
ตอนที่ ๓ 

สารัตถธรรมจากชาดกเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

	 ชาดกคอืเรือ่งในอดตี	๕๔๗	ชาตขิองพระโคดมพุทธเจ้า		สมยัเป็นพระโพธสัิตว์

บ�าเพ็ญบารมีท�าความดีอย่างยิ่งยวดเพ่ือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน	 โดยมี 

เป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ	ตรัสรู้เป็นพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า	 ซึ่งบารมีหรือความดีที่บ�าเพ็ญนั้นสรุปลงได้	 ๑๐	 ประการ	 เรียกว่า	 

ทสบารมี	 จัดเป็นพุทธการกธรรมคือธรรมท่ีท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า	 ดังที่ได้น�าเสนอ

รายละเอียดแล้วในข้างต้น	 ในท่ีน้ี	 จะน�าเสนอแก่นธรรมจากชาดกก็คือ	 ธรรม	๑๐	

ประการนี้	 ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ	 ตัวอย่างวิธีการบ�าเพ็ญในชีวิตประจ�าวันและ

แนวทางการประยกุต์มาเพือ่สร้างสรรค์สงัคมไทย	โดยแบ่งเนือ้หาเป็น		๔	เร่ือง		ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ทสบารมีกับการสร้างอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 ทสบารมีคือ	

	 ๑)	ทาน	การให้	

	 ๒)	ศีล	งดเว้นท�าชั่วและมีระเบียบวินัย	

	 ๓)	เนกขัมมะ	หลีกจากกามารมณ์	

	 ๔)	ปัญญา	ความรอบรู้โลกและชีวิต	

	 ๕)	วิริยะ	ความเพียร	

	 ๖)	ขันติ	ความอดทน	

	 ๗)	สัจจะ	ความจริงจังจริงใจและจริงการ	

	 ๘)	อธิษฐานะ	ความมั่นคงแน่วแน่	

	 ๙)	เมตตา	ความรัก		

	 ๑๐)	อุเบกขา	ความเที่ยงธรรมเป็นกลาง 
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	 ธรรมทั้ง	 ๑๐	 ประการนี้	 มีทั้งความมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความส�าคัญ 

ในฐานะเป็นหลกัการท�าความดขีองผู้ตัง้ประณธิานทีจ่ะเป็นพระโพธสัิตว์เพ่ือให้บรรลุ

ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 เพราะเหตุไรธรรมทั้ง	๑๐	ประการ	นี้	จึงเรียกว่า	พุทธการกธรรม(ท�าให้เป็น

พระพุทธเจ้า)	 ?	 เพราะเหตุไรพุทธการกธรรมจึงประกอบด้วย	ทาน	ศีล	 เนกขัมมะ	

ปัญญา	วิริยะ	ขันติ	สัจจะ	อธิษฐานะ	เมตตา	และอุเบกขา	?	พระพุทธเจ้าในอดีต

หลายพระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นๆ	 ได้ต้ังประณิธานเป็น 

พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญธรรมหลายข้อและได้ศึกษาวิจัยมาแล้วอย่างรอบด้านจึงได้ 

ข้อสรุปตรงกันว่า	 ธรรม	 ๑๐	 ประการ	 หรือทสบารมีนี้แหละคือพุทธการกธรรม 

(ธรรมที่ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า)	คนมีทานประจ�าใจ	ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว	ไม่คิดจะเอา

มีแต่จะให้น้ัน	 คนมีทานประจ�าใจเช่นนี้ย่อมท�าการใหญ่ได้ทุกอย่าง	 ถ้าคิดแต่จะให้

โดยไม่มีเง่ือนไขก็สามารถท�างานใหญ่ได้ทกุอย่าง	พระโพธสิตัว์พร้อมทีจ่ะให้โดยไม่มี

เงื่อนไขอยู่แล้ว

	 คนมศีลีทัง้ในส่วนทีจ่รยิธรรมเช่นศลี	๕	ศลี	๘	ศลี	๑๐	หรอืศลีจ�านวนมากกว่านี้	

ทั้งในส่วนการจัดระเบียบตัวเองให้เรียบร้อยด้านกายและวาจา(อินทรียสังวร)	ทั้งใน

ส่วนการประกอบอาชพีสจุรติและยตุธิรรม(อาชีวปารสิทุธ)ิ	ทัง้ในส่วนการจดัระเบยีบ

ใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภค(ปัจจยสันนิสสิตะ)	 เมื่อมีความเรียบร้อยครบ	๔	ด้านนี้

(จตุปาริสุทธิศีล)ก็พร้อมท่ีจะท�าการได้	 เมื่อส�ารวจดูตัวเองอย่างถ้วนถี่แล้วก็ไม่มี 

ข้อเสียหายที่จะต�าหนิตัวเอง	 ท�าให้เกิดความมั่นใจพร้อมท่ีจะท�างานใหญ่	 คนอื่น 

ก็ไม่เห็นข้อเสียหายในคนที่มีศีลนั้น	ท�าให้ทุกคนศรัทธาและเลื่อมใส

	 คนทีม่เีนกขัมมะ(หลกีออกจากกาม-บวชใจ)เป็นเจ้าเรือนน้ัน	ย่อมมใีจปลอดโปร่ง	

ไม่ยึดมั่นถือมั่นกามคุณ	 กามารมณ์(อารมณ์หรือสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจ)ทั้งหลายไม่มา 

รบกวนจิตใจ	ท�าให้วุ่นวายร�าคาญใจ	เมื่อจิตเป็นอิสระจากกามเช่นนี้	ชีวิตย่อมมีแต่

ความเบาสบาย	เท่ียวสญัจรจารกิได้อย่างไร้ข้อกงัวล	จติใจกว้างเหมอืนท้องนภากาศ	
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เย็นเหมือนน�้าในมหานที	 หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน	 และอ่อนควรแก่การใช้คิด 

การงานเหมือนกระสอบหนังแมว	คนมีจิตใจเช่นนี้ย่อมพร้อมที่จะท�าการใหญ่

	 คนมีปัญญามองชวีติของตวัเองทะลปุรุโปร่ง	มองชวิีตของคนอืน่ทะลปุรุโปร่ง

ทั้งในอดีตชาติ	 อนาคตชาติ	 และปัจจุบันชาติ	 และมองปรากฏการณ์ภายนอกได ้

รอบด้าน	 เช่ือมโยงเหตุเข้าด้วยกันได้ทั้งหมด	 โยงจากผลไปหาเหตุได้	 โยงจากเหต ุ

มาผลได้	คนเช่นนี้ย่อมสามารถท�าการใหญ่ได้ทุกอย่าง

	 คนมีวิริยะความเพียร	 มีความกล้าแกร่งไม่ท้อถอยในการประกอบกิจ	 

มองภาระหน้าทีท้ั่งยากและง่ายเท่าเทียมกนัคือ	ต้องรบัผดิชอบท�าให้ส�าเรจ็	มองภาระ

หน้าที่ทั้งเล็กและใหญ่เท่าเทียมกันคือ	 ต้องจัดการให้ส�าเร็จเพื่อประโยชน์สุขของ 

ชาวโลก	การด�าเนนิชวีติทัง้หมดคอืงานเพือ่ชาวโลกเท่านัน้	จึงไม่มคีวามเหนด็เหนือ่ย

ในการท�างาน	 งานคือชีวิต	 ชีวิตคืองาน	 ลมหายใจคืองาน	 และงานคือลมหายใจ	

อุปนิสัยมีแต่ความกล้าแกร่งไม่ย่นย่อท้อถอย	 คนมีวิริยะเช่นนี้ย่อมพร้อมที่จะท�า 

การใหญ่ได้ทุกอย่าง

	 คนมีขันติเป็นเจ้าเรือน(มีขันติประจ�าใจ)	 อดทนความเจ็บปวดทางกายและ

ความทุกข์ทางใจ	อดทนต่อความยากล�าบากทางกายและทางใจ	เช่น	เกิดอุบัติเหตุ

ร่างกายถูกกระทบได้รับบาดเจ็บก็ไม่ร้องโอดโอยเกินเหตุ	 เกิดโทสะขึ้นเพราะเหตุ

ปัจจัยบางอย่างก็ไม่แสดงอาการเกรี้ยวกราดจนเสียทรง	 อากาศร้อนหรือหนาวก็ไม่

แสดงอาการร้อนหรือหนาวเกินเหตุ	 ใช้ขันติธรรมอดทน	 อดกลั้น	 และอดออมไว้ 

ไม่ให้ปรากฏเป็นที่สังเกตเกินไป	คนมีขันติธรรมเช่นนี้ย่อมพร้อมที่จะท�าการใหญ่ได้

ทุกอย่าง

	 คนมสีจัจะเป็นเจ้าเรอืน	มสีจัจะเป็นธง	มคีวามจรงิใจคอืซ่ือสตัย์สจุรติ	จรงิวาจา

คือพูดจริงท�าจริง	 ท�าตามท่ีพูดและพูดตามท่ีท�า	 เปล่งวาจา	 ด้านจิตใจก็ซื่อสัตย ์

เท่ียงธรรม	ด้านวาจากจ็รงิไพเราะเป็นประโยชน์	ด้านการกระท�ากส็�าเร็จตามนโยบาย

วัตถุประสงค์ทุกประการ	 ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่คนทั่วไป	 คนมีสัจจะเช่นนี ้

ย่อมสามารถท�าการใหญ่ได้ทุกอย่าง
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	 คนมีอธิษฐานะคือมั่นคงแน่วแน่ต่อจุดหมายไม่หวั่นไหวแม้มีภัยหรือปัญหา

อุปสรรคมาขัดขวาง	ยึดมั่นต่อเป้าหมายไม่คลอนแคลน	กาลผ่านไปนานเท่าใดก็ยัง

คงมุ ่งมั่นตามเส้นทางเดินไปสู่จุดหมายอย่างน้ัน	 คนมีอธิษฐานะมั่นคงเหมือน 

เสาระเนียดและภูเขาศิลาแท่งทึบเช่นนี้ย่อมพร้อมที่จะท�าการใหญ่ส�าเร็จได้ทั้งหมด

	 คนมีเมตตาเป็นเจ้าเรือน	 มีความรักสัตว์โลกทุกชนิดโดยไม่แบ่งแยก	 ไม่มี

เงื่อนไขในความรัก	 แผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลา	 ไม่มีความอึดอัดขัดเคืองแม้ประสบ 

โลกธรรมอนิฏฐารมณ์(สิ่งที่ไม่น่าพอใจ)	 มีน�้าใจเอื้อเฟื้อห่วงหาอาทรตลอดเวลา	 

ให้ความรักเท่าเทียมกันทั้งแก่ญาติสนิทมิตรสหายและคนที่เป็นศัตร	ู คนมีเมตตา 

เช่นนี้ย่อมสามารถท�าการใหญ่ได้

	 คนมีอเุบกขาเป็นเจ้าเรือน	คอยสอดส่องสงัเกตการณ์ใกล้ชดิเป็นกลัยาณมติร

ในยามฉุกเฉิน	 วางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงไปตามกิเลสมีความชอบใจเป็นต้น	หรือ

ปล่อยให้วถิชีีวติของสตัว์โลกเป็นไปตามกรรมทีไ่ด้กระท�าไว้โดยแผ่เมตตาและกรณุา

ให้สัตว์เหล่านั้นเกิดสัมมาทิฏฐิกลับตัวกลับใจเปลี่ยนชั่วเป็นดีและมีวิริยะอุตสาหะ 

ที่จะสร้างคุณความดีในอนาคตอันใกล้	 คนมีอุเบกขาเช่นนี้ย่อมสามารถท�าการใหญ่

ส�าเร็จได้ทุกอย่าง

	 ทสบารมเีป็นทัง้คณุธรรมและจรยิธรรม	บางข้อธรรมเป็นคณุธรรม	บางข้อธรรม

เป็นจริยธรรม	บางข้อธรรมเป็นทั้งคุณธรรมและจริยธรรม	ดังนี้	ทานที่เป็นอุปนิสัย

ภายในจดัเป็นคณุธรรม	ทีแ่สดงออกโดยการให้จดัเป็นจริยธรรม	ศลีจัดเป็นจริยธรรม	

เนกขมัมะท่ีเป็นอนุสิยัภายในจดัเป็นคณุธรรม	ท่ีแสดงออกโดยการถอืบวชอนาคารกิ

(คนไม่มีเรือน)จัดเป็นจริยธรรม	ปัญญา	วิริยะ	ขันติ	สัจจะ	อธิษฐานะ	เมตตา	และ

อเุบกขา	เหล่านีจ้ดัเป็นคณุธรรม	เนือ้หาทีแ่สดงถึงความส�าคญัของข้อธรรมแต่ละอย่าง	

ที่จ�าเป็นกับฐานะและบทบาทของพระโพธิสัตว์	ดังต่อไปนี้
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 ทานกับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นยัส�าคัญแห่งทานท�าให้ผูป้ระกาศตวัเป็นพระโพธสิตัว์มคีณุสมบติัพร้อมทีจ่ะ

เป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่บนหลักการที่ว่า	 คนที่จะเป็นผู้น�าโลกต้องมีอุปนิสัยจิตใจ 

ใฝ่อยูก่บัการให้ทีจ่ะท�าให้เป็นทีร่กัของคนทัง้หลาย	ดงัพทุธภาษติว่า	“ททมาโน	ปิโย	

โหติ	 ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”	 แต่ทานคือการให้นี้เป็นเร่ืองท�าได้ยากส�าหรับคนทั่วไป	

เพราะนิสัยของมนุษย์ก็คือมัจฉริยะ	ความตระหนี่ถี่เหนียว	คนส่วนมากไม่อยากเสีย

มีแต่อยากได้	 คนที่มีนิสัยอยากให้โดยไม่อยากได้สิ่งตอบแทนจึงไม่ใช่คนธรรมดา	 

ผู้ประกาศตนเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คนดีธรรมดาที่มีอยู่ทั่วไป	 บางยุคบางสมัยอาจ

ไม่มีคนอัธยาศัยกว้างใหญ่อย่างน้ีไม่ได้ด้วยซ�้าไป	 ทุกคนมีสิทธิ์ประกาศตนเป็น 

พระโพธิสัตว์	แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้จริงๆ	เพราะ

	 ๑)	อัธยาศัยจิตใจไม่กว้างใหญ่ขนาดที่จะเป็นได้

	 ๒)	การฝึกฝนอบรมอุปนิสัยจิตใจในทานไม่ประสบความส�าเร็จในระดับที่จะ

เป็นพระโพธิสัตว์ได้

	 ทานคือการให้มีหลายนัย	 หมายถึงการให้วัตถุส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภค

เรียกว่า	อามิสทาน	หมายถึงการให้อภัย	ให้ความรู้	ให้ก�าลังใจ	ให้ค�าแนะน�าสั่งสอน

หรอืให้นามธรรมอ่ืนๆ	เรยีกว่า	ธรรมทาน	ไม่ว่าจะเป็นการให้แบบไหนท�าได้ยากทัง้นัน้	

เพราะธรรมชาติของมนุษย์ส่วนมาก	 จะถือว่าการให้คือการเสียอะไรบางอย่างไป	 

คนท่ีมีพื้นฐานจิตใจประกอบด้วยทาน	 และยึดถือการให้เป็นธงในการด�าเนินชีวิต

เท่านัน้	จงึจะสร้างอธัยาศัยการให้แบบพระโพธสิตัว์ได้	จริงอยู	่การให้ปรากฏให้เห็น

ทัว่ไปในสังคมโลก	ในสงัคมท่ีนบัถือพระพทุธศาสนา	พทุธศาสนกิชนกถ็อืปฏบิติัทาน	

ศีล	ภาวนาอยูเ่ป็นประจ�า	แม้ในสงัคมทีน่บัถอืศาสนาอืน่ๆ	หลักแห่งการให้ก็ถอืปฏิบติั

โดยทั่วไป	 แต่การให้ของคนเหล่านั้นส่วนมากเป็นการให้เพื่อได้	 เช่น	 ในการกล่าว 

ค�าถวายทานของพุทธศาสนิกชนตอนท้ายจะมีค�าว่า	“อตฺถาย	หิตาย	สุขาย	แปลว่า	

เพ่ือประโยชน์	เพือ่เก้ือกลู	เพือ่ความสขุ”	หมายถงึ	เพือ่ประโยชน์เกือ้กลู	เพ่ือความสุข
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แก่ตนเอง	หรอืในกรณขีองเศรษฐรีะดบัโลกตัง้มลูนิธเิพื่อการกศุล	การบรจิาคทรพัย์

ช่วยเหลอืผูย้ากไร้	กย็งัคดิถงึประโยชน์ของตวัเองอยูไ่ม่ลักษณะใดกลั็กษณะหนึง่	เช่น	

เมือ่ตวัเองมีเพยีงพอแล้วกใ็ห้แก่คนอืน่	เพือ่ให้ชาวโลกยกย่องเชิดชสูรรเสรญิ	เพือ่ให้

ตัวเองเกิดความสบายใจ	 เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวโลก	 ซ่ึงท้ายท่ีสุดก็จะ

เป็นผลท�าให้ตัวเองสบายใจด้วย	 การให้ลักษณะอย่างนี้ไม่ได้สร้างอัธยาศัยแบบ 

พระโพธสิตัว์	ไม่ใช่การบ�าเพญ็ทานในฐานะเป็นทานบารม	ีแต่เป็นการให้แบบธรรมดา

ทั่วไป	เนื่องจาก	

	 ๑)	มีความหวังที่จะได้รับผลตอบแทนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยู่	

	 ๒)	ความไม่มัน่คงไม่แน่นอนกม็อียูจ่ากปัจจยัแทรกซ้อน	เช่น	เมือ่ธรุกจิได้ก�าไร

น้อยหรือมีค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นการนี้เพิ่มขึ้น	อาจไม่มีความคิดที่จะบริจาคเลยก็ได้

	 ดังน้ัน	การให้ท่ีจะสร้างอธัยาศยัแบบพระโพธสิตัว์จงึเป็นการให้ทีไ่ม่มเีงือ่นไข

ใดๆ	 เป็นการให้ที่ไม่มีขอบเขตครอบคลุมทุกมิติ	 ดังพุทธภาษิตว่า	 “พึงสละทรัพย์ 

เพือ่รกัษาอวยัวะ	เมือ่จะรกัษาชวีติกพ็งึสละอวัยวะ	เมือ่ค�านงึถงึธรรม(ความถกูต้อง)	

พึงสละทรัพย์	อวัยวะ	และชีวิตแม้ทุกอย่าง”	แม้สถานการณ์ที่จะท�าให้สละสิ่งนั้นๆ

ยังไม่มาถึงก็มีอัธยาศัยพร้อมที่จะสละได้ตลอดเวลา	 ในกรณีธรรมทานก็เช่นกัน	 

การที่จะสร้างอัธยาศัยแบบพระโพธิสัตว์ได้	 บุคคลนั้นจะต้องสร้างอัธยาศัยเหล่านี้

ตลอดเวลา	เช่น	อัธยาศัยในการให้ความเคารพนับถืออ่อนน้อมถ่อมตน(อปจายนะ)	

การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ(เวยยาวัจจะ)	 การให้คุณความดีหรือผลงานหรือ 

ยกให้เป็นผลงาน(ปัตติทาน)	 การให้ความช่ืนชมยินดีต่อความส�าเร็จของคนอื่น 

(ปัตตานุโมทนา)	 การให้ค�าแนะน�าสั่งสอนหรือให้ความรู้หรือให้ก�าลังใจในลักษณะ

ต่างๆ	การด�าเนนิชวีติเริม่ต้นด้วยการให้	เป็นผู้น�ากท็�าหน้าทีอ่ย่างไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ย	

นี่ก็คือการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น	เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก ็

น�าหน้าอาสารับผิดชอบ	 นี่ก็คือการเสียสละความสบายส่วนตนเพื่อความสบาย 

ส่วนรวม	นีแ่หละคอืวถีิชีวิตของพระโพธสิตัว์	เมือ่มเีหตขัุดข้องท่ีต้องใช้ก�าลงักายหรือ
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ก�าลังสติปัญญาเข้าแก้ไข	ผู้ประกาศตนเป็นพระโพธิสัตว์ก็อาสาน�าหน้าเข้าแก้ไขเหตุ

ขดัข้องนัน้	เมือ่มเีหตขุดัข้องทีต้่องใช้จ่ายทรพัย์สนิเพ่ือแก้ไข	เขากอ็าสาท่ีจะหาทรัพย์

มาเพือ่แก้ไขเหตขุดัข้องนัน้	คนดทีีพ่ร้อมจะเสยีสละได้ทกุอย่างเช่นนีย่้อมพร้อมทีจ่ะ

เป็นผู้น�าชาวโลกและชาวโลกก็พร้อมที่จะให้เป็นผู้น�าเขา	 เม่ือสร้างอัธยาศัยใฝ่ทาน

ได้ถึงขั้นนี้แล้ว	จึงมีคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 ศีลกับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นัยส�าคัญแห่งศีลท�าให้ผู้ประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์มีคุณสมบัติพร้อมที่จะ

เป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่บนหลักการท่ีว่า	 คนที่จะเป็นผู้น�าโลกนั้นต้องมีอุปนิสัยจิตใจ 

ใฝ่อยู่กับศีลอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์	

	 “ศีล”	 คือความประพฤติดีทางกายและวาจา	 การรักษากายและวาจาให้

เรยีบร้อย	การควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม	การรักษาปกติภาวะของ

ตนตามระเบียบวินัย	การฝึกหัดกายและวาจาให้ดียิ่งขึ้น	ความสุจริตทางกาย	วาจา	

และอาชีพนัยดังกล่าวนี้ครอบคลุมทั้งศีลทางศาสนาและศีลคือวินัยท่ีเป็นระเบียบ 

กฎเกณฑ์หรือกฎหมายบ้านเมือง	 การด�ารงวิถีชีวิตตามนัยแห่งศีลดังกล่าวอย่าง

บริสุทธิ์บริบูรณ์	นี่คืออัธยาศัยแบบพระโพธิสัตว์

	 ค�าว่า	 “บริสุทธิ์”	 หมายถึงปฏิบัติตามไม่ล่วงละเมิดศีล	 ศีลสิกขาบทนั้นๆ 

ไม่ขาด	 ไม่ทะลุ	 ไม่ด่าง	 ไม่พร้อยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ 

ทีบ่บีค้ันอย่างหนกัเป็นเหตุให้ล่วงละเมดิศลีสกิขาบทกย็งัรกัษาความบรสิทุธิแ์ห่งศลี

ไว้ได้	เช่น	ในสถานการณ์ทีถ่กูท�าร้ายกไ็ม่ท�าร้ายโต้ตอบเพราะจะท�าให้ล่วงละเมดิศลี	

เห็นทรัพย์สมบัติของผู้อื่นตกอยู่หรือวางอยู่ในที่ลับตาก็ไม่ลักทรัพย์นั้น	 แม้จะเกิด

ความอยากได้ก็ข่มความอยากไว้ไม่ลักทรัพย์นั้น	 ในสถานการณ์ท่ีจะเป็นเหตุให ้

พูดเท็จ	พูดค�าหยาบ	พูดส่อเสียดหรือพูดเพ้อเจ้อก็มีสติระงับยับยั้งไว้ได้	 ในระดับที่

ละเอียดข้ึนไปอกี	ค�าว่า	“บรสิทุธิ”์	หมายถงึมคีวามสจุรติดีงามตามหลักกศุลกรรมบถ	

๑๐	ประการ	ประกอบด้วย
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	 	 ๑)	เว้นจากการฆ่าสัตว์	

	 	 ๒)	เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้	

	 	 ๓)	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	

	 	 ๔)	เว้นจากการพูดเท็จ	

	 	 ๕)	เว้นจากการพูดส่อเสียด	

	 	 ๖)	เว้นจากการพูดค�าหยาบ	

	 	 ๗)	เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ	

	 	 ๘)	ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา	

	 	 ๙)	มีจิตไม่พยาบาท	

	 	 ๑๐)	มีความเห็นชอบ	

	 ค�าว่า	“บริบูรณ์”	หมายถึง	ถือปฏิบัติด้วยความส�ารวมระวังตามศีลครบถ้วน	

๔	มิติ	ประกอบด้วย	

	 ๑)	ศีลที่เป็นข้อหรือสิกขาบท	

	 ๒)	ศีลคือการจัดระเบียบกายและวาจาให้เรียบร้อย	 คือการจัดระเบียบตา	 

หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจของตัวเอง	ให้มีความสงบ	สะอาด	สบาย	ระวังไม่ให้เกิดความ 

ไม่ดีงามขึ้นขณะเมื่อรับรู้โลกภายนอก	 ให้มีสติก�าหนดรู้ตลอดเวลาว่าควรจัดเอง

อย่างไรให้เหมาะสม	ดีงาม	สมฐานะ	เบาสบายไม่ขัดเคืองหรือหลงระเริง	จัดตัวเอง

ให้ดูดีทั้งภายในและภายนอก	 ให้รู้ว่ากาลไหนควรบังคับตัวเองไม่ให้ไหลไปตาม 

กระแสโลก	กาลไหนควรให้รางวัลตัวเองให้ไหลไปตามกระแสโลก	

	 ๓)	ศีลคือการจัดระเบียบวิถีชีวิตด้านการประกอบสัมมาอาชีพเป็นสุจริต	

	 ๔)	ศีลคือการบริโภคใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

	 การถือปฏิบัติศีลเพื่อสร้างอัธยาศัยพระโพธิสัตว์ต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี	้

ไม่มรีอยขาด	รอยทะล	ุรอยด่าง	และรอยพร้อยในกายและวาจาทีจ่ะให้เป็นข้อต�าหนไิด้	
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ตัวเองก็ต�าหนิตัวเองไม่ได้	 คนอ่ืนก็ต�าหนิไม่ได้	 เช่น	 กายสุจริต	 นอกจากไม่ฆ่าสัตว์	 

ไม่ลักทรัพย์	 ไม่ประพฤติผิดในกามแล้ว	 ก็ยังถือปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก	 

ไม่เบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความเดือดร้อนทางกายและทางใจ	 ไม่เอารัดเอาเปรียบ 

ผู้อ่ืนด้านทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภค	 ถือหลักว่าการได้ทรัพย์สินมานั้นต้องเป็น 

ไปด้วยความสุจริตและยุติธรรม	 ด้านวจีสุจริต	 นอกจากจะไม่เป็นค�าเท็จ	 ไม่เป็น 

ค�าหยาบ	 ไม่ส่อเสียด	 ไม่เพ้อเจ้อแล้ว	 ยังเป็นค�าพูดหรือการสื่อสารที่เป็นไปอย่าง 

เป็นระบบระเบียบถูกกาละและเทศะไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและคนอื่น	 

ด้านมโนสุจริต	 นอกจากไม่โลภอยากได้ของคนอื่น	 ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นและ 

เห็นถูกต้องตามท�านองคลองธรรมแล้ว	ยังมีอัธยาศัยเสียสละแบ่งปัน	ให้อภัยตลอด

เวลา	 และมีความคิดเชิงบวกตลอดเวลา	 ความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งศีลดังกล่าวนี้ 

เป็นเหตุให้เมื่อนึกถึงการแสดงออกทางกายและวาจาของตนก็ท�าให้มีความโล่งใจ 

เบาใจ	 ฟูใจ	 อิ่มใจและสงบใจ	 มีศีลพัฒนาถึงข้ันอริยศีล	 มีศีลเป็นวิถีชีวิต	 มีศีลเป็น 

พื้นฐานในการด�าเนินชีวิต	 เป็นต้นแบบด้านการถือปฏิบัติศีล	ความบริสุทธิ์บริบูรณ์

แห่งศลีเป็นฐานท�าให้มีความมัน่คงทางจติใจพร้อมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งใหญ่และพร้อม

ที่จะท�างานใหญ่	 ผู้เหมาะท่ีจะน�าโลกจึงต้องมีคุณสมบัติด้านศีลครบถ้วนสมบูรณ	์ 

ทั้งศีลที่เป็นหลักศาสนาและศีลคือวินัยที่เป็นหลักของบ้านเมือง

 เนกขัมมะกับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นัยส�าคญัแห่งเนกขัมมะท�าให้ผูป้ระกาศตวัเป็นพระโพธสัิตว์มคีณุสมบติัพร้อม

ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่บนหลักการที่ว่า	 คนที่จะเป็นผู้น�าโลกนั้นต้องมีอุปนิสัย

จิตใจใฝ่อยู่กับการหลีกออกจากกามตลอดเวลา	 จึงจะท�าให้ชีวิตเบาสบายมีความ

คล่องแคล่วไม่พะวงหน้าห่วงหลังว่าจะได้กามหรือจะเสียกามหรือไม่	กามท�าให้ชีวิต

รงุรังซึง่ไม่เหมาะกบัผูน้�าโลก	โดยเฉพาะวตัถกุามเป็นสิง่ทีน่�าอนัตรายมาสู่ตัวรอบด้าน	

ยิ่งเสพยิ่งติด	ยิ่งติดยิ่งเหน็ดเหนื่อย	 เปรียบเหมือนกระดูกโคที่ช�าแหละเอาเนื้อออก

หมดแล้วโยนให้สนัุขกดัแทะ	ซึง่ไม่รูจ้กัอิม่	ยิง่แทะยิง่หวิกระหายมากขึน้	เหนด็เหนือ่ย

มากขึ้น
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	 กามน�าอันตรายรอบด้านมาสู ่คนครอบครอง	 เปรียบเหมือนนกเหยี่ยว 

เป็นต้นคาบชิน้เนือ้บนิไป	ฝงูนกเหยีย่วเป็นต้นพากนัโผบนิเข้าไปรุมจิกท้ึงชิน้เนือ้นัน้	

ถ้านกเหยี่ยวเป็นต้นนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้น	มันอาจถึงตายได้	

	 กามเปรียบเหมือนคบหญ้าที่ติดไฟลุกโชน	 คนถือคบหญ้าที่ไฟติดลุกโชน 

เดินทวนลม	ถ้าไม่รีบปล่อยคบหญ้านั้น	ไฟก็จะไหม้มือหรืออวัยวะอาจถึงตายได้	

	 กามเปรยีบเหมอืนหลมุลกึเตม็ด้วยถ่านเพลงิแดงฉาน	คนทีห่มกมุน่อยูใ่นกาม

เปรียบเหมือนชายถูกจับโยนลงไปในหลุมถ่านเพลิงนั้นย่อมถึงแก่ความตายแน่นอน	

	 กามเปรียบเหมือนความฝัน	 มีแต่ความเป็นมายา	 ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืน	 

กามเปรียบเหมือนทรัพย์ที่หยิบยืมเขามารอวันที่เจ้าของจะมาทวงคืน	 กามเปรียบ

เหมือนต้นผลดก	คนหมกมุ่นในกามเปรียบเหมือนคนที่ปีนขึ้นไปเก็บผลไม้ในขณะที่

มีอีกคนหน่ึงก�าลังเอาเลื่อยตัดต้นไม้	 ซึ่งเมื่อต้นไม้ล้มลง	 ชายที่อยู่บนต้นไม้ย่อมจะ

ถึงแก่ความตาย	ถ้าชายคนที่อยู่บนต้นไม้นั้นไม่รีบลงมาอาจถูกต้นไม้ทับตายได้

	 “กาม”	มีอันตรายอยู่รอบด้าน	ในขณะเดียวกันก็มี	“กามคุณ”	คือจุดดึงดูด

มนุษย์ให้วิง่เข้าหาตลอดเวลา	การหลกีออกจากกามได้ทีเ่รยีกว่า	“เนกขมัมะ”	จงึท�า 

ให้พระโพธิสัตว์มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นผู้น�าชาวโลกอย่างแท้จริง	 ในวิถีชีวิตของ

พระโพธิสัตว์มีช่วงของการถือปฏิบัติเนกขัมมะควบคู่ไปกับการถือปฏิบัติบารมีข้อ

อืน่ๆ	ตลอดเวลา	นัน่คอืการสมาทานรกัษาอโุบสถศลี(ศลี	๘)	ซึง่สาระของศลีสกิขาบท

ข้อที	่๓	มีว่า	“อพรฺหฺมจรยิา	เวรมณสีกิขฺาปท�	สมาทยิาม	ิแปลว่า	ข้าพเจ้าขอสมาทาน

สิกขาบทคืองดเว้นการประพฤติผิดพรหมจรรย์-การประพฤติไม่ประเสริฐ”	 ค�าว่า	

“เว้นขาดจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์”	 หมายถึง	 เว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ 

(หรอืเสพกาม	หรอืเสพเมถนุตามภาษาพระ)	นอกจากเว้นจากการมเีพศสมัพันธ์แล้ว	

การถือสมาทานรักษาอุโบสถศีลยังท�าให้มีโอกาสงดเว้นจากการยุ่งเกี่ยวกับกาม 

ในรูปแบบ	อืน่ๆ	ดงัสาระของศลีสกิขาบทข้อ	๗	ว่า	“นจฺจคตีวาทิตวสูิกทสฺสนมาลา-

คนธฺวเิลปนธารณมณฑนวิภูสนฏฺานา	เวรมณีสิกขาปท�	สมาทิยามิ	แปลว่า	ข้าพเจ้า
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ขอสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากการฟ้อนร�า	ขับร้อง	บรรเลงดนตรี	ดูการละเล่น

อนัเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์	การทดัทรงดอกไม้	ของหอม	และเครือ่งลบูไล้	ซึง่ใช้เป็น

เครือ่งประดบัตกแต่ง”	และดงัสาระของศลีสกิขาบทข้อ	๘	ว่า	“อจฺุจาสยนมหาสยนา	

เวรมณีสิกฺขาปท�	 สมาทิยามิ	 แปลว่า	 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจาก 

ที่นอนสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือย”	ทั้ง	๒	ข้อนี้โดยสรุปหมายถึงเว้นจากการเสพเสวย

กามารมณ์ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กายนั่นเองซึ่งนอกเหนือจากการมีเพศสัมพันธ์

	 “กาม”	 ท�าให้คนคิดแคบ	 มองใกล้	 ใฝ่ต�่า	 คิดแบบเห็นแก่ตัว	 ไม่คิดก้าวไป 

ข้างหน้า	“เนกขัมมะ”	การหลีกจากกามท�าให้คนคิดกว้าง	มองไกล	 ใฝ่สูง	คิดเพื่อ 

คนอ่ืน	 คิดไปข้างหน้าซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของพระโพธิสัตว์	 เมื่อหลีกจากกามได้	 

จิตใจกจ็ะกว้างเหมอืนท้องฟ้านภากาศ	เยน็เหมอืนน�า้	หนกัแน่นเหมอืนแผ่นดิน	และ

อ่อนนุ่มเหมือนกระสอบหนงัแมว	หลกีจากกามได้ท�าให้ปล่อยวางได้ทกุอย่าง	ใช้ชวีติ

อยู่ในโลกด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่น	 เสพเสวยสัมพันธ์กับโลกด้วยอาการสักว่า	 

“เมื่อเห็นให้สักแต่ว่าเห็น	เมื่อได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยิน	เมื่อทราบให้สักแต่ว่าทราบ”

	 ผู้ประกาศตนเป็นพระโพธิสัตว์จึงถือเป็นความจ�าเป็นเบื้องต้นที่จะออกบวช

โยคี	 ฤาษี	 หรืออย่างน้อยก็สมาทานถือปฏิบัติอุโบสถศีลอยู่เนืองนิตย์	 เพราะเป็น

โอกาสท่ีจะได้หลกีเว้นจากกามดงักล่าวแล้ว	อนึง่	พลงักามเป็นพลังชวิีต	ช่วยขับเคล่ือน

ชีวิตให้ด�าเนินไปอย่างมีชีวิตชีวาและมีสีสัน	 เพราะกามนี่เองท�าให้มนุษย์ขวนขวาย

ใฝ่หาทรพัย์สนิเงนิทองเครือ่งอปุโภคบรโิภค	แต่การเสพกามมากเกนิไปย่อมมผีลเสยี

ท�าให้ชีวิตเหน่ือยล้า	 “พรหมจารี”	 ประพฤติพรหมจรรย์คือเว้นจากเสพกามบ้าง 

ในหนึ่งสัปดาห์ถือเป็นการหยุดพักเพื่อให้เติมพลังชีวิตซึ่งมีผลดีท�าให้ชีวิตแข็งแกร่ง

