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บทคัดย่อ

สรรพสัตว์มีสภาพตกอยู่ในการเดินทางไปในวัฏฏสงสาร หรือ บ่วงแห่งภพภูมิ เพราะถูกอวิชชา
และตัณหาเป็นเครื่องผลักไสให้เกิดและตาย ยากที่จะนับภพชาติได้ วัฏฏะสงสารนี้มีเบื้องต้นและ
เบื้องปลายที่ไม่สามารถรู้ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดมาเพื่อเข้าถึงอริยสัจธรรมขั้นสูงสุดสามารถ
หลุดพ้นออกจากบ่วงในวัฏฏสงสาร มีอิสรภาพคือพระนิพพาน พระองค์ได้ท�ำลายวัฏฏสงสารให้ขาด
กระบวนการที่ท�ำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่า “พุทธการกธรรม” แปลว่า ธรรมที่ท�ำให้เป็น
พระพุทธเจ้า มีองค์ประกอบด้วยกัน ๓ ประการ คือ (๑) การสะสมกุศลบารมี ๑๐ ประการไว้ใน
อดีตชาติ (๒) มีปัญญาบารมีในปัจจุบันชาติเต็มเปี่ยม (๓) มีปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ ปฏิจจมุปบาท
จึงเป็นพุทธการกธรรมมีอ�ำนาจที่ส�ำคัญอุปถัมภ์ให้กับโพธิมรรคญาณและโพธิผลญาณเกิดขึ้น เรียกว่า
อาสวักขยญาณ บรรดาพุทธธรรมทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นปัจจัยภายในมี ๒ ได้แก่ (๑) บารมี ๑๐ ประการ
ในอดีตชาติ (๒) ปัญญาบารมีปัจจุบันชาติ และเป็นปัจจัยภายนอกมี ๑ ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาทอารมณ์
เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง ๓ นี้จึงเป็นกระกวนการเปลี่ยนผ่านจากพระโพธิสัตว์กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ค�ำส�ำคัญ : พุทธการกธรรม; กระบวนการเปลี่ยนผ่าน; พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Abstract

All living beings undergo endless cycles of samsara or the plane’s existence of
snare in various realms and forms of life, due to ignorance (Avidyā) and lust (Taṇhā)
continuously driven to the cycle of rebirth and death. It's hard to count the previous
* บทความนี้ ได้พัฒนามาจากหนังสือสารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปี ๒๕๖๔ พิมพ์เผยแพร่ ในพิธี
ประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
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lives. This saṃsāra has appearing at the beginning and the end unable to know.
The Lord Buddha declared his resolution to liberation for a supreme of Noble Truth,
achieved to escape from the snare of the cycle of birth and rebirth and having the
freedom that is Nirvana. Consequently, he has destroyed the reincarnation cycle and
leads to the process of becoming a Buddhahood which is called “Buddhakarakadhamma”, which means the Dharma that makes someone become the Buddha.
There are three elements of Buddhakarakadhamma: (1) the accumulation of ten
pārami (perfections) in the past life (2) the full wisdom in the present life (3) the reach
of Paticcasamuppada (Paṭiccasamuppāda). Therefore, the Buddhakarakadharma is the
most significant part of Paticcasamuppada, which is very helpful for Bodhimakanyan
(perfect knowledge or wisdom of a Buddha) and the Bodhiphonyan (transcendental
nature of the Buddha's spiritual attainment), it is called Asavakkhayarñäna: (knowledge
of the exhaustion of all mental intoxicants). There are three dharma are two internal
factors: (1) Ten pārami in the past life (2) wisdom in the present life, and only one
external factor, known as Paticcasamuppada (Paṭiccasamuppāda). The transitional
process for Bodhisattva to be Buddhahood will be completed when these three
elements are complete.

Keyword: Buddhakarakadhamma; The transitional process; Buddhahood.
บทน�ำ

การเกิดเป็นสัตว์นนั้ มีจดุ เริม่ ต้นจากไหน และจักไปสิน้ สุดตรงไหนนัน้ ยากทีจ่ ะตัดสินหรือท�ำนาย
ว่ามีจดุ ก�ำเนิดมากจากตรงนีแ้ ละจะไปสิน้ สุดตรงนี้ เมือ่ คิดไม่ได้ ค�ำนวณไม่ได้จงึ มีทมี่ าของทิฏฐิอย่างหนึง่
คืออุจเฉททิฏฐิ กลุ่มลัทธิแนวคิดว่าตายแล้วก็ขาดสูญ ส�ำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเบื้องต้น
และเบื้องปลายแห่งการเกิดในวัฎฏสงสารว่า “อนมตคฺโคยํ ภิกฺขเว สํสาโร ปุพฺพา โกฏิ น ปญฺายติ
อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ ตณฺหาสฺฺ โยชนานํ สนฺธาวตํ สํสรตํ”1 แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้
มีเบือ้ งต้นและเบือ้ งปลายรูไ้ ม่ได้ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นทีส่ ดุ เบือ้ งปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผถู้ กู อวิชชากีดขวาง
ถูกตัณหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไป”2 ดังนั้น สิ่งที่ท�ำให้ไม่รู้จุดเริ่มต้น และที่สุดแห่งการเกิด ดังนั้น
สรรพสัตว์จึงต้องมีภาพตกอยู่ในการเดินทางไปในวัฏฏสงสาร หรือ ภพภูมแิ ล้วภพภูมิเล่า สัตว์ที่ถูก
1
2
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อวิชชาและตัณหาครอบง�ำไว้ผลักไสให้เกิดและตาย ยากที่ค�ำนวนหรือคาดคะเนได้ ภาษาบาลีว่า
“ปุนพฺภโว” เกิดแล้วเกิดอีก หรือ “ภวเนตฺติ”3 แปลว่า ผลักไสไปสู่ภพชาติ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
ความมืดย่อมมีแสงสว่าง เมื่อมีความร้อนก็ต้องมีความเย็น เมื่อมีสวรรค์ก็ต้องมีนรก เมื่อมีทุกข์
ความดับทุกข์ (สุข) ก็ต้องมี เมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วในปฐมวัยส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อแสวงหาความสุข
พอมัชฌิมวัยเปลี่ยนแนวคิดว่าเกิดมาเพื่อประกอบอาชีพเพื่อให้ตนเองและครอบครัวด�ำรงอยู่ได้และ
มีความสุข แต่พอถึงปัจฉิมวัยจ�ำนวนหนึ่งได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ว่า ชีวิตต้องแสวงหาความพ้นทุกข์
เพราะมองว่าชีวิตนั้นที่ผ่านมาและที่แท้ล้วนแล้วแต่มีทุกข์ บางคนเกิดมาโชคร้ายมากก็ไม่ต้องคิดเรื่อง
เหล่านี้เลย คิดแต่แสวงหาความสุขอย่างเดียว ส่วนผู้ที่แสวงความความพ้นทุกข์นั้นก็มีวิธีการแสวงหา
ความพ้นทุกข์หรือความอิสระแตกต่างกันไป
ศาสนาพราหมณ์ซงึ่ ก�ำเนิดก่อนพระพุทธศาสนาจึงสอนเรือ่ งการบ�ำเพ็ญเพียร หรือ ผูป้ ระพฤติตน
ให้เป็นพราหมณ์นี้มีล�ำดับขั้นแห่งการบ�ำเพ็ญตน เรียกว่า อาศรม ๔ ของผู้บ�ำเพ็ญตน คือ
๑) พรหมจารี แปลว่า ผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์ คือช่วงชีวติ ส�ำหรับการศึกษาเล่าเรียน เพือ่ พอกพูน
ความรู้
๒) คฤหัสถ์ แปลว่า ผู้ครองเรือน คือช่วงเวลาในการหาความสุขทางโลก มีครอบครัว มีบุตรธิดา
แสวงหาทรัพย์สมบัติ ประกอบศาสนพิธีและรับผิดชอบต่อชุมชน
๓) วนปรัสถ์ แปลว่า ผูอ้ ยูป่ า่ คือช่วงทีจ่ ะต้องปล่อยวางจากชีวติ ครอบครัวและความสุขทางโลก
แล้วหันมาปฏิบัติธรรม ท�ำตนให้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมด้วยการออกไปพ�ำนักอยู่อาศรมในป่า บ�ำเพ็ญ
ตบะและข้อปฏิบัติอื่นๆทางศาสนาอย่างเคร่งครัด
๔) สันยาสี แปลว่า ผู้แสวงหาธรรม คือการปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะอันเป็นจุดหมายปลายทาง
เป็นช่วงที่สละทุกอย่าง เหลือแต่ผ้านุ่งกับภาชนะส�ำหรับใส่อาหารและหม้อน�้ำ เที่ยวจาริกทั่วไปในช่วง
เวลาที่เกิดการแตกแยกลัทธินิกายต่าง ๆ4
ศ.นพ.ประเวศ วสี กล่าวว่า “ในศาสนาฮินดูเห็นว่า ปรมาตมันหรือพรหมมันเป็นสิง่ สูงสุดแต่ละคน
มีอัตตาหรืออาตมันซึ่งเล็ก ๆ ปรมันตมัน คือ ในศาสนาที่มีพระเจ้า พระเจ้าคือสิ่งสูงสุด ที่เมื่อใครเข้าถึง
พระเจ้าก็จะหลุดพ้นจากความคับแคบในตัวเอง มีความเป็นอิสระ”5 มนุษย์ทกุ คนต้องการความเป็นสุข
อิสระ มนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสัตว์ประเภทอื่น คือ เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ พัฒนาได้ ศึกษาได้ เรียนรู้ได้
3

วิ.มหา.(บาลี) ๕/๑๘๗/๖๕.
ดวงธิดา ราเมศวร์, “อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งอาเซีย อินเดีย-จีน”, (กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๓๗),
หน้า ๖-๙.
5
ประเวศ วสี, “ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุดความจริง ความงาม ความดี”, กรุงเทพมหานคร:
กรีนปัญญาญาณ,๒๕๕๐), หน้า ๒๐.
4
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เรียกได้ว่าเป็นสัตว์พิเศษ คือ แปลกจากสัตว์อื่นที่ฝึกไม่ได้ที่อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ เกิดมาเรียนรู้จาก
พ่อแม่ไม่นานก็อยูร่ อดได้ ส่วนมนุษย์จะประเสริฐได้ตอ้ งฝึก ถ้าไม่ฝกึ ก็ไม่ประเสริฐ ค�ำว่าฝึกคือต้องศึกษา 6
ในปีที่ ๒๐ ก่อนพุทธศักราช เจ้าชายสิทธัตถะ โคตมะ ได้ประสูติ แต่เจ้าชายสิทธัตถะ พบว่า
เพียงแค่ค�ำสอนตามหลักอาศรม ๔ ดังกล่าวยังไม่ใช่วิถีแห่งการหลุดพ้น พระองค์ไม่สามารถปลดเปลื้อง
พันธนาการใด ๆ ได้ด้วยการมุ่งแสวงหาความรู้อย่างไม่สิ้นสุด โดยที่ไม่ทราบได้เลยว่าที่สุดของความรู้
ที่จะบรรลุให้ถึงจุดสุดยอด คือ การหลุดพ้น นั้นคืออะไร พระองค์จึงตัดสินใจละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง
ทั้งทรัพย์สมบัติ และครอบครัว ละทิ้งทางโลกแล้วออกจากวัง โดยตัดสินใจออกบวชเป็นพระสมณะ
โคดม เพื่อมุ่งแสวงหาความรู้นั้นที่เป็นสัจธรรมอันจริงแท้ ที่พระองค์ยังไปไม่ถึง และไม่ทราบเลยว่ามัน
คืออะไร คล้ายการมุง่ สูจ่ ดุ มุง่ หมายอันว่างเปล่าในเส้นทางข้างหน้า ทัง้ บ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ า คือ การทรมาน
ตนตามแบบอย่างของศาสนาเชน ทัง้ อดข้าวอดน�ำ้ จนร่างกายผ่ายผอม พระองค์กก็ ลับพบว่ายิง่ ทุกข์หนัก
ในเส้นทางการศึกษาหาสัจธรรมของพระองค์นนั้ พระองค์ได้พบและทดลองในการแสวงหาทางหลุดพ้น
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เท่าที่ผ่านเข้ามา ในความคิดค�ำนึงของพระองค์ ทดลองแนวทางของลัทธินิกายส�ำนัก
ต่าง ๆ เสียยิง่ กว่าเดิม จนในทีส่ ดุ พระองค์กท็ รงบรรลุแก่สจั ธรรม เมือ่ วันหนึง่ ทีพ่ ระองค์นงั่ ประทับสมาธิ
อยู่ใต้ต้นโพธิ์ต้นหนึ่ง พระองค์ก็บังเกิดบรรลุถึงสัจธรรมขั้นสูงสุดที่เป็นทางบรรลุสู่จุดสูงสุดแห่งชีวิต
จนสามารถหลุดพ้นออกจากบ่วงใด ๆ ทั้งหมด7
กระบวนการที่ท�ำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น หรือ พุทธการกธรรม จ�ำเป็นอย่างมากที่จะ
ต้องรู้และศึกษา ด้วยเหตุผล ๒ ประการคือ
		 ๑) เป็นหลักการที่ชาวพุทธต้องรู้ หากเราไม่ทราบ ไม่รู้ก็อาจท�ำให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เลือ่ นลอยหรือเข้าข่ายเกิดลัทธิใหม่ซงึ่ มีอยูใ่ นรูปแบบพระพุทธศาสนา แต่ในความเชือ่ และแนวทางปฏิบตั ิ
อาจผิดพลาดได้ เพราะเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน และกระบวนการเข้าสู่
นิพพานนั้นผิดพลาดไม่ได้แม้แต่ ๑ มิลลิเมตร ดังพระเรรุกาเน จันทวิมลเถระ8 กล่าวว่า “หากบุคคล
ยืนอยู่ที่ไกลปล่อยธนูทะลุผ่านช่องกุญแจนั้นยากยิ่งนัก และถ้าหากน�ำเอาขนม้าเส้นหนึ่งผ่าออกเป็น
๗ ส่วน แล้วน�ำเอาส่วนที่ ๗ ไปตั้งวางไว้ระยะ ๓๕ วา แล้วให้นายขมังธนูยิงตรงกลางเส้นขนม้าส่วนที่
๗ นัน้ ยากยิง่ กว่า แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ พระนิพพานนัน้ ยากยิง่ กว่ายิงธนุตรงกลางเส้นขนม้าส่วนที่ ๗ นัน้ ”9
6

สมเด็จพุทธโฆสาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต), “พุทธธรรมฉบับเดิม”, (กรุงเทพมหานคร: เพิ่มทรัพย์การพิมพ์,
๒๕๕๓), หน้า ๓๔๓.
7
ดวงธิดา ราเมศวร์, “อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งอาเซีย อินเดีย-จีน”, หน้า ๗.
8
พระเรรุกาเน จันทวิมลเถระ, “อริยสัจจธรรม ๔ ประการ”, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๔),
หน้า ๙.
9
พระเรรุกาเน จันทวิมลเถระ ได้เขียนว่าเป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์, อ้างใน
พระเรรุกาเน จันทวิมลเถระ, “อริยสัจจธรรม ๔ ประการ”, หน้า ๙.
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		 ๒) เพือ่ เป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามพระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนานี้ ดังนัน้ กระบวนการ
ที่ท�ำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความส�ำคัญที่จะต้องค้นคว้า เรียนรู้ วิจัยเป็นเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาการและเป็นแนวทางปฏิบัติตามสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องต่อไป

ผลการศึกษา

ศาสดาของในโลกนีม้ จี ำ� นวนมากหากจะสรุปประเภทของศาสดาแล้วมี ๒ ประเภท ได้แก่ เทวนิยม
และอเทวนิยม ส�ำหรับศาสนาพุทธนั้นจัดเป็นประเภทอเทวนิยม คือ ศาสดาที่เป็นมนุษย์ธรรมดา
มีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่เทพเจ้า และในบรรดาศาสดาอเทวนิยมนั้นศาสดาแห่งพระพุทธศาสนานั้น ถือว่า
มีกระบวนการที่แตกต่างจากศาสดาคือมีอดีตชาติที่สะสมความดีมาจนเต็มเปี่ยมที่เรียกว่า บารมี
ดังนั้น กระบวนการที่ท�ำให้ได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า “พุทธการกธรรม”
พระพุทธโฆสเถระกล่าวหมายถึงบารมี ๑๐ ประการ10
ในทัศนะของผู้เขียนเรียบเรียงมีองค์นวัตกรรมแห่งพุทธการกรรมประกอบด้วยกัน ๓ ประการ
คือ (๑) การสะสมกุศลบารมี ๑๐ ประการในอดีตชาติ (๒) มีปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมในปัจจุบันชาติ
(๓) มีปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ ซึ่งมีหลักปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ดังนี้
๑. การสะสมกุศลบารมี ๑๐ ประการในอดีตชาติ
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผล หากปัจจุบันคือผล ย่อมเกิดมากจากอดีตเหตุ ในคัมภีร์
ไตรปิฎกและอรรถกถามีคัมภีร์ชุดหนึ่งชื่อ คัมภีร์ชาดก (ชาตก) แปลว่า คัมภีร์ที่กล่าวถึงอดีตชาติ
ของพระพุทธเจ้า ดังนั้น หากบุคคลสงสัยในความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะประสูติแล้วเดินได้ ๗ ก้าว
สงสัยในปาฏิหาริย์ ๓ คือ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุศาสนีปาฏิหาริย์ หรือ ปาฏิหาริย์
ต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ต้องไปศึกษาคัมภีร์ชาดก พระชาติในอดีตชาติ ๔ อสงไขยแสนมหากัป และใน
ภพชาติทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติมานั้น ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้ว พระคันถรจนาจารย์ กล่าวไว้
ว่า “พระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา (ศากยโคดม) ทรงบ�ำเพ็ญพระบารมีประเภทปัญญาธิกะ”
โดยผู้เขียนเรียบเรียงได้แบ่งออกเป็น ๓ กาล คือ
		 ๑) ทูเรนิทาน เหตุในอดีตชาติที่แสนไกล เริ่มปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า คือ คิดอยู่ใน
พระหฤทัยอย่างเดียว (มโนปณิธาน) นานถึง ๗ อสงไขยกัป จึงเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิ (จักเป็น
พระพุทธเจ้า) ในระยะเวลาช่วงนี้ พระองค์ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรก ชื่อว่า พระพรหม
เทวะ และได้อยู่ในพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ พระองค์
10
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		 ๒) อวิทูเรนิทาน เหตุในอดีตชาติไม่ไกลมากนัก ต่อจากนั้นทรงเปล่งวาจา (วจีปณิธาน)
นานถึง ๙ อสงไขยกัป พุทธเจ้าของเรา ได้เปล่งในพุทธกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
“พระปุราณศากยมุนี” ในระยะเวลาช่วงนี้ พระองค์ได้พบอยู่เฉพาะพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รวมทั้งสิ้น ๓๘๗,๐๐ พระองค์
		 ๓) สันติเกนิทาน เหตุในอดีตชาติที่ใกล้นี้ (หมายถึง ก่อนจะตรัสรู้สัมมาสัมพุทธเจ้า)
ต่อจากนั้นนานถึง ๔ อสงไขยแสนกัป จึงปรารถนาพร้อมทั้งกายและใจได้ จึงได้เป็นองค์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในระยะเวลาช่วงนี้ พระองค์ได้พบอยู่เฉพาะพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสิ้น
๒๗ พระองค์11
สรุปได้ว่า พระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเรา ถ้าเริ่มตั้งแต่พระองค์ตั้งพระหฤทัยสร้างพระบารมีมานั้น
รวมทั้งสิ้นนับได้ ๒๐ อสงไขยแสนกัปเศษ ได้พบอยู่เฉพาะพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตที่
ผ่านมารวมทั้งสิ้น ๕๑๒,๐๒๗ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันยี่สิบเจ็ด) พระองค์12 ระยะเวลา ๒๐ อสงไขย
แสนเศษกัปนั้นพระโพธิสัตว์ได้สร้างกุศลบารมี13 ๑๐ ปราการ14 ดังนี้
		 ๑) ทานบารมี ให้ทานเพื่อพระนิพพาน การให้ทานนั้นเปรียบดังหม้อน�้ำเต็มเปี่ยม ใครผู้ใด
ผู้หนึ่งคว�่ำปากลง น�้ำย่อมไหลออกหมด น�้ำย่อมไม่ขังเหลืออยู่ ผู้ท�ำทานบารมีเห็นผู้ขอไม่ว่าจะต�่ำทราม
ปานกลางและสูง จงให้ทานให้หมด เหมือนหม้อน�้ำที่เขาคว�่ำปากลงไว้ฉะนั้น
		 ๒) แม้ศีลบารมี การรักษาศีลเพื่อพระนิพพาน ต้องบําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ในทุกภพทุกภูมิ
เหมือนเนื้อทรายจามรี ไม่เห็นแก่ชีวิต รักษาเฉพาะขนหางของตนเท่านั้น ฉันใด ผู้บ�ำเพ็ญศีลบารมี
ก็ฉันนั้น ปรารถนาว่าตั้งแต่นี้ไปอย่าได้เห็นแม้แก่ชีวิต จะรักษาเฉพาะศีลเท่านั้น
		 ๓) เนกขัมมบารมี บ�ำเพ็ญเพื่อออกเพื่อออกจากภพภูมิ เหมือนผู้อยู่ในเรือนจ�ำมาเป็น
เวลานาน ไม่อยากอยู่ มิได้มีความรักใคร่ในเรือนจ�ำนั้นเลยโดยที่แท้มีแต่ร�ำคาญอย่างเดียว ฉันใด
ผู้ต้องการพระนิพาน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ท�ำภพภูมิทั้งปวงให้เป็นเช่นกับเรือนจ�ำ ร�ำคาญอยากจะพ้นไป
จากภพทั้งปวง มุ่งหน้าต่อเนกขัมมะ คือการออกจากกามเท่านั้น
11

พระคันถรจานาจารย์, “สสัมภารวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า” พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร:
ส.ธรรมภักดี, ๒๕๕๒) หน้า ๑๗๕-๑๗๖.
12
สมบูรณ์ ตาสนธิ, “กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า”, (นนทบุรี : ธิงบียอนด์ ธรรมะ, ๒๕๕๔), หน้า ๓๓.
13
ค�ำว่า “บารมี” คือ กุสลความดีทมี่ งุ่ ตรงต่อเป้าหมายคือฝัง่ แห่งพระนิพพาน ดังบาลีวเิ คราะห์วา่ ปรํ เสฏํ
นิพฺพานํ มยติ คจฺฉตีติ ปรโม, พระอัคควังสเถระพระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ตรวจช�ำระ, แปลโดย พระมหานิมิต
ธมฺมหาโส และ จ�ำรูญ ธรรมดา, “สัททนีติธาตุมาลา”, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๖,) หน้า ๙๓๘.
14
ขุ.ชา.อ.(ไทย) ๑/๓๖-๔๕.
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		 ๔) ปัญญาบารมี บ�ำเพ็ญสะสมปัญญา ต้องเข้าไปหาบัณฑิตแม้ทงั้ หมดไต่ถามปัญหา อย่าได้
เว้นใคร ๆ ไม่วา่ จะเป็นคนชัน้ ต�ำ่ ชัน้ กลาง และชัน้ สูง เหมือนภิกษุผถู้ อื เทีย่ วบิณฑบาตเป็นวัตร ไม่ละเว้น
ตระกูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นตระกูลชั้นต�่ำเป็นต้น ไปบิณฑบาตตามล�ำดับ
		 ๕) วิรยิ บารมี บ�ำเพ็ญเพียร เหมือนพญาราชสีหเ์ ป็นผูม้ คี วามเพียรมัน่ ในทุก ๆ อิรยิ าบถ ฉันใด
ผู้ปรารถนานิพพานก็ฉันนั้น เป็นผู้มีความเพียรมั่น ไม่ย่อหย่อนทุกๆ อิริยาบถ ทุกภพทุกภูมิ
		 ๖) ขันติบารมี บ�ำเพ็ญความอดทน ต้องอดทนทัง้ ในการยกย่องนับถือและในการดูถกู ดูหมิน่
เหมือนอย่างว่า คนทั้งหลายทิ้งของ สะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ลงบนแผ่นดิน แผ่นดินก็มิได้กระท�ำ
ความรักและความขัดเคืองเพราะการกระท�ำอันนั้น ย่อมอดทน อดกลั้นไว้ได้ฉันใด ผู้บ�ำเพ็ญขันติบารมี
ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้อดทนได้ทั้งในการนับถือทั้งในการดูหมิ่น
		 ๗) สัจจบารมี บ�ำเพ็ญสัจจวาจา เมื่ออสนีบาต (สายฟ้าผ่า) จะตกลงบนกระหม่อมก็ตาม
อย่าได้กล่าวมุสาวาททั้งรู้อยู่ เหมือนอย่างดาวประกายพรึกในทุกฤดูกาล หาได้ละวิถีโคจรของตน
โคจรไปในวิถีอื่นไม่ ย่อมจะโคจรไปในวิถีของตนเท่านั้น ฉันใด ผู้บ�ำเพ็ญสัจจะบารมีก็ฉันนั้นเหมือนกัน
อย่าได้ละสัจจะกล่าวมุสาวาทเลย (ในบรรดาศีล ๕ นั้น พระโพธิสัตว์อาจขาดสติล่วงละเมิดบางครั้ง
แต่มุสาวาทนั้นพระโพธิสัตว์จะไม่ล่วงละเมิดเด็ดขาด)
		 ๘) อธิษฐานบารมี บ�ำเพ็ญความตั้งใจมั่น พึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานที่ได้อธิษฐานไว้
เหมือนอย่างว่าธรรมดาภูเขาถูกลมพัดในทิศทั้งปวง ไม่หวั่นไหว ไม่เขยื้อน คงตั้งอยู่ในที่ของตน ฉันใด
ผู้บ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมีก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่หวั่นไหวในการอธิษฐาน คือการตั้งใจมั่นของตน
		 ๙) เมตตาบารมี บ�ำเพ็ญเมตตาจิต เป็นผูม้ จี ติ เป็นอย่างเดียวกันทัง้ ในคนทีเ่ ป็นประโยชน์และ
ในคนที่ไม่เป็นประโยชน์ เหมือนอย่างว่าธรรมดาน�้ำย่อมไหลแผ่ความเย็นเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งแก่คนชั่ว
ทั้งแก่คนดี ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้มีจิตเป็นอย่างเดียวด้วยเมตตาจิตในสัตว์ทั้งปวงอยู่
		 ๑๐) อุเบกขาบารมี บ�ำเพ็ญวางใจเป็นกลาง15 ต้องท�ำให้บริบูรณ์ พึงวางใจเป็นกลางทั้งใน
สุขและทัง้ ในทุกข์ เหมือนอย่างว่า ธรรมดาแผ่นดินเมือ่ คนทิง้ ของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ย่อมไม่โกรธ
ไม่ยินดีท�ำใจเป็นกลางอยู่ ฉันใด ผู้บ�ำเพ็ญอุเบกขาบารมีก็ฉันนั้นเหมือนกัน วางใจเป็นกลางอยู่ในสุข
และทุกข์16
ดังนั้น พุทธการกธรรม คือ บารมีทั้ง ๑๐ ประการนี้ ประดุจการออก�ำลังกายการสะสมเรี่ยวแรง
มากตั้งแต่อดีตชาติ ๒๐ แสนเศษกัปให้พร้อมก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสู้ศึกสงครามครั้งใหญ่
15

เรียกว่าอุเบกขาก็จริงแต่เมื่อว่าโดยองค์ธรรมแล้วเป็นกุศลเจตสิก ได้แก่ ตัตรมัชชัตตาเจตสิก (ท�ำใจเป็น
กลางที่ประกอบด้วยปัญญา) เรียกว่า ตัตรมัชฌัตตุเปกขา (วิ.อ.(ไทย) ๑/๒๐๖)
16
ขุ.ชา.อ.(ไทย) ๑/๓๖-๔๕.
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ในชาติสุดท้ายที่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมทั้งได้เผยแผ่ธรรม ๔๕ พรรษา และ ๔๕ พรรษา นี้คือ
การรบต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ต้องอาศัยพละก�ำลังที่สะสมมา ๒๐ อสงไขยเศษแสนกัป ก�ำลังทั้งหมดที่ได้มา
จึงเรียกว่า พระทศพล ผู้มีพละก�ำลัง ๑๐ ประการ และบารมีทั้ง ๑๐ ประการนี้อุปถัมภ์ให้สัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นด้วยอ�ำนาจแห่งนานักขณิกกัมมมปัจจัย (ให้ผลต่างกาลเวลา) อารัมมณปัจจัย
เมื่อพระโพธิสัตว์พิจารณาถึงบารมีทั้ง ๑๐ และอุปนิสสยปัจจัย (ช่วยส่งเสริมอย่างมีพลังมาก)
๒. มีปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมในปัจจุบันชาติ
กุสลา ธัมมา แปลว่า กุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นพหูพจน์และมีจ�ำนวนมาก ได้แก่ กุศลจิต ๒๑
เจตสิก ๓๘17 แต่ส่วนที่เป็นหัวหน้าแห่งกุศลนั้นได้แก่ ปัญญา จึงเรียกว่า ปัญญินทรีย์เจตสิก เพราะเป็น
หัวหน้าและเป็นใหญ่กว่ากุศลธรรมทัง้ หลาย ปัญญานัน้ ยังมีชอื่ เรียกอีกอย่างว่า โพธิ ได้ดว้ ยดังรูปวิเคราะห์
ว่า โพธีติ รุกฺโขปิ มคฺโคปิ สพฺพญฺญุตาณมฺปิ นิพฺพานมฺปิ วุจฺจติ18 แปลว่า ต้นไม้ก็ดี มรรคก็ดี
สัพพัญญุตญาณก็ดี เรียกว่า โพธิ19 ดังนั้น โพธิในที่นี้จึงหมายถึงมรรคญาณ ปัญญาญาณที่เป็นเพื่อ
การรู้แจ้งท�ำลายอวิชชาได้ พระสุภูติเถระ อธิบายว่า โพธิ วุจฺจติ จตูสุ าเณสุ าณํ20 แปลว่า ญาณใน
มรรคทั้ง ๔ เรียกว่า โพธิ ค�ำว่า “โพธิ” จึงหมายถึง ปัญญาที่เป็นไปในฝ่ายเพื่อการตรัสรู้
ดังนั้น โพธิปักขิยธรรม ธรรมที่เป็นเพื่อการตรัสรู้โดยตรงจึง ได้แก่ ปัญญา (เจตสิก) ส่วนโพธิปักขิ ย ธรรมที่ เ หลื อ นั้ น เป็ น เพี ย งตั ว สนั บ สนุ น ปั ญ ญาเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น ปั ญ ญาเจตสิ ก จึ ง เรี ย กว่ า
ปัญญินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่หรือหัวหน้ากุศลธรรมทั้งหลาย
กระบวนการเพื่อมีปัญญารู้แจ้งในพระนิพพานนั้น ปัญญาอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถจะรู้แจ้งได้
ต้องเป็นปัญญาที่ยกระดับจากปัญญาธรรมดาเป็น อธิปัญญาหรือปัญญาบารมี แต่ส�ำหรับพระโพธิสัตว์
ที่จะบ่มเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอันใกล้นี้ (สันติเกนิทาน) นั้น ต้องมีบารมีทั้ง ๙ ประการดังที่กล่าวมาแล้ว
ช่วยอุปถัมภ์โดยความเป็นปกตูปนิสสยปัจจัย คือ เป็นปัจจัยตามปกติและต้องมีพลังหนุนแรงอย่างมาก
ปัญญาบารมีนั้นเข้าไปรู้ในธรรมชาติ ๓ ประการ ก่อนที่พระโพธิสัตว์เจ้าจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ต้องมีการตรัสรู้ธรรม ๓ ขั้นตอน คือ
		 ๑) ปฐมยาม ได้รู้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ รู้ว่าพระองค์และสรรพสัตว์เคยเกิดมาแล้ว
ในอดีตชาติ (ปรากฏในคัมภีร์ชาดก)
17

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจิยะ, “ธัมมสังคณีสรุปัตถนิสสยะ”, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : หจก.
ทิพยวิสุทธิ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔.
18
วิ.อ.ปโม ภาโค (บาลี), หน้า ๑๕๑.
19
วิ.อ.(ไทย) ๑/๑๘๖.
20
พุธ ธาตุ + อิ ปัจจัย, สุภูติเถระ. “อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ” (บาลี). มหามกุฏราชวิทยาลัย ปริวัต, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๖๖๒.
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		 ๒) มัชฌิมยาม ได้ช�ำระทิพยจักขุญาณ ได้แก่จุตูปปาตญาณ รู้การเกิดการตายของ
สรรพสัตว์
		 ๓) ปัจฉิมยาม อาสวักขยญาณ ปัญญาท�ำให้อาสวะให้สนิ้ พออรุณอุทยั ก็ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้า21 กระบวนการแห่งโพธิมรรคญาณเกิดขึน้ นัน้ มีการอุปการะแห่งปัจจัย ดังนี้ เหตุปจั จัย
อธิปติปัจจัย อัญญมัญญปัจจัย ฌานปัจจัย มรรคปัจจัย สัมปยุตตปัจจัย อัตถิปัจจัย อวิคตปัจจัย
จะเห็นได้วา่ ปัญญาบารมีทสี่ ะสมมา ๒๐ อสงไขยแสนเศษกัปในอีดตชาตินนั้ ดุจการออกก�ำลังกาย
สะสมเรีย่ วแรงพลังงานซ้อมมาทัง้ หมด ปัญญาบารมีกค็ อื การต่อสูจ้ ริงในปัจจุบนั ชาติซงึ่ พระองค์ใช้เวลา
ในการต่อสู้ทั้งหมด ๖ ปีและยกสุดท้ายใช้เวลาเพียง ๑ ค�่ำคืน เป็นไปเพื่อเกิดญาณทั้ง ๓ ดังกล่าวแล้ว
ดังนั้น พุทธการกธรรม หลักธรรมที่ท�ำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงมี ๑ เดียว คือ ปัญญา
หรือโพธิ เท่านั้น ที่เหลือเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนให้เกิดปัญญาเท่านั้น เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม
๓๗ ประการ และปัญญาที่ขจัดอาสวะกิเลสให้สิ้นไปเรียกว่า อาสวักขยญาณ และอาสวักขยญาณ
ซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอารมณ์วิปัสสนาภูมิ คือ ปฏิจจสมุปบาท
๓. มีปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์
กัมมัฏฐานในโลกที่มีอยู่ทุกศาสนาสรุปมี ๒ ประเภท คือ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
วิปัสสนาภูมิหรืออารมณ์วิปัสสนามี ๖ ประการ คือ
		 ๑) ขันธ์ ๕
๒) อายตนะ ๑๒
		 ๓) ธาตุ ๑๘
๔) อินทรีย์ ๒๒
		 ๕) อริยสัจ ๔
๖) ปฏิจจสมุปบาท ๑๒22
ในอารมณ์แห่งวิปัสสนาทั้ง ๖ นั้นปฏิจจมุปบาทลึกซึ้งยากที่สุด สมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์
กล่าวว่า “ความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาท เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ หรือ เห็นถูกต้องและความเห็นที่ถูกต้องนี้
เป็นความเห็นที่เรียกว่าเป็นกลาง ๆ ไม่เอียงสุดไปทางใดทางหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักหรือกฎที่
แสดงความจริงเป็นกลาง ไม่เอียงสุด ทีเ่ รียกว่า มัชเฌนธรรมเทศนา”23 ปฏิจจสมุปบาทธรรม นับว่าเป็น
กระบวนธรรมอันลึกซึง้ ทีส่ ดุ บุคคลแม้จะมีปญ
ั ญามากก็ยากทีจ่ ะเข้าใจอย่างลึกซึง้ ได้และอารมณ์วปิ สั สนา
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีอย่างเดียว คือ ปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการ กระบวนธรรมแห่งปฏิจจ21

ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๔/๔๓., พุทธ.อ. ๗๓/๓๐.
สมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “วิปัสสนาภูมิ ๖”, ออนไลน์: https://www.pagoda.or.th/
somdej-payutto/23-0803.html, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
23
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พุทธธรรม”, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓๐.
22
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สมุปบาทจึงเป็นธรรมที่คู่กับปัญญาบารมีแห่งพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น ก่อนที่
พระบรมโพธิสตั ว์เจ้าจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ตอ้ งมีการตรัสรูธ้ รรม ๓ ขัน้ ตอน คือ
		 ๑) ปฐมยาม ทรงได้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ
		 ๒) มัชฌิมยาม ทรงช�ำระทิพยจักษุญาณ
		 ๓) ปัจฉิมยาม ทรงหยั่งพระญาณลงในปฏิจจสมุปบาท ทรงพิจารณาวัฏฏะและวิวัฏฏะ
พออรุณอุทัยก็ทรงเป็นพระพุทธเจ้า24
หลังจากตรัสรูจ้ งึ ทรงเสวยวิมตุ ติสขุ คือ พิจารณากระบวนการตรัสรูข้ องพระองค์ ด้วยพระองค์เอง
ใช้ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ ตามหลักฐานในพระไตรปิฎก ว่าด้วยโพธิกถา กล่าวถึงการตรัสรู้ของพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ในวินัยปิฎกมหาวรรค ว่า
“เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อุรุเวลาย วิหรติ นชฺชา เนรฺ ชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ปมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ อถโข ภควา โพธิรุกฺขมูเล สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ วิมุตฺติสุขปฏิสเวที อถโข ภควา
รตฺติยา ปม ยาม ปฏิจฺจสมุปฺปาท อนุโลมปฏิโลม มนสากาสิ”25
แปลว่า สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่ง
แม่น�้ำเนรัญชรา เขตต�ำบลอุรุเวลา ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียว26 เสวย
วิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์เป็นเวลา ๗ วัน ทีนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท
โดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยาม27 พระโพธิสตั ว์ได้บรรลุทงั้ สมถกัมมัฏฐาน และวิปสั สนากัมมัฏฐาน
ตามล�ำดับญาณ ๓ ดังนี้
		 ๑) ปฐมยามบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส
เพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ได้น้อมจิต
ไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ฯลฯ ๑๐,๐๐๐ ชาติบ้าง
ตลอดสังวัฏฏกัปบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง หลายกัปว่า ในภพโน้น
มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้นก็ไปเกิด
ในภพโน้น มีชื่อ มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหารเสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้นจึงมาเกิด
ในภพนี้ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไป และชีวประวัติอย่างนี้ ได้บรรลุวิชชาที่ ๑
ในยามแรกแห่งราตรี ความมืดมิดคืออวิชชา ก�ำจัดได้แล้ว แสงสว่างคือวิชชาได้เกิดขึ้น เปรียบเหมือน
24

พุทธ.อ. ๗๓/๓๐.
วิ.มหา.(บาลี) ๔/๑/๑.
26
นั่งโดยบัลลังก์เดียว หมายถึงนั่งขัดสมาธิโดยไม่ลุกขึ้นเลยตลอด ๗ วัน (วิ.อ.๓/๑/๓)
27
วิ.มหา.(ไทย) ๔/๑/๑.
25
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แสงสว่างเกิดขึน้ แก่บคุ คลผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร อุทศิ กายและใจ นีค้ อื การเจาะกระเปาะไข่คอื อวิชชา
ออกมาครั้งที่ ๑28 เหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่ การบรรลุธรรมในปฐมยามนี้นับว่า
เป็นการตรัสรู้ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้มาด้วยอภิญญาบารมี ซึ่งพระบรมโพธิสัตว์ได้สะสมมาแล้วในอดีตชาติ
นับไม่ถ้วน นับได้ถึง ๒๐ อสงไขย แต่เป็นอภิญญาเป็นตัวเด่นหรือสมถกัมมัฏฐานเป็นตัวเด่นมีปัญญา
เป็นภาวะรู้ในระดับสุดท้ายหรือยอด
		 ๒) มัชฌิมยามบรรลุจุตูปปาตญาณ คือ เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียง
ดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ นั้นได้น้อมและ
ไม่งาม เกิดดีและไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์ที่
ประกอบกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิด และชักชวนผูอ้ นื่ ให้ทำ� กรรม
ตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก แต่หมูส่ ตั ว์ทปี่ ระกอบ
กายสุจริต วจีสจุ ริตมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ ชักชวนผูอ้ นื่ ให้ทำ� กรรมตามความ
เห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เราได้บรรลุวิชชาที่ ๒ ในยามที่ ๒
แห่งราตรี ความมืดมิดคืออวิชชา ก�ำจัดได้แล้ว แสงสว่างคือวิชชาได้เกิดขึน้ แก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่าง
เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจ นี้คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมา
ครัง้ ที่ ๒29 เหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่ การบรรลุธรรมในมัชฌิมยามนีน้ บั ว่าเป็นการ
ตรัสรู้ครั้งที่ ๒ ซึ่งได้มาด้วยอภิญญาบารมี ซึ่งพระบรมโพธิสัตว์ได้สะสมมาแล้วในอดีตชาตินับไม่ถ้วน
นับได้ถึง ๒๐ อสงไขย แต่เป็นอภิญญาเป็นตัวเด่นหรือสมถะเป็นตัวเด่นมีปัญญาเป็นภาวะรู้ในระดับ
สุดท้ายหรือยอด
		 การหยั่งรู้ในญาณทั้งสอง คือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณ มีสมถกัมมัฏฐาน
อุปถัมภ์และเป็นโลกิยญาณ
		 ๓) ปัจฉิมยามบรรลุอาสวักขยญาณ เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน
ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อ
อาสวักขยญาณ ได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
นี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตได้หลุดพ้น
จากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว30 ท�ำกิจทีค่ วรท�ำเสร็จแล้ว ไม่มกี จิ อืน่ เพือ่ ความเป็นอย่างนีอ้ กี ต่อไปพราหมณ์ พระองค์
28

วิ.อ.(ไทย) ๑/๒๑๕-๒๒๖.
วิ.อ.(ไทย) ๑/๒๒๗-๒๓๕
30
ค�ำว่า “พรหมจรรย์” ในทีน่ หี้ มายเอาอริยมรรค คือ พระอรหันต์อยูป่ ระพฤติอริยมรรคจบแล้ว ส่วน กัลยาณปุถุชนและพระเสขะ ๗ พวก ยังต้องอยู่ประพฤติมรรคพรหมจรรย์ต่อไป (วิ.อ. ๑/๑๔/๑๖๙)
29

26.
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

ได้บรรลุวิชชาที่ ๓ ในยามที่ ๓ แห่งราตรี ความมืดมิดคืออวิชชาเราก�ำจัดได้แล้ว แสงสว่างคือวิชชา
ได้เกิดขึ้น เปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจ31 นี้คือ
การเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่ ๓ เหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่”32
การบรรลุธรรมในปัจฉิมยามนีน้ บั ว่าเป็นการตรัสรูค้ รัง้ ที่ ๓ ซึง่ ได้มาด้วยปัญญาบารมี ซึง่ พระบรมโพธิสตั ว์
ได้สะสมมาแล้ว ในอดีตชาตินับไม่ถ้วน นับได้ถึง ๒๐ อสงไขย อาสวักขยญาณนี้คือการตรัสรู้อริยสัจ คือ
ปฏิจจสมุปบาทอนุโลม ๑๒ และปฏิโลม ๑๒ ทรงหยั่งพระญาณลงในปฏิจจสมุปบาท ญาณที่เข้าไปรู้ใน
ปฏิจสมุปบาท คือ อาสวักขยญาณ ดังปฐมพุทธวจนะว่า วิสงฺขารคต จิตฺต ตณฺหาน ขยมชฺฌคา33 คือ
ละอวิชชาได้แล้ว วิชชาเกิดก็ขึ้น ดังพระบาลีว่า “อวิชฺชา ปหีนา โหติ วิชฺชา อุปฺปนฺนา”34 การตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ทั้งสมถะและวิปัสสนา คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณและจุตุปาตญาณ
(อภิญญาบารมี) เป็นสมถกัมมัฏฐาน อันเนื่องจากในพระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่มที่ ๑ พระพุทธองค์
ตรัสถึงปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตฺถฌานตามล�ำดับ แล้วตรัสถึงได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณและจุตูปปาตญาณ35 ส่วนอาสวักขยญาณเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน (วิวัฏฏกุสลปารมี)
เป็นกระบวนการเปลี่ยน (tranformation) ผ่านจากโพธิสัตว์ปุถุชนให้กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วิปัสสนารมณ์ หรือวิปัสสนาภูมิคือปฏิจจมุปบาท จึงเป็นอริยสัจจกัมมัฏฐานและเป็นพุทธการกธรรม
ทีม่ อี ำ� นาจหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีอ่ ปุ ถัมภ์ให้กบั โพธิมรรคญาณและโพธิผลญาณเกิดขึน้ ทีเ่ รียกว่าอาสวักขยญาณ
และการอุปถัมภ์อย่างนี้จึงเป็นการอุปถัมภ์โดยความเป็นปัจจัย ได้แก่ อารัมณปัจจัย อารัมมณาอธิปติปัจจัย และปกตูปนิสสยปัจจัย (ปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์อย่างแรงกล้าอุปถัมภ์ให้อาสวักขยญาณ
เกิดขึ้น) ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นดุจโค้ชและพี่เลี้ยงคอยให้น�้ำ ดังภาพดังนี้
พุทธการกธรรม ๓ ประการ
บารมี ๑๐ ประการ

โพธิญาณ/
ปัญญบารมี

อารมณ์ปฏิจจสมุปบาท/
พุทธอริยสัจจกัมมัฏฐาน

31

วิชฺชา อธิคตา อวิชฺชา วิหตา วิชฺชา อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน
ปหิตตฺตสฺส วิหรโต
32
ที.อ.(ไทย) ๑/๒๓๕-๒๓๙.
33
ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๕๓-๑๕๔/๔๔.
34
สํ.นิ.(บาลี) ๑๖/๑/๘๐.
35
ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑/๑.
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หากเปรียบการสร้างบารมี ๑๐ ประการดังการออกก�ำลังกายในอดีตชาติทใี่ ช้เวลายาวนานถึง ๒๐
อสงไขยเศษแสนกัป กว่าจะได้โพธิญาณหรืออาสวักขยญาณ คือการต่อสู้ที่ยาวนานถึง ๗ ปี และใช้เวลา
ไม่ถงึ เสีย้ ววินาทีเพือ่ เกิดโพธิญาณในปัจจุบนั ชาติ และ ปฏิจจสมุบาทอันเป็นอารมณ์วปิ สั สนา เปรียบครู
หรือโค้ชผู้คอยชี้แนะและพี่เลี้ยงผู้คอยให้น�้ำ ทั้ง ๓ ประการนี้ จึงชื่อว่า พุทธการกธรรม กระบวนธรรม
ที่ท�ำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สรุป

สรรพสัตว์ตกอยู่ในการเดินทางไปในวัฏฏสงสาร หรือ ภพภูมิหาต้นและปลายไม่มีที่สิ้นสุด
สัตว์ทถี่ กู อวิชชาและตัณหาครอบง�ำไว้ผลักไสให้เกิดและตาย ยากทีค่ ำ� นวนหรือคาดคะเนได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดบรรลุถึงอริยสัจธรรมขั้นสูงสุดที่เป็นทางบรรลุสู่จุดสูงสุดแห่งชีวิต จนสามารถ
หลุดพ้นออกจากบ่วงใด ๆ ทั้งหมดจึงเกิดอิสรภาพคือพระนิพพาน กระบวนการที่ท�ำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ เรียกว่า “พุทธการกธรรม” ศาสดาในโลกนีม้ ี ๒ ประเภทคือเทวนิยมและอเทวนิยม ส�ำหรับ
ศาสดาศาสนาพุทธนั้นจัดเป็นประเภทอเทวนิยม คือ ศาสดาที่เป็นมนุษย์ธรรมดามีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่
เทพเจ้า และในบรรดาศาสดาอเทวนิยมนั้น ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาถือว่ามีกระบวนการที่แตกต่าง
จากศาสดาคือมีอดีตชาติที่สะสมความดีมาจนเต็มเปี่ยมที่เรียกว่า บารมี ดังนั้น กระบวนการที่ท�ำให้ได้
มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือทีเ่ รียกว่า พุทธการกธรรม ๆ นัน้ มีองค์ประกอบด้วยกัน ๓ ประการ คือ
(๑) การสะสมกุศลบารมี ๑๐ ประการ ในอดีตชาติ บารมีทั้ง ๑๐ ประการนี้ ประดุจการออก�ำลังกาย
การสะสมเรี่ยวแรงมากตั้งแต่อดีตชาติ ๒๐ แสนเศษกัปให้พร้อมก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสู้ศึก
สงครามครัง้ ใหญ่ในชาติสดุ ท้ายทีไ่ ด้บรรลุสมั มาสัมโพธิญาณ (๒) มีปญ
ั ญาบารมีเต็มเปีย่ มในปัจจุบนั ชาติ
ที่ท�ำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงมี ๑ คือ ปัญญาหรือโพธิ เท่านั้นที่มีการต่อสู้กับอวิชชา
ในปัจจุบันชาติซึ่งพระองค์ใช้เวลาในการต่อสู้ทั้งหมด ๖ ปีและยกสุดท้ายใช้เวลาเพียง ๑ ค�่ำคืน ธรรมที่
เหลือมี สติ สมาธิเป็นต้น เป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนให้เกิดปัญญาเท่านั้น เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม
(๓) มีปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ อารมณ์แห่งวิปัสสนาคือปฏิจจมุปบาทจึงเป็นพุทธการกธรรมเป็น
ปัจจัยภายนอกและเป็นอริยสัจจะกัมมัฏฐานมีอ�ำนาจที่ส�ำคัญในการอุปถัมภ์ให้กับโพธิมรรคญาณและ
โพธิผลญาณเกิดขึน้ ทีเ่ รียกว่าอาสวักขยญาณ ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นดุจโค้ชและพีเ่ ลีย้ งคอยให้นำ�้ เท่านัน้
ในบรรดาพุทธธรรมทั้ง ๓ ประการนั้นเป็นปัจจัยภายในมี ๒ ได้แก่ (๑) บารมี ๑๐ ประการในอดีตชาติ
ที่สะสมพร้อมแล้ว (๒) ปัญญบารมีปัจจุบับชาติ และปัจจัยภายนอกมี ๑ ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาทอารมณ์
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