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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาแนวคิดเร่ืองอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท น้ีมี
วัตถุประสงค ๓ ประการ  คือ  (๑)  เพ่ือศึกษาแนวคิดเร่ืองบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท  
(๒)  เพ่ือศึกษาการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท   (๓)  เพ่ือนําเสนอ
วิธีการประยุกตใชอธิษฐานบารมีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี  การตั้งม่ันสมาทานอยางไมหวั่นไหว  คือความต้ังม่ันท่ี
เปนไปในอาการตางๆ  มีลักษณะคือ  การต้ังมั่น ไมหวั่นไหวในท่ีน้ัน    “บารมี” น้ันมี  ๓ ระดับคือ 
“บารมี” เปนการสรางคุณความดีในชาติตางๆ เหมือนคนปกติท่ัวไป  “อุปบารมี”  เปนบารมีท่ีสราง
ความดีย่ิงๆข้ึนไป  และความดีก็เร่ิมจะสมบรูณข้ึนจัดเปน  “ปรมัตถบารมี”  เปนบารมีท่ีเต็มเปยมจน
สามารถบรรลุธรรมได  อธิษฐานบารมีจึงเปนจุดเริ่มตนแหงการทําความดี   

เร่ืองของ การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี  น้ันเปนการอธิษฐานบารมี  ในอดีตชาติของ
พระพุทธเจาท่ีเสวยชาติเปนพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติเปน
พญากุกกุระ    ทรงบําเพ็ญอธิษฐานอุปบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติเปนมาตังคบัณฑิต  และทรง
บําเพ็ญอธิษฐานปรมัตถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติเปนพระเตมิยราชกุมาร  

การแบงระดับขั้นของการบําเพ็ญบารมีวาเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงการเล่ือนระดับข้ัน
ของการทําความดี จากระดับปกติสามัญจนถึงระดับสูงสุดในบารมีท้ัง ๑๐  ประการน้ัน  แตละระดับ
ข้ันของการบําเพ็ญออกเปน ๓ ระดับ  คือ  

- ข้ันบารมี  บารมีสามัญ หรือปกติธรรม  
- ข้ันอุปบารมี  บารมีระดับกลาง  
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 - ขั้นปรมัตถบารมี  บารมีระดับสูง   
อธิษฐานบารมี  ในการพัฒนาชีวิตน้ันสามารถท่ีจะนํามาใชแกปญหาในสังคมไทยได  

ท้ังในดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ นําแนวคิดเรื่องหลักการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีมาประยุกตใชใน
สังคมไทยยอมสามารถท่ีจะแกปญหาดังกลาวได 

ผลการวิ จัยพบว า  การบํา เพ็ญบารมีถือวา เปนหลักการสรางความดีในทาง
พระพุทธศาสนา  โดยการบําเพ็ญบารมีน้ันมีอยู  ๑๐  ประการ  มีทานบารมี เปนตน และอธิษฐาน
บารมี  น้ันก็ถือวาเปนหน่ึงในกรอบการสรางความดี ผูท่ีมุงหวังความเจริญหรือการบรรลุธรรมข้ัน
สูงพึงนําไปปฏิบัติ คําวาอธิษฐานบารมีหมายถึง การตั้งม่ันสมาทานอยางไมหวั่นไหว  คือความตั้ง
ม่ันท่ีเปนไปในอาการตางๆ  อันกํากับดวยความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  การตั้ง
ม่ัน ไมหวั่นไหวใน เปนตน 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this thesis are (1) to study the concept of the perfection on self-
determination 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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กิตติกรรมประกาศ 
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เสียสละเวลาใหคําแนะนําปรึกษา ตรวจสอบแกไข และปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับน้ี   

 ขอขอบคุณหองสมุดวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ท่ีเอื้อเฟอสถานท่ีทํางาน คนควา
แหลงขอมูล และเอกสารขอมูลดวยดีเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณทานพระครูปลัดสมชาย จิตฺตคุตฺโต และเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท   
รุนท่ี  ๑ รุนท่ี ๒ และรุนท่ี ๓  ทุกทานท่ีไดชวยเหลือคนควาขอมูล  และใหกําลังใจในการทํา
วิทยานิพนธฉบับน้ีดวยดีมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยทุกทานท่ีใหความสะดวก  และบริการชวยคนควา  
แนะนําหนังสือ และเอกสารตาง ๆ  ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนอยางดี 

 คุณงามความดีและประโยชนท่ีเกิดจากการทําวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอใชเปนเคร่ือง
สักการบูชาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ และพระคุณมารดาบิดาผูบังเกิดเกลา บูชา                   
พระคุณครูอาจารยท่ีประสิทธ์ิประสาทความรูให  ขอแผกุศลคุณงามความดีน้ีใหผูท่ีมีอุปการคุณ               
ทุกทาน  
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บทท่ี ๑  บทนํา  

 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

 ๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย ๓ 

 ๑.๓  ขอบเขตการวิจัย ๓ 

 ๑.๔  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย ๓ 

 ๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ ๔ 

 ๑.๖  วิธีการดําเนินการวิจัย ๗ 
 ๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๘ 

บทท่ี  ๒  แนวคิดเร่ืองบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท  

 ๒.๑  แนวคิดเร่ืองบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๙ 

  ๒.๑.๑ ความหมายของคําวาบารมี ๙ 
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 ๒.๒  แนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑๗ 

 ๒.๒.๑ ความหมายของคําวาอธิษฐาน     ๑๗ 

 ๒.๒.๒ ลักษณะของการอธิษฐาน ๒๓ 

 ๒.๒.๓ ประเภทของการอธิษฐาน ๒๕ 

 ๒.๒.๔ องคประกอบของการอธิษฐาน ๓๑ 

 ๒.๒.๕ เกณฑของการอธิษฐาน ๓๓ 
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 ๒.๒.๖ คุณคาความสําคัญของการอธิฐานตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ๓๔ 

บทท่ี  ๓  การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท  

 ๓.๑  ความเปนมาของการบําเพ็ญบารมี ๔๐ 

 ๓.๑.๑  การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี ๔๐ 
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 ๓.๑.๓ การทําจิตใหมั่นคงในคําอธิษฐาน ๔๗ 
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ซ 

  ๕.๒.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ๑๐๓ 

บรรณานุกรม  ๑๐๔ 
             ภาคผนวก.  ก ๑๑๐ 
 ภาคผนวกรูปภาพ.  ข ๑๑๓ 
ประวัติผูวิจัย               ๑๑๙ 

   
 

 
 



 ฌ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
๑.  คํายอภาษาไทย 

๑.๑  คํายอเก่ียวกับพระไตรปฎก 
อักษรยอพระไตรปฏกในวิทยานิพนธฉบับน้ี  ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การอางอิงใชระบบระบุ  เลม/ ขอ/ หนา  หลังคํายอชื่อคัมภีร  ดัง
ตัวอยางเชนที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๑๖/ ๑๐  หมายถึง  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  พระไตรปฎก  เลมท่ี 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  คํายอเก่ียวกับคัมภีรอรรถกถา 
อักษรยอคัมภีรอรรถกถาในวิทยานิพนธฉบับน้ี  ใชอางอิงคัมภีร อรรถกถา ภาษาไทย 

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จะแจง เลม/ภาค/หนา  เชน ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๒/๒/๒๔๓. หมายถึง พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เลมท่ี ๒ ภาคท่ี ๒ หนา ๒๔๓ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒๕๒๕  สวนการอางอิงปกรณวิเสส จะใชระบุชื่อคัมภีร / เลม / หนา เชน วิสุทฺธิ. ๓ / ๗ .หมายถึง 
คัมภีรวิสุทธิมรรค เลม (ภาค) ท่ี ๓ หนา ๗. หากเปนวิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใชฉบับสมเด็จพระ
พุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร).โดยการอางอิงจะใชวิธีการระบุตามแบบการอางอิงของหนังสือ
ท่ัวไป คือ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร).  คัมภีรวิสุทธิมรรค ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒา
จารย (อาจ อาสภมหาเถร),  พิมพครั้งท่ี ๔.(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศพร้ินทต้ิง จํากัด, 
๒๕๔๖), หนา ๒๓. 

 
 

 



บทท่ี  ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมไทยมีความผูกพันธกับพระพุทธศาสนามาชานาน และไดมีการสั่งสมปลูกฝง
ความดีดวยศรัทธาความเชื่อใหกับกุลบุตร  กุลธิดาในเรื่องกุศลผลบุญอันจะนํามาซ่ึงประโยชนสุข
ของตนเอง  บุคคลในครอบครัว  และคนในสังคม  ใหมีความเช่ือม่ันกับการทําในส่ิงท่ีดีงาม ซ่ึงเรา
จะพบวาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นไดมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต ความเชื่อและการ
ปฏิบัติของคนในสังคมไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะการทําความดีหรือการสั่งสมความดีทั้งใน
ชาตินี ้และชาติหนาเรียกวาเปนการสรางบารมี เปนสิ่งที ่สามารถกอใหเกิดความสําเร็จหรือ
ประโยชนกับชีวิตได  บารมีนั้น หมายถึง คุณธรรมท่ีประพฤติปฏิบัติอยางย่ิงยวด คือ ความดีท่ี
บําเพ็ญอยางพิเศษ เพ่ือบรรลุซ่ึงจุดหมายอันสูงสุด เชน ความเปนพระพุทธเจาและความเปน
มหาสาวก เปนตน๑ สวนในปจจุบันคนสวนใหญเขาใจความหมายของคําวา “บารมี” ในแงท่ี
หมายถึง คุณธรรมท่ีนําไปสูการเปนพระพุทธเจาและพระอรหันต ใหเปนไปตามความตองการของ
ตนได๒เปาหมายสูงสุดทางพระศาสนาน้ันเปนการมุงถึงการบรรลุธรรม โดยการบําเพ็ญหรือการส่ัง
สมบารมีในทางพระพุทธศาสนาน้ันมีอยู ๑๐ ประการ คือ ๑.ทานบารมี ๒.ศีลบารมี ๓.เนกขัมม
บารมี ๔.ปญญาบารมี ๕.วิริยบารมี ๖.ขันติบารมี ๗.สัจจะบารมี ๘.อธิษฐานบารมี ๙.เมตตาบารมี 
๑๐.อุเบกขาบารมี๓  และในบารมีท้ัง ๑๐ น้ีไดมีการแบงตามรูปแบบการบําเพ็ญเปนระดับช้ันได ๓ 
ระดับ คือระดับธรรมดาปกติ ระดับอุปปารมีและระดับสูงสุดคือระดับปรมัตถปารมี๔รวมรูปแบบ
ประเภทและระดับการบําเพ็ญบารมีท้ังหมดน้ันก็รวมเปน ๓๐ เรียกวา บารมี ๓๐ ทัศ 

                                                        
๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ

ประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๑,(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หนา ๒๓๙. 
๒พระมหาวนัส  กตสาโร (ทิมน่ิม) ”การศึกษาวิเคราะหอธิษฐานบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๓),หนา ๒๒. 

๓พระมหาวิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙ โลกนาถทีปนี. (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพจําลองศิลป ๒๕๐๘), 
หนา ๗๕. 

๔ขุ.พุทธ. (ไทย) ๓๓/๗๖/๘๓. 



๒ 

 
จากการศึกษาเก่ียวกับบารมีน้ันเราจะพบวาการบําเพ็ญบารมีแตละขอของพระ

โพธิสัตวน้ันถือวาเปนส่ิงท่ีมีคุณคาประกอบไปดวยหลักการอันจะนําไปสูความสําเร็จ คือ เปาหมาย
แหงการบรรลุธรรมแทบทั้งส้ิน  การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีขอท่ี ๘ คือการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี  
ถือเปนการบําเพ็ญบารมีท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิตของมนุษยท้ังน้ีเพราะมนุษยโดยทั่วไปมักจะ
เปนผูท่ีชอบแสวงหาที่พ่ึงและมักจะอธิษฐานเพ่ือขอใหเกิดในสิ่งท่ีตนเองตองการ พระพุทธศาสนา
สอนใหมนุษยรูจักการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีเพ่ือสรางความดี๕เราจะพบวา แนวความคิดเรื่อง
อธิษฐานบารมีน้ันเปนแนวคิดท่ีบรรดาพระโพธิสัตวท้ังหลายนําไปปฏิบัติเพ่ือท่ีจะกอใหเกิดผลคือ
การส่ังสมบารมีเพ่ือการบรรลุธรรมดังปรากฏกรณีการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของบรรดาพระ
โพธิสัตว๖  ไมสามารถนับภพชาติท่ีพระโพธิสัตวเวียนวายตายเกิดเพ่ือบําเพ็ญอธิษฐานบารมีได  
และบารมีท่ีพระโพธิสัตวไดบําเพ็ญไวในแตละภพแตละชาติน้ันยอมส่ังสมตอเน่ืองไปถึงภพชาติ 
ตอ ๆไป๗  จนกระท่ังสมบูรณบริบูรณจะเห็นไดในพระชาติสุดทายกอนท่ีจะตรัสรูก็ทรงอธิษฐาน
บารมี๘   

อยางไรก็ตามในปจจุบันน้ีเมื่อกลาวถึงคําวาอธิษฐาน หรือการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี 
สังคมไทยแมจะทราบกันดีวามีความยึดมั่นในคําสอนของพระพุทธศาสนาแตถึงอยางนั้นก็ยังมี
ความเขาใจผิดในเรื ่องของการอธิษฐานบารมีอยู  ดังจะปรากฏในการใหความหมายของ
พจนานุกรมของหนวยราชการของไทยยังใหความหมายวา“ตั้งจิตขอรองตอสิ่งท่ีตนถือวาศักด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือผลอยางใดอยางหน่ึง๙ ก็เขาใจผิดวาการอธิษฐานคือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการปฏิบัติ
เชนนั้นยอมกอใหเกิดความผิดพลาดในทางดานการวางกรอบแนวคิดตอระบบคําสอนของ
พระพุทธศาสนา๑๐การอธิษฐานดังที่ไดกลาวมาแลวจะไมใชความเขาใจของคนไทยทั้งหมดแตก็

                                                        
๕ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๙/๕๖๒. 
๖พระมหาจูลอม  ชูเล่ือน, “ความกลาหาญทางจริยธรรมในการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว  ใน

ทศชาติชาดก”,วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,  สาขาวิชาจริยศาสตร ศึกษา ,  (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖), หนา ๒. 

๗พระครูปลัดสมชาย  จิตฺตคุตฺโต  (โฉมจันทร)  “การศึกษาการบําเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๑-๒. 

๘องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๕/๖๑. 
๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุคส

พับลิเคชั่น,  พ.ศ. ๒๕๔๒), หนา ๑๓๒๔. 
๑๐ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๕/๘๓. 



๓ 

 
เปนสวนมากที่ผูวิจัยเห็นวาสมควรที่จะตองนําเอากรอบเรื่องการบําเพ็ญบารมีนี้มาศึกษาใหทราบ
ขอเท็จจริงทั้งในสวนที่เปนขอมูลจากคัมภีรพระพุทธศาสนาและแหลงขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
และเมื ่อได ผลการว ิจ ัย เช นใดแลวผู ว ิจ ัยก ็ค ิดว าคงจะเป นประโยชนต อวงการศ ึกษาของ
พระพุทธศาสนาและผูสนใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องอธิษฐานบารมีในโอกาส
ตอไป 

 
๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 

  ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  ๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๒.๓  เพ่ือนําเสนอวิธีการประยุกตใชอธิษฐานบารมีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
๑.๓  ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษาแนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาขอมูลเก่ียวกับอธิษฐานท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือ และส่ือท่ีเก่ียวของ  

                    ขอมูลจากพระไตรปฎก  ผูวิจัยใชพระไตรปฎกภาษาบาลีและภาษาไทย  ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สวนอรรถกถาใชอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
๑.๔  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

อธิษฐานบารมี  หมายถึง บารมีขอหน่ึงในบรรดาบารมี ๑๐ ขอ หรือทศบารมี มีทาน
บารมี เปนตน  มีอุเบกขาบารมี เปนท่ีสุด 
 การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี  หมายถึง  การตั้งม่ันสมาทานอยางไมหวั่นไหว  คือความตั้ง
ม่ันท่ีเปนไปในอาการตางๆ  อันกํากับดวยความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  การตั้ง
ม่ันในโพธิสมภารท้ังหลาย  มีรสคือ  การขมขจัดปฏิปกษของโพธิสมภารทั้งหลายเหลาน้ัน  สภาพท่ี
ปรากฏคือ  ความไมหวั่นไหวในท่ีน้ัน  มีพ้ืนฐานคือ  โพธิสมภาร 
 
 
๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 



๔ 

 
๑.๕.๑ หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ  ไดทรงอธิบายถึงการบําเพ็ญบารมี

ของพระโพธิสัตวจนถึงในพระชาติท่ีสุดซ่ึงเปนพระสิทธัตถะ  “วาพระสัมมาสัมพุทธเจาไมไดเกิด 
ไมไดเจ็บ ไมไดตาย  ตลอดถึงไมเกิด ไมเกิดไปตามกาย แมในทศชาติคือ ๑๐ ชาติ ท่ีทานแสดงไววา  
พระเตมีย  พระชนก  พระสุวรรณสาม  พระเนมี พระมโหสถ  เปนตน  จนถึงพระเวสสันดร”  เม่ือ
ตองเกิดในเบ้ืองตน  ก็ตองชํารุดทรุดโทรมในทามกลาง ในท่ีสุดก็สลาย น้ีเปนสวนรูปกาย ทานจึง
บําเพ็ญบารมีสืบเน่ืองตอกันมาโดยลําดับ จนถึงในที่สุดท่ีเปนพระสิทธัตถะ น่ีเปนตัวอยางท่ีผูนับถือ
พระพุทธศาสนาจะถึงระลึกถึง แลวและพยายามทําตนใหดีขึ้นโดยลําดับ ตามความสามารถที่จะพึง
กระทําได พระโพธิสัตวที่เรียกกันและรูกันเขาใจกันน้ัน ทานมุงหมายถึงพระโพธิสัตวท่ีจะตรัสรู 
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางเดียว แตเมื่อระลึกถึงศัพทวา พระพุทธะ เชนน้ีแลว ทานแจกออกไป
ตาง ๆ กันคือ พระสัมมาสัมพุทธะ หรือ อนุพุทธะ อีกอยาหนึ่ง เมื่อเปนเชนนี้ก็นาจะเรียกพระ
โพธิสัตวเปน ๓ อยาง  ตามพระพุทธะน้ัน อยางตนควรจะเรียกช่ือวา สัมมาสัมพุทธโพธิสัตว อยาง
ท่ี ๒ ควรจะเรียกวา ปจเจกโพธิสัตว  อยางท่ี ๓ ควรจะเรียกวา สาวกโพธิสัตว หรือ อนุโพธิสัตว ๑๑ 

 สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ  สุวฑฺฒโน)  ไดกลาวไวในหนังสือ  “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  

                    พระเทพมุนี  (วิลาส  ญาณวโร)  กลาววาไวในหนังสือศาสตรวาดวยการเปน
พระพุทธเจา“สมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจาท้ังปวง ยอมมีใจม่ันประกอบไปดวยอธิษฐานธรรม มี
ความมั่นคงเด็ดขาดย่ิงนัก ดวยวาพระพุทธภูมิจักสําเร็จได  ตองอาศัยอธิษฐานธรรมเปนสําคัญ  เหตุ
น้ันพระโพธิสัตวเจาท้ังปวง  จึงพยายามสรางสม อบรมพระอธิษฐานธรรมใหมากมูลเพ่ิมพูน ใหถึง
ความแกกลาย่ิงขึ้นไปในทุก ๆ ชาติท่ีเกิด ไมวาจะเกิดในชาติไหน และเสวยพระชาติเปนอะไรก็ตาม 

                                                        
๑๑สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ,  ธรรมานุกรม,  (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๕),  หนา ๓๒๐–๓๒๑. 
๑๒สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ  สุวฑฺฒโน),  ทศบารมี ทศพิธราชธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๔), หนา  ๒๕๓. 



๕ 

 
ก็ยอมพยายามสรางความม่ันคงต้ังมั่นแหงดวงจิตเพ่ือใหศักด์ิสิทธ์ิสัมฤทธ์ิผลตามความมุงมาด ถายัง
ขาดอยูไมเต็มบริบูรณ ก็เพียรเพ่ิมพูนใหภิญโญภาพย่ิง ๆ ข้ึนไปมีใจแนวแนตั้งมั่นในส่ิงน้ัน มิได
หวั่นไหวโยกคลอนเลยแมแตนอย ถึงใครจะคอยขูคํารามเขนฆาใหอาสัญส้ินชีวิต ก็ไมละอธิษฐาน
จิตสมาทานในกาลไหน ๆ”๑๓  

 พระพจนารถ  ปภาโส  กลาวไวในหนังสือ  “ปญญาบารมี”  วาการสรางหรือการ
บําเพ็ญบารมีใหเกิดข้ึนน้ันมี ๒ แบบ  คือ  แบบธรรมดาสามัญ  และแบบพิเศษ  การสรางในบารมี
แบบธรรมดา  การสรางบารมีเพ่ือเปนพระพุทธเจา  พระอรหันตสาวก  หรือเพ่ือใหประสบ
ความสําเรจ็ในเร่ืองท่ีตองการ  การสรางบารมีของพระโพธิสัตวจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือความเปน
พระพุทธเจา๑๔ 
  นิดดา หงษวิวัฒน กลาวถึงชื่อนรกและวิมานท่ีปรากฏในเนมิราชชาดกไวในหนังสือ 
“ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง” สรุปความไดวา บุคคลผูทําอกุศลกรรมบถ เม่ือตายไปจะตก
นรก ๑๕ ขุมตามแตบาปกรรมที่ตนเคยทําในมนุษยโลก คือนรกเวตรณีนที  นรกสุนัข นรกแผนดิน
เหล็กรอนแรง นรกกองถานเพลิง นรกกระทะทองแดงนรกโซทองแดง นรกแมนํ้าแกลบ นรกแหลน
หลาว นรกทุบตี นรกมูตรคูถนรกนํ้าเลือดนํ้าหนอง อุสสุทนรก นรกภูเขาบด นรกบอเพลิง นรก
หมกไหม และกลาวถึงวิมานตาง ๆ อันเปนผลจากการทําบุญกุศลท่ีตนเคยทําในมนุษยโลก คือ 
วิมาน ๕ ยอด     วิมานทองท้ัง  ๗  วิมาน วิมานแกวผลึก วิมานแกวมณี วิมานแกวผลึกประดับยอด 
วิมาน  แกวผลึกทิพยสถาน วิมานแกวไพฑูรย วิมานทองสองรัศมี๑๕ 
 
                   ๑.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตโต)  ไดกลาวถึงการแบงระดับขั้นของการบําเพ็ญบารมี
“วาเปนเคร่ืองแสดงใหเห็นถึงการเลื่อนระดับข้ันของการทําความดี”  จากระดับปกติสามัญ  จนถึง
ระดับสูงสุด  ในบารมีท้ัง ๑๐  ประการน้ัน  แตละระดับข้ันของการบําเพ็ญออกเปน ๓ ระดับ  คือ 
“ขั้นบารมี  (บารมีสามัญหรือปกติธรรม)  “ข้ันอุปบารมี”  (บารมีระดับกลาง)  และ  “ขั้นปรมัตถ

                                                        
๑๓พระเทพมุนี (วิลาส ญาณวโร), ศาสตรวาดวยการเปนพระพุทธเจา,(กรุงเทพมหานคร : สาร

มวลชน, (ม.ป.ป.), หนา ๖๔. 
๑๔พระพจนารถ  ปภาโส, ปญญาบารมี, (กรุงเทพมหานคร:  บริษัท สองศยาม จํากัด, ๒๕๔๔), 

หนา๗๓-๗๕. 
                ๑๕ นิดดา  หงษวิวัฒน ,  ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง ,  (กร ุง เทพมหานคร  : 

สํานักพิมพแสงแดด  เพ่ือเด็ก,  ๒๕๔๘), หนา  ๔๔. 



๖ 

 
บารมี”  ( บารมีระดับสูง ) ดังน้ันเกณฑในการแบงก็มีอยูหลายวิธี  มีการแบงตามส่ิงท่ีสละตามภูมิ
ธรรมและตามการปฏิบัติ”๑๖ 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ไดทรงพระราชวิทยานิพนธ
เร่ือง  “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  เก่ียวกับความหมายของคําวาบารมีในพระไตรปฎก
อรรถกถา  และปกรณพิเศษ  ความหมายของคําวาบารมีในคัมภีรพุทธศาสนาในประเทศไทย  และ
อิทธิพลความคิดเรื่องบารมีในวัฒนธรรมไทย  โดยใหความหมายของคําวาบารมีไวอยาง
ครอบคลุมในทุก ๆ  ดาน  เชน  ในเรื่อง  การปกครองโดยพระมหากษัตริยเปนผูนํา  การจัด
ระเบียบแบบแผนทางสังคมใหไดรับความผาสุขกันทั่วหนา   ทั ้งนี ้พระมหากษัตริยย ังเปน
ศาสนูปถัมภของพระพุทธศาสนา  เปนผูนําในเรื่องของการมีวินัย  มีศีลธรรมจริยธรรม  และ
ยึดถือเปนขอปฏิบัต ิ ทําใหบานเมืองเก ิดความรมเย ็น   สงบสุข   การปฏิบ ัต ิ  เช น   นี ้ของ
พระมหากษัตริย  เรียกวาเปนการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวอยางแทจริง๑๗ 
 พระมหาจูลอม ชูเล่ือน ไดทําการวิจัยเรื่อง“ความกลาหาญทางจริยธรรมในการบําเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตวในทศชาติชาดก” จากการศึกษาวิจัยพบวา พระโพธิสัตวท้ังมีความกลาหาญ 
มุงม่ันในการบําเพ็ญบารมีของตนเปนอยางย่ิง แมตองเผชิญกับ  ความยากลําบากอยางท่ีสุด การท่ี
พระโพธิสัตวมีความกลาหาญในการเผชิญกับความยากลําบากเพราะมีความตองการที่จะไดเปน
พระพุทธเจาเปนแรงจูงใจ แมวาการกระทําของ  พระโพธิสัตวบางโอกาสจะเปนสถานการณขัดแยง
ทางศีลธรรม แตพระโพธิสัตวก็สามารถดํารงตนอยูในการบําเพ็ญบารมีอยางมั่นคง  และคุณธรรม
สําคัญท่ีพระโพธิสัตวมีความ  กลาหาญในการบําเพ็ญบารมีไดอยางตอเน่ือง๑๘ 
 พระมหาประกิต  ปทุมรัตน กลาววา “พระสมณโคดมพุทธเจาทรงเร่ิมตนแสวงหาการ
ตรัสรู ตั้งแตในอดีตกาลยอนหลังจากกัปน้ีไปส่ีอสงไขยกับอีกแสนกัป ในกาลน้ันพระองคเกิดเปน
สุเมธพราหมณ ไดพบพระทีปงกรพุทธเจา และตั้งความปรารถนาท่ีจะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัม

                                                        
๑๖ไพลินองคสุพรรณ,“การศึกษาวิเคราะหการสรางบารมีของพระนางพิมพาที่ปรากฏในชาดก”,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๖), หนา ๑๕๗. 

๑๗สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๔), หนา ๑๗๓. 

๑๘ พระมหาจูลอม  ชูเลื่อน, “ความกลาหาญทางจริยธรรมในการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว  ใน  
ทศชาติชาดก”,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,สาขาวิชา  จริยศาสตร ศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๔๖), หนา ๓. 



๗ 

 
พุทธเจา โดยหวังท่ีจะพาผูอื่นใหพนทุกขดวย จากน้ันพระองคไดพิจารณาธรรมที่จะทําใหตรัสรูเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา มีทานเปนตน และมีอุเบกขาเปนท่ีสุด แลวปฏิบัติตามธรรมน้ันสืบเน่ืองมา 
โดยไมทรงทอถอย แมตองประสบกับความลําบากถึงขั้นยอมสละชีวิต๑๙  
                  ไพลิน  องคสุพรรณ  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การศึกษาวิเคราะหการสรางบารมีของ
พระนางพิมพาท่ีปรากฏในชาดก”  จากการศึกษาวิจัยพบวา การบําเพ็ญบารมี  ก็คือหลักการพัฒนา
ตนในเบ้ืองตนเห็นแกประโยชนสุขสวนรวมของชาวโลกดวยการเสียสละ  จัดวาเปนการบําเพ็ญ
บารมีอยางย่ิงยวดไมมีใครท่ีจะทําตามแบบอยางได  จุดประสงคของการท่ีบําเพ็ญบารมีเชนน้ีก็เพ่ือ
บรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิต  เมื่อมองโดยภาพรวมแลวหลักการส่ังสมบารมีของพระนางพิมพาน้ัน
เปนการเสียสละอยางแทจริงโดยมิไดคิดหวังผลตอบแทน๒๐ 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ทําใหทราบถึงแนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาทวาการบําเพ็ญบารมีน้ันแบงออกเปน ๓ ระดับคือ“ขั้นบารมี  (บารมีสามัญ
หรือปกติธรรม)  “ขั้นอุปบารมี”  (บารมีระดับกลาง)  และ  “ขั้นปรมัตถบารมี”  ( บารมีระดับสูง )   

นอกจากน้ีเอกสารและงานวิจัยท่ีไดทบทวนมาขางตนพบวา งานท่ีไดทําไวแลวยังไม
สามารถตอบประเด็นปญหาของการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีชัดเจน ดังน้ัน ผูวิจัยจะไดทําวิจัยตอไป                                
๑.๖  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Method)  เปนการคนควาจาก
เอกสารโดยอาศัยขอมูลจากพระไตรปฎก  และคัมภีร อรรถกถา พรอมท้ังเอกสาร  ตําราวิชาการ  
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตาง  ๆ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 ๑.  ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  source)  คือแหลงขอมูลสําคัญที่เปน
หลักคําสอนสําคัญโดยตรง ไดแก คัมภีรพระไตรปฎกของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท 
 ๒.  ศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary source)  ไดแกคัมภีรอรรถกถา  และ
หนังสือท่ีนักปราชญทั้งหลายเขียนรวบรวมไว รวมทั้งวิทยานิพนธที่เก่ียวของอันศึกษาจากคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนา 

                                                        
๑๙พระมหาประกิต  ประทุมรัตน, “ศึกษาวิเคราะหหลักฐานการตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาของ

พระสมณโคดมพุทธเจา : ศีกษาเฉพาะกรณีการแสวงหาที่ปรากฏในพระวินัยปฎก และสุตตันตปฎก”, 
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๔๓), หนา ง. 

๒๐ไพลิน องคสุพรรณ ,“การศึกษาวิเคราะหการสรางบารมีของพระนางพิมพาที่ปรากฏใน
ชาดก”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๖), หนา ๑๕๗. 



๘ 

 
   ๓.  รวบรวมขอมูล นําขอมูลท่ีไดมาจัดหมวดหมู ทําการศึกษา วิเคราะห สรุปพรอมท้ัง
ใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนแกการศึกษาและคนควาของผูท่ีมีความสนใจที่จะทําในเร่ือง
ตอไป 
 
๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑.๗.๑  ทําใหทราบแนวคิดเร่ืองบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๗.๒  ทําใหทราบการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๗.๓  ทําใหทราบผลการนําเสนอวิธีการประยุกตใชอธิษฐานบารมีในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
 

 



บทท่ี  ๒ 
 

แนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

๒.๑  แนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
                    ๒.๑.๑  ความหมายของคําวาบารมี 
                    “ บารมี ” ท่ีปรากฏในพระไตรปฎกตามพระสูตรตาง ๆ  แตเดิมจะหมายถึง ความเปน
เลิศเปนของปจเจกบุคคล  ไมไดเนนเฉพาะวาตองเปนความเปนเลิศในทางพุทธศาสนา  ตอมามีการ
ใชมากขึ้นในพุทธศาสนามีความหมายเปล่ียนเปนความเปนเลิศในการปฏิบัติธรรม  และในที่สุดก็
ไดเจาะจงวาบารมี  หมายถึง  ความเปนเลิศท่ีสุดในการปฏิบัติธรรม  เปนการดับสิ้นแหงอาสวะกิเลส  
แตความหมายน้ีก็ยังไมแพรหลาย  สวนใหญจะใชในความหมายวาเปนความเปนเลิศในการปฏิบัติ
ธรรมในข้ันตอนหน่ึง๑ 
                    “บารมี” สันนิษฐานวามาจากศัพทเดิมวา “ปรม” ลง ณ ปจจัย ในราคาทิตัทธิต ไดศัพท
วาปารมี แลวลง อี อิตถีลิงค อีกที เปนปารมี  คําวา “ปรม” ท่ีเปนตนศัพทของคําวา ปารมี ตามแบบ  
สัททนยะ ท่ีเกาท่ีสุดในเถรวาทปรากฏอยูในจริยาปฎก อรรถกถาของพระธรรมปาละ ทานวิเคราะห
ความหมายไว คือ ผูเลิศ ยังใหเต็ม อยางย่ิง และประเสริฐ 

“บารมี” ตามรูปศัพท ตามที่มีผูแสดงความคิดเห็นท้ังในคัมภีรและหนังสือทางพุทธ
ศาสนาตางๆ ไวมากมาย แตผูวิจัยมุงจะศึกษาถึงความหมายของ “บารมี” ตามความหมายในมัชฌิม
นิกาย บุคคละบัญญัติ อปทาน พุทธวงศ และในคัมภีรจริยาปฎก ดังน้ี 

 
ก.ความหมายของบารมีในคัมภีรมัชฌิมนิกาย 
คัมภีรมัชฌิมนิกาย เปนสวนท่ีเกาแกและสําคัญของพระสุตตันตปกฎ และมีหลาย

พระสูตรท่ีกลาวถึงความหมายของ บารมี ในจํานวนพระสูตรเหลาน้ันผูวิจัยจะนํามากลาวเฉพาะ 
สคารวสูตรเทาน้ันท่ีใชคําวา บารมี ในความหมายวา เปนเลิศ ถึงท่ีสุดในพระพุทธศาสนาในสคาร 
วสูตร หรือ สังคารวสูตร ในมัชฌิมปณณาสก กลาวอธิบายวา “ บารมี คือความเปนเลิศ เปนท่ีสุด
แหงอภิญญา ในทิฏฐธรรม ดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสกับภารัทวาชะวา ดูกรภารัทวาชะ เรายอม
กลาวความตางกัน (แยกประเภท) ของสมณพราหมณท้ังหลาย ผูบรรลุความเปนเลิศ (บารมี) อันเปน
ท่ีสุดแหงอภิญญาในทิฎฐธรรมแลวยอมปฏิญาณ คือ ยอมรับซ่ึงอาทิพรหมจรรย บางพวกเปนผูฟง

                                                         
 ๑ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๐๕/๕๔๓. 



 

๑๐ 
 

ตามวันมา เหมือนพราหมณท้ังหลายผูทรงไตรวิชชา  สมณพราหมณพวกหน่ึงเปนผูบรรลุความเปน
เลิศอันเปนท่ีสุดแหง อภิญญาในทิฏฐธรรมแลวรูเฉพาะซ่ึงอาทิพรหมจรรย เพราะสักวาศรัทธา 
เหมือนพวกนักตรึกตรอง นักใครครวญ สมณพราหมณท้ังหลายพวกหน่ึงเปนผูบรรลุความเปนเลิศ 
อันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาในทิฎฐธรรมแลว ดวยการรูย่ิงแลวซึ่งธรรมดวยตนเองน่ันเทียว ในธรรม
ท้ังหลายอันไมไดฟงกันมากอน ยอมรูเฉพาะซ่ึงอาทิพราหมณ เรายอมเปนผูหน่ึง๒ จากขอความท่ียก
มา แสดงใหเห็นวาสมณพราหมณทุกคนลวนบรรลุความเปนเลิศตามลัทธิของตน ใหคําวา “ทิฎฐ
ธรฺมมาภิญญาโวสานปรามิปฺปตฺตา” ผูถึงแลวซ่ึงความเปนเลิศ คือถึงความเปนท่ีสุดแหงอภิญญา 

ในปจจุบัน ในท่ีน้ีใชคําอธิบายวา “บารมี” หมายถึง “ความเปนท่ีสุดอภิญญาใน
ปจจุบัน” ในพระสูตรน้ี อภิญญาโวสาน หมายถึงท่ีสุดแหงความรู ผลสุดทาย ผลเลิศท่ีสุด ตามคติ
ของพราหมณแตละนิกาย มิไดหมายถึงผลสุดทายทางพุทธศาสนา เห็นไดจากการที่พระพุทธองค
ตรัสถึงสมณพราหมณวา เพราะเปนผูเรียนฟงกันมาตามคัมภีร เหมือนกับผูท่ีรู   ไตรวิชชา คือพระ
เวท ๓ และเพราะเปนตรึกตรองเอาเองซ่ึงพระพุทธเจาไมทรงยกยอมทรงใหพิจารณาดวยตนเอง
พระพุทธเจาทรงยํ้าถึงบารมีในทิกฐธรรม คือทรงยํ้าธรรมปฏิบัติในปจจุบัน ไมใชการสะสมจาก
อดีต หรือรอท่ีจะรับผลในอนาคต เปนเรื่องท่ีจําเปนในปจจุบัน และใหผล  ในปจจุบัน 

 
                 ข. ความหมายของบารมีในคัมภีรอปทาน 
 คัมภีรอปทานเปนคัมภีรท่ี  ๑๔ ในขุททกนิกาย กลาวถึงความหมายของคําวา 
“บารมี” ตามทปรากฏในคัมภีรอปทาน พุทธวงศ และจริยาปฎก ตางจากความหมายในระยะตน 
เพราะในคําวาบารมี ในระยะตนน้ี หมายถึง “ผลเลิศ” หรือ “ผลสุดทาย” กลับหมายถึง คุณธรรม
หลายอยางท่ีพระโพธิสัตวพึงบําเพ็ญ เพ่ือนําไปสูการบรรลุพระโพธิญาณเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
หรืออาจจะกลาวไดวา เปนหนทางไปสูผลสุดทาย คือ พระโพธิญาณ และหนทางน้ีไมใชหนทางท่ี
ใครจะปฏิบัติก็ได แตเปนหนทางเฉพาะพระโพธิสัตว   ในพุทธาปทาน พระพุทธเจาไดทรงประกาศ
วาพระองคเปนธรรมราชา ผูสมบูรณ      ดวยบารมี๓๐ ทัศ และไดทรงอธิบายกวางๆ วา 

“เราใหแลวซ่ึงทานอันควรใหบําเพ็ญศีลโดยไมเหลือไปแลวสู เนกขัมมบารมี  เปน
ผูบรรลุแลวซ่ึงพระสัมโพธิญาณอันอุดม  เราเรียนถามบัณฑิตแลว กระทําความ
เพียรอันสูงสุด  ไปแลวสูขันติบารมี  เปนผูบรรลุแลว  ซ่ึง  พระสัมโพธิญาณอัน

                                                         
                         ๒ม.ม. (ไทย) ๕/๕๐๕/๒๐๑. 



 

๑๑ 
 

อุดม  เราเปนผูมีใจเสมอในอารมณท้ังปวง  คือ ในลาภความเส่ือมลาภ  ในสุข  
ทุกข  ในสรรเสริญ  นินทา  เปนผูบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม”๓ 

                      จากขอความน้ีแสดงใหเห็นวา  “บารมี”  ไดเปล่ียนความหมายจาก  ความเปนเลิศท่ีสุด
ในการปฏิบัติธรรม  คือการพนอาสวะท้ังปวงมาเปนธรรมท่ีพ่ึง  บําเพ็ญ  ปฏิบัติใหถึงท่ีสุดเพ่ือ จะ
ไดบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม  ขอสังเกต  คือ กริยาท่ีใชประกอบคูกับคําวา บารมี บางตัว  ไดเปล่ียน
จาก คม ธาตุหรือ  อาป  ธาตุ เปน ปูร  ธาต  ในความ “เต็ม และ ใชในรูปเหตุกัตตุวาจก  แปลวา “ทํา
ใหเต็ม”  แตบางตัวก็ยังใช  คม  ธาตุ  เชนเคย  ฉะน้ัน ถือไดวายังรักษาความหมายเดิมท่ีวา  “ความ
เปนเลิศ” อยูบาง คือความเปนเลิศในเขกขัมมะในขันติ  เปนตน 
         “บารมี” ท่ีปรากฎในคัมภีรพุทธวงศมีรายละเอียดมากกวาในอปทาน  บารมีแตละอยาง
น้ันมีลําดับการปฏิบัติแตกตางกันเปน ๓ ขั้น เรียกวา บารมี อุปบารมี  และปรมัตถบารมี รวมท้ังส้ิน
เปน ๓๐ บารมีดวยกัน เพ่ือแสดงประวัติของพระพุทธเจาในอดีตชาติ โดยเฉพาะ    เรื่องการบําเพ็ญ
ทศบารมี  อันทานบําเพ็ญใหบริบูรณแลวเปนไฉน  อุปบารมี  เต็มเพียงใด ปรมัตถบารมีเต็มเพียงใด  
พระพุทธเจาไมไดอธิบายแสดงความตางของบารมีท้ัง ๓ ขั้น แตทรงอธิบายรวมกันไปแมในท่ีอ่ืน 
โดยท่ัวไปมักจะกลาวถึงบารมีท้ังหมดโดยรวม อาจกลาวไดวา  นอกจากจะใชคําวาบารมีในความ
หมายถึงคุณธรรม  ๑๐  อยาง    

“บารมี” ท่ีพระโพธิสัตวบําเพ็ญเพ่ือการเปนพระพุทธเจาในอนาคตแลว  คัมภีรพุทธ
วงศยังมคีวามหมายของ บารมีวา  “เปนเลิศ” เหมือในคัมภีรระยะตน  ดังตอนท่ีพระพุทธเจาทรงเลา
ถึงเม่ือทรงเปนพราหมณมีนามวา สุเมธ และมาณพ  มีนามวา โชติบาล ตามลําดับวา มีวิชาความรู 
เปนตน 

 
ค.ความหมายของบารมีในคัมภีรพุทธวงศ 
คําวา “บารมี” ท่ีปรากฎในคัมภีรพุทธวงศ  อาจกลาวไดวา “นอกจากจะไดคําวา

บารมี  ในความหมายถึงคุณธรรม ๑๐ อยางท่ีพระโพธิสัตวบําเพ็ญเพ่ือการเปนพระพุทธเจาใน
อนาคต  แลว คัมภีรพุทธวงศยังมีความหมายของคําวาบารมีวา “เปนเลิศ” เหมือนในคัมภีรระยะตน        
ดังตอนท่ีพระพุทธเจาทรงเลาถึงเม่ือทรงเปนพราหมณมีนามวา สุเมธ และมาณพ มีนามวา      โชคติ
บาล  ตามลําดับวา มีวิชาความรู  ดังน้ี 

                                                         
๓ขุ.ม. (ไทย) ๖๕/๙๑/๔๒๘. 



 

๑๒ 
 

“เราเปนผูเลาเรียน  ทรงไวซึ่งมนต  เปนผูถึงฝงแหงพระเวทท้ังสาม  ถึงแลวซ่ึง
ความเลิศ  (บารมี) ในคัมภีรมหาปุริสลักขณะ  คัมภีรอิติหาส  และธรรมอันเปน
ของตน”๔ 

         
 ง.ความหมายของบารมีในคัมภีรจริยาปฎก 
         คัมภีรจริยาปฎก ไดกลาวถึงบารมีไวมากมายมีท้ังเหมือนและแตกตางจากคัมภีรอป
ทาน และพุทธวงศ ความคิดท่ีเหมือนกัน คือ บารมีเปน  พุทธกรธรรม คือธรรม ๑๐ อยาง ซึ่งนําไป     
สูการถึง   พระโพธิญาณ และเปนพระพุทธเจาในอนาคต บารมีแตละอยางแบงออกเปน ๓ ขั้น คือ 
บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมกันมี ๓๐ อยาง แกไมมีคําอธิบายที่ชัดเจน เพียงแสดงใหเห็น
ถึงการบําเพ็ญบารมีโดยลําดับ คือจากการบําเพ็ญงายไปหาการบําเพ็ญยากข้ึน  

ดังน้ันความหมายของบารมีในจริยาปฎกน้ี จึงหมายถึงการบําเพ็ญพุทธกรธรรม ๑๐ 
ใหครบบริบูรณ    แตไมไดกลาวถึงความเปนเลิศเหมือนในคัมภีรตางๆ นอกจากน้ี ยังมีพระนิพนธ
และทานผูรูอื่นๆ ไดกลาวความหมายของบารมีไว ดังน้ี๕ 

สมเด็จพระมหสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงนยิพนธไวในธรรมวิภาค 
ปริจเฉทท่ี ๒ ไววา คัพทวา “บารมี สันนิษฐานวาออกจากศัพท ปรม  แปลวา คุณสมบัติ หรือ
ปฏิปทาอันยวดย่ิง ทานพรรณนาวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคไดทรงบําเพ็ญมาแตครั้ง   ยัง
เปนพระโพธิสัตว เมื่อบารมีเหลาน้ีเต็มจึงไดตรัสรู  บารมีเหลาน้ีกระจางแลวโดยมาก บารมีเหลาน้ี
ทานแจกออกเปน ๓ หมวด คือ บารมี อุปบารมี  ปรมัตถบารมี รวมเปนบารมี  การสละอวัยวะ
จัดเปนทานอุปบารมี การสละชีวิตจัดเปนทานปรมัตถบารมี๖  
        สุเชาว  พลอยชุม   ไดกลาวถึงบารมีไววา  ศัพท  วา “ปารมี  หรือเรียกในภาษาไทย
วา บารมี   ทานวามาจากศัพทวา  ปรม  ท่ีแปลวา อยางย่ิง หรือย่ิง คงมุงถึงทางไป หมายความวา
ดําเนินไปในทางดีย่ิงขึ้นโดยลําดับ คําวา บารมี  จึงเปนการสรางความดีของพระพุทธเจาเมื่อยังไมได
ตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู  ไดทรงบําเพ็ญพระบารมีมาโดยลําดับ  จนในท่ีสุดไดบําเพ็ญพระ
บารมีอยางสูงสุด ก็ไดบรรลุปรมัตถประโยชน  คือประโยชนอยางย่ิง”๗ 

                                                         
๔ขุ.อุ. (ไทย) ๑/๑๒๔/๔๖. 
๕ขุ. ชา. (ไทย) ๖๓/๔๘๒/๑๕๖. 
๖สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,ธรรมวิภาค  ปริจเฉทที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘) หนา ๑๐๙. 
๗สุเชาว  พลอยชุม, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗),

หนา ๓๓. 



