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This thesis aims to study the Bodhicaryāvatāra in the context of its history, 

essence, ideal and the life process of Bodhisattva. The thesis is also to analytical study the 
core principles as well as philosophical points of view as depicted in the scripture  including 
other scriptures influenced upon the text. 

 
The results are found that:  
 
The Bodhicaryāvatāra is composed by Venerable Śāntideva during the 7-8 century 

A.D. (658-763 A.D.). The text is comprised of total 10 chapters together with 913 stanzas 
which are written by 11 kinds of poetry. Among those poetries, it more generated by the kind 
of Anus tubha poetry. The text is influenced of the ideal and philosophy of Mahāyāna and 
Theravāda scriptures which have been composed before both directly and indirectly, such as 
Khuddakanikāya, Mahāvibhan⎤ga, Subāhupr cchāsūtra, Ākāśagarbhasūtra and 
Sūtrasamuccaya. 

Bodhisattvacaryā means the principles to live as Bodhisattva as depicted therein, 
there are divided into 4 steps, namely;  Anuttarapujā  (Supreme  Worship), Bodhicitta (Mind of 
Enlightenment), Pan idhāna (Vow or Seeking the Fulfilment of Resolves), and Accumulation of 
6  Perfections  (Pāramitā).   

The Bodhicaryāvatāra is exposed of the core principles of dhamma in Buddhism, 
viz., the principle of Dependent Origination (Pratītyasamudpāda)  and the principle of 
emptiness (Śūnyatā) which has been explained in different angles throughout the text. Really 
speaking, the composer deliberately explained and developed the philosophy of Mādhyamika 
system, and also argued against other philosophies prevalent at that time by the way and the 
philosophy of Mādhyamika School. The essence of Śūnyatā is stated that all conditioned and 
unconditioned things, being and non-being, created and non-created are flowed into the state 
of becoming, remaining and ceasing according to cause and effect. All things are not self 
because they cannot remain independently.     
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บทท่ี  1 
บทนํา 

        

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 นับจากพระศากยมุนีพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไดประมาณ  100  - 200  ป  
พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาก็เกิดการแบงแยกออกเปนนิกายตาง  ๆ  ถึง  18  นิกาย1  โดยมี
นิกายสําคัญที่มีระบบชัดเจน  มีหลักการมั่นคงเปนที่ยอมรับของนักปราชญอยู  2  นิกายคือ       
นิกายมหาสังฆิกะ  (Mahāsan ํghika)  กับนิกายเถรวาท  (Theravāda) ซ่ึงสาเหตุของการแตกแยกนั้น  
ก็มีสมุฏฐานมาจากขอขัดแยง  2  ประการคือ  เพราะการปฏิบัติพระวินัยไมทัดเทียมเสมอกันเรียกวา  
ความวิบัติแหงศีลสามัญญตาอยางหนึ่ง  เพราะทรรศนะในเรื่องหลักธรรมอธิบายไมตรงกันเรียกวา  
ความวิบัติแหงทิฏฐิสามัญญตาอีกอยางหนึ่ง2  ตอมาประมาณพุทธศตวรรษที่  6 - 7  พระพุทธศาสนา
ในอินเดียก็ไดกอกําเนิดนิกายใหมขึ้นโดยเรียกชื่อนิกายของพวกตนวา มหายาน (Mahāyāna)  
แปลวา ยานอันยิ่งใหญ  (Great  Vehicle )  หมายความวา  เปนยานพาหนะอันใหญที่สามารถนํา
มนุษยและสัตวทุกชีวิต ทุกชนชั้นวรรณะ  ไปสูความหลุดพนจากทุกขไดเทา  ๆ  กัน สําหรับมูลเหตุ
อันเปนบอเกิดของนิกายมหายานนี้ก็สืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางความคิดของพระภิกษุสงฆใน
นิกายตาง  ๆ  (โดยเฉพาะนิกายมหาสังฆิกะ) ไดรวมตัวกันแกไขธรรมวินัยและธรรมเนียมปฏ ิบัติ
บางอยางมาตามลําดับ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาใหทันสมัย  
ทันเหตุการณ  มีการประยุกตหลักธรรมขอปฏิบัติและพิธีกรรมบางอยางใหเขากับวิถีชีวิต
แนวความคิดและความเชื่อของหมูชน  เพื่อใหมีความสะดวกในการปฏิบัติตามไดงายขึ้น  ใน
ขณะเดียวกัน  ก็สามารถที่จะแขงขันกับอิทธิพลของลัทธิศาสนาอื่น  ๆ  ที่กําลังเจริญแพรหลายอยูใน
เวลานั้นไดดวย 

                                                        
1ปกรณฝายบาลีกลาววาแบงออกเปน  18  นิกาย  ปกรณฝายสันสกฤตวามี  21 นิกาย  แต

นักปราชญบางทาน เชน  อังเดร  บารัว  (Andre  Bareau) ซ่ึงเปนผูไดรวบรวมรายชื่อนิกายตาง  ๆ 
ของพระพุทธศาสนาจากหลักฐานดานวรรณกรรมและจารึก  กลาววามีนิกายในพระพุทธศาสนาได
แตกออกทั้งหมดถึง  34  นิกายดวยกัน  

2อภิชัย  โพธ์ิประสิทธิ์ศาสต,  พระพุทธศาสนามหายาน,  พิมพคร้ังที่  4  (กรุงเทพฯ :  
สภาการศึกษามหามกุฏราชวทิยาลัย,  2539),  5.                                                                
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การถือกําเนิดขึ้นของนิกายมหายานในยุคนี้  มีผลทําใหพระพุทธศาสนาโดดเดนขึ้น  

กวาแตกอนมาก  ชาวพุทธทั้งบรรพชิตและคฤหัสถตางตื่นตัวอยางมากกับทางเลือกใหม  ที่นิกาย
มหายานหยิบยื่นให  บรรดาคณาจารยของมหายานเองก็ไดรจนาคัมภีรขึ้นมาเปนฐานรองรับ
ความคิดใหมจํานวนมากมาย   เชน  ไดแตงกลุมของพระสูตรอยางใหมขึ้น เรียกวา  ไวปุลยสูตร  
หรือ   มหายานสูตร  ซ่ึงมหายานถือวาเปนความหมายที่ลึกซึ้งของพระสูตรเดิม  เปนตน  นอกจากนี้
แลวยังมีคัมภีรที่แตงอธิบายความเฉพาะเรื่องเรียกวา  ศาสตร  และคัมภีรที่เกี่ยวกับเรื่องราวตาง  ๆ  
ขึ้นเปนพิเศษอีกดวย3  สําหรับจุดมุงหมายการแตงคัมภีรขึ้นใหมของมหายานนี้  ก็เพื่อใชเปน
เครื่องมือสนับสนุนและประกาศแนวความคิดใหมของพวกตนบาง  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
แขงขันและโตตอบกับอิทธิพลของลัทธินอกศาสนาบาง  เพื่อใชแขงขันกับพระพุทธศาสนาดวยกัน
เองแตตางนิกายกันบาง    
 ดวยเหตุที่พระพุทธศาสนานิกายมหายานมีพัฒนาการทางความคิดที่แตกตางไปจาก
พระพุทธศาสนาดั้งเดิม  (Primitive  Buddhism)  มาก  เชน แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวที่ไดยก 
อุดมคติการบําเพ็ญธรรมมุงสูพุทธภาวะแทนการบรรลุเฉพาะอรหัตผล  แนวความคิดเรื่อง     
ปรัชญาศูนยตาและแนวความคิดเรื่องพุทธภักติ  เปนตน  คัมภีรมหายานสวนใหญจึงตั้งอยูบนฐาน
ความคิดสําคัญทั้ง  3  นี้เปนหลัก  ประพจน  อัศววิรุฬหการ4  ไดจัดแบงคัมภีรของมหายานตาม
ลักษณะทางความคิดออกเปน  3  ประเภท  คือ 

1. คัมภีรที่แสดงแนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตว  ทั้งที่กลาวถึงอุดมคติของ               
พระโพธิสัตวและขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตว  มีคัมภีรสําคัญคือ  สัทธรรมปุณฑรีกสูตร           
ทศภูมิกสูตร  สมาธิราชสูตร  วิมลเกียรตินิรเทศสูตร  ศึกษาสมุจจัย  โพธิจรรยาวตาร  เปนตน  

2. คัมภีรที่กลาวถึงแนวความคิดเรื่อง  ปรัชญาศูนยตา  มีคัมภีรสําคัญ  คือ                       
รัตนคุณสัมจยคาถา   ปรัชญาปารมิต าหฤทยสูตร    อัษฏสาหัส ริกาปรั ชญาปารมิ ต า                        
วชัรเฉทิกาปรัชญาปารมิตา  เปนตน  

3.     คัมภีรที่กลาวถึงแนวความคิดเรื่องการหลุดพนดวยภักติ  (พุทธภักติ)  มีคัมภีร
สําคัญคือ  สุขาวตีวยูหะ  คัณฑวยูหะ  การัณฑวยูหะ  เปนตน  

                                                        
3ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวเิคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาตะวันออก  
บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2523),  27. 

4เร่ืองเดียวกัน,  28 - 30.  
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ในบรรดาคัมภีรทั้ง  3  ประเภทนั้น  คัมภีรโพธิจรรยาวตารถือวาเปนงานวรรณกรรมที่

สําคัญมากเลมหนึ่งของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  เพราะเปนคัมภีรที่ประมวลไวซ่ึงหลักคํา
สอนอันครอบคลุมแนวความคิดสําคัญทั้ง  3  นั้นไวอยางครบถวน  ไมวาจะเปนแนวความคิดเรื่อง
พระโพธิสัตว  แนวความคิดเรื่องปรัชญาศูนยตา  และแนวความคิดเรื่องพุทธภักติ  สําหรับคัมภีร
โพธิจรรยาวตารนี้  ทานศานติเทวะซึ่งเปนพระภิกษุผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในมหาวิทยาลัย
นาลันทา  ไดรจนาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่  12   หรือคริสตศตวรรษที่  7 – 85  โดยรจนาเปน
ภาษาสันสกฤตประเภทกาวยะ  มีความยาว  913  โศลก  ประกอบดวย  10  บท  (ปริเฉท)  ซ่ึงในบท
ที่  1  นั้นผูประพันธไดกลาวถึงแนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตว  เร่ิมตั้งแตการอุบัติขึ้นแหงโพธิจิต  
การตั้งมั่นในโพธิจิตและการเสริมสรางแรงบันดาลใจเพื่อนําไปสูพัฒนาการแหงโพธิจิตของ            
พระโพธิสัตว  ตั้งแตบทที่  2  เปนตนไป  ผูประพันธไดอธิบายถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของ      
พระโพธิสัตว  เชน  การเตรียมจิต  การเปดเผยความชั่ว  การมีศรัทธาหรือภักติบูชา  การตั้งปณิธาน
และการบําเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตว   เปนตน  ในบทที่  9  แหงคัมภีรนี้ถือวาเปนบทที่มีคา
มากที่สุดสําหรับความรูในดานปรัชญาศูนยตา  คือมีลักษณะเปนการโตตอบกันในเรื่องปรัชญา
ระหวางนิกายมาธยมิกกับพระพุทธศาสนานิกายอื่น  ๆ  เชน  นิกายไวภาษิกะ นิกายโยคาจาร       
เปนตน  และลัทธินอกพระพุทธศาสนาคือ  สํานักสางขยะ  สํานักนยายะ  สํานักจารวาก  เปนตน  
ในบทสุดทายคือบทที่  10  ผูประพันธไดกลาวถึงการอนุโมทนาผลบุญที่เกิดจากการแตงคัมภีรนี้ขึ้น  
เพื่อแจกจายใหแกสรรพสัตวทั้งหลาย  อันถือเปนอุดมคติของพระโพธิสัตวที่มิไดสนใจในความ
หลุดพนเฉพาะตนเทานั้น  แตกลับมีความเมตตากรุณาคอยชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนจากทุกข
อีกดวย   ดังขอความที่วา 

 
“ขอใหสรรพสตัวท้ังหลายในทุกภพที่ทนทุกขทรมานทั้งกายและใจ  จงได 
ประสบกับมหรรณพแหงความสุขและความรื่นรมย  ดวยบารมีจากกุศลนี้”6 

  
คัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้ จึงนับวาเปนวรรณกรรมที่สําคัญและมีคามากเลมหนึ่ง ที่ควร

นํามาศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงหลักการทางศาสนา     และหลักปรัชญาของพระพุทธศาสนา  

                                                        
5จําลอง  สารพัดนึก,  ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต  (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศลิปากร,  2530),  145. 
6ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห,  โพธิสัตตวจรรยาวตาร  ( แนวทางแหงการดําเนนิชีวิตของ 

พระโพธิสัตต)   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ  โอ.  เอส.  พร้ินติ้งเฮาส,  2532),  200. 
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นิกายมหายาน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิเคราะหคัมภีรนี้โดยละเอียด  ทั้งในดาน
ประวัติความเปนมาและเนื้อหาของคัมภีรวา  ผูประพันธไดนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่อง    
พระโพธิสัตว  เร่ืองปรัชญาศูนยตา และเรื่องภักติบูชาไวอยางไร  มีขอบเขตกวางขวางแคไหน 
โดยเฉพาะเรื่องพระโพธิสัตวนั้น  ผูวิจัยจะเนนศึกษาเปนพิเศษ  โดยจะเริ่มศึกษาตั้งแต  แนวความคดิ
เร่ืองพระโพธิสัตวตลอดถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตว  เชน  การไดรับโพธิจิต       
การตั้งปณิธาน  การมีศรัทธาหรือภักติบูชา  การบําเพ็ญบารมีธรรม  ตลอดถึงการดําเนินชีวิตไปตาม                    
โพธิสัตตวจรรยา  เปนตน  วามีลักษณะดําเนินไปอยางไร  ไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากคัมภีร
เลมอื่น  ๆ  มากนอยเพียงไร  นอกจากนี้แลว  ผูวิจัยยังจะศึกษาวิเคราะหถึงหลักธรรมสําคัญและ
ขอคิดเห็นที่ขัดแยงกันในทรรศนะทางปรัชญาระหวางนิกายมาธยมิกกับนิกายอื่น  ๆ  ของ
พระพุทธศาสนา  เชน  นิกายไวภาษิกะ  นิกายโยคาจาร  เปนตน  และลัทธินอกพระพุทธศาสนา 
เชน  สํานักสางขยะ  สํานักจารวาก  สํานักนยายะ เปนตน วามีหลักการและแนวความคิดเหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.   เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา  ขอบเขตเนื้อหา  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวและ
แนวทางการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตวของคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  รวมตลอดถึงอิทธิพลของ
คัมภีรเลมอื่น  ๆ  ที่มีตอคัมภีรนี้   
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงหลักธรรมสําคัญ  และทรรศนะในดานปรัชญาของนิกาย      
มาธยมิกกับนิกายอื่น  ๆ  ทั้งของพระพุทธศาสนาและลัทธินอกพระพุทธศาสนา  ที่ปรากฏอยูใน
คัมภีรโพธิจรรยาวตาร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชคัมภีรโพธิจรรยาวตารของศานติเทวะจากตนฉบับที่
รจนาเปนภาษาสันสกฤต  อันเปนฉบับที่ตรวจชําระและจัดพิมพโดย  ดร. พี. เอล. ไวทยา                 
(Dr. P. L. Vaidya)  ซ่ึงตีพิมพไวเมื่อคริสตศักราช  1959  โดยสถาบันมิถิลา  (Mithila Institute)  มา
ศึกษาวิจัยเปนหลัก      
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัในครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชวิธีการสํารวจเอกสาร (Documentary  Research) 
โดยผูวิจยัจะทาํการปริวรรต   และแปลคัมภีรโพธิจรรยาวตารของศานติเทวะ  จากตนฉบับภาษา 
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สันสกฤตซึ่งตรวจชําระโดย  ดร.  พี.  เอล.  ไวทยา ใหเปนภาษาไทย  ตอจากนั้นก็จะทําการสํารวจ
ขอมูลทั้งจากคัมภีรโพธิจรรยาวตารและจากเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ  แลวนําขอมูลที่สํารวจไดนั้น  
มาศึกษาวิเคราะห  ตีความ  แยกแยะ  พรอมกับจัดรวบรวมใหเปนหมวดหมู  แลวเรียบเรียงนําเสนอ
เปนผลงานวิจัยตามลําดับ                            
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 1.  ช่ือของคัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้  นักปราชญทั้งหลายไดเรียกชื่อแตกตางกันไป  เชน 
โพธิจรรยาวตารบาง  โพธิจรยาวตารบาง  โพธิสัตตวจรรยาวตารบาง  โพธิจริยาวตารบาง  เพื่อมิให
เกิดความสับสนขึ้น  ผูวิจัยจะใชช่ือวา  โพธิจรรยาวตาร  ในงานวิจัยนี้โดยตลอด 
 2. ขอความที่เปนภาษาสันสกฤตและภาษาอื่น  ๆ  นั้น  เมื่อจําเปนจะตองนํามาอางอิง
ประกอบในงานวิจัยนี้   ผูวิจัยจะทําการปริวรรตเปนอักษรไทยทั้งหมด  โดยจะยังคงรักษารูปศัพท
ไวตามเดิมทุกประการ  เชน  โพธิปฺรณิธิจิตฺต  โพธิปฺรสฺถานจิตฺต  เปนตน  สวนขอความที่เปน
เนื้อหานั้นจะใชวิธีการเขียนแบบสันสกฤต  แตสะกดแบบไทยและคงคําอานแบบสันสกฤต  ซ่ึงบาง
ศัพทอาจจะมีวงเล็บเพื่อใหเห็นร ูปคําศัพทเดิมเสริมอยูดวย  เชน  สรรพชญานาวรณชญาน,         
สัมประชันยะ,  อนุษฏภฉันท   (อนุษฺฏภฺ),  ประกฤติฉันท  (ปฺรกฺฤติ)  เปนตน 
 3.  ช่ือเฉพาะของคัมภีรหรือคําศัพทอ่ืน  ๆ  ทั้งที่เปนภาษาสันสกฤตและบาลี  จะเขียน
ไปตามความนิยมที่ใชกันในภาษาไทยปจจุบัน  และจะแสดงรูปคําเดิมไวในวงเล็บดวยอักษรโรมัน
เฉพาะการปรากฏครั้งแรก  เชน  สัทธรรมปุณฑรีกสูตร  (Saddharmapun ฺd ฺarīkasūtra),  เถรวาท  
(Theravāda)  เปนตน  สวนชื่อบุคคลหรือนักปราชญทั้งหลายจะใชอักษรโรมันหรือภาษาอังกฤษ
กํากับไวในวงเล็บขางทาย  เมื่อกลาวถึงครั้งแรกเชนกัน 
 4.  เนื่องจากมีขอความที่อางถึงหลักคําสอนที่มาจากหลากหลายศาสนานิกายดวยกัน  
ซ่ึงนิยมใชทั้งภาษาสันสกฤตและบาลีเปนเครื่องจารึกคําสอน  ฉะนั้น  เมื่อมีขอความหรือคําศัพท
เกี่ยวของกับศาสนานิกายใดในงานวิจัยนี้  จะเขียนเปนภาษาไทยดวยการอนุวัติไปตามความนิยม
ทางภาษาของแตละศาสนานิกายนั้น  ๆ  เชน  (ฝายสันสกฤต)  ศูนยตา,  วิชญาน,  ปารมิตา,  
อนุตตรสัมยักสัมโพธิ  (ฝายบาลี)  นิพพาน,  ปฏิจจสมุปบาท,  สัมมาสัมโพธิญาณ,  อุปาทานขันธ  
เปนตน   
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คํานิยามศัพท 
 1.  โพธิจรรยาวตาร  คือ  คัมภีรของพระพุทธศาสนามหายานนิกายมาธยมิก  ซ่ึงทาน
ศานติเทวะไดรจนาไวเมื่อคริสตศตวรรษที่  7 – 8  โดยใชภาษาสันสกฤตจารึกคัมภีร  มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักคําสอนเรื่องพระโพธิสัตว หลักปรัชญาศูนยตาและหลักธรรมตาง  ๆ  ของ
พระพทุธศาสนามหายาน  
 2.  โพธิสัตว  หมายถึง  สัตวผูปรารถนาใหไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต,  ตาม
แนวคิดของมหายานเห็นวา  การบรรลุธรรมเพียงแตเปนพระอรหันต  ไมใชเปาหมายสูงสุด  
เปาหมายที่สูงกวานั้นคือการเปนพระโพธิสัตวและบรรลุพุทธภาวะ  โดยบําเพ็ญปารมิตา  6  และ      
ทศภูมิของพระโพธิสัตวใหสมบูรณ 
 3.  ศูนยตา  หมายถึง  ความวางหรือความวางเปลา,  คือส่ิงทั้งปวงเปนของสูญ  หรือ
สภาพวางเปลาทั้งโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม  (ส ฺรวม ฺ  ศูน ยม ฺ)  ทานนาคารชุนเปนผูประกาศ
แนวคิดนี้  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  ปรัชญามาธยมิก  หมายถึงระบบปรัชญาท่ีตั้งอยูทามกลางระหวาง
ความมีอยูอยางเด็ดขาด  และไมมีอยางเด็ดขาด  และไมยืนยันวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยูจริงหรือไมมีอยู
จริง  
 4.  มหายาน  หมายถึง  ยานอันยิ่งใหญ,  เปนชื่อเรียกนิกายทางพระพุทธศาสนานิกาย
หนึ่ง  ที่มีผูนับถือกันมากทางประเทศฝายเหนือของเอเซีย  เชน  ทิเบต,  จีน,  เกาหลี,  ญ่ีปุน,  ไตหวนั
และมองโกเลีย  เปนตน  บางทีเรียกวา  อุตตรนิกาย  หรือ  นิกายฝายเหนือ                                      
   
คําชี้แจงการใชอักษรยอและหมายเลข 

 
การใชอักษรยอ 

 อักษรยอในวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยไดอางอิงจากคัมภีรโพธิจรรยาวตารภาษา
สันสกฤตของ  ดร.  พี.  แอล.  ไวทยา  (Dr. P. L. Vaidya)  Bodhicaryāvatāra,  Buddhist  Sanskrit  
Text  No.  12  ฉบับตรวจชําระและจัดพิมพโดยสถาบันมิถิลา  (Mithila  Institute)  ค.ศ.  1959     
และคัมภีรพระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับสยามรัฐ  (สยามรฏฐสฺส  เตปฏกํ)  โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย  พ.ศ.  2525  มีรายละเอียดดังนี้ 
  
 ภาษาสันสกฤต 
 คํายอ คําเต็ม 
 พจว. โพธิจรรยาวตาร     
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 ภาษาบาลี 
 คํายอ คําเต็ม 
 วิ.มหา. วินยปฏก  มหาวิภงฺค 
 วิ.มหา. วินยปฏก  มหาวคฺค 
 วิ.จุล ฺ. วินยปฏก  จุลฺลวคฺค 
 ที.มหา. สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย  มหาวคฺค 
 ที.ปา. สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺค 
 ม.มู. สุตฺตนฺตปฏก  มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
 สํ.นิ. สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺค 
 สํ.ข. สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  ขนฺธวคฺค 
 สํ.ม. สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺค 
 องฺ.ทุก. สุตฺตนฺตปฏก  องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต 
 องฺ.ป จก. สุตฺตนฺตปฏก  องฺคุตฺตรนิกาย ป จกนิปาต 
 ขุ.ขุ. สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐ 
 ขุ.ธ. สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทคาถา 
 ขุ.พุทฺธ. สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส 
 
 อรรถกถา 
 ขุ.ขุ.อ. ขุทฺทกนิกายฏกถา   ขุทฺทกปาฐวณฺณนา   ปรมตฺถโชติกา 
 ที.ม.อ.  ทีฆนิกายฏกถา        มหาวคฺควณฺณนา      สุมงฺคลวิลาสินี 

   
การใชหมายเลข 

 1.  ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารใชหมายเลขแบบ  2  ตอน  ระบุถึง  ปริเฉท / โศลก  
ตัวอยางเชน  พจว.  1 / 20.  หมายถึง   คัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ปริเฉทที่  1  โศลกที่  20.   
 2.  ในคัมภีรพระไตรปฎกใชหมายเลขแบบ   3  ตอน   ระบุถึง  เลม / ขอ / หนา  
ตัวอยางเชน   วิ.มหา.  2 / 294 / 201.  หมายถึง  คัมภีรพระวินัยปฎก  มหาวิภังค  เลม  2  ขอ  294  
หนา  201.  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมาและเนื้อหาของคัมภีรโพธิจรรยาวตารโดยละเอียด 
ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวและแนวทางการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตว 
 2. ทําใหทราบถึงหลักธรรมที่สําคัญของคัมภีรโพธิจรรยาวตารและแงมุมที่สอดคลอง
หรือแตกตางกันในทรรศนะดานปรัชญาของนิกายมาธยมิกกับนิกายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  ทั้งของ
พระพุทธศาสนาและลัทธินอกพระพุทธศาสนา   
 3.  ทําใหเขาใจถึงหลักการและเปาหมายในการดําเนินชีวิตตามทรรศนะของมหายานได
อยางถูกตอง  เที่ยงตรง  ในขณะเดียวกันก็สามารถนําหลักการบางอยางมาปรับเปลี่ยนประยุกตใชให
เกิดประโยชนกับการดํารงชีพของมนุษยในปจจุบัน  
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ประพจน  อัศววิรุฬหการ7  ผูทําการวิจัยเร่ือง  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตว
ในคัมภีรเถรวาทและคัมภีรมหายาน” ไดกลาวถึงขั้นตอนการบําเพ็ญธรรมตามโพธิสัตวจรรยาวา                
คัมภีรมหายานอื่น  ๆ  ที่กลาวถึงเรื่องโพธิสัตวจรรยา  เชน   สมาธิราชสูตร  ศึกษาสมุจจัย                        
โพธิจรรยาวตาร  เปนตน  ไมไดกลาวถึงขั้นเตรียมตัวกอนโพธิจิตโตตปาท  แตกลาวถึง  การมี
ศรัทธา  การกราบไหวบูชา  มีความภักดีตออนุตตรบูชา  ขั้นตอนตาง  ๆ ในคัมภีรสุขาวตีวยูโหปเทศ  
เชน  การเขาใกลพุทธเกษตรดวยการบูชาพระอมิตาภะ  การสวดภาวนาถึงพระอมิตาภะ  การเขา
สูสังสารเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน  เปนตน  มีลักษณะใกลเคียงกับขั้นตอนในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  แต
กลาวเนนประเด็นเรื่องพุทธเกษตรเปนสําคัญ 
 ศศิวรรณ  กําลังสินเสริม8  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “การศึกษาวิเคราะหคัมภีรลลิตวิสตระ”  
ซ่ึงผูวิจัยไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตวและเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจาไวในบทที่  3  โดยได
ขอสรุปวา  สถานะและบทบาทของพระโพธิสัตวนั้น  มีลักษณะแตกตางจากพระพุทธเจาอยาง
ชัดเจน  กลาวคือ พระโพธิสัตวนั้นมีสถานะเปนมนุษยสมบูรณเหนือมนุษยธรรมดาเปนเทพและเปน 
 

                                                        
 7ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน”.  

8ศศิวรรณ  กําลังสินเสริม,  “การศึกษาวิเคราะหคัมภีรลลิตวิสตระ”  (วิทยานิพนธ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,  2546). 
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ผูปลดเปล้ืองทุกขของสัตวโลกไปพรอม  ๆ  กัน  สวนพระพุทธเจานั้นมีภาวะเปนทิพย  มีภูมิปญญา
ตรัสรู  มีพระชนมายุและสภาวะทุกอยางเปนอนันต  
 พระมหาวิเชียร  ชุติน ฺธโร9 ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองสุญญตาในคัมภีร
มหายาน : ศึกษาเฉพาะที่ปรากฏในคัมภีรวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร”  ผลการวิจัยพบวา  ความหมาย
ของสุญญตาตามทรรศนะของนิกายอาจริยวาท  (มหายาน)  นั้น  สุญญตามีสถานะอยูกึ่งกลาง
ระหวางทรรศนะที่เห็นวามี  (อัตถิตา)  กับทรรศนะที่เห็นวา ไมมี  (นัตถิตา)  สวนสุญญตาในคัมภีร
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตรนั้น  เปนการกลาวถึงความวางของบุคคลและธรรม  (บุคคลสุญญตาและ
ธรรมสุญญตา)  ซ่ึงมีจุดมุงหมายใหละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและของ  ๆ  ตน  มีใจเสียสละ
ชวยเหลือผูอ่ืน  คือการดํารงตนเปนเสมือนพระโพธิสัตวเพื่อใหเขาถึงพุทธภาวะ  
 เอ็ม.  วินเตอรนิทซ  (M.  Winternitz)10  ไดกลาวอธิบายถึงคัมภีรศึกษาสมุจจัยและ             
โพธิจรรยาวตารไวในหนังสือ  “ประวัติศาสตรวรรณคดีอินเดีย”   (History  of  Indian  Literature) 
วา   คัมภีรทั้ง  2  นี้  ถึงแมจะมีความไพเราะและอลังการทางดานภาษาที่แตกตางกัน  แตก็มีหลักคํา
สอนที่ชัดเจนเหมือนกัน  คือมีแนวคิดในเรื่องพระโพธิสัตววา  เปนผูที่ไดสรางความตั้งใจไวอยาง
แนวแนวา  วันหนึ่งจะตองบรรลุถึงการตรัสรู  และไดพยายามเพื่อการตรัสรูนั้น  เปาหมายสูงสดุของ
พระโพธิสัตวประการแรกคือ  มีความกรุณาสงสารตอสรรพสัตวอยางไรขอบเขต  ประการที่  2  คือ
การบูชาพระพุทธเจาทั้งหลายและพระโพธิสัตวนั้น  ยังสามารถเขาใจถึงปญญาขั้นสูงสุดในการ
ตัดสินความไมจริงของปรากฏการณทางธรรมชาติและโลกไดอีกดวย  ในขณะที่คัมภีรศึกษาสมุจจัย  
มักมีเพียงความรูที่แสดงการอางถึงคําพูดที่สวยงาม  คัมภีรโพธิจรรยาวตารกลับไมไดเกิดขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาการที่เลิอเลิศสูงสงในดานกวีนิพนธทางพระพุทธศาสนา  แตเปนคัมภีรที่บอกวิธีนําสัตวไปสู
โพธิโดยตรง  กลาวคือ  เปนแนวทางของชีวิตที่นําไปสูการตรัสรูอยางแทจริง 
  
 
 

                                                        
9พระมหาวิเชียร  ชุตินฺธโร,   “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองสุญญตาในคัมภีรมหายาน :   

ศึกษาเฉพาะทีป่รากฏในคัมภีรวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร”   (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 
2545). 

10M.  Winternitz,  History  of  Indian  Literature  Vol. II  (Delhi : Motilal  Banarsidass, 
1983). 
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 เอ็น.  ทัตต  (N. Dutt)11  ไดแสดงเรื่องโพธิจิตไวในหนังสือ  “พระพุทธศาสนามหายาน”  
(Mahayana  Buddhism) โดยกลาวสรุปไววา  คําวา  โพธิจิตนั้น  หมายถึงการอธิษฐานหรือความ
ปรารถนาของบุคคลคนหนึ่งที่หวังจะเปนพระพุทธเจา  และหมายถึงการไดมาซึ่งคุณลักษณะและ
พลังอํานาจของพระพุทธองค  คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดจําแนกโพธิจิตออกเปน  2  สวน  คือ        
โพธิประณิธิจิตตะและโพธิปรัสถานจิตตะ  คําวา  โพธิประณิธิจิตตะนี้ก็คือความปรารถนาที่จะเปน
พระพุทธเจาเพื่อชวยเหลือสรรพสัตวในโลกใหพนไปจากความทุกขยาก โดยปราศจากความคิดที่
จริงจังเกี่ยวกับหนาที่ที่จะสรางอํานาจอันสูงสุดขึ้น  และหมายถึงการไดมาซึ่งความบริสุทธิ์อ่ืน  ๆ  
ตอมาความหมายก็ไดแปรเปลี่ยนไปเปนความแนวแนที่จะปฏิบัติตาม  โพธิสัตตวสังวร  (วินัย)  และ
ความมุงมั่นที่จะไดมาซึ่งคุณความดี  (โพธิปรัสถานจิตตะ)  
 รศ .   ฉัตรสุมาลย   กบิลสิงห12  ไดกลาวถอยแถลงไวในงานแปลเรื่อง   “คัมภีร              
โพธิสัตตวจรรยาวตาร  (แนวทางแหงการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตว)”  วา  พระโพธิสัตวอุบัติขึ้น
โดยวิวัฒนาการแหงโพธิจิต  ซ่ึงเปนความปรารถนาอันบริสุทธิ์ที่จะบรรลุพุทธภาวะ  ดวยความ
มุงมั่นเชนนี้  พระโพธิสัตวจึงดําเนินตามมรรควิถีชีวิตเพื่อนําไปสูจุดหมาย  บทแรกของพระสูตร  
(โพธิจรรยาวตาร)  ศานติเทวะแนะนําความตั้งมั่นในโพธิจิต  และสรางเสริมแรงบันดาลใจเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาโพธิจิต  บทที่สองไดอธิบายถึงการเตรียมจิต  และบทที่สามกลาวถึงการตั้ง
ปณิธานของพระโพธิสัตว  จากบทนี้เปนตนไป  ผูรจนาพยายามอธิบายและขยายความวิธีการตาง  ๆ
ที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จนั้น  โดยการปฏิบัติศีล  (ในบทที่  4,  5)  ขันติ  (บทที่  6)  วิริยะ  (บทที่  7)  
สมาธิ  (บทที่  8)  ปญญา  (บทที่  9)  และในบทสุดทายผลบุญอันเกิดจากการรจนางานนี้  ขออุทิศ
แดสรรพสัตวในหลายร ูปแบบของบทสวด 
 พระมหาสมจิ นต   สมฺมาป ฺโ13 ได กล า ว ถึ ง เ รื่ อ ง โพธิ จิ ต ไ ว ในหนั งสื อ  
“พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย   พัฒนาการและสารัตถธรรม”  วา   วรรณกรรมชื่อ               
โพธิจรรยาวตารของทานศานติเทวะ  ไดแบงโพธิจิตออกเปน  2  สวน  คือ  
  

                                                        
11N.  Dutt,  Mahayana  Buddhism  (Delhi : Motilal  Banarsidass, 1978). 
12ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห,  โพธิสัตตวจรรยาวตาร  (แนวทางแหงการดําเนนิชีวิตของ 

พระโพธิสัตต).  
13พระมหาสมจินต  สม ฺมาป ฺโ,  พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย  พัฒนาการและ

สารัตถธรรม  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  2543). 
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1.  โพธิประณิธิจิตตะ  หมายถึงความปรารถนาที่จะเปนพระพุทธเจาเพื่อชวยเหลือสัตว
โลกใหพนจากความทุกข  โดยไมคํานึงผลตอบแทนที่ตัวเองจะไดรับหรือคุณความดีอยางอื่น  
เปรียบเหมือนคนเดินทางกําลังคิดถึงการเดินทางไปเมืองอื่น 

2.  โพธิปรัสถานจิตตะ หมายถึงความตั้งใจมั่นที่จะบําเพ็ญศีลของพระโพธิสัตวและ
บําเพ็ญบารมี  ส่ังสมความดี  เปรียบเหมือนบุคคลผูเร่ิมออกเดินทางแลวเพื่อบรรลุจุดหมายปลายทาง  
เมื่อปลุกโพธิจิตขึ้นมาแลว  พระโพธิสัตว  (อนิยตโพธิสัตว)  ยอมเหมาะที่จะกาวตอไปสูภูมิขั้นที่  1  
คือ  ประมุทิตาภูมิ 
 เสถียร  พันธรังษี14  ไดกลาวถึงคัมภีรโพธิจรรยาวตารไวในหนังสือ  “พุทธศาสนา
มหายาน”  วา  คัมภีรโพธิจริยาวัตรของทานสันติเทพ  ใหอรรถาธิบายวา  พระโพธิสัตวจะตอง
บําเพ็ญบารมีโดยลําดับ  แบงออกเปนชั้นเปนภูมิ  จึงสามารถเขาถึงพุทธภาวะและอาจสําเร็จเปน
พระพุทธเจาไดในที่สุด  การบําเพ็ญชั้นแรก  ในขณะที่ตั้งปณิธาน  (หรือปฏิญญา)  4  อยางนั้น   
พระโพธิสัตวมีภูมิ  7  บาง  และภูมิ  10  บาง  ที่จะตองทรงบําเพ็ญไปพรอมกับปณิธานของพระองค  
ภูมิ  7  นั้น  เบื้องตนทรงรับวา  พระองคเปนผูมีบาปอันประกอบไวแลวแตภพกอน  และบาปที่
สรรพสัตวไดสะสมไวเปนงานใหญที่พระองคจะตองทรงชวยปลดเปลื้องใหหมดไป  เปนภูมิหนึ่ง
แลวตอไปพระองคทรงบูชาคุณของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งหลายแตกาลกอน  ทรงมุงเพื่อ
ชวยเหลือสรรพสัตวตามลําดับแหงภูมิปฏิบัติอีก  6  ขอ  คือ  ปุญญานุโมทนา,  อัชเฌสนา,  ยาจนา,  
ปรินามนา  และอัตมภาวปริจจาคา  
 สุลักษณ  ศิวรักษ  (ส.  ศิวรักษ)15  ไดช้ีแจงหลักปฏิบัติไวในหนังสือ  “ความเขาใจใน
เร่ืองมหายาน”  วา  ลักษณะการบําเพ็ญทานบารมีของทานศานติเทวะนั้น  ผูใหตองฝกใจดวยการ
เจริญกรุณาคุณ  จนลงไปเสมอกับผูรับอยางแยกไมออกระหวางผูใหกับผูรับ  ทานบารมีจึงสมบูรณ  
ถาผูรับงอยเปลี้ยเสียขาหรือตาบอด  ผูใหควรฝกใจจนเขาใจวา  ถาตนอยูในสภาพเชนนั้น  ตนจัก
ประพฤติปฏิบัติอยางไร  นอกจากนี้  คัมภีรโพธิจรรยาวตารของทานศานติเทวะยังถือวา  การฝกหัด
อบรมในเรื่องขันติ    นับเปนการบําเพ็ญบารมีที่สําคัญในเรื่องโพธิจิต    ทานอธิบายวา    ความโกรธ 
 

                                                        
14เสฐียร  พันธรังษี,  พุทธศาสนามหายาน  (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

2512).      
15สุลักษณ  ศิวรักษ  (ส.  ศิวลักษณ),  ความเขาใจในเรื่องมหายาน (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 

2542).  
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แคนเกิดขึ้นงายและรุนแรง  โดยโทสะอาจทําอันตรายไดใหญหลวงและรวดเร็ว  แตถาผูใดไดเจริญ
ขันติธรรมแลว  อาจระงับโทสะจริตไดงายขึ้น  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทท่ี  2 
ประวัติความเปนมาและแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตวในคมัภีรโพธิจรรยาวตาร 

 
1.  ความหมายของคัมภีร 

คัมภีรโพธิจรรยาวตาร  เปนกวีนิพนธสันสกฤตที่สําคัญเลมหนึ่งของพระพุทธศาสนา
มหายานนิกายมาธยมิก  มีเนื้อหาวาดวยหลักการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตว  หรือหลักปฏิบัติเพื่อ
การตรัสรู  (โพธิจิต)  เนนพรรณนาถึงการปลูกฝงโพธิจิต  การไดรับประโยชนจากโพธิจิต  การมีจิต
มุงตอพระโพธิญาณเพื่อบรรลุถึงพุทธภาวะ  โดยการปฏิบัติฝกหัดจิตไปตามบารมี  6  นับตั้งแต  
ทานบารมี  ศีลบารมี  กษานติบารมี  วีรยบารมี  ธยานบารมีและปรัชญาบารมี  ตลอดถึงจริยธรรม
และคุณธรรมตาง  ๆ  ของพระโพธิสัตว 

 โพธิจรรยาวตาร  มาจากคําสมาสกันของศัพท  3  ศัพท  คือ  โพธิ , จรยา  และ  อวตาร 
 โพธิ  แปลวา  การตรัสรู,  การรูแจง,  ปญญาเครื่องรูแจง 
  จรยา  แปลวา  จริยา,  จรรยา,  ความประพฤติ,  การทองเที่ยว,  ดําเนินไป,  ปฏิบัติ 
  อวตาร  แปลวา  การลงมาเกิด,  การแบงภาคลงมาเกิด  เชน  พระวิษณุ  (พระนารายณ)  

ลงจากสวรรค,  การแบงภาคลงมาเกิดในโลก  ชาวอินเดียถือวา  พระพุทธเจาเปนนารายณอวตาร
ปางที่  9  ทั้งนี้ก็เพื่อจะรวมศาสดาคนสําคัญใหรวมอยูในวงศเทพของอินเดีย1 

 พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  แปลคํา  อวตาร  (สํ),  อวตาโร  (บาลี)  
วา  หมายถึง  ชอง  เปนไปในอรรถคือ  การขามลง,  ทาน้ํา,  ชองเปนที่ขามลง,  ที่ลง,  ขาม,  รู2 

โพธิจรรยาวตาร  จึงหมายถึง  การแบงภาคลงมาเกิดเพื่อปฏิบัติใหบรรลุถึงการตรัสรู  
หรือชองทางการปฏิบัติเพื่อขามไปสูการตรัสรู   หรือแนวทางปฏิบัติของพระโพธิสัตว3   
                                                           

1คณะสงฆจีนนิกายแหงประเทศไทย,  พจนานุกรมพระพุทธศาสนา  จีน  สันสกฤต  
อังกฤษ  ไทย   (กรุงเทพฯ : ชาญพัฒนาการพิมพ,  2519),  370. 

2พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระจันทบุรีนฤนาถ,  ปทานุกรม  บาลี  ไทย  อังกฤษ  
สันสกฤต  (พระนคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  2513),  190. 

3ดร.  พี.  แอล.  ไวทยา   กลาววา  คัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้  มักถูกเรียกในภาษาธิเบตวา      
Bodhisattvacaryāvatāra  (โพธิสตฺตฺวจรฺยาวตาร  การอวตารลงมาเพื่อปฏิบัติตนของพระโพธิสัตว)  
ดูใน,  Vaidya, P. L., ed.  Bodhicaryāvatāra  Buddhist  Sanskrit  Text  No. 12  (Darbhanga : The 
Mithila Institute of Post Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning,  1959),   9.  

13 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   14
 
พอล  วิลเล่ียมส (Paul Williams) ไดวิเคราะหและแสดงความหมายของคํา                   

โพธิจรรยาวตาร  ไววา  
 
ใจความของโพธิจรรยาวตารนั้นคือ   การเพาะปลูกโพธิจิตให ต่ืนขึ้น   คําวา               

โพธิจรรยาวตาร  ประกอบดวยศัพทท่ีมีความหมายคลุมเครือผสมรวมกันอยู ซึ่งอาจอธิบาย
ตีความไปในทิศทางที่แตกตางกันได โดยการแยกศัพทออกเปน  3  ศัพทคือโพธิ  หมายถึง  
การตื่น  จร ยา  หมายถึง  ทางไปหรือทางปฏิบัติ  ซึ่งใชเปนคําอุปมาเปรียบเทียบ  มาจาก
ความหมายวา  แนวทางที่เหมาะสม  ดังเชน  ความประพฤติดี,  วิถีทางของชีวิตหรือ       
การฝกฝน  ศัพทสุดทายคือ  อวตาร  ตามพยัญชนะหมายถึง  การตกลงมาเกิดเพื่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง   แตดวยการใช เปนคําอุปมาจึงหมายถึง   วิธีการเขาไปสู ,   การแนะนําสูหรือ             
การดําเนินการ  ฉะนั้น  โพธิจรรยาวตาร  ควรใชในความหมายวา  วิธีการดําเนินไปสู       
การตื่นขึ้น  (ของจิต)4 

 
ดร.  พี.  แอล.  ไวทยา  (P. L.  Vaidya) แปลคํา  โพธิจรรยาวตาร  วา  หมายถึง  “อารัมภ

กถาวาดวยการประมวลหลักปฏิบัติที่จะนําไปสูการบรรลุถึงการตรัสรู  หรือการตระหนักถึงความ
เปนจริงแหงโพธิ”5 

เมเรียน  แอล. มาติคส  (Marion L. Matics)  ผูแปลคัมภีรโพธิจรรยาวตารไปสูภาษา 
อังกฤษ  เมื่อ  ค.ศ.  1970  ไดแปลชื่อคัมภีรนี้วา  “การเขาถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรัสรู”6 

รศ.  ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห  ผูแปลคัมภีรโพธิจรรยาวตารเปนภาษาไทยจากฉบับ
ภาษาอังกฤษของ  สตีเฟน  แบทชเลอร  เมื่อ พ.ศ.  2532  ไดใหช่ือคัมภีรนี้วา  “โพธิสัตตวจรรยาวตาร  
 
 
 
 
                                                           

4Paul  Williams,  trans.,  Bodhicaryāvatāra  (New  York : Oxford  University  Press, 
1996),  29 – 30.  

5P.  L.,  Vaidya,  ed.  Bodhicaryāvatāra  Buddhist  Sanskrit  Text  No. 12,  11. 
6Marion  L.  Matics,  trans.,  Entering  The  Path  of  Enlightenment : The  

Bodhicaryavatara  of  the  Buddhist  Poet  Santideva  (Trowbridge  and  London : Redwood  Press  
Limited,  1970),  31. 
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แปลวา  แนวทางแหงการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตต”7  

ตามนัยนี้  คําวา  โพธิจรรยาวตาร  จึงหมายถึง  แนวทางปฏิบัติเพื่อการตรัสรู  (โพธิ) หรือ
อารัมภบทนําไปสูวิธีการปฏิบัติของพระโพธิสัตว  

คัมภีรโพธิจรรยาวตาร มีเนื้อหาสวนใหญมุงบรรยายถึงหลักการดําเนินชีวิตของ          
พระโพธิสัตว โดยผูประพันธไดถายทอดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับ
พระโพธิสัตวไวอยางสมบูรณ  เร่ิมตั้งแต  การสรรเสริญโพธิจิต  การนอมรับโพธิจิตจนกระทั่ง    
โพธิจิตเขาถึงปรัชญาหรือปญญาอันแทจริง  ดังขอความในปริจเฉทที่  1  โศลกที่  10  วา 

 
ทานทั้งหลายจงยึดเอาสิ่งซึ่งควรคาอยางยิ่ง  อันช่ือวา  โพธิจิต  ใหมั่นคงเถิด  เพราะ

โพธิจิตนี้  สามารถเปลี่ยนรางอันไมสะอาดทั้งหลายใหเปนรางแหงพระพุทธรัตนะอัน
ประมาณคามิได8 

  
 นอกจากนี้ผูประพันธยังไดอธิบายถึงการแสดงบาปเปดเผยความชั่วของตน  ความไม
ประมาทในการตามรักษาโพธิจิต  การมีความเคารพศรัทธาและความจงรักภักดีตอพระพุทธเจาและ
พระโพธิสัตวทั้งหลาย  ตลอดถึงการบําเพ็ญจริยธรรมและบารมีธรรมทั้งปวง  ดร.  ที.  อาร.  วี.  มูรติ  
(T. R. V. Murti)  กลาวไวในหนังสือปรัชญามาธยมิกวา   

 

                                                           
7ฉัตรสุมาลย   กบิลสิงห,   โพธิสัตตวจรรยาวตาร    (แนวทางแหงการดําเนินชีวิตของ 

พระโพธิสัตต), คํานํา.  จากการสัมภาษณทางโทรศัพทธัมมนันทาภิกษุณี  (รศ.  ฉัตรสุมาลย       
กบิลสิงห)  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2550  ทานอนุมานวา ช่ือของคัมภีรโพธิจรรยาวตารซึ่งไดรับ
การขยายไปเปน  โพธิสัตตวจรรยาวตาร  ตามฉบับของฝายธิเบตนี้  อาจเปนไปไดวา  เดิมทีคัมภีร
เลมนี้คงใชช่ือวา  โพธิจรรยาวตาร  อยูกอน  ตอมาเมื่อไดรับการแปลไปสูภาษาธิเบต  ผูแปลคงเพิ่ม
คําวา  โพธิสัตตว  เขาไป  เพื่อแสดงเนนถึงขอปฏิบัติสําหรับการพัฒนาไปสูความเปนพระโพธิสัตว
ใหปรากฏเดนชัดขึ้น  มากกวาการใชคําวา  โพธิ  โดด  ๆ  ที่เนนเฉพาะลักษณะการตรัสรูเปน
พระพุทธเจาเทานั้น – (ผูวิจัย)   
  8อศุจิปฺรติมามิมํา  คฺฤหิตฺวา- 
   ชินรตฺนปฺรติมํา  กโรตฺยนรฺฆามฺ  / 
       รสชาตมตีว  เวธนีย-ํ  
   สุทฺฤฒํ  คฺฤหฺณต  โพธิจิตฺตสํชฺมฺ //  (พจว.  1 / 10) 
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ในการอานโพธิจรรยาวตารนั้น  มีความเปนระเบียบเรียบรอยอยางยิ่งของการเสนอ

ความสงางามทางใจ  และวิราคธรรมมากมายก็บรรจุอยูในงานชิ้นนี้  ผูท่ีไดอานจะตองระลึก
ถึง  “การตามรอยพระเยซู”  เพราะคัมภีรนี้เกิดจากญาณปญญาอันล้ําเลิศของทานผูประพันธ  
ความภักดีตอพระพุทธเจา  พระโพธิสัตวและการปลงความชั่วท่ีเปนบาปตอหนาทาน
เหลานั้น  ถูกบัญญัติไวในฐานเปนสวนหนึ่งของความบริสุทธิ์ผุดผองทางใจ  นี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา9 

 
ซ่ึงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของพระโพธิสัตวและหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา

มหายานนั้นปรากฏอยูในบทที่  1 – 8  และ  10    สําหรับในบทที่  9  ของคัมภีรนี้ถือวาเปนบทสําคัญ
มากที่สุด  และเปนบทที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของผูประพันธวา  มีความรอบรูอยางกวางขวาง
และละเอียดลํ้าลึกเกี่ยวกับทรรศนะดานปรัชญาของนิกายมาธยมิกและนิกายอ่ืน  ๆ  ทั้งของ
พระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนา  ดังที่  ดร.  พี.  แอล.  ไวทยา  ไดช้ีแจงไววา 

         
ตามความเห็นของผูแตงอรรถกถาคือทานปรัชญากรมติ  (Praj ākaramati)  นั้น  งาน

เขียนช้ินนี้ถูกเขียนข้ึนและถูกถอดความโดยสอดคลองกับหลักการและคําสอนของสํานัก 
มาธยมิก  อันเปนสํานักทางพระพุทธศาสนา  อยางไรก็ตาม  ท้ังทานศานติเทวะผูแตงคัมภีร
และทานปรัชญากรมติผู แตงอรรถกถา   ตางก็อ างถึงแนวความคิดของสํานักทาง
พระพุทธศาสนาอื่น  ๆ  ไวดวย  ไดแก  สํานักเสาตรานติกะ  (Sautrāntika)  สํานักไวภาษิกะ   
(Vaibhāsika)  และสํานักโยคาจาร  (Yogācāra)  และยังรวมไปถึงสํานักซึ่งไมใชสํานักทาง
พระพุทธศาสนาอีกดวย  เชน  สํานักสางขยะ – โยคะ  (Sāṅkhya – Yoga)  สํานักไนยายิกะ – 
ไวเศษิกะ  (Naiyāyika - Vaiśesika)  สํานักอุปนิษัท  (Upanisad)  และสํานักทางความคิดซึ่ง
เปนสํานักยอยอื่น  ๆ  ในสมัยนั้นอีกดวย10 

 
ด วย เหตุที่ คั มภี ร โพ ธิจรรยาวตารมี เนื้ อหา เนนหนักไปในหลักคํ าสอนของ

พระพุทธศาสนามหายาน   มุงอธิบายหลักการปฏิบัติของพระโพธิสัตวไวอยางสมบูรณชัดเจน   ใน 
 

                                                           
9ที.  อาร.  วี.  มูรติ,  ปรัชญามาธยามิก,  แปลโดย  พระมหาสุชิน  สุชิโน  (กรุงเทพฯ : 

กองคนความูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย,  2509.  พิมพเปนธรรมบรรณาการ  ในงานฌาปนกิจ
ศพนายบุญ  ปนโฑละ และ  นางกุยซิว  ปนโฑละ  พฤศจิกายน  2509),  136.  

10P.  L.,  Vaidya,  ed.   Bodhicaryāvatāra  Buddhist  Sanskrit  Text  No. 12,  11. 
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ปจจุบันคัมภีรนี้จึงถูกจัดเปนตําราเรียนของพระภิกษุในธิเบต   คลายกับคัมภีรวิสุทธิมรรคที่พระสงฆ
ไทยนํามาศึกษากันอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  องคทะไลลามะทรงเลื่อมใสขอธรรมคําสั่งสอนของทาน
ศานติเทวะมาก11   พระองคทรงนําคัมภีรนี้มาเปนแบบฉบับในอุดมคติ  และเปนแนวทางปฏิบัติของ
พระองคเอง  บอยครั้งที่ทรงยกขอความในคัมภีรนี้มากลาวอางวา  เปนแรงดลใจสูงสุดของพระองค  
คือขอความในปริจเฉทที่  10  โศลกที่  55  ความวา  “ตราบใดที่จักรวาลยังมีอยู  และตราบใดที่โลก
ยังคงอยู  ขอใหการดํารงมั่นอยูของขาพเจา  พึงเปนสิ่งทําลายความทุกขยากในโลกทั้งหลายใหสูญ
ส้ินไปอยูตราบนั้นเถิด”12 

อาศัยความชื่มชมและความเคารพศรัทธาตอคัมภีรโพธิจรรยาวตารขององคทะไลลามะ
ดังกลาวนี้  เมื่อวันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2540  ไดมีพิธีระหวางศาสนาขึ้นที่อาสนวิหารของนิกาย
อังกฤษ   ณ   กรุงวอชิงตัน  ซ่ึงมีองคทะไลลามะเปนประธาน พระองคทรงโปรดใหอาจารย            
ส.  ศิวลักษณ  อานคําแปลขอความจากโพธิจรรยาวตารของทานศานติเทวะเปนปจฉิมกถากอนจบพิธี
นั้น13 
 
2.  ประวัติความเปนมาของคัมภีร 

ผูประพันธและระยะเวลาการประพันธคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร   พอจะสันนิษฐานไดวา   คัมภีรนี้ศานติ เทวะไดประพันธขึ้นเมื่อประมาณ
คริสตศตวรรษที่  7  –  8  (ค.ศ.  685 – 763  หรือ  พ.ศ. 1,100 – 1,200)  ตามชวงเวลาการมีชีวิตอยูของ
ทาน14  โดยหลักฐานชิ้นสําคัญนั้นไดปรากฏอยูในงานของศานตรักษิตะดังที่  ดร. ที.  อาร.  วี.  มูรติ  
ช้ีไววา  

  
หลักฐานจากตัตตวสิทธิของศานตรักษิตะ   ท่ี ได ยกไปอ างไว ท้ั งโศลกจาก                       

โพธิจรรยาวตารของศานติเทวะครั้งเดียวเทานั้น  ชวยตัดสินช้ีขาดถึงปญหาเกี่ยวกับสมัยของ
ศานติเทวะ  โศลกนี้พิสูจนวา  ศานติเทวะไดรุงเรืองอยูในสมัยระหวางการเดินทางกลับบาน 
 

                                                           
11สุลักษณ  ศิวรักษ (ส.  ศิวลักษณ),  ความเขาใจในเรื่องมหายาน (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 

2542),  173.  
12Paul  Williams,  trans., Bodhicaryāvatāra,  4.  
13ดูใน   สุลักษณ  ศิวรักษ (ส.  ศิวลักษณ),  ความเขาใจในเรื่องมหายาน,  173. 
14Paul  Williams,  trans., Bodhicaryāvatāra,  6.   
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ของอี้จิงจากอินเดียใน  ค.ศ.  691  และกอนการไปเยี่ยมธิเบตครั้งแรกของศานตรักษิตะใน
ค.ศ.  74315  

  
นอกจากขออางนี้แลว  เราไมมีขอมูลอ่ืนใดที่สามารถสืบสาวถึงประวัติความเปนมาของ

คัมภีรนี้ไดเลย  จนกระทั่งถึงคริสตศักราช  1889  คัมภีรเลมนี้ก็ไดรับความสนใจจากบรรดา
นักวิชาการขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อนักวิชาการชาวรัสเซียช่ือ  มินาเยฟ  (Minayef)  ไดนํามาตีพิมพไวเปน
คร้ังแรกในวารสารชื่อ  Russian  Oriental  Journal  Zapiski  ฉบับที่  5  ประจําป  ค.ศ.  1889  โดยผู
จัดพิมพไดคัมภีรนี้มาจากตนฉบับดั้งเดิม  ซ่ึงเปนฉบับที่จารดวยมือจํานวน  3  ฉบับ  ที่มีอยูใน
ประเทศรัสเซียมารวบรวมจัดพิมพไวในครั้งนี้  และตอมามินาเยฟก็ไดพิมพตนฉบับดั้งเดิมซึ่งจาร
ดวยมือเปนอักษรเทวนาครี  (Devanāgarī) เพิ่มเติมอีก  2  ฉบับลงในหนังสือช่ือ  Bibliothequr  
Nationale  และหนังสือช่ือ  Burnouf  ที่กรุงปารีสเมื่อ  ค.ศ. 1878  และ  ค.ศ.  1898  ตามลําดับ  

ตอมา  หลุยส  เดอ  ลา  วัลเล  ปูสแซง  (Louis  De  La  Vallee  Poussin)  นักวิชาการชาว
ฝร่ังเศส  ไดนําตนฉบับดั้งเดิมของคัมภีรนี้มาตีพิมพเปนอักษรโรมันไวในหนังสือเลมแรกของเขาชื่อ  
Bouddhisme, Etudes  et  Materiaux  เลม  1  ค.ศ.  189816  ซ่ึงในการพิมพคร้ังนี้ปูสแซงไดพิมพ
เฉพาะบทที่  9  ของคัมภีรโพธิจรรยาวตารเทานั้น  แตเขาก็ไดพิมพในสวนที่เปนอรรถกถาซึ่งเรียกวา  
ปญชิกา17  (Pañjikā) ของปรัชญากรมติ  (Prajñākaramati)  เพิ่มเติมไวในงานชิ้นนี้ดวย  ตอมาภายหลัง
ใน    ค.ศ.  1902  –  1914   เขาไดพิมพคัมภีรนี้  พรอมทั้งอรรถกถาปญชิกาครบทั้ง  9  บทอีกครั้ง  
ดวยอักษรเทวนาครีลงในหนังสือ  บิบลิโอเถกา  อินทิกา  (Bibliotheca Indica)  เมืองกัลกัตตา  
ประเทศอินเดีย18  แตทวาการพิมพคัมภีรโพธิจรรยาวตารของปูสแซงทั้ง   2   คร้ังนี้ไมมีความสมบูรณ 
 

                                                           
15ที.  อาร.  วี.  มูรติ,  ปรัชญามาธยามิก,  135.     
16P. L., Vaidya, ed.   Bodhicaryāvatāra  Buddhist  Sanskrit  Text  No. 12,  7. 
17ดร.  ที.  อาร.  วี.  มูรติ  กลาววา  ปูสแซงไดจัดพิมพคัมภีรนี้  พรอมทั้งปญชิกาของ

ปรัชญากรมติไวในหนังสือ  บิบลิโอเถกา  อินทิกา  (Bibliotheca  Indica)  ซ่ึงความแพรหลายของ
คัมภีรนี้จะเห็นไดจากความจริงที่วา  มีอรรถกถาเขียนอธิบายคัมภีรถึง  11  เจาของ  โดยปญชิกาของ
ปรัชญากรมติ  (ค.ศ.  1078)  เปนฉบับเดียวที่เหลืออยูในพากยสันสกฤตและเปนฉบับที่ดีที่สุด  ดู
รายละเอียดใน,  ที.  อาร.  วี.  มูรติ,  ปรัชญามาธยามิก,  135.         

18P. L., Vaidya, ed.   Bodhicaryāvatāra  Buddhist  Sanskrit  Text  No. 12,  7. 
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เทาที่ควร  เนื่องจากเนื้อหาบางสวนไดขาดหายไป  และดัชนีคนคําซึ่งจําเปนและมีประโยชนนั้น    
ปูสแซงก็มิไดพิมพอธิบายไวดวย 

ใน  ค.ศ.  1959  ดร.  พี.  แอล.  ไวทยา  ผูรวบรวมคัมภีรสันสกฤตทางพระพุทธศาสนา  
ไดนําคัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้มารวมพิมพไวในหนังสือชุดของเขาชื่อวา  Buddhist  Sanskrit  Texts  
(คัมภีรสันสกฤตทางพระพุทธศาสนา)  เลมที่  12  ซ่ึงการจัดพิมพคัมภีรโพธิจรรยาวตารของไวทยา
ในครั้งนี้  นับวามีเนื้อความถูกตองสมบูรณคอนขางมาก  คือมีเนื้อหาครบทั้ง  10  บท  โดยเขาไดนํา
ตนฉบับของปูสแซงที่ไมสมบูรณและมีเนื้อความบางสวนขาดหายไปนั้น  มาตรวจทานกับฉบับ    
ตาง  ๆ  ที่มีอยูในอินเดีย  พรอมกันนี้เขาไดพิมพอรรถกถาปญชิกาของปรัชญากรมติเพิ่มเติมเขาไป
ดวยทั้ง  9 บท  ซ่ึงเนื้อความของปญชิกาใน  8  บทแรกนั้น  เขาไดนํามาจากตนฉบับดั้งเดิมที่จารดวย
มือเปนภาษาเนปาล  (Nepal)  มาจัดพิมพ  แตปญชิกาฉบับนี้ก็ไมมีความสมบูรณ  คือมีขอความขาด
หายตกหลนไปหลายแผน    สําหรับปญชิกาในบทที่   9   เขาไดใชตนฉบับอีกฉบับหนึ่งซึ่งเปนฉบับ
จารดวยมือภาษาไมถิลี  (Maithilī)  มาพิมพแทน  นอกจากนี้  เขายังไดพิมพดัชนีคนหาโคลงฉันทจาก
โศลกตาง  ๆ  และดัชนีคนคําอางอิงทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรองที่ปรากฏอยูในอรรถกถาปญชิกา  
และไดเพิ่มบัญชีรายชื่อพระสูตรทางพระพุทธศาสนาที่ถูกอางถึงไวในภาคผนวกทายเลมอีกดวย  
สวนปญชิกาในบทที่  10  นั้น ไวทยามิไดพิมพเพิ่มเติมคงไวเชนเดียวกับฉบับของปูสแซง  เพราะเห็น
วา  เนื้อหาในบทที่  10  นั้นมีความหมายชัดเจนอยูในตัวเอง  เปนขอความที่สามารถเขาใจไดงาย และ
ไมซับซอนมากนัก  

คัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้ถูกพบวา ไดมีการแปลเปนภาษาธิเบตไวในคัมภีรตันชุร  
(Tanjur)  เลมที่  3871  โดยนักปราชญชาวอินเดียช่ือ  สรวัชญเทวะ (Sarvajñadeva) และไดรับการ
ตรวจชําระใหมโดยธรรมศรีภัทร  (Dharmaśrībhadra)  นอกจากนี้ยังไดแปลเปนภาษาจีนอีกดวย  ซ่ึง
สามารถหาดูไดในคัมภีรนันชิโอ  เลมที่  1354  สวนอรรถกถาปญชิกาของปรัชญากรมตินั้นก็ไดรับ
การแปลเปนภาษาธิเบตไวในคัมภีรตันชุรเลมที่  3872  โดยสุมตีกีรติ (Sumatīkīrti)  ซ่ึงปญชิกาฉบับ
นี้ถือวามีความสมบูรณที่สุด  เพราะมีอธิบายไวครบทั้ง  10  บท  โดยเฉพาะปญชิกาในบทที่  9  นั้น
ยังไดแตงขึ้นเปนเลมเฉพาะตางหาก  แยกออกมาใสไวในคัมภีรตันชุรเลมที่  3876  และยังมีฉบับยอ
ของคัมภีรโพธิจรรยาวตารชื่อ  ปณฑารถะ  (Pindārtha)  แตงเปนโคลงฉันทจํานวน  36  โศลก  โดย
กมลศีล  (Kamalaśīla)  ซ่ึงถูกพบวาไดแปลเปนภาษาธิเบตไวในคัมภีรตันชุร โดยทิปงกรศรีชญาน  
(Dipan karaśrījñāna)  อีกฉบับหนึ่งดวยเชนกัน  และฉบับดังกลาวนี้ก็ไดรับความนิยมอยางมากจาก
บรรดานักเขียนงานทางพระพุทธศาสนาในยุคหลัง                                                                         

คัมภีรโพธิจรรยาวตาร  จัดเปนกวีนิพนธที่ไดรับความนิยมยกยองเปนอยางมากในหมู
นักวิชาการชาวยุโรป  ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะเฉพาะของงานเขียนชิ้นนี้   แฝงไวดวยความศรัทธา 
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อยางเต็มเปยม  ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูอานไดดียิ่ง19  และดวยการใชสํานวนโวหารอยาง
เรียบงาย  ประกอบกับเนื้อหาอธิบายถึงหลักปฏิบัติไวอยางชัดเจน  คัมภีรเลมนี้จึงถูกแปลเปนภาษา
ตาง  ๆ  มากมาย  ใน  ค.ศ. 1912  ถูกแปลเปนภาษาฝรั่งเศสในกรุงปารีสโดยปูสแซง  และ แอล.         
ฟโนต  (L.  Finot)  ไดแปลซ้ําอีกครั้งใน  ค.ศ.  1920  ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษในกรุงลอนดอนเมื่อ  
ค.ศ.  1909  โดย  แอล.  ดี.  บารเนตต  (L.  D.  Barnett)  และตอมา  เอ็ม.  แอล.  มาติคส  (M.  L.  
Matics)   ก็ไดแปลไวอีกครั้งหนึ่งใน  ค.ศ.  1970  นอกจากนี้  อาร.  ชมิดท  (R.  Schmidt)  ก็ไดแปล
ออกสูภาษาเยอรมันใน  ค.ศ.  1923    และถูกแปลเปนภาษาอีตาเลียนใน  ค.ศ.  1925  โดย  จี.  ตุชช่ี  
(G.  Tucci)  ตามลําดับ  โดยการแปลครั้งลาสุด  ธรรมนันท  โกสัมพี  (Dharmananda  Kosambī)  ได
แปลคัมภีรนี้เปนภาษาคุชราตี  (Gujaratī)  และภาษามารถี  (Mārathī)  ซ่ึงฉบับที่แปลเปนภาษาคุชราตี
นั้นไดตีพิมพที่เมืองอาหเมทะบาด  (Ahmedabad) สวนฉบับแปลเปนภาษามารถีนั้นไดรับการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ  โดยองคกรแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูที่เมืองบอมเบย  (Bombay)  เพื่อเปนการรําลึกถึง
ทานธรรมนันท 

การแปลคัมภีรโพธิจรรยาวตารเปนภาษาไทยเทาที่คนพบมีเพียงฉบับเดียวคือ  ฉบับของ
รองศาสตราจารยฉัตรสุมาลย   กบิลสิงห   (ษัฏเสน)   ซ่ึงไดแปลถอดความจากฉบับภาษาอังกฤษของ
สตีเฟน  แบทชเลอร  (Stephen  Batchelor)  ผูบวชเปนพระภิกษุอยูในธิเบตและเปนผูแปลคัมภีรนี้
จากภาษาธิเบตสูภาษาอังกฤษอีกทอดหนึ่ง  สําหรับการแปลเปนภาษาไทยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย
ฉัตรสุมาลย  ไดใชช่ือวา  “โพธิสัตตวจรรยาวตาร  (แนวทางแหงการดําเนินชีวิตของ พระโพธิสัตต)”  
จัดพิมพคร้ังแรกเมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2532  ซ่ึงการแปลนี้ผูแปลไดแปลครบทั้ง  10  บท  โดยบท
ที่  1 – 8  และบทที่  10  นั้นเปนการแปลแบบรอยกรองตามตนฉบับดั้งเดิม  สวนบทที่  9  นั้นแปล
เปนสํานวนรอยแกวตามตนฉบับชื่อ  อรรถกถาสมุทร  (สาครแหงอรรถกถาอันประเสริฐ)  อันเปน
อรรถกถาธิบายคัมภีรโพธิจรรยาวตารของพระลามะ  ทอก – มี   ซัง – โป  โดยเขียนขึ้นใน ค.ศ.  1200  
การแปลคัมภีรโพธิจรรยาวตารเปนภาษาไทยฉบับนี้  จึงมีเนื้อความคอนขางสมบูรณครบถวน  เขาใจ
ไดงายและเปนตําราที่ควรคาแกการอานอีกเลมหนึ่งในบรรดาวรรณกรรมของพระพุทธศาสนา
มหายาน        

สําหรับฉันทลักษณที่ทานศานติเทวะนํามาใชในการประพันธคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  
เมื่อไดพิจารณาจากตนฉบับสันสกฤตซึ่งเปนฉบับที่  ดร.  พี.  แอล.  ไวทยา  ไดนํามาตีพิมพไวใน
หนังสือชุดชื่อวา     คัมภีรสันสกฤตทางพระพุทธศาสนา  (Buddhist  Sanskrit  Texts)  เลมที่  12  นั้น 
 

                                                           
19P. L., Vaidya, ed.   Bodhicaryāvatāra.  Buddhist  Sanskrit  Text  No. 12,  10.  
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ประกอบดวยปริจเฉท  10  ปริจเฉท  มีจํานวนโศลกทั้งสิ้น  913  โศลก20  พบวาผูประพันธไดใช 
ฉันทลักษณ  11  ชนิดในการประพันธ  ซ่ึงเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  อนุษฏภฉันท  
(อนุษ ฏภ )21  จํานวน  836  โศลก    ตริษฏภฉันท  (ต ริษ ฏภ )22  จํานวน  46  โศลก  เอาปจฉันทสิกฉันท  
(เอาปจ ฉน ทสิก)23  จํานวน  10  โศลก ไวตาลียฉันท  (ไวตาลีย)24  จํานวน  4  โศลก  วิโยคินีฉันท     
(วิโยคินี)25  จํานวน   4  โศลก   ศักวรีฉันท   (ศก วรี)26   จํานวน  3  โศลก  ประกฤติฉันท  (ป รก ฤติ)27  
จํานวน  3  โศลก  ปุษปตาคราฉันท  (ปุษ ปตาค รา)28  จํานวน  2  โศลก  อัตยัษฏิฉันท  (อต ยษ ฏิ)29  
จํานวน  2  โศลก  อติศักวรีฉันท  (อติศก วรี)30  จํานวน  2  โศลก  และอติธฤติฉันท  (อติธ ฤติ)31  
จํานวน  1  โศลก  โดยสามารถจัดฉันทลักษณแตละชนิดที่ปรากฏอยูในปริจเฉทตาง  ๆ  ไดดังนี้ 

ปริจเฉทที่  1   เอาปจฉันทสิกฉันท  โศลกที่  1 – 3  และ  8 – 12 
ไวตาลียฉันท  โศลกที่  4  และ  32 - 34  
 ตริษฏภฉันท  โศลกที่  5 – 7,  13 – 14  และ  35 – 36 

                                                           
20จํานวนโศลกนี้  นับตามจํานวนรวมของตัวเลขที่ปรากฏอยูในแตละปริจเฉท  หากจะ

นับจํานวนโศลกที่มีอยูจริงตามตนฉบับนั้น  มีเพียง  912  โศลกเทานั้น  เพราะโศลกที่  21   ใน
ปริจเฉทที่  9  ไดขาดหายไป  1  โศลก  -  (ผูวิจัย) 

21อนุษฏภฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  แตละบาทมี  8  พยางค 
22ตริษฏภฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  แตละบาทมี  11  พยางค 
23เอาปจฉันทสิกฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  โดยบาทที่  1  และที่  3  มี  11  พยางค  บาทที่  

2  และบาทที่  4  มี  12  พยางค 
24ไวตาลียฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  โดยบาทที่  1  และที่  3  มี  10  พยางค  บาทที่  2  

และบาทที่  4  มี  11  พยางค 
25วิโยคินีฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  โดยบาทที่  1  และที่  3  มี  10  พยางค  บาทที่  2  

และบาทที่  4  มี  11  พยางค 
26ศักวรีฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  แตละบาทมี  14  พยางค 
27ประกฤติฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  แตละบาทมี  21  พยางค 
28ปุษปตาคราฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  โดยบาทที่  1  และที่  3  มี  12  พยางค  บาทที ่ 2  

และบาทที่  4  มี  13  พยางค 
29อัตยัษฏิฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  แตละบาทมี  17  พยางค 
30อติศักวรีฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  แตละบาทมี  15  พยางค 
31อติธฤติฉันท  1  โศลกมี  4  บาท  แตละบาทมี  19  พยางค 
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  อนุษฏภฉันท  โศลกที่  15 – 31 
        ปริจเฉทที่  2 ตริษฏภฉันท  โศลกที่  1 – 19    

  อนุษฏภฉันท  โศลกที่  20 – 66 
        ปริจเฉทที่  3    อนุษฏภฉันท  โศลกที่  1 – 31   

  วิโยคินีฉันท    โศลกที่  32 – 33 
        ปริจเฉทที่  4    อนุษฏภฉันท  โศลกที่  1 – 33  และ  41 – 44 

   วิโยคินีฉันท    โศลกที่  34 – 35 
                       ศักวรีฉันท       โศลกที่  36  

   ปุษปตาคราฉันท   โศลกที่  37 – 38 
  ตริษฏภฉันท   โศลกที่  39 – 40,  45 – 46,  และ  48   

อติธฤติฉนัท    โศลกที่  47 
        ปริจเฉทที่  5    อนุษฏภฉันท   ทุกโศลก 
        ปริจเฉทที่  6    อนุษฏภฉันท   โศลกที่  1 – 119  และ  128 – 134 
              ตริษฏภฉันท    โศลกที่  120 – 127 
        ปริจเฉทที่  7    อนุษฏภฉันท   โศลกที่  1 – 43,  46 – 58  และ  60 – 75 
              อัตยัษฏิฉันท    โศลกที่  44 – 45  

   ศักวรีฉันท        โศลกที่  59 
  ปริจเฉทที่  8   อนุษฏภฉันท   โศลกที่  1 – 3,  5 – 78,  80 – 85,  88 – 90,  92 – 133  และ 

135 -  186 
เอาปจฉันทสิกฉันท  โศลกที่  4 
ตริษฏภฉันท   โศลกที่  79, 87, 91  และ  134 

  ศักวรีฉันท       โศลกที่  86 
        ปริจเฉทที่  9    อนุษฏภฉันท   ทุกโศลก 
        ปริจเฉทที่  10  อนุษฏภฉันท  โศลกที่  1 -6  และ  16 – 58 
  ตริษฏภฉันท   โศลกที่  7 - 9  
  อติศักวรีฉันท  โศลกที่  10  และ  12 
  ประกฤติฉันท  โศลกที่  11  และ  13 – 14 
  เอาปจฉันทสิกฉันท  โศลกที่  15 
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จากการศึกษาพบวา  ฉันทลักษณในคัมภีรโพธิจรรยาวตารที่ศานติเทวะนิยมนํามาใช

ประพันธมากที่สุดคือ  อนุษฏภฉันท  ซ่ึงมีจํานวนโศลกถึง  836  โศลก  และปรากฏอยูในทุก
ปริจเฉท  เหตุที่ศานติเทวะนิยมใชฉันทลักษณชนิดนี้ไวมากมายนั้น  พอล  วิลเล่ียมส  (Paul  
Williams)  กลาววา     

 
เปนเพราะฉันทลักษณชนิดนี้  มีรูปแบบเรียบงาย  ขอกําหนดกฎเกณฑของน้ําหนัก

เสียง  (ครุ,  ลหุ)  ก็ไมเครงครัดมากนัก  เปนบทฉันทท่ีงายตอการเปลงเสียง  ซึ่งถือเปน
ลักษณะเฉพาะของบทกวีสันสกฤตประเภทกาวยะ  และฉันทลักษณชนิดนี้ก็ยังเอื้ออํานวย
ใหมีความยืดหยุนไดมากเมื่อเทียบกับฉันทลักษณชนิดอื่น  ๆ  อยางไรก็ตาม  เราก็ไมควร
ตัดสินวา  ศานติเทวะจะไมมีความรูในบทฉันทท่ีสลับซับซอนสูงสงชนิดอื่น  บางครั้งทาน
ก็ไดใชกาวยะที่ซับซอนเชนกัน  และบอยครั้งในตอนจบของขอความยาว   ๆ  ของ     
อนุษฏภฉันท  ทานมักจะใชฉันทลักษณชนิดอื่นแทรกเขามาประกอบ32 

 
นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบวา  ประเภทฉันทลักษณชนิดตาง  ๆ ที่ผูประพันธนิยม

นํามาใชมากนั้น  มักปรากฏอยูในปริจเฉทบทสั้น  ๆ  มีจํานวนโศลกไมมากนัก  กลาวคือ  ใน
ปริจเฉทที่  4  ซ่ึงมีจํานวนโศลกเพียง  48  โศลก  แตผูประพันธไดใชฉันทลักษณถึง  6  ชนิด  หรือ
ในปริจเฉทที่  10  ซ่ึงมีโศลกเพียง  58  โศลก ผูประพันธก็ไดใชฉันทลักษณถึง  5  ชนิดดวยกัน 
 
3.  ประวัติผูแตงคัมภีร 

สําหรับผูประพันธคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ไดแกทานศานติเทวะ  ซ่ึงไดบวชเปน
พระภิกษุอยูในมหาวิทยาลัยนาลันทา  (Nālandā)  เมื่อประมาณคริสตศักราช  685 - 763  หรือบางที
อาจจะเปนคริสตศักราช  800  ตามความเห็นของตารนาถ  (Tāranātha)  และบัสตัน  (Buston)  
สันนิษฐานวา  ศานติเทวะนาจะมีชีวิตอยูในชวง  50  ปหลังของจันทรกีรติ  (Candrakīrti)33  ตาม
ชีวประวัติของศานติเทวะนั้นกลาวกันวา  ทานไดประสูติเปนราชโอรสของกษัตริยพระนามวา
กุศลวรมัน  (Kuśalavarman)  หรือพระเจากัลยาณวรมัน  (Kalyānavarman)34  กับพระราชินีพระนาม 
                                                           

32Paul  Williams,  trans.,  Bodhicaryāvatāra,  38 – 39.  
33Peter  Della   Santina,  Madhyamaka  Schools  in  India  (Delhi : Motilal  

Banarsidass, 1986),  25.  
34ตามหลักฐานของตารนาถและบัสตันกลาววา  ทานเปนพระโอรสของพระเจา

กัลยาณวรมัน  ดูรายละเอียดใน,  ที.  อาร.  วี.  มูรติ,  ปรัชญามาธยามิก,  135.       
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วา  วัชรโยคินี  (Vajrayoginī)  แหงเมืองเสาราษฏร  (Saurās ฺt ฺra)  ทางตอนเหนือของพุทธคยา  สมัย
เด็กทานศานติเทวะมีพระนามวา  ศานติวรมัน  (śāntivarman)35  และในขณะที่อยูในวัยหนุมนั้น
ทานไดศึกษาเลาเรียนศาสตรแขนงตาง  ๆ  มากมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูวิธีการเขาถึง   
พระโพธิสัตวมัญชุศรี  (Mañjuśrī)  ดวยสมาธิขั้นสูง  จนสามารถเขาสมาบัติไปสอบถามปญหา
ธรรมะที่ทานของใจกับพระมัญชุศรีบนสวรรคได 

ตอมาเมื่อถึงคราวที่ทานจะตองสืบราชบัลลังกตอจากพระราชบิดา  ทานไดมีนิมิตฝน
เห็นพระโพธิสัตวมัญชุศรีและพระนางตารา  (Tārā)36  ในตอนกลางคืนกอนวันสวมมงกุฏกษัตริยจะ
มีขึ้น  โดยความฝนนั้นมีวา  ทานไดเห็นพระมัญชุศรีประทับนั่งอยูบนบัลลังกที่ทานจะไดเปน
เจาของในวันรุงขึ้น  และไดกลาวกับทานวา  “บุตรของเรา  บัลลังกนี้เปนของขา  ขาเปนผูปกปอง
พวกเจา   บัลลังกนี้เปนสิ่งไมเหมาะสมสําหรับเปนที่นั่งทั้งแกตัวขาและพวกเจาทั้งหลาย”  เมื่อ   
ทานศานติเทวะสดุงตกในตื่นขึ้นมาพรอมกับทบทวนถึงความฝนนั้น  ทานก็เชื่อตอคํากลาวหามของ  
พระมัญชุศรี  ดังนั้น  ในคืนนั้นเองทานจึงไดหนีออกจากพระราชวังไป  เปนที่รํ่าลือกันวา  ในที่สุด
ทานก็ไดเดินทางรอนแรมไปถึงน้ําพุริมปาแหงหนึ่งและก็ไดพบกับผูหญิงนางหนึ่ง  ซ่ึงเปนผูพาทาน
ไปหาโยคีที่อาศัยอยูในถํ้ากลางปา  กลาวกันวาทานไดรับการสั่งสอนวิธีทําสมาธิจากโยคีนั้น  และก็
ไดสําเร็จฌานขั้นสูงจากการทําสมาธิ  และเชื่อกันตอมาวา  หญิงคนนั้นก็คือรางที่เกิดจากนางตารา  
สวนโยคีนั้นเปนรางที่อวตารลงมาของพระโพธิสัตวมัญชุศรีนั่นเอง  นับแตนั้นมา  ทานศานติเทวะก็
อยูในการปกปองคุมครองและความเมตตากรุณาของพระมัญชุศรีมาโดยตลอด 

ตอมาทานก็ไดรับการอุปสมบทเปนพระภิกษุอยูในสํานักของทานชัยเทพ  (Jayadeva)  ผู
เปนองคอธิการบดีแหงนาลันทาสืบตอจากทานธรรมปาละ  และเปนหนึ่งในจํานวนนักปราชญ  500  
ทานที่ทรงคุณความรูอันสูงสุดในนาลันทาสมัยนั้น  เมื่ออุปสมบทแลวทานก็ไดรับฉายาใหมวา  
ศานติเทวะแทนศานติวรมันนับตั้งแตนั้นมา  ในขณะที่ทานบวชอาศัยอยูในนาลันทานั้น  กลาวกัน
วา  ทานเปนที่รูจักของคนอื่น  ๆ  วา  เปนพระที่ขี้เกียจอยางมาก  ไมยอมทํากิจการงานใด  ๆ  เลย  
แมแตการศึกษาเลาเรียนพระไตรปฏกซึ่งเปนศาสนกิจสําคัญ  ทานก็ไมทรงจําไมศึกษา  ชีวิตของ
ทานมีแตการกิน  นอนและเที่ยวเตรไป  ๆ  มา  ๆ    เทานั้น    จนกระทั่งเพื่อนสหธรรมมิกไดตั้งฉายา 

                                                           
35พระมหาดาวสยาม  วชิรป ฺโ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดีย (กรุงเทพฯ : 

พิมพสวย,  2546),  107. 
36พระนางตาราหรือตาราเทวี   เปนเทพธิดาแหงความกรุณาของพระพุทธศาสนาฝาย 

ธิเบต  และเชื่อกันวานางเปนปางหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรขางฝายปญญา  ซ่ึงแสดงผานทางองค
ดาไล  ลามะ -  (ผูวิจัย) 
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ใหมใหทานถึง  3  ช่ือคือ   ภุ   (Bhu)  ยอมาจากคําวา  ภุชะ  การกิน,  สุ  (Su)  ยอมาจากคําวา  สุปตะ  
การนอน,  และ  กุ   (Ku)  ยอมากจากคําวา  กุสีตะ  ความเกียจคราน  อันเปนสมญานามที่บงบอกให
รูถึงความเกียจครานอยางยิ่งยวดของผูคนในยุคนั้น37  ดวยเหตุที่ทานไมทํากิจของสงฆและไมศึกษา
เลาเรียนนี่เอง  คณะสงฆในนาลันทาจึงลงมติวา  ทานไมสมควรจะไดรับอาหารบิณฑบาตจากญาติ
โยมและสมควรถูกเนรเทศออกไปเสียจากสํานัก 

แตดวยความที่ทานเปนผูไดรับคําสั่งสอนจากพระโพธิสัตวมัญชุศรี  และมีความชํานาญ
ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามคําสอนนั้น  ทั้งยังเปนผูมีปญญาเฉลียวฉลาดในการโตวาทีและแตง
ตําราอธิบายความหมายไดอยางละเอียดลึกซึ้ง  ในที่สุดคณะสงฆในที่ประชุมนั้นจึงไดส่ังใหทาน
ทองพระสูตรใด  ๆ  ก็ได  แตทานตอบวา  ไมสามารถกระทําเชนนั้นได  และทานก็ขอใหคณะสงฆ
บอกชื่อพระสูตรที่ทานจะตองทองมา  คณะสงฆจึงขอใหทานทองพระสูตรใหม  ๆ ที่ยังไมเคยไดยนิ
ไดฟงมากอน  ทานจึงเริ่มสาธยายเนื้อความของคัมภีรโพธิจรรยาวตารขึ้น  กลาวกันวา  เมื่อทานได
สาธยายมาถึงโศลกตน  ๆ  ของบทที่  9  ซ่ึงเปนบทที่อธิบายถึงปญญาอันสูงสุด  ตัวทานก็ไดลอยข้ึน
ไปบนอากาศ  จนในที่สุดรางของทานก็ไดอันตรธานหายไป  แตเสียงของทานยังดังกึกกองและเปน
ที่ไดยินอยูแกคณะสงฆที่ประชุมกัน   ณ  ที่นั้น  จวบจนการสาธยายโพธิจรรยาวตารของทานสิ้นสุด
ลง  หลังจากนั้นทานศานติเทวะก็ไดปฏิเสธที่จะอยูในนาลันทาอีกตอไป  จากหลักฐานของฝาย   
ธิเบตกลาวไววา  ทานไดเดินทางลงไปทางใตของแควนศรีทักษิณะ  (śrīdaks ina)  และอาศัยอยูใน
เมืองกลิงคะ  (Kaliṅga)  แหงแควนตริลิงคะ  (Triliṅga)  วากันวา  ทานไดประกาศตัดขาดจากความ
เปนพระและอาศัยอยูอยางผูสันโดษที่เปลือยกายในประเทศนั้น38   

อยางไรก็ดี  ไมวาหลักฐานอางอิงของฝายธิเบตซึ่งสันตินา  (Santina)  ไดกลาวไวขางตน
นี้จะนาเชื่อถือไดหรือไมก็ตาม แตส่ิงหนึ่งที่พอจะสรุปไดก็คือ  ทานศานติเทวะตองเปนบุคคลที่ใช
ชีวิตอยางสมถะ  เรียบงาย  หางไกลจากผูคนและใชเวลาสวนใหญไปกับการศึกษาคนควา  ดังที่  
พอล  วิลเล่ียมส  ไดกลาวไววา 

 
 
 
 

                                                           
37E.  Obermiller,  The  History  of  Buddhism  in  India  and  Tibet  (New  Delhi : 

Motilal  Banarsidass,  1986),  162. 
38Peter  Della   Santina,  Madhyamaka  Schools  in  India,  26.  
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ทานศานติเทวะคงไดรับการยกยองสรรเสริญไวในฐานะนักปราชญคนสําคัญของ

นิกายปราสังคิกะ  (Prāsaṅgika)39 ซึ่งเปนนิกายยอยของสํานักมาธยมิก  ทานเปนพระสงฆรูป
หนึ่งท่ีมีการศึกษาสูง  มีสติปญญาดี  ต้ังตนอยูในฐานะที่ออนนอมถอมตัว  มีเมตตากรุณาตอ
ผูอื่นเสมอ  ใฝใจกระทําแตสิ่งดีงาม  ดํารงชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย  ชอบเอาชนะคู
แขงขันทางศาสนาดวยการโตวาที    และแสดงอิทธิปาฏิหาริย   เปนอยูอยางนี้เสมอตามที่เลา
ขานกันมา40   

 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เร่ืองความสําเร็จอันนาอัศจรรยดานอิทธิปาฏิหาริยของทานนั้น

ปรากฏอยูมากมาย  ดังที่   อี.  โอเบอรมิลเลอร  (E. Obermiller)  ไดกลาวไวในหนังสือช่ือ  “The  
History  of  Buddhism  in  India  and  Tibet”  วา  มีเร่ืองนาอัศจรรยใจซึ่งเปนที่รูกันดีเกี่ยวกับดาน
อิทธิปาฏิหาริยของศานติเทวะอยู  7  เร่ืองดวยกัน   คือ41 

1.  เ ร่ืองที่ทานสามารถเขาฌานสมาบัติขั้นสูงไปสอบถามขอปญหาธรรมะกับ           
พระโพธิสัตวมัญชุศรีบนสวรรคได   

2.  เร่ืองอภินิหารที่ทานไดแสดงไวในนาลันทา  กลาวคือ  ขณะที่ทานถูกหมูสงฆใน    
นาลันทาเรียกใหไปพบเพื่อใหทองบทสวดมนตนั้น  พระสงฆทั้งหลายในที่ประชุมนั้น ซ่ึงยังไม
แนใจในความรูความสามารถและฌานสมาบัติของทานวามีอยูจริงหรือไม  จึงใครจะทดสอบ
สติปญญาและพลังฌานสมาบัติของทาน  ดวยการแกลงยกเกาอี้ซ่ึงเปนที่นั่งของทานใหลอยสูงเดน
ขึ้นไปในทามกลางหมูสงฆนั้น  แตทานก็ไดแสดงอิทธิปาฏิหาริยโดยการกดเกาอี้ใหลดต่ําลงมาดวย
มือเพียงขางเดียว  แลวก็ขึ้นไปนั่งไดอยางงายดาย  ซ่ึงการกระทําของทานในครั้งนี้ไดสรางความ
ประหลาดใจแกหมูสงฆในที่นั้นยิ่งนัก 

                                                           
39สํานักมาธยมิกไดเจริญรุงเรืองอยูในอินเดียกวา  800  ป  จึงไดแตกออกเปนนิกายยอย  

2  นิกายคือ  ปราสังคิกะฝายหนึ่ง  ซ่ึงตีความตามคําสอนของนาคารชุนวา  เปนลัทธิปฏิเสธทุกอยาง
ทั่วสากลโลกและถือวาการตีความของตนนี้เปนสัจจะอันสูงสุด  โดยไมยอมรับความเห็นของคนอื่น
ที่ผิดแผกไปจากตน  อีกฝายหนึ่งคือ  สวตันตริกะ  ถือวา  การโตแยงใครครวญยอมทําใหสามารถ
บรรลุสัจจะอันแทจริงได  ดูใน  เอดเวิรด  กอนเซ,  พุทธศาสนา : สาระและพัฒนาการ,  แปลโดย  
พระมหาสุชิน  สุชิโน  (กรุงเทพฯ : พิมพในงานฌาปนกิจศพนางทองดี  เอียวศรีวงศ,  2514),  205 – 
206.   