อายยืุน	พระเจ้าจักรพรรดทิรงสามารถธ�ารงสถานะความเป็นพระเจ้าจกัรพรรดิไว้ได้

ก็ด้วยทรงสมาทานถือปฏิบัติอุโบสถศีลอยู่เป็นประจ�า
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 ปัญญากับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นัยส�าคัญแห่งปัญญาท�าให้ผู้ประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์	 มีคุณสมบัติพร้อม

ท่ีจะเป็นพระพทุธเจ้ากอ็ยูบ่นหลกัการท่ีว่า	คนท่ีจะเป็นผูน้�าโลกนัน้ต้องมอีปุนสิยัจติใจ

ใฝ่อยู่กับการศึกษา	 เป็นผู้ปราดเปรื่องด้านรู้ดี	 ท�าได้	 ใช้เป็นและเป็นผู้ปราดเปร่ือง

ด้านสอนให้รู้	 ท�าให้ดู	 อยู่ให้เห็น	 พระโพธิสัตว์ด�าเนินชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้

ตลอดเวลา	ตามหลักปัญญาวุฒิธรรม(หลักการพัฒนาปัญญา)	๔	ประการ	คือ	

 ๑. สัปปุรสิสังเสวะ	คบหาสตับรุษุ	คนด	ีคนทีม่จิีตใจสงบเยอืกเยน็	พระโพธสัิตว์

เริ่มต้นสร้างปัญญาหรือบ�าเพ็ญปัญญาบารมีด้วยการคบหาสัตบุรุษ	 โดยการไปมา

หาสู่การเข้าตีสนิทชิดชอบ	ความจงรักภักดี	ความเลื่อมใสนับถือ	 เป็นเพื่อนร่วมคิด

ร่วมเห็นเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่	 ด�าเนินชีวิตตามอย่างกันเพื่อหาโอกาสสนทนา 

เรียนรู้จากคนดีมีวิชา

 ๒.  สทัธมัมสัสวนะ ฟังหลกัธรรมส�าคญัจากสตับรุุษ	พระโพธสิตัว์สร้างปัญญา

หรอืความเป็นเลศิทางวชิาการด้วยการฟังธรรมจากสตับรุษุ	ศกึษาผลงานของสตับรุษุ	

มีความรู้แตกฉานในเรื่องขันธ์	 ธาตุ	 อายตนะ	 ไตรลักษณ์	 กรรม	 ปฏิจจสมุปบาท 

ถึงขั้นที่จะสร้างคุณค่าทางจริยธรรมได้โดยอาศัยหลักสัทธรรมเหล่านี้	 เป็นผู้ได้ยิน 

ได้ฟังมาก	(พหสูตู)	มคีวามทรงจ�าข้อมลูความรูไ้ด้มาก	(ธตา)	สามารถอธบิายถ่ายทอด 

ความรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว	(วจสา	ปริจิตา)	ฝังติดแน่นอยู่ในใจแม้ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟัง

เป็นเวลานานกย็งัระลกึรูไ้ด้ตลอดเวลา	(มนสานเุปกขติา)	และท้ายท่ีสุดสามารถสร้าง

ทฤษฎีหรือแนวคิดต่อยอดจากความรู้เดิมนั้นได้	(ทิฏฺยิา	สุปฏิวิทฺธา)

 ๓.  โยนิโสมนสิการ การท�าในใจโดยแยบคายหมายถึงการคิดเป็น	 คิดถูก	 

คิดอย่างเป็นระบบการใคร่ครวญโดยถ้วนถี่	โดยสรุปอาจแยกเป็น	๔	ลักษณะคือ	

	 	 ๑)	อุบาย	 มนสิการ	 คิดโดยอุบาย	 คิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูกวิธีท่ีจะเข้าถึง

ความจริง	
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  ๒)	ปถมสกิาร	คดิถกูทางต่อเนือ่งเป็นล�าดบั	จัดล�าดับมข้ัีนตอนเป็นระเบยีบ

ตามแนวเหตุผล	ไม่ยุ่งเหยิงสับสน

	 	 ๓)	การณมนสิการ	คิดตามเหตุ	คือคิดอย่างมีเหตุผล	คิดสืบค้นตามแนว

ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื่องมาตามล�าดับ

	 	 ๔)	อปุปาทกมนสกิาร	คดิให้เกิดผลท่ีพงึประสงค์ได้จรงิ	การคดิทีท่�าให้เกดิ

ความเพียร	เป็นต้น	สรุปลักษณะของโยนิโสมนิการทั้ง	๔	ข้อได้สั้นๆ	ว่า	“คิดถูกวิธี	 

คิดมีระเบียบ	คิดมีเหตุผล	คิดเร้ากุศล”
1
 

	 โยนิโสมนสิการนี้	ประมวลสรุปได้	๑๐	วิธีหลัก	ดังนี้

								๑.	วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย	 คิดค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่สัมพันธ์ส่งผล

สืบทอดกันมา	มี	๒	ลักษณะ	คือ	

	 	 ๑)	คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์	 คิดบนหลักที่ว่า	 สิ่งท้ังหลายย่อมต้องอาศัย 

ซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้น	เช่น	"เมื่อสิ่งนี้มี	สิ่งนี้จึงมี	เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น	สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น	

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี	สิ่งนี้จึงไม่มี	เพราะสิ่งนี้ดับ	สิ่งนี้จึงดับ”	

	 	 ๒)	คิดแบบสอบสวนหรือตั้งค�าถามเช่นว่า	 “อุปาทานมีเพราะอะไรเป็น

ปัจจัย”	เมื่อใคร่ครวญโดยถ้วนถี่จึงรู้ว่า	“อุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย”

									๒.	วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ	 เช่น	 การไม่มองสัตว์บุคคลตามสมมติ

บัญญัติ	 ว่าเป็นนาย	ก.เป็นนาย	ข.	แต่มองตามสภาวะแยกออกไปว่าเป็นเพียงการ

ประชุมกันเข้าของขันธ์	 ๕	 หรือการมองว่าเพราะคุมส่วนประกอบท้ังหลายคือล้อ	

เพลาเป็นต้นเข้าด้วยกันจึงเรียกว่า	“รถ”

	 ๓.	วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์	หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา	หมายถึง	การรู้

เท่าทันความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย	เช่น	มีการเกิด	เปลี่ยนแปลงและดับสลายไปใน

ทีส่ดุ	การคิดแบบน้ีจะท�าให้รูเ้ท่าทนัและยอมรบัความจรงิในขณะเดยีวกนักค็ดิแก้ไข

 
1
	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย,	 พิมพ์ครั้งท่ี	 ๔๓,	 

หน้า	๖๒๑-๖๘๑.
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และท�าการไปตามเหตุปัจจัย	 กล่าวคือ	 เมื่อรู้และเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วก็จัดการด้วย

เหตุปัจจัยนั้น	

	 ๔.	วิธีคิดแบบอริยสัจ	 หรือ	 คิดแบบแก้ปัญหาเป็นวิธีคิดที่สามารถขยายให้

ครอบคลุมวิธีคิด	๒	อย่าง	คือ	

	 	 ๑)	วธิคีดิตามเหตผุล	เป็นการสบืสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขทีเ่หตุนัน้	

หลักอริยสัจแบ่งเป็น	 ๒	 คู่คือ	 ทุกข์เป็นผล	 สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์	 นิโรธคือ 

ความดับทุกข์เป็นผล	มรรคคือทางไปสู่ความดับทุกข์เป็นเหตุ

	 ๕.	วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์	เป็นวิธีคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย	

คือพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ(ธรรม)กับความมุ่งหมาย(อรรถ)	

ค�าว่า	 “หลักการ”	 ก็คือหลักปฏิบัติท่ีถูกต้อง	 ส่วนค�าว่า	 “ความมุ่งหมาย”	 ก็คือ

ประโยชน์ที่พึงประสงค์	ความเข้าใจถูกต้องในหลักการและความมุ่งหมายจะน�าไปสู่

การปฏิบัติที่ถูกต้อง	การปฏิบัติที่ถูกต้องจะน�าไปสู่ความมุ่งหมายที่ถูกต้อง

								๖.	วธิคิีดแบบรูท้นัคณุโทษและทางออก	วธิคีดิแบบนีก้ค็อืการพจิารณาให้เหน็

ครบทัง้อัสสาทะ(คณุหรอืส่วนด)ี	อาทีนวะ(โทษหรือส่วนเสีย)	และนสิสรณะ(ทางออก

หรือทางรอดปลอดพ้น)

									๗.	วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม	 คือการพิจารณาเกี่ยวกับการบริโภค

ใช้สอยปัจจยั	๔	เพือ่ฝึกหดัขดัเกลาไม่ให้กเิลสเข้ามาครอบง�าจิตใจ	ค�าว่า	“คณุค่าแท้”	

หมายถึงประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายในแง่ที่จ�าเป็นต่อความต้องการของชีวิตโดยตรง

หรือที่เป็นไปเพื่อความดีงาม	 ความด�ารงอยู่ด้วยดีของชีวิตหรือเพื่อประโยชน์สุขทั้ง

ของตนและของผู้อื่น	เช่น	คุณค่าของอาหารอยู่ที่ประโยชน์ของมันส�าหรับหล่อเลี้ยง

ร่างกายให้ด�ารงชีวิต	 อยู่ได้	 มีสุขภาพดี	 เป็นอยู่อย่างผาสุก	 ส่วน	 “คุณค่าเทียม”	 

หมายถึง	 ประโยชน์ในแง่การปรนเปรอสนองตัณหาหรือเป็นไปตามสมัยนิยม	 เช่น	

อาหารทีมี่คุณค่าทีค่วามเอรด็อร่อย	เสรมิความสนกุสนานเป็นเครือ่งแสดงฐานะความ

หรูหรา
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									๘.	วธิคิีดแบบเร้ากศุล	หรอืวธิคีดิแบบอบุายปลกุเร้าคณุธรรม	เหตุการณ์หรอื

เรื่องที่เกิดขึ้นดีหรือไม่ดีก็พยายามคิดปรุงแต่งไปในทางดีงาม	เป็นประโยชน์	เพื่อให้

เกิดความคิดและการกระท�าที่ดีงามเป็นประโยชน์	 ในขณะเดียวกันก็ช่วยแก้ไขนิสัย

เคยชนิร้ายๆ	ของจิตทีไ่ด้สะสมไว้แต่เดมิพร้อมกบัสร้างนสิยัความเคยชนิใหม่ทีด่งีาม

ให้แก่จิตไปในเวลาเดยีวกนั	โดยสรปุก็คอืให้คดินกึใส่ใจเร่ืองอืน่ทีดี่งามเป็นกศุล	นกึถงึ

เรื่องที่ท�าให้เกิดเมตตา	แทนเรื่องที่ท�าให้เกิดโทสะ	ไม่คิดถึง	ไม่ใส่ใจในความชั่วร้าย

ที่เป็นอกุศล

	 ๙.	วธิคีดิแบบอยูก่บัปัจจบุนั	วธิคีดิแบบนีค้อืการคดิด้วยอ�านาจปัญญา	ใช้ปัญญา

คิดเรื่องอดีตเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะเกิดตามมาในอนาคตเพื่อวางแนวทางการบริหาร

จัดการในปัจจุบัน	 ส�าคัญก็คือให้มีสติรู้เท่าทันในทุกขณะที่คิด	 ค�าว่า	 “ปัจจุบัน”	 

ในที่นี้ไม่ได้หมายเอาเฉพาะเรื่องที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น	 แต่หมายเอา 

ทุกเร่ืองที่เก่ียวกันทั้งอดีตและอนาคต	 ที่จะต้องประมวลรวมเข้าด้วยกันแล้วลงมือ

บริหารจัดการให้ดี	

	 ๑๐.	วิธีคิดแบบวิภัชชวาท	คือวิธีคิดแบบแยกแยะ	จ�าแนกแจกแจง	หมายถึง

การมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละแง่ละด้านครบทุกแง่ 

ทุกด้าน	

	 วธีิโยนโิสมนสกิารแบบต่างๆ	เหล่านีจ้ะเป็นเครือ่งมอืฝึกในการสร้างนสิยัใหม่

ให้แก่จิต	 ซึ่งต้องใช้เวลา	 ยิ่งฝึกคิดก็ยิ่งท�าให้เกิดปัญญากล้าท�าให้สามารถแก้ไข 

ปัญหาได้ทุกอย่าง	 ดับความมืดและความทุกข์	 เสริมความสว่างและสุขได้	 ที่ส�าคัญ

คอืเป็นวธิสีร้างปัญญาอย่างต่อเนือ่ง	การอบรมสัง่สมปัญญาให้ได้ระดบันีจ้งึจะท�าให้

บุคคลนั้นๆ	 ด�ารงฐานะเป็นพระโพธิสัตว์ท่ีสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นผู้น�าชาวโลก 

ได้	ปัญญารอบรูแ้ละการด�าเนนิชีวติด้วยปัญญาอย่างนีเ้ป็นคณุลกัษณะของมหาบรุษุ	

เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น�าที่จะท�าให้สามารถน�าชาวโลกได้	
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 พระโพธิสัตว์ผู้ได้บ�าเพ็ญปัญญาบารมีมาอย่างต่อเนื่อง	 ย่อมคิดแบบโยนิโส

มนสิการอย่างนี้	คิดเป็นระบบ	คิดเชิงโครงสร้าง	คิดเชิงเหตุผล	และคิดเชิงวิเคราะห์	

มองปรากฏการณ์ในเชงิระบบเป็นโครงสร้างและเชงิเหตผุลตามนยัทีป่ราชญ์โบราณ

กล่าวว่า	 “ปัจจุบันเป็นลูกหลานของอดีตและเป็นบิดาแห่งอนาคต”	 “ไม่มีอะไรมา

จากความไม่ม-ีnothing	comes	out	of	nothing”	หรอืตามนยัท่ีท่านกล่าวถึงความ

สัมพันธ์เชิงเหตุผลตามหลักปฏิจจสมุปบาทว่า	 “อดีตเหตุ	 ปัจจุบันผล	ปัจจุบันเหตุ	

อนาคตผล”	มองโลกเชงิเชือ่มโยงกนั	และในมติแิห่งกาล	ไม่ได้มองแค่เมือ่วานกบัวนั

นี้และพรุ่งนี้เท่านั้น	 แต่มองย้อนกลับไปพร้อมกับมองไปข้างหน้าข้ามภพข้ามชาติ

เชื่อมโยงถึงกัน	๓	กาลเลยทีเดียว(พระโพธิสัตว์ย่อมมีอตีตังสญาณ-หยั่งรู้อดีต-อดีต

เหตุ,	 อนาคตังสญาณ-หยั่งรู้อนาคต-ผลที่จะเกิดต่อไป,	 ปัจจุปันนังสญาณ-หยั่งรู้

ปัจจุบัน-ก�าหนดเหตุปัจจัยของเรื่องที่เป็นไปอยู่)	

 ๔.  ธัมมานุธัมมปฏิบัติ แปลว่า	 ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม	 หมายถึง	 

การปฏิบัติธรรมย่อมคล้อยธรรมใหญ่ธัมมานุธัมมปฏิบัติ	 การปฏิบัติธรรมถูกหลัก	 

มี	๒	นัย	คือ	

	 	 ๑)	การประยกุต์ใช้ความรู	้หลกัวชิา	แนวคดิ	ทฤษฎใีห้เหมาะกบัสถานการณ์	

กาละและเทศะ	

	 	 ๒)	การบูรณาการความรู้	 หลักวิชา	แนวคิด	ทฤษฎีทางพระพุทธศาสนา

กับศาสตร์อื่นๆ	หรือการบูรณาการระหว่างศาสตร์	ก.	เข้ากับศาสตร์	ข.	และศาสตร์	

ค.	 เพื่อสร้างวิธีการ	 แนวทาง	 หรือรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ	์ 

กาละและเทศะนั้นๆ	

	 ความเชี่ยวชาญพิเศษของพระโพธิสัตว์ท่ีบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่มีก็คือ	 

ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการระหว่าง	

	 	 ๑)	ศรัทธากับปัญญาหรืออารมณ์กับเหตุผล	หรือกรุณากับปัญญา	

	 	 ๒)	รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์	

	 	 ๓)	ศีลกับธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
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 ลักษณะพิเศษด้านปัญญาของผู้ประกาศตนเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือ	 การเอา 

ใจใส่ให้ความส�าคัญแก่มิติของชีวิต	๔	ด้าน	คือ	

	 ๑)	ด้านความเชื่อท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม

ความเชื่อ

	 ๒)	ด้านศาสนา	

	 ๓)	ด้านปรัชญา	

	 ๔)	ด้านวิทยาศาสตร์

	 การที่พระโพธิสัตว์แสวงหาความรู้และใช้ความรู้เป็นฐานในการด�าเนินชีวิต

และปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลานั้น	ถือเป็นการพัฒนาปัญญาจากสุตมยปัญญา(ปัญญา

ทีเ่กดิจากการฟัง)ไปจนิตามยปัญญา(ปัญญาเกดิจากการคดิ)และไปภาวนามยปัญญา

(ปัญญาเกิดจากการเพาะบ่มและประสบการณ์)	 เป็นปัญญาบารมี	 นัยหนึ่งปรากฏ

ออกมาในรูปของตรรกวิทยาทั้งแบบนิรนัย(หาความจริงจากเหตุไปหาผล)และแบบ

อุปนัย(หาความจริงจากผลไปหาเหตุ)	อีกนัยหนึ่งปรากฏออกมาในรูปของหลักแห่ง

เหตุและผล(Cause	and	Effect)คือหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่า	“เมื่อสิ่งนี้มี	สิ่งนี้จึงมี	

เม่ือสิง่นีไ้ม่ม	ีสิง่นีก้ไ็ม่ม	ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้	สิง่นีจ้งึเกดิขึน้	เพราะส่ิงนีดั้บ	ส่ิงนีจึ้งดับ”	

วิธีคิดของพระโพธิสัตว์มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากบุคคลทั่วไป	 ซึ่งเป็นผลมาจาก

การบ�าเพ็ญปัญญาบารมีมายาวนานนั่นเอง

 วิริยะกับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นัยส�าคัญแห่งวิริยะท�าให้ผู้ประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์มีคุณสมบัติพร้อม 

ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่บนหลักความจริงท่ีว่า	 คนที่จะเป็นผู้น�าโลกนั้นต้องมี

อุปนิสัยจิตใจใฝ่อยู่กับความขยันหมั่นเพียรและเข้มแข็งกล้าแกร่งตลอดเวลา	

	 วริยิะเป็นคณุสมบัตขิองจติ(เจตสกิ)	เป็นคณุธรรมท่ีเป็นพลงัขบัเคลือ่นภายใน

ท�าให้ท�างานส�าเร็จทุกอย่าง	 เราจึงเห็นคุณธรรมข้อนี้อยู ่ในหลายหมวดธรรม	 

เช่น	 ในหมวดอิทธิบาทและในหมวดพละหรืออินทรีย์	 ในหมวดคุณธรรมที่เป็น 

องค์ประกอบหนึ่งแห่งการตรัสรู้	เรียกว่า	วิริยสัมโพชฌงค์
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 วิริยะ	แปลว่า	ความเพียร	นัยที่แท้จริงครอบคลุมคุณธรรม	คือ	

	 	 ๑)	ศรัทธา	ความเชื่อมั่น			 ๒)	วีระ	ความกล้าหาญ	

	 	 ๓)	วายามะ	ความพยายาม		 ๔)	อุปักกมะ	ความบากบั่น

	 ท�าให้บุคคลมีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ขับเคลื่อนชีวิตไปสู่ความดีงาม	คือ	

	 	 ๑)	คิดเชิงบวก	

	 	 ๒)	ไม่อ้างหรือกล่าวโทษคนหรือสิ่งอื่นเมื่อท�าไม่ส�าเร็จ	

	 	 ๓)	เล็งเห็นอานิสงส์ของการท�างานเสมอ	

	 	 ๔)	งานคือชีวิตและชีวิตคืองาน

	 	 ๕)	ท�าให้ชีวิตผ่อนคลายด้วยการท�างาน	 ถือเสมอว่ายิ่งไม่ได้ท�างานหรือ

ท�างานไม่ส�าเร็จยิ่งท�าให้เหนื่อยใจมากขึ้น	

	 บุคคลฝึกฝนอบรมปลูกฝังนิสัยวิริยะในการด�าเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและ

ยาวนาน	ย่อมมีอัธยาศัยวิริยะแบบพระโพธิสัตว์

	 ปัจเจกชนด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อประโยชน์

เฉพาะตัว	 หัวหน้าครอบครัวด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วยความขยันหมั่นเพียรเพ่ือ

ประโยชน์แก่สมาชิกในครอบครัว	ผู้ใหญ่บ้านด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วยความขยัน

หม่ันเพียรเพื่อประโยชน์แก่ลูกบ้าน	 ก�านันด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วยความขยัน 

หมั่นเพียรเพื่อประโยชน์แก่คนในต�าบล	...	พระโพธิสัตว์ด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วย

ความขยนัหมัน่เพยีรเพือ่ประโยชน์แก่ชาวโลก	ทัง้หมดนีใ้ช้ก�าลงัวริยิะ(ก�าลงัความเพียร)	

ไม่เท่ากัน	ถ้าคิดวริยิะของปัจเจกชนเป็น	๑๐๐	เปอร์เซน็ต์	วริยิะของหวัหน้าครอบครวั

กต้็องมากกว่านัน้	อาจเป็น	๑๕๐หรอื	๒๐๐	เปอร์เซ็นต์	วริยิะของผูใ้หญ่บ้านอาจเป็น	

๕๐๐	เปอร์เซน็ต์	วริยิะของก�านนัอาจเป็น	๑,๐๐๐	เปอร์เซน็ต์	...	วริยิะของพระโพธสิตัว์

อาจถึง	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 เพราะต้องท�างานเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลก	 

จึงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า	 งานของพระโพธิสัตว์ส�าเร็จลุล่วงทุกเรื่องทุกงาน 

ดังพุทธภาษิตว่า	 “วายเมเถว	 ปุริโส	 ยาว	 อตฺถสฺส	 นิปฺปทา	 แปลว่า	 เกิดเป็นคน 

พึงพยายามร�่าไปจนกว่าจะส�าเร็จประโยชน์”



167ตอนที่ ๓ สารัตถธรรมจากชาดกเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

	 ผู้ประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์มีหลักคิดในการด�าเนินชีวิตเสมอว่า	 ในยามที่

โลกมีสุขก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอย่างไม่หยุดหย่อนในการสร้างความสุขให้มี

ปรมิาณมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้แล้วกระจายความสขุนัน้ไปสูส่ตัว์โลกอย่างทัว่ถงึโดย

ไม่มีเงื่อนไข	 ในยามที่โลกมีทุกข์ก็ยิ่งต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นทวีคูณเพราะมี

ภาระ	๒	อย่างในขณะเดียวกันคือ	

	 	 ๑)	ก�าจัดทุกข์ให้หมดไป			

	 	 ๒)	สร้างสุขให้แก่ชาวโลก	

	 ข้อนีแ้ตกต่างจากคนธรรมดาท่ัวไปท่ีเวลามสีขุ	ความขยนัหมัน่เพยีรมกัจะลดลง	

มุ่งเสวยสขุและตดิอยูใ่นความสขุขาดความกระตอืรอืร้นและลมืชาวโลก	เวลามทีกุข์

ก็จะรู้สึกเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าในการก�าจัดทุกข์ท้ังๆที่ไม่ได้มีความขยันหมั่นเพียร 

ในการก�าจัดทุกข์และมักจะนึกถึงชาวโลก	 หวังพึ่งคนนั้นคนนี้	 อัธยาศัยวิริยะของ 

พระโพธิสัตว์กับวิริยะของคนธรรมดาทั่วไปมีความแตกต่างกันอย่างนี้	ข้อนี้เกิดจาก

	 	 ๑)	การอบรมบ่มนิสัยมีความต่อเนื่องไม่เหมือนกัน	

	 	 ๒)	ระยะเวลาในการอบรมบ่มนิสัยด้านวิริยะไม่เท่ากัน	

	 	 ๓)	ระดับความเข้มข้นในการอบรมบ่มนิสัยด้านวิริยะไม่เท่ากัน

	 ประเด็นที่	๑	การอบรมบ่มนิสัยมีความต่อเนื่องไม่เหมือนกันคืออย่างไร	?

	 คนธรรมดาทั่วไปอาจด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วยความขยันหมั่นเพียรติดต่อ

กัน	 ๗	 วัน	 แล้วก็เป็นไปตามอ�าเภอใจไม่ขยันหมั่นเพียร	 ๗	 วัน	 แล้วกลับมาขยัน 

หมัน่เพยีรอกี	สลบักนัไปอย่างนี	้ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัแรงใจหรอืองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆ	

ไม่ได้มวีริยิะเป็นนสิยัประจ�าตวั	ส่วนผูต้ัง้ประณธิานเป็นพระโพธสัิตว์มวีริิยะเป็นปกติ

นิสัย	 ไม่ว่าจะอยู่ในกาละและเทศะไหน	 ไม่ว่าจะอยู่สภาพแวดล้อมเช่นไรก็ยังคงมี

วริิยะอยูอ่ย่างนัน้	ไม่ขึน้อยูกั่บสภาพแวดล้อมภายนอก	วริยิะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองใน

ปริมาณเท่ากันทุกวัน
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	 ประเดน็ที	่๒	ระยะเวลาในการอบรมบ่มนสิยัด้านวิริยะไม่เท่ากนัคอือย่างไร	?

	 คนธรรมดาทั่วไปอาจด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วยความขยันหมั่นเพียรเพียง	

๑	ชาต	ิหรอื	๒	ชาติ	หรอืมากกว่านัน้	แต่กย็งัไม่เป็นระยะเวลายาวนาน	ไม่ได้ยาวนาน

ถึงขั้นเรียกว่า	“อสงไขย”	และ	“กัลป์”	ส่วนผู้ตั้งประณิธานเป็นพระโพธิสัตว์ด�าเนิน

ชวิีตหรอืท�างานด้วยความขยนัหมัน่เพยีรเป็นปกตนิสิยั	เป็นเวลาอย่างน้อย	๔	อสงไขย

แสนกัลป์ตรงกับหลกัคดิของปราชญ์ทีว่่า	“ฝนตกวนัเดยีวไม่ท�าให้ทุง่หญ้าเขยีวสดได้”	

เวลาเพียง	๑๐	ปี	หรือ	๒๐	ปี	ถือว่าน้อยเกินไปส�าหรับการสร้างลักษณนิสัยดีงาม	

ต้องเป็นเวลานานถึงข้ามภพข้ามชาติหลายร้อยภพชาติ

	 ประเด็นที่	๓	ระดับความเข้มข้นในการอบรมบ่มนิสัยด้านวิริยะไม่เท่ากันคือ

อย่างไร	?

	 คนธรรมดาทัว่ไปอาจด�าเนนิชวีติหรอืท�างานด้วยความขยนัหมัน่เพยีรด้วยมุง่

ที่จะให้งานส�าเร็จ	 เท่าที่ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็ท�าไป	แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิด

อุปสรรคข้อขัดข้องก็จะละความขยันหมั่นเพียรเสียก็มี	 ส่วนผู้ต้ังประณิธานเป็น 

พระโพธิสัตว์ด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วยความขยันหม่ันเพียรด้วยเจตนามุ่งมั่นท่ีจะ

ให้งานส�าเร็จแม้จะมีปัญหาอุปสรรคก็ไม่ละความเพียร(วิริยบารมี)	 ต้ังกุศลเจตนา

พร้อมที่จะสละเลือดเนื้อ(วิริยอุปบารมี)	 และท้ายที่สุดก็พร้อมที่จะสละชีวิตมุ่งมั่น

ท�างานไปจนกว่าจะส�าเร็จตามที่ประสงค์(วิริยปรมัตถบารมี)

 ขันติกับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นยัส�าคญัแห่งขันตทิ�าให้ผูป้ระกาศตวัเป็นพระโพธสิตัว์มคีณุสมบติัพร้อมทีจ่ะ

เป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่บนหลักความจริงท่ีว่า	 คนท่ีจะเป็นผู้น�าโลกนั้นต้องมีอุปนิสัย

จติใจใฝ่อยูกั่บความอดทนและข่มใจได้ตลอดเวลา	โดยมกีศุลเจตนาท่ีจะใช้ขันติธรรม

เป็นฐานไปสร้างสันติสุขแก่ชาวโลก

	 ปัจเจกชนด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วยความอดทนเพ่ือประโยชน์เฉพาะตัว	

หัวหน้าครอบครัวด�าเนินชีวิตหรือท�างานด้วยความอดทนเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
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ในครอบครัว	 พระโพธิสัตว์...	 ทั้งหมดนี้ใช้ก�าลังขันติ(ก�าลังความอดทน)ไม่เท่ากัน	 

ถ้าคิดขันติของปัจเจกชนเป็น	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 ขันติของหัวหน้าครอบครัวก็ต้อง

มากกว่านั้น	 อาจเป็น	 ๑๕๐	 หรือ	 ๒๐๐	 เปอร์เซ็นต์....	 ขันติของพระโพธิสัตว	์

๑,๐๐๐,๐๐๐	เปอร์เซ็นต์	เพราะต้องท�างานเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลก

	 คนธรรมดาทัว่ไปท�างานยากด้วยความอดทนเท่าทีม่อียูใ่นขณะนัน้ๆ	บางกรณี

กใ็ช้ความอดทนมากกว่าปกติ	บางกรณกีใ็ช้ความอดทนน้อย	ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อม

ในขณะน้ันๆ	ถ้าเป็นงานท่ียากมากเกินไปกอ็าจจะละทิง้งานนัน้ไป	เพราะความอดทน

มีขีดจ�ากัดอยู่เพียงน้ัน	 เมื่อประสบทุกข์ทางกายก็ทุรนทุรายหรือเมื่อประสบทุกข์ 

ทางใจก็อาจอดกลั้นไว้ได้ชั่วระยะหนึ่ง	แต่เมื่อทุกข์หนักขึ้นก็อาจแสดงทุจริตออกมา

ทางกาย	 วาจา	 หรือใจได้เมื่อได้รับค�าสรรเสริญเยินยอชื่นชมก็แสดงอาการดีใจ 

จนเกินเหตุ	 เมื่อถูกต�าหนิติเตียนหรือด่าก็ข่มความรู้สึกโกรธไว้ไม่ได้	ส่วนมากมักจะ

แสดงอาการตอบโต้โดยขาดความอดทน

	 ผู้ตั้งประณิธานเป็นพระโพธิสัตว์มีความอดทนไม่มีขีดจ�ากัด	ท�างานยากน้อย 

หรือมากก็ตรากตร�าสู้ทนได้ตลอด	เมื่อประสบทุกข์ทางกายหรือใจก็ไม่แสดงอาการ

ทจุรติ	ทรงอาการของบัณฑิตไว้ได้	ดงัพทุธภาษติว่า	“น	อจุจฺาวจ�	ปณฑฺติา	ทสสฺยนตฺิ	

แปลว่า	 บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการสูงและต�่า...”	 ข้อน้ีหมายถึงเม่ือประสบกับสิ่งที่

น่าพอใจ	 (อิฏฐารมณ์)	 ก็ไม่แสดงอาการดีใจ	 หรือเมื่อประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจ	 

(อนิฏฐารมณ์)	 ก็ไม่แสดงอาการเสียใจ	 อาการโกรธ	 อาการไม่พอใจ	 รักษาอาการ 

แต่เพียงว่า	“เมื่อเห็นก็มีอาการสักว่าเห็น	เมื่อได้ยินก็มีอาการสักว่าได้ยิน	เมื่อทราบ

ก็มีอาการสักว่าทราบ”	 โดยนัยนี้	 ความไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นถือเป็นรากฐานแห่ง 

ขันติธรรม	 อยู่บนฐานคิดที่ว่า	 “เนต�	 มม	 เนโสหมสฺมิ	 น	 เอโส	 เม	 อตฺตา	 แปลว่า	 

นั่นไม่ใช่ของเรา	เราไม่ได้เป็นนั่น	นั่นไม่ใช่ตัวของเรา”

	 ขนัตธิรรมมคีวามส�าคญัอย่างไร	?	บคุคลสมาทานเบญจศลีก็เป็นแต่เพียงการ

แสดงเจตนาจะงดเว้นความไม่ดีตามที่สิกขาบทบัญญัติ	 จะงดเว้นได้จริงๆ	 ก็ต้องมี
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ขนัตธิรรมสงูส่ง	เช่น	คนแสดงเจตนาจะงดเว้นจากการฆ่าสตัว์	แต่เมือ่เกดิความโกรธ

ก็อดกลั้นไว้ไม่ได้ถึงขาดสติฆ่าเขาตาย	 ดังน้ัน	 ขันติความอดทนจึงเป็นการชะลอ 

เวลาให้สติสัมปชัญญะกลับมาท�าหน้าที่ก่อนท่ีโทสะคือความโกรธจะท�าหน้าท่ี	 

ดงัพทุธภาษติว่า	“ความอดทนห้ามไว้ได้ซึง่ความผลนุผลนั”	คนแสดงเจตนาจะงดเว้น

จากการลกัทรพัย์	แต่เมือ่เหน็ทรพัย์สนิของผูอ่ื้นกเ็กดิความโลภจนข่มไว้ไม่ได้ถงึขาด

สติลักขโมยทรัพย์สินเขา	 ในกรณีนี้ความอดทนจึงเป็นเหมือนไฟเผาความโลภให้ 

หมดไป	 ดังพุทธภาษิตว่า	 “ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง”	 ขาดขันติธรรมเสียแล้ว 

ก็ไม่สามารถงดเว้นได้ตามที่แสดงเจตนา

	 ผูเ้ป็นพระโพธสิตัว์ไม่ว่าจะเกดิเป็นมนษุย์หรอืเป็นสัตว์ประเภทใดต้องบ�าเพ็ญ

ขันติธรรมสูงยิ่ง	 เพื่ออัธยาศัยพระโพธิสัตว์นั่นคือสร้างวุฒิภาวะทางใจ	 (Mental	 

Maturity)	และความเข้มแขง็ทางกายให้พร้อมทีจ่ะเป็นผู้น�าของโลก	หลักคดิเพ่ือการ

บ�าเพ็ญขันติธรรมก็คือ	 “ไม่พยายามที่จะเปลี่ยนโลก	 แต่พยายามเปล่ียนตัวเอง”	 

นัยก็คือว่า	 เราไม่สามารถคาดหวังให้นาย	 ก.	 นาย	 ข.	 และนาย	 ค.เป็นอย่างที่เรา

ต้องการได้	 แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ยอมรับความเป็นนาย	 ก.	 นาย	 ข.	