 

๑๓ 
 

จ. ความหมายของบารมีในพระอภิธรรม 
บุคคลบัญญัติเปนอภิธรรมคัมภีรท่ี ๕ ในพระอภิธรรมปฎก ถือวาเปนคัมภีร

อภิธรรมสุดแรกสุด มีเน้ือความเก่ียวกับระดับข้ันของบุคคลตาง ๆรจนาตามแนวคัมภีรอังคุตตร
นิกาย  มีขอความใน วา  

“ในบุคคลท้ังหลายเหลาน้ัน บุคคลใดยอมรูย่ิงซ่ึงสัจจะท้ังหลาย ในธรรมะท้ังหลาย
ท้ังหลายอันไมเคยไดยินกันมากอนดวยตนเอง เปนผูกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกข
ในทิฏฐธรรมน่ันเทียว  อน่ึง บุคคลน้ันยอมบรรลุ สาวกบารมี  (ความเปนเลิศแหง
สาวก) พระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน  อันเขาพึงเห็นดวยคุณน้ัน”๘   

จากการศึกษาความหมายดังท่ีกลาวมาน้ัน  ทําใหเราเขาใจไดวา  บารมีในท่ีน้ีหมายถึง 
“ความเปนเลิศ”  แหงพระสาวก  คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน  ซ่ึงมีความเปนเลิศกวาสาวก
ท้ังปวง  แสดงถึงความสําคัญของบารมี มีปรากฏมากมายในพระไตรปฎก    ท่ีนํามากลาวไวขางตน
น้ันเปนตัวอยางเพียงเล็กนอยท่ีแสดงใหเห็นลักษณะคําสอนของพระพุทธเจาท่ีทรงตรัสถึงบารมีไว
มากในคําสอนของพระองค      

สรุปไดวา  คําวาบารมี  ท่ีปรากฏในพระไตรปฎกน้ัน ใชในความหมายคลอยคลึงกัน 
คือหมายถึงความเปนเลิศ  แสดงวาคําน้ีมีการประกอบรูปศัพทมาจากคําวา  “ปรม” แตความหมาย
ท่ีวาเปนเลิศน้ันไดใชแตกตางกัน ในพระสูตรตางๆ ๓ แบบ  คือ 

๑. ตามความหมายด้ังเดิมท่ีสุด  บารมี  หมายถึงความเปนเลิศในอะไรก็ได  และ   
เปนคุณสมบัติของผูใดก็ได ไมจํากัดวาจะตองเปนความเปนเลิศในทางพระ-พุทธศาสนา 

๒. ตอมาคําวา  บารมี  ไดใชมากข้ึนในพุทธศาสนา  แตมีความหมายเพียงความ
เปนเลิศในการปฏิบัติธรรมข้ันตอนหน่ึง 

๓.ในท่ีสุดความหมายของคําวา  บารมี  ไดขยายเจาะจงจําเพาะถึงความเปนเลิศ
ท่ีสุดในการ ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา  คือ  การดับสิ้นแหงอาสาวกิเลส  ดังสํานวนท่ีใช คือ 
อภิญญาโวสาน ปารมิปฺปตฺตา 

 
 
 
 

                                                         
๘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,

วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หนา ๓๖ 



 

๑๔ 
 

 ๒.๑.๒  ลักษณะของบารมี 
 กอนที่จะกลาวถึงการบําเพ็ญบารมี  ผูวิจัยมุงจะกลาวถึงลักษณะบารมี  ๑๐ ประการ แต
ละบารมีมุงไปในการเปนเครื่องชวยทําใหผูปฏิบัติสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพ่ือ
ประโยชนของสังคม  บารมีท้ังหลายมีลักษณะรวมกัน  คือการชวยเหลืออนุเคราะหผูอ่ืน  มีรส  คือ  
การกระทําความชวยเหลือ  (อุปการะ) ผูอ่ืน หรือรสคือความไมหวั่นไหว  สภาพที่ปรากฏ คือการมุง
ความชวยเหลือผูอื่นหรือสภาพท่ีปรากฏคือความเปนพระพุทธเจา  และมีพ้ืนฐานคือ  มหากรุณา 
หรือมีพ้ืนฐาน  คือความกรุณาและอุบายโกศล  “ในขุททกนิกายชาดก  ไดกลาวถึงการบําเพ็ญบารมี  
๑๐ ) ประการ” มีรายละเอียด  ดังน้ี 
        (๑) ทานบารมี  คือเจตนาท่ีจะบริจาคตนเองและอุปกรณตางๆ  โดยมีความกรุณา
และอุบายโกศล (ปญญา)  กํากับอยูมีลักษณะคือ  การบริจาค  มีรส  คือการขจัดโลภะในไทยธรรม  
มีความปรากฏ  คือ  ความไมยึดติด  มีพ้ืนฐานคือ  วัตถุท่ีควรบริจาค๙ 
(๒) ศีลบารมี  คือความประพฤติทางกาย  วาจา  ท่ีมีความกรุณาและอุบายโกศลกํากับอยูดวยการงด
เวนส่ิงท่ีไมควรกระทําและมีความตั้งใจกระทําส่ิงท่ีควรกระทําเปนตน  มีลักษณะคือ  การสมาทาน  
มีรสคือ  การทําลายความทุศีล  มีรสคือ  ความไมมีโทษ  มีสภาพท่ีปรากฏคือ  ความเปนของสะอาด  
มีพ้ืนฐานคือ  หิริโอตตัปปะ๑๐ 
       (๓) เนกขัมมบารมี  คือการมีจิตคิดออกจากกามและภพ  อันมีการเห็นโทษของกาม  
และภพทั้งหลายกอน  โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  การออกจากกามและ
ภพ  มีรสคือ  การอบรมประกอบดวย  อนิจจตา  ทุกขตา  และอนัตตา๑๑ 

(๔) ปญญาบารมี  คือความรูสึกลักษณะท่ัวไปและลักษณะวิเศษ  (รายละเอียด)  
ของธรรมทั้งหลายโดยมีความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  ความเห็นแจงแทงตลอด
สภาวะตามความเปนจริง  หรือการเห็นแจงแทงตลอดอยางไมผิดพลาด  มีรสคือ  ความโอภาสใน
วิสัยเพียงดังประทีปสภาพท่ีปรากฏคือ  ความไมหลง  มีพ้ืนฐานคือ  สมาธิหรืออริยสัจ ๔ 
        (๕) วิริยบารมี  คือการขวนขวายท่ีจะกระทําประโยชนตอผูอื่นดวยกาย  และใจ  
โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  ความพยายาม  มีรสคือ  ความอุปถัมภ  มี
สภาพที่ปรากฏคือการไมยอหยอน  พ้ืนฐานคือ  เรื่องท่ีเร่ิมทําใหมีวิริยะ  หรือความสังเวช 

                                                         
๙พระ เทพ เวที .(ประ ยุทธ   ปยุตฺ โต ) .  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวล ศัพท . 

(กรุงเทพมหานคร :บริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด, ๒๕๓๑), หนา ๔๓-๔๔. 
๑๐เรื่องเดียวกัน,หนา ๒๔๕. 
๑๑เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๐๖-๑๐๗. 



 

๑๕ 
 

(๖) ขันติบารมี  คือการเกิดของจิต  (ความตั้งใจ)  ท่ีจะอดทนตอความผิดอันสัตว
ท้ังหลายกระทําแลว  มีความไมโกรธเปนใหญ  โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะ
คือ  ความขม  มีรสคือ  ความอดทนตอท้ังส่ิงท่ีนาพอใจและไมนาพอใจ  สภาพท่ีปรากฏคือ  ความ
อดกล้ันหรือความไมโกรธ  มีพ้ืนฐานคือ  ความเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง 
        (๗) สัจจบารมี  คือการไมกลาวคลาดเคล่ือนจากความจริง  มีการเวนกลาวบางอยาง  
เปนตน  โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  การกลาวไมผิดจากความจริง  มีรส
คือ  การกระทําภาวะตามเปนจริงใหแจมแจง  สภาพที่ปรากฏคือ  ความดีความถูกตอง  มีพ้ืนฐานคือ  
ความเปนผูยินดีในธรรมอันงาม 
                            (๘) อธิษฐานบารมี  คือการตั้งม่ันสมาทานอยางไมหวั่นไหว  คือความต้ังม่ันท่ี
เปนไปในอาการตางๆ  อันกํากับดวยความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  กาต้ังมั่นใน
โพธิสมภารท้ังหลาย  มีรสคือ  การขมขจัดปฏิปกษของโพธิสมภารทั้งหลายเหลาน้ัน  สภาพท่ี
ปรากฏคือ  ความไมหวั่นไหวในท่ีน้ัน  มีพ้ืนฐานคือ  โพธิสมภาร 
       (๙) เมตตาบารมี  คือมีจิตใจไมประทุษราย  มีความปรารถนาท่ีจะนําประโยชนสุข
มาใหแกโลกอันมีความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  ความเปนไปเพ่ือประโยชน  มี
รสคือการนํามาซ่ึงประโยชนเก้ือกูล  มีรสคือ  การนําออกซ่ึงความอาฆาตเบียดเบียน  สภาพที่
ปรากฏคือ  ความนารัก  มีพ้ืนฐานคือ  การเห็นความพอใจของสัตวท้ังหลาย๑๒ 
        (๑๐) อุเบกขาบารมี  คือการดําเนินไปสม่ําเสมอในความปรุงแตงของสัตว  ท้ังท่ีนา
พอใจและไมนาพอใจ  อันขจัดอนุนนยะ(คลอยตาม)  และปกิฆะ(ความกระทบ,ติดขัด)  โดยมีความ
กรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  การวางเฉยเปนกลาง  มีรสคือ  การเห็นความเสมอ  มี
ส่ิงปรากฏคือ  การสงบระงับจากความตึงเครียด  พ้ืนฐานคือ  การประจักษชัดวากรรมเปนของตน ๑๓  
ดังน้ัน  บารมีแตละอยางจะมีความตอเน่ืองกัน  คืออาศัยกันขึ้นไปเปนลําดับ  ความกรุณาและอุบาย
โกศล (ปญญา)  จะตองประสานกันในการบําเพ็ญบารมี  กลาวคือ  กรุณาทําใหพระโพธิสัตว  มุง
ปฏิบัติบารมีเพ่ือประโยชนของผูอื่น  ทําใหมีความสําเร็จในพุทธการกธรรม  สวนปญญาทําใหเขาใจ
วาบารมีตางๆ  เปนภาวะท่ีนําไปสูโพธิ  คือความรูแจง  ทําใหเกิดความสําเร็จแหงพุทธภาวะ  

สรุปไดวา  พระโพธิสัตวยอมขามฝงแหงสังสาระดวยปญญาและยังอื่นใหขามดวย
ความกรุณายอมเขาใจความทุกขของผูอื่นดวยปญญา  แตยอมดับทุกขของผูอ่ืนไดดวยความกรุณา

                                                         
๑๒เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๓๖-๑๓๗. 
๑๓ขุ.ชา. (ไทย) ๖๓/๔๘๗/๑๕๙. 

 



 

๑๖ 
 

ดวยปญญาพระโพธิสัตวเปนผูมุงหนาสูนิพาน  ดวยความกรุณาพระองคเปนผูท่ีบรรลุธรรมสุงสุด
แลวจะตองชวยเหลือผูอื่นใหบรรลุตามไปดวย  แสดงใหเห็นวาผูบรรลุธรรมสูงสุด   

ผูไดบําเพ็ญบารมีเต็ม   บริบูรณแลวน้ีคือองคพระพุทธเจาผูทรงประกาศพระศาสนา
และ  บารมีท้ังหลายเปนธรรมท่ีพระโพธิสัตว  กําลังยังใหเต็มอยูในเวลาเร่ิมตน  ความแตกตาง
ระหวางบารมี  อุปบารมี  และปรมัตถบารมีน้ัน  แตกตางกันท่ีความสามารถในการปฏิบัติ  และ
ความยากงายในบารมีน้ัน  

 
 ๒.๑.๓ ประเภทของบารมี 
พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตโต)  ไดกลาวถึงการแบงระดับขั้นของการบําเพ็ญบารมี  

วาเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงการเล่ือนระดับขั้นของการทําความดี  จากระดับปกติสามัญ  จนถึง
ระดับสูงสุด    ในบารมีท้ัง ๑๐  ประการน้ัน  แตละระดับขั้นของการบําเพ็ญออกเปน ๓ ระดับ  คือ 
“ขั้นบารมี  (บารมีสามัญหรือปกติธรรม) “ขั้นอุปบารมี” (บารมีระดับกลาง) และ “ขั้นปรมัตถบารมี”  
( บารมีระดับสูง ) ดังน้ันเกณฑในการแบงก็มีอยูหลายวิธี  มีการแบงตามส่ิงท่ีสละตามภูมิธรรมและ
ตามการปฏิบัติ  แตโดยท่ัวไปมักจะแบงตามส่ิงท่ีสละ  ดังท่ี  พระเทพเทวี  ( ประยุทธ  ปยุตโต )  ได
กลาวไวดังน้ี 

๑)  ถาเปนการสละทรัพยส่ิงของส่ิงอันเปนท่ีรักและคนท่ีรักจัดเปนบารมีระดับตน 
(ขั้นบารมี)   

๒)  ถาเปนการเสียสละอวัยวะรางกายสวนใดสวนหน่ึง  เชน  การบริจาคหัวใจ  
บริจาคดวงตา  จัดเปนข้ันระดับกลาง (ขั้นอุปบารมี) 

๓)  ถาเปนการสละชีวิต  จัดเปนบารมีระดับสูง (ข้ันปรมัตถบารมี)๑๔  
 เมื่อศึกษาการบําเพ็ญบารมีแลวจะพบวาบารมีตามภูมิธรรมและการปฏิบัติมีความ
แตกตางกันดังน้ี 

 สมเด็จพระสังฆราช  ไดตรัสไวใน  ทศบารมี  ทศพิธราชธรรม  เก่ียวกับการบําเพ็ญ
บารมีไววา  ระดับการสรางบารมีสามารถแบงเปน ๒  ประเภท  คือโดยภูธรรมและการปฏิบัติ  ดังน้ี 

๑.  ตามภูมิธรรม  “บารม”ี  เปนการสรางคุณความดีในชาติตางๆเหมือนคนปกติ
ท่ัวไปมีดีบาง    ชั่วบางคละเคลากันไป  “อุปบารมี”  เปนการสรางความดีย่ิงๆขึ้นไป  ความดีก็เร่ิมจะ
สมบรูณขึ้น  “ปรมัตถบารมี”  เปนข้ันท่ีบารมีเต็มเปยมจนสามารถบรรลุธรรมได 

                                                         
๑๔พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตโต),พจนานุกรมพุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หนา ๔๒๙. 



 

๑๗ 
 

๒.  ตามการปฏิบัติ  “บารม”ี  เปนการปฏิบัติปกติท่ัวไป  “อุปบารม”ี  เปนการ
ปฏิบัติโดยการปลีกตัวออกจากเคร่ืองผูกพันตางๆ  เชน  ปลีกตัวออกจากเรือนไปรักษาศีล  เปนตน  
“ปรมัติถบารมี”  เปนการปฏิบัติเม่ือปลีกตัวออกจากเรือนแลวตองบําเพ็ญเพียรทางจิต  หรือท่ีเรียกวา
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจนไดบรรลุธรรม  จึงเรียกไดวาเปนขั้นปรมัตถบารมี๑๕ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ทรงนิพนธถึงการบําเพ็ญบารมีในชาดกไววา  เปนเคร่ือง
บมพระโพธิญาณ  คือบารมี  ๑๐  อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถบารมี  ๑๐  สัจจะบารมียอมมีในภพท่ีพระ
โพธิสัตวเปน  เปนสบัณฑิต  และมัฉราชเปนพญาปลาอยูในนํ้า  อุปบารมียอมมีในภพท่ีพระ
โพธิสัตวเปน  วิธุรบัณฑิต  สุปารบัณฑิตผูเปนปราชญน่ังเรือใหขาไปดวยความสัจ  เปนฤษีกัญหที
ปายนะ  ถอนพิษไดดวยคําสัจ  เปนพญาวานรขางกระแสนํ้าคงคาไดดวยความสัจ  ปรมัตถบารมียอม
มีในภพที่พระโพธิสัตวเปนพระราชานามวา  สุตโสม  รักษาสัจจะอันสุงสุด๑๖ 
 
๒.๒  แนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

พระพุทธศาสนาเถรวาทน้ันมีแนวทางแหงการสรางกุศลคุณงามความดีไดหลากหลายวิธี 
และการท่ีต้ังจิตมั่นประกอบอยูในคุณความดีน้ันเรียกวาจิตเปนกุศล  สามารถทําใหสมความ
ปราถนาในส่ิงท่ีตนเองมุงหวังและสําเร็จประโยชนไดโดยการหมั่นอธิษฐานบารมี ดังปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท  ดังน้ี 

 
๒.๒.๑ ความหมายของคําวาอธิษฐาน 
ตามรูปศัพทคําวา “อธิษฐาน” มีรูปศัพทตามท่ีปรากฏในภาษาบาลีน้ันมาจากคําวา อธิ 

บทหนา  ธาตุ ลงยุ ปจจัย ซ่ึงเปนคํากิริยา คือ “อธิฏหติ” สวนคําวา “การอธิษฐาน” เปนคํานาม มี
ความหมายปรากฏในวิทยานิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาวา 

(๑) การยืนหยัดอยูกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
(๒) การกําหนดความตั้งใจ รวมทั้งความคิดหรือความรูสึกของตนเองอยูกับส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงอยางม่ันคง 
(๓) การตั้งใจปฏิบัติการหรือดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีตนเองกําหนดอยาง

ม่ันคง นอกจากน้ียังหมายถึง 
                                                         

๑๕สมเด็จพระญาณสังวร,  ทศพิชราชธรรม, (กรุงเทพ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖ )  
หนา ๗๕ - ๗๖ 

๑๖สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,  ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ  มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๔), หนา ๗๕ -  ๗๖. 



 

๑๘ 
 

(๔) การตัดสินใจอยางเด็ดเด่ียว 
(๕) การกําหนดใจตนเองใหม่ันคง(๖)การใหความเห็นชอบอยางจริงใจ๑๗ 

อธิษฐานมีความหมายพอสรุปได ดังน้ี 
(๑) ความต้ังใจม่ันในการทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยางเด็ดเด่ียว 
(๒) การกําหนดจุดมุงหมายอยางชัดเจน 
(๓) การตั้งจุดประสงคไวในใจ 

เปนท่ีนาสังเกตวาความหมายของคําวาอธิษฐานตามรูปศัพท และคําท่ีเปนไวพจนของ
อธิษฐาน ไมมีหลักฐานท่ีแสดงความหมายอันเก่ียวกับการออนวอน ซ่ึงเปนความเขาใจคลาดเคล่ือน
เลยแมแตนอย 

 
๑) อธิษฐานความหมายตามพจนานุกรม 
ในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ไดนิยามคําวา “อธิษฐาน” ไววา 

หมายถึง ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจเด็ดเด่ียว วางจุดหมายแหงการกระทําของตนไวแนนอน และ
ดําเนินตามน้ันแนวแน๑๘  

สวนในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดนิยามความหมายของ 
อธิษฐาน วา หมายถึง การตั้งใจมุงผลอยางใดอยางหน่ึง, ต้ังจิตปรารถนา, ต้ังจิตขอรองตอส่ิงท่ีตนถือ
วาศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือผลอยางใดอยางหน่ึง๑๙ 

อยางไรก็จามจาการรวบความหมายมาท้ังหมดน้ันเราจะพบวาความหมายของคําวา
อธิษฐานตามพจนานุกรมท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาจะใหความหมายไปในทํานองเดียวกับ
ความหมายในคัมภีรพระพุทธศาสนา แตหากเปนพจนานุกรมฉบับรวมสมัยจะใหความหมายของคํา
วาอธิษฐานท่ีเปล่ียนไป โดยจะเปนการใหความหมายท่ีโนมเอียงไปตามความเขาใจของคนในสังคม
มากกวาท่ีจะยึดโยงตามความหมายท่ีปรากฏในคัมภีรเทาน้ัน กลาวคือการอธิบายวาคําวาอธิษฐาน 
หมายถึงการตั้งจิตขอรองตอสิ่งท่ีตนถือวาศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือผลอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน 

๒) อธิษฐานความหมายในพระไตรปฎก 

                                                         
๑๗บุณย นิลเกษ, ดร., อุดมการณชีวิตแบบโพธิสัตว เลมที่ ๑๐ ตอน การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี,     

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หนา ๑-๒. 
๑๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต,ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ

ประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๑,(กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หนา ๒๓๙. 
๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุคส

พับลิเคชั่น, พ.ศ. ๒๕๔๒), หนา ๑๓๒๔. 



 

๑๙ 
 

ในพระไตรปฎกพบวามีการใชคําน้ี ๒ ความหมาย  ความหมายแรกทางพระวินัย   และ
ความหมายท่ีสองทางธรรม  ดังน้ี 

๑)  ความหมายทางพระวินัย  คําวา “อธิษฐาน” ตามความหมายในพระวินัยมีการ
ใช ๒ สวนดวยกัน คือ สวนท่ีเปนสิกขาบทเก่ียวกับการใชสอยบริขารของภิกษุ และสวนท่ีเปนสังฆ
กรรมของสงฆ  

 
ก. สวนท่ีเปนสิกขาบทเก่ียวกับการใชสอยบริขารของภิกษุ  
คําวา “อธิษฐาน” ในพระวินัยปฎกสวนท่ีเก่ียวกับสิกขาบท มีความหมายวาการตั้ง

เอาไวหรือตั้งใจกําหนดเอาไว ไดแก ต้ังใจกําหนดเอาไววาจะใชเปนของประจาํตัวชนิดน้ัน ๆ เชน 
ไตรจีวร บาตร ซึ่งมีวิธีอธิษฐานโดยการใชกายคือมือสัมผัสหรือเปลงวาจาก็ได๒๐  สวนมากพบใน
นิสสัคคิยกัณฑ  มีตัวอยางดังตอไปน้ี 

ในปฐมกฐินสิกขาบท แหงจีวรวรรค มีพระบัญญัติวา “ก็ภิกษุใดทรงอติเรกจีวร 
ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย” ๒๑ 

คําวาอติเรกจีวร คือ ผาสวนเกินท่ีเขาถวายเพ่ิมเขามาจากผาท่ีอธิษฐานเปนไตรจีวร 
ในสิกขาบทวิภังค อธิบายวา ชื่อวา อติเรกจีวร ไดแกจีวรท่ีไมไดอธิษฐาน๒๒  

ในบทภาชนีย  แหงสิกขาบทเดียวกันน้ียังมีกลาวไวอีกวา “จีวรยังไมไดอธิษฐาน    
ภิกษุเขาใจวาอธิษฐานแลว    ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๓ 

ในตติยสิกขาบท แหงจีวรวรรค มีพระบัญญัติวา  “เม่ือจีวรของภิกษุสําเร็จแลว เม่ือ
กฐินเดาะแลว อกาลจีวรเกิดข้ึนแกภิกษุ ภิกษุตองการก็พึงรับไวได ครั้นรับแลวพึงรีบใหทําเปนจีวร 
ถาผาน้ันมีไมพอ เมื่อมีความหวังวาจะไดผามาเพ่ิม ภิกษุน้ันพึงเก็บผาสําหรับทําจีวรน้ันไวไมเกิน    
๑ เดือน เพ่ือเพ่ิมผาสําหรับทําจีวรท่ียังขาดใหครบ ถาเก็บเกินกําหนดน้ัน  แมมีความหวังวาจะไดผา
มาเพ่ิม ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๔ 

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



 

๒๐ 
 

มีคําอธิบายในสิกขาบทวิภังควา จีวรท่ีหวงัเกิดขึ้นในเม่ือจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแลวได 
๓๐ วัน พึงอธิษฐาน วิกัป สละใหผูอื่นในวันน้ัน ถาไมอธิษฐาน ไมวิกัปหรือไมสละใหผูอื่น เมื่อรุง
อรุณของวันท่ี ๓๑ จีวรเปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําตองสละแกสงฆ แกคณะ หรือแกบุคคล๒๕ 

ในปตติสิกขาบท แหงปตตวรรค มีพระบัญญัติและพระอนุบัญญัติวา  
พระบัญญัติ “ก็ภิกษุใดทรงอติเรกบาตร ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๖  
พระอนุบัญญัติ “ภิกษุพึงทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐ วันเปนอยางมาก ใหเกินกวา

กําหนดน้ันไป ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๗ 
ในสิกขาบทวิภังค มีคําอธิบายวา ท่ีชื่อวา อติเรกบาตร ไดแก บาตรท่ีไมไดอธิษฐาน 

ไมไดวิกัป๒๘ 
ในบทภาชนียมีคําอธิบายวา “บาตรท่ียังไมไดอธิษฐาน ภิกษุเขาใจวาอธิษฐานแลว    

ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย”๒๙ 
จากตัวอยางท่ียกมา แสดงใหเห็นวาการอธิษฐานมีความสําคัญในแงพระวินัย การท่ี

พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุไดอธิษฐานอัฐบริขาร กอนแลวจึงใชสอยได ผูวิจัยมีความเห็น
วามีประโยชนตอการประพฤติปฏิบัติของภิกษุตามพระธรรมวินัย ในฐานะท่ีเปนบรรพชิตซ่ึงจะตอง
เปนอยูงาย มักนอย สันโดษ ไมแสวงหาเกินความจาํเปน เพราะการอธิษฐานบริขารทําใหภิกษุเกิด
ความย้ังคิดข้ึนวาจะตองใชของช้ินน้ัน ๆ ตามท่ีตนอธิษฐาน เชน ภิกษุอธิษฐานบาตรใบไหนก็ตอง
ใชบาตรใบน้ัน  บาตรอ่ืนท่ีไดมาก็ตองสละไป ถาไมสละก็เปนอาบัติ  

มิใชเพียงแตอัฐบริขารเทาน้ันท่ีพระภิกษุตองอธิษฐาน   แมของใชอื่น ๆ ของภิกษุ พระ
ผูมีพระภาคทรงบัญญัติวาตองอธิษฐานกอนแลวจึงจะใชได เชน ผาอาบนํ้าฝน ผาปูน่ัง    ผาปูนอน  
ผาปดฝ  ผาเช็ดปาก  หรือผาบริขาร  ตองอธิษฐานท้ังหมดเชนเดียวกัน  บางอยางก็ทรงอนุญาตให
อธิษฐานไดเพียงอยางละ ๑ ชิ้น บางอยางก็ทรงอนุญาตใหใชไดมากกวาน้ัน  

 
 

                                                         
๒๕วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๐๐/๒๓. 
๒๖วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๙๙/๑๒๓. 
๒๗วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๐๑/๑๒๓. 
๒๘วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๐๒/๑๒๔. 
๒๙วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๐๗/๑๒๖. 
อัฐบริขาร คือ ของใชท่ีจําเปนสําหรับพระภิกษุ ๘ อยาง  ไดแก สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกน 

เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองนํ้า (ธมกรก). 



 

๒๑ 
 

ข. สวนท่ีเก่ียวของกับสังฆกรรม 
นอกจากสิกขาบทท่ีเก่ียวกับของใชสําหรับภิกษุ เร่ืองท่ีเก่ียวกับการทําสังฆกรรม

ของภิกษุสงฆก็พบวามีการอธิษฐานอีกหลายอยาง เชน การอธิษฐานอุโบสถ การอธิษฐานปวารณา  
การอธิษฐานจําพรรษา  

การอธิษฐานอุโบสถ  
ในวันอุโบสถ วัดแหงหน่ึงมีภิกษุต้ังแต ๔ รูปข้ึนไป ภิกษุสงฆสามารถทํา

อุโบสถกรรมยกปาติโมกขขึ้นแสดงได  ถามภีิกษุ ๒-๓ รูป ตองทําปาริสุทธิอุโบสถ  แตถาในวัดมี
ภิกษุอยูเพียงรูปเดียว พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหทําอธิษฐานอุโบสถ โดยอธิษฐานวา “วันน้ีเปน
วันอุโบสถของเรา”  ถาไมอธิษฐานตองอาบัติทุกกฏ๓๐ 

การอธิษฐานปวารณา 
ถาในวันปวารณา วัดแหงหน่ึงมีภิกษุตั้งแต ๕ รูปข้ึนไป พระผูมีพระภาคทรง

อนุญาตใหปวารณาเปนการสงฆได  ถามีภิกษุ ๒-๔ รูป ทรงอนุญาตใหปวารณาตอกัน  ถามีภิกษุอยู
เพียงรูปเดียวทรงอนุญาตใหภิกษุอธิษฐานวา  “วันน้ี เปนวันปวารณาของเรา”  ถาไมอธิษฐาน  ตอง
อาบัติทุกกฏ๓๑ 

การอธิษฐานจําพรรษา 
การท่ีพระภิกษุตั้งใจจะจาํพรรษาในท่ีแหงใดแหงหน่ึง ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน 

ทานก็ใชคําวาการอธิษฐานพรรษา  โดยกลาวคําอธิษฐานพรอมกันวา   “อิมสฺมึ อาวาเส อิมํ   เตมาสํ 
วสฺสํ อุเปมิ” แปลความวา “เราเขาถึงฤดูฝน ในอาวาสน้ี ตลอด ๓ เดือน”๓๒  คําอธิษฐานน้ีเปนการ
กลาวพรอมกันของภิกษุผูภายในสถานที่จําพรรษาแหงเดียวกันท้ังหมด 

นอกจากน้ียังมีการตั้งธรรมเนียมการอธิษฐานพรรษาเฉพาะรูปๆท่ีกุฏิซํ้าอีกวา 
“อิมสฺมึ  วิหาเร  อิมํ  เตมาสํ  วสฺสํ  อุเปมิ”  แปลความอยางเดียวกันเพียงแตกลาวรูปเดียว๓๓  ท้ังน้ี
เน่ืองจากการจําพรรษาอยูในท่ีเดียว ควรมีเขตเปนเครื่องกําหนดวาจะอยูในท่ีเดียวเพียงไร กลาวคือ  
จะกําหนดดวยวิหารคือกุฏิท่ีอยู  หรือกําหนดดวยอาวาสท้ังส้ิน 

การอธิษฐานในสวนท่ีเปนสังฆกรรมทั้งการอธิษฐานอุโบสถการอธิษฐานปวารณา 
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตเน่ืองจากจํานวนภิกษุไมครบองคสงฆไมสามารถทําสังฆกรรม

                                                         
๓๐วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๖๘/๒๕๕. 
๓๑วิ.มหา. (ไทย) ๔/๒๑๘/๓๔๖-๓๔๗. 
๓๒สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข  เลม ๒, พิมพครั้งที่ ๒๖,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๘๓. 
๓๓อางแลว. 



 

๒๒ 
 

ตามปกติ สวนการอธิษฐานพรรษาน้ัน หลังจากท่ีทรงมีพระพุทธบัญญัติใหพระภิกษุตองอยูจํา
พรรษาแลว พระภิกษุทุกรูปตองอธิษฐานพรรษาในฤดูฝนตลอด ๓ เดือน ไมวาในวัดน้ันจะมีภิกษุ
จํานวนเทาใดก็ตาม   

ความหมายของอธิษฐานในสังฆกรรมท้ัง ๓ อยางน้ี ลวนหมายถึงความตั้งใจม่ันท่ีจะ
ทําสังฆกรรมน้ัน ๆ ท้ังส้ิน คือ ความตั้งใจท่ีจะทําอุโบสถ ปวารณา และจะอยูจําพรรษาในท่ีน้ัน 
เชนเดียวกับความหมายในสิกขาบทท่ีเก่ียวกับการใชบริขารของภิกษุซ่ึงเปนความต้ังใจท่ีจะใช
ส่ิงของน้ัน ๆ   

 
๒)  ความหมายทางธรรม  
คําวา “อธิษฐาน” ตามความหมายในทางธรรมมุงไปท่ีการตั้งใจจะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง

เปนสําคัญ มีท้ังสวนท่ีเปนหัวขอธรรม และสวนท่ีเปนบารมี สวนท่ีเปนหลักธรรมทานไดกลาวถึง
อธิษฐานธรรม๓๔ คือธรรมท่ีควรตั้งไวในใจ มี ๔ ประการ ไดแก ปญญาธิษฐาน สัจจาธิษฐาน จา
คาธิษฐาน และอุปสมาธิษฐาน  

สวนท่ีเปนบารมี คําวาอธิษฐานรูจักกันโดยทั่วไปวาเปนหน่ึงในบารมี ๑๐ ขอ ท่ี
พระโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญเพ่ือใหบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจา  โดยเฉพาะทศชาติชาดก ซ่ึงถือ
เปนชาดกท่ีคนไทยมีความคุนเคยพระชาติท่ีปรากฏในทศชาติชาดกวาพระโพธิสัตวบําเพ็ญอธิษฐาน
บารมีคือพระชาติท่ีเปนพระเนมิราช๓๕ 

อีกความหมายหน่ึงของคําวาอธิษฐานท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎก คือ การใช
อํานาจจิตเพ่ือใหเกิดส่ิงท่ีตนปรารถนาข้ึนมาหรือเรียกวาการแสดงฤทธ์ิ ความหมายในลักษณะเชนน้ี 
ปรากฏอยูหลายแหง เชน ในอิทธิกถา มีการกลาวถึงเร่ืองฤทธ์ิไว ๑๐ อยาง คือ 

๑.   ฤทธ์ิท่ีอธิษฐาน  
๒.  ฤทธ์ิท่ีแสดงไดตาง ๆ 
๓.  ฤทธ์ิท่ีสําเร็จดวยใจ 
๔.  ฤทธ์ิท่ีแผไปดวยญาณ 
๕.  ฤทธ์ิท่ีแผไปดวยสมาธิ 
๖.  ฤทธ์ิของพระอริยะ 
๗.  ฤทธ์ิท่ีเกิดจากผลกรรม 

                                                         
๓๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐. 
๓๕ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๒๑/๒๔๖. 



 

๒๓ 
 

๘.  ฤทธ์ิของทานผูมีบุญ 
๙.  ฤทธ์ิท่ีสําเร็จมาจากวิชชา 
๑๐. ชื่อวาฤทธ์ิ  เพราะมีสภาวะสําเร็จดวยการประกอบโดยชอบในสวนน้ัน ๆ    

เปนปจจัย๓๖ 
ฤทธ์ิท่ีอธิษฐาน  คือ  คนเดียวแสดงเปนหลายคนก็ได  หลายคนแสดงเปนคนเดียวก็ได  

แสดงใหปรากฏก็ได  แสดงใหหายไปก็ได  ทะลุฝา  กําแพง  ภูเขา ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวาง
ก็ได  ผุดขึ้น  ดําลงในแผนดินเหมือนดําลงในนํ้าก็ได  เดินไปบนนํ้าโดยนํ้าไมแยกเหมือนเดินไปบน
แผนดินก็ได  เหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได  ใชฝามือลูบคลําดวงจันทรดวงอาทิตยซ่ึงมี
ฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางน้ันก็ได  ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได๓๗  

ในคัมภีรกถาวัตถุอิทธิกถา๓๘เหตุการณตอนที่พระสกวาทีและพระปรวาทีกําลัง
สนทนากันเร่ืองฤทธ์ิ ก็ไดมีปรากฏคําวาอธิษฐาน กลาวคือ พระสกวาทีไมยอมรับวาฤทธ์ิของ
พระพุทธเจาและพระสาวกวามีอยูจริง พระปรวาทีถามวา “ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐาน
ปราสาทของพระเจาแผนดินมคธ  ผูเปนจอมทัพ พระนามวาพิมพิสารวา “จงเปนทอง” และปราสาท
ก็ไดกลายเปนทองไปจริงมิใชหรือ” เม่ือพระสกวาทีตอบวาใช พระสกวาทีจึงกลาวกับพระปรวาที
ควรท่ีจะยอมรับฤทธ์ิของพระพุทธเจาหรือพระสาวกมีอยูจริงดวยเหตุผลดังท่ีกลาวมา๓๙อยางไรก็
ตาม เหตุการณดังกลาวน้ี มิไดอยูในพระอภิธรรมแหงเดียวเทาน้ัน แตยังปรากฏอยูในพระวินัยอีก
ดวย๔๐ 

๒.๒.๒ ลักษณะของการอธิษฐาน 
ลักษณะของการอธิษฐานบารมี  พระโพธิสัตวทรงอบรมส่ังสมบําเพ็ญบารมีมาแตปาง

กอน ดวยความต้ังใจมั่นไมแสดงอาการหวั่นไหว  จิตยอมตั้งม่ันอยูในอธิษฐานบารมีของตน  เม่ือ
บําเพ็ญแลวจักบรรลุพระโพธิญาณได  อธิษฐานบารมี  มีนัยดังน้ี 

                                                         
๓๖ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๙/๕๖๒. 
๓๗ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๐/๕๖๕. 
๓๘ชื่อเหมือนในพระสุตตันตปฎกแตเปนคนละเรื่องกัน. 
๓๙อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๘๔/๙๑๔-๙๑๕. 
๔๐วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๑๙-๖๒๒/๑๔๐-๑๔๓. 



 

๒๔ 
 

“มีความตั้งใจม่ันในโพธิสมภารเปนหลักชัย  มีการครอบงําส่ิงท่ีเปนปฏิปกษของ
โพธิสมภารเปนรส  มีความไมหวั่นไหวในการครอบงําส่ิงท่ีเปนปฏิปกษเปน
ปจจุบันฐานะ  มีโพธิสมภารเปนฐาน  ”๔๑ 

ดังเชนตัวอยางใน  นฬปานชาดก, ทุมมะชาดก , พญากุกกุระ, มาตังคบัณฑิต,  และเนมิ
ราชชาดก, ดังน้ี 

๑. นฬปานชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนวานรพาบริวารไปในด่ืมนํ้าใน
สระท่ีมีอสูรสิงอยู  จึงหาวิธีด่ืมนํ้าโดยไมใหอสูรจับได  โดยทางไมออแตกอนไมออ  ปลองยังไม
ทะลุถึงกน  พอส้ินคําอธิษฐาน  (  ตั้งใจอธิษฐาน  )  ก็สําเร็จความปรารถนา  วานรท้ังหลายก็ไดด่ืม
นํ้าดวยความปลอดภัย๔๒ 

๒. ทุมมชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชางของพระเจามคธราช  พระเจา
มคธราชตองการฆาชาง  จึงใหหัตถาจารย  (  คนฝกชาง  )  นําไปฝกบนภูเขา  เพ่ือจะใหชางตกเหว
ตาย  พระโพธิสัตวทรงทราบ  จึงตั้งจิตอธิษฐานและรอดพนจากอันตราย  ไดเปนชางทรงของพระ
เจาพาราณสี๔๓ 

๓.พญากุกกุระ พระโพธิสัตวเสวยพระชาติ ทรงบําเพ็ญอธิฐานบารมี 
๔.มาตังคบัณฑิต พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมาตังคดาบสทรงบําเพ็ญอธิฐาน

อุปบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติเปนมาตังคบัณฑิตไดเอาชีวิตเขาแลกในการอธิษฐานและผลของ
การอธิษฐานของพระโพธิสัตวยอมสําเร็จภายใน ๗ วัน 

๕. เนมิราชชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาเนมิราช  ทรงบําเพ็ญอธิ
ฐานปรมัตถบารมี ทรงยินดีในการบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย  จึงรําพึงวาการบริจาคทานและ
การรักษาพรหมจรรย  อยางไหนจะมีผลมากกวากัน  พระอินทรทรงทราบความรําพึงน้ันจึงใหมาตุ
เทพบุตรนํารถทิพย  ไปรับพระองคดูนรกและสวรรค  ภายหลังไดเสด็จออกบวชเปนฤาษี๔๔ 

อธิษฐานบารมี 
๑.  อธิษฐานบารมี  ความต้ังใจแนวแนในการบําเพ็ญคุณงามความดีไมยอมเสีย

ความตั้งใจเพ่ือเห็นแกทรัพยสินหรือคนรัก  ภารกิจท่ีต้ังใจจะไมลมเลิกกลางคัน  อธิษฐานบารมี
สนับสนุนใหม่ันคงในการทําความดี 

                                                         

  ๔๑พระครูธรรมธรสุมนต (นนฺทิโก),สันติ พันธุเถกิงอมร. การสรางบารมีของพระพุทธเจาพิมพ, 
คร้ังที่ ๑. บริษัท สามวิจิตรเพรส จํากัด, ๒๕๔๙, หนา  ๓๓-๓๔. 

๔๒ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๐/๘. 
๔๓ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗//๑๒๒/๕๐. 
๔๔ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๑/๒๔๖. 



 

๒๕ 
 

๒.  อธิษฐานอุปบารมี  มีความมุงม่ันในการบําเพ็ญถึงแมอาจตองมีอันตรายตอ
อวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย  ตัวอยางท่ีแสดงคือในภพที่พระพุทธองคเปนมาตังคชฏิลและ
ชางมาตังคะ 

๓.  อธิษฐานปรมัตถบารมี  ในชั้นน้ีจะตองยอมเสียสละชีวิต  โดยท่ีไมยอมเสีย
ความตั้งใจเพราะมีเปาหมาย  คือ  โพธิญาณ 

ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นชัดพระเตมียใบแตบางทานก็ไดจัดใหเปนชาดกในเรื่องการ
บําเพ็ญเนกขัมมบารมีแตพระเตมียใบไดตั้งจิตอธิษฐานเพ่ือตองการท่ีจะออกบวชและยอมทําตัวให
คนงอยเปล้ีย  เปนใบ  และหูหนวกถึง  ๑๖  ป  จนกระท่ังจะถูกฝงท้ังเปน  เปนอธิษฐานปรมัตถ
บารมี 

 
๒.๒.๓ ประเภทของการอธิษฐาน 
การอธิษฐานท่ีมีความมั่นคงสําเร็จประโยชน คือ การอธิษฐานของพระอรหันตมหา

ขีณาสวเจาซ่ึงทรงพระคุณอันประเสริฐสุดในบวรพุทธศาสนา  สมควรเปนท่ีสักการบูชา  ของปวง
เทวาดาและมนุษยท้ังผองปาฏิหาริยเปนอัศจรรย ในกาลเปนท่ีดับขันธเขาสูปรินิพพานของพระ
อรหันตอริยเจาท้ังหลายที่ไดบรรลุนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทายน้ี จักปรากฏมีขึ้นไดก็โดยอาศัย
อํานาจการอธิษฐานแหงบุคคลเมื่อจักพรรณนาออกเปนประเภทใหญๆ  ๓ จําพวก ตามลําดับ  ดังน้ี 

๑.ประเภทพระอรหันตอธิษฐาน  พระอรหันตผูทรงคุณสุดในพระบวรพุทธศาสนา
ทุกทานครั้นถึงอายุกษัยกาลจะดับขันธเขาสูปรินิพพานไปน้ัน พระอรหันต องคใดทานมีใจกรุณา
ปรารถนาจะใหผูคนท้ังหลายเกิดศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธาศาสนา และตองการใหเห็นวา พระ
บวรพุทธศาสนาซ่ึงประกาศข้ึนโดยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ี มีธรรมวิเศษทรงไวซ่ึงความ
มหัศจรรย บุคคลท่ีไดบรรลุถึงธรรมวิเศษน้ันแลว ยอมจักมีจิตผองแผวเปนพุทธบุตรสุดประเสริฐ
มหัศจรรย เ ม่ือพระอรหันตองคน้ันทานมีความปรารถนาฉะน้ี กอนหนาท่ีจักดับขันธ เขาสู
ปรินิพพานทานยอมจักต้ังจิตอธิษฐานเพ่ือใหเกิดปาฏิหาริยไวโดยนัยเปนตนวา                                                              

“ขอจงมีปาฎิหาริยท่ีจิตกาธาน  
คือท่ีเชิงตะกอนศพแหงอามาตมาเถิด”๔๕ 

ครั้นอธิษฐานดวยกถาอันเปนประธานฉะน้ีแลว ทานก็จะอธิษฐานเพ่ือใหบังเกิด  ปฏิ
หารยอันเปนอัศจรรยตางๆ สุดแตทานจะปรารถนาใหเห็นปาฏิหาริยอยางใด เชน เมื่อปรารถนาจัก

                                                         
๔๕ พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส  ญาณวโร).  วิมุตติรัตนมาลี เลม ๓ พิมพคร้ังท่ี ๑. กรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๒, หนา ๒๔๖-๒๔๗. 



 

๒๖ 
 

ใหกเฬวระศพของทานลอยข้ึนไปบนอากาศเพ่ือใหคนท้ังหลายไดเห็นเปนอัศจรรยทานก็จักต้ังจิต
อธิษฐานตอไป  โดยนัยวา                      

“ขอใหศพแหงอาตมาน้ีจงมี  ปาฏิหาริย 
ลอยข้ึนไปบนอากาศอยูนาน จนผูคน ท้ังหลาย 
ไดเห็นเปนอัศจรรยแลวจึงกลับมายังพ้ืนปฐพี”๔๖ 

 หากทานมีความปรารถนาจักใหศพของทาน เกิดปาฏิหาริยเปนศพท่ีคงทนโดยไฟไม
สามารถท่ีจะเผาใหมอดไหมลงไปไดเปนอัศจรรยอยูชั่วกาลวันหน่ึง หรือสองวัน ทานก็จักต้ัง
อธิษฐานตอไป โดยในวาขอใหศพแหงอาตมาน้ี จงมีปาฏิหาริยคงทน ผูคนท้ังหลายพากันมาเผาแลว 
ก็จงอยามอดไหมช่ัวกาลวันหน่ึงหรือสองวันเพ่ือใหเขา ไดเห็นอัศจรรยในอรหันตนิพพานดวยเถิด
หากทานมีความปรารถนาจักใหศพของทานเกิดปาฏิหาริย ถูกไฟไหมเองโดยคนท้ังหลายไมตองเผา
ศพน้ันเพ่ือใหเกิดมหัศจรรยแกผูคนท้ังหลายซ่ึงตองการจักเห็นปาฏิหาริย คร้ันอธิษฐานดวยกถาเปน
ประธานแลว ทานยอมจะมีจิตผองแผวโสมมนัสปรีดาอธิษฐานตอไปโดยนัยวา     

“ขอใหศพแหงอาตมาน้ี จงมีปาฏิหาริย 
ถูกไฟเผาไหมเอง ใหลุกโพลงสวางไสว 
ไปท่ัวอาณาบริเวณ เพ่ือใหคนท้ังหลาย 
ไดเห็นเปนอัศจรรย แลวพวกเขาจักได 
มีความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา” ๔๗        

ครั้นอธิษฐานฉะน้ีแลว  พระอรหันตวิเศษผูจะดับขันธสูปรินิพพานอันเปนนิสสรณ
วิมุตติในบัดเด่ียวใจน้ี  ก็จะอธิษฐานบันดาลใหเตโชธาตุบังเกิดเปนไฟฉกาจลุกโพลงรุงโรจนโชติ
ชวง  เผาไหมสรีระกายอรหันตวิเศษน้ันทานอธิษฐานไวทุกประการ         

๒.ประเภทเทวดาอธิษฐาน   เทวดาสัมมาทิฐิท้ังหลาย  ไมวาจะเปนเทพบุตรหรือ
เทพธิดาบรรดาที่มีนํ้าจิตเล่ือมใสรักใครในพระพุทธศาสนามีความเคารพบูชาในองคพระอรหันต
อริยบุคคลผูทรงคุณย่ิงใหญเม่ือพิจารณาดวยปญญาเห็นวา  การไดมีโอกาสกระทําสักการบูชาศพ
แหงพระอรหันต  ผูเขาถึงนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทาย  ยอมประสบกองบุญอันยากท่ีจะพึงได
กระทําไดบําเพ็ญ ท้ังปรารถนาท่ีจักใหเปนประโยชนพระอริยเจาองคใด  ทานเขาปรินิพพานโดย

                                                         
๔๖พระพรหมโมลี (วิลาส  ญาณวโร).  วิมุตติรัตนมาลี เลม ๒ . (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพดอก

หญา, ๒๕๔๕), หนา ๕๑๔. 
๔๗พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส  ญาณวโร).  วิมุตติรัตนมาลี เลม ๓ พิมพคร้ังท่ี ๑. กรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ,  ๒๕๒๑, หนา ๒๔๗.     



 

๒๗ 
 

มิไดอธิษฐานไดแตประการใด  ดับขันปรินิพพานไปเฉย ๆ ศพของทานยอมปรากฏแกคนท้ังหลาย  
เหมือนกับศพของคนท่ีถึงแกกาลกิริยาตายไปตามธรรมดา ดังน้ี แลวยอมเขาไปกระทําการ
สักการบูชาศพของพระอรหันตอริยเจาน้ัน ดวยเทพฤทธิ์ แลวตั้งจิตอธิษฐานดวยกถาอันเปน
ประธานวา  

“ขอใหบรมศพ  คือศพอันประเสริฐแหงพระอรหันต  
ทรงคุณวิเศษน่ีจงมีปาฏิหารยิเถิด    ประเพณีธรรม 
จักไดเกิดความจําเริญย่ิงใหญ เทวดา    และมนุษย 
ท้ังหลายเม่ือไดเห็นปาฏิหาริยประจักษเปนอัศจรรย 
แลว จะไดมีจิตผองแผวเต็มไปดวยศรัทธาปสันนาการ  
กุศลจักจําเริญในสันดานของเขาดวยอนุภาพ 
บรมศพพระผูเปนเจา   ในกาลบัดน้ี” ๔๘ 

ครั้นอธิษฐานดวยกถาอันเปนประธานฉะน้ีแลวเทวดาสัมมาทิฐิน้ัน ก็จะอธิฐานเพ่ือให
ศพของพระอรหันตบังเกิดปาฏิหาริยเปนอธิษฐานของเทวดาผูมีใจงามสัมมาทิฐิน้ัน  ฉับพลันศพ
ของพระอรหันตอริยเจาท่ีเขาถึงนิสสรณวิมุตติ ในกาลสุดทาย ก็ยอมจักเกิดปาฏิหาริยไปตามคํา
อธิษฐานน้ัน ซ่ึงเม่ือมนุษยและเทวดาท้ังหลาย ไดทอดทัศนาการเห็นปาฏิหาริยน้ันแลวยอมจักมีจิต
ผองแผวศรัทธาปสันนาการพากันมากระทําสักการบูชาดวยความเล่ือมใส อันจะเปนเหตุใหได
ประสบกองบุญอันย่ิงใหญ สมควรตั้งใจของเทวดาสัมมาทิฐิน้ันทุกประการ        

๓.ประเภทมนุษยอธิษฐาน  มนุษยสัตบุรุษท้ังหลาย คือ มนุษยผูมีคุณธรรมคนหน่ึงคน
ใดในโลกน้ี ไมวาจะเปนสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ตามที  บรรดาท่ีมีคุณธรรมในใจไดนามทาง
ศาสนาวา สัตบุรุษ ซึ่งเปนชาวพุทธผูมีจิตศรัทธาปรีชาชาติฉลาดในอุบายประกอบไปดวยสติปญญา
เม่ือพิจารณาดวยปญญาเห็นวาการท่ีมนุษยและเทวดาจักไดมีโอกาสกระทําสักการบูชาบรมศพพระ
อรหันตอริยเจาท้ังหลายน้ัน ยอมเปนการยากนักยากหนาทีเดียว  หากวาผูใดมีโอกาสไดกระทํา
สักการบูชาบรมศพพระอรหันตผูทรงคุณวิเศษแลวไซร ผูน้ันก็จักไดประสบกองบุญใหญอันเปน
มหาลาภโดยมิตองสงสัยพิจารณาไปดวยฉะน้ีแลวครั้นไดทราบวาพระอรหันตผูมีจิตผองแผว
บริสุทธ์ิองคใดทานดับขันเขาปรินิพพานไปโดยมิไดอธิษฐานไวสัตบุรุษผูมีใจงามซ่ึงมีความเคารพ
เล่ือมใสในองคพระอรหันตเปนนักหนา  ยอมถือเปนเคร่ืองสักการบูชาคือของหอมธูปเทียนดอกไม

                                                         
๔๘พระพรหมโมลี (วิลาส  ญาณวโร).  วิมุตติรัตนมาลี เลม ๒ . (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพดอก

หญา, ๒๕๔๕), หนา ๕๑๕. 
 