40Paul  Williams,  trans.,  Bodhicaryāvatāra,  1.   
41E.  Obermiller,  The  History  of  Buddhism  in  India  and  Tibet,  161 – 165.  
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3.  เร่ืองที่ทานไดแสดงพลังลึกลับเพื่อสรางควมปรองดองสามัคคีใหเกิดขึ้นแกพวกนอก

รีตซึ่งกําลังมีขอพิพาทกันอยู  จนพวกเขาเหลานั้นกลับมามีความรักกลมเกลียวตอกัน  และมี
ความรูสึกยินดีในความสามารถของทานเปนอยางมาก 

4.  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงพวกฤษีจํานวน  500  คน  ซ่ึงเปนนักบวชศาสนาพราหมณฝาย
ปาษัณฑิกะ  (Pās andikas)  ใหหันมาศรัทธานับถือในพระพุทธศาสนา  ดังมีเร่ืองเลาขานกันไววา  
ขณะที่ทานอาศัยอยูในตําบลหนึ่งทางตะวันตกของแควนมคธ  (Magadha)  ไดมีเหตุการณนาเศรา
เกิดขึ้นในดินแดนแถบนี้  กลาวคือ  ไดเกิดทุพภิกขภัยขึ้น  ทั้งอาหารและเครื่องดื่มลวนเปนของหา
ยากยิ่งนัก  พวกฤษีปาษัณฑิกะซึ่งอาศัยอยูในที่นั้นตางก็ไดรับควาทุกขทรมานเปนอันมาก  จน    
กระทั่งพวกเขาไดพบกับทานศานติเทวะ  ซ่ึงมีขาวอยูเพียงจานเดียวเทานั้น  แตดวยอิทธิฤทธิ์ของ
ทาน  ๆ  ก็ไดตั้งจิตอธิษฐานใหขาว  1  จานนั้นสามารถแจกจายใหพอเพียงแกการบริโภคแดหมูฤษี
ครบทั้ง  500  คน  ซ่ึงเหตุการณนี้ไดสรางความศรัทธาเลี่อมใสแกพวกฤษีเปนอยางมาก  ในที่สุด
พวกเขาก็ไดเลิกปฏิบัติตามคําสอนของฝายปาษัณฑิกะ  แลวเปลี่ยนมาเคารพเชื่อฟงในคําสอนของ
ทานศานติเทวะ  หันมาบูชานับถือในพระพุทธศาสนาแทน 

5.  เร่ืองการเปลี่ยนพวกขอทาน  1,000  คน  ใหหันมานับถือพระพุทธศาสนา  ดวยการ
เล้ียงอาหารพวกเขาซึ่งกําลังอดอยากหิวโหยใหอ่ิมหนําสําราญและสามารถยังชีพอยูได  ในคราวเกิด
ทุพภิกขภัยข้ึนในประเทศแหงหนึ่ง     

6.  เร่ืองที่ทานไดชวยเหลือพระราชาพระองคหนึ่งใหรอดพนจากภัยพิบัติ  ดังมีเร่ืองเลา
ไววา  สมัยที่ทานศานติเทวะไดจาริกไปทางตะวันออกของอินเดีย  พระราชาพระนามวาอริวิศนะ  
(Ariviśana)  ทรงไดรับความเดือดรอนจากพวกตอตานซึ่งกําลังกอการจลาจลอยู  โดยบางคนบาง
พวกนั้นไมพอใจตอความเปนอยูที่พวกเขาไดรับจากพระราชา  จึงตั้งใจจะทํารายพระองค  จากทาที
เชนนี้  พระราชาจะตองถูกปลงพระชนมอยางแนนอน  หากพระองคไมแจกจายสิ่งของใหกับพวก
เขา  แตทานศานติเทวะก็ไดเขาไปชวยเหลือปกปองพระราชาไวได  ดวยการใชดาบไมซ่ึงมีตรา
สัญลักษณของพระโพธิสัตวมัญชุศรีประทับอยูเพียงเลมเดียวเทานั้น  วากันวา  เมื่อดาบเลมนี้ถูกชัก
ออกจากฝกแลว  ก็จะมีลําแสงพวยพุงออกมา  หากใครมิไดปกปดดวงตาไว  ดวงตาของผูนั้นจะบอด
สนิทลงทันที  เพราะไมอาจสูกับลําแสงของดาบนั้นได  ดวยการแสดงอิทธิฤทธิ์ของทานศานติเทวะ
นี้เอง  พระราชาพระองคนั้นจึงทรงรอดพนจากการกอการจลาจลลงได  และภายหลังตอมาพระองค
ก็ทรงหันมานับถือและปกปองพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิต 

7.  เร่ืองที่ทานมีชัยชนะตอพวกนอกรีตชื่อ  ศังกรเทวะ  (śaṅkaradeva)  ดังมีเร่ืองเลาไว
วา  ขณะที่ทานศานติเทวะไดเดินทางลงไปทางใตของอินเดียนั้น  ทานก็ไดไปอาศัยอยูในเมือง
ศรีปรวตะ  (śrīparvata)  รวมกับคนขอทานคนหนึ่งซึ่งเปนผูศรัทธาตอลัทธิอัคชูษมัน  (Agjūs aman)   
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ในครั้งนั้นไดมีอาจารยนอกรีตคนหนึ่งชื่อศังกรเทวะ  ไดขมขูพระราชาพระองคหนึ่งซึ่งทรงมีความ
ศรัทธาเลื่อมใสตอพระพุทธศาสนา  ดวยการแสดงอิทธิฤทธิ์สรางวงแหวนของเทพมเหศวร  
(Maheśvara)  ขนาดมหึมาขึ้นกลางทองฟา  พรอมกับกลาวขมวา  นับจากพรุงนี้ไป  หากยังไมมีผูใด
สามารถทําลายวงแหวนนี้ได  ขาจะเผาพระพุทธรูปและตําราทั้งหมดของพระพุทธศาสนา และจะ
ใหพระราชาหันมานับถือคําสอนของฝายพราหมณแทน  เมื่อพระราชาทรงทราบดังนี้แลว  ก็ไดตรัส
เรียกประชุมพวกขาราชสํานักแลวแจงขาวพวกเขาใหไปหาผูวิเศษมีปญญาสามารถทําลายวงแหวน
นั้นมาใหได  พวกขาราชบริพารก็ไดเดินทางหาอยูเปนเวลานาน  จนกระทั้งพวกเขาไดพบกับ     
ทานศานติเทวะซึ่งนั่งอยูใตตนไมแหงหนึ่ง  จึงไดบอกเรื่องราวใหทานฟง  ทานศานติเทวะก็ไดพูด
วา  ขามีปญญาสามารถทําลายวงแหวนนั้นได    และแลวในตอนเย็นของวันนั้นเอง  ทานก็ไดทอง
มนตบริกรรมคาถาจนสามารถทําลายวงแหวนนั้นใหเลือนหายไป  แลวทานก็ไดใชพลังจิตลึกลับ
เรียกพายุฝนอันแรงกลาพัดกระหน่ําเอาพวกนอกรีตและที่อยูของพวกเขาใหกระจัดกระจายไปจน
หมดส้ิน  ซ่ึงทุกวันนี้สถานที่นั้นไดเปนที่รูจักกันในชื่อวา  “จุดที่พวกนอกรีตถูกกําจัด”  ภายหลัง
ตอมาผูคนในประเทศนั้นตางก็ไดหันมานับถือพระพุทธศาสนากันอยางแพรหลายยิ่งขึ้น 

ดวยเพราะมีเร่ืองราวเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริยอันมากมายของทานศานติเทวะดังกลาว      
นี้เอง  ปรัชญากรมติผูแตงปญชิกาอรรถาธิบายคัมภีรโพธิจรรยาวตารในยุคหลัง  ไดมีความเชื่อมั่น    
วา  “ทานศานติเทวะตองเปนพระโพธิสัตวองคหนึ่งอยางแนนอน”  กฤษณะ  (Kr s na)  พูดถึงทาน
ศานติเทวะวา   “เมื่อทานไดแตะบนศรีษะของทานจะมีลักษณะคลายรากสายบัวของพระมัญชุโฆษ
ปรากฏขึ้น”42   อยางไรก็ตาม   แมวาเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริยของทานศานติเทวะนี้ไดเกิดขึ้นอยาง
มากมาย   แตก็เปนเพียงคําเลาขานที่สืบตอกันมาเทานั้น  โดยแทจริงแลว  ทานเปนเพียงพระสงฆ
ธรรมดาองคหนึ่ง  ซ่ึงเปนผูมีการศึกษาดี  เครงครัดในการเลาเรียนมาก  วากันวา  ในฐานที่เปนผู
เครงครัดตอการปฏิบัติ  ทานไดใชเวลาหลาย  ๆ  ช่ัวโมงในการศึกษาเลาเรียน  ส่ังสอนและโตวาที  
แตทั้งหมดนี้ทานไดกระทําดวยจิตที่ประกอบดวยศรัทธาอยางเต็มเปยม  มุงมั่นตั้งปณิธานเสนอ
ตัวรับใชตอพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งหลายดวยความเคารพ  และทานมักสวดสรรเสริญคุณ
ความดีอันยิ่งใหญของทานเหลานั้นที่ไดกระทําไวในครั้งกอน  เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหตัวทานเอง
ไดบรรลุถึงคุณความดีเชนนั้นดวย43   

 

                                                           
42E.  Obermiller,  The  History  of  Buddhism  in  India  and  Tibet,  166.  
43Paul  Williams,  trans.,  Bodhicaryāvatāra, 11.   
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ในดานผลงานวรรณกรรมนั้น  ศานติเทวะไดประพันธคัมภีรเกี่ยวกับหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนมหายานและแนวคิดทางปรัชญาไว  3  เลมคือ 
1.  ศึกษาสมุจจัย  มีเนื้อหาวาดวยบทสรุปแหงคําสอนของมหายาน   เปนคัมภีรที่

ประมวลหรืออางอิงมาจากมหายานสูตรทั้งหลาย  เพื่อแสดงใหเห็นถึงวินัยขอปฏิบัติทางศาสนาของ
ฝายมาธยมิก  และเพื่อใชอธิบายแนวคิดพื้นฐานแหงการบรรลุถึงโพธิ  ซ่ึงบรรจุอยูในรูปโคลงฉันท  
27  การิกา  (Kārikās) 

2.   สูตรสมุจจัย  (Sūtrasamuccaya)  เปนคัมภีรที่แสดงคําสอนไวส้ัน  ๆ โดยการคัดลอก
ยอขอความที่มีอยูในคัมภีรศึกษาสมุจจัยนั้นอีกทอดหนึ่ง 

3.  โพธิจรรยาวตาร  มีเนื้อหาวาดวยหลักการทางศาสนาและปรัชญาไวอยางสมบูรณ  
เปนกวีนิพนธทางศาสนาสําคัญที่เกิดขึ้นมาจากภูมิรูและแรงศรัทธาอยางสูงสุดมากกวาคัมภีรเลม 
อ่ืน  ๆ  ที่ทานศานติเทวะไดประพันธไว  เพราะถอยคําที่ใชนั้นเต็มไปดวยแรงบันดาลใจซึ่งถูก
กล่ันกรองออกมาจากความรูสึกของผูประพันธโดยแทจริง  ใน  8  บทแรกของคัมภีรนี้ไดนําเสนอ
ภาพในมุมกวางเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนามหายาน  บทที่  9  เปนบทที่นาสนใจเปน
พิเศษ  เพราะไดอธิบายถึงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามหายานในเชิงอภิปรัชญา  โดยผาน
มุมมองของสํานักมาธยมิก  สวนบทสุดทายนั้น  มีเนื้อหาเนนหนักไปในเรื่องอุทิศผลบุญและวิธี
ปฏิบัติตนของพระโพธิสัตวทั้งหลายเปนสําคัญ 
 
4.  เนื้อหาโดยยอของคัมภีร 

คัมภีรโพธิจรรยาวตารมีเนื้อหาสวนใหญมุงอธิบายถึงหลักการปฏิบัติของพระโพธิสัตว
ตามคําสอนของพระพุทธศาสนามหายานเปนสําคัญ   กลาวคือ   บุคคลผูปรารถนาจะเปน               
พระโพธิสัตวนั้น  จะตองบําเพ็ญคุณธรรมและบารมีธรรมไปตามลําดับ  จึงสามารถจะตรัสรู
โพธิญาณเขาถึงพุทธภาวะไดในที่สุด  โดยหลักการปฏิบัติในเบื้องตนนั้น  บุคคลจะตองมีความ
ศรัทธาเชื่อมั่นตอโพธิจิต  พรอมกับการตั้งปณิธานปรารถนาจะถายถอนความชั่ว  ยึดมั่นในความดี  
มีความเคารพบูชาตอพระรัตนตรัยและพระโพธิสัตวเจาทั้งหลาย  จากนั้นก็ใหตั้งตนอยูในความไม
ประมาท   มีสติสัมปชัญญะสมบูรณในการบําเพ็ญบารมีธรรม  นับแตทานบารมีเร่ือยไปถึง    
ปรัชญาบารมี  เพื่อประโยชนแหงความสุขและความหลุดพนจากกองทุกขของสรรพสัตวทั้งหลาย 
จนกวาตนเองจะบรรลุธรรมตรัสรูเปนพระพุทธเจาในทายที่สุด  นอกจากนี้  ผูประพันธยังได
ถายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับทรรศนะทางดานอภิปรัชญาโดยผานจุดยืนทางความคิดของสํานักมาธยมิก  
ในลักษณะเปนขอโตแยงกันกับสํานักปรัชญานิกายอื่น   ๆ  อีกดวย  ซ่ึงเนื้อหาทั้งหมดนี้ถูกประพันธ 
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ขึ้นในรูปของฉันทลักษณจํานวน  913  โศลก  แบงออกเปน  10  ปริจเฉท  แตละปริจเฉทมีเนื้อหา
โดยสังเขปดังนี้ 

 
ปริเฉทท่ี  1  ชื่อ  โพธิจิต ฺตานุศํโส  - วาดวยการสรรเสริญโพธิจิต 
กลาวถึงโพธิจิตวา  เปนสิ่งที่สรรพสัตวทั้งหลายผูหวังจะขามพนจากทุกขและปรารถนา

จะประสบกับความสุขทั้งปวง  ไมควรเพิกเฉยละทิ้งเสีย  เพราะอาศัยโพธิจิตนี่เอง  พลังแหงความชั่ว
รายทั้งหลายจักถูกกําจัดเสียได  ในขณะเดียวกันพลังแหงบุญกุศลและความดีทั้งมวลก็จะพอกพูน
ขึ้น  การเขาถึงพุทธภาวะยอมมีอันหวังได  โพธิจิตจึงไดช่ือวา  เปนสิ่งที่มีคุณคาและคุณประโยชน
ยิ่งกวาสิ่งใด  ๆ  ทั่วสากลโลกนี้  บุคคลจึงควรยึดมั่นอยูในโพธิจิตใหแนวแนมั่นคง  เพื่อประโยชน
แหงการบรรลุธรรมของตนและเพื่อประโยชนเกื้อกูลความสุขแกสัตวทั้งหลายชั่วกาลนาน  ดัง
ขอความในโศลกที่  8  วา 

 
แมหมูชนผูตองการขามพนสภาวทุกขหลายรอยชนิด  ประสงคจะทําลายความพินาศ

ของสรรพสัตวใหหมดไป  และปรารถนาประสบกับความสุขท้ังปวง  จึงไมควรละโพธิจิต
นี้  ตลอดกาลทุกเมื่อ44 

 
และโศลกที่  10  วา 

 
ทานทั้งหลายจงยึดเอาสิ่งซึ่งควรคาอยางยิ่ง  อันช่ือวาโพธิจิตใหมั่งคงเถิด  เพราะโพธิจิต

นี้สามารถเปลี่ยนรางที่ไมสะอาดใหเปนรางแหงพุทธรัตนะอันประมาณคามิได45 
 
ปริจเฉทท่ี  2  ชื่อ  ปาปเทศนา – วาดวยการแสดงบาป 
กลาวถึงการสักการบูชาแดองคพระตถาคตเจา  พระธรรมและพระสาวกเหลาพุทธบุตร

ทั้งหลาย  ตลอดถึงพระโพธิสัตวทั้งปวง  ดวยเครื่องปูชนียวัตถุทั้งหลาย  มีดอกไมของหอม  ธูปเทียน
และเครื่องอาภรณภัณฑอยางตาง  ๆ  เพื่อเปนประโยชนแหงการปกปองคุมครองและการไดเปนที่พึ่ง 

                                                           
 44ภวทะุขศตานิ  ตรฺตุกาไม – รป  สตฺตฺววยฺสนานิ  หรฺตุกาไมะ / 
      พหุเสาขฺยศตานิ  โภกฺตกุาไม –รฺน  วิโมจยฺํ  หิ  สไทว  โพธิจิตฺตมฺ //   ( พจว.  1 / 8) 
 45อศุจิปฺรติมามิมํา  คฺฤหิตฺวา  ชินรตฺนปฺรติมํา  กโรตฺยนรฺฆามฺ  /  
     รสชาตมตีว  เวธนียํ  สุทฺฤฒํ  คฺฤหฺณต  โพธิจิตฺตสํชฺมฺ //  (พจว.  1 / 10) 
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ที่อาศัย  จากนั้นจึงขอถึงซึ่งความเปนทาสพรอมกับประกาศบาปกรรม  เปดเผยความชั่วขอผิดพลาด
ตาง  ๆ  ที่เคยกระทําไวในกาลกอนตอทานผูประเสริฐเหลานั้นดวยความเคารพ  เพื่อความสํารวม
ระมัดระวังมิใหกระทําผิดอีกตอไป  ตอแตนั้นไดพรรณนาถึงการขอรองออนวอนตอพระรัตนตรัย
และพระโพธิสัตวทั้งหลาย  ใหทรงชวยถายถอนทุกข  กําจัดบาปกรรมและกิเลสทั้งหลายใหหมดสิ้น  
พรอมทั้งขออํานาจบารมีของทานเหลานั้นไดชวยดลบันดาลใหการบําเพ็ญบุญกุศลเจริญยิ่งขึ้น  
จนกวาไดบรรลุถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ  กอนแตความตายจะเขามาทําลายชีวิตตนเสีย  ดังขอความ
ในโศลกที่  26  วา 

 
ขาพเจาขอถึงซึ่งพระพุทธเจา เปนสรณะที่พึ่งอาศัย   ขอถึงพระธรรมและหมู            

พระโพธิสัตวสงฆเปนสรณะ  จนกระทั่งขาพเจาไดบรรลุถึงสารัตถะแหงสัมมาสัมโพธิ46 
 
และโศลกที่  66  วา 

 
ขอพระผูทรงชี้นําท้ังหลายไดโปรดรับรูความผิดและบาปกรรมของขาพเจาดวยเถิด  

ขาแตพระผูทรงเปนท่ีพึ่ง  บาปและความผิดนี้เปนสิ่งไมประเสริฐเลย   ขาพเจาไมพึงกระทํา
อีกตอไป47 

  
ปริจเฉทท่ี  3  ชื่อ  โพธิจิต ฺตปริค ฺรห – วาดวยการเขาถึงซึ่งโพธิจิต 
กลาวถึงผลที่เกิดขึ้นจากโพธิจิต  (จิตโตตปาท)  วา  เมื่อบุคคลไดตั้งมั่นหรือเขาถึงซึ่ง  

โพธิจิตแลว  จิตใจก็ยอมเบิกบานอยูดวยเมตตากรุณา  มุงบําเพ็ญแตประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวง  
ตั้งจิตปรารถนาใหสัตวทั้งหลายที่มีทุกขใหพนจากทุกข  ที่มีโรคใหหายจากโรค  ที่หิวกระหายให      
อ่ิมหนําดวยน้ําดื่มและโภชนาหาร  ที่ยากจนขัดสนใหมีโภคสมบัติใชจนไมหมดส้ิน  เปนตน  และ
บุคคลผูมีจิตโตตปาทขึ้นแลว  เขาจักตั้งปณิธานยอมเสียสละแมกระทั่งรางกายตน  มอบอุทิศกระทํา
แตกรรมดี  ดวยความไมยึดติด  เขาจักเปนที่พึ่งแกคนอนาถาไรที่พึ่ง  เปนสารถี  เปนเรือ  เปนสะพาน
และเปนทางผานแกนักเดินทางทั้งหลาย  เขาจักยอมตนเปนประทีปแดผูปรารถนาแสงสวาง เปนเตียง 

                                                           
  46พุทฺธํ   คจฺฉามิ   ศรณํ   ยาวทา   โพธิมณฺฑตะ   / 
     ธร ฺม   คจฺฉามิ   ศรณํ   โพธิสตฺตฺวคณํ   ตถา  //  (พจว.  2 / 26)   
  47อตฺยยมตฺยยตฺเวน   ปฺรติคฺฤหฺณนฺตุ   นายกาะ  / 
     น   ภทฺรกมิทํ   นาถา   น   กร ฺตว ฺยํ   ปุนร ฺมยา  //  (พจว.  2 / 66)  
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ตั่งแกผูปรารถนาจะนั่งนอน  และเปนเครื่องบริโภคใชสอยชนิดตาง  ๆ  แดสัตวทั้งหลายอันหา
ประมาณมิได  เพื่อมุงผลคือการบําเพ็ญตนตามโพธิจิตนั้นใหสมบูรณพรอม  จนไดบรรลุถึงนิพพาน
ในที่สุด  ดังขอความในโศลกที่  17  วา 

  
ขอใหขาพเจาพึงเปนที่พึ่งแกคนอนาถาขาดแหลงพึ่งพิงท้ังหลาย  และเปนสารถีผูช้ีทาง

แกนักเดินทางทั้งหลาย  ท้ังขอใหเปนเรือ  เปนสะพานและเปนทางผานแกคนผูปรารถนาจะ
ขามฝง  (คือพระนิพพาน)  ตลอดไป48 

 
และโศลกที่  23  วา  

 
เพราะฉะนั้น  ขาพเจายอมตองเสริมสรางโพธิจิตใหเกิดข้ึน  เพื่อความสงบสุขของสัตว

โลก  และดวยเหตุนั้น  ขาพเจาควรจะศึกษาปฏิบัติซึ่งคําสอนเหลานั้น  ตามคําพร่ําสอนโดย
สมบูรณ49 

 
ปริเฉทท่ี  4  ชื่อ  โพธิจิต ฺตาป ฺรมาท -  วาดวยความไมประมาทในโพธิจิต 
กลาวถึงความไมประมาทในการบําเพ็ญคุณความดีทั้งหลาย  เพื่อการดํารงรักษาไวซ่ึง

หนอพันธุแหงโพธิจิตนั้นใหตั้งมั่นยืนยาวสืบตอไปได โดยการไมลวงละเมิดในขอปฏิบัติและ
ความผิดทั้งหลาย  มิใหหลงใหลไปตามอํานาจของกิเลสและเพลิดเพลินอยูกับความสุขอันเกิดขึ้นจาก
อัตภาพความเปนมนุษยในปจจุบัน  ตลอดถึงการไมปลอยจิตใจใหตกเปนทาสของความโลภ  โกรธ  
หลงและความชั่วรายอันมีอยางตาง  ๆ  แตใหเรงรีบขวนขวายตั้งใจปฏิบัติตามคําปณิธานที่ไดสัญญา
ไวใหสําเร็จสมบูรณ  ดวยอาศัยคุณธรรมคือความเพียร  ความกลาหาญและความอดทนอยางไมลดละ  
เพื่อใชเปนเครื่องมือสูรบกับพลังกิเลสและความตายที่กําลังครอบงําอยู  จนประสบผลสําเร็จใน
ประโยชนอันยิ่งใหญ  คือการกําจัดทุกขทําลายกิเลสทั้งปวงเสียได  ดังขอความในโศลกที่  1  วา 

 
 
 

                                                           
  48อนาถานามหํ   นาถะ  สาร ฺถวาหศฺจ    ยายินามฺ  / 
     ปาเรปฺสูนํา   จ   เนาภูตะ   เสตุะ   สํกฺรม  เอว   จ  //  (พจว.  3 / 17)  
  49ตทฺวทุตฺปาทยามฺเยษ   โพธิจิตฺตํ    ชคทฺธิเต  / 
     ตทฺวเทว   จ   ตาะ   ศิกฺษาะ   ศิกฺษิษฺยามิ   ยถากฺรมมฺ  //  (พจว.  3 / 23) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   33
 
เมื่อไดยึดเอาซึ่งโพธิจิตอันมั่นคงเชนนี้แลว  บุตรของพระชินเจาไมพึงลวงละเมิดหลัก

ขอปฏิบัติท้ังหลาย  แตควรบําเพ็ญเพียรตลอดกาลนานเปนนิตย  โดยไมทอถอยเถิด50 
 
และโศลกที่  44  วา 

 
ทองไสท้ังหลายของขาพเจาจงหยดไหล  ศีรษะของขาพเจาพึงตกแตกไปก็ตามเถิด  

แมอยางไร  ขาพเจาก็จะไมไปสูความออนนอมถอมตนตอศัตรูคือกิเลสทั้งหลายโดย
ประการทั้งปวง51 

 
ปริจเฉทท่ี  5  ชื่อ  สํป ฺรชน ฺยรก ฺษณ  - วาดวยการรักษาซึ่ง  (สติ)  สัมปชัญญะ 
กลาวถึงประโยชนแหงการเฝารักษาซึ่งสติสัมปชัญญะใหมั่นคงอยูในจิตใจ เพื่อความ

สํารวมระวังในการบําเพ็ญคุณธรรมและบารมีธรรมทั้งหลายมิใหเสื่อมคลายไป  พรอมกับอธิบายถึง
การดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท โดยการใชสติสัมปชัญญะคอยควบคุมการกระทําทางกาย  วาจา  
และใจ  มิใหเกิดความผิดพลาดขึ้น  และใหหมั่นพิจารณาเห็นโทษอันเกิดขึ้นจากความคิดที่ไร
สติสัมปชัญญะอยางสม่ําเสมอ   เมื่อเห็นวาจิตใจกําลังฟุงซานกระวนกระวาย  เพราะถูกครอบงําอยู
ดวยกิเลสทั้งหลาย  มีความหยิ่งยะโส  ความโกรธ  ความเกียจคราน  ความหลง  เปนตนแลว  ก็ใหมี
ความอดทนและเพียรพยายามบังคับจิตใจนั้นใหตั้งมั่นแนวแนอยูในสมาธิ  เพื่อสําเร็จผลเปนความสขุ
สงบอันจะเปนแนวทางเครื่องชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ตลอดกาลชานาน  ดังขอความในโศลกที่  53  วา 

 
เมื่อใด  จิตของขาพเจาปราศจากความอดทน  มีความเกียจคราน  หวาดกลัว  หยิ่งยะโส  

ข้ีคุยและยึดมั่นอยูในทิฏฐิของตน  ดังนั้น  เมื่อนั้น  ขาพเจาควรตั้งมั่นอยู  ประดุจทอนไม  
ฉะนั้น52 

 
และโศลกที่  54  วา 
                                                           
  50เอวํ   คฺฤหีตฺวา   สุทฺฤฒํ    โพธิจิตฺตํ   ชินาตฺมชะ  / 
     ศิกฺษานติกฺรเม   ยตฺนํ    กุร ฺยานฺนิตฺยมตนฺทฺริตะ  //  (พจว.  4 / 1)  
  51คลนฺตฺวนฺตฺราณิ   เม   กามํ   ศิระ   ปตตุ   นาม   เม  / 
     น   เตฺววาวนตึ   ยามิ   สรฺวถา   เกฺลศไวริณามฺ  //  (พจว  4 / 44) 
  52อสหิษฺณฺวลสํ   ภีตํ   ปฺรคลฺภํ   มุขรํ   ตถา  / 
     สฺวปกฺษาภินิวิษฺฏํ   จ   ตสฺมาตฺติษฺามิ   กาษฺวตฺ  //  (พจว.  5 / 53) 
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เมื่อไดพิจารณาถึงความเจ็บปวดทรมานแหงจิต  หรือเห็นแจงวา  จิตนั้นเริ่มคิดท่ีจะทํา

ในสิ่งท่ีไรประโยชนอยางนี้แลว  บุคคลผูกลาหาญพึงควบคุมซึ่งจิตนั้นใหมั่นคง  ดวยการ
หักหามซึ่งความคิดเชนนั้น  ในกาลทุกเมื่อเถิด53 

 
ปริเฉทท่ี  6  ชื่อ  ก ฺษาน ฺติปารมิตา – วาดวยการบําเพ็ญกษานติบารมี 
กลาวถึงบุคคลผูปรารถนาจะเปนพระโพธิสัตวนั้นตองบําเพ็ญขันติบารมี  อันเปน          

ตบะธรรมอยางยิ่งยวด  ดวยการมีความอดทนตอสูกับอํานาจแหงโทสะที่คอยจูโจมเขามาย่ํายีจิตใจให
ฟุงซานรําคาญ  และตองสามารถอดทนตออารมณหรือบุคคลที่ไมนาพอใจ  อันอาจเปนสาเหตุใหเกิด
การกระทบกระทั่งขึ้นได  รวมทั้งการอดทนตอความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทางกาย เชน  การถูกแมลงสตัว
กัดตอย  ความมีโรค  การถูกกักขังทุบตี  เปนตนได  จากนั้นก็ไดอธิบายถึงสาเหตุของความโกรธวา  
เกิดขึ้นมาจากสิ่งใดบาง  เมื่อบุคคลประสบเขาแลวควรกําจัดแกไขไดดวยวิธีใด  จะขมบังคับจิตใจให
หลุดพนจากความโกรธอันเปนมูลเหตุแหงความทุกขนานัปการนั้นไดอยางไร  พรอมกับพรรณนาถึง
อานิสงสแหงความอดทนและผลแหงความสุขสงบ  อันเกิดขึ้นจากการขมระงับความโกรธนั้นไวได   
ดังขอความในโศลกที่  2  วา 

 
บาปเสมอดวยโทสะยอมไมมี  ตบะเสมอดวยความอดทนไมมี  เพราะฉะนั้น บุคคลพึง

อบรมพอกพูนซึ่งความอดทนดวยความเพียรพยายามโดยนัยตาง  ๆ  เถิด54 
 
และโศลกที่  134  วา 

  
เมื่อทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ  บุคคลผูมีความอดทนยอมไดรับซึ่งความสงางาม   

ความไมมีโรค  ความปราโมทยยินดีและชีวิตอันยืนยาว  ประหนึ่งวาไดรับอยูซึ่งความสุข
ของพระเจาจักรพรรดิอันกวางใหญไพศาล  ฉะนั้น55 

  
                                                           
  53เอวํ   สํกฺลิษฺฏมาโลกฺย   นิษฺผลารมฺภิ   วา   มนะ  / 
     นิคฺฤหฺณียาทฺ   ทฺฤฒํ   ศูระ   ปฺรติปกฺเษณ   ตตฺสทา  //  (พจว.  5 / 54) 
  54น   จ   เทฺวษสมํ    ปาป   น   จ   กฺษานฺติสม ํ  ตปะ  / 
     ตสฺมาตฺกฺษานฺตึ    ปฺรยตฺเนน   ภาวเยทฺวิวิไธร ฺนไยะ  //  (พจว.  6 / 2) 
  55ปฺราสาทิกตฺวมาโรคฺย ํ  ปฺราโมทฺยํ   จิรชีวิตมฺ  / 
     จกฺรวร ฺติสุขํ   สฺผีตํ   กฺษมี   ปฺราปฺโนติ   สํสรนฺ  //  (พจว.  6 / 134) 
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ปริจเฉทท่ี  7  ชื่อ  วีร ฺยปารมิตา – วาดวยการบําเพ็ญวีรยบารมี 
กลาวถึงการบําเพ็ญวิริยบารมีวา  เปนสิ่งที่ผูปรารถนาความเปนพระโพธิสัตวและหวังการ

ตรัสรูธรรม  ควรเรงรีบปฏิบัติโดยเร็วพลัน  เพื่อใหสําเร็จผลตามที่ตนไดตั้งปณิธานมุงหมายไว  โดย
ไมปลอยเวลาและโอกาสใหลวงเลยไปเสียจากประโยชนที่จะพึงไดรับในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู  ไม
หลงติดอยูกับความสุขอันเกิดจากความเกียจคราน  ไมประกอบการงาน  และไมควรพอใจอยูกับการ
บริโภค  การหลับนอนและยินดีหมกมุนอยูกับกามราคะเพียงอยางเดียว  แตควรรีบขวนขวายบําเพ็ญ
กุศลใหเจริญยิ่งขึ้น  และใหหมั่นตรวจสอบถึงการงานที่ยังคั้งคางอยู  ทั้งที่เพิ่งเริ่มกระทํา  และที่ทํา
เสร็จไปบางแลว  เพื่อจักไดประกอบเพียรมุงมั่นทําไปจนกวาประสบผลสําเร็จ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ความสําเร็จในการงานชิ้นสําคัญคือ  การทําลายกิเลสและอบรมสติปญญาใหสมบูรณขึ้น  จนได
บรรลุถึงการตรัสรูอันประเสริฐในที่สุด  ดังขอความในโศลกที่  1  วา 

 
เมื่อความอดทนมีอยูเชนนี้แลว  บุคคลผูมีความอดทนก็พึงสองเสพซึ่งความเพียร

พยายามเถิด  เพราะวา  การตรัสรูยอมตั้งมั่นอยูไดในบุคคลผูมีความเพียรพยายามเทานั้น  
และหากเวนซึ่งความพากเพียรเสียแลว  บุญก็จักไมเกิดข้ึน  เหมือนความเคลื่อนไหวไมมีอยู  
เพราะเวนเสียซึ่งลม  ฉะนั้น56 

 
และโศลกที่  49  วา 

 
บุคคลพึงกระทําความพากเพียรใน  3  เรื่องคือ  ในการงาน  ในการกําจัดกิเลสและใน

สติปญญาความสามารถ  ความเพียรพยายามในการงานนั้นยอมมีได  เพราะคิดวา  ขาพเจาผู 
เดียวเทานั้นพึงกระทําสิ่งท้ังปวงใหสําเร็จลงได  ดังนี้57 

 
ปริจเฉทท่ี  8  ชื่อ  ธ ฺยานปารมิตา  -  วาดวยการบําเพ็ญธยานบารมี 
กลาวถึงการทําจิตใจใหตั้งมั่นอยูในสมาธิ   มีอารมณเปนหนึ่งเดียว  โดยการไมฟุงซาน

กระสับกระสายไปตามอํานาจของกิเลส  ไมยึดติดอยูกับโลกธรรมทั้งหลาย   มีลาภ   เกียรติยศและคํา 

                                                           
  56เอวํ   กฺษโม    ภเชทฺวีร ฺย ํ  วีร ฺเย   โพธิร ฺยตะ   สฺถิตา  / 
     น   หิ   วีร ฺยํ   วินา   ปุณฺยํ   ยถา   วายุ   วินาคติะ  //  (พจว.  7 / 1) 
  57ตฺริษุ    มาโน   วิธาตวฺยะ   กรฺโมปเกฺลศศกฺติษุ  / 
                     มไยไวเกน   กรฺตวฺยมิตฺเยษา   กรฺมมานิตา  //  (พจว.  7 / 49) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   36
 
สรรเสริญ  เปนตน  รวมทั้งการพิจารณาใหเห็นโทษทุกขอันเกิดจากการเกี่ยวของคลุกคลีอยูกับปุถุชน  
ทั้งที่ เปนคนรักและเปนคนพาล  เพราะการสัมพันธกับคนเหลานี้มากเกินไป  อาจนําภัยและ        
ความเศราโศกมาทําลายความสงบของตนได  การหลีกเวนจากกิเลสและผูคนทั้งหลายเสียไดก็จัก
กอใหเกิดความสุขสงบ  อันจะเปนอุปการะแกการเสริมสรางปญญาบารมีใหเจริญขึ้นตอไปได  ดัง
ขอความในโศลกที่  4  วา 

 
บุคคลจะเปนผูบรรลุถึงปญญาดวยดี  ก็เพราะอาศัยความสงบมากอน  เขาไดทําลาย

กิเลสใหพินาศไปอยูจึงไดเปนผูรูแจงเห็นจริง  เขาควรแสวงหาความสงบเปนประการแรก  
และไมควรเปนผูเอาใจใสในโลกมากนัก  แตควรมีความปติยินดีตอโลก58 

 
และโศลกที่  186  วา 

  
เพราะฉะนั้น  เมื่อไดถอดถอนจิตอันมีธรรมชาติคอยควบคุมตนเองออกจากแนวทาง

อันไมถูกตองแลว  ขาพเจาก็จักกระทําความสงบตั้งมั่น  เพื่อการกําจัดอุปสรรคขอขัดของ
ใหสิ้นไปหมดไป  ตลอดกาลนาน59 

 
ปริจเฉทท่ี  9  ชื่อ  ป ฺรช ฺาปารมิตา – วาดวยการบําเพ็ญปรัชญาบารมี 
กลาวถึงการบําเพ็ญปญญาบารมีตามคําสอนของบูรพาจารยทั้งหลาย  เพื่อประโยชนแหง

การรูแจงเขาใจสรรพสิ่งตามสภาพที่เปนจริง  กลาวคือ  สามารถแยกแยะความจริงที่ปรากฏอยูในโลก
ออกเปน  2  ระดับคือ  ความจริงขั้นสมมุติสัจจะ และความจริงขั้นปรมัตถสัจจะเสียได   เมื่อเปน
เชนนี้  บุคคลก็จักเกิดความเขาใจแจมแจงและสามารถปฏิบัติตอโลกไดอยางถูกตอง  ไมหลงติดยึดอยู
กับมายาภาพที่หลอกลวงอันเปนเพียงผลิตผลของความคิดเทานั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การใชปญญา
พิจารณาเห็นถูกตองในเรื่องศูนยตา  อันเปนหลักคําสอนที่จริงแทสูงสุด  และเปนแนวทางการดับ
ทุกขไดโดยสิ้นเชิง  นอกจากนี้  ยังไดอธิบายถึงหลักเหตุผลและจุดยืนทางดานอภิปรัชญา  อันมี
ทรรศนะและมุมมองที่แตกตางกันกับสํานักปรัชญาอื่น   ๆ    เชน   แกขอโตแยงเรื่องปรมัตถสัจจะกับ 

                                                           
  58ศมเถน   วิปศฺยนาสุยุกฺตะ   กุรุเต   เกฺลศวินาศมิตฺยเวตฺย  /  
     ศมถะ    ปฺรถมํ   คเวษณียะ   ส   จ   โลเก   นิรเปกฺษยาภิรตฺยา  //  (พจว.  8 / 4) 
  59ตสฺมาทาวรณ ํ  หนฺตุ   สมาธานํ   กโรมฺยหมฺ  / 
     วิมาร ฺคาจ ฺจิตฺตมากฺฤษฺย    สฺวาลมฺพนนิรนฺตรมฺ  //  (พจว.  8 / 186) 
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สํานักโยคาจาร  แสดงขอโตแยงในเรื่องอัตตาตัวตนกับสํานักสางขยะ  ปฏิเสธการมีอยูจริงของ      
อัตวิสัยและภววิสัยแหงสํานักสัจนิยม  เปนตน  ดังขอความในโศลกที่  1  และ  2  วา 

  
ก็แล  พระมุนีไดตรัสสอนแลวซี่งคุณธรรมอันมากมายทั้งหมดนี้  ก็เพื่อประโยชนแหง

ปญญา  เพราะฉะนั้น  ดวยความปรารถนาแหงการดับสิ้นไปแหงทุกข  บุคคลพึงทําปญญา
ใหเกิดข้ึนเถิด60 

 
ความรูนี้  จัดเปนความจริง  2  ประเภทคือ  สมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  ความจริงแท

เปนสิ่งท่ีอยูเหนือความรูระดับสมมุติ  ดังนั้น  ความรูระดับสมมุติจึงถูกเรียกวา  สมมุติสัจจะ61 
  
ปริจเฉทท่ี  10  ชื่อ  ปริณามนา – วาดวยบทสรุปแหงการบรรลุถึงโพธิ 
กลาวถึงการอนุโมทนาบุญที่เกิดจากการประพันธคัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้ และจากการ

บําเพ็ญกุศลมาทั้งปวง  อันถือเปนอุดมการณของพระโพธิสัตวเจาทั้งหลาย  เพื่อมอบใหแดสัตว      
ทั้งมวล  ดวยการตั้งปณิธานจิตปรารถนาใหสัตวผูทุกขทรมานทั้งทางกาย  วาจาและใจ  ใหหลุดพน
จากทุกขทั้งมวล  พรอมกับตั้งจิตแผเมตตากรุณา  ขอใหสัตวทั้งหลายในจักรวาลทั้งปวงจงมีแต
ความสุขเบิกบานใจ  มุงหวังสิ่งใดก็ใหไดรับสิ่งนั้นตามความปรารถนาทุกประการ  โดยไมมีขอบเขต
ที่ส้ินสุด  จวบจนไดบรรลุถึงความสุขสงบอันยิ่งใหญ  คือการตรัสรูธรรมเขาสูพุทธภูมิในที่สุด  ดัง
ขอความในโศลกที่  2  วา 

  
สัตวท้ังหลายเหลาใด  เปนผูมีชีวิตอยูแลว  เจ็บปวดทรมานดวยความทุกขยากทั้งทาง

กายและทางใจในทิศท้ังปวง  ดวยบุญกุศลของขาพเจานั้น  ขอสัตวเหลานั้นจงไดรับซึ่ง
สาครแหงความสุขและความปราโมทยยินดีดวยเถิด62 

 
และโศลกที่   49  วา 
                                                           
  60อิม ํ  ปริกรํ   สร ฺวํ   ปฺรชฺาร ฺถํ   ห ิ  มุนิร ฺชเคา  / 
     ตสฺมาทุตฺปาทเยตฺปฺรชฺำ   ทุะขนิวฺฤตฺติกางฺกฺษยา  //  (พจว.  9 / 1) 
  61สํวฺฤติะ  ปรมาร ฺถศ ฺจ  สตฺยทฺวยมิท ํ  มตมฺ  / 
     พุทฺเธรโคจรสฺสตฺตฺวํ   พุทฺธิะ   สํวฺฤติรุจฺยเต  //  (พจว.  9 / 2) 
  62สร ฺวาส ุ  ทิกฺษุ   ยาวนฺตะ   กายจิตฺตวฺยถาตุราะ  / 
     เต   ปฺราปฺนุวนฺตุ   มตฺปุณฺไยะ   สุขปฺราโมทฺยสาครานฺ  //  (พจว.  10 / 2) 
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ขอความปรารถนาของพระโพธิสัตวท้ังหลายจงสําเร็จผลเพื่อประโยชนของสัตวโลก

เถิด  พระผูทรงเปนที่พึ่งเหลานั้นคิดอยูซึ่งสิ่งใด  ขอสิ่งนั้นจงสําเร็จผลแดสัตวท้ังหลายดวย
เถิด63 

 
5.  อิทธิพลของคัมภีรเลมอ่ืน  ๆ  ท่ีมีตอคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 
 มติที่บงบอกหรือกลาวอางอิงถึงคัมภีรโพธิจรรยาวตารวา  ไดรับอิทธิพลสําคัญมาจาก
คัมภีรเลมใดบาง  หรือวาคัมภีรประเภทไหน  ที่ผูประพันธคือศานติเทวะนิยมนํามาใชประกอบการ
ประพันธนั้น  ไมปรากฏหลักฐานยืนยันไวชัดเจนแตอยางใด  แตมีคํากลาวอางของ  ดร.  ที.  อาร.  วี.  
มูรติ  ที่แสดงไวในหนังสือช่ือ  “Central  Philosophy  of  Buddhism”    วา 

 
คัมภีรกัศยปปริวรต  (รัตนกูฏสูตร)  เปนงานของมหายานกลุมเล็ก  ๆ  ซึ่งเชื่อไดอยาง

แนนอนวา  ถูกเขียนขึ้นกอน  ค.ศ.  200  แสดงทรรศนะของมาธยมิกในการเลี่ยงพนจากสวน
สุดทายท้ังสอง  คือ  นิตย – ความเที่ยง และ อนิตย – ความไมเที่ยง  และจากอาตมันและ        
ไนราตมย  ไดแสดงไวในพระสูตรสําคัญนี้  พรอมท้ังการย้ําและความแจมแจงในเรื่อง   
มัธยมาประติปท  (มัชฌิมปฏิปทา)  เครื่องหมายสําคัญในฐานเปนการรูเทาทันสิ่งท้ังหลายตาม
ความเปนจริง  (ธร มมานํา - ภูตป รต ยเวก ษา)  …..  เปนที่เชื่อไดวาพระสูตรนี้  เปนพระสูตรที่
ส้ันที่วางรูปนิกายมาธยมิก  เปนพระสูตรท่ีทานอาจารยจันทรกีรติและศานติเทวะ  ยก
ขอความไปอางดวยความเคารพ64   

  
 ตามขอความขางบนนี้  แสดงไดวา  คัมภีรกัศยปปริวรตหรือรัตนกูฏสูตร  อาจมีอิทธิพล
ตอแนวความคิดหรือทัศนคติของศานติเทวะอยูบางไมมากก็นอย  แมวาคําอางนี้จะไมสามารถกลาว
ยืนยันหลักฐานใหแนนอนตายตัวลงไปไดวา  มีอิทธิพลเหนือคัมภีรโพธิจรรยาวตารไวเพียงใดก็ตาม 
 อยางไรก็ดี  ดวยระยะเวลาการมีชีวิตอยูของศานติเทวะที่เกิดขึ้นในยุคคลี่คลายของ
พระพุทธศาสนามหายาน  คือ  ประมาณคริสตศักราช  700 – 800  (ค.ศ.  685 – 763)  และดวยความที่
ทานเปนผูมีการศึกษาดี  เครงครัดในการเลาเรียน  สละเวลาสวนใหญไปกับการคนควาตํารา  ส่ังสอน
และโตวาที   ดังกลาวมาแลวนั้น  ทําใหสันนิษฐานไดวา  ศานติเทวะจะตองไดรับการถายทอดความรู 
 
                                                           
  63สิธฺยนฺตุ   โพธิสตฺตฺวานํา   ชคทร ฺถํ  มโนรถาะ  / 
     ยจฺจินฺตยนฺติ   เต   นาถาสฺตตฺสตฺตฺวานํา   สมฺฤธฺยตุ  //  (พจว.  10 / 49) 

64ที.  อาร.  วี.  มูรติ,  ปรัชญามาธยามิก,  118 – 119.         
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มาจากอาจารยหรือคัมภีรตาง  ๆ  ที่เกิดขึ้นกอนหนาทาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  กลุมอาจารยในสาย  
มาธยมิก  เชน  คุรุนาคารชุน  (ค.ศ.  150)  คุรุอารยเทวะ  (ค.ศ.  150 – 200)  เปนตน  ซ่ึงนาจะนํา
ความรูนั้นมาใชเปนคูมือในการประพันธงานวรรณกรรมของตนบาง  ดังปรากฏขอความใน      
คัมภีรโพธิจรรยาวตารตอนหนึ่งวา 

 
ดวยวาไมมีเนื้อความใด  ๆ  ในงานประพันธนี้ท่ีไมเคยกลาวมากอนเลย  และขาพเจาเอง

ก็ไมมีความชํานาญในการรอยกรองภาษา  เหตุนั้น   ขาพเจาไมมีความตั้งใจเพื่อประโยชน
ผูอื่น  (หากแต) ขาพเจาประพันธงานนี้ข้ึนเพื่อใหความทรงจําตั้งมั่นดวยดีอยูในใจตนเทานั้น65 

  
 ต า มนั ย นี้   ช้ี ใ ห เ ห็ น ว า   ข อ ค ว า มห รื อ อั ก ข ร ะ ทั้ ง ห ล า ย ที่ ป ร า ก ฏ อ ยู ใ น                         
คัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  สวนใหญแลวศานติเทวะไดประมวลหรือนํามาจากคัมภีรเลมอื่น  ๆ  ที่
เกิดขึ้นมากอนหนาแลวนั่นเอง 
 อยางไรก็ตาม  เมื่อไดศึกษาสํารวจเนื้อหาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารแลว  พบวา  มี
ขอความที่สอใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางงานชิ้นนี้กับวรรณกรรมเลมอื่น  ๆ  อันปรากฏชื่อ
อางอิงถึงอยูในที่มากแหงดวยกัน  ตัวอยางเชน 
 กลาวอางถึงสุพาหุปฤจฉาสูตรในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโพธิจิต66 
 กลาวถึงศรีสัมภววิโมกษสูตรเกี่ยวกับเรื่องขอปฏิบัติที่พระโพธิสัตวพึงศึกษาใหเจนจบ67 
 กลาวถึงอากาศครรภสูตรเกี่ยวกับเรื่องอาบัติขั้นมูลฐาน  ที่พระโพธิสัตวควรสาธยายและ
พิจารณาใหรอบคอบ68 
 กลาวถึงวัชรธวชสูตรเกี่ยวกับเรื่องวิธีการบําเพ็ญวีรยปารมิตา  ที่พระโพธิสัตวควรอบรม
เพิ่มพูนใหเจริญยิ่งขึ้น69 
  
 

                                                           
  65น  หิ  กึจิทปูรฺวมตฺร  วาจฺยํ   น   จ   สํคฺรถนเกาศลํ   มมาสฺติ  / 
                 อต  เอว  น  เม  ปรารฺถจินฺตา   สฺวมโน  วาสยิตุ  กฤตํ  มเยกมฺ  //  (พจว.  1 / 2) 

66พจว.  1 / 20. 
67พจว.  5 / 103.  
68พจว.  5 / 104. 
69พจว.  7 / 46. 
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 กลาวถึงคัมภีรศึกษาสมุจจัย70  และสูตรสมุจจัยของนาคารชุน71  ที่พระโพธิสัตวพึง
คนควาทบทวนบอย   ๆ  เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติ 
 คัมภีรตาง  ๆ  ที่แสดงไวขางตนนี้  ยอมเปนหลักฐานเครื่องยืนยันไดวา  อาจจะมีอิทธิพล
ตอคัมภีรโพธิจรรยาวตารอยูบาง  หรือมิเชนนั้น  ศานติเทวะก็อาจไดรับอิทธิพลดานแนวความคิด
หรือหลักธรรมตาง  ๆ  จากงานวรรณกรรมเหลานี้มาเปนคูมือในการประพันธงานของตน 
 อีกนัยหนึ่ง  หากพิจารณาถึงหลักฐานทางดานเนื้อหาสาระอันปรากฏอยูในปริเฉทตาง  ๆ
ของคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ที่ไดแสดงความหมายไวคลายคลึงหรือสอดคลองกันกับขอความใน
คัมภีรของพระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิมที่มีอายุเกาแกกวาเปน  1,000 ป  ซ่ึงอาจทําใหสันนิษฐานได
วา   คัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้คงจะไดรับแนวความคิดมาจากคัมภีรดั้งเดิมบางพอสมควร  ดังปรากฏ
ขอความในปริเฉทที่   4  โศลกที่   20  วา   “เพราะเหตุนี้ เอง   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา                         
อัตภาพความเปนมนุษยนั้น  เปนสิ่งที่ไดยากอยางยิ่ง….”72  ซ่ึงขอความนี้มีเนื้อหาใกลเคียงกับที่
ปรากฏอยูในคัมภีรขุททกนิกาย  ธรรมบท  เชนเดียวกันวา  “การไดเฉพาะซึ่งความเปนมนุษยนั้นยาก
ยิ่ง”73 
 ในปริเฉทที่  5  ตั้งแตโศลกที่  88 – 95  ของคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ไดกลาวพรรณนาถึง
การบําเพ็ญศีลปารมิตาของพระโพธิสัตวไววา   
 พระโพธิสัตวไมพึงกลาวสอนธรรมแกบุคคลผูไมมีความเคารพ  ผูไมเจ็บปวย  ผูโพกผา
ไวบนศีรษะ  ผูกั้นรม  ถือไมเทา  มีอาวุธ74 
 พระโพธิสัตวไมพึงแสดงธรรมแกหมูสตรีโดยปราศจากบุรุษอยูใกล75 
 พระโพธิสัตวไมพึงทิ้งไมชําระฟนและบวนเสมหะลงในน้ํา76 
 พระโพธิสัตวไมพึงบริโภคอาหาร (อ่ืน  ๆ)  ที่ยังเต็มปาก  บริโภคมีเสียงดัง  และไมพึงนั่ง
หอยเทา  นั่งพับแขน77   

                                                           
70พจว.  5 / 105. 
71พจว.  5 / 106. 
72พจว.  4 / 20. 
73ขุ.ธ.  25 / 24 / 39. 
74พจว.  5 / 88. 
75พจว.  5 / 89. 
76พจว.  5 / 91. 
77พจว.  5 / 92. 
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 พระโพธิสัตวไมพึงประพฤติการเดิน  การนอนและการนั่งรวมกับสตรีทั้งหลาย78        
เปนตน 
 ขอความนี้  ไดแสดงนัยสําคัญไวใกลเคียงกับเนื้อหาแหงสิกขาบทของพระภิกษุสงฆ  ใน
หมวดปาจิตติยกัณฑและเสขิยกัณฑของคัมภีรมหาวิภังค ดังขอความวา 
 อนึ่ง  ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม  เปนปาจิตตีย79 
 อนึ่ง  ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคาม  (สองตอสอง)  เปนปาจิตตีย80 
 อนึ่ง  ภิกษุใดสําเร็จการนั่งในที่ลับ  คือในอาสนะกําบังกับมาตุคาม  เปนปาจิตตีย81 
 อนึ่ง  ภิกษุใดชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม  โดยที่สุดแมส้ินระยะบาน
หนึ่ง  เปนปาจิตตีย82 
 ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันทําเสียงจับ  ๆ83 
 ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ84 
 ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไข มีไมพลองในมือ85     
เปนตน 
 ตามนัยดังแสดงมาขางตนนี้  คัมภีรมหาวิภังคและคัมภีรขุททกนิกายของพระพุทธศาสนา
เถรวาท   ซ่ึงมีขอความสอดคลองกันกับคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น   นาจะมีสวนสนับสนุน
แนวความคิดในการประพันธคัมภีรโพธิจรรยาวตารของศานติเทวะอยูบาง 
 กลาวโดยสรุป  คัมภีรโพธิจรรยาวตารนาจะไดรับอิทธิพลมาจากงานวรรณกรรมตาง  ๆ  
ที่ปรากฏขึ้นกอนหนาระยะเวลาการมีชีวิตอยูของศานติเทวะ  ซ่ึงวรรณกรรมที่มีอิทธิพลโดยตรงอัน
ปรากฏชื่ออยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ไดแก   คัมภีรของฝายมหายาน   เชน   สุพาหุปฤจฉาสูตร   
 

                                                           
78พจว.  5 / 93. 
79วิ.มหา.  2 / 294 / 201. 
80วิ.มหา.  2 / 298 / 204. 
81วิ.มหา.  2 / 539 / 356. 
82วิ.มหา.  2 / 658 / 429. 
83วิ.มหา.  2 / 850 / 553. 
84วิ.มหา.  2 / 857 / 558. 
85วิ.มหา.  2 / 859 / 559. 
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อากาศครรภสูตร  สูตรสมุจจัย  เปนตน  สวนวรรณกรรมที่แสดงขอความไวคลายคลึงหรือสอดคลอง
กันในดานเนื้อหานั้น ไดแก  คัมภีรของฝายเถรวาท  คือ  คัมภีรขุททกนิกาย  และคัมภีรมหาวิภังค      
  
6.  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตว 

ดวยวาคัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้  ผูประพันธคือศานติเทวะไดมุงแจกแจงถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติตนของพระโพธิสัตว  ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
มหายานเปนสําคัญ  ฉะนั้น  นับแตหัวขอนี้ไปผูวิจัยใครจะนําเสนอแนวความคิดและหลักปฏิบัติขั้น
พื้นฐานของพระโพธิสัตวไวเปนเบื้องตน  โดยจะเริ่มทําการศึกษาวิเคราะหตั้งแตประเด็นเรื่องของ  
ความหมาย  แนวความคิด  อุดมคติ  คุณธรรมสําคัญ  (จตุรมหาปณิธาน,  อัปปมัญญา,  คุณสมบัติ)  
ประเภทพระโพธิสัตว  ทศภูมิ  และขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตว  ตามลําดับดังตอไปนี้   

  
6.1  ความหมายของคําวา  โพธิสัตว 
คําวา  โพธิสัตว  ตามที่ปรากฏในคัมภีรตาง  ๆ  ไดมีความหมายหลากหลายนัยแตกตาง

กันไปตามความหมายของคําที่ประกอบขึ้น  โดยสามารถแยกออกไดเปน  2  คําคือ  โพธิ  +  สต ต ใน
ภาษาบาลี  และ  โพธิ  +  สต ต ว  ในภาษาสันสกฤต 

คําวา  โพธิ  เปนศัพทสําเร็จรูปมาจาก  พุธ   ธาตุ  มีความหมายวา  รู, ตรัสรู,  บรรลุ,  บาน,  
ตื่น86  ลง   อิ  ปจจัยในนามกิตกภาษาบาลี   (พุธ  +  อิ  =  โพธิ)  หรือลง  อิน   ปจจัยในภาษาสันสกฤต  
(พุธ   +  อิน   =  โพธิ)  ปจจัย  อิ,  อิน   นี้ใชเปนคําแสดงนามศัพทบาง  คุณศัพทบาง  เมื่อสําเร็จรูปคํา
เปน  โพธิ  แลวมีความหมายวา  ความตรัสรู,  ผูตรัสรู,  การบรรลุ,  ผูบรรลุ,  การตื่น,   ผูตื่น  เปนตน 

นอกจากจะใชคําวา  “โพธิ”  โดด  ๆ  แลว  ยังนิยมเติมคําอุปสรรค  สํ  (สม )  ที่แปลวา  
พรอม  นําหนาโพธิ  เปน   สม โพธิ  แปลวา  ความรูพรอม,  ผู รูพรอม  หมายถึงความรูของ            
พระอรหันต  พระปจเจกพุทธเจาและพระพุทธเจา87  นอกจากนี้ยังมีไวพจนของคําวา  โพธิ  ไดแก  
คําวา    พุทธะ,    อภิสัมโพธิ,    สัมมาสัมโพธิ     อีกดวย     อยางไรก็ตาม     เมื่อจะกลาวถึงโพธิของ 
 

                                                           
86หลวงเทพดรุณานุศิษฏ,  คมัภีรธาตุป ฺปทีปกา, พิมพคร้ังที่  5  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวทิยาลัย,  2528),   257. 
87พัฒน  เพ็งผลา,  “การวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก”,  

(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  
2530),  118. 
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พระพุทธเจามักใชคําขยายลงไปอีก  เปนอนุตตรสัมมาสัมโพธิ  เปนพิเศษไปจาก   โพธิของ          
พระอรหันต  และพระปจเจกพุทธเจา88  

นอกจากจะเติมอุปสรรคไวขางหนาคําวา  โพธิ  แลว  ยังนิยมเติมคําวา  ญาณบาง  จิตบาง  
ธรรมบาง  ไวทายคําโพธิอีกดวย  เชนคําวา  โพธิญาณ  ญาณคือความรู,  โพธิจิต  จิตที่มุงตอการ   
ตรัสรู,  โพธิปกขิยธรรม  ธรรมที่เปนฝกฝายแหงการตรัสรู  เปนตน 

ตอไปนี้จักไดแสดงความหมายของคําวา  โพธิ  ตามที่ปราชญทั้งหลายไดใหความหมาย
ไวดังนี้ 

ดร.  บุณย  นิลเกษ  ไดอธิบายคํา  โพธิ  วามาจากคําวา  พุทธะ  +  อิ  หมายถึง  (1)  ความรู  
(2)  ญาณะ  (3)  พุทธญาณะ89 
 พันตรี  ป.  หลงสมบุญ  ใหความหมายของคํา  โพธิ  วาหมายถึง  ตนโพธิ์,  ความตรัสรู,  
สัพพัญุตญาณ,  อริยมรรค,  ปญญาเปนเครื่องตรัสรู,  ช่ือที่ตั้งเชน  โพธิราชกุมาร90 

หลวงเทพดรุณานุศิษฏ  ไดแสดงความหมายของคําวา  โพธิ  ไวในคัมภีรธาตุป ปทีปกา  
ออกเปน  5 นัยคือ 

(1)  ตนโพธิ์ที่พระพุทธเจาตรัสรู ดังบาลีวา  โพธิรุก ขมูเล  ปมาภิสม พุท โธ 
 (2)  มรรคซึ่งคูกับผล  ดังบาลีวา  โพธิ  วุจ จติ  จตูสุ  มค เคสุ  าณํ 
 (3)  สัพพัญุตญาณ  ดังบาลีวา  ปป โปติ  โพธึ  วรภูริเมธโส 

(4)  พระนิพพาน  ดังบาลีวา  ปต วาน  โพธึ  อมตํ  อสง ขตํ 
(5)  ช่ือ,  นาม  ดังบาลีวา  โพธิ  ภน เต  ราชกุมาโร – ส.91 
หลวงบวรบรรณรักษ  (นิยม  รักไทย)  ไดใหความหมายไววา  โพธิ  หมายถึง  มีความรู,  

คงแกเรียน,  มติ,  พุทธิหรือความรู,  wise,  learned,  intellect,  understanding,  or  knowledge92 
 

                                                           
88ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวเิคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  38.                                                             
89บุณย  นิลเกษ,  อุดมการณชีวิตแบบโพธสัิตว  (เลมที่  1  ตอนอุดมการณและกําเนิด

โพธิสัตว)  (เชยีงใหม : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม,  2534),  1. 
90ป.  หลงสมบุญ,  พจนานกุรม  มคธ – ไทย (กรุงเทพ ฯ  : อาทรการพิมพ,  2540),  531. 
91หลวงเทพดรุณานุศิษฏ,  คมัภีรธาตุปปทีปกา,  257. 
92หลวงบวรบรรณรักษ  (นิยม  รักไทย),  สํสกฤต – ไท – อังกฤษ – อภิธาน (พระนคร :  

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ,  2507),  870. 
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พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  ใหความหมายวา  โพธิ  หมายถึง  ปญญา

เครื่องรู,  ไมโพธิ  เปนไปในอรรถคือ  (1)  สพ พ ุตาณ  (2)  อริยมรรค  (3)  ป ต ติ  (ช่ือที่ตั้ง  
เชน  โพธิราชกุมาร)  (4)  อสสต ถรุก ข  (ตนโพธิ์)93 

สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ  ทรงใหความหมายคํา  โพธิ  วาหมายถึง  
การตื่น,  ผูตื่น,  ซ่ึงมาจากศัพทวา  พุธ  ธาตุ  ดังขอความวา  

  
พุทโธ  ออกมาจาก  พุธ   ธาตุ  ท่ีแปลวา  รูก็ได  ต่ืนก็ได  เชน  สม มาสม พุทโธ  แปล

กันวา   ตรัสรูเองโดยชอบ   ก็ธาตุเดียวกับ   พุทโธ   ท่ีแปลวา   ต่ืน   ก็ธาตุเดียวกัน   แตมิใช 
ต่ืนเตนเหมือนอยางคนไดประสบอะไรแลวตื่นเตน  พุท โธ  หมายความวา  ต่ืนจากหลง   
ต่ืนจากไมรู    ถาเอาศัพทวา   รูบวกกับตื่น    มารวมกันเขาก็หมายความวา  รูจนตื่นหรือตื่น
เพราะรู94 

 
ประพจน  อัศววิรุฬหการ ไดแสดงความหมายคํา  โพธิ  จาก  พุธ   ธาตุวา  มีความหมาย

เปนไปใน  2  ประเด็นคือ  รู,  เขาใจสิ่งที่ไดสังเกตแลวหมายรูเอาไว  กับฟน,  ไดสติหรือรูสึกตัวตื่น
ขึ้นจากความไมรูตัวที่หลงเวียนวายอยู95  นอกจากนี้  ทานยังไดวิเคราะหความหมายของคําวา  โพธิ  
ตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรเถรวาทและมหายาน พอจะสรุปไดดังนี้96 
 (1)  ความหมายที่ปรากฏในคัมภีรเถรวาทดั้งเดิมนั้น  คําวา  โพธิ ใชหมายถึง  ความรูหรือ
การตรัสรูทั้งของพระสาวกและของพระพุทธเจา  แตใชเนนมากคือ ความรูหรือการตรัสรูของ
พระพุทธเจา  นอกจากนี้  คําวา  โพธิ  ยังบงความคลุมไปถึงการเตรียมตัวหรือการสะสมความรูกอน
ตรัสรูและผลของการตรัสรูคือ  ความหลุดพน  (วิมุตติ)  และนิพพานดวย 

(2)  คัมภีรเถรวาทสมัยตอมาไดกลาวถึงความรูของพระพุทธเจาไวเปน  3  ประการ  
เรียกวา  วิชชา  3  หรือ  ญาณ  3  คือ 

                                                           
93พระเจาวรวงศเธอ  กรมพระจันทบุรีนฤนาถ,  ปทานุกรม  บาลี  ไทย  อังกฤษ  

สันสกฤต  (พระนคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2513),  564. 
94พัฒน  เพ็งผลา,  “การวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก”, 

122. 
95ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  37. 
96เร่ืองเดียวกัน,  38 – 50. 
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2.1  ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  (ญาณเปนเหตุระลึกชาติได) 
2.2  จุตูปปาตญาณ  (ญาณกําหนดรูจุติและการเกิดขึ้นของสัตวได) 
3.3  อาสวักขยญาณ  (ญาณที่ทําใหส้ินอาสวะ) 
ในบรรดาความรูทั้ง  3  นี้  อาสวักขยญาณจัดเปนความรูที่สําคัญที่สุด  เพราะเปนความรูที่

ทําใหเขาใจอริยสัจ  4  อยางแจมแจงตามความเปนจริง  ทั้งยังเปนความรูที่ทําใหจิตหลุดพนจาก  
กามาสวะ  ภวาสวะและอวิชชาสวะไดโดยส้ินเชิง 

(3)  คัมภีรอังคุตตรนิกายตอมาไดขยายความรูของพระพุทธเจาเปนสัพพัญุตญาณ  คือ
เปนผูมีความรูจริงในทุกสิ่งทุกอยาง  ดังขอความในคัมภีรมหานิเทส  กลาววา 

 
พระพุทธเจาทรงไดนามวา  พุทธ  เพราะทรงเปนพระสัพพัญู  ช่ือวาเปนพระพุทธเจา  

เพราะอรรถวา   ตรัสรูสัจจะทั้งหลาย   เพราะอรรถวาใหหมูสัตวตรัสรู   เพราะเปน              
พระสัพพัญู  เพราะเปนผูเห็นธรรมทั้งปวง  เปนตน 

 
(4)  คัมภีรมหายานรุนแรก  ๆ  คําวา  โพธิ  หมายถึง  สัพพัญุตญาณเชนกัน  ตอมา

มหายานไดเนนเรื่องศูนยตามากขึ้น  และถือวาศูนยตาคือความจริงสูงสุด เรียกวา  ตถตา  ความรูที่
เรียกวา  โพธิ  จึงมีลักษณะเปนศูนยตา  ทางที่บรรลุโพธิก็โดยศูนยตา  ผลเมื่อบรรลุแลวก็คือศูนยตา 

จากทรรศนะของนักปราชญดังที่แสดงไวขางตนนี้  คําวา  โพธิ  นั้นสามารถสรุป
ความหมายออกไดเปน  3  นัยดวยกันคือ 

1.   หมายถึง  ช่ือหรือที่ตั้ง  (ป ต ติ)  เชน คําวา   ตนโพธิ์,  โพธิราชกุมาร  เปนตน 
2.  หมายถึง  ความรูหรือการตรัสรู  รวมทั้งขบวนการสะสมความรูกอนการตรัสรูและ

ผลของการตรัสรูดวย  เชน  คําวา  อริยมรรค,  คงแกเรียน,  การตื่น,  ปญญาเครื่องตรัสรู,            
อาสวักขยญาณ,  วิมุตติ,  นิพพาน  เปนตน 
 3.  หมายถึง  ความรูอันยอดเยี่ยมประเสริฐสูงสุด  หรือความรูสภาวะทุกสิ่งทุกอยาง  
เชน คําวา  สัพพัญุตญาณ,  ศูนยตา,  ตถตา  เปนตน 

สวนคําวา  สัตว  ในคําวา  โพธิสัตว  มาจากภาษาสันสกฤตวา  สต ฺต ฺว  ซ่ึงเปนคําตัทธิต  
ประกอบรูปมาจาก  สต ฺ  (สน ฺต)  อันเปนรูปกริยาชวยปจจุบันกาล  (Present  Participle)  ของธาตุ  อส ฺ  
แปลวา  มี,  เปน   ลง  ต ฺว  ปจจัยในภาวตัทธิต  สามารถเขียนการประกอบรูปศัพทตามลําดับดังนี้ 
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 อส ฺ  +  อน ฺต  =  สน ฺต  (สต ฺ)           
 สต ฺ  +  ต ฺว  =  สต ฺต ฺว97 

 
โดย  ต ฺว  ปจจัยตัวนี้  เมื่อลงประกอบแลว  จะทําศัพทที่ลงใหเปนภาวนาม  แปลวา   

ความมีอยู,  ความเปนอยู  เปนตน 
ในภาษาบาลี  คําวา  สัตว  มาจากศัพทวา  สต ฺต  สําเร็จรูปมาจากธาตุวา  สช ฺ  หรือ  ส ฺช ฺ  

ที่แปลวา  ตดิ,  ขัด,  ของ  หากเปนคํานามหมายถึง  สัตว,  มนษุย,  ดิรัจฉาน,  ผูติดอยูในวัฏฏะ 
หากปนคํากิริยา  แปลวา  ติดแลว,  ของแลว98  ลง  ต  ปจจยัในกิริยากติก  โดยลบ  ช ฺ  หรือ   ฺช ฺ  ทาย
ธาตุเสียแลวแปลง  ต  เปน  ต ฺต  สําเร็จรูปเปน  สต ฺต99   

ในภาคผนวกพระราชวิทยานิพนธเร่ือง  “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”   ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พระองคไดทรงตั้งขอสันนิษฐานไววา 

 
ตามพจนานุกรม  สต ฺโต  แปลวา  สัตว,  คน  ในภาษาสันสกฤต  สต ฺต ฺว แปลวา  “ความ

ดี”  ก็ได  (คําวา)  สต ฺต  อาจจะเปนรูปบาลีของ  “สต ฺต ฺว”  ถาเปนไดเชนนี้ก็นาจะสันนิษฐาน
ตอไปวา  “พระมหาสัตว”  อาจจะแปลอีกอยางไดวา  ผูมีความดีอันยิ่งใหญ  “พระโพธิสัตว”  
อาจจะแปลไดวา  ผูมีความดี คือ ความตื่น ….  (คําวา)  สน ฺตฺ  -  สต ฺ  (Sant – Sat)  เดิมแปลวา  
“มีอยู,  เปนอยู”  ตอมากลายเปน  “มีจริง  ๆ ของจริง”  แลวแปลวา  “ดี,  ประเสริฐ100 

 
ความหมายของคําวา  สัตว  จากการประกอบรูปศัพทของนักภาษาศาสตรทั้งภาษาบาลี

และสันสกฤต  และจากขอสันนิษฐานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีขางตน
นี้  พอจะสรุปความหมายออกเปน  2  สวนคือ 
 1.  ความหมายตามรูปศัพทวา  สต ฺต ฺว  หมายถึง  ความมีอยู,  ความเปนอยู,  ดี,  ประเสริฐ     

2.  ความหมายตามรูปศัพทวา  สต ฺต  หมายถึง  มนุษย,  สัตว,  ดิรัจฉาน,  ผูติดอยูในวัฏฏะ          

                                                           
97เร่ืองเดียวกัน,  61 – 62. 
98หลวงเทพดรุณานุศิษฏ,  คมัภีรธาตุปฺปทีปกา,  386. 
99ป.  หลงสมบุญ,  พจนานกุรม  มคธ – ไทย,  696. 
100สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี,  “ทศบารมีในพุทธศาสนา         

เถรวาท”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  
2524),  179.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   47
 
อยางไรก็ตาม  เพื่อเปนประโยชนแหงการศึกษาวิเคราะหความหมายของคําวา  สัตว  นี้  

ใหครอบคลุมชัดเจนยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงใครจะแสดงขอความจากตําราและทรรศนะของนักปราชญ
ทั้งหลายที่ไดอธิบายความหมายเกิดจากรูปศัพทวา  สต ฺต ฺว  และ  สต ฺต  ไวดังนี้ 
  
 (ก)  ความหมายของคําวา  สต ฺต ฺว 
 ในหนังสือพจนานุกรม  สันสกฤต – อังกฤษ ฉบับยอ ของ  Vasudeo  Govind  Apte  แปล
คํา   สต ต ว   วาหมายถึง   ความเปนอยู,    ชีวิต,    จิตใจ,    สัตว,   ความอุดมสมบูรณ,    ความบริสุทธิ์,    
ความเปนจริง,  ความมีอยูจริง101 

ประพจน  อัศววิรุฬหการ  กลาววา  ตามคัมภีรมหายาน คําวา  สต ฺต ฺว  ถูกแปลความหมาย
ออกเปน  2  ประเด็นคือ  เปนไปในดานรูปธรรม  แปลวา  ส่ิงมีชีวิต  และดานนามธรรม  แปลวา  
ความตั้งใจ,  ความมุงหมาย102 

เอช.  ดายัล  (H.  Dayal)  มีความเห็นวา  คําวา  สต ฺต ฺว  ควรหมายถึง  ความเขมแข็ง,  พลัง,  
ความเพียร,  อํานาจ,  ความกลาหาญ103 

ตามทรรศนะของ  จีสต  (Geist)  คําวา  สต ฺต ฺว  หมายถึง  วิญญาณ,  จิตใจ,  ความรูสึก,  
การรับรู104 
 เวซเซ็น  คาแร็กเกอร (Wesen  Charaker)  ไดใหความหมายของคํา  สต ฺต ฺว  วา  หมายถึง  
ธรรมชาติ,  หลักความจริง,  แกนแท105 

 
 

                                                           
101Vasudeo  Govind  Apte,  The  Concise  Sanskrit  -  English  Dictionary  (Delhi :  

Motilal  Banarsidass  Publishers  PVT.  LTD.  2002).  345. 
102ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวเิคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,   64.  
103เร่ืองเดียวกัน,  65. 
104พระมหาสมยศ  อาภายุต ฺโต  (เสนานุช),  “การศึกษาเชิงวิเคราะหแนวความคิดเรื่อง

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว  (กวนอิม)  ในพระพุทธศาสนามหายาน”  (วิทยานิพนธปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
วิทยาลัย,  2546),  19. 

105เร่ืองเดียวกัน,  18. 
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จะเห็นไดวา  คําวา  สต ฺต ฺว  ตามทรรศนะของนักปราชญที่ไดแสดงไวขางตนนี้  ถูกแปล

ความหมายไดกวางขวางมากกวาความหมายที่ไดใหไวในเบื้องตน  ซ่ึงพอจะสรุปความหมายออกได
เปน  3  ประเด็นคือ 

1.  ดานรูปธรรม  หมายถึง  สัตว,  ส่ิงมีชีวิต 
2.  ดานนามธรรม  หมายถึง  ความบริสุทธิ์,  ความตั้งใจ,  ความกลาหาญ,  อํานาจ,  จิตใจ,  

ความรูสึก 
3.  ดานสภาวธรรม  หมายถึง  ธรรมชาติ,  ความมีอยูจริง,  แกนแท 
 
(ข)  ความหมายของคําวา  สต ฺต 
คําวา  สต ฺต  ในพระสูตรและคัมภีรเถรวาททั่วไป  หมายถึง  ส่ิงมีชีวิต  เชนกัน  แตใน 

สัตตสูตร  ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย  ใชหมายถึง  ผูติดของอยูในขันธ  5  หรือในอุปาทานขันธ  
ดังขอความวา  

 
รูเป  โข  ราธ  โย  ฉน โท  โย  ราโค  ยา  นน ทิ  ยา  ตณ หา  ตต ร  สต โต  ตต ร  วิสต โต  

ตส มา  สต โตติ  วุจ จติ  เวทนาย ฯ  ส าย ฯ สง ขาเรสุ ฯ  วิาเณ  โย  ฉน โท   ตต ร      
สต โต  ตต ร  วิสต โต  ตส มา  สต โตติ  วุจ จติ  

 แปลวา  ดูกอนราธะ  เพราะเหตุท่ีมีความพอใจ     ความกําหนัด  ความเพลิดเพลิน  
ความทะยานอยากในรูปและเปนผูของในรูป  เปนผูเกี่ยวของในรูปนั้น  ฉะนั้น  จึงเรียกวา  
สัตว  เพราะเหตุท่ีมีความพอใจ….ในเวทนา….ในสัญญา…..ในสังขาร….ในวิญญาณ  เปนผู
ของในวิญญาณ  เปนผูของเกี่ยวในวิญญาณนั้น  ฉะนั้น  จึงเรียกวา  สัตว106 

  
 ในคัมภีรอภิธานัปปทีปกา  คําวา  สต ฺต  หมายถึง  ส่ิงที่มีชีวิต  โดยมีคําศัพทใชใน
ความหมายนี้ถึง  13  คําคือ 
   ปาโณ สรีรี    ภูตํ  (วา) 
   สต ฺโต เทหี  (จ) ปุค ฺคโล 
   ชีโว ปาณ–ีปชา : ชน ฺตุ 
   ชโน โลโก  ตถาคโต 

                                                           
106สํ.ข.  17 / 367 / 232. 
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 แปลวา  ปาณ สรีรี ภูต 
   สัตว เทห ี บุคคล 
   ชีวะ ปาณ-ี ปชา ชันตุ 
   ชน โลก ตถาคต107 

 
ในคัมภีรเดียวกันนี้  คําวา  สต ฺต  ยังหมายถึง  1)  ทพ ฺพ  (ทรัพย)  2)  อต ฺตภาว  3)  ปาณ  

(ชีวิตินทรีย)  4)  พล (กําลัง)   5)  สต ฺตา  (ความมี,  ความเปน)  6)  ชน  7)  อาสต ฺต  (ของ,  ติด)108   
พระธรรมปฏก  (ป.อ.  ปยุต ฺโต)  ใหความหมายวา  “ผูติดของอยูในรูปารมณ  เปนตน”  

ส่ิงที่มีความรูสึกและเคลื่อนไหวไปไดเอง  รวมตลอดทั้งเทพ  มาร  พรหม  มนุษย  เปรต  อสุรกาย  
ดิรัจฉานและสัตวนรก  ในบาลีเพงเอามนุษยกอนอยางอื่น109 

พันตรี  ป.  หลงสมบุญ  อธิบายถึง  คํา  สต ฺต  วามาจาก  อส ฺ  ธาตุเชนเดียวกับ  สต ฺต ฺว  
แปลวา  ความมีอยู,  ความเปนอยู  แตหากเปนวิเสสนะ  (คุณศัพท)  แปลวา  อาจ,  สามารถ110 

ตามขอความขางตนนี้ คําวา  สต ฺต  สามารถสรุปความหมายได  3  อยางคือ 
1.  ส่ิงมีชีวิต 
2.  ผูที่ยังติดของอยูในขันธหรือสังสารวัฏ 
3.  ผูมีความสามารถ 
ฉะนั้น  ความหมายของคําวา  สัตว  โดยทั่วไปจึงหมายถึง  ส่ิงมีชีวิตหรือมีจิตใจที่ยังติด

ของอยูในขันธหรือสังสารวัฏ และส่ิงที่มีคุณลักษณะภายในคือ  ความกลาหาญ, ความสามารถ,    
พลังอํานาจ  เปนตน   หากแตความหมายที่เกิดจากศัพทวา  สต ฺต ฺว  นั้นไดตีความใหกวางออกไปอีก
วา  หมายถึง  ธรรมชาติหรือแกนแท    

คําวา  โพธิสัตว  จึงมีความหมายมากมายแตกตางกันไป  ตามคํานิยามและคําแปลรูปศพัท
ที่ประกอบขึ้นจากคําวา  โพธิ  +  สัตว   ดังกลาวมาแลว  โดยทั่วไปคํานีห้มายถึง   ผูที่จะไดตรัสรูเปน 
 
                                                           

107พระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน,  (สมเด็จพระสังฆราชเจา),  พระคัมภีร
อภิธานัปปทีปกา,  พิมพคร้ังที่  2   (พระนคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2523),  25. 

108เร่ืองเดียวกัน,  230. 
109พระธรรมปฏก  (ป.อ.  ปยุต ฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน  (ฉบับประมวลศัพท),  พิมพ

คร้ังที่  10  (กรุงเทพ ฯ : บริษัท  เอส.  อาร.  พร้ินติ้ง  แมส  โปรดักส  จํากัด,  2546),  271. 
110ป.  หลงสมบุญ,  พจนานกุรม  มคธ – ไทย,  696. 
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พุทธะ  (Bodhi – Being)  หรือบุคคลที่จะตรัสรูหรือบรรลุความเปนพุทธะในอนาคต111  เพื่อความ
เขาใจแจมแจงในความหมายของคํานี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงขอนําขอความจากคัมภีรและทรรศนะ
ของนักปราชญทั้งหลายที่ไดแสดงความหมายไวตามรูปศัพทที่ประกอบขึ้น  ทั้งในภาษาบาลีคือ  โพธิ  
+  สต ฺต  และ  ภาษาสันสกฤตคือ  โพธิ  +  สต ฺต ฺว  ดังตอไปนี้ 

  
 1.  ความหมายของคําวา  โพธิสต ฺต  ตามฝายเถรวาท 

ในพระสูตรแหงทีฆนิกายและมัชฌิมนิกาย  คําวา  โพธิสัตว  หมายถึง  บุคคลที่กําลังจะ
บรรลุโพธิเทานั้น  สวนในชาดกหมายถึง  สัตวหรือบุคคลที่ฉลาด  มีคุณธรรม  มีสติปญญา  สามารถ
ชวยเหลือผูอ่ืนได112  แตในคัมภีรอรรถกถาทีฆนิกาย  ใหความหมายไว  2  นัยคือ  หมายถึง สัตวที่
เปนบัณฑิต  สัตวที่ฉลาด  และบุคคลผูของอยูในมรรค   4   ดังขอความวา   

 
โพธิสต โตติ  ปณ ฑิตสต โต  พุช ฌนสต โต  โพธิสง ขาเรสุ  วา  จตูสุ มค เคสุ  อาสต โต   

ลคคมานโสติ  โพธิสต โต 
 
แปลวา 

 คําวา  โพธิสัตว  หมายถึง  สัตวท่ีเปนบัณฑิต  สัตวท่ีฉลาด  หรืออีกอยางหนึ่ง  สัตวท่ี
ติดแลว  ของแลว  หรือมีใจฝกใฝจดจออยูในมรรค  4  ท่ีเรียกวา  โพธิ  ก็ช่ือวา  โพธิสัตว113  

 
สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ไดทรงใหความหมายไววา  โพธิสัตว  

หมายถึง  ทานผูติดของอยูในความรู  แปลวา  ยังไมรูปลอดโปรงแจมแจงถึงที่สุด114 
 พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  ทรงแสดงความหมายไววา  พระโพธิสัตว
คือ    บุคคลผูของอยูในญาณชื่อโพธิ,    คําเรียกทานผูทีจ่ะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา    และเปนคําที่ 
 

                                                           
111บุณย  นิลเกษ,  อุดมการณชีวิตแบบโพธิสัตว,  8.  
112ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  71. 
113ที.ม.อ.  13 / 94. 
114อางถึงใน,  พัฒน  เพ็งผลา,  “การวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวใน

นิบาตชาดก”,  126. 
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พระพุทธเจาตรัสเรียกพระองคเองเมื่อกอนตรัสรู  อุ.  อหม ฺป….อนภิสม ฺพุท ฺโธ  โพธิสต ฺโตว          
สมาโน…แมเรา…เมื่อยังมิไดตรัสรู  เปนพระโพธิสัตวอยู115 

พระธรรมปฏก  (ป.อ.  ปยุต ฺโต)  แสดงความหมายไววา  พระโพธิสัตว  คือ ทานผูจะได
ตรัสรูเปนพระพุทธเจา  ซ่ึงกําลังบําเพ็ญบารมี  10  คือ  ทาน  ศีล….เมตตา  อุเบกขา116 

พันตรี  ป.  หลงสมบุญ  ใหความหมายคํา  โพธิสต ฺต  วาหมายถึง  สัตวผูมีปญญาเปน
เครื่องตรัสรู,  มนุษยผูมีปญญาเปนเครื่องตรัสรู,  บุคคลหรือสัตวผูของอยูในพระโพธิญาณ  ไดแก  
ทานผูจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา117 

  
2.  ความหมายของคาํวา  โพธิสต ฺต ฺว  ตามฝายมหายาน 
ในงานวิจัยของ  ประพจน  อัศววิรุฬหการ ไดกลาวถึงความหมายของคําวา  โพธิสัตว  

ตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรมหายานออกเปน  3  ประเด็นคือ118 
1.  คัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกสูตรและวิมลเกียรตินิรเทศสูตร  คําวา  โพธิสัตว  หมายถึง  

บุคคลที่บําเพ็ญบารมีเพื่อเปนพระพุทธเจา  หรือผูที่จะเปนพระพุทธเจาในอนาคต 
2.  คัมภีรอรรถกถาโพธิจรรยาวตารปญชิกา  และอรรถกถาศตสาหสริกา  ตีความหมายคํา 

โพธิสัตว  วาหมายถึง  ผูตั้งใจมุงมั่นเพื่อโพธิ  หรือความมุงหมายในโพธิ 
3.  ในรัตนคุณสัมจยคาถา  คําวา  โพธิสัตว  หมายถึง  บุคคลผูบําเพ็ญหรือเปนผูดํารงอยู

ในความคิดเรื่องศูนยตา  สวนในคัมภีรสมาธิราชสูตร  แปลความคําพระโพธิสัตววา หมายถึง  ผูเตือน
สัตวทั้งปวง 

เสถียร  โพธินันทะ  ใหคําจํากัดความวา  พระโพธิสัตวคือ  บุคคลผูมีโพธิจิต  ปรารถนา
พระโพธิภูมิ  มีจิตผูกพันมุงมั่นตอโพธิญาณเปนประการสําคัญ  มีทั้งฝายบรรพชิตผูออกบวชเรียกวา  
เนกขัมมโพธิสัตว  ฝายฆราวาสผูครองเรือนเรียกวา  เคหโพธิสัตว119 
                                                           

115พระเจาวรวงศเธอ  กรมพระจันทบุรีนฤนาถ,  ปทานุกรม  บาลี  ไทย  อังกฤษ  
สันสกฤต,  565. 

116พระธรรมปฏก  (ป.อ.  ปยุต ฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน  (ฉบับประมวลศัพท),  167. 
117ป.  หลงสมบุญ,  พจนานกุรม  มคธ – ไทย,  532. 
118ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  73 – 75.  
119เสถียร โพธินันทะ  และเลี่ยง  เสถียรสุต,  คุณธรรมพระโพธิสัตว  (กรุงเทพฯ :         

พลพันธการพมิพ,  2529),  1. 
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 เอ็ดเวิรด  กอนเซ  (Edward  Conze)  แปลคํา  โพธิสัตว  วาหมายถึง  สัตวแหงการตรัสรู
หรือผูประสงคจะเปนพุทธะ  (อนาคตพุทธะ)120 

พจนานุกรมพุทธศาสนามหายาน  ใหความหมายวา  พระโพธิสัตวคือพระผูขนสัตวให
ขามพนจากกองทุกขหมดสิ้นแลวตนเองจึงจะตรัสรูในโพธิญาณเปนคนสุดทาย121 

นวรัตน  คูเจริญ  กลาววา  พระโพธิสัตว  ตามนิตินัยสามารถสรุปความหมายได  3  อยาง
คือ 

1.  สัตวเพื่อโพธิ  หมายถึง  สัตวนั้นพยายามเพื่อใหไดโพธิ 
2.  สัตวมีโพธิ  หมายถึง  มีโพธิ ปญญาเพื่อชวยเหลือตนและผูอ่ืนพรอม  ๆ  กันไป 
3.  สัตวใชโพธิ  หมายถึง  ใชสติปญญานั้นเพื่อทําหนาที่การงานแกตนเองและผูอ่ืน  แต

เล็งประโยชนเพื่อผูอ่ืนมากกวา122 
ประยงค   แสนบุราณ   ไดกลาวสรุปความหมายของพระโพธิสัตวไวในหนังสือ  

พระพุทธศาสนามหายานออกเปน  3  ประเด็นคือ 
1.  ผูมีจิตใจผูกพันอยูกับการตรัสรู  ในกรณีนี้  ศาสนิกชนทั้งหลายของนิกายมหายาน  

ตั้งใจจะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจามากกวาที่จะเปนพุทธสาวก 
2.  ผูมีคุณอันสูงสง  คือการตรัสรูที่มุงหวังเอาไวในอนาคต แมจะลําบากเพียงใดในการ

บําเพ็ญบารมี ก็ไมยอทอตออุปสรรคนั้น 
3.  ผูมีธาตุแหงความดี  ไดแก  สภาวจิตของพระโพธิสัตวทั้งหลายจะหมกมุนอยูแต     

การชวยเหลือสัตวโลกและการทําความดีอ่ืน  ๆ123 
 

                                                           
120เอดเวิรด  กอนเซ, พุทธศาสนา : สารัตถและพัฒนาการ,  แปลโดย  นิธิ  เอียวศรวีงศ  

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุภา,  2514),  207. 
121คณะสงฆจีนนกิายแหงประเทศไทย,  พจนานุกรมพุทธศาสนา  จีน  สันสกฤต อังกฤษ 

ไทย,  525. 
122นวรัตน  คูเจริญ,  “ศึกษาเปรียบเทียบหลักธรรมเรื่องสังคมสงเคราะหในพุทธศาสนา

เถรวาทและมหายาน : ศึกษางานสังคมสงเคราะหของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  (ศพช.)  วัดปาดารา
ภิรมย  และมูลนิธิฮ่ัวเคี้ยวปอเต็กเชี่ยงตึ้ง  (ปอเต็กตึ้ง)”   (อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2541). 103. 

123ประยงค  แสนบุราณ,  พระพทุธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพโอเดียสโตร,  
2548),  45. 
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กลาวโดยสรุป ความหมายของพระโพธิสัตวทั้งฝายเถรวาทและมหายานขางตนนี้  ได

แสดงความหมายสวนใหญเหมือนกันคือ  หมายถึง  สัตวหรือบุคคลผูบําเพ็ญบารมีธรรมมุงมั่นอยูใน
การตรัสรูโพธิญาณ   เพื่อบรรลุความเปนพระพุทธเจาในอนาคต  ที่ตางกันคือ  ในฝายเถรวาทนั้น   
พระโพธิสัตวมุงบําเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น แตในฝายมหายานได
ขยายความหมายออกไปตามแนวคิดเรื่องศูนยตาและหนาที่ของพระโพธิสัตว วา   หมายถึง  ผูบําเพ็ญ
หรือดํารงตนอยูในศูนยตา  มีหนาที่คอยตักเตือนหมูสัตวและคอยชวยเหลือหมูสัตวใหหลุดพนจาก
ทุกขทั้งปวงเสียกอนแลวตนเองคอยบรรลุโพธิญาณเปนคนสุดทาย 
 
 6.2  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตว 

แนวความคิดเกี่ยวกับหลักคําสอนเรื่องพระโพธิสัตวนั้น  ตามทรรศนะของนักปราชญ
ทางพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป  ตางก็ไดยอมรับกันวา  เปนแนวคําสอนที่ไดวิวัฒนาการขึ้นมา
ภายหลังที่พระพุทธศาสนาไดเกิดแตกแยกออกเปนนิกายตาง  ๆ แลว  นักปราชญทั้งหลายเชื่อวา  
หลักฐานดั้งเดิมของแนวคิดหรืออุดมการณเ ร่ืองพระโพธิสัตวนั้น สามารถคนหาจากนิกาย              
สรวาสติวาทและนิกายมหาสังฆิกะหรือมหายานไดมากกวานิกายเถรวาท  ดังที่  ศาสตราจารย  เอ็น.  
ทัตต  ไดกลาวยืนยันไววา 

 
แนวความคิดและการบําเพ็ญบารมี  ตลอดจนอุดมการณของพระโพธิสัตว  มีหลักฐาน

ตนกําเนิดมาจากสายมหายาน   ซึ่งไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากมหาสังฆิกะ และสาย      
สรรพสติวาทิน  (สรวาสติวาท)  ตลอดจนสายอื่น  ๆ  ท่ีเกี่ยวของ124 

 
จากขอยืนยันนี้  แสดงใหเห็นวา  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวนั้นถือกําเนิดขึ้นจาก

นิกายตาง  ๆ  ซ่ึงมิใชเถรวาทดั้งเดิม  ศาสตราจารย  อี.  จี. โธมัส  (E.  G. Thomas)  ก็ไดกลาวยนืยนัไว
เชนเดียวกันวา  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวนี้อาจไดรับอิทธิพลมาจากนิกายสรรพสติวาทอยูบาง 

แตตามทรรศนะของ  รีส  เดวิดส  (Rhys Davids)  ไมเห็นดวยกับขออางนี้  เธอกลาววา  
แนวความคิดหรืออุดมการณของพระโพธิสัตวนั้น  ไดปรากฏอยูแลวในคัมภีรเถรวาทดั้งเดิมนั่นเอง  
ดังคํากลาวของเธอที่วา   

 
 

                                                           
124อางถึงใน,  บุณย  นิลเกษ,  อุดมการณชีวติแบบโพธิสัตว,  35. 
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แนวความคิดเกี่ยวกับอุดมการณของพระโพธิสัตว  นอกจากจะเปนเรื่องของอินเดีย

โดยเฉพาะแลว   สวนใหญก็เปนเรื่องของพุทธศาสนานั่นเอง   แนวความคิดไดมีปรากฏ
แรกเริ่มอยูในคัมภีรบาลีสุตตันตปฎก125 

 
ฝายศาสตราจารย   เอ็ช   ดายัล   ก็ไดกลาวเปนแนวเดียวกันนี้วา  อุดมการณของ            

พระโพธิสัตวนั้นไดมีตนกําเนิดอยูในพระสูตรสายบาลีทั้ง  5  นิกายมาตั้งแตแรกเริ่มแลว  โดยทานได
กลาวไววา 

 
หลักคําสอนที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว  ไดวิวัฒนาการมาจากแนวความคิดของพุทธศาสนา

ดั้งเดิมอยางแนนอน  คําสอนดังกลาวนี้ไดแก  ความจงรักภักดี,  ความเคารพ ตลอดจนการทํา
ความเจริญงอกงามทางจิตใจที่มั่นคงในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา126 

 
จากขอคิดเห็นที่แตกตางกันของนักปราชญทั้งหลายขางตนนี้  ไดกอใหเกิดประเด็น

ปญหาทางวิชาการขึ้นวา  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวนั้นไดเร่ิมเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อใด  หรือนิกายใด
เปนตนกําเนิดของแนวความคิดอันนี้  ดังจะไดวิเคราะหตามหลักฐานที่ปรากฏอยูในพระพุทธศาสนา
ทั้งสายเถรวาทและมหายานตอไป 

 
6.2.1  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
แมวานักปราชญทั้งหลายจะมีทรรศนะและมุมมองที่ขัดแยงกันในประเด็นแนวความคิด

เร่ืองพระโพธิสัตววา  ไดถือกําเนิดขึ้นในยุคสมัยใดหรือจากคณะสงฆหมูใดก็ตาม  แตหากพิจารณา
ถึงประเพณีความเชื่อของชาวอินเดียในครั้งพุทธกาลแลว  แนวความคิดเกี่ยวกับบุคคลในอุดมคติ    
จัดวา  เปนแนวความคิดที่สําคัญมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  แนวคิดเกี่ยวกับมหาบุรุษ ซ่ึงมีลักษณะเปน
ทั้งบุคคลธรรมดาและบุคคลผูวิเศษเหนือมนุษย  อันแสดงถึงลักษณะเฉพาะของพระโพธิสัตว  และ
เปนเคาเงื่อนสําคัญเกี่ยวกับเรื่องพระโพธิสัตวในยุคตอมา 

ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวไดปรากฏอยู
มากมาย   โดยเฉพาะพระสุตตันตปฏกทั้ง   5  นิกาย   โดยทั่วไปคําวา  โพธิสัตว  ใชแสดงถึงประวัติ
ความเปนมาของพระโคดมพุทธเจาองคปจจุบัน    แตคร้ังยังไมตรัสรูเปนสวนใหญ  คือ  ใชเปนไปใน 
 
                                                           

125เร่ืองเดียวกัน,  37. 
126เร่ืองเดียวกัน,  38. 
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ความหมายวา  พระโพธิสัตวยังเปนผูไมรูแจงอริยสัจ  4  เปนผูติดของอยูในพระโพธิญาณและเปน
บุคคลผูตองแสวงหาความรูตอไปอีก  ดังขอความในพระสุตตันตปฏก  มัชฌิมนิกายวา   

 
“มย ฺหํป  พ ฺราห ฺมณ  ปุพ ฺเพว  สม ฺโพธา  อนภิสม ฺพุท ฺธส ฺส    โพธิสต ฺตส ฺเสว  สโต    

เอตทโหสิ…”   
แปลวา  “พราหมณ  เมื่อกอนตรัสรู   แมเรายังเปนพระโพธิสัตวอยู  เปนผูไมรูแจง   

ไดดําริอยางนี้วา…”127 
 
ตอมาเมื่อ เกิดความคิดเรื่องพระพุทธเจาหลายพระองคขึ้น   แนวความคิดเรื่อง              

พระโพธิสัตวจึงไดเปลี่ยนแปลงไปเปนชื่อประเภทบุคคลผูจะตรัสรูเปนพระพุทธเจาองคอ่ืน  ๆ  เมื่อ
ยังไมตรัสรูดวย  โดยเริ่มอธิบายตั้งแตพระโพธิสัตวจุติจากสวรรคช้ันดุสิต  จนถึงการตรัสรูของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย  นอกจากนี้ยังไดแสดงเรื่องธรรมดาและความอัศจรรยของความเปน           
พระโพธิสัตวไวอีก เชน  เมื่อพระโพธิสัตวตกลงสูพระครรภมารดาแลว  จะมีแสงสวางอันโอฬาร
ปรากฏในโลก  ทําใหหมื่นโลกธาตุสะทานหวั่นไหว  มีเทพบุตร  4  ตนมาอารักขาทั่วทั้ง  4  ทิศ  เมื่อ
ประสูติพระโพธิสัตวเปนผูสะอาดบริสุทธิ์  ไมแปดเปอนดวยคัพภมลทิน  เปนตน  ซ่ึงขอความ
ดังกลาวนี้ปรากฏอยูในมหาปทานสูตรและอัจฉริยัพภูตธัมมสูตร 

แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวตามขอความในพระสูตรทั้งสองนี้  ไดแสดงลักษณะของ
พระโพธิสัตวเปนระบบสากลมากขึ้น  กลาวคือ  พระโพธิสัตวมีลักษณะมิใชบุคคลผูมีปญญา
แสวงหาความรูธรรมดาอีกตอไป  ทวากลับเปนบุคคลพิเศษที่มีฤทธิ์  มีอํานาจอภินิหารเหนือมนุษย
ธรรมดามากขึ้น  ซ่ึงแนวความคิดนี้เองไดเกิดเปนแนวทางใหพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนายุค    
ตอ  ๆ มากลายเปนบุคคลในอุดมคติช้ันสูง  มีอํานาจปาฏิหาริยสูงสง  มุงปฏิบัติบําเพ็ญตนเพื่อการ
บรรลุพระโพธิญาณ   แทนการบรรลุ เพียงแคอรหัตผล   และได เปนแกนกลางหลักของ
พระพุทธศาสนามหายานในที่สุด 

 
 6.2.2  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนามหายาน 

แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนามหายานนั้น นักปราชญสวนหนึ่ง เชื่อ
วา  ได รับอิทธิพลโดยตรงมาจากนิกายมหาสังฆิกะ  และสรวาสติวาทดังกลาวแลวขางตน                
พระโพธิสัตวตามทรรศนะฝายมหายานนั้น หมายถึงผูที่มุงมั่นปรารถนาจะบรรลุพุทธภูมิ คือตั้งจิตขอ 

                                                           
127ม.มู.  13 / 30 / 29. 
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เปนพระพุทธเจาตอไปในอนาคต   ซ่ึงความปรารถนานี้ เกิดจากการเล็งเห็นวา  การเกิดเปน
พระพุทธเจาเทานั้นจึงจะสามารถชวยเหลือสรรพสัตวใหพนทุกขไดอยางแทจริง และไมจํากัดจํานวน  
บุคคลที่มุงหวังจะเปนพระพุทธเจานั้นจะตองมีจิตคิดชวยเหลือสรรพสัตวใหพนทุกขจริง  ๆ  โดยไม
หวังสิ่งตอบแทน  และพระโพธิสัตวก็ไมจําเปนตองมีรูปลักษณเปนมนุษยเพียงอยางเดียว  อาจจะ
เสวยชาติเปนสัตวตาง  ๆ  หรือดํารงตนอยูในภพภูมิอ่ืน  ๆ  เชน  สวรรค  เปนตนก็ได128  การบําเพ็ญ
ตนเพื่อมุงสูพุทธภูมิ  กอปรกับการตั้งปณิธานคอยชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนจากทุกขทั้งปวงนี้
เองไดช่ือวา  พระโพธิสัตว  ซ่ึงจัดเปนบุคคลในอุดมคติช้ันสูงสุดและถือเปนจุดเนนหลักในการเผย
แผของพระพุทธศาสนามหายาน 

อยางไรก็ตาม  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวของมหายานนั้น  ถือวาไดมีพัฒนาการมา
ยาวนาน อาจจะเกิดขึ้นตั้งแตหลังพุทธปรินิพพานประมาณ  100  ป หลักฐานบางแหงชี้วา  แนวคิด
เร่ืองพระโพธิสัตวนี้เร่ิมตนขึ้นเมื่อภาพลักษณของพระอรหันตตกต่ํา  อันเกิดจากการที่พระมหาเทวะ
แสดงขอดอยของพระอรหันต  5  ประการคือ  พระอรหันตอาจถูกมารยั่วยวนทําใหน้ําอสุจิเคลื่อนได  
พระอรหันตอาจมีอัญญาณได  พระอรหันตอาจมีกังขาได  ผูจะรูวาตนบรรลุพระอรหัตตผลก็โดยการ
แนะนําพยากรณของผูอ่ืน  และมรรคผลจะปรากฏตอเมื่อบุคคลผูบําเพ็ญเปลงคําวา  “ทุกขหนอ”  ทํา
ใหผูศรัทธาในพระพุทธศาสนารูสึกวา  “การเปนพระโพธิสัตวนาจะดีกวาเปนพระอรหันต”  
ประกอบกับการฟนฟูแนวคิดเรื่องปรัตถนิยมหรืออัญนิยม  (Altruism)  ที่มีหลักคําสอนมุงเอา
ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง  กลาวคือ  พยายามชวยใหผูอ่ืนหลุดพนจากทุกขกอน  แลวตัวเองคอย
หลุดพนทีหลัง129 

ตามนัยขางตนนี้  อาจพิจารณาไดวา  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนา
มหายาน  คงเริ่มกอตัวขึ้นแลวตั้งแตพุทธศตวรรษที่  1  ที่พระพุทธศาสนาไดแตกแยกออกเปน  2  
นิกายหลักคือ  เถรวาทและมหาสังฆิกะ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ทางฝายมหาสังฆิกะที่มุงโจมตี          
พระอรหันต ดวยการพยายามยกเอาลักษณะขอบกพรองบางประการใหเกิดขึ้นแกพระอรหนัต  กอปร
กับความเชื่อที่วา  การหลุดพนจากกองกิเลสไดนั้นตองอาศัยพระพุทธคุณ  หรือโพธิสัตวธรรมบารมี
ชวยเหลือ   จนกอใหเกิดความเชื่อมั่นในภาวะของพระพุทธเจา  ซ่ึงมีลักษณะเปนผูวิเศษพิสดารเหนือ 
 

                                                           
128สุมาลี  มหณรงคชัย,  พุทธศาสนามหายาน  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศยาม,  2546), 22.  
129นางสาวศศิวรรณ   กําลังสินเสริม ,    “การศึกษาวิ เคราะหคัมภีรลลิตวิสตระ” 

(วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  2546),  52.  
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สามัญมนุษยยิ่งขึ้นกวาเดิม130  อันถือเปนการวางรากฐานไปสูแนวความคิดเรื่องบุคคลในอุดมคติ
สูงสุดคือ  พระโพธิสัตวของพระพุทธศาสนามหายานในลําดับตอมา 

อยางไรก็ดี  ในงานวิจัยเร่ือง  “การศึกษาเชิงวิเคราะหแนวความคิดเรื่องพระอวโลกิเตศวร
โพธิสัตว  (กวนอิม) ในพระพุทธศาสนามหายาน” ของพระมหาสมยศ  อาภายุตฺโต ไดกลาวถึง
ตนเหตุและพัฒนาการของแนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตววา  สืบเนื่องมาจากปจจัย  4  ประการคือ131 

1.  แนวโนมการเปลี่ยนตามสภาพธรรมชาติ  สังคมและวิวัฒนาการทางความคิดในกลุม
ชาวพุทธเอง  

การเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติทางสังคมและการปรับปรุงงานทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อใหกาวไปสูความเจริญ  ดวยการขยายหลักคําสอนที่ยังไมชัดเจนในยุคตน  ๆ  ให
เขาใจยิ่งขึ้น  พรอมกับการจัดตั้งแนวความคิดใหม ๆ  ขึ้นมาเพื่อดึงดูดศรัทธาประชาชนใหหันมานับ
ถือมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  แนวคิดเรื่องความภักดีและศรัทธาตอเทพเจานั้นไดถูกนํามาเปน
เครื่องมือในการตอสูทางความคิดและวิธีการเผยแผศาสนา  เชน  ฮินดูมีการมอบอํานาจความภักดี
ใหแกเทพเจา  เพื่อใหเทพเจาคอยชวยเหลือและสุดทายก็ไดไปอยูกับเทพเจา  เปนตน ฝายมหายานก็
ไดสรางพระโพธิสัตวขึ้นมา  เพื่อใหพระองคคอยชวยเหลือเชนเดียวกัน  แตจุดหมายปลายทางมิได
อยูกับเทพเจาดั่งศาสนาฮินดู  ทวาพวกมหายานมีความภักดีตอพระโพธิสัตวในฐานะเปนเพียงผูรับใช
พระพุทธเจา  และมีแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับพระพุทธเจาคือ  การชวยเหลือสรรพสัตวใหพนจาก
ทุกข  จุดหมายสุดทายคือการบรรลุพุทธภูมิเทานั้น   

2.  อิทธิพลจากกลุมลัทธิศาสนาตาง  ๆ ในอินเดีย  ไดแก  ศาสนาพราหมณ – ฮินดู  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  กลุมนิกายภาควัต  (Bhāgavats)  หรือกลุมท่ีนับถือพระวิษณุ  และกลุมนิกาย
ไศวะ  (Śaivas)  หรือกลุมท่ีนับถือพระศิวะ   

แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวนาจะไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาเหลานี้ คือ  กลุมนิกาย
ภาควัตซึ่งไดมีการบูชาพระวาสุเทวะ  (Vāsudeva)  กับพระภาควัตหรือพระวิษณุซ่ึงเปนเทพเจาแหง
แสงสวาง  และพระวาสุเทวะนี้ยังไดถูกอธิบายวา  อวตารเปนพระกฤษณะผูเปนเทพเจาแหงนักรบใน
คัมภีรมหาภารตะอีกดวย  สวนกลุมนิกายไศวะ  ไดสรางพระศิวะเปนเทพเจาขึ้น  ตอมาทั้งสองนิกาย
นี้ไดรวมกันเปนศาสนาฮินดู  และมีอิทธิพลตอพระพุทธศาสนามหายานเปนอยางยิ่ง  โดยมหายานได 
                                                           

130ดูรายละเอียดใน,  สุลักษณ  ศิวรักษ  (ส.  ศิวลักษณ),  ความเขาใจในเรื่องมหายาน,   
38 - 39 

131พระมหาสมยศ  อาภายุต ฺโต  (เสนานุช),  “การศึกษาเชิงวิเคราะหแนวความคิดเรื่อง
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว  (กวนอิม)  ในพระพุทธศาสนามหายาน”,  20 – 24. 
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ทําสิ่งที่คลายกับฮินดูคือ  ฮินดูมีเทพเจา  มหายานมีพระโพธิสัตว  ฮินดูมีอวตาร  มหายานก็มีการ
อวตารเหมือนกัน  โดยสรางพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวใหมีฤทธิ์อํานาจที่ยิ่งใหญกวาฮินดู 

3.  อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมจากเปอรเซียโบราณ 
ศาสนาและวัฒนธรรมของเปอรเซียโบราณอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดแนวคิด 

พระโพธิสัตวขึ้น  ดังจะเห็นไดจาก  แนวคิดเรื่องทูตสวรรคในเรื่อง  ฟราวาษี  (Fravashis)  และ              
อเมซาสเปนตา  (Amesa – spentas)  มีลักษณะที่คลายคลึงกับพระโพธิสัตวมาก  โดยอเมซาสเปนตา
นั้นหมายถึง  ประมุขทูตสวรรค,  บุคคลผูทรงความดี,  ผูศักดิ์สิทธิ์ที่เปนอมตะ  ฝายฟราวาษีนั้น
อาจจะเหมือนพระโพธิสัตวในสวรรคช้ันดุสิต   (Tusita) นอกจากนี้ ศาสนาโซโรอัสเตอรยังมีอิทธิพล
ตอการพัฒนาพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก  ดวยวัฒนธรรมการบูชาพระอาทิตย  ซ่ึงเขามาสูอินเดีย
ในพุทธศตวรรษที่   3   ดั งมี ช่ื อของพระพุทธ เจ าที่ คุ นหูมาก เกี่ ยวกับแสงสว างนี้   เชน                   
พระอมิตาภพุทธเจา  (ผูมีแสงสวางหาประมาณมิได)  พระไวโรจนพุทธเจา (ผูมีความสวางรุงเรือง)  
พระทีปงกร  (พระผูกระทําซึ่งแสงสวาง)  เปนตน 

4.  อิทธิพลจากศิลปะกรีก  ปรากฏชัดเจนในงานสรางประติมากรรมพระโพธิสัตว 
ศิลปกรรมแบบคันธาระในทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียไดรับอิทธิพลแนวความคิด

และวิธีการมาจากประติมากรรมของกรีกโบราณ  หรืออารยธรรมเฮเลนิค  (Hellenic  Civilization)  
ซ่ึงแสดงถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  และเมื่อกรีกเขายึดครองอินเดีย  ก็ไดแกะสลักรูปปน
ของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวเอาไว  เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชา 

ประพจน   อัศววิ รุฬหการ  ไดกล าว ถึงแนวความคิด เรื่ อ งพระโพธิ สัตวของ
พระพุทธศาสนามหายานไวในงานวิจัยของทานวา  มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากปจจัยใหญ  ๆ  2  
ประการคือ132 

1.  สาเหตุภายใน  เกิดจากการพัฒนาความคิดของพระพุทธศาสนา  เพื่อตองการบําเพ็ญ
ประโยชนแกสังคมหรือตองการทําใหศาสนาเกี่ยวพันกับสังคมมากขึ้น  อันจะเปนประโยชนตอ   
การเผยแพรศาสนาใหกวางขวางตอไป  กอปรกับการพัฒนาหลักปรัชญาเรื่องศูนยตาและเรื่องภักติ
ขึ้น  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดเปนปจจัยสําคัญตอแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตวของพระพุทธศาสนามหายาน  ใน
ประเด็นนี้  ทานผูวิจัยไดแสดงทรรศนะไว  3  ประการดังนี้ 

 
 

                                                           
132ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  108 – 137. 
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 1.1  การเนนเรื่องการชวยเหลือผู อ่ืน  พระพุทธศาสนามหายานมีความ

ตองการเผยแพรศาสนาไปสูคนหมูมาก  การสอนเนนในเรื่องความกรุณาคอยชวยเหลือผูอ่ืนของ  
พระโพธิสัตว  จึงถูกยกขึ้นเปนหลักคําสอนสําคัญ  โดยมีสาเหตุ  2  อยางคือ 

 (ก)  การตอตานระบบวัด  จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมคือการสละ
บานเรือนออกบวช  เพื่อบําเพ็ญเพียรทําตนใหถึงความหลุดพนจากหวงทุกขทั้งปวงจนหมดสิ้น  มี
หนาที่คือออกเที่ยวจาริกคอยสั่งสอนหมูชนไปตามสถานที่ตาง  ๆ  ตอมาเมื่อเกิดมีวัดเปนที่พํานักของ
พระสงฆขึ้นเปนหลักแหลงแนนอน  การออกจาริกเที่ยวส่ังสอนประชาชนก็ลดลงไปตามลําดับ  และ
ระบบวัดเองก็ไดคอย   ๆ  พัฒนากอตัวเปนระบบที่ซับซอนมากขึ้น  การศึกษาพระธรรมวินัยได
เรียนรูกันอยูเฉพาะในหมูพระภิกษุเทานั้น  นอกจากนี้  พระสงฆยังไดขยายหลักคําสอนไปสูแนว
ปรัชญาเพิ่มขึ้น  โดยการเติมแตงคัมภีรอภิธรรมขึ้น  ซ่ึงยากแกความเขาใจของหมูชนที่หางไกลวัด  
ดวยเหตุนี้  ความสัมพันธระหวางพระกับชาวบานจึงมีนอย  ทําใหมีผูมองระบบวัดวา  เปนระบบมืด  
อํานวยประโยชนแกพระเพียงฝายเดียว  ประกอบการทําหนาที่คอยชวยส่ังสอนประชาชนไดลด
นอยลง  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวที่เปนผูคอยชวยเหลือผูอ่ืนจึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อตอตาน
ระบบวัดดังกลาวนี้  ดวยการสนับสนุนความคิดวา  การจะบรรลุถึงความหลุดพนไมจําเปนตองออก
บวชเปนพระภิกษุเสมอไป  แมผูเปนคฤหัสถก็สามารถเปนพระโพธิสัตวบรรลุพระโพธิญาณอัน
สูงสุดไดเชนกัน 

 (ข)  การขมอุดมคติพระอรหันต  พระพุทธศาสนาดั้งเดิมมีจุดมุงหมายหลัก
คือ  การทําลายอาสวกิเลสใหหมดสิ้นจนกระทั่งบรรลุสูความเปนพระอรหันตในที่สุด  แตทรรศนะ
ของพระพุทธศาสนามหายานกลับมองพระอรหันตวา  เปนผูดอยกวาพระพุทธเจาทั้งในดานความรู    
และความคิดเรื่องการชวยเหลือผูอ่ืน  พระอรหันตเปนผูมีจิตใจคับแคบเห็นแกตัว  มุงถือเอาแต
ประโยชนตนเพียงอยางเดียว  ในขณะที่การเปนพระโพธิสัตวมีอุดมคติมุงตรงตออนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ  มีจิตใจเสียสละไมยอมบรรลุถึงโพธิกอนหากยังมีสัตวที่ติดของจมอยูกับกองทุกขไม
หมดสิ้น  ความคิดเรื่องการชวยเหลือผูอ่ืน  เสียสละเพื่อประโยชนผูอ่ืนนี่เอง  เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
ความคิดเรื่องพระโพธิสัตวโดดเดนขึ้นในพระพุทธศาสนามหายาน 

 1.2  ลักษณะของพระพุทธเจากับโพธิ  พระพุทธศาสนามหายานถือวา  
ความรูหรือโพธิของพระพุทธเจาคือ  ศูนยตา  ซ่ึงเปนความจริงสูงสุด  ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง  
เรียกวา   ตถตา  หรือ  ตัตตวะ  และเมื่อโพธิเปนเชนนั้น  พระพุทธเจาก็ยอมเปนเชนนั้นดวย  
พระพุทธเจาจึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับตถตา  และกลาววา  กายของพระพุทธเจาที่เปนอันเดียวกัน
กับสภาพสูงสุดนี้เรียกวา  ธรรมกาย  อันมีลักษณะเปนความจริงแทของสากลจักรวาล  พระพุทธเจา
จึงมีลักษณะเชนเดียวกับจักรวาล   เปนสภาวะที่ทุกคนมีอยูในตนเองอยูแลว   ฉะนั้น   เมื่อสภาวะของ 
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พระพุทธเจาหรือธรรมกายเปนเชนนี้  คนทุกคนจึงสามารถเปนพระโพธิสัตวบรรลุสูความเปน
พระพุทธเจาไดเทาเทียมกันหมด 

 1.3  การเนนวิธีการหลุดพนดวยศรัทธา  การหลุดพนดวยปญญาขั้นสูงคือ  
การเขาใจเรื่องศูนยตาหรือธรรมกาย  นับเปนสิ่งที่ยากสําหรับปุถุชนทั่ว  ๆ  ไป  แตเนื่องจาก
พระพุทธศาสนามหายานเนนใหทุกคนเปนพระพุทธเจาได  พวกมหายานจึงจําเปนตองหาวิธีการอื่น
ที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น  นั่นก็คือ   ความมีศรัทธาหรือภักติ   โดยมหายานถือวา  
บุคคลสามารถหลุดพนบรรลุถึงโพธิไดดวยอาศัยการมีศรัทธาและภักติในพระสัมโภคกายของ
พระพุทธเจา  หวังใหไปบังเกิดในพุทธเกษตร  ซ่ึงบุคคลผูไปเกิดในพุทธเกษตรนี้  ถือวาเปนบุคคลผู
เที่ยงตอพระนิรวาณ  (นิพพาน)  อันหมายถึงพระโพธิสัตวนั่นเอง 

2.  สาเหตุภายนอก  พระพุทธศาสนามหายานเกิดขึ้นมาในขณะที่ศาสนาฮินดูกําลังฟนตัว
ขึ้นจากความซบเซา  อีกทั้งการเจริญของมหายานเองก็ขึ้นอยูกับการอุปถัมภค้ําชูของกษัตริยตางชาติ
เสียเปนสวนใหญ  ฉะนั้น  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวจึงนาจะไดรับอิทธิพลจากศาสนาตาง  ๆ ที่
เกิดกอนหนามหายานคือ 

 2.1  อิทธิพลของศาสนาฮินดู  ฮินดูไดพยายามปรับปรุงหลักคําสอนและ
ความคิดของพวกตนเปนการใหญ  เพื่อใหศาสนิกเขาใจไดงายขึ้น  โดยการยกเรื่องราวของวีรบุรุษใน
ทองถ่ินขึ้นเปนอวตารของเทพเจาชั้นสูง  และเนนการหลุดพนดวยความศรัทธาภักดีตอเทพนั้น  
ความคิดนี้อาจใหอิทธิพลแกเร่ืองนิรมาณกายของพระพุทธเจาวา  เปนการอวตารของพระสัมโภคกาย
ที่อยูในพุทธเกษตร  จนสงผลใหเกิดมีพระโพธิสัตวที่มีอํานาจมากมายในลักษณะเทพเจาของฮินดู
นั่นเอง 

 2.2  อิทธิพลของศาสนาอื่น  ๆ  อิทธิพลของกรีกไดสงผลตอความคิดเรื่อง 
พระโพธิสัตวของพระพุทธศาสนามหายานในดานศิลปะเปนสวนใหญ  ฝายชนเผากุษาณที่มีพระเจา
กนิษกะเปนกษัตริยผูทรงนับถือมหายาน  คงไดนําความคิดเรื่องเทพเจาของเผาตนเดิมเขามาใสไว
เปนลักษณะของพระโพธิสัตวบางไมมากก็นอย  ในขณะที่ศาสนาโซโรอัสเตอรมีเทพเจาสูงสุดคือ  
อหุระมาซดาห  อันเปนบุคคลาธิษฐานของความกรุณาและความหลุดพน  ก็มีลักษณะดุจเดียวกับ          
พระโพธิสัตวของมหายาน  นอกจากนี้  ช่ือของพระพุทธเจาที่แสดงถึงแสงสวาง  เชน อมิตาภะ             
โวโรจนะ  ทีปงกร  เปนตน  ก็นาจะไดรับอิทธิพลและมีความสัมพันธกับการบูชาพระอาทิตยของ
ศาสนาโซโรอัสเตอรเชนกัน 

จากขอความดังกลาวมาขางตนทําใหมองไดวา  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวของ
พระพุทธศาสนามหายานนั้น  ถือกําเนิดขึ้นมาจากความคิดสําคัญคือ  การพยายามปรับปรุงหลักคํา
สอนใหเปนที่เขาใจและยอมรับของหมูชนไดงายขึ้น     เพื่อเปนประโยชนในการเผยแพรศาสนาและ 
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สามารถแขงขันกับศาสนาตาง  ๆ  ที่รายลอมอยูได  โดยพวกมหายานไดเปล่ียนแปลงหลักคําสอน
ขยายความรูของพระพุทธเจาจากธรรมาธิษฐานมาเปนแนวบุคคลาธิษฐาน  มีการกลาวขมอุดมคติ
ของพระอรหันตวาเปนบุคคลที่เห็นแกประโยชนตน  มีจิตใจคับแคบ  พรอมกับการนําแนวคิดเรื่อง
ความศรัทธาและภักดีของศาสนาอื่น   ๆ   เขามาผสมผสาน   ยกฐานะความเปนใหญใหแก              
พระโพธิสัตวมีอํานาจหนาที่เสมือนเทพเจาที่คอยปกปองคุมครองและคอยชวยเหลือหมูสัตวใหหลุด
พนจากทุกขทั้ งปวง   จนกระทั่ งพระโพธิ สัตวไดกลาย เปนบุคคลในอุดมคติ สูงสุดของ
พระพุทธศาสนามหายาน    

 
6.3  อุดมคติของพระโพธิสัตว 
แนวความคิดเรื่องบุคคลในอุดมคติของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  มีจุดมุงหมายหลักอยู

ที่การตรัสรูเปนพระอรหันต  สามารถทําลายกิเลสอาสวะใหสูญสิ้นไป  จนบรรลุถึงพระนิพพานได
ในที่สุด  แตพระพุทธศาสนามหายานมองวา  พระอรหันตนั้นเปนผูมีจิตใจคับแคบ  เห็นแกตัว        
มุงความหลุดพนเฉพาะตนเปนใหญ  ไมมีความเมตตากรุณาตอสรรพสัตว  และยังไมอาจเปนผูละ
อัตตาตัวตน  รูแจงถึงศูนยตาธรรมไดอยางแทจริง  ตางกับพระโพธิสัตวอันเปนบุคคลในอุดมคติ
สูงสุด   เพราะมุงบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลตอสัตวทั้งหลายอยางไรขอบเขต   ทั้งมิไดมุงหวัง            
พระนิพพานวา  เปนสิ่งสูงสุดเชนพระอรหันต  หากแตถือวา  การดับทุกขและขจัดกิเลสเพียงอยาง
เดียวนั้นเปนสิ่งไมเพียงพอ  โดยช้ีใหเห็นวา  คําสอนของพระพุทธเจาที่เกาแกที่สุดนั้น  มิไดสอนให
มุงหวังนิพพาน  แตทรงใหมุงหวัง  “อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ”  หรือ  “อนุตตรยาน”  อันเปนยาน
สูงสุดเหนือกวา สาวกยานและปจเจกยาน  ทั้งนี้  เพราะพระพุทธศาสนามหายานถือวา  ยานหรือ
วิธีการมุงสูความหลุดพนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู  3  ทางเรียกวา  ตรียาน  คือ 

1.  สาวกยาน  คือยานของพระสาวกที่มุงเพียงอรหันตภูมิ  ซ่ึงรูแจงในอริยสัจ  4  ดวยการ
สดับจากพระพุทธเจา 

2.  ปจเจกยาน  คือยานของพระปจเจกพุทธเจา  ไดแก  ผูรูแจงในปฏิจจสมุปบาทดวย
ตนเอง  แตไมปรารถนาจะแสดงธรรมสั่งสอนสรรพสัตวทั้งหลาย 

3.  อนุตตรยานหรือโพธิสัตวยาน  คือยานของพระโพธิสัตว  ไดแก  ผูมีใจกวางขวาง
ประกอบดวยมหากรุณาในสรรพสัตว  ไมตองการอรหันตภูมิ  ปจเจกภูมิ  แตปรารถนาพุทธภูมิเพื่อ
โปรดสัตวไดกวางขวางกวา  2  ยานแรก  และเปนผูรูแจงในศูนยตาธรรมไดแทจริง133 

                                                           
133เสถียร  โพธินันทะ,  ปรัชญามหายาน,  พิมพคร้ังที่  4  (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย,  2541),  3. 
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ในบรรดายานทั้ง  3  นี้  อนุตตรยานหรือโพธิสัตวยานถือวา  เปนยานประเสริฐสูงสุด  

เปนเอกยานที่สามารถนําตนเองและขนสัตวทั้งหลายใหขามพนจากหวงทุกข  เขาสูพุทธภูมิได
มากกวายานอื่น  ๆ  กลาวคือ  พระโพธิสัตวนั้นมิไดเปนแตผูที่ยังตนเองใหหลุดพนเทานั้น  แตยังเปน
ผูที่นําเอาหนอเชื้อแหงนิพพาน  อันมีปรากฏอยูในสัตวอ่ืน  ๆ ไดบรรลุถึงผลสําเร็จอีกดวย  แมวาการ
ปลดทุกขใหสรรพสัตวนั้น  ตนเองจะตองทนทุกขตองถูกเผาไหมในนรกสักกี่อสงไขยกัลปก็ตาม  
หากยังมีหมูสัตวตองตกทุกขไดยากอยูก็จะไมขอปรารถนาเขาสูพุทธภูมิเปนอันขาด  ดังขอความใน
ปรัชญาปารมิตา  วา 

 
ผูกระทําการอันยากใหสําเร็จ  คือพระโพธิสัตว  ซึ่งเปนมนุษยผูยิ่งใหญท่ีกระทําความ

เพียรเพื่อบรรลุนิพพาน  แตไมประสงคจะไดมาซึ่งนิพพานเปนสวนตัวคนเดียว  ในทาง
ตรงกันขาม  พระโพธิสัตวไดสํารวจโลกอันเปนทุกขยิ่งนี้โดยทั่วแลว  แมกระนั้นก็ยังตั้งจิต
ปรารถนาพระนิพพาน  ไมหวาดหวั่นตอการเวียนวายตายเกิด  พระโพธิสัตวกระทําการเพื่อ
ประโยชนของโลก  เพื่อความสุขของโลก  เนื่องจากความเมตตาที่มีตอโลก  พระโพธิสัตวจึง
มีปณิธานวา  เราจักเปนท่ีพึ่งพิงของโลก  เปนท่ีหลบภัยของโลก  เปนท่ีสงบสันติของโลก  
เปนที่วิเวกเบื้องปลายของโลก  เปนเกาะของโลก  เปนแสงสวางแกโลก  เปนผูนําโลก  และ
เปนวิถีแหงความหลุดพนของโลก134 

 
กลาวโดยสรุป  อุดมคติหรือความมุงหมายของพระโพธิสัตวตามหลักพระพุทธศาสนา

มหายานนั้น  ไดแกบุคคลผูมีเจตนจํานงตองการบรรลุถึงพุทธภูมิ  ตรัสรูเปนพระพุทธเจาหรือเขาใจ
ในศูนยตาไดอยางถองแท  พรอมกับมีจิตเสียสละประกอบดวยเมตตากรุณาคอยชวยเหลือสรรพสัตว
ใหหลุดพนจากทุกขจนหมดสิ้น  ไมยอมละทิ้งสัตวแมแตเพียงตนเดียว  โดยมีปณิธานวา  หลังจากได
ชวยขนสัตวใหขามวัฏฏสงสารจนหมดสิ้นแลว  ตัวทานเองจึงจะขอบรรลุถึงความตรัสรูเปนคน
สุดทาย   

 
6.4  คุณธรรมสําคัญของพระโพธิสัตว 
เนื่องจากพระโพธิสัตวมีอุดมคติขอมุงหมายที่จะเขาสูพุทธภาวะเปนเบื้องหนา  กอปรกับ

การมีจิตเสียสละมุงหวังประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกสรรพสัตว  หวังใหสัตวทั้งหลายได      
หลุดพนจากทุกขเชนเดียวกับตนเอง  ฉะนั้น  พระโพธิสัตวจึงตองมีคุณธรรมไวเปนแนวทางปฏิบัติ 
จนกวาตนเองและสรรพสัตวทั้งหลายจะเขาสูพุทธภาวะดังนี้ 
                                                           

134อางถึงใน,  เอดเวิรด  กอนเซ,  พุทธศาสนา : สารัตถและพัฒนาการ,  212 -213. 
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1.  หลักจตุรมหาปณิธาน 
พระโพธิสัตวตามทรรศนะของพระพุทธศาสนามหายานมีความคิดวา  สรรพสัตวคือ

ภาระหนาที่ที่ตัวเองจะตองชวยเหลือใหพนจากวัฏฏสงสาร  เหตุที่คิดเชนนี้  เพราะทานมองดวย
ปญญาอันบริสุทธิ์วา  ตัวทานเองและผูอ่ืนเปนอันเดียวกัน  และดวยความเมตตากรุณาตอสรรพสัตว
อยางไมมีที่ส้ินสุด  ทานจึงยอมอุทิศชีวิตทุกอยางเพื่อความพนทุกขของสรรพสัตว  ดังที่ศานติเทวะ
กลาวไวในคัมภีรศึกษาสมุจจัยวา  “เราไดตั้งปณิธานในใจแลววา  แมตนเองจะตองทนทุกขแสน
สาหัสสักกี่หมื่นกี่แสนกัลปก็ตาม  เมื่อคิดและมั่นใจเชนนี้แลววา  สัตวทั้งหลายจักเปนภาระโดยชอบ
ของเราคนเดียวเทานั้นที่จะชวยร้ือขนปวงสัตวออกจากหวงทุกขไปจนวาระสุดทาย”135  ดวยความ
ตั้งใจอันแนวแนคิดที่จะชวยเหลือสรรพสัตวใหพนทุกข  โดยไมคํานึงถึงความทุกขยากของตนเอง
นี่เอง  พระโพธิสัตวจึงตองมีหลักปฏิบัติที่เรียกวา  มหาปณิธาน  4  ประการคือ 

 1.1  เราจะตองโปรดสัตวทั้งหลายใหหมดสิ้น  จะชวยสัตวเหลานั้นใหพน
ทุกข  พระโพธิสัตวกําหนดรูทุกขแหงตนแลว  เอาตนเปนเครื่องเปรียบเทียบ  ยอมเห็นชัดแจงวา  
สัตวเหลาอื่นก็เต็มไปดวยทุกขเชนกัน   

 1.2  เราจะตองทําลายกิเลสใหหมดสิ้น  และจะชวยผูอ่ืนใหทําลายกิเลสดวย 
  1.3  เราจะตองศึกษาพระธรรมทั้งปวงใหเจนจบ  และชวยใหผูอ่ืนไดศึกษา
ดวย 

 1.4  เราจะตองบรรลุพุทธภูมิใหจงได  และจะชวยเหลือผูอ่ืนใหบรรลุดวย136 
 หลักมหาปณิธานทั้ง  4  ประการนี้  พระโพธิสัตวทั้งหลายจะตองยึดถือปฏิบัติและทําให
เกิดมีขึ้นในตนเองใหได  โดยไมคํานึงถึงความทุกขยากและอุปสรรคนานาประการแตอยางใด 

 
2.  หลักอัปปมัญญา 
นอกจากจะตั้ งตนยึดมั่นปฏิบัติอยู ในมหาปณิธานทั้ ง   4   ประการขางตนแลว               

พระโพธิสัตวจําตองมีหลักปฏิบัติคือ  อัปปมัญญาภาวนา  ไดแก  การอบรมจิตใหมีเมตตา  กรุณา  
มุทิตาและอุเบกขา  ใหแผไปสูสรรพสัตวโดยไมมีประมาณ  ไมมีขอบเขตจํากัดอีกดวย  เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา  อัปปมาณหฤทัย  หรือ  อัปปมัญญาหฤทัย  4  ประการคือ 

 
                                                           

135อางถึงใน,  ประยงค  แสนบุราณ,  พระพุทธศาสนามหายาน,   31. 
136วศิน  อินทสระ,  พุทธปรัชญามหายาน,  พิมพคร้ังที่  5  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2541),  32 – 33.  
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 2.1  เมตตา  พระโพธิสัตวตองมุงการใหความสุขแกสรรพสัตวโดยไมเลือก

หนาและตองปรารถนาดีตอสัตวทั้งปวง 
 2.2  กรุณา  พระโพธิสัตวตองมุงปลดเปลื้องความทุกขของผูอ่ืน  มีความหวั่น

ใจในทุกขของผูอ่ืน  เห็นความทุกขของผูอ่ืนเสมอดวยความทุกขตนหรือยิ่งกวาตน 
 2.3  มุทิตา  พระโพธิสัตวตองพลอยยินดีตอความสุขความสําเร็จของผูอ่ืน  

โดยไมมีจิตริษยาคิดเบียดเบียน 
 2.4  อุเบกขา  พระโพธิสัตวตองวางใจเปนกลาง  ไมมีอคติ  และตองวางเฉย

ในความดีที่ไดทําไว  กลาวคือ  พระโพธิสัตวตองไมยึดถือในความดีวา  ตนไดทําแกผูหนึ่งผูใด  และ
ตองไมปรารถนาการตอบแทนใด  ๆ  ทั้งสิ้น137   
 

3.  คุณสมบัติหรือหลักการ  3  อยาง 
พระโพธิสัตวทั้งหลาย  นอกจากจะยึดปฏิบัติบําเพ็ญในคุณธรรมทั้ง  2  ประเภทคือ    

มหาปณิธาน  4  และอัปปมัญญา  4  ดังกลาวแลว  ยังตองมีคุณสมบัติหรือหลักการประจําชีวิตที่
จะตองปฏิบัติอีก  3  ประการคือ 

 3.1  หลักมหาปญญา  พระโพธิสัตวจะตองมุงสูปญญาอันยิ่งใหญไพศาลและ
ลึกซึ้ง  สามารถเขาใจในศูนยตาธรรมทั้ง  2  ขั้นคือ บุคคลศูนยตาและธรรมศูนยตาไดอยางแจมแจง  
กลาวคือ  ไมควรยึดมั่นถือมั่นทั้งบุคคลและธรรม  แตใหพิจารณาเห็นความวางทั้งในบุคคลและธรรม  
แมแตพระนิพพานก็ไมควรยึดถือ 

 3.2  หลักมหากรุณา   พระโพธิสัตวจะตองตั้งโพธิจิตมุงพุทธภูมิ  เพื่อ
ชวยเหลือสัตวทั้งหลายใหพนทุกข  มีความกรุณาตอสัตวทั้งมวลอยางไมมีขอบเขตจํากัด  แมตองทน
ทุกขยากตองตกนรกเพื่อปองกันผูอ่ืนไมใหกระทํากรรมชั่วก็ตองยอมทํา 

 3.3  หลักมหาอุบาย  พระโพธิสัตวจะตองมีอุบายวิธีอันฉลาดหลักแหลมใน
การแนะนําสั่งสอนธรรม   เพื่อโนมนาวสรรพสัตวใหเขาถึงสัจธรรมโดยเร็วพลัน138 

คุณธรรมของพระโพธิสัตวทั้ง  3  ประเภทขางตนนี้  ถือวาเปนหลักการขอปฏิบัติเบื้องตน
ที่พระโพธิสัตวทั้งหลายจําตองใชเปนแนวทางดําเนินชีวิต   ซ่ึงเรียกวา  โพธิสัตวจรรยา  หรือ       
โพธิสัตวมรรค  จัดเปนหลักปฏิบัติทั่วไปสําหรับผูมุงสูความเปนพระโพธิสัตว  จนกวาจะไดบรรลุถึง
พุทธภูมิในที่สุด 
                                                           

137เร่ืองเดียวกัน,  32. 
138เร่ืองเดียวกัน, 33.  
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6.5  ประเภทของพระโพธิสัตว 
การจัดประเภทพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนานั้นไมมีการแบงประเภทไวแนนอนนัก  

ทั้งนี้  เนื่องจากเงื่อนไขของแนวความคิดเรื่องจุดมุงหมายหรืออุดมคติของพระโพธิสัตวนั้นมีลักษณะ
ซับซอนแตกตางกันไปตามทรรศนะของแตละนิกายเปนสําคัญ  ในพระพุทธศาสนาเถรวาท             
พระอรรถกถาจารยชาวชมพูทวีปผูมีชีวิตอยูราว  พ.ศ.  900 – 1,000  นามวา  พระพุทธโฆสะ ได
จัดแบงพระโพธิสัตวออกเปน  2  ประเภทดังนี้ 
 1.  พระนิยตโพธิสัตว  ไดแก  พระโพธิสัตวผูจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาอยางแนนอน 

2.  พระอนิยตโพธิสัตว  ไดแก  พระโพธิสัตวผูยังไมแนวาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
หรือไม139 
 หลักการที่จะกําหนดไดวา  ผูใดจะเปนพระโพธิสัตวประเภทใดนั้นทานใหพิจารณาที่
คุณสมบัติพิเศษคือ ธรรมสโมธาน  8  ประการ140  กลาวคือ  หากผูใดมีคุณสมบัติทั้ง  8  ประการนี้
ครบถวนในชาตินั้นๆ  ก็จัดเปนพระนิยตโพธิสัตว  สวนผูที่มีแตไมครบจัดเปนพระอนิยตโพธิสัตว 
 ฝายพระธรรมปาละ  ผูเปนพระอรรถกถาจารยชาวชมพูทวีปรุนสืบตอจากพระพุทธโฆสะ  
ไดแบงพระโพธิสัตวออกเปน  3  ประเภทคือ 

1.  พระมหาโพธิสัตว   ไดแก   พระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีเพื่อใหไดตรัสรู เปน            
พระสัมมาสัมพุทธเจา 

2.  พระปจเจกโพธิสัตว  ไดแก  พระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีเพื่อใหไดตรัสรูเปน        
พระปจเจกพุทธเจา 

3.  พระสาวกโพธิสัตว  ไดแก  พระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีเพื่อใหไดเปนพระสาวกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา141 
                                                           

139ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล  อังกฤษ – ไทย  (กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน,  2542),  55.  

140ธรรมสโมธาน 8 คือ  (1)  การไดพบพระพุทธเจาและไดรับคําพยากรณวาจะไดตรัสรู
เปนพระพุทธเจา  (2)  ในชาติที่จะไดรับคําพยากรณนั้นเกิดเปนมนุษย   (3)  มีเพศเปนชาย  (4)  มี
เหตุเกื้อหนุนคือ มีธรรม  5  ไดแก  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  (5)  ไดออกบวชใน
พระพุทธศาสนาหรือลัทธินอกพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสัมมาทิฏฐิ   (6)  มีคุณสมบัติคือ  ไดสมาบัติ  
8  และอภิญญา  5  (7)  ไดทําบุญสําคัญคือ  ไดสละชีวิตถวายเปนพุทธบูชา  (8)  มีความปรารถนา
เปนพระพุทธเจาอยางแรงกลา  โดยไมยอมเลิกลมความตั้งใจเปนอันขาด 

141เร่ืองเดียวกัน,  56. 
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ในทรรศนะของพระธรรมปาละขางตนนี้  พระโพธิสัตวก็คือ  พระนิยตโพธิสัตวใน

ทรรศนะของพระพุทธโฆสะนั่นเอง  และทานยังไดขยายจุดมุงหมายการเปนพระโพธิสัตววา  หมาย
รวมถึงการตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกอีกดวย 

ในพระพุทธศาสนามหายาน  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวเปนสิ่งสําคัญมาก  เพราะ
ถือเปนบุคคลในอุดมคติช้ันสูง  มีจุดมุงหมายอยูที่การบรรลุถึงการเปนพระพุทธเจาเพียงอยางเดียว  
และถือวามนุษยทุกคน  สัตวทุกชนิดสามารถปรารถนาเปนพระโพธิสัตวไดเทาเทียมกันหมด จํานวน
พระโพธิสัตวจึงมีมากมายประดุจเมล็ดทรายในแมน้ําคงคา  ฉะนั้น  พระโพธิสัตวในทรรศนะของ
มหายานโดยทั่วไปจึงแบงออกเปน  2  ประเภทคือ142 

1.  คฤหิโพธิสัตว  คือ  พระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีธรรมอยูในเพศฆราวาส   ถือ
พรหมจรรยโดยมิไดออกบวช  เรียกอีกอยางวา  ฆราวาสมุนี 

2.  บรรพชิตโพธิสัตว  คือพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีธรรมอยูในเพศบรรพชิต  
ประพฤติพรหมจรรยโดยการออกบวชตัดขาดจากโลกภายนอก  เรียกอีกอยางวา  เนกขัมมโพธิสัตว 

นอกจากนี้แลว  นักปราชญทางศาสนายังไดแบงประเภทของพระโพธิสัตวตามหลัก
ปณิธานที่ตั้งไวในอุดมคติของการเปนพระโพธิสัตว  อันมีปฏิญญาเพื่อตัวเองหรือเพื่อสรรพสัตวเปน
สําคัญไวอีก  2  ประเภทคือ 

1.  ธยานิโพธิสัตว  คือ  พระโพธิสัตวผูกําหนดไมไดวา  เกิดมาในโลกมนุษยตั้งแตเมื่อใด  
แตเกิดขึ้นกอนกาลแหงพระศากยมุนีพุทธเจา  และพระโพธิสัตวประเภทนี้ก็ไดบรรลุพุทธภูมิแลว  
แตทรงมีความกรุณาหวงใยในหมูสัตว  จึงทรงตั้งพระทัยไมเขาสูพุทธเกษตร  ประทับอยูเพื่อโปรด
สัตวในโลกนี้ตอไป  เชน  พระมัญชุศรีโพธิสัตว  พระสมันตภัทรโพธิสัตว  เปนตน 

2.  มานุษีโพธิสัตว  คือ  พระโพธิสัตวผูปฏิบัติตนบําเพ็ญบารมีเพื่อหวังการบรรลุเปน 
พระสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคต  เชน  พระสิทธัตถะโพธิสัตวผูทรงปรารถนาพุทธภูมิ  ตั้งหนา
บําเพ็ญบารมีตามลําดับจนถึงพระชาติสุดทายก็ไดตรัสรูเปนพระศากยมุนีพุทธเจา143 

 
6.6  ทศภูมิของพระโพธิสัตว 
เนื่องจากพระพุทธศาสนามหายาน ไดแบงประเภทของพระโพธิสัตวตามลักษณะของ

ปฏิญญาหรือภูมิธรรมที่แตกตางกันไป    เพราะคุณชาติทางจิตของพระโพธิสัตวซ่ึงมีลําดับสูงต่ําไม 
                                                           

142ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน”, 148. 

143วศิน  อินทสระ,  พุทธปรัชญามหายาน,  55. 
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เทากัน  ในคัมภีรฝายมหายานคือ  มหาปรัชญาปารมิตาศาสตร  และ  ทศภูมิกสูตร  จึงไดจัดชั้นภูมิ
ของพระโพธิสัตวไวเปน  10  ภูมิ  เรียกวา  ทศภูมิ  ตามลําดับดังนี้ 

1.  มุทิตาภูมิ  (ยินดีในความไมมีทุกขของผูอ่ืน – The  Stage  of  Joy) ภูมินี้มีทานบารมี
เปนใหญ  คือ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในทาน  พรอมกับมีความยินดีในความไมมีทุกขของ   
สรรพสัตว 

2.  วิมลาภูมิ  (ปราศจากราคี – The  Stage  of  Purity)  ภูมินี้มีศีลบารมีเปนใหญ        
พระโพธิสัตวมีความประพฤติเปนปกติ  มีแตการกระทําที่ดี  ไมมีความแปดเปอนใด  ๆ หลงเหลือ
ในทางจริยธรรม 

3.  ประภาการีภูมิ  (สวาง – The  Stage  of  Illumination)  ภูมินี้มีขันติบารมีเปนใหญ  
พระโพธิสัตวตองมีความอดกลั้นอยางยิ่งยวดตอทุกสภาวะ  บางก็มีนัยบงถึงผูที่มีความสวางอันเกิด
จากความอดกลั้นตอความชั่วของบุคคลอื่น  และอดทนตอความไมเที่ยงของมายาภาพในสิ่งทั้งหลาย 

4.  อรรถจีสมดีภูมิ  (รุงเรือง – The  Stage  of  Flaming  Insight)  ภูมินี้มีวิรยะบารมีเปน
ใหญ  พระโพธิสัตวมีความเพียรแกกลาในการบําเพ็ญคุณธรรมอันเปนประโยชนแกสรรพสัตว 

5.  ทุรชยาภูมิ  (ผูอ่ืนเอาชนะไดยาก – The  Stage  of  Utmost  Invincibility)  ภูมินี้มี
สมาธิบารมีเปนใหญ  เมื่อพระโพธิสัตวไดภูมิธรรมถึงขั้นนี้  หมายความวา  ทานอยูพนแลวจาก 
สาวกยานและปจเจกยาน  เอาชนะสิ่งที่ชนะไดยากจึงอยูเหนือบุคคลอื่น 

6.  อภิมุขีภูมิ  (ผินหนาสูทางนิพพาน – The  Stage  of  Mental  Presence)  ภูมินี้มี
ปญญาบารมีเปนใหญ  พระโพธิสัตวไดรูเแจงในปฏิจจสมุปบาทธรรม  มจีิตปลอยวางเสียได 

7.  ทุรังคมาภูมิ  (ไปไกล – The  Stage  of  Far – Going)  ภูมินี้พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนัก
ในอุปายบารมี  รูจักวิธีโปรดสัตวไดไมจํากัด และกาวลวงเสียไดจากกาละและอวกาศ   เปน       
อนันตภาพ  ไรลักษณะ  สามารถสําแดงรูปกายอยางไรก็ไดเพื่อใหเหมาะกับสัตวที่จะไปโปรด  ทั้งไม
เหน็ดเหนื่อยในการพาสรรพสัตวไปสูทางพนทุกข 

8.  อจลภูมิ  (แนวแนไมหวั่นไหว – The  Stage  of  Immovability )  ภูมินี้พระโพธิสัตว
บําเพ็ญยิ่งในปณิธานบารมี  มุงหวังกระทําสิ่งใดก็จะทําสิ่งนั้นโดยไมเปลี่ยนแปร  มีจิตใจมั่งคง  สงบ
และหนักแนน 

9.  สาธุมดีภูมิ  (เปยมดวยพลัง – The  Stage  of  Good  Wisdom)  ภูมินี้พระโพธิสัตว
บําเพ็ญหนักในพลบารมี  แตกฉานในอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณ 

10.  ธรรมเมฆภูมิ  (ถึงฝงอุดมคติ – The  Stage  of  Ideal  Cloud)  ภูมินี้มีญาณบารมี
เปนใหญ  พระโพธิสัตวมีอิสระไมผูกติดยึดกับสิ่งใด  เมื่อบรรลุถึงภูมินี้แลว  ก็จะกลายเปน
พระพุทธเจา    ดังที่ซูสุกิอธิบายไววา  พระโพธิสัตวที่ถึงภูมินี้เทากับเปนพระพุทธเจาในรูปธรรมกาย   
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ถึงที่สุดแหงการบําเพ็ญบารมี   แตก็พรอมจะเปนพระโพธิสัตวเพื่อโปรดสรรพสัตวใหพนทุกขตอ  
ไป144   

  
6.7  ขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตว 
พระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิม145  มีเปาหมายหลักในการปฏิบัติธรรมคือการหลุดพนจาก

อํานาจของกิเลสทั้งหลาย  จนกระทั่งไดสําเร็จเปนพระอรหันตตัดภพตัดชาติไดอยางสิ้นเชิง  อัน
นับเปนอุดมคติสูงสุดของเหลาพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  โดยมีวิธีการปฏิบัติคือ  การมี
ศรัทธา  การออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย  แสวงหาความหลุดพนดวยการตั้งตนอยูในไตรสิกขา
คือ  ศีล  สมาธิและปญญา  จนสามารถตรัสรูธรรมไดในที่สุด  ตอมาเมื่ออุดมคติของการเปน        
พระอรหันตไดเปล่ียนแปลงไปสูการเปนพระโพธิสัตวมากขึ้นในชวงการแยกแตกออกเปนสํานัก
นิกายตาง  ๆ  การประพฤติพรหมจรรยเพื่อหวังการหลุดพนแตคร้ังเดิมก็ไดแปรเปลี่ยนไปเปนการ
ประพฤติเพื่อความเปนพระโพธิสัตวแทน  ซ่ึงเรียกวา  โพธิสัตวจรรยา  หรือ  โพธิสัตวมรรค  
หมายถึง  ความประพฤติของพระโพธิสัตวหรือแนวทางการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตว   
  
 1.  ขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 แมวา พระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิมมิไดมุงสอนใหพุทธบริษัทมีอุดมคติสูงสุดในการ
ประพฤติปฏิบัติตน  เพื่อความเปนพระโพธิสัตวหวังการตรัสรูเปนพระพุทธเจามากมายนัก  แตตาม
หลักฐานที่ปรากฏอยูในคัมภีรสําคัญของพระพุทธศานาเถรวาทดั้งเดิม  อันกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ
โพธิสัตวจรรยานั้น   ก็ไดแสดงขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวไวในหลายคัมภีรเชนกัน กลาวคือ 
คัมภีรประเภทอวทานของสรวาสติวาทิน  พุทธวงศและจริยาปฏกของเถรวาทบาลี  และมหาวัสตุของ
มหาสังฆิกะ  ตางก็ไดแสดงขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวไวดังนี้ 

  การมีศรัทธา 
  การเกิดจิตมุงไปสูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  (จิตโตตปาท) 
  การตั้งปณิธานหรืออภนิีหาร 

                                                           
144สุมาลี  มหณรงคชัย,  พุทธศาสนามหายาน,  26 – 28. 
145หมายเอาพระพุทธศาสนาตั้งแตคร้ังพุทธกาลจนถึงสมัยที่แตกแยกออกเปนนิกาย    

ตาง  ๆ  กอนหนาที่มหายานเกิดขึ้น 
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  การไดรับพยากรณ 
  การบําเพ็ญบารมี  6  หรือ  10 
  ผลของการบําเพ็ญโพธิสัตวจรรยาคือ  ภูมิ  10146 

ตอมาราวคริสตศตวรรษที่  5  ไดเกิดพระอรรถกถาจารยแตงคัมภีรช้ันอรรถกถาข้ึน ไดแก  
อรรถกถาชาดก  อรรถกถาสุตตนิบาต  อรรถกถาพุทธวงศ  และอรรถกถาจริยาปฎก  คัมภีรเหลานี้ได
แสดงขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวไวใกลเคียงกับคัมภีรพุทธวงศเปนสวนใหญ  เพียงแตไดเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษและเพิ่มการบําเพ็ญคุณธรรมอื่น  ๆ  ขึ้นกอนหนาการตั้งปณิธานและการบําเพ็ญ
บารมีเทานั้น  ทั้งยังนิยมนําศัพทอ่ืน  ๆ  มาใชแทนศัพทวา  อภินีหาร  อีกดวย  โดยสามารถสรุป
ขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวตามคัมภีรช้ันอรรถกถาไดดังนี้ 

  การมีศรัทธาและคณุสมบัติอ่ืน  ๆ  
  อภินีหาร (ปุพพปรารถนา,  มูลปณิธาน,  จิตตุปบาท) 
  การไดรับพยากรณ 
  อัชฌาสัย  6,  พุทธภูมิ  4,  บารมี  10147 

อยางไรก็ตาม  ขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวในทรรศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  
สวนใหญยังคงมุงกลาวถึงเรื่องราวของพระพุทธเจาในประวัติศาสตรเทานั้น  มิไดหมายถึงบุคคลทุก
คนที่จะมาเปนพระโพธิสัตวเชนเดียวกับพระพุทธศาสนามหายานแตอยางใด 

 
2.  ขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนามหายาน 
พระพุทธศาสนามหายานถือวา  พระโพธิสัตวจัดเปนบุคคลชนิดพิเศษที่ชาวมหายานทุก

คนควรถือเอาเปนแบบอยางและตั้งไวในอุดมคติสูงสุด  เพราะพระโพธิสัตวมีจุดมุงหมายที่แนนอน
คือ  การปรารถนาจะบรรลุถึงอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณ  หรือ  มีความเขาใจแจมแจงในศูนยตาธรรม
อันนับเปนความรูขั้นสูงสุดของพระพุทธเจา  นอกจากนี้  พระโพธิสัตวยังมีจิตใจกวางขวางตั้ง
ปณิธานแสดงความมุงหมายในดานเมตตากรุณาคอยชวยเหลือสัตวอ่ืนใหหลุดพนจากทุกขอยางไมมี
ที่ส้ินสุด  โดยมหายานเชื่อวา  คนทุกคนนั้นมีธรรมธาตุอยูแลวในตนเอง  ทุกคนสามารถบําเพ็ญตน
เปนพระโพธิสัตวบรรลุถึงพุทธภูมิไดเทาเทียมกันหมดหัวใจสําคัญของขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตว 
 

                                                           
146ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  161 – 162. 
147เร่ืองเดียวกัน,  167. 
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ในพระพุทธศาสนามหายานโดยทั่วไป  จึงไดแกเร่ืองการมีศรัทธา  จิตโตตปาท  ปณิธาน  การไดรับ
พยากรณ  และการบําเพ็ญบารมีธรรมตลอดถึงคุณธรรมตาง  ๆ  

อยางไรก็ตาม  คัมภีรของฝายมหายานบางเลม  เชน  มหายานสูตราลังการ  เปนตน  ยังได
เพิ่มขั้นตอนสําหรับผูที่จะเปนพระโพธิสัตวไดเตรียมตัวกอนการตั้งโพธิจิตโตตปาทเรียกวา  โคตร  
ซ่ึงหมายถึง  บุคคลที่ไดบําเพ็ญกุศลตามสมควรแกความเปนอุบาสก  และเพิ่มขั้นตอนที่เรียกวา      
อธิมุกติ   เขาไปหลังชั้นโคตรอันเปนขั้นตอนของการเริ่มมีความกรุณาตอผูอ่ืน  นอกจากนี้แลว  
คัมภีรอ่ืน  ๆ  เชน  สมาธิราชสูตร  ศึกษาสมุจจัย  โพธิจรรยาวตาร  เปนตน  ยังไดแสดงขั้นตอน
เพิ่มเติมเรียกวา   อนุตตรบูชา  อันหมายถึงการเตรียมตัวกอนโพธิจิตโตตปาท  ไดแก  การมีศรัทธา  
การกราบไหวบูชา  การมีความภักดีตอพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว  เปนตน  ดังนั้น  เมื่อจัด
เรียงลําดับขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนามหายานทั้งหมดแลว  สามารถสรุป
ขั้นตอนไดดังนี้ 

  การเตรียมตัวกอนโพธิจิตโตตปาท 
  โคตร,  อธิมุกติ,  อนุตตรบูชา 

  ชวงโพธิจิตโตตปาท 
  โพธิจิตโตตปาท,  การตั้งปณิธาน,  การไดรับพยากรณ 

  การบําเพญ็ธรรม 
  โพธิปกษยธรรม,  บารมี  6  หรือ  10 

  ผลจากการบําเพ็ญธรรม 
  ภูมิ  10148 

สําหรับเนื้อหาในบทที่  2  นี้  ผูวิจัยไดบรรยายถึงความหมาย  ประวัติความเปนมาและ
เนื้อหาโดยยอของคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  พรอมทั้งไดอธิบายวิเคราะหถึงแนวความคิดหรือทัศนคติ
เร่ืองพระโพธิสัตวของพระพุทธศาสนาอยางกวาง  ๆ นับตั้งแตความหมาย  เหตุเกิดแนวความคิดเรื่อง
พระโพธิสัตว  เร่ือยมาจนถึงขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตว  ซ่ึงในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการเปน
พระโพธิสัตวนี้  ตามคัมภีรของพระพุทธศาสนามหายานมิไดแสดงขั้นตอนไวชัดเจนเปนเอกเทศเสีย
ทีเดียว  กลาวคือ  คัมภีรบางเลมไดเร่ิมขั้นตอนแรกของการเปนพระโพธิสัตวที่โพธิจิตโตตปาท  บาง
เลมก็เร่ิมตนที่การเตรียมตัวกอนโพธิจิตโตตปาทที่เรียกวา อนุตตรบูชา  บางเลมเนนการพยากรณ  
บางเลมก็ไมเนน  บางเลมเนนการบําเพ็ญบารมี  6  บางเลมก็เนนบารมี  10  บางเลมเนนภูมิ  10  บาง
เลมก็ไมเนน  บางเลมกลาวถึงเรื่องพุทธเกษตร   บางเลมก็ไมไดกลาวถึงเลย   ดังนี้เปนตน  ฉะนั้น  ใน 

                                                           
148เร่ืองเดียวกัน,  174 – 175. 
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บทที่    3    ของงานวิจัยเลมนี้  ผูวิจัยจะไดทําการศึกษาวิเคราะหถึงขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวหรือ
หลักการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตวตามเนื้อหาที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารโดยละเอียด
ตอไป 
 
   
 
  
 
 
 
 
  
   
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทท่ี  3 
หลักการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตวในคมัภีรโพธิจรรยาวตาร 

  
 คัมภีรโพธิจรรยาวตารมีเนื้อหาสวนใหญมุงอธิบายถึงหลักการดําเนินชีวิตหรือขั้นตอน
การเปนพระโพธิสัตวที่เรียกวา  โพธิสัตวจรรยา  เปนสําคัญ  โดยหลักการปฏิบัติในเบื้องตนนั้น  
บุคคลผูปรารถนาจะเปนพระโพธิสัตวมุงหวังสูพุทธภูมิ  จะตองมีความเคารพศรัทธาอยางมั่นคงใน
พระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  ตลอดถึงพระโพธิสัตวเจาในอดีตทั้งหลาย  เพื่อใหทรงไดเปนที่
พึ่งที่อาศัย  (ศรณคมน)  พรอมกับการหมั่นกราบไหวบูชาคุณดวยเครื่องสักการบูชาอันมีอยางตาง  ๆ  
(วนฺทนา,  ปูชนา)  การแสดงบาปเปดเผยความชั่ว  (ปาปเทศนา)  การวิงวอนขอรองดวยความภักดี
ตอพระพุทธเจาทั้งหลาย  เพื่อใหทรงแสดงธรรมอันจะเปนประโยชนเกื้อกูลแกความสุขและความ
หลุดพนจากทุกขของสรรพสัตวทั้งหลาย  (พุทฺธาภเยษณา,  ยาจนา)  การมีจิตใจบันเทิงเบิกบานอยู
ในการตรัสรูธรรมของพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย  ตลอดถึงการชื่นชมยินดีใน  
พระมหากรุณาคุณของพระโพธิสัตวทั้งหลาย  (ปุณฺยานุโมทนา)  และการสละชีวิตอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแหงการตรัสรูและเพื่อความสุขของสัตวทั้งปวง  (โพธิปริณามนา)  ซ่ึงขั้นตอนในขอ
ปฏิบัติเบื้องตนนี้รวมเรียกวา  อนุตตรบูชา  ถือเปนการเตรียมตัวกอนการเกิดขึ้นแหงโพธิจิต  อัน
จัดเปนกาวแรกในการเพาะเชื้อโพธิจิตใหเกิดขึ้นที่เรียกวา   โพธิจิตโตตปาท  จากนั้นพระโพธิสัตว
จะตองนอมนําจิตใจใหมองเห็นคุณคาในโพธิจิตวา  เปนสิ่งประเสริฐสูงสุด  เปน สัจธรรมสูงสุด  
ใหคุณประโยชนสูงสุด และมีคุณคาสูงสงกวาคุณธรรมทั้งปวง กอปรกับใหมีสติไมประมาทใน 
โพธิจิต  (โพธิจิตตาประมาท)  พรอมกันนี้ก็ใหตั้งปณิธานเสริมสรางจิตใจใหมั่นคงในการบําเพ็ญ
คุณความดีและมีความมุงมั่นในการตรัสรูธรรม  (ปณิธิจิต) หลังจากนั้นก็ใหมุงมั่นตั้งหนาบําเพ็ญ
บารมี  6  นับแตทานบารมีเร่ือยไปถึงปรัชญาบารมีตามลําดับ  จนกระทั่งไดบรรลุถึงโพธิญาณเขาสู      
พุทธภาวะในที่สุด 

ดังนั้น  ในบทนี้ผูวิจัยจะศึกษาถึงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตหรือขั้นตอนการ
เปนพระโพธิสัตว  โดยจะเริ่มทําการศึกษาตั้งแตเร่ืองอนุตตรบูชา โพธิจิต  การตั้งปณิธาน  และการ
บําเพ็ญบารมี  ตลอดถึงคุณธรรมตาง  ๆ  ตามเนื้อความที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ซ่ึงจะ
ไดอรรถาธิบายไปตามลําดับดังนี้ 
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1.  หลักอนุตตรบูชา 
 เนื้อหาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารเริ่มตนอธิบายถึงหลักการดําเนินชีวิตหรือข้ันตอนการ
บําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวดวยเรื่องอนุตตรบูชา  (Supreme  Worship)  ไวเปนอันดับแรก  โดยได
นําเสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบูชาไวอยางกวางขวาง  ซ่ึงเนื้อหาสวนใหญมุงแสดงถึง
ความสัมพันธอันสําคัญไว  2  ประเด็นคือ  พิธีสักการบูชา  อันเรียกวา  อนุตตรบูชา  และการบําเพ็ญ
สมาธิ  คือการเพงความคิดไปสูการแลกเปลี่ยนหรือถายถอนตนเองไปสูบุคคลอื่น  ๆ   
 เร่ืองอนุตตรบูชาหรือการบูชาอันยอดเยี่ยมนี้  คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดพรรณาถึงพิธีการ
อันสลับซับซอนประกอบดวยขอปฏิบัติไวมากมาย  เชน  การกลาวสรรเสริญคุณหรือขอถึง        
พระรัตนตรัยและพระโพธิสัตวทั้งหลายใหทรงไดเปนที่พึ่ง  การสารภาพบาปและการอุทิศบุญกุศล
และการสลัดทิ้งตนเอง  เพื่อบําเพ็ญประโยชนแกสัตวทั้งหลาย  เปนตน  อยางไรก็ตาม  เปาหมาย
สําคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนแหงอนุตตรบูชานั้น  คือ  การฝกฝนอบรมจิตหรือการเพาะปลูก
โพธิจิตและคุณธรรมตาง  ๆ ใหเจริญงอกงามขึ้นนั่นเอง1 
 ดังนั้น  ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดศึกษาวิเคราะหถึงเรื่อง  อนุตตรบูชา  เปนสําคัญ  โดยจะ
เร่ิมศึกษาตั้งแตประเด็นเรื่อง  แนวความคิด  ความหมาย  และขั้นตอนหรือหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับ
อนุตตรบูชา  ดังที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารไปตามลําดับดังนี้ 
 

1.1  แนวความคิดเรื่องอนุตตรบูชา 
 พระพุทธศาสนามหายานมีทรรศนะความเชื่อเกี่ยวกับพระศากยมุนีพุทธเจาวา  พระองค
ทรงเปนมนุษยพิเศษเหนือมนุษยธรรมดา  ทรงเปนทิพยภาวะอันบริสุทธิ์  เปนอนาทิ  อนันตะ         
มีฐานะเชนเดียวกับเทพเจา  และมีจํานวนมากมายนับไมถวน  เหมือนเม็ดทรายในแมน้ําคงคา2  อีก
ดวย  จนกระทั่งไดขยายความคิดสําคัญไปสูเร่ืองพระโพธิสัตวที่ถือวา  มนุษยทุกคนสามารถบําเพ็ญ
ตนเปนพระโพธิ สัตว   บรรลุถึงพุทธภูมิได เท า เทียมกันหมด   หากไดปฏิบัติตนไปตาม                 
โพธิสัตวจรรยาอยางครบถวนสมบูรณ  และทุกคนก็ยอมมีโอกาสที่จะไดรับความสุขสงบ  หลุดพน
จากทุกขทั้งมวล  อันเกิดจากการมีศรัทธาหมั่นสักการบูชา  หรือการวิงวอนขอรองพระพุทธเจา
ทั้งหลายเหลานั้นใหทรงคอยชวยเหลือไดอยางเสมอภาคกันอีกดวย 

                                                           
1Macmillan,  Encyclopedia  of  Religion  on  Sāntideva,  [Online],  accessed on 20  

December  2006.  Available  from  http://www.bookrags.com/Shantideva 
2พระราชธรรมนิเทศ  (ระแบบ   ิตาโณ),  ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา,  พิมพคร้ังที่   

3   (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  2536),  229. 
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สําหรับรูปแบบหรือสัญลักษณเกี่ยวกับการสักการบูชาในทางพระพุทธศาสนานั้น  ไมมี

การกลาวพรรณนาไวโดยเฉพาะ  แตกตางกับศาสนาพราหมณที่มักปรากฏคําวา  ภักติ  อยูใน   
คัมภีรไตรเพทและปุราณะตาง  ๆ  มากมาย  โดยทั่วไปการสักการบูชาในคัมภีรของพระพุทธศาสนา
นั้น  มักปรากฏดวยถอยคํา  เชน  นโม  สัมพุทธัสสะ  พุทธานุสมฤติ  ศรัทธาและประสาทะ         
สวนคําวา  ภักติ  เปนคําที่ไมคอยอางถึงมากนัก  สําหรับสัญลักษณเกี่ยวกับการสักการบูชานั้น  สวน
ใหญมักจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ  รอยเทา  ราชบัลลังก  เสาไฟ  ธรรมจักร  เครื่องหมาย     
พระรัตนตรัย  ตนโพธิ์และสถูป  เปนตน3    

ถึงแมคําวา  ภักติจะไมคอยปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนามากนัก  แตคํานี้ก็ไดมี
อิทธิพลอยางมากกับแนวคิดเกี่ยวกับการบูชาของพระพุทธศาสนามหายานในลําดับตอมา  
โ ด ย เ ฉพ า ะ อ ย า ง ยิ่ ง   คั ม ภี ร ป ร ะ เ ภ ท ไ วปุ ล ย สู ต ร   เ ช น   สั ท ธ ร ร มปุ ณฑ รี ก สู ต ร 
(Saddharmapun darīkasūtra)  และ  อัษฏสาหสริกาปรัชญาปารมิตา  (As t asāhasrikāprajñāpāramitā)  
นั้น  ไดอธิบายรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับการสรรเสริญบูชาพระพุทธเจาไวอยางมากมาย  และ
เนื้อหาที่พรรณนาถึงการบูชาในพระสูตรเหลานี้  มีลักษณะคลายคลึงกับการอุทิศตนดังเชนที่ปรากฏ
อยูในคัมภีรภักติสูตร  (Bhakti  Sūtra)  และ  ปุราณะ  (Purānas)  ตาง ๆ4 

ฮาจิเม  นากามุระ  (Hajime  Nakamura)  ไดแสดงผลการศึกษาของเขาเกี่ยวกับการบูชา
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งหลายไว  โดยเขาอางถึงแหลงขอมูลของจีนซึ่งไดกลาวไววา5 

 
ในวรรณคดีทางพระพุทธศาสนานั้น  มีงานประพันธมากมายที่ไดสรรเสริญการบูชาตอ

พระพุทธเจาและพระโพธิสัตว  เชน  กุสุมสัญจยสูตร  (Kusumasañcaya  Sūtra)  มีเนื้อหาเนน
ความสําคัญตอการบูชาพระพุทธเจาเปนอยางมาก  ในคัมภีรนามสังคีติ ( Nāmasanègīti)  เมื่อ
บุคคลผูบูชาไดเอยถึงพระนามของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวซ้ําแลวซ้ําเลา  ยอมกอใหเกิด
กํ า ลั ง ใ จ มี ค ว า ม ก ล า ห า ญ ใ น ก า ร ทํ า ค ว า ม ดี   ใ น รั ต น จั น ท ร ป ริ ป ฤ จ ฉ า สู ต ร  
(Ratnacandraparipr cchā  Sūtra )  และ  ภัทรกัลปสมาธิสูตร  (Bhadrakalpasamādhi  Sūtra)  
ไดกลาวสรรเสริญการบูชาพระพุทธเจา  10  พระองคและพระโพธิสัตว  1,000 องคไว
ตามลําดับ 

   
                                                           

3T.  R.  Sharma,  An  Introduction  To  Buddhist  Philosophy  [Vijñānavāda  And  
Mādhyamika]  (Delhi : Eastern  Book  Linkers,  1994),  126. 

4Ibid.,  126 - 127. 
5Ibid.,  127. 
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  ตามขอความที่ปรากฏอยูในพระสูตรตาง  ๆ  ขางตนนี้  ทําใหเห็นไดวา  รูปแบบการบูชา
ของพระพุทธศาสนามหายานมีความสําคัญมากขึ้น    ซับซอนมากขึ้นและถือเปนขอปฏิบัติเบื้องตนที่
จะนําไปสูการบําเพ็ญคุณธรรมขออ่ืน   ๆ   ตอไป   โดยเฉพาะผูปรารถนาจะบําเพ็ญตนเปน                  
พระโพธิสัตวนั้น  จําเปนจะตองนอมนําจิตใจใหเกิดศรัทธา  หมั่นประกอบตนอยูกับการสักการะ  
การกราบไหวบูชา  การสรรเสริญพระคุณและแสดงความจงรักภักดีตอพระพุทธเจา   และ             
พระโพธิสัตวทั้งหลาย  เปนตน  อันนับเปนกิจเบื้องแรกในการปลุกโพธิจิตใหเกิดขึ้น  หรือเปนการ
เตรียมตัวกอนการเกิดขึ้นแหงโพธิจิต  ซ่ึงเรียกขั้นตอนดังกลาวนี้วา  อนุตตรบูชา  (Anuttara – Pūjā)
หมายถึง  การบูชาอันสูงสุดหรือการบูชาอยางยิ่ง  จัดเปนองคประกอบหรือหลักการสําคัญขอ  1  ใน  
4  ขอแหงโพธิสัตวจรรยา  คือ  การมีศรัทธา  (อนุตตรบูชา)  การตั้งจิตไปสูอนุตตรสัมยักสัมโพธิ  
การตั้งปณิธานหรือการประกาศความตั้งใจที่จะชวยเหลือผูอ่ืน  และการบําเพ็ญธรรมเพื่อใหตนเองมี
อํานาจที่จะปฏิบัติไดตามความตั้งใจที่ประกาศออกไป6 
   
  1.2  ความหมายของคําวา  อนุตตรบูชา 
  คําวา  อนุตตรบูชา  (อนุตฺตรปูชา)  เปนศัพทภาษาสันสกฤต  มีรูปศัพทเดียวกันกับ     
ภาษาบาลี  สําเร็จรูปมาจากคําสมาสกัน  2  คํา  คือ  คําวา  อนุตฺตร  อันเปนคําคุณศัพท  หมายถึง  
สําคัญที่สุด,  หัวหนา,  ดีที่สุด,  ยอดเยี่ยม,  ประเสริฐ,  สูงสุด7   และคําวา  ปูชา  ซ่ึงเปนนามศัพท  
แปลวา  การบูชา,  ความเคารพนับถือ,  ความจงรักภักดี,  ความเอาใจใส8   เมื่อนํามาประกอบกันเปน  
อนุตฺตรปูชา  มีความหมายวา  การบูชาอันประเสริฐ,  การบูชาอันยอดเยี่ยม,  ความเคารพสูงสุด     
เปนตน 
  
 
 

                                                           
6ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวเิคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   ภาควิชาภาษาตะวนัออก  
บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2523),  174. 

7Vaman  Shivram  Apte,  The  Practical  Sanskrit – English  Dictionary  (Delhi : 
Motilal  Banarsidass, 1978),  65.   

8Vaman  Shivram  Apte,  The  Student’s  Sanskrit – English  Dictionary  (Delhi : 
Motilal  Banarsidass  Publishers  Private  Ltd.,  1970),  344. 
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  พระมหาสมปอง  มุทิโต9  ไดแสดงรูปวิเคราะหของคํา  อนุตฺตร  ไววา  นตฺถิ  อุตฺตโร    
อุตฺตโม  อสฺมาติ   อนุตฺตโร   ผูไมมีใครประเสริฐกวา  ช่ือวา   อนุตตระ  (น + อุตฺตร,  อาเทศ  น  เปน  
อน,  ลบสระหนา)  แปลวา  ประเสริฐ,  สูงสุด,  ประธาน  เมื่อผนวกเขากับคําวา   ปูชา   (ปูช  -  ปูชายํ  
+  อ  +  อา)  ซ่ึงแปลวา  การบูชา,  การทําพลีกรรม  (ดวยวัตถุส่ิงของและดวยธรรม)  สําเร็จรูปเปน      
อนุตตรปูชา  หมายถึง  การบูชาประเสริฐ,  การบูชาสูงสุด   
  ตามนัยนี้  สรุปไดวา  คําวา  อนุตตรบูชา  นั้น  หมายถึง  การบูชาอันประเสริฐ,  การบูชา
อันยอดเยี่ยม,  การบูชาอันสูงสุด,  ความเคารพนับถืออันดีที่สุด  เปนตน 
  ลักษณะของอนุตตรบูชานี้  เปนการมุงอุทิศนอมตนไปสูหลักปฏิบัติ  โดยเนนการปฏิบัติ
ทางกายกรรม  มีลักษณะเชนเดียวกับการหมอบกราบและมีประโยชนในการเพงความคิดไปสูการ
สรรสรางใหเกิดการกระทําขึ้นโดยเฉพาะ  ซ่ึงการกระทําเชนนี้ตองประกอบดวยความมีเมตตากรุณา
ตอสรรพสัตว  และตั้งใจปรารถนาที่จะปลดเปลื้องหรือชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนไปจากความ
ทุกขทั้งปวง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบูชานี้  ถือเปนขอปฏิบัติสําคัญขอหนึ่ง  ที่มีขั้นตอนตาง  ๆ
เกิดขึ้นจากคัมภีรโพธิจรรยาวตารของศานติเทวะ  อันประกอบดวยข้ันตอนหรือวิธีการสําคัญ  7  
ประการมี  การบูชา  การไหว  การขอถึงซึ่งสรณคมณ  การแสดงบาป   การอนุโมทนาบุญ             
การออนวอนหรือเชื้อเชิญ  และการนอมจิตไปสูโพธิ   ซ่ึงจุดมุงหมายสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนทั้ง  7  ประการนั้น  ก็เพื่อประโยชนแหงการฝกฝนอบรมจิตสรางสมบุญกุศลและชญาน  
(Jñāna  ความรูอันยอดเยี่ยม)  ใหเกิดขึ้นนั่นเอง10 
 ที.  อาร.  ศรมะ ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแหงอนุตตรบูชาไวในหนังสือ
เร่ือง  “An  Introduction To Buddhist  Philosophy  (Vijñānavā  And  Mādhyamika”  วา   

 
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบูชานี้  สามารถคนพบไดจากงานวรรณกรรม  2  เลม

ของศานติเทวะ  คือ  โพธิจรรยาวตารและศึกษาสมุจจัย  ซึ่งไดบรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
บูชาพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวไวมากมาย  กลาวคือ  คัมภีรศึกษาสมุจจัยไดกําหนดหลัก
ปฏิบัติพื้นฐานของการบูชาอันสําคัญไว  3  ประการคือ  การมุงพัฒนาจิตเพื่อการตรัสรูให
เจริญยิ่ง   ๆ  ข้ึน  การไดหยั่งรูถึงหลักธรรมโดยแจมแจงและการพัฒนาจิตใหประกอบดวย 

                                                           
9พระมหาสมปอง   มุทิโต,  คัมภีรอภิธานวรรณนา,  พิมพคร้ังที่  2  (กรุงเทพฯ : บริษัท  

ประยูรวงศพร้ินทติ้ง  จํากดั, 2547),  848.   
10Sangharakshita,  Ritual,  [Online],  accessed on 20  December  2006.  Available  

from  http : en.wikipedia. org/wiki    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     77
 
เมตตากรุณาอันยิ่งใหญตอมนุษยท้ังหลาย  ในขณะที่คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดเนนใหผูปฏิบัติ
มีจิตศรัทธา  หมั่นแสดงความเคารพและวิงวอนขอรองตอพระตถาคต  เพื่อใหสําเร็จผลตาม
ความปรารถนา  (ปรารถจิตตะ)  คือ  ความตองการจะบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลแกหมูสัตวดวย
ความกรุณาอันยิ่งใหญ  การปฏิบัติเชนนี้ถือเปนการสรรคสรางขึ้นจากภายในจิตใจ   เปน
ความปรารถนาอันเต็มเปยมดวยความศรัทธาเลื่อมใส  ซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคัญที่สุดในกระบวนการ
ปฏิบัติแหงอนุตตรบูชา  เพื่อการพัฒนาระดับจิตของตนใหสูงข้ึน  จนบรรลุถึงความเปน
พุทธะไดอยางเหมาะสม11 

 
ตามทรรศนะขางตนนี้  แสดงใหเห็นความหมายของคํา  อนุตตรบูชา  วา  เพงอรรถหรือ

เนื้อความไปสูการมุงพัฒนาหรืออบรมจิตใจใหสูงขึ้น  ประณีตขึ้น  ดวยการนอมจิตใหเกิดความ
ศรัทธาเลื่อมใสขึ้นแลวแสดงออกทางกายกรรม  คือ  ปฏิบัติตนตามขั้นตอนแหงหลักการบูชา
ทั้งหลาย  จนกระทั่งสภาวะของจิตไดหยั่งรูถึงชญาน  ไดแก  ความรูอันยอดเยี่ยม  และมีความคิดเต็ม
เปยมอยูดวยเมตตากรุณา   ตั้งมั่นอยูในความปรารถนาจะบําเพ็ญประโยชนแกสรรพสัตวอยางไมมีที่
ส้ินสุด  (ปรารถจิต) 

 
1.3  อนุตตรบูชาในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 
คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงเนื้อหาสาระสวนใหญ  มุงกลาวถึงปฏิปทาเครื่องดําเนิน

ชีวิตหรือขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวไวเปนประเด็นหลัก  ซ่ึงสารัตถะสําคัญในปริเฉทที่  1  นั้น  
ผูประพันธพยายามพรรณนาถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องโพธิจิตวา  เปนสิ่งที่ผูปรารถนาบําเพ็ญตนเปน
พระโพธิสัตวจะละเวนเสียไมไดโดยเด็ดขาด   เพราะอาศัยโพธิจิตนี้ เองที่สามารถหนุนนํา             
พระโพธิสัตวใหเขาถึงพุทธภาวะหรืออาจใหสําเร็จเปนพระพุทธเจาไดในที่สุด 

แมวาแนวความคิดเรื่องโพธิจิตจะมีความสําคัญตอผูปรารถนาเปนพระโพธิสัตวมากมาย
เพียงใดก็ตาม  หากแตผูประพันธก็ยังไดสอดแทรกหลักธรรมหรือคุณสมบัติเบื้องตน  อันจะเปน
ประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาตนไปสูโพธิจิตใหมั่งคงยิ่งขึ้น  และถือเปนการเตรียมตัวกอนการ
ปรากฏขึ้นแหงโพธิจิต  กลาวอีกอยางหนึ่ง  เปนการเพาะเชื้อโพธิจิตใหปรากฎเดนชัดขึ้นนั่นเอง  ซ่ึง
รวมเรยีกปฏิปทาขอปฏิบัติในเบื้องตนนี้วา  อนุตตรบูชา  (Supreme  Worship)  หมายถึง  การบูชาอัน
สูงสุดหรือการบูชาอยางยอดเยี่ยม  หมายความวา   บุคคลผูบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวนั้น ในชั้นตน 
 
                                                           

11T.  R.  Sharma,  An  Introduction  To  Buddhist  Philosophy  [Vijñānavāda  And  
Mādhyamika],  129. 
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จะตองมีศรัทธาอยางแนวแน  และพรอมที่จะพัฒนาจิตใจไปสูการตรัสรูหรือการปฏิบัติในคุณธรรม
ตาง  ๆ  ใหเจริญยิ่งขึ้น  ดังขอความสุดทายในปริเฉทที่  10  วา 

 
ความรูแจงในคุณงามความดี  มีอยูดวยความศรัทธาเลื่อมใสใด  ขาพเจาขอนอมนมัสการ

ซึ่งพระมัญชุโฆษ  ดวยความศรัทธาเลื่อมใสอันนั้น  และ  (ความรูของขาพเจา)  ยอมเจริญขึ้น
ดวยความศรัทธาเลื่อมใสใด  ขาพเจาจักสักการบูชาซึ่งกัลยามิตรดวยความศรัทธาเลื่อมใสอัน
นั้น12 

 
ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารไดปรากฏขอความที่อรรถาธิบายถึงสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง

อนุตตรบูชาไวหลายประเด็นดวยกัน โดยเนื้อหาสวนใหญไดกลาวไวในปริเฉทที่  2,  3  และ 10  
ตามลําดับ  ปรัชญากรมติผูแตงอรรถกถาคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ไดนําเสนอองคประกอบของ
อนุตตรบูชาดังที่ปรากฏอยูในคมัภีรเลมนี้วา  สามารถแบงออกไดเปน  8  ประการคือ 
 1.  วันทนา  (Vandanā) 
 2.  ปูชนา  (Pūjanā) 
 3.  ศรณคมนะ  (śaranagamana) 
 4.  ปาปเทศนา  (Pāpadeśanā) 
 5.  ปุณยานุโมทนา  (Pun yānumodanā) 
 6.  พุทธาธเยษณา  (Buddhādhyes anā) 
 7.  ยาจนา  (Yācanā) 
 8.  โพธิปริณามนา  (Bodhiparin āmanā)13 

ประพจน  อัศววิรุฬหการ  ไดกลาวถึงอนุตตรบูชาจากงานวรรณกรรม  2  เลมของ    
ศานติเทวะ  คือ  ศึกษาสมุจจัยและโพธิจรรยาวตาร  ไววา  อาจแบงการบูชาออกเปน  5  จําพวกคือ 
 1.  วันทนาและปูชนา   
 2.  ศรณคมนและปาปเทศนา 
 3.  ปุณยานุโมทนา 

                                                           
  12ม ฺชุโฆษํ    นมสฺยาม ิ  ยตฺปฺรสาทานฺมติะ    ศุเภ   /  
    กลฺยาณมิตฺรํ   วนฺเท⌫ ห ํ   ยตฺปฺรสาทาจจฺ   วร ฺธเต   // (พจว.  10 / 58) 

13T.  R.  Sharma,  An  Introduction  To  Buddhist  Philosophy [Vijñānavāda  And  
Mādhyamika],  128. 
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4.  พุทธาธเยษณาหรือยาจนา 
5.  โพธิปริณามนา14 
พระมหาสมจินต  สม ฺมาป ฺโ  ไดแสดงขอปฏิบัติเบื้องตนอันจัดเปนกิริยาที่เรียก

อนุตตรบูชานั้นวา  ประกอบดวยคุณสมบัติ  6  ประการคือ 
 1.  วันทนา 
 2.  สรณคมนะ  (ศรณคมน) 
 3.  ปาปเทศนา 
 4.  ปุญญานุโมทนา  (ปุณยานุโมทนา) 
 5.  อัชเฌสนา  (อัธเยษณา) 
 6.  ปริณามนา และ  อัตตภาวปริจจาคะ15 
 แมวานักปราชญทั้ง  3  ทานจะมีทรรศนะเกี่ยวกับการจัดแบงสาระสําคัญของอนุตตรบูชา
ไวแตกตางกันดังกลาวแลวขางตน  หากแตเมื่อไดศึกษาวิเคราะหขอความในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร
โดยละเอียดแลว  สามารถกําหนดบทสรุปหรือจัดแบงขั้นตอนเกี่ยวกับอนุตตรบูชาไดเปน  9  
ประการดวยกันดังนี้ 
 1.  วันทนา 
 2.  ปูชนา 
 3.  ศรณคมนะ 
 4.  ปาปเทศนา 
 5.  ปุณยานุโมทนา 
 6.  พุทธาธเยษณา 
 7.  ยาจนา 
 8.  โพธิปริณามนา 
 9.  อาตมภาวปริตยาคะ   
   
  

                                                           
14ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวเิคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  188. 
15พระมหาสมจนิต  สม ฺมาป ฺโ,  พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย  พฒันาการและ

สารัตถธรรม  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย,  2543),  76. 
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 ตอไปนี้  จักไดศึกษาวิเคราะหถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสารัตถะสําคัญของอนุตตรบูชา  
ดังที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารในแตละประเด็นตามลําดับดังนี้ 

1.  วันทนา  ไดแก  การไหว  การแสดงความนอบนอม  การแสดงความเคารพ  การกราบ  
เปนตน 

จากการศึกษาพบวา  เนื้อหาเกี่ยวกับวันทนาที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  
ผูประพันธไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมาก  โดยทานไดกลาวแสดงความเคารพนอบ
นอมตอวันทนียบุคคลไวเปนอันดับแรกสุดในการประพันธคัมภีรเลมนี้ขึ้น  ดังจะเห็นไดจากขอความ
ในโศลกที่ 1  ของปริเฉทที่  1  วา 

 
ขาพเจาครั้นนอมนมัสการพระสุคตเจาท้ังหลาย  ผูทรงไวซึ่งธรรมกาย   พรอมทั้ง     

พระสาวกทั้งมวลดวยความเคารพแลว  จะขอกลาวถึงความตั้งมั่นแหงการเปนบุตรของ    
พระสุคตเจา   ตามเนื้อความที่นํามาจากคัมภีรอันไดรวบรวมไว16 

 
ขอความขางตนนี้  ช้ีใหเห็นวา  ผูประพันธไดแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาตอ

พระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายเปนอยางยิ่ง  โดยกอนที่ทานจะเริ่มกลาวธรรมหรือจารึกขอธรรม
ใด  ๆ  ไวก็ตาม  ส่ิงที่ควรทําเปนประการแรกคือ  การแสดงความเคารพนบนอมตอทานผูควรไหว
เสียกอน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะอุปนิสัยสวนตัวของศานติเทวะที่มักไดรับการยกยองวา  มีปกติตั้งตนอยู
ในฐานะออนนอมถอมตัวและมีเมตตากรุณาตอผูอ่ืนเสมอ  ดังกลาวแลวในบทกอนนั่นเอง17 

ในคัมภีรจุลวรรคแหงวินัยปฎก  พระพุทธเจาไดทรงแสดงถึงวันทนียบุคคลที่หมูภกิษคุวร
ไหวไว  3  ประเภทคือ  1)  ภิกษุผูบวชกอนควรที่ภิกษุผูบวชทีหลังจะไหว  2)  ภิกษุที่เปนนานา
สังวาส  (ตางนิกายกัน)  แตแกกวาและมีปกติกลาวเปนธรรม  (ธรรมวาที)  3)  พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา  ดังขอความวา 

 
 

                                                           
   16สุคตานฺ  สสุตานฺ  สธรฺมกายานฺ-   

ปฺรณิปตฺยาทรโต⌫ขิลําศฺจ  วนฺทฺยานฺ    / 
          สุคตาตฺมชสํวราวตารํ-   
   กถยิษฺยามิ  ยถาคมํ  สมาสาตฺ  //  (พจว.  1 / 1) 

17ดูรายละเอยีดในวิทยานิพนธเลมนี้หนา  26. 
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ดูกรภิกษุท้ังหลาย  บุคคล  3  จําพวกนี้  ภิกษุควรไหวคือ  ภิกษุผูอุปสมบทภายหลัง  

ควรไหวภิกษุผูอุปสมบทกอน  1  ควรไหวภิกษุนานาสังวาส  ผูแกกวา  แตเปนธรรมวาที  1  
ควรไหวตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ  1  ….  บุคคล  3  พวกนี้แล  ภิกษุควรไหว18 

 
ตามพุทธพจนนี้  พระพุทธเจาไดทรงแสดงถึงกลุมบุคคลที่ควรบูชาไว  3  จําพวกคือ  

ภิกษุผูแกพรรษา   ภิกษุตางนิกายกันแตมุงกลาวธรรมเปนปกติและพระตถาคตเจา  ซ่ึงในประเด็นนี้
คัมภีรโพธิจรรยาวตารก็ไดแสดงขอความอันกลาวถึงเรื่องวันทนาไวเชนกันวา  ผูปรารถนาจะบําเพ็ญ
ตนเปนพระโพธิสัตวนั้น  จะตองหมั่นกราบไหวและแสดงความเคารพภักดีตอวันทนียบุคคลและ
วันทนียวัตถุทั้งหลาย  โดยไมจํากัดจํานวน  ขอบเขต  และประเภทบุคคลอีกดวย  ดังขอความวา 

 

ขาพเจา19 ขอนมัสการพระพุทธเจาท้ังหลายผูซึ่งทรงเสด็จประทับอยูในกาลทั้ง  3  พรอม
ท้ังพระธรรมและหมูพระโพธิสัตวสงฆ20  ดวยความเคารพนบนอมเทาจํานวนผงอณูใน   
พุทธเกษตรทั้งมวล21 

  
 ขาพเจาขอนอบนอมสถานที่สักการบูชาท้ังปวง  ซึ่งเปนเหมือนสถานที่บําเพ็ญบุพพกิจ

ของพระโพธิสัตว  และขอคารวะนบนอมแดพระอาจารย  แดทานผูบําเพ็ญพรตและทานผู
ควรกราบไหวท้ังหลาย22 

 
                                                           

18วิ.จุล ฺ.  7 / 264 / 118.  
19คําวา  ขาพเจา  ในที่นี้บงความวา  หมายถึง  พระโพธิสัตว  ทั้งนี้เพราะขอความใน

คัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ศานติเทวะนิยมใชคํานี้เปนประธานในประโยคโดยมาก  ฉะนั้น  หาก
ปรากฏคําแปลวา  ขาพเจา  ในที่อ่ืน  ๆ  แหงคัมภีรนี้อีก  ขอใหเขาใจวา  หมายถึง  พระโพธิสัตวอีก
ปริยายหนึ่งดวย. 

20คําวา  พระโพธิสัตวสงฆ  ในที่นี้หมายรวมทั้ง  พระภกิษุสงฆและพระโพธิสัตว
ทั้งหลาย. 
  21สร ฺวเกฺษตฺราณุสํขฺไยศฺจ   ปฺรณาไมะ   ปฺรณมามฺยหมฺ  / 

  สร ฺวตฺรฺยธฺวคตานฺ   พุทฺธาน ฺ  สหธร ฺมคโณตฺตมาน ฺ //  (พจว.  2 / 24) 
  22สร ฺวไจตฺยานิ   วนฺเท⌫ หํ   โพธิสตฺตฺวาศฺรยําสฺตถา  / 

   นมะ   กโรมยฺุปาธฺยายานภวินฺทฺยาน ฺ  ยตี̊สฺตถา  //  (พจว.  2 / 25) 
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ตามนัยขางตนนี้  แสดงใหเห็นวา  กิริยาที่จัดเปนวันทนานั้น  ถูกใชในความหมายที่

กวางขวางยิ่งกวาที่แสดงไวในคัมภีรจุลวรรคขางตน กลาวโดยรวมแลวใชแสดงความเคารพตอ
วันทนียบุคคล  ผูที่ควรกราบไหวเชน  พระรัตนตรัย  พระโพธิสัตว  ครูบาอาจารย  นักพรตนักบวช  
เปนตน  โดยไมจํากัดจํานวนและประเภทบุคคลแตอยางใด  อีกอยางหนึ่ง  มีความหมายแสดงถึง
ความเคารพตอวันทนียวัตถุ  อันหมายถึงสถานที่สําหรับสักการบูชาหรือบําเพ็ญกุศลกิจทั้งปวงโดย
ไมมีขอบเขตจํากัดเชนเดียวกัน 
  

2.  ปูชนา  ไดแก  การยกยอง  การนับถือ  การตอนรับ  การบูชา23  ถือเปนกิริยาที่แสดง
ความเคารพบุคคลหรือส่ิงที่นับถือดวยเครื่องสักการะ  มีดอกไม  ธูปเทียน  เปนตน  เชน  บูชาพระ  
บูชาเทวดา  บูชาไฟ  เปนตน  อีกนัยหนึ่ง  เปนการยกยองเทิดทูนดวยความนับถือหรือเล่ือมใสใน
ความรูความสามารถ  เชน  บูชาวีรบุรุษ  บูชาความรู  บูชาฝมือ  เปนตน24 

คําวา  ปูชนา  ที่ปรากฏในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  เปนการกลาวเนนถึงการทํา
สักการบูชาของผูบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวตอพระรัตนตรัย  ดวยวัตถุเครื่องบูชาชั้นเลิศ  เชน  
ดอกไม  ผลไม  ธูปหอม  ผา  อาหาร  น้ําดื่ม  รัตนประทีป  รัตนฉัตร  แกวมณี  แกวมุกดา  ดนตรีและ
เพลงขับ  เปนตน  ดังขอความวา 

 
เพราะการยึดมั่นซึ่งจิตตรัตนะนั้น  ขาพเจาจึงทําการสักการบูชาอยางดีแดพระตถาคตเจา

ท้ังหลาย  แดพระธรรมรัตนะอันบริสุทธิ์ไรมลทิน  และแดเหลาพุทธบุตรผูมีคุณอันกวางขวาง
ท้ังหลาย25 

 
 
 

                                                           
23ป.  หลงสมบุญ,  พจนานกุรม  มคธ – ไทย  (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ,  2540),  507.  
24ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542   (กรุงเทพฯ : 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส,  2546),  634.  
  25ตจฺจิตฺตรตฺนคฺรหณาย   สมฺยกฺ-   
   ปูชํา   กโรมฺเยษ   ตถาคตานามฺ  / 
      สทฺธรฺมรตฺนสฺย   จ   นิรฺมลสฺย- 

พุทฺธาตฺมชานํา   จ   คุโณทธีนามฺ  //  (พจว.  2 / 1) 
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ขาพเจาจะขอทําการสรงสนาน  (พระวรกาย)  ของพระตถาคตทั้งหลาย  พรอมท้ังเหลา 

พุทธบุตรท้ังมวล  ดวยหมอแกวจํานวนมากลวน  ท่ีเต็มบริบูรณไปดวยน้ําหอมและดอกไมอัน
นาเพลิดเพลินใจ  พรอมกับการประโคมดนตรีและเสียงเพลงกลอม26  

 
อยางไรก็ตาม ขอความในคัมภีรโพธิจรรยาวตารมิไดมุงกลาวถึงการทําสักการบูชาตอ

พระรัตนตรัยโดยเฉพาะเทานั้น   แตยังไดขยายแนวคิดเกี่ยวกับการทําสักการบูชาครอบคลุมไปถึง
กลุมบุคคลพิ เศษคือ   พระโพธิสัตว เจ าทั้ งหลาย   เชน   พระสมันตภัทร   พระมัญชุโฆษ                
พระอวโลกิเตศวร  เปนตนไวอีกดวย  ดังขอความวา 

 
ขาพเจาจะตกแตงพระโพธิสัตวท้ังหลาย  มีพระสมันตภัทร พระมัญชุโฆษ และ        

พระอวโลกิเตศวร  เปนตน  ดวยผาทิพยเนื้อออนนุมและงามวิจิตรทันสมัย  พรอมดวย
เครื่องประดับอันเหมาะสมตาง  ๆ27 

  
 จากขอความขางตนนี้  แสดงใหเห็นวา  กิริยาเกี่ยวกับปูชนานั้น  มิไดเนนใหผูบูชามุง
สักการบูชาเฉพาะตอพระรัตนตรัยเพียงเทานั้น  แมแตองคพระโพธิสัตวที่ปรากฏอยูในจักรวาล      
ทั้งปวง  ก็ไดช่ือวาเปนปูชนียบุคคล ที่ผูปรารถนาในโพธญิาณควรบูชาดวยเชนกัน 
 ในคัมภีรอังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต  พระพุทธเจาไดทรงแสดงหลักการบูชาไว  2  ประเภท
คือ  อามิสบูชาอยางหนึ่ง  ธรรมบูชาอีกอยางหนึ่ง  ดังขอความวา 

  
ดูกรภิกษุท้ังหลาย  การบูชา  2  อยางนี้  2  อยางเปนไฉน  คือ  การบูชาดวยอามิส  1  การ

บูชาดวยธรรม  1  ….  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  บรรดาการบูชา  2  อยางนี้  การบูชาดวยธรรมเปน
เลิศ28  

  
                                                           
  26มโนชฺคนฺโธทกปุษฺปปูรฺไณะ- 
   กุมฺไภรฺมหารตฺนมไยรเนไกะ  / 
     สฺนานํ   กโรมฺเยษ   ตถาคตานํา-  

 ตทาตฺมชานํา   จ   สคีติวาทฺยมฺ //   (พจว.  2 / 11) 
  27ทิวฺไยรฺมฺฤทุศฺลกฺษฺณวิจิตฺรโศไภ  – รฺวสฺไตฺรรลํการวไรศฺจ   ตสฺไตะ  / 
     สมนฺตภทฺราชิตม ฺชุโฆษ  – โลเกศฺวราทีนป   มณฺฑยามิ  //  (พจว.  2 / 13) 

28องฺ.ทุก.  20 / 401 / 117.  
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จากพระพุทธพจนขางตนนี้  พระพุทธองคทรงแสดงหลักการหรือรูปแบบการบูชา

ออกเปน  2  ลักษณะคือ  การบูชาดวยวัตถุส่ิงของ  เชน  ดอกไม  ธูปเทียน  อาหาร  เสื้อผา  ที่อยูอาศัย  
เภสัช  เปนตน  เรียกวา  อามิสบูชาอยางหนึ่ง  อีกอยางหนึ่งคือ  การบูชาดวยธรรม  หมายถึง  การบูชา
ดวยการปฏิบัติตนตามพระธรรมคําสอนของพระองคที่ทรงแสดงไวดีแลว  เพื่อความบริสุทธิ์หมดจด
จากกิเลสทั้งหลาย  หรือแมแตการฟงธรรม  การแสดงธรรม  ก็จัดเปนการบูชาดวยธรรมเรียกวา    
ธรรมบูชา    เชนกัน   อยางไรก็ตาม   บรรดาการบูชา   2   อยางนี้  พระพุทธเจาทรงยกยอง ธรรมบูชา
วา  เปนสิ่งที่ยอดเยี่ยมกวาอามิสบูชา  เพราะสามารถนําผูบูชาใหหลุดพนจากทุกขไดอยางแทจริง 
 เ มื่ อ ไ ด ต ร ว จสอบวิ เ ค ร า ะห เ นื้ อ ค ว าม เ กี่ ย ว กั บห ลั กก า รบู ช าที่ ป ร า กฏ ใน                       
คัมภีรโพธิจรรยาวตารแลว  พบวา หลักการบูชาสวนใหญจะมุงเนนใหผูบูชาปฏิบัติตนไปในทาง       
อามิสบูชามากกวาธรรมบูชา  ซ่ึงแตกตางกับขอความที่กลาวไวในคัมภีรอังคุตตรนิกายขางตนนี้         

กลาวโดยสรุป  หลักปูชนาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น   คือ การสักการบูชาตอ          
พระรัตนตรัย  ดวยเครื่องบูชาชนิดตาง  ๆ  มีดอกไม  ผลไม  ธูปหอม  ผา  อาหาร  เปนตน  โดยกลาว
เนนใหผูบูชามุงปฏิบัติไปในดานอามิสบูชามากกวาธรรมบูชา  ทั้งยังไดขยายขอบเขตเกี่ยวกับ          
ปูชนียบุคคลใหครอบคลุมไปสูพระโพธิสัตวเจาที่กําลังบําเพ็ญเพียรอยูในจักรวาลทั้งปวงอีกดวย 
  

3.  ศรณคมนะ ไดแก  การถึงสรณะ  การยึดเอาเปนที่พึ่ง  การยึดเอาเปนที่ระลึก  การถึง
พระรัตนตรัยวาเปนที่พึ่ง  การถึงพระรัตนตรัยวาเปนที่ระลึก  เปนตน29 
 เนื้อหาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารอันกลาวถึงศรณคมนะนั้น   หมายถึงการขอถึง           
พระรัตนตรัยใหทรงเปนที่พึ่ งที่อาศัย   เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ   จนกระทั่งไดบรรลุถึง                
พระสัมมาสัมโพธิญาณในทายที่สุด  ดังขอความวา   

 
ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะที่พึ่งอาศัย  ขอถึงพระธรรมและหมูพระโพธิสัตว

สงฆเปนสรณะ  จนกระทั่งขาพเจาไดบรรลุถึงสารัตถะแหงสัมมาสัมโพธิ30 
 
 

                                                           
29พระธรรมปฏก  (ป.อ.  ปยุต ฺโต),  พจนานกุรมพุทธศาสน  (ฉบับประมวลศัพท), พมิพ

คร้ังที่  10  (กรุงเทพ ฯ : บริษัท  เอส.  อาร.  พร้ินติ้ง  แมส  โปรดักส  จํากัด,  2546),  256. 
  30พุทฺธํ   คจฺฉามิ   ศรณํ   ยาวทา   โพธิมณฺฑตะ  /    

   ธร ฺมํ   คจฺฉามิ   ศรณํ   โพธิสตฺตฺวคณํ   ตถา  //  (พจว.  2 /  26) 
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การขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยใหเปนสรณะที่พึ่งที่ระลึกดังกลาวมาขางตนนี้  มีเนื้อหาสาระ
หรือความหมายไมแตกตางไปจากขอความที่แสดงไวในคัมภีรขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ  วา 

 
ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ  ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนสรณะ  ขาพเจาขอถึง

พระสงฆเปนสรณะ …..31 
  

นอกจากนี้แลว  กิริยาที่เรียกศรณคมนะในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ยังไดแสดง
ความหมายกวางขวางออกไปสูการขอถึงพระโพธิสัตวทั้งหลายใหไดเปนสรณะที่พึ่งดวยเชนกัน  
 ในอรรถกถาขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ  พระอรรถกถาจารยไดกลาวถึงสาเหตุหรือ
ประโยชนอันเกิดแตการยึดถือพระรัตนตรัยใหเปนสรณะวา  การขอถึงซึ่งพระพุทธเจาใหเปนสรณะ
นั้น  ยอมสามารถกําจัดภัยของสัตวทั้งหลายเสียได  ดวยการสั่งสอนใหเขาใจแจงชัดถึงสิ่งที่เปน
ประโยชนและแนะนําใหหลีกหนีจากสิ่งอันไมเปนประโยชน  การขอถึงซึ่งพระธรรมใหเปนสรณะ
นั้น  ยอมนําสัตวใหขามพนจากถิ่นที่กันดารคือภพ  และใหความสุขโปรงใจได  การขอถึงพระสงฆ
ใหเปนสรณะนั้น  เพราะอาจใหประสบกับผลอันไพบูลยอันเกิดจากการทําสักการะแมเพียงเล็กนอย
ได  ดังขอความวา   

 
…. พระพุทธเจาช่ือวา  สรณะ  เพราะกําจัดภัยของสัตวท้ังหลาย  ดวยการใหเขาถึงสิ่งท่ี

เปนประโยชน  และนําออกจากสิ่งท่ีไมเปนประโยชน  พระธรรมชื่อวา  สรณะ  เพราะให
สัตวขามพนกันดารคือภพและใหความโปรงใจ  พระสงฆช่ือวา  สรณะ  เพราะกระทํา
สักการะแมเล็กนอย  ใหกลับไดผลอันไพบูลย….32 

  
สวนในคัมภีรโพธิจรรยาวตารไดกลาวถึงประโยชนอันเกิดจากการขอถึงพระพุทธเจาให

เปนสรณะวา  เพื่อเปนประโยชนในการปกปองคุมครองและกําจัดความหวาดกลัวของสัตวใหหมด
ส้ินเสียได  การขอถึงพระธรรมใหเปนสรณะ  ก็เพื่อการทําลายภัยในสังสารวัฏใหส้ินซากไป  และ
การขอถึงพระโพธิสัตวใหเปนสรณะ  ก็เพื่อการคอยชวยเหลือคุมครองหมูสัตวที่ยังมีบาป  หรือยัง
เกี่ยวพันอยูกับการทํากรรมชั่วทั้งหลาย  ดังขอความวา   

 
 

                                                           
31ขุ.ขุ.  25 / 1 / 1. 
32ขุ.ขุ.อ.  16 / 9,10. 
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ขาพเจาขอถึงซึ่งพระชินเจาท้ังหลาย  ผูทรงเปนที่พึ่งของชาวโลก  มีพลังอํานาจมหาศาล  

ทรงสละเวลาเพื่อประโยชนจะปกปกษรักษาสัตวโลกทั้งปวง  และผูทรงขจัดความกลัว       
ท้ังมวลใหสูญสิ้นไปวา  เปนสรณะที่พึ่งในวันนี้ทีเดียว33 

 
ขาพเจาขอถึงซึ่งพระธรรมที่พระชินเจาเหลานั้นทรงบรรลุแลว  อันสามารถทําลายภัย

ในสังสารวัฎเสียไดวา  เปนสรณะที่พึ่ง….34 
 

ดวยความสะดุงตกใจกลัว   ขาพเจาจึงใครจะออนวอนดวยความเรารอนใจตอ       
พระอวโลกิเตศวร   ผูทรงเปนที่พึ่ง   เพียบพรอมไปดวยพระเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์             
ขอพระองคนั้นไดโปรดคุมครองรักษาขาพเจาผูมีบาปดวยเถิด35 

  
จากรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชนอันเกิดจากการขอถึงพระรัตนตรัยและพระโพธิสัตวให

เปนสรณะดังแสดงมานี้  มีประเด็นที่ควรพิจารณา  คือ 
การขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะนั้น  คัมภีรทั้ง  2  กลาวตรงกันในเรื่องการกําจัดทําลาย

