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ค�าน�า

หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ มีท้ังหมด ๓ เล่ม คือ  

๑)หาบุญได้ ใช้บุญเป็น ๒) การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จ- 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 

และ ๓) ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

หนังสือ “หาบุญได้ ใช้บุญเป็น” เป็นหนังสือที่อธิบำยขยำยควำม

คติธรรมที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุน ี

(สด จนฺทสโร) ได้เทศนำสั่งสอนไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบำย

กำรหำบุญได้ตำมหลักวิชำกำรในพระพุทธศำสนำ ท่ีองค์สมเด็จ- 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ มีปรำกฏในพระไตรปิฎก 

และคัมภีร์อรรถกถำที่อธิบำยขยำยควำมพระไตรปิฎกนั้น และกำร 

ใช้บุญเป็นนั้น เป็นอย่ำงไร

หนังสือ “การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก” เป็นหนังสือที่อธิบำย 

กำรบ�ำเพ็ญทุกระดับ ตำมข้อมูลที่ปรำกฏในพระไตรปิฎก คัมภีร์ 

อรรถกถำและคัมภีร์อื่นๆ ในพระพุทธศำสนำ ฝ่ำยเถรวำท

(ก)



หนังสือ “ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน” เป็นหนังสือ

ท่ีอธิบำยโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำ คืออะไร 

มีวิธีกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอย่ำงไร และน�ำประสบกำรณ์กำร 

ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพำน ของบูรพำจำรย์ท่ีปฏิบัติ 

ตรงตำมพระปรยิติัสทัธรรม มำแสดงไว้ ว่ำสอดคล้องกบัพระสทัธรรม 

ของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำงไร

หนังสือธรรมทั้ง ๓ เล่มนี้ มีควำมเกี่ยวโยงกัน กล่ำวคือ กำรศึกษำ

สัมมำปฏิบัติในบวรพระพุทธศำสนำ มีจุดหมำยสูงสุดก็คือกำร

บรรลุมรรค ผล นิพพำน โดยเฉพำะกำรบรรลุถึงพระนิพพำนธำตุ 

ที่เป็นบรมสุข เป็นอมตธรรม เป็นธรรมแดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ 

ทั้งปวง นั้น ต้องบ�ำเพ็ญบำรมีทุกระดับ ไม่ว่ำจะบรรลุเป็นพระสัมมำ-

สัมพุทธเจ้ำ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ำ หรือเป็นพระอรหันตสำวก 

และกำรบ�ำเพ็ญบำรมีให้แก่กล้ำนั้น ต้องเริ่มต้นจำกกำรกระท�ำกุศล 

คุณควำมดีในระดับบุญ แล้วพัฒนำกุศลคุณควำมดีนั้นให้แก่กล้ำขึ้น

เป็นบำรมี ดังนั้น หนังสือธรรมชุดนี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่ำวนี้

ได้อย่ำงดี

อนึ่ง เนื่องจำกมีสหธรรมิกบำงท่ำนได้ฟังผู้เขียนบรรยำยธรรม เรื่อง 

“การบ�าเพ็ญบารมี” ทีพ่ระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล ว.ิ

(เสรมิชัย ชยมงฺคโล) อดีตปฐมเจ้ำอำวำสวัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม 

อ.ด�ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี ได้นิมนต์ผู้เขียนให้ ไปบรรยำยในครำว  

(ข)



อบรมพระวิปัสสนำจำรย์ ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม แล้ว 

สหธรรมิกท่ำนนั้นได้ปรำรภกับผู้เขียนว่ำ ผู้เขียนน่ำจะพิมพ์หนังสือ 

ธรรม เรื่อง “การบ�าเพ็ญบารมี” จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ 

ในกำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ ซ่ึงผู้เขียนก็ผัดผ่อนมำเป็นระยะเวลำนำน 

พอสมควร ต่อมำผู้เขียนได้บรรยำยธรรมสอนสำธุชนที่เข้ำร่วม 

ปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ในโครงกำรอบรมพระกัมมัฏฐำน  

เกี่ยวกับเรื่องโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำคืออะไร และ

วิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรค ผล นิพพำน เป็นอย่ำงไร ปรำกฏว่ำมี

สำธุชนให้ควำมสนใจพอสมควร 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวนี ้ผู้เขยีนจึงด�ำรว่ิำ สมควรทีจ่ะจัดท�ำหนงัสอืธรรม 

ชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทำนให้กับผู้มำบ�ำเพ็ญ 

บุญกุศลและปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ได้ ใช้เป็นแนวทำงใน 

กำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ และเป็นกำรปฏิกำระแก่สำธุชนที่มำบ�ำเพ็ญ

บุญกุศลที่วัดป่ำวิสุทธิคุณด้วย

ขออนโุมทนำบญุกบัผู้มจีติศรทัธำร่วมท�ำบญุเป็นเจ้ำภำพพมิพ์หนงัสอื

ธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” ที่ปรำกฏชื่ออยู่ท้ำยหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ 

และขออำรำธนำคุณพระศรรีตันตรยั คือ คุณพระพทุธ คุณพระธรรม 

และคุณพระสงฆ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งขออำรำธนำบุญ- 

บำรมี-รัศมี-ก�ำลัง-ฤทธิ์-อ�ำนำจ-สิทธิเฉียบขำดของบูรพำจำรย์ 

มพีระเดชพระคุณ หลวงพ่อวดัปากน�า้ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

(ค)



พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ. (วีระ คณุตฺตโม) 

และพระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย 

ชยมงฺคโล) ได้ โปรดรวมเป็นตบะ-เดชะ-พลวะ-ปัจจัย มำอภิบำล 

คุ ้มครองรักษำสำธุชนผู ้มี จิตศรัทธำร ่วมท�ำบุญเป ็นเจ ้ำภำพ 

พิมพ์หนังสือธรรมชุดนี้ ให้เป็นผู้ปรำศจำกทุกข์-โศก-โรค-ภัยทั้งปวง 

และปรำศจำกอุปัทวันตรำยและสรรพอันตรำย ให้มีสุขภำพแข็งแรง

และมีอำยุยืน ปรำรถนำสิ่งใดที่เป็นไปในทำงที่ชอบและประกอบ

ด้วยธรรมแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นจงส�ำเร็จทุกประกำร ให้เจริญรุ่งเรือง 

ในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำและในกิจกำร

โดยชอบ ให้สุข-สมบูรณ์-บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ 

และนิพพำนสมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพำน ๑ โดยสัมมำทิฏฐิ

แต่ส่วนเดียว ตลอดกำลนำน

(พระมหาศักฎา สุมโน)

เจ้ำอำวำสวัดป่ำวิสุทธิคุณ

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒

(ง)



ค�าชี้แจงก่อนอ่านหนังสือ

เนื้อหำในหนังสือชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ แต่ละเล่มจะอ้ำงอิง

พระพุทธพจน์ ภำษิตของพระอรหันตสำวก และอรรถำธิบำยของ 

พระอรรถกถำจำรย์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่ำนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เช่ือถือได้ และตรงประเด็น ประกอบกำรพิจำรณำกำรศึกษำ 

สัมมำปฏิบัติ

พระพุทธพจน์และภำษิตของพระอรหันตสำวกที่ได้อัญเชิญมำไว้ ใน

หนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ แปลจำกพระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับสยำมรัฐ 

ที่จัดพิมพ์ โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย กำรอ้ำงอิงนั้นจะบอกช่ือ

คัมภีร์ของพระไตรปิฎก และบอกเล่ม/ข้อไว้ แต่ไม่ได้บอกหน้ำ 

พระไตรปิฎก เนื่องด้วยมหำมกุฏรำชวิทยำลัยได้จัดพิมพ์พระไตร 

ปิฎกภำษำบำลีข้ึนใหม่ ท�ำให้หน้ำไม่ตรงกับฉบับที่พิมพ์ ไว้ก่อนนั้น  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ขุททกนิกาย  

อิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘) กำรอ้ำงอิงพระพุทธพจน์ที่ปรำกฏ

ในวงเล็บ คือ ขุ. = ขุททกนิกำย, อิติ. = อิติวุตตกะ, ส่วนตัวเลข 

๒๕/๒๓๘ คือ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๓๘

ส�ำหรับอรรถำธิบำยของพระอรรถกถำจำรย์นั้น แปลจำกคัมภีร ์

อรรถกถำ ฉบบัภำษำบำล ีทีจั่ดพมิพ์โดยโรงพมิพ์วิญญำณ กำรอ้ำงอิง

นั้นก็จะบอกช่ือคัมภีร์ของอรรถกถำ และบอกภำค/หน้ำไว้เช่นกัน  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย  

(จ)



อุปริปัณณาสก์ (ม.อุ.อ.๓/๒๒๙) กำรอ้ำงอิงอรรถกถำนี้ จะบอกชื่อ 

คัมภีร์ คือ ปปัญจสูทนี เป็นคัมภีร์อรรถกถำของมัชฌิมนิกำย 

อุปรปัิณณำสก์ ส่วนกำรอ้ำงอิงทีป่รำกฏในวงเลบ็ คือ ม.= มชัฌิมนกิำย, 

อุ. = อุปริปัณณำสก์, อ. = อรรถกถำ ตัวเลข ๓/๒๒๙ ก็คือเล่มที่ ๓ 

หน้ำ ๒๒๙

ในส่วนคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำและปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคนั้น จะ

ใช้หนังสือที่จัดพิมพ์โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย โดยจะบอกล�ำดับ

ของเล่มและหน้ำไว้ด้วย ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ธัมมปทัฏฐกถา  

อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา (ขุ.ธ.อ.๕/๘๕) กำรอ้ำงอิง 

อรรถกถำนี้ จะบอกช่ือคัมภีร์ คือ ธัมมปทัฏฐกถำ เป็นคัมภีร ์

อรรถกถำของขทุทกนกิำย ธรรมบทคำถำ ส่วนกำรอ้ำงอิงท่ีปรำกฏใน

วงเล็บ คือ ขุ.= ขุททกนิกำย, ธ. = ธรรมบทคำถำ, อ. = อรรถกถำ

ตัวเลข ๕/๘๕ ก็คือเล่มที่ ๕ หน้ำที่ ๘๕ และปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

(วิสุทฺธิ.๓/๑๐) นี้เป็นกำรอ้ำงอิงของคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

ส่วนกำรอ้ำงอิงที่ปรำกฏในวงเล็บ คือ วิสุทฺธิ.= วิสุทธิมรรค ตัวเลข 

๓/๑๐ ก็คือเล่มที่ ๓ หน้ำที่ ๑๐

ผู้อ่ำนที่มีควำมประสงค์จะค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมจำกพระพุทธพจน์ 

ภำษิตของพระอรหันตสำวก อรรถกถำ และปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

ก็สำมำรถค้นหำได้จำกที่อ้ำงอิงไว้

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒

(ฉ)
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ขอเชิญร่วมศึกษาสัมมาปฏิบัติ  และประพฤติเนกขัมมบารมี   
ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน  ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  

ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  

ได้ปฏิบัติค้นพบ เข้าถึง รู้-เห็น และเป็น ได้ถ่ายทอดสั่งสอนไว้   

ที่วัดป่าวิสุทธิคุณ หน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี  

ปีละ ๒ รุ่น  คือ

รุ่นแรกของปี  ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐  เมษายน

รุ่นที่ ๒ ของปี  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐  ตุลาคม



การศึกษาสัมมาปฏิบัติมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การบรรลุมรรค ผล 

นิพพาน โดยเฉพาะการบรรลุถึงพระนิพพานธาตุ ที่เป็นอสังขตธาตุ 

เป็นธรรมเกษมทีส่ิน้สดุแห่งทกุข์ทัง้ปวง เป็นสภาพเทีย่ง เป็นบรมสขุ 

เป็นอมตธรรม และเป็นธรรมที่ไม่มีความอาพาธ เป็นต้น บัณฑิต 

ผู้มีปัญญาเมื่อเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงสั่งสอนไว้ดีแล้ว ล้วนต้ังใจศึกษา 

และปฏิบัติพระสัทธรรม เพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน ทั้งนั้น

การบรรลุมรรค ผล นิพพาน ซึ่งเป็นปรมัตถธรรมนั้น ไม่ว่าระดับใด 

กล่าวคือ ระดับสูงสุด บรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ลดหลัน่ลงมากบ็รรลเุป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า และเป็นพระอรหนัตสาวก 

การบรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกระดับ ต้องบ�าเพ็ญบารมีทั้งนั้น 

เพราะถ้าไม่ตั้งใจบ�าเพ็ญบารมี อาจจะเสียเวลา เช่น พระธัมมรุจิ
๑

การบ�าเพ็ญบารมี

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า

และพระอรหันตสาวก

๑ 
ธัมมรุจิเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ (ขุ.อป.๓๓/๗๙) และคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี 

อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน (ขุ.อป.อ.๒/๒๖๐-๒๖๒)
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เพราะไม่รู้จักการบ�าเพ็ญบารมี จึงเสียเวลาไปเนิ่นนาน

พระธัมมรุจิเป็นพระอรหันต์ในระดับปกติสาวก ตามประวัติของ

ท่านที่ปรากฏในขุททกนิกาย อปทาน ท่านเป็นสหายของสมเด็จ- 

พระสัมมาสัมพุทธเจ ้า ในสมัยที่พระองค ์บ�าเพ็ญบารมีเป ็น 

สุเมธบัณฑิต ในอดีตถอยกลับไป ๔ อสงไขย แสนกัป พระธัมมรุจิ 

ในสมยันัน้มช่ืีอว่าเมฆะ เมือ่พระโพธสิตัว์สเุมธ ได้ออกบวชเป็นดาบส

และได้รับพุทธพยากรณ์ในส�านักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทีปังกรแล้ว เมฆะมาณพก็ได้ออกบวชตามสุเมธบัณฑิต และปฏิบัติ

ตามค�าสัง่สอนของพระโพธสิตัว์ ต่อมาเมฆะมาณพไปคบกบับาปมติร 

ถูกบาปมิตรนั้นชักชวนให้ประพฤติผิดจากท�านองคลองธรรม 

จนกระทั่งฆ่ามารดาเป็นอนันตริยกรรม เมื่อละสังขารแล้ว ได้ ไปเกิด

ในอเวจีมหานรก รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส มาในภัทรกัปน้ี 

ก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระธัมมรุจิ ได้เกิดเป็นปลาใหญ่ช่ือติมิงคละ 

อาศัยอยู่ในมหาสมุทร เห็นเรือเดินมหาสมุทรล�าใหญ่ จึงเข้าไป 

เพือ่จะกนิ พวกพ่อค้าเหน็ปลาใหญ่ก็กลวั ต่างพากันระลกึถงึพระพทุธเจ้า 

ปลาติมิงคละได้ยินพระนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ว่า “โคตมะ” ที่พวกพ่อค้านั้นได้เปล่งขึ้น ด้วยอ�านาจวาสนาท่ีได้ 

อบรมมานาน ปลาติมิงคละจึงเกิดความเคารพในพระพุทธองค์ 

ไม ่ ได ้กลืนกินพวกพ่อค ้า เมื่อละสังขารนั้นแล ้ว ได ้เกิดใน 

ตระกูลพราหมณ์ในพระนครสาวัตถี เป็นคนเกลียดบาปกรรม 

ทุกอย่าง พออายุได้ ๗ ขวบ พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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แล้วได้ออกบวช เจริญสมณธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วย 

ปฏิสัมภิทา ๔ วันหนึ่งพระพุทธองค์ ได้ตรัสกับพระธัมมรุจิว ่า 

“ดูกรธัมมรุจิ เธอจงระลึกถึงเรา” พระธัมมรุจิได้ระลึกอดีตชาติ 

ถอยไป ๔ อสงไขย แสนกัป แล้วได้กราบทูลบุรพกรรมและความ 

สิ้นกิเลสเหตุแห่งทุกข์แด่พระพุทธองค์

จากการศึกษาประวัติของพระธัมมรุจินี้ พบว่า ท่านเป็นพระอรหันต์ 

ในระ ดับปกติสาวก และในอดีตชา ติ เคยเป ็นสหายของ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยท่ีพระพุทธองค์บ�าเพ็ญบารมี 

เป็นสุเมธบัณฑิต คือถอยไป ๔ อสงไขย แสนกัป โดยปกติ

การบ�าเพ็ญบารมีของพระอรหันตสาวกในระดับปกติสาวกนี้ 

จะใช้ระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมีแสนกัปเป็นอย่างมาก แต่ท่าน 

พระธัมมรุจิต้องเสียเวลาไป ๔ อสงไขย เพราะไปคบกับบาปมิตร 

และถูกชักชวนให้กระท�าอนันตริยกรรม คือฆ่ามารดา จึงไม่ได้ 

บ�าเพ็ญบารมีให้ส�าเร็จเป็นพระอรหันตสาวก ตามก�าหนดเวลา 

ที่ควรจะเป็น

บัณฑิตผู้มีปัญญาได้ศึกษาประวัติของพระธัมมรุจินี้แล้ว พึงเห็น 

ความส�าคัญของการบ�าเพ็ญบารมี และควรศึกษาให้เข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ว่า การบ�าเพ็ญบารมีเป็นอย่างไร มีเง่ือนไขของการบ�าเพ็ญ

บารมีอย่างไร และควรปรารถนาการบรรลุเป็นพระอรหันต์ใน 

ระดับไหนจึงเหมาะสมกับก�าลังบารมีของตน
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บารมีคืออะไร มีความหมายอย่างไร

ผู ้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้เป็นพระอรหันต์ ในระดับต่างๆ

ควรศึกษาค�าว่า “บารมี” และ “ความหมายของบารมี” ให้ดี 

จึงจะบ�าเพ็ญบารมีได้ถูกต้องและเป็นไปตามก�าหนดระยะเวลา 

ที่ตั้งจิตปรารถนาไว้

๑) บารมีคืออะไร

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบาย ค�าว่า “บารมี” ไว้ มีปรากฏ 

ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  บารมคืีออะไร? บารมี คือ คุณธรรมทัง้หลายมทีานเป็นต้น  

 ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรณุา อันตัณหา มานะ  

 และทิฏฐิ ไม่เข้าไปก�าจัด
๒

จากอรรถาธิบายนี้จะเห็นว่า บารมี คือ พุทธการกธรรม ๑๐ ประการ 

มีทานเป ็นต ้น ซ่ึงผู ้บ�าเพ็ญบารมีต ้องมีใจกรุณา คือมีจิตใจ 

ที่จะปลดเปลื้องตนเองและสัตว์อ่ืนให้พ้นจากทุกข์ โดยไม่ให ้

ตัณหา มานะ และทิฏฐิเข้ามามีอิทธิพลเหนือจิตใจของตนจนท�า 

ให้การบ�าเพ็ญบารมีนั้นไม่บริสุทธิ์

 
๒
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ขุ.จริยา.อ.๓๒๔)
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๒) ความหมายของบารมี

ความหมายของบารมีนั้น พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายไว้อย่าง 

หลากหลายในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีนั้น ว่า

  บารมีเพราะอรรถว่าอะไร? พระมหาสัตว์ โพธิสัตว ์

 เป็นผู้ยอดยิง่ เพราะสงูกว่าสตัว์ด้วยการประกอบคุณวเิศษมทีาน

 และศีลเป็นต้น ความเป็นหรือการกระท�าของพระโพธิสัตว์ 

 เหล่านั้นเป็นบารมี กรรมมีการบ�าเพ็ญเป็นต้นก็เป็นบารมี

  อีกอย่างหนึง่ ช่ือว่าปรมะ เพราะอรรถกว่าบ�าเพญ็ ช่ือว่า 

 โพธิสัตว์ เพราะอรรถว่าเป็นผู้บ�าเพ็ญและเป็นผู้รักษาคุณ 

 ทั้งหลาย มีทานเป็นต้น ...

  บารมีย่อมท�าลายปฏปัิกษ์อืน่จากธรรมกายทีเ่ป็นอตัตา  

 หรือหมู ่ โจรคือกิเลสที่ท�าความพินาศแก่ธรรมกายที่เป ็น 

 อตัตาน้ัน เพราะเหตุนัน้ช่ือว่าปรมะ สตัว์ใดประกอบด้วยปรมะ 

 ดังกล่าวมานี้ สัตว์นั้นชื่อว่ามหาสัตว์ ...

  บารมีย่อมก�าจัดข้าศึกคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายไว้ ใน 

 พระนพิพานนัน้ ฉะนัน้จึงช่ือว่าบารม ีบรุษุใดบ�าเพญ็บารมดัีงกล่าว 

 มานี้ บุรุษนั้นชื่อว่ามหาบุรุษ
๓

๓
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ขุ.จริยา.อ.๓๒๔-๓๒๕)
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จากอรรถกถานี้พอสรุปความได้ว่า การประกอบคุณวิเศษมีทาน 

และศีลเป็นต้น ของพระมหาโพธิสัตว์ผู ้ยอดยิ่ง จัดเป็นบารมี 

และบารมีย่อมท�าลายปฏิปักษ์ (กิเลส) อื่นจากธรรมกายที่เป็น

อัตตาหรือบารมีย่อมก�าจัดข้าศึกคือกิเลสของสัตว์ท้ังหลายไว้ ใน 

พระนิพพาน สัตว์ที่บ�าเพ็ญบารมีดังกล่าวนี้ ช่ือว่า “มหาสัตว์”

บุรุษที่บ�าเพ็ญบารมีดังกล่าวมานี้ ชื่อว่า “มหาบุรุษ”
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พระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท

การบ�าเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้น ผู้บ�าเพ็ญบารมี 

ต้องพยายามท�าโพธิญาณให้แจ้ง ค�าว่า “โพธิญาณ” นี้ คือญาณ 

ในมรรค ๔ หรอืญาณเป็นเครือ่งตรสัรู ้(อรยิสจั ๔) พระพทุธโฆสาจารย์ 

ขนานนามผู้ท�าโพธญิาณให้แจ้งนีว่้า “โพธิสัตว์” แปลว่า ผูข้้องอยู่ใน 

โพธิญาณมปีรากฏในคัมภีร์สมุงัคลวิลาสนิแีละคัมภีร์ปปัญจสทูน ีว่า

  ค�าว่า โพธิสัตว์ ได้แก่ สัตว์ผู้เป็นบัณฑิต สัตว์ผู้ตรัสรู้ 

 อีกอย่างหนึง่ สตัว์ผู้ฝักใฝ่ คือมใีจข้องอยูใ่นมรรค ๔ กล่าวคือโพธิ  

 ชื่อว่าโพธิสัตว์
๔

  พระพุทธพจน์ว่า โพธิสตฺตสฺเสว สโต แปลว่า สัตว์ผู้จะ 

 ตรสัรู ้คือสตัว์ผู้ควรทีจ่ะบรรลพุระสมัมาสมัโพธญิาณ อีกอย่างหนึง่  

 หมายความว่า สัตว์ผู้ข้องคือผู้ติดอยู่ในพระโพธิญาณ
๕
 

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายว่าผู้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็น 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่า “พระมหาโพธิสัตว์” 

ผู ้บ�าเพ็ญบารมี เพื่อจะตรัสรู ้เป ็นพระอรหันตปัจเจกพุทธเจ้า 

เรียกว่า “พระปัจเจกโพธิสัตว์” และผู้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้

เป็นพระอรหันตสาวก เรียกว่า “พระสาวกโพธิสัตว์” ดังมีปรากฏ 

ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

๔
สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค (ที.มหา.อ.๒/๒๑)

๕
ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ม.มู.อ.๑/๑๒๒)
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  สัมโพธินั้นมี ๓ ประเภท คือ สัมมาสัมโพธิญาณ 

 ปัจเจกสัมโพธิญาณ สาวกสัมโพธิญาณ

  ในบรรดาสมัโพธ ิ๓ ประเภทนัน้ ช่ือว่า “สมัมาสัมโพธิ”  

 เพราะรู้ คือตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบ ด้วยพระองค์เอง ...

  ชื่อว่า “ปัจเจกสัมโพธิ” เพราะตรัสรู้ด้วยตนเองทีเดียว  

 เป็นการเฉพาะตัว ไม่ได้ตรัสรู้ตามใคร ...

  ช่ือว่า “สาวก” เพราะเกดิในทีส่ดุแห่งการฟังพระธรรมเทศนา 

 ของพระศาสดา การตรัสรู ้สัจธรรมของพระสาวกทั้งหลาย 

 ชื่อว่า “สาวกสัมโพธิ”

  กก็ารตรสัรู ้๓ อย่างแม้นี ้ของพระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท  

 พึงทราบว่า เจริญโพธิปักขยิธรรม ๓๗ ประการ มีสตปัิฏฐาน 

 เป็นต้น ให้บริบูรณ์ เพ่ือรอความบริบูรณ์แห่งบารมีของตน 

 เพราะเว้นโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการน้ัน การตรัสรู้ของ 

 พระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท จะมีไม่ได ้...

  ในเวลาที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าบ�าเพ็ญโพธิสมภาร 

 เสรจ็บรบิรูณ์แล้วในภพสดุท้าย บ�าเพญ็กจิในเบือ้งต้น เสรจ็สิน้แล้ว

 เสด็จขึ้นสู่โพธิมณฑลทรงต้ังปฏิญญาว่า “เราจักไม่ท�าลาย 

 บัลลังก์นี้ จนกว่าจิตของเราจักหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย  

 เพราะไม่ยึดมั่น” ... เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

  ส่วนพระปัจเจกโพธิสัตว์ทั้งหลายบ�าเพ็ญอภินิหาร 

 เพือ่เป็นพระปัจเจกโพธ ิมปัีจเจกโพธสิมภารอันสร้างสมมาแล้ว 

 โดยล�าดับ ด�ารงอยู่ในอัตภาพสุดท้ายในเวลาเช่นนั้น ... ชื่อว่า 

 เป็นพระปัจเจกสัมพุทธะ
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  ส�าหรับสาวกหรือเพื่อนสพรหมจารีของพระศาสดา 

 ฟังกัมมัฏฐาน อันมีสัจธรรมทั้ง ๔ เป็นอารมณ์ ด�ารงตาม 

 คือเพียรพยายามปฏิบัติ ข้อปฏิบัติเกิดแต่พระกัมมัฏฐานนั้น 

 ... แทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ชื่อว่าย่อมบรรลสุาวกสัมโพธิญาณ ...

  โ ดยคว ามหม ายแห ่ ง สั มม าสั ม โพธิญ าณของ 

 พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้น โดยก�าหนดอย่างต�่าต้อง 

 ปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลา ๔ อสงไขย 

 แสนกัป โดยก�าหนดอย่างกลางต้องปรารถนาการเพิ่มพูน 

 โพธิสมภารตลอดเวลา ๘ อสงไขย แสนกัป โดยก�าหนด 

 อย่างสูง ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลา 

 ๑๖ อสงไขย แสนกัป

  และข้อแตกต่างกันเหล่านี้ พึงทราบด้วยสามารถแห่ง 

 บารมีของพระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ 

 และวิริยาธิกะ ...

  ส�าหรับพระปัจเจกโพธิสัตว์ ไม่อย่างนั้น อธิบายว่า 

 ท่านเหล่านั้น แม้ถึงจะมีบารมีเป็นปัญญาธิกะ ก็ยังต้อง 

 ปรารถนาเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลา ๒ อสงไขย แสนกัป 

 ไม่ต�่ากว่านั้น แม้ท่านผู้เป็นสัทธาธิกะและวิริยาธิกะล่วงเลย 

 กัปอ่ืนจากก�าหนดที่กล่าวแล้วไปเล็กน้อยเท่านั้น ก็ย่อม 

 บรรลุปัจเจกสัมโพธิญาณ แต่ไม่ถึงอสงไขยที่ ๓
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  ส�าหรับพระโพธิสัตว์ผู ้เป็นสาวก บ�าเพ็ญอภินิหาร 

 เพื่อความเป็นอัครสาวก ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภาร 

 สิน้เวลา ๑ อสงไขย แสนกัป ผู้ทีจ่ะเป็นมหาสาวก ต้องปรารถนา 

 เพิ่มพูนโพธิสมภาร สิ้นเวลาแสนกัปเท่านั้น พระพุทธมารดา 

 พระพุทธบิดา พระพุทธอุปัฏฐาก และพระพุทธชิโนรส 

 ก็เหมือนกัน คือเพิ่มพูนโพธิสมภารแสนกัป
๖

จากอรรถาธบิายของพระธรรมปาละ จะเหน็ว่า ความเป็นพระอรหนัต์ 

ทกุระดับ คือ พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า พระอรหนัตปัจเจกพทุธเจ้า 

และพระอรหันตสาวก ต้องบ�าเพ็ญบารมีทั้งสิ้น และระบุเง่ือนไข 

การบ�าเพ็ญบารมีไว้ ๒ ประการ ได้แก่ ๑) การเพิ่มพูนโพธิสมภาร 

ก็คือการบ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ และ ๒) ระยะเวลาการ 

บ�าเพญ็บารม ีรวมทัง้เรยีกผู้บ�าเพญ็บารมทีกุระดับว่า “พระโพธิสัตว์” 

กล่าวคือ

ผู้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู ้เป็นสมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่า “พระมหาโพธิสัตว์”

ผู้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุปัจเจกสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระปัจเจก-

พุทธเจ้า เรียกว่า “พระปัจเจกโพธิสัตว์”

๖
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา (ขุ.เถร.อ.๑/๑๐-๑๓)
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ผู้บ�าเพญ็บารมเีพือ่บรรลสุาวกสมัโพธญิาณ ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสาวก 

เรียกว่า “พระสาวกโพธิสัตว์” หรือ “พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสาวก”

พระธรรมปาละยังได้อรรถาธิบายคุณลักษณะของพระอรหันต์ 

ผู้ตรัสรู้ โพธิญาณแต่ละระดับไว้ว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ช่ือว่า “สัมมาสัมโพธิ” เพราะตรัสรู ้ธรรมทั้งปวงโดยชอบ 

ด้วยพระองค์เอง คือไม่มีใครเป็นศาสดาสอนให้ตรัสรู้ และมี 

คุณลักษณะที่ส�าคัญก็คือเมื่อตรัสรู ้แล้วก็ทรงสั่งสอนผู ้ อ่ืนให้ 

ตรัสรู้ตามได้

พระอรหันตปัจเจกพุทธเจ้า ช่ือว่า “ปัจเจกสัมโพธิ” เพราะตรัสรู ้

ด้วยตัวท่านเอง ตรัสรู้เฉพาะตัว ไม่ได้ตรัสรู ้ตามใคร และม ี

คุณลักษณะเฉพาะตัวของท่านที่ส�าคัญก็คือเมื่อตรัสรู้แล้ว สั่งสอน 

ผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามไม่ได้

ส่วนพระอรหันตสาวก ช่ือว่า “สาวกสัมโพธิ” เพราะได้ฟัง 

พระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้ว ตรัสรู ้สัจธรรม 

ซึ่งคุณลักษณะที่ส�าคัญของท่านก็คือตรัสรู้ด้วยตนเองไม่ได้
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การบ�าเพ็ญบารมีจะละเว้น

โพธิปักขิยธรรมไม่ได้

 ในอรรถกถานี้ มีข้อความที่ส�าคัญเกี่ยวข้องกับการบ�าเพ็ญ 

บารมีที่น่าศึกษา คือ

  การตรัสรู ้ ๓ อย่าง ของพระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท 

 พึงทราบว่า เจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการมีสติปัฏฐาน 

 เป็นต้น ให้บริบูรณ์เพื่อรอความบริบูรณ์แห่งบารมีของตน 

 เพราะเว้นโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการนั้น การตรัสรู้ของ 

 พระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท จะมีไม่ได้
๗

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า ในระหว่าง 

การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ์ทั้ง ๓ ประเภทนั้น ต ้อง

ปฏิบัติโพธิป ักขิยธรรม ๓๗ ประการ ไปด้วย ถ้าไม ่ปฏิบัติ

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ การบ�าเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู  ้

สัจธรรมบรรลุความเป็นพระอรหันต์ตามระดับที่ตนปรารถนา 

ของพระโพธิสัตว์ ๓ ประเภทนั้น ไม่อาจจะส�าเร็จได้

๗
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา (ขุ.เถร.อ.๑/๑๐)
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โพธิปักขิยธรรม คือ ธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งญาณเครื่องตรัสรู ้

มี ๗ หมวด ๓๗ ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, 

อิทธบิาท ๔, อินทรย์ี ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗ และอรยิมรรคมอีงค์ ๘ 

เป็นธรรมที่มีความส�าคัญมาก เพราะภายหลังที่พระพุทธองค์ทรง 

ปลงพระชนมายุสังขารแล้ว ทรงแสดงธรรมชุดนี้ไว้เป็นมรดกธรรม 

แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เพื่อเป็นแนวทาง 

การปฏิบติัธรรมให้บรรลมุรรค ผล นพิพาน โดยเรยีกโพธปัิกขยิธรรม

ในขณะนั้นว่า “อภิญญาเทสิตธรรม”
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การบ�าเพ็ญบารมีของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การบ�าเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้น พระธรรมปาละ 

ได้อรรถาธิบายจ�าแนกออกเป็น ๓ ระดับ คือ ก�าหนดอย่างต�่า  

อย่างกลาง และอย่างสูงมีปรากฏในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  โดยความหมายแห่งสมัโพธญิาณของพระมหาโพธิสัตว์ 

 ทั้งหลายนั้น โดยก�าหนดอย่างต�่า ต้องปรารถนาการเพิ่มพูน 

 โพธสิมภารตลอดเวลา ๔ อสงไขย แสนกปั โดยก�าหนดอย่างกลาง 

 ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลา ๘ อสงไขย 

 แสนกปั โดยก�าหนดอย่างสงู ต้องปรารถนาการเพิม่พนูโพธสิมภาร 

 ตลอดเวลา ๑๖ อสงไขย แสนกัป

  ข้อแตกต่างกันเหล่านี้ พึงทราบด้วยสามารถแห่งบารมี 

 พระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ และวริิยาธิกะ
๘

นอกจากนี ้พระธรรมปาละยงัได้จ�าแนกประเภทของพระมหาโพธสิตัว์ 

เพิ่มเติมไว้อีก ว่า

๘
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา (ขุ.เถร.อ.๑/๑๓)
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  ความต่างกนัเหล่านี ้พงึทราบด้วยอ�านาจแห่งปัญญาธิกะ  

 สัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ ตามล�าดับ จริงอยู่ ศรัทธาอ่อน 

 ปัญญากล้า ย่อมมแีก่ผู้เป็นปัญญาธกิะทัง้หลาย ปัญญาปานกลาง 

 ย่อมมีแก่ผู ้เป็นสัทธาธิกะทั้งหลาย ปัญญาอ่อนย่อมมีแก่ 

 ผู้เป็นวิริยาธิกะทั้งหลาย ...

  ด้วยอาการอย่างนี ้พระโพธสิตัว์ทัง้หลาย ย่อมม ี๓ ประเภท  

 ในขณะแห่งอภินีหาร โดยต่างกันแห่งอุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู 

 และเนยยะ

  ใน ๓ ประเภทนัน้ ผู้ทีฟั่งพระคาถา ๔ บท ต่อพระพกัตร์ 

 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อยังไม่จบพระคาถาบทที่ ๓ เป็น 

 ผู้มอุีปนสิยัสามารถบรรลพุระอรหตัด้วยอภิญญา ๖ พร้อมด้วย 

 ปฏิสัมภิทา เป็นอุคฆฏิตัญญู หากพึงน้อมไปในสาวกโพธิญาณ

  ประเภทที่ ๒ ฟังพระคาถา ๔ บท ต่อพระพักตร์ของ 

 พระผู้มพีระภาคเจ้า เมือ่ยงัไม่จบพระคาถาบทที ่๔ เป็นผู้มอุีปนสิยั 

 สามารถบรรลุพระอรหัตด้วยอภิญญา ๖ พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา  

 หากพึงน้อมไปในสาวกโพธิญาณ

  ส่วนประเภทที ่๓ ฟังพระคาถา ๔ บท ต่อพระพกัตร์ของ 

 พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจบพระคาถาแล้ว เป็นผู้มีอุปนิสัย 

 สามารถบรรลุพระอรหัตด้วยอภิญญา ๖ ...
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  เมือ่ประเภทแห่งกาลเหล่านัน้ยังไม่บรบิรูณ์ พระมหาสตัว์ 

 เหล่านั้นแม้ ให้ทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรทุกๆ วัน 

 แม้สะสมบารมีธรรมทั้งปวงมีศีลเป็นต้น ตามสมควร แม้สละ 

 มหาบริจาค ๕ แม้ยังญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา พุทธัตถจริยา 

 ให้ถึงที่สุดอย่างยิ่ง ก็จักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่าง  

 ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

  เพราะเหตุไร? เพราะญาณยงัไม่แก่กล้า เพราะพุทธการกธรรม 

 ยังไม่ส�าเร็จ

  จริงอยู่ แม้พยายามด้วยอุตสาหะทั้งหมดในระหว่างนั้น 

 ก็ไม่สามารถบรรลสุมัมาสมัโพธญิาณอันส�าเรจ็ด้วยก�าหนดกาล 

 ตามที่กล่าวแล้วได้ ดุจข้าวกล้าส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้เท่าน้ัน 

 เพราะเหตุนัน้ พงึทราบว่า ความบรบิรูณ์แห่งบารมย่ีอมส�าเรจ็ด้วย 

 กาลวิเศษตามที่กล่าวแล้ว
๙
 

จากข้อความทัง้ ๒ คัมภีร์นีแ้สดงให้เหน็ว่า พระมหาโพธสิตัว์ทัง้หลาย 

ผู ้บ�าเพ็ญบารมีปรารถนาเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน 

อนาคตกาลนั้น จ�าแนกออกเป็น ๓ ระดับ คือ

๑) พระมหาโพธสิตัว์ผู้บ�าเพญ็บารมใีช้ระยะเวลาอย่างต�า่ คือ ๔ อสงไขย 

แสนกัป จัดเป็นพระมหาโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกะ เรียกว่า 

“พระอุคฆฏิตัญญูมหาโพธิสัตว์” เมื่อบ�าเพ็ญบารมีส�าเร็จจะตรัสรู้ 

เป็นพระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า

๙
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ขุ.จริยา.อ.๓๘๐-๓๘๑)
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๒) พระมหาโพธิสัตว์ผู ้บ�าเพ็ญบารมีใช้ระยะเวลาอย่างกลาง 

คือ ๘ อสงไขย แสนกัป จัดเป็นพระมหาโพธิสัตว์ประเภทสัทธาธิกะ 

เรียกว่า “พระวิปจิตัญญูมหาโพธิสัตว์” เมื่อบ�าเพ็ญบารมีส�าเร็จ 

จะตรัสรู้เป็นพระสัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า

๓) พระมหาโพธิสัตว์ผู ้บ�าเพ็ญบารมีใช้ระยะเวลาอย่างสูง คือ 

๑๖ อสงไขย แสนกัป จัดเป็นพระมหาโพธิสัตว์ประเภทวิริยาธิกะ 

เรยีกว่า “พระเนยยะมหาโพธิสตัว์” เมือ่บ�าเพญ็บารมสี�าเรจ็จะตรสัรู้

เป็นพระวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระมหาโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภทนี้ แม้จะต้ังใจบ�าเพ็ญบารม ี

อย ่างเต็มที่  ถ ้ ายังไม ่ถึงเวลาที่ก� าหนด ก็ยังไม ่ส� าเร็จเป ็น 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่พระธรรมปาละได้แสดงไว้ว่า เมื่อ 

ระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมียังไม่บริบูรณ์ ถึงแม้พระมหาโพธิสัตว ์

ทั้ งหลาย จะบ�าเพ็ญบารมีอย ่างยิ่ งยวด ก็ จักไม ่ส�าเร็จเป ็น 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะญาณยังไม่แก่กล้า และเพราะ 

พุทธการกธรรมยังไม่ส�าเร็จ เปรียบเหมือนกับการปลูกข้าว 

ชาวนาไม่สามารถจะเร่งให้ข้าวกล้าสุกได้ตามก�าหนดที่ปรารถนา 

ต้องเป็นไปตามก�าหนดเวลาเท่านั้น
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ระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์

ระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภท
๑๐

มีก�าหนดไว้ดังนี้

๑) พระอุคฆฏิตัญญูมหาโพธิสัตว์ เป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู ้ม ี

ปัญญามากกว่าศรัทธา มีระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี คือ

- เริ่มแรกที่ต้ังมโนปณิธาน คือ ต้ังความปรารถนาพุทธภูมิไว้ 

ในใจว่า “เราจกับ�าเพญ็บารมเีป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสกัพระองค์หนึง่ 

ให้ ได้ ในอนาคตกาล” ได้แต่ด�าริอยู่ในใจเช่นนี้อย่างเดียว โดยมิได้

เปล่งวาจาแต่ประการใด เป็นระยะเวลา ๗ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงมโนปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น 

ได้ท�าวจีปณิธาน คือ เปล่งวาจาแสดงความปรารถนาพุทธภูมิว่า 

“เราจักบ�าเพญ็บารมเีป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสกัพระองค์หนึง่ให้ได้ 

ในอนาคตกาล” แล้วบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมต่อไป พร้อมทั้ง 

เปล่งวาจาปรารถนาเช่นนี้ เป็นระยะเวลา ๙ อสงไขย

๑๐
พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร) (๒๕๕๕) วิมุตติรัตนมาล ีส�านักพิมพ์ดอกหญ้า กรุงเทพมหานคร, 

บรรจบ บรรณรุจิ (๒๕๒๙) พระโพธิสัตว์ ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ กรุงเทพมหานคร
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- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงวจีปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น ได้รับ 

พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า 

“จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตกาล” 

แล้วก็บ�าเพ็ญพุทธการกธรรม ทั้งกายและวาจาเป็นกายวจีปณิธาน 

จนกระทัง่ตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นระยะเวลา ๔ อสงไขย 

กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป

สรุปว ่า พระอุคฆฏิตัญญูมหาโพธิสัตว ์บ�าเพ็ญบารมีทั้ง ส้ิน 

ตั้งแต่มโนปณิธานปรารถนาพุทธภูมิ จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็น 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น รวมเป็นระยะเวลา ๒๐ อสงไขย 

กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป

จากข้อความอรรถกถาข้างต้นที่แสดงว่า “ใน ๓ ประเภทนั้น ผู้ท่ี 

ฟังพระคาถา ๔ บท ต่อพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อยัง 

ไม่จบพระคาถาบทที่ ๓ เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหัต 

ด้วยอภิญญา ๖ พร้อมด้วยปฏิสมัภิทา เป็นอคุฆฏติญัญู หากพงึน้อม

ไปในสาวกโพธิญาณ” นั้น แสดงให้เห็นว่า ก่อนที่พระอุคฆฏิตัญู

มหาโพธิสัตว์จะได้รับพุทธพยากรณ์ หากไม่ปรารถนาบ�าเพ็ญบารมี

ต่อไปเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือละทิ้งพุทธภูมิเสีย 

เพราะเหน็ว่าต้องบ�าเพญ็บารมอีีกนาน ขอบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวก 

ในชาติน้ัน แล้วต้ังสติก�าหนดตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา 

เฉพาะพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอพระคาถาบทท่ี ๓ 

19

การบ�าเพ็ญบารมี



ยังไม่จบ ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกทันที และมีอภิญญา ๖ 

พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ ๔

แต่ถ้าบ�าเพญ็พทุธการกธรรมต่อไป จนกระทัง่ส�าเรจ็ตามมโนปณิธาน 

จะส�าเรจ็เป็นพระพทุธเจ้าประเภท “พระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า”

๒) พระวิปจิตัญญูมหาโพธิสัตว์ เป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้มีศรัทธา

มากกว่าปัญญา มีระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี คือ

- เริ่มแรกที่ต้ังมโนปณิธาน คือ ต้ังความปรารถนาพุทธภูมิไว้ ในใจ

ว่า “เราจักบ�าเพ็ญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง

ให้ ได้ ในอนาคตกาล” ได้แต่ด�าริอยู่ในใจเช่นนี้อย่างเดียว โดยมิได้ 

เปล่งวาจาแต่ประการใด เป็นระยะเวลา ๑๔ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงมโนปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น 

ได้ท�าวจีปณิธาน คือ เปล่งวาจาแสดงความปรารถนาพุทธภูมิว่า 

“เราจักบ�าเพญ็บารมเีป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสกัพระองค์หนึง่ให้ได้ 

ในอนาคตกาล” แล้วบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมต่อไป พร้อมทั้ง 

เปล่งวาจาปรารถนาเช่นนี้ เป็นระยะเวลา ๑๘ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงวจีปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น ได้รับ

พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า 

“จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตกาล” 

แล้วก็บ�าเพ็ญพุทธการกธรรมทั้งกายและวาจาเป็นกายวจีปณิธาน 
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จนกระทัง่ตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นระยะเวลา ๘ อสงไขย 

กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป

สรุปว่า พระวิปจิตัญญูมหาโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมีทั้งส้ิน ตั้งแต่

มโนปณิธานปรารถนาพุทธภูมิ จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้านัน้ รวมเป็นระยะเวลา ๔๐ อสงไขย กบัอกี ๑๐๐,๐๐๐ กปั

จากข้อความอรรถกถาข้างต้นที่แสดงว่า “ประเภทที่ ๒ ฟังพระคาถา 

๔ บท ต่อพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อยังไม่จบพระคาถา

บทที่ ๔ เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหัตด้วยอภิญญา ๖ 

พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา หากพึงน้อมไปในสาวกโพธิญาณ” นั้น 

แสดงให้เห็นว ่า ก ่อนที่พระวิปจิตัญูมหาโพธิสัตว ์จะได้รับ 

พุทธพยากรณ์ หากไม่ปรารถนาบ�าเพ็ญบารมีต่อไปเพื่อจะตรัสรู ้

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือละทิ้งพุทธภูมิเสีย เพราะเห็นว่า 

ต้องบ�าเพ็ญบารมีอีกนาน ขอบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกในชาตินั้น 

แล้วต้ังสติก�าหนดตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาเฉพาะพระพักตร์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอพระคาถาบทที่ ๔ ยังไม่จบ ก็จะบรรลุเป็น 

พระอรหนัตสาวกทันท ีและมอีภิญญา ๖ พร้อมด้วยปฏิสมัภิทาญาณ ๔

แต่ถ้าบ�าเพญ็พทุธการกธรรมต่อไป จนกระทัง่ส�าเรจ็ตามมโนปณิธาน 

จะส�าเรจ็เป็นพระพทุธเจ้าประเภท “พระสทัธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า”
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๓) พระเนยยะมหาโพธิสัตว์ เป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้มีความเพียร

มากกว่าปัญญา มีระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี คือ

- เริ่มแรกที่ต้ังมโนปณิธาน คือ ต้ังความปรารถนาพุทธภูมิไว้ ในใจ

ว่า “เราจักบ�าเพ็ญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง

ให้ ได้ ในอนาคตกาล” ได้แต่ด�าริอยู่ในใจเช่นนี้อย่างเดียว โดยมิได้ 

เปล่งวาจาแต่ประการใด เป็นระยะเวลา ๒๘ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงมโนปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น 

ได้ท�าวจีปณิธาน คือ เปล่งวาจาแสดงความปรารถนาพุทธภูมิว่า 

“เราจักบ�าเพญ็บารมเีป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสกัพระองค์หนึง่ให้ได้ 

ในอนาคตกาล” แล้วบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมต่อไป พร้อมทั้ง 

เปล่งวาจาปรารถนาเช่นนี้ เป็นระยะเวลา ๓๖ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงวจีปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น ได้รับ

พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า 

“จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตกาล” 

แล้วก็บ�าเพ็ญพุทธการกธรรมทั้งกายและวาจาเป็นกายวจีปณิธาน 

จนกระท่ังตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นระยะเวลา ๑๖ อสงไขย 

กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป
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สรุปว่า พระเนยยะมหาโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมีทั้งส้ิน ตั้งแต่ 

มโนปณิธานปรารถนาพุทธภูมิ จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้านัน้ รวมเป็นระยะเวลา ๘๐ อสงไขย กบัอกี ๑๐๐,๐๐๐ กปั

จากข้อความอรรถกถาข้างต้นท่ีแสดงว่า “ส่วนประเภทท่ี ๓ 

ฟังพระคาถา ๔ บท ต่อพระพักตร์ของพระผู ้มีพระภาคเจ้า 

เมื่อจบพระคาถาแล้ว เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหัต 

ด้วยอภิญญา ๖” นัน้ แสดงให้เหน็ว่า ก่อนทีพ่ระเนยยะมหาโพธสิตัว์ 

จะได้รับพุทธพยากรณ์ หากไม่ปรารถนาบ�าเพ็ญบารมีต่อไปเพื่อจะ 

ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือละทิ้งพุทธภูมิเสีย เพราะเห็นว่า

ต้องบ�าเพ็ญบารมีอีกนาน ขอบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกในชาตินั้น 

แล้วต้ังสติก�าหนดตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาเฉพาะพระพักตร์

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พอจบพระคาถา กจ็ะบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวก 

ทันที พร้อมทั้งมีอภิญญา ๖

แต่ถ้าบ�าเพญ็พทุธการกธรรมต่อไป จนกระทัง่ส�าเรจ็ตามมโนปณิธาน 

จะส�าเรจ็เป็นพระพทุธเจ้าประเภท “พระวริยิาธกิะสมัมาสมัพทุธเจ้า”

อนึ่ง พระมหาโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภทนี้ ในขณะที่บ�าเพ็ญบารมี 

ถ้ายังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ มีช่ือเรียกว่า “อนิยตโพธิสัตว์” 

คือพระโพธสิตัว์ผู้ ไม่เทีย่งแท้ต่อการตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

อาจจะละทิง้พทุธภูม ิขอบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวกก็ได้ ต่อเมือ่ได้รบั

พทุธพยากรณ์จากพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึง่แล้ว 
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ก็มีช่ือเรียกว่า “นิยตโพธิสัตว์” คือพระมหาโพธิสัตว์ผู้เท่ียงแท ้

ต่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล

ธรรมสโมธาน

พระมหาโพธสิตัว์ทัง้หลายผู้บ�าเพญ็บารมทีีย่งัเป็นพระอนยิตโพธสิตัว์

อยู่ เมื่อได้บ�าเพ็ญบารมีครบทั้งมโนปณิธานและวจีปณิธานแล้ว 

ก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์ ต้องกระท�าธรรมสโมธานให้บริบูรณ์ 

เสียก่อน ถ้าธรรมสโมธานยังไม่บริบูรณ์ ถึงแม้จะพบพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงพยากรณ์

ธรรมสโมธาน
๑๑
 คือ ความประชุมพร้อมแห่งธรรม มี ๘ ประการ 

พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายได้อรรถาธิบายไว้ ในคัมภีร ์ต ่างๆ 

พอสรุปได้ว่า

  ผู้ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกาล 

 มีประมาณดังกล่าวนี้ ก็จ�าต้องปรารถนาสมบัติ ๘ ประการ 

 ในการกระท�าอภินีหาร

  จริงอยู ่ อภินีหารนี้ย ่อมส�าเร็จเพราะประชุมธรรม 

 ๘ ประการไว้ ได้ คือ ความเป็นมนุษย์ ความถึงพร้อมด้วย 

 เพศชาย เหตุ การได้พบพระศาสดา การบรรพชา ความถึง 

 พร้อมด้วยคุณ การกระท�าอันยิ่ง และความเป็นผู้มีฉันทะ

๑๑
วสิทุธชนวลิาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนกิาย อปทาน (ข.ุอป.อ.๑/๑๖๗-๑๖๘) , มธรุตัถวิลาสนีิ อรรถกถาขทุทกนกิาย 

พุทธวงศ์ (ขุ.พุทฺธ.อ.๑๓๙-๑๔๑) , ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ขุ.จริยา.อ.๓๒๙-๓๓๑)
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  ค�าว่า อภินีหาร นี้ เป็นช่ือของความปรารถนาเดิม 

 เริ่มแรก

๑) มนุสฺสตฺต� คือ ความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ ในชาติที่จะได้รับ 

พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า 

“จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล” นั้น จะต้อง

มีก�าเนิดเป็นมนุษย์เท่านั้น จะเกิดในก�าเนิดอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้

๒) ลิงฺคสมฺปตฺติ คือ มีเพศสมบูรณ์ กล่าวคือ ในชาติท่ีจะได้รับ

พุทธพยากรณ์นั้น แม้จะเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ก็ต้องมีเพศเป็นชาย 

ที่บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ ถ้าเกิดเป็นเพศอื่น เช่น หญิง กะเทย 

หรือคนสองเพศ ความปรารถนาก็ไม่ส�าเร็จ เพราะเพศไม่สมบูรณ์ 

เนื่องด้วยเพศที่จะรับรองพุทธภาวะได้นั้นต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

๓) เหตุ คือ ความถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต กล่าวคือ 

ในชาติที่จะได้รับพุทธพยากรณ์นั้น จะต้องมีเหตุสมบูรณ์เกื้อหนุน 

ให้ ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในอัตภาพนั้น

๔) สตฺถารทสฺสน� คือ การได้เฝ้าพระศาสดาเฉพาะพระพักตร ์

กล่าวคือ ในชาติทีจ่ะได้รบัพทุธพยากรณ์นัน้ จะต้องได้รบัพทุธพยากรณ์ 

จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเท่านั้น
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๕) ปพฺพชฺชา คือ การบรรพชา กล่าวคือ ในชาติที่จะได้รับ 

พุทธพยากรณ์นั้น จะต้องครองเพศเป็นนักบวชด้วย จะเป็นนักบวช

ในพระพุทธศาสนาหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ต้องเป็นผู ้

มีความเห็นถูกต้องตามท�านองคลองธรรม คือ เป็นกัมมวาที 

และกิริยวาที (ผู้เชื่อกรรมและผลของกรรม)

๖) คุณสมฺปตฺต ิ คือ ความถึงพร้อมด้วยคุณ กล่าวคือ ในชาติที่จะ

ได้รับพุทธพยากรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณวิเศษด้วย คือ เป็นผู้ ได้

สมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ เพราะคุณวิเศษเหล่านี้จะช่วยให้ค้นคว้า

บารมีได้

๗) อธิกาโร คือ การกระท�าอันยิ่ง กล่าวคือ ในชาติท่ีจะได้รับ 

พุทธพยากรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้จิตใจเด็ดเด่ียวกล้าหาญสามารถ 

เสียสละชีวิตของตนแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

๘) ฉนฺทตา คือ ความพอใจ กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีความพอใจ 

ในการบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้ เป ็นพระสัมมาสัมพุทธเจ ้า 

ในอนาคตกาลให้ ได้ แม้จะพบกับอุปสรรคและความยากล�าบาก

สักเพียงใด ก็ไม่ล้มเลิกความปรารถนา ดังที่พระอรรถกถาจารย์ 

ได้แสดงไว้ว่า
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  ใครได้ฟังว่า ผู้ ใดสามารถข้ามห้องจักรวาลนี้ทั้งหมด 

 ซึ่งมีน�้าท่วมเป็นผืนเดียวกัน ไปถึงฝั่งได้ด้วยก�าลังแขนของตน  

 ผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ แล้วไม่ 

 ย่อท้อ ถึงแม้จะท�าได้ยาก กลับพอใจว่า เราจักข้ามถึงฝั่งให้ ได้

  หรือใครได้ฟังว่า ผู้ ใดเหยียบจักรวาลนี้ทั้งหมด ซึ่งเต็ม 

 ไปด้วยถ่านเพลิงปราศจากเปลวไฟ ปราศจากควันไฟ ไปถึงฝั่ง 

 ได้ด้วยเท้าทั้งสอง ผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความเป็นพระสัมมา 

 สัมพุทธเจ้าได้ แล้วไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะท�าได้ยาก กลับพอใจว่า  

 เราจักข้ามถึงฝั่งให้ ได้

  หรือใครได้ฟังว่า ผู้ ใดสามารถท่ีจะฝ่าจักรวาลท้ังหมด 

 ซึ่งปกคลุมด้วยไม้ ไผ่หนาทึบ มีแต่หนามและเถาวัลย์ ไปถึงฝั่ง 

 ได้ด้วยเท้าทั้งสอง ผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความเป็นพระสัมมา 

 สัมพุทธเจ้าได้ แล้วไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะท�าได้ยาก กลับพอใจว่า  

 เราจักข้ามถึงฝั่งให้ ได้

  หรือใครได้ฟังว่า ผู้ ใดที่ทนหมกไหม้อยู่ในนรกตลอด 

 ระยะเวลา ๔ อสงไขย แสนกัป ได้ ผู้นัน้ย่อมบรรลถุงึความเป็น 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ แล้วไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะท�าได้ยาก 

 กลับพอใจว่า เราจักหมกไหม้ในนรกนั้น แล้วบรรลุความเป็น 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๑๒
 

๑๒
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.อ.๓๓๑)
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ธรรมสโมธานทัง้ ๘ ประการนี ้พระโพธสิตัว์ผู้ทีจ่ะได้รบัพทุธพยากรณ์

ต้องมีครบบริบูรณ์ จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ดังสุเมธมหาโพธิสัตว์

สุเมธมหาโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระนามว่า “ทีปังกร” ว่า “อีก ๔ อสงไขย แสนกัป จักได้ตรัสรู้ 

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าโคดม” เพราะในชาตินั้น 

มีธรรมสโมธานครบบริบูรณ์ทั้ง ๘ ประการ คือ

๑) สุเมธดาบส ในชาตินั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๒) มีเพศเป็นชายบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ

๓) มีอุปนิสัยพอที่จะบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกในชาตินั้น

๔) ได้ออกบวชเป็นดาบส มคีวามเหน็ถกูต้องตามท�านองคลองธรรม 

คือ เป็นกัมมวาทีและกิริยวาที

๕) ได้คุณวิเศษ คือ สมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕

๖) ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกร

๗) ได้กระอธิการ คือ สละชีวิตของตนถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทปัีงกร โดยการนอนทอดตนต่างสะพานไปบนเปือกตม ให้พระสมัมา

สัมพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จเหยียบข้ามไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์

๘) มีฉันทะ คือ ความพอใจที่จะบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมเพื่อตรัสรู้ 

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง ในอนาคตกาล
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พระมหาโพธิสัตว์ผู้ ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว จัดเป็น “พระนิยต

โพธิสัตว์” ผู ้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ในอนาคตกาลย่อมไม่เข้าถึงอภัพพฐานะ
๑๓
 คือฐานะอันไม่สมควร 

๑๘ ประการ ได้แก่ ๑) ไม่เป็นคนบอด ไม่เป็นคนหนวก มาแต่ก�าเนิด 

๒) ไม่เป็นคนบ้า ๓) ไม่เป็นคนใบ้ ๔) ไม่เป็นง่อยเปลี้ย ไม่เกิดขึ้น 

ในหมูค่นมลิกัขะ คือคนป่าเถือ่น ๕) ไม่เกดิในท้องนางทาส ี๖) ไม่เป็น 

นิยตมิจฉาทิฏฐิ คือคนมีความเห็นผิดอันด่ิง ๗) เพศจะไม่กลับ 

๘) ไม่ท�าอนันตริยกรรมห้า ๙) ไม่เป็นคนมีโรคเรื้อน ๑๐) ถ้าจะเกิด 

ในก�าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน จะมีร ่างกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ 

จะไม่ใหญ่โตกว่าช้าง ๑๑) จะไม่เกิดในขุปปิปาสิกเปรตและ

นชิฌามตัณหกิเปรต ๑๒) จะไม่เกดิในพวกกาลกญัชิกาสรู ๑๓) ไม่เกดิ 

ในอเวจีนรก ๑๔) ไม่เกิดในโลกันตนรก ๑๕) จะไม่เป็นมารในช้ัน 

กามาวจรทัง้หลาย ๑๖) จะไม่เกดิในอสญัญีภพ ในช้ันรปูาวจรทัง้หลาย 

๑๗) ไม่เกิดในชั้นสุทธาวาส ๑๘) ไม่เกิดในอรูปภพ และไม่ก้าวล่วง

ไปจักรวาลอื่น

๑๓
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๖๘)
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พุทธภูมิธรรม

พระมหาโพธิสัตว์ผู้ ได้รับพุทธพยากรณ์ เป็นผู้เท่ียงแท้ต่อการตรัสรู้

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลแล้ว จะเป็นผู้ประกอบด้วย

พุทธภูมิ
๑๔
 ๔ ประการ มีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินีว่า

  พระมหาโพธสิตัว์เป็นผู้ประกอบด้วยพทุธภูม ิ๔ ประการนี้ 

 คือ อุสสาหะ อุมมัคคะ อวัตถานะ และหิตจริยา

  ในพุทธภูมิ ๔ ประการนั้น พึงทราบว่า

  ความเพยีร เรยีกว่า อสุสาหะ ปัญญา เรยีกว่า อมุมัคคะ  

 อธิษฐานความต้ังมั่น เรียกว่า อวัตถานะ เมตตาภาวนา 

 เรียกว่า หิตจริยา (การประพฤติประโยชน์เกื้อกูล)

๑) อุตสาหะ คือ ความเพียร

๒) อุมมัคคะ คือ ปัญญา 

๓) อวัตถานะ คือ อธิษฐานความตั้งมั่น และ 

๔) หิตจริยา คือ การประพฤติประโยชน์เกือ้กลู ได้แก่ เมตตาภาวนา

พุทธภมิูธรรมทัง้ ๔ ประการนี ้พระมหาโพธสิตัว์จะสมาทานประพฤติ

อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเสวยพระชาติเป็นอะไร และถือก�าเนิดในชาติ

อะไรก็ตาม เพื่ออบรมบ่มพระบารมีให้แก่กล้ายิ่งๆ ขึ้นไป

๑๔
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๖๙)
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อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์

นอกจากพุทธภูมิธรรมดังกล่าวแล้ว พระมหาโพธิสัตว์ยังมีอัธยาศัย

ที่ประเสริฐ หมั่นประกอบกุศลธรรมอยู่เสมอ เพื่อเพาะบ่มพระ-

โพธิญาณให้แก่กล้า อัธยาศัย
๑๕
 ที่ประเสริฐอันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง

พระโพธิญาณของพระมหาโพธิสัตว์ให้เจริญ มี ๖ ประการ มีปรากฏ

ในคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี ว่า

  อัชฌาสัย ๖ ประการนี้ คือ อัชฌาสัยในเนกขัมมะ  

 อัชฌาสัยในปวิเวก อัชฌาสัยในอโลภะ อัชฌาสัยในอโทสะ  

 อัชฌาสัยในอโมหะ อัชฌาสัยในนิสสรณะ ย่อมเป็นไปเพื่อบ่ม 

 พระโพธิญาณ

  และเพราะประกอบด้วยอัชฌาสัยเหล่านี้ ท่านจึงเรียก 

 พระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่า ผู้มีเนกขัมมะเป็นอัธยาศัย เห็นโทษ 

 ในกามทั้งหลาย ว่าผู้มีปวิเวกเป็นอัธยาศัย เห็นโทษในการ 

 คลุกคลี ว่าผู้มีอโลภะเป็นอัธยาศัย เห็นโทษในความโลภ 

 ว่าผู้มีอโทสะเป็นอัธยาศัย เห็นโทษในโทสะ ว่าผู้มีอโมหะ 

 เป็นอัธยาศัย เห็นโทษในโมหะ ว่าผู้มีการสลัดออกจากภพ 

 เป็นอัธยาศัย เห็นโทษในภพทั้งปวง

๑๕
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๖๙)
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๑) เนกขัมมัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในเนกขัมม์ พอใจที่จะออกบวช 

เพราะเห็นโทษในกามคุณ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัส 

ทางกาย ที่น่ายินดี น่าพอใจ

๒) วิเวกัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในปวิเวก พอใจท่ีจะอยู่ในสถานท่ี 

อันสงบเงียบ เพราะเห็นโทษในการคลุกคลีกัน

๓) อโลภัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในอโลภะ พอใจในการบริจาคทาน 

ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ เพราะเห็นโทษในความโลภ

๔) อโทสัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในอโทสะ พอใจในความไม่โกรธ 

เจริญเมตตาไปในสรรพสัตว์ เพราะเห็นโทษในความโกรธ

๕) อโมหัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในอโมหะ พอใจในการท�าลายโมหะ 

เจรญิภาวนาให้จติใจผ่องใสสงบจากนวิรณ์ แล้วเจรญิปัญญาเป็นนติย์ 

เพราะเห็นโทษในความหลง

๖) นิสสรณัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในการสลัดออกจากภพ 

ไม่ปรารถนาที่จะท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ มีจิต 

มุ่งตรงต่อพระนิพพาน
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พุทธการกธรรม

พระมหาโพธสิตัว์ผู้บ�าเพญ็บารมเีพือ่จะตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าน้ัน 

ต้องบ�าเพ็ญพทุธการกธรรม
๑๖
 คอื ธรรมที่กระท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า 

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายไว้ ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  พระสารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่ 

 พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอันท�าให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไร”

  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนสารีบุตร ธรรมอัน 

 ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้ามี ๑๐ ประการ ธรรม ๑๐ ประการคือ 

 อะไรบ้าง ดูก่อนสารีบุตร ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา  

 วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา เป็นธรรมท�าให ้

 เป็นพระพุทธเจ้า ดูก่อนสารีบุตร ธรรม ๑๐ ประการน้ี เป็น 

 พุทธการกธรรม”

พุทธการกธรรมที่ทรงแสดงไว้นี้ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา 

วริยิะ ขนัติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอเุบกขา พระมหาโพธสิตัว์

ต้องบ�าเพ็ญพุทธการกธรรม ๑๐ ประการนี้ ให้แก่กล้าเป็นบารมี 

อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมเป็นบารมี ๓๐ ทัศ ดังปรากฏใน 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ว่า

  การบ�าเพ็ญบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้  

 จัดเป็นบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐
๑๗

๑๖
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.อ.๓๒๕)

๑๗
ขุททกนิกาย  จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.๓๓/๓๖)
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พระพุทธโฆสาจารย์ได้อรรถาธิบายคุณลักษณะของบารมี อุปบารมี 

และปรมัตถบารมี ไว้ ในคัมภีร์ชาตกัฏฐกถา ว่า

  บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ คอื การบริจาค 

 สิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมี การบริจาคอวัยวะจัดเป็น 

 ทานอุปบารมี การบริจาคชีวิตจัดเป็นทานปรมัตถบารมี
๑๘
 

การบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมให้ครบเป็นบารมี ๓๐ ทัศ ของ 

พระมหาโพธิสัตว์นั้น บารมีข้ออ่ืนๆ ก็พึงเทียบเคียงทานบารม ี

ทานอุปบารมี และทานปรมัตถบารมี ดังกล่าวนี้

ผลของการบ�าเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายถึงผลของการบ�าเพ็ญบารมีของ 

พระมหาโพธิสัตว์ ไว้ มีปรากฏในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  อะไรเป็นผล?

  กล่าวโดยย่อ ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผล 

 ของบารมีเหล่านั้น

  กล่าวโดยพสิดาร สิริธรรมกายอันงดงามทัว่ไปต้ังขึน้ด้วย 

 คุณหาประมาณมิได้ ไม่มีสิ้นสุด ต้ังแต่สมบัติของรูปกาย 

 อันรุ่งเรืองด้วยหมู่คุณไม่น้อยมีอาทิ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ 

๑๘
ชาตกัฏฐกถา  อรรถกถาขุททกนิกาย  ชาดก  (ขุ.ชา.อ.๑/๔๐)
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 อนุพยัญชนะ ๘๐ พระรัศมีวาหนึ่ง เป็นต้น อธิษฐานธรรม 

 ทศพลญาณ เวสารัชชญาณ ๔ อสาธารณญาณ ๖ พุทธธรรม  

 ๑๘ หมวด
๑๙

ข้อความจากอรรถกถานี้ แสดงให้เห็นว่า เมื่อพระมหาโพธิสัตว์

บ�าเพ็ญบารมีส�าเร็จแล้ว จะได้รับผลของการบ�าเพ็ญบารมี คือ 

การตรัสรู ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมท้ังทรงมีสิริธรรมกาย 

และรูปกายที่ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

จากข้อมูลที่แสดงถึงการบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ จะเห็นว่า การบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ส�าเร็จสักพระองค์หนึ่งนั้น เป็นการ

กระท�าที่ท�าได้ยาก เพราะต้องประกอบกุศลธรรมทั้งหมดดังแสดงไว้

ข้างต้นอย่างยิง่ยวด และแม้จะบ�าเพญ็บารมอีย่างยิง่ยวดเช่นน้ันแล้ว 

แต่ระยะเวลาที่จะต้องบ�าเพ็ญบารมีนั้นยังไม่ครบบริบูรณ์ ก็จ�าต้อง 

บ�าเพ็ญบารมีไปจนกว่าจะครบก�าหนดระยะเวลา เปรียบเสมือน 

ข ้าวกล ้าที่ชาวนาไม ่สามารถจะบังคับให ้ออกรวงและสุกได ้

ดังใจปรารถนา ต้องคอยระยะเวลาที่ข้าวกล้าจะออกรวงและสุกเอง 

ดังท่ีพระอรรถกถาจารย์ ได้อธิบายขยายความไว้ ในคัมภีร์วิสุทธิชน

วิลาสินี ว่า

๑๙ 
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.อ.๓๘๔)
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 ก็ฐานะนี้ที่ว่า ยังไม่ถึง ๔ อสงไขย แสนกัป เมื่อให้ทาน

ทกุวนัๆ เช่น การให้ทานของพระเวสสนัดร และการสัง่สมบารมี

ธรรมมศีีลเป็นต้น  อันสมควรแก่ทานนัน้  ก็จะเป็นพระพทุธเจ้า

ในระหว่างได้ ดังนี้  ย่อมจะมีไม่ได้

 ถามว่า  เพราะเหตุไร

 ตอบว่า  เพราะญาณยงัไม่ต้ังท้อง  ยงัไม่ถึงความไพบลูย์  

ยังไม่ถึงความแก่กล้า

 ฐานะนี้ที่ว่า ข้าวกล้าที่จะเผล็ดผล ต่อเมื่อล่วงไป ๓ 

เดือน ๔ เดือน และ ๕ เดือน ยังไม่ถึงเวลานั้นๆ จะอยากได้ก็ด ี

จะเอาน�้ารดก็ดี  สักร้อยครั้ง  พันครั้ง ทุกวันๆ จักให้เผล็ดผล

โดยปักษ์หนึ่ง หรือเดือนหนึ่ง ในระหว่าง ดังนี้ ย่อมไม่มี

 ถามว่า  เพราะเหตุไร

 ตอบว่า เพราะข้าวกล้ายังไม่ท้อง ยังไม่ถึงความไพบูลย์  

ยงัไม่แก่ ดังนี ้ช่ือฉนัใด ฐานะนีว่้า ยงัไม่ถงึ ๔ อสงไขย แสนกปั  

จักได้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้ ย่อมไม่มี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

 เพราะฉะนัน้ พงึกระท�าการบ�าเพญ็บารมตีลอดกาลตาม

ที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละ เพื่อต้องการให้ญาณแก่กล้า.
๒๐
 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า “กิจฺโฉ พุทฺธาน- 

มุปปฺาโท”
๒๑
 การเสด็จอุบติัขึน้ของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย เป็นการยาก

๒๐
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๔)

๒๑
ขุททกนิกาย  ธรรมบทคาถา  (ขุ.ธ.๒๕/๒๔)
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การบ�าเพ็ญบารมี

ของพระปัจเจกพุทธเจ้า

การบ�าเพ็ญบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ พระธรรมปาละได้

อรรถาธิบายไว้ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่า

  ส�าหรับพระปัจเจกโพธิสัตว์ไม่อย่างนั้น อธิบายว่า 

 ท่านเหล่านัน้แม้ถงึจะมบีารมเีป็นปัญญาธกิะ ก็ยังต้องปรารถนา 

 เพิม่พนูโพธสิมภารตลอดเวลา ๒ อสงไขย แสนกัป ไม่ต�า่กว่าน้ัน 

 แม้ท่านผู้เป็นสัทธาธิกะและวิริยาธิกะ ล่วงเลยกัปอ่ืนจาก 

 ก�าหนดท่ีกล่าวแล้วไปเล็กน้อยเท่านั้น ก็ย่อมบรรลุปัจเจก 

 สัมโพธิญาณ แต่ไม่ถึงอสงไขยที่ ๓ ...

  พระปัจเจกโพธิสัตว์ผู้กระท�าอภินีหาร ประมวลธรรม 

 ๕ ประการเหล่านี้ คือ ความเป็นมนุษย์ ความสมบูรณ์ด้วยเพศ  

 การเห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะ อธิการ ความเป็นผู้มีฉันทะ  

 เหล่านี้รวมเป็นเหตุแห่งอภินีหาร
๒๒

 

และมีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสีนีอีก ว่า

๒๒
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  เถรคาถา  (ขุ.เถร.อ.๑/๑๓-๑๔)
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  ถามว่า ก็ความปรารถนาของพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า 

 ย่อมเป็นไปนานเพียงไร

  ตอบว่า ความปรารถนาของพระปัจเจกพทุธเจ้าทัง้หลาย 

 ย่อมเป็นไป ๒ อสงไขย แสนกัป ไม่อาจต�่ากว่านั้น ... 

 ผู ้ปรารถนาความเป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ ้า ก็จ�าต ้อง 

 ปรารถนาสมบัติ ๕ ประการ กระท�าอภินีหาร

  จริงอยู่ พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น

  มีเหตุแห่งอภินีหารเหล่านี้ คือ ความเป็นมนุษย ์

 ความถึงพร้อมด้วยเพศชาย การได้เห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะ  

 การกระท�าอันยิ่งใหญ่ ความเป็นผู้มีฉันทะ
๒๓

การบ�าเพญ็บารมขีองพระปัจเจกโพธสิตัว์เพือ่จะตรสัรูเ้ป็นพระปัจเจก-

พุทธเจ้านั้น มีก�าหนดระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี คือ ไม่ต�่ากว่า ๒ 

อสงไขย แสนกปั แต่ไม่เกนิ ๓ อสงไขย และต้องมกีารประชุมธรรม 

๕ ประการ เพื่อเพาะบ่มให้ปัจเจกโพธิญาณบริบูรณ์ ได้แก่

๑) มนุสฺสตฺต� คือ ความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ ในชาติท่ีต้ัง 

ความปรารถนาจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

ในอนาคตกาลนั้น ต้องเกิดในก�าเนิดของมนุษย์เท่านั้น

๒๓
วิสุทธชนวิลาสีนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๖๙)
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๒) ลิงฺคสมฺปตฺต ิคือ ความสมบูรณ์ด้วยเพศ กล่าวคือ ในชาติที่ตั้ง 

ความปรารถนาจะบ�าเพญ็บารมเีพือ่จะตรสัรูเ้ป็นพระปัจเจกพทุธเจ้านัน้

ต้องมีเพศเป็นชายที่บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ เพราะเพศชาย

เท่านั้นที่สามารถรับรองพุทธภาวะได้

๓) วิคตาสวทสฺสน� คือ การเห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะ กล่าวคือ 

ในชาติที่ ต้ังความปรารถนาจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้ เป ็น 

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น จะต้องได้พบพระอรหันต์ จะเป็นพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือเป็นพระอรหันต์องค์ใด 

องค์หน่ึงก็ได้ แล้วต้ังความปรารถนาท่ีจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะ 

ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสักองค์หนึ่ง ในอนาคตกาล

๔) อธิกาโร คือ การกระท�าอันยิ่ง กล่าวคือ ในชาติที่ต้ังความ

ปรารถนาจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น 

ต้องกระท�ากุศลกรรมต่อหน้าท่านผู้ปราศจากอาสวะนั้นด้วย

๕) ฉนฺทตา คือ ความพอใจ กล่าวคือ ต้องมีความพอใจที่จะบ�าเพ็ญ

บารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ถ้าไม่มีความพอใจในการ 

เพาะบ่มปัจเจกโพธิญาณนี้ การบ�าเพ็ญบารมีก็ไม่ส�าเร็จ
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การบ�าเพ็ญบารมี

ของพระอรหันตสาวก

การบ�าเพ็ญบารมีของพระอรหันตสาวกนี้ พระธรรมปาละได้

อรรถาธิบายไว้ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  ส�าหรับพระโพธิสัตว์ผู ้เป็นสาวก บ�าเพ็ญอภินีหาร 

 เพื่อความเป็นอัครสาวก ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภาร  

 สิ้นเวลา ๑ อสงไขย แสนกัป

  ส�าหรับผู้ที่เป็นมหาสาวก บ�าเพ็ญอภินีหารเพื่อความ 

 เป็นมหาสาวก ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภาร สิ้นเวลา 

 แสนกัปเท่านั้น ถึงพระพุทธมารดา พระพุทธบิดา พระพุทธ 

 อปัุฏฐาก และพระพุทธชิโนรส ก็เหมอืนกนั คือใช้เวลาเพิม่พนู 

 โพธิสมภารแสนกัป ...

  และพระโพธิสัตว์ผู ้เป็นสาวก ผู้ต้ังปณิธานไว้ด้วย 

 สามารถแห่งความปรารถนาที่ประกอบด้วยองค์ ๒ คือ อธิการ  

 และความเป็นผู้มีฉันทะ
๒๔

๒๔
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  เถรคาถา  (ขุ.เถร.อ.๑/๑๓-๑๔)
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พระสาวกโพธสิตัว์บ�าเพญ็บารมปีรารถนาเพือ่จะตรสัรูส้าวกโพธญิาณ

นัน้ พระธรรมปาละได้จ�าแนกการบ�าเพญ็บารมขีองพระสาวกโพธสิตัว์

ออกเป็น ๒ ระดับ คือ

๑) พระอคัรสาวก มรีะยะเวลาการบ�าเพญ็บารม ี๑ อสงไขย แสนกปั

๒) พระอสีติมหาสาวก พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา 

พระพุทธอปัุฏฐาก และพระปกตสิาวก มรีะยะเวลาการบ�าเพญ็บารมี 

แสนกัป

พระสาวกโพธิสัตว์ทั้ง ๒ ประเภทนี้ ต้องมีการประชุมธรรม ๒ 

ประการ เพื่อเพาะบ่มให้สาวกโพธิญาณบริบูรณ์ คือ

๑) อธิกาโร คือ การกระท�าอันยิ่ง กล่าวคือ ในชาติที่ต้ังความ 

ปรารถนาจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้ เป ็นพระสาวก ไม ่ว ่า 

ประเภทใดก็ตาม ต้องกระท�ากุศลกรรมแล้วต้ังความปรารถนา 

ต่อหน้าท่านผู้ปราศจากอาสวะ โดยมากจะต้ังความปรารถนาเฉพาะ

พระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒) ฉันทตา คือ ความพอใจ กล่าวคือ ต้องมีความพอใจที่จะ 

บ�าเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระสาวก ไม่ว่าจะเป็นพระอัครสาวก 

พระอสติีมหาสาวก พระพทุธมารดา พระพทุธบดิา พระพทุธอุปัฏฐาก 

และพระปกติสาวก ถ้าไม่มคีวามพอใจในการเพาะบ่มสาวกโพธญิาณนี้ 

การบ�าเพ็ญบารมีก็ไม่ส�าเร็จ
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การบ�าเพ็ญบารมีของพระปัจเจกโพธิสัตว์และพระสาวกโพธิสัตว์นี้  

ถึงแม้นจะเร่งบ�าเพ็ญบารมีเพื่อให้ส�าเร็จตามมโนปณิธานท่ีได้ต้ังจิต

ปรารถนาบ�าเพ็ญบารมีไว้นั้น  ก็ไม่สามารถจะเร่งได้  ต้องรอคอย

ความสุกเต็มที่แห่งโพธิญาณ  ดังที่พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายไว้

ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

 จ�าเดิมแต่บ�าเพ็ญมหาภินีหาร ขวนขวายแล้วๆ เล่าๆ 

ในทานเป็นต้น เป็นพิเศษ ถวายมหาทานเช่นกับทานของ 

พระเวสสันดร ทุกๆ วัน แม้สั่งสมอยู่ซ่ึงบารมีธรรมทุกอย่าง  

มีศีลอันสมควรแก่มหาทานนั้นเป็นต้น ขึ้นชื่อว่าการบังเกิดขึ้น

แห่งพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มีในระหว่างได้เลย เพราะยังไม่ถึง

ก�าหนดเวลาตามที่กล่าวแล้ว

 เพราะเหตุไร เพราะพระญาณยังไม่สุกเต็มที่

 อธิบายว่า พระญาณของพระพุทธเจ้าถึงความเจริญ

งอกงามไพบูลย์ ต้ังท้อง ย่อมถึงความสุกงอม ดุจข้าวกล้าที่

ให้ส�าเร็จแล้วในเวลาที่ก�าหนด ฉันใด ดังนั้น การบรรลุปัจเจก

สัมโพธิญาณและสาวกสัมโพธิญาณ ในระหว่างนั้นแหละ โดย

ยังไม่ถึงก�าหนดเวลาตามที่กล่าวแล้วในที่นั้นๆ ย่อมไม่มีแก่ 

พระปัจเจกโพธสิตัว์ผู้กระท�าอภินหีาร ธรรม ๕ ประการเหล่านี ้คือ

 ความเป็นมนุษย์ ความสมบูรณ์ด้วยเพศ การเห็น 

ผู้ปราศจากอาสวะ อธิการ ความเป็นผู้มีฉันทะ เหล่านี้รวม 

เป็นเหตุแห่งอภินีหาร
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 และแก่พระสาวกโพธิสัตว์ผู้ต้ังปณิธานไว้ด้วยสามารถ

แห่งความปรารถนาอันประกอบด้วยองค์ ๒ คือ อธิการ ความ

เป็นผู้มีฉันทะ ก็ฉันนั้น

 เพราะเหตุใด เพราะญาณยังไม่สุกเต็มที่

 อธิบายว่า ปัญญาบารมีที่ส่งเสริมเพิ่มเติมด้วยบารมี

ทั้งหลาย มีทานบารมีเป็นต้น ของพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย

แม้เหล่านี้ ย่อมตั้งท้อง ถึงความสุกงอม ยังพระพุทธญาณให้

บริบูรณ์โดยล�าดับ ฉันใด ปัญญาบารมีที่ส่งเสริมเพิ่มเติมด้วย

บารมท้ัีงหลาย มทีานบารมเีป็นต้น ของพระปัจเจกพทุธเจ้าและ

พระสาวกทั้งหลาย ก็ฉันนั้น ย่อมตั้งท้อง ถึงความสุกงอม ยัง

พระปัจเจกโพธญิาณและสาวกโพธญิาณให้บรบิรูณ์ตามสมควร

โดยล�าดับ.
๒๕

 

๒๕
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  เถรคาถา  (ขุ.เถร.อ.๑/๑๔)
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บารมี ๑๐ ทัศ

การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภท นั้น ต้องเพาะบ่ม

โพธิญาณให้บริบูรณ์ด้วยการบ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ท่ีเรียกว่า 

“พุทธการกธรรม” พระธรรมปาละได้อธิบายขยายความลักษณะ 

(เครื่องแสดง) รส (หน้าที่หรือกิจ) ปัจจุปัฏฐาน (ผลปรากฏ) และ

ปทัฏฐาน
๒๖
 (เหตุใกล้ให้เกิด) ของบารมี ๑๐ ประการไว้ มีปรากฏใน

คัมภีร์ปรมตัถทปีน ีและในคัมภีร์วิสทุธชนวลิาสนิ ีพระอรรถกถาจารย์ 

ได้แสดงการเปรียบเทียบบารมี
๒๗

 ๑๐ ประการไว้เพื่อเป็นแนวทาง 

การเพาะบ่มบารมี พอสรุปความได้ว่า

บารมีแม้ทั้งหมดมีการอนุเคราะห์ผู้อ่ืนเป็นลักษณะ (เครื่องแสดง) 

มีการท�าอุปการะแก่ผู้อ่ืนเป็นรส หรือมีความไม่หวั่นไหวเป็นรส 

(เป็นกิจ) มีการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นปัจจุปัฏฐาน หรือมี

ความเป็นพระพทุธเจ้าเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ) มมีหากรณุา 

เป็นปทัฏฐาน หรือมีความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเป็น 

ปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้)

๑) ทานบารมี เจตนาบริจาคเครื่องอุปกรณ์ของตน ก�าหนดด้วย 

ความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นทานบารมี

๒๖
ลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐาน ของบารมี ๑๐ ประการ ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย  

จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.อ.๓๒๘-๓๒๙)

๒๗
เปรยีบเทยีบบารม ี๑๐ ประการ วสิทุธชนวลิาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนกิาย อปทาน  (ข.ุอป.อ.๑/๒๗-๓๔)
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พึงบ�าเพ็ญทานบารมีให้บริบูรณ์ โดยไม่เหลียวแลทรัพย์ ยศ บุตร 

และภรรยา หรืออวัยวะน้อยใหญ่ ให้ส่ิงที่เขาต้องการอยากได้

ทัง้หมดแก่ยาจกผูม้าถงึ ให้ทัง้หมดมิให้เหลอื เปรียบเหมือนหม้อน�า้ 

เตม็เป่ียมทีค่ว�า่ไว้ น�า้ย่อมไหลออกหมด ไม่ขงัอยู่ในหม้อน้ัน ฉะน้ัน

ทานบารมีมีการบริจาคเป็นลักษณะ (เครื่องแสดง). มีการก�าจัดโลภ 

ในไทยธรรมเป็นรส (เป็นกจิ). มคีวามไม่ติดข้องเป็นปัจจปัุฏฐาน หรอื

มภีพสมบติัและความไม่มภีพสมบติัเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). 

มีวัตถุอันควรบริจาคเป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๒) ศีลบารมี กายสุจริต วจีสุจริต ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาด 

ในอุบายแห่งกรณุา และโดยความหมาย กคื็อเจตนาเว้นสิง่ไม่ควรท�า

เป็นต้น เป็นศีลบารมี

พงึบ�าเพ็ญศีลบารมบีริบูรณ์ โดยตั้งแต่บัดนี้ไป อย่าได้เห็นแก่ชีวิต 

รักษาศีลให้บริสุทธ์ิ เปรียบเหมือนเน้ือทรายจามรีไม่เห็นแก่ชีวิต 

รักษาเฉพาะขนหางของตน แม้หางจะคล้องติดในที่ ใดก็ตาม 

ปลดขนหางออกไม่ได้ ก็ยอมตายในที่นั้น ฉะนั้น

ศีลบารมมีกีารละเว้นเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง) หรอืมลีกัษณะเป็น

พื้นฐานแห่งกุศลทั้งหลาย มีสมาธิกุศลเป็นต้น. มีการก�าจัดความ

เป็นผู้ทุศีลเป็นรส หรือมีความไม่มีโทษเป็นรส (เป็นกิจ). มีความ

สะอาดแห่งกายและวาจาเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). มีหิร ิ

และโอตตัปปะเป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).
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๓) เนกขัมมบารมี จิตเกิดขึ้นเพื่อจะออกจากภพ มีการเห็นโทษ 

เป็นอันดับแรก ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา 

เป็นเนกขัมมบารมี

พึงบ�าเพ็ญเนกขัมมบารมีให้บริบูรณ์ โดยท�าภพทั้งปวงให้เป็น 

เช่นกับเรือนจ�า ร�าคาญอยากจะพ้นไปจากภพทั้งปวง มุ่งหน้าต่อ

เนกขัมมะคือการออกจากกาม เปรียบเหมือนคนที่อยู่ในเรือนจ�า

มาเป็นเวลานาน มิได้มีความรักใคร่ในเรือนจ�านั้นเลย มีแต่ความ

ร�าคาญอย่างเดียว ไม่อยากอยู่ แสวงหาแต่ทางพ้นออกไป ฉะนั้น

เนกขมัมบารมมีกีารออกจากกามและภพเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง). 

มีการท�าให้แจ้งซึ่งโทษของกามและภพนั้นเป็นรส (เป็นกิจ). มีความ

หันหลังจากโทษนั้นเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). มีความสังเวช

เป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๔) ปัญญาบารมี ความเข้าใจลักษณะอันเสมอกันแห่งธรรมทัง้หลาย 

ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเป็นปัญญาบารมี

พึงบ�าเพ็ญปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ โดยเข้าไปหาบัณฑิตทั้งหมด 

ไม่เว้นใครๆ ไม่ว่าจะเป็นคนช้ันต�า่ ช้ันกลาง และช้ันสงู แล้วไต่ถาม

เรยีนรู้กบับณัฑติเหล่านัน้ เปรียบเหมือนภกิษผุูถ้อืเทีย่วบณิฑบาต

เป็นวตัร ไม่ละเว้นตระกลูใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตระกลูช้ันต�า่ ช้ันกลาง 

และชั้นสูง เที่ยวไปบิณฑบาตตามล�าดับ ได้อาหารพอเป็นเครื่อง

ยังชีพ ฉะนั้น
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ปัญญาบารมีมีการรู ้แจ้งแทงตลอดตามสภาวธรรมเป็นลักษณะ 

หรือการรู ้แจ้งแทงตลอดไม่พลาดเป็นลักษณะ (เครื่องแสดง) 

ดุจการซัดธนูและยิงด้วยลูกศรของคนฉลาด. มีความส่องสว่างใน

อารมณ์เป็นรส (เป็นกิจ) ดุจประทีป. มีความไม่หลงเป็นปัจจุปัฏฐาน 

(เป็นผลปรากฏ) ดุจคนน�าทางไปในป่า. มีสมาธิเป็นปทัฏฐาน 

หรือมีอริยสัจ ๔ เป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๕) วิริยบารมี การปรารภถึงประโยชน์ของผู้อ่ืนด้วยกายและจิต 

ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นวิริยบารมี

พึงบ�าเพ็ญวิริยบารมีให้บริบูรณ์ โดยเป็นผู ้มีความเพียรม่ัน 

ในอิริยาบถทั้งปวง ในภพทุกภพ เป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อหย่อน 

เปรียบเหมือนพญาราชสีห์มฤคราชมีความเพียรม่ันในอิริยาบถ 

ทั้งปวง ประคองใจไว้ตลอดเวลา ฉะนั้น

วริยิบารมมีคีวามอุตสาหะเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง). มกีารอุปถมัภ์

เป็นรส (เป็นกจิ). มกีารไม่จมลง ไม่ท้อถอยเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผล

ปรากฏ). มีวัตถุปรารภความเพียรเป็นปทัฏฐาน หรือมีความสังเวช

เป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๖) ขนัติบารมี การอดกลัน้โทษของสตัว์และสงัขาร ก�าหนดด้วยความ

เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา การตั้งอยู่ในอโทสะ (ความไม่โกรธ) 

จิตเกิดขึ้นเป็นไปในอาการของอโทสะนั้น เป็นขันติบารมี
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พึงบ�าเพ็ญขนัติบารมีให้บริบรูณ์ โดยเป็นผูอ้ดทนทัง้ในการยกย่อง

นับถือและในการดูถูกดูหม่ิน เปรียบเหมือนแผ่นดิน ใครจะทิ้ง

ของสะอาดหรือไม่สะอาด กมิ็ได้กระท�าความรักและความขดัเคอืง

เพราะการกระท�านั้น ย่อมอด ย่อมทน ย่อมกลั้นไว้ ได้ ฉะนั้น

ขนัติบารมมีคีวามอดทนเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง). มคีวามอดกลัน้

สิง่ทีน่่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นรส (เป็นกจิ). มคีวามอดกลัน้ 

เป็นปัจจุปัฏฐาน หรอืมคีวามไม่โกรธเป็นปัจจปัุฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). 

มีเห็นตามความจริงเป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๗) สัจจบารมี การพูดไม่ผิดมีวิรัติเจตนา (เจตนางดเว้น) เป็นต้น 

ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นสัจจบารมี

พึงบ�าเพ็ญสัจจบารมีให้บริบูรณ์ โดยอย่าได้กล่าวมุสาวาท 

(วาจาเท็จ) ทั้งรู้อยู่ ด้วยอ�านาจฉันทาคติเป็นต้น ถึงแม้อสนีบาต

จะตกลงบนกระหม่อมก็ตาม เปรียบเหมือนดาวประกายพรึก 

เป็นดุจคันช่ังคือเที่ยงตรงไม่ว่าฤดูหรือปีใดก็ตาม ย่อมไม่โคจร

และเวียนออกนอกวิถีโคจรไปในวิถีอื่น ย่อมจะโคจรไปในวิถ ี

ของตนเท่านั้น ฉะนั้น

สัจจบารมีมีการไม่พูดหลอกลวง คือเว้นจากมุสา เป็นลักษณะ 

(เครื่องแสดง). มีการประกาศตามความเป็นจริงเป็นรส (เป็นกิจ). 

มีความช่ืนใจเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). มีความสงบเสง่ียม

เป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).
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๘) อธิษฐานบารมี การตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหว ก�าหนดด้วยความ

เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา จิตเกิดขึ้นเป็นไปในอาการแห่ง 

ความตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวนั้น เป็นอธิษฐานบารมี

พึงบ�าเพ็ญอธิษฐานบารมีให้บริบูรณ์ โดยเป็นผู ้ ไม่หวั่นไหว 

ในอธิษฐานที่ได้อธิษฐานไว้ เปรยีบเหมือนภเูขาแม้จะถกูลมพัดแรง

มาจากทุกทิศก็ไม่หวั่นไหว ไม่เขยื้อน คงตั้งอยู่ในที่ของตน ฉะนั้น

อธษิฐานบารมมีคีวามต้ังใจในโพธสิมภารเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง). 

มีการครอบง�าสิ่งเป็นปฏิปักษ์ของโพธิสมภารเหล่านั้นเป็นรส 

(เป็นกิจ). มีความไม่หวั่นไหวในการครอบง�าสิ่งเป็นปฏิปักษ์เป็น 

ปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). มโีพธสิมภารเป็นปทฏัฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๙) เมตตาบารมี การท�าประโยชน์สขุให้แก่โลก ก�าหนดด้วยความเป็น

ผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรณุา โดยถอืความไม่พยาบาท เป็นเมตตาบารมี

พึงบ�าเพ็ญเมตตาบารมีให้บริบูรณ์ โดยเป็นผู้มีจิตเมตตาเสมอ

กันทั้งในคนดีและคนช่ัว ทั้งในศัตรูและมิตร ทั้งในชนที่เกื้อกูล 

และไม่เกื้อกูล และในสัตว์ทั้งปวง เปรียบเหมือนน�้าย่อมไหล 

แผ่ความเย็นไปเสมอกันไม่เลือกที่ ทั้งในส่ิงที่เป็นประโยชน ์

และในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ฉะนั้น

เมตตาบารมีมีความเป็นไปแห่งอาการเป็นประโยชน์เป็นลักษณะ 

(เครื่องแสดง). มีการน�าประโยชน์เข้าไปเป็นรส หรือมีการก�าจัด
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ความอาฆาตเป็นรส (เป็นกจิ). มคีวามสภุาพอ่อนโยนเป็นปัจจปัุฏฐาน 

(เป็นผลปรากฏ) มีการเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นที่น่าพอใจเป็นปทัฏฐาน 

(เป็นเหตุใกล้).

๑๐) อเุบกขาบารมี การก�าจัดความเสือ่มและความเคียดแค้น ก�าหนด

ด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรณุา ความมใีจเสมอในสตัว์และ

สงัขารทัง้หลายท้ังทีน่่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา เป็นอุเบกขาบารมี

พึงบ�าเพ็ญอุเบกขาบารมีให้บริบูรณ์ โดยวางใจเป็นกลางประดุจ

ตาช่ังทั้งในสุขและทั้งในทุกข์ เปรียบเหมือนแผ่นดินย่อมวางเฉย

ในของไม่สะอาดและของสะอาดที่คนทิ้งลง เว้นจากความโกรธ

และความยินดี ฉะนั้น

อุเบกขาบารมีมีความเป็นไปโดยอาการที่เป็นกลางเป็นลักษณะ 

(เครื่องแสดง). มีเห็นความเสมอกันเป็นรส (เป็นกิจ). มีการ 

สงบความเคียดแค้นและความเสือ่มเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). 

มีการพิจารณาความที่สัตว ์มีกรรมเป ็นของตนเป ็นปทัฏฐาน 

(เป็นเหตุใกล้).
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ปกิณณกะ

ตระกูลและการเกิดของพระโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภท

พระอรรถกถาจารย์ได้อรรถาธบิายตระกลูและการเกดิของพระโพธสิตัว์  

ผู้จะส�าเร็จพระโพธิญาณในชาติสุดท้ายไว้ มีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธชน 

วิลาสินี ว่า

  พระพุทธเจ้าทั้งหลายบ�าเพ็ญบารมีทั้งหลายตลอดกาล 

 มีประเภทตามที่กล่าวแล้ว ด้วยความปรารถนานี้และด้วย 

 อภินีหารนี้ อย่างนี้แล้ว เมื่อจะเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้น 

 ในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์

  พระปัจเจกพทุธเจ้าท้ังหลายย่อมเกดิขึน้ในตระกลูกษตัรย์ิ 

 ตระกูลพราหมณ์ หรือตระกูลคหบดี ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง

  ส่วนพระอัครสาวกย่อมเกดิขึน้เฉพาะในตระกูลกษตัรย์ิ 

 และตระกูลพราหมณ์ เหมือนพระพุทธเจ้า

  พระพุทธเจ ้าทุกพระองค์ ไม ่เกิดขึ้นในสังวัฏฏกัป 

 (กัปเสื่อม) ย่อมเกิดขึ้นในวิวัฏฏกัป (กัปเจริญ) พระปัจเจก 

 พุทธเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกัน

  อนึ่ง พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เกิดขึ้นในกาลที่  

 พระพุทธเจ้าทั้งหลายบังเกิดขึ้น 

  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และยังให้ 

 ผู้อ่ืนตรัสรู้ ได้ด้วย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เฉพาะ 

 ตนเอง แต่ไม่ยังให้ผู้อื่นตรัสรู้
๒๘

๒๘
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๗๐)
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สถานที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ

พระพุทธทัตตะได้อรรถาธิบายสถานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค ์

ไม่ทรงละไว้ มีปรากฏในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี ว่า

  ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละสถานที่ ๔ แห่ง

  จริงอยู่ โพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ 

 เป็นสถานที่แห่งเดียวกันนั่นเอง

  ไม่ทรงละการประกาศพระธรรมจกัร ณ ป่าอิสปิตนะมคิทายวนั

  ไม่ทรงละสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรกใกล้ประตู 

 สังกัสสนคร ครั้งเสด็จลงจากเทวโลก

  ไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียง ๔ เท้า แห่งพระคันธกุฎี 

 ในพระวิหารเชตวัน พระวิหารเล็กก็มี ใหญ่ก็มี ทั้งพระวิหาร 

 ก็ไม่ทรงละ ทั้งพระนครก็ไม่ทรงละ
๒๙

จกัรวาลน้ีเป็นทีต่รสัรูข้องสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์

พระพุทธโฆษาจารย์ได้อรรถาธิบายเรื่องนี้ไว้ ในคัมภีร์ปปัญจสูทนี ว่า

  แท้จริง พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อจะเสด็จอุบัติขึ้น 

 ย่อมเสด็จอุบัติข้ึนในจักรวาลนี้เท่านั้น ก็เมื่อห้ามสถานที่ 

 ทีเ่สด็จอุบติั ย่อมเป็นอันห้ามเด็ดขาดว่า “พระพทุธเจ้าทัง้หลาย 

 ไม่เสด็จอุบัติในจักรวาลอื่น นอกจากจักรวาลนี้”
๓๐

๒๙
มธุรัตถวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  พุทธวงศ์  (ขุ.พุทฺธ.อ.๔๓๑)

๓๐
ปปัญจสูทนี  อรรถกถามัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์  (ม.อุ.อ.๓/๘๕)
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ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุน ี

(สด จนฺทสโร) จึงเรียกจักรวาลนี้ว่า “มงคลจักรวาล” เพราะ 

เป็นจักรวาลทีส่มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทกุพระองค์เสด็จอุบติัขึน้

และตรัสรู้

ความส�าคัญของมหาโพธิบัลลังก์

พระพุทธโฆสาจารย์ได้อรรถาธิบายความส�าคัญของมหาโพธิบัลลังก์

ไว้ มีปรากฏในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี ว่า

  มหาโพธิบัลลังก์ เมื่อโลกพินาศ จะพินาศในภายหลัง  

 เมื่อโลกตั้งขึ้นก็จะตั้งขึ้นก่อน

  ณ โพธิบัลลังก์นั้น กอบัวกอหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเป็น 

 บุพพนิมิต หากว่าในกัปนั้นของโพธิบัลลังก์นั้น พระพุทธเจ้า 

 จกัทรงอุบัติ ดอกบัวย่อมเกดิขึน้ หากไม่ทรงอุบัติ ดอกบวัจะไม่เกดิ

  อนึ่ง เมื่อดอกบัวเกิด หากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง 

 จักทรงอุบัติ ก็เกิดดอกเดียว หากพระพุทธเจ้าจักทรงอุบัติ 

 ๒ องค์ ๓ องค์ ๔ องค์ ๕ องค์ ดอกบัวก็เกิด (ตามล�าดับ) 

 ๕ ดอก

  อนึ่ง ดอกบัวเหล่านั้นเป็นดอกมีช่อติดกันในก้านเดียว  

 ท้าวสทุธาวาสพรหมทัง้หลายชวนกนัว่า “ท่านผู้นิรทกุข์ทัง้หลาย  

 พวกเรามากันเถิด จักเห็นบุพพนิมิต” แล้วพากันมายังมหา 

 โพธิบัลลังก์สถาน
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  ในกัปท่ีพระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่ทรงอุบัติ ดอกบัว 

 ก็ไม่มี ทวยเทพทั้งหลายเห็นดอกบัวไม่มีดอก ก็มีความเสียใจ 

 ว่า “พ่อคุณเอ๋ย โลกจักมืดมนหนอ สัตว์ทั้งหลายถูกความมืด 

 ครอบง�า จักเต็มในอบาย เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ จักว่างเปล่า”

  ครั้นเห็นดอกบัวในเวลาบาน ต ่างดีใจว ่า “เมื่อ 

 พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ทรงก้าวลงสู่ครรภ์พระมารดา ประสูติ  

 ตรัสรู ้ ยังธรรมจักรให้เป็นไป ทรงกระท�ายมกปาฏิหาริย์ 

 หยัง่ลงจากเทวโลก ทรงปลงอายสุงัขาร เสด็จดับขนัธปรนิิพพาน  

 พวกเราจักเห็นปาฏิหาริย์อันท�าให้หมื่นจักรวาลหวั่นไหว 

 และอบายทั้ง ๔ จักเสื่อมโทรม เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ 

 จักบริบูรณ์” พากันเปล่งอุทานไปสู่พรหมโลกของตนๆ
๓๑
 

การก�าหนดสหชาตและการก�าหนดนักษัตร

พระพุทธทัตตะได้อรรถาธิบายเรื่องสหชาตและนักษัตรไว้ มีปรากฏ

ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี ว่า

  สิ่งที่เกิดร่วมกันกับพระสัพพัญญูโพธิสัตว์ของพวกเรา  

 มี ๗ เหล่าน้ี คือ พระมารดาพระราหุล พระอานนทเถระ 

 พระฉันนะ พระยาม้ากัณฐกะ หม้อขุมทรัพย์ พระมหาโพธิ 

 พระกาฬุทายี ชื่อว่าก�าหนดสหชาต

  โดยนกัษัตร คือ ดาวฤกษ์ในเดือนอุตตราสาธ (เดือน ๘)  

 พระมหาบรุษุลงสูพ่ระครรภ์พระชนน ีเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 

 ทรงประกาศพระธรรมจักร ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์

๓๑
สุมังคลวิลาสินี  อรรถกถาทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ที.มหา.อ.๒/๖)
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  โดยนักษัตร คือ ดาวฤกษ์ในเดือนวิสาขะ (เดือน ๖)  

 ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

  โดยนกัษตัร คือ ดาวฤกษ์เดือนมาฆะ (เดือน ๓) พระองค์ 

 ทรงประชุมพระสาวกและทรงปลงอายุสังขาร

  โดยนักษัตร คือ ดาวฤกษ์เดือนอัสสยุชะ (เดือน ๑๑)  

 เสด็จลงจากเทวโลก
๓๒

 

ธรรมดาของพระพุทธเจ้า

พระพุทธทัตตะได้อรรถาธิบายเรื่องธรรมดาทั่วไปของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ มี ๓๐ ประการ มีปรากฏในคัมภีร์มธุรัตถ 

วิลาสินี ว่า

  ๑. พระโพธิสัตว์ผู้มีภพสุดท้าย มีสัมปชัญญะรู ้ตัว 

 ลงสู่พระครรภ์ของพระชนนี

  ๒. พระโพธสิตัว์นัง่ขดัสมาธใินพระครรภ์ของพระชนนี  

 หันพระพักตร์ออกไปภายนอก

  ๓. พระชนนีของพระโพธิสัตว์ยืนประสูติ

  ๔. พระโพธสิตัว์ออกจากพระครรภ์พระชนนใีนป่าเท่านัน้

  ๕. พระโพธสิตัว์วางพระบาทลงบนแผ่นทอง หนัพระพกัตร์ 

 ไปทางทิศเหนือ ย่างพระบาท ๗ ก้าว เสด็จไปตรวจดู ๔ ทิศ 

 แล้วทรงเปล่งสีหนาท

  ๖. พระมหาสตัว์พอพระโอรสสมภพ ก็ทรงเหน็นมิติ  ๔ 

 แล้วออกมหาภิเนษกรมณ์

๓๒
มธุรัตถวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  พุทธวงศ์  (ขุ.พุทฺธ.อ.๔๓๒)
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  ๗. พระมหาสัตว์ทรงถือผ้าธงชัยแห่งพระอรหันต์ 

 ทรงผนวช ทรงบ�าเพ็ญเพียรก�าหนดอย่างต�่าที่สุด ๗ วัน

  ๘. เสวยข้าวมธปุายาสในวนัทีท่รงบรรลพุระสมัโพธญิาณ

  ๙. ประทบันัง่เหนอืสนัถตัหญ้าบรรลพุระสพัพญัญุตญาณ

  ๑๐. ทรงบริกรรมอานาปานสติกัมมัฏฐาน

  ๑๑. ทรงก�าจัดกองก�าลังของมาร

  ๑๒. ณ โพธิบัลลังก์นั่นเอง ทรงได้คุณมีอสาธารณญาณ  

 ตั้งแต่วิชชา ๓ เป็นต้นไปเป็นอาทิ

  ๑๓. ทรงยับยั้งใกล้ โพธิพฤกษ์ ๗ สัปดาห์

  ๑๔. ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาเพื่อให้ทรงแสดงธรรม

  ๑๕. ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตนะ มิคทายวัน

  ๑๖. ในวันมาฆปูรณมี ทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงใน 

 ที่ประชุมสาวกประกอบด้วยองค์ ๔

  ๑๗. ประทับอยู่ประจ�า ณ ที่พระวิหารเชตวัน

  ๑๘. ทรงท�ายมกปาฏิหาริย์ใกล้ประตูกรุงสาวัตถี

  ๑๙. ทรงแสดงพระอภิธรรม ณ ภพดาวดึงส์

  ๒๐. เสด็จลงจากเทวโลกใกล้ประตูสังกัสสนคร

  ๒๑. ทรงเข้าผลสมาบัติต่อเนื่องกัน

  ๒๒. ทรงตรวจดูเวไนยชน ๒ วาระ

  ๒๓. เมื่อเรื่องเกิดขึ้น จึงทรงบัญญัติสิกขาบท

  ๒๔. เมื่อเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้น จึงตรัสชาดก

  ๒๕. ตรัสพุทธวงศ์ในสมาคมพระประยูรญาติ

  ๒๖. ทรงท�าปฏิสันถารกับภิกษุอาคันตุกะ

  ๒๗. พวกภิกษุจ�าพรรษาแล้วถูกนมินต์ ไม่ทลูบอกลาก่อน  

 ไปไม่ได้
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๓๓
มธุรัตถวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  พุทธวงศ์  (ขุ.พุทฺธ.อ.๔๓๒-๔๓๓) 

๓๔
มธุรัตถวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  พุทธวงศ์  (ขุ.พุทฺธ.อ.๔๓๓)

  ๒๘. ทรงท�ากิจก่อนและหลังเสวย ยามต้น ยามกลาง  

 และยามสุดท้ายทุกๆ วัน

  ๒๙. เสวยรสมังสะในวันปรินิพพาน

  ๓๐. ทรงเข้าสมาบัติ ๒๔ แสนโกฏิสมาบัติแล้วจึง 

 ปรินิพพาน
๓๓

อนันตรายิกธรรม

พระพุทธทัตตะได้อรรถาธิบายอนันตรายิกธรรม คือ ความไม่มี

อันตรายเป็นธรรมดา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไว้ 

มีปรากฏในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี ว่า

  พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีอนันตรายิกธรรม (คือความ 

 ไม่มีอันตรายเป็นธรรมดา) ๔ คือ

  ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่ป ัจจัย ๔ ที่มีเฉพาะ 

 พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

  ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระชนมายขุองพระพทุธเจ้า 

 ทัง้หลาย สมจรงิดังทีต่รสัไว้ว่า “ข้อทีบ่คุคลพงึใช้ความพยายาม 

 ปลงพระชนม์ชีพพระตถาคต ไม่เป็นฐานะ ไม่เป็นโอกาส”

  ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระมหาปุริสลักษณะ 

 ๓๒ ประการ และแก่อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ

  ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระพุทธรังสีได้

  เหล่านี้ชื่อว่า “อนันตรายิกธรรม ๔”
๓๔
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รายชื่อผู้ท�าบุญหนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ”

พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) 

พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) ๒,๐๐๐ บาท

พระมหาศักฎา  สุมโน ๕,๐๐๐ บาท

พระมหาชินภัทร  ฉินฺนาลโย ๓,๑๕๐ บาท

พระครูปลัดพงศ์พันธ์  โค้วบุญญะราศีฟ ๑,๕๐๐ บาท

พระพิสิษฐ์  สิริสาโร ๑,๕๐๐ บาท

พระบรรจง  สุทฺธิสทฺโธ ๑,๕๐๐ บาท

พระวิชัย  วิชโย ๕๐๐ บาท

พระธนกฤต  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

พระมหานิพัฒน์  จิรวฑฺฒโน ๒๐๐ บาท

JEFF  CHEW ๓๐,๐๐๐ บาท

คุณรุ่งวิทย์  สวนทวี  และครอบครัว ๑๕,๐๐๐ บาท

อาจารย์ธนัช-คุณอมฤต  อินทร์จันทร์ ๑๕,๐๐๐ บาท

คุณวัฒนา  อุดมภักดีพงศ์  และครอบครัว ๑๐,๐๐๐ บาท

คุณณัฏฐลีณ  สิริธนาสุภรัตน์  และญาติมิตร ๘,๘๐๐ บาท

คุณมนตรี  เมืองนก ๕,๒๐๐ บาท

คุณภัคกร ภรารัตนวัฒน์–คุณรัชชิวรรณ ทองเลิศ และครอบครัว ๕,๐๐๐ บาท

คุณปัทมาภรณ์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บาท

คุณโชคชัย  กิตติญาณปัญญา ๕,๐๐๐ บาท

คุณอนุสรา  ธีระกุลพิสุทธิ์ ๕,๐๐๐ บาท

คุณกัลยารัตน์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บาท

คุณแม่กี่-คุณสมเกียรติ  เพียรหาทรัพย์ ๓,๐๐๐ บาท

คุณกฤต  ธนาภพธรรม ๓,๐๐๐ บาท

คุณโฆสิต  รัตนโสภณ ๓,๐๐๐ บาท

คุณภัทร์วิภาภรณ์  แฮสกิ้นส์ ๓,๐๐๐ บาท

คุณสมภพ  เหล่าสัจจะ ๓,๐๐๐ บาท



คุณอุดม-คุณสุดา  ตรีชั้น ๓,๐๐๐ บาท

คุณภัคกร-คุณปริญยา เมืองนิล และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท

คุณกรรณยา  ช้างสุวรรณ  และลูกหลาน ๒,๐๐๐ บาท

คุณปราณี  สหเจริญ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท

คุณชาญชัย  แซ่แต้ ๒,๐๐๐ บาท

พ.อ.พินิตภณ–คุณณัฐวรรณ–คุณมณี  พูลสวัสดิ์ และครอบครัว ๑,๖๐๐ บาท

คุณวุฒิชัย  พานิชย์ ๑,๕๐๐ บาท

คุณสนธิ์–คุณตุ้ม  ศิริธรรมเชิดชู  และลูกหลาน ๑,๕๐๐ บาท

คุณคมสันต์ สระทองลอย-คุณชญาสิทธิ์ ปานาลาด และครอบครัว ๑,๕๐๐ บาท

คุณดุษฎี  รัตนโสภณ ๑,๐๐๐ บาท

คุณฐานิตา  ดอกไม้จีน ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุนีย์  วงษ์น้อย  และญาติมิตร ๑,๐๐๐ บาท

คุณพ่อสู่เสียง  และครอบครัวธามฐานัส ๑,๐๐๐ บาท

คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณศิริพร  วิเชียรชัย ๑,๐๐๐ บาท

คุณนฤมล  สังฆวัตร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณสมภพ  ยิ้มศรีเจริญกิจ  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณอัญชลี  สาระบรรจง ๑,๐๐๐ บาท

คุณสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ ๑,๐๐๐ บาท

คุณวีระ  เนตยกุล ๑,๐๐๐ บาท

คุณเพลินจันทร์  จันทะบุตร ๑,๐๐๐ บาท

กลุ่มบุญญาทิพย์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณพัศญ์ศภณ–คุณพลัฏฐ์  โยธินธรรมธร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

สหายเกื้อกูล ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุจันทร์ญา  พาภัคพาณิชย์กุล ๑,๐๐๐ บาท

คุณเจษฎาพร  ชูช่วยสุวรรณ, คุณพัชร์ชิสา  พิสิฐวดีกุล, 

ด.ช.ณเสฏฐ์  พิสิฐวดีกุล  และครอบครัว บจก.การันตี ควอลิตี้, 

บจก.การันตี  สุดโปรด, บจก.เลิศสะแมนแตน ๑,๐๐๐ บาท



คุณวิภาวี  สุทธิวัฒนพันธ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณสรายุทธ-ด.ญ.ณชารัศมิ์  เสงี่ยมวงศ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณทัตติยา  รัตรกังวานวงศ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุชานันท์  กุศลมโนมัย ๑,๐๐๐ บาท

คุณศศินันท์  พรหมศิริ ๑,๐๐๐ บาท

คุณนพรัตน์  รุ่งอุทัยศิริ ๑,๐๐๐ บาท

คุณกิตติวัชร์  พงษ์ประภาชื่น,  คุณจุฑาภรณ์  สินชัยวนิชกุล,  

คุณรุ่งโรจน์-คุณพงศ์กรณ์-คุณไพลิน  พงษ์ประภาชื่น ๑,๐๐๐ บาท

คุณธนกฤต  เหล่าสัจจะ ๖๐๐ บาท

คุณสุดเสงี่ยม  เพ็ชรกุล ๕๐๐ บาท

คุณณัฏฐ์ทิตา  พัชรกุลเขมศิริ-คุณดลชา  เปรมปราณี ๕๐๐ บาท

คุณพงศ์กรณ์  พงษ์ประภาชิน  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณปราณี  วิชัยกุล ๕๐๐ บาท

คุณสุภาค  ตันติดุสิตา  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณวาสนา  โศภิตวจนะ ๕๐๐ บาท

คุณอรจิรา  โกศลโชติชโลธร ๕๐๐ บาท

คุณสุนิสา  ศุภผล  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณศศิประภา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

คุณญาดา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

คุณเบญญาภา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

ร.ท.ฐานันดร์  คงด้วง ๕๐๐ บาท

คุณศุภกร  อนันตผล ๕๐๐ บาท

คุณแม่รุ่งฟ้า-คุณชัชวาล  ธรรมนาวรรณ, 

คุณตามื่น-คุณยายอ้อย  ตู้นิ่ม  และคุณป้าโม่ย แซ่คู   ๕๐๐ บาท

คุณศิริกาญจน์  ดอกไม้จีน ๕๐๐ บาท

คุณนลินี-คุณพีรยสถ์  สมจินดา ๕๐๐ บาท

คุณกนิษฐา  เทศประสงค์ ๕๐๐ บาท



คุณสุรภา  จิตตะรักษ์ ๕๐๐ บาท

พันเอกเลปกร–คุณวรวรรณ  ดิษฐ์แย้ม  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณฉัตรบดินทร์  บดินทร์ภักดีกุล ๕๐๐ บาท

คุณมงคล  วัฒนาเกียรติสรร ๕๐๐ บาท

คุณฐิญาภา  ราวด์ ๕๐๐ บาท

คุณวีรดา  กุศลมโนมัย ๕๐๐ บาท

คุณอรุณรักษ์  ขันเทศ ๕๐๐ บาท

คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์ ๕๐๐ บาท

คุณน�้าฝน  อินทราพงษ์ ๕๐๐ บาท

คุณพรปวีณ์  ไพมณี ๕๐๐ บาท

คุณเปรม  แสงวิโรจน์พัฒน์ ๕๐๐ บาท

คุณจักรวาล  กู้สกุลไท ๕๐๐ บาท

คุณพรรณทิพพา  บริบูรณ์ ๕๐๐ บาท

คุณพรพิชัย  กิตติอภิญญา ๕๐๐ บาท

คุณพรลพัทธ์  อรุณบกสกุล ๕๐๐ บาท

คุณสิริรัตน์  รัตนมธุวงศ์  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณทาริกา  วีรวงศ์ตระกูล ๔๐๐ บาท

คุณวลัยพร  ธีรศุภพงศ์ ๓๐๐ บาท

คุณอังสนา  จรูญชัยคณากิจ ๓๐๐ บาท

คุณณิชญา  งามประภาสม ๓๐๐ บาท

คุณจิตร  ธีรนันทพรสุข ๓๐๐ บาท

คุณพิศิษฐ์-คุณสินีรักษ์-คุณจักรพันธ์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณณัฏฐ์-คุณอาตี๋-ด.ญ.ชาลิสา  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณสมเกียรติ-คุณอ�าไพพร-คุณวันวิสา  วัยนิพิฐพงษ์ ๓๐๐ บาท

คุณนลินรัตน์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณนเรศ  ทวีเกื้อกูล  และครอบครัว ๓๐๐ บาท

คุณศุภโชค-คุณชายแสน-คุณธีรญา  สินธุญาณ ๓๐๐ บาท



จ.ส.อ.สิทธิชัย  กั่วพานิช, คุณพนาวรรณ  สมบัติภิญโญ ๓๐๐ บาท

คุณอุบลรัตน์  เม่นสิน ๓๐๐ บาท

คุณศิรณัฏฒ์-คุณณัณภ์ปกรณ์-ด.ญ.ศิญ์ชญาณ์ ศุภาษ์ณัณษ์ ๓๐๐ บาท

คุณสมชัย  รัตนจินดาวงษ์, คุณจันทร์ฉาย  เพียงตา ๓๐๐ บาท

คุณทัศนัย  ทองคต, คุณพิสมัย  ศรีจันทร์ม่วง ๓๐๐ บาท 

คุณสมใจ  ไพมณี  และครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพัชนี  แดงสุภา ๒๐๐ บาท

คุณอังกูร  อนันตบุรี ๒๐๐ บาท

คุณณัทกร  เปี่ยมพร้อม ๒๐๐ บาท

คุณกิตติทัศน์  ใยมุง ๒๐๐ บาท

คุณนกมล-คุณพิมพ์พิชชา  ศิริธรรมเชิดชู ๒๐๐ บาท

คุณณัฐธีร์  โชคอัครจิรานนท์  และครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพีระวัฒน์-คุณปุณญดา  ค้าธัญเอกมงคล ๒๐๐ บาท

คุณเตชิต-คุณภูวกร  ค้าธัญเอกมงคล ๒๐๐ บาท

คุณกมลลักษณ์  เกียรติวาทีรัตนะ ๒๐๐ บาท

คุณศัตธัช-คุณปรานต์  ลภัทธานันท์ ๒๐๐ บาท

นพ.ธีรภาพ  ลิ่วลักษณ์ ๒๐๐ บาท

คุณอดิศร  คุ้มได้อยู่ ๑๐๐ บาท

คุณวราภรณ์  อนุศาสนนันท์ ๑๐๐ บาท

คุณไกรศักดิ์  ใจบุญ ๑๐๐ บาท

คุณกัญฑิศา  แก้วค�าไสย์ ๑๐๐ บาท

คุณทิพย์รดา  จงสงวน ๑๐๐ บาท

คุณกมลพร  ผลประเสริฐ ๑๐๐ บาท

คุณกฤษฏ์  สกุลหลิม  และครอบครัว ๑๐๐ บาท

ห้องโหรตรีไตรศุลี ๑๐๐ บาท

คุณวัชระ  ปัญญาธีระ  และครอบครัว ๘๐ บาท


