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ความส�ำคัญ ความหมาย ประเภท และวิธีการบ�ำเพ็ญ
ปัญหากรรม(ค�ำถาม)เกี่ยวกับบารมี ๑๖ ข้อ ดังนี้
๑) บารมีคืออะไร
๒) ชื่อว่าบารมีเพราะความหมายว่าอย่างไร
๓) บารมีมีกี่อย่าง
๔) ล�ำดับของบารมีเป็นอย่างไร
๕) อะไรเป็นลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐาน
๖) อะไรเป็นปัจจัย
๗) อะไรเป็นความเศร้าหมอง
๘) อะไรเป็นความผ่องแผ้ว
๙) อะไรเป็นปฏิปักษ์
๑๐) อะไรเป็นข้อปฏิบัติ
๑๑) อะไรเป็นการจ�ำแนก
๑๒) อะไรเป็นการสงเคราะห์
๑๓) อะไรเป็นอุบายให้ส�ำเร็จ
๑๔) ให้ส�ำเร็จได้โดยกาลไหน
๑๕) อะไรเป็นอานิสงส์
๑๖) อะไรเป็นผลของบารมีเหล่านั้น
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1

ค�ำตอบปัญหากรรมแต่ละข้อโดยสรุปตามล�ำดับ ดังนี้
บารมีคือคุณธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้น มีกรุณาช่วยประคับประคอง
เป็นคุณธรรมที่สูงส่งที่ตัณหา มานะ และทิฏฐิเข้ามากล�้ำกรายไม่ได้
คุณธรรมมีทานเป็นต้นที่ชื่อว่าบารมีก็เพราะท�ำให้ฐานะของพระโพธิสัตว์
ยอดยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลาย ช่วยขัดเกลากิเลส ตัก ตวงคุณงามคุณความดีไว้ในตนยิ่งๆ
ขึน้ ไป ยึดสัตว์ทงั้ หลายให้ดำ� เนินตามคุณความดี พร้อมกันนัน้ ก็เสริมภาวะผูน้ ำ� ให้แก่
พระโพธิสัตว์ในการท�ำหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์โลก
บารมีมี ๑๐ อย่างดังที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบพระสารีบุตรว่า “สารีบุตร
พุทธการกธรรมมี ๑๐ ประการ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ
อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา”
2
บารมี ๑๐ ประการนั้นจัดล�ำดับตามการศึกษาและบ�ำเพ็ญ ดังนี้ ทาน
เป็นข้อที่ ๑ เพราะมีอุปการะมากแก่ศีลและบ�ำเพ็ญได้ง่ายกว่า ศีลเป็นข้อที่ ๒
เพราะท�ำให้ทานมีผลมาก มีอานิสงส์มาก เนกขัมมะเป็นข้อที่ ๓ เพราะท�ำให้ศีล
1

ขุ.จริยา.อ. ๓๙๗-๔๗๐.
การจัดลำ�ดับอีกนัยหนึง่ ปรากฏในคัมภีรเ์ ล่มเดียวกัน แต่เพือ่ ความไม่สบั สน ขอเสนอไว้ใน
เชิงอรรถโดยสรุปดังนี้ “ทานเป็นข้อต้นเพราะเป็นสิง่ ทัว่ ไปทำ�ได้งา่ ย ศีลต่อจากทานเพราะความ
บริสุทธิ์ของผู้ให้และเมื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย เนกขัมมะต่อจากศีล
เพราะทำ�ให้ศีลสมบัติสมบูรณ์ เป็นมโนสุจริตที่เป็นกำ�เนิดของกายสุจริตและวจีสุจริต ปัญญา
ต่อจากเนกขัมมะเพราะทำ�ให้เนกขัมมะสำ�เร็จและบริสทุ ธิ์ วิรยิ ะต่อจากปัญญาเพราะผูใ้ คร่ครวญ
ด้วยดีแล้วทำ�ย่อมให้สำ�เร็จผลวิเศษ ขันติต่อจากวิริยะเพราะทำ�ให้ความอดกลั้นสำ�เร็จ ดังคำ�ว่า
“คนมีความเพียรย่อมครอบงำ�ทุกข์” สัจจะต่อจากขันติเพราะทำ�ให้ความอดกลัน้ อยูไ่ ด้นานและ
ช่วยเพิ่มพูนขันติธรรม อธิษฐานต่อจากสัจจะเพราะความมั่นคงไม่หวั่นไหวเกิดจากความจริงใจ
จริงวาจาและจริงการ ดังคำ�กล่าวว่า “การงดเว้นย่อมสำ�เร็จแก่ผตู้ ง้ั ใจอย่างไม่หวัน่ ไหว ... ผูไ้ ว้ใจได้
ไม่หวั่นไหว ประพฤติตามสมควรแก่ปฏิญญาในทานเป็นต้น” เมตตาต่อจากอธิษฐานเพราะการ
ทำ�ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ ย่อมสำ�เร็จได้ดว้ ยความมัน่ คงไม่หวัน่ ไหว อุเบกขาต่อจากเมตตาเพราะความ
เป็นกลางทำ�ให้เมตตาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น; ขุ.จริยา.อ. ๓๙๙-๔๐๑.
2
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มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาเป็นข้อที่ ๔ เพราะท�ำให้เนกขัมมะมีผลมาก
มีอานิสงส์มาก วิริยะเป็นข้อที่ ๕ ขันติเป็นข้อที่ ๖ สัจจะเป็นข้อที่ ๗ อธิษฐาน
เป็นข้อที่ ๘ เมตตาเป็นข้อที่ ๙ และอุเบกขาเป็นข้อที่ ๑๐ เพราะท�ำให้เมตตา
มีผลมาก มีอานิสงส์มาก จึงเรียงล�ำดับดังแสดงมานี้
บารมีทั้งหมดมีลักษณะคือการอนุเคราะห์ผู้อื่น มีรส(กิจ)คือท�ำอุปการะผู้อื่น
อย่างไม่หวัน่ ไหว มีปจั จุปฏั ฐาน(เหตุปรากฏใกล้ๆ)คือฐานะแห่งพระพุทธเจ้าทีจ่ ะทรง
แสวงหาสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผอู้ นื่ มีปทัฏฐาน(พืน้ ฐาน)คือมหากรุณาหรือความฉลาด
ในอุบายแห่งมหากรุณา
อภินิหารเป็นปัจจัยแก่บารมีทั้งหลาย หมายถึงการมาถึงพร้อมกันของธรรม
3
๘ ประการ (อัฏฐธัมมสโมธาน) คือ
๑) ความเป็นมนุษย์
๒) ความสมบูรณ์ด้วยบุรุษเพศ
๓) เหตุที่จะให้ส�ำเร็จพระอรหันต์ได้ในชาตินั้น
๔) การได้เห็นพระศาสดา
๕) บรรพชา
๖) ความถึงพร้อมแห่งคุณคือสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕
๗) อธิการคือการกระท�ำให้ยิ่ง
๘) ความเป็นผู้มีฉันทะ
สิ่งที่จะท�ำให้บารมีเศร้าหมองคือความยึดถืออย่างผิดๆ ด้วยตัณหาเป็นต้น
เช่น ให้ทานโดยก�ำหนดไทยธรรมและผู้รับไทยธรรม ท�ำให้ทานบารมีเศร้าหมอง
ความยึดมั่นถือมั่นว่า “เรา ของเรา” ท�ำให้ปัญญาบารมีเศร้าหมอง การก�ำหนด
แบ่งแยกสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ท�ำให้อุเบกขาบารมีเศร้าหมอง
3

ขุ.จริยา.อ. ๔๐๔-๔๒๘.
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ความผ่องแผ้วของบารมีทั้งหลายคือการไม่เข้าไปกระทบกระทั่งด้วยตัณหา
เป็นต้น การไม่กำ� หนดแบ่งแยกคน สัตว์ สิง่ ของ ไม่ตกอยูใ่ นอ�ำนาจของตัณหา มานะ
ทิฏฐิ เป็นต้น เป็นความผ่องแผ้วของบารมี
สิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ของบารมีทั้งหลายคือความตระหนี่และอกุศลธรรมที่เหลือ
ทั้งหมด โดยสรุปอกุศลมูล ๓ คือโลภะ โทสะ โมหะเป็นปฏิปักษ์ต่อบารมีทั้งหลาย
ข้อปฏิบัติ(วิธีปฏิบัติ)บารมีทั้งหลายคือ การท�ำความอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย
ด้วยการสละเครื่องอ�ำนวยความสะดวกแก่ชีวิต(อามิสทาน)และการแสดงธรรม
แก่สัตว์ทั้งหลาย
บารมีจ�ำแนกเป็นระดับรวมแล้วมี ๓๐ ประการ คือ
๑) บารมี ๑๐
๒) อุปบารมี ๑๐
๓) ปรมัตถบารมี ๑๐
โดยสาระก็คือ บารมีเป็นธรรมขาวเจือด้วยธรรมด�ำ  อุปบารมีเป็นธรรมขาว
4
ไม่เจือด้วยธรรมด�ำ ปรมัตถบารมีเป็นธรรมไม่ขาวไม่ด�ำ
การสงเคราะห์(การรวม)บารมี คือ การสรุปรวมให้มีจ�ำนวนข้อน้อยลงแล้ว
ขยายเป็นกลุ่ม เช่น เป็นบารมี ๖ คือ
๑) ทานบารมี
๒) ศีลบารมี
๓) ขันติบารมี
๔) วิริยบารมี
๕) ฌานบารมี
๖) ปัญญาบารมี
4

มีหลายนัย เช่น บารมีคือบารมีที่พระโพธิสัตว์บำ�เพ็ญในเบื้องต้น อุปบารมีคือบารมีที่
พระโพธิสตั ว์บำ�เพ็ญบริบรู ณ์สมภูมขิ องพระโพธิสตั ว์ ปรมัตถบารมีคอื บารมีทพี่ ระโพธิสตั ว์บำ�เพ็ญ
บริบูรณ์แล้วสมภูมิของพระพุทธเจ้า อีกนัยหนึ่ง บารมีคือการทำ�ประโยชน์เพื่อผู้อื่น อุปบารมี
คือทำ�ประโยชน์เพือ่ ตน ปรมัตถบารมีคอื ทำ�ประโยชน์ดว้ ยการบรรลุพลธรรมและเวสารัชชธรรม
อีกนัยหนึ่ง บารมีคือการบำ�เพ็ญบารมีตั้งแต่การตั้งความปรารถนาทางใจ(มโนปณิธาน)จนถึง
การตั้งความปรารถนาทางวาจา(วจีปณิธาน)อุปบารมีคือการบำ�เพ็ญบารมีตั้งแต่การตั้งความ
ปรารถนาทางวาจาจนถึงการตัง้ ความปรารถนาทางกาย ปรมัตถบารมีคอื การบำ�เพ็ญบารมีตงั้ แต่
การตั้งความปรารถนาทางกายเป็นต้น; ขุ.จริยา.อ. ๔๕๐-๔๕๑.
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แล้วจับคู่ขยายเป็น ๑๕ หมวด เช่น ทานบารมีกับศีลบารมี หมายถึง การท�ำ
5
สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ท�ำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
อุบาย(วิธีการ)ให้บารมีทั้งหลายส�ำเร็จก็คือ การสะสมบุญญาธิสมภารอุทิศ
สัมมาสัมโพธิญาณโดยไม่ท�ำให้บกพร่อง กระท�ำโดยความเคารพด้วยความเอื้อเฟื้อ
และนับถือมาก ในสัมมาสัมโพธิญาณ ท�ำความเพียรต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลายาวนาน
บารมีทงั้ หลายทีจ่ ะให้สำ� เร็จประโยชน์สงู สุดคือสัมมาสัมโพธิญาณนัน้ ก�ำหนด
ระยะเวลาบ�ำเพ็ญ ๓ ระดับ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้บ�ำเพ็ญ ดังนี้
๑) ผู้มากด้วยปัญญา(ปัญญาธิกบารมี)ใช้เวลา ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐
มหากัลป์
๒) ผู้มากด้วยศรัทธา(สัทธาธิกบารมี) ใช้เวลา ๘ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐
มหากัลป์
๓) ผู้มากด้วยวิริยะ(วิริยาธิกบารมี)ใช้เวลา ๑๖ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐
มหากัลป์
บารมีทั้งหลายที่บ�ำเพ็ญสมบูรณ์บริบูรณ์ย่อมให้อานิสงส์นานัปประการ เช่น
นิยตโพธิสัตว์(พระโพธิสัตว์ผู้มีฐานะและบทบาทสมบูรณ์)พ้นจากอนันตริยกรรม
ทั้ง ๕ มีศรัทธามั่นคง มีสัมมาทิฏฐิฝ่ายเดียว มีจิตน้อมในเนกขัมมะ(หลีกจากกาม)
ท�ำประโยชน์แก่ชาวโลกส่วนเดียว มีสติสมั ปชัญญะ ความหนาวก็บำ� ราศไป ความร้อน
ก็สงบ
บารมีทั้งหลายที่บ�ำเพ็ญสมบูรณ์บริบูรณ์ย่อมให้ผลคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสิริคือธรรมกายอันประกอบด้วยคุณธรรมประมาณมิได้ มีพระรูปกาย
ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐
5

ขุ.จริยา.อ. ๔๕๑-๔๕๘.
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6

สรุปความว่า ค�ำว่า “บารมี” แปลว่า ถึงฝัง่ ธรรมเครือ่ งถึงซึง่ ฝัง่ ภาษาอังกฤษ
นิยมใช้ค�ำว่า “Perfection” แปลว่า ความสมบูรณ์ หมายถึงคุณความดีที่บ�ำเพ็ญ
อย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง คุณความดีที่ได้บําเพ็ญมาที่ทําให้ยิ่งใหญ่
ซึ่งจะส่งผลให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ปฏิปทาอันยวดยิ่งที่ประพฤติปฏิบัติอย่าง
ยิ่งยวด บ�ำเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูง ทสบารมีคือบารมี ๑๐
ประการ เป็นพุทธการกธรรม ค�ำว่า “พุทธการกธรรม” แปลว่า ธรรมที่กระท�ำให้
เป็นพระพุทธเจ้า ซึง่ หมายถึงทสบารมีนนั่ เอง ดังความเป็นมาว่า สุเมธดาบสเมือ่ ได้รบั
ค�ำพยากรณ์จากพระทีปงั กรพุทธเจ้าว่า “ดาบสนีน้ อนกระท�ำอภินหิ ารเพือ่ ความเป็น
พระพุทธเจ้า ความปรารถนาของดาบสนีจ้ กั ส�ำเร็จในทีส่ ดุ ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป
จากนีไ้ ป ดาบสนีจ้ กั เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม และพระนครนามว่ากบิลพัสดุ์
จักเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของเขาในอัตภาพนัน้ พระเทวีพระนามว่ามายาจักเป็นพระมารดา
พระราชาพระนามว่าสุทโธทนะจักเป็นพระบิดา ...” จึงพิจารณาใคร่ครวญถึง
พุทธการกธรรมที่พระโพธิสัตว์ในปางก่อนเคยประพฤติมา ก็เห็นทานบารมีเป็นข้อ
ที่ ๑ ไปจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นข้อที่ ๑๐ กล่าวเตือนตนว่า “สุเมธบัณฑิต จ�ำเดิม
แต่นี้ไป เจ้าควรบ�ำเพ็ญทานบารมีเป็นข้อที่ ๑ เจ้าต้องไม่เห็นแก่ทรัพย์ ยศ บุตร
ภรรยา หรืออวัยวะใหญ่น้อย บริจาคทุกๆอย่างเท่าที่ปรารถนาแก่ยาจก... สุเมธ
บัณฑิต จ�ำเดิมแต่นี้ไป เจ้าควรบ�ำเพ็ญอุเบกขาบารมี ควรเป็นผู้มีอารมณ์เป็นกลาง
6

“บารมี” มีความหมายตามรูปศัพท์หลายนัย เช่น ปูเรตีติ ปรโม, ทานาทีนํ  คุณานํ 
ปูรโก ปาลโก จาติ โพธิสตฺโต ปรมสฺส อยํ, ปรมสฺส วา ภาโว กมฺมํ วา ปารมี ทานาทิกิริยาว
แปลว่า บุคคลใดย่อมบำ�เพ็ญ บุคคลนั้นชื่อว่าผู้บำ�เพ็ญ(ปรมะ) บุคคลผู้ยังให้เต็มและผู้รักษาคุณ
ทั้งหลายมีทานเป็นต้น คือ พระโพธิสัตว์ บุคคลนั้นชื่อว่าปรมะ กิริยานี้ของพระปรมะก็ดี หรือ
ภาวะของพระปรมะนั้น หรือกรรมของท่านก็ดี ชื่อว่าบารมี ได้แก่การกระทำ�ความดีมีทาน
เป็นต้น, William Dwight Whitney, The Roots, Verb-forms and Primary Derivatives
of the Sanskrit Language, (Delhi: Motilal Banarasidass, 1960), p.100 อ้างใน สิรนิ ธร,
ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า หน้า ๑๐.
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ทัง้ ในความสุข ทัง้ ในความทุกข์ เจ้าต้องมีอารมณ์เป็นกลางในความสุขและความทุกข์
7
เหมือนแผ่นดิน...”
ทสบารมีจึงเป็นธรรมที่ผู้ประกาศตนเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งปณิธานที่จะเป็น
พระพุทธเจ้าในอนาคตต้องบ�ำเพ็ญให้ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อได้รับค�ำพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าองค์ปจั จุบนั แล้ว ต้องก�ำหนดไว้ในใจว่าจะบ�ำเพ็ญให้สมบูรณ์ทงั้ ๓ ระดับ
คือ
๑) ระดับบารมี
๒) ระดับอุปบารมี
๓) ระดับปรมัตถบารมี
เป็นระยะเวลาแตกต่างกันออกไป คือ พระโพธิสัตว์ปัญญาธิกะผู้มากด้วย
ปัญญาบ�ำเพ็ญบารมีใช้ปญ
ั ญาน�ำเป็นเวลา ๔ อสงไขยแสนกัป พระโพธิสตั ว์สทั ธาธิกะ
ผูม้ ากด้วยศรัทธา บ�ำเพ็ญบารมีใช้ศรัทธาน�ำเป็นเวลา ๘ อสงไขยแสนกัป พระโพธิสตั ว์
วิรยิ าธิกะผูม้ ากด้วยวิรยิ ะ(ความเพียร) บ�ำเพ็ญบารมีใช้วริ ยิ ะน�ำเป็นเวลา ๑๖ อสงไขย
แสนกัปจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เกณฑ์ในการแบ่งบารมีออกเป็นระดับต่างๆ นั้น มีหลายแง่ เช่น ในข้อทาน
สละทรัพย์ภายนอกทุกอย่างได้เพือ่ ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ เป็นทานบารมี สละอวัยวะเพือ่
ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ เป็นทานอุปบารมี สละชีวติ เพือ่ ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ เป็นทานปรมัตถ8
บารมี ในข้อศีล การรักษาศีลอย่างบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ครบถ้วนโดยมุง่ ประโยชน์แก่ผอู้ นื่
เป็นทีต่ งั้ เป็นศีลบารมี การรักษาศีลได้อย่างบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ครบถ้วนแม้ในสถานการณ์
ยากล�ำบากเป็นอุปสรรคต่อการรักษาศีล เป็นศีลอุปบารมี การรักษาศีลได้อย่าง
บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ครบถ้วนด้วยจิตใจทีม่ นั่ คงไม่หวัน่ ไหว(อธิษฐานบารมี)แม้ในสถานการณ์
ยากล�ำบากถึงขึ้นท�ำให้เสียชีวิต เป็นศีลปรมัตถบารมี ข้อธรรมในทสบารมี แท้จริง
7

ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๑/๒๖, ๓๖-๔๕.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,
พิมพ์ครั้งที่ ๒๔, (กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๐-๑๘๑.
8

สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

16

เป็นข้อธรรมทัว่ ไป แต่ความแตกต่างอยูท่ กี่ ศุ ลเจตนาของผูบ้ ำ� เพ็ญทีจ่ ะท�ำให้สมบูรณ์
บริบูรณ์ครบถ้วนโดยมุ่งประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้งแม้จะท�ำให้ตัวเองสิ้นชีวิตก็ตาม
ค�ำว่า “สมบูรณ์ครบถ้วน” มี ๒ นัย คือ
๑) วัตถุที่ให้บริสุทธิ์ มีกุศลเจตนา และผู้รับบริสุทธิ์
๒) บ�ำเพ็ญครบระดับบารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี
ประเด็นครบ ๓ ระดับนี้ ไม่ได้หมายถึงว่าใน ๑ ชาติของพระโพธิสัตว์จะต้อง
บ�ำเพ็ญได้ครบหมด บางชาติมโี อกาสบ�ำเพ็ญได้ระดับบารมี บางชาติมโี อกาสบ�ำเพ็ญ
ได้ถึงระดับอุปบารมี บางชาติมีโอกาสบ�ำเพ็ญได้ถึงระดับปรมัตถบารมี ขึ้นอยู่กับ
กาละและเทศะ ส�ำคัญอยู่ที่พระโพธิสัตว์มีกุศลเจตนาพร้อมตลอดเวลาที่จะบ�ำเพ็ญ
บารมีได้ทุกระดับ
อนึ่ง ในการบ�ำเพ็ญทสบารมีนั้น ตามที่ปรากฏในคัมภีร์เช่นว่า “พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติ เ ป็ น พระเวสสั น ดรบ� ำ เพ็ ญ ทานบารมี ” ข้ อ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ว่ า
พระเวสสันดรบ�ำเพ็ญเฉพาะทานบารมีเท่านั้น บ�ำเพ็ญบารมีข้ออื่นด้วย แต่สถานะ
และบทบาทในขณะเป็นพระเวสสันดร ทานบารมีเด่นทีส่ ดุ ในกรณีเดียวกันนี้ พึงเห็น
สมัยพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอกิตติดาบส ได้บ�ำเพ็ญทานอย่างเอกอุ บริจาคมหาทาน
ตลอด ๗ วัน เมื่อทรัพย์ยังไม่หมด คิดว่า “ทรัพย์นี้ไม่ได้มีประโยชน์ส�ำหรับเรา
ผูป้ ระสงค์อยากได้จงรับเอาไปตามความต้องการ” เปิดประตูเรือน เปิดห้องมหาสมบัติ
ที่เต็มไปด้วยเงินและทองเป็นต้น ประกาศให้คนทั้งหลายมาขนเอาทรัพย์ไปตาม
ต้องการ ส่วนตัวเองออกบวชเป็นดาบส อกิตติดาบสได้บ�ำเพ็ญทานบารมีเด่นที่สุด
9
แต่ก็ได้บ�ำเพ็ญบารมีอื่นควบคู่ไปด้วย คือ ชื่อว่าบ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมี เพราะการ
ออกบวช ชื่อว่าบ�ำเพ็ญศีลบารมีเพราะมีศีลและอาจาระบริสุทธิ์ด้วยดี ชื่อว่าบ�ำเพ็ญ
วิรยิ บารมี เพราะข่มกามวิตกเป็นต้นได้ดว้ ยดี ชือ่ ว่าบ�ำเพ็ญขันติบารมีเพราะขันติสงั วร
ถึงความยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง ชื่อว่าบ�ำเพ็ญสัจจบารมี เพราะปฏิบัติตนตามสมควรแก่
9

ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๓/๒๙, ๔๐.

ตอนที่ ๒ ทสบารมี

17

ค�ำปฏิญญา ชื่อว่าบ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมี เพราะตั้งใจสมาทานอันไม่หวั่นไหวในที่
ทั้งปวง ชื่อว่าบ�ำเพ็ญเมตตาบารมี เพราะอัธยาศัยเกื้อกูลในสรรพสัตว์ ชื่อว่าบ�ำเพ็ญ
อุเบกขาบารมี เพราะเข้าถึงความเป็นกลางในความผิดปกติที่สัตว์และสังขาร
กระท�ำแล้ว ชื่อวาบ�ำเพ็ญปัญญาบารมี เพราะปัญญาอันเป็นกุสโลบายซึ่งสหชาต
ปัญญาและปัญญาให้สำ� เร็จความประพฤติในการขัดเกลากิเลสอย่างยิง่ เพราะรูธ้ รรม
อันเป็นอุปการะและธรรมทีไ่ ม่เป็นอุปการะแก่บารมีเหล่านัน้ แล้วละธรรมอันไม่เป็น
อุปการะเสีย มุ่งประพฤติเฉพาะในธรรมอันเป็นอุปการะ
อีกกรณีหนึ่ง การบ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็นเจ้าชายยุธัญชัย
แม้จะเน้นเนกขัมมบารมี ก็ชื่อว่าครบ ๑๐ ประการ คือ การบริจาคมหาทานเมื่อ
ก่อนบวช และการสละราชสมบัติเป็นต้นของพระมหาสัตว์นั้นเป็นทานบารมี
การส�ำรวมกายวาจาเป็นศีลบารมี การบรรพชาและการบรรลุฌานเป็นเนกขัมมบารมี
ปัญญาเริ่มต้นด้วยท�ำมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยง จนบรรลุอภิญญาเป็นที่สุด
และปั ญ ญาก� ำ หนดธรรมเป็ น อุ ป การะและไม่ เ ป็ น อุ ป การะแห่ ง ทาน เป็ น ต้ น
เป็นปัญญาบารมีความเพียรยังประโยชน์นั้นให้ส�ำเร็จในที่ทั้งปวง เป็นวิริยบารมี
ญาณขันติและอธิวาสนขันติ เป็นขันติบารมีการไม่พูดผิดจากค�ำปฏิญญา ชื่อว่า
สัจจบารมี การตั้งใจสมาทานอันไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวง ชื่อว่าอธิษฐานบารมี
เพราะจิตคิดแต่ประโยชน์ในสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอ�ำนาจ แห่งเมตตาพรหมวิหาร
ชื่อว่าเมตตาบารมี ด้วยการวางเฉยในความผิดปกติที่ท�ำแล้วในสัตตสังขารและด้วย
10
อุเบกขาพรหมวิหาร ชื่อว่า อุเบกขาบารมี

10

ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๖/๒๖๘-๒๖๙.
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ทสบารมี ๑ : ทาน

ความหมายและประเภทของทาน
“ทาน” แปลว่า การให้ การสละ การเผื่อแผ่แบ่งปัน ด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
เป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์ เช่น การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยเครื่องอุปโภค
บริโภค เป็นการให้เพื่อสงเคราะห์ เช่น ให้คนทั่วไปเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสมานไมตรี
11
แสดงน�้ำใจ เป็นการให้
๑. อามิสทาน การให้สงิ่ ของเครือ่ งอุปโภคบริโภค เช่น ให้เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งตัว
ให้ข้าวน�้ำ  ให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรค หรือสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ เป็นอุปกรณ์หรือ
เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินชีวิต เป็นเครื่องอ�ำนวยความสะดวกแก่ชีวิต
๒. ธรรมทานการให้ธรรม เช่น ให้ก�ำลังใจ ให้อภัย ให้ค�ำแนะน�ำสั่งสอน
เรื่องของธรรมทานเห็นได้ชัดในบุญกิริยาวัตถุ(หลักการท�ำบุญ) ๑๐ ประการ เช่น
อปจายนมัย บุญส�ำเร็จด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ถือเป็นธรรมทานเพราะให้ความ
สบายใจ ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีของผู้พบเห็น ที่ส�ำคัญเป็นแบบอย่างอันดีงาม
ของผู้พบเห็น เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนคนรุ่นหลัง เวยยาวัจจมัย บุญส�ำเร็จด้วยการ
ขวยขวายช่วยเหลือ ถือเป็นธรรมทานเพราะให้ก�ำลังกายเช่นช่วยยกช่วยหามบ้าง
เป็นการให้ก�ำลังใจเช่น ไปร่วมประชุมร่วมคิดร่วมพูดร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือแม้
11

“ทาน” มิใช่ถกู ต้องดีงามหรือเป็นบุญเสมอไป ทานบางอย่างถือไม่ได้วา่ เป็นทานและ
เป็นบาปด้วย เช่น ในคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวถึงการให้ที่ไม่เป็นบุญ ๕ อย่าง คือ (๑) มัชชทาน
การให้น�้ำเมา (๒) สมัชชทาน ให้มหรสพ (๓) อิตถีทาน ให้สตรี (๔) อุสภทาน ให้โคผู้อุสภะ คือ
ปล่อยให้โคผูเ้ ข้าไปในฝูงโค (๕) จิตรกรรมทาน ให้ภาพศิลปะยัว่ กิเลส, วิ.ป. (ไทย) ๘/๙๗๙/๓๒๖,
ในคัมภีร์มิลินทปัญหา กล่าวถึงทาน ๑๐ อย่างที่ไม่นับว่าทาน อันจะน�ำไปสู่อบาย ประกอบด้วย
ทาน ๕ อย่างที่กล่าวแล้วและเพิ่มอีก ๕ อย่าง คือ (๖) สัตถทาน ให้อาวุธ (๗) วิสทาน ให้ยาพิษ
(๘) สังขลิกทาน ให้โซ่ตรวน (๙) กุกกุฏสูกรทาน ให้ไก่และสุกร (๑๐) ตุลากูฏมานกูฏทาน
ให้เครือ่ งชัง่ ตวงวัดโกง, มิลนิ ทฺ .๓๕๒ ข้อความจาก พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโฺ ต, พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๔, หน้า ๑๒๘-๑๒๙. แต่ทานที่กล่าวถึงในงาน
วิจัยนี้ มุ่งทานที่เป็นบุญ อยู่ในฝ่ายทานบารมี
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ไปร่วมโดยไม่ได้แสดงออกอะไรก็ชื่อว่าให้ก�ำลังใจเป็นกัลยาณมิตร สร้างความ
อบอุ่นได้ ปัตติทานมัย บุญส�ำเร็จด้วยให้คุณความดี ยกให้เป็นผลงานของเพื่อน
ร่วมงานทุกคน ถือเป็นธรรมทานเพราะให้ความภาคภูมิใจแก่ผู้ท�ำงาน สร้างความ
ปราโมทย์ปีติยินดีแก่ผู้ท�ำงาน ปัตตานุโมทนามัย บุญส�ำเร็จด้วยการชี่นชมยินดีใน
ความดีของผู้อื่น ถือเป็นธรรมทานเพราะสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้ประสบความ
ส�ำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป ธัมมเทสนามัย บุญส�ำเร็จด้วยการแสดงธรรม
ทาน ๒ ประเภทนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุตอนหนึง่
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อย่างคือ อามิสทาน(ให้สิ่งของ)และธรรมทาน(ให้ธรรม)
12
บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ” ทานแบ่งอีกลักษณะหนึ่งคือ
๑) สังฆทาน ให้แก่สงฆ์หรือให้เพื่อส่วนรวม
๒) ปาฏิปุคลิกทาน ให้เจาะจงแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ
13
องค์ประกอบและความสมบูรณ์ของทาน
อามิสทานที่มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ จะมีผลมาก
มีอานิสงส์มาก
12

ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๙๘/๔๗๓, ๑๐๐/๔๗๗. มีการแบ่งประเภททานอีกลักษณะหนึ่ง
คือ (๑) ปาฏิปุคคลิกทาน ให้โดยเจาะจงบุคคลผู้รับ (๒) สังฆทาน ให้โดยไม่เจาะจงบุคคลผู้รับ
13
ดูคำ�อธิบายเพิ่มเติมใน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับ
สมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๗๑-๒๘๖. นอกจากนี้ มีคำ�อธิบาย
หลักการให้ทานที่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งจะมีอานิสงส์มาก ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ (๑) วัตถุ
สัมปทา ถึงพร้อมด้วยวัตถุ คือบุคคลผูเ้ ป็นทีต่ งั้ รองรับทานหรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า เขตตสัมปทา
ถึงพร้อมด้วยเขตคือนา หมายถึงทักขิไณยบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีบุคคล
ผู้เข้านิโรธสมาบัติ (๒) ปัจจยสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัจจัย คือสิ่งที่จะให้ทานต้องบริสุทธิ์ ได้มา
โดยชอบธรรม (๓) เจตนาสัมปทา คือต้องมีเจตนาดีทง้ั ก่อนให้(ปุพพเจตนา) กำ�ลังให้(มุญจนเจตนา)
และหลังให้ทาน(อปราปรเจตนา) (๔) คุณาติเรกสัมปทา ถึงพร้อมด้วยคุณพิเศษ คือผู้รับทาน
มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆ ; ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/บทนำ�/(๓๔)
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๑. วัตถุบริสุทธิ์ หมายถึง สิ่งของที่จะให้นั้นได้มาโดยความบริสุทธิ์ โดยความ
สุจริตยุติธรรม ถ้าเป็นเงินทองก็ได้มาโดยการประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ทุจริตคดโกง
หรือลักขโมยเขามา ถ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็ได้มาโดยใช้เงินบริสุทธิ์ไปซื้อหามา
นอกจากนี้ ค�ำว่า “วัตถุบริสุทธิ์” ยังมีนัยบ่งองค์ประกอบดีงามหลายอย่าง
กล่าวโดยสรุปประกอบด้วย
๑) ได้มาโดยไม่เอาเปรียบใคร
๒) ได้มาโดยไม่ได้ท�ำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
๓) ได้มาโดยสุจริตยุติธรรม
๔) ได้มาโดยความพอใจทุกฝ่าย
๕) ได้มาโดยเหมาะควรแก่ฐานะและบทบาทของบุคคลนั้นๆ
๒. เจตนาบริสทุ ธิ์ หมายถึง ผูใ้ ห้มกี ศุ ลเจตนาอย่างแท้จริง ให้ทานโดยประสงค์
จะสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือบูชาคุณอย่างแท้จริง ไม่มีเจตนาแอบแฝงที่จะโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตัวเอง ที่ส�ำคัญ ความมั่นคงของกุศลเจตนามีอยู่ต่อเนื่องทั้งก่อนให้
ก�ำลังให้ และหลังจากให้แล้ว ตัวอย่างการให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์(กุศลเจตนา) เช่น
ให้เพราะคิดว่าทานเป็นสิ่งที่ดี ให้เพื่อเป็นการอนุเคราะห์ ให้เพื่อฝึกฝนใจตัวเองให้
ดีงาม ให้เพราะบรรพบุรุษเคยท�ำมาเป็นประจ�ำ ให้เพราะคิดว่าให้แล้วจิตใจเลื่อมใส
เบิกบาน ให้เพือ่ ประดับปรุงแต่งจิตใจ ส่วนตัวอย่างการให้ด้วยเจตนาไม่บริสทุ ธิ์ เช่น
ให้เพราะหวังได้ ให้เพราะกลัว ให้เพราะหลง ให้เพราะคิดว่าตายแล้วจะได้ไปเกิด
14
ในสวรรค์ ให้เพราะคิดว่า เกียรติศัพท์อันดีงามย่อมเลื่องลือไป ค�ำว่า “เจตนา
ไม่บริสุทธิ์” นี้ไม่ได้หมายความถึงเจตนาไม่ดี แต่หมายถึงเจตนาที่มีความอยากเพื่อ
ตัวเองเป็นแรงจูงใจ
ทานที่ประกอบด้วย “เจตนาบริสุทธิ์” นั้น มีนัยเหมือนกับค�ำว่า “จาคะ”
เป็นการให้โดยมิได้หวังผลตอบแทน ให้แล้วก็ไม่มปี ญ
ั หาในการทีจ่ ะมาเกิดความทุกข์
14

ดูรายละเอียดใน องฺ.อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๓๑-๓๓/๒๘๗-๒๘๙.
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ความเดือดร้อนหรือเศร้าโศกผิดหวังในภายหลังว่า “ท�ำแล้วไม่ได้อย่างนั้น ไม่เป็น
อย่างนี”้ เพราะเมือ่ ความโลภไม่ครอบง�ำใจ ไม่หมายใจคิดจะเอา ไม่มคี วามหวงแหน
ปิดบังอยูข่ า้ งในแล้ว ใจก็เปิดกว้างออก เป็นลักษณะการให้ของบัณฑิตหรืออริยสาวก
ดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุข
(สุขเจืออามิส) ย่อมไม่ให้ทานเพื่อภพใหม่ แต่บัณฑิตเหล่านั้นย่อมให้ทานเพื่อก�ำจัด
15
กิเลส เพือ่ ไม่กอ่ ภพต่อไป” และพึงเห็นตัวอย่างกรณีอกิตติดาบสบ�ำเพ็ญทานบารมี
16
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “เมื่อเราให้ทานแก่อินทพราหมณ์นั้น เราจะได้ปรารถนายศ
และลาภก็หามิได้ แต่เราปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณเท่านั้น จึงได้ประพฤติกรรม
เหล่านั้น”
๓. บุคคลบริสุทธิ์หมายถึงทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นคนบริสุทธิ์ มีศีลธรรมตาม
ชั้นภูมิของตนเอง บุคคลบริสุทธิ์ เช่น เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ)
สัมมาสังกัปปะ(ด�ำริชอบ) สัมมาวาจา(เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ(กระท�ำชอบ)
สัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ(พยายามชอบ) สัมมาสติ(ระลึกชอบ)
สัมมาสมาธิ(ตั้งจิตมั่นชอบ) เฉพาะในส่วนของผู้รับทาน ผู้ประกอบด้วยความชอบ
ดังกล่าวนี้ เปรียบเหมือนผืนนาที่ไม่ลุ่มและดอน ไม่มีหินและกรวด ไม่มีดินเค็ม
เป็นทีไ่ ถลงลึกได้ มีทางน�ำ้ เข้าและทางน�ำ้ ออก มีเหมืองและมีคนั นา พืชทีห่ ว่านลงใน
17
ผืนนาที่ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ย่อมมีผลมาก มีความชื่นใจมาก มีความเจริญมาก
ส่วนธรรมทาน การให้ธรรม เช่น อปจายนมัย บุญส�ำเร็จด้วยความอ่อนน้อม
ถ่อมตน เวยยาวัจจมัย บุญส�ำเร็จด้วยการขวยขวายช่วยเหลือ ธัมมเทสนามัย
ให้ค�ำแนะน�ำสั่งสอน ที่เป็นไปด้วยกุศลเจตนาก็ถือว่ามีความสมบูรณ์
15

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๙,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๙๐๕-๙๐๖.
16
ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๑๐/๓๓.
17
องฺ.อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๓๔/๒๙๘-๒๙๒.
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อานิสงส์ของทาน
นัยที่ ๑ อานิสงส์ท่ัวไป มีหลายลักษณะ เช่น อานิสงส์ดังที่พระพุทธเจ้า

18

ตรัสว่า

“๑) ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก
๒) สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
๓) กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป
๔) ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์
๕) ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์”
นอกจากนี้มีพุทธภาษิตว่าด้วยผลแห่งการให้ในลักษณะอื่นๆ เช่น ผู้ให้ของ
ชอบใจย่อมได้รับของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศย่อมได้รับของเลิศ ผู้ให้พร(ของประเสริฐ)
ย่อมได้รับพร ผู้ให้ของประเสริฐที่สุดย่อมเข้าถึงฐานะประเสริฐที่สุด
อานิสงส์ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ดังบทให้พรว่า
“อายุโท พลโท ธีโร วณฺณโท ปฏิภาณโท สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ  โส
อธิคจฺฉติ อายุํ  ทตฺวา พลํ  วณฺณํ  สุขญฺจ ปฏิภาณโท ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ
ยตฺถูปปชฺชติ
18

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๕/๕๖. นอกจากนี้ อานิสงส์ของทานทีเ่ ป็นรูปธรรมปรากฏชัด
ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ ว่าด้วยเรื่องกุศลกรรมที่เทพธิดาและเทพบุตร
ต่างๆ ท�ำไว้ในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ท�ำให้มาเกิดในวิมานนั้นๆ ในจ�ำนวนวิมานวัตถุ ๘๕ เรื่อง
(+กลุ่มคุตติลวิมาน ๓๕ เรื่อง=๑๒๐) มีจ�ำนวน ๙๑ เรื่องที่แสดงอานิสงส์ของทาน เช่น พระมหา
โมคคัลลานเถระถามว่า “เพราะบุญอะไร ผิวพรรณของเธอจึงงามเช่นนี้ ผลอันพึงปรารถนา
จึงส�ำเร็จแก่เธอในวิมานนี้ และโภคะทั้งหลายล้วนน่าพอใจจึงเกิดแก่เธอ” เทพธิดาตอบว่า
“เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ ได้ถวายตั่งแด่บรรดาภิกษุผู้เพิ่งมาถึง ได้กราบไหว้
ประคองอัญชลีและถวายทานตามก�ำลังทรัพย์ เพราะบุญนัน้ ผิวพรรณดิฉนั จึงงามเช่นนี.้ ..”; ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑-๗/๑-๒.
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แปลว่า ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้ก�ำลัง ให้วรรณะ ให้ปฏิภาณ ผู้มีปัญญาให้
ความสุขย่อมได้ประสบสุข บุคคลผู้ให้อายุ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ ไปเกิดใน
ที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นๆ”
19
นัยที่ ๒ อานิสงส์ตามเจตนามุง่ หวังดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลบางคน
ในโลกนี้ให้ทาน คือ ข้าว น�้ำ  ผ้า ยาน ดอกไม้ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก
และเครือ่ งประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาให้สงิ่ ใดก็หวังสิง่ นัน้ ตอบแทน เขาเห็น
พวกขัตติยมหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดีมหาศาล ผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อม
บ�ำเรอตนอยูด่ ว้ ยกามคุณ ๕ จึงมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ ‘โอหนอ หลังจากตายแล้ว
เราพึงเกิดร่วมกับพวกขัตติยมหาศาล...’ หลังจากตายแล้ว เขาจึงเกิดร่วมกับพวก
ขัตติยมหาศาล”
นัยที่ ๓ อานิสงส์ตามคุณธรรมของผู้ให้ เช่น ผู้ให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมเป็นผู้
มัง่ คัง่ มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผูม้ รี ปู งาม น่าดู น่าเลือ่ มใส มีฉวีวรรณผุดผ่อง
ยิง่ นัก ผูใ้ ห้ทานโดยเคารพ ย่อมเป็นผูม้ งั่ คัง่ มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผูม้ บี ตุ ร
ภรรยา ทาส คนใช้ และกรรมกรตั้งใจฟังอย่างเงี่ยโสตสดับ ตั้งใจใฝ่รู้ ผู้ให้ทาน
ตามกาลอันสมควร(เช่นในเวลาเกิดทุพภิกขภัย) ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก
มีโภคะมาก และส�ำเร็จความปรารถนาตามกาล ผู้ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์
ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ
๕ สูงยิ่งขึ้นไป ผู้ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก
มีโภคะมาก และเป็นผู้มีโภคทรัพย์ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เช่น ภัยจากไฟ
20
จากน�้ำไม่เกิดแก่โภคทรัพย์ของผู้นั้น

19
20

องฺ.อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๓๕/๒๙๒-๒๙๔.
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔๘/๒๔๔-๒๔๕.
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ทานในฐานะเป็นบารมี
นัยที่ ๑ ทานบารมี หมายถึง สัปปุริสทาน ได้แก่ ลักษณะการให้ของสัตบุรุษ
๘ ประการ
๑) ให้ของที่สะอาด
๒) ให้ของที่ประณีต
๓) ให้ตามกาล
๔) ให้ของที่สมควร
๕) เลือกให้คือเลือกสิ่งที่ไม่ดีออกแล้ว ถวายแต่สิ่งที่ดีพร้อมกันนั้นก็แสวง
บุคคลที่สมควรรับ
๖) ให้เป็นนิตย์
๗) ก�ำลังให้ก็ท�ำจิตใจให้ผ่องใส
21
๘) ครั้นให้แล้วก็ดีใจ
การให้ของสัตบุรษุ มีองค์ประกอบบริสทุ ธิค์ รบถ้วนทัง้ ด้านสิง่ ของทีใ่ ห้ เจตนา
ของผู้ให้ และบุคคลผู้ให้ บุคคลผู้รับก็เป็นคนดีมีศีลธรรม ค�ำว่า “บารมี” แปลว่า
ให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน หรือให้ถึงฝั่งแห่งคุณความดี การให้ตามนัยที่ ๑ นี้
จึงถือเป็นทานบารมีได้ เพราะมีอานิสงส์ที่จะส่งต่อสืบทอดให้งอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป
จนกระทั่งถึงฝั่งสูงสุดแห่งคุณความดี
นัยที่ ๒ ทานบารมี หมายถึงการให้ของผู้ปฏิญญาตนเป็นพระโพธิสัตว์
22
ปรารถนาทีจ่ ะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเป็นผูม้ ธี รรมสโมธาน ๘ ประการครบถ้วน
21

องฺ.อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๒๙๖-๒๙๗.
ธรรมสโมธานหรืออัฏฐธัมมสโมธาน แปลว่า การประชุมกันแห่งธรรม ๘ ประการ
ประกอบด้วย ๑) มนุสสฺ ตฺตํ ความเป็นมนุษย์ กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นนั้ แสนยาก ดังพุทธภาษิต
ว่า กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้ความเป็นมนุษย์แสนยาก ผู้ที่จะมาเกิดมนุษย์ก็ต้องท�ำความดี
บ�ำเพ็ญศีลบารมีอย่างต่อเนือ่ ง ๒) ลิงคฺ สมฺปตฺติ ความสมบูรณ์ดว้ ยเพศ นัน่ คือเกิดเป็นชาย ๓) เหตุ
มีอปุ นิสยั พร้อมทีจ่ ะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินนั้ ได้(แต่ไม่ได้ปรารถนาเพียงเป็นพระอรหันต์
แต่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ๔) สตฺถารทสฺสนํ ได้พบพระพุทธเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่  
๕) ปพฺพชฺชา ได้บวชเป็นสมณะ เป็นโยคี เป็นฤๅษี ๖) คุณสมฺปตฺติ สมบูรณ์ด้วยคุณคืออภิญญา
๕ และสมาบัติ ๘ ๗) อธิกาโร ได้กระท�ำการยิ่งใหญ่คือพร้อมที่จะสละชีวิตแก่พระพุทธเจ้าได้
๘) ฉนฺทตา มีกุศลฉันทะ มีอุตสาหะ ความพยายามมาก ; ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๑/๒๔-๒๖.
22
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สมควรได้รบั การพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีใ่ นยุคนัน้ ๆ ว่าจะเป็นได้เป็นพระพุทธเจ้า
ในอนาคต เช่น สมัยเกิดเป็นสุเมธดาบสได้รับการพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้า
แล้วบ�ำเพ็ญบารมีต่างๆ ต่อเนื่องไป สมัยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า
มหาสุทัสสนะ บ�ำเพ็ญทานบารมีโดยทรงให้ประกาศทุกวัน วันละ ๓ ครั้ง ให้คน
ทัง้ หลายมารับทาน พอชาติสดุ ท้ายก่อนจะตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า เกิดเป็นพระเวสสันดร
บ�ำเพ็ญบารมีเน้นทานบารมี
ระดับการบ�ำเพ็ญทานในฐานะเป็นบารมี
ระดับที่ ๑ ทานบารมี
พระโพธิสตั ว์โดยปกติกม็ อี ปุ นิสยั ฝักใฝ่ในทาน มีกศุ ลเจตนาในการให้อยูต่ ลอด
เวลา ให้อามิสทานบ้าง ธรรมทานบ้าง ตามปกติในชีวิตประจ�ำวัน ชื่อว่าบ�ำเพ็ญ
ทานบารมี ตัวอย่างการบ�ำเพ็ญทานระดับนี้ เช่น พระโพธิสตั ว์สมัยทีเ่ กิดเป็นพระเจ้า
สิวีราชทรงบ�ำเพ็ญทาน เรื่องมีอยู่ว่า พระเจ้าสิวีทรงให้ทานทุกอย่างที่คนทั้งหลาย
นิยมให้กัน โดยไม่มีความกังวลพระทัยในการให้ ท้าวสักกะทรงทราบพระจริยาวัตร
ของพระองค์ ประสงค์จะทดลองจึงทรงแปลงเพศเป็นคนแก่ตาบอด ผมหงอก
เดินตัวสัน่ เข้าไปเฝ้าพระเจ้าสิวี กราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาราชาผูท้ รงธรรม นัยน์ตา
ทั้งสองของข้าพระองค์บอดเสียแล้ว ขอจงพระราชทานพระเนตรข้างหนึ่งแก่
ข้าพระองค์เถิด”พระเจ้าสิวีได้ฟังค�ำของคนแก่นั้นแล้วทั้งดีใจและสลดใจประคอง
อัญชลี มีปีติและปราโมทย์ ได้พระราชทานนัยน์ตาทั้งสองข้างแก่เขาโดยไม่ลังเล
พระทัยพร้อมกับตรัสกับอ�ำมาตย์ทั้งหลายว่า
เราบริจาคดวงตานั้นเพราะยศก็หามิได้ เราปรารถนาบุตร ทรัพย์ และ
แคว้นก็หาไม่ แต่นี้เป็นธรรมของสัตบุรุษที่ท่านประพฤติมาแต่โบราณ
เพราะเหตุนั้น ใจของเราจึงยินดีในการให้ทานดวงตาทั้ง ๒ ข้าง เราจะ
เกลียดชังก็หาไม่ ตัวตนเราจะเกลียดชังก็หาไม่ แต่สัพพัญญุตญาณ
23
เป็นที่รักของเรา เพราะเหตุนั้น เราจึงได้บริจาคดวงตา
23

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๒-๘๒ /๔๗๘-๔๘๓, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๗/๕๒-๘๒/๓๘-๕๕.
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ระดับที่ ๒ ทานอุปบารมี
อามิสทานหรือธรรมทานที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญด้วยอัธยาศัยยิ่งใหญ่ไม่มี
ขอบเขตและด้วยเจตนาทีบ่ ริสทุ ธิ์ ด้วยสัจจะความจริงใจและอธิษฐานะคือจิตใจมัน่ คง
ชื่อว่าทานบารมี ตัวอย่างการบ�ำเพ็ญทานระดับนี้ เช่น พระโพธิสัตว์สมัยที่เกิดเป็น
พระเวสสันดร ทรงยินดีทจี่ ะบริจาคทุกอย่างโดยทีส่ ดุ แม้ชวี ติ เมือ่ ขึน้ ครองราชสมบัติ
ก็ทรงบริจาคช้างปัจจัยนาค ท�ำให้ถกู ชาวเมืองขับออกไปอยูป่ า่ พระเวสสันดรเมือ่ ทรง
ทราบสาเหตุทชี่ าวกรุงสีพโี กรธเคือง พระองค์ทรงแสดงเจตนารมณ์วา่ “เราจะให้หทัย
ให้จักษุ เงินทอง แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ หรือแก้วมณีซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกของเรา
จะเป็นไรไป เมื่อยาจกมาถึง เราเห็นแล้วจะพึงให้แขนขวาแขนซ้ายก็ไม่หวั่นไหวเลย
ใจของเรายินดีในการให้ ถึงชาวกรุงสีพีทั้งมวลจะขับไล่เราหรือจะเข่นฆ่าเรา หรือจะ
ตัดเราออกเป็น ๗ ท่อนก็ตามเถิด เราจะไม่งดการให้เลย” ขณะเสด็จออกพระนคร
มีคนมาขอราชรถ พระองค์กท็ รงบริจาค ขณะอยูใ่ นป่า ชูชกมาขอพระโอรส(ชาลี)และ
พระธิดา(กัณหา)ก็ทรงบริจาค ด้วยพระทัยแน่วแน่ต่อพระสัพพัญญุตญาณ ดังที่ตรัส
ตอนหนึ่งว่า
ชาลีลูกรัก มานี่เถิด เจ้าทั้ง ๒ ช่วยกันบ�ำเพ็ญบารมีของพ่อให้เต็มเถิด
จงช่วยกันโสรจสรงหทัยของพ่อให้เยือกเย็นเถิด จงเชื่อฟังค�ำของพ่อ
เจ้าทั้ง ๒ เป็นดุจยานนาวาของพ่ออันไม่โยกโคลงในสาครคือภพเถิด
24
พ่อจักข้ามฝัง่ คือชาติ จักช่วยสัตว์โลกพร้อมด้วยเทวโลกให้ขา้ มด้วย
ระดับที่ ๓ ทานปรมัตถบารมี
ทานบารมีทพี่ ระโพธิสตั ว์บำ� เพ็ญควบคูก่ บั อธิษฐานบารมี ชือ่ ว่าทานปรมัตถบารมี ตัวอย่างการบ�ำเพ็ญทานระดับนี้ เช่นพระโพธิสัตว์สมัยที่เกิดเป็นกระต่ายป่า
บ�ำเพ็ญทาน เรื่องมีอยู่ว่า  กระต่ายอาศัยอยู่ในป่ากับเพื่อนสัตว์ ๓ ตัว คือ ลิง สุนัข
24

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๖๕๕-๒๐๐๖/๔๔๗-๔๙๗, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๑๐/๑๖๕๕-๒๐๐๖/
๓๘๓-๖๓๖, ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๘๘/๑๒๗.