ความกลัวของสัตวทั้งหลายใหหมดสิ้นไป  แตในคัมภีรอรรถกถาขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ ไดกลาว
ขยายใหสัตวทั้งหลายมีความรู  เขาใจและประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชน  พรอมกับการละเวนหรือ
กําจัดในสิ่งไมเปนประโยชนออกไปดวย  ในขณะที่คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดเนนย้ําถึงความมีเมตตา
กรุณาของพระพุทธเจาใหทรงคอยชวยเหลือและคุมครองหมูสัตว  เพื่อความหลุดพนจากทุกขภัย    
ทั้งปวง 
 การขอถึงพระธรรมใหเปนสรณะนั้น  คัมภีรทั้ง  2  กลาวตรงกัน  คือ  เพื่อประโยชนใน
การมุงกําจัดหรือขามพนทุกขภัยอันเกิดจากการเวียนวายตายเกิดเสียได 
 สวนการขอถึงพระสงฆใหเปนสรณะนั้น  คัมภีรทั้ง  2  ไดแสดงจุดมุงหมายไวตางกัน  
กลาวคือ  คัมภีรโพธิจรรยาวตารเนนย้ําใหพระโพธิสัตวทั้งหลายไดเปนที่พึ่งอาศัย  เพื่อการคุมครอง
หมูสัตวที่ยังหมกมุนตนอยูกับความชั่วใหหลุดพนจากสภาวะนั้นเสีย ในขณะที่อรรถกถาขุททกนิกาย   
                                                           
  33อทฺไยว   ศรณํ   ยามิ   ชคนฺนาถานฺ   มหาพลานฺ  / 

  ชคทฺรกฺษาร ฺถมุทฺยุกฺตาน ฺ  สร ฺวตฺราสหราน ฺ  ชินานฺ  //  (พจว.  2 / 48) 
  34ไตศฺจาปฺยธิคตํ   ธร ฺมํ   สํสารภยนาศนมฺ  / 

   ศรณํ   ยามิ   ภาเวน  โพธิสตฺตฺวคณํ   ตถา  //  (พจว.  2 / 49) 
  35ตํ   จาวโลกิตํ   นาถํ   กฺฤปาวฺยากุลจาริณมฺ   / 

  วิเรามฺยาร ฺตรวํ   ภีตะ   ส  มาํ   รกฺษตุ   ปาปนมฺ  //  (พจว.  2 / 51) 
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ขุททกปาฐะ  ไดกลาวถึงสังฆรัตนะวา  เปนเนื้อนาบุญอันเลิศของหมูชนที่ปรารถนากระทําการ
สักการบูชาทั้งหลาย     
 สรุปไดวา  คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงกิริยาที่เรียกศรณคมนะนั้น  หมายถึงการขอถึง
พระรัตนตรัยใหเปนสรณะ  และยังไดขยายแนวคิดนี้มุงไปสูพระโพธิสัตวทั้งหลายใหเปนสรณะที่พึ่ง
ที่ระลึกอีกดวย  ซ่ึงมีประโยชนมุงหมายโดยตรงเพื่อการกําจัดภัยของสัตวทั้งหลาย ใหขามพนไปจาก
การเวียนวายตายเกิด  กอปรกับมุงหวังความมีเมตตากรุณาของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว
ทั้งหลาย  เพื่อการปกปองคุมครองและคอยชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนจากทุกขทั้งปวง 
  

4.  ปาปเทศนา  ไดแก  การแสดงบาป  การสารภาพบาป  (Confession)  การเปดเผยความ
ช่ัวที่ตนไดส่ังสมไว  การประกาศความผิดพลาด  เปนตน 
 เนื้อหาเกี่ยวกับปาปเทศนาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ถือวาเปนบทบัญญัติสําคัญอัน
แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการเกี่ยวกับขอปฏิบัติ  หรือหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามหายานแนว
ใหมขึ้น  โดยการเพิ่มเติมขอปฏิบัติอันเรียกวา  ปาปเทศนา  หรือ  การสารภาพบาปไวเปนฐานหนึ่ง
แหงการนําผูปฏิบัติไปสูความบริสุทธิ์ผุดผองทางใจ  (โพธิจิต)  ซ่ึงสารัตถะสําคัญแหงปาปเทศนานั้น  
ไดอธิบายถึงการกลาวประกาศความชั่วหรือยอมรับความผิดที่ตนเองไดประกอบไวในครั้งอดีต  ตอ
หนาพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งหลาย  เพื่อประโยชนในการรับรูและการคอยชวยเหลือของ
พระองค  ดังขอความวา 

 
ขาพเจาขอประณมกรนอมนําพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย  ผูทรงสถิตมั่นอยูในทิศ  

ท้ังมวล  พรอมท้ังเหลาพระโพธิสัตวผูทรงไวซึ่งมหากรุณาคุณท้ังปวง  ใหทรงรับทราบวา36 
   

ในสงสารวัฏอันไมมีเบ้ืองตน  ในชาตินี้หรือชาติไหน  ๆ  ขาพเจาผูเปนสัตวช่ัวชาลามก
ไดสมสรางบาปกรรมหรือไดใหผูอื่นทําบาปใด  ๆ ไวแลว37     

 
 

                                                           
  36วิชฺาปยามิ  สํพุทฺธานฺ   สร ฺวทิกฺษุ   วฺยวสฺถิตานฺ   / 

   มหาการุณกิาํศฺจาป  โพธิสตฺตฺวาน ฺ กฺฤตา ฺชลิะ  //  (พจว.  2 / 27) 
  37อนาทิมติ   สํสาเร   ชนฺมนฺยไตฺรว   วา   ปุนะ  / 

   ยนฺมยา  ปศนุา  ปาป    กฺฤตํ   การิตเมว   วา  //  (พจว.  2 / 28) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     88
 
ขาแตพระผูช้ีนําท้ังหลาย  บาปกรรมอันทารุณใด  ๆ  ท่ีขาพเจาคนชั่วชาลามก  ผูถูกโทษ

ทุกขเปนเอนกประการเบียดเบียนอยู  ไดสรางสมไวแลว  ขาพเจาขอประกาศแสดงบาป
ท้ังหมดนั้น  (ตอทานทั้งหลาย)38 

  
ขอความเกี่ยวกับปาปเทศนาที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารขางตนนี้   มี

จุดมุ งหมาย   คือการแสดงออกถึงความเคารพและความจงรักภักดีตอพระพุทธเจาและ                
พระโพธิสัตวทั้งหลาย  ดวยการประกาศตนยอมรับความจริงวา  ตนนั้นเปนปุถุชนที่ยังของเกี่ยวอยู
กับความชั่วชาเสื่อมทรามทั้งหลาย  มีชีวิตระคนอยูดวยความประมาท  ตั้งตนอยูในความหลงผิด
และความหยิ่งทะนงตน  จนเปนเหตุใหประกอบกรรมทําความชั่วไวมากมาย  ทั้งยังเปนเหตุให    
มัวเมาชื่นชมยินดีอยูกับผลของบาปกรรมทั้งหลาย  พรอมกับประพฤติผิดลบหลูในคุณความดีของ     
ปูชนียบุคคลมีพระรัตนตรัย  เปนตน  ดังขอความวา 

 
ขาแตพระนาถเจาท้ังหลาย   เพราะการผูกติดยึดอยูกับชีวิตอันไมเที่ยงแทแนนอน  

ขาพเจาเปนผูประมาทแลวไมรูเห็นซึ่งภัยนี้  จึงไดสรางกรรมทําช่ัวไวอยางมากมาย39 
 

เพราะความหลงที่ ต้ังข้ึนจากตัวตน  ขาพเจาจึงบันเทิงยินดีตอบาปกรรมเหลานั้น  
ขาพเจาขอประกาศความผิดพลาดนั้น  เพราะถูกความเรารอนแผดเผาแลวในภายหลัง40 

 
เพราะความโอหังหยิ่งทะนงตน  ขาพเจาจึงไดทําความผิดพลาดดวยกายวาจาใจไวใน    

พระรัตนตรัย   ในบิดามารดา  ครูบาอาจารยและผูคนเหลาอื่น  ๆ41 
  

 
                                                           
  38อเนกโทษทุษฺเฏน  มยา   ปาเปน   นายกาะ  / 

   ยตฺกฺฤตํ   ทารุณํ   ปาป   ตตฺสร ฺวํ   เทศยามฺยหม ฺ  //  (พจว.  2 / 31) 
  39อนิตฺยชีวิตาสงฺคาทิทํ   ภยมชานตา  / 

  ปฺรมตฺเตน   มยา  นาถา   พหุ   ปาปมุปาร ฺชิตมฺ  //  (พจว.  2 / 43) 
  40ยจฺจานุโมทิตํ    กึจิทาตฺมฆาตาย   โมหตะ  / 

   ตทตฺยยํ   เทศยามิ   ปศฺจาตตฺาเปน   ตาปตะ  //  (พจว.  2 / 29) 
  41รตฺนตฺรเย ⌫ ปกาโร   โย  มาตปตฺฤษุ วา   มยา  / 
    คุรุษฺวนฺเยษุ    วา   เกษฺปาต ฺ  กายวาคฺพุทฺธิภิะ   กฺฤตะ  //  (พจว.  2 / 30) 
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ตามนัยแหงเนื้อความขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงสาเหตุของการทําบาปวา  เกิดขึ้นมาจาก

กิเลสคือ ความประมาท  ความหลง  ความทะนงตนและความลบหลูคุณทาน  จนกระทั่งตนได
ประพฤติผิดและพอใจผูกติดอยูกับผลของบาปกรรมตาง  ๆ  อยางไรก็ตาม  คัมภีรโพธิจรรยาวตารยัง
ไดแสดงขอความตอไปอีกวา  เมื่อผูปฏิบัติไดพิจารณาเห็นถึงผลของบาปกรรมทั้งหลายวา  
บาปกรรมนี้เปนสิ่งไมประเสริฐ  ทั้งยังกอใหเกิดความทุกขยากขึ้นในอนาคต  และตนเองก็มี
ความรูสึกเสียใจตอการทําบาปกรรมเชนนั้นไว  พรอมกับปรารถนาที่จะไดรับการอภัยบาป  โดย
อาศัยพระเมตตากรุณาคุณของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งหลาย  ใหทรงไดรับรูและทรงเปนที่
พึ่ง  อันจะเปนประโยชนตอการระวังสํารวมไมกระทําบาปและความผิดพลาดอ่ืน  ๆ อีกตอไป  ดัง
ขอความวา 

 
ขาพเจานั้นหวาดผวากลัวตอความทุกข  ไดยืนประคองอัญชลีอยูตอหนาพระพักตรของ

พระผูทรงเปนที่พึ่ง  ขอนบนอมนมัสการแสดงบาปอันลามกและความผิดพลาดทั้งมวลนั้น  
ซ้ําแลวซ้ําอีก  (บอย  ๆ)42 

   
ขอพระผูทรงชี้นําท้ังหลายไดโปรดรับ  (รู)  ความผิดและบาปกรรมของขาพเจาดวยเถิด  

ขาแตพระผูทรงเปนที่พึ่ง  บาปและความผิดนี้เปนสิ่งไมประเสริฐเลย  ขาพเจาไมควรกระทํา
อีกตอไป43   

   
รวมความวา  กิริยาอันเรียกปาปเทศนาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  โดยจุดมุงหมายก็

เพื่อการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธา  และความจงรักภักดีตอพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว
ทั้งหลาย  เพื่อประโยชนใหพระองคไดทรงรับรูและทรงเปนที่พึ่งในการลด  ละ  เลิก  บาปกรรมของ
ปาปชนทั้งหลาย  ดวยการประกาศถึงความชั่วหรือความผิดพลาดที่ตนไดส่ังสมไวในอดีต  กอปรกับ
การแสดงความตั้งใจยืนยันวา  จะสํารวมระมัดระวังในบาปกรรรมและจะไมกระทําผิดอีกตอไป  
จนกวาจะไดบรรลุถึงโพธิญาณในที่สุด 

 

                                                           
  42ตตฺสร ฺวํ   เทศยามฺเยษ    นาถานามคฺรตะ   สฺถิตะ  / 

   กฺฤตา ฺชลิร ฺทุะขภีตะ   ปฺรณิปตฺย   ปนุะ   ปุนะ //  (พจว.   2 / 65) 
  43อตฺยยมตฺยยตฺเวน   ปฺรติคฺฤหฺณนฺตุ   นายกาะ  / 
    น   ภทฺรกมทิํ   นาถา   น   กร ฺตวฺยํ   ปนุร ฺมยา  //  (พจว.   2 / 66) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     90
 
5.  ปุณยานุโมทนา  ความยินดีตามซึ่งสวนบุญ  การอนุโมทนาซึ่งสวนบุญ  การพลอยยินดี

ตอผลบุญที่คนอื่นทําแลว  การแสดงความเห็นชอบชื่นชมหรือซาบซึ้งเห็นคุณคาแหงการกระทํา
ความดีของคนอื่น  เปนตน 
 คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับปุณยานุโมทนาไววา  ผูปรารถนาประพฤติ
ตนเปนพระโพธิสัตว  มุงหวังการตรัสรูธรรมนั้น  จะตองนอมนําจิตใจของตนใหมีความบันเทิงยินดี
ตอหมูสัตวที่ตั้งใจกําจัดความทุกขทั้งปวงใหหมดสิ้น  แสดงการชื่นชมสรรเสริญตอความหลุดพน
จากทุกขของสรรพสัตวทั้งหลาย  รวมทั้งการอนุโมทนาในการตรัสรูธรรมของพระอรหันตสาวก   
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งหลาย  ดังขอความวา   

 
สรรพสัตวท้ังหลายไดทําการหยุดยั้งรั้งความทุกขในอบายภูมิไวดวยดีแลว  ขาพเจาขอ

อนุโมทนาดวยความบันเทิงยินดีปรีดายิ่ง ขอความทุกขท้ังหลายจงสําเร็จผลเปนความสุขเถิด44 
  

ขาพเจายอมอนุโมทนาตอความหลุดพนจากทุกขในวัฏสงสารของสรรพสัตวท้ังหลาย  
ท้ังขออนุโมทนาการตรัสรูเปนพระโพธิสัตวของสัตวผูไดรับการชวยเหลือเหลานั้น 45 

 
จากขอความขางตนนี้ผูประพันธคือศานติเทวะไดกลาวอธิบายถึงการอนุโมทนาวา  

หมายถึงการแสดงความยินดีตอความหลุดพนจากทุกข  และการตรัสรูธรรมของสัตวทั้งหลาย  ซ่ึงคํา
วา  สัตวทั้งหลาย ในที่นี้บงความวา  มีความหมายรวมไปถึง  พระอรหันต  พระพุทธเจา  และ          
พระโพธิสัตวทั้งหลาย  หรือแมแตหมูสัตวที่ตั้งใจจะกําจัดความทุกขก็รวมอยูในคํานี้ดวย  นอกจากนี้
แลว  คัมภีรโพธิจรรยาวตารยังไดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับปุณยานุโมทนาไวอีกวา  ผูปรารถนาจะบําเพ็ญ
ตนเปนพระโพธิสัตวนั้น  จะตองมีความชื่นชมยินดีตอโพธิจิตและคุณธรรมอันเปนเหตุนํามาซึ่ง
ความสุขทั้งหลาย  รวมทั้งการประกาศสรรเสริญถึงพระเมตตากรุณาคุณของพระพุทธเจาและ      
พระโพธิสัตวทั้งหลาย  ที่ทรงคอยบําพ็ญประโยชนเกื้อกูล  ทรงเปนเครื่องปองกันและคอยกําจัด
ทําลายกิเลสของสัตวทั้งหลายใหหมดสิ้นไป  ดังขอความวา 

 

                                                           
  44อปายทุะขวิศฺรามํ   สร ฺวสตฺตฺไวะ   กฺฤตํ   ศุภมฺ   / 
   อนุโมเท   ปฺรโมเทน   สุขํ   ติษฺนฺตุ   ทุะขิตาะ  //  (พจว.  3 / 1) 
  45สํสารทุะขนิร ฺโมกฺษมนุโมเท   ศรีริณามฺ  / 
   โพธิสตฺตฺวตฺวพุทฺธตฺวมนุโมเท   จ   ตายนิามฺ    //   (พจว.  3 / 2) 
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ขาพเจาขออนุโมทนาตอมหาสมุทรคือจิตโตตปาท   ตอคุณอันเปนเหตุนําสุขมาใหแก

สรรพสัตว  ตอการบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตวและตอพระผูสอนทั้งหลาย46 
 

พวกทานทั้งหลายจงมา  ๆ  โดยเร็วเถิด  พวกทานจงกําจัดซึ่งความกลัวเสียเถิด  ขอมิตร
สหายทั้งหลายจงเปนอยู  (ดวยดี)  เถิด  พระโพธิสัตวองคใดผูทรงมีความประพฤติออนโยน  
ทรงกระทําภัยอันเรารอน  (ใหสงบแลว)  พระโพธิสัตวองคนั้นไดปรากฏแลวแกเราทั้งหลาย  
กิเลสทั้งปวงไดอันตรธานไปแลวดวยอานุภาพของพระโพธิสัตวองคใด  พลังแหงความสุข
ช่ืนบาน  (ถูกอานุภาพของพระโพธิสัตวองคนั้น)  ทําใหเกิดข้ึนแลว  โพธิจิตอันสมบูรณได
เกิดข้ึนแลว  และความเมตตากรุณาก็ไดเปน (ใหญประดุจ)  มารดาแหงเครื่องปองกันแกสัตว
ท้ังปวง47 

 
รวมความวา  สารัตถะเกี่ยวกับปุณยานุโมทนาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ไดแก  การมี

จิตใจชื่มชมยินดีตอความตั้งใจละชั่วประพฤติดีของหมูสัตวทั้งหลาย  การพลอยยินดีในความหลดุพน
จากทุกขและการตรัสรูธรรมของเหลาพระโพธิสัตว  พระอรหันตสาวกและพระพุทธเจาทั้งหลาย  
ตลอดถึงการอนุโมทนายินดีตอคุณธรรมตาง  ๆ  มีโพธิจิต  เปนตน  และการประกาศพระเมตตา
กรุณาคุณของพระโพธิสัตวและพระพุทธเจาทั้งหลาย  ที่ทรงคอยปกปองคุมครองสรรพสัตวให    
หลุดพนจากทุกขและคอยกําจัดกิเลสทั้งปวงใหสูญสิ้นไป 

 
6.  พุทธาธเยษณา  ไดแก  การออนวอน   การเชื้อเชิญ  การชวน  การอาราธนาให

พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว  เพื่อประโยชนแหงการกําจัดอวิชชาและบรรลุถึง
การตรัสรูในทายที่สุด 

คัมภีรโพธิจรรยาวตารมีการกลาวถึงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพุทธาธเยษณาไววา  ผูปฏิบัติตน
เปนพระโพธสัิตวนั้น  จะตองขอรองวิงวอนตอพระพุทธเจาทั้งหลาย   เพื่อใหพระองคไดโปรดแสดง 

                                                           
  46จิตฺโตตฺปาทสมุทฺรําศฺจ   สร ฺวสตฺตฺวสุขาวหานฺ  / 
    สร ฺวสตฺตฺวหติาธานานนุโมเท  จ   ศาสินามฺ    //  (พจว.  3 / 3) 
  47อายาตายาต   ศีฆฺรํ   ภยมปนยต   ภฺราตโร   ชีวิตาะ   สฺมะ   
          สํปฺราปฺโต⌫ สฺมากเมษ   ชฺวลทภยกระ   โก⌫ ป   จีรีกุมาระ  / 
     สร ฺวํ   ยสฺยานุภาวาทฺวฺยสนมปคต ํ  ปฺรีติเวคาะ   ปฺรวฺฤตฺตาะ   
          ชาตํ   สํโพธิจิตฺตํ    สกลชนปริตฺราณมาตา  ทยา   จ  //  (พจว.  10 / 13) 
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ธรรม  (ธรฺมเทศนา)  หรือทรงคอยแนะนําชี้แจงขออรรถขอธรรมใหเปนที่เขาใจแกสรรพสัตวที่ยังโง
เขลาอยูดวยอวิชชา  เพื่อเปนประโยชนตอการบรรลุธรรมและการกําจัดความทุกขของสัตวทั้งหลาย
เสียได  ดังขอความวา   

 
ขาพเจาขอนอมอัญชลีออนวอนขอรองตอพระสัมพุทธเจาท้ังหลายในทิศท้ังมวล         

ขอพระองคท้ังหลายโปรดสรางธรรมประทีปใหเกิดข้ึนแกสรรพสัตวผูตกอยูบนกองทุกข   
ท้ังปวง  เพราะความสับสนหลงตนอยู48 

  
กิริยาที่เรียก  พุทธาธเยษณา  ขางตนนี้  ถือวา  เปนขอปฏิบัติสําคัญยิ่งในขบวนการหรือ

ขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตว  ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาตนไปสูโพธิจิต  ทั้งนี้เพราะทําใหผูปฏิบัติ
สามารถดําเนินตนไปในแนวทางที่ถูกตอง  มีความเขาใจแจงชัดในพระธรรม  (ธรฺมทีป)  และนับวา
เปนการอํานวยประโยชนตอบุคคลที่ยังหลงผิดอยูในความไมรู  หรือผูที่ยังไมสามารถตัดสินใจไดวา   
อะไรเปนความดี   เปนคุณประโยชน   หรืออะไรเปนความชั่ว   เปนโทษสําหรับเขา49  อยางไรก็ตาม  
การที่หมูสัตวไดตื่นจากความไมรูไปสูความรู  หรือมีปญญามองเห็นแสงสวางจากพระธรรมดังกลาว
นั้นได  ก็ดวยอาศัยการเปดเผยหรือการแสดงชี้แจงจากพระพุทธเจาทั้งหลายนั่นเอง  ฉะนั้น        
สรรพสัตวผูปรารถนากําจัดความโงหลงของตนหรือตั้งใจจะกําจัดอวิชชาใหส้ินซากไปนั้น  ประการ
แรกเขาตองมีความเคารพศรัทธาในองคพระพุทธเจาทั้งหลายเสียกอน  เพื่อประโยชนในการแนะนํา
พรํ่าสอนหลักธรรมและขอปฏิบัติทั้งหลาย   

โดยนั ยข า งต นนี้   แนวความคิ ดห รือห ลักการปฏิบั ติ แห งพุ ทธ าธ เ ยษณาใน                     
คัมภีรโพธิจรรยาวตาร  มีความหมายที่คลายคลึงกับขอความที่ปรากฏอยูในคัมภีรวินัยปฎก  
มหาวรรค  ดังที่พระพุทธเจาทรงมีพระดํารัสตรัสตอบแกทาวสหัมบดีพรหม  ซ่ึงเปนผูที่เพียรพยายาม
ทูลอาราธนาใหพระพุทธองคไดทรงมีพระกรุณาแสดงธรรมโปรดสัตวทั้งหลายวา  “เราเปดประตูแก
ทานแลว  สัตวเหลาใดจะฟง  (ธรรม)  จงปลอยศรัทธามาเถิด ….”50   ตามขอความนี้  พระพุทธเจา
ทรงตัดสินพระทัยที่จะนอมพระองคไปสูการแสดงธรรมเพื่อประโยชนสุขและการบรรลุอมตธรรม 

                                                           
  48สร ฺวาสุ   ทิกฺษุ   สํพุทฺธานฺ   ปฺราร ฺถยามิ   กฺฤตา ฺชลิะ  / 
   ธร ฺมปฺรทีป   กุร ฺวนฺตุ   โมหาทฺทุะขปฺรปาตินามฺ  //  (พจว.  3 / 4) 

49T.  R.  Sharma,  An  Introduction  To  Buddhist  Philosophy [Vijñānavāda  And  
Mādhyamika],  131. 

50วิ.มหา.  4 / 9 / 12. 
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คือพระนิพพานของสัตวทั้งหลาย  หากแตสัตวผูปรารถนาจะฟงธรรมนั้น  ตองปลอยศรัทธาคือ  ตอง
สละความเชื่อในครั้งอดีตใหออกไปจากจิตใจของตนเสียกอน  แลวจึงนอมนําจิตใจหันมาเคารพ
ศรัทธาในองคพระพุทธเจา  การเขาใจในพระธรรมหรือการตรัสรูอมตธรรม  ก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นได 

สรุปไดวา  ขอปฏิบัติที่เรียกพุทธาธเยษณาแหงอนุตตรบูชาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  
ไดแก  การเชื้อเชิญออนวอนตอพระพุทธเจาทั้งหลายดวยความเคารพศรัทธา  ใหพระองคไดทรงมี
พระเมตตากรุณาอธิบายขยายธรรมที่ทรงตรัสรูชอบดีแลว  เพื่อใหสําเร็จประโยชนเกื้อกูลแกการ
กําจัดอวิชชาความหลงผิดของสัตวทั้งหลายใหหมดสิ้นไป  และเพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินตน
ไปสูหลักปฏิบัติแหงโพธิสัตวจรรยาไดอยางถูกตองสมบูรณอีกดวย 

   
7.  ยาจนา ไดแก  การขอ  การขอรอง  การรองขอ  การวิงวอน มิใหพระพุทธเจาทั้งหลาย

เสด็จเขาสูพระนิพพานเสียโดยเร็ว  ขอรองใหพระองคทรงดํารงพระชนมชีพอยูตลอดกาลนาน  เพื่อ
จักไดเปนที่พึ่งพิงของสัตวโลกทั้งมวล 

คําวา  ยาจนา  นั้น  โดยทั่วไปหมายถึง  การขอวัตถุส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ตนปรารถนาตองการ
ตอบุคคลอื่น  หรือการขอรองวิงวอนตอบุคคลหรือส่ิงที่มีอํานาจเหนือตน  เพื่อหวังการชวยเหลือตน
ใหประสบกับความสําเร็จตามที่ปรารถนาตั้งใจไว  เมื่อไดพิจารณาสํารวจขอความเกี่ยวกับการขอรอง
วิงวอน  ตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารแลว  พบวา  มีขอความที่กลาวพรรณนาถึง        
การขอรองวิงวอนอยูมากมาย  เชน  ขอความวา 

 
ขาพเจาพึงเปนยารักษาโรค  ท้ังขอเปนเภสัชกรและแพทย  เปนผูคอยปรนนิบัติรับใชคน

เจ็บไขไดปวยเหลานั้น  จนกระทั่งโรคไมสามรถกําเริบเกิดข้ึนไดอีกเลย51 
 

ขอใหขาพเจาไดกําจัดความทุกขทรมานที่เกิดจากความหิวกระหายอยาก  ดวยเม็ดฝนที่
รั่วรดตกเปนขาวและน้ําท้ังหลาย  ขอใหขาพเจาพึงเปนน้ําดื่มและโภชนาหาร  ในเวลา
ระหวางกัลปอันเกิดทุพภิกขภัยข้ึน52 

                                                           
  51คฺลานานามสฺมิ   ไภษชฺยํ   ภเวยํ   ไวทฺย   เอว   จ   / 
    ตทุปสฺถายกศฺไจว   ยาวทฺโรคาปุนร ฺภวะ  //  (พจว.  3 / 7) 
  52กฺษุตฺปปาสาวฺยถํา   หนฺยามนฺนปานปฺรวร ฺษไณะ  / 
   ทุร ฺภิกฺษานฺตรกลฺเปษุ   ภเวยํ   ปานโภชนมฺ  //   (พจว.  3 / 8) 
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ตามขอความขางตนนี้  แมจะมีกลาวพรรณนาถึงการออนวอนขอรองดุจเดียวกัน  แต

เนื้อหาของโศลกเหลานี้เพงความวา  หมายถึง  การตั้งจิตปรารถนาใหสรรพสัตวไดประสบกับ
ความสุข  และหลุดพนจากทุกขทั้งปวง  ดวยจิตอันประกอบดวยเมตตากรุณา  ซ่ึงกิริยาเกี่ยวกับ     
การขอรองวิงวอนตามนัยนี้  นักปราชญทั้งหลายไดจัดไวในประเภทหรือหัวขอแหงโพธิปริณามนา  
ดังจะไดกลาวถึงขางหนา 

เสฐียร  พันธรังษี  ไดแสดงความหมายของยาจนาแหงคัมภีรโพธิจรรยาวตารไวใน
หนังสือพุทธศาสนามหายานวา  หมายถึง  การวิงวอนขอมิใหพระพุทธเจาทั้งหลายเสด็จเขาสูนิพพาน
เสียโดยกาลรวดเร็วนัก  ขอใหทรงพระชนมอยูเพื่อเปนนาถะของโลก53 

เชนเดียวกับ   ประพจน  อัศววิรุฬหการ  ไดจัดแบงยาจนาไวในประเภทเดียวกันกับ
พุทธาธเยษณา  อันหมายถึง  การขอรองใหพระพุทธเจาทั้งหลายทรงไดชวยเหลือหมูมนุษยผูโงเขลา
ทั้งหลาย54 

ตามทรรศนะของนักปราชญทั้ง  2  ทานขางตนนี้  ไดแสดงความหมายของคํา  ยาจนา  
นั้นวา  มุงหมายถึงการขอรองวิงวอนใหพระพุทธเจาทั้งหลาย  ไดโปรดดํารงพระองคอยูเพื่อเปนที่พึ่ง
อาศัยของชาวโลก  ขอรองใหพระองคไมควรเรงรีบเสด็จปรินิพพานเสียโดยเวลารวดเร็วนัก  หากแต
ขอใหทรงดํารงพระชนมอยูตลอดกาลชั่วนิรันดร  เพื่อคอยชวยเหลือหมูสัตวทั้งหลายใหหลุดพนจาก
ความทุกขทรมานทั้งปวง  ดังขอความวา 

 
ขาพเจาขอประนมอัญชลีออนวอนพระชินเจาผูใครจะบรรลุพระนิพพานทั้งหลาย       

ขอพระองคท้ังหลายจงดํารงคงมั่นอยูตลอดกาลกัลปช่ัวนิรันดรเถิด  ขอโลกนี้อยาเปนโลก
แหงความมืดบอดเสีย55 

 
ขอความขางตนนี้  แสดงใหเห็นความหมายของยาจนาวา  มุงถึงการขอรองวิงวอน       

ตอพระพุทธเจาทั้งหลายเปนสําคัญ       โดยขอรองออนวอนใหพระองคอยาพึ่งรีบดวนเสด็จเขาสู       

                                                           
53เสฐียร  พันธรังษี,  พุทธศาสนามหายาน  (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

2512),  33. 
54ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวเิคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  188. 
  55นิร ฺวาตุกามําศฺจ   ชินานฺ  ยาจยามิ   กฺฤตา ฺชลิะ  / 
    กลฺปานนนฺตาํสฺติษฺนฺตุ   มา   ภูทนฺธมิทํ   ชคตฺ   //  (พจว.  3 / 5) 
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พระนิพพานเสียโดยเร็ว  แตขอใหพระองคทรงดํารงชีพอยูเพื่อเปนที่พึ่งของสัตวโลก  และคอย
ชวยเหลือสัตวโลกในการกําจัดความทุกขยากและความหลงผิดทั้งหลายใหส้ินซากไปชั่วกาลนาน  
นอกจากนี้แลว  คัมภีรโพธิจรรยาวตารยังไดพรรณนาขอความเกี่ยวกับยาจนาไวอีกวา 

 
ขาแตพระนายกเจาท้ังหลาย  ขาพเจาเปนผูกังวลใจอยูเปนนิตย  (เพราะคิด) วา  เราจะ

สลัดออกจากทุกขไดอยางไร  เมื่อการสั่งสมบาปยังไมสิ้นสุด  ขอความตายอยาพึงมีแก
ขาพเจาเสียกอน56 

   
(เพราะกังวลรอนใจอยูวา)  ขาพเจาจะสลัดปดเปาความทุกขไดอยางไร  ขอพระองค

ท้ังหลายจงปกปกษรักษาขาพเจาโดยเร็วพลันเถิด  และขอความตายจงอยาถึงแกขาพเจาผูยัง
ไมสิ้นบาปโดยฉับพลันเลย57 

 
ตามขอความขางบนนี้  ช้ีใหเห็นถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับยาจนาวา  เปนการขอรองวิงวอน

ตอพระพุทธเจาทั้งหลายใหทรงมีพระเมตตาคอยคุมครองชวยเหลือและแนะนําหมูสัตวที่ยังไมส้ิน
บาป  ใหหลุดพนไปจากการทําบาปและความทุกขยากโดยเร็วพลัน  รวมถึงการพึ่งพาอํานาจ        
พระเมตตาบารมีของพระพุทธเจาทั้งหลาย  ขอรองพระองคใหทรงไดปกปองรักษาชีวิตของ      
สรรพสัตวอยาใหความตายมาห้ําหั่นย่ํายีเสียกอนที่ตนเองจะไดปลดเปลื้องบาปกรรมและความทุกข
ทั้งหลายใหหมดสิ้นไป   

กลาวโดยสรุป  กิริยาแหงยาจนาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  หมายถึง  การขอรอง
วิงวอนตอพระพุทธเจาทั้งหลายดวยความเคารพศรัทธา  ขอรองมิใหพระองครีบดวนเสด็จเขาสู    
พระนิพพานเสียโดยกาลรวดเร็ว  ขอรองใหทรงดํารงพระชนมชีพอยูคูกับสากลจักรวาลตลอดกาล
ยาวนาน  เพื่อประโยชนแหงการปกปองชีวิตของสรรพสัตวใหรอดพนจากความตาย  ประโยชนแหง
การกําจัดบาปกรรมและความทุกขลําเค็ญ  รวมถึงประโยชนแหงการคอยชวยเหลือหมูสัตวให     
หลุดพนไปจากความโงเขลาทั้งปวงเสียได 

 

                                                           
  56กถํ   จ   นิะสรามฺยสฺมานฺนิตฺโยทฺวิคฺโน⌫ สฺมิ   นายกาะ  / 
    มา  ภูนฺเม   มฺฤตยุรจิราทกษฺีเณ   ปาปสํจเย  //  (พจว.  2 / 32) 
  57กถํ   จ   นิะสรามฺยสฺมาตฺ  ปริตฺรายต  สตฺวรมฺ  / 
    มา    มมากฺษณีปาปสฺย   มรณํ   ศีฆฺรเมษยฺติ   //  (พจว.  2 / 33) 
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8.  โพธิปริณามนา  ไดแก  การนอมไปสูโพธิ  การตั้งจิตปรารถนาใหสรรพสัตวได

ประสบกับความสุข  หลุดพนจากความทุกขยากทั้งมวล  อยางไมมีประมาณและไมหวังผลตอบแทน
ใด  ๆ 

คัมภีรโพธิจรรยาวตารมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโพธิปริณามนาปรากฏอยูในหลายโศลกและ
หลายปริเฉทดวยกัน  โดยเฉพาะในปริเฉทที่  10  นั้น  ผูประพันธไดมุงอรรถาธิบายถึงเรื่อง          
โพธิปริณามนาไวอยางละเอียดมาก  ถึงกับตั้งชื่อหัวขอเร่ืองในปริเฉทนี้วา  ปริณามนา  เลยทีเดียว
อยางไรก็ตาม  ขอความหรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับโพธิปริณามนานั้น  ยังถูกพรรณนาแสดงไวใน
ปริเฉทอื่น  ๆ   เชน  ปริเฉทที่  3  (โพธิจิตฺตปริคฺรห)  เปนตนอีกดวย 

สารัตถะสําคัญแหงกิริยาที่เรียกโพธิปริณามนาตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร
นั้น  ไดแสดงความหมายไววา  บุคคลผูปรารถนาจะบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวนั้น  จะตองมุงอุทิศ
ชีวิตตนไปสูการตรัสรูเปนเบื้องหนา  ดวยการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายโดย
ถูกตองสมบูรณ  ในขณะเดียวกัน  ก็ใหหมั่นเตือนสติแกสรรพสัตวผูที่ยังประมาทมัวเมาอยูดวย  
ความหลงผิด  มิใหละทิ้งจากโพธิจิตเสีย  ดังขอความวา 

 
เพราะฉะนั้น  ขาพเจายอมตองเสริมสรางโพธิจิตใหเกิดข้ึนเพื่อความสงบสุขของ        

สัตวโลกและดวยเหตุนั้น ขาพเจาควรจะศึกษาปฏิบัติซึ่งหลักคําสอนเหลานั้น  ตามคําพร่ํา
สอนอยางสมบูรณ58 

 
ขอใหสัตวเหลานั้นจงอยาเปนผูละเวนจากโพธิจิต  จงเปนผูมีใจมุงมั่นเพื่อประพฤติซึ่ง

การตรัสรู  จงเปนผูอันพระพุทธเจาท้ังหลายทรงหอมลอมอยูโดยรอบ  และจงเปนผูเวนขาด
จากการกระทําของหมูมารเถิด59 

 
ตามขอความขางบนนี้  ผูปฏิบัติตามหลักโพธิปริณามนานั้น  จะตองมุงมั่นพัฒนาตนไป  

สูโพธิจิตใหเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อประโยชนแหงความสุขสงบทั้งแกตนเอง และสัตวโลกอ่ืน ๆ       
พรอมกันนี้   ก็ใหตั้งจิตปรารถนาขออยาใหสัตวทั้งมวลไดหางไกลจากโพธิจิต    ขอใหอยูใกลชิดกับ 

                                                           
  58ตทฺวทุตฺปาทยามฺเยษ   โพธิจิตฺตํ    ชคทฺธิเต  / 

   ตทฺวเทว   จ   ตาะ   ศิกฺษาะ   ศิกฺษิษยฺามิ   ยถากฺรมมฺ   //  (พจว.  3 / 23) 
  59โพธิจิตฺตาวิรหิตา   โพธิจร ฺยาปรายณาะ  / 
     พุทฺไธะ   ปริคฺฤหีตาศฺจ   มารกร ฺมวิวร ฺชิตาะ  //  (พจว.  10 / 32) 
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พระพุทธเจาทั้งหลายโดยทั่วถึง  ทั้งขอใหรอดพนจากการกระทําของหมูมารและปลอดภัยจาก
อุปสรรคขอขัดของทั้งหลาย  จวบจนไดบรรลุถึงโพธิญาณในที่สุด 

คัมภีรโพธิจรรยาวตารยังไดพรรณนาเนื้อหาเกี่ยวกับโพธิปริณามนาไวอีกวา  ผูประพฤติ
ตนเปนพระโพธิสัตวนั้น  จะตองมีจิตใจประกอบดวยเมตตากรุณาตอหมูสัตวอยางกวางขวาง  โดย
การแบงปนความสุขไปสูบุคคลอื่นโดยไมหวังผลตอบแทนใด  ๆ  อีกทั้งควรเสียสละอุทิศบุญกุศล
และคุณความดีทั้งปวง  อันเกิดจากการบําเพ็ญบารมีมาอยางยากลําบากและยาวนานของตนนั้น  ได
เปนเครื่องอํานวยใหหมูสัตวบรรลุถึงการตรัสรู  และสงผลใหสรรพสัตวไดประสบกับความสุขและ
หลุดพนจากความทุกขทรมานทั้งปวง  โดยไมมีประมาณและขอบเขตจํากัด  ดังขอความวา 

 
เมื่อไดกระทําการทุกสิ่งสรรพเชนนี้แลว  ขาพเจาไดบรรลุถงึคุณงามความดีใด  ขอความ

ทุกขท้ังมวลของสัตวท้ังปวงพงึถูกคุณงามความดีนั้นทําลายใหสิ้นซากดวยเถิด60 
 

บุญกุศลใด  ๆ  ของขาพเจา  ยอมมีจากการคิด  (สรางสรรค)  คัมภีรโพธิจรยาวตารนี้  
ดวยบุญกุศลนั้น  ขอสัตวท้ังหลายทั้งปวงจงใชเปนเครื่องประดับในหลักปฏิบัติเพื่อการตรัสรู
ดวยเถิด61 

 
สัตวท้ังหลายเหลาใด  เปนผูมีชีวิตอยูแลว  เจ็บปวดทรมานดวยความทุกขยากทั้งทางกาย

และทางใจ  ในทิศท้ังปวง  ดวยบุญกุศลของขาพเจานั้น  ขอสัตวท้ังหลายเหลานั้น  จงไดรับ
ซึ่งสาครแหงความสุขและความปราโมทยยินดีดวยเถิด62 

 
จากขอความขางตนนี้  ไดแสดงใหเห็นถึงอุดมคติอันสูงสุดแหงการเปนพระโพธิสัตว

เกี่ยวกับความมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตวอยางไมส้ินสุดไดเปนอยางดี  โดยผูปฏิบัติตนเปน         
พระโพธิสัตวนั้น   ควรพิจารณาเห็นดวยปญญาอันบริสุทธิ์วา    บุญกศุลและคุณความดีทั้งปวงที่ตน 

                                                           
  60เอวํ   สร ฺวมิทํ   กฺฤตฺวา   ยนฺมยาสาทิตํ   ศุภมฺ  / 
   เตน   สฺยํา   สร ฺวสตฺตฺวานํา   สร ฺวทุะขปฺรศานฺติกฺฤตฺ  //   (พจว.  3 / 6) 
  61โพธิจร ฺยาวตารํ   เม   ยทฺวิจินฺตยตะ   ศุภมฺ  / 
    เตน   สร ฺเว   ชนาะ   สนฺตุ   โพธิจร ฺยาวภิูษณาะ  //  (พจว.  10 / 1) 
  62สร ฺวาส ุ  ทิกฺษุ   ยาวนฺตะ   กายจิตฺตวฺยถาตุราะ  / 
    เต   ปฺราปฺนวุนฺต ุ  มตฺปณฺุไยะ   สุขปฺราโมทฺยสาครานฺ  //  (พจว.  10 / 2) 
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ไดรับอยูนั้น  อาจจะมีประโยชนในการบรรเทาความทุกขยากของมวลมนุษยและหมูสัตวใหลด
นอยลงไดบาง  ซ่ึงการประพฤติเชนนี้แสดงใหเห็นวา  ผูปฏิบัติมิไดสนใจในความสุขสวนตัว  แตเขา
กลับตั้งจิตปรารถนาแบงปนบุญกุศลและความดีของตน  เพื่อมุงประโยชนสุขแกคนหมูมาก  โดยไม
จํากัดประมาณในชนิดของบุคคล   หวงเวลาและสถานที่แตอยางใด  ซ่ึงการปฏิบัติเชนนี้  ถือวาเปน
อุดมคติ อันยิ่ งใหญหรือพื้นฐานสําคัญตอแบบแผนการประพฤติตนเปนพระโพธิ สัตวใน
พระพุทธศาสนามหายาน   

นอกจากนี้แลว  คัมภีรโพธิจรรยาวตารยังมีขอความที่กลาวพรรณนาถึงสารัตถะสําคัญ
เกี่ยวกับโพธิปริณามนาไวอีกมากมาย  ซ่ึงผูวิจัยใครจะนําเสนอไวพอเปนแนวทางแหงการปฏิบัติ
สําหรับพระโพธิสัตวทั้งหลาย  จักไดตระหนักถึงอุดมการณอันสูงสุดคือ  ความมีเมตตากรุณาและ
การคอยชวยเหลืออุทิศตนเพื่อมุงประโยชนสุขแกสรรพสัตวทั้งหลายอยางไมมีที่ส้ินสุด  ดังตอไปนี้ 

ขอใหสัตวทั้งหลายที่เจ็บปวดดวยความหนาวจงไดรับซึ่งความรอนเถิด 
ขอใหสัตวทั้งหลายจงระงับเวทนาอันแรงกลา  และความกลัวจากนรกทั้งหลายเสียได 
ขอใหสัตวทั้งหลายที่อาศัยอยูในทุคติภพ  จงหลุดพนจากทุคติทั้งปวงเถิด 
ขอใหหมูเปรตจงมีความสุขและราเริงสดใสเถิด 
ขอใหคนทุศีลจงมีใจจดจอในการละบาป  และมีคําอธิษฐานในความดีไมเสื่อมคลาย 
ขอใหคนตาบอดไดเห็นรูป  ขอใหคนหูหนวกไดยินเสียงเถิด 
ขอใหหมูเทวดาจงคุมครองคนหลับ  คนบา  คนประมาท  คนไรที่พึ่ง  เด็กและคนชรา 
ขอใหพระภิกษุจงบรรลุถึงความวิเวก  ใครตอการศึกษา  และเวนขาดจากความฟุงซาน 
ขอใหพระสัมพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย  พึงถูกสรรพสัตวได

บูชาตลอดกาลเปนนิตยเถิด 
ขอความปรารถนาของพระโพธิสัตวทั้งหลาย  จงสําเร็จผลเพื่อประโยชนสุขของสัตวโลก

ทั้งหลายเถิด  เปนตน 
รวมความวา  กิริยาเกี่ยวกับโพธิปริณามนานั้น  หมายถึง   การมุงมั่นพัฒนาตนไปสูการ

ตรัสรู  กอปรกับการคอยย้ําเตือนสรรพสัตวผูประมาทในโพธิจิตใหไดบรรลุถึงโพธิจิตโดยรวดเร็ว
และปราศจากอุปสรรคเครื่องขัดขวางอันมีประการตาง  ๆ  อีกอยางหนึ่ง  หมายถึง  การตั้งจิต
ปรารถนาแบงปนบุญกุศลและคุณความดีของตนทั้งปวง  ดวยเมตตาจิตอยางไมส้ินสุด  เพื่อใหสําเร็จ
ประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลายโดยไมหวังการตอบแทนใด  ๆ  ทั้งสิ้น 

  
9.  อาตมภาวปริตยาคะ  ไดแก  การยอมเสียสละชีวิตตนเพื่อบําเพ็ญประโยชนสุขแกสัตว

ทั้งหลายโดยไมเลือกหนาและหวังผลตอบแทน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     99
 
อาตมภาวปริตยาคะนี้  เปนหลักปฏิบัติขอสุดทายแหงอนุตตรบูชาที่ปรากฏอยูใน     

คัมภีรโพธิจรรยาวตาร  อันแสดงใหเห็นถึงหลักการหรืออุดมคติขั้นสูงสุดในขบวนการพัฒนาตน
ไปสู ค ว าม เป นพระโพธิ สั ต ว   มุ ง หวั ง ก า รตรั ส รู โพ ธิญาณแห งสรรพสั ต ว ทั้ ง หล า ย                        
คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดกลาวพรรณนาถึงขอปฏิบัติเกี่ยวกับอาตมภาวปริตยาคะไววา  บุคคลผู
บําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวนั้น  แมจะประกอบตนอยูในการมุงมั่นพัฒนาจิตใจไปสูการตรัสรู  หรือ
ปรารถนาจะบรรลุถึงพุทธภาวะมากเพียงใดก็ตาม  หากแตสรรพสัตวยังประสบอยูกับความทุกขยาก
และยังไมหลุดพนไปจากความโงเขลาทั้งหลายเสียไดแลว  ตนก็ไมควรที่จะบรรลุถึงการตรัสรูไป
พรอมกับความเห็นแกตัวเชนนั้น  แตควรจะดํารงตนอยูเพื่อแสดงความมีเมตตากรุณาคอยชวยเหลือ
หมูสัตวอยางไมมีที่ส้ินสุด  ดวยการตั้งจิตปรารถนาใหสัตวทั้งหลายไดหลุดพนจากความทุกขทรมาน  
และหลุดพนจากความโงเขลาทั้งปวง  จนกวาไดบรรลุถึงการตรัสรูโดยถวนหนากัน  ซ่ึงเรียกกิริยา
ดังกลาวนี้วา  ปรารถจิตตะ  (Parārthacitta)   ตามความหมายแหงคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 

คําวา  ปรารถจิต  นั้น  หมายถึง  ความคิดที่ปรารถนาใหสัตวทั้งหลายหลุดพนไปจาก
ความทุกขยากทั้งปวง  ดวยความมีเมตตากรุณาของตนอยางไมมีที่ส้ินสุด  ดังที่ปรัชญากรมติได
อธิบายไววา 

 
ศัพทวา  ปรารถจิตตะ  นั้น  เปนความปรารถนาที่มุงถึงประโยชนของสรรพสัตว  อัน

เกิดจากความมีเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ  มนุษยท้ังหมดที่กําลังดําเนินไปสูแนวทางการเปน   
พระโพธิสัตวนั้น  ประการแรกเขาควรตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการกําจัดความทุกขยากของมนุษย
คนอื่น  ๆ  ใหหมดไป ….เพื่อเขาจักไดปรารถนาความเปนพระพุทธเจาไดอยางเหมาะสม  
ดวยการคอยชวยเหลือโลกทั้งมวลไว  ซึ่งการกระทําเชนนี้เปนสิ่งท่ีสรางขึ้นจากภายในจิตใจ  
และเปนความปรารถนาที่เต็มไปดวยความศรัทธาเลื่อมใสอันสําคัญที่สุดในกระบวนการแหง
อนุตตรบูชานี้  ในฐานเปนสวนหนึ่งแหงขอปฏิบัติท่ียกระดับจิตใจของพระโพธิสัตวใหสูงข้ึน  
โดยการคอยชวยเหลือจักรวาลทั้งปวงไวนั่นเอง63 

  
 ตามคําอธิบายของปรัชญากรมติขางตนนี้  แสดงใหเห็นวา  ผูปฏิบัติตนเปนพระโพธิสัตว
นั้น  จะตองตัง้จิตปรารถนากําจัดความทุกขยากของหมูสัตวใหหมดสิน้ไปเปนอันดบัแรก  ซ่ึงตรงจุด
นี้   คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดขยายแนวความคิดในหลกัปฏิบัติใหอุกฤษฏขึ้น   กลาวคือ   ผูปฏิบัติควร 
 
                                                           

63T.  R.  Sharma,  An  Introduction  To  Buddhist  Philosophy [Vijñānavāda  And  
Mādhyamika],  129. 
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ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอยางแมกระทั่งชีวิตของตน  (อาตมภาวปริตยาคะ)  หากสิ่งเหลานี้เปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขและเพื่อกําจัดความทุกขยากของมวลสัตวทั้งหลายใหหมดสิ้นไปได  ดังขอความวา 

 
ขาพเจานั้นขอสละชีวิตอุทิศกายตน โภคสมบัติและคุณงามความดีท่ีไดบําเพ็ญมาตลอด

ท้ัง  3  กาล  เพื่อใหสําเร็จประโยชนแกสรรพสัตวท้ังหลายโดยไมหวงหาอาลัยอยาก64  
 

การสลัดท้ิงสิ่งท้ังปวงนี้คือ  พระนิพพาน  ท้ังจิตของขาพเจาเองก็แสวงหาตองการ      
พระนิพพานเชนกัน  ถาหากขาพเจาพึงสละทิ้งสิ่งท้ังมวลไซร  สรรพสิ่งท้ังหมดนั้นยอมเปน
สิ่งประเสริฐท่ีควรใหแกสัตวท้ังหลาย65 

 
ขอความขางบนนี้  ไดช้ีใหเห็นถึงอุดมการณอันยิ่งใหญของการเปนพระโพธิสัตวใน

ความหมายที่วา  บุคคลควรตั้งความปรารถนาอันประกอบดวยเมตตาจิต  ยอมเสียสละสรรพสิ่งและ
คุณความดีทั้งหมดที่ตนไดบําเพ็ญมาทั้งในอดีต  ปจจุบันและที่จักมีขึ้นในอนาคต  หรือแมกระทั่ง
ชีวิตของตน  เขาก็ยอมสลัดทิ้งเสียได  เพื่อใหเปนเครื่องอํานวยประโยชนสุขแกสัตวทั้งหลายทุก
ประเภทและในทุก  ๆ  ที่  โดยไมยึดติดและหวังการตอบแทนใด  ๆ  ทั้งสิ้น  ทั้งนี้เพราะเขาได
พิจารณาดวยปญญาแลววา  การสลัดทิ้งสิ่งทั้งปวงนั้น  ยอมนําพาตนใหเขาใกลการตรัสรูและบรรลุ
ถึงบรมธรรมคือพระนิพพานในภายหนานั่นเอง 

แมวาคัมภีรโพธิจรรยาวตารไดนําเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาตมภาวปริตยาคะ  คือการ
ยอมเสียสละซึ่งตนเอง เพื่อบําเพ็ญประโยชนคอยชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนจากความทุกขยาก
อยางนับประมาณมิได  อันแสดงใหเห็นถึงอุดมคติอันยิ่งใหญของความเปนพระโพธิสัตว  ที่เต็ม
เปยมอยูดวยความเมตตากรุณาและการยอมทนทุกขเพื่อผูอ่ืน  ปรารถนาที่จะอยูในโลกนี้เพื่ออุทิศชีวิต
ตนไปในการชวยเหลือบุคคลอื่นอยางยิ่งยวด  จนกวาสรรพชีวิตจะบรรลุถึงการตรัสรูในที่สุดดังกลาว
มาแลวขางตน คัมภีรโพธิจรรยาวตารยังไดปรากฏเนื้อหาที่แสดงถึงหลักปรัชญาอันสําคัญของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิมไวอีกดวย  กลาวคือ  ทรรศนะเกี่ยวกับตัวตนหรือวิญญาณ    (อาตมัน)   
 

                                                           
  64อาตฺมภาวําสฺตถา   โภคานฺ   สร ฺวตฺร ฺยธฺวคตํ   ศุภมฺ  / 
    นิรเปกฺษสฺตยฺชามฺเยษ   สร ฺวสตฺตฺวาร ฺถสิทฺธเย   //  (พจว.  3 / 10) 
  65สร ฺวตฺยาคศฺจ   นิร ฺวาณํ   นิร ฺวาณาร ฺถิ   จ  เม  มนะ  / 
    ตฺยกฺตวฺยํ   เจนฺมยา   สร ฺวํ   วรํ   สตฺตฺเวษุ   ทียตาม ฺ //  (พจว.  3 / 11) 
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นั้น  พระพุทธศาสนาดั้งเดิมมองวา  เปนสิ่งที่ไมยั่งยืนถาวร  ไมมีตัวตนที่แทจริง  มีลักษณะเปน
อนัตตา   ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวในคัมภีรวินัยปฎก  มหาวรรควา 

 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย  รูป…เวทนา…สัญญา…สังขาร…วิญญาณ  เปนอนัตตา  ภิกษุ

ท้ังหลาย  ถารูป  เวทนา  สัญญา  สังขารและวิญญาณนี้  จักไดเปนอัตตาแลว  ก็ไมพึงเปนไป
เพื่ออาพาธ  และบุคคลพึงไดในรูปเปนตนนั้นวา  จงเปนอยางนี้เถิด  อยาไดเปนอยางนั้นเลย  
ภิกษุท้ังหลาย  ก็เพราะรูป…เวทนา…สัญญา…สังขาร…วิญญาณเปนอนัตตา  ฉะนั้น  จึง
เปนไปเพื่ออาพาธ  และบุคคลยอมไมไดในรูปเปนตนนั้นวา  จงเปนอยางนี้เถิด  อยาไดเปน
อยางนั้นเลย66 

 
ตามขอความนี้  แสดงใหเห็นวา  ความหมายเกี่ยวกับอัตตาหรือเบญจขันธนั้น  เปน

อนัตตา  ไมมีตัวตนหรือไมใชตัวตนที่เที่ยงแทถาวร  และพระพุทธองคไดทรงแสดงเหตุผลที่       
เบญจขันธนี้เปนอนัตตาไวดวยวา  เพราะเบญจขันธนี้ยังเปนไปเพื่อความเจ็บและไมตั้งอยูในอํานาจ
ของใครที่จะสั่งบังคับไดวา  ขอใหเปนอยางนี้  อยาเปนอยางนั้นเลย  สรุปวา  อาตมันหรือตัวตนตาม
ทรรศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิมนั้น  เปนสิ่งไมมีตัวตนที่เที่ยงแทถาวร  เปนเพียงการ
ประกอบขึ้นจากธาตุ  4  และ  ขันธ  5  เทานั้น  บุคคลจึงไมควรยึดมั่นถือมั่นแตอยางใด 

ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารก็ไดปรากฏขอความเกี่ยวกับความไมเที่ยงแทยั่งยืนหรือความไม
มีสาระแกนสารของตัวตนไวเชนกัน  โดยอธิบายวา  เมื่อบุคคลไดแยกแยะจิตออกจากรางกายดวย
ปญญาอันชอบแลว  ก็จักพบความจริงวา  รางกายนี้เปนสิ่งไมมีสาระ  ไมควรยึดมั่นถือมั่นและไมควร
เพียรพยายามเฝารักษาดวยความหลงงมงาย  แตควรใชรางกายนี้เปนไปเพื่อบําเพ็ญประโยชนสุขแก   
สรรพสัตว  ดังขอความวา 

 
(แนะจิต)  เจาจงกระทําการแยกแยะซึ่งแผนหนังนี้  ดวยความคิดของตนเองเสียกอน  

(จากนั้น)  เจาจงแกซึ่งเนื้อออกจากโครงกระดูกดวยอาวุธคือปญญา67 
 

 
 

                                                           
66วิ.มหา.  4 / 20 / 24 – 25. 

  67อิม ํ  จร ฺมปุฏํ   ตาวตฺสฺวพุทฺธฺไยว   ปฺฤถกฺกุรุ   / 
     อสฺถิป ฺชรโต   มําสํ   ปฺรชฺาศสฺเตฺรณ   โมจย   //  (พจว.  5 / 62) 
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เมื่อไดแยกแยะแมซึ่งกระดูกทั้งหลายแลว  ก็จงตรวจดูในภายในแหงโพรงกระดูก     

แลวจงพิจารณาดวยตนเองนั่นแลวา  อะไรเปนสาระในกระดูกนี้  (บางหนอ)68 
 
เมื่อไดพิจารณาดวยความเพียรพยายามอยางนี้แลว  (และ) สาระในกระดูกนี้ตัวเจาก็

ไมไดเห็น  เจาจงกลาวในบัดนี้วา  แมในวันนี้  เพราะเหตุไร  เจาจึงเฝารักษารางกายอยูอีก   
เลา69 

 
ดวยความเคลื่อนไหวไป  ๆ  มา  ๆ  (แหงรางกาย)  เจาเมื่อไดสรางพุทธิปญญาดุจลําเรือไว

ในกายแลว  ก็จงกระทํากายใหเคลื่อนไหวไปตามความปรารถนา  เพื่อใหสําเร็จประโยชนแก
สรรพสัตวท้ังหลายเถิด70 

 
ตามนัยนี้  ช้ีใหเห็นวา  ขอปฏิบัติเกี่ยวกับอาตมภาวปริตยาคะในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนัน้  

มีความหมายครอบคลุมไปถึงการปฏิเสธความมีอยูอยางเที่ยงแทยั่งยืน   และความไมมีแกนสารของ
อาตมันหรือตัวตนดวย  โดยมองวา  ผูประพฤติตนเปนพระโพธิสัตวนั้น  ไมควรที่จะติดยึดอยูกับ
รางกายอันไรสาระและเฝาเพียรรักษารางกายนั้นดวยความโงเขลา  ตรงกันขาม  ควรใชรางกายหรือ
ตัวตนนี้ประกอบกัลยาณธรรมและลดทอนความเห็นแกตัว  โดยไมกระทําการใด  ๆ  เพื่อหวัง
ประโยชนตนเปนใหญ  แตควรมุงสละชีวิตอุทิศตนเพื่อบําเพ็ญประโยชนสุขแกหมูสัตวทั้งหลายอยาง
กวางขวาง  โดยปราศจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเสีย 

กลาวโดยสรุป  ขอปฏิบัติเกี่ยวกับอาตมภาวปริตยาคะในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ไดแก  
การตั้งจิตปรารถนายอมเสียสละสิ่งทั้งปวงและชีวิตตน  ดวยความไมยึดมั่นถือมั่นหรือมองเห็น  
ความไมมีสาระแกนสารในตัวตน  เพื่อบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย  ใหหลุดพนจาก
ความทุกขยากและประสบกับความสุขทั้งปวง     อันแสดงใหเห็นถึงอุดมการณอันยิ่งใหญเกี่ยวกับ 
 

                                                           
  68อสฺถีนฺยป   ปฺฤถกฺกฺฤตฺวา   ปศฺย   มชฺชานมนฺตตะ  / 
     กิมตฺร   สารมสฺตีติ   สฺวยเมว   วิจารย   //  (พจว.  5 / 63) 
  69เอวมนฺวิษฺย   ยตฺเนน   น   ทฺฤษฺฏํ   สารมตฺร   เต    / 
    อธุนา   วท   กสฺมาตฺตฺวํ   กายมทฺยาป   รกษฺสิ    //  (พจว.  5 / 64) 
  70เอวํ   วศีกฺฤตสฺวาตฺมา   นิตฺยํ   สฺมิตมุโข   ภเวตฺ    / 
    ตฺยเชท ฺ  ภฺฤกฏิุสํโกจ ํ  ปูร ฺวาภาษี   ชคตฺสุหฤฺตฺ  //  (พจว.  5 /  70) 
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ความมีเมตตากรุณาอันไรขอบเขตแหงการประพฤติตนเปนพระโพธิสัตว  ที่มุงหวังการพัฒนาตน
ไปสูโพธิจิตและการบรรลุถึงโพธิญาณในทายที่สุด 

สารัตถะสําคัญและรายละเอียดตาง   ๆ   เกี่ ยวกับขอปฏิบัติแหงอนุตตรบูชาใน            
คัมภีรโพธิจรรยาวตารดังกลาวมาขางตนนี้  แสดงใหเห็นวา  บุคคลผูบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวนั้น  
จะตองมีความเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยและพระโพธิสัตวทั้งหลายเปนเบื้องหนา  โดยมุงหวังให
ทานเหลานั้นไดเปนที่พึ่งและคอยชวยเหลือตน  เพื่อประโยชนในการพัฒนาหรือเพาะปลูกโพธิจิตให
เกิดขึ้น   อันแสดงใหเห็นถึงความมั่งคงตอการตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต  อยางไรก็ตาม  
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับอนุตตรบูชาทั้งหมดนั้น  ไดปรากฏลักษณะเดนอันตั้งอยูบนรากฐาน
แหงเปาหมายสูงสุด  คือ  การมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตวอันไรขอบเขต  การตั้งจิตปรารถนาเพื่อ
พัฒนาตนไปสูโพธิจิตหรือการตรัสรู  และการสลัดทิ้งซึ่งระบบอาตมัน คือปลอยวางการยึดมั่นถือมั่น
ในตัวตนเสียได  ประการสุดทายอันมีความสําคัญที่สุดในขั้นตอนของอนุตตรบูชาคือ  การที่ผูปฏิบัติ
ไมมีความรูสึกผูกพันตอเปาหมายของตนเองหรือหวังแตประโยชนสวนตนเทานั้น  หากแตมุงปฏิบัติ
เพื่อกําจัดความทุกขยากและบําเพ็ญประโยชนสุขแกสัตวทั้งหลายอันหาประมาณมิได  ซ่ึงอุดมคติ
เชนนี้เองไดช่ือวา  เปนหลักคําสอนเพื่อการดําเนินชีวิตไปสูความเปนพระโพธิสัตวอยางแทจริง     
สมกับที่คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดวางขอปฏิบัติในรูปแบบแหงอนุตตรบูชาไว   

 
2.  แนวความคิดเรื่องโพธิจิต 

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนามหายานมีความเชื่ออยางแนวแนวา  สรรพสัตวทุก
ชนิดลวนมีพุทธภาวะอยูในตัวเอง  ทุกคนมีธาตุบริสุทธิ์อยูในจิตและมีสภาวะของธรรมกายปรากฎ
แทรกซึมอยูในสัตวทุกรูปทุกนาม  ซ่ึงทรรศนะเชนนี้เองไดนําไปสูการขยายแนวความคิดเรื่อง    
ตถาคตครรภ  (ชองวางของความเปนพุทธะ)  ไปจนเห็นวา  จิตของเราก็คือจิตของพุทธะนั่นเอง71  
ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนามหายานสรรพสัตวสามารถบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวไดเทา
เทียมกันหมด  และมีศักยภาพพอที่จะหลุดพนจากทุกขตรัสรูธรรมไดเชนเดียวกับพระพุทธเจาองค
กอน  ๆ  หากเขาไดตั้งปณิธานมีจิตใจมั่นคงตอการตรัสรูแลว  การบรรลุถึงพุทธภูมิยอมมีอันหวังได  
ดวยเหตุนี้เอง  แนวความคิดเรื่องโพธิจิตจึงถูกพัฒนาขยายขึ้นเปนหลักคําสอนสําคัญที่จะทําบุคคล
ใหกาวลวงจากทุกขบรรลุสูพุทธภูมิไดในที่สุด 
  

 

                                                           
71สุมาลี  มหณรงคชัย,  พุทธศาสนามหายาน  (กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพศยาม,  2546), 19.  
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2.1  ความหมายของคําวา  โพธิจิต 

 โพธิจิต  เปนศัพทสมาส  ประกอบรูปมาจากคํา  2  คําคือ  โพธิ  +  จิต ฺต  ในภาษา
สันสกฤต  แปลวา จิตแหงการตรัสรู,  ความอยากที่จะบรรลุการตรัสรู,  ความตั้งใจจะตรัสรู,72   

พจนานุกรมพระพุทธศาสนา  จีน  สันสกฤต  อังกฤษ  ไทย  ไดแสดงความหมายของคํา  
โพธิจิต  ไววา  คือจิตที่มุงตอการตรัสรู,  จิตที่มุงตอการเปนพระโพธิสัตว,  จิตของพระโพธิสัตว
ที่ตั้งปณิธานเพื่อตรัสรูเพื่อประโยชนของสรรพสัตว73   

อาร.  ไวท  เคนเน็ธ   (R.  White  Kenneth)  กลาววา  โพธิจิต  หมายถึง  แรงกระตุนของ
พระโพธิสัตว  ตามหลักนิรุกติศาสตร  โพธิจิตนี้เปนการรวมกันของคํา   2  คํา คือคําวา  โพธิ  
หมายถึง  การตรัสรู  และ จิต ต  หมายถึง  จิตใจที่กลาหาญ  (Heart – Mind) และบางครั้งมักถูก
แปลวา  จิตแหงการตรัสรู  โพธิจิตนี้จึงมีความหมายหรือจุดมุงหมายเปน   2  ประการคือ                           
1)  ความปรารถนาที่จะปลุกจิตใหตื่นขึ้น  เพื่อการปลดปลอยสรรพสัตวใหหลุดพนจากทุกข          
2)  การบรรลุภาวะขั้นสุดทายแหงจิตที่ตื่นขึ้นแลวนั้น  โพธิจิตจึงหมายถึง  คําสอนที่แสดงถึงความ
ตั้งใจที่จะทําความดีอยางแนวแน  โดยปราศจากการเห็นแกตัว  มีเปาหมายสูงสุดคือ  การตรัสรู  เพื่อ
ประโยชนของสัตวทั้งหลาย74  
 กลุมนักแปลชื่อปทมากร  (Padmakara  Translation  Group)  ไดแสดงความหมายของคํา  
โพธิจิต  ไววา  จิต ฺต  หมายถึง  จิตใจ,   ความคิด,  เจตคติ   โพธิ  หมายถึง   การตรัสรู,  การตื่น  อันมี
คุณสมบัติเชนเดียวกับคําวา  พุทธ  โพธิจิตจึงหมายถึง  จิตแหงการตรัสรู,  จิตที่ตื่นขึ้น,  เจตคติแหง
จิตที่คอยเฝาดูเพื่อการตรัสรูนั้น  และโพธิจิตนี้ไมไดเปนคําที่มีความหมายเดียวกันกับความเมตตา
สงสาร มันเปนคําที่มีความหมายกวางกวาความเมตตาสงสารที่จะแสดงไวได 
 ตามความเชื่อดั้งเดิม  กลาววา  โพธิจิตมี  2  ลักษณะหรือมีอยู  2  ระดับคือ   
 1.  โพธิจิตแบบสมบูรณ  (Absolute  Bodhicitta)  อันแสดงถึงความรูเกี่ยวกับความจริง
โดยตรง  โพธิจิตชนิดนี้  ไดแกปญญาที่เขาถึงศูนยตาอยางฉับพลัน  เปนปญญาที่ไมมีการแบงแยก
เปน  2  และอยูเหนือความรูสึกนึกคิด 

                                                           
72Minh  Thanh,  The  Seeker’s  Glossary  of  Buddhism,  2nd ed.  ( New  York : Sutra  

Translation  Committee  of  the  United  States  and  Canada,  1998),  63.  
73คณะสงฆจีนนกิายแหงประเทศไทย,  พจนานุกรมพระพทุธศาสนา  จีน  สันสกฤต  

อังกฤษ  ไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชาญพฒันาการพิมพ, 2519),  463. 
74R.,  White  Kenneth,  The  Role  of  Bodhicitta  in  Buddhist  Enlightenment  

[Online],  accessed on 19 May  2006.  Available  from  http:// en.wikipedia. org/wiki/Bodhicitta/ 
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2.  โพธิจิตแบบสัมพัทธ  (Relative  Bodhicitta)  หมายถึงความปรารถนาจะบรรลุความ
ดีขั้นสูงสุดคือ  พุทธภาวะ  เพื่อประโยชนแหงความเจริญกาวหนาในขอปฏิบัติที่จําเปนตอการบรรลุ
ถึงจุดมุงหมายนั้น  ทั้งของตนเองและของสรรพสัตวทั้งหลาย75 

โสรัจจ  หงสลดารมภ  ใหความหมายไววา  โพธิจิต  ไดแก  จิตที่ตั้งมั่นตอการตรัสรูเพื่อ
ประโยชนแกสัตวโลกทั้งมวล, ความปรารถนาที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพื่อชวยเหลือสรรพสัตว76 
 พระมหาสมจินต  สม มาป โ  ใหความหมายคํา  โพธิจิต  วา  หมายถึงประณิธานหรือ
ความปรารถนาของสัตวที่จะเปนพระพุทธเจาและไดรับคุณสมบัติทุกอยางของพระพุทธเจา77 
 กลาวโดยสรุป  โพธิจิต  หมายถึง  จิตที่มุงหวังตอการตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต
ของพระโพธิสัตว  อันจะเปนประโยชนในการยังตนเองและสรรพสัตวใหหลุดพนจากทุกขทั้งปวง  
และหมายถึง  จิตที่เขาใจอยางแจมแจงในปญญาอันสูงสุด  คือ ศูนยตา  

ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนามหายานนั้น  บุคคลจะเขาถึงพุทธภูมิไดจําเปนตอง
อาศัยโพธิจิตนี้เปนแนวทางในเบื้องตน  ความปรารถนาที่จะบรรลุการตรัสรูอยางสมบูรณเพื่อเปน
ประโยชนแกตนเองและสรรพสัตวทั้งหลายไดนั้นลวนตั้งขึ้นจากโพธิจิตนี้กอน  โพธิจิตจึงถือเปน
องคประกอบสําคัญที่จะทําบุคคลใหกาวลวงจากภูมิของปุถุชนไปสูภูมิอริยะ  หรือเปนผูเหมาะที่จะ
ดําเนินไปตามกระแสแหงความบริสุทธิ์  (กระแสแหงอริยมรรคมีองค  8)78  ดังคําของทานลามะ  
ธับเท็น  เยเช  (Lama  Thubten  Yeshe)  ที่ไดกลาวสรรเสริญโพธิจิตไววา 

 
โพธิจิตนี้ถือเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของพระโพธิสัตว  เปนความจริงสากล  

(Universal  Truth)  ความคิดท่ีบริสุทธิ์นี้  คือความปรารถนาที่จะนําสรรพสัตวไปสูการตรัสรู
ธรรมอันสูงสุดไดอยางแทจริง  โพธิจิตจึงไดช่ือวา  เปนทางแกทุกขไดอยางยอดเยี่ยม  เปน
พลังท่ีสามารถทําลายความยึดมั่นถือมั่นลงได  โพธิจิตไมใชความรักทางอารมณ  แตดวย 
 

                                                           
75Padmakara  Translation  Group,  The  Way  of  The  Bodhisattva (Boton & London : 

Shambhala  Publication,  1997), 3. 
76โสรัจจ  หงสลดารมภ,  ศูนยตา  ความกรุณากับวิทยาศาสตร, [Online],  accessed on 

19 May  2006.  Available  from  http://  homepage. Mac.  Com / soraj / Shunyata – Bodhisattva  
77พระมหาสมจนิต  สม ฺมาป ฺโ,  พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย  พฒันาการและ

สารัตถธรรม,  76.  
78เร่ืองเดียวกัน,   
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ความเขาใจถึงความสัมพันธของสรรพสัตว  ดวยการเห็นถึงจุดมุงหมายสูงสุดของตนและดวย
การพัฒนาความตั้งใจที่จะนําสรรพสัตวไปสูการตรัสรู  จิตใจจึงเต็มเปยมไปดวยความรักอัน
เกิดจากปญญา  มิใชเกิดจากอารมณ  โพธิจิตไมสามารถแบงแยกเปนสวนใดสวนหนึ่งได  
เพราะวา  ท่ีไหน  ๆ  ก็ตามที่เราดําเนินไปพรอมกับโพธิจิต  หากเราไดพบกับคนจนหรือคน
รวย  คนดําหรือคนขาว  เราตองมีความสุขท้ังทางกายและใจ  เราสามารถสนทนาพูดคุยกับ
เขาได  โพธิจิตทําใหความทุกขยากของเราเสื่อมคลายไป  แตจะชวยใหเราประสบกับ
ความสุขอันยิ่งใหญ  โพธิจิตคือการเปลี่ยนแปลงการกระทําทุกอยางไปสูประโยชนของสัตว
ท้ังหลาย  โพธิจิตคือเมฆที่คอยลําเลียงน้ําฝนคือ  พลังแหงความดี  ไปหลอเลี้ยงสรรพสิ่งให
เจริญงอกงามขึ้น79 

 
อาศัยความสําคัญของโพธิจิตดังกลาวนี่เอง  บุคคลผูปรารถนาจะดําเนินตนไปตาม    

โพธิสัตวจรรยาจึงตองสรางหรือปลุกโพธิจิตใหเกิดขึ้นกอน  เรียกวา  โพธิจิตโตตปาท  หมายถึงการ
ยังจิตใหเกิดขึ้นในโพธิ  หรือการตั้งจิตใหแนวแนมั่นคงตอการตรัสรูธรรม  ซ่ึงแนวความคิดเรื่อง
โพธิจิตโตตปาทนี้ไดเร่ิมเกิดขึ้นในคัมภีรอวทานของนิกายสรวาสติวาทิน  และคัมภีรมหาวัสตุ  และ
คอย  ๆ  ขยายความสําคัญขึ้นตามลําดับในคัมภีรมหายาน  โดยเฉพาะในคัมภีรมหายานสูตราลังการ  
ศึกษาสมุจจัยและโพธิจรรยาวตาร80 
  

2.2  โพธิจิตโตตปาทในพระพุทธศาสนามหายาน 
 ดวยความที่พระพุทธศาสนามหายานมีจุดมุงหมายสูงสุด  คือการที่บุคคลไดบรรลุถึง
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธจา  แทนการมุงตรัสรูเพียงแคพระอรหันต
ของพระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิม   ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดสําคัญเกี่ยวกับเปาหมาย
สูงสุดนี่เอง  เปนเหตุใหพระพุทธศาสนามหายานไดสอนเนนในเรื่องจิตโตตปาทขึ้น  เพื่อแสดงถึง
จุดยืนและอุดมการณของพวกตน  ที่มีความปรารถนาอยางยิ่งยวดตอการบรรลุถึงพุทธภูมิเพียงอยาง
เดียว   ลักษณะเชนนี้จะเห็นไดจากการที่ เติมคําวา   โพธิ   ลงไปหนาคําว า   จิตโตตปาท                   
เพื่อจํากัดความหมายเปนพิเศษวา     เปนการยังจิตใหเกิดขึ้นในโพธิของพระพุทธเจาเทานั้น     และ                 
 
                                                           

79Thubten  Yeshe,  Lama,  Making  Space  with  Bodhicitta,  [Online],  accessed on 19  
May  2006.  Available  from  http://  www.bothicitta.net.  

80ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวเิคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน”,  201. 
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โพธิจิตโตตปาทก็ยอมเกิดขึ้นโดยตลอดในการเปนพระโพธิสัตว  และถือเปนสวนที่มีความสัมพันธ
ใกลชิดกับการตั้งปณิธาน81  ของบุคคลผูบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวอีกดวย 
 เมื่อพระพุทธศาสนามหายานไดสอนเนนหนักในเรื่องโพธิจิตโตตปาทดังกลาวแลว
ขางตน   คัมภีรต าง   ๆ  ของฝายมหายานก็ไดพยายามยกยองแนวความคิดเกี่ ยวกับเรื่อง                  
โพธิจิตโตตปาทนี้ใหสูงเดนเปนพิเศษขึ้น  มีการแจกแจงรายละเอียดถึงภูมิช้ันของโพธิจิตโตตปาท
และกลาวสรรเสริญคุณประโยชนของโพธิจิตโตตปาทไวมากมายเชน 
 คัมภีรมหายานสูตราลังการ  กลาวถึง  โพธิจิตโตตปาท  วา  เปนเหมือนแผนดินเปนที่
ประดิษฐานแหงพุทธคุณและโพธิสมภาร   ส่ิงตาง   ๆ  เหลานี้จะเจริญขึ้นไดก็ตองอาศัยโพธิจิตเปน
แดนเกิด  และคัมภีรนี้ยังกลาวถึงธรรมบางอยางที่เกิดขึ้นควบคูไปกับโพธิจิตโตตปาทดวยคือ  
อัธยาศัย  (การตั้งใจมั่น)  อาศัย  (แนวโนมที่ดี)  ประโยคะ  (ความพยายาม)  เมื่อโพธิจิตประกอบกับ
กัลยาณาศัย  ก็จะชวยใหเกิดการกอตัวของอัธยาศัย  คือความตั้งใจมั่นที่จะชวยเหลือผูอ่ืน  เมื่อ    
โพธิจิตประกอบกับประโยค  ก็จะทําใหกุศลธรรมเกิดขึ้น  เมื่อโพธิจิตประกอบกับความตั้งใจมั่น  ก็
จะนําบุคคลขึ้นไปสูฐานะพิเศษยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป82 
 คัมภีรอภิสมยาลังการ  กลาวถึง  จิตโตตปาท  ไวในหนาที่ที่ตางกันเปน  22  จิตโตตปาท
คือ 
 ดวงที่  1 – 3  เปนจิตโตตปาทที่ประกอบดวย  (สหคต)  ฉันทะ  อาศัยและอัธยาศัย  อัน
เปนขั้น  3  ขั้นยอยใน  อาทิกรรมิกสัมภารภูมิ  (ภูมิแหงการสั่งสมของผูเร่ิมตน)  พระโพธิสัตวที่มี 
จิตโตตปาทรวมกับฉันทะเปนผูเสมอดวยแผนดิน  (ปฤถิวีสม)  ที่มีจิตโตตปาทรวมกับอาศัย  เปนผู
เสมอดวยทองคําบริสุทธิ์  (กัลยาณสุวรรณ)  ที่มีจิตโตตปาทรวมกับอัธยาศัย  เปนผูเสมอดวย
พระจันทรแรกขึ้น  (นวจันทโรปมา) 
 ดวงที่  4  เปนจิตโตตปาทที่รวมกับประโยค  เปนอธิมุกติจรรยาภูมิ  อันเปนภูมิของ  
พระโพธิสัตวที่แทจริงภูมิแรก 
 ดวงที่  5 – 14  จิตโตตปาท  10  ดวงนี้  เกิดขึ้นรวมกับทศปารมิตา  ในภูมิตาง  ๆ   ทั้ง  10  
มีประมุทิตาเปนเบื้องตน 
 ดวงที่  15 – 19  จิตโตตปาท  5  ดวงนี้เกิดขึ้นรวมกับอภิชญา  ปุณยชญานสมภาร      
โพธิปกษยธรรมาศมถวิปศยนา  ธารณี  ประติภาณ  เปนทางแหงความกาวหนา  (วิเศษมรรค)  ในภมูิ
ขั้นสูง  5  ภูมิหลัง 

                                                           
81เร่ืองเดียวกัน,  202 – 203. 
82เร่ืองเดียวกัน,  204. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     108
  

ดวงที่  20  จิตโตตปาทที่เกิดรวมกับธรรโมททาน  เปนการเตรียมตัวสูพุทธภูมิ 
 ดวงที่  21  จิตโตตปาทที่เกิดรวมกับเอกายนมรรค 
 ดวงที่  22  จิตโตตปาทที่เกิดรวมกับธรรมกาย83 
 คัมภีรศึกษาสมุจจัยและโพธิจรรยาวตาร  กลาวถึงลักษณะของโพธิจิตวา  เปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับความตองการบรรลุโพธิและเกี่ยวกับการชวยเหลือผูอ่ืนเปนสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
คัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้นไดกลาวถึงโพธิจิตโตตปาทไวมากมาย  กลาวคือ  ในบทที่  1  เปนการ
กลาวสรรเสริญถึงประโยชนของโพธิจิต  บทที่  3  กลาวถึงโพธิปริเคราะห  บทที่  4  กลาวถึงความ
ไมประมาทในโพธิจิต   อันแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของโพธิจิตโตตปาทในพระพุทธศาสนา
มหายานไดเปนอยางดี  ดังจะไดอธิบายในหัวขอตอไป 
  

2.3  โพธิจิตโตตปาทในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 
 คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโพธิจิตโตตปาทไวมากมายหลาย
ปริเฉท  โดยเฉพาะในปริเฉทที่  1  นั้น  ไดกลาวพรรณนาถึงคุณประโยชนหรือการสรรเสริญ     
โพธิจิตไวอยางละเอียด  พรอมทั้งไดแสดงความหมายหรือประเภทของโพธิจิตไวอีกดวย  ในปรเิฉท
ที่  3  กลาวถึงโพธิปริเคราะห  คือ  การนอมรับหรือการเขาถึงโพธิจิตอยางสมบูรณ  มีการพรรณนา
ถึงลักษณะของบุคคลที่ปรากฏโพธิจิตขึ้นในจิตใจแลววา  มีเจตนามุงปรารถนาจะบําเพ็ญตนเพื่อให
สําเร็จประโยชนแกผูอ่ืนอยางไมมีที่ส้ินสุด  ในปริเฉทที่  4  กลาวถึงความไมประมาทในโพธิจิต  
อธิบายถึงการมีจิตใจมุงมั่นที่จะบําเพ็ญตนไปสูโพธิจิตใหสมบูรณ  โดยไมยอมทอถอยหันหลังกลับ
และตกเปนทาสของศัตรูคือกิเลสทั้งหลายมีความประมาท  เปนตน  อันเปนเหตุแหงความระทม
ทุกขในสังสารวัฏทั้งหลายอีก  ฉะนั้น  ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะศึกษาสารัตถะสําคัญเกี่ยวกับแนวความคดิ
หรือความหมายของโพธิจิตโตตปาทตามที่ปรากฎอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารออกเปน  4  ประเด็น
คือ  ประเภทและความหมายของโพธิจิต  คุณประโยชนของโพธิจิต  การนอมรับโพธิจิตและ    
ความไมประมาทในโพธิจิต  ซ่ึงแตละประเด็นมีอรรถาธิบายตามลําดับดังนี้ 
  

2.3.1  ประเภทและความหมายของโพธิจิต 
 คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดกลาวถึงความหมายของโพธิจิตไวอยางชัดเจนในปริเฉทที่  1  
วา  หมายถึง  การตั้งจิตปรารถนาที่จะบรรลุถึงการตรัสรูเปนพระพุทธเจา  เพื่อคอยชวยเหลือ        
หมูสัตวทั้งหลายใหรอดพนไปจากความทุกขยากและบรรลุถึงความสุขโดยถวนหนา   อีกอยางหนึ่ง   

                                                           
83เร่ืองเดียวกัน,  203 – 207. 
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หมายถึง  ความตั้งใจมั่นที่จะประกอบตนอยูในการบําเพ็ญบารมีธรรมและสรางสมบุญกุศลทั้งปวง  
จนกวาตนไดบรรลุถึงการตรัสรูในที่สุด  ดังขอความวา 

 
กลาวโดยยอ   โพธิจิตนั้นบุคคลพึงรูวามีอยู   2   ประการคือ  โพธิประณิธิจิตและ

โพธิปรัสถานจิตเทานั้น84 
  

ขอความขางบนนี้  ไดช้ีใหเห็นถึงความหมายของโพธิจิตไวอยางชัดเจน  ซ่ึงสามารถ
สรุปไดเปน  2  ประเภทคือ 
 1.  โพธิประณิธิจิต  (Bodhipran idhicitta)  หมายถึง  ความปรารถนาอันจริงใจที่จะ 
ตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต  เพื่อคอยชวยเหลือสัตวโลกทั้งมวลใหหลุดพนจากความทุกขยาก
เสียได  โดยไมคิดคํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดจากการเสียสละอันสูงสงนั้น 
 2.  โพธิปรัสถานจิต  (Bodhiprasthānacitta)  หมายถึง  ความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตนไปตามระเบียบวินัยหรือการมุงพัฒนาฝกฝนตนของพระโพธิสัตว  (Bodhisattva 
– samèvaras  รวมทั้งความพยายามบากบั่นเพื่อใหไดรับซึ่งบุญกุศลและคุณความดีทั้งปวง85 
 สรุปวา  คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดจัดแบงประเภทโพธิจิตออกเปน  2  ประการคือ     
โพธิประณิธิจิตและโพธิปรัสถานจิต นอกจากนี้แลว  ยังไดอธิบายเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง
แหงคุณลักษณะระหวางโพธิจิตทั้งสองประเภทนั้น  ทั้งยังไดแสดงขอความที่ระบุถึงคุณประโยชน
ที่ใหผลมากนอยแตกตางกันไวอีกดวย  ดังขอความวา 

 
บัณฑิตท้ังหลายพึงรูถึงความแตกตางของโพธิประณิธิจิตและโพธิปรัสถานจิตท้ังสอง

นั้นตามความตองการเถิด  เหมือนบุคคลเขาใจถึงความตางกันแหงผูท่ีปรารถนาจะไปและผู
ไป  ฉะนั้น86 

  
 
 

                                                           
  84ตทฺโพธิจิตฺตํ  ทฺวิวิธํ  วิชฺาตวฺยํ  สมาสตะ  / 

 โพธิปฺรณิธิจิตฺตํ  จ  โพธิปฺรสฺถานเมว  จ   //  (พจว.  1 / 15) 
85N. Dutt,   Mahāyāna  Buddhism,  93 - 94. 

