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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งน�ำเสนอสาระส�ำคัญของพุทธคุณ คือพระคุณของพระพุทธเจ้า
ที่เกิดจากการตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ การบ�ำเพ็ญบารมีมาอย่างต่อเนื่องและ
การพัฒนาตนตามหลักอริยมรรคจนกระทัง่ ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสรุป
มี ๓ ประการ คือพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งแก่น
แท้ของพุทธคุณไม่ใช่เรื่องของความขลัง ความศักดิ์สทิ ธิ์ หรืออ�ำนาจที่ดลบันดาลเรื่อง
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้บูชา แต่เป็นเรื่องของปัญญา ความบริสุทธิ์ และพระมหากรุณาอัน
ยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธจะต้องบูชาด้วยการปฏิบัติตามหลักค�ำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้
ไม่ใช่มีไว้เพื่อสวดอ้อนวอนหรือร้องให้ดลบันดาลในเรื่องที่ต้องการ เพื่อป้องกัน
การเข้าใจผิด และรักษาสัจธรรมของพระพุทธศาสนาให้ด�ำรงอยู่ต่อไป

* บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของสารนิพนธ์ “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พทุ ธคุณในสือ่ สิง่ พิมพ์
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Buddhist Virtues: Sacredness
or the Ideals for Practice*
Teerachoot Kerdkeaw**

Abstract
This article aims to clarify the meaning of Buddhist virtues that
originally referred to the ideals of the Lord Buddha. Buddhist virtues are
the single-minded wish, diligent meditation, and self-cultivation according
to the noble path (magga). These are the processes of the Lord Buddha
used to achieve enlightenment. In other words, Buddhist virtues are the
wisdom, the purity, and the compassion of the Lord Buddha. The essence
of these virtues is not the sacredness or miracles that happen to worshippers.
Instead, it is the ideal achieved through these three practices of the Lord
Buddha which all Buddhists should worship by following in his footsteps.
Buddhist virtues, in conclusion, are not what happen when praying
or by expecting miracles. On the contrary, righteous perception and practice
are the sole way for preserving Buddhism and passing it down to later
generations.

* This article is a part of a minor thesis “Analytical Study of the Virtues
of the Buddha as Appeared in the Buddhist Amulet Printed Media” for the Award of
the Degree of Doctor of Philosophy (Buddhist Studies) Mahachulalongkornrajavidayalaya
University 2011.
** Assistant Professor, Department of Humanity and Society of Liberal Arts,
Huachiew Chalermprakiet University.
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ความน�ำ
พุทธคุณเป็นค�ำทีช่ าวไทยพุทธรูจ้ กั กันมาช้านาน ตัง้ แต่พระพุทธศาสนาเข้ามา
สูป่ ระเทศไทยจนกระทัง่ ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญแทนความเชือ่ เดิมและศาสนาพราหมณ์
ที่เข้ามาก่อนหน้านั้นในฐานะศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ ที่ส�ำคัญพุทธคุณเป็น
พระคุณสมบัตขิ องพระพุทธเจ้าผูเ้ ป็นพระศาสดาในพระพุทธศาสนา และเป็นรัตนะหนึง่
ในพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพ บูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน
พุทธคุณเป็นพระคุณสมบัติอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากการตั้ง
ความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า การบ�ำเพ็ญบารมี ๑๐ จนครบบริบูรณ์ทั้ง ๓๐
ประการ (สมติงสบารมี) และการบ�ำเพ็ญความเพียรทางจิตตามหลักอริยมรรคจนได้
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เอง มิใช่เกิดจากผู้มีฤทธิ์หรืออ�ำนาจ
ศักดิ์สิทธิ์ใดดลบันดาลให้
พุทธคุณเป็นแนวทางปฏิบัติและหลักยึดเหนี่ยวทางใจที่น�ำผู้ศรัทธาให้เข้าถึง
พระคุณความดีของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมน�ำไปปฏิบัติตามเพื่อบรรลุความเป็นผู้รู้แจ้ง
และความหมดจดแห่งจิตตามรอยพระบาทของพระองค์ เพราะถ้าพิจารณาถึงเนื้อแท้
ของพุทธคุณทัง้ ๙ ประการแล้วจะพบว่า พุทธคุณทัง้ หมดเกิดจากการพัฒนาตนสูค่ วาม
รูแ้ จ้งและความบริสทุ ธิซ์ ง่ึ เป็นคุณสมบัตทิ จี่ ะต้องปฏิบตั ติ าม มิใช่เกิดจากการดลบันดาล
จากเทพหรืออ�ำนาจศักดิส์ ทิ ธิเ์ หนือมนุษย์และธรรมชาติแต่อย่างใด และพุทธคุณก็ไม่ใช่
ฤทธิ์อ�ำนาจในเชิงดลบันดาลเรื่องต่างๆ ที่มนุษย์ร้องขอ และไม่ใช่เรื่องที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งจะน�ำเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสิ่งต่างๆ ให้มีอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์
สามารถบันดาลเรื่องต่างๆ ให้แก่มนุษย์
ปัจจุบนั คนไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีเ่ ข้าใจพุทธคุณทีไ่ ม่ตรงกับแก่นแท้ของพุทธคุณ
และมีคนส่วนหนึง่ ได้นำ� พุทธคุณไปใช้กบั วัตถุทสี่ ร้างขึน้ ได้แก่ วัตถุมงคล และเครือ่ งราง
ของขลังต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ อ�ำนาจ ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์
ที่สามารถป้องกันภัย อันตราย เรื่องเลวร้ายหรือดลบันดาลเรื่องต่างๆ ให้แก่ผู้บูชา
สักการะ ที่ส�ำคัญก็คือมีการประชาสัมพันธ์ความเชื่อเรื่องพุทธคุณผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง
วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ท�ำให้ความเชือ่ ทีม่ ตี อ่ พุทธคุณ
ในลักษณะดังกล่าวแพร่หลายมากขึ้น นับวันความเชื่อ ความเข้าใจ และการปฏิบัติต่อ
พุทธคุณของคนไทยบางส่วนจะออกนอกกรอบของความจริงมากยิ่งขึ้น
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า ควรที่จะสื่อสาระที่เป็นจริงของพุทธคุณ
ตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง เพื่อสร้างศรัทธาและการปฏิบัติต่อพุทธคุณ
ให้ถูกต้องอันจะเป็นการสืบทอดหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นสัจธรรมให้
ด�ำรงอยู่ต่อไป

ความหมายและประเภทของพุทธคุณ
พุทธคุณ หมายถึง พระคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากการพัฒนา
ชีวิตด้วยการบ�ำเพ็ญบารมี สะสมความดีมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เอง
พุทธคุณที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมีอยู่หลายแห่ง แต่ใน
บทความนี้ ผู้เขียนขอสื่อสาระส�ำคัญของพุทธคุณใน ๓ หมวด คือ
๑. พุทธคุณ ๙
พุทธคุณในหมวดนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆ หลายแห่ง เช่น
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑ อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต๒ สมันตปาสาทิกา อรรถกถา
พระวินัย๓ และ ปกรณวิเสส วิสุทธิมรรค๔ เป็นต้น ซึ่งพุทธคุณแต่ละข้อมีความหมาย
และสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
		
๑.๑ อะระหัง
พุทธคุณข้อนี้มักแปลตรงตัวว่าทรงเป็นพระอรหันต์ แต่พระพุทธ๑

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๔/๖๕-๖๖. การอ้างอิงพระไตรปิฎกภาษาไทย-บาลีฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยใช้เกณฑ์ดังนี้ ตัวเลขแรกหลังชื่อย่อคัมภีร์ หมายถึง เล่มที่... ตัวเลขที่สอง
หมายถึง ข้อที่... ตัวเลขที่สาม หมายถึง หน้าที่...  
๒
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒/๒-๓.
๓
มหามกุฎราชวิทยาลัย, สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย ปฐโม ภาโค.
พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๑๑๙-๑๓๒.
๔
มหามกุฎราชวิทยาลัย, วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ทุติโย ภาโค. พิมพ์ครั้ง
ที่ ๗, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า ๒๕๒-๒๖๘.
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โฆสาจารย์๕ ได้อธิบายพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าข้อนี้ไว้ในสมันตปาสาทิกา
อรรถกถาพระวินัย ๔ ความหมาย คือ
๑.๑.๑ ผู้ห่างไกลจากกิเลสที่เปรียบเสมือนข้าศึก
		๑.๑.๒ ผู้ท�ำลายซี่ก�ำแห่งสังสารวัฏ
๑.๑.๓ ผู ้ ค วรรั บ ปั จ จั ย สี่ เ พราะพระองค์ เ ป็ น พระทั ก ขิ ไ ณยบุ ค คล
ผูป้ ระเสริฐ เรือ่ งนีจ้ ะไปสัมพันธ์กบั สังฆคุณในฐานะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอริยสงฆ์
รูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วย
๑.๑.๔ ผู ้ ไ ม่ ท� ำ บาปในที่ ลั บ เพราะพระองค์ ท รงหมดกิ เ ลสแล้ ว
พุ ท ธคุ ณ ข้ อ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องพระอรหั น ต์ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ไว้ ใ น
มหาอัสสปุรสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ว่า “...เพราะไม่มีบาป อกุศลธรรมที่ท�ำให้
เศร้าหมอง น�ำไปเกิดในภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ท�ำให้มีชาติ
ชรา มรณะต่อไป”๖
			 สาระส�ำคัญของพุทธคุณข้อนีอ้ ยูท่ เี่ ป้าหมายสูงสุดของพุทธธรรม คือ
การขจั ด กิ เ ลสที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องความทุ ก ข์ ทั้ ง มวล เรื่ อ งนี้ วิ เ คราะห์ ไ ด้ จ ากหลั ก
อริยสัจสี่ หรือหลักโอวาทปาฏิโมกข์ที่กล่าวถึงแก่นของพุทธธรรม คือ การท�ำจิตให้
บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลส
ค�ำว่า “อรหํ” หรือที่คนไทยเรียกติดปากว่า “อรหันต์” ได้มีการน�ำมา
ใช้ในความหมายทีไ่ ม่ตรงกับเนือ้ แท้ของพุทธคุณข้อนีป้ ระการหนึง่ คือ คนไทยบางส่วน
ได้ยกย่องพระภิกษุบางรูปว่าเป็นพระอริยบุคคลโดยก�ำหนดจากฤทธิ์ อ�ำนาจวิเศษ
เช่น พระอริยสงฆ์หรือบริสุทธิสงฆ์๗ หรือบางคนยกย่องพระเกจิอาจารย์บางรูปเป็น

๕

มหามกุฎราชวิทยาลัย, สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย ปฐโม ภาโค, หน้า

๑๑๙.
๖

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๓๔/๔๖๓.
ยุทธนา พินิจพันธ์, “บริสุทธิสงฆ์ ขุนพลแห่งกองทัพธรรม พระอาจารย์สมคิด
ฐิตสกฺโข วัดนครอินทร์ นนทบุรี”, ศักดิ์สิทธิ์. ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๖๓๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๒๑.
๗
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เทพเจ้าผู้มีฤทธานุภาพ เช่น เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด๘เป็นต้น ผิดกับในสมัยพุทธกาล
ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รับรองว่าบุคคลนั้นๆ จะเป็นพระอริยะหรือไม่ ตามภาวะ
แห่งจิตที่เข้าถึงกระแสธรรมของแต่ละบุคคลว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งปรากฏหลักฐาน
ยืนยันชัดเจนว่าพระอริยบุคคลเท่านั้นที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ และ
พระอริยบุคคลระดับต�่ำกว่าก็ไม่สามารถก�ำหนดจิตของพระอริยบุคคลที่มีภูมิธรรม
สูงกว่าตนได้ มีแ ต่พระอริยบุคคลที่บรรลุธรรมชั้นสูงเท่านั้นที่จะก�ำหนดจิต ของ
พระอริ ย บุ ค คลระดั บ ต�่ ำ กว่ า ได้ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ปุ ถุ ช นไม่ ส ามารถก� ำ หนดรู ้ จิ ต ของ
พระอริยบุคคลได้เลย๙ดังนัน้ การทีม่ ผี กู้ ล่าวว่าภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ เป็นพระอริยบุคคลโดย
ก�ำหนดจากฤทธิ์ ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ตรงกับหลักพุทธธรรม
		