ตอนที่ ๒ ทสบารมี

27

จิ้งจอก และนาก สัตว์ทั้ง ๔ มีนิสัยเป็นบัณฑิต อยู่ร่วมกัน เวลาเย็นก็มาประชุม
ร่วมกัน กระต่ายบัณฑิตก็อบรมสั่งสอนว่า “ควรให้ทาน ควรรักษาศีล ควรท�ำการ
รักษาอุโบสถ”
วันหนึ่ง กระต่ายมองดูจันทร์รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันอุโบสถ จึงให้โอวาทว่า
“พรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถ แม้ทั้งท่าน ๓ จงสมาทานศีล รักษาอุโบสถเถิด ทานที่ผู้ด�ำรง
อยู่ในศีลให้แล้วจึงมีผลมาก เพราะฉะนั้น เมื่อผู้ขอมาถึงแล้ว ท่านทั้งหลายก็ควรให้
ทานจากอาหารที่จะพึงบริโภคเสียก่อน แล้วจึงบริโภคภายหลัง”
สัตว์ทั้ง ๓ รับค�ำแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตน วันรุ่งขึ้นมีนายพรานคนหนึ่ง
ตกเบ็ดได้ปลาตะเพียน ๗ ตัว ฝังทรายกลบไว้ นากออกหาอาหารได้กลิน่ ปลานัน้ แล้ว
จึงร้องขึ้น ๓ ครั้ง รู้ว่าไม่มีเจ้าของแล้วจึงคาบเอาปลาทั้ง ๗ ตัว ไปยังที่อยู่ของตน
นอนรักษาศีลอยู่
ลิงเข้าไปในป่าได้มะม่วงมาแล้วก็กลับที่อยู่ตนนอนรักษาศีลอยู่ สุนัขจิ้งจอก
ส่วนกระต่ายรักษาศีลอยูใ่ นทีอ่ ยูข่ องตนคิดว่า “ถึงเวลาเสียก่อน เราจึงจะออกไปกิน
หญ้าแพรก” แล้วคิดว่า “เราไม่สามารถให้หญ้าเป็นทานแก่คนผูท้ มี่ าขอเราได้ แม้งา
และข้าวสารเราก็ไม่มี ถ้าผู้ขอมาถึง เราก็จะให้เนื้อของเราเป็นทาน” คิดแล้วก็นอน
รักษาศีลอยู่ด้วยเดชแห่งศีลของกระต่ายโพธิสัตว์
ท้าวสักกะทรงทราบเรื่อง ประสงค์จะทดลองพญากระต่าย จึงแปลงร่างเป็น
พราหมณ์ไปขออาหารจากนาก สุนัขจิ้งจอก และลิงตามล�ำดับแล้วได้ไปที่อยู่ของ
กระต่ายเพื่อขออาหาร โดยท�ำทีว่าเมื่อได้อาหารแล้วจะรักษาอุโบสถ กระต่ายดีใจ
จึงพูดว่า “พราหมณ์ ท่านมายังส�ำนักของข้าพเจ้าเพือ่ การอาหาร ดีแล้ว วันนี้ ข้าพเจ้า
จักให้ทานที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยให้ ... ท่านไปเถิด ก่อกองไฟแล้วบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะบริจาคตนโดดเข้ากองไฟ เมื่อร่างกายของข้าพเจ้าสุกแล้ว ท่านพึงบริโภคเนื้อ
(ของข้าพเจ้า)แล้วบ�ำเพ็ญธรรมเถิด”
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พญากระต่ายโพธิสตั ว์ลกุ ขึน้ แล้วสลัดตัว ๓ ครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าไม่มสี ตั ว์อะไร
อยู่ในขนของตัวเองถูกไฟเผาไปด้วย จากนั้นกระโดดเข้ากองไฟอุทิศร่างกายให้
เป็นทาน แต่กองไฟนัน้ กลับเย็นเหมือนหญ้าหิมะ ไม่ไหม้รา่ งของกระต่าย เมือ่ ทดลอง
ได้ความจริงอย่างนี้แล้ว ท้าวสักกะจึงบอกความจริงว่าตนเองไม่ใช่พราหมณ์
แต่แปลงร่างเป็นพราหมณ์มาเพื่อทดลองการบ�ำเพ็ญบารมี จากนั้น ท้าวสักกะ
จึงบันดาลบีบภูเขาเอาน�้ำศิลามาจารึกรูปกระต่ายไว้ในดวงจันทร์ อุ้มพญากระต่าย
25
โพธิสัตว์ให้นอนเหนือหญ้าแพรกอ่อนแล้วเสด็จกลับไปเทวโลก

ทสบารมี ๒ : ศีล

26

ความหมายและประเภทของศีล
พระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆ์โดยเครื่องมือคือศีล พระพุทธโฆสาจารย์
กล่าวถึงศีลไว้หลายนัยปรากฏในปกรณ์วเิ สสวิสทุ ธิมรรคมีอย่างเดียวคือ “ความเป็น
ปกติของตน” ศีลมี ๒ อย่างโดยแบ่งเป็น
๑) จาริตตศีล การท�ำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า “สิ่งนี้ควรท�ำ”
๒) วาริตตศีล การไม่ฝ่าฝืนสิ่งที่ทรงห้ามไว้ว่า “สิ่งนี้ไม่ควรท�ำ”
หรือแบ่งเป็น
๑) อภิสมาจาริก ศีลสิกขาบทเล็กๆ น้อยๆ
๒) อาทิพรหมจริยก ศีลสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ หรือ
๑) วิรัติศีล ความงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้น
๒) อวิรัติศีล คุณธรรมที่เหลือมีเจตนาเป็นต้น หรือ
25

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๖๑-๖๔/๑๖๙, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๔/๖๑-๖๔/๒๗๙-๒๘๔.
สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง, พระพุทธโฆสเถระ
รจนา, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จำ�กัด, ๒๕๕๑),
หน้า ๑๕-๘๒.
26

ตอนที่ ๒ ทสบารมี
๑) นิสิตศีล
๒) อนิสิตศีล หรือ
๑) กาลปริยันตศีล
๒) อาปาณโกฏิศีล หรือ
๑) สปริยันตศีล
๒) อปริยันตศีล หรือ
๑) โลกิยศีล
๒) โลกุตตรศีล
ศีลมี ๓ อย่าง โดยแบ่งเป็น
๑) หีนศีล
๒) มัชฌิมศีล
๓) ปณีตศีล หรือ
๑) อัตตาธิปเตยยศีล ๒) โลกาธิปเตยยศีล
๓) ธัมมาธิปเตยยศีล หรือ
๑) ปรามัฏฐศีล
๒) อปรามัฏฐศีล
๓) ปริปัสสัทธศีล หรือ
๑) วิสุทธศีล
๒) อวิสุทธศีล
๓) เวมติกศีล หรือ
๑) เสขศีล
๒) อเสขศีล
๓) เนวเสขานาเสขศีล
ศีลมี ๔ อย่าง โดยแบ่งเป็น
๑) หานภาคิยศีล
๒) ฐิตภาคิยศีล
๓) วิเสสภาคิยศีล
๔) นิพเพธภาคิยศีล หรือ
๑) ภิกขุศีล
๒) ภิกขุนีศีล
๓) อนุปสัมปันนศีล ๔) คหัฏฐศีล หรือ
๑) ปกติศีล
๒) อาจารศีล
๓) ธัมมตาศีล
(๔) ปุพพเหตุกศีล หรือ
๑) ปาติโมกขสังวรศีล (๒) อินทริยสังวรศีล
๓) อาชีวปาริสุทธิศีล ๔) ปัจจยสันนิสิตศีล
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ศีลมี ๕ อย่าง โดยแบ่งเป็น
๑) ปริยันตปาริสุทธิศีล
๒) อปริยันตปาริสุทธิศีล
๓) ปริปุณณปาริสุทธิศีล
๔) อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล
๕) ปฏิปัสสัทธิปาริสุทธิศีล หรือ
๑) ปหานศีล
๒) เวรมณีศีล
๓) เจตนาศีล
๔) สังวรศีล
๕) อวีติกมศีล
การสมาทานรักษาศีล
เพื่อให้เป็นคนมีศีล บางกรณีบุคคลต้องท�ำกิจกรรมอันเป็นบุญเรียกตามหลัก
พระพุทธศาสนาว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประกอบด้วย (๑) ทาน (๒) ศีล (๓) ภาวนา
นั่นคือการให้ทาน การสมาทานรักษาศีล การบ�ำเพ็ญภาวนา การท�ำตนให้มีศีล
โดยวิธีการก�ำหนดผูกใจงดเว้นความชั่วอย่างนี้เรียกว่า สมาทานวิรัติ ยังมีวิธีการท�ำ
ตนให้มศี ลี อีกอย่างหนึง่ คือแม้ไม่ได้สมาทานก�ำหนดผูกใจ ก็งดเว้นจากการประพฤติ
ชัว่ โดยหักห้ามใจ ไม่ให้ตกอยูใ่ นอ�ำนาจความโลภ โกรธ หลง วิธนี เี้ รียกว่าสัมปัตตวิรตั ิ
ยังมีวธิ กี ารอืน่ อีก ตามธรรมเนียมของพระสงฆ์ เรียกว่า ปาริสทุ ธิศลี มี ๔ อย่าง
ดังนี้
๑) ผู้ประกอบด้วยศรัทธา มีความส�ำรวมระวัง เว้นจากข้อห้าม ท�ำตาม
ข้ออนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย ท�ำให้เกิดมีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่อง
เรียกว่า ปาฏิโมกขสังวรศีล
๒) ผูม้ สี ติ ส�ำรวมอินทรีย์ ระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรมครอบง�ำ เมือ่ รับรูอ้ ารมณ์
ด้วยอินทรีย์ทั้ง ๖ หรืออายตนะภายใน ๖ คือ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น
ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสกับสิ่งทั้งหลาย ใจนึกคิดเรื่องต่างๆ ระมัดระวังไม่ให้เกิดความ
รูส้ กึ ยินดีเพลิดเพลิน หลงระเริงเมือ่ ประสบอิฏฐารมณ์ หรือระมัดระวังไม่ให้เกิดความ
อึดอัดขัดเคืองเมื่อประสบอนิฏฐารมณ์ ท�ำให้เกิดมีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยอาการ
อย่างนี้ เรียกว่า อินทริยสังวรศีล

ตอนที่ ๒ ทสบารมี

31

๓) ผู้ประกอบด้วยความเพียร ท�ำการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ เว้นจาก
การแสวงหาที่ไม่สมควร(อเนสนา) เว้นจากมิจฉาอาชีพ(อาชีพผิด) กล่าวคือเว้นจาก
การหาเลี้ ย งชี พ โดยการหลอกลวง การป้ อ ยอ การท� ำ บอกใบ้ การบี บ บั ง คั บ
การแสวงหาลาภด้วยลาภ ท�ำให้เกิดมีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยอาการอย่างนี้ เรียกว่า
อาชีวปาริสุทธิศีล
๔) ผูม้ ปี ญ
ั ญา พิจารณาใช้สอยปัจจัยสีใ่ ห้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์
ของสิง่ นัน้ ไม่บริโภคด้วยตัณหา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุพจิ ารณาโดยแยบคาย
แล้วเสพ(ใช้สอย)จีวร ว่าเพียงเพื่อบ�ำบัดความหนาว” ดังนี้ เป็นต้น ท�ำให้ศีลบริสุทธิ์
ด้วยอาการอย่างนี้ เรียกว่า ปัจจยสันนิสสิตศีล
ในการด�ำเนินชีวิตของพระสงฆ์ การถือปฏิบัติปาติโมกข์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
ไม่ด่าง ไม่พร้อย ไม่ทะลุ ไม่ขาด มีเป้าหมายสรุปได้เป็น ๒ ส่วนหลัก คือ
๑) เพื่อความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์
๒) เพื่อความสงบเยือกเย็นสุขใจและเอิบอิ่มใจ
ท้ายที่สุด ย่อมน�ำไปสู่สมาธิดังที่กล่าวแล้ว
ในระดับชาวบ้าน การสมาทานก�ำหนดรักษาศีลทีเ่ ป็นข้อๆ มีเป้าหมายชัดเจน
คือ การไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ และความดับเย็นของ
จิตใจระดับโลกียะและอาจพัฒนาไปถึงระดับโลกุตตระ ผลอันน่าพอใจเหล่านี้
ย่อมท�ำให้เกิดความสงบเยือกเย็นในจิตใจ สุขใจ และเอิบอิ่มใจ ท้ายที่สุดแล้วก็น�ำ
ไปสู่สมาธิเช่นเดียวกันในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกอบรมตนในระบบ
พุทธธรรม ศีลเป็นข้อปฏิบตั ขิ นั้ เริม่ ต้นแรกทีส่ ดุ มุง่ ไปทีค่ วามประพฤติพนื้ ฐาน จึงเน้น
ไปที่การละเว้นความชั่วต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ในระบบการฝึกอบรมของไตรสิกขา
ศีลยังมิใช่ขอ้ ปฏิบตั ิให้ถึงจุดหมายโดยตัวของมันเอง แต่เป็นวิธีการเพือ่ ก้าวหน้าไปสู่
ความเจริญขั้นต่อไปคือ “สมาธิ” สมาธิจึงเป็นจุดหมายจ�ำเพาะของศีล โดยนัยนี้
คุณค่าในด้านจิตใจของศีลจึงมีความส�ำคัญมาก คุณค่าทางจิตใจในขัน้ ศีลก็คอื เจตนา
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ที่จะงดเว้นหรือการไม่มีความด�ำริในการที่จะท�ำความชั่วใดๆอยู่ในใจ ซึ่งท�ำให้จิตใจ
27
บริสุทธิ์ปลอดโปร่ง ความบริสุทธิ์ปลอดโปร่งแม้ย่อมเป็นฐานท�ำให้จิตจดจ่อ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยง่าย แม้จะเป็นเพียงระดับโลกียะ แต่สะสมนานไปย่อมกลาย
เป็นผลึกแห่งความดีที่มหึมาและมีพลังมหาศาลผลักดันไปสู่ระดับโลกุตตระได้
อานิสงส์ของศีล
ถามต่อไปว่า “ผลดีหรืออานิสงส์ที่บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์จะได้รับ
คืออะไร ? อะไรคือประโยชน์ของการสมาทานถือปฏิบัติศีลสิกขาบทเหล่านี้ ?
ค�ำส�ำคัญที่ใช้แทนผลหรืออานิสงส์ที่เป็นเป้าหมายระดับวิถีชีวิตในสังสารวัฏ คือ
“สุคติ” ซึ่งมีความหมาย ๒ อย่างดังที่กล่าวมาแล้วกล่าวเฉพาะการถือปฏิบัติรักษา
เบญจศีลสมบูรณ์ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ดา่ งพร้อย ผูร้ กั ษาย่อมได้รบั อานิสงส์หรือประสบ
ผลที่น่าปรารถนาทั้งด้านกายภาพและจิตภาพ) ทั้งในปัจจุบันชาติและอนาคต
28
ซึ่งเป็นสุคติในความหมายที่ ๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์(ปาณาติปาตาเวรมณี) ย่อมได้รับผลดี คือ
๑) มีอวัยวะทุกส่วนสมบูรณ์ ๒) มีสมบัติ(รูปร่าง)สูงใหญ่
๓) มีเชาว์ว่องไว
๔) มีเท้าตั้งอยู่ราบเรียบ
๕) ความงาม
๖) ความนุ่มนวล
27

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,
พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, หน้า ๗๖๒.
28
ขุ.ขุ.อ. (ไทย) ๓๙/๔๐-๔๑.(ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์),
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค กล่าวถึงอานิสงส์ของศีลที่รักษาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ สรุปความได้ว่า
“๑) อิริยาบถน่าเลื่อมใส ๒) ท�ำความดีก็มีผล ๓) จิตใจไม่หวาดหวั่นเพราะความผิดของตน
๔) งดงามเหมือนดวงจันทร์เปล่งแสง ๕) กลิน่ กายฟุง้ ขจรไปท�ำให้มนุษย์และเทวดาปรีดาปราโมทย์
๖) กลิ่นศีลคือคุณความดีฟุ้งขจรไปทุกทิศ ๗) สักการะแม้เล็กน้อยที่มอบให้ผู้มีศีลย่อมมีผลมาก
๘) ตัดรากแห่งทุกข์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๙) ได้สมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์
๑๐) จิตใจของผู้มีศีลย่อมตรงแน่วไปสู่นิพพาน ; สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)
แปลและเรียบเรียง, พระพุทธโฆสเถระ รจนา, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า ๑๕-๘๒.

ตอนที่ ๒ ทสบารมี
๗) ความสะอาด
๙) มีก�ำลังมาก
๑๑) เป็นที่รักของชาวโลก
๑๓) บริวารไม่แตกแยก
๑๕) มีรูปร่างไม่บกพร่อง
๑๗) มีบริวารมาก
๑๙) มีทรวดทรงดี
๒๑) ไม่เศร้าโศก
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๘) ความกล้า
๑๐) มีวาจาสละสลวย
๑๒) ค�ำพูดไม่มีข้อเสียหาย
๑๔) มีความองอาจ
๑๖) ไม่ตายเพราะถูกศัตรูท�ำร้าย
๑๘) มีรูปงาม
๒๐) มีโรคน้อย
๒๒) ไม่พลัดพรากจากสัตว์สงิ่ ของอันเป็นทีร่ กั
ที่ชอบใจ

๒๓) มีอายุยืน
ข้อ ๒ ผู้งดเว้นจากการลักทรัพย์(อทินนาทานาเวรมณี) ย่อมได้รับผลดี คือ
๑) มั่งมีธนทรัพย์-เงินทอง
๒) มั่งมีธัญญทรัพย์-ข้าวปลาอาหาร
๓) มั่งมีโภคทรัพย์
๔) โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น
๕) โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้ว มีความถาวรมั่นคง
๖) ได้โภคทรัพย์ที่ปรารถนาโดยฉับพลัน
๗) โภคทรัพย์ไม่ถูกแบ่งด้วยภัยคือพระราชา โจร น�้ำ ไฟ
ทายาทที่ไม่รักกัน
๘) ได้ธนทรัพย์ที่เป็นของส่วนตัว
๙) ได้โลกุตตรทรัพย์
๑๐) ไม่อดอยากไม่ยากแค้น
๑๑) อยู่เป็นสุข
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ข้อ ๓ ผู้งดเว้นจากการประพฤติไม่ประเสริฐ(อพรหมจริยาเวรมณี) ย่อมได้
รับผล คือ
๑) ไม่มีศัตรู
๒) เป็นที่รักของทุกคน
๓) ได้ข้าวน�้ำผ้าและที่นอนเป็นต้น ๔) หลับสบาย
๕) ตื่นสบาย
๖) พ้นภัยในอบาย
๗) ไม่เกิดเป็นสตรีหรือคนไม่มีเพศ ๘) ความไม่โกรธ
๙) มีกิริยาแสดงถึงความเคารพ ๑๐) เป็นที่รักของสตรีและบุรุษ
๑๑) มีอินทรีย์สมบูรณ์
๑๒) มีลักษณะบริบูรณ์
๑๓) ไม่มีความสงสัย
๑๔) มีความขวนขวายน้อยไม่วุ่นวายเกินเหตุ
๑๕) อยู่เป็นสุข
๑๖) ไม่มีภัยจากที่ไหน
๑๗) ไม่พลัดพรากจากสัตว์สิ่งของอันเป็นที่รัก
ข้อ ๔ ผู้งดเว้นจากการพูดเท็จ(มุสาวาทาเวรมณี) ย่อมได้รับผลดี คือ
๑) มีอินทรีย์ผ่องใส
๒) มีวาจาไพเราะสละสลวย
๓) มีฟันเรียบและสะอาด
๔) ไม่อ้วนเกินไป
๕) ไม่ผอมเกินไป
๖) ไม่เตี้ยเกินไป
๗) ไม่สูงเกินไป
๘) มีสมั ผัสสบาย-มีผวิ กายอ่อนนุม่
๙) มีกลิ่นปากหอมเหมือนดอกอุบล ๑๐) คนใกล้ชิดเชื่อฟัง
๑๑) ค�ำพูดน่าเชื่อถือ
๑๒) มีลิ้นอ่อนแดงบางเหมือน
ดอกโกมลและอุบล
๑๓) ไม่ฟุ่งซ่าน
๑๔) มั่นคงไม่คลอนแคลน
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ข้อ ๕ ผูง้ ดเว้นจากสิง่ ของมึนเมาคือสุราและเมรัย(สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี) ย่อมได้รับผลดี คือ
๑) มีปฏิภาณได้ฉับพลันในกรณียกิจทุกอย่างในทุกเวลา
๒) มีสติมั่นคงทุกเมื่อ
๓) ไม่เป็นคนบ้า
๔) มีญาณ
๕) ไม่เกียจคร้าน
๖) ไม่เป็นคนโง่
๗) ไม่เป็นคนบ้า
๘) ไม่มัวเมา
๙) ไม่ประมาท
๑๐) ไม่หลง
๑๑) ไม่หวาดกลัว
๑๒) ไม่แข่งดี
๑๓) ไม่ต้องสงสัย-ไม่เป็นที่สงสัย
๑๔) ไม่ต้องแคลงใจ-ไม่เป็นที่แคลงใจ ๑๕) เป็นคนพูดค�ำจริง
๑๖) พูดแต่วาจาไม่ส่อเสียด
๑๗) ไม่เกียจคร้านทุกเวลา
ไม่หยาบคาย ไม่เพ้อเจ้อ
๑๘) เป็นคนกตัญญู
๑๙) เป็นคนกตเวที
๒๐) ไม่ตระหนี่
๒๑) เสียสละ
๒๒) มีศีล
๒๓) เป็นคนตรง
๒๔) ไม่โกรธ
๒๕) มีหิริ
๒๖) มีโอตตัปปะ
๒๗) มีความเห็นตรง
๒๘) มีปัญญามาก
๒๙) มีความรู้
๓๐) เป็นบัณฑิต
๓๑) ฉลาดในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์และ
ไม่เป็นประโยชน์
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นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสผลดีหรืออานิสงส์อกี แนวหนึง่ มีลกั ษณะเป็นการ
29
สรุปรวมทั้งหมด ดังนี้
๑. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมาก
30
๒. กิตติศพั ท์อนั งาม(ชือ่ เสียง)ของบุคคลผูม้ ศี ลี สมบูรณ์ดว้ ยศีลย่อมขจรไป
๓. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล จะเข้าไปยังบริษัทใดๆ จะเป็นขัตติยบริษัท
ก็ตาม พราหมณ์บริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ย่อมแกล้วกล้า
ไม่เก้อเขินเข้าไป
๔. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมไม่หลงลืมสติตาย
๕. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติ….
ส่วน “สุคติ” ในความหมายที่ ๒ คือแดนก�ำเนิดที่ดีอันผู้ถือรักษาศีลบริสุทธิ์
บริบูรณ์จะไปเกิดหลังจากตายนั้นพึงเห็นตัวอย่างจากนิทานในคัมภีร์อรรถกถา
31
ธรรมบท เรื่องท้าวสักกะ ดังนี้
ท้าวสักกะสมัยเกิดเป็นมฆมาณพ มีภรรยา ๔ คนคือ สุนนั ทา สุจติ รา สุธรรมา
และสุชาดา ในภรรยา ๔ คนนัน้ นางสุธรรมาสร้างช่อฟ้าในศาลาพักร้อน นางสุนนั ทา
สร้างสระโบกขรณีให้คนได้อาบน�ำ้ และดื่มกิน นางสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ให้คนได้
ชื่นชม ทั้ง ๓ คนตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนนางสุชาดาไม่ได้สร้างอะไร
นัง่ ประดับแต่งตัวให้เวลาผ่านไป ตายไปเกิดเป็นนกยางทีซ่ อกภูเขาแห่งหนึง่ ท้าวสักกะ
29

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๓/๓๕๖.
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์และภิกษุทั้งหลายว่า “กลิ่นดอกไม้ลอยไปทวนลม
ไม่ได้ กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา หรือกลิ่นกระล�ำพักก็ลอยไปทวนลมไม่ได้ ส่วนกลิ่นของสัตบุรุษ
ลอดไปทวนลมได้ เพราะสัตบุรุษขจรไปทั่วทุกทิศ กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นหอมเหล่านี้ คือ
กลิน่ จันทน์ กลิน่ กฤษณา กลิน่ ดอกอุบล และกลิน่ ดอกมะลิ ... กลิน่ กฤษณา หรือกลิน่ จันทน์นี้
หอมเพียงเล็กน้อย แต่กลิ่นของท่านผู้มีศีล หอมมากที่สุด หอมฟุ้งไปทั่วทั้งเทวโลกและ
มนุษยโลก”; ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๔-๕๖/๔๓-๔๔.
31
มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, พิมพ์
ครั้งที่ ๑๘,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๑-๑๖๓.
30

ตอนที่ ๒ ทสบารมี
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เพราะความสงสารอยากให้นางเกิดในสุคติ จึงได้แนะน�ำให้นางนกยางรักษาศีล ๕
ตั้งแต่นั้นมา นางถือปฏิบัติรักษาศีลอย่างเคร่งครัด กินแต่ปลาตายเท่านั้น เมื่อหา
ปลาตายไม่ได้ก็อดอาหารจนซูบผอมตายไปเกิดเป็นลูกสาวช่างท�ำหม้อในเมือง
พาราณสี ถือปฏิบัติรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัดตายไปเกิดเป็นลูกสาวของเวปจิตติ
ผู้เป็นหัวหน้าอสูร ต่อมาท้าวสักกะได้ไปน�ำตัวมาอยู่ด้วยในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
การเกิดเป็นนกยางเป็นการเกิดในทุคติ นางนกยางรักษาศีล ตายไปเกิดเป็นมนุษย์
และธิดาอสูรตามล�ำดับ นั่นคือการพ้นจากทุคติไปสู่สุคติ
ศีลในฐานะเป็นศีลบารมี
นัยที่ ๑ ศีลที่เป็นฐานแห่งข้อธรรมในไตรสิกขา มีลักษณะการส่งไม้ต่อกันไป
เหมือนการเดินทางไปสูเ่ ป้าหมายใดเป้าหมายหนึง่ โดยการนัง่ ยาน ๗ ผลัดตามล�ำดับ
32
วิสุทธิ ๗ ก็ได้ ดังที่พระปุณณมันตานีบุตรกล่าวกับพระสารีบุตรตอนหนึ่งว่า
“สีลวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งศีล)มีจิตตวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งจิต)เป็น
เป้าหมาย
จิตติวิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งความเห็น=ปัญญา)เป็นเป้าหมาย
ทิฏฐิวิสุทธิมีกังขาวิตรณวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งปัญญาที่ท�ำให้ข้ามพ้น
ความสงสัย)เป็นเป้าหมาย
กังขาวิตรณวิสุทธิมีมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งปัญญา
รู้เห็นทางและมิใช่ทาง)เป็นเป้าหมาย
มั ค คามั ค คญาณทั ส สนวิ สุ ท ธิ มี ป ฏิ ป ทาญาณทั ส สนวิ สุ ท ธิ ( ความหมดจด
แห่งปัญญารู้เห็นวิธีปฏิบัติ)เป็นเป้าหมาย
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุ ธิมญ
ี าณทัสสนวิสทุ ธิ(ความหมดจดแห่งปัญญารูเ้ ห็น
ในมรรค)เป็นเป้าหมายข้อนี้ชื่อว่าศีลบารมี
32

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๙/๒๘๑-๒๘๓.
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อีกลักษณะหนึ่ง ศีลที่อยู่หมวดองค์มรรค ๓ ประการ ก็จัดเป็นศีลบารมี ดังนี้
๑) สัมมาวาจา แปลว่า วาจาชอบ หมายถึง วจีสุจริต ความประพฤติชอบ
ด้วยวาจา ในระดับโลกียะหมายถึงอุปนิสัยดีงามทางวาจาของคนทั่วไป โดยปกติ
เป็นคนมีเจตนางดเว้นจากวจีทุจริต คือ งดเว้นจาการพูดเท็จ งดเว้นจากวาจา
ส่อเสียด งดเว้นจากวาจาหยาบคาย งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ในระดับโลกุตตระ
หมายถึงความดีงามทางวาจาของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ มีความงด
33
ความเว้น ความเว้นขาด มีเจตนาเว้นจากวจีทุจริตดังกล่าวแล้ว บุคคลที่พัฒนา
อธิศีลสิกขามาถึงขั้นสัมมาวาจา มิใช่เพียงแต่งดเว้นวจีทุจริตดังกล่าวเท่านั้น แต่ยัง
ถือได้วา่ มีความสะอาดทางวาจา เป็นคนบริสทุ ธิท์ างวาจา เป็นหลักประกันความเป็น
คนที่เชื่อถือได้ทางวาจา มีอุปนิสัยเว้นจากการใช้วาจาสร้างความแตกแยก เป็นคน
ยินดีในความสามัคคี บุคคลทีพ่ ฒ
ั นาอธิศลี สิกขามาถึงขัน้ สัมมาวาจา ถือได้วา่ เป็นคน
มีอุปนิสัยกล่าวถ้อยค�ำไม่มีโทษ น่ารักอ่อนหวาน นิยมกล่าวถ้อยค�ำมีสาระใช้อ้าง
เป็นหลักฐานได้
นอกจากนี้ ลักษณะนิสัยที่พัฒนามาถึงขั้นสัมมาวาจา มีมาตรฐานด้านการ
แสดงออกทางวาจาในระดับที่ไม่เพียงแต่เว้นขาดจากการกล่าววาจาทุจริตเท่านั้น
แต่ ยั ง เว้ น ขาดจากการกล่ า วค� ำ ที่ อ าจไปกระทบกระทั่ ง ความรู ้ สึ ก ของคนอื่ น
พร้อมกันนั้นก็มีลักษณะนิสัยรอบคอบก�ำหนดเวลา สถานที่ บุคคล หรือสังคมโดย
รอบก่อนที่จะกล่าวค�ำใดค�ำหนึ่งออกไป
๒) สัมมากัมมันตะ แปลว่า การงานชอบ หมายถึงกายสุจริต ความประพฤติ
ชอบด้วยกาย ในระดับโลกียะหมายถึงอุปนิสัยดีงามทางกายของคนทั่วไป โดยปกติ
เป็นคนมีเจตนางดเว้นจากกายทุจริต คือ งดเว้นจาการตัดรอนชีวิต งดเว้นจาก
การถือเอาของที่เขามิได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ในระดับ
33

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,
พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, หน้า ๗๕๗, ม.อุ. ๑๔/๒๖๗-๒๗๘/๑๘๔-๑๘๖.
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โลกุตตระ หมายถึงความดีงามทางกายของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ
มีความงด ความเว้น ความเว้นขาด มีเจตนาเว้นจากกายทุจริตดังกล่าวแล้ว บุคคลที่
พัฒนาอธิศลี สิกขามาถึงขัน้ สัมมากัมมันตะ ถือได้วา่ มีความสะอาดทางกาย มีอปุ นิสยั
มิใช่เพียงเว้นจากกายทุจริตดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังมีอุปนิสัยดีงามละเอียดลงยิ่งขึ้น
ไปอีก กล่าวคือมีจิตเมตตา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่น เคารพสิทธิ
ความเป็นเจ้าของของบุคคลอื่น
๓) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบเว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ รวมถึง
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริต ในขั้นที่ละเอียดขึ้นไป มีนัยรวม
34
ถึงการงดเว้นอกรณียวณิชชา คือการค้าขายทีอ่ บุ าสกไม่ควรประกอบ ๕ อย่าง ได้แก่
๑) สัตถวณิชชา ค้าขายอาวุธภัณฑ์เครื่องประหาร
๒) สัตตวณิชชา ค้าขายมนุษย์และสัตว์
๓) มังสวณิชชา ค้าขายเนื้อสัตว์หมายถึงเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย
๔) มัชชวณิชชา ค้าขายน�้ำเมารวมทั้งสิ่งเสพติดทั้งหลาย
๕) วิสวณิชชา ค้าขายยาพิษ
นัยที่ ๒ ศีลบารมี หมายถึงศีลของผู้ปฏิญญาตนเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนา
ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผู้มีธรรมสโมธาน ๘ ประการครบถ้วน ได้รับ
การพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีอ่ บุ ตั ใิ นยุคนัน้ ๆ ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
เช่น การบ�ำเพ็ญศีลของพระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็นพญาช้างสีลวะ สมัยเป็นพญานาค
จัมเปยยะ สมัยเกิดเป็นสังขปาลนาคราช
ระดับการบ�ำเพ็ญศีลในฐานะเป็นบารมี
ระดับที่ ๑ ศีลบารมี
พระโพธิสตั ว์ทมี่ อี ปุ นิสยั เรียบร้อยดีงาม มีความสงบเยือกเย็นเป็นปกติ มีจริยา
วัตรตามหลักปาริสุทธิศีล ๔ คือ
34

องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๗/๖๘.
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๑) ปาติโมกขสังวรศีล
๒) อินทรียสังวรศีล
๓) อาชีวปาริสุทธิศีล
๔) ปัจจยสันนิสสิตศีล
ชือ่ ว่าบ�ำเพ็ญศีลบารมี หรือมีจติ ใจทีป่ ระกอบด้วยความสงบเย็นเป็นปกติและ
มีรูปลักษณะงดงาม เช่นสมัยที่เกิดเป็นพญาช้างสีลวะ พญาช้างนี้มีอวัยวะขาวผ่อง
(ช้างเผือก)สีเปล่งปลั่งดังเงินยวง นัยน์ตาดังแก้วมณี ปากเช่นผ้ากัมพลแดง งวงเป็น
ดุจยวงเงินที่ประดับด้วยหยดทองสีสุก พอโตขึ้นก็มีช้าง ๘๐,๐๐๐ เชือก เป็นบริวาร
วันหนึง่ พบนายพรานเดินหลงป่าอยูจ่ งึ พาไปส่งทีบ่ า้ นแล้วก�ำชับไม่ให้นายพรานบอก
ที่อยู่ของตนแก่ใครๆ เพราะเกรงว่าช้างบริวารทั้ง ๘๐,๐๐๐ เชือกจะไม่ปลอดภัย
แต่พรานนั้นเห็นรูปลักษณ์ที่งดงามของพญาช้างโดยเฉพาะงา พอกลับถึงบ้านก็ไป
หาพวกช่างท�ำงา เสนอตัวทีจ่ ะหางาของช้างทีม่ ชี วี ติ อยูม่ าขายให้ เมือ่ พวกช่างท�ำงาน
ต้องการซือ้ จึงถือเลือ่ ยกลับไปหาพญาช้างขอตัดงามาขายเอาเงิน เมือ่ เงินหมดก็กลับ
ไปขอตัดงาพญาช้างอีกรวมแล้ว ๓ ครั้งจนงาหมด พญาช้างก็ไม่ได้แสดงอาการ
35
โกรธเคือง ยังคงตั้งจิตที่จะบ�ำเพ็ญบารมีมุ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
ระดับที่ ๒ ศีลอุปบารมี
ศีลบารมีทพี่ ระโพธิสตั ว์บำ� เพ็ญด้วยความอดทนอย่างยิง่ (ขันติบารมี)และด้วย
จิตใจที่มั่นคง(อธิษฐานบารมี)ชื่อว่าศีลอุปบารมี ดังเช่นสมัยเกิดเป็นพญานาค
จัมเปยยะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
ยิง่ ๆขึน้ ไป จึงออกจากภพนาคไปยังโลกมนุษย์ ในวันอุโบสถ สละร่างกายให้เป็นทาน
โดยอธิษฐานว่า “ผู้ต้องการหนังเป็นต้นของเรา จงเอาหนังไปเถิด หรือประสงค์
จะจับเราไปเล่นกีฬางู ก็จงท�ำเถิด” อยู่จ�ำอุโบสถวัน ๑๔ และ ๑๕ ค�่ำ ในวัน ๑ ค�่ำ
จึงกลับไปยังภพนาค วันหนึง่ ถูกมาณพหมองูจบั ไปแสดงกีฬางู แม้จะถูกหมองูทรมาน
เจ็บปวดแสนสาหัสก็ไม่คิดท�ำร้ายหมองูนั้นเพราะกลัวว่าศีลจะขาด ข่มความโกรธ
35

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๒/๓๐, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๒/๗๒/๑๐๘-๑๑๑.
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เอาไว้ ยอมให้หมองูน�ำไปแสดงในที่ต่างๆ เป็นเวลา ๑ เดือน หมองูหาทรัพย์ได้เป็น
36
จ�ำนวนมากนี้ชื่อว่าบ�ำเพ็ญศีลอุปบารมี
สมัยเกิดเป็นพญานาคชื่อภูริทัต ออกจากภพนาคมารักษาอุโบสถศีลอยู่ที่
จอมปลวกแห่งหนึ่ง ถูกหมองูจับไปแสดงเพื่อหาเงิน แม้จะมีฤทธิ์มากก็ไม่โกรธ
37
ไม่ท�ำร้ายหมองู เพราะกลัวว่าศีลจะขาด
ระดับที่ ๓ ศีลปรมัตถบารมี
ศีลที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญด้วยความเพียรพยายาม(วิริยะ) ด้วยความอดทน
(ขันติ) ด้วยจิตทีม่ งุ่ มัน่ (อธิษฐาน)และพร้อมทีจ่ ะสละชีวติ แก่ผอู้ นื่ (ทาน)เพียงให้บรรลุ
ความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ชือ่ ว่าศีลปรมัตถบารมี ดังเช่นสมัยเกิดเป็นสังขปาล
นาคราช ร่างกายงดงามดุจพวงดอกมะลิทรี่ อ้ ยเป็นพวงกลม มีนยั น์ตางดงามดุจเกล็ด
มะกล�่ำ  ศีรษะงดงามเช่นดอกชัยพฤกษ์ มีฤทธิ์มาก ปรารถนาที่จะเกิดป็นมนุษย์
อยูร่ กั ษาอุโบสถศีล เมือ่ อยูใ่ นภพนาคมีอปุ สรรคต่อการรักษาอุโบสถ จึงออกมานอน
ขดตัวรอบจอมปลวกแห่งหนึ่งใกล้ทางสัญจรของผู้คน อธิษฐานอุโบสถ สมาทาน
รักษาศีล พร้อมกับคิดที่บริจาคตนว่า “เหล่าชนผู้ต้องการหนังและเนื้อเป็นต้น
ของเราก็จงน�ำเอาไปเถิด” เมื่อครบก�ำหนดวันรักษาอุโบสถแล้วก็กลับไปยังภพนาค
วันหนึ่งชาวบ้าน ๑๖ คนพากันไปล่าเนื้อในป่า ไม่ได้อะไรเลย ก�ำลังกลับบ้าน
เห็นพญานาคนอนขดอยู่บนจอมปลวก พากันใช้หลาวแทงขนดพญานาคนั้นน�ำไป
คงหวังจะน�ำไปฆ่ากินเนื้อ ชาวบ้านเหล่านั้นใช้หลาวคมกริบแทงตัวพญานาค ๘ ที่
สอดหวายด�ำเข้าทางรูแผลที่แทงด้วยหลาว เอาคานหามสอดแล้วหามเดินไป  
พญานาคแม้จะเจ็บปวดแสนสาหัสแต่กก็ ลัน้ ความโกรธไว้ คิดว่า “วันนี้ ความปรารถนา
ของเราจักถึงที่สุด เรามอบกายให้ชีวิต ตั้งความเพียรนอนอยู่ เมื่อคนเหล่านี้
แทงร่างกายของเราด้วยหอกพรุนไปหมด เราจักไม่ลืมตามองดูด้วยความโกรธ”
36
37

ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๒๐/๑๘๘-๑๙๕.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๗๘๔-๙๘๑/๓๐๕-๓๓๔, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๑๐/๓๐๕-๓๓๙/๑-๑๐๐.
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พร้อมกันนั้นก็อธิษฐานใจมั่นคงไม่ท�ำร้ายใครเพราะเกรงว่าศีลจะขาด การสมาทาน
รักษาอุโบสถศีลของพญานาคด้วยจิตใจที่มั่นคงอย่างนี้ ชื่อว่า ศีลปรมัตถบารมี

ทสบารมี ๓ : เนกขัมมะ

ความหมายและประเภทของเนกขัมมะ
“เนกขัมมะ” แปลว่า การหลีกออกจากกาม การออกบวช ความปลอดโปร่ง
จากสิ่งล่อเร้าเย้ายวนค�ำว่า "เนกขัมมะ” มีนัยตรงกับค�ำว่า “บรรพชา” (การบวช,
38
การเว้นทั่ว) หมายเอาการหลีกออกห่างเว้นให้ไกลจากกาม ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ วัตถุกาม ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าพอใจ
เครื่องปูลาด เครื่องนุ่งห่ม ทาสหญิงทาสชาย แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา
ที่นา ที่สวน เงิน ทอง หมู่บ้าน นิคม ราชธานี แคว้น ชนบท กองพลรบ คลังหลวง
และวัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประเภทที่ ๒ กิเลสกาม ได้แก่ ความพอใจ ความก�ำหนัด ความก�ำหนัด
ด้วยอ�ำนาจความพอใจ ความด�ำริความก�ำหนัด ความก�ำหนัดด้วยอ�ำนาจความด�ำริ
ชือ่ ว่ากามได้แก่ ความพอใจด้วยอ�ำนาจความใคร่ ความก�ำหนัดด้วยอ�ำนาจความใคร่
ความเพลิดเพลินด้วยอ�ำนาจความใคร่ ความทะยานอยากด้วยอ�ำนาจความใคร่
ความเยื่อใยด้วยอ�ำนาจความใคร่ ความเร่าร้อนด้วยอ�ำนาจความใคร่ ความสยบ
ด้วยอ�ำนาจความใคร่ ความติดใจด้วยอ�ำนาจความใคร่ ห้วงน�้ำคือความใคร่ กิเลส
เครื่องประกอบคือความใคร่ กิเลสเครื่องยึดคือความใคร่ กิเลสเครื่องกั้นจิตคือ
ความพอใจด้วยอ�ำนาจใคร่ในกามทั้งหลาย
เนกขัมมะ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ การหลีกออกจากกามโดยการบวชเป็นสมณพราหมณ์ ในสมัย
พุทธกาลมีวิธีการบวชอยู่ ๘ อย่าง คือ
38

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑-๒/๑-๒, ๓/๓๔-๓๕ เป็นต้น.
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๑) เอหิภิกขุอุปสัมปทา การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานให้แก่กุลบุตรด้วย
พระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด” เช่น
การบวชของพระอัญญาโกณฑัญญะ
๒) ติสรณคมนูปสัมปทา การบวชโดยให้ผู้ประสงค์จะบวชเปล่งวาจาถึง
พระรัตนตรัย ๓ ครั้ง
๓) ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา การบวชโดยคณะสงฆ์ประชุมกันในอุโบสถ
สวดญัตติประกาศรับบุคคลนั้นๆให้เป็นภิกษุ
๔) ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา การบวชโดยพระพุทธเจ้าประทานครุธรรม
๘ ประการ แก่พระนางมหาปชาบดีและสตรีชาวสากยะ ๕๐๐ คน
๕) อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา การบวชภิกษุณโี ดยให้รบั ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา
จากภิกษุณีสงฆ์ก่อนครั้งหนึ่งและจึงรับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุสงฆ์
อีกครั้ง
๖) โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา การบวชโดยพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาท
แก่พระมหากัสสปะเมื่อท่านรับโอวาทแล้วก็เป็นพระภิกษุ
๗) ปัญหาพยากรณูปสัมปทา การบวชโดยพระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาของ
สามเณรโสปากะ
๘) ทูเตนอุปสัมปทา การบวชโดยพระพุทธเจ้าทรงส่งทูตของพระองค์ไปเป็น
39
ผู้แทนเพื่อให้การบวชหญิงโสเภณีชื่ออัฑฒกาสี
ระดับที่ ๒ การหลีกออกจากกามโดยการถือศีล ๘ หรือศีล ๑๐ ที่นิยมเรียก
ในปัจจุบนั ว่า บวชเนกขัมมจาริณบี า้ ง บวชชีพราหมณ์บา้ ง บุคคลเหล่านีป้ ระสงค์จะ
หลีกจากความวุ่นวายในวิถีชีวิตของผู้ครองเรือนออกไปถือศีลปฏิบัติธรรม บ�ำเพ็ญ
เนกขัมมบารมี โดยการถือบวช โกนศีรษะบ้าง ไม่โกนศีรษะบ้าง นุ่งขาวห่มขาว
39

วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๓๐/๓๕๘-๓๖๐.
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บางคนบวชแล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วแต่ความสะดวก ไม่จ�ำกัดรูปแบบ เพราะเน้นการ
40
บวชใจ จะอยู่ที่ไหนก็ได้บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ครบถ้วน
อานิสงส์ของเนกขัมมะ
“เนกขัมมะ” การหลีกออกจากกามได้ทั้งโดยการ
๑) ไม่เข้าไปหมกมุ่นกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(สิ่งสัมผัส)ที่น่าใคร่
น่าพอใจโดยไม่มีเหตุอันควร
๒) มีสติส�ำรวมระวังตลอดเวลาเมื่อประสบกับรูปเป็นต้นที่น่าใคร่น่าพอใจ
ถือเป็นความเกษมส�ำราญแห่งชีวิต นอกจากนี้ การรักษาอุโบสถศีลอยู่เป็นประจ�ำ
ก็มีนัยเดียวกันกับเนกขัมมะ
การด�ำเนินชีวติ ในท่ามกลางกามารมณ์เต็มไปด้วยอันตราย เพราะ “กาม” นัน้
มีโทษอยู่รอบด้าน สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสกับคหบดีชื่อโปตลิยะ เปรียบเทียบ
41
กามสรุปความได้ว่า
๑) เปรียบเหมือนสุนัขที่ก�ำลังหิวโซยืนอยู่ใกล้เขียงของคนฆ่าโค เขาโยน
โครงกระดู ก ที่ ช� ำ แหละเนื้อออกหมดแล้วแต่มีเ ลือ ดติ ดอยู ่ บ้ า งให้ สุ นั ข นั้ นแทะ
โครงกระดูกก็ไม่มีความอิ่ม จะมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยและหิวกระหายมากยิ่งขึ้น
กามจึงเปรียบเหมือนโครงกระดูก มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
๒) เปรียบเหมือนนกเหยี่ยวเป็นต้นคาบชิ้นเนื้อบินไป ฝูงนกเหยี่ยวเป็นต้น
พากันโผบินเข้าไปรุมจิกทึง้ ชิน้ เนือ้ นัน้ ถ้านกเหยีย่ วเป็นต้นนัน้ ไม่รบี ปล่อยชิน้ เนือ้ นัน้
มันอาจถึงตายได้ กามจึงเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
๓) เปรียบเหมือนคนถือคบหญ้าที่ไฟติดลุกโชนเดินทวนลม ถ้าไม่รีบปล่อย
คบหญ้านั้น ไฟก็จะไหม้มือหรืออวัยวะอาจถึงตายได้ กามจึงเปรียบเหมือนคบหญ้า
ติดไฟ มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
40

