการคาเสรีแบบตัวใครตัวมันวา คนไทยทั้งประเทศอยูในครอบครัวเดียวกัน ทีม
เดียวกัน ในยามที่คนสวนใหญออนแอ แตยังมีคนรวย คนเขมแข็งทางเศรษฐกิจอยูสวนหนึ่ง คนรวย
ตองเสียสละชวยคนอื่น ๆ ในทีมใหอยูได และทําใหทีมเขมแข็งขึ้น ประเทศไทยทั้งประเทศถึงจะไป
แขงขันกับคนอื่นได
ง. ผาตัดโครงสรางทางเศรษฐกิจ ใหสมดุลมากขึ้น ดวยการเก็บภาษีคนที่รวยมาก
มาชวยแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา โดยเฉพาะภาษี เชนมรดก ทรัพยสิน สินคาและการบริโภค
ฟุมเฟอยตาง ๆ และแกไขกฎหมายหารายไดจากการใหสัมปทานน้ํามัน กาซ ทรัพยากรตาง ๆ คลื่น
ความถี่วิทยุ โทรทัศน โทรศัพทเขารัฐมากขึ้น ทั้งเพื่อลดการใชจายฟุมเฟอยประเภทคนรวยชอบใช
จายเงินไหลออกนอกประเทศ และเพื่อใหมีงบประมาณเพิ่มมากพอที่จะนําไปใชแกปญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศไดมากขึ้นการเก็บภาษีบางอยางสําหรับคนรวย เชนคนที่มีทรัพยสินเกิน ๕๐ ลาน
บาทขึ้นไป จะไมทําใหเกิดการบริโภคหรือการลงทุนลดลง เพราะคนเหลานี้ถึงอยางไรเขาก็จะมีเงิน
เหลือเฟอที่จะบริโภคของเขาไดอยูแลว ถาคนรวยของไทยใจกวางพอ พวกเขาควรจะรูวาการปฏิรูป
ระบบภาษีเพื่อมาชวยคนจนเพิ่มขึ้น คือสิ่งที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศได และเมื่อ
เศรษฐกิจฟน พวกคนรวยจะไดประโยชนมากกวาที่จะปลอยใหเศรษฐกิจประเทศพัง ซึ่งในระยะยาว
พวกคนรวยอาจเสียหายมากกวาเพราะพวกเขามีสินทรัพยและการลงทุนมากกวาคนอื่น ๆ
นอกจากภาคบังคับแลว รัฐบาลควรสงเสริมกระตุนใหคนรวย คนชั้นกลางที่พอมี
เงินจับจายใชสอย จางงาน ซื้อสินคาและบริการ รวมทั้งการทองเที่ยวในประเทศมากขึ้น รัฐบาล
อาจจะลดภาษีเพื่อชวยกิจกรรมที่เนนการจางงาน การผลิตสินคาและบริการที่ใชทรัพยากร
ภายในประเทศเพื่อขายคนภายในประเทศ จัดตั้งศูนยสงเสริมการจางงาน ทํางานบาน ทําสวน ชวย
ดูแลเด็ก คนชรา บัณฑิตอาสาสมัคร การนวดแผนไทย ตลาดนัดขายสินคาอุปโภคบริโภคฯลฯ
แนวคิดคือทั้งรัฐ คนรวย คนชั้นกลางควรชวยใหคนจนมีงานทํา มีรายได โดยเนนการใชแรงงาน

๙๔
ทรัพยากรภายในประเทศ เศรษฐกิจภายในประเทศจะไดหมุนเวียน ประคับประคองกันใหผานชวง
วิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยมโลกตกต่ําอยางนอย ๒-๓ ปนี้ไปใหได
จ. โครงการใชจายของรัฐไมจําเปนตองเปนเมกะโปรเจ็ค แบบกอสรางขนาดใหญ
หากควรเนนโครงการที่เพิ่มการจางงาน ใชทรัพยากรภายในประเทศ ลดการใชพลังงานที่ตองสั่งเขา
เชนโครงการปลูกปาไมโตเร็วทั่วประเทศ การปรับปรุงระบบชลประทานขนาดเล็ก การพัฒนาการ
เกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจขนาดยอม การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและสังคมดาน
ตาง ๆ โครงการประชานิยมที่ตองมาปฏิรูปเสียใหม ตองแกไขจุดออนที่ปลอยใหชาวบานกูเงินไป
เพื่อการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค หรือเอาไปลงทุนแบบสะเปะสะปะและขาดทุนไปไมรอดไดมาก
เกินไป และสงเสริมจุดแข็ง ใหชาวบานมีความรูในการบริหารจัดการ การตลาด การจัดตั้งองคกร
เชนสหกรณผูผลิตและผูบริโภค เพื่อสรางอํานาจตอรองเพิ่มขึ้นไดอยางแทจริง
ง. ผลกระทบตอสังคมไทย
๑)ในแงของปจเจกบุคคล คนไทยยอมกินอยูอยางแรนแคนอดอยาก ไมสามารถตั้ง
ตนได เปนตนไมสามารถจะกระทําอะไรตามที่ตองการ
๒) ในแงของสังคม ยอมกอใหเกิดชองวางเหลื่อมล้ํากันระหวางคนรวยกับคนจน
เป น ภาระของสั ง คมที่ จ ะต อ งให ค วามช ว ยเหลื อ ก อ ให เ กิ ด ความล า ช า ในการพั ฒ นาประเทศ
กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และความไมมั่นคงทางสังคม กอใหเกิดปญหาสังคมอื่นๆ
ตามมาเชน ปญหาอาชญากรรม เปนตน
๓) ในแง ของการเมื อ ง เศรษฐกิ จ ของชาติ ยอมเปนตั ว วั ดคุ ณ ภาพของประเทศ
คุณภาพของนักปกครอง คุณภาพของประชาชน และการใหความเชื่อมั่นระหวางประเทศ
ก. การแก ปญ หาวิ กฤติเ ศรษฐกิ จตกต่ํา ทํ าไดจ ริง นั้นตองนํ า อธิ ษฐานบารมี มา
ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมใชแคสงเสริมใหคนรวยประหยัด คนรวยควรประหยัดการ
ความเปนผูรูจักตนเอง คือ ตองรูตัวอยูเสมอวาเรามีชาติตระกูลยศตําแหนง หนาที่การงานความรู
ความสามารถแคไหนเพียงไร แลวตองประพฤติตนใหสมกับภาวะนั้น ๆ อยาหลงตัวเอง อยาลืม
ตัวเองเปนเด็ดขาด เชน เปนนายจางจะตองเอาใจใสดูแลในเรื่องคาจางที่เปนธรรมรวมทั้งสวัสดิการ
อื่น ๆ พระพุทธเจาไดทรงวางวิธีที่นายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางไว ๕ ประการ คือ
(๑) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง เพศ วัย ความสามารถ
(๒) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
(๓) ใหสวัสดิการมีชวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข เปนตน
(๔) มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
(๕) ปลอยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และใหโอกาสพักผอนรื่นเริงตามสมควร