๑.๒ สัมมาสัมพุทโธ
พุทธคุณข้อนี้ แปลว่าผูต้ รัสรูธ้ รรมทัง้ ปวงโดยชอบและด้วยพระองค์
เอง ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ๒ ประการ คือ
๑.๒.๑ ธรรมที่ท รงตรัสรู้ล้วนเป็นสัจธรรม และสั จธรรมที่ท� ำให้
พระองค์ทรงได้พระนามว่า “พุทธะ” คือ อริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐ หรือความ
จริงทีท่ ำ� ให้พระองค์ทรงเป็นผูป้ ระเสริฐมี ๔ ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค๑๐
๑.๒.๒ การตรัสรู้นั้นเกิดจากการบ�ำเพ็ญเพียรของพระองค์เองและ
เป็นการค้นพบด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครเป็นครู อาจารย์ผู้สอนแนวทางแห่งโลกุตตระ
เรื่องนี้ศึกษาได้จากพระนามของพระพุทธเจ้าคือ อภิภู ที่แปลว่า พระผู้เป็นเอง
หมายถึง พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะการตรัสรู้ของพระองค์เอง๑๑
สาระส� ำ คั ญ ของพุ ท ธคุ ณ ข้ อ นี้ มุ ่ ง แสดงสั จ ธรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า
ทรงตรัสรู้ และการบรรลุสัจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากการบ�ำเพ็ญบารมีของ
น.นิพพาน, “หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เกจิอมตะแห่งศตวรรษ”, ศักดิสิทธิ์. ปีที่ ๒๗
ฉบับที่ ๖๓๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๕๔.
๙
มหามกุฎราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี ทุติโย ภาโค. พิพม์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หน้า ๔๖๘-๔๖๙.
๑๐
วิ. มหา. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒.
๑๑
ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๙๗/๒๑๗.
๘
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พระองค์เอง ไม่ใช่เกิดจากการดลบันดาลของเทพหรืออ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้
พุทธคุณข้อนีย้ งั แสดงการพึง่ ตนเอง ทัง้ นีว้ เิ คราะห์จากการตรัสรูธ้ รรมของพระพุทธเจ้า
ทีเ่ กิดจากความเพียรพยายามของพระองค์เอง ดังจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้
ชาวพุทธพึ่งตนเองไว้ในอัตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทหลายประการ เช่น “ตนแล
เป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่ง เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่
พึ่งอันได้โดยยาก”๑๒
พระพุทธพจน์นไี้ ด้ยนื ยันถึงการให้ความส�ำคัญกับศักยภาพของมนุษย์
แต่ละคน และกล่าวอย่างถึงที่สุด การที่สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งหมด โดยเฉพาะใน
ทางธรรมจึงนับเป็นหลักประกันความส�ำเร็จในการพัฒนาตนของมนุษย์อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ยังได้แสดงถึงความจริงที่ว่า ความสุข ความทุกข์ ความส�ำเร็จ ความล้ม
เหลว ความเจริญ หรือความเสื่อมที่แท้จริงอยู่ที่การกระท�ำของมนุษย์ ไม่ได้เกิดจาก
โชควาสนา การดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตัวอักษร หรือฤกษ์ยาม เรื่องที่ยืนยัน
ความจริงข้อนี้ศึกษาได้จากปุพพัณหสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตที่ว่า “สัตว์เหล่าใด
ประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่า ฤกษ์ดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี
ยามดี และบูชาดีในพรหมจารีบุคคล...”๑๓
		
๑.๓ วิชชาจะระณะสัมปันโน
พุทธคุณข้อนี้ แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ พุทธคุณข้อนี้
มีเรื่องที่ต้องท�ำความเข้าใจอยู่ ๒ เรื่อง คือ
๑.๓.๑ ผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชา หมายถึง ความรู้แจ้งที่กล่าวไว้
ในกันทรกสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ภายใต้ชื่อว่าญาณมี ๓ ประการ คือ
(๑) ปุพเพ นิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติในอดีตได้ (๒) จุตูปปาตญาณ รู้การตายและ
การเกิดของสัตว์ (๓) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ท�ำให้สิ้นอาสวะทั้งหลาย๑๔

๑๒
๑๓
๑๔

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐ /๘๒.
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๕๖/๔๐๐.
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐/๑๐.

พุทธคุณ : ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ หรือพระคุณความดีที่ต้องน�ำไปปฏิบัติ
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นอกจากนี้ในสามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ยังได้กล่าวถึง
วิชชา ความรู้แจ้งไว้อีก ๘ ประการ คือ (๑) วิปัสสนาญาณ ญาณในวิปัสสนา คือ
ปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่แท้จริง
ของชีวิต (๒) มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจที่เกิดจากอ�ำนาจฌาน เช่น เนรมิตกาย เป็นต้น
(๓) อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ต่างๆ เช่น เหาะไปในอากาศ เป็นต้น (๔) ทิพพโสต หูทิพย์
สามารถฟังเสียงต่างๆ ได้ดี (๕) เจโตปริยญาณ ความรู้ที่ก�ำหนดใจผู้อื่นได้ (๖) ปุพเพ
นิวาสานุสสติญาน ระลึกชาติในอดีตได้ (๗) ทิพพจักขุ ตาทิพย์ สามารถเห็นเรื่องล
ต่างๆ ได้ตามปรารถนา (๘) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ท�ำให้สิ้นอาสวะ๑๕
พุทธคุณ ๕ ประการในวิชชา ๘ ได้แก่ ฤทธิ์ทางใจ การแสดงฤทธิ์
ได้ การก�ำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ ระลึกชาติได้ และมีตาทิพย์ แม้จะเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงก็ตาม
แต่พระพุทธองค์จะทรงน�ำมาใช้เท่าที่จ�ำเป็น ส่วนใหญ่มักใช้ในกรณีเป็นอุบายสอนคน
หรือปกป้องพระพุทธศาสนา เช่น การแสดงยมกปาฏิหาริย์ เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ได้มี
ผู้ตีความไปในทางฤทธิ์อ�ำนาจ ความศักดิ์สิทธิ์ในเชิงดลบันดาล และน�ำไปสู่การเข้าใจ
ผิดของคนบางส่วนว่า พุทธคุณ คือ อ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถบันดาลสิ่งต่างๆ ให้
แก่มนุษย์โดยน�ำไปผนวกเข้ากับลัทธิไสยศาสตร์ เวทมนตร์ คาถาซึ่งไม่ตรงกับแก่นแท้
ของพุ ท ธคุ ณ เนื่ อ งจากพุ ท ธคุ ณ ตั้ ง แต่ ข ้ อ ที่ ๒-๖ หรื อ ที่ เ รี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
“อภิญญา ๖” เป็นพระคุณสมบัติที่เกิดจากการฝึกจิตให้เป็นสมาธิขั้นฌานสมาบัติ ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงจัดพุทธคุณเหล่านี้ว่ายังอยู่ในขั้นโลกิยะ ยังไม่สามารถท�ำให้หลุดพ้น
จากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง
๑.๓.๒ ผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ ค�ำว่า “จรณะ” คือ ความประพฤติที่
เป็นแนวทางบรรลุวิชชาหรือนิพพาน ซึ่งพระอรรถกถาจารย์๑๖ ได้อธิบายว่า ได้แก่
จรณะ ๑๕ ประการ คือ (๑) ถึงพร้อมด้วยศีลตามสถานภาพของแต่ละบุคคล
(สีลสัมปทา) (๒) การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทีท่ ำ� ให้ชวี ติ เจริญงอกงาม (อปัณณกปฏิปทา)
๑๕

ที.สี. (ไทย) ๙/๒๓๔-๒๔๘/๗๗-๘๔.
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๔๙. การอ้างอิงอรรถกถาภาษาไทย-บาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยใช้เกณฑ์ดังนี้ ตัวเลขแรกหลังชื่อย่อคัมภีร์ หมายถึง เล่มที่...ตัวเลขที่สอง หมายถึง
ข้อที่...ตัวเลขที่สาม หมายถึง หน้าที่... แต่ถ้ามีตัวเลขเพียง ๒ ตัวเลข ตัวเลขแรกจะหมายถึง
เล่มที่... ตัวเลขที่สองจะหมายถึง หน้าที่...
๑๖
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และในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาตได้แสดงหลักธรรมทีเ่ นือ่ งด้วยจรณะข้อนีไ้ ว้ ๓ ประการ
คือ อินทรีย์สังวร การส�ำรวมอินทรีย์ คือ ระวังไม่ให้อกุศลธรรมครอบง�ำเมื่อรับรู้
อารมณ์ภายนอกที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจที่จะส่งผลให้เกิดการกระท�ำ
ที่ไม่ชอบ โภชเน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณในการบริโภคที่เกิดจากการใช้ปัญญา
พิจารณาถึงความพอเหมาะเพื่อให้การบริโภคเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและประโยชน์
ทีแ่ ท้จริง ชาคริยานุโยค การหมัน่ ประกอบความเพียร ตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ เพือ่ มิให้ถกู นิวรณ์
เข้าครอบง�ำ มีความพร้อมทุกเวลาทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ ทุกอย่างให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ๑๗(๓) การ
ปฏิบัติตนในสัทธรรม ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของคนดีที่แสดงไว้ใน
จูฬปุณณสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์มี ๗ ประการ คือ ศรัทธา มีความเชื่อที่
ประกอบด้วยปัญญา หิริ มีความละอายต่อบาป โอตตัปปะ มีความเกรงกลัวต่อบาป
ไม่กล้าท�ำชั่ว พหูสูต เป็นผู้ศึกษา เรียนรู้มาก วิริยารัมภะ มีความเพียรพยายามอย่าง
ต่อเนื่อง สติ มีสติระลึกรู้อยู่เสมอ และปัญญา มีปัญญา รู้เห็นเรื่องต่าง ๆ ตามความ
จริง๑๘ (๔) ฌาน ๔ คือปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌานที่เป็นผลของ
การพัฒนาจิตตามหลักสมถกรรมฐาน๑๙
		
๑.๔ สุคะโต
พุทธคุณข้อนี้ แปลว่า ผูเ้ สด็จไปดีแล้ว พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อธิบาย
ความหมายของพุทธคุณข้อนี้ไว้ ๔ ประการ คือ
๑.๔.๑ ผู้ด�ำเนินตามอริยมรรคมีองค์ ๘
๑.๔.๒ ผู้ด�ำเนินไปสู่พระนิพพาน
๑.๔.๓ ผู้เสด็จไปดีแล้ว เพราะทรงละกิเลสได้ด้วยอรหัตตมรรค
๑.๔.๔ ผู้เสด็จไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สัตว์โลก เพราะ
การบ� ำ เพ็ ญ บารมี ข องพระพุ ท ธเจ้ า มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุ ข ของ
สัตว์โลกเป็นส�ำคัญ๒๐
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๖/๑๕๙.
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๒/๑๐๗.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๑/๔๑.
มหามกุฎราชวิทยาลัย, สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย ปฐโมภาโค, หน้า ๑๒๒.

พุทธคุณ : ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ หรือพระคุณความดีที่ต้องน�ำไปปฏิบัติ
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พุทธคุณข้อนีไ้ ด้ชใี้ ห้เห็นถึงความดีทเี่ กิดการปฏิบตั ติ ามมรรคมีองค์ ๘
ที่ท�ำให้พระองค์ทรงบรรลุอรหัตมรรคและความดีที่ต่อยอดคือการท�ำให้ผู้อ่ืนได้ปฏิบัติ
ตามอริยมรรคด้วย
๑.๕ โลกะวิทู
พุทธคุณข้อนี้ แปลว่า ผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวง จากการศึกษาพบว่าโลกที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนัน้ มี ๒ ลักษณะ คือ โลกภายนอกหรือโลกวัตถุ เช่น โลกมนุษย์
สัตวโลก โอกาสโลก เป็นต้น และโลกภายในหรือโลกทางจิต เช่น โลก ๔ คืออริยสัจ
สี่ เป็นต้น๒๑
พุทธคุณข้อนีม้ งุ่ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางปัญญาของพระพุทธเจ้า
ผูท้ รงรอบรูโ้ ลกทัง้ ทางกายภาพและจิตภาพ ทรงถึงทีส่ ดุ แห่งโลก มีพรหมจรรย์สมบูรณ์
แล้ว ไม่ทรงยึดติดในโลกนี้และโลกหน้า และโลกที่ทรงให้ความส�ำคัญยิ่งคือโลกภายใน
ที่เป็นนามธรรม โดยเฉพาะอริยสัจสี่ท่ีทรงบัญญัติไว้ในร่างกายมนุษย์ที่ยาวประมาณ
๑ วา ซึ่งเป็นโลกที่ไม่สามารถถึงได้ด้วยการเดินทาง๒๒ แต่เข้าถึงได้ด้วยการพัฒนาจิต
ให้เกิดปัญญา พระองค์ทรงเป็นผู้หลุดพ้นจากโลกทางวัตถุ และสอนให้ชาวพุทธละ
ความยึดติดในโลกวัตถุด้วย เรื่องนี้ศึกษาได้จากโลกวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า
“เธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตรดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกมุ่นอยู่ แต่ผู้รู้หาข้อง
อยู่ไม่”๒๓
๑.๖ อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
พุทธคุณข้อนี้ แปลว่า ผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ ไม่มีใคร
ยอดเยี่ยมกว่าด้วยคุณ เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ
เป็นต้น เพราะทรงฝึกพระองค์จากปุถุชนสู่ความเป็นพระอริยบุคคลด้วยการบ�ำเพ็ญ
บารมี ม าอย่ า งยาวนาน ส� ำ หรั บ การฝึ ก ผู ้ อื่ น พระองค์ จ ะทรงก� ำ หนดวิ ธี ก ารฝึ ก ที่
เหมาะสมแก่บุคคลนั้นๆ ขอให้ดูตัวอย่างที่พบต่อไปนี้ประกอบ คือ
๒๑
๒๒
๒๓
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เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๔-๑๒๗.
องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๔๕/๓๔-๓๕.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๗๑/๘๖.