[ออนไลน์],แหล่งทีม่ า : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hobbit&
month=01-01-2008&group=7&gblog=30, [๑ มิถุนายน ๒๕๖๐]
41
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๒-๔๘/๔๓-๔๖.
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๔) เปรียบเหมือนหลุมลึกเต็มด้วยถ่านเพลิงแดงฉาน คน ๒ คนจับชายคน
หนึ่งรักตัวกลัวตาย รักสุขเกลียดทุกข์จะจับเขาโยนลงไปในหลุมถ่านเพลิงนั้น
ชายคนนั้นย่อมจะดิ้นรนหนีตาย ถ้าถูกโยนลงไปในหลุมถ่านเพลิงนั้นอาจถึงตายได้
กามจึงเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
๕) เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งฝันเห็นสถานที่น่ารื่นรมย์ พอตื่นขึ้นมาก็ไม่มี
อะไรเลย กามจึงเปรียบเหมือนความฝัน มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
๖) เปรียบเหมือนคนยืมทรัพย์สมบัตมิ แี ก้วมณีเป็นต้น ไม่นานก็ตอ้ งคืนเจ้าของ
กามจึงเปรียบเหมือนของยืมเขามา
๗) เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีผลดกเต็มต้น ชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปก�ำลัง
เก็บกินผลและเก็บใส่พกน�ำกลับไปบ้าน ขณะนัน้ ชายอีกคนหนึง่ มาเห็นต้นไม้ผลดกนัน้
ต้องการผลไม้ ไม่รู้วิธีปีนต้นไม้จึงเอามีดตัดต้นไม้ ถ้าชายคนที่อยู่บนต้นไม้นั้นไม่รีบ
ลงมาอาจถูกต้นไม้ทับตายได้ กามจึงเปรียบเหมือนต้นไม้ผลดก มีทุกข์มาก มีความ
คับแค้นมาก
การหลีกออกจากกามคือการบ�ำเพ็ญเนกขัมมะจึงมีอานิสงส์มหาศาล โดยสรุป
42
มีดังนี้
๑. ท�ำให้มีแต่ความปลอดโปร่งใจ เย็นใจ ไม่เดือดร้อน ไม่กังวล ไม่หวาด
ระแวง
๒. ท�ำให้จิตใจมีอิสระกว้างไกลไร้ขอบเขน เหมือนนกบินไปในอากาศ
๓. ท�ำให้มีเวลาว่างส�ำหรับชีวิตมากขึ้น ไม่ต้องเคร่งเครียดในการแสวง
สิ่งปรนเปรอตัวเอง
๔. ท�ำให้มีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างดีงาม เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตทั้งหลาย
42

[ออนไลน์],แหล่งที่มา: http://www.tnews.co.th/contents/208108. http://
horoscope.sanook.com/80437/.http:// board.postjung.com/866307.html,
[๑ มิถุนายน ๒๕๖๐]
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๕. ท�ำให้มีความงอกงามในศีล สมาธิ ปัญญายิ่งๆขึ้นไป
๖. ท�ำให้มีเหตุปัจจัยที่จะน�ำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
๗. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา
๘. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
๙. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชดิ จะเบาบางและรักษาหาย
43
๑๐. ท�ำให้มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เนกขัมมะในฐานะเป็นบารมี
นัยที่ ๑ หมายถึงเนกขัมมวิตกหรือเนกขัมมสังกัปปะ ความตรึกหรือความด�ำริ
ปลอดจากกาม ความตรึกหรือความด�ำริที่จะออกจากกามหรือตรึกที่จะออกบวช
ในมุมกว้างออกไปครอบคลุมถึงความตรึกหรือความด�ำริหรือความคิดทีจ่ ะปลอดจาก
ความโลภ ความนึกคิดในทางเสียสละไม่ตดิ ในการปรนเปรอสนองความอยากของตน
เป็นคุณธรรมทีอ่ ยูใ่ นใจของคนทัว่ ไป เป็นอุปนิสยั ประจ�ำตัวปรากฏให้เห็นตลอดเวลา
บ�ำเพ็ญบุญกิรยิ าวัตถุขอ้ เวยยวัจจะคือขวนขวายช่วยเหลือผูอ้ นื่ ตลอดเวลา ข้อปัตติทาน
คือให้ความดีความชอบแก่คนอืน่ ตลอดเวลา กล่าวเฉพาะการหลีกออกจากกามารมณ์
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หมายถึงคนที่สมาทานถือปฏิบัติอุโบสถศีลอยู่เป็นประจ�ำ 
เป็นคนประพฤติประเสริฐงดเว้นจากการเสพกาม งดเว้นจากการขับร้องประโคม
ดนตรีดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล เว้นจากการประดับตกแต่งร่างกายด้วย
ระเบียบดอกไม้ของหอมเครือ่ งทาเครือ่ งย้อม งดเว้นจากการนอนบนทีน่ อนอันสูงใหญ่
ภายในมีนุ่นและส�ำลี
43

พระพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของการรักษาอริยอุโบสถตอนความโดยสรุปหนึ่งว่า
“สตรีหรือบุรุษรักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ หลังจากตายพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ
เทวดาชัน้ จาตุมมหาราช มีอายุยนื ยาว ซึง่ วันหนึง่ กับคืนหนึง่ ของเทวดาชัน้ จาตุมมหาราชเท่ากับ
๕๐ ปี ของมนุษย์” และตรัสพระคาถาตอนหนึ่งว่า “ทรัพย์คือแก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์
ทองสิงคีและทองค�ำ  ตลอดถึงทองชื่อว่าหฏกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้น และ
แสงจันทร์ หมู่ดาวทั้งหมด ยังไม่ถึงแม้เสี้ยวที่ ๑๖ ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘” ดู อง.ติก.
(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘-๒๘๙.
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นั ย ที่ ๒ หมายถึ ง การบ� ำ เพ็ ญ เนกขั ม มะของบุ ค คลผู ้ ป ฏิ ญ ญาตนเป็ น
พระโพธิสัตว์ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผู้มีธรรมสโมธาน ๘
ประการ ครบถ้วน สมควรได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่อุบัติในยุคนั้นๆ ว่า
จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เช่น กรณีสุเมธดาบสได้รับการพยากรณ์จาก
พระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วบ�ำเพ็ญบารมี เกิดเป็นบุคคลบ้าง สัตว์บ้างในชาติต่างๆ
บ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมีสมัยเกิดเป็นพระยุธญ
ั ชัยกุมาร พระโสมนัสสกุมาร พระอโยฆร44
กุมาร มาณพชื่อว่ากุณฑลกุมารเป็นต้น    พระโพธิสัตว์เมื่อเจริญวัยแล้วก็ตรวจ
ทรัพย์สมบัตแิ ล้วพิจารณาว่า เป็นของทีไ่ ม่เทีย่ งแท้ ไม่ยงั่ ยืน ไม่มแี ก่นสารแล้วบริจาค
ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแก่ผู้สมควรรับบริจาคแล้วออกบวชเป็นฤๅษี
ระดับการบ�ำเพ็ญเนกขัมมะในฐานะเป็นบารมี
ระดับที่ ๑ เนกขัมมบารมี
การบ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมีของพระโพธิสัตว์โดยการก�ำหนดใจอยู่เสมอว่า
๑) จะไม่เข้าไปหมกมุ่นกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(สิ่งสัมผัส)ที่น่าใคร่
น่าพอใจโดยไม่มีเหตุอันควร
44

พระโพธิสัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ส่วนมากบ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมีทั้งนั้น นั่นคือในขณะที่
บ�ำเพ็ญทานบารมีหรือบารมีข้ออื่นๆ ก็ออกบวชเป็นฤๅษี(ดาบส) ใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมกลางป่า
ห่างไกลจากผู้คน หลีกจากกาม เช่น สมัยเกิดเป็นมหาชนกกุมาร แม้จะบ�ำเพ็ญวิริยบารมี
เป็นหลักใหญ่ แต่ท้ายที่สุด เมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่
ประเทศชาติแล้ว ก็เสด็จออกบรรพชา แม้พระมเหสีจะทูลอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่ยอมเสด็จกลับ
สมัยเกิดเป็นพราหมณ์อทุ จิ จโคตรเมือ่ ศึกษาส�ำเร็จศิลปะศาสตร์กอ็ อกบวชเป็นฤๅษี สมัยเกิดเป็น
พราหมณ์ชอื่ โพธิกมุ ารเมือ่ ศึกษาส�ำเร็จศิลปศาสตร์แล้วก็ออกบวชเป็นฤๅษี สมัยเกิดเป็นสังกิจจกุมารเกิดความเบื่อหน่ายที่จะอยู่ครองเรือนก็ออกบวชเป็นฤๅษีเช่นกัน บางชาติแม้จะเป็นสัตว์
เช่น เกิดเป็นพญานาคก็ออกจากภพนาคกลายร่างเป็นมนุษย์ รักษาอุโบสถศีลอยู่เนืองนิตย์
แม้โดยสาระจะเป็นการบ�ำเพ็ญศีลบารมี แต่การบ�ำเพ็ญศีลอย่างยิง่ ยวดเช่นอุโบสถศีลนีก้ จ็ ดั เป็น
เนกขัมมบารมี
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๒) มีสติส�ำรวมระวังตลอดเวลาเมื่อประสบกับรูปเป็นต้นที่น่าใคร่น่าพอใจ
45
ในระดับกิจกรรมก็คือการรักษาอริยอุโบสถ อยู่เป็นประจ�ำ  ละพฤติกรรมอันเป็น
ข้าศึกต่อพรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจ
ของชาวบ้าน เว้นขาดจากการฟ้อนร�ำ  ขับร้อง ประโคมดนตรี การดูการละเล่น
อันเป็นข้าศึกแก่กุศล และเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วย
พวงดอกไม้ ของหอม และเครื่องประทินผิว เว้นขาดจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่
พระโพธิสตั ว์สว่ นมากสละทรัพย์สมบัตอิ อกบวชเป็นดาบส เช่น พระโพธิสตั ว์
สมัยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อมหาโควินทะ เป็นคนสอนธรรมแก่ราชสกุล อยู่มาวันหนึ่ง
ส่วนตนประสงค์จะออกบวช แต่ก็คิดจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นออกบวช
ตามด้วย ได้ไปทูลลาพระราชา ๖ พระองค์มพี ระเจ้าสัตตภูเป็นต้น พราหมณ์มหาศาล
๗ คน ช่างกัลบก ๕๐๐ และภรรยาของตนเสร็จรออยู่ ๗ วันดูว่าคนเหล่านั้นจะคิด
อย่า งไรแล้ ว จึ ง ออกบวช เมื่อมหาโควินทะออกบวชแล้ ว คนเหล่ า นั้ นทั้ ง หมด
ก็ออกบวชตามพระโพธิสัตว์ ได้เกิดเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เที่ยวจาริกแสดงธรรมใน
หมู่บ้าน ต�ำบล ชนบทและราชธานี ให้มหาชนด�ำรงอยู่ในบุญกุศล ในที่พระโพธิสัตว์
พร้อมด้วยบริวารจาริกไปปรากฏเหมือนพุทธโกลาหล ประชาชนในที่นั้นๆ เมื่อได้
ทราบข่าวว่าพระโพธิสตั ว์กบั บริวารมาก็ชว่ ยกันสร้างทีพ่ กั จัดการต้อนรับเป็นการใหญ่
มีการบ�ำเพ็ญบุญกุศล มหาชนด�ำรงอยู่ในศีล อินทรียสังวร รู้จักประมาณในการ
46
บริโภคอาหาร มีความเพียร บ�ำเพ็ญกรรมฐาน
ระดับที่ ๒ เนกขัมมอุปบารมี
เนกขัมมบารมีที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญด้วยอัธยาศัยยิ่งใหญ่พร้อมที่จะสละ
ทรัพย์สมบัติทุกอย่างออกบวชเป็นดาบส นอกจากนั้นยังสร้างแรงบันดาลใจและ
ชักชวนคนอื่นให้บ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมีด้วย ตัวอย่างการบ�ำเพ็ญเนกขัมมอุปบารมี
45
46

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๖-๒๘๗.
ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๓๙/๗๕-๗๗.
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เช่น สมัยเกิดเป็นพระราชโอรสพระนามว่ายุธญ
ั ชัย ทรงถวายมหาทานทุกวัน วันหนึง่
เสด็จออกนอกเมือง ทรงสลดพระทัยที่ได้หยาดน�้ำเหือดแห้งเพราะแสงพระอาทิตย์
ทรงมองเห็นความไม่เทีย่ งของสังขาร ทรงด�ำริวา่ “ชีวติ ของสัตว์ทงั้ หลายเกิดขึน้ แล้ว
ก็ตายไปเหมือนหยาดน�้ำค้างบนยอดหญ้า เราขณะที่ยังไม่ถูกความเจ็บไข้ความชรา
เบียดเบียนควรทูลลาพระมารดาพระบิดาออกบวช” ครั้นด�ำริอย่างนี้แล้วจึงไป
ทูลลาพระพระราชบิดาและพระราชมารดาออกบวช แม้ทรงได้รับการทัดทาน
อ้อนวอนจากอ�ำมาตย์ข้าราชบริพารและชาวเมืองไม่ให้ทรงออกบวชก็ทรงยืนยัน
ทีจ่ ะออกบวช เมือ่ พระมารดาพร้อมด้วยพวกสนมคร�ำ่ ครวญอยูอ่ ย่างน่าสงสาร จึงทูล
ถึงเหตุแห่งการบวชของพระองค์ว่า “อายุของมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนน�้ำค้างบน
ยอดหญ้า พอดวงอาทิตย์ขนึ้ ก็เหือดแห้งไป” แม้เมือ่ พระมารดาพระบิดาทรงห้ามอยู่
ก็มิได้มีพระทัยท้อถอย ทรงสละทุกสิ่งออกบวช เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงสละทุกสิ่ง
ทุกอย่างเสด็จออกบวชแล้ว ยุธิฏฐิลกุมารพระกนิษฐาของพระโพธิสัตว์นั้นถวาย
บังคมลาพระชนก ทรงขออนุญาตบวชติดตามพระโพธิสตั ว์ทงั้ สองกษัตริยก์ อ็ อกจาก
พระนคร รับสั่งให้มหาชนกลับ เสด็จเข้าป่าหิมวันตะ สร้างอาศรมบทในที่น่าพอใจ
ทรงบวชเป็นฤๅษียังฌานและอภิญญาให้เกิด ทรงเลี้ยงชีวิตด้วยรากไม้และผลไม้
47
ในป่าเป็นต้นจนตลอดพระชนม์ แล้วก็เสด็จไปสู่พรหมโลก
ระดับที่ ๓ เนกขัมมปรมัตถบารมี
เนกขัมมบารมีที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญควบคู่กับอธิษฐานบารมีด้วยอัธยาศัย
อันยิ่งใหญ่พร้อมที่จะสละทรัพย์สมบัติและชีวิตออกบวชเป็นดาบส ชื่อว่าเป็น
เนกขัมมปรมัตถบารมี ตัวอย่างการบ�ำเพ็ญเนกขัมมปรมัตถบารมี เช่น สมัยเกิดเป็น
พระเตมิยกุมาร เป็นพระราชโอรสองค์เดียวของพระเจ้ากาสีกับพระนางจันทาเทวี
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แรกประสูติ พระราชาทรงให้แม่นม ๖๔ คน ผู้มีน�้ำนม
อร่อย ถันไม่หย่อนยาน ไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไป จัดหาเครื่องบ�ำรุงเลี้ยงต่างๆ
47

ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๑-๖/๒๖๓-๒๖๙.
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อย่างสมบูรณ์ วันหนึ่ง โจร ๔ คน ถูกจับมาตัดสินคดีความ คนหนึ่งถูกตัดสินให้เฆี่ยน
ด้วยหวายหนาม ๑,๐๐๐ ครั้ง คนหนึ่งถูกตัดสินจ�ำคุก คนหนึ่งถูกตัดสินให้เอาหอก
ทิ่มแทงตามร่างกาย คนหนึ่งถูกตัดสินให้เสียบด้วยหลาว พระเตมิยกุมารได้ยิน
ได้ทราบค�ำตัดสินของพระบิดา เกิดความสลดใจ ทรงด�ำริว่า “พระบิดาเพราะเป็น
พระราชา ท�ำกรรมหนัก จะตกนรก” พร้อมกับระลึกอดีตชาติได้ว่า “พระองค์เอง
เคยเป็นพระราชาอยู่ ๒๐๐ ปี ท�ำงานเหมือนกับพระบิดานี้ ต้องหมกไหม้อยู่ใน
อุสสทนรก ๘๐,๐๐๐ ปี” ประสงค์จะออกบวช แต่กเ็ ป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะสละราชสมบัตไิ ด้
เพราะพระบิดาและพระมารดาต่างหวังให้เป็นรัชทายาท คืนหนึ่ง เทวดาที่เคยเป็น
ญาติกนั ได้ให้คำ� แนะน�ำว่า “ท่านอย่าแสดงความเป็นบัณฑิต” พระเตมิยกุมารจึงท�ำที
ว่าเป็นคนใบ้ เป็นคนหูหนวก เป็นคนง่อยเปลีย้ อยู่ ๑๖ ปี เพือ่ ให้ทกุ คนเห็นว่าพระองค์
ไม่เหมาะทีจ่ ะเป็นรัชทายาท แม้พระมารดาพระบิดาทดสอบและอ้อนวอนตลอดเวลา
ว่า “เตมิยกุมารลูกรัก พ่อและแม่รู้ว่าเจ้ามิได้เป็นใบ้ เพราะปาก หู และเท้าอย่างนี้
มิใช่ของคนเป็นใบ้ คนหนวกและคนง่อยเปลี้ยเลย ลูกเป็นบุตรที่แม่รักษาศีลบริสุทธิ์
และตั้งจิตปรารถนาจึงได้มา ลูกอย่าให้พ่อแม่ต้องพินาศเลย จงปลดเปลื้องข้อครหา
จากราชส�ำนักในชมพูทวีปทัง้ สิน้ ด้วยเถิด” แม้พระมารดาพระบิดาจะทรงขอร้องอยู่
อย่างนี้ พระเตมิยกุมารก็ทรงนอนท�ำเป็นไม่ได้ยิน
ท้ายที่สุด พระบิดาให้หมอดูตรวจท�ำนายลักษณะ หมอดูกราบทูลว่า “น่าจะ
เป็นคนกาฬกิณี ให้อยู่ในพระราชวังก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของพระองค์และ
พระมเหสี เป็นอันตรายแก่ราชบัลลังก์” พระราชาจึงรับสั่งให้น�ำพระเตมิยกุมาร
ใส่รถออกไปฝังในป่าช้าผีดิบ พระเตมิยกุมารได้ทราบดังนี้ก็ดีใจยิ่งนักที่จะได้
ปลดเปลื้องภาระออกบวชดังที่ปรารถนา เมื่อทรงผนวชแล้วก็แสดงธรรมโปรด
พระบิดาและข้าราชบริพาร ท�ำให้คนเหล่านั้นออกบวชตามเป็นจ�ำนวนมาก
การบ� ำ เพ็ ญ เนกขัมมะของพระเตมิยกุมารต้ อ งใช้ ความเป็ นผู ้ มี อั ธยาศั ย
กว้างใหญ่ ใช้ขันติธรรมมาก ใช้วิริยะมาก และใช้ระยะเวลายาวนานถึง ๑๖ ปี
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51

ท้ายที่สุดแม้ถูกฝังในป่าช้าผีดิบก็พร้อมที่จะสละชีวิต ด้วยจุดประสงค์แน่วแน่ขอให้
ได้บวช ชีวิตก็ยอมสละได้ จึงเป็นเนกขัมมปรมัตถบารมี

ทสบารมี ๔ : ปัญญา

ความหมายและประเภทของปัญญา
48
“ปั ญ ญา” แปลว่ า รู ้ ชั ด กิ ริ ย าที่ รู ้ ชั ด ความวิ จั ย ความเลื อ กสรร
ความวิจัยธรรม ความก�ำหนดหมาย ความเข้าไปก�ำหนด ความเข้าไปก�ำหนดเฉพาะ
ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความค้นคิด
ความใคร่ครวญ ปัญญาเครื่องท�ำลายกิเลส ความเห็นแจ้ง ความรู้ดี ความไม่หลง
งมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ที่ว่ารู้ชัดคือรู้โดยประการต่างๆ พิเศษ
ยิ่งกว่าอาการคือสัญญา (ความหมายรู้) และวิญญาณ (ความรู้แจ้ง) ลักษณะของ
ปัญญาคือแทงตลอดสภาวธรรม หน้าที่(กิจ)ของปัญญาคือก�ำจัดโมหะคือความหลง
49
ผลของปัญญาคือความไม่หลง เหตุที่อยู่ติดกับปัญญาคือสมาธิ

48

อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๖/๓๐, ๗๙/๔๑, ๒๙๒/๙๒.
“สัญญา” ความหมายรู้ เป็นสักแต่ว่าหมายรู้อารมณ์ เช่น รู้จักว่า สีเขียว สีเหลือง
เป็นต้น เท่านั้น แต่ไม่อาจรู้ทะลุปรุโปร่งว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาได้ “วิญญาณ”
ย่อมรู้แจ้งอารมณ์ว่า สีเขียว สีเหลืองเป็นต้นด้วย รู้ทะลุปรุโปร่งถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นด้วย
ส่ ว นปั ญ ญารู ้ จั ก รู ้ แจ้ ง ทะลุ ป รุ โ ปร่ ง และเป็ น ฐานให้ พั ฒ นาไปสู ่ ม รรคผลนิ พ พานได้ ด ้ ว ย
เปรียบเหมือนท่าทีของคน ๓ คนต่อเหรียญกษาปณ์ (๑) สัญญาเปรียบเหมือนเด็กรู้แต่เพียงว่า
เป็นเหรียญกษาปณ์ (๒) วิญญาณเปรียบเหมือนคนโตซึ่งเป็นชาวบ้านทั่วไปรู้ว่าเหรียญนี้มีค่า
เท่าไรและใช้แลกซือ้ สิง่ ของได้ (๓) ปัญญาเปรียบเหมือนเจ้าหน้าทีด่ เู งินรูห้ มดทุกอย่าง รูไ้ ปถึงว่า
เหรียญจริงหรือปลอม ผลิตที่ไหน ใครเป็นคนผลิต; สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)
แปลและเรียบเรียง, พระพุทธโฆสเถระ รจนา, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๙, หน้า ๗๓๑๗๔๐.
49
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52
50

ปัญญาแบ่งเป็นหลายนัย ปัญญา ๒ อย่าง คือ
๑) โลกิยปัญญา
๒) โลกุตตรปัญญา หรือ
๑) ปัญญามีอาสวะ
๒) ปัญญาไม่มีอาสวะ หรือ
๑) ปัญญาที่ก�ำหนดนาม
๒) ปัญญาที่ก�ำหนดรูป หรือ
๑) ปัญญาที่เกิดร่วมกับโสมนัส ๒) ปัญญาที่เกิดร่วมกับอุเบกขา หรือ
๑) ปัญญาที่เป็นทัสสนภูมิ
๒) ปัญญาที่เป็นภาวนาภูมิ
ปัญญา ๓ อย่างคือ
๑) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิด
๒) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง
๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการบ�ำเพ็ญ หรือ
๑) ปริตตารัมมณปัญญา
๒) มหัคคตารัมมณปัญญา
๓) อัปปมาณารัมมณปัญญา หรือ
๑) อายโกศล
๒) อปายโกศล
๓) อุปายโกศลเป็นต้น
ปัญญา ๔ อย่าง คือ
๑) ญาณในทุกข์
๒) ญาณในสมุทัย
๓) ญาณในนิโรธ
๔) ญาณในมรรค หรือ
๑) อัตถปฏิสัมภิทา
๒) ธัมมปฏิสัมภิทา
๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
50

สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง, พระพุทธโฆสเถระ
รจนา, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๓๑-๗๔๑.
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53
51

ล�ำดับขั้นวิธีการบ�ำเพ็ญหรือพัฒนาปัญญา
วิธีการปฏิบัติกรรมฐานทั้งหมด ๔๐ อย่าง มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือการ
สร้างสมาธิ หมายถึงการท�ำจิตให้มีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์
ภายนอก (โลกธรรม) ที่บุคคลรับรู้รับทราบตลอดเวลา ทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่า
พอใจ เมื่อเกิดสมาธิจากการปฏิบัติกรรมฐานด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว
52
มาแล้ว สมาธินี้จะน�ำไปสู่ปัญญา ดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคตอนหนึ่งว่า
“เธอผูป้ ระกอบด้วยสมาธิภาวนาทีม่ อี านิสงส์อนั ได้แล้ว ทีม่ นั่ คงยิง่ ก็จกั ยังการเจริญ
ปัญญาให้ถงึ พร้อมได้โดยง่ายทีเดียว” และสมาธิทถี่ อื ได้วา่ เป็นวิธกี ารน�ำไปสูป่ ญ
ั ญานัน้
ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ยืนยันได้บนข้อมูลอย่างน้อย ๕ ประการดังต่อไปนี้
๑) พัฒนาการทางจิตของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมมีลำ� ดับขัน้ ชัดเจน ดังข้อความในคัมภีร์
พระไตรปิฎกที่ได้แสดงไว้ในตอนต้นว่า “วินัยย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความส�ำรวม
(ศีล) ความส�ำรวมมีเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อน ความไม่เดือดร้อนมีเพื่อ
ประโยชน์แก่ความปราโมทย์ ความปราโมทย์มีเพื่อประโยชน์แก่ความอิ่มใจ ความ
อิ่มใจมีเพื่อประโยชน์แก่ความสงบ ความสงบมีเพื่อประโยชน์แก่ความตั้งใจมั่น
(สมาธิ) ความตั้งใจมั่นมีเพื่อประโยชน์แก่ความรู้เห็นตามเป็นจริง (ปัญญา)”
๒) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลแบบสองทางระหว่างสมาธิกับปัญญา ในฐานะ
เป็นวิธกี ารน�ำไปสูก่ นั และกัน ดังข้อความในคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกทีไ่ ด้แสดงไว้ในตอนต้น
เช่นกันว่า “ฌาน(สมาธิ)ย่อมไม่มีแก่คนไม่มีปัญญา ปัญญาย่อมไม่มีแก่คนไม่มีฌาน
ฌานและปัญญามีแก่บุคคลใด บุคคลนั้นย่อมอยู่ใกล้นิพพาน”
๓) อานิสงส์ ๑ อย่างใน ๕ อย่างของสมาธิ คือ ความเห็นแจ้ง(วิปัสสนา)ดังที่
กล่าวมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยสมาธิขั้นหลักการ
51

วิธกี ารพัฒนาปัญญา ๒ อย่างนีพ้ ระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโฺ ต) กล่าวว่า “เป็นวิธกี าร
เกิดขึ้นในรุ่นอรรถกถา”
52
มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรค แปล, ภาค ๒ ตอน ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๕, หน้า ๘๕.
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๔) หลักความจริงตามธรรมชาติในเรื่องที่มีลักษณะคล้ายกันนี้มีหลายอย่าง
เช่น เมือ่ น�ำ้ ใสและนิง่ สงบ ท�ำให้มองเห็นทะลุไปถึงก้นบ่อ เมือ่ ลมฝนสงบ ท�ำให้ได้ยนิ
เสียงนกจัก๊ จัน่ เรไรไพเราะชัดเจนในท่ามกลางป่าทึบ เมือ่ เมฆหมอกคลายจางไป ท�ำให้
ท้องฟ้าแจ่มใสมองเห็นสรรพสิง่ บนท้องฟ้าชัดเจน ข้อนีฉ้ นั ใด เมือ่ ใจใสสงบนิง่ (สมาธิ)
ย่อมท�ำให้เกิดความรูแ้ จ้งเห็นจริง(ปัญญา)ปรากฏการณ์ภายในตัวและนอกตัวชัดเจน
ฉันนั้น
๕) หลักการและเหตุผลในการเจริญ(ปฏิบตั )ิ กรรมฐานแนวสติปฏั ฐานอย่างใด
อย่างหนึ่งในสี่อย่าง ไม่ได้อยู่ที่เพียงการมีสติ การตั้งสติพิจารณากาย การตั้งสติ
พิจารณาเวทนา การตั้งสติพิจารณาจิต การตั้งสติพิจารณาธรรม ไม่ได้มีเป้าหมาย
อยูท่ ก่ี ารมีสติ หรือไม่ได้มเี ป้าหมายมุง่ ไปทีก่ ารรูแ้ จ้งเห็นจริงเสียทีเดียว แต่มเี ป้าหมาย
ที่การมี “สมาธิ” ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่าง “สติ” กับ “ปัญญา” ดังข้อความที่แสดง
ไว้ในตอนต้นที่ว่าด้วยการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานว่า “ถ้าประสงค์จะให้
ลมหายใจปรากฏชัดเหมือนเดิม พึงตั้งจิตก�ำหนดตรงปลายจมูกซึ่งเป็นจุดที่ลม
กระทบ เมื่อปฏิบัติต่อเรื่อยไป จะปรากฏนิมิตเหมือนปุยนุ่นบ้าง เหมือนปุยฝ้ายบ้าง
เหมือนสายลมบ้าง เหมือนดวงดาวบ้าง เหมือนก้อนเมฆบ้าง เป็นต้นแตกต่างกันไป
ตามลักษณะนิสัยของผู้ปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อนิมิตปรากฏอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติกรรมฐาน
ควรบอกอาจารย์ให้ทราบ คอยตัง้ จิตก�ำหนดนิมติ นัน้ ไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ นิวรณ์ระงับ
เมื่อนิวรณ์ระงับ สติมั่นคง จิตตั้งแน่วแน่เป็นอุปจารสมาธิ ปฏิบัติต่อเนื่องกันไป
ในที่สุดจิตก็จะตั้งแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ บรรลุปฐมฌาน”
จริงอยู่ ในการจัดหมวดธรรม “สติ” กับ “ปัญญา” มาคู่กันในรูปศัพท์ว่า
“สติสัมปชัญญะ” ที่นิยมพูดกันว่า “สติมาปัญญาเกิด” แต่ในความเป็นจริง แม้สติ
จะมาแล้ว ถ้าจิตไม่ตั้งมั่น ไม่มั่นคง สติก็ด�ำรงอยู่ไม่ได้นานพอที่จะเป็นฐานแห่ง
ปัญญาได้ วิธีการพัฒนาปัญญาอย่างเป็นระบบนั้น พอสรุปได้ดังนี้
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วิธีการที่ ๑ สมถยานิก
วิธีการพัฒนาปัญญาเรียกว่า “วิปัสสนากรรมฐาน” หมายถึง การปฏิบัติ
กรรมฐานโดยฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรูแ้ จ้งตามเป็นจริง(บางทีเรียกว่า วิปสั สนา
ภาวนา) ผู้ปฏิบัติธรรมหรือโยคีผู้ปฏิบัติเมื่อเตรียมการด้านพื้นฐานและรากเหง้า
ของปัญญา(วิปัสสนา)ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะท�ำล�ำต้นของปัญญา(วิปัสสนา)
53
คือทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นให้สมบูรณ์ โยคีผู้เป็น “สมถยานิก” เมื่อจะปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเพือ่ พัฒนาปัญญา พึงออกจากรูปฌานและอรูปฌาน ฌานใดฌานหนึง่ ก่อน
เว้นไว้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะเพือ่ ใช้เป็นฐาน พึงก�ำหนดองค์ฌานมีวติ กเป็นต้น
และธรรมที่ประกอบด้วยองค์ฌานมีเวทนาเป็นต้นโดยลักษณะและหน้า เป็นต้น
ครั้นแล้วพึงก�ำหนดลงว่า “ทั้งหมดนั่นเป็นนาม” เพราะอรรถว่าเป็นสิ่งที่น้อมไปได้
เพราะมุ่งหน้าโน้มไปสู่อารมณ์ ส�ำรวจนามนั้นหาดูไปว่า “นามนี้อาศัยอะไร ?” ก็จะ
พบว่า “หทัยรูปเป็นที่อาศัยของนาม”
ต่อจากนั้นพึงก�ำหนดจับรูปคือภูตรูป(ดิน น�้ำ  ไฟ ลม)ซึ่งเป็นที่อาศัยของ
หทัยรูป และอุปาทายรูปที่เหลือก็อาศัยภูตรูป โยคีพึงก�ำหนดลงว่า “ทั้งหมดนั่น
เป็นรูป” เพราะเป็นสิ่งเสื่อมสลายได้ ต่อจากนั้นพึงก�ำหนดนามรูปด้วยกันโดยสรุป
ว่า “นามมีการน้อมไปเป็นลักษณะ รูปมีการเสื่อมสลายเป็นลักษณะ” เมื่อมีความ
54
คล่องแคล่วชัดเจนในการก�ำหนด ชื่อว่า ได้ท�ำทิฏฐิวิสุทธิให้ถึงพร้อมสมบูรณ์
53

“สมถยานิก” เป็นชือ่ เรียกบุคคลแปลว่าผูม้ สี มถะเป็นยาน(หรือมีสมถะเป็นทางด�ำเนิน)
หมายถึง ผู้มีคุณภาพจิตระดับรูปฌานและอรูปฌานเป็นชื่อเรียกวิธีปฏิบัติแปลว่าวิปัสสนาวิธี
แห่งสมถยานิก ในเรื่องนี้พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจง่ายว่า
“สมถยานิก” แปลว่าผูม้ สี มถะเป็นยานหมายถึงผูบ้ ำ� เพ็ญสมถะก่อนแล้วจึงเจริญวิปสั สนาทีหลัง
ตามความหมายอย่างกว้างสมถะที่บ�ำเพ็ญก่อนนั้นอาจได้เพียงอุปจารสมาธิหรือก้าวไปถึง
อัปปนาสมาธิได้ฌานสมาบัติก็ได้แต่อรรถกถานิยมใช้ในความหมายที่จ�ำกัดหรือจ�ำเพาะกว่านั้น
คือมุง่ เอาเฉพาะผูไ้ ด้ฌานสมาบัตแิ ล้ว;พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโฺ ต)แสดงทรรศนะไว้โดยอิง
ข้อมูลจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค, พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, หน้า ๓๓๐-๓๓๑.
54
มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอนจบพิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒.
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56

เมือ่ ทิฏฐิวสิ ทุ ธิสมบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นพืน้ ฐานแก่การท�ำกังขาวิตรณวิสทุ ธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และญาณทัสสนวิสุทธิให้สมบูรณ์
ตามล�ำดับเป็นแนวทางไปสู่การตัดกิเลสตัณหาได้เช่นเดียวกัน ดังที่พระอานนท์
55
ได้กล่าวไว้ตอนหนึง่ ว่า “ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เจริญวิปสั สนามีสมถะน�ำหน้า เมือ่ เธอ
เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะน�ำหน้าอยู่ มรรคเกิดขึ้น เธอเสพคุ้น เจริญ ท�ำให้มาก
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพคุ้น เจริญ ท�ำให้มากซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์ทั้งหมดย่อมถูก
ละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป”
56
พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการพัฒนาปัญญาแบบสมถยานิกไว้ตอนหนึ่งว่า
“เรานั้นแล สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน ...
จตุตถฌาน ... อากาสานัญจายตนะ ... เนวสัญญานาสัญญายตนะ ... บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็ได้ถึงความสิ้นไป”
วิธีการที่ ๒ วิปัสสนายานิก
57
ผู้ปฏิบัติธรรมหรือโยคีผู้เป็น “วิปัสสนายานิก” เมื่อจะปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเพือ่ พัฒนาปัญญา ก�ำหนดพิจารณารูปคือมหาภูตรูป ได้แก่ ธาตุ ๔ (ดิน น�ำ้
55

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๐/๒๓๘, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑/๔๑๓-๔๑๔.
สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕๒/๒๕๐-๒๕๓. ข้อความนี้ดูเหมือนมีนัยว่าขณะเมื่อทรงบ�ำเพ็ญ
เพียรก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการแบบสมถยานิก
57
“วิปัสสนายานิก” เป็นชื่อเรียกบุคคลแปลว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานโดยใช้วิปัสสนา
อย่างเดียวอาศัยสมถะเพียงขั้นไม่เกินขณิกสมาธิเป็นชื่อเรียกวิธีปฏิบัติแปลว่าวิปัสสนาวิธีแห่ง
วิปัสสนายานิก ในเรื่องนี้พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจง่ายว่า
“วิปัสสนายานิก” แปลว่าผู้มีวิปัสสนาเป็นยาน(หรือมีวิปัสสนาเป็นทางด�ำเนิน) เรียกเต็มว่า
“สุทธวิปสั สนายานิก” แปลว่าผูม้ วี ปิ สั สนาล้วนๆเป็นยานหมายถึงผูเ้ ริม่ ปฏิบตั ดิ ว้ ยเจริญวิปสั สนา
ทีเดียวโดยไม่เคยฝึกหัดเจริญสมาธิใดๆ มาก่อนเลยแต่เมื่อเจริญวิปัสสนาคือใช้ปัญญาพิจารณา
ความจริงเกีย่ วกับสิง่ ทัง้ หลายอย่างถูกทางแล้ว จิตก็จะสงบขึน้ เกิดมีสมาธิตามมาเองในตอนแรก
สมาธิทเี่ กิดขึน้ อาจเป็นเพียงขณิกสมาธิคอื สมาธิชวั่ ขณะซึง่ เป็นสมาธิอย่างน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ำ� เป็น
เพือ่ ให้วปิ สั สนาด�ำเนินต่อไปได้; พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโฺ ต)แสดงทรรศนะไว้โดยอิงข้อมูล
จากคัมภีร์วิสุทธิมรรค, พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, หน้า ๓๓๑-๓๓๒.
56
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57

58

ไฟ ลม) โดยในเบื้องต้น ก�ำหนดพิจารณาธาตุดินและธาตุน�้ำแยกย่อยเป็นอาการ
๓๒ เริ่มจากผมเป็นต้นไป เมื่ออาการ ๓๒ ปรากฏชัด ส่วนที่เป็นธาตุไปและธาตุลม
ซึ่งแยกย่อยเป็นอาการอีก ๑๐ อย่างก็ปรากฏชัดตามมา
โยคีผปู้ ฏิบตั คิ รัน้ รวมรูปทัง้ หมดนัน้ เข้าด้วยกัน โดยลักษณะคือความเสือ่ มสลาย
ก็จะเห็นว่า “นั่นเป็นรูป” เมื่อโยคีก�ำหนดเห็นรูปอย่างนั้นแล้ว อรูปธรรมทั้งหลาย
(นาม)ก็ปรากฏ โยคีรวมอรูปธรรมทัง้ หมดเข้าด้วยกันโดยลักษณะคือความน้อมไปได้
ก็จะเห็นว่า “นั่นเป็นนาม” วิปัสสนายานิกถือเป็นวิธีการพัฒนาปัญญาอีกแบบหนึ่ง
ที่น�ำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งระดับโลกิยะและโลกุตตระ
59
พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการพัฒนาปัญญาแบบวิปัสสนายานิกตอนหนึ่งว่า
“เมื่อใด เรารู้ชัดความเกิด(สมุทัย) ความดับ(อัสดง) คุณ(อัสสาทะ) โทษ(อาทีนพ)
และเครื่องสลัดออก(นิสสรณะ)อินทรีย์ ๖(ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)ตามความเป็นจริง
เมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์
อนึ่ง ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแก่เราว่า วิมุตติ(ความหลุดพ้น)ของเราไม่ก�ำเริบ ชาตินี้
เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก”
อานิสงส์ของปัญญา
การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาปัญญา(วิปัสสนา)จนบรรลุผลระดับใดระดับหนึ่ง
60
มีอานิสงส์ตามสมควรแก่ฐานะ สรุปได้ ดังนี้
58

ยังมีแนวทางก�ำหนดพิจารณาอืน่ ๆ อีกคือก�ำหนดพิจารณาธาตุ ๑๘ ก�ำหนดพิจารณา
อายตนะ ๑๒ ก�ำหนดพิจารณาขันธ์ ๕ เป็นต้น
59
  ส.ํ ม. (ไทย) ๑๙/๔๙๘/๓๐๗. “สมุทยั ” แปลว่าเกิดขึน้ “อัสดง” แปลว่าดับ “อัสสาทะ”
แปลว่า ส่วนที่เป็นคุณน่ายินดี “อาทีนพ” แปลว่าส่วนที่เป็นโทษ “นิสสรณะ” แปลว่า การสลัด
ออกไป “อินทรีย์ ๖” หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
60
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ผู้แปลและเรียบเรียง, พระพุทธโฆสเถระ
รจนา, คัมภีร์ วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๙, หน้า๑๑๘๓-๑๒๐๔.
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58

๑) ก�ำจัดกิเลสต่างๆ ได้ เหมือนสายฟ้าทีฟ่ าดลงท�ำลายภูเขาศิลา เหมือนไฟป่า
ลุกลามท�ำลายป่ามอดไหม้ เหมือนดวงอาทิตย์มีรัศมีรุ่งโรจน์ท�ำลายความมืด
๒) ได้ลิ้มรสแห่งอริยผล ผู้ท�ำวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นแล้วย่อมได้เสวยผล
อันประเสริฐสุดยอด ระงับความทุกข์กระวนกระวาย มีความสงบผ่องใส สุข บริสุทธิ์
มีโอชะ แช่มชื่น
๓) สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ พระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้ได้สมาบัติ ๘
เมือ่ เกิดความเบือ่ หน่ายในความเป็นไปและความแตกดับของสังขารทัง้ หลายสามารถ
หลีกหนีโดยการเข้านิโรธสมาบัติได้
๔) ส�ำเร็จความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้
นอกจากนี้ การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาปัญญายังมีอานิสงส์พิเศษระดับสูงสุด
กล่าวคือ โยคีผู้เป็นสมถยานิก เมื่อส�ำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้ว จัดแยกเป็น
๒ ประเภทคือ
๑) พระปัญญาวิมตุ แปลว่า ผูห้ ลุดพ้นด้วยปัญญา หมายถึงท่านผูฌ
้ านสมาบัติ
เพียงขั้นรูปฌาน คือไม่เกินจตุตถฌาน
๒) พระอุภโตภาควิมตุ แปลว่า ผูพ้ น้ ทัง้ สองส่วน หมายถึงท่านผูไ้ ด้เจโตวิมตุ ติ
ขั้นอรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งมาก่อนที่จะได้ปัญญาวิมุตติ ท่านที่ได้สัมผัสวิโมกข์ ๘
ด้วยกาย และสิ้นอาสวะแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา
โยคีผู้เป็นวิปัสสนายานิก เมื่อส�ำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นพระ
อรหันต์ได้แต่ประเภทปัญญาวิมตุ อย่างเดียว และเป็นพระปัญญาวิมตุ ประเภทสุดท้าย
ในจ�ำนวน ๕ ประเภท ซึ่งในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาท่านบัญญัติชื่อให้เป็นพิเศษว่า
61
“พระสุกขวิปัสสกะ”
61

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) แสดงทรรศนะไว้โดยอิงข้อมูลจากคัมภีร์ชั้น
อรรถกถาฎีกาและ วิสุทธิมรรค, พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, หน้า ๓๓๒-๓๓๓.

ตอนที่ ๒ ทสบารมี

59

ปัญญาคือความดีงามด้านความรู้แจ้งเห็นจริง ครอบคลุม ๒ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดับต้น(โลกียสัมมาทิฏฐิ) หมายถึง
ความเห็นรวมไปถึงความเชือ่ ถือว่า ทานทีใ่ ห้แล้วมีผล การบ�ำเพ็ญทานมีผล การบูชา
62
มีผล กรรมที่ท�ำไว้ดีและชั่วมีผลมีวิบาก โลกนี้มี โลกหน้ามี เป็นต้น ระดับสูง
(โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ) หมายถึง ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในสมุทัย(เหตุเกิดทุกข์)
ความรู้ในทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ทางน�ำไปสู่
63
ความดับทุกข์) รวมไปถึงความเห็นขันธ์ ๕ โดยความเป็นไตรลักษณ์ว่า รูป เวทนา
64
สัญญา สังขาร วิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง ความเห็นอายตนะ ๑๒
โดยความเป็นไตรลักษณ์ว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
65
ธรรมารมณ์ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง
โยคีผพู้ ฒ
ั นาปัญญา(วิปสั สนา)มาถึงขัน้ สัมมาทิฏฐิ ย่อมมีโลกทัศน์และชีวทัศน์
ทั้งระดับโลกียะและโลกุตตระในขณะเดียวกัน มาตรฐานการมองปรากฏการณ์
ไม่แตกต่างกันทั้งระดับโลกียะและโลกุตตระ นั่นคือการมองเห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างเหตุกับผล การรู้เห็นทุกข์คือการรู้เห็นผล การรู้เห็นสมุทัยคือการรู้เห็นเหตุ
กล่าวโดยภาษาชาวบ้านก็คอื การรูเ้ ห็นปัญหาและเหตุเกิดแห่งปัญหา การรูเ้ ห็นนิโรธ
คือการรู้เห็นผล การรู้เห็นนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือการรู้เห็นเหตุ กล่าวโดยภาษา
ชาวบ้านก็คอื การรูเ้ ห็นจุดทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาได้จบสิน้ และวิธกี ารทีจ่ ะน�ำไปสูจ่ ดุ แก้ปญ
ั หา
ได้จบสิ้นนั้น
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ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๒/๑๐๘ เป็นต้น
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖ เป็นต้น
64
สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๓๐๒-๓๐๓/๓๒๐-๓๒๑.
65
สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๔/๔ เป็นต้น
63
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66

มิติที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบ หมายถึง
๑) เนกขัมมสังกัปป์ ความนึกคิดที่ปลอดโปร่งจากการหมกมุ่นพัวพันติดข้อง
ในสิ่งสนองความอยากต่างๆ ความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว ความคิดเสียสละ
และความคิดทีเ่ ป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่าง จัดเป็นความคิดทีป่ ราศจากราคะหรือโลภะ
๒) อพยาบาทสังกัปป์ ความนึก คิดที่ไม่มีส่ วนผสมของความเคี ย ดแค้ น
ความชิงชัง ความขัดเคืองหรือเพ่งมองในแง่ร้าย จัดเป็นความคิดที่ปราศจากโทสะ
๓) อวิหิงสาสังกัปป์ ความนึกคิดที่ไม่มีส่วนผสมของการเบียดเบียน การคิด
ท�ำร้ายหรือท�ำลาย จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ
โยคีผู้พัฒนาปัญญา(วิปัสสนา)มาถึงขั้นสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีมาตรฐานความคิด
เชิงบวกตลอดเวลา ทุกขัน้ ตอนของความคิดย่อมจะเป็นไปตามกรอบโยนิโสมนสิการ
67
(การคิดโดยถ้วนถี่)เสมอ โดยในตัวความคิดเองก็ปราศจากกาม พยาบาทและ
วิหงิ สา(ความเบียดเบียน) ในขณะเดียวกันก็มพี ลังปลุกเร้าคุณธรรมคือความเสียสละ
และเมตตากรุณามาช่วยเสริมให้ความคิดมีคุณภาพมากขึ้น กระบวนการแปลง
ความคิ ด ออกมาเป็ น พฤติ ก รรมที่ ป รากฏต่ อ โลกภายนอก ก็ อ ยู ่ ใ นกรอบแห่ ง
พรหมวิหารคือเมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา โดยเมตตา กรุณา และมุทติ านัน้ สะท้อน
ออกมาในรูปของทาน ปิยวาจา และอัตถจริยา ส่วนอุเบกขาสะท้อนออกมาในรูป
68
ของสมานัตตตา
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ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๗ เป็นต้น ; พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, หน้า ๗๕๐-๗๕๑.
67
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ แบบ คือ ๑) คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ๒) คิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ ๓) คิดแบบสามัญลักษณ์ ๔) คิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปญ
ั หา ๕) คิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์ ๖) คิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก ๗) คิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
๘) คิดแบบเร้ากุศล ๙) คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน ๑๐) คิดแบบวิภัชชวาท; พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๖๗๕-๗๐๘.
68
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕๒-๗๕๓.
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ปัญญาในฐานะเป็นบารมี
นัยที่ ๑ หมายถึง ชุดของปัญญาที่เป็นผลการพัฒนามาจนถึงระดับหนึ่ง
ตกผลึกกลายเป็นชุดปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น หมวดวิชชา ๓
ประกอบด้วย
๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญาณเป็นเหตุให้ระลึกชาติได้
๒) จุตปู ปาตญาณ ญาณก�ำหนดเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทงั้ หลายได้
๓) อาสวักขยญาณ ญาณที่ท�ำให้สิ้นอาสวะ
หมวดปฏิสัมภิทา ๔ ประกอบด้วย
๑) อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในความหมาย
๒) ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในหลักการ
๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในภาษา
๔) ปฏิภาณปฏิสมั ภิทา ปัญญาแตกฉานในความคิดทันการ มีไหวพริบปฏิภาณ
หมวดอภิญญา ๖ ประกอบด้วย
๑) อิทธิวิธา ปัญญาที่ท�ำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้
๒) ทิพพโสต ปัญญาที่ท�ำให้มีหูทิพย์
๓) เจโตปริยญาณ ปัญญาที่ให้ก�ำหนดใจคนอื่นได้
๔) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปัญญาที่ท�ำให้ระลึกชาติได้
๕) ทิพพจักขุ ปัญญาที่ท�ำให้มีตาทิพย์
๖) อาสวักขยญาณ ปัญญาที่ท�ำให้อาสวะสิ้นไป
หมวดวิชชา ๘ ประกอบด้วย
๑) วิปัสสนาญาณ ปัญญาที่พิจารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นไตรลักษณ์
๒) มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ คือปัญญาที่ท�ำให้เนรมิตกายต่างๆ ได้
ข้อ (๓)-(๘)เหมือนกับอภิญญา ๖
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หมวดวิปัสสนาญาณ ๙ ประกอบด้วย
๑) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ปัญญาตามเห็นความเกิดและความดับ
๒) ภังคานุปัสสนาญาณ ปัญญาตามเห็นความแตกสลาย
๓) ภยตูปัฏฐานญาณ ปัญญามองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว
๔) อาทีนวานุปัสสนา ปัญญาตามเห็นโทษของสังขาร
๕) นิพพิทานุปัสสนาญาณ ปัญญาค�ำนึงเห็นสังขารด้วยความหน่าย
๖) มุญจิตุกัมยตาญาณ ปัญญาค�ำนึงเห็นด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย
๗) ปฏิสังขานุปัสสนา ปัญญาค�ำนึงพิจารณาหาหนทางที่จะพ้นไปเสีย
๘) สังขารุเปกขาญาณ ปัญญาตามเห็นสังขารโดยวางใจเป็นกลาง
๙) สัจจานุโลมิกญาณ ปัญญาอันเป็นไปโดยอนุโลมต่อการหยั่งรู้อริยสัจจ์
หมวดญาณ ๑๖ ประกอบด้วย
๑) นามรูปปริจเฉทญาณ ปัญญาก�ำหนดจ�ำแนกรู้นามและรูป
๒) ปัจจยปริคคหญาณ ปัญญาก�ำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูป
๓) สัมมสนญาณ ปัญญาก�ำหนดรู้ด้วยพิจารณานามและรูปโดยความเป็น
ไตรลักษณ์
          ข้อ (๔)-(๑๒) เหมือนกับวิปัสสนาญาณ ๙
๑๓) โคตรภูญาณ ปัญญาทีห่ วั ต่อแห่งการข้ามพ้นจากภาวะปุถชุ นเข้าสูภ่ าวะ
อริยบุคคล
๑๔) มัคคญาณ ปัญญาทีใ่ ห้สำ� เร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละชัน้ มีโสดาบันเป็นต้น
๑๕) ผลญาณ ปัญญาที่เป็นผลส�ำเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละชั้น
๑๖) ปัจจเวกขณญาณ ปัญญาหยั่งรู้ด้วยการพิจารณาทบทวนมรรผล กิเลส
ทีล่ ะแล้ว กิเลสทีเ่ หลืออยู่ และนิพพาน(เว้นแต่พระอรหันต์จะไม่มกี ารพิจารณากิเลส
ที่เหลืออยู่)