และนาย	ค.	ได้	ต้องอดทนได้กับสิ่งที่เขาเหล่านั้นเป็นไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง	เราไม่

สามารถควบคุมไม่ให้ฝนตก	ไม่ให้ลมพัด	หรือไม่ให้แดดออก	แต่เราสามารถบริหาร

จัดการตัวเองให้อยู่ได้ในขณะมีฝนตก	 ลมพัดหรือแดดออก	 ดังนั้น	 ความจ�าเป็น 

เบื้องต้นก็คือขันติธรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเอง	 เมื่ออบรมสั่งสมลักษณะนิสัยเช่นนี้

ได้อย่างต่อเนือ่ง	วถิชีวิีตกจ็ะเป็นปกตใินขณะทีโ่ลกภายนอกไม่เป็นปกต	ินีค่อือธัยาศัย

แบบพระโพธิสัตว์

 สัจจะกับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นัยส�าคัญแห่งสัจจะท�าให้ผู้ประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์มีคุณสมบัติพร้อมที่

จะเป็นพระพทุธเจ้ากอ็ยูบ่นหลักความจรงิท่ีว่า	คนท่ีจะเป็นผูน้�าโลกนัน้ต้องมอีปุนสิยั

จิตใจใฝ่อยู่กับสัจจะ	คือ
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  ๑)	จริงใจ	ได้แก่	ซื่อสัตย์		 ๒)	จริงวาจา	ได้แก่	พูดจริง	

	 	 ๓)	จริงการ	ได้แก่ท�าจริง

	 สัจจะเป็นรากฐานของธรรมาภิบาล	 คือหลักการบริหารจัดการที่ดีซึ่งมีสาระ

ครอบคลุมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม	 นั่นคือ	 ความจริงใจ	 จริงวาจา	 และจริงการ 

ท�าให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมการตรากฎหมายดีเหมาะสมเข้ากับกาละและเทศะ 

ถอืเป็นสมยั	เป็นทีย่อมรับของสงัคม	ถอืเป็นการวางแนวปฏบิตัเิท่านัน้	แต่การบงัคบั

ใช้กฎหมายจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยคุณธรรมคือสัจจะ	 ค่านิยม 

ดีงาม	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 ความอดทนและขยันหมั่นเพียรก็เป็นภาพสะท้อนของ

สัจจะนั่นเอง	 คนหรือองค์กรที่จริงใจ	 จริงวาจา	 และจริงการ	 ย่อมมีความโปร่งใส 

รอบด้านอยูแ่ล้ว	พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ	ข้อมลู

ข่าวสารได้	 มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ	 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน	ข้อนี้ก็อาศัยสัจจะนั่นเอง	เป็นการ

สร้างหลักการมีส่วนร่วม	เปิดโอกาสให้คนทั่วไปมีช่องทางเข้ามามีส่วนร่วม	เป็นการ

สร้างความรับผิดของเจ้าหน้าที่	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งจะท�าให้การบริหารงาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	

	 สัจจะเป็นรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ	 คนจริงวาจา	 ยึดถือวาจาสัตย ์

เป็นสรณะสร้างความเชื่อถือ	 ความไว้วางใจมหาศาล	 จากความเป็นผู้จริงวาจานี้	 

ผู้คนย่อมมั่นใจว่า	 เขาผู้นี้จะไม่ท�าความช่ัวทางกาย	 ทางวาจา	 และทางใจแน่นอน	

ความไม่จริงวาจา(การพูดเท็จ)ท�าลายความน่าเชื่อถือทั้งหมดในบุคคลนั้น	

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “ภิกษุท้ังหลาย	 เม่ือบุคคลล่วงละเมิดธรรมอย่างหนึ่งแล้ว	 

เราขอบอกว่า	บาปกรรมอะไรๆ	อย่างอื่นที่เขาจะไม่ท�านั้นย่อมไม่มี	ธรรมอย่างหนึ่ง

คอือะไร	คือ	สัมปชานมสุาวาท(การกล่าวเทจ็ทัง้ท่ีรูอ้ยู)่”	หมายถงึ	คนพดูโกหกท�าชัว่

ได้ทกุอย่าง	คนพูดโกหกไม่ท�าชัว่นัน้ไม่ม	ีผลเสยีของการพดูโกหกกค็อื	ใน	๑๐๐	เรือ่ง	

พูดจริงแล้ว	๙๙	เรื่อง	พูดโกหกเพียง	๑	เรื่องก็ท�าให้ที่พูดแล้ว	๙๙	เรื่องนั้นขาดความ

น่าเชื่อถือไปทันที
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	 สัจจะเป็นรากฐานของความภักดี	 เม่ือเกิดความไว้เนื้อเช่ือใจแล้ว	 ย่อมเกิด

ความภักดีตามมา	(Royalty)	มาจากค�าเต็มในภาษาไทยว่า	“จงรักภักดี”	หมายถึง

ความสนิทแนบแน่นด้วยความรักความชื่นชม	 โดยไม่เป็นอื่น	 คนผู้มีความจริงใจ	 

จริงวาจา	 และจริงการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่อง	 คนผู้เสมอกันและคนผู้ฐานะ 

ต�่ากว่าย่อมมีความภักดี	 คนที่มีฐานะสูงกว่าย่อมมีความชื่นชม	 ผู้ต้ังประณิธานเป็น

พระโพธสิตัว์มฐีานะสงูกว่าคนทัง้หลายอยูแ่ล้ว	เป็นทีต้ั่งแห่งความภกัดีอยูแ่ล้ว	สัจจะ

เท่านั้นที่จะท�าให้เกิดความภักดี	

	 สจัจะเป็นรากฐานของภาวะผูน้�ามคีวามสมบูรณ์	“ภาวะผูน้�า”	มอีงค์ประกอบ

ส�าคัญ	๒	อย่างคือ	

	 	 ๑)	บารมี			 	 ๒)	ทักษะในการสื่อสาร	

	 ค�าว่า	 “บารมี”	 ในท่ีน้ี	 หมายถึง	 ทสบารมีน่ันเอง	 อันหมายถึงว่าภาวะผู้น�า 

เกิดจากการบ�าเพ็ญบารมี	๑๐	อย่างครบถ้วน	มีบารมีและทักษะในการสื่อสารแล้ว	

บางครั้งก็ไม่สามารถน�าอย่างมีประสิทธิภาพได้	 คนที่ตามยังมีความคลางแคลงใจ 

ในบางเรื่องอยู่	บางครั้งด�าเนินการตามแนวที่ผู้น�านั้นให้ไว้หรือตามที่ผู้น�านั้นสั่งการ

ก็ไม่มั่นใจว่าจริงตามนั้น	 ผู้น�านั้นจริงใจ	 จริงวาจา	 และจริงการจริงหรือไม่	 ดังน้ัน	 

วิถีชีวิตส่วนตัวและหน้าท่ีการงานท่ียึดมั่นในสัจจะและปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์

อย่างต่อเนื่องเท่านั้นจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ตามอย่างแท้จริง

	 สัจจะเป็นรากฐานของภูมิคุ้มกันคนท�างาน	 คนมีสัจจะอาจท�าผิดพลาดได ้

ในบางคร้ัง	 แต่จะได้รับการปกป้องช่วยเหลือแก้ไขให้ถูกต้อง	 จากหนักเป็นเบา	 

จากเบาเป็นเหมือนไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลย	 เพราะจากการที่ปรากฏเป็นท่ี

ประจักษ์ว่าเขาผู้นั้นมีความจริงใจ	 จริงวาจา	 และจริงการเป็นเจ้าเรือน	 เขาอยู่กับ

สจัจะ	สจัจะเป็นชวีติจติใจของเขาดงัเป็นท่ีรูโ้ดยท่ัวไป	สจัจะเป็นสญัลกัษณ์ประจ�าตวั

เขาไปแล้ว	 ดังนั้น	 คนทั้งหลายก็จะถือว่า	 “ความผิดพลาดเป็นเร่ืองธรรมดาที่เกิด 

ขึ้นได้ส�าหรับการท�างาน	คนที่ไม่ผิดพลาดเลยก็คือคนที่ไม่ได้ท�างานเลย”
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	 ผู้ตั้งประณิธานเป็นพระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญสัจจบารมีโดยยึดพุทธภาษิตที่ว่า	

“ความสัตย์ดีกว่ารสทั้งหลาย	 ค�าสัตย์เป็นวาจาอมตะ	 ความสัตย์ท�าให้มีชื่อเสียง

เกียรติยศ”

	 นัยที่	๑	ความสัตย์ดีกว่ารสทั้งหลาย	ค�าว่า	“รส”	ในที่นี้หมายถึงความนิยม

ชมชอบ	 ความพึงพอใจ	 หมายถึงความเป็นคนจริงใจ	 จริงจัง	 และจริงการนี้ท�าให้ 

เป็นที่นิยมชมชอบและพึงพอใจของคนทั้งหลาย	 การสร้างความนิยมชมชอบและ

ความพงึพอใจด้วยสจัจะดกีว่าการใช้วธิกีารอืน่	เช่น	การให้ทรพัย์สนิเงนิทอง	การให้

เครื่องอุปโภคบริโภค	ซึ่งไม่มีความยั่งยืน	จะหมดไปได้สักวันหนึ่ง

	 นัยที่	 ๒	 ค�าสัตย์เป็นวาจาอมตะ	 หมายถึง	 พูดค�าจริงไม่ต้องท�าให้ล�าบากใจ

และไม่ต้องคิดหาเหตุผลมาอธิบายประกอบท�าให้เกิดความตึงเครียดโดยไม่จ�าเป็น	

ปราชญ์โบราณจงึว่า	“พดูเทจ็ค�าแรก	ต้องพดูค�าเทจ็อกีเป็น	๑๐๐	ค�าเพ่ือกลบเกล่ือน

ค�าเทจ็ค�าแรกนัน้”	เหน็ได้ว่า	จะล�าบากขนาดไหนท่ีจะต้องพดูค�าเทจ็เพือ่กลบเกลือ่น

ค�าเท็จเพียงค�าเดียวที่พูดออกไปครั้งแรกนั้น	ดังนั้น	ค�าจริง(สัจจวาจา)แม้จะไม่เป็น

ทีพ่อใจของเราเองหรอืของคนอืน่อยูบ้่าง	แต่พดูออกไปแล้วกไ็ม่ต้องเดอืดร้อนล�าบาก

ตัวเอง

	 นัยที่	 ๓	 ความสัตย์ท�าให้มีชื่อเสียงเกียรติยศ	 หมายถึง	 ความเป็นคนจริงใจ	

จริงจัง	 และจริงการท�าให้คนที่มีโอกาสสัมพันธ์ใกล้ชิดมีความเบาใจไม่หวาดระแวง	

เป็นธรรมดาอยู่เองท่ีคนเราเมื่อมีเรื่องติดต่อสัมพันธ์กับผู้ใดแล้วมีความสบายใจ 

และสุขใจก็จะบอกเล่ากันปากต่อปากขยายวงออกไปไม่สิ้นสุด	 ชื่อเสียงของคนท่ีมี

ความสัตย์นั้นก็จะกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว

	 ฐานะและบทบาทของพระโพธสิตัว์ผูซ่ึ้งจะได้ตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ในอนาคตยิ่งใหญ่มาก	จึงต้องมีคุณสมบัติ	๓	ประการ	คือ	
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	 	 ๑)	ความเป็นที่นิยมชมชอบและพึงพอใจของชาวโลก

	 	 ๒)	ความมชีีวติทีเ่บาสบายไม่ล�าบากทีจ่ะต้องไปแก้ปัญหาส่วนตวัเรือ่งนัน้

เรื่องนี้	

	 	 ๓)	เกียรติยศชื่อเสียง	

	 ซึ่งทั้ง	๓	ประการนี้ได้มาด้วยความสัตย์

 อธิษฐานะกับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นัยส�าคัญแห่งอธิษฐานะท�าให้ผู ้ประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์มีคุณสมบัต ิ

พร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่บนหลักความจริงที่ว่า	คนที่จะเป็นผู้น�าโลกนั้นต้อง

มีอุปนิสัยจิตใจใฝ่อยู่กับความมั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนตลอดเวลา 

ในการบ�าเพ็ญทสบารมี

	 สูตรส�าเร็จแห่งการฝึกฝนอบรมตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักทสบารม	ี

มี	๓	อย่าง	คือ	

	 	 ๑)	ความต่อเนื่อง		 	 ๒)	ระยะเวลา	

	 	 ๓)	ความเข้มข้น	

	 ทั้ง	 ๓	 อย่างนี้ตั้งอยู่บนอธิษฐานธรรมคือความมั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหว 

ไม่คลอนแคลน	นี่ประการหนึ่ง	อีกประการหนึ่ง	หลักการสร้างลักษณนิสัยให้พร้อม

ด้วยอธิษฐานธรรมก็คือ	

	 	 ๑)	สร้างแรงบันดาลใจจากการดูต้นแบบความดี	

	 	 ๒)	ตั้งเป้าหมายให้ชัด	

	 	 ๓)	หาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

	 ความม่ันคงแน่วแน่เหมือนเสาระเนียด(เสาค่าย)	 เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ 

เป็นลักษณะของผู ้น�าโลก	 การด�าเนินชีวิตของบุคคลธรรมดาทั่วไปอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงบ้างในบางสถานการณ์	 เช่น	 นาย	 ก.โดยล�าพังปกติเป็นคนไม่ดื่มสุรา	 

แต่ในเวลาเข้าสงัคมงานสงัสรรค์ต่างๆ	อาจดืม่บ้างพอเป็นพิธ	ีนาย	ข.	โดยล�าพังปกติ
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เป็นคนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน	 แต่เมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาก็อาจพูดค�าหยาบบ้าง 

แต่พระโพธิสตัว์ซึง่จะเป็นผูน้�าโลกจะไม่มคีวามเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติ	มคีวามมัน่คง

แน่วแน่เหมือนเสาระเนียดและหนักแน่นเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ	 ไม่ว่าจะอยู่ใน 

กาละและเทศะไหน	เป็นผู้ที่มั่นคงในจุดหมาย	

	 สมัยเกิดเป็นพระเวสสันดร	 ตอนท่ีจะบริจาคพระชาลีกัณหาให้แก่ชูชก	 

เม่ือพระกุมารและพระกุมารีวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสระน�้าก็ยังทรงไปติดตามน�าตัว

กลับมาให้ชูชก	โดยตรัสว่า	“ชาลีลูกรักมานี่เถิด	 เจ้าทั้ง	๒	จงช่วยกันบ�าเพ็ญบารมี

ของพ่อให้เตม็เถดิ	จงช่วยกนัโสรจสรงหทยัของพ่อให้เตม็เถดิ	จงเชือ่ฟังค�าของพ่อเถดิ	

เจ้าทั้ง	๒	จงเป็นดุจยานนาวาของพ่ออันไม่โยกโคลงในสาครคือภพเถิด	พ่อจักข้าม

ฝ่ังคอืชาต	ิจกัช่วยสตัว์โลกพร้อมเทวโลกให้ข้ามด้วย”	และเมือ่เหน็ชชูกเฆีย่นตีโอรส

ธิดาต่อหน้า	 แม้จะเกิดความสงสารมากเพียงใดก็ยังยืนยันที่จะบริจาคเพื่อจุดหมาย

สูงสุดคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

	 สมยัเกดิเป็นพระเตมย์ี	มพีระประสงค์แน่วแน่ทีจ่ะสละทรัพย์สมบติัออกบวช

เพือ่โอกาสในการบ�าเพญ็บารมยีิง่ๆ	ขึน้ไปเพือ่บรรลคุวามเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ทรงแสร้งท�าเป็นคนง่อยเปลี้ย	เป็นคนหูหนวก	และเป็นคนใบ้อยู่ถึง	๑๖	ปี	ทรงแสร้ง

ท�าในสิง่ทีไ่ม่ได้ทรงเป็นอย่างนัน้จรงิๆ	ถกูทดสอบด้วยบทเรยีนทีล้่วนแต่จะท�าให้จติใจ

หวัน่ไหวตลอดเวลา	เช่น	เสยีงอ้อนวอนของมารดาทีเ่หน็ว่าลกูไม่ได้เป็นคนง่อยเปลีย้	

ไม่ได้เป็นใบ้	 ไม่ได้หูหนวก	 แต่แสร้งท�าไปอย่างน้ัน	 จึงเฝ้าอ้อนวอนให้ลูกเผยตัวตน

ที่แท้จริงออกมาเพื่อท�าหน้าท่ีสืบทอดราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา	 แต่พระเตมีย์ 

ก็ทรงหนักแน่นไม่หวั่นไหว	ทั้งๆ	ที่เป็นการแสร้งท�า	แม้จะทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ	

ตลอดระยะเวลา	๑๖	ปี	ก็ทรงหนักแน่นอยู่อย่างนั้น	เช่น

	 ในตอนอายุ	 ๑	 ขวบ	 พวกอ�ามาตย์เอาขนมหวานมาวางไว้ใกล้ๆ	 พระกุมาร 

ก็ทรงอาการสงบนิ่งไม่หวั่นไหว	ไม่ทรงแสดงอาการอยากเสวยขนมหวาน	
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	 ตอนอายุ	 ๒	 ขวบ	 พวกอ�ามาตย์เอาผลไม้มาวางใกล้ๆ	 พระกุมารก็สงบนิ่ง	 

ไม่ทรงแสดงอาการอยากเสวยผลไม้	

	 ตอนอายุ	๓	ขวบ	พวกอ�ามาตย์เอาของเล่นมาวางใกล้ๆ	พระกุมารก็สงบนิ่ง	

ไม่ทรงเหลียวมองของเล่นเหล่านั้นเลย

	 ตอนอาย	ุ๔	ขวบ	พวกอ�ามาตย์เอาโภชนาหารมาวางใกล้ๆ	พระกมุารกส็งบนิง่	

ไม่ทรงแสดงอาการที่จะบริโภคโภชนาหารนั้น

	 ตอนอายุ	 ๕	 ขวบ	 พวกอ�ามาตย์อุ้มพระกุมารไปนั่งโรงเรือนแล้วจุดไฟเผา 

โรงเรือนนั้น	 แม้เปลวไฟจะลามใกล้เข้ามา	 พระกุมารก็ไม่ได้แสดงอาการกลัวไฟนั้น	

เมื่อเปลวไฟไหม้ลามใกล้เข้ามา	พวกอ�ามาตย์ต้องอุ้มพระกุมารหนีไป

	 ตอนอายุ	 ๑๕	 พรรษา	 พวกอ�ามาตย์เอาแผ่นกระเบ้ืองเผาไฟแล้ววางไว้ใต้

พระแท่นบรรทมของพระกุมาร	ด้วยหวังว่า	 “เมื่อถูกความร้อนแผดเผา	พระกุมาร

จะเคลื่อนไหวอิริยาบถบ้าง”	แต่พระกุมารก็สงบนิ่งไม่ได้แสดงอาการอะไร

	 ตอนอายุ	๑๖	พรรษา	พวกอ�ามาตย์น�านางร�ามาฟ้อนยั่วยวนพระกุมารด้วย

ลีลาท่าทางต่างๆ	 ด้วยหวังว่า	 “ถึงแม้พระกุมารจะเป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา	 เป็นใบ้	 

หูหนวก	แต่เมือ่ถกูสตรยีัว่ยวนย่อมจะมีความก�าหนดั”	แต่พระกมุารกส็งบนิง่ไม่แสดง

อาการก�าหนัดให้เห็น

	 หมู่อ�ามาตย์	 พราหมณ์	 พระราชาแม้จะทดลอง	 ๑๖	 ครั้ง	 เป็นเวลา	 ๑๖	ป ี

ด้วยวิธีการต่างๆ	 หลายรูปแบบอย่างน้ีก็ยังไม่สามารถท�าให้พระเตมิยกุมารเปลี่ยน

พระทัยได้	 ยังคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อจุดหมายคือการออกบวชบ�าเพ็ญบารม ี

เพือ่จดุหมายสงูสดุคอืความเป็นพระสัมมาสมัพทุธเจ้า	ท้ายทีส่ดุ	แม้ในคราวทีพ่ระเจ้า

กาสีคร้ันทรงสดับค�าท�านายของพวกพราหมณ์ว่า	 “พระกุมารนี้เป็นคนกาฬกิณ ี

(กาฬกรรณี-คนหูด�า)	ถ้าให้อยู่ในพระราชวังจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและราชบัลลังก์

ของพระองค์”	จึงรับสั่งให้น�าพระกุมารไปฝังในป่าช้าผีดิบ	พระนางจันทาเทวีผู้เป็น

พระมารดาได้มาอ้อนวอนว่า	“พ่อเตมย์ีกมุาร	เพราะอาศัยเจ้า	ดวงตาของแม่เหมอืน
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จะแตกด้วยความเศร้าโศก	 แม่รู้ว่าเจ้ามิได้เป็นคนง่อยเปล้ีย	 เป็นใบ้	 หนวกเลย	 

เจ้าอย่าท�าให้แม่หาที่พึ่งไม่ได้เลย”	พระเทวีทรงอ้อนวอนอย่างนี้	๖	วัน	ก็ไม่เป็นผล	

พระเตมีย์ก็ยังทรงนิ่งไม่หวั่นไหว	นี่คือความมั่นคงแน่วแน่ต่อจุดหมาย	เป็นอธิษฐาน

บารมี	

	 ผู้ตั้งประณิธานเป็นพระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญทสบารมีบนฐานแห่งอธิษฐานธรรม	 

นั่นคือมีความต่อเน่ือง	 มีระยะเวลานาน	 และมีความเข้มข้น	 ด้วยความแน่วแน่ต่อ 

จุดหมายแม้บนเส้นทางแห่งการบ�าเพ็ญบารมีจะมีปัญหาอุปสรรคทุกข์ยากก็ตาม 

นี่คืออัธยาศัยแบบพระโพธิสัตว์

 เมตตากับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นัยส�าคัญแห่งเมตตาท�าให้ผู้ประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์มีคุณสมบัติพร้อมที่

จะเป็นพระพทุธเจ้ากอ็ยูบ่นหลักความจรงิท่ีว่า	คนท่ีจะเป็นผูน้�าโลกนัน้ต้องมอีปุนสิยั

จิตใจใฝ่อยู่กับความรักที่ไร้ขอบเขตและปราศจากเงื่อนไขตลอดเวลา	

	 ผู้ตัง้ประณิธานเป็นพระโพธติว์ัมคีวามรักไร้ขอบเขตและไม่มีเง่ือนไข	แผ่เมตตา

ไปในสรรพสัตว์	 สิ่งมีชีวิต	 ภูตผีปีศาจ	 บุคคลชายหญิงทั้งที่เป็นอริยะและไม่ใช่ 

อริยะ	 เทวดาอารักษ์	 บรรดาสัตว์ในทุคติภูมิอยู่ในทุกทิศทางว่า	 “ขอสัตว์ทั้งปวง 

อย่าผูกเวรกัน	อย่าเบียดเบียนกัน	จงอย่ามีทุกข์	จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด”	

ในขณะเดยีวกนักป็ลกูอธัยาศยัเจรญิงอกงามด้วยเมตตาอย่างต่อเนือ่ง	ธรรมทีเ่ป็นคู่

ปรับของเมตตาคือโทสะ	 ธรรมคู่ปรับนี้อยู่ร่วมกันไม่ได้	 นั่นคือ	 เม่ือมีเมตตา	 โทสะ 

ก็หายไป	 เม่ือมีโทสะ	 เมตตาก็หายไป	 ดังนั้น	 หลักคิดในการด�าเนินชีวิตเพื่อความ

งอกงามของเมตตานั้นมี	๓	ประการ	คือ	

	 	 ๑)	นึกถึงโทษของความโกรธซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับเมตตา	

	 	 ๒)	นึกถึงอานิสงส์หรือประโยชน์ของเมตตา	

	 	 ๓)	เมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาก็คิดหาวิธีการต่างๆ	ที่จะระงับงความโกรธ
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	 ประการที่	 ๑	 โทษของความโกรธ	 มีพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับความไม่ดีหรือ 

โทษของความโกรธ	เช่น	ความโกรธไม่ท�าให้อะไรดีขึ้น	ความโกรธเป็นเหมือนสนิมที่

เกาะกินมีด	 ความโกรธก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างขนานใหญ่	 คนโกรธย่อมมีแต่

ความมืดบอด	 ความโกรธผูกคนให้ติดอยู่กับเรื่องนั้นๆ	 ความโกรธท�าให้ผิวพรรณ 

เศร้าหมอง	 คนโกรธอยู่ไม่เป็นสุข	 คนมีนิสัยมักโกรธได้ทรัพย์สินมาแล้วก็ไม่ได้

ประโยชน์	 คนมีนิสัยมักย่อมไร้เกียรติยศ	ญาติสนิทมิตรสหายหลีกหนี	 เป็นคนไม่มี

เหตุผล	การนึกถึงโทษหรือข้อเสียของความโกรธอยู่เนืองๆ	จะเกิดแรงจูงใจให้ระวัง

ตัวไม่ให้เกิดความโกรธ	เมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาก็มีแรงจูงใจที่ระงับหรือบรรเทา

	 ประการที่	๒	นึกถึงอานิสงส์หรือประโยชน์ของเมตตา	โดยถ้าเกิดความโกรธ

อยูแ่ล้วก็ให้นึกถงึข้อดขีองการก�าจดัความโกรธ	ดงัพทุธภาษติว่า	“ก�าจัดความโกรธได้	

อยูเ่ป็นสุข	ก�าจัดความโกรธได้	ไม่เศร้าโศก”	ต่อจากนัน้จงึนกึถงึอานสิงส์คอืข้อดขีอง

เมตตา	๑๑	อย่าง	ดังนี้	

	 	 ๑)	หลับสบาย		 ๒)	ไม่สะดุ้งตื่น	

	 	 ๓)	ไม่ฝันร้าย		 ๔)	เป็นที่รักของคนทั้งหลาย	

	 	 ๕)	เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งหลาย		๖)	เทวดาคุ้มครองรักษา	

	 	 ๗)	ไฟ	ของมีพิษ	หรือของมีคมคือศัสตราไม่เข้ามากร�้ากรายชีวิต	

	 	 ๘)	จิตเป็นสมาธิเร็ว		 ๙)	สีหน้าผ่องใส	

	 	 ๑๐)	ไม่หลงตาย		 ๑๑)	เมื่อตายไปย่อมเกิดในพรหมโลก

	 การนึกถึงอานิสงส์หรือข้อดีของเมตตาอยู่เนืองๆ	 จะเกิดแรงจูงใจให้สร้าง

เมตตาจิตอยู่เนืองๆ	

	 ประการที	่๓	เมือ่เกดิความโกรธขึน้มากห็าวธิรีะงบัความโกรธโดยเรว็	ไม่ปล่อย

ให้ยาวนานออกซึ่งจะเปิดโอกาสให้คิดปรุงแต่งต่อยอดความโกรธออกไปเรื่อย	 

โดยในเบื้องต้นให้คิดว่า	 “ตนเองรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด	 คนอื่นสัตว์อ่ืนก็ฉันนั้น”	 

ถ้าไม่สามารถระงบัความรูส้กึโกรธขัดเคอืงอาฆาตพยาบาทได้ด้วยวธิกีารนีก้ใ็ห้ระลกึ
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ท่องบ่นภาวนาต่อไป	ด้วยวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ทีจ่ะมปีระสทิธผิลดงัแสดงไว้ในคมัภร์ี

พระพุทธศาสนา	๙	วิธี	ดังนี้

	 	 ๑)	เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ระลึกถึงโทษของความโกรธ

	 	 ๒)	เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ระลึกถึงความดีของเขา

	 	 ๓)	เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้รู้เสียด้วยว่า	“โกรธคือท�าทุกข์ให้ตนเอง”

	 	 ๔)	เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้พิจารณาว่า	“มนุษย์ทุกผู้ตัวตนมีกรรมเป็นของตน”

	 	 ๕)	เมื่อรู้สึกโกรธ	 ให้ระลึกบุพพจริยา	 (การท�าความดีครั้งอดีต)	 ของ

พระพุทธองค์

	 	 ๖)	เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ระลึกถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในวัฏฏสงสาร

	 	 ๗)	เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้พิจารณาอานิสงส์เมตตา

	 	 ๘)	เมื่อรู้สึกโกรธ	ให้ใช้วิธีพิจารณาตัวคนโดยแยกธาตุ	

	 	 ๙)	เมื่อรู้สึกโกรธ	 ให้ท�าทานสังวิภาค	 คือให้ส่ิงของแก่คนท่ีโกรธและรับ

สิ่งของจากคนที่โกรธ

	 ทั้ง	๙	วิธีนี้	เป็นการตัดกระแสความรู้สึกไม่ดีมิให้เกิดขึ้นในจิต	ถือเป็นอุบาย

วธิท่ีีจะป้องกันไม่ให้ความรูส้กึโกรธเคอืงอาฆาตพยาบาทเกดิขึน้ในจติใจ	เป็นการตดั

เชื้อไฟที่จะมาเผาไหม้จิตใจ	 ซึ่งในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเพาะปลูกหน่อแห่ง 

เมตตาธรรมขึน้ในจิต	นานวนัเข้าเมตตาธรรมกจ็ะประทบัฝังแน่นอยูใ่นจติ	กลายเป็น

คนมีอัธยาศัยรักใคร่

	 พระโพธสิตัว์ในขณะบ�าเพญ็บารมยีงัไม่ได้ตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าต้อง

มีอัธยาศัยเมตตาพร้อมที่จะเป็นผู้น�าโลก	 แม้ในความเป็นจริงอาจเกิดเป็นช้างบ้าง	 

เกิดเป็นนกบ้าง	 เกิดเป็นพญานาคบ้าง	 ก็มีเมตตาธรรมเป็นเจ้าเรือน	 มีเมตตาธรรม

เป็นธง	 ไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีที่จะมีความอึดอัดขัดเคืองในจิต	 มีเมตตาแม้ในขณะ 

ถูกด่าว่าดัวยค�าเท็จ	 มีเมตตาแม้ในขณะถูกท�าร้ายจิตใจและร่างกายได้รับทุกข ์

แสนสาหัส	“มีเมตตาหาประมาณมิได้	ไม่มีขอบเขต	ไม่มีขีดจ�ากัดด้านกาลเวลาและ

สถานที่	มีเมตตาแผ่ไปใน	๘	ทิศรอบ	๓๕๐	องศา	แผ่ในสัตว์ทุกประเภท”
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 อุเบกขากับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์

	 นัยส�าคัญแห่งอุเบกขาท�าให้ผู้ประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์มีคุณสมบัติพร้อม

ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่บนหลักความจริงท่ีว่า	 คนที่จะเป็นผู้น�าโลกนั้นต้องมี

อปุนสิยัจิตใจใฝ่อยูก่บัความเป็นกลางตามเหตตุามผลตลอดเวลา	อเุบกขาม	ี๓	นยั	คอื	

	 	 ๑)	การเข้าไปสังเกตการณ์อยู่ใกล้ๆ	 เพื่อประคับประคองให้เป็นไปตาม

ท�านองคลองธรรม	อย่างสมเหตุสมผล	

	 	 ๒)	ความวางใจเป็นกลางในกรณีน้ันๆหรอืตตัรมชัฌตัตเุปกขา	ไม่เอนเอยีง

เพราะชอบ	เพราะชัง	เพราะกลัว	หรือเพราะไม่รู้ความจริง	

	 	 ๓)	ความปล่อยวางให้เป็นไปตามกรรม

	 อุเบกขามีขันติบารมีและอธิษฐานบารมีเป็นฐาน	กล่าวคือเพราะความมั่นคง

แน่วแน่ไม่หวัน่ไหว	เพราะความอดทนอดกลัน้และอดออมนัน่เอง	ท�าให้พระโพธสิตัว์

สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับชาวโลกด้วยความเหมาะสม	

ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมของชาวโลกจนท�าให้เสียการ	หรือท�าให้พวกเขาขาด

อิสรภาพหรือขาดความมั่นใจ	 แสดงให้เห็นถึงความเที่ยงธรรมตลอดเวลา	 และเม่ือ

ถึงที่สุดแล้วท�าให้ชาวโลกเกิดความตระหนักรู้กฎแห่งกรรม	 ดังพระพุทธภาษิตว่า	 

“กมฺมุนา	วตฺตตี	โลโก	แปลว่า	สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”	ตามที่พระพุทธเจ้า

ตรัสตอบสุภมาณพโตเทยยบุตรตอนหนึ่งว่า	 “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน 

(กัมมัสสกะ)	 มีกรรมเป็นทายาท(กัมมทายาท)มีกรรมเป็นก�าเนิด(กัมมโยนิ)	 มีกรรม

เป็นเผ่าพันธุ์(กัมมพันธุ)	 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย(กัมมปฏิสรณะ)	 กรรมย่อมจ�าแนก 

ให้สัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน”

	 พระโพธิสัตว์ตั้งประณิธานที่จะเป็นผู้น�าโลก	 บ�าเพ็ญอุเบกขาบารมีด้วยเหตุ 

ทีว่่า	โลกกว้างใหญ่ไพศาล	มสีตัว์โลกหลายประเภทอาศยัด้วยกนั	มคีวามแตกต่างกนั

ท้ังด้านร่างกายและจติใจ	มคีวามต้องการปัจจยัเครือ่งอปุโภคบริจโภคทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป	 สัตว์โลกบางประเภทต้องการเมตตา	 สัตว์โลกบางประเภทต้องการกรุณา	

สัตว์โลกบางประเทศต้องการมุทิตา	และสัตว์โลกบางประเภทต้องการอุเบกขา



181ตอนที่ ๓ สารัตถธรรมจากชาดกเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

	 ในความเป็นจริง	 พระโพธิสัตว์แม้จะมีกรุณาจิตต่อสัตว์โลกบางประเภท	 

แผ่กรุณาให้สัตว์เหล่านั้นอย่างเต็มท่ี	 แต่อานุภาพแห่งกรุณาไม่สามารถช่วยอะไร 

เขาได้เพราะเหตุปัจจัยบางอย่าง	 เช่น	 นาย	 ก.	 ท�ากรรมชั่วมากก�าลังจะไปตกนรก	

พระโพธิสัตว์แม้มีกรุณาจิตอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้น	 แต่ท้ายสุดแล้วก็แผ่

อุเบกขา	นาย	ข.เป็นคนพาลสันดานหยาบ	สั่งสมอัธยาศัยพาลมาหลายชาติจนยาก

ที่จะแก้ไข	 แม้ได้รับการอบรมกล่อมเกลาอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยพาลได	้ 

ฆ่าสัตว์	 ลักทรัพย์	 ประพฤติผิดในกาม	พูดเท็จ	ดื่มสุราเมรัย	 เสพของมึนเมาตลอด

เวลา	 พระโพธิสัตว์แม้จะมีเมตตาจิตและกรุณาจิตต่อคนเหล่านี้มาก	 แต่ท้ายที่สุด 

ก็ต้องปล่อยให้เขาประสบชะตากรรม	นั่นคือบ�าเพ็ญอุเบกขาบารมี

	 ในความเป็นจริงอีกหลายกรณีเช่นกัน	 พระโพธิสัตว์มีมุทิตาจิตต่อสัตว์โลก 

ที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข	 แผ่มุทิตาจิตต่อสัตว์เหล่านั้นเต็มท่ี	 

แต่บางกรณีการแผ่มุทิตาจิตอย่างไม่มีขอบเขตอาจเป็นผลเสียต่อเขาได้	 ท�าให้เขา

ประมาทมัวเมาลืมนึกถึงหลักไตรลักษณ์	 เสพติดอยู่กับโลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์ 

(สิง่ทีน่่าพอใจ)อย่างเดียวซึง่จะท�าให้เกดิความอ่อนแอได้	ท้ายท่ีสดุพระโพธสิตัว์กต้็อง

ถอยออกมาสังเกตดูอยู่ห่างๆ	ปล่อยให้เขาไปตามกรรม

	 เห็นได้ว่า	อุเบกขาเป็นธรรมพืน้ฐานรองรบัอธัยาศยัแบบพระโพธสิตัว์	ในยาม

ที่สัตว์โลกมีสุข	พระโพธิสัตว์ก็มีเมตตาต้องการให้มีสุขยิ่งๆ	ขึ้นไป	ในยามที่สัตว์โลก

มีทุกข์	 พระโพธิสัตว์ก็มีกรุณาอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์	 ในยามที่สัตว์โลกมีสุข

หรือพ้นจากทุกข์	 พระโพธิสัตว์ก็มีมุทิตายินดีชื่นชมโสมนัสด้วย	 ฉากสุดท้ายจริงๆ	

พระโพธิสตัว์ก็วางใจไว้ทีอ่เุบกขาเมือ่สตัว์โลกนัน้ๆมคีวามสขุยิง่ๆ	ขึน้ไปแล้ว	พ้นจาก

ความทุกข์แล้ว	ประสบความส�าเร็จเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขแล้ว	อุเบกขาบารมีนี้

แท้จริงก็คือการบูรณาการระหว่างปัญญากับกรุณาเข้าด้วยกัน	 หรือการบูรณาการ

อารมณ์กับเหตุผลเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน	เมตตา	กรุณา	และมุทิตาเป็นเรื่องของ

อารมณ์	อุเบกขาเป็นการดึงหลักเหตุผลเข้ามาปรับอารมณ์ให้อยู่ในระดับพอเหมาะ
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พอควร	 การมองด้วยใจเป็นกลางก็คือท่าทีที่เกิดจากการใช้ปัญญาใคร่ครวญดูเหตุ

และผลครบถ้วนแล้ว	อุเบกขาบารมีจึงเป็นปลายเหตุของปัญญาบารมี	เกิดจากการ

บ�าเพ็ญปัญญาบารมีนั่นเอง	

 อัธยาศัยพระโพธิสัตว์กับสังคมไทย

	 วัฒนธรรมสร้างอัธยาศยัพระโพธิสตัว์ส�าหรบัผูน้�าในสงัคมไทย	มมีาตัง้แต่อดตี

จนปัจจุบัน	 ในสมัยสุโขทัย	 (พ.ศ.	 ๑๗๙๒-๑๙๘๑=๑๘๙	 ปี)	 ในยุคแรกใช้ระบบ 

พ่อปกครองลูก	 พระมหากษัตริย์จึงมีพระนามข้ึนต้นด้วยค�าว่า	 “พ่อขุน”	 เช่น	 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์	พ่อขุนรามค�าแหง	ในยุคหลังที่รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็น

หลกัในการด�าเนนิชวีติ	ใช้ระบบธรรมราชา	พระนามของพระมหากษตัริย์จึงใช้ค�าว่า	

“ธรรม”	รวมอยู่ด้วย	เช่น	พระมหาธรรมราชาที่	๑	(ลิไทย)	พระมหาธรรมราชาที่	๓	

(ไสยลอืไทย)	เป็นเครือ่งแสดงว่า	พระมหากษตัรย์ิทรงบ�าเพญ็ทสบารม	ีทสพิธราชธรรม	

และจักรวรรดิวัตร	 ด�ารงสถานะเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์	 เป็นผู้น�าทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ	เป็นที่พึ่งพ�านักของอาณาประชาราษฎร์

	 ในสมัยอยุธยา	 (พ.ศ.	๑๘๙๓-๒๓๑๐=๔๑๗	ปี	 ระบบธรรมราชายังคงได้รับ

การสืบทอดจากสมัยสุโขทัย	 ในขณะเดียวกันก็มีระบบเทวราชา(ลัทธิเทวราชา) 

เข้ามามบีทบาทด้วย	คงเนือ่งด้วยศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูได้เข้ามามบีทบาทในวถิชีวีติ

มากขึ้น	 พระนามของพระมหากษัตรย์จึงมีค�าว่า	 “ธรรม”	 บ้าง	 ค�าว่า	 “อิศวร 

(หมายถึง	พระอิศวรหรือพระอินทร์)”	บ้าง	ค�าว่า	“ราม	(หมายถึง	พระรามซึ่งเป็น

อวตารปางที่	๗	ของพระนารายณ์)”บ้าง	ค�าว่า	“นารายณ์”	บ้าง	ค�าว่า	“โลกนาถ

(หมายถึง	 พระพุทธเจ้าผู ้เป็นที่พึ่งของโลก)”	 บ้าง	 รวมอยู ่ด้วย	 เช่น	 สมเด็จ 

พระรามาธิบดีที่	 ๑	 (พระเจ้าอู ่ทอง)	 สมเด็จพระราเมศวร	 สมเด็จพระมหา 

ธรรมราชาธิราช	 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม	 สมเด็จ 

พระศรีสุธรรมราชา	สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	ซึ่งก็

มีนัยเช่นเดียวกันว่า	 พระมหากษัตริย์ทรงบ�าเพ็ญทสบารมี	 ทสพิธราชธรรม	 และ
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จักรวรรดิวัตร	 ด�ารงสถานะเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์	 เป็นผู้น�าทั้งด้านร่างกายและ

จิตใจ	เป็นที่พึ่งพ�านักของอาณาประชาราษฎร์

	 หลกัส�าคัญอยูท่ีก่ารสร้างและด�ารงฐานะเป็นพระโพธสิตัว์	ซึง่ในขณะปัจจบุนั

ก็ด�ารงฐานะสูงส่ง	 เป็นคนดีเหนือคนดีทั่วไป	 บ�าเพ็ญคุณธรรมจริยธรรมข้ันสูง 

คือ	 ทสบารมี	 ทสพิธราชธรรม	 และจักรวรรดิวัตร	 ในอนาคตอันไกลโพ้นหลังจาก

สวรรคตแล้วก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 บางยุคสมัยจึงมีการถวาย 

สมญานามว่า	 “พระพุทธเจ้าหลวง”	 ส�าหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตแล้ว	 เช่น	

สมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวงปราสาททอง(สมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง)	พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่ก็ทรงได้รับสมญาว่า	

พระพุทธเจ้าหลวง	ฐานะและอธัยาศยัพระโพธสิตัว์จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ในการน�าสงัคม

ประเทศชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

	 เฉพาะสังคมปัจจุบัน	 ฐานะและอัธยาศัยพระโพธิสัตว์ยิ่งจะต้องสร้างและ 

ท�าให้ปรากฏชัดยิ่งกว่าครั้งอดีตเป็นสองถึงสามเท่า	 ก็เนื่องจากจ�านวนคนมากข้ึน	

ความก้าวหน้า	ทางวิทยาการใหม่ๆมมีากขึน้	สภาพของสงัคมซบัซ้อนมากขึน้	ปัญหา

และสาเหตขุองปัญหาสงัคมมคีวามหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้	คนท่ีมภีมูปัิญญาดี

ระดับธรรมดา	 มีคุณธรรมจริยธรรมระดับธรรมดา	 มีภาวะผู้น�าระดับธรรมดา	 

ไม่สามารถน�าพาสงัคมและแก้ปัญหาสงัคมได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	ต้องอาศยัคนทีม่ี

ภูมิปัญญาพระโพธิสัตว์	 มีคุณธรรมจริยธรรมพระโพธิสัตว์	 และมีภาวะผู้น�าแบบ 

พระโพธิสัตว์จึงจะท�าได้

 อัธยาศัยพระโพธิสัตว์

 อัธยาศัยของผู้น�าที่มีภาวะผู้น�า

	 อัธยาศัยพระโพธิสัตว์คือคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดจากการบ�าเพ็ญทสบารมี 

ดังกล่าวมานี้	ครบถ้วนสมบูรณ์	โดยปรากฏทางไตรทวารคือกาย	วาจา	และใจ	ได้รับ

การปลูกฝังพัฒนางอกงามอยู่ในจิตใจเป็นคุณธรรมภายใน	ปรากฏเป็นมโนกรรม	 
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เป็นมโนสุจริต(ประพฤติดีทางใจ-ไม่โลภไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น,	 ไม่แค้นเคือง

ผูกเจ็บคิดร้ายผู้อื่น,	 เห็นชอบถูกต้องตามคลองธรรม)ทุกที่ตลอดเวลา	 ครั้นเมื่อ

แสดงออกทางวาจาเป็นวจีกรรมก็เป็นวจีสุจริต(ประพฤติดีทางวาจา-จริงวาจา,	

ประสานสามคัค,ี	อ่อนหวานไพเราะ,	มปีระโยชน์)ทุกทีต่ลอดเวลา	ครัน้เมือ่แสดงออก

ทางกายเป็นกายกรรมก็เป็นกายสุจริต(ประพฤติดีทางกาย-ไม่เบียดเบียนท�าร้าย

ร่างกาย,	 ไม่เบียดเบียนขโมยทรัพย์สิน,	 ไม่ละเมิดคู่ครองคนอื่น)	 ทุกที่ตลอดเวลา	

อัธยาศัยพระโพธิสัตว์ดังกล่าวนี้	

	 ๑)	เป็นไปอย่างนี้ทุกที่ตลอดเวลา		 	 ๒)	ยั่งยืนทนต่อการพิสูจน์	

	 นัน่คอืแม้จะมเีหตุการณ์หรือปัจจยัท้ังหลายมาเป็นบบีคัน้เป็นอปุสรรคให้เกดิ

มโนทจุรติ(ประพฤตชิัว่ทางใจ)	เกดิวจทุีจรติ(ประพฤตชิัว่ทางวาจา)	และเกิดกายทจุรติ	

(ประพฤตชิัว่ทางกาย)	อธัยาศยัพระโพธสิตัว์นีก้ย็งัคงด�ารงมัน่ไม่เปลีย่นแปลงเป็นอืน่	

เป็นคุณธรรมจริยธรรมแม้จะเป็นโลกิยะก็ยังถาวรตั้งมั่นเหมือนกับโลกุตตระ

	 อัธยาศัยพระโพธิสัตว์จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้น�า	 เพราะคุณสมบัติเบื้องต้น

ของผู้น�าที่ถือว่ามีภาวะผู้น�าก็คือ

	 ๑)	บารมี	 ซึ่งก็คือเกิดจากการบ�าเพ็ญบารมีต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนี่เอง	 

ค�าว่า	 “บารมี”	 ในความเข้าใจของสังคมชาวบ้านแม้นัยบางส่วนจะตรงกับค�าว่า	

“อิทธพิล”	แต่หลกัการและวธิกีารท่ีจะได้ซึง่บารมกีเ็หมอืนกนั	คอื	ยดึมัน่กระท�าการ

ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

	 ๒)	ทักษะในการสื่อสาร	 ซึ่งมีนัยครอบคลุมการจัดระบบเนื้อหาที่จะพูด	 

การจัดระบบเสียงของตัวเอง	 การพิจารณากาละและเทศะอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะ

สื่อสารเรื่องใดๆ	ออกไป	และที่ส�าคัญความสามารถสร้างแรงจูงใจได้ด้วยการสื่อสาร

	 ขั้นที่สอง	ในการน�าที่จะมีประสิทธิภาพนั้นได้	ผู้น�าที่ดีควรประกอบด้วย

	 	 ๑)	ความรู้หลักวิชาด้านการปกครอง	

	 	 ๒)	ความรู้หลักวิชาด้านการบริหารจัดการ	
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	 	 ๓)	มีจิตวิทยาในการน�า	

	 	 ๔)	มีประสบการณ์รอบด้าน	

	 แต่ผู้น�าที่ดีสมบูรณ์แบบนั้น	 นอกจากคุณสมบัติ	 ๔	 ประการดังกล่าวแล้ว	 

ยังประกอบด้วยอัธยาศัยพระโพธิสัตว์อีกด้วย	วิถีชีวิตของคนมีปัญหาโดยธรรมชาติ	

มภีาระรอบด้านเช่น	แสวงหาอาหารมารบัประทานและแสวงหาเครือ่งอปุโภคบรโิภค

เพือ่ตวัเอง	เพือ่ญาตสินทิมติรสหายสมัพนัธชน	การอยูร่่วมกบัคนอืน่	การด�าเนนิชวีติ

ให้เป็นไปตามกฎของศาสนาและสังคม	การบริหารจัดการชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย

จากภัยคุกคามต่างๆ	 การพัฒนาตัวเองให้ทันโลก	 การท�าหน้าที่การงานในฐานะ 

เป็นผูน้�าหรอืผูต้าม	ภาระเหล่านีบ้างครัง้กเ็ป็นไปราบรืน่	บางคร้ังกม็ปัีญหาอปุสรรค	

ยิ่งในสังคมปัจจุบัน	ทั้งปริมาณและความซับซ้อนของภาระเหล่านี้เพิ่มขึ้นตามความ

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลย	ีดงันัน้	ล�าพงัความรูห้ลกัวิชา	มจีติวทิยา	และมปีระสบการณ์

ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะจัดการให้ลลุ่วงเป็นไปด้วยดไีด้	จ�าต้องอาศยัอธัยาศยัพระโพธสิตัว์

	 เฉพาะองค์ประกอบส�าคัญ	๒	ส่วนเบื้องต้นของภาวะผู้น�าคือ

	 	 ๑)	บารมี			 	 ๒)	ทักษะในการสื่อสารนั้น	

	 ให้ค�าอธบิายเพิม่เตมิว่า	สงัคมสมยัอดตีแม้จะไม่มคีวามก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ต่างๆ	 แต่คนมีความฉลาดล�้าลึกทั้งด้านภูมิปัญญาและภูมิธรรมถึงขั้นอภิญญา	 ๕	 

บางคนมีภูมิธรรมถึงข้ันอภิญญา	 ๖	 ความฉลาดเก่งกล้าของคนสมัยอดีตสามารถ

ทดแทนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันได้	คนที่จะน�าสังคมในอดีตก็ต้อง

มีภาวะผู้น�าสูงจึงจะสามารถน�าสังคมได้	 ปัจจุบันความฉลาดล�้าลึกของคนอาจสู้คน

สมยัอดตีไม่ได้	แต่อาศยัความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยมีาช่วยกเ็พ่ิมขดีความสามารถ

ได้เทียบเท่ากับคนในอดีต	นี่คือความจริง	ดังนั้น	องค์ประกอบเบื้องต้น	๒	ประการ

ของภาวะผู้น�าจึงจ�าเป็นทุกยุคทุกสมัย	 ครั้งอดีตในอินเดียโบราณ	 ผู้น�าสังคมล้วน

บ�าเพ็ญบารมีทั้งในรูปของทสบารมีและรูปแบบอ่ืนๆที่สงเคราะห์เข้ากับทสบารมีได	้

และล้วนมีความฉลาดรอบรู้ล�้าลึกทั้งนั้น	 ด้านวิชาการท่ัวไปก็จบศิลปศาสตร์	 ๑๘	
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ประการ
2 
พวกเจ้าชายหรอืชนชัน้ผูน้�าต้องเดินทางไปเรียนทีเ่มอืงตกัสลิาโดยมคีวาม

เช่ียวชาญรอบรู้วิชาวาทการหรือหลักการพูด(เกตุ)	 วิชาหลักภาษาหรือไวยากรณ์ 

(สัททา)	 วิชาเวทมนตร์	 (มันตา)	ด้านวิชาศาสนาบ้างก็จบไตรเพท	 (เวทคู)	บ้างก็ได้

วิชชา	๘	(รูปฌาน	๔	อรูปฌาน	๔=สมาบัติ	๘)	ฉลาดล�้าลึกถึงขนาดนี้	จึงท�าให้น�า

สังคมได้	มีความจริงอยู่ว่า	“โลกต้องไม่ว่างเว้นจากวีรบุรุษ”	ข้อนี้หมายถึงว่า	ทุกยุค

ทุกสมัย	 สังคมต้องมีบุคคลท่ีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม	 ความฉลาดล�้าลึก

เป็นผู้น�าสูงสุด	ซึ่งในความเป็นจริง	บางยุคก็มีพระพุทธเจ้าที่ยังพระชนม์อยู่เป็นผู้น�า	

บางยุคแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้ว	 แต่ค�าสอนของพระองค์ก็ยังได้รับการ 

ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่อยู่	 บางยุคท่ีไม่มีพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และค�าสั่งสอน

ของพระองค์ไม่ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่เต็มที่ก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาท�า 

หน้าท่ีเป็นผู้น�าช่ัวคราว	 ในด้านศาสนจักรก็เป็นอย่างนี้	 ในด้านอาณาจักรก็จะเป็น

เช่นเดียวกัน	ความร่วมเย็นเป็นสุขของสังคมเกิดจากการมีผู้น�าที่มีบารมี	มีอัธยาศัย

พระโพธสิตัว์และมีทกัษะในการสือ่สาร	ในปัจจบัุนอาจปรากฏมบีางสงัคมทีไ่ม่มคีวาม

ร่มเย็นเป็นสุขให้เห็นโดยทั่วไป	ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะขาดผู้น�าที่มีคุณสมบัติดังกล่าว	

ข้อนี้จริงโดยไม่ต้องพิสูจน์

 
2
	ศิลปศาสตร์	๑๘	ประการคือ	๑)	สุติ	ความรู้ทั่วไป	๒)	สัมมุติ	ความรู้กฎธรรมเนียม	 

๓)	สังขยา	วิชาค�านวณ	๔)	โยคา	การช่าง	การยนตร์	๕)	นีติ	วิชาปกครอง	๖)	วิเสสิกา	ความรู้
การอันให้เกิดมงคล	 ๗)	 คันธัพพา	 วิชาร้องร�า	 ๘)	 คณิกา	 วิชาบริหารร่างกาย	 ๙)	 ธนุพเพธา	 
วิชายิงธนู	๑๐)	ปูรณา	วิชาบูรณะ	๑๑)	ติกิจฉา	วิชาบ�าบัดโรคหรือแพทยศาสตร์	๑๒)	อิติหาสา	
วิชาประวัติศาสตร์	 ๑๓)	 โชติ	 วิชาดาราศาสตร์	 ๑๔)	 มายา	 ต�าราพิชัยสงคราม	 ๑๕)	 ฉันทสา	 
วิชาประพันธ์	 ๑๖)	 เกตุ	 วิชาวาทการหรือหลักการพูด	 ๑๗)	 มันตา	 วิชาเวทมนตร์	 และ	 
๑๘)	 สัททา	 วิชาไวยากรณ์คือหลักภาษา;	 พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต),	 พจนานุกรม 
พทุธศาสน์ ฉบับประมวลศพัท์,	พมิพ์ครัง้ที	่๒๔,	(กรงุเทพมหานคร:	ส�านกัพมิพ์ผลธิมัม์,	๒๕๕๘),	
หน้า	๓๙๔.
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เรื่องที่ ๒ บทเรียนจากจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ 

เพื่อสร้างหลักแห่งการท�าดีในสังคมไทย

๑. การบ�าเพ็ญทสบารมีเชิงบูรณาการ

	 อะไรคือการบ�าเพญ็ทสบารมเีชงิบูรณาการ	?	การบ�าเพญ็ทสบารมเีชงิบูรณาการ

คืออย่างไร	?	การบ�าเพ็ญทสบารมีของพระโพธิสัตว์แบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ	ส่วนที่	๑	

บารมีที่เจตนาจะบ�าเพ็ญให้ยิ่ง	 รวมทั้งบารมีอื่นที่น�ามาบูรณาการส่วนที่	 ๒	 บารม ี

ที่ใช้เป็นฐานเพื่อการบ�าเพ็ญบารมีที่เจตนาจะท�าให้ยิ่งนั้น

 ทั้งส่วนที่	๑	และ	ส่วนที่	๒	คือ	บารมีที่เจตนาจะบ�าเพ็ญให้ยิ่งและบารมีอื่น 

ที่น�ามาบูรณาการนั้น	 พึงเห็นตัวอย่างได้ในตอนบ�าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติ

ต่างๆ	 เช่น	 สมัยเกิดเป็นพระเตมีย์	 มีเจตนาที่จะบ�าเพ็ญเนกขัมมบารมีให้ยิ่งโดยใช้

อธิษฐานบารมีเป็นฐาน	ในขณะเดียวกันก็บ�าเพ็ญบารมีข้ออื่นๆ	ไปด้วย	เช่น	การที่

พระกุมารทรงเห็นพระราชบิดาว่าราชการบางครั้งมีการพิจารณาตัดสินคดีความ	

ลงโทษผูก้ระท�าผิด	รบัสัง่ให้ประหารโจร	ทรงสลดพระทยั	ยิง่เมือ่ย้อนนกึไปอดตีชาติ

ก็เห็นว่าทรงเคยเกิดในอุสสทนรก	 จึงไม่ยึดติดไม่คิดจะครองราชย์สมบัติสืบต่อจาก

พระราชบิดา	 ข้อนี้เป็นการบ�าเพ็ญปัญญาบารมี	 เนกขัมมบารมีและทานบารมี	 

การท่ีพระกมุารท�าที	เป็นคนง่อยเปลีย้	เป็นคนหูหนวก	เป็นคนใบ้อยู	่๑๖	ปี	แม้จะถกู

ทดสอบด้วยวธิต่ีางๆ	กย็งัคงแสดงอาการเป็นเหมอืนคนง่อยเปล้ีย	คนหหูนวก	คนใบ้

อยู่อย่างนั้น	ข้อนี้จัดเป็นการบ�าเพ็ญสัจจบารมี	อธิษฐานบารมี	และอุเบกขาบารมี	

	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	 สมัยเกิดเป็นเจ้าชายยุธัญชัย	 แม้จะบ�าเพ็ญเนกขัมมบารมี

เป็นหลัก	ก็ช่ือว่าได้บ�าเพญ็บารมคีรบ	๑๐	ประการ	คอื	การบรจิาคมหาทานเมือ่ก่อน

บวช	และการสละราชสมบัติเป็นต้นของพระมหาสัตว์นั้นเป็นทานบารมี	การส�ารวม

กายวาจาเป็นศีลบารมีการบรรพชาและการบรรลุฌานเป็นเนกขัมมบารมี	 ปัญญา

เริ่มต้นด้วยท�ามนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยง	 จนบรรลุอภิญญาเป็นท่ีสุดและ

ปัญญาก�าหนดธรรมเป็นอุปการะและไม่เป็นอุปการะแห่งทานเป็นต้น	 เป็นปัญญา
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บารมีความเพียรยังประโยชน์นั้นให้ส�าเร็จในที่ทั้งปวง	เป็นวิริยบารมีญาณขันติและ

อธวิาสนขนัต	ิเป็นขนัตบิารมีการไม่พดูผดิจากค�าปฏญิญา	ชือ่ว่า	สจัจบารมกีารตัง้ใจ

สมาทานอันไม่หว่ันไหวในที่ทั้งปวง	 ชื่อว่าอธิษฐานบารมีเพราะจิตคิดแต่ประโยชน์

ในสรรพสตัว์ท้ังหลายด้วยอ�านาจ	แห่งเมตตาพรหมวหิารชือ่ว่าเมตตาบารม	ีด้วยการ

วางเฉยในความผิดปกติท่ีท�าแล้วในสัตตสังขารและด้วยอุเบกขาพรหมวิหาร	 ชื่อว่า	

อุเบกขาบารมี

	 สมัยเกิดเป็นพระมหาชนกบ�าเพ็ญวิริยบารมีเป็นหลัก	แต่ในขณะด�าเนินชีวิต

ท�าหน้าที่พระโพธิสัตว์ช่วยเหลือสัตว์โลกก็บ�าเพ็ญบารมีอื่นๆ	 ไปด้วย	 เช่น	 สมัยที่

โดยสารเรือเดินทางจากเมืองจัมปาไปค้าขายยังเมืองสุวรรณภูมิ	เมื่อเรือเริ่มปริแตก

จะจมลงในมหาสมุทร	ในขณะที่ผู้โดยสารคนอื่น	๖๙๙	คน	ตื่นตกใจกลัวความตาย	

พากันร้องไห้คร�่าครวญบนบานเทวดา	พระมหาชนกประคองตนไว้มั่นไม่หวั่นไหว	

พจิารณาใคร่ครวญเตรยีมการ	คลกุน�า้ตาลกรวดกบัเนยใสแล้วรับประทานจนอิม่หน�า	

เอาผ้า	๒	ผืนชุบน�้ามันจนชุ่มโชกทรงนุ่งรัดไว้อย่างมั่นคง	ปืนขึ้นยอดเสากระโดงเรือ	

เม่ือเรือก�าลังจมลงก็ทรงกระโดดพุ่งออกไปจากยอดเสากระโดงเรือ	 ให้พ้นเขตที ่

สัตว์ร้ายจะมารุมกินคนในเรือ	 จากนั้นก็ทรงเพียรพยายามว่ายน�้าอยู่ในมหาสมุทร	 

๗	วนั	จนกระทัง่เทพธดิาชือ่มณเีมขลามาช่วยขึน้ฝ่ัง	ข้อนีจ้ดัว่าเป็นการบ�าเพญ็ปัญญา

บารมี	อธิษฐานบารมี	อุเบกขาบารมี	โดยมีวิริยบารมีเป็นหลัก	ดังที่ขณะว่ายน�้าอยู่

ในมหาสมุทร	เมื่อถูกเทพธิดามณีเมขลาถามว่า	“ใครกันนี่	ทั้งๆ	ที่มองไม่เห็นฝั่งก็ยัง

เพียรพยายามอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร	 ท่านรู้อ�านาจประโยชน์อะไร	 จึงพยายาม

เต็มที่อยู่อย่างนี้”	ตรัสตอบว่า	“เทพธิดา	เราพิเคราะห์เห็นธรรมเนียมของโลกและ

อานิสงส์ของความพยายาม	เพราะฉะนั้น	ทั้งๆ	ที่เราไม่เห็นฝั่ง	เราจึงเพียรพยายาม

อยูใ่นท่ามกลางมหาสมทุร	บุคคลผูท้�าหน้าท่ีของลกูผูช้ายอยู	่จะไม่ถกูหมูญ่าต	ิเทวดา	

และพรหมทั้งหลายนินทา	 ทั้งจะไม่เดือดร้อนในภายหลัง	 ...	 เรานั้นจักพยายาม 

ตามก�าลังความสามารถ	 จักไปให้ถึงฝั่งสมุทร	 จะท�าความพยายามอย่างลูกผู้ชาย”	
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ในตอนที่พระมหาชนกทรงไขปริศนาขุมทรัพย์	๑๖	ขุมของพระเจ้าโปลชนกก็จัดว่า

เป็นการบ�าเพ็ญปัญญาบารมี
3

	 สมัยเกิดเป็นพระเจ้าเนมิราชบ�าเพ็ญอธิษฐานบารมีเป็นหลักในขณะเดียวกัน

ก็ทรงบ�าเพ็ญอื่นๆ	 ด้วย	 เช่น	 ขณะท่ีทรงเป็นเนมิกุมารทรงยินดีในการบ�าเพ็ญทาน	

รบัสัง่ให้สร้างโรงทานทีป่ระตเูมอืงทัง้	๔	ด้านและทีก่ลางใจเมือง	พระราชทานทรพัย์

ในโรงทานวันละ	 ๕๐๐,๐๐๐	 กหาปณะ	 สมาทานเบญจศีลเป็นนิตย์และสมาทาน

อุโบสถกรรมทุกวันปักษ์	 ถือว่าเป็นการบ�าเพ็ญทานบารมีและศีลบารมี	 ครั้นทอด

พระเนตรเหน็เส้นพระเกศาหงอกบนพระเศยีรกท็รงเบือ่หน่าย	เสด็จออกบวช	ถอืว่า

เป็นการบ�าเพ็ญปัญญาบารมีและเนกขัมมบารมี

	 สมยัเกดิเป็นพระมโหสธ(พระมโหสถ)บ�าเพญ็ปัญญาบารมเีป็นหลกั	ถกูทดสอบ

ปัญญาด้วยการให้ขบคิดแก้ปัญหา	๓๔	เรือ่ง
4
	พระโพธสัิตว์มโหสธกส็ามารถแก้ปัญหา

 
3
	พระเจ้าโปลชนกก่อนเสดจ็สวรรคตได้ตรสับอกรหสัลบัขมุทรพัย์	๑๖	ขมุไว้ว่า	“ขมุทรพัย์

ที่อยู่ทางดวงอาทิตย์ขึ้น	ขุมทรัพย์ที่อยู่ทางดวงอาทิตย์ตก	ขุมทรัพย์ที่อยู่ภายใน	ขุมทรัพย์ที่อยู่
ภายนอก	ขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่อยู่ภายในภายนอก	ขุมทรัพย์ที่ทางขึ้น	ขุมทรัพย์ที่ทางลง	ขุมทรัพย์ที่
ไม้สาละทั้ง	 ๔	 ขุมทรัพย์ที่โยชน์หนึ่งโดยรอบ	 ขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง	 ๒	 ขุมทรัพย์ที่ปลายหาง	
ขุมทรัพย์ท่ีสระน�้า	 ขุมทรัพย์ที่ยอดไม้”	 ซ่ึงพระมหาชนกทรงสามารถไขรหัสลับนี้ได้ทั้งหมด;	 
ดูรายละเอียดใน	ขุ.ชา.อ.	๙/๑๓๒/๗๐-๗๗.
 

4
	 พระมโหสธ(พระมโหสถ)ถูกทดสอบปัญญาด้วยปัญหาต่างๆ	 รวม	 ๓๔	 เรื่อง	 ดังนี	้ 

๑)	เรื่องชิ้นเนื้อ	๒)	เรื่องโค	๓)	เรื่องเครื่องประดับท�าเป็นปล้องๆ	๔)	เรื่องกลุ่มด้าย	๕)	เรื่องบุตร		
๖)	เรือ่งคนเตีย้ชือ่โคธกาฬ	๗)	เรือ่งรถ	๘)	เรือ่งท่อนไม้	๙)	เรือ่งศีรษะคน	๑๐)	เรือ่งง	ู๑๑)	เรือ่งไก่	
๑๒)	เรือ่งแก้วมณ	ี๑๓)	เรือ่งให้โคตวัผูอ้อกลูก	๑๔)	เรือ่งข้าวสกุ	๑๕)	เรือ่งทราย	๑๖)	เรือ่งสระน�า้	
๑๗)	 เรื่องอุทยาน	 ๑๘)	 เรื่องลา	 ๑๙)	 เรื่องแก้วมณีในรังกา	 ๒๐)	 เรื่องกิ้งก่า-กกัณฏกปัญหา	 
๒๑)	เรื่องหญิงที่คู่ควรเป็นภรรยาหรือไม่คู่ควร-สิริกาฬกัณณิปัญหา	๒๒)	เรื่องแพะกับสุนัขเป็น
เพื่อนกัน-เมณฑกปัญหา	 ๒๓)	 เรื่องทดสอบปัญญาด้วยสิริมันตปัญหา	 ๒๔)	 เรื่องการทดสอบ
ปัญญาหญงิเพือ่เลอืกมาเป็นคูค่รอง-ฉนันปถปัญหา	๒๕)	เรือ่งการทดสอบนางอมราเทวีเก่ียวกบั
คณุสมบตัผิูเ้หมาะจะเป็นภรรยา-อมราเทวปีรเิยสนา	๒๖)	เรือ่งโจรขโมยรตันะทัง้	๔	๒๗)	เรือ่งปัญหา
เปรยีบเทยีบกับหิง่ห้อย	๒๘)	เร่ืองปัญหาว่าด้วยปัญญาเหมอืนแผ่นดนิ	๒๙)	เร่ืองปัญหาของเทวดา	
๓๐)	เร่ืองบณัฑติ	๕	คน	๓๑)	เรือ่งความปราชยัในการรบของพระเจ้าพรหมทตั	๓๒)	เรือ่งสุวบณัฑิต	
๓๓)	เร่ืองการสร้างมหาอโุมงค์	๓๔)	เรือ่งการทายปรศินาธรรมกบัปรพิาชกิาชือ่เภร-ีทกรกัขสปัญหา
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ได้ทั้งหมด	ซึ่งการที่สามารถแก้ปัญหาได้นั้นไม่ใช่อาศัยเพียงปัญญาอย่างเดียว	แต่มี

บารมอีืน่ๆ	เป็นฐานด้วย	เช่น	ปัญหาเรือ่งโค	ชาวปราจนียวมชัฌกคามคนหนึง่ถกูโจร

ขโมยโค	ตดิตามหาเหน็โจรก�าลงัจงูโคไปอยูจ่งึเข้าไปขอโคคนื	โจรกล่าวว่า	“นีเ่ป็นโค

ของเรา”	ทุม่เถียงกนั	อ้างกรรมสทิธิเ์ป็นเจ้าของโค	พระมโหสธจึงอาสาเป็นผู้พิจารณา

ตัดสินให้	 แม้จะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของโค	 ใครเป็นโจรแต่เพ่ือให้มีหลักฐานประจักษ์ 

ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป	จึงให้มีการพิสูจน์กัน	ถามคนที่เป็นโจรว่า	“ท่านให้โคกินอะไร	

ดื่มอะไร”	คนที่เป็นโจรตอบว่า	“ข้าพเจ้าให้โคดื่มข้าวยาคู	ให้กินงา	กินแป้ง	และกิน

ขนมกุมมาส”	 จากนั้นจึงถามคนที่เป็นเจ้าของโคและได้รับค�าตอบว่า	 “ข้าพเจ้า 

เป็นคนยากจน	จะหาข้าวยาคู	 งา	แป้ง	และขนมกุมมาสมาจากไหน	ข้าพเจ้าให้โค 

กินหญ้าเท่านั้น”	 จากนั้นพระมโหสธจึงให้คนน�าใบประยงค์มาต�าในครก	 ขย�าด้วย

น�า้แล้วให้โคดืม่	โคอาเจยีนออกมาเป็นหญ้า	จงึเป็นท่ีชดัเจนว่าใครเป็นเจ้าของโคโดย

ไม่มีข้อสงสยั	การทีพ่ระมโหสธสามารถวนิจิฉยัแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้องเช่นนี	้อาศยั

การบ�าเพ็ญปัญญาบารมีต่อเนื่องมายาวนาน	 ในขณะเดียวกันก็อาศัยสัจจบารมี	

อธิษฐานบารมี	 และอุเบกขาบารมีเป็นฐานด้วยเช่นกัน	 อีกกรณีหนึ่ง	 พระมโหสธ 

ถูกพวกอ�ามาตย์ของพระเจ้าวิเทหะทดสอบด้วยการให้ชาวปาจีนยวมัชฌกคาม 

หุงข้าวเปรี้ยวส่งไปถวายพระราชา	โดยมีข้อแม้	๘	ประการนี้	คือ	

	 	 ๑)	ไม่ให้หุงด้วยข้าวสาร			 ๒)	ไม่ให้ใช้น�้าในการหุง	

	 	 ๓)	ไม่ให้ใช้หม้อข้าวหุง		 	 ๔)	ไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าว	

	 	 ๕)	ไม่ให้หุงด้วยไฟ		 	 ๖)	ไม่ให้หุงด้วยฟืน	

	 	 ๗)	ไม่ใช้ให้หญิงหรือชายยกมา		 ๘)	ไม่ให้ส่งมาโดยหนทาง	

	 พวกชาวบ้านไปขอให้พระมโหสธช่วยหาวิธีการแก้ปัญหาให้	พระมโหสธให้

ค�าแนะน�า	ดังนี้

	 แก้ปัญหาข้อ	(๑)	หุงด้วยข้าวแหลก	ชื่อว่าไม่ได้หุงด้วยข้าวสาร

	 แก้ปัญหาข้อ	(๒)	หุงด้วยน�้าค้าง	ชื่อว่าไม่ได้ใช้น�้าในการหุง
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	 แก้ปัญหาข้อ	(๓)	หุงด้วยภาชนะดินใหม่	ชื่อว่าไม่ได้ใช้หม้อข้าวในการหุง

	 แก้ปัญหาข้อ	(๔)	ตอกตอไม้แล้วตัง้ภาชนะบนตอนัน้หงุ	ชือ่ว่าไม่ได้หงุด้วยเตา

หุงข้าว

	 แก้ปัญหาข้อ	(๕)	หุงด้วยไฟที่เกิดจากการสีไฟ	ไม่ใช่ไฟปกติหุง	ชื่อว่าไม่ได้หุง

ด้วยไฟ

	 แก้ปัญหาข้อ	(๖)	ใช้ใบไม้ก่อไฟหุง	ชื่อว่าไม่ได้หุงด้วยไฟจากฟืน

	 แก้ปัญหาข้อ	(๗)	หงุเสรจ็แล้วให้กระเทยยกไป	ชือ่ว่าไม่ให้หญงิหรอืชายยกมา

	 แก้ปัญหาข้อ	(๘)	ให้คนยกไปโดยเดนิลดัเลาะไปตามทางน้อย	ชือ่ว่าไม่ได้ยกมา

โดยหนทาง

	 พระมโหสธสามารถให้ค�าแนะน�าเป็นทางแก้ปัญหาเช่นนี้ได้ก็เพราะปัญญา

บารมีเป็นหลัก	ในขณะเดียวกันก็อาศัยทานบารมี	อธิษฐานบารมี	เมตตาบารมี	และ

อเุบกขาบารมทีีท่�าให้พระองค์ไม่สะทกไม่สะท้านไม่หวัน่ไหวเวลาทรงแก้ปัญหาต่างๆ	

	 สมัยเกิดเป็นภูริทัตนาคราชบ�าเพ็ญศีลบารมีเป็นหลักในขณะเดียวกันก็ทรง

บ�าเพญ็บารมอ่ืีนๆ	ด้วย	เช่น	ขณะไปยงัทีร่บัรองของท้าวสักกะ	เหน็เวชชยนัตปราสาท

ที่ประดับตกแต่งตระการตา	 เห็นสมบัติของท้าวสักกะน่ารื่นรมย์	 เห็นหมู่นางอัปสร	

เกิดความเบื่อหน่ายจึงกลับไปยังนาคพิภพ	 สมาทานอุโบสถศีล	 ถือเป็นการบ�าเพ็ญ

ปัญญาบารมีและเนกขัมมบารมี	 ในตอนที่ถูกหมองูน�าตัวไปแสดงในที่ต ่างๆ	

เบียดเบียนทรมานด้วยวิธีการต่างๆก็อดทนไม่ตอบโต้เพราะกลัวว่าท�าให้ศีลขาด	

ถือว่าเป็นการบ�าเพ็ญขันติบารมี	เมตตาบารมี	และอธิษฐานบารมี

	 สมัยเกิดเป็นมหาพรหมนามว่านารท(พระมหานารทกสัสปะ)บ�าเพญ็อเุบกขา

บารมีเป็นหลัก	ในขณะเดียวกันก็บ�าเพ็ญบารมีอื่น	ๆ 	ด้วย	เช่น	ตอนที่แปลงเพศเป็น

ฤาษีลงมาโลกมนุษย์เพื่อช่วยพระนางรุจาราชธิดาผู้ก�าลังพยายามให้พระเจ้าอังคติ

คลายมิจฉาทิฏฐิ	 เมื่อพระเจ้าอังคติตรัสถามปัญหาว่า	 “ท่านนารทะ	 ถ้าท่านเชื่อว่า

ปรโลก(โลกหน้า)มีจริง	 เหล่าสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ต้องมีท่ีอยู่ในปรโลก	 ขอท่านจงให้
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ทรัพย์	๕๐๐	แก่ข้าพเจ้าในโลกนี้แหละ	ข้าพเจ้าจักให้แก่ท่าน	๑,๐๐๐	ในปรโลก”	