 



 

๒๘ 
 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามแตจะหาไดเขาไปไวศพพระอรหันตองคน้ัน  กระทําการสักการบูชาดวยใจคารวะ
อยางสูงสุดแลวเอาวัตถุส่ิงของเครื่องบูชาวางไวท่ีประดิษฐานศพ แลวสํารวมจิตอธิษฐานดวยกถา
อันเปนประธานวา    

“ดวยเดชะแหงนํ้าใจอันเต็มเปยมไปดวยความเล่ือมใส 
ศรัทธาองคเจากูผูเปนพระอรหันตวิเศษแหงขา   
หากวาสรีระรางอันปราศจากวิญญาณน้ีเปนศพ 
พระอรหันตอริยเจาจริงแลว ขอจงมีปาฏิหาริย 
เปนอัศจรรยขึ้นในการบัดน้ีเถิด ประเพณีธรรม 
จักไดเกิดความจําเริญย่ิงใหญ  เทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
เม่ือไดเห็นปาฏิหาริยประจักษ เปนอัศจรรยแลวจะไดมีใจ 
ผองแผวเต็มไปดวยศรัทธาปสันนาการ กุศลจักจําเริญ 
ในสันดานของเขา ดวยอานุภาพแหงเจากูผูสําเร็จ 
เปนองคพระอรหันตในการบัดน้ี” ๔๙          

ครั้นอธิษฐานดวยกถาอันเปนประธานฉะน้ีแลว สัตบุรุษซึ่งมีจิตศรัทธาปรีชาชาติฉลาด
ในอุบายน้ันก็จะต้ังจิตอธิษฐานเพ่ือใหศพของพระอรหันตบังเกิดปาฏิหาริยเชนใดแตพอจบการ
อธิษฐานของสัตบุรุษผูมีใจงามน้ันฉับพลันศพของพระอรหันตผูเขาถึงนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทาย 
ก็ยอมจักบังเกิดปาฏิหาริยไปตามคําอธิษฐานน้ัน ซ่ึงเมื่อมนุษยและเทวดาท้ังหลายไดทอดทัศนาการ
มองเห็นปฏิหารยน้ันแลว ยอมจักมีจิตผองแผวศรัทธาปสันนาการพากันทําสักการบูชาดวยความ
เคารพเล่ือมใสซ่ึงจะเปนเหตุใหไดประสบกองบุญอันย่ิงใหญสมความตั้งใจของสัตบุรุษน้ันทุก
ประการ 

ทานผูมีปญญาท้ังหลาย  การท่ีจักเกิดมีปาฏิหาริยเปนท่ีอัศจรรยใจขึ้นไดในเมื่อพระ
อรหันตอริยเจาทานดับขันธเขาสูปรินิพพานอันเปนนิสสรณวิมุตติ  ในการสุดทายน้ันยอมข้ึนอยูกับ
การตั้งจิตอธิษฐานแหงองคอรหันตเองหรือการต้ังจิตอธิษฐานของเทวดาสัมมาทิฐิและมนุษยผูเปน
สัตบุรุษดังกลาวมาในกรณีน้ี  ขอใหทานผูมีปญญาพึงทราบไวเถิดวา  ถามีการอธิษฐานเพ่ือใหเกิด
ปาฏิหาริยเปนอัศจรรยแลว  แมสรีระรางอันปราศจากวิญญาณเปนศพขององคพระอรหันตธรรมดา
มิไดเปนฌานลาภีบุคคลแตอยางใด ปาฏิหาริยเปนอัศจรรยก็ยอมบังเกิดขึ้นไดตามคําอธิษฐานน้ันทุก
ประการโดยนัยตรงกันขาม คือ หากไมมีการอธิษฐานเพ่ือใหเกิดปาฏิหาริยเปนอัศจรรยแลวไซรแม

                                                         
๔๙พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส  ญาณวโร).  วิมุตติรัตนมาลี เลม ๓ พิมพคร้ังท่ี ๑. กรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ,  ๒๕๒๒, หนา ๒๔๙-๒๕๐.     



 

๒๙ 
 

สรีระรางอันปราศจากวิญญาณโดยดับขันธเขาสูปรินิพพานไปแลวน้ันจะเปนศพของพระอรหันต
มหาขีณสพเจาผูเปนฌานลาภีบุคคล อภิญญาลาภีบุคคล ซ่ึงมีวสีภาพชํานาญในอภิญญา  ท้ังเปน
ผูวิเศษสําเร็จในปฏิสัมภิทาญาณสักเพียงใดก็ดี  ปาฏิหาริยเปนอัศจรรยจักปรากฏมีข้ึนไมไดเลยเปน
อันขาดคงดับขันธเขาสูปรินิพพานไปเฉย ๆ ศพของทานยอมปรากฏแกปวงชนเหมือนกับศพของ
คนตายธรรมดาทีเดียวนักมีลักษณะการผิดแผกแตกตางกันเล็กนอย คือ ธรรมดาวาบรมศพของพระ
อรหันตมหาขีณาสพเจาท้ังหลาย ซ่ึงดับขันเขาสูปรินิพพานอันเปนนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทายน้ัน
จะไดมีกล่ินเหม็นเนาอยางรายแรงเหมือนศพของเหลาสัตวท่ีตายในโลกน้ี ก็หามิได  

เพราะเหตุใด บรมศพของพระอรหันตมหาขีณาสพเจาท้ังหลายจึงไมมีกล่ินเหม็นเนา
แรงราย  เหมือนศพของสัตวและคนธรรมดาท่ีตายในโลกน้ีเลา   

เพราะเหตุวา พระอรหันตอริยเจาท้ังปวงน้ันทานเปนผูผลาญกรรมกิเลสหรือสังโยชน
ท้ังหลาย ใหมอดไหมตายขาดออกไปจากขันธสันดานไดหมดส้ิน จนไดนามวาพระอรหันตมหา
ขีณาสพเจา  เปนผูส้ินอาสวกิเลสโดยประการท้ังปวงแลว  ทานจึงเปนผูผองแผวบริสุทธ์ิสะอาด เม่ือ
ส้ินชาติแตกกายทําลายขันธเขาสูปรินิพพานไป สรีระรางอัน ไรวิญญาณ คือ ศพของทานจึง
ปราศจากกล่ินเหม็นเปนอัศจรรย   

บัณฑิตทางศาสนาพากันกลาววา  การที่ศพของบรรดามนุษยและสัตวธรรมดาจักมี
สภาวะเนาเปอยพังท้ังมีกล่ินเหม็นอุดอูนาสะอิดสะเอียนข้ึนมาได  ก็เพราะกรรมและกิเลสาสวะท้ัง
ปวงอยูโดยธรรมดา ด้ังน้ัน เม่ือถึงคราวอาสัญส้ินลมหายใจกลายเปนศพไปแลว  จึงสงกล่ินเนา
เหม็นใหเปนท่ีรังเกียจแกคนเปนท้ังหลายซ่ึงมีสภาพจะตองตายกลายเปนศพไปเหมือนกันในวัน
หน่ึงขางหนา  

แมวาพระอริยบุคคลชั้นต่ํากวาพระอรหันตมหาขีณาสพเจากลาวคือพระโสดาบัน
อริยบุคคลก็ดี  พระสกิทาคามีอริยบุคคลก็ดี และพระอนาคามีอริยบุคคลก็ดี  ทานพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนาเหลาน้ี  ถึงจะเปนผูมีกรรมกิเลสอาสวะหมดออกไปจากขันธสันดานไดอยาง
เด็ดขาดเปนบางประการแลวก็จริงแตก็ยังขาดออกไปไมหมดส้ิน ยังมีกรรมกิเลสอาสวะหลงเหลือ
ติดอยูในขันธสันดานอีกบางบางประการดังน้ัน  เมื่อถึงคราวอาสัญส้ินลมหายใจกลายเปนศพไป
แลวสรีระรางอันไรวิญญาณ คือ ศพของทานก็ยังมีกล่ินเนาเหม็นอยูแตไมมีกล่ินเนาเหม็นแรงราย  
เหมือนกล่ินศพแหสัตวและมนุษยปุถุชนซ่ึงมีสันดานมากลนไปดวยสรรพกิเลสสวะท้ังหลาย    

สําหรับพระอรหันตมหาขีณาสพเจา  ซึ่งทําการเผาไหมกรรมกิเลสอาสวะและสังโยชน
ท้ังหลายอันเปนตัวการสําคัญบันดาลใหมีกล่ินเหม็นไดจนหมดส้ิน  ตั้งแตครั้งท่ีพระอรหัตมรรค
ญาณอันเปนสมุจเฉทวิมุตติ อุบัติผุดขึ้นในขันธสันดานโนนแลว  ดังน้ัน  เม่ือถึงคราวท่ีทานดับขันธ
เขาสูปรินิพพาน  อันเปนนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทาย  ศพของทานจึงไมปรากฏมีกล่ินเนาเหม็น



 

๓๐ 
 

เห็นจะพอสรุปความไดแลววา  นิพพานปาฏิหาริย คือ ปาฏิหาริย  คือ ปาฏิหาริยเปนมหัศจรรยของ
พระอรหัตมหาขีณาสพเจาในกาลท่ีทานดับขันเขาสูปรินิพพาน อันเปนนิสสรณวิมุตติกาลสุดทาย
น้ัน  ยอมจักปรากฏมีขึ้นไดโดยอาศัยอาํนาจอธิษฐาน ๓ ประการ๕๐ คือ          

อรหันตอธิษฐาน                      
เทวดาอธิษฐาน                                       
มนุษยอธิษฐาน 

 อาศัยอํานาจอธิษฐานเหลาน้ีแลว  บรมศพแหงพระอรหันตสาวกขององคสมเด็จพระ
ประทีปแกวสัมมาสัมพุทธเจาบรมศาสดาจารย  จึงจะปรากฏปาฏิหาริยเปนอัศจรรยอยางแนนอน ท้ัง
พระอรหันสาวกผูมีคุณอันบวรเปนฌาณแลปฏิสัมภิทาญาณ  และเม่ือหมูมนุษยเทวดาไดทอด
ทัศนาการเปนปาฏิหาริยมหัศจรรยน้ันแลว  ยอมจักมีจิตผองแผวศรัทธาปสันนาการเล่ือมใส  ในคุณ
แหงพระอรหันตมหาขีณาสพเจาย่ิงหนักหนา  วาระน้ี เพ่ือเปนการสดุดีคุณแหงพระอรหันตอันวิเศษ
ย่ิงใหญและเพ่ือใหทานผูมีปญญาท้ังหลายไดศึกษาพิจารณา  ประวัติความเปนไปของพระอรหันต
ต้ังแตตนจนถึงกาลดับขันธเขาสูการปรินิพพาน  อันเปนนิสสรณวิมุตติในกาลสุดทายส้ินท้ังผอง  จึง
จักขอรวบรวมเอาประวัติของภิกษุณีอรหันตรูปหน่ึง  ซ่ึงมีนามวาสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีเถรี
ตามความอันปรากฏมีในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาท่ีเปนอาคตสถานหลายแหง   โดยจะพยายามนํา
พรรณนาไวในท่ีน่ีตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

๑.วิธีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนในเบ้ืองตน ความต้ังใจในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ต้ังใจกระทําแตความดี เร่ิมแรกควรฝกดวยการเปนผูท่ีมีความต้ังใจในการกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรา
รับผิดชอบและทําส่ิงน้ันใหออกมามากท่ีสุด เชน การวาดภาพการปลูกตนไมหรือเล้ียงสัตวเล้ียงสัก
ตัว เปนตน เมื่อผลงานท่ีเราไดน้ันสําเร็จออกมาเราฝกในชิ้นตอๆ ไปอีก หรือการทําดีเล้ียงดูพอแมมี
ความตั้งใจจริงกระทําดวยความรักและหวงใย 

๒.วิธีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนในเบ้ืองหนา เปนการตั้งจิตอธิษฐานใหตนเอง
ประสบผลสําเร็จและเม่ือสําเร็จแลวจะชวยเหลือผูท่ีทุกขยากกวา เชน การต้ังจิตอธิษฐานใหเรียนจบ
ปริญญาโทแลวจะนําความรูความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติในโอกาสตอไป การต้ังอธิษฐานใน
โลกไมใหเกิดสงครามโลก และถาเปนดังคําอธิษฐานมนุษยจะไมรบราฆาฟนกันเองเปนตน คํา
อธิษฐานในลักษณะท่ีเปนประโยชนน้ีมิใชการติดสินบนหรือการกราบไหวเพ่ือใหตนเองไดในส่ิงท่ี
เปนประโยชนตอตนเองฝายเด่ียว และไมใชการบนบานศาลกลาวแตอยางไร เปนการอธิษฐานในส่ิง
ท่ีดีเพ่ือใหเกิดส่ิงท่ีดีตามมา 

                                                         
๕๐เรื่องเดียวกัน. 



 

๓๑ 
 

๓.วิธีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อมีการอธิษฐานในส่ิงท่ีดีงามและทุกคน
ปฏิบัติตนตามแรงอธิษฐานน้ันก็จะทําใหส่ิงท่ีดีเกิดข้ึนตามมาและเปนผลใหการพัฒนาส่ิงท่ีดีงามน้ัน
ตามมาดวยเม่ือคนอธิษฐานวาจะไมกระทําผิดกฏหมายหรืออบายมุขจะรวมกันถือศีลคุณงามความดี
ท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาส่ิงตางใหเจริญกาวหนาก็จะตามมา๕๑ 
 

๒.๒.๔ องคประกอบของการอธิษฐาน                                                                                                       
ผูอธิษฐานตองมีความซ่ือตรงทั้งทางกาย วาจา และใจตอตนเอง และผูอื่น คือ ตั้งจิต

อธิษฐานในส่ิงท่ีเปนบุญกุศลไวเชนไร ก็ตองไปใหถึงจุดมุงหมายน้ันๆ  หลักการหรือองคประกอบ
ของการอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจอยางเด็ดเด่ียว  การเสียสละ 
ความอดทน ฯลฯ ซ่ึงเปนองคประกอบของบารมีท้ังสิบอยางครบถวนและเหมาะสม   

คําวา “อธิษฐาน” ภาษาบาลีเขียนเปน "อธิฏฐาน" หมาย ถึงธรรมเปนท่ีม่ัน, ธรรมอัน
เปนฐานท่ีม่ันคงของบุคคล, ธรรมท่ีควรใชเปนท่ีประดิษฐานตน เพ่ือใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จ
สูงสุดอันเปนท่ีหมายไวได โดยไมเกิดความสําคัญตนผิด และไมเกิดส่ิงมัวหมอง หมักหมมทับถม
ตน,บางทีแปลวาธรรมท่ีควรตั้งไวในใจ หลักการท่ีเปนองคประกอบหลักและใหความสําคัญในการ
จําแนกอธิษฐานออกเปนส่ีประการดังท่ีปรากฏ  ในสังคีติสูตรทีฆนิกายปาฏิกวรรค ความวา
“อธิฏฐานมีส่ีอยาง  คือ 

๑.ปญญาธิฏฐาน  อธิษฐาน  คือปญญาท่ีมีความรูชัดเจน  
๒.สัจจาธิฏฐาน  อธิษฐาน  คือสัจจะ  
๓. จาคาธิฏฐาน  อธิษฐาน  คือจาคะ  
๔. อุปสมาธิฏฐาน อธิษฐาน คือ อุปสมะวน๕๒   

ในธาตุวิภังคสูตร  กลาวถึงธรรมที่ควรตั้งไวในใจความวา “คนเราน้ีมีธรรมท่ีควรตั้งไว
ในใจส่ีประการคือมีปญญาเปนธรรมควรต้ังไวในใจ มีสัจจะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ มีจาคะเปน
ธรรมควรตั้งไวในใจ มีอุปสมะเปนธรรมควรต้ังไวในใจ”๕๓  การรักษาการอธิษฐานตองมีหลักการ
สําคัญคือไมพึงประมาทปญญา  พึงตามรักษาสัจจะ  พึงเพ่ิมพูนจาคะ พึงศึกษาสันติในอธิษฐานแต
ละอยางน้ันมีคําอธิบายดังตอไปน้ี                             

                                                         
๕๑เรื่องเดียวกัน. 
๕๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๔/๑๘๗. 
๕๓ม.อุป. (ไทย) ๑๔/๖๘๒/๓๒๙. 



 

๓๒ 
 

๑. ปญญาธิฏฐาน คือ ความรูชัดไดแกหย่ังรูในเหตุผล พิจารณาใหเขาใจในสภาวะ
ของส่ิงท้ังหลายจนเขาถึงความจริงขอน้ีกอนจะเร่ิมตั้งจิตก็ตองศึกษาและทําความเขาใจใหแนวแน
กอนวาสรรพ ส่ิงท้ังหลายมีความแปรปรวนไปไมแนนอนลวนตกอยูภายใตกฎแหงสามัญลักษณะ
คือ ไมเท่ียง เปนทุกขเปนอนัตตา โดยใชปญญาไมผิด ตองเสื่อมสภาพเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา น่ีเปนเพียงการใชปญญาวิเคราะหตามหลักการของพระพุทธศาสนาเบ้ืองตนโดยมองจาก
สภาพตามท่ีควรจะเปน๕๔    

๒. สัจจาธิฏฐาน คือ ความจริงดํารงมั่นในความจริงท่ีรูชัดดวยปญญา เร่ิมแตจริง
วาจาจนถึงปรมัตถสัจจะสัจจะหมายถึงความจริงความแทเรื่องของการรักษาสัจจะตองยึดม่ันไม
หวั่นไหว ตั้งใจไวอยางไรตองทําอยางน้ัน บางคนต้ังใจจะงดด่ืมเหลาในชวงเขาพรรษา แตพออดได
สักพักมักจะมีส่ิงย่ัวยวนใจอาจทําใหผิดสัจจะทางใจท่ีตั้งไว หันไปด่ืมอีก อาจจะมีขออางสารพัดเชน
ด่ืมเพ่ือเขาสังคม ด่ืมเพ่ือเปนยาเปนตน ดังน้ันการอธิษฐานตองถือความจริงเปนใหญอยาหวั่นไหว
กับส่ิงย่ัวยวนเปนอันขาด๕๕ 

๓. จาคาธิษฐาน คือ ความสละไดแกสละส่ิงอันเคยชิน ขอท่ีเคยยึดถือไว และส่ิง
ท้ังหลายอันผิดพลาดจากความจริงเสียได เร่ิมแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส อธิษฐานขอน้ีตองมุง
เพ่ือการสละส่ิงท่ีไมดีออกไปจากกาย วาจาและจิตใจใหได เคยสูบบุหร่ีหรือด่ืมเหลาก็ลดละเลิก เคย
คิดช่ัวทําช่ัวก็ตองตั้งใจเลิกให ได ส่ิงท่ีไมดีท่ีอยูในจิตก็ตองสละออกไปใหได คนสวนหน่ึงมักจะ
เขาใจวาอธิษฐานคือการต้ังสัจจะและสละออกไปเทาน้ัน โดยลืมคิดถึงองคประกอบท่ีสําคัญอีกสอง
ประการ๕๖  

๔. อุปสมาธิษฐาน  คือ ความสงบไดแกการระงับโทษขอขัดของมัวหมองวุนวาย
อันเกิดจากกิเลสท้ังหลายแลว ทําจิตใจใหสงบได การอธิษฐานตองทําดวยความสงบคือทําแลวกาย 
วาจา ใจสงบ ไมวุนวายไมเท่ียวโพนทนาไปท่ัว บางคนเคยโกรธงายก็ตองหักหามความโกรธเอาไว
ใหได ดังท่ีสุเมธดาบสเมื่อตั้งความปรารถนาต้ังจิตอธิษฐานวาจะบําเพ็ญบารมีเพ่ือ มุงหวังเปน
พระพุทธเจาก็ไมเคยมีความโกรธตอใครๆอีกเลยตลอดส่ีอสงไขยแสน กัป๕๗ ดังท่ีมีปรากฏ 

ในลักขณสูตรทีฆนิกายปาฏิกวรรค ความวาพระมหาบุรุษอธิษฐานความเปนผูไมโกรธ
ไว และไดใหทานคือผาเปนอันมาก ลวนแตมีเน้ือละเอียดและมีสีดี เปนผูดํารงอยูในภพกอนๆ ทรง
เสียสละเหมือนฝนตกท่ัวแผนดิน ครั้นทรงทํากุศลกรรมน้ันแลว จุติจากมนุษยโลกเขาถึงเทวโลก 

                                                         
๕๔เรื่องเดียวกัน. 
๕๕เรื่องเดียวกัน. 
 ๕๖เรื่องเดียวกัน.. 
๕๗เรื่องเดียวกัน. 



 

๓๓ 
 

เสวยวิบาก อันเปนผลกรรมท่ีทําไวดี มีพระฉวีเปรียบดวยทอง ดุจพระอินทรผูประเสริฐกวา          
สุรเทวดา ยอมลบลนอยูในเทวโลกถาเสด็จครองเรือนยังไมประสงคท่ีจะทรงผนวช ก็จะทรง
ปกครองแผนดินใหญ ทรงไดเฉพาะซ่ึงสัตตรตนะ และความเปนผูมีพระฉวีสะอาดละเอียดงามลบ
ลนประชุมชนในโลกน้ี ถาเขาถึงบรรพชา ก็จะทรงไดซ่ึงผาสําหรับทรงครอง เปนผาเครื่องนุงหม
อยางดี และเสวยผลกรรมท่ีเปนประโยชนดีท่ีทรงทําไวในภพกอน ความหมดส้ินแหงผลกรรมท่ี
พระองคทําแลวหามีไม ๕๘ 

จึงสรุปวาอธิษฐานบารมีน้ันยังจัดเปนหน่ึงในบารมีสิบท่ีพระ โพธิสัตวตองบําเพ็ญเพ่ือ
ความเปนพระพุทธเจา คือทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา 
การท่ีจะนําอธิษฐานบารมีมาใชอยางมีประสิทธิผล  

 
๒.๒.๕ เกณฑของการอธิษฐาน 
อธิษฐานบารมี มีความสําคัญตอการประสบความสําเร็จในทุกดาน เชน ความสําเร็จใน

ดานการศึกษา การทํางาน ตลอดจนความสําเร็จอันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต หากไมมีการ
อธิษฐานเพ่ือตั้งใจวาจะทําอะไรแลว ก็จะขาดแรงผลักดันเพ่ือไปสูความสําเร็จ   ในหัวขอน้ี ผูวิจัยจะ
วิเคราะหความสําคัญของอธิษฐานบารมีท่ีมีตอการดําเนินชีวิตประจําวันการทําบุญและการบรรลุ
ธรรม ดังน้ี 

ตองมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในหลักของการอธิษฐานท่ีสมบูรณ อธิษฐานของ
สัตบุรุษ เชน อธิษฐานดวยความบริสุทธิ์ในการใหเปนตน  และของวัตถุในการใหทานน้ัน ผูให และ
ผูรับ ไดประโยชนตอสวนรวม  กอนทํา กําลังทํา หลังทําการอธิษฐานบารมี  อธิษฐานบารมี จึงเปน 
๑ ในบารมี ๑๐ ทัศ ท่ีพระพุทธเจาของเราก็เคยบําเพ็ญมา  

อธิษฐานบารมี เพ่ือความบริสุทธ์ิ หลุดพน ไมขอ ไมปรารถนา พึงพอใจเพียงเพ่ือโลกีย
สมบัต ิโลกียสุขสวนการทําบุญ(ทานกุศล)ท่ีไมประกอบดวยปญญาสวนมากเกิดจาก ความเขาใจผิด
วัตถุประสงคของการให ปริจาคะ เชน ไมทําเพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุข ของผูรับไมทําเพ่ือความเจริญ
ในกุศลกรรม กุศลธรรม ของผูรับ (กรณีทําทานเพ่ือฟนฟูและสงเสริม ศีลธรรม การทําความดีของ
มหาชน)ไมทําเพ่ือสลัดความตระหน่ี โลภในใจ แคอยากแสรงสรางภาพพจนของตนใหดูดความไม
รูหลักการใหทานท่ีถูกตองของสัตบุรุษ อธิษฐานเพียงเพ่ือโลกียสมบัติ โลกียสุข แลวทําใหมีโอกาส
ผิดศีล ผิดธรรม หรือ อกุศลจิต อกุศลกรรม เพ่ิมพูนในภายหลังเชน ใหรวยทรัพยท่ีสุดใน ขอใหเกง
กวาคนน้ัน ชนะคนน้ี หรือขอใหเกิดเปนสามีภรรยากันทุกชาติ เพราะตอนน้ีรักกันมาก จึงอยากเปน

                                                         
๕๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๒๕. 



 

๓๔ 
 

คูครองกันอีกตลอดไปขอให สวยมาก หลอมาก ใครเห็นก็รัก หลง จึงทําใหมีโอกาสผิดศีลขอ กาเม
สุมิฉาจาร ฉะน้ันกอนทํา กําลังทํา หลังทําแลวถูกตองทุกขั้นตอน จะไดมีสุขตลอดชีวิตไมขึ้น 

 
๒.๒.๖  ความสําคัญของอธิษฐานบารมีตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 
จุดหมายของแตละคนน้ันมีไมเหมือนกัน เชน จุดหมายของนักธุรกิจก็คือการดํา      

เนินกิจกรรมในธุรกิจของตนเองใหไดตามที่ไดตั้งไว คือ ยอดขายในแตละเดือนหรือการขยาย   
สาขา เปนตน  จุดมุงหมายของครูอาจารย อาจเปนตําแหนงทางวิชาการ หรือการส่ังสอนศิษย        
ใหไดรับความรูตรงตามท่ีไดตั้งไว  จุดหมายของผูปฏิบัติธรรมก็คือการบรรลุธรรมในข้ันตาง ๆ      
ผูท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา ก็ตองมีการตั้งเปาหมายในชีวิตวาตนตองการจะประกอบอาชีพอะไร    
เม่ือต้ังเปาหมายใหกับตัวเองไดแลวก็สอบเขาในสาขาวิชาน้ัน ๆ  ถาไมมีการตั้งเปาหมายก็จะเรียน
แบบไรจุดหมาย ไมมีทิศทางท่ีแนนอน สงผลเสียหายในอนาคตท้ังของตนเองและสังคม 

การอธิษฐานมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางย่ิง เพราะถือเปนการ
วางเปาหมายใหกับชีวิตวาในวันหน่ึงจะทําอะไรบาง แลวก็ดําเนินการตามที่ไดวางไว หากไมมีการ
กําหนดเปาหมายของชีวิตในแตละวันท่ีชัดเจนแลว ก็ยากที่จะประสบความสาํเร็จในชีวิตได 

การวางเปาหมายในชีวิตประจําวันแตละวันเปนส่ิงท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือเปนหนทางไป     สู
จุดเปาหมายสูงสุดของชีวิต โดยอาจทําเปนตารางเวลาวาในแตละชวงเวลาของวันน้ัน ๆ เราทําความ
ดีตามน้ันดวยจิตใจอันแนวแน หรือการสมาทานศีลแลวตั้งใจรักษาตามท่ีสมาทานไว ก็นับวาเปน
การสรางอธิษฐานบารมีในชีวิตประจําวันใหกับตนเอง    

การตั้งจุดหมายมีความจําเปนกับมนุษยท่ียังเปนปุถุชนทุกคน ตางจากพระอรหันต   
และพระพุทธเจา ซ่ึงทานทําความดีโดยอัตโนมัติเพราะเปนธรรมดาของทานเองท่ีจะทําอยางน้ัน 
แมแตพระโพธิสัตวก็มีอธิษฐานเปนบารมีขอหน่ึงใน ๑๐ เรียกวาอธิษฐานบารมี ท้ังท่ีโดยท่ัวไป           
พระโพธิสัตวก็ตองมีปณิธานอยูแลวคือเวลาทําความดีอะไรอยางหน่ึงก็มีปณิธานวาจะตองมุงม่ัน         
ทําอยางแนวแน และดวยปณิธานน้ันก็ทําใหทานกระทําการไดสําเร็จ ฉะน้ัน การอธิษฐานหรือความ
ต้ังใจอยางแนวแนในการทํากิจกรรมหรือคุณงามความดีทุกอยางในชีวิตประจําวัน จึงมีความสําคัญ
มากที่จะสงผลใหประสบความสําเร็จในทุกดาน  ดังน้ี  

 
๑)  ความสําคัญของอธิษฐานบารมีกับการทําบุญ 

 ในประเด็นท่ีวาดวยเรื่องการทําบุญแลวอธิษฐานกับการทําบุญแลวไมอธิษฐานมีความ
แตกตางกันอยางไร กอนอื่นตองทําความเขาใจเร่ืองกฎแหงกรรม และความหมายของคําวาอธิษฐาน
ในทางพระพุทธศาสนาและตามความเขาใจกันในภาษาไทยกันกอน 



 

๓๕ 
 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาอเทวนิยม คือ เปนศาสนาท่ีไมไดสอนวาทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย เชน ความสุข ความทุกข ความร่ํารวย ความยากจน  เปนผลมาจากการดล
บันดาลของเทพเจา แตสอนวาทุกส่ิงมาจากการกระทําของตัวมนุษยเอง ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไว 

ในจูฬกัมมวิภังคสูตร ครั้งท่ีทรงตอบปญหาของสุภมาณพโตเทยยบุตร  ผูเขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคแลวทูลถามวา อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหสัตวท่ีเกิดเปนมนุษยมีความแตกตางกัน คือ มี
อายุส้ัน   มีอายุยืน   มีโรคมาก   มีโรคนอย   มีผิวพรรณทราม   มีผิวพรรณดี   มีอํานาจนอย   มี
อํานาจมาก   มีโภคะนอย   มีโภคะมาก   เกิดในตระกูลต่ํา   เกิดในตระกูลสูง   มีปญญานอย   มี
ปญญามาก 

พระผูมีพระภาคตรัสวา   
“มาณพ  สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน  มีกรรมเปนทายาท  
 มีกรรมเปนกําเนิด   มีกรรมเปนเผาพันธุ   มีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย 
 กรรมยอมจําแนกสัตวท้ังหลายใหเลวและดีตางกัน” ๕๙   
จากน้ันทรงจําแนกถึงเหตุท่ีทําใหสัตวเกิดมาแตกตางกัน  

ตามหลักกฎแหงกรรม ไมวาจะอธิษฐานหรือไมก็ตาม บุญก็ยอมใหผลตามสภาพท่ี
บุคคลไดกระทํา  เมื่อเปนเชนน้ันการอธิษฐานจะมีความสําคัญไดอยางไร  ในประเด็นน้ีก็ตอง
ยอนกลับมาทําความเขาใจเร่ืองอธิษฐานตามท่ีกลาวไวในหัวขอเรื่องความแตกตางระหวางอธิษฐาน
กับการออนวอนกันอีก เพราะเวลาทําบุญตาง ๆ เชน เวลาจะถวายของกับพระภิกษุ  มักจะไดยิน
คําพูดจนเปนความเคยชินกันแลววา  อยากไดอะไรก็ใหอธิษฐานกัน   

ทําบุญโดยไมอธิษฐานผลบุญไมไดสูญหายไปไหน ยอมใหผลตามเหตุตามปจจัยท่ี
กระทําลงไปตามลําดับ  แตการอธิษฐานจะทําใหไดผลท่ีตรงเปาหมายมีขอบเขตชัดเจน ดังเชน การ
บําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวเพ่ือตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็มีหลักธรรมท่ีเรียกวาพุทธการกธรรม 
คือ ธรรมท่ีทําใหเปนพระพุทธเจาหรือบารมี ๑๐  ส่ิงท่ีขาดไมไดคือ อธิษฐานบารมี ถาหากไมมี
บารมีขอน้ี การบําเพ็ญบารมีขออื่น ๆ ก็อาจไมมีจุดหมายท่ีแนนอน  และพระโพธิสัตวก็ไมสามารถ
เปนพระพุทธเจาได อธิษฐานจึงเปนส่ิงท่ีชวยใหมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน  ตอกยํ้าความตั้งใจ
เดิม ทําใหเกิดความแนวแนแหงจิตใจ  

 
 

                                                         
๕๙ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๕๐. 
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ในเร่ืองการทําบุญแลวอธิษฐานน้ีมีปรากฏอยูในพระไตรปฎกอยูหลายแหง เชน  ในสัง
ขารูปปตติสูตร วาดวยการเกิดข้ึนแหงสังขารปฏปิทาอันใหสําเร็จความปรารถนาวา 

ภิกษุท้ังหลายภิกษุในธรรมวินัยน้ีเปนผูประกอบดวยศรัทธา ประกอบ ดวยศีล  
ประกอบดวยสุตะ  ประกอบดวยจาคะ  ประกอบดวยปญญา  ภิกษุน้ันมีความปรารถนาอยางน้ีวา  

“โอหนอ หลังจากตายแลว เราพึงเขาถึงความเปนผูอยูรวมกับขัตติยมหาศาล  เธอ
ต้ังจิตน้ัน อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน สังขารและวิหารธรรมเหลาน้ันอันเธอเจริญ”  
ทําใหมากแลวอยางน้ี  เปนไปเพ่ือความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลนั้นได๖๐ 

ในทานนุปปตติ มีการบรรยายผลที่เกิดจากการใหทานไว ดังน้ี 
๑. บุคคลบางคนในโลกน้ี  ใหทาน  คือ  ขาว  นํ้า  ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม  

เครื่องลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีพัก  และเคร่ืองประทีปแกสมณะหรือพราหมณ  เขาใหส่ิงใด  ก็หวังส่ิงน้ัน
ตอบแทน  เขาเห็นพวกขัตติยมหาศาล  พราหมณมหาศาล  หรือคหบดีมหาศาล  ผูเอิบอิ่ม  พร่ัง
พรอมบําเรอตนอยูดวยกามคุณ  จึงมีความปรารถนาอยางน้ีวา  “โอหนอ  หลังจากตายแลว  เราพึง
เกิดรวมกับพวกขัตติยมหาศาล  พราหมณมหาศาลหรือคหบดีมหาศาล”  เขาต้ังจิตน้ัน  อธิษฐานจิต
น้ัน  เจริญจิตน้ันอยู  จิตของเขาน้ันนอมไปในทางต่ํา  เจริญใหย่ิงข้ึนไปไมได  ยอมเปนไปเพ่ือเกิด
ในท่ีน้ัน  ขอน้ันแล  เรากลาวไวสําหรับผูมีศีล  ไมใชสําหรับผูทุศีล  ทานผูมีอายุท้ังหลาย  มโน
ปณิธานของทานผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนผูบริสุทธ์ิ๖๑ 

๒. บุคคลบางคนในโลกน้ีใหทาน  คือ  ขาว  นํ้า  ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม  
เครื่องลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีพัก  และเครื่องประทีป  แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหส่ิงใด  ก็หวังส่ิงน้ัน
ตอบแทน  เขาไดสดับมาวา  “พวกเทพช้ันจาตุมหาราช  มีอายุยืน  มีผิวพรรณงาม  มีความสุขมาก”  
จึงมีความปรารถนาอยางน้ีวา  “โอหนอ  หลังจากตายแลว  เราพึงเกิดรวมกับพวกเทพชั้นจาตุ
มหาราช”  เขาต้ังจิตน้ัน  อธิษฐานจิตน้ัน  เจริญจิตน้ันอยู  จิตของเขาน้ันนอมไปในทางตํ่า  เจริญให
ย่ิงขึ้นไปไมได  ยอมเปนไปเพ่ือเกิดในท่ีน้ัน  ขอน้ันแล  เรากลาวไวสําหรับผูมีศีล  ไมใชสําหรับผู
ทุศีล  ทานผูมีอายุท้ังหลาย  มโนปณิธานของทานผูมีศีล  ยอมสําเร็จไดเพราะเปนผูบริสุทธ์ิ๖๒ 

การอธิษฐานตามความหมายทางพระพุทธศาสนา ถามองผิวเผินอาจเหมือนกับการ
ออนวอนดังท่ีไดกลาวมาแลว แตเม่ือพิจารณาจากตัวอยางท่ียกมาน้ี จะเห็นไดวาการอธิษฐานในแงท่ี
เปนการตั้งความปรารถนาน้ัน มิไดตั้งขึ้นมาอยางเล่ือนลอย แตเปนการอธิษฐานเพ่ือจะไปสูจุดหมาย
ท่ีตั้งไว โดยใชการกระทําของตนเปนเหตุปจจัย กลาวคือ อาศัยบุญกุศล คุณงามความดีของตนเปน
                                                         

๖๐ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๖๑/๒๐๘. 
๖๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๕-๓๔๖. 
๖๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๖. 



 

๓๗ 
 

พ้ืนฐาน มิใชเพ่ือออนวอนขอจากส่ิงภายนอก และจากการศึกษาเรื่องการอธิษฐานหรือหลักธรรมท่ี
เก่ียวของกับอธิษฐาน  ทําใหผูวิจัยสังเกตไดวา  การอธิษฐานท่ีถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน 
คือ การอธิษฐานเปนกุศลประกอบดวยปญญา เปนไปเพ่ือความพนทุกข หรือเปนเหตุปจจัยท่ีนําไปสู
ความพนทุกข ตัวอยางของการอธิษฐานท่ีถูกตองก็คือการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว  
กอนท่ีจะมาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และการอธิษฐานของพระอริยบุคคลเพ่ือบรรลุพระ
อรหัต สวนการต้ังใจเพ่ือทําอกุศล เชน ตั้งใจเพ่ือจะฆาผูอื่น ผูวิจัยยังไมพบวามีการใชคําวา 
“อธิษฐาน” 

 
๒) ความสําคัญของการอธิษฐานกับการบรรลุธรรม 
การอธิษฐานมีความสําคัญตอการบรรลุพระนิพพานซ่ึงเปนจุดหมายสูงสุดของ

พระพุทธศาสนา ในการบรรลุพระนิพพานน้ัน แมจะส้ินกิเลสไมตองกลับมาสูวัฏฏสงสารแลว แตก็
ยังมีความแตกตางกันในรายละเอียดแหงการบรรลุ กลาวคือ การเปนพระพุทธเจา เปนพระปจเจก
พุทธเจา หรือเปนพระอรหันตสาวก ก็เรียกวาบรรลุพระนิพพานเหมือนกัน แตเปาหมายและวิธีการ
ดําเนินไปสูพระนิพพานไมเหมือนกัน เพราะมีความย่ิงใหญแหงคุณธรรมไมเทากัน  กอนท่ีจะเปน
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันต ทานเหลาน้ันลวนตองอธิษฐานมากอนท้ังน้ัน  

การอธิษฐานมีความสําคัญมากท้ังตอการบรรลุธรรมและการบรรลุจุดหมายสูงสุดของ
ชีวิต ตัวอยางเหตุการณท่ีแสดงใหเห็นความสําคัญของอธิษฐานตอการบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต 
คือ บุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ รวมท้ังเหตุการณเมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจาทรงประชุมสงฆ 
ณ วัดเวฬุวัน ประทานตําแหนงพระอัครสาวกแกพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ถูกพวก
ภิกษุติเตียนวาพระศาสดาประทานตําแหนงเอตทัคคะแกภิกษุท้ังหลายเพราะเห็นแกหนา พระองคจึง
ทรงนําอดีตชาติท่ีกลาวถึงบุรพกรรมของพระเถระเหลาน้ันมา ทําใหทราบวาแตละทานลวนเคยต้ัง
จิตอธิษฐานในตําแหนงเหลาน้ันมาแลวท้ังส้ิน ดังบุรพกรรมท่ีจะยกตัวอยางนําเสนอตอไปน้ีเปน    
บุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ และบุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสอง ดังน้ี 

ยกตัวอยาง  บุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ๖๓พระผูมีพระภาคตรัสเลาบุรพ
กรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ อันเปนเหตุใหทานบรรลุธรรมกอนพระสาวก
ท้ังหลายพอสรุปความไดวา นับยอนหลังไป ๙๑ กัปป ในสมัยพระผูมีพระภาคพระ
นามวาวิปสสี  พระอัญญาโกณฑัญญะเปนกุฎมพีนามวาจุลกาล มีพ่ีชายนามวามหา
กาล  จุลกาลไปนาขาวสาลี ฉีกขาวสาลีกําลังทองตนหน่ึงแลวชิมดูเห็นวามีรสอรอย

                                                         
๖๓ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๓๒-๑๓๔.  



 

๓๘ 
 

มาก ปรารถนาจะถวายแดพระสงฆ จึงไดแบงนากับพ่ีชาย จากน้ันใหคนชวยกันนํา
ขาวสาลีท่ีกําลังทองมาฉีกและเค่ียวจนเปนนํ้านมแลวปรุงดวยเนยใส นํ้าผ้ึง และ
นํ้าตาลกรวด ถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ในเวลาเสร็จภัตกิจ
ของพระพุทธเจา เขาไดกราบทูลวา  
“ขาแตพระองคผูเจริญ ทานอันเลิศของขาพระองคน้ี จงเปนไปเพ่ือความแทงตลอด
ธรรมอันเลิศกอนกวาสาวกท้ังปวง”  
พระศาสดาตรัสวา  
“จงเปนอยางน้ันเถิด” ๖๔ 

แมในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ  ในหงสาวดีนคร  ในท่ีสุดแสนกัป
แตน้ีไป เขาก็ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน แลวหมอบลงแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคพระองค
น้ัน ตั้งความปรารถนาเพ่ือแทงตลอดธรรมอันเลิศกอนเหมือนกัน 

บุรพกรรมของพระอัครสาวกท้ังสอง๖๕พระศาสดาตรัสเลาบุรพกรรมของพระสารี
บุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ผูเปนพระอัครสาวก พอสรุปไดวา ทานท้ังสองได
ต้ังความปรารถนาเพ่ือเปนอัครสาวกตั้งแตเม่ืออสงไขยยิ่งดวยแสนกัปแตกัปน้ีไป  
ครั้งน้ัน พระสารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณมหาศาล นามวาสรทมาณพ  โมคคัลลา
นะเกิดในสกุลคฤหบดีมหาศาล  นามวาสิริวัฑฒกุฎมพี  หลังจากมารดาบิดาของท้ัง
สองทานเสียชีวิตแลว สรทมาณพไดออกบวชเปนดาบส ทานมีโอกาสไดฟงธรรม
เทศนาของพระนิสภเถระผู เปนพระอัครสาวกของพระพุทธเจาพระนามวา 
อโนมทัสสีจึงไดถวายสักการะแดพระพุทธเจาและพระสาวกเปนอันมาก และได
ทําความปรารถนาวา 
“พระเจาขาดวยผลแหงสักการะท่ีขาพระองค ก้ันฉัตรดอกไมทําแลวตลอด
ระยะเวลา ๗ วัน น้ี   ขาพระองคมิไดปรารถนาความเปนทาวสักกะหรือความเปน
พรหมอยางอื่น, แตขอขาพระองคพึงเปนพระอัครสาวกของพระพุทธเจาพระองค
หน่ึงในอนาคต เหมือนพระนิสภเถระองคน้ี”๖๖ 

หลังจากต้ังความปรารถนาแลว สรทดาบสไดพาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน 
ไปท่ีอยูของสิริวัฑฒกุฎมพีผูเปนสหายของตน สิริวัฑฒกุฎมพีก็ไดถวายการตอนรับแดพระศาสดา
และพระภิกษุสงฆ และไดถวายมหาทานตลอด  ๗  วัน  ตั้งความปรารถนาตอเบ้ืองพระพักตรของ
                                                         

๖๔ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๓๓. 
๖๕ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๔๒-๑๕๔. 
๖๖ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๔๘. 



 

๓๙ 
 

พระพุทธเจาวา   “พระเจาขา สรทดาบสสหายของขาพระองคปรารถนาวาเราพึงเปนพระอัครสาวก
ของพระศาสดาพระองคใดขาพระองคพึงเปนพระสาวกท่ี ๒ ของพระศาสดาพระองคน้ัน
เหมือนกัน” พระศาสดาทรงพิจารณาถึงอนาคตกาล  จึงทรงพยากรณวา  “แตน้ีลวงไป ๑ อสงไขยย่ิง
ดวยแสนกัป  แมทานก็จักเปนพระสาวกที่ ๒ ของพระพุทธเจาพระนามวาโคดม”๖๗ 

จากตัวอยางท่ีผูวิจัยนํามาน้ี  ยอมแสดงใหเห็นวาการอธิษฐานมีความสําคัญตอการ
บรรลุธรรมและการไปสูจุดหมายสูงสุดในชีวิต ซ่ึงความหมายตามตัวอยางท่ียกมาน้ี เปนความหมาย
ในแงท่ีเปนการต้ังความปรารถนา แตการตั้งความปรารถนาดังกลาวน้ีเปนการตั้งจุดหมายไวแลวก็
ดําเนินตามจุดหมายที่วางไว โดยใชตนเองเปนผูกระทํามิไดอาศัยบุคคลอื่นเปนเหตุใหไดบรรลุ
จุดหมาย บุคคลอ่ืนเปนเพียงพยานหรือเปนกําลังใจเทาน้ัน 

สรุปไดวาการอธิษฐานตามหลักของพระพุทธศาสนา หมายถึง การต้ังใจเพ่ือจะทําส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง หรือเพ่ือจะเปนอะไรดวยจิตใจอันแนวแนม่ันคงมุงตรงตอจุดหมาย เปนบารมีขอหน่ึงใน
บารมี ๑๐ ขอ ท่ีพระโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญเพ่ือความเปนพระพุทธเจา และเปนหลักธรรมท่ีมีความ
จําเปนกับทุกคน ไมเฉพาะพระโพธิสัตวเทาน้ัน กลาวคือ การท่ีทุกคนจะประสบความสําเร็จไดก็
ตองมีความต้ังใจ มีการกําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน และดําเนินไปตามน้ันอยางแนวแนจึงจะ     
สําเร็จได 
 

                                                         
๖๗ขุ.ธ. (ไทย) ๑/๒/๑๕๑. 