ตอนที่ ๒ ทสบารมี
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นัยที่ ๒ หมายถึง ปัญญาทีบ่ ำ� เพ็ญโดยผูป้ ฏิญญาตนเป็นพระโพธิสตั ว์ปรารถนา
ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผู้มีธรรมสโมธาน ๘ ประการครบถ้วนสมบูรณ์
ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่อุบัติในยุคนั้นๆ ว่าจะเป็นได้เป็นพระพุทธเจ้า
ในอนาคตดังกล่าวแล้ว เช่น พระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็นมโหสธบัณฑิตบ�ำเพ็ญปัญญา
บารมี สมัยเกิดเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนรูท้ นั อุบายของยักษ์จงึ พาบริวารรอดพ้นจาก
อันตราย สมัยเกิดเป็นวิธุรบัณฑิต
ระดับการบ�ำเพ็ญปัญญาในฐานะเป็นบารมี
ระดับที่ ๑ ปัญญาบารมี
พระโพธิสตั ว์ทดี่ ำ� เนินชีวติ แสดงให้เห็นว่าได้ใช้ปญ
ั ญาเป็นเครือ่ งน�ำทางในการ
ท�ำหน้าที่การงานปกติหรือใช้ปัญญาแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ชื่อว่าบ�ำเพ็ญปัญญา
บารมี เช่น สมัยเกิดเป็นสัมภวกุมาร เรื่องมีอยู่ว่า พระราชาตรัสถามปัญหากับ
พราหมณ์สจุ รี ตะสรุปความได้วา่ “ข้าพเจ้าบรรลุถงึ ราชสมบัตแิ ละความเป็นอธิบดีแล้ว
แต่ยงั ปรารถนาจะบรรลุถงึ ความเป็นใหญ่และชนะทัว่ ปฐพี โดยธรรม มิใช่โดยอธรรม
ข้าพเจ้าหาพอใจอธรรมไม่ พระราชาต้องประพฤติธรรมให้เป็นกิจส�ำคัญ เพราะเหตุไร
เราทัง้ หลายจะไม่ถกู นินทาในโลกนี้ ตายไปแล้วก็จะไม่ถกู นินทา และพึงถึงความมียศ
ในเทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย” พราหมณ์สจุ รี ตะไม่สามารถตอบปัญหานีไ้ ด้ พราหมณ์
ทั้งหลายจึงส่งมอบปัญหานี้ไปให้คนทั้งหลายตอบต่อกันเป็นทอดๆ เริ่มตั้งแต่วิธุระ
ภัทรการะ สัญชัยกุมาร ท้ายที่สุดสัมภวกุมารเป็นผู้ตอบปัญหานี้ได้ โดยตอบว่า
“พระราชาไม่ควรลืมตน ไม่ควรประพฤติอธรรม ไม่ควรศรัทธาในลัทธิทผี่ ดิ ไม่พงึ ท�ำ
69
สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์...”
อีกตัวอย่างหนึ่ง พระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็นพญาเนื้อสอนหลานให้รู้จักวิธี
เอาตัวรอดเวลาไปติดบ่วงนายพราน คือ นอนท�ำทีเหมือนตายแล้ว หรือนอนเหมือน
โคนอน และแสดงท่าประกอบ ๖ อย่าง คือ
69

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๓๘-๑๗๗/๕๖๑-๕๖๖.
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๑) นอนตะแคงเหยียดเท้า
๒) ใช้กีบเท้าคุ้ยหญ้าและฝุ่นให้เป็นรอยไว้
๓) แลบลิ้นออกให้ห้อยลง
๔) ท�ำให้ท้องพองนูนขึ้น
๕) ถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้เรี่ยราด
70
๖) กลั้นลมหายใจ ให้หายใจทางช่องจมูกด้านล่าง
ระดับที่ ๒ ปัญญาอุปบารมี
พระโพธิสัตว์ที่ด�ำเนินชีวิตด้วยอัธยาศัยยิ่งใหญ่โดยแสดงฐานะและบทบาท
ในการใช้ปญ
ั ญาแก้ปญ
ั หาตลอดเวลา ชือ่ ว่าบ�ำเพ็ญปัญญาอุปบารมีเช่น สมัยเกิดเป็น
วิธุรบัณฑิตเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือของพระราชามาก คราวหนึ่งปุณณกยักษ์
เล่นสกาชนะพระราชา ไม่ตอ้ งการทรัพย์สนิ เงินทองอย่างใด แต่ขอวิธรุ ะจากพระราชา
พระองค์ตรัสถึงวิธุระว่า “วิธุรบัณฑิตนั้นเป็นเหมือนตัวของเรา เป็นสรณะ เป็นคติ
เป็นที่พึ่ง เป็นที่เร้น และเป็นจุดหมายปลายทางของเรา ... วิธุรบัณฑิตนี้เท่ากับชีวิต
ของเรา คือตัวเราเอง” สมัยหนึ่งตรัสถามปัญหาว่า “คฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนของตน
จะพึงมีความประพฤติที่ปลอดภัยได้อย่างไร จะพึงมีการสงเคราะห์ได้อย่างไร ?...”
วิธรุ บัณฑิตตอบว่า “ผูอ้ ยูค่ รองเรือนไม่ควรคบหญิงสาธารณ์เป็นภรรยา ไม่ควรบริโภค
อาหารมีรสอร่อยแต่ผเู้ ดียว ... ผูอ้ ยูค่ รองเรือนพึงเป็นผูส้ งเคราะห์มติ ร จ�ำแนกแจกทาน
รู้จักจัดท�ำกิจการงาน บ�ำรุงสมณะและพราหมณ์ด้วยข้าวน�้ำทุกเมื่อ” สมัยหนึ่ง
ปุณณกยักษ์ถามว่า “บุคคลชื่อว่าเป็นผู้เดินไปตามทางที่เดินไปแล้วอย่างไร ? ชื่อว่า
เผาฝ่ามืออันเปียกชุม่ อย่างไร ? บุคคลเช่นไรจึงชือ่ ว่าเป็นผูป้ ระทุษร้ายมิตร หญิงเช่นไร
ชือ่ ว่าอสตรี ?” วิธรุ บัณฑิตตอบสรุปความได้วา่ “ผูใ้ ดเชิญคนทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน
ให้นั่งและต้อนรับขับสู้ ผู้นั้นชื่อว่าเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้ว บุคคลอยู่ในเรือน
70

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๖/๗, ดร.ประพันธ์ ศุภษร, ๑๑๑ นิทานชาดก, (กรุงเทพมหานคร:
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด, ๒๕๕๔), หน้า ๖๘-๖๙.
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ผู้ใด ได้กินข้าวดื่มน�้ำ  ไม่ควรคิดร้ายต่อผู้นั้น ผู้คิดร้ายต่อบุคคลผู้มีอุปการะเช่นนั้น
ชื่อว่าเผาฝ่ามืออันเปียกชุ่มและชื่อว่าประทุษร้ายมิตร บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มของ
ต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น เพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทราม
หากบุรษุ พึงให้แผ่นดินนีท้ เี่ ต็มไปด้วยทรัพย์แก่หญิงผูท้ สี่ ามียกย่องเป็นอย่างดี หญิงนัน้
71
ได้โอกาสแล้วพึงดูหมิ่นบุรุษนั้นก็ได้ บุคคลไม่พึงตกอยู่ในอ�ำนาจของอสตรี...”
ระดับที่ ๓ ปัญญาปรมัตถบารมี
ปัญญาบารมีที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญควบคู่กับอธิษฐานบารมีด้วยอัธยาศัย
อันยิง่ ใหญ่พร้อมทีจ่ ะสละเลือดเนือ้ และชีวติ จัดเป็นปัญญาปรมัตถบารมี อีกนัยหนึง่
การด�ำเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์ใช้ปัญญาขั้นสูงคืออภิญญาในการแก้ปัญหาให้
คนทั่วไป ชื่อว่าบ�ำเพ็ญปัญญาปรมัตถบารมีเช่นกันเช่น พระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็น
เสนกบัณฑิต มีพราหมณ์คนหนึง่ แก้ถงุ ย่ามออกเคีย้ วกินข้าวสัตตุกอ้ นสัตตุผงเสร็จแล้ว
ลงดื่มน�้ำโดยไม่ได้ปิดปากถุง งูเห่าตัวหนึ่งได้กลิ่นข้าวสัตตุจึงเลื้อยเข้าไปในถุงย่าม
นอนขดกินข้าวสัตตุอยู่ พราหมณ์นนั้ กลับมาจากดืม่ น�ำ 
้ ยังมิได้สงั เกตดูภายในถุงย่าม
ผูกปากถุงย่ามแล้วเดินทางต่อไป ขณะนัน้ เทวดาทีส่ ถิตอยูบ่ นต้นไม้กล่าวว่า “ถ้าท่าน
พักอยู่ระหว่างทาง ตัวเองจะตาย ถ้าท่านไปถึงเรือนวันนี้ ภรรยาของท่านจะตาย”
เขาจึงคิดฟุ้งซ่าน ดวงตาบอบช�้ำ น�้ำตาไหลจากนัยน์ตาทั้ง ๒ เข้าไปหาเสนกบัณฑิต
บอกว่า “เทวดาบอกว่า วันนีเ้ มือ่ ข้าพเจ้าไปถึงบ้าน ภรรยายต้องตาย เมือ่ ไปไม่ถงึ บ้าน
ข้าพเจ้าต้องตาย เพราะทุกข์นี้ ข้าพเจ้าจึงหวาดกลัว ท่านเสนกบัณฑิต โปรดบอก
เหตุนี้แก่ข้าพเจ้า” เสนกบัณฑิตกล่าวว่า “ข้าพเจ้าพิจารณาเหตุหลายประการแล้ว
กล่าวเหตุใดในเหตุนี้ เหตุนั้นแน่นอนจักเป็นเรื่องจริง พ่อพราหมณ์ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า
งูเห่าได้เลื้อยเข้าไปในถุงย่ามข้าวสัตตุของท่าน โดยท่านไม่รู้ตัว ท่านจงเอาท่อนไม้
เคาะถุงย่ามดูเถิด จะเห็นงูมลี นิ้ สองแฉก มีนำ�้ ลายฟูมปาก ท่านจะตัดความเคลือบแคลง
สงสัยเสียได้วันนี้ ท่านจะได้เห็นงู จงแก้ถุงย่ามเถิด” พราหมณ์จึงแก้ถุงย่ามออก
71

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๔๑/๔๐๘, ๑๔๔๙-๑๔๕๓/๔๑๐, ๑๕๖๖-๑๕๗๑/๔๓๐.
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กลางชุมชน ทันใดนั้นงูมีพิษร้ายแรงเลื้อยออกมาแผ่พังพาน เสนกบัณฑิตพิจารณา
โดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ใช้ภูมิปัญญาที่สูงส่งพร้อมกับใช้ประสบการณ์
72
จึงสามารถมองเหตุการณ์ได้ถูกต้อง

ทสบารมี ๕ : วิริยะ

ความหมายและประเภทของวิริยะ
“วิ ริ ย ะ” แปลว่ า ความเพี ย ร หมายถึ ง การปรารภความเพี ย รทางใจ
ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย ความไม่
73
ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใส่ธุระ ความอาจหาญแกล้วกล้า
บากบั่น ก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความทุกข์ยาก
74
ความเพียรแยกเป็น ๔ ข้อ คือ
๑. สังวรปธาน เพียรป้องกัน คือเพียรระวังอกุศลทีย่ งั ไม่เกิด ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
มุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น”
๒. ปหานปธาน เพียรละคือเพียรก�ำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
มุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว”
72

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๖-๕๓/๒๖๓-๒๖๔, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๕/๔๕-๕๓/๑๕๔-๑๖๖.
อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓/๒๙, ๗๖/๔๐, ๒๘๙/๙๑, ๓๗๖/๑๑๑-๑๑๒, ๓๘๕/๑๑๓,
๕๗๑/๑๖๔-๑๖๕.
74
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๖, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๗ เป็นต้น, ค�ำอธิบายโดย
พิสดารใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๓,
(กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์ , ๒๕๕๘), หน้า ๗๕๔-๗๕๖, ๗๙๘.
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๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญหรือเพียรสร้างกุศลทีย่ งั ไม่เกิด ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
มุ่งมั่นเพื่อท�ำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น”
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรอนุรักษ์หรือเพียรรักษาและส่งเสริมกุศลที่เกิด
ขึ้นแล้ว ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อความด�ำรงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์
เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว”
เหตุปัจจัยของวิริยะ
“ฉันทะ” เป็นเหตุปัจจัยของวิริยะ ฉันทะคือความพอใจ ความมีใจรักที่จะท�ำ 
และพอใจใฝ่รกั ในจุดหมายของสิง่ ทีท่ ำ� นัน้ อยากท�ำให้สำ� เร็จ รักงานและรักจุดหมาย
ของงาน เป็นความรักใฝ่ใจต่อความดีงามของสิ่งที่ท�ำและประสงค์จะให้ส�ำเร็จ
เป็นจริงขึ้นมาเมื่อมีฉันทะก็ต้องท�ำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ให้ส�ำเร็จผลอย่างดีที่สุด ไม่ห่วง
พะวงกับสิ่งอื่นที่จะมาท�ำให้ไขว้เขวออกไป จิตใจมุ่งมั่นคง แน่วแน่ไปสู่จุดหมาย
สม�ำ่ เสมอไม่ซดั ส่าย ชือ่ ว่าเกิดฉันทสมาธิ และพร้อมกันนัน้ ปธานสังขารคือความเพียร
สร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วย นี่คือจุดเริ่มต้นของวิริยะ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
75
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิ ได้จิตเตกัคคตา(สภาวะที่จิต
มีอารมณ์เดียว) นี้เรียกว่าฉันทสมาธิ เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต มุง่ มัน่ เพือ่ ป้องกันบาปอกุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิดมิให้เกิดขึน้ เธอสร้างฉันทะ
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อท�ำกุศลธรรมที่
ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น
เพือ่ ความด�ำรงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มทีแ่ ห่งกุศลธรรมทีเ่ กิด
75

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘๒๕/๓๙๕-๓๙๖, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย, หน้า ๘๐๐-๘๐๑.
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ขึ้นแล้ว”สรุปในชั้นนี้ได้ว่า “ฉันทะ” เป็นที่ตั้งต้นของธรรมทั้งปวง(ฉนฺทมูลกา...
76
สพฺเพ ธมฺมา)
77
อธิบายให้ละเอียดลงไปอีก ฉันทะมี ๓ ประเภท คือ
๑) ตัณหาฉันทะ ฉันทะคือตัณหา หรือฉันทะที่เป็นตัณหา เป็นฝ่ายชั่วหรือ
อกุศล
๒) กัตตุกัมยตาฉันทะ ฉันทะคือความใคร่เพื่อจะท�ำ ได้แก่ ความต้องการท�ำ
หรืออยากท�ำ บางทีถือเป็นค�ำกลางๆ เข้าได้ทั้งกุศลและอกุศล แต่ในที่ทั่วไปท่านใช้
ในความหมายที่เป็นกุศล เป็นฝ่ายดี
๓) กุศลธรรมฉันทะ ฉันทะในกุศลธรรม หรือธรรมฉันทะที่เป็นกุศล เป็นฝ่าย
ดีงามหรือกุศล
“ฉันทะ” ที่เป็นเหตุปัจจัยของวิริยะนั้น หมายถึงกัตตุกัมยตาฉันทะ(ฉันทะที่
เป็นข้อธรรมในอิทธิบาท ๔) และกุศลธรรมฉันทะเท่านั้น ด้วยเหตุว่า ตัณหาฉันทะ
แม้จะเป็นเหตุให้คนพยายามขวนขวายเพื่อให้สิ่งนั้นๆมาสนองตัณหาของตนก็จริง
แต่ความพยายามนั่นก็ไม่ยั่งยืนเพราะสิ่งที่ตัวเองอยากได้เปลี่ยนสภาพจากสิ่งที่
น่าใคร่กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าใคร่ ความพยายามที่จะให้ได้สิ่งนั้นก็หมดไป หรือแม้ได้
มาแล้วไม่สมอยากก็ก่อให้เกิดทุกข์อีก ส่วนกัตตุกัมยตาฉันทะและกุศลธรรมฉันทะ
ความพอใจชอบใจเพื่อจะท�ำสิ่งดีงาม เป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจ มีผลดี
เกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและคนอื่น
ท�ำให้บคุ คลเกิดวิรยิ ะอุตสาหะมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะมองเห็นประโยชน์เกือ้ กูลรอบด้าน
รออยู ่ “ฉั น ทะ(กั ต ตุ กั ม ยตาฉั น ทะและกุ ศ ลธรรมฉั น ทะ)มุ ่ ง ประสงค์ อั ต ถะคื อ
ตัวประโยชน์ และจึงต้องการความจริง สิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงาม ต้องการท�ำให้
76

องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๘/๑๒๖.
ประมวลความตามอรรถกถาใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม ฉบับ
ปรับขยาย, หน้า ๙๗๘.
77
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ดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะ ฉันทะก่อตัวขึ้นจากโยนิโสมนสิการ คือความรู้จักคิดหรือ
คิดถูกวิธี คิดตามสภาวะและเหตุผล เป็นภาวะกลางๆของธรรม ไม่ผูกพันกับอัตตา
78
และน�ำไปสู่อุตสาหะหรือวิริยะ คือท�ำให้เกิดการกระท�ำ”
การสร้างอุปนิสัยวิริยะ
“ฉันทะ” เป็นเหตุปัจจัยของวิริยะดังกล่าวแล้ว กรณีที่ไม่มีฉันทะที่จะให้เกิด
วิริยะก็ต้องอุปนิสัยวิริยะขึ้นมา ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
วิธที ี่ ๑ วีรยิ ารัมภะ ปรารภความเพียร นัยก็คอื การฝึกตัวเองให้เป็นคนมีความ
ขะมั ก เขม้ น ความบากบั่ น ความขวนขวาย ความพยายาม ความอุ ต สาหะ
ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมัน่ ความมุง่ มัน่ อย่างไม่ทอ้ ถอย ความไม่ทอดทิง้
ฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใส่ธุระ ความอาจหาญแกล้วกล้า บากบั่น
ก้าวไป ใจสู้ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความทุกข์ยาก
วิธที ี่ ๒ การลงมือท�ำโดยไม่อา้ งเหตุการณ์ ลงมือท�ำทันทีโดยไม่อา้ งเหตุเป็นการ
สร้างอุปนิสัยวิริยะประการหนึ่ง ทุกคนมีหน้าที่การงานแตกต่างกันออกไป บางคน
ท�ำงานส�ำเร็จ บางคนท�ำงานไม่ส�ำเร็จ สาเหตุส�ำคัญก็คือไม่ลงมือท�ำและมักอ้างเหตุ
79
เช่น มักอ้างว่า “หนาวเกินไป ร้อนเกินไป เวลาเย็นเกินไป เวลายังเช้าเกินไป
หิวเกินไป กระหายเกินไป” แล้วไม่ท�ำงาน การอ้างเหตุอย่างนี้เป็นการสร้างอุปนิสัย
เกียจคร้าน
วิธีที่ ๓ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ประมาท ข้อนี้พึงศึกษาเนื้อหาของภัทเทกรัตตสูตร
80
ดังนี้ ว่า “บุคคลไม่ควรค�ำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใด
ล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันล่วงไปแล้ว และสิ่งใดที่ยังไม่มาถึง สิ่งนั้นก็เป็นอันยัง
ไม่มาถึง ส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนใน
78

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๘๘-๙๘๙.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๕.
80
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๗๒/๓๑๙-๓๒๐.
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ธรรมนั้นๆ บุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้ง บุคคลควรท�ำความเพียรตั้งแต่
วันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าความผัดเพี้ยน
กับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย พระมุนีผู้สงบ เรียกบุคคลผู้มี
ความเพียร ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่า ผู้มี
ราตรีเดียวเจริญ”
วิธีที่ ๔ นึกถึงภัยในอนาคต การนึกถึงภัยในอนาคตที่จะเกิดกับตัวเอง ก็เป็น
การเตือนตัวเองให้เร่งท�ำความดี เป็นการสร้างอุปนิสัยวิริยะประการหนึ่ง ภัยใน
81
อนาคตซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้บ�ำเพ็ญวิริยะมี ๕ ประการ สรุปความได้ ดังนี้
๑. ชรา เป็นธรรมชาติของชีวิต เมื่อถึงวัยชราแล้ว การขบคิดธรรมของ
พระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยาก การจะหาที่อยู่เงียบสงบให้กับตัวเองก็เป็นเรื่องยาก
ก่อนที่ชราจะมาถึง ควรรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุถึง กระท�ำให้แจ้งธรรมซึ่งจะ
ท�ำให้อยู่สบายแม้เมื่อยามชรา
๒. โรคาพาธ เมื่ออาพาธเกิดขึ้น โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน การขบคิดธรรม
ของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรือ่ งยาก การจะหาทีอ่ ยูเ่ งียบสงบให้กบั ตัวเองก็เป็นเรือ่ งยาก
ก่อนที่โรคาพาธจะมาถึง ควรรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุถึง กระท�ำให้แจ้งธรรม
ซึ่งจะท�ำให้อยู่สบายแม้เมื่อยามถูกโรคาพาธเบียดเบียน
๓. ทุพภิกขภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพงขึ้นสมัยใด การขบคิด
ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยาก การจะหาที่อยู่เงียบสงบให้กับตัวเองก็เป็น
เรื่องยาก ก่อนที่จะเกิดทุพภิกขภัย ควรรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุถึง กระท�ำ
ให้แจ้งธรรมซึ่งจะท�ำให้อยู่สบาย แม้เมื่อยามบ้านเมืองเกิดทุพภิกขภัย
81

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๘/๑๔๐-๑๔๓ ยังมีพระสูตรที่แสดงถึงภัยในอนาคตซึ่งจะ
กระตุน้ ให้ปรารภความเพียรอีกหลายสูตร เช่น อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๗/๑๓๘-๑๔๐, ๗๙/๑๔๔๑๔๖, ๘๐/๑๔๖-๑๔๘.
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๔. แตกสามัคคี เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ผู้คนก็จะพากันหลบไปอยู่ที่
ปลอดภัยกลายเป็นสังคมที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คน หามุมสงบได้ยาก เมื่อเป็นเช่นนี้
การขบคิดธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรือ่ งยาก การจะหาทีอ่ ยูเ่ งียบสงบให้กบั ตัวเอง
ก็เป็นเรือ่ งยาก ก่อนทีจ่ ะเกิดความแตกสามัคคี ควรรีบปรารภความเพียรเพือ่ บรรลุถงึ
กระท�ำให้แจ้งธรรมซึ่งจะท�ำให้อยู่สบายแม้เมื่อยามสังคมวุ่นวายเพราะแตกสามัคคี
๕. สั ง ฆเภท พระสงฆ์ แ ตกแยกกั น เมื่ อ พระสงฆ์ วิ ว าทแตกสามั ค คี กั น
การขบคิดธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรือ่ งยาก การจะหาทีอ่ ยูเ่ งียบสงบให้กบั ตัวเอง
ก็เป็นเรื่องยาก ก่อนที่พระสงฆ์จะวิวาทแตกสามัคคีกัน ควรรีบปรารภความเพียร
เพื่อบรรลุถึง กระท�ำให้แจ้งธรรมซึ่งจะท�ำให้อยู่สบายแม้เมื่อยามที่พระสงฆ์วิวาท
แตกสามัคคีกัน
อานิสงส์ของวิริยะ
คนผูม้ วี ริ ยิ ะ ความเพียรเมือ่ รูว้ า่ สิง่ ใดมีคณ
ุ ค่าควรแก่บรรลุถงึ ถ้าวิรยิ ะเกิดขึน้
แก่เขาแล้ว แม้ได้ยนิ ว่าจุดหมายนัน้ จะลุถงึ ได้ยากนัก มีอปุ สรรคมาก หรืออาจใช้เวลา
ยาวนานเท่านั้นปี เท่านี้เดือน เขาก็ไม่ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่จะเอาชนะ
ให้ได้ ท�ำให้ส�ำเร็จ คนที่มีวิริยะจึงเท่ากับมีแรงหนุน เวลาท�ำงานหรือปฏิบัติธรรม
ระดับใดก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได้ เรียกว่า
82
วิริยสมาธิ พร้อมทั้งมีปธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วย
บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ในสังคมใด ก็จะท�ำให้
สังคมนั้นมีความสมัครสมานสามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข ดังสังคมของพระภิกษุ ๓ รูป คือ
พระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกิมิละ ทั้ง ๓ ท่านมีความสามัคคีกันอย่างยิ่ง
เป็นแบบอย่างด้านความสามัคคีของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล สมัยหนึง่ พระพุทธเจ้า
ตรัสถามวิธีการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ภิกษุทั้ง ๓ รูปกราบทูลถึงวิธีคิดในการ
อยูร่ ว่ มกันก่อนว่า “พวกข้าพระองค์จะคิดอยูเ่ สมอว่า ‘นับเป็นโชคเป็นลาภ เป็นความ
82

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หน้า ๗๙๘.
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ดีงามแล้วทีไ่ ด้อยูร่ ว่ มกับเพือ่ นพรหมจารีน”ี้ ต่อจากนัน้ ได้กราบทูลวิธกี าร สรุปความ
83
ได้ดังนี้
พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระองค์น้ันได้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังในกันและกัน เอาใจใส่ถนอมน�้ำใจ
กันและกัน ช่วยกันท�ำงานคนละไม้คนละมือ และนั่งประชุมสนทนาธรรมกันทุกๆ
๕ วัน
พระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่า “เธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร
อุทศิ กายและใจอยูไ่ ด้อย่างไร ?” พระภิกษุทงั้ ๓ นัน้ กราบทูลว่า “ขอประทานวโรกาส
บรรดาข้าพระองค์ทงั้ หลาย รูปใดกลับจากบิณฑบาตจากหมูบ่ า้ นก่อน รูปนัน้ ก็ปลู าด
อาสนะ ตัง้ น�ำ้ ฉันน�ำ้ ใช้ไว้ ตัง้ ถาดส�ำรับไว้ รูปใดกลับจากบิณฑบาตจากหมูบ่ า้ นทีหลัง
ถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉัน หากประสงค์ก็ฉัน หาไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่
ปราศจากของเขียว หรือเทลงในน�้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ รูปใดเก็บอาสนะ เก็บน�้ำฉันน�้ำใช้
เก็บถาดส�ำรับ กวาดโรงอาหาร รูปใดเห็นหม้อน�้ำฉัน หม้อน�้ำใช้ หรือหม้อน�้ำช�ำระ
ว่างเปล่า รูปนั้นก็น�ำไปตั้งไว้ ถ้าเหลือวิสัยของท่านก็กวักมือเรียกรูปที่ ๒ มาช่วยกัน
ยกน�้ำไปตั้งไว้ ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย และทุก
๕ วัน ข้าพระองค์ทั้งหลายนัน้ สนทนาธรรมีกถาตลอดคืนยันรุ่ง ข้าพระองค์ทั้งหลาย
84
เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้แล พระพุทธเจ้าข้า”
วิริยะ ความเพียรท�ำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสตลอดเวลา เพราะได้ใช้ความคิด
และท�ำเรื่องต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เป็นการปลุกจิตและกายให้กระฉับกระเฉง ท�ำงาน
ส�ำเร็จ เมื่อท�ำงานส�ำเร็จก็เกิดความอิ่มใจฮึกเหิม ป้องกันไม่ให้นิวรณ์ข้อถีนมิทธะ
(ความหดหู่และเซื่องซึม)และอุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ)มารบกวน
85
จิตใจ บุคคลผู้มีความเพียรเสมอ ย่อมมีคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ
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ประการที่ ๑ เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่า
“แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์
เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึก
ผู้ที่ค วรฝึ ก ได้ อย่ า งยอดเยี่ยม เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย
เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค”
ประการที่ ๒ เป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุส�ำหรับ
ย่อยอาหารสม�่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การบ�ำเพ็ญเพียร
ประการที่ ๓ เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา ท�ำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริง
ในพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย
ประการที่ ๔ เป็นผูป้ รารภความเพียรเพือ่ ละอกุศลธรรม เพือ่ ให้กศุ ลธรรมเกิด
มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่
ประการที่ ๕ เป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา
เห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ช�ำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ
วิริยะในฐานะเป็นวิริยบารมี
นัยที่ ๑ หมายถึง วิริยะ ความเพียรที่ท�ำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเตือนภิกษุวา่ “เธอทัง้ หลายควรส�ำเหนียกอย่างนี้ ‘เราทัง้ หลาย
จักเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง จักช�ำระจิต
ให้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน
จักช�ำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนั่ง
ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ส�ำเร็จการนอนดุจราชสีหโ์ ดยตะแคงข้างเบือ้ งขวา ซ้อนเท้า
เหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ลุกขึ้น
ช�ำระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากธรรมเป็นเครือ่ งขัดขวางด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนัง่ ตลอด
ปัจฉิมยามแห่งราตรี ...ขอเตือนเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรท�ำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่
86
ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย”
86

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๓/๔๕๖.
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อีกประการหนึ่ง “วิริยะ” ในอิทธิบาท ๔ จัดเป็นวิริยบารมี ดังที่พระพุทธเจ้า
87
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ท�ำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้(อปารา ปารํ  คมนาย) ... คือ เจริญอิทธิบาทที่
ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร(สมาธิทเี่ กิดจากฉันทะและความเพียรทีม่ งุ่ มัน่ )
เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร(สมาธิที่เกิดจากวิริยะและ
ความเพียรที่มุ่งมั่น) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร(สมาธิ
ที่เกิดจากจิตตะและความเพียรที่มุ่งมั่น) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ
ปธานสังขาร(สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรที่มุ่งมั่น)” ที่จัดเป็นวิริยบารมี
ก็เพราะเป็นธรรมข้อหนึง่ ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จ ซึง่ ก็คอื การถึงฝัง่ แห่งความปรารถนา
ตรงกับความหมายของค�ำว่า “บารมี” นั่นเอง
นัยที่ ๒ หมายถึงวิริยะที่บ�ำเพ็ญโดยผู้ปฏิญญาตนเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนา
ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผู้มีธรรมสโมธาน ๘ ประการครบถ้วนสมบูรณ์
ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่อุบัติในยุคนั้นๆ ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
ในอนาคตดังกล่าวแล้ว เช่น พระโพธิสตั ว์สมัยเกิดเป็นพญากปิ(พญาลิง) สมัยเกิดเป็น
พระเจ้าสีลวมหาราช สมัยเกิดเป็นพระมหาชนก
ระดับการบ�ำเพ็ญวิริยะในฐานะบารมี
ระดับที่ ๑ วิริยบารมี
พระโพธิสัตว์ที่ด�ำเนินชีวิตแสดงให้เห็นว่าได้ใช้วิริยะเป็นเครื่องน�ำทางในการ
ท�ำหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ชื่อว่าบ�ำเพ็ญวิริยบารมี เช่น พระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็น
พญาวานรเห็นพราหมณ์คนหนึง่ ตกลงไปในเหวได้รบั บาดเจ็บสาหัส นอนอยูเ่ ป็นเวลา
๑๐ วันแล้ว พญาวานรนั้นเอาเถาวัลย์ผูกก้อนหินใหญ่แล้วหย่อนลงไปในเหวแล้วไต่
เถาวัลย์ลงไปที่ก้นเหว ให้พราหมณ์เกาะหลังน�ำเขาขึ้นมาจากก้นเหวด้วยความ
ยากล�ำบาก ต่อมาแม้จะถูกพราหมณ์ประสงค์จะฆ่าเอาเนือ้ มากินเป็นอาหาร ก็ยงั ละ
87

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘๑๓/๓๗๗ เป็นต้น

ตอนที่ ๒ ทสบารมี

75

ความพยายามที่จะช่วยเหลือ พาเขาไปส่งถึงบ้าน ขณะที่พาเขาไปส่งที่บ้านก็กล่าว
ว่า “แน่ะท่านผู้มีบาปกรรม ไม่ส�ำรวม เราไม่ไว้ใจท่าน มาเถิด ท่านจงตามหลังเราไป
ใกล้ๆ พอเห็นกัน ท่านพ้นแล้วจากเงือ้ มมือของสัตว์รา้ ย ถึงถิน่ มนุษย์แล้ว นีแ่ น่ะท่าน
88
ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม นั่นหนทาง ท่านจงไปทางนั้นตามสบายเถิด”
อีกประการหนึ่ง การที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญบารมีต่างๆ ด้วยความเพียร
พยายามไม่ท้อถอย ชื่อว่าบ�ำเพ็ญวิริยบารมี เช่น สมัยเกิดเป็นสังขพราหมณ์ บ�ำเพ็ญ
89
ทานบารมี เป็นต้น ด้วยความอุตสาหะแรงกล้า สมัยเกิดเป็นยุธัญชัยกุมาร ท�ำกิจ
ทุกอย่างประสบความส�ำเร็จเพราะวิรยิ บารมี สมัยเกิดเป็นพระเจ้าเอกราชทรงบ�ำเพ็ญ
ทานเป็นต้นด้วยความขมักเขม้น ข้อนีก้ จ็ ดั เป็นวิรยิ บารมี สมัยเกิดเป็นหัวหน้าพ่อค้า
เกวียน เดินทางไปค้าขายผ่านทางกันดารในทะเลทราย ค้นหาแหล่งน�ำ 
้ เมือ่ พบแหล่ง
ที่คิดว่า จะมีน�้ำก็ให้บริวารขุดลงไป บริวารขุดลงไปเจอก้อนหินใหญ่หมดก�ำลังใจ
เกิดความท้อถอยก็พูดให้ก�ำลังใจ ท�ำให้บริวารร่วมกันขุดบ่อต่อไปจนพบแหล่งน�้ำ
น�ำมาดื่มกินรอดพ้นจากทางกันดาร ข้อนี้ก็เป็นวิริยบารมี
ระดับที่ ๒ วิริยอุปบารมี
พระโพธิสตั ว์ทดี่ ำ� เนินชีวติ ด้วยอัธยาศัยประกอบด้วยวิรยิ ะยิง่ ใหญ่ ด้วยความ
อุตสาหะอย่างยิง่ ยวดตลอดเวลา โดยมีขนั ติบารมี(ความอดทน)เป็นฐาน ชือ่ ว่าบ�ำเพ็ญ
วิริยอุปบารมี เช่น พระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็นพระเจ้าสีลวะทรงใช้วิริยบารมีเป็น
แกนในการบ�ำเพ็ญบารมีข้ออื่นๆ อย่างยิ่งยวด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ทรงเป็น
พระธรรมราชาทรงบ�ำเพ็ญทานยิ่งใหญ่ ทรงรักษาอุโบสถศีลเนืองนิตย์ ทรงมีขันติ
และเมตตามาก สมัยหนึ่ง พระเจ้าโกศลยกทัพมาหมายจะยึดครองกรุงพาราณสี
พระเจ้าสีลวะทรงทราบเรื่องก็ส่งพระราชสาส์นตอบไปว่า “เชิญยึดเอาราชสมบัติ
ไปเถิด” แม้จะถูกจับไปฝัง่ ในป่าช้าผีดบิ แต่ทรงมีวริ ยิ ะอย่างยิง่ ในการบริหารจัดการ
88
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ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย ท้ายที่สุดทรงได้รับความช่วยเหลือจากยักษ์มาร พระเจ้า
โกศลก็พระราชทานราชสมบัติคืนให้ พระเจ้าสีลวะทรงตรวจราชสมบัติ ทรงด�ำริว่า
“สมบัติเห็นปานนี้และการกลับได้ชีวิตของอ�ำมาตย์ ๑,๐๐๐ คน เมื่อเราไม่ท�ำ
ความเพียร จักไม่มอี ะไรเลย แต่เพราะก�ำลังความเพียร เราจึงได้ราชสมบัตทิ เี่ สือ่ มเสีย
ไปแล้วและยศคืนมา และได้ให้ชีวิตทานแก่อ�ำมาตย์ ๑,๐๐๐ คน บุคคลไม่ควร
หมดหวัง ควรท�ำความเพียรอย่างเดียว เพราะบุคคลท�ำความเพียรแล้วย่อมส�ำเร็จ
90
ผลอย่างนี้”
ระดับที่ ๓ วิริยปรมัตถบารมี
วิริยบารมีที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญควบคู่กับขันติบารมีและอธิษฐานบารมีด้วย
อัธยาศัยอันยิ่งใหญ่พร้อมที่จะสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อให้การบ�ำเพ็ญบารมีอื่นๆ
มีทานบารมีเป็นต้นบรรลุผล จัดเป็นวิริยปรมัตถบารมี อีกนัยหนึ่ง การด�ำเนินชีวิต
ของพระโพธิสัตว์ใช้วิริยะขั้นสูงคือสัมมาวายามะในการแก้ปัญหาให้คนทั่วไป ชื่อว่า
บ�ำเพ็ญวิริยปรมัตถบารมีเช่นกัน เช่น พระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็นพระมหาชนก ขณะ
พระมารดาทรงตั้งครรภ์ได้หนีข้าศึกไปอาศัยอยู่กับอาจารย์ทิสาปาโมกข์ที่เมือง
กาลจัมปากะ เมื่อทรงพระประสูติจากพระครรภ์พระมารดาและทรงเจริญวัยแล้ว
มหาชนกกุมารศึกษาจบไตรเพทและศิลปศาสตร์ วันหนึ่งขออนุญาตพระมารดา
เดินทางไปค้าขายที่สุวรรณภูมิ แต่เรืออับปางจมลงในมหาสมุทร คนอื่นๆ ในเรือ
ตื่นตระหนกตกใจร้องขอความช่วยเหลือไม่พยายามว่ายน�้ำ  ท้ายที่สุดจมน�้ำตาย
กันหมด มหาชนกกุมารว่ายน�้ำอยู่ ๗ วัน ขณะนั้น เทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรชื่อ
มณีเมขลาได้เข้ามาช่วยเหลือน�ำมหาชนกกุมารขึ้นฝั่งที่เมืองมิถิลา การใช้ความ
พยายามอย่างยิ่งยวดว่ายน�้ำท่ามกลางมหาสมุทรทั้งๆ ที่มองไม่เห็นฝั่งเต็มไปด้วย
กระแสคลื่นและอันตรายรอบด้านนี้ ชื่อว่าบ�ำเพ็ญวิริยปรมัตถบารมี แสดงให้เห็น
ความเพียรทีย่ งิ่ ใหญ่ ดังทีพ่ ระองค์ตรัสตอบนางมณีเมขลาตอนหนึง่ ว่า “เราพิเคราะห์
90

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๒/๒๒, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๒/๕๒/๓๕-๔๒.
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เห็นธรรมเนียมของโลกและอานิสงส์ของความพยายาม เพราะฉะนั้น ทั้งๆ ที่มอง
91
ไม่เห็นฝั่ง เราจึงเพียรพยายาม(ว่าย)อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร”
อีกเรือ่ งหนึง่ พระโพธิสตั ว์สมัยเกิดเป็นม้าอาชาไนย ชาตินกั รบ ได้รบั การเทียม
รถม้าออกรบคู่กับน้องชาย ถูกอาวุธได้รับบาดเจ็บสาหัส นายสารถีจะเปลี่ยนม้า
ตัวอืน่ ให้มาท�ำหน้าทีแ่ ทน ม้าพระโพธิสตั ว์กไ็ ม่ยอมโดยกล่าวกับนายสารถีวา่ “ไม่วา่
ในกาลใด ในสถานที่ใด ขณะใด สนามรบใดหรือเวลาใด ม้าอาชาไนยก็เร่งความเร็ว
ส่วนม้ากระจอกย่อมล้าหลัง” เมื่อได้ฟังดังนั้น นายสารถีพยุงม้าพระโพธิสัตว์ให้
ลุกขึน้ เทียมรถออกรบท�ำลายข้าศึกศัตรูได้ราบคาบ นายสารถีขบั รถม้ากลับมาประตู
92
พระราชวัง ปลดม้าพระโพธิสัตว์ออกจากรถ ไม่นาน ม้าพระโพธิสัตว์ก็สิ้นชีวิต

ทสบารมี ๖ : ขันติ

ความหมายและประเภทของขันติ
“ขันติ” แปลว่า ความอดทน หมายถึง กิริยาที่อดทน ความอดกลั้น ความไม่
93
ดุร้าย ความไม่เกรี้ยวกราด ความแช่มชื่นแห่งจิต ขันติจึงมีหลายประเภท
94
ตามลักษณะของขันติธรรม ดังนี้
ลักษณะที่ ๑ ตีติกขาขันติ ขันติอด หมายถึง การอดใจ การหยุดใจไว้ ใจของ
คนย่อมมีความอยากเป็นธรรมชาติ อยากโลภ อยากโกรธ อยากหลงเป็นธรรมชาติ
โลภในทางดีบ้าง โลภในทางชั่วบ้าง ใจที่โลภในทางชั่วเป็นใจต�่ำ  ผู้หักห้ามใจได้
อดความโลภในทางชั่ว เช่น โลภอยากได้ อยากมี อยากเป็นก็อดความโลภไม่ให้
ลุอำ� นาจของความโลภ เมือ่ โกรธก็อดข่มความอยากโกรธไว้ไม่ให้ลอุ ำ� นาจความโกรธ
91

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๒๓-๒๙๕/๒๐๒-๒๒๘, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๙/๑๒๓-๒๙๕/๕๘-๑๒๘.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔/๑๐, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๑/๒๔/๒๖๗-๒๖๘.
93
อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๔๘/๓๓๗.
94
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ ธรรมสภา, ๒๕๓๙), หน้า ๔๘๖-๔๙๒.
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เมื่อโกรธสุดขีดก็พยายามข่มความอยากไว้ไม่ให้วู่วามไปตามอารมณ์ที่จะท�ำให้เกิด
ความขัดเคืองเกรี้ยวกราด และอดความโลภหรือความโกรธไว้ไม่ให้ทะลุไปสู่หลง
ตั้งสติไว้ไม่ให้ลุ่มหลงไปตามอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงมัวเมา นี่คือ
ติติกขาขันติ ขันติอด
ลักษณะที่ ๒ ธิติขันติ ขันติทน หมายถึงใจคงทนหรือมั่นคงเหมือนแผ่นดิน
ทนตรากตร�ำในงานหนัก ทนต่อความหิว ทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ทนต่อความ
หนาวร้อน ทนต่อความเจ็บ ทนต่อเสียงด่า ผู้มีธิติขันตินี้ ท�ำตัวเหมือนคนไม่รู้ร้อน
ไม่รหู้ นาว ไม่วา่ จะประสบกับสิง่ ทีน่ า่ พอใจหรือไม่นา่ พอใจก็ดำ� รงมัน่ อยูใ่ นภาวะปกติ
หนักแน่นดุจแผ่นดิน ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวหรือชีวิตในหน้าที่
การงาน มีเรือ่ งต้องติดต่อสัมพันธ์กบั คนจ�ำนวนมาก ทีม่ อี ปุ นิสยั จิตใจแตกต่างกันไป
มีทั้งการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและการกระทบกระทั่งกันตลอดเวลา ในการฝึกจิตนี้
พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการไว้เป็นเบื้องต้น สรุปความว่า “ไม่ว่าจะประสบ
สิง่ ทีด่ หี รือไม่ดี ก็ควรส�ำเหนียกอย่างนีว้ า่ จิตของเราจักไม่แปรผัน เราจักไม่เปล่งวาจา
ชัว่ หยาบ และจักอนุเคราะห์ดว้ ยสิง่ อันเป็นประโยชน์ อยูอ่ ย่างผูม้ เี มตตาจิต ไม่มโี ทสะ
เราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่ และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ เสมอด้วย
แผ่นดิน ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่า”
จากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการบริหารจิตไว้ คือท�ำจิตให้หนักแน่นเหมือน
แผ่นดิน แผ่นดินใหญ่นี้หนักแน่น มั่นคงไม่หวั่นไหว ควรท�ำจิตใจให้เหมือนแผ่นดิน
หนักแน่นมั่นคงในทุกสถานการณ์ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ใจความโดยสรุปว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วพูดว่า ‘เราจักท�ำแผ่นดิน
ใหญ่นไี้ ม่ให้เป็นแผ่นดิน’ เขาขุดลงตรงทีน่ นั้ ๆ โกยเศษดินทิง้ ลงไปในทีน่ นั้ ๆ บ้วนน�ำ้ ลาย
ลงในที่นั้นๆ ถ่ายปัสสาวะรดลงในที่นั้นๆ แล้วพูดส�ำทับว่า ‘เอ็งอย่าเป็นแผ่นดิน
เอ็งอย่าเป็นแผ่นดิน’ เขาก็ไม่อาจท�ำส�ำเร็จได้ เพราะแผ่นดินใหญ่ลกึ ประมาณไม่ได้”
ความเป็นคนมีจิตหนักแน่นนี้ถือเป็นมงคลสูงสุด คือเป็นสิ่งที่น�ำมาซึ่งความสุข
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ความเจริญอย่างยิ่ง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า “ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ
จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แปลว่า จิตของผู้ถูกโลกธรรม
กระทบไม่หวั่นไหว ไม่โศก ปลอดจากกิเลสดังธุลี เกษม ปลอดภัย นี่เป็นมงคล
อย่างสูงสุด”
ลักษณะที่ ๓ อธิวาสนขันติ ขันติยับยั้ง หมายถึงยับยั้งใจไว้ไม่ให้ท้อถอย
แปรเปลี่ยน หันหน้าเข้าสู้สิ่งที่ประสบอยู่เฉพาะหน้า เช่น เมื่อมีคนแสดงกิริยาวาจา
ล่วงล�้ำก�้ำเกินโดยการด่า สบประมาทหรือดูหมิ่นดูแคลนก็ยับยั้งความรู้สึกเอาไว้
ไม่โต้ตอบเพื่อรักษามิตรภาพ ยิ่งเมื่อถูกผู้น้อยล่วงล�้ำก�้ำเกินด้วยวาจาก็ยิ่งต้องยับยั้ง
ความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้ เพื่อรักษาภาวะผู้น�ำของตนไว้ สมัยหนึ่ง พระปุณณะ
ชาวสุนาปรันตชนบทบ�ำเพ็ญธรรมอยูใ่ นเมืองสาวัตถี ไม่ชอบใจบรรยากาศ จึงกราบทูล
95
ลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปปฏิบัติธรรมที่บ้านเกิด พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า “ปุณณะ
เธอคิดว่าที่ไหนจะสบาย ?” พระปุณณะกราบทูลตอบว่า “ข้าพระองค์คิดว่า ต�ำบล
สุนาปรันตะคงจะสบายกว่าที่นี่ จึงใคร่จะไปบ�ำเพ็ญธรรมที่นั่น”
พระพุทธเจ้า : ปุณณะ ชาวสุนาปรันตชนบทร้ายและหยาบคาย เธอแน่ใจ
แล้วหรือว่าจะอดทนไหว ?
พระปุณณะ : อดทนไหว พระเจ้าข้า
พระพุทธเจ้า : ปุณณะ ถ้าชาวสุนาปรันตะด่า เธอจะท�ำอย่างไร
พระปุณณะ : เขาด่าก็คิดว่ายังดีกว่าเขาใช้มือตบต่อย พระเจ้าข้า
พระพุทธเจ้า : ถ้าเขาตบต่อย เธอจะท�ำอย่างไร
พระปุณณะ : เขาตบต่อยก็ยังดีกว่าขว้างด้วยก้อนดิน พระเจ้าข้า
พระพุทธเจ้า : ถ้าเขาขว้างด้วยก้อนดิน เธอจะท�ำอย่างไร
พระปุณณะ : เขาขว้างด้วยก้อนดินก็ยังดีกว่าเขาตีด้วยไม้ตะพด พระเจ้าข้า
พระพุทธเจ้า : ถ้าเขาตีด้วยไม้ตะพด เธอจะท�ำอย่างไร
95