  86คนฺตุกามสฺย  คนฺตุศฺจ  ยถา  เภทะ  ปฺรตียเต   / 
  ตถา  เภโท⌫ นโยรฺเชฺโย  ยาถาสํขฺเยน  ปณฺฑิไตะ  //  (พจว.  1 / 16) 
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โพธิประณิธิจิตมีผลยิ่งใหญแมในสังสารวัฎ  (ก็จริง)  แตความมีบุญไมขาดสูญไปแหง

โพธิประณิธิจิตนั้นยอมไมมี   เหมือนปรัสถานจิตเลย87 
  

ตามขอความขางบนนี้  ไดแสดงใหเห็นถึงขอแตกตางกันของโพธิประณิธิจิตกับ  
โพธิปรัสถานจิต  โดยการอธิบายเปรียบเทียบถึงบุคคลผูที่ปรารถนาจะไปและผูไป  หมายความวา  
โพธิประณิธิจิตนั้น  มีลักษณะเปรียบเสมือนคนเดินทางที่คิดจะเดินทางไปยังเมืองอื่น  ๆ  สวน
โพธิปรัสถานจิตนั้น  เปรียบเหมือนคนเดินทางที่ไดเร่ิมออกเดินทางเพื่อมุงบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางแลวนั่นเอง   อีกอยางหนึ่ง   คัมภีรโพธิจรรยาวตารยังไดกลาวอธิบายถึงผลที่จักเกิดขึ้นจาก
โพธิจิตทั้งสองชนิดนั้นไวแตกตางกันอีกวา  แมโพธิจิตทั้ง  2  ประเภทนั้นจะมีคุณประโยชนตอการ
ทําลายความทุกขลําเค็ญในสังสารวัฏเสียไดก็ตาม  หากแตโพธิประณิธิจิตนั้นยอมกอใหเกิดคุณนอย
กวาโพธิปรัสถานจิต  ในแงที่ไมสามารถผลิตผลหรือเสริมสรางบุญกุศลและบารมีธรรมตาง  ๆ  ให
เปนไปโดยสืบเนื่องได 
 รวมความวา  คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแบงประเภทโพธิจิตออกเปน  2  ประการคือ       
1)  โพธิประณิธิจิต  ไดแก  ความคิดปรารถนาที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจา  เพื่อทําหนาที่คอย
ชวยเหลือหมูสัตวใหรอดพนไปจากความทุกขทรมานทั้งปวงเสียได  2)  โพธิปรัสถานจิต  ไดแก  
ความตั้งใจมั่นที่จะบําเพ็ญตนไปตามโพธิสัตวมรรคโดยครบถวนสมบูรณ  พรอมกับมีความบากบั่น
ในการสรางสมบุญกุศลและคุณความดีตาง   ๆ  และในระหวางโพธิจิตทั้ง   2  ประเภทนั้น       
โพธิปรัสถานจิตจัดวา  ใหคุณคาหรือมีคุณประโยชนมากกวาโพธิประณิธิจิต  ตรงที่เปนเครื่องหล่ัง
ใหลมาซึ่งบุญกุศลและคุณธรรมตาง  ๆ  สูผูปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและแทจริง 
  

2.3.2  คุณประโยชนของโพธิจิต 
 ในปริเฉทแรกของคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้นไดกลาวพรรณนาสรรเสริญถึงคุณประโยชน
ของโพธิจิตไวอยางกวางขวางมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูประพันธพิจารณาเห็นวา  ขอปฏิบัติแหง  
โพธิสัตวจรรยาทั้งหมดนั้น  เปนสิ่งที่เกี่ยวของสัมพันธกับความปรารถนาเพื่อการบรรลุถึงโพธิเปน
เปาหมายสูงสุดนั่นเอง  แนวความคิดเรื่องโพธิจิตจึงถูกหยิบยกขึ้นอธิบายไวอยางละเอียดมาก   ดังจะ
เห็นไดวา  ในปริเฉทที่  1  นั้น  มีจํานวนโศลกทั้งหมด  36  โศลก  สํารวจพบวา  มีขอความอัน   
แสดงถึงคุณประโยชนของโพธิจิตอยูถึง      22     โศลกดวยกัน     (คือ   ตั้งแตโศลกที่     6   –   27)   

                                                           
  87โพธิปฺรณิธิจิตฺตสฺย  สํสาเร⌫ ป  ผลํ  มหตฺ  / 
    น  ตฺววิจฺฉินนฺปุณฺยตฺวํ  ยถา  ปฺรสฺถานเจตสะ  //  (พจว.  1 / 17) 
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ซ่ึงเนื้อหาสาระสวนใหญไดอรรถาธิบายถึงคุณคาของโพธิจิตวา  โพธิจิตนี้เปนสิ่งประเสริฐสูงสูด  มี
คุณคาอันนับประมาณมิได  เปรียบเหมือนรัตนะอันวิจิตร  เปนเครื่องทําลายเผาผลาญพลังแหง   
ความชั่วรายใหหมดสิ้นไปได  เปนพาหนะเครื่องนําทางหมูสัตวที่ติดอยูในขายแหงภพใหขามพน
จากสภาวะทุกข  บรรลุถึงความสุขอันประเสริฐไดโดยงาย  เมื่อโพธิจิตเกิดขึ้นแกผูใดแลว  ผูนั้นยอม
ไดช่ือวา  เปนบุตรของพระสุคตเจา  พรอมที่จะเขาใกลความเปนพุทธรัตนะอันบริสุทธิ์โดโดยแท     
โพธิจิตยังเปนสายธารแหงบุญกุศลและคุณความดีทั้งมวลที่มีประโยชนตอการกําจัดความทุกขลําเค็ญ
ใหหมดสิ้นไปจากสังสารวัฏเสียได  ดังขอความวา 

 
ดวยเหตุนั้น   บุญกุศลจึงมีพลังออนแอเปนนิตย   สวนพลังบาปนั้นยิ่งใหญและนากลัว

เสมอ   หากไมพึงมีสัมโพธิจิตแลวไซร   คุณความดีอะไรอื่นจะเอาชนะพลังบาปนั้นไดอีก  
เลา88 

 
แมหมูชนท้ังหลายผูตองการจะขามสภาวะทุกขหลายรอยชนิด   ประสงคจะทําลายความ

พินาศของสรรพสัตวใหหมดไป   และปรารถนาจะประสบกับความสุขท้ังมวล   จึงไมควรละ
โพธิจิตนี้ตลอดกาลทุกเมื่อ89 

 
อนึ่ง   กุศลท้ังปวงอื่นเมื่อใหผลแลวก็ยอมถึงความสิ้นไป   เหมือนตนกลวยเมื่อใหผล

แลวยอมตายไป ฉะนั้น   แตตนโพธิจิตนี้ยอมผลิผลอยูเนือง  ๆ  หาถึงความสิ้นไปไม   และ
ยอมหลั่งผลอยูตลอดเวลา90 

  
 
 

                                                           
  88ตสฺมาจฺฉุภํ  ทรฺุพลเมว  นิตยฺ-ํ  
         พลํ  ตุ  ปาปสฺย  มหตฺสุโฆรมฺ / 
        ตชฺชียเต⌫ นฺเยน  ศเุภน  เกน- 

      สํโพธิจิตฺตํ  ยทิ  นาม  น สฺยาตฺ  //  (พจว.  1 / 6) 
  89ภวทะุขศตานิ  ตรฺตุกาไม –  รป  สตฺตฺววฺยสนานิ  หรฺตุกาไมะ  / 
    พหุเสาขฺยศตานิ  โภกฺตกุาไม – รฺน  วิโมจยฺํ  หิ  สไทว  โพธิจิตฺตมฺ  //  (พจว.  1 / 8) 
  90กทลีว  ผลํ  วิหาย  ยาติ    กฺษยมนฺยตฺ  กุศลํ  หิ  สรฺวเมว   / 
    สตตํ  ผลติ  กฺษยํ  น  ยาติ    ปฺรสวตฺเยน  ตุ  โพธิจิตฺตวฺฤกฺษะ  //  (พจว.  1 / 12) 
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อยางไรก็ตาม  เมื่อไดตรวจสอบขอความเกี่ยวกับการสรรเสริญคุณประโยชนของโพธิจิต

ตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารทั้งหมดแลว  สามารถสรุปแนวความคิดหรือสาระสําคัญได  
4  ประการคือ 
 1.  เปนเครื่องกําจัดทําลายบาปกรรมและความทุกขยากของสรรพสัตวทั้งหลายใหหมด
ส้ินไปได 
 2.  เปนพาหนะเครื่องนําหมูสัตวใหบรรลุถึงความเปนพุทธะในอนาคตได 
 3.  เปนแหลงเกิดแหงบุญกุศลและคุณความดีทั้งปวง 
 4.  เปนอุปการะในการนอมนําจิตใจใหมุงปรารถนาเพื่อบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลตอ 
สรรพสัตวอันหาประมาณมิได 
  

2.3.3  การนอมรับโพธิจิต 
 ดวยการพิจารณาเห็นซึ่งคุณประโยชนอันปรากฏอยูมากมายดังกลาวแลวขางตน      
คัมภีรโพธิจรรยาวตารจึงไดอธิบายถึงการนอมรับหรือการเขาถึงโพธิจิต  (โพธิปริคฺรห)  ไวอีก
ประการหนึ่งดวย  เพื่อเปนเครื่องยืนยันหรือรับรองถึงผลที่เกิดขึ้นจากโพธิจิตนั้น  ซ่ึงขอความ
เกี่ยวกับการนอมรับโพธิจิตนี้ไดถูกอรรถาธิบายไวอยางละเอียดในปริเฉทที่  3  ตั้งแตโศลกที่  6 – 33  
โดยกลาวพรรณนาไววา  เมื่อไดนอมตนไปสูโพธิจิต  หรือเพาะปลูกโพธิจิตใหเกิดขึ้นในตน      
(โพธิจิตโตตปาท)  โดยสมบูรณแลว  ความคิดหรือจิตใจของพระโพธิสัตวก็จักตั้งมั่นอยูในความ
ปรารถนามุงอุทิศชีวิตกายตน  เพื่อบําเพ็ญประโยชนแกสรรพสัตวอยางไมมีที่ส้ินสุด  ดวยการยอม
ทนทุกขทรมานตอความยากลําบากหรือความเจ็บปวดทั้งหลาย  และยอมเสียสละชีวิตตนเพื่อมุงสู
เปาหมายอันยิ่งใหญ  คือการคอยชวยเหลือสรรพสัตวใหรอดพนไปจากความทุกขระทมและความ
ลําบากยากเข็ญทั้งปวงจนกระทั่งบรรลุถึงการตรัสรู  ดังขอความวา   

 
ขอใหขาพเจาไดกําจัดความทุกขทรมานที่เกิดจากความหิวกระหายอยาก  ดวยเม็ดฝนที่

รั่วรดตกเปนขาวและน้ําท้ังหลาย  ขอใหขาพเจาพึงเปนน้ําดื่มและโภชนาหาร  ในเวลา
ระหวางกัลปอันเกิดทุพภิกขภัยข้ึน91 

 
 

                                                           
  91กฺษุตฺปปาสาวฺยถํา   หนฺยามนฺนปานปฺรวร ฺษไณะ  / 

  ทุร ฺภิกฺษานฺตรกลฺเปษุ   ภเวยํ   ปานโภชนมฺ   //  (พจว.  3 / 8) 
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ขาพเจานั้นขอสละชีวิตอุทิศกายตน  โภคสมบัติและคุณงามความดีท่ีไดบําเพ็ญมาตลอด

ท้ัง  3  กาล เพื่อใหสําเร็จประโยชนแกสรรพสัตวท้ังหลาย  โดยไมอาลัยอยาก92  
 

ขอใหขาพเจาพึงเปนที่พึ่งแกคนอนาถาขาดแหลงพึ่งพิงท้ังหลาย  และเปนสารถีผูช้ีทาง
แกนักเดินทางทั้งหลาย  ท้ังขอใหเปนเรือ  เปนสะพานและเปนทางผาน  แกคนผูปรารถนาจะ
ขามฝง (คือพระนิพพาน)  ตลอดไป93 

  
จะเห็นไดวา  แนวความคิดเกี่ยวกับการนอมรับหรือเขาถึงโพธิจิตโดยสมบูรณดังขอความ

ขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการบรรลุถึงโพธิจิตไดอยางชัดเจน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
วา  เปนเครื่องยืนยันสภาวะดานความคิดหรือจิตใจของพระโพธิสัตวที่เร่ิมมีความตั้งมั่นแนวแนตอ
อุดมการณของตน  โดยการยอมเสียสละตนเองเพื่อมุงอุทิศใหสรรพสัตวไดหลุดพนจากความทุกข
ยากและไดประสบกับความผาสุกทุกถวนหนา  โดยไมยึดติดอยูกับความสุขสวนตัวหรือยึดติดอยูกับ
ความทุกขทรมานของตนแตอยางใด 
 อยางไรก็ตาม   เมื่อไดศึกษาสํารวจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการนอมรับโพธิจิตตามที่ปรากฏ
อยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารโดยละเอียดแลว  สามารถสรุปใจความสําคัญตอแนวความคิดอันแสดง
ใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนอมรับโพธิจิตโดยตรงไดเปน  2  นัยคือ 
 1.  สงผลใหพระโพธิสัตวมีจิตใจมุงมั่นบากบั่นตอการอุทิศตน  เพื่อคอยชวยเหลือหรือ
บําเพ็ญประโยชนแกสรรพสัตว   โดยไมติดยึดอยูกับความสุขเฉพาะตน   และไมคํานึงถึง             
ความยากลําบากของตนเองแตอยางใด  อันเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความมีเมตตากรุณาตอผูอ่ืน
อยางไรขอบเขตจํากัด 

2.  สงผลใหพระโพธิสัตวมีจิตใจตระหนักรูถึงความเปนพุทธบุตรของตน  ดวยการไม
ประพฤติประมาทในการศึกษาเลาเรียนและการปฏิบัติตนไปตามธรรมเนียมขอปฏิบัติแหง           
โพธิสัตวจรรยา  จนกวาตนเองจะไดบรรลุถึงการตรัสรูในที่สุด 
  

 

                                                           
  92อาตฺมภาวําสฺตถา   โภคานฺ   สร ฺวตฺร ฺยธฺวคตํ   ศุภมฺ  / 

  นิรเปกฺษสฺตฺยชามฺเยษ   สร ฺวสตฺตฺวาร ฺถสิทฺธเย  //  (พจว.  3 / 10) 
  93อนาถานามหํ   นาถะ  สาร ฺถวาหศฺจ    ยายินามฺ   / 

  ปาเรปฺสูนํา   จ   เนาภูตะ   เสตุะ   สํกฺรม  เอว   จ   //  (พจว.  3 / 17) 
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2.3.4  ความไมประมาทในโพธิจิต 

 ในปริเฉทที่  4  ของคัมภีรโพธิจรรยาวตารไดกลาวพรรณนาถึงความไมประมาทใน   
โพธิจิต  (โพธิจิตฺตาปฺรมาท)  ไวมากมาย  เพื่อเปนเครื่องเตือนสติพระโพธิสัตวทั้งหลาย  ซ่ึงเปนผู
ไดรับหรือยึดเอาโพธิจิตโดยบริบูรณแลวนั้น  มิใหตั้งตนอยูในความประมาทพลาดพลั้งหรือลวง
ละเมิดหลักปฏิบัติแหงโพธิสัตวธรรมเสีย  พระโพธิสัตวไมพึงประพฤติออนนอมยอหยอนไปตาม
อํานาจของกิเลสและความชั่วชาทั้งหลาย  แตควรพิจารณาดวยปญญาวา  กิเลสและบาปกรรมที่ตน
เคยประพฤติผิดพลาดมาในอดีตนั้น  ไดเปนมูลเหตุแหงการเวียนวายตายเกิดหรือสรางความระทม
ทุกขใหแกตนมาอยางยาวนาน  แมแตความทุกขทรมานและความเจ็บปวดที่พวกเปรตและสัตวนรก
ทั้งหลายไดประสบอยูนั้น  ก็ลวนมีผลสืบเนื่องมาจากการประกอบกรรมชั่วและปลอยตัวไปตาม
อํานาจกิเลสทั้งหลายนั่นเอง   

ฉะนั้น  เมื่อพระโพธิสัตวไดสรางเสริมโพธิจิตใหปรากฏขึ้นในจิตใจอยางมั่นคงเชนนี้
แลว  ก็ไมควรละทิ้งโอกาสอันประเสริฐเชนนี้ใหผานพนไป  หากแตควรมุงมั่นตั้งตนอยูในคุณธรรม
มีความเพียรและความอดทน  เปนตน  และไมควรประมาทในการขจัดทําลายกิเลสมี  โลภ โกรธ  
หลง  เปนตน  ใหพนไปจากจิตใจของตนเสีย  ทั้งนี้เพราะการอุบัติขึ้นแหงโพธิจิตก็ดี  พระตถาคตเจา
ก็ดี  ความศรัทธาก็ดี  อัตภาพความเปนมนุษยของตนก็ดี  ความไมเจ็บปวยหรือความมีสุขภาพ
แข็งแรงก็ดี  ลวนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแกมวลสัตวไดยากยิ่งนัก  ดังขอความวา 

 

เมื่อไดยึดเอาซึ่งโพธิจิตอันมั่นคงเชนนี้แลว  บุตรของพระชินเจา  ไมพึงลวงละเมิดหลัก
ขอปฏิบัติท้ังเหลาย  แตควรบําเพ็ญเพียรตลอดกาลเปนนิตย  โดยไมทอถอยเถิด94 

 

การอุบัติข้ึนแหงพระตถาคต  ความศรัทธา  ความเปนมนุษยและความสามารถในการ
บําเพ็ญกุศลท้ังหลาย  ยอมมีข้ึนในคราวใด  ในคราวนั้น   ขาพเจายอมไดรับซึ่งสิ่งท้ังปวงนั้น
ไดยากอยางยิ่ง95 

 

                                                           
  94เอวํ   คฺฤหีตฺวา   สุทฺฤฒํ    โพธิจิตฺตํ   ชินาตฺมชะ  / 

  ศิกฺษานตกิฺรเม   ยตฺนํ    กุร ฺยานฺนิตยฺมตนทฺฺริตะ  //  (พจว.  4 / 1) 
  95กทา   ตถาคโตตฺปาทํ   ศฺรทฺธํา   มานุษฺยเมว   จ   / 

  กุศลาภฺยาสโยคฺยตวฺเมวํ   ลปฺสฺเย⌫ ติทุร ฺลภมฺ   //  (พจว.  4 / 15) 
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เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจักไมทอดทิ้งธุระในเรื่องนี้  เพียงไรแตศัตรูเหลานี้ยังไมถูกทําลาย

ไปโดยแนชัด  การกระทําผิดแมในเรื่องเล็ก  ๆ นอย  ๆ  ยอมถูกความโกรธทวมทับแลว  
ฉะนั้น  บุคคลผูมีทิฏฐิมานะจัด  เมื่อยังไมสามารถกําจัดทําลายซึ่งศัตรู (คือกิเลส)  นั้นได ก็
ยอมไมสามารถจะกาวลงสูนิทราได 96 

  

อยางไรก็ตาม  เมื่อไดศึกษาสํารวจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความไมประมาทในโพธิจิตตามที่
ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารโดยละเอียดแลว พบวา  สารัตถะสําคัญที่อรรถาธิบายถึงความไม
ประมาทสวนใหญนั้นเปนไปใน  2  ลักษณะคือ 

1.  พระโพธิสัตวไมพึงประมาทในการปฏิบัติตนไปตามแบบแผนหลักปฏิบัติแหง      
โพธิสัตวธรรม  คือ  การไมละเลยหรือลวงละเมิดตอคุณธรรมทั้งหลายมี  ความเพียร   ความอดทน  
เปนตน  รวมถึงความตั้งใจมั่นที่จะบําเพ็ญตนมุงสูการดับทุกขเปนเบื้องหนา 

 2.  พระโพธิสัตวไมควรประมาทในการขจัดทําลายกิเลสทั้งหลายมี  โลภ  โกรธ  หลง  
เปนตน  ใหส้ินซากไป  ทั้งไมควรปลอยตัวปลอยใจตนใหตกอยูภายใตอํานาจกิเลสเหลานั้นโดย
เด็ดขาดตลอดชีวิตการเปนพระโพธิสัตวของตน  จนกวาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

  

3.  การตั้งปณิธาน 

เมื่อพระโพธิสัตวไดเพาะเชื้อโพธิจิตใหตั้งมั่นอยูในจิตใจหรือบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส
นอมตนไปสูโพธิจิตโดยสมบูรณดังกลาวมาแลว  พระพุทธศาสนามหายานไดวางขั้นตอนแหง    
โพธิสัตวจรรยาในประการตอมา  คือ การตั้งปณิธานหรือการตั้งจิตของตนใหมีความมุงมั่นแนวแน  
ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักโพธิสัตวธรรมใหถูกตองบริบูรณ  เพื่อหวังความสําเร็จแหงการตรัสรู
เปนพระพุทธเจาในกาลเบื้องหนา  ดังนั้น  ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะไดอธิบายถึงขั้นตอนการเปน          
พระโพธิสัตว  ไดแก  การตั้งปณิธาน  ตามเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  โดยจะ
ศึกษาวิเคราะหตั้งแตเร่ือง    แนวความคิดของปณิธาน    ความหมายของปณิธาน   การตั้งปณิธานใน 

                                                           
  96ตสฺมานฺน   ตาวทหมตฺร   ธุรํ   กฺษิปามิ 
   ยาวนฺน   ศตฺรว   อิเม   นิหตาะ  สมกฺษมฺ  / 
     สฺวลฺเป⌫ ป   ตาวทปการิณิ   พทฺธโรษา 
  มาโนนฺนตาสตฺมนิหตยฺ   น   ยานฺติ   นิทฺรามฺ  //  (พจว.  4 / 36) 
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พระพุทธศาสนามหายาน  และการตั้งปณิธานในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ดังจะไดอธิบายไปตามลาํดบั
ดังนี้ 

3.1  แนวความคิดเรื่องปณิธาน 
พระพุทธศาสนามหายานมีทรรศนะวา   เมื่อบุคคลผูปรารถนาจะบําเพ็ญตนเปน              

พระโพธิสัตว  ไดเร่ิมตั้งคําปฏิญญาไวในจิตใจของตนวา  จะขอตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต  ซ่ึง
การตั้งความปรารถนาเชนนี้  ช่ือวาไดปลุกโพธิจิตขึ้นในตนแลว97  โดยนัยนี้  การที่บุคคลได
เพาะปลูกโพธิจิตใหเกิดขึ้นในตน  ดูเหมือนจะเปนสิ่งที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากการตั้งปณิธาน  
หรือเรียกอีกอยางวา  ปณิธิจิต  ไดแกการตั้งจิตมุงปรารถนาใหไดบรรลุถึงการตรัสรูเปนพระพุทธเจา
ในอนาคตกาลเบื้องหนา 

การตั้งปณิธานตามทรรศนะของพระพุทธศาสนามหายานดังกลาวนี้  แสดงใหเห็นวา  มี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับโพธิจิตโตตปาท  หรือจะกลาววา  ปณิธานนี้เปนไดทั้งเหตุและผลของ
โพธิจิตโตตปาทนั่นเอง  กลาวคือ  เมื่อบุคคลไดเสริมสรางโพธิจิตใหตั้งขึ้นในจิตใจของตนโดย
สมบูรณแลว  เขาก็ยอมไดช่ือวา  มีอุดมการณแหงความเปนพระโพธิสัตวปรากฏชัดขึ้นแลว
เชนเดียวกัน  ซ่ึงเปนเครื่องบงบอกวา  นับแตนี้ไปเขาจักไมคํานึงวา  ตนเองจะตองทนทุกขทรมานมี
ความลําบากยากเข็ญสักเพียงไร  หรือตองใชเวลายาวนานเพียงไร  หากความลําบากและอุปสรรค
เหลานั้นเปนไปเพื่อการบําเพ็ญบารมีธรรมมุงสูจุดมุงหมายคือการตรัสรู  หรือเปนไปเพื่อประโยชน
แหงความผาสุกแกสัตวทั้งหลาย  ที่กําลังตกอยูในหวงแหงความทุกขทรมานแลว  เขาจักนอมนํา
จิตใจอันเต็มเปยมไปดวยความยินดีในการอุทิศตน  เพื่อคอยชวยเหลือปวงสัตวใหรอดพนจากความ
ทุกขยากเสียได  ดวยสภาพของจิตใจอันเขมแข็งและเด็ดเดี่ยวอยางที่สุด    

 ความเปนผูมีจิตใจเด็ดเดี่ยวมุงปรารถนาเพื่อการตรัสรู  และคอยชวยเหลือสรรพสัตวให
หลุดพนจากความทุกขยากทั้งปวง  ดวยการดําเนินชีวิตตนใหเปนไปบนพื้นฐานแหงการบาํเพญ็บารมี
ธรรมเปนที่ตั้งนี่เอง  ช่ือวา  การตั้งปณิธานหรือปณิธิจิตของพระโพธิสัตวทั้งหลาย 

  

 
 

                                                           
97สุมาลี  มหณรงคชัย,  พุทธศาสนามหายาน,  23. 
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3.2  ความหมายของคําวา  ปณิธาน 

 คําวา  ปณิธาน  ในภาษาบาลี  หรือ  ประณิธาน  ในภาษาสันสกฤต  ประกอบรูปศัพทมา
จาก  ธา  ธาตุ  แปลวา  “วาง”  มี  ประ  และ  นิ  เปนอุปสรรค  แปลตามรูปศัพทวา  การวางลง
ขางหนา  อันหมายถึง  การแสดงความตั้งใจของตนใหปรากฏ98    

 พระมหาสมปอง  มุทิโต  ไดช้ีแจงไวในคัมภีรอภิธานวรรณนาวา  คําวา  ปณิธาน   
ประกอบมาจาก  ป + นิ +   ปตฺถนายํ + ยุ  (อาเทศ  น  เปน  ณ,    เปน  ธ,  ยุ  เปน  อน,  ลบ  อ)  
แปลวา  ความปรารถนา,  การออนวอน,  การตั้งปณิธาน99  

 พจนานุกรมภาษาสันสกฤตของ  อารเธอร  แอนโธนี  แม็คโดแนลล  (Arthur  Anthony  
Macdonell)  แสดงความหมายของคํานี้ไววา  การสมัคร,  ความพยายาม,  ความบากบั่น,  ภาวะที่ใกล
จะไปถึง,  ความปรารถนาอันแรงกลา100  
 พันตรี  ป.  หลงสมบุญ  ไดแปลความหมายของปณิธานไวในหนังสือพจนานุกรม      
มคธ – ไทย  วา  หมายถึง  การตั้งไว,  การตั้งมั่น,  การตั้งความปรารถนา,  ความตั้งใจ101  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  ไดใหความหมายของคํา  ปณิธาน  วา  
หมายถึง  การตั้งความปรารถนา102  และความหมายเดียวกันนี้ยังปรากฏอยูในหนังสือพจนานุกรมอีก  
2  เลมคือ  พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพทของพระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต)  และ  
พจนานุกรมพุทธศาสนา  จีน  สันสกฤต  อังกฤษ  ไทย  ของคณะสงฆจีนนิกายแหงประเทศไทยอีก
ดวย 

 จากทรรศนะของนักปราชญทั้งหลายขางตนนี้  สามารถสรุปความหมายของคํา  ปณิธาน  
ไดวา  หมายถึง  การตั้งความปรารถนาอันแรงกลาเพื่อบากบั่นไปใหถึงการตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

  
                                                           

98ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวเิคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน”,  212. 

99พระมหาสมปอง  มุทิโต,  คัมภีรอภิธานวรรณนา,  541. 
100Arthur  Anthony  Macdonell,  A  Practical  Sanskrit  Dictionary  (London :  Oxford  

University  Press,  1958),  172. 
101ป.  หลงสมบุญ,  พจนานกุรม  มคธ – ไทย,  435. 
102ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานกุรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542,  657.  
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3.3  การตั้งปณิธานในพระพุทธศาสนามหายาน 

 พระพุทธศาสนามหายานมีมุมมองเกี่ยวกับการตั้งปณิธานวา  มีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดหรือมีลักษณะเปนไดทั้งเหตุและผลกับโพธิจิตโตตปาทดังกลาวมาแลวในหัวขอกอน  
อยางไรก็ตาม  สารัตถะสําคัญของการตั้งปณิธานตามทรรศนะของพระพุทธศาสนามหายานนั้น  ได
แสดงเปาหมายสูงสุดไวที่การหลุดพนจากทุกขหรือตรัสรูเปนพระพุทธเจา  อันถือเปนความสําเร็จ
สมบูรณที่พระโพธิสัตวไดมุงปรารถนาไวแลวนั่นเอง  และในขณะที่กําลังบําเพ็ญตบะธรรมของ  
พระโพธิสัตวอยูนั้น  พระโพธิสัตวจะตองเปนผูประกอบดวยเมตตากรุณาตอมวลสัตวอยางไมมีที่
ส้ินสุด  และเปนผูที่มีพระมหากรุณาคอยชวยเหลือหมูสัตวใหพนทุกขเสียได  เมื่อตนไดบรรลุถึง
ความเปนพระพุทธเจาแลว   ดังปรากฏขอความในคัมภีร อัษฏสาหสริกาปรัชญาปารมิตา  
(As t asāhasrikā  Prajñāpāramitā)  วา 

 

พระโพธิสัตวท้ังหลายเปนผูใครในความสุข  เปนผูใครในประโยชน  เปนผูอนุเคราะห
สัตวโลก  ดวยมหากรุณานั้น  ไดอนุศาสนตนเองดวยธรรมอันดีงามนั้น  พระโพธิสัตวผูถึง
พรอมดวยจิตโตตปาททั้งหลายเหลานั้น  ยอมดํารงอยูในโพธิจิตโตตปาททั้งหลายเหลานั้นวา  
ถาอยางไร  เราทั้งหลายไดขามพนแลว  จักยังสัตวท้ังหลายใหขามพนดวย  เราไดหลุดพนแลว 
จักยังสัตวท้ังหลายใหหลุดพนดวย  เราไดปลอดโปรงใจแลว  จักใหสัตวท้ังหลายไดปลอด
โปรงใจดวย  เราไดปรินิพพานแลว  จักใหผูอื่นปรินิพพานดวย103 

 

ขอความขางตนนี้  แสดงใหเห็นวา  การตั้งปณิธานนั้นมีจุดมุงหมายสุดทายอยูที่การตรัสรู
หรือบรรลุพระนิพพาน  หากแตในระหวางที่พระโพธิสัตวกําลังบําเพ็ญเพียรอยูนั้น  จะตองมีจิตใจ
ประกอบดวยเมตตากรุณา  คือคอยอนุเคราะหชวยเหลือหมูสัตวใหพนทุกขเสียดวย  ซ่ึงแนวความคิด
ดังกลาวนี้  มีลักษณะคลายคลึงกับการตั้งปณิธานในคัมภีรพุทธวงศของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ดั้งเดิม  ดังขอความวา 

 

 

                                                           
103อางถึงใน,  ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวใน

คัมภีรเถรวาทและคัมภีรมหายาน”,  226. 
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เราพึงบรรลุสัพพัญุตญาณ  หลุดพนแลว  พึงเปลื้องหมูสัตวพรอมท้ังเทวดาใหหลุดพน
เถิด  ประโยชนอะไรดวยเราผูเปนคนมีกําลังจะขามไปคนเดียวเลา  เราบรรลุสัพพัญุตญาณ
ไดแลวจะชวยหมูชนใหขามไดเปนอันมาก  ดวยอธิการที่เราทําแลวในพระพุทธเจานี้  เราตัด
กระแสสงสารกําจัดภพทั้ง  3  ข้ึนสูเรือคือธรรมแลว  จักชวยหมูสัตวพรอมท้ังเทวดาใหขาม
ได104 

 

จะเห็นไดวา  แนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งปณิธานทั้งของพระพุทธศาสนามหายานและ
เถรวาทดั้งเดิมขางตนนี้  แสดงเนื้อหาสาระไวใกลเคียงกันมาก  คือเปนการมุงมั่นปรารถนาเพื่อบรรลุ
ถึงโพธิญาณเปนเปาหมายสูงสุด  ในขณะเดียวกันก็ตั้งความปรารถนาแสดงความมีเมตตากรุณา  ที่จะ
คอยชวยเหลือสรรพสัตวใหไดบรรลุถึงการตรัสรูเชนเดียวกัน  อยางไรก็ตาม  แนวความคิดเกี่ยวกับ
การตั้งปณิธานของพระพุทธศาสนามหายาน  ก็ไดขยายแปรเปลี่ยนจากการตั้งจุดมุงหมายสูงสุดอยูที่
การตรัสรูมาเปนการมุงเนนเพื่อคอยชวยเหลือบุคคลอื่นเปนเปาหมายสูงสุดแทน  เชน  การตั้ง
ปณิธานในคัมภีรสุขาวตีวยูหสูตร  ที่ไดแสดงจุดมุงหมายของการตั้งปณิธานไวอยางมากมายถึง  46  
ประการดวยกัน  ดังจะขอนํามากลาวไวพอเปนตัวอยาง  ดังนี้ 

ปณิธานขอ  1  วา  ตราบใดที่ในพุทธเกษตรของขาพเจา  ยังมีนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  
เปรตวิสัยหรืออสุรกายอยู  ขาพเจาจะยังไมยอมตรัสรูอนุตตรสัมยักสัมโพธิ 

ปณิธานขอ  4  วา  ตราบใดที่ในพุทธเกษตรของขาพเจา  ยังมีความตางกันระหวางเทวดา
กับมนุษย  ขาพเจาจักยังไมยอมตรัสรูอนุตตรสัมยักสัมโพธิ 

ปณิ ธ า น ข อ   5   ว า   ต ร า บ ใ ดที่ สั ต ว ใ นพุ ท ธ เ ก ษ ต ร ข อ ง ข า พ เ จ า ยั ง ไ ม มี                         
บุพ เพนิ ว าสานุสสติญาณ   อย า งนอยระ ลึกได แสนกัลป   ข าพ เจ า จั กยั ง ไม ยอมตรัส รู               
อนุตตรสัมยักสัมโพธิ 

ปณิธานขอ  28  วา  เมื่อขาพเจาตรัสรูอนุตตรสัมยักสัมโพธิแลว   จักยังยับยั้งอยู         
ตราบใดที่ในพุทธเกษตรของขาพเจาไมมีการแสดงธรรมและเผยแผธรรมแกสัตวทั้งหลาย  และสัตว
ทั้งหลายยังไมบรรลุปฏิปทา  ขาพเจาจักยังไมยอมตรัสรูอนุตตรสัมยักสัมโพธิ105 

                                                           
104ขุ.พุทฺธ.  33 / 2 / 421 –  422.  
105พระมหาสมจนิต  สม ฺมาป ฺโ,  พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย  พฒันาการและ

สารัตถธรรม,  78. 
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จากขอความในพระสูตรขางตนนี้  ช้ีใหเห็นวา  ลักษณะการตั้งปณิธานของพุทธศาสนา
มหายานนั้น  ไดเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดไปสูการตั้งจิตปรารถนา   เพื่อคอย
ชวยเหลือสรรพสัตวใหพนทุกขทั้งหมดเสียกอนแลว  พระโพธิสัตวจึงจักยอมบรรลุถึงการตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในภายหลัง 

ในคัมภีรทศภูมิกสูตร  (Daśabhūmikasūtra)  ไดกลาวพรรณนาถึงการตั้งปณิธานไว  10  
ประการ  เรียกวา  มหาประณิธาน  ซ่ึงพระโพธิสัตวผูที่จะตั้งมหาประณิธานทั้ง  10  นั้นจะตองอยูใน      
ประมุทิตาภูมิ  มหาประณิธานทั้ง  10  ประการนั้นไดแก 

1.  เพื่อตั้งมั่นเคารพบูชาพระพุทธเจาทั้งหลาย 

2.  เพื่อรักษาพุทธภาษิตพุทธธรรมทั้งหลาย 

3.  เพื่อเขาถึงนิรวาณดวยการประพฤติตามประวัติของพระพุทธเจา  ตั้งแตประทับอยูใน
ดุสิตพิภพ  จนเขาถึงมหาปรินิรวาณ 

4.  เพื่อทําใหภูมิทั้งหลายหมดจดดวยการเกิดจิตโตตปาท 

5.  เพื่อใหสัตวทั้งหลายทั้งปวงเปนผูพรอมบริบูรณ,  เพื่อใหสัตวทั้งปวงเขาใจพุทธธรรม
และเพื่อประดิษฐานสัตวทั้งหลายในสัพพัญุตญาณ 

6.  เพื่อใหเขาใจถึงความหลากหลายของโลกธาตุ 

7.  เพื่อนํามาซึ่งความบริสุทธิ์แหงพุทธเกษตร 

8.  เพื่อยังสัตวทั้งหลายใหเขาถึงมหายาน 

9.  เพื่อปฏิบัติตามโพธิสัตวจรรยา 

10.  เพื่อกระทําอภิสัมโพธิ  มหาชญานและอภิชญาใหสําเร็จ106 

ขอความขางบนนี้  แสดงใหเห็นถึงลักษณะการตั้งปณิธานวา  มีความปรารถนาที่
หลากหลายและซับซอนมากขึ้น  คือ  แสดงแนวความคิดครอบคลุมทั้งที่เปนสวนเบื้องตนแหง    
โพธิสัตวจรรยา  เชน  การตั้งมั่นบูชาพระพุทธเจาทั้งหลาย  เปนตน  ครอบคลุมทั้งที่เปนจุดมุงหมาย
สูงสุดของพระโพธิสัตวคือ  การนําตนเองและสัตวทั้งปวงใหบรรลุถึงสัพพัญุตญาณ    เนื้อหาสาระ 

                                                           
106ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  230. 
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ของปณิธานในคัมภีรทศภูมิกสูตรดังกลาวนี้  ถือไดวา  เปนพัฒนาการอันสูงสุดแหงความคิดเรื่องการ
ตั้งปณิธาน  เพราะไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งปณิธานของความเปนพระโพธิสัตวไว
ครบถวนทั้งหมด  ครอบคลุมตั้งแตแนวความคิด  การปฏิบัติและจุดหมายสูงสุดของพระโพธิสัตวใน
พระพุทธศาสนามหายาน 

กลาวโดยสรุป  การตั้งปณิธานในพระพุทธศาสนามหายานนั้น  มีความหมายครอบคลุม
ประเด็นตาง  ๆ  มากมาย   กลาวคือ  ในระยะเริ่มแรก  การตั้งปณิธานหมายถึง  การตั้งความปรารถนา
เพื่อใหไดบรรลุการตรัสรูสัพพัญุตญาณ และปรารถนาคอยชวยเหลือหมูสัตวใหพนทุกขดวยจิตใจ
ประกอบดวยเมตตากรุณาอยางไมมีที่ส้ินสุด  ซ่ึงถือเปนเปาหมายสูงสุดของพระโพธิสัตว  ตอมา
แนวความคิดไดมุงเนนความมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตวโดยตรง  การตั้งปณิธานจึงมีเปาหมายสูงสุด
อยูที่ การนํ าหมู สัตว ใหห ลุดพน เสี ยกอนแลว   พระโพธิสัตวจึ งจักยอมบรรลุการตรัส รู               
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนคนสุดทายในภายหลัง  จนกระทั่งแนวความคิดของการตั้งปณิธานได
มีพัฒนาการถึงขั้นสูงสุดในคัมภีรประเภทแสดงความเคารพภักดี  เชน  ทศภูมิกสูตร  เปนตน  ที่ได
อธิบายถึงแนวความคิด  การปฏิบัติและจุดหมายเกี่ยวกับการตั้งปณิธาน  อันจัดเปนแกนกลางหลัก
หรือขอปฏิบัติสําคัญตลอดการเปนพระโพธิสัตว  ที่มีผลโดยตรงเพื่อใหพระโพธิสัตวไดบําเพ็ญความ
ดีและบารมีธรรมใหไดตามที่ตั้งปณิธานไวอยางครบถวนสมบูรณ  จนกวาจะตรัสรูเปนพระพุทธเจา
ในที่สุด  

 

 3.4  การตั้งปณิธานในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 
คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงความหมายหรือลักษณะของปณิธานไวคลุมเครือและ

กวางขวางมาก  ไมปรากฏขอความอันแสดงใหเห็นถึงความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวการตั้งปณิธานไว
ชัดเจนโดยเฉพาะ  ซ่ึงเนื้อหาสวนใหญนั้นมุงกลาวพรรณนาถึงผลอันเลวราย  ที่เกิดขึ้นจากการไม
ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาของพระโพธิสัตวที่ไดวางเอาไว  เชนกลาววา  หากพระโพธิสัตวไดลวง
ละเมิดหรือละเลยหลักปฏิบัติแหงโพธิสัตวธรรมทั้งหลาย   ที่พระพุทธเจาตรัสแสดงไวดีแลว        
การประพฤติตนเชนนี้  ถือวาเปนการทําลายประโยชนสุขของสรรพสัตวใหหมดไป  อันสงผลใหการ
บําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวประสบกับความลําบากยากเข็ญยิ่งขึ้น  ทั้งยังเปนเหตุกอใหเกดิความทกุข
ยากอันไรที่ส้ินสุด  มีการตกไปสูคติอันชั่วชาต่ําทราม  เปนตน  ซ่ึงการกระทําในลักษณะดังกลาวนี้  
ช่ือวาเปนความตกต่ําแหงชีวิตความเปนพระโพธิสัตวอยางที่สุด  ดังขอความวา 
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เมื่อไดต้ังคํามั่นสัญญาไวอยางนี้แลว  ถาหากขาพเจาไมกระทําตามคําปณิธานให
สมบูรณ  และเมื่อไดกลาวคําเท็จไวกับมนุษยท้ังปวงนั้น  ชะตากรรมของขาพเจาจักเปนเชน
ไรเลา107 

 
เหตุเพราะเมื่อเขาลวงละเมิดอยูซึ่งความผิดนี้  อันเปนเครื่องทําลายซึ่งประโยชนสุขของ

สรรพสัตวใหหมดไป  ดวยเหตุนั้น  อาบัติท้ังปวงของพระโพธิสัตว  จึงเปนความลําบากยาก
เข็ญอยางยิ่ง108 

 
เพราะฉะนั้น  ขาพเจาพึงทําสิ่งท่ีไดต้ังปณิธานไวใหสําเร็จสมบูรณ  ดวยความเอาใจใส  

วันนี้  หากขาพเจาไมพึงบําเพ็ญเพียรไซร   ขาพเจาก็ยอมตกไปสูคติอันมืดมิดต่ําทราม109 
 

อยางไรก็ตาม  เมื่อไดศึกษาสํารวจขอความตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารโดย
ถ่ีถวนแลว  พบวา  ลักษณะของการตั้งปณิธานนั้น มีความหมายหรือนัยใกลเคียงกันกับการตั้ง
ปณิธานในคัมภีรของพระพุทธศานามหายานทั่ว  ๆ  ไป  ที่มองลักษณะของปณิธานวา  เปนไดทั้งเหตุ
และผลของโพธิจิตโตตปาทดังกลาวแลวในหัวขอกอน  ตัวอยางเชน  ในคัมภีรคัณฑวยูหสูตร      
พระสุธนไดกลาวถึงคําปฏิญาณหรือความปรารถนาของตนในการที่จะประสงคไปเกิดใน                
สุขาวตีวยูหภพ  ซ่ึงคําปณิธานของพระสุธนนั้น  ไดแก 

1.  ขอนับถือพระพุทธเจา 

2.  ขอใหไดสรรเสริญพระตถาคต 

3.  ขอใหไดถวายของแกพระพุทธเจาทุกพระองค 

4.  ขอใหไดลางบาปในอดีต 

                                                           
  107ยทิ   ไจวํ   ปฺรติชฺาย   สาธเยยํ   น   กร ฺมณา  / 

    เอตํา    สร ฺวํา   วิสํวาทฺย   กา   คติร ฺเม   ภวิษยฺติ  //  (พจว.  4 / 4) 
  108โพธิสตฺตฺวสฺย    เตไนวํ    สร ฺวาปตฺติร ฺครียสี  / 
     ยสฺมาทาปทฺยมาโน⌫ เสา   สร ฺวสตฺตฺวาร ฺถหานิกฺฤต ฺ //  (พจว.  4 / 8) 
  109ตสฺมาทฺยถาปฺรติชฺาตํ    สาธนียํ    มยาทราตฺ  / 

   นาทฺย    เจตกฺฺริยเต   ยตฺนสตฺเลนาสฺมิ   ตลํ   คตะ  //  (พจว.  4 / 12) 
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5.  ขอใหจงยินดีในบุญกรรมและความสุขของบุคคลอื่น 

6.  ขอใหไดอาราธนาพระพุทธเจาสั่งสอนธรรม 

7.  ขอใหไดอาราธนาพระพุทธเจาดํารงชีวิตอยูในโลก 

8.  ขอใหไดศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อส่ังสอนแกบุคคลอื่น 

9.  ขอใหไดบําเพ็ญประโยชนตอสรรพสัตว 

10.  ขอใหไดบําเพ็ญบุญตอบุคคลอื่น110 

ลักษณะการตั้งปณิธานในคัมภีรคัณฑวยูหสูตรขางตนนี้  ไดแสดงความหมายไวใกลเคียง
อยางมากกับขอความในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ที่กลาวอธิบายไววา พระโพธิสัตวนั้นพึงตั้ง         
ความปรารถนาใหตนเองมีจิตใจเด็ดเดี่ยวมุงมั่นปฏิบัติไปตามโพธิจิตที่ตนไดเพาะเชื้อ  หรือไดนอม
รับไวแลวอยางสมบูรณ  รวมถึงความตั้งใจที่จะประพฤติตนตามขั้นตอนแหงอนุตตรบูชาที่ตนไดมี
ความคิดริเร่ิมไวแลวใหถูกตองครบถวนบริบูรณอีกดวย  ดังขอความวา 

 

บุคคลพึงประพฤติซึ่งบททั้ง  3  ตลอดทั้ง  3  กาล  ท้ังในกลางคืนและกลางวัน  ดวยการ
ประพฤติเชนนั้น  (และ)  ดวยการอาศัยซึ่งโพธิจิตและพระชินเจา  อาบัติท่ีเหลือยอมสงบระงับ
ไปได111  

 

ตามขอความนี้  ช้ีใหเห็นถึงลักษณะของการตั้งปณิธานไดวา  หมายถึง  ความตั้งใจ
ปรารถนาที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามโพธิจิตที่ตนไดปลุกขึ้นไวในจิตใจอยางมั่นคงแลว  นอกจากนี้  
พระโพธิสัตวพึงปฏิบัติตนไปตามบททั้ง  3  ใหครบถวนสมบูรณ  ซ่ึงคําวา  บททั้ง  3  ในโศลกนี้  
ปรัชญากรมติไดอธิบายไขความไววา  หมายถึง  ปาปเทศนา  ปุณยานุโมทนาและ  โพธิปริณามนา  
อันจัดอยูในกิริยาแหงอนุตตรบูชาดังกลาวมาแลวนั่นเอง 

 

                                                           
110อางถึงใน,  นวม  สงวนทรัพย,  พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย,  2542),  82. 
  111ราตฺรึทิวํ   จ   ตฺริสฺกนฺธํ   ตฺริษฺกาลํ   จ   ปฺรวร ฺตเยต ฺ  / 
      เศษาปตฺติศมสฺเตน   โพธิจติฺตชินาศฺรยาต ฺ  //  (พจว.  5 / 98) 
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ลักษณะของการตั้งปณิธานในคัมภีรโพธิจรรยาวตารขางตนนี้  ถือเปนการแสดงความ
ปรารถนาตั้งใจที่จะปฏิบัติตนไปตามขั้นตอนแหงอนุตตรบูชาและโพธิจิตโตตปาทของพระโพธิสัตว  
เพื่อใหไดบรรลุจุดมุงหมายคือ  การทําลายความทุกขทั้งปวง  จนเขาสูพุทธภาวะในที่สุด  ตามนัยนี้
อาจพิจารณาไดวา  ลักษณะการตั้งปณิธานตามคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  จัดเปนมูลเหตุทําให     
พระโพธิสัตวไดดําเนินตนไปตามขั้นตอนแหงอนุตตรบูชาและโพธิจิตโตปาทอันไดปลูกฝงไว
ภายในจิตใจในครั้งกอนนั้นใหสมบูรณขึ้น   และในขณะเดียวกัน  การที่พระโพธิสัตวไดริเร่ิมนอม
ตนไปสูปฏิปทาแหงอนุตตรบูชาและโพธิจิตโตตปาทนั้น   ยอมนับวา  เปนการเพาะเชื้อให            
พระโพธิสัตวไดมุงตนไปสูการตั้งปณิธานคือ  มีความปรารถนามุงสูการตรัสรูเปนพระพุทธเจาตอไป
อีกดวย  

ฉะนั้น  ในประเด็นนี้อาจสรุปไดวา  กิริยาแหงอนุตตรบูชาก็ดี  โพธิจิตโตตปาทก็ดี  
ปณิธานก็ดี  ตางก็มีความสัมพันธเปนไดทั้งเหตุและผลของกันและกันตามความหมายแหงคัมภีร  
โพธิจรรยาวตารนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม  ในปริเฉทที่  4  ตั้งแตโศลกที่  41 – 48  ไดปรากฏขอความอันแสดงใหเห็น
ถึงลักษณะการตั้งปณิธานวา  พระโพธิสัตวควรมุงความปรารถนาเพื่อกําจัดทําลายกิเลสทั้งปวงใหส้ิน
ซากไป  แมวาตนเองจะไดรับความเจ็บปวดทรมานหรือตองสูญเสียชีวิตไปก็ตาม  หากยังไมบรรลุถึง
เปาหมายที่วางไว  ก็จักไมยอมพายแพและทอถอยเปนอันขาด  ดังขอความวา 

 
ขาพเจาจักเปนผูยึดมั่นในเรื่องนี้  และจักเปนศัตรูผูผูกพันอยูกับการทะเลาะวิวาท  เปน

ผูติดตามเขนฆาซึ่งกิเลส พรอมดวยกิเลสชนิดตาง ๆ  ในทุก  ๆ ท่ี112 
 

ทองไสท้ังหลายของขาพเจาจงหยดไหล  ศีรษะของขาพเจาจงตกแตกไปก็ตามเถิด       
ถึงอยางไร  ขาพเจาก็จะไมไปสูความถอมตนตอศัตรูคือกิเลสทั้งหลาย  โดยประการทั้งปวง113 

 

 

                                                           
  112อตฺร   คฺรหี   ภวิษฺยามิ   พทฺธไวรศฺจ   วิคฺรหี    / 
       อนฺยตฺร  ตทวฺิธาตฺเกฺลศาต ฺ  เกฺลศฆาตานพุนฺธินะ  //  (พจว.  4 / 43) 
  113คลนฺตฺวนฺตฺราณิ   เม   กามํ   ศิระ   ปตตุ   นาม   เม  / 
     น   เตฺววาวนตึ   ยามิ   สร ฺวถา   เกฺลศไวริณามฺ  //  (พจว.  4 / 44) 
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ขอความนี้  แสดงใหเห็นลักษณะของปณิธานในคัมภีรโพธิจรรยาวตารไดชัดวา  เปนการ
ตั้งความปรารถนาเพื่อมุงขจัดทําลายกิเลสทั้งหลายใหสูญสิ้นไป  ซ่ึงการตั้งปณิธานเชนนี้  ยอมมี
ความหมายไมแตกตางไปจากการตั้งปณิธานของพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิมแต
อยางใด  ที่มุงความหลุดพนเฉพาะตนกอนแลว  คอยชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนตามในภายหลัง 

ในปริเฉทที่  5  ของคัมภีรโพธิจรรยาวตารยังไดแสดงขอความที่บงถึงลักษณะของการตั้ง
ปณิธานไวอีกวา  พระโพธิสัตวนั้นพึงมีสติสัมปชัญญะคอยตักเตือนควบคุมจิตใจใหตั้งมั่นเปนสมาธิ  
มิใหประมาทบกพรองในการปฏิบัติตามคําปฏิญญาที่ไดวางไวแลวใหสําเร็จสมบูรณ  รวมถึงการมี
ความตั้งใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาและครูอาจารยทั้งหลายใหครบถวน
สมบูรณ  ดังขอความวา 

 
บุคคลเขาใจแจงซึ่งสิ่งใดแลว  ไดปรารภเพื่อจะทํา  (สิ่งนั้น)  เขาไมควรคิดถึงเรื่องอื่น  ๆ 

จากสิ่งนั้น  ดวยจิตภายในอันสงไปสูสิ่งนั้นแลว  เขาพึงทําสิ่งนั้นใหสําเร็จเทานั้น114  
 

บุคคลพึงศึกษาซึ่งขอปฏิบัติของครู   โดย  (คําแนะนําจาก)  ศรีสัมภววิโมกษสูตร  และ
เขาพึงรูซึ่งขอปฏิบัตินั้นและอื่น  ๆ  ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไวแลว  โดยการสาธยายไวใน
ท่ีสุดแหงพระสูตร115  

 

รวมความวา  ลักษณะของการตั้งปณิธานในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  เปนการตั้งความ
ปรารถนาเพื่อใหตนมุงปฏิบัติไปตามหลักโพธิสัตวจรรยาโดยสมบูรณตลอดชีวิตความเปน          
พระโพธิสัตว  จวบจนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา  ซ่ึงสามารถสรุปสารัตถะสําคัญของการตั้งปณิธาน
ไดเปน  3  นัยคือ 

1.  เพื่อปรารถนามุงมั่นประพฤติตนไปตามกิริยาหรือขั้นตอนแหงอนุตตรบูชาและ     
โพธิจิตโตตปาทใหครบถวนสมบูรณ 

                                                           
  114ยท ฺ  พุทฺธฺวา   กร ฺตุมารพฺธํ   ตโต⌫ นฺยนฺน   วิจินฺตเยต ฺ / 
      ตเทว   ตาวนฺนิษฺปาทยฺ ํ  ตทฺคเตนานฺตราตฺมนา  //  (พจว.  5 / 43) 
  115ศฺรีสํภววิโมกฺษาจฺจ   ศิกฺเษทฺยทฺคุรุวร ฺตนมฺ  / 
         เอตจฺจานฺยจจฺ   พุทฺโธกฺต ํ  เชฺย ํ  สูตฺรานตฺวาจนาตฺ  //  (พจว.  5 / 103) 
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2.  เพื่อมุงมั่นกําจัดกิเลสทั้งหลายใหหมดสิ้นไป 

3. เพื่อการดํารงไวซ่ึงสติสัมปชัญญะ  สํารวมจิตใจมั่นอยูในสมาธิ  มิใหประพฤติ
บกพรองพล้ังเผลอในการศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายโดย
ถูกตองบริบูรณ 

 
4.  การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว 

เมื่อพระโพธิสัตวไดตั้งปณิธานปรารถนาจะบําเพ็ญตนไปตามโพธิสัตวธรรม  เพื่อมุง
บรรลุถึงการตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคตดังกลาวมาแลว  พระพุทธศาสนามหายานไดนําเสนอ
หมวดธรรมสําคัญอันเรียกวา  บารมีหรือปารมิตาไว  เพื่อเปนฐานรองรับแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้ง
ปณิ ธ านขอ งพร ะ โพธิ สั ต ว นั้ น ใ ห สํ า เ ร็ จ ลุ ล ว ง ไปสู จุ ด หม า ยสู ง สุ ด คื อ   ก า ร ต รั ส รู                         
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสียไดดวยดี  ดังนั้น  ในหัวขอนี้  ผูวิจัยจักไดอธิบายถึงแนวความคิดหรือ
ขั้นตอนการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  โดยจะเริ่ม
ศึกษาวิเคราะหตั้งแต  แนวความคิดเรื่องบารมี   ความหมายของบารมี  บารมีในพระพุทธศาสนา
มหายาน  และการบําเพ็ญบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ดังจะไดอรรถาธิบายไปตามลําดับดังนี้ 

 
4.1  แนวความคิดเรื่องบารมี 
แนวความคิดเรื่องบารมีนี้ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา  ไดถูกรวบรวมขึ้นเปนหมวด

ธรรมสําคัญ  เพื่อใหพระโพธิสัตวไดมุงปฏิบัติตนไปสูการตรัสรูเปนพระพุทธเจาตั้งแตเมื่อใด  หรือ
ใครเปนผูจัดรวบรวมขึ้นไว  อยางไรก็ดี  แนวความคิดเรื่องบารมีนี้อาจมีปรากฏขึ้นแลวตั้งแต
พระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิม  ที่มักนิยมจัดรวบรวมกลุมธรรมขึ้น  เพื่อวัตถุประสงคใหผูปฏิบัติได
เล็งเห็นถึงผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของตนตรงตามเปาหมายที่ไดมุงหวังไว  เชน               
ในคัมภีรทีฆนิกาย   ไดกลาวแสดงถึง   สาราณียธรรม  คือธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกกัน116                
นาถกรณธรรม   ธรรมอันกระทําซึ่งที่พึ่ง117  และอปริหานิยธรรม  คือธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความ 

 

                                                           
116ที.ปา.  11 / 317 / 257 – 258. 
117ที.ปา.  11 / 357 / 281. 
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เสื่อม118  หรือในคัมภีรอังคุตตรนิกาย   ก็ไดแสดงถึง  พรหมกรณธรรม  คือ   ธรรมที่บําเพ็ญเพื่อความ
เปนพรหม119  เปนตน 

การจัดกลุมธรรมไวเปนหมวดหมูเพื่อกําหนดผลหรือเปาหมายที่ชัดเจนดังกลาวนี้  อาจ
เปนมูลเหตุทําใหเกิดแนวความคิดเรื่อง  กรณธรรม  หรือ  พุทธกรณธรรม  คือ  ธรรมเปนเครื่อง
กระทําเพื่อความเปนพระพุทธเจาไดบาง120  ตอมาแนวความคิดนี้อาจขยายไปสูการจัดกลุมธรรมเพื่อ
การตรัสรูเปนพระพุทธเจาไวโดยเฉพาะอันเรียกวา  บารมีหรือปารมิตา 

อนึ่ง  ในลักขณสูตร  องคพระพุทธเจาทรงแสดงมหาปุริสลักษณะ   32  ประการไว  เชน       
มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี,  มีสนพระบาทยาว,  มีพระองคุลียาว  เปนตน121   ซ่ึงคุณสมบัติ
เหลานี้  พระองคตรัสวา  ลวนเปนผลมาจากการบําเพ็ญความดีตาง  ๆ  ในอดีตชาติคร้ังเปน           
พระโพธิสัตวทั้งสิ้น  ความดีที่ทรงบําเพ็ญไวนั้นพอสรุปไดเปน  3  นัย  คือ 

1.  ทรงมุงมั่นในการบําเพ็ญทาน  สมาทานศีล  ปฏิบัติดีในมารดาบิดา  มีความเคารพใน
สมณะและพรหม  เปนตน 

2.  ทรงมุงมั่นในการมีเมตตากรุณาตอผูอ่ืน  ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและคอยชวยเหลือผูอ่ืนอยู
เสมอ 

3.  ทรงมุงมั่นในความพยายามที่จะคนหาสัจธรรมและความรูอันประเสริฐ   

จากขอความในลักขณสูตรนี้  ไดแสดงใหเห็นลักษณะของธรรมะที่มีแนวความคิด
คลายคลึงกับกลุมธรรมที่ไดรับการรวบรวมขึ้นเปนบารมี  หรือ  ปารมิตา  คือ  การหมั่นบําเพ็ญคุณ
ความดีตาง  ๆ ใหสมบูรณยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป   อันจัดเปนหลักปฏิบัติสําคัญของพระโพธิสัตวใน
พระพุทธศาสนามหายานยุคตอ  ๆ  มา 

ดังนั้น   อาจสรุปไดวา  การจัดกลุมธรรมขึ้นเปนหมวดหมูเพื่อกําหนดผลหรือเปาหมาย  
ที่ชัดเจนตามนัยแหงคัมภีรทีฆนิกาย      และอังคุตตรนิกายก็ดี     การที่พระพุทธเจาทรงมุงมั่นบําเพ็ญ 

                                                           
118ที.มหา.  10 / 70 / 90. 
119องฺ.ปฺจก.  22 / 192 / 252.  
120ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  264.  
121ที.ปา.  11 / 130 / 157.  
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คุณธรรมความดีตาง  ๆ  จนมีพระมหาปุริสลักษณะสมบูรณตามนัยแหงลักขณสูตรก็ดี  นาจะมี
อิทธิพลตอแนวความคิดเรื่องบารมีในลําดับตอมา 

 
4.2  ความหมายของคําวา  บารมี 
คําวา  บารมี  ในภาษาบาลี  สําเร็จรูปมาแตคําวา  ปรม – สูงสุด,  ดีเลิศ  ลง  ณ  ปจจัยใน

ภาวตัทธิต  เปน  ปารม  ลง  อี  อิตถีลิงค  เปน  ปารมี  ฝายนักปราชญตะวันตกกลาววา  ปรม  มาแต  
ปร  แปลวา  เบื้องหนา  ลง  ม  ปจจัย  แปลวา  เบื้องหนาที่สุด  คือ  เปนเลิศ,  เปนยอด  แลวลง  ณ  
ปจจัย  ลง  อี  อิตถีลิงค  เปน  ปารมี  อีกปริยายหนึ่ง  บารมี  มาแตคําวา  ปาร  แปลวา  ฝง  (อ่ืน)  แจก
ตามทุติยาวิภัตติเปน  ปารํ  รวมกับ  อิ  ธาตุ – ไป  เปน  ปารมี   

สวนคําวา  ปารมิตา  ในภาษาสันสกฤต  สําเร็จรูปมาแตคําวา  ปารมิ  ลง  ตา  ปจจัยใน
ภาวตัทธิต  เปนการแสดงภาวะของสิ่งสูงสุด  อีกปริยายหนึ่ง  ปารมิตา  มาแตคําวา  ปารํ  รวมกับรูป  
ต  ปจจัยของ  อิ  ธาตุ  คือ  อิต  เปน  ปารมิตา122  หมายถึง  ความสูงสุด,  ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม,  
ความบริบูรณเต็มเปยม  อีกปริยายหนึ่ง  หมายถึง  การถึงฝงอื่น,  การหลุดพน,  (ธรรม)  ที่ทําใหถึงฝง
อ่ืน  เปนตน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงวิเคราะหรูปศัพทของคํา  บารมี  
ออกเปน  2  ประเด็นคือ  คํา  “บารมี”  นาจะมาจากศัพทเดิมวา  ปรม  ลง  ณ  ปจจัยในราคาทิตัทธิต  
ไดศัพทวา  ปารม  แลวลง  อี  อิตถีลิงค  อีกทีเปน  ปารมี  อีกนัยหนึ่ง  คํา  “บารมี”  ประกอบรูปศัพท
มาจาก  ปารํ  กับ  อิ  ธาตุในความ  ไป, ถึง  มีรูปเปนทุติยาวิภัตติ  แปลวา  สูฝง  (อ่ืน)  การที่  ปารํ  
และ  อิ  ประกอบรูปเขาดวยกัน  เปนบารมีไดอยางไรนั้น  นักวิชาการไมไดอธิบายใหชัดเจน  แต
เปนไปไดวา  มีการลง  กฺวิ  ปจจัย  ในนามกิตก  และถาเติม  ตา  ปจจัยในภาวตัทธิต  ก็มีรูปเปน    
ปารมิตา  ทั้งสองคํามีความหมายวา  คุณสมบัติซ่ึงนําไปสูฝงอื่น  (พระนิพพาน)123 

 

                                                           
122ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  249 – 250. 
123สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”  

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2524),  
15.  
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นอกจากนี้แลว  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีพระองคนั้นยังทรง
วิเคราะหความหมายของคํา  บารมี  ตามอรรถกถาของพระธรรมปาละไวในพระราชวิทยานิพนธ
เร่ือง “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”  ออกเปน  8  ประการคือ124 

1.  ศัพท  ปรม  แปลวา  ผูเปนเลิศ  ปารมี  แปลวา  ภาวะหรือการกระทําของผูเปนเลิศ  ดัง
คําวา  “ทานสีลาทิคุณวิเสสโยเค  สตฺตุตฺตมตาย  ปรมา  มหาสตฺตา  โพธิสตฺตา,  เตสํ  ภาโว  กมฺมํ  วา  
ปารมี  ทานานทิกิริยา”  แปลวา  “พระโพธิสัตวทั้งหลาย  คือ  พระมหาสัตวทั้งหลาย  ไดช่ือวา  ปรมะ  
(เปนเลิศ)  ในหมูสัตวทั้งหลาย  เพราะประกอบดวยคุณวิเศษ  มีทานและศีล  เปนตน  ภาวะหรือการ
กระทําของพระโพธิสัตวเหลานั้น  มีการกระทําความดีมีทาน  เปนตน  เรียกวา  บารมี” 

2.  “ปรม”  มาจากกริยา  ปูเรติ  เปนเหตุกัตตุวาจกของ  ปูรฺ  ธาตุ  แปลวา  ยังใหเต็ม     
พระโพธิสัตวคือผูทําใหเต็ม  (ปูรโก)  หรืออาจแผลงเปนผูรักษา  (ปาลโก)  คุณธรรมทั้งหลายมีทาน
เปนตน  “ปารมี”  คือ  ภาวะหรือการกระทําของทานผูนี้ 

3.  ศัพท  “ปรม”  มาจาก  ปรํ  รจติ  แปลวา  สูงกวา,  อ่ืน  รจติ  แปลตามรูปศัพทวา    ยอม
รอย  ในที่นี้ตรงกับคําวา  พนฺธติ  แปลวา  ยอมผูก  พระมหาสัตวช่ือวา  “ปรม”  คือ  บุคคลผูรอยหรือ
ผูกซึ่งสัตวที่สูงกวาตน  ดวยการประกอบเขากับคุณสมบัติพิเศษ  บารมีคือภาวะหรือการกระทําของ
พระมหาสัตวองคนั้น 

4.  “ปรม”  มาจาก  ปรํ  มชฺชติ    ซ่ึงคํา  ปรํ  ในที่นี้ตรงกับคําวา  อธิกตรํ  แปลวา  อยางยิ่ง  
มชฺชติ  แปลวา  ขัดสี  ความหมายใกลเคียงกับคําวา  สุชฺฌติ  แปลวา  ชําระใหสะอาด  พระมหาสัตว
ช่ือวา  ปรม  คือ  บุคคลผูขัดสีหรือชําระตนอยางยิ่ง  จากมลทินคือกิเลส  ภาวะหรือการกระทําของ
พระองคเรียกวา  บารมี 

5.  “ปรม”  มาจาก  ปรํ  มยติ  คํา  ปรํ  ในที่นี้มีคําไขวา  เสฏ ํ  คือ  อยางดียิ่ง,  ประเสริฐ  
มยติ  แปลวา  บรรลุ  ในที่นี้มีคําไขวา  คจฺฉติ  แปลวา  ไป,  ถึง  ดังนั้น  พระมหาสัตวช่ือวา  ปรม  คือ  
บุคคลผูบรรลุคือถึงอยางประเสริฐในธรรมอันวิเศษคือ  พระนิพพาน  ภาวะหรือการกระทําของ
พระองคเรียกวา  บารมี 

6.  “ปรม”  มาจาก  ปรํ  มุนาติ  คําวา  ปรํ  ในที่นี้เปนคํานามตรงกับคําวา  โลก  มุนาติ  
ตรงกับคําวา  ปริจฺฉินฺทติ  แปลวา  ตัดโดยรอบ  พระมหาสัตวช่ือวา  ปรม  หมายถึง  บุคคลผูตัดซึ่ง
โลก 

                                                           
124เร่ืองเดียวกัน,  9.  
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7.  “ปรม”  มาจาก  ปรํ  มิโนติ  คําวา  ปรํ  ตรงกับคําวา  อติวิย  แปลวา  อยางดียิ่ง  มิโนติ  
ตรงกับคําวา  ปกฺขิปติ  แปลวา  ใสลงไป  พระมหาสัตวทรงนามวา  ปรม  เพราะเปนผูใสหมูแหง
คุณสมบัติมีศีล  เปนตน  ไวในสันดานของตน 

8.  “ปรม”  มาจาก  ปรํ  มินาติ  คําวา  ปรํ  หมายถึง  อนตฺถกรํ  กิเลสโจรคณํ  หมูแหงโจร
คือกิเลส  อันเปนผูกระทําความไมเปนประโยชน  และ  อฺ ํ  ปฏิปกฺขํ  สภาพตรงกันขามอื่น  ๆ      
มินาติ  ตรงกับคําวา  หึสติ  แปลวา  ทําลาย  พระมหาสัตวช่ือวา  ปรม  เพราะเปนผูทําลายซึ่งกองโจร
คือกิเลสอันไมเปนประโยชน  หรือส่ิงอื่น  ซ่ึงตรงขามจากกายที่แทของตน  คือ  ธรรมกาย  ภาวะหรือ
การกระทําของพระมหาสัตวนั้นเรียกวา  บารมี 

จากการวิเคราะหศัพทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมีขางตนนี้ 
สามารถสรุปความหมายของคําวา   บารมี  นั้นไดแก  ความเปนผูเลิศ,  ความเปนผูทําใหเต็ม,  ความ
เปนผูรอยหรือผูกสัตวที่สูงกวาตนไว,  ความเปนขัดสีหรือชําระตนอยางยิ่ง,  ความเปนผูบรรลุธรรม
อันประเสริฐ  (นิพพาน),  ความเปนผูตัดซึ่งโลก,  ความเปนผูใสคุณธรรมไวในสันดานของตน  และ  
ความเปนผูทําลายกิเลส 

ตอไปนี้  จักไดแสดงความหมายของคําวา  บารมี  ตามทรรศะของนักวิชาการทั้งหลายที่
ไดวิเคราะหศัพทหรือใหความหมายของคํานี้ไวพอสังเขปดังนี้ 

หลวงเทพดรุณานุศิษฏ  (ทวี  ธรมธัช  ป.  9)  กลาววา  คําวา  บารมี  นี้มาจาก  ปร  ธาตุ  
แปลวา  เล้ียง,  รักษา,  เต็ม,  บริบูรณ  หากเปนคุณศัพท  แปลวา  ยอดยิ่ง,  ยอดเยี่ยม,  เต็มเปยม  คือ  
เต็มขีดของเกณฑนั้น  หากเปนศัพทนามแปลวา  ความรักษาคุณใหเจริญ,  ความบริบูรณ,  ความเต็ม
เปยม,  ความใหคุณเต็มที่125 

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงมีพระอธิบายไวในหนังสือ
ธรรมวิภาค    ปริจเฉทที่    2  วา    ศัพทวา    บารมี    สันนิษฐานวา    ออกจากศัพท    ปรม    แปลวา   

 

 

 

                                                           
125หลวงเทพดรุณานุศิษฏ,  คัมภีรธาตุป ฺปทีปกา, พิมพคร้ังที่  5  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2528), 234.  
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“คุณสมบัติหรือปฏิปทาอันยอดยิ่ง”  พระองคทรงพรรณนาวา  พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค  ได
ทรงบําเพ็ญมาแตคร้ังยังเปนพระโพธิสัตว  เมื่อบารมีเหลานี้เต็มแลวจึงจะไดตรัสรู126 

พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต)  ไดแปลคํา  บารมี  วาหมายถึง  ปฏิปทาอันยอดเยี่ยม,  
คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอยางยอดยิ่ง  คือ  ความดีที่บําเพ็ญอยางพิเศษ  เพื่อบรรลุซ่ึงจุดหมายอันสูง
เชน  ความเปนพระพุทธเจาและความเปนมหาสาวก  เปนตน127 

พัฒน  เพ็งผลา  ไดวิเคราะหและสรุปความหมายของคําวา  บารมี  ออกเปน  3  กลุมคือ 

1.  ปารมี  หมายถึง  คุณธรรมดีเลิศ,  คุณธรรมสูงสุด  มาจากรูปคําเดิมวา  ปรม  แปลวา  
สูงสุด,  ดีเลิศ  ลง  ณ  ปจจัยในตัทธิต  ลง  อี  อิตถีลิงค 

2.  ปารมี  หมายถึง  คุณสมบัติที่นําไปสูฝง  (นิพพาน)  มาจากรูปคําเดิมวา  ปารํ  (ฝง,  
นิพพาน)  กับ  อิ  ธาตุ  (ไป,  ถึง)  ลง กฺวิ  ปจจัยในนามกิตก  เปนอิตถีลิงค 

3.  ปารมี  หมายถึง  คุณสมบัติที่พึงยินดีกอน  มาจากรูปคําเดิมวา  ปา  (กอน)  รมฺ  ธาตุ  
ในความยินดี  ประกอบดวย  อิ  ปจจัย128 

จากการวิเคราะหรูปศัพทและแสดงความหมายแหงคําวา  บารมี  ของนักวิชาการทั้งหลาย
ขางตนนี้  สามารถสรุปสารัตถะสําคัญของคําวา  บารมี  ไดเปน  2  ประเด็นคือ 

1.  บารมี  หมายถึง  ภาวะหรือคุณสมบัติของกลุมธรรมที่ประเสริฐสูงสุด  เชนคําวา  
ความยอดเยี่ยม,  ความบริบูรณเต็มเปยม,  คุณธรรมที่พึงยินดีกอน  เปนตน 

 

 

                                                           
126สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,  ธรรมวิภาคปริเฉทที่  2  

(หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท),  พิมพคร้ังที่  38  (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
2537),  109. 

127พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตโฺต),  พจนานกุรมพุทธศาสตร  (ฉบับประมวลธรรม),  
239.  

128พัฒน  เพ็งผลา,  “การวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในนิบาตชาดก” 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง,  
2530),  138.   
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2.  บารมี  หมายถึง  คุณลักษณะหรือปฏิปทาของบุคคลผูประเสริฐยอดเยี่ยม (ดวยอํานาจ
การกระทําตามบารมีทั้งหลาย)  เชนคําวา  การถึงซึ่งฝงอื่น,  ความเปนผูตัดซึ่งโลก,  ปฏิปทาเปน
เครื่องถึงซึ่งฝง  เปนตน 

ตามทรรศนะของผูวิจัย  คําวา  บารมี  นี้ควรหมายถึง  คุณธรรมหรือปฏิปทาอันทําใหผู
ปฏิบัติไดบรรลุถึงความดีสูงสุด  (พระนิพพาน) 

อยางไรก็ตาม  เมื่อนําคํา  บารมี  นี้ไปใชในความหมายที่สัมพันธกับบุคคลในอุดมคติของ
พระพุทธศาสนามหายาน  คือ  พระโพธิสัตวแลว  ศัพทวา  บารมี  จึงถูกจํากัดความหมายใหแคบลง  
เปนเพียงปฏิปทาขอปฏิบัติ สําหรับพระโพธิสัตวที่ตองบําเพ็ญเพียรไปจนกวาจะไดตรัสรู         
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  หรือบรรลุถึงพุทธภาวะในที่สุดเทานั้น   

 

4.3  การบําเพ็ญบารมีในพระพุทธศาสนามหายาน 
ดังไดกลาวมาแลวในหัวขอกอน  ๆ  วา  พระพุทธศาสนามหายานสอนเนนใหศาสนิก

ของตนมุงปฏิบัติธรรมเพื่อเปาหมายสูงสุดคือ  การตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต  ดวยการแสดง
ความคิดใหทุกคนบําเพ็ญตนเปนพระโพธสัตว  ปลูกฝงโพธิจิตใหเกิดขึ้น  ในขณะเดียวกันก็ให
เสริมสรางจิตใจใหตั้งปณิธาน  มีความแนวแนมั่นคงในการบําเพ็ญธรรมเพื่อบรรลุสูจุดหมายที่ไดวาง
ไวนั้น 

ตามคติของพระพุทธศาสนามหายาน  ผูปฏิบัติธรรมหรือพระโพธิสัตวที่มุงปรารถนา
พุทธภูมินั้น  จําตองบําเพ็ญหรือสรางสมคุณธรรมใหเปนเหตุเพียงพอเสียกอน  ซ่ึงคุณธรรมที่จะทํา
ใหบุคคลสําเร็จพระโพธิญาณไดนั้น  เรียกวา  “ปารมิตา”  หรือ  “บารมี”  แปลวา  คุณชาติที่ทําใหขาม
ถึงฝงพระนิรวาณ  (นิพพาน)  อันประกอบไปดวย  6  ปารมิตา  คือ  ทานปารมิตา  ศีลปารมิตา     
กษานติปารมิตา  วีรยปารมิตา  ธยานปารมิตา  (สมาธิ)  และ  ปรัชญาปารมิตา  (ปญญา)  แตบางแหงก็
จําแนกออกเปน  10  ปารมิตา  คือ  ไดเพิ่มเติม  อุปายปารมิตา  ประณิธานปารมิตา  พลปารมิตา   และ 
ชญานปารมิตา129  เขาไวอีกดวย 

ในคัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกสูตร  ไดกลาวถึงบารมี  5  ประการอยูหลายแหง  โดยกลาว
แยกหรือยกเวนปรัชญาปารมิตาไวอีกตางหาก  ดังขอความวา 
                                                           

129เสถียร  โพธินันทะ,  ปรัชญามหายาน, พิมพคร้ังที่  4  (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย,  2541),  6.  
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อชิต  กุลบุตรก็ดี  กุลธิดาก็ดี  ผูหวังอนุตตรสัมยักสัมโพธิ  พึงบําเพ็ญปารมิตาทั้ง  5  สิ้น
เวลาแสนโกฏิกัลป  ปารมิตาทั้ง  5 คือ  ทานปารมิตา  ศีลปารมิตา  กษานติปารมิตา วีรยปารมิตา  
ธยานปารมิตา  ยกเวนปรัชญาปารมิตา130 

 

เหตุที่คัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกสูตรไดแสดงปารมิตาไวเพียง  5  ประการ  โดยเวนปรัชญา
ปารมิตาอันถือเปนปารมิตาขอสําคัญสูงสุดเสียเชนนี้  อาจสรุปความเห็นไดวา 

1.  เปนการเริ่มความคิดเรื่องบารมี  มหายานอาจเปนผูรวมคิดเรื่องบารมีขึ้นมาพรอม  ๆ 
กับฝายเถรวาทในขณะที่ยังไมแยกเปนมหายานอยางเดนชัด  ความคิดของเดิมอาจมีแต  5  บารมีก็ได 

2.  ผูรจนาอาจจะเห็นวา  ธรรมพื้นฐานคือ  กรุณาและปรัชญา  (โพธิ)  ไมนาจะตองเขามา
รวมอยูในการบําเพ็ญธรรม  เพราะตองเปนแกนอยูตลอดการเปนพระโพธิสัตวอยูแลว 

3.  ปรัชญาในพุทธศาสนามหายานมิไดหมายถึงปญญา  ความเฉลียวฉลาดหรือการได
ความรูขั้นสูง  เชน  บุพเพนิวาสานุติญาณ  เปนตน  หากแตหมายถึง  ศูนยตา  ซ่ึงในตอนเริ่มความคิด  
อาจจะคอนขางขัดกับความคิดเรื่องกรุณาอยูพอสมควร  ดวยปรากฏวามีการกลาวถึงธรรมสองหมวด
นี้อยางมากในคัมภีรสมัยหลัง  เพื่อที่จะใหความคิดทั้งสองนี้ลงรอยกัน 

4.  การกลาวแยกปรัชญาปารมิตาออกเปนพิเศษ  อาจจะเปนเพราะถือวา  บารมีนี้สําคัญ
ที่สุด  เปนสิ่งครอบคลุมบารมีทั้งปวง   เพราะบางครั้งเมื่อกลาวถึงบารมี   6  รวมปรัชญาปารมิตาแลว  
ก็ยังเนนตอวา  ตองเขาใจปรัชญาหรือศูนยตา  โดยเฉพาะในคัมภีรพวกปรัชญาปารมิตาดวยแลว  
ปรัชญาปารมิตาครอบงําบารมีอ่ืนทั้งหมดทีเดียว131 

อยางไรก็ดี  คัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกสูตรนี้ก็ไดกลาวถึงบารมี  6  ซ่ึงเปนบารมีหลัก
มากกวาบารมี  5  และก็ไดเพิ่มเติมเอาอุปายเกาศัลยะเขาไวอีกบารมีหนึ่งรวมเปนบารมี  7  ดวยกัน  
สําหรับคัมภีรอ่ืน  ๆ  ของพระพุทธศาสนามหายานสวนมากมักกลาวถึงบารมี  6  เปนสําคัญ  และ
ตอมาคัมภีรอวตังสกสูตรก็เพิ่มเปนบารมี  10  ดังกลาวแลว  หากแตบารมี  10  นั้นเมื่อยอลงแลว
คงเหลือเปนบารมี  6  โดยจัดบารมี  4  คือ  อุปายบารมี  ประณิธานบารมี  พลบารมีและชญานบารมี  
ที่เพิ่มเติมเขามาไวในกลุมเดียวกบัปรัชญาบารมีนั่นเอง 

                                                           
130ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”,  274.   
131เร่ืองเดียวกัน,  274 – 275.  
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4.4  ลําดับการบําเพ็ญบารมีในพระพุทธศาสนามหายาน 
พระพุทธศาสนามหายานถือวา  การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวตองดําเนินไป

ตามลําดับอัน เหมาะสมกับความยากง ายของบารมี แต ละข อ   ๆ  ดั ง เชนที่ แสดงไว ใน                      
คัมภีรมหายานสูตรลังการสูตรวา  การบําเพ็ญปารมิตา  มีทานปารมิตา  เปนตน  เปนไปตามลําดับ
ดวยเหตุ  3  ประการคือ 

1.  ตามการเกิดขึ้นของธรรมที่เกิดขึ้นอาศัยกันตามลําดับ  คือ   พระโพธิสัตวเมื่อไมสนใจ
สมบัติสมาทานศีล  เมื่อมีศีลก็เปนผูมีความอดทน  เมื่ออดทนก็เร่ิมปรารภความเพียร  เมื่อมีความ
เพียรที่ตั้งขึ้นแลว  ก็จะยังสมาธิใหเกิดขึ้นได  เมื่อจิตเปนสมาธิก็ยอมรูส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง 

2.  ปารมิตาที่บําเพ็ญกอนเพราะเปนธรรมขั้นต่ํา  ที่บําเพ็ญตอภายหลังเพราะเปนธรรม
ช้ันสูง  ดังนั้น  ทานจึงเปนธรรมที่ต่ํากวาศีล  เปนดังนี้ไปตามลําดับจนธยานเปนธรรมที่ต่ํากวา
ปรัชญา 

3.  ปารมิตาที่บําเพ็ญกอนเปนของหยาบ  ที่บําเพ็ญภายหลังเปนของละเอียด  ทานเปนของ
หยาบกวาศีล  เพราะศีลเขาถึงไดยากกวา  ทําไดยากกวาทาน  เปนดังนี้ไปตามลําดับจนถึงธยานเปน
ของหยาบกวาปรัชญา132    

จากขอความนี้  พิจารณาไดวา  พระพุทธศาสนามหายานมองลําดับการบําเพ็ญบารมีของ
พระโพธิสัตวใหปรากฏขึ้นกอนหลัง  โดยเนนที่คุณสมบัติของบารมีแตละขอวา  มีความยากงายหรือ
เปนธรรมที่หยาบประณีตกวากันเพียงใดเปนสําคัญ 

อยางไรก็ตาม  ในคัมภีรทศภูมิกสูตรไดจัดลําดับบารมีทั้ง  10  ไวเพื่อใหมีความสัมพันธ
กับภูมิ  10  ดังนี้ 

1.  ประมุทิตาภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในทานปารมิตา 

2.  วิมลาภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในศีลปารมิตา 

3.  ประภาการีภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในกษานติปารมิตา 

4.  อรจีสมดีภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในวีรยปารมิตา 

5.  สุทุรชยาภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนกัในธยานปารมิตา 

                                                           
132เร่ืองเดียวกัน,  285.  
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6.  อภิมุขีภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในปรัชญาปารมิตา 

7.  ทูรังคมาภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในอุปายปารมิตา 

8.  อจลาภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในประณิธานปารมิตา 

9.  สาธุมดีภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในพลปารมิตา 

10.  ธรรมเมฆาภูมิ  พระโพธิสัตวบําเพ็ญหนักในชญานปารมิตา133 

การจัดลําดับบารมี  10  ใหผนวกรวมอยูกับภูมิทั้ง  10  ดังกลาวนี้  มีผลทําใหการ    
บําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนามหายานมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น  กลาวคือ  เมื่อ       
พระโพธิสัตวบําเพ็ญอยูในภูมิแตละภูมินั้น  ยอมเปนเครื่องบงบอกใหทราบถึงปารมิตาที่ตนจะตอง
บําเพ็ญควบคูกันไปดวย  เชน  ประมุทิตาภูมิตองบําเพ็ญควบคูหรือเนนหนักไปกับทานบารมี        
เปนตน  แตทั้งนี้มิไดหมายความวา  เมื่อบําเพ็ญอยูในขั้นประมุทิตาแลว  พระโพธิสัตวจะละเลยการ
บําเพ็ญบารมีขออ่ืน  ๆ  เสีย  เปนแตประมุทิตาภูมินั้นกําหนดใหพระโพธิสัตวบําเพ็ญไปพรอมกับ
ทานบารมีเปนสําคัญ  บารมีและภูมิอ่ืน  ๆ  ก็มีนัยเชนเดียวกันนี้ 

รวมความวา  การจัดลําดับการบําเพ็ญบารมีในพระพุทธศาสนามหายานนั้น  มีมติถือตาม
คุณสมบัติของความยากงาย   หรือหยาบประณีตของบารมีแตละขอเปนสําคัญ  อีกประการหนึ่ง  ถือ
ตามขอบัญญัติที่กําหนดใหพระโพธิสัตวตองบําเพ็ญบารมีแตละขอใหสัมพันธควบคูไปกับชั้นภูมิแต
ละภูมิ  ๆ  นั่นเอง 

 

5.  การบําเพ็ญบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 
ลักษณะการบําเพ็ญบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  มีเนื้อหาสาระไมแตกตางไปจากการ

บําเพ็ญบารมีในพระพุทธศาสนามหายานทั่ว  ๆ ไป  ที่ถือการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตววา  เปน
ขอธรรมหลักอันจะนําไปสูการตรัสรูเปนพระพุทธเจาได 

เมื่อไดพิจารณาตรวจสอบขอความอันเกี่ยวกับจํานวนบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารแลว  
พบวา    ประกอบไปดวยบารมีสําคัญครบทั้ง     6    ประการคือ       ทานปารมิตา        ศีลปารมิตา                

 
                                                           

133พระมหาสมจนิต  สม ฺมาป ฺโ,  พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย  พฒันาการและ
สารัตถธรรม,  85 – 90.  
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กษานติปารมิตา  วีรยปารมิตา  ธยานปารมิตาและปรัชญาปารมิตา  ดังจะไดอรรถาธิบายรายละเอียด
ไปตามลําดับดังนี้ 

 
5.1  ทานปารมิตา 
ลักษณะการบําเพ็ญทานปารมิตา  หรือ  ทานบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  มี

สาระสําคัญคือ  การกลาวเนนใหพระโพธิสัตวซ่ึงเปนบุคคลที่ปลูกฝงโพธิจิต  และตั้งปณิธานไวใน
จิตใจโดยสมบูรณแลว  ไดมุงมั่นพัฒนาตนปฏิบัติไปสูการตรัสรูธรรมเปนเปาหมายสูงสุด  ดวยการ
บําเพ็ญทาน  ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะเปนโภคสมบัติ  คุณความดีและแมกระทั่งชีวิต
รางกายของตนไปจนตลอดชีวิต  เพื่อใหสําเร็จประโยชนสุขแกสัตวโลกทั้งหลาย  โดยไมหวัง
ผลตอบแทนใด  ๆ  ทั้งสิ้น  ดังขอความในบทที่  3  โศลกที่  10  วา 

 
ขาพเจานั้นขอสละชีวิตอุทิศกายตน  โภคสมบัติและคุณงามความดีท่ีไดบําเพ็ญมาตลอด

ท้ัง  3  กาล  เพื่อใหสําเร็จประโยชนแกสรรพสัตวท้ังหลาย  โดยไมหวงหาอาลัยอยาก134  
   

 ตามนัยขางตนนี้  การบําเพ็ญทานในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  หมายถึง  การเสียสละ
แบงปนโภคสมบัติ  บุญกุศลและชีวิตรางกายของตน  เพื่อมุงแจกจายใหเปนประโยชนเกื้อกูลแกสัตว
ทั้งหลาย  โดยยึดมั่นถือมั่นและหวังผลตอบแทนแตประการใด  อันแสดงใหเห็นถึงอุดมการณที่
ยิ่งใหญ  คือ  ความมีเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว  ที่มุงหวังเฉพาะความสุขของผูอ่ืนเปนเปาหมาย
สําคัญเทานั้น 

 อยางไรก็ดี  การบําเพ็ญทานบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ยังปรากฏขอความอัน
แสดงใหเห็นถึงสารัตถะสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบหรือลักษณะของการบําเพ็ญทานอีกปริยายหนึ่ง  คือ  
การกลาวเนนใหพระโพธิสัตว ไดเจริญสติ  (สมฤติ)  สัมปชัญญะ (สัมประชันยะ) ใหตั้งมั่นอยูใน
จิตใจของตน  กอปรกับหมั่นคอยอบรมจิตใจใหเพงความคิดไปสูการเสียสละเปนสาระสําคัญ  ซ่ึงใน
ประเด็นนี้  ประพจน  อัศววิรุฬหการ  ไดแสดงความเห็นไววา 
                                                           
  134อาตฺมภาวําสฺตถา   โภคานฺ   สรฺวตฺรฺยธฺวคตํ   ศุภมฺ  / 
      นิรเปกฺษสฺตฺยชามฺเยษ   สรฺวสตฺตฺวารฺถสิทฺธเย   //  (พจว.  3/10) 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     137
 

คัมภีรโพธิจรรยาวตารกลาวถึงปารมิตาทั้ง  6  วา  ไดแก  สมฤติ  สัมประชันยะ   กษานติ  
วีรยะ  ธยาน  ปรัชญา  การกลาวถึง  สมฤติ  สัมประชันยะ  แทน  ทาน  ศีล  เปนการเพงเล็ง
ทางดานการอบรมจิตใจเปนสําคัญ  คือ  ถือเอาคุณธรรมทั้ง  2  ประการเปนบอเกิดของทาน
และศีล  การกลาวถึง  (ทาน)  ปารมิตาในลักษณะนี้  แสดงใหเห็นถึงความคิดของมหายานใน
สมัยหลัง  ซึ่งเนนการปฏิบัติทางจิตมากกวาการแสดงออกทางศีลธรรม135 

 

ขอคิด เห็นข างตนนี้   ช้ี ให เห็นว า   การบํ า เพ็ญทานบารมี ในความหมายของ                
คัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ไดแก  การมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมอบรมจิตใจตนของพระโพธิสัตว
ใหสงบมั่นคงอยูในการบําเพ็ญทาน  โดยการหมั่นคิดคํานึงหรือระลึกถึงการเสียสละบริจาคสิ่งของ  ๆ  
ตนแกบุคคลอื่นโดยสม่ําเสมอ  ดังขอความวา 

 
เพราะดวงจิตซึ่งคิดเสียสละสิ่งของ  ๆ  ตนทั้งหมด  ในชนทั้งปวงพรอมดวยผล  (แหง

ความคิดนั้น)  ทานบารมีถูกประกาศไวแลว  เพราะฉะนั้น  ทานบารมีนั้นก็คือจิตนั่นเอง136 
 

ลักษณะของทานบารมีตามขอความขางตนนี้  แสดงใหเห็นความหมายไดชัดวา  หมายถึง  
ภาวะของจิตหรือความคิดอันประกอบอยูดวยสติสัมปชัญญะ  ในการเฝาระมัดระวังอบรมตนของ
พระโพธิสัตว  เพื่อใหหมั่นระลึกถึงการบําเพ็ญทานแกบุคคลอื่นโดยสม่ําเสมอ  และพระโพธิสัตวพึง
กระทําความคิดนั้นใหสมบูรณยิ่ง  ๆ  ขึ้นไปอีกดวย  

อนึ่ง  หากการบําเพ็ญทานบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  มีความหมายตามขอความ
ขางตนนี้แลว  อาจพิจารณาตอไปไดอีกวา  ลักษณะการบําเพ็ญทานของพระโพธิสัตวเชนนี้  ยอมมี
ความหมายหรือแนวความคิดไมแตกตางไปจากกิริยาแหงโพธิจิตโตตปาท  คือ  การปลูกฝงความคิด
มุงสูการตรัสรู  โดยยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอยางแมกระทั่งชีวิตตน  เพื่อใหสําเร็จจุดมุงหมายสูงสุดนั้น  
ซ่ึงในประเด็นนี้  จะสังเกตเห็นไดจากขอความที่กลาวถึงความคิดมุงเสียสละวัตถุส่ิงของและรางกาย
ตน   เพื่อบูชาพระพุทธเจาและอุทิศบําเพ็ญประโยชนแกสรรพสัตว    ที่ปรากฏอยูมากมายในปริเฉทที่ 
                                                           

135ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน”,  304.  
  136ผเลน   สห   สร ฺวสฺวตฺยาคจิตฺตาชฺชเน⌫ ขิเล  / 

   ทานปารมิตา   โปฺรกฺตา   ตสฺมาตฺสา   จิตฺตเมว   ตุ  //  (พจว.  5 / 10) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     138
 

มุงกลาวพรรณนาถึงเรื่องโพธิจิตโดยเฉพาะ  เชน  ปริเฉทที่  1  (โพธิจิตตานุศํสะ)  ปริเฉทที่  3     
(โพธิจิตตปริครหะ)  เปนตน  ดังไดแสดงมาแลวในหัวขอแหงโพธิจิตโตตปาทนั่นแล 

อยางไรก็ตาม   ในปริ เฉทที่   5  โศลกที่   83  ไดอธิบายให เห็นความสําคัญของ             
ทานปารมิตานี้ไววา  การบําเพ็ญทานบารมีอันมุงจิตใหคิดเสียสละสรรพวัตถุแกผูอ่ืนนั้น  จัดเปน
ปฏิปทาที่ประเสริฐลํ้าเลิศกวาขอปฏิบัติอ่ืนใดทั้งสิ้น  พระโพธิสัตวจึงไมควรละเวนการบําเพ็ญ    
ทานบารมีเสีย  ดังขอความวา 

 
บารมีท้ังหลายมีทานบารมี เปนตน  เปนสิ่งประเสริฐล้ําเลิศกวาสิ่งอื่น  ๆ  ท้ังหมด  

บุคคลไมพึงละซึ่งทานอันยิ่งใหญ  เพื่อประโยชนแกสิ่งอันเล็กนอย  (เพราะ) ขอปฏิบัติ       
(อาจาระ)  อื่น  ๆ  เปนเพียงสะพานแหงปญญาเทานั้น137 

 

ขอความนี้  ช้ีใหเห็นความสําคัญของทานไดวา  พระโพธิสัตวนั้นควรที่จะบําเพ็ญ      
ทานบารมีเปนอันดับแรก  และไมควรปลอยจิตใจใหละเลยมองขามการบริจาคทานเสีย  แมวา
คุณธรรมหรือบารมีขออ่ืน ๆ  จะกอใหเกิดปญญาขึ้นไดก็ตาม  แตทานบารมีนั้นเปนสิ่งที่ยิ่งใหญและ
ประเสริฐบริสุทธิ์ ลํ้าคากวาบารมีขออ่ืนทั้งหมด  เพราะเปนอุปการะเครื่องหนุนนําจิตใจของ         
พระโพธิสัตวใหมีปกติคิดคํานึงถึงประโยชนสุขของหมูสัตวเปนจุดหมายสําคัญ  อันแสดงใหเห็นถึง
อุดมคติสูงสุดของความบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตว คือ  การมีความกรุณาตอผูอ่ืนอยางไรขอบเขต
จํากัดนั่นเอง 

สรุปวา  ลักษณะการบําเพ็ญทานบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ไดแก  การยอม
เสียสละสรรพวัตถุมีโภคสมบัติ  บุญกุศลและชีวิตรางกายของพระโพธิสัตว  ดวยความไมยึดมั่นถือ
มั่นแตอยางใด  เพื่อมุงบําเพ็ญประโยชนสุขแกสัตวทั้งหลายอยางไมหวังผลตอบแทนใด  ๆทั้งสิ้น  ทั้ง
ยังหมายถึง  ภาวะของจิตใจอันประกอบอยูดวยสติ    สัมปชัญญะ  ที่คอยมุงคิดคํานึงถึงการเสียสละ
บริจาคทาน  มีสรรพวัตถุและชีวิตตน  เปนตน  โดยสม่ําเสมอและใหบริบูรณยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป  และอาจ
วิเคราะหลักษณะการบําเพ็ญทานบารมีนี้ไดวา   มีความหมายไมแตกตางไปจากกิริยาแหง              
โพธิจิตโตตปาทแตอยางใด 

                                                           
  137อุตฺตโรตฺตรตะ   เศฺรษฺา   ทานปารมิตาทยะ  / 
      เนตราร ฺถํ   ตฺยเชจฺเฉษฺามนฺยตฺราจารเสตตุะ  //  (พจว.  5 / 83) 
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5.2  ศีลปารมิตา 
การบําเพ็ญศีลบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  แสดงความหมายหรือสารัตถะไมแตกตาง

ไปจากลักษณะของทานบารมีแตอยางใด  คือ  มีความหมายมุงย้ําใหพระโพธิสัตวใชสติสัมปชัญญะ
คอยควบคุมจิตใจตน  มิใหประพฤติประมาทพลั้งเผลอในโพธิจิตบาง  ระวังสํารวมจิตใจใหตั้งมั่น
เปนสมาธิอยูดวยความคิดที่จะงดเวนจากบาปกรรมและความชั่วชาทั้งปวงบาง  ดังขอความวา 

 
สัตวท้ังหลายมีปลาเปนตน  พึงถูกนําไปในที่ไหน  ๆ  ขาพเจาผูอดกลั้นแลว  ไมพึงฆา

สัตวเหลานั้นใหตาย  แตวา  เมื่อจิตคิดงดเวนอันขาพเจาไดรับแลว  ความคิด (อันนั้น) ยอม
จัดเปนศีลบารม1ี38 

  
เพราะฉะนั้น  ขาพเจาพึงปฏิบัติและรักษาซึ่งจิตอันตั้งมั่นแลวของตนใหดี  เมื่อปลอยวาง

ซึ่งกฎระเบียบแหงการรักษาจิตเสียแลว   ประโยชนอันใดจักมีแกขาพเจา  ดวยกฎระเบียบ
จํานวนมากมายอีกเลา139 

 

ขอความขางบนนี้  ช้ีใหเห็นวา  ลักษณะของการบําเพ็ญศีลบารมีนั้น  มิไดหมายถึงการ
ปฏิบัติคอยควบคุมกายหรือวาจาของตน  ใหประพฤติผิดพลาดเสื่อมเสียตามบทบัญญัติศีล  อยางเชน  
ศีล  5  ศีล  8  ศีล  227  เปนตน  เหมือนดั่งสิกขาบทในพระพุทธศาสนาเถรวาทแตอยางใด  หากแตศลี
ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  บงความถึงการปฏิบัติในเชิงพฤติกรรมศีลเปนสําคัญ  โดยการมุงเนน
ใหพระโพธิสัตวคอยตรวจสอบบังคับจิตใจตน  หมั่นอบรมจิตใหดํารงมั่นอยูดวยสติ   สัมปชัญญะ   
เพื่อมิใหผิดพลาดพลั้งเผลอในการบําเพ็ญตนไปตามขั้นตอนแหงโพธิสัตวจรรยามี  อนุตตรบูชาและ
โพธิจิตโตตปาท  เปนตน  และแมแตความคิดงดเวนจากการกระทําบาปทั้งปวง  หรือความคิดระงับ
จากการประพฤติผิดตามอํานาจกิเลสทั้งหลาย มีโลภ  โกรธ  หลง  เปนตน  ก็จัดเปนการบําเพ็ญศีล
บารมีเชนเดียวกัน 

 

                                                           
  138มตฺสฺยาทยะ   กฺว   นียนฺตํา   มารเยยํ   ยโต   น   ตานฺ  / 
     ลพฺเธ   วิรติจิตฺเต   ตุ   ศีลปารมิตา    มตา  //  (พจว.  5 / 11) 
  139ตสฺมาตฺสฺวธิษฺ ิต ํ  จิตฺตํ   มยา   การ ฺย ํ   สุรกฺษิตมฺ   / 
      จิตฺตรกฺษาวรฺต ํ  มุกฺตฺตวฺา   พหุภะิ   กึ   มม   วร ฺไตะ  //  (พจว.  5 / 18) 
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ในปริเฉทที่ 5  ตั้งแตโศลกที่  47 – 54  ไดกลาวอธิบายไววา  กอนแตจะทําก็ดี  จะพูดก็ดี  
พระโพธิสัตวควรพิจารณาตรวจสอบจิตของตนใหรอบคอบเสียกอนวา  จิตนั้นตั้งอยูในขายของ
อารมณโกรธ  ยึดมั่นอยูดวยทิฏฐิผิด  คิดถึงแตความหยิ่งยโส  การหลอกลวง  คดโกง  คอยเพงโทษ
หรือคิดขัดขวางผลประโยชนของผูอ่ืนหรือไม  คิดหวังแตประโยชนตนหรือคิดจะพูดจาเยอะเยย  
ถากถางประชดประชันบุคคลอื่นหรือไม  ถาหากจิตใจเศราหมองอยูดวยอารมณช่ัวชาต่ําทราม
เชนนั้นแลว  พระโพธิสัตวพึงหักหามจิตใหสงบระงับเสีย  และไมควรที่จะกระทําสิ่งใด  ๆ หรือกลาว
ถอยคําใด  ๆ  ออกไปทั้งสิ้น  ดังขอความวา 

 
เมื่อใด  บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งใจอันเปนของตนวา  มีความเรารอน  (หรือ) มีอารมณ

เศราหมองแลว  เมื่อนั้น  เขาไมควรจะกระทํา  ไมควรกลาว (ซึ่งถอยคําใด ๆ)  แตควรดํารงมั่น
อยู  ประดุจทอนไม  ฉะนั้น140 

 
เมื่อใด  จิตเปนธรรมชาติฟูข้ึนดวยความหยิ่งยโส  คิดแตจะพูดเยาะเยยถากถาง  ประชด

เหน็บแนม  โออวดโอหัง  หลอกลวงและคดโกง  อันเปนผลเนื่องจากความหลงมัวเมา
ในทิฏฐิ  (ของตน)141 

 
เมื่อไดพิจารณาถึงความเจ็บปวดทรมาน  (แหงจิต)  หรือ  (เห็นแจงวา)  จิตนั้นเริ่มคิดท่ี

จะทําในสิ่งท่ีไรประโยชนอยางนี้แลว  บุคคลผูกลาหาญพึงควบคุมซึ่งจิตนั้นใหมั่นคง  ดวย
การหักหาม  (ซึ่งความคิดเชนนั้น) ในกาลทุกเมื่อ142 

 

การบําเพ็ญศีลบารมีขางตนนี้  แสดงความหมายไวชัดวา  หมายถึง  การควบคุมจิตใจให
สงบตั้งมั่น  ไมหวั่นไหว  เมื่อตองประสบกับอารมณหรือกิเลสอันชั่วชาทั้งหลาย  โดยการหยุดนิ่งไม
เคลื่อนไหวกระทําการใด  ๆ  ทั้งสิ้นทั้งทางกายกรรมและวจีกรรม 

                                                           
  140อนุนีตํ   ปฺรติหตํ   ยทา   ปศฺเยตฺสฺวก ํ  มนะ   / 
      น   กร ฺตวฺย ํ  น   วกฺตวฺย ํ  สฺถาตวฺย ํ  กาษฺวตฺตทา   //  (พจว.  5 / 48) 
  141อุทฺธตํ   โสปหาส ํ  วา   ยทา   มานมทานฺวิตมฺ   / 
     โสตฺปฺราสาติศยํ    วกฺรํ   ว ฺจกํ   จ   มโน   ภเวต ฺ  //   (พจว.  5 / 49) 
  142เอวํ   สํกฺลิษฺฏมาโลกฺย   นิษฺผลารมฺภิ   วา   มนะ  / 
      นิคฺฤหฺณยีาท ฺ  ทฺฤฒํ   ศูระ   ปฺรติปกฺเษณ   ตตฺสทา  //  (พจว.  5 / 54) 
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สรุปวา  ลักษณะการบําเพ็ญศีลบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  แสดงความหมายมุง
ถึงการควบคุมฝกฝนมโนกรรมของพระโพธิสัตวเปนสําคัญ  ดวยการหมั่นอบรมจิตใจใหสงบมั่นเปน
สมาธิ  ไมหวั่นไหวซัดสายไปตามอํานาจกิเลสทั้งหลาย  อันจักเปนเหตุใหประพฤติบกพรองในหลัก
โพธิสัตวจรรยาเสียได 

อยางไรก็ตาม  ลักษณะการรักษาศีลในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ยังปรากฏขอความที่
แสดงใหเห็นถึงความหมายของศีลในเชิงบทบัญญัติเชนเดียวกับปาฏิโมกขสังวรศีลของพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทไวอีกดวย  ซ่ึงในปริเฉทที่  5  ตั้งแตโศลกที่  88 – 96  ไดกลาวพรรณนาไววา   
พระโพธิสัตวนั้นไมพึงกลาวสอนธรรมแกบุคคลผูไมมีความเคารพ  ผูไมเจ็บปวย  ผูโผกผาไวบน
ศีรษะ  ผูกางรม  ถือไมเทา  มีอาวุธ  ไมควรสอนธรรมแกหมูสัตวที่ไมมีบุรุษอยูใกล  ๆ ไมพึงทิ้งไม
ชําระฟนและบวนเสมหะลงในน้ํา  ไมพึงเคี้ยวกินอาหารดวยเสียงดัง  เปดปาก  ไมพึงนั่งหอยเทา    
พักแขน  และพระโพธิสัตวไมพึงประพฤติการเดิน  การนั่ง  การนอน  ในที่เดียวกันกับสตรีทั้งหลาย  
เปนตน  ดังขอความวา 

 
บุคคลไมพึงกลาว  (สอน)  ซึ่งธรรมแกผูไมมีความเคารพ  ผูไมเจ็บปวย  ผูโพกผาไวบน

ศีรษะ  และไมควรกลาวสอนแกผูท่ีกั้นรม   ถือไมเทา  มีอาวุธ  และผูท่ีมีผาคลุมอยูบน    
ศีรษะ143 

 
บุคคลไมพึงบริโภค  (ซึ่งอาหาร)  ท่ียังเต็มปาก  มีเสียงดัง  มีปากอันเปดอยู เขาไมพึงนั่ง  

(ในขณะที่)  เทายังหอยโหนอยู  ไมพึงพับแขนทั้งสองใหเสมอกัน144 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  143ธร ฺม ํ  นิร ฺเคารเว   สฺวสฺเถ   น   ศิโรเวษฺฏิเต   วเทตฺ  / 

    สจฺฉตฺรทณฺฑศสฺเตฺร   จ   นาวคุณฺ ิตมสฺตเก   //  (พจว.  5 / 88) 
  144มุขปูรํ   น   ภุ ฺชีต   สศพฺทํ    ปฺรสฺฤตานนมฺ    / 

    ปฺรลมฺพปาทํ   นาสีต   น  พาห ู  มร ฺทเยตฺสมมฺ  //  (พจว.  5 / 92) 
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บุคคลไมพึงกระทําซึ่งการไป  การนอนและการนั่ง  กับสตรีของผูอื่นโดยสวนเดียว   

เมื่อไดพิจารณาเห็นและซักถามสิ่งท้ังปวง  อันเปนที่รังเกียจของชาวโลกแลว  เขาควรหลีกไป
เสีย145 

 
ตามนัยนี้  การบําเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสัตวมีลักษณะไมแตกตางไปจากการปฏิบัติ

ตามสิกขาบทในพระปาฏิโมกขหมวดปาจิตตียและเสขิยวัตรของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา
เถรวาทแตประการใด 

สรุปความวา  การบําเพ็ญศีลบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  แสดงลักษณะหรือ
สารัตถะสําคัญไวครอบคลุมในประเด็นใหญ  ๆ  ออกเปน  2  ประการคือ 

1.  มุงเนนใหพระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ  คอยควบคุมบังคับจิตใจตนใหสงบตั้งมั่น
เปนสมาธิ  มิใหคิดฟุงซานซัดสายไปตามอํานาจของกิเลสทั้งหลายบาง  มิใหจิตคิดพล้ังเผลอในการ
บําเพ็ญตามหลักโพธิสัตวจรรยาบาง  และคอยบังคับจิตใจใหสงบนิ่งไมใหแสดงกิริยาใด ๆ ทั้งทาง
กายกรรมและวจีกรรม  เมื่อตองประสบกับอารมณหรือกิเลสอันต่ําทรามบาง  ซ่ึงเรียกลักษณะของศีล
เชนนี้วา  พฤติกรรมศีล 

2.  มุงเนนใหพระโพธิสัตวประพฤติระมัดระวังสํารวมตนทั้งทางกายและวาจา  มิให
กระทําผิดพลาดตามบทบัญญัติแหงสิกขาบททั้งหลาย  เรียกลักษณะของศีลเชนนี้วา  บัญญัติศีล 

 
5.3  กษานติปารมิตา 
คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดกลาวพรรณาถึงลักษณะของการบําเพ็ญกษานติ  (ขันติ)  บารมี

ไวอยางละเอียดลออมากในปริเฉทที่  6  ที่มุงแสดงเรื่องราวของขันติธรรมไวโดยเฉพาะ  ซ่ึงขอความ
สวนใหญนั้น  มุงอธิบายถึงการกลาวสอนพระโพธิสัตวใหเปนผูหมั่นอบรมฝกฝนจิตใจตน  ให
ประกอบอยูดวยความอดทนอดกลั้นตอสภาวการณตาง  ๆ  เสียได  เพื่อประโยชนแหงการพัฒนาตน
ไปสูการปฏิบัติตามหลักโพธิสัตวจรรยาหรือใหสําเร็จผลตามโพธิจิตที่ตนไดมุงหวังไวใหถูกตอง
สมบูรณ 
                                                           
  145ไนกยานฺยสฺตฺริยา   กุร ฺยาทฺยาน ํ   ศยนมาสนมฺ   / 
      โลกาปฺรสาทก ํ  สร ฺว ํ  ทฺฤษฺฏวา   ปฺฤษฺฏวา   จ   วร ฺชเยต ฺ  //  (พจว.  5 / 93),  พึงดู
เปรียบเทียบแนวความคดิและสิกขาบทในพระวินัยปฏก  เลม  2  คัมภีรมหาวิภังค  หมวดวาดวย   
ปาจิตติยกณัฑและเสขิยกณัฑ. 
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เมื่อไดศึกษาสํารวจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบําเพ็ญกษานติบารมีที่ปรากฏอยูใน       
คัมภีรโพธิจรรยาวตารแลว  พบวา  ลักษณะการบําเพ็ญขันติธรรมนั้น  เปนการกลาวเนนให          
พระโพธิสัตวมีความสงบระงับแหงจิตใจเปนสําคัญ  โดยการหมั่นบังคับหรือขมดวงจิตมิใหฟุงซาน
ออนแอตอความทุกขยาก  ที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจ  หากแตพระโพธิสัตวควรเสริมสรางจิตใจ
ใหเขมแข็ง  มีความอดกลั้นทนทานตอสภาวทุกขและกิเลสทั้งหลายเสียได  ซ่ึงการบําเพ็ญกษานติ
บารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้นอาจแสดงสารัตถะเปนไปในประเด็นสําคัญ  2  ประการคือ 

1.  อดทนตอทกุขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายได 

2.  อดทนตอศัตรูคือ  ความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตได 

ในประเด็นแรกนั้น  เปนการเนนใหพระโพธิสัตวไดมีความอดทนอดกลั้นตอความทุกข
ยากที่เกิดขึ้นเนื่องดวยกายของตนเสียได   ดังกลาวพรรณนาไววา  พระโพธิสัตวไมพึงทําตนใหยอทอ
ออนแอ  เมื่อตองประสบทุกขภัยตาง  ๆ  มีความหนาว  รอน  ลม  ฝน การเดินทาง  ความเจ็บปวย  
การถูกกักขังหรือทุบตี  เปนตน  พระโพธิสัตวควรพิจารณาดวยปญญาอันชอบวา  ความเจ็บปวด
ทรมานอันเกิดจากการถูกสัตวทํารายก็ดี  จากความหิวกระหายก็ดี  จากโรคภัยชนิดตาง  ๆ  ก็ดี  ลวน
เปนเพียงปรากฏการณตามธรรมชาติของโลก  อันไรซ่ึงประโยชน  เปนสิ่งที่พระโพธิสัตวพึงทําใจให
ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น  และพึงมีความอดทนขมใจตอความทุกขอันเล็กนอยเชนนั้นเสีย  เพื่อมิให
แพรเชื้อกอตัวเปนความทุกขที่ใหญขึ้นตอไปได  ดังขอความวา 

 
เพราะไดกระทําซ้ําแลวซ้ําเลา  ยอมไมมีสิ่งใด  ๆ  เลย  อันนับวาเปนสิ่งท่ีกระทําไดยาก  

ดังนั้น  ดวยการกระทําซ้ําแลวซ้ําเลาซึ่งความทุกขอันเล็กนอย  ความทุกขอันใหญ  ยอมเปน
สิ่งท่ีขาพเจาพึงอดทนไวได146 

 
 เพราะเหตุอะไร  เจาจึงไมเห็นซึ่งความเจ็บปวดทรมาน  มีเหลือบยุง  แมลง และความ

หิวกระหาย  เปนตน  และความทุกขทรมานมีโรคผื่นคันอันมากมายเปนตน  ซึ่งเปนสิ่งอันไร
ประโยชนเลา147 

                                                           
  146น   กึจิทสฺติ   ตทฺวสฺตุ   ยทภฺยาสสฺย   ทุษฺกรมฺ    / 

     ตสฺมานฺมฺฤทุวฺยถาภยฺาสาต ฺ  โสฒวฺยาป   มหาวยฺถา  //  (พจว.  6 / 14) 
  147อุทฺทํศทํศมศกกฺษุตฺปปาสาทิเวทนามฺ   / 
      มหตฺกณฺฑวฺาทิทุะขํ   จ  กิมนร ฺถํ   น   ปศฺยสิ   // (พจว.  6 / 15) 
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บุคคลไมควรกระทําความออนแอ  เพราะความหนาว  รอน  ฝน  ลม  การเดินทาง                
ความเจ็บปวย   การถูกกักขังและทุบตี  เพราะมิฉะนั้น  ความทุกขจะเพิ่มข้ึน148 

 
สวนการบําเพ็ญกษานติบารมีในประเด็นหลังนั้น  หมายถึง  การอดทนตอความโกรธ     

ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนั้น   คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดอรรถาธิบายไวอยางครอบคลุมและละเอียดมาก  
โดยกลาวแสดงถึงมูลเหตุของความโกรธ  ผลของความโกรธและวิธีกําจัดความโกรธ  ดังพรรณนาไว
วา  ความโกรธนั้น  เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแลว  ยอมอาจทําลายบุญกุศลและคุณธรรมตาง  ๆ  ใหสูญสิ้น
ไปได   ไมมีบาปใดเสมอดวยความโกรธ   ไมมีศัตรูใด  ๆ  มีพลังอํานาจกอใหเกิดความทุกขยากแก
สรรพสัตวทั้งในโลกนี้และโลกหนาไดเทียมเทาพลังของความโกรธ  อาศัยความโกรธนี้ เอง         
สัตวทั้งหลายจึงตองเบียดเบียนทํารายตนเองอยูบาง  ตองเบียดเบียนเขนฆาผูอ่ืนอยูบาง  ตองตกไปสู
อบายภูมิมีนรกเปนตนบาง  ดังนั้น  พระโพธสัตวพึงอดทนอดกลั้นตอกิเลสคือความโกรธที่เกิดขึ้นใน
จิตใจตนเสีย  และควรอดทนขมจิตมิใหโกรธตอบตอการกระทําหรือถอยคําอันไมนาปรารถนาของ
คนอื่น  พรอมกันนี้ก็ใหหมั่นกําจัดทําลายศัตรูคือความโกรธ  หรือคอยดับไฟคือความโกรธให
ออกไปจากจิตใจเสียโดยเร็ว  เพื่อประโยชนแหงความสุข  ความปลื้มปติและความสงบตั้งมั่นแหง
จิตใจ  ดังขอความวา 

 
การงานอันสุจริต  ทานและการบูชาพระสุคตเจาท้ังปวงนั้นใด  อันบุคคลไดบําเพ็ญ

มาแลวหลายพันกัลป  ปฏิฆะยอมทําลายซึ่งสิ่งท้ังปวงนั้น149 
 

ผูใดไดรูจักศัตรูคือความโกรธวา  ศัตรูนั้นไดกอทุกขอยางนี้  ๆ  เปนตนแลว  ฆาอยูซึ่ง
ความโกรธเสียดวยความพากเพียร  ผูนั้นยอมมีความสุข  ท้ังในโลกนี้และโลกหนา150 

 
 

                                                           
  148ศีโตษฺณวฺฤษฺฏิวาตาธฺววฺยาธิพนฺธนตาฑไนะ  / 
      เสากุมาร ฺย ํ  น   กร ฺตวยฺมนยฺถา   วร ฺธเต   วยฺถา  // (พจว.  6 / 16) 
  149สร ฺวเมตตฺสุจริตํ   ทาน ํ  สุคตปูชนมฺ   / 
      กฺฤตํ   กลฺปสหสฺไรร ฺยตฺปฺรติฆะ   ปฺรติหนฺติ   ตตฺ  //  (พจว.  6 / 1) 
  150เอวมาทีน ิ  ทุะขานิ   กโรตีตฺยริสํชฺยา   / 
     ยะ   โกฺรธํ   หนฺติ   นิร ฺพนฺธาต ฺ  ส   สุขีห   ปรตฺร   จ   //  (พจว.  6 / 6) 
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ในกาลใด  จิตใจถูกไฟคือความโกรธเผาไหมอยู  เพราะการเกี่ยวของกันอยูอยางนี้      

ในกาลนั้น   บุคคลควรกําจัดไฟคือความโกรธเสีย   เพราะบุญกุศลของตนอาจถูกเผาไหม   
ไปได151 

 

รวมความวา  ลักษณะของการบําเพ็ญกษานติบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  แสดง
สารัตถะสําคัญออกเปน  2  ประเด็นหลักคือ 

1.  อดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในรางกายตน 

2.  อดทนตอกิเลสคือความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจตน 

 
5.4  วีรยปารมิตา 
การบําเพ็ญวีรยบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ถือเปนขอธรรมสําคัญที่พระโพธิสัตว

พึงปฏิบัติควบคูหรือสืบเนื่องตอจากกษานติบารมีดังกลาวแลวขางตน 

คําวา  วีรยะ  หรือ  วิริยะ  นั้นหมายถึง  ความเพียรพยายาม  ความเปนผูกลา  ความไมยอ
ทอยอหยอนในการบําเพ็ญธรรมเพื่อใหบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจา  จัดเปนบารมีขอสําคัญที่จะ
หนุนนําพระโพธิสัตวใหขับเคลื่อนไปสูเปาหมายสูงสุดคือ  การตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได  
ตรงกันขาม  หากพระโพธิสัตวละเวนซึ่งความพากเพียรเสียแลว  บุญกุศลหรือการตรัสรูธรรมยอมไม
อาจอุบัติขึ้นได  ดังขอความวา  

 
เมื่อความอดทนมีอยูอยางนี้แลว  บุคคลผูมีความอดทนพึงสองเสพซึ่งความเพียรพยายาม

เถิด  เพราะวา  การตรัสรูยอมตั้งมั่นอยูไดในบุคคลผูมีความเพียรพยายามเทานั้น  และหากเวน
ซึ่งความเพียรเสียแลว  บุญก็จักไมเกิดข้ึน  เหมือนความเคลื่อนไหว  (ไมมีอยู)  เพราะเวนเสีย
ซึ่งลม  ฉะนั้น152 

 

                                                           
  151เอวํ   จิตฺตํ   ยทาสงฺคาทฺทหฺยเต   เทฺวษปหนินา  / 
      ตตฺกฺษณ ํ  ตตฺปริตฺยาชฺย ํ  ปณฺุยาตฺโมทฺทาหศงฺกยา  //  (พจว.  6 / 71) 
  152เอวํ   กฺษโม    ภเชทฺวีร ฺย ํ  วีร ฺเย   โพธิร ฺยตะ   สฺถิตา   / 
      น   ห ิ  วีร ฺย ํ  วินา   ปณฺุย ํ  ยถา   วายุ   วินาคติะ  //  (พจว.  7 / 1) 
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คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดกลาวพรรณนาถึงลักษณะของการบําเพ็ญวีรยบารมีไววา  เมื่อ
พระโพธิสัตวสามารถขมใจใหอดทนตานทานตออุปสรรคหรือสภาวการณตาง  ๆ ไดแลว  ก็จงเปนผู
ประกอบตนอยูในความพากเพียร  มีสติมั่งคงอยูดวยวิริยะอุตสาหะ  พยายามขวนขวายมุงบําเพ็ญ  
บุญกุศลและคุณธรรมทั้งหลายใหเจริญยิ่งขึ้น  โดยไมปลอยจิตใหพายแพยอหยอนไปตามอํานาจของ
ความเกียจคราน  การดูหมิ่นเหยียบหยามตนเอง  ความทอแทส้ินหวัง  และไมควรหลงตนเพลิดเพลิน
ใจอยูดวยความสุขอันเกิดจากการไมประกอบการงาน  การนอนหลับ  การบริโภค  การยินดีในกาม  
เปนตน   เมื่ อไดศึกษาสํ ารวจเนื้อหาสาระเกี่ ยวกับการบํ า เพ็ญวีรยบารมีที่ปรากฏอยู ใน                      
คัมภีรโพธิจรรยาวตารแลว  พบวา  สารัตถะสําคัญที่พระโพธิสัตวกระทําความพากเพียรนั้นเปนไป
ในลักษณะสําคัญ  3  ประการคือ  ความเพียรในการงาน  ความเพียรในการกําจัดกิเลสและความเพียร
ในการศึกษาหาความรู  ดังขอความวา 

   
บุคคลพึงกระทําความพากเพียรในเรื่อง  3  เรื่องคือ  ในการงาน  ใน  (การกําจัด)  กิเลส

และในสติปญญาความสามารถ  ความเพียรพยายามในการงานนั้น  ยอมมีไดเพราะคิดวา  
ขาพเจาผูเดียวเทานั้น พึงกระทํา  (สิ่งท้ังปวงใหสําเร็จได)  ดังนี1้53 

 
ขอความขางตนนี้  ช้ีใหเห็นวา  ลักษณะของการบําเพ็ญวีรยบารมีนั้น  เปนการมุงเนนให

พระโพธิสัตวมีความเพียรพยายามในการทําหนาที่การงานของตนใหสําเร็จเรียบรอยดวยดี  มีใจ     
จดจอมุงมั่นอยูในการขจัดทําลายกิเลสทั้งปวงใหส้ินซากไป  และมีความขวนขวายบากบั่นตอการ
สรางสรรคพัฒนาปญญาของตนใหเจริญกาวหนาอยูเนืองนิตย 

อยางไรก็ดี  ลักษณะการบําเพ็ญเพียรอันสําคัญที่สุดในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ไดแก  
การเนนใหพระโพธิสัตวมีจิตใจที่กลาหาญ  ไรซ่ึงความหวาดกลัว  เปนอิสระ  พรอมที่จะยินดี
เสียสละ  มุงกระทําความเพียรพยายามเพื่อการกําจัดบาปกรรมและความทุกขยากทั้งของตนเองและ
สรรพสัตวใหหมดสิ้นไปจากสังสารวัฏเสียได  จนบรรลุถึงประโยชนสุขอันยิ่งใหญ  คือ  การตรัสรู
ธรรมอันประเสริฐ  เขาถึงพุทธภูมิในที่สุด  ดังขอความวา 

   
 
 

                                                           
  153ตฺริษุ    มาโน   วิธาตวฺยะ   กร ฺโมปเกฺลศศกฺติษุ  / 
      มไยไวเกน   กร ฺตวยฺมิตฺเยษา   กร ฺมมานิตา  // (พจว.  7 / 49) 
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เมื่อไดกําจัดอุปสรรคสิ่งตรงกันขามเชนนี้แลว  บุคคลพึงพากเพียรเพื่อพอกพูนความ

อุตสาหะใหเจริญขึ้น  ดวยพลังแหงความชอบใจ  ความทะนงตน  ความยินดี  การเสียสละ  
จุดมุงหมายและความเปนนาย  (ของตนเอง) เถิด154 

   
ขาพเจาควรกําจัดซึ่งโทษอันหาประมาณมิได  ท้ังของขาพเจาเองและของคนอื่น  ๆ เสีย  

ในบรรดาโทษเหลานั้น  ความสิ้นไปแหงโทษอยางหนึ่ง  ๆ  (ขาพเจาพึงปรารถนาทําลาย)  
จนกวาทะเลแหงกัลปท้ังหลาย  (จะเหือดแหงไป)155 

 
รวมความวา  ลักษณะการบําเพ็ญวีรยบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  แสดงนัยสําคัญ

มุงใหพระโพธิสัตวไดมุงมั่นประกอบตนอยูในความเพียรพยายามเพื่อใหสําเร็จจุดหมายสําคัญ
เปนไปใน  4  ประเด็นคือ 

1.  ความเพียรในการทําหนาที่การงาน 

2.  ความเพียรในการกําจัดทําลายกิเลส 

3.  ความเพียรในการศึกษาเลาเรียน 

4.  ความเพียรในการคอยขจัดบาปกรรมและความทุกขยากทั้งของตนและสรรพสัตวให
หมดสิ้นไป 

5.5  ธยานปารมิตา 
คําวา  ธยาน  เปนศัพทภาษาสันสกฤตตรงกับคําวา  ฌาน  ในภาษาบาลี  หมายถึง      

ความเพง,  ธรรมชาติเผาซึ่งธรรมเปนขาศึก,156  ภาวะที่จิตสงบแนวแนเนื่องมาจากการเพงอารมณ,  
การเพงอารมณจนจิตแนวแนเปนสมาธิ,157  การตั้งมั่นของจิต,  การเพงสํารวมจิต  เปนตน 

 
                                                           
  154เอวํ   วิปกฺษมุนฺมูลฺย   ยเตโตตฺสาหวฺฤทฺธเย  / 
      ฉนฺทมานรติตฺยาคตาตฺปร ฺยวศิตาพไละ   // (พจว.  7 / 32) 
  155อปฺรเมยา   มยา   โทษา   หนฺตวฺยาะ   สฺวปราตฺมโนะ  / 
      เอไกกสยฺาป   โทษสฺย   ยตฺร   กลฺปาร ฺณไวะ   กฺษยะ  // (พจว.  7 / 33) 

156คณะสงฆจีนนกิายแหงประเทศไทย,  พจนานุกรมพระพทุธศาสนา  จีน  สันสกฤต 
อังกฤษ ไทย,  578.  

157ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานกุรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542,  389.  
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พระธีรวัฒน  บุญทอง  ไดแสดงความหมายของคํา  “ธยาน”  ไวในวิทยานิพนธเร่ือง  
“สมาธิในพระพุทธศาสนา  การศึกษาเปรียบเทียบคําสอนเรื่องธยานะในพระพุทธศาสนามหายานกับ
ฌานในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  วา  

 

คําวา  ธยานะ  คือ  หลักการปฏิบัติสมาธิ  โดยทําจิตใหวางเปลาสงบนิ่งแนวแนและตั้ง
มั่น  (สมถะ)  ในขณะเดียวกันก็ใครครวญตรึกตรองถึงความเปนจริงในธรรมชาติ  โดย
พิจารณาสรรพสิ่งท้ังหลายลวนเปนทุกข  ไมเที่ยง  และไมใชตัวตน เพื่อวางทาทีในการ
ดํารงชีวิตในกระแสของความเปนจริงนั้น  (สมาปตติ)  โดยมีเปาหมายเพื่อทําลายกิเลสตัณหา
และเขาถึงสัจธรรมบรรลุพุทธภาวะ….158  

 

จากทรรศนะขางตนนี้  การบําเพ็ญธยานบารมี  หมายถึง  การทําจิตใหสงบตั้งมั่นแนวแน
อยูในอารมณใดอารมณหนึ่ง  (สมถะ)  เพื่อเปนบาทฐานรองรับวิปสสนา  คือ  การพินิจไตรตรองให
เห็นถึงสภาพความไมเที่ยง  เปนทุกขและเปนอนัตตาของสรรพสิ่งทั้งหลาย 

ลักษณะการบําเพ็ญธยานบารมีในพระพุทธศาสนามหายานนั้น  แสดงนัยสําคัญไม
แตกตางไปจากหลักการบําเพ็ญสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนาเถรวาทแตอยางใด  กลาวคือ       
พระโพธิสัตวจะตองมีจิตใจสงบมั่นคง  ไมคลอนแคลนไปตามอารมณตาง  ๆและตองบําเพ็ญสมาธิ
ใหสําเร็จฌานสมาบัติในระดับตาง  ๆครบทั้ง  8  ประการคือ   ฝายรูปฌาน  4  ไดแก  ปฐมฌาน     
ทุติยฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌาน   ฝายอรูปฌาน  4  ไดแก  อากาสานัญจายตนฌาน (ฌานอัน
กําหนดอากาศคือชองวางหาที่สุดมิไดเปนอารมณ)  วิญญาณัญจายตนฌาน  (ฌานอันกําหนดวิญญาณ
หาที่สุดมิไดเปนอารมณ)   อากิญจัญญายตนฌาน (ฌานอันกําหนดภาวะที่ไมมีอะไร  ๆเปนอารมณ) 
และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  (ฌานอันเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช)159   

 

                                                           
158พระธีรวัฒน  บุญทอง,  “สมาธิในพระพุทธศาสนา  การศึกษาเปรียบเทียบคําสอน

เร่ืองธยานะในพระพุทธศาสนามหายานกับฌานในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  (วิทยานิพนธอักษร 
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2546),  18. 

159ดูรายละเอยีดใน,  วศิน  อินทสระ,   สาระสําคัญแหงพุทธปรัชญามหายาน  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพบรรณาคาร,  2532),  99 – 100. 
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สําหรับการบําเพ็ญธยานบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  แสดงลักษณะการบําเพ็ญ
สมาธิไวครอบคลุมทั้งสวนที่เปนสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา  โดยกลาวเนนใหพระโพธิสัตว
หมั่นอบรมฝกฝนจิตใจตนใหสงบตั้งมั่นเปนสมาธิ  ไมฟุงซานหวั่นไหวไปตามอารมณหรืออํานาจ
ของกิเลสทั้งหลายมี  โลภ  โกรธ  หลง เปนตน  อันจัดเปนฝายสมถภาวนา  สวนวิปสสนานั้น  กลาว
วา  พระโพธิสัตวพึงพิจารณาแยกแยะใหเห็นสภาพความเปนจริงของนามรูปทั้งของตนเองและคน
อ่ืนวา  ลวนเปนสิ่งไมเที่ยงแทแนนอน  เปนทุกขและเปนอนัตตา  ทั้งยังเปนตนเหตุแหงความทุกข  
ความรักยินดี  ความเศราโศก  และความฟุงซานรําคาญใหเกิดขึ้นแกจิตใจอีกมากมาย  ฉะนั้น         
พระโพธิสัตวไมพึงยึดติดอยูกับนามรูปนั้น  ควรถายถอนหรือกําจัดความยึดมั่นถือมั่นในรางกายหรือ
ตัวตนเสีย  ทั้งควรสลัดทิ้งซึ่งความยินดีหรือความปรารถนาในสัตวโลกและสรรพสิ่งทั้งปวง  เพื่อ
ประโยชนแหงความสงบ  การทําลายกิเลสและการบรรลุถึงปญญาอันประเสริฐ  ดังขอความวา 

  
ดวยการพิจารณากายและจิตใหแยกออกจากกัน  การเกิดข้ึนแหงความฟุงซาน  ยอมไมมี    

เพราะฉะนั้น  เมื่อไดสลัดท้ิงซึ่งโลกไดแลว  บุคคลควรกําจัดความนึกคิดท้ังหลายเสีย160   

  

โลกอันใคร  ๆ  สลัดท้ิงไมไดอยูก็เพราะความรักผูกพันและเพราะความปรารถนาใน
ประโยชนท้ังหลายมีลาภ  เปนตน  ดังนั้น  ในการสลัดท้ิงโลกนั้น  บุคคลผูมีปญญาควร 
(หมั่น)  พิจารณาอยางนี้วา161 

  
 บุคคลจะเปนผูบรรลุถึงปญญาไดดวยดี  ก็เพราะอาศัยความสงบ  (มากอน)  เขาได

ทําลายกิเลสใหพินาศไปอยู  จึงไดเปนผูรูแจงเห็นจริง  เขาควรแสวงหาความสงบเปนประการ
แรกและไมควรเปนผูเอาใจใสในโลก  (มากนัก)  แตควรมีความปลื้มปติยินดี  (ตอโลก)162 

                                                           
  160กายจิตฺตวิเวเกน   วิเกฺษปสฺย   น   สํภวะ  / 
      ตสฺมาลฺโลก ํ  ปริตฺยชฺย   วติร ฺกาน ฺ   ปริวร ฺชเยต ฺ //  (พจว.  8 / 2) 
  161เสฺนหานฺน   ตฺยชฺยเต   โลโก   ลาภาทิษุ   จ   ตฺฤษฺณยา  / 
      ตสฺมาเทตตฺปริตฺยาเค    วิทวฺาเนวํ    วภิาวเยต ฺ //  (พจว.  8 / 3) 
  162ศมเถน   วิปศฺยนาสุยุกฺตะ-    
   กุรุเต   เกฺลศวินาศมิตฺยเวตฺย    / 
      ศมถะ    ปฺรถมํ   คเวษณียะ- 
  ส   จ   โลเก   นริเปกฺษยาภิรตยฺา   // (พจว.  8 / 4) 
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ตามนัยขางตนนี้  ช้ีใหเห็นวา  คัมภีรโพธิจรรยาวตารแสดงสารัตถะสําคัญเกี่ยวกับการ
บําเพ็ญธยานบารมีไวครอบคลุมทั้งสวนที่เปนสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา 

สําหรับอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อใหพระโพธิสัตวไดบําเพ็ญสมาธิภาวนาทั้งฝายสมถะและ
วิปสสนานั้น  คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงนัยไวมากมายหลายขั้นตอน  ซ่ึงพอสรุปสาระไดดังนี้ 

 
1.  ขั้นสมถภาวนา   อุบายวิธีปฏิบัติสมาธิในขั้นสมถะนี้  มีอรรถาธิบายไววา  เพื่อความ

สงบตั้งมั่นดวยดีแหงจิตใจ  พระโพธิสัตวไมพึงเกี่ยวของคลุกคลีกับพวกคนพาล  เพราะอาศัยการอยู
รวมกับหมูคนพาลนี้เอง  ความโกรธ  ความหยิ่งทะนงตน  การตําหนิกลาวรายคนอื่น  การโออวด  
เปนตน   ยอมเกิดมีขึ้นในจิตใจได  และแมแตบุคคลผู เปนที่ รักใครหรือมิตรสหายทั้งหลาย                 
พระโพธิสัตวก็พึงเวนหางเสีย  เพราะอาจกอใหเกิดความทุกข  ความปรารถนาและความเศราโศกขึ้น
ได  เมื่อตองประสบความพลัดพรากจากคนรักเหลานั้นเสีย  ดังขอความวา 

   
(หาก)  บุคคลยอมไมเห็นตามความจริงได  เขายอมเสื่อมทรามลงเพราะการเกี่ยวของ

คลุกคลี  (กับคนอื่น)  ยอมถูกเผาไหมอยูดวยความเศราโศกนั้น  เพราะมีความปรารถนาที่จะ
เกี่ยวของผูกพันอยูกับบุคคลผูเปนที่รัก163 

  

นอกจากการไมเกี่ยวของคลุกคลีกับพวกคนพาลหรือญาติมิตรผูเปนที่รักแลว  ความยินดี
ปรารถนาเพลิดเพลินในโลกิยวัตถุ  มีลาภ  เกียรติยศชื่อเสียง  ทรัพยสมบัติ  และสรรพวัตถุอันนาใคร
ทั้งหลาย  ก็ควรที่พระโพธิสัตวพึงละเวนหรือหนีหางเสีย  เพราะอาศัยส่ิงเหลานี้ เอง  ภัยก็ดี         
ความทุกขก็ดี  ความไมสงบแหงจิตใจก็ดี  ยอมเกิดขึ้นได  ดังขอความวา 

 
บุคคลจํานวนมากไดเปนผูมีลาภ  และเปนผูมีเกียรติยศ  (แต)  พวกเขาเหลานั้นไมเคยรู

วา  พวกเขาพรอมท้ังลาภและยศนั้น  จักไป  ณ  ท่ีไหน164 

                                                           
  163น   ปศฺยต ิ  ยถาภูต ํ  สํเวคาทวหียเต  / 
      ทหฺยเต   เตน   โศเกน   ปฺริยสํคมกางฺกฺษยา   //  (พจว.  8 / 7) 
  164พหโว   ลาภิโน⌫ ภูวนฺ   พหวศฺจ   ยศสฺวินะ   / 
      สห   ลาภยโศภิสฺเต   น   ชฺาตาะ   กฺว   คตา   อิติ   // (พจว.  8 / 20) 
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ความยินดีปราโมทยใด   (ยอมเกิดข้ึน)  โดยชองทางนําไปสูประโยชนของตน         
ความยินดีนั้น  (ยอมช่ือวา  เกิดข้ึน)  เพื่อประโยชนตนนั่นเอง  ประหนึ่งวา  เมื่อความพินาศ
ไปแหงทรัพยมีอยู  ความทุกข  (ก็ยอมเกิดข้ึนมา)  เพราะความพินาศไปแหงทรัพยนั้นเปนเหตุ
ทําใหความสุขเสื่อมสิ้นไป  (นั่นเอง)165 

 

เมื่อพระโพธิสัตวไดตัดปลิโพธคือ  การไมเกี่ยวของกับหมูคนพาลก็ดี  การไมมีความรัก
หรือหวงใยในคนผูเปนที่รักมากเกินไปก็ดี  การไมยินดีในสรรพวัตถุอันนาใครทั้งหลายก็ดี  ดังกลาว
แลวนั้น  พระโพธิสัตวก็ควรแสวงหายินดีในสถานที่อันสงบวิเวก  มีอารามวางเปลา  โคนไม  ปาชา
และถํ้า  เปนตน  เพื่อประโยชนแหงการบําเพ็ญสมาธิ  พิจารณากําหนดอสุภกัมมัฏฐาน  คือ  การทํา
จิตใหเพงอยูในอารมณอันไมงดงามของรางกาย  มีซากศพที่ถูกสัตว  เชน  แรง  กา  เปนตน  คอยจิก
กินอยูบาง  พิจารณากําหนดอนุสสติกัมมัฏฐาน  มีมรณัสสติ  การระลึกถึงความตายที่ตองมีเปน
ธรรมดา  และ   กายคตาสติ    การมีสติพิจารณากายใหเห็นสภาพความเปนจริงวา    ลวนเปนสิ่ง
ปฏิกูลโสโครก  ไมสะอาด  ไมงาม  นารังเกียจ  เปนตนบาง  พิจารณากําหนดอาหาเรปฏิกูลสัญญา  
คือ  การกําหนดหมายความเปนปฏิกูลในอาหาร  พิจารณาเห็นวา  เปนของนาเกลียดนาขยะแขยงโดย
อาการตาง  ๆ  เชน  ปฏิกูลโดยการบริโภค  โดยประเทศที่อยูของอาหาร  โดยการสั่งสมของอาหาร  
เปนตนบาง  ดังขอความวา 

  
เมื่อไดเห็นซึ่งภูเขาแหงเนื้อนี้   อันถูกฝูงแรงและสัตวเหลาอื่นจิกกินอยูแลว  เจาจะยัง

บูชาซึ่งอาหารของสัตวเหลาอื่น  ดวยพวกมาลัย ไมจันทนและเครื่องประดับทั้งหลายอยูอีก
หรือ166 

น้ําลายและอุจจาระเหลานี้  ยอมเกิดข้ึนจากอาหารเชนเดียวกัน  ในบรรดาสิ่งปฏิกูลท้ัง
สองนั้น  อุจจาระไมเปนท่ีพอใจของเจา  การดื่มน้ําลายจักเปนท่ีชอบใจของเจาไดอยางไร   
เลา167 

                                                           
  165สฺวาร ฺถทฺวาเรณ   ยา   ปฺรีติราตฺมาร ฺถํ   ปฺรีติเรว   สา  / 
      ทฺรวฺยนาเศ   ยโถทฺเวคะ   สุขหานิกฺฤโต   ห ิ สะ  //  (พจว.  8 / 25) 
  166มําโสจฺฉยมิม ํ  ทฺฤษฺฏวา   คฺฤธฺไรรนฺไยศฺจ   ภกฺษิตมฺ  / 
      อาหาระ   ปูชฺยเต⌫ นฺเยษํา   สฺรกฺจนฺทนวภิูษณะ  //  (พจว.  8 / 47) 
  167เอกสฺมาทศนาเทษํา   ลาลาเมธฺย ํ  จ   ชายเต   / 
       ตตฺราเมธฺยมนิษฺฏํ   เต  ลาลาปานํ   กถํ   ปฺริยมฺ  // (พจว.  8 / 49) 
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บุคคลเมื่อไดทองเที่ยวไปในที่ใดที่หนึ่ง (คือ)  ท่ีเรือนอันวางเปลา  ท่ีโคนตนไมหรือใน
ถ้ําท้ังหลาย  ตลอดกาลที่ตนปรารถนาแลว ไดเปนผูหลุดพนจากความทุกขทรมานแหงการยึด
ติดและการรักษาปองกัน  เวนจากความฟุงซานรําคาญใจแลว  ก็จักเที่ยวไปไดตามความ
ปรารถนา168 

 

สรุปวา  การบําเพ็ญสมถภาวนาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ในเบื้องตน   พระโพธิสัตว
พึงตัดปลิโพธ  คือ  การคลุกคลีเกี่ยวของกับคนพาลหรือตัดความกังวลหวงใยในบุคคลผูเปนที่รัก
ทั้งหลาย  เปนตนแลว   ก็พึงแสวงหาสถานที่อันสงบวิเวกมี  โคนไม  ปาชา  เปนตน  เพื่อประโยชน
แหงการบําเพ็ญสมาธิภาวนา  มีการเพงกําหนดอารมณดวยอสุภกัมมัฏฐานบาง  อนุสสติบาง           
อาหาเรปฏิกูลสัญญาบาง 

 
2.  ขั้นวิปสสนาภาวนา  เมื่อพระโพธิสัตวมีอารมณสงบมั่นอยูในสมถภาวนาดังกลาวแลว

ขางตน  จนสภาวะของจิตมีพื้นฐานพรอมที่จะรองรับวิปสสนา  คือ  การพิจารณาไตรตรองเห็นถึง
ความเปนจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย  มีปญญารูแจงชัดถึงสภาพธรรมดาของสังขารรางกายทั้งของ
ตนเองและคนอื่นวา  ลวนเปนสิ่งไมเที่ยงแท  เปนทุกขและไมมีตัวตน  ดังนี้แลว  พระโพธิสัตวก็ควร
สลัดทิ้งซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน  ขจัดซึ่งความมัวเมา  ความหยิ่งทะนงตนและความใครในกาม
เสีย  พรอมกันนี้ก็ใหมีเมตตากรุณาเพื่อมุงบําเพ็ญประโยชนสุขสงบและกําจัดความทุกขยากของ    
หมูสัตวทั้งหลาย  ดังขอความวา   

   
เมื่อไดเขาใจชัดซึ่งตนเองวา  เปนไปกับดวยโทษ  และ (เขาใจ)  คนเหลาอื่นวาเปนผูเต็ม

ไปดวยทะเลแหงคุณ  (อันมากมาย)  แลว  บุคคลก็ควรทําการสละความยึดมั่นในตัวเองและ
ควรการยอมรับซึ่งคนอื่นใหเจริญขึ้นเถิด169 

                                                           
  168วิหฺฤตฺย   ยตฺร   กฺวจิทิษฺฏกาลํ-  
   ศูนฺยาลเย   วฺฤกฺษตเล   คุหาสุ  / 
        ปริคฺรหรกฺษณเขทมุกฺตะ-   
  จรตฺยเปกษฺาวริโต    ยเถษฺฏมฺ  //  (พจว.  8 / 87) 
  169ชฺาตฺวา   สโทษมาตฺมาน ํ  ปรานป   คุโณทธีนฺ  / 
      อาตฺมภาวปริตฺยาค ํ  ปราทานํ   จ   ภาวเยตฺ  // (พจว.  8 / 113) 
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อันตรายเหลาใดมีอยูในโลก  ความทุกขและภัยเหลาใดเปนไปอยู  (ในโลก)  อันตราย  

ความทุกขและภัยเหลานั้นท้ังหมด  ยอมเกิดข้ึนเพราะการยึดมั่นในตัวตน  เพราะเหตุอะไร  
อันตรายเปนตนนั้น  จึงเกิดข้ึนอยูดวยการยึดมั่นของขาพเจานั้นเลา170 

 
เพราะฉะนั้น  เพื่อประโยชนแหงการยังทุกขของตัวขาพเจาใหสงบ  และเพื่อความสงบ

ไปแหงความทุกขของผูอื่น  ขาพเจาจักอุทิศมอบซึ่งตัวขาพเจาแกคนเหลาอื่น  และขาพเจาก็
จักยึดถือคนอื่น  ๆ  เหมือนดั่งตัวขาพเจาเอง  ฉะนั้น171 

 

รวมความวา  ลักษณะของการบําเพ็ญธยานบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  แสดง
สารัตถะสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิไวครอบคลุมทั้งสวนที่เปนสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา  
ซ่ึงมีอุบายวิธีปฏิบัติสรุปไดดังนี้ 

1.  ขั้นสมถภาวนา  ไดแก 

ก.  พระโพธิสัตวพึงตัดปลิโพธ  คือ   การเกี่ยวของคลุกคลีกับหมูคนพาล  ความรักหรือ
หวงใยในบุคคลผูเปนที่รัก  และความปรารถนายินดีในสรรพวัตถุอันนาใครทั้งหลาย 

ข.  พระโพธิสัตวพึงแสวงหาสถานที่อันสงบวิเวก  คือ   อารามวางเปลา  โคนไม   ปาชา  
ถํ้า  ภูเขา  เปนตน 

ค .   พระโพธิ สัตวพึ งบํ า เพ็ญสมถภาวนาดวยการกํ าหนดอารมณพิจารณาถึ ง                 
อสุภกัมมัฏฐาน   อนุสสติกัมมัฏฐาน   อาหาเรปฏิกูลสัญญา  เปนตน 

2.  ขั้นวิปสสนาภาวนา  ไดแก 

ก.  พระโพธิสัตวพึงพิจารณาใหเห็นถึงสภาพความเปนจริงของสังขารวา  ไมเที่ยงแท  
เปนทุกข  และเปนอนัตตา 

                                                           
  170อุปทฺรวา   เย  จ   ภวนฺต ิ  โลเก-  
   ยาวนฺต ิ  ทุะขานิ   ภยานิ   ไจว  / 
      สร ฺวาณิ   ตานฺยาตฺมปริคฺรเหณ-  
  ตตฺก ึ  มมาเนน   ปริคฺรเหณ  //  (พจว.  8 / 134) 
  171ตสฺมาตฺสฺวทุะขศานฺตฺยร ฺถํ    ปรทุะขศมาย   จ   / 

    ททามฺยนฺเยภฺย   อาตฺมาน ํ  ปราน ฺ   คฺฤหฺณามิ   จาตฺมวตฺ  //  (พจว.  8 / 136) 
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ข.  พระโพธิสัตวพึงคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน 

ค.  พระโพธิสัตวพึงขจัดความมัวเมา  ความหยิ่งทะนงตนและความใครในกาม 

ง.  พระโพธิสัตวพึงมีเมตตากรุณามุงบําเพ็ญประโยชนสุขสงบแกสรรพสัตว  โดยการ
พิจารณาเห็นถึงสภาพธรรมดาที่เสมอเหมือนกันของสังขารทั้งปวง 

 

5.6  ปรัชญาปารมิตา 
คําวา  ปรัชญา  เปนศัพทภาษาสันสกฤตมีความหมายเชนเดียวกับคําวา  ปญญา  ใน   

ภาษาบาลี  คือหมายถึง  ความรูอันยอดเยี่ยม,  การรูความจริงอันสูงสุด,172  เปนความรูที่รูลึกซึ้งหรือ
หยั่งรูถึงความเปนศูนยตาของสรรพสิ่งทั้งหลาย  คือ  มีความรูแจมแจงเห็นจริงในภาวะวางเปลาจาก
สัตวบุคคล  (ปุทคลศูนยตา)  และภาวะวางจากธรรม  (ธรรมศูนยตา) 

เมื่อกลาวถึงตัวความรูหรือองคความรูโดยตรงที่พระโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญใหเกิดมีขึ้น
นั้น  พระพุทธศาสนามหายานไดแสดงสารัตถะสําคัญออกเปน  2  มติคือ 

1.  มติของวิชญาณวาทหรือโยคาจาร  คําวา  ปรัชญา  หมายถึง  ความรูที่เปนปรมัตถ  
เรียกวา  ปรมารถชญาน  การที่จะเกิดความรูเชนนี้ไดขึ้นอยูกับการสั่งสมความเขาใจที่ถูกตองและ
ตองมีจิตเปนสมาธิ  ซ่ึงจะนําไปสูความรูแจงตามความเปนจริง  อันเปนความรูที่พนจากสิ่งกีดกั้น   
ทั้งปวง  เรียกวา  สรรพชญานาวรณชญาน  ดังนั้น  ในความคิดของสํานักโยคาจารนี้  ปรัชญาจึงมี
ความหมายเทากับ  ญาณ  หรือ  ปญญา  ของพระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิม  ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจ
ในตถตา หรือ  ความจริงที่สูงสุด 

 2.  มติของฝายมาธยมิก  ปรัชญาของมาธยมิกหมายถึง  ตัวศูนยตาโดยตรง  ถือวา  ศูนยตา
เปนบอเกิดของทุกสิ่ง  เปนมารดาของพระโพธิสัตวและพระพุทธเจา  มาธยมิกถือวา ปรัชญาปารมิตา
อันไดแกศูนยตานี้เปนปารมิตาที่สูงสุด มีฐานะเหนือปารมิตาทั้งปวง ปารมิตาอื่น    ๆ 

 

 

 
                                                           

172คณะสงฆจีนนกิายแหงประเทศไทย,  พจนานุกรมพระพทุธศาสนา  จีน  สันสกฤต 
อังกฤษ  ไทย,  545.  
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สามารถสงเคราะหรวมอยูในปรัชญาปารมิตานี้ทั้งหมด  หากไมมีปรัชญาปารมิตาแลว  การบําเพ็ญ
ปารมิตา  5  อยางแรกก็จะนําไปสูภูมิขั้นต่ําอันเปนของพระพุทธศาสนาเถรวาท173 

ตามนัยนี้  ช้ีใหเห็นวา  ลักษณะการบําเพ็ญปรัชญาบารมีของพระโพธิสัตวนั้น  เปนการ
เสริมสรางหรือเก็บสะสมองคความรูตาง  ๆ  ใหถูกตองครบถวน  เพื่อการเขาใจชัดถึงความจริงสูงสุด
ที่เรียกวา  ตถตา  ตามความคิดของสํานักโยคาจาร  อีกอยางหนึ่ง  หมายถึง  การเขาใจแจงชัดถึง  
ความจริงสูงสุดคือ  ความเปนศูนยตาของสรรพสิ่งตามความคิดของสํานักมาธยมิกะ 

ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงลักษณะของความรูไว  2  ประการคือ  (1)  ความรู
ระดับสมมุติสัจจะ  (สํวฺฤติสตฺย)  (2)  ความรูระดับปรมัตถสัจจะ  (ปรมาร ฺถสต ฺย)  โดยกลาวอธิบายไว
วา  ความรูในขั้นสมมุติสัจจะนั้น  เปนความรูของปุถุชน  มิใชลักษณะของความรูที่จริงแท  
เปรียบเสมือนมายา  เปนความรูที่ผิดพลาดไมกระจางแจง  เปนเพียงการสมมุติช่ือแหงสภาวธรรม
ทั้งหลาย  เพื่อประโยชนใหปุถุชนคนโงเขลาไดเขาใจงายขึ้นตามโลกิยวิสัยเทานั้น  ตรงกันขามกับ
ความรูขั้นปรมัตถสัจจะ  ซ่ึงเปนความรูจริงอันสูงสุด  อยูเหนือความรูระดับสมมุติทั้งปวง  กลาวคือ  
โลกและสรรพสิ่งนั้นลวนมีสภาพวางเปลา  เมื่อกลาวโดยปรมัตถแลวเปนของสูญทั้งสิ้น  (ส รวม     
ศูน ฺยม )  สภาวธรรมทั้งหลายทั้งที่โลกิยะและโลกุตตระ  หามีอยูจริงแมเพียงชั่วขณะหนึ่งไม  ส่ิงที่เรา
มองเห็นหรือรับรูไดดวยประสาทสัมผัส  เชน   การเห็นรูป   การไดยินเสียง  เปนตน  เกิดขึ้นไดก็ดวย
อาศัยการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของสิ่งตาง  ๆ  เทานั้น  โดยที่แท  สวลักษณะของสิ่งทั้งปวงเปน
ศูนยตาทั้งสิ้น  ดังขอความวา 

 

ความรูนี้  จัดเปนความจริง  2  ประเภทคือ  สมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  ความจริงแท
เปนสิ่งท่ีอยูเหนือความรู  (ระดับสมมุติ  ดังนั้น)  ความรู  (ระดับสมมุติ)  จึงถูกเรียกวา    
สมมุติสัจจะ174 

 

 

                                                           
173ประพจน  อัศววิรุฬหการ,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท

และคัมภีรมหายาน”, 321 – 322. 
  174สํวฺฤติะ   ปรมาร ฺถศฺจ   สตฺยทฺวยมิทํ   มตมฺ  / 
      พุทฺเธรโคจรสฺสตฺตฺวํ   พุทธิฺะ   สํวฺฤติรุจฺยเต  //  (พจว.  9 / 2) 
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สภาวะ  (และสรรพสิ่ง)  ท้ังหลายถูกปุถุชนเห็นอยู  และพวกเขาคิดนึกเอาวา  เปนความ
จริง  แตสภาวะเหลานั้นเปนเหมือนมายา  ดังนั้น  การทะเลาะวิวาทในสภาวะเหลานั้น  จึงเกิด
ข้ึนอยูแกพระโยคีและปุถุชนท้ังสองฝาย175 

 

แมวาสรรพสิ่งท้ังหลายมีรูป  เปนตน  เปนสิ่งท่ีรับรูไดดวยประสาทสัมผัส  (แตการรับรู
เชนนั้น)  ยอมไมเปนหลักฐานที่เชื่อถือได  (เมื่อเปรียบเทียบ)  กับดวยความรูท่ีมีเหตุผล  
ความเชื่อนั้นยอมเปนสิ่งท่ีผิดพลาด  เหมือนความเชื่อในรางกายทั้งหลายอันเปนสิ่งไมสะอาด
วา  เปนสิ่งท่ีสะอาด เปนตนฉะนั้น176 

 

ตามขอความขางบนนี้  แสดงใหเห็นวา  ลักษณะของความรูที่จริงแทนั้น  หมายถึง  
ความรูที่พระโพธิสัตวสามารถแยกแยะเขาใจชัดถึงความจริงขั้นสมมุติและความจริงขั้นปรมัตถให
ออกจากกันเสียได  โดยการพิจารณาเห็นสภาวธรรมทั้งปวงตามความเปนจริงวา  เปนเพียงมายาธรรม
หรือศูนยตาธรรมเทานั้น 

สรุปวา  ลักษณะการบําเพ็ญปรัชญาบารมีในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  หมายถึง  การที่
พระโพธิสัตวมุงพัฒนาปญญาของตนใหเกิดญาณทัสสนะ  สามารถแยกแยะหรือเขาใจชัดถึงความ
จริงระดับสมมุติและปรมัตถเสียได  จนกระทั่งปญญาญาณไดเขาใจแจมแจงถึงความจริงขั้นสูงสุด  
คือ  การหยั่งรูถึงความเปนศนูยตาของสิ่งทั้งปวง  หรือมองเห็นสภาพอันวางเปลาของสวลักษณะทั้งที่
เปนปุทคลศูนยตาและธรรมศูนยตาตามความเปนจริงนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม  เมื่อไดศึกษาสํารวจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบําเพ็ญปรัชญาบารมีแลว  
คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงสารัตถะสําคัญไวอยางละเอียดมาก   ซ่ึงเนื้อหาสวนใหญนั้น   เปนการ 

 

 

 
                                                           
  175โลเกน   ภาวา   ทฺฤศฺยนฺเต   กลฺปฺยนฺเต   จาป   ตตฺตฺวตะ  / 
       น   ตุ   มายาวทิตฺยตฺร   ววิาโท   โยคิโลกโยะ  // (พจว.  9 / 5) 
  176ปฺรตฺยกฺษมป   รูปาทิ   ปฺรสิทฺธฺยา   น   ปฺรมาณตะ  / 
       อศุจฺยาทิษ ุ  ศุจฺยาทิปฺรสิทธิฺริว   สา   มฺฤษา  //  (พจว.  9 / 6) 
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มุงอธิบายทรรศนะดานปรัชญาดวยระบบวิภาษวิธี  (Dialectical  Method)177  ในประเด็นขอขัดแยง   
ตาง   ๆ  เชน  เร่ืองศูนยตา  ปรมัตถสัจจะ  อัตตา   อนัตตา เปนตน  ระหวางสํานักมาธยมิกซึ่งเปน
เจาของคัมภีรกับสํานักปรัชญานิกายอื่น  ๆ  ทั้งของพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนา  ดังจะ
ไดแจกแจงถึงรายละเอียดในบทที่  4  ตอไป   

สําหรับขั้นตอนหรือแนวทางการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตวที่ปรากฏอยูในคัมภีร   
โพธิจรรยาวตารดังไดอรรถาธิบายมาในบทที่  3  นี้  ถือวาเปนขอปฏิบัติที่มีคุณประโยชนอยางมาก  
ตอการนําแนวความคิด  หลักการ  วิธีการ  เปาหมายและคุณธรรมจริยธรรมตาง  ๆ  มาปรับ
เปลี่ยนเปนคูมือเครื่องดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน  อันเปนยุคซึ่งกําลังขาดแคลนบุคคลใน
อุดมคติ  คือ  ผูมุงบําเพ็ญประโยชนสุขแกสังคมและคนอื่น  ๆ  ดวยความมีเมตตากรุณาอยาง
กวางขวาง  ไรขอบเขตจํากัด  ปราศจากความเห็นแกตัว  และไมหวังผลตอบแทนใด  ๆ  ทั้งสิ้น  ซ่ึง
นับเปนอุดมการณอันยิ่งใหญที่คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงไวในรูปแบบของความเปน           
พระโพธิสัตว    

 กลาวโดยสรุป  หลักการดําเนินชีวิตหรือขั้นตอนการเปนพระโพธิสัตวในคัมภีร         
โพธิจรรยาวตารนั้น  ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ  4  ขั้นตอนคือ  

  1.  อนุตตรบูชา  ไดแก  ขอปฏิบัติเบื้องตนของโพธิสัตวจรรยา  อันถือเปนการเตรียมตัว
กอนการเกิดขึ้นแหงโพธิจิต  ซ่ึงมีนัยสําคัญ  9  ประการคือ  วันทนา ,  ปูชนา,  ศรณคมนะ ,            
ปาปเทศนา,  ปุณยานุโมทนา,  พุทธาธเยษณา,  ยาจนา,  โพธิปริณามนาและอาตมภาวปริตยาคะ  

  2.  โพธิจิต  ไดแก  ความคิดปรารถนาที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจา  (โพธิประณิธิจิต)  และ
ความตั้งใจมั่นที่จะบําเพ็ญตนไปตามโพธิสัตวมรรคโดยครบถวนสมบูรณ  (โพธิปรัสถานจิต)  
นอกจากนี้  คัมภีรโพธิจรรยาวตารยังไดกลาวสรรเสริญถึงคุณประโยชนของโพธิจิตไวอีก  4  
ประการคือ (1)  เปนเครื่องกําจัดบาปและความทุกขยากของหมูสัตวใหหมดสิ้นไปได  (2)  เปนเครื่อง
นําหมูสัตวใหบรรลุถึงความเปนพุทธะในอนาคตได  (3)  เปนแหลงเกิดบุญกุศลและความดีทั้งปวง  
(4)  เปนอุปการะในการนอมนําจิตใจเพื่อมุงบําเพ็ญประโยชนตอหมูสัตวอันหาประมาณมิได 

  

                                                           
177วิภาษวิธี  คือ  วิธีการดําเนินการอภิปรายหรือโตวาที  อันเปนกระบวนการทาง

ความคิดที่นําไปสูการตระหนักรูอยางแจมแจงถึงขอจํากัดของเหตุผล  มีลักษณะเปนไปทั้งในเชิง
ปฏิเสธและเชิงสรางสรรค 
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3.  การตั้งปณิธาน  ไดแก  ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวของพระโพธิสัตว  ที่ตั้งจิตปรารถนาเพื่อมุง
ประพฤติตนไปตามขั้นตอนแหงอนุตตรบูชาและโพธิจิตโตตบาทใหบริบูรณบาง  เพื่อมุงกําจัดกิเลส
ทั้งหลายใหหมดสิ้นไปบาง  เพื่อการดํารงรักษาไวซ่ึงสติสัมปชัญญะใหสมบูรณ  ไมใหประพฤติ
บกพรองตอการศึกษาเลาเรียนและตอการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายบาง 

 4.  การบําเพ็ญบารมี  พระโพธิสัตวผูหวังการตรัสรู เปนเบื้องหนาจะตองบําเพ็ญบารมี
สําคัญใหครบทั้ง  6  บารมีคือ  ทานบารมี,  ศีลบารมี,  กษานติบารมี,  วีรยบารมี,  ธยานบารมีและ
ปรัชญาบารมี     

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทท่ี  4 
ทรรศนะทางปรัชญาของนกิายมาธยมิกกับนิกายอ่ืน  ๆ  ท่ีปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 

  
 ถึงแมวาคัมภีรโพธิจรรยาวตารไดถายทอดเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทาง 
จริยศาสตร  คือ  การกําหนดแจกแจงรายละเอียดในขอคุณธรรมและจริยธรรมไวในสวนเบื้องตน  
ที่ศาสนิกชนฝายพระพุทธศาสนามหายานผูปรารถนาจะบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวควรนํามาใช
เปนหลักในการดําเนินชีวิต  เพื่อประโยชนแหงการพัฒนาตนไปสูจุดมุงหมายสูงสุด  คือ  การตรัสรู
ธรรมหรือบรรลุถึงพุทธภาวะในที่สุด  ดังไดอธิบายมาแลวในบทกอน  อยางไรก็ดี  เนื้อหาใน  
คัมภีรโพธิจรรยาวตารยังปรากฏเรื่องราวครอบคลุมถึงสารัตถะสําคัญเกี่ยวกับทรรศนะทางปรัชญา
ไวอีกปริยายหนึ่งดวย  ซ่ึงนับวาเปนสวนสําคัญที่ควรนํามาอรรถาธิบาย  เพื่อใหทราบชัดถึง
แนวความคิดทางปรัชญาสําคัญของสํานักมาธยมิกซึ่งเปนเจาของคัมภีรวา  ไดแสดงทรรศนะขอ
โตแยงแนวความคิดกับสํานักปรัชญาสาขาอื่น   ๆ   ทั้งฝายของพระพุทธศาสนาและนอก
พระพุทธศาสนาดวยเรื่องอะไร  มีขอบเขตกวางขวางแคไหน  ซ่ึงในการโตแยงนี้  นิกายมาธยมิกได
อาศัยการอธิบายหลักปรัชญาดวยระบบวิภาษวิธีเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  หรือคนหา
ความจริงสูงสุด 
 ฉะนั้น  ในบทนี้ผูวิจัยจะไดทําการศึกษาวิเคราะหถึงสารัตถะสําคัญเกี่ยวกับทรรศนะทาง
ปรัชญาของนิกายมาธยมิกกับสํานักปรัชญาอื่น  ๆ  ที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ซ่ึงจะแบง
การศึกษาออกเปน  2  สวนคือ  สวนแรกจะเปนการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของนิกายมาธยมิก
ในภาพรวมทั้งหมด  สวนที่สองจะเปนการกลาวถึงทรรศนะทางปรัชญาที่ปรากฏอยูในคัมภีร       
โพธิจรรยาวตาร  โดยจะทําการศึกษาวิเคราะหหรือเปรียบเทียบใหเห็นขอความเหมือนกันหรือความ
แตกตางกัน  ตลอดถึงขอโตแยงตาง  ๆ เกี่ยวกับทรรศนะทางปรัชญา  ระหวางนิกายมาธยมิกกับนิกาย
อ่ืน  ๆ  ทั้งของพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนา  ดังจะไดอรรถาธิบายไปตามลําดับตอไปนี้ 
  
1.  นิกายมาธยมิก 
 นิกายมาธยมิก ถือกันวา เปนระบบปรัชญาชั้นยอดที่พัฒนาตัวเองใหโดดเดนขึ้นสู    
ความเปนสํานักปรัชญาชั้นแนวหนาสูงสุดของพระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย โดยการนําเอา
หลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิมมาอธิบายเพิ่มเติม  เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะ
อันแทจริงของสัจธรรมขั้นสูงสุดตามที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนไว  คือ  เร่ืองปฏิจจสมุปบาทธรรม
และศูนยตาธรรม   ซ่ึงนิกายนี้มีทรรศนะทางปรัชญาวา   สวลักษณะของโลกและสรรพสิ่งนั้นไมมีอยู 
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จริง  ที่ปรากฏวามีอยูจริง  เพราะอาศัยทฤษฎีสัมพัทธคือ  การอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น  หากแตเมื่อ
กลาวโดยสภาพปรมัตถแลว  โลกและสรรพสิ่งลวนตั้งอยูในสภาวะความเปนศูนยหรือวางเปลา
ทั้งสิ้น  (ศูนยตา)  หลักการพื้นฐานของนิกายนี้จึงตั้งอยูบนถอยคําที่วา  สรฺวมฺ  ศูน ฺยมฺ  นั่นเอง 
  
 1.1  ประวัติความเปนมา 
 นิกายมาธยมิกถือหลักปฏิจจสมุปบาทที่เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทาเปนหลักการสําคัญใน
การดําเนินทรรศนะทางปรัชญาของตน  คําวา  มาธยมิก  แปลวา  ผูเดินทางสายกลาง  คือ  ดํารงอยู
กึ่งกลางระหวางความมีอยูจริงอยางเด็ดขาด  และไมมีอยางเด็ดขาด  คือ  ไมยืนยันวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
อยูจริงหรือไมมีอยูจริง1  อยางสุดโตงไปขางใดขางหนึ่ง  ปรัชญามาธยมิกจึงตั้งอยูกึ่งกลางระหวาง
แนวความคิดทางปรัชญา  2  สายคือ  อัตถิตากับนัตถิตา  และบางครั้งนิกายนี้ก็ถูกเรียกวา  ศูนยตาวาท  
เพราะกลาวถึงเรื่องศูนยตาเปนประเด็นสําคัญ  กลาวคือ  ในระดับปรมัตถสัจจะนั้น  นิกายนี้ถือวา  
โลกและสรรพสิ่งทั้งที่เปนโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมตางก็เปนของศูนยหรือมีสภาพวางเปลา
เทากัน  แตในระดับสมมติสัจจะนั้น   ถือวาสรรพสิ่งเปนมายาธรรม   ที่ตองตกอยูภายใตกฎ               
อิทัปปจจยตา  ไมมีสารัตถะสําคัญแตอยางใด  และเพราะนิกายนี้อาศัยคัมภีร  3  เลมเปนคัมภีรหลัก  
คือ  มาธยมิกศาสตร  ศตศาสตรและทวาทศนิยายศาสตร  รวมเขาไวดวยกัน2  นิกายนี้จึงมีช่ือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา  นิกายตรีศาสตร 
 เชื่อกันวา  ผูกอตั้งนิกายมาธยมิกคือ   ทานนาคารชุน  ซ่ึงถือกําเนิดในสกุลพราหมณทาง
ตอนใตของอินเดีย  เมื่อราวพุทธศตวรรษที่  7 – 8  (ประมาณ  ค.ศ.  150 – 250)  แตหลักฐานบางแหง
ช้ีวา  ทานนาคารชุนนาจะถือกําเนิดที่วิทารภะ  (ปจจุบันเรียกเพราร)  ในแควนมหาโกศล  ตรงกับ   
รัชสมัยของพระเจาโคตมีปุตระแหงราชวงศอันธระ  ประมาณพุทธศตวรรษที่  6 - 7  กลาวกันวา  
ทานไดศึกษาพระไตรปฎกแตกฉานในเวลาเพียง  90  วันเทานั้น  นักปราชญ    ทั้งทางศาสนาและ
ปรัชญายกยองกันวา   ทานเปนนักปราชญผูยิ่งใหญ   เปนนักโตวาทีผูมีฝปากคมคายมาก3    ทั้งยังเปน 
 
                                                           

1วศิน  อินทสระ,  พุทธปรัชญามหายาน,  พิมพคร้ังที่  5  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545),  79. 

2เสถียร  โพธินันทะ,  ปรัชญามหายาน,  พิมพคร้ังที่  4  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, 2541),  50. 

3อดิศักดิ์  ทองบุญ,  ปรัชญาอินเดีย,  พิมพคร้ังที่  3  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลัย,  2546),  152. 
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ผูมีสวนทําใหพระพุทธศาสนามหายานเจริญรุง เรืองไปในหมูคนทุกชนชั้นอยางรวดเร็ว               
ทานนาคารชุนหรือที่กลุมนักปราชญตะวันออกนิยมเรียกวา  อารยนาคารชุน  หรือ  คุรุนาคารชุน  
จัดเปนนักปรัชญา  และนักตรรกวิทยาคนสําคัญ  มีอัจฉริยภาพในดานพุทธปรัชญาอยางยิ่ง         
ความปราดเปรื่องของทานเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง  กระทั่งไดฉายาวา  เปนพระพุทธเจาองค
ที่สอง4  ทีเดียว  ตามตํานานกลาววา  ในปจฉิมวัยทานไดดับขันธลง  ณ  มหาวิหารแหงหนึ่ง  ที่เมือง
อมราวดี  ในแควนอันธระ  ปจจุบันนี้ทางตอนใตของอินเดียยังมีโบราณสถานแหงหนึ่ง  ซ่ึงมีซาก
พระสถูปเจดียช่ือวา  “นาคารชุนโกณฑะ”5   ปรากฎอยู  แตหลักฐานบางแหงชี้วา  ทานใชชีวิตสวน
ใหญในบั้นปลายที่วัดศรีปรวตะ  แควนอันธระ  ซ่ึงเปนวัดที่กษัตริยโคตมีปุตระและสหายของทาน
ไดสรางถวายไว 6 
 ทานนาคารชุนผูเปนปรมาจารยและกอตั้งนิกายมาธยมิก  ไดประกาศทฤษฎีศูนยตาวาท
ขึ้น  พรอมทั้งอธิบายหลักปจจยาการและอนัตตาของพระพุทธเจาโดยวิธีการใหม  แตสาระสําคัญ
ของพระธรรมยังคงไวเชนเดิม  นอกจากนี้  ทานยังไดประพันธและรวบรวมคัมภีรไวอีกมากมาย  
เชน  มาธยมิกศาสตร  ปรัชญาปารมิตาศาสตร  ทวาทศนิกายศาสตร  ทศภูมิวิภาษาศาสตร7   เปนตน  
ในบรรดาคัมภีรเหลานี้  คัมภีรมาธยมิกศาสตรและปรัชญาปารมิตาศาสตรนั้น  จัดเปนคัมภีรที่สําคัญ
อยางยิ่ง  เพราะไดบรรจุหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีศูนยตาไวอยางละเอียด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
คัมภีรมาธยมิกศาสตรนั้นนอกจากจะประกาศแนวทฤษฎีศูนยตาแลว  ยังไดวิพากษวิจารณทรรศนะ
ทางปรัชญาของนิกายตาง  ๆ   ในพระพุทธศาสนา   ปรัชญาของฮินดูและปรัชญาเชนไวดวย8 
  
  
  
                                                           

4สุมาลี  มหณรงคชัย,  พุทธศาสนามหายาน  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศยาม,  2546),  58. 
5อภิชัย  โพธ์ิประสิทธิ์ศาสต,   พระพุทธศาสนามหายาน,  พิมพคร้ังที่  4  (กรุงเทพฯ : 

สภาการศึกษามหามกุฏราชวทิยาลัย,  2539),  160. 
6สุมาลี  มหณรงคชัย,  พุทธศาสนามหายาน,  60 – 61.  
7ดูรายละเอียดใน,  ที.  อาร.  วี.  มูรติ,  ปรัชญามาธยามิก,  แปลโดย  พระมหาสุชิน        

สุชิโน  (กรุงเทพฯ : กองคนความูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย,  2509. พิมพเปนธรรมบรรณาการ  
ในงานฌาปนกิจศพนายบุญ  ปนโฑละ และ  นางกุยซิว  ปนโฑละ   พฤษจิกายน  2509),  124.  

8ประยงค  แสนบุราณ,  พระพทุธศาสนามหายาน  (กรุงเทพฯ : โอ.  เอส.  พร้ินติ้ง  เฮาส,  
2548),  71. 
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 อยางไรก็ดี  อาศัยความที่นิกายมาธยมิกเปนระบบปรัชญาที่เขมแข็งและเจริญถึงขีดสูงสุด
ในยุคของทานนาคารชุน  นิกายนี้จึงมีประวัติความเปนมาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพวกตนอยางไม
ขาดสาย  นับจากเวลาที่นิกายนี้เกิดขึ้นประมาณ  ค.ศ.  150  หรือ  พ.ศ.  693  จนกระทั่งถึงสมัยที่
พระพุทธศาสนาสูญหายไปจากอินเดียอยางสิ้นเชิง  ประมาณคริสตศตวรรษที่  11  หรือพุทธศตวรรษ
ที่  16  ปรากฏวานิกายนี้ไดมีคณาจารยและสานุศิษยผูมีปญญาปราดเปรื่องเกิดขึ้นสืบทอดกันมา
ตลอดในทุก  ๆ  สมัย  ซ่ึงสามารถแบงระยะกาลเกี่ยวกับพัฒนาการของนิกายนี้ออกเปน  4  ยุค  ได
ดังนี9้   
 1.  ยุคของนาคารชุนและศิษยโดยตรงของทานคือ  คุรุอารยเทวะ  ประมาณ  พ.ศ.  693 – 
743  เปนยุคที่จัดระเบียบและวางรูปแบบโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมไวมากมาย  กลาวคือ  
นาคารชุนไดรจนาคัมภีรขึ้น   6   เลม   เพื่อใช เปนฐานรองรับทฤษฎีศูนยตาของตน   เชน                    
มูลมัธยมกการิกา,  ศูนยตาสัปตติ,  วิครหวรตนี  เปนตน  ฝายอารยเทวะผูเปนทายาทคนสําคัญในการ
สถาปนาหลักศูนยตา   ก็ไดรจนาคัมภีรไวมากมายเชนกัน   เชน   จตุศตกะ   (ศตศาสตร) ,               
อักษรศตกัม,  หัสตวาลปรกรณ  เปนตน 
 2.  ยุคของทานพุทธปาลิตะ  และภาววิเวก  ประมาณพุทธศตวรรษที่  10  เปนยุคที่ นิกาย
มาธยมิกแตกออกเปน  2  นิกายคือ  นิกายปราสังคิกะ  อันมีทานพุทธปาลิตะเปนประธาน  และนิกาย
สวาตันตริกะ  มีทานภาววิเวกเปนประธาน 
 3.  ยุคของทานจันทรกีรติ   และศานติเทวะ  ประมาณพุทธศตวรรษที่  12  จัดเปนยุคที่
นิกายมาธยมิกมีความเขมแข็งและเจริญเฟองฟูมาก   ดวยการประกาศย้ํ าหลักธรรมของ             
นิกายปราสังคิกะ  คือ  การนํากฎการพิสูจนวา  หลักตรงกันขามผิด  มาเปนเครื่องมือในการดําเนิน
ทรรศนะทางปรัชญาของตน  
 4.  ยุคสุดทาย  เปนระยะที่นิกายโยคาจารและมาธยมิกรวมตัวเปนนิกายเดียวกัน  
คณาจารยคนสําคัญของยุคนี้  ไดแก  ทานศานตรักษิต  และกมลศีล  ซ่ึงทานทั้งสองนี้  ยอมรับฐานะ
ของนิกายเสาตรานติกะและวิชญานวาท  วาดวยเรื่องสมมติสัจจะตามโลกสมมติ  ทั้งรับรอง    
ปรมัตถสัจจะตามแนวของนิกายมาธยมิกไวอีกเชนกัน  ดวยเหตุนี้  การรวมตัวกันระหวางมาธยมกิกบั
โยคาจารจึงไดเกิดขึ้นในยุคนี้ และอาศัยทานทั้งสองนี้เอง  ที่ทําใหพระพุทธศาสนานิกายมาธยมิกได
แพรหลายเขาไปสูดินแดนของธิเบต  และมองโกเลียจวบจนทุกวันนี้ 
  
                                                           

9ที.  อาร.  วี.  มูรติ,  ปรัชญามาธยามิก,  136.  
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 1.2  หลักธรรมสําคัญของนิกายมาธยมิกท่ีปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 
 หลักธรรมของนิกายมาธยมิกหรือศูนยตาวาท  มีลัษณะพิเศษแตกตางไปจากสํานัก
ปรัชญาอื่น  ๆ  เพราะไมสามารถแยกออกไดเด็ดขาดวา  ธรรมสวนไหนเปนญาณวิทยา  สวนไหน
เปนอภิปรัชญา  และสวนไหนเปนจริยศาสตร  ทั้งนี้เพราะทรรศนะทางปรัชญาของนิกายนี้ถือวา  
บรรดาสังขตธรรมทั้งหลายลวนเปนศูนยตา   คือ ไมจริงแท  และอสังขตธรรมก็เปนศูนยตาดวย
เชนกัน  เพราะไมอาจพรรณนาดวยคําพูดของมนุษยใหครบถวนสมบูรณได  ดวยเหตุนี้ นิกาย       
มาธยมิกจึงไดคัดคานแนวความคิดหรือทฤษฎีทางปรัชญาทั้งหลายวา  เปนศูนยตาทั้งสิ้น10   
 อยางไรก็ตาม  เพื่อใหสําเร็จประโยชนตอการศึกษาหลักธรรมหรือแนวความคิดเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาสําคัญของนิกายมาธยมิกในภาพรวมทั้งหมด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หลักธรรมหรือ
ทรรศนะทางปรัชญาสําคัญที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้นวา  ทานศานติเทวะไดแสดง
สารัตถะสําคัญไวอยางไร  วาดวยเรื่องอะไรบาง  ฉะนั้น  ในที่นี้จะขอนําเสนอทรรศนะทางปรัชญา
สําคัญที่ ครอบคลุมถึงแนวความคิดหลักของนิกายมาธยมิก   และที่ ถูกระบุอยู ในคัมภีร                    
โพธิจรรยาวตารออกเปน  2  ประเด็นใหญคือ  ทรรศนะเรื่องโลกและทรรศนะเรื่องศูนยตา  ซ่ึงมี
รายละเอียดตามลําดับดังนี้   
  
 1.  ทรรศนะเรื่องโลก 
 ปญหาเบื้องตนที่สํานักปรัชญาตาง  ๆมักนํามาเปนขอถกเถียงกันนั้น  ไดแก  ทรรศนะ
เร่ืองโลกและสรรพสิ่งวา  เกิดขึ้นมาไดอยางไร  มีอะไรเปนมูลเหตุใหเกิดขึ้นหรือวาเกิดขึ้นไดเอง  ซ่ึง
ในประเด็นนี้  ปรัชญาสาขาตาง  ๆ  ทั้งของพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนา  ไดนําเสนอ
ทรรศนะหรือแนวความคิดไวหลากหลายแตกตางกันไป  โดยอาจสรุปทรรศนะเกี่ยวกับการเกิดขึ้น
ของโลกและสรรพสิ่งไดเปน  4  นัยคือ 
 1.1  ถือวาโลกเกิดขึ้นเอง 
 1.2  ถือวาสิ่งอื่นทําใหเกิดขึ้น 
 1.3  ถือวาทั้งเกิดขึ้นเองและสิ่งอื่นทําใหเกิดขึ้น 
 1.4  ถือวาเกิดขึ้นลอย  ๆ  ไมมีเหตุปจจัย11 
  
 

                                                           
10อดิศักดิ์  ทองบุญ,  ปรัชญาอินเดีย,  152.  
11วศิน  อินทสระ,  พุทธปรัชญามหายาน,  80 – 81. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    164
  
 ทรรศนะทั้ง  4  นัยนี้  นิกายมาธยมิกโตแยงคัดคานทั้งหมด  โดยไดโตแยงในประเดน็แรก
วา  หากถือวาโลกนี้มีอยูจริง  คือ  เปนสัตอยูดวยตัวเองหรือดํารงอยูอยางอิสระแลว  การเกิดขึ้นจะมี
อีกไดอยางไร   เพราะธรรมดาวา   ส่ิงที่มีอยูเองไมจําเปนตองมีการเกิดขึ้นอีก   คําวา   เกิดขึ้นตองใช
กับสิ่งที่ไมเคยมีมากอน  ภายหลังมีขึ้นจึงเรียกวาเกิดขึ้น  การยืนยันวา  โลกหรือสรรพสิ่งเกิดขึ้นได
เองนี้จึงเปนการขัดตอเหตุผล  สภาวธรรมจะเกิดขึ้นเองไมได  ตัวเองจะใหตัวเองเกิดขึ้นไดอยางไร 
 ประเด็นที่  2  ที่วา  โลกเกิดขึ้นจากสิ่งอื่นนั้น  นิกายมาธยมิกคานวา  ที่มองเห็นวามีเรามี
เขา  มีส่ิงนั้นสิ่งนี้  ก็ดวยอาศัยการเปรียบเทียบเทานั้น   เมื่อบุคคล  2  คนมาพบกันจึงมีคําวา  
“ขาพเจา”  และ   “ทาน”  เกิดขึ้น  ในขณะที่ตัวของตัวเองไมสามารถทําใหตัวเองเกิดขึ้นไดดังนัยใน
ประเด็นแรกแลว  ส่ิงอื่นซึ่งก็คือตัวเองอีกปริยายหนึ่ง  จะทําใหส่ิงอื่นเกิดขึ้นไดอยางไร 
 ประเด็นที่  3  ที่วา  โลกทั้งเกิดขึ้นเองและสิ่งอื่นทําใหเกิดขึ้นนั้น  นิกายมาธยมิกแยงวา  
เปรียบเหมือนคนตาบอดคนเดียวมองไมเห็นแลว  จะนําคนตาบอดอีกคนมาอยูรวมกัน  ก็คงไมเกิด
การเห็นใด  ๆ  ขึ้นได 
 ประเด็นสุดทายที่วา  โลกเกิดขึ้นลอย  ๆ  ปราศจากเหตุปจจัยนั้น  นิกายมาธยมิกคานวา  
เปนไปไมได  สรรพสิ่งตองมีเหตุเปนแดนเกิด  ไฟยอมเกิดจากฟน  แมน้ํายอมเกิดจากฝน  ทุกสิ่งยอม
มีเหตุปจจัยทั้งสิ้น  หากแตโดยสภาพที่แทจริงแลว  สรรพสิ่งไมไดอุบัติขึ้นเลย  โลกที่ปรากฎ  
(Phenominal World)  แกเรานั้น  เปรียบเหมือนเมืองปศาจ  เหมือนพยับแดด  เหมือนความฝน  
เหมือนมายากล  โลกจึงไมเปนทั้งสัต  (Real)  และอสัต  (Unreal)  เพราะมีสัตจึงมีอสัตเปนเครื่อง
เปรียบเทานั้นเอง12   
 เมื่อนิกายมาธยมิกปฏิเสธทรรศนะทั้ง  4  ขางตนและถือวา  โลกไมเปนทั้งสัตและอสัต
ดังกลาวแลว  ถามวา  ถาเชนนั้นโลกเปนอะไร  นิกายมาธยมิกจึงแสดงทรรศนะของตนวา  โลก
เปนปฏิจจสมุปบาทธรรม  คือ  ธรรมอันอาศัยกันเกิดขึ้น  ไมมีสวลักษณะ  คือมีอยูเปนอยูไดดวย
ตัวเอง  เมื่อโลกเปนปฏิจจสมุปบาทธรรมและไมมีสวลักษณะเชนนี้  โลกและสรรพสิ่งจึงจัดเปน   
ศูนยตาธรรมโดยประการทั้งปวง 
 ในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ตั้งแตโศลกที่  119 – 126  ของบทที่  9  ทานศานติเทวะได
แสดงขอคัดคานเกี่ยวกับปฐมเหตุของโลกหรือการเกิดขึ้นของโลกไววา  มิไดเกิดขึ้นจากอํานาจหรือ
การสรางสรรคของพระผูเปนเจาคือ  พระอิศวร  แตอยางใด  ซ่ึงหากพระองคทรงเปนปฐมเหตุของ
โลกที่แทจริงแลว  เพราะเหตุอะไร  ความทุกขยากและความเลวรายทั้งหลายจึงยังเกิดขึ้นครอบงํา
สัตวโลกทั้งหลายอยูอีกเลา  ทําไมพระองคไมทรงใชอํานาจสรางสรรคโลก  จัดระเบียบสรรพสิ่งใหมี 

                                                           
12อภิชัย  โพธ์ิประสิทธิ์ศาสต,  พระพุทธศาสนามหายาน,  162.  
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แตส่ิงที่ดีงามและความสุขชื่นบานดวยเลา  และหากถือวา  การสรางสรรคเปนสิ่งที่มีเบื้องตน  คือ  มี
มูลเหตุหรือแหลงเกิดแลว  พระผูเปนเจาก็ยอมมีที่มาหรือแหลงเกิดเชนเดียวกัน  ฉะนั้น  พระผูเปน
เจาจึงมิไดเปนปฐมเหตุของโลกหรือเปนผ ู สรางสรรคโลกและสรรพสิ่งแตประการใด  ดังขอความใน
โศลกที่  119  และ  122  วา 
 

นยายะ  :  พระอิศวรเปนปฐมเหตุของโลก  มาธยมิก  :  หากทานกลาว  (อธิบาย)     
อยางนั้น  พระอิศวรเปนใครกันเลา ถาหากพระองคเปนปฐมธาตุท้ังหลาย ก็อาจเปนได
เชนนั้น แตเพราะเหตุใด  ความทุกขทรมานจึงยังมีอยู  แมสักวา  (ไดอาง)  พระนาม  (ของ
พระองคแลวก็ตาม)13 

 
อะไรที่พระองคประสงคท่ีจะสรางขึ้น  ถาหากพระองคประสงคจะสรางตนเองขึ้น         

ก็ไมใชอัตตาแลว ธรรมชาติแหงปฐวีธาตุและธาตุอื่น   ๆ และพระอิศวรจะเปนอมตะอยางไร
กัน   การรับรูมีไดก็เพราะสิ่งท่ีรับรู และเปนสิ่งท่ีปราศจากการเริ่มตน14 

 
 เมื่อไดคัดคานปฐมเหตุของโลกหรือการปรากฏขึ้นของโลกวา  มิไดเกิดจากอํานาจการ
สรางสรรคของพระผูเปนดังกลาวนี้แลว  ทานศานติเทวะก็ไดแสดงทรรศนะวา  โลกและสรรพสิ่ง
นั้นลวนเกิดขึ้นดํารงอยูไดดวยอํานาจของเหตุปจจัยที่มาประชุมกันเขาเทานั้น  สิ่งตาง  ๆ  ไมอาจเกิด
ขึ้นมาลอย  ๆ  โดยปราศจากมูลเหตุหรือองคประกอบของสิ่งอื่น  ๆ  ได  ดังขอความในโศลกที่  117  
และ  118  วา 
 

ผูคนสังเกตทุก  ๆ สาเหตุผานการรับรูโดยตรง เมื่อองคประกอบของดอกบัว เชน เกสร 
กลีบ เปนตน ตางก็ถูกเหตุอื่น  ๆ ทําใหเกิดข้ึนทั้งนั้น15 

 
 

                                                           
  13อีศฺวโร   ชคโต   เหตุะ   วท   กสฺตาวทีศฺวระ  / 
          ภูตานิ   เจทฺภวตฺเววํ   นามมาตฺเร⌫ ป   กึ   ศฺรมะ  //  (พจว.  9 / 119) 
  14เตน   กึ   สฺรษฺฏมิษฺฏํ   จ   อาตฺมา   เจตฺ    นนฺวเสา   ธฺรุวะ  / 
          กฺษฺมาทิสฺวภาว   อีศศฺจ    ชฺานํ   เชฺยาทนาทิ   จ  //  (พจว.  9 / 122) 
 15โลกะ   ปฺรตฺยกฺษตสฺตาวตฺสรฺวํ   เหตุมุทีกฺษเต  / 
          ปทฺมนาลาทิเภโท   หิ   เหตุเภเทน   ชายเต  //   (พจว.  9 / 117) 
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อะไรเลาท่ีเปนเหตุทําใหเกิดเหตุอันหลากหลายเหลานั้น กอนเหตุกอน  ๆ นั้นท่ีสราง

เหตุเหลานี้ แลวเหตุทําใหเกิดผลไดอยางไร เหตุทําใหเกิดผลไดเพราะอํานาจของเหตุกอน  ๆ 
เหลานั้น16 

 
 ตามนัยข างตนนี้   โลกทัศน เกี่ ยวกับโลกและสรรพสิ่ งที่ ปรากฏอยู ในคัมภี ร                  
โพธิจรรยาวตารนั้น  มีสารัตถสําคัญไมแตกตางไปจากหลักการของนิกายมาธยิกทั่วไป  ที่ถือวา  ทุก
ส่ิงทุกอยางลวนเปนไปภายใตกฏอิทัปปจจยตา  คือ  การอิงอาศัยกันเกิดขึ้น  ตั้งอยูและดับไปนั่นเอง 
  
 2.  ทรรศนะเรื่องศูนยตา   
 ทฤษฎีเร่ืองศูนยตา  ถือวาเปนแนวความคิดทางอภิปรัชญาสําคัญที่สุดของนิกายมาธยมิก  
และถือเปนประเด็นปญหาที่ผูศึกษาพระพุทธศาสนามหายานทั้งหลาย  มีมติขอคิดเห็นแตกตางกันอยู
วา  คําวา  ศูนยตา  นี้  แทที่จริงแลวหมายถึงอะไรหรือมีลักษณะอยางไร 
 คําวา  ศูนยตา  เปนศัพทภาษาสันสกฤต  ตรงกับคําบาลีวา  สุญญตา  ในภาษาอังกฤษใช
คําวา  Voidness  หรือ  Emptiness  ซ่ึงคําทั้งหมดนี้มีความหมายอยางเดียวกันคือ  “วางเปลา”   คําวา  
วางเปลาในที่นี้มิไดหมายถึงความไมมีอะไรโดยสิ้นเชิง  อันตรงกับทรรศนะของฝายอุจเฉทวาท  หรือ  
นัตถิกทิฏฐิ   ที่ปฏิเสธทุกสิ่งวาขาดสูญแตอยางใด  หากแตคําวาศูนยตาหรือวางเปลาตามทรรศนะ
ของนิกายมาธยมิกนี้  หมายถึง  ความไมมีสวลักษณะของสิ่งตาง   ๆ   กลาวคือ  ในโลกและจักรวาลนี้  
ไมมีส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่อาจมีอยูดํารงอยูไดดวยตัวของมันเอง  โดยปราศจากความสัมพันธเกี่ยวของกับ
ส่ิงอื่น  ๆ  ไดเลย17   
 ตามนัยขางตนนี้  ทําใหมองไดวา  ลักษณะของศูนยตาตามทรรศนะของนิกายมาธยมิก
นั้ น   มีความหมาย เปน เชน เดี ยวกันกับปฏิ จจสมุปบาทธรรม   หรือ   มัช ฌิมาปฏิปทา                        
ของพระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิม   ที่มองสรรพสิ่งวา   ลวนเกิดขึ้น   ตั้งอยูและดับไป ตามเหตุปจจยั
หรือสภาวะเงื่อนไขที่สัมพันธกันของสิ่งตาง  ๆ  ซ่ึงเรียกวา  กฎปจจยาการ  (Theory  of  Dependent  
Origination)  หรือ  ทฤษฎีสัมพัทธนั่นเอง  ดังพระพุทธพจนในสังยุตตนิกาย  นิทานวรรค  วา  

  
 

                                                           
  16กึกฺฤโต   เหตุเภทศฺเจต ฺ  ปูรฺวเหตุปฺรเภทตะ  / 
          กสฺมาจฺเจตฺผลโท   เหตุะ   ปูรฺวเหตุปฺรภาวตะ  //  (พจว.  9 / 118) 

17อภิชัย  โพธ์ิประสิทธิ์ศาสต,  พระพุทธศาสนามหายาน,  162.  
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 ….อิมสฺมึ  สติ  อิทํ  โหติ  อิมสฺมึ  อสติ  อิทํ  น  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ  อุปฺปชฺชติ  

อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ….  
 แปลวา  ….เมื่อสิ่งนี้มีอยู  สิ่งนั้นก็มี  เมื่อสิ่งนี้ไมมี  สิ่งนี้ก็ไมมี  เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน  สิ่งนี้

จึงเกิด  เพราะสิ่งนี้ดับ  สิ่งนี้จึงดับ….18  
  
 ในบทที่  9  ของคัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ทานศานติเทวะไดแสดงสารัตถะสําคัญเกี่ยวกับ
หลักศูนยตาไวมากมาย  ซ่ึงเนื้อหาสวนใหญนั้นมุงอรรถาธิบายเพื่อใหผูปฏิบัติตนเปนพระโพธิสัตว  
ไดมุงมั่นพัฒนาปญญาของตนใหเขาใจแจมแจงในหลักศูนยตา  คือ  การพิจารณาเห็นถึงความ
แตกตางหรือสามารถแยกแยะโลกและสภาวธรรมทั้งหลาย  ตามธรรมชาติที่เปนจริงของสัจจะ  2  
ระดับคือ  สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  ใหออกจากกันเสียได  เพื่อเปนประโยชนตอการกําจัดความ
หลงผิด  (มายา)  และการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อหรือความรูของ
ปุถุชน  ซ่ึงเปนบุคคลที่ยังถูกครอบงําอยูดวยอวิชชาความโงเขลา  ดังขอความในโศลกที่  5  และ  7  
วา 

 
สภาวะ  (และสรรพสิ่ง)  ท้ังหลายถูกปุถุชนมองเห็นและเขาใจอยูวา  เปนความจริง      

แตสภาวะเหลานั้นเปนเหมือนมายา  ดังนั้น  การทะเลาะถกเถียงกันในสภาวะเหลานั้นจึงเกิด
ข้ึนอยูแกพระโยคีและปุถุชนท้ังสองฝาย19 

 
พระผูทรงเปนที่พึ่งไดทรงแสดงสภาวธรรมทั้งหลายไว  เพื่อประโยชนแหงการปรากฎ

อยูของสรรพสิ่งแดปุถุชน (ใหเขาใจงายข้ึนแต)  ในความเปนจริง  สภาวธรรมเหลานั้นหามีอยู
จริงเพียงช่ัวขณะหนึ่งไม  หากแตมันถูกเขาใจอยูดวยสมมติสัจจะเทานั้นเอง20 
     

 ตามนัยขางตนนี้  ลักษณะของศูนยตาในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ไดแก  การพิจารณา
เห็นแจงชัดถึงความแตกตางระหวางความจริง  2  ระดับคือ  สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะเสียได
นั่นเอง  หมายความวา  ส่ิงหรือสภาวะทั้งหลายที่เรามองเห็น  รับรูไดหรือบัญญัติใชคําเรียกชื่อตาง  ๆ 
                                                           

18สํ.นิ.  16 / 64 / 33. 
  19โลเกน   ภาวา   ทฺฤศฺยนฺเต   กลฺปฺยนฺเต   จาป   ตตฺตฺวตะ  /    
     น   ตุ   มายาวทิตฺยตฺร   วิวาโท   โยคิโลกโยะ  //  (พจว.  9 / 5) 
  20โลกาวตารณารฺถํ   จ   ภาวา   นาเถน   เทศิตาะ  / 
           ตตฺตฺวตะ   กฺษณิกา   ไนเต   สํวฺฤตฺยา   เจทฺวิรุธฺยเต  //   (พจว.  9 / 7) 
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อยูนั้น  ก็โดยอาศัยการบัญญัติสมมติเรียกขึ้น  เชน  สมุด  ดินสอ  สัตว  บุคคล  เปนตน  ซ่ึงหากไมมี
การบัญญัติวา  เปนสมุด  ดินสอ  เปนตนแลว  ส่ิงเหลานี้ก็จักไมมี  อยางไรก็ตาม  การไปบัญญัติหรือ
สมมติเรียกสิ่งตาง  ๆ  วา  เปนนั่น  เปนนี่  แทที่จริงแลวเปนเพียงการปรุงแตงของจิตเราเทานั้น  และ
เมื่อจิตเกิดความเคยชินยึดติดอยูในบางสิ่งบางอยาง  ก็จะทําใหเกิดความคิดอันหลงผิดขึ้นวา  ส่ิง    
ตาง  ๆ  นั้นเปนสิ่งที่มีอยูจริง   และก็มีอะไรบางอยางที่เปนตัวแกนหรือตัวตนของสิ่งเหลานั้น  ซ่ึงผล
จากการปรุงแตงจิตหรือความยึดติดอยูในความเปนตัวตนของสิ่งตาง  ๆ  รวมท้ังตัวตนของตนนี้เอง  
ที่ทานศานติเทวะกลาววา  เปนที่มาหรือสาเหตุของความทุกขยากและความขัดแยงกันระหวางปุถุชน
กับพระโยคีทั้งหลาย 
 สวนความจริงอีกอีกระดับหนึ่ง  ไดแก  ความจริงขั้นสูงสุดหรือ  ปรมัตถสัจจะ  ซ่ึงเปน
ความจริงตามธรรมชาติของความจริงแทอยางสิ้นเชิง  และปราศจากการปรุงแตงใด  ๆ  ของจิต  ใน
ความจริงขั้นสูงสุดนี้  ไมมีสมุด  ไมมีดินสอ  ไมมีสัตว  ไมมีบุคคล  ไมมีส่ิงใด  ๆที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปรุงแตงหรือบัญญัติของจิตทั้งสิ้น  หมายความวา  ไมมีส่ิงใด  ๆ  เลยที่ปรากฏอยูจริง  เพราะตาม
กระบวนการรับรูธรรมดาของเรา  เมื่อเราเห็นสิ่งตาง  ๆ  ที่เกิดขึ้นอยู  เชน  สมุด  ดินสอ  เปนตน  
หากวิเคราะหใหลึกลงไปแลว  จะพบวา  ส่ิงเหลานี้มิไดมีความเปนตัวตนในตัวเองแตอยางใด  ใน
ความเปนดินสอ  เมื่อวิเคราะหแยกยอยลงไปจะพบวา  หามีความเปนดินสออยูไม  เพราะสภาวะของ
ดินสอตองอาศัยองคประกอบที่รวมกันของสิ่งอื่น  ๆ  เชน  เนื้อไมหรือเศษไมที่หลอหลอมขึ้นเปน
แทงดินสอ  เปนตน  และแมแตเนื้อไมเศษไมก็ยังสามารถแยกยอยออกไปเปนอะตอมหรือโมเลกุลได
อีกมากมาย  ดังนั้น  ความเปนดินสอจึงไมมีความเปนตัวตนที่แทจริงเหลืออยูแตประการใด  ลักษณะ
เชนนี้เองที่ทานศานติเทวะกลาววา  สรรพสิ่งมีภาวะเปนศูนยตา  หรือความวางเปลา  เพราะไม
สามารถกําหนดเนื้อแทหรือแกนสารสาระของสิ่งตาง  ๆ  ไดนั่นเอง 
 กลาวโดยสรุป  ลักษณะสําคัญของศูนยตาที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  
ไดแก  ความเขาใจแจมแจงถึงขอแตกตางของความจริง  2  ระดับคือ  สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  
โดยการพิจารณาแยกแยะเห็นความจริงทั้งสองนี้ตามสภาพที่แทจริง  คือ  ความเปนศูนยตาหรือความ
วางเปลาของสรรพสิ่ง  ที่ไรตัวตนและหาสาระแกนสารใด  ๆ  มิได  เพื่อประโยชนแหงการกําจัด
มายาความหลงผิดและความขัดแยงอันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเสียได  ซ่ึงมีนัยสําคัญ
ไมแตกตางจากมุมมองของนิกายมาธยมิกทั่วไป  ที่ถือวา  โลกและสรรพสิ่งไมอาจดํารงสวลักษณะ
ไดดวยตัวของมันเอง  ส่ิงตาง  ๆ  ลวนเกิดขึ้นจากความสัมพันธของเหตุปจจัยอ่ืน  ๆ  ที่ปรุงแตงกัน
ขึ้นเทานั้น          
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 1.3  ระบบวิภาษวิธี 
 นิกายมาธยมิกมีหลักการพื้นฐานตั้งอยูบนความคิดที่วา  บรรดาสภาวธรรมทั้งหลายทั้งที่
เปนสังขตธรรมและอสังขตธรรม  ลวนเปนศูนยตา  คือ  วางเปลาทั้งสิ้น  เพราะทุกสิ่งไมมี              
สวลักษณะไดดวยตัวมันเอง  และบางสิ่งซึ่งเปนฝายอสังขตธรรมหรือความจริงขั้นสมบูรณสูงสุด  
(The  Absolute)  นั้น  เราไมอาจอธิบายดวยภาษามนุษยใหถูกตองครบถวนได  ดังนั้น  นิกายมาธยมกิ
จึงไดคัดคานทฤษฎีทางปรัชญาทั้งหลายวา  เปนศูนยตา  เชนกัน  คือ  หาไดถูกตองสมบูรณอยางที่
เจาของทฤษฎีเขาใจไม  ซ่ึงวิธีการที่นิกายนี้ใชเปนเครื่องมือในการปฏิเสธทฤษฎีทั้งหลาย  และใชใน
การอธิบายทฤษฎีทางปรัชญาของตนนั้น  เรียกวา  วิภาษวิธี  (Dialectic  Method)   
 คําวา  วิภาษวิธี  หมายถึง  วิธีการหาความรูโดยการเสนอความเห็นขัดแยงหรือตรงขาม
กับความเห็นหรือความรูที่มีอยูเดิม  แลวไลเลียงจนไดคําตอบที่ปรองดองกันไดทั้งสองฝาย21  วิธีการ
นี้   นักปรัชญากรีกคือ  โซคราตีส  (Socrates)  มักนํามาใชในการแสวงหาความรูของตน  เฮเกล  
(Hegel)  นักปรัชญาคนสําคัญของตะวันตกก็เปนอีกผูหนึ่งที่นิยมใชวิภาษวิธีนี้มาก  หากแตเขา
เรียกวา  กฎปฏิพัฒนาการ  (Dialectic)  คือ  ถือวาความเปนจริงนั้น  มีภาวะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป
อยางไมรูจบ  จะตองพัฒนาตัวเองเปนไปใน  3  สภาวะคือ  (1)  สภาวะพื้นฐาน  (Thesis)  (2)  สภาวะ
ขัดแยง  (Antithesis)  (3)  สภาวะสังเคราะหหรือรวม   (Synthesis)22  สาเหตุที่เรียกวา  ปฏิพัฒนาการ
นั้น  ก็เพราะตองพัฒนาไปโดยการขัดแยง  กลาวคือ  สภาวะพื้นฐานนั้น  หมายถึงความรูหรือความ
เชื่อเดิมที่มีอยู  เมื่อเราตองการขอเท็จจริงตอความรูหรือความเชื่อนั้นวา  มีอยูจริงหรือไม  เราก็ตอง
แสวงหาขอขัดแยงหรือเหตุผลอ่ืนมาสนับสนุน  (สภาวะขัดแยง) จนกระทั่งไดขอสรุปหรือองค
ความรูในเรื่องนั้น  ๆ  ซ่ึงเรียกวา  สภาวะสังเคราะห  และสภาวะสังเคราะหนี้ก็จักเปนสภาวะพื้นฐาน
ใหขัดแยงตอไปอีก  เปนปฏิพัฒนาการเชนนี้เร่ือยไปอยางไมรูจักจบสิ้น 
 สําหรับวิภาษวิธีของนิกายมาธยมิกนั้น  หมายถึง  การดําเนินการอภิปรายหรือโตวาที  อัน
จัดเปนกระบวนการทางความคิดที่นําไปสูการตระหนักรูอยางแจมแจงถึงขอจํากัดของเหตุผล23       
ซ่ึงมีวิธีดําเนินการไปใน  2  ลักษณะคือ  (1)  เพื่อปฏิเสธหรือวิพากษวิจารณแนวความคิดอื่นเปนหลัก  
มีลักษณะเปนไปในเชิงปฏิเสธ  หรือโตแยงหักลาง  (Negative  /  Destructive  Dialectic)     (2)    เพื่อ 

                                                           
21กีรติ  บุญเจือ,  สารานุกรมปรัชญา  (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพไทยวัฒนาพานิช,  2522), 

232.  
22วศิน  อินทสระ,  พุทธปรัชญามหายาน,  86. 
23สุมาลี  มหณรงคชัย,  พระนาคารชุนะกับคาํสอนวาดวยทางสายกลาง  (กรุงเทพฯ : 

สายสงศึกษิต  บริษัทเคล็ดไทย  จํากดั,  2548),  107.  
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แสดงจุดยืนทางความคิดของผูนําเสนอเอง  โดยพยายามหาบทสรุปหรือเปาหมายที่เปนสัจธรรม  มี
ลักษณะเปนไปในเชิงสรางสรรคหรือปลุกปญญาใหหยั่ ง เห็นความจริงมากกวาแบบแรก  
(Constructive Dialectic)  ปรมาจารยผูยิ่งใหญของนิกายมาธยมิก  คือ  นาคารชุน  ไดเปนผูริเร่ิมนํา
วิธีการนี้มาใชเปนเครื่องมือในการหักลางหรือปฏิเสธทฤษฎีทางปรัชญาของลัทธินิกายอื่น  ๆ  ซ่ึง
คณาจารยในยุคตอ  ๆ  มา  ก็ไดเจริญรอยตามทานดวยการนําวิภาษวิธีนี้มาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ประกาศเผยแผทฤษฎีทางปรัชญาของพวกตน  จนนิกายมาธยมิกไดขึ้นเปนสํานักปรัชญาชั้นแนวหนา
ในครั้งนั้น  อยางไรก็ตาม  กอนที่จะอรรถาธิบายถึงระบบวิภาษวิธีของนิกายมาธยมิกใหละเอียดถ่ี
ถวน  ในที่นี้จะขอกลาวถึงลักษณะของวิภาษวิธีตามวิธีการใช  ซ่ึงมีอยู  2  ลักษณะดวยกันคือ24 
 1.  วิภาษวิธีในฐานะเปนวิธีการแสวงหาความรูอยางหนึ่ง  โดยการนําเสนอขอโตแยง
เพื่อใหใครก็ตามที่ยืนยันวา  ตนเองรูเร่ืองนั้นเรื่องนี้จริง  ไดตระหนักวา  โดยท่ีแทแลวตนเองไมไดรู
อะไรเลย  วิธีการแบบนี้มีประโยชนคือ  ทําใหผูที่เชื่อวา  ตนเองรูอะไรบางอยางดีนั้น  เกิดความ
สับสนไมแนใจในความรูของตนขึ้น  ซ่ึงเรียกวิภาษวิธีในลักษณะนี้วา  วิภาษวิธีทางญาณวิทยา 
 2.  วิภาษวิธีในฐานะเปนทรรศนะทางอภิปรัชญา  ที่เชื่อวา  สรรพสิ่งในจักรวาลดําเนินไป
อยางมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา  จักรวาลไมเคยหยุดนิ่ง  ส่ิงที่มีอยูในเวลานี้
ลวนแลวแตกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสูภาวะใหมอยูทุกขณะ  วิภาษวิธีแบบนี้มีลักษณะเชนเดียวกับ
กฏปฏิพัฒนาการของเฮเกลดังกลาวแลวขางตน  ที่ถือวา  สรรพสิ่งตองหมุนเวียนไปตามสภาวะ  3  
อยางคือ  สภาวะพื้นฐาน  สภาวะขัดแยงและสภาวะสังเคราะหนั่นเอง 
 ในสวนของนิกายมาธยมิกนั้นไดนําวิภาษวิธีทั้งสองลักษณะมาใชอธิบายหลักการของตน  
กลาวคือ  ในเบื้องตน   นิกายนี้จะใชวิภาษวิธีทางญาณวิทยามาเปนเครื่องมือในการโตแยง
แนวความคิดหรือทฤษฎีของนักปรัชญาสาขาตาง  ๆ  โดยวิธีการโตแยงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหสํานัก
ปรัชญาที่อางตัวเองวา  สามารถหยั่งเห็นความจริงสูงสุดของจักรวาลนั้น  จริง  ๆ  แลวมิไดเขาถึง
ความจริงสูงสุดตามที่อางแตอยางใด  จากนั้นนิกายมาธยมิกก็จะแสดงวิภาษวิธีทางอภิปรัชญา  คือ  
นําเสนอหลักศูนยตาอธิบายความไมเที่ยงแทและไมอาจคงอยูในสภาพเดิมของสิ่งตาง  ๆ  ได  เพราะ
สภาวธรรมทั้งสวนที่เปนสังขตะและอสังขตะ  ลวนตกอยูภายใตกฏอิทัปปจจยตาหรือศูนยตาทั้งสิ้น  
ดังไดอธิบายมาแลวในตอนตน 
 อยางไรก็ดี  วิธีการแสวงหาความรูแบบวิภาษวิธีนี้  ก็มีขอบกพรองอยูอยางหนึ่งคือ  ไม
สามารถใหความรูในทางบวกหรือความรูที่แทจริงได  นิกายมาธยมิกใชวิธีการนี้หักลางหรือโตแยง
ทฤษฎีตาง  ๆ  วา  เปนสิ่งที่ไมถูกตองสมบูรณ  หากคนที่ถูกแยงกลับยอนถามวา  แลวทฤษฎีที่ถูกตอง 