บทท่ี  ๓ 
 

การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

๓.๑  ความเปนมาของการบําเพ็ญบารมี 
๓.๑.๑  การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี  การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว มีลักษณะรวม

อยู ๓ ประการ คือ 
๑. เปนการบําเพ็ญธรรมเปนระยะเวลานานมาก เม่ือกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีมักจะมี

คําวา บําเพ็ญมาเปนระยะเวลานานมาก เม่ือกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีมักจะมีคําวา บําเพ็ญมาเปน
เวลานานนับไมได ท้ังพุทธศาสนามหายาน 

๒. เปนการบําเพ็ญธรรมะท่ีเปนไปท้ังเพ่ือประโยชนตนและประโยชนของผูอื่นถา
หากพิจารณาบารมีแลว จะเห็นไดวา ทาน ศีล กษานติ เปนสวนกระทําใหเกิดบุญกุศลเพ่ือความสุข
ของตนและความสุขของชาวโลก ในขณะท่ี ธยาน และปรัชญา เปนการแสวงหาการหลุดพน สวนมี
ระยะเปนแกนกลางในอันท่ีเปนกําลังเพ่ือบําเพ็ญธรรมะอ่ืนๆ ขางตน 

๓.เปนการบําเพ็ญท่ีเปนลําดับแตตนจนปลาย  บารมีแตละขอจึงมีเรื่องราวกวางขวาง 
พิจารณาไดหลายระดับ และทําใหหมวดธรรมท่ีเรียกวาบารมี มีลักษณะเริ่มจากธรรมะท่ีงายท่ีสุดไป
ทําธรรมะท่ียากท่ีสุดในแตละบารมี การกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีในบทน้ี จะพิจารณาเปน ๓ 
ประเด็น คือ 

๑. ลําดับของการบําเพ็ญบารมี 
๒. ลักษณะของการบําเพ็ญบารมี 
๓. ระดับของการบําเพ็ญบารมี 

๑) ลําดับของการบําเพ็ญบารมี  การบําเพ็ญบารมีในคัมภีรพุทธวงค มีการกลาวถึง
บารมีวา  มีการกลาวเปนลําดับตั้งแตทานเปนตนไปขอความท่ีตอนตนไป ขอความท่ีแสดงกอนหลัง 
มีปรากฏในตอนตนคาถา ท่ีจะกลาวถึงบารมีวา 

เม่ือพิจารณาอยูไดเห็นทานบารมีเปนอันดับแรก 
เราจะกระทําทานบารมีน้ีใหม่ันกอน 
พุทธธรรมคงไมมีเพียงน้ี เราจักพิจารณาอยางอ่ืนอีก 

สวนการบําเพ็ญบารมีในจริยาปฎกถึงจะเรียงบารมีตามลําดับเหมือนพุทธวงค แต
ตัวอยางท่ียกมาน้ันมิไดเปนไปตามลําดับ เชนในทานบารมี มีตัวอยางของพระเวสสันดร อันเปน



๔๑ 

ชาติท่ีสุดของพระโพธ์ิสัตวกอนท่ีไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา อวทานตางๆ ก็มิไดกลาววาการบําเพ็ญ
จะตองเปนไปตามลําดับแตอยางใด และมิไดกลาวดวยวาในชาติน้ัน ๆ ไดบําเพ็ญบารมีใด 

ความคิดในเรื่องลําดับการบําเพ็ญบารมีจึงมี ๒ อยางในคัมภีรรุนการแตกสํานักน้ีคือ 
ตองบําเพ็ญเปนลําดับกับไมตองบําเพ็ญเปนลําดับ พิเคราะหดูจากหลักฐานท่ีมีในคัมภีรเหลาน้ี 
เปนไปไดวา การบําเพ็ญบารมีหรือความคิดเรื่องการบําเพ็ญธรรมะแตแรกของพระโพธิสัตวมิได
กําหนดเปนลําดับวา จะตองบําเพ็ญบารมีใดบารมีหน่ึงใหแนนอนและเต็มท่ีกอนจึงจะบําเพ็ญบารมี
อ่ืนตอไปดวยเปนการขัดกับธรรมชาติของมนุษย แตเมื่อความคิดเรื่องบําเพ็ญไดลงรูปรอยเปนเร่ือง
บารมีมีแนนอน แยกตัวออกจากประวัติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงแลวจึงเกิดความคิดเปนทฤษฎีขึ้นวา
การบําเพ็ญจะตองเปนไปตามขั้นตอนเพ่ือใหลงความคิดกับไตรสิกขาหรือพรหมจรรยในคัมภีร
ด้ังเดิม 

การบําเพ็ญบารมีตามลําดับน้ีในบารมี ๖ ไมเปนปญหา แตในบารมี ๑๐ ซ่ึงมีลักษณะ
เปนประวัติพระพุทธเจามีความลักล่ัน ไมเรียงกันเปนลําดับตามท่ีควรจะเปนคือ เรียงลําดับตามท่ี
ควรจะเปน คือ เรียงลําดับ วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขา
บารมี ไปไวหลังปญญาบารมีบารมี๑ ท่ีออกช่ือขางตนในอรรถกถาตางๆ ถือวาเปนบารมีเสริมหากจะ
จัดลําดับใหเขารูปไดดังน้ี 

๑. อธิฐานบารมี  บารมีในการทําจิตใหม่ันคงอธิษฐาน - ความต้ังใจม่ันการ
ตัดสินใจเด็ดเด่ียว ความม่ันคงเด็ดเด่ียว  แนวแนในทางดําเนินและจุดมุงหมายของตน๒    

๒. ทานบารมี    บารมีท่ีเกิดจากการใหทานท่ีให ใหของที่ควรใหเพ่ือประโยชน 
เชน เสียสละส่ิงของ ของตนเพ่ือประโยชนแกผูทาน   ทานแบงเปน  ๒  ประเภท  ไดแก 

ก.ทานวัตถุ   
๑) อามิสทาน   ใหส่ิงของเปนทาน   
๒) ธรรมทาน   ใหธรรมเปนทาน        

ข ทานบุคคล   
๑)  สังฆทาน   ใหแกสงฆหรือใหเพ่ือสวนรวม   
๒)  ปาฏิบุคลิกทาน  ใหเจาะจงแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ๓   

                                                         
๑สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๒๖๕. 
๒บรรจบ  บรรณรุจิ. พระโพธิสัตวในนิกายเถรวาท. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุขภาพใจ, 

๒๕๓๓),หนา ๖๕. 



๔๒ 

๓. สีลบารมี   บารมีในการรักษาศีล   ความประพฤติทางกายและวาจา  การรักษา
กายและวาจาใหเรียบรอย ,  ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหต้ังอยูในความดีงาม การรักษา
ปกติตามระเบียบวินัย  ปกติมารยาทท่ีสะอาดปราศจากโทษ ขอปฏิบัติในการเวนจากความช่ัว ขอ
ปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาใหดีขึ้น ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ๔   

๔. สัจจบารมี   บารมีในการรักษาสัตย ความจริง  คือ  จริงใจ  ซ่ือสัตย จริงวาจา พูด
จริง สัจจบารมี  มุงเนนในการรักษาคําพูด  และความจริงยังแบงเปนความจริงท่ีเปนสมมุติสัจจะและ
ความจริงท่ีเปนปรมัตถสัจจะ 

๕. เนกขัมมบารมี  บารมีในการออกบวช  ความปลอดโปรงจากส่ิงลอเราเยายวน
แบงเปน  ๒  อยาง  คือ  (๑) การสละบานเรือนออกบวช  (๒)การบําเพ็ญสมาธิบรรลุโพธิญาณ๕   

๖. วิริยบารมี  บารมีในทางความเพียร ความบากบ่ัน ,  ความเพียรเพ่ือจะละความช่ัว  
ประพฤติความดี  ความพยายามทํากิจไมทอถอย   

๗. ขันติบารมี  บารมีในการอดทน ความอดทน  ทนลําบากตรากตรํา  ทนเจ็บใจ   
ความหนักเอาเบาสูเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายที่ดีงาม   

๘. เมตตาบารมี  บารมีในการปรารถนาดี เมตตา  ความรัก  ความปรารถนาใหเขามี
ความสุข  แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวท้ังปวงเปนสุขท่ัวหนา๖   

๙. อุเบกขาบารมี  บารมีในการวางเฉยในโลกธรรม    อุเบกขา  ความวางใจเปน
กลางไมเอนเอียงดวยชอบหรือชัง  ความวางใจเฉยได  ไมยินดียินราย  เม่ือใชปญญาพิจารณาเห็นผล
อันเกิดขึ้นโดยสมควรแกเหตุ  และรูวาพึงปฏิบัติตอไปตามธรรม๗ 

๑๐. ปญญาบารมี บารมีในทางความรูหรือ ปรีชาหยั่งรูเหตุผล ความรูเขาใจชัดเจน ,  
ความรูเขาใจหย่ังแยกไดในเหตุผลดีช่ัว  คุณโทษ  ประโยชน  มีใชประโยชน  และรูจักจัดแจง
จัดสรร  จัดการ  ความรอบรูในกองสังขาร  มองเห็นตามความเปนจริง๘     

                                                                                                                                                                  
๓พระ เทพ เวที .(ประ ยุทธ   ปยุตฺ โต ) .  พจนานุ กรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวล ศัพท .  

(กรุงเทพมหานคร  :บริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด , ๒๕๓๑), หนา ๔๓-๔๔. 
๔เรื่องเดียวกัน,หนา ๒๔๕.  
๕เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๐๖-๑๐๗. 
๖พระ เทพ เวที .(ประยุทธ   ปยุตฺ โต ) .  พจนา นุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวล ศัพท . 

(กรุงเทพมหานคร :บริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด , ๒๕๓๑), หนา ๔๓-๔๔. 
๗เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๓๖-๑๓๗. 
๘เร่ืองเดียวกัน.หนา ๑๓๖-๑๓๗. 



๔๓ 

เม่ือพิจารณาจากประเด็นน้ี การกลาวบารมีเปนลําดับของคัมภีรพุทธวงศยอมเปนไป
ไมไดเพราะลําดับของบารมีสับสน ดวยเรียงบารมีเสริมไวภายหลังบารมีหลักในขณะท่ีกลาว เปน
ลําดับของบารมี ๖ สามารถกระทําไดไมลําบาก เพราะเรียงตามลําดับแหงไตรสิกขาโดยตรงอยูแลว 

สรุปไดวา แตแรกเร่ิมการบําเพ็ญบารมีมิไดตองบําเพ็ญเปนลําดับแตตอมาไดเกิด
ความคิดเรื่องการบําเพ็ญบารมีใหเปนไปตามลําดับเพ่ือใหเขากับแนวการปฏิบัติธรรมะของระบบ
ไตรสิกขา 

 
๓.๑.๒ ลักษณะการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี 
การบําเพ็ญบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีเร่ืองราวกลาวถึงในคัมภีร ชวงการแตก

เปนสํานัก คือ คัมภีรพุทธวงค คัมภีรจริยาปฎก และคัมภีรอปทานตางๆ ของเถรวาทสรรวาสติวาทิน
และมหาสังฆิกะ  การกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีในคัมภีรดังกลาวขางตนแยกกลาวไดเปน ๒ กลุม
ดวยกัน 

๑.คัมภีรกลุมชาดก อวทาน จริยาปฎก กลาวถึงการบําเพ็ญธรรมตางๆ ของพระ
โพธิสัตวในลักษณะของนิทาน ซ่ึงแตเดิมนาจะเปนนิทานสาธก เพ่ือส่ังสอนมากกวาดวยปรากฎวา
นิทานชาดกกลางเร่ืองมีลักษณะไมตรงกับความคิดการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว เชน พก
ชาดกสุงสุมารชาดก อิสีสิงคชาดกเปนตน ชาดกดังกลาวมีลักษณะแกแคนบาง เยาะเยยบาง เปน
เร่ืองทางโลกบาง ตอมาเม่ือรับนิทานชาดกเหลาน้ีเขามาเปนประวัติของพระพุทธเจา จึงไดเกิดมีการ
เลาเร่ืองราวท่ีนาประทับใจมากข้ึน เชนการเสียสละชีวิตเพ่ือผูอื่น เปนตน อันเปนลักษณท่ีตองการ
เนนใหเห็นการบําเพ็ญบารมี  ลักษณะดังกลาวยอมเปนไปแกอวทานดวย  การกลาวถึงการบําเพ็ญ
บารมีแนวน้ี มาไดรับการทําใหเขารูปรอยในคัมภีรจริยาปฏก ซ่ึงคัดเร่ืองมาเฉพาะเทาท่ีเห็นแสดง
การบําเพ็ญบารมีตางๆ ไดเหมาะสมมาจัดเขาในขอธรรมะแตละขอ 

การกลาวถึงการบําเพ็ญบารมี๙ ในลักษณะดังน้ีมักมิไดระบุวาเปนการบําเพ็ญบารมี 

และถึงหากระบุ เชน คัมภีรจริยาปฏกก็มิไดเปนการแสดงลักษณะการบําเพ็ญใหเปนระบบวา การ
บําเพ็ญบารมีเชนน้ันตองทําอยางไร มีขอกําหนดอยางไร การวิเคราะหเร่ืองราวนิทานท้ังหมดเปน
เร่ืองใหญ และมีความหลายหลากตองอาศัยการวิจัยอีกระดับหน่ึงจึงจะเวนไมวิเคราะหลักษณะการ
บําเพ็ญบารมีในคัมภีรกลุมน้ี 

                                                         
๙พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต, ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ),  พจนานุกรมพุทธศาสตร 

ฉบับประมวลศัพท,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา  ๔๓-๔๔. 



๔๔ 

๒.คัมภีรพุทธวงค กลาวถึงบารมี ๑๐๑๐  และใหรายละเอียดการบําเพ็ญบารมีแตละ
บารมี โดยมิไดผูกพันกับนิทานสาธก คัมภีรเถรวาทบาลีในชั้นอรรถกถา และช้ันหลังจากอรรถกถา  

ไดอธิบายบารมีโดยนัยของคัมภีรพุทธวงศท้ังส้ิน  อรรถกถาท่ีกลาวเรื่องน้ีละเอียดเปนพิเศษ คือ 

อรรถกถาจริยาปฏก ซ่ึงกลาวเร่ืองการบําเพ็ญบารมีโดยละเอียด ๔ บารมีดวยกัน บารมีท่ีเหลือน้ัน
กลาวโดยรวมไป 

ดังน้ัน  ในหัวขอการบําเพ็ญบารมีของเถรวาทน้ี  ผูวิจัยจะกลาวแตรายละเอียดท่ีปรากฏ
อยูในประเด็น ๒ ซ่ึงคัมภีรท่ีใชเปนหลักฐานเปนของเถรวาทบาลี  บารมีท่ีจะกลาวจึงมีจํานวนขอ
ธรรม ๑๐ ขอ ตามท่ีปรากฏในสํานักน้ัน 

๓. ทานบารมี คําวา ทาน แปลวา การให  ผูเปนพระโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญความดี คือ
การบริจาคสิ่งของตางๆ ใหบริบูรณ การใหน้ี ความหมายครอบคลุมไปถึงการสละทุกสิ่งทุกอยางท่ี
เปนของตน คัมภีรพุทธวงศไดกลาวเปรียบลักษณะการใหไววา จะตองใหเหมือนกับหมอนํ้าท่ีมีนํ้า
เต็มถูกคว่ําลง แสดงใหเห็นวา การใหหรือการบําเพ็ญทานบารมีจะตองทําดวยการบริจาคหมดไมมี
เหลืออยูอีก 

การใหทานหรือการสละของตางๆ น้ี ไดรับการขยายความในอรรถกถาจริยาปฏกวา
เจตนาอันประกอบดวยกรุณาและอุปายโกศล  ท่ีจะบริจาคตนเองและอุปกรณตางๆ การกระทําท่ีมี
เจตนาดังกลาวเรียกวาทานและอุบายโกศล ควบคุมไปดวยเสมอลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลมหายาน ซ่ึงใหความสําคัญเร่ืองกรุณาและอุปายโกศลมาก  อรรถกถาจริยาปฏกเปนคัมภีร
เดียวท่ีเพ่ิมคุณสมบัติของธรรมดังกลาว 

อรรถกถาจริยาปฏก ไดจําแนกทานออกเปน ๓ ประเภทดวยกัน คือ  
อามิสทาน   การใหส่ิงของตางๆ 
ธรรมทาน   การใหธรรม  การแสดงธรรม 
แตเม่ือกลาวโดยนัยของการบําเพ็ญ กลาวโดยใชวัตถุเปนท่ีตั้งของทานเปนหลัก 
พาหิรทาน  ของท่ีใหเปนของนอกกาย 
อัชฌัตติกทาน  ของท่ีใหเปนรางกายของตนเอง 

พระโพธิสัตวเม่ือจะใหพาหิรทานจะตองพิจารณาดังน้ี 
๑) ของท่ีใหตองเปนของดีงาม ตองไมใหของท่ีเปนศาสตรา ของหลอกเลนของไม

เปนประโยชนท่ีจะนําไปสูความประมาท 

                                                         
๑๐ประพจน  อัศววิรุฬหการ. “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาทและคัมภีร 

มหายาน”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต.(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๓),หนา ๕๔. 



๔๕ 

๒) เม่ือจะใหทานตองใหแกผูตองการ  แมไมไดขอก็ใหกอนท่ีผูตองการน้ันจะขอ
ตองเปนผูสละใหอยางจริงๆ  ตองรูจักใหพอควรแกของท่ีมีอยู ตองไมใหอาหารและน้ําเกินประมาณ
แกผูขอท่ีเจ็บปวย  ใหของควรแกคฤหัสถ  ใหของควรแกบรรพชิตแดบรรพชิต ไมไดใหเพราะถือ
มงคล ไมไดใหดวยหวังผล  เม่ือจะใหตองเปนผูย้ิมแยมเจรจาไพเราะกับผูขอกอน  ไมดูถูกผูขอ  ถา
จะใหลูกเมียบาวไพร  ตองใหเขายินยอมกอนแลวจึงใหเปนตนสวนอัชฌัตตติกทานมีนัย  ๒  

ประการ คือ 
๔. ยอมตนใหเปนทาสยอมสละอวัยวะตางๆ และชีวิต)๑๑  
ขอท่ีจะตองพิจารณาเมื่อจะใหอัชณัตติกทานมีนัยตามพาหิรทาน  และมีกลาว

เพ่ิมเติมวา การใหอัชฌัตติกทานเปนไปเพ่ือประโยชนของผูขอเทาน้ัน   จึงจะประทานไมประทาน
ส่ิงอ่ืนนอกแตน้ัน ไมประทานอัตตภาพหรืออวัยวะแกมารหรือเทวดาผูรายซ่ึงประสงคจะเบียดเบียน
พระองค ไมประมาทผูถูกผีเขา  คนบา  สวนผูอื่นควรใหไปตามลําดับเพราะการขอเชนน้ันหาไดยาก  

และการบําเพ็ญทานเชนน้ันก็ทําไดยาก เชนกัน 
จะเห็นไดวา อรรถกถาจริยาปฏกกลาวถึงทานบารมียืดยาวมากครอบคลุมการให

ท้ังหมดทุกแงมุมตั้งแตประเภทของทาน  ของท่ีใหทาน ลักษณะการให แสดงใหเห็นความสําคัญ
ของบารมี  อันนับเปนบันไดขั้นแรกของการบําเพ็ญธรรมเพ่ือการเปนพระพุทธเจาไดอยางดี 

ลักษณะของทานบารมีท่ีกลาวถึงในคัมภีรพุทธวงศถึงแมจะขยายความเพ่ิมคุณสมบัติ
คือกรุณาและอุปายโกศลข้ึน ก็ยังคงลักษณะของการใหหมดไมเหลือ แตลักษณะหน่ึงท่ีคัมภีรพุทธ
วงศไมกลาวคือ การบริจาคอัชฌัตติกทาน เรื่องราวของการบริจาคอวัยวะหรือชีวิตน้ี  เปนเรื่องท่ีดีได
ตัวอยางมาแตชาดกอวทานตางๆ ซึ่งหากพิเคราะหดูแลวจะเห็นวาประโยชนของผูรับไมมีเลยใน
กรณีไดรับบริจาคอวัยวะ การกลาวเร่ืองเชนน้ีเปนการตองการแสดงความคิดท่ีเสียสละอยางอุกฤษฏ
เทาน้ันประโยชนท่ีไดรับตกอยูแกผูบําเพ็ญคือสามารถกระทําจิตใจของตนใหพนจากการติดยึดใน
รางกายเทาน้ัน  ในกรณีท่ีพระโพธิสัตวสละชีวิตประโยชนตกแกผูไดรับ  เพราะยอมเปนเหตุใหผูน้ัน
ไดมีชีวิตอยู การบริจาคอัชฌัตติกทานมีลักษณะเปนไปเพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวาพระโพธิสัตว ผู
บําเพ็ญทานเปนผูเสียสละอยางยอด ย่ิงเพ่ือประโยชนในอันเจริญศรัทรา  ใหจับจิตจับใจบรรดาศา
สนิกผูยึดศรัทธาเปนท่ีตั้งเทาน้ัน 

 
 

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

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หนา ๔๒๙. 



๔๖ 

๓)  ระดับของการบําเพ็ญบารมีในคัมภีรเถรวาทบาลีรุนอรรถกถา 
อรรถกถาบาลีท่ีเปนตนแบบความคิดเรื่องระดับของการบําเพ็ญมี ๒ คัมภีรดวยกัน คือ 

อรรถกถาพุทธวงศ และอรรถกถาจริยาปฏก มีประเด็นตางกันไปม ี๒ ประเด็นดวยกัน คือ 
อรรถกถาพุทธวงค แบงระดับเปน อุปบารมี บารมี ปรมัตถบารมี คือ อุปบารมีหมายถึง 

การบําเพ็ญท่ีใกลจะเปนบารมี ไดแก การบําเพ็ญทานดวยการบริจาคส่ิงของนอกกาย 
บารมีหมายถึงการบําเพ็ญในระดับกลาง ไดแกการทําทานดวยอวัยวะ 
ปรมัตถบารมี หมายถึงการบําเพ็ญในระดับสูงสุด ไดแก การใหชีวิตเปนทาน 

หลักของอรรถกถาพุทธวงคจึงถือเอาส่ิงท่ีบริจาควาเก่ียวของกับผูท่ีบําเพ็ญอยางไร ถา
เก่ียวของนอยท่ีสุดถือเปน อุปบารมี ถาเปนรางกายถือเปนบารมี ถาใหท้ังชีวิตถือเปนปรมัตถบารมี 

สวนอรรถกถาจริยาปฏก แจกแจงเร่ืองระดับของบารมีไวมากมาย ใชหลักตางๆกัน 

เชน แบงระดับตามเวลาในการบําเพ็ญ คือเร่ิมจนไดตรัสรู และแบงตามการสะสมความดีงามวาจะ
นําไปสูภวสุข วิมุตติสุข หรือบรมสุข ท้ังน้ีโดยเรียกเรียงตามระดับวา บารมีอุปบารมี ปรมัตถบารมี 

ดังน้ันอรรถจริยาปฏก จึงถือระดับการบําเพ็ญเรียงจากบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี 

อันเปนความคิดท่ีตางจากท่ีปรากฏในอรรถกถาพุทธวงค 
สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงค๑๒ ทรงเสนอแนวคิดเรียงระดับของ

การบําเพ็ญวา เร่ิมแต บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี จํากัดความบารมีวาเปนศัพทกลางท่ัวไป อุป
บารมีหมายถึงการบําเพ็ญความดีท่ีใกลกับการตรัสรูและปรมัตถบารมีเปนการบําเพ็ญบารมีท่ีสูงสุด 

อันเปนเหตุใหตรัสรู ท้ังน้ีโดยพิจารณาจากการบําเพ็ญบารมีวาสามารถปรับลงไดกับประวัติ
พระพุทธเจาดังไดกลาวแลวขางตน 

มิติตางๆ ขางตนน้ีคัมภีรเถรวาทคัมภีรรุนหลัง เชน สัมภารวิบาก ชินกาลมาลินียอมรับ
มติท่ีวา บารมีเปนขั้นต่ํา อุปบารมีเปนขั้นกลาง ปรมัตถบารมีเปนขั้นสูงสุด มีตัวอยางจากชาดกดังท่ี
ปรากฏในสโมธานกถาของจริยาปฏกฉบับของประเทศไทยซึ่งไมปรากฏในประเทศอ่ืนๆ จึงเขาใจ
วารวบรวมข้ึนใหมในประเทศน้ี  

ช่ือท่ีใชเรียกระดับจึงตางกันระหวางอรรถกถาพุทธวงคกับอรรถกถาจริยาปฏกหาก
พิจารณาตามการประกอบศัพท คําวาอุปบารมี แปลวา ใกลบารมี นาจะหมายถึงยังไมถึงเปนบารมี 

เปนเพียงเกือบจะเปนบารมี อยางไรก็ดีหาพิจารณาตามทางสันนิษฐานของสมเด็จพระสังฆราชเจา 

กรมหลวงวชิรญาณวงค ซ่ึงกลาวโดยนัยกับ อรรถกถาจริยาปฏก อุปบารมี หมายถึงบารมีบําเพ็ญใน

                                                         
๑๒สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๒๖๘. 



๔๗ 

เวลาใกลหรือจวนจะไดอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยตรงก็ดูสมดวยเหตุอยู แตมิไดพิจารณาโดย
ศัพทเปนเอกเทศ เชน อรรถกถาพุทธวงศมติตามท่ีปรากฏในอรรถกถาพุทธวงศไมปรากฏในคัมภีร
อ่ืนๆ เลยจึงจําตองรับมติของอรรถกถาจริยาปฏกซ่ึงเปนมติสวนใหญ    
 

๓.๑.๓ การทําจิตใหม่ันคงในคําอธิษฐาน 
หลักการอธิษฐานในการทาํจิตใหม่ันคงในหลักธรรม หรือ เรียกไดอีกอยางหน่ึงวาการ

ต้ังจิตปรารถนาพระเนมิราชเปนกษัตริยท่ีสืบทอดปณิธานมาจากกษัตริยองคกอนวาจะออกผนวช
เม่ือทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอก ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายไดตามหลัก พระพุทธศาสนาสมดัง
ภาษิตวา “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ แปลวา ตนแลเปนท่ีพ่ึงแหงตน”๑๓ เพราะพระพุทธศาสนาสอนให
พ่ึงตัวเองในการประกอบคุณงามความดี  ไมไดสอนใหออนวอนบวงสรวง  เหมือนกับศาสนาพวก
เทวนิยมท้ังหลาย 

อธิษฐาน หมายถึง ความต้ังใจม่ัน, การตัดสินใจเด็ดเด่ียว,ความม่ันคง เด็ดเด่ียว  แนว
แนในทางดําเนินและจุดมุงหมายของตน ในภาษาไทยมักใชในความหมายวาความต้ังใจมุงผลอยาง
ใดอยางหน่ึง, ความตั้งจิตปรารถนา๑๔ 

อธิษฐาน หมายถึง ตั้งใจมุงผลอยางใดอยางหน่ึง, ตั้งจิตปรารถนา, ต้ังจติขอรองตอส่ิง
ท่ีตนถือวาศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือผลอยางใดอยางหน่ึง๑๕                                                                                

อธิษฐานธรรม ๔ หมายถึง ธรรมเปนท่ีมั่น, ธรรมอันเปนฐานท่ีม่ันคงของบุคคล,  
ธรรมที่ควรใชเปนท่ีประดิษฐานตน เพ่ือใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุดอันเปนท่ีหมายไวได  โดย
ไมเกิดความสําคัญตนผิด และไมเกิดส่ิงมัวหมองหมักหมมทับถมตน, บางทีแปลวา  ธรรมท่ีควรตั้ง
ไวในใจ ประกอบดวย 

๑.ปญญา (ความรูชัด) คือ หย่ังรูในเหตุผล พิจารณาใหเขาใจในสภาวะของ  สิ่ง
ท้ังหลายจนเขาถึงความจริง 

                                                         
๑๓ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒. 
๑๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), พจนานุกรมพุทธศาสน  

ฉบับประมวลศัพท  พิมพครั้งที่ ๖,   (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา 
๓๖๔. 

๑๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ๒๕๔๒,  (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทนานมีบุค พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๒๔. 



๔๘ 

๒.สัจจะ (ความจริง)  คือ ดํารงม่ันในความจริงท่ีรูชัดดวยปญญา เริ่มแตจริงวาจา
จนถึงปรมัตสัจจะ   

๓.จาคะ (ความสละ) คือ สละส่ิงอันเคยชิน ขอท่ีเคยยึดถือไว และส่ิงท้ังหลายอัน
ผิดพลาดจากความจริงเสียได เริ่มแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส 

๔.อุปสมะ (ความสงบ) คือระงับโทษขอขัดของมัวหมองวุนวาย อันเกิดจากกิเลส 
ท้ังหลายแลว ทําจิตใหสงบได๑๖ ท้ัง ๔ ขอน้ี พึงปฏิบัติตาม ดังน้ี 

๑. ปญญัง นัปปะมัชเชยยะ    หมายถึง   ไมพึงประมาทปญญา  คือ ไมละเลยการใชปญญา 
๒. สัจจัง อนุรักเขยยะ   หมายถึง  พึงอนุรักษสัจจะ 
๓. จาคัง อนุพรูเหยยะ   หมายถึง  พึงเพ่ิมพูนจาคะ 
๔. สันติ สิกเขยยะ   หมายถึง  พึงศึกษาสันติ๑๗ 

จากเรื่องเนมิราชชาดกพบวา  พระเนมิราชทรงใชปญญา   ในตอนท่ีทรงใครครวญ
ขณะทําทานวา ทานกับพรหมจรรยอยางไหนมีผลานิสงสกวากัน๑๘ เพราะหากเปนคนสามัญท่ัวไป 
คงไมติดใจท่ีจะอยากรูเร่ืองเชนน้ีอยางแนนอน เพราะการเปนกษัตริยก็มีความเปนอยู  ท่ีสุขสบายดี
อยูแลว ไมตองคิดใครครวญใหทรงเหน่ือยพระวรกายเปลาๆ แตดวยความหวงใยในทุกขสุขของ
ประชาชนของพระองคทาน ทรงตองการหาคําตอบใหได เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติสําหรับประชาชนตอไป ซ่ึงจัดวาเปนการใชปญญา  ๓  ดาน  คือ 

๑.การอธิษฐานน้ัน เห็นไดชัดจากตอนท่ีพระเนมิราชทรงสละราชสมบัติออกผนวช
ทันทีท่ีพบพระเกศาหงอก ตามท่ีไดทรงอธิษฐานไว และตรัสกับพระราชบุตรองคใหญวา “พอกุมาร 
เทวทูตปรากฏแกเราแลวเวลาน้ีเปนสมัยที่จะแสวงหากามอันเปนทิพย  พอกุมาร เจาจงครองราช
สมบัติน้ี สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต”๑๙  

ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพูดจริง ทําจริง ของพระเนมิราช สมกับภาษิตท่ีวา “เปนกษัตริย
ตรัสแลวไมคืนคํา” 

                                                         
๑๖พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต, ปจจุบันนี้คือ พระพรหมคุณาภรณ), พจนานุกรมพุทธศาสตร  

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



๔๙ 

๒. ดานจาคะน้ัน พระเนมิราชแมจะทรงทราบจากทาวสักกะวา พรหมจรรยมีอานิสงส
สูงกวาทาน แตก็ยังคงทรงบําเพ็ญทานตอไปอยางไมหยุดหยอน เชน ทรงบริจาคทรัพย   ทุกวันๆละ 
๕๐๐,๐๐๐ กหาปณะ แกเน้ือ นก และคน ตลอดจนเปรตตางๆ  

นอกจากน้ียังรักษาศีล ๕  และสมาทานอุโบสถในวันปกษ เพ่ือกําจัดกิเลสตางๆ ให
หมดส้ินไป 

๓. ดานอุปสมะน้ัน  ดวยเหตุท่ีพระเนมิราชทรงสนพระทัยในการทําทาน รักษาศีลมา
ต้ังแตคร้ังทรงพระเยาว๒๐  

ยอมทําใหพระองคทําจิตใหสงบไดโดยเร็วและงายดาย เพราะทรงมีศีลเปนพ้ืนฐาน
(ทุนเดิม)เบ้ืองตนอยูแลว การเขาสูข้ันสมาธิ จึงไมใชเรื่องยากแตอยางใด 

สรุปไดวา พระเนมิราชทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมไดครบถวนสมบูรณ  จึงสงผลให
ทรงบรรลุผลท่ีตั้งไว คือทรงผนวชครบ ๘๔,๐๐๐ องค ตามที่ไดทรงอธิษฐานไว  ผูอธิษฐานตองใช
ปญญาในการดําเนินชีวิตวา ทุกส่ิงในโลกลวนเปนไปตามเหตุและปจจัย  จึงตองใชปญญาพิจารณา
วา ส่ิงใด ควรหรือไมควร อยางไร ในการทํากิจกรรมตางๆ เชน พระเนมิราชทรงไตรตรองวา ทาน
กับพรหมจรรยอยางไหน มีอานิสงสมากกวากัน  เม่ือทราบจากทาวสักกะวา ควรดําเนินท้ังสองอยาง
พรอมๆ กันไป ก็ทรงยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เปนตน 
 
๓.๒  การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีกอนไดรับพุทธพยากรณ 

ตามความหมายของคําวาอธิษฐานบารมีท่ีวา ความตั้งใจม่ัน การตัดสินใจเด็ดเด่ียว วาง
จุดหมายแหงการกระทําของตนไวแนนอนและดําเนินตามน้ันแนวแน, การตั้งใจมุงผลอยางใดอยาง
หน่ึง,  การตั้งจิตปรารถนา๒๑  ซ่ึงเปนความหมายในแงท่ีเปนบารมี  ดังน้ัน การต้ังความปรารถนา
หรือความตั้งใจอยางแนวแนของพระโพธิสัตวเพ่ือตองการเปนพระพุทธเจาเมื่อครั้งท่ีเปนอนิยต
โพธิสัตว  ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาตองเปนอธิษฐานบารมีดวย   

ในบทน้ี จะไดวิเคราะหการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวในประเด็นท่ีเปน
การตั้งความปรารถนา โดยนําเรื่องราวการต้ังความปรารถนาคร้ังแรกของพระโพธิสัตว  ซึ่งมี
หลักฐานอยูในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  เชน  ชินกาลมาลีปกรณ  โสตัตถกีมหานิทาน  แมบาง
คัมภีรอยางเชนโสตัตถกีมหานิทาน จะไดมีการสันนิษฐานกันวาอาจไมใชคัมภีรของฝายเถรวาท
โดยตรง หรือไดรับอิทธิพลมาจากฝายมหายานก็ตาม แตผูวิจัยเห็นวาสมควรจะนํามากลาวไวดวย 

                                                         
๒๐ขุ.ชา.มหา.อ. (ไทย) ๔/๒/๒๔๑. 
๒๑ ดูรายละเอียดในบทที่ ๒ ในวิทยานิพนธน้ี. 



๕๐ 

เพ่ือใหไดความสมบูรณของเน้ือหา  ในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ  ชินกาลมาลินีปกรณและโสตัต
ถกีมหานิทาน เปนตน ไดกลาวถึงการตั้งความปรารถนาของพระโพธิสัตว ไวตามลําดับ ดังน้ี 

 
๓.๒.๑  การต้ังความปรารถนาดวยใจ 
การต้ังความปรารถนาไวในใจของพระโพธิสัตววาจะเปนพระพุทธเจาของเรา (พระ

มหาสมณโคดมพุทธเจา) ซ่ึงเปนพระปญญาธิกพุทธเจาน้ัน ชินกาลมาลีปกรณไดกลาวไววาใช
ระยะเวลาถึง ๗ อสงไขย๒๒  ในชวงระยะเวลาน้ีพระโพธิสัตวมิไดเปลงวาจาออกมาใหใครทราบถึง
ความปรารถนาของตน  ซ่ึงมีเลาไวในบางชาติ ดังน้ี  

ก. เรื่องมาณพแบกมารดาขามมหาสมุทร 
การตั้งความปรารถนาครั้งแรกเกิดขึ้นแกพระโพธิสัตว เมื่อคร้ังท่ีเกิดในตระกูลของ

คนยากจน แควนคันธาระ ในชาติน้ันพระโพธิสัตวตองการจะบํารุงเล้ียงดูบิดามารดาจึงไมยอม
แตงงาน เมื่อบิดาของเขาเสียชีวิตแลว เขาก็ไดปรนนิบัติเล้ียงดูมารดาดวยการหาของปา ไปขาย 
ตอมาไดพามารดาขอติดตามพอคาเพ่ือเดินทางไปคาขายท่ีดินแดนสุวรรณภูมิ ระหวางท่ีเรือแลนอยู
กลางมหาสมุทร  ไดประสบอุบัติเหตุอับปางลงเพราะคล่ืนลมแรง  ในขณะท่ี  พระโพธิสัตวแบก
มารดาเพ่ือขามมหาสมุทรและกําลังจะจมนํ้าอยูน้ัน ไดเกิดพุทธปณิธานขึ้นวา “ถาเราจักไมทํา        
สัจจกิริยาสักอยางหน่ึง เรากับมารดาของเราก็จักตายพรอมกัน ในทามกลางสมุทรน้ี เพราะฉะน้ันเรา
จักทําสัจจกิริยาสักอยางหน่ึง” ครั้นคิดอยางน้ีแลวก็เกิดความคิดข้ึนอีกวา “เราตรัสรูแลว ก็จักชวยคน
อ่ืนใหตรัสรูได เราหลุดพนแลว จักชวยเปล้ืองคนอ่ืนใหหลุดพนได เราขามพนแลว จักชวยคนอื่นให
ขามพนได” เหตุการณตอนน้ีนับเปนการตั้งความปรารถนาครั้งแรกของพระโพธิสัตว 

เก่ียวกับเร่ืองน้ี  ในคัมภีรโสตัตถกีมหานิทานกลาวไววา  เมื่อครั้งท่ีพระผูมีพระภาค
ตรัสรูและประทานปฏิญญาแกเทวดาในหม่ืนจักรวาลมีทาวสหัมบดีพรหมเปนตน กราบทูลออน
วอนใหพระองคทรงแสดงพระธรรมเทศนา  หลังจากท่ีพระองคทรงสงเทวดาเหลาน้ันกลับไปยัง
ทิพยสถานของตน ๆ แลว ทรงระลึกถึงพุทธปณิธานของพระองค จึงตรัสคาถาเหลาน้ีวา 

“เราไดทําความปรารถนาอันใดไววา เราตรัสรูแลว จักสอนคนอ่ืนใหตรัสรูดวย เรา
ไดสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็เพราะความปรารถนาอันน้ัน เอาเถอะ เรา
จะชวยสัตวท้ังหลายใหตรัสรูดวย 

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

๓. 



๕๑ 

เราไดทําความปรารถนาอันใดไววา เราหลุดพนแลว จักชวยคนอื่นใหหลุดพนดวย 
เราหลุดพนแลวจากสงสาร ก็เพราะความปรารถนาอันน้ัน เอาเถอะ เราจะชวยสัตว
ท้ังหลายใหหลุดพนดวย 
เราไดต้ังความปรารถนาอันใดไววา เราขามพนแลว จักชวยคนอ่ืนใหขามพนดวย 
เราขามพนแลวจากสงสาร ก็เพราะความปรารถนาอันน้ัน เอาเถอะ เราจะชวยสัตว
ท้ังหลายใหขามพนดวย”๒๓ 

เร่ืองน้ีนับเปนการตั้งความปรารถนาคร้ังแรกของพระโพธิสัตว ในคัมภีรท่ีผูวิจัยได
ศึกษาคนควาไมปรากฏช่ือของทานพบเพียงวาเปนมาณพหนุม  ตอนน้ีถือวาทานยังเปนนิยต
โพธิสัตว ไดตั้งความปรารถนาโดยไมเคยไดยินคําวาพระพุทธเจา แตเห็นทุกขของการเวียนวายตาย
เกิด การทํามาหาเล้ียงชีพที่ฝดเคือง จึงมีความคิดวาตองมีหนทางที่จะตองออกไปจากสภาพน้ีใหได 
นอกจากน้ียังตองการใหผูอื่นพนจากสภาพอันเปนทุกขอยางน้ีดวย และเหตุท่ีพระโพธิสัตวคิดได
เชนน้ีก็ดวยอํานาจของพรหมท่ีเปนพระอนาคามี มาชวยสนับสนุนซ่ึงถือเปนปจจัยรอง  สวนท่ีผูวิจัย
เห็นวาเปนการเริ่มบําเพ็ญอธิษฐานบารมีก็คือความตั้งใจอยางแนวแนของพระโพธิสัตวท่ีจะตรัสรู
และสอนผูอื่นใหรูตาม  

ข. เรื่องพระเจาคชัปปยะ 
มีเร่ืองเลาวา  ในพระชาติหน่ึง  พระโพธิสัตวจุติจากเทวโลกแลวเกิดในราชสกุล     

แหงเมืองสิริมดี    หลังจากท่ีพระราชบิดาเสด็จสวรรคตแลว    ก็ไดรับอภิเษกเปนพระราชาพระนาม
วา “สัตตุตตาสนกทมกะ” และดวยความท่ีพระองคโปรดการคลองชาง จึงมีพระนามวา พระ
เจาคชัปปยะ อีกพระนามหน่ึง  

วันหน่ึง พรานปาไดเห็นชางใหญเชือกหน่ึงมีลักษณะท่ีดีมาก ซ่ึงตนไมเคยเห็นมา
กอนเลย เขาคิดวาถาลมชางเอางาไปขาย ก็คงไดทรัพยไมมาก แตถาทําใหเปนเครื่องบรรณาการแด
พระราชาก็จะไดทรัพยมาก จึงทําเคร่ืองหมายไวท่ีน่ันเพ่ือท่ีจะกลับมาอีก เขาไดกราบทูลเร่ืองราวให
พระราชาทรงทราบ 

พระราชาทรงสดับเร่ืองน้ันแลวพระราชทานทรัพยเปนจํานวนมากแกเขา และให
เขาเปนผูนําทางเสด็จ นายพรานไดนําเสด็จพระราชาพรอมดวยกองทหาร เดินทางไปตาม
เคร่ืองหมายท่ีตนเองไดทําไว  และคลองชางเชือกน้ันกลับมายังพระราชนิเวศนไดสําเร็จ  

หลังจากน้ัน พระราชาทรงมอบชางใหนายหัตถาจารยโดยรับส่ังใหเขาฝกชางให
เช่ืองภายใน ๗–๘ วัน นายหัตถาจารยนําชางกลับไปท่ีเรือนของตน ฝกหัดเปนอยางดีภายใน๗–๘ 

                                                         
๒๓พระจูฬพุทธโฆส, โสตัตถกีมหานิทาน, (มปป.),หนา,๑๘. 



๕๒ 

วัน แลวนํากลับมาถวายคืนพระราชา พระราชาทรงเห็นวาชางไดรับการฝกหัดดีแลวทรงใหประดับ
ประดาดวยเครื่องทรงของชางทุกชนิด เพ่ือทรงประสงคจะทําประทักษิณพระนคร และทรงเลน
นักษัตร 

ในคืน ๑๔ ค่ํา โขลงชางเปนจํานวนมากพากันมาจากปาเขาสูอุทยาน และเหยียบยํ่า
ทําลายจนเสียหาย   รุงเชา   คนเฝาพระราชอุทยานพบวาพระราชอุทยานไดรับความเสียหาย จึงไป
พระราชสํานัก กราบทูลใหพระราชาทรงทราบ  

พระราชาทรงสดับเหตุการณน้ันแลว ก็เสด็จไปทอดพระเนตรดวยพระองคเอง 
สวนชางมงคลไดกล่ินชางพังแลว เกิดตกมัน จึงสลัดตัวเพ่ือจะเหวี่ยงพระราชาซ่ึงประทับอยูบนคอ
ใหตกลงแลววิ่งหนีไป แมพระราชาจะออกแรงสับขอดึงไว ก็ไมสามารถใหชางกลับได จึงตองเสด็จ
เขาไปในปาใหญพรอมกับชาง โดยทิ้งเหลาเสนาไวขางหลัง แมเหลาเสนาจะตามเสด็จมาขางหลัง ก็
ไมสามารถจะทันพระราชาได จึงพากันตามรอยเทาชางไป  

ฝายพระราชาเสด็จเลยถ่ินมนุษยแลวก็กําหนดทิศทางไมได ดวยทรงกลัวจะตอง
สวรรคตในโขลงชาง จึงเหน่ียวก่ิงมะเด่ือไวในขณะท่ีชางลอดใตตนมะเด่ือตนหน่ึงไป ไดเสวยผล
มะเด่ือแลวประทับน่ังบนยอดไม พอเหลาเสนาเดินตามเสด็จมาทันและพบพระราชาแลวก็ชวยกัน
นําเสด็จลงจากตนไม และเชิญเสด็จกลับพระนคร 

เม่ือพระราชาเสด็จเขาสูพระนครแลวก็รับส่ังใหเชิญนายหัตถาจารยมาเฝา และทรง
ตําหนิท่ีฝกชางไมดี นายหัตถาจารยไดฟงพระดํารัสน้ันแลวกราบทูลวาตนไดฝกชางเชือกน้ันเปน
อยางดีแลว แตท่ีมันหนีไปก็เพราะแรงราคะกระตุน เมื่อมันทําทุกอยางจนพอใจแลวก็จะกลับมาอีก 

พระราชาทรงสดับแลว ก็ตรัสใหนายหัตถาจารยอยูในท่ีน้ันจนกวาชางจะกลับมา 
ถาชางกลับมาก็จักพระราชทานทรัพยใหเปนจํานวนมาก ถาชางไมกลับมา ก็จะส่ังประหารชีวิตแลว
รับส่ังใหคุมตัวนายหัตถาจารยไว 

ฝายชางน้ันเขาไปในโขลงชางปา อยูกับชางพังจนพอใจแลว ก็กลับมาอยูในโรง
ของตนภายใน ๗ วัน นายหัตถาจารยจึงกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ พระราชาทรงสดับแลว
เสด็จไปยังโรงชาง ทอดพระเนตรเห็นชางพลายแลวทรงลูบงวงชาง และตรัสถามนายหัตถาจารยถึง
เหตุท่ีชางไดรับการฝกดีขนาดน้ันแลวไยจึงไมกลัวตะขอ  

นายหัตถาจารยจึงกราบทูลถึงโทษของราคะวา  แข็งย่ิงกวาตะขอ  รอนย่ิงกวาไฟ 
รายย่ิงกวางู  และกราบทูลถึงเหตุท่ีชางกลับมาดวยพลังแหงมนตโอสถของตน 

พระราชารับส่ังใหนายหัตถาจารยแสดงพลังมนตโอสถ เขานําเหล็กใหญกอนหน่ึง
มา ใหเรียกชางทองมาแลวใหทํากอนเหล็กน้ันใหลุกโชนเหมือนถานเพลิง แลวเอาคีมคีบกอนเหล็ก
ท่ีกําลังลุกโชติชวงน้ัน รายมนตของตน เรียกชางมาแลวส่ังใหใชงวงจับกอนเหล็กแดงไว จนกวาจะ



๕๓ 

บอกใหท้ิง ชางเหยียดงวงออกจับกอนเหล็กไมกลาท้ิงกอนเหล็กน้ัน แมจะกําลังเผาไหมงวงของตน
อยู เพราะความกลัวนายหัตถาจารย 

พระราชาทอดพระเนตรเห็นเหตุการณน้ัน ก็รับสั่งใหชางท้ิง เพราะกลัววาชางจะ
ตาย พระองคเกิดความสลดพระทัยวา ราคะรายย่ิงนัก แรงยิ่งนัก มีอุปททวะมาก ก็เพราะอาศัยราคะ
น้ัน สัตวเหลาน้ีจึงจมอยูในทะเลคือสังสารวัฏ เพราะอาศัยราคะ สัตวเหลาน้ีจึงไหมอยูในมหานรก ๘ 
ขุม เพราะอาศัยราคะ สัตวเหลาน้ีจึงเกิดในดิรัจฉานวิสัยเปนจํานวนมาก พระองคทรงดําริจะเปล้ือง
เหลาสัตวใหพนจากสงสารทุกข จึงทรงทํามโมปณิธานวา “เราตรัสรูแลวก็จักชวยสอนสัตวเหลาอ่ืน
ใหตรัสรูตามดวย เราหลุดพนไดแลว ก็จักชวยสัตวเหลาอื่นใหหลุดพนดวย เราขามจากโอฆสงสาร
อันมีภัยมากไดแลว ก็จักชวยสัตวเหลาอื่นใหขามพนดวย” ๒๔ 

ครั้นทรงทําจิตตปณิธานอยางน้ีแลวก็ไดสละราชสมบัติ เสด็จเขาปาหิมพานตเพียง
พระองคเดียว ทรงผนวชเปนฤาษี ดํารงอยูตลอดพระชนมายุแลว ในเวลาส้ินอายุก็จุติจากโลกน้ีแลว
ไปบังเกิดในเทวโลก 

เร่ืองน้ีเปนเรื่องท่ีทานกลาวไวตอจากเร่ืองกอน แตมิไดหมายความวาจะเปนชาติท่ี
เกิดขึ้นติดตอกัน เพราะหลังจากส้ินภพชาติท่ีเกิดเปนมาณพหนุมแบกมารดาขามมหาสมุทรแลว ก็
ไปบังเกิดในพรหมโลก ส่ิงท่ีทําใหพระโพธิสัตวคิดถึงความปรารถนาของตนในครั้งอดีตไดในชาติ
น้ี ผูวิจัยสันนิษฐานวาคงเปนเพราะทานเคยส่ังสมความปรารถนาไวในจิตของตนแลว ดังน้ัน เม่ือ
เห็นความทุกขของชางท่ีถูกนายควาญชางทรมานดวยการใหใชงวงจับทอนเหล็กรอน จึงเกิดความ
สลดสังเวชถึงโทษของราคะ อยากพนไปจากอํานาจของราคะและชวยใหผูอื่นพนตามดวย   

ค. เรื่องพรหมฤาษี 
มีเรื่องเลาวา ในชาติหน่ึงพระโพธิสัตวไดจุติจากเทวโลก เกิดในตระกูลพราหมณผู

เปนหัวหนาหมูบานพราหมณ แควนมคธ พอคลอดจากครรภของมารดาก็มีผิวพรรณเหมือน
ผิวพรรณของพรหมจึงไดนามวา “พรหมกุมาร” ทานสําเร็จไตรเพทและศิลปศาสตร ๑๘ ประการ 
ต้ังแตอายุเพียง ๑๖ ป เพราะเปนคนที่มีปญญามาก หลังจากมารดาบิดาถึงแกกรรมลง เขาไดทําเปต
กิจ๒๕ แกมารดาบิดาแลวเชิญพราหมณมาณพ ๕๐๐ คน มาศึกษาขอท่ีควรศึกษาทั้งหมดแลวมอบ
ทรัพยท้ังหมดใหแกพวกเขา สวนตนเองไดออกบวชเปนฤาษี ตอมาพราหมณมาณพท้ัง ๕๐๐ คน
เหลาน้ีก็ออกบวชตาม 

                                                         
๒๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔. 
๒๕กิจที่ควรทําแกผูลวงลับ 



๕๔ 

วันหน่ึง พระโพธิสัตวไดข้ึนภูเขาเพ่ือเก็บผลไม เท่ียวหาผลไมอยูนานก็ไมได เม่ือ
มองดูเชิงเขาก็เห็นนางเสือโครงตัวหน่ึง เพ่ิงออกลูกมาได ๓ วัน แลวทนหิวไมไหว จึงประสงคจะ
กินลูกของตนซ่ึงกําลังเลนอยูกับตน  พระโพธิสัตวคิดวา  “สังสารวัฏน้ีนาตําหนินักหนอ เพราะวา
นางเสือโครงกําลังจะกินลูกของตนเอง เพ่ือตองการจะรักษาชีวิตของตนไว” ครั้นคิดอยางน้ีแลว ก็
ใหเรียกลูกศิษยผูเปนหัวหนามาแลวบอกใหเท่ียวแสวงหาเนื้อท่ีเปนเดนราชสีหหรือเดนนกหัสดีลิงค
มา เพ่ือใหแกนางเสือโครง แมศิษยคนโตน้ันเท่ียวแสวงหาจนทั่วภูเขาก็ไมไดอะไรเลย พระโพธิสัตว
ไดตรวจดูอัตตภาพของตนทั้งหมดในอนาคตกาล และตรวจดูสรีระของตนโดยความเปนของนา
รังเกียจอยางน้ีแลวเกิดความคิดวา เราจักชวยสัตวซ่ึงกําลังเสวยทุกขมากมายอยางน้ีใหพนจากทุกข
ไดดวยธรรมอะไร พิจารณาดูก็เห็นพุทธการกธรรม อันเปนธรรมท่ีไดส่ังสมมากอนในอดีต คร้ัน
เห็นแลวจึงเกิดความคิดขึ้นมาอีกวา ธรรมดาบุคคลท่ีไมทําพุทธการกธรรมท่ีทําไดยาก ไมยอมสละ
ส่ิงท่ีสละไดยาก ไมใหส่ิงท่ีใหยาก ไมทนส่ิงท่ีทนไดยาก ก็ไมสามารถเปนพระพุทธเจาได เพราะ
เหตุท่ีจิตน้ีเรากําหนดไวเพ่ือตองการเปนพระพุทธเจามีโทษมาก อยูไดไมนาน ไมใชวาจะมีอารมณ
เดียวเสมอไป ฉะน้ัน เพ่ือใหเปนประโยชนแกสรรพสัตว เราจักมอบรางกายของเรา ซ่ึงยังมีชีวิตอยู
ใหแกนางเสือโครงตัวน้ี ตราบเทาท่ีจิตของเรายังมีความเล่ือมใสอยู ทานอยางอ่ืนท้ังหมด จะมี
ประโยชนอะไรสําหรับเรา คร้ันคิดอยางน้ี จึงตั้งความปรารถนาเปนพระพุทธเจาไวภายในจิตของ
ตนวา “ดวยบุญกรรมน้ี ขอขาพเจาไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล ขาพเจาจักไดชวยสัตวท้ังหลาย
ใหพนจากสังสารทุกข บรรลุถึงพระนิพพาน”๒๖ เมื่อคิดอยางน้ีแลว พระโพธิสัตวจึงไดประกาศให
ตัวเองทราบอีกคร้ังหน่ึงวา “ท้ังคนและภูเขาท้ังสอง จงอนุโมทนาแกขาพเจาผูเสียสละ ขอเทวดา
ท้ังหมด คือ พระอินทร พระพรหม ทาวปชาบดี พระโสม พระยม และทาวเวสสุวรรณ จงอนุโมทนา
บุญท่ีขาพเจาทําแลวน้ี”๒๗ 

ครั้นกลาวเชนน้ีแลว พระโพธิสัตวก็กระโดดลงจากยอดเขามัณฑะ ตกลงไปใกล
ปากนางเสือโครง นางเสือโครงเห็นรางของพระโพธิสัตวตกลงมาจากยอดเขา ก็ท้ิงลูกของตนมากิน
เน้ือพระโพธิสัตวแทน 

ในพระชาติท่ีเปนพรหมฤาษี เปนเร่ืองหน่ึงท่ีกลาวถึงกันอยางแพรหลายในการบําเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตว     แมไมไดปรากฏอยูในพระไตรปฎกก็ตาม     จุดเดนอยูท่ีพระโพธิสัตว
ยอมสละชีวิตของตนเองใหกับแมเสือโครง เพ่ือพระโพธิญาณ ถาเปนการบําเพ็ญบารมีหลังจากท่ีรับ
พุทธพยากรณแลว ผูวิจัยเห็นวาเปนการบําเพ็ญปรมัตถบารมี คือบารมีขั้นสูงสุด เพราะสละชีวิตเพ่ือ

                                                         
๒๖พระจูฬพุทธโฆส, โสตัตถกีมหานิทาน, (มปป.),หนา,๒๗. 
๒๗อางแลว. 