สรุปความจากปุณโณวาทสูตร; ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๙๕-๓๙๗/๔๔๘-๔๕๑.
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พระปุณณะ : เขาตีด้วยไม้ตะพดก็ยังดีกว่าเขาแทงด้วยหอกหรือฟันด้วยดาบ
พระเจ้าข้า
พระพุทธเจ้า : ถ้าเขาจะฆ่าเธอโดยแทงด้วยหอกหรือฟันด้วยดาบ เธอจะท�ำ
อย่างไร
พระปุณณะ : ถ้าเป็นเช่นนัน้ จริง ก็ยงั ดีกว่าพวกคนทีค่ ดิ จะฆ่าตัวตาย ไปเทีย่ ว
หาหอกดาบมาฆ่าตัวเอง พระเจ้าข้า
พระพุทธเจ้า : ดีละปุณณะ เธอมีอบุ ายรูจ้ กั ยับยัง้ ใจไว้ดมี าก เราอนุญาตให้เธอ
ไปปฏิบัติธรรมที่ต�ำบลสุนาปรันตะ
พระปุณณะไปอยู่จ�ำพรรษาปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมที่สุนาปรันตชนบท
อาศัยความอดทน สามารถท�ำให้ชาวสุนาปรันตชนบทแสดงตนเป็นอุบาสก ๕๐๐ คน
แสดงตนเป็นอุบาสิกา ๕๐๐ คน และตัวพระเถระเองก็ได้บรรลุนิพพาน เรื่องของ
พระปุณณะนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีอธิวาสนขันติ
ธรรมที่เป็นฐานของขันติ
“ขันติ” คือความอดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่เกรี้ยวกราด
ความแช่มชื่นแห่งจิตนี้ หมายถึงเมื่อบุคคลประสบกับอนิฏฐารมณ์คือสิ่งที่ไม่น่า
ปรารถนา เช่น สูญเสียทรัพย์สมบัติ อยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สมปรารถนา ถูกปรับ
ย้ายลดยศต�ำแหน่ง ถูกดุด่านินทาว่าร้าย หรือประสบทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ
ธรรมที่เป็นฐานส�ำคัญท�ำให้ขันติมั่นคงอยู่ในจิตใจ คือ
หมวดที่ ๑ ปัญญา ความรูค้ วามเข้าใจในไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทและกรรม
ไตรลักษณ์อันเป็นกฎธรรมชาตินั้น ถือเป็นธรรมฐิติ(ความตั้งอยู่แน่นอนแห่ง
กฎธรรมดา)เป็นธรรมนิยาม(ก�ำหนดแน่นอนแห่งธรรมดา) เป็นกฎที่มีอยู่แล้วตาม
ธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นมาก็ตาม ไม่อุบัติขึ้นมาก็ตาม จะค้นพบ
ก็ ต าม ไม่ ค ้ น พบก็ ต าม กฎนี้ ก็ ค งมี อ ยู ่ อ ย่ า งนั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น สู ต ร ๓ อย่ า ง
96
ประกอบด้วย
96

สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔-๓๕, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕.
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๑) สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง หมายถึง สิ่งทั้งปวงทั้งที่มีชีวิต(อุปาทินนกสังขาร)
และไม่มีชีวิต(อนุปาทินนกสังขาร)ที่เกิดมีเพราะปัจจัยปรุงแต่งมีอนิจจลักษณ์ คือ
มีลักษณะไม่เที่ยง มีความไม่เที่ยงประจ�ำอยู่ มีธรรมชาติเป็นอนิจจัง
๒) สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ หมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งที่มีชีวิต(อุปาทินนกสังขาร)
และไม่มีชีวิต(อนุปาทินนกสังขาร)ที่เกิดมีเพราะปัจจัยปรุงแต่งมีทุกขลักษณ์คือ
มีลักษณะบีบคั้นรัดในตัวเอง มีความเป็นทุกข์ประจ�ำอยู่ มีธรรมชาติเป็นทุกข์
ความเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์อย่างนี้ย่อมท�ำให้บุคคลคิดเชื่อมโยงได้ เมื่อรู้สึก
โลภ โกรธ หลงก็จะปล่อยวางได้ ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์
การพิจารณาโลกและชีวิตรอบตัวเราที่จะให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรมนั้น
พึงเริม่ ต้นด้วยการพิจารณาภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ สมัยหนึง่ พระพุทธเจ้าตรัสสอน
97
นายโสณะ ความโดยสรุปว่า “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ก็ไม่ควรยึดถือว่า ‘นั่นของเรา เราเป็นนั่น
นั่นเป็นอัตตาของเรา’ เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ
คนอื่นว่าเลิศกว่าเขา เสมอเขา หรือเลวกว่าเขา และเมื่อโลกและชีวิตเป็นอย่างนี้
ไม่ว่าในกาละและเทศะไหนก็จะเป็นอย่างนี้ เมื่อเห็นได้อย่างนี้ย่อมจะเบื่อหน่าย
(นิพพิทา)ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คลายก�ำหนัด(วิราคะ) จิตหลุดพ้น
(วิมุตติ) เกิดความรู้เห็นว่าหลุดพ้นแล้ว(วิมุตติญาณทัสนะ)”
98
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสกับพระราหุล ความโดยสรุปว่า “ราหุล ปฐวี
ธาตุ(ธาตุดิน) อาโปธาตุ(ธาตุน�้ำ) เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ(ธาตุลม) ทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นแต่สักว่าปฐวีธาตุเท่านั้น พึงเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า ‘นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตา
ของเรา’ เพราะเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้ว
97
98

สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๔๙/๖๘-๗๐; ดูเทียบ ๔๓-๔๘/๕๙-๖๗.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๗/๒๔๙.
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จิตย่อมเบื่อหน่าย คลายก�ำหนัดในปฐวีธาตุ ราหุล เพราะพิจารณาเห็นว่า ในธาตุ ๔
ไม่มีอัตตา ไม่เกี่ยวกับอัตตา ภิกษุนี้ชื่อว่าตัดตัณหาได้แล้ว ถอนสังโยชน์ได้แล้ว
ท�ำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว เพราะละมานะโดยชอบ”
การที่โลกและชีวิตอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ดังกล่าว ท�ำให้เกิดความคิดอีก
อย่างหนึ่งตามมาก็คือ ความคาดหวังที่จะได้ ที่จะมี ที่จะเป็นสิ่งที่ดีในด้านนั้นด้านนี้
หรือในเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือแม้กระทั่งความหวังที่จะพ้นไปจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
หรือที่จะไม่ประสบสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งในสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
ชาวพุทธส่วนมากจึงเชื่อว่า สถานะของตนเองอย่างนี้ขณะนี้และที่นี่ วันหนึ่งก็จะ
เปลีย่ นไปสูอ่ กี รูปแบบหนึง่ และไปอยูอ่ กี ทีห่ นึง่ ซึง่ อาจจะแตกต่างจากเดิมโดยสิน้ เชิง
ความเข้าใจโลกและชีวิตว่าอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์เช่นนี้ ก็จะเป็นปัจจัย
ให้ขันติธรรมเข้มแข็งยิ่งขึ้น บุคคลผู้เข้าใจอย่างนี้เมื่อรู้สึกโลภก็จะคิดได้ว่า “โลภไป
ท�ำไม ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” เมื่อรู้สึกโกรธก็จะคิดได้ว่า “โกรธไป
ท�ำไม ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” เมื่อเกิดความหลงก็จะหันกลับมา
ตั้งสติได้ ด้วยความตระหนักรู้หลักไตรลักษณ์ดังกล่าวแล้ว
ปฏิจจสมุปบาทคือกฎธรรมชาติทแี่ สดงวิธกี าร(กระบวนการ)เกิดและดับของ
โลก-ชีวิตและทุกข์เป็นกฎธรรมชาติแสดงความเป็นไปของโลก ตถาคตทั้งหลาย
จะอุบตั หิ รือไม่กต็ าม ธาตุ (หลัก) นัน้ คือ ความตัง้ อยูต่ ามธรรมดา(ธรรมฐิต)ิ ความเป็น
ไปตามธรรมดา (ธรรมนิยาม) ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้(อิทัปปัจจยตา)และ
ในกระบวนการนี้มีธรรมชาติชัดเจน คือ ตถตา (ความเป็นอย่างนั้น-objectivity)
อวิตถตา (ความไม่คลาดเคลื่อน-necessity) อนัญญถตา(ความไม่เป็นอย่างอื่นinvariability) อิทัปปัจจยตา (ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้-conditionality)
99
ดังพรรณนามานี้ เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท(dependent origination)
99

สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕.
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มีค�ำอยู่ ๒ ค�ำที่ใช้ในเรื่องนี้ คือ
๑) ปฏิจจสมุปบาท-เป็นค�ำกิรยิ า แปลว่า การทีธ่ รรมทัง้ หลายอาศัยกันเกิดขึน้
พร้อมเป็นค�ำแสดงอาการเกิดขึ้นของธรรมทั้งหลาย เป็นกิริยาอาการนาม
๒) ปฏิจจสมุปปันนธรรม-เป็นค�ำนามนาม แปลว่า ธรรม (คือชรา มรณะ ชาติ
ภพ เป็นต้น) ที่เกิดขึ้นพร้อมเพราะอาศัยกัน
ซึ่งค�ำทั้ง ๒ นี้โดยสาระแล้วเหมือนกัน สูตรใหญ่ที่แสดงสาระรวมของปฏิจจ101
สมุปบาทก็คือข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ตอนหนึ่งว่า
อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ
ข้อความนี้เป็นสูตรใหญ่(สูตรรวม)ที่การแสดงกฎแห่งเหตุและผลระดับสากล
ซึ่งไม่จ�ำกัดขอบเขต เป็นสูตรที่ใช้อธิบายได้ทั้งกับปรากฏการณ์ของสิ่งที่มีชีวิต
(อุปาทินนกสังขาร)และสิ่งที่ไม่มีชีวิต(อนุปาทินนกสังขาร)
100

ค�ำว่า “ปฏิจจสมุปบาท” กับค�ำว่า “ปฏิจจสมุปปันนธรรม” มีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียดดังนี้ ปฏิจจสมุปบาท เป็นค�ำทีใ่ ช้แสดงกระบวนการการเกิดขึน้ โดยอาศัยกันของ
ธรรมเหล่านี้คือ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม
ธาตุอนั นัน้ คือความตัง้ อยูต่ ามธรรมดา (ธรรมฐิต)ิ ความเป็นไปตามธรรมดา (ธรรมนิยาม) ความที่
มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ (อิทัปปัจจยตา) ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ... เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
... เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ...
ส่วนปฏิจจสมุปปันนธรรมเป็นค�ำที่ใช้แสดงธรรมชาติหรือลักษณะของธรรมทั้งหลาย
ที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปอย่างอาศัยกัน คือ ชราและมรณะเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัย
ปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไป
เป็นธรรมดา ชาติเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป
มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดา ...; สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔-๓๕.
101
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๒๖/๑๖๔-๑๖๕.
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เรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท” ท�ำให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรมอย่างไร ? สมัยหนึ่ง
พระอานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ด้วยเหตุมปี ระมาณ
เท่าไร จึงควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ?” พระพุทธองค์ตรัสตอบ
102
ความโดยสรุปว่า “อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้อย่างนี้ว่า ‘เมื่อสิ่งนี้มี
สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ
สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ... เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี ... เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือ
ด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ ... เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส
และอุปายาสจึงดับ ...’ อานนท์ ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล จึงควรเรียกว่า ภิกษุ
ผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท” ความรู้เห็นตามความเป็นจริง ตามทันกระแสปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิด (สมุทัยวาร-อนุโลม) และสายดับ (นิโรธวาร-ปฏิโลม) อย่างนี้
ชือ่ ว่าเข้าใจกฎแห่งเหตุผล ย่อมท�ำให้เกิดความเข้าใจโลกและชีวติ ผ่อนคลายไม่ยดึ ติด
ความเข้าใจโลกและชีวติ ว่าเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับไปตามเหตุปจั จัยอย่างนีก้ จ็ ะเป็น
ปัจจัยให้ขันติธรรมเข้มแข็งยิ่งขึ้น บุคคลผู้มีความเข้าใจเช่นนี้เมื่อรู้สึกโลภก็จะคิด
ได้ว่า “โลภไปท�ำไม ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปตามเหตุปัจจัย” เมื่อรู้สึกโกรธก็จะ
คิดได้ว่า “โกรธไปท�ำไม ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปตามเหตุปัจจัย” เมื่อเกิดความ
หลงก็จะหันกลับมาตั้งสติได้ ด้วยความตระหนักรู้หลักปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวแล้ว
ความเข้าใจเรือ่ งกรรมเป็นฐานส�ำคัญของขันติธรรมเช่นเดียวกัน กระบวนการ
ของกรรมก็คือกระบวนการของชีวิต (รวมถึงกระบวนการของชีวิตด้วย) เป็นอัน
เดียวกัน เมือ่ สุภมาณพโตเทยยบุตรกราบทูลถามพระพุทธเจ้าความโดยสรุปว่า “อะไร
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเลวและเป็นคนดีเป็นต้น?”
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท
มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย และกรรมย่อมจ�ำแนก
102

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๒๖/๑๖๔-๑๖๕.
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ให้สัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน” พระพุทธด�ำรัสนี้แสดงนัยชัดเจนว่า กรรม
(เริ่มจากจิตหรือมโน แสดงพฤติภาพออกมาทางกาย วาจา) คือ กระบวนการชีวิต
ทั้งหมด เป็นพลังชีวิตทั้งขณะปัจจุบันและขณะข้ามภพข้ามชาติ
แต่เรื่อง “กรรม” ไม่พึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีในอดีตอย่างเดียวและเป็นผล
อย่างเดียวอย่างที่นิยมพูดกันว่า “แล้วแต่เวรแต่กรรม” หรือเมื่อเห็นใครบางคน
ตกทุกข์ได้ยากก็กล่าวว่า “เป็นเวรเป็นกรรมของเขา” แท้จริงแล้ว “กรรม” มีทั้งดี
และไม่ดี มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงมี
ค�ำของนักปราชญ์ว่า “ปัจจุบันเป็นลูกหลานของอดีต และเป็นบิดาของอนาคต
เรานัยหนึ่งเป็นผลแห่งอดีต อีกนัยหนึ่งก็จะเป็นผู้ก่ออนาคต”
กรรมในฐานะเป็นกฎแห่งเหตุผลหรือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมก็คือ “เมื่อเหตุนี้ ผลนี้จึงมี เพราะเหตุนี้เกิดขึ้น ผลนี้
จึงเกิดขึ้น เมื่อเหตุนี้ไม่มี ผลนี้ก็ไม่มี เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้ก็ดับ” อีกนัยหนึ่ง กรรม
ในฐานะเป็นกฎแห่งศีลธรรม ซึง่ เป็นกฎแห่งเหตุผลเหมือนกัน แต่อยูใ่ นระดับศีลธรรม
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีพระพุทธพจน์ว่า “หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น
104
ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว” ความคิดและความเชื่อเรื่องกรรมดังกล่าวนี้ท�ำให้บุคคล
มั่นใจในการกระท�ำของตัวเองทุกครั้ง และถือว่าการกระท�ำดีทุกครั้งคือการสร้าง
เหตุดีและจะได้รับผลดีแน่นอน ข้อนี้ถือเป็นการหักล้างลัทธิอเหตุอปัจจยวาท
ความเข้าใจโลกและชีวติ ว่าเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ ก็จะเป็นปัจจัยให้ขนั ติธรรม
เข้มแข็งยิ่งขึ้น บุคคลผู้มีความเข้าใจเช่นนี้เมื่อรู้สึกโลภก็จะคิดได้ว่า “โลภไปท�ำไม
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรม
เป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย และกรรมย่อมจ�ำแนกให้สัตว์ทั้งหลายให้เลว
และดีต่างกัน” เมื่อรู้สึกโกรธก็จะคิดได้ว่า “โกรธไปท�ำไม สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็น
103
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ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙-๒๙๗/๓๔๙-๓๕๗.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๙๔๘๔, ๗๑๔/๑๖๖.
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ของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
อาศัย และกรรมย่อมจ�ำแนกให้สตั ว์ทงั้ หลายให้เลวและดีตา่ งกัน” เมือ่ เกิดความหลง
ก็จะหันกลับมาตั้งสติได้ ด้วยความตระหนักรู้หลักกรรมดังกล่าวแล้ว
หมวดที่ ๒ เมตตา
พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญศีลบารมี ถูกเบียดเบียนรังแกก็ไม่โต้ตอบเพราะกลัวศีล
จะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ แท้จริงแล้ว ธรรมที่เป็นฐานส�ำคัญก็คือเมตตา เพราะกลัวว่า
บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นจะเดือดร้อน หรือได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตซึ่งจะมีผล
ท�ำให้ศีลขาดด้วย ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวด เพราะเมตตาท�ำให้ต้องอดทน
เพราะความอดทนจึงท�ำให้ศีลไม่ขาด โพธิสัตว์สมัยเกิดเป็นพญาช้าง ท�ำหน้าที่เลี้ยง
มารดาตาบอดอยูใ่ นป่าหิมพานต์ พระราชาส่งนายควาญช้างให้ไปจับตัวมา พญาช้าง
แม้จะมีก�ำลังมาก สามารถท�ำลายทหารทั้งกองทัพได้ก็ข่มความโกรธไว้ ไม่โกรธ
นายควาญช้าง ยอมให้จับตัวน�ำไปเข้าเฝ้าพระราชา
สมั ย เกิ ด เป็ น พญานาคชื่อภูริทัตมีฤทธิ์ เพ่ง สายตามองไปยามเมื่ อ โกรธ
คนสัตว์สิ่งของที่ถูกพญานาคนั้นมองจะถูกเผาไหม้ในพริบตา วันหนึ่งถูกพวกหมองู
จับไปเล่นกลหาเงิน แม้จะได้รับความอับอายและทุกข์ทรมานก็ไม่โกรธ อดทน
ข่มความโกรธไว้เพราะกลัวว่าพวกหมองูจะได้รับอันตรายถึงชีวิตจากฤทธิ์ของตน
เรื่องนี้แสดงว่าเป็นเพราะเมตตาธรรมนั่นเอง ท�ำให้เกิดขันติธรรมดังพุทธภาษิตว่า
“ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา ผู้มีความอดทน ชื่อว่ามีเมตตา มีลาภ
มียศ และมีศีลดีงาม”
สมัยเกิดเป็นพญานาคชื่อว่าสังขปาลมีฤทธิ์มาก มีเขี้ยวเป็นอาวุธ มีพิษกล้า
ถูกพวกนายพรานทรมานอย่างหนัก เอาหอกเจาะจมูกและแทงล�ำตัว เอาหวาย
ร้อยเป็นห่วงแล้วเอาไม้สอดหามไปเพื่อเอาไปฆ่าเป็นอาหาร พญานาคโพธิสัตว์
เพราะกลัวนายพรานเหล่านั้นจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงข่มความโกรธเอาไว้
ไม่ตอบโต้ท�ำร้ายใคร
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อานิสงส์ของขันติ
พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษ (อาทีนพ) ของอขันติ (ความไม่อดทน) และอานิสงส์
ของขันติ ๒ นัยว่า “ภิกษุทั้งหลาย ความไม่อดทนมีโทษ ๕ ประการนี้ คือ
๑) ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนหมู่มาก
๒) เป็นผู้มากไปด้วยเวร
๓) เป็นผู้มากด้วยโทษ
๔) เป็นผู้หลงลืมสติตาย
๕) หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ...
ภิกษุทั้งหลาย ความอดทนมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้ คือ
๑) เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก
๒) เป็นผู้ไม่มากด้วยเวร
๓) เป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ
๔) เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตาย
๕) หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์” นี้เป็นนัยที่ ๑
อีกนัยหนึ่งตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ความไม่อดทนมีโทษ ๕ ประการนี้ คือ
๑) ไม่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก
๒) เป็นผู้ดุร้าย
๓) เป็นผู้มากด้วยวิปฏิสาร(ความเดือดร้อน)
๔) เป็นผู้หลงลืมสติตาย
๕) หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ...
ภิกษุทั้งหลาย ความอดทนมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้ คือ
๑) เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก
๒) เป็นผู้ไม่ดุร้าย

สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

88

		
๓) เป็นผู้ไม่มากด้วยวิปฏิสาร(ความเดือดร้อน)
๔) เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตาย
105
๕) หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์”
นอกจากนี้ ขันติยงั มีอานิสงส์อกี หลายประการดังทีป่ รากฏในพระพุทธภาษิต
เช่น ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ขนฺติ
หิตสุขาวหา ความอดทนน�ำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุข ขนฺติ สาหสวารณา
ความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน เกวลานํปิ ปาปานํ ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ
ครหกลหาทีนํ มูลํ ขนฺติ ขนฺตโิ ก ความอดทน ย่อมตัดรากแห่งบาปทัง้ สิน้ ผูม้ ขี นั ติ
ชือ่ ว่าย่อมขุดรากแห่งความติเตียนและการทะเลาะกันได้ เป็นต้น
ขันติในฐานะเป็นบารมี
นัยที่ ๑ ขันติบารมี หมายถึงการด�ำเนินชีวติ ของคนทัว่ ไปโดยยึดพระพุทธด�ำรัส
106
ว่า “ภิกษุ เพราะเหตุไร เธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผูป้ ราศจากความโกรธ
จึงกระท�ำความโกรธเล่า บัณฑิตแต่ปางก่อนทั้งหลาย เมื่อสรีรกายต้องประหาร
ตั้งพันครั้ง เมื่อมือ เท้า หู และจมูกขาดวิ่นไป ยังไม่ท�ำความโกรธต่อผู้อื่น”การยึด
พระพุทธพจน์เป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต ถือเป็นอุดมคติอย่างนี้จัดเป็นขันติบารมี
ในหลักการบริหารยุคใหม่ ขันติธรรมก็คอื วุฒภิ าวะสูง (Maturity) เป็นคุณสมบัตจิ ำ� เป็น
อย่างยิ่งในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ยุคปัจจุบัน ความรู้ความสามารถดีถ้าขาด
ขันติธรรมก็ไม่สามารถน�ำความรูค้ วามสามารถออกมาใช้ได้ ขันติธรรมท�ำให้จติ ใจนิง่
และกิริยาอาการเสงี่ยมสง่าผ่าเผย แม้ขณะประสบกับปัญหาอุปสรรคใหญ่ ก็รักษา
ความสมดุลของจิตและกายได้ บุคคลที่มีวุฒิภาวะสูงส่งก็คือผู้บ�ำเพ็ญขันติบารมี
นัยที่ ๒ ขันติบารมี หมายถึงความอดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย
ความไม่เกรี้ยวกราด ความแช่มชื่นแห่งจิตของผู้ปฏิญญาตนเป็นพระโพธิสัตว์
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องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๕-๒๑๖/๓๕๗-๓๕๙.
ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๔/๒๖๕.

ตอนที่ ๒ ทสบารมี

89

ปรารถนาทีจ่ ะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผูม้ ธี รรมสโมธาน ๘ ประการ ครบถ้วน
สมควรได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่ในยุคนั้นๆ ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
ในอนาคต เช่นสมัยเกิดเป็นธัมมิกเทพบุตร สมัยเกิดเป็นจูฬธัมมปาลราชกุมาร สมัย
เกิดเป็นขันติวาทีดาบสที่บ�ำเพ็ญบารมีเน้นขันติธรรม ในขณะเดียวกัน ขันติธรรม
ก็เป็นฐานส�ำหรับการบ�ำเพ็ญบารมีธรรมอื่นๆ อย่างขาดมิได้ เช่น สมัยเกิดเป็น
พระเตมีย์ (เตมิยกุมาร) ประสงค์อย่างยิง่ ทีจ่ ะออกบวช แต่พระราชบิดาไม่ทรงอนุญาต
เพราะประสงค์จะให้สืบต่อราชสมบัติ แม้จะถูกสภาพแวดล้อมบีบคั้นอย่างหนัก
พระองค์ก็ทรงอดทน การบ�ำเพ็ญเนกขัมมะของพระเตมิยกุมารต้องใช้ความเป็นผู้มี
อัธยาศัยกว้างใหญ่ ใช้ขันติธรรมมาก ใช้วิริยะมาก และใช้ระยะเวลายาวนานถึง
๑๖ ปี ท้ายที่สุดแม้ถูกฝังในป่าช้าผีดิบก็พร้อมที่จะสละชีวิต ด้วยจุดประสงค์แน่วแน่
ขอให้ได้บวช สมัยเกิดเป็นบุตรเศรษฐี(มหาโลมหังสบัณฑิต) ไม่ปรารถนาสมบัติ
ประสงค์จะบ�ำเพ็ญอุเบกขาบารมีและเนกขัมมบารมี จึงออกจากบ้านท่องเที่ยวไป
ถูกพวกนักเลงอันธพาลเบียดเบียนกลั่นแกล้งด้วยวิธีการต่างๆ ก็ไม่แสดงความโกรธ
ยังรักษาความสงบนิ่งอยู่ได้ ข้อนี้ก็เพราะขันติธรรมนั่นเอง
ระดับการบ�ำเพ็ญขันติในฐานะเป็นบารมี
ระดับที่ ๑ ขันติบารมี
พระโพธิสัตว์ที่ด�ำเนินชีวิตแสดงให้เห็นว่า ได้ใช้ขันติเป็นเครื่องน�ำทางในการ
ท�ำหน้าทีก่ ารงานปกติ หรือใช้ขนั ติ (อดทน อดกลัน้ อดออม) แก้ปญ
ั หาอยูต่ ลอดเวลา
โดยมีเมตตาบารมีเป็นฐาน ชือ่ ว่าบ�ำเพ็ญขันติบารมี เช่น สมัยเกิดเป็นธัมมิกเทพบุตร
ในวันอุโบสถ ๑๕ ค�่ำ  เที่ยวชักชวนมนุษย์ให้บ�ำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อมารดาบิดา ในขณะที่อธัมมิกเทพบุตรเที่ยวชักชวนให้
มนุษย์สมาทานอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ มีการฆ่าสัตว์ เป็นต้น วันหนึ่ง เทพบุตร
ทั้ง ๒ พบกันโดยบังเอิญ บริวารทั้ง ๒ ฝ่ายก็ทุ่มเถียงโต้แย้งกัน เทพบุตรก็โต้คารม
แสดงไหวพริบกัน พระโพธิสัตว์ธัมมิกเทพบุตรกล่าวตอนหนึ่งว่า “ธรรมแลปรากฏ
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ขึ้นก่อน ภายหลังอธรรมจึงเกิดขึ้นในโลก ข้าพเจ้าเป็นผู้เจริญที่สุด ประเสริฐที่สุด
และเก่าแก่กว่า เพราะเหตุนั้น จงหลีกทางให้พี่ไปเถิด น้องชาย” อธัมมิกเทพบุตร
กล่าวตอบว่า “ข้าพเจ้าก็จะไม่ให้หนทางแก่ท่านเพราะการขอร้อง เพราะการเจรจา
ไม่ถูกต้อง หรือเพราะเป็นผู้ควรแก่หนทาง วันนี้เราทั้ง ๒ จงรบกันเถิด ผู้ใดชนะ
ในการรบ หนทางเป็นของผูน้ นั้ ” ท้ายทีส่ ดุ อธัมมิกเทพบุตรก็พา่ ยแพ้คณ
ุ ความดีของ
107
พระโพธิสัตว์
ระดับที่ ๒ ขันติอุปบารมี
ขันติที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดโดยมีวิริยบารมี และเมตตาบารมี
เป็นฐาน ชือ่ ว่าขันติอปุ บารมี เช่น สมัยเกิดเป็นจูฬธัมมปาลราชกุมาร พระนางจันทา
เทวีผู้เป็นพระมารดาทรงให้ความเอ็นดูมากจนลืมเอาพระทัยใส่พระราชา เมื่อมี
พระชนมายุได้ ๗ เดือน พระราชบิดาทรงกริ้วที่มีแต่คนเอาใจพระกุมาร ไม่สนใจ
พระองค์เลย จึงรับสั่งให้เพชฌฆาตตัดพระหัตถ์ทั้ง ๒ ข้าง ตัดพระบาททั้ง ๒ ข้าง
พระกุมารก็มิได้ทรงกรรแสง ทรงบ�ำเพ็ญขันติและเมตตาไว้ อดกลั้นทุกขเวทนา
ท้ายทีส่ ดุ พระราชารับสัง่ ให้ตดั ศีรษะพระกุมารแล้วรับสัง่ ให้โยนร่างพระกุมารขึน้ ไป
ในอากาศแล้วสวนด้วยปลายดาบซ�้ำแล้วซ�้ำอีก พระมังสะ(เนื้อ)ของพระกุมาร
กระจัดกระจายไปทั่วห้อง นับแต่ถูกตัดพระหัตถ์มาจนถึงตัดศีรษะสิ้นพระชนม์
พระกุมารมิได้ทรงกรรแสงแสดงอาการเป็นทุกข์ให้ปรากฏเลย นี้ชื่อว่าบ�ำเพ็ญขันติ
108
บารมี
ระดับที่ ๓ ขันติปรมัตถบารมี
ขันติที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดพร้อมที่จะสละชีวิตโดยมีวิริยบารมี
อธิษฐานบารมี และเมตตาบารมีเป็นฐาน ชื่อขันติปรมัตถบารมี เช่น สมัยเกิดเป็น
ขันติวาทีดาบส ถูกพระเจ้ากลาพุทรงกริว้ เพราะนางสนมของพระองค์ไม่ดแู ลปรนนิบตั ิ
107
108

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๖-๓๖/๓๕๘-๓๖๐, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๖/๒๖-๓๖/๑๕-๒๐.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๔-๔๙/๒๐๗-๒๐๘, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๔/๔๔-๔๙/๔๓๕-๔๔๑.
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ตัวเองแต่กลับไปนั่งสนทนาธรรมกับดาบส พระเจ้ากลาพุเสด็จไปหาดาบส ตรัสถาม
ว่า “สมณะ ท่านสรรเสริญธรรมอะไร” พระโพธิสัตว์ตอบว่า “สรรเสริญขันติ ถวาย
พระพร”
พระเจ้ากลาพุ : อะไรชื่อว่าขันติ
พระโพธิสัตว์ : อาการที่ไม่โกรธเมื่อเขาด่า เขาบริภาษ เขาทุบตี ชื่อว่าขันติ
ถวายพระพร
พระเจ้ากลาพุ : เราจักเห็นกัน ณ บัดนี้ว่า ท่านเป็นผู้มีขันติหรือไม่
ต่อจากนัน้ พระเจ้ากลาพุรบั สัง่ นายเพชฌฆาตผลักพระโพธิสตั ว์ให้ลม้ ลงทีพ่ นื้
เอาหวายหนามเฆี่ยน ๒,๐๐๐ ครั้ง พระโพธิสัตว์มีหนังขาด เนื้อฉีก เลือดไหล
พระเจ้ากลาพุ : ท่านกล่าวสรรเสริญอะไร
พระโพธิสัตว์ : กล่าวสรรเสริญขันติ มหาบพิตร แต่พระองค์คงเข้าพระทัยว่า
‘ขันติอยูใ่ นระหว่างหนังของอาตมา’ ขันติมไิ ด้อยูใ่ นระหว่างหนังของอาตมา แต่ขนั ติ
ของอาตมาอยู่ในภายในหทัย ซึ่งพระองค์ไม่อาจเห็นต่างหาก ถวายพระพร
พระเจ้ า กลาพุ จึ ง รั บ สั่ ง ให้ เ พชฌฆาตตั ด มื อ ตั ด เท้ า ตั ด หู ตั ด จมู ก ของ
พระโพธิสัตว์ แล้วตรัสถามว่า “ท่านกล่าวสรรเสริญอะไร” พระโพธิสัตว์ตอบว่า
“กล่าวสรรเสริญขันติ ถวายพระพร ก็พระองค์อย่าทรงส�ำคัญเลยว่า ‘ขันติอยู่ที่
ปลายหูและจมูก’ ขันติของอาตมาอยู่ในส่วนลึกภายในหทัย”พระเจ้ากลาพุตรัสว่า
“ชฎิลโกง เจ้าจงนั่งประคองขันติของเจ้าไว้เถิด” ทรงกระทืบหทัยของพระโพธิสัตว์
แล้วเสด็จหลีกไป พระโพธิสัตว์ไม่ได้แสดงอาการโกรธ กลับกล่าวว่า “พระราชา
พระองค์ใดรับสัง่ ให้ตดั มือ เท้า ใบหู และจมูกของข้าพเจ้า ขอให้พระราชาพระองค์นนั้
จงมีพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน บัณฑิตทัง้ หลายเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลย” เมือ่ พระราชา
109
เสด็จไปได้ไม่นาน พระโพธิสัตว์ก็เสียชีวิต
109

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๙-๕๒/๑๖๖-๑๖๗, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๔/๔๙-๕๒/๒๖๕-๒๖๙.
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ทสบารมี ๗ : สัจจะ

ความหมายและประเภทของสัจจะ
“สัจจะ” แปลว่า ความจริง มีนัยรวมถึงความตรงและความแท้ ในหมวด
110
ทสบารมีนี้ หมายถึง
๑) จริงใจ ได้แก่ ซื่อสัตย์
๒) จริงวาจา ได้แก่ พูดจริง
๓) จริงการ ได้แก่ ท�ำจริง
คนที่มีสัจจะมีความรับผิดชอบต่องานที่ท�ำทุกอย่าง ท�ำอย่างสุดก�ำลังและ
111
เต็มความสามารถ ลักษณะของสัจจะ มี ๕ ประการ คือ
๑. สัจจะต่อหน้าที่ เช่น พ่อ-แม่, บุตร-ธิดา, ภรรยา-สามี ต่างต้องมีหน้าที่
ต่อกันและกันตามหลักสิงคาลกสูตร เป็นต้น ใครมีหน้าทีอ่ ะไรก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบ
๒. สัจจะต่อการงาน คือ เมื่อตั้งใจท�ำงานชิ้นใดแล้วจะท�ำให้เต็มที่ ไม่เสร็จ
ไม่เลิก มีแต่ต้องท�ำงานชิ้นนั้นให้ส�ำเร็จและดีที่สุด
๓. สัจจะต่อวาจา คือ เมือ่ พูดอย่างไรก็ตอ้ งท�ำอย่างนัน้ เป็นผูม้ วี าจาตรงกับใจ
110

“สัจจะ” มี ๒ นัยหลักคือ นัยที่ ๑ สัจจะ ความจริงที่หมายถึง ๑) สมมติสัจจะ
จริงโดยสมมติ เช่น คน พ่อค้า ปลา แมว โต๊ะ เก้าอี้ ๒) ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ์ เช่น รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นสัจจธรรม นัยที่ ๒ สัจจะ ความจริงคือจริงใจ จริงวาจา
และจริงการคือท�ำจริง เป็นสัจจาธิฏฐาน(สัตยาธิษฐาน); พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๔, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์
ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๔๒๕-๔๒๖.
111
[ออนไลน์], แหล่งทีม่ า : http://palungjit.org/threads [วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐].
สัจจบารมีกับอธิษฐานบารมีเป็นธรรมคู่กัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ บุคคลผู้ขาดสัจจะก็ไม่มี
ความมั่นคงแน่วแน่ คนไม่มีความมั่นคงแน่วแน่ก็คือบุคคลที่ไม่มีสัจจะ จึงนิยมใช้ค�ำบาลีว่า
สัจจาธิฏฐาน (ค�ำสันสกฤตคือ สัตยาธิษฐาน) แปลว่า ทีม่ นั่ คือสัจจะ ธรรมทีค่ วรตัง้ ไว้ในใจให้เป็น
ฐานที่มั่นคือสัจจะ คนมีสัจจะเป็นฐานที่มั่น; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒๔, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ ผลิธมั ม์, ๒๕๕๘),
หน้า ๔๒๕-๔๒๖.
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๔. สัจจะต่อบุคคล คือ ไม่หน้าไหว้หลังหลอก คบกับใครต้องเป็นมิตรแท้กับ
คนเหล่านั้น ถึงขนาดยอมตายแทนกันได้
๕. สัจจะต่อความดี คือ มั่นคงต่อความดี ไม่หันเหไปในทางชั่ว ไม่ข้องเกี่ยว
กับอบายมุขทุกชนิด คิดแต่จะท�ำความดี ไม่ว่าจะมีคนรู้หรือไม่ก็ตาม
“สัจจะ” ในนัยนี้ มีความส�ำคัญในฐานะเป็นฐานแห่งความน่าเชื่อถือ ท�ำให้
เกิดความเชื่อมั่นตนเอง บุคคลรอบข้างก็เชื่อมั่นในคนมีสัจจะ ธรรมนี้จึงเป็นข้อ ๑
ในหมวดธรรมส�ำหรับการครองเรือน(ฆราวาสธรรม ๔) เป็นข้อ ๒ ในหมวดธรรมอัน
เป็นฐานที่มั่นของบุคคล(อธิษฐานธรรม ๔) เป็นข้อ ๔ ในหมวดธรรมอันเกื้อกูลแก่
การรักษาศีล ๕ (เบญจธรรม)
การสมาทานถือปฏิบัติสัจจะ
“สัจจะ” ความจริง ที่มีนัยหมายถึง
๑) จริงใจ ได้แก่ ซื่อสัตย์
๒) จริงวาจา ได้แก่ พูดจริง
๓) จริงการ ได้แก่ ท�ำจริง
ดังกล่าวมานี้เป็นคุณธรรมจริยธรรมส�ำคัญทั้งในการประกอบธุรกิจหน้าที่
การงานและการด�ำเนินชีวิตครอบครัว ความเป็นคนน่าเชื่อถือเกิดจากความเป็น
คนพูดจริงท�ำจริง หรือพูดอย่างใดท�ำอย่างนั้น เป็นคนรักษาค�ำพูด ยึดมั่นในสัญญา
ความหวังหรือก�ำลังใจให้กบั ตัวเอง เกิดจากการอ้างคุณความดีหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ตี่ น
ศรัทธาเชื่อถือมาเป็นก�ำลังเสริม การสมาทานถือปฏิบัติสัจจะจึงมี ๒ ประการ คือ
112
ประการที่ ๑ ยถาวาที ตถาการี ยถาการี ตถาวาที พูดอย่างใดท�ำ
อย่างนั้น ท�ำอย่างใดพูดอย่างนั้น มี ๒ นัย คือ การท�ำตามที่พูดหรือให้สัญญากันไว้
112

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๖/๒๓๑; เป็นพระคุณตามความเป็นจริงข้อ ๗ ในจ�ำนวน
๘ ประการของพระพุทธเจ้าที่ท้าวสักกะจอมเทพ ได้ประกาศแก่พวกเทพชั้นดาวดึงส์ ดังนี้
“พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงมีปกติตรัสอย่างใด ก็ทรงท�ำอย่างนั้น ทรงมีปกติท�ำอย่างใด
ก็ตรัสอย่างนั้น”
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และการพูดตามที่ท�ำหรือให้สัญญากันไว้ เช่นกรณีพระเจ้าสุตโสมแห่งกรุงอินทปัตถ์
ถูกมหาโจรโปริสาทจับตัวไว้ ทรงให้สัญญากับโจรว่าขอไปท�ำกิจธุระให้เรียบร้อย
เสียก่อนแล้วจะกลับมาให้จับตัวภายหลัง โจรจึงปล่อยตัวไป เมื่อทรงท�ำกิจธุระ
เสร็จแล้วก็กลับมาหาโจรตามที่ให้สัญญาไว้
ประการที่ ๒ สัจจกิริยา การท�ำสัจจาธิษฐานหรือสัตยาธิษฐานมี ๒ ลักษณะ
คือ
ลักษณะที่ ๑ การอ้างคุณของพระรัตนตรัยหรือคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรืออานุภาพยักษ์อนิ ทร์พรหมอันมีอยู่ เพือ่ อ�ำนวยให้เกิดความสวัสดีหรือสมปรารถนา
การอ้างพลังสัจจะหรือการอ้างเอาความจริงเป็นพลังบันดาล ในการตัง้ สัตยาธิษฐาน
เพือ่ ให้บรรลุผลตามทีไ่ ด้ตงั้ จิตปรารถนาไว้นนั้ จะบังเกิดขึน้ ได้ตอ่ เมือ่ ในค�ำอธิษฐานนัน้
ได้มกี ารอ้างอิงถึงสิง่ ทีเ่ ป็นความจริง หรือคุณธรรมทีต่ นเชือ่ มัน่ และได้ถอื ปฏิบตั อิ ย่าง
113
จริงจัง เช่น บทสวดอาฏานาฏิยปริตร ตอนที่ว่า
เตสํ สจฺเจน สีเลน
ขนฺติเมตฺตาพเลน จ
เตปิ ตุมฺเห อนุรกฺขนฺตุ
อาโรคฺเยน สุเขน จ
ด้วยศีลอันจริงแท้และด้วยพลังแห่งขันติและ
เมตตาธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น
พระองค์แม้เหล่านั้นจงตามรักษาท่านทั้งหลาย
โดยเอื้อความสุขที่ปราศจากโรค

113

อาฏานาฏิยปริตร หรืออาฏานาฏิยสูตร เป็นพระสูตรทีท่ า้ วเวสวัณมหาราชกราบทูล
ให้พระพุทธเจ้าทรงเรียนเพื่อคุ้มครองรักษาไม่ให้พวกยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสหันมาเลื่อมใสหรือไม่มา
เบียดเบียน ; ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๕-๒๙๕/๒๑๙-๒๔๖.
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และในบทสวดเดียวกันอีกตอนหนึ่งว่า
นตฺถิ เม สรณํ อญฺ
พุทฺโธ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โหตุ เต ชยมงฺคลํ
นตฺถิ เม สรณํ อญฺ
ธมฺโม เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โหตุ เต ชยมงฺคลํ
นตฺถิ เม สรณํ อญฺ
สงฺโฆ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โหตุ เต ชยมงฺคลํ
ทีพ่ งึ่ อย่างอืน่ ของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นทีพ่ งึ่ อันประเสริฐของข้าพเจ้า
ด้วยค�ำกล่าวจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ทีพ่ งึ่ อย่างอืน่ ของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นทีพ่ งึ่ อันประเสริฐของข้าพเจ้า
ด้วยค�ำกล่าวจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
ด้วยค�ำกล่าวจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ความศักดิ์สิทธิ์ของบทสวดมนต์จะปรากฏผลได้ก็ต่อเมื่อผู้สวดได้ถือปฏิบัติ
ตามข้อความ หรือ สัจจวาจาที่ได้แสดงไว้ในบทสวดนั้นได้จริงๆ กล่าวคือ ผู้สวด
จะต้องมีความเคารพ เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยจริงๆ มิใช่กล่าวออกไปเฉยๆ
พอเป็นพิธีเท่านั้น
ลักษณะที่ ๒ การอ้างคุณธรรมจริยธรรมที่ตนสั่งสมมาเพื่อให้เกิดความสวัสดี
หรือสมปรารถนาอ้างถึงการรักษาศีล การบริจาคทาน การภาวนา เป็นต้น เมื่อได้
กล่าวอ้างอิงถึงความจริงแล้ว ก็ให้อธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาสิ่งที่พึงเป็นไปได้
ไว้ในใจ อธิษฐานขอความคุม้ ครองให้ตนพ้นจากทุกข์โศกโรคภัย เช่น บทสวดวัฏฏกปริตร(คาถานกคุ่ม)ว่า
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อตฺถิ โลเก สีลคุโณ
สจฺจํ โสเจยฺยนุทฺทยา
เตน สจฺเจน กาหามิ
สจฺจกิริยมนุตฺตรํ
อาวชฺชิตฺวา ธมฺมพลํ 
สริตฺวา ปุพฺพเก ชิเน
สจฺจพลมวสฺสาย
สจฺจกิริยมกาสหํ
สนฺติ ปกฺขา อปตฺตนา
สนฺติ ปาทา อวญฺจนา
มาตา ปิตา จ นิกฺขนฺตา
ชาตเวท ปฏิกฺกม
สห สจฺเจ กเต มยฺหํ 
มหาปชฺชลิโต สิขี
วชฺเชสิ โสฬส กรีสานิ
อุทกํ ปตฺวา ยถา สิขี
สจฺเจน เม สโม นตฺถิ
เอสา เม สจฺจปารมี
คุณแห่งศีลมีอยู่ในโลก ความสัตย์ความสะอาดและความเอ็นดูกรุณา
มีอยู่ในโลก ด้วยค�ำสัตย์นั้น ข้าพเจ้าจะท�ำสัจจกิริยาอันเยี่ยม
ข้าพเจ้าร�ำลึกถึงก�ำลังแห่งธรรม ร�ำลึกถึงพระชินเจ้าทั้งหลายในปางก่อน
อาศัยก�ำลังแห่งสัจจะ ขอท�ำสัจจกิริยา ปีกทั้งหลายของข้าพเจ้ามีอยู่
แต่ก็ยังบินไปไม่ได้ เท้าทั้งหลายของข้าพเจ้ามีอยู่ ก็ยังเดินไม่ได้
มารดาและบิดาของข้าพเจ้าก็ออกไปแล้ว ดูก่อนไฟป่า ขอท่านจงถอยไป
ครั้นเมื่อสัจจะ อันข้าพเจ้าท�ำแล้ว เปลวไฟอันลุกโพลงมาก
ก็สงบประหนึ่งเปลวไฟที่ตกถึงน�้ำ สิ่งใดเสมอด้วยสัจจะของเราไม่มี
114
นี้เป็นสัจจบารมีของเรา
บทสวดมนต์นมี้ ตี ำ� นานว่า ครัง้ หนึง่ เมือ่ พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก
เสด็จไปจ�ำพรรษาที่ต�ำบลหนึ่งในแคว้นมคธ เช้าวันหนึ่ง ได้เสด็จออกบิณฑบาต
ระหว่างทาง ได้เกิดไฟป่าลุกไหม้ และไฟได้ลามมาใกล้ที่ประทับของพระพุทธองค์
แต่ก็ได้ดับลงไปเองอย่างน่าอัศจรรย์ บรรดาพระภิกษุสงฆ์จึงได้ขอให้พระสารีบุตร
114

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๕/๑๕, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๑/๓๕/๓๐๖-๓๑๐, สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแปล.
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ทูลถาม พระพุทธองค์จึงได้ตรัสเล่าวัฏฏชาดกซึ่งเป็นเรื่องที่ได้เกิดมาแล้วในอดีต
เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ ที่ได้เสวยพระชาติเป็นลูกนกคุ่มผู้ที่สามารถรักษา
สัจจวาจาได้จนเป็นนิสัย ก็เท่ากับผู้นั้นได้บ�ำเพ็ญสะสมสัจจบารมีของตนให้มากขึ้น
โดยล�ำดับ และเมื่อน�ำมาประกอบกับอธิษฐานบารมีย่อมมีพลังแสดงผลให้ได้
115
ทันตาเห็น ดังที่ได้แสดงไว้ในบทสวดวัฏฏกปริตรข้างต้น
อานิสงส์ของสัจจะ
อานิสงส์ของสัจจะประการที่ ๑ ยถาวาที ตถาการี ยถาการี ตถาวาที
พูดอย่างใดท�ำอย่างนั้น ท�ำอย่างใดพูดอย่างนั้น สรุปได้ดังนี้
สัจจะ จริงใจ ได้แก่ความซื่อสัตย์การปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ย่อมมีอานิสงส์มาก เช่น ไม่ต้องถูกลงโทษ ตนเองไม่ต้องเดือดร้อนใจ ตนเอง
ก็ชื่นใจเพราะหาข้อต�ำหนิตัวเองไม่ได้ คนอื่นๆก็ยกย่องนับถือ ต�ำแหน่งหน้าที่
การงานก็เจริญก้าวหน้า ความจริงใจสร้างความไร้กังวล สร้างแต่ปีติ
สัจจะ จริงวาจา ได้แก่พูดจริงย่อมท�ำให้ได้ความจริง เริ่มต้นด้วยการพูด
ความจริงแล้วจะท�ำให้มีความสะดวกตลอดไป เริ่มต้นด้วยพูดโกหกเพียง ๑ ค�ำ
จะต้องพูดโกหกต่อไปอีก ๑๐๐ ค�ำเพือ่ ปกปิดค�ำโกหก ๑ ค�ำทีพ่ ดู ครัง้ แรกนัน้ ค�ำจริง
สร้างความน่าเชือ่ ถือให้แก่ตวั เอง คนทัง้ หลายก็เชือ่ ถือ ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในสังคม
ทั่วไปเมื่อได้รับฟังเรื่องต่างๆ ค�ำพูดเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม สื่อดีสังคมดี
115

[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://palungjit.org/threads [๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐],
มีตัวอย่างการท�ำสัจจกิริยา(หรือสัตยาธิษฐาน)เพื่ออ�ำนวยให้เกิดความสวัสดีหรือสมปรารถนา
จ�ำนวนมากทีป่ รากฏในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา เช่น ท�ำสัจจกิรยิ าเพือ่ ให้เด็กหายจากพิษงู; ขุ.ชา.อ.
๕/๔๖๐, ท�ำสัจจกิริยาเพื่อให้เรือพ้นภัยจากทะเลร้าย; ชา.อ. ๖/๗๓, ท�ำสัจจกิริยาอ้างความ
ซื่อสัตย์ต่อสามีเพื่อให้สามีหายจากโรคเรื้อน; ขุ.ชา.อ. ๗/๓๑๑, ท�ำสัจจกิริยาเพื่อให้ลูกหาย
จากพิษลูกศร; ชา.อ. ๙/๑๒๕, องคุลิมาลท�ำสัจจกิริยาเพื่อให้เกิดความสวัสดีหญิงครรภ์แก่;
ม.อ. ๓/๓๑๓, ท�ำสัจจกิริยาเพื่อให้พ้นจากการจองจ�ำเพราะถูกใส่ความ; ขุ.ชา.อ. ๙/๕๔,
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔๓, หน้า ๙๖๘-๙๖๙.
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สื่อไม่ดี สังคมแตกแยก โบราณาจารย์จึงกล่าวว่า “การรักษาเบญจศีลข้อ ๔ คือ
เว้นจากการพูดเท็จ เป็นหลักประกันสังคม” หมายถึงว่าท�ำให้เกิดความไว้ใจกัน
เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในสังคม มีเรื่องว่า สามเณรรูปหนึ่งประสงค์
จะอุปสมบท จึงเดินทางไปถามญาติเพื่อให้แน่ใจว่าอายุครบจะบวชเป็นพระได้แล้ว
ระหว่างทางถูกโจร ๕๐๐ จับตัวไว้ ให้สัญญากับโจรพวกนั้นว่า ขอเดินทางไปหา
ญาติกอ่ น เสร็จธุระแล้วจะกลับมาหาพวกท่าน โดยจะไม่บอกเรือ่ งทีถ่ กู จับตัวแก่ใคร
ขณะนั้น พวกญาติของสามเณรเดินสวนทางมุ่งหน้าไปทางที่พวกโจรอยู่ สามเณร
ก็ไม่ได้บอกพวกญาติวา่ ทิศทางทีก่ ำ� ลังไปนัน้ มีพวกโจรซุม่ อยู่ ท�ำให้พวกญาติเหล่านัน้
ถูกโจรจับตัวไป ต่อมา พวกโจรรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นญาติของสามเณร ก็รู้ต่อไปอีกว่า
“สามเณรมีสจั จะ แม้กบั พวกญาติของตัวเองก็ไม่บอก” เลือ่ มใสในสามเณร ปล่อยญาติ
116
ไปทั้งหมดและขอบวชกับสามเณร ข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสัจจะ-จริงวาจา
สัจจะ จริงการ ได้แก่ ท�ำจริงการท�ำงานด้วยความเอาใจใส่จริงจัง ท�ำให้งาน
ไม่คงั่ ค้างอากูล ส�ำเร็จได้ตามประสงค์ ตัวเองก็ได้รบั ประโยชน์จากงาน สังคมก็ได้รบั
ประโยชน์ มีแต่ประโยชน์ไม่มโี ทษเลย ท�ำงานประสบความส�ำเร็จทุกอย่างเป็นสิรมิ งคล
แก่ตัวเอง ท�ำงานส�ำเร็จเป็นเรื่องๆ ไปตามล�ำดับย่อมตัดข้อกังวลได้ไม่เดือดร้อน
เกิดปราโมทย์ฟูใจ เกิดปีติอิ่มใจ เกิดปัสสัทธิสงบใจ เกิดความสุขใจ และท้ายที่สุด
ย่อมเกิดสมาธิความมั่นคงของจิตใจ เป็นคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยม เป็นอานิสงส์
ของสัจจะท�ำจริงเฉพาะตน ในสังคมวงกว้าง คนท�ำจริงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นสูง
กล้าที่จะคิดจะท�ำตลอดเวลา มีภาวะผู้น�ำอยู่ในตัว และคนทั่วไปให้ความเชื่อถือ
ยอมให้เป็นผูน้ ำ 
� อานิสงส์ของสัจจะแบบจริงใจ จริงวาจา และจริงการพอสรุปได้ ดังนี้
- ท�ำให้คนทั้งหลายเกิดความไว้วางใจและเชื่อถือค�ำพูด
- ท�ำให้คนทั้งหลายเชื่อมั่นเห็นความส�ำคัญของฐานะและบทบาทของผู้มี
สัจจะ
116