                                                           
24สมภาร  พรมทา,  พุทธศาสนามหายาน : นิกายหลัก,  86 – 87.  
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สมบูรณเปนเชนไร  นิกายมาธยมิกก็ยอมไมมีคําตอบที่แทจริงใหเชนกัน  ตัวอยางเชน  การตอบ
ปญหาบางขอที่พระพุทธองคไมทรงตอบไวเปน  4  หัวขอเรียกวา  จตุกโกฏิ  หรือ  จตุกโกณะ  
(Tetralemma)  แปลวา  4  มุม  ซ่ึงมีโครงสรางดังนี้25   
 -  ยืนยัน  (Positive  Thesis) 
 -  ปฏิเสธ  (Negative  Counter – Thesis) 
 -  ทั้งยืนยันและปฏิเสธ  (Conjunctive  Affirmation  of  the  First  Two) 
 -  ไมทั้งยืนยันและปฏิเสธ  (Disjunctive  Denial  of  the  First  Two) 
 ขอยกตัวอยางปญหาวา  โลกเที่ยงหรือไม  ก็จะไดคําตอบออกมาเปน  4  หัวขอดังนี้ 
 -  โลกเที่ยง 
 -  โลกไมเที่ยง 
 -  โลกทั้งเที่ยงและไมเที่ยง 
 -  จะวาโลกเที่ยงก็ไมใช  ไมเที่ยงก็ไมใช 
 การจัดลําดับคําตอบออกมาเปน  4  ขอดังกลาวนี้  ก็เพื่อสรุปวา  การยืนยันความเห็นตาม
ขอใดขอหนึ่งใน  4  ขอนี้  ลวนแตเปนทิฏฐิที่เอียงไปขางใดขางหนึ่งทั้งสิ้น  ซ่ึงนิกายมาธยมิกถือวา  
ไมถูกตอง  เพราะยังติดอยูในระดับสมมติสัจจะ  มิใชทางสายกลางดังที่พระพุทธเจาตรัสไว  แตหาก
ยอนถามวา  ถาเชนนั้นคําตอบใด  คือ  คําตอบที่ถูกตองเลา  นิกายมาธยมิกก็จักไมมีคําตอบ
เชนเดียวกัน  เพราะการนําเสนอความคิดหรือใหคําตอบใดออกมา  ความคิดหรือคําตอบนั้นก็จะ
กลายเปนการยืนยันหรือปฏิเสธตามขอใดขอหนึ่งในจตุกโกฏินั่นเอง  ซ่ึงหากเปนเชนนี้  หลักศูนยตา
ของนิกายมาธยมิกก็จักเปนโมฆะ  เปลาประโยชน  เพราะไมอาจใหความรูใด  ๆ  ไดเลย  ทั้งยังขัดกับ
หลักเหตุผลของตนและขัดกับหลักทางสายกลางที่พระพุทธองคทรงแสดงไวอีกเชนกัน 
 ดวยเหตุนี้เอง  นิกายมาธยมิกจึงไดใชระบบวิภาษวิธีมาเปนเครื่องมือในการนําเสนอ
หลักศนูยตาของตน  พรอมกับประกาศมาโดยตลอดวา  หลักศูนยตาไมใชทฤษฎีทางปรัชญา  ศูนยตา
มิใชอะไรบางอยางที่มีเนื้อหาในตัวเอง  ศูนยตามิใชทรรศนะ  ศูนยตาเปนเพียงทัศนคติวิพากษในเชิง
ปรัชญา  (Philosophically  Critical  Attitude)26  เพื่อเปดเผย  “ภาวะหรือส่ิงที่ไมมีอยู”  มากกวา  
“ภาวะหรือส่ิงที่มีอยู”   ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเขาใจหรือหยั่งถึงความเปนจริงขั้นสูงสุดเทานั้น 
 
 

                                                           
25สุมาลี  มหณรงคชัย,  พุทธศาสนามหายาน,   81.   
26 เร่ืองเดียวกัน,  83. 
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2.  ทรรศนะทางปรัชญาของนิกายมาธยมิกกับนิกายอ่ืน  ๆ  ในคัมภีรโพธิจรรยาวตาร 
 ลําดับตอไปนี้  ผูวิจัยจะไดอรรถาธิบายถึงทรรศนะหรือแนวความคิดทางปรัชญาของ
นิกายมาธยมิกกับสํานักนิกายตาง  ๆ  ทั้งของพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู
ใน คัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ซ่ึงศานติเทวะไดอธิบายเนื้อหาสาระไวดวยระบบวิภาษวิธี  คือ วิธีการ
ดําเนินการอภิปรายหรือโตแยงถามตอบในประเด็นปญหาทางปรัชญาสําคัญของสํานักนิกายตาง  ๆ   
ฉะนั้น ในหัวขอนี้   ผูวิจัยจะแยกทําการศึกษาวิเคราะหทรรศนะทางปรัชญาออกเปนคู  ๆ  คือ  
ระหวางนิกายมาธยมิกซึ่งเปนนิกายหลักกับสํานักอื่น  ๆ  วา  มีความเห็นขัดแยงหรือความเหมือนกัน
อยางไร  ถกเถียงกันดวยเรื่องอะไรบาง 
 อนึ่ง  การศึกษาวิเคราะหในหัวขอนี้  ผูวิจัยไมมีเจตนาจะตัดสินหรือสรุปคําตอบวา  
ทรรศนะทางปรัชญาของนิกายใดนิกายหนึ่งผิดหรือถูกเปนประเด็นสําคัญ  หากแตเปนการศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นมุมมองความแตกตางหรือความเหมือนกันในทรรศนะทางปรัชญาของแตละ
สํานักนิกายเทานั้น 
 ดังนั้น  ในหัวขอนี้  ผูวิจัยจักไดอธิบายถึงทรรศนะหรือแนวความคิดทางปรัชญาของ
สํานักนิกายตาง  ๆ  ซ่ึงการศึกษาสํารวจขอความในคัมภีรโพธิจรรยาวตารเบื้องตนนั้นพบวา  
แนวความคิดทางปรัชญาสําคัญอันเปนขอโตแยงกับนิกายมาธยมิกเทาที่ปรากฏอยูในคัมภีรเลมนี้นั้น
มีอยู  5  สํานักนิกายดวยกันคือ  นิกายโยคาจาร  นิกายไวภาษิกะ  สํานักสางขยะ  สํานักนยายะและ
สํานักจารวาก  ดังจะไดแสดงขอโตแยงหรือมุมมองทางปรัชญาระหวางนิกายมาธยมิกกับสํานักนิกาย
ทั้ง  5  ไปตามลําดับดังนี้ 
  
 2.1  ทรรศนะทางปรัชญาของนิกายมาธยมิกกับนิกายโยคาจาร 
 นิกายโยคาจาร  (Yogācāra)  หรือนิกายวิชญานวาท  (Vijñānavāda)  เปนนิกายหนึ่งของ
พระพุทธศาสนาฝายมหายานที่กอตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย  ประมาณพุทธศตวรรษที่  9  โดยมี         
ทานอสังคะ   (Asanìga)   ผูเปนพี่ชายของทานวสุพันธุ   เปนผูประกาศนิกายโยคาจารใหแพรหลาย
ขึ้นเปนครั้งแรก  แตนักปราชญบางทานเชื่อวา  ทานไมตรียนาถ  ซ่ึงเปนอาจารยของทานอสังคะเปน
ผูกอตั้งขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่  827  ในสมัยราชวงศคุปตะมากกวา  นิกายโยคาจารนี้มีพระสูตรที่
สําคัญไดแก  ลังกาวตารสูตร  โยคาจารภูมิศาสตร  มหายานสมปริเคราะห  เปนตน 
 นิกายโยคาจาร  หรือ  วิชญานวาท  ซ่ึงเรียกในภาษาอังกฤษวา   Subjective  Idealism    
“มโนภาพนิยมแบบอัตวิสัย”   มีทรรศนะทางปรัชญาวา   จิตหรือวิญญาณเทานั้น   เปนสิ่งที่แทจริง  มี 

                                                           
27อดิศักดิ์  ทองบุญ,  ปรัชญาอินเดีย,  122. 
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อยูจริง  วัตถุภายนอกเปนเพียงการรับรูของจิตหรือเปนเพียงพฤติภาพของจิตทั้งสิ้น  เหตุที่ไดช่ือวา              
โยคาจาร  ก็เพราะมุงศึกษาใหรูแจงสัจธรรมขั้นสูงสุดโดยวิธีปฏิบัติโยคะและความประพฤติที่ดี  และ
เหตุที่ไดช่ือวา  วิชญาณวาท  เพราะถือวา  จิตเทานั้นที่เปนจริง  ส่ิงตาง  ๆ  ภายนอกจิตจัดเปนมายา
ทั้งสิ้น   
 ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารตั้งแตโศลกที่  11 – 34  ไดปรากฏเนื้อหาสาระสําคัญซึ่งเปนขอ
โตแยงเกี่ยวกับทรรศนะทางปรัชญาระหวางนิกายมาธยมิกกับนิกายโยคาจาร  วาดวยเรื่องความมีอยู
จริงของสภาวธรรม  (จิต)  โดยนิกายมาธยมิกไดแสดงทรรศนะทางปรัชญาวา  สรรพสิ่งทั้งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม  ทั้งสิ่งที่เปนสังขตธรรมและอสังขตธรรม  ตางก็มีสภาวะเปนมายาหรือ    
ศูนยตาทั้งสิ้น  ดวยเพราะสิ่งตาง  ๆ ไมมีสวลักษณะของตนเอง  คือ  ไมสามารถมีอยูเปนอยูไดโดยตัว
ของมันเอง  แตตองอาศัยความสัมพันธกับเหตุปจจัยหรือเงื่อนไขอื่น  ๆ  เปนเครื่องกําหนดปรุงแตง
อีกดวย  ดังขอความวา 

  
มาธยมิก28  :  ตราบใดที่มายายังมีเงื่อนไขมาประชุมกันเขา  ตราบนั้นสรรพสิ่งก็คงมีอยู

อยางนั้นตลอดไป  ตราบเทาท่ีเงื่อนไขมีอยู29 
     

 ตามขอความขางตนนี้  นิกายมาธยมิกกลาวยืนยันไวชัดเจนวา  ส่ิงทั้งปวงลวนเปน     
มายาธรรม คือ  ไมอาจดํารงสวลักษณะหรือสวภาวะไดดวยตัวของมันเอง  ทุกสิ่งตองดําเนินไป
ภายใตกฎปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจยตา   คือ  ตองอิงอาศัยเหตุปจจัยหรือเงื่อนไขอื่น  ๆ  มา
ประชุมปรุงแตงกันเขาเทานั้น  มันจึงจักดํารงสภาวะของตนอยูได  ดวยเหตุนี้  สรรพสิ่งตามทรรศนะ
ของนิกายมาธยมิกจึงชื่อวา  เปนศูนยตา  ทั้งสิ้น 
 เมื่อนิกายมาธยมิกไดนําเสนอหลักปรัชญาของตนวา  สภาวธรรมหรือสรรพสิ่งทั้งที่เปน
สังขตะและอสังขตะลวนจัดเปนศูนยตา  คือ  วางเปลาจากความจริงทั้งสิ้นดังแสดงมาแลวนี้       
นิกายโยคาจารก็ไดแสดงทรรศนะคัดคานวา    สภาวธรรมทั้งหลายหาเปนมายาหรือศูนยตาไปเสีย 
 

                                                           
28ช่ือนิกายนี้ในตนฉบับของ  ดร.  พี.  แอล.  ไวทยา  ไมมี  ผูวิจัยไดเก็บความสวนหนึ่งมา

จากภาคภาษาอังกฤษใน  www.shantideva. net/  และอีกสวนหนึ่งนํามาจากคําแปลเปนภาษาไทย
ของ รศ.  ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห. 
  29ยาวตฺปฺรตฺยยสามคฺรี   ตาวนฺมายาป   วร ฺตเต  / 
          ทีร ฺฆสํตานมาตฺเรณ   กถํ   สตฺตฺโว⌫ สฺติ   สตฺยตะ  //  (พจว.  9 / 10) 
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ทั้งหมดไม  ความไมมีอยูจริงอาจเปนไปไดเฉพาะวัตถุหรืออารมณภายนอกจิตเทานั้น  แตจะถือวา  
จิตเปนศูนยตาหรือไมมีอยูจริงดวยนั้น  เปนไปไมได  ดังขอความวา 

 
โยคาจาร  :  ถาจิตไมมีอยูจริง  ก็คงไมมีบาปจากการที่ใครคนใดคนหนึ่งฆาคนที่เปน

มายาเชนนั้นหรือ   มาธยมิก  :  ตรงกันขามก็เพราะวา  ใครก็ตามที่ยังมีความหลงผิดติดอยูใน
มายา  บุญและบาปก็ยอมเกิดมีข้ึนได30   

  
โยคาจาร  :  จิตเปนสิ่งไมมีอยูจริง  ยอมเปนไปไมได  เพราะไมวาจะเปนมนตรหรือสิ่ง

อื่น  ๆ  ก็ไมอาจสรางจิตข้ึนได    มาธยมิก  :  สิ่งท่ีเปนมายาทั้งหลาย  ก็สรางสิ่งท่ีเปนมายาได  
ไมมีอะไรสักสิ่งเดียวท่ีไมถูกสรางขึ้นจากเหตุปจจัย31 

 
 ขอความขางบนนี้  ช้ีใหเห็นชัดวา  ทั้งสองนิกายมีทรรศนะแตกตางกันในเรื่องสวลักษณะ
ของจิต  หรือ  ความมีอยูจริงของจิต  โดยนิกายโยคาจารแยงวา  ถาจิตเปนมายาหรือไมมีอยูจริงแลว  
บาปหรือโทษที่เกิดจากการฆาสัตวอ่ืนซึ่งเปนมายาดวยนั้น  ก็ยอมไมมีผลแกผูกระทําแตอยางใด  และ
ไมเคยปรากฏเลยวา  อํานาจใด  ๆ  ในจักรวาลนี้จะสรางสรรคจิตขึ้นมาได  ฉะนั้น  จิตเทานั้นจึงเปน
ส่ิงมีอยูจริง 
 เหตุที่นิกายโยคาจารถือวา  สวลักษณะของจิตนั้น  เปนสิ่งที่มีอยูจริง  เพราะนิกายนี้มี
หลักการวา  สรรพส่ิงในโลกลวนเปนภาพสะทอนออกไปจากจิตที่เรียกวา  “อาลยวิญญาณ”  ทั้งสิ้น  
ซ่ึงอาลยวิญญาณนี้เปนธาตุรู  ทําหนาที่อยู  3  ประการคือ32 
 1.  รู เก็บ   คือ   เก็บเอาพลังหรือรอยประทับตาง   ๆ   ของกรรมมารวมเขาไวใน              
อาลยวิญญาณ  โดยเรียกสิ่งที่เก็บไวนี้วา  พีชะ  มีดวยกัน  3  อยางคือ  กุศลพีชะ  อกุศลพีชะและ            
อัพยากตพีชะ 
 2.  รูกอ  คือ  กอสรางอารมณตาง  ๆ  ขึ้นมา  เชน  โลภ  โกรธ  หลง  หรืออารมณอ่ืน  ๆ  
มี  แมน้ํา  ภูเขา  ดวงดาว  เปนตน  อารมณเหลานี้ลวนเกิดขึ้นจากพีชะในอาลยวิญญาณทั้งสิ้น 
                                                           

30มายาปุรุษฆาตาเทา   จิตฺตาภาวานฺน   ปาปกมฺ  / 
          จิตฺตมายาสเมเต   ตุ   ปาปปุณฺยสมุทฺภวะ  //   (พจว.  9 / 11) 

31มนฺตฺราทีนามสามรถฺยานฺน   มายาจิตฺตสํภวะ  / 
          สาป   นานาวิธา   มายา   นานาปฺรตฺยยสํภวา  / 
          ไนกสฺย   สร ฺวสามร ฺถ ฺยํ   ปฺรตฺยยสฺยาสฺติ   กุตฺรจิตฺ  //   (พจว.  9 / 12) 

32อภิชัย  โพธ์ิประสิทธิ์ศาสต,  พระพุทธศาสนามหายาน,  168. 
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 3.  รูปรุง  คือ  ปรุงแตงอารมณใหวิจิตรพิสดารไปตาง  ๆ  ทั้งที่เปนกุศล  อกุศลและ        
อัพยากตะ  อันเปนเหตุใหประกอบกรรมเกิดวิบากและสงผลเปนพีชะเขาไปเก็บไวในอาลยวิญญาณ
อีก  จิตก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเชนนี้  จนกวาจะหมดภพหมดชาติ 
 การทําหนาที่ทั้ง  3  ประการของจิตหรืออาลยวิญญาณดังกลาวนี้เอง  นิกายโยคาจารจึงได
โตแยงวา  จิตนั้นมีอยูจริง  หากจิตไมมีอยูจริงหรือเปนมายาเชนเดียวกับโลกและวัตถุภายนอกแลว  
การกระทํากรรมตาง  ๆ  ก็ยอมไมมีผล  เพราะทั้งสิ่งที่ถูกกระทํา  ตัวผูกระทําและผลจากการกระทํา
ตางก็เปนมายาเหมือนกัน 
 ฝายนิกายมาธยมิกกลับมองเห็นตรงกันขามวา  สภาวธรรมทั้งหลายทั้งที่เปนสังขตะ
และอสังขตะ  ทั้งเปนสัตและไมใชสัต  ทั้งเปนจิตและไมใชจิต  ก็ลวนเปนมายาหรือศูนยตาทั้งสิ้น  
เพราะวาสิ่งตาง  ๆ  นั้นลวนตกอยูภายใตกฏอิทัปปจจยตา  คือ  ตองอิงอาศัยเหตุปจจัยหรือเงื่อนไข   
อ่ืน  ๆ  เปนเครื่องปรุงแตง  สรรพสิ่งหาดํารงความเปนสวลักษณะของตนเองไวไดแมแตอยางเดียว  
และหากบุคคลใดยังหลงผิดหรือยึดติดอยูในมายาภาพวา  เปนสิ่งที่มีอยูจริง  บุคคลนั้นยอมไมอาจ
หลุดพนจากทุกขหรือจากบาปบุญคุณโทษใด  ๆ  ได  เพราะเขาไมสามารถแยกแยะโลกหรือสัจจะ  2  
ระดับ  คือ  สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะออกจากกันนั่นเอง   
 ขอถกเถียงเรื่องความมีอยูหรือไมมีอยูจริงแหงสภาวธรรมคือจิตนี้  ตามทรรศนะของ
อภิชัย  โพธ์ิประสิทธิ์ศาสต33  ไดกลาววิจารณไววา   ทั้งสองนิกายนาจะตีความหมายของคําวา      
“สวลักษณะ”  แตกตางกัน  กลาวคือ  นิกายมาธยมิกมองวา  ส่ิงที่มีสวลักษณะดวยตัวเองนั้น  จะตอง
เปนสิ่งที่เที่ยงแท  ไมเปลี่ยนแปลง  มีสภาวะคงที่  หากใครถือวา  มีสวลักษณะในสภาวธรรม
บางอยาง   ผูนั้นยอมจัดอยูขางฝายสัสสตทิฏฐิ   สวนนิกายโยคาจารตีความวา    ส่ิงที่มีสวลักษณะนั้น 
ไมจําเปนตองเที่ยง  สามารถเปลี่ยนแปลงได  แตไมวาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  ทุกสิ่งก็ยังคงรักษา
คุณลักษณะเดิมเอาไวได  เพราะทุกสิ่งลวนเปนเงาสะทอนออกจากอาลยวิญญาณทิ้งสิ้น  หากผูใดถือ
วา  สวลักษณะมีสภาวะเปนอมตะ  หรือปฏิเสธสวลักษณะของสภาวธรรมแลว  ผูนั้นยอมจัดเปน
พวกนัตถิกทิฏฐิ  อยูขางฝายขาดสูญไปโดยปริยาย 
 อยางไรก็ดี  ประเด็นขอถกเถียงเรื่องความมีอยูหรือไมมีอยูจริงของจิตขางบนนี้  ผูวิจัย
เห็นวา  ทั้งสองนิกายเลือกที่จะอธิบายสภาวะของจิตในแงมุมของสัจจะ  2  ระดับแตกตางกัน  
กลาวคือ  นิกายโยคาจารมองสภาวะของจิตวา  มีอยูจริงจากแงมุมของโลกิยสัจจะหรือสมมติสัจจะ    
เพราะมีแนวความคิดตอโลกภายนอกหรือธรรมชาติทั้งหลายวา  เปนเพียงมายาหรือภาพลวงตา  ซ่ึง
ไมมอียูจริง  และการรับรูของเราตอโลกภายนอก   เชน   การมองเห็นบุคคล,  ตนไม, บาน  เปนตน  ก็ 

                                                           
33 เร่ืองเดียวกัน,  172. 
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เปนเพียงการทํางานของจิต  คือ  ดัดแปลงตัวจิตเองใหเกิดเปนความคิดนึกวา  กําลังมองดูบุคคล    
เปนตนอยู  ซ่ึงอันที่จริงแลวมีแตจิตเทานั้น  ฝายนิกายมาธยมิกกลับมองเนนไปในทางปรมัตถสัจจะ  
คือ  ไมกลาวถึงสัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขา  อันจะเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดวา  มีสวลักษณะอยู  
จึงไดมองสภาวะของจิตวา  เปนสิ่งไมมีอยูจริง   
  
 2.2  ทรรศนะทางปรัชญาของนิกายมาธยมิกกับนิกายไวภาษิกะ 
 นิกายไวภาษิกะ  (Vaibhās ika)  หรือนิกายสรวาสติวาท  (Sarvāsativāda)  บาลีเรียกวา  
สัพพัตถิกวาท  เปนนิกาย  1  ใน  18  นิกายของพระพุทธศาสนาที่แยกมาจากนิกายสถวีรวาทหรือ  
เถรวาทในพุทธศตวรรษที่  334  แตนักปราชญบางทานกลาววา  นิกายนี้ถูกกอตั้งขึ้นในประเทศ
อินเดียประมาณพุทธศตวรรษที่  9 – 10  โดยใชภาษาสันสกฤตเปนภาษาหลักในการจดบันทึก                
พระธรรมวินัย  และมีทานราหุลภัทร  ผูอยูในวรรณะกษัตริยเปนปฐมาจารยประกาศเผยแผขึ้นเปน
ทานแรก  ตอมาประมาณ  พ.ศ.  600  คณาจารยคนสําคัญคือ  ทานกาตยายนีบุตร  (กัจจายนีปุตตะ)  
ไดรจนาคัมภีรอภิธรรมชื่อ  ชฺานปรัสถาน  (เทียบไดกับคัมภีรปฏฐานของฝายเถรวาท)  ขึ้นสําเร็จ
เปนปกรณสําคัญของนิกายนี้ ซ่ึงมีอยู  8  เลมดวยกัน  นอกจากนี้ก็ยังมีคัมภีรสําคัญคือ  คัมภีร         
มหาวิภาษาศาสตรและคัมภีรอภิธรรมโกศะ  ซ่ึงเปนคัมภีรอรรถกถาขยายความคัมภีรชฺานปรัสถาน  
และเปนคัมภีรที่บรรจุเร่ืองราวเกี่ยวกับอภิธรรมไวอยางละเอียดมาก  นิกายนี้จึงมีช่ือเรียกอีกอยางวา  
นิกายอภิธรรม 
 นิกายไวภาษิกะหรือสรวาสติวาทมีทรรศนะทางปรัชญาวา  ทุกสิ่งทุกอยางมีอยู  (สรฺวํ  
อสฺติ  =  สรว  หรือ  สรรพ  หมายถึง  ทุกอยาง  +  อสฺติ   มีอยู)  โดยเฉพาะเรื่อง  ขันธ  ธาตุ  อายตนะ
นั้น  นิกายนี้ถือวา  มีอยูทั้งในอดีต  ปจจุบันและอนาคต  ดวยเหตุนี้เองจึงมีช่ือวา  สรวาสติวาท  และ
เหตุที่ไดช่ือวา  ไวภาษิกะ  ก็เพราะนิกายนี้อาศัยคัมภีรมหาวิภาษาศาสตรเปนคัมภีรหลักของนิกาย  จึง
นิยมเรียกผูที่ดําเนินตามคัมภีรมหาวิภาษาศาสตรนี้วา  ไวภาษิกะ  นั่นเอง 
 ขอโตแยงเกี่ยวกับทรรศนะทางปรัชญาของนิกายไวภาษิกะกับนิกายมาธยมิกใน       
คัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  ปรากฎขอความอยูในโศลกที่  40 – 55  ซ่ึงปญหาขอขัดแยงที่นิกายทั้ง
สองนํามาถกเถียงกันนั้น  คือ   เร่ืองมรรควิถีแหงความรูแจงขั้นวิมุตติ   (ความหลุดพน) โดย        
นิกายไวภาษิกะถือวา  มนุษยจะบรรลุถึงความหลุดพนจากทุกขไดก็โดยการทําความเขาใจให       
แจมแจงในหลักอริยสัจ   4   เทานั้น   การศึกษาหรือการรูแจงในหลักศูนยตาไมเห็นจะมีประโยชน 

                                                           
34 ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม  ศัพทศาสนาสากล  อังกฤษ – ไทย  (กรุงเทพฯ : 

ราชบัณฑิตยสถาน,  2542),  272. 
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อะไรเลย  ฝายนิกายมาธยมิกแยงวา  เพราะคัมภีรของเรากลาวสอนไววา  ผูที่จะหลุดพนทุกขไดนั้น  
จะตองดําเนินไปตามหลักศูนยตาธรรมเทานั้น  ดังขอความวา 

  
ไวภาษิกะ  :  การหลุดพนยอมมีไดดวยความเขาใจในอริยสัจ  4  (แลวในประเด็นนี้)  

ประโยชนอะไรจักมีดวยการเห็นแจงในศูนยตาเลา   มาธยมิก  :  เพราะตามคัมภีรกลาวไววา  
การตรัสรูยอมไมมีหากปราศจากแนวทางนี3้5   

 
ไวภาษิกะ  : คําสอนของมหายานไมใชพระพุทธวจนะที่แท   มาธยมิก  :  คัมภีรของ

พวกทานเปนพุทธวจนะที่แทหรือ  ไวภาษิกะ  :  เพราะเปนท่ียอมรับของสงฆท้ังสองฝาย                                       
มาธยมิก  :  ถาเชนนั้น  กอนที่สงฆท้ังสองฝายจะยอมรับวา  เปนจริง  คําสอนตาง  ๆ  ก็คง
มิใชพุทธวจนะเชนนั้นหรือ36 

  
 ตามขอความขางบนนี้  แสดงใหเห็นวา  ทั้งสองนิกายมีทรรศนะเกี่ยวกับมรรควิถีหรือ
แนวทางแหงความรูแจงขั้นวิมุตติแตกตางกัน  โดยนิกายไวภาษิกะมองวา  การหลุดพนยอมเกดิขึน้ได
ดวยการทําความเขาใจใหแจมแจงและดําเนินไปตามหลักอริยสัจ  4   ที่พระพุทธองคทรงแสดงไว
แลวเทานั้น  การเขาใจแจงในหลักศูนยตาของมาธยมิกนั้นเปนสิ่งที่ไรประโยชน  ไมมีสารัตถะสําคัญ
แตอยางใด  ทั้งไมใชแนวทางแหงการหลุดพนที่แทจริง   
 เหตุที่นิกายไวภาษิกะกลาวหาวา  หลักคําสอนเกี่ยวกับศูนยตาของนิกายมาธยมิกไมมี
สารัตถะสําคัญและไรประโยชนนั้น  เพราะนิกายนี้มีทรรศนะทางปรัชญาสําคัญที่ถือวา  สภาวธรรม
ทั้งปวงทั้งที่เปนสังขตะและอสังขตะ  ตางก็มีภาวะดํารงอยูตลอดทั้ง  3  กาลคือ  อดีต  ปจจุบันและ
อนาคต  โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวสภาวะฝายสังขตธรรมเชน  ขันธ  ธาตุ  อายตนะนั้น  ไวภาษิกะเชื่อวา  
ยังคงรักษาสภาวะของมันอยูตลอดกาลทั้ง  3  เหตุที่พระพุทธองคตรัสวา  สังขตธรรมทั้งหลาย  ลวน
เกิดดับ   เปลี่ยนแปลง    อยูตลอดเวลานั้น  ไวภาษิกะอธิบายวา    ความเกิดดับเปนแตอาการของ
สภาวธรรมนั้น  ๆ  เทานั้นเอง  กลาวคือ  หากธรรมใดยังมิไดปรากฎอาการออกมา  เรียกธรรมนั้นวา  
เปนสิ่งที่ยังมาไมถึงคือ  เปนอนาคตกาล  แตในขณะใดการิยคุณของธรรมนั้น  ๆ  แสดงพฤติภาพของ 

                                                           
35สตฺยทร ฺศนโต   มุกฺติะ   ศูนฺยตาทร ฺศเนน   กิม ฺ / 

          น   วินาเนน    มาร ฺเคณ  โพธิริตฺยาคโม   ยตะ  //  (พจว.  9 / 41) 
  36นนฺวสิทฺธํ    มหายาน ํ  กถํ   สิทฺธสฺตฺวทาคมะ  / 
          ยสฺมาทุภยสิทฺโธ⌫ เสา   น   สิทฺโธ⌫ เสา   ตวาทิตะ  //  (พจว.  9 / 42) 
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มันออกมาเรียกวา  ปจจุบันกาล  เมื่อการิยคุณของธรรมปรากฏอาการออกมาแลว  และอาการ      
พฤติภาพนั้นดับไป  จึงเรียกวา  อดีตกาล   อดีต  ปจจุบันและอนาคต  จึงเปนเพียงการยักยาย
เปล่ียนแปลงแหงการิยคุณของธรรมเหลานั้นเทานั้น  แตตัวสภาวธรรมมิไดพลอยเปลี่ยนแปลงไป
เชนนั้นดวยไม  ซ่ึงในประเด็นนี้  อาจารยคนสําคัญของนิกายไวภาษิกะ  คือ  พระธรรมตาระ  ได
กลาวอธิบายไววา 

  
สภาวธรรมทั้ งหลายนั้นตางกันโดยลักษณะ   เชน   ทองคํา ท่ี เรานํามาทํา เปน

ทองรูปพรรณ  คือ  สรอยคอ  ตุมหู  กําไล  เปนตน   ลวนมีลักษณะแตกตางกัน  ซึ่งลักษณะ
เหลานี้บางทีก็ดับหายไปแลวเกิดข้ึนใหม  เปรียบเหมือนการยุบกําไลทองแลวทําเปนตุมหู   
ไมวาเราจักยุบทําลายแลวเปลี่ยนแปลงใหเปนรูปพรรณอื่น  ๆ  สักกี่รอยกี่พันครั้ง  ธาตุทองก็                                       
คงรักษาความเปนทองของมันไมเปลี่ยนแปลงไปตามดวย  เชนเดียวกับสภาวธรรมที่ตอง
ดํารงอยูตลอด  แมวาพฤติภาพของมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม37   

  
 เมื่อนิกายไวภาษิกะถือวา  สภาวธรรมทั้งปวงดํารงภาวะของตัวมันเองอยูตลอดกาลทั้ง  3  
ดังกลาวนี้  ยอมแสดงใหเห็นชัดวา  นิกายนี้ไดรับรองสรรพสิ่งวา  มีสวลักษณะไดโดยตัวของมันเอง  
ซ่ึงขัดกับหลักศูนยตาของนิกายมาธยมิกอยางสิ้นเชิง  ดวยเหตุนี้   นิกายไวภาษิกะจึงกลาววา  คําสอน
เกี่ยวกับศูนยตาของนิกายมาธยมิกไมมีสารัตถะสําคัญ  เปนสิ่งไรประโยชน  ไมอาจใหบรรลุ      
ความหลุดพนได  ทั้งไมใชคําสอนของพระพุทธองคอันแทจริง  เพราะไมเปนที่รับรองจากสงฆทั้ง
สองคณะนั่นเอง 
 ฝายนิกายมาธยมิกไดตอบโตวา  บุคคลที่เขาใจแจงในหลักศูนยตา  หรือมีความเขาใจแจม
ชัดในความไมเปนตัวตนของสภาวธรรมวา  ไมมีสวลักษณะโดยตัวของมันเองนั้น  ยอมสามารถ
บรรลุถึงการหลุดพนหรือตรัสรูธรรมได  เพราะคัมภีรของพวกตนไดกลาวสอนไวอยางนั้น  หากแต
พวกไวภาษิกะไมยอมรับคัมภีรของนิกายมาธยมิกวา  ไมใชเปนพระพุทธพจนที่แทจริง  ซ่ึงใน
ประเด็นนี้ฝายมาธยมิกก็ไดยอนถามกลับไปวา  แลวคัมภีรของพวกไวภาษิกะเลาเปนพุทธพจนที่
แทจริงหรือ  ถาพวกไวภาษิกะคัดคานคําสอนของฝายมหายานวา  ไมใชพุทธพจนที่แทเหตุเพราะมี
ขอโตแยงมาก  ก็เทากับเปนการปฏิเสธคัมภีรของตนดวย  เพราะมีขอโตแยงจากนักบวชทั้งใน     
พระพุทธศาสนาเองและภายนอกพระพุทธศาสนาปรากฏอยูมากมายเชนเดียวกัน  ดังขอความวา 

                                                           
37เสถียร  โพธินันทะ,   ประวัตศิาสตรพระพุทธศาสนา,   พิมพคร้ังที่   3   (กรุงเทพฯ :   

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  2541),  320. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    179
  

มาธยมิก  :  ถาหากพวกทาน  (ไวภาษิกะ)  มีความเห็นวา  มหายานมีขอโตแยงมาก        
ก็เทากับปฏิเสธคัมภีรของตนดวย  เพราะแตละสวนในคัมภีรของทานนั้นก็มีขอโตแยงจากนัก
บาชภายนอกศาสนาและจากภายในศาสนานิกายอื่น  ๆ  อยูมากมาย38 

  
 ขอโตแย ง เรื่ องมรรควิ ถีแห งความรู แจ งขั้นวิมุตติ ระหว างนิกายมาธยมิกกับ                
นิกายไวภาษิกะนี้  ผูวิจัยเห็นวา  ทั้งสองนิกายมีทรรศนะที่ถูกตองดวยกันทั้งสองฝาย  กลาวคือ   
นิกายไวภาษิกะมองวา  บุคคลจะหลุดพนจากทุกขไดก็ตองอาศัยความเขาใจแจมแจงในอริยสัจ  4  
เปนแนวทางปฏิบัติอันสําคัญนั้นยอมนับวา  เปนถอยคําที่ถูกตอง  เพราะมีพระพุทธพจนรับรองไววา 

  
ภิกษุท้ังหลาย  การรูการเห็นของเราตามความเปนจริงครบปริวัฏ  3  อาการ  12  ใน

อริยสัจ  4  เหลานี้  ยังไมบริสุทธิ์แจมชัดตราบใด  ตราบนั้นเราก็ยังปฏิญาณไมไดวา  ไดบรรลุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ39  

 
และวา  

ภิกษุท้ังหลาย  เพราะไมตรัสรู  ไมเขาใจแทงตลอดอริยสัจ  4  ท้ังเราและเธอจึงไดวิ่ง
แลนเรรอนไป  (ในสังสารวัฏ)  สิ้นกาลนานอยางนี4้0 

  
 ฝายนิกายมาธยมิกที่ถือวา  บุคคลจะหลุดพนจากทุกขไดนั้น  จําตองมีความเขาใจแจมแจง
ในหลักศูนยตาหรือกฎอิทัปปจจยตา  ที่เรียกวา  ทางสายกลาง  ก็เปนคําพูดที่ไมผิดแผกแตอยางใด  
เพราะมีพระพุทธพจนรับรองไวเชนเดียวกันวา 

  
ภิกษุท้ังหลาย  โดยที่แท  อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว  ยอมมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้  โดยไม

ตองเชื่อผูอื่นวา  เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี  เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิด  เมื่ออวิชชามี   สังขารจึง
มี ….  เมื่อชาติมี  ชราและมรณะจึงมี….  ภิกษุท้ังหลาย  โดยท่ีแท  อริยสาวกผูสดับยอมมี
ญาณหยั่งรูในเรื่องนี้  โดยไมตองเชื่อผูอื่นวา  เมื่อสิ่งนี้ไมมี  สิ่งนี้จึงไมมี  เพราะสิ่งนี้ดับ  สิ่งนี้
จึงดับ  เมื่ออวิชชาไมมี  สังขารจึงไมมี…..เมื่อชาติไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี…..   ภิกษุ 

                                                           
 38สวิวาท ํ  มหายานมิติ   เจทาคม ํ  ตฺยช  / 
          ตีร ฺถิไกะ   สวิวาทตวฺาตฺสฺไวะ   ปไรศจฺาคมานฺตรมฺ  //  (พจว.  9 / 44) 

39สํ.ม.  19 / 670 / 530.  
40ที.ม.  10 / 86 / 107. 
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ท้ังหลาย  เมื่อใด อริยสาวกรูท่ัวถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเปนจริงอยางนี้   
เมื่อนั้น อริยสาวกนี้  เรียกวา  เปนผูมีทิฏฐิสมบูรณก็ได  เปนผูมีทรรศนะสมบูรณก็ได  เปนผู
มาถึง  สัจธรรมนี้ก็ได  เปนผูประกอบดวยเสขญาณก็ได  เปนผูประกอบดวยเสขวิชชาก็ได  
เปนผูบรรลุกระแสธรรมแลวก็ได  เปนผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสก็ได……41  

  
 สรุปว าทั้ งสองนิกายนี้  มีทรรศนะเกี่ ยวกับมรรควิ ธีแหงความรู แจ งขั้นวิมุตติ              
(ความหลุดพน)   ถูกตองดวยกันทั้งคู   ถึงแมวาแตละนิกายจะเลือกนําศัพทมาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ
หรือวิธีการเขาถึงความรูแจงและมีมุมมองเกี่ยวกับสวลักษณะของสภาวธรรมแตกตางกัน รวมทั้งมี
ขอขัดแยงในเรื่องความนาเชื่อถือแหงคัมภีรของแตละนิกายไมตรงกันก็ตาม   
  
 2.3  ทรรศนะทางปรัชญาของนิกายมาธยมิกกับสํานักสางขยะ 
 สํานักปรัชญาสางขยะ  (Sānìkhya)  เปนระบบปรัชญา  1  ใน  6  สํานักของปรัชญา
อินเดีย  โดยมีทานกปลฤาษีเปนผูกอตั้งขึ้น  เมื่อราว  100 – 150  ปกอนพุทธกาลตามขอสันนิษฐาน
ของ  ดร.  ราธกฤษณัน42  สํานักสางขยะจึงเปนระบบปรัชญาที่เกาแกที่สุดในบรรดาลัทธิทั้ง  6  ของ
ปรัชญาฮินดู  เชื่อกันวา  อาจมีอยูในสมัยอุปนิษัทตอนตนทีเดียว  เพราะคัมภีรอุปนิษัทบางคัมภรี  เชน      
ฉานโทคโยปนิษัท  ปรัศโนปนิษัท  เปนตน  ไดระบุช่ือสางขยะไวหลายแหง  และคัมภีรในยุคตอมา  
เชน  มหาภารตะ  ภควัทคีตาและปุราณะ  ก็ไดกลาวถึงสํานักสางขยะไวหลายแหงเชนเดียวกัน43 
 สํานักสางขยะมีคัมภีรสําคัญชื่อวา  สางขยประวจนสูตร  ซ่ึงทานฤาษีกบิลเปนผูรจนาขึ้น  
ตอมาทานอิศวรกฤษณะ  (พ.ศ.  700)  ไดแตงคัมภีรสางขยการิกา  ซ่ึงเปนคัมภีรที่เกาแกของสางขยะ
เลมแรกที่เหลือมาจนทุกวันนี้  ตอมาทานเคาฑปาทะ  (พ.ศ.  1,300)  ก็ไดรจนาอรรถกถาขยายความ
ในคัมภีรสางขยการิกาขึ้นอีกเลมหนึ่ง  และทานวาจัสปติมิสรา  (พ.ศ.  1,500)  ปราชญผูยิ่งใหญของ
อินเดียก็ไดรจนาอรรถกถาชื่อ  สางขยตัตตวเกามุที  อธิบายความในคัมภีรสางขยการิกาเชนเดียวกัน  
และถือกันวาเปนคัมภีรสําคัญของสํานักสางขยะมาจนถึงปจจุบันนี้44   
  

                                                           
41สํ.นิ.  16 / 184 – 187 / 94 – 96. 
42สุนทร  ณ  รังษี,  ปรัชญาอินเดีย : ประวัตแิละลัทธิ,  พิมพคร้ังที่  3  (กรุงเทพฯ  :  

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2545),  209. 
43อดิศักดิ์  ทองบุญ,  ปรัชญาอินเดีย,  234.  
44เร่ืองเดียวกัน,  235 – 236. 
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 สํานักสางขยะเปนปรัชญาทวินิยม  (Dualism)  ที่เชื่อวา  สัจภาพหรือส่ิงจริงแทสูงสุดนั้น
มีอยู  2  อยางคือ  ประกฤติและปุรุษะ  โดยประกฤติเปนธาตุมูลฐานแหงสิ่งที่เปนวัตถุทั้งหมด  สวน 
ปุรุษะเปนตัวตนที่เที่ยงแทหรือวิญญาณบริสุทธิ์ของส่ิงมีชีวิตที่มีจิตทุกชนิด  เนื่องจากปรัชญานี้
รับรองความจริงทั้ง  2  ประการขางตนนี่เองจึงเรียกอีกอยางวา  ลัทธิสัจนิยม 
 ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารไดปรากฏขอความอันเปนขอโตแยงเกี่ยวกับทรรศนะทาง
ปรัชญาระหวางนิกายมาธยมิกกับสํานักปรัชญาสางขยะอยูในโศลกที่  57 – 70  ซ่ึงประเด็นขอโตแยง
นั้นวาดวยเรื่องความไมมีตัวตนแหงอัตตา  (วิญญาณ)  โดยนิกายมาธยมิกมีทรรศนะขอขัดแยงวา  
หากเราถือวามีส่ิงที่เรียกวา  อัตตา  ปรากฎอยูในสรรพสัตวทั้งหลายแลว  มันดํารงตนอยูที่ไหนเลา  
ในรางกายนี้อะไรบางที่เรียกวา   อัตตา   ฟน  ผม  ขน  เล็บ  กระดูก  เลือด  เนื้อ  หนังหรืออวัยวะใด  
ๆเลาที่จะนับไดวา  เปนอัตตา  โดยที่สุดแมกระทั่งสิ่งที่เปนนามธรรม  เชน  การรับรูอารมณทั้ง  6  ก็
ไรซ่ึงความเปนอัตตาตัวตนเชนเดียวกัน  ดังขอความวา 

  
มาธยมิก  :  ฟน  ผมและเล็บไมใชอัตตา  และตัวอัตตาก็ไมเปนทั้งกระดูก  เลือด  มิใช

น้ํามูกหรือเสลด   มิใชท้ังน้ําเหลืองหรือน้ําหนอง45  
 

มาธยมิก  :  เนื้อและหนังก็ไมใชตัวเรา   มิใชท้ังความอบอุนและพลังลม  มิใชชองวางใน
รางกาย  และไมปรากฏวา  วิญญาณทั้งหกเปนตัวตน46   

  
 ขอความขางบนนี้  แสดงใหเห็นไดชัดวา  นิกายมาธยมิกปฏิเสธความมีตัวตนแหงอัตตา  
กลาวคือ  เมื่อเราแยกยอยรางกายออกเปนขันธ  ธาตุ   เปนตน  ออกจากกันแลวก็ไมพบวา  มีสวนใด
สวนหนึ่งของรางกายที่จะเรียกวา  เปนตัวตนที่เที่ยงแทได  และแมแตตัววิญญาณที่รับรูอารมณทั้ง  6  
คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กายและใจ  ก็หาดํารงความเปนตัวตนอยูดวยไม  โดยนิกายมาธยมิกอธิบายวา  
หากการรับรูอารมณทั้ง  6  นี้เปนสิ่งที่มีตัวตนอยูจริง  เชน  การรับรูอารมณของเสียง  เปนตน  เสียง
นั้นก็จักถูกรับรูอยูไดทุกขณะทุกเวลา  แมวามันจะไมมีวัตถุ  หรือ  อารมณแหงการรับรูอยูก็ตาม  ซ่ึง
หากเปนเชนนี้  บรรดาวัตถุที่ไรวิญญาณทั้งหลายมี   ทอนไม  เปนตน  ก็ยอมสามารถที่จะรับรูเสียงได 

                                                           
 45ทนฺตเกศนขา   นาห ํ  นาสฺถิ   นาปฺยสฺม ิ  โศณิตมฺ  / 
          น  สึฆาณ ํ  น   จ   เศฺลษฺมา   น   ปูย ํ  ลสิกาป   วา  //  (พจว.  9 / 58) 
  46นาห ํ  มําสํ    น   จ   สฺนาย ุ  โนษฺมา   วายุรห ํ  น   จ  / 
          น   จ   จฺฉทิฺราณฺยห ํ  นาป   ษฑ ฺ  วิชฺานาน ิ  สร ฺวถา   //  (พจว.  9 / 60) 
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เชนเดียวกัน   ในประเด็นนี้  จึงมีคําถามเกิดขึ้นวา    หากวิญญาณนั้นเปนสิ่งมีตัวตนที่เที่ยงแทแนนอน
แลว  ในขณะที่เรากําลังรับรูอารมณ  เชน  เห็นรูปทางตาอยูนั้น  ทําไมจึงไมสามารถรับรูอารมณของ
เสียงไปพรอม  ๆ  กันไดเลา   ฝายนิกายสางขยะจึงตอบกลับไปวา  เพราะไมมีความสัมพันธกัน
ระหวางวิญญาณกับเสียงปรากฏอยูตรงนั้น  ดังนั้น  การรับรูอารมณของเสียงจึงไมมีอยู  ดังขอความ
วา 

  
 มาธยมิก :  ถาหากการรับรูเสียง  เปนสิ่งท่ีมี  (ตัวตน)  อยู  ดังนั้น  เสียงก็คงจะถูกรับรูอยู
ไดทุกขณะ  แตเมื่อปราศจากวัตถุแหงการรับรู  บุคคลจะสามารถอธิบายสิ่งท่ีรับรูนั้นดวย
อะไรไดเลา47    
  

มาธยมิก  :  หากวัตถุท้ังหลายซึ่งไรการรับรู  สามารถรับรู  (อารมณ)  ไดแลวไซร      
การรับรูก็ยอมผูกยึดอยูกับทอนไมไดเชนกัน  แตความเปนจริง  การรับรูไมมีอยูหากปราศจาก
วัตถุแหงการรับรูท่ีสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน48  
  

มาธยมิก  :  เพราะเหตุอะไร  ในขณะที่บุคคลรับรูรูปรางอยูจึงไมสามารถไดยินเสียงดวย
เลา  สางขยะ  :  เพราะไมมีความสัมพันธกับเสียงปรากฏอยูตรงนั้น  ดังนั้น  การรับรู  (เสียง)  
จึงไมมีอยู49  

  
 ขอความขางบนนี้  แสดงใหเห็นชัดวา  ทรรศนะทางปรัชญาในเรื่องความไมมีตัวตนแหง
อัตตาของวิญญาณ  ระหวางนิกายมาธยมิกกับสํานักสางขยะนั้น  มีจุดยืนที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง  
กลาวคือ  นิกายมาธยมิกถือวา  ส่ิงทั้งปวงทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมหาดํารงความเปนตัวตนอยู
ไม  (อนัตตา)  เพราะสรรพสิ่งเมื่อแยกแยะออกแลวยอมไมปรากฏความเปนอัตตาใหเห็นอยูเลย  
แมแตวิญญาณขันธหรือจิตที่ทําหนาที่รับรูอารมณทั้ง   6   ก็ไมมีตัวตนเชนเดียวกัน  เพราะไมเคย 

                                                           
  47ศพฺทชฺานํ   ยท ิ  ตทา   ศพฺโท   คฺฤหฺเยต   สร ฺวทา  / 
          เชฺย ํ  วนิา   ตุ   ก ึ  เวตตฺิ   เยน   ชฺาน ํ  นิรุจฺยเต  //  (พจว.  9 / 61) 
  48อชานาน ํ   ยท ิ  ชฺาน ํ  กาษฺ   ชฺาน ํ  ปฺรสชฺยเต  / 
          เตนาสํนหิิตเชฺย ํ  ชฺาน ํ   นาสฺตีติ   นิศฺจยะ  //  (พจว.  9 / 62) 
  49ตเทว   รูป   ชานาต ิ  ตทา  กึ   น   ศฺฤโณตฺยป  / 
          ศพฺทสฺยาสํนิธานาจฺเจตตฺสฺตชฺชฺานมปฺยสตฺ  //  (พจว.  9 / 63) 
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ปรากฏเลยวา  วิญญาณขันธสามารถรับรูอารมณหลาย  ๆอยางในขณะเดียวกันได  ซ่ึงหาก     
วิญญาณขันธมีอัตตาอันเที่ยงแทแนนอนแลว  เหตุใดจึงไมอาจรับรูอารมณหลาย  ๆ  อารมณพรอม
กันไดเลา 
 สวนสํานักสางขยะไดแสดงทรรศนะตอบโตกลับไปวา  เพราะไมมีความสัมพันธระหวาง
วิญญาณขันธกับอารมณตาง   ๆ  ปรากฏอยูในขณะนั้น  การรับรูอารมณทั้งหลายจึงไมอาจเกิดขึ้นได 
แตตัวตนของวิญญาณขันธก็มีอยูจริง  เหตุที่สํานักสางขยะกลาวเชนนี้  ก็เพราะสํานักนี้ถือวา      
สรรพสิ่งในจักรวาลนั้น  มีส่ิงจริงแทบริสุทธิ์อยู  2  อยางคือ   
 1.  ประกฤติ  ไดแก  ภาวะอันบริสุทธิ์ละเอียด  เที่ยงแท  ดํารงอยูอยางอิสระ  และเปนมูล
ฐานของวัตถุภาพทั้งปวง  ประกอบดวยคุณ  3  อยางคือ  สัตตวะ  (ความจริง)  รชัส  (ความระเริง)  
และตมัส  (ความมืด) 
 2.  ปุรุษะ  ไดแก  วิญญาณบริสุทธิ์  หรือตัวตนที่เที่ยงแท  (ชีวาตมัน)  เปนผูรูและเปน
พื้นฐานแหงความรูทั้งปวง  เปนสิ่งที่เที่ยงแท  ดํารงอยูไดโดยลําพังและอยูเหนือการเปลี่ยนแปลงทุก
อยางเชนเดียวกับประกฤติ 
 สํานักสางขยะเชื่อวา  เมื่อคุณ  3  อยางคือ  สัตตวะ  รชัสและตมัส  ซ่ึงรวมอยูในประกฤติ
นั้นเกิดจลนภาพความสั่นไหวขึ้นจนเปนเหตุใหประกฤติดํารงอยูในภาวะไมสมดุล  ขบวนการ
เปลี่ยนแปลงจึงปรากฏขึ้น  โดยขบวนการเปลี่ยนแปลงนี้มีอยู  2  ชนิดคือ  การเปลี่ยนแปรเชิงวิวัฒน  
เรียกวา  วิรูปปริณามะ  อันเปนเหตุใหโลกและสิ่งตาง  ๆ  คล่ีคลายออกมาจากประกฤติ  อีกอยางหนึ่ง
คือ  การเปลี่ยนแปรเชิงประลัยเรียกวา   สรูปปริณามะ   ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงชนิดนี้  ทําใหโลกและสิ่ง
ตาง  ๆ  ในโลกถึงการประลัยหรือการสลายตัว  ตามนัยนี้  นิกายสางขยะถือวา  ประกฤติและสิ่งตาง  
ๆในโลกที่วิวัฒนมาจากประกฤตินั้น  มีไวก็เพื่อรองรับปุรุษะ  หรือ  วิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง  ทั้งนี้
แมวาประกฤติจะมีกัมมันตภาพสรางวัตถุตาง  ๆ  ขึ้นได  แตตัวประกฤติเองก็ไมมีมีสติสัมปชัญญะที่
สมบูรณ  ฉะนั้น  ประกฤติจึงตองอาศัยปุรุษะซึ่งมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ  เพื่อตัวเองจะไดเปนที่รูจัก  
เพื่อวิวัฒนาการเปนโลกและทุกสิ่งในโลก  สวนปุรุษะก็จําเปนตองอาศัยประกฤติเพื่อความบันเทิง
เริงรมยระดับโลกิยะ  และเพื่อความสุขนิรันดรแหงโมกษะในที่สุด  ทั้งสองสิ่งจึงตองอาศัยกันและ
กันอยางนี้ 
 ดังไดกลาวแลววา  เมื่อคุณะ  3  อยางเกิดความสั่นไหวขึ้นจนเปนเหตุใหความสมดุลของ
ประกฤติเสียไปและเขาไปรวมกันกับปุรุษะ  จนกอใหเกิดขบวนการเปลี่ยนแปรขึ้น  โดยผลผลิตของ
วิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปรอันแรกสุดนั้นคือ  มหัต  หรือ  พุทธิ  ตอมาก็เกิด  อหังการ  (Ego)   
ขึ้น   จากอหังการก็จะเกิดมี  มนัส  ญาเณนทรีย  5  (อวัยวะเพื่อการรับรู)  กรรเมนทรีย  5  (อวัยวะเพื่อ 
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การกระทํา)  ตันมาตระ  5  (มูลธาตุพื้นฐาน  หรือ  สุขุมรูป)  จากนั้นจึงเกิด  มหาภูตรูป  ขึ้น  โดย
สามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี5้0   
 

ประกฤติ  +  ปุรุษะ 
↓ 

มหัต  หรือ  พทุธิ 
↓ 

อหังการ 
 ↓ 

        
         
      มนัส         ญาเณนทรีย  5                      กรรเมนทรีย  5                      ตันมาตระ  5 

                   ↓ 
               มหาภูตรูป  5 

 
 จากแผนภูมิขางบนนี้  แสดงใหเห็นไดวา  โลกและสิ่งตาง  ๆ  ในโลกลวนเกิดขึ้นมาจาก
การรวมกันของประกฤติและปุรุษะเปนเบื้องตนนั่นเองแลวคอย    ๆ  วิวัฒนาการไปเปนสิ่งตาง  ๆ  
23  อยาง  หากรวมประกฤติและปุรุษะเขาดวยก็เปน  25  ชนิด  ซ่ึงสํานักสางขยะถือวา  สรรพส่ิงใน
จักรวาลทั้งมวลนั้นตางก็ประกอบขึ้นจากสิ่งหรือธาตุทั้ง  25  อยางนี้เอง 
 ตอปญหาที่วา  หากวิญญาณขันธเปนสิ่งที่มีอัตตาเที่ยงแทแลว  ทําไมจึงไมอาจรับรู
อารมณตาง  ๆ  ไดพรอมกันเลา  สํานักสางขยะกลาววา  เพราะไมมีความสัมพันธระหวางวิญญาณ
ขันธกับอารมณทั้งหลายปรากฏอยูในขณะนั้น หากแตตัวตนของวิญญาณขันธนั้นก็เปนสิ่งที่อยูจริง  
ซ่ึงในประเด็นนี้อธิบายไดวา  การรับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่งตามทรรศนะของสางขยะนั้น  จะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมนัสกับอินทรีย  (ญาเณนทรีย)  พรอมที่จะปฏิบัติงานได  และจากการปฏิบัติหรือ
สัมพันธกันระหวางมนัสกับอินทรียนี่เอง  มีผลทําใหพุทธิถูกกระตุนแลวพุทธิเองก็จะสะทอนใหเกิด
ความรูสึก  (Consciousness)  ขึ้น  แตหากมนัสหรือวิญญาณขันธไมมีความสัมพันธกับอินทรีย  หรือ  
อายตนะภายใน  5  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ินและกายแลว พุทธิก็ไมอาจสะทอนความรูสึกหรืออารมณ   
ใด  ๆ  ขึ้นได  เพราะมนัสไมมีผัสสะของตนเอง   ตองอาศัยอินทรียเปนสื่อเทานั้น   เมื่อเปนเชนนี้ถาม 

                                                           
50อดิศักดิ์  ทองบุญ,  ปรัชญาอินเดีย,  260. 
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วา  ความรูสึกที่เกิดขึ้นนี้ใครเปนผูรับรูเลา  สํานักสางขยะตอบวา  ปุรุษะ  (Self)  หรือ  วิญญาณขันธ  
นั่นเองเปนผูรับรูอยูเบื้องหลัง  ทั้งนี้เพราะปุรุษะมีสภาวะเปนผูรูและเปนพื้นฐานรองรับกระบวนการ
ทางสติปญญาทั้งหมดที่มีอยูในบุคคลแตละคน  สวนพุทธินั้นเปนเพียงคุณสมบัติหรือเงาสะทอน
อันหนึ่งที่ทําหนาที่ใหปุรุษะโดยตรงเทานั้น 
 สรุปไดวา  ขบวนการรับรูอารมณของสํานักสางขยะนั้นเริ่มตนจาก  มนัส  +  อินทรีย  
→  พุทธิ  →  ปุรุษะ  ตามนัยนี้  เมื่อสํานักสางขยะถือวา  ปุรุษะ  เปนผูรับรูอารมณขั้นสุดทายและ 
ปุรุษะนี้ก็ดํารงอยูในฐานะเปนอัตตาที่เที่ยงแท หรือ  เปนวิญญาณบริสุทธิ์  ฉะนั้น  ขบวนการรับรู
อารมณของวิญญาณขันธตามทรรศนะของสํานักสางขยะยอมจัดวา  เปนสิ่งที่มีอัตตาเที่ยงแท    (ชี
วาตมัน)  เชนเดียวกัน 
 ดังนั้น   ขอโตแยงในเรื่องความไมมีตัวตนแหงอัตตา   (วิญญาณขันธ)  ระหวาง          
นิกายมาธยมิกกับสํานักสางขยะจึงมีทรรศนะแตกตางกันอยางสุดโตง  กลาวคือ  นิกายมาธยมิกถือวา  
วิญญาณขันธหรือจิตนั้น  เปนสิ่งไมมีตัวตนที่เที่ยงแท   (อนัตตา)   แตอยางใด  ฝายสํานักสางขยะเห็น
วา  วิญญาณขันธหรือมนัสนั้น  เปนสิ่งที่มีอัตตาเที่ยงแทแนนอน  (อาตมัน)  ซ่ึงในประเด็นนี้  ผูวิจัย
ไมขอสรุปวา  ทรรศนะของฝายใดฝายหนึ่งถูกหรือผิ ด  เพราะทรรศนะทางปรัชญาเกี่ยวกับเรื่อง   
ความมีอยูหรือไมมีอยูแหงอัตตานี้  ถือเปนปญหาสําคัญที่นักปรัชญาทั้งฝายพุทธและฮินดูถกเถียงกัน
มาตลอดนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงก็ยังไมมีบทสรุปที่แนนอนแตประการใด  ทั้งนี้เพราะวา  
ความรูเกี่ยวกับอาตมันหรืออนาตมันนั้น  ไมอาจยุติไดดวยความรูขั้นประจักษทางประสาทสัมผัส  
แตตองอาศัยความรูขั้นพุทธิ  หรือ  ยถาภูตญาณ  คือ  ความรูแจงตามความเปนจริงนั่นเอง 
  
 2.4  ทรรศนะทางปรัชญาของนิกายมาธยมิกกับสํานักนยายะ 
 สํานักนยายะ  (Nyāya)  เปนระบบปรัชญาสัจนิยมฝายตรรก  (Logical  Realism)  หรือ           
พหุปรมาณูนิยม  (Atomistic Pluralism)  โดยมีทานฤาษีโคตมะ  (เคาตมะ)  เปนผูกอตั้งขึ้นเมื่อราวตน
พุทธกาล  หรือกอนหนานั้นเล็กนอย51   แตบางมติเชื่อวา  สํานักนี้เกิดขึ้นหลังพุทธกาลหลายรอยป  
เหตุที่ไดช่ือวา  นยายะ  เพราะคํานี้มีความหมายวา  นําไปสูธรรม  คือความจริงแท  หมายถึง  วิธีการ
หาเหตุผลเพื่อพิสูจนความจริงแท  ดวยเหตุนี้  จึงมีช่ือเรียกสํานักนี้หลายชื่อ  เชน  ตรรกศาสตร  
(ศาสตรแหงการใชเหตุผล)  ประมาณศาสตร  (ศาสตรวาดวยวิธีแสวงหาความรู)  เหตุวิทยา  (วิชาวา
ดวยการหาสาเหตุ)  วาทวิทยา  (วิชาวาดวยการโตวาทะ)  เปนตน52 
                                                           

51เร่ืองเดียวกัน,  178. 
52สุนทร  ณ  รังษี,  ปรัชญาอินเดีย : ประวัตแิละลัทธ,ิ  137. 
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 สํานักนยายะมีคัมภีร สําคัญคือ   นยายสูตร   ซ่ึงรจนาขึ้นโดยฤาษีโคตมะ   ตอมา            
ทานวาตสยายนะไดแตงคัมภีรขยายความในนยายสูตรชื่อวา  นยายภาษยะ  ทานอุททโยตกระไดแตง
ฎีกาชื่อ  วารติกะ   อธิบายขยายภาษยะอีกชั้นหนึ่ง   และทานวาจัสปติ    ก็ไดแตงอนุฎีกาชื่อ   
ตาตปรยฎีกา  ขึ้นอธิบายความในฎีกาวารติกะอีกเลมหนึ่ง  วรรณกรรมทั้งหมดนี้ทําใหสํานักนยายะ
สมบูรณและเจริญแพรหลายมาโดยลําดับ 
 สํานักนยายะมีทรรศนะทางอภิปรัชญาวา  ความจริงแทขั้นสูงสุดนั้นตองประกอบดวย
องค  3  คือ  (1)  ปรมาณูของธาตุ  4  ไดแก  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ   (2)  ชีวาตมัน (3)  พระเปนเจา  ซ่ึงสิ่ง
ทั้ง  3  นี้ถือเปนสิ่งที่ดํารงอยูช่ัวนิรันดร  เปนอิสระแกกันและเปนปฐมเหตุของโลกและสิ่งตาง  ๆ  ใน
จักรวาล  สวนทรรศนะเกี่ยวกับญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรูนั้น  นยายะถือวา  ความรูที่ถูกตองนั้น
ตองมาจากประมาณ  4  คือ  ความรูโดยประจักษ  ความรูโดยการอนุมาน  ความรูโดยการเปรียบเทยีบ  
และความรูโดยการบอกเลาของผูอ่ืน  สําหรับจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตนั้นไดแก  การรูแจงตนเอง
และการหลุดพนจากทุกขทั้งปวง  (โมกษะ) 
 ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารปรากฏเนื้อหาที่แสดงถึงขอโตแยงเกี่ยวกับทรรศนะทางปรัชญา
ระหวางนิกายมาธยมิกกับสํานักนยายะอยูในโศลกที่  119 – 126  โดยปญหาขอขัดแยงนั้นวาดวยเรื่อง  
ปฐมเหตุของโลก  ซ่ึงสํานักนยายะมองวา  ปฐมเหตุหรือการณะของโลกนั้น  ไดแก  พระอิศวร  ผูมี
ฐานะเปนเทพเจาบริสุทธิ์  มีหนาที่คอยจัดระเบียบหรือสรางสรรคโลกและจักรวาลทั้งปวงใหเปนไป
ตามพระประสงคของพระองค 
 ฝายนิกายมาธยมิกคัดคานวา  พระอิศวรไมไดเปนปฐมเหตุของโลกและจักรวาลแตอยาง
ใด  เพราะตัวตนของพระองคนั้นไมมีอยูจริง   สัมผัสไมได  หากพระองคเปนสิ่งบริสุทธิ์และมีอํานาจ
เหนือสรรพสิ่งโดยแทจริงแลว  เหตุใดเมื่อกลาวอางถึงพระนามของพระองค  ความทุกขและความ
เจ็บปวดทรมานทั้งหลายจึงยังเกิดขึ้นแตหมูสัตวอยูอีกเลา  อีกอยางหนึ่ง  หากพระองคเปนปฐมธาตุที่
เที่ยงแท  ไมเปลี่ยนแปลงและมีสภาวะเปนทิพยแลว  ทําไมมูลธาตุทั้งหลายที่พระองคทรงประกอบ
ขึ้นจึงมีสภาวะตรงขามกับพระองค  กลาวคือ  ธาตุทั้งหลายมี  โลก  เปนตน  เปนสิ่งที่มีสภาวะ
หลากหลาย  ไมเที่ยง  ไมคงที่  ซํ้ายังถูกปลอยปละละเลยและไมสะอาดอีกดวยเลา  พระอิศวรหาเปน
ปฐมธาตุของโลกที่แทจริงไม  ดังขอความวา 

  
นยายะ  :  พระอิศวรเปนปฐมเหตุของโลก  มาธยมิก  :  หากทานกลาว  (อธิบาย)    

อยางนั้น  พระอิศวรเปนใครกันเลา  หากพระองคเปนปฐมธาตุท้ังหลาย ก็อาจเปนไดเชนนั้น        
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แตเพราะเหตุใด  ความทุกขทรมานจึงยังมีอยู  แมสักวา  (ไดอาง)  พระนาม  (ของพระองค
แลวก็ตาม)53 
  

มาธยมิก  :  ยิ่งไปกวานั้น  ธาตุท้ังหลายมี  โลก  เปนตน  เปนสิ่งท่ีมีสภาวะหลากหลาย  
ไมเท่ียง  ไมเคลื่อนไหวและไมใชเทพเจา  ธาตุเหลานั้นถูกทอดทิ้งละเลยและไมสะอาด ธาตุ
นั้นจึงไมใชพระอิศวรแตอยางใด54 

 
มาธยมิก  :  อากาศก็ไมใชพระผูเปนเจา  เพราะวา  อากาศเคลื่อนไหวไมได  และอัตตาก็

ไมใชพระองคเพราะไดรับการปฏิเสธมากอนแลว  นอกจากนั้น  พระองคซึ่งเปนผูสรางก็ไม
สามารถสัมผัสได  จะมีประโยชนอะไรกับการอธิบายธาตุท่ีหยั่งรูไมไดนี้เลา55 

  
 ขอความขางบนนี้  แสดงมติไวชัดวา  ทั้งสองสํานักมีทรรศนะเกี่ยวกับปฐมเหตุของโลก
แตกตางกัน  กลาวคือ  สํานักนยายะถือวา  โลกและสรรพสิ่งนั้นถูกสรางสรรคขึ้นจากอํานาจ  หรือ
การจัดระเบียบของพระผูเปนเจาแตเพียงผูเดียว  เหตุที่นยายะเชื่อเชนนี้  ก็เพราะวาสํานักปรัชญานี้ถือ
ตามหลักทฤษฎีปจจยาการ    หรือทฤษฎีแหงเหตุและผลวา    “เหตุหมายถึงสิ่งที่มีมากอนสิ่งที่เปนผล
อยางแนนอนและโดยปราศจากเงื่อนไข  และผลหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสิ่งที่เปนเหตุ
อยางแนนอนและโดยปราศจากเงื่อนไข”  ซ่ึงลักษณะสําคัญของสิ่งที่เปนเหตุนั้นสํานักนยายะกลาววา
มีอยู  3  ประการคือ 
  
 1.  ส่ิงที่เปนเหตุจะตองเปนสิ่งที่มีอยูกอนหรือเกิดขึ้นกอนสิ่งที่เปนผล  ลักษณะนี้เรียกวา  
ปูรววฤตติ 
 2.  การเปนสิ่งที่มีมากอนผลของเหตุนั้น  จะตองแนนอนตายตัวเสมอไป  ลักษณะนี้
เรียกวา  นิยตปูรววฤตติ 
  
                                                           
  53อีศฺวโร   ชคโต   เหตุะ   วท   กสฺตาวทีศฺวระ  / 
          ภูตาน ิ  เจทฺภวตฺเวว ํ  นามมาตฺเร⌫ ป   กึ   ศฺรมะ  //  (พจว.  9 /  119) 
  54อป   ตฺวเนเก⌫ นิตฺยาศฺจ   นิศฺเจษฺฏา   น   จ   เทวตาะ  / 
          ลงฺฆฺยาศจฺาศุจยศฺไจว   กษฺฺมาทโย   น   ส   อีศฺวระ  //  (พจว.  9 / 120) 
  55นากาศมีโศ⌫ เจษฺฏตฺวาต ฺ   นาตฺมา   ปูรฺวนิเษธตะ  / 
          อจินฺตยฺสฺย   จ   กรตฺฤตฺวมปฺยจินฺตยฺ ํ  กมิุจฺยเต  //  (พจว.  9 / 121) 
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 3.  การเปนสิ่งที่มากอนผลของเหตุนั้น  ตองไมมีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  ลักษณะนี้เรียกวา  
อนันยถาสิทธะ56 
 ตามทรรศนะของสํานักนยายะเชื่อวา  ส่ิงที่เปนเหตุนั้นจะตองมีอยูกอน  เปนสิ่งที่ดํารงอยู
อยางอิสระและดํารงชั่วนิรันดร  สรางขึ้นไมได  ทําลายไมไดและมีจํานวนนับประมาณมิได  แตก็
เปนสิ่งที่มีอยูจริงและเปนความจริงขั้นสูงสุด    3    ประการคือ  ปรมาณูของธาตุ  4  ชีวาตมันและ  
พระเปนเจา   โดยสํานักนยายะอธิบายวา  โลกและสากลจักรวาลนั้นเกิดขึ้นมาจากการสรางสรรคของ
พระเปนเจา  โดยพระองคทรงนําเอาวัสดุปจจัยคือ  ปรมาณูของธาตุทั้ง  4  ไดแก  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  
มารวมกันเขาตามสัดสวนที่เหมาะสม  และอาศัยอํานาจที่มองไมเห็นคือ  อทฤษฏะ  (Unseen  Power)  
ซ่ึงก็คือกรรมของบรรดาชีวาตมันทั้งหลายมาชวยในการทําใหปรมาณูของธาตุตาง  ๆ  รวมตัวและยึด
โยงเขาดวยกัน  จนปรากฏสิ่งใหมขึ้นคือ  โลกและจักรวาลทั้งปวงนี่เอง 
 ฝายนิกายมาธยมิกคัดคานวา  ปฐมเหตุของโลกมิไดเกิดขึ้นมาจากการสรางสรรคของ  
พระผูเปนเจา  หรือ  พระอิศวรแตอยางใด  เหตุที่นิกายมาธยมิกคัดคานเชนนี้ก็เพราะวา  นิกายนี้เปน
ระบบปรัชญาขางฝายอเทวนิยม  (Atheism)  ที่ปฏิเสธความมีอยูของพระเปนเจาสูงสุดเชนเดียวกับ
พระพุทธศาสนานิกายอ่ืน  ๆ  หรือศาสนาเชน  ที่ไมยอมรับความศักดิ์หรือความถูกตองสมบูรณของ
คัมภีรพระเวท  (นาสติกะ)  และเหตุผลสําคัญอีกอยางหนึ่งที่นิกายมาธยมิกไมยอมรับความมีอยูของ
พระผูเปนเจา  คือหลักปรัชญาของนิกายนี้นั่นเองที่ถือวา  สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่เปนสังขตธรรม
และอสังขตธรรม  ทั้งเปนสัตและไมใชสัต  ทั้งเปนรูปธรรมและนามธรรม  ตางก็ไมมีสวลักษณะโดย
ตัวของมันเอง  หรือ  เปนศูนยตาวางเปลาทั้งสิ้น  ทั้งนี้เพราะนิกายมาธยมิกยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา
หรือกฎปฏิจจสมุปบาท  เปนหลักการสําคัญของตน  เมื่อนิกายมาธยมิกถือหลักปฏิจจสมุปบาทหรือ
ศูนยตาดังกลาวนี้   การเกิดขึ้น    ตั้งอยู   และดับไปของสรรพสิ่งจึงมีสภาพเปนไปตามความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องเปนเหตุปจจัยของกันและกันอยางเปนกระแส  คือ  สรรพสิ่งตองดําเนินไปตามลักษณะ
ของเงื่อนไขตาง  ๆ  ดังนี้ 
 
 1.  ส่ิงทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยแกกัน 
 2.  ส่ิงทั้งหลายมีอยูโดยความสัมพันธ 
 3.  ส่ิงทั้งหลายมีอยูดวยอาศัยปจจัย 
 4.  ส่ิงทั้งหลายไมมีความคงที่อยูอยางเดิมแมแตขณะเดียว 
 5.  ส่ิงทั้งหลายไมมีอยูโดยตัวของมันเอง  คือไมมีตัวตนที่แทจริงของมัน 

                                                           
  56สุนทร  ณ  รังษี,  ปรัชญาอินเดีย : ประวัตแิละลัทธ,ิ   156 – 157. 
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 6.  ส่ิงทั้งหลายไมมีมูลการณหรือตนกําเนิดเดิมสุด57 
 ตามนัยขางตนนี้  นิกายมาธยมิกจึงมองสรรพสิ่งวา  ดํารงอยูหรือเปนไปตามกฎของ    
ไตรลักษณที่มีภาวะไมเที่ยง  (อนิจจตา)  ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยเกิดขึ้นแลวดับสลาย  (ทุกขตา)  และ
ภาวะที่ไรตัวตนที่แทจริงของมันเอง  (อนัตตา)  ฉะนั้น  ส่ิงทั้งหลายหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยูใน
สากลจักรวาลนี้  จึงเปนเพียงกระบวนการธรรมชาติที่อาศัยกระแสความเปนไปแหงเหตุปจจัยอัน
สัมพันธสงผลสืบเนื่องกันมาเทานั้น  ดวยเหตุนี้  โลกและสรรพสิ่งจึงไมมีมูลการณะ  หรือเหตุตนเคา  
หรือตนกําเนิดเดิมสุดแตอยางใด   เพราะเมื่อเรายกสิ่งใดขึ้นมาพิจารณา    ถาสืบสาวหาเหตุตอไปโดย
ไมหยุดแลว  เราจะไมสามารถคนหาเหตุดั้งเดิมสุดของสิ่งนั้นไดเลย  คํากลาวที่วา  พระอิศวรเปน
ปฐมเหตุของโลกจึงเปนคําพูดที่ผิดพลาดในทรรศนะของนิกายมาธยมิก  เพราะเราไมอาจสืบสาวหา
เหตุของพระอิศวรตอไปไดอีกนั่นเอง 
  
 2.5  ทรรศนะทางปรัชญาของนิกายมาธยมิกกับสํานักจารวาก 
 สํานักจารวาก  เปนระบบปรัชญาวัตถุนิยม  (Materialism)  ที่ยืนยันวา  สสารหรือวัตถุ
เทานั้นเปนความจริงอันสูงสุด  เชื่อกันมาวา  สํานักนี้เกิดขึ้นกอนปรัชญาเชน  ปรัชญาพุทธและ
ปรัชญาฮินดูบางสํานัก  แตไมปรากฏหลักฐานที่แนนอนวา  ใครเปนผูสราง  หรือสรางขึ้นเมื่อไร  
ตามประวัติกลาววา  พระพฤหัสบดีเปนปฐมาจารยของสํานักจารวาก  แตหลักฐานบางแหงกลาววา  
คําวา  จารวาก  นี้เปนชื่อศิษยคนสําคัญของพระพฤหัสบดีผูเผยแพรลัทธิวัตถุนิยม  ฉะนั้น  ลัทธินี้จึง
เรียกกันวา  จารวาก  ตามชื่อของผูสอนนั่นเอง  ขอมูลบางแหงกลาววา  คําวา  จารวาก  ไมใชเปนชื่อ
คน  หากเปนชื่อเรียกผูนับถือลัทธิวัตถุนิยมที่ถือคติวา  “จงกิน  ดื่มและรื่นเริงสําราญ”  โดยอธิบายวา  
คําวา    จารวาก   มาจากรากศัพทวา    จรว    ซ่ึงแปลวา   กิน    คือ   กินทั้งอาหารและกลืนกินทั้งหลัก
ศีลธรรมอันดีของสังคมก็ได   เพราะผูถือลัทธินี้ไมเอื้อเฟอตอคําสอนเกี่ยวกับศีลธรรมใด  ๆ  ทั้งสิ้น  
อีกทรรศนะหนึ่งกลาววา  คําวา  จารวาก  มาจากคําวา  จารุวาก  แปลวา  ผูมีคําพูดหวานหรือ
ปากหวานเปนที่ชอบใจของคนอื่น  เพราะลัทธินี้สอนใหกินดื่มและแสวงหาความสุขสําราญของชีวิต
ใหเต็มที่  ทําใหเปนที่ชอบใจของสามัญชนอยางมาก58 
 สํานักจารวากมีทรรศนะทางปรัชญาวา  ส่ิงที่มีอยูจริงนั้นมีอยูเพียงอยางเดียวคือ  วัตถุ
หรือสสาร  ซ่ึงเปนรูปธรรมรวมถึงโลก  คน  สัตวและพืช  อันสามารถรูไดดวยประสาทสัมผัส  5  คือ   

                                                           
57พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตโฺต),  พุทธธรรม,  พิมพคร้ังที่  20  (กรุงเทพฯ : บริษัท 

ธรรมสาร จํากัด, 2545),  91. 
58สุนทร  ณ  รังษี,  ปรัชญาอินเดีย : ประวัตแิละลัทธ,ิ  62. 
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ตา  หู  จมูก  ล้ินและกาย  ทางใดทางหนึ่งเทานั้น  สําหรับสิ่งที่เปนนามธรรมไมถือวามีอยูจริง  เพราะ
ไมอาจรับรูไดโดยประจักษ  สํานักนี้จึงปฏิเสธเรื่องนามธรรมทั้งหมด  รวมทั้งอาตมัน  วิญญาณ   
พระเปนเจา  บุญ  บาป  นรก  สวรรคและโลกหนา  อุดมคติสูงสุดของชีวิตคือ  การแสวงหาและเสพ
ความสุขในโลกนี้ใหเต็มที่  ความตายคือการหลุดพนจากทุกขทั้งปวง 
 ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารตั้งแตโศลกที่  107 – 116  ไดปรากฏเนื้อหาสาระอันเปนขอ
โตแยงกันระหวางนิกายมาธยมิกกับสํานักจารวากวาดวยเรื่อง  ความไมมีอยูจริงของสมมติสัจจะและ
ปรมัตถสัจจะ  (ศูนยตา)  โดยสํานักจารวากไดโตแยงคัดคานแนวความคิดของนิกายมาธยมิกวา  หาก
นิกายมาธยมิกถือวา  สภาวธรรมหรือปรากฏการณทั้งหลายไมมีอยูจริงทั้งโดยสมมติสัจจะและ
ปรมัตถสัจจะ   คือ   เปนศูนยตาทั้งหมดแลว   เหตุใดพวกมาธยมิกจึงยอมรับหรือพูดถึงความมีอยูจริง
ของความจริง  2  ระดับดวยเลา  และหากสมมติสัจจะดํารงอยูไดโดยอาศัยความสัมพันธกับสมมติ
สัจจะอื่น  ๆ  หมายความวา  มายามีอยูไดเพราะมายาอื่นเชนนี้แลว  สรรพสิ่งซึ่งเปนมายาจักหลุดพน
จากทุกขอันเปนมายาดวยนั้นไดอยางไร  ฝายนิกายมาธยมิกตอบโตกลับวา  คนผูหลุดพนนั้น  เปน
เพียงการจินตนาการ   หรือความคิดผิดไปเองของคนอื่น   ๆ   (ซ่ึงยังมิไดบรรลุ)   เทานั้น  ความจริง  
คนผูหลุดพนนั้นหามีอยูจริงเหมือนสมมติสัจจะของตนไม  แตหากภายหลังเขาไดบรรลุถึงสัจธรรม
อันแนนอนแลว  เขาจึงมีอยูในโลกแหงปรมัตถสัจจะหรือศูนยตานั่นเอง  ดังขอความวา 

  
จารวาก  :  ถาหากสมมติสัจจะไมมีอยูจริงอยางนี้แลว  เหตุใดจึงมีความจริง  2  ระดับอยู

ดวยเลา  หากสมมติสัจจะนั้นมีอยูไดเพราะ  (อาศัย)  สมมติสัจจะอื่น  ๆ  แลว  สรรพสัตวจะ
หลุดพนไดอยางไร59  
  

มาธยมิก  :  บุคคล  (ผูหลุดพน)  นั้นเปนเพียงการจินตนาการ  (วิกัลปะ)  แหงความคิด
ของคนอื่นเทานั้น  แตเขาหามีอยูโดยสมมติสัจจะของตนเองไม  ภายหลังท่ีเขา  (บรรลุถึง   
สัจธรรม)  อันแนนอนแลว  เขาจึงมีอยู  แตหากเขายังไมไดบรรลุ  เขายอมไมมีอยูดุจ     
สมมติสัจจะนั่นเอง60        

 

                                                           
  59ยทฺเยว ํ  สํวฺฤตริ ฺนาสฺติ   ตตะ   สตฺยทฺวย ํ  กุตะ   / 
          อถ   สาปฺยนฺยสํวฺฤตฺยา   สฺยาตฺสตฺตฺโว   นิรฺวฺฤตะ   กุตะ  //  (พจว.  9 / 107) 

60ปรจิตฺตวิกลฺโป⌫ เสา   สฺวสํวฺฤตฺยา   ต ุ  นาสฺติ   สะ  / 
         ส   ปศฺจานฺนิยตะ   โส⌫ สฺติ   น   เจนฺนาสฺตฺเยว   สํวฺฤติะ  //  (พจว.  9 / 108) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    191
  
 ตามขอความขางตนนี้  หากพิจารณาไตรตรองทั้งคําถามและคําตอบแลว  ดูเหมือนจะมี
ความหมายที่สับสนและคลุมเคลือดวยกันทั้งคู  แตหากวิเคราะหใหรอบคอบแลว  คํากลาวของทั้ง
สองนิกายยอมมีความหมายที่อธิบายได  กลาวคือ  สํานักจารวากซึ่งมีทรรศนะทางปรัชญาวา  สสาร
หรือวัตถุเทานั้น  เปนสิ่งที่มีอยูจริง  กลาวอีกนัยหนึ่ง  สํานักนี้ยอมรับความมีอยูจริงเฉพาะโลกระดับ
สมมติสัจจะที่สามารถสัมผัสไดดวยประสาททั้ง  5  เทานั้น  ดวยเหตุนี้  สํานักนี้จึงไดโตแยงฝาย   
มาธยมิกไปวา  หากนิกายมาธยมิกเชื่อวา  โลกทั้งระดับสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  ลวนเปน   
ศูนยตาธรรมทั้งสิ้นแลว  ถามวา  สรรพสัตวซ่ึงดํารงอยูในโลกแหงสมมติสัจจะและเปนมายานั้น  จัก
หลุดพนจากทุกขซ่ึงเปนมายาดวยไดอยางไร  หมายความวา  เมื่อผูหลุดพนก็เปนมายา  ผลจากการ
หลุดพนก็เปนมายาอยางนี้แลว  ใครกันเลาจะเปนผูรับผลจากการหลุดพนอันนั้น 
 ฝายมาธยมิกจึงไดกลาวแกวา  คนผูหลุดพนนั้น  เปนเพียงจินตนาการหรือความเขาใจผิด
ของคนอื่นซึ่งยังไมไดเปนผูบรรลุจริง  และยังดํารงอยูในโลกแหงสมมติสัจจะเทานั้น  แตความจริง
คนผูหลุดพนนั้นหามีอยูจริงเหมือนโลกแหงสมมติสัจจะหรือโลกแหงมายาไม  ตอเมื่อภายหลังเขาได
บรรลุถึงสัจธรรมอันสูงสุดหรือแนนอนแลว  เขาจึงมีอยูจริงในโลกแหงปรมัตถสัจจะหรือศูนยตาอัน
วางเปลา  แตหากเขายังมิไดบรรลุ  เขาก็ยอมไมมีอยูจริงหรือมีอยูอยางมายา  ดุจเดียวกับการมีอยูของ
โลกระดับสมมติสัจจะนั่นเอง 
 เหตุที่นิกายมาธยมิกกลาวเชนนี้   ก็ เพราะนิกายนี้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา   หรือ
หลักปฏิจจสมุปบาท  เปนมาตรฐานสําคัญสําหรับตัดสินสรรพสิ่งวา  อะไรมีอยูจริง  อะไรไมมีอยู
จริง  หมายความวา  ส่ิงใดที่เปนไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท  ส่ิงนั้นเรียกวา  ศูนยตา  คือ  วางจาก
ความจริง  (ไมจริง)  ส่ิงใดไมเปนไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท   ส่ิงนั้นจัดเปนความจริงแท  คือ  
เปนศูนยตาเชนเดียวกัน  แตหมายความวา  เปนศูนยตาที่วางเปลาจากการพรรณนา  คือ  ไมมีทฤษฎี
ใดหรือสมมติภาษาใด  ๆ  มาพรรณนาความจริงแทเชนนี้ใหถูกตองครบถวนได  สรรพสิ่งจึงไดช่ือวา  
ศูนยตาดวยประการฉะนี้ 
 ตามทรรศนะของผูวิจัยเห็นวา  เหตุที่ทั้งสองนิกายนี้แสดงทรรศนะในเรื่องความจริงอัน
สูงสุดคือ  ศูนยตา  ในโลกแหงสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะแตกตางกัน  ก็เพราะวา  สํานักจารวาก
มองลักษณะของศูนยตาจากแงมุมความจริงในระดับสมมติสัจจะเพียงดานเดียว  สวนนิกายมาธยมิก
มองลักษณะของศูนยตาจากแงมุมความจริงทั้ง  2  ระดับคือ  ทั้งระดับสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ
นั่นเอง 
 กลาวโดยสรุป   สารัตถะสําคัญเกี่ยวกับทรรศนะขอโตแยงทางปรัชญาระหวาง          
นิกายมาธยมิกกับสํานักนิกายอื่น  ๆ  ที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารดังกลาวขางตนนี้  มีอยู  5  
ประเด็นดวยกันคือ 
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 1.  ขอโตแยงเรื่องความมีอยูจริงของสภาวธรรม  (จิต)  โดยนิกายมาธยมิกถือวา  สภาวะ
ของจิต  เปนสิ่งไมมีอยูจริง  (ศูนยตา)  ฝายนิกายโยคาจารถือวา  สภาวะของจิตนั้น  เปนสิ่งมีอยูจริง 
 2.  ขอโตแยงเรื่องมรรควิถีแหงความรูแจงขั้นวิมุตติ  (ความหลุดพน)โดยนิกายมาธยมิก
ถือวา  แนวทางการหลุดพนยอมมีไดดวยการรูแจงในหลักศูนยตาธรรม  ฝายนิกายไวภาษิกะถือวา  
การหลุดพนตองอาศัยความเขาใจในอริยสัจ  4  เทานั้น 
 3.  ขอโตแยงเรื่องความไมมีตัวตนแหงอัตตา  (วิญญาณขันธ)  โดยนิกายมาธยมิกมองวา  
วิญญาณขันธนั้นไมมีตัวตนที่เที่ยงแทแนนอน  (อนัตตา)   ฝายสํานักสางขยะมองวา  วิญญาณขันธ
เปนสิ่งที่มีอัตตาตัวตนอันเที่ยงแทแนนอน 
 4.  ขอโตแยงเรื่องปฐมเหตุของโลก  นิกายมาธยมิกถือวา  โลกไมมีมูลการณะหรือ   
ปฐมเหตุ  ส่ิงตาง  ๆ  เปนเพียงขบวนการธรรมชาติที่อาศัยกระแสความเปนไปแหงเหตุปจจัยสงผล
สืบตอกันมาเทานั้น  ฝายสํานักนยายะถือวา  พระเปนเจาคือ พระอิศวร  เปนปฐมเหตุหรือมูลการณะ
ของโลก 
 5.  ขอโตแยงเรื่องความไมมีอยูจริงของสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  (ศูนยตา)  โดย
นิกายมาธยมิกถือวา  ความจริงทั้งระดับสมมติและปรมัตถจัดเปนศูนยตา  คือวางเปลา  ไมมีอยูจริง  
ฝายสํานักจารวากถือวา  ความจริงระดับสมมติสัจจะเปนสิ่งที่มีอยูจริงและเปนความจริงขั้นสูงสุด  
สวนปรมัตถสัจจะนั้นหามีอยูจริงไม 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทท่ี  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
1.  บทสรุป 
 คัมภีรโพธิจรรยาวตาร  เปนคัมภีรสําคัญของพระพุทธศาสนามหายานนิกายมาธยมิก  ที่
กลาวถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรัสรูหรือหลักการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตว  เปนคัมภีรที่
ประมวลไวซ่ึงหลักคําสอนอันครอบคลุมแนวความคิดสําคัญทั้ง  3  ดานของพระพุทธศาสนา
มหายานคือ  แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตว  แนวความคิดเรื่องปรัชญาศูนยตาและแนวความคิด
เร่ืองพุทธภักติ  อันมีเนื้อหาสาระสวนใหญมุงอธิบายถึงหลักการปฏิบัติตนของพระโพธิสัตวเปน
สําคัญ  โดยเริ่มพรรณนาตั้งแตการสรรเสริญโพธิจิต  (โพธิจิตฺตานุศํส)  การแสดงบาป  (ปาปเทศนา)  
การเขาถึงโพธิจิต  (โพธิจิตฺตปริคฺรห)  ความไมประมาทในโพธิจิต  (โพธิจิตฺตาปฺรมาท)  การรักษา
สติสัมปชัญญะ  (สํปฺรชนฺยรกฺษณ)  การบําเพ็ญบารมีธรรมทั้ง  6  และการอนุโมทนาบุญอันกิดจาก
การบรรลุถึงการตรัสรู  (โพธิปริณามนา) 
 คัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้ถือเปนงานวรรณกรรมชิ้นสําคัญ  ซ่ึงศานติเทวะผูบวชเปน
พระภิกษุอยูในมหาวิทยาลัยนาลันทา  ไดประพันธขึ้นเปนภาษาสันสกฤตประเภทกาวยะ  สํานวน
รอยกรอง  เมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่  7 – 8  (ค.ศ.  685 – 763  หรือ  พุทธศตวรรษที่  12) โดยได
บรรจุเนื้อหาทั้งหมดประกอบดวย  10  ปริเฉทหรือบท  มีจํานวนโศลกทั้งสิ้น  913  โศลก  ใช   
ฉันทลักษณ  11  ชนิดในการประพันธและนิยมใชอนุษฏภฉันทมากที่สุด 
 จากการศึกษาพบวา  คัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้คงจะไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากงาน
วรรณกรรมตาง  ๆ  ที่ปรากฏขึ้นกอนหนาอยูบาง  ซ่ึงอาจสรุปไดเปน  2  กลุมคือ 
 1 .   งานวรรณกรรมที่ปรากฏชื่ออยู ในคัมภีรโพธิจรรยาวตารโดยตรง   ไดแก             
คัมภีรสุพาหุปฤจฉาสูตร  คัมภีรอากาศครรภสูตร  และคัมภีรสูตรสมุจจัย   
 2.   งานวรรณกรรณที่แสดงขอความไวคลายคลึงหรือสอดคลองกันในดานเนื้อหา ไดแก  
คัมภีรขุททกนิกาย  และคัมภีรมหาวิภังค   
 แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวไดถือกําเนิดมาจากพัฒนาการหรือแนวความคิดสําคัญ
คือ  การกลาวขมอุดมคติของพระอรหันตใหลดต่ําลง  การปรับปรุงหลักคําสอนใหเปนที่เขาใจและ
ยอมรับของหมูชนไดงายขึ้น  พรอมกับการนําแนวคิดเรื่องความศรัทธาและความภักดีของศาสนา
อ่ืน  ๆ  เขามาผสมผสาน  ยกฐานะความเปนใหญใหแกพระโพธิสัตวจนกลายเปนบุคคลในอุดมคติ
สูงสุดของพระพุทธศาสนามหายานลําดับตอมา 
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 สารัตถะสําคัญเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตหรือขั้นตอนการประพฤติตนเปน            
พระโพธิสัตว  (โพธิสัตวจรรยา)  ที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารนั้น  มีเนื้อหาครอบคลุม
ขั้นตอนสําคัญ  4  ขั้นตอนดวยกันคือ    
 1.  ขั้นอนุตตรบูชา  ไดแก  การแสดงความเคารพ   (วันทนา)  การบูชา  (ปูชนา)          
การถึงไตรสรณคมน  (ศรณคมนะ)  การแสดงบาป  (ปาปเทศนา)  การอนุโมทนาซึ่งสวนบุญ                    
(ปุณยานุโมทนา)  การเชื้อเชิญออนวอนพระพุทธเจา  (พุทธาธเยษณา)  การขอรองวิงวอน  (ยาจนา)  
การนอมจิตไปสูโพธิ  (โพธิปริณามนา)  และการยอมสละชีวิต  (อาตมภาวปริตยาคะ) 
 2.  ขั้นโพธิจิต  ไดแก  การมีความคิดปรารถนาที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต  
(โพธิประณิธิจิต)  และความตั้งใจมั่นที่จะบําเพ็ญไปตามโพธิสัตวมรรคใหครบถวนสมบูรณ  
(โพธิปรัสถานจิต) 
 3.  ขั้นปณิธาน  ไดแก  การตั้งความปรารถนามุงมั่นจะประพฤติตนไปตามกิริยาแหง
อนุตตรบูชาและโพธิจิตโตตปาทใหบริบูรณ  ความมุงมั่นที่จะกําจัดทําลายกิเลสใหหมดส้ินและ
ความดํารงรักษาไวซ่ึงสติสัมปชัญญะใหสมบูรณ 
 4.  ขั้นบารมี  ไดแก  การบําเพ็ญบารมี  6  คือ  การยอมเสียสละโภคสมบัติและชีวิตของ
ตนเพื่อมุงประโยชนสุขแกสรรพสัตวโดยถวนหนา  และการมีจิตใจตั้งมั่นอยูดวยสติสัมปชัญญะ
คอยคิดคํานึงถึงการบริจาคทานอยางตาง  ๆ  (ทานปารมิตา)  การมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตใจ
มิใหประพฤติผิดทั้งในสวน  พฤติกรรมศีล  และ  บัญญัติศีล  (ศีลปารมิตา)  การมีความอดทนตอ
ทุกขเวทนาและตอกิเลสตาง  ๆที่เกิดขึ้นในจิตใจ  (กษานติปารมิตา)  การมีความเพียรพยายามใน 
การทํางาน  การกําจัดกิเลส  การศึกษาเลาเรียนและการขจัดบาปกรรมหรือความทุกขของสรรพสัตว  
(วีรยปารมิตา)  การทําจิตใจใหสงบดวยการบําเพ็ญสมถภาวนา  คือ  การตัดปลิโพธ  และแสวงหา
สถานที่อันสงบเพื่อพิจารณาอารมณแหงอสุภกัมมัฏฐานบาง  อนุสสติบาง  อาหาเรปฏิกูลสัญญาบาง  
และดวยการบําเพ็ญวิปสสนาภาวนา  คือ  การพิจารณาใหเห็นสภาพความเปนจริงของสังขารวา    
ไมเที่ยง  เปนทุกขและเปนอนัตตา  พรอมกับการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน  ความมัวเมา  
ความหยิ่งทะนงตนและความใครในกาม  (ธยานปารมิตา)  และการมีปญญาญาณสามารถแยกแยะ
ความจริงระดับสมมติสัจจและปรมัตถสัจจใหออกจากกัน  จนมีความเขาใจหยั่งรูถึงความเปน    
ศูนยตาของสิ่งทั้งปวงเสียได  (ปรัชญาปารมิตา) 
 คัมภีรโพธิจรรยาวตารไดแสดงหลักธรรมสําคัญคือ  ทรรศะเรื่องโลกและศูนยตาไว
พรอมกับแสดงขอโตแยงเกี่ยวกับทรรศนะทางปรัชญาสําคัญ โดยศานติเทวะไดอธิบายหรือนําเสนอ
หลักศูนยตาธรรมดวยระบบวิภาษวิธี  ระหวางนิกายมาธยมิกกับสํานักนิกายอื่น  ๆ  ทั้งของ
พระพุทธศาสนาและภายนอกพระพุทธศาสนา   ออกเปน  5  ประเด็นคือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    195
  
 1.  ขอโตแยงเรื่องความมีอยูจริงของสภาวธรรม  (จิต)  โดยนิกายมาธยมิกถือวา  สภาวะ
ของจิต  เปนสิ่งไมมีอยูจริง  (ศูนยตา)  ฝายนิกายโยคาจารถือวา  สภาวะของจิตนั้น  เปนสิ่งมีอยูจริง 
 2.  ขอโตแยงเรื่องมรรควิถีแหงความรูแจงขั้นวิมุตติ  (ความหลุดพน)โดยนิกายมาธยมิก
ถือวา  แนวทางการหลุดพนยอมมีไดดวยการรูแจงในหลักศูนยตาธรรม  ฝายนิกายไวภาษิกะถือวา  
การหลุดพนตองอาศัยความเขาใจในอริยสัจ  4  เทานั้น 
 3.  ขอโตแยงเรื่องความไมมีตัวตนแหงอัตตา  (วิญญาณขันธ)  โดยนิกายมาธยมิกมองวา  
วิญญาณขันธนั้นไมมีตัวตนที่เที่ยงแทแนนอน  (อนัตตา)   ฝายสํานักสางขยะมองวา  วิญญาณขันธ
เปนสิ่งที่มีอัตตาตัวตนอันเที่ยงแทแนนอน 
 4.  ขอโตแยงเรื่องปฐมเหตุของโลก  นิกายมาธยมิกถือวา  โลกไมมีมูลการณะหรือ   
ปฐมเหตุ  ส่ิงตาง  ๆเปนเพียงขบวนการธรรมชาติที่อาศัยกระแสความเปนไปแหงเหตุปจจัยสงผล
สืบตอกันมาเทานั้น  ฝายสํานักนยายะถือวา  พระเปนเจาคือ พระอิศวร  เปนปฐมเหตุหรือมูลการณะ
ของโลก 
 5.  ขอโตแยงเรื่องความไมมีอยูจริงของสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  (ศูนยตา)  โดย
นิกายมาธยมิกถือวา  ความจริงทั้งระดับสมมติและปรมัตถจัดเปนศูนยตา  คือวางเปลา  ไมมีอยูจริง  
ฝายสํานักจารวากถือวา  ความจริงระดับสมมติสัจจะเปนสิ่งที่มีอยูจริงและเปนความจริงขั้นสูงสุด  
สวนปรมัตถสัจจะนั้นหามีอยูจริงไม 
 