นารทฤาษโีพธสิตัว์ทลูตอบว่า	“ถ้าอาตมารูว่้า	มหาบพติรทรงมศีีล	ทรงรูค้วามประสงค์

ของผู้ขอ	อาตมาก็จะให้มหาบพิตร	๕๐๐	แต่มหาบพิตรหยาบช้า	ทรงจุติ(ตาย)จาก

โลกนี้แล้ว	 จะต้องไปอยู่ในนรก	 ใคร่เล่าจะพึงไปทวงทรัพย์	 ๑,๐๐๐	 ในปรโลกได้”	

การที่พระโพธิสัตว์ทูลตอบปัญหากับพระเจ้าอังคติได้ชัดเจนแจ่มแจ้งจนสามารถ

คลายมจิฉาทฏิฐิของพระองค์ได้กเ็พราะปัญญาบารม	ีขันติบารม	ีอธษิฐานบารม	ีและ

เมตตาบารมีเป็นฐานรองรับด้วย

	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	 สมัยเกิดเป็นมหาโลมหังสบัณฑิต	 ในตระกูลมั่งค่ัง	 ศึกษา

ศิลปวิทยาการจบทุกแขนงแล้วเห็นว่า	 ทรัพย์สินภายนอกทุกอย่างไม่เท่ียงไม่ยั่งยืน	

แม้ชวีติร่างกายล้วนเป็นสิง่ไม่งาม	น่ารงัเกยีจ	ไร้แก่นสาร	จงึมุง่บ�าเพญ็อเุบกขาบารมี

เป็นหลกัเพ่ือให้ได้ออกบวชบ�าเพญ็เนกขัมมบารม	ีบ�าเพญ็อเุบกขาบารมเีป็นประการ

ส�าคญั	ในขณะเดียวกนักใ็ช้ขนัตบิารมีเป็นฐาน	ดงัประณธิานตอนหนึง่ความโดยสรปุ

ว่า	 “เราบ�าเพ็ญปฏิปทามีความอดทนต่อค�าเย้ยหยันของผู้อ่ืน	 จักยังอุเบกขาบารมี

ให้สมบูรณ์ได้	ออกบวช	ประพฤติขัดเกลาอย่างยิ่ง	หมดก�าลังก็ท�าเป็นมีก�าลัง	ไม่โง ่

ก็ท�าเป็นโง่	ถูกคนเยาะเย้ย	เย้ยหยันก็ท�าเป็นเหมือนไม่มีชีวิตจิตใจ	เที่ยวไปชุมชนใด

มีคนเยาะเย้ย	 เย้ยหยันมากก็อยู ่นาน(เพื่อบ�าเพ็ญบารมี)”	 สมัยหนึ่งถูกพวก 

เด็กวัยรุ่นนักเลงอันธพาลรังแก	 ถ่มน�้าลายรดและท�าการไม่เหมาะสมหลายอย่าง	 

ในขณะเดียวกันก็มีพวกชาวที่เป็นคนดีมีศีลธรรมมาท�าสักการะและช่วยห้ามปราม

เด็กเกเรเหล่านั้น	 พระโพธิสัตว์มหาโลมหังสบัณฑิตก็วางตนเป็นกลางในทุกอย่าง	 

ทั้งในพวกเด็กวัยรุ่นที่มาท�าร้าย	ทั้งในหมู่ชาวบ้านที่มาท�าสักการะ	นี่คือการบ�าเพ็ญ

อุเบกขาบารมีระดับบารมี	 อุปบารมี	 และปรมัตถบารมีเป็นหลัก	 ในขณะเดียวกัน	

พระโพธสิตัว์กช็ือ่ว่าได้บ�าเพญ็บารมคีรบ	๑๐	ประการ(ทสบารม)ี	ดงันี	้การสละทรัพย์

สมบัติภายนอกและบริจาคชีวิตของตนโดยไม่มีเงื่อนไข	 เป็นการบ�าเพ็ญทานบารมี	

การละไม่ท�าชั่วทุกอย่าง	 เป็นการบ�าเพ็ญศีลบารมี	 การเพ่ิมพูนอสุภสัญญาในกาย
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(ความหมายรู้ว่าชีวิตร่างกายนี้ไม่งาม)	 สลัดทิ้งความยินดีในกามออกบวช	 เป็นการ

บ�าเพ็ญเนกขัมมบารมี	 ความฉลาดในการประพฤติธรรมที่เกื้อหนุนแก่การตรัสรู้ 

และละธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการตรัสรู้	พร้อมทั้งคิดพิจารณาธรรมชาติอันแท้จริง

โลกและชีวิต	เป็นการบ�าเพ็ญปัญญาบารมี	การบรรเทาความตรึกนึกถึงกามเป็นต้น

และพยายามอดกลั้นทุกข์	 เป็นการบ�าเพ็ญวิริยบารมี	 ความอดทนด้วยการอดกล้ัน

และอดออม	เป็นการบ�าเพญ็ขนัตบิารม	ีความจรงิทางวาจาและกายไม่ผดิเพี้ยนจาก

สุจริตธรรม	เป็นการบ�าเพ็ญสัจจบารมี	การตั้งใจถือปฏิบัติสุจริตธรรม	ยึดมั่นไม่หวั่น

ในกุศลธรรมทั้งหลาย	 เป็นการบ�าเพ็ญอธิษฐานบารมี	 ความมีเมตตาในสัตว ์

ทุกประเภทโดยไม่แบ่งแยก	เป็นการบ�าเพ็ญเมตตาบารมี	

	 สมยัเกดิเป็นวธิรุบัณฑติบ�าเป็นปัญญาบารมเีป็นหลัก	ในขณะเดียวกันกบ็�าเพ็ญ

บารมีอื่นๆ	ควบคู่ไปด้วย	เช่น	สมัยหนึ่ง	พระราชา	๔	พระองค์คือ	ท้าวสักกเทวราช	

วรณุนาคราช	พญาครฑุ	พระเจ้าธนญัชยั	ทัง้	๔	พระองค์มคีตธิรรมในการด�าเนนิชวีติ

แตกต่างกัน	ดังนี้

	 วรณุนาคราชมคีตธิรรมว่า	“นรชนใดไม่ท�าความโกรธในบคุคลทีค่วรโกรธและ

ไม่โกรธในกาลไหนๆ	 นรชนนั้นเป็นสัตบุรุษ	 สัตบุรุษนั้นแม้จะโกรธก็ไม่เปิดเผย 

ความโกรธ	นรชนนั้นแลบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า	เป็นสมณะในโลก”

	 พญาครุฑมีคติธรรมว่า	 “นรชนใดมีท้องพร่องอยู่	 ยังอดทนต่อความหิวได้	 

ฝึกตนได้	มตีบะ	ดืม่น�า้และบรโิภคอาหารพอประมาณ	ไม่ท�าความชัว่เพราะเหตุแห่ง

อาหาร	นรชนนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า	เป็นสมณะในโลก”

	 ท้าวสักกเทวราชมีคติธรรมว่า	 “นรชนใดละการเล่นและความยินดีในกาม 

ทั้งปวงได้	 ไม่พูดเหลาะแหละอะไรๆ	 ในโลก	 งดเว้นจากการประดับตกแต่งร่างกาย

และจากเมถุนธรรม	นรชนนั้น	บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า	เป็นสมณะในโลก”

	 พระเจ้าธนญัชยัมคีตธิรรมว่า	“อนึง่	นรชนใดสละความหวงแหนและโลภธรรม

ท้ังปวงได้ด้วยปัญญาเครื่องก�าหนดรู้	 นรชนนั้นแลผู้ฝึกตน	 มีความมั่นคง	 ไม่ยึดถือ 

สิ่งใดว่าเป็นของเรา	หมดความหวัง	บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า	เป็นสมณะในโลก”
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	 พระราชาทั้ง	 ๔	 พระองค์นั้นเกิดความสงสัยว่า	 “ในหมู่พวกตนที่มีคติธรรม

แตกต่างกันน้ันใครมีศีลมากกว่ากัน”	 จึงพากันไปหาให้วิธุรบัณฑิตช่วยวินิจฉัยให	้ 

พระโพธิสัตว์วิธุรบัณฑิตพิจารณาใคร่ครวญแล้ววินิจฉัยเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย	 

โดยทูลถามน�าก่อนว่า	 “พระราชาแต่ละพระองค์กล่าวสรรเสริญเรื่องอะไร	 ?”	 

เมือ่ได้รับค�าตอบว่า	“พญานาคกล่าวสรรเสรญิอธวิาสนขนัตคิอืความไม่โกรธในบคุคล

ท่ีควรโกรธ	 พญาครุฑกล่าวสรรเสริญการไม่ท�าชั่วเพราะอาหารเป็นเหตุคือบริโภค

อาหารแต่น้อย	 ท้าวสักกเทวราชกล่าวสรรเสริญการละความยินดีในกามคุณ	๕	 

พระเจ้าธนัญชัยกล่าวสรรเสริญความไม่มีความกังวล”	พระโพธิสัตว์วิธุรบัณฑิตได ้

ทลูตอบสรปุว่า	“ค�าเหล่านีท้ั้งหมดเป็นค�าสภุาษติ	กใ็นค�าเหล่านีห้าค�าทีเ่ป็นทพุภาษติ

ไม่ได้สักข้อเดียว	 และคุณธรรมทั้ง	 ๔	 ประการนี้	 มีอยู ่ในนรชนใดอย่างมั่นคง	 

เหมือนอย่างซี่ก�าที่สอดใส่ไว้ในดุมเกวียน	นรชนนั้นแลผู้พรั่งพร้อมด้วยธรรมทั้ง	 ๔	

ประการ	บณัฑติทัง้หลายกล่าวว่า	เป็นสมณะในโลก”	จริยาวตัรนีถื้อว่าเป็นการบ�าเพ็ญ

ปัญญาบารมีเป็นหลัก	ในขณะเดยีวกนักถ็อืว่าบ�าเพญ็อธษิฐานบารม	ีสจัจบารม	ีและ

อุเบกขาบารมีด้วย

	 สมัยเกิดเป็นมาณพชื่อว่าอกิตติในกรุงพาราณสี	 บ�าเพ็ญทานบารมีเป็นหลัก

โดยบริจาคทรัพย์สมบัติท้ังหมด	 ออกบวชเป็นฤาษี	 บ�าเพ็ญทานตลอดเวลาแต่ก็ได้ 

ชือ่ว่าบ�าเพญ็บารมี	๑๐	ประการเหล่านีค้อื	การออกบวชชือ่ว่าบ�าเพญ็เนกขมัมบารม	ี

การมศีลีและอาจาระบริสทุธิด้์วยด	ีช่ือว่าบ�าเพ็ญศลีบารม	ีการข่มความนกึคดิถงึกาม

เป็นต้นชื่อว่าบ�าเพ็ญวิริยบารมี	 การส�ารวมระวังตนด้วยความอดทนอย่างยิ่ง	 ชื่อว่า

บ�าเพ็ญขนัตบิารม	ีการปฏบิตัตินยดึมัน่สมควรแก่ค�าปฏญิญา	ชือ่ว่าบ�าเพ็ญสัจจบารม	ี

การตั้งใจสมาทานอันไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวง	 ชื่อว่าบ�าเพ็ญอธิษฐานบารมี	 การมี

อัธยาศัยเก้ือกูลในสรรพสัตว์ชื่อว่าบ�าเพ็ญเมตตาบารมี	 การด�ารงความเป็นกลาง 

ในความผิดปกติที่สัตว์และสังขารกระท�าแล้ว	 ชื่อว่าบ�าเพ็ญอุเบกขาบารมี	 การมี

ปัญญาอันเป็นกุสโลบายที่ติดตัวมาแต่เกิดและมีปัญญาขัดเกลากิเลส	 รู้ความถูก 
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ความผิด	สิ่งควรและไม่ควรชื่อว่าบ�าเพ็ญปัญญาบารมี
5
	กรณีตัวอย่างจากจริยาวัตร

ของพระโพธิสัตว์เหล่านี้แสดงว่า	 ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมส่วนรวมนั้น	 

ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมหลายข้อ

๒. ทสบารมีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับเวลา

	 หลักการส�าคัญของพระพุทธศาสนาก็คือ	

	 	 ๑)	ไม่ท�าความชั่วทุกอย่าง		

	 	 ๒)	ท�าความดีให้ถึงพร้อม	

	 	 ๓)	ท�าจิตให้ผ่องใส	

	 กล่าวเฉพาะประเด็นเรือ่งท�าความดใีห้ถึงพร้อมนี	้ความดีในขัน้ที	่๑	การไม่ท�า

ชัว่ทกุอย่างโดยนยักเ็ป็นความดใีนตวัอยูแ่ล้ว	ความดใีนข้ันที	่๒	ท�าความดีให้ถงึพร้อม	

หมายถงึท�าความดอีาจเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ให้สมบูรณ์บริบรูณ์	ความดีในขัน้ที	่๓	

ท�าความดีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้านกาย	 วาจา	 และใจ	 กล่าวคือด้านกายก็เป็น 

กายสุจริต	ด้านวาจาก็เป็นวจีสุจริต	ด้านใจก็เป็นมโนสุจริต

	 แก่นธรรมในทสบารมีสรุปลงได้ในหลักการส�าคัญนี้	 ถือเป็นชี้วัดความเป็น 

คนดีตามหลักพระพุทธศาสนา	 ในสังคมระดับโลกิยะมีคนดีอยู่	 ๒	 ระดับก็นับเพียง

พอแล้ว	คือ	

	 	 ๑)	คนดีแบบกัลยาณชน		

	 	 ๒)	คนดีแบบพระโพธิสัตว์	

	 เป็นคนดรีะดบัผูต้ามกบัคนดรีะดบัผู้น�า	จดัเป็นสังคมในอดุมคติได้	เพียงเท่านี้

ก็เพียงพอแล้วท่ีจะสร้างความเบาใจ	 ปราโมทย์	 ปีติ(อิ่มใจ)	 ปัสสัทธิ(สงบใจ)	 และ 

ความร่มเย็นเป็นสุข

 
5
	ขุ.จริยา.อ.	(ไทย)	๑๐/๔๖.
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	 คนดีแบบกัลยาณชนมีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพียงพอแล้วส�าหรับการ

ด�าเนินชีวิตของเขา	 ขอให้ความดีนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์	 แต่คนดีแบบพระโพธิสัตว	์ 

มีคุณธรรมเพียงข้อใดข้อหนึ่งยังไม่เพียงพอต่อการน�าชาวโลกได้	 ต้องมีความดี 

ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งด้านกาย	วาจา	และใจ	ซึ่งครอบคลุมสาระของบารมีทั้ง	

๑๐	ประการ(ทสบารมี)และครบ	๓	ระดับ	คือ	ระดับต้นเรียกว่า	บารมี	ระดับกลาง 

เรียกว่า	 อุปบารมี	 ระดับสูงเรียกว่า	 ปรมัตถบารมีในเชิงปริมาณก็ได้ครบถ้วน	๑๐	

ประการ	มีทานบารมีเป็นต้น	มีอุเบกขาบารมีเป็นที่สุด	 ในเชิงคุณภาพก็ครอบคลุม

ระดับารมี	อุปบารมี	และปรมัตถบารมีดังกล่าวแล้ว

	 การท�าความดีทั่วไปมีหลักคิดอยู่	๒	ประการ	คือ	

	 ประการที่	๑	ในการท�าดี	คือท�าดีเมื่อใดก็เป็นความดีเมื่อนั้น	ดังพระบาลีว่า	

“สุนกฺขตฺต�	 สุมงฺคล�	 สุปภาต�	 สุหุฏฺติ�	 สุขโณ	 สุมุหุตฺโต	 จ	 สุยิฏฺ	 พฺรหฺมจาริสุ	 

ประพฤติชอบเวลาใด	 เวลานั้นชื่อว่าฤกษ์ดี	 มงคลดี	 เช้าดี	 รุ ่งอรุณดี	 ขณะดี	 

และชื่อว่าเป็นการบูชาดีแล้วในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย”	

	 และดังพระบาลีอีกตอนหนึ่งว่า	“นกฺขตฺต�	ปฏิมาเนนฺต�	อตฺโถ	พาล�	อุปจฺจคา	

อตฺโถ	อตฺถสฺส	นกฺขตฺต�	กึ	กริสฺสนฺติ	ตารกา	ประโยชน์ล่วงเลยผ่านคนพาลที่มัวแต่ 

นั่งนับฤกษ์ยามอยู่	 ประโยชน์เป็นฤกษ์ยามอยู่ในตัวแล้ว	 ดวงดาวทั้งหลายจะท�า 

อะไรได้”

	 ประการที่	 ๒	 ในการท�าดีคือ	 ความดีไม่ข้ึนอยู่กับกาละและเทศะ	 ข้อนี้คือ 

หลักที่	๑	และให้คิดต่อไปว่า	“การท�าดีก็เหมือนกับปลูกพืชผักผลไม้ซึ่งต้องใช้เวลา

ในการรดน�้าพรวนดินอย่างต่อเนื่อง	 จึงจะก่อดอกออกผล”	 ดังสุภาษิตว่า	 “ฝนตก 

วันเดียวไม่ท�าให้ทุ่งหญ้าเขียวสดได้”	
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	 ดังนั้น	ต้องต่อเนื่องและท�าเป็นเวลานาน	ซึ่งจะมีผล	๒	อย่าง	คือ	

	 ๑)	ท�าให้ความดียั่งยืนไม่พลิกกลับไปเป็นความชั่วได้	

	 ๒)	ท�าให้ความดีมีปริมาณมากพอที่จะก่อผลสืบเนื่อง(Impact)ออกไปใน 

วงกว้างยิ่งขึ้น
6

	 แต่การท�าความดีในรูปของการบ�าเพ็ญทสบารมีที่จะให้สมบูรณ์ครบถ้วนนั้น

มีความสัมพันธ์กับเวลาอย่างมีนัยส�าคัญ	 ความดีกับความชั่วเหมือนกับ	 ๒	 ด้าน 

ของเหรียญเดียวกัน	เหมือนกับหน้ามือและหลังมือ	พลิกกลับไปกลับมาได้	ข้อควร

ตระหนกัรูข้องคนท�าความดกีคื็อ	เราท�าดอียู	่แต่ความดีไม่พอเนือ่งจากท�าไม่ต่อเนือ่ง

และใช้เวลาในการท�าดีไม่นานพอ	 จึงท�าให้ความดีไม่มากพอและไม่คงทนหรือ 

ไม่ยัง่ยนื	เปล่ียนแปลงกลบัน�าพาตนสูค่วามชัว่ก็ม	ีความดทีีถึ่งขัน้เรยีกว่า	“บารม”ี	นัน้	

เกดิจากการท�าความดีต่อเน่ืองยาวนานตามกรอบแห่งคณุธรรมจรยิธรรม	๑๐	ประการ	

มีทานเป็นต้น	โดยมีก�าหนดเวลาความสมบูรณ์แห่งความดีไว้เป็นขั้นๆ	ดังนี้	

 
6
	ทัง้	๒	นี	้มคี�าอธบิายเพ่ิมเตมิว่า	ผลของกรรมดอีาจแบ่งเป็น	๓	ระดบั	คอื	๑)	ผลก่อนหน้า 

ที่จะท�าหรือที่เกิดทันทีที่ท�าเน่ืองจากกรรมทางกาย-กายกรรมและกรรมทางวาจา-วจีกรรม 
ย่อมเกิดจากกรรมทางใจ-มโนกรรมทั้งสิ้น	ดังนั้น	ถ้ามโนกรรมเป็นกุศล	กายกรรมหรือวจีกรรม
ก็เป็นกุศล	มโนกรรมเป็นอกุศล	กายกรรมหรือวจีกรรมก็เป็นอกุศล	นี้คือท�าดีเป็นความดี	หรือ
ท�าชั่วเป็นความชั่ว	 ๒)	 ผลที่เกิดหลังจากที่ท�าแล้ว	 เป็นผลโดยตรง(Outcome)	 เช่น	 ถวาย 
ปัจจัยสี่แด่พระสงฆ์ท�าให้สบายใจมีความสุข	ให้สิ่งของแก่คนยากไร้ท�าให้มีความสุขใจ	สมาทาน
รักษาศีลท�าให้จิตใจสงบร่มเย็น	 ปฏิบัติกรรมฐานท�าให้จิตใจสงบนิ่งเกิดปัญญารู้แจ้ง	 นี้คือท�าดี 
ได้รับผลดีตามกฎแห่งกรรม	เป็นกรรมนิยาม	หลังจากตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือได้รับ
มรรคผลระดับต่างๆ	 ๓)	 ผลสืบเน่ือง(Impact)ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากท�าดีอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 
เพราะเป็นคนใจบุญถวายความอุปถัมภ์แด่พระสงฆ์สามเณรอยู่เป็นประจ�า	 เพราะเป็นคน 
เสียสละให้ความช่วยเหลือแก่สังคมเสมอมา	 เพราะเป็นผู้สมาทานรักษาศีลปฏิบัติเคร่งครัด 
ตามหลักศีลเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเสมอมา	ท�าให้สังคมยกย่องให้เป็นผู้น�า	 ได้รับต�าแหน่ง
ฐานะจากทางการ	หรือได้รับค�าสรรเสริญ	นี้เรียกว่าสังคมนิยมน์
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	 ขั้นต้น	ผู้ประสงค์จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์	เป็นพระสาวกธรรมดาของ

พระพุทธเจ้า	เช่น	พระอานนท์	พระอุบาลี	พระอัสสชิ	ตั้งจิตอธิษฐานบ�าเพ็ญบารมี 

เป็นเวลา	๑	อสงไขยกับแสนกัลป์ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

	 ข้ันต้นพเิศษ	ผูป้ระสงค์จะบรรลธุรรมเป็นพระอรหนัต์	เป็นพระอัครสาวกของ 

พุทธเจ้า	 เช่น	 พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบ้ืองขวา	 พระโมคคัลลานะเป็น 

พระอัครสาวกเบื้องซ้าย	 ตั้งจิตอธิษฐานบ�าเพ็ญบารมีเป็นเวลา	 ๒	 อสงไขยกับ 

แสนกัลป์ก็บรรลุวัตถุประสงค์ได้

	 ข้ันกลาง	 ผู้ประสงค์จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์	 เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 

(ผู้ตรัสรู้เองเฉพาะผู้เดียว)ตั้งจิตอธิษฐานบ�าเพ็ญบารมีเป็นเวลา	 ๒	 อสงไขยกับ 

แสนกัลป์ก็บรรลุวัตถุประสงค์ได้

	 ขั้นสูง	 ผู้ประสงค์จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์	 เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 

ตั้งจิตอธิษฐานบ�าเพ็ญบารมีใช้เวลาแตกต่างกันตามคุณสมบัติเฉพาะตัว	ดังนี้	

	 	 ๑)	พระโพธิสัตว์ผู ้มากด้วยปัญญา(ปัญญาธิกโพธิสัตว์)	 บ�าเพ็ญบารมี 

เป็นเวลา	๔	อสงไขย	แสนกัลป์	

	 	 ๒)	พระโพธิสัตว์ผู ้มากด้วยศรัทธา(สัทธาธิกโพธิสัตว์)	 บ�าเพ็ญบารม ี

เป็นเวลา	๘	อสงไขย	แสนกัลป์	

	 	 ๓)	พระโพธิสัตว์ผู้มากด้วยความเพียร(วิริยาธิกโพธิสัตว์)บ�าเพ็ญบารม ี

เป็นเวลา	๑๖	อสงไขย	แสนกัลป์

	 ข้อคิดในเรื่องท�าดีน้ี	 คือ	 ท�าดีท่ีจะให้ถึงข้ันและก่อดอกออกผลดีได้	 ต้องท�า

เป็นวฒันธรรม	ต้องอยูใ่นวถิชีวีติ	 เป็นกจิวตัร	ค�าว่า	“กจิวตัร”	หมายถงึ	ท�าทกุวนั	

ไม่ควรท�าเพยีงเป็นกจิกรรมหรอืโครงการเป็นคราวๆ	การบ�าเพ็ญบารมกีเ็ช่นเดียวกนั	 

การบ�าเพ็ญบารมีขณะเวียนว่ายตายเกิดเป็นเวลา	 ๕๔๗	 ชาติของพระโพธิสัตว์ 

ก่อนทีจ่ะตรสัรูเ้ป็นพระศากยมนุพีทุธเจ้านัน้เริม่นบัเฉพาะสมัยทีไ่ด้รับการพยากรณ์

(ท�านาย)จากพระทีปังกรพุทธเจ้าเท่าน้ัน	 ก่อนหน้าท่ีจะเข้าเฝ้าพระทีปังกรพุทธเจ้า
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ได้เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแหล่งข้อมูลบางแห่งบอกว่า	 ผู้ประสงค ์

จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	นับเฉพาะช่วงที่ปรารถนาอยู่ในใจใช้เวลา	ดังนี้	

	 	 ๑)	ผู้มากด้วยปัญญา-ปัญญาธิกะ	ใช้เวลา	๗	อสงไขย	

	 	 ๒)	ผู้มากด้วยศรัทธา-สัทธาธิกะ	ใช้เวลา	๑๔	อสงไขย	

	 	 ๓)	ผู้มากด้วยความเพียร-วิริยาธิกะ	ใช้เวลา	๒๘	อสงไขย	

	 จากนั้นก็มาถึงช่วงเวลาที่เปล่ง(กล่าว)วาจาต่อหน้าพระพุทธเจ้าโดย

	 	 ๑)	ผู้มากด้วยปัญญา-ปัญญาธิกะ	ใช้เวลา	๙	อสงไขย	

	 	 ๒)	ผู้มากด้วยศรัทธา-สัทธาธิกะ	ใช้เวลา	๑๘	อสงไขย	

	 	 ๓)	ผู้มากด้วยความเพียร-วิริยาธิกะ	ใช้เวลา	๓๖	อสงไขย	

	 พิจารณาแล้วนับว่าสมเหตุสมผลอยู่	 เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน

ต่างๆ	โดยเฉพาะการท�าความดีจนได้คุณสมบัติครบ	๘	ประการ(อัฏฐธรรมสโมธาน)

คือ	

	 	 ๑)	มนุสฺสตฺต�	 ความเป็นมนุษย์	 กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก	 

ดังพุทธภาษิตว่า	 กิจฺโฉ	 มนุสฺสปฺปฏิลาโภ	 การได้ความเป็นมนุษย์แสนยาก	 ผู้ท่ีจะ 

มาเกดิเป็นมนุษย์ก็ต้องท�าความดีบ�าเพ็ญศีลบารมีอย่างต่อเนื่อง

	 	 ๒)	ลิงฺคสมฺปตฺติ	ความสมบูรณ์ด้วยเพศ	นั่นคือเกิดเป็นชาย

	 	 ๓)	เหตุ	มีอุปนิสัยพร้อมที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นได้(แต่ไม่ได้

ปรารถนาเพียงเป็นพระอรหันต์	แต่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)	

	 	 ๔)	สตฺถารทสฺสน�	ได้พบพระพุทธเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่	

	 	 ๕)	ปพฺพชฺชา	ได้บวชเป็นสมณะ	เป็นโยคี	เป็นฤาษี

	 	 ๖)	คุณสมฺปตฺติ	สมบูรณ์ด้วยคุณคืออภิญญา	๕	และสมาบัติ	๘	

	 	 ๗)	อธกิาโร	ได้กระท�าการยิง่ใหญ่คอืพร้อมทีจ่ะสละชวีติแก่พระพทุธเจ้าได้

	 	 ๘)	ฉนฺทตา	มีกุศลฉันทะ	มีอุตสาหะ	ความพยายามมาก	
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	 จะเห็นว่าในคณุสมบัต	ิ๘	ประการน้ีไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะม	ีต้องใช้เวลาในการบ�าเพญ็

สร้างให้เกิดมีทั้งนั้น	 ก�าหนดระยะเวลาบ�าเพ็ญบารมีจึงใช้ค�าเรียกว่า	 “อสงไขย”	 

แปลว่า	 นับไม่ถ้วน	 หรือไม่ควรก�าหนดนับ	 ก�าหนดนับไม่ได้	 ท�าเป็นกิจวัตร	 ท�าใน 

วิถีชีวิต	 สร้างเป็นวัฒนธรรมในวิถีชีวิต	 ไม่ใช่ท�าเป็นกิจกรรมหรือท�าเป็นโครงการ 

เป็นครัง้เป็นคราว	วถิชีีวิตดงีามท่ีได้รบัการปลกูฝังเป็นวฒันธรรมนีเ้ป็นอมตะ	มคีวาม

ยัง่ยืนไม่กลบักลายเป็นอ่ืนได้ง่าย	เช่น	วฒันธรรมแห่งความขยนัหมัน่เพียร	วฒันธรรม

แห่งความมเีหตมุผีล	วฒันธรรมแห่งความเคารพนบัถอืผูท้รงวยัวฒุแิละคณุวฒุ	ิสงัคม

ท่ีสร้างวฒันธรรมดงีามเหล่านีข้ึน้มาได้กจ็ะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น	ปรากฏใน

วิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ	 ท�าให้สังคมนั้นๆเป็นปฏิรูปเทศ(ถิ่นที่เหมาะสมดีงาม)	

การบ�าเพญ็ทสบารมีกมี็นยัเดยีวกนั	อธัยาศยัพระโพธิสตัว์	อธัยาศยับนฐานทสบารม	ี

จึงเป็นอัธยาศัยที่มั่นคงยั่งยืน	 ยึดมั่นในความดี	 คงทนต่อการพิสูจน์	 ไม่มีเหตุปัจจัย

ใดๆ	 มาขวางให้แปรสภาพเป็นอื่นไม่ได้	 พระโพธิสัตว์จึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรมยั่งยืน	 เพราะได้บ�าเพ็ญทสบารมีมากทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้ 

เวลานานดังกล่าวแล้ว

เรื่องที่ ๓ บทเรียนจากจริยาวัตรพระโพธิสัตว์

    เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการท�าความดีด้วยกัมมสัทธา

	 กัมมสัทธาหรือกรรมศรัทธา	 มีนัยอย่างไร	 ?	 “ศรัทธา”	 แปลว่า	 ความเชื่อ	 

โดยหลักการมี	๒	อย่าง	คือ

	 	 ๑)	สัทธาญาณสัมปยุต	ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล	

	 	 ๒)	สัทธาญาณวิปปยุต	ความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผล	

	 “ศรทัธา”	ในทีน่ีห้มายเอาความเชือ่ทีป่ระกอบด้วยเหตุผล(สัทธาญาณสัมปยตุ)	

ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าชีวิตควรเป็นอยู่ด้วยความเชื่อที่มีเหตุผล	 เพราะในการจัด 

หมวดหมูพ่ทุธธรรมนัน้	ธรรมในหมวดใดกต็าม	ถ้ามศีรัทธาเป็นส่วนประกอบข้อหนึง่แล้ว	
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จะต้องมีปัญญาเป็นอีกข้อหนึ่งด้วยเสมอไป	 จะเห็นว่าในการจัดวางข้อธรรมทั่วไป	

ศรัทธามาเป็นข้อที่หนึ่ง	ปัญญามาเป็นข้อสุดท้าย

	 แท้จริงแล้ว	ในทางพระพุทธศาสนา	ศรัทธาที่พึงประสงค์แบ่งเป็น	๒	ระดับ

	 ระดับที่	 ๑	 ศรัทธาในพระรัตนตรัย	 คือศรัทธา	 ความเชื่อ	 ความมั่นใจใน

พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้สัจธรรม	 ทรงมีพระปัญญาคุณ	พระวิสุทธิคุณ	 และพระกรุณา

คุณและในฐานะที่เป็นบุคคลต้นแบบซึ่งยืนยันวิสัยความสามารถของมนุษย์ว่า	

สามารถหยั่งรู ้สัจธรรมเข้าถึงความจริงและความดีสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและ 

ความสามารถของมนุษย์เอง	ศรัทธาข้อนี้เรียกโดยค�าสรุปว่า	“ตถาคตโพธิสัทธา”

	 ๑)		ศรทัธา	ความเชือ่	ความมัน่ใจในธรรมท้ังสจัธรรมและศลีธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า	

ทรงแสดงไว้นัน้ว่า	เป็นสิง่ทีพ่ระองค์ได้ปฏบิตัเิห็นผลประจักษ์กบัตนเองมาก่อนแล้ว

ประกาศให้ผู้อื่นได้รับทราบ	ธรรมนั้นเป็นกฎเกณฑ์แน่นอน	เป็นกฎแห่งเหตุและผล	

เป็นกฎธรรมชาตทิีมี่อยูค่งอยูอ่ย่างนัน้	มนษุย์เมือ่พฒันาตนให้พร้อมมีปัญญาแก่กล้า

พอแล้วก็รู้และประจักษ์ได้ด้วยตัวเอง

	 ๒)		ศรทัธา	ความเช่ือ	ความมัน่ใจในสงฆ์ในฐานะเป็นชมุชนต้นแบบ	สมาชกิแห่ง

สงฆ์นีเ้ป็นพยานยนืยนัว่ามนุษษย์ท่ัวไปมคีวามสามารถทีจ่ะบรรลคุวามจริงความดงีาม

สงูสดุได้อย่างบคุคลต้นแบบ	เป็นชมุชนทีม่คีวามดงีามน่าชืน่ชม	ควรเชดิชรัูกษาและ

เข้าร่วม

	 ศรัทธาในพระรัตนตรัยนั้น	 เป็นความมั่นใจว่าความดีงามและกฎเกณฑ์แห่ง

เหตุและผลมีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติ	 มนุษย์มีความสามารถที่จะเข้าถึงและ

หย่ังรู้ความจริงความดีงามและกฎธรรมชาตินั้นได้	 ในศรัทธา	 ๓	 อย่าง	 ศรัทธาใน

พระพทุธเจ้า(ตถาคตโพธสิทัธา)ส�าคญัทีส่ดุ	เพราะเมือ่เชือ่มัน่ในพระปัญญาตรสัรูข้อง

พระพุทธเจ้าแล้ว	 ย่อมมีความเชื่อมั่นในธรรมท่ีพระองค์ทรงแสดง	 และท้ายที่สุด 

มคีวามเชือ่มัน่ในสงฆ์สาวกทีป่ฏบิตัติามค�าสอนของพระพุทธองค์แล้วเกดิความรู้แจ้ง

เห็นจริงตามพระพุทธองค์	
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	 ระดับที่	๒	ศรัทธา	๔	อย่าง	คือ	

	 ๑)	กัมมสัทธา	 เชื่อกรรม	 เชื่อการกระท�า	 เชื่อกฎแห่งกรรม	 เชื่อว่ากรรมมี 

อยู่จริง	 คือ	 เชื่อว่าเมื่อท�าอะไร	 โดยมีเจตนาคือจงใจท�าท้ังรู้ย่อมเป็นกรรม	 คือเป็น 

ความดีความชั่วมีขึ้นในตน	เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องกันไป	

	 ๒)		วิปากสทัธา	เชือ่วบิาก	เชือ่ผลของกรรม	เชือ่ว่าผลกรรมจีรงิ	คอื	เชือ่ว่ากรรม

ที่ท�าแล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุ	ผลดีเกิดจากกรรมดี	ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว	

	 ๓)	กมัมสัสกตาสทัธา	เชือ่ความท่ีสตัว์มกีรรมเป็นของของตน	เชือ่ว่าแต่ละคน

เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน	

	 ๔)		ตถาคตโพธสิทัธา	เชือ่ความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า	มัน่ใจในองค์พระตถาคต

ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ	ทรงพระคุณทั้ง	๙	ประการ	ตรัสธรรม	บัญญัติวินัย

ไว้ด้วยดี	ทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาตน

	 ศรัทธาท้ัง	 ๔	 อย่างนี้ที่จัดอยู่ในระดับที่	 ๒	 เพราะเป็นเรื่องที่จะเกิดมีข้ึนได้ 

ด้วยจติทีไ่ด้รบัการพฒันาขึน้มาอกีระดบัหนึง่	ดงัทีก่ล่าวมาแล้วว่า	ตถาคตโพธสัิทธา

มีความส�าคัญยิ่งเป็นเบื้องต้น	 เป็นฐานท�าให้เกิดศรัทธาในธรรมและในสงฆ์ซึ่งอยู่ใน

ระดับสูงขึ้นไปอีก	 เน่ืองจากธรรมเป็นข้อคิดความเห็นอันแสดงหลักการวิธีการและ

อุดมคติของชีวิต	มีนัยเชิงนามธรรมจับต้องไม่ได้	การที่บุคคลจะเชื่อตามเป็นเรื่องที่

เป็นไปได้ยาก	ขึน้อยูก่บัระดบัของจติทีไ่ด้พฒันาสงูขึน้ไปอกี	และศรัทธาในสงฆ์กเ็ป็น

ไปได้ยากยิ่งกว่า	 เพราะสมาชิกแห่งสงฆ์ในภาษาชาวบ้านก็คือบุคคลที่อยู่ในฐานะ

เป็นศิษย์ของพระพทุธเจ้า	การเชือ่ในตวัผูเ้ป็นศษิย์ในระดบัเท่าเทยีมกับผูเ้ป็นอาจารย์

(พระพุทธเจ้า)จึงเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีก

	 อย่างไรก็ตาม	ศรัทธาคือความเชื่อเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ง่ายที่สุดและยากที่สุด 

ในขณะเดียวกัน	 หลายเรื่องน่าเชื่อแต่ไม่มีใครเชื่อ	 หลายเรื่องไม่น่าเชื่อแต่มีคนเชื่อ

เป็นจ�านวนมาก	ที่เป็นเช่นนี้	เพราะสาเหตุ	๒	อย่าง	คือ
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 ๑)	ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวหรือจริตของแต่ละบุคคล	

	 ๒)	ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนที่จะตัดสินว่าเรื่องไหนจริงเชื่อได้	 เร่ืองไหนไม่จริง	

เชื่อไม่ได้	

	 ดังนั้น	 เมื่อได้เห็น	 ได้ยินได้ฟัง	หรือได้รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสใดๆ	การที่จะ

เชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใดๆ	จึงมีหลักเกณฑ์กว้างๆ	๒	ประการ	คือ	

	 ๑)		พิจารณาให้เห็นประจกัษ์โดยถ่องแท้ด้วยตนเอง	โดยใช้สามญัส�านึกใคร่ครวญ

ตรวจสอบบนฐานข้อมูลรอบด้าน	

	 ๒)	น�าข้อคิดความเห็นท่ีบัณฑิตผู้รู้น�าเสนอไว้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ	 มาเป็นส่วน

ประกอบในการพิจารณาตัดสิน	

	 ครั้งหนึ่ง	เมื่อมีเจ้าลัทธิหลายพวกมาแสดงทรรศนะหลากหลายเกี่ยวกับเรื่อง

ต่างๆ	แก่ประชาชนชาวกาลามะแห่งเกสปุตตนิคม	ท�าให้เกิดความสับสนไม่แน่ใจว่า

ควรเชือ่ทรรศนะไหน	ไม่ควรเชือ่ทรรศนะไหน	?	เนือ่งจากพระพุทธองค์ทรงให้ความ

ส�าคัญต่อภูมิปัญญาและเกียรติศักดิ์ศรีคุณค่าของมนุษย์ในการที่จะแสดงภูมิปัญญา

ออกอย่างอิสระเสรี	 พระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดสินว่าทรรศนะไหนผิด	 ทรรศนะไหนถูก	 

ทัง้ๆ	ทีพ่ระองค์ทรงรูอ้ยูแ่ล้วว่าทรรศนะไหนผดิ	ทรรศนะไหนถกู	ด้วยเหตผุล	๒	อย่าง

คือ	

	 ๑)	ทรงให้เกียรติแก่เจ้าลัทธิเหล่านั้น	 ซึ่งโดยนัยก็คือให้คุณค่าต่อภูมิปัญญา

ของมนุษย์และให้เกียรติศักดิ์ศรีคุณค่าของมนุษย์นั่นเอง	

	 ๒)	ให้อิสรเสรีแก่พวกกาลามะแห่งเกสปุตตนิคมในการพิจารณาตัดสิน	

พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเกณฑ์ในการเชื่อหรือไม่เชื่อภายใต้กรอบกว้างๆ	ดังนี้
7

	 อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา

	 อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ	กันมา

	 อย่าปลงใจเชื่อเพราะค�าเล่าลือ

 
7
	องฺ.ติก.	(ไทย)	๒๐/๖๖/๒๕๖-๒๕๗.
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	 อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์

	 อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ(การคิดเอาเอง)

	 อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน(คาดคะเนตามหลักเหตุผล)

	 อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล

	 อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจแล้ว

	 อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้

	 อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า	“ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา”	

	 เกณฑ์ทั้ง	๑๐	ขอ้นี้เกี่ยวกับเรื่องหรือสิ่งทีไ่มไ่ดป้ระจักษ์โดยตรงดว้ยประสาท

สัมผัสของตนเองทั้งสิ้น	ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ประจักษ์ไม่ได้ด้วยอายตนะทั้ง	๕	คือ	

ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	แม้กระทั่งจะน้อมนึกจินตนาการด้วยอายตนะที่	๖	คือ	ใจก็ยัง

ท�าไม่ได้	 มีหลักคิดอย่างไรในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งนี้สิ่งนั้น	 ?	 ในกาลามสูตร 

(หรือเกสปุตติยสูตร)	 พระพุทธเจ้าตรัสกับชาวกาลามะเกี่ยวกับทรรศนะและท่าที 

ต่อเรื่องโลกหน้าอันจะท�าให้เกิดความอุ่นใจไม่กังวล	 ความโดยสรุปว่า
8
	 “กาลามะ 

ทัง้หลาย	อรยิสาวกนัน้มจีติไม่มเีวรอย่างน้ี	มจีติไม่พยาบาทอย่างนี	้มจีติไม่เศร้าหมอง

อย่างนี้	 มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้	 เธอย่อมได้ประสบความอุ่นใจ	 ๔	 ประการ	 ตั้งแต ่

ในปัจจุบันนี้แล้ว	คือ

	 ๑.		ถ้าโลกหน้ามีจริง	 ผลวิบากแห่งกรรมที่ท�าดีและท�าชั่วมีจริงการท่ีเรา 

เมื่อตายไปแล้วจะเกิดในสุคติโลกสวรรค์	 ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้	 นี้คือความอุ่นใจ

ประการที่	๑

	 ๒.		ถ้าโลกหน้าไม่มี	 ผลวิบากแห่งกรรมที่ท�าดีและท�าชั่วไม่มี	 เราก็ครองตน 

อยู่ได้โดยไม่มีเวร	ไม่มีความเบียดเบียน	ไม่มีทุกข์	เป็นสุขอยู่แต่ในชาติปัจจุบันนี้แล้ว	

นี้คือความเบาใจประการที่	๒

 
8
	องฺ.ติก.	(ไทย)	๒๐/๖๖/๒๖๒-๒๖๓.
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	 ๓.		ถ้าบคุคลเมือ่ท�าความชัว่(บาป)กช็ือ่ว่าเป็นอนัท�า	เรามไิด้คดิการชัว่ร้ายต่อ

ใครๆ	ทกุข์จะมากระทบเราผูไ้ม่ได้ท�าชัว่จากทีไ่หนเล่า	นีค้อืความเบาใจ	ประการที	่๓

	 ๔.	ถ้าบคุคลเมือ่ท�าชัว่แล้ว	กช็ือ่ว่าไม่เป็นอันท�า	เรากม็องเหน็ตนเป็นผู้บริสุทธิ์

ทั้งสองด้าน	นี้คือความเบาใจ	ประการที่	๔

	 ศรัทธาเป็นเหมือนระบบน�าร่องของชีวิต	ในระดับสังคมประเทศชาติ	ศรัทธา

อยู่ใน	๓	รูปแบบ	คือ	

	 ๑)	ศรัทธาในวัฒนธรรม	 ประเพณี	 วิถีชีวิต	 ทิศทางของชาติจะเป็นอย่างไร	 

จะด�าเนินไปในทางไหนขึ้นอยู่กับความเชื่อและยึดถือปฏิบัติร่วมกันในวัฒนธรรม	

ประเพณี	วิถีชีวิตของสังคมประเทศชาตินั้นๆ	ที่มีอย่างยาวนาน	ถ้าเป็นเรื่องที่ดีงาม	

เช่น	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	ความประหยดัมธัยสัถ์	ความขยนัหมัน่เพยีร	ความสะอาด	

ความกตญัญู	กจ็ะท�าให้ประเทศชาตนิัน้เจรญิรุง่เรอืง	ถ้าเป็นเรือ่งทีไ่ม่ดีงามตรงกนัข้าม

จากที่กล่าวนี้ก็จะท�าให้ประเทศชาตินั้นทรุดโทรมเสื่อมถอยไม่ก้าวหน้า	

	 ๒)	ศรัทธาในหลักศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 วิถีชีวิตของคนมี	 ๒	 ภาคที่ซ้อน 

กันอยู่	 ภาคที่	 ๑	 คือชีวิตการท�ามาหากิน	 ภาคที่	 ๒	 คือชีวิตด้านจิตใจ	 ซึ่งทั้ง	 ๒	 

ภาคนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่	 เช่น	 ก่อนออกไปท�างาน	 มีการสวดมนต์ไหว้พระหรือ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์	ก่อนการประกอบธุรกิจใดๆ	มีการประกอบพิธีทางศาสนาหรือพิธีบูชา

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	คนในสังคมประเทศชาตินั้นๆ	จะยึดถือปฏิบัติเหมือนกันเกือบ

ทั้งหมด	นี่คือศรัทธาเป็นระบบน�าร่องชีวิต	

	 ๓)	ศรัทธาในอาชีพหรือหน้าที่การงานของตัวเอง

	 จากปัญหากรรม(ค�าถาม)เกี่ยวกับทสบารมีข้อที่	 ๑๔	ว่า	 “บารมีให้ส�าเร็จได้

โดยกาลไหน	 ?”	 ได้มีค�าตอบชัดว่า	 ทสบารมีที่จะให้ส�าเร็จประโยชน์สูงสุดคือ 

สัมมาสัมโพธิญาณนั้น	 ได้มีก�าหนดระยะเวลาบ�าเพ็ญ	๓	 ระดับขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ

ของผู้บ�าเพ็ญ	ดังนี้	
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	 ๑)	ผูม้ากด้วยปัญญา(ปัญญาธกิบารม)ีใช้เวลา	๔	อสงไขย	๑๐๐,๐๐๐	มหากลัป์	

	 ๒)	ผูม้ากด้วยศรทัธา(สทัธาธิกบารมี)ใช้เวลา	๘	อสงไขย	๑๐๐,๐๐๐	มหากลัป์	

	 ๓)	ผูม้ากด้วยวริยิะ(วริยิาธกิบารม)ีใช้เวลา	๑๖	อสงไขย	๑๐๐,๐๐๐	มหากลัป์

	 ประเด็นนี้จึงท�าให้ได้ข้อคิดว่า	 ในการท�าความดีจะให้ส�าเร็จผลเป็นคุณธรรม

จรยิธรรมฝังอยูใ่นจติใจสร้างอธัยาศยัพระโพธสัิตว์นัน้ต้องใช้เวลา	นกัปรชัญาตะวนัตก

โบราณกล่าวว่า	 “ฝนตกครั้งเดียวไม่ท�าให้ทุ ่งหญ้าเขียวสดได้”	 หรือตอนหนึ่ง	 

พระมงคลเทพมุนี(สด	 จนฺทสโร)กล่าวไว้ว่า	 “หมั่นสร้างเหตุ	 สังเกตผล	ทนเอาเถิด	

ประเสริฐนัก”	ข้อนี้เป็นนัยแห่งกัมมสัทธานั่นเอง	นัยแห่งกัมมสัทธาคืออะไร?	

	 “กรรม”	 แปลว่า	 การกระท�า	 โดยปรมัตถ์หมายถึงเจตนา	 แต่กล่าวให้ว่า	 

หมายถึงการกระท�าที่ประกอบด้วยเจตนาหรือการกระท�าที่เป็นไปด้วยความจงใจ	

ดงัพระพทุธด�ารสัว่า
9
	“ภกิษทุัง้หลาย	เจตนานัน่เอง	เราเรยีกว่ากรรม	บคุคลจงใจแล้ว

จึงกระท�าด้วยกาย	ด้วยวาจา	ด้วยใจ”	แบ่งตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุ	

มี	๒	อย่าง	คือ

	 ๑.	อกุศลกรรม	 กรรมที่เป็นอกุศล	 การกระท�าท่ีไม่ดี	 กรรมชั่ว	 หมายถึง	 

การกระท�าที่เกิดจากอกุศลมูลคือโลภะ(โลภอยากได้)	โทสะ(โกรธ)	หรือโมหะ(หลง)

ที่เป็นการกระท�าทางกาย	 เรียกว่ากายทุจริต	 การกระท�าทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริต	

การกระท�าทางใจเรียกว่ามโนทุจริต	 กล่าวโดยรวมได้แก่อกุศลกรรมบถ	 (ทางท�า 

ความชัว่)	๑๐	อย่าง	

	 จดัเป็นกลุม่กายกรรม	๓	ประกอบด้วย	

	 	 ๑)	ฆ่าสตัว์		 	 	 ๒)	ลกัทรัพย์	

	 	 ๓)	ประพฤติผิดในกาม

 

 
9
	องฺ.ฉกฺก.	(ไทย)	๒๒/๓๓๔/๔๖๓.



207ตอนที่ ๓ สารัตถธรรมจากชาดกเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

 จัดเป็นกลุ่มวจีกรรม	๔	ประกอบด้วย	

	 	 ๑)	พูดเท็จ		 	 	 ๒)	วาจาส่อเสียด	

	 	 ๓)	วาจาหยาบ			 	 ๔)	พูดเพ้อเจ้อ	

	 จัดเป็นกลุ่มมโนกรรม	๓	ประกอบด้วย

	 	 ๑)	เพ่งเล็งอยากได้ของเขา		 ๒)	คิดร้ายผู้อื่น	

	 	 ๓)	เห็นผิดจากคลองธรรม

	 ๒.		กุศลกรรม	กรรมที่เป็นกุศล	การกระท�าที่ดี	กรรมดี	หมายถึงการกระท�า 

ที่เกิดจากกุศลมูลคือ	 อโลภะ(ไม่โลภไม่อยากได้)	 อโทสะ(ไม่โกรธ)	 หรืออโมหะ 

(ไม่หลง)ที่เป็นการกระท�าทางกาย	 เรียกว่ากายสุจริต	 การกระท�าทางวาจาเรียกว่า 

วจีสุจริต	 การกระท�าทางใจเรียกว่ามโนสุจริต	 กล่าวโดยรวม	 ได้แก่	 กุศลกรรมบถ	

(ทางท�าความดี)	๑๐	อย่าง

	 จัดเป็นกลุ่มกายกรรม	๓	ประกอบด้วย	

	 	 ๑)	เว้นจากฆ่าสัตว์		 	 ๒)	เว้นจากลักทรัพย์	

	 	 ๓)	เว้นจากประพฤติผิดในกาม	

	 จัดเป็นกลุ่มวจีกรรม	๔	ประกอบด้วย

	 	 ๑)	เว้นจากพูดเท็จ		 	 ๒)	เว้นจากวาจาส่อเสียด	

	 	 ๓)	เว้นจากวาจาหยาบ		 	 ๔)	เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ	

	 จัดเป็นกลุ่มมโนกรรม	๓	ประกอบด้วย

	 	 ๑)	ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา		 ๒)	ไม่คิดร้ายผู้อื่น	

	 	 ๓)	เห็นชอบตามคลองธรรม

	 อีกนัยหนึ่ง	 แบ่งตามทางที่ท�ากรรมหรือตามทางแสดงออกของกรรม	 มี	 ๓	

อย่างคือ

	 	 ๑.		กายกรรม	คือการกระท�าทางกาย

	 	 ๒.		วจีกรรม	คือการกระท�าทางวาจา

	 	 ๓.		มโนกรรม	คือการกระท�าทางใจ
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 ในกรรม	 ๓	 อย่างนี้	 คือ	 กายกรรม	 วจีกรรม	 และมโนกรรมดังที่กล่าวแล้ว	

มโนกรรมส�าคญัทีส่ดุ	เพราะเป็นจดุเริม่ต้น	บุคคลคดิก่อนแล้วจงึพดูจงึท�าคอืแสดงออก	

ทางกายและวาจา	 กายกรรมและวจีกรรมขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเอง	 และ

โดยปรมัตถ์	ไม่มีกายกรรมกับวจีกรรม	มีแต่มโนกรรม

	 กระบวนการของกรรมกบักระบวนการของชีวติ(รวมถงึกระบวนการของชวีติ

ด้วย)เป็นอันเดยีวกัน	เมือ่สภุมาณพโตเทยยบตุรกราบทลูถามพระพทุธเจ้าความโดย

สรุปว่า	 “อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเลวและเป็นคนดี

เป็นต้น?”	พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า	“สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน	มีกรรมเป็น

ทายาท	 มีกรรมเป็นก�าเนิด	 มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์	 มีกรรมเป็นท่ีพ่ึงอาศัย	 และกรรม 

ย่อมจ�าแนกให้สัตว์ทัง้หลายให้เลวและดต่ีางกนั”
10

พระพุทธด�ารสันีแ้สดงนยัชดัเจน

ว่า	กรรม(เริม่จากจิตหรือมโน	แสดงพฤตภิาพออกมาทางกาย	วาจา)คอืกระบวนการ

ชีวิตทั้งหมด	 เป็นพลังชีวิตท้ังขณะปัจจุบันและขณะข้ามภพข้ามชาติเรื่อง	 “กรรม”	

ไม่พึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีในอดีตอย่างเดียวและเป็นผลอย่างเดียวอย่างท่ีนิยม 

พูดกันว่า	 “แล้วแต่เวรแต่กรรม”	 หรือเม่ือเห็นใครบางคนตกทุกข์ได้ยากก็กล่าวว่า	

“เป็นเวรเป็นกรรมของเขา”	 แท้จริงแล้ว	 “กรรม”	 มีทั้งดีและไม่ดี	 มีความสัมพันธ์

เชือ่มโยงกนัทัง้หมดท้ังอดตี	ปัจจบัุน	และอนาคต	จงึมีค�าของนกัปราชญ์ว่า	“ปัจจบุนั

เป็นลูกหลานของอดีต	 และเป็นบิดาของอนาคต	 เรานัยหนึ่งเป็นผลแห่งอดีต	 

อีกนัยหนึ่งก็จะเป็นผู้ก่ออนาคต”	

 ในระดับสมมติบัญญัติ	ในกระบวนการแห่งชีวิต	จะเห็นว่ากรรมมีส่วนร่วมใน

กระบวนการแห่งชวีติทัง้หมดทัง้ในเวลาตืน่และในเวลาหลับ	ปรุงแต่งโครงสร้างและ

วิถีชีวิตของบุคคลน้ันๆ	 ในการด�าเนินชีวิตอยู่ในโลก	 บุคคลผู้หน่ึงๆ	 แสดงบทบาท

ต่างๆ	 กันไป	 มีการท�า	 การพูด	 การคิดและรับผลของการท�า	 การพูด	 การคิดนั้น 

ตลอดเวลาทั้งในการประกอบอาชีพและการด�าเนินชีวิตทั่วไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
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	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๒๘๙-๒๙๗/๓๔๙-๓๕๗.
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กับวาเสฏฐะ	 ความโดยสรุปว่า	 “ผู้อาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ	 ชื่อว่าเป็นชาวนา	 

ผู้เลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆ	 ชื่อว่าเป็นศิลปิน	 ผู้อาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ	 ชื่อว่า 

เป็นพ่อค้า	ผูเ้ลีย้งชีพด้วยการรบัใช้ผูอ้ืน่	ชือ่ว่าคนรบัใช้	ผูอ้าศยัการลกัทรพัย์เลีย้งชพี	

ชื่อว่าเป็นโจร”
11

	 ในระดับปรมัตถบัญญัติ	กรรมมี	๒	ฐานะ	คือ	

	 ฐานะที่	๑	กรรมในฐานะเป็นกฎแห่งเหตุผล	(cause	and	effect)	หรือกฎ

ธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่นิยมพูดว่า	“กฎแห่งกรรม”	เป็นหลักการ

เดียวกันดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ตอนหนึ่งว่า	 “เมื่อสิ่งนี้มี	 สิ่งนี้จึงมี 

เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น	สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น	เมื่อสิ่งนี้ไม่มี	สิ่งนี้ก็ไม่มี	เพราะสิ่งนี้ดับ	สิ่งนี้ก็ดับ”	

ซึ่งเป็นหลักการใหญ่ของปฏิจจสมุปบาท	 ข้อความนี้อาจแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า	

“เมื่อเหตุนี้	ผลนี้จึงมี	เพราะเหตุนี้เกิดขึ้น	ผลนี้จึงเกิดขึ้น	เมื่อเหตุนี้ไม่มี	ผลนี้ก็ไม่มี	

เพราะเหตุนี้ดับ	ผลนี้ก็ดับ”

	 ฐานะที่	๒	กรรมในฐานะเป็นกฎแห่งศีลธรรม	ความจริงก็เป็นกฎแห่งเหตุผล

เหมอืนกัน	แต่อยูใ่นระดบัศลีธรรม	เกีย่วกบัวถีิชวีติของชาวบ้าน	ดงัพระพทุธพจน์ว่า	

“หว่านพืชเช่นใด	ได้ผลเช่นนั้น	ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว”

	 “กรรม”	 มีสาระเป็นทั้งเหตุและผล	 โดยที่ความเป็นเหตุเด่นชัดมากกว่า 

ความเป็นผล	 หมายถึงว่า	 ในการท�าทางกาย	 วาจา	 และใจแต่ละคร้ังถือเป็นการ 

ก่อเหตุที่จะท�าให้เกิดผลตามมา	 แต่การที่กรรม(ซึ่งเป็นเหตุ)จะให้ผลนั้น	 มีความ 

ซบัซ้อนพอสมควร	กล่าวคอืมอีงค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาเกีย่วข้องด้วย	กล่าวเฉพาะ

กรรมดี	(กุศลกรรม)	การที่กรรมดีจะให้ผลปรากฏออกมาให้เห็นประจักษ์ในวิถีชีวิต	

ต้องประกอบด้วยสมบัติ	๔	อย่างคือ	

	 ๑)	คติ	หมายถึงผู้ท�ากรรมอยู่ในภพภูมิ	ถิ่นประเทศที่เจริญเหมาะสม	เกื้อกูล

อ�านวยให้กรรม(การกระท�านั้นๆ)ส�าเร็จผล 
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	ม.ม.	(ไทย)	๑๓/๗๐๗/๖๔๓-๖๔๙,	ขุ.สุ.	๒๕/๓๘๒/๔๕๑-๔๕๘.
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	 ๒)	อุปธิ	หมายถึงผู้ท�ากรรมมีร่างกายสมบูรณ์	เหมาะสม	สวยงาม	สุขภาพดี	

	 ๓)	กาล	หมายถงึผูท้�ากรรมอยูใ่นยคุทีบ้่านเมอืงมีความสงบสขุ	ผูค้นมศีลีธรรม	

ช่วยยกย่องส่งเสริมคนดี	หรือท�ากรรมถูกจังหวะถูกเวลา	

	 ๔)	ปโยค	 หมายถึงท�ากรรมถูกกับความสามารถของตน	 ท�าถูกวิธี	 ท�าได้ 

ครบถ้วนทุกขั้นตอน	

	 เมื่อมีความพร้อมสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบต่างๆ	 เหล่านี้	 ก็จะช่วยอ�านวย 

ให้กรรมดีนั้นๆ	 ปรากฏผล	 ถ้าเป็นองค์ประกอบตรงกันข้ามจากสมบัติ	 ๔	 อย่างนี	้ 

ที่เรียกว่า	วิบัติ	๔	ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการให้ผลของกรรมดีนั้นๆ

	 ค�ากล่าวของนกัปรชัญาตะวนัตกโบราณทีว่่า	“ฝนตกคร้ังเดียวไม่ท�าให้ทุง่หญ้า

เขียวสดได้”	 หรือที่พระมงคลเทพมุนี(สด	 จนฺทสโร)กล่าวไว้ว่า	 “หม่ันสร้างเหตุ	 

สังเกตผล	 ทนเอาเถิด	 ประเสริฐนัก”	 ข้อนี้เป็นนัยแห่งกัมมสัทธาดังกล่าวแล้วนั้น 

ให้ข้อคิดอะไร	?	ข้อคิดที่ได้คือ	

	 ๑)	การท�าความดีต้องต่อเนื่องและใช้เวลานาน	

	 ๒)	กฎแห่งเหตุและผล-Cause	and	Effect

	 ความเช่ือกรรมตามนัยดังกล่าวมานี้เท่านั้นจึงจะท�าให้เกิดคุณค่าทาง 

จริยธรรมได้	นัน่คอื	มนษุย์เกดิความเชือ่มัน่ในตวัเอง	เพราะกรรมคอืการกระท�าของ

เราเองที่เกิดขึ้นทุกขณะ	 เป็นมโนกรรมบ้าง	 เป็นกายกรรมบ้าง	 เป็นวจีกรรมบ้าง	 

ดีบ้าง	ชั่วบ้างตามเหตุปัจจัย	เป็นเรื่องในวิถีชีวิต	 เป็นวิถีชีวิตทั้งที่ผ่านมาแล้ว(อดีต)	

ทั้งที่ก�าลังเป็นไปอยู่(ปัจจุบัน)	 ทั้งที่ยังมาไม่ถึง(อนาคต)	 ไม่ใช่เรื่องนอกวิถีชีวิต	 

เมื่อเช่ืออย่างน้ีก็ท�าให้เชื่อมั่นต่อไปว่า	 ความดีเกิดจากเราเองคิดดี	 ท�าดี	 พูดด	ี 

ความชั่วก็เกิดจากเราเองคิดชั่ว	 ท�าช่ัว	 พูดชั่ว	 กล่าวเฉพาะในเร่ืองดีเช่นกรณีการ

บ�าเพ็ญบารมี	ยิ่งจะท�าให้เกิดแรงจูใจในการท�าดีมากขึ้นอย่างไม่รู้จบ	เกิดวัฒนธรรม

แห่งการท�าดีทั่วทุกส่วนของสังคม
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 กรรมศรทัธา	เชือ่กรรม(คอืการกระท�าของเราเอง)ย่อมท�าให้เกิดวปิากศรทัธา

คือเช่ือผลกรรมตามมา	 ข้อนี้ยิ่งท�าให้เกิดแรงจูงใจละชั่วใฝ่ดียิ่งขึ้นไปอีก	 ตัวอย่าง 

จากจรยิาวตัรของพระโพธสิตัว์ท่ีใช้เวลานานจนค�านวณไม่ได้ในการบ�าเพญ็บารมนีัน้

ยิ่งจะท�าให้อนุชนเกิดแรงบันดาลที่จะท�าตามอย่าง	 ยิ่งนานยิ่งได้รับอานิสงส์มาก 

เพ่ิมทวีคูณไปเรื่อย	 ผลแห่งกรรมที่เก็บสะสมไว้ติดตามผู้กระท�าเหมือนเงาตามตัว 

ไม่หล่นหายไปไหน	ยิ่งท�าให้เกิดความมั่นใจ	ทุกคนท�าความดีด้วยความหวัง	๒	อย่าง

ในขณะเดียวกัน	คือ	

	 ๑)	หวังให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุขในสังคมปัจจุบัน	

	 ๒)	หวังได้รับผลแห่งกรรมดีหลังจากละชีวิตนี้ไปแล้ว	

	 ตามหลักพระพุทธศาสนา	 ผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วปรากฏชัดแล้วดังท่ี

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจูฬกัมมวิภังคสูตรตอนหนึ่งว่า	 “สัตว์ท้ังหลายมีกรรมเป็น 

ของตน(กัมมัสสกะ)	มีกรรมเป็นทายาท(กัมมทายาท)	มีกรรมเป็นก�าเนิด(กัมมโยนิ)	

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์(กัมมพันธุ)	 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย(กัมมปฏิสรณะ)	 กรรมย่อม

จ�าแนกให้สัตว์ทั้งหลายเลวและดีต่างกัน”จากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสผลของกรรม	 

สรุปความได้	ดังนี้

	 ๑.		บุคคลที่ฆ่าสัตว์	หยาบช้า	ฝักใฝ่ในการประหัตประหาร	ขาดความกรุณา	

เมื่อตายไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอายุสั้น	 ส่วนบุคคลท่ีเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์	

มีความเอ็นดูเกื้อกูลในสรรพสัตว์	เมื่อตายไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอายุยืน

	 ๒.		บุคคลที่ทุบตีท�าร้ายสัตว์ด้วยฝ่ามือ	ด้วยก้อนดิน	ด้วยท่อนไม้	ด้วยศัสตรา

เมื่อตายไป	 เกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโรคมาก	 ส่วนบุคคลที่ไม่ทุบตีไม่ท�าร้ายสัตว์

ด้วยฝ่ามือ	ด้วยก้อนดิน	ด้วยท่อนไม้	ด้วยศัสตรา	 เมื่อตายไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็น

คนมีโรคน้อย

	 ๓.		บุคคลผู้มักโกรธ	 ถูกว่ากล่าวเล็กน้อยก็ขัดใจ	 พยาบาทปองร้าย	 เมื่อตาย

ไปเกดิเป็นมนษุย์จะเป็นคนมผีวิพรรณทราม	ส่วนบุคคลผูไ้ม่มกัโกรธ	ถกูว่ากล่าวมาก 

ก็ไม่ขัดไม่พยาบาทปองร้าย	เมื่อตายไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีผิวพรรณดี
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 ๔.		บุคคลผู้มีใจริษยาประทุษร้าย	 ผูกความริษยาในลาภสักการะ	 เป็นต้น 

ของบุคคลอื่น	 เมื่อตายไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอ�านาจน้อย	 ส่วนบุคคลผู้มีใจ 

ไม่ริษยา	 ไม่ประทุษร้าย	 ไม่ผูกความริษยาในลาภสักการะเป็นต้นของบุคคลอื่น	 

เมื่อตายไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอ�านาจมาก

	 ๕.		บคุคลผูไ้ม่ให้ข้าวเป็นต้นแก่สมณะหรอืพราหมณ์	เมือ่ตายไปเกดิเป็นมนษุย์

จะเป็นคนมีโภคะน้อย	ส่วนบุคคลผู้ให้ข้าวเป็นต้นแก่สมณะหรือพราหมณ์	เมื่อตาย

ไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโภคะมาก

	 ๖.		บคุคลผูก้ระด้างเย่อหยิง่	ไม่กราบไหว้ผูท่ี้ควรกราบไหว้	ไม่สกัการะผูท้ีค่วร

สกัการะ	เป็นต้น	เมือ่ตายไปเกิดเป็นมนษุย์จะเกดิในตระกลูต�า่	ส่วนบคุคลผูไ้ม่กระด้าง

ไม่เย่อหยิ่ง	กราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้	สักการะผู้ที่ควรสักการะเป็นต้น	เมื่อตายไป

เกิดเป็นมนุษย์จะเกิดในตระกูลสูง

	 ๗.		บุคคลผู้ไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์สอบถามเล่าเรียนส่ิงที่เป็นกุศล

เป็นอกุศล	 สิ่งที่มีโทษไม่มีโทษเป็นต้น	 เมื่อตายไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนม ี

ปัญญาทราม	 ส่วนบุคคลผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์สอบถามเล่าเรียนสิ่งที่เป็น

กุศลเป็นอกุศล	 สิ่งที่มีโทษไม่มีโทษเป็นต้น	 เมื่อตายไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมี

ปัญญามาก

	 จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในการบ�าเพ็ญทสบารมี	เป็นตัวอย่างเชิง

ประจกัษ์ในการละช่ัวท�าดแีละท�าจิตให้ผ่องใส	พระพทุธเจ้าตรัสถงึผลของกรรมและ

กรรมชั่วไว้ในหลายแห่งต่างวาระกัน	 ท่ียกมาน้ีก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและสร้างแรง

บนัดาลใจใฝ่สัมฤทธ์ิได้	การสร้างความใส่ใจและตระหนกัรูเ้ร่ืองกรรมและผลของกรรม	

เป็นความจ�าเป็นแล้วในการบริหารกิจกรรมใดๆ	 เหมือนดังที่พระมหากษัตริย์ไทย 

ในสมัยสุโขทัยที่ทรงนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วงแล้วเผยแพร่ให้ประชาชนในยุคนั้น 

ได้รับรู้	 สาระส�าคัญก็คือเรื่องกรรมและผลของกรรมดี-กรรมชั่วนั่นเอง	 โดยทรงมี

วัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาราษฏร์ได้ใส่ใจตระหนักรู้เรื่องนี้	 เพื่อจะได้สังวรระวัง	 

ละชั่วท�าดี	และท�าจิตให้ผ่องใสนั่นเอง
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	 เรื่อง	 “กรรม”	 ท�าให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรมอย่างไร	 ?	 มีลัทธิความเชื่อ	 ๓	

อย่าง	ขัดกับหลักกรรมในพระพุทธศาสนาดังนี้

 ลัทธิที่	 ๑	 ปุพเพกตเหตุวาท	 ลัทธิท่ีถือว่า	 สุขทุกข์	 หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์	 

อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม	เป็นเพราะกรรมเก่า

	 ลัทธิที่	 ๒	อิสสรนิมมานเหตุวาท	ลัทธิที่ถือว่า	 สุขทุกข์	 หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์	 

อย่างหนึ่งอย่างใด	เป็นเพราะการบันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่

	 ลัทธิที่	 ๓	 อเหตุอปัจจยวาท	 ลัทธิท่ีถือว่า	 สุขทุกข์	 หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข	์ 

อย่างหนึ่งอย่างใด	เป็นไปสุดแต่โชคชะตาลอย	ๆ	ไม่มีเหตุ	ไม่มีปัจจัย

	 ความเชื่อทั้ง	๓	อย่างนี้ท�าลายคุณค่าทางจริยธรรม	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้	

ความโดยสรุปว่า	 “เมื่อบุคคลยึดเอากรรมที่ท�าไว้ในปางก่อนเป็นสาระ	 ยึดเอาการ

บันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่เป็นสาระ	 ยึดเอาความไม่มีเหตุเป็นสาระ	 เขาย่อมไม่มี

ฉันทะ(ความพอใจ)ในสิ่งที่ควรท�าและความพยายามละสิ่งที่ไม่ควรท�า	เพราะเชื่อว่า

กรรมทีท่�าไว้ในปางก่อนเป็นเหตใุห้เขาท�ากรรมนัน้ๆ	การบนัดาลของเทพผู้เป็นใหญ่

เป็นเหตุให้เขาท�ากรรมนั้นๆ	หรือเขาท�ากรรมนั้นๆ	โดยไม่มีเหตุ	ไม่มีปัจจัย”

	 “กรรม”	แปลว่า	 การกระท�า	 หมายถึงการกระท�าทางใจ(mental	 action)	

ทางกาย	 และทางวาจาของบุคคล	นาย	 ก.ท�าในอดีต	 นาย	 ก.ได้รับผลในอดีตและ 

ส่งผลมาถึงปัจจุบัน	 นาย	 ก.ท�าในปัจจุบัน	 นาย	 ก.ย่อมได้รับผลในปัจจุบันและจะ 

ส่งผลไปในอนาคต	อดีต	ปัจจุบัน	อนาคตสืบเนื่องกันดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า	“ปัจจุบัน

เป็นลูกหลานของอดีต	 และเป็นบิดาแห่งอนาคต”	 ความคิดและความเชื่ออย่างนี้

ท�าให้บุคคลเกิดความเชือ่มั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง	อยู่กับปัจจุบัน	พอใจมุ่งมัน่ท�า

ในปัจจุบันให้ดีที่สุด	ถือเป็นการหักล้างลัทธิปุพเพกตเหตุวาท

	 ถามว่า	“กรรมช�าระล้างได้หรือไม่	?”	ในเรื่องนี้	พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นแนว

ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรม	 ความโดยสรุปดังนี้ผู้ท่ีกล่าวว่า	 ‘บุคคลนี้

ท�ากรรมไว้อย่างใดๆ	เขาต้องเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆ’	เมื่อคิดและเชื่อเช่นนั้น	(เขา)
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ย่อมไม่ประพฤตพิรหมจรรย์	หมดโอกาสทีจ่ะบรรลถุงึความสิน้ทกุข์	ส่วนผูท้ีก่ล่าวว่า	

‘บคุคลนีท้�ากรรมทีต้่องเสวยผลไว้อย่างใดๆ	เขาต้องเสวยผลของกรรมนัน้อย่างนัน้ๆ’	

เม่ือคดิและเชือ่เช่นนัน้	(เขา)ย่อมประพฤตพิรหมจรรย์	มโีอกาสทีจ่ะบรรลคุวามสิน้ทกุข์	

บคุคลบางคนในโลกนีท้�าบาปกรรมเลก็น้อยกต็กนรกได้	ทีเ่ป็นเช่นนัน้กเ็พราะว่าเขา

ผู้นั้นไม่เจริญกาย	ไม่เจริญศีล	ไม่เจริญจิต	ไม่เจริญปัญญา	มีคุณน้อย	มีอัตภาพน้อย	

ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ท�าบาปกรรมเล็กน้อยเช่นกัน	 ได้รับผลกรรมในปัจจุบัน

เท่านัน้	ไม่ต้องไปรับในชาตหิน้า	ทีเ่ป็นเช่นนัน้กเ็พราะว่า	เขาผูน้ัน้เจรญิกาย	เจรญิศลี	

เจริญจิต	เจริญปัญญา	มีคุณมาก	มีอัตภาพใหญ่

	 นาย	ก.	ท�า	นาย	ก.	ได้รับผลของการกระท�าเอง	นาย	ข.	ท�า	นาย	ข.	เสวยผล

ของการกระท�าด้วยตัวเขาเอง	 “ตนท�าบาปกรรมเอง	 ก็เศร้าหมองเอง	 ตนไม่ท�า 

บาปกรรมเอง	 ก็บริสุทธิ์เอง	 ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน	คนอื่น 

จะท�าคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้”	 ความคิดและความเชื่ออย่างนี้ท�าให้บุคคลเกิดความ

มัน่ใจในตวัเอง	เช่ือม่ันในก�าลงักายและก�าลงัสตปัิญญาของตนเองทีจ่ะก�าหนดชะตา

ชีวิตของตนเองได้	ถือเป็นการหักล้างลัทธิอิสสรนิมมานเหตุวาท

	 กรรมในฐานะเป็นกฎแห่งเหตุผลหรือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

มนุษย์ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมก็คือ	 “เมื่อเหตุน้ี	 ผลน้ีจึงมี	 เพราะเหตุนี้เกิดขึ้น	 ผลนี ้

จึงเกิดขึ้น	 เมื่อเหตุนี้ไม่มี	 ผลนี้ก็ไม่มี	 เพราะเหตุนี้ดับ	 ผลนี้ก็ดับ”	 อีกนัยหนึ่ง	 

กรรมในฐานะเป็นกฎแห่งศีลธรรม	ซึ่งเป็นกฎแห่งเหตุผลเหมือนกัน	แต่อยู่ในระดับ

ศีลธรรม	 เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน	มีพระพุทธพจน์ว่า	 “หว่านพืชเช่นใด	 ได้ผล

เช่นนัน้	ท�าดไีด้ดี	ท�าช่ัวได้ชัว่”	ความคดิและความเชือ่เรือ่งกรรมดงักล่าวนีท้�าให้บคุคล

มั่นใจในการกระท�าของตัวเองทุกครั้ง	 และถือว่าการกระท�าดีทุกครั้งคือการสร้าง 

เหตุดีและจะได้รับผลดีแน่นอน	ข้อนี้ถือเป็นการหักล้างลัทธิอเหตุอปัจจยวาท

	 ผูต้ัง้ประณิธานเป็นพระโพธิสตัว์	บ�าเพญ็ทสบารมไีด้อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลานาน

กเ็พราะกมัมสทัธา	คอืเชือ่กรรมโดยนยัดงักล่าวมานี	้แม้จะผ่านการเวยีนว่ายตายเกดิ
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ก่อนที่จะได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ก็นับชาติไม่ถ้วน	 

เมือ่ได้รบัการพยากรณ์แล้วกเ็วยีนว่ายตายเกดิ	๕๔๗	ชาต	ิบ�าเพ็ญทสบารม	ีกล่าวโดย

นัยของกรรมก็คือท�าความดีทางกาย(กายกรรมอันเป็นกุศล)	 ทางวาจา(วจีกรรม 

อันเป็นกุศล)	 และทางใจ(มโนกรรมอันเป็นกุศล)	 กัมมสัทธาของพระโพธิสัตว ์

เป็นอจลสัทธา(ศรัทธาคือความเชื่อไม่หวั่นไหว)	 จริงๆ	 กรรมบางอย่างให้ผลเร็ว	 

กรรมบางอย่างให้ผลช้า	กรรมบางอย่างให้ผลในชาตนิี	้กรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้	

และชาติต่อๆ	 ไป	 พระโพธิสัตว์ไม่ได้นึกถึงผลของกรรมดีที่จะได้รับ	 ไม่เฝ้าหวัง 

ผลกรรมดีที่จะเกิดขึ้น	 แต่ตั้งกุศลเจตนาบ�าเพ็ญทสบารมีช่วยเหลือสัตว์โลก	 สะสม

กรรมดีอย่างต่อเนื่อง	 โดยเชื่อมั่นอย่างไม่มีข้อสงสัยว่า	 กรรมดีท่ีได้กระท�านั้น	 

ย่อมให้ผลดีแน่นอนทั้งแก่ตัวเองและแก่สัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย

	 การพฒันาสงัคมให้มคีวามยัง่ยนื	จ�าเป็นต้องสร้างวฒันธรรมแห่งการท�าดีแบบ

พระโพธิสัตว์	 ด้วยอัธยาศัยพระโพธิสัตว์	 กล่าวคือท�าดีด้วยการหวังผลก็จริง	 แต่ไม่

คาดหวังผลอย่างนั้นอย่างน้ี	 ไม่คาดหวังว่าจะได้รับผลในวันนั้นวันนี้	 ตั้งกุศลเจตนา

มุ่งท�ากรรมดีอย่างเดียวเพื่อให้เกิดผลดีแก่สังคมเป็นเบื้องต้น	 มีจิตอาสาท�าความดี

ด้วยหัวใจ	 เมื่อสังคมดีเป็นเบื้องต้น	 ทุกคนก็จะได้รับผลดีเหมือนกันหมด	ท้ายที่สุด	

ผลกรรมดีอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดแก่ตัวผู ้กระท�าเองตามกฎแห่งเหตุและผลนั่นเอง	 

ท่ีส�าคัญ	 ขณะท�าดีแม้จะมีปัญหาอุปสรรค	 มีความยากล�าบากอย่างไรก็ไม่ย่อท้อ	 

ไม่ท้อถอย	เมื่อมีกุศลเจตนาและมั่นใจว่าเป็นความดีแท้จริง	มีหลักยึดว่า	“หว่านพืช

เช่นใด	 ย่อมได้รับผลเช่นนั้น	 ท�าดีก็เป็นความดี	 ท�าชั่วก็เป็นความชั่ว”	 เมื่อเหตุดี	 

ย่อมเป็นหลักประกันถึงผลดีแน่นอน	แต่รูปแบบของผลและระยะเวลาให้ผลอาจไม่

สามารถก�าหนดแน่นอนได้	ยึดเป็นหลักใจอย่างนี้ในการท�าความดี
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เรื่องที่ ๔ จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์กับหลักการ ๓ : 

ไม่ท�าชั่ว ท�าดี และท�าจิตให้ผ่องใส

	 บนหลกัการ	๓	อย่างนี	้จรยิาวตัรของพระโพธสิตัว์ให้บทเรยีนอะไรแก่เราบ้าง	?	

พระโพธิสัตว์ไม่ท�าอะไรและท�าอะไรจึงชื่อว่าไม่ท�าชั่ว	ท�าดี	และท�าจิตใจให้ผ่องใส	?

	 ความชั่วคือ	

	 	 ๑)	ฆ่าสัตว์		 ๒)	ลักทรัพย์	

	 	 ๓)	ประพฤติผิดในกาม		 ๔)	พูดเท็จ	

	 	 ๕)	พูดส่อเสียด		 ๖)	พูดค�าหยาบ	

	 	 ๗)	พูดเพ้อเจ้อ		 ๘)	เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น	

	 	 ๙)	มีจิตพยาบาท		 ๑๐)	มีความเห็นผิดเหล่านี้คือความชั่ว	

	 พระโพธิสัตว์ชื่อว่าท�าดีนั้นก็คือประพฤติสุจริตท้ังทางกาย	 ทางวาจา	 และ 

ทางใจคือ

	 	 ๑)	เว้นจากการฆ่าสัตว์		 ๒)	เว้นจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จ้าของ

	 	 	 	 	 	 	เขามิได้ให้	

	 	 ๓)	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	๔)	เว้นจากการพูดเท็จ	

	 	 ๕)	เว้นจากการพูดส่อเสียด		 ๖)	เว้นจากการพูดค�าหยาบ	

	 	 ๗)	เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ		 ๘)	ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา	

	 	 ๙)	มีจิตไม่พยาบาท		 ๑๐)	มีความเห็นชอบ	

	 นอกจากความดส่ีวนที	่๑	การไม่ท�าชัว่	๑๐	อย่างดงักล่าวนัน้แล้ว	พระโพธสิตัว์

ยังได้ท�าดีส่วนที่	 ๒	 เสริมเข้าไปอีกเพื่อให้เกิดความดียิ่งๆ	 ขึ้นไป	 จัดเป็นบุญบารมี	

ประกอบด้วย	

	 ๑)	ทาน	การให้ปันสิ่งของ	

	 ๒)	ศีล	ประพฤติเรียบร้อยดีงาม	

	 ๓)	ภาวนา	อบรมจิตใจ	
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	 ๔)	อปจายนะ	อ่อนน้อมถ่อมตน	

	 ๕)	เวยยาวัจจะ	ขวนขวายรับใช้	มีจิตอาสา	

	 ๖)	ปัตติทาน	เฉลี่ยความดีให้ผู้อื่น	

	 ๗)	ปัตตานุโมทนา	ยินดีในความดีของผู้อื่น	

	 ๘)	ธัมมัสสวนะ	ฟังธรรมศึกษาหาความรู้	

	 ๙)	ธัมมเทสนา	สั่งสอนธรรมให้ความรู้แก่ผู้อื่น	

	 ๑๐)	ทิฏุชุกัมม์	ปรับความเห็นให้ถูกตรง

	 การท�าจิตใจให้ผ่องใสที่แท้ก็คือการปฏิบัติกรรมฐาน(จิตภาวนา)ซึ่งมี	๒	แบบ

คือ	

	 ๑)	สมถกรรมฐาน	งานฝึกจิตให้สงบ	ปฏิบัติธรรมท�าจิตให้แน่วแน่เป็นสมาธิ	

	 ๒)	วิปัสสนากรรมฐาน	 งานเจริญปัญญาเพื่อให้เข้าใจโลกและชีวิตตามความ

เป็นจริง	

	 ค�าว่า	 “ท�าจิตให้ผ่องใส”	 ในที่นี้หมายเอาสมถกรรมฐานเป็นหลัก	 เพราะจิต

ผ่องใสเกิดจากความมั่นคงแน่วแน่ของจิต	นั่นคือสมาธิ	วิธีการสร้างสมาธิมี	๔	แบบ	

คือ	

	 วิธี	๑	วิธีธรรมชาติ

	 เพื่อให้เป็นตนมีสมาธิ	บางกรณีบุคคลท�าสิ่งดีงามอย่างใดอย่างหนึ่ง(สิ่งดีงาม

ก็คือมีศีล)	 เมื่อระลึกถึงความประพฤติดีงามสุจริตของตนแล้วเกิดความปลาบปล้ืม

บนัเทงิใจ	 ระลกึถงึการบ�าเพ็ญประโยชน์ของตน	 หรอืระลกึถงึพระรตันตรยัแล้วเกดิ

ความปลาบปลื้มปราโมทย์	 จากนั้นเกิดปีติ	 ตามมาด้วยปัสสัทธิ	 สุข	 และท้ายที่สุด 

เกดิสมาธ	ิดงัทีพ่ระพทุธพจน์ทีต่รสัไว้เสมอว่า	“สขุโิน	จติตฺ�	สมาธยิต”ิ	แปลว่า	ผูม้สีขุ	

จิตย่อมเป็นสมาธิ	 ในชีวิตประจ�าวันขณะท�างานในหน้าที่หรือขณะใช้ชีวิตนอกเวลา

ท�างาน	 บางกรณีแม้แต่การขบคิดปัญหาบางอย่างได้ทะลุปรุโปร่ง	 การแก้ปัญหา 

บางอย่างได้โดยการคดิสบืสาวหาต้นสายปลายเหตุได้	หรือมองปรากฏการณ์(ทีเ่ป็น
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ปัญหา)บางอย่างด้วยความเข้าใจ	 ท้ายสุดก็มีผลท�าให้เกิดสมาธิได้	 ดังข้อความใน

คัมภีร์พระไตรปิฎกว่า	 “เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม	 ย่อมเกิดปราโมทย์	 เมื่อมี

ปราโมทย์	 ย่อมเกิดปีติ	 เมื่อใจมีปีติ	 กายย่อมสงบ	 เธอมีกายสงบ	 ย่อมได้รับสุข	 

เมื่อมีสุข	 จิตย่อมตั้งมั่น”	 จะถือว่าเป็นกฎธรรมชาติของจิตในระดับชีวิตประจ�าวัน

ก็ได้ที่บุคคลเมื่อปลาบปลื้ม	 (ปราโมทย์)ย่อมมีจิตจดจ่อ	 เมื่อเกิดความอิ่มใจ(ปีติ) 

ย่อมมจีติจดจ่อ	เมือ่กายสงบผ่อนคลายย่อมมจีติจดจ่อ	เมือ่มสีขุย่อมมจีติจดจ่อ	สมาธิ

ในลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องไปขวนขวายหาโดยการนั่งกรรมฐานหรือใช้วิธีการปฏิบัติ

ใดๆ	เพียงแต่ท�าหน้าท่ีให้ส�าเรจ็โดยสุจรติหรอืวางใจให้ยดืหยุน่ไปตามอารมณ์ทีน่่าพอใจ	

(อิฏฐารมณ์)	และอารมณ์ทีไ่ม่น่าพอใจ(อนฏิฐารมณ์)	ใจกจ็ะเกดิปราโมทย์	ปีติ	ปัสสัทธ	ิ

สุขและสมาธิ

	 วิธี	๒	ใช้หลักอิทธิบาท

 สร้างความพอใจใฝ่ดีงาม(กุศลธรรมฉันทะ)	 โดยหลักศรัทธา	 เมื่อเกิดศรัทธา

ท�าให้เกิดความพอใจ	เมือ่เกดิความพอใจใคร่ทีจ่ะท�า(กตัตุกมัยตาฉันทะ)	ย่อมเกิดการ

จดจ่อ(สมาธิ)ในงานท่ีท�าและมีผลท�าให้เกิดการท�าต่อเนื่อง(สาตัจจกิริยา)	 เมื่องาน

ประสบความส�าเรจ็บงัเกดิผลให้เหน็เป็นทีน่่าพอใจกเ็กดิความบนัเทงิปลืม้ใจ(ปราโมทย์)	

ความอิ่มใจ(ปีติ)	 ความสงบเยือกเย็น(ปัสสัทธิ)	ความสบายใจ(สุข)	และความจดจ่อ

(สมาธิ)ในงานต่อเนื่องไปอีกหมุนเวียนเป็นวัฏจักร	เหมือนกับการสร้างสมาธิตามวิธี

ธรรมชาติดังที่กล่าวในข้อต้นน้ีเป็นแนวทางหนึ่ง	 อีกแนวทางหนึ่งคือ	 ถ้าสามารถ 

ปลุกเร้ากุศลธรรมฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้า	 เกิดความรักในคุณค่าความดีงาม	

ความสมบรูณ์ของสิง่นัน้หรอืจดุหมายนัน้อย่างเตม็ทีแ่ล้ว	คนกจ็ะทุม่เทชวีติจติใจอทุศิ

ให้แก่สิง่นัน้	เมือ่มกีศุลธรรมฉนัทะน�าแล้วกต้็องการท�าสิง่นัน้ให้ดีทีส่ดุ	ให้ส�าเรจ็อย่าง	

ดีที่สุดของสิ่งนั้น	 ของงานนั้น	 ไม่ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทนท้ังหลาย	

จิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการด�าเนินสู่จุดหมาย	 เดินเรียบสม�่าเสมอ	 ไม่ซ่านไม่ส่าย	

โดยนัยนี้	 “สมาธิ”	 จึงเกิดขึ้น	 เรียกว่า	 “ฉันทสมาธิ”	 และพร้อมกันนั้นความพอใจ

สร้างสรรค์ก็เกิดขึ้น	เรียกว่า	“ปธานสังขาร”	เรียกรวมว่า	ฉันทสมาธิปธานสังขาร
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 สร้างความเพียร(วิริยะ)โดยหลักศรัทธา	 เม่ือเกิดศรัทธาท�าให้เกิดวิริยะคือ

ความเพียรที่จะปฏิบัติ	 ทดลองสิ่งท่ีเชื่อด้วยศรัทธานั้น	 คนที่มีความเพียรเท่ากับม ี

แรงหนุน	 เวลาท�างานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม	 จิตใจจะแน่วแน่	 มั่นคง	 พุ่งตรงต่อ 

จดุหมาย	สมาธิก็เกิดขึน้	เรยีกว่า	“วริิยสมาธ”ิ	พร้อมกนันัน้กม็คีวามเพยีรสร้างสรรค์

เกิดประกอบคู่กันไป	เรียกว่า	“ปธานสังขาร”	เรียกรวมว่า	วิริยสมาธิปธานสังขาร

	 สร้างความเอาใจใส่จดจ่อ(จิตตะ)โดยหลักศรัทธา	 เมื่อเกิดศรัทธาท�าให้จิต

ผูกพันจดจ่อ	 เฝ้าคิดถึงแต่งานนั้น	 ไม่สนใจงานอ่ืนหรือเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นรอบตัว	 

ความมีใจจดจ่อฝักใฝ่เช่นนี้ย่อมท�าให้เกิดสมาธิ	 จิตแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ท�า	 

เรียกว่าจิตตสมาธิ	 พร้อมกันนั้นก็มีความเพียรสร้างสรรค์เกิดประกอบคู่กันไป	 

เรียกว่า	“ปธานสังขาร”	เรียกรวมว่า	จิตตสมาธิปธานสังขาร	

	 สร้างความหมั่นไตร่ตรองใคร่ครวญ(วิมังสา)	 โดยหลักศรัทธา	 เมื่อเกิด 

ศรัทธาแล้ว	 ย่อมท�าให้เกิดการคิดหาเหตุผลสอบสวนทดลอง	 เมื่อท�าอะไรก็คิด

พิจารณาทดสอบไป	การคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอย่างนี้	ย่อมช่วยรวมจิต

ให้คอยก�าหนดและตดิตามเรือ่งท่ีพิจารณาอย่างติดตลอดเวลา	เป็นเหตุให้จติแน่วแน่

แล่นดิ่งไปกับเรื่องท่ีพิจารณา	 ไม่ฟุ้งซ่าน	 เรียกว่าวิมังสาสมาธิ	 พร้อมกันนั้นก็มี 

ความเพยีรสร้างสรรค์เกดิประกอบคูก่นั	เรยีกว่า	“ปธานสงัขาร”	เรยีกรวมว่า	วมิงัสา

สมาธิปธานสังขาร

	 วิธี	๓	ใช้หลักสติปัฏฐาน	๔

	 การด�าเนินชีวิตคนท�ามาหากินย่อมไม่มีฐานท่ีจะให้เกิดสมาธิได้โดยง่าย	 

จึงต้องใช้วิธีตั้งสติก�าหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า	 เป็นแต่เพียงกาย	 

ไม่ใช่สัตว์	บุคคล	ตัวตน	เรา	เขา	ตั้งสติก�าหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นตามเป็นจริง

ว่า	เป็นแต่เพียงเวทนา	ไม่ใช่สัตว์	บุคคล	ตัวตน	เรา	เขา	ตั้งสติก�าหนดพิจารณาจิต

ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า	เป็นแต่เพียงจิต	ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา	ตั้งสติก�าหนด

พิจารณาธรรม	ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า	เป็นแต่เพียงธรรม	ไม่ใช่สัตว์	บุคคล	ตัวตน	
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เรา	เขา	การฝึกสมาธิโดยอาศยัสตเิป็นหลกัมวีธิกีารคอื	การใช้สตนิ�าทางให้แก่ปัญญา

หรือท�างานร่วมกับปัญญา	การฝึกแบบนี้ได้แก่วิธีการของสติปัฏฐาน	ที่นิยมก�าหนด

ให้ผู้ปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสลับไปกับอิริยาบถละ	๓๐	นาทีบ้าง	มากกว่านั้นบ้าง	 

การเดินก็เพื่อให้เกิดวิริยะ(ความเพียร)มั่นคงแข็งแรง	 การนั่งก็เพ่ือให้เกิดสมาธ ิ

(ความตั้งมั่นแห่งจิต)

	 วิธี	๔	ใช้วิธีเป็นแบบแผน

	 เป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังเป็นงานเป็นการ	ก�าหนดวางกันไว้

เป็นรูปแบบ	มีขั้นตอนที่ด�าเนินไปตามล�าดับ	โดยวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐาน	๔๐	อย่าง	

ตัวอย่างวิธีการสร้างสมาธิโดยปฏิบัติอนุสสติกรรมฐาน	 เช่น	 “พุทธานุสสติ	 

ธัมมานุสสติ	 และสังฆานุสสติ”โยคีผู้มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว	 ประสงค์จะปฏิบัติ

พทุธานสุสตกิรรมฐาน	ในเบือ้งต้นพงึหาสถานทีส่งบเหมาะแก่การปฏบิติัธรรม	ระลึก

ถึงคุณของพระพุทธเจ้า	๙	ประการ	หรือผู้ประสงค์จะปฏิบัติเพื่อสร้างสมาธิในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	พึงหาช่วงเวลาและสถานที่สงบแล้วสวดมนต์ระลึกถึงคุณของ

พระพุทธเจ้า(พุทธคุณ)	 ๙	 ประการว่า	 “อิติปิ	 โส	 ภควา	 อรห�	 สมฺมาสมฺพุทฺโธ	 

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน	 สุคโต	 โลกวิทู	 อนุตฺตโร	 ปุริสทมฺมสารถิ	 สตฺถา	 เทวมนุสฺสาน�	 

พุทฺโธ	ภควา”

	 ผู้ประสงค์จะปฏิบัตธิมัมานุสสตกิรรมฐานเพือ่สร้างสมาธก็ิเช่นเดียวกนั	เมือ่ได้	

เวลาและสถานทีส่งบแล้วกส็วดมนต์ระลกึถงึคณุของพระธรรม(ธรรมคณุ)	๖	ประการ

ว่า	“สฺวากฺขาโต	ภควตา	ธมฺโม	สนฺทิฏฺโิก	อกาลิโก	เอหิปสฺสิโก	โอปนยิโก	ปจฺจตฺต�

เวทิตพฺโพ	วิญฺญูหิ”

	 ผู ้ปฏิบัติกรรมฐานสามารถปฏิบัติสังฆานุสสติกรรมฐานเพื่อสร้างสมาธิ	 

เมื่อได้เวลาและสถานท่ีสงบแล้วก็สวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์(สังฆคุณ)	๙	

ประการว่า	 “สุปฏิปนฺโน	 ภควโต	 สาวกสงฺโฆ	 อุชุปฏิปนฺโน	 ภควโต	 สาวกสงฺโฆ	 

ญายปฏิปนฺโน	ภควโต	สาวกสงฺโฆ	สามีจิปฏิปนฺโน	ภควโต	สาวกสงฺโฆ	ยทิท�	จตฺตาริ	
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ปุริสยุคานิ	 อฏฺ	 ปุริสปุคฺคลา	 เอส	 ภควโต	 สาวกสงฺโฆ	 อาหุเนยฺโย	 ปาหุเนยฺโย	 

ทกฺขิเณยฺโย	อญฺชลิกรณีโย	อนุตฺตร�	ปุญฺญกฺเขตฺต�	โลกสฺส”

	 อีกตัวอย่างหน่ึงของวิธีการสร้างสมาธิโดยปฏิบัติกรรมฐานข้อ	 “เมตตา- 

พรหมวิหาร”(ปฏิบัติกรรมฐานโดยแผ่เมตตา)	แบ่งเป็นขั้น	ดังนี้

	 ขั้นที่	๑	พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ(โทสะ)	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้	

สรุปความว่า	 “บุคคลผู้มักโกรธนั้น	 มีผิวพรรณทราม	นอนเป็นทุกข์	 ได้ความเจริญ

แล้วก็ยังถึงความเสื่อม	ท�าการเข่นฆ่าทางกาย	วาจา	ย่อมประสบความเสื่อมทรัพย์	

ถึงความเสื่อมยศ	ญาติมิตรและสหายหลีกหนี	ผู้ถูกความโกรธครอบง�าย่อมไม่รู้เหตุ	

ไม่รูผ้ล	ท�ากรรม(ไม่ด)ีทีท่�าได้ยากเหมอืนท�าได้ง่าย	ต่อเมือ่หายโกรธแล้วย่อมเดอืดร้อน

เหมอืนถกูไฟไหม้”	เป็นต้น	และพจิารณาให้เหน็ประโยชน์(อานสิงส์)ของความอดทน

(ขันติ)	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สรุปความว่า	“ความอดทนมีอานิสงส์	๕	ประการนี้

คือ	

	 ๑)	เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก		 ๒)	เป็นผู้ไม่มากด้วยเวร	

	 ๓)	เป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ		 	 	 ๔)	เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตาย	

	 ๕)	หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์”	

	 ขั้นที่	 ๒	 พิจารณาดูบุคคลที่อาจเป็นอุปสรรค	 ผู้ประสงค์จะสร้างสมาธิโดย

เมตตาภาวนา	ควรพจิารณาดโูทษ(ข้อเสยี)อนัอาจเกดิขึน้จากท�าเมตตาภาวนาไปใน

บุคคล	๖	ประเภท	ต่อไปนี้

	 ๑)		เมตตาภาวนาในคนที่เกลียดกัน	ย่อมล�าบากใจท�าให้เสียเวลาในการปรับ

ความคดิให้หลกีเว้นจากความเกลยีดแล้วหนัมาสูค่วามรัก	เป็นการเพ่ิมภาระให้ตัวเอง

	 ๒)	เมตตาภาวนาในคนที่เป็นสหายรักกันมาก	 อาจมีความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติกรรมฐานได้ยาก	 เพราะไม่มีแรงจูงใจทั้งด้านลบและด้านบวก	 ย่อมล�าบาก 

เช่นเดียวกัน
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	 ๓)	เมตตาภาวนาในคนที่อยู่ในฐานะกลางๆ	ไม่เกลียดไม่รักกัน	ก็อาจล�าบาก

เช่นเดียวกัน	 เพราะเหตุว่าการตั้งคนประเภทนี้ไว้ในฐานะเป็นครูและเป็นคนรักกัน

ย่อมส�าเร็จได้ยาก

	 ๔)	เมตตาภาวนาในคนทีเ่ป็นศตัรกูนั	อาจท�าให้เกดิอปุสรรคได้	เพราะเหตุว่า

เมื่อระลึกถึงคนที่เป็นศัตรูกัน	ความโกรธย่อมเกิดขึ้น

	 ๕)	เมตตาภาวนาโดยเจาะจงในคนที่มีเพศตรงข้าม	 อาจท�าให้เกิดอุปสรรค 

ได้เช่นเดียวกัน	 เพราะเหตุว่าเมื่อระลึกถึงเจาะจงคนที่มีเพศตรงข้าม	 ความก�าหนัด

ย่อมเกิดขึ้น

	 ๖)	เมตตาภาวนาในคนที่ตายแล้ว	 ย่อมเป็นการเสียเวลาโดยไม่มีประโยชน์

เกิดขึ้น	 เพราะเหตุว่าถึงจะท�าเมตตาภาวนา	ก็ไม่มีอานิสงส์ให้เข้าถึงแม้แต่อุปจาร-

สมาธิได้

	 ขั้นท่ี	 ๓	 ท�าเมตตาภาวนาตามล�าดับเมื่อรู้ชัดว่าควรงดท�าเมตตาภาวนาใน

บุคคลประเภทไหนและท�าเมตตาภาวนาในบุคคลประเภทไหน	 ก็ลงมือปฏิบัติโดย

เริ่มท�าเมตตาภาวนาไปในบุคคลประเภทต่างๆ	ตามล�าดับ	ดังนี้

	 ๑)	ในตนเอง	ในเบื้องต้น	โยคีผู้ปฏิบัติพึงท�าเมตตาภาวนาด้วยการก�าหนดใจ

หรือกล่าวเพียงเบาๆ	 ว่า	 “ขอเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร	 ไม่มีความเบียดเบียน	 ไม่มีทุกข	์ 

มีความสขุบรหิารตนไปเถดิ”	ดงันี	้กไ็ด้	เหตทุีต้่องเจรญิเมตตาภาวนาไปในตนก่อนนัน้	

ก็เพราะต้องการให้เป็นพยานว่า	 “ตนเองรักสุขเกลียดทุกข์	 ฉันใด	 คนหรือสัตว์อื่น 

ก็รักสุข	เกลียดทุกข์ฉันนั้น”	

	 ๒)	ในคนที่เป็นสหายรักหรือคนท่ีเคารพกัน	 ในล�าดับต่อมา	 โยคีผู้ปฏิบัติ 

พงึระลกึถงึคณุความดีของคนอ่ืนท่ีท�าให้เป็นท่ีรักและเคารพกนัแล้วท�าเมตตาภาวนา

โดยนัยว่า	“ขอท่านผู้นั้นจงถึงความสุข	ไม่มีทุกข์เถิด”	เป็นต้น	

	 ๓)	ในบุคคลที่อยู่ในฐานะกลางๆ	

	 ๔)	ในบุคคลที่เป็นศัตรูกัน(ถ้ามี)
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 สร้างสมาธโิดยแบบแผนอย่างใดอย่างหนึง่กไ็ด้ตามจริตของแต่ละคน	เมือ่เกดิ

สมาธแิล้ว	ปัญญาย่อมเกดิโดยอตัโนมตั	ิสมาธถิอืเป็นวธิกีารน�าไปสู่ปัญญา	มข้ีอความ

ต่างๆ	เหล่านั้นเป็นหลักฐาน

	 “เธอผู้ประกอบด้วยสมาธิภาวนาที่มีอานิสงส์อันได้แล้ว	 ที่มั่นคงยิ่ง	 ก็จักยัง

การเจริญปัญญาให้ถึงพร้อมได้โดยง่ายทีเดียว”

	 “วินัยย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความส�ารวม(ศีล)ความส�ารวมมีเพื่อประโยชน์

แก่ความไม่เดือดร้อน	 ความไม่เดือดร้อนมีเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทย	์ 

ความปราโมทย์มีเพื่อประโยชน์แก่ความอิ่มใจ	 ความอิ่มใจมีเพ่ือประโยชน์แก่ความ

สงบ	ความสงบมีเพ่ือประโยชน์แก่ความตัง้ใจมัน่(สมาธ)ิ	ความตัง้ใจมัน่มเีพือ่ประโยชน์

แก่ความรู้เห็นตามเป็นจริง(ปัญญา)”

	 “ฌาน(สมาธิ)ย่อมไม่มีแก่คนไม่มีปัญญา	 ปัญญาย่อมไม่มีแก่คนไม่มีฌาน	 

ฌานและปัญญามีแก่บุคคลใด	บุคคลนั้นย่อมอยู่ใกล้นิพพาน”

	 เป็นความจริงอยู่แล้วเมื่อน�้าใสและนิ่งสงบ	 ท�าให้มองเห็นทะลุไปถึงก้นบ่อ	 

เม่ือลมฝนสงบ	 ท�าให้ได้ยินเสียงนกจั๊กจั่นเรไรไพเราะชัดเจนในท่ามกลางป่าทึบ	 

เมื่อเมฆหมอกคลายจางไป	 ท�าให้ท้องฟ้าแจ่มใสมองเห็นสรรพสิ่งบนท้องฟ้าชัดเจน	

ข้อนี้ฉันใด	 เมื่อใจใสสงบนิ่ง(สมาธิ)	 ย่อมท�าให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง(ปัญญา)

ปรากฏการณ์ภายในตัวและนอกตัวชัดเจน	ฉันนั้น

	 โดยสรุป	 การท�าจิตให้ผ่องใสก็คือ	 การฝึกฝนอบรมกล่อมเกลาตามหลัก

ไตรสิกขา	 หมายถึง	 การฝึกฝนกล่อมเกลากายวาจาให้เรียบร้อยดีงาม	 สงบเสงี่ยม	

ท�าให้พร้อมทีจ่ะฝึกและสะดวกทีจ่ะฝึกจติให้เป็นสมาธซิึง่จะท�าให้เกดิปัญญา	ในการ

ฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาน้ี	 ศีลเป็นพื้นฐานเพื่อก้าวไปสู่ความเจริญ	 ขั้นต่อไปคือ	

“จิตสมาธิ”	ศีลก็คือเจตนาที่จะงดเว้นหรือการไม่มีความด�าริในการที่จะท�าความชั่ว

ใดๆ	อยูใ่นใจ	ซึง่ท�าให้จติใจบรสิทุธิผ่์องใสปลอดโปร่ง	ท�าให้เกิดความคดิเหน็แจ่มแจ้ง

น่ันคือปัญญา	พระโพธสิตัว์สร้างคณุธรรมให้เกดิมใีนตนและประพฤติตามจริยธรรม

โดยยึดหลักการ	๓	คือ	ไม่ท�าชั่ว	ท�าดี	และจิตใจให้ผ่องใสนั่นเอง
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 กล่าวเฉพาะเรื่องความดี	 แท้จริงแล้ว	 ความดีตามหลักพระพุทธเจ้าแบ่งได	้ 

๒	ลักษณะ

	 ลกัษณะที	่๑	แบ่งตามแนวนอนหรอืตามทวาร	๓	คือ	

	 ความดทีางกาย	เรยีกว่า	กายสุจริต	ประกอบด้วย

	 ๑)	เว้นจากการฆ่าสัตว์		 ๒)	เว้นจากการถือเอาสิง่ของทีเ่จ้าของเขามไิด้ให้	

	 ๓)	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	

	 ความดีทางวาจา	เรียกว่า	วจีสุจริต	ประกอบด้วย

	 	 ๑)	เว้นจากการพูดเท็จ		 	 ๒)	เว้นจากการพูดส่อเสียด	

	 	 ๓)	เว้นจากการพูดค�าหยาบ		 ๔)	เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ	

	 ความดีทางใจ	เรียกว่า	มโนสุจริต	ประกอบด้วย	

	 	 ๑)	ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา		 ๒)	มีจิตไม่พยาบาท	

	 	 ๓)	มีความเห็นชอบ	

	 ลักษณะที่	๒	แบ่งตามแนวตั้งเป็น	๕	ชั้น	คือ	

	 	 ๑)	พิธีกรรม-กิจกรรม		 	 ๒)	ศีล	

	 	 ๓)	สมาธิ			 	 	 ๔)	ปัญญา	

	 	 ๕)	วิมุตติ	

	 เปรียบได้กับส่วนประกอบของต้นไม้	คือ	

	 	 ๑)	พิธีกรรมเปรียบได้กับกิ่งใบ		 ๒)	ศีลเปรียบได้กับสะเก็ด	

	 	 ๓)	สมาธิเปรียบได้กับเปลือก		 ๔)	ปัญญาเปรียบได้กับกระพี้	

	 	 ๕)	วิมุตติเปรียบได้กับแก่นของตนไม้

	 เฉพาะหลักการท�าดีเพื่อความดีเพื่อพัฒนาตนไปตามชั้นต่างๆ	 ตามลักษณะ 

ที่	๒	มี	๒	แบบ	คือ

	 แบบที่	๑	กิจกรรมและพิธีกรรม	ทาน	ศีล	ภาวนา(แบบคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน)

	 คฤหัสถ์ผู้ครองเรอืน	คนท�ามาหากนิศกึษาหาความรูพ้ร้อมกบัสร้างและรกัษา

ศรัทธาต่อพระรัตนตรัยโดยพิธีกรรมท�าบุญต่างๆ	ตามประเพณีชาวพุทธ	นอกจากนี้
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ยังต้องมีกิจกรรมเช่นการศึกษาพระธรรมวินัยเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลัก 

ค�าสัง่สอนทางพระพทุธศาสนา	จากนัน้จงึเข้าสูก่ระบวนการฝึกฝนอบรมตนตามหลัก

ไตรสิกขา	คือ	(๑)	ศีล	(๒)	ภาวนา	ซึ่งแบ่งเป็น	๒	อย่าง	คือ	สมถภาวนาหรือสมาธิ	

(๓)	วิปัสสนาภาวนาหรือปัญญา	รวมเป็นไตรสิกขาคือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เพื่อบรรลุ

ความดีชั้นสุดท้ายคือวิมุตติ(ความหลุดพ้น)

	 แบบที่	๒	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	(แบบสมณชีพราหมณ์)

	 สมณชีพราหมณ์ผู้สละบ้านเรือนออกเป็นนักบวชนั้น	 ย่อมมีหลักประกันถึง

ศรัทธามั่นคงแล้วในพระรัตนตรัย	ผ่านการท�าพิธีกรรมและกิจกรรมสร้างศรัทธามา

จนมีศรัทธามั่นคงแล้ว	 มีศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยแล้ว	 

จึงได้สละบ้านเรือนออกบวช	ดังนั้น	การท�าดีจึงเริ่มด้วยหลักไตรสิกขาคือศีล	สมาธิ	

ปัญญา	เพื่อบรรลุความดีชั้นสุดท้ายคือ	วิมุตติ(ความหลุดพ้น)

	 ค�าถามที่ว่า	 “พระโพธิสัตว์ท�าดี	 บ�าเพ็ญบารมี	 สร้างสมคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นเวลานานนั้น	บ�าเพ็ญเฉพาะทสบารมีหรือข้อธรรม	๑๐	ประการเท่านั้นหรือ	?”	

การท�าดีตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาและปฏิบติเพื่อการมองตัวเอง 

ให้ออก	บอกตัวเองให้ได้	 ใช้ตัวเองให้เป็นตามค�าถาม	๕	 ข้อนี้	 มีความเข้าใจตัวเอง

และบริหารจัดการตัวเองได้เหมาะสม	 พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญทสบารมีเป็นหลักก็จริง	

ทสบารมี	 แท้จริงแล้วก็สรุปลงได้ในหลักการท�าดีแบบใดแบบหนึ่งใน	 ๒	 แบบ 

ดังกล่าวแล้ว	ดังนี้

	 หลักการท�าดีแบบที่	๑ 

  ๑)	กิจกรรมเรียนรู้โลกและชีวิตและพิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา	

	 	 ๒)	ทานก็คือ	ทานบารมี	

	 	 ๓)	ศีลก็คือ	สีลบารมี	ขันติบารมี	สัจจบารมี	วิริยบารมี	

	 	 ๔)	ภาวนาก็คือ	เนกขัมมบารมี	ปัญญาบารมี	อธิษฐานบารมี	เมตตาบารมี	

อุเบกขาบารมี	
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	 หลักการท�าดีแบบที่	๒	

	 	 ๑)	ศีลก็คือ	ทานบารมี	ศีลบารมี	ขันติบารมี	สัจจบารมี	วิริยบารมี	

	 	 ๒)	สมาธิก็คือเนกขัมมบารมี	อธิษฐานบารมี	เมตตาบารมี	อุเบกขาบารมี	

	 	 ๓)	ปัญญาก็คือปัญญาบารมี

	 ในการท�าดีทั้ง	 ๒	 แบบของคนธรรมดาท่ัวไปกับพระโพธิสัตว์	 อะไรคือ 

ความแตกต่างกัน	?	มีความต่างกันอยู่	๓	อย่าง	คือ

	 	 ๑)	ระยะเวลาในการท�าความด-ีคนธรรมดาไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาแน่นอน	

ท�าไปเรื่อยๆ

	 	 ๒)	ความเข้มข้นของการท�าดี

	 	 ๓)	เป้าหมายของการท�าดี

	 คนธรรมดาตั้งเป้าหมายไว้ท่ีสุคติโลกสวรรค์ก็มี	 ไว้สูงสุดคือนิพพานก็ม ี

โดยไม่ได้ระบวุ่าจะต้องเป็นบุคคลประเภทน้ันประเภทนี	้ส่วนพระโพธสิตัว์ตัง้เป้าหมาย

ไว้ชัด	๒	อย่างคือ	มรรค	ผล	นิพพาน	และเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 ความจริง	 พระโพธิสัตว์ท�าดีทั้ง	 ๒	 แบบขึ้นอยู่กับสถานะในขณะน้ันว่าเป็น

คฤหสัถ์ผูค้รองเรอืนหรอืเป็นสมณะชพีราหมณ์	หลกัคดิในการท�าดเีพ่ือบรรลคุวามดี

ตามหลกัพระพทุธศาสนากค็อื	ใช้ชวีติของตวัเองเป็นศนูย์กลางการศกึษา	โดยวธิกีาร

ศึกษาเล่าเรียน(ปริยัติ)และศึกษาอบรม(ปฏิบัติ)เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจชีวิตและ

บริหารจัดการชีวิตได้อย่างถูกต้อง	ภายใต้กรอบค�าถาม	๕	ข้อ	ดังนี้

	 ตอบค�าถามที่	๑	ชีวิตคืออะไร	?

	 การบ�าเพ็ญปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ก็คือการท�ากิจกรรมเรียนรู้ปริยัติ

สัทธรรม	เพื่อให้รู้และเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่า	ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วย	

	 	 ๑)	รูป-ร่างพร้อมคุณลักษณะและอาการ	

	 	 ๒)	เวทนา-ความรู้สึกสุข	ทุกข์	ไม่สุขไม่ทุกข์	

	 	 ๓)	สัญญา-ความจ�าได้หมายรู้	
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	 	 ๔)	สังขาร-การปรุงแต่งทางจิต	

	 	 ๕)	วิญญาณ-ความรู้แจ้งอารมณ์	

	 เรียกรวมว่า	 “ขันธ์	 ๕”	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในหรือของชีวิตมนุษย ์

โดยเฉพาะรูปหยาบปรากฏให้เห็นสวยงามชวนให้หลงใหลติดใจ	 ได้แก่	 ผม(เกสา)	 

ขน(โลมา)	 เล็บ(นขา)	 ฟัน(ทนฺตา)	 หนัง(ตโจ)	 เนื้อ(ม�ส�)	 เอ็น(นหารู)	 กระดูก(อฏฺฐี) 

เยื่อในกระดกู(อฏฺฐิมญิชฺ�)	ม้าม(วกกฺ�)	หวัใจ(หทย�)	ตบั(ยกน�)	พงัผดื(กโิลมก�)	ไต(ปิหก�)	

ปอด(ปปฺผาส�)	ใส้ใหญ่(อนฺต�)	ใส้น้อย(อนฺตคุณ�)	อาหารใหม่(อุทริย�)	อาหารเก่า(กรีส�)	

มันสมอง(มตฺถลุงฺค�)	รวมทั้งส่วนที่เป็นน�้า	เช่น	ดี(ปิตฺต�)	เสมหะ(เสมฺห�)	หนอง(ปุพฺโพ)	

เลือด(โลหิต�)	 เหงื่อ(เสโท)	มันข้น(เมโท)	น�้าตา(อสฺสุ)	 มันเหลว(วสา)	น�้าลาย(เขโฬ)	

น�้ามูก(สิงฆาณิกา)	 ไขข้อ(ลสิกา)	 น�้ามูตร(มุตฺต�)	 ล้วนเป็นส่ิงสกปรกไม่ดูไม่น่าชม 

แต่ด้วยปิดคลุมด้วยผม	ขน	และหนังท�าให้ดูสวยงามนอกจากรูปดังกล่าวแล้ว	ชีวิต

ยังประกอบด้วยนามคือจิตที่ท�าหน้าที่รับรู้ต่าง	คือ	

	 	 ๑)	รับรู้/รู้แจ้งอารมณ์ทางมโนทวาร	เรียกว่า	มโนวิญญาณ	

	 	 ๒)	รับรู้/รู้แจ้งอารมณ์ทางตา	เรียกว่า	จักขุวิญญาณ

	 	 ๓)	รับรู้/รู้แจ้งอารมณ์ทางหู	เรียกว่า	โสตวิญญาณ	

	 	 ๔)	รับรู้/รู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก	เรียกว่า	ฆานวิญญาณ	

	 	 ๕)	รับรู้/รู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น	เรียกว่า	ชิวหาวิญญาณ	

	 	 ๖)	รับรู้/รู้แจ้งอารมณ์ทางกาย	เรียกว่า	กายวิญญาณ	

	 	 ๗)	ท�าหน้าที่เคลื่อนจากภพเก่า	เรียกว่า	จุติจิต	

	 	 ๘)	หน้าที่เกิดในภพใหม่	เรียกว่า	ปฏิสนธิจิต	นี่คือชีวิตโดยสรุป

	 การทีม่คีวามเข้ารูแ้ละเข้าใจว่าชีวิตอยูภ่ายใต้กฎไตรลกัษณ์ดงักล่าว	ท�าให้เกิด

ความคิดอีกอย่างหนึ่งตามมาก็คือ	 ความคาดหวังที่จะได้	 ที่จะมีที่จะเป็น	 สิ่งท่ีดี 

ในด้านนั้นด้านนี้หรือในเรื่องนั้นเรื่องนี้	หรือแม้กระทั่งความหวังที่จะพ้นไปจากสิ่งที ่

ไม่พงึประสงค์หรอืทีจ่ะไม่ประสบสิง่ทีไ่ม่พงึประสงค์	ทัง้ในสถานะทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบัุน
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และอนาคต	 ชาวพุทธส่วนมากจึงเช่ือว่า	 สถานะของตนเองอย่างนี้ขณะนี้และที่นี	่ 

วนัหนึง่กจ็ะเปลีย่นไปสูอ่กีรปูแบบหนึง่และไปอยูอ่กีทีห่นึง่ซึง่อาจจะแตกต่างจากเดิม

โดยสิ้นเชิง

	 ตอบค�าถามที่	๒	ชีวิตเป็นอย่างไร	?

	 ชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์	 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุปัญจวัคคีย์

ว่า	“รูป	เวทนา	สัญญา	สงัขาร	วญิญาณเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง”	ภกิษปัุญจวคัคย์ีกราบทลู

ว่า	“ไม่เที่ยง	พระพุทธเจ้าข้า”	

	 พระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่า	“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง	สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข”	

ภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลว่า	“เป็นทุกข์	พระพุทธเจ้าข้า”	

	 พระพุทธองค์จึงตรัสสรุปว่า	 “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 มีความแปรปรวน 

เป็นธรรมดา	ควรหรอืทีจ่ะเหน็สิง่นัน้ว่า	นัน่ของเรา	เราเป็นนัน่	นัน่เป็นอตัตาของเรา”	

บทสนทนาถามตอบระหว่างพระพทุธเจ้ากบัภกิษปัุญจวคัคย์ีนี	้แสดงให้เหน็ธรรมชาติ

ของขันธ์ชัดเจน	นั่นคือเมื่อถามว่า	“ขันธ์ธาตุเป็นอย่างไร	?”	ก็ตอบได้ว่า	“ขันธ์ธาตุ

เป็นอย่างนีคื้ออยูภ่ายใต้กฎแห่งไตรลกัษณ์”เกิดดบั	เกิดดบั	เกิดดบั	เปลีย่นสภาพไป

ไม่คงที่	ด�ารงอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่นาน

	 ตอบค�าถามที่	๓	ชีวิตเป็นไปอย่างไร	?

	 ชีวิตอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปและดับก็เพราะปัจจัยดับต่อเนื่องกัน 

มาด้วย	 เป็นไปตามกฎธรรมชาติท่ีพระตถาคตท้ังหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม	 ธาตุ

(หลกั)นัน้คอื	ความต้ังอยูต่ามธรรมดา(ธรรมฐิติ)ความเป็นไปตามธรรมดา(ธรรมนยิาม)	 

ความที่มีส่ิงน้ีเป็นปัจจัยของสิ่งนี้(อิทัปปัจจยตา)และในกระบวนการนี้มีธรรมชาติ

ชัดเจน	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ตอนหนึ่งว่า

	 	 อิมสฺมึ	สติ	อิท�	โหติ	 	 เมื่อสิ่งนี้มี	สิ่งนี้จึงมี

	 	 อิมสฺสุปฺปาทา	อิท�	อุปฺปชฺชติ	 เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น	สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

	 	 อิมสฺมึ	อสติ	อิท�	น	โหติ	 	 เมื่อสิ่งนี้ไม่มี	สิ่งนี้ก็ไม่มี

	 	 อิมสฺส	นิโรธา	อิท�	นิรุชฺฌติ	 เพราะสิ่งนี้ดับ	สิ่งนี้ก็ดับ
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	 นี้คือความเป็นไปของชีวิตนัยหนึ่ง	 อีกนัยหนึ่ง	 ชีวิตเป็นไปตามกรรม	 (คือ 

การกระท�า	ซึ่งแบ่งตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุ	มี	๒	อย่าง	คือ	

	 ๑)	อกุศลกรรม	 กรรมที่เป็นอกุศล	 การกระท�าท่ีไม่ดี	 กรรมชั่ว	 หมายถึง 

การกระท�าที่เกิดจากอกุศลมูลคือโลภะ(โลภอยากได้)	โทสะ(โกรธ)	หรือโมหะ(หลง)

ทีเ่ป็นการกระท�าทางกาย	เรยีกว่า	กายทจุรติ	การกระท�าทางวาจา	เรยีกว่า	วจทีจุรติ	

การกระท�าทางใจ	เรียกว่า	มโนทุจริต

	 ๒)	กุศลกรรม	กรรมที่เป็นกุศล	การกระท�าที่ดี	กรรมดี	หมายถึงการกระท�า 

ที่เกิดจากกุศลมูลคือ	 อโลภะ(ไม่โลภไม่อยากได้)	 อโทสะ(ไม่โกรธ)	 หรืออโมหะ 

(ไม่หลง)ที่เป็นการกระท�าทางกาย	เรียกว่า	กายสุจริต	การกระท�าทางวาจา	เรียกว่า 

วจีสุจริต	การกระท�าทางใจ	เรียกว่า	มโนสุจริต	

	 กระบวนการของกรรมกับกระบวนการของชีวิต(รวมถึงกระบวนการของ 

ชีวิตด้วย)เป็นอันเดียวกัน	 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบสุภมาณพโตเทยยบุตรว่า	 

“สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน	 มีกรรมเป็นทายาท	 มีกรรมเป็นก�าเนิด	 มีกรรม 

เป็นเผ่าพนัธุ	์มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั	และกรรมย่อมจ�าแนกให้สัตว์ท้ังหลายให้เลวและ 

ดีต่างกัน”	 พระพุทธด�ารัสนี้แสดงนัยชัดเจนว่า	 กรรม(เริ่มจากจิตหรือมโน	 แสดง 

พฤติภาพออกมาทางกาย	วาจา)คือกระบวนการชีวิตทั้งหมด	 เป็นพลังชีวิตทั้งขณะ

ปัจจุบนัและขณะข้ามภพข้ามชาตมิคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนัทัง้หมดทัง้อดีต	ปัจจุบนั	

และอนาคต	จงึมคี�าของนกัปราชญ์ว่า	“ปัจจบุนัเป็นลกูหลานของอดีต	และเป็นบดิา

ของอนาคต	เราคือนัยหนึ่งเป็นผลแห่งอดีต	อีกนัยหนึ่งก็จะเป็นผู้ก่ออนาคต”	

 ตอบค�าถามที่	๔	ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร	?

	 ชีวิตควรด�าเนินไปด้วยโลกิยสัมมาทิฏฐินั่นคือ	 ศรัทธาในพระรัตนตรัย 

ศรัทธา	ความเชื่อ	ความมั่นใจในพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้สัจธรรม	ทรงมีพระปัญญาคุณ	

พระวิสุทธิคุณ	 และพระกรุณาคุณและในฐานะที่เป็นบุคคลต้นแบบซึ่งยืนยันวิสัย

ความสามารถของมนษุย์ว่า	สามารถหยัง่รู้สจัธรรมเข้าถงึความจรงิและความดสีงูสดุ
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ได้ด้วยสติปัญญาและความสามารถของมนุษย์เอง	 ศรัทธาข้อนี้เรียกโดยค�าสรุปว่า	

“ตถาคตโพธิสัทธา”ศรัทธา	ความเชื่อ	 ความมั่นใจในธรรมทั้งสัจธรรมและศีลธรรม

ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นัน้ว่าเป็นสิง่ทีพ่ระองค์ได้ปฏบิติัเหน็ผลประจักษ์กบัตนเอง

มาก่อนแล้วประกาศให้ผู้อื่นได้รับทราบ	ธรรมนั้นเป็นกฎเกณฑ์แน่นอน	เป็นกฎแห่ง

เหตุและผล	 เป็นกฎธรรมชาติที่มีอยู่คงอยู่อย่างนั้น	 มนุษย์เมื่อพัฒนาตนให้พร้อม 

มีปัญญาแก่กล้าพอแล้วก็รู ้และประจักษ์ได้ด้วยตัวเอง	 และศรัทธา	 ความเชื่อ	 

ความมั่นใจในสงฆ์ในฐานะเป็นชุมชนต้นแบบ	สมาชิกแห่งสงฆ์นี้เป็นพยานยืนยันว่า

มนุษษย์ทั่วไปมีความสามารถที่จะบรรลุความจริงความดีงามสูงสุดได้อย่างบุคคล

ต้นแบบ	เป็นชุมชนที่มีความดีงามน่าชื่นชม	ควรเชิดชูรักษาและเข้าร่วม

	 ศรัทธาในพระรัตนตรัยนั้น	 เป็นความมั่นใจว่าความดีงามและกฎเกณฑ์แห่ง

เหตุและผลมีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติ	 มนุษย์มีความสามารถที่จะเข้าถึงและ

หย่ังรู้ความจริงความดีงามและกฎธรรมชาตินั้นได้	 ในศรัทธา	 ๓	 อย่าง	 ศรัทธาใน

พระพทุธเจ้า(ตถาคตโพธสิทัธา)ส�าคญัทีส่ดุ	เพราะเมือ่เชือ่มัน่ในพระปัญญาตรสัรูข้อง

พระพุทธเจ้าแล้ว	 ย่อมมีความเชื่อมั่นในธรรมท่ีพระองค์ทรงแสดง	 และท้ายที่สุด 

มคีวามเชือ่มัน่ในสงฆ์สาวกทีป่ฏบิตัติามค�าสอนของพระพุทธองค์แล้วเกดิความรู้แจ้ง

เห็นจริงตามพระพุทธองค์	

	 ในระดับที่สูงขึ้นไป	 ชีวิตควรมีกัมมสัทธาเชื่อกรรม	 เชื่อการกระท�า	 เชื่อกฎ 

แห่งกรรม	เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง	คือ	เชื่อว่าเมื่อท�าอะไรโดยมีเจตนาคือ	จงใจท�าทั้งรู้

ย่อมเป็นกรรม	 คือเป็นความดีความชั่วมีข้ึนในตน	 เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดี 

ผลร้ายสืบเนื่องกันไป	วิปากสัทธา	เชื่อวิบาก	เชื่อผลของกรรม	เชื่อว่าผลกรรมมีจริง	

คือ	เชื่อว่ากรรมที่ท�าแล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุ	ผลดีเกิดจากกรรมดี	ผลชั่วเกิด

จากกรรมช่ัว	และมีกัมมสัสกตาสทัธา	เชือ่ความทีส่ตัว์มกีรรมเป็นของของตน	เชือ่ว่า 

แต่ละคนเป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน
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	 ศรัทธาเป็นเหมือนระบบน�าร่องของชีวิต	ในระดับสังคมประเทศชาติ	ศรัทธา

อยู่ใน	๓	รูปแบบ	คือ	

	 ๑)	ศรัทธาในวัฒนธรรม	 ประเพณี	 วิถีชีวิต	 ทิศทางของชาติจะเป็นอย่างไร	 

จะด�าเนินไปในทางไหนขึ้นอยู่กับความเชื่อและยึดถือปฏิบัติร่วมกันในวัฒนธรรม	

ประเพณี	วิถีชีวิตของสังคมประเทศชาตินั้นๆ	ที่มีอย่างยาวนาน	ถ้าเป็นเรื่องที่ดีงาม	

เช่น	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	ความประหยดัมธัยสัถ์	ความขยนัหมัน่เพยีร	ความสะอาด	

ความกตญัญู	กจ็ะท�าให้ประเทศชาตนิัน้เจรญิรุง่เรอืง	ถ้าเป็นเรือ่งทีไ่ม่ดีงามตรงกนัข้าม

จากที่กล่าวนี้ก็จะท�าให้ประเทศชาตินั้นทรุดโทรมเสื่อมถอยไม่ก้าวหน้า	

	 ๒)	ศรัทธาในหลักศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 วิถีชีวิตของคนมี	 ๒	 ภาค	 ท่ีซ้อน 

กนัอยู่	ภาคที	่๑	คือชีวติการท�ามาหากนิ	ภาคที	่๒	คอืชวีติด้านจติใจ	ซึง่ทัง้	๒	ภาคนี้

มีความสมัพนัธ์กนัอยู	่เช่น	ก่อนออกไปท�างาน	มกีารสวดมนต์ไหว้พระหรอืสิง่ศกัด์ิสทิธิ	์

ก่อนการประกอบธุรกิจใดๆ	 มีการประกอบพิธีทางศาสนาหรือพิธีบูชาสักการะ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 คนในสังคมประเทศชาตินั้นๆ	จะยึดถือปฏิบัติเหมือนกันเกือบทั้งหมด	

นี่คือศรัทธาเป็นระบบน�าร่องชีวิต

	 เม่ือมีศรัทธามั่นคงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

สงูขึน้ไปอกีตามหลกัแห่งไตรสกิขา	ได้แก่	อธศิลีสกิขา	อธจิิตตสิกขา	อธปัิญญาสิกขา	

เรียกโดยย่อว่า	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เป็นระบบพื้นฐานส�าหรับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด

การด�าเนินชีวิตที่ดี(มรรค)ค�าว่า	“สิกขา”	เป็นภาษาบาลี	แปลว่า	การศึกษา	ซึ่งมีนัย

บ่งถงึการศกึษาอบรมมากกว่าการศกึษาเล่าเรยีน	ดงันัน้	การศกึษาตามหลกัพระพทุธ-

ศาสนาจึงมุ่งถึงการฝึกความประพฤติ	การฝึกปรือและฝึกปฏิบัติตัวเองมากกว่าการ

ศึกษาเล่าเรียนเรื่องภายนอกตัวเอง

	 การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย	วาจา	และอาชีวะ	เรียกว่า	อธิศีลสิกขา

	 การฝึกปรือในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต	เรียกว่า	อธิจิตตสิกขา
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	 การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

จนถงึความหลดุพ้น	มจีติเป็นอสิระ	ผ่องใส	เบกิบานโดยสมบรูณ์	เรียกว่า	อธปัิญญา-

สิกขา

	 ไตรสกิขาเป็นองค์ประกอบส�าคญัในกระบวนการพฒันาตน	เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย

ทั้งระดับโลกิยะและโลกุตตระ	 เพราะเป็นฐานแห่งการยกคุณภาพจิตขึ้นสู่ระดับสูง 

ไปตามล�าดบั	จากความเป็นปุถชุนคนมกิีเลสขึน้สูค่วามเป็นคนทีต่ดักิเลสได้บางส่วน

คือเป็นโสดาบัน	สกทาคามี	คนที่ตัดกิเลสได้เป็นส่วนมากคือเป็นอนาคามี	และคนที่

ตดักเิลสได้ทัง้หมดคือเป็นอรหนัต์ตามล�าดบั	แม้ผูต้ัง้ประณธิานเป็นพระโพธสิตัว์โดย

ฐานะไม่ได้มุ่งความเป็นพระอริยบุคคล	แต่ก็ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเท่ากับ

พระอริยบุคคลหรือยิ่งกว่าพระอริยบุคคล	 ต้องมีการจัดระเบียบกายและวาจาให้

เรียบร้อย(ศีล)	 ต่อจากนั้นจึงจัดระเบียบจิตให้หนักแน่นมั่นคง(สมาธิ)	 ท้ายท่ีสุด 

จึงจะฝึกคิดฝึกไตร่ตรองธรรมทั้งหลายให้เห็นตามเป็นจริง(ปัญญา)	ดังนั้น	 เมื่อถาม

ว่า	 “ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร	 ?”	 ตามหลักพระพุทธศาสนา	 การด�าเนินชีวิตใน 

อุดมคติและการพัฒนาชีวิตให้ด�าเนินไปสู่เป้าหมายในอุดมคติต้องอยู่ในกรอบ 

แห่งไตรสิกขานี้เท่านั้น	 ปริยัติสัทธธรรมคือค�าสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียน	 คือ 

พระพทุธพจน์	ปฏิบตัสิทัธธรรมคอืปฏิปทาอนัจะต้องปฏบิติัได้แก่ไตรสกิขาประกอบ

ด้วยศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ในขณะที่ปฏิเวธสัทธธรรมคือผลอันจะพึงบรรลุได้ด้วยการ

ปฏิบัติ	ได้แก่	มรรค	ผล	นิพพาน

	 ตอบค�าถามที่	๕	ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร	?

	 เป้าหมายระดับวิถีชีวิตในเบื้องต้นของชีวิตก็คือ	สุคติ	ค�าว่า	“สุคติ”	แปลว่า	

คติหรือทางด�าเนินที่ดี	 หมายถึง	 สถานะ	 สภาวะ	 สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์	 

ดีงามเอ้ือเฟื้อเก้ือกูลแก่ชีวิต	 เช่น	 เป็นคนมีอายุยืนเมื่อตายไป	 เป็นคนมีโรคน้อย 

เมื่อตายไป	 ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีผิวพรรณดี	 เป็นคนมีอ�านาจมาก 

เมื่อตายไป	เป็นคนมีโภคะมากเป็นมนุษย์จะเกิดในตระกูลสูง	เป็นคนมีปัญญามาก
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	 สิง่ทีค่นท�ามาหากนิประสงค์เมือ่ให้ทาน	รกัษาศีล	เจริญภาวนากค็อื	มอีวยัวะ

ทุกส่วนสมบูรณ์	 มีรูปร่างสูงใหญ่	 มีเชาว์ว่องไว	 มีเท้าต้ังอยู่ราบเรียบ	 มีความงาม	 

มีความนุ่มนวล	 มีความสะอาด	 มีความกล้า	 มีก�าลังมาก	 มีความองอาจ	 มีรูปร่าง

ทรวดทรงดี	 มีธนทรัพย์-เงินทอง	มีธัญญทรัพย์-ข้าวปลาอาหาร	มีโภคทรัพย์	ไม่มี

ศัตรู	เป็นที่รักของทุกคน	เป็นคนฉลาดเป็นต้น	

	 กล่าวเฉพาะพระโพธิสตัว์แม้จะยงัไม่มุง่บรรลนิุพพานเสยีทเีดยีวในขณะบ�าเพญ็	

บารมี	 แต่ก็มุ่งพัฒนาตัวเองให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 โดยมุ่งท�า 

ความดีตามหลักทสบารมีเพื่อให้ร่างกายมีความสมบูรณ์เข้มแข็งประกอบด้วย 

มหาบุรุษ	๓๒	ประการ	และอนุพยัญชนะ	๘๐	ประการ	ในขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนา

จิตใจให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น	 มีอัธยาศัยยิ่งใหญ่พร้อมที่จะช่วยเหลือ 

ชาวโลก	ดังนั้น	จึงต้องพัฒนาตามหลักไตรสิกขาให้มีความบริสุทธิ์	๓	ระดับ	คือ

	 ระดับที่	 ๑	 สีลวิสุทธิ	 ความหมดจดแห่งศีลคือประพฤติดี	 เล้ียงชีวิตถูกต้อง	 

ข้อนีห้มายเอาปารสิทุธศิลี	๔	คอื	ปาตโิมกขสงัวรศลี	อนิทรียสังวรศลี	อาชีวปาริสุทธศีิล	

และปัจจยสันนิสสิตศีล

	 ระดับที่	๒	จิตตวิสุทธิ	คือ	ความหมดจดแห่งจิตคือ	ฝึกอบรมจิตหรือพัฒนา

คุณภาพและสมรรถภาพของจิตจนเกิดสมาธิพอเป็นบาทฐานแห่งวิปัสสนา	 ข้อนี้

หมายเอาตั้งแต่อุปจารสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิในสมาบัติทั้ง	๘

	 ระดับที่	 ๓	 ทิฏฐิวิสุทธิ	 คือ	 ความหมดจดแห่งทิฏฐิ	 คือความรู้ความเข้าใจ 

มองเห็นนามรูปตามสภาวะท่ีเป็นจริง(เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 นามรูปปริจเฉทญาณ-

ความรู ้ก�าหนดจ�าแนกนามและรูป)กังขาวิตรณวิสุทธิ	 ความหมดจดแห่งญาณ 

(ความรู)้เป็นเหตใุห้ข้ามพ้นความสงสยั	หรอืความบรสิทุธิข์ัน้ทีท่�าให้ก�าจดัความสงสยั

เกี่ยวกับอดีต	อนาคต	และปัจจุบันได้

	 บุคคลบางคนเมือ่กล่าวถงึการบ�าเพญ็ทสบารมตีามจริยาวตัรของพระโพธสัิตว์

แล้วเข้าใจว่า	เป็นเรือ่งยากเกนิไปและเกนิความจ�าเป็นส�าหรบัตวัเองทีป่รารถนาเพยีง
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ทรพัย์สมบตัใินชาตนีิแ้ละเมือ่ตายไปกป็รารถนาสวรรค์สมบตั	ิความจรงิ	การบ�าเพญ็

ทสบารมีกับหลักการ	คือ

	 	 ๑)	ไม่ท�าชั่ว		 	 	 ๒)	ท�าดี	

	 	 ๓)	ท�าจิตให้ผ่องใสเป็นเรื่องเดียวกัน	

	 ขอให้มจีดุเริม่ต้นของการท�าด	ีในรูปแบบไหนก็ได้	ความดตีามหลกัพระพทุธ-

ศาสนามี	๕	ล�าดับชั้น	ดังนี้	

	 	 ๑)	กิจกรรม-พิธีกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเปรียบได้กับกิ่งใบของต้นไม้	

	 	 ๒)	ศีล	ซึ่งเปรียบได้กับสะเก็ดของต้นไม้	

	 	 ๓)	สมาธิ	ซึ่งเปรียบได้กับเปลือกของต้นไม้	

	 	 ๔)	ปัญญา	ซึ่งเปรียบได้กับกระพี้ของต้นไม้	

	 	 ๕)	วิมุตติ	ซึ่งเปรียบได้กับแก่นของต้นไม้	

	 ดงันัน้	ขอให้มจีดุเริม่ต้นแห่งการท�าดด้ีวยกศุลเจตนาอย่างแท้จริง	บคุคลกจ็ะ

ได้รับการพัฒนาไปตามล�าดับ	ในการบ�าเพ็ญทสบารมีไม่ต้องก�าหนดเป็นทานบารมี	

ศีลบารมี	เนกขัมมบารมีก็ได้	แต่ให้เป็นไปในวิถีชีวิตโดยยึดหลักไม่ท�าชั่ว	ท�าดี	และ

ท�าจิตให้ผ่องใสซึ่งมีนัยดังกล่าวมาแล้ว	 เช่น	 ในการให้ทาน	 ได้ชื่อว่าท�าดี	 ได้ชื่อว่า

บ�าเพ็ญทานบารมี	 ในขณะเดียวกันขณะที่ให้ทานเกิดความตระหนี่ข้ึนมาก็ข่มไว้	 

ชื่อว่า	ได้บ�าเพ็ญขันติบารมี	สัจจบารมี	อธิษฐานบารมี	มีเหตุแทรกซ้อนขึ้นมาขณะ

ให้ทานซึ่งจะท�าให้จิตเศร้าหมองก็รักษาอาการนิ่งไว้	ชื่อว่าได้บ�าเพ็ญอธิษฐานบารมี

และอุเบกขาบารมีเป็นต้น

	 จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์แท้จริงแล้วก็อยู ่บนหลักการ	 ๓	 ประการ	 

ดังกล่าวแล้ว	 และแสดงให้ครบกระบวนการก็คือ	 จากหลักการ	 ๓	 พระโพธิสัตว์ก็

บ�าเพ็ญจริยาวัตรหรือบ�าเพ็ญบารมีภายใต้กรอบแห่งวิธีการ	๖	คือ	

	 	 ๑)	ไม่กล่าวให้ร้าย-ไม่ว่าร้ายค�าเท็จ	ไม่พูดส่อเสียด	ไม่พูดค�าหยาบ	ไม่พูด

เพ้อเจ้อ	



235ตอนที่ ๓ สารัตถธรรมจากชาดกเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

	 	 ๒)	ไม่เบียดเบียน-ไม่ลักทรัพย์	ไม่ฆ่าไม่ท�าร้าย	และไม่ประพฤติผิดในกาม	

	 	 ๓)	ส�ารวมระวังรักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์	

	 	 ๔)	รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอย	

	 	 ๕)	ด�าเนินชีวิตอย่างสงบร่มเย็น	

	 	 ๖)	ปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่อง	

	 และท้ายที่สุดก็น�าไปสู่อุดมการณ์	๔	คือ	

	 	 ๑)	สังคมอุดมด้วยขันติธรรม		 ๒)	สังคมมีความสงบร่มเย็น	

	 	 ๓)	สังคมเกษมปลอดภัย		 ๔)	สังคมไร้การเบียดเบียนกัน



ที่มา	:	http://www.anurakdhamma.org/?cat=10