สํ.ส. สตุลลปกายิกวรรค มก. ๒๔/๑๕๗, ปส. ๒๓/๑๐๐ อ้างจาก พระไพบูลย์
ธมฺมวิปุโล และคณะ, ดรรชนีธรรม ฉบับมงคลสูตร, หน้า ๒๘๙.
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- ท�ำให้เกิดความฟูใจ อิ่มใจ สุขใจตลอดเวลา
- ไม่ต้องล�ำบากที่จะคิดหาเหตุผลข้ออ้างมาเพื่อกลบเกลื่อนความเท็จ
- ท�ำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในสังคม
- มีอานิสงส์ท�ำให้มีกลิ่นปากหอมทุกภพทุกชาติ
ส่วนอานิสงส์ของการท�ำสัจจาธิษฐานหรือสัตยาธิษฐาน(สัจจกิรยิ า) มีอานิสงส์
ดังที่แสดงไว้บางส่วนในตอนต้น เช่น เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็น
ลูกนกคุม่ วันหนึง่ เกิดไฟป่าไหม้ลามเข้ามาใกล้รงั นกตัวอืน่ บินหนีหลบไฟป่าไปหมด
ตัวเองบินไม่ได้ เดินก็ไม่ได้ จึงตั้งสัตยาธิษฐานว่า “ปีกของเรามีอยู่แต่บินไม่ได้
เท้าทั้งสองของเรามีอยู่แต่เดินไม่ได้ มารดาบิดาของเราออกไปหาอาหาร ดูก่อนไฟ
ท่านจงถอยไปเถิด” ด้วยอ�ำนาจสัจจะ ไฟนั้นจึงถอยกลับ
อีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาปลา
ครัง้ นัน้ ฝนไม่ตกเป็นเวลานาน น�ำ้ แห้งขอด ฝูงปลาพากันคุดเข้าโคลนตมเพือ่ หลบภัย
ต่างๆ แต่ก็ยังตกเป็นเหยื่อของฝูงนก พระโพธิสัตว์เห็นภัยเกิดกับฝูงปลาเหล่านั้น
จึงตั้งสัตยาธิษฐานขอท้าวปัชชุนเทพว่า “ท่านปัชชุนเทพผู้เจริญ เราอาศัยญาติ
ทั้งหลายจึงประสบทุกข์ เมื่อข้าพเจ้าผู้มีศีลล�ำบากอยู่ เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่ท�ำฝน
ให้ตกเล่า ... สัตว์มีชีวิตแม้อื่นๆ ข้าพเจ้าก็ไม่เคยจงใจฆ่า ด้วยสัจจะนี้ ท่านจงท�ำฝน
ให้ตกแล้ว เปลื้องหมู่ญาติของข้าพเจ้าจากทุกข์เถิด” ทันใดนั้นฝนก็ตก มีน�้ำพอให้
117
ฝูงปลาอาศัยรอดชีวิต สัจจบารมีของพระโพธิสัตว์แม้ไม่ได้ปรากฏออกมา
ทางกาย วาจา แต่ก็เป็นหลักใจอยู่ตลอดเวลา
สัจจะในฐานะเป็นสัจจบารมี
นัยที่ ๑ สัจจบารมี หมายถึงการด�ำเนินชีวิตของบุคคลผู้ยึดความจริงใจ
จริงวาจา และจริงการเป็นหลัก ไม่ว่าจะท�ำการใดๆ ที่ไหน เมื่อไรก็ยึดหลักนี้ อยู่ใน
117

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๕/๓๑, ขุ.ชา.อ. (ไทย) /๗๕/๑๒๐-๑๒๓.
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ทางแห่งความดีที่เรียกว่า “กุศลกรรมบถ” ค�ำว่า “จริงใจ” ก็คือมโนสุจริต
ประกอบด้วย
๑) ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น
๒) ไม่คิดร้าย
๓) ความเห็นชอบ
“จริงวาจา” ก็คือวจีสุจริต ประกอบด้วย
๑) เว้นจากการพูดเท็จ
๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด
๓) เว้นจากการพูดค�ำหยาบ
๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
“จริงการ” ก็คือกายสุจริต ประกอบด้วย
๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒) เว้นจากการลักทรัพย์
๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
อีกประการหนึง่ หมายถึงการด�ำเนินชีวติ ของบุคคลบนหลักศรัทธา ๔ ประการ
คือ
๑) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
๒) กัมมสัทธา เชื่อกรรมคือการกระท�ำ 
๓) วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม
๔) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง
ตามหลักการที่ว่า
ยาทิสํ วปเต พีชํ 
ตาทิสํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ
ปาปการี จ ปาปกํ
หว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
อุปนิสยั ทีย่ ดึ หลักจริงใจ จริงวาจา จริงการ และศรัทธาทีผ่ า่ นการฝึกฝนอบรม
กล่อมเกลามาเป็นเวลานาน จัดเป็นสัจจบารมี
118

ที.ปา. (ไทย) ๑๐/๓๔๗/๓๖๒-๓๖๓.
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นัยที่ ๒ สัจจบารมี หมายถึง ความจริงใจ จริงวาจา จริงการ(จริงท�ำ) และ
การท�ำสัตยาธิษฐานอ้างความดีเพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย ของผู้ปฏิญญาตนเป็น
พระโพธิสัตว์ ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผู้มีธรรมสโมธาน ๘
ประการครบถ้วน สมควรได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่อุบัติในยุคนั้นๆ ว่า
จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เช่น สมัยเกิดเป็นทีปายนดาบส เกิดเป็นพญาปลา
เกิดเป็นพระเจ้ามหาสุตโสม
ระดับการบ�ำเพ็ญสัจจบารมี
ระดับที่ ๑ สัจจบารมี
พระโพธิสตั ว์ทดี่ ำ� เนินชีวติ แสดงให้เห็นว่าได้ใช้สจั จะ เป็นเครือ่ งน�ำทางในการ
ท�ำหน้าทีก่ ารงานปกติ หรือใช้สจั จะแก้ปญ
ั หาอยูต่ ลอดเวลา ชือ่ ว่าบ�ำเพ็ญสัจจบารมี
เช่น สมัยเกิดเป็นลูกนกคุ่มตัวเท่าลูกบอลขนาดใหญ่ ครั้งหนึ่งได้เกิดไฟป่าไหม้
ลุกลามมา นกทัง้ หลายก็พากันบินหนี มารดาบิดาของนกคุม่ นัน้ ก็บนิ หนีภยั จากไฟป่า
เช่นกัน ปล่อยให้ลูกนกคุ่มที่ยังเดินไม่ได้ บินไม่ได้นอนอยู่ในรัง ลูกนกคุ่มโพธิสัตว์
ชูคอขึ้น เห็นไฟลุกลามมา คิดว่า “หากว่า เราพึงมีก�ำลังที่จะกางปีกบินไปในอากาศ
เราพึงบินขึน้ ไปในทีอ่ นื่ หากพึงมีกำ� ลังทีจ่ ะยกเท้าทัง้ ๒ เดินไป เราก็พงึ ย่างเท้าเดินไป
ในทีอ่ นื่ แม้มารดาบิดาของเราแล กลัวภัยคือความตายแล้วปล่อยเราผูเ้ ดียวไว้ ป้องกัน
ตนหนีไป บัดนี้ เราไม่มที พี่ งึ่ อืน่ เราเป็นผูไ้ ม่มที ตี่ า้ นทาน ไม่มที พี่ งึ่ ควรทีเ่ ราจะกระท�ำ
อย่างไรหนอในวันนี้” จึงคิดต่อไปว่า “ชื่อว่าคุณแห่งศีลมีอยู่ในโลกนี้ ชื่อว่าคุณแห่ง
สัจจธรรมก็มีอยู่ ชื่อว่าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาล บ�ำเพ็ญบารมี
ทั้งหลาย ประทับนั่งที่โคนต้นโพธิ์ ตรัสรู้เองแล้ว พึงพร้อมด้วยศีล ... ประกอบด้วย
สัจจะ ความเอ็นดู ความกรุณา และขันติ มีเมตตาภาวนาถึงพร้อมแล้วในสรรพสัตว์
มีอยู่ ชื่อว่าคุณแห่งพระธรรมที่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสรู้แล้วก็มีอยู่ ...
ควรที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตและคุณของพระธรรมที่พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายเหล่านั้นตรัสรู้แล้ว ถือเอาสภาวธรรมคือสัจจะที่มีอยู่ในเราแล้ว กระท�ำ
สัจจกิริยาแล้วให้ไฟหมุนกลับ กระท�ำความสวัสดีแก่ตนและแก่นกที่เหลือในวันนี้”
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จึงกระท�ำสัจจกิริยา(กล่าว)ว่า “ศีลคุณ ความสัตย์ ความสะอาด และความเอ็นดู
ยังมีอยู่ในโลก ด้วยความสัตย์นั้น เราจักท�ำสัจจกิริยาอันยอดเยี่ยม” พร้อมกับ
119
สัจจกิรยิ าของลูกนกคุม่ โพธิสตั ว์นนั้ จบลง ไฟป่าก็ถอยกลับและไม่ไหม้สงิ่ อืน่ เลย
อีกเรื่องหนึ่งสมัยเกิดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อเรียนจบศิลปศาสตร์แล้ว
ไม่ประสงค์จะครองเรือน จึงน�ำสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดออกบริจาคเป็นทาน บอกลา
หมู่ญาติออกบวชได้ชื่อว่าทีปายนดาบส บ�ำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นเวลา
๕๐ ปี ต่อมาดาบส ได้ออกจากป่าเทีย่ วภิกขาจารไปตามสถานทีต่ า่ ง ๆ นายมัณฑัพยะ
ผู้เป็นเพื่อนเก่า สมัยยังไม่ได้บวชเห็นเข้าจึงนิมนต์ไปพักที่สวนหลังบ้าน อุปัฏฐาก
ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง วันหนึง่ ลูกชายของมัณฑัพยะนัน้ ชือ่ ยัญญทัตตกุมาร ถูกงูพษิ กัด
ทนพิษไม่ไหวจึงสลบไป มัณฑัพยะกับภรรยาอุ้มลูกชายไปหาดาบสให้ช่วยเยียวยา
อ้อนวอนว่า “พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ธรรมดาบรรพชิตย่อมจะรู้จักยาหรือพระปริตร
โปรดช่วยลูกน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด” พระดาบสกล่าวว่า “อาตมาไม่รู้จักโอสถ
ท�ำยาก็ไม่ได้"   สองสามีภรรยาอ้อนวอนต่อไปว่า “ท่านผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น ขอท่าน
โปรดตั้งสัตยาธิษฐานแผ่เมตตาไปในเด็กด้วยเถิด” หนักเข้า พระดาบสท่านจึงแผ่
เมตตาจิตวางมือลงบนศีรษะของเด็ก พลางตั้งสัตย์อธิษฐานว่า
อาตมาต้องการบุญ มีจิตเลื่อมใส ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้เพียง
๗ วันเท่านั้น ต่อแต่นั้น แม้จะไม่พอใจประพฤติพรหมจรรย์ก็ยังประพฤติ
ต่อมาเกิน ๕๐ ปี ด้วยสัจจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี ของพิษจงคลาย
ขอยัญญทัตต์กุมารจงรอดชีวิต
ทันใดนั้น พร้อมกับการตั้งสัตยาธิษฐาน พิษงูตั้งแต่ส่วนบนขึ้นไปได้คลายซึม
ลงไปในแผ่นดิน กุมารลืมตามองดูมารดาบิดา นอนพลิกกายไปมา ดาบสกล่าวกับ
บิดาว่า “อาตมาได้แสดงพลังของตนก่อนแล้ว ท่านจงแสดงพลังของตนบ้าง บิดา
วางมือที่หน้าอกของบุตรพร้อมกับตั้งสัตยาธิษฐานว่า
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ขุ.ชา (ไทย) ๒๗/๓๕/๑๕, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๑/๓๕/๓๐๖-๓๑๐.
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เพราะแต่ไหนแต่ไรมา ข้าพเจ้าเห็นผู้คนในเวลามาพัก ก็ไม่ยินดีให้พัก
อนึ่ง สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายแม้ผู้เป็นพหูสูตก็ไม่ทราบความที่
ข้าพเจ้าไม่พอใจ ข้าพเจ้าแม้จะไม่พอใจก็ตาม ก็ยังให้ทาน
ด้วยสัจจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี ขอพิษจงคลาย
ขอยัญญทัตต์ ลูกพ่อจงรอดชีวิต
เมื่อบิดาตั้งสัตยธิษฐานแล้ว ยัญญทัตต์เริ่มอาการดีขึ้นแต่ยังไม่หายสนิท
จึงกล่าวกับภรรยา “น้องรัก พี่ได้ท�ำสุดก�ำลังแล้ว ที่นี้ น้องจงท�ำสัจจกิริยาให้ลูกชาย
ลุกขึ้นเดินได้ด้วยเถิด” ภรรยากล่าวว่า “นาย ความสัตย์ของฉันมีอยู่อย่างหนึ่ง
แต่ไม่กล้ากล่าวต่อหน้าพี”่ สามีบอกว่า “อะไรก็ได้นอ้ งรัก ท�ำให้บตุ รของเราหายโรค
ก็แล้วกัน” นางจึงตั้งสัตยาธิษฐานว่า
ลูกรัก อสรพิษที่มีพิษร้ายแรงตัวใด ได้โผล่ขึ้นจากปล่องมากัดเจ้า
วันนี้ อสรพิษตัวนั้นและบิดาของเจ้า ไม่มีความแตกต่างกันเลย
เพราะไม่ได้เป็นที่รักของแม่ สัจจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
ขอพิษจงคลาย ขอยัญญทัตต์ลูกชายจงรอดชีวิต
พร้อมกับการตัง้ สัตยาธิษฐาน พิษงูทงั้ หมดก็คลายซึมลงแผ่นดินไป ยัญญทัตต์
120
กุมารลุกขึ้นเดินได้หายเป็นปกติ
ระดับที่ ๒ สัจจอุปบารมี
สัจจอุปบารมีที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดโดยมีวิริยบารมี ขันติบารมี
และเมตตาบารมีเป็นฐาน ชื่อว่าสัจจอุปบารมี เช่น สมัยเกิดเป็นพญาปลาอาศัยอยู่
ในล�ำห้วยแห่งหนึ่งล้อมรอบด้วยเถาวัลย์ สมัยนั้นฝนไม่ตก ข้าวกล้าเหี่ยวแห้งตาย
ในบึงและล�ำห้วยต่างก็ไม่มนี ำ 
�้ ฝูงปลาและเต่าก็เข้าไปอาศัยอยูใ่ นโคลนตม พวกนกกา
ก็จิกเป็นอาหาร พญาปลาโพธิสัตว์เห็นฝูงปลาและเต่าตายไปเป็นจ�ำนวนมาก
จึงประสงค์จะท�ำสัจจกิรยิ า บันดาลฝนให้ตก คุย้ เปือกตมสีดำ� ออกเป็น ๒ ส่วน ลืมตา
มองดูอากาศ กล่าวกับท้าวปัชชุนนเทวราชว่า “ท่านปัชชุนนะผู้เจริญ เราอาศัยญาติ
120

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๖๒-๗๑/๓๓๒-๓๓๔, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๕/๖๒-๗๑/๔๖๖-๔๗๗.
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ทั้งหลายจึงประสบทุกข์ เมื่อข้าพเจ้าผู้มีศีลล�ำบากอยู่ เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่ท�ำฝน
ให้ตกเล่า ข้าพเจ้าเกิดในฐานะที่จะกินผู้มีชาติเสมอกัน แต่ไม่ได้เคยได้ชื่อว่า
กัดกินปลา แม้มปี ระมาณเท่าเมล็ดข้าวสารเป็นต้น สัตว์มชี วี ติ แม้อนื่ ข้าพเจ้าก็ไม่เคย
จงใจปลงจากชีวิต ด้วยสัจจะนี้ ท่านจงท�ำฝนให้ตกแล้วเปลื้องหมู่ญาติของข้าพเจ้า
จากทุกข์เถิด” พร้อมกับเรียกท้าวปัชชุนนเทพเหมือนกับสัง่ คนรับใช้วา่ “ปัชชุนนเทพ
ท่านจงร้องค�ำรามให้ฝนตกมาท�ำลายขุมทรัพย์ของฝูงกา ท�ำฝูงกาให้ได้รับความ
เศร้าโศก และช่วยปลดเปลื้องข้าพเจ้าและหมู่ญาติให้พ้นจากความเศร้าโศกเถิด”
พญาปลาโพธิสัตว์ร้องเรียกท้าวปัชชุนนเทพ เหมือนสั่งงานคนรับใช้ ให้ฝนห่าใหญ่
121
ตกในแคว้นโกศลทั้งสิ้น เปลื้องมหาชนจากทุกข์คือความตาย
ระดับที่ ๓ สัจจปรมัตถบารมี
สัจจบารมีทพี่ ระโพธิสตั ว์บำ� เพ็ญอย่างยิง่ ยวดโดยมีขนั ติบารมี วิรยิ บารมี และ
อธิษฐานบารมีเป็นฐาน ชื่อว่าสัจจปรมัตถบารมี เช่น สมัยเกิดเป็นพระราชกุมารชื่อ
สุตโสม เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าโกรัพยะแห่งกรุงอินทปัตถ์ แคว้นกุรุ ไปศึกษา
วิชาที่ส�ำนักอาจารย์ทิสาปาโมกข์ แห่งตักกศิลา วันหนึ่ง นัดหมายไว้กับพราหมณ์
คนหนึ่ง แต่ถูกมหาโจรโปริสาท(อดีตพระเจ้ากรุงพาราณสี)จับตัวไปเพื่อจะฆ่าเป็น
อาหาร ไม่สามารถไปตามนัดหมายได้ จึงทรงกรรแสง ร้องขอให้โจรปล่อยตัวไป
ตามนัดหมายก่อนแล้วจะกลับมาให้จับตัวภายหลัง โจรโปริสาทไม่เชื่อ จึงตรัสว่า
“โปริสาทสหายรัก ท่านจงปล่อยข้าลงจากบ่าเสียก่อน ข้าพเจ้ากระท�ำการสาบาน
ให้ท่าน” ในที่สุดโจรโปริสาทก็ยอมปล่อยตัวพระเจ้าสุตโสมไป เมื่อกลับไปกระท�ำ
กิจต่างๆ ตามนัดหมายเสร็จแล้วก็กลับมาหาโจรโปริสาทตามสัญญา โจรจึงถามว่า
“พระต�ำหนักทีป่ ระทับ แผ่นดิน โค ม้า สตรีผนู้ า่ รักใคร่ ผ้าแคว้นกาสี และแก่นจันทน์
พระองค์ทรงได้ทุกสิ่งในเมืองนั้น ก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์
ทรงเห็นอานิสงส์อะไรด้วยความสัตย์” พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ตอบว่า
121

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๕/๓๑, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๒/๗๕/๑๒๐-๑๒๓.
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			รสเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ในแผ่นดิน
สัจจะเป็นรสดีกว่ารสเหล่านั้น
ก็เพราะสมณะและพราหมณ์ผู้ด�ำรงอยู่ในสัจจะ
ย่อมข้ามฝั่งแห่งชาติและมรณะได้
พระเจ้าสุตโสมแสดงธรรมแก่มหาโจรโปริสารทหลายนัย เพื่อจะให้โจรเกิด
ศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรม จึงตรัสต่อไปว่า
นรชนพึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะที่ส�ำคัญ
เมื่อจะรักษาชีวิตก็พึงสละอวัยวะ
เมื่อระลึกถึงธรรม ก็พึงสละทั้งอวัยวะ ทรัพย์ และแม้แต่ชีวิตทั้งหมด
ในทีส่ ดุ มหาโจรโปริสาทก็ระลึกได้ เลิกกินเนือ้ มนุษย์ ปล่อยพระราชาทัง้ หมด
122
ที่จับตัวไว้เพื่อฆ่าเป็นอาหาร กลับเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีผู้ทรงธรรมตามเดิม
สมัยเกิดเป็นสุปปารกกุมาร เป็นบุตรของหัวหน้าต้นหน อาศัยที่เมืองท่า
ชื่อว่าภรุกัจฉะแห่งแคว้นกุรุ เรียนจบวิชาเดินเรือตอน ๑๖ ปี เท่านั้น ต่อมาเมื่อบิดา
เสียชีวิต ได้ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าต้นหน เป็นบัณฑิต เฉลียวฉลาดถึงพร้อมด้วยญาณ
เรือทีส่ ปุ ปารกะขับไปไม่เคยอับปางเลย ต่อมาวันหนึง่ น�ำ้ เค็ม(น�ำ้ ทะเล)เข้าในตาท�ำให้
ตาทั้ง ๒ ข้างของเขามองไม่เห็น แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดมีญาณ พระราชา
จึงสถาปนาเขาให้เป็นพนักงานตีราคาให้กับพระราชา วันหนึ่งมีคนเอาช้างสีด�ำ
มาถวายพระราชา เพราะคิดว่าเป็นช้างมงคล พระราชารับสั่งให้สุปปารกะตรวจดู
ลักษณะ เขาเอามือลูบคล�ำช้างนัน้ ดูแล้วพูดว่า “ช้างเชือกนีไ้ ม่สมควรจะเป็นช้างมงคล
มันค่อมอยู่หน่อยหนึ่งด้วยเท้าหลังทั้ง ๒” ซึ่งก็จริงตามที่เขาพูด สุปปารกะท�ำหน้าที่
ตีราคาสินค้าและดูลกั ษณะสัตว์ทเี่ ป็นมงคลอยูร่ ะยะหนึง่ เกิดความเบือ่ หน่ายจึงกลับ
ไปอยู่ที่เมืองท่าภรุกัจฉะตามเดิม แม้จะเป็นคนตาบอด แต่พวกพ่อค้าก็ไปอ้อนวอน
ให้เขาท�ำหน้าที่เป็นต้นหน วันหนึ่ง ขณะแล่นเรือไปในมหาสมุทร ลมไม่ใช่ฤดูกาล
122
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(ลมนอกฤดู) ก็เกิดขึ้นพัดพาเรือแล่นไปเป็นเวลา ๔ เดือน ถึงมหาสมุทรที่แปลก
ประหลาด เต็มไปด้วยฝูงปลาร่างเหมือนมนุษย์ จมูกคม พวกพ่อค้าเข้าใจผิดคิดว่า
เป็นมนุษย์จงึ ถามต้นหนโพธิสตั ว์วา่ “มนุษย์ทงั้ หลายมีจมูกแหลม ย่อมโผล่ขนึ้ ด�ำลง
ท่านสุปปารกะ พวกเราขอถาม ทะเลนี้ชื่ออะไร ?”
สุปปารกโพธิสัตว์ได้ฟังพวกพ่อค้าพูดคุยกันเกี่ยวลักษณะของทะเลและปลา
เทียบกับสูตร(หลักสูตร)ต้นหนของตน ตอบว่า “เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้า
แสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุกัจฉะ แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้ชื่อว่า ขุรมาสี”
และพระโพธิสัตว์รู้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ทะเลนี้เต็มไปด้วยเพชร แล่นเรือต่อไปถึงทะเลชื่อ
อัคคิมาลี ซึ่งเต็มไปด้วยทอง ทะเลชื่อธทิมาลี ซึ่งเต็มไปด้วยเงิน ทะเลชื่อกุสมาลี
ซึง่ เต็มไปด้วยแก้วมณีสีเขียว ทะเลชื่อนฬมาลี ซึ่งเต็มไปด้วยมรกต ไพฑูรย์ แต่พวก
พ่อค้าไม่รวู้ า่ เป็นเพชรทองพระโพธิสตั ว์กไ็ ม่บอก เพราะจะท�ำให้พวกพ่อค้าเกิดความ
โลภขนเพชรทองขึน้ มาใส่เต็มเรือท�ำให้เรือหนักเกินไปจนอับปางได้ แต่พระโพธิสตั ว์
เองก็หาอุบายน�ำเพชร ทอง เป็นต้น บางส่วนขึ้นบนเรือ
พวกเขาแล่นเรือต่อไปถึงมหาสมุทรที่มีน�้ำเดือดพล่าน พุ่งขึ้นเหมือนเหวใหญ่
เสียงดังน่ากลัว พวกพ่อค้าสะดุง้ กลัว ถามพระโพธิสตั ว์วา่ “เสียงน่ากลัวมาก น่าสยดสยอง ฟังคล้ายเสียงอมนุษย์ ทะเลปรากฏเหมือนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท่านสุปปารกะ
พวกเราขอถาม ทะเลนีช้ อื่ อะไร ?” พระโพธิสตั ว์บอกว่า “เมือ่ เรือของพวกท่านผูเ้ ป็น
พ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุกัจฉะ แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้ชื่อว่า
พลวามุขี” และกล่าวต่อไปว่า “เรือที่แล่นมาถึงทะเลชื่อพลวามุขีนี้แล้ว ไม่มีล�ำไหน
กลับไปได้ มีแต่อับปาง” พวกพ่อค้าประมาณ ๗๐๐ คนต่างส่งเสียงร้องด้วยความ
หวาดกลัว พระโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์แล้วเกิดความสงสาร เรียกพ่อค้าเหล่านั้นมา
บอกว่า “ท่านทั้งหลาย พวกเจ้าให้เราอาบน�้ำหอม นุ่งผ้าใหม่ จัดแจงถามน�้ำ วางไว้
ทีธ่ ปู เรือ” แล้วเอามือทัง้ ๒ ถือถามน�ำ 
้ ยืนอยูท่ ธี่ ปู เรือ กระท�ำสัจจกิรยิ า(สัตยาธิษฐาน)
ว่า “ตั้งแต่ข้าพเจ้ารู้เดียงสา ข้าพเจ้าจ�ำตัวเองได้ว่า ข้าพเจ้ายังไม่ได้รู้สึกว่าเจตนา
เบียดเบียนสัตว์แม้สกั ตัวหนึง่ เลย ด้วยสัจจวาจานี้ ขอเรือจงกลับโดยความสวัสดีเถิด”

ตอนที่ ๒ ทสบารมี

107

ทันใดนัน้ เรือทีแ่ ล่นไปผิดทิศทางเป็นเวลา ๔ เดือน ก็ได้กลับแล่นไปยังท่าชือ่ ภรุกจั ฉะ
123
โดยใช้เวลาเพียง ๑ วัน เท่านัน้ ด้วยอานุภาพแห่งสัจจกิรยิ า หมายถึง การอ้างถึง
คุณความดีที่ตัวเองได้บ�ำเพ็ญสั่งสมมาตั้งแต่ครั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นความ
ดีที่ตนได้กระท�ำจริงและมีอยู่จริง ขอให้ค�ำกล่าวอ้างนี้จงเป็นเหตุให้พ้นจากปัญหา
อุปสรรคอยู่รอดปลอดภัย ได้รับความเกษมส�ำราญ ข้อนี้สังเกตได้ว่า “สัจจะ”
ในนัยว่าสัจจกิรยิ า(หรือสัตยธิษฐาน)นี้ พระโพธิสตั ว์มงุ่ ให้เดชานุภาพของสัจจะส่งผล
ดลบันดาลให้ประสบความสวัสดี ไม่ได้มุ่งให้เดชานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใด

ทสบารมี ๘ : อธิษฐานะ

ความหมายและประเภทของอธิษฐานะ
“อธิษฐานะ” แปลว่า ที่มั่น หมายถึงธรรมอันเป็นฐานที่มั่นของบุคคล
ธรรมที่ควรใช้เป็นที่ประดิษฐานตนเพื่อให้สามารถยึดเอาผลส�ำเร็จสูงสุดอันเป็น
ที่หมายได้โดยไม่เกิดความส�ำคัญตนผิด และไม่เกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน
124
ธรรมทีค่ วรตัง้ ไว้ในใจ หลักธรรมทีใ่ ช้ตงั้ ตัวให้หรือเป็นทีต่ งั้ ตัวให้มนั่ มี ๔ ประเภท
125
คือ
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ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๘-๑๒๐/๓๗๑-๓๗๓, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๖/๑๐๘-๑๒๐/๖๗-๗๕.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,
พิมพ์ครั้งที่ ๓๑, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๙๘; ในทางพระวินัย
แปลว่า การตั้งเอาไว้ ตั้งใจก�ำหนดแน่นอนลงไป เช่น อธิษฐานพรรษา ตั้งใจไว้เป็นการจองเพื่อ
การนั้นๆ หรือตั้งใจก�ำหนดลงไปว่าให้เป็นการใช้ประจ�ำตัวชนิดนั้น เช่น ได้ผ้ามาผืนหนึ่ง ตั้งใจ
ว่าจะเป็นอะไร คือ จะเป็นสังฆาฏิ อุตตราสงค์ หรืออันตรวาสกก็อธิษฐานเป็นอย่างนั้นๆ
ในภาษาไทย ใช้เป็นค�ำกิริยาและมักมีความหมายเพี้ยนไปว่า ตั้งใจมุ่งขอให้ได้ผลอย่างใด
อย่างหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนาเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งจิตขอต่อสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ส�ำเร็จผลอย่างใด
อย่างหนึ่ง; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,
พิมพ์ครั้งที่ ๒๔, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๔๙๐.
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ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๔๖/๔๐๔.
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ประเภทที่ ๑ ปัญญาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือปัญญา
ประเภทที่ ๒ สัจจาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือสัจจะ
ประเภทที่ ๓ จาคาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือจาคะ
ประเภทที่ ๔ อุปสมาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคืออุปสมะ
เหตุที่ข้อธรรมเหล่านี้ได้ชื่อว่า “อธิษฐานธรรม” ก็เพราะ “ปัญญา” ในที่นี้
มีนัยว่า ภาวะที่ฉลาด ที่รู้ละเอียดและแจ่มแจ้งจึงหมายถึงปัญญาเหมือนแผ่นดิน
ปัญญาเครื่องท�ำลายกิเลส ปัญญาเครื่องน�ำทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ดี ปัญญา
เหมือนปฎัก ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ปัญญา
126
เหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว คือสัมมาทิฏฐิ โดยนัยที่เข้าใจง่ายก็คือ
“มองตัวเองออก บอกตัวเองได้ ใช้ตัวเองเป็น” อีกนัยหนึ่งคือ “เข้าใจตัวเอง เข้าใจ
โลกและสภาพแวดล้อม” ความหนักแน่นมั่นคงหรือฐานที่มั่นของบุคคลเกิดเพราะ
เหตุนี้
“สัจจะ” คือ ความจริงใจ(ซื่อสัตย์) จริงวาจา(พูดจริง) และจริงการ(ท�ำจริง)
ท�ำให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจไม่ต้องวิตกกังวล ไม่ต้องคิดหยุมหยิม ในการปฏิบัติ
หน้าทีก่ ารงาน เมือ่ ซือ่ สัตย์คอื ยึดความซือ่ สัตย์เป็นทีต่ งั้ แล้ว แม้จะเกิดความผิดพลาด
หรือถูกกล่าวหาก็มั่นใจในตนเอง หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไปตามข้อกล่าวหา ในการ
สื่อสารเรื่องใดๆ เมื่อพูดความจริงแล้ว แม้จะเกิดความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจ
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อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๒๙/๓๒ เป็นต้น; ปัญญากับสัมมาทิฏฐิมีนัยเดียวกัน ดังที่ท่าน
นิยม “สัมมาทิฏฐิ” ไว้ว่า “สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นสมัยนั้น เป็นไฉน ? ปัญญา กิริยาที่รู้ ความวิจัย
ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความก�ำหนดหมาย ความเข้าไปก�ำหนด ความเข้าไปก�ำหนดเฉพาะ
ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความค้นคิด ความใคร่ครวญ
ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องท�ำลายกิเลส ปัญญาเครื่องน�ำทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ดี
ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท
ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว
ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม; อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๓๗/๓๔.
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คลาดเคลื่ อ นขึ้ น ก็ ไ ม่ วิ ต กกั ง วล แม้ จ ะถู ก กล่ า วหาว่ า พู ด ไม่ จ ริ ง ก็ ไ ม่ ห วั่ น ไหว
ไม่คลอนแคลน ในการท�ำหน้าที่การงานใดๆ เมื่อท�ำเต็มที่สุดความสามารถของ
ตัวเองแล้ว แม้จะไม่ประสบความส�ำเร็จก็ไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนใจ แม้จะถูก
กล่าวหาว่าท�ำไม่เต็มที่ ไม่เอาใจใส่ท�ำอย่างแท้จริง ก็ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลน
ความหนักแน่นมั่นคงหรือฐานที่มั่นของบุคคลเกิดเพราะเหตุนี้
“จาคะ” คือ สละ มีนยั ครอบคลุมถึงการการสละสิง่ ของเครือ่ งอุปโภคบริโภค
และสละอกุศลธรรมคือความไม่ดีออกจากไปจิตใจ ในที่นี้มุ่งถึงการสละอกุศลธรรม
ในการด�ำเนินชีวติ ประสบอิฏฐารมณ์(สิง่ ทีน่ า่ พอใจ)คือได้ลาภ ได้ยศ ได้คำ� สรรเสริญ
ได้สุข เกิดความยินดีพอใจ เกิดความรักใคร่พอใจ เกิดตัณหาราคะ ก็ไม่ให้มาก
เกินประมาณจนหลงใหลติดใจอยู่ในอิฏฐารมณ์ สละออกไปไม่ยึดติดจนท�ำให้รุงรัง
ประสบอนิฏฐารมณ์(สิ่งไม่น่าพอใจ) คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา ประสบทุกข์
เกิดความอึดอัดขัดเคือง หงุดหงิดไม่พอใจ ก็สละความอึดอัดขัดเคืองเหล่านี้ออกไป
ไม่ยึดติด ไม่ย�้ำคิดย�้ำนึกอยู่กับอนิฏฐารมณ์เหล่านี้ มีจาคะเป็นหลักใจอย่างนี้ ท�ำให้
มีความมั่นคงหนักแน่นในตน ไม่เสียศูนย์เพราะอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ “จาคะ
คือ สละ” นีต้ รงกันข้ามกับค�ำว่า “สัง่ สม” การสัง่ สมท�ำให้เกิดความรุงรัง จาคะ ก็คอื
127
ไม่มกี ารสัง่ สมย่อมท�ำให้จติ ใจเบา ใจเบาท�ำให้เกิดความหนักแน่น ความหนักแน่น
มั่นคงหรือฐานที่มั่นของบุคคลเกิดเพราะเหตุนี้
“อุปสมะ” คือ สงบใจในระดับโลกิยะ หมายถึงปัสสัทธิคือความสงบใจซึ่งมี
พัฒนาการมาจากศีล มีศีลท�ำให้ไม่ต้องเดือดร้อนใจ มีความไม่เดือดร้อนใจท�ำให้
เกิดความฟูใจ มีความฟูใจท�ำให้เกิดความอิ่มใจ มีความอิ่มใจท�ำให้เกิดความสงบใจ
“อุปสมะคือความสงบใจ” เป็นพืน้ ฐานแห่งสมาธิคอื ความมัน่ คงแห่งจิตใจ เพียงระดับ
127

พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทงั้ หลายว่า “ผูไ้ ม่มกี ารสัง่ สม ก�ำหนดรูอ้ าหารก่อนแล้วจึง
บริโภค มีสุญญตวิโมกข์ และอนิมิตตวิโมกข์เป็นอารมณ์ ไม่ทิ้งทางไว้ให้เป็นที่รู้ได้ เหมือนนก
ไม่ทิ้งทางไว้ในอากาศ ฉะนั้น”; ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๙๒/๕๗.
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โลกิยะนี้ก็พอแล้วที่จะท�ำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง เป็นฐานที่มั่นของบุคคล
ในระดับโลกุตตระ หมายถึงนิพพานคือความดับเย็นสนิทของจิตใจ
การปฏิบัติอธิษฐานะ
พระพุทธเจ้าตรัสวิธีถือปฏิบัติอธิษฐานแก่บรรพชิตชื่อปุกกุสาติว่า “ภิกษุ
บุรุษนี้ มีธาตุ ๖ มีผัสสายตนะ(แดนเกิดแห่งผัสสะ) ๖ มีมโนปวิจาร(ความนึกหน่วง
ทางใจ) ๑๘ มีอธิษฐานธรรม(ธรรมทีค่ วรตัง้ ไว้ในใจ) ๔ เมือ่ ความก�ำหนดหมายซึมซาบ
ไม่ถงึ บุรษุ ผูค้ งอยูใ่ นอธิษฐานธรรรม บัณฑิตจึงเรียกบุรษุ นัน้ ว่า ‘มุนผี สู้ งบ’ บุรษุ ไม่พงึ
ประมาทปัญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้น”
พระพุทธเจ้าตรัสวิธีปฏิบัติอธิษฐานธรรมโดยละเอียดต่อไป สรุปความได้ว่า
“บุรุษไม่ประมาทปัญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาแต่ทางสงบ
เท่านั้น” นั่นก็คือให้รู้ว่า ในธาตุ ๖ นั้น ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ
เป็นอย่างไร พึงเห็นว่าธาตุเหล่านี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า
‘นัน่ ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนัน่ นัน่ ไม่ใช่อตั ตาของเรา’ ครัน้ เห็นวาโยธาตุนนั้ ตามความ
เป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตุ และท�ำจิต
ให้คลายก�ำหนัดจากวาโยธาตุ
ให้รู้ว่า อากาสธาตุเป็นอย่างไร เป็นสภาวะว่างเปล่า มีความว่างเปล่า ได้แก่
ช่องหู ช่องจมูกเป็นต้น ให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า
‘นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา’ครั้นเห็นอากาสธาตุนั้น
ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมเบือ่ หน่ายในอากาสธาตุและ
ท�ำจิตให้คลายก�ำหนัดจากอากาสธาตุที่นั้น วิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง เหลืออยู่
บุคคลย่อมรู้เรื่องอะไร ๆ ได้ด้วยวิญญาณนั้น คือรู้ว่า “สุข” บ้าง “ทุกข์” บ้าง ...
“อทุกขมสุขเวทนา” มีอเุ บกขาอันบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน จิตเข้าสู่
อรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะ เป็นต้น ภิกษุละอวิชชาคือความหลง ตัดราก
ถอนโคนอวิชชานั้น จึงชื่อว่าผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคืออุปสมะอันยอดเยี่ยม”
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นี้คือวิธีการถือปฏิบัติอธิษฐานธรรม ในเชิงระบบ เห็นได้ชัดว่า การถือปฏิบัติ
อธิษฐานธรรมนีใ้ ช้เป็นปัญญาเป็นจุดเริม่ ต้น ต่อจากนัน้ ให้รคู้ วามจริงและหมัน่ ฝึกฝน
ปฏิบัติจริง ต่อจากนั้นให้ปล่อยวางท�ำจิตใจให้สงบ
อานิสงส์ของอธิษฐานะ
อาคารสถานที่เช่นตึกสูงที่มีรากฐานมั่นคง แม้เกิดลมพายุหรือแผ่นดินไหว
ก็ยังด�ำรงอยู่ได้ ไม่พังถล่มเสียหาย บุคคลที่มีปัญญาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่น
คือปัญญา สัจจาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือสัจจะ จาคาธิษฐาน ธรรมอันเป็น
ฐานที่มั่นคือจาคะ อุปสมาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นอุปสมะก็เช่นเดียวกัน
ย่อมมีจิตใจมั่นคงซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความมั่นคงทางกายและวาจา
อธิษฐานธรรมเป็นฐานแห่งการบ�ำเพ็ญบารมีข้ออื่นๆ ตลอดเวลา เช่น สมัย
เกิดเป็นพระเจ้ามหาชนก บ�ำเพ็ญวิริยบารมีอย่างยิ่งยวด ขณะเดินทางไปค้าขายที่
สุวรรณภูมิ เรืออับบางจมลงในมหาสมุทร ว่ายน�้ำอยู่ในมหาสมุทร ๗ วัน ก่อนที่นาง
มณีเมขลาจะมาช่วยอุม้ ขึน้ ฝัง่ พระเจ้ามหาชนกประกอบด้วยวิรยิ ะอุตสาหะแรงกล้า
ก็จริง แต่ความมั่นคงของจิตใจที่ไม่หวาดหวั่นต่อท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล
ไม่กลัวคลื่นลมแรงน่ากลัว ท�ำให้วิริยะอุตสาหะไม่ถดถอย ข้อนี้ก็เพราะมีอธิษฐานะ
นั่นเอง อีกตอนหนึ่ง เมื่อครองราชสมบัติ ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรือง ประชาชน
อยูเ่ ย็นเป็นสุขแล้ว พระองค์กเ็ สด็จออกบรรพชา แม้พระมเหสีจะทูลอ้อนวอนอย่างไร
ก็ไม่ยอมเสด็จกลับ ทรงบ�ำเพ็ญธรรมจนได้ฌานสมาบัติ ข้อนี้ก็เพราะอธิษฐานธรรม
นั่นเอง
ความส�ำเร็จสมประสงค์ การได้สิ่งที่ต้องการ การบรรลุเป้าหมายใดๆ อาจได้
เพราะความรู้ความสามารถ อาจได้เพราะใช้ทรัพย์สินเงินทองซื้อหามา อาจได้
เพราะความช่วยเหลือของคนรอบข้าง อาจได้เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็จริง
แต่เมื่อพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี “อธิษฐานะ” เป็นฐานรองรับอยู่
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นั่นคืออาศัยความบากบั่นมั่นคงต่อเนื่อง การกระท�ำอย่างต่อเนื่อง การติดต่อ
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง การศึกษาหาความรู้เพื่อกระท�ำการให้ได้สิ่งที่ประสงค์
อย่างต่อเนื่อง “ความต่อเนื่อง” นี่แหละคืออธิษฐานธรรม
พระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็นพระเจ้าเนมิราช ทรงบ�ำเพ็ญกรรมฐาน สมาทาน
อุโบสถศีลอย่างต่อเนื่อง สมัยเกิดเป็นมโหสธบัณฑิต ใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง อยู่ท่ามกลางปัญหาตลอดเวลาและก็ใช้ปัญญาแก้ปัญหาทุกอย่าง
ได้ส�ำเร็จลุล่วงมาโดยตลอด สมัยเกิดเป็นพญานาคภูริทัต ตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปเกิด
ในเทวโลก จึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลอย่างต่อเนื่อง แม้จะล�ำบากทุกข์ยาก
ก็ไม่ย่อท้อ ในที่สุดก็ส�ำเร็จสมปรารถนาทุกภพทุกชาติ ความมั่นคงต่อเนื่อง นี่เองคือ
อธิษฐานธรรม
อธิษฐานในฐานะเป็นบารมี
นัยที่ ๑ หมายถึงคุณธรรมคือปัญญาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานทีม่ นั่ คือปัญญา
สัจจาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือสัจจะ จาคาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่น
คือจาคะ อุปสมาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นอุปสมะ ที่มีอยู่ในจิตใจตลอดเวลา
บุคคลผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรม ๔ ประการนี้ แม้จะไม่ได้บ�ำเพ็ญตนเป็น
พระโพธิสัตว์ก็ชื่อว่าบ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมี บุคคลผู้ด�ำเนินชีวิตด้วย “สัจจะ” คือ
จริงใจ ซื่อสัตย์ จริงวาจา พูดจริง จริงการ ท�ำจริง มีสัจจะมีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ท�ำทุกอย่าง ท�ำอย่างสุดก�ำลังและเต็มความสามารถ มั่นคงแน่วแน่ต่อหน้าที่
ต่อการงาน คือ เมื่อตั้งใจท�ำงานชิ้นใดแล้วจะท�ำให้เต็มที่ ไม่เสร็จไม่เลิก มีแต่ต้อง
ท�ำงานชิ้นนั้นให้ส�ำเร็จและดีที่สุด ต่อวาจา คือ เมื่อพูดอย่างไรก็ต้องท�ำอย่างนั้น
เป็นผูม้ วี าจาตรงกับใจต่อบุคคล คือ ไม่หน้าไหว้หลังหลอก คบกับใครต้องเป็นมิตรแท้
กับคนเหล่านัน้ ถึงขนาดยอมตายแทนกันได้ ต่อความดี คือ มัน่ คงต่อความดี ไม่หนั เห
ไปในทางชั่ว ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด คิดแต่จะท�ำความดี ไม่ว่าจะมีคนรู้
หรือไม่ก็ตาม ข้อนี้ก็ชื่อว่ามีอธิษฐานบารมี
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นัยที่ ๒ หมายถึงการบ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมีของบุคคลผู้ปฏิญญาตนเป็น
พระโพธิสัตว์ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผู้มีธรรมสโมธาน ๘
ประการครบถ้วน สมควรได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่อุบัติในยุคนั้นๆ
ว่า จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เช่น สมัยเกิดเป็นพญากุกกุระ(พญาสุนัข) สมัย
เกิดเป็นมาตังคบัณฑิต สมัยเป็นเตมิยราชกุมาร
ระดับการบ�ำเพ็ญอธิษฐานะ ในฐานะเป็นบารมี
ระดับที่ ๑ อธิษฐานบารมี
พระโพธิสตั ว์ทดี่ ำ� เนินชีวติ แสดงให้เห็นว่าได้ใช้อธิษฐานธรรม เป็นเครือ่ งน�ำทาง
ในการท�ำหน้าที่การงานปกติหรือใช้อธิษฐานธรรม(ความมั่นคงแน่วแน่)แก้ปัญหา
อยูต่ ลอดเวลา ชือ่ ว่าบ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมี เช่น สมัยเกิดเป็นพญากุกกุระ(พญาสุนขั )
มีสุนัขเป็นบริวารหลายร้อยตัว อาศัยอยู่ในป่าช้า วันหนึ่ง พวกสุนัขที่เลี้ยงไว้
ในพระราชวังแอบมากัดหนังและเชือกชะเนาะของราชรถขาด พระราชาทรงกริ้ว
จึงรับสัง่ ให้ฆา่ สุนขั ทุกตัวทีพ่ บเห็น ท�ำให้สนุ ขั ถูกฆ่าเป็นจ�ำนวนมาก ทีเ่ หลือก็หลบภัย
ไปอาศัยอยู่ในป่าช้ากับสุนัขโพธิสัตว์
สุนขั โพธิสตั ว์เห็นพวกสุนขั มีภยั คิดว่า ไม่มใี ครสามารถช่วยเหลือสุนขั เหล่านัน้
ได้นอกจากตัวเอง ประสงค์จะช่วยเหลือจึงหาอุบายวิธเี ข้าไปเฝ้าพระราชาในพระราชวัง
ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผสู้ มมติเทพ พระองค์ทรงรับสัง่ ให้ฆา่ สุนขั ทัง้ หลายหรือ ?”
พระราชาตรัสตอบว่า “ใช่ เราสั่งให้ฆ่า เพราะพวกสุนัขกัดกินหนังและเชือกชะเนาะ
รถของเรา”
สุนัขโพธิสัตว์ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์ทรงทราบ
หรือว่าสุนัขตัวไหนกัดกินหนังและเชือกชะเนาะรถ” พระราชาตอบว่า “ไม่ทราบ”
สุนัขโพธิสัตว์ทูลถามต่อไปว่า “พระองค์รับสั่งให้ฆ่าสุนัขทุกตัวหรือ ?” พระราชา
ตรัสตอบว่า “ฆ่าเฉพาะสุนัขบ้าน ยกเว้นสุนัขในพระราชวัง” สุนัขโพธิสัตว์จึงทูล
แนะน�ำให้พระราชาทรงพิจารณาให้ถ้วนถี่ ไม่มีความล�ำเอียง กราบทูลว่า “สิ่งที่
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พระราชากระท�ำลงไปนั้นไม่เป็นธรรม” จากนั้นกราบทูลให้ค�ำแนะน�ำแก่พระราชา
เกีย่ วกับวิธตี รวจสอบว่าสุนขั ตัวไหนกัดกินหนังและเชือกชะเนาะรถโดยการขย�ำหญ้า
กับเปรียงให้พวกสุนัขดื่ม สุนัขเหล่านั้นดื่มหญ้ากับเปรียงแล้วส�ำรอกออกมา ตัวที่
กัดกินหนังและเชือกชะเนาะรถก็สำ� รอกหนังออกมา ท�ำให้รวู้ า่ ตัวไหนกัดกินหนังและ
เชือกชะเนาะรถ พระราชาทรงทราบเช่นนี้แล้วทรงยินดีมาก ทรงบูชาสุนัขโพธิสัตว์
ด้วยเศวตฉัตร ทรงให้อภัยทานแก่สุนัขทั้งหมด ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงในการ
129
แก้ปัญหาของพญากุกกุระ(พญาสุนัข)นี้ ชื่อว่าบ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมี
ระดับที่ ๒ อธิษฐานอุปบารมี
อธิษฐานธรรมที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดโดยมีวิริยบารมี ขันติบารมี
และเมตตาบารมีเป็นฐาน ชือ่ ว่าอธิษฐานอุปบารมี เช่น สมัยเกิดในตระกูลคนจัณฑาล
นอกเมืองพาราณสี ชื่อว่ามาตังคะ เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มได้ชื่อว่ามาตังคบัณฑิต
วันหนึ่งถูกบริวารของนางทิฏฐมังคลิกาผู้เป็นธิดาเศรษฐีรุมท�ำร้ายด้วยข้อหาว่า
เป็นคนจัณฑาล เทีย่ วไปในทีส่ าธารณะให้คนอืน่ มองเห็นไม่เป็นมงคล มาตังคบัณฑิต
ถือว่าตัวเองถูกบริวารของนางทิฏฐิมังคลิการุมซ้อมด้วยไม่มีเหตุผล จึงไปนอนที่
ประตูเรือนบิดาของนางทิฏฐมังคลิกา โดยตั้งจิตมั่นแน่วแน่(อธิษฐาน)ว่า “ถ้าไม่ได้
นางทิฏฐมังคลิกาเป็นภรรยาจักไม่ลุกขึ้น” เมื่อได้นางทิฏฐมังคลิกาเป็นภรรยาแล้ว
จึงลุกขึ้นพานางไปอยู่ที่บ้าน แต่ก็ไม่ได้ล่วงเกินนางในฐานะสามี ต่อมาวันหนึ่งหลีก
เข้าไปบ�ำเพ็ญธรรมในป่าจนได้ฌานสมาบัติ มีฤทธิ์มาก ในขณะที่นางทิฏฐมังคลิกา
มีระดู มาตังคบัณฑิตเอาหัวแม่มือขวาลูบคล�ำสะดือของนางทิฏฐมังคลิกา ท�ำให้
นางตั้งครรภ์ ต่อมาได้คลอดบุตร พวกพราหมณ์ตั้งชื่อบุตรนั้นว่า “มัณฑัพยกุมาร”
มาตังคบัณฑิตชื่อว่ามีบ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมีอย่างนี้ พระโพธิสัตว์มาตังคะบ�ำเพ็ญ
อธิษฐานบารมีตลอดเวลา วันหนึ่ง เพราะเมตตาธรรมประสงค์จะอบรมกล่อมเกลา
ดาบสชื่อว่าชาติมันต์ผู้มีมานะทิฏฐิมาก จึงอธิษฐานให้ไม้ช�ำระฟันลอดไปติดที่ชฎา
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ของดาบสชาติมนั ต์ ซึง่ ก�ำลังอาบน�ำ้ อยู่ ท�ำให้ชาติมนั ต์ดาบสโกรธมาก ด่าว่าสาปแช่ง
ด้วยประการต่างๆ แต่มาตังคโพธิสัตว์ก็ไม่โกรธตอบ กลับหาวิธีที่จะท�ำลายมานะ
ทิฏฐิของชาติมันต์ดาบส วันหนึ่งอธิษฐานจิตห้ามดวงอาทิตย์ขึ้น ชาวบ้านเดือดร้อน
หนักจึงเข้าไปร้องทุกข์บอกให้ปล่อยดวงอาทิตย์ขึ้นมาเถิด มาตังคโพธิสัตว์บอกว่า
“ต้องให้ชาติมันต์มาขอขมาโทษก่อนจึงจะปล่อยให้ดวงอาทิตย์ขึ้น” ชาวบ้านจึงไป
130
ฉุดลากชาติมันต์ดาบสให้มาขอขมาโทษพระโพธิสัตว์ ดวงอาทิตย์จึงขึ้น
ระดับที่ ๓ อธิษฐานปรมัตถบารมี
อธิษฐานธรรมที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดโดยมีขันติบารมี วิริยบารมี
สัจจบารมี และเนกขัมมบารมีเป็นฐาน ชื่ออธิษฐานปรมัตถบารมี เช่น สมัยเกิดเป็น
เตมิยราชกุมาร ประสงค์จะออกบวช แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะสละราชสมบัติได้
เพราะพระบิดาและพระมารดาต่างหวังให้เป็นรัชทายาท คืนหนึ่ง เทวดาที่เคยเป็น
ญาติกันได้ให้ค�ำแนะน�ำว่า “ท่านอย่าแสดงความเป็นบัณฑิต” พระเตมิยกุมารเมื่อ
ได้ฟังค�ำแนะน�ำจากเทวดาแล้วได้อธิษฐานองค์ ๓ ประการอยู่เป็นเวลา ๑๖ ปี คือ
๑) ท�ำทีเป็นคนใบ้
๒) ท�ำทีเป็นคนหูหนวก
131
๓) ท�ำทีเป็นคนเปลี้ย
เพื่อให้ทุกคนเห็นว่า พระองค์ไม่เหมาะที่จะเป็นรัชทายาท แม้พระมารดา
พระบิดาทดสอบและอ้อนวอนตลอดเวลาว่า “เตมิยกุมารลูกรัก พ่อและแม่รู้ว่า
เจ้ามิได้เป็นใบ้ เพราะปาก หู และเท้าอย่างนี้มิใช่ของคนเป็นใบ้ คนหนวกและคน
ง่อยเปลี้ยเลย ลูกเป็นบุตรที่แม่รักษาศีลบริสุทธิ์และตั้งจิตปรารถนาจึงได้มา ลูกอย่า
ให้พ่อแม่ต้องพินาศเลย จงปลดเปลื้องข้อครหาจากราชส�ำนักในชมพูทวีปทั้งสิ้น
ด้วยเถิด” แม้พระมารดาพระบิดาจะทรงขอร้องอยูอ่ ย่างนี้ พระเตมิยกุมารก็ทรงนอน
ท�ำเป็นไม่ได้ยิน ท้ายที่สุด พระบิดาให้หมอดูตรวจท�ำนายลักษณะ หมอดูกราบทูล
130
131

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑-๒๓/๔๖๙-๔๗๓, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๗/๑-๒๓/๑-๒๑.
ขุ.จริยา. อ. (ไทย) ๕๗/๓๑๕.
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ว่า “น่าจะเป็นคนกาฬกิณี ให้อยูใ่ นพระราชวังก็จะเป็นอันตรายแก่ชวี ติ ของพระองค์
และพระมเหสี เป็นอันตรายแก่ราชบัลลังก์” พระราชาจึงรับสัง่ ให้นำ� พระเตมิยกุมาร
ใส่รถออกไปฝังในป่าช้าผีดิบ พระเตมิยกุมารได้ทราบดังนี้ ก็ดีใจยิ่งนักที่จะได้
ปลดเปลื้องภาระออกบวชดังที่ปรารถนา เมื่อทรงผนวชแล้วก็แสดงธรรมโปรด
พระบิดาและข้าราชบริพาร ท�ำให้คนเหล่านั้นออกบวชตามเป็นจ�ำนวนมาก
การด�ำเนินชีวิตเพื่อบรรลุเป้าหมายของพระเตมิยกุมารต้องใช้ความเป็นผู้มี
อัธยาศัยกว้างใหญ่ ใช้ขันติธรรมมาก ใช้วิริยะมาก และใช้ระยะเวลายาวนานถึง
๑๖ ปี ท้ายที่สุดแม้ถูกฝังในป่าช้าผีดิบก็พร้อมที่จะสละชีวิต ด้วยจุดประสงค์แน่วแน่
ขอให้ได้บวช แม้จะประสบปัญหาอุปสรรคมาก ประสบทุกข์ตลอดเวลาก็ไม่หวัน่ ไหว
ถูกสภาพแวดล้อมบีบคัน้ คือมารดาบิดาอ้อนวอนเพือ่ ให้เป็นรัชทายาทสืบราชสมบัติ
ข้าราชบริพารฝากความหวังให้ปกครองบ้านเมืองสืบไป พระองค์ก็ยังคงยืนหยัด
หนักแน่นท�ำทีเป็นคนใบ้ หูหนวก ง่อยเปลีย้ ท้ายทีส่ ดุ ชีวติ ก็ยอมสละได้ พระจริยาวัตร
ของพระองค์จึงเป็นการบ�ำเพ็ญอธิษฐานปรมัตถบารมี

ทสบารมี ๙ : เมตตา

ความหมายและขอบข่ายของเมตตา
“เมตตา” แปลว่า ความรัก กิริยาที่รัก ภาวะที่รัก ความเอ็นดู กิริยาที่เอ็นดู
ภาวะที่เอ็นดู ความปรารถนาเกื้อกูลกัน ความอนุเคราะห์ ความไม่พยาบาท
132
ความไม่ปองร้าย กุศลมูลคืออโทสะในหมูส่ ตั ว์ เป็นไมตรีความรักความปรารถนาดี
อยากให้เขามีความสุข ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจดีต่อกัน ความใฝ่ใจหรือ
ต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย “เมตตา” เป็น
ธรรมกลางๆ ทั้งในแง่ผู้มีความเมตตาและในแง่ผู้ควรได้รับเมตตา จึงควรมีทั้งผู้น้อย
ต่อผูใ้ หญ่และผูใ้ หญ่ตอ่ ผูน้ อ้ ย คนจนต่อคนมีและคนมีตอ่ คนจน ยาจกต่อเศรษฐีและ
132

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๐๒/๕๙๐.
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เศรษฐีต่อยาจก คนฐานะต�่ำต่อคนฐานะสูงและคนฐานะสูงต่อคนฐานะต�่ำ  คฤหัสถ์
ต่อพระสงฆ์และพระสงฆ์ต่อคฤหัสถ์ เป็นธรรมพื้นฐานของใจขั้นแรกในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล “สมบัติ” ของเมตตาก็คือระงับพยาบาทได้ วิบัติของ
เมตตาก็คือเกิดสิเนหะ(ความโปรดปรานส่วนตัว)ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความล�ำเอียง
ช่ ว ยเหลื อ กั น ในทางผิ ด เมตตาที่ แ ท้ จ ริ ง จึ ง เป็ น ธรรมที่ เ อื้ อ ต่ อ การรั ก ษาความ
เทีย่ งธรรม เป็นธรรมกลางๆ ท�ำให้มภี าวะปราศจากความเห็นแก่ตวั ปราศจากความ
เกลียดชังคิดร้าย มีไมตรีปรารถนาดีต่อคนทุกคนสม�่ำเสมอกัน ช่วยให้พิจารณาและ
133
134
กระท�ำการต่างๆไปตามเหตุผล เมตตาที่แท้จริงจะเป็นไปในแบบที่ว่า
พระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระทัยเสมอกัน
ทั้งต่อนายขมังธนู(ที่รับจ้างมาลอบสังหารพระองค์)
ต่อพระเทวทัต ต่อโจรองคุลีมาล ต่อช้างธนบาล
(ที่พระเทวทัตปล่อยมาเพื่อฆ่าพระองค์)
และต่อพระราหุล ทั่วทุกคน
ในเรื่องนี้ มีกรณีตัวอย่าง ๒ เรื่องที่เป็นการยืนยันว่า “เมตตา” เป็นธรรม
กลางๆ ทีค่ วรแผ่ไปในสรรพสัตว์ คราวหนึง่ ภิกษุถกู งูกดั ถึงแก่มรณภาพ พระพุทธเจ้า
จึงทรงแนะน�ำให้พวกภิกษุแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูทั้ง ๔ คือ พญางูวิรูปักษ์
พญางูเอราปถะ พญางูฉัพยาบุตร และพญางูกัณหาโคตมกะ รวมทั้งสัตว์อื่นๆ ด้วย
135
เพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกงูกัดและถูกสัตว์ท�ำร้าย
133

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๓,
หน้า ๗๐๗-๗๐๘.
134
ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๘/๖๘; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), เรื่องเดียวกัน,
หน้า ๗๐๘.
135
วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๕๑-๑๔-๑๕; วิธีการแผ่เมตตาในกรณีนี้ก็คือการสวดสาธยาย
ขันธปริตรว่า“วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺตํ  เมตฺตํ  เอราปเถหิ เม, ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺตํ  เมตฺตํ 
กณฺหาโคตมเกหิ จ ฯเปฯ” ซึ่งเป็นที่นิยมสวดกันทั่วไปในประเทศไทย
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อีกกรณีหนึ่ง พวกภิกษุพากันเข้าไปอยู่ป่าปฏิบัติธรรม ถูกพวกผีสางเทวดารบกวน
เกิดความหวาดกลัวจึงออกจากป่าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงแนะน�ำ
ให้ภิกษุเหล่านั้นสวดบทกรณียเมตตสูตร เพื่อให้ผูกมิตรไมตรีกับผีสางเทวดา
136
ความแห่งพระสูตรตอนหนึ่งว่า
ผู้ฉลาดในประโยชน์ มุ่งหวังบรรลุสันตบท ควรบ�ำเพ็ญกรณียกิจ
ความเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน
และไม่เย่อหยิ่ง... เหล่าสัตว์ที่เคยเห็นก็ดี เหล่าสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดี
เหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดี ภูตหรือสัมภเวสีก็ดี
ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด จงมีตนเป็นสุขเถิด ...
การบ�ำเพ็ญเมตตา (เมตตาภาวนา)
137
หลักของการบ�ำเพ็ญเมตตามี ๔ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ เว้นบุคคลที่เป็นโทษหรือเป็นอุปสรรคต่อการบ�ำเพ็ญเมตตาไม่ควร
เจริญเมตตาในบุคคล ๖ ประเภทคือ
๑) บุคคลที่เกลียดกัน จะท�ำให้เกิดความล�ำบากใจ
๒) บุคคลที่เป็นเพื่อนรักกันมาก
๓) บุคคลที่เป็นกลาง ๆ
๔) บุคคลที่เป็นศัตรูกันจะท�ำให้เกิดความโกรธ
๕) บุคคลที่เป็นเพศตรงข้าม จะท�ำให้เกิดความก�ำหนัดได้ง่าย ถ้าจะเจริญ
ก็ควรเจริญโดยไม่เจาะจง
๖) บุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
136

ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑-๑๐/๒๐-๒๒.
มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสทุ ธิมรรค แปล ภาค ๒ ตอน ๑,พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๒-๒๒๐.
137
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ขั้นที่ ๒ แผ่เมตตาให้แก่ตนเองพึงเจริญเมตตาในตนเองบ่อยๆ ว่า “ขอเรา
จงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุข ไม่มีทุกข์เถิด” หรือว่า “ขอเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความ
เบียดเบียน ไม่มีความทุกข์ มีความสุขบริหารตนเถิด” เมื่อเจริญเมตตาในตนเอง
บ่อยๆ อย่างนี้ จะเกิดความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข โดยเปรียบเทียบกับตนเอง
ว่า “เราเป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์และอยากเป็นอยู่ ไม่อยากตายฉันใด แม้สัตว์อื่นๆ
ก็ฉันนั้น” แม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า
บุคคลตามค้นไปด้วยใจตลอดทุกทิศ ก็มิได้พบผู้เป็นที่รักกว่าตน
ที่ไหนเลย ฉันใด ตนของคนอื่นๆก็ย่อมเป็นที่รักของเขามากฉันนั้น
เพราะฉะนั้น ผู้รักตนจงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
ขัน้ ที่ ๓ แผ่เมตตารวมแดนถ้ามีบคุ คลเหล่านีอ้ ยูใ่ นวิถชี วี ติ หรือมีเหตุให้สมั พันธ์
กันอยู่เป็นประจ�ำ พึงเจริญเมตตาในบุคคลเหล่านี้ตามล�ำดับ คือ
๑) บุคคลที่เป็นเพื่อนรักกันมาก ๒) บุคคลที่เป็นกลางๆ
๓) บุคคลที่เป็นศัตรูกัน
ขั้นที่ ๔ ก�ำจัดธรรมปฏิปักข์และบ�ำเพ็ญเมตตา
๑) ขั้นก�ำจัดธรรมปฏิปักข์ คือความโกรธ
วิธอี บรมสร้างเมตตาให้เกิดมีขนึ้ ในอุปนิสยั สันดานนัน้ คือการส�ำรวมระวังดูแล
รักษาใจมิให้โกรธแค้นขัดเคืองอาฆาตพยาบาท เมื่อใดเกิดภาวะจิตขัดเคืองอาฆาต
พยาบาทก็พยายามสงบระงับเสียโดยคิดว่า “ตนเองรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่น
สัตว์อนื่ ก็ฉนั นัน้ ” ถ้าไม่สามารถระงับความรูส้ กึ โกรธขัดเคืองอาฆาตพยาบาทได้ดว้ ย
วิธกี ารนี้ ก็ให้ระลึกท่องบ่นภาวนาต่อไป ด้วยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะมีประสิทธิผล
138
ดังแสดงไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๙ วิธี ดังนี้
138

๑๕๗-๒๒๐.

มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรค แปล ภาค ๒ ตอน ๑,พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, หน้า
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วิธีที่ ๑ เมื่อรู้สึกโกรธ ให้ระลึกถึงโทษของความโกรธ
วิธีที่ ๒ เมื่อรู้สึกโกรธ ให้ระลึกถึงความดีของเขา
วิธีที่ ๓ เมื่อรู้สึกโกรธ ให้รู้เสียด้วยว่า “โกรธคือท�ำทุกข์ให้ตนเอง”
วิธีที่ ๔ เมื่อรู้สึกโกรธ ให้พิจารณาว่า “มนุษย์ทุกผู้ตัวตนมีกรรมเป็นของตน”
วิธีที่ ๕ เมื่อรู้สึกโกรธ ให้ระลึกบุพพจริยา(การท�ำความดีครั้งอดีต)
ของพระพุทธองค์
วิธีที่ ๖ เมื่อรู้สึกโกรธ ให้ระลึกถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในวัฏฏสงสาร
วิธีที่ ๗ เมื่อรู้สึกโกรธ ให้พิจารณาอานิสงส์เมตตา
วิธีที่ ๘ เมื่อรู้สึกโกรธ ให้ใช้วิธีพิจารณาตัวคนโดยแยกธาตุ
วิธีที่ ๙ เมื่อรู้สึกโกรธ ให้ท�ำทานสังวิภาค คือให้สิ่งของแก่คนที่โกรธและ
รับสิ่งของจากคนที่โกรธ
ทั้ง ๙ วิธีนี้ เป็นการตัดกระแสความรู้สึกไม่ดีมิให้เกิดขึ้นในจิต ถือเป็นอุบาย
วิธที จี่ ะป้องกันไม่ให้ความรูส้ กึ โกรธเคืองอาฆาตพยาบาทเกิดขึน้ ในจิตใจ เป็นการตัด
เชือ้ ไฟทีจ่ ะมาเผาไหม้จติ ใจ ซึง่ ในขณะเดียวกันก็ถอื เป็นการเพาะปลูกหน่อแห่งเมตตา
ธรรมขึ้นในจิต นานวันเข้าเมตตาธรรมก็จะประทับฝังแน่นอยู่ในจิต กลายเป็นคน
มีอัธยาศัยรักใคร่ เมื่อจะคิดจะพูดจะท�ำก็ปรากฏออกมาพร้อมกับเมตตาเสมอ
นานวันเข้าก็กลายเป็นผู้มีอุปนิสัยเมตตา ซึ่งเมตตาที่เราทั้งหลายได้อบรมสั่งสมไว้
เป็นนิจ จนกระทั่งติดแน่นฝังอยู่ในอุปนิสัยจิตใจแล้ว ย่อมท�ำให้บุคคลผู้นั้นๆ
มีลักษณะนิสัยที่มีเยื่อใยไมตรีจิต คิดเกื้อกูลด้วยประโยชน์สุข ปราศจากอาฆาต
พยาบาทขึ้งเคียดโกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาที่สงบแช่มชื่น มองด้วย
สายตาอันแสดงถึงใจที่เอิบอาบด้วยปรารถนาดีให้มีความสุข
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๒) การเจริญเมตตาโดยไม่เจาะจง(อโนธิโสผรณา)
เจริญเมตตาหรือแผ่เมตตาต่อกันและกัน โดยไม่เจาะจงว่า
๑) สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ ขอสัตว์
ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความบีบคั้นไม่มีทุกข์ มีความสุข รักษาตน
อยู่เถิด
๒) สพฺเพ ปาณา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ  ปริหรนฺตุ
ขอปาณะ(ผู้เนื่องด้วยลมหายใจ)ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความบีบคั้น
ไม่มีทุกข์ มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด
๓) สพฺเพ ภูตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ ขอภูต
(ผู้เป็นแล้ว)ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์ มีความสุข
รักษาตนอยู่เถิด
๔) สพฺเพ ปุคฺคลา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ  ปริหรนฺตุ
ขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์ มีความสุข
รักษาตนอยู่เถิด
๕) สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ 
ปริหรนฺตุ ขอผู้เนื่องอยู่ในอัตภาพทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น
ไม่มีทุกข์ มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด
๓) การเจริญเมตตาโดยเจาะจง(โอธิโสผรณา)
เจริญเมตตาหรือแผ่เมตตาต่อกันและกันโดยเจาะจงว่า
๑) สพฺพา อิตฺถิโย อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ  ปริหรนฺตุ
ขอสตรีทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์ มีความสุข
รักษาตนอยู่เถิด
๒) สพฺเพ ปุริสา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ ขอบุรุษ
ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์ มีความสุข รักษาตน
อยูเ่ ถิด
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๓) สพฺเพ อริยา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ  ปริหรนฺตุ
ขออริยชนทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์ มีความสุข
รักษาตนอยู่เถิด
๔) สพฺเพ อนริยา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ  ปริหรนฺตุ
ขอผู้ไม่ใช่อริยชนทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์
มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด
๕) สพฺเพ เทวา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ ขอเทพ
ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์ มีความสุข รักษาตน
อยู่เถิด
๖) สพฺเพ มนุสฺสา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ  ปริหรนฺตุ
ขอมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์ มีความสุข
รักษาตนอยู่เถิด
๗) สพฺเพ วินิปาติกา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
ขอผู้ตกอยู่ในอบายทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์
มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด
๔) การเจริญเมตตาไปในทิศทั้ง ๑๐ (ทิสาผรณา)
เจริญเมตตาหรือแผ่เมตตาต่อกันและกันในทิศทั้ง ๑๐ ว่า “สพฺเพ ปุรตฺถิมาย
ทิสาย สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ  ปริหรนฺตุ ขอสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งปวงในทิศตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีทุกข์ มีความสุข
139
รักษาตนอยู่เถิด” เป็นต้น
อีกส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจ�ำวันทั้งในขณะท�ำหน้าที่การงาน และขณะอยู่กับ
ครอบครัว ขอให้เราทัง้ หลายตัง้ เมตตาเป็นปุเรจาริกคือ ยึดมัน่ ตัง้ เมตตาธรรมเป็นหลัก
139

การเจริญเมตตาไปในทิศอื่นๆจนครบ ๑๐ ก็เช่นเดียวกัน รวมทั้งการเจริญเมตตา
โดยไม่เจาะจงและโดยเจาะจงด้วย
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ตั้งเมตตาธรรมไว้ข้างหน้าเสมอไม่ว่าจะคิดพูดท�ำอะไรก็ตาม ใจความก็คือว่า เมื่อจะ
คิดอะไรทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง ก็ตงั้ จิตปรารถนาดีมองกันในแง่ดี มีหน้าตายิม้ แย้ม
แจ่มใส เว้นขาดจากความละโมบอยากได้เกินประมาณ(นัน่ คือเว้นจากอภิชฌา) เว้นขาด
จากความอาฆาตขัดเคือง (นั่นคือเว้นจากพยาบาท) และเว้นขาดจากความคิดที่ไม่มี
เหตุผลวิปริตผิดจากความเป็นจริง(นั่นคือเว้นจากมิจฉาทิฏฐิ) ข้อนี้เรียกว่าเมตตา
มโนกรรม
เมื่อจะพูดเรื่องอะไรทั้งต่อหน้าและลับหลัง ก็มุ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์ สุภาพ
ไพเราะ แสดงความเคารพให้เกียรติกัน เว้นขาดจากการพูดเท็จ(มุสาวาท) เว้นขาด
จากการพูดส่อเสียด(ปิสุณาวาจา) เว้นขาดจากพูดค�ำหยาบ(ผรุสวาจา) และเว้นขาด
จากการพูดเพ้อเจ้อ(สัมผัปปลาปะ) ข้อนี้เรียกว่าวจีสุจริต
เมื่อจะท�ำอะไรทั้งต่อหน้าและลับหลัง ก็เป็นไปเพื่อช่วยอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
สุภาพนุ่มนวล เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์(ปาณาติบาต) เว้นขาดจากการลักทรัพย์
(อทินนาทาน) และเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม(กาเมสุมิจฉาจาร) ข้อนี้
เรียกว่าเมตตากายกรรม
พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักเบื้องต้นของการบ�ำเพ็ญเมตตาธรรม สรุปความ
140
ว่า “ไม่ว่าจะประสบสิ่งที่ดีหรือไม่ดี เช่น ถูกติเตียน ถูกท�ำร้ายก็ควรส�ำเหนียก
อย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรผัน เราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบ และจักอนุเคราะห์
ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิต ไม่มีโทสะ ถูกคนอื่นๆ มาพูดอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ พูดตามกาลสมควรหรือไม่สมควร พูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
พูดค�ำที่อ่อนหวานหรือหยาบคาย พูดค�ำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ มีเมตตาจิต
พูดหรือไม่มีโทสะพูด จิตของเราจักไม่แปรผัน เราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบ และจัก
อนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิต ไม่มีโทสะ เราจักแผ่
เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่ และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ เสมอด้วยแผ่นดิน
140

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๓-๒๓๐/๒๓๔-๒๔๓.
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ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่า” จากนั้น
พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการบริหารจิตเพื่อสร้างเมตตาระงับความโกรธไว้ ๔
ประการ คือ
ประการที่ ๑ ท�ำจิตให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน
แผ่นดินใหญ่นี้หนักแน่น มั่นคงไม่หวั่นไหว ควรท�ำจิตใจให้เหมือนแผ่นดิน
หนักแน่นมัน่ คงในทุกสถานการณ์ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสไว้ ใจความโดยสรุปว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วพูดว่า ‘เราจักท�ำแผ่นดินใหญ่นี้
ไม่ให้เป็นแผ่นดิน’ เขาขุดลงตรงที่นั้น ๆ โกยเศษดินทิ้งลงไปในที่นั้นๆ บ้วนน�้ำลาย
ลงในที่นั้นๆ ถ่ายปัสสาวะรดลงในที่นั้นๆ แล้วพูดส�ำทับว่า ‘เอ็งอย่าเป็นแผ่นดิน
เอ็งอย่าเป็นแผ่นดิน’ เขาก็ไม่อาจท�ำส�ำเร็จได้ เพราะแผ่นดินใหญ่ลึกประมาณ
ไม่ได้” ความเป็นคนมีจติ หนักแน่นนีถ้ อื เป็นมงคลสูงสุด คือเป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาซึง่ ความสุข
ความเจริญอย่างยิ่ง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า “ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ
จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แปลว่า จิตของผู้ถูกโลกธรรม
กระทบไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศก ปลอดจากกิเลสดังธุลี เกษมปลอดภัย นี่เป็นมงคล
อย่างสูงสุด”
ประการที่ ๒ ท�ำจิตให้ว่างเหมือนอากาศ
ท้องฟ้านภากาศกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขต ไม่มีขีดคั่นเขตแดน จิตใจที่จะมี
คุณภาพและสุขภาพได้ต้องไร้ขีดคั่นเขตแดน ไร้ขีดจ�ำกัดเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ ใจความโดยสรุปว่า “คนถือเอาครัง่ สีเหลือง สีเขียว หรือสีแดงเลือดนกมาแล้ว
พูดว่า ‘เราจักเขียนรูปในอากาศนี้ ท�ำให้เป็นรูปปรากฏ’ เขาก็ไม่อาจท�ำส�ำเร็จได้
เพราะอากาศนี้ไม่มีรูปร่าง ชี้ให้เห็นไม่ได้ ใครก็ตามจะเขียนรูปในอากาศนั้น ท�ำให้
เป็นรูปปรากฏไม่ได้ จิตว่างก็ยิ่งใหญ่เหมือนกับท้องฟ้านภากาศ
ต้นธารแห่งความชั่วก็คือความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเกิดจากการที่คนทั้งหลาย
เห็นว่ามีอตั ตาและมีของทีเ่ นือ่ งกับอัตตาอยู่ เรียกว่ามีสกั กายทิฏฐิ ค�ำว่า “สักกายทิฏฐิ”
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แปลว่า ความเห็นว่าเป็นตัวของตน ความเห็นเป็นเหตุถอื ตัวตน ถือเขาถือเรา ความเห็น
เช่นนีเ้ ป็นต้นฐานแห่งความชัว่ ร้าย ในรายละเอียดหมายถึงเห็นขันธ์ ๕ โดยอาการ ๔
141
รวมเป็นสักกายทิฏฐิ ๒๐ ดังนี้
อาการที่ ๑ เห็นรูป:
๑) เห็นรูปเป็น “อัตตา”
๒) เห็นอัตตาว่า “มีรูป”
๓) เห็นรูปใน “อัตตา”
๔) เห็นอัตตาใน “รูป”
อาการที่ ๒ เห็นเวทนา:
๑) เห็นเวทนาเป็น “อัตตา” ๒) เห็นอัตตาว่า “มีเวทนา”
๓) เห็นเวทนาใน “อัตตา”
๔) เห็นอัตตาใน “เวทนา”
อาการที่ ๓ เห็นสัญญา:
๑) เห็นสัญญาเป็น “อัตตา” ๒) เห็นอัตตาว่า “มีสัญญา”
๓) เห็นสัญญาใน “อัตตา”
๔) เห็นอัตตาใน “สัญญา”
อาการที่ ๔ เห็นสังขาร:
๑) เห็นสังขารเป็น “อัตตา” ๒) เห็นอัตตาว่า “มีสังขาร”
๓) เห็นสังขารใน “อัตตา”
๔) เห็นอัตตาใน “สังขาร”
อาการที่ ๕ เห็นวิญญาณ:
๑) เห็นวิญญาณเป็น “อัตตา” ๒) เห็นอัตตาว่า “มีวิญญาณ”
๓) เห็นวิญญาณใน “อัตตา” ๔) เห็นอัตตาใน “วิญญาณ”
ในขณะเดียวกัน ต้นฐานแห่งความดีก็คือการถอนสักกายทิฏฐิได้ มีโลกทัศน์
แบบอนัตตา นั่นคือเห็นว่าเป็นอนัตตา ว่างจากอัตตา สิ่งทั้งหลายมีอยู่เป็นอยู่โดย
เป็นปัจจัยแก่กันและกัน มีอยู่โดยความสัมพันธ์กัน มีอยู่ด้วยอาศัยปัจจัย ไม่มีความ
คงที่อยู่อย่างเดิม ไม่มีอยู่โดยตัวมันเอง ไม่มีตัวตนที่แท้จริง
141

สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑/๓-๕.

126

สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

ประการที่ ๓ ท�ำจิตให้เย็นเหมือนแม่น�้ำ
โลกปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงเร็วมาก คนวิง่ ไล่ตามกันยังพอมีทางทันกันได้ แต่คน
วิ่งตามโลกไม่มีทางทัน เหมือนค�ำกล่าวของอาจารย์เซนว่า “ยิ่งไล่ตาม ยิ่งห่างไกล
ยิ่งไขว่คว้า ยิ่งสุดเอื้อม ยิ่งโหยหา ยิ่งสิ้นหวัง” มีพุทธภาษิตว่า “สุสุขํ  วต ชีวาม
อุสฺสุกฺเกสุ อนุสฺสุกา อุสฺสุกฺเกสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อนุสฺสุกา แปลว่า ในขณะที่คนต่อสู้
ดิ้นรนขวนขวายกระวนกระวาย พวกเราไม่ต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายกระวนกระวาย
ช่างอยู่เป็นสุขสบายจริงหนอ ในขณะที่คนต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายกระวนกระวาย
พวกเราอยู่ปราศจากการต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายกระวนกระวาย” ในโลกสันนิวาส
ปัจจุบันนี้ จ�ำเป็นต้องมีจิตใจเย็นมากจริงๆ มิเช่นนั้นก็จะหาความสงบสุขไม่ได้
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ความโดยสรุปว่า “เหมือนคนถือคบหญ้าที่ลุกโพลงมาแล้ว
พูดว่า ‘เราจักเอาคบหญ้าที่ลุกโพลงนี้เผาแม่น�้ำคงคาให้ร้อนจัด เดือดเป็นควันพุ่ง’
เขาก็ไม่อาจท�ำส�ำเร็จได้ เพราะแม่น�้ำคงคาเป็นแม่น�้ำที่ลึกสุดประมาณ”
ประการที่ ๔ ท�ำจิตให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมว
พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลาย ความโดยสรุปว่า “กระสอบหนังแมวที่
ฟอกแล้ว ฟอกสะอาดแล้ว ฟอกเรียบร้อยแล้ว ย่อมนุ่มดังปุยนุ่น ตีไม่มีเสียง ตีไม่ดัง
ถ้ามีคนเอาไม้หรือกระเบื้องมาแล้วพูดว่า ‘เราจักเอาไม้หรือกระเบื้องตีกระสอบ
หนังแมวที่ฟอกแล้วนี้ให้มีเสียงดัง’ เขาก็ไม่อาจท�ำกระสอบหนังแมวนั้นให้มีเสียง
ดังได้ เพราะกระสอบหนังแมวที่ฟอกแล้วนั้น ตีไม่มีเสียง” จิตใจของคนก็เหมือนกัน
ต้องมีคุณภาพ สุขภาพ และสมรรถภาพพอที่จะรองรับแรงกระทบและแรงกระแทก
จากโลกธรรมได้ ภัยของชีวิตมี ๔ ประการ คือ
๑) อูมิภัย ภัยจากคลื่น ได้แก่ภัยจากความโกรธและความคับแค้นใจ
๒) กุมภีลภัย ภัยจากจระเข้ ได้แก่ภัยจากความเห็นแก่ปากแก่ท้อง
การจับจ่ายใช้สอยเกินตัว
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๓) อาวัฏฏภัย ภัยจากน�้ำวน ได้แก่ภัยจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่
น่าใคร่น่าพอใจ
๔) สุสุกาภัย ภัยจากปลาร้าย ได้แก่ภัยจากเพศตรงข้าม
เมือ่ มีภยั รอบด้านอย่างนี้ เราทัง้ หลายต้องท�ำจิตให้มคี วามยืดหยุน่ พร้อมทีจ่ ะ
ปรับเข้าได้กบั ทุกสถานการณ์ ไม่มปี ฏิกริ ยิ าตอบโต้ตอ่ สิง่ ทีม่ ากระทบกระแทก จึงจะ
เหมาะกับสังคมปัจจุบนั ซึง่ มีปญ
ั หาอุปสรรคทีม่ ากขึน้ ซับซ้อนขึน้ และเข้มข้นมากขึน้
อานิสงส์ของเมตตา
เมตตาเป็นคุณธรรมทีค่ ำ�้ จุนโลก ท�ำให้โลกด�ำรงอยูไ่ ด้เป็นปกติสขุ มวลมนุษย์
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ดังพุทธภาษิตว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา แปลว่า เมตตาธรรมค�้ำจุนโลก” บุคคลผู้มีเมตตาธรรมเป็นที่ตั้ง
ย่อมหวังได้แน่นอนว่าจะเกิดมีอานิสงส์คอื คุณความดีมหาศาล สมัยหนึง่ พระพุทธเจ้า
142
ตรัสกับภิกษุทงั้ หลายว่า “ภิกษุทงั้ หลาย เมตตาเจโตวิมตุ ติ ทีบ่ คุ คลเสพ เจริญแล้ว
ท�ำให้มากแล้ว ท�ำให้เป็นดุจยานแล้ว ท�ำให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ต้ังมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว
ปรารภดีแล้ว พึงหวังได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ คือ
๑) หลับเป็นสุข
     ๒) ตื่นเป็นสุข
๓) ไม่ฝันร้าย
๔) เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
๕) เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย      ๖) เทวดาทัง้ หลายคุม้ ครองรักษา
๗) ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรากร�้ำกรายไม่ได้ ๘) จิตเป็นสมาธิเร็ว
๙) สีหน้าสดใส
๑๐) ไม่หลงลืมสติตาย
๑๑) เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่ง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก
เรื่องของพระสุวรรณสามเป็นตัวอย่างของผู้ได้รับอานิสงส์จากการมีเมตตา
ประจ�ำใจ สุวรรณสามเป็นบุตรชายของดาบสชือ่ ทุกลู และดาปสินชี อื่ ปาริกาเกิดจาก
เทวดาบันดาลให้ เมือ่ สุวรรณสามเติบใหญ่ ฤาษีและฤาษิณถี กู งูพน่ พิษใส่ตาจนท�ำให้
142
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ทั้งคู่ตาบอด สุวรรณสามผู้ลูกชายได้เลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่ในป่า ชีวิตประจ�ำของ
ทั้งสามคนที่จะขาดเสียมิได้คือการเจริญเมตตาธรรมทางใจ วาจา และทางกาย
มีเมตตาธรรมเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต เป็นเหตุท�ำให้สัตว์ป่าทั้งหลายมีไมตรีจิต
คุน้ เคยสนิทสนม ใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกัน เมือ่ สุวรรณสามออกไปท�ำธุระเช่นตักน�ำ 
้ หาผลไม้
มาเลี้ยงมารดาบิดา ก็ได้อาศัยสัตว์ป่าช่วยดูแลมารดาบิดาผู้ตาบอด คราวหนึ่ง
พระเจ้ากรุงพาราณสีออกไปล่าเนือ้ ในป่า ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามก�ำลังเดินไป
ตักน�ำ 
้ ห้อมล้อมด้วยสัตว์ปา่ นานาชนิด ทรงเห็นเป็นโอกาสทีจ่ ะได้ลา่ สัตว์โดยสะดวก
จึงยิงลูกธนูอาบด้วยยาพิษใส่สตั ว์เหล่านัน้ ลูกธนูพลาดไปถูกสุวรรณสามล้มลง แทนที่
จะแสดงอาการโกรธเคืองผู้ยิงธนู แต่สุวรรณสามกลับเรียกหาผู้ยิงธนูด้วยวาจา
อ่อนหวาน ไม่แสดงอาการโกรธ ท�ำให้พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงมีพระทัยอ่อนในขณะ
ที่สุวรรณสามเองก็สลบไปเพราะพิษบาดแผล เมื่อทรงทราบว่า สุวรรณสามต้อง
เลีย้ งดูมารดาบิดาตาบอด ก็เสด็จไปยังทีอ่ ยูข่ องมารดาบิดา ทรงรับภาระเลีย้ งดูแทน
ทรงพามารดาบิดามายังที่สุวรรณสามนอนสลบอยู่ ครั้นมาถึงแล้ว มารดาบิดาได้ตั้ง
สัตยาธิษฐานขึ้นว่า “สามะนี้เป็นผู้ประพฤติ ประพฤติดังพรหม กล่าวแต่ค�ำสัตย์จริง
เลี้ยงมารดาบิดา ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล รักสัตว์มีชีวิต ด้วยความ
สัตย์นี้ ขอให้พิษศรในกายของสามะจงเหือดหายไปเถิด” และพสุนธรีเทพธิดาสถิต
อยู่ ณ ภูเขาคันธมาทน์ ซึ่งในอดีตชาติเคยเป็นมารดาของสุวรรณสาม ก็ได้มากล่าว
สัตยาธิษฐานเช่นกัน ด้วยอ�ำนาจสัตยาธิษฐานอ้างอิงเมตตาบารมีเหล่านี้ ท�ำให้
สุวรรณสามฟื้นคืนสติ มารดาบิดาของเขาก็หายจากความตาบอด พระเจ้ากรุง
พาราณสี ก็ ท รงเปลี่ ย นอุ ป นิ สั ย จากความเป็ น คนชอบล่ า สั ต ว์ ม าทรงตั้ ง อยู ่ ใ น
เมตตาธรรม ข้อนี้แสดงให้เห็นอ�ำนาจของเมตตาบารมี
สมัยหนึง่ ขณะพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ พระเทวทัต
บอกให้ครวญช้างปล่อยช้างนาฬาคิรีไปเพื่อฆ่าพระพุทธองค์ ช้างนาฬาคิรีนี้ดุร้าย
หยาบคาย ชอบฆ่าคนยิ่งนัก คนทั้งหลายเห็นช้างถูกปล่อยออกมา วิ่งหนีหลบภัยกัน
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วุ่นวาย พระพุทธเจ้าประทับยืนนิ่งตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย มาเถิด
พวกเธออย่ากลัวไปเลย ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสที่จะปลงชีวิตของ
ตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่น ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายจะไม่
ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่น” ล�ำดับนั้น พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาไปที่
ช้างนาฬาคิรี ช้างได้สมั ผัสกระแสเมตตาจิตของพระพุทธองค์ ลดงวงลงแล้วเข้าไปหา
ยืนอยู่ตรงพระพักตร์ พระพุทธเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาฬาคิรี
พร้อมกับตรัสว่า
กุญชรเอ๋ย เจ้าอย่าคิดมาท�ำร้ายพระพุทธเจ้า
กุญชรเอ๋ย การคิดเข้ามาท�ำร้ายพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
เป็นเหตุแห่งความทุกข์ กุญชรเอ๋ย ผู้ฆ่าพระพุทธเจ้า
จากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าจะไม่มีสุคติภพเลย ...
ช้างนาฬาคิรเี อางวงสูบละอองธุลที ใี่ กล้พระบาทของพระผูม้ พี ระภาคแล้วพ่น
143
ลงบนกระหม่อม(ของตน) ย่อตัวถอยออกไปกลับไปที่โรงช้างตามเดิม
เมตตาในฐานะเป็นบารมี
นัยที่ ๑ การบ�ำเพ็ญเมตตาธรรมอยู่เนืองนิตย์ น้อมนึกในใจตลอดเวลาว่า
“สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ อนีฆา โหนฺตุ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข อย่าได้มีเวรภัยต่อกันและกัน อย่าได้พยาบาทปองร้ายกัน
อย่าได้มคี วามทุกข์กายใจ ขอให้รกั ษาตนพ้นจากทุกข์ภยั ทัง้ สิน้ เถิด” ถือเมตตาธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวันอย่างนี้ จัดเป็นเมตตาบารมี อีกประการหนึ่ง การมี
เมตตาเป็นปุเรจาริก(มีเมตตาน�ำหน้าหรือชูเมตตาไว้เป็นธง) ในระดับที่กล่าวในค�ำ
บาลีวา่ “อาเสวิตา ภาวิตา พหุลกี ตา ยานีกตา วตฺถกุ ตา อนุฏิตา ปริจติ า สุสมารทฺธา
เมตตาทีบ่ คุ คลเสพ เจริญแล้ว ท�ำให้มากแล้ว ท�ำให้เป็นดุจยานแล้ว ท�ำให้เป็นทีต่ งั้ แล้ว
ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว” อย่างนี้ก็จัดเป็นเมตตาบารมี
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นัยที่ ๒ เมตตาบารมี หมายถึง ความมีไมตรีความรักความปรารถนาดี
อยากให้เขามีความสุข ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจดีต่อกันของผู้ปฏิญญาตน
เป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผู้มีธรรมสโมธาน
๘ ประการ ครบถ้วน สมควรได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่อุบัติในยุคนั้น ๆ
ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เช่นสมัยเกิดเป็นสุวรรณสามดาบส สมัยเกิดเป็น
กัณหาทีปายนดาบส สมัยเกิดเป็นพระเจ้าเอกราช
ระดับการบ�ำเพ็ญเมตตาในฐานะเป็นบารมี
ระดับที่ ๑ เมตตาบารมี
พระโพธิสัตว์ที่ด�ำเนินชีวิตแสดงให้เห็นว่าได้ใช้เมตตาธรรมเป็นเครื่องน�ำทาง
ในการท�ำหน้าทีก่ ารงานปกติ หรือใช้เมตตาธรรมเป็นหลักในแก้ปญ
ั หาอยูต่ ลอดเวลา
โดยมีขันติบารมีเป็นฐาน ชื่อว่าบ�ำเพ็ญเมตตาบารมี เช่นสมัยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ
144
อรกะ ออกบวชเป็นฤาษีอยูใ่ นป่าหิมพานต์ เป็นศาสดามีบริวารมาก สอนหมูฤ่ าษี
ประกาศอานิสงส์ของเมตตาว่า “บรรพชิตควรเจริญเมตตา ควรเจริญกรุณา ควรเจริญ
มุทิตา ควรเจริญอุเบกขา ธรรมดาว่าเมตตาจิตนี้ที่ถึงชั้นอัปปนาแล้ว ย่อมให้ส�ำเร็จ
ความเป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า” แล้วคาถาเหล่านี้ว่า
ผู้ใดอนุเคราะห์ชาวโลกทั้งมวลด้วยเมตตาจิต หาประมาณมิได้
ทั้งเบื้องบน เบื้องต�่ำ และเบื้องล่าง โดยประการทั้งปวง
จิตเกื้อกูลหาประมาณมิได้ เป็นจิตบริบูรณ์
อันผู้นั้น อบรมดีแล้ว กรรมใดที่เขาบ�ำเพ็ญแล้วพอประมาณ
กรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ในจิตของเขานั้น
ระดับที่ ๒ เมตตาอุปบารมี
เมตตาที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดโดยมีวิริยบารมี และขันติบารมี
เป็นฐาน ชื่อว่าเมตตาอุปบารมี เช่น สมัยเกิดเป็นสุวรรณสามดาบส เรื่องมีอยู่ว่า
มีหมู่บ้านนายพราน ๒ หมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสี นายพรานที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
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ทัง้ ๒ นัน้ รักใคร่ชอบพอกัน ครอบครัวหนึง่ มีลกู ชายชือ่ ว่า “ทุกลู ” อีกครอบครัวหนึง่
มีลกู สาวชือ่ ว่า “ปาริกา” ลูกชายและลูกสาวของทัง้ ๒ ครอบครัวนีร้ กั ใคร่ชอบพอกัน
พ่อแม่ของทั้ง ๒ ครอบครัวก็ชอบพอกัน จึงประสงค์จะให้ลูกชายและลูกสาว
แต่งงานกัน แต่ลกู ชายและลูกสาวมีอปุ นิสยั จิตใจชอบการใช้ชวี ติ เป็นนักบวช ไม่นยิ ม
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีเมตตาธรรมเป็นหลักใจ จึงได้พากันออกบวชเป็นฤาษีและฤาษิณี
ต่อมาเทวดาเล็งเห็นว่าในภายภาคหน้า ทั้งสองจะต้องตาบอด ท�ำให้การด�ำเนินชีวิต
ล�ำบาก จึงบันดาลให้ทงั้ สองได้มบี ตุ รชายคนหนึง่ ชือ่ สุวรรณสาม เมือ่ ลูกชายเติบใหญ่
ฤาษีและฤาษิณถี กู งูพน่ พิษใส่ตาจนท�ำให้ทงั้ คูต่ าบอด สุวรรณสามผูล้ กู ชายได้เลีย้ งดู
มารดาบิดาอยู่ในป่า ชีวิตประจ�ำของทั้งสามคนที่จะขาดเสียมิได้คือการเจริญ
เมตตาธรรมทางใจ วาจา และทางกาย มีเมตตาธรรมเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต
เป็ น เหตุ ท� ำ ให้ สั ต ว์ ป ่ า ทั้ ง หลายมี ไ มตรี จิ ต คุ ้ น เคยสนิ ท สนม ใช้ ชี วิ ต อยู ่ ร ่ ว มกั น
เมื่อสุวรรณสามออกไปท�ำธุระเช่นตักน�้ำ  หาผลไม้มาเลี้ยงมารดาบิดา ก็ได้อาศัย
สัตว์ป่าช่วยดูแลมารดาบิดาผู้ตาบอด คราวหนึ่ง พระเจ้ากรุงพาราณสีออกไปล่าเนื้อ
ในป่า ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามก�ำลังเดินไปตักน�้ำ ห้อมล้อมด้วยสัตว์ป่านานา
ชนิด ทรงเห็นเป็นโอกาสทีจ่ ะได้ลา่ สัตว์โดยสะดวก จึงยิงลูกธนูอาบด้วยยาพิษใส่สตั ว์
เหล่านั้น ลูกธนูพลาดไปถูกสุวรรณสามล้มลง แทนที่จะแสดงอาการโกรธเคืองผู้ยิง
ธนู แต่สุวรรณสามกลับเรียกหาผู้ยิงธนูด้วยวาจาอ่อนหวาน ไม่แสดงอาการโกรธ
กลับกล่าวค�ำแสดงเมตตาธรรมออกมาตอนหนึ่งว่า
ข้าแต่มหาราช พระองค์เสด็จมาดีแล้ว มิได้เสด็จมาร้าย
พระองค์ผู้ใหญ่ เสด็จมาถึงแล้ว ขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้เถิด
ข้าแต่พระราชา ขอเชิญเลือกเสวยผลมะพลับ ผลมะซาง
และผลหมากเม่า ซึ่งเป็นไม้เล็กน้อยแต่ผลที่ดีๆ เถิด
น�้ำใสเย็นที่ข้าพระองค์ตักมาจากซอกเขาก็มีอยู่
145
จงโปรดเสวยจากนั้นเถิด พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงพระประสงค์
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146