2.  ขอเสนอแนะ 
 จากการไดศึกษาคัมภีรโพธิจรรยาวตารมาผูวิจัยพบวา  ยังมีประเด็นตาง  ๆ  ที่ควรนํามา
ศึกษาคนควาใหกวางขวางยิ่งขึ้นไป  เพื่อใหเกิดประโยชนตอขอมูลทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นคือ 
 1 .   ควรศึกษา เปรี ยบ เที ยบหลักการหรือ ข้ันตอนการ เปนพระโพธิ สัตว ใน                 
คัมภีรโพธิจรรยาวตารกับคัมภีรอ่ืน  ๆ  ทั้งของฝายมหายานและเถรวาท  เพื่อศึกษาวิเคราะหใหเห็น
ความเหมือนหรือความแตกตางกันของแตละคัมภีร 
 2.    ควรศึกษาวิเคราะหทรรศนะทางปรัชญาที่ปรากฏอยูในคัมภีรโพธิจรรยาวตารให
ละเอียดถ่ีถวนและครอบคลุมยิ่งขึ้น  โดยการนําไปศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาทางปรัชญากับคัมภีร  
อ่ืน ๆ  ของนิกายมหายานที่แสดงสารัตถะไวในลักษณะเดียวกัน 
 3.   ควรศึกษาวิ เคราะหงานวรรณกรรมเลมอื่น   ๆ  ของศานติ เทวะ  เชน  คัมภีร           
ศึกษาสมุจจัย  และสูตรสมุจจัย  เปนตน เพื่อใชเปนฐานขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนามหายานใหกวางขวางและแพรหลายยิ่งขึ้น 
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โพธิจรฺยาวตาระ 
ปฺรถมะ  ปริจฺเฉทะ 
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1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน  ปฺรียตาม ฺ
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  อวฺยาปาริตสาธุสฺตุ   โพธิสตฺตฺวะ   กิมุจฺยตามฺ  // 
32.  กติปยชนสตฺตฺรทายกะ 
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   กลุษํ   เสฺว   หฺฤทเย   กโรติ   ยศฺจ  / 
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35.  อถ   ยสฺย   มนะ   ปฺรสาทเมติ    
   ปฺรสเวตฺตสฺย   ตโต⌫ ธิกํ   ผลมฺ  / 
  มหตา   หิ   พเลน   ปาปกํ1 
   ชินปุเตฺรษุ   ศุภํ   ตฺวยตฺนตะ  // 
36.  เตษํา   ศรีราณิ   นมสฺกโรมิ 
   ยโตฺรทิตํ   ตทฺวรจิตฺตรตฺนมฺ  / 
  ยตฺราปกาโร⌫ ป  สุขาสุพนฺธี 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน  ปาปกรมฺ 
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   สุขากรําสฺตานฺ   ศรณํ   ปฺรยามิ  // 
 

ทฺวิตียะ   ปริจฺเฉทะ 
ปาปเทศนา   นาม 

 
1.  ตจฺจิตฺตรตฺนคฺรหณาย   สมฺยกฺ   
   ปูชํา   กโรมฺเยษ   ตถาคตานามฺ  / 
  สทฺธรฺมรตฺนสฺย   จ   นิรฺมลสฺย 
   พุท ฺธาต ฺมชานํา   จ   คุโณทธีนาม ฺ  // 
2.  ยาวนฺติ    ปุษฺปาณิ   ผลานิ  ไจว 
   ไภษชฺยชาตานิ   จ   ยานิ   สนฺติ  / 
  รตฺนานิ   ยาวนฺติ   จ   สนฺติ   โลเก 
   ชลานิ   จ   สฺวจฺฉมโนรมาณิ  // 
3.  มหีธรา   รตฺนมยาสฺตถานฺเย    
   วนปฺรเทศาศฺจ    วิเวกรมฺยาะ  / 
  ลตาะ   สุปุษฺปาภรโณชฺชฺวลาศฺจ    
   ทฺรุมาศฺจ   เย   สตฺผลนมฺรศาขาะ  // 
4.  เทวาทิโลเกษุ   จ   คนฺธธูปาะ 
   กลฺปทฺรุมา   รตฺนมยาศฺจ   วฺฤกฺษาะ  / 
  สรําสิ   จามฺโภรุหภูษณานิ 
   หํสสฺวนาตฺยนฺตมโนหราณิ   // 
5.  อกฺฤษฺฏชาตานิ   จ   ศสฺยชาตา – 
   นฺยนฺยานิ   วา  ปูชฺยวิภูษณานิ  / 
  อากาศธาตุปฺรสราวธีนิ 
   สรฺวาณฺยปมานฺยปริคฺรหาณิ  // 
6.  อาทาย   พุทฺธฺยา   มุนิปุ คเวภฺโย 
   นิรฺยาตยามฺเยษ   สปุตฺรเกภยะ  / 
  คฺฤณนฺตุ   ตนฺเม   วรทกฺษิณียา 
   มหากฺฤปา   มามนุกมฺปมานาะ  // 
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7.  อปุณฺยวานสฺมิ   มหาทริทฺระ   
    ปูชารฺถมนฺยนฺมม   นาสฺติ   กึจิตฺ  / 
  อโต  มมารฺถาย   ปรารฺถจิตฺตา 
   คฺฤณนฺตุ   นาถา   อิทมาตฺมศกฺตฺยา  // 
8.  ททามิ   จาตฺมานมหํ   ชิเนภฺยะ 
   สรฺเวณ   สรฺวํ   จ   ตทาตฺมเชภฺยะ  / 
  ปริคฺรหํ   เม   กุรุตาคฺรสตฺตฺวา 
   ยุษฺมาสุ   ทาสตฺวมุไปมิ  ภกฺตฺยา  // 
9.  ปริคฺรเหณาสฺมิ   ภวตฺกฺฤเตน 
   นิรฺภีรฺภเว   สตฺตฺวหิตํ   กโรมิ  / 
  ปูร ฺวํ   จ   ปาป   สมติก ฺตมามิ 
   นานฺยจฺจ   ปาป   ปฺรกโรมิ   ภูยะ  // 
10.  รตฺโนชฺชฺวลสฺตมฺภมโนรเมษุ 
   มุกฺตามโยทฺภาสิวิตานเกษุ  / 
  สฺวจฺโฉชฺชฺวลสฺผาฏิกกุฏฏิเมษุ 
   สุคนฺธิสุ   สฺนานคฺฤเหษุ  เตษุ  // 
11.  มโนชฺคนฺโธทกปุษฺปปูรฺไณะ 
   กุมฺไภรฺมหารตฺนมไยรเนไกะ  / 
  สฺนานํ   กโรมเฺยษ   ตถาคตานํา  
   ตทาตฺมชานํา   จ   สคีติวาทฺยมฺ  // 
12.  ปฺรธูปไตรฺเธาตมไลรตุลไย – 
   รฺวสฺไตฺรศฺจ   เตษํา   ตนุมุนฺมฺฤษามิ  / 
  ตตะ   สุรกฺตานิ   สุธูปตานิ   
   ททามิ   เตภฺโย   วรจีวราณิ  // 
13.  ทิวฺไยรฺมฺฤทุศฺลกฺษฺณวิจิตฺรโศไภ – 
   รฺวสฺไตฺรรลํการวไรศฺจ   ตสฺไตะ  / 
  สมนฺตภทฺราชิตม ฺชุโฆษ – 
   โลเกศฺวราทีนป   มณฺฑยามิ  // 
14.  สรฺวตฺริสาหสฺรวิสาริคนฺไธ – 
   รฺคนฺโธตฺตไมสฺตานนุเลปยามิ  / 
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  สูตฺตปฺตสูนฺมฺฤษฺฏสุเธาตเหม – 
   ปฺรโภชฺชฺวลานฺ   สรฺวมุนีนฺทฺรกายานฺ  // 
15.  มานฺทารเวนฺทีวรมลฺลิกาทฺไยะ   สรฺไวะ   สุคนฺไธะ   กุสุไมรฺมโนชฺไะ  / 
  อภฺยรฺจยามฺยรฺจฺยตมานฺ   มุนีนฺทฺรานฺ   สฺรคฺภิศฺจ   สํสฺถานมโนรมาภิะ  //  
16.  สฺผีตสฺผุรทฺคนฺธมโนรไมศฺจ   ตานฺธูปเมไฆรุปธูปยามิ  / 
  โภชฺไยศฺจ   ขาทฺไยรฺวิวิไธศฺจ   เปไยสฺเตภฺโย  นิเวทฺยํ  จ   นิเวทยามิ  // 
17.  รตฺนปฺรทีปาศฺจ  นิเวทยามิ   สุวรฺณปทฺเมษุ   นิวิษฺฏปกฺตีนฺ  / 
  คนฺโธปลิปฺเตษุ   จ   กุฏฏิเมษุ   ถิรามิ   ปุษฺปปฺรกรานฺ  มโนชฺานฺ  // 
18.  ปฺรลมฺพมุกฺตามณิหารโศภานาภาสฺวรานฺ   ทิคฺมุขมณฺฑนําสฺตานฺ  / 
  วิมานเมฆานฺ   สฺตุติคีตรมฺยานฺ   ไมตฺรีมเยภฺโย⌫ ป   นิเวทยามิ  // 
19.  สุวรฺณทณฺไฑะ   กมนียรูไปะ   สํสกฺตมุกฺตานิ   สมุจฺฉิตานิ   / 
  ป ฺรธารยาม ฺเยษ   มหามุนีนํา   รต ฺนาตปต ฺราณ ฺยติโศภนานิ   // 
20.  อตะ   ปรํ   ปฺรติษฺนฺตํา   ปูชาเมฆา   มโนรมาะ  / 
  ตูรฺยสํคีติเมฆาศฺจ   สรฺวสตฺตฺวปฺรหรฺษณาะ  // 
21.  สรฺวสทฺธรฺมรตฺเนษุ   ไจตฺเยษุ   ปฺรติมาสุ   จ  / 
  ปุษฺปรตฺนาทิวรฺษาศฺจ   ปฺรวรฺตนฺตํา   นิรนฺตรมฺ  // 
22.  ม ฺชุโฆษปฺรภฺฤตยะ   ปูชยนฺติ   ยถา   ชินานฺ  / 
  ตถา   ตถาคตานฺนาถานฺ   สปุตฺรานฺ   ปูชยามฺยหมฺ  // 
23.  สฺวรางฺคสาคไระ   สฺโตตฺไระ   สฺเตามิ  จาหํ   คุโณทธีนฺ  / 
  สฺตุติสํคีติเมฆาศฺจ   สํภวนฺตฺเวษฺวนนฺยถา  // 
24.  สรฺวเกฺษตฺราณุสํขฺไยศฺจ   ปฺรณาไมะ   ปฺรณมามฺยหมฺ  / 
  สรฺวตฺรฺยธฺวคตานฺ   พุทฺธานฺ   สหธรฺมคโณตฺตมานฺ  // 
25.  สรฺวไจตฺยานิ   วนฺเท⌫ หํ   โพธิสตฺตฺวาศฺรยําสฺตถา  / 
  นมะ   กโรมฺยุปาธฺยายานภิวนฺทฺยานฺ   ยตี̊สฺตถา  // 
26.  พุทฺธํ   คจฺฉามิ   ศรณํ   ยาวทา   โพธิมณฺฑตะ   / 
  ธรฺมํ   คจฺฉามิ   ศรณํ   โพธิสตฺตฺวคณํ   ตถา  // 
27.  วิชฺาปยามิ  สํพุทฺธานฺ   สรฺวทิกฺษุ   วฺยวสฺถิตานฺ   / 
  มหาการุณิกําศฺจาป  โพธิสตฺตฺวานฺ  กฺฤตา ฺชลิะ  // 
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28.  อนาทิมติ   สํสาเร   ชนฺมนฺยไตฺรว   วา   ปุนะ  / 
  ยนฺมยา  ปศุนา  ปาป    กฺฤตํ   การิตเมว   วา1   // 
29.  ยจฺจานุโมทิตํ    กึจิทาตฺมฆาตาย   โมหตะ2 / 
  ตทตฺยยํ   เทศยามิ   ปศฺจาตฺตาเปน   ตาปตะ  // 
30.  รตฺนตฺรเย ⌫ ปกาโร   โย  มาตปตฺฤษุ3 วา   มยา  /  
  คุรุษฺวนฺเยษุ    วา   เกฺษปาตฺ   กายวาคฺพุทฺธิภิะ   กฺฤตะ  // 
31.  อเนกโทษทุษฺเฏน  มยา   ปาเปน   นายกาะ  / 
  ยตฺกฺฤตํ   ทารุณํ   ปาป   ตตฺสรฺวํ   เทศยามฺยหมฺ  // 
32.  กถํ   จ   นิะสรามฺยสฺมานฺนิตฺโยทฺวิคฺโน⌫ สฺมิ   นายกาะ  / 
  มา  ภูนฺเม   มฺฤตยุรจิราทกฺษีเณ   ปาปสํจเย  // 
33.  กถํ   จ   นะิสรามฺยสฺมาตฺ  ปริตฺรายต  สตฺวรมฺ4  /   
  มา    มมากฺษีณปาปสฺย   มรณํ   ศีฆฺรเมษฺยติ   // 
34.  กฺฤตากฺฤตาปรีกฺโษ⌫ ยํ   มฺฤตฺยุรฺวิศฺรมฺภฆาตกะ  / 
  สฺวสฺถาสฺวสฺไถรวิศฺวาสฺย   อากสฺมิกมหาศนิะ  // 
35.  ปฺริยาปฺริยนิมิตฺเตน   ปาป   กฺฤตมเนกธา  / 
  สรฺวมุตฺสฺฤชฺย   คนฺตวฺยมิติ   น   ชฺาตมีทฺฤศมฺ  // 
36.  อปฺริยา   น   ภวิษฺยนฺติ   สรฺวํ   จ   น   ภวิษฺยติ   / 
  อหํ  จ   น   ภวิษฺยามิ   สรฺวํ   จ  น   ภวิษฺยติ  // 
37.  ตตฺตตฺสฺมรณตํา   ยาติ   ยทฺยทฺวสฺตฺวนุภูยเต  / 
  สฺวปฺนานุภูตวตฺสรฺวํ   คตํ   น   ปุนรีกฺษฺยเต  // 
38.  อิไหว   ติษฺตสฺตาวทฺคตา   ไนเก  ปฺริยาปฺริยาะ  / 
  ตนฺนิมิตฺตํ   ตุ   ยตฺปาป   ตตฺสฺถิตํ   โฆรมคฺรตะ  // 
39.  เอวมาคนฺตุโก⌫ สฺมีติ   น   มยา   ปฺรตฺยเวกฺษิตมฺ  / 
  โมหานุนยวิทฺเวไษะ   กฺฤตํ   ปาปมเนกธา  // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน  จ 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน  โมหิตะ 
3ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน   มาตาปตฺฤษุ 
4ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน   สตฺตฺวรํ  
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40.  ราตฺรึทิวมวิศฺรามมายุโษ  วรฺธเต   วฺยยะ  / 
  อายสฺย   จาคโม   นาสฺติ   น   มริษฺยามิ   กึ   นฺวหมฺ   // 
41.  อิห   ศยฺยาคเตนาป   พนฺธุมธฺเย⌫ ป  ติษฺตา  / 
  มไยเวเกน   โสฒวฺยา   มรฺมจฺเฉทาทิเวทนา   // 
42.  ยมทูไตรฺคฺฤหีตสฺย   กุโต   พนฺธุะ   กุตะ   สุหฺฤตฺ  / 
  ปุณฺยเมกํ   ตทา   ตฺราณํ   มยา   ตจฺจ   น   เสวิตมฺ  // 
43.  อนิตฺยชีวิตาสงฺคาทิทํ   ภยมชานตา  / 
  ปฺรมตฺเตน   มยา  นาถา   พหุ   ปาปมุปารฺชิตมฺ  // 
44.  องฺคจฺเฉทารฺถมปฺยทฺย   นียมาโน   วิศุษฺยติ  / 
  ปปาสิโต   ทีนทฺฤษฺฏิรนฺยเทเวกฺษเต  ชคตฺ  // 
45.  กึ   ปุนรฺไภรวากาไรรฺยมทูไตรธิษฺ ิตะ   / 
  มหาตฺราสชฺวรคฺรสฺตะ   ปุรีโษตฺสรฺคเวษฺฏิตะ  // 
46.  กาตไรรฺทฺฤษฺฏิปาไตศฺจ   ตฺราณานฺเวษี  จตุรฺทิศมฺ  / 
  โก   เม   มหาภยาทสฺมาตฺสาธุสฺตฺราณํ   ภวิษฺยติ  // 
47.  ตฺราณศูนฺยา   ทิโศ  ทฺฤษฺฏวา  ปุนะ   สํโมหมาคตะ  / 
  ตทาหํ   กึ   กริษฺยามิ   ตสฺมินฺ   สฺถาเน   มหาภเย  // 
48.  อทฺไยว   ศรณํ   ยามิ   ชคนฺนาถานฺ   มหาพลานฺ  / 
  ชคทฺรกฺษารฺถมุทฺยุกฺตานฺ   สรฺวตฺราสหรานฺ   ชินานฺ  // 
49.  ไตศฺจาปฺยธิคตํ   ธรฺมํ   สํสารภยนาศนมฺ  / 
  ศรณํ   ยามิ   ภาเวน  โพธิสตฺตฺวคณํ   ตถา  // 
50.  สมนฺตภทฺรายาตฺมานํ  ททามิ  ภยวิหฺวละ   / 
  ปุนศฺจ   ม ฺชุโฆษาย   ททามฺยาตฺมานมาตฺมนา  // 
51.  ตํ   จาวโลกิตํ   นาถํ   กฺฤปาวฺยากุลจาริณมฺ  / 
  วิเรามฺยารฺตรวํ   ภีตะ   ส  มํา   รกฺษตุ   ปาปนมฺ  // 
52.  อารฺยมากาศครฺภํ   จ  กฺษิติครฺภํ   จ  ภาวตะ  / 
  สรฺวานฺ   มหากฺฤปาศฺจาป   ตฺราณานฺเวษี     วิเรามฺยหมฺ   // 
53.  ยํ    ทฺฤษฺฏไวว   จ   สํตฺรสฺตาะ   ปลายนฺเต   จตุรฺทิศมฺ  / 
  ยมทูตาทโย   ทุษฺฏาสฺตํ   นมสฺยามิ   วชฺริณมฺ  // 
54.  อตีตฺย   ยุษฺมทฺวจนํ   สําปฺรตํ   ภยทรฺศนาตฺ  / 
  ศรณํ   ยามิ   โว   ภีโต   ภยํ   นาศยต   ทฺรุตมฺ  // 
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55.  อิตฺวรวฺยาธิภีโต⌫ ป   ไวทฺยวากฺยํ   น   ลงฺฆเยตฺ   / 
  กิมุ   วฺยาธิศไตรฺคฺรสฺตศฺจตุรฺภิศฺจตุรุตฺตไระ  // 
56.  เอเกนาป   ยตะ  สรฺเว  ชมฺพูทฺวีปคตา   นราะ  / 
  นศฺยนฺติ   เยษํา   ไภษชฺยํ   สรฺวทิกฺษุ   น   ลภฺยเต1  //   
57.  ตตฺร   สรฺวชฺไวทฺยสฺย   สรฺวศลฺยาปหาริณะ   / 
  วากฺยมุลฺลงฺฆยามีติ   ธิงฺ2  มามตฺยนฺตโมหตมฺ3  //  
58.  อตฺยปฺรมตฺตสฺติษฺามิ   ปฺรปาเตษฺวิตเรษฺวป  / 
  กิมุ   โยชนสาหสฺเร   ปฺรปาเต   ทีรฺฆกาลิเก   // 
59.  อทฺไยว   มรณํ   ไนติ   น   ยุกฺตา   เม   สุขาสิกา  /  
  อวศฺยเมติ   สา   เวลา   น   ภวิษฺยามฺยหํ   ยทา  // 
60.  อภยํ   เกน   เม  ทตฺตํ   นิะสริษฺยามิ   วา   กถมฺ  / 
  อวศฺยํ   น   ภวิษฺยามิ   กสฺมานฺเม   สุสฺถิตํ   มนะ  // 
61.  ปูรฺวานุภูตนษฺเฏภฺยะ    กึ   เม   สารมวสฺถิตมฺ  / 
  เยษุ   เม⌫ ภินิวิษฺเฏน   คุรูณํา   ลงฺฆิตํ   วจะ  // 
62.  ชีวโลกมิมํ   ตฺยกฺตฺวา   พนฺธูนฺ   ปริจิตําสฺตถา  / 
  เอกากี   กฺวาป   ยาสฺยามิ   กึ   เม  สรฺไวะ   ปฺริยาปฺริไยะ  // 
63.  อิยเมว   ตุ   เม   จินฺตา   ยุกฺตา   ราตฺรึทิวํ   ตทา  / 
  อศุภานฺนิยตํ   ทุะขํ   นิะสเรยํ  ตตะ   กถมฺ  // 
64.  มยา   พาเลน   มูเฒน   ยตฺกึจิตฺปาปมาจิตมฺ  / 
  ปฺรกฺฤตฺยา   ยจฺจ   สาวทฺยํ   ปฺรชฺปฺตฺยาวทฺยเมว   จ   // 
65.  ตตฺสรฺวํ   เทศยามฺเยษ    นาถานามคฺรตะ   สฺถิตะ  / 
  กฺฤตา ฺชลิรฺทุะขภีตะ   ปฺรณิปตฺย   ปุนะ   ปุนะ4   //  
66.  อตฺยยมตฺยยตฺเวน   ปฺรติคฺฤหฺณนฺตุ   นายกาะ  / 
  น   ภทฺรกมิทํ   นาถา   น   กรฺตวฺยํ   ปุนรฺมยา  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน   วิทยฺเต 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน   ธิคฺ 
3ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน   มามตฺยนฺตโมหิต ํ
4ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน  มุหุร ฺมุหุะ 
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ตฺฤตียะ   ปริจฺเฉทะ 
โพธิจิตฺตปริครฺโห   นาม 

 
1.  อปายทุะขวิศฺรามํ   สรฺวสตฺตฺไวะ   กฺฤตํ   ศุภมฺ   / 
  อนุโมเท   ปฺรโมเทน   สุขํ   ติษฺนฺตุ   ทุะขิตาะ  // 
2.  สํสารทุะขนิรฺโมกฺษมนุโมเท   ศรีริณามฺ  / 
  โพธิสตฺตฺวตฺวพุทฺธตฺวมนุโมเท   จ   ตายินามฺ   // 
3.  จิตฺโตตฺปาทสมุทฺรําศฺจ   สรฺวสตฺตฺวสุขาวหานฺ  / 
  สรฺวสตฺตฺวหิตาธานานนุโมเท  จ   ศาสินามฺ  // 
4.  สรฺวาสุ   ทิกฺษุ   สํพุทฺธานฺ   ปฺรารฺถยามิ   กฺฤตา ฺชลิะ  / 
  ธรฺมปฺรทีป   กุรฺวนฺตุ   โมหาทฺทุะขปฺรปาตินามฺ  // 
5.  นิรฺวาตุกามําศฺจ   ชินานฺ  ยาจยามิ   กฺฤตา ฺชลิะ  / 
  กลฺปานนนฺตําสฺติษฺนฺตุ   มา   ภูทนฺธมิทํ   ชคตฺ  // 
6.  เอวํ   สรฺวมิทํ   กฺฤตฺวา   ยนฺมยาสาทิตํ   ศุภมฺ  / 
  เตน   สฺยํา   สรฺวสตฺตฺวานํา   สรฺวทุะขปฺรศานฺติกฺฤตฺ  // 
7.  คฺลานานามสฺมิ   ไภษชฺยํ   ภเวยํ   ไวทฺย   เอว   จ  / 
  ตทุปสฺถายกศฺไจว   ยาวทฺโรคาปุนรฺภวะ  // 
8.  กฺษุตฺปปาสาวฺยถํา   หนฺยามนฺนปานปฺรวรฺษไณะ  / 
  ทุรฺภิกฺษานฺตรกลฺเปษุ   ภเวยํ   ปานโภชนมฺ  // 
9.  ทริทฺราณํา   จ   สตฺตฺวานํา   นิธิะ   สฺยามหมกฺษยะ  / 
  นาโนปกรณากาไรรุปติษฺเยมคฺรตะ  // 
10.  อาตฺมภาวําสฺตถา   โภคานฺ   สรฺวตฺรฺยธฺวคตํ   ศุภมฺ  / 
  นิรเปกฺษสฺตฺยชามฺเยษ   สรฺวสตฺตฺวารฺถสิทฺธเย   // 
11.  สรฺวตฺยาคศฺจ   นิรฺวาณํ   นิรฺวาณารฺถิ   จ  เม  มนะ  / 
  ตฺยกฺตวฺยํ   เจนฺมยา   สรฺวํ   วรํ   สตฺตฺเวษุ   ทียตามฺ  // 
12.  ยศฺจาสุขีกฺฤตศฺจาตฺมา1   มยายํ   สรฺวเทหินามฺ  / 
  ฆฺนนฺตุ   นินฺทนฺตุ   วา   นิตยฺมากิรนฺตุ   จ   ปาสุภิะ  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี  เปน   ยถา   สุขีกฺฤตศฺจาตฺมา 
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13.  กฺรีทนฺตุ   มม   กาเยน   หสนตฺุ   วิลสนฺตุ   จ  / 
  ทตฺตสฺเตภฺโย   มยา   กายศฺจนิฺตยา  กึ   มมานยา  // 
14.  การยนฺตุ   จ   กรฺมาณิ   ยานิ   เตษํา   สุขาวหมฺ  / 
  อนรฺถะ    กสฺยจินฺมา    ภนฺูมามาลมฺพฺย   กทาจน  //    
15.  เยษํา   กฺรุทฺธาปฺรสนฺนา   วา   มามาลมฺพฺย   มติรฺภเวต ฺ / 
  เตษํา   ส   เอว   เหตุะ   สฺยานฺนิตฺยํ   สรฺวารฺถสิทฺธเย  // 
16.  อภฺยาขยฺาสฺยนตฺิ   มํา   เย   จ   เย   จานเฺย⌫ ปฺยปการณิะ  / 
  อุตฺปฺราสกาสฺตถานฺเย⌫ ป   สรฺเว   สฺยุรฺโพธิภาคินะ  // 
17.  อนาถานามหํ   นาถะ  สารฺถวาหศฺจ    ยายินามฺ  / 
  ปาเรปฺสูนํา   จ   เนาภูตะ   เสตุะ   สํกฺรม  เอว   จ  // 
18.  ทีปารฺถินามหํ   ทีปะ   ศยฺยา   ศยฺยารฺถินามหมฺ  / 
  ทาสารฺถินามหํ   ทาโส   ภเวยํ   สรฺวเทหินามฺ  // 
19.  จินฺตามณิรฺภทฺรฆฏะ   สิทฺธวิทฺยา   มเหาษธิะ  / 
  ภเวยํ   กลฺปวฺฤกฺษศฺจ   กามเธนุศฺจ  เทหินามฺ  // 
20.  ปฺฤถิวฺยาทีนิ   ภูตานิ   นิะเศษากาศวาสินามฺ  / 
  สตฺตฺวานามปฺรเมยาณํา   ยถาโภคานฺยเนกธา  // 
21.  เอวมากาศนิษฺสฺย    สตฺตฺวธาโตรเนกธา   / 
  ภเวยมุปชีวฺโย⌫ หํ   ยาวตฺสรฺเว   น   นิรฺวฺฤตาะ  // 
22.  ยถา   คฺฤหีตํ   สุคไตรฺโพธิจิตฺตํ   ปุราตไนะ  / 
  เต   โพธิสตฺตฺวศิกฺษายามานุปูรฺวฺยา   ยถา   สฺถิตาะ  // 
23.  ตทฺวทุตฺปาทยามฺเยษ   โพธิจิตฺตํ    ชคทฺธิเต  / 
  ตทฺวเทว   จ   ตาะ   ศิกฺษาะ   ศิกฺษิษฺยามิ   ยถากฺรมมฺ  // 
24.  เอวํ   คฺฤหีตฺวา   มติมานฺ    โพธิจิตฺตํ    ปฺรสาทตะ  / 
  ปุนะ   ปฺฤษฺฏสฺย   ปุษฺฏยรฺถํ   จิตฺตเมวํ   ปฺรหรฺษเยตฺ  // 
25.  อทฺย   เม   สผลํ   ชนฺม   สุลพฺโธ   มานุโษ   ภวะ  / 
  อทฺย  พุทฺธกุเล  ชาโต   พุทฺธปุตฺโร⌫ สฺมิ   สําปฺรตมฺ  // 
26.  ตถาธุนา   มยา   การฺยํ   สฺวกุโลจติการิณามฺ  / 
  นิรฺมลสฺย   กุลสฺยาสฺย   กลงฺโก   น  ภเวทฺยถา  // 
27.  อนฺธะ   สํการกูเฏภฺโย   ยถา   รตฺนมวาปฺนุยาตฺ  / 
  ตถา   กถํจิทปฺเยตทฺ   โพธิจิตฺตํ   มโมทิตมฺ  // 
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28.  ชคนฺมฺฤตฺยุวินาศาย    ชาตเมตทฺรสายนมฺ  / 
  ชคทฺทาริทฺรฺยศมนํ   นิธานมิทมกฺษยมฺ  // 
29.  ชคทฺวฺยาธิปฺรศมนํ    ไภษชฺยมิทมุตฺตมมฺ  / 
  ภวาธฺวภฺรมณศฺรานฺตชคทฺวิศฺรามปาทปะ  // 
30.  ทุรฺคตฺยุตฺตรเณ   เสตุะ   สามานฺยะ   สรฺวยายินามฺ  / 
  ชคทฺเกฺลโศปฺศมน1    อุทิตศฺจิตฺตจนฺทฺรมาะ  // 
31.  ชคทชฺานติมิรปฺโรตฺสารณมหารวิะ  / 
  สทฺธรฺมกฺษีรมถนานฺนวนีตํ    สมุตฺถิตมฺ  // 
32.  สุขโภคพุภุกฺษีตสฺย   วา   ชนสารฺถสฺย   ภวาธฺวจาริณะ  / 
  สุขสตฺตฺรมิทํ2   หฺยุปสฺถิตํ   สกลาภฺยาคตสตฺตฺวตรฺปณมฺ  // 
33.  ชคททฺย    นิมนฺตฺริตํ    มยา   สุคตตฺเวน   สุเขน   จานฺตรา3  / 
  ปุรตะ    ขลุ   สรฺวตายินามภินนฺทนฺตุ   สุราสุราทยะ  // 

 
จตุรฺถะ   ปริจฺเฉทะ 

โพธิจิตฺตาปฺรมาโท   นาม 
 
1.  เอวํ   คฺฤหีตฺวา   สุทฺฤฒํ    โพธิจิตฺตํ   ชินาตฺมชะ  / 
  ศิกฺษานติกฺรเม   ยตฺนํ    กุรฺยานฺนิตฺยมตนฺทฺริตะ  // 
2.  สหสา   ยตฺสมารพฺธํ   สมฺยคฺ   ยทวิจาริตมฺ  / 
  ตตฺร   กุรฺยานฺน    เวตฺเยวํ   ปฺรติชฺายาป   ยุชฺยเต  // 
3.  วิจาริตํ   ตุ    ยทฺพุทฺไธรฺมหาปฺราชฺไศฺจ    ตตฺสุไตะ  / 
  มยาป   จ   ยถาศกฺติ    ตตฺร   กึ    ปริลมฺพฺยเต  // 
4.  ยทิ   ไจวํ   ปฺรติชฺาย   สาธเยยํ   น   กรฺมณา  / 
  เอตํา    สรฺวํา   วิสํวาทฺย   กา   คติรฺเม   ภวิษฺยติ  // 
 
                                                           

1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน  ชคตฺเกลฺโศษฺศมน 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   สุขสตฺรมิทํ 
3ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ชคททฺย   นิมนฺตฺริตํ  มยา  ชนสาร ฺถสฺย  ภวาธฺวจาริณะ 
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5.  มนสา   จินฺตยิตฺวาป   โย   น   ททฺยาตฺปุนรฺนระ  / 
  ส   เปฺรโต   ภวตีตฺยุกฺตมลฺปมาตฺเร⌫ ป   วสฺตุนิ  // 
6.  กิมุตานุตฺตรํ    เสาขฺยมุจฺไจรุทฺฆุษฺย   ภาวตะ  / 
  ชคตฺสรฺวํ   วิสํวาทฺย   กา   คติรฺเม   ภวิษฺยติ  // 
7.  เวตฺติ   สรฺวชฺ   เอไวตามจินฺตฺยํา    กรฺมโณ   คติมฺ  / 
  ยทฺโพธิจิตฺตตฺยาเค⌫ ป   โมจยตฺเยว   ตํา   นรานฺ  // 
8.  โพธิสตฺตฺวสฺย    เตไนวํ    สรฺวาปตฺติรฺครียสี  / 
  ยสฺมาทาปทฺยมาโน⌫ เสา   สรฺวสตฺตฺวารฺถหานิกฺฤตฺ  // 
9.  โย⌫ ปฺยนฺยะ   กฺษณมปฺยสฺย   ปุณฺยวิฆฺนํ   กริษฺยติ  / 
  ตสฺย    ทุรฺคติปรฺยนฺโต   นาสฺติ   สตฺตฺวารฺถฆาตินะ  // 
10.  เอกสฺยาป   หิ  สตฺตฺวสฺย    หิตํ   หตฺวา   หโต    ภเวตฺ  / 
  อเศษากาศปรฺยนฺตวาสินํา    กิมุ   เทหินามฺ  // 
11.  เอวมาปตฺติพลโต    โพธิจิตฺตพเลน   จ  / 
  โทลายมานะ   สํสาเร   ภูมิปฺราปฺเตา   จิรายเต  // 
12.  ตสฺมาทฺยถาปฺรตชฺิาตํ    สาธนียํ    มยาทราตฺ  / 
  นาทฺย    เจตฺกฺริยเต   ยตฺนสฺตเลนาสฺมิ   ตลํ   คตะ  // 
13.  อปฺรเมยา    คตา  พุทฺธาะ    สรฺวสตฺตฺวคเวษกาะ  / 
  ไนษามหํ    สฺวโทเษณ   จิกิตฺสาโคจรํ    คตะ  // 
14.  อทฺยาป   เจตฺตไถว   สฺยํา    ยไถวาหํ   ปุนะ   ปุนะ  / 
  ทุรฺคติวฺยาธิมรณจฺเฉทเภทาทฺยวาปฺนุยามฺ  // 
15.  กทา   ตถาคโตตฺปาทํ   ศฺรทฺธํา   มานุษฺยเมว   จ  / 
  กุศลาภฺยาสโยคฺยตฺวเมวํ   ลปฺสฺเย⌫ ติทุรฺลภมฺ  // 
16.  อาโรคฺยํ   ทิวสํ   เจทํ   สภกฺตํ   นิรุปทฺรวม ฺ / 
  อายุะกฺษณํ   วิสํวาทิ   กาโยปาจิตโกปมะ  // 
17.  น   หีทฺฤไศรฺมจฺจริไตรฺมานุษฺยํ   ลภฺยเต  ปุนะ  / 
  อลภฺยมาเน   มานุษฺเย   ปาปเมว    กุตะ   ศุภมฺ  // 
18.  ยทา   กุศลโยคฺโย⌫ ป   กุศลํ   น   กโรมฺยหมฺ  / 
  อปายทุะไขะ   สํมูฒะ   กึ   กริษฺยามฺยหํ   ตทา  // 
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19.  อกุรฺวตศฺจ   กุศลํ   ปาป   จาปฺยุปจินฺวตะ  / 
  หตะ   สุคติศพฺโท⌫ ป   กลฺปโกฏิศไตรป1  // 
20.  อต   เอวาห   ภควานฺ   มานุษฺยมติทุรฺลภมฺ  / 
  มหารฺณวยุคจฺฉิทฺรกูรฺมคฺรีวารฺปโณปมมฺ  // 
21.  เอกกฺษณกฺฤตาตฺ   ปาปาทวีเจา   กลฺปมาสฺยเต  / 
  อนาทิกาโลปจิตาตฺ   ปาปาตฺ   กา   สุคเตา   กถา  // 
22.  น   จ   ตนฺมาตฺรเมวาเสา   เวทยิตฺวา   วิมุจฺยเต  / 
  ตสฺมาตฺตทฺเวทยนฺเนว2    ปาปมนฺยตฺ  ปฺรสูยเต  // 
23.  นาตะ   ปรา   ว ฺจนาสฺติ   น   จ   โมโห⌫ สฺตฺยตะ  ประ  / 
  ยทีทฺฤศํ   กฺษณํ   ปฺราปฺย   นาภฺยสฺตํ    กุศลํ   มยา  // 
24.  ยทิ   ไจวํ   วิมฺฤษฺยามิ   ปุนะ   สีทามิ   โมหิตะ  / 
  โศจิษฺยามิ   จิรํ   ภูโย   ยมทูไตะ   ปฺรโจทิตะ  // 
25.  จิรํ   ธกฺษฺยติ   เม  กายํ   นรกาคฺนิะ   สุทุะสหะ  / 
  ปศจฺาตฺตาปานลศฺจิตฺตํ    จิรํ   ธกฺษฺยตฺยศิกฺษิตมฺ  // 
26.  กถํจิทป    สํปฺราปฺโต   หิตภูมึ    สุทุรฺลภามฺ  / 
  ชานนฺนป    จ    นีเย⌫ หํ   ตาเนว   นรกานฺ   ปุนะ  // 
27.  อตฺร   เม   เจตนา   นาสฺติ   มนฺไตฺรริว    วิโมหิตะ  / 
  น   ชาเน   เกน   มุหฺยามิ    โก⌫ ตฺรานฺตรฺมม   ติษฺติ   // 
28.  หสฺตปาทาทิรหิตาสฺตฺฤษฺณาทฺเวษาทิศตฺรวะ  / 
  น   ศูรา   น   จ   เต    ปฺราชฺาะ   กถํ   ทาสีกฺฤโต⌫ สฺมิ   ไตะ  // 
29.  มจฺจิตฺตาวสฺถิตา   เอว   ฆฺนนฺติ   มาเมว   สุสฺถิตาะ   / 
  ตตฺราปฺยหํ   น   กุปฺยามิ   ธิคสฺถานสหิษฺณุตามฺ  // 
30.  สรฺเว   เทวา   มนุษฺยาศฺจ    ยทิ    สยุรฺมม   ศตฺรวะ  / 
  เต⌫ ป   นาวีจิกํ   วหฺนึ    สมุทานยิตุ   กฺษมาะ  // 
31.  เมโรรป    ยทาสงฺคานฺน   ภสฺมาปฺยุปลภฺยเต  / 
  กฺษณาตฺ   กฺษิปนตฺิ   มํา   ตตฺร   พลินะ   เกฺลศตฺรวะ  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน  กลฺปเกาฏิศไตรป 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ยสฺมาต ฺ  ตทฺเวทยนฺเนว 
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32.  น   หิ   สรฺวานฺยศตฺรูณํา   ทีรฺฆมายุรปทฺฤศมฺ  / 
  อนาทฺยนฺตํ   มหาทีรฺฆํ   ยนฺมม   เกฺลศไวริณามฺ  // 
33.  สรฺเว   หิตาย   กลฺปนฺเต    อานุกูลฺเยน   เสวิตาะ  / 
  เสวฺยมานาสฺตฺวมี   เกฺลศาะ   สุตรํา   ทุะขการกาะ  // 
34.  อิติ   สํตตทีรฺฆไวริษุ   วฺยสเนาฆปฺรสไวกเหตุษุ  /  
  หฺฤทเย   นิวสตฺสุ   นิรฺภยํ   มม   สํสารรติะ   กถํ   ภเวตฺ  // 
35.  ภวจารกปาลกา   อิเม   นรกาทิษฺวป   วธฺยฆาตกาะ / 
  มติเวศฺมนิ   โลภป ฺชเร   ยทิ   ติษฺนฺติ  กุตะ   สุขํ   มม  // 
36.  ตสฺมานฺน   ตาวทหมตฺร   ธุรํ   กฺษิปามิ 
   ยาวนฺน   ศตฺรว   อิเม   นิหตาะ  สมกฺษมฺ  / 
  สฺวลฺเป⌫ ป   ตาวทปการิณิ   พทฺธโรษา 
   มาโนนฺนตาสฺตมนิหตฺย   น   ยานฺติ   นิทฺรามฺ  // 
37.  ปฺรกฺฤติมรณทุะขิตานฺธการานฺ    รณศิรสิ   ปฺรสภํ   นิหนฺตุมุคฺราะ  / 
  อคณิตศรศกฺติฆาตทุะขา   น   วิมุขตามุปยานฺตฺยสาธยิตฺวา  // 
38.  กิมุต   สตตสรฺวทุะขเหตูน ฺ  ปฺรกฺฤติริปูนุปหนฺตุมุทฺยตสฺย  / 
  ภวติ   มม   วิษาทไทนฺยมทยฺ   วฺยสนศไตรป   เกน   เหตนุา  ไว  // 
39.  อการเณไนว   ริปุกฺษตานิ   คาเตฺรษฺวลํการวทุทฺวหนตฺิ  / 
  มหารฺถสิทฺธฺไย   ตุ   สมุทฺยตสฺย   ทุะขานิ   กสฺมานฺมม   พาธกานิ  // 
40.  สฺวชีวิกามาตฺรนิพทฺธจิตฺตาะ   ไกวรฺตจณฺฑาลกฺฤษีวลาทฺยาะ  / 
  ศีตาตปาทิวฺยสนํ   สหนฺเต   ชคทฺธิตารฺถํ   น  กถํ   สเห⌫ หมฺ1  // 
41.  ทศทิคฺวฺโยมปรฺยนฺตชคตฺเกฺลศวิโมกฺษเณ  / 
  ปฺรติชฺาย   มทาตฺมาป   น   เกฺลเศภฺโย   วิโมจิตะ   // 
42.  อาตฺมปฺรมาณมชฺาตฺวา   พรุวนฺนุนฺมตฺตกสฺตทา  / 
  อนิวรฺโต   ภวิษฺยามิ   ตสฺมาตฺเกฺลศวเธ   สทา  // 
43.  อตฺร   คฺรหี   ภวิษฺยามิ   พทฺธไวรศฺจ   วิคฺรหี  / 
  อนฺยตฺร  ตทฺวิธาตฺเกฺลศาตฺ   เกฺลศฆาตานุพนฺธินะ  // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   สเหย ํ
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44.  คลนฺตฺวนฺตฺราณิ   เม   กามํ   ศิระ   ปตตุ   นาม   เม  / 
  น   เตฺววาวนตึ   ยามิ   สรฺวถา   เกฺลศไวริณามฺ  // 
45.  นิรฺวาสิตสฺยาป   หิ   นาม  ศตฺโรรฺเทศานฺตเร  สฺถานปริคฺรหะ   สฺยาตฺ  / 
  ยตะ   ปุนะ   สํภฺฤตศกฺติเรติ   น   เกฺลศศตฺโรรฺคติรีทฺฤศี   ตุ  // 
46.  กฺวาเสา   ยายานฺมนฺมนะสฺโถ1  นิรสฺตะ 
   สฺถิตฺวา   ยสฺมินฺ   มทฺวธารฺถํ   ยเตต  / 
  โนทฺโยโค   เม   เกวลํ   มนฺทพุทฺเธะ 
   เกฺลศาะ   ปฺรชฺาทฺฤษฺฏิสาธฺยา   วรากาะ  // 
47.  น   เกฺลศา   วิษเยษุ   เนนฺทฺริยคเณ   นาปฺยนฺตราเล   สฺถิตา 
   นาโต⌫ นฺยตฺร   กุห  สฺถิตาะ   ปุนรมี2   มถฺนนฺติ   กฺฤตฺสฺนํ   ชคตฺ  / 
  มาไยเวยมโต   วิมุ ฺจ   หฺฤทยํ   ตฺราสํ   ภชสฺโวทฺยมํ   
   ปฺรชฺารฺถํ   กิมกาณฺฑ   เอว   นรเกษฺวาตฺมานมาพาธเส  // 
48.  เอวํ   วินิศฺจิตฺย   กโรมิ   ยตฺนํ 
   ยโถกฺตศิกฺษาปฺรติปตฺติเหโตะ  / 
  ไวทฺโยปเทศาจฺจลตะ   กุโต⌫ สฺติ 
   ไภษชฺยสาธฺยสฺย   นิรามยตฺวมฺ  // 
 

ป ฺจมะ   ปริจฺเฉทะ 
สํปฺรชนยฺรกฺษณํ   นาม 

 
1.  ศิกฺษํา   รกฺษิตุกาเมน   จิตฺตํ   รกฺษฺยํ    ปฺรยตฺนตะ  / 
  น   ศิกฺษา   รกฺษิตุ   ศกฺยา   จลํ   จิตฺตมรกฺษตา  // 
2.  อทานฺตา   มตฺตมาตงฺคา   น   กุรฺวนฺตีห   ตํา   วฺยถามฺ  / 
  กโรติ   ยามวีจฺยาเทา   มุกฺตศฺจิตฺตมตงฺคชะ  // 
3.  พทฺธศฺเจจฺจิตฺตมาตงฺคะ   สมฺฤติรชฺชฺวา   สมนฺตตะ  / 
  ภยมสฺตํคตํ   สรฺวํ   กฺฤตฺสฺนํ   กลฺยาณมาคตมฺ  // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ยายานมฺนฺมนสฺโต 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ปุนริเม 
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4.  วฺยาฆฺราะ   สึหา   คชา   ฤกฺษาะ   สรฺปาะ   สรฺเว   จ   ศตฺรวะ  / 
  สรฺเว   นรกปาลาศฺจ   ฑากินฺโย   รากฺษสาสฺตถา  // 
5.  สรฺเว   พทฺธา   ภวนฺตฺเยเต   จิตฺตไสฺยกสฺย   พนฺธนาตฺ  / 
  จิตฺตไสฺยกสฺย   ทมนาตฺ   สรฺเว   ทานฺตา   ภวนฺติ   จ1  // 
6.  ยสฺมาทฺภยานิ   สรฺวาณิ   ทุะขานฺยปฺรมิตานิ   จ  / 
  จิตฺตาเทว   ภวนฺตีติ   กถิตํ   ตตฺตฺววาทินา  // 
7.  ศสฺตฺราณิ   เกน   นรเก   ฆฏิตานิ   ปฺรยตฺนตะ  / 
  ตปฺตายะกุฏฏิมํ   เกน   กุโต   ชาตาศฺจ   ตาะ   สฺตฺริยะ  // 
8.  ปาปจิตฺตสมุทฺภูตํ   ตตฺตตฺสรฺวํ   ชเคา   มุนิะ  /  
  ตสฺมานฺน   กศฺจิตฺ   ไตฺรโลกฺเย   จิตฺตาทนฺโย   ภยานกะ  // 
9.  อทริทฺรํ   ชคตฺกฺฤตฺวา   ทานปารมิตา   ยทิ  / 
  ชคทฺทริทฺรมทฺยาป   สา  กถํ   ปูรฺวตายินามฺ  // 
10.  ผเลน   สห   สรฺวสฺวตฺยาคจิตฺตาชฺชเน⌫ ขิเล  / 
  ทานปารมิตา   โปฺรกฺตา   ตสฺมาตฺสา   จิตฺตเมว   ตุ  // 
11.  มตฺสฺยาทยะ   กฺว   นียนฺตํา   มารเยยํ   ยโต   น   ตานฺ  / 
  ลพฺเธ   วิรติจิตฺเต   ตุ   ศีลปารมิตา    มตา  // 
12.  กิยโต   มารยิษฺยาม ิ  ทุรฺชนานฺ  คคโนปมานฺ  / 
  มาริเต   โกฺรธจิตฺเต   ตุ   มาริตาะ   สรฺวศตฺรวะ  // 
13.  ภูม ึ   ฉาทยิตุ    สรฺวํา    กุตศฺจรฺม    ภวิษฺยติ  / 
  อุปานจฺจรฺมมาเตฺรณ   ฉนฺนา  ภวต ิ  เมทิน ี  // 
14.  พาหฺยา   ภาวา   มยา   ตทฺวจฺฉกฺยา    วารยิตุ   น  ห ิ / 
  สฺวจิตฺตํ    วารยิษฺยามิ   กึ    มมานฺไยรฺนิวาริไตะ  // 
15.  สหาป    วากฺศรีราภฺยํา    มนฺทวฺฤตฺเตรฺน   ตตฺผลํ  / 
  ยตฺปโฏเรกกสฺยาป   จิตฺตสฺย   พฺรหฺมตาทิกม ฺ // 
16.  ชปาสฺตปาส ิ  สรฺวาณิ    ทีรฺฆกาลกฺฤตานฺยป  / 
  อนฺยจิตฺเตน   มนฺเทน   วฺฤไถเวตฺยาห   สรฺววิตฺ  // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ห ิ
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17.  ทุะข ํ  หนฺตุ   สุขํ   ปฺราปฺตุ   เต   ภฺรมนฺติ   มุธามฺพเร  / 
  ไยเรตทฺธรฺมสรฺวสฺว ํ   จิตฺตํ   คุหฺย ํ  น   ภาวิตม ฺ // 
18.  ตสฺมาตฺสฺวธิษฺ ิต ํ  จิตฺตํ   มยา   การฺย ํ   สุรกฺษิตมฺ  / 
  จิตฺตรกฺษาวฺรต ํ  มุกฺตฺตฺวา   พหุภิะ   กึ   มม   วรฺไตะ  // 
19.  ยถา   จปลมธฺยสฺโถ   รกฺษติ   วฺรณมาทราต ฺ / 
  เอว ํ  ทุรฺชนมธฺยสฺโถ   รกฺเษจฺจิตฺตวฺรณํ   สทา  // 
20.  วฺรณทุะขลวาทฺภีโต   รกฺษามิ   วฺรณมาทราต ฺ / 
  สํฆาตปรฺวตาฆาตาทฺภีตศฺจิตฺตวฺรณ ํ   น   กิม ฺ // 
21.  อเนน   ห ิ   วิหาเรณ    วิหรน ฺ   ทุรฺชเนษฺวป   / 
  ปฺรมทาชนมธฺเย⌫ ป   ยติรฺธีโร   น   ขณฺฑฺยเต  // 
22.  ลาภา   นศฺยนฺตุ   เม   กามํ   สตฺการะ   กายชีวิตมฺ  / 
  นศฺยตฺวนฺยจฺจ   กุศลํ    มา   ต ุ   จิตฺตํ    กทาจน  // 
23.  จิตฺต ํ   รกฺษิตุกามานํา    มไยษ    กฺริยเต⌫  ฺชลิะ  /  
  สฺมฺฤตึ    จ   สํปฺรชนฺยํ    จ    สรฺวยตฺเนน    รกฺษต   // 
24.  วฺยาธฺยากุโล    นโร   ยทฺวนฺน   กฺษมะ    สรฺวกรฺมสุ   / 
  ตถาภฺยํา    วิกลํ1   จิตฺตํ    น   กฺษมํ    สรฺวกรฺมสุ   // 
25.  อสํปฺรชนฺยจิตฺตสฺย    ศฺรุตจินฺติตภาวิตมฺ  / 
  สจฺฉิทฺรกุมฺภชลวนฺน    สฺมฺฤตาววติษฺเต  // 
26.  อเนเก   ศฺรุตวนฺโต⌫ ป   ศฺราทฺธา   ยตฺนปรา   อป  / 
  อสํปฺรชนฺยโทเษณ    ภวนฺตฺยาปตฺติกศฺมลาะ  // 
27.  อสํปฺรชนฺยเจาเรณ   สฺมฺฤติโมษานุสาริณา   / 
  อุปจิตฺยาป    ปุณฺยานิ    มุษิตา   ยานฺติ   ทุรฺคติม ฺ // 
28.  เกฺลศตสฺกรสํโฆ⌫ ยมวตารคเวษกะ  / 
  ปฺราปฺยาวตารํ   มุษฺณาติ   หนฺติ    สทฺคติชีวิตม ฺ // 
29.  ตสฺมาตฺสฺมฺฤติรฺมโนทฺวารานฺนาปเนยา   กทาจน  / 
  คตาป   ปฺรตฺยุปสฺถาปฺยา   สํสฺมฺฤตฺยาปายิก ึ  วฺยถามฺ  // 
 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   วยฺากุลํ 
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30.  อุปาธฺยายานุศาสนฺยา1  ภีตฺยาปฺยาทรการิณามฺ  /  
  ธนฺยานํา   คุรุสํวาสาตฺสุกรํ   ชายเต   สฺมฺฤติะ  // 
31.  พุทฺธาศฺจ   โพธิสตฺตฺวาศฺจ   สรฺวตฺราวฺยาหเตกฺษณาะ  / 
  สรฺวเมวาคฺรตสฺเตษํา   เตษามสฺม ิ  ปุระ   สฺถิตะ  // 
32.  อิต ิ  ธฺยาตฺวา   ตถา   ติษฺเตฺ   ตฺรปาทรภยานฺวิตะ  / 
  พุทฺธานุสฺมฺฤติรปฺเยวํ   ภเวตฺตสฺย   มุหุรฺมุหุะ  // 
33.  สํปฺรชนฺยํ   ตทายาติ   น    จ   ยาตฺยาคต ํ  ปุนะ  / 
  สฺมฺฤติรฺยทา   มโนทฺวาเร   รกฺษารฺถมวติษฺเต   // 
34.  ปูรฺวํ   ตาวทิทํ   จิตฺตํ   สโทปสฺถาปฺยมีทฺฤศมฺ  / 
  นิรินฺทฺริเยเณว    มยา   สฺถาตวฺย ํ  กาษฺวตฺสทา  // 
35.  นิษฺผลา   เนตฺรวิเกฺษปา   น   กรฺตวฺยาะ   กทาจน  / 
  นิธฺยายนฺตีว   สตตํ   การฺยา   ทฺฤษฺฏิรโธคตา   // 
36.  ทฺฤษฺฏิวิศฺรามเหโตสฺตุ   ทิศะ   ปศฺเยตฺกทาจน   / 
  อาภาสมาตฺรํ   ทฺฤษฺฏวา   จ  สฺวาคตารฺถํ   วิโลกเยตฺ  // 
37.  มารฺคาเทา   ภยโพธารฺถํ   มุหุะ   ปศฺเยจฺจตุรฺทิศม ฺ / 
  ทิโศ   วิศฺรมฺย   วีเกฺษต   ปราวฺฤตฺไยว   ปฺฤษฺตะ2 //   
38.  สเรทปสเรทฺวาป    ปุระ   ปศฺจานฺนิรูปฺย   จ  / 
  เอว ํ  สรฺวาสฺววสฺถาส ุ  การฺย ํ  พุทฺธฺวา   สมาจเรตฺ  // 
39.  กาเยไนวมวสฺเถยมิตฺยากฺษิปฺย   กฺริยํา   ปุนะ  / 
  กถํ   กายะ   สฺถิต   อิติ   ทฺรษฺฏวฺย ํ  ปุนรนฺตรา  // 
40.  นิรูปฺยะ   สรฺวยตฺเนน   จิตฺตมตฺตทฺวิปสฺตถา  / 
  ธรฺมจินฺตามหาสฺตมฺเภ   ยถา   พทฺโธ   น   มุจฺยเต  // 
41.  กุตฺร   เม   วรฺตต   อิติ   ปฺรตฺยเวกฺษฺยํ  ตถา   มนะ  / 
  สมาธานธุรํ   ไนว   กฺษณมปฺยุตฺสฺฤเชทฺยถา   // 
42.  ภโยตฺสวาทิสํพนฺเธ   ยทฺยศกฺโต   ยถาสุขม ฺ / 
  ทานกาเล   ตุ   ศีลสฺย   ยสฺมาทุกฺตมุเปกฺษณม ฺ  // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   อุปาธฺยายานุศาสินฺยา 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ติษฺตะ 
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43.  ยท ฺ  พุทฺธฺวา   กรฺตุมารพฺธํ   ตโต⌫ นฺยนฺน   วิจินฺตเยต ฺ / 
  ตเทว   ตาวนฺนิษฺปาทฺย ํ  ตทฺคเตนานฺตราตฺมนา  // 
44.  เอวํ   ห ิ  สุกฺฤตํ   สรฺวมนฺยถา    โนภย ํ  ภเวตฺ  / 
  อสํปฺรชนฺยเกฺลโศ⌫ ป    วฺฤทฺธึ   ไจว ํ  คมิษฺยติ  // 
45.  นานาวิธปฺรลาเปษ ุ  วรฺตมาเนษฺวเนกธา  / 
  เกาตูหเลษุ   สรฺเวษุ   หนฺยาเทาตฺสุกฺยมาคตมฺ  // 
46.  มฺฤนฺมรฺทนตฺฤณจฺเฉทเรขาทฺยผลมาคตมฺ1  
  สมฺฤตฺวา   ตาถาคตี̊   ศิกฺษํา   ภีตสฺตตฺกฺษณมุตฺสฺฤเชตฺ  // 
47.  ยทา   จลีตุกามะ   สฺยาทฺวกฺตุกาโม⌫ ป   วา   ภเวตฺ  / 
  สฺวจิตฺตํ   ปฺรตฺยเวกฺษฺยาเทา   กุรฺยาทฺไธรฺเยณ   ยุกฺติมตฺ  // 
48.  อนุนีตํ   ปฺรติหตํ   ยทา   ปศฺเยตฺสฺวก ํ  มนะ  / 
  น   กรฺตวฺย ํ  น   วกฺตวฺย ํ  สฺถาตวฺย ํ  กาษฺวตฺตทา2  // 
49.  อุทฺธต ํ  โสปหาส ํ  วา   ยทา   มานมทานฺวิตมฺ  / 
  โสตฺปฺราสาติศย ํ   วกฺรํ   ว ฺจกํ   จ   มโน   ภเวตฺ  // 
50.  ยทาตฺโมตฺกรฺษณาภาสํ   ปรปสนเมว   จ  / 
  สาธิเกฺษป   สสํรมฺภํ   สฺถาตวฺย ํ  กาษฺวตฺตทา3  // 
51.  ลาภสตฺการกีรฺตฺยรฺถิ    ปริวารารฺถิ   วา   ปุนะ  / 
  อุปสฺถานารฺถิ   เม   จิตฺตํ   ตสฺมาตฺติษฺามิ  กาษฺวตฺ  // 
52.  ปรารฺถรูกฺษํ   สฺวารฺถารฺถิ   ปริษตฺกามเมว   วา4 / 
  วกฺตุมิจฺฉต ิ  เม   จิตฺตํ   ตสฺมาตฺติษฺามิ   กาษฺวตฺ  // 
53.  อสหิษฺณฺวลสํ   ภีต ํ  ปฺรคลฺภํ   มุขรํ   ตถา  / 
  สฺวปกฺษาภินิวิษฺฏํ   จ   ตสฺมาตฺติษฺาม ิ  กาษฺวตฺ  // 
54.  เอว ํ  สํกฺลิษฺฏมาโลกฺย   นิษฺผลารมฺภิ   วา   มนะ  / 
  นิคฺฤหฺณียาท ฺ  ทฺฤฒํ   ศูระ   ปฺรติปกฺเษณ   ตตฺสทา  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   มฺฤนฺมร ฺทนตฺฤโณจฺเฉทเรขาทฺยผลมาคตมฺ 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   กาษฺวตฺสทา 
3ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   กาษฺวตฺสทา 
4ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน    จ 
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55.  สุนิศฺจิตํ   สุปฺรสนฺนํ   ธีรํ   สาทรเคารวมฺ  / 
  สลชฺชํ   สภยํ   ศานฺตํ   ปราราธนตตฺปรมฺ  // 
56.  ปรสฺปรวิรุทฺธาภิรฺพาเลจฺฉาภิรเขทิตม ฺ / 
  เกฺลโศตฺปาทาทิทํ   เหฺยตเทษามิติ   ทยานฺวิตมฺ  // 
57.  อาตฺมสตฺตฺววศ ํ  นิตฺยมนวทฺเยษ ุ  วสฺตุษุ  / 
  นิรฺมาณมิว   นิรฺมานํ   ธารยามฺเยษ   มานสม ฺ // 
58.  จิราตฺปฺราปฺตํ   กฺษณวร ํ  สฺมฺฤตฺวา   สฺมฺฤตฺวา   มุหุรฺมุหุะ  / 
  ธารยามีทฺฤศ ํ  จิตฺตมปฺรกมฺปฺย ํ  สุเมรุวต ฺ // 
59.  คฺฤธฺไรรามิษสํคฺฤทฺไธะ    กฺฤษฺยมาณ    อิตสฺตตะ  / 
  น    กโรตฺยนฺยถา   กายะ   กสฺมาทตฺร   ปฺรติกฺริยามฺ  // 
60.  รกฺษสีมํ   มนะ   กสฺมาทาตฺมีกฺฤตฺย   สมุจฺฉยมฺ  / 
  ตฺวตฺตศฺเจตฺปฺฤถเควาย ํ   เตนาตฺร    ตว   โก   วฺยยะ  // 
61.  น   สฺวีกโรษิ    เห   มูฒ   กาษฺปุตฺตลกํ   ศุจิมฺ  / 
  อเมธฺยฆฏิตํ   ยนฺตฺรํ   กสฺมาทฺรกฺษสิ   ปูติกมฺ  // 
62.  อิม ํ  จรฺมปุฏํ   ตาวตฺสฺวพุทฺธฺไยว   ปฺฤถกฺกุรุ  / 
  อสฺถิป ฺชรโต   มําสํ   ปฺรชฺาศสฺเตฺรณ   โมจย  // 
63.  อสฺถีนฺยป   ปฺฤถกฺกฺฤตฺวา   ปศฺย   มชฺชานมนฺตตะ  / 
  กิมตฺร   สารมสฺตีติ   สฺวยเมว   วิจารย  // 
64.  เอวมนฺวิษฺย   ยตฺเนน   น   ทฺฤษฺฏํ   สารมตฺร   เต  / 
  อธุนา   วท   กสฺมาตฺตฺว ํ  กายมทฺยาป   รกฺษสิ  // 
65.  น    ขาทิตวฺยมศุจ ิ   ตฺวยา   เปยํ   น   โศณิตมฺ  / 
  นานฺตฺราณิ    จูษิตวฺยาน ิ  กึ   กาเยน   กริษฺยสิ   // 
66.  ยุกฺตํ  คฺฤธฺรศฺฤคาลาเทราหารารฺถํ   ตุ   รกฺษิตุมฺ  / 
  กรฺโมปกรณํ    เตฺวตนฺมนุษาณํา   ศรีรกมฺ  // 
67.  เอวํ   เต   รกฺษตศฺจาป   มฺฤตฺยุราจฺฉิทฺย   นิรฺทยะ  / 
  กาย ํ  ทาสฺยติ   คฺฤธฺเรภฺยสฺตทา   ตฺวํ   กึ   กริษฺยสิ  // 
68.  น   สฺถาสฺยตีต ิ  ภฺฤตฺยาย   น   วสฺตฺราทิ   ปฺรทียเต  / 
  กาโย   ยาสฺยติ   ขาทิตฺวา   กสฺมาตฺตฺว ํ  กุรุเษ   วฺยยมฺ  // 
69.  ทตฺวาสฺไม   เวตน ํ  ตสฺมาตฺสฺวารฺถํ   กุรุ   มโน⌫ ธุนา  / 
  น   ห ิ  ไวตนิโกปาตฺต ํ  สรฺวํ   ตสฺไม   ปฺรทียเต  // 
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70.  กาเย   เนาพุทฺธิมาธาย   คตฺยาคมนนิศฺรยาต ฺ / 
  ยถากามํคม ํ  กายํ   กุรุ   สตฺตฺวารฺถสิทฺธเย  // 
71.  เอว ํ  วศีกฺฤตสฺวาตฺมา   นิตฺยํ   สฺมิตมุโข   ภเวตฺ  / 
  ตฺยเชทฺ   ภฺฤกุฏิสํโกจํ   ปูรฺวาภาษี   ชคตฺสุหฺฤตฺ  // 
72.  สศพฺทปาต ํ  สหสา   น   ปาทีน ฺ  วินิกฺษิเปตฺ  / 
  นาสฺผาลเยตฺกปาฏํ   จ   สฺยานฺนิะศพฺทรุจิะ   สทา  // 
73.  พโก   พิฑาลศฺเจารศฺจ   นิะศพฺโท   นิภฺฤตศฺจรนฺ  / 
  ปฺราปฺโนตฺยภิมตํ   การฺยเมว ํ  นิตฺยํ   ยติศฺจเรตฺ  // 
74.  ปรโจทนทกฺษาณามนธีษฺโฏปการิณามฺ  / 
  ปฺรตีจฺเฉจฺฉิรสา   วากฺย ํ  สรฺวศิษฺยะ   สทา   ภเวตฺ  // 
75.  สุภาษิเตษุ   สรฺเวษุ   สาธุการมุทีรเยตฺ  / 
  ปุณฺยการิณมาโลกฺย   สฺตุติภิะ   สํปฺรหรฺษเยตฺ  // 
76.  ปโรกฺษํ    จ   คุณานฺ   พฺรูยาทนุพฺรูยาจฺจ   โตษตะ  / 
  สฺววรฺเณ    ภาษฺยมาเณ    จ   ภาวเยตฺตทฺคุณชฺตามฺ  // 
77.  สรฺวารมฺภา   ห ิ  ตุษฺฏยรฺถาะ    สา   วิไตฺตรป    ทุรฺลภา  / 
  โภกฺษฺเย   ตุษฺฏิสุขํ   ตสฺมาตฺปรศฺรมกฺฤไตรฺคุไณะ  // 
78.  น   จาตฺร   เม   วฺยยะ   กศฺจิตฺปรตฺร   จ   มหตฺสุขมฺ1   / 
  อปฺรีติทุะขํ    เทฺวไษสฺตุ   มหทฺทุะข ํ  ปรตฺร    จ  //    
79.  วิศฺวสฺตวินฺยสฺตปท ํ  วิสฺปษฺฏารฺถํ    มโนรมมฺ   
  ศฺรุติเสาขฺย ํ  กฺฤปามูลํ    มฺฤทุมนฺทสฺวรํ   วเทตฺ  // 
80.  ฤชุ    ปศฺเยตฺสทา    สตฺตฺวําศฺจกฺษุษา   สํปพนฺนิว  / 
  เอตาเนว   สมาศฺริตฺย   พุทฺธตฺวํ    เม   ภวิษฺยติ  // 
81.  สาตตฺยาภินิเวโศตฺถํ   ปฺรติปกฺโษตฺถเมว   จ  / 
  คุโณปการิเกฺษเตฺร2   จ   ทุะขิเต   จ   มหจฺฉุภมฺ  // 
82.  ทกฺษ   อุตฺถานสํปนฺนะ   สฺวยํการ ี  สทา   ภเวตฺ  / 
  นาวกาศะ    ปฺรทาตวฺยะ   กสฺยจิตฺสรฺวกรฺมสุ  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   มหาสขุํ 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   คุโณปการเกฺษเตฺร 
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83.  อุตฺตโรตฺตรตะ   เศฺรษฺา   ทานปารมิตาทยะ  / 
  เนตรารฺถํ   ตฺยเชจฺเฉษฺามนฺยตฺราจารเสตุตะ  // 
84.  เอว ํ  พุทฺธฺวา   ปรารฺเถษุ   ภเวตฺสตตมุตฺถิตะ  / 
  นิษิทฺธมปฺยนุชฺาตํ   กฺฤปาโลรรฺถทรฺศินะ  // 
85.  วินิปาตคตานาถวฺรตสฺถาน ฺ  สํวิภชฺย   จ  / 
  ภุ ฺชีต   มธฺยมํา   มาตฺรํา   ตฺริจีวรพหิสฺตฺยเชตฺ  // 
86.  สทฺธรฺมเสวก ํ  กายมิตรารฺถํ   น   ปฑเยตฺ   / 
  เอวเมว   ห ิ  สตฺตฺวานามาศามาศ ุ  ปฺรปูรเยต ฺ // 
87.  ตฺยเชนฺน   ชีวิตํ    ตสฺมาทศุทฺเธ   กรุณาศเย  / 
  ตุลฺยาศเย   ตุ   ตตฺตฺยาชฺยมิตฺถํ   น   ปริหียเต  // 
88.  ธรฺม ํ  นิรฺเคารเว   สฺวสฺเถ   น   ศิโรเวษฺฏิเต   วเทตฺ  / 
  สจฺฉตฺรทณฺฑศสฺเตฺร   จ   นาวคุณฺ ิตมสฺตเก  // 
89.  คมฺภีโรทารมลฺเปษุ   น   สฺตฺรีษุ   ปุรุษํ    วินา  / 
  หีโนตฺกฺฤษฺเฏษ ุ  ธรฺเมษ ุ  สม ํ  เคารวมาจเรต ฺ // 
90.  โนทารธรฺมปาตฺรํ   จ  หีเน   ธรฺเม   นิโยชเยตฺ  / 
  น    จาจารํ   ปริตฺยชฺย   สูตฺรมนฺไตฺระ    ปฺรโลภเยตฺ  // 
91.  ทนฺตกาษฺสฺย   เขฏสฺย   วิสรฺชนมปาวฺฤตมฺ  / 
  เนษฺฏํ    ชเล   สฺถเล   โภคฺเย   มูตฺราเทศฺจาป   ครฺหิตมฺ  // 
92.  มุขปูรํ   น   ภุ ฺชีต   สศพฺทํ    ปฺรสฺฤตานนมฺ  / 
  ปฺรลมฺพปาทํ   นาสีต   น  พาหู   มรฺทเยตฺสมม ฺ // 
93.  ไนกยานฺยสฺตฺริยา   กุรฺยาทฺยาน ํ   ศยนมาสนมฺ  / 
  โลกาปฺรสาทกํ   สรฺวํ   ทฺฤษฺฏวา1   ปฺฤษฺฏวา2   จ   วรฺชเยต ฺ // 
94.  นางฺคุลฺยา     การเยตฺกึจิทฺทกฺษิเณน   ตุ   สาทรม ฺ / 
  สมสฺเตไนว   หสฺเตน   มารฺคมปฺเยวมาทิเศตฺ  // 
95.  น   พาหูตฺเกฺษปก ํ  กํจิจฺฉพฺทเยทลฺปสํภฺรเม  / 
  อจฺฉฏาท ิ  ต ุ  กรฺตวฺยมนฺยถา   สฺยาทสํวฺฤตะ  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ทฺฤษฺทวฺา 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ปฺฤษฺทวฺา 
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96.  นาถนิรฺวาณศยฺยาวจฺฉยีเตปฺสิตยา   ทิศา  / 
  สํปฺรชานํลฺลฆูตฺถานะ   ปฺราควศฺย ํ  นิโยคตะ  // 
97.  อาจาโร   โพธิสตฺตฺวานามปฺรเมย   อุทาหฺฤตะ  / 
  จิตฺตโศธนมาจาร ํ   นิยตํ   ตาวทาจเรต ฺ // 
98.  ราตฺรึทิวํ   จ   ตฺริสฺกนฺธํ   ตฺริษฺกาลํ   จ   ปฺรวรฺตเยต ฺ / 
  เศษาปตฺติศมสฺเตน   โพธิจิตฺตชินาศฺรยาตฺ  // 
99.  ยา    อวสฺถาะ   ปฺรปทฺเยต    สฺวย ํ  ปรวโศ⌫ ป   วา  / 
  ตาสฺววสฺถาส ุ ยาะ   ศิกฺษาะ    ศิกฺเษตฺตา   เอว   ยตฺนตะ  // 
100. น   ห ิ  ตทฺวิทฺยเต   กึจิทฺยนฺน   ศิกฺษฺยํ   ชินาตฺมไชะ  / 
  น   ตทสฺติ   น    ยตฺปุณฺยเมวํ   วิหรตะ   สตะ  // 
101. ปารํปรฺเยณ   สากฺษาทฺวา   สตฺตฺวารฺถํ   นานฺยทาจเรต ฺ / 
  สตฺตฺวานาเมว    จารฺถาย   สรฺวํ   โพธาย  นามเยต ฺ // 
102. สทา   กลฺยาณมิตฺรํ   จ   ชีวิตารฺเถ⌫ ป   น   ตฺยเชต ฺ / 
  โพธิสตฺตฺววรฺตธรํ   มหายานารฺถโกวิทมฺ  // 
103. ศฺรีสํภววิโมกฺษาจฺจ   ศิกฺเษทฺยทฺคุรุวรฺตนมฺ  / 
     เอตจฺจานฺยจฺจ   พุทฺโธกฺตํ   เชฺยํ   สูตฺรานฺตวาจนาตฺ  // 
104. ศิกฺษาะ   สูตฺเรษุ    ทฺฤศฺยนฺเต   ตสฺมาตฺสูตฺราณิ   วาจเยตฺ  / 
  อากาศครฺภสูตฺเร   จ   มูลาปตฺตีรฺนิรูปเยตฺ  // 
105. ศิกฺษาสมุจฺจโย⌫ วศฺย ํ  ทฺรษฺฏวฺยศฺจ   ปุนะ    ปุนะ  / 
  วิสฺตเรณ   สทาจาโร   ยสฺมาตฺตตฺร   ปฺรทรฺศิตะ  // 
106. สํเกฺษเปณาถวา   ตาวตฺปศฺเยตฺสูตฺรสมุจฺจยม ฺ / 
  อารฺยนาคารฺชุนาพทฺธํ    ทฺวิตียํ   จ   ปฺรยตฺนตะ  // 
107. ยโต   นิวารฺยเต   ยตฺร   ยเทว   จ    นิยุชฺยเต  / 
  ตลฺโลกจิตฺตรกฺษารฺถํ    ศิกฺษํา   ทฺฤษฺฏวา    สมาจเรตฺ  // 
108. เอตเทว   สมาเสน   สํปฺรชนฺยสฺย   ลกฺษณม ฺ / 
  ยตฺกายจิตฺตาวสฺถายาะ   ปฺรตฺยเวกฺษา    มุหุรฺมุหุะ  // 
109. กาเยไนว    ป ิษฺยามิ   วากฺปาเน   ต ุ  กึ   ภเวตฺ  / 
  จิกิตฺสาปามาตฺเรณ   โรคิณะ    กึ   ภวิษฺยติ  // 
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ษษฺะ   ปริจฺเฉทะ 
กฺษานฺตปิารมติา   นาม 

 
1.  สรฺวเมตตฺสุจริตํ   ทาน ํ  สุคตปูชนมฺ   / 
  กฺฤต ํ  กลฺปสหสฺไรรฺยตฺปฺรติฆะ   ปฺรติหนฺติ   ตตฺ  // 
2.  น   จ   เทฺวษสมํ    ปาป   น   จ   กฺษานฺติสม ํ  ตปะ  / 
  ตสฺมาตฺกฺษานฺต ึ   ปฺรยตฺเนน   ภาวเยทฺวิวิไธรฺนไยะ  // 
3.  มนะ   ศม ํ  น   คฺฤหฺณาติ   น    ปฺรีติสุขมศฺนุเต   / 
  น   นิทฺรํา   น   ธฺฤต ึ  ยาต ิ  เทฺวษศลฺเย   หฺฤท ิ  สฺถิเต  // 
4.  ปูชยตฺยรฺถมาไนรฺยานฺ   เย⌫ ป   ไจนํ   สมาศฺริตาะ   / 
  เต⌫ ปฺเยนํ   หนฺตุมิจฺฉนฺติ   สฺวามินํ   เทฺวษทุรฺภคม ฺ // 
5.  สุหฺฤโท⌫ ปฺยุทฺวิชนฺเต⌫ สฺมาท ฺ  ททาต ิ  น   จ   เสวฺยเต  / 
  สํเกฺษปานฺนาสฺติ   ตตฺกึจิตฺ1   โกฺรธโน   เยน   สุสฺถิตะ  // 
6.  เอวมาทีน ิ  ทุะขานิ   กโรตีตฺยริสํชฺยา  / 
  ยะ   โกฺรธํ   หนฺติ   นิรฺพนฺธาต ฺ  ส   สุขีห   ปรตฺร   จ   // 
7.  อนิษฺฏกรณาชฺชาตมิษฺฏสฺย   จ   วิฆาตนาตฺ  / 
  เทารฺมนสฺยาศน ํ  ปฺราปฺย    เทฺวโษ    ทฺฤปฺโต   นิหนฺติ   มาม ฺ // 
8.  ตสฺมาทฺวิฆาตยิษฺยาม ิ  ตสฺยาศนมห ํ  ริโปะ  / 
  ยสฺมานฺน   มทฺวธาทนฺยตฺกฺฤตฺยมสฺยาสฺติ    ไวริณะ  // 
9.  อตฺยนิษฺฏาคเมนาป   น   โกฺษภฺยา   มุทิตา   มยา  / 
  เทารฺมนสฺเย⌫ ป   นาสฺตีษฺฏํ   กุศลํ   ตฺววหียเต  // 
10.  ยทฺยสฺตฺเยว   ปฺรตีกาโร   เทารฺมนสฺเยน   ตตฺร   กิม ฺ / 
  อถ   นาสฺติ   ปฺรตีกาโร   เทารฺมนสฺเยน   ตตฺร  กิม ฺ // 
11.  ทุะขํ   นฺยกฺการปารุษฺยมยศศฺเจตฺยนีปฺสิตมฺ  / 
  ปฺริยาณามาตฺมโน   วาป   ศตฺโรศฺไจตทฺวิปรฺยยาต ฺ // 
12.  กถํจิลฺลภฺยเต   เสาขฺย ํ  ทุะข ํ  สฺถิตมยตฺนตะ  / 
  ทุะเขไนว   จ   นิะสาระ   เจตสฺตสฺมาท ฺ  ทฺฤฒีภว  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ยกึจิต ฺ
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13.  ทุรฺคาปุตฺรกกรฺณาฏา    ทาหจฺเฉทาทิเวทนาม ฺ / 
  วฺฤถา    สหนฺเต   มุกฺตฺยรฺถมห ํ  กสฺมาตฺตุ   กาตระ  // 
14.  น   กึจิทสฺต ิ  ตทฺวสฺตุ   ยทภฺยาสสฺย   ทุษฺกรมฺ  / 
  ตสฺมานฺมฺฤทุวฺยถาภฺยาสาต ฺ  โสฒวฺยาป   มหาวฺยถา  // 
15.  อุทฺทํศทํศมศกกฺษุตฺปปาสาทิเวทนาม ฺ / 
  มหตฺกณฺฑฺวาทิทุะข ํ  จ  กิมนรฺถํ   น   ปศฺยสิ  // 
16.  ศีโตษฺณวฺฤษฺฏิวาตาธฺววฺยาธิพนฺธนตาฑไนะ  / 
  เสากุมารฺย ํ  น   กรฺตวฺยมนฺยถา   วรฺธเต   วฺยถา  // 
17.  เก   จิตฺ   สฺวโศณิต ํ  ทฺฤษฺฏวา   วิกฺรมนฺเต   วิเศษตะ  / 
  ปรโศณิตมปฺเยเก   ทฺฤษฺฏวา   มูรฺจฺฉํา   วฺรชนฺติ   ยตฺ1  // 
18.  ตจฺจิตฺตสฺย   ทฺฤฒตฺเวน   กาตรตฺเวน   จาคตม ฺ / 
  ทุะขทุรฺโยธนสฺตสฺมาทฺภเวทภิภเวทฺวฺยถามฺ   // 
19.  ทุะเข⌫ ป   ไนว   จิตฺตสฺย   ปฺรสาทํ   โกฺษภเยทฺ   พุธะ  / 
  สํคฺราโม   ห ิ  สห   เกฺลไศรฺยุทฺเธ   จ   สุลภา   วฺยถา  // 
20.  อุรสาราติฆาตาน ฺ  เย   ปฺรตีจฺฉนฺโต   ชยนฺตฺยรีนฺ  / 
  เต   เต   วิชยินะ   ศูราะ   เศษาสฺตุ   มฺฤตมารกาะ  // 
21.  คุโณ⌫ ปรศฺจ   ทุะขสฺย   ยตฺสํเวคานฺมทจฺยุติะ  / 
  สํสาริษุ    จ   การุณฺย ํ  ปาปาทฺภีติรฺชิเน   สฺปฺฤหา  // 
22.  ปตฺตาทิษุ   น   เม   โกโป   มหาทุะขกเรษฺวป  / 
  สเจตเนษ ุ  กึ   โกปะเต⌫ ป  ปฺรตฺยยโกปตาะ  // 
23.  อนิษฺยมาณมปฺเยตจฺฉูลมุตฺปทฺยเต   ยถา  / 
  อนิษฺยมาโณ⌫ ป    พลาตฺโกฺรธ    อุตฺปทฺยเต   ตถา  // 
24.  กุปฺยามีต ิ  น   สํจินฺตฺย   กุปฺยติ   สฺเวจฺฉยา   ชนะ  / 
  อุตฺปตฺสฺย   อิตฺยภิเปฺรตฺย   โกฺรธ   อุตฺปทฺยเต   น   จ  // 
25.  เย   เก   จิทปราธาศฺจ2   ปาปานิ   วิวิธานิ   จ  / 
  สรฺวํ   ตตฺปฺรตฺยยพลาตฺ   สฺวตนฺตฺรํ   ตุ   น   วิทฺยเต  // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน    จ 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   จิทปราธาสฺตุ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    231
 
26.  น   จ   ปฺรตฺยยสามคฺรฺยา   ชนยามีติ   เจตนา  / 
  น   จาป   ชนิตสฺยาสฺต ิ  ชนิโต⌫ สฺมีต ิ  เจตนา  // 
27.  ยตฺปฺรธานํ   กิลาภีษฺฏํ    ยตฺตทาตฺเมต ิ  กลฺปตมฺ   / 
  ตเทว   ห ิ  ภวามีติ   น   สํจินฺตฺโยปชายเต  // 
28.  อนุตฺปนฺนํ   ห ิ  ตนฺนาสฺติ    ก    อิจฺเฉทฺภวิตุ   ตทา  / 
  วิษยวฺยาปฤตตฺวาจฺจ   นิโรทฺธุมป    เนหเต  // 
29.  นิตฺโย   หฺยเจตนศฺจาตฺมา   วฺโยมวตฺ   สฺผุฏมกฺริยะ    
  ปฺรตฺยยานฺตรสงฺเค⌫ ป   นิรฺวิการสฺย   กา   กฺริยา  // 
30.  ยะ   ปูรฺววตฺ   กฺริยากาเล   กฺริยายาสฺเตน   กึ   กฺฤตม ฺ  / 
  ตสฺย    กฺริเยต ิ  สํพนฺเธ   กตรตฺตนฺนิพนฺธนมฺ  // 
31.  เอว ํ  ปรวศ ํ  สรฺวํ   ยทฺวศํ   โส⌫ ป   จาวศะ  / 
  นิรฺมาณวทเจษฺเฏษุ    ภาเวษฺเวว ํ   กฺว    กุปฺยเต  // 
32.  วารณาป   น   ยุกฺไตว ํ  กะ   กึ   วารยตีติ   เจตฺ  / 
  ยุกฺตา   ปฺรตีตฺยตา   ยสฺมาทฺทุะขสฺโยปรติรฺมตา  // 
33.  ตสฺมาทมิตฺรํ   มิตฺรํ   วา   ทฺฤษฺฏวาปฺยนฺยายการิณม ฺ / 
  อีทฺฤศาะ   ปฺรตฺยยา   อสฺเยตฺเยว ํ  มตฺวา   สุขี   ภเวตฺ  // 
34.  ยทิ   ตุ   สฺเวจฺฉยา1   สิทฺธิะ   สรฺเวษาเมว   เทหินามฺ  /  
  น    ภเวตฺ    กสฺยจิทฺทุะขํ    น    ทุะข ํ   กศฺจิทิจฺฉติ  //   
35.  ปฺรมาทาทาตฺมนาตฺมานํ   พาธนฺเต   กณฺฏกาทิภิะ  / 
  ภกฺตจฺเฉทาทิภิะ   โกปาทฺทุราปสฺตฺรฺยาทิลิปฺสยา  // 
36.  อุทฺพนฺธนปฺรปาไตศฺจ   วิษาปถฺยาทิภกฺษไณะ  / 
  นิฆฺนนฺติ   เกจิทาตฺมานมปุณฺยาจรเณน   จ  // 
37.  ยไทวํ   เกฺลศวศฺยวาทฺ2   ฆนนฺตฺยาตฺมานมป   ปฺริยมฺ  / 
  ตไทษํา   ปรกาเยษ ุ  ปริหาระ   กถํ   ภเวตฺ  // 
 
 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   สฺวจฺเฉยา 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   เกฺลศวศฺยตฺวาท ฺ
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38.  เกฺลโศนฺมตฺตีกฺฤเตษฺเวษุ1    ปฺรวฺฤตฺเตษฺวาตฺมาฆาตเน  / 
  น    เกวลํ    ทยา   นาสฺติ   โกฺรธ    อุตฺปทฺยเต   กถมฺ  //   
39.  ยท ิ  สฺวภาโว   พาลานํา   ปโรปทฺรวการิตา  / 
  เตษุ   โกโป   น   ยุกฺโต   เม   ยถาเคฺนา   ทหนาตฺมเก  // 
40.  อถ   โทโษ⌫ ยมาคนฺตุะ   สตฺตฺวาะ   ปฺรกฺฤติเปศลาะ  / 
  ตถาปฺยยุกฺตสฺตตฺโกปะ  กฏธูเม   ยถามฺพเร  // 
41.  มุขฺย ํ  ทณฺฑาทิกํ   หิตฺวา   เปฺรรเก   ยท ิ  กุปฺยเต  / 
  เทฺวเษณ   เปฺรริตะ   โส⌫ ป   เทฺวเษ   เทฺวโษ⌫ สฺตุ  เม   วรมฺ  // 
42.  มยาป   ปูรฺวํ   สตฺตฺวานามีทฺฤศฺเยว   วฺยถา   กฺฤตา   / 
  ตสฺมานฺเม   ยุกฺตเมไวตตฺสตฺตฺโวปทฺรวการิณะ  // 
43.  ตจฺฉสฺตฺรํ   มม   กายศฺจ   ทฺวยํ   ทุะขสฺย   การณมฺ  / 
  เตน   ศสฺตฺรํ   มยา   กาโย   คฺฤหีตะ   กุตฺร   กุปฺยเต  // 
44.  คณฺโฑ⌫ ย ํ   ปฺรติมากาโร   คฺฤหีโต   ฆฏฏนาสหะ  / 
  ตฺฤษฺณานฺเธน    มยา   ตตฺร   วฺยถายํา   กุตฺร   กุปฺยเต  // 
45.  ทุะข ํ  เนจฺฉามิ   ทุะขสฺย   เหตุมิจฺฉาม ิ  พาลิศะ  / 
  สฺวาปราธาคเต   ทุะเข   กสฺมาทนฺยตฺร   กุปฺยเต  // 
46.  อสิปตฺรวน ํ  ยทฺวทฺยถา   นารกปกฺษิณะ  / 
  มตฺกรฺมชนิตา   เอว   ตเถท ํ  กุตฺร  กุปฺยเต  // 
47.  มตฺกรฺมโจทิตา   เอว   ชาตา  มยฺยปการิณะ  / 
  เยน   ยาสฺยนฺต ิ   นรกานฺมไยวามี   หตา   นนุ  // 
48.  เอตานาศฺริตฺย   เม  ปาป   กฺษียเต   กฺษมโต   พห ุ / 
  มามาศฺริตฺย   ตุ   ยานฺตฺเยเต   นรกานฺ   ทีรฺฆเวทนานฺ  // 
49.  อหเมวาปการฺเยษํา   มไมเต   โจปการิณะ  / 
  กสฺมาทฺวิปรฺยย ํ   กฺฤตฺวา   ขลเจตะ    ปฺรกุปฺยสิ  // 
50.  ภเวนฺมมาศยคุโณ   น   ยาม ิ  นรกานฺ    ยท ิ / 
  เอษามตฺร   กิมายาต ํ  ยทฺยาตฺมา   รกฺษิโต    มยา  // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   เกฺลโศนฺมตฺตีกฺฤเตษฺเวว 
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51.  อถ   ปฺรตฺยปการี   สฺยํา   ตถาปฺเยเต   น   รกฺษิตาะ  / 
  หียเต   จาป   เม   จรฺยา   ตสฺมานฺนษฺฏาสฺตปสฺวินะ  // 
52.  มโน   หนฺตุมมูรฺตตฺวานฺน   ศกฺย ํ  เกนจิตฺกฺวจิตฺ  / 
  ศรีราภินิเวศาตฺตุ   จิตฺตํ   ทุะเขน1  พาธฺยเต  // 
53.  นฺยกฺการะ   ปรุษํ    วากฺยมยศศฺเจตฺยยํ   คณะ  / 
  กายํ   น   พาธเต   เตน   เจตะ   กสฺมาตฺปฺรกุปฺยสิ  // 
54.  มยฺยปฺรสาโท    โย⌫ นฺเยษํา   ส    มํา   กึ    ภกฺษยิษฺยติ  / 
  อิห    ชนฺมานฺตเร    วาป    เยนาเสา   เม⌫ นภีปฺสิตะ  // 
55.  ลาภานฺตรายการิตฺวาท ฺ   ยทฺยเสา2   เม⌫ นภีปฺสิตะ  / 
  นงฺกฺษฺยตีไหว   เม   ลาภะ   ปาป   ตุ   สฺถาสฺยติ    ธฺรุวม ฺ // 
56.  วรมไทฺยว    เม   มฺฤตฺยุรฺน   มิถฺยาชีวิต ํ   จิรมฺ  / 
  ยสฺมาจฺจิรมฺป    สฺถิตฺวา   มฺฤตฺยุทุะข ํ  ตเทว   เม  // 
57.  สฺวปฺเน    วรฺษศตํ   เสาขฺย ํ  ภุกฺตฺวา   ยศฺจ   วิพุธฺยเต  / 
  มุหูรฺตมปโร   ยศฺจ   สุขี   ภูตฺวา   วิพุธฺยเต  // 
58.  นนุ   นิวรฺตเต   เสาขฺย ํ  ทฺวโยรป    วิพุทฺธโยะ  / 
  ไสโวปมา   มฺฤตฺยุกาเล   จิรชีวฺยลฺปชีวิโนะ  // 
59.  ลพฺธฺวาป   จ   พหูลฺลาภาน ฺ  จิรํ   ภุกฺตฺวา   สุขานฺยป  / 
  ริกฺตหสฺตศฺจ   นคฺนศฺจ   ยาสฺยาม ิ  มุษิโต   ยถา  // 
60.  ปาปกฺษยํ   จ   ปุณฺย ํ  จ   ลาภาชฺชีวน ฺ   กโรมิ   เจตฺ  / 
  ปุณฺยกฺษยศฺจ   ปาป     จ   ลาภารฺถํ   กฺรุธฺยโต   นนุ  // 
61.  ยทรฺถเมว    ชีวามิ   ตเทว   ยท ิ  นศฺยติ   / 
  กึ   เตน   ชีวิเตนาป   เกวลาศุภการิณา  // 
62.  อวรฺณวาทิน ิ   เทฺวษะ   สตฺตฺวานฺนาศยตีติ  เจตฺ  / 
  ปรายศสฺกเร⌫ ปฺเยวํ   โกปสฺเต   กึ   น   ชายเต  // 
63.  ปรายตฺตาปฺรสาทตฺวาทปฺรสาทิษุ    เต   กฺษมา  / 
  เกฺลโศตฺปาทปรายตฺเต   กฺษมา   นาวรฺณวาทินิ  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   กายทุะเขน 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ยทเสา 
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64.  ปฺรติมาสฺตูปสทฺธรฺมนาศกาโกฺรศเกษุ   จ  / 
  น   ยุชฺยเต  มม   เทฺวโษ1   พุทฺธาทีนํา   น   ห ิ  วฺยถา  // 
65.  คุรุสาโลหิตาทีนํา    ปฺริยาณํา   จาปการิษุ   / 
  ปูรฺววตฺปฺรตฺยโยตฺปาทํ   ทฺฤษฺฏวา    โกป   นิวารเยตฺ  // 
66.  เจตนาเจตนกฺฤตา   เทหินํา   นิยตา   วฺยถา  / 
  สา    วฺยถา   เจตเน   ทฺฤษฺฏา   กฺษมสฺไวนํา   วฺยถามตะ  // 
67.  โมหาเทเก⌫ ปราธฺยนฺติ   กุปฺยนฺตฺยนฺเย    วิโมหิตาะ2  / 
  พฺรูมะ   กเมษ ุ   นิรฺโทษํ   กํ   วา    พฺรูโม⌫ ปราธินมฺ  // 
68.  กสฺมาเทว ํ  กฺฤตํ   ปูรฺวํ   เยไนว ํ  พาธฺยเส   ปไระ  / 
  สรฺเว   กรฺมปรายตฺตาะ    โก⌫ หมตฺรานฺยถากฺฤเตา  // 
69.  เอวํ   พุทฺธฺวา   ตุ   ปุณฺเยษ ุ  ตถา   ยตฺนํ   กโรมฺยหมฺ  / 
  เยน   สรฺเว   ภวิษฺยนฺติ    ไมตฺรจิตฺตาะ   ปรสฺปรมฺ  // 
70.  ทหฺยมาเน   คฺฤเห   ยทฺวทคฺนิรฺคตฺวา   คฺฤหานฺตรมฺ  / 
  ตฺฤณาเทา    ยตฺร   สชฺเยต ฺ  ตทากฺฤษฺยาปนียเต  // 
71.  เอว ํ  จิตฺตํ   ยทาสงฺคาทฺทหฺยเต   เทฺวษปหนินา  / 
  ตตฺกฺษณํ   ตตฺปริตฺยาชฺย ํ  ปุณฺยาตฺโมทฺทาหศงฺกยา  // 
72.  มารณียะ   กรํ   ฉิตฺวา   มุกฺตศฺเจตฺกิมภทฺรกม ฺ / 
  มนุษฺยทุะไขรฺนรกานฺมุกฺตศฺเจตฺกิมภทฺรกมฺ  // 
73.  ยทฺเยตนฺมาตฺรเมวาทฺย    ทุะข ํ  โสฒุ    น   ปารฺยเต  / 
  ตนฺนารกวฺยถาเหตุะ   โกฺรธะ   กสฺมานฺน   วารฺยเต  // 
74.  โกปารฺถเมวเมวาหํ   นรเกษ ุ  สหสฺรศะ  / 
  การิโต⌫ สฺม ิ  น   จาตฺมารฺถะ    ปรารฺโถ   วา   กฺฤโต   มยา  // 
75.  น   เจท ํ  ตาทฺฤศ ํ  ทุะข ํ  มหารฺถํ   จ  กริษฺยติ  /    
  ชคทฺทุะขหเร   ทุะเข   ปฺรีติเรวาตฺร   ยุชฺยเต  // 
76.  ยท ิ  ปฺรีติสุขํ   ปฺราปฺตมนฺไยะ   สฺตุตฺวา   คุโณรฺชิตมฺ  / 
  มนสฺตฺวมป   ต ํ  สฺตุตฺวา   กสฺมาเทวํ   น   หฺฤษฺยสิ  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   โกฺรโธ 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   กุปยฺนตฺฺยนฺเย⌫ ป    โมหิตาะ 
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77.  อิท ํ  จ   เต   หฺฤษฺฏิสุข ํ  นิรวทฺย ํ  สุโขทยมฺ  / 
  น   วาริตํ   จ   คุณิภิะ   ปราวรฺชนมุตฺตมมฺ  // 
78.  ตสฺไยว   สุขมิตฺเยวํ   ตเวทํ   ยทิ   น   ปฺริยมฺ  / 
  ภฺฤติทานาทิวิรเตรฺทฺฤษฺฏาทฺฤษฺฏํ   หตํ   ภเวตฺ  // 
79.  สฺวคุเณ   กีรฺตฺยมาเน   จ   ปรเสาขฺยมปจฺฉส ิ  / 
  กีรฺตฺยมาเน   ปรคุเณ   สฺวเสาขฺยมป   เนจฺฉส ิ // 
80.  โพธิจิตฺตํ   สมุตฺปาทฺย    สรฺวสตฺตฺวสุเขจฺฉยา  / 
  สฺวย ํ  ลพฺธสุเขษฺวทฺย   กสฺมาตฺสตฺตฺเวษ ุ   กุปฺยสิ  // 
81.  ไตฺรโลกฺยปูชฺย ํ   พุทฺธตฺวํ   สตฺตฺวานํา    กิล   วา ฺฉส ิ / 
  สตฺการมิตฺวรํ   ทฺฤษฺฏวา   เตษํา   กึ   ปริทหฺยเส  // 
82.  ปุษฺณาติ   ยสฺตฺวยา   โปษฺย ํ  ตุภฺยเมว   ททาต ิ  สะ  / 
  กุฏมฺพชีวิน ํ   ลพฺธฺวา   น   หฺฤษฺยสิ   ปฺรกุปฺยสิ  // 
83.  ส   กึ   เนจฺฉส ิ  สตฺตฺวานํา   ยสฺเตษํา   โพธิมิจฺฉติ  / 
  โพธิจิตฺตํ   กุตสฺตสฺย   โย⌫ นฺยสํปท ิ  กุปฺยติ  // 
84.  ยท ิ  เตน   น   ตลฺลพฺธํ    สฺถิตํ   ทานปเตรฺคฺฤเห  / 
  สรฺวถาป   น   ตตฺเต⌫ สฺติ   ทตฺตาทตฺเตน   เตน   กิม ฺ // 
85.  ก ึ  วารยตุ   ปุณฺยานิ   ปฺรสนฺนานฺ   สฺวคุณานถ  / 
  ลภมาโน   น  คฺฤหฺณาตุ   วท   เกน   น   กุปฺยสิ  // 
86.  น   เกวลํ    ตฺวมาตฺมานํ   กฺฤตปาป   น    โศจสิ  / 
  กฺฤตปุณฺไยะ   สห   สฺปรฺธามปไระ   กรฺตุมิจฺฉสิ  // 
87.  ชาต ํ  เจทปฺริยํ   ศตฺโรสฺตฺวตฺตุษฺฏยา   กึ   ปุนรฺภเวตฺ  / 
  ตฺวทาศํสนมาตฺเรณ   น   จาเหตุรฺภวิษฺยติ  // 
88.  อถ   ตฺวทิจฺฉยา   สิทฺธํ   ตทฺทุะเข   กึ    สุขํ   ตว  / 
  อถาปฺยรฺโถ   ภเวเทวมนรฺถะ   โก   นฺวตะ   ประ  // 
89.  เอตทฺธิ   พฑิศ ํ   โฆรํ   เกฺลศพาฑิศิการฺปตมฺ1  / 
  ยโต   นรกปาลาสฺตฺวํา    กฺรีตฺวา   ปกฺษฺยนฺติ   กุมฺภิษุ  // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   เกฺลศพาฑิศการ ฺปตมฺ 
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90.  สฺตุติรฺยโศ⌫ ถ   สตฺกาโร   น   ปุณฺยาย   น   จายุเษ  / 
  น   พลารฺถํ   จ   จาโรคฺเย   น   จ   กายสุขาย   เม1  //       
91.  เอตาวําศฺจ   ภเวตฺสฺวารฺโถ    ธีมตะ   สฺวารฺถเวทินะ  / 
  มทฺยทฺยูตาทิ   เสวฺยํ   สฺยานฺมานส ํ  สุขมิจฺฉตา  // 
92.  ยโศรฺถํ2   หารยนฺตฺยรฺถมาตฺมานํ   มารยนฺตฺยป  / 
  กิมกฺษราณ ิ  ภกฺษฺยาณิ   มฺฤเต   กสฺย   ตุ   ตตฺสุขม ฺ // 
93.  ยถา   ปาศุคฺฤเห   ภินฺเน   โรทิตฺยารฺตรว ํ  ศิศุะ  / 
  ตถา   สฺตุติยโศหาเนา   สฺวจิตฺตํ   ปฺรติภาติ   เม  // 
94.  ศพฺทสฺตาวทจิตฺตตฺวาตฺ   ส   มํา   สฺเตาตีตฺยสํภวะ  / 
  ประ   กิล   มยิ   ปฺรีต   อิตฺเยตตฺปฺรีติการณมฺ  // 
95.  อนฺยตฺร  มยิ   วา   ปฺรีตฺยา   กึ   ห ิ  เม   ปรกียยา  / 
  ตสฺไยว   ตตฺปฺรีติสุขํ   ภาโค   นาลฺโป⌫ ป   เม  ตตะ3  //   
96.  ตตฺสุเขน   สุขิตฺวํ    เจตฺสรฺวไตฺรว   มมาสฺตุ   ตต ฺ  
  กสฺมาทนฺยปฺรสาเทน    สุขิเตษุ   น   เม   สุขม ฺ // 
97.  ตสฺมาทห ํ   สฺตุโต⌫ สฺมีติ   ปฺรีติราตฺมนิ   ชายเต  / