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พระพุทธเจ้ า 2 ประเภท
ความแตกต่าง 8 ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ความเสมอเหมือนกันในหมู่พระพุทธเจ้ า
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พุทธกิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
พระโพธิสตั ว์
พระโพธิสตั ว์ทกุ ประเภทจาแนกออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่
บุคคลผู้ไม่สามารถเป็ นพระโพธิสตั ว์ได้
อัธยาศัยของพระโพธิสตั ว์
จริยธรรม10 ประการของพระโพธิสตั ว์
ปณิธาน 8 ประการของพระโพธิสตั ว์
การบาเพ็ญบารมี 10 ทัศ ของพระโพธิสตั ว์
ดุลยภาพอันเกิดจากบารมีที่สงั่ สม
ประโยชน์แห่งการสัง่ สมบารมี
เมื่อพระโพธิสตั ว์บารมีเต็มบริบรู ณ์
หากท่านปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้ า
วิธีปฏิบตั ธิ รรม
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คานา
ในสมัยที่ผมยังเป็ นเด็ก แม่เคยถามผมว่า “โตขึ ้นอยากจะเป็ นอะไร” ผมเชื่อว่าคาถามนี ้ คงเป็ นคาถาม
ที่ทา่ นผู้อ่านส่วนใหญ่คงเคยถูกถามกันมาแล้ ว

แน่นอนว่า

ทุกคนล้ วนอยากเป็ นในสิ่งที่ดีที่สดุ เท่าที่ตนจะ

สามารถไขว่คว้ าและก้ าวไปถึง ไม่วา่ จะเป็ นตาแหน่งประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี อธิบดี ผู้พิพากษา ตารวจ
ทหาร แพทย์ พยาบาล ครู นักธุรกิจ นักดนตรี นักเขียน หรื อศิลปิ น แต่ในบรรดาคนนับพันล้ านคนที่ได้ ยิน
คาถามนี ้ จะมีสกั กี่คนที่ตอบว่า “อยากเป็ นพระพุทธเจ้ า” ทังนี
้ ้ก็เพราะว่าชาวโลกเป็ นจานวนมาก ยังไม่เข้ าใจว่า
พระพุทธเจ้ าคืออะไร และเกือบทุกคนอาจจะมีความเชื่อที่ไม่ถกู ต้ องนักว่า ผู้ที่คดิ อยากจะเป็ นพระพุทธเจ้ านัน้
จะต้ องเป็ นชาวพุทธเท่านัน้ หรื อการเป็ นพระพุทธเจ้ านัน้ เป็ นสิ่งที่ไกลเกินเอื ้อม แท้ ที่จริงแล้ ว ถ้ าหากชาวโลกได้
เข้ าใจมากขึ ้นว่า พระพุทธเจ้ าคืออะไร เราก็คงจะมีโอกาสได้ ยินคาว่า “ผมอยากเป็ นพระพุทธเจ้ า” กันมากขึ ้น
ไม่วา่ เขาเหล่านันจะนั
้ บถือศาสนาอะไรหรื อแม้ แต่จะเป็ นคนไม่มีศาสนาก็ตาม

และนัน่ ก็จะเป็ นประดุจเสียง

สวรรค์ เป็ นคาที่ไพเราะ และน่ายินน่าฟั งที่สดุ คาหนึง่ ในโลกและในจักรวาล เพราะการเป็ นพระพุทธเจ้ านัน้
หมายถึงความสุขอันแท้ จริงของสรรพสัตว์จานวนมากมาย และยังหมายถึง “สันติภาพโลก” “สันติภาพสวรรค์”
หรื อแม้ แต่ “สันติภาพของจักรวาล” ซึง่ เป็ นสิ่งที่เหลือเชื่อ แต่ก็สามารถเป็ นจริงได้ ซึง่ ถ้ าหากคุณอยากรู้วา่
พระพุทธเจ้ าคืออะไร และการสร้ างบารมีเพื่อเป็ นพระพุทธเจ้ านันจะต้
้ องทาอย่างไร หนังสือเล่มนี ้จะเป็ นคู่มือ
แนะแนวอย่างคร่าวๆ และง่ายๆ เพื่อให้ คณ
ุ ค้ นพบว่า ทุกๆ คนสามารถเป็ นพระพุทธเจ้ าได้ ซึง่ ไม่เว้ นแม้ แต่ตวั
ของคุณเอง
ท้ ายที่สดุ นี ้

ผู้แต่งขอกราบขอบพระคุณ

คาสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ดู่

พรหมปั ญโญ,

พระไตรปิ ฎกฉบับออนไลน์, วิกิพีเดีย, และหนังสือ “กว่าจะเป็ นพระพุทธเจ้ า” ของ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิเศษ
สมบูรณ์ ตาสนธิ, ที่ข้าพเจ้ าได้ อาศัยใช้ ข้อมูลอ้ างอิงต่างๆ ประกอบการแต่งหนังสือ “โพธิวิเศษณ์” เล่มนี ้ และขอ
กราบขอบพระคุณพระมหามงคล มังคโล, ป.ธ. 9 ผู้ให้ ความอนุเคราะห์ตรวจต้ นฉบับภาคภาษาไทย
In Peace,
Pittaya Wong
2556 B.E.
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พระพุทธเจ้ าคือใคร?
หากเราแปลคาว่า “พระพุทธเจ้ า” อย่างตรงไปตรงมา คาว่าพระพุทธเจ้ าก็จะหมายถึง ผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิก
บาน เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกพระศาสดาของพระพุทธศาสนา ผู้ตรัสรู้ธรรม คือความจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งด้ วย
พระองค์เอง โดยปราศจากผู้สอน เมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้ า คนทัว่ ๆ ไปมักมีความเข้ าใจพื ้นฐานว่า พระพุทธเจ้ า
ก็คือเจ้ าชายสิทธัตถะ โคตมะ บุคคลผู้มีชีวิตอยูเ่ มื่อสองพันห้ าร้ อยกว่าปี มาแล้ ว ในแถบเอเชียตะวันออก
(ประเทศอินเดียในปั จจุบนั ) ท่านคือผู้ก่อตังพระพุ
้
ทธศาสนาซึง่ เป็ นศาสนาอันเก่าแก่ของโลกที่มีชื่อเสียงมากอีก
ศาสนาหนึง่ เป็ นศาสนาที่ได้ รับความนิยมและนับถือมาจนถึงปั จจุบนั เพราะคาสอนมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ ้ง
และเอื ้อเฟื อ้ ต่อการสร้ างสันติสขุ และสันติภาพให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า แท้ จริงแล้ ว คาว่า
“พระพุทธเจ้ า” ก็คือตาแหน่งที่ใครๆ ก็สามารถเป็ นได้ แม้ จะไม่ง่ายดายนัก เหมือนอย่างตาแหน่งประธานาธิบดี
หรื อนายกรัฐมนตรี ของประเทศต่างๆ เพียงแต่วา่ ตาแหน่งพระพุทธเจ้ านันไม่
้ ได้ มาจากการเลือกตัง้ หรื อแต่งตัง้
แต่เกิดจากการที่บคุ คลมุง่ มัน่ สัง่ สมบุญบารมี หรื อคุณธรรมและความดีงามในด้ านต่างๆ จนกระทัง่ เต็มเปี่ ยม
มากพอ และมีความพร้ อมที่จะบังเกิดเป็ นพระพุทธเจ้ าได้ ในพระชาติสดุ ท้ าย เพื่อทาหน้ าที่บรมครูสงั่ สอนสัจ
ธรรมอันแท้ จริงให้ กบั สรรพสัตว์ และนาพาสรรพสัตว์ทงหลายให้
ั้
พ้นจากความทุกข์และเข้ าสูส่ ภาวะแห่งบรมสุข
อันแท้ จริงที่เรี ยกว่า “นิพพาน” ได้ ในที่สดุ
นับแต่ครัง้ บรรพกาลมา ได้ มีบคุ คลผู้เปี่ ยมด้ วยบุญญาธิการบังเกิดขึ ้นเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาแล้ ว
นับพระองค์ไม่ถ้วน จนถึงกับมีคาอุปมาว่า จานวนของพระพุทธเจ้ าที่เคยบังเกิดขึ ้นมาแล้ วนัน้ มีมากกว่าจานวน
ของเม็ดทรายในท้ องพระมหาสมุทรทังสี
้ ่รวมกัน

ทังนี
้ ้ก็เพราะวัฏสงสารนันเกิ
้ ดขึ ้นและตังอยู
้ ่มานานแสนนาน

แล้ ว จนยากที่จะหาเบื ้องต้ นและเบื ้องปลายได้ แม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในอดีตที่ผา่ นมาจะมีจานวนมากมาย
มหาศาลแล้ ว

แต่ก็ยงั คงมีสรรพสัตว์ติดอยูใ่ นคุกคือวัฏสงสารนี ้อยูอ่ ีก

ดังนัน้

ในอนาคตกาลก็ยงั จะมี

พระพุทธเจ้ ามาบังเกิดขึ ้นอีกมากมายหลายพระองค์ เพื่อทาหน้ าที่นาพาสรรพสัตว์พ้นทุกข์เข้ าสูน่ ิพพานต่อไป
ตราบเท่าที่วฏั สงสารนี ้ยังคงอยู่
ในแต่ละพุทธันดร

คือช่วงเวลาแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้ าตังแต่
้ เริ่มต้ นจนศาสนาถึงกาลอวสานนัน้

จะมีพระพุทธเจ้ ามาบังเกิดขึ ้นเพียงพระองค์เดียว

เช่นในยุคปั จจุบนั

เป็ นยุคของพระศาสนาของพระโคดม

สัมมาสัมพุทธเจ้ า ศาสนาของพระองค์จะมีอายุ 5,000 ปี ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ได้ ล่วงเลยมาแล้ วถึง 2500 กว่าปี และ
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ในช่วง 5,000 ปี นี ้ก็จะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์อื่นบังเกิดขึ ้นซ ้าซ้ อนกัน ยกเว้ นแต่จะทรงบังเกิดขึ ้นใน
จักรวาลอื่นเพราะจักรวาลอื่นๆ ก็มีโลกมนุษย์อยู่ และโลกมนุษย์นนก็
ั ้ มีพระพุทธเจ้ า แต่เป็ นพระพุทธเจ้ าคนละ
พระองค์กบั ในโลกของเรา หากจะเปรี ยบไปก็เหมือนกับโลกมนุษย์ที่มีประธานาธิบดีอยูใ่ นประเทศนัน้ ประเทศ
นี ้ ต่างคนต่างก็ปกครองประเทศของตน พระพุทธเจ้ าก็เช่นกัน ต่างพระองค์ก็ตา่ งปกครองพระพุทธศาสนาของ
พระองค์ในจักรวาลที่พระองค์บงั เกิดขึ ้น
ในพระไตรปิ ฎกยังได้ เคยกล่าวเอาไว้ วา่ เมื่อครัง้ ที่พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครมหาสาวกผู้มีฤทธิ์
มากที่สดุ ในบรรดาพระสาวกทังปวงของพระพุ
้
ทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า

ได้ เคยทดลองเหาะออกไปนอกโลก

เหาะไปเรื่ อยๆ โดยที่พระพุทธโคดมทรงแนะว่า ถ้ าไปไกลจนกระทัง่ เห็นโลกมีขนาดเท่าผลส้ ม ก็ให้ กลับ มิเช่นนัน้
แล้ วอาจจะหลงทาง พอถึงเวลาท่านก็เหาะเพลินไปในอวกาศ โดยสามารถเป็ นอยูไ่ ด้ ด้วยฤทธิ์ จนกระทัง่ ไปถึง
โลกมนุษย์อีกใบหนึง่ ซึง่ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าประทับอยู่ รูปร่างหน้ าตาของพระองค์ก็เหมือนกับพระพุทธโค
ดมเลยทีเดียว พระมหาโมคคัลลานะก็สาคัญผิด ด้ วยคิดว่าเป็ นพระพุทธโคดม จึงเข้ าไปถวายความเคารพ
พระพุทธเจ้ าพระองค์นนก็
ั ้ ทรงตรัสว่า ท่านไม่ใช่ศาสดาของเธอ (หมายถึงพระมหาโมคคัลลานะ) ศาสดาของ
เธออยู่อีกจักรวาลหนึง่ แล้ วพระองค์ก็เปล่งพระรัศมีออกไป เพื่อส่งให้ พระมหาโมคคัลลานะเหาะกลับตามพระ
รัศมีนนั ้ ในขณะเดียวกันกับที่พระพุทธโคดมก็ทรงเปล่งรัศมีออกมาในห้ วงจักรวาลเพื่อให้ พระมหาโมคคัลลานะ
เห็น เพื่อให้ เหาะกลับมายังทิศทางของรัศมีนนั ้ จนในที่สดุ พระมหาโมคคัลานะก็กลับมาถึงอย่างปลอดภัย และ
ได้ กราบทูลเรื่ องราวให้ พระพุทธโคดมทรงทราบถึงสิ่งที่ทา่ นพบประสบมา นี่ก็เป็ นอีกเรื่ องราวที่บอกให้ เราทราบ
ว่า ในจักรวาลอื่นๆ นันยั
้ งมีโลกมนุษย์ และโลกมนุษย์นนก็
ั ้ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์อื่นอยู่อีก
ดังนัน้ คาว่า “พระพุทธเจ้ า” จึงเป็ นตาแหน่งบรมครูหรื อพระศาสดา ผู้นาพระพุทธศาสนา ซึง่ ใครๆ ก็มี
สิทธิ์ที่จะไขว่คว้ าปรารถนาจะเป็ นได้ ด้วยกันทังนั
้ น้ ไม่วา่ จะเป็ นคนชันล่
้ าง ชันกลาง
้
ชันสู
้ ง หรื อคนธรรมดา
สามัญชน ไม่จากัดอยู่แต่เฉพาะผู้ที่เป็ นนักบวช หรื อเป็ นผู้ที่นบั ถือพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ยกเว้ นแต่พระ
อริยบุคคลในพระพุทธศาสนาและบุคคลที่พระพุทธเจ้ าพยากรณ์ว่าจะได้ เป็ นพระอริ ยสาวกเท่านัน้ ที่หมดสิทธิ์
ในการเป็ นพระพุทธเจ้ า

เนื่องจากเป็ นฐานะที่กาหนดไว้ ตายตัวแล้ วว่าจะมุง่ เข้ าสูน่ ิพพานในฐานะพระสาวก

เท่านัน้

ตาแหน่งพระพุทธเจ้ าก็เหมือนตาแหน่งประธานาธิบดี

อย่างไรก็ตาม

ซึง่ กว่าใครสักคนจะเป็ น

ประธานาธิบดีได้ ก็ต้องฝึ กฝนเรี ยนรู้ศกึ ษามากมาย เพื่อให้ ตนเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถถึงพร้ อม อีกทัง้
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ต้ องฝ่ าฟั นอุปสรรคนานัปการ จนกว่าจะคว้ าตาแหน่งนันมาครอบครองได้
้
ความยากในการเป็ นพระพุทธเจ้ าก็
เปรี ยบได้ คล้ ายๆ อย่างนัน้ เพียงแต่ยากยิ่งกว่า เพราะโลกของเรายังมีผ้ มู ีสิทธิ์เป็ นประธานาธิบดีได้ ตงหลายคน
ั้
เพราะมีหลายประเทศ และผลัดกันเป็ นหลายยุคหลายสมัย แต่ตาแหน่งพระพุทธเจ้ านันในโลกนี
้
้ทังใบ
้
หรื อ
จักรวาลทังจั
้ กรวาล มีได้ เพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ และเมื่อได้ รับตาแหน่งนี ้แล้ ว ก็จะครองตาแหน่งไปจนกว่า
จะหมดพุทธกาล คือหมดชัว่ ระยะเวลาของพระศาสนาที่ทรงก่อตังขึ
้ ้นนัน่ เอง อย่างในกัปของเราครัง้ นี ้ คือช่วง
ระยะเวลาตังแต่
้ โลกของเราก่อตัวขึ ้นจนกระทัง่ แตกสลายไป จะมีพระพุทธเจ้ ามาอุบตั ขิ ึ ้นเพียง 5 พระองค์
เท่านัน้ เรี ยกว่าเป็ น “ภัทรกัป” แต่ก็ไม่ใช่ตวั เลขที่แน่นอนเสมอไป บางกัปมีพระพุทธเจ้ ามาอุบตั เิ พียง 1 พระองค์
บ้ าง 2 พระองค์ หรื อ 3 พระองค์ หรื อแม้ ที่สดุ คือไม่มีพระพุทธเจ้ ามาตรัสรู้เลยก็มี แต่จานวนมากสุดที่จะมาตรัส
รู้ก็คือ 5 พระองค์เท่านัน้ ซึง่ พระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า ผู้เป็ นบรมศาสดาของพระพุทธศาสนายุคปั จจุบนั
เป็ นพระพุทธเจ้ าพระองค์ที่ 4 ในจานวน 5 พระองค์ของกัปนี ้ ส่วนพระพุทธเจ้ าพระองค์ถดั ไปมีชื่อว่าพระศรี อริย
เมตไตรย จะมาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าในกาลข้ างหน้ าอีกยาวนานนับล้ านปี

พระพุทธเจ้ า 2 ประเภท
โดยนัยยะที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้ าหมายถึงบุคคลผู้ตรัสรู้ธรรมด้ วนตนเองโดยชอบนัน้ เราสามารถแบ่ง
ประเภทพระพุทธเจ้ าผู้ตรัสรู้ธรรมด้ วยตนเอง ออกเป็ น 2 ประเภท หลักๆ ด้ วยกัน ได้ แก่ (ก) พระปั จเจกพุทธเจ้ า
(ข) พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
(ก) พระปั จเจกพุทธเจ้ า หมายถึงพระพุทธเจ้ าที่ตรัสรู้ธรรมด้ วยตนเองโดยไม่มีใครสอน เมื่อบรรลุแล้ ว
ท่านก็ไม่สอนใคร และไม่ตงพระศาสนา
ั้
ไม่เป็ นพระศาสดา ไม่มีลกู ศิษย์ หลีกเร้ นอยูแ่ ต่ในที่สงบ แต่
ทรงเป็ นเนื ้อนาบุญ

คือเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทัว่ ไปได้ ทาบุญด้ วยแล้ วแต่ทา่ นจะโปรด

พระพุทธเจ้ า

ประเภทนี ้ไม่มีลกั ษณะมหาบุรุษครบถ้ วนทัง้ 32 ประการ เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ผู้เป็ นพระ
บรมศาสดา และพระปั จเจกพุทธเจ้ านี ้ใช้ เวลาสร้ างบารมีเพียง 2 อสงไขย เท่านัน้

นอกจากนี ้ พระ

ปั จเจกพุทธเจ้ าอาจบังเกิดขึ ้นพร้ อมกันหลายพระองค์ ในยุคสมัยเดียวกัน และอาจอยูร่ วมกันในที่หลีก
เร้ นแห่งเดียวกัน ซึง่ เป็ นสถานที่เฉพาะสาหรับพระปั จเจกพุทธเจ้ าเท่านัน้
(ข) พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า คือผู้ที่ตรัสรู้ธรรมด้ วยพระองค์เองแล้ ว ทรงสอนสรรพสัตว์เหล่าอื่นให้ ร้ ูธรรม
ตาม ด้ วยเหตุนี ้เอง พระองค์จงึ ทรงเป็ นบรมครูและเป็ นศาสดาของพระพุทธศาสนา มีพทุ ธบริษัท และ
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พระสาวกผู้เรี ยนและรู้ธรรมตามที่พระองค์ทรงสอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าผู้ทรงเป็ นบรมครูนี ้สามารถ
แบ่งแยกย่อยออกเป็ นอีก 3 ประเภทคือ
1. พระปั ญญาธิกพุทธเจ้ า

คือพระพุทธเจ้ าที่มาจากพระโพธิสตั ว์ที่สร้ างบารมีโดยมีปัญญาเป็ นตัวนา

พระพุทธเจ้ าประเภทนี ้สร้ างบารมีรวมระยะเวลา 20 อสงไขย กับแสนมหากัป ถือได้ วา่ ใช้ เวลาในการ
สร้ างบารมีน้อยที่สดุ เพื่อให้ ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า ซึง่ พระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า หรื อพระพุทธเจ้ า
องค์ปัจจุบนั ถือได้ วา่ จัดอยูใ่ นประเภทพระปั ญญาธิกพุทธเจ้ านี ้
ระยะเวลาในการสร้ างบารมีแบ่งเป็ นคิดอยูใ่ นใจว่าจะเป็ นพระพุทธเจ้ า 7 อสงไขยกัป
เปล่งวาจาว่าจะเป็ นพระพุทธเจ้ า 9 อสงไขยกัป
ได้ รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ าองค์อื่นแล้ วอีก 4 อสงไขยกับแสนกัป จึงได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
2. พระศรัทธาธิกพุทธเจ้ า คือพระพุทธเจ้ าที่มาจากพระโพธิสตั ว์ที่สร้ างบุญบารมีโดยมีศรัทธาเป็ นตัวนา
พระพุทธเจ้ าประเภทนี ้ใช้ ระยะเวลาสัง่ สมบุญบารมีปานกลาง

คือสร้ างบารมีรวมระยะเวลา

40

อสงไขย กับแสนมหากัป
ระยะเวลาในการสร้ างบารมีแบ่งเป็ นคิดอยูใ่ นใจว่าจะเป็ นพระพุทธเจ้ า 14 อสงไขยกัป
เปล่งวาจาว่าจะเป็ นพระพุทธเจ้ า 18 อสงไขยกัป
ได้ รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ าพระองค์อื่นแล้ วอีก 8 อสงไขยแสนกัป จึงได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
3. พระวิริยาธิกพุทธเจ้ า คือพระพุทธเจ้ าที่มาจากพระโพธิสตั ว์ที่สงั่ สมบุญบารมีโดยมีความวิริยะอุตสาหะ
เป็ นตัวนา พระพุทธเจ้ าประเภทนี ้ใช้ เวลาสร้ างบารมียาวนานที่สดุ คือ 80 อสงไขย กับอีกแสนมหากัปซึง่
พระพุทธเจ้ าองค์ถดั ไป คือพระศรี อาริยเมตไตรย จะเป็ นพระพุทธเจ้ าที่อยูใ่ นประเภทพระวิริยาธิกพุทธ
เจ้ า
ระยะเวลาในการสร้ างบารมีแบ่งเป็ น คิดอยูใ่ นใจว่าจะเป็ นพระพุทธเจ้ า 28 อสงไขยกัป
เปล่งวาจาว่าจะเป็ นพระพุทธเจ้ า 36 อสงไขยกัป
ได้ รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ าองค์อื่นแล้ วอีก 16 อสงไขยแสนกัป จึงได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
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ความแตกต่ าง 8 ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
1. อายุเวมัตตะ คือความแตกต่างของพระชนมายุ ซึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์จะมีอายุยืนบ้ าง สัน้
บ้ าง ต่างกันไป โดยต่าสุดประมาณ 100 ปี สูงสุดไม่เกิน 100,000 ปี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั บุญบารมีและกรรมของ
พระพุทธเจ้ าเอง ประกอบกับยุคสมัยที่พระองค์เสด็จอุบตั ขิ ึ ้น ว่ามนุษย์ในยุคนันมี
้ อายุยืนยาว หรื ออายุสนั ้ ซึง่
ตามปกติแล้ ว มนุษย์ที่อยูใ่ นยุคเสื่อมจะมีอายุสนและมี
ั้
โรคมากกว่า ในขณะที่มนุษย์ที่อยูใ่ นยุคเจริญจะมีอายุ
ยืนยาว มีความเป็ นอยู่ที่ประณีตกว่า และมีโรคน้ อย ด้ วยเหตุนี ้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าบางพระองค์อายุยืน
บางพระองค์อายุสนเช่
ั ้ น พระพุทธโคดม หรื อพระพุทธเจ้ าพระองค์ปัจจุบนั ทรงมีอายุขยั ได้ 80 ปี ในขณะที่
พระองค์อื่นๆ มีอายุมากถึง หนึง่ หมื่นปี บ้ าง สองหมื่นปี บ้ าง อย่างเช่นพระศรี อาริยเมตไตรย ซึง่ เป็ นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ถดั ไป จะทรงมีอายุขยั ยาวนานถึง 80,000 ปี
2. ปมาณเวมัตตะ ความแตกต่างกันของความสูงพระวรกาย พระพุทธเจ้ ามีความสูงน้ อยสุด 2 เมตร (16 ศอก)
ความสูงมากสุดประมาณ 11 เมตร (90 ศอก) คือมีรูปร่างสูงใหญ่ไม่เท่ากัน ทังนี
้ ้ย่อมเป็ นไปตามยุคสมัย หาก
พระพุทธเจ้ าทรงอุบตั ขิ ึ ้นในยุคที่มนุษย์มีรูปร่างใหญ่โต อายุขยั ยืนยาว พระองค์ก็มีรูปกายสูงใหญ่ตามยุคสมัย
นัน้ และมีอายุขยั ยืนยาวตามเกณฑ์ของยุคสมัยนันเช่
้ นกัน แต่หากทรงอุบตั ขิ ึ ้นในยุคที่มนุษย์มีรูปร่างเล็ก และ
อายุขยั สัน้ พระองค์ก็จะเป็ นไปตามยุคสมัยนันเช่
้ นกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับมนุษย์โดยทัว่ ไปในยุคที่พระองค์
ทรงอุบตั ขิ ึ ้น ก็ยงั ถือว่าพระพุทธเจ้ ามีความสูงมากกว่าในระดับที่ทาให้ พระองค์ดโู ดดเด่นในบรรดาชนทังหลาย
้
3. กุลเวมัตตะ ความแตกต่างแห่งตระกูล คือพระพุทธเจ้ าจะเลือกเกิดใน 2 ตระกูลเท่านัน้ คือบางพระองค์เกิด
ในตระกูลกษัตริย์ ส่วนบางพระองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์ขึ ้นอยู่กบั ว่า สังคมในยุคสมัยแห่งพุทธกาลนันจะนั
้ บ
ถือพระมหากษัตริ ย์ หรื อพราหมณ์ ว่าประเสริฐกว่ากัน ถ้ าหากสังคมมนุษย์ในยุคนันๆ
้ นับถือพระมหากษัตริย์วา่
ประเสริฐกว่าชนชันอื
้ ่น พระบรมโพธิสตั ว์ก็จะถือกาเนิดในวรรณะกษัตริย์ อย่างเช่นพระพุทธโคดม เป็ นต้ น แต่
ถ้ าสังคมมนุษย์ในยุคนันนั
้ บถือชนชันพราหมณ์
้
วา่ ประเสริฐที่สดุ พระบรมโพธิสตั ว์ก็จะทรงถือกาเนิดในตระกูล
พราหมณ์ชนสู
ั ้ ง หรื อพราหมณ์มหาศาล อย่างเช่นพระศรี อาริยเมตไตรย เป็ นต้ น โดยแม้ ในหมูต่ ระกูลกษัตริย์
หรื อตระกูลพราหมณ์นนั ้ พระองค์จะเลือกเกิดในตระกูลกษัตริย์หรื อตระกูลพราหมณ์ที่มนั่ คง มีฐานะดี และเป็ น
ที่เคารพนับถือ จะไม่ไปเกิดในตระกูลกษัตริย์หรื อตระกูลพราหมณ์ที่ต่าต้ อยหรื อขัดสน
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4. ปธานเวมัตตะ ความแตกต่างแห่งความเพียร บางพระองค์ทาความเพียรใช้ เวลานานมากน้ อยต่างกันไปเพื่อ
ตรัสรู้ธรรม จากคัมภีร์พระพุทธศาสนาพบว่า พระพุทธเจ้ าที่ทาความเพียรเพื่อตรัสรู้ธรรม ใช้ เวลาอย่างน้ อยที่สดุ
คือ 7 วัน ส่วนพระพุทธเจ้ าที่ใช้ เวลาบาเพ็ญเพียรนานที่สดุ คือ 6 ปี ยกตัวอย่างเช่นพระมังคละพุทธเจ้ า ทรง
บาเพ็ญเพียรอยู่ 8 เดือน จึงตรัสรู้ธรรม ในขณะที่พระนารทะพุทธเจ้ า ทรงบาเพ็ญเพียรเพียงแค่ 7 วัน จึงตรัสรู้
ธรรม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั บุพกรรมที่พระพุทธเจ้ าได้ เคยบาเพ็ญเอาไว้ ทาให้ บางพระองค์ปฏิบตั สิ ะดวก บรรลุเร็ ว แต่
บางพระองค์ก็ต้องปฏิบตั อิ ย่างยากลาบาก และบรรลุช้า แต่ไม่วา่ จะใช้ เวลาทาความเพียรมากน้ อยต่างกัน
เพียงใด เมื่อตรัสรู้ธรรมแล้ ว พระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ก็จะทรงมีพทุ ธญาณเสมอเหมือนกัน คือทรงรู้แจ้ งแทง
ตลอดในธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
5. รัศมีเวมัตตะ ความแตกต่างกันแห่งรัศมีของพระพุทธเจ้ านัน้ ขึ ้นอยู่กบั บุญบารมีที่บาเพ็ญมา ว่ามากน้ อย
ต่างกันเท่าไร รวมถึงบุพกรรมที่เคยสัง่ สมเอาไว้ ด้วย ความแตกต่างของรัศมีในที่นี ้หมายถึงรัศมีตามปกติซงึ่ แผ่
ออกไปจากพระวรกายของพระพุทธเจ้ า

หลังจากที่ทรงตรัสรู้ธรรมแล้ ว

แต่ถ้าพระพุทธเจ้ าพระองค์ใดทรง

ปรารถนาจะแผ่พระรัศมีให้ กว้ างออกไปเป็ นพิเศษก็สามารถแผ่ออกไปได้ ครอบคลุมทัว่ หมื่นโลกธาตุ
พระพุทธเจ้ าบางพระองค์อย่างพระมังคลพุทธเจ้ า

ซึง่

ได้ เคยบาเพ็ญบุญบารมีพิเศษด้ วยการจุดประทีปบูชาพระ

เจดีย์ ประกอบกับเคยอธิษฐานจิตให้ มีรัศมีครอบคลุมหมื่นโลกธาตุ เมื่อครัง้ ให้ บตุ รเป็ นทาน ด้ วยความปี ติ ด้ วย
เหตุนี ้พระพุทธเจ้ าพระองค์นี ้จึงมีพระรัศมีโดดเด่นมากเป็ นพิเศษ ในขณะที่พระพุทธเจ้ าพระองค์อื่น ซึง่ ไม่ได้ ตงั ้
ความปรารถนาเรื่ องรัศมี หรื อบาเพ็ญบุญที่มีอานิสงส์เป็ นรัศมีเหมือนอย่างพระมังคลพุทธเจ้ า ก็จะมีรัศมีหย่อน
กว่าลงมา สาหรับพระรัศมีของพระพุทธเจ้ าโดยปกตินนเรี
ั ้ ยกว่าฉัพพรรณรังสี คือมีรัศมี 6 สีด้วยกัน ได้ แก่ (1) สี
ขาว (2) สีเหลือง (3) สีแดง (4) สีเขียว (5) สีเหลืองอ่อน (6) สีเลื่อมปภัสสร มีสีเขียว แดง ขาว และเหลืองสอด
เลื่อมระคนกันอยู่
6. ยานเวมัตตะ คือยานพาหนะที่ใช้ ในการออกบวช บ้ างเป็ นช้ าง เป็ นม้ า เป็ นรถ เป็ นวอ หรื อเป็ นปราสาทลอย
ไป ซึง่ ถือเป็ นเกียรติสาหรับพระบรมโพธิสตั ว์แต่ละพระองค์ที่จะตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
บุพกรรม และกาลังพระบารมี ถ้ ากาลังพระบารมีและบุพกรรมถึงพร้ อม ยานพาหนะที่ใช้ ในการออกบวชก็จะ
ทรงเกียรติและประเสริฐเลิศล ้ายิ่งขึ ้น ทาให้ มีความสะดวกสบายในการเดินทางออกบวชต่างกันไป
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7. โพธิรุกขเวมัตตะ คือความแตกต่างของต้ นไม้ ที่ใช้ เป็ นที่ตรัสรู้ธรรม ซึง่ พระพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ตา่ งก็ตรัสรู้
ใต้ ต้นไม้ ตา่ งชนิดไป แต่ก็มีหลายพระองค์ที่ตรัสรู้ใต้ ต้นไม้ ชนิดเดียวกัน ต้ นไม้ ใดก็ตามที่เป็ นต้ นไม้ ที่ พระพุทธเจ้ า
อาศัยตรัสรู้ธรรม ต้ นไม้ นนจะถู
ั ้ กเรี ยกว่า “ต้ นโพธิ์” ยกตัวอย่างเช่น หากพระพุทธเจ้ าตรัสรู้ใต้ ต้นไทร ในยุคนัน้
ต้ นไทรจะถูกเรี ยกว่าเป็ นต้ นโพธิ์ หรื อหากพระพุทธเจ้ าตรัสรู้ใต้ ต้นไผ่ ต้ นไผ่ก็จะถูกเรี ยกว่าเป็ นต้ นโพธิ์ ซึง่ ต้ นโพธิ์
นี ้ถือว่าเป็ น “สหชาติ” กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า คือเกิดขึ ้นในวันเดียวกันกับวันประสูติ และเกิดมาเพื่อรองรับ
การตรัสรู้ธรรมของพระบรมโพธิสตั ว์โดยเฉพาะ
8. บัลลังกเวมัตตะ ความแตกต่างกันของขนาดของบัลลังก์ที่ประทับตรัสรู้ธรรม โดยปกติแล้ วพระพุทธเจ้ าทุก
พระองค์จะใช้ หญ้ าปูรองนัง่ สาหรับปฏิบตั ิธรรมเพื่อการตรัสรู้ หญ้ าที่ใช้ รองนัง่ นี่เองที่กลายเป็ นบัลลังก์ที่ประทับ
ตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้ า ซึง่ แต่ละพระองค์ก็มีบลั ลังก์ที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป ทังนี
้ ้ก็เพราะขนาดของ
พระวรกายก็แตกต่างกันด้ วย บัลลังก์ที่รองรับพระวรกาย จึงมีขนาดไม่เท่ากัน
นอกจากนี ้พระพุทธเจ้ ายังมีความแตกต่างในรายละเอียดอื่นๆ อยู่อีกด้ วย เช่นจานวนของพระสาวก
ทรัพย์และพื ้นที่ที่ใช้ ในการสร้ างวัดประจาพระพุทธองค์ สหชาติ (หมายถึงคน สัตว์ และสิ่งของ ที่เกิดร่วมในวัน
เดียวกันกับวันประสูตขิ องพระบรมโพธิสตั ว์) ระยะเวลาของพระศาสนา การมีหรื อไม่มีมารผจญ การมีหรื อไม่มี
เสี ้ยนหนามในพระศาสนา ศีลหรื อสิกขาบทที่ทรงบัญญัติ ฯลฯ ซึง่ ความแตกต่างเหล่านี ้มักเกิดจากความ
แตกต่างของบุญบารมีและบุพกรรมที่พระพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ได้ เคยสัง่ สมไว้ ในสมัยเมื่อครัง้ ยังเป็ นพระ
โพธิสตั ว์
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างความแตกต่างบางประการของพระพุทธเจ้ าทัง้ 5 พระองค์ เฉพาะในภัทรกัป ซึง่
เป็ นกัปปั จจุบนั นี ้ ให้ ท่านผู้อ่านได้ ทราบดังต่อไปนี ้
 พระพุทธเจ้ าพระองค์แรกของกัปนี ้มีพระนามว่า “พระกกุสันธะพุทธเจ้ า”
พระองค์ประทับอยูใ่ นนครชื่อว่า “เขมะ” มีบดิ าเป็ นพราหมณ์ชื่อว่า “อัคคิทตั ตะ” มารดาเป็ นพราหมณี
ชื่อ “วิสาขา” มีพระอัครสาวก 2 องค์คือ “พระวิธุระ” และ “พระสัญชีวะ” มีพระอุปัฏฐากชื่อว่า “พุทธิชะ” มีพระ
อัครสาวิกา 2 องค์คือ “พระนางสามา” และ “พระนางจัมปา” ต้ นโพธิ์อนั เป็ นที่ตรัสรู้ ในยุคของพระองค์คือ “ต้ น
สิริสะ” หรื อต้ นซึกใหญ่ พระวรกายขององค์มีความสูง 5 เมตร (40 ศอก) มีพระชนมายุ 40,000 ปี พระรัศมี
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ตามปกติแผ่ออกไป160 กิโลเมตร (10 โยชน์) ใช้ ชีวิตเป็ นฆราวาสอยู่ 4,000 ปี ทรงออกบวชด้ วยรถเทียมม้ า ใช้
เวลาบาเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ธรรม 8 เดือน เมื่อตังพระศาสนาแล้
้
วพระองค์ประชุมสันนิบาตพระสาวกเพียงครัง้
เดียว มีพระสาวกเข้ าร่วมประชุม 40,000 รูป
 พระพุทธเจ้ าพระองค์ที่สองของกัปนี ้มีพระนามว่า “พระโกนาคมนะพุทธเจ้ า”
พระองค์ประทับอยูใ่ นนครชื่อว่า “โสภวดี” มีบดิ าเป็ นพราหมณ์ชื่อว่า “ยัญญทัตตะ” มารดาเป็ น
พราหมณีชื่อ “อุตตรา” มีพระอัครสาวก 2 องค์คือ “พระภิยโยสะ” และ “อุตตระ” มีพระอุปัฏฐากชื่อว่า “โสตถิ
ชะ” มีพระอัครสาวิกา 2 องค์คือ “พระนางสมุททา” และ “พระนางอุตตรา” ต้ นโพธิ์อนั เป็ นที่ตรัสรู้ในยุคของ
พระองค์คือ “ต้ นอุทมุ พร” หรื อต้ นมะเดื่อ พระวรกายขององค์มีความสูง 3.75 เมตร (30 ศอก) มีพระชนมายุ
30,000 ปี ทรงใช้ ชีวิตฆราวาส 3,000 ปี แล้ วออกบวชโดยมีช้างเป็ นพาหนะ ทรงบาเพ็ญเพียรนาน 6 เดือนจึง
ตรัสรู้ธรรม เมื่อตังพระศาสนาแล้
้
ว พระองค์ประชุมสันนิบาตพระสาวกเพียงครัง้ เดียว มีพระสาวกเข้ าร่วม
ประชุม 30,000 รูป
พระพุทธเจ้ าพระองค์ที่สามของกัปป์นี ้มีพระนามว่า “พระกัสสปะพุทธเจ้ า”
พระองค์ประทับอยูใ่ นนครชื่อว่าพาราณสี มีบดิ าเป็ นพราหมณ์ชื่อว่า “พรหมทัตตะ” มารดาเป็ น
พราหมณีชื่อ “ธนวดี” มีพระอัครสาวก 2 องค์คือ “พระติสสะ” และ “พระภารทวาชะ” มีพระอุปัฏฐากชื่อว่า
“สรรพมิตตะ” มีพระอัครสาวิกา 2 องค์คือ “พระนางอนุฬา” และ “พระนางอุรุเวฬา” ต้ นโพธิ์อนั เป็ นที่ตรัสรู้ในยุค
ของพระองค์คือ “ต้ นนิโครธ” หรื อต้ นไทร พระวรกายขององค์มีความสูง 2.5 เมตร (20 ศอก) มีพระชนมายุ
20,000 ปี ทรงใช้ ชีวิตฆราวาส 2,000 ปี แล้ วทรงออกบวชด้ วยปราสาท (ปราสาททังหลั
้ งลอยออกไปได้ ) แล้ ว
บาเพ็ญเพียร 7 วันจึงตรัสรู้ธรรม เมื่อพระองค์ตงศาสนาแล้
ั้
ว ทรงประชุมสันนิบาตพระสาวกเพียงครัง้ เดียว มี
พระสาวกเข้ าร่วมประชุม 20,000 รูป
 พระพุทธเจ้ าพระองค์ที่สี่ของกัปนี ้ คือพระองค์ปัจจุบนั มีพระนามว่า “พระโคตมะพุทธเจ้ า”
พระองค์ประสูตใิ นนครชื่อว่า “กบิลพัสดุ์” มีพระบิดาเป็ นกษัตริ ย์ชื่อว่า “พระเจ้ าสุทโธทนะ” พระมารดา
เป็ นกษัตริย์ชื่อว่า “พระนางมายา” มีพระอัครสาวก 2 องค์คือ “พระโกลิตะ” (พระสารี บตุ ร) และ “พระอุปติสสะ”
(พระมหาโมคคัลลานะ) มีพระอุปัฏฐากชื่อว่า “อานันทะ” (พระอานนท์) มีพระอัครสาวิกา 2 องค์คือ “พระนาง
12

เขมา” และ “พระนางอุบลวรรณา” ต้ นโพธิ์อนั เป็ นที่ตรัสรู้ ในยุคของพระองค์คือ “ต้ นอัสสัตถพฤกษ์ ” พระวรกาย
ขององค์มีความสูง 2 เมตร (16 ศอก) มีพระชนมายุ 80ปี (อายุขยั เฉลี่ยของมนุษย์ในยุคของพระองค์คือ 100 ปี )
ทรงใช้ ชีวิตฆราวาส 29 ปี แล้ วออกบวชโดยมีม้าเป็ นพาหนะ ทรงบาเพ็ญเพียรนาน 6 ปี จึงตรัสรู้ธรรม เมื่อตรัสรู้
ธรรมแล้ วรัศมีตามปกติของพระองค์แผ่ออกไป 2 เมตร (1 วา) ครัน้ ตังศาสนาแล้
้
วพระองค์ประชุมสันนิบาตพระ
สาวกเพียงครัง้ เดียว มีพระสาวกเข้ าร่วมประชุม 1,250 รูป
 พระพุทธเจ้ าพระองค์ที่ห้า (องค์ถดั ไป) ซึง่ เป็ นพระองค์สดุ ท้ ายของภัทรกัปนี ้มีพระนามว่า “พระศรีอาริย
เมตไตรยพุทธเจ้ า”
พระองค์ประทับอยูใ่ นนครชื่อว่าเขมะ มีบดิ าเป็ นพราหมณ์ชื่อว่า “อัคคิทตั ตะ” มารดาชื่อ “วิสาขา” มี
พระอัครสาวก 2 องค์คือ “พระวิธุระ” และ “พระสัญชีวะ” มีพระอุปัฏฐากชื่อว่า “พุทธิชะ” มีพระอัครสาวิกา 2
องค์คือ “พระนางสามา” และ “พระนางจัมปา” ต้ นโพธิ์อนั เป็ นที่ตรัสรู้ในยุคของพระองค์คือต้ นกากะทิง พระ
วรกายขององค์มีความสูง 11 เมตร (88 ศอก) มีพระชนมายุ 80,000 ปี มีพระรัศมีแผ่ออกไปไกล 400 กิโลเมตร
(25 โยชน์) พระองค์ประชุมสันนิบาตพระสาวกเพียงครัง้ เดียว มีพระสาวกเข้ าร่วมประชุม 40,000 รูป
เมื่อพระศรี อาริยเมตไตรยพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปริ นิพพานแล้ ว และหมดสิ ้นศาสนาของพระองค์แล้ ว
ในกาลต่อมาจะเกิดไฟประลัยล้ างโลกเป็ นระยะเวลาช้ านานจนแตกสลายไปเป็ นเวลาอีกนานแสนนานโลกจึงจะ
ก่อตัวเป็ นแผ่นดินขึ ้นมาใหม่ เรี ยกว่า “สุญกัป" เพราะจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และพระปั จเจกพุทธเจ้ าลง
มาตรัสรู้เลย เป็ นระยะเวลาอสงไขยแผ่นดิน เมื่อโลกของยุคสุญกัปสูญสลายแตกทาลายลง โลกจะก่อตัวเป็ น
แผ่นดินขึ ้นใหม่อีกครัง้ มีชื่อว่า “มัณฑกัป" จะเป็ นช่วงเวลาที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และพระปั จเจกพุทธเจ้ า
มาตรัสรู้ คือพระรามะสัมมาสัมพุทธเจ้ า มีพระชนมายุ 90,000 ปี พระวรกายสูง 11 เมตร (80 ศอก) ต่อจากนัน้
จึงเป็ นพระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้ า มีพระชนม์ 50,000 ปี พระวรกายสูง 2 เมตร (16 ศอก) และลาดับถัดไป
คือพระธรรมสามีสมั มาสัมพุทธเจ้ า มีพระชนม์ 100,000 ปี พระวรกายสูง 10 เมตร (80 ศอก) เป็ นต้ น และยังจะ
มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์อื่นๆ อีก เรี ยงตามลาดับ รอคอยการตรัสรู้มาเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอีก
อย่างน้ อย 7 พระองค์ ในช่วงกัปต่างๆ ถัดออกไป คือ พระนารทะสัมมาสัมพุทธเจ้ า, พระรังสีมนุ ีสมั มาสัมพุทธ
เจ้ า, พระเทวเทพสัมมาสัมพุทธเจ้ า, พระนรสีหสัมมาสัมพุทธเจ้ า, พระติสสสัมมาสัมพุทธเจ้ า, และพระสุมงั คล
สัมมาสัมพุทธเจ้ า เป็ นต้ น
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ความเสมอเหมือนกันในหมู่พระพุทธเจ้ า
ผู้เขียนได้ กล่าวถึงความแตกต่างบางประการในหมูพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วยกันแล้ วว่ามีอะไรบ้ าง ต่อ
จากนี ้จะกล่าวถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ทรงมีเหมือนกัน ซึง่ ประการที่สาคัญที่สดุ ก็คือ ทรงมีพทุ ธญาณ
คือความรู้แจ้ งเห็นแจ้ งแทงตลอดในธรรมเสมอเหมือนกัน ด้ วยเหตุนี ้เอง หลักธรรมคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า
จึงเหมือนกันทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องอริ ยสัจ 4 (ทุกข์, สมุทยั , นิโรธ, มรรค), ไตรลักษณ์ (อนิจจัง, ทุกขัง,
อนัตตา), ปฏิจสมุปบาท, ไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ, ปั ญญา) ฯลฯ ทังนี
้ ้เพราะพระธรรมคาสัง่ สอนนันไม่
้ ได้ เกิดจาก
การคิดไตร่ตรองเหมือนอย่างนักปรัชญาทังหลาย
้
แต่ทรงทราบพระธรรมจากพุทธญาณ เปรี ยบเสมือนบุรุษผู้มี
กุญแจไขประตูเข้ าไปสูห่ ้ องสมุดภายใน ซึง่ ห้ องสมุดนัน้ ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นจริ งของสรรพสัตว์และสรรพ
สิ่งอยู่ โดยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทุกพระองค์ ทรงมีกญ
ุ แจที่จะไขเข้ าไปสูห่ ้ องสมุดเดียวกันนัน้ ความรู้ที่
พระองค์ได้ มาจากห้ องสมุด จึงเป็ นองค์ความรู้เดียวกัน และกุญแจที่แต่ละพระองค์ได้ มานัน้ ก็คือพุทธญาณที่
ใช้ ปลดล็อคประตูห้องสมุดนัน่ เอง ซึง่ ห้ องสมุดนี ้ก็ยงั มีห้องที่มีประตูย่อย ล็อคเอาไว้ อยูอ่ ีกมากมาย โดยที่กญ
ุ แจ
ของพระพุทธเจ้ านันเป็
้ นกุญแจที่สามารถไขได้ ทกุ บานประตู

ส่วนพระสาวกของพระองค์ที่ได้ บรรลุญาณจาก

การทาสมาธิเช่นกัน ก็เปรี ยบเสมือนได้ กญ
ุ แจที่สามารถไขได้ เพียงบางประตูเท่านัน้ เนื่องจากกาลังแห่งญาณ
ของท่าน ไม่เท่ากันกับของพระพุทธเจ้ า หรื อหากเปรี ยบเทียบพุทธญาณของพระพุทธเจ้ ากับไฟฉาย ก็เทียบได้
กับไฟฉายสปอตไลท์ที่มีกาลังสูง สามารถส่องมองเห็นในที่มืดได้ ไกล เมื่อเห็นแล้ วก็ทราบได้ วา่ อะไรเป็ นอะไร
ในที่นนั ้ เกิดความรู้ความเข้ าใจขึ ้นมา ในขณะที่ไฟฉายของพระสาวกมีกาลังอ่อนกว่า ส่องไปได้ เพียงแค่
ระยะทางใกล้ ๆ เมื่อสว่างไม่มาก ก็เห็นได้ ไม่มาก เมื่อเห็นได้ ไม่มาก ก็เกิดความรู้และความเข้ าใจน้ อยกว่า
พระพุทธเจ้ า เป็ นต้ น
นอกจากเรื่ องของพุทธญาณอันส่งผลถึงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ าซึง่ โดยหลักๆ นันเหมื
้ อนกัน
แล้ ว พระพุทธเจ้ ายังมี “พุทธประเพณี” 30 ประการ คือข้ อปฏิบตั ิที่พระพุทธเจ้ าทุกๆ พระองค์ทรงกระทา
เหมือนๆ กัน ไม่วา่ จะเป็ นพระปั ญญาธิกพุทธเจ้ า พระศรัทธาธิกพุทธเจ้ า หรื อพระวิริยธิกพุทธเจ้ าก็ตาม ทุก
พระองค์จะมีสิ่งที่เหมือนกันดังต่อไปนี ้
1. ในพระชาติสดุ ท้ าย พระโพธิสตั ว์มีสมั ปชัญญะรู้ตวั ปฏิสนธิลงสูแ่ ละอยูใ่ นครรภ์ของพระมารดา
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2. พระโพธิสตั ว์นงั่ ขัดสมาธิในพระครรภ์ของพระมารดาหันหน้ าออกไปทิศทางเดียวกับพระมารดา
3. ในยามคลอดพระโพธิสตั ว์ พระมารดาจะประทับยืนให้ ประสูติ
4. พระโพธิสตั ว์ออกจากพระครรภ์ของพระมารดาในป่ าเท่านัน้
5. เมื่อประสูตแิ ล้ วพระบรมโพธิสตั ว์วางพระบาทลงบนแผ่นทอง หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ ย่างพระบาท
7 ก้ าว แลดูทงั ้ 4 ทิศแล้ วเปล่งสีหนาทด้ วยการกล่าวอาสภิวาจา
6. เมื่อพระบรมโพธิสตั ว์เจริ ญวัยขึ ้น ทรงเห็นเทวทูตทัง้ 4 ได้ แก่คนแก่ คนเจ็บป่ วย คนตาย และสมณะ ทรงได้
คิดแล้ วออกบวช
7. พระบรมโพธิสตั ว์ทรงออกบวชแล้ วทรงบาเพ็ญเพียรอย่างน้ อยสุด 7 วันจึงตรัสรู้ธรรม
8. ในวันที่จะตรัสรู้ธรรม ทรงเสวยข้ าวมธุปายาส
9. พระโพธิสตั ว์ประทับนัง่ บนที่นงั่ ที่ทาจากหญ้ าสันถัตแล้ วตรัสรู้ธรรมใต้ ต้นโพธิ์
10. ทรงบริ กรรมอานาปานัสสติกมั มัฏฐาน
11. ทรงกาจัดกองกาลังของมารที่มาผจญ
12. ณ ใต้ ต้นโพธิ์ ทรงบรรลุอสาธารณะญาณ ตังแต่
้ วิชชา 3 เป็ นต้ นไปเป็ นอาทิ
13. ทรงยับยังใกล้
้ ต้นโพธิ์ 7 สัปดาห์เพื่อพิจารณาธรรม
14. จากนันท้
้ าวมหาพรหมทูลอาราธนาเพื่อให้ ทรงแสดงธรรม
15. ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ ป่ าอิสิปตนะมิคทายวัน
16. ในวันมาฆบูรณมี ทรงยกปาติโมกข์ขึ ้นแสดงในที่ประชุมสันนิบาตพระสาวก
17. ประทับอยู่ประจา ณ ที่พระวิหารเชตวัน
18. ทรงทายมกปาฏิหาริ ย์ ณ ใกล้ ประตูกรุงสาวัตถี
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19. ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์
20. แสดงพระอภิธรรมแล้ วเสด็จลงจากเทวโลกใกล้ ประตูสงั กัสนคร
21. ทรงเข้ าผลสมาบัติตอ่ เนื่องกัน
22. ทรงตรวจดูเวไนยชน 2 วาระ
23. เมื่อเรื่ องเกิดขึ ้น จึงทรงบัญญัตสิ ิกขาบท
24. เมื่อเหตุต้นเรื่ องเกิดขึ ้น จึงตรัสชาดก
25. ตรัสพุทธวงศ์ในสมาคมพระประยูรญาติ
26. ทรงทาปฏิสนั ถารกับภิกษุอาคันตุกะ
27. พวกภิกษุจาพรรษาแล้ วถูกนิมนต์ ไม่ทลู บอกลาก่อน ไปไม่ได้
28. ทรงทาพุทธกิจ (หน้ าที่ของพระพุทธเจ้ า) 5 เวลา ทุกๆ วัน
29. เสวยรสมังสะ (เนื ้อสัตว์) ในวันปรินิพพาน
30. ทรงเข้ าสมาบัตยิ ี่สิบสี่แสนโกฏิสมาบัตแิ ล้ วจึงปรินิพพาน
นอกจากพุทธประเพณีทงั ้ 30 ประการแล้ ว พระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ยงั มีความปลอดภัย 4 ประการ ที่
เรี ยกว่า “อนันตรายิกธรรม” ได้ แก่
1. ไม่มีใครสามารถทาลายสิ่งที่มีผ้ นู ามาถวายพระพุทธเจ้ าได้
2. ไม่มีใครสามารถปลงพระชนม์พระพุทธเจ้ าได้
3. ไม่มีใครสามารถทาลายลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการและอนุพยัญชนะ 80 ประการของพระพุทธเจ้ าได้
4. ไม่มีใครทาลายรัศมีของพระพุทธเจ้ าได้
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หลายๆ ท่านคงสงสัยว่า พระพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ล้วนอุบตั ขิ ึ ้นในระยะเวลาที่หา่ งกันนานแสนนาน
แล้ วเพราะเหตุใด พระองค์จงึ ทาอะไรเหมือนๆ กันเช่นนี ้ได้ หากจะอธิบายเรื่ องนี ้ ก็ต้องขอหยิบยกเรื่ องพุทธ
ญาณขึ ้นมาแสดงว่า พระพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ก็ทรงตรวจตราดูด้วยพุทธญาณว่าสิ่งใดสมควรทา สิ่งใดไม่
สมควรทา และพระพุทธเจ้ าพระองค์อื่นๆ มีข้อปฏิบตั อิ ย่างไร ก็จะทรงยึดถือตามแบบแผนแห่งพุทธประเพณีนนั ้
นอกจากนี ้

ในบางเรื่ องก็เป็ นเหมือนหน้ าที่ประจาที่พระพุทธเจ้ าจะต้ องกระทา

คล้ ายๆ

กับตาแหน่ง

ประธานาธิบดี แม้ จะเปลี่ยนคน เปลี่ยนยุคสมัย แต่ประธานาธิบดีก็ยงั คงทาอะไรคล้ ายๆ กัน เช่น ทาพิธีสาบาน
ตน ทาการแถลงการณ์ตอ่ รัฐสภา ทาหน้ าที่เจรจากับผู้นาประเทศอื่นๆ เป็ นตัวแทนของประเทศในการเข้ าร่วม
ประชุมนานาชาติ เป็ นผู้แต่งตังคณะรั
้
ฐมนตรี ทางานในทาเนียบเดียวกันกับประธานาธิบดีคนก่อนๆ ฯลฯ ซึง่
ประธานาธิบดีคีนใหม่ก็จะต้ องเรี ยนรู้จากสิ่งที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆ เคยทาเอาไว้ แม้ กิจวัตรกิจกรรมจะไม่
เหมือนกันทังหมดในรายละเอี
้
ยดก็ตาม แต่ก็จะยังมีธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ต้องรักษา เช่นเดียวกันกับในกรณีของ
พระพุทธเจ้ า ซึง่ พระองค์ก็เรี ยนรู้จากพุทธญาณว่า พระพุทธเจ้ ามีปกติจะต้ องทาอย่างไรบ้ าง

พุทธลักษณะของพระพุทธเจ้ า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทุกๆ พระองค์มีรูปร่างหน้ าตาละม้ ายคล้ ายกันหมด คือถึงพร้ อมด้ วยลักษณะ
มหาบุรุษทัง้ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ ราวกับว่าเป็ นพระพุทธรูปที่ออกมาจากแม่พิมพ์
เดียวกัน แตกต่างกันที่ขนาดของพระวรกายและพระรัศมี โดยที่พระพุทธเจ้ าจะถือกาเนิดเป็ นชายเท่านัน้ ไม่มี
พระพุทธเจ้ าที่เป็ นผู้หญิงเลย (จะเป็ นผู้หญิงในขณะที่เป็ นอนิยตโพธิสตั ว์เท่านัน)
้ ส่วนพุทธญาณคือความรู้แจ้ ง
แทงตลอดในธรรมของพระพุทธเจ้ านันทรงมี
้
เสมอเหมือนกัน ไม่วา่ พระบารมีจะมากน้ อยต่างกันเท่าใด
ลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้ านันย่
้ อมหมายถึง ลักษณะอันยอดเยี่ยมของผู้ที่เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ที่สดุ ซึง่ มีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเท่านัน้ ที่เกิดมาพร้ อมด้ วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้ วน ส่วนบุคคลอื่นๆ
อาจจะมีบ้างเป็ นบางข้ อ แต่ไม่ครบทังหมด
้
หรื อบางท่านก็ไม่มีเลย ลักษณะมหาบุรุษเหล่านี ้เป็ นลักษณะที่ทา
ให้ พระพุทธเจ้ าแลดูเป็ นบุรุษผู้สง่างามอย่างยอดเยี่ยม จึงเรี ยกว่าลักษณะมหาบุรุษ ใครก็ตามที่พบเห็นพระองค์
ย่อมทราบได้ ทนั ทีวา่ เป็ นผู้ที่แตกต่างจากคนทัว่ ไป และเรื่ องราวของลักษณะมหาบุรุษนี ้ ก็มีอยูใ่ นตาราของ
ศาสนาพราหมณ์ตงแต่
ั ้ ก่อนที่พระพุทธเจ้ าจะทรงประสูตเิ ป็ นเจ้ าชายสิทธัตถะเสียอีก ถึงขนาดที่วา่ เมื่อ ดาบสอสิ
ตะ ผู้เป็ นที่เคารพนับถือของชนทังหลายและแม้
้
แต่พระราชาคือพระเจ้ าสุทโธทนะ เมื่อได้ เห็นลักษณะมหาบุรุษ
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ดังกล่าวของเจ้ าชายสิทธัตถะพระองค์น้อยแล้ ว ก็ทราบได้ ทนั ทีว่าบุคคลผู้นี ้ถ้ าออกบวชก็จะได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
แต่ถ้าใช้ ชีวิตทางโลกก็จะได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ โดยเรื่ องราวของลักษณะมหาบุรุษนี ้มีบนั ทึกไว้ ในคัมภีร์ของ
พระพุทธศาสนาด้ วยเช่นกัน และเมื่อศิลปิ นในชนชาติตา่ งๆ ที่รับเอาพระพุทธศาสนาไปปฏิบตั แิ ละนับถือได้ อา่ น
พบก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาในงานภาพวาดและรูปปั น้ รูปหล่อโลหะ หรื อรูปแกะสลักต่างๆ ไม่วา่ จะด้ วย
วัสดุอย่างเช่นไม้ หรื อหิน ตามแต่จะจินตนาการต่างๆ กันไปอย่างที่เห็นในปั จจุบนั แต่โดยดังเดิ
้ มแล้ วก็คือ
ลักษณะทัง้ 32 ประการ ซึง่ มีเฉพาะพระพุทธเจ้ าเท่านัน้ โดยลักษณะดังกล่าวพร้ อมทังกุ
้ ศลกรรมที่ดลบันดาลให้
เกิดลักษณะมหาบุรุษแต่ละประการมีดงั ต่อไปนี ้
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 1
ในชาติก่อน ภพก่อน พระโพธิสตั ว์เป็ นผู้มีสมาทานมัน่ ในกุศลธรรม มีสมาทานไม่ถอยหลังในกายสุจริ ต
ในวจีสจุ ริต ในมโนสุจริ ต ในการบาเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการปฏิบตั ิดีในมารดา
ในการปฏิบตั ิดีในบิดา ในการปฏิบตั ิดีในสมณะ ในการปฏิบตั ดิ ีในพรหม ในความเป็ นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในสกุล
และในธรรม เป็ นอธิกศุ ลอื่นๆ กรรมเหล่านี ้ดลบันดาลให้ ได้ ลกั ษณะมหาบุรุษคือ มีพระบาทตังอยู
้ เ่ ฉพาะเป็ นอัน
ดี คือเหยียบพระบาทเสมอกันบนพื ้น ทรงยกพระบาทขึ ้นก็เสมอกัน ทรงจดภาคพื ้นด้ วยฝ่ าพระบาททุกส่วน
เสมอกัน
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 2
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ได้ เป็ นผู้นาความสุขมาให้ แก่ชนเป็ นอัน
มาก บรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดเสียว จัดความรักษาปกครองป้องกันโดยธรรม และบาเพ็ญ
ทาน พร้ อมด้ วยวัตถุอนั เป็ นบริวาร มาถึงความเป็ นอย่างนี ้ ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษคือ ในฝ่ าพระบาท
ทัง้ 2 มีลวดลายจักรเกิดขึ ้น มีซี่กาพันหนึง่ มีกงมีดมุ บริ บรู ณ์ด้วยอาการทังปวง
้
มีระหว่างอันกุศลกรรมแบ่งเป็ น
อันดี
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 3, 4, 5
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ละปาณาติบาตแล้ ว เว้ นขาดจาก
ปาณาติบาตแล้ ว วางท่อนไม้ และอาวุธแล้ ว มีความละอาย มีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สตั ว์ทงปวงอยู
ั้
่ ย่อม
ได้ ลกั ษณะมหาบุรุษ 3 ประการคือ ส้ นพระบาทยาว, มีนิ ้วพระหัตถ์ และนิ ้วพระบาทยาว, และมีพระกายตรงดุจ
กายแห่งพรหม
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ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 6
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นผู้ให้ ของที่ควรเคี ้ยว และของที่ควร
บริโภคอันประณีต และมีรสอร่อย และให้ น ้าที่ควรซด ควรดื่ม ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษคือ มีมงั สะ
อวบอูม (เนื ้อเต็มบริ บรู ณ์) ในที่ 7 สถาน คือที่หลังพระหัตถ์ทงั ้ 2 ที่หลังพระบาททัง้ 2 ที่บนพระอังสาทัง้ 2 ที่ลา
พระศอก็มีมงั สะอูม
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 7, 8
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้ วยสังคหวัตถุ
4 คือการให้ การกล่าวคาเป็ นที่รัก การประพฤติให้ เป็ นประโยชน์ และความเป็ นผู้มีตนเสมอ ย่อมได้ เฉพาะซึง่
ลักษณะมหาบุรุษทัง้ 2 นี ้คือ พระหัตถ์และพระบาทมีพื ้นอ่อนนุม่ และมีพระหัตถ์และพระบาทมีลายดังร่างข่าย
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 9, 10
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นผู้กล่าววาจาประกอบด้ วยอรรถ
ประกอบด้ วยธรรม แนะนาประชาชนเป็ นอันมาก เป็ นผู้นาประโยชน์และความสุขมาให้ แก่สตั ว์ทงหลาย
ั้
เป็ นผู้
บูชาธรรมเป็ นปรกติ ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการนี ้คือ มีพระบาทดุจสังข์คว่า และมีพระโลม
ชาติล้วนมีปลายช้ อนขึ ้นข้ างบนทุกๆเส้ น
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 11
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นผู้ตงใจสอนศิ
ั้
ลปะ วิชชา จรณะ [ข้ อที่
ควรประพฤติ] หรื อเรื่ องกรรม [ปั ญญาเป็ นเครื่ องรู้วา่ สัตว์มีกรรมเป็ นของตน] ด้ วยมนสิการว่า ทาไฉนชน
ทังหลายนี
้
้พึงรู้เร็ว พึงสาเร็จเร็ว ไม่พงึ ลาบากนาน ความเป็ นอย่างนี ้ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษนี ้คือ มี
พระชงฆ์เรี ยวดังแข้ งแห่งเนื ้อทราย
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 12
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นผู้เข้ าหาสมณะหรื อพราหมณ์ แล้ ว
ซักถามว่าข้ าแต่ทา่ นผู้เจริญ กรรมส่วนกุศลเป็ นอย่างไร กรรมส่วนอกุศลเป็ นอย่างไร กรรมส่วนที่มีโทษเป็ น
อย่างไร กรรมส่วนที่ไม่มีโทษเป็ นอย่างไร กรรมที่ควรเสพเป็ นอย่างไร กรรมที่ไม่ควรเสพเป็ นอย่างไร กรรมอะไร
ข้ าพเจ้ าทาอยูพ่ งึ เป็ นไปเพื่อไม่เป็ นประโยชน์ เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน อนึง่ กรรมอะไรข้ าพเจ้ าทาอยูพ่ งึ เป็ นไป
เพื่อเป็ นประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนาน ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษนี ้คือ มีพระฉวีสขุ มุ ละเอียด และ
เพราะพระฉวีสขุ มุ และละเอียด จึงทาให้ ธุลีละอองไม่อาจติดพระวรกายได้
19

ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 13
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นผู้ไม่มีความโกรธ ไม่มีความแค้ นใจ
แม้ ถกู คนหมูม่ ากว่าเอาก็ไม่ขดั ใจ ไม่โกรธไม่ปองร้ าย ไม่จองผลาญ ไม่ทาความโกรธความเคือง และความ
เสียใจให้ ปรากฏ

และเป็ นผู้ให้ เครื่ องลาดมีเนื ้อละเอียดอ่อน

และให้ ผ้าสาหรับนุง่ ห่มคือผ้ าโขมพัสตร์ มีเนื ้อ

ละเอียด ผ้ าฝ้ายมีเนื ้อละเอียด ผ้ าไหมมีเนื ้อละเอียด ผ้ ากัมพลมีเนื ้อละเอียด ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษ
นี ้คือ มีวรรณะดังทองคา มีผิวหนังคล้ ายทองคา
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 14
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นผู้นาพวกญาติมิตรสหายผู้มีใจดีที่สญ
ู
หายพลัดพรากไปนาน ให้ กลับมาพบกัน นามารดากับบุตรให้ พบกัน นาบุตรกับมารดาให้ พบกัน นาบิดากับบุตร
ให้ พบกัน นาบุตรกับบิดาให้ พบกัน นาบิดากับพี่น้องให้ พบกัน นาพี่ชายกับน้ องสาวให้ พบกัน นาน้ องสาวกับ
พี่ชายให้ พบกัน ครัน้ ทาเขาให้ พร้ อมเพรี ยงกันแล้ วก็ชื่นชม ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษนี ้คือมีพระคุยหะ
เร้ นอยูใ่ นฝั ก
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 15, 16
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ย่อม
รู้จกั ชนที่เสมอกัน รู้จกั เอง รู้จกั บุรุษ รู้จกั บุรุษพิเศษ หยัง่ ทราบว่าบุคคลนี ้ควรแก่สกั การะนี ้ บุคคลนี ้ควรแก่
สักการะนี ้ ดังนี ้แล้ วทากิจเป็ นประโยชน์อนั พิเศษในบุคคลนันๆ
้ ในกาลก่อนๆ ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษ
2 ประการนี ้คือมีพระกายเป็ นปริมณฑลดังว่านิโครธพฤกษ์ 1 เมื่อทรงยืนอยูไ่ ม่ต้องทรงน้ อมพระกายลงย่อมลูบ
คลาพระชานุทงั ้ 2 ด้ วยฝ่ ายพระหัตถ์ทงั ้ 2 ได้
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 17, 18, 19
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นผู้หวังประโยชน์ หวังความเกื ้อกูล หวัง
ความผาสุกหวังความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็ นอันมาก ด้ วยมนสิการว่าทาไฉนชนเหล่านี ้พึงเจริญด้ วยศรัทธา
เจริญด้ วยศีล เจริญด้ วยสุตะ เจริญด้ วยพุทธิ เจริญด้ วยจาคะ เจริญด้ วยธรรม เจริ ญด้ วยปั ญญา เจริ ญด้ วย
ทรัพย์ และข้ าวเปลือก เจริญด้ วยนา และสวน เจริญด้ วยสัตว์สองเท้ า และสัตว์สี่เท้ า เจริญด้ วยบุตรและภรรยา
เจริญด้ วยทาสและกรรมกร เจริญด้ วยญาติ เจริญด้ วยมิตร เจริญด้ วยพวกพ้ อง ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหา
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บุรุษ 3 ประการนี ้ คือมีส่วนพระกายข้ างหน้ าดังว่ากึ่งกายข้ างหน้ าแห่งราชสีห์, มีระหว่างพระปฤษฎางค์เต็มดี,
และมีลาพระศอกลมเสมอกัน
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 20
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทงหลาย
ั้
ด้ วยฝ่ า
มือ ก้ อนดิน ท่อนไม้ หรื อศัสตรา ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษนี ้คือ มีเส้ นประสาทสาหรับนารสอาหารอัน
เลิศ กล่าวคือ พระมหาบุรุษนันมี
้ เส้ นประสาทมีปลายในเบื ้องบนประชุมอยูท่ ี่ลาพระศอ สาหรับนารสอาหาร
แผ่ซา่ นไปสม่าเสมอทัว่ พระกาย
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 21, 22
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อนตาดู ไม่ชาเลืองตาดู
[พหุชนด้ วยอานาจความโกรธ] เป็ นผู้มีใจตรง เป็ นปรกติแลดูตรงๆ และแลดูพหุชนด้ วยปิ ยจักษุ ย่อมได้ เฉพาะ
ซึง่ ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการเหล่านี ้คือมีพระเนตรสีดาสนิท และมีดวงพระเนตรดังว่าตาแห่งโค
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 23
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน เป็ นหัวหน้ าของพหุชนในธรรมทังหลาย
้
ฝ่ ายกุศล เป็ นประธานของพหุชนด้ วยกายสุจริ ต ด้ วยวจีสจุ ริต ด้ วยมโนสุจริต ในการบาเพ็ญทาน ในการ
สมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในความปฏิบตั ิดีในมารดา ในความปฏิบตั ิดีในบิดา ในความปฏิบตั ดิ ีใน
สมณะ ในความปฏิบตั ดิ ีในพราหมณ์ ในความเคารพต่อเชฏฐชน ในสกุล และในธรรม เป็ นอธิกศุ ลอื่นๆ ย่อมได้
เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษนี ้คือมีพระเศียรได้ ปริมณฑลดุจดังว่าประดับด้ วยอุณหิส (มงกุฎ/กรอบหน้ า)
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 24, 25
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ละการพูดเท็จ เว้ นขาดจากการพูดเท็จ
พูดแต่คาจริง ดารงคาสัตย์ มีถ้อยคาเป็ นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พดู ลวงโลก ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษ
2 ประการเหล่านี ้คือ มีโลมชาติขมุ ละเส้ นๆ และมีอณ
ุ าโลมในระหว่างคิ ้วมีสีขาวอ่อนเหมือนปุยฝ้าย
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 26, 27
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ละคาส่อเสียดเว้ นขาดจากคาส่อเสียดฟั ง
จากข้ างนี ้แล้ วไม่ไปบอกข้ างโน้ น เพื่อให้ คนหมูน่ ี ้แตกร้ าวกัน หรื อฟั งจากข้ างโน้ นแล้ วไม่มาบอกข้ างนี ้ เพื่อให้ คน
หมูโ่ น้ นแตกร้ าวกัน สมานคนที่แตกร้ าวกันแล้ วบ้ าง ส่งเสริมคนที่พร้ อมเพรี ยงกันแล้ วบ้ าง ชอบคนผู้พร้ อมเพรี ยง
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กัน ยินดีในคนผู้พร้ อมเพรี ยงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้ อมเพรี ยงกัน กล่าวแต่คาที่ทาให้ คนพร้ อมเพรี ยงกัน ย่อม
ได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการเหล่านี ้คือมีพระทนต์ 40 ซี่และมีพระทนต์ไม่หา่ ง
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 28, 29
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ละคาหยาบ เว้ นขาดจากคาหยาบ กล่าว
แต่คาที่ไม่มีโทษ ไพเราะหู ชวนให้ รักจับใจ เป็ นของชาวเมือง เป็ นคาที่คนส่วนมากรักใคร่พอใจ ย่อมได้ เฉพาะซึง่
ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการเหล่านี ้คือมีพระชิวหาใหญ่ และมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม เมื่อตรัสมีกระแส
เหมือนเสียงนกการะเวก
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 30
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ละคาเพ้ อเจ้ อ เว้ นขาดจากคาเพ้ อเจ้ อ พูด
ถูกกาล พูดแต่คาที่เป็ นจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแต่คามีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กาหนด
ประกอบประโยชน์โดยกาลอันควร ย่อมได้ เฉพาะซึง่ ลักษณะมหาบุรุษคือมีพระหนุดงั ว่าคางราชสีห์
ลักษณะมหาบุรุษลาดับที่ 31, 32
พระโพธิสตั ว์เคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ละมิจฉาอาชีวะแล้ ว สาเร็จความเป็ นอยู่
ด้ วยสัมมาอาชีวะ เว้ นขาดจากการโกงด้ วยตาชัง่ การโกงด้ วยของปลอม และการโกงด้ วยเครื่ องตวงวัด และการ
โกงด้ วยการรับสินบน การหลอกลวงและตลบตะแลง เว้ นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจา การตีชิง การปล้ น
และกรรโชก ย่อมได้ เฉพาะซึ่งลักษณะมหาบุรุษ 2 เหล่านี ้คือมีพระทนต์เสมอกันและมีพระทาฐะ (เขี ้ยว) สีขาว
งาม
นอกเหนือจากลักษณะมหาบุรุษหลักๆ ทัง้ 32 ประการแล้ ว พระวรกายแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังมี
ลักษณะปลีกย่อย (อนุพยัญชนะ) อีก 80 ประการดังต่อไปนี ้
1. มีนิ ้วพระหัตถ์และนิ ้วพระบาทอันเหลืองงาม
2. นิ ้วพระหัตถ์และนิ ้วพระบาทเรี ยวออกไปโดยลาดับแต่ต้นจนปลาย
3. นิ ้วพระหัตถ์แลนิ ้วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงเป็ นอันดี
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4. พระนขาทัง้ 20 มีสีอนั แดง (พระนขาคือเล็บ)
5. พระนขาทัง้ 20 นัน้ งอนงามช้ อนขึ ้นเบื ้องบนมิได้ ค้อมลงเบื ้องต่า ดุจเล็บแห่งสามัญชนทังปวง
้
6. พระนขานันมี
้ พรรณอันเกลี ้ยงกลมสนิทมิได้ เป็ นริว้ รอย
7. ข้ อพระหัตถ์และข้ อพระบาทซ่อนอยูใ่ นพระมังสะมิได้ สงู ขึ ้นปรากฏออกมาภายนอก
8. พระบาททังสองใหญ่
้
เสมอกัน
9. พระดาเนินงามดุจอาการเดินแห่งกุญชรชาติ
10. พระดาเนินงามดุจราชสีห์
11. พระดาเนินงามดุจดาเนินแห่งหงส์
12. พระดาเนินงามดุจอสุภราชดาเนิน
13. ขณะเมื่อยืนจะย่างดาเนินนัน้ ยกพระบาทเบื ้องขวาย่างไปก่อน พระกายเยื ้องไปข้ างเบื ้องขวาก่อน
14. พระชานุมณฑลเกลี ้ยงกลมงามบริบรู ณ์ บ่มิได้ เห็นพระอัฏฐิ (กระดูก) สะบ้ าปรากฏออกมาภายนอก
15. มีบรุ ุษพยัญชนะบริ บรู ณ์ คือมิได้ กิริยามารยาทคล้ ายสตรี
16. พระนาภีมิได้ บกพร่อง กลมงามมิได้ วิกลในที่ใดที่หนึง่ (พระนาภีคือสะดือ)
17. พระอุทรมีสณ
ั ฐานอันลึก (พระอุทร = ท้ อง)
18. ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเป็ นทักขิณาวัฏ
19. ลาพระเพลาทังสองงามดุ
้
จลาสุวรรณกัททลี (พระเพลา คือหน้ าตัก, ขา สุวรรณกัททลี คือลาต้ นกล้ วยสี
ทอง)
20. งวงแห่งเอราวัณเทพหัตถี (เอราวัณเทพยหัตถี คือช้ าง 33 เศียร เป็ นพาหนะของพระอินทร์ )
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21. พระอังคาพยพทังปวงจ
้
าแนกเป็ นอันดี คืองามพร้ อมทุกสิ่งหาที่ตาหนิบม่ ิได้ (พระอังคาพยพหรื อ องคาพยพ
คือส่วนน้ อยใหญ่แห่งร่างกาย,อวัยวะน้ อยใหญ่)
22. พระมังสะที่ควรจะหนาก็หนา ที่ควรบางก็บางตามที่ทวั่ ทังพระสรี
้
ระแห่งกาย
23. พระมังสะมิได้ ยน่ ในที่ใดที่หนึง่
24. พระสรี ระแห่งกายทังปวงปราศจากต่
้
อม, ไฝ, ปาน, และมูลแมลงวัน
25. พระกายงามบริ สทุ ธิ์พร้ อมสมกันโดยตามลาดับทังเบื
้ ้องบนแลเบื ้องล่าง
26. พระกายงามบริ สทุ ธิ์สิ ้นปราศจากมลทินทังปวง
้
27. ทรงพระกาลังมาก เสมอด้ วยกาลังแห่งกุญชรชาติประมาณถึงพันโกฏิช้าง ถ้ าจะประมาณด้ วยกาลังบุรุษก็
ได้ ถึงแสนโกฏิบรุ ุษ (โกฏิ คือสิบล้ าน)
28. มีพระนาสิกอันสูง (พระนาสิก คือจมูก)
29. สัณฐานพระนาสิกงามแฉล้ ม
30. มีพระโอษฐ์ เบื ้องบนเบื ้องต่ามิได้ เข้ าออกกว่ากัน เสมอเป็ นอันดี มีพรรณแดงงามดุจสีผลตาลึงสุก (พระ
โอษฐ์ คือปาก, ริมฝี ปาก)
31. พระทนต์บริ สทุ ธิ์ปราศจากมูลมลทิน
32. พระทนต์ขาวดุจดังสีสงั ข์
33. พระทนต์เกลี ้ยงสนิทมิได้ เป็ นริว้ รอย
34. พระอินทรี ย์ทงั ้ 5 มีจกั ขุนทรี ย์ เป็ นอาทิงามบริ สทุ ธิ์ทงสิ
ั ้ ้น(พระอินทรี ย์ = ร่างกายและจิตใจ)
35. พระเขี ้ยวทัง้ 4 กลมบริ บรู ณ์
36. ดวงพระพักตร์ มีสณ
ั ฐานขาวสวย
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37. พระปรางค์ทงสองดู
ั้
เปล่งงามเสมอกัน (พระปรางค์ คือแก้ ม)
40. ลายพระหัตถ์มีรอยอันตรง ไม่ค้อมคด
41. สายพระหัตถ์มีรอยอันแดงรุ่งเรื อง
42. รัศมีพระกายโอภาสเป็ นปริมณฑลโดยรอบ
43.กระพุ้งพระปรางค์ทงสองเคร่
ั้
งครัดบริ บรู ณ์
44. กระบอกพระเนตรกว้ างแลยาวงามพอสมกัน
45. ดวงเนตรกอปรด้ วยประสาททัง้ 5 มีขาวเป็ นอาทิผอ่ งใสบริ สทุ ธิ์ทงสิ
ั ้ ้น
46. ปลายเส้ นพระโลมาทังหลายมิ
้
ได้ งอมิได้ คด
47. พระชิวหามีสณ
ั ฐานอันงาม
48. พระชิวหาอ่อนบ่มิได้ กระด้ าง มีพรรณอันแดงเข้ ม
49. พระกรรณทังสองมี
้
สนั ฐานอันยาวดุจกลีบปทุมชาติ (พระกรรณ คือหู)
50. ช่องพระกรรณมีสณ
ั ฐานอันกลมงาม
51. ระเบียบพระเส้ นทังปวงนั
้
นสละสลวยบ่
้
มิได้ หดหูใ่ นที่อนั ใดอันหนึง่
52. แถวพระเส้ นทังหลายซ่
้
อนอยูใ่ นพระมังสะทังสิ
้ ้น บ่อมิได้ เป็ นคลื่นฟูขึ ้นเหมือนสามัญชนทังปวง
้
53. พระเศียรมีสณ
ั ฐานอันงาม
54. ปริมณฑลพระนลาฏ (หน้ าผาก) โดยกว้ างยาวพอสมกัน
55. พระนลาฏมีสนั ฐานอันงาม
56. พระขนงมีสนั ฐานอันงามดุจกันธนูอนั ก่งไว้
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57. พระโลมาที่พระขนงมีเส้ นอันละเอียด
58. เส้ นพระโลมาที่พระขนงงอกขึ ้นแล้ วราบไปโดยลาดับ
59. พระโขนงนันใหญ่
้
60. พระโขนงนันยาวสุ
้
ดหางพระเนตร
61. ผิวพระมังสะละเอียดทัว่ ทังพระวรกาย
้
62. พระสรี ระแห่งกายรุ่งเรื องไปด้ วยสิริ
63. กลิ่นพระเกสาหอมฟุ้งขจรตลบ
67. พระโลมามีเส้ นเสมอกันทังสิ
้ ้น
68. พระโลมามีเส้ นละเอียดทัว่ ทังพระกาย
้
69. ลมอัสสะปั สสาสะลมหายพระทัยเข้ าออกก็เดินละเอียด
70. พระโอษฐมีสนั ฐานอันงามดุจแย้ ม
71. กลิ่นพระโอษฐ์ หอมดุจกลิ่นอุบล (อุบล คือดอกบัว,บัว)
72. พระเกสาดาเป็ นแสง (พระเกสา คือผม)
73. กลิ่นพระเกสาหอมฟุ้งขจรตลบ
74. พระเกสาหอมดุจกลิ่นโกมลบุปผชาติ
75. พระเกสามีสนั ฐานเส้ นกลมสลวยทุกเส้ น
76. พระเกสาดาสนิททุกเส้ น
77. พระเกสากอปรด้ วยเส้ นอันละเอียด
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78. เส้ นพระเกสามิได้ ยงุ่ เหยิง
79. เส้ นพระเกสาเวียนเป็ นทักขิณาวัฏทุกๆ เส้ น
80. วิจิตรไปด้ วยระเบียบพระเกตุมาลา กล่าวคือถ่องแถวแห่งพระรัศมีอนั โชตนาการขึ ้น ณ เบื ้องบนพระอุตมังค
สิโรตม์ (พระเกตุมาลา คือรัศมีซงึ่ เปล่งอยูเ่ หนือพระเศียรของพระพุทธเจ้ า)
ท่านผู้อา่ นหลายท่านอาจสงสัยว่า ลักษณะมหาบุรุษแต่ละประการนัน้ เกี่ยวข้ องอย่างไรกับการทา
ความดีตา่ งๆ อย่างเช่นว่า การดาเนินชีพด้ วยสัมมาอาชีวะนัน้ จะเกี่ยวข้ องอย่างไรกับการมีพระทนต์ (ฟั น)
เสมอกัน หรื อมีพระทาฐะ (เขี ้ยว) สีขาวงาม ก่อนที่จะทาความเข้ าใจในเรื่ องนี ้ ต้ องย้ อนกลับไปทบทวนความ
เชื่อเรื่ องกรรม และผลของกรรมคือบุญ-บาป ในพระพุทธศาสนาเสียก่อน กล่าวคือ สิ่งมีชีวิตต่างๆ เมื่อทากรรม
อะไรแล้ ว ย่อมได้ รับพลังบุญ-พลังบาป ซึง่ เป็ นประดุจพลังที่หล่อเลี ้ยงชีวิตอยูท่ กุ อนุวินาที โดยพลังบุญ-พลัง
บาปนี ้ ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า ในทานองเดียวกันกับกระแสไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ซงึ่ มีอยู่ แต่ยากที่
จะรู้ตวั และสังเกตเห็นได้ ง่าย ทังนี
้ ้ ความคิด คาพูด และการกระทา ที่เป็ นกุศล จะก่อให้ เกิดพลังบุญ ซึง่ เป็ นพลัง
ที่ดี เข้ ามาสถิต หรื อ “ชาร์ จ” อยูใ่ นตัวเรา ในขณะที่ ความคิด คาพูด และการกระทา ที่เป็ นอกุศล จะก่อให้ เกิด
พลังบาป หรื อพลังที่ไม่ดี เข้ ามาเก็บไว้ ในตัวเรา และพลังเหล่านี ้เองที่ทางานร่วมกันกับระบบกลไกของกฎแห่ง
กรรมที่ควบคุมสรรพสัตว์ทงหลายในสั
ั้
งสารวัฏเอาไว้ โดย “กรรม” ส่วนหนึง่ จะส่งผลในปั จจุบนั และอีกส่วนหนึง่
จะส่งผลในอนาคต อย่างที่ชาวพุทธเชื่อว่า “เราทากรรมใดไว้ เราก็ย่อมได้ รับผลของกรรมนัน”
้ และเรา “มีกรรม
เป็ นกาเนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์” ทังนี
้ ้ก็เพราะชีวิตของเราในปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นอยูเ่ พียงเพราะปั จจัยแวดล้ อม
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั เท่านัน้ แต่ยงั มีปัจจัยส่งผลอื่นๆ ที่อยูเ่ บื ้องหลังอีก นัน่ ก็คือพลังบุญ -พลังบาป และ
กรรมในอดีต ซึง่ เป็ นตัวกากับชีวิตของเรา ตังแต่
้ หยัง่ ลงสูค่ รรภ์มารดา นับตังแต่
้ ระดับ “พันธุกรรม” หรื อ
ละเอียดอ่อนยิ่งไปกว่านัน้ นี ้จึงทาให้ เข้ าใจได้ ว่า ทาไมพี่น้องที่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกัน คนหนึง่ หน้ าตาดี แต่
อีกคนหนึง่ หน้ าตาไม่ดี หรื อคนหนึง่ เกิดมาพิการ แต่อีกคนหนึง่ ไม่พิการ ทังนี
้ ้ก็เป็ นเพราะพลังบุญ และพลังบาป
ที่ทางานสัมพันธ์กบั ระบบกลไกของกฎแห่งกรรมนัน้ อยูเ่ บื ้องหลังการออกแบบและกาหนดชีวิตมนุษย์และสัตว์
ทังหลาย
้
ทังรู้ ปร่าง หน้ าตา น ้าเสียง สติปัญญา ความสามารถ ความร่ ารวย ความสาเร็จ และอื่นๆ นับตังแต่
้
ปฏิสนธิ หยัง่ ลงสูค่ รรภ์ จนกระทัง่ ออกจากครรภ์ เติบโต และตายจากไป นี ้จึงเป็ นการอธิบายที่มาของลักษณะ
มหาบุรุษ 32 ประการ และลักษณะปลีกย่อยอีก 80 ประการ ของพระพุทธเจ้ า ว่าเกิดจากการทางานของพลัง
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บุญที่เกิดขึ ้นจากการทากรรมดี มาเป็ นระยะเวลายาวนาน จนกระทัง่ พลังบุญนันเต็
้ มเปี่ ยม ส่งผลถึงการ
ออกแบบพันธุกรรม นับตังแต่
้ เป็ นเชื ้อเล็กๆ ที่ผสมแล้ วอยูใ่ นครรภ์มารดา ทาให้ พระวรกายของพระพุทธเจ้ าก่อ
เกิดเป็ นรูปกายที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ทกุ สัดส่วน และเป็ นบุคคลที่เป็ นเลิศในทุกๆ ด้ านนัน่ เอง

พุทธกิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
คนทัว่ ไปอาจมองว่า ตาแหน่งพระพุทธเจ้ านัน้ เป็ นตาแหน่งที่ทาให้ มีความสุขและสะดวกสบาย เพราะ
เป็ นที่เคารพกราบไหว้ ยกย่องนับถือของผู้คนจานวนมากทัว่ โลก อีกทังยั
้ งเป็ นผู้นาศาสนาที่อดุ มไปด้ วยคาสอน
ที่เปี่ ยมไปด้ วยปั ญญา เป็ นที่ประทับใจของคนที่มีปัญญา แม้ แต่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งเป็ นนักวิทยาศาสตร์ เอก
ของโลก ยังกล่าวว่าหากเขาจะเป็ นผู้นบั ถือศาสนา เขาจะเลือกพระพุทธศาสนา แต่ในความเป็ นจริง การเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็ไม่ได้ ง่ายอย่างที่ใครๆ คิด แม้ วา่ จะเป็ นผู้ตรัสรู้แล้ ว ที่มีทงปั
ั ้ ญญานุภาพ และฤทธิ์เดช
อานุภาพ ทังนี
้ ้ก็เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็ยงั ทรงอยูภ่ ายใต้ กฎแห่งกรรม พระองค์ยงั ต้ องทรงแก่ชรา อาพาธ
เจ็บป่ วย และตายหรื อดับขันธปรินิพพานเช่นกัน อย่างไรก็ดี จากที่เราทราบแล้ วว่าพระองค์ต้องบาเพ็ญบารมี
อย่างน้ อย 20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป เพื่อบรรลุฐานะแห่งความเป็ นพระพุทธเจ้ า อย่างในกรณีของพระพุทธ
โคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า แต่เมื่อบรรลุแล้ ว พระองค์กลับมีเวลาในการทาหน้ าที่ของพระพุทธเจ้ าอยูเ่ พี ยงแค่ 45
พรรษาเท่านัน้ (พระพุทธเจ้ าออกผนวชเมื่ออายุ 29 บรรลุธรรมเมื่ออายุ 35 ปรินิพพานเมื่ออายุ 80) เมื่อพระองค์
มีเวลาอย่างจากัดเช่นนัน้ จึงต้ องทรงบาเพ็ญพุทธกิจด้ วยความวิริยะอุตสาหะเป็ นอย่างยิ่ง ทังนี
้ ่เพื่อแข่งกับเวลา
ที่มีอยูเ่ พียงน้ อยนิด แม้ วา่ จะต้ องอดทนต่อโรคภัยไข้ เจ็บบางประการ รวมถึงความวุน่ วายขัดแย้ งต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
บ้ างในหมูส่ งฆ์ และพุทธบริ ษัท โดยพุทธกิจ หรื อกิจวัตรที่พระองค์ทรงบาเพ็ญในแต่ละวันมีดงั ต่อไปนี ้
1. เช้ ามืด ตรวจดูเวไนยสัตว์ สายบิณฑบาต
พระพุทธองค์ทรงตื่นบรรทม บาเพ็ญกิจธุระส่วนพระองค์แล้ ว จากนันทรงปฏิ
้
บตั ธิ รรมเพื่อสอด
ข่ายพระญาณตรวจดูเวไนยสัตว์ผ้ คู วรโปรดในแต่ละวันเมื่อถึงรุ่งเช้ าจึงทรงออกบิณฑบาต

หรื อออก

โปรดผู้ที่พบในข่ายพระญาณแต่ในกรณีที่ทรงรับกิจนิมนต์ก็จะเดินทางไปยังสถานที่ที่ทรงรับนิมนต์
เอาไว้ แทน
สาหรับการตรวจดูเวไนยสัตว์ผ้ ทู ี่ควรโปรดนัน้ พระองค์ทรงอาศัยอานาจแห่งพุทธญาณ คือ
ความรู้อนั เกิดจากสมาธิ ทาให้ ทรงทราบว่า ในวันนันๆ
้ ใครคือบุคคลที่พระองค์ควรจะไปสอน ในที่นี ้
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หมายถึง บุคคลผู้มีความพร้ อมที่จะบรรลุธรรม หรื อได้ สาเร็จประโยชน์จากการสอนของพระองค์ในแต่
ละวัน การตรวจดูด้วยข่ายพระญาณนี ้ ไม่ใช่การนัง่ คิดค้ นด้ นเดาหรื อนึกคิดเอาว่า วันนี ้ควรจะไปหาใคร
ไปสอนใคร แต่ผ้ ทู ี่ควรไปสอนนันจะปรากฎให้
้
เห็นในขณะที่พระองค์เจริญสมาธิจิต ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเคยรู้จกั มาก่อนหรื อไม่ก็ตาม ทังนี
้ ้ สาหรับบางท่าน ก็เป็ นฝ่ ายเดินทางมาหา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเอง บางท่านนันพระสั
้
มมาสัมพุทธเจ้ าก็เสด็จไปหา ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ
พระยสกุลบุตร (พระยสะ) ซึง่ พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปคอยอยูใ่ นบริเวณที่ยสกุลบุตรจะเดินผ่านไป
เพราะพระองค์ทรงทราบล่วงหน้ าว่ายสกุลบุตรจะเดินไปทางทิศนันในวั
้ นนันด้
้ วยความกระวนกระวาย
ใจ หากพระองค์ไปรออยูร่ ะหว่างทาง ก็จะเป็ นโอกาสให้ ได้ พบ และแสดงธรรม เพื่อให้ พระยสบรรลุ
ธรรม
หากจะเปรี ยบเทียบการสอดข่ายพระญาณตรวจดูบคุ คลผู้ที่ควรโปรดของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า กับชีวิตของมนุษย์ในยุคปั จจุบนั จะพบว่า ก็คล้ ายๆ กับการที่เราต้ องการไปติดต่อกิจธุระ กับบุคคล
ใดบุคคลหนึง่ ไม่วา่ จะเป็ นบริษัทหรื อหน่วยงานราชการ และเราก็ทาการหาข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
เสียก่อน ว่าบุคคลผู้นนั ้ มีชื่อว่าอะไร ตาแหน่งหน้ าที่อะไร อยูแ่ ผนกไหน มีที่อยูแ่ ละข้ อมูลในการติดต่อ
ว่าอย่างไรบ้ าง และดูแผนที่ในการเดินทางไปพบอีกด้ วย เมื่อเราได้ ข้อมูลแล้ ว ก็ทาให้ เราสามารถไป
ติดต่องานได้ อย่างไม่พลาดเป้าหมาย คือบรรลุผลในงานนันๆ
้ โดยราบรื่ นนัน่ เอง เพียงแต่การหาข้ อมูล
ของพระพุทธเจ้ านัน้ พระองค์ไม่ได้ ใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต หรื อระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตใดๆ แต่พระองค์ทรงใช้ จิตของพระองค์ซงึ่ มีอานุภาพมาก ในการหยัง่ รู้ และทราบถึงข้ อมูล
ต่างๆ ด้ วยการทาสมาธินนั่ เอง
2. บ่ าย... สอนภิกษุ
โดยปกติแล้ ว ในช่วงเวลาหลังเที่ยง จะเป็ นเวลาที่พระพุทธองค์ทรงอุทิศให้ กบั การสัง่ สอน
พระสงฆ์สาวก โดยการเปิ ดโอกาสให้ พระสงฆ์เฝ้า และทูลถามปั ญหาข้ อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะต่างๆ
และพระองค์ยงั ทรงประทานโอวาท ข้ อชี ้แนะ รวมทังตรั
้ สสอนหัวข้ อธรรมต่างๆ อีกด้ วย ในบางคราวก็
เป็ นโอกาสที่พระองค์เข้ าไปสนทนากับหมูส่ งฆ์เอง อย่างเช่นในขณะที่พระสงฆ์กาลังสนทนากันอยูใ่ น
ธรรมสภา เมื่อทรงได้ ยิน ก็จะเข้ าไปถามไถ่วา่ กาลังสนทนาด้ วยเรื่ องอะไรกันอยู่ จากนันจึ
้ งทรงอธิบาย
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ขยายความเพิ่มเติม หรื อชี ้แนะอื่นๆ อีกตามสมควร ซึง่ ช่วงเวลานี ้เอง เป็ นช่วงเวลาที่พระสงฆ์ทราบกัน
ดีวา่ จะเข้ าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้
ที่สาคัญคือ ช่วงเวลานี ้เป็ นช่วงเวลาที่ทาให้ เกิดพระสูตรขึ ้นมากมาย เพราะพุทธองค์ทรงอาศัย
ช่วงเวลานี ้ในการตรัสสอนหัวข้ อธรรมหรื อเล่าชาดกต่างๆ แก่พระสงฆ์สาวก
3. ค่า... โปรดญาติโยม
ช่วงเวลาเย็นหลังพระอาทิตย์ตกดิน เป็ นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ทรงเปิ ดโอกาสให้ ประชาชน
ทัว่ ไปได้ เข้ าเฝ้า เพื่อฟั งธรรม หรื อถามปั ญหาเพราะเป็ นช่วงที่ประชาชนเสร็จจากภารกิจในการทามา
หาเลี ้ยงชีพแล้ ว หากเป็ นกษัตริย์หรื อข้ าราชการ ก็เสร็ จสิ ้นจากหน้ าที่งานราชการในแต่ละวัน พ่อค้ า
ทังหลายก็
้
เสร็จกิจในการทาการค้ าของวันนันๆ
้ ส่วนเกษตรกร ก็เสร็จกิจในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นช่วงเวลาที่ทกุ คนเลิกงานเรี ยบร้ อยแล้ ว

เป็ นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนก่อนที่จะเข้ า

นอนกันต่อไป เมื่อถึงช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจก็จะพากันมุง่ หน้ าไปยังวัด
วาอารามหรื อสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพานักอาศัยอยู่ เพื่อไปฟั งธรรม และทาการสักการบูชาด้ วย
อามิสสิ่งของ ดอกไม้ ประทีป และของหอมต่างๆ เป็ นต้ น
4. เที่ยงคืน... ตอบปั ญหาเทวดา
เมื่อประชาชนคนทัว่ ไปทังหลายได้
้
ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจนอิ่มเอมใจ และต่างพา
กันกลับสู่ที่อยู่อาศัยของตนเพื่อพักผ่อนนอนหลับ เป็ นเรี่ ยวแรงสาหรับการทางานในวันรุ่งขึ ้นแล้ ว พระ
พุทธองค์ก็มิได้ ทรงยุตหิ น้ าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าผู้เป็ นบรมครูแต่เพียงเท่านี ้ เมื่อประชาชนต่างพา
กันกลับ และพระภิกษุสงฆ์ตา่ งก็แยกย้ ายกลับกุฏิเพื่อพักผ่อนหรื อบาเพ็ญเพียรต่อกันแล้ ว พระพุทธ
องค์ก็อาศัยเวลาอันเงียบสงัดนี ้ เปิ ดโอกาสให้ เทวดาและพรหมที่มาจากชันต่
้ างๆ เข้ าเฝ้า เพื่อทูลถาม
ปั ญหาธรรมะ

เมื่อเหล่าทวยเทพได้ ฟังธรรมจากพระองค์แล้ วก็ได้ สติปัญญาหรื อมีดวงตาเห็นธรรม

ตามลาดับต่างๆกันไป สาเหตุที่ต้องทรงแบ่งเวลาให้ กบั เทวดานันก็
้ เพราะว่า เทวดาก็ถือว่าเป็ นผู้มี
โอกาสในการบรรลุธรรมเช่นกัน แม้ จะไม่สามารถสัง่ สมบุญเพิ่มเติมได้ อย่างเต็มที่เหมือนมนุษย์ก็ตาม
เทวดาบางพวกก็เป็ นเทวดามาตังแต่
้ ก่อนพระพุทธองค์จะทรงบรรลุธรรม อย่างเช่นพระอินทร์ และท้ าว
จาตุมหาราช ส่วนเทวดาบางพวก ก็เป็ นพุทธบริ ษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเอง ที่ปฏิบตั ธิ รรมบาเพ็ญ
บุญ เมื่อละโลกแล้ วก็ไปเกิดเป็ นเทวดา อยูใ่ นสวรรค์ชนต่
ั ้ างๆ อย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกเทวบุตร ซึง่ ใน
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สมัยที่ยงั เป็ นมนุษย์ ท่านเป็ นผู้เลิศฝ่ ายอุบาสก อย่างไรก็ตามเทวดาบางองค์ ก็ไม่ได้ มาเข้ าเฝ้าใน
เฉพาะเวลานี ้เท่านัน้ แต่มาปรากฏให้ เห็นในยามที่พระพุทธองค์กาลังเทศน์สอนประชาชนอยู่ ทังนี
้ ้ก็
เพื่อให้ ประชาชนได้ เป็ นประจักษ์พยานเห็นกับตาว่า เทวดามีอยูจ่ ริง และได้ ไปเกิดเป็ นเทวดาเพราะ
ประพฤติธรรมและบาเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
การที่เหล่าทวยเทพเทวดาตังใจมาฟั
้
งธรรมจากพระพุทธองค์นนั ้ ถือเป็ นโอกาสทองที่มีอยูเ่ พียง
น้ อยนิดจริงๆ เพราะเวลาในสวรรค์นนต่
ั ้ างจากเมืองมนุษย์มาก เช่นสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์อนั เป็ นที่ประทับ
ของพระอินทร์ นนั ้ เวลาเพียงหนึง่ วันของสวรรค์ชนนี
ั ้ ้ ก็เท่ากับหนึง่ ร้ อยปี ในเมืองมนุษย์แล้ ว เท่า กับว่า
ชาวสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์มีโอกาสได้ เห็นพระพุทธเจ้ าเพียงแค่ไม่ถึงหนึง่ วันเท่านัน้ เพราะพระพุทธเจ้ าทรง
มีอายุขยั เพียงแค่ 80 ปี ของโลกมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงเทวดานัน้ เราต้ องทราบเสียก่อนว่า
ก่อนที่เจ้ าชายสิทธัตถะจะมาประสูตใิ นโลกมนุษย์นนั ้ พระองค์เคยเป็ นเทพบุตรพระบรมโพธิสตั ว์อยูใ่ น
สวรรค์ชนดุ
ั ้ สิต คือพระองค์เองก็เคยเป็ นเทวดามาก่อน และเมื่อถึงคราวที่พระองค์จะต้ องลงมาประสูติ
และตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ า เพื่อทาหน้ าที่บรมครู สัง่ สอนอมตธรรมให้ กบั สรรพสัตว์เพื่อนาทางไปสู่
นิพพานนัน้ เหล่าเทวดาจากสวรรค์ทกุ ชัน้ ตลอดหมื่นโลกธาตุ ก็ได้ มาประชุมรวมกันที่สวรรค์ชนดุ
ั ้ สิต
เพื่ออาราธนาเทพบุตรพระบรมโพธิสตั ว์ผ้ มู ีบารมีเต็มเปี่ ยมแล้ วนัน้ จุตจิ ากสวรรค์ ลงมาเกิดในเมือง
มนุษย์ เพราะฉะนัน้ เทวดาเหล่านันจึ
้ งรอคอยอย่างใจจดจ่อ ว่าเมื่อใดหนอ พระโพธิสตั ว์ที่ลงมาจุติแล้ ว
นัน้ จะออกบวช จะบรรลุธรรม และแสดงธรรม เพื่อที่วา่ พวกเขานันจะได้
้
มีโอกาสบรรลุธรรมตามไป
ด้ วย
5. ดึกสงัด... เข้ าบรรทม
ในช่วงสุดท้ ายของกิจวัตรประจาวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เมื่อเหล่าทวยเทพ
เทวดาพากันกลับวิมานของตนกันหมดแล้ ว

พระพุทธองค์จงึ เดินจงกรมเพื่อทาสมาธิและผ่อนคลาย

อิริยาบถและเข้ าบรรทมเป็ นช่วงระยะเวลาสันๆ
้ ในท่าสีหไสยา ก็คือการนอนตะแคงขวา โดยที่ตงั ้
แขนขวาขึ ้นเพื่อหนุนศีรษะด้ วยมือขวา การบรรทมในท่านี ้ เป็ นการหลับอย่างมีสติ คือหลับในสมาธิ
และพร้ อมที่จะลุกขึ ้นทุกเมื่อ มิใช่การหลับใหลไร้ สติเหมือนอย่างปุถชุ นคนทัว่ ๆ ไป หลายคนอาจสงสัย
ว่า เพราะเหตุใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจึงทรงมีเวลาบรรทมเพียงน้ อยนิด จะทรงมีเรี่ ยวแรงในการ
บาเพ็ญพุทธกิจในแต่ละวันได้ อย่างไร ถ้ าหากพักผ่อนไม่เพียงพอ หากจะกล่าวไปแล้ ว ก็ต้องอธิบาย
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เสียก่อนว่า การหลับของปุถชุ นคนทัว่ ไปนันเป็
้ นการหลับอย่างไร้ สติ บางคนก็ ฝันดี บางคนก็ฝันร้ าย
บางคนก็ฝันเรื่ อยเปื่ อย

แม้ จะนอนหลับเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง

แต่แท้ จริงแล้ วกายและใจกลับไม่ได้

พักผ่อนเต็มที่เท่าใดนัก เหมือนกับการรับประทานอาหารที่ไม่คอ่ ยมีคณ
ุ ภาพ แม้ จะรับประทานมากจน
อิ่ม แต่ก็ได้ สารอาหารเพียงเล็กน้ อย แต่การหลับในสมาธิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านัน้ เป็ นการหลับ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ เมื่อจิตของพระองค์ดงิ่ ลงสูส่ มาบัติ พลังอันบริ สทุ ธิ์จากสมาบัตขิ องพระองค์ก็หล่อเลี ้ยง
ทังร่้ างกายและจิตใจของพระองค์ให้ อิ่มเอมเป็ นสุขอยูใ่ นสมาบัตินนั ้ แม้ พระองค์จะพักผ่อนเพียงชัว่ ครู่
แต่ก็จะรู้สกึ สดชื่นทังร่้ างกายและจิตใจ พร้ อมที่จะบาเพ็ญพุทธกิจของวันใหม่ตอ่ ไปได้ อีก ซึง่ ท่านใดก็
ตามที่ฝึกสมาธิจนกระทัง่ ได้ ผล และสามารถนอนหลับโดยหยัง่ จิตลงสูก่ ระแสของสมาธิอนั บริ สทุ ธิ์ได้ ก็
จะทราบดีวา่ เป็ นอย่างไร

พระโพธิสัตว์
เมื่อเราได้ ทราบแล้ วว่า พระพุทธเจ้ าหมายถึงอะไร และพระพุทธเจ้ าคือใคร ทาหน้ าที่อะไรบ้ าง เราจะ
มาศึกษากันต่อว่า ก่อนที่ใครสักคนจะเป็ นพระพุทธเจ้ าได้ นนจะต้
ั ้ องทาอะไรบ้ าง การเป็ นพระพุทธเจ้ าเริ่มต้ น
จากการตังความปรารถนาว่
้
าจะขอนาพาผู้อื่นพ้ นจากความทุกข์ ผู้ที่มีมโนปณิธานหรื อความดาริในใจเช่นนี ้ ได้
ชื่อว่าเป็ น “พระโพธิสตั ว์” ทังนี
้ ้พระโพธิสตั ว์อาจจะไม่ใช่ชาวพุทธ หรื ออาจจะไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ ้าไป เพราะถ้ า
หากมีสตั ว์อย่างเช่นช้ าง ม้ า หรื อกระรอก ที่ตงใจว่
ั ้ าจะเป็ นพระพุทธเจ้ า สัตว์นนก็
ั ้ ได้ ชื่อว่าเป็ นพระโพธิสตั ว์แล้ ว
ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยที่พระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงไปจาพรรษาอยู่บนสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ เมื่อถึงวัน
ออกพรรษาพระองค์เสด็จกลับโลกมนุษย์ โดยลงทางบันไดแก้ วมีเทวดามาตามส่งเสด็จมากมาย และพระองค์
ทรงเปิ ดโลก คือใช้ ฤทธิ์ดลบันดาล ให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นสวรรค์ โลกมนุษย์ และนรก สามารถเห็นกันได้ หมด ใครๆ ก็พา
กันทึง่ ในตัวพระพุทธโคดม ในตาราว่าไว้ วา่ ถึงขนาดมีผ้ ตู งความปรารถนาจะเป็
ั้
นพระพุทธเจ้ า อย่างพระพุทธโค
ดมกันมากมาย ไม่เว้ นแม้ แต่มดตัวเล็กๆ
พระโพธิสตั ว์แบ่งแยกออกได้ เป็ น 3 ประเภท ตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า คือ (1) ปั ญญาธิก
โพธิสตั ว์ ผู้สร้ างบารมีเป็ น พระปั ญญาธิกพุทธเจ้ า (2) ศรัทธาธิกโพธิสตั ว์ ผู้สร้ างบารมีเป็ นพระศรัทธาธิกพุทธ
เจ้ า และ (3) วิริยาธิกโพธิสตั ว์ ผู้บาเพ็ญบารมีเป็ นพระวิริยาธิกพุทธเจ้ า ทังนี
้ ้ ในขณะที่เป็ นพระโพธิสตั ว์ผ้ ู
บาเพ็ญบารมีอยู่ พระโพธิสตั ว์อาจจะไม่ทราบด้ วยซ ้าว่าตนเองเป็ นพระโพธิสตั ว์ประเภทไหน แต่จริ ตอัธยาศัย
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ของพระโพธิสตั ว์ที่น้อมไปในทางปั ญญา ศรัทธา หรื อความวิริยะพากเพียร ก็จะนาพาให้ พระโพธิสตั ว์เป็ นพระ
โพธิสตั ว์ประเภทนันๆ
้ โดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่พระโพธิสตั ว์ทราบและเข้ าใจเรื่ องพระพุทธเจ้ าทัง้ 3 ประเภทนี ้
ก็อาจตังความปรารถนาว่
้
าจะบาเพ็ญบารมีเพื่อเป็ นพระพุทธเจ้ าประเภทใดประเภทหนึ่งนันก็
้ ได้ ตามแต่กาลัง
ความตังใจ
้ ซึง่ พระโพธิสตั ว์บางท่านก็ไม่อยากจะทนอยูใ่ นวัฏสงสารนานเกินไป ก็อาจจะปรารถรนาเป็ นเพียง
แค่พระปั ญญาธิกพุทธเจ้ า ซึ่งใช้ เวลาบาเพ็ญบารมีน้องที่สดุ หรื อถ้ าหากพระโพธิสตั ว์ปรารถนาจะบาเพ็ญบารมี
ให้ มาก เพื่อให้ ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าผู้มีกาลังในด้ านต่างๆ มาก สามารถนาพาสรรพสัตว์ให้ พ้นทุกข์ได้ มากกว่า ก็
อาจเลือกที่จะเป็ นพระวิริยธิกพุทธเจ้ า แต่ถ้าหากมีความปรารถนาปานกลาง ไม่มากไม่น้อย ก็เลือกที่จะเป็ น
พระศรัทธาธิกพุทธเจ้ า ซึง่ ก็เป็ นสิทธิ์สว่ นบุคคลที่สามารถเลือกได้

พระโพธิสัตว์ ทุกประเภทจาแนกออกได้ เป็ น 2 กลุ่มใหญ่
1. อนิยตโพธิสัตว์ คือบุคคลที่สงั่ สมบารมีจะเป็ นพระพุทธเจ้ า ไม่วา่ จะเป็ น ประเภท ปั ญญาธิกะ
ศรัทธาธิกะ หรื อวิริยาธิกะก็ตาม แต่ยงั ไม่ทนั ได้ รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ใดเลย
ซึง่ หมายความว่ายังไม่แน่นอนว่าจะได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าในอนาคต อาจจะเปลี่ยนความตังใจเมื
้ ่อไรก็ได้
ถ้ าเทียบกับประธานาธิบดี ก็เหมือนกับบุคคลที่สมัครเข้ าชิงตาแหน่ง ที่ยงั ไม่แน่วา่ จะได้ รับเลือกหรื อ
เปล่า อาจจะทาไม่สาเร็จแล้ วถอนตัวไปก่อนก็เป็ นได้ ถึงแม้ จะได้ ชื่อว่าเป็ นพระโพธิสตั ว์แล้ ว แต่ชีวิตของ
พระโพธิสตั ว์ก็ยงั คงตกอยูภ่ ายใต้ กฎแห่งกรรมเหมือนสรรพสัตว์ทวั่ ไป ยังคงต้ องเวียนว่ายตายเกิด และ
อาจพลัดไปสู่อบาย หรื อตกนรกก็เป็ นได้ เช่นกัน เราจึงอาจกล่าวได้ วา่ สัตว์นรกบางตัว ก็เป็ นพระ
โพธิสตั ว์ และอนิยตโพธิสตั ว์นี ้ ก็อาจเป็ นได้ ทงหญิ
ั ้ งและชาย เป็ นพรหม เทวดา มนุษย์ หรื อเป็ นสัตว์
เดรัจฉาน

การเป็ นพระโพธิสตั ว์จงึ มีความเสี่ยงสูง

เพราะแม้ จะสัง่ สมบารมีมามากจนถึงระดับที่

สามารถบรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์หรื อพระอริยบุคคลระดับต่างๆ ได้ แล้ ว แต่ตดิ อยู่ที่ความปรารถนา
จะเป็ นพระพุทธเจ้ า จึงต้ องรอคอยสัง่ สมบารมีตอ่ ไป คือเลื่อนเวลาการบรรลุธรรมออกไปก่อน และใช้
ชีวิตในวัฏสงสารซึง่ เต็มไปด้ วยภัยต่างๆ มากมาย และยังถูกคุกคามด้ วยกิเลสต่างๆ อีกด้ วย เมื่อมีกิเลส
แรงกล้ าขึ ้นในใจ พระโพธิสตั ว์ก็เผลอทาบาปอกุศลได้ เหมือนกัน เมื่อทาบาปแล้ ว ก็ต้องชดใช้ กรรม
เหมือนกับคนอื่นๆ เช่นเดียวกับพระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระองค์ก็เคยตกนรกมาแล้ วในสมัยที่
ยังเป็ นอนิยตโพธิสตั ว์ เป็ นเหตุให้ ต้องเผชิญกับความทุกข์เป็ นอันมาก ด้ วยเหตุนี ้เอง อนิยตโพธิสตั ว์บาง
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องค์ ก็ต้องถอดใจ ล้ มเลิกความตังใจที
้ ่จะเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเสียกลางคัน แล้ วเลือกมาเป็ นพระ
สาวกของพระพุทธเจ้ าพระองค์ใดพระองค์หนึง่ แทน

อย่างในกรณีของพระมหากัจจายนะ ในสมัย

พุทธกาล ซึง่ ท่านเคยมุง่ สร้ างบารมีเป็ นพระพุทธเจ้ า แต่เปลี่ยนใจล้ มเลิกเสียก่อน ได้ มาเป็ นพระอรหันต
สาวกของพระพุทธโคดมแทน แต่ด้วยบารมีที่สงั่ สมมามากกว่าพระอรหันต์ทวั่ ไป ก็ทาให้ ทา่ นมีรูปกาย
งดงาม ได้ ลกั ษณะมหาบุรุษบางประการ ทาให้ ประชาชนมักพากันเข้ าใจผิดว่าท่านเป็ นพระพุทธเจ้ า
2. นิยตโพธิสัตว์ คือบุคคลที่สงั่ สมบารมีจะเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และได้ รับการพยากรณ์หรื อยืนยัน
จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ใดพระองค์หนึง่ แล้ ว ว่าจะได้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอีกพระองค์
หนึง่ ในอนาคตแน่นอน โดยในการพยากรณ์นนั ้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะตรัสบอกรายละเอียดบาง
ประการ อย่างเช่นจะเป็ นพระพุทธเจ้ ามีชื่อว่าอะไร มีอคั รสาวกชื่อว่าอะไร มีพทุ ธบิดา พุทธมารดาชื่อว่า
อะไร เกิดในตระกูลอะไร กษัตริ ย์ หรื อพราหมณ์ เป็ นต้ น ในยุคของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า
พระองค์ปัจจุบนั ก็ทรงเคยตรัสพยากรณ์นิยตโพธิสตั ว์ คือท่านอชิตะภิกษุ ว่าจะได้ ตรัสรู้ธรรมเป็ นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์หน้ า มีนามว่าพระศรี อริ ยเมตไตรย โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะตรัสเรี ยก
นิยตโพธิสตั ว์นี ้ว่า เป็ น “น้ องของเรา” เมื่อเทียบกับพระอรหันตสาวกทังหลายที
้
่พระองค์ทรงเรี ยกว่า
“บุตรของเรา” เพราะฉะนัน้ นิยตโพธิสตั ว์ คือพระโพธิสตั ว์ผ้ เู ที่ยงแท้ หมายความว่าจะได้ ตรัสรู้ธรรมเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในอนาคตกาลอย่างแน่นอน

เพียงแต่ต้องรอเวลาสร้ างบารมีจนเต็มเปี่ ยมและ

ครบถ้ วนตามกาหนดเท่านัน้ ทังนี
้ ้เมื่อได้ เป็ นนิยตโพธิสตั ว์แล้ ว เมื่อพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์
อื่นๆ คราใด ก็จะได้ รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์เรื่ อยไป จนกว่าจะได้ ตรัส
รู้ธรรมเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเองในที่สดุ เมื่อได้ รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ าแล้ ว แม้ เพียงพระองค์
เดียว พระโพธิสตั ว์นนย่
ั ้ อมได้ ชื่อว่าเป็ น “นิยตโพธิสตั ว์” และเมื่อเป็ นนิยตโพธิสตั ว์แล้ ว ไม่วา่ จะบาเพ็ญ
เพียรมากเพียงใด ก็จะยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพาน เพราะติดอยู่ที่วา่ จะต้ องเป็ นพระพุทธเจ้ าเสียก่อน
ไม่สามารถถอยหลังกลับมาเป็ นพระอริยสาวกได้ อีก อย่างมากสุดก็ จะปฏิบตั ไิ ด้ จนบรรลุฌานเป็ นผู้ทรง
อภิญญา ได้ แก่ (1) มีหทู ิพย์ (2) มีตาทิพย์ (3) หยัง่ รู้วาระจิต (4) ระลึกชาติได้ (5) และมีฤทธิ์ทางใจ
ส่วนข้ อที่ (6) คือมีอานาจในการกาจัดกิเลสให้ สิ ้นไปนัน้ มีในพระพุทธเจ้ า และพระอริยบุคคลเท่านัน้
และไม่วา่ นิยตโพธิสตั ว์จะท้ อแท้ กบั การบาเพ็ญบารมีเพราะความทุกข์ยากลาบาก

จนกระทัง่ ถึงกับ

ปรารถนาที่จะถอนตัวจากการบาเพ็ญบารมีเป็ นพระพุทธเจ้ าเพียงใด แต่ถึงที่สดุ แล้ วบุญกุศลอันอบรม
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บ่มมาดีแล้ วก็จะบันดาลให้ ท่านบาเพ็ญบารมีได้ ตอ่ ไป จนกระทัง่ ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าในที่สดุ และนิยต
โพธิสตั ว์จะมีเพศเป็ นชายเท่านัน้ พระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า ในสมัยที่ยงั ทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์ ได้
ทรงพบพระพุทธเจ้ าพระองค์อื่น มากมายหลายพระองค์ ในบรรดาทังหมดนี
้
้ก็ทรงได้ รับพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้ า 24 พระองค์ในสมัยที่ได้ เป็ นนิยตโพธิสตั ว์แล้ ว
บุคคลใดก็ตามที่ได้ เป็ นนิยตโพธิสตั ว์แล้ ว จะเข้ าถึงฐานะ 8 ประการ คือ (1) เป็ นมนุษย์ (2) เป็ นชายแท้
(3) มีอปุ นิสยั จะเป็ นพระอรหันต์ (ถ้ าได้ ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ า) (4) เป็ นนักบวชที่เชื่อเรื่ องกรรมและผลของ
กรรม (5) ได้ พบพระพุทธเจ้ า (6) ได้ ฌานสมาบัติ และทรงอภิญญา (7) มีความปรารถนาอันแรงกล้ าจะบรรลุ
พระโพธิญาณ (8) ได้ กระทามหาบริจาค คือบริจาคทรัพย์ ภรรยา บุตร อวัยวะ และชีวิต
นอกจากนี ้ นิยตโพธิสตั ว์จะไม่เข้ าถึงฐานะอันต่าต้ อย 18 ประการคือ (1) ไม่เป็ นคนหูหนวก ตาบอดแต่
กาเนิด (2) ไม่เป็ นคนบ้ า ง่อยเปลี ้ย เสียขา (3) ไม่เกิดเป็ นมนุษย์ชนเผ่าต่าต้ อย (4) ไม่เกิดเป็ นลูกทาส (5) ไม่
เป็ นนิยตมิจฉาทิฐิ (6) ไม่เป็ นสตรี (7) ไม่ทาอนันตริยกรรม (8) ไม่เป็ นคนโรคเรื อ้ น (9) ถ้ าเกิดเป็ นสัตว์ จะไม่
ใหญ่กว่าช้ าง และไม่เล็กกว่านกกระจาบ (10) ไม่เกิดเป็ นเปรตหิวโหย (11) ไม่เกิดเป็ นเปรตกระหาย (12) ไม่
เกิดเป็ นผู้ซูบผอม (13) ไม่เกิดในอเวจีมหานรก (14) ไม่เกิดในโลกันตนรก (15) ไม่เกิดเป็ นมาร (16) ไม่เกิดเป็ น
อสัญญสัตตพรหม (17) ไม่เกิดเป็ นอรูปพรหม (18) ไม่เกิดในจักรวาลอื่น
นิยตโพธิสตั ว์นนั ้ เมื่อได้ รับพยากรณ์แล้ วจะมีภมู ิธรรม 4 ประการ ประจาใจ ซึง่ ถ้ าหากพิจารณาตาม
บารมี 10 ทัศ แล้ วก็คือบารมีเด่นๆ 4 ประการได้ แก่ วิริยะบารมี ปั ญญาบารมี อธิษฐานบารมี และเมตตาบารมี
ซึง่ อธิบายเป็ นภูมิธรรมได้ ดงั นี ้คือ
1. มีความเพียรมัน่ คง ในการสัง่ สมบารมี มุง่ ไปสูพ่ ระโพธิญาณ
2. มีปัญญาแก่กล้ าเห็นคุณอันยิ่งใหญ่ในการเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
3. อธิษฐานจิตไม่หวัน่ ไหวคือมีมโนปณิธานและอธิษฐานจิตในการเป็ นพระพุทธเจ้ าอย่างไม่ผนั แปร
4. เมตตาแก่สตั ว์ คือตังความปรารถนาดี
้
ตอ่ สรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
เสมอเหมือนกัน อย่างมิเสื่อมคลาย
สาหรับพระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ านัน้ พระองค์ได้ เป็ นอนิยตโพธิสตั ว์นบั เป็ นชาติแรกสุด เมื่อท่าน
เกิดเป็ นชาย แล้ วเห็นพระภิกษุรูปหนึง่ ที่อยูใ่ นป่ า เกิดความเลื่อมใส จึงถวายผ้ าเก่าๆ แด่พระภิกษุรูปนัน้ พลาง
คิดในใจว่าอยากจะเป็ นพระพุทธเจ้ า” นัน่ นับเป็ นชาติแรกสุดของท่าน ที่เริ่มต้ นการเป็ นพระโพธิสตั ว์สร้ างบารมี
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และในชาติที่ท่านได้ เป็ นนิยตโพธิสตั ว์เป็ นครัง้ แรกสุดนัน้ ท่านเกิดเป็ นชายอยูใ่ นตระกูลที่ร่ ารวย ต่อมาได้ ออก
บวชเป็ นฤาษี มีนามว่าสุเมธดาบส บรรลุอภิญญา 5 สามารถเหาะไปในอากาศได้ มีอยูว่ นั หนึง่ ขณะเหาะอยูใ่ น
อากาศเห็นประชาชนกาลังโกลาหลช่วยกันทาถนน จึงลงไปถามดู ทราบว่าทาถนนเพื่อต้ อนรับพระทีปังกร
สัมมาสัมพุทธเจ้ า และพระขีณาสพ ท่านจึงอาสาที่จะร่วมช่วยด้ วย ชาวบ้ านจึงให้ ทา่ นทาในส่วนที่ ยากกว่าของ
คนอื่น คือเป็ นโคลนเลน และตังใจท
้ าถนนโดยไม่ใช้ ฤทธิ์ใดๆ แต่ทว่าทายังไม่ทนั เสร็ จดี พระทีปังกรสัมมาสัม
พุทธเจ้ าก็ทรงเสด็จมาถึง สุเมธดาบสจึงทิ ้งตัวลงนอนกับพื ้นบริ เวณที่เป็ นโคลนเลน เพื่อให้ พระพุทธองค์และ
พระขีณาสพเหยียบข้ ามไป ไม่ให้ เปื อ้ นโคลนเลน ในขณะนัน้ หากสุเมธดาบสจะขจัดกิเลสเพื่อเป็ นพระอรหันต์ก็
สามารถทาได้ แต่เขากลับคิดว่า “จะมีประโยชน์อะไร ด้ วยบุรุษที่มีกาลัง (อย่างเรา) จะข้ ามสงสารสาครแต่เพียง
ผู้เดียว เราจักบรรลุสพั พัญญุตญาณแล้ ว ยังโลกนี ้พร้ อมทังเทวโลกให้
้
ข้ามสงสารด้ วย” เมื่อพระทีปังกรสัมมาสัม
พุทธเจ้ า พร้ อมทังพระขี
้
ณาสพ ก้ าวผ่านไปบนร่างกายของสุเมธดาบสจนหมดแล้ ว พระพุทธองค์จงึ ทรงตรัส
พยากรณ์ตอ่ หน้ าพระขีณาสพและมหาชนว่า สุเมธดาบสผู้นี ้ ต่อไปจะได้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มีนามว่า
สมณโคดม”
จากฐานะทัง้ 8 ประการของนิยตโพธิสตั ว์ที่จะพึงได้ และฐานะทัง้ 18 ประการ ที่นิยตโพธิสตั ว์จะไม่พงึ
ได้ นนั ้ จะเห็นได้ วา่ นิยตโพธิสตั ว์มีแนวโน้ มสูงที่จะท่องอยูแ่ ต่ในสุคติภมู ิ ได้ แก่ มนุษยโลก เทวโลก และพรหม
โลก เป็ นต้ น เพราะนิยตโพธิสตั ว์ถือได้ วา่ มีบญ
ุ บารมีแก่กล้ าแล้ ว และมีอินทรี ย์อนั อบรมบ่มเพาะดีแล้ ว คือมี
แนวโน้ มว่าจะเป็ นคนดีในแต่ละชาติที่เกิดมา แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ยงั ไม่มีสิ่งใดรับประกันแน่นอนว่า นิยตโพธิสตั ว์จะไม่
พลาดพลังตกนรก
้
เพียงแต่รับรองว่า จะไม่ไปนรกขุมที่ลึกมากเท่านันเอง
้
ด้ วยเหตุนี ้เอง พระโพธิสตั ว์ทงหลาย
ั้
จึงต้ องสร้ างบารมีด้วยความไม่ประมาทชะล่าใจ คิดว่าตนเองเป็ นถึงพระโพธิสตั ว์ มีบญ
ุ บารมีมาก เพราะใน
ความเป็ นจริงแล้ ว ตามหลักพุทธศาสนา ก็มีเพียงแต่พระอริยบุคคลเท่านัน้ ที่มีคติอนั เที่ยงแท้ ว่าจะได้ บงั เกิดอยู่
แต่ในสุคติภมู ิทกุ ภพทุกชาติ จนกว่าจะได้ เข้ านิพพาน

บุคคลผู้ไม่ สามารถเป็ นพระโพธิสัตว์ ได้
จากที่กล่าวเอาไว้ วา่ ใครๆ ก็สามารถเป็ นพระโพธิสตั ว์ ผู้มีสิทธิ์เป็ นพระพุทธเจ้ าได้ นนั ้ คากล่าวนี ้ยังมี
ข้ อยกเว้ นสาหรับบุคคลบางจาพวก
ซึง่ บุคคลที่หมดสิทธิ์ในการเป็ นพระโพธิสตั ว์นนได้
ั ้ แก่พระอริ ยบุคคลผู้
สามารถกาจัดกิเลสได้ แล้ วไปตามลาดับ นับตังแต่
้ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
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ซึง่ บุคคลเหล่านี ้เราเรี ยกว่า “พระอริยสาวก” คือเป็ นสาวกของพระพุทธเจ้ าพระองค์ใดพระองค์หนึง่ ผู้บรรลุธรรม
และสามารถขจัดกิเลสได้ แล้ ว โดยพระอริ ยบุคคลนี ้ ท่านสามารถขจัดกิเลสได้ ไม่เท่ากัน เรี ยงตามลาดับได้ ดงั นี ้
1. พระโสดาบัน สามารถขจัดกิเลสคือ สักกายทิฐิ, วิจิกิจฉา, และสีลพั พัตปรามาสได้ เมื่อเป็ นพระ
โสดาบันแล้ วจะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติ ก็จะได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เข้ าสู่นิพพาน
2. พระสกิทาคามี สามารถขจัดกิเลสคือ กามฉันทะ และพยาบาท อย่างหยาบได้ เมื่อเป็ นพระสกิทาคามี
แล้ วจะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน 3 ชาติ ก็จะได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เข้ าสูน่ ิพพาน
3. พระอนาคามี สามารถขจัดกิเลสคือ กามฉันทะ และพยาบาท อย่างละเอียดได้ เมื่อเป็ นพระอนาคามี
แล้ ว จะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน 1 ชาติ ก็จะได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เข้ าสูน่ ิพพาน
4. พระอรหันต์ สามารถขจัดกิเลสคือ รูปราคะ, อรูปราคะ, มานะ, อุธจั จะ และอวิชชา ได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ไม่
ต้ องเวียนว่ายตายเกิดอีก เมื่อหมดอายุขยั ก็จะเข้ าสูน่ ิพพานในทันที
บุคคลเหล่านี ้ จึงหมดโอกาสที่จะเป็ นพระโพธิสตั ว์ หรื อแม้ แต่พระพุทธเจ้ า เพราะมีคติที่เที่ยงแท้ วา่ จะ
ได้ เข้ านิพพานในฐานพระสาวก นอกจากนี ้ยังมีพระปั จเจกพุทธเจ้ า ที่ไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็ นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าได้ รวมถึงบุคคลที่ได้ รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ าว่าจะได้ เป็ นพระอริ ยสาวก ก็จะหมดสิทธิ์ในการเป็ น
พระโพธิสตั ว์เช่นกัน เพราะจะต้ องเป็ นพระอริยสาวกตามที่พระพุทธเจ้ าพระองค์ใดพระองค์หนึง่ ตรัสเอาไว้ อย่าง
นัน้ ยกตัวอย่างเช่นพระสารี บตุ ร อัครสาวกเบื ้องขวาของพระพุทธโคดม ท่านบาเพ็ญบารมีเพราะต้ องการเป็ น
เพียงพระอัครสาวก เมื่อพระพุทธเจ้ าพยากรณ์วา่ ท่านจะได้ เป็ นอัครสาวกของพระพุทธโคดม ก็เท่ากับว่าท่าน
หมดสิทธิ์ในการเป็ นพระโพธิสตั ว์แล้ ว จะต้ องเป็ นพระอัครสาวกของพระพุทธโคดม ตามที่พระพุทธเจ้ าพระองค์
ใดพระองค์หนึง่ หรื อหลายพระองค์ทรงตรัสเอาไว้ เท่านัน้ เนื่องจากพระดารัสของพระพุทธเจ้ าทังหลายนั
้
นเป็
้ น
จริงเสมอ

อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์
พระโพธิสตั ว์นนล้
ั ้ วนต้ องเริ่มต้ นจากการเป็ นอนิยตโพธิสตั ว์

จากนันจึ
้ งพัฒนาตนเองมาเป็ นนิยต

โพธิสตั ว์ โดยพระโพธิสตั ว์ทงหลาย
ั้
ก็เริ่มจากการเป็ นมนุษย์หรื อสัตว์ธรรมดาทังนั
้ น้ เมื่อพระโพธิสตั ว์ได้ บาเพ็ญ
ตนสัง่ สมคุณธรรมและความดีงามมากเข้ า และมุง่ มัน่ ไปสูพ่ ระโพธิญาณอย่างมิเสื่อมคลาย พระโพธิสตั ว์ก็จะ
บังเกิดมีอธั ยาศัยทัง้ 6 ประการเกิดขึ ้น ซึง่ อัธยาศัยเหล่านี ้เป็ นความพึงพอใจของพระโพธิสตั ว์ ในขณะที่ยงั ต้ อง
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เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร

เพื่อสัง่ สมบุญบารมีให้ แก่รอบและครบกาหนดระยะเวลา

อัธยาศัยเหล่านี ้

พัฒนาขึ ้นมาเองจากการสัง่ สมประสบการณ์ในการสร้ างบารมีและพัฒนาคุณธรรมภายในตัว เช่นเดียวกันกับที่
ผู้ที่เรี ยนวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ พฒ
ั นากรอบความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผลอยูเ่ สมอ

มักจะมีคาตอบ

ให้ กบั สิ่งต่างๆ ว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” ในขณะที่ผ้ ทู ี่เรี ยนศิลปะหรื อสถาปั ตยกรรมจะมีจินตนาการ และให้ คาตอบ
กับสิ่งต่างๆ ได้ อย่างยืดหยุ่นกว่า ตัวอย่างนี ้ไม่ได้ หมายความว่า พระโพธิสตั ว์จะต้ องเป็ นนักวิทยาศาสตร์ หรื อ
ศิลปิ น แต่แสดงให้ เห็นว่าประสบการณ์และการเรี ยนรู้ของบุคคลสามารถพัฒนาก่อให้ เกิดเป็ นอัธยาศัย รวมถึง
บุคลิก และทัศนคติตอ่ การดารงชีวิตได้ สาหรับอัธยาศัยทัง้ 6 ประการที่มกั จะเกิดขึ ้นในพระโพธิสตั ว์ทงหลาย
ั้
ได้ แก่
1. อัธยาศัยในความพึงพอใจเพศนักบวช คือพระโพธิสตั ว์ไม่ชอบใช้ ชีวิตทางโลก แต่ชอบที่จะเป็ นนักบวช
ทังนี
้ ้ไม่ได้ จากัดว่าต้ องเป็ นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเท่านัน้

เพราะบางครัง้ พระโพธิสตั ว์ก็เกิดเป็ น

ฤาษี เป็ นนักพรต หรื อเกิดเป็ นนักบวชในศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา เพราะในบางชาติ ก็ไม่มี
พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ ้น หรื อถ้ าหากว่ามี พระโพธิสตั ว์ก็จะให้ ความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้ า พระ
ธรรม และพระสงฆ์ แม้ วา่ ตัวท่านเองจะไม่ได้ บวชอยูใ่ นพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ก็มีแหมือนกันที่พระ
โพธิสตั ว์เกิดมาเป็ นนักบวชในพระพุทธศาสนา แต่จะไม่สามารถบรรลุธรรมขันใดได้
้
เพราะติดอยูท่ ี่
ความปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้ า ยกเว้ นแต่จะได้ บรรลุฌานสมาบัติ ซึง่ ก็สามารถทาให้ พระโพธิสตั ว์
เป็ นผู้ที่ทรงอภิญญา สามารถแสดงฤทธิ์ตา่ งๆ ได้ เหมือนกัน เพียงแต่ยงั ไม่สามารถกาจัดกิเลสให้ หมด
สิ ้นไปได้
2. อัธยาศัยพึงพอใจความเงียบสงบ คือพระโพธิสตั ว์นนเป็
ั ้ นผู้รักสันติ และชอบความสันโดษ ยินดีจะอยู่
ในที่ที่สงบเงียบ ไม่อกึ ทึกไปด้ วยผู้คนรวมถึงกิจกรรม และความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึง่ สิ่งแวดล้ อม
อันเงียบสงบนี ้ จะช่วยยังใจของพระโพธิสตั ว์ให้ สขุ สงบไปด้ วย กล่าวคือ พระโพธิสตั ว์มีความสันโดษ
ไม่ชอบคลุกคลีด้วยผู้คนเป็ นจานวนมาก หรื ออยู่ในที่ที่มีคน สัตว์ สิ่งของ อันจะนาพาให้ จิตใจฟุ้งซ่าน
ทังนี
้ ้ไม่ได้ หมายความว่า พระโพธิสตั ว์จะเข้ าสังคมไม่ได้ หรื อไปอยูใ่ นที่ที่อกึ ทึกครึกโครมอย่างการ
แข่งขันกีฬา หรื องานคอนเสิร์ตไม่ได้ เพราะพระโพธิสตั ว์ก็สามารถไปได้ ทกุ ที่เหมือนคนอื่นๆ เพียงแต่ถ้า
ให้ ทา่ นเลือก ท่านก็จะเลือกอยูใ่ นที่สงบวิเวก ซึง่ ยังใจของท่านให้ สงบสบายปราศจากความวุน่ วาย
ฟุ้งซ่านราคาญใจทังหลายไปด้
้
วย
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3. อัธยาศัยพึงพอใจบริจาคทาน คือพระโพธิสตั ว์มีนิสยั ที่ปราศจากความตระหนี่หวงแหน ไม่ละโมบโลภ
มาก แต่ชอบบริจาคทาน เพื่อเอื ้อเฟื อ้ แก่ผ้ อู ื่นอยูเ่ สมอ คือชอบเป็ นผู้ให้ มากกว่าเป็ นผู้รับ ทังนี
้ ้ไม่วา่ พระ
โพธิสตั ว์จะเกิดเป็ นมนุษย์หรื อสัตว์ ร่ ารวยหรื อยากจน พระโพธิสตั ว์ก็จะเป็ นผู้เสียสละ มอบสิ่ง ดีๆ
ให้ กบั ผู้อื่นอยูเ่ สมอ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพราะพระโพธิสตั ว์ผ้ สู งั่ สมคุณธรรมมาดีแล้ ว จะเป็ นผู้มี
กิเลสคือความโลภอยู่น้อย

ดังนัน้

การให้ ของพระโพธิสตั ว์จงึ ไม่ใช่การให้ ที่ประกอบไปด้ วยกิเลส

อย่างเช่นบางคนบริจาคเงินเพราะต้ องการชื่อเสียงเป็ นต้ น แต่พระโพธิสตั ว์ให้ เพราะเสียสละ และให้
ด้ วยน ้าใจอันบริ สทุ ธิ์ หวังเพียงเพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง คือได้ บารมีในการบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้ า
และประโยชน์ตอ่ ผู้รับคือได้ ใช้ สอยสิ่งที่ให้ ไปจนเกิดประโยชน์สขุ
4. อัธยาศัยแห่งความไม่โกรธ หมายความว่าพระโพธิสตั ว์เป็ นผู้ที่สงั่ สมคุณธรรมความดีจนกระทัง่ กิเลส
คือความโกรธนันเบาบาง
้
ประกอบกับมีจิตปรารถนาดี อยากจะเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
จึงมี
กระแสเมตตาจิต ซึง่ สลายและป้องกันบรรเทาความโกรธทังปวงไม่
้
ให้ เกิดขึ ้นในใจ อุปมาดัง่ มีความ
เมตตาและปรารถนาดีที่สงั่ สมเอาไว้ เหมือนน ้าในมหาสมุทร เมื่อมีความโกรธที่เป็ นประดุจกองไฟ ก็
สามารถข่มหรื อดับได้ โดยง่าย

แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ได้ หมายความว่าพระโพธิสตั ว์จะไม่โกรธเลย

เพราะพระ

โพธิสตั ว์ก็ยงั ไม่หมดกิเลส เพียงแต่เป็ นผู้ที่ไม่คอ่ ยโกรธ และถ้ าหากโกรธขึ ้นมา ก็จะสามารถระงับ
อารมณ์ได้ ในระยะเวลาอันสัน้ พระโพธิสตั ว์จงึ เป็ นผู้ที่ไม่มีความแค้ น อาฆาต พยาบาท ปองร้ ายใคร
5. อัธยาศัยแห่งความไม่หลง คือพระโพธิสตั ว์เป็ นผู้ที่สงั่ สมปั ญญาอบรมตนมาดีแล้ ว จึงเห็นถึงโทษและ
ภัยจากความลุม่ หลงในกามคุณทังปวงว่
้
า

กามคุณทังหลายหากเสพเข้
้
าแล้ วย่อมทาให้ มวั เมา

เพลิดเพลิน และยึดติด ยึดมัน่ ถือมัน่ อยู่ อีกทังเป็
้ นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ ไม่ใช่ความสุขที่แน่นอน ไม่ช้าไม่นาน
ก็ต้องหมดหรื อเสื่อมสลายไปตามกฎของพระไตรลักษณ์ เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลง ผันแปร ก็
ก่อให้ เกิดความทุกข์ เพราะไม่ได้ รับความสุขจากกามคุณดังเดิม เหมือนดังเช่นคนที่แสวงหาคูค่ รองที่
หน้ าตาสวยงาม เมื่อความสวยนันหมดไปเพราะแก่
้
ตวั ความสุขก็เหือดแห้ งไป ชีวิตครอบครัวก็ไม่มี
ความสุขเหมือนเดิม ถ้ ายังมีความลุม่ หลงในคนรูปงามอยูม่ าก ก็อาจจะแอบไปมีภรรยาใหม่ที่อายุยงั
น้ อย หน้ าตาสวยงาม เป็ นเหตุให้ เกิดทุกข์เพราะปั ญหาครอบครัวตามมาเป็ นต้ น พระโพธิสตั ว์ผ้ สู งั่ สมอ
บรมตนมาดีแล้ ว ย่อมมีปัญญาเห็นทุกข์ โทษ ภัยของกามคุณ และเห็นว่าการหลุดพ้ นจากโมหะ ความ
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หลง ความมัวเมา ยึดมัน่ ถือมัน่ ทังปวงนั
้
นประเสริ
้
ฐกว่า เป็ นทางมาแห่งความสุขอันแท้ จริง พระ
โพธิสตั ว์จงึ เป็ นผู้ไม่ลมุ่ หลงในกามคุณโดยง่าย
6. อัธยาศัยยินดีในพระนิพพาน กล่าวคือพระโพธิสตั ว์เห็นถึงความทุกข์อนั เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด
อยูใ่ นวัฏสงสาร ซึง่ มีภยั ต่างๆ มากมาย ทังภั
้ ยจากการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย อีกทังยั
้ งมีกฎ
แห่งกรรมที่คอยทาโทษสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
เมื่อพลาดพลังกระท
้
าบาปอกุศล เป็ นเหตุให้ ได้ รับความทุกข์
ทรมานมาก แม้ สรรพสัตว์จะทากุศลแล้ ว ก็ได้ ไปสูส่ คุ ติภพ มีพรหมโลก และสวรรค์เป็ นต้ น แต่ก็ไม่
สามารถเสวยสุขอยูไ่ ด้ ตลอดกาลนาน เพราะเมื่อหมดบุญแล้ วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก พระ
โพธิสตั ว์ผ้ สู งั่ สมอบรมตนมาดีแล้ ว จึงมีความยินดีในพระนิพพาน คือภพภูมิแห่งความเป็ นบรมสุข และ
หมดสิ ้นเชื ้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ทาให้ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานใดๆ อีก
เราจะเห็นได้ วา่ อัธยาศัยทัง้ 6 ประการของพระโพธิสตั ว์นนั ้ แม้ ในหมูพ่ ระโพธิสตั ว์ด้วยกัน ก็มีมากน้ อย
ต่างกันไป

เพราะอัธยาศัยดังกล่าวเกิดจากการสัง่ สมคุณธรรมและอบรมตนให้ กศุ ลธรรมเจริญงอกงามขึ ้น

ในขณะที่กิเลสเบาบางลงไป แต่แน่นอนว่า ยิ่งพระโพธิสตั ว์ผา่ นการสัง่ สมบารมีเป็ นเวลานานและมีบารมีแก่
กล้ ามากยิ่งขึ ้นเท่าได้ อัธยาศัยทัง้ 6 ประการนี ้ ก็มีความแก่กล้ ามากยิ่งขึ ้นไปด้ วย เปรี ยบเสมือนกัปตันขับ
เครื่ องบิน

ยิ่งถ้ าหากมีชวั่ โมงบินมาก

ก็จะยิ่งมีความมัน่ ใจและความชานาญเกิดขึ ้นเป็ นอัตโนมัตมิ ากไป

ตามลาดับนัน่ เอง เพราะฉะนันบุ
้ คคลใดก็ตาม ที่คิดว่าตนเองเป็ นพระโพธิสตั ว์ และสงสัยว่าตนเองนันสั
้ ง่ สม
บารมีมานานหรื อยัง เราอาจใช้ อธั ยาศัยทัง้ 6 ประการ เป็ นประดุจเครื่ องชี ้วัดว่า เรามีอธั ยาศัยแห่งพระโพธิสตั ว์
มากน้ อยแค่ไหน เพราะถ้ าหากเรามีอธั ยาศัยทัง้ 6 ประการเข้ มข้ นมากเท่าใด ก็พอจะประเมินได้ วา่ เราได้ ผา่ น
การสัง่ สมบารมีเป็ นพระโพธิสตั ว์มานานถึงเพียงนัน้

จริยธรรม10 ประการของพระโพธิสัตว์
(แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/พระโพธิสตั ว์)
นอกจากพระโพธิสตั ว์จะมีอธั ยาศัยทัง้ 6 ประการ ซึง่ แก่กล้ าขึ ้นตามระดับบารมีที่สงั่ สมมาดีแล้ วนัน้
พระโพธิสตั ว์ยงั มีจริยธรรมประจาใจอยู่อีก 10 ประการ ซึง่ ทาให้ พระโพธิสตั ว์เป็ นผู้ที่มีทศั นคติตอ่ โลกแตกต่าง
จากคนธรรมดาสามัญทัว่ ไป จริยธรรมเหล่านี ้ก็ล้วนเกิดขึ ้นจากการบ่มเพาะคุณธรรมภายในตัว พร้ อมกับขัด
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เกลากิเลสมลทิน ประกอบกับความมุง่ มัน่ ในการเกื ้อกูลสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
และมุง่ หวังที่จะบรรลุพระโพธิญาณ
อันเป็ นคุณสมบัติอนั สูงสุดที่มนุษย์จะพึงมีได้ จริยธรรมทัง้ 10 ประการได้ แก่
(1) พระโพธิสตั ว์ตระหนักดีวา่ ร่ายกายมีความเจ็บไข้ ได้ ป่วยเป็ นธรรมดา ซึง่ เป็ นเรื่ องธรรมดาของโลก ที่
คนเราจะต้ อง เกิด แก่ เจ็บ และตาย พระโพธิสตั ว์มีปัญญา และเข้ าใจเรื่ องนี ้ดี จึงไม่เดือดร้ อนใจ
เพราะความเจ็บไข้ ได้ ป่วยมากมายนัก เพราะเล็งเห็นแล้ วว่า เป็ นเรื่ องธรรมดาที่เกิดขึ ้นกับทุกคน และ
ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้
(2) พระโพธิสตั ว์ดารงชีพอยูใ่ นวัฏสงสาร โดยตระหนักดีวา่ ภัยต่างๆ ในวัฏสงสารนันมี
้ อยู่เป็ นธรรมดา ทา
ให้ พระโพธิสตั ว์เป็ นผู้ที่มีความระมัดระวังในการดาเนินชีวิต คือรู้จกั ว่าสิ่งใดเป็ นทางมาแห่งความเจริญ
และความเสื่อม เมื่อภัยในวัฏสงสารเกิดขึ ้น พระโพธิสตั ว์ยอ่ มไม่หวัน่ ไหว ตื่นตระหนกเพราะภัยนัน้
เนื่องจากว่าได้ เตรี ยมใจพร้ อมเอาไว้ แล้ ว
(3) พระโพธิสตั ว์ตระหนักดีวา่ การบาเพ็ญบารมีของท่านนัน้ ย่อมมีอปุ สรรคเป็ นธรรมดา เพราะแม้ แต่การ
ดาเนินชีวิตตามปกติก็มีอปุ สรรคอยูแ่ ล้ ว เมื่อพระโพธิสตั ว์ตงใจใช้
ั้
ชีวิตทวนกับกระแสโลกซึง่ ไหลไปตาม
กิเลส

ย่อมหมายถึงการที่จะต้ องพบกับแรงเสียดทานและแรงปะทะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่พระ

โพธิสตั ว์ก็มิได้ ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรคเหล่านัน้ เพราะเห็นเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาที่ต้องฝ่ าฟั น
(4) พระโพธิสตั ว์ตระหนักดีวา่ ย่อมมีมารผจญในการบาเพ็ญบารมี ทังนี
้ ้เรื่ องของมาร เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นกับ
ทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นพระโพธิสตั ว์หรื อไม่ก็ตาม เพราะมารหมายถึงผู้ขวาง บางครัง้ ก็ อยู่ในรูปของเทวดา,
สัตว์เดรัจฉาน, หรื อเป็ นมนุษย์ ที่เข้ ามาขวาง เพราะไม่อยากให้ การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสตั ว์
สาเร็จลุลว่ งโดยง่าย พระโพธิสตั ว์มีความเข้ าใจเรื่ องนี ้ดี และพร้ อมที่จะก้ าวข้ ามอุปสรรคอันเกิดจากหมู่
มารทังหลาย
้
(5) พระโพธิสตั ว์บาเพ็ญบารมีเรื่ อยไปโดยไม่คานึงถึงเรื่ องเวลาว่าจะต้ องตรัสรู้โดยเร็ว

ทังนี
้ ้ก็เพราะการ

บาเพ็ญบารมีก็เป็ นไปตามกาหนดระยะเวลา เปรี ยบเสมือนผลึกที่คอ่ ยๆ ก่อตัวหรื อเสมือนพระอาทิตย์
ขึ ้น เมื่อบุคคลรออยูใ่ นความมืดจนถึงกาหนด ฟ้าก็จะสาง และตะวันก็จะขึ ้นเอง โดยไม่จาเป็ นต้ องเร่ง
ให้ ขึ ้น การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสตั ว์ก็ฉนั นัน้ บารมีของพระโพธิสตั ว์ที่สงั่ สมจะค่อยๆ แก่กล้ าขึ ้นไป
ตามลาดับเมื่อผ่านไปตามกาลเวลา

พระโพธิสตั ว์จงึ ไม่เดือดร้ อนเพราะคานึงถึงเรื่ องเวลาที่จะตรัสรู้

เพียงแต่มีความปรารถนาอันมัน่ คงที่จะตรัสรู้
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(6) พระโพธิสตั ว์สมาคมกับเพื่อนด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ ไม่มงุ่ หวังผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อน ทังนี
้ ้ก็เพราะ
พระโพธิสตั ว์มีอปุ นิสยั ในการเป็ นผู้ให้ และปรารถนาดีตอ่ ผู้อื่น จึงไม่มีความคิดแอบแฝงว่าปรารถนา
อยากจะได้ สิ่งใดจากเพื่อนเพราะเหตุแห่งการสมาคมกัน นอกจากนี ้พระโพธิสตั ว์เป็ นผู้ที่บาเพ็ญสัจจะ
บารมี จึงมีความจริงใจต่อผู้อื่นเป็ นปกติ ไม่วา่ จะคบหาสมาคมกับใคร ก็มีแต่จะปรารถนาอยากให้ เขามี
ความสุขมีความเจริญอยูร่ ่ าไป ไม่หวังให้ ใครเสื่อมหรื อตกต่า
(7) พระโพธิสตั ว์ไม่มีความเห็นแก่ตวั ไม่ยดึ ถือว่าตนเองเป็ นศูนย์กลาง และจะต้ องให้ ผ้ อู ื่นตามใจตนอยู่
เสมอเพราะความเป็ นพระโพธิสตั ว์นนั ้

แม้ วา่ พระโพธิสตั ว์จะต้ องเสียสละและทาหน้ าที่นาพาบริษัท

บริวารชนของตนบาเพ็ญบารมีก็ตาม พระโพธิสตั ว์ก็ไม่ถือโอกาสตังตนเป็
้
นใหญ่ในหมู่บริวารชนของตน
นัน้ แต่เป็ นใหญ่โดยหน้ าที่ เพราะได้ รับความเคารพนับถือศรัทธายาเกรงจากบริ วารชนมอบความเป็ น
ใหญ่ให้ เอง เพราะเหตุที่พระโพธิสตั ว์เป็ นผู้นาที่มีคณ
ุ ธรรมประเสริฐกว่าผู้อื่น พร้ อมทังเสี
้ ยสละและได้
ทาการเกื ้อกูลบริวารชนเอาไว้ เป็ นอันมาก
(8) พระโพธิสตั ว์ทาความดีตอ่ ผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทังนี
้ ้เพราะพระโพธิสตั ว์มงุ่ หวังพระโพธิญาณ
ซึง่ การที่จะบรรลุพระโพธิญาณได้ นนั ้ ก็ต้องสละกิเลสเครื่ องเหนี่ยวรัง้ จิตใจทังปวง
้

แล้ วเพิ่มพูนแต่

คุณธรรม บุญกุศล คุณงามความดีตา่ งๆ ให้ บริ บรู ณ์ พระโพธิสตั ว์เข้ าใจดีวา่ การช่วยเหลือเกื ้อกูลสรรพ
สัตว์ด้วยความบริ สทุ ธิ์ใจ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนัน้ เป็ นทางมาแห่งบุญกุศลเป็ นอันมาก จิตจะ
บริ สทุ ธิ์ ไม่เจือปนไปด้ วยกิเลสอันเป็ นเครื่ องเศร้ าหมอง เหมือนอย่างบุคคลที่ทาความดีเพราะคิดหวัง
สิ่งใดตอบแทน เหตุเพราะยังมีความโลภเจืออยู่
(9) พระโพธิสตั ว์เห็นใครได้ ลาภแล้ วก็ไม่ปรารถนาที่จะได้ สว่ นแบ่ง

ทังนี
้ ้ก็เพราะพระโพธิสตั ว์มีคณ
ุ ธรรม

มาก มีกิเลสน้ อย มีความโลภเบาบาง ไม่อิจฉาริษยา เมื่อเห็นใครได้ ดีมีลาภ ก็พลอยยินดีกบั บุคคลผู้นนั ้
โดยไม่มีจิตคิดริษยาว่า ขอให้ ตนได้ มีสว่ นในลาภนันมากบ้
้
างน้ อยบ้ าง แม้ วา่ พระโพธิสตั ว์จะมีฐานะที่
ร่ ารวยหรื อยากจนก็ตาม พระโพธิสตั ว์จะหาเลี ้ยงชีพโดยสุจริต ได้ ทรัพย์มาโดยชอบ และมีความสันโดษ
คือพึงพอใจในทรัพย์ของตน ไม่วา่ จะมากหรื อน้ อยเพียงใดก็ตาม
(10)

พระโพธิสตั ว์ไม่โต้ ตอบต่อผู้ที่ใส่ร้าย ป้ายสี ติเตียน หรื อนินทา เพราะพระโพธิสตั ว์เข้ า ใจดีวา่

เป็ นเรื่ องธรรมดาของโลก ที่จะมีทงผู
ั ้ ้ สรรเสริญ และตาหนิตเิ ตียน จึงไม่หวัน่ ไหวไปตามความเป็ นไปของ
โลกนัน้ ประกอบกับมีจิตปรารถนาดี เมตตาผู้อื่นอยูเ่ สมอ จึงไม่เดือดร้ อน คิดแค้ นเคือง อาฆาต
42

พยาบาท หรื อจองเวร แต่พร้ อมที่จะระงับความขุน่ เคือง และให้ อภัยได้ อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องโต้ ตอบ
แต่ประการใด

ปณิธาน 8 ประการของพระโพธิสัตว์
(แหล่งที่มา: http://buddhapoom.com)
นอกจากจริยธรรม 10 ประการของพระโพธิสตั ว์ ซึง่ เป็ นเครื่ องควบคุมทิศทางแห่งความประพฤติของ
พระโพธิสตั ว์อนั เนื่องกับบริวารชน ในการทาหน้ าที่นาพาบริวารชนบาเพ็ญบารมี เพื่อเกื ้อกูลบริ วารชนให้ ได้
บรรลุธรรมตามเมื่อบารมีเต็มเปี่ ยมแล้ วนัน้ ยังมีปณิธาน 8 ประการ ซึง่ ทาให้ พระโพธิสตั ว์มีทศั นคติตอ่ โลก
แตกต่างจากคนธรรมดาสามัญทัว่ ไป ซึง่ ปณิธานทัง้ 8 นันก็
้ ยงั คงสะท้ อนให้ เห็นถึงความเสียสละและความอุทิศ
ตนของพระโพธิสตั ว์ที่มีตอ่ ผู้อื่น ปณิธานทัง้ 8 ประการได้ แก่
(1) พระโพธิสตั ว์บาเพ็ญประโยชน์สขุ เพื่อสรรพสัตว์

โดยไม่มงุ่ หวังสิ่งใดตอบแทนเพื่อประโยชน์แห่งตน

ยกเว้ นแต่บญ
ุ บารมีซงึ่ จะช่วยทาให้ ตนได้ บรรลุพระโพธิญาณ
(2) พระโพธิสตั ว์ยินดีที่จะแบกรับความทุกข์แทนสรรพสัตว์ทงหลายโดยไม่
ั้
ท้อถอย เพราะมีความเสียสละ
อย่างยิ่งยวด เกินกว่ามนุษย์ปถุ ชุ นคนทัว่ ไปที่มกั จะไม่ยินดีรับความทุกข์ของใครอื่นมาเป็ นของตน
(3) พระโพธิสตั ว์สร้ างบุญบารมีมากมายเท่าใดก็ยินดีที่จะอุทิศให้ กบั สรรพสัตว์ทงหลายโดยไม่
ั้
หวงแหน
ทังนี
้ ้เพราะพระโพธิสตั ว์มีจิตมุง่ แต่จะให้ และเสียสละอย่างถึงที่สดุ โดยไม่คานึงถึงตนเองว่าจะต้ องเป็ น
อย่างไร แต่จะคานึงถึงประโยชน์สขุ ของผู้อื่นก่อนอยูเ่ สมอ
(4) พระโพธิสตั ว์ไม่มีอคติความลาเอียงในสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
ไม่วา่ จะลาเอียงเพราะรัก ลาเอียงเพราะชัง
ลาเอียงเพราะโกรธ หรื อลาเอียงเพราะกลัว แต่พระโพธิสตั ว์ จะตังจิ
้ ตปรารถนาดีตอ่ สรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
เสมอเหมือนกัน
(5) พระโพธิสตั ว์ยอ่ มยกย่องนับถือพระโพธิสตั ว์ด้วยกัน

โดยปราศจากความริษยา

และไม่คดิ ว่าพระ

โพธิสตั ว์อื่นนันเป็
้ นคูแ่ ข่งที่จะต้ องเอาชนะ หรื อจะต้ องแข่งขันกับพระโพธิสตั ว์อื่นในการบาเพ็ญบารมี
(6) พระโพธิสตั ว์มีความยินดีในธรรมของพระอรหันต์ และพร้ อมที่ประยุกต์ตนให้ เข้ ากับธรรมนัน้ โดยไม่
ปฏิเสธ หรื อยกธรรมของพระโพธิสตั ว์เองว่าเหนือกว่า ประเสริฐกว่า ทังนี
้ ้เพราะพระโพธิสตั ว์มีความ
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เคารพยาเกรงและนับถือในธรรมที่พระอรหันต์ทงหลายบรรลุ
ั้
แล้ ว ว่ามีความบริ สทุ ธิ์และประเสริ ฐกว่า
ของปุถชุ น
(7) พระโพธิสตั ว์ไม่มีความอิจฉาริษยาในลาภสักการะของผู้อื่น และไม่หยิ่งทะนงตนในลาภสักการะของ
ตนเองว่ามีมากน้ อยเพียงใด เพราะมีกิเลสเบาบาง มีความสันโดษ พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี และสามารถ
ควบคุมจิตให้ สารวมเอาไว้ ได้
(8) พระโพธิสตั ว์หมัน่ ตรวจสอบความผิดพลาดของตนเองอยู่เนืองๆ โดยไม่คิดเพ่งโทษและโพทนาโทษของ
ผู้อื่น

ทังนี
้ ้เพราะพระโพธิสตั ว์มีความตังใจที
้ ่จะบ่มเพาะคุณธรรมภายในตน

เพื่อการบรรลุพระ

โพธิญาณ ได้ ทาหน้ าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จึงตังใจขจั
้
ดข้ อบกพร่องในตัวเองเป็ นหลัก เพื่อให้ ตนเป็ น
ผู้ที่สมบูรณ์พร้ อมที่สดุ

การบาเพ็ญบารมี 10 ทัศ ของพระโพธิสัตว์
พระโพธิสตั ว์ทงหลายนั
ั้
น้ ไม่วา่ จะเป็ นนิยตโพธิสตั ว์ หรื ออนิยตโพธิสตั ว์ มีปกติจะต้ องบาเพ็ญบารมีทงั ้
10 ด้ านให้ เต็มเปี่ ยม ไม่ได้ หมายความว่า หากพระโพธิสตั ว์ดาเนินชีวิตไปเรื่ อยๆ แล้ วเมื่อครบกาหนดเวลาก็จะ
ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าเองโดยอัตโนมัตแิ ต่อย่างใดสาหรับคาว่า “บารมี” นันก็
้ หมายถึงบุญหรื อคุณงามความดีที่
ได้ รับการสัง่ สมมาจนกระทัง่ ที่มีความเข้ มข้ น ซึง่ หากจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ เราอาจเปรี ยบเทียบได้ กบั การ
ตกผลึกของสสารนัน่ เอง เมื่อความดีที่บาเพ็ญเอาไว้ รวมกันเข้ า ก็จะมีความเข้ มข้ นและแก่กล้ ามีพลังมากยิ่งขึ ้น
สามารถส่งผลเกื ้อกูลประโยชน์ตา่ งๆ ในทางดีได้ ยกตัวอย่างเช่น มีพลังมากพอที่จะขจัดกิเลสภายในใจให้ หมด
สิ ้นไป หรื อมีพลังมากพอที่จะทาให้ มีฤทธิ์มีอานุภาพ สามารถแสดงปาฏิหาริ ย์ได้ เป็ นต้ น ยกตัวอย่างเช่นในคืนที่
เจ้ าชายสิทธัตถะจะทรงบรรลุธรรม ทรงถูกกองทัพมารมาผจญ พระองค์ก็ราลึกนึกถึงบารมีที่ได้ สงั่ สมมา และ
พลังแห่งบารมีของพระองค์นี่เองที่ทาให้ กองทัพมารต้ องถอยล่าหนีกลับไป
ในเบื ้องลึกนัน้ บารมีทงั ้ 10 ด้ านที่พระโพธิสตั ว์เจ้ าทังหลายต้
้
องบาเพ็ญนัน้ ยังแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ซึง่
ระดับของบารมีแต่ละขันก็
้ จาแนกตามความเข้ มข้ น เมื่อรวมบารมีทงั ้ 10 ด้ าน ใน 3 ระดับ เข้ าด้ วยกันแล้ ว อาจ
เรี ยกได้ ว่าเป็ น “บารมี 30 ทัศ” ได้ เช่นกัน ซึง่ พระโพธิสตั ว์ทกุ พระองค์ต้องบาเพ็ญบารมีให้ บริบรู ณ์ภายในกรอบ
ระยะเวลาของการสร้ างบารมีทงั ้ 30 ทัศ ให้ ครบถ้ วน เพื่อการตรัสรู้ธรรมเป็ นพระพุทธเจ้ า สาหรับบารมีใน 3
ระดับนันได้
้ แก่ (1) ระดับธรรมดาสามัญ เรี ยกว่า “บารมี” (2) ระดับปานกลาง เรี ยกว่า “อุปบารมี” (3) ระดับขัน้
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อุกฤษฎ์สงู สุด เรี ยกว่า “ปรมัตถบารมี” ซึง่ บารมี 3 ระดับนี ้ เราก็อาจเปรี ยบได้ กบั กระแสไฟฟ้าที่มีกาลังมาก
น้ อยต่างกันนัน่ เอง โดยที่ทงหมดนั
ั้
นก็
้ คือกระแสไฟฟ้าเหมือนกันและสามารถประจุเก็บไว้ ภายในตัวของเราได้
เพียงแต่กระแสไฟฟ้าที่มนุษย์ใช้ งานอยูใ่ นปั จจุบนั นันเป็
้ นกระแสที่หยาบกว่ากระแสของพลังบารมีมากมาย
หลายเท่า ในลักษณะเดียวกันกับที่กระแสไฟฟ้า มีความหยาบกว่า กระแสคลื่นของโทรศัพท์มือถือ และกระแส
คลื่นโทรศัพท์มือถือก็หยาบกว่ากระแสคลื่นแรงดึงดูดที่สง่ มาจากดวงจันทร์ ซึง่ มีกาลังมหาศาล แต่ยากที่จะ
สัมผัสได้ ด้วยร่างกายมนุษย์ของเรา
สาหรับบารมีระดับธรรมดานัน้ พระโพธิสตั ว์ทงหลายย่
ั้
อมบาเพ็ญบารมีนนตามปกติ
ั้
เช่นหากบาเพ็ญ
ทานบารมี ก็นาทรัพย์ที่มีออกบริจาคอยูบ่ ่อยๆ หากบาเพ็ญศีลบารมี ก็รักษาศีลเป็ นปกติ แต่ถ้าหากเข้ าสูร่ ะดับ
อุปบารมี คือการสร้ างบารมีโดยเอาเลือดเนื ้อและอวัยวะเป็ นเดิมพันแล้ ว พระโพธิสตั ว์ก็ถึงขันที
้ ่จะยอมสละ
เลือดเนื ้อตนเอง เพื่อสร้ างบารมีนนั ้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตกอยูใ่ นภาวะที่อดอยากหิวโหย พระโพธิสตั ว์ก็พร้ อมที่
จะสละเนื ้อของตนเองให้ ผ้ อู ื่นรับประทาน เพื่อเป็ นทานบารมี หรื ออย่างศีลบารมี หากเกิดเจ็บป่ วย แล้ วมีผ้ บู อก
ว่า ต้ องฆ่าสัตว์อื่นมาทายา จึงจะรักษาอาการป่ วยให้ หายได้ พระโพธิสตั ว์ก็จะไม่ฆา่ อย่างเด็ดขาด กลับยินดีที่
จะเจ็บป่ วยอยู่อย่างนัน้ แม้ จะต้ องทุกข์ทรมานร่างกายเพียงใด และการบาเพ็ญบารมีขนสู
ั ้ งสุดอย่างปรมัตถ
บารมี พระโพธิสตั ว์ก็ยินดีที่จะสละชีวิต เพื่อบาเพ็ญบารมีตา่ งๆ อย่างเช่น มีอยูพ่ ระชาติหนึง่ พระโพธิสตั ว์เกิด
เป็ นฤาษี เห็นแม่เสือกาลังจะกินลูกของตนเอง เพราะไม่มีอาหาร ฤาษีจงึ ตัดสินใจกระโดดจากหน้ าผา สละชี วิต
เพื่อให้ ร่างกายของตนเองเป็ นอาหารแก่แม่เสือนัน้ หรื อในกรณีของการรักษาศีล หากมีใครบังคับว่าให้ ไปฆ่า
สัตว์มา ถ้ าไม่ฆา่ สัตว์มาให้ ก็จะถูกฆ่าเองเป็ นการทาโทษ พระโพธิสตั ว์ก็จะยอมถูกฆ่า แต่ไม่ยอมผิดศีล ด้ วย
การไปฆ่าผู้อื่น เป็ นต้ น
จะเห็นได้ วา่ การบาเพ็ญบารมีในระดับที่ยอมสละเลือดเนื ้อ และสละชีวิตนัน้ มีความเข้ มข้ นกว่าการ
สร้ างบารมีอย่างปรกติธรรมดา เพราะพระโพธิสตั ว์ต้องมีจิตอันแรงกล้ า ในการที่จะบาเพ็ญบารมีนนๆ
ั ้ และจิต
อันแรงกล้ านี ้ จะต้ องไม่มีสิ่งใดมาเป็ นเครื่ องเหนี่ยวรัง้ แม้ แต่ความหวงแหนในเลือดเนื ้อและชีวิตของตนนั่นเอง
หมายความว่า ระดับของความเสียสละนัน้ จะสูงส่งยิ่งๆ ขึ ้นไป และพลังใจที่สงั่ สมได้ นนั ้ ก็จะเป็ นพลังใจอัน
บริ สทุ ธิ์ที่มีกาลังแรงกล้ า ในการที่จะส่งผลให้ พระโพธิสตั ว์ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าสมดังความปรารถนา โดยที่บคุ คล
ธรรมดาสามัญ ที่มีกาลังใจน้ อยๆ จะไม่สามารถกระทาได้ เลย
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สาหรับบารมีทงั ้ 10 ด้ านนันได้
้ แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปั ญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติ
บารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี มีคาอธิบายพร้ อมทังตั
้ วอย่างการสร้ างบารมีใน
แต่ละระดับของพระโพธิสตั ว์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ทานบารมี

คือการสัง่ สมคุณงามความดีด้วยการให้ หรื อการบริจาค ซึง่ การให้ นี ้ถือเป็ นการ

ฝึ กฝนตนเองให้ เป็ นผู้เสียสละ ละความตระหนี่อนั เป็ นกิเลสออกไปจากใจ และในขณะเดียวกัน การให้ ทานนี ้ยัง
ก่อให้ เกิดพลังบุญ ซึง่ ตามกฎแห่งกรรมแล้ ว ผลบุญนี ้จะดลบันดาลให้ มีทรัพย์สมบัติและทรัพยากรมาก เอาไว้
หล่อเลี ้ยงชีวิต

ซึง่ ในกรณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านัน้

ทานบารมีของพระองค์ได้ หล่อเลี ้ยงพระองค์และ

พระสงฆ์สาวกให้ เป็ นอยู่ด้วยความไม่ลาบากขัดสน สามารถประพฤติธรรมได้ โดยสะดวก มีปัจจัยสี่ ได้ แก่
อาหาร เครื่ องนุง่ ห่ม ยารักษาโรค และที่อยูอ่ าศัยพร้ อมบริบรู ณ์ทาให้ เผยแผ่พระศาสนาได้ โดยราบรื่ น
จากที่กล่าวมาแล้ วว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงสัง่ สมทานบารมี คือการให้ อนั สมควรในทุกรูปแบบ
นับภพนับชาติไม่ถ้วน ทาให้ พระองค์กลายเป็ นบุคคลผู้เสียสละ ปราศจากความตระหนี่ ไม่หวงแหน และพร้ อม
ที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้ กบั ผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์ทางโลก หรื อทรัพย์ทางธรรม การสร้ างทานบารมีนี ้ จึง
เป็ นการให้ ที่เกิดประโยชน์ตอ่ ทังผู
้ ้ ให้ เอง และผู้รับ ไม่ได้ หมายความว่า ให้ แล้ วจะเสียประโยชน์ หรื อเสียเปรี ยบ
เพราะผู้ให้ ก็ได้ บญ
ุ บารมี ได้ ฝึกฝนนิสยั แห่งความเสียสละของตนเอง ส่วนผู้รับก็ได้ ประโยชน์จากการใช้ สอย
ทรัพย์สินสิ่งของและทรัพยากรที่ได้ รับไป การให้ นี ้ก็เริ่มตังแต่
้ ระดับง่ายๆ จนถึงการให้ ที่ให้ ได้ ยาก เช่นเริ่มจาก
การบริจาคเสื ้อผ้ า อาหาร สิ่งของ อาจจะเป็ นของที่ใช้ แล้ ว ก็เป็ นการให้ ได้ อย่างง่ายๆ ส่วนผู้ที่ให้ ในระดับที่ยาก
ขึ ้นไปอีก ก็คือให้ ของใหม่ ของดี ที่จะเป็ นประโยชน์ และไม่เป็ นโทษต่อผู้รับ อีกทังให้
้ ด้วยเจตนาที่ดี ไม่มีสิ่งใด
แอบแฝง หรื อต้ องการหวังผลประโยชน์ในตอบแทน นอกจากบุญบารมี ซึง่ ในทางพระพุทธศาสนา การให้
สิ่งของก็แบ่งออกได้ เป็ นสามระดับ คือให้ สิ่งของที่ด้อยกว่าที่ตนเองใช้ สอย ให้ สิ่งของที่เสมอกันกับที่ตนเองใช้
สอย และให้ สิ่งของที่ประเสริฐกว่าที่ตนใช้ สอยอยู่ ดังที่กล่าวไปแล้ ว การให้ สิ่งที่ด้อยกว่า ก็อย่างเช่น ให้ ของที่ใช้
แล้ ว หรื อของที่เสียแล้ ว หรื อของที่คณ
ุ ภาพต่ากว่าของที่เราใช้ อยู่ตามปกติ ยกตัวอย่างเช่นโดยปกติเราจะใช้
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน แต่พอจะซื ้อของขวัญวันรับปริญญาให้ กบั ญาติ เรากลับไปซื ้อโทรศัพท์ธรรมดาที่มีคณ
ุ ภาพ
ต่ากว่าให้ ใช้ เป็ นต้ น ส่วนการให้ แบบเสมอกันกับที่ใช้ สอยอยูก่ ็เช่น เราชอบใช้ กระเป๋ าหนังแท้ คณ
ุ ภาพดีแล้ วเรา
ก็ซื ้อกระเป๋ าหนังแท้ คณ
ุ ภาพดีให้ กบั แม่ เป็ นของขวัญในวันคริสต์มาส เป็ นต้ น สาหรับการให้ ของที่ประเสริฐกว่า
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ก็อย่างเช่น ปกติเราใส่แหวนที่ทาจากเงิน แต่เรากลับซื ้อแหวนที่ทาจากทองให้ พี่ชายเป็ นของขวัญวันเกิด อย่าง
นี ้เป็ นต้ นอย่างไรก็ตาม การให้ ในระดับที่จะเป็ นบารมี ซึง่ ส่งผลให้ เป็ นพระพุทธเจ้ าได้ นนั ้ ก็คงจะไม่ใช่การให้
ธรรมดาๆ แบบนี ้ไปเรื่ อยๆ ทุกภพทุกชาติ แต่เป็ นการให้ ที่ต้องเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ อย่างในตาราของ
พระพุทธศาสนาได้ กล่าวเอาไว้ วา่ แม้ แต่อวัยวะ เลือดเนื ้อ ชีวิต และทรัพย์สิน ก็ให้ จนหมดไม่มีเหลือ เหมือนน ้า
ที่เทออกจากแก้ วจนหมด ไม่มีเหลือไว้ เลยดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(2) ศีลบารมี เมื่อกล่าวถึงศีล หลายท่านอาจคิดว่า ศีลหมายถึงข้ อห้ าม เหมือนกับกฎหมายทางโลก
ว่าห้ ามทาสิ่งใดบ้ าง แต่ในทางพระพุทธศาสนา ศีลหมายถึงความเป็ นปกติ ศีลของฆราวาสทัง้ 5 ข้ อ ก็หมายถึง
ความเป็ นปกติของมนุษย์ทงั ้ 5 ประการ ศีลของพระ ก็หมายถึงความเป็ นปกติของพระ ว่าทาสิ่งใดบ้ าง เว้ นสิ่ง
ใดบ้ าง เป็ นต้ น ในความหมายเบื ้องลึกยิ่งไปกว่านี ้ ศีลยังหมายถึงการสารวมรักษา ความประพฤติทางกาย
วาจา และใจ ให้ สจุ ริ ตและบริ สทุ ธิ์ เป็ นไปในทางที่ดีงาม เมื่อเรารักษาศีล เราจะทราบด้ วยตนเองว่า ศีลของเรา
มีกาลังมากน้ อยเท่าใด เพราะทุกครัง้ ที่กิเลสจะชักนาให้ เรา คิด พูด หรื อกระทา ในทางที่ผิด เราจะมีสิ่งที่เรี ยกว่า
“สติ” ในการตักเตือนตนเอง และยับยังสิ
้ ่งเหล่านันลงได้
้
ทนั การ หากสติของเรามีกาลังน้ อย เราก็จะหักห้ ามใจ
ตนเองไม่ได้ ต้ องปล่อยให้ ตวั เองทาผิดทาพลาดไปทังๆ
้ ที่ร้ ูวา่ ไม่ดี แต่ถ้าหากเรามีสติแก่กล้ า เราจะรู้ตวั ได้ ทนั
การและยับยังเอาไว้
้
ด้วย “ปั ญญา” ซึง่ พิจารณาแยกแยะเห็นได้ วา่ สิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดควรทา สิ่งใดไม่ควรทา
ดังนัน้ เมื่อกิเลสภายในใจเรา ชักจูงเราให้ ทาสิ่งไม่ดีคราใด สติและปั ญญาก็จะทาหน้ าที่ออกมายับยังเอาไว้
้
ทกุ
ครัง้ ราวกับเป็ น firewall หรื อ antivirus ของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาศีลของเราให้ บริ สทุ ธิ์เอาไว้ บุญบารมี
เกิดขึ ้นทุกครัง้ เมื่อจิตของเราหักห้ ามตนเองจากความคิด คาพูด และการกระทาที่ไม่ดีทงหลาย
ั้
เพราะนัน่ คือจิต
ที่มีพลังในการยับยังหรื
้ อแม้ แต่กระทัง่ สลายกิเลสเป็ นการชัว่ คราว
ในการรักษาศีลนัน้ เราจะพบว่า จิตของเรามีกาลังมากขึ ้นเรื่ อยๆ หากเราสามารถหักห้ ามใจ ไม่ให้ คิด
พูด และทาในสิ่งที่ชวั่ ร้ ายทังหลายได้
้
จิตที่มีกาลังนันเกิ
้ ดจากศีลบารมีนนั่ เอง หากศีลบารมีของเราน้ อย เราก็
มักจะหักห้ ามใจไม่คอ่ ยได้ เหมือนกับเวลาที่มีไฟไหม้ บ้าน แล้ วเรามีน ้าน้ อย เราก็ไม่สามารถดับไฟได้ แต่ถ้าหาก
เรามีกาลังของศีลบารมีมาก เมื่อเกิดกิเลสขึ ้นในใจ คอยชักจูงให้ เราคิด พูด และทาในสิ่งชัว่ ร้ ายต่างๆ เราก็
สามารถหักห้ ามลงได้ โดยง่าย แล้ วจิตก็กลับไปสูภ่ าวะอันปกติดงั เดิม เพราะฉะนัน้ หากเราไม่รักษาศีลเลย ไม่
หักห้ ามใจอะไรเลย อยากจะทาอะไรก็ทา อยากจะพูดอะไรก็พดู จิตของเราก็จะไม่ได้ รับการฝึ กฝน ให้ มีกาลังใน
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การควบคุม สารวมกาย วาจา ใจ เมื่อไม่ได้ รับการฝึ กฝน จิตใจก็ออ่ นแอ และเผลอคิด พูด และทาในสิ่งที่ไม่
บริ สทุ ธิ์ได้ ง่าย
การบาเพ็ญศีลบารมี คงไม่ใช่เรื่ องง่ายดายเพียงแค่ตดั สินใจว่าจะตกปลา หรื อไม่ตกปลา จะดื่มเหล้ า
หรื อดื่มน ้าอัดลม เพราะในสถานการณ์ปกติเช่นนี ้ เพียงแค่เราตัดใจได้ เราก็ยบั ยังเอาไว้
้
ได้ แต่ในสถานการณ์ที่
ยากลาบากยิ่งขึ ้น จะเป็ นโอกาสให้ ศีลบารมีแก่กล้ า ด้ วยการใช้ กาลังใจอย่างมหาศาล ในการรักษาศีลให้
บริ สทุ ธิ์ ยกตัวอย่างเช่น หากชายคนหนึง่ อยูใ่ นสภาวะล้ มละลาย สิ ้นเนื ้อประดาตัว ไม่มีแม้ แต่เงินจะซื ้ออาหาร
ให้ ลกู ๆ รับประทาน แต่เผอิญเขาเห็นชายคนหนึง่ ลืมกระเป๋ าสตางค์เอาไว้ ในห้ องน ้า และกาลังเดินออกไป หาก
เขาตัดสินใจคว้ ากระเป๋ าสตางค์ใบนันมาเป็
้
นของตนเอง ก็เท่ากับว่าเขาผิดศีล เพราะขโมยของ แต่เขาจะมีเงิน
ไปซื ้ออาหารให้ ลกู ๆ ที่บ้าน สถานการณ์เช่นนี ้เอง เป็ นเสมือนบทฝึ กพระโพธิสตั ว์ ให้ ร้ ูจกั การสารวมรักษา กาย
วาจา ใจ ของตนเอง ให้ เป็ นไปในทางที่ดีงามอยูเ่ สมอ แม้ วา่ จะอยูใ่ นภาวะที่กดดัน หรื อแม้ แ ต่เป็ นภัยอันตราย
ต่อตนเองถึงชีวิต อย่างเช่นเป็ นข้ าราชการแล้ วถูกขู่บงั คับให้ ร่วมมือในการทุจริ ตคอรัปชัน่ หากร่วมมือก็จะได้ รับ
ส่วนแบ่ง หากไม่ร่วมมือก็จะถูกกลัน่ แกล้ ง หรื อสัง่ ฆ่า ซึง่ ผู้ที่ยอมถูกฆ่า แต่ไม่ยอมร่วมมือทุจริตคอรัปชัน่ ถือได้
ว่าเป็ นผู้ที่บาเพ็ญศีลบารมีอย่างยิ่งยวด ในระดับที่ยอมเสียสละแม้ กระทัง่ ชีวิตทีเดียว
(3) เนกขัมมะบารมี คือการออกบวช การบาเพ็ญบารมีด้วยการออกบวชในที่นี ้ ไม่ได้ หมายความว่า
พระโพธิสตั ว์จะต้ องบวชเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเสมอไป เพราะในแต่ละชาติ บางครัง้ พระโพธิสตั ว์ก็มา
เกิดในโลกที่มีพระพุทธศาสนา แต่บางครัง้ ก็ไม่มี ถ้ ามีพระพุทธศาสนา ท่านอาจจะได้ บวชเป็ นพระ แต่ถ้าไม่มี
พระพุทธศาสนา ท่านก็อาจจะออกบวชเป็ นฤาษี หรื อนักบวชในศาสนาและลัทธิอื่น เพื่อบาเพ็ญพรต อยู่อย่าง
สันโดษและสงบ เหมือนอย่างในเรื่ องราวของสุเมธดาบส ที่นอนคว่าให้ พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ าพร้ อมทัง้
พระขีณาสพเหยียบข้ ามไปเป็ นต้ น
ทาไมการออกบวชจึงจัดได้ ว่าเป็ นบุญบารมี หรื อเป็ นความดี ทังนี
้ ้ก็เพราะผู้ที่ออกบวชนันได้
้ ฝึกใจของ
ตนในการสละจากกาม

และความเพลิดเพลินทางโลก

มาแสวงหาความสงบและสันโดษในเพศภาวะของ

นักบวช ซึง่ ตามปกติแล้ ว นักบวชจะไม่มีครอบครัว ไม่ครองเรื อน อยูอ่ ย่างปราศจากคูค่ รอง ทาให้ ไม่มี
พันธนาการทางจิตใจ จิตใจจึงปลอดโปร่ง สามารถประพฤติธรรมและปฏิบตั ธิ รรมได้ โดยสะดวก เป็ นเหตุให้
สามารถสัง่ สมบารมีอื่นๆ ได้ โดยง่ายอีกด้ วย เราอาจกล่าวได้ วา่ การบาเพ็ญเนกขัมมะบารมี หรื อการออกบวช
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ของพระโพธิสตั ว์นนั ้ เป็ นการสัง่ สมอุปนิสยั ในการสละความเพลิดเพลินและความพึงพอใจทางโลก และน้ อมใจ
เข้ าสูค่ วามสงบสันโดษ อันจะเป็ นเหตุให้ คณ
ุ ธรรมและความบริ สทุ ธิ์ของกายวาจาใจ เจริ ญงอกงามยิ่งๆ ขึ ้นไป
ได้
ยิ่งไปกว่านี ้ การบาเพ็ญเนกขัมมะบารมีนนั ้ ไม่ได้ หมายถึงการเข้ าพิธีบวชเป็ นนักบวชเท่านัน้ แต่แท้ จริง
แล้ วคือการปลูกฝั งอุปนิสยั ในการรักความสันโดษ ตัดใจออกจากกาม ถ้ าหากใครก็ตามที่เป็ นนักบวช ไม่วา่ อยู่
ในศาสนาใดก็ตาม แต่ยงั ใช้ ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสของกิเลส เขาก็ไม่ตา่ งอะไรกับชาวโลกผู้ครองเรื อน
ทัว่ ไป เรี ยกได้ ว่า ร่างกายเป็ นนักบวช แต่ใจเป็ นเหมือนคนธรรมดาสามัญ ก็ไม่ได้ เนกขัมมบารมีแต่อย่างใด
เนกขัมมะบารมีจากการออกบวชจึงไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั รูปลักษณ์ภายนอก ที่แต่งตัวห่มชุดเป็ นนักบวช หากแต่อยู่ที่
ใจที่มงุ่ ปลีกออกห่างจากกาม ดังนันการเป็
้
นนักบวชพร้ อมทังกาย
้
และใจ ทังภายนอก
้
และภายใน ก็ย่อมถือว่า
เป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์มากต่อผู้ประพฤติปฏิบตั หิ รื อพระโพธิสตั ว์ยิ่งๆ ขึ ้นไปนัน่ เอง และในบางกรณีที่เนกขัมมะ
บารมีต้องแลกมาด้ วยความเสียสละเป็ นอย่างยิ่ง ก็ทาให้ ได้ บญ
ุ บารมีมากขึ ้นไปอีก อย่างเช่นในกรณีของบาง
ประเทศที่นกั บวชถูกฆ่าและทาร้ าย บังคับให้ เลิกนับถือศาสนาของตน แต่นกั บวชไม่ยอมทาตาม ยินดีที่จะตาย
ในเพศนักบวชนัน้ ก็ถือเป็ นเนกขัมมะปรมัตถบารมีซงึ่ บาเพ็ญได้ ยากยิ่ง
(4) ปั ญญาบารมี

ก่อนที่เราจะอธิบายว่าการสัง่ สมปั ญญาบารมีนนท
ั ้ าได้ อย่างไร เราต้ องทราบ

เสียก่อนว่า “ปั ญญา” นันหมายถึ
้
งความรู้ความเข้ าใจในสิ่งต่างๆ ซึง่ มิได้ จากัดอยูแ่ ต่เฉพาะเรื่ องธรรมะเท่านัน้
ในทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงจาแนกปั ญญาออกเป็ นสามประเภท คือ (1) สุตมยปั ญญา
คือปั ญญาจากการอ่านและฟั ง หรื อศึกษาจากแหล่งภายนอกด้ วยวิธีการต่างๆ (2) จินตมยปั ญญา คือปั ญญา
จากคิดพิจารณาไตร่ตรองด้ วยตนเอง และ (3) ภาวนามยปั ญญา คือปั ญญาที่เกิดจากการภาวนา คือความรู้
ความเข้ าใจที่เกิดขึ ้นเองในขณะทาสมาธิ ซึง่ เราอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการรู้ด้วยญาณ หรื อเกิดจากการทราบด้ วย
หูทิพย์ ตาทิพย์ และการรู้วาระจิต เป็ นต้ น
การที่เราสัง่ สมปั ญญาบารมีให้ เพิ่มพูน ก็สามารถทาได้ ด้วยการบ่มเพาะปั ญญาทัง้ 3 ประเภทนัน่ เอง
หรื อมีอปุ นิสยั ในการใช้ ปัญญาไขปั ญหา หรื อแก้ ปัญหาบ่อยๆ ก็จะทาให้ ปัญญานันแก่
้ รอบ อุปมาเหมือน
คนทางาน ที่ยิ่งทางานมากเข้ า ก็จะมีประสบการณ์ มีความรู้และความเข้ าใจสัง่ สมเอาไว้ มาก แต่ถ้าหากบุคคล
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คนเดียวกันนี ้ อยูบ่ ้ านเฉยๆ ไม่ทาอะไรเลย ความเชี่ยวชาญในการคิดอ่าน และในการทาความเข้ าใจสิ่งต่างๆ ก็
อาจจะด้ อยลงไป
การสัง่ สมปั ญญาบารมีของพระโพธิสตั ว์นนั ้

คือการบ่มเพาะนิสยั ในการใช้ เหตุผลสร้ างความรู้และ

ความเข้ าใจให้ กบั ตนเองและผู้อื่น มากกว่าการจะทาสิ่งต่างๆ ไปตามแรงขับเคลื่อนของอารมณ์ ผู้ที่มีปัญญา
มักจะมีความรอบคอบ รู้จกั ไตร่ตรอง พิจารณาสิ่งต่างๆ ให้ ละเอียดลึกซึ ้ง จนกระทัง่ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนที่
จะตัดสินใจทาอะไรลงไป สาหรับปั ญญาประเภทแรก ที่เกิดจากการศึกษาจากแหล่งภายนอกนัน้ พระโพธิสตั ว์
สามารถสัง่ สมได้

ด้ วยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ

ไม่วา่ จะเป็ นหนังสือ

เว็บไซท์

สถาบันการศึกษา คณาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ เข้ าร่วมการสัมมนา หรื อสอบถามจากผู้มีประสบการณ์เป็ นต้ น ส่วน
ปั ญญาอีกประเภทที่เกิดจากการคิด พระโพธิสตั ว์ก็มกั จะฝึ กคิดอย่างรอบคอบ พิจารณาเหตุ พิจารณาผล และ
ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเหตุและผลนันๆ
้ ซึง่ ในทางโลกตะวันตก อาจมีความโดดเด่นในการพัฒนาปั ญญา
ด้ านนี ้เป็ นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่นการสอนให้ ร้ ูจกั คิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ หรื ออย่างนักปราชญ์ทงหลาย
ั้
อย่างอริสโตเติล และโซเครติส ซึง่ เป็ นนักคิดผู้ทรงอิทธิพล เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีปัญญาในการคิดพิจารณามาก ซึง่
บางคนนันเรี
้ ยนรู้จากการอ่านและฟั งมามาก ทาให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจ แต่พอถึงเวลาจะให้ คิดทฤษฎี
หรื อปรัชญาอะไรขึ ้นมาเองบ้ าง กลับทาไม่ได้ ก็เป็ นเพราะเขาขาดปั ญญาในด้ านนี ้ คล้ ายๆ กับนักเรี ยนที่แก้
โจทย์ทางคณิตศาสตร์ นักเรี ยนที่เรี ยนชันเดี
้ ยวกัน เรี ยนจากครูคนเดียวกัน ตาราเล่มเดียวกัน คนหนึง่ มองโจทย์
ข้ อสอบคณิตศาสตร์ แล้ ว สามารถเข้ าใจได้ อย่างทะลุปรุโปร่ง ว่าจะแก้ โจทย์ทางคณิตศาสตร์ นนได้
ั ้ อย่างไร
ในขณะที่นกั เรี ยนอีกคนหนึง่ อาจจะมองไม่ออก และไม่สามารถแก้ โจทย์ได้ ส่วนปั ญญาที่ได้ จากการภาวนานัน้
ดูจะเป็ นเรื่ องที่โดดเด่นสาหรับซีกโลกตะวันออก อย่างที่มหาฤาษี โยคี นักบวช และพระสงฆ์ ที่ปฏิบตั สิ มาธิ นนั ้
สามารถทากันได้ อย่างเช่นบางท่าน สามารถทราบเหตุการณ์ลว่ งหน้ า ล่วงรู้ถึงความเป็ นไปของสิ่ งต่างๆ ด้ วย
การหลับตานิ่งๆ ทาสมาธิ เพราะข้ อมูลต่างๆ นันไม่
้ ได้ ถกู ถ่ายทอดมาสู่ตวั ท่าน ผ่านหู สายตา หรื อการสัมผัสจับ
ต้ อง แต่ถกู ถ่ายทอดเข้ ามาสู่ใจโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านช่องทางเหล่านัน้ ทาให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจโดย
ไม่ต้องคิดแต่อย่างใด และปั ญญาจากการภาวนานี่เอง ที่เป็ นที่มาของธรรมะ คือความเป็ นจริงของสรรพสิ่งและ
สรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงนามาถ่ายทอดให้ กบั พระสาวก หากบางคนสงสัยว่า จะเป็ นไป
ได้ อย่างไร ถ้ าหากคนเรานัง่ หลับตาอย่างสงบ (หรื อแม้ แต่ลืมตาก็ตาม) ไม่ฟังอะไร ไม่อา่ น ไม่มองอะไร แล้ วก็ไม่
คิดอะไร แต่จะเกิดความรู้ความเข้ าใจขึ ้นมาได้ สามารถล่วงรู้ความเป็ นไป ทังในอดี
้
ต ปั จจุบนั และอนาคต โดย
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ที่ไม่ได้ ไปไหน เรื่ องนี ้สามารถยกตัวอย่างได้ อย่างเช่นการที่คนเรานอนหลับอยู่ในห้ อง แล้ วฝั นเห็นอนาคต ว่าได้
ไปพบคนนัน้ ได้ พดู อย่างนี ้ ได้ ทาอย่างนัน้ แล้ วเมื่อถึงเวลาเข้ าวันหนึง่ เราก็ได้ พบคนนันจริ
้ งๆ เมื่อพบแล้ ว เราก็
พูดเหมือนอย่างในฝั น แล้ วก็ทาอย่างในฝั น ตรงกันทังหมด
้
อย่างที่เรี ยกว่าฝั นเห็นอนาคตนัน่ เอง หากแต่การฝั น
เห็นนันเป็
้ นการเห็นแบบไม่มีสติสมบูรณ์ ส่วนการเห็นอนาคตหรื อทราบเรื่ องราวต่างๆ ในขณะทาสมาธินนั ้ เป็ น
สิ่งที่เห็นและเข้ าใจในขณะที่ตื่นอยูแ่ ละจิตเป็ นสมาธิ ซึ่งผู้ที่ยงั ไม่เชี่ยวชาญมากนัก อาจจาเป็ นต้ องหลับตา
เพื่อให้ เกิดญาณในสมาธิ

เพราะภาพทางสายตาอาจก่อให้ เกิดการรบกวนทาให้ ใจไม่เป็ นสมาธิ

แต่ผ้ ทู ี่

เชี่ยวชาญนัน้ สามารถทาจิตเป็ นสมาธิได้ แม้ ในขณะลืมตา เพราะจิตไม่ได้ พะวงกับภาพทางสายตาเลย แต่จรด
จ่ออยูใ่ นสมาธิเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ดี ในการสัง่ สมปั ญญาบารมีนนั ้ พระโพธิสตั ว์ยอ่ มมุง่ ใช้ ปัญญาไปในทางที่บริ สทุ ธิ์ดีงามไม่
ก่อให้ เกิดทุกข์โทษภัยต่อทังตนเองและผู
้
้ อื่นจึงจะถือได้ ว่าเป็ นบุญบารมี ยกตัวอย่างเช่น การใช้ ปัญญาคิดค้ น
การสร้ างอาวุธสาหรับล่าสัตว์นนั ้ เป็ นสิ่งที่ผิด แต่การใช้ ปัญญาคิดค้ นหาวิธีการปรุงยาที่จะใช้ รักษาโรคให้ เพื่อน
มนุษย์นนั ้ ถือได้ วา่ เป็ นปั ญญาบารมี เมื่อยิ่งศึกษายิ่งคิดค้ นยิ่งทาความเข้ าใจ ก็จะเกิดความรู้ความเข้ าใจ
แตกฉานมากยิ่งขึ ้นเรื่ อยๆ ไม่มีวนั หมด ดังนันการสั
้
ง่ สมปั ญญาบารมีของพระโพธิสตั ว์ ก็คือการฝึ กฝนตนเอง ให้
เกิดความรู้และความเข้ าใจในสิ่งต่างๆ โดยมุง่ ให้ ความรู้และความเข้ าใจนัน้ เป็ นความรู้และความเข้ าใจที่
บริ สทุ ธิ์ถกู ต้ องตรงไปตามความเป็ นจริงยิ่งๆ ขึ ้นไปนัน่ เอง ซึง่ เมื่อใดก็ตามที่ปัญญาบารมีของพระโพธิสตั ว์เต็ม
เปี่ ยม พระโพธิสตั ว์ก็จะสามารถพ้ นจากอวิชชา คือความไม่ร้ ูทงหลาย
ั้
มีความคิดอ่านที่เฉียบแหลม และ
สามารถรู้และเข้ าใจสิ่งต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน และตรงไปตามความเป็ นจริงไม่ผิดพลาด
(5) วิริยะบารมี หมายถึงการสัง่ สมกาลังแห่งความพากเพียรในการทาสิ่งดีงามต่างๆ ให้ ลลุ ว่ ง ท่าน
ผู้อา่ นคงสงสัยว่า กาลังแห่งความพากเพียรนันจะสั
้ ง่ สมได้ อย่างไร เพราะกาลังนันมี
้ แต่ใช้ แล้ วหมดไป ในกรณีนี ้
ขออธิบายในลักษณะเดียวกันกับเรื่ องของปั ญญา ที่ว่ายิ่งใช้ ก็จะยิ่งมี คือยิ่งเฉียบแหลมมากขึ ้น วิริยะบารมีหรื อ
ความพากเพียรในการทากิจอันเป็ นไปเพื่อความดีงามนัน้ จะกล่าวไปแล้ วก็คือ “พลังใจ” ที่ใช้ ขบั เคลื่อน
ความคิด คาพูด และการกระทา ให้ มงุ่ มัน่ ทาในสิ่งดีงามให้ สาเร็จนัน่ เอง ซึง่ พลังใจชนิดนี ้ เราสามารถสัมผัสได้
ยกตัวอย่างเช่นในเวลาที่เรามุมานะอ่านหนังสือเพื่อเตรี ยมสอบ

ไม่วา่ จะสอบปลายภาค

หรื อสอบเข้ า

มหาวิทยาลัยเป็ นต้ น หากเรามีพลังใจในการขับเคลื่อนมาก เราก็จะทังคิ
้ ด พูด และทา จนกระทัง่ ทาได้ สาเร็จ
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คือสอบผ่าน ได้ คะแนนดี แต่ถ้าหากพลังใจ หรื อความวิริยะของเราน้ อย เราก็จะท้ อถอยกลางคัน ไม่อาจที่จะทา
ต่อไปให้ ลลุ ว่ ง เหมือนอย่างเช่น เราเตรี ยมตัวอ่านหนังสือสอบก่อนวันสอบเจ็ดวันเต็มๆ พออ่านไปได้ สามสี่วนั
เราเกิดท้ อถอย ความวิริยะอุตสาหะหมดไป แทนที่เราจะตังใจอ่
้ านหนังสือหรื อติวต่อไป เราก็ไปพักผ่อนดูหนัง
ฟั งเพลงแทน เพราะอยากจะทิ ้งสิ่งที่ทาอยู่ หรื ออย่างเช่นหากเราทาธุรกิจบางอย่าง แล้ วเกิดปั ญหาอุปสรรค
มากมายในช่วงปี แรกๆ หากเราท้ อถอย ไม่คดิ ที่จะฝ่ าฟั นต่อไป เราก็จะต้ องแบกความล้ มเหลวกลับไปเป็ น
รางวัล แต่นกั ธุรกิจบางคนมีเลือดนักสู้ มีความวิริยะ แม้ จะขาดทุนในช่วงต้ นๆ หรื อประสบอุปสรรครุมเร้ า
มากมาย แต่ก็กดั ฟั นสู้ พากเพียรแก้ ไขปั ญหาต่างๆ แล้ วเดินหน้ าต่อไป จนในที่สดุ ก็ประสบความสาเร็จ ได้ กาไร
มากมายกลับมา มีธุรกิจที่มนั่ คงมีชื่อเสียง เป็ นที่ยกย่องได้ ในที่สดุ เป็ นต้ น
การสัง่ สมวิริยะบารมี ก็คือการสัง่ สมพลังใจในการต่อสู้กบั อุปสรรคนัน่ เอง พลังใจชนิดนี ้ต่างกับบารมี
อื่นๆ ลองคิดดูวา่ เวลาที่เราอยากจะทาทานนัน้ เรามีพลังใจแบบหนึง่ คืออยากจะเสียสละ หรื อเวลาเรารักษา
ศีล เรามีพลังใจในการที่จะสารวมกาย วาจา ใจ ให้ อยู่ในกรอบอันดีงาม แต่เวลาเราพากเพียรทาอะไรสักอย่าง
ให้ สาเร็จ เราก็มีพลังใจอีกอย่าง เป็ นพลังใจในการมุง่ มัน่ ทางาน ถ้ าหากจะว่าในเชิงจิตวิทยา ก็เป็ นการฝึ ก
อุปนิสยั ของความมุง่ มัน่ ในการทางาน เป็ นผู้ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆ โดยง่าย ถ้ าว่าในทางพระ ก็คือเป็ นผู้ที่
มีความหมัน่ เพียรในการประพฤติปฏิบตั ติ นเพื่อขจัดกิเลส หรื อหากเป็ นพระภิกษุที่ทางานเพื่อพระศาสนา จะ
สร้ างศาสนสถานใดๆ ก็มงุ่ มัน่ ที่จะสร้ างให้ สาเร็จ หรื อหากจะสอนญาติโยมให้ ได้ เรี ยนรู้ธรรมะและการปฏิบตั ิ
ธรรม ก็มงุ่ มัน่ ที่จะสอนจนกว่าลูกศิษย์จะประสบความสาเร็จในการเรี ยนรู้ หรื อในการบาเพ็ญวิริยะบารมีในขัน้
อุกฤษ์อย่างเช่น

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมบางท่านอาจจะต้ องฝ่ าฟั นอุปสรรคนานัปการ

เพื่อช่ว ยพิทกั ษ์

สิ่งแวดล้ อมให้ กบั โลก ซึง่ อาจจะต้ องอับจนด้ วยทุนทรัพย์ หรื อถูกภัยคุกคามจากการเมือง และกลุม่ ธุรกิจต่างๆ
ที่ได้ ผลกระทบจากการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้ อม ถึงขนาดโดนทาร้ าย หรื อขูฆ่ า่ แต่นกั อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมก็ไม่ยอมแพ้
กลับสู้ตอ่ ไปเพื่อประโยชน์สขุ ของส่วนรวม แม้ ว่าจะต้ องใช้ เวลายายนานตลอดทังชี
้ วิต อย่างนี ้ถือว่าเป็ นวิริยะ
บารมีในขันปรมั
้ ตถบารมีได้ เช่นกัน
(6) ขันติบารมี หมายถึงความอดทน ซึง่ ดูจะเป็ นคุณธรรมที่อธิบายได้ อย่างง่ายๆ ในทุกๆ วัฒนธรรม
เพราะความอดทน เป็ นคุณธรรมสากล ที่ไม่ได้ มีอยู่แต่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านัน้ คนส่วนใหญ่ ไม่วา่ จะ
นับถือศาสนาใด

มาจากชนชาติใด

ก็มกั มีความเข้ าใจว่า
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ความอดทนนันเป็
้ นสิ่งที่ดี

สาหรับในทาง

พระพุทธศาสนานัน้ ความอดทนสามารถจาแนกได้ ออกเป็ น 3 ประเภทหลัก คือ (1) ความอดทนต่อความ
ลาบากตรากตรา (2) ความอดทนต่อการกระทบกระทัง่ และ (3) ความอดทนต่อกิเลส
ในขณะที่ประการแรกคือความอดทนต่อความลาบากตรากตรานัน้ มีความหมายส่อไปในเชิงกายภาพ
คือสภาวะที่ร่างกายของเราต้ องเผชิญต่อความทุกข์ยากลาบากต่างๆ เช่นความร้ อน ความหนาว ความหิว
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ า และความเจ็บป่ วย เป็ นต้ น เมื่อใครก็ตาม ที่พบกับสภาวะเหล่านี ้ ก็ต้องมีความ
อดทน จนกว่าจะพ้ นจากสภาวะเหล่านันไปได้
้
หากเราไม่อดทนเสียแล้ ว เราก็จะได้ รับความทุกข์ทงทางร่
ั้
างกาย
และจิตใจ บางคนได้ รับความทุกข์ทางกายเหล่านี ้ แต่สามารถอดทน ทาใจได้ เขาก็ไม่มีความทุกข์ทรมานทาง
จิตใจ หรื อมีแต่น้อยเท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น กรรมกรที่ทางานก่อสร้ าง พวกเขาต้ องตากแดดตากฝน ขนเครื่ องไม้
เครื่ องมือ และอุปกรณ์รวมถึงวัสดุตา่ งๆ ที่มีน ้าหนักมาก เป็ นภาระต่อร่างกายของพวกเขาอย่างยิ่ง แต่พวกเขาก็
ต้ องอดทนต่อสภาวะเหล่านี ้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ รายได้ สาหรับเลี ้ยงชีวิต ถ้ าหากพวกเขาไม่อดทน เดินหนีออกไป ไม่
ยอมหยิบจับทางานอะไร พวกเขาก็จะไม่ได้ เงินตอบแทน ทาให้ ไม่มีเงินจุนเจือเลี ้ยงชีพ อย่างไรก็ตาม ความ
อดทนทางกายภาพนี ้ ถูกจัดเอาไว้ เป็ นอันดับแรก เพราะถือว่าเป็ นความอดทนพื ้นฐาน และเป็ นสิ่งที่ทนได้ ง่าย
กว่าความอดทนประเภทอื่นๆ
ความอดทนประเภทที่สอง คือความอดทนต่อการกระทบกระทัง่ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับทังทางกาย
้
และทางใจ เพราะในการกระทบกระทังนั
้ น้ ก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ ้น ทังในแง่
้
ของอารมณ์ ความรู้สกึ นึกคิด และเรื่ อง
ทางกายภาพ อย่างเช่นการแสดงออกทางวาจา และทางกาย ที่รุนแรงกว่าปกติ นับตังแต่
้ การกล่าวถ้ อยคาไม่
สุภาพ หยาบคาย ไปจนถึงการทาลายทรัพย์สินสิ่งของ หรื อแม้ แต่ทาร้ ายร่างกายเป็ นต้ น และการอดทนใน
ประเภทนี ้ เป็ นการอดทนที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลอื่น ซึง่ เราจะเห็นได้ วา่ เกิดขึ ้นเป็ นประจาในชีวิตของเรา ซึง่ ต้ อง
พบปะและทางานร่วมกันกับผู้คนมากมายในสังคม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมงาน ซึง่ อาจมีการกระทบกระทัง่
เมื่อความเห็นในการทางานไม่ตรงกัน หรื อมีปัญหาเรื่ องการก้ าวก่ายหน้ าที่ ปั ญหาเรื่ องความรับผิดชอบ เป็ นต้ น
หรื อแม้ แต่ภายในครอบครัว ระหว่างสามีภรรยา ก็มกั จะพบว่ามีปัญหาจากการกระทบกระทัง่ ได้ บอ่ ยครัง้ แม้ จะ
รักกันมากก็ตาม แต่อปุ นิสยั บางอย่างอาจจะไม่ตรงกัน ทาให้ ทะเลาะกันอยูเ่ ป็ นประจา ซึง่ ต่างฝ่ ายต่างก็ต้อง
อาศัยความอดทน มิเช่นนันครอบครั
้
วก็คงต้ องแตกแยก ไม่สามารถอยูร่ ่วมกันได้ อีกต่อไป
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ความอดทนประเภทที่สาม เป็ นความอดทนที่ทาได้ ยากที่สดุ ก็คือความอดทนต่อกิเลส ที่กล่าวว่ายาก
นัน้ ก็เป็ นเพราะว่า ในทางพระพุทธศาสนา กิเลสมีด้วยกันถึง 1,500 ชนิด หากจะกล่าวถึงความอดทนประเภท
นี ้ ก็อปุ มาได้ กบั การอดทนต่อโรคภัยไข้ เจ็บ แต่ไม่ใช่โรคของกาย เพราะกิเลสนันเป็
้ นโรคของใจ เมื่อใดที่ใจเป็ น
โรค คือมีกิเลสแล้ ว ก็จะเกิดความไม่สบายใจ ไม่พอใจ ไม่สงบใจ เดือดร้ อนใจ หรื อแม้ แต่กระทัง่ ทุกข์ใจ ใน
รูปแบบต่างๆ กิเลสหรื อโรคของใจนันมี
้ ด้วยกันถึง 1,500 ชนิด แต่สามารถแบ่งกลุ่มออกได้ เป็ น 3 กลุม่ หลักๆ
ได้ แก่ (1) ความโลภ (2) ความโกรธ และ (3) ความหลง ซึ่งเมื่อกิเลสเหล่านี ้เกิดขึ ้นในใจ เหมือนไวรัสที่ถกู ส่งเข้ า
มาในระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะพัฒนาเป็ นความคิด คาพูด และการกระทาอันเลวร้ ายต่างๆ ใจของเราก็ต้อง
มีพลังแห่งความอดทน อดกลัน้ คือทน และกลันกิ
้ เลสเหล่านี ้เอาไว้ ไม่ให้ กาเริ บ พัฒนากลายเป็ นความคิด
คาพูด และการกระทาอันเลวร้ าย ซึง่ จะก่อให้ เกิดบาปและกรรมที่ไม่ดีตอ่ ตัวเราต่อไป และทาให้ กาย วาจา ใจ
ของเราไม่บริ สทุ ธิ์
(7) สัจจะบารมี หมายถึงความซื่อตรงและความจริงใจ ที่มีตอ่ ทุกคน ซึง่ แสดงออกผ่านทางความคิด
คาพูด และการกระทา บางท่านอาจจะคิดว่า การมีสจั จะนันหมายถึ
้
ง การที่เรากล่าวสิ่งใดแล้ ว เราจะต้ องทา
ตามที่กล่าวเอาไว้ หรื อพูดง่ายๆ ก็คือเป็ นคนรักษาคาพูด แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว คาว่าสัจจะบารมี มี
ความหมายลึกซึ ้งยิ่งไปกว่านัน้ เพราะถ้ าเราคานึงแค่คาพูดอย่างเดียว ย่อมหมายถึงการแสดงออกทางวาจา ซึง่
ถ้ าหากตังสั
้ จจะว่าจะทาความชัว่ แล้ วทาตามที่พดู เอาไว้ อย่างนี ้ไม่ถือว่าเป็ นสัจจะบารมี แต่กล่าวได้ วา่ เป็ นคน
รักษาคาพูดเท่านัน้
สัจจะบารมีนี ้ สามารถสัง่ สมได้ ทังทางกาย
้
ทางวาจา และทางใจ ด้ วยการคิดอย่างซื่อตรงจริงใจ
จนกระทัง่ พูดและแสดงออกอย่างซื่อตรงและจริงใจไปด้ วยเช่นกัน หากจะอธิบายสัจจะบารมีให้ ชดั เจน ก็ต้องขอ
ยกตัวอย่างสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ ามกับสัจจะบารมี นัน่ ก็คือการมีเล่ห์เหลี่ยม กลับกลอก หลอกลวงนัน่ เอง ผู้ที่มี
คุณธรรมแห่งสัจจะบารมีนนั ้ จะเป็ นผู้ที่ซื่อตรง ซื่อสัตย์ และบริ สทุ ธิ์ใจ เมื่อมีจิตใจที่ซื่อตรงและบริ สทุ ธิ์แล้ ว
บุคคลนันๆ
้ ก็จะพูดและแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ไม่หน้ าไหว้ หลังหลอก หรื อไม่เสแสร้ งแสดงออกในทางดี
ต่อหน้ าเพื่อเอาอกเอาใจใคร แล้ วประพฤติลบั หลังในทางตรงกันข้ าม ทังนี
้ ้ เพราะผู้ที่มีสจั จะบารมีนนั ้ เป็ นผู้ที่
จริงใจต่อทุกคน จึงไม่คดิ พูด และทาสิ่งใด ที่จะก่อให้ เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ผ้ อู ื่นโดยเจตนา
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บางท่านอาจคิดว่า การเป็ นผู้ที่ซื่อตรงนัน้ จะทาให้ เป็ นฝ่ ายเสียเปรี ยบ เพราะอาจจะตกเป็ นเหยื่อของ
คนฉลาดที่มีเล่ห์เหลี่ยมต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากเรามองตามหลักของพระพุทธศาสนา การเป็ นคนซื่อนัน้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง เพราะจะทาให้ จิตใจบริ สทุ ธิ์ ไม่ต้องคอยคิดเล่ห์กลเล่ห์เหลี่ยมไว้ หลอกลวงใคร ทาให้ ไม่ต้อง
เผลอทาบาปอกุศลเพราะเล่ห์เหลี่ยมนัน้ แม้ ความซื่ออาจจะทาให้ เสียเปรี ยบผู้อื่นบ้ าง แต่ความซื่อก็จะทาให้
ปลอดภัยจากบาปอกุศลทังหลาย
้
อนึง่ เราต้ องไม่ลืมว่า พระโพธิสตั ว์ไม่ได้ สงั่ สมเพียงสัจจะบารมีเพียงอย่าง
เดียว เพราะหากท่านบาเพ็ญสัจจะบารมีแล้ ว จะทาให้ เสียเปรี ยบไปบ้ าง แต่ทา่ นก็ยงั มีปัญญาบารมีที่จะคอย
ช่วยให้ ทา่ นพ้ นจากปั ญหาและอุปสรรคทังปวง
้
จึงกล่าวได้ วา่ บารมีทงั ้ 10 ทัศนัน้ ต่างเกื ้อกูลกัน และคอยปิ ด
ช่องโหว่ของกันและกัน
สาหรับสัจจะบารมีในชีวิตประจาวัน ที่อาจเทียบเคียงให้ เห็นกันได้ อย่างชัดเจน ก็อย่างเช่น ในการทา
ธุรกิจ นักธุรกิจก็ต้องมีสจั จะ คือมีความจริงใจในการทาธุรกิจ ขายแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้ กบั ลูกค้ า สมกับราคา
ที่ลกู ค้ าต้ องจ่ายไป และทาธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม เสียภาษีอย่างถูกต้ อง ไม่ฉ้อโกง หรื อลวงหลอกผู้อื่น
เพื่อผลประโยชน์สว่ นตน หรื อฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรี ยบผู้ที่ร่วมทาธุรกิจและลูกค้ า เมื่อมีโอกาส
(8) อธิษฐานบารมี หมายถึงความตังใจมั
้ น่ ในการทาสิ่งที่มงุ่ หมายให้ ลลุ ว่ ง ซึง่ การอธิษฐานจิต ก็เป็ น
การทาใจให้ มนั่ คงในสิ่งที่มงุ่ หมายเอาไว้ โดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นการอธิษฐานด้ วยใจ ด้ วยวาจา หรื อแสดงออกทาง
กายด้ วย ซึง่ การสัง่ สมอุปนิสยั แห่งการอธิษฐาน ก็คือการสัง่ สมความตังใจมั
้ น่ ตอกย ้าให้ มนั่ คงยิ่งๆ ขึ ้นไปเรื่ อยๆ
นัน่ เอง ซึง่ กว่าที่พระโพธิสตั ว์จะผ่านการสัง่ สมบารมี จนกระทัง่ กลายมาเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ก็ต้อง
อธิษฐานขอให้ ได้ บรรลุพระโพธิญาณครัง้ แล้ วครัง้ เล่าเรื่ อยมา

ทาให้ ใจของท่านมุง่ มัน่ อยูก่ บั การเป็ น

พระพุทธเจ้ าอย่างไม่ผนั แปร เปรี ยบเสมือนเรื อที่มีหางเสือบังคับทิศทาง ให้ มงุ่ ไปยังจุดหมายปลายทางที่มงุ่ หวัง
เอาไว้ ไม่หลุดออกนอกเส้ นทาง อย่างไรก็ตาม การอธิษฐานนี ้จะต้ องเป็ นการอธิษฐานในสิ่งที่ดีงาม ไม่เป็ นไป
เพื่อทุกข์เพื่อโทษ อย่างนี ้จึงจะเรี ยกว่าอธิษฐานบารมี โดยการอธิษฐานนันอาจเป็
้
นไปเพื่อ (1) โลกุตรทรัพย์ อัน
ได้ แก่มรรคผลนิพพาน หรื อนิพพานสมบัติ และ (2) โลกียทรัพย์ อันได้ แก่มนุษยสมบัตแิ ละสวรรค์สมบัติตา่ งๆ
เป็ นต้ น ยกตัวอย่างเช่นเมื่อทาบุญแล้ วก็อธิษฐานจิต หรื อตังความปรารถนาว่
้
าขอให้ บรรลุมรรคผลนิพพาน หรื อ
ขอให้ ร่ ารวย เมื่อรวยแล้ วจะนาทรัพย์ไปสนับสนุนพระพุทธศาสนา หรื อช่วยเหลือสังคมในด้ านต่างๆ เช่น สร้ าง
โรงพยาบาล สร้ างห้ องสมุด สร้ างโรงเรี ยน สร้ างวัด เป็ นต้ น การทาเช่นนี ้ เป็ นการตังใจมั
้ น่ เอาไว้ กบั สิ่งดีงาม ทา
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ให้ เกิดเป็ นพลังใจอันบริ สทุ ธิ์ ซึง่ จะตอกย ้ากาหนดทิศทางชีวิตของเราเอาไว้ ให้ มงุ่ ไปอย่างมีจดุ หมายปลายทาง
ที่ชดั เจน
การอธิษฐานนันเริ
้ ่มตังแต่
้ อธิษฐานในใจ เช่นเราพบเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดี เราก็นึกในใจบ่อยๆ ว่า ขอ
อย่าได้ เจอเพื่อนร่วมงานแบบนี ้อีกเลย เพียงแค่ดาริ คดิ ในใจเท่านี ้ ก็ถือว่าเป็ นการอธิษฐานเช่นกัน เพียงแต่แรง
ของอธิษฐานจะมากน้ อยเพียงใด ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความตังใจในการด
้
ารินึกคิด ว่าแรงกล้ ามากน้ อยเพียงใดด้ วย
นอกจากนี ้ เราอาจจะอธิษฐานด้ วยวาจา คือเปล่งออกมาเป็ นคาพูด ตามที่เรารู้สกึ นึกคิดเอาไว้ เช่น “ขอให้ ได้
งานดีๆ ทาด้ วยเถิด” เพียงเท่านี ้ก็ถือเป็ นการอธิษฐานแล้ ว ส่วนการอธิษฐานทางกาย ก็คือการแสดงออกต่างๆ
อย่างเช่นการยกมือพนมไหว้ หรื อประสานมือไว้ ที่หน้ าอก หรื อแม้ แต่การเขียนคาอธิษฐานใส่แผ่นกระดาษแล้ ว
แขวนไว้ ที่ต้นไม้ เหมือนอย่างที่ชาวญี่ปนท
ุ่ า ก็ถือว่าเป็ นการอธิษฐานจิตเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การอธิษฐานของเราจะมีกาลังมากน้ อยเพียงใด ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความตังใจมั
้ น่ ของเรา บาง
คนอธิษฐานด้ วยวาจา แต่ในขณะที่กล่าวไป ก็คดิ ฟุ้งซ่านไปเรื่ อยๆ กาลังแห่งความตังใจมั
้ น่ ก็อ่อนลง ในทาง
ตรงกันข้ าม บางคนอาจอธิษฐานเพียงในใจ แต่อธิษฐานในขณะที่ใจเป็ นสมาธิ อยู่ในระหว่างการเจริ ญสมาธิ
ภาวนา ใจนิ่งสงบ เมื่ออธิษฐานนึกในใจเพียงเท่านัน้ กลับเป็ นพลังอธิษฐานอันแรงกล้ า ซึง่ อาจจะมากกว่าการ
เปล่งวาจา หรื อแสดงออกเป็ นการกระทาด้ วยซ ้า
ในเชิงจิตวิทยา เราอาจกล่าวว่า การอธิษฐานคือการนึกถึงความสาเร็จที่จะเกิดขึ ้น เมื่อเรานึกบ่อยๆ ใน
ที่สดุ ชีวิตของเราก็จะดาเนินไปสูค่ วามสาเร็จนันจนได้
้
เพราะใจของเราเกาะเกี่ยวอยูก่ บั ความสาเร็จนัน้ ในทาง
ตรงกันข้ าม หากเราไม่อธิษฐานเลย เราก็อาจจะลืมความตังใจนั
้ นไปในที
้
่สดุ และความสาเร็จนันก็
้ จะไม่มีวนั
เกิดขึ ้นได้
(9) เมตตาบารมี หมายถึงความรักความปรารถนาดีที่มีตอ่ ทังตนเองและผู
้
้ อื่น ซึง่ ความรักความเมตตา
นี ้ต่างจากความรัก แม้ จะมีหลายๆ อย่างที่ใกล้ เคียงกัน ความแตกต่างระหว่างความรักความปรารถนาดีจาก
เมตตา กับความรัก ก็คือความเมตตานัน้ ไม่ได้ เป็ นความรักที่ถกู ขับเคลื่อนโดยกิเลสคือความหลงและตัณหา
ใดๆ เมื่อใดที่เรามีความเมตตา เราจะมีจิตปรารถนาดี คือคิดในทางดี และไม่คิดร้ ายตอบ ไม่วา่ บุคคลอีกฝ่ ายจะ
แสดงออกต่อเราในทางที่ดีหรื อไม่ก็ตาม ซึง่ ในทางพระพุทธศาสนานัน้ ความเมตตาเป็ นเรื่ องของใจเป็ นหลัก
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เมื่อเรามีใจที่เปี่ ยมไปด้ วยเมตตาจิตแล้ ว คาพูดและการกระทาของเราก็จะมีแนวโน้ มในการแสดงออกไปในทาง
ที่นมุ่ นวลอ่อนโยนมากขึ ้น แม้ จะไม่เสมอไปก็ตาม เพราะบางคนมีจิตเมตตา แต่เวลาพูดหรื อแสดงออก ก็ทาไป
ตามนิสยั ของตนซึง่ อาจจะไม่สภุ าพอ่อนโยนนักก็เป็ นได้
การสัง่ สมพลังแห่งความเมตตาเอาไว้ ในใจนัน้ จะทาให้ พระโพธิสตั ว์เป็ นผู้ที่มีจิตใจนุม่ นวลอ่อนโยนขึ ้น
อันจะพัฒนาเป็ นบุคลิกภาพที่เอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลต่อผู้อื่น

เราอาจกล่าวได้ วา่ พลังแห่งความเมตตาภายในใจนัน้

ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ทังตนเอง
้
และผู้อื่นด้ วย ซึง่ พลังแห่งความเมตตานี ้เป็ นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์อาจสัมผัสได้
ถึง “ความเป็ นมิตร” แม้ เราจะไม่ได้ ปริปากพูดหรื อแสดงออกทางการกระทาใดๆ เลยก็ตาม ซึง่ กระแสพลังแห่ง
ความเมตตาที่สะสมอยูใ่ นใจของพระโพธิสตั ว์ จนกระทัง่ แผ่ออกมา เหมือนไอเย็นที่แผ่ออกมาจากก้ อนน ้าแข็ง
นัน้ จะแตกต่างกับสิ่งที่เรี ยกว่า “รังสีอามหิต” ซึง่ แผ่ออกมาจากบุคคลที่มีจิตใจโหดร้ ายและนิยมความรุนแรง
กระแสแห่งความเมตตานี่เอง ที่มีผลสามารถสร้ างสันติภาพได้ อย่างที่ชาวพุทธกล่า วว่า “เมตตาธรรม
ค ้าจุนโลก” นัน่ เอง และในการทาสมาธิ ชาวพุทธก็ร้ ูจกั ที่จะนาพลังแห่งความเมตตานี ้มาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
ด้ วยการ “แผ่เมตตา”

โดยการแผ่เมตตานี ้เป็ นการจงใจสร้ างพลังแห่งความปรารถนาดีขึ ้นในใจและแผ่ขยาย

ออกไปโดยรอบ การแผ่เมตตานี ้สามารถทาได้ สองทาง คือแผ่เมตตาโดยเฉพาะเจาะจง เช่นตังใจแผ่
้
เมตตา
ให้ กบั บุคคลใดบุคคลหนึง่ เช่นบิดา มารดา เพื่อน หรื อแม้ แต่ศตั รูของเรา คล้ ายกับการฉายรังสีจากเครื่ องไปยัง
ตัวบุคคลโดยเฉพาะ ส่วนอีกแบบคือการแผ่เมตตาโดยทัว่ ไปอย่างไม่เฉพาะเจาะจงบุคคล คล้ ายกับพระจันทร์ ที่
แผ่รัศมีออกไปทัว่ หล้ า ซึง่ การแผ่เมตตาแบบนี ้มีอานิสงส์มากกว่าแบบแรก การที่บคุ คลแผ่เมตตาบ่อยๆ จะทา
ให้ เป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกพิเศษ คืออยูเ่ ป็ นสุข ไม่โกรธง่าย ใจสงบสบาย น่าเข้ าใกล้
ในชีวิตประจาวันของเรา เราอาจสัง่ สมเมตตาบารมีอย่างพระโพธิสตั ว์ทงหลาย
ั้
ด้ วยการตังจิ
้ ตปรารถนาดีตอ่
ทุกๆ คนเสมอ โดยไม่คดิ ร้ ายต่อใคร ไม่พดู ร้ ายต่อใคร และไม่ทาร้ ายใคร ตังความปรารถนาให้
้
ผ้ อู ื่นมีความสุข
พ้ นจากความทุกข์ และมีความเจริญก้ าวหน้ าในชีวิต เป็ นไปในทางดีงามเสมอไป โดยที่เรามีใจเมตตาเช่นนี ้เป็ น
ปกติ ไม่เมตตาผู้อื่นเฉพาะเวลาทาสมาธิแผ่เมตตาเท่านัน้
ยกตัวอย่างเช่นภายในครอบครัว ไม่วา่ คูค่ รองหรื อลูกๆ ของเรา จะประพฤติตอ่ เราดีมากน้ อยเพียงไร
เราก็ตงจิ
ั ้ ตปรารถนาดีตอ่ พวกเขาเสมอ นึกคิดให้ พวกเขามีความสุข มีความเจริญ พ้ นทุกข์ พ้ นโศก พ้ นโรคภัยไข้
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เจ็บใดๆ ทังปวง
้ เมื่อเราขับรถออกไปทางาน เจอคนที่ขบั รถไม่สภุ าพ ขับรถตัดหน้ า หรื อผิดกฎจราจร เราก็พร้ อม
จะให้ อภัย และนึกคิดกับพวกเขาในทางดีเสมอ เช่นเดียวกับที่ทางาน ซึง่ อาจมีการกระทบกระทัง่ หรื อไม่พอใจ
อันเกิดจากความเห็นไม่ตรงกัน หรื อความบกพร่องใดๆ ในการทางาน เราก็พร้ อมจะให้ อภัย และคิดต่อพวกเขา
ในทางดี และแม้ แต่ในกรณีที่ทาได้ ยาก อย่างเช่นกับผู้ก่อการร้ าย ที่ทาให้ เรารู้สึกโกรธแค้ นชิงชัง อาฆาต
พยาบาท เราก็ต้องปรับใจของเราเสียใหม่ ให้ นึกกับเหล่าผู้ก่อการร้ ายในทางดี คือ ปรารถนาให้ พวกเขามี
สติปัญญารู้สานึกถึงความผิด และกลับตัวกลับใจ อย่าได้ ทาร้ ายเพื่อนมนุษย์ผ้ บู ริ สทุ ธิ์อีกต่อไป ในขณะที่เราก็
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาไปด้ วยจิตเมตตานัน้
(10) อุเบกขาบารมี หมายถึงการวางใจเฉย ไม่หวัน่ ไหวต่อสิ่งที่มากระทบ ไม่วา่ จะเป็ นอารมณ์ใดๆ ทัง้
ของเราเอง และของผู้อื่น ผ่านทางความคิด คาพูด และการกระทา เราจะเห็นได้ ว่า คนบางคนนัน้ เป็ นผู้ที่
อ่อนไหวต่อสิ่งกระตุ้น หมายความว่า เมื่อเขาได้ รับรู้สิ่งใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นจากผู้อื่น หรื อสิ่งที่เป็ นเรื่ องของเขา
เอง หรื อปรากฏการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้น เขาจะเป็ นผู้ที่หวัน่ ไหวง่ายต่อสิ่งที่กระตุ้นต่างๆ เหล่านัน้ เปรี ยบเสมื อนไม้
ที่ปักอยูใ่ นโคลนเลน พร้ อมจะโอนเอนและล้ มลงได้ อย่างง่ายๆ ในทางตรงกันข้ าม ผู้ที่สงั่ สมอุเบกขาบารมี จะ
รู้จกั วางเฉย และไม่หวัน่ ไหวต่ออารมณ์ที่เข้ ามากระทบ อันเกิดจากการได้ ลาภ การเสื่อมลาภ การได้ ยศ การ
เสื่อมยศ คาสรรเสริญชื่นชม คาติเตียนนินทา ความสุข และความทุกข์ตา่ งๆ พระโพธิสตั ว์ผ้ บู าเพ็ญอุเบกขา
บารมี จะเป็ นผู้ที่มีใจสงบเยือกเย็นมัน่ คงอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะมีเหตุการณ์ดีหรื อร้ ายใดๆ เกิดขึ ้น ซึง่ ท่านเหล่านี ้จะ
เป็ นผู้ที่ “ถึงยามหัวเราะ ก็ไม่หวั เราะดัง ถึงยามร้ องไห้ ก็ไม่ฟมู ฟายคร่ าครวญ” แม้ จะมีอารมณ์ผนั แปรไปบ้ าง
แต่ทา่ นก็จะรักษาใจให้ สงบกลับเป็ นปกติได้ โดยง่าย ถ้ าหากเราวาดกราฟแสดงผลการทางานของใจขึ ้นมาสัก
อัน ผู้ที่ไม่มีอเุ บกขาบารมี ก็จะมีกราฟที่ขึ ้นๆ ลงๆ สูงบ้ าง ต่าบ้ าง ผันแปรอยูร่ ่ าไป ตามปั จจัยต่างๆ ที่เข้ ามา
กระทบ แต่ผ้ ทู ี่มีอเุ บกขาบารมี จะมีกราฟการทางานของใจที่ราบเรี ยบ อาจจะขึ ้นบ้ างลงบ้ างก็เพียงเล็กน้ อย
เหมือนระลอกคลื่นเล็กๆ บนผิวน ้าในสระ เมื่อเทียบกับคลื่นลูกโตๆ ในมหาสมุทร ซึง่ ถ้ าหากจะกล่าวเป็ นภาษา
วัยรุ่นก็ต้องบอกว่า ผู้ที่มีอเุ บกขาบารมีนนจะรั
ั ้ กษาอารมณ์สงบสุขมุ เอาไว้ ได้ ในขณะที่ผ้ ทู ี่มีอเุ บกขาบารมีน้อย
จะ “เหวี่ยง” อยูต่ ลอดเวลา
ด้ วยเหตุนี ้เอง อุเบกขาบารมีจงึ เป็ นพลังอย่างหนึง่ ของใจ ที่ดลบันดาลให้ เกิดบุคลิกภาพที่ดี มีสภาวะ
แห่งความเป็ นผู้นา พร้ อมที่จะทาหน้ าที่พระพุทธเจ้ า อีกทังยั
้ งเป็ นคุณธรรมที่ชว่ ยให้ ผ้ ปู ระพฤติสามารถพัฒนา
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ชีวิตและจิตใจของตนเองได้ และการวางอารมณ์เฉยนี ้เอง ก็เป็ นอีกสภาวะหนึง่ ที่เอื ้อต่อการทาสมาธิ และการ
เข้ าถึงประสบการณ์ในการปฏิบตั สิ มาธิยิ่งๆ ขึ ้นไป พระโพธิสตั ว์ผ้ บู าเพ็ญอุเบกขาบารมี ย่อมได้ ชื่อว่า ไม่ทาใจ
ของต้ นให้ เดือดร้ อน ด้ วยประการทังปวง
้
เมื่อไม่เดือดร้ อน ก็ไม่ทกุ ข์ใจ ไม่แค้ นเคือง ไม่โต้ ตอบ และใจของผู้
บาเพ็ญบารมีนี ้ ก็สงบสุขอยูเ่ ป็ นปกติ
หากจะยกตัวอย่างของการบาเพ็ญอุเบกขาบารมีในชีวิตประจาวัน ก็อย่างเช่น หากเราทางานแล้ วเกิด
ผิดพลาด ทาให้ ถกู เจ้ านายหรื อผู้ร่วมงานตาหนิมากมาย อุเบกขาบารมีจะช่วยให้ เราไม่เสียใจมากเกินไป และ
เราก็ไม่แค้ นหรื อชิงชังคนที่ตาหนิเรา แต่เราจะมีอารมณ์ที่สงบเยือกเย็น และเข้ าใจถึงปั ญหาได้ ดีวา่ เราต้ อง
แก้ ไขข้ อบกพร่องของตนเองเท่านัน้ และการเสียใจหรื อโมโหโกรธเกรี ย้ วก็ไม่เป็ นประโยชน์ใดๆ หรื อแม้ แต่ใน
กรณีที่สมาชิกในครอบครัวของเราเสียชีวิต เราก็ไม่เศร้ าโศกเสียใจเกินความจาเป็ น แต่อาจจะรู้สกึ สลดและ
เสียใจบ้ าง แต่ก็ไม่ถึงกับมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างผาสุกของเรา เพราะอุเบกขาบารมีจะทา
ให้ เรารู้จกั การปรับสภาพใจให้ สงบเป็ นปกติ ไม่ปล่อยให้ ผนั แปรไปตามอารมณ์ตา่ งๆ หรื อแม้ แต่ในยามที่มีเรื่ อง
น่ายินดีเกิดขึ ้น อย่างเช่นได้ รับรางวัลจากการชิงโชคหรื อเล่นล็อตเตอรี่ เราก็ไม่ลิงโลดดีใจจนเกินไป จนมี
ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของเราเช่นกัน

ดุลยภาพอันเกิดจากบารมีท่ ีส่ ังสม
ดังที่กล่าวไปแล้ วว่า บารมีนนมี
ั ้ อยู่ 10 ด้ าน แต่ละด้ านเป็ นเสมือนคุณธรรมแต่ละอย่าง ที่พระโพธิ สตั ว์
ต้ องสัง่ สม

และการบาเพ็ญบารมีด้านใดด้ านหนึง่ นัน้

ก็ไม่สามารถนาไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายในการเป็ น

พระพุทธเจ้ าได้ เพราะพระโพธิสตั ว์จะต้ องบาเพ็ญบารมีให้ ครบทัง้ 10 ด้ าน ถ้ าเปรี ยบกับการปรุงอาหาร ก็ต้อง
ใส่เครื่ องปรุงหลายอย่างภายในหม้ อเดียว ซึง่ มีทงน
ั ้ ้าตาล เกลือ พริกไท กระเทียม ฯลฯ เพราะบารมีแต่ละด้ านนี ้
เมื่อสัง่ สมรวมกันแล้ ว ก็จะสร้ างสมดุลให้ แก่กนั และกัน ทาให้ พระโพธิสตั ว์ไม่กลายเป็ นบุคคลที่สดุ โต่งไปด้ านใด
ด้ านหนึง่ ยกตัวอย่างเช่น บุคคลผู้มีวิริยะบารมีมาก อาจจะมุมานะ ในการทากิจใดกิจหนึง่ อย่างเอาเป็ นเอาตาย
เรี ยกได้ ว่า หากไม่สาเร็จก็จะไม่ยอมเลิกรา แต่ถ้าเผอิญว่า กิจนันเป็
้ นกิจที่ไม่อาจกระทาได้ จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น
การขุดหาสมบัตติ ามลายแทงขุมทรัพย์ซงึ่ ไม่มีอยูจ่ ริง มันก็เป็ นเรื่ องเปล่าประโยชน์ พระโพธิสตั ว์ก็ยงั มีบารมีอื่น
อย่างเช่นอุเบกขาบารมี เอาไว้ คอยระงับความมุง่ มัน่ อันเกินกว่าเหตุนนั ้ หรื อแม้ วา่ หากพระโพธิสตั ว์รักการทา
ทาน ชอบที่จะทาทานอยูเ่ สมอ ก็ยงั มีเนกขัมมะบารมี มาคอยระงับ ให้ พระโพธิสตั ว์ร้ ูสกึ อยากจะปลีกวิเวกเลิก
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ข้ องเกี่ยวกับผู้คนบ้ าง แล้ วหันมาอยู่อย่างสันโดษ เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้ านอื่นๆ หรื อแม้ แต่หากพระโพธิสตั ว์มีใจ
เมตตาต่อผู้อื่นมากเกินไป จนกระทัง่ สร้ างปั ญหาให้ กบั ตนเอง ก็ยงั มีอเุ บกขาบารมี มาคอยช่วยถ่วงดุลให้ กบั
พระโพธิสตั ว์ เป็ นต้ น การสร้ างบารมีจงึ เกิดสมดุลในตัวเอง นอกจากนี ้บารมีแต่ละด้ านก็จะเกื ้อหนุนกันและกัน
ด้ วย ยกตัวอย่างเช่นการมีปัญญาดีจะนาพาให้ สร้ างบารมีอื่นๆ ได้ สาเร็จมากยิ่งๆ ขึ ้นไป เพราะการมีปัญญาจะ
ทาให้ ทราบว่าควรบาเพ็ญบารมีอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์หรื อ “คุณ” ได้ มาก เช่นปั ญญาสอนตนเองให้ รักษา
ศีล ให้ ออกบวช เป็ นต้ น เมื่อบารมีทงหมดถู
ั้
กสัง่ สมรวมเข้ าด้ วยกัน และบารมีแต่ละอย่างก็พฒ
ั นาเป็ นคุณธรรม
หรื อบุคลิกภาพที่ดีในแต่ละด้ าน เมื่อมีครบทัง้ 10 ด้ าน ก็บงั เกิดเป็ นคุณธรรมในด้ านต่างๆ และบุคลิกภาพ
ประการต่างๆ ในบุคคลคนเดียวกัน ทาให้ เป็ นบุคคลที่สมบูรณ์และพรั่งพร้ อม ที่จะรองรับการตรัสรู้ธรรม และทา
หน้ าที่เป็ นศาสดาเอกของโลกได้

ประโยชน์ แห่ งการสั่งสมบารมี
เมื่อเราได้ ศกึ ษาเรื่ องราวของการพัฒนาตนจากบุคคลธรรมดามาเป็ นพระพุทธเจ้ าด้ วยการสัง่ สมบารมี
ทัง้ 10 ด้ าน แล้ ว เราจะเห็นได้ วา่ ไม่วา่ เราจะเป็ นพระโพธิสตั ว์หรื อไม่ก็ตาม การสัง่ สมบารมีหรื อคุณธรรมทัง้ 10
ด้ านนันล้
้ วนเป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวของเราเอง ในด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาชีวิต จิตใจ คุณธรรม และ
จริยธรรม ทังในแง่
้
ของทางโลก และแง่ของทางจิตวิญญาณ ซึง่ เราสามารถอุปมาได้ วา่ การสัง่ สมบารมีนี ้ จะ
ก่อให้ เกิดพลังงานอันบริ สทุ ธิ์ขึ ้นในใจของเรา และพลังงานเหล่านี ้ก็มีความแตกต่างกัน เช่นพลังงานที่ได้ จาก
การทาทาน การรักษาศีล การบาเพ็ญเนกขัมมบารมี การมีเมตตา และอื่นๆ เป็ นต้ น พลังงานเหล่านี ้
เปรี ยบเสมือน สีตา่ งๆ ที่ล้วนซ่อนเร้ นอยูใ่ นแสงแดด หรื อที่เรี ยกว่าสเปคตรัม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการอธิบายว่าพลังงาน
ที่เกิดขึ ้นนี ้ ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า แต่มีอยูจ่ ริง และเป็ นพลังงานที่แตกต่างกันออกไปตามบารมีแต่
ละด้ าน เราจะสัมผัสถึงพลังงานเหล่านี ้ได้ ด้วยใจของเราเอง เมื่อเราทาทาน เราเกิดพลังขึ ้นในใจแบบหนึง่ เมื่อ
เรามีความวิริยะมุง่ มัน่ เราก็เกิดพลังขึ ้นในใจอีกแบบ เมื่อเรามีเมตตา หรื อมีความรู้สึกวางเฉย เป็ นอุเบกขา ใจ
ของเราก็มีสภาวะต่างกันออกไป ตามแต่พลังงานบารมีจะเกิดขึ ้นในใจ ดังนัน้ กรรมที่ก่อให้ เกิดบารมีทงั ้ 10
ด้ าน จึงเป็ นเสมือนพลัง 10 ประการ ซึง่ เมื่อเรากระทาแล้ ว พลังเหล่านันก็
้ สถิตเข้ าไปในใจเรา เหมือนแบตเตอรี่
ที่ถกู ชาร์ จด้ วยกระแสไฟฟ้า เช่นในขณะที่เราหาทางจะมอบของขวัญวันขึ ้นปี ใหม่ให้ กบั คนที่เรารัก หรื อเด็ก
กาพร้ า ใจของเราเปี่ ยมไปด้ วยพลังที่อยากจะให้ และเสียสละอยูต่ ลอดเวลา พลังเหล่านี ้เองที่ถกู ชาร์ จเข้ าไปใน
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ใจของเราเอง สะสมไว้ เป็ นทานบารมี การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสตั ว์จงึ หมายถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณธรรม และอุปนิสยั รวมถึงสะสมพลังงานแห่งความดี ที่ต้องทาเรื่ อยไปข้ ามภพข้ ามชาติ จนกระทัง่ แบตเตอรี่
นันเต็
้ มเปี่ ยมไปด้ วยพลังแห่งความดี

ซึง่ เมื่อพระโพธิสตั ว์สะสมจนเต็มแล้ วก็สามารถที่จะดารงตาแหน่งเป็ น

พระพุทธเจ้ าได้ โดยนาพลังที่สะสมไว้ ดีแล้ วมาช่วยกาจัดกิเลสมลทินภายในใจ และนามาใช้ สร้ างสรรค์สิ่งดีงาม
ให้ กบั ตนเอง และผู้อื่น ในการทาหน้ าที่พระพุทธเจ้ านัน่ เอง อย่างไรก็ตาม แม้ บคุ คลผู้สงั่ สมบุญบารมี ไม่ได้
ปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้ า ก็ยงั ได้ รับประโยชน์จากพลังบุญบารมีเหล่านี ้ เพราะบุญบารมีเหล่านี ้ เมื่อมีกาลัง
มากพอ ก็จะดลบันดาลให้ บคุ คลสามารถบรรลุธรรมเป็ นพระปั จเจกพุทธเจ้ า พระอรหันต์ พระอนาคามี พระ
สกิทาคามี พระโสดาบัน โคตรภูบุคคล ฌานลาภีบคุ คล หรื อแม้ แต่เป็ นกัลยาณชนก็ตาม บุคคลใดก็ตามที่มี
พลังงานแห่งบารมีหรื อพลังงานแห่งคุณธรรมเก็บสะสมเอาไว้ ในใจมาก บุคคลนันก็
้ มีแนวโน้ มที่จะเกิดมาเป็ น
คนดีมีศีลมีธรรมมีคณ
ุ ธรรมและมีใจบริ สทุ ธิ์มากกว่าคนปกติทวั่ ๆ ไป ที่ไม่คอ่ ยมีบารมีอยูใ่ นตัว ซึง่ มักจะโดน
พลังงานฝ่ ายต่า

คือบาปอกุศลและกิเลสทังหลายครอบง
้
าได้ ง่ายกว่า

ดังนัน้

ไม่วา่ เราจะเลือกที่จะเป็ น

พระพุทธเจ้ าหรื อไม่ก็ตาม การสัง่ สมบุญบารมีย่อมเป็ นประโยชน์ตอ่ เราทังนั
้ น้ โดยไม่จากัดเฉพาะว่าเราต้ องเป็ น
ชาวพุทธ เพราะแม้ แต่พระโพธิสตั ว์ บางชาติก็เกิดเป็ นนักบวชในศาสนาอื่นๆ หรื อแม้ แต่เป็ นดาบส ฤาษี ที่ไม่ได้
บวชเป็ นพระในพระพุทธศาสนา ทังนี
้ ้ก็เพราะบารมีหรื อคุณธรรม 10 ประการนันเป็
้ นของกลาง เป็ นสิ่งที่มวล
มนุษยชาติหรื อแม้ แต่สตั ว์ทงหลายสามารถกระท
ั้
าได้ เสมอเหมือนกัน โดยไม่เลือกว่า มีเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ
ฐานะทางสังคม และเผ่าพันธุ์ใด และแม้ แต่ศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พทุ ธศาสนาก็ยงั มีคณ
ุ ธรรมหรื อบารมีเหล่านี ้
เป็ นข้ อปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ วเช่นกัน อย่างเช่นการทาทาน การบริ จาค การรักษาศีล ความรักความเมตตาเป็ นต้ น
สาหรับผู้ที่มีความปรารถนาว่าจะเป็ นพระพุทธเจ้ าพระองค์หนึง่ ในอนาคตเบื ้องหน้ า

ก็ถือว่าเป็ นการ

เริ่มต้ นที่ดีพร้ อมกับหนังสือเล่มนี ้ แม้ วา่ บางทีทา่ นอาจจะเป็ นพระโพธิสตั ว์อยูแ่ ล้ ว และได้ สร้ างบารมีมาหลาย
ชาติแล้ ว เพียงแต่ชาตินี ้ยังไม่ร้ ูตวั หรื อจาอดีตไม่ได้ เท่านัน้ แต่ไม่วา่ ท่านจะเป็ นพระโพธิสตั ว์ที่ เพิ่งเริ่มต้ นสร้ าง
บารมีชาตินี ้เป็ นชาติแรก หรื อเป็ นพระโพธิสตั ว์ที่สงั่ สมบารมีมาหลายชาติแล้ ว อาจจะเป็ นอนิยตโพธิสตั ว์ หรื อ
แม้ แต่นิยตโพธิสตั ว์ก็ตาม หลักเกณฑ์ในการสร้ างบารมีเพื่อเป็ นพระพุทธเจ้ าก็ยงั คงเหมือนกัน นัน่ ก็คือการ
บาเพ็ญบารมี 10 ด้ าน ทัง้ 3 ระดับ ด้ วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ครัง้ แล้ วครัง้ เล่า ไม่วา่ จะเกิดเป็ นเทวดา เป็ น
มนุษย์ หรื อเป็ นสัตว์ ก็ตาม
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เมื่อพระโพธิสัตว์ บารมีเต็มบริบูรณ์
เมื่อพระโพธิสตั ว์บาเพ็ญบารมีเต็มเปี่ ยมครบทัง้ 30 ทัศ แล้ ว ก่อนที่จะได้ เกิดเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ท่านจะต้ องเป็ นเทพบุตรพระโพธิสตั ว์ รอคอยอยู่ ณ ในสวรรค์ชนดุ
ั ้ สิต (สวรรค์ชนที
ั ้ ่ 4 จากบรรดา 6 ชัน้ ตามคติ
พุทธศาสนา) ในระหว่างที่พระโพธิสตั ว์เข้ าลาดับรอคอยจะเป็ นพระพุทธเจ้ าอยูน่ นเอง
ั้
เมื่อถึงเวลาอีกหนึง่ พันปี
จะครบกาหนดได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า โลกบาลเทวดาจักทราบว่าจะมีพระสัพพัญญูพทุ ธเจ้ าอุบตั ิขึ ้นในโลก จึง
เที่ยวป่ าวประกาศในหมูช่ าวสวรรค์ว่า ท่านทังหลาย
้
นับแต่นี ้ไปอีกหนึง่ พันปี พระสัพพัญญูพทุ ธเจ้ าจะเสด็จ
อุบตั ขิ ึ ้นในโลก จึงเกิดความแตกตื่นโกลาหลกันขึ ้น ราวกับผู้ที่ตกอยูใ่ นความมืดมิดเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน
แสนนาน ครัน้ เมื่อได้ เห็นแสงราไรขึ ้นมาที่ขอบฟ้าบอกให้ ร้ ูวา่ พระอาทิตย์ใกล้ จะขึ ้น ก็เกิดแตกตื่นดีอกดีใจเป็ น
อย่างยิ่งฉันนัน้ เมื่อเทวดาในหมื่นจักรวาลทังสิ
้ ้นได้ ฟังเสียงโกลาหลเรื่ องพระพุทธเจ้ าแล้ ว จึงร่วมประชุมกันใน
จักรวาลเดียว แล้ วทราบว่า พระบรมโพธิสตั ว์ชื่อนันจะได้
้
เป็ นพระพุทธเจ้ า จึงพากันเข้ าไปหาพระโพธิสตั ว์ ณ
สวรรค์ชนดุ
ั ้ สิต

แล้ วกล่าวทูลเชิญว่าเป็ นเวลาอันสมควรแล้ วที่พระองค์จะลงมาเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อตรัสรู้ธรรม

แล้ วนาพาสรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์เข้ าสูน่ ิพพาน เมื่อพระบรมโพธิสตั ว์ได้ รับคาอาราธนาแล้ ว จึงตรวจดูด้วย
ทิพยจักขุวา่ เป็ นกาลอันสมควรหรื อไม่ โดยพิจาณาสิ่งต่างๆ 5 ประการดังนี ้
1. กาลสมัยนันเป็
้ นที่สมควรหรื อไม่ เพราะถ้ าลงมาเกิดแล้ ว มนุษย์มีอายุเกินกว่าหนึ่งแสนปี ย่อมไม่
สมควร เพราะเป็ นยุคที่มนุษย์ไม่คอ่ ยได้ ประสบกับความแก่และความตาย เมื่อพระพุทธเจ้ าแสดงธรรม
เพื่อให้ พ้นจากกฎไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มนุษย์จกั ไม่ซาบซึ ้งและเข้ าใจได้ จึงพากันไม่
เชื่อถือ เป็ นเหตุให้ ไม่มีผ้ ปู ฏิบตั ิตามและไม่มีการบรรลุธรรม พระองค์ก็จะไม่สามารถช่วยนาพาให้ พ้น
ทุกข์ได้ แต่ถ้าหากลงมาเกิดแล้ ว มนุษย์มีอายุน้อยกว่าหนึง่ ร้ อยปี ย่อมไม่สมควรอีกเช่นกัน เพราะ
มนุษย์มีกิเลสมาก ย่อมไม่อยูใ่ นโอวาทคาสัง่ สอน การบรรลุมรรคผลก็จะเป็ นไปได้ โดยยากเช่นกัน
เพราะฉะนัน้ พระโพธิสตั ว์จะลงมาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าในช่วงที่มนุษย์มีอายุขยั ตังแต่
้
100 ปี ถึง
100,000 ปี เท่านัน้
2. เมื่อตรวจดูกาลแล้ ว พระบรมโพธิสตั ว์ก็จะพิจารณาถึงทวีป (โลกมนุษย์) ว่าควรจะไปบังเกิดในทวีปใด
เพราะในหนึง่ จักรวาลนันมี
้ โลกมนุษย์อยู่ด้วยกัน 4 โลก ตังอยู
้ ใ่ นทิศทัง้ 4 ของจักรวาล และทรงทราบว่า
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จะบังเกิดใน “ชมพูทวีป” (หมายถึงโลกมนุษย์ของเรานี ้) ได้ เท่านัน้ เพราะอีก 3 ทวีปนัน้ ไม่เหมาะควร
แก่การไปบังเกิดเป็
3. พระพุทธเจ้ า พระองค์ทรงพิจารณาต่อไปว่า ในชมพูทวีปนัน้ ควรจะไปบังเกิดในประเทศใด ภายใน
ชมพูทวีปนัน้ ทรงตรวจดูประเทศที่เหมาะสม มีความเจริ ญและปลอดจากภัยสงครามทังปวง
้
4. ลาดับต่อจากนัน้ พระบรมโพธิสตั ว์ทรงพิจารณาถึงตระกูลที่จะไปบังเกิด ทรงทราบว่าธรรมดาแล้ ว
พระพุทธเจ้ าทังหลายจะบั
้
งเกิดในสองตระกูลเท่านัน้ คือตระกูลกษัตริ ย์ และตระกูลพราหมณ์ที่โลกยก
ย่อง หากในยุคใดมนุษย์ยกย่องตระกูลกษัตริย์วา่ สูงส่งที่สดุ พระองค์จกั บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ แต่
หากในยุคใดที่ยกย่องตระกูลพราหมณ์วา่ ประเสริฐที่สดุ พระองค์ก็จกั บังเกิดในตระกูลพราหมณ์
5. เมื่อทรงเลือกตระกูลแล้ ว จึงทรงเลือกพระพุทธมารดาเป็ นลาดับต่อไปว่า ใครสมควรจะเป็ นมารดาของ
พระองค์ ธรรมดาแล้ วพระพุทธมารดาย่อมเป็ นสตรี ที่เพียบพร้ อมไปด้ วยศีลธรรม และเป็ นผู้บาเพ็ญ
บารมีมาแสนกัป ตังความปรารถนาจะเป็
้
นพุทธมารดา จึงทรงตรวจดูวา่ ใครบ้ างที่เหมาะควรจะเป็ น
มารดาของพระองค์ได้
เมื่อพระโพธิสตั ว์พิจารณาดูมหาวิโลกนะ 5 ประการนี ้ครบถ้ วนแล้ ว เห็นสมควรว่ามีความพร้ อมที่จะ
บังเกิดเป็ นพระพุทธเจ้ าได้ จึงทรงรับอาราธนาของเหล่าเทวดาทังหลายด้
้
วยการให้ ปฏิญญา แล้ วส่ง
เทวดาเหล่านันกลั
้ บ จากนันจึ
้ งเสด็จเข้ าไปยังอุทยานนันทวันของสวรรค์ชนดุ
ั ้ สิต เหล่าเทวดาทังหลาย
้
ต่างพากันห้ อมล้ อมท่านและอวยพรท่านว่า ขอให้ ระลึกถึงบุญบารมีที่ได้ ทาไว้ ในกาลก่อน ขอให้ จตุ แิ ล้ ว
จงไปสูส่ คุ ติ (คือได้ เกิดเป็ นมนุษย์) เถิด เมื่อพระบรมโพธิสตั ว์เข้ าไปยังอุทยานนันทวันของสวรรค์ชนั ้
ดุสิตแล้ ว จึงจุตจิ ากการเป็ นเทพบุตร ลงมาเกิดใหม่เป็ นมนุษย์ในชมพูทวีป ภายในประเทศ และใน
ครรภ์ของพุทธมารดาที่พระองค์มนั่ หมายไว้
เมื่อพระบรมโพธิสตั ว์ถือปฏิสนธิภายในพระครรภ์ของพุทธมารดาแล้ ว

โลกธาตุทงสิ
ั ้ นก็ได้ สะเทือน

เลื่อนลัน่ หวัน่ ไหวขึ ้นพร้ อมกันทันที พร้ อมกับมีบพุ นิมิต 32 ประการเกิดขึ ้นชัว่ ระยะเวลาหนึง่ ในหมื่นจักรวาล อัน
ได้ แก่ มีแสงสว่างหาประมาณมิได้ แผ่ซา่ นไป, พวกคนตาบอดกลับได้ ดวงตา ประหนึง่ ว่ามีความประสงค์จะดู
พระสิรินนของพระโพธิ
ั้
สตั ว์นน,
ั ้ พวกคนหูหนวกได้ ยินเสียง, พวกคนใบ้ พดู จาได้ , พวกคนค่อมก็มีตวั ตรง, พวก
คนง่อยก็กลับเดินได้ ด้วยเท้ า, สัตว์ทงปวงที
ั้
่ถกู จองจาก็หลุดพ้ นจากเครื่ องจองจามีขื่อคาเป็ นต้ น ไฟในนรกทัง้
ปวงก็ดบั , ในเปรตวิสยั ความหิวระหายก็ระงับ, เหล่าสัตว์เดียรัจฉานก็ไม่มีความกลัว. โรคของสัตว์ทงปวงก็
ั้
สงบ
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, สรรพสัตว์ทงหลายต่
ั้
างก็พดู จาด้ วยถ้ อยคาอันน่ารัก, ม้ าทังหลายต่
้
างหัวเราะด้ วยอาการอันไพเราะ, ช้ าง
ทังหลายต่
้
างก็ร้อง, ดนตรี ทกุ ชนิดต่างก็เปล่งเสียงกึกก้ องของตนๆ, เครื่ องอาภรณ์ที่สวมอยูใ่ นมือเป็ นต้ นของ
พวกมนุษย์ ไม่กระทบกันเลย ก็เปล่งเสียงได้ , ทัว่ ทุกทิศแจ่มใส, สายลมอ่อนเย็นก็ราเพยพัด ทาความสุขให้
เกิดขึ ้นแก่สตั ว์ทงหลาย,
ั้
เมฆฝนที่มิใช่กาลก็ตกลงมา, น ้าก็พแุ ม้ จากแผ่นดินไหลไป, พวกนกก็งดการบินไปใน
อากาศ, แม่น ้าทังหลายก็
้
หยุดนิ่งไม่ไหล. มหาสมุทรมีน ้ามีรสหวาน, พื ้นน ้าก็ดาดาษด้ วยปทุม 5 สี มีทวั่ ทุกแห่ง,
ดอกไม้ ทกุ ชนิดทังที
้ ่เกิดบนบกและเกิดในน ้าก็เบ่งบาน, ดอกปทุมชนิดลาต้ นก็บานที่ลาต้ น, ดอกปทุมชนิดกิ่งก็
บานที่กิ่ง, ดอกปทุมชนิดเครื อเถาก็บานที่เครื อเถา, ดอกปทุมชนิดก้ านก็ชาแรกพื ้นศิลาทึบ เป็ นดอกบัวซ้ อนๆ
กันออกมา, ดอกปทุมชนิดห้ อยในอากาศก็บงั เกิดขึ ้น, ฝนดอกไม้ ก็ตกลงมารอบด้ าน, ดนตรี ทิพย์ตา่ งก็บรรเลง
ในอากาศ
พระพุทธมารดาตังพระครรภ์
้
แล้ ว เมื่อถึงเวลาคลอดทรงประทับยืนแล้ วให้ ประสูติแก่พระบรมโพธิสตั ว์
โดยสะดวกราบรื่ น โดยปราศจากสิ่งปฏิกลู เปรอะเปื อ้ นต่างกับหญิงอื่นๆ ที่คลอดบุตร ครัน้ ให้ ประสูตแิ ล้ ว
บุพนิมิต 32 ประการก็บงั เกิดขึ ้นอีกครัง้ เป็ นชัว่ ระยะเวลาหนึง่ เมื่อเวลาล่วงไป 7 วัน พระพุทธมารดาก็สวรรคต
แล้ วไปบังเกิดเป็ นเทพในสวรรค์ชนดุ
ั ้ สิต เนื่องจากว่าพระครรภ์ของพระพุทธมารดา ไม่สามารถรองรับใครได้ อีก
นอกจากพระบรมโพธิสตั ว์เท่านัน้ เมื่อพระโพธิสตั ว์เจริญวัยขึ ้น ได้ ใช้ ชีวิตฆราวาสอยูเ่ ป็ นระยะเวลาหนึง่ จากนัน้
จึงออกบวช บาเพ็ญเพียร แล้ วได้ ตรัสรู้ธรรมเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงประกาศธรรม นาพาสรรพสัตว์ให้
บรรลุธรรมตาม เมื่อถึงคราวหมดอายุขยั พระองค์ก็ทรงดับขันธปรินิพพาน โดยพระศาสนาของพระองค์จะยังคง
อยูอ่ ีกช่วงระยะเวลาหนึง่ โดยมีพระธรรมวินยั เป็ นศาสดาแทนพระองค์ จนเมื่อถึงคราวหมดระยะเวลาแห่ง
พระพุทธศาสนาของพระองค์ พระพุทธศาสนาก็หมดสูญสิ ้นไปจากโลก ทังพระพุ
้
ทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์
ก็อนั ตรธานไปจนหมด และจบสิ ้นพุทธกาลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์นนั ้ เหล่าสรรพสัตว์ที่
ยังคงเหลืออยูใ่ นวัฏสงสาร

ก็ต้องรอคอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ใหม่มาตรัสรู้ ในอนาคตกาลภายภาค

เบื ้องหน้ า เพื่อที่จะได้ ฟังธรรม ปฏิบตั ธิ รรม และตรัสรู้ธรรมต่อไป ประดุจนักโทษภายในคุก ที่รอคอยผู้มา
ช่วยเหลือ นาพาออกจากคุกฉันนัน้
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หากท่ านปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้ า
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี ้จบแล้ ว หากท่านมีความปรารถนาจะเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ผู้เป็ นบรมครู ทา
หน้ าที่ถ่ายทอดธรรมะ คือความเป็ นจริงของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ เพื่อนาพาสรรพสัตว์ไปสูก่ ารบรรลุธรรม และ
หลุดพ้ นจากความทุกข์ในวัฏสงสาร ก้ าวเข้ าสูส่ ภาวะของพระนิพพาน อีกพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลภายภาค
เบื ้องหน้ า ก็ขอให้ ทา่ นได้ ระลึกถึงภารกิจอันสาคัญยิ่งในการทาหน้ าที่ของพระพุทธเจ้ า และตังความปรารถนา
้
ไม่วา่ จะอธิษฐานภายในใจ หรื อเปล่งวาจาเพื่ออธิษฐาน ว่าขอเป็ นพระโพธิสตั ว์ ผู้สงั่ สมคุณธรรมความดีงามทัง้
30 ทัศ ดารงชีพอยูเ่ พื่อบาเพ็ญประโยชน์ในกุศลธรรมให้ กบั ตนเองและสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
จนกว่าจะได้ ตรัสรู้
ธรรมเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอีกพระองค์หนึง่ ในอนาคตกาลภายภาคเบื ้องหน้ า เมื่อตรัสรู้แล้ ว ก็จะนาพา
สรรพสัตว์ทงหลายให้
ั้
พ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสาร

เข้ าสูพ่ ระนิพพานโดยถ้ วนหน้ ากัน

โดยท่านอาจจะ

อธิษฐานระบุชดั เจนลงไปอีกก็ได้ วา่ จะขอเป็ น พระพุทธเจ้ าผู้สงั่ สมบารมีโดยมีปัญญาเป็ นตัวนา มีศรัทธา หรื อ
มีความวิริยะเป็ นตัวนาก็ได้ ตามแต่ปรารถนา
หากท่านใดก็ตาม ที่ตงความปรารถนาหรื
ั้
อเอ่ยวาจาปวารณาได้ อย่างเต็มความตังใจ
้ มีความปรารถนา
ที่จะสัง่ สมบารมีเพื่อเป็ นพระพุทธเจ้ าอย่างแท้ จริงแล้ ว ท่านก็ได้ ชื่อว่าเป็ น “พระโพธิสตั ว์” อีกพระองค์หนึง่ แล้ ว
นับเป็ นที่นา่ ชื่นชมอนุโมทนายินดี ก็ขอให้ ท่านประสบความสาเร็จในการสร้ างบารมีของท่านจนกว่าจะสมความ
ปรารถนาในการเป็ นพระพุทธเจ้ า หรื อ พระปั จเจกพุทธเจ้ า แต่ถ้าหากท่านเป็ นผู้ขวนขวายน้ อยกว่า มีความ
ปรารถนาจะเป็ นพระอริยสาวกเท่านัน้ ก็ขอให้ ท่านได้ ประสบความสาเร็จโดยง่าย โดยไม่ลืมว่า สิ่งที่อยูเ่ บื ้องหลัง
การตรัสรู้ธรรมหรื อบรรลุธรรมนัน้ คือกาลังบุญบารมีที่สงั่ สมเอาไว้ จนถึงพร้ อมนัน่ เอง และไม่วา่ ท่านจะเป็ นนิยต
โพธิสตั ว์, อนิยตโพธิสตั ว์, ปั จเจกโพธิสตั ว์, หรื อพุทธสาวกบุคคลผู้ปรารถนาจะเป็ นพระอริยเจ้ า ก็ ขอให้ ร่วมแรง
ร่วมใจกัน ทาภารกิจทังเพื
้ ่อประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อ ประโยชน์สว่ นรวม ด้ วยความสมัครสมานสามัคคี ตัง้
ความปรารถนาดีตอ่ กันและกันอยูเ่ สมอ ไม่แข่งขันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเองด้ วยอานาจแห่งกิเลส แต่ขอให้
ช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกันด้ วยน ้าใจไมตรี เพื่อให้ ตา่ งฝ่ ายต่างบรรลุถึงเป้าหมายปลายทางในการสร้ างบารมี
ของตนอย่างปลอดภัยและโดยสวัสดิภาพในที่สดุ เทอญฯ
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คาอธิษฐานจิตสาหรับพระโพธิสัตว์
ด้ วยเดชแห่งบุญที่ข้าพเจ้ าได้ ทามาแล้ วทังหมด
้
ขอให้ ข้าพเจ้ าได้ บรรลุธรรมเป็ น [1. พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า] [2. เป็ นพระปั จเจกพุทธเจ้ า] [3. เป็ นพระอรหันต์] [4. เป็ นพระอริยบุคคล] ขอบุญดลบันดาลให้ กาย วาจา
ใจ ของข้ าพเจ้ าสะอาดบริ สทุ ธิ์สว่างไสวตลอดเวลา มีกิเลสเบาบางหรื อไม่มีเลย สมบูรณ์พร้ อมด้ วยมงคลชีวิต
38 ประการ, คุณธรรม, คุณวิเศษ, อายุ, วรรณะ, สุขะ, พละ, ปฏิภาณ, โลกียทรัพย์, โลกุตรทรัพย์, มนุษยสมบัติ
, สวรรค์สมบัติ, นิพพานสมบัติ, ธรรมสมบัต,ิ มรรค, ผล, นิพพาน, จักขุ, ญาณ, ปั ญญา, วิชชา และแสงสว่าง
ขอวิบากกรรม, วิบากมาร, บาป, อกุศล, และมลทินทังหลายของข้
้
าพเจ้ าจงมลายหายสูญสิ ้น เหลือแต่
กุศลธาตุกศุ ลธรรม ขอให้ มีทรัพย์อนั บริ สทุ ธิ์จานวนมากเอาไว้ ใช้ ทาความดี ได้ มาโดยง่ายและมีบริวารผู้ซื่อสัตย์
ช่วยดูแลทรัพย์ และไม่มีทกุ ข์มีโทษหรื อมีภยั เพราะทรัพย์นนั ้ ขอให้ มีชื่อเสียงอันดีงาม ยังตนให้ เป็ นผู้ทรง
คุณธรรม เป็ นที่รัก เคารพ นับถือ เชื่อถือของสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
ให้ ได้ เป็ นผู้นามหาชนในการสร้ างความดี เพื่อ
ยังกุศลธรรมทังหลายให้
้
เจริ ญรุ่งเรื อง และยังอกุศลธรรมให้ หมดสิ ้นไป
ขอให้ มีปัญญามาก มีฤทธิ์เดชอานุภาพมาก ให้ ได้ เป็ นบัณฑิต นักปราชญ์ ผู้มีศีลบริ สทุ ธิ์ มีธรรมบริ สทุ ธิ์
มีเพศบริ สทุ ธิ์ หากปรารถนาจะเป็ นชาย ก็ขอให้ ได้ เป็ นชาย ขอให้ ข้าพเจ้ าทรงไว้ ด้วยปฏิสมั ภิทาญาณ 4 ขอให้
ระลึกชาติได้ และเห็นอนาคตได้ มากๆ ทังของตนเองและผู
้
้ อื่น ประพฤติพรหมจรรย์ได้ บริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์ตลอดรอด
ฝั่ ง ในทุกชาติทกุ ภพ เพื่อให้ รองรับบุญบารมีมากยิ่งขึ ้น ให้ เป็ นอาจารย์, เป็ นศิษย์, เป็ นผู้นา, เป็ นผู้ตาม, และ
เป็ นนักปกครองที่ดี ปราศจากทิฐิมานะ และอคติ 4 เพื่อประโยชน์สขุ ทังของตนเองและส่
้
วนรวม ขอให้ ได้ พบ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, พระปั จเจกพุทธเจ้ า, พระอริยบุคคล และโคตรภูบคุ คลผู้เป็ นสัมมาทิฐิแต่เพียงส่วนเดียว
ให้ ได้ เรี ยนรู้และปฏิบตั ธิ รรม

พร้ อมทังท
้ าบุญกับท่าน

ขอให้ ทา่ นเป็ นเนื ้อนาบุญและเป็ นกัลยาณมิตรให้ กบั

ข้ าพเจ้ าด้ วย โดยขอให้ ข้าพเจ้ าอยูใ่ นโอวาทของท่านผู้เป็ นสัมมาทิฐิแต่เพียงส่วนเดียวนันเป็
้ นอันดี
ขอให้ ข้าพเจ้ าทรงอภิญญา อายุขยั ยืนยาวนานมากเป็ นพิเศษ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ ปราศจากความ
ทุกข์ทรมานกายและใจทังปวง
้
หมดโรค หมดภัย หมดเวร หมดกรรม สุขภาพและพลานามัยดีเยี่ยม สดชื่น
แข็งแรง กาลังวังชาดี ตลอดอายุขยั ในทุกชาติ เมื่อทางานสร้ างบารมีก็ให้ ได้ รับความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน
เป็ นอย่างดีจากมหาชน ไม่มีมาร ไม่มีใครเบียดเบียนหรื อขัดขวาง แต่ถ้าข้ าพเจ้ าจะทาความชัว่ ขอให้ มีคนมา
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ห้ ามและตักเตือน มาแนะนาด้ วยจิตปรารถนาดี เป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถกระทาการอกุศลทังหลายได้
้
เลย
ขอให้ คดิ , พูด และทาบาปไม่ได้ ทาบาปไม่ขึ ้น แต่ทาความดีขึ ้น เป็ นเหตุให้ ท่องอยูแ่ ต่ในสุคติภมู ิเท่านัน้ ตราบ
เท่าบรรลุมรรคผลนิพพาน
ขอให้ ข้าพเจ้ าไม่มีศตั รูเลย ให้ มีจิตเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ต่อสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
และสรรพ
สัตว์ทงหลายก็
ั้
มีตอ่ ข้ าพเจ้ าเช่นกัน ข้ าพเจ้ าทาหน้ าที่กลั ยาณมิตรให้ กบั ใคร ก็ขอให้ ประสบความสาเร็จโดยง่าย
ไม่วา่ ข้ าพเจ้ าจะไปอยูใ่ นประชุมชนใด ก็ขอให้ ประชุมชนนัน้ มีแต่ความรักความปรารถนาดี สมัครสมานสามัคคี
ในการทาความดี ให้ ข้าพเจ้ ามีบริษัทบริวารที่เป็ นคนดีมีคณ
ุ ภาพ มีศีลมีธรรมเป็ นอันมาก ให้ ได้ ร่วมกันทาความ
ดีอย่างสมัครสมานสามัคคี ไม่วา่ จะไปอยูใ่ นที่แห่งใด ก็ขอให้ ที่แห่งนันมี
้ สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สิ่งแวดล้ อมที่ดี ปราศจากมลภาวะ สะอาด บริ สทุ ธิ์ เป็ นสัปปายะ เหมาะแก่การอยู่อาศัย ปฏิบตั ธิ รรม และสร้ าง
บารมี โดยขอให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ที่รักและหมัน่ เพียรในการปฏิบตั ธิ รรมและสัง่ สมบุญบารมีทงั ้ 30 ทัศ มีโอกาส
ปฏิบตั ธิ รรมและสร้ างบารมีเป็ นอันมาก ขอให้ ข้าพเจ้ าและบริวารพ้ นจากภัยทังปวงในวั
้
ฏสงสาร พ้ นจากความ
เสื่อมทังปวง
้
รวมถึงการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย อันนามาซึง่ ความทุกข์ ขอให้ มีวยั งาม ไม่แก่ไม่ชรา
เป็ นเหมือนเทวดาที่ไม่แก่ ไม่ป่วย รูปร่างหน้ าตาสวยงาม ในยุคที่ข้าพเจ้ าเกิดมาขออย่าได้ มีสรุ าและสิ่งเสพติด
ให้ โทษ ให้ มีพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารที่มีรสโอชาและมีประโยชน์มาก เป็ นเหตุให้ มนุษย์และสัตว์นิยมรับประทานพืช
พันธุ์ธญ
ั ญาหารนัน้ และไม่ต้องรับประทานเนื ้อสัตว์
ขอใครอย่ามาทาบาปกับข้ าพเจ้ า ให้ มีแต่คนมาทาบุญด้ วย และข้ าพเจ้ าก็อย่าได้ ทาบาปกับใคร ให้ ทา
แต่บญ
ุ ขอข้ าพเจ้ าอย่าได้ ขดั ขวางใครในการทาความดี และใครก็อย่าได้ มาขัดขวางข้ าพเจ้ า ขอข้ าพเจ้ าและ
บริวารอย่าได้ มีมารผจญ

และข้ าพเจ้ าพร้ อมทังบริ
้ วารก็อย่าได้ เป็ นมารของใคร

ให้ ข้าพเจ้ ามีความศรัทธา

เลื่อมใสเคารพนอบน้ อมในพระรัตนตรัยเป็ นอันมากอยูเ่ ป็ นปกติ
ขอให้ ข้าพเจ้ าได้ เกิดในครอบครัวสัมมาทิฐิ ได้ ทาความดีตงแต่
ั ้ เยาว์ วยั เป็ นผู้ที่มีสติปัญญาสูง (IQ) มี
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง บิดา มารดา พี่น้อง หมู่ญาติ เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม มีศีลธรรม ถ้ าจะออกบวชก็
ขอให้ ได้ ออกบวชโดยง่ายมีแต่ผ้ อู นุโมทนา และสนับสนุน ไม่มีใครขัดขวาง ขอให้ ข้าพเจ้ ามีรูปกายสมบูรณ์มี
อวัยวะครบถ้ วน ละม้ ายคล้ ายคลึงใกล้ เคียง ได้ ลกั ษณะมหาบุรุษยิ่งๆ ขึ ้นไปเรื่ อยๆ ทังรู้ ปสมบัติ และคุณสมบัติ
ในทุกชาติทกุ ภพ จนกระทัง่ เต็มส่วนบริบรู ณ์ในที่สดุ ขอให้ เป็ นผู้ที่มีมารยาท อากัปกิริยา และเสขิยวัตร อันดี
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งาม เมื่อเอ่ยปากกล่าวสิ่งใดก็ขอให้ เป็ นกุศลวาจาอยูเ่ สมอ ให้ เก่งทังศาสตร์
้
และศิลป์ ทังดนตรี
้
การกีฬา และ
ศิลปะวิทยา มีความรู้ความสามารถรอบด้ านที่ไม่เป็ นข้ าศึกต่อกุศล ตื่นแต่เช้ าทุกวันด้ วยความสดชื่น เพื่อสวด
มนต์ เจริญภาวนา ทาความดี หลับเป็ นสุข ฝั นก็ฝันแต่สิ่งดีเป็ นสิริมงคล ฝั นเห็นอนาคต หรื อเหตุการณ์ที่ให้
ทราบ เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การสัง่ สมบุญสร้ างบารมี นอนหลับแต่พอดี บริ โภคอาหารที่มีประโยชน์แต่พอดี
ขอให้ ข้าพเจ้ ามีกาลังใจอันมหาศาลในการสร้ างบารมีทงั ้ 30 ทัศ ให้ มีปัญญาญาณอันเยี่ยมยอด รู้แจ้ ง
เห็นแจ้ งแทงตลอดในธาตุในธรรมทังหลาย
้
ในสรรพวิชาอันสมควรทังทางโลกและทางธรรม
้
มีสตุ มยปั ญญา จิน
ตมยปั ญญา และภาวนามยปั ญญา อันบริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์ รู้ แจ้ งเห็นแจ้ งแทงตลอดในวิชชาทัง้ 3 คือวิชชาของฝ่ าย
กุศลาธรรมา วิชชาของฝ่ ายอกุศลาธรรมา และวิชชาของฝ่ ายอัพยากตาธรรมา เมื่อรู้แล้ วก็สามารถแก้ ไขสรรพ
สัตว์และสรรพสิ่งให้ กศุ ลธาตุและกุศลธรรมกลับมาเจริญรุ่งเรื องเฟื่ องฟูได้ ในขณะที่อกุศลธาตุ และอกุศลธรรม
ทังหลายมลายหมดสิ
้
้นไป
ขอให้ มีบญ
ุ ลาภ ได้ ทาบุญใหญ่ กับเนื ้อนาบุญที่บริ สทุ ธิ์มาก โดยมีจิตใจผ่องใสปลื ้มปี ติ ทังก่
้ อนทา
ขณะทา และหลังทา ขอให้ ข้าพเจ้ าปลื ้มปี ติในบุญของตนเองและผู้อื่นอยูเ่ สมอ ไม่อิจฉาริษยาใคร ไม่มีทิฐิมานะ
ขอให้ มีอปุ กรณ์เครื่ องมือและเทคโนโลยีอนั ทันสมัยและปลอดภัยของยุคที่ข้าพเจ้ าเกิดมา คอยช่วยอานวยความ
สะดวกในการสร้ างบารมีทงั ้ 30 ทัศ ทาให้ ประหยัดเวลาและทุน่ แรง ขอให้ มีสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ผ้ บู ริ สทุ ธิ์คอยคุ้มครอง
รักษาและดูแลตลอดอายุขยั ขอให้ ข้าพเจ้ า เป็ นผู้ที่รักสงบ มักน้ อย สันโดษ พอใจตามมีตามได้ ไม่คลุกคลีด้วย
หมูค่ ณะ ไม่ติดลาภสักการะ ไม่ตดิ ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ของคนสัตว์สิ่งของ มีรูปสมบัตอิ นั
ประเสริฐ มีทรัพย์สมบัตมิ าก มีคณ
ุ สมบัตเิ ลิศล ้า มีบริวารสมบัตพิ รั่งพร้ อม มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อันอุดม แต่
มีกิเลสเบาบาง จนถึงขันไม่
้ มีกิเลสเลย แต่เพียบพร้ อมไปด้ วยคุณธรรมและคุณวิเศษ
ขอให้ คาอธิษฐานทังปวงของข้
้
าพเจ้ าส่งผลเรื่ อยไป และให้ ได้ สงั่ สมบุญบารมีมากขึ ้นอีก แล้ วอธิษฐาน
ตอกย ้าอีก ขอให้ ข้าพเจ้ าได้ ทราบคาอธิษฐานดีๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ข้ าพเจ้ าและสรรพสัตว์ทงหลายยิ
ั้
่งๆ ขึ ้นไป
แม้ เกิดมาในภพชาติใหม่ก็ไม่ลืม ให้ ได้ อธิษฐานในสิ่งที่ดีงามซ ้าอีก คาอธิษฐานดีๆ ที่ข้าพเจ้ าอธิษฐานเองและมี
ผู้อื่นอธิษฐานให้ ซึง่ เป็ นคุณประโยชน์ตอ่ การสร้ างบารมีทงั ้ 30 ทัศ เป็ นไปเพื่อกุศลธาตุ กุศลธรรม และสัมมาทิฐิ
ขอจงบรรลุผลสาเร็จโดยง่ายโดยเร็ วพลันเรื่ อยไป ส่วนคาอธิษฐานใดที่ไม่ดี ไม่เป็ นประโยชน์ แต่จะเป็ นทุกข์เป็ น
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โทษต่อข้ าพเจ้ าและผู้อื่น ก็ขออย่าได้ อธิษฐานเอง หรื ออย่าได้ มีผ้ ใู ดอธิษฐานถึงข้ าพเจ้ า หากพลาดพลัง้
อธิษฐานไป ก็ขอให้ เปลี่ยนจากร้ ายกลายเป็ นดี เป็ นจากโทษกลายเป็ นคุณแม้ ทงหมด
ั้
ขอให้ ข้าพเจ้ าได้ บญ
ุ บารมีบริ สทุ ธิ์ปริ มาณมาก โดยบารมีทงั ้ 30 ทัศ เต็มเร็วโดยไม่ต้องทนทุกข์
ยากลาบาก ให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้มีบญ
ุ ลาภ ได้ สร้ างบุญใหญ่อยูบ่ อ่ ยๆ สร้ างโดยง่าย โดยสะดวกราบรื่ น สาเร็จ
โดยง่าย ชวนใครมาร่วมบุญ ก็ขอให้ ทกุ คนเต็มใจช่วยอย่างบริ สทุ ธิ์สขุ กายสุขใจ ใครมาชวนข้ าพเจ้ าร่วมบุญ ก็
ขอให้ ข้าพเจ้ าร่ วมบุญด้ วยความบริ สทุ ธิ์สขุ กายสุขใจเช่นกัน ขอให้ ข้าพเจ้ าได้ เป็ นกัลยาณมิตรให้ กบั ผู้คนจานวน
มากด้ วยจิตบริ สทุ ธิ์ และผู้คนจานวนมากก็เป็ นกัลยาณมิตรให้ กบั ข้ าพเจ้ าด้ วยจิตบริ สทุ ธิ์เช่นกัน ขอให้ ข้าพเจ้ า
ได้ มีครูบาอาจารย์ที่ดี มีศีล มีคณ
ุ ธรรม มีคณ
ุ วิเศษ มีภมู ิร้ ูภมู ิธรรมอันบริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์คอยแนะนาสัง่ สอน
หากมาตรแม้ นว่าข้ าพเจ้ าไม่ได้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ก็ขอให้ ได้ เป็ นพระปั จเจกพุทธเจ้ า หรื อพระ
อริยบุคคล และขอให้ สมัครสมานสามัคคีกนั กับพระโพธิสตั ว์เจ้ าทังหลาย
้
หากข้ าพเจ้ าบรรลุธรรมแล้ ว ขอให้
ข้ าพเจ้ าได้ บาเพ็ญอิทธิบาทสี่ เพื่อยืดอายุขยั ออกไปอีก และยังประโยชน์ให้ เกิดขึ ้นกับตนเองและผู้อื่นเพิ่มเติม
มากยิ่งขึ ้น ให้ ได้ เข้ านิพพานโดยเจริญอิทธิบาทสี่ หากภพชาติใดข้ าพเจ้ าได้ พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ก็ขอให้
ข้ าพเจ้ าและบริษัทบริวารได้ ร่วมกันอาราธนาพระองค์ทรงเจริญอิทธิบาท 4 ประการด้ วย และในยุคที่ข้าพเจ้ า
บรรลุธรรมเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านัน้

ขอให้ มีพระเจ้ าจักรพรรดิบงั เกิดขึ ้นเพื่อสนับสนุนพระศาสนาของ

ข้ าพเจ้ า แต่ถ้าข้ าพเจ้ ายังคงเป็ นพระโพธิสตั ว์สร้ างบารมีอยู่ ก็ขอให้ ได้ เกิดเป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิผ้ ทู รงธรรม ที่
คอยอุปถัมภ์สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพระศาสนาของพระสัมมาพุทธเจ้ าทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าขอน้ อมบุญกุศลทังปวงบู
้
ชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าและพระปั จเจกพุทธเจ้ าทุกพระองค์

ทังใน
้

อดีต ปั จจุบนั อนาคต และขออุทิศบุญกุศลทังปวงของข้
้
าพเจ้ าแด่พระอริยบุคคล โคตรภูบคุ คล ฌานลาภีบคุ คล
กัลยาณชน พระโพธิสตั ว์ทงหลาย
ั้
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรหลาน ญาติมิตร ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ
เจ้ ากรรมนายเวร ของข้ าพเจ้ าในทุกภพทุกชาติ เทวดา พรหม อรูปพรหม กายทิพย์ กายละเอียด ทังหลาย
้
ทังใน
้
สุคติภมู ิ และทุคติภมู ิ ท่านใดที่ได้ รับบุญแล้ ว ขอบุญนันดลบั
้
นดาลให้ ทา่ นมีความสุข มีมงคลชีวิต 38 ประการ
เป็ นสัมมาทิฐิบคุ คลผู้ร้ ูเห็นและเข้ าใจโลกและชีวิตไปตามความเป็ นจริง และท่องอยูแ่ ต่ในสุคติภมู ิเทอญ ส่วน
เจ้ ากรรมนายเวรทังหลายของข้
้
าพเจ้ าเมื่อได้ รับบุญแล้ วขอให้ มีความสุขแล้ วมีจิตเมตตาอโหสิกรรมให้ กบั
ข้ าพเจ้ าทุกท่าน ถ้ าหากเจ้ ากรรมนายเวรได้ รับบุญแล้ ว แต่ยงั ไม่อโหสิกรรมให้ ขอให้ ข้าพเจ้ าและเจ้ ากรรมนาย
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เวรอย่าได้ พบอย่าเจอะ อย่าได้ เจอกัน เพื่อมิให้ ต้องก่อเวรต่อกันและกัน จนกว่าจะอโหสิกรรมกันได้ ขอข้ าพเจ้ า
อย่าได้ ถกู ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการชดใช้ วิบากกรรมของใคร และใครอย่าได้ ถกู ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการชดใช้ วิบาก
กรรมของข้ าพเจ้ าเลย
ขอให้ ผ้ อู ื่นได้ มีโอกาสอธิษฐานคาอธิษฐานของข้ าพเจ้ าเหล่านี ้เป็ นอันมาก และขอให้ คาอธิษฐานอันดี
งามทังปวงของข้
้
าพเจ้ าส่งผลตลอดภพตลอดชาติ และทุกภพทุกชาติ คาอธิษฐานและผังทังหลายที
้
่ตงขึ
ั ้ ้นนี ้
ขอให้ เป็ นไปเพื่อความบริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์ในบุญกุศล คุณงามความดี กุศลธาตุกศุ ลธรรม และสัมมาทิฐิแต่เพียง
อย่างเดียว และเพื่อประสบความสาเร็จในการสัง่ สมบุญสร้ างบารมีทงั ้ 30 ทัศให้ เต็มเปี่ ยมบริ บรู ณ์ ไปสูพ่ ระ
นิพพานโดยสะดวก โดยเร็ วพลัน โดยราบรื่ น เบิกบาน สมปรารถนา มีความสุขกาย สุขใจ บริ สทุ ธิ์ เป็ นสิริมงคล
เจริญรุ่งเรื องทังทางโลกและทางธรรม
้
แต่เพียงอย่างเดียวล้ วนๆ ทุกภพทุกชาติ ส่งผลอย่างเหมาะสม เหมาะควร
ดีงาม พอดี ทังในเชิ
้ งคุณภาพ เชิงปริมาณ ทังในแง่
้
ของระยะเวลา และช่วงเวลาอันเหมาะสม เพื่อประโยชน์สขุ
ในฝ่ ายกุศลาธรรมาสัมมาทิฐิแต่เพียงส่วนเดียวทังสิ
้ ้น โดยไม่มีบาป วิบตั ิ ทุกข์ โทษ และมลทินใดๆ เจือปนเลย
แม้ แต่น้อยตลอดไป จงทุกประการเทอญ... นิพพานะ ปั จจโยโหตุ
คาอธิษฐานทังปวงนี
้
้ ขอใครก็ตาม อย่านาไปใช้ ในทางที่เกิดโทษได้ เลย ขอใครอย่าสามารถทาลายคา
อธิษฐานอันดีงามเหล่านี ้ได้ ขอให้ ผ้ คู ดิ ทาลายล้ างเหล่านันกลั
้ บตัวกลับใจเป็ นคนดี เป็ นบัณฑิต เป็ นสัมมาทิฐิ
แต่เพียงส่วนเดียว ด้ วยอานุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทุกๆ พระองค์เทอญ

คาอธิษฐานอย่างสัน:
้ “ขอให้ คาอธิษฐานจิตสาหรับพระโพธิสตั ว์ที่ข้าพเจ้ าเคยอธิษฐานไว้ ดีแล้ วจงส่งผลสาเร็จ
อย่างเหมาะสม เหมาะควร ลงตัว เรี ยบร้ อย ดีงาม จงทุกประการเทอญ”
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วิธีปฏิบัตธิ รรม

1. นัง่ ในท่าที่ผอ่ นคลายสบายๆ จะนัง่ ขัดสมาธิ หรื อนัง่ เก้ าอี ้ก็ได้
2. สูดลมหายใจเข้ าออกลึกๆ สักสามสีค่ รัง้ เพื่อให้ ผอ่ นคลายทังร่้ างกายและจิตใจ
3. นึกถึงดวงแก้ วกลมใสสะอาดขนาดเท่าแก้ วตา ที่ปากช่องจมูก หญิงข้ างซ้ าย ชายข้ างขวา
4. ภาวนา “สัมมา อะระหัง” 3 ครัง้ ขณะที่ใจจรดอยูก่ บั นิมิตดวงแก้ วกลมใส ณ ปากช่องจมูก
5. เคลือ่ นภาพนิมิตดวงแก้ วไปที่หวั ตา บริ เวณน ้าตาไหล หญิงข้ างซ้ าย ชายข้ างขวา
6. ภาวนา “สัมมา อะระหัง” 3 ครัง้ ขณะที่ใจจรดอยูก่ บั นิมิตดวงแก้ วกลมใส ณ หัวตา
7. เคลือ่ นภาพนิมิตดวงแก้ วไปที่กึ่งกลางศีรษะ ระดับเดียวกับดวงตา
8. ภาวนา “สัมมา อะระหัง” 3 ครัง้ ขณะที่ใจจรดอยูก่ บั นิมิตดวงแก้ วกลมใส ณ กึ่งกลางศีรษะ
9. เคลือ่ นภาพนิมิตดวงแก้ วไปที่ปากช่องคอ บริ เวณที่อาหารสาลัก
10. ระหว่างเคลือ่ นภาพนิมติ ให้ เหลือกตาทังสองข้
้
างขึ ้นข้ างบนพยายามย้ อนกลับเข้ าข้ างใน
11. เมื่อภาพนิมติ ดวงแก้ วมาถึงปากช่องคอ ปล่อยให้ ดวงตากลับเข้ าที่ คืนตาแหน่งเดิม
12. ภาวนา “สัมมา อะระหัง” 3 ครัง้ ขณะที่ใจจรดอยูก่ บั นิมิตดวงแก้ วกลมใส ณ ปากช่องคอ
13. เคลือ่ นภาพนิมิตดวงแก้ วไปที่จดุ เหนือลูกกระเดือก
14. ภาวนา “สัมมา อะระหัง” 3 ครัง้ ขณะที่ใจจรดอยูก่ บั นิมิตดวงแก้ วกลมใส ณ จุดเหนือลูกกระเดือก
15. เคลือ่ นภาพนิมิตดวงแก้ วลงไปที่กลางลาตัวระดับสะดือ
16. ภาวนา “สัมมา อะระหัง” 3 ครัง้ ขณะที่ใจจรดอยูก่ บั นิมิตดวงแก้ วกลมใส ณ กลางลาตัวระดับสะดือ
17. เคลือ่ นภาพนิมิตดวงแก้ วขึ ้นข้ างบนเหนือจากระดับสะดือเป็ นระยะ 2 นิ ้วมือ คือ ศูนย์กลางกาย
18. ภาวนา “สัมมา อะระหัง” เรื่ อยไปจนกว่าใจจะสงบ ขณะที่ใจจรดอยูก่ บั นิมิตดวงแก้ วกลมใส ณ ศูนย์กลางกาย เหนือ
ระดับสะดือ 2 นิ ้วมือนัน้
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