อีกเรื่องหนึ่ง สมัยเกิดในตระกูลพราหมณ์ชื่อว่าโพธิกุมาร เมื่อเรียนจบ
ศิลปศาสตร์แล้ว มารดาบิดาให้แต่งงานกับกุมาริกาผู้งดงาม แต่ทั้ง ๒ ไม่ได้มีราคะ
ต่อกันและกัน รักษาศีลบริสุทธิ์ อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ต่อมา
สละทรัพย์ ๘๐ โกฏิ ออกบวชเป็นฤาษี วันหนึง่ พระเจ้ากรุงพาราณสีพบนางปริพาชิกา
เกิดความรัก ตรัสถามดาบสว่า “ท่านนักบวช ปริพาชิกาผูน้ เี้ ป็นอะไรกับท่าน” ดาบส
โพธิสัตว์ตอบว่า “ขอถวายพระพร มหาบพิตร ไม่ได้เป็นอะไรกัน นางเป็นนักบวช
ด้วยการบวชร่วมกันเท่านั้น แต่ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ นางเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดอาตมา”
พระราชาจึงเลียบเคียงถามดูว่า “ถ้ามีคนน�ำปริพาชิกานี้ไปโดยพลกาย
ท่านจะท�ำอย่างไร” พระโพธิสัตว์ตอบว่า
ถ้าอาตมาเกิดความโกรธขึ้น
ความโกรธก็จะไม่พึงเสื่อมคลาย
จะไม่เสื่อมคลายตลอดชีวิตของอาตมา
อาตมาจะห้ามความโกรธเสียโดยพลัน
147
เหมือนฝนห่าใหญ่ระงับฝุ่นละออง
พระราชาไม่สามารถาหักห้ามความรักทีม่ ตี อ่ ปริพาชิกาได้ ใช้ให้คนน�ำตัวนาง
ไปยังพระราชวัง ทัง้ ๆ ทีน่ างยังคร�ำ่ ครวญอยูน่ นั่ แหละ พระโพธิสตั ว์ฟงั เสียงคร�ำ่ ครวญ
ของนางแล้วก็เพียงเหลือบมองครั้งเดียวแล้วไม่มองดูอีกเลย ปริพาชิกาแม้จะถูกน�ำ
ตัวไปยังพระราชวังแล้วก็ยงั ยืนยันรักษาศีลให้บริสทุ ธิ์ กล่าวพรรณนาคุณแห่งบรรพชา
เท่านั้น พระราชาประสงค์จะดูให้แน่ใจว่าดาบสไม่รู้สึกโกรธจริงหรือไม่ จึงกลับมาที่
อาศรมของดาบสอีกครั้ง พระโพธิสัตว์กล่าวว่า
เมื่อความโกรธเกิดขึ้นย่อมมองไม่เห็น เมื่อไม่เกิดย่อมเห็นได้ดี
ความโกรธนั้นเกิดขึ้นแล้วแก่อาตมา จึงไม่เสื่อมคลาย
เพราะความโกรธเป็นอารมณ์ของคนโง่ ...
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ความโกรธย่อมเพิ่มพูนแก่ผู้ใด เหมือนดังไฟที่กองหญ้าและไม้แห้ง
ผู้นั้นย่อมเสื่อมยศเหมือนดวงจันทร์ข้างแรม
ผู้ใดระงับความโกรธเสียได้ เหมือนไฟที่ปราศจากเชื้อ
ผู้นั้นย่อมบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้น
เพราะธรรมกถาของพระโพธิสตั ว์ พระราชาทรงส�ำนึกได้ รับสัง่ ให้นำ� ปริพาชิกา
กลับไปยังอาศรม ตรัสว่า “พระผู้เป็นเจ้า พระดาบสผู้ปราศจากความโกรธ ขอท่าน
ทัง้ ๒ จงยังกาลเวลาให้ผา่ นไปด้วยบรรพชาสุข อยูใ่ นอุทยานนีเ้ ถิด ข้าพเจ้าจะท�ำการ
อารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่ท่านทั้ง ๒”
ระดับที่ ๓ เมตตาปรมัตถบารมี
เมตตาทีพ่ ระโพธิสตั ว์บำ� เพ็ญอย่างยิง่ ยวดพร้อมทีจ่ ะสละชีวติ โดยมีวริ ยิ บารมี
อธิษฐานบารมี และขันติบารมีเป็นฐาน ชื่อเมตตาปรมัตถบารมี เช่น สมัยเกิดเป็น
พระเจ้าเอกราช (พระเจ้ากรุงพาราณสี) สมัยหนึง่ ถูกพระเจ้าโกศลพระนามว่าทุพภิเสน
จับใส่สาแหรก แขวนพระเศียรลงเบื้องต�่ำที่ธรณีประตู พระเจ้าเอกราชทรงเจริญ
เมตตาธรรมปรารภพระเจ้าทุพภิเสนเป็นอารมณ์ บรรลุฌาน เครื่องพันธนาการ
ขาดออกเพราะอานุภาพแห่งฌาน พระเจ้าเอกราชประทับขัดสมาธิในอากาส
ฝ่ายพระเจ้าทุพภิเสนเกิดความเร่าร้อนในพระวรกายเพราะโทษคือลงโทษพระเจ้า
เอกราชผู้ไม่มีความผิดและมีคุณวิเศษคือฌาน จึงรับสั่งให้ปล่อยพระเจ้าเอกราช
148
ขอขมาพระเจ้าเอกราชโพธิสัตว์

ทสบารมี ๑๐ : อุเบกขา

ความหมายและประเภทของอุเบกขา
“อุเบกขา” แปลว่า เข้าไปดูใกล้ๆ หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียง
ด้วยชอบหรือชัง ความวางใจเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอัน
เกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุและรู้ว่าพึงปฏิบัติต่อไปตามธรรมหรือตามสมควรแก่
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เหตุนนั้ ความรูจ้ กั วางใจเฉย ดูเมือ่ เห็นเขารับผิดชอบตนเองได้หรือในเมือ่ เขาควรต้อง
ได้รบั ผลอันสมควรแก่ความรับผิดชอบของเขาเอง ความวางทีเฉยคอยดูอยูใ่ นเมือ่ คน
นั้นๆ สิ่งนั้นๆ ด�ำรงอยู่หรือด�ำเนินไปตามสมควรของเขาตามควรของมัน ไม่เข้าข้าง
149
ไม่ตกเป็นฝักฝ่าย ไม่สอดแส่ ไม่จู้จี้สาระแน ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง เหล่านี้
เป็นความทั่วไปพอให้เข้าใจง่าย
ความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านี้ “อุเบกขา” หมายถึง ความส�ำราญทางใจก็ไม่ใช่
ความไม่สำ� ราญทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ทไ่ี ม่ทกุ ข์ไม่สขุ อันเกิดแต่เจโตสัมผัส
150
กิรยิ าเสวยอารมณ์ทไี่ ม่ทกุ ข์ไม่สขุ อันเกิดแต่เจโตสัมผัส หรือความวางเฉย กิรยิ าที่
151
วางเฉย ภาวะทีว่ างเฉยในสัตว์ทงั้ หลาย อุเบกขาเจโตวิมตุ ติ อุเบกขามีหลายลักษณะ
152
ดังนี้
149

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๕๖๔.
150
อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๒-๑๕๔/๕๔, ๔๐๖-๔๐๗/๑๑๘, ๔๓๗/๑๒๔, ๔๔๐/๑๒๖,
๔๙๒/๑๓๕, ๔๙๕/๑๓๕.
151
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๖๗๓/๔๓๑.
152
ยังมีการอธิบายอุเบกขาอีกลักษณะหนึง่ ๔ แบบ ดังนี้ ๑) อุเบกขาในสัมโพชฌงค์ ๗
ประกอบด้วยสัมมาสติ สัมมาสมาธิ และสัมมาปัญญาอันยิง่ คือการมีสติรเู้ ท่าทันทีแ่ น่วแน่ อีกทัง้
ยังต้องพร้อมด้วยปัญญาหรือปรีชาที่แจ่มแจ้ง ๒) อุเบกขาในฌานเป็นอาการของจิตอย่างหนึ่งที่
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั สิ มถกรรมฐาน เมือ่ จิตไปยึดเหนีย่ วหรือก�ำหนดในอารมณ์สงิ่ ใดอย่างแน่วแน่
จนเป็นหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ในที่สุดปล่อยวางในสิ่งอื่นๆ จิตเข้าสู่ความแน่วแน่เป็นเอกัคคตารมณ์
กล่าวคือเมือ่ แน่วแน่เป็นเอกอย่างสมบูรณ์หรือเป็นหนึง่ เดียว ขณะนัน้ เอง องค์ฌานอุเบกขาก็จะ
เกิดเป็นผลขึ้นมาร่วมด้วย เนื่องจากสภาวะเอกัคคตา ๓) อุเบกขาเวทนาเป็นอีกชื่อหนึ่งของ
อทุกขมสุขเวทนานั่นเอง เป็นความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์หรือเป็นกลางๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการผัสสะ
กับอารมณ์ตา่ งๆ เกิดเวทนาต่างๆ ขึน้ เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บา้ ง เป็นอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาบ้างอย่างใดอย่างหนึง่ ขึน้ อย่างแน่นอน ๔) อุเบกขาในพรหมวิหาร ๔  คือ ความเป็นกลาง
วางทีเฉยเหมือนกับในโพชฌงค์ แต่เป็นข้อปฏิบัติหรือหลักประพฤติที่ผู้ปฏิบัติตามด้วยศรัทธา
แล้วย่อมยังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในการด�ำรงชีวิต จึงเป็นธรรมประจ�ำใจของผู้ที่เสมอด้วย
พรหม ; [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.nkgen.com/378.htm [๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐]
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ลักษณะที่ ๑ อุเบกขาในองค์ฌาน
ส่วนผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานจนได้ฌานที่ ๔ จะเกิดสภาวะที่เรียกว่า อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถชฺฌานํ  คือ จตุตถฌานอันมีอุเบกขาเป็นเครื่องให้สติบริสุทธิ์
อุเบกขา ในฌานนี้ก็แปลว่า “ความวางเฉย” หรือ แปลว่า “ความมีใจเป็นกลาง”
แต่ต้องขยายความว่า เป็นความวางท่าทีเฉยดูอยู่ หมายถึง การดูอย่างสงบ หรือ
ดูตามเรือ่ งทีเ่ กิด ไม่ตกเป็นฝักฝ่าย ในกรณีของฌาน คือไม่ตดิ แม้ในฌานทีม่ คี วามสุข
อย่างยอด และความหมายทีส่ งู ขึน้ ไปอีก หมายถึง วางท่าทีดเู ฉยในเมือ่ อะไรทุกอย่าง
เข้าทีด่ ำ� เนินไปด้วยดี หรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ตอ้ งขวนขวายเจ้ากีเ้ จ้าการโดยเฉพาะ
ในฌานที่ ๔ คือบริสทุ ธิห์ มดจดจากธรรมทีเ่ ป็นข้าศึกเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ตอ้ งขวนขวาย
ทีจ่ ะก�ำจัดธรรมทีเ่ ป็นข้าศึกนัน้ อีก จัดเป็นองค์ฌานโดยเฉพาะของฌานที่ ๔ อุเบกขา
ที่เป็นองค์ฌานนี้ ก็คือ ตัตรมัชฌัตตตา คือภาวะเป็นกลาง อันเป็นกุศลธรรมอยู่ใน
หมวดสังขารขันธ์
อุเปกฺขาสติสํสุทฺธนฺติ อุเปกฺขาติ ยา จตุตฺเถ ฌาเน อุเปกฺขา อุเปกฺขนา
อชฺฌเุ ปกฺขนา จิตตฺ สมตา จิตตฺ ปฺปสฺสทฺธตา มชฺฌตฺตตา จิตตฺ สฺส แปลว่า ค�ำว่า อุเบกขา
ในค�ำว่า ที่บริสุทธิ์เพราะมีอุเบกขาและสติ ได้แก่ อุเบกขา คือ ความเพิกเฉย
ความเพิกเฉยอย่างยิ่ง ความที่จิตสงบ ความที่จิตสงัด ความที่จิตเป็นกลางใน
จตุตถฌาน “อุเบกขา” ในนัยนี้จึงเป็นลักษณะของปัญญาในองค์ฌานที่เห็นอาการ
ของขันธ์ ๕ หรือปฏิจจสมุปบาททีแ่ สดงอาการมาในภาวะทีจ่ ติ สงบและบริสทุ ธิ์ ตัง้ แต่
ระดับฌานที่ ๓ ไปถึงฌานที่ ๗ เป็นปัญญาที่พิจารณาดูขันธ์ ๕ ในฌานนั้น
อีกนัยหนึ่ง “อุเบกขา” มีความหมายตรงกับค�ำบาลีว่า “อริโย ตุณฺหีภาโว”
ความนิง่ อย่างอริยะ ดังข้อความในพระไตรปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค พระมหา
โมคคัลลานะ ท่านคิดว่า ตุณหีอย่างพระอริยะเป็นอย่างไรและท่านก็ทราบเอง
พระพุทธเจ้าได้รับสั่งกับท่านไม่ให้ท่านประมาทความนิ่งอย่างพระอริยะ ท่านได้เล่า
ให้ภิกษุทั้งหลายฟัง ข้อความปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ดังนี้

136

สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

“พระมหาโมคคัลลานะได้กล่าว ดังนี้ ว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อข้าพเจ้าหลีกเร้นอยู่
ในที่สงัด ได้เกิดความคิดว่า ที่เรียกว่า ความนิ่งอย่างพระอริยะ ความนิ่งอย่าง
พระอริยะเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าคิดว่า เพราะวิตก วิจารสงบระงับไปแล้ว ภิกษุใน
พระธรรมวินยั นีไ้ ด้บรรลุทตุ ยิ ฌาน มีความผ่องใสภายใน มีภาวะทีจ่ ติ เป็นหนึง่ ผุดขึน้
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ นี้เรียกว่า ความนิ่งอย่าง
พระอริยะ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ข้าพเจ้านัน้ บรรลุทตุ ยิ ฌานมีความผ่องใส
ภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจาก
สมาธิอยู่ ข้าพเจ้านัน้ เมือ่ อยูด่ ว้ ยวิหารธรรมนี้ สัญญาและมนสิการอันเกิดร่วมกับวิตก
ย่อมฟุ้งขึ้นได้”
ลักษณะที่ ๒ อุเบกขาที่เป็นความรู้สึกกลางๆ ของคนทั่วไป
อุเบกขามีอยู่ในธรรมหลายหมวด เช่น อุเบกขา ในหมวดเวทนา ๓ คือ สุข
(ความรู้สึกสบายทางกายหรือทางใจ) ทุกข์ (ความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจ)
อทุกขมสุข (ความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข คือ เฉยๆ เรียกว่า อุเบกขา) หรือเวทนา ๕ คือ
สุข (ทางกาย) ทุกข์ (ทางกาย) โสมนัส (ดีใจ) โทมนัส (เสียใจ) อุเบกขา (เฉยๆ)
อทุกขมสุข อันเป็นความรู้สึกเฉยๆ
อุเบกขาในนัยนี้เป็นอุเบกขาในเวลาบุคคลทั่วไป ที่มิได้เจริญกรรมฐาน
ประสบกับผัสสะทางอายตนะแล้วเกิดความสุข เรียกว่า สุขเวทนา เกิดความทุกข์
เรียกว่าทุกขเวทนา เกิดความไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่า อุเบกขา ซึ่งเป็นความเฉย
ผัสสะนั้นไม่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ชาวบ้านธรรมดาผู้ไม่มีอุเบกขาระดับเดียวกับ
อุเบกขาในจตุตถฌาน ย่อมมีสภาวะทางจิตต่างจากสภาวะทางจิตของผู้ปฏิบัติจน
ได้ฌาน บุคคลที่มิได้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน เมื่อกระทบกับอารมณ์ที่จรมาทางทวารใด
ทวารหนึง่ เขาพอจะมีพนื้ ฐานทางธรรม แม้จะมีการปรุงแต่งทีเ่ รียกว่าสังขาร ก็รกั ษา
จิตให้ดำ� รงอยูใ่ นอุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง มีจติ ราบเรียบเทีย่ งตรงไม่เอนเอียง
ไม่ให้อำ� นาจกิเลสมีความชอบใจ ไม่ชอบใจ เป็นต้น เข้าครอบง�ำ อย่างนีเ้ ป็นอุเบกขา
แบบตัตรมัชฌัตตตา คือภาวะที่มีใจเป็นกลาง
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อุเบกขาในพรหมวิหารธรรมนัน้ เป็นอุเบกขาทีเ่ ป็นไปในวิถชี วี ติ ซึง่ ไม่เกีย่ วกับ
การปฏิบัติกรรมฐาน ท่านอธิบายว่า มารดาบิดาวางตนเป็นกลาง เมื่อพิจารณา
ตามสภาพความเป็นจริง มารดาบิดามิได้ปฏิบัติพรหมวิหารในแบบกรรมฐาน
มารดาบิ ด าก็ มี อุ เ บกขา ชนิ ด ที่ มิ ใช่ อุ เ บกขาในสมาธิ ดั ง นั ย ที่ ป รากฏในคั ม ภี ร ์
พระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี ดังนี้ “อุเบกขา ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น คือ ความส�ำราญ
ทางใจก็ไม่ใช่ ความไม่สำ� ราญทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ทไี่ ม่ทกุ ข์ไม่สขุ อันเกิด
แต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส ในสมัยนั้น”
การเสวยอารมณ์ที่เกิดจากการกระทบทางใจนี้ ไม่ใช่สมาธิแน่นอน ไม่ใช่อุเบกขา
อย่างที่นักวิชาการบางคนต้องการให้สอน อุเบกขานี้เป็นสภาวะที่เกิดกับคนทั่วไป
ที่มีอะไรมากระทบก็เฉย
ลักษณะที่ ๓ อุเบกขาที่เป็นท่าทีของบุคคลที่ไม่รู้
ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องบุคคล
เห็นรูปแล้วอุเบกขา จัดเป็นอุเบกขาโง่ไว้ ดังข้อความว่า “จกฺขนุ า รูปํ ทสิ วฺ า อุปปฺ ชฺชติ
อุเปกฺขา พาลสฺส มูฬฺหสฺส ปุถุชฺชนสฺส อโนธิชินสฺส อวิปากชินสฺส อนาทีนวทสฺสาวิโน อสฺสุตวโต ปุถุชฺชนสฺส ยา เอวรูปา อุเปกฺขา, รูปํ สา นาติวตฺตติ. ตสฺมา
สา อุเปกฺขา เคหสิตาติ วุจฺจติ แปลว่า เพราะเห็นรูปทางตา ความวางเฉยจึงเกิดขึ้น
แก่ปุถุชน ผู้โง่เขลา งมงาย ผู้ยังไม่ชนะกิเลส ยังไม่ชนะวิบาก ผู้ไม่เห็นโทษ ผู้ไม่ได้
สดับ เป็นคนกิเลสหนา ความวางเฉยอย่างนี้ ยังไม่ล่วงพ้นรูป ดังนั้น เราตถาคต
จึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือน” พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ในมัชฌิมนิกาย
อุปริปัณณาสก์ว่า “อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขาติ เอตฺถ นาม อญฺาณุเปกฺขา แปลว่า
ในค�ำว่า ความวางเฉยจึงเกิดขึ้น นี้คือ ความวางเฉยเพราะไม่รู้”
พระฎีกาจารย์ได้อธิบายเรือ่ งนีไ้ ว้ในคัมภีรม์ ชั ฌิมนิกาย อุปริปณ
ั ณาสกฎีกาว่า
“อญฺาณุเปกฺขาติ อญฺาณสหิตา อุเปกฺขา อสมเปกฺขนปวตฺตา. ... ปาลิยํ ปุพฺเพ
“ปุถุชฺชนสฺสา”ติ วตฺวา ปุน “อสฺสุตวโต ปุถุชฺชนสฺสา”ติ วจนํ  อนฺธปุถุชฺชนสฺสายํ 
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อุเปกฺขา, น กลฺยาณปุถชุ ชฺ นสฺสาติ ทสฺสนตฺถ.ํ ... อญฺาเณน ปน ตตฺถ อชฺฌเุ ปกฺขนาการปฺปตฺติ โหติ แปลว่า ค�ำว่า ความวางเฉยเพราะไม่รู้ คือ ความวางเฉยที่ประกอบ
ด้วยความไม่รู้ ด�ำเนินไปแบบไม่มีการพิจารณา ... ในพระบาลี พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ปุถุชน ก่อนแล้วตรัสซ�้ำอีกว่า ผู้ไม่ได้สดับ เป็นคนกิเลสหนา ก็เพื่อจะแสดง
ว่า นี้เป็นความวางเฉยของปุถุชนคนมืดบอด มิใช่ความวางเฉยของกัลยาณปุถุชน ...
ก็อัญญาณุเบกขา ย่อมด�ำเนินไปโดยอาการวางเฉยในอารมณ์นั้น”
จากข้อความในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์นี้ พระพุทธโฆสาจารย์
ได้อ้างไปอธิบายเป็นอุเบกขาโง่ เช่นกันว่า “จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขา
พาลสฺส มูฬฺหสฺส ปุถุชฺชนสฺส อโนธิชินสฺส อวิปากชินสฺส อนาทีนวทสฺสาวิโน
อสฺสุตวโต ปุถุชฺชนสฺส ยา เอวรูปา อุเปกฺขา, รูปํ สา นาติวตฺตติ. ตสฺมา สา อุเปกฺขา
เคหสิตาติ วุจฺจตี”ติอาทินา นเยน อาคตา เคหสิตา อญฺาณุเปกฺขา แปลว่า
ความวางเฉยเพราะความไม่รู้ อาศัยเรือน(กามคุณ) มา(ในพระบาลี) โดยนัยเป็นต้น
ว่า เพราะเห็นรูปทางตา ความวางเฉยจึงเกิดขึน้ แก่ปถุ ชุ น ผูโ้ ง่เขลา งมงาย ผูย้ งั ไม่ชนะ
กิเลส ยังไม่ชนะวิบาก ผู้ไม่เห็นโทษ ผู้ไม่ได้สดับ เป็นคนกิเลสหนา ความวางเฉย
อย่างนี้ ยังไม่ล่วงพ้นรูป ดังนั้น เราตถาคตจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือน”
พระฎีกาจารย์ผู้อธิบายคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายอุเบกขาโง่ว่า โสมนสฺสโทมนสฺสรหิตํ อญฺาณเมว อญฺาณุเปกฺขา. ...อญฺาณุเปกฺขา สตฺเตสุ วิชฺชมานมฺปิ
คุณโทสํ อจินฺเตนฺตี เกวลํ อชฺฌุเปกฺขนวเสเนว ปวตฺตติ. แปลว่า ความไม่รู้ที่เว้นจาก
โสมนัสและโทมนัสนั่นเอง เป็นความวางเฉยเพราะไม่รู้ ... ความวางเฉยเพราะไม่รู้
ไม่ค�ำนึงถึงคุณและโทษแม้ที่มีอยู่ในสัตว์ทั้งหลาย ด�ำเนินไปโดยความวางเฉย
อย่างยิ่ง
ลักษณะที่ ๔ อุเบกขาที่เป็นท่าทีต่อสิ่งไม่พึงประสงค์
อุเบกขามีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล พระพุทธเจ้าตรัสถึงอุเบกขาฝ่ายอกุศล
ทีต่ อ้ งรูแ้ ล้วละ ในคัมภีรท์ ฆี นิกาย มหาวรรค ต่อไปนี“้ จอมเทพ เราตถาคตกล่าวสอน
อุเบกขา ๒ อย่าง คือ ทีบ่ คุ คลพึงเกีย่ วข้องและไม่พงึ เกีย่ วข้อง ทีเ่ ราตถาคตกล่าวดังนี้
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เราอาศัยเหตุอะไรจึงกล่าว ในเรื่องนั้น บุคคลพึงรู้อุเบกขาอันใดว่า เมื่อเราเกี่ยวข้อง
กับอุเบกขานี้แล อกุศลธรรมย่อมเจริญ กุศลธรรมย่อมเสื่อมไป อุเบกขาอย่างนั้น
อันบุคคลไม่พึงเกี่ยวข้อง”
พระพุทธเจ้าทรงแนะน�ำภิกษุทั้งหลายให้วางเฉยในภิกษุที่มักล่วงละเมิด
พระบัญญัติ ขีโ้ กรธ ดือ้ รัน้ ไม่ยอมแก้ไขตน ปรากฏในคัมภีรม์ ชั ฌิมนิกาย อุปริปณ
ั ณาสก์
ว่า “ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเธอทัง้ หลายมีความเห็นอย่างนีว้ า่ ความล�ำบากจะมีแก่เราด้วย
ความขัดใจจะมีแก่บุคคลบางคนด้วย เพราะบุคคลบางคนเป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธ
ดือ้ รัน้ สละคืนได้ยาก และเราก็ไม่สามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำ� รงอยูใ่ น
กุศลได้ เธอทั้งหลายก็ไม่พึงละเลยความวางเฉยในบุคคลเช่นนี้” อุเบกขาในที่นี้เป็น
ท่าทีของภิกษุปุถุชนมีอุเบกขาในคนหัวดื้อ
ส่วนพระอรหันต์ยอ่ มมีอเุ บกขาทีป่ ระกอบด้วยปัญญาในเรือ่ งนี้ พระอรรถกถาจารย์
อธิบายอุเบกขาไว้ในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ อรรถกถาว่า “ค�ำว่า ไม่พึงละเลย
ความวางเฉย อธิบายว่า ไม่พงึ ล่วงเลยความวางเฉย ได้แก่พงึ ท�ำการวางเฉย พึงท�ำ
ความวางเฉยให้เกิด ก็ผู้ที่พบเห็นบุคคลลักษณะนี้ยืนปัสสาวะอยู่แล้วจะบอกว่า
ท่านน่าจะนั่งปัสสาวะนะ ก็ถืออุเบกขาเสีย”ข้อความนี้ หมายความว่า พบเห็น
ก็ให้เฉยไม่ต้องพูดด้วย พระโบราณาจารย์บอกว่า ควรมีอุเบกขา คือ การวางเฉย
ในบุคคลนั้น โดยคิดว่า เขาจะปรากฏด้วยกรรมของเขา”ภิกษุเห็นภิกษุยืนปัสสาวะ
ต้องอาบัติ ปกติจะต้องบอกให้ท่านนั่งปัสสาวะ แต่ท่านเป็นคนขี้โกรธ ดื้อรั้น ไม่รับ
ค�ำแนะน�ำ
ลักษณะการบ�ำเพ็ญอุเบกขา
“ลักษณะการบ�ำเพ็ญอุเบกขา” พิจารณาดูท่าทีของบุคคลที่ปรากฏออกมา
ตามนิยามของอุเบกขาทีว่ า่ “หลักความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยชอบหรือชัง
ความวางใจเฉยได้ ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย เมือ่ ใช้ปญ
ั ญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึน้ โดยสมควร
แก่เหตุและรู้ว่าพึงปฏิบัติต่อไปตามธรรมหรือตามสมควรแก่เหตุนั้น ความรู้จักวาง
ใจเฉยดูเมื่อเห็นเขารับผิดชอบตนเองได้หรือในเมื่อเขาควรต้องได้รับผลอันสมควร

สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

140

แก่ความรับผิดชอบของเขาเอง” จากนิยามนี้ยกตัวอย่างการบ�ำเพ็ญอุเบกขาของ ๓
กรณีได้ ดังนี้
กรณีที่ ๑ ท่าทีของมารดาบิดาต่อบุตร มารดาบิดาชื่อว่าเป็นพรหมของบุตร
เพราะมีภาวนาทั้ง ๔ (พรหมวิหารธรรม ๔) ในบุตร เช่น เมื่อบุตรอยู่ในท้อง มารดา
เกิดเมตตาจิตในบุตรว่า “เมื่อไรหนอ เราจึงจักเห็นลูกน้อยไม่มีโรค” เมื่อบุตรนั้นยัง
อ่อนนอนหงายอยู่ ถูกเล็นเป็นต้นกัดหรือได้รับทุกข์ร้องไห้อยู่ก็เกิดความกรุณาขึ้น
เมื่อบุตรเริ่มวิ่งเล่นได้ ก�ำลังน่ารักน่าชัง มารดาบิดาก็มีจิตบันเทิงเบิกบานใจเพราะ
มองเห็นบุตรน้อย เกิดมุทติ าจิต เมือ่ บุตรเติบโตขึน้ มีสามีภรรยา แยกไปอยูค่ รองเรือน
มารดาบิดาก็เกิดวางใจเป็นกลาง เกิดอุเบกขาขึน้ ว่า “บัดนี้ ลูกน้อยของเราพึง่ ตัวเอง
153
ได้โดยล�ำพัง” ข้อนี้ตรงกับนิยามบางตอนว่า “ความรู้จักวางใจเฉยดูเมื่อเห็นเขา
รับผิดชอบตนเองได้หรือในเมื่อเขาควรต้องได้รับผลอันสมควรแก่ความรับผิดชอบ
ของเขาเอง ไม่สอดแส่ ไม่จู้จี้สาระแน ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง”
กรณีที่ ๒ ท่าทีของโยคีผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อมีการตั้งค�ำถามว่า “มีจิต
สหรคตด้วยอุเบกขา แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ เป็นไฉน ?” มีค�ำตอบว่า “ภิกษุมีจิต
สหรคตด้วยอุเบกขา แผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นคนผู้หนึ่งผู้เป็นที่
154
ชอบใจก็ไม่ใช่ ไม่เป็นที่ชอบใจก็ไม่ใช่ แล้วเป็นผู้มีอุเบกขาฉะนั้น” ข้อนี้หมายถึง
การใช้สัตว์โลกทุกชนิดเป็นอารมณ์กรรมฐาน มองสัตว์ทุกชนิดก�ำเนิดโดยปราศจาก
อคติ เห็นว่ามีฐานะเป็นสัตว์โลกเหมือนกันในการบ�ำเพ็ญอุเบกขานั้น เบื้องต้น
บุคคลใดเป็นกลางๆ อยู่โดยปกติของเขา พึงวางเฉยในบุคคลนั้น ต่อจากนั้น จึงยัง
155
อุเบกขาให้เกิดในบุคคลประเภทอื่นๆ เช่นผู้เป็นที่รัก
153

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๒,
พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐๐.
154
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๖๗๓/๔๓๑.
155
มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรค แปล ภาค ๒ ตอน ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐๖-๒๐๗.
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ในกรณีที่ ๒ นี้ วิปัสสนาจารย์สอนโยคีผู้ปฏิบัติกรรมฐานให้รู้จักเวลาที่
ไม่เหมาะและเวลาทีเ่ หมาะส�ำหรับการบ�ำเพ็ญอุเบกขา ตามนัยทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้
156
ว่า “ภิกษุทั้หลาย สมัยใดจิตหดหู่ สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขา
สัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วย
ธรรมเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุกโพลง
จึงใส่หญ้าสด โคมัยเปียก ไม้สด พรมน�้ำและโปรยฝุ่นลงในไฟนั้น เขาสามารถจะให้
ไฟน้อยนิดลุกโพลงได้หรือ (ภิกษุกราบทูลว่า ได้)... แต่สมัยใดจิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น
เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์
เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่
ฟุ้งซ่านนั้นง่ายที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ
ต้องการจะดับกองไฟใหญ่ จึงใส่หญ้าสด โคมัยเปียก พรมน�้ำและโปรยฝุ่นลงใน
กองไฟนั้น เขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่หรือ(ภิกษุกราบทูลว่า ได้)”
กรณีที่ ๓ ท่าทีของพระโพธิสัตว์ต่อปรากฏการณ์รอบตัวถือเป็นการบ�ำเพ็ญ
อุเบกขาบารมีตลอดเวลา ความนิ่งเมื่อประสบกับอิฏฐารมณ์หรืออนิฏฐารมณ์
เช่น สมัยเกิดเป็นพระจันทกุมารถูกจับไปมัดไว้เพื่อฆ่าบูชายัญ พระกุมารก็สงบนิ่ง
ไม่สะทกสะท้าน ท้ายที่สุดท้าวสักกะมาช่วยให้พ้นภัยได้รับอภิเษกให้เป็นพระเจ้า
แผ่นดิน ความวางใจเป็นกลางเมื่ออยู่ในท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งของสองฝ่าย
เช่น สมัยเกิดเป็นมโหสธบัณฑิตได้บ�ำเพ็ญปัญญาบารมี ใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆ
ส�ำเร็จลุลว่ งเพราะอุเบกขาบารมีคอื ความวางใจเป็นกลาง ความปล่อยวางเมือ่ เห็นว่า
เขาควรต้องได้รบั ผลอันสมควรแก่ความรับผิดชอบของเขาเอง เช่น สมัยเกิดเป็นฤๅษี
สอนฤๅษีตนหนึ่งไม่ให้น�ำงูมาเลี้ยง แต่ฤๅษีตนนั้นไม่เชื่อฟังจึงถูกงูกัดตาย
156

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๔/๑๗๒-๑๗๓.
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ธรรมที่เป็นฐานของอุเบกขา
หมวดที่ ๑ ข้อธรรมในโพชฌงค์ ๗ ประการ
โพชฌงค์ ๗ ข้อนัน้ ส่งผลต่อเนือ่ งกัน ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเหตุทธี่ รรมเหล่านัน้
157
อาศัยกันจาก ๗ ประการ เป็น ๑๔ ประการ สรุปความได้ ดังนี้
๑) ยกเอาธรรมที่ได้สดับหรือสิ่งที่ได้เล่าเรียนมานั้นขึ้นมานึกทบทวนหวน
ระลึก จับเอามานึกส�ำรวจตรวจทาน เป็นอันได้เจริญสติสัมโพชฌงค์
๒) เมือ่ มีสติระลึกนึกถึงอยูอ่ ย่างนัน้ ก็ใช้ปญ
ั ญาเฟ้น เลือกคัด คิดค้น ไตร่ตรอง
สอบสวน พิจารณาจัด จ�ำแนก แยกแยะ สืบสาวไปด้วย เป็นอันได้เจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์
๓) เมือ่ ใช้ปญ
ั ญาเลือกเฟ้น ไตร่ตรอง สอบสวนพิจารณา ก็เป็นได้ใช้ความเพียร
ยิ่งเลือกเฟ้นมองเห็น ความเข้าใจชัดขึ้นหรือลึกลงไป ได้สาระคืบหน้าก็ยิ่งคึกคัก
มีก�ำลังใจ อยากเดินหน้าต่อไป กระตือรือร้น แข็งขัน เพียรพยายาม ไม่ย่นย่อ
เป็นอันได้เจริญวิริยสัมโพชฌงค์
๔) พร้อมกับที่ระดมความเพียร เอาจริงเอาจัง มีก�ำลังใจเข้มแข็งรุดหน้า
ก็เกิดปีติที่เป็นนิรามิส เป็นอันได้เจริญปีติสัมโพชฌงค์
๕) เมื่อใจปีติ ทั้งกายทั้งใจก็ผ่อนคลายสงบ เกิดกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ
เป็นอันเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
๖) เมือ่ กายผ่อนคลายสงบ มีความสุข จิตก็ตงั้ มัน่ (เป็นสมาธิ) เป็นอันได้เจริญ
สมาธิสัมโพชฌงค์
๗) เมื่อจิตตั้งมั่นแน่วอยู่กับงานของมัน หรือท�ำกิจของมันได้ดีแล้ว ใจก็เรียบ
เข้าที่ เพียงแต่วางทีเฉยดูไป หรือนิ่งดูไปสบายพอดี เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นอันได้
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
157

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๓/๑๗๐-๑๗๑, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๓, หน้า ๘๓๖.
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หมวดที่ ๑ ข้อธรรมในโสฬสญาณ
เริ่มต้นด้วยญาณหรือความรู้ก�ำหนดจ�ำแนกรู้นามรูป(นามรูปปริจเฉทญาณ)
รู้ว่ารูปนามนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยและเป็นปัจจัยแก่กัน(ปัจจยปริคคหญาณ) จากนั้น
พิจารณาเห็นนามรูปโดยไตรลักษณ์คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน(สัมมสนญาณ)
เห็นความเกิดและความดับแห่งนามรูป(อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ) ท้ายที่สุดก็
เห็นว่า มีแต่ความดับเท่านั้นชัดที่สุด(ภังคานุปัสสนาญาณ) เห็นว่าเป็นของน่ากลัว
(ภยตูปัฏฐานญาณ) เห็นว่าเป็นโทษ(อาทีนวานุปัสสนาญาณ) ค�ำนึงเห็นด้วยความ
เบื่อหน่าย(นิพพิทานุปัสสนาญาณ) ค�ำนึงใคร่จะพ้นไปเสีย(มุญจิตุกัมยตาญาณ)
คิดค�ำนึงหาหนทางทีจ่ ะพ้นไป(ปฏิสงั ขานุปสั สนาญาณ) ท้ายทีส่ ดุ จึงมีทา่ ทีเป็นกลาง
ต่อสังขาร คือเกิดความรูเ้ ห็นสภาวะของสังขารตามความเป็นจริง จึงวางใจเป็นกลางได้
158
ไม่ยินดียินร้าย(สังขารุเปกขาญาณ)
อานิสงส์ของอุเบกขา
อานิสงส์ของอุเบกขามี ๒ ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ ๑ อานิสงส์โดยตรงของอุเบกขาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับราหุล
ตอนหนึ่งว่า “ราหุล เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิด ... เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนา
เถิด เพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ จักละปฏิฆะ (ความขุ่นเคือง)ได้” ปฏิฆะ
คือความขุ่นเคืองนี้เป็นกิเลสพร้อมที่จะเกิดได้ทุกขณะจิต เป็นความรู้สึกคอยแทรก
ขึ้นมาก่อกวนท�ำให้จิตไม่ปลอดโปร่ง ไม่เกษมส�ำราญ ไม่เบิกบาน อุเบกขาคือ
ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเท่านั้นที่จะปิดทางปฏิฆะไม่ให้แทรกขึ้นมาได้
ลักษณะที่ ๒ อานิสงส์ทนี่ บั เนือ่ งอยูใ่ นอัปปมัญญา ๔ อุเบกขาเป็นข้อธรรมใน
อัปปมัญญา ๔ เป็นหลักปฏิบตั สิ มถกรรมฐาน โยคีผบู้ ำ� เพ็ญเมตตาอัปปมัญญา กรุณา
158

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑-๗๑/๑-๖, ๒๒๗/๓๘๒-๓๘๕, มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสทุ ธิมรรค
แปล ภาค ๓ ตอนจบ, พิมพ์ครัง้ ที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘),
หน้า ๑๒๔ เป็นต้นไป.
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อัปปมัญญา มุทติ าอัปปมัญญา และอุเบกขาอัปปมัญญาย่อมได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ
159
ดังนี้
๑) หลับเป็นสุข หลับสนิทเหมือนคนเข้าสมาบัติ ขณะนอนหลับไม่กระสับกระส่าย ไม่พลิกกายกลับมา ไม่นอนกรน
๒) ตืน่ จากหลับก็เป็นสุข เหมือนดอกบัวค่อยๆแย้มบาน ขณะตืน่ จากหลับ
ไม่ท�ำเสียงคราง ไม่บิดกายพลิกไปมา
๓) ไม่ฝันร้าย แม้นฝันก็ฝันเห็นแต่นิมิตที่ดีงาม เช่น ฝันว่าก�ำลังไหว้
พระเจดีย์ ก�ำลังท�ำสักการบูชา หรือก�ำลังฟังธรรม ไม่ฝันว่าก�ำลังถูกโจรล้อม
ถูกฝูงสัตว์ร้ายท�ำอันตราย หรือตกเหว
๔) เป็นที่รักของคนทั้งหลาย เหมือนกับสร้อยไข่มุกที่เขาสวมไว้ที่คอ
เหมือนกับพวงดอกไม้ประดับที่ศีรษะของเขา
๕) เป็นที่รักของอมนุษย์(ยักษ์มารเป็นต้น)ทั้งหลาย
๖) เทวดารักษาคุ้มครอง
๗) ไฟ ยาพิษ หรืออาวุธหรือของมีคมต่างๆ ไม่มาต้อง
๘) จิตเป็นสมาธิเร็ว
๙) สีหน้าผ่องใสเหมือนตาลสุกที่เพิ่งหลุดจากขั้ว
๑๐) ไม่ตายไปขณะหลงลืม แต่ตายไปเหมือนคนนอนหลับ
๑๑) เมื่อไม่อาจบรรลุพระอรหัตในชาตินี้ ย่อมตายไปเกิดในพรหมโลก
อุเบกขาในฐานะเป็นบารมี
นัยที่ ๑“อุเบกขาบารมี” หมายถึง ท่าทีทนี่ งิ่ เรียบต่อปรากฏการณ์ ไม่เอนเอียง
160
ไม่ปรุงแต่งต่อยอด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพาหิยะ ทารุจีริยะตอนหนึ่งว่า
159

มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรค แปล ภาค ๒ ตอน ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๙๔-๒๐๐.
160
ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๖.
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“พาหิยะ เพราะเหตุนนั้ เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ า่ เมือ่ เห็นรูปก็สกั แต่วา่ เห็น เมือ่ ฟังเสียง
ก็สักแต่ว่าฟัง เมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้ เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้ง
ก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง พาหิยะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล เมื่อใด เธอเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น
เมือ่ ฟังเสียงก็สกั แต่วา่ ฟัง เมือ่ รับรูอ้ ารมณ์ทไี่ ด้รบั รูก้ ส็ กั แต่วา่ รับรู้ เมือ่ รูแ้ จ้งธรรมารมณ์
ที่แจ้งรู้ก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง เมื่อนั้น เธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้น เมื่อใดเธอไม่ยึดติดใน
สิ่งนั้น เมื่อนั้น เธอจักไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสอง นี้เป็น
ที่สุดแห่งทุกข์” อุเบกขาในนัยนี้ก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง
อีกประการหนึ่ง ในนัยที่ ๑ นี้ “อุเบกขาบารมี” หมายถึง ท่าทีของบุคคล
ผู ้ บ รรลุ นิ พ พานต่ อ ปรากฏการณ์ ทั้ ง ที่ น ่ า พอใจ (อิ ฏ ฐารมณ์ ) และไม่ น ่ า พอใจ
(อนิฏฐารมณ์) ที่เป็นไปด้วยความรู้ชัดและนิ่งเย็นสนิทตลอดเวลา ดังที่พระพุทธเจ้า
161
ตรัสไว้ว่า “ถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่า ‘สุขเวทนานั้นไม่เที่ยง’ รู้ชัดว่า
‘ไม่น่าหมกมุ่น’ รู้ชัดว่า ‘ไม่น่าเพลิดเพลิน’ ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่า
‘ทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยง’ รู้ชัดว่า ‘ไม่น่าหมกมุ่น’ รู้ชัดว่า ‘ไม่น่าเพลิดเพลิน’ ถ้าเธอ
เสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่า ‘อทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยง’ รู้ชัดว่า ‘ไม่น่า
หมกมุ่น’ รู้ชัดว่า ‘ไม่น่าเพลิดเพลิน’ ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจาก
(กิเลส) เสวยสุขเวทนานั้น ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจาก (กิเลส) เสวย
ทุกขเวทนานัน้ ถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผูป้ ราศจาก (กิเลส) เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น...”
อีกประการหนึง่ ในนัยที่ ๑ นี้ “อุเบกขาบารมี” หมายถึง คุณธรรมของบุคคล
162
ผูม้ จี ติ หลุดพ้นแล้วโดยชอบ(หมายถึงนิพพาน) ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ “ภิกษุ
ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมบรรลุธรรมเป็นเครื่องอยู่ประจ�ำ  ๖
ประการคือ เธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ
161
162

สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๕๑/๑๐๒.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๖๙.
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ฟังเสียงด้วยหู ... รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ
มีสัมปชัญญะ...”
นัยที่ ๒ อุเบกขาบารมี หมายถึงความมีใจเป็นกลาง การดูอย่างสงบโดยไม่ตก
เป็นฝักฝ่ายของผู้ปฏิญญาตนเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า
ในอนาคต เป็นผูม้ ธี รรมสโมธาน ๘ ประการครบถ้วน สมควรได้รบั การพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าทีอ่ บุ ตั ใิ นยุคนัน้ ๆ ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เช่น สมัยเกิดเป็น
พญานกกระจาบ เมือ่ ฝูงนกติดตาข่ายของนายพราน สอนนกทัง้ หลายให้สามัคคีชว่ ยกัน
ยกตาข่ายบินหนีไปได้ ต่อมานกเหล่านั้นทะเลาะกัน พญานกกระจาบนั้นห้ามไม่ฟัง
เมือ่ เห็นว่าการกระท�ำของนกเหล่านัน้ สมควรแก่เหตุแล้ว มีเหตุปจั จัยทีท่ ำ� ให้พวกเขา
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เป็นอย่างนี้ จึงวางใจเป็นกลางพาบริวารของตนบางส่วนหนีไปอยู่ที่อื่น
ระดับการบ�ำเพ็ญอุเบกขาในฐานะเป็นบารมี
ระดับที่ ๑ อุเบกขาบารมี
พระโพธิสัตว์ที่ด�ำเนินชีวิตแสดงให้เห็นว่าได้ใช้อุเบกขาเป็นเครื่องน�ำทาง
ในการท�ำหน้าทีก่ ารงานปกติหรือใช้อเุ บกขา(ความนิง่ )แก้ปญ
ั หาอยูต่ ลอดเวลา ชือ่ ว่า
บ�ำเพ็ญอุเบกขาบารมี เช่น สมัยเกิดเป็นพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิต ออกบวชเป็นฤาษี
พ�ำนักอยู่ในอาศรมใกล้ฝั่งแม่น�้ำคงคา เขตหิมวันตประเทศ มีลิงตัวหนึ่งมาเล่น
ซุกซนสอดองคชาตเข้าไปในช่องหู พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ห้ามปราม นั่งเฉยอยู่ วันหนึ่ง
เต่าตัวหนึง่ ขึน้ จากน�ำ้ มานอนหลับอ้าปากผึง่ แดดอยู่ ลิงตัวนัน้ เห็นเข้าก็สอดองคชาต
เข้าไปในปากเต่า ทันใดนั้นเต่าตื่นขึ้นมางับองคชาตของลิงไว้ ท�ำให้ลิงเจ็บปวด
แสนสาหัส อุ้มลิงเดินไปหาพระโพธิสัตว์ขอให้ช่วยบอกเต่าให้ปล่อยองคชาต
พระโพธิสัตว์จึงช่วยเจรจากับเต่าว่า “ธรรมดาเต่าเป็นต้นตระกูลกัสสปโคตร
ลิงเป็นต้นตระกูลโกณฑัญญโคตร กัสสปะ ท่านจงปล่อยโกณฑัญญะเสียเถิด ท่านได้
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เคยร่วมเมถุนกันมาแล้ว”
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ระดับที่ ๒ อุเบกขาอุปบารมี
อุเบกขาที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดโดยมีวิริยบารมี ขันติบารมี และ
เมตตาบารมีเป็นฐาน ชื่อว่าอุเบกขาอุปบารมี เช่น สมัยเกิดเป็นพญากระบืออาศัย
อยู่ในหิมวันตประเทศ มีร่างกายใหญ่สมบูรณ์ด้วยก�ำลัง วันหนึ่ง ลิงโลเลตัวหนึ่ง
ขึ้นหลังกระบือโพธิสัตว์นั้น ถ่ายมูตรและคูถรด จับเขาห้อยโหนไปมา จับหางโล้เล่น
พญากระบือก็ไม่ได้ใส่ใจถือสา ลิงก็มาท�ำอย่างนั้นอยู่เป็นประจ�ำ รุกขเทวดาตนหนึ่ง
เห็นอาการของพญากระบืออย่างนัน้ จึงสอบถามว่า “เพราะเหตุไร ท่านจงอดทนการ
ดูหมิ่นของลิงร้ายตัวนี้ จงก�ำจัดมันเสีย” พญากระบือโพธิสัตว์ตอบว่า “รุกขเทวดา
หากข้าพเจ้าสูงกว่าสัตว์นี้โดยชาติ โคตร และก�ำลังเป็นต้น จักไม่อดทนต่อความผิด
ของสัตว์นี้ ความสมประสงค์ของข้าพเจ้าจะส�ำเร็จได้อย่างไร ...” วันหนึ่ง ลิงนั้น
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ไปเล่นซุกซนอย่างนี้กับกระบือตัวอื่นที่ดุร้าย ถูกกระบือนั้นขวิดตาย
ระดับที่ ๓ อุเบกขาปรมัตถบารมี
อุเบกขาที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดโดยมีขันติบารมี วิริยบารมี และ
อธิษฐานบารมีเป็นฐาน ชือ่ อุเบกขาปรมัตถบารมี เช่น สมัยเกิดเป็นชายผูช้ อบบ�ำเพ็ญ
ตบะ วันหนึง่ ประสงค์จะทดลองบ�ำเพ็ญตบะของพวกเจ้าลัทธิ จึงบวชเป็นอาชีวกเปลือย
คลุกเคล้าตัวด้วยธุลี ชอบสงัดอยู่ผู้เดียว มีมหาวิกัติเป็นโภชนะ บริโภคโคมัยของ
ลูกโคเป็นต้น อยู่ในป่า ในตอนหิมะตก ออกจากป่าตอนกลางคืนอยู่ในที่กลางแจ้ง
เมือ่ ดวงอาทิตย์ขนึ้ จึงเข้าไปอยูใ่ นป่า ชีเปลือยโพธิสตั ว์นนั้ กลางคืนเปียกชุม่ ด้วยหิมะ
กลางวันเปียกชุ่มด้วยหยาดน�้ำที่ไหลออกจากราวป่า เสวยทุกข์แต่ความหนาว อนึ่ง
ในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูรอ้ น กลางวันอยูใ่ นกลางแจ้ง กลางคืนเข้าไปในราวป่า ประสบ
ความเร่าร้อนเพราะแดดในกลางแจ้งตอนกลางวัน ประสบความเร่าร้อนในราวป่า
ที่อับลมตอนกลางคืน เมื่อทดลองบ�ำเพ็ญตบะอย่างนี้ ชีเปลือยโพธิสัตว์ก็รู้ได้ว่า
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“การสมาทานวัตรนี้ไร้ประโยชน์” ละทิ้งลัทธินั้นเสียแล้วหันมาถือสัมมาทิฏฐิ
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