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

๑.๖.๑ วาสนา หมายถึง พฤติกรรมที่ท�ำจนชินและได้กลายเป็นนิสัย
ประจ�ำตัวที่สั่งสมมาในอดีตชาติ เช่น ทรงแสดงพระอภิธรรมโดยให้พระสารีบุตร
น�ำไปแสดงแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูปที่อดีตชาติเคยเกิดเป็นค้างคาวหนู อาศัยอยู่ในบริเวณ
ที่อยู่ของพระภิกษุที่เรียนพระอภิธรรม ฟังการสาธยายพระอภิธรรมเป็นประจ�ำ ท�ำให้
ภิกษุเหล่านั้นมีความช�ำนาญในพระอภิธรรมและบรรลุธรรมในเวลาต่อมา๒๔
๑.๖.๒ อุปนิสยั อันเป็นพืน้ ฐานหรือลักษณะของจิต หลักธรรมทีแ่ สดง
ถึงการฝึกมนุษย์ในข้อนี้ศึกษาวิเคราะห์ได้จากทรงก�ำหนดวิธีให้เหมาะกับจริตของ
มนุษย์ ๖ ประการ คือ (๑) คนราคจริต หมายถึง คนที่มีนิสัยรักสวยรักงาม ต้องฝึก
จิตด้วยการเจริญอสุภะและกายคตาสติ (๒) คนโทสจริต หมายถึง คนที่ชอบใจร้อน
โกรธ หงุดหงิดง่าย ต้องฝึกจิตด้วยการเจริญพรหมวิหาร ๔ และกสิณ ๑๐ (๓) คน
โมหจริต หมายถึง คนทีห่ นักไปทางเขลา ต้องฝึกจิตด้วยการอยูใ่ กล้ครูผเู้ ป็นกัลยาณมิตร
เพื่อศึกษาเล่าเรียน สอบถามข้อที่ตนสงสัย (๔) คนวิตกจริต หมายถึง คนมักชอบ
วิตกกังวล คิดฟุ้งซ่าน ต้องฝึกจิตด้วยการเจริญอานาปานสติหรือการเพ่งกสิณ
(๕) คนสัทธาจริต หมายถึง คนที่มักมีจิตซาบซึ้ง เชื่อง่าย ต้องฝึกจิตด้วยพุทธานุสติ
ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ และเทวตานุสติ (๖) คนญาณจริตหรือ
พุทธิจริต หมายถึง คนมักที่ชอบคิดพิจารณา ต้องฝึกจิตด้วยมรณานุสติ อุปสมานุสติ
จตุธาตุววัฏฐาน และอาหาเรปฏิกูลสัญญา๒๕
๑.๖.๓ ความถนัด (อธิมุตติ) เช่น ทรงแสดงธรรมแก่พวกชฎิล
ทีพ่ ากันช�ำระบาปด้วยการอาบน�ำ้ และบูชาไฟว่า น�ำ้ ทีค่ นพากันไปอาบหรือไฟทีค่ นพากัน
บูชาไม่อาจท�ำให้คนสะอาด (หมดจากบาป อกุศลธรรม) ได้ แต่เรื่องที่จะท�ำให้คน
สะอาดได้ คือ สัจจะและธรรม๒๖ ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายว่า สัจจะในที่นี้
หมายถึง วจีสัจจะ คือ การพูดค�ำสัตย์และวิรัตติสัจจะ หมายถึง การมีความตั้งใจจริง
ที่จะงดเว้นจากอกุศลธรรมทั้งปวง ส่วนธรรม หมายถึง อริยมรรค และอริยผล๒๗
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฺฐกถาย ฉฏฺโฐ ภาโค. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๘๘.
๒๕
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐.
๒๖
ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๙/๑๘๒-๑๘๓.
๒๗
ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๙/๘๐.
๒๔
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๑.๖.๔ อินทรีย์ เช่น ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรที่ว่าด้วยอนัตตา
รวมถึงความไม่เทีย่ งและความเป็นทุกข์ดว้ ยแก่ พระปัญจวัคคียเ์ ป็นเหตุให้พระปัญจวัคคีย์
ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบรรลุพระอรหันต์ เป็นต้น๒๘
การฝึ ก มนุ ษ ย์ ข องพระพุ ท ธเจ้ า จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตามปั จ จั ย
แวดล้อมและปัจจัยภายในของบุคคลแต่ละคน บางครั้งก็ทรงใช้วิธีการฝึกแบบพิเศษ
ได้แก่ อิทธิฤทธิ์ เช่น การฝึกโจรองคุลิมาลที่ฆ่าคนมาเป็นจ�ำนวนมากโดยใช้อิทธาภิ
สังขารซึ่งพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า พระองค์ทรงบันดาลฤทธิ์หลายอย่าง เช่น
ย่อหนทางให้สั้นเพื่อทรงด�ำเนินได้เร็วจนโจรองคุลิมาลตามพระองค์ไม่ทัน เป็นต้น๒๙
เรื่องนี้ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นอัจฉริยบุคคลของพระพุทธเจ้าที่ทรงฝึกได้กระทั่งโจร
องคุลิมาล
อีกตัวอย่างหนึ่งของหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ฝึกพุทธบริษัท คือ
อนุบพุ พิกถา หมายถึง ธรรมเทศนาที่แสดงความลุ่มลึกลงไปตามล�ำดับ เป็นหลักธรรม
ทีพ่ ระองค์ทรงใช้ฝกึ ขัดเกลาอัธยาศัยของผูฟ้ งั ธรรมให้ประณีตขึน้ ไปจนกระทัง่ มีอปุ นิสยั
แก่กล้าสามารถที่จะเข้าถึงธรรมชั้นสูงได้มี ๕ ประการ คือ (๑) ทานกถา แสดงเรื่อง
การให้ การเสียสละ (๒) สีลกถา แสดงเรื่องความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม (๓) สัคค
กถา แสดงเรื่องความสุข ความเจริญของสวรรค์ (๔) กามาทีนวกถา แสดงเรื่องผล
เสียของกาม (๕) เนกขัมมานิสังสกถา แสดงเรื่องผลดีของการละกามออกบวช
ประพฤติพรหมจรรย์๓๐ อนุปุพพิกถานี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาก
ในช่วงเริ่มประกาศศาสนา ส่งผลให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาหันมานับถือพระพุทธศาสนา
เป็นจ�ำนวนมาก
ถ้าพิจารณาถึงพระคุณสมบัติข้อนี้จะพบว่า พระพุทธเจ้าทรงเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะฝึก (แสดงธรรม) บุคคลที่จะทรงเสด็จไปโปรด ด้วยการก�ำหนด
วิธีการสอน สื่อการสอน และพุทธธรรมที่สอดคล้องกับอุปนิสัยเป็นต้นของบุคคล
นั้นๆ นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังทรงให้ความส�ำคัญต่อการฝึกตนอย่างมาก เห็นได้
๒๘
๒๙
๓๐
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วิ.มหา. (ไทย) ๔/๒๐-๒๔/๒๗-๓๑.
ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๘/๒๔๒.
วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๔๐/๑๘๘.

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

จากพุทธด�ำรัสที่ตรัสไว้ในนาควรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทหลายข้อ เช่น “ในหมู่มนุษย์
คนที่อดกลั้นถ้อยค�ำล่วงเกินได้ ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด”๓๑
ข้อสรุปของการฝึกตนตามพุทธคุณข้อนี้คือ การฝึกกายให้มีพฤติกรรม
ทางกาย วาจาที่ดีงามด้วยศีล และการฝึกจิตให้มั่นคง บริสุทธิ์ด้วยสมาธิและปัญญา
ตามหลักไตรสิกขา ซึ่งผู้ที่จะได้ชื่อว่าฝึกตนดีแล้วในที่นี้ได้รับการอธิบายจากพระ
อรรถกถาจารย์ว่า หมายถึง ผู้ที่บรรลุอริยมรรค ๔ คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิ
มรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค๓๒
๑.๗ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
พุทธคุณข้อนี้ แปลว่า ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พระองค์ทรงประกอบด้วยคุณสมบัติของครูที่ดี ทรงสอนด้วยความเมตตา มิใช่เพื่อ
ลาภสั ก การะและค� ำ สรรเสริ ญ และทรงมุ ่ ง ประโยชน์ สุ ข ของผู ้ ฟ ั ง เป็ น ส� ำ คั ญ
(พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย) เรื่องนี้ศึกษาได้จากวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าใน
โสณฑัณฑสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธ วรรค ๔ ประการ คือ
๑.๗.๑ ทรงชี้แจงให้เห็นชัดเจน เป็นขั้นตอนของการแจกแจงเรื่อง
ที่สอน แสดงเหตุและผลให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เช่น เมื่อทรงแสดงธรรมที่เป็น
กุศลก็ทรงชี้ให้เห็นว่าธรรมที่ยกขึ้นแสดงนั้นเป็นกุศลอย่างไร มีประโยชน์หรือผลดี
อย่างไร (สันทัสสนา)
๑.๗.๒ ทรงโน้มน้าวใจของผู้ฟังให้อยากรับไปปฏิบัติ ทรงบรรยายให้
ผู้ฟังซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความส�ำคัญเรื่องนั้นๆ จนใจยอมรับ อยากลงมือท�ำ
หรือน�ำไปปฏิบัติ เช่น ทรงแสดงธรรมที่เป็นกุศลมูล หมายถึง หลักธรรมที่เป็นต้นเหตุ
ของความดีงามต่างๆ คือความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง แล้วทรงโน้มน้าวจิตของผู้ฟัง
ให้อยากปฏิบัติตามหลักกุศลมูลดังกล่าว (สมาทปนา)
๑.๗.๓ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ทรงกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ กระท�ำให้ส�ำเร็จ สู้งาน ไม่ย่อท้อ ไม่กลัวล�ำบาก ตัวอย่างที่
๓๑
๓๒

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑/๑๓๓.
ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๗/๑๒๕.
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พระพุทธเจ้าทรงใช้เทคนิคนี้คือทรงแสดงอนุบุพพิกถา หมายถึง หลักธรรมที่ลุ่มลึก
ตามล� ำ ดั บ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ท าน การเสี ย สละจนถึ ง เนกขั ม มะ คื อ การออกจากกาม
(สมุตเตชนา)
๑.๗.๔ ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง เป็นเทคนิคของการท�ำให้ผู้ฟัง
เกิดความชื่นบาน โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่จะได้รับและแนวทางที่จะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไป เช่น ทรงแสดงธัมมีกถา คือ เรือ่ งทีป่ ระกอบด้วยธรรมท�ำให้
ผู้ฟังได้ปีติ เลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นจ�ำนวนมาก (สัมปหังสนา)๓๓
นอกจากนี้ เรื่องที่ยืนยันความเป็นครูของพระพุทธเจ้ายังมีกล่าวไว้
อีกหลายแห่ง เช่น ในปาสาทิกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคได้กล่าวถึงพระนามของ
พระพุทธเจ้าคือ ตถาคต ที่สะท้อนถึงอัจฉริยภาพของความเป็นครูในความหมาย ๕
ประการ คือ (๑) กาลวาที ผู้ตรัสในเวลาที่เหมาะสม (๒) สัจจวาที ผู้ตรัสสภาวะ
ที่เป็นจริง (๓) อัตถวาที ผู้ตรัสปรมัตถนิพพาน (๔) ธัมมวาที ผู้ตรัสถึงมรรค ผล
(๕) วินยวาที ผู้ตรัสถึงวินัยมีการส�ำรวม เป็นต้น๓๔
		
๑.๘ พุทโธ
ความหมายของพุทธคุณข้อนีศ้ กึ ษาได้จากขุททกนิกาย จูฬนิเทสทีไ่ ด้กล่าวถึง
ความหมายของพุทธคุณข้อนี้ไว้หลายประการ เช่น ผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย ผู้ท�ำให้
หมู่สัตว์ตรัสรู้ ผู้เป็นพระสัพพัญญู (รู้ธรรมทั้งปวง) ผู้เห็นธรรมทั้งปวง ผู้เบิกบาน
ผู้เป็นพระขีณาสพ (ผู้สิ้นอาสวกิเลส) ผู้ปราศจากอุปกิเลส ผู้ปราศจากราคะ โทสะ
โมหะอย่างสิ้นเชิง ผู้เสด็จถึงทางสายเอก ผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย
พระองค์เอง และผู้ขจัดความไม่รู้ ซึ่งพระนามว่า พระพุทธเจ้านี้ ไม่มีใครทรง
ขนานนามให้พระองค์ทั้งสิ้น แต่เป็นพระนามที่เกิดขึ้นพร้อมกับการได้บรรลุพระสัพ
พัญญุตญาณที่โคนต้นโพธิ์ของพระองค์เอง๓๕
๓๓

ที.สี. ๙/๓๒๒/๑๒๖, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม. (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๔.
๓๔
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๘/๑๔๗.
๓๕
ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๙๗/๓๓๗-๓๓๘.
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พุทธคุณข้อนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนาว่า
เป็นหลักเพือ่ พัฒนาชีวติ มนุษย์สคู่ วามรูแ้ จ้งและความหมดจดแห่งจิตทีต่ อ้ งลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองเป็นส�ำคัญ
		
๑.๙ ภะคะวา
พุทธคุณข้อนี้มีความหมายหลายประการดังที่ปรากฏในขุททกนิกาย
จูฬนิเทส เช่น
๑.๙.๑ ผู้ท�ำลายกิเลส เช่น ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น
๑.๙.๒ ผู้จ�ำแนกแยกแยะ แจกแจงธรรม
๑.๙.๓ ผู้ถึงที่สุดแห่งภพ (นิพพาน)
๑.๙.๔ ผู้อบรมพระวรกาย (ด้วยศีล) และจิตด้วยสมาธิ และปัญญา
อย่างบริบูรณ์ เป็นต้น๓๖
พุทธคุณข้อนีไ้ ด้ชใี้ ห้เห็นถึงสาระส�ำคัญทีเ่ ป็นแก่นแท้ของพุทธคุณ คือ
การท�ำลายกิเลสตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญาทีเ่ ป็นหลักพัฒนาชีวติ
จากปุถุชนสู่อริยชนซึ่งเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�ำเพ็ญมาแล้วอย่างบริบูรณ์
จากพุทธคุณ ๙ ที่กล่าวมาทั้งหมดย่อมยืนยันถึงพุทธภาวะที่เป็น
พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าใน ๓ ประการส�ำคัญ คือ ความบริสุทธิ์ทางจิต
ความรู้แจ้งเห็นจริง และความมีเมตตาที่สะท้อนภาพออกมาในรูปของกรุณาที่ยิ่งใหญ่
เพื่อช่วยเหลือให้เวไนยสัตว์ได้บรรลุความบริสุทธิ์ รู้แจ้งเห็นจริงตามพุทธคุณในหัวข้อ
ต่อไป
๒. พุทธคุณ ๓
พุทธคุณในหมวดนี้ปรากฏอยู่ในฎีกาวิสุทธิมรรค๓๗ ที่พระพุทธโฆสาจารย์ได้
อธิบายสรุปจากพุทธคุณ ๙ ประการเพื่อแสดงถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ส�ำคัญ ๓
ประการ
๓๖

ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒/๔๖-๔๘.
วิสทุ ธฺ .ิ ฏีกา. (บาลี) ๑/๑. การอ้างอิงฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ใช้เกณฑ์ดังนี้ ตัวเลขแรกหลังชื่อย่อคัมภีร์ หมายถึง เล่มที่... ตัวเลขที่สอง หมายถึง หน้าที่...  
๓๗
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๒.๑ พระวิสุทธิคุณ
พระคุณคือความหมดจดจากกิเลส ได้แก่ พุทธคุณข้อที่ ๑ (อรหํ)
ข้อที่ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน) และข้อที่ ๙ (ภควา) พุทธคุณข้อนี้ชาวไทยบางส่วนมัก
เรียกว่า บริสุทธิคุณ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกต้องนัก เพราะค�ำว่า “บริสุทธิ์” ใช้ใน
ความหมายทั่วๆ ไป และมักน�ำไปใช้เรื่องที่เป็นโลกิยะ แต่ค�ำว่า “วิสุทธิ” หมายถึง
ความหมดจด สะอาดอย่างแท้จริง และใช้เฉพาะกับความหลุดพ้นเท่านั้น
		
๒.๒ พระปัญญาคุณ
พระคุณคือความรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งหลาย ได้แก่ พุทธคุณข้อที่ ๒
(สมฺมาสมฺพุทฺโธ) ข้อที่ ๕ (โลกวิทู) และข้อที่ ๘ (พุทฺโธ) พุทธคุณข้อนี้ได้สะท้อนถึง
ลักษณะของพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาหรือเหตุผล ไม่ใช่ศาสนาที่มุ่งให้
คนเชื่อเพียงอย่างเดียว และในขณะเดียวกันก็แสดงถึงการด�ำเนินชีวิตที่ต้องใช้ปัญญา
ก�ำกับด้วย
นอกจากนี้ยังมีศัพท์ที่แสดงถึงพระคุณสมบัติข้อนี้ของพระพุทธเจ้า
อีกหลายประการ เช่น ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร พระวินัยปิฎก มหาวรรค๓๘ ได้
กล่าวถึงพระปัญญาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าในวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้ภายใต้ค�ำศัพท์
เหล่านี้ คือ
๒.๒.๑ จักขุ จักษุในที่นี้ หมายถึง ปัญญาจักษุ๓๙ คือการเห็นด้วยตา
คือ ปัญญา ส�ำนวนบาลีใช้ค�ำว่า “ได้ดวงตาเห็นธรรม” เมื่อสืบค้นค�ำว่า “จักษุ”
ที่เกี่ยวข้องกับพระคุณข้อนี้พบว่ากล่าวไว้ในขุททกนิกาย มหานิเทส ๕ ประการ คือ
(๑) มังสจักขุ หมายถึง ตาเนื้อ คือทรงมีพระเนตรอันงาม มีอ�ำนาจ เห็นแจ่มใส และ
เห็นได้ไกล (๒) ทิพพจักขุ หมายถึง ตาทิพย์ ทรงมีพระญาณที่หยั่งเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็น
ไปต่างๆ กันตามผลกรรม (๓) ปัญญาจักขุ หมายถึง ตาคือพระปัญญาที่ท�ำให้ตรัสรู้
สัจธรรม (๔) พุทธจักขุ หมายถึง ทรงประกอบด้วยอินทริยปโรปริยัตตญาณและ
อาสยานุ ส ยญาณที่ ท� ำ ให้ ท รงทราบอั ธ ยาศั ย และอุ ป นิ สั ย ของเวไนยสั ต ว์ แ ล้ ว ทรง
๓๘
๓๙
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วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๕/๒๒.
วิ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๓/๑๗.
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สั่งสอนให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ (๕) สมันตจักขุ หมายถึง ทรงประกอบด้วยพระสัพ
พัญญุตญาณอันหยั่งรู้ธรรมทุกประการ๔๐
๒.๒.๒ ญาณ หมายถึง การหยั่งรู้ตามความจริง ซึ่งค�ำว่า “ญาณ”
มีปรากฏอยู่ในหลายหมวด เช่น ญาณ ๓ ที่กล่าวไว้ในทสุตตรสูตร ได้แก่ (๑) อตีตัง
สญาณ ปรี ช าหยั่ ง รู ้ ส ่ ว นอดี ต (๒) อนาคตั ง สญาณ ปรี ช าหยั่ ง รู ้ ส ่ ว นอนาคต
(๓) ปัจจุปปันนังสญาณ ปรีชาหยั่งรู้ส่วนปัจจุบัน๔๑ เป็นต้น
๒.๒.๓ ปัญญา ความรอบรู้
๒.๒.๔ วิชชา ความรู้แจ้ง
๒.๒.๕ อาโลกะ แสงสว่างแห่งปัญญา
ค�ำเหล่านีม้ คี วามหมายตรงกับค�ำว่า “ปัญญา” ทีแ่ ปลว่า ความรอบรู้
ทั้ ง สิ้ นและความรอบรู้ที่ได้จากการตรัส รู้นี้เ องที่ท�ำให้ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ พ ระนามว่ า
สัพพัญญู หมายถึง ผู้รู้ธรรมทั้งปวงซึ่งแสดงถึงความส�ำคัญของปัญญาที่ท�ำให้
พระองค์ทรงบรรลุธรรม ไม่ใช่อ�ำนาจอื่นใด
		
๒.๓ พระมหากรุณาธิคุณ
พระคุณคือความกรุณาอันยิ่งใหญ่ ได้แก่ พุทธคุณข้อที่ ๔ (สุคโต)
ข้อที่ ๖ (อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ) และข้อที่ ๗ (สตฺถา เทวมนุสฺสานํ) พุทธคุณข้อนี้
ได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อสัตว์โลก
ทุกจ�ำพวกโดยไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ วรรณะที่เกิดจากพระเมตตาของพระองค์ที่เรียกว่า
อัปปมัญญาเมตตา
พุทธคุณ ๓ เป็นหลักธรรมอีกหมวดหนึง่ ทีแ่ สดงถึงภาวะของพุทธคุณ
ที่แท้จริงว่าเป็นเรื่องของธรรม มิใช่ความศักดิ์สิทธิ์หรือฤทธิ์ในเชิงดลบันดาล และเป็น
หลักที่ชาวพุทธต้องน�ำไปปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุพุทธคุณทั้งสามซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนา
๔๐
๔๑

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕๑/๕๒.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๔.
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๓. พุทธคุณ ๒
พระพุทธคุณหมวดนี้ปรากฏอยู่ในฎีกาวิสุทธิมรรค๔๒เป็นหมวดที่กล่าวถึง
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าใน ๒ เรื่องส�ำคัญ คือ
๓.๑ อัตตหิตสมบัติ
ความถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตน หมายถึง การบ�ำเพ็ญประโยชน์
ในส่วนพระองค์ทั้งในส่วนของศีล สมาธิ และปัญญาที่ทรงท�ำเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
พระคุณสมบัติในข้อนี้ หมายถึง พระปัญญาธิคุณและบริสุทธิคุณ
		
๓.๒ ปรหิตปฏิบัติ
การปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ หมายถึง การบ�ำเพ็ญเพือ่ ประโยชน์
ต่อผู้อื่น เรื่องนี้จะไปสัมพันธ์กับพุทธจริยา๔๓ หมายถึง การบ�ำเพ็ญประโยชน์ของ
พระพุทธเจ้า มี ๓ ประการ คือ
๓.๒.๑ โลกัตถจริยา พระพุทธเจ้าทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลก
เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นส�ำคัญ เรื่องที่
ยืนยันความจริงข้อนี้ศึกษาได้จากภยเภรวสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ที่ว่า “สัตว์
ผู้ไม่มีความหลง (พระพุทธเจ้า) ได้อุบัติแล้วในโลก เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อ
ความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล
เพื่ อ ความสุ ข แก่ เ ทวดาและมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย” ๔๔ หรื อ ศึ ก ษาจากพุ ท โธวาทที่ ท รง
ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก ได้แก่ เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลายให้ได้รับประโยชน์และความสุขเช่นกัน๔๕ เรื่องดังกล่าวได้แสดงถึงเป้าหมาย
ของการท�ำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์และความสุขของสัตว์โลกเป็นส�ำคัญ
๔๒
๔๓

วิสุทฺธิ.ฎีกา. (บาลี) ๑/๑๔๔/๓๑๓.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า

๙๗.
๔๔
๔๕
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ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๐/๔๑
วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

นอกจากนี้ เ รายั ง สามารถวิ เ คราะห์ ส าระส� ำ คั ญ ของพุ ท ธคุ ณ
ได้จากค�ำเหล่านี้ คือ โลกนาโถ ที่แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลกและการเป็นที่พึ่งของ
พระองค์จะอยู่ในฐานะผู้สอน (สัตถา) ผู้อบรม ผู้พร�่ำสอน (อนุสาสนี) แนวทาง
การพัฒนาชีวิตตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุด ไม่ทรงสอนให้ชาวพุทธยึด
พระองค์เป็นที่พึ่งในลักษณะของบุคคลศักดิ์สิทธิ์เหมือนเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น
๓.๒.๒ ญาตัตถจริยา หมายถึง การบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติ
เช่น การแสดงพระธรรมโปรดพุทธบิดา การแสดงธรรมโปรดราหุลกุมารและทรง
อนุญาตให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์บวชราหุลกุมารให้เป็นสามเณรรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา๔๖ การแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่ไปบังเกิดเป็นเทพบุตร
ในสวรรค์ชั้นดุสิต๔๗และการเสด็จไปห้ามสงครามแย่งน�้ำระหว่างญาติทั้งสองฝ่าย๔๘
เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ญาติเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมและบรรลุธรรมเป็น
ส�ำคัญ
๓.๒.๓ พุทธัตถจริยา ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์ตามหน้าทีข่ องพระพุทธเจ้า
หน้าที่ของพระพุทธเจ้าตามแนวคิดของเถรวาท คือ การพาเวไนยสัตว์ให้ข้ามพ้น
สังสารวัฏ หลุดพ้นจากกองกิเลสและความทุกข์เป็นส�ำคัญ เรื่องนี้ศึกษาได้จากพุทธกิจ
ที่ทรงกระท�ำในแต่ละวัน ๕ ประการ๔๙ ได้แก่ (๑) เวลารุ่งเช้าออกบิณฑบาต (ปุพฺพณฺ
เห ปิณฺฑปาตญฺจ) และการออกบิณฑบาตของพระพุทธเจ้าเป็นการเสด็จไปเพื่อโปรด
บุคคลที่ทรงห็นว่าจะบรรลุธรรมที่เรียกกันในสังคมไทยว่าโปรดสัตว์ เรื่องนี้พระอรรถ
กถาจารย์กล่าวว่าเป็นปุเรภัตตกิจ หมายถึง กิจที่ทรงท�ำก่อนฉันอาหาร (๒) เวลาเย็น
จะทรงแสดงธรรมแก่ผู้ที่เข้ามาเฝ้า (สายณฺเห ธมฺมเทสนํ) พระอรรถกถาจารย์
กล่ า วว่ า เป็ น ปั จ ฉาภั ต ตกิ จ หมายถึ ง กิ จ ที่ ท รงท� ำ ภายหลั ง ฉั น อาหารเสร็ จ แล้ ว
(๓) เวลาพลบค�่ำทรงประทานโอวาทแก่พระภิกษุ (ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ) พระอรรถกถา
จารย์กล่าวว่าเป็นปุริมยามกิจ หมายถึง กิจที่ทรงท�ำในช่วงเย็น (๔) เวลาเที่ยงคืนทรง
๔๖

วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๐๕/๑๑๑.
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฺฐกถาย ฉฏฺโฐ ภาโค, หน้า ๘๗.
๔๘
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๙-๑๒๓.
๔๙
สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), สวดมนต์ฉบับหลวง. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๒๒.
๔๗
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ตอบปัญหาแก่เทวดา (อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหํ) พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าเป็นมัชฌิม
ยามกิจ หมายถึง กิจที่ทรงท�ำในเวลาเที่ยงคืน (๕) เวลาใกล้รุ่งเช้าทรงตรวจดูบุคคลที่
ควรจะเสด็จไปโปรด (ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ) พระอรรถกถาจารย์
กล่าวว่าเป็นปัจฉิมยามกิจ หมายถึง กิจที่ทรงท�ำในยามสุดท้ายของคืนหรือเวลาใกล้
รุ่งอรุณ๕๐
การท�ำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาจะไปสัมพันธ์กับเป้าหมายของ
การประกาศสัจธรรม คือ ประโยชน์และความสุข ซึ่งประโยชน์และความสุขโดยสรุป
แล้วมี ๒ ประการ คือ ประโยชน์ระดับโลกิยะ ได้แก่ประโยชน์ที่เกิดจากการรักษาศีล
การให้ทาน และการเจริญภาวนาในระดับพื้นฐานทั่วไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมทั่วไป และประโยชน์ระดับโลกุตตระ
ได้แก่ หลักการพัฒนาจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นเครือ่ งผูกสัตว์ไว้ในภพให้ตอ้ งผจญ
อยู่กับความทุกข์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตรงนี้ ก็จะได้ข้อสรุปว่า พุทธคุณไม่ใช่เรื่อง
เร้นลับที่เป็นรหัสนัยและไม่ใช่เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ที่มีอ�ำนาจดลบันดาล แต่เป็น
หลักพัฒนาชีวิตที่ต้องน�ำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขที่เป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาชีวิตทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตตระ

ปัจจัยที่ท�ำให้พระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพุทธคุณ
จากการศึกษา ผู้เขียนได้พบปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้พุทธคุณของพุทธเจ้ามีความ
สมบูรณ์ ๓ ประการ คือ
๑. ความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว (อธิษฐาน)
ความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวจัดเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธคุณ เรื่องนี้ศึกษาได้จาก
ประวัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในสมัยที่เกิดเป็นพระโพธิสัตว์ เช่น พระโคดม
พุทธเจ้าสมัยที่ทรงเกิดเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าสุเมธดาบสได้ตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวเพื่อมุ่ง
ความเป็นพระพุทธเจ้าต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรและได้รับ

๕๐
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ที.สี.อ. (ไทย) ๑/๔/๔๕.
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การพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า๕๑
ดังนั้น ความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเพื่อบรรลุ
พุทธคุณ (สัพพัญญุตญาณ) เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ในใจอย่างแน่วแน่ เรื่องนี้ศึกษา
ได้ จ ากอธิ ษ ฐานจิ ต อย่ า งแน่ ว แน่ ข องพระโพธิ สั ต ว์ ที่ จ ะบ� ำ เพ็ ญ เพี ย รทางจิ ต เพื่ อ
โพธิญาณ ณ โพธิบัลลังก์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น�้ำเนรัญชราในอุปัญญาต
สูตร อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาตว่า “เราจักเริ่มตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่า จะเหลืออยู่
แต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามที เนือ้ และเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด เมือ่ ยังไม่บรรลุ
ผลทีพ่ งึ บรรลุได้ดว้ ยเรีย่ วแรงของบุรษุ ด้วยความเพียรของบุรษุ ด้วยความบากบัน่ ของ
บุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียร”๕๒
เรื่องนี้ย่อมยืนยันได้ว่าความตั้งใจอย่างแน่วแน่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้
พระโพธิสัตว์บรรลุพุทธคุณ ดังนั้น การอธิษฐานในพระพุทธศาสนาจึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏเป็นส�ำคัญ มิใช่อธิษฐานเพื่อตน
นอกจากนี้ การอธิษฐานยังเป็นหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตที่เรียกว่า อธิษฐานธรรม๕๓
มี ๔ ประการ คือ (๑) ปัญญา ความรู้ชัด หมายถึง ความเข้าใจชัดแจ้งในสภาวะของ
สิ่งทั้งหลายตามความจริง (๒) สัจจะ การยึดมั่นในความจริง ที่รู้ชัดด้วยปัญญาตั้งแต่
ระดับพื้นฐาน เช่น การรักษาค�ำสัตย์ จนถึงขั้นสูงสุด คือ ความจริงเชิงปรมัตถ์
(๓) จาคะ การสละสิ่งของให้แก่ผู้อื่นตามควรจนถึงการสละกิเลส (๔) อุปสมะ การ
ระงับ ข่มจิตของตนที่ขัดข้อง หม่นหมองด้วยอ�ำนาจกิเลสจนจิตให้สงบ
จะเห็นว่าสาระส�ำคัญของการอธิษฐานไม่ใช่เป็นการอ้อนวอน ร้องขอสิ่ง
ต่างๆ จากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่เป็นการตัง้ เป้าหมายทีช่ ดั เจนด้วยใจทีม่ งุ่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้สำ� เร็จ
การบรรลุเป้าหมายนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยการบ�ำเพ็ญบารมีในข้อต่อไป

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (ภาษาบาลี)
ฉบับคัดลอกคัมภีรใ์ บลานอักษรขอม.  (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๕๓๗),
หน้า ๒๔, ขุ.ชา.สตฺตก.อ. (ไทย) ๓๒/๑-๘๒/๑-๙.
๕๒
องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๕/๖๑.
๕๓
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐.
๕๑
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๒. การบ�ำเพ็ญบารมี
การบ�ำเพ็ญบารมีเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้พระโพธิสตั ว์บรรลุสพั พัญญุตญาณ
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท�ำให้พุทธคุณสมบูรณ์ เรื่องนี้ศึกษาได้จากการ
บ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆ หลังจากที่ได้ตั้งความปรารถนาความเป็น
พระพุทธเจ้าแล้ว ซึ่งบารมีที่ได้บ�ำเพ็ญนั้น ได้แก่ บารมี ๑๐ ประการ๕๔ ดังตัวอย่าง
การบ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ที่กล่าวไว้ในชาดกมากมาย โดยเฉพาะมหานิบาต
ชาดกที่กล่าวถึงพระชาติส�ำคัญของพระพุทธเจ้า ๑๐ ชาติ (ทศชาติ) เรียงตามล�ำดับ
บารมี ๑๐ ประการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ทานบารมี การให้ สมัยที่เกิดเป็นพระเวสสันดร
๒.๒ ศีลบารมี การรักษาศีล สมัยที่เกิดเป็นพระภูริทัตต์
๒.๓ เนกขัมมบารมี การออกบวช สมัยที่เกิดเป็นพระเตมีย์
๒.๔ ปัญญาบารมี ความรอบรู้ สมัยที่เกิดเป็นพระมโหสถ
๒.๕ วิริยบารมี ความเพียร สมัยที่เกิดเป็นพระมหาชนก
๒.๖ ขันติบารมี ความอดทน สมัยที่เกิดป็นพระจันทกุมาร
๒.๗ สัจจบารมี การพูดความจริง สมัยที่เกิดเป็นวิธุรบัณฑิต
๒.๘ อธิษฐานบารมี ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ สมัยที่เกิดเป็นพระเนมิราช
๒.๙ เมตตาบารมี ความรัก ความปรารถนาดี สมัยที่เกิดเป็นสุวรรณสาม
ดาบส
๒.๑๐ อุเบกขาบารมี ความเป็นกลาง ความเที่ยงธรรม สมัยที่เกิดเป็น
๕๕

พระนารทะ

ตัวอย่างการบ�ำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ในมหานิบาตชาดก ไม่ได้หมายความ
ว่าพระโพธิสัตว์ทรงบ�ำเพ็ญเฉพาะบารมีข้อที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชาดกเท่านั้น ถ้าศึกษา
ให้ละเอียดแล้วจะพบว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�ำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ประการในแต่ละชาติ
แต่จะหนักไปในบารมีข้อใดข้อหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะบารมีทั้ง ๑๐ ประการนี้
เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องบ�ำเพ็ญ และการที่จะท�ำให้บารมีทั้ง ๑๐
๕๔
๕๕
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ขุ.พุทธ. (ไทย) ๓๓/๑/๔๑๔.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑-๒๔๔๐/๑๘๓-๕๖๐.
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ประการนี้สมบูรณ์ พระโพธิสัตว์จะต้องบ�ำเพ็ญให้ครบ ๓ ขั้น เรียกว่าบารมี ๓๐
(สมติงสปารมี) คือ (๑) ระดับสามัญ เรียกว่า บารมี ยกตัวอย่างเช่น ทานบารมี คือ
การให้สิ่งนอกกาย ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง (๒) ระดับสูงขึ้นไป แต่ยังไม่สูงสุด
เรียกว่า อุปบารมี ยกตัวอย่างเช่น ทานบารมี คือ การบริจาคอวัยวะในร่างกายให้
เป็นทาน (๓) ระดับสูงสุด เรียกว่า ปรมัตถบารมี ตัวอย่างเช่น ทานบารมี คือ
การเสียสละชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น หรือบริจาคสิ่งที่ยิ่งด้วยชีวิต เช่น บุตร ธิดา
หรือภรรยาให้เป็นทาน
จะเห็นว่า การอธิษฐานไม่ใช่เรือ่ งของการอ้อนวอนร้องขอ แต่เป็นบททดสอบ
ศักยภาพของมนุษย์ว่าจะท�ำให้เป้าหมายที่ตนตั้งไว้นนั้ ส�ำเร็จได้หรือไม่ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ การอธิษฐานเป็นเรื่องของกรรมที่ต้องลงมือกระท�ำด้วยตัวเอง ไม่ใช่การ
อ้อนวอน บนบานศาลกล่าวต่อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิห์ รืออ�ำนาจบุญ เห็นได้จากการทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงปฏิเสธการอธิษฐานในเชิงอ้อนวอนไว้ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ธรรม ๕
ประการอันเป็นสิง่ ทีน่ า่ ปรารถนา ได้แก่ อายุ วรรณะ สุข ยศ สวรรค์ มนุษย์ไม่สามารถ
ได้เพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตัง้ ความปรารถนา (อธิษฐาน) ถ้าธรรม ๕ ประการ
นี้ มีได้เพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตัง้ ความปรารถนาแล้วไซร้ ใครในโลกนีจ้ ะพึง
เสื่อมจากอะไร”๕๖
พุทธพจน์นี้ได้แสดงความจริงที่ว่า อายุ วรรณะ สุข ยศ สวรรค์หรือเรื่อง
อื่นๆ มนุษย์ไม่อาจได้ด้วยการอ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะถ้าท�ำได้ คนทั่วโลกก็
ย่อมได้สงิ่ เหล่านีเ้ หมือนกันหมด เพราะทุกคนก็สามารถอธิษฐานร้องขอจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ได้เหมือนกัน แต่เรื่องเหล่านี้จะเกิดได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์
ทรงวางไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหลักกรรมกับการให้ผลอยู่ที่ตัวมนุษย์ ไม่ใช่อยู่ที่อ�ำนาจ
เหนือมนุษย์ เรือ่ งนีศ้ กึ ษาได้จากแนวคิดของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต) ทีไ่ ด้กล่าว
ถึงการอธิษฐานไว้ว่า “ชาวพุทธต้องพัฒนาตนจนก้าวพ้นจากการอ้อนวอน หวังพึ่ง
เทพเจ้าเข้าสู่ขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมตรี ด�ำเนินชีวิตด้วยความเพียรพยายาม การท�ำตาม
เหตุผล”๕๗
๕๖

องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  ๒๒/๔๓/๕๑.
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.
พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๔๗๒.
๕๗
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๓. การด�ำเนินตามอริยมรรค
การอธิษฐานของพระโพธิสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของความส�ำเร็จคุณอันยิ่งใหญ่
บารมีทบี่ ำ� เพ็ญอย่างบริบรู ณ์แล้วเป็นธรรมทีท่ ำ� ให้พระโพธิสตั ว์บรรลุเป้าหมายคือ ความ
เป็นพระพุทธเจ้า แต่การจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นพระโพธิสัตว์ต้องพัฒนาตนตามหลัก
อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเมื่อกล่าวสรุปก็ได้แก่ หลักไตรสิกขา หมายถึง หลักการพัฒนา
ชีวิตเพื่อการบรรลุเป้าหมาย คือความเป็นพุทธ ประกอบด้วยข้อศึกษา ๓ ประการ คือ
ศี ล สมาธิ ปั ญ ญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสติ ป ั ฏ ฐานสู ต ร ที ฆ นิ ก าย
มหาวรรค๕๘ ดังมีสาระส�ำคัญโดยสังเขปต่อไปนี้
๓.๑ ศีล ข้อฝึกหัดกาย วาจาให้อยู่ในกรอบของความปกติ
การอบรมหรื อ การพั ฒ นาตนเพื่ อ บรรลุ พุ ท ธคุ ณ ตามหลั ก ศี ล ใน
อริยมรรคนั้นมี ๓ ประการ คือ
๓.๑.๑ สัมมาวาจา หมายถึง การพูดชอบ หรือการพูดที่ถูกต้อง ซึ่ง
ท่านอธิบายว่า ได้แก่ วจีสุจริต ๔ ประการ ประกอบด้วย การพูดความจริง (สัจจะ)
การพูดด้วยถ้อยค�ำที่อ่อนหวาน สุภาพ การพูดให้คนรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน และ
การพูดเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง
๓.๑.๒ สัมมากัมมันตะ หมายถึง การประพฤติที่ถูกต้อง ไม่ส่งผล
ให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่น ซึ่งท่านอธิบายว่า ได้แก่ กายสุจริต
๓ ประกอบด้วย การไม่ท�ำร้าย เบียดเบียน ฆ่าชีวิตอื่น การไม่ละเมิดทรัพย์สินของ
ผู้อื่น และการไม่ล่วงละเมิดทางเพศกับสตรีหรือบุรุษที่ไม่ใช่คู่ครองของตน
๓.๑.๓ สัมมาอาชีวะ หมายถึง การประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามภูมิรู้
และสถานภาพของแต่ละคน ละเว้นมิจฉาชีพทีผ่ ดิ กฎหมายและศีลธรรมซึง่ เป็นอาชีพที่
เบียดเบียนผูอ้ นื่ และน�ำความทุกข์ ความเดือดร้อนมาให้ เช่น หลักมิจฉาวณิชชา๕๙ หมาย
ถึง การค้าขายที่ผิด ได้แก่ การค้าขายอาวุธ มนุษย์ สัตว์ที่จะน�ำไปฆ่า น�้ำเมารวมถึง
๕๘
๕๙
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ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕-๓๓๗.
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕.
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ยาเสพติดและยาพิษ เนื่องจากการค้าขายสิ่งเหล่านี้ได้น�ำไปสู่การเบียดเบียนตน ผู้อื่น
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมซึ่งขัดต่อหลักอวิหิงสา
		
๓.๒ สมาธิ ความตั้งมั่นแห่งจิต
การอบรมหรือการพัฒนาตนเพื่อให้บรรลุพุทธคุณตามหลักสมาธิใน
อริยมรรคนั้นมี ๓ ประการ คือ
๓.๒.๑ สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรพยายามชอบ ได้แก่
ปธาน หมายถึง ความเพียรที่ควรตั้งไว้ ๔ ประการ ที่ตรัสไว้ในสังวรสูตร อังคุตตรนิ
กาย จตุกกนิบาต คือ (๑) สังวรปธาน เพียรระวัง ยับยั้งไม่ให้อกุศลธรรมที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น มิให้เกิดขึ้น (๒) ปหานปธาน เพียรละหรือก�ำจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
(๓) ภาวนาปธาน เพียรท�ำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น (๔) เพียรรักษากุศลธรรม
ที่เกิดแล้วให้ตั้งมั่นและเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปจนไพบูลย์ (อนุรักขนาปธาน)๖๐
๓.๒.๒ สัมมาสติ หมายถึง การระลึกชอบตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ที่
ตรัสในมหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ประกอบด้วย (๑) กายานุปัสสนา
หมายถึง การใช้สติก�ำหนดดูกายในลักษณะต่างๆ ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ได้แก่
การใช้สติกำ� หนดรูล้ มหายใจเข้าออก (อานาปานสติ) การใช้สติกำ� หนดรูเ้ ท่าทันอิรยิ าบถ
(อิริยาบถบรรพ) การใช้สติก�ำหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมด (สัมปชัญญ
บรรพ) การใช้สติกำ� หนดพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สะอาด น่าเกลียด (ปฏิกลู
มนสิการ) การใช้สติก�ำหนดพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุต่างๆ ที่ประกอบ
กันเป็นร่างกาย (ธาตุมนสิการ) การใช้สติก�ำหนดพิจารณาซากศพในสภาพต่างๆ ใน
๙ ลักษณะ มีซากศพที่ก�ำลังขึ้นอืด เป็นต้น ให้เห็นธรรมชาติของร่างกายภายหลังการ
แตกดับที่ต้องเปื่อยเน่าสลายไปเหมือนกันทุกคน (๒) เวทนานุปัสสนา หมายถึง สติ
ก�ำหนดรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างใดใน ๓ ลักษณะ คือ ชอบ สุขใจ พอใจ
(สุขเวทนา) ไม่ชอบ ทุกข์ใจ (ทุกขเวทนา) และเฉยๆ ไม่เป็นกลางๆ (อทุกขมสุข
เวทนาหรืออุเบกขาเวทนา) (๓) จิตตานุปัสสนา หมายถึง สติก�ำหนดรู้ภาวะทางจิต
เช่น จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ เป็นต้น (๔) ธัมมานุปัสสนา หมายถึง สติก�ำหนดรู้
๖๐

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๒๔-๒๖
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นิวรณ์ ๕ คือ กามฉันทะ ความพอใจในกามคุณ ๕ พยาบาท ความคิดร้าย ความแค้น
เคืองใจ ถีนมิทธะ ความหดหู่และเซื่องซึม อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ
วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นกับจิต และการละนิวรณ์๖๑ เป็นต้น
๓.๒.๓ สัมมาสมาธิ หมายถึง การตั้งมั่นแห่งจิตที่ชอบ ท่านอธิบาย
ว่า ได้แก่ ฌาน ๔ หรือที่เรียกว่า รูปฌาน ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และ
จตุตถฌาน
ผลของสมาธิ ใ นระดั บ ฌานทั้ ง รู ป ฌานและอรู ป ฌานยั ง อยู ่ ใ น
ขั้นโลกิยะยังไม่สามารถขจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาด ต้องอาศัยปัญญาในระดับสูงที่
เรียกว่า การหยั่งรู้ (โพธิญาณ) ในหัวข้อต่อไป
๓.๓ ปัญญา ความรู้แจ้ง ความรู้ที่ตรงกับความจริง
การอบรมหรื อ พั ฒ นาตนตามหลั ก ปั ญ ญาเพื่ อ บรรลุ พุ ท ธคุ ณ ใน
อริยมรรคมี ๒ ประการ คือ
๓.๓.๑ สัมมาทิฏฐิ หมายถึง การเห็นชอบ ซึ่งท่านได้อธิบายว่า ได้แก่
(๑) การเห็นหรือการรู้อริยสัจ ๔ คือ รู้ความทุกข์ (ทุกข์) รู้สาเหตุของความทุกข์
(สมุทัย) รู้การดับทุกข์ (นิโรธ) และรู้แนวทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ (ทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา) (๒) การเห็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตาด้วยอ�ำนาจ
ของวิปัสสนาญาณ (๓) การรู้ว่าอะไรคือ อกุศล และอะไรคือ รากเหง้าของอกุศล
(อกุศลมูล) และรู้ว่าอะไรคือ กุศล และอะไรคือ รากเหง้าของกุศล (กุศลมูล)
(๔) การเห็นปฏิจจสมุปบาท คือเห็นกระบวนการเกิดและการดับตามเงื่อนไขของ
องค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท
๓.๓.๒ สัมมาสังกัปปะ หมายถึง การด�ำริชอบ ในเรื่องต่อไปนี้คือ
(๑) ความด�ำริในการออกจากกาม ได้แก่ กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ที่คอยสนองความอยากหรือตัณหา (๒) ความด�ำริที่ออกจากพยาบาท ได้แก่ ความ
นึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตา (๓) ความด�ำริที่จะออกจากการเบียดเบียน ได้แก่ ความ
คิดที่ประกอบด้วยกรุณา
๖๑
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ถ้าพิจารณาตามข้อสรุปของอริยมรรคข้างต้นนี้จะพบว่า เป้าหมายของ
พุทธคุณไม่ใช่เพื่อให้เกิดฤทธิ์อ�ำนาจในเชิงบันดาลเรื่องที่อัศจรรย์ แต่เป็นเรื่องของ
คุณความดีที่เกิดจากการพัฒนาชีวิตมาโดยล�ำดับจนบริบูรณ์ส่งผลให้พระมหาบุรุษได้
ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้ ปีย่ มด้วยพุทธคุณอันประเสริฐ ดังนัน้ การน�ำพุทธคุณ
มาใช้ในเชิงอ�ำนาจหรือเพื่อให้เกิดความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์จึงผิดไปจากเนื้อแท้
ของพุทธคุณทีเ่ ป็นหลักปฏิบตั สิ คู่ วามรูแ้ จ้ง และความบริสทุ ธิท์ างจิต แต่ถา้ น�ำมาใช้เพือ่
เป็นกุศโลบายดึงคนเข้าหาศาสนาหรือเพื่อความเข้าใจหลักธรรมก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิด
เพราะพระพุทธเจ้าเองก็ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์เพื่อการนี้เช่นกัน

การปฏิบัติต่อพุทธคุณที่ถูกต้อง
พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาที่มุ่งให้มนุษย์ใช้ปัญญาในการด�ำเนินชีวิต
เห็นได้จากค�ำสอนเรื่องปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั่วไปในคัมภีร์ทางพระพุทธ
ศาสนา และเป็นหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ควบคู่กับศรัทธาเสมอ ตัวอย่างเช่น กาลาม
สูตรหรือเกสปุตตสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตที่ทรงสอนให้ชาวกาลามะใช้ปัญญา
ตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่รับมาให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อ๖๒ โดยเฉพาะข่าวมงคล คือ
อิทธิปาฏิหาริย์ ฤทธิ์อ�ำนาจที่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลต่างๆ ที่กล่าวขาน
ต่อกันว่ามีพุทธคุณสามารถบันดาลสิ่งที่มนุษย์ต้องการ
การที่ ช าวพุ ท ธหั น ไปให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ วั ต ถุ ม งคลเท่ า กั บ เป็ น การละทิ้ ง
พระธรรมวินัยในฐานะที่พึ่งอันประเสริฐและในฐานะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่
พระองค์ตรัสไว้ในมหาปรินพิ พานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ทีว่ า่ “ธรรมวินยั ทีเ่ ราแสดง
แล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากที่เราล่วงลับไปแล้ว จะเป็นศาสดาของเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงท�ำหน้าที่ให้ส�ำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด”๖๓
พุทธด�ำรัสดังกล่าวได้ให้ข้อสรุปว่า สิ่งที่ส�ำคัญที่ชาวพุทธควรยึดเป็นสรณะ
ที่พึ่งแทนพระพุทธเจ้าคือ พระธรรมวินัย ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ไปที่พระธรรมวินัย
จะพบวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายตามพุทธคุณที่ส�ำคัญ ๒ ประการ คือ
๖๒
๖๓

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๐๒/๒๑๒.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖.
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๑. พุทธคุณในฐานะที่พึ่งอันประเสริฐ
สาระส�ำคัญของพุทธคุณคือ ภาวะแห่งความรู้แจ้ง สะอาด บริสุทธิ์ ดังนั้น
จุดเริม่ ต้นของการเข้าถึงพุทธคุณในฐานะทีพ่ งึ่ อันประเสริฐกล่าวโดยสรุปมี ๒ ประการ
คือ
		
๑.๑ อจลศรัทธา : การที่มีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย
ศรัทธาทีถ่ กู ต้องตามหลักพระพุทธศาสนาต้องเป็นศรัทธาทีป่ ระกอบ
ด้วยเหตุผล หรือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่าง
รอบคอบ จนเข้าถึงความจริงก่อนแล้วจึงเชื่อ ไม่ใช่เชื่อโดยปราศจากการไตร่ตรอง
ตัวอย่างของหลักค�ำสอน ที่ว่าด้วยศรัทธาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ได้แก่ หลักศรัทธา ๔ ประการ คือ
๑.๑.๑ เชื่อกรรมหรือกฎแห่งกรรม (กัมมสัทธา)
๑.๑.๒ เชื่อผลของกรรมว่ามีอยู่จริงและให้ผลจริงตามลักษณะของ
กรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศล (วิปากสัทธา)
๑.๑.๓ เชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นของตนหรือแต่ละคนเป็น
เจ้าของกรรมและเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนท�ำไว้ทั้งดีและไม่ดี (กัมมัสสกตาสัทธา)
๑.๑.๔ เชื่อมั่นในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (ตถาคตโพธิสัทธา)
ศรั ท ธาที่ จ ะมี ค วามมั่ น คงได้ นั้ น จะต้ อ งเกิ ด จากการมองเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
พระรัตนตรัย โดยเฉพาะพุทธรัตน์ที่ประกอบด้วยพระคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วใน
พุทธคุณหมวดต่างๆ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามพุทธคุณเหล่านั้นเพื่อบรรลุ
ความเป็นผู้รู้แจ้ง บริสุทธิ์ สะอาด และหลุดพ้นตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์
๑.๒ ไตรสรณคมน์ : การเข้าถึงพระรัตนตรัย
การยึดพระรัตนตรัยเป็นทีพ่ งึ่ ไม่ใช่เป็นการยึดติดในวัตถุหรือตัวบุคคล
แต่การเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นการเข้าถึงด้วยใจทีม่ องเห็นคุณความดีของพระรัตนตรัย
อย่างแท้จริง การเปล่งวาจาและการบูชาด้วยเครื่องสักการะเป็นเพียงองค์ประกอบ
เสริมที่จะท�ำให้ศรัทธาตั้งมั่นเท่านั้น ซึ่งการเข้าถึงพุทธคุณในลักษณะดังกล่าวสามารถ
ท�ำได้ ๒ วิธี
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๑.๒.๑ การยึดเอาพุทธคุณเป็นแนวทางปฏิบัติ หมายถึง การเอา
พระคุณความดีของพระรัตนตรัยมาตั้งเป็นเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนให้เข้าถึงความดีนั้น
มิใช่น�ำมาเป็นสื่อสร้างพลังอ�ำนาจให้เกิดความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ในเชิงดลบันดาลสิ่ง
ที่ปรารถนาให้แก่มนุษย์ แต่การเข้าถึงพุทธคุณนั้นจะต้องเข้าถึงตัวสภาวะที่แท้จริง คือ
ความสะอาด บริสุทธิ์ สงบ สว่างโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทา ขจัดทุกข์และกิเลส
ในใจให้หมดสิน้ ๖๔ ดังนัน้ การตีความพุทธคุณในพระเครือ่ งว่าเป็นเรือ่ งของอ�ำนาจวิเศษ
ที่จะบันดาลเรื่องต่างๆ ให้นั้น จึงคลาดเคลื่อนไปจากสาระส�ำคัญของพระพุทธคุณ
นับว่าเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง สอดคล้องกับค�ำวิจารณ์ของ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่ว่าการตีความพระธรรมวินัยผิดหรือการท�ำพระธรรม
วินัยให้วิปริต ถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุด๖๕
๑.๒.๒ การพึ่งตนเองตามแนวทางแห่งพุทธคุณ เรื่องนี้ผู้เขียนสรุป
จากพุทธคุณข้อว่า สัมมาสัมพุทโธ เพราะพุทธคุณข้อนี้มีนัยที่แสดงว่า พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ได้ด้วยความเพียรพยายามของพระองค์ ไม่มีผู้อ่ืนท�ำให้ และเรื่องการพึ่งตนนี้
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพุทธบริษัทบ่อยครั้ง เช่น ในมัคควรรค ขุททก
นิกาย ธรรมบทที่ว่า “เธอทั้งหลาย ควรท�ำเพียรเองเถิด พระตถาคต (พระพุทธเจ้า)
เป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้น”๖๖ พุทธด�ำรัสนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า เรื่องการบรรลุธรรม (มรรค ผล
นิพพาน) เป็นเรือ่ งของปัจเจกชนแต่ละคนทีจ่ ะต้องลงมือปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระองค์
ทรงวางไว้ด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าทรงเป็นเพียงครูผู้สอนหรือบอกหนทางให้เท่านั้น
อีกตัวอย่างหนึ่งของหลักค�ำสอน ที่สอนให้ชาวพุทธพึ่งตนเองปรากฏในอัตตวรรค
ขุททกนิกาย ธรรมบท หลายเรื่อง เช่น “ตนแล เป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่น ใครเล่า
จะเป็นที่พึ่ง เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยาก”๖๗
พุทธด�ำรัสนี้ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้ให้ความส�ำคัญแก่ศักยภาพของ
มนุษย์ และยังสะท้อนถึงความจริงที่ว่าการพึ่งคนอื่นเสมือนหนึ่งเราไม่มีเสรีภาพที่จะ
๖๔

ขุ.อุ.อ. (ไทย) ๑/๖-๗.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่
๕, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๖๖.
๖๖
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๖/๑๑๗.
๖๗
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒.
๖๕
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ท�ำอะไรด้วยตนเอง ต้องรอคอยให้ผู้อื่นช่วยเหลืออยู่ตลอดชีวิตเช่นนี้จึงหาความเป็น
ไทไม่ได้ ทั้งนี้มิได้หมายความว่า พระพุทธศาสนาห้ามพึ่งคนอื่น แต่ให้รู้ว่าตราบใดที่ยัง
ต้องพึง่ คนอืน่ ก็ยงั ไม่ใช่ทพี่ งึ่ อันเกษม ไม่ใช่ทพี่ งึ่ อันแท้จริง ขอให้ดตู วั อย่างทีพ่ ระอรรถ
กถาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า การท�ำกุศล การเข้าถึงสวรรค์ หรือการ
บรรลุมรรคผลเกิดขึ้นได้ด้วยการกระท�ำของเรา คนอื่นท�ำให้ไม่ได้๖๘ ดังนั้นการที่
ชาวพุทธหันไปพึง่ พาวัตถุศกั ดิส์ ทิ ธิใ์ นลักษณะของการอ้อนวอนให้ชว่ ยบันดาลให้ได้ในสิง่
ที่ต้องการจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามพุทธประสงค์ เห็นได้จากทัศนะของพระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต) ทีว่ า่ “การรอคอยการดลบันดาลของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ล้วผิดหลักกรรม
ทันที”๖๙ แต่ท่านก็ได้ให้เสนอทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าให้ใช้ความศักดิ์สิทธิ์เป็น
ตั ว สื่ อ น� ำ คนเข้ า หาพระพุ ท ธศาสนาโดยพยายามโน้ ม จิ ต ของผู ้ ศ รั ท ธามาสู ่ ป ั ญ ญา
ความบริสุทธิ์ และคุณธรรม ความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด คือความบริสุทธิ์ ไม่ต้องมีฤทธิ์
อ�ำนาจ ความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคุณธรรม๗๐
๒. พุทธคุณในฐานะหลักบูชาสูงสุด
ข้อสรุปเรื่องการเข้าถึงพุทธคุณในหัวข้อที่แล้วช่วยให้เราเห็นแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเข้าถึงเป้าหมายของพุทธคุณในฐานะหลักบูชาสูงสุดคือ การยึดเอาคุณของพระ
รัตนตรัยมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของพุทธคุณ เมื่อพิจารณาประเด็น
นี้จะได้ข้อสรุปถึงเรื่องที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อนี้ ๒ ประการ คือ
		
๒.๑ พุทธคุณในฐานะหลักธรรม
พุ ทธคุณ ไม่ใช่เ รื่อ งของวัต ถุหรือ สัญ ลั ก ษณ์ แห่ งความขลั งความ
ศักดิ์สิทธิ์เชิงดลบันดาลอย่างที่ชาวพุทธไทยบางส่วนเข้าใจกันในปัจจุบัน การสร้าง
พระพุทธรูป พระเครื่อง และวัตถุมงคลอื่นๆ ไว้สักการบูชาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง แม้ในพระไตรปิฎกเองก็ไม่ได้กล่าวเรือ่ งนีไ้ ว้ มีแต่เพียงกล่าวถึงถูปารหบุคคล
หมายถึง บุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปไว้เคารพบูชาซึ่งแสดงไว้ ๔ ประเภท คือ
๖๘

ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๖/๑๕.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต. พิมพ์
ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๘), หน้า ๗๓.
๗๐
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๔.
๖๙
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วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้า และพระเจ้า
จักรพรรดิผทู้ รงธรรม๗๑ มีเพียงคัมภีรช์ นั้ อรรถกถาและฎีกาทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งพระพุทธรูป
ไว้ในหัวข้อ อุทเทสิกเจดีย์ หมายถึง เจดีย์ที่สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธรูป
และการสร้างพระพุทธรูปไว้สกั การบูชาได้มใี นภายหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงปรินพิ พาน
ไปแล้วหลายปี อีกประการหนึ่ง พุทธคุณไม่ใช่มีไว้สวดอ้อนวอนหรือสวดเพื่อให้เกิด
ความขลังความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่คนไทยบางส่วนเข้าใจกัน เรื่องนี้ศึกษาได้จากค�ำกล่าว
ของ ส.ศิวรักษ์ที่ว่า “บทพระพุทธคุณ จะไปสวดอ้อนวอนขอพรพิเศษหรือบนบานศาล
กล่าวใดๆ มิได้เลย เพราะพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้สอนพระสัทธรรม ทรงชี้ทางให้ฃ
มนุษย์พ้นทุกข์เท่านั้น”๗๒
ข้อวิจารณ์และพุทธด�ำรัสดังกล่าวได้แสดงแก่นแท้ของพุทธคุณว่าเป็น
หลักปฏิบัติที่ชาวพุทธจะต้องด�ำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อเข้าถึง
พุทธคุณในแต่ละข้อ และเมื่อศึกษาในประเด็นนี้ก็ได้พบหลักปฏิบัติต่อพุทธคุณในฐานะ
ต่อไปนี้
๒.๑.๑ พุทธคุณในฐานะภาวะที่ควรบูชา (พุทธบูชา) การบูชาใน
พระพุทธศาสนาที่นี้มี ๒ ประการ คือ (๑) อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิ่งของ เช่น
ดอกไม้ ธูป เทียน และของหอม เป็นต้น (๒) ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการปฏิบัติ
ตามหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้า๗๓ การบูชาทัง้ ๒ ข้อนี้ ปฏิบตั บิ ชู าได้รบั การสรรเสริญ
จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด๗๔ เพราะการปฏิบัติบูชานั้นจะ
ท�ำให้พระพุทธศาสนาด�ำรงอยู่ต่อไปได้และท�ำให้ผู้บูชาเข้าถึงพุทธคุณที่เป็นแก่นแท้
จริงๆ ไม่ใช่พุทธคุณที่เป็นเปลือกนอกหรือพุทธคุณในเชิงฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์
การที่ชาวพุทธน�ำเอาพุทธคุณมาบรรจุไว้ในวัตถุมงคลต่างๆ แล้วพา
กันกราบไหว้ ถ้าพิจารณาในแง่ของโลกุตตรธรรมจึงเป็นเรือ่ งทีต่ รงกันข้ามกับเป้าหมาย
ของพุทธศาสนาที่ต้องการให้คนละความยึดติด หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่ง
๗๑

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๖/๑๕๓-๑๕๔.
ส.ศิวรักษ์, ความเข้าใจพระพุทธเจ้าและมหาสาวิกาในสมัยพุทธกาล. พิมพ์ครั้งที่ ๒,  
(กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, ๒๕๓๔), หน้า ๒๐.
๗๓
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๒๙/๑๖๐.
๗๔
มหามกุฎราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนิยา ปฐโม ภาโค, หน้า ๗๖.
๗๒
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พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ) ได้กล่าวถึงการยึดมั่นในความศักดิ์สิทธิ์
ความขลังที่เกิดจากการปฏิบัติตามศีลหรือธรรม รวมถึงการยึดติดในวัตถุเชิงอ�ำนาจ
วิเศษว่าเป็นสีลัพพตปรามาส หมายถึง การยึดมั่นในการประพฤติ การกระท�ำที่เคย
ปฏิบัติต่อกันมาอย่างไร้เหตุผล๗๕ แต่ถ้าการกระท�ำดังกล่าวเป็นเรื่องของการโน้มน้าว
ประชาชนที่ยังไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้น ประกอบกับมี
การอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงพุทธคุณและแนวทางปฏิบตั ติ ามพุทธคุณทีแ่ ท้จริงก็เป็น
เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
๒.๑.๒ พุทธคุณในฐานะตัวแทนของพระพุทธเจ้า เรือ่ งนีศ้ กึ ษาได้จาก
พุทธด�ำรัสทีต่ รัสกับภิกษุทมี่ าเฝ้าก่อนทีพ่ ระองค์จะปรินพิ พาน ในมหาปรินพิ พานสูตรว่า
“ธรรมวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้ว บัญญัติไว้ดีแล้วจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
หลังจากเราล่วงลับไปแล้ว”๗๖
พุทธด�ำรัสนี้ แสดงถึงพระธรรมวินัยเป็นหลักที่ชาวพุทธต้องให้
ความส�ำคัญและให้ความเคารพในฐานะตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปธรรมซึ่งยัง
ปรากฏอยู่ในปัจจุบันด้วยการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามจนเข้าถึงหรือเห็นธรรม
ด้วยตนเองอันเป็นการจรรโลงพระธรรมวินัยหรือกล่าวโดยภาพรวมก็คือ พระพุทธ
ศาสนาให้ด�ำรงอยู่ แต่ตรงกันข้ามหากชาวพุทธไม่ศึกษาเล่าเรียน ถ่ายทอด และไม่
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็จะท�ำให้พระพุทธศาสนาด�ำรงอยู่ไม่ได้ด้วย
ปัจจัยที่จะท�ำให้พระพุทธศาสนาด�ำรงอยู่ไม่ได้ดังกล่าว ได้ชี้ให้เห็น
หน้าที่หลักของชาวพุทธที่กล่าวไว้ในอรรถกถาธรรมบท ๒ ประการ คือ (๑) คันถธุระ
หมายถึง หน้าที่ในการศึกษาท�ำความเข้าใจพระพุทธพจน์ (พระธรรมวินัย) ทรงจ�ำ
รวมถึงเผยแผ่ สืบต่อด้วย (๒) วิปัสสนาธุระ หมายถึง หน้าที่ในการปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยที่ได้ศึกษาจนเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว๗๗ เพราะการปฏิบัติตามพระธรรม
วินยั จะท�ำให้ชาวพุทธเข้าถึงพุทธคุณทีใ่ ช้ในความหมายว่า ดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงธรรม
หรือเห็นธรรม เรื่องที่ยืนยันข้อนี้ คือพุทธด�ำรัสที่ตรัสกับพระวักกลิในวักกลิสูตร
พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ), หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๓๓), หน้า ๖๓.
๗๖
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.
๗๗
ธ.อ. (บาลี) ๑/๓.
๗๕
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อังคุตตรนิกาย เอกนิบาตว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้น
ชื่อว่าเห็นธรรม”๗๘
๒.๑.๓ พุทธคุณในฐานะอารมณ์กรรมฐาน คือพุทธานุสติ หมายถึง
การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง ๙ ประการที่กล่าวข้างต้นเป็นอารมณ์
เพื่อท�ำจิตให้สงบตั้งมั่นอยู่ในองค์ภาวนา ส่วนวิธีการท�ำนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
จะไม่ขอกล่าวในบทความนี้ แต่จะกล่าวถึงพุทธคุณในฐานะพุทธานุสติ๗๙หมายถึง
ภาวะทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนควรระลึกถึงและพิจารณาถึงพระคุณสมบัตขิ องพระองค์อนั เป็น
อารมณ์ของสมถกรรมฐานข้อ ๑ ใน ๔๐ ข้อ โดยมีจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติเพื่อ
ฝึกจิตให้นิ่ง สงบ มั่นคงที่เรียกกันว่า สมาธิเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากพลังจิตที่สงบ
บริสุทธิ์ ใสสะอาด มีพลัง ซึ่งเป็นอ�ำนาจที่เกิดจากธรรมที่มุ่งให้จิตนิ่งสงบเพื่อพัฒนา
สู่ปัญญาเป็นส�ำคัญ มิใช่เป็นอ�ำนาจที่เกิดจากการเสกเป่า หรือการดลบันดาลจากผู้ที่มี
อ�ำนาจหรือฤทธิ์เหนือมนุษย์ เช่น เทพ เป็นต้น และการที่พระภิกษุรูปใดน�ำเอาพลัง
ของสมาธิไปใช่เพื่อเสก เป่าวัตถุใดๆ เพื่อให้เกิดอานุภาพศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นเรื่องที่ผิดไป
จากพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
สาระส�ำคัญในเชิงปฏิบตั ติ อ่ พุทธคุณทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด เมือ่ วิเคราะห์
แล้วจะสรุปลงในหัวข้อธรรม เรื่องธัมมจริยา คือ การประพฤติธรรมที่ปรากฏอยู่ใน
ธัมมจริยสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต๘๐ และพระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายว่า หมายถึง
การประพฤติตนตามกรอบของสุจริต ๓ ประการ คือ กายสุจริต วจีสุจริต และ
มโนสุจริต๘๑ นอกจากนี้ พระสูตรดังกล่าวยังได้กล่าวถึงการประพฤติพรหมจรรย์ที่
พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่า คือ มรรคพรหมจรรย์ หมายถึง การปฏิบัติธรรม
จนบรรลุอริยมรรค นอกจากนี้ การประพฤติธรรมนี้ยังปรากฏอยู่ในมงคลสูตร
ขุททกนิกาย สุตตนิบาตในฐานะวิธีการสร้างความเจริญ งอกงามให้แก่ชีวิตหรือที่
เรียกว่า มงคลชีวิต๘๒
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๗/๑๕๙.
องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๗๙-๑๘๐/๓๙-๔๐.
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๗๗/๕๖๕.
ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๒๗๗/๑๒๑.
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๖๖/๕๖๒.

พุทธคุณ : ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ หรือพระคุณความดีที่ต้องน�ำไปปฏิบัติ 33

หลั ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เข้ า ถึ ง พุ ท ธคุ ณ โดยสรุ ป จะอยู ่ ใ นหลั ก โอวาทปาฏิ โ มกข์ ที่
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงไว้ ใ นมหาปทานสู ต ร ที ฆ นิ ก าย มหาวรรค ๘๓ ซึ่ ง ได้ ส รุ ป
หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามพุ ท ธธรรมที่ ส ะท้ อ นถึ ง เป้ า หมายของพุ ท ธธรรมคื อ ควาบริ สุ ท ธิ์
ทางกาย วาจา ใจ ๓ ประการ คือ
๑. ไม่ท�ำชั่วทางกาย วาจา และใจ
การปฏิบัติตามพุทโธวาทข้อนี้สามารถกระท�ำได้ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน ได้แก่
เบญจศีลที่เว้นจากการเบียดเบียนชีวิตอื่น เว้นจากการละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น
เว้นจากการละเมิดคู่ครองของผู้อื่น เว้นจากการโกหกหลอกลวง และเว้นจากการ
ท�ำลายตัวเองด้วยการเสพสิ่งมึนเมา และหลักอกุศลกรรมบถ หมายถึง หลักข้อห้าม
ที่ขยายจากเบญจศีลให้ครอบคลุมพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจที่ไม่ถูกต้องของ
มนุษย์ เพื่อมิให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมที่เสียหายที่น�ำความเดือดร้อนมาให้แก่ตัวเอง
ผู้อื่น และสังคม กล่าวโดยรวมก็คือหลักค�ำสอนที่ว่าด้วยศีล และระเบียบวินัยที่มุ่งให้
มนุษย์รู้จักส�ำรวม ระมัดระวัง ละเว้นการกระท�ำที่น�ำไปสู่ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง
และผู้อ่ืนโดยมีสันติภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดทางสังคม และเป็นพื้นฐานส�ำคัญของ
การพัฒนาจิตให้ตงั้ มัน่ (สมาธิ) และการหยัง่ รูค้ วามจริงในสภาวธรรมทัง้ ปวง (ปัญญา)
ที่ท�ำให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทางจิตได้อย่างสิ้นเชิง
๒. ท�ำความดีให้ถึงพร้อม
พระพุทธศาสนามองว่า การไม่ท�ำความชั่วถือว่าเป็นการกระท�ำความดีในขั้น
พื้นฐาน แต่ยังมีความดีในระดับละเอียด ประณีตที่มนุษย์จะต้องเพียรกระท�ำให้ยิ่งขึ้น
ไปอีก เรื่องนี้ ศึกษาได้จากการบ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ที่ใช้เวลา
อย่างยาวนาน เรือ่ งนีช้ ว่ ยให้เราเข้าใจว่า ความดีเป็นเรือ่ งทีม่ นุษย์จะต้องท�ำให้สมบูรณ์
หลักที่สะท้อนถึงการสร้างความดีในพระพุทธศาสนามีมากมาย เช่น เบญจธรรมที่ว่า
ด้วยหลักธรรมที่ท�ำให้มนุษย์ปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อื่นด้วยความรัก ความปรารถนาดี
(เมตตา กรุณา) มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ มีความส�ำรวม
ระมัดระวังเรื่องเพศ (กามสังวร) มีความจริงใจ (สัจจะ) ต่อผู้อื่นที่แสดงออกมาด้วย
๘๓
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การไม่พูดโกหก หลอกลวง มีสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้และเลือกเฟ้นที่จะดื่มหรือ
บริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต และกุศลกรรมบถที่ว่าด้วยหลักการสร้างความดี
ที่ครอบคลุมพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ (กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต)
และปุพเพกตปุญญตาที่ว่าด้วยการสร้างความดีให้พร้อมอยู่เสมอ๘๔เป็นต้น
สรุปว่าหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนาล้วนมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความดี
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงความดีขั้นสูงสุด เช่น ปธาน ๔ เมื่อกล่าวสรุปก็คือ หลักการ
สร้างความดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักการสร้างความดีที่ครอบคลุมทั้งทางกาย
วาจา และใจ โดยมุ่งประเด็นส�ำคัญไปที่จิตเป็นส�ำคัญ เนื่องจากพระพุทธศาสนา
มองว่าจิตเป็นบ่อเกิดของความดี ความชั่วที่จะส่งผลให้เกิดการกระท�ำทางกาย วาจา
และใจตามมา ดังนั้น การสร้างความดีจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตเพื่อยับยั้งต้นตอ
ของความชั่วที่มาจากกิเลส และพัฒนาความดีที่มาจากคุณธรรม
๓. การท�ำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์
วิ ธี ก ารท� ำ จิ ต ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ได้ ถู ก แสดงไว้ ภ ายใต้ ห ลั ก วิ ป ั ส สนากรรมฐาน
หมายถึง กรรมฐานที่ท�ำให้เกิดการรู้แจ้ง เห็นจริง เกิดปัญญาหยั่งรู้เรื่องต่างๆ ตาม
ความจริง การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องของการใช้สติพิจารณาสภาวธรรม
หรือรูปนาม ขันธ์ ธาตุ อายตนะ และอินทรีย์จนเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา จนละความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามได้ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ไม่ขอ
กล่าวไว้ในที่นี้ แต่จะขอกล่าวถึงเรื่องความบริสุทธิ์ที่พระพุทธศาสนามองว่าเกิดจาก
การกระท�ำของเราเอง มิได้เกิดจากปัจจัยภายนอก ดังพระพุทธด�ำรัสทีต่ รัสไว้ในขุททก
นิกาย ธรรมบทว่า “คนท�ำชั่วด้วยตนเอง ย่อมเศร้าหมองเอง ไม่ท�ำชั่วด้วยตนเองก็
บริสุทธิ์ด้วยตนเอง ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตน คนอื่นจะท�ำ
คนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้”๘๕ พุทธด�ำรัสนี้ ช่วยให้เราได้แนวทางในภาพรวมว่า การพัฒนา
ตนให้บริสุทธิ์อยู่ที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องลงมือด้วยตัวเอง มิใช่ไปพึ่งหมอไสยศาสตร์
อาจารย์ผู้เรืองวิทยาคม หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใด ซึ่งนักวิชาการ เช่น แสง จันทร์งาม๘๖
๘๔

ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๔/๗.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๐/๒๕/๑๖๕/๘๔.
๘๖
แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์,
๒๕๔๔), หน้า ๖๕-๖๖.
๘๕
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วิจารณ์ว่า การเคารพบูชา (พระเครื่อง) ในลักษณะของการอ้อนวอนร้องขอท�ำให้
ชาวพุทธหลงลืมพระพุทธเจ้าทัง้ ในประวัตศิ าสตร์และพระพุทธเจ้าโดยสภาวะ๘๗เข้าข่าย
ในลักษณะวิญญาณนิยม (Animism) เป็นสีลัพพตปรามาสและเป็นเรื่องที่ขัดขวาง
ทางไปสู่อริยมรรค
หลักปฏิบตั เิ พือ่ เข้าถึงพุทธคุณทีก่ ล่าวข้างต้นสรุปได้ตามหลักไตรสิกขา ได้แก่
การพัฒนากาย วาจาให้บริสุทธิ์ด้วยศีล พัฒนาจิตให้เกิดความตั้งมั่น (สมาธิ) และ
พัฒนาจิตที่ตั้งมั่นแล้วให้เกิดปัญญาหยั่งรู้เรื่องต่างๆ ตามความจริง หลุดพ้นจากกิเลส
และดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง (ปัญญา) ซึ่งถือว่าเป็นการบรรลุเป้าหมายของพุทธคุณ
อย่างสูงสุด หลักฐานที่ยืนยันความจริงนี้คือ พุทธด�ำรัสที่ตรัสไว้ในมัชฌิมนิกาย
มูลปัณณาสก์ที่ว่า “เราสอนแต่ทุกข์ และความดับทุกข์เท่านัน้ …”๘๘ หรือในปหาราทสูตร
อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาตทีว่ า่ “ธรรมวินยั นีม้ รี สเดียวคือ วิมตุ ติรส เหมือนมหาสมุทร
มีรสเดียว คือ รสเค็ม”๘๙
วิมุตติรสในพระพุทธด�ำรัสนี้ หมายถึงพระนิพพาน ซึ่งเป็นบรมสุขที่เกิดจาก
อิสรภาพแห่งจิตที่ไม่ถูกครอบง�ำจากกิเลส เห็นได้จากการกล่าวถึงลักษณะของ
พระนิพพานภายใต้ชื่อของความสุขไว้ในสุขวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า “นิพพาน
เป็นสุขอย่างยิ่ง”๙๐ หรือ “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ (นิพพาน) ไม่มี”๙๑

๘๗

พระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ หมายถึง มหาบุรุษผู้เกิดมาท�ำคุณประโยชน์ให้แก่
ชาวโลกอย่างเอนกอนันต์ พระพุทธเจ้าโดยสภาวะ หมายถึง ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดย
องค์รวมก็คือภาวะของพุทธคุณทั้ง ๙ ประการ นั่นเอง
๘๘
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๖/๒๕๐๗.
๘๙
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๙/๒๕๐.
๙๐
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๖/๙๖.
๙๑
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๒/๙๖๕.
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สรุป
จากสาระส�ำคัญของพุทธคุณที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า พุทธคุณคือ ภาวะ
แห่ ง ความรู ้ แ จ้ ง ความบริสุทธิ์ที่เ กิด จากการบ�ำเพ็ญ บารมี ม าอย่ างยาวนานของ
พระโพธิสตั ว์จนกระทัง่ ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูป้ ระกอบด้วยพระคุณสมบัติ
อันประเสริฐ (พุทธคุณ) ๙ ประการ หรือเมื่อกล่าวอย่างย่อก็คือพุทธคุณ ๓ ได้แก่
พระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระวิสุทธิคุณ ซึ่งท�ำให้ได้สรุปถึงแนวทาง
พัฒนาตนเพื่อเข้าถึงพุทธคุณของชาวพุทธใน ๒ ประการคือ ปัญญาที่เห็นแจ้งใน
สัจธรรม และความบริสุทธิ์ สะอาดแห่งจิตที่ปราศจากกิเลส เมื่อพิจารณาในสาระ
ส�ำคัญตรงนี้จะพบว่า พุทธคุณไม่ใช่ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ�ำนาจเชิงดลบันดาล
อย่างที่หลายคนเข้าใจ และไม่สามารถน�ำไปใช้สร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดความขลัง
ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ด้ เพราะการกระท� ำ เช่ น นั้ น ผิ ด ไปจากเนื้ อ แท้ ข องพุ ท ธคุ ณ คื อ
พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ที่ชาวพุทธจะต้อง
ศึกษาท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อบรรลุพุทธคุณ คือความเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงฃ
ในสัจธรรม และมีจิตที่สะอาด บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการ
เข้าถึงพุทธคุณตามหลักพระพุทธศาสนา ยกเว้นแต่จะใช้พทุ ธคุณเพือ่ เป็นกุศโลบายเพือ่
ฝึกจิตให้เกิดความสงบ โน้มน้าวประชาชนให้เกิดศรัทธาและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมที่ดี
งาม หรือให้เกิดผลดีต่อพระพุทธศาสนา แต่จะต้องระวังอย่าให้เกิดการยึดติดอย่าง
ผิดๆ
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