๙๕
ข. บริโภคสินคาฟุมเฟอย หลงใหลวัตถุตามกระแสจากตางประเทศหรือไปเที่ยว
ตา งประเทศ แตคนรวยชั้นกลาง ควรบริ โภคสิ นคา และบริ การในประเทศ รวมทั้ ง การเที่ยวใน
ประเทศใหมากขึ้น ประเด็นสําคัญคือคนรวยตองรูจักแบงปนกัน เอื้อเฟอกัน ชวยทําใหคนจนไดมี
กินมีใชสิ่งที่จําเปนดวย สําหรับแตละคนแบบตัวใครตัวมัน ตองคิดในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
เศรษฐกิจพึ่งตนในระดับประเทศไดมากขึ้น
ดังนั้ นตองใหแงคิดประชาชนเปนเจ าของปจจัยการผลิ ตผานระบบสหกรณผู ผลิต
วิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น รัฐตองลงทุนใหคนสวนใหญไดรับการศึกษาพัฒนาความรูความสามารถ
อยางมีคุณภาพ เนนการใชแรงงาน ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในประเทศ ทําใหชุมชน
และประเทศผลิตสินคาและบริการไดเองเพิ่มขึ้น ซื้อขายกันภายในชุมชนและภายในประเทศกัน
มากขึ้น กิจกรรมและเงินจึงจะหมุนเวียนในประเทศ ชวยใหคนไทยมีงานทํา มีรายได มีชีวิตความ
เปนอยูที่มีคุณภาพอยางพอเพียงโดยทั่วหนากัน
๔.๒.๓ การแกไขปญหาสังคมไทยในดานการศึกษา
สังคมไทยเห็นมาอยางตอเนื่องถึงคุณภาพการศึกษาของไทยที่ตกต่ํา ทั้งที่เปนการ
สํารวจโดยองคกรระหวางประเทศ และการประเมินโดยองคกรภายในประเทศ เชน สมศ.หรือผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT) ซึ่งตาง ก็พบภาพซ้ําๆ กันวา นักเรียนไทยสวนใหญมีความรู
ต่ํากวามาตรฐาน ความรูที่วานี้หมายถึงวิชาที่สําคัญตางๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การคิดเชิง
วิเคราะห ภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาไทย นักเรียนที่จัดวามีความรูจริงที่พอมีอยูบาง ก็มีจํานวนนอย เชน
การศึกษาขององคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economics C00peration and Development, OECD) ที่รูกันในชื่อของ PISA (Programme for International
Students Assessment) พบวานักเรียนไทยที่จัดไดวามีความรูวิทยาศาสตรอยูในระดับสูงมีเพียง ๑%
เทา นั้นเอง ซึ่งคงจะไดแกนักเรียนที่ไปชนะการแขงขันโอลิมปควิชาการสาขาตางๆ และยอมไมได
หมายถึงคุณภาพโดยเฉลี่ยของระบบการศึกษาไทย PISA ยังพบวา เด็กไทย ๗๔% อาน ภาษาไทยไม
รูเรื่อง คือมีตั้งแตอานไมออก อานแลวตีความไมได วิเคราะหความหมายไมถูก หรือแมแตใชภาษา
ใหเปนประโยชนในการศึกษาวิชาอื่นๆ ไมได คุณภาพที่ตกต่ํายอมหมายถึงวิชาการ และองคความรู
ที่ เ รามี อ ยูใ นระบบการศึ ก ษาไทยต่ํ า กว า มาตรฐาน หมายถึ ง ระบบการถ า ยทอดความรู รวมทั้ ง
ครูผูสอนมีความรูต่ํากวามาตรฐาน หมายถึงความดอยคุณภาพของระบบสนับสนุนการเรียนรูตางๆ
เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู เปนตน
ก. ปญหาของการปฏิรูปโครงสราง กฎหมาย ที่กําหนดการปฏิรูปการศึกษาของ
ไทย มีผลใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ กรมตางๆ ถูกยุบไป

๙๖
ไดมีการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัย และสภาการศึกษาแหงชาติเขามาไวในกระทรวงศึกษาธิการ
กลายเปนโครงสรางใหม คือมีหนวยงานที่เรียกวาองคกรหลักหาองคกร ไดแก สํานักปลัดกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และสํานักงานสภาการศึกษา มีหัวหนาองคกรเหลานี้เปนขาราชการ
ระดับปลัดกระทรวงถึง ๕ คน ไดแก ๓ เลขาธิการ และ ๑ ปลัด กระทรวง ในระดับปฏิบัติ ไดมี
หลักการใหมีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา โดยกําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อยูในทุกจังหวัด มีจํานวนเขตมากนอยตามขนาดของประชากร และวางหลักไววา ในที่สุด โรงเรียน
ตางๆ จะถูกถายโอนจากโครงสรางรูปแบบกรมแบบเดิม ไปสังกัดเขตพื้นที่ แตจากวันนั้นมาถึง
วันนี้ เรากลับพบปญหาอันเกิดจากสูตรที่ไมสําเร็จของการปฏิรูปโครงสรางทับถมทวีคูณ จนปรากฏ
ออกมาในรูปของขอเท็จจริงเชิงประจักษ และขอเรียกรองตางๆ ดังมีตัวอยาง เชน การถายโอน
สถานศึกษาไปสังกัดเขตพื้นที่ที่ยังไมสามารถเกิดขึ้นได มีขอเรียกรองใหกลับมาตั้งกรมตางๆ ขึ้นใน
สํานักงานปลัดกระทรวง เนื่องจากเห็นวาโครงสรางใหมไมสามารถครอบคลุมภารกิจไดครบถวน
ในเขตพื้นที่ไดมีการเคลื่อนไหวใหแยกการบริหารระดับประถม และระดับมัธยมออกจากกัน (ซึ่ง
เปนการกลับไปหาจุด เดิมกอนการปฏิรูป) มีขอเรียกรองใหตั้งทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมี
การชี้ประเด็นวาการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัยเขามาไวในกระทรวงเดียว กันเปนการบั่นทอน
พัฒนาการของอุดมศึกษา การปรับโครงสรางที่เกิดขึ้นมาแลวนั้น ดูจะเปนรูปธรรมเพียงประการ
เดียวที่ปรากฏใหเห็นจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษา ที่ขับเคลื่อนโดย พ.ร.บ. ๒๕๔๒ แตปญหาที่
ผุดขึ้นมา ตามรายทางเหลานี้ ชี้ประเด็นวา แมรูปธรรมประการเดียวนี้ก็ยังมีปญหา เพราะโครงสราง
ใหมนาจะมีความไมเหมาะสมจนมีขอเรียกรองใหทบทวน หรือปรับปรุงเกิดขึ้นตลอดเวลา
ข. ปญหาการทุจริตทางการศึกษา ตั้งแตลอกขอสอบถึงจางทําวิทยานิพนธ พบจน
เป นสภาพปกติ อาจารย ม หาวิ ทยาลั ย ไทยในภาพรวมจั ดว า มี คุณวุ ฒิต่ํ า เพราะจบการศึ ก ษาขั้ น
ปริญญาเอกรวมกันแลวไมถึง ๓๐% (นอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนําไมกี่แหงที่อาจมีอาจารยปริญญา
เอกเกิน ๕๐%) ใน ขณะที่ในมหาวิทยาลัยระดับโลกทั้งหลาย ชีวิตของการเปนอาจารยจะตองเริ่มตน
ที่ระดับปริญญาเอก หรือสูงกวา สกอ.ในปจจุบันเปรียบเสมือนยักษไรตะบอง คือไมมีกลไกที่จะไป
ติดตามตรวจสอบ หรือลงโทษมหาวิทยาลัยนอกแถวเหลานี้ได สกอ.ไดรับการพัฒนาวัฒนธรรมการ
ทํางานมาโดยตองเปนผูสรางความเปนอิสระให แกมหาวิทยาลัย สกอ.จึงมีหนาที่หลักเพียงการออก
กฎเกณฑตางๆ ที่หากมหาวิทยาลัยไมปฏิบัติตาม สกอ.ก็ไมมีกลไกใดที่จะทําใหทราบได หรือแมวา
ทราบแตก็ไมมีอํานาจโดยตรงที่จะดําเนินการใดๆ ได อยางมากก็ทําไดเพียงตักเตือน เราจึงจะพบอยู
บอยๆ วา มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรโดยมีองคประกอบตางๆ
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ปญหาสังคมไทยในดานการศึกษาที่เกี่ยวกับการอธิษฐานก็มาจากการเขาใจแบบผิดๆที่
คิดวาการอธิษฐานนั้นเราไมตองทําอะไรแคนั่งภาวนาอธิษฐานเดี๋ยวก็ไดดังใจหวังพอไมไดก็เกิด
คําถามขึ้นมาวาทําไมเราอธิษฐานแลวไมไดเหมือนเขา นั้นถือวาเปนการเขาใจผิดการอธิษฐานก็ตอง
มีเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดดวย
การอธิษฐาน คือ การตั้งใจแนวแนที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ไดตั้งความปรารถนา
หรือการตั้งจุ ดมุ งหมาย ซึ่งเปนเรื่องของการวางแผนอนาคตไว ดังนั้นถา เป นการขอแลวไมทํ า
หรือไมมีจิตที่แนวแนก็ไมถือวาเปนการอธิษฐานซึ่งทานพุทธทาสภิกขุไดกลาวไววา “เหมือนกับ
เราพูดถึงกันอยูบอย ๆ วา ไมอาจทําใหเด็กรูไดวา เกิดมาทําไม ไมมีหลักสูตรใดจะสอนใหเด็กรูวา
เกิดมาทําไม นั่นแหละคือการไมเอาเรื่องบรมธรรมเขาไปในหลักสูตรการศึกษา”๑๓
สิ่งที่กลาวมานี้ แสดงถึงความผิดพลาดที่กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษาในสังคม
โลกปจจุบัน ซึ่งตามทรรศนะของทานพุทธทาสภิกขุแลวไมใชจุดมุงหมายการศึกษาที่มุงสอนคน
เพียงแตใหคนเอาตัวรอดอยูในสังคมได (Education for survival) ถือเปนปญหาระบบการสั่งสอน
ของคนขี้ขลาด และโงเขลาเบาปญญาทั้งนั้น นี้เปนปญหาการศึกษาเหมือนกับโรคความรูทวมหัว
เอาตัวไมรอด มองวาระบบการศึกษาในปจจุบันเต็มไปดวยความฟนเฟอน เต็มไปดวยความงง ไม
แจมกระจาง ทําใหคนเอาตัวไมรอด ถือเปนจุดมุงหมายเพียงเพื่อไดปริญญาเทานั้น
แนวทางแกไขปญหาจะตองทําจิตใหรูจริงปฏิบัติจริง ทําหนาที่จริง จึงไดผลจริง จึงจะ
แกไขปญหาเรื่องโรควิชาการทวมหัวเอาตัวไมรอดได การศึกษาก็ตองอาศัยความสนใจใฝเรียนรู
มานะพยายามศึกษาคนควาขอมูลตางๆที่เราตองการจะศึกษาการตั้งใจแนวแนที่จะกระทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอธิษฐานตามที่ไดตั้งความปรารถนาไวหรือไดตั้งจุดมุงหมายไวใหสําเร็จ

๑๓

พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ, ๒๕๑๗), หนา ๓๘.

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
จากการดํ า เนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งอธิ ษ ฐานบารมี ใ นคั ม ภี ร
พระพุทธศาสนาเถรวาท นั้นผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยไว ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อ
ศึกษาแนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อนําเสนอวิธีการประยุกตใชอธิษฐานบารมีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
วัตถุประสงคขอที่ ๑ ผลการศึกษาการวิจัยพบวา แนวคิดเรื่องบารมี หมายถึง การ
ตั้งใจแนวแนที่จะทําสิ่งอันเปนคุณงามความดี หรือการตั้งจุดมุงหมายเพื่อเปนกําลังใจใหประสบ
ความสําเร็จในคุณความดีที่สั่งสมและบําเพ็ญบารมีอยางเต็มที่แลวสามารถทําใหเปนพระพุทธเจา
และพระอรหันตได และอธิษฐานบารมีนั้น เปนบารมีขอหนึ่งในบรรดาบารมี ๑๐ ขอ หรือ เรียกทศ
บารมี มีทานบารมี เปนตน มีอุเบกขาบารมี เปนที่สุด
อธิษฐานบารมี บารมีความเปนเลิศ เปนที่สุดแหงอภิญญา ในทิฏฐธรรม ดังที่พระ
พุทธองคทรงตรัสกับภารัทวาชะวา ดูกรภารัทวาชะ เรายอมกลาวความตางกัน (แยกประเภท) ของ
สมณพราหมณทั้งหลาย ผูบรรลุความเปนเลิศ (บารมี) อันเปนที่สุดแหงอภิญญาในทิฎฐธรรมแลว
ยอมปฏิญาณ คือยอมรับซึ่งอาทิพรหมจรรย ของพระพุทธเจาเมื่อยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตว
อยู ไดทรงบําเพ็ญพระบารมีมาโดยลําดับ จนในที่สุดไดบําเพ็ญพระบารมีอยางสูงสุด ก็ไดบรรลุ
ปรมัตถประโยชน คือประโยชนอยางยิ่ง
วัตถุประสงคขอที่ ๒ ผลการวิจัยพบวา การบําเพ็ญบารมี นั้นเปนการสรางความดี
ใหกับตน และบารมี ที่มีการตั้งมั่นสมาทานอยางไมหวั่นไหว คือความตั้งมั่นที่เปนไปในอาการ
ตางๆ อันกํากับดวยความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะคือ การตั้งมั่นในโพธิสมภาร
ทั้งหลาย มีรสคือ การขมขจัดปฏิปกษของโพธิสมภารทั้งหลายเหลานั้น สภาพที่ปรากฏคือ ความ
ไมหวั่นไหวในที่นั้น มีพื้นฐานคือ โพธิสมภาร การสรางสมทําความดี ดังนี้
การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวในประเด็นที่เปนการตั้งความปรารถนา
โดยนําเรื่องราวการตั้งความปรารถนาครั้งแรกของพระโพธิสัตว ซึ่งมีหลักฐานอยูในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา เชน ชินกาลมาลีปกรณ โสตัตถกีมหานิทาน แมบางคัมภีรอยางเชนโสตัตถกีม
หานิทาน จะไดมีการสันนิษฐานกันวาอาจไมใชคัมภีรของฝายเถรวาทโดยตรง หรือไดรับอิทธิพลมา

๙๙
จากฝายมหายานก็ตาม แตผูวิจัยเห็นวาสมควรจะนํามากลาวไวดวย เพื่อใหไดความสมบูรณของ
เนื้ อหา ในคัมภีรชิ นกาลมาลี ปกรณ ชิ นกาลมาลิ นีปกรณและโสตัตถกีม หานิทาน เปนต น ได
กลาวถึงการตั้งความปรารถนาของพระโพธิสัตว
การตั้งความปรารถนาไวในใจ ของพระโพธิสัตววาจะเปนพระพุทธเจาของเรา (พระ
มหาสมณโคดมพุทธเจา) ซึ่งเปนพระปญญาธิกพุทธเจานั้น ชินกาลมาลีปกรณไดกลาวไววาใช
ระยะเวลาถึง ๗ อสงไขย
การตั้งความปรารถนาดวยวาจา ในพระชาติหนึ่งพระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระ
นามวาพระเจาสาคร เปนพระราชาผูทรงธรรม วันหนึ่ง ทรงมีพระราชประสงคจะเห็นพระพุทธเจา
พระนามวาปุราณศักยมุนี จึงรับสั่งใหราชบุรุษทั้งหลายถือประทีป ธูป ของหอม และดอกไม เปน
ตน เสด็จออกไปพร อมดวยเสนายาว ๑๒ โยชน ดว ยอานุภาพแหง จักรพรรดิศิ ริอันยิ่งใหญ ได
ทอดพระเนตรเห็นพระผูมีพระภาคผูสมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ผูทรงรุงเรืองดวย
อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ แลวเกิดศรัทธา เสด็จมาซบแทบพระบาทพระศาสดากราบดวยเบญจาง
คประดิษฐแลว ไดกราบทูลชมเชยพระผูมีพระภาค ทรงมีพระกายและพระหฤทัยซาบซานดวย
ปติมีพลัง เพราะไดเห็นพระศาสดาจึงดําริวา
“เราไดจักรพรรดิสมบัติซึ่งคลายกับสมบัติของพระอินทรในอัตตภาพนี้ ก็เพราะ
ทานที่เคยใหแลวในภพกอน และเพราะศีลที่รักษาศีลแลวในภพกอน แมเราเปลื้อง
ตนเองใหพนจากสังสารทุกขกอนแลว จึงเปนพระพุทธเจา เพื่อชวยเปลื้องสัตว
เหลาอื่นใหพนดวย เหมือนพระตถาคตศักยมุนีนี้เปลื้องตนเองใหพนจากสังสาร
ทุกขแลว จึงเปลื้องสัตวเหลาอื่นใหพนดวยฉันนั้นเหมือนกัน”
การตั้งความปรารถนาดวยกายและวาจา ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ
ตอนที่วาดวยสุเมธกถา ไดปรากฏเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตววา ยอนหลังไป ๔
อสงไขยกําไรแสนกัป สมัยนั้น มีพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อวา
สุเมธ อาศัยอยูในเมืองชื่อวาอมรวดี ไดสั่งสมทรัพยไวหลายโกฏิ มีทรัพยสมบัติและธัญญาหาร
มากมาย เปนผูคงแกเรียน ทรงจํามนต จบไตรเพท สําเร็จในคัมภีรทํานายลักษณะ และอิติหาสะ และ
ในธรรมของตน วันหนึ่งทานนั่งอยูในที่สงัดแลวคิดวา
“การเกิดในภพใหม และการแตกไปแหงสรีระเปนทุกข ความหลงตายเปนทุกข
ชีวิตถูกชราย่ํายี มีความเกิด ความแก ความปวยไขเปนธรรมดา เราจักแสวงหา
พระนิพพานที่ไมแก ไม ตาย เปนแดนเกษม เอาเถิด เราควรเปนผูไมมีความ
หวงใย ไมมีความตองการ ละทิ้งรางกายที่เปอยเนา เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ นี้ไป

๑๐๐
เสีย มรรคนั้นไมอาจจะไมเปนเหตุ มรรคนั้นที่มีอยูก็จักมี เราจักแสวงหามรรคนั้น
เพื่อหลุดพนไปจากภพ”
ครั้นคิดอยางนี้แลว พระโพธิสัตวไดใหทรัพยหลายรอยโกฏิแกคนทั้งหลาย แลวเขาไป
ยังภูเขาหิมพานต สรางอาศรมและบรรณศาลาอยางดีไว ณ ภูเขาธรรมิกะ ซึ่งอยูไมไกลจากภูเขาหิม
พานต นอกจากนี้ยังไดสรางที่จงกรมซึ่งไมแข็งกระดาง มีตนไมอยูภายใน มีกอไมปกคุลม มีขนาด
พอดี เปนที่นํามาซึ่งอภิญญาพละ เปลี่ยนจากการนุงผาสาฎกมานุงผาคากรอง (ผาเปลือกไม) แทน
ละทิ้งบรรณศาลาแลวเขาไปอาศัยอยูที่โคนตนไม ละทิ้งขาวเปลือกที่หวานไว ปลูกไวเสียโดยไม
เหลือ บริโภคผลไมที่หลนเอง
วัตถุประสงคขอที่ ๓ ผลการวิจัยพบวา การประยุกตใชอธิษฐานบารมีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนี้
การนําอธิษฐานบารมีไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม
อธิษฐานบารมีกอใหเกิดผลดีงามตอสังคมมากมาย ทั้งสังคมเล็กหรือสังคมใหญ
กลาวคือ สังคมที่นาอยู มีสภาพแวดลอมและบุคคลในสังคมดี คือ มีใจมั่นคง ตั่งมั่นในการทําความ
ดีความ ตอกันในสังคมที่ทําใหสังคมเกิดความมั่นคง
ในการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ยกตั ว อย า งเช น ป ญ หาความแตกร า วในครอบครั ว
ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐานของสังคม สมาชิกของสังคมทุกคน ก็ถือกําเนิดเกิดกอจากแต
ละครอบครัวนั่ นเอง และเปนสภาพแวดลอมที่ใกลตัว คนมากที่สุดถา สัมพั นธภ าพ หรือ สภาพ
ครอบครัวที่ดี ไมพิการ หรือแตกราวปญหาทางสังคมอื่นๆ เชน การหยารางคนจรนัด หรือโสเภณี
ศีลธรรมเสื่อม เปนตน
การนําอธิษฐานบารมีมาใช ฝกปลูกจิตสํานึกใหเปนคุณธรรมสรางความดี เชนการ
สมาทานรักษาศีลอยางตั้งใจ และชวยแนะนําใหบุคคลในสังคมเริ่มตั้งแตสังคมครอบครัวกอน เมื่อ
สังคมครอบครัวเกิดความแนบแนนเปนปกแผน แลวคอยๆขยายไปสูสังคมรอบขาง เพราะการ
เปนอยู และการพัฒนาคุณภาพชีวิต นี้มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
การนําอธิษฐานบารมีไปไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ
ในดานเศรษฐกิจมุงเนนสนองความตองการของมนุษย หรือวิธีการดับทุกข อันเกิดมา
จากความตองการของมนุษย เพราะชีวิตของเราดํารงชีวิตไวดวยปจจัย ๔ ซึ่งเปนปจจัยขั้นพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต ซึ่งในหลักพระพุทธศาสนาไดสอนวิธีปฏิบัติเพื่อใหเหมาะสมกับความเปนอยูตาม
หลักธรรม คือ ใหบุคคลมีความตั่งมั่นในความดี ซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน โดยเนนใหประกอบ
สัมมาอาชีพดวยการมีความตั่งมั่นในการประกอบสัมมาอาชีพ ยอมสงผลใหเศรษฐกิจมั่งคงและ
เจริญกาวหนาและเกิดความสุขในสังคมได

๑๐๑
การนําอธิษฐานบารมีมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ เชน ปญหาทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญมากเปนปญหาหนึ่งก็คือ ชองวางระหวางคนรวยกับคนจน คนรวยก็รวยเหลือเกิน
สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคนร่ํารวยมีจํานวนนอยแตมีรายไดมาก ขณะเดียวกัน คนจนมี
จํานวนมากและมีรายไดต่ํามาก เมื่อความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมีเชนนี้ ก็ยอมทําใหคนจนมีความ
เดื อ นร อ นเป น ทุ ก ข แ ละก็ มี โ อกาสที่ จ ะยากจนมากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ อยากจะทํ า อะไรก็ มั ก จะติ ด ขั ด
กลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด และโอกาสที่จะตองกูหนี้ยืมสิ้นก็มีมากขึ้น ความยากจน
ก็ดี การกูหนี้ยืมสินก็ดี ลวนแตเปนสาเหตุแหงความเดือดรอนทั้งสิ้น
อธิษฐานบารมีที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ ปญหาดังกลาวแบบนี้ไดตอง
อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลักประกอบสําคัญในการพัฒนาดวย ดังนี้
หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชนปจจุบัน หรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น บางที
ทานเรียกวา หัวใจเศรษฐี (อุ.อา.กะ.สะ.) อันเปนคําสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ ๔
ประการ คือ
๑) ตองมีความหมั่น คือ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน ประกอบ
อาชีพอันสุจริต รูจักใชปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดี ซึ่งเปนทางใหไดทรัพย
ขอนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจขอแรกคือ Production หลักผลิตกรรม
๒) ตองการรักษา คือ ตองรูจักเก็บคุมครองทรัพย หนาที่การงานและผลงานที่ตน
ไดมาหรือไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียรนั้น ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ ถาเปน
ทรัพย ก็ตองยิ่งรูจกั เก็บออม ขอนี้ตรงกับหลัก Saving หลักเก็บออม
๓) ตองเลือกคบคนดีเปนเพื่อน คือ เลือกคบแตสุหทมิตร ไดแก มิตรแท เพื่อนจริง
ที่มีอุปการคุณ สมานสุขทุกข แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดําเนินธุรกิจเปน
บริษัทหรือสหกรณ ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกที่ดี ตรงกับหลัก Cooperation หลักสหกรณ
๔) ตองมีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เลี้ยงชีวิตแตพอดี
มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ตรงกับหลัก Household Budget งบประมาณประจําบานหรือการวาง
แผนการใชจายประจําครอบครัว
หลั ก ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถะสามารถแก ป ญ หาเศรษฐกิ จ ส ว นบุ ค คลหรื อ ครอบครั ว ได
ประกอบอธิษฐานบารมี แบบตั้งใจทําจริง ปฏิบัติจริง เมื่อแกที่บุคคลหรือครอบครัวได ก็ชื่อวา
แกปญหาเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติได

๑๐๒
การนําอธิษฐานบารมี ไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศึกษา
อธิษฐานบารมีในดานการศึกษาซึ่งตองเกี่ยวของ ทั้งดานผูสอนหรือผูใหการศึกษาและ
ผูเรียน คือ ผูรับการศึกษาตองมีความจริงใจตอกัน วิถีชีวิตของผูตองศึกษาทั้งสิ้นในหลักการของ
พุทธศาสนาสอนตามธรรมชาติวา มนุษยเปนสัตวที่ตองฝกและฝกได ดวยการเรียนรู ชีวิตของมนุษย
ถาจะเปนชีวิตที่ดี ตองมีการศึกษาตลอดเวลา แมกระทั่งพระภิกษุที่เรียกวาพระเสขะบุคคล คือยัง
ตองศึกษาอยูซึ่งรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมดดวย ที่จะตองศึกษา คือยึดเปนหลักสูตรที่ตองศึกษาก็
เรียกวาไตรสิกขา อันไดแก ศีลสิกขา จิตสิกขา ปญญาสิกขา
การศึ ก ษาเพื่ อ การปลู ก ฝ ง การปลู ก ฝ ง พื้ น ฐานด า นวิ ช าการ การเรี ย นการสอน
การศึกษาของไทยมีความเกี่ยวของกับศาสนาอยางเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นไดวา หลักสูตร
ตาง ๆ ที่นํามาใชจะมีลักษณะแนวทางที่เปนไปในทางเดียวกันกับพุทธปรัชญา
โดยมุงเนนใหเปนผูที่สมบูรณดวยความประพฤติอันบุคคลจะพึงแสดงตอกัน มีความ
บริสุทธิ์ใจและความจริงใจตอกัน เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น ประพฤติที่ดีงาม การเรียนการสอนนั้น
จะตองมุงที่ความบริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจตอกันเปนสําคัญ จึงจะเกิดประโยชนตอการศึกษา
อธิษฐานบารมีที่จะชวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการศึกษา ปญหาในดานตางนั้น
แกงายมาก เพียงแคคนมีจิตสํานึก รูจักคําวา "หนาที่ และมีวินัย " ปญหาตาง ๆ ก็คงไมเปนแบบวันนี้
และคงไมฝงรากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถาคิดจะแกไขก็คงไมสายถาคิดจะทํา กระแส
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน กอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุ ม ชนและบุ ค คลในสั ง คม ทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา อารมณ และค า นิ ย ม ควรที่ ทุ ก ฝ า ยทั้ ง
อาณาจั ก รและศาสนจั กรต อ งประสานร ว มมื อ กั น ป อ งกั นแก ไ ขป ญ หาในระบบสั ง คม ค า นิ ย ม
อุ ด มการณ รวมทั้ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และร ว มกั น ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก บุ ค คลในสั ง คมให มี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวมมากขึ้น
และที่ สําคั ญแก ปญหาอยา งเปนระบบ สิ่ งที่ สําคั ญที่สุดคื อการนํ า เอาหลัก ธรรมทาง
ศาสนาประยุกต เ ข า กับ การดํา รงชี วิ ตในปจ จุ บัน ควบคู กับการสรา งคุ ณ ภาพชี วิต เยาวชนผู เ ป น
ประชากรใหมของสังคมในยุคตอๆไป โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลตอเยาวชนเปนอยางยิ่ง
เพราะเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมทางดานจิตใจ ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใสดูแล ทะนุ
ถนอม ปกครองดูแลอยางถูกตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปนบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมได
อยางแนนอน อีกทั้งยังชวยลดปญหาใหกับสังคม สงผลใหสังคมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนใน
วันนี้ก็คือผูนําและพัฒนาสังคมประเทศชาติในวันขางหนา

๑๐๓
๕.๒ ขอเสนอแนะ
จากการศึกษามาทั้งหมดในเรื่องการศึกษาอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนา เถร
วาท ผูวิจัยเห็นวามีขอที่เราจะสามารถนําแนวคิดเรื่องบารมีนี้นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนทาง
ปฏิบัติในสังคมไทยได โดยที่ผูวิจัยมีความเห็นวาคนในสังคมไทยปจจุบันนี้ควรนําเรื่องอธิษฐาน
บารมีไปปรับใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมในฐานะที่เปนสังคม
ดังนั้น ในฐานะของผูวิจัยเปนสวนหนึ่งของสังคมและไดดําเนินการวิจัยมาเกี่ยวกับเรื่อง
อธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ดังกลาวนั้นเห็นวายังมีประเด็นที่สังคมนาจะนําไป
ประยุกตใชไดดังตอไปนี้
๕.๒.๑ ขอเสนอแนะในการพัฒนา
๑. ควรมีการพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอดวยการฝกปลูกฝงในการทําความดีทุกวัน
โดยเริ่มจากการจดลงในสมุดบันทึกความดี ทําในสิ่งที่เปนประโยชน
๒. ควรสงเสริมใหบุคคล หรือหนวยงานตาง ๆ ในสังคมใหเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการสรางสมทําความดีแลวตั้งพึงจิตอธิษฐานมุงมั่นในความดีของตน
๓. ควรใหการสนับสนุนหรือยกยองบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ที่ใหความสําคัญ
ตอหลักการอธิษฐานบารมี ใหปรากฏตอสังคม
๕.๒.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรศึกษาเปรียบเทียบอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท กับ
อธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนามหายาน
๒. ควรศึ ก ษาบารมี ใ นคั ม ภี ร พ ระพุ ท ธศาสนา เปรี ย บเที ย บบารมี ใน
พระพุทธศาสนาปจจุบัน ในเชิงวิเคราะห
๓. ควรศึกษาเรื่องอธิษฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญ
อธิษฐานบารมี ของพระโพธิสัตว ใหครอบคลุมในทุกๆ ดานรวมทั้งบารมีอื่น ๆ ดวย
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ภาคผนวก ก.

๑๑๑
การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวเสวยพระชาติ

๑. พระเตมียราชกุมาร: ทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน
เตมียราชกุมาร มีความกลัวไมอยากเปนกษัตริย เพราะตองตัดสินความโดยลงอาญาประหารชีวิต
ผูคน จึงแกลงทําเปนคนใบ งอยเปลี้ยเสียขา จนกระทั่งโต พระราชบิดาจึงไดนําไปฝงทั้งเปนกลาง
ปา พระองคจึงไดบวชเปนฤาษี สําเร็จญาณและอภิญญาณ
๒. พระมหาชนก : ทรงบําเพ็ญวิริยบารมี พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชนกราช
กุมาร เมื่อเรือแตกตองวายน้ําอยูในกลางมหาสมุทร นางเมฆขลาเทพธิดา ทดลองใจใหทอดอาลัย
ในชีวิ ตพระองคไม ทรงละความเพียร นางเมฆขลาเลื่ อมใสและชวยใหพนจากมหาสมุทรแล ว
พระองคไดไปครองเมืองมิถิลานคร แควนวิเทหะ ภายหลังเสด็จออกผนวชเปนฤาษี
๓. พระสุว รรณสาม : ทรงบํ า เพ็ ญ เมตตาบารมี พระโพธิ สัต ว เ สวยพระชาติ เ ป น
พราหมณเลี้ยงบิดาที่ตาบอดถูกพระเจาปลยักษยิงดวยธฯ ไดรับความทุกขแสนสาหัส แตพระ
โพธิสัตวไมไดโกรธและยังแสดงความเมตตาแกพระเจาปลยักษ ในที่สุดก็รอดพนอันตราย และ
ถวายโอวาทธรรมจนพระเจากปลยักษตั้งอยูในทศพิธราชธรรม
๔. พระเนมิราช : ทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจา
เนมิราช ทรงยินดีในการบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย จึงรําพึงวาการบริจาคทานและการรักษา
พรหมจรรย อยางไหนจะมีผลมากกวากัน พระอินทรทรงทราบความรําพึงนั้นจึงใหมาตุเทพบุตร
นํารถทิพย ไปรับพระองคดูนรกและสวรรค ภายหลังไดเสด็จออกบวชเปนฤาษี
๕. พระมโหสถ : ทรงบําเพ็ญปญญาบารมี พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมโหสถ
บัณฑิต เปนผูที่มีปญญาแกปญหาของเทวดาและมนุษยทั้ งหลาย ไดคิดอุบายใหกษัตริ ย ๑๐๑
พระองค รอดพนจากการวางยาพิษ
๖. พระภูริทัต : ทรงบําเพ็ญศีลบารมี พระโพธิสัตวเสวยชาติเปนพญานาคชื่อภูริทัต
เบื่อหนายในนาคพิภพ บําเพ็ญอุโบสถศีลตลอดชีวิต เมื่อสิ้นชีวิตจึงไปเกิดยังสวรรค
๗.พระจันทกุมาร: ทรงบําเพ็ญขันติบารมี พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระโอรส
พระเจาเอกราชทรงพระนามวา จันทกุมาร ทรงตัดสินดวยความยุติธรรม พราหมณที่รับสินบน
แกลงทูลใหเอาจันทกุมารไปฆาบูชายัญ แตก็มีผูมาชวยใหพนจากอันตราย
๘. พระพรหมนารท : ทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพ
รามหณชื่อนารทะ ไดชวยพระนางรุจาราชกุมารี แสดงธรรมะเพื่อทําลายมิจฉาทิฐิของพระเจาอัง
คติราชจนพระองคทรงยอมจํานวนและตั้งอยูในทศพิธราชธรรม

๑๑๒
๙. พระวิธุรบั ณ ฑิต : ทรงบํ าเพ็ ญสัจจบารมี พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเป นวิ ธุร
บัณฑิต ถวายอรรถธรรมแกพระเจาโกรัพยรักษาสัตวยอมสละชีวิตใหกับปุณณยักษที่ฆาเอาหัวใจ
ใหกับนางวิมาลา และรอดชีวิตไดเพราะความฉลาดในการแสดงธรรมและรักษาความจริง
๑๐. พระเวสสันดร : ทรงบํา เพ็ญทานบารมี พระโพธิสัตวเสวยพระชาติ เปนพระ
เวสสันดรราชกุมารของพระเจาสัญชัยพระราชบิดาทรงขับออกจากพระนครเพราะไปบริจาคชาง
จากปจจัยนาเคนทร ( ชางคูบานคูเมือง ) แกพราหมณเมืองกลิงคราษฎร เมื่อเสด็จออกจากพระ
นคร พระองคจึงทรงบริจาคบุตรธิดาแกพราหมณชูชก และบริจาคภรรยาแกพระอินทรซึ่งแปลง
เปนพราหมณไปขอ ในที่สุดพระองคกไดเสด็จกลับไปครองราชสมบัติ

๑๑๓

ภาคผนวก ข.

๑๑๔
การบําเพ็ญบารมี

๑.พระเตมียราชกุมาร: ทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี

๒. พระมหาชนก : ทรงบําเพ็ญวิริยบารมี

๑๑๕

๓. พระสุวรรณสาม : ทรงบําเพ็ญเมตตาบารมี

๔. พระเนมิราช : ทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี

๑๑๖

๕. พระมโหสถ : ทรงบําเพ็ญปญญาบารมี

๖. พระภูริทัต : ทรงบําเพ็ญศีลบารมี

๑๑๗

๗.พระจันทกุมาร: ทรงบําเพ็ญขันติบารมี

๘. พระพรหมนารท : ทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี

๑๑๘

๙. พระวิธุรบัณฑิต : ทรงบําเพ็ญสัจจบารมี

๑๐. พระเวสสันดร : ทรงบําเพ็ญทานบารมี

๑๑๙
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
เกิด
สถานที่เกิด

:
:
:

การศึกษา

:

ที่อยูปจจุบัน

:

สถานที่ทํางาน

:

นางสาวสุภาพร พรมเถื่อน
วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
บานเลขที่ ๒๓ หมู ๓ บานโคกเดื่อ ตําบลโคกเดื่อ
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
ประถมศึกษา โรงเรียนบานโคกเดื่อ(อนุบาลไพศาลี)จังหวัดนครสวรรค
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ นครสวรรค ( รุนที่ ๑ )
บานเลขที่ ๒๓ หมูที่ ๓ ตําบลโคกเดื่อ
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
โรงเรียนนิมิตศึกษา อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ( ปจจุบัน )

