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 เรือ่งท่ีกล่าวมาทัง้หมด เป็นการอธบิายเนือ้หาของชาดกในรปูแบบความเรยีง 

ด้วยส�านวนภาษาที่ง่ายต่อการอ่านท�าความเข้าใจและเป็นภาษาร่วมสมัยมีความ 

น่าสนใจส�าหรับคนทั่วไป โดยน�าเสนอแก่นธรรมจากทสบารมีและหลักธรรมอื่นๆ  

ที่แฝงอยู่ในชาดกโดยการถอดบทเรียนจากจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ เพื่อน�าเสนอ

วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมไทยปัจจุบัน โดยอาศัยแนวทางที่ปรากฏในจริยา

วัตรของพระโพธิสัตว์ โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาเนื้อหาของชาดก ๕๔๗ 

เรื่อง โดยกล่าวถึงทสบารมี(บารมี ๑๐) ทั้งในส่วนที่เป็นหลักการและวิธีการบ�าเพ็ญ

บารมรีะดบัต่างๆ ทีป่รากฏในจรยิาวัตรของพระโพธสิตัว์ขณะเกิดในชาตต่ิางๆ ศกึษา

และน�าเสนอสารัตถธรรมจากจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ ทั้งสารัตถธรรมจาก 

ทสบารมีและธรรมแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ศึกษาได้ยึดเป็นแบบอย่าง

ในการท�าความดีเพ่ือประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติสืบไป ถอดบทเรียนจาก 

จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ออกมาในแง่มุมต่างๆ เพ่ือเป็นหลักการและวิธีการ

ท�าความดีเพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมประเทศชาติ

 ค�าว่า “ชาดก” มาจากค�าบาลีว่า “ชาตก” แปลว่า เร่ืองท่ีพระองค์เปล่ง  

หรอืกล่าวถงึจริยาทีเ่กิดขึน้แล้ว เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัเล่าเรือ่งราวทีเ่กดิแล้วเกีย่วกบั

จริยา (ความประพฤติ) ของพระผู้มีพระพุทธเจ้าในครั้งอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้  

เป็นพระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิด ถือก�าเนิดในชาติต่าง ๆ ได้พบปะผจญกับ

เหตกุารณ์ดบ้ีางช่ัวบ้าง แต่กไ็ด้พยายามท�าความดตีดิต่อกนัมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา 

จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย ดังนั้น ชาดก คือเครื่องเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

มาแล้ว เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งทรงบ�าเพ็ญทสบารมีหรือบารมี ๑๐ ประการ  

ในพระชาติ ชาดกมีจ�านวน ๕๔๗ เรื่อง (แต่คนไทยมักพูดกันว่า พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ) 
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ซึ่งหมายถึงว่าพระโคดมพุทธเจ้า(พระศากยมุนีพุทธเจ้า)ก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตร- 

สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ด�ารงฐานะและบทบาท 

ของพระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญทสบารมีเป็นเวลา ๕๔๗ ชาติ

 ค�าว่า “บารมี” (ซึ่งพระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญเป็นเวลา ๕๔๗ ชาตินั้น)แปลว่า  

ถึงฝั ่ง ธรรมเครื่องถึงซึ่งฝั ่งคุณความดีที่สมบูรณ์ ภาษาอังกฤษจึงนิยมใช้ค�าว่า  

“Perfection” แปลว่า ความสมบูรณ์ หมายถึง คุณความดีที่บ�าเพ็ญอย่างยิ่งยวด

เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง คุณความดีที่ได้บ�าเพ็ญมาที่ท�าให้ยิ่งใหญ่ซึ่งจะส่งผลให้

เป็นพระสมัมาสมัพทุธะ คณุธรรมมทีานเป็นต้นท่ีชือ่ว่าบารมกีเ็พราะท�าให้ฐานะของ

พระโพธิสัตว์ยอดยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลาย ช่วยขัดเกลากิเลส ตักตวงคุณความดีไว้ในตน

ยิ่งๆ ขึ้นไป ยึดสัตว์ทั้งหลายให้ด�าเนินตามคุณความดี พร้อมกันนั้นก็เสริมภาวะผู้น�า

ให้แก่พระโพธิสัตว์ในการท�าหน้าท่ีช่วยเหลือสัตว์โลก ทสบารมีหรือบารมี ๑๐ 

ประการนั้นจัดล�าดับดังนี้ ทานเป็นข้อที่ ๑ เพราะมีอุปการะมากแก่ศีลและบ�าเพ็ญ

ได้ง่ายกว่า ศีลเป็นข้อที่ ๒ เพราะท�าให้ทานมีผลมากมีอานิสงส์มาก เนกขัมมะ 

เป็นข้อที่ ๓ เพราะท�าให้ศีลมีผลมากมีอานิสงส์มาก ปัญญาเป็นข้อที่ ๔ เพราะท�าให้

เนกขมัมะมีผลมากมีอานสิงส์มาก วริยิะเป็นข้อที ่๕ ขนัตเิป็นข้อที ่๖ สจัจะเป็นข้อที่ 