๕๕ 

บําเพ็ญบารมี กลาวคือ การสละรางกายน้ันจัดเปนทานปรมัตถบารมี สวนความต้ังใจอยางแนวแนใน
การสละรางกายเพ่ือปรารถนาความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอธิษฐานปรมัตถบารมี  น้ีเปน
ความเห็นของผูวิจัย  ยังไมพบเอกสารท่ีทานกลาวไว 

ง. เรื่องพระราชบุตรีผูถวายนํ้ามันเมล็ดพันธุผักกาด 
มีเรื่องเลาวาในชาติน้ีพระโพธิสัตวไดบังเกิดในราชตระกูล เปนนองสาวตางมารดา

ของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาปุรณทีปงกร วันหน่ึง ภิกษุผูเปนพระโพธิสัตวรูปหน่ึงซ่ึง
ไดรับการพยากรณจากพระพุทธเจา พระนามวาทีปงกร ไดเท่ียวบิณฑบาตนํ้ามันเปนนิตย เพ่ือนํามา
ทําประทีปบูชาถวายแดพระพุทธเจา ทานเท่ียวบิณฑบาตนํ้ามันจนทั่วพระนครก็ไมไดนํ้ามันจึงเขา
ไปยังกรุงราชคฤห 

พระราชบุตรีไดถวายนํ้ามันเมล็ดพันธุผักกาดแลวตั้งความปรารถนาวา “พ่ีชายของ
เราเปนพระพุทธเจา เพ่ือตองการชวยเหลือสรรพสัตวไดฉันใด แมเราก็ขอเปนพระพุทธเจาเพ่ือ
ชวยเหลือสรรพสัตวในอนาคตกาล ฉันน้ัน ในกาลท่ีเราเปนพระพุทธเจา เราจักไดชื่อนํ้ามันเมล็ด
พันธุ ผักกาดทรงศิริ น้ี”๒๘  จากน้ันไดถวายนํ้ามันเมล็ดพันธุ ผักกาดต้ังความปรารถนาเปน
พระพุทธเจา แลวถวายสาสนแกพระเถระเพ่ือกราบทูลพระพุทธเจาถึงความปรารถนาของพระองค 
พระพุทธเจาทรงสดับคําของพระเถระน้ันแลวก็ไดปรารภถึงปณิธานของพระภคินีของพระองค แลว
ตรัสบอกถึงเหตุท่ีพระนางดํารงอยูในเพศหญิง จึงไมสามารถจะรับการพยากรณได เพราะผูท่ีจะ
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  

จากการศึกษาเรื่องราวในพระชาติน้ี ทําใหไดแงคิดหลายดาน ประการแรกคือทําให
ทราบไดวาคติของสัตวโลกท้ังหลายไมมีความแนนอน ยอมเปนไปตามกรรมท่ีกระทําไว               
แมแตพระโพธิสัตวเองก็ยังมีการทําผิดพลาดในบางชาติ จนเปนเหตุใหเกิดเปนสตรี ประการท่ีสอง
คือทําใหทราบท่ีมาของพระนามวาสิทธัตถะ  ซ่ึงเปนผลจากการตั้งความปรารถนาหรือการอธิษฐาน
จิตของพระโพธิสัตวในพระชาติน้ี ประการท่ีสาม คือ ทําใหไดแงคิดวาแมเปนสตรีก็สามารถต้ัง
ความปรารถนาเพ่ือเปนพระพุทธเจาได แตในชาติท่ีไดรับพุทธพยากรณจากพระพุทธเจาและ
หลังจากได รับพุทธพยากรณแลว  พระโพธิสัตวจะถือกํา เ นิดในบุรุษเพศเทา น้ัน  ดัง น้ัน 
พระพุทธศาสนาจึงไมมีการจํากัดสิทธิสตรี  แตมีหลักคําสอนเร่ืองกฎแหงกรรม กลาวคือ เรื่องเพศก็
เปนสวนหน่ึงของกฎแหงกรรมและการอธิษฐานดวย 

                                                         
๒๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๐. 



๕๖ 

จ. เรื่องพระเจาอติเทวราช 
พระโพธิสัตว ไดจุติจากความเปนหญิง เพราะผลแหงการถวายนํ้ามันเมล็ดพันธุ

ผักกาดอันทรงศิริ แลวบังเกิดเปนเทพบุตรผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากในสวรรคชั้นดุสิต ดํารงอยูใน
ภพน้ันตราบเทาอายุแลวก็เวียนวายตายเกิดในเทวโลกและมนุษยโลก ในกัปหน่ึงช่ือวา สาระ ในนัน
ทอสงไขยน้ัน จุติจากเทวโลกแลวบังเกิดในราชตระกูล ในกรกัณฑนคร หลังจากท่ีพระราชบิดา
สวรรคต ทรงไดรับการอภิเษกเปนพระราชาทรงพระนามวาพระเจาอติเทพ พระองคมีโอกาสไดเขา
เฝาพระพุทธเจาทรงพระนามวาพรหมเทพ ทรงบูชาพระพุทธเจาดวยดอกมะลิและดอกไม ๓ ชนิด 
ซ่ึงทําจากรัตนะ ๗ ประการ ทรงไหวดวยเบญจางคประดิษฐแลว ไดทําจิตตปณิธานวา 

ขาแตพระนาถเจา พระองคไดเปนพระพุทธเจา สอนสัตวท้ังหลายใหตรัสรูอริยสัจ 
๔ ฉันใด  ขาพระองค ไดเปนพระพุทธเจาแลวก็จักชวยสอนสัตวท้ังหลายในโลกใหตรัสรูตาม       
ฉันน้ัน 

ขาแตพระนาถเจา พระองคทรงหลุดพนแลว ยังไดทรงเปล้ืองสัตวท้ังหลายใหหลุด
พนตามดวย ฉันใด ขาพระองคไดหลุดพนแลวจากสงสาร ก็จักชวยเปล้ืองสัตวท้ังหลายใหหลุดพน
ดวย ฉันน้ันเหมือนกัน 

ขาแตพระนาถเจา พระองคทรงขามพนแลว ก็ยังชวยสัตวท้ังหลายใหขามพนดวย 
ฉันใด ขาพระองคขามพนแลว ก็จักชวยเปล้ืองสัตวท้ังหลายใหหลุดพนดวย ฉันน้ันเหมือนกัน๒๙ 

ในพระชาติน้ี พระโพธิสัตวต้ังความปรารถนาตอพระพักตรพระสัมมาสัมพุทธเจาแต
ยังคงเปนการต้ังความปรารถนาในใจ ยังมิไดเปลงวาจาออกมา ถึงแมเปลงวาจาตั้งความปรารถนาแต
ไมไดเปลงตอเบ้ืองพระพักตรพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ไมจัดเปนการต้ังความปรารถนาดวยวาจา ยัง
เปนเพียงการต้ังความปรารถนาดวยใจเชนเดียวกับพระชาติท่ีเกิดเปนพระนางวิสทุธาเทวี  

 
๓.๒.๒  ตั้งความปรารถนาดวยวาจา 
มีเรื่องแสดงไววา       ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระนามวาพระ

เจาสาคร  เปนพระราชาผูทรงธรรม  วันหน่ึง  ทรงมีพระราชประสงคจะเห็นพระพุทธเจาพระนามวา
ปุราณศักยมุนี จึงรับส่ังใหราชบุรุษท้ังหลายถือประทีป ธูป ของหอม และดอกไม เปนตน เสด็จ
ออกไปพรอมดวยเสนายาว ๑๒ โยชน ดวยอานุภาพแหงจักรพรรดิศิริอันย่ิงใหญ ไดทอดพระเนตร
เห็นพระผูมีพระภาคผูสมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ผูทรงรุงเรืองดวยอนุพยัญชนะ 
๘๐ ประการ แลวเกิดศรัทธา เสด็จมาซบแทบพระบาทพระศาสดากราบดวยเบญจางคประดิษฐแลว    

                                                         
๒๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๑. 



๕๗ 

ไดกราบทูลชมเชยพระผูมีพระภาค    ทรงมีพระกายและพระหฤทัยซาบซานดวยปติมีพลัง เพราะได
เห็นพระศาสดาจึงดําริวา  

“เราไดจักรพรรดิสมบัติซึ่งคลายกับสมบัติของพระอินทรในอัตตภาพน้ี ก็เพราะ
ทานท่ีเคยใหแลวในภพกอน และเพราะศีลท่ีรักษาศีลแลวในภพกอน แมเราเปล้ือง
ตนเองใหพนจากสังสารทุกขกอนแลว จึงเปนพระพุทธเจา เพ่ือชวยเปล้ืองสัตว
เหลาอ่ืนใหพนดวย เหมือนพระตถาคตศักยมุนีน้ีเปล้ืองตนเองใหพนจากสังสาร
ทุกขแลว จึงเปล้ืองสัตวเหลาอื่นใหพนดวยฉันน้ันเหมือนกัน”๓๐  
ครั้นพระโพธิสัตวทรงดําริแลว จึงสดุดีพระตถาคต เสด็จลุกขึ้นทําประทักษิณแลว

เสด็จเขาสูธัญญวดีนคร ทรงใหสรางปราสาทถวายแดพระผูมีพระภาค เมื่อปราสาทเสร็จแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไป ทรงจัดแจงอาหารอันประณีตดวยพระหัตถของพระองคเอง
แลวนิมนตใหเสวย หลังจากพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ทรงมอบถวายปราสาท ๑๐,๐๐๐ หลัง 
พรอมสิ่งกอสรางท้ังหลาย และเคร่ืองสักการะบูชาซ่ึงทําดวยรัตนะ ๗ ประการแกพระตถาคต ทรง
หมอบดวยพระอุระแทบเบ้ืองยุคลบาทพระผูมีพระภาคแลวเปลงวาจาต้ังปณิธานวา “ขาแตพระองค
ผูเจริญ ดวยบุญกรรมน้ี แมขาพระองคขอจงไดเปนพระพุทธเจาพระนามวา   โคตมศักยะ   เหมือน
พระองคท่ีไดเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวา โคตมศักยะ”  จากน้ัน พระโพธิสัตวไดตรัสตออีกวา 

“ขาแตพระนาถเจา แมพระองคตรัสรูแลว ชวยสัตวท้ังหลายใหตรัสรูได ฉันใด ขา
พระองค ตรัสรูแลวก็จักชวยสัตวท้ังหลายในโลกใหตรัสรูดวยฉันน้ันเหมือนกัน 
ขาแตพระนาถเจา แมพระองคหลุดพนแลว (จากสังสารทุกข) ชวยเปล้ืองสัตว
ท้ังหลายใหหลุดพนดวย ฉันใด ขาพระองคหลุดพนแลว (จากสังสารทุกข) ก็จัก
ชวยเปล้ืองสัตวท้ังหลายใหหลุดพนดวย ฉันน้ัน 
ขาแตพระนาถเจา แมพระองค ขามพนแลว (จากสังสารทุกข) ชวยสัตวท้ังหลาย ให
ขามพนดวย ฉันใด ขาพระองคขามพนแลว ก็จักชวยสัตวท้ังหลายใหขามพนดวย  
ฉันน้ัน”๓๑ 
พระผูมีพระภาคทรงสดับปณิธานน้ันแลวไดตรัสวา “ถวายพระพรมหาบพิตร ช่ือ

วาการแสวงหาพุทธธรรม ทําไดแสนยาก ถาหากพระองคปรารถนาเปนพระพุทธเจา ขอพระองค
โปรดไดสดับสิ่งท่ีทําไดยาก ซ่ึงอาตมภาพไดกลาวแลวเหลาน้ี”  

พระผูมีพระภาคตรัสตออีกวา 

                                                         
๓๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๘. 
๓๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๙-๕๐. 



๕๘ 

“มหาบพิตร ก็บุคคลใด สามารถใชเทาเหยียบยํ่าหองจักรวาลหม่ืนหองซ่ึงเต็มไป
ดวยถานเพลิงอันรอนระอุไปจนถึงฝงโนนได บุคคลน้ัน ยอมบรรลุถึงความเปน
พระพุทธเจาไดก็หรือวา บุคคลใด สามารถใชเทาเหยียบยํ่าหองจักรวาลหม่ืนหอง 
ซ่ึงเต็มไปดวยถานเพลิงท่ีปราศจากเปลวไปจนถึงฝงโนนได บุคคลน้ัน ยอมบรรลุ
ถึงความเปนพระพุทธเจาได ก็หรือวา บุคคลใด สามารถใชเทาเหยียบยํ่าหอง
จักรวาลหมื่นหองซ่ึงเต็มไปดวยภูเขาท่ีรอนแดงโชติชวงไปจนถึงฝงโนนได บุคคล
น้ัน ยอมบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจาไดก็หรือวา บุคคลใด สามารถใชกําลังแขน
ของตนเอง วายขามหองจักรวาลหมื่นหอง ซ่ึงเต็มไปดวยนํ้ารอนคลายกับในโลห
กุมภีนรกไปจนถึงฝงโนนได บุคคลน้ันยอมบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจาได 
ก็หรือวา บุคคลใด สามารถใชเทาเหยียบยํ่าหองจักรวาลหม่ืนหอง ซ่ึงเต็มไปดวย
หินแรท่ีรอนแดงโชติชวงไปจนถึงฝงโนนได บุคคลน้ันยอมบรรลุถึงความเปน
พระพุทธเจาไดก็หรือวา บุคคลใด สามารถเดินฝาหองจักรวาลหมื่นหอง ซ่ึงดาดาษ
ไปดวยพุมไมไผมีหนามไปจนถึงฝงโนนได บุคคลน้ันยอมบรรลุถึงความเปน
พระพุทธเจาได 
ก็หรือวา บุคคลใด สามารถใชเทาเหยียบยํ่าหองจักรวาลหม่ืนหอง ซ่ึงดาดาษดวย
คมมีดโกนไปจนถึงฝงโนนได บุคคลน้ันยอมบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจาได 
ขออุปมาแมอื่นอีก ยังมีอยู ในโลกน้ี ดอกมะเด่ือหาไดแสนยาก ฉันใด ความเปน
พระพุทธเจา ก็หาไดแสนยากกวาน้ัน”๓๒ 
หลังจาก พระโพธิสัตวทรงสดับพระพุทธดํารัสแลว จึงไดกราบทูลถึงการตั้งความ

ปรารถนาพุทธภูมิอันเด็ดเด่ียวของพระองค ซ่ึงไมทรงกลัวแมสักอยางเดียวแดพระผูมีพระภาค พระ
ศาสดาทรงสดับคําน้ันแลวจึงทรงสงอนาคตังสญาณไป ทรงทราบวาผาน ๑๓ อสงไขยกําไรแสนกัป
น้ีไป ในภัทรกัป พระโพธิสัตวน้ีจักไดเปนพระพุทธเจาจึงตรัสใหพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
และสละมหาบริจาค ๕ ทรงพยากรณเปนอนิยตพยากรณ (การพยากรณไมตายตัว) วา ถาพระ
โพธิสัตวสามารถบําเพ็ญบารมี ๑๐ เหลาน้ีได สามารถสละมหาบริจาค ๕ เหลาน้ีได ก็จักเปน
พระพุทธเจา  

พระโพธิสัตวไดฟงคําพยากรณน้ันแลว ก็เกิดปติโสมนัสปานประหน่ึงวาจะได
บรรลุพระสัพพัญุตญาณในวันพรุงน้ี สละรัตนะ ๗ ประการ พรอมท้ังอิสริยยศของพระเจา

                                                         
๓๒เรื่องเดียวกัน, หนา  ๕๐-๕๑. 



๕๙ 

จักรพรรดิท้ังหมดไวในพระพุทธศาสนาดวยกําลังแหงปติแลวจึงผนวช เม่ือส้ินพระชนมายุก็ไปเกิด
ในพรหมโลก  

พระชาติน้ี เปนพระชาติแรกที่พระโพธิสัตวไดเปลงความปรารถนาของตนออกมาวาจา
ตอเบ้ืองพระพักตรของพระพุทธเจาพระนามวาปุราณศักยมุนี แตก็ยังไมไดรับการพยากรณยืนยัน
จากพระพุทธเจาพระองคน้ี แตพระผูมีพระภาคทรงพยากรณเปนอนิยตพยากรณวา มหาบพิตร ถาวา 
พระองคปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ ขอพระองคจงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ท่ีพระพุทธเจาทุกพระองค
พึงบําเพ็ญ และจงสละมหาบริจาค ๕๓๓ เพราะเม่ือบุคคลเหลาใด เม่ือปรารถนาเปนพระพุทธเจา ไม
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ใหครบ ไมสละมหาบริจาค ๕ เหลาน้ี ช่ือวาเคยไดเปนพระพุทธเจาไมมีเลย 
เพราะฉะน้ัน ถาวา พระองคสามารถบําเพ็ญบารมี ๑๐ เหลาน้ีได สามารถสละมหาบริจาค ๕ เหลาน้ี
ได พระองคจักเปนพระพุทธเจา๓๔ 
 

๓.๒.๓  การต้ังความปรารถนาดวยกายและวาจา 
 ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ  ตอนที่วาดวยสุเมธกถา๓๕ ไดปรากฏ

เร่ืองราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตววา ยอนหลังไป ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป สมัยน้ัน มี
พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อวาสุเมธ อาศัยอยูในเมืองชื่อวาอมร
วดี ไดส่ังสมทรัพยไวหลายโกฏิ มีทรัพยสมบัติและธัญญาหารมากมาย เปนผูคงแกเรียน ทรงจํามนต 
จบไตรเพท สําเร็จในคัมภีรทํานายลักษณะ และอิติหาสะ และในธรรมของตน วันหน่ึงทานน่ังอยูใน
ท่ีสงัดแลวคิดวา  

“การเกิดในภพใหม และการแตกไปแหงสรีระเปนทุกข ความหลงตายเปนทุกข  
ชีวิตถูกชรายํ่ายี  มีความเกิด  ความแก  ความปวยไขเปนธรรมดา  เราจักแสวงหา
พระนิพพานท่ีไมแก  ไมตาย  เปนแดนเกษม  เอาเถิด  เราควรเปนผูไมมีความ
หวงใย  ไมมีความตองการ ละท้ิงรางกายท่ีเปอยเนา เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ น้ีไป
เสีย มรรคน้ันไมอาจจะไมเปนเหตุ มรรคน้ันท่ีมีอยูก็จักมี เราจักแสวงหามรรคน้ัน 
เพ่ือหลุดพนไปจากภพ”๓๖ 

ครั้นคิดอยางน้ีแลว พระโพธิสัตวไดใหทรัพยหลายรอยโกฏิแกคนท้ังหลาย แลวเขาไป
ยังภูเขาหิมพานต สรางอาศรมและบรรณศาลาอยางดีไว ณ ภูเขาธรรมิกะ ซ่ึงอยูไมไกลจากภูเขาหิม

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



๖๐ 

พานต นอกจากน้ียังไดสรางท่ีจงกรมซ่ึงไมแข็งกระดาง มีตนไมอยูภายใน มีกอไมปกคุลม มีขนาด
พอดี เปนท่ีนํามาซ่ึงอภิญญาพละ เปล่ียนจากการนุงผาสาฎกมานุงผาคากรอง (ผาเปลือกไม) แทน 
ละท้ิงบรรณศาลาแลวเขาไปอาศัยอยูท่ีโคนตนไม ละท้ิงขาวเปลือกท่ีหวานไว  ปลูกไวเสียโดยไม
เหลือ  บริโภคผลไมท่ีหลนเอง 

เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาทีปงกร เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลว วันหน่ึงเหลา
ประชาชนไดทูลนิมนตพระพุทธเจา และแผวถางทางสําหรับเสด็จดําเนิน ในขณะน้ันพระโพธิสัตว
ก็ออกจากอาศรม เหาะไปในทองฟาเห็นหมูชนผูมีจิตโสมนัส ยินดีราเริงบันเทิงใจ จึงลงจากทองฟา
มาถามมนุษยท้ังหลายในขณะน้ันวา “มหาชนผูมีจิตโสมนัส ยินดีราเริงบันเทิงใจชวยกันแผวถางทาง
สําหรับเดินเพ่ือใคร” ชนเหลาน้ันบอกวา “พระพุทธชินเจาผูยอดเย่ียม พระนามวาทีปงกรทรงเปน
ผูนําสัตวโลก เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลว ชนท้ังหลายชวยกันแผวถางทางสําหรับเสด็จดําเนินเพ่ือ
พระองค” พอไดฟงคําวา ‘พุทโธ’ ความปติก็เกิดข้ึนแกพระโพธิสัตว จึงกลาวประกาศความโสมนัส
วา ‘พุทโธ พุทโธ’ พระโพธิสัตวยินดีและตื้นตันใจ ยืนคิดอยู ณ ท่ีน้ันวา ‘เราจักปลูกพืชคือบุญลงใน
ท่ีน้ี ขณะอยาไดลวงเลยไป’ แลวกลาววา ‘ถาทานท้ังหลายชวยกันแผวถางทางเพ่ือพระพุทธเจา ขอ
จงใหโอกาสหน่ึงแกขาพเจา แมขาพเจาก็จะชวยแผวถางทางสําหรับเสด็จดําเนิน’๓๗ 

ชนเหลาน้ันไดใหโอกาสแกพระโพธิสัตวเพ่ือการแผวถางทาง ทานแผวถางทางไป
พลางคิดไปพลางวา ‘พุทโธ พุทโธ’ เม่ือการแผวถางยังไมทันเสร็จ พระชินมหามุนีทีปงกรพรอม
พระขีณาสพ ๔๐๐,๐๐๐ รูป ผูไดอภิญญา ๖ ก็เสด็จมาถึง พระโพธิสัตวจึงสยายผมแลวลาดผาคา
กรองและหนังสัตวลงบนเปอกตมแลวนอนคว่ําหนาลงท่ีน้ัน ดวยคิดวา “พระพุทธเจา พรอมท้ัง 
(สาวก) ผูเปนศิษยจงเหยียบเราเสด็จไปเถิด อยาทรงเหยียบเปอกตมน้ันเลย ขอน้ันจักเปนประโยชน
เก้ือกูลแกเรา๓๘ 

ในขณะท่ีนอนอยูบนพ้ืนดิน  พระโพธิสัตวไดมีความคิดขึ้นวา 
“เราเม่ือตองการอยู ก็พึงเผากิเลสเราไดในวันน้ี (แต) จะมีประโยชนอะไรแกเราท่ี
จะรูแจงพระธรรมในศาสนาน้ี โดยเพศท่ีคนอ่ืนไมรูจัก เราจักบรรลุพระสัพพัญุต
ญาณ   พนแลวพึงปลดเปล้ืองมนุษยพรอมท้ังเทวดา 
จะมีประโยชนอะไรแกเราท่ีเปนผูชายเห็นกําลังความสามารถจะขามพนแตเพียงผู
เดียว เราจักบรรลุพระสัพพัญุตญาณชวยมนุษยโลกพรอมท้ังเทวโลกใหขามพน
ดวยดวยอธิการ (คือกุศลอันย่ิงใหญ) น้ีท่ีเราไดทําแลวในพระพุทธเจา  ทรงเปน

                                                         
๓๗ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๔๒-๔๓/ ๕๗๒. 
๓๘ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๕๓/๕๗๓. 



๖๑ 

สูงสุดแหงบุรุษ เราจะบรรลุพระสัพพัญุตญาณ จะชวยหมูชนเปนอันมากใหขาม
พน เราจักตัดกระแสสังสารวัฏ ทําลายภพท้ัง ๓ แลวข้ึนสูธรรมนาวา (เรือคือธรรม) 
ชวยมนุษยโลกพรอมท้ังเทวโลกใหขามพน”๓๙  

พระพุทธเจาประทับยืนอยูเหนือศีรษะของพระโพธิสัตว แลวตรัสพยากรณวา   
“เธอท้ังหลายจงดูชฎิลดาบสน้ี ผูมีตบะแกกลา ในกัปอันประมาณมิไดนับจากกัปน้ี
ไป เขาจักเปนพระพุทธเจาในโลก พระตถาคตไดเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุท่ีนา
ร่ืนรมย ทรงเร่ิมตั้งความเพียรบําเพ็ญทุกรกิริยา พระตถาคตจักประทับน่ังท่ีโคนตน
อชปาลนิโครธ ทรงรับขาวปายาสในท่ีน้ันแลวเสด็จไปยังแมนํ้าเนรัญชรา พระชิน
เจาพระองคน้ันจักเสวยขาวปายาสท่ีริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา แลวเสด็จไปท่ีโคนตน
โพธ์ิ ตามหนทางอันประเสริฐท่ีตกแตงไวแลว  

จากน้ัน พระองคผูมีพระยศย่ิงใหญ จักทําประทักษิณโพธิมัณฑอันยอดเย่ียมแลว  ตรัส
รูท่ีโคนตนอัสสัตถพฤกษ พระมารดาผูใหกําเนิดพระชินเจาพระองคน้ีจักมีพระนามวามายา พระบิดา
จักมีพระนามวาสุทโธทนะ พระชินเจาพระองคน้ีจักมีพระนามวาโคดม พระโกลิตเถระและพระอุป
ติสสเถระ ผูไมมีอาสวะ ส้ินราคะ มีจิตสงบ ตั้งม่ันดี จักเปนพระอัครสาวก พระเถระนามวาอานนท 
จักเปนพระอุปฏฐาก บํารุงพระชินเจาพระองคน้ี พระเขมาเถรีและพระอุบลวรรณาเถรี ผูไมมีอาสวะ 
ส้ินราคะ มีจิตสงบ ตั้งมั่นดี จักเปนพระอัครสาวิกา ตนไมเปนท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองค
น้ัน ชาวโลกเรียกวา ตนอัสสัตถพฤกษ จิตตคหบดีอุบาสกและหัตถกคหบดีอุบาสก ชาวเมืองอาฬวี 
จักเปนอัครอุปฏฐาก นันทมารดาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกา จักเปนอัครอุปฏฐายิกา พระโคดมผูมี
ยศพระองคน้ันจักมีพระชนมายุประมาณ ๑๐๐ ป”๔๐ 

เทวดาและมนุษยไดฟงพระดํารัสของพระพุทธเจาแลว ตางก็มีความช่ืนชมยินดีใน
ความเปนหนอพุทธางกูรของพระโพธิสัตว ตางเปลงเสียงโหรอง ปรบมือ ราเริง ประนมมือนมัสการ
วา “ถาเราท้ังหลายจักพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองคน้ี เราท้ังหลายก็จักพรอมหนาหนอ
พุทธางกูรน้ี ในอนาคตกาลมนุษยท้ังหลายเม่ือจะขามแมนํ้า พลาดทาเฉพาะหนาแลว ก็ยึดเอาทา
ถัดไปจึงขามแมนํ้าใหญไป ฉันใด เราท้ังหมดก็ฉันน้ันเหมือนกัน ถาพลาดพระชินเจาพระองคน้ี ก็
จักพรอมหนาหนอพุทธางกูรน้ีในอนาคตกาล”๔๑ 

                                                         
๓๙ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๕๔-๕๘/๕๗๔. 
๔๐ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๖๐-๖๙/๕๗๕-๕๗๖. 
๔๑ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๗๒-๗๔/๕๗๖-๕๗๗. 



๖๒ 

พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร ทรงประกาศกรรมของพระโพธิสัตวแลว ทรงยกพระ
บาทเบื้องขวาข้ึน สาวกของพระผูมีพระภาคผูอยูในท่ีน้ันทุก ๆ องค ไดทําประทักษิณแกพระ
โพธิสัตว  สวนพวกเทวดา  มนุษย  อสูร  ยักษ  ก็ไดอภิวาทแลว  พากันหลีกไป 

เม่ือพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรพรอมท้ังพระสงฆลวงคลองจักษุพระโพธิสัตวไป 
ทานก็ลุกขึ้นจากการนอนแลวน่ังขัดสมาธิ สําราญใจดวยความสุข บันเทิงใจดวยความปราโมทยและ
ด่ืมดํ่าดวยปติ น่ังขัดสมาธิอยูในกาลน้ันแลวคิดวา ‘เราเปนผูมีความชํานาญในฌาน  ถึงความสําเร็จ
อภิญญา ในโลกธาตุหม่ืนจักรวาล  ไมมีฤาษีผูเสมอกับเรา ในธรรมคือฤทธ์ิ  ก็ไมมีใครเสมอกับเรา  
เราไดสุขเชนน้ี’ 

ขณะท่ีพระโพธิสัตวน่ังขัดสมาธิอยู เทวดาผูสถิตอยูในโลกธาตุหม่ืนจักรวาลตางพากัน
เปลงเสียงอยางกึกกอง พระโพธิสัตวไดสดับพระพุทธดํารัสและคําของเทวดาในหม่ืนจักรวาลท้ัง ๒ 
แลว ก็ยินดีราเริงบันเทิงใจ คิดวา ‘พระพุทธชินเจาท้ังหลาย มีพระดํารัสไมเปนสอง มีพระดํารัสไม
เปนโมฆะ พระพุทธเจาท้ังหลาย ไมมีพระดํารัสไมจริง เราคงจะเปนพระพุทธเจาแนนอน พระดํารัส
ของพระพุทธเจาผูประเสริฐท่ีสุด ยอมเท่ียงแทแนนอน  เหมือนกอนดินท่ีโยนขึ้นไปบนทองฟา ยอม
ตกลงมาที่พ้ืนดินเปนแน เปนตน  

หลังจากน้ัน พระโพธิสัตวไดคิดอีกวา จักคนหาพุทธการกธรรมจากสิบทิศ เม่ือคนหา
อยู ไดเห็นทานบารมีเปนขอท่ี ๑ ซ่ึงเปนทางใหญท่ีผูแสวงหาคุณอันย่ิงใหญท้ังหลายในปางกอน ได
อบรมส่ังสมมา จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดทานบารมีขอท่ี ๑ น้ี บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ถาทาน
ปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ ทานก็จงบําเพ็ญทานบารมีเถิด หมอท่ีเต็มดวยนํ้าซ่ึงผูใดผูหน่ึงจับ
คว่ําลง นํ้ายอมไหลออกหมด ไมขังอยูในหมอน้ัน ฉันใด ทานเห็นผูขอท้ังช้ันต่ํา ชั้นกลาง และช้ันสูง
แลวจงใหทานอยาใหเหลือ ดุจหมอนํ้าท่ีเขาคว่ําลง ฉันน้ัน”๔๒ 

เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทาน้ี คนหาตอไป จึงพบศีลบารมี แลวเตือน
ตนเองวา  “ทานจงยึดศีลบารมีขอท่ี ๒  น้ี  บําเพ็ญใหมั่นคงกอน  ถาทานปรารถนาจะบรรลุพระ
โพธิญาณ  ทานก็จงบําเพ็ญศีลบารมีเถิด  จามรียอมรักษาขนหาง  (ของตน)  ท่ีติดของอยูในท่ีไร ๆ ก็
ยอมตายในท่ีน้ัน ไมยอมใหขนหางเสียไป ฉันใด ทานจงบําเพ็ญศีลในภูมิท้ัง ๓๑ รักษาศีลให
บริบูรณในกาลทุกเมื่อ ดุจจามรีรักษาขนหาง  ฉันน้ัน”๔๓ 

เมื่อเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทาน้ี คนหาตอไปก็ไดเห็นเนกขัมมบารมี จึง
เตือนตนเองวา “ทานจงยึดเนกขัมมบารมีขอท่ี ๓ น้ี บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ถาทานปรารถนาจะบรรลุ

                                                         
๔๒ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๑๗-๑๑๙/๕๘๓. 
๔๓ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๒๒-๑๒๔/๕๘๓-๕๘๔. 



๖๓ 

พระโพธิญาณ ทานจงบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเถิด คนท่ีถูกขังอยูในเรือนจํา ไดรับทุกขมานานยอมไม
เกิดความยินดีในเรือนจําน้ัน มีแตจะหาชองทางท่ีจะพนออกไป ฉันใด ทานจงเห็นภพทั้งปวงดุจ
เรือนจํา จงมุงหนาตอเนกขัมมะเพ่ือหลุดพนไปจากภพ ฉันน้ันเถิด”๔๔ 

เม่ือเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทาน้ี คนหาตอไปอีกก็ไดเห็นปญญาบารมีเปน
ขอท่ี ๔ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดปญญาบารมีขอท่ี ๔ น้ี บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ถาทานปรารถนา
จะบรรลุพระโพธิญาณ ทานก็จงบําเพ็ญปญญาบารมีเถิด ภิกษุเมื่อเท่ียวบิณฑบาต มิไดเวนวาจะเปน
ตระกูลชั้นต่ํา ชั้นกลาง หรือชั้นสูง ยอมไดอาหารพอยังอัตภาพใหเปนไปได  ฉันใด ทานเมื่อ
สอบถามคนมีความรูตลอดกาลทั้งปวง บําเพ็ญปญญาบารมีไปเถิด แลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได ฉัน
น้ัน”๔๕ 

เม่ือเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทาน้ี คนหาตอไปก็ไดพบวิริยบารมีเปนขอท่ี ๕ 
จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดวิริยบารมีขอท่ี ๕ น้ี บําเพ็ญใหมั่นคงกอน ถาทานปรารถนาจะบรรลุ
พระโพธิญาณ ทานก็จงบําเพ็ญวิริยบารมีเถิด ราชสีหพญาเน้ือมีความเพียรไมยอหยอน ท้ังในขณะ
หมอบ ยืน และเดิน ประคองใจไวทุกเม่ือ ฉันใด ทานจงประคองความเพียรใหมั่นคงทุกภพทุกชาติ 
บําเพ็ญวิริยบารมีไปเกิด แลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได ฉันน้ัน”๔๖ 

เม่ือเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทาน้ี คนหาตอไปอีกก็ไดเห็นขันติบารมีเปนขอ
ท่ี  ๖  แลวจึงเตือนตนเองวา  “ทานจงยึดขันติบารมีขอท่ี  ๖  น้ี  บําเพ็ญใหมั่นคงกอน  ทานมีใจแนว
แน (ไมเปนสอง) ในขันติบารมีน้ัน จักบรรลุสัมโพธิญาณได ธรรมดาแผนดินยอมทนทานตอส่ิงท่ี
เขาท้ิงลงทุกอยาง ท้ังท่ีสะอาดและไมสะอาด ไมทําความยินดีและความขัดเคือง  แมฉันใด ถึงทานก็
ฉันน้ันเหมือนกัน  อดทนตอการยกยองและการดูหม่ินของคนท้ังปวง บําเพ็ญขันติบารมีแลวจัก
บรรลุสัมโพธิญาณได”๔๗ 

เม่ือเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทาน้ี ทานจึงคนหาตอไปก็ไดเห็นสัจจบารมีเปน
ขอท่ี ๗ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดสัจจบารมีขอท่ี ๗ น้ี บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ทานมีคําพูดท่ี
แนนอน (ไมเปนสอง) ในสัจจบารมีน้ัน จักบรรลุสัมโพธิญาณได ธรรมดาวาดาวประกายพรึก เปน
ดาวนพเคราะหท่ีเท่ียงตรงในโลกพรอมท้ังเทวโลก ยอมไมเคล่ือนไปจากวิถีโคจร ไมวาจะเปนฤดู

                                                         
๔๔ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๒๗-๑๒๙/๕๘๔. 
๔๕ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๓๒-๑๓๔/๕๘๕. 
๔๖ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๓๗-๑๓๙/๕๘๕. 
๔๗ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๔๒-๑๔๔/๕๘๖. 



๖๔ 

รอน ฤดูหนาว หรือฤดูฝน แมฉันใด ถึงทานก็ฉันน้ันเหมือนกัน จงอยาถอยกลับไปจากทาง (ท่ี
ถูกตองม่ันคง) ในสัจจะท้ังหลาย บําเพ็ญสัจจบารมีแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณได”๔๘ 

เม่ือเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทาน้ี จึงคนหาตอไปก็พบอธิษฐานบารมีเปนขอ
ท่ี ๘ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดอธิษฐานบารมีขอท่ี ๘ น้ี บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ทานเปนผูไม
หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีน้ันแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณได ภูผาไมหวั่นไหว ตั้งม่ันไมสะเทือน
เพราะลมแรง คงต้ังอยูในท่ีเดิมน่ันเอง แมฉันใด ทานก็ฉันน้ันเหมือนกัน จงเปนผูไมหวั่นไหวใน
อธิษฐานบารมีทุกเม่ือบําเพ็ญอธิษฐานบารมีแลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได”๔๙ 

เม่ือเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทาน้ี คนหาตอไปอีกก็ไดเห็นเมตตาบารมีเปนขอ
ท่ี ๙ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดเมตตาบารมีขอท่ี ๙ น้ี บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ถาทานปรารถนาจะ
บรรลุพระโพธิญาณ ทานก็จงเปนผูไมมีใครเสมอในเมตตาบารมี ธรรมดานํ้ายอมแผความเย็นชําระ
ลางมลทิน คือธุลีเสมอกันท้ังในคนดีและคนชั่ว แมฉันใด ทานก็ฉันน้ันเหมือนกัน จงเจริญเมตตาให
เสมอกัน ท้ังในคนท่ีเก้ือกูลกันและในคนท่ีไมไดเก้ือกูลกัน บําเพ็ญเมตตาบารมีแลวจักบรรลุสัมโพธิ
ญาณได”๕๐ 

เม่ือเห็นวาพุทธการกธรรมมิไดมีเพียงเทาน้ี คนหาตอไปอีกก็ไดเห็นอุเบกขาบารมีเปน
ขอท่ี ๑๐ จึงเตือนตนเองวา “ทานจงยึดอุเบกขาบารมีขอท่ี ๑๐ น้ี บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ทานเปนผูมี
อุเบกขาเท่ียงตรง มั่นคงจักบรรลุสัมโพธิญาณได ธรรมดาแผนดินยอมวางเฉยในส่ิงท่ีเขาท้ิงลงท้ัง
สะอาดและไมสะอาด ท้ัง ๒ อยาง เวนความโกรธและความยินดี แมฉันใด ทานก็ฉันน้ันเหมือนกัน 
จงมีใจเที่ยงตรงในสุขและทุกขในกาลทุกเม่ือ บําเพ็ญอุเบกขาบารมีแลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได 
ธรรมท่ีเปนเคร่ืองบมพระโพธิญาณ มีอยูในโลกเพียงเทาน้ี นอกจากน้ีย่ิงกวาน้ันไมมี ทานจงต้ังม่ัน
อยูในธรรมน้ันเถิด”๕๑  

เม่ือพระโพธิสัตวพิจารณาเห็นพุทธการกธรรมเหลาน้ีพรอมท้ังกิจและลักษณะอันเปน
ภาวะของตนแลว ก็เกิดแผนดินไหวขึ้น พุทธบริษัทท้ังหลายส่ันเทา นอนสลบอยูบนภาคพ้ืนท่ี
บริเวณน้ัน หมอนํ้า หมอขาว หมอใสกระแจะ และหมอท่ีใสเปรียงในท่ีน้ันจํานวนมาก ตางก็กระทบ
กันและกัน  มหาชนตกใจกลัว  พากันเขาไปเฝาพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรทูลถามวา “อะไรจัก
มีแกชาวโลก เปนเหตุดีหรือเหตุราย ชาวโลกท้ังปวงถูกเบียดเบียน ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ ขอ
พระองคไดโปรดบรรเทาภัยท่ีเบียดเบียนน้ันเถิด” 

                                                         
๔๘ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๔๗-๑๔๙/๕๘๖-๕๘๗. 
๔๙ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๕๒-๑๕๔/๕๘๗. 
๕๐ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๕๗-๑๕๙/๕๘๗-๕๘๘. 
๕๑ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๖๒-๑๖๕/๕๘๘. 



๖๕ 

พระพุทธเจาตรัสบอกใหมหาชนไดเขาใจวา “ในการที่พสุธาไหวคร้ังน้ี ทานท้ังหลาย
จงเบาใจเถิด อยาตกใจกลัวเลย วันน้ีเราพยากรณผูใดวาจักเปนพระพุทธเจาในโลก    ผูน้ันพิจารณา
เห็นธรรมท่ีพระชินเจาทรงอบรมส่ังสมมากอน เม่ือผูน้ันพิจารณาธรรมซ่ึงเปนพุทธภูมิโดยไมมี
เหลือ เพราะเหตุน้ัน  ปฐพีโลกธาตุมีหม่ืนจักรวาล ในโลกพรอมท้ังเทวโลกจึงไหวแลว”๕๒ 

มหาชนไดฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลวก็เกิดความสบายใจข้ึน พากันมาหา
พระโพธิสัตวแลวอภิวาทอีก ฝายพระโพธิสัตวก็ยึดพระพุทธคุณ  ทําใจใหม่ันคง นมัสการ
พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรแลวลุกจากอาสนะ เทวดาและมนุษยท้ังหลายถือดอกไมทิพย 
ดอกไมท่ีเปนของมนุษยแลวโปรยปรายดอกไมท้ังหลายเพ่ือพระโพธิสัตวเทพและมนุษยท้ัง ๒ ฝาย
เหลาน้ัน  ตางก็ประกาศความสวัสดีวา  

“ทานปรารถนาตําแหนงอันใหญหลวง ขอทานไดตําแหนงน้ันตามความปรารถนา
เถิด เสนียดจัญไรท้ังปวงจงอยามี ความโศกและโรคจงอยามี อันตรายจงอยามีแก
ทาน ขอใหทานไดบรรลุพระโพธิญาณอันประเสริฐเร็วพลันเถิด เมื่อถึงฤดู (ท่ี
ตนไมผลิดอก) หมูไมจําพวกที่มีดอก ก็ผลิดอก ฉันใด ทานผูมีความเพียรอัน
ย่ิงใหญ ขอทานจงผลิดวยพระพุทธญาณ  ฉันน้ันเหมือนกันเถิด  
พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคก็ไดทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการมาแลว  ฉันใด 
ทานผูมีความเพียรอันย่ิงใหญ ขอทานจงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ฉันน้ัน
เหมือนกันเถิด พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ก็ไดตรัสรูท่ีโพธิมัณฑ  ฉันใด  
ทานผูมีความเพียรอันย่ิงใหญ   ขอทานจงตรัสรูท่ีตนไมเปนท่ีตรัสรูของพระชินเจา   
ฉันน้ันเหมือนกันเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคก็ทรงประกาศพระ
ธรรมจักรแลว ฉันใด ทานผูมีความเพียรอันย่ิงใหญ ขอทานจงประกาศพระ
ธรรมจักร ฉันน้ันเหมือนกันเถิดดวงจันทรในวันเพ็ญเต็มดวงสองสวาง ฉันใด ขอ
ทานผูมีใจปรารถนาท่ีเต็มเปยมแลว จงรุงโรจน (สวางไสว) ในหมื่นจักรวาล ฉัน
น้ันเหมือนกันเถิดดวงอาทิตยพนจากราหูแลว ยอมไพโรจนแจมจาดวยแสงสวาง  
ฉันใด ขอทานจงพนจากโลกธรรมแลว แจมจาดวยสิริ (แหงพระพุทธเจา)  ฉันน้ัน
เหมือนกันเถิดแมนํ้าทุกสายไหลไปสูทะเลหลวง ฉันใด ขอชาวโลกพรอมท้ังเทวดา
ท้ังหลาย จงพากันหล่ังไหลไปในสํานักของทาน  ฉันน้ันเหมือนกันเถิด”๕๓ 

                                                         
๕๒ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๗๒-๑๗๔/๕๘๙-๕๙๐. 
๕๓ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๗๘-๑๘๖/๕๙๐-๕๙๑. 



๖๖ 

หลังจากน้ัน สุเมธดาบสผูไดรับความชมเชย และสรรเสริญจากทวยเทพและหมูมนุษย
ท้ังหลายไดสมาทานธรรม ๑๐ ประการ แลวจึงเขาไปยังปาใหญเพ่ือบําเพ็ญธรรมเหลาน้ันใหบริบูรณ   
เร่ืองน้ีเปนเรื่องท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา นับเปนการเริ่มตนการเปนพระโพธิสัตว
อยางสมบูรณท่ีเรียกวา “นิยตโพธิสัตว” เพราะเปนชาติแรกที่พระโพธิสัตวไดรับพุทธพยากรณ
ยืนยันจากพระพุทธเจาทีปงกร เปนจุดเร่ิมตนแหงการบําเพ็ญเพียรบารมี ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป 
เหตุท่ีผูวิจัยจัดไวในเรื่องการบําเพ็ญบารมีกอนไดรับพุทธพยากรณ เพราะทานไดบําเพ็ญบารมีมา
กอนท่ีจะไดเขาเฝาพระพุทธเจาและไดรับพุทธพยากรณ มีการบําเพ็ญทานบารมี  ศีลบารมี  เนกขัม
บารมี  เปนตน  

สรุปไดวา การต้ังความปรารถนาท่ีจะตรัสรูเปนพระพุทธเจา และชวยผูอ่ืนใหขามพนไป
จากวัฏฏสงสารในแตละชาติของพระโพธิสัตวกอนท่ีจะไดรับพุทธพยากรณน้ัน ถือเปนการบําเพ็ญ
อธิษฐานบารมี และเปนการวางจุดมุงหมายเพ่ือนําไปสูการสรางบารมีขออื่นตอไป หากขาด
อธิษฐานบารมีแลว พระโพธิสัตวก็ไมสามารถบําเพ็ญบารมีขออ่ืนใหสําเร็จได  ดังท่ีพระพรหมคุณา
ภรณไดกลาวไววา “พระโพธิสัตวตางจากพระพุทธเจาและพระอรหันต กลาวคือ แมพระโพธิสัตว
จะแสนเกงแลว ยอมสละชีวิตของตนเพ่ือประโยชนแกผูอื่นได แตพระโพธิสัตวน้ัน ตองทําความดี
ดวยปณิธาน คือ ตองต้ังใจ ตองมุงมั่น อธิษฐานไววาจะทําความดีน้ัน ๆ”๕๔  
 
๓.๓  การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีหลังจากไดรับพุทธพยากรณ 

การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวกอนไดรับพุทธพยากรณท่ีกลาวไวในขอ ๓.๒ น้ัน มี
หลักฐานปรากฏอยูในพระไตรปฎกเฉพาะในพระชาติท่ีเปนสุเมธดาบส ซ่ึงเปนชาติท่ีไดรับพุทธ
พยากรณจากพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรเทาน้ัน สวนเรื่องอื่น ๆ มีอยูในคัมภีรช้ันรองลงมาดังได
แสดงไวแลวในเบ้ืองตน การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวหลังจากไดรับพุทธพยากรณแลว มี
ระยะเวลาในการบําเพ็ญไมเทากัน เชนเดียวกับการบําเพ็ญกอนไดรับพุทธพยากรณ ตามประเภท
ของพระโพธิสัตว คือ พระปญญาธิกโพธิสัตวใชเวลาบําเพ็ญบารมี ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป    พระ
สัทธาธิกโพธิสัตวใชเวลาบําเพ็ญบารมี ๘ อสงไขยกําไรแสนกัป และพระวิริยาธิก-โพธิสัตวใชเวลา
บําเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขยกําไรแสนกัป  การบําเพ็ญบารมีหลังจากไดรับพุทธพยากรณน้ีมีกลาวไว
ในพระไตรปฎก สวนการกําหนดวาเรื่องไหนบําเพ็ญบารมี ไดแสดงไวในรายงานการวิจัยเรื่องการ

                                                         
๕๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต, ปจจุบันน้ีคือ พระพรหมคุณาภรณ), จาริกบุญจาริกธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๔๑),หนา ๔๐๘. 



๖๗ 

วิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก โดยจัดชาดกทั้ง ๕๔๗ เร่ือง เขาใน
หมวดหมูของบารมี ๑๐  

สรุปได ดังน้ีทานบารมี 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  การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีท่ีปรากฏในนิบาตชาดก 
ในชาดก ๖ มีเรื่องท่ีเปนอธิษฐานบารมี เรียงลําดับตามนิบาตชาดก ๕๔๗ เร่ือง ไดแก  

นฬปานชาดก๕๖  กุกกุรชาดก๕๗  ทุมเมธชาดก๕๘  มันธาตุชาดก๕๙  มาตังคชาดก๖๐      และเนมิราช
ชาดก๖๑  ซ่ึงในแตละเรื่องมีความยอดังตอไปน้ี 

ก. นฬปานชาดก๖๒  
คร้ังหน่ึง ภิกษุท้ังหลายอาบน้ําในสระโบกขรณีช่ือวานฬกปานะ  แลวใหพวก

สามเณรเอาทอนไมออมาเพ่ือตองการทํากลองเข็ม เห็นทอนไมออเหลาน้ันทะลุตลอด  จึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค ทูลถามถึงเหตุท่ีทอนไมออเหลาน้ันเปนรูทะลุตลอดตั้งแตโคนจนถึงปลาย  พระผูมี
พระภาคตรัสบอกแกภิกษุท้ังหลายวาน้ีเปนการอธิษฐานเดิมของพระองค  และไดตรัสเลาถึงเรื่องใน
อดีตวา 

ในอดีตกาล  มีผีเส้ือน้ําตนหน่ึงเค้ียวกินคนผูลงไปในสระโบกขรณีน้ัน  ในกาลน้ัน  
พระโพธิสัตวเกิดเปนพระยากระบ่ีมีขนาดเทาเน้ือละมั่ง  แวดลอมดวยหมูวานรแปดหม่ืนตัว    พระ
ยากระบ่ีไดใหโอวาทแกหมูวานรถึงอันตรายตาง  ๆ  ท่ีจะพึงมีในปาน้ัน  และถาหากจะด่ืมนํ้าหรือ
กินอาหารท่ียังไมเคยกินตองสอบถามตนกอน  ซ่ึงหมูวานรเหลาน้ันตางก็รับคํา  

                                                         
๕๕พัฒน  เพ็งผลา, รศ. “การวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก”, รายงาน

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



๖๘ 

วันหน่ึงหมูวานรท่ีเปนบริวารของพระโพธิสัตวไปในสถานท่ีท่ีไมเคยไป  เท่ียวอยู
ในท่ีน้ันหลายวัน  เม่ือจะแสวงหาน้ําด่ืมก็เห็นสระโบกขรณีสระหน่ึง  แตยังไมด่ืมน้ํา  น่ังคอยการมา
ของพระโพธิสัตวกอน  พระโพธิสัตวจึงเดินตรวจดูสระโบกขรณีน้ัน  เห็นมีแตรอยเทาลง ไมเห็น
รอยเทาขึ้นจึงรูวาสระโบกขรณีน้ีมีอมนุษยอยู ฝายผีเสื้อน้ํารูวาวานรเหลาน้ันไมลง  จึงแปลงกายเปน
ผูมีความนาเกลียดนากลัว แหวกน้ําออกมาชักชวนใหด่ืมนํ้า  พระโพธิสัตวถามแลวจึงทราบวาเปน
ผีเส้ือน้ําผูท่ีสามารถกินทุกคนท่ีลงไปในสระน้ันได  แมกระท่ังนก พระโพธิสัตวไมยอมตกอยูใน
อํานาจของผีเสื้อน้ํา  ไดอธิษฐานวาไมออท้ังหมดท่ีเกิดรอบสระโบกขรณีน้ีจงเปนรูตลอด  ดวย
อุปจารแหงประโยชนของพระโพธิสัตวท้ังหลายเปนสภาพย่ิงใหญ  การอธิษฐานยอมสําเร็จตั้งแต
น้ันมา  ไมออท่ีเกิดรอบสระโบกขรณีทุกตนเกิดเปนรูเดียวตลอด ครั้นพระโพธิสัตวอธิษฐานอยางน้ี
แลวจึงน่ังถือไมออลําหน่ึงสูบน้ํามาด่ืม  เหลาวานรแปดหมื่นตัวก็ถือไมออตัวละลํา น่ังลอมสระ
โบกขรณีสูบนํ้ามาด่ืมเชนเดียวกัน ผีเส้ือน้ําจึงไมสามารถกินวานรไดสักตัว เกิดความเสียใจจึงไปยัง
นิเวศนของตน  ฝายพระโพธิสัตวพรอมท้ังบริวารก็เขาปาไปเหมือนกัน 

ในพระชาติน้ีพระโพธิสัตวไดบําเพ็ญอธิษฐานบารมี ในขณะท่ีเปนพญาวานร(หัวหนา
ฝูงลิง) ท่ีทานจัดไววาเปนอธิษฐานบารมีน้ัน เพราะบารมีดานอ่ืนไมเดนชัดเทาการอธิษฐานของพระ
โพธิสัตว ท้ังน้ีคงเปนเพราะถือกําเนิดในสัตวเดรัจฉาน จึงมีความจํากัดในการบําเพ็ญบารมีบางขอ 
เชน ทานบารมี  เนกขัมมบารมี เปนตน 

ข. กุกกุรชาดก๖๓ 
ในอดีตกาล เม่ือพระเจาพรหมทัตครองราชยสมบัติในนครพาราณสี พระโพธิสัตว 

เกิดเปนสุนัข หอมลอมดวยสุนัขจํานวนมากอยูในสุสานใหญ อยูมาวันหน่ึง พวกสุนัขท่ีเล้ียงไวใน
ราชตระกูลกัดกินหนังและชะเนาะของรถพระราชา ท่ีราชบุรุษวางไวท่ีพระลานหลวง  วันรุงข้ึน 
พวกราชบุรุษจึงกราบทูลพระราชาวาสุนัขท้ังหลายเขาไปทางทอน้ํา กัดกินหนังและชะเนาะของรถ
น้ัน พระราชาทรงกร้ิวสุนัข จึงรับส่ังฆาสุนัขทุกตัวท่ีเห็น ความพินาศใหญหลวงจึงเกิดข้ึนแกพวก
สุนัข สุนัขท่ีรอดตายจึงพากันหนีไปหาพระโพธิสัตวท่ีปาชา และเลาเหตุการณใหฟง พระโพธิสัตว
คิดวา “ในท่ีท่ีมีการอารักขา สุนัขท้ังหลายในภายนอก ยอมเขาไปไมได เรื่องน้ีสุนัขภายในพระราช
นิเวศนนาจะเปนผูทํา ก็ภัยอะไร ๆ ยอมไมมีแกพวกโจร  สวนพวกท่ีไมใชโจรกลับไดความตาย ถา
กระไร เราจะแสดงพวกโจรแกพระราชาแลวใหทานชีวิตแกหมูญาติ” 

พระโพธิสัตวปลอบโยนญาติท้ังหลายใหเบาใจ และใหรออยูท่ีปาชา สวนตนเองได
รําพึงถึงบารมี กระทําเมตตาภาวนาใหเปนปุเรจาริกไปในเบ้ืองหนาแลวอธิษฐานใหใคร ๆ  อยาได

                                                         
๖๓ขุ.ชา. (ไทย) ๓/๑/๒๘๑-๒๘๖. 



๖๙ 

สามารถขวางกอนดินหรือทอนไม แลวเขาไปภายในพระนครแตเพียงลําพัง ไมมีสัตวตัวแมหน่ึงท่ี
เห็นพระโพธิสัตวแลวแลดูดวยความโกรธ พระโพธิสัตวไปในท่ีวินิจฉัย แลววิ่งเขาไปภายใตอาสน
ของพระราชา พวกราชบุรุษเร่ิมเพ่ือจะนําพระโพธิสัตวน้ันออกมา แตพระราชาทรงหามไว พระ
โพธิสัตวพักอยูครูหน่ึงแลวจึงออกมาทูลถามพระราชาเรื่องการฆาสุนัข ทราบวาพระราชาเปนผูส่ัง
ใหฆาเพราะทรงเขาพระทัยวาสุนัขเหลาน้ันกัดกินหนังหุมชะเนาะรถ จึงรับส่ังใหฆาสุนัขท้ังหลาย 
ยกเวนสุนัขท่ีเล้ียงไวในพระตําหนัก พระโพธิสัตวไดกราบทูลวาพระองคทรงบรรลุอคติ มีฉันทาคติ
เปนท่ีตั้ง ไมทรงตั้งอยูในราชธรรม     

พระราชาไดทรงสดับแลวจึงตรัสถามพระโพธิสัตว ทรงทราบวาพวกสุนัขท่ีกัดกิน  
หนังหุมรถเปนพวกสุนัขเล้ียงท่ีอยูในตําหนักของพระองคเอง เพราะพระโพธิสัตวพิสูจนไดโดยการ
ใหนําเปรียงและหญาแพรกมาขยําใหสุนัขเหลาน้ันด่ืม สุนัขท้ังหลายด่ืมแลวถายออกมาพรอมกับ
หนังท้ังหลาย จึงทรงทําการบูชาพระโพธิสัตวดวยเศวตฉัตร พระโพธิสัตวแสดงธรรมแกพระราชา 
ดวยคาถาวาดวยการประพฤติธรรม ๑๐ ประการ อันมาในเตสกุณชาดก มีอาทิวาจงประพฤติธรรม
ในพระชนกและชนนี ทูลใหพระราชาทรงตั้งอยูในความไมประมาท และดํารงอยูในศีล ๕ แลวจจึง
ไดถวายเศวตฉัตรคืนแดพระราชา พระราชาไดทรงสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตวแลวทรงใหอภัย
แกสัตวท้ังปวง ทรงเริ่มตั้งนิตยภัตเชนกับโภชนะของพระองคแกสุนัขท้ังปวงมีพระโพธิสัตวเปนตน 
และทรงตั้งอยูในโอวาทของ    พระโพธิสัตว ทรงกระทําบุญมีทานเปนตนตลอดชั่วพระชนมายุ 
หลังจากสวรรคตแลวเสด็จอุบัติในเทวโลก กุกกุโรวาทไดดําเนินไปถึงหม่ืนป ฝายพระโพธิสัตว
ดํารงอยูตราบชั่วอายุแลวไดไปตามยถากรรม 

การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวในกุกกุรชาดกน้ี มีลักษณะเหมือนกับการ
บําเพ็ญบารมีในนฬปานชาดกเร่ืองท่ีผานมา กลาวคือ พระโพธิสัตวถือการกําเนิดในสัตวเดรัจฉาน 
และไดอธิษฐานเพ่ือประโยชนของหมูคณะ ลักษณะของการอธิษฐานก็ชัดเจน คือ เปนการอธิษฐาน
ท่ีมีลักษณะเปนการอธิษฐานจิตโดยใชคุณความดีของตน เพ่ือใหเกิดผลในสิ่งท่ีตองการ  

ค. ทุมเมธชาดก๖๔ 
ในอดีตกาล  ครั้งเมื่อพระเจามคธพระองคหน่ึงทรงครองราชสมบัติในกรุงราชคฤห    

พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดชาง เปนชางเผือกถึงพรอมดวยลักษณะท่ีดี และไดเปนชางมงคลของ
พระราชา ครั้นถึงวันมหรสพวันหน่ึง พระราชาโปรดใหประดับตกแตงพระนครงดงามดังเทพนคร 
เสด็จขึ้นสูมงคลหัตถี อันประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ ทรงกระทําประทักษิณพระนคร
ดวยราชานุภาพอันใหญหลวง มหาชนยืนดูในท่ีน้ัน ๆ เห็นสรีระอันถึงความงามเลิศดวยสมบัติของ
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มงคลหัตถี ก็พากันพรรณนาถึงมงคลหัตถีตาง ๆ นานา และวาสมควรเปนคูบุญบารมีของพระเจา
จักรพรรดิ พระราชาทรงเกิดความริษยาชางเพราะการสรรเสริญชางของชาวเมือง จึงทรงดําริท่ีจะให
พระโพธิสัตวตกเขาตาย จึงรับส่ังนายหัตถาจารยนําชางข้ึนสูยอดเขาเวปุลละ แลวทรงบังคับนาย
หัตถาจารยใหไสชางบายหนาไปทางเหวแลวส่ังใหชางยืน ๓ ขา ยืนดวยขาหนาท้ังสอง ยืนดวยขา
หลังท้ังสอง ยืนขาเดียว       แตชางก็ยังไมตกจากภูเขา ในท่ีสุดจึงรับส่ังนายหัตถาจารยใหยืนใน
อากาศ นายหัตถาจารยคิดวาพระราชาพระองคน้ีมีพระประสงคใหชางน้ันตกเขาตายเปนแน จึง
กระซิบท่ีหูพระโพธิสัตวบอกใหทราบถึงความประสงคของพระราชา และใหพระโพธิสัตวพาตน
เหาะข้ึนสูเวหาไปสูพระนครพาราณสี พระมหาสัตวถึงพรอมดวยบุญฤทธ์ิไดยืนอยูในอากาศ ฝาย
นายหัตถาจารยไดกราบทูลวา ขาแตมหาราช ชางน้ีถึงพรอมดวยบุญฤทธ์ิ ไมคูควรแกคนมีบุญนอย 
ปญญาทรามเชนพระองค คูควรแกพระราชาผูเปนบัณฑิต ถึงพรอมดวยบุญ คนบุญนอยเชนพระองค
ไดพาหนะเชนน้ีก็มิไดรูคุณ รังแตจะยังพาหนะ และยศสมบัติท่ีเหลือ ใหฉิบหายไปฝายเดียว   

นายหัตถาจารยไดน่ังอยูบนคอชางซ่ึงเหาะข้ึนในอากาศ  ตรงไปพระนครพาราณสี 
หยุดอยูในอากาศที่ทองพระลานหลวง ประชาชนทั่วพระนครอื้ออึงเปนเสียงเดียวกันวา  ชางเผือก
ของพระราชาแหงชาวเรามาทางอากาศ หยุดยืนอยูท่ีทองพระลานหลวง ราชบุรุษท้ังหลายรีบกราบ
ทูลพระราชา พระราชาเสด็จมาตรัสเชิญพระโพธิสัตวใหลงยืนท่ีพ้ืนดิน  พระโพธิสัตวก็ลงยืนท่ี
แผนดิน นายหัตถาจารยกาวลงถวายบังคมพระราชา กราบทูลเร่ืองท้ังปวงใหทรงทราบ  พระราช
ทรงหรรษาและดีพระทัย  ตรัสใหตระเตรียมพระนคร  ทรงต้ังพญาชางในตําแหนงมงคลหัตถี ทรง
แบงราชสมบัติท้ังส้ินออกเปน ๓ สวน สวนหน่ึงพระราชทานแกพระโพธิสัตว  สวนหน่ึงแกนาย
หัตถาจารย  สวนหน่ึงพระองคทรงครอบครอง  ตั้งแต       พระโพธิสัตวครองราชยสมบัติ ชมพูทวีป
ท้ังหมดก็ตกอยูในเงื้อมพระหัตถของพระราชา  พระองคเปนพระราชาผูย่ิงใหญในชมพูทวีป  ทรง
บําเพ็ญบุญมีทานเปนตน  แลวเสด็จไปตามยถากรรม 

ในชาติน้ี  พระโพธิสัตวก็ไดบําเพ็ญบารมีในขณะท่ีถือกําเนิดเปนสัตวเดรัจฉาน  มี
ลักษณะเชนเดียวกับเรื่องท่ีกลาวในนฬปานชาดก  และกุกกุรชาดก  แตเปนสัตวตางประเภทกัน  
และอธิษฐานตางเรื่องกันเทาน้ัน 

ง. มันธาตุราชชาดก๖๕ 
ในอดีตกาล ครั้งปฐมกัป พระโพธิสัตวเปนพระราชโอรสของพระเจาวรอุโปสถ 

ไดมีพระนามวามันธาตุ ทรงประกอบดวยรัตนะ ๗ และอิทธิฤทธ์ิ ๔ ครองราชยเปนพระเจา
จักรพรรดิ ในเวลาท่ีพระองคทรงคูพระหัตถซาย ปรบดวยพระหัตถขวา ฝนรัตนะ ๗ ก็ตกลงมา
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ประมาณเขา ดุจเมฆฝนทิพยในอากาศ ทรงเลนเปนเด็กอยูแปดหม่ืนส่ีพันป ทรงครองความเปน
อุปราชอยูแปดหม่ืนส่ีพันป ทรงครองราชยเปนพระเจาจักรพรรดิแปดหมื่นสี่พันป ทรงมีพระชนมายุ
หน่ึงอสงไขย 

วันหน่ึง พระเจามันธาตุน้ันไมสามารถทํากามตัณหาใหเต็มได จึงทรงแสดงอาการ
ระอาพระทัย อํามาตยท้ังหลายทูลถามถึงเหตุท่ีทรงระอาพระทัย พระองคตรัสวา เม่ือเรามองเห็น
กําลังบุญของเราอยู ราชสมบัติน้ีจักทําอะไรได สถานท่ีไหนหนอจึงจะนารื่นรมย อํามาตยท้ังหลาย
กราบทูลวาเทวโลกนาร่ืนรมย ทาวเธอจึงทรงพุงจักรรัตนะไปยังเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพรอม
ดวยบริษัท แมทรงครองราชสมบัติในเทวโลก ช้ันจาตุมหาราชิกาน้ัน เม่ือกาลเวลาลวงไปชานาน 
พระองคก็ไมสามารถทําตัณหาใหเต็มไดอีกเหมือนกัน จึงทรงแสดงอาการเบื่อระอา   ทาวมหาราช
ท้ัง   ๔   จึงทูลถามถึงเหตุท่ีทรงเบ่ือระอา   และไดแนะนําเทวโลกช้ันดาวดึงสซ่ึงนารื่นรมยกวา พระ
เจามันธาตุจึงพุงจักรรัตนะออกไป หอมลอมดวยบริษัทของพระองค บายหนาไปยังภพดาวดึงส  

ทาวสักกะทรงแบงเทวราชสมบัติของพระองคก่ึงหน่ึงถวายพระเจามันธาตุ เมื่อ
กาลเวลาลวงไป ทาวสักกะทรงใหพระชนมายุส้ันไปสามโกฏิหกหมื่นปก็จุติ ทาวสักกะพระองคอื่น
ก็มาบังเกิดแทน แมทาวสักกะพระองคน้ันก็ครองราชสมบัติในเทวโลก แลวก็จุติไป โดยสิ้นพระชน
มายุถึง ๓๖ พระองค สวนพระเจามันธาตุยังคงครองราชสมบัติในเทวโลกโดยรางกายของมนุษย
น่ันเอง  

เม่ือเวลาลวงไปดวยประการอยางน้ี กามตัณหาก็ยังเกิดข้ึนแกพระองคโดยเหลือ
ประมาณย่ิงขึ้น พระองคจึงทรงดําริจักฆาทาวสักกะเสียแลวครองราชยสมบัติในเทวโลกเพียง
พระองคเดียว แตไมสามารถฆาทาวสักกะได ถูกตัณหาคือความอยากน้ีเปนมูลรากของความวิบัติ 
ดวยเหตุน้ัน อายุสังขารของทาวเธอจึงเส่ือมไป ความชราก็เบียดเบียน พระองคจึงพลัดจากเทวโลก
ตกลงในพระราชอุทยาน  

พนักงานผูรักษาพระราชอุทยานกราบทูลเร่ืองท่ีพระเจามันธาตุเสด็จมาใหราช
ตระกูลทรงทราบ ราชตระกูลจึงพากันเสด็จมาปูลาดท่ีบรรทมในพระราชอุทยาน พระราชาทรง
บรรทมโดยอนุฏฐานไสยาสน รับสั่งอํามาตยท้ังหลายใหบอกขาวสาสนน้ีแกมหาชนวา พระเจามัน
ธาตุมหาราชครองราชสมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิในมหาทวีปท้ังส่ี มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร 
ครองราชสมบัติในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาตลอดกาลนาน แลวไดครองราชสมบัติในเทวโลก 
ตามจํานวนพระชนมายุของทาวสักกะถึง ๓๖ องค ยังทําตัณหาคือความอยากใหเต็มไมไดเลย ได
สวรรคตไปแลว ครั้นพระองคตรัสอยางน้ีแลว ก็สวรรคตเสด็จไปตามยถากรรม  

ในชาดกน้ี ไมไดบงบอกความชัดเจนวาตรงไหนคือการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี แตถา
พิจารณาดูจากเน้ือเรื่องแลว  การท่ีพระโพธิสัตวมีอายุยืนจนสามารถครองราชยสมบัติใน  เทวโลก
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ไดตามจํานวนพระชนมายุของทาวสักกะ สวนน้ีอาจเปนเพราะการอธิษฐานของพระองค ทานจึงจัด
วาเปนการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี 

จ. มาตังคชาดก๖๖  
เม่ือคร้ังพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนบุตรจัณฑาลชื่อมาตังคมาณพ วันหน่ึง ธิดา

เศรษฐีในเมืองพาราณสีชื่อทิฏฐมังคลิกา กําลังเดินทางไปอุทยานพรอมดวยเหลาบริวารไดเห็น
มาตังคมาณพในระหวางทางจึงลางตาดวยนํ้าหอมและกลับแคน้ัน ทําใหบริวารของนางโกรธพระ
โพธิสัตวท่ีเปนสาเหตุใหพวกตนไมไดสนุกสนานดวยการด่ืมกิน จึงพากันดาและรุมทํารายพระ
โพธิสัตวจนสลบ เมื่อฟนข้ึนมาพระโพธิสัตวคิดวา “บริวารชนของนางทิฏฐมังคลิกาโบยตีเราผูไมมี
ความผิด โดยหาเหตุมิได เราไดนางทิฏฐมังคลิกาเปนภรรยาแลวน่ันแหละ จึงจะยอมลุกขึ้น ถาไมได
จักไมยอมลุกข้ึนเลย” ครั้นตั้งใจดังน้ีแลว จึงเดินไปนอนท่ีประตูเรือนบิดาของนางทิฏฐมังคลิกาเปน
เวลา ๗ วัน บิดาของนางทิฏฐมังคลิกาจึงนํานางมามอบใหมาตังคบัณฑิต มาตังคบัณฑิตไดจากพระ
นครพรอมดวยนางทิฏฐมังคลิกาไปยังจัณฑาลคาม ท้ังสองอยูดวยกันโดยมิไดลวงเกินกัน  

วันหน่ึง พระโพธิสัตวไดเขาปาออกบวชดวยความคิดวา จักทําใหนางทิฏฐมังคลิกา
ถึงความเปนผูเลิศดวยลาภยศ บําเพ็ญสมณธรรมจนไดสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ แลวจึงเหาะมาดวย
ฤทธ์ิไปลงตรงประตูจัณฑาลคาม 

นางทิฏฐมังคลิกาทราบขาวการมาของมาตังคบัณฑิต จึงออกมาตอนรับพรอมท้ัง
รองไหครํ่าครวญวาพระโพธิสัตวออกบวชท้ิงใหนางตองไรท่ีพ่ึง พระโพธิสัตวจึงปลอบโยนนาง
พรอมบอกวาจะทําใหนางมียศย่ิงใหญ โดยใหนางประกาศในทามกลางบริษัทวามาตังคบัณฑิต
ไมใชสามีของเรา ทาวมหาพรหมเปนสามีของเรา ซ่ึงนางก็รับคํา  

พระโพธิสัตวเนรมิตอัตภาพเปนทาวมหาพรหม เหาะลงมาเวียนวนเบื้องบนของ
พระนครพาราณสี  ลงจากอากาศแลวเขาไปภายในบาน  น่ังบนท่ีนอน  เอาหัวแมมือเบ้ืองขวาลูบ
คลํานาภี (สะดือ) ของนางทิฏฐมังคลิกาในขณะกําลังมีระดู ทําใหนางตั้งครรภข้ึนมาทันที     พระ
โพธิสัตวไดใหโอวาทแกนางแลวก็ออกจากเรือน มหาชนผูเห็นเหตุการณตางพากันหล่ังไหลเขาไป
หานางดวยสําคัญวาเปนภรรยาของทาวมหาพรหม พากันบูชาดวยเคร่ืองสักการะตาง ๆ พานาง
ทิฏฐมังคลิกาเท่ียวไปในพระนครพาราณสี และนําทรัพยมาสรางมณฑปใหญกลางพระนครเพ่ือเปน
ท่ีอยูอาศัยของนาง และนางก็ไดคลอดบุตรในมณฑปน้ัน พวกพราหมณประชุมกันตั้งชื่อบุตรของ
นางวามัณฑัพยกุมาร เพราะเหตุท่ีคลอดในมณฑป ตั้งแตน้ันมา นางก็อยูในมณฑปน้ันพรอมดวยยศ
บริวารเปนอันมาก  

                                                         
๖๖ขุ.ชา. (ไทย) ๓/๗/๑-๓๐. 



๗๓ 

ครั้งหน่ึง พระโพธิสัตวตองการทําลายมานะของพราหมณผูหน่ึงชื่อชาติมันต ซ่ึง
บวชเปนดาบสอยูท่ีริมฝงนํ้าเวตตวตีนที จึงไปยังสถานที่น้ัน อาศัยอยูเหนือนํ้าใกลท่ีอยูของชาติมันต
ดาบส อยูมาวันหน่ึง พระโพธิสัตวเค้ียวไมสีฟนแลวอธิษฐานวา ไมสีฟนน้ีจงลอยไปติดอยูท่ีชฎา
ของดาบสชาติมันต แลวก็ท้ิงไมสีฟนน้ันลงไปในแมนํ้า ไมสีฟนก็ลอยไปติดอยูท่ีชฎาของชาติมันต
ดาบสผูกําลังอาบนํ้าชําระรางกายอยู ชาติมันตดาบสเห็นดังน้ันจึงดาและเดินไปตรวจดูท่ีฝงเหนือนํ้า 
เห็นพระโพธิสัตวแลวจึงถามถึงชาติกําเนิด เม่ือทราบวาเปนชาติจัณฑาลและเปนผูท้ิงไมสีฟนลงไป
ในแมนํ้า จึงบริภาษและไลใหไปอยูฝงใตนํ้า พระโพธิสัตวไปอยูฝงใตนทีแลวก็ท้ิงไมสีฟนลงไปใน
แมนํ้าอีก ไมสีฟนน้ันก็กลับลอยทวนนํ้าขึ้นไปติดอยูในชฎาของดาบสน้ัน ชาติมันตดาบสโกรธจึงดา
และสาปแชงพระโพธิสัตวใหศีรษะแตกเปนเจ็ดเส่ียงภายในเจ็ดวัน 

พระโพธิสัตวคิดวาถาเราจักโกรธดาบสผูน้ี ศีลของเราจักขาด เราจะทําลายมานะ
ของดาบสดวยอุบายวิธี ครั้นถึงวันท่ี ๗ จึงบันดาลฤทธ์ิ หามมิใหพระอาทิตยขึ้น ทําใหมนุษยพากัน
วุนวาย เขาไปหาชาติมันตดาบส และสอบถามถึงสาเหตุท่ีดวงอาทิตยไมข้ึน ทราบวาพระโพธิสัตว
เปนผูบันดาลฤทธ์ิจึงพากันไปหาพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวยอมรับและบอกถึงสาเหตุท่ีตองทํา
เชนน้ัน เหลามนุษยจึงนําชาติมันตดาบสมาและบังคับใหหมอบลงแทบเทาของพระมหาสัตวใหขอ
ขมาโทษ แตชาติมันตดาบสก็ไมยอมขอโทษ พระโพธิสัตวจึงแนะนําใหคนท้ังหลายนํากอนดิน
เหนียวมาวางไวบนศีรษะของชาติมันตดาบส แลวบังคับใหไปยืนในนํ้า จากน้ันจึงปลอยใหพระ
อาทิตยข้ึนไป พอพระอาทิตยขึ้นดินเหนียวบนศีรษะของชาติมันตดาบสก็แตกเปนเจ็ดเส่ียง แลวเขา
ก็ดําลงไปในนํ้า 

หลังจากทรมานชาติมันตดาบสแลวพระโพธิสัตวก็คิดจะทรมานพราหมณหม่ืนหก
พันคน เมื่อทราบวาพวกเขาไปอยูในสํานักของพระเจาเมชฌราช จึงเหาะไปที่น่ัน พราหมณท้ังหลาย
เห็นพระโพธิสัตวแลวคิดวาพระดาบสน้ีมาอยูในท่ีน้ีเพียงวันสองวัน ก็จักทําใหพวกตนไมมีท่ีพ่ึง จึง
พากันไปกราบทูลพระราชาวาพระมหาสัตวเปนโจร ขอใหพระราชาทรงจับ พระราชาจึงสงราชบุรุษ
ติดตามพระโพธิสัตวแลวเอาดาบฟนคอในขณะกําลังบริโภคอาหารอยู โดยมิไดระมัดระวังตัว  พระ
มหาสัตวส้ินชีวิตแลวไปเกิดในพรหมโลก เทพยดาท้ังหลายพากันโกรธเคือง จึงบันดาลใหฝนเถารึง
อันรอนตกลงในเมชฌรัฐ ทําใหแวนแควนท้ังหมดพินาศไป 

ชาดกน้ีไดแสดงถึงการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวชัดเจนท่ีสุด ท้ัง
ความหมายในแงท่ีเปนความตั้งใจอยางแนวแน และความหมายท่ีเปนการอธิษฐานจิตใหเกิดส่ิงท่ีตน
ตองการใหเปนไป คลายการแสดงฤทธ์ิ และมีการอธิษฐานหลายเหตุการณ ดังท่ีปรากฏอยูแลวใน
เน้ือเร่ือง 



๗๔ 

ฉ.เนมิราชชาดก๖๗ 
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาเนมิแหงเมืองมิถิลา ทรงยินดี

ในการบริจาคทาน รักษาศีลอุโบสถต้ังแตยังทรงพระเยาว พระองคทรงปราบอริราชศัตรูของแวน
แควนแลว ทรงบริจาคทานแกประชาชนท้ังปวง โปรดใหสรางโรงทาน ๕ แหง คือ ท่ีประตูพระนคร 
๔ แหง ทามกลางพระนคร ๑ แหง พระราชทานทรัพยท่ีโรงทานแหงละ ๑๐๐,๐๐๐ ทรงบริจาค
ทรัพยวันละ ๕๐๐,๐๐๐ กหาปณะทุก ๆ วัน ทรงเบญจศีลเปนนิจ ทรงสมาทานอุโบสถทุกปกษ 
ขณะท่ีพระองคทรงบริจาคทานอยูน้ัน ก็ทรงเกิดความสงสัยข้ึนวาระหวางทานกับการประพฤติ
พรหมจรรย    อยางไหนจะมีผลมาก    ทาวสักกะทรงทราบพระดําริของพระเจาเนมิแลว  จึงปรากฏ
พระองคเพ่ือกําจัดความสงสัยน้ัน  เมื่อพระเจาเนมิทรงเห็นแลวก็มีพระโลมชาติชูชัน ไดตรัสถาม
และทรงทราบวาเปนทาวสักกะ จึงตรัสถามปญหาท่ีพระองคทรงสงสัย ทาวสักกะตรัสพยากรณ
ปญหาของพระราชา และไดทรงสรุปในตอนทายวาการประพฤติพรหมจรรยมีผลมากกวาทานรอย
เทา พันเทา แสนเทา มหาชนท่ีเห็นเหตุการณน้ันตางพากันราเริงยินดี  

ลําดับตอมา พระราชาไดประทับน่ังรถทิพยโดยมีมาตลีเทพบุตรเปนเทพสารถีนํา
เสด็จพระราชาทอดพระเนตรคนที่ทําบาปกับคนท่ีทําบุญไวเม่ือครั้งอยูในโลกมนุษย โดยพระองค
ทรงเลือกการทอดพระเนตรคนที่ทําบาปกอน พระองคทอดพระเนตรเห็นสัตวนรกถูกทรมานดวย
ประการตาง ๆ มากมาย เชน ถูกฝูงสุนัข ฝูงแรง ฝูงกาปากเหล็กท่ีนากลัวรุมกัดจิกกิน มีรางกายลุก
โชนเดินเหยียบแผนดินเหล็กท่ีลุกโชน ถูกนายนิรยบาลทั้งหลายโบยตีดวยกระบองเหล็กอันรอน ตก
หลุมถานเพลิง ถูกไฟไหมท่ัวรางกาย รองครวญครางอยู ถูกนาย นิรยบาลตัดคอ ผูกคอ ฉุดลากโยน
ลงไปในนํ้ารอน เปนตน พระองคทรงเกิดความกลัว จึงตรัสถามถึงกรรมท่ีสัตวนรกเหลาน้ันทําไว 
เม่ือครั้งยังเปนมนุษย มาตลีเทพสารถีก็ทูลตอบทุกปญหาท่ีพระราชาตรัสถาม  ซ่ึงวาโดยสรุปแลวท่ี
สัตวนรกเหลาน้ันตองทนทุกขทรมานอยูในนรกก็เพราะกรรมที่ตนไดทําผิดศีล ๕ และประพฤติ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ 

หลังจากพระเจาเนมิทอดพระเนตรสัตวนรกแลว มาตลีเทพบุตรก็ทูลเชิญเสด็จข้ึน
ไปในสํานักของทาวสักกเทวราช ระหวางทางพระเจาเนมิทอดพระเนตรเห็นเหลาเทพบุตร เทพธิดา
ผูประดับประดาดวยอาภรณทิพยตาง ๆ สถิตอยูในวิมานของตน ๆ มีอานุภาพ และทิพยสมบัติ
แตกตางกันตามบุญกรรมท่ีไดกระทําไว จึงถามมาตลีเทพสารถีถึงกรรมอันเทพบุตรและเทพธิดาผูมี
อานุภาพมากเหลาน้ันกระทําไว มาตลีเทพสารถีก็ทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวผูทําบุญไวตามท่ี
ทราบแดพระเจาเนมิ ซ่ึงกรรมที่เทพบุตรและเทพธิดาเหลาน้ันกระทําไวก็ไดแกการกระทําตามหลัก

                                                         
๖๗ขุ.ชา. (ไทย) ๔/๒/๒๓๙-๓๐๒. 



๗๕ 

บุญกิริยาวัตถุ และกุศลกรรมบถ มีการใหทาน รักษาศีล เปนตน จากน้ันมาตลีเทพสารถีก็ทูลเชิญ
พระราชาเสด็จเขาไปในประตูจิตรกูฏ ซึ่งเปนสถานท่ีเสด็จเขาออกของทาวสักกเทวราช และไดเขา
ไปสูเทวสภาท่ีมีชื่อวาสุธรรมา อันเปนท่ีประชุมของเทพช้ันดาวดึงสท้ังมวลซ่ึงมีทาวสักกะเปน
ประธาน เทพเจาท้ังหลายเห็นพระเจาเนมิเสด็จมาถึง ตางพากันยินดีตอนรับ ทูลเชิญใหประทับน่ัง
ใกลกับทาวสักกเทวราช ทาวสักกเทวราชก็ทรงยินดีตอนรับพระองค และทรงเชื้อเชิญดวยทิพย
กามารมณและทิพยอาสน แตพระองคทรงปฏิเสธ 

พระเจาเนมิโพธิสัตวประทับอยูท่ีสวรรคชั้นดาวดึงส แสดงธรรมแกเหลาเทวดา
เปนเวลา ๗ วันของโลกมนุษย เม่ือจะตรัสยกยองคุณของมาตลีเทพสารถีท่ีไดแสดงสถานท่ีอยูของ
ทวยเทพผูมีกรรมดี และสถานที่อยูของเหลาสัตวนรกผูมีกรรมชั่ววาเปนผูมีอุปการะมากแกพระองค 
จากน้ันจึงทูลลาทาวสักกะและเหลาเทพกลับมายังโลกมนุษย โดยมาตลีเทพสารถีนําเสด็จกลับไป
ในกรุงมิถิลาตามพระบัญชาของทาวสักกะ 

หลังจากพระเจาเนมิเสด็จกลับมาสูมนุษยโลก พระองคทรงปกครองแผนดินโดย
ธรรม ทรงส่ังสอนประชาชนของพระองคใหรักษาศีล ประพฤติธรรม เมื่อพระเกศาหงอกแลวก็ทรง
มอบราชสมบัติแกพระราชโอรส สวนพระองคเองเสด็จออกผนวชตามประเพณีแหงพระวงศของ
พระองค   เจริญพรหมวิหาร ๔   มีฌานไมเส่ือม   ส้ินอายุแลวก็ไปบังเกิดในพรหมโลก 

เนมิราชชาดกเปนหน่ึงในทศชาดก เปนท่ีรูจักกันแพรหลายในหมูพุทธศาสนิกชน
วาพระชาติน้ีพระโพธิสัตวบําเพ็ญอธิษฐานบารมี แตเม่ือไดศึกษาเน้ือเรื่องโดยละเอียดแลว กลับ
พบวาพระโพธิสัตวบําเพ็ญทานบารมี และศีลบารมีเปนเรื่องหลัก สวนท่ีบงถึงความเปนอธิษฐาน
บารมีอยางชัดเจนแทบไมมีเลย เรื่องน้ีผูวิจัยมีความเห็นวาการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระเจาเนมิ 
คือ การท่ีพระองคทรงตั้งพระทัยอยางแนวแนในการบริจาคและรักษาศีลน่ันเอง 

ท่ีกลาวมาน้ี ทานจัดวาเปนการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของ      พระโพธิสัตว ดังท่ีผูวิจัยได
วิเคราะหมาแลว ซ่ึงบางเร่ืองก็พิจารณาแลวเห็นวามีความชัดเจนในนัยของการบําเพ็ญอธิษฐาน
บารมี แตบางเร่ืองก็ยังไมชัดเจน กลาวคือ การบําเพ็ญบารมีขออื่นชัดเจนกวา เชน ในเร่ืองเนมิราช
ชาดก ผูวิจัยมีความเห็นวา พระโพธิสัตวบําเพ็ญทานบารมีและศีลบารมีเดนชัดกวาการบําเพ็ญ
อธิษฐานบารมี 

 



๗๖ 

๓.๓.๒  อธิษฐานบารมีท่ีปรากฏในจริยาปฎก 
ในคัมภีรขุททกนิกาย จริยาปฎก ไดปรากฏหลักฐานการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระ

โพธิสัตวไวในมูคปกขจริยา๖๘ ดังน้ี 
เม่ือครั้งท่ีพระโพธิสัตวเปนพระโอรสของพระเจากาสี ประชาชนท้ังหลายเรียกทาน

วามูคปกขกุมารบาง เตมิยกุมารบาง พระโพธิสัตวเปนพระราชโอรสเพียงพระองคเดียวของ
พระราชา พระราชบิดารับส่ังใหก้ันเศวตฉัตรใหเล้ียงดูพระโพธิสัตวเปนอยางดี  

วันหน่ึง ในขณะท่ีพระโพธิสัตวตื่นบรรทมแลวไดเห็นเศวตฉัตรซ่ึงเปนเหตุใหตกนรก 
จึงเกิดความสะดุงหวาดกลัวและตัดสินพระทัยวาจะเปล้ืองพระองคจากราชสมบัติน้ีใหได เทวดาผู
เคยเปนญาติสาโลหิตของพระโพธิสัตวเห็นพระองคประสบทุกขจึงแนะนําใหประกอบเหตุ ๓ 
ประการวา จงอยาแสดงความเปนบัณฑิต จงแสดงความเปนคนโงแกชนท้ังปวง ชนท้ังหมดก็จะดู
หมิ่น แลวจะเปล้ืองพระองคจากราชสมบัติได 

พระโพธิสัตวทรงสดับคําของเทวดาแลวเหมือนไดพบฝงในสาคร  ทรงราเริง  และต้ืน
ตันพระทัย ไดอธิษฐานองค  ๓  ประการ  คือ  เปนคนใบ  เปนคนหูหนวก เปนคนงอยเปล้ีย  
อธิษฐานองค  ๓  ประการน้ีอยู  ๑๖  ป  เหลาเสนาบดีตรวจดูพระหัตถ  พระบาท      พระชิวหา และ
ชองพระกรรณของพระโพธิสัตวแลว เห็นความไมบกพรองก็ติเตียนวาเปนคนกาลกิณี พระราชาจึง
รับส่ังใหนําพระโพธิสัตวไปท้ิง 

หลังจากน้ันราชบุรุษท้ังหลายก็ถวายการประดับตกแตงพระโพธิสัตวมีการใหสรงสนาน
และสวมราชมงกุฎราชาภิเษก เปนตน ตอมานายสารถีก็อุมพระโพธิสัตวขึ้นราชรถ นําเสด็จเขาไปยัง
ปา และไดขุดหลุมเพ่ือจะฝงพระโพธิสัตว พระองคจึงทรงแสดงใหทราบวาพระองคมิใชคนใบ คน
หูหนวก หรือคนงอยเปล้ีย นายสารถีทราบความแลวทูลวิงวอนใหเสด็จกลับ  พระโพธิสัตวตรัส
บอกถึงเหตุท่ีไมเสด็จกลับ และความพอใจในบรรพชา ตลอดถึงเรื่องราวของพระองคในภพกอน ๆ 
มีภัยในนรกเปนตน จากน้ันทรงสงนายสารถีใหกลับไปแจงขาวแดพระราชาทรงทราบ สวน
พระองคเองก็ผนวชเปนดาบส 

เร่ืองมูคปกขจริยาน้ี จัดวาเปนการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี ดังขอความในตอนทายของ
เร่ืองวา 

พระมารดาและพระบิดาจะเปนท่ีนารังเกียจสําหรับเราก็หาไม ตนของเราจะเปนท่ีนารังเกียจก็หา
ไม แตเพราะพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเราเพราะฉะน้ัน เราจึงอธิษฐานองค ๓ ประการน้ี เรา

                                                         
๖๘ขุ.จริยา. (ไทย) ๙/๓/๔๔๒-๔๖๓ 



๗๗ 

อธิษฐานองค ๓ ประการน้ีอยู ๑๖ ป บุคคลมีอธิษฐานเสมอเราไมมี น้ีเปนอธิษฐานบารมีของเรา 
ฉะน้ีแล๖๙ 

เร่ืองมูคปกขะน้ี เปนเร่ืองเดียวกันกับเตมิยชาดกซ่ึงปรากฏอยูในมหานิบาตชาดก แตใน
เตมิยชาดกทานจัดวาเปนการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี ผูวิจัยมีความเห็นวาในเร่ืองน้ีท้ังการบําเพ็ญขันติ
บารมีและอธิษฐานบารมี มีความชัดเจนพอกัน 

 
๓.๓.๓  การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของเจาชายสิทธัตถะ 
อีกเรื่องหน่ึงท่ีตองกลาวถึงเก่ียวกับการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว คือพระ

ชาติท่ีตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาของพระโพธิสัตว ซึ่งเปนชาติสุดทายท่ีพระองคทรงบําเพ็ญ
บารมีมาเต็มเปยม    ผูวิจัยจึงเห็นสมควรนํามาแสดงไวดวย    กลาวคือ    หลังจากท่ีพระโพธิสัตว 
(เจาชายสิทธัตถะ) เสด็จออกจากพระราชวังแลว ส่ิงท่ีพระองคทรงกระทําคือการอธิษฐานเพศเปน
บรรพชิต สวนน้ีผูวิจัยมีความเห็นวาเปนอธิษฐานบารมีเหมือนกัน เพราะเปนพระปณิธานอันแนว
แนวาจะถือเพศบรรพชิต  เปนเหตุใหพระองคทรงมุงบําเพ็ญเพียรเพ่ือแสวงหาหนทางดับทุกข โดย
ไมยอทอตออุปสรรค อีกตอนหนึ่งท่ีแสดงถึงการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวคือ ตอนท่ี
พระโพธิสัตวอธิษฐานต้ังพระทัยอยางแนวแนวา ตราบใดท่ีพระองคยังไมทรงบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณ แมเลือดและเน้ือจะเหือดแหงไป เหลือแตหนังหุมกระดูกก็ตาม พระองคจะไมทรงลุก
จากบัลลังก หลังจากน้ันพระองคก็น่ังบัลลังกเดียวจนกระท่ังตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

 
๓.๔  สรุปการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวน้ัน ถือเปนจุดเริ่มตนและเปนสวนท่ี
สนับสนุนสงเสริมการบําเพ็ญบารมีขออื่นใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อธิษฐานบารมีจะเปนส่ิงท่ีสราง
แรงจูงใจของพระโพธิสัตวในการทําคุณงามความดีทุกอยาง  เปนการอธิษฐานเพ่ือท่ีจะทําส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ไมใชอธิษฐานเพ่ือจะขอใหส่ิงท้ังหลายเกิดข้ึนมาเอง  หรือเกิดดวยอํานาจส่ิงภายนอกตัวมีเทพ
เจาและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเปนตน 

การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีท่ีผูวิจัยไดแสดงไวในขอ ๓.๒ ตอนท่ีวาดวยการบําเพ็ญ
อธิษฐานบารมีกอนไดรับพุทธพยากรณ เปนลักษณะของการตั้งความมุงหมายอยางแนวแนของพระ
โพธิสัตว  โดยเริ่มตั้งแตการตั้งความปรารถนาไวในใจเพ่ือจะเปนพระพุทธเจา  ไมมีการจัดลําดับข้ัน
ของการบําเพ็ญบารมีวาชาติไหนบําเพ็ญอธิษฐานบารมีข้ันไหน  

                                                         
๖๙ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๖๕-๖๖/๗๖๖. 



๗๘ 

ในขอ ๓.๓ วาดวยการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีหลังจากไดรับพุทธพยากรณแลวน้ัน ทุก
เร่ืองมีหลักฐานปรากฏอยูคัมภีรชั้นพระไตรปฎก แตในพระไตรปฎกก็ไมไดระบุไวชัดเจนทุกเร่ือง
วาชาดกไหนบําเพ็ญบารมีอะไร มีปรากฏอยูในสโมธานกถา ซ่ึงเปนการสรุปบารมี ๓๐ ไวเปนบารมี 
๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐๗๐ สวนท่ีเปนอธิษฐานบารมี พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา 
“อะไรที่จะเปนความพอใจไปกวาอธิษฐาน น้ีเปนอธิษฐานบารมี ในภพท่ีเราเปนมาตังคชฎิลและ
ชางมาตังคะ น้ีเปนอธิษฐานอุปบารมี ในภพที่เราเปนมูคปกขกุมารเปนอธิษฐานปรมัตถบารมี”๗๑  

ร.ศ. พัฒน เพ็งผลา ไดกลาวไวในบทวิเคราะหบารมี ในรายงานการวิจัยเร่ือง “การ 
วิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก” ไววา 

“พระโพธิสัตว ๕๔๗ พระองค ในชาดก ๕๔๗ เรื่อง ในนิบาตชาดกไดบําเพ็ญ
บารมี ๑๐ ประการ พระโพธิสัตวท่ีบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการน้ัน สวนมากไมได
ระบุชื่อบารมีและช้ันบารมีเอาไว ผูอานเร่ืองชาดก ๕๔๗ เรื่อง ตองวินิจฉัยเอาเอง
วา พระโพธิสัตวองคน้ัน ๆ บําเพ็ญบารมีชื่อน้ี ๆ และบารมีช้ันน้ี ๆ อยางไรก็ดี ยังมี
หลักฐานกลาวถึงช่ือพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมีและชั้นบารมีท้ังสาม รวมเปน ๓๐ 
ทัศ เรียกวาติงสบารมี หลักฐานดังกลาวมีปรากฏในหนังสือปฐมสมโพธิกถา”๗๒ 

สําหรับชั้นของบารมีน้ัน ทานไดสรุปการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว ท่ี
ปรากฏในนิบาตชาดกไวในช้ันของบารมี ดังน้ี 

๑. ช้ันบารมี  การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี  ไดแก  นฬปานชาดก๗๓  กุกกุรชาดก๗๔   
ทุมเมธชาดก๗๕  มันธาตุราชชาดก๗๖  เนมิราชชาดก๗๗  

๒. ชั้นอุปบารมี  การบําเพ็ญอธิษฐานอุปบารมี ไดแก มาตังคชาดก๗๘ 

                                                         
๗๐ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๗๗๖-๗๗๘. 
๗๑ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๗๗๘.  

                      ๗๒พัฒน  เพ็งผลา ,รศ. ,  “การวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก” ,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๐),หนา ๑๕๕. 

๗๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๘. 
๗๔ อางแลว. 
๗๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๒. 
๗๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๗. 
๗๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๘. 
๗๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๖. 



๗๙ 

๓. ชั้นปรมัตถบารมี  การบําเพ็ญอธิษฐานปรมัตถบารมี  ไดแก  มูคปกขกุมาร  เร่ือง
น้ีไมไดอยูในนิบาติชาดก  แตอยูในขุททกนิกาย จริยาปฎก  ซ่ึงพระผูมีพระภาคเปนผูตรัสเองวา  
เปนการบําเพ็ญอธิษฐานปรมัตถบารมีของพระองค ดังท่ีไดอางไวแลวในตอนตน 

เปนท่ีนาสังเกตวาการบําเพ็ญบารมีท่ีทานจัดไววาเปนอธิษฐานบารมีน้ัน เปนลักษณะ
การอธิษฐานจิตคลายกับการทําสัจจกิริยา  ไมไดเปนไปในความหมายท่ีวาความตั้งใจอยางแนวแน
หรือการต้ังปณิธานเพียงอยางเดียว  ซ่ึงจุดน้ีเองทําใหผูท่ีไมไดศึกษาอยางถองแทเกิดความเขาใจ
ไขวเขวเร่ืองความหมายของอธิษฐานวาหมายถึงการออนวอน  จนกลายเปนความเขาใจดานเดียว
ของหมูพุทธศาสนิกชนไทยเปนจํานวนมาก  ความหมายของคําวาอธิษฐานจึงกลายเปนส่ิงท่ี
คลุมเครือ  แตหากพิจารณาดูใหดีจะเห็นไดวามีความแตกตางจนเกือบจะตรงกันขาม กลาวคือ การ
อธิษฐานของพระโพธิสัตวใชคุณความดีของตนท่ีไดบําเพ็ญมาเพ่ือใหเกิดผลในส่ิงท่ีตองการ  การ
อธิษฐานตามความเขาใจอีกดานหน่ึงกลายเปนความออนวอนจากส่ิงภายนอกใหดลบันดาลส่ิงท่ีตน
ตองการใหเกิดข้ึน 
 



บทท่ี ๔ 
 

วิธีการประยุกตใชอธิษฐานบารมีเพื่อพฒันาคุณชีวิต 
 

๔.๑ ปญหาเรื่องความเขาใจผิดในเรื่องอธิษฐานบารมีของคนใน สังคมไทย 
เรื่องของการบําเพ็ญบารมี น้ันมีปรากฏในชาดก และอรรถกถาชาดก โดยเปนนิทานชาดก

ท่ีมีความสําคัญ  เน่ืองจากวาเปนนิทานชาดกท่ีเก่ียวของกับอดีตชาติของพระพุทธองค ในพระชาติท่ี
เสวยชาติเปนพระโพธิสัตว พระองคทรงยินดีมุงมั่นในในการแสวงหาการตรัสรูเองโดยชอบ๑ ซ่ึง
เปนอดีตชาติท่ีพระองคทรงบําเพ็ญพระบารมีขอท่ีวาดวยเร่ืองของการอธิษฐานบารมี  คือ การ
บําเพ็ญท่ีเก่ียวของกับการอธิษฐาน  ความต้ังใจม่ัน, การตัดสินใจเด็ดเด่ียว ,ต้ังใจมุงผลอยางใดอยาง
หน่ึง และความปรารถนาแหงจิตท่ีตองการสมความประสงค 

สามารถนํามาเปนตัวอยางในการสอนผูอ่ืนได   ซ่ึงการศึกษาในบทน้ีผูวิจัยจะไดนําเสนอ
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี  เพ่ือท่ีจะไดเปนประโยชนสําหรับการศึกษาใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตอไป โดยประเด็นท่ีจะสามารถนํามาศึกษาในสวนของขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับการอธิษฐานบารม ีน้ันมีนัยดังตอไปน้ี   

 
๔.๑.๑  ปญหาเรื่องความเขาใจผิดในเรื่องอธิษฐานบารมี 
ในสังคมไทยบางคนคิดวาการบนบานสานกลาวกับการอธิษฐานเปนเรื่องเดียวกันแต

จริงแลวไมใชในพระพุทธศาสนา ไมมีปฏิปทาใหชาวพุทธบนบานศาลกลาว ลองถามตัวทานเองดู
วายังนิยมบนบานศาลกลาวอยูหรือไม หากทานยังเปนชาวพุทธท่ีฝากชีวิตไวกับการบนบานศาล
กลาวส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ถือวาทานยังฝากชีวิตไวกับส่ิงดวยคา ทําไมทานไมพัฒนาจิตของทานให
ศักด์ิสิทธ์ิ เม่ือจิตศักด์ิสิทธ์ิแลว จึงอธิษฐานจิตแทนการบนบานศาลกลาว 

ในครั้งพุทธกาลท่ีพระพุทธเจายังทรงดํารงพระชนชีพ มีเหตุการณคลายๆ การบนบาน
ศาลกลาว คือ เกิดภัยธรรมชาติในนครเวสาลี เกิดภัยแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เกษตรกรรม
ไดรับความเสียหาย เกิดโรคระบาดชาวเมืองลมตายกันมาก ชาวเวสาลีจึงสงฑูตมาเขาเฝา
พระพุทธเจาใหทรงชวยเหลือพระพุทธเจาทรงใหพระอานนทนําพระสาวกไปสวดรัตนปริตร เปน
การสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แลวอางเอาคุณของพระรัตนตรัยมาปกปองคุมครองชาวเวสาลี 

                                                        
 ๑ประพจน อัศววิรุฬหการ.โพธิสัตวจรรยา:มรรคาเพ่ือมหาชน.(กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๖),หนา ๒๗. 



 
๘๑ 

 

 

เปนเวลา ๗ วัน และในวันท่ี ๘ พระพุทธเจาทรงเสด็จไปสวดเอง หลังจากครบ ๙ วัน เกิดฝนตกใหญ 
ชะลางโรคระบาดใหหมดไป และความแหงแลงก็เปล่ียนเปนความอุดมสมบูรณ เหมาะแก
การเกษตรเหมือนเดิม 

ตัวอยางน้ี ไมถือเปนการบนบาน เพราะเรามิไดตองตอบแทนส่ิงใดๆ แกสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
แตประการใดเลย 

สมัยหลังพุทธกาล มีบทสวดอัญเชิญชุมนุมเทวดา ซ่ึงมาแตงรจนากันภายหลัง ในสมัย
พระพุทธเจาไมเคยมีการรจนา เพราะมิไดมีพระดําริท่ีจะออนนอมยอมศิโรราบตอเทวดา สภาวะจิต
ของพระองคอยูเหนือสภาวะจิตของเหลาเทวดา แตครูบาอาจารยสมัยน้ีมีบทอัญเชิญเทวดา เจตนา
เพ่ือเชิญเทวดามาฟงพระปริตรท่ีพระกําลังจะสาธยาย ขอใหเทวดามีความสุขแลวจึงของใหเทวดา
ชวยเหลือ คุมครองมนุษย เม่ือเทวดาไดรับสินบนดวยการฟงพระปริตรแลว จะชวยเหลือหรือไมก็
เปนเร่ืองของเทวดา ไมถือเปนการบนบานเพราะไมไดเปนการสัญญาวา จะใหสิ่งตอบแทนท่ีได
ชวยเหลือใหเราสําเร็จดังประสงคแตประการใด การสวดสาธยายมนตเหลาน้ีจึงไมใชการบนบาน 
เม่ือใดท่ีเรามีสติระลึกรู เม่ือน้ันบารมีส่ังสมในดวงจิตไดตลอดเวลา เชน การฟงธรรมน้ีไดปญญา
บารมี เราสงบกาย วาจา ใจ เปนศีลบารมี ปลีกตัวเขาปฏิบัติธรรมเปนเนกขัมมบารมี เปนตน 

 
๔.๑.๒ ประโยชนของการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของคนในสังคมไทย 
แรงอธิษฐานสามารถนําไปใชใหเกิดผลดีแกชีวิต ถาเราขาใจวาแรงอธิษฐานจะสมดัง

ท่ีตั้งจิตปรารถนาไดอยางไร มีองคประกอบอะไรบาง เม่ือเราทําใหคบถวนสมบูรณ คําอธิฐานน้ันก็
จะสมปรารถนาได 

อธิษฐาน  เปนบารมีหน่ึงในทศบารมี  ท่ีผูเจริญในธรรมพึงเจริญใหมีอยูในใจ 
บารมี   เปนคุณธรรมความดีงาม หมายถึง ความเปนเลิศหรือคุณสมบัติท่ีทําให

เปนเลิศ คุณสมบัติท่ีทําใหย่ิงใหญ  หรือความดีท่ีส่ังสมในดวงจิตหรือเปนคุณธรรมที่พระโพธิสัตว
บําเพ็ญครบบริบูรณแลวสามารถตรัสรูเปนพระพุทธเจาได 

ทศบารมี  ไดแก ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา และ
อุเบกขา  อธิษฐานบารมี คือการตั้งความปรารถนาไว ใหสําเร็จผลในส่ิงใดสิ่งหน่ึงท่ีตั้งความ
ปรารถนาไว กําหนดไว ตางกับการบนบานศาลกลาวซ่ึงหมายถึงการขอรองส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ให
ชวยเหลือในส่ิงท่ีตนประสงคใหสําเร็จสมปรารถนา เม่ือใดสําเร็จสมปรารถนาแลว จะใหส่ิงตอบ
แทนแกส่ิงศักด์ิสิทธิ์น้ัน 

แตละระดับขั้นของการบําเพ็ญบารมีน้ันแบงออกเปน คือ “ขั้นบารมี (บารมีสามัญหรือ
ปกติธรรม) “ขั้นอุปบารมี” (บารมีระดับกลาง) และ “ขั้นปรมัตถบารมี”  (บารมีระดับสูง) เกณฑใน



 
๘๒ 

 

 

การแบงก็มีอยูหลายวิธี  มีการแบงตามส่ิงท่ีสละตามภูมิธรรมและตามการปฏิบัติ  แตโดยท่ัวไป
มักจะแบงตามส่ิงท่ีสละน้ันๆ  ดังน้ี 

๑)  อธิษฐานบารมี  ในทางพระพุทธศาสนา  คือ  ความตั้งใจมั่นในการอธิษฐาน  
หมายความวาเม่ือเราต้ังใจอธิษฐานบารมีแลว  จะตองทําอยางน้ีเรื่อยไปจนกวาจะประสพผลสําเร็จ  
เหมือนกับองคพระสัมมาสัมพุทธเจากอนหนาท่ีพระพุทธองคจะไดตรัสรูพระโพธิญาณจนวัน
สุดทาย  ตอนท่ีพระองครับหญาคามาจากโสตถิยพราหมณน้ัน  แลวพระองคก็ทรงต้ังอธิษฐานจิตวา     

“ถาเราไมไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ตราบใด  ตราบน้ัน  ถึงแมเน้ือเลือด

ในรางกายเราจักเหือดแหงไป เหลือแตเอ็น  หนัง  และกระดูกก็ตามเถิด๒ จะยอย

ยับก็จงเปนไปเถิด เราจักไมลุกขึ้นจากบัลลังกสมาธิอันน้ี๓ หากยังไมไดตรัสรู

อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ” ๔ 

๒) อธิษฐานบารมี  พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญความตั้งใจมั่นในนิทานชาดก  ดังน้ี 
๑.  เนมิราชชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาเนมิราช  ทรงยินดีใน

การบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย  จึงรําพึงวาการบริจาคทานและการรักษาพรหมจรรย  
อยางไหนจะมีผลมากกวากัน  พระอินทรทรงทราบความรําพึงน้ันจึงใหมาตุเทพบุตรนํารถทิพย  ไป
รับพระองคดูนรกและสวรรค  ภายหลังไดเสด็จออกบวชเปนฤาษี๕ 

๒.  นฬปานชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนวานรพาบริวารไปในด่ืมนํ้า
ในสระท่ีมีอสูรสิงอยู  จึงหาวิธีด่ืมนํ้าโดยไมใหอสูรจับได  โดยทางไมออแตกอนไมออ  ปลองยังไม
ทะลุถึงกน  พอส้ินคําอธิษฐาน  (  ตั้งใจอธิษฐาน  )  ก็สําเร็จความปรารถนา  วานรทั้งหลายก็ไดด่ืม
นํ้าดวยความปลอดภัย๖ 

๓.  ทุมมะชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชางของพระเจามคธราช  พระ
เจามคธราชตองการฆาชาง  จึงใหหัตถาจารย  (  คนฝกชาง  )  นําไปฝกบนภูเขา  เพ่ือจะใหชางตก

                                                        
๒ไกรลาส สุทธิเกิด และคณะ,พุทธประวัติ ฉบับชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพเสริมวิทย

บรรณาคาร,  ๒๕๓๐),หนา ๑๑๑. 
๓องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕/๖๑. 
๔เรื่องเดียวกัน. 
๕ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๑/๒๔๖. 
๖ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๐/๘. 



 
๘๓ 

 

 

เหวตาย  พระโพธิสัตวทรงทราบ  จึงตั้งจิตอธิษฐานและรอดพนจากอันตราย  ไดเปนชางทรงของ
พระเจาพาราณสี๗ 

เปนการอธิษฐานบารมี  ความตั้งใจม่ันในการตั้งจิตอธิษฐาน  ดวยแรงของการท่ีต้ังจิต
อธิษฐาน  สามารถนําไปสูผลท่ีดีกับชีวิต  ทําใหเกิดมีกําลังใจในการกระทําส่ิงท่ีไดต้ังใจไวถาเขาใจ
ในการอธิษฐานบารมี๘แรงอธิษฐานน้ันครบถวนบริบูรณก็ทําใหสมความปรารถนาได 

๒)  อธิษฐานอุปบารมี  ดวยการต้ังความปรารถนาไวใหสําเร็จผลในส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ท่ีตั้งความปรารถนาไว  ดวยความมุงหวังพระโพธิญาณเปนเบ้ืองหนา  บูชาชื่นชมอธิษฐานย่ิงกวา
อวัยวะของตน๙ 
  ๓)  อธิษฐานปรมัตถบารมี  ยอมเสียสละชีวิตเพ่ือรักษาความสัตยดังภาษิตท่ีวา  
เสียชีพแตไมยอมเสียสัตยในบางคร้ัง  ตองยอมผจญกับภยันตรายตางๆ  ท่ีอาจตองสูญเสียชีวิต 
ตัวอยางเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเปนพระเจาสุดโสมท่ีถูกศัตรูจับแตก็ยังยอมรักษาสัตย   

สรุปการแบงชั้นของบารมี  ในสวนใหญจะแบงออกเปน  ๓  ชั้น  คือ 
๑.  บารมี  เปนบารมีในข้ันตน  เชน  การบําเพ็ญทานบารมี  โดยการเสียสละ

ทรัพยสิน  เงินทอง  หรือส่ิงของนอกกายตาง ๆ 
๒.  อุปบารมี  เปนบารมีในช้ันกลาง  เชน  การใหทานโดยยอมสละอวัยวะบางสวน

ใหกับผูอื่น 
๓.  ปรมัตถบารมี  เปนบารมีในช้ันสูงสุด  เชน  การใหทานโดยเสียสละชีวิตของ

ตนเองเพ่ือผูอื่น  แนวทางในการปฏิบัติดังน้ี๑๐ 
ดังน้ันเม่ือผูปฏิบัติเกิดปญญาซ่ึงจะเปนตัวเชื่อมในการปฏิบัติ  ทําใหการบําเพ็ญบารมี

ประเภทตาง ๆ  ประสบความเร็จ  ปญญาในทางพุทธศาสนา  หมายถึง  ปญญาท่ีเกิดจาก  การเจริญ
วิปสสนากัมมฐานจนรูแจงเห็นจริง  ในสรรพส่ิงตามความเปนสรรพส่ิงตามความเปนจริง  
จนกระท่ังเกิดความเบ่ือหนายคลายความกําหนัดในสิ่งน้ัน ๆ ได  และผูปฏิบัติน้ันจะตองเปนผูท่ีมีศีล  
และสมาธิเปนพ้ืนฐาน  สวนคุณธรรมอื่น ๆ   เปนสวนประกอบทําใหเกิดบารมีอยางสมบูรณ 

                                                        
๗ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗//๑๒๒/๕๐. 
๘พระไกลรุง  ปฺญาวชิโร (มณีรัตน). “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่

ปรากฏในเตมิยชาดก”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
๒๕๔๘.หนา ๗๖. 

๙ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๑๕/๙๙. 
๑๐พระพรหมมุนี (พิมพ ธมฺมธโร),  สากลศาสนา ภาค ๑-๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย. ๒๕๐๕), หนา ๔๕๑. 



 
๘๔ 

 

 

๔.๒  การนําผลการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีมาใชในการแกไขปญหาสังคมไทย  
สังคมไทย หมายถึง สังคมของประชาชนที่มีวัฒนธรรมดานเชื้อชาติศาสนาท่ีอาศัยอยูใน

ประเทศไทยโดยมุงหมายเอาประชาชนสวนใหญหรือสังคมของคนสวนใหญของประเทศคือสังคม
ของชาวพุทธสังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แตการอบรมส่ังสอนเยาวชนของชาติใน
ดานจริยธรรม ในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา  เปนสยามเมืองย้ิม  ประชาชนหนาตา
เบิกบาน  ไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบัน  ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคนจนขมผูใช
แรงงาน  มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันน้ี  มีคนเขาใจหรือยึดม่ันในพระพุทธศาสนามาก
นอยแคไหน  สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบัน  จึงอับก็วาได  ไมวาสังคมจะมีสภาพ
ทางสังคมมากนอยเพียงใด  แตในทุกสถาบันก็มีปญหาดวยกันแทบท้ังส้ิน 

 
๔.๒.๑  การแกไขปญหาสังคมไทยในดานสังคม 
ลักษณะปญหาสังคม พอสรุปลักษณะปญหาสังคมไดดังน้ี 
๑. เปนสภาวการณท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอคนเปนจํานวนมาก  
๒. เปนสิ่งท่ีคนสวนใหญพิจารณาวาเปนสภาวะการณท่ีไมพึงปรารถนา  
๓. ปญหาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเม่ือคานิยมหรือการตีความในแบบแผนพฤติกรรมแตก  
๔. ปญหาสังคมยอมผันแปร “ไปตามกาลเวลา”  
๕.ปญหาสังคมยอมมีผลมาจากนโยบายของรัฐหรือจากพฤติกรรมสังึมท่ีมิไดคาดคิด

ลวงหนาไวกอน  
๖. บุคคลมีชนช้ันทางสังคมท่ีแตกตางกันยอมมีความคิดเห็นการแกปญหาสังคมท่ี

แตกตางกันทุกคนยอมรับ 
การแกปญหาสังคมท่ีเปนประโยชนแกตัวเองมากท่ีสุด 

๑. ปญหายาเสพติด 
๒. ปญหาความยากจน 
๓. ปญหาโรคเอดส 
๔. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๕. ปญหาดานการศึกษา 
๖. ปญหาครอบครัว 
๗. ปญหาความเส่ือมโทรมทางดานจิตใจและศีลธรรม 
๘. สุขภาพอนามัย 
๙. ปญหากลุมผูดอยโอกาส  



 
๘๕ 

 

 

สังคมไทยในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมากผูคนในสังคมมีการเบ่ียงเบน
ความสัมพันธไปจากเดิมและสถาบันทางสังคมก็ทําหนาท่ีไมครบสมบูรณส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยพ้ืน 
ฐานที่ทําใหเกิดปญหาสังคมปญหาสังคมไทยมีอยูมากมายดังน้ี   

๑. ปญหายาเสพติด กําลังระบาดในหมูเยาวชน ปจจุบันน้ีประเทศไทยมีคนติดส่ิงเสพ
ติดมากกวาสองลานคน สวนใหญเปนกลุมเยาวชน สารเสพติดท่ีระบาดในประเทศไทย เชน ฝน 
กัญชา เฮโรอีน และแอมเฟตตามีน ซ่ึงในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนดวยมีการลักลอบ
นําเขามายังบริเวณชายแดนใตและภาคเหนือของไทย 
                          แนวทางการปองกันและแกไข  
                          ๑.๑ ภาครัฐ จะตองสงเสริมมาตรการปองกันยาเสพติด เชนการใหความรูขอมูล
เก่ียวกับปญหาส่ิงเสพติดกับประชาชนอยางท่ัวถึง โดยวิธีตางๆไมวาจะเปนสื่อทางโทรทัศน วิทยุ 
หรือผานหลักสูตรการสอนในสถานบันศึกษา นอกจากน้ีภาครัฐยังควรออกมาตรการเพ่ือ
บําบัดรักษาใหผูท่ีติดส่ิงเสพติดหยุดเสพใหนานที่สุดจนสามารถเลิกไดโดยเด็ดขาด ซ่ึงเปนการลด
ปญหาความเดือนรอนและยังสมมารถการแพรกระจายของสิ่งเสพติดได 
                           ๑. ๒ ภาคเอกชน ตองเขามามีสวนรวมในการรณรงคชวยเหลือผูติดยาเสพติดให
ลดละเลิกการใชส่ิงเสพติด รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆใหกับเยาวชนและผูท่ีเปนกลุมเส่ียง
ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด 
                           ๑.๓ ภาคประชาชน ใหความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองดูแลไมใหเกิดการ
ระบาดของส่ิงเสพติด โดยเฉพาะครอบครัวจะตองใหความรักและความอบอุนกับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยพอแมตองถือวาส่ิงน้ีเปนความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

ผลเสียของผูตดิยาเสพติดใหโทษ  
๑. ผลเสียทางรางกายและจิตใจรางกายออนเพลีย เบ่ืออาหาร นอนไมหลับ อารมณ

หงุดหงิด โกรธงาย ฟุงซาน 
๒. ผลเสียทางสังคม ผูติดยาเสพติดไมคํานึงถึงกฎระเบียบของสังคม ชอบละเมิด

กฎระเบียบ ผูติดยาเสพติดเปนท่ีรังเกียจของสังคม เปนผูทําลายช่ือเสียงวงศตระกูล 
๒. ผลเสียทางเศรษฐกิจ ผูติดยาเสพติดสวนใหญอยูในวัยแรงงาน ติดยาเสพติดแลวไม

ชอบทํางาน ออนแอ ทําใหสูญเสียแรงงาน การผลิตของประเทศลดลง รายไดของประเทศลดลง 
นอกจากน้ันรัฐยังตองสูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการรกัษาพยาบาลผูติดยาเสพติด 
๒. ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยเปนปญหาท่ีสําคัญและมีความ
หลากหลาย เชน เด็กเรรอน ปญหาเด็กติดยาเสพติด มั่วสุมตามสถานท่ีบันเทิง และปญหาเหยื่อของ
โฆษณาทําใหเปนผูบริโภคนิยมเปนตน 



 
๘๖ 

 

 

                           แนวทางการปองกันและแกไขปญหา 
                           ๒.๑ พอแมจะตองมีความรับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัว โดยใหความรักความ
อบอุนกับสมาชิกในครอบครัวและพรอมท้ังสงเสริมการเขารวมกิจกรรมตางๆของบุตรหลาน 
                           ๒.๒โรงเรียนและชุมชนตองสงเสริมการจัดเวลารวมท้ังพ้ืนท่ีใหเด็กและเยาวชน
ไดแสดงศักภาพความสามารถตามความสนใจและความตองการตามวยั 
                           ๒.๓หนวยงานของรัฐและเอกชนตองมีการเรงรัดการจัดบริการนันทนาการให
เขาถึงเด็กและเยาวชน 
                           ๒.๔ ส่ือมวลชน ควรสนับสนุน เผยแพรกิจกรรมความดี ความสามารถของเด็ก 
เพ่ือเด็กจะไดมีความภาคภูมิใจในการทาํงานกิจกรรมตางๆ 
                     ๓. ปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน ปญหาทุจริตคอรรัปช่ันเปนปญหาท่ีอยูในสังคมไทยมาเปน
เวลา นาน และนับวันย่ิงรุนแรงมากย่ิงขึ้น ปญหาคอรรัปช่ันทําใหประเทศชาติตองสูญเสีย
งบประมาณท่ีตองนํามาใชในการพัฒนาประเทศชาติเปนเวลามหาศาล เชน การทุจริตของขาราชการ
บางคนในการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือนํามาสรางถนน ทําใหไดวัสดุท่ีไมมีคุณภาพแตราคาสูง ซ่ึงสงผล
กระทบตอประชาชนโดยตรงเพราะประชาชนตองใชถนนในการสัญจร หากถนนไมดี ชํารุด หรือ
ทรุดตัวก็จะทําใหประชาชนเดือดรอนเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได 
                           แนวทางการแกไขปญหา 
                          ๓.๑ ปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหกับเยาวชนในสังคม โดยผูใหญควรเปนแบบอยางท่ีดีและ
ปลูกฝงเยาวชนใหเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
                          ๓.๒ ภาครัฐควรรณรงคใหคนในสังคมรังเกียจการทุจริต เนนความซ่ือสัตย และ
ความภาคภูมิใจในศักด์ิศรีของตนเอง 
                          ๓.๓ กฎหมายไทย ควรมีบทลงโทษทางสังคมตอผูท่ีกระทําการทุจริตอยางเขมงวด 
เพ่ือไมใหมีการใชชองโหวทางกฎหมายในการชวยเหลือพวกพองใหพนผิด 
                          ๓.๔ คนในสังคมจะตองใหความรวมมอื ใหการสนับสนุนองคกรท่ีทําหนาท่ี
ตรวจสอบและขจัดการทุจรติ เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันการปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เปนตน 
                          ๓.๕ ส่ือมวลชนตองใหความสนใจในการติดตามการดําเนินงานของรัฐ และเปด
โปงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหสังคมไดรับรู เพ่ือใหประชาชนทราบวาปญหาน้ีเปนอันตรายตอสังคมมาก
เพียงใด 
 
 



 
๘๗ 

 

 

ผลเสียของการคอรัปช่ัน  
๑. ดานรัฐ ทําใหเกิดการผูกขาด ขาราชการจะติดตอซ้ือขายกับพรรคพวกของตน

หรือผูท่ีใหผลประโยชนตอตนเอง เทาน้ัน ทําใหสินคาแพงกวาความเปนจริง วัสดุสิ่งของคุณภาพต่ํา 
ทําใหเกิดกลุมผลประโยชนในวงราชการ ใชสถานท่ีราชการหากินในทางไมสุจริต 

๒. ดานขาราชการ ทําใหขาราชการท่ีซื่อสัตยสุจริตหมดกําลังใจในการทํางาน ถา
ผูบังคับบัญชารวมกับลูกนองใกลชิดกระทําการคอรัปช่ันดวยแลว ขาราชการท่ีสุจริตยอมอยูในวง
ราชการยากเพราะจะโดนกล่ันแกลงตลอดเวลา 
๓. ดานประชาชน ประชาชนเส่ือมศรัทธาขาราชการ เพราะขาราชการทีค่อรัปชั่นจะทําใหขาราชการ
ท่ีซื่อสัตยพลอยเสียชื่อเสียง เกียรติยศ ไปดวย 

๔. ปญหาความยากจน ความยากจน คือ สภาพการดํารงชีวิตของบุคคลท่ีมีรายไดไม
พอกับรายจาย ไมสามารถจะหาส่ิงจําเปนมาสนองความตองการทางรางกาย และจิตใจไดอยาง
เพียงพอ จนทําใหบุคคลน้ันมีสภาพความเปนอยูท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่สังคมวางไว ความ
ยากจนข้ึนอยูกับมาตรฐานของแตละสังคม 

ผลเสียของความยากจน  
                           ๑. ผลเสียตอบุคคลและครอบครัว ทําใหบุคคลสูญเสียบุคลิกภาพที่ดี ครอบครัว
ขาดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการดํารงชีพ ไมสามารถจะสงบุตรหลานเลาเรียนไดเทาท่ีควร  
                          ๒. เปนภาระแกสังคม สังคมตองอุมชู ดูแลคนยากจน ทําใหประเทศชาติไม
สามารถจะทุมเทการพัฒนาได  
                          ๓. ทําใหเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงไมม่ันคง ประเทศท่ีมีคนยากจนมากก็ไม
สามารถจะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได ทําใหเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
ไมม่ันคง  

๕. ปญหาโรคเอดส โรคเอดส (AIDS : Aequired Deficency Syndrome) แพรมาสู
ประเทศไทยจากประเทศตะวันตก ประเทศไทยไดรับอันตรายจากโรคเอดสรุนแรงข้ึน โรคเอดสเกิด
จากสาเหตุท่ีสําคัญ เชน การสําสอนทางเพศ การใช เข็มฉีดยารวมกัน การถายเทเลือดท่ีขาดความ
ระมัดระวัง ปจจุบันยังไมมียารักษาโรคเอดส ผูปวยจะตองเสียชีวิตทุกราย ประเทศไทยตองสูญเสีย
งบประมาณจํานวนมากในการรักษาผูปวยโรคเอดสซึ่งเปนบุคคลท่ีสังคมรังเกียจปญหาพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยใน ๕ ประเด็นหลักในปจจุบันเรงดวนแกไข 

๑. การศึกษาโดยเฉล่ียของคนไทยต่ํากวามาตรฐาน  
๒. การถูกฝกใหเช่ือฟงผูนํา ไมไดถูกฝกใหใชสติตนเอง  



 
๘๘ 

 

 

๓.การขาดจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 
๔. ปญหาหน่ึงท่ีหย่ังรากลึกในสังคมไทย คือ สังคมไทยเปนสังคมพวกพอง และมี 

ลักษณะเปนระบบอุปถัมภ 
                           ๕. ปญหาของระบบทุนนิยม 
 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาสังคมไทย  
๑.รัฐบาลควรออกระเบียบ กฎเกณฑ และกฎหมาย เพ่ือกําหนดมาตรการการ

ปองกัน และปราบปรามผูกระทําผิดอยางจริงจังและแนนอน  
                          ๒. วางแผนและนโยบายการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือ
รณรงคและอนุรักษ  
                          ๓. ใหการศึกษาแกสมาชิกในสังคมเพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจในปญหาตาง 
ๆ ใหมากข้ึน  
                           ๔. ปรับปรุงและพัฒนาสังคมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
                           ๕. พัฒนาเศรษฐกิจท้ังดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการใหดีขึ้น  
                            ๖. พัฒนาสังคม สรางคานิยม และรณรงคใหประชาชนรวมมือในการแกปญหาท่ี
เกิดขึ้น 

 ๗. ใหการศึกษาแกประชาชนใหท่ัวถึงและสูงข้ึน การศึกษาเปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของมนุษยใหสูงข้ึนรัฐจึงควรทุมเทงบประมาณในการใหการศึกษาแกประชาชน  
                        ๘. รัฐตองจัดสวัสดิการท่ีดีใหแกประชาชน ตองจัดใหประชาชนมีการศึกษาท่ีดีและ
มีงานทําทุกคนเ พ่ือ เปนหลักประกันของชีวิตควรจัดให มีการประกันสังคมโดยท่ัว ถึง  
                        ๙. พัฒนาเศรษฐกิจอยางเหมาะสมกับประเทศ โดยพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสวนรวม 
กระจายรายไดสูชนบทมากข้ึนพยายามลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวยใหอยูในระดับเดียวกัน  
                        ๑๐. มีการพัฒนาสังคม๑๑ ใหเหมาะสม โดยเฉพาะระดับครอบครัว ซ่ึงเปนสถาบันท่ี
สําคัญตองพัฒนากอนสถาบันอื่น ๆ ควรสรางคานิยมท่ีดีใหกับเด็ก เชน ใหมีความซ่ือสัตย ขยัน ใฝ
ศึกษา ไมเห็นแกเงิน ชอบศึกษาคนควา ฯลฯ รัฐตอง พัฒนาบุคคลใหมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนิน
ชีวิตในครรลองแหงจริยธรรม คุณธรรม หรือตามหลัก 

                                                        
๑๑เทียนชัย  วงศชัยสุวรรณ, สูกระแสกระบวนทัศนใหม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพิมพดี, 

๒๕๓๙), หนา ๒๐๖. 



 
๘๙ 

 

 

ปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันน้ันก็มีความรุนแรงในหลายๆระดับซ่ึงมีผูกระทํา
ผิดท่ีแตงตางกันออกไป และยังเปนสาเหตุของปญหาตางๆไดดังท่ีกลาวมาแลว โดยมากเรามักจะมา
เนนในเรื่องของปญหาอาชญากรรม  ปญหาการลวงละเมิดตางๆ  ปญหาครอบครัว  ปญหา
ความเครียด ฯลฯ และหาทางแกไขจากปลายเหตุ สวนปญหาสังคมอ่ืนๆก็ไดแก ปญหาสิทธิสวน
บุคคล ปญหาการจํากัดสิทธิ ปญหาทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งกอใหเกิดปญหาความเครียดและการ
กดดันปญหาทางดานการศึกษาเหลาน้ีเปนตนซ่ึงไมไดรับความสนใจมากเทากับพวกปญหา
อาชญากรรมอยางท่ีเราทราบกันดีวาการท่ีปญหาสังคมจะเกิดขึ้นน้ันมันก็เริ่มมาจากคนท่ีไดรับความ
กดดันความกระทบกระเทือนทางจิตใจ แตอะไรเปนสาเหตุของความกระทบกระเทือนและความ
กดดันเหลาน้ันละน่ีจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการที่เราจะเร่ิมตนแกไขปญหาสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในยุคโลกาภิวัฒน ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู กลุมผูนําก็มักฉกฉวยเอาไปแปรรูป
เปนเงินตรา เปนการทําลายส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและทําลายวิถีชีวิตชุมชนโดยส้ินเชิง๑๒  ดังน้ัน
อธิษฐานบารมีบารมีจึงถือวาเปนการขาดคุณธรรมจริยธรรม อน่ึงการนําการอธิษฐานบารมีมาใชกับ
การแกไขปญหาสังคมไทยน้ันขึ้นอยูกับปญหาของสังคมน้ันๆอยางมีประสิทธิภาพ  

อธิษฐานบารมี ท่ีมีศีลและสัจจะกํากับ ดีอยางไร ศีล  ในไตรสิกขาประกอบดวย ศีล 
สมาธิ ปญญา จะขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได ศีลตองคุมท่ีใน ศีลตองบริสุทธ์ิ สมาธิจึงจะเกิดจิตน่ิง
ไดงาย ไมฟุงซาน ท้ังคิด พูด ทํา ตองมีศีลคุม แมปากจะสงบไมวาใคร กายสงบไมทํารายใคร แตถา
ใจคิดรายคนอื่น จิตไมสงบ ถือวาไมมีศีลคุมใจ สมาธิไมเกิด เม่ือศีลคุมใจ จิตมีสติ สมาธิยอมเกิดได 
เม่ือพัฒนาจนมีสติมากๆ สมาธิก็จะพัฒนาสูงข้ึน เกิดเปนฌาน ซึ่งมีพลังมากเพราะคล่ืนจิตคงท่ี ผูท่ี
ขาดสติไมมีสมาธิ คล่ืนจิตไมคงท่ี ถาเรามีสติ จะมีสมาธิ คล่ืนความถ่ีของจิตคงท่ี ซ่ึงมีพลังมหาศาล 
บางคนเอาพลังน้ีไปรักษาคนไข เอาไปเปนหมอดูได เหลาน้ีเปนมิจฉาสมาธิ พระพุทธเจาทรงหาม 
ตองใชสัมมาสมาธิ คือเอาไปพัฒนาปญญาจึงจะถูกทาง สรุปวาเม่ือมีศีลคุมใจ จิตจะมีโอกาสเกิด
สมาธิ เมื่อจิตมีสมาธิจะเกิดพลังมหาศาล 

ดังน้ันอธิษฐานบารมี ตองเกิดท้ังกาย วาจา และใจ  กายกับจิตตรงกันเมื่อใด กาย
น้ันศักด์ิสิทธ จิตน้ันศักด์ิสิทธ์ิ เม่ือใดกายศักด์ิสิทธ์ิจิตศักด์ิสิทธิ์ เม่ือน้ันวาจาศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ัน
อธิษฐานบารมีถามีศีล และสัจจะกํากับจะแรงและ ไดสมความปรารถนา  อธิษฐานแลวเปนจริง

                                                        
๑๒สุลักษณ ศิวรักษ, อางใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ชีวิตและผลงานพระธรรม

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



 
๙๐ 

 

 

เสมอ เมื่อมาวิเคราะหดูวาเปนเชนน้ันไดดวย อํานาจแหงศีลบริสุทธ์ิ และตองมีสัจจะ  เพราะศีลเปน
บอเกิดแหงพลังจิต และสัจจะเปนบอเกิดแหงความศักด์ิสิทธ์ิ 

 
๔.๒.๒ การแกไขปญหาสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ 
จุดประสงคของเศรษฐกิจน้ัน  ก็เพ่ือบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษยใหเกิด

ความมั่งคั่งสมบูรณดวยโภคทรัพย  หรือจะกลาวอยางงาย ๆ ก็เพ่ือใหประชาชนมีการอยูดีกินดี  หรือ
มีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น  ในทางเศรษฐกิจถือวา  ย่ิงมีการอยูดีกินดีดวยเคร่ืองอุปโภค
บริโภคมากเพียงใด  ชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงน้ัน  และเชื่อวา เมื่อมีสินคา  
และมีการบริการท่ีผลิตไดใหแกประชาชนโดยท่ัวถึงมากย่ิงขึ้น  ประชาชนก็จะมีความสุขและความ
เปนอยูดีขึ้น  ความสุขดังกลาว  จึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุ  จะกลาววาความมุงหมาย
ของเศรษฐกิจก็เพ่ือจะสรางความสุขใจดานวัตถุใหแกมนุษยน่ันเอง  ก็ยอมเปนการถูกตอง  
พระพุทธศาสนาก็มีความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษยเชนเดียวกัน  แตพระพุทธศาสนา
แบงความสุขออกเปน  ๒  ประเภทใหญ คือ  โลกิยสุข  และโกุตตรสุข  โลกิยสุข  เปนความสุขของ
ปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน  เปนความสุขท่ีพัวพันกับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ เปน
ประเภทอามิสสุข  คือสุขท่ีเจือดวยอามิสส่ิงของ  ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภท
น้ี  เพราะเปนความสุขของการแสดวงหาและไดส่ิงของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปน
ความสุขของผูส้ินกิเลสอาสวะ  และสําเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขท่ีเท่ียงแท ย่ังยืน ไมพัวพันอยู
กับวัตถุกามหรืออารมณกามใด ๆ เปนประเภทนิรามิสสุข  หรือสุขไมเจือดวยอามิส  ซ่ึงเปน
ความสุขท่ีเกิดขึ้นไดจากการบรรเทาความตองการหรือทะยานอยากเสียได  เปนความสุขท่ีเกิดขึ้นจา
กากรใหเสียสละ  เมื่อมองปญหาจะเห็นไดดังน้ี 

๑. ปญหาดานเศรษฐกิจ คือทุนนิยมโลกตกต่ํา ไมใชแคเกิดจากความผิดพลาดทาง
เทคนิคในการบริหารจัดการของสถาบันการเงินในการปลอยสินเช่ือใหกูซ้ือบานและการใชจาย
อุปโภคบริโภคท่ีเกินตัว จนคนสงไมไหวเกิดปญหาหน้ีเสียสถาบันการเงินลมละลาย และธุรกิจอ่ืน 
ๆ เสียหายตามมาเทาน้ัน แตสาเหตุลึก ๆ ท่ีเปนรากเหงาของปญหา คือตัวระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมผูกขาด ท่ีเนนการแขงขันกันผลิตสูงสุด กําไรสูงสุดของเอกชนแบบสุดโตง ทําใหเกิดการ
พัฒนาแบบไมสมดุล การ ท่ีความ มั่งคั่งกระจุกตัวในมือคนสวนนอยแค ๑๐-๒๐% ไมกระจายไปสู
คนสวนใหญ ๘๐%อยางเปนธรรม ทําใหคนสวนใหญไมมีรายไดมากพอจะมีบานและมีชีวิตทาง
เศรษฐกิจท่ีดีไดท่ีเศรษฐกิจไทยกําลังมีปญหามาก เพราะวาโครงสรางเศรษฐกิจไทยเดินตามแนวทุน
นิยมตะวันตกท่ีเนนการสงออก(และ ส่ังเขา) มากเกินไป พ่ึงพาตลาดภายในประเทศนอยเกินไป เม่ือ
เศรษฐกิจประเทศอ่ืนท่ีเราเคยพ่ึงเขาในการสงสินคาไปขายตกตํ่าลง พวกเขาจะซ้ือของไทยลดลง ถา



 
๙๑ 

 

 

นักเศรษฐศาสตรไทยคิดอยูแตในกรอบตะวันตก ก็จะคิดไดอยางเดียววา เราตองปรับปรุง
ความสามารถในการสงออกของเราใหเกงกาจสูกับคนอ่ืนไดมากข้ึน ลดตนทุน หาสินคาใหม หา
ตลาดใหมฯลฯ ซ่ึงแมจะเปนส่ิงท่ีควรทํา แตตองถือวาไมใชทางเลือกเดียว ตองทําอยางอื่น เชนการ
พัฒนาตลาดภายในประเทศดวย 

๒. ปญหาการกระจายรายได   ปญหาทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญมากเปนปญหาหน่ึงก็
คือ  ชองวางระหวางคนรวยกับคนจน  คนรวยก็รวยเหลือเกิน  สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือ
คนร่ํารวยมีจํานวนนอยแตมีรายไดมาก  ขณะเดียวกัน  คนจนมีจํานวนมากและมีรายไดตํ่ามาก  เม่ือ
ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจมีเชนน้ี ก็ยอมทําใหคนจนมีความเดือนรอนเปนทุกขและก็มีโอกาสท่ี
จะยากจนมากย่ิงข้ึน  เมื่ออยากจะทําอะไรก็มักจะติดขัดกลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด  
และโอกาสที่จะตองกูหน้ียืมส้ินก็มีมากขึ้น  ความยากจนก็ดี  การกูหน้ียืมสินก็ดี  ลวนแตเปนสาเหตุ
แหงความเดือดรอนทั้งส้ิน 

๓. ปญหาความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง  ในการทํางานตาง ๆ เพ่ือให
ไดมาซ่ึงของกลาง  คือ  เงินไวจับจายใชสอยบําบัดทุกขบํารุงสุข  เม่ือมีงานทํา  ก็ยอมจะไดเงินเปน
คาตอบแทน  ดังคําขวัญท่ีวา  "งานคือเงิน  เงินคืองาน  บันดาลสุข"  ก็ยอมมีผูท่ีเปนเจาของงานใน
ฐานะนายจาง  และผูทํางานในฐานะลูกจาง  นานจางกับลูกจางน้ี  ก็มักจะมีปญหาขัดแยงกันอยู
บอยครั้ง สาเหตุความขัดแยงอาจมีมากมายหลายอยาง  เชน  ลูกจางไมสนใจและรับผิดชอบตอ
หนาท่ีการงานเทาท่ีควร  ขาดประสิทธิภาพในการทํางานหรือมีผลงานออกมาไมเปนท่ีพอใจของ
นายจาง  สวนนายจางก็อาจจะไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  นาย จางใชวิธีปกครองลูกจางไมเปน
ธรรม หรือไมเขาใจชีวิตจิตใจของลูกจางท่ีตองการเรียกรองใหขึ้นคาจางเน่ือง จากคาจางต่ําไม
เพียงพอตอการครองชีพและนายจางไมยอมขึ้นใหเหลาน้ี  เปนตน   

ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึนสังเกตไดวาความขัดแยงตาง ๆ ถาฝายหน่ึงไดอีกฝายหน่ึงมัก
เสีย  เชน  ถานายจางขึ้นคาแรงคาจางแกลูกจางนายจางก็จะรูวา  เปนการเสีย  เพราะตนทุนสูงข้ึน  
เปนตน  แตความขัดแยงสวนมากเกิดข้ึนเน่ืองจากลูกจางรูสึกวา  ถูกนายจางเอาเปรียบหรือปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม  ลูกจางจึงมีการรวมกลุมกันขึ้นเพ่ือเรียกรองส่ิงท่ีลูกจางตองการทําใหเกิดสมาคม
ลูกจางและการนัดหยุดงาน  เปนตน  เพ่ือใหมีกําลังตอรองกับนายจางในการเรียกรองส่ิงตาง ๆ ท่ีตน
ตองการ  มีการรวมกําลังลูกจางเพ่ือเจรจาตอรองกับนายจางและใชวิธีการตาง ๆ  เชน นัดหยุดงานก็
เพ่ือใหเกิดอํานาจการเจรจาตอรอง  กลาวคือ  ถาอํานาจการเจรจาตอรองของฝายใดมากวาก็จะมี
สิทธิมีเสียงมากกวาในการเจรจา  ดวยเหตุน้ี  ความขัดแยงจึงมักจะเกิดข้ึนเสมอ  โดยเฉพาะในการ
อุตสาหกรรมและสาขาอ่ืน ๆ นอกจาการเกษตร  การหยุดงาน  หรือการทําลายซ่ึงกันและกัน  จึงเปน
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เหตุการณธรรมดา  ในระบบเศรษฐกิจ  เปนการทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรมนุษย  ตลอดทําใหเกิด
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอยางนาเสียดายเม่ือมีการหยุดงาน 

ก. หลักการและวิธีการแกไขปญหาสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ  ตามตําราตะวันตก
ดวยการลดดอกเบ้ีย ลดภาษี โครงการประชานิยมและปลอยเงินกูเพ่ิมข้ึน จะแกปญหาไดช่ัวคราว
เทาน้ัน แตจะแกไขไดไมยืนยาว เพราะเปนการชวยกระตุนการใชจายระยะส้ัน แลวนายทุนก็สูบเงิน
กลับมาเขากระเปานายทุนอีก ไมไดชวยใหโลกเกิดความสมดุลและคนจนแข็งแรงจริง ๆ 

ข. ตองคิดนอกกรอบจึงจะแกปญหาได  ถาเรากลับมามองดูท่ีตัวเราเอง คือประเทศ
ไทย คนไทย ๖๕ ลานคนมากข้ึนดูวาเราคือใคร เรามีอะไรท่ีจะแกปญหาจากภายในประเทศไดบาง 
เรานาจะแกปญหาของเราเองไดดีกวาการแกตามตําราตะวันตกหรือคอยดูตามโมเดลแกปญหาของ
รัฐบาลสหรัฐฯหรือประเทศตะวันตกอื่น ๆ คนไทย ๖๕ ลานคนในประเทศไทยน้ันมากกวาคนใน
ประเทศอังกฤษหรือฝรั่งเศสดวยซํ้า แตท่ีตลาดภายในประเทศและขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยเล็ก 
เพราะคนไทย ๘๐% ยากจน จึงขาดอํานาจซ้ือ สินคาท่ีควรจะผลิตมาขายคนไทย(ซ่ึงเปนตลาดท่ีใกล
ท่ีสุด) สัก ๕๐-๖๐ ลานชิ้นได จึงขายไมได ตองมุงไปท่ีตลาดสงออกซ่ึงมีการแขงขันสูง การสงออก
(และการหารายไดจากนักทองเท่ียวตางประเทศ) จําเปนสําหรับการหาเงินมาซ้ือสินคาเขาท่ีจําเปน
และมีประโยชนอื่น ๆ ดวย แตตองเลือกสินคาสงออกท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง และตองถือวาการสงออก
และการสงเสริมการทองเท่ียวเปนเพียงสวนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจ ไมใชเปนสวนเดียวหรือเปน
สวนหลัก 

การท่ีคนไทยสวนใหญจน ไมไดแปลวาประเทศไทยจน แทจริงแลวคนรวยคนช้ัน
กลาง ๒๐% แรกยังรวยอยูมาก เงินฝากในธนาคารของไทยก็มีมาก(สักหกลานลานบาท) ทรัพยากร
ท่ีดิน การเกษตร ศิลปะหัตถกรรม ทรัพยากรเพ่ือการทองเที่ยว ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาตะวันออก
ฯลฯ มีอยูมาก ประเด็นคือ จะรูจักนํามาส่ิงท่ีเรามีมาหมุนเวียนใชใหเกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสม      ทํา
ใหคนมีงานทํา มีรายไดจับจายใชสอยที่จําเปน ทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม และอยางย่ังยืนไดอยางไร 

ถาคิดอยูแตในกรอบทุนนิยมตะวันตก รัฐบาลก็ตองลดดอกเบ้ีย ลดภาษี เพ่ือ
กระตุนใหภาคธุรกิจเอกชนใชจาย และรัฐเองก็ลงทุนภาครัฐเพ่ิมข้ึนดวย แตในระบบทุนนิยมน้ัน 
ภาคธุรกิจเอกชนจะใชจายลงทุนเพ่ิมขึ้นจริงหรือไม อยูท่ีเขาคาดหมายวาเขาจะทํากําไรไดหรือไม 
ไมใชอยูท่ีอัตราดอกเบ้ียหรืออัตราภาษีท่ีตํ่า(ตามตํารา)เสมอไป ถาเขายังไมแนใจวาลงทุนแลวจะขาย
ไดคุมทุน เขาก็จะไมลงทุน แมดอกเบ้ียและภาษีจะต่ําลงจากเดิมมากก็ตาม ท้ังการลดภาษีก็จะทําให
รัฐมีรายไดลดลง แลวรัฐจะเอาเงินท่ีไหนไปลงทุนเพ่ิม 
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ค.ระบบทุนนิยมผูกขาดไมมีประสิทธิภาพ ในการแกปญหาดวยตัวของมันเอง 
เพราะไมใชระบอบท่ีมีการแขงขันอยางเสรีหรือเปนธรรมจริง ในสภาพวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา กลไก
ตลาดในระบบทุนนิยมท่ีมีลักษณะผูกขาดกลุมอยูแลวจะย่ิงทํางานลมเหลวมาก ขึ้น เพราะคนท่ีถูก
ระบบทุนนิยมสอนใหแขงขันเพ่ือกําไรสูงสุดของตัวเอง จะย่ิงเห็นแกตัว ปกปองตัวเอง มองโลกใน
แงราย ลดการลงทุนมากกวาเพ่ิมการลงทุน การแกไขปญหาตามตํารา จึงไมคอยไดผลเม่ือคนรวยมี
เงินแตไมอยากลงทุน แตคนจนไมมีเงิน ไมมีงาน รัฐบาลตองใชท้ังการแทรกแซงและการกระตุนท่ี
มากกวาท่ีตําราเศรษฐศาสตรตะวันตกของฝายนิยมบอกไว  น่ันก็คือตองทําท้ังภาคบังคับและภาคสง
เสริมใหมีการนําเงินและทรัพยากรในประ เทศมาหมุนเวียนใชอยางเหมาะสม เราตองรูจักคิดขาม
กรอบคิดของระบบการคาเสรีแบบตัวใครตัวมันวา คนไทยท้ังประเทศอยูในครอบครัวเดียวกัน ทีม
เดียวกัน ในยามท่ีคนสวนใหญออนแอ แตยังมีคนรวย คนเขมแข็งทางเศรษฐกิจอยูสวนหน่ึง คนรวย
ตองเสียสละชวยคนอื่น ๆ ในทีมใหอยูได และทําใหทีมเขมแข็งขึ้น ประเทศไทยทั้งประเทศถึงจะไป
แขงขันกับคนอื่นได 

ง. ผาตัดโครงสรางทางเศรษฐกิจ ใหสมดุลมากข้ึน ดวยการเก็บภาษีคนท่ีรวยมาก
มาชวยแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา โดยเฉพาะภาษี เชนมรดก ทรัพยสิน สินคาและการบริโภค
ฟุมเฟอยตาง ๆ และแกไขกฎหมายหารายไดจากการใหสัมปทานนํ้ามัน กาซ ทรัพยากรตาง ๆ คล่ืน
ความถ่ีวิทยุ โทรทัศน โทรศัพทเขารัฐมากข้ึน ท้ังเพ่ือลดการใชจายฟุมเฟอยประเภทคนรวยชอบใช
จายเงินไหลออกนอกประเทศ และเพ่ือใหมีงบประมาณเพ่ิมมากพอท่ีจะนําไปใชแกปญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศไดมากข้ึนการเก็บภาษีบางอยางสําหรับคนรวย เชนคนท่ีมีทรัพยสินเกิน ๕๐ ลาน
บาทข้ึนไป จะไมทําใหเกิดการบริโภคหรือการลงทุนลดลง เพราะคนเหลาน้ีถึงอยางไรเขาก็จะมีเงิน
เหลือเฟอท่ีจะบริโภคของเขาไดอยูแลว ถาคนรวยของไทยใจกวางพอ พวกเขาควรจะรูวาการปฏิรูป
ระบบภาษีเพ่ือมาชวยคนจนเพ่ิมขึ้น คือส่ิงท่ีจะชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศได และเม่ือ
เศรษฐกิจฟน พวกคนรวยจะไดประโยชนมากกวาท่ีจะปลอยใหเศรษฐกิจประเทศพัง ซ่ึงในระยะยาว
พวกคนรวยอาจเสียหายมากกวาเพราะพวกเขามีสินทรัพยและการลงทุนมากกวาคนอ่ืน ๆ 

นอกจากภาคบังคับแลว รัฐบาลควรสงเสริมกระตุนใหคนรวย คนชั้นกลางที่พอมี
เงินจับจายใชสอย จางงาน ซ้ือสินคาและบริการ รวมทั้งการทองเท่ียวในประเทศมากข้ึน รัฐบาล
อาจจะลดภาษีเพ่ือชวยกิจกรรมท่ีเนนการจางงาน การผลิตสินคาและบริการท่ีใชทรัพยากร
ภายในประเทศเพ่ือขายคนภายในประเทศ จัดตั้งศูนยสงเสริมการจางงาน ทํางานบาน ทําสวน ชวย
ดูแลเด็ก คนชรา บัณฑิตอาสาสมัคร การนวดแผนไทย ตลาดนัดขายสินคาอุปโภคบริโภคฯลฯ 
แนวคิดคือท้ังรัฐ คนรวย คนช้ันกลางควรชวยใหคนจนมีงานทํา มีรายได โดยเนนการใชแรงงาน 
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ทรัพยากรภายในประเทศ เศรษฐกิจภายในประเทศจะไดหมุนเวียน ประคับประคองกันใหผานชวง
วิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยมโลกตกต่ําอยางนอย ๒-๓ ปน้ีไปใหได 

จ. โครงการใชจายของรัฐไมจําเปนตองเปนเมกะโปรเจ็ค แบบกอสรางขนาดใหญ 
หากควรเนนโครงการท่ีเพ่ิมการจางงาน ใชทรัพยากรภายในประเทศ ลดการใชพลังงานท่ีตองส่ังเขา 
เชนโครงการปลูกปาไมโตเร็วท่ัวประเทศ การปรับปรุงระบบชลประทานขนาดเล็ก การพัฒนาการ
เกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจขนาดยอม การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและสังคมดาน
ตาง ๆ โครงการประชานิยมท่ีตองมาปฏิรูปเสียใหม ตองแกไขจุดออนท่ีปลอยใหชาวบานกูเงินไป
เพ่ือการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค หรือเอาไปลงทุนแบบสะเปะสะปะและขาดทุนไปไมรอดไดมาก
เกินไป และสงเสริมจุดแข็ง ใหชาวบานมีความรูในการบริหารจัดการ การตลาด การจัดตั้งองคกร 
เชนสหกรณผูผลิตและผูบริโภค เพ่ือสรางอํานาจตอรองเพ่ิมข้ึนไดอยางแทจริง 

ง. ผลกระทบตอสังคมไทย 
๑)ในแงของปจเจกบุคคล  คนไทยยอมกินอยูอยางแรนแคนอดอยาก ไมสามารถตั้ง

ตนได เปนตนไมสามารถจะกระทําอะไรตามท่ีตองการ 
๒) ในแงของสังคม  ยอมกอใหเกิดชองวางเหล่ือมลํ้ากันระหวางคนรวยกับคนจน

เปนภาระของสังคมท่ีจะตองใหความชวยเหลือ กอใหเกิดความลาชาในการพัฒนาประเทศ 
กอใหเกิดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ และความไมมั่นคงทางสังคม กอใหเกิดปญหาสังคมอ่ืนๆ 
ตามมาเชน ปญหาอาชญากรรม  เปนตน 

๓) ในแงของการเมือง  เศรษฐกิจของชาติยอมเปนตัววัดคุณภาพของประเทศ 
คุณภาพของนักปกครอง คุณภาพของประชาชน และการใหความเชื่อมั่นระหวางประเทศ 

ก.  การแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจตกตํ่า ทําไดจริงน้ันตองนําอธิษฐานบารมีมา
ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมใชแคสงเสริมใหคนรวยประหยัด คนรวยควรประหยัดการ 
ความเปนผูรูจักตนเอง  คือ  ตองรูตัวอยูเสมอวาเรามีชาติตระกูลยศตําแหนง หนาท่ีการงานความรู
ความสามารถแคไหนเพียงไร  แลวตองประพฤติตนใหสมกับภาวะน้ัน ๆ อยาหลงตัวเอง  อยาลืม
ตัวเองเปนเด็ดขาด เชน  เปนนายจางจะตองเอาใจใสดูแลในเร่ืองคาจางท่ีเปนธรรมรวมท้ังสวัสดิการ
อ่ืน ๆ  พระพุทธเจาไดทรงวางวิธีท่ีนายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางไว  ๕  ประการ  คือ 

(๑) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง  เพศ  วัย  ความสามารถ 
(๒) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
(๓) ใหสวัสดิการมีชวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข  เปนตน 
(๔) มีอะไรไดพิเศษมา  ก็แบงปนให 
(๕) ปลอยในสมัย คือ  เลิกงานตามเวลา  และใหโอกาสพักผอนรื่นเริงตามสมควร 



 
๙๕ 

 

 

ข. บริโภคสินคาฟุมเฟอย  หลงใหลวัตถุตามกระแสจากตางประเทศหรือไปเท่ียว
ตางประเทศ แตคนรวยช้ันกลาง ควรบริโภคสินคาและบริการในประเทศ รวมท้ังการเท่ียวใน
ประเทศใหมากขึ้น ประเด็นสําคัญคือคนรวยตองรูจักแบงปนกัน เอื้อเฟอกัน  ชวยทําใหคนจนไดมี
กินมีใชส่ิงท่ีจําเปนดวย สําหรับแตละคนแบบตัวใครตัวมัน ตองคิดในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
เศรษฐกิจพ่ึงตนในระดับประเทศไดมากขึ้น  

ดังน้ันตองใหแงคิดประชาชนเปนเจาของปจจัยการผลิตผานระบบสหกรณผูผลิต 
วิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น รัฐตองลงทุนใหคนสวนใหญไดรับการศึกษาพัฒนาความรูความสามารถ
อยางมีคุณภาพ เนนการใชแรงงาน ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในประเทศ ทําใหชุมชน
และประเทศผลิตสินคาและบริการไดเองเพ่ิมข้ึน ซ้ือขายกันภายในชุมชนและภายในประเทศกัน
มากข้ึน กิจกรรมและเงินจึงจะหมุนเวียนในประเทศ ชวยใหคนไทยมีงานทํา มีรายได มีชีวิตความ
เปนอยูท่ีมีคุณภาพอยางพอเพียงโดยทั่วหนากัน  
 

๔.๒.๓ การแกไขปญหาสังคมไทยในดานการศึกษา 
สังคมไทยเห็นมาอยางตอเน่ืองถึงคุณภาพการศึกษาของไทยที่ตกต่ํา ท้ังท่ีเปนการ

สํารวจโดยองคกรระหวางประเทศ และการประเมินโดยองคกรภายในประเทศ เชน สมศ.หรือผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT) ซ่ึงตาง ก็พบภาพซํ้าๆ กันวา นักเรียนไทยสวนใหญมีความรู
ตํ่ากวามาตรฐาน ความรูท่ีวาน้ีหมายถึงวิชาท่ีสําคัญตางๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การคิดเชิง
วิเคราะห ภาษา ซ่ึงรวมถึงภาษาไทย นักเรียนท่ีจัดวามีความรูจริงท่ีพอมีอยูบาง ก็มีจํานวนนอย เชน 
การศึกษาขององคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economics C0-
0peration and Development, OECD) ท่ีรูกันในช่ือของ PISA (Programme for International 
Students Assessment) พบวานักเรียนไทยท่ีจัดไดวามีความรูวิทยาศาสตรอยูในระดับสูงมีเพียง ๑% 
เทา น้ันเอง ซ่ึงคงจะไดแกนักเรียนท่ีไปชนะการแขงขันโอลิมปควิชาการสาขาตางๆ และยอมไมได
หมายถึงคุณภาพโดยเฉล่ียของระบบการศึกษาไทย PISA ยังพบวา เด็กไทย ๗๔% อาน ภาษาไทยไม
รูเรื่อง คือมีตั้งแตอานไมออก อานแลวตีความไมได วิเคราะหความหมายไมถูก หรือแมแตใชภาษา
ใหเปนประโยชนในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ ไมได คุณภาพท่ีตกต่ํายอมหมายถึงวิชาการ และองคความรู
ท่ีเรามีอยูในระบบการศึกษาไทยตํ่ากวามาตรฐาน หมายถึงระบบการถายทอดความรู รวมท้ัง
ครูผูสอนมีความรูต่ํากวามาตรฐาน หมายถึงความดอยคุณภาพของระบบสนับสนุนการเรียนรูตางๆ 
เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู เปนตน 

ก. ปญหาของการปฏิรูปโครงสราง กฎหมาย ท่ีกําหนดการปฏิรูปการศึกษาของ
ไทย มีผลใหมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ กรมตางๆ ถูกยุบไป 



 
๙๖ 

 

 

ไดมีการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัย และสภาการศึกษาแหงชาติเขามาไวในกระทรวงศึกษาธิการ 
กลายเปนโครงสรางใหม คือมีหนวยงานที่เรียกวาองคกรหลักหาองคกร ไดแก สํานักปลัดกระทรวง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และสํานักงานสภาการศึกษา มีหัวหนาองคกรเหลาน้ีเปนขาราชการ
ระดับปลัดกระทรวงถึง ๕ คน ไดแก ๓ เลขาธิการ และ ๑ ปลัด กระทรวง ในระดับปฏิบัติ ไดมี
หลักการใหมีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา โดยกําหนดใหมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อยูในทุกจังหวัด มีจํานวนเขตมากนอยตามขนาดของประชากร และวางหลักไววา ในท่ีสุด โรงเรียน
ตางๆ จะถูกถายโอนจากโครงสรางรูปแบบกรมแบบเดิม ไปสังกัดเขตพ้ืนท่ี แตจากวันน้ันมาถึง 
วันน้ี เรากลับพบปญหาอันเกิดจากสูตรท่ีไมสําเร็จของการปฏิรูปโครงสรางทับถมทวีคูณ จนปรากฏ
ออกมาในรูปของขอเท็จจริงเชิงประจักษ และขอเรียกรองตางๆ ดังมีตัวอยาง เชน การถายโอน
สถานศึกษาไปสังกัดเขตพ้ืนท่ีท่ียังไมสามารถเกิดขึ้นได มีขอเรียกรองใหกลับมาตั้งกรมตางๆ ขึ้นใน
สํานักงานปลัดกระทรวง เน่ืองจากเห็นวาโครงสรางใหมไมสามารถครอบคลุมภารกิจไดครบถวน 
ในเขตพ้ืนท่ีไดมีการเคลื่อนไหวใหแยกการบริหารระดับประถม และระดับมัธยมออกจากกัน (ซ่ึง
เปนการกลับไปหาจุด เดิมกอนการปฏิรูป) มีขอเรียกรองใหตั้งทบวงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังมี
การชี้ประเด็นวาการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัยเขามาไวในกระทรวงเดียว กันเปนการบ่ันทอน
พัฒนาการของอุดมศึกษา การปรับโครงสรางท่ีเกิดข้ึนมาแลวน้ัน ดูจะเปนรูปธรรมเพียงประการ
เดียวท่ีปรากฏใหเห็นจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษา ท่ีขับเคล่ือนโดย พ.ร.บ. ๒๕๔๒ แตปญหาท่ี
ผุดขึ้นมา ตามรายทางเหลาน้ี ช้ีประเด็นวา แมรูปธรรมประการเดียวน้ีก็ยังมีปญหา เพราะโครงสราง
ใหมนาจะมีความไมเหมาะสมจนมีขอเรียกรองใหทบทวน หรือปรับปรุงเกิดขึ้นตลอดเวลา  

ข. ปญหาการทุจริตทางการศึกษา ตั้งแตลอกขอสอบถึงจางทําวิทยานิพนธ พบจน
เปนสภาพปกติ อาจารยมหาวิทยาลัยไทยในภาพรวมจัดวามีคุณวุฒิต่ํา เพราะจบการศึกษาข้ัน
ปริญญาเอกรวมกันแลวไมถึง ๓๐% (นอกจากมหาวิทยาลัยช้ันนําไมก่ีแหงท่ีอาจมีอาจารยปริญญา
เอกเกิน ๕๐%) ใน ขณะท่ีในมหาวิทยาลัยระดับโลกทั้งหลาย ชีวิตของการเปนอาจารยจะตองเร่ิมตน
ท่ีระดับปริญญาเอก หรือสูงกวา สกอ.ในปจจุบันเปรียบเสมือนยักษไรตะบอง คือไมมีกลไกท่ีจะไป
ติดตามตรวจสอบ หรือลงโทษมหาวิทยาลัยนอกแถวเหลาน้ีได สกอ.ไดรับการพัฒนาวัฒนธรรมการ
ทํางานมาโดยตองเปนผูสรางความเปนอิสระให แกมหาวิทยาลัย สกอ.จึงมีหนาท่ีหลักเพียงการออก
กฎเกณฑตางๆ ท่ีหากมหาวิทยาลัยไมปฏิบัติตาม สกอ.ก็ไมมีกลไกใดท่ีจะทําใหทราบได หรือแมวา
ทราบแตก็ไมมีอํานาจโดยตรงที่จะดําเนินการใดๆ ได อยางมากก็ทําไดเพียงตักเตือน เราจึงจะพบอยู
บอยๆ วา มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรโดยมีองคประกอบตางๆ  



 
๙๗ 

 

 

ปญหาสังคมไทยในดานการศึกษาท่ีเก่ียวกับการอธิษฐานก็มาจากการเขาใจแบบผิดๆท่ี
คิดวาการอธิษฐานน้ันเราไมตองทําอะไรแคน่ังภาวนาอธิษฐานเด๋ียวก็ไดดังใจหวังพอไมไดก็เกิด
คําถามข้ึนมาวาทําไมเราอธิษฐานแลวไมไดเหมือนเขา น้ันถือวาเปนการเขาใจผิดการอธิษฐานก็ตอง
มีเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดดวย 

การอธิษฐาน คือ การต้ังใจแนวแนท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามท่ีไดตั้งความปรารถนา
หรือการตั้งจุดมุงหมาย ซ่ึงเปนเรื่องของการวางแผนอนาคตไว ดังน้ันถาเปนการขอแลวไมทํา
หรือไมมีจิตท่ีแนวแนก็ไมถือวาเปนการอธิษฐานซ่ึงทานพุทธทาสภิกขุไดกลาวไววา  “เหมือนกับ
เราพูดถึงกันอยูบอย ๆ วา ไมอาจทําใหเด็กรูไดวา เกิดมาทําไม ไมมีหลักสูตรใดจะสอนใหเด็กรูวา
เกิดมาทําไม น่ันแหละคือการไมเอาเร่ืองบรมธรรมเขาไปในหลักสูตรการศึกษา”๑๓   

ส่ิงท่ีกลาวมาน้ี แสดงถึงความผิดพลาดที่กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษาในสังคม
โลกปจจุบัน ซ่ึงตามทรรศนะของทานพุทธทาสภิกขุแลวไมใชจุดมุงหมายการศึกษาท่ีมุงสอนคน
เพียงแตใหคนเอาตัวรอดอยูในสังคมได (Education for survival) ถือเปนปญหาระบบการส่ังสอน
ของคนขี้ขลาด และโงเขลาเบาปญญาทั้งนั้น น้ีเปนปญหาการศึกษาเหมือนกับโรคความรูทวมหัว
เอาตัวไมรอด มองวาระบบการศึกษาในปจจุบันเต็มไปดวยความฟนเฟอน เต็มไปดวยความงง ไม 
แจมกระจาง ทําใหคนเอาตัวไมรอด ถือเปนจุดมุงหมายเพียงเพ่ือไดปริญญาเทาน้ัน  

แนวทางแกไขปญหาจะตองทําจิตใหรูจริงปฏิบัติจริง ทําหนาท่ีจริง จึงไดผลจริง จึงจะ
แกไขปญหาเรื่องโรควิชาการทวมหัวเอาตัวไมรอดได  การศึกษาก็ตองอาศัยความสนใจใฝเรียนรู
มานะพยายามศึกษาคนควาขอมูลตางๆที่เราตองการจะศึกษาการตั้งใจแนวแนท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิง
หน่ึงอธิษฐานตามท่ีไดต้ังความปรารถนาไวหรือไดตั้งจุดมุงหมายไวใหสําเร็จ 

                                                        
๑๓พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ, ๒๕๑๗), หนา ๓๘. 



บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
๕.๑  สรุป 

จากการดําเนินการวิจัยเ ร่ือง  การศึกษาแนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท  น้ันผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยไว  ๓  ประการ คือ  (๑)  เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดเรื่องบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท  (๒) เพ่ือศึกษาการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท  (๓) เพ่ือนําเสนอวิธีการประยุกตใชอธิษฐานบารมีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

วัตถุประสงคขอท่ี ๑  ผลการศึกษาการวิจัยพบวา แนวคิดเร่ืองบารมี  หมายถึง การ
ต้ังใจแนวแนท่ีจะทําส่ิงอันเปนคุณงามความดี  หรือการต้ังจุดมุงหมายเพ่ือเปนกําลังใจใหประสบ
ความสําเร็จในคุณความดีท่ีสั่งสมและบําเพ็ญบารมีอยางเต็มท่ีแลวสามารถทําใหเปนพระพุทธเจา
และพระอรหันตได และอธิษฐานบารมีน้ัน  เปนบารมีขอหน่ึงในบรรดาบารมี ๑๐ ขอ หรือ เรียกทศ
บารมี มีทานบารมี เปนตน  มีอุเบกขาบารมี เปนท่ีสุด 

อธิษฐานบารมี  บารมีความเปนเลิศ เปนท่ีสุดแหงอภิญญา ในทิฏฐธรรม ดังท่ีพระ
พุทธองคทรงตรัสกับภารัทวาชะวา ดูกรภารัทวาชะ เรายอมกลาวความตางกัน (แยกประเภท) ของ
สมณพราหมณท้ังหลาย ผูบรรลุความเปนเลิศ (บารมี) อันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาในทิฎฐธรรมแลว
ยอมปฏิญาณ คือยอมรับซึ่งอาทิพรหมจรรย ของพระพุทธเจาเม่ือยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตว
อยู  ไดทรงบําเพ็ญพระบารมีมาโดยลําดับ  จนในท่ีสุดไดบําเพ็ญพระบารมีอยางสูงสุด ก็ไดบรรลุ
ปรมัตถประโยชน  คือประโยชนอยางย่ิง 

   วัตถุประสงคขอท่ี ๒  ผลการวิจัยพบวา การบําเพ็ญบารมี น้ันเปนการสรางความดี
ใหกับตน  และบารมี ท่ีมีการตั้งมั่นสมาทานอยางไมหวั่นไหว  คือความตั้งมั่นท่ีเปนไปในอาการ
ตางๆ  อันกํากับดวยความกรุณาและอุบายโกศล  กํากับ  มีลักษณะคือ  การต้ังม่ันในโพธิสมภาร
ท้ังหลาย  มีรสคือ  การขมขจัดปฏิปกษของโพธิสมภารท้ังหลายเหลาน้ัน  สภาพที่ปรากฏคือ  ความ
ไมหวั่นไหวในท่ีน้ัน  มีพ้ืนฐานคือ  โพธิสมภาร  การสรางสมทําความดี  ดังน้ี  

การบําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวในประเด็นท่ีเปนการตั้งความปรารถนา 
โดยนําเรื่องราวการตั้งความปรารถนาคร้ังแรกของพระโพธิสัตว  ซ่ึงมีหลักฐานอยูในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา  เชน  ชินกาลมาลีปกรณ  โสตัตถกีมหานิทาน  แมบางคัมภีรอยางเชนโสตัตถกีม
หานิทาน จะไดมีการสันนิษฐานกันวาอาจไมใชคัมภีรของฝายเถรวาทโดยตรง หรือไดรับอิทธิพลมา
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จากฝายมหายานก็ตาม แตผูวิจัยเห็นวาสมควรจะนํามากลาวไวดวย เพ่ือใหไดความสมบูรณของ
เน้ือหา  ในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ  ชินกาลมาลินีปกรณและโสตัตถกีมหานิทาน เปนตน ได
กลาวถึงการต้ังความปรารถนาของพระโพธิสัตว  

การต้ังความปรารถนาไวในใจ ของพระโพธิสัตววาจะเปนพระพุทธเจาของเรา (พระ
มหาสมณโคดมพุทธเจา) ซ่ึงเปนพระปญญาธิกพุทธเจาน้ัน ชินกาลมาลีปกรณไดกลาวไววาใช
ระยะเวลาถึง ๗ อสงไขย 

การตั้งความปรารถนาดวยวาจา  ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระ
นามวาพระเจาสาคร  เปนพระราชาผูทรงธรรม  วันหน่ึง  ทรงมีพระราชประสงคจะเห็นพระพุทธเจา
พระนามวาปุราณศักยมุนี จึงรับส่ังใหราชบุรุษท้ังหลายถือประทีป ธูป ของหอม และดอกไม เปน
ตน เสด็จออกไปพรอมดวยเสนายาว ๑๒ โยชน ดวยอานุภาพแหงจักรพรรดิศิริอันย่ิงใหญ ได
ทอดพระเนตรเห็นพระผูมีพระภาคผูสมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ผูทรงรุงเรืองดวย
อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ แลวเกิดศรัทธา เสด็จมาซบแทบพระบาทพระศาสดากราบดวยเบญจาง
คประดิษฐแลว    ไดกราบทูลชมเชยพระผูมีพระภาค    ทรงมีพระกายและพระหฤทัยซาบซานดวย
ปติมีพลัง เพราะไดเห็นพระศาสดาจึงดําริวา  

“เราไดจักรพรรดิสมบัติซึ่งคลายกับสมบัติของพระอินทรในอัตตภาพน้ี ก็เพราะ
ทานท่ีเคยใหแลวในภพกอน และเพราะศีลท่ีรักษาศีลแลวในภพกอน แมเราเปล้ือง
ตนเองใหพนจากสังสารทุกขกอนแลว จึงเปนพระพุทธเจา เพ่ือชวยเปล้ืองสัตว
เหลาอ่ืนใหพนดวย เหมือนพระตถาคตศักยมุนีน้ีเปล้ืองตนเองใหพนจากสังสาร
ทุกขแลว จึงเปล้ืองสัตวเหลาอื่นใหพนดวยฉันน้ันเหมือนกัน”  

การตั้งความปรารถนาดวยกายและวาจา ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ  
ตอนท่ีวาดวยสุเมธกถา ไดปรากฏเร่ืองราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตววา ยอนหลังไป ๔ 
อสงไขยกําไรแสนกัป สมัยน้ัน มีพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อวา
สุเมธ อาศัยอยูในเมืองชื่อวาอมรวดี ไดส่ังสมทรัพยไวหลายโกฏิ มีทรัพยสมบัติและธัญญาหาร
มากมาย เปนผูคงแกเรียน ทรงจํามนต จบไตรเพท สําเร็จในคัมภีรทํานายลักษณะ และอิติหาสะ และ
ในธรรมของตน วันหน่ึงทานน่ังอยูในท่ีสงัดแลวคิดวา  

“การเกิดในภพใหม และการแตกไปแหงสรีระเปนทุกข ความหลงตายเปนทุกข  
ชีวิตถูกชรายํ่ายี  มีความเกิด  ความแก  ความปวยไขเปนธรรมดา  เราจักแสวงหา
พระนิพพานท่ีไมแก  ไมตาย  เปนแดนเกษม  เอาเถิด  เราควรเปนผูไมมีความ
หวงใย  ไมมีความตองการ ละท้ิงรางกายท่ีเปอยเนา เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ น้ีไป
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เสีย มรรคน้ันไมอาจจะไมเปนเหตุ มรรคน้ันท่ีมีอยูก็จักมี เราจักแสวงหามรรคน้ัน 
เพ่ือหลุดพนไปจากภพ” 

ครั้นคิดอยางน้ีแลว พระโพธิสัตวไดใหทรัพยหลายรอยโกฏิแกคนท้ังหลาย แลวเขาไป
ยังภูเขาหิมพานต สรางอาศรมและบรรณศาลาอยางดีไว ณ ภูเขาธรรมิกะ ซ่ึงอยูไมไกลจากภูเขาหิม
พานต นอกจากน้ียังไดสรางท่ีจงกรมซ่ึงไมแข็งกระดาง มีตนไมอยูภายใน มีกอไมปกคุลม มีขนาด
พอดี เปนท่ีนํามาซ่ึงอภิญญาพละ เปล่ียนจากการนุงผาสาฎกมานุงผาคากรอง (ผาเปลือกไม) แทน 
ละท้ิงบรรณศาลาแลวเขาไปอาศัยอยูท่ีโคนตนไม ละท้ิงขาวเปลือกท่ีหวานไว  ปลูกไวเสียโดยไม
เหลือ  บริโภคผลไมท่ีหลนเอง  

วัตถุประสงคขอท่ี ๓  ผลการวิจัยพบวา การประยุกตใชอธิษฐานบารมีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังน้ี 

 การนําอธิษฐานบารมีไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม       
อธิษฐานบารมีกอใหเกิดผลดีงามตอสังคมมากมาย ท้ังสังคมเล็กหรือสังคมใหญ 

กลาวคือ สังคมที่นาอยู มีสภาพแวดลอมและบุคคลในสังคมดี คือ มีใจม่ันคง  ตั่งมั่นในการทําความ
ดีความ ตอกันในสังคมท่ีทําใหสังคมเกิดความม่ันคง  

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยกตัวอยางเชน  ปญหาความแตกราวในครอบครัว  
ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐานของสังคม  สมาชิกของสังคมทุกคน  ก็ถือกําเนิดเกิดกอจากแต
ละครอบครัวน่ันเอง  และเปนสภาพแวดลอมท่ีใกลตัวคนมากท่ีสุดถาสัมพันธภาพ หรือสภาพ
ครอบครัวท่ีดี    ไมพิการ หรือแตกราวปญหาทางสังคมอื่นๆ เชน การหยารางคนจรนัด หรือโสเภณี 
ศีลธรรมเส่ือม เปนตน 

การนําอธิษฐานบารมีมาใช ฝกปลูกจิตสํานึกใหเปนคุณธรรมสรางความดี เชนการ
สมาทานรักษาศีลอยางตั้งใจ และชวยแนะนําใหบุคคลในสังคมเริ่มต้ังแตสังคมครอบครัวกอน เม่ือ
สังคมครอบครัวเกิดความแนบแนนเปนปกแผน แลวคอยๆขยายไปสูสังคมรอบขาง เพราะการ
เปนอยู และการพัฒนาคุณภาพชีวิต น้ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม  

การนําอธิษฐานบารมีไปไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ 
 ในดานเศรษฐกิจมุงเนนสนองความตองการของมนุษย หรือวิธีการดับทุกข อันเกิดมา

จากความตองการของมนุษย เพราะชีวิตของเราดํารงชีวิตไวดวยปจจัย ๔ ซ่ึงเปนปจจัยขั้นพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต ซ่ึงในหลักพระพุทธศาสนาไดสอนวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเหมาะสมกับความเปนอยูตาม
หลักธรรม คือ ใหบุคคลมีความต่ังมั่นในความดี ซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน โดยเนนใหประกอบ
สัมมาอาชีพดวยการมีความต่ังม่ันในการประกอบสัมมาอาชีพ ยอมสงผลใหเศรษฐกิจม่ังคงและ
เจริญกาวหนาและเกิดความสุขในสังคมได 
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การนําอธิษฐานบารมีมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  เชน ปญหาทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญมากเปนปญหาหน่ึงก็คือ  ชองวางระหวางคนรวยกับคนจน  คนรวยก็รวยเหลือเกิน  
สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคนร่ํารวยมีจํานวนนอยแตมีรายไดมาก  ขณะเดียวกัน  คนจนมี
จํานวนมากและมีรายไดต่ํามาก  เมื่อความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจมีเชนน้ี ก็ยอมทําใหคนจนมีความ
เดือนรอนเปนทุกขและก็มีโอกาสท่ีจะยากจนมากย่ิงขึ้น  เม่ืออยากจะทําอะไรก็มักจะติดขัด
กลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด  และโอกาสท่ีจะตองกูหน้ียืมสิ้นก็มีมากข้ึน  ความยากจน
ก็ดี  การกูหน้ียืมสินก็ดี  ลวนแตเปนสาเหตุแหงความเดือดรอนท้ังส้ิน 

อธิษฐานบารมีท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ ปญหาดังกลาวแบบน้ีไดตอง
อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลักประกอบสําคัญในการพัฒนาดวย ดังน้ี 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชนปจจุบัน หรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น  บางที
ทานเรียกวา  หัวใจเศรษฐี  (อุ.อา.กะ.สะ.)  อันเปนคําสอนใหตั้งเน้ือตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ  ๔  
ประการ   คือ 

๑) ตองมีความหม่ัน  คือ  มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน  ประกอบ
อาชีพอันสุจริต  รูจักใชปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดี  ซ่ึงเปนทางใหไดทรัพย  
ขอน้ีตรงกับหลักเศรษฐกิจขอแรกคือ  Production หลักผลิตกรรม 

๒)  ตองการรักษา  คือ  ตองรูจักเก็บคุมครองทรัพย  หนาท่ีการงานและผลงานที่ตน
ไดมาหรือไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรน้ัน  ไมใหเปนอันตรายหรือเส่ือมเสียโดยเฉพาะ  ถาเปน
ทรัพย  ก็ตองย่ิงรูจักเก็บออม  ขอน้ีตรงกับหลัก  Saving  หลักเก็บออม 

๓) ตองเลือกคบคนดีเปนเพ่ือน    คือ  เลือกคบแตสุหทมิตร ไดแก  มิตรแท  เพ่ือนจริง 
ท่ีมีอุปการคุณ  สมานสุขทุกข  แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดําเนินธุรกิจเปน
บริษัทหรือสหกรณ ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกท่ีดี  ตรงกับหลัก  Cooperation  หลักสหกรณ 

๔) ตองมีความเปนอยูเหมาะสม  คือ  รูจักกําหนดรายไดและรายจาย  เล้ียงชีวิตแตพอดี
มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ตรงกับหลัก  Household  Budget งบประมาณประจําบานหรือการวาง
แผนการใชจายประจําครอบครัว   

หลักทิฏฐธัมมิกัตถะสามารถแกปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคลหรือครอบครัวได 
ประกอบอธิษฐานบารมี แบบต้ังใจทําจริง ปฏิบัติจริง เมื่อแกท่ีบุคคลหรือครอบครัวได  ก็ช่ือวา
แกปญหาเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติได 

 

 



 ๑๐๒

การนําอธิษฐานบารมี ไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศกึษา 

อธิษฐานบารมีในดานการศึกษาซ่ึงตองเก่ียวของ ท้ังดานผูสอนหรือผูใหการศึกษาและ
ผูเรียน คือ ผูรับการศึกษาตองมีความจริงใจตอกัน วิถีชีวิตของผูตองศึกษาท้ังส้ินในหลักการของ
พุทธศาสนาสอนตามธรรมชาติวา มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝกและฝกได ดวยการเรียนรู ชีวิตของมนุษย 
ถาจะเปนชีวิตท่ีดี ตองมีการศึกษาตลอดเวลา   แมกระท่ังพระภิกษุท่ีเรียกวาพระเสขะบุคคล คือยัง
ตองศึกษาอยูซ่ึงรวมไปถึงชาวพุทธท้ังหมดดวย  ท่ีจะตองศึกษา คือยึดเปนหลักสูตรท่ีตองศึกษาก็
เรียกวาไตรสิกขา อันไดแก  ศีลสิกขา  จิตสิกขา  ปญญาสิกขา 

การศึกษาเพ่ือการปลูกฝง  การปลูกฝงพ้ืนฐานดานวิชาการ การเรียนการสอน 
การศึกษาของไทยมีความเก่ียวของกับศาสนาอยางเปนเน้ือเดียวกัน ดังน้ันจะเห็นไดวา หลักสูตร  
ตาง ๆ ที่นํามาใชจะมีลักษณะแนวทางท่ีเปนไปในทางเดียวกันกับพุทธปรัชญา  

โดยมุงเนนใหเปนผูท่ีสมบูรณดวยความประพฤติอันบุคคลจะพึงแสดงตอกัน มีความ
บริสุทธ์ิใจและความจริงใจตอกัน เพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ัน ประพฤติท่ีดีงาม การเรียนการสอนน้ัน 
จะตองมุงท่ีความบริสุทธ์ิใจหรือความจริงใจตอกันเปนสําคัญ จึงจะเกิดประโยชนตอการศึกษา 

อธิษฐานบารมีท่ีจะชวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการศึกษา ปญหาในดานตางน้ัน
แกงายมาก เพียงแคคนมีจิตสํานึก รูจักคําวา "หนาท่ี และมีวินัย " ปญหาตาง ๆ ก็คงไมเปนแบบวันน้ี 
และคงไมฝงรากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถาคิดจะแกไขก็คงไมสายถาคิดจะทํา กระแส
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน กอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนและบุคคลในสังคม ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และคานิยม ควรที่ทุกฝายท้ัง
อาณาจักรและศาสนจักรตองประสานรวมมือกันปองกันแกไขปญหาในระบบสังคม คานิยม 
อุดมการณ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และรวมกันปลูกจิตสํานึกบุคคลในสังคมใหมีความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวมมากขึ้น 

และท่ีสําคัญแกปญหาอยางเปนระบบ ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือการนําเอาหลักธรรมทาง
ศาสนาประยุกตเขากับการดํารงชีวิตในปจจุบัน ควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตเยาวชนผูเปน
ประชากรใหมของสังคมในยุคตอๆไป โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลตอเยาวชนเปนอยางย่ิง 
เพราะเปนสถาบันแรกท่ีใหการอบรมทางดานจิตใจ ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใสดูแล ทะนุ
ถนอม ปกครองดูแลอยางถูกตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมได
อยางแนนอน อีกท้ังยังชวยลดปญหาใหกับสังคม สงผลใหสังคมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนใน
วันน้ีก็คือผูนําและพัฒนาสังคมประเทศชาติในวันขางหนา 

 



 ๑๐๓

๕.๒ ขอเสนอแนะ   

จากการศึกษามาท้ังหมดในเร่ืองการศึกษาอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนา    เถร
วาท  ผูวิจัยเห็นวามีขอท่ีเราจะสามารถนําแนวคิดเร่ืองบารมีน้ีนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนทาง
ปฏิบัติในสังคมไทยได  โดยท่ีผูวิจัยมีความเห็นวาคนในสังคมไทยปจจุบันน้ีควรนําเรื่องอธิษฐาน
บารมีไปปรับใชใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและสังคมในฐานะท่ีเปนสังคม 

 ดังน้ัน  ในฐานะของผูวิจัยเปนสวนหน่ึงของสังคมและไดดําเนินการวิจัยมาเก่ียวกับเร่ือง
อธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ดังกลาวน้ันเห็นวายังมีประเด็นท่ีสังคมนาจะนําไป
ประยุกตใชไดดังตอไปน้ี 

๕.๒.๑   ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
๑.  ควรมีการพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอดวยการฝกปลูกฝงในการทําความดีทุกวัน

โดยเร่ิมจากการจดลงในสมุดบันทึกความดี ทําในส่ิงท่ีเปนประโยชน  
      ๒.  ควรสงเสริมใหบุคคล หรือหนวยงานตาง ๆ ในสังคมใหเห็นคุณคาและ

ความสําคัญของการสรางสมทําความดีแลวต้ังพึงจิตอธิษฐานมุงม่ันในความดีของตน 
      ๓.  ควรใหการสนับสนุนหรือยกยองบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความสําคัญ

ตอหลักการอธิษฐานบารมี ใหปรากฏตอสังคม 
๕.๒.๒  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

       ๑.  ควรศึกษาเปรียบเทียบอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท กับ
อธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนามหายาน 

       ๒ . ควรศึ กษาบาร มีใน คัม ภีรพระ พุทธศาสนา  เปรี ยบ เ ทียบบารมี  ใน
พระพุทธศาสนาปจจุบัน ในเชิงวิเคราะห 

       ๓. ควรศึกษาเรื่องอธิษฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ท่ีเก่ียวกับการบําเพ็ญ
อธิษฐานบารมี ของพระโพธิสัตว ใหครอบคลุมในทุกๆ ดานรวมท้ังบารมีอื่น ๆ ดวย    



๑๐๔ 
 

บรรณานุกรม 
 
๑.  ภาษาไทย : 
 ก.  ขอมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐.     
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 __________.พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร :  
  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 __________.พระไตรปฎก พรอมอรรถกถา แปล.  ชุด ๙๑ เลม.  กรุงเทพมหานคร :  
  โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 
(๑)  หนังสือ :  

 กตัญู  ชูช่ืน. ประวัติวรรณคดีไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๗. 
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  หนวยท่ี ๑ - ๗ . พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร  : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,     
   ๒๕๒๖. 
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กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธีระฟลมและไชเท็กซ, ๑๕๔๒. 

เจาพระยาพระคลัง (หน). วรรณคดี.  กรุงเทพมหานคร  : องคการคาคุรุสภา, ๒๕๐๗. 
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 ๑๐๕ 
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การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวเสวยพระชาติ 
 
 

๑. พระเตมียราชกุมาร: ทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน
เตมียราชกุมาร  มีความกลัวไมอยากเปนกษัตริย  เพราะตองตัดสินความโดยลงอาญาประหารชีวิต
ผูคน  จึงแกลงทําเปนคนใบ  งอยเปล้ียเสียขา  จนกระท่ังโต  พระราชบิดาจึงไดนําไปฝงท้ังเปนกลาง
ปา  พระองคจึงไดบวชเปนฤาษี  สําเร็จญาณและอภิญญาณ 

๒. พระมหาชนก : ทรงบําเพ็ญวิริยบารมี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชนกราช
กุมาร  เม่ือเรือแตกตองวายนํ้าอยูในกลางมหาสมุทร  นางเมฆขลาเทพธิดา  ทดลองใจใหทอดอาลัย
ในชีวิตพระองคไมทรงละความเพียร  นางเมฆขลาเล่ือมใสและชวยใหพนจากมหาสมุทรแลว
พระองคไดไปครองเมืองมิถิลานคร  แควนวิเทหะ  ภายหลังเสด็จออกผนวชเปนฤาษี 

๓. พระสุวรรณสาม : ทรงบําเพ็ญเมตตาบารมี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน
พราหมณเล้ียงบิดาท่ีตาบอดถูกพระเจาปลยักษยิงดวยธฯ  ไดรับความทุกขแสนสาหัส  แตพระ
โพธิสัตวไมไดโกรธและยังแสดงความเมตตาแกพระเจาปลยักษ  ในท่ีสุดก็รอดพนอันตราย  และ
ถวายโอวาทธรรมจนพระเจากปลยักษตั้งอยูในทศพิธราชธรรม  

๔. พระเนมิราช : ทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจา
เนมิราช  ทรงยินดีในการบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย  จึงรําพึงวาการบริจาคทานและการรักษา
พรหมจรรย  อยางไหนจะมีผลมากกวากัน  พระอินทรทรงทราบความรําพึงน้ันจึงใหมาตุเทพบุตร
นํารถทิพย  ไปรับพระองคดูนรกและสวรรค  ภายหลังไดเสด็จออกบวชเปนฤาษี 

๕. พระมโหสถ : ทรงบําเพ็ญปญญาบารมี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมโหสถ
บัณฑิต  เปนผูท่ีมีปญญาแกปญหาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  ไดคิดอุบายใหกษัตริย  ๑๐๑  
พระองค  รอดพนจากการวางยาพิษ 

๖. พระภูริทัต : ทรงบําเพ็ญศีลบารมี  พระโพธิสัตวเสวยชาติเปนพญานาคช่ือภูริทัต
เบ่ือหนายในนาคพิภพ  บําเพ็ญอุโบสถศีลตลอดชีวิต  เมื่อส้ินชีวิตจึงไปเกิดยังสวรรค 

๗.พระจันทกุมาร: ทรงบําเพ็ญขันติบารมี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระโอรส
พระเจาเอกราชทรงพระนามวา  จันทกุมาร  ทรงตัดสินดวยความยุติธรรม  พราหมณท่ีรับสินบน
แกลงทูลใหเอาจันทกุมารไปฆาบูชายัญ  แตก็มีผูมาชวยใหพนจากอันตราย 

๘. พระพรหมนารท : ทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพ
รามหณชื่อนารทะ  ไดชวยพระนางรุจาราชกุมารี  แสดงธรรมะเพ่ือทําลายมิจฉาทิฐิของพระเจาอัง
คติราชจนพระองคทรงยอมจํานวนและตั้งอยูในทศพิธราชธรรม 



๑๑๒ 

๙. พระวิธุรบัณฑิต : ทรงบําเพ็ญสัจจบารมี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนวิธุร
บัณฑิต  ถวายอรรถธรรมแกพระเจาโกรัพยรักษาสัตวยอมสละชีวิตใหกับปุณณยักษท่ีฆาเอาหัวใจ
ใหกับนางวิมาลา  และรอดชีวิตไดเพราะความฉลาดในการแสดงธรรมและรักษาความจริง  

๑๐. พระเวสสันดร : ทรงบําเพ็ญทานบารมี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระ
เวสสันดรราชกุมารของพระเจาสัญชัยพระราชบิดาทรงขับออกจากพระนครเพราะไปบริจาคชาง
จากปจจัยนาเคนทร  (  ชางคูบานคูเมือง  )  แกพราหมณเมืองกลิงคราษฎร  เม่ือเสด็จออกจากพระ
นคร  พระองคจึงทรงบริจาคบุตรธิดาแกพราหมณชูชก  และบริจาคภรรยาแกพระอินทรซ่ึงแปลง
เปนพราหมณไปขอ  ในท่ีสุดพระองคกไดเสด็จกลับไปครองราชสมบัติ  

 



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 
 
ช่ือ  : นางสาวสุภาพร   พรมเถ่ือน 
เกิด  : วันท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
สถานท่ีเกิด : บานเลขท่ี ๒๓ หมู ๓ บานโคกเด่ือ ตําบลโคกเด่ือ 
   อําเภอไพศาลี   จังหวัดนครสวรรค 
การศึกษา : ประถมศึกษา โรงเรียนบานโคกเด่ือ(อนุบาลไพศาลี)จังหวัดนครสวรรค
            มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนไพศาลีพิทยา  จังหวดันครสวรรค 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไพศาลีพิทยา  จังหวัดนครสวรรค 
   ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจทรัพยากรมนุษย    
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
            ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                     
                                         วิทยาลัยสงฆ  นครสวรรค  ( รุนท่ี ๑ ) 
ท่ีอยูปจจุบัน : บานเลขท่ี  ๒๓  หมูท่ี ๓     ตําบลโคกเด่ือ 
   อําเภอไพศาลี   จังหวัดนครสวรรค 
สถานท่ีทํางาน : โรงเรียนวัดโคกเด่ือวิทยา อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
                                         โรงเรียนนิมิตศึกษา อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ( ปจจุบัน ) 
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