๗ อธิษฐานเป็นข้อที่ ๘ เมตตาเป็นข้อที่ ๙ และอุเบกขาเป็นข้อที่ ๑๐ เพราะท�าให้

เมตตามีผลมากมีอานิสงส์มาก 

 บารมีจ�าแนกเป็น ๓ ระดับ ระดับละ ๑๐ รวมเป็น ๓๐ ประการ คือ

  ๑) บารมี ๑๐   ๒) อุปบารมี ๑๐ 

  ๓) ปรมัตถบารมี ๑๐ 

 นยัก็คือ ระดบับารมเีป็นธรรมขาวเจอืด้วยธรรมด�า ระดับอปุบารมเีป็นธรรมขาว

ไม่เจือด้วยธรรมด�า ระดับปรมัตถบารมีเป็นธรรมไม่ขาวไม่ด�า บารมีทั้งหลายที่จะให้

ส�าเร็จประโยชน์สงูสดุคอืบรรลุพระสมัมาสมัโพธญิาณนัน้ ก�าหนดระยะเวลาบ�าเพ็ญ 

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

 ๒) ผูม้ากด้วยศรัทธา(สทัธาธกิบารม)ีใช้เวลา ๘ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากลัป์ 

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

 บารมีทั้งหลายที่บ�าเพ็ญสมบูรณ์บริบูรณ์ย่อมให้ผลคือความเป็นพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า ซึ่งในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีสิริคือ ธรรมกายอันประกอบ

ด้วยคุณธรรมมหาศาลประมาณมไิด้มทีสพลญาณเป็นต้น มพีระรปูกายประกอบด้วย

มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐

 ทสบารมีจัดเป็นพุทธการกธรรม(ธรรมที่ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า)คือ 

  ๑) ทาน   การให้   

  ๒) ศีล   งดเว้นท�าชั่วและมีระเบียบวินัย 

  ๓) เนกขัมมะ  หลีกจากกามารมณ์ 

  ๔) ปัญญา  ความรอบรู้โลกและชีวิต 

  ๕) วิริยะ   ความเพียร 

  ๖) ขันติ   ความอดทน 

  ๗) สัจจะ  ความจริงจัง จริงใจและจริงการ 

  ๘) อธิษฐานะ  ความมั่นแน่วแน่ 

  ๙) เมตตา  ความรัก 

  ๑๐) อุเบกขา  ความเที่ยงธรรมเป็นกลาง 

 ธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ มีทั้งความเป็นคุณธรรมและจริยธรรมมีความส�าคัญ

ในฐานะเป็นหลกัการท�าความดขีองผู้ตัง้ประณธิานทีจ่ะเป็นพระโพธสัิตว์เพ่ือให้บรรลุ

ความเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เหตทุีท่สบารมต้ีอประกอบด้วย ทาน ศลี เนกขมัมะ 

ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตา และอุเบกขา ก็เพราะว่า พระโพธิสัตว์

ทั้งหลายได้ศึกษาวิจัยและปฏิบัติมาแล้วอย่างรอบด้านจึงได้ข้อสรุปตรงกันว่า ธรรม 

๑๐ ประการ หรอืทสบารมนีีแ้หละคือพทุธการกธรรม(ธรรมทีท่�าให้เป็นพระพทุธเจ้า) 
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คนมทีานประจ�าใจ ไม่ตระหนีถ่ีเ่หนยีว ไม่คดิจะเอามแีต่จะให้นัน้ คนมทีานประจ�าใจ

เช่นนีย่้อมท�าการใหญ่ได้ทุกอย่าง ถ้าคดิแต่จะให้โดยไม่มเีงือ่นไขกส็ามารถท�างานใหญ่ 

ได้ทุกอย่าง พระโพธิสัตว์พร้อมท่ีจะให้โดยไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้ว คนมีศีลท้ังในส่วนท่ี

จรยิธรรมเช่นศลี ๕ ศีล ๘ ศลี ๑๐ หรอืศลีจ�านวนมากกว่านี ้ทัง้ในส่วนการจดัระเบียบ

ตัวเองให้เรียบร้อยด้านกายและวาจา(อินทรียสังวร) ทั้งในส่วนการประกอบอาชีพ

สุจริตและยุติธรรม(อาชีวปาริสุทธิ) ทั้งในส่วนการจัดระเบียบใช้สอยเครื่องอุปโภค

บรโิภค(ปัจจยสนันสิสติะ) เมือ่มคีวามเรยีบร้อยครบ ๔ ด้านนี(้จตปุารสิทุธศิลี)กพ็ร้อม

ท่ีจะท�าการได้ เมือ่ส�ารวจดตูวัเองอย่างถ้วนถีแ่ล้วกไ็ม่มข้ีอเสียหายทีจ่ะต�าหนตัิวเอง 

ท�าให้เกดิความมัน่ใจพร้อมทีจ่ะท�างานใหญ่ คนอืน่กไ็ม่เหน็ข้อเสยีหายในคนทีม่ศีลีนัน้ 

ท�าให้ทุกคนศรัทธาและเลื่อมใสคนที่มีเนกขัมมะ (หลีกออกจากกาม-บวชใจ) 

เป็นเจ้าเรือนนั้น ย่อมมีใจปลอดโปร่ง ไม่ยึดมั่นถือมั่นกามคุณ กามารมณ์(อารมณ์

หรือสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจ)ทั้งหลายไม่มารบกวนจิตใจ ท�าให้วุ่นวายร�าคาญใจ เมื่อจิต

เป็นอิสระจากกามเช่นนี้ ชีวิตย่อมมีแต่ความเบาสบาย เที่ยวสัญจรจาริกได้อย่างไร้

ข้อกงัวล จิตใจกว้างเหมอืนท้องนภากาศ เยน็เหมอืนน�า้ในมหานท ีหนกัแน่นเหมอืน

แผ่นดนิ และอ่อนควรแก่การใช้คดิการงานเหมอืนกระสอบหนังแมว คนมจิีตใจเช่นนี้

ย่อมพร้อมทีจ่ะท�าการใหญ่คนมปัีญญามองชีวติของตวัเองทะลปุรโุปร่ง มองชวีติของ

คนอ่ืนทะลปุรโุปร่งทัง้ในอดตีชาต ิอนาคตชาต ิและปัจจบุนัชาต ิและมองปรากฏการณ์ 

ภายนอกได้รอบด้าน เชื่อมโยงเหตุเข้าด้วยกันได้ท้ังหมด โยงจากผลไปหาเหตุได้  

โยงจากเหตุมาผลได้ คนเช่นนี้ย่อมสามารถท�าการใหญ่ได้ทุกอย่าง คนมีวิริยะ 

ความเพียร มีความกล้าแกร่งไม่ท้อถอยในการประกอบกิจ มองภาระหน้าที่ทั้งยาก

และง่ายเท่าเทยีมกนัคอื ต้องรบัผดิชอบท�าให้ส�าเรจ็ มองภาระหน้าท่ีท้ังเล็กและใหญ่

เท่าเทียมกันคือ ต้องจัดการให้ส�าเร็จเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก การด�าเนินชีวิต

ทั้งหมดคืองานเพื่อชาวโลกเท่านั้น จึงไม่มีความเหน็ดเหนื่อยในการท�างาน งานคือ

ชวีติ ชวีติคอืงาน ลมหายใจคอืงาน และงานคอืลมหายใจ อปุนิสัยมแีต่ความกร้าวแกร่ง
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ไม่ย่นย่อท้อถอย คนมีวิริยะเช่นน้ีย่อมพร้อมท่ีจะท�าการใหญ่ได้ทุกอย่าง คนมีขันติ

เป็นเจ้าเรอืน(มขัีนตปิระจ�าใจ) อดทนต่อความเจบ็ปวดทางกายและความทุกข์ทางใจ 

อดทนต่อความยากล�าบากทางกายและทางใจ เช่น เกิดอุบัติเหตุร่างกายถูกกระทบ

ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ร้องโอดโอยเกินเหตุ เกิดโทสะข้ึนเพราะเหตุปัจจัยบางอย่างก็ไม่

แสดงอาการเกรีย้วกราดจนเสยีทรง อากาศร้อนหรอืหนาวก็ไม่แสดงอาการร้อนหรอื

หนาวเกินเหตุ ใช้ขันติธรรมอดทน อดกลั้น และอดออมไว้ไม่ให้ปรากฏเป็นที่สังเกต

เกนิไป คนมขีนัตธิรรมเช่นนีย่้อมพร้อมทีจ่ะท�าการใหญ่ได้ทุกอย่างคนมสัีจจะเป็นเจ้า

เรือน มีสัจจะเป็นธง มีความจริงใจคือซื่อสัตย์สุจริต จริงวาจาคือพูดจริงท�าจริง  

ท�าตามที่พูดและพูดตามที่ท�า เปล่งวาจา ด้านจิตใจก็ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม ด้านวาจา 

ก็จริง ไพเราะเป็นประโยชน์ ด้านการกระท�าก็ส�าเร็จตามนโยบายวัตถุประสงค ์

ทุกประการ ท�าให้เกดิความเชือ่มัน่แก่คนทัว่ไป คนมสีจัจะเช่นนีย่้อมสามารถท�าการ

ใหญ่ได้ทกุอย่าง คนมอีธษิฐานะคอื มัน่คงแน่วแน่ต่อจดุหมายไม่หวัน่ไหวแม้มภียัหรือ

ปัญหาอปุสรรคมาขดัขวาง ยดึมัน่ต่อเป้าหมายไม่คลอนแคลน กาลผ่านไปนานเท่าใด

ก็ยังคงมุ่งมั่นตามเส้นทางเดินไปสู่จุดหมายอย่างนั้น คนมีอธิษฐานะม่ันคงเหมือน 

เสาระเนยีดและภเูขาศลิาแท่งทบึเช่นนี ้ย่อมพร้อมทีจ่ะท�าการใหญ่ส�าเรจ็ได้ทัง้หมด

คนมีเมตตาเป็นเจ้าเรือน มีความรักสัตว์โลกทุกชนิดโดยไม่แบ่งแยก ไม่มีเงื่อนไข 

ในความรัก แผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความอึดอัดขัดเคืองแม้ประสบโลกธรรม 

อนิฏฐารมณ์(สิ่งที่ไม่น่าพอใจ) มีน�้าใจเอื้อเฟื้อห่วงหาอาทรตลอดเวลา ให้ความรัก

เท่าเทียมกันทั้งแก่ญาติสนิทมิตรสหายและคนที่เป็นศัตรู คนมีเมตตาเช่นนี ้

ย่อมสามารถท�าการใหญ่ได้ สุดท้าย คนมีอุเบกขาเป็นเจ้าเรือน คอยสอดส่อง

สังเกตการณ์ใกล้ชิดเป็นกัลยาณมิตรในยามฉุกเฉิน วางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงไป

ตามกิเลสมีความชอบใจเป็นต้น หรือปล่อยให้วิถีชีวิตของสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม

ที่ได้กระท�าไว้โดยแผ่เมตตาและกรุณาให้สัตว์เหล่านั้นเกิดสัมมาทิฏฐิกลับตัวกลับใจ

เปลี่ยนช่ัวเป็นดีและมีวิริยะอุตสาหะที่จะสร้างคุณความดีในอนาคตอันใกล้ คนมี
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อุเบกขาเช่นนี้ย่อมสามารถท�าการใหญ่ส�าเร็จได้ทุกอย่าง เหล่านี้เป็นอัธยาศัย 

พระโพธสิตัว์ทีม่คีวามสมบรูณ์ครบถ้วนทัง้ด้านกายภาพและจิตภาพ พร้อมทีจ่ะเป็น

ผู้น�าชาวโลกได้

 วัฒนธรรมสร้างอัธยาศัยพระโพธิสัตว์ ส�าหรับผู้น�าในสังคมไทยมีมาตั้งแต่ 

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

พ่อปกครองลูก พระมหากษัตริย์จึงมีพระนามข้ึนต้นด้วยค�าว่า “พ่อขุน” เช่น  

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามค�าแหง ในยุคหลังที่รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็น

หลักในการด�าเนินชีวิต ใช้ระบบธรรมราชา พระนามของพระมหากษัตริย์จึงมีค�าว่า 

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

(ไสยลอืไทย) เป็นเครือ่งแสดงว่า พระมหากษตัรย์ิทรงบ�าเพญ็ทสบารม ีทสพธิราชธรรม 

และจักรวรรดิวัตร ด�ารงสถานะเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้น�าทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ เป็นที่พึ่งพ�านักของอาณาประชาราษฎร์

 ในสมยัอยธุยา (พ.ศ.๑๘๙๓-๒๓๑๐=๔๑๗ ปี ระบบธรรมราชายงัคงได้รับการ

สืบทอดจากสมัยสุโขทัย ในขณะเดียวกันก็มีระบบเทวราชา(ลัทธิเทวราช)เข้ามา 

มีบทบาทในด้านการปกครองด้วย คงเนื่องด้วยศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้เข้ามามี

บทบาทในวิถีชีวิตมากข้ึน พระนามของพระมหากษัตรย์จึงมีค�าว่า “ธรรม” บ้าง  

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

พระรามซึ่งเป็นอวตารปางที่ ๗ ของพระนารายณ์)”บ้าง ค�าว่า “นารายณ์” บ้าง  

ค�าว่า “โลกนาถ (หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลก)” บ้าง รวมอยู่ด้วย เช่น 

สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระราเมศวร สมเด็จพระมหา 

ธรรมราชาธิราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จ 

พระศรีสุธรรมราชา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งก็

มีนัยเช่นเดียวกันว่า พระมหากษัตริย์ทรงบ�าเพ็ญทสบารมี ทสพิธราชธรรม และ

จักรวรรดิวัตร ด�ารงสถานะเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้น�าทั้งด้านร่างกายและ
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จิตใจ เป็นที่พึ่งพ�านักของอาณาประชาราษฎร์ท้ังท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนและศาสนิก

ของศาสนาอ่ืน หลักส�าคญัอยูท่ีก่ารสร้างและด�ารงฐานะเป็นพระโพธสิตัว์ ซึง่ในขณะ

ปัจจุบันก็ด�ารงฐานะสูงส่ง เป็นคนดีเหนือคนดีทั่วไป บ�าเพ็ญคุณธรรมจริยธรรม 

ข้ันสูง คือ ทสบารมี ทสพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร ในอนาคตอันไกลโพ้น 

หลังจากสวรรคตแล้วก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางยุคสมัยจึงมีการ

ถวายสมญานามว่า “พระพุทธเจ้าหลวง” ส�าหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตแล้ว 

เช่น สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง(สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง) พระบาท

สมเดจ็พระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วักท็รงได้รบัสมญานาม

ว่า “พระพุทธเจ้าหลวง” ฐานะและอัยธยาศัยพระโพธิสัตว์จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการ 

น�าสังคมประเทศชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเฉพาะสังคมปัจจุบัน ฐานะและ

อธัยาศัยพระโพธสิตัว์ยิง่จะต้องสร้างและท�าให้ปรากฏชดัยิง่กว่าครัง้อดตีเป็นสองถงึ

สามเท่า ก็เนื่องจากจ�านวนคนมากขึ้น ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ มีมากขึ้น 

สภาพของสงัคมซบัซ้อนมากขึน้ ปัญหาและสาเหตุของปัญหาสงัคมมคีวามหลากหลาย

และซับซ้อนมากขึ้น คนที่มีภูมิปัญญาดีระดับธรรมดา มีคุณธรรมจริยธรรมระดับ

ธรรมดา มภีาวะผูน้�าระดบัธรรมดาไม่สามารถน�าพาสงัคมและแก้ปัญหาสงัคมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยคนที่มีภูมิปัญญาพระโพธิสัตว์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

พระโพธิสัตว์ และมีภาวะผู้น�าแบบพระโพธิสัตว์จึงจะท�าได้ อัธยาศัยพระโพธิสัตว์ 

ดังกล่าวนี้มีลักษณะ 

  ๑) เป็นไปอย่างนี้ทุกที่ตลอดเวลา 

  ๒) ยั่งยืน ทนต่อการพิสูจน์ 

 นั่นคือแม้จะมีเหตุการณ์หรือปัจจัยท้ังหลายมาบีบคั้นเป็นอุปสรรคให้เกิด 

มโนทจุรติ(ประพฤตชิัว่ทางใจ) เกดิวจทุีจรติ(ประพฤตชิัว่ทางวาจา) และเกดิกายทจุรติ 

(ประพฤตชิัว่ทางกาย) อธัยาศยัพระโพธสิตัว์นีก็้ยงัคงด�ารงมัน่ไม่เปลีย่นแปลงเป็นอืน่ 

เป็นคุณธรรมจริยธรรมแม้จะเป็นโลกิยะก็ยังถาวรตั้งมั่นเหมือนกับโลกุตตระ 

อันเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้น�าที่ถือว่ามีภาวะผู้น�าก็คือ
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 ๑) บารมี ซึ่งก็คือเกิดจากการบ�าเพ็ญบารมีต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนี่เอง  

ค�าว่า “บารมี” ในความเข้าใจของสังคมชาวบ้าน แม้นัยบางส่วนจะตรงกับค�าว่า 

“อิทธพิล” แต่หลกัการและวธิกีารท่ีจะได้ซึง่บารมีกเ็หมอืนกัน คอื ยดึมัน่กระท�าการ

ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

 ๒) ทักษะในการสื่อสาร ซึ่งมีนัยครอบคลุมการจัดระบบเนื้อหาที่จะพูด  

การจดัระบบเสียงของตวัเอง การพจิารณากาละและเทศะอย่างถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะส่ือสาร

เรื่องใดๆ ออกไป และที่ส�าคัญความสามารถสร้างแรงจูงใจได้ด้วยการสื่อสาร

 อัธยาศัยพระโพธิสัตว์น้ีเกิดจากการบ�าเพ็ญทสบารมีเชิงบูรณาการเป็นความ

ดีท�ามาต่อเนื่องและใช้เวลาในการท�าดีนาน ท�าให้ความดีมากพอและคงทนยั่งยืน 

ความดีที่ถึงขั้นเรียกว่า “บารมี” นั้น เกิดจากการท�าความดีต่อเนื่องยาวนานตาม

กรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม ๑๐ ประการ มีทานเป็นต้นจึงเป็นข้อคิดว่า ท�าดีที่จะ

ให้ถงึข้ันและก่อดอกออกผลดไีด้ต้องท�าเป็นวฒันธรรม ต้องอยูใ่นวถีิชีวติ เป็นกจิวัตร 

ค�าว่า “กิจวัตร” หมายถึง ท�าทุกวัน ไม่ควรท�าเพียงเป็นกิจกรรมหรือโครงการเป็น

คราวๆ การบ�าเพ็ญบารมกีเ็ช่นเดยีวกนั การบ�าเพญ็บารมขีณะเวยีนว่ายตายเกดิเป็น

เวลา ๕๔๗ ชาติ ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระศากยมุนีพุทธเจ้านั้น 

เร่ิมนับเฉพาะสมัยที่ได้รับการพยากรณ์(ท�านาย)จากพระทีปังกรพุทธเจ้าเท่านั้น  

ก่อนหน้าที่จะเข้าเฝ้าพระทีปังกรพุทธเจ้าได้เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน 

แหล่งข้อมลูบางแห่งบอกว่า ผูป้ระสงค์จะเป็นพระสมัมาสัมพุทธเจ้านบัเฉพาะช่วงที่

ปรารถนาอยู่ในใจใช้เวลา ดังนี้ 

  ๑) ผู้มากด้วยปัญญา-ปัญญาธิกะ ใช้เวลา ๗ อสงไขย 

  ๒) ผู้มากด้วยศรัทธา-สัทธาธิกะ ใช้เวลา ๑๔ อสงไขย 

  ๓) ผู้มากด้วยความเพียร-วิริยาธิกะ ใช้เวลา ๒๘ อสงไขย 
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 จากนั้นก็มาถึงช่วงเวลาที่เปล่ง(กล่าว)วาจาต่อหน้าพระพุทธเจ้าโดย

  ๑) ผู้มากด้วยปัญญา-ปัญญาธิกะใช้เวลา ๙ อสงไขย 

  ๒) ผู้มากด้วยศรัทธา-สัทธาธิกะใช้เวลา ๑๘ อสงไขย 

  ๓) ผู้มากด้วยความเพียร-วิริยาธิกะใช้เวลา ๓๖ อสงไขย 

 บทเรียนจากจริยาวัตรพระโพธิสัตว์เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการท�าความดี

ด้วยกัมมสัทธาก็คือว่า ผู้ตั้งประณิธานเป็นพระโพธิสัตว์ บ�าเพ็ญทสบารมีได้อย่าง 

ต่อเนือ่งเป็นเวลานานกเ็พราะกมัมสทัธา คอืชือ่กรรม แม้จะผ่านการเวยีนว่ายตายเกดิ

ก่อนที่จะได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ก็นับชาติไม่ถ้วน  

เมือ่ได้รบัการพยากรณ์แล้วกเ็วยีนว่ายตายเกดิ ๕๔๗ ชาติ บ�าเพญ็ทสบารม ีกล่าวโดย

นยัของกรรมกค็อืท�าความดทีางกาย(กายกรรมอันเป็นกศุล) ทางวาจา(วจกีรรมอนัเป็น

กุศล) และทางใจ(มโนกรรมอันเป็นกุศล) กัมมสัทธาของพระโพธิสัตว์เป็นอจลสัทธา

(ศรัทธาคือความเชื่อไม่หวั่นไหว)จริงๆ กรรมบางอย่างให้ผลเร็ว กรรมบางอย่างให้

ผลช้า กรรมบางอย่างให้ผลในชาตนิี ้กรรมบางอย่างให้ผลในชาตหิน้าและชาตต่ิอๆ ไป 

พระโพธิสัตว์ไม่ได้นึกถึงผลของกรรมดีที่จะได้รับ ไม่เฝ้าหวังผลกรรมดีที่จะเกิดขึ้น 

แต่ตัง้กุศลเจตนาบ�าเพญ็ทสบารมช่ีวยเหลอืสตัว์โลก สะสมกรรมดีอย่างต่อเนือ่ง โดย

เชือ่ม่ันอย่างไม่มข้ีอสงสยัว่า กรรมดทีีไ่ด้กระท�านัน้ ย่อมให้ผลดีแน่นอนทัง้แก่ตัวเอง

และแก่สัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย

 เมื่อเทียบจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์กับหลักการ ๓ คือ ไม่ท�าชั่ว ท�าดี และ

ท�าจิตให้ผ่องใสตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนเมื่อกล่าว

ถึงการบ�าเพ็ญทสบารมีตามจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์แล้วเข้าใจว่า เป็นเรื่องยาก

เกนิไปและเกนิความจ�าเป็นส�าหรบัตัวเองท่ีปรารถนาเพยีงทรัพย์สมบติัในชาตินีแ้ละ

เมื่อตายไปก็ปรารถนาสวรรค์สมบัติ ความจริง การบ�าเพ็ญทสบารมีกับหลักการคือ

  ๑) ไม่ท�าชั่ว   ๒) ท�าดี และ

  ๓) ท�าจิตให้ผ่องใสเป็นเรื่องเดียวกัน 
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 ขอให้มจุีดเริม่ต้นของการท�าด ีในรปูแบบไหนกไ็ด้ ความดตีามหลกัพระพทุธ-

ศาสนามี ๕ ล�าดับชั้น ดังนี้ 

  ๑) กิจกรรม-พิธีกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเปรียบได้กับกิ่งใบของต้นไม้ 

  ๒) ศีล ซึ่งเปรียบได้กับสะเก็ดของต้นไม้ 

  ๓) สมาธิ ซึ่งเปรียบได้กับเปลือกของต้นไม้ 

  ๔) ปัญญา ซึ่งเปรียบได้กับกระพี้ของต้นไม้ และ

  ๕) วิมุตติ ซึ่งเปรียบได้กับแก่นของต้นไม้ 

 ดงันัน้ ขอให้มจีดุเริม่ต้นแห่งการท�าดด้ีวยกุศลเจตนาอย่างแท้จริง บคุคลกจ็ะ

ได้รับการพัฒนาไปตามล�าดับ ในการบ�าเพ็ญทสบารมีไม่ต้องก�าหนดเป็นทานบารมี 

ศีลบารมี เนกขัมมบารมีก็ได้ แต่ให้เป็นไปในวิถีชีวิตโดยยึดหลักไม่ท�าชั่ว ท�าดี และ

ท�าจิตให้ผ่องใสซึ่งมีนัยดังกล่าวมาแล้ว เช่น ในการให้ทาน ได้ชื่อว่าท�าดี ได้ช่ือว่า

บ�าเพ็ญทานบารมี ในขณะเดียวกันขณะที่ให้ทานเกิดความตระหน่ีข้ึนมาก็ข่มไว้  

ช่ือว่าได้บ�าเพ็ญขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี มีเหตุแทรกซ้อนข้ึนมาขณะ 

ให้ทานซึ่งจะท�าให้จิตเศร้าหมองก็รักษาอาการนิ่งไว้ ชื่อว่าได้บ�าเพ็ญอธิษฐานบารมี

และอุเบกขาบารมีเป็นต้น

 จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์แท้จริงแล้วก็อยู่บนหลักการ ๓ ดังกล่าวแล้ว และ

แสดงให้ครบกระบวนการกค็อื จากหลกัการ ๓ พระโพธสัิตว์กบ็�าเพ็ญจริยาวตัรหรือ

บ�าเพ็ญบารมีภายใต้กรอบแห่งวิธีการ ๖ คือ 

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

เพ้อเจ้อ 

  ๒) ไม่เบียดเบียน-ไม่ลักทรัพย์ ไม่ฆ่าไม่ท�าร้าย และไม่ประพฤติผิดในกาม 

  ๓) ส�ารวมระวังรักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ 

  ๔) รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอย 

  ๕) ด�าเนินชีวิตอย่างสงบร่มเย็น 
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  ๖) ปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่อง 

 และท้ายที่สุดก็น�าไปสู่อุดมการณ์ ๔ คือ 

  ๑) สังคมอุดมด้วยขันติธรรม  ๒) สังคมมีความสงบร่มเย็น 

  ๓) สังคมเกษมปลอดภัย  ๔) สังคมไร้การเบียดเบียนกัน

 บทเรยีนจากชาดกจะแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความดใีนสงัคมไทยได้อย่างไร ? 

ปัญหาสังคมปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอยู่ ๔ อย่าง คือ 

  ๑) ปริมาณของปัญหามีมากกว่าอดีต 

  ๒) ความซับซ้อนของปัญหามีหลายชั้นมากกว่าอดีต 

  ๓) สาเหตุของปัญหามีหลายอย่างมากกว่าอดีต 

  ๔) ปัจจัยแวดล้อมที่ท�าให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตมากขึ้น เช่น ช่องทางการ

สื่อสารที่มีมากกว่าในอดีต 

 การแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้ความรู้ความสามารถระดับปกติ ไม่ใช่

เพียงแต่คนดีมีความสามารถซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น แต่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ

ระดับ “บารมี” ต้องอาศัยคนดีระดับมากกว่าปกติ“คนดี” ๒ ระดับ คือ 

  ๑) คนดีแบบกัลยาณชน  ๒) คนดีแบบพระโพธิสัตว์ 

 การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมยุคใหม่ต้องอาศัยคนดีระดับที่ ๒ คนดีแบบ

พระโพธิสัตว์ ซึ่งเกิดจากการท�าความดีโดยบ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ ค�าว่า “บารมี” 

แปลว่า ถึงฝั่ง ธรรมเครื่องถึงซึ่งฝั่ง หมายถึง คุณความดีท่ีบ�าเพ็ญอย่างยิ่งยวด  

คุณความดีที่ได้บ�าเพ็ญมาท่ีท�าให้ยิ่งใหญ่ซึ่งจะส่งผลให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ 

ปฏิปทาอันยวดยิ่งที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวด บ�าเพ็ญอย่างพิเศษเพ่ือบรรลุซ่ึง 

จุดหมายอันสูงสุด ประกอบด้วย 

  ๑) ทานบารม ีคอืมอีปุนสิยัฝักใฝ่ในทาน มีกศุลเจตนาในการให้อยูต่ลอด

เวลา ให้อามิสทานบ้าง ธรรมทานบ้างในชีวิตประจ�าวัน

  ๒) สีลบารมี คือ มีอุปนิสัยเรียบร้อยดีงาม มีความสงบเยือกเย็นเป็นปกติ
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  ๓) เนกขัมมบารม ีคือ ความด�ารทิีจ่ะออกจากเครือ่งอุปโภคบรโิภคทีท่�าให้

ชีวิตยุ่งเหยิง หรือด�าริท่ีจะออกบวช ในมุมกว้างออกไปครอบคลุมถึงความคิดท่ีจะ

ปลอดจากความโลภ 

  ๔) ปัญญาบารม ีใช้ปัญญาเป็นเครือ่งน�าทางในการท�าหน้าทีก่ารงานปกติ

หรือใช้ปัญญาแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา 

  ๕) วิริยบารมี ใช้วิริยะเป็นเครื่องน�าทางในการท�าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา  

มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย มีความอุตสาหะแรงกล้าและยิ่งยวดตลอดเวลา 

  ๖) ขนัตบิารม ีใช้ขนัตเิป็นเครือ่งน�าทางในการท�าหน้าทีก่ารงานปกติ หรือ

ใช้ขนัต(ิอดทน อดกลัน้ อดออม)แก้ปัญหาอยูต่ลอดเวลา มคีวามอดทน ความอดกลัน้ 

ความไม่ดุร้าย ความไม่เกรี้ยวกราด ความแช่มชื่นแห่งจิต 

  ๗) สัจจบารมี คือ ด�าเนินชีวิตยึดความจริงใจ จริงวาจา และจริงการ 

เป็นหลัก ไม่ว่าจะท�าการใดๆ ที่ไหน เม่ือไรก็ยึดหลักนี้ ใช้สัจจะเป็นเครื่องน�าทาง 

ในการท�าหน้าที่การงานปกติ หรือใช้สัจจะแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา 

  ๘) อธษิฐานบารม ีคอืใช้อธษิฐานธรรมเป็นเครือ่งน�าทางในการท�าหน้าที่

การงานปกติ หรือใช้อธิษฐานธรรม(ความมั่นคงแน่วแน่)แก้ปัญหา ปัญญาธิษฐาน 

ธรรมอันเป็นฐานท่ีม่ันคือปัญญา สัจจาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือสัจจะ  

จาคาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือจาคะ อุปสมาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่น

คือ อุปสมะที่มีอยู่ในจิตใจตลอดเวลา 

  ๙) เมตตาบารมี คือ มีเมตตาธรรมอยู่เนืองนิตย์ น้อมนึกในใจตลอดเวลา

ว่า “สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ อนีฆา โหนฺตุ สุขี อตฺตาน�  

ปริหรนฺตุ ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข อย่าได้มีเวรภัยต่อกันและกัน อย่าได้พยาบาท

ปองร้ายกัน อย่าได้มีความทุกข์กายใจ ขอให้รักษาตนพ้นจากทุกข์ภัยทั้งส้ินเถิด  

ใช้เมตตาธรรมเป็นเครื่องน�าทางในการท�าหน้าที่การงานปกติ หรือใช้เมตตาธรรม

เป็นหลักในแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยมีขันติบารมีเป็นฐาน 
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  ๑๐) อุเบกขาบารมี คือ มีท่าทีท่ีนิ่งเรียบต่อปรากฏการณ์ ไม่เอนเอียง  

ไม่ปรุงแต่งต่อยอดใช้อุเบกขาเป็นเครื่องน�าทางในการท�าหน้าที่การงานปกติหรือใช้

อุเบกขา(ความนิ่ง)แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

 จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์จะช่วยเสริมสร้างโลกทัศน์ใหม่ได้อย่างไร ?  

โลกทัศน์ใหม่ก็คือการรับรู้ ตีความ และจินตนาการสังคมโดยรอบด้วยมุมมองใหม่ๆ

ท่ีจะน�าไปสู่วิธีคิด ความเชื่อ ทัศนคติหรือท่าที ความคิดเห็น และการให้คุณค่าใน 

เชิงบวก เป็นไปเพื่อปลุกเร้าคุณธรรม มีกุศลเจตนาเป็นฐานราก โลกทัศน์ใหม่ก็คือ

โลกทัศน์แบบพระโพธิสัตว์นั่นเองก็คือเอาสภาพปัจจุบันเป็นฐานเพ่ือไปสู่เป้าหมาย

ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของมหาชนเป็นหลัก  

ยึดหลักว่า “จากสภาพปัจจุบันทั้งที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา เราจะก้าวไปสู่สิ่ง

ที่ดีขึ้นได้อย่างไร”โดยมีทสบารมีเป็นฐานของการด�าเนินงานทุกเรื่อง การสร้าง 

โลกทัศน์ใหม่ภายใต้กรอบทสบารมีก็คือ การใช้อธิษฐานบารมีเป็นฐาน ใช้เมตตา

บารมีเป็นธง ใช้ปัญญาบารมีเป็นแผนที่ และใช้ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี 

ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อุเบกขาบารมีร่วมกันเป็นพลัง 

ขับเคลื่อนดูกรณีพระเจ้าสิบชาติเป็นกรณีตัวอย่างเช่น โลกทัศน์ใหม่โดยหลักแห่ง

ปัญญาบารมี ก็คือวิถีชีวิตบนโลกทัศน์ใหม่ด้านปัญญาบารมีมี ๓ นัย ประกอบด้วย

  ๑) วิถีชีวิตที่อยู่บนหลักโยนิโสมนสิการ

  ๒) วิถีชีวิตที่อยู่บนหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

  ๓) วิถีชีวิตที่อยู่บนหลักสัมมาทิฏฐิ 

 ซึ่งมี ๒ ระดับ คือ โลกิยสัมมาทิฏฐิและโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ โลกิยสัมมาทิฏฐิ 

แปลว่า ความเห็นชอบระดับโลกิยะหรือโลกีย์ หมายถึง ความเห็นรวมไปถึงความ

เชื่อถือว่า ทานที่ให้แล้วมีผล การบ�าเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล กรรมที่ท�าไว้ดีและ

ชัว่มผีลมีวบิาก โลกนีม้ ีโลกหน้าม ีเป็นต้น โดยนัยน้ีจงึมคีวามหมายเท่ากบั “ศรทัธา” 

ส่วนโลกุตตรสัมมาทิฏฐิหมายถึงความรู้ในทุกข์ ความรู้ในสมุทัย(เหตุเกิดทุกข์)  
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ความรู้ในทุกขนิโรธ(ความดับทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ทางน�าไปสู่

ความดับทุกข์) รวมไปถึงความเห็นขันธ์ ๕ โดยความเป็นไตรลักษณ์ว่า รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณซึ่งเป็นของไม่เท่ียงว่าไม่เที่ยง ความเห็นอายตนะ ๑๒  

โดยความเป็นไตรลักษณ์ว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง

 เรื่องพระโพธิสัตว์ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ ๒ ลักษณะ คือ 

  ๑) เกิดเพราะจริยาวัตรดีงามของพระโพธิสัตว์ 

  ๒) เกิดเพราะคุณสมบัติด้านกายภาพและจิตภาพของพระโพธิสัตว์

 ความสมบูรณ์สูงสุดด้านร่างกายของพระโพธิสัตว์ เรียกว่า มหาบุรุษลักษณะ 

๓๒ ประการ เช่น มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน เป็นต้น มีพระเศียรงามบริบูรณ์ 

ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์เป็นที่สุด นอกจากนี้ยังประกอบด้วยคุณสมบัติ 

ด้านร่างกายเรียกว่า อนุพยัญชนะ ๘๐ เช่น นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเหลืองงาม 

เป็นต้น มีความวิจิตรไปด้วยระเบียบพระเกตุมาลาคือถ่องแถวแห่งพระรัศมี 

อนัโชตนาการขึน้เบือ้งบนพระอตุมงัคสโิรตม์เป็นทีส่ดุ คณุสมบตัด้ิานร่างกายเหล่านี้ 

จัดเป็น “ปรโตโฆสะ” ที่แม้จะแปลว่าเสียงจากผู้อื่นก็จริง แต่มีนัยครอบคลุมสภาพ

แวดล้อมอื่นๆ เช่น รูป กลิ่น รส สิ่งสัมผัสที่รับรู้ผ่านทางตา จมูก ลิ้น กายด้วย เช่น 

รูปร่าง สี สัณฐาน ภูมิประเทศ สิ่งประดิษฐ์อันเป็นศิลปกรรม ประติมากรรม หรือ

จิตรกรรม ส่ือต่างๆ ที่รับรู้เหล่าน้ี มีอิทธิพลต่อบุคคลมากโดยเฉพาะผู้มีราคจริต 

(พื้นเพของจิต, อุปนิสัย, พื้นนิสัยหนักไปทางรักสวยรักงาม)และสัทธาจริต(พ้ืนเพ 

ของจิต, อุปนิสัย, พื้นนิสัยหนักไปทางซาบซ้ึง ช่ืนชม น้อมใจเล่ือมใสโดยง่าย)  

มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ดังแสดงมาแล้วย่อมมีส่วนอย่างยิ่งที่

จะท�าให้เกิดศรัทธาและปสาทะ ท้ายที่สุดน�าไปสู่โยนิโสมนสิการ ส่วนคุณสมบัติ 

ด้านจิตใจนั้น พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยสมรรถนะทางจิต ๔ ส่วน คือ
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 ๑) วชิชารูแ้จ้งสจัธรรมของชวีติว่า ชีวติอยูภ่ายใต้กฎแห่งไตรลกัษณ์คอืไม่เทีย่ง 

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 

 ๒) วิมุตติ ปล่อยวางไม่ยึดติด 

 ๓) วิสุทธิ ความบริสุทธิ์ 

 พระโพธิสัตว์มีสีลวิสุทธิ คือความบริสุทธิ์แห่งศีล 

 ฤทธานภุาพเพราะพระโพธสิตัว์มสีมาธจิติขัน้สงูในระดับโลกยิะ ท�าให้สามารถ

แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ เป็นต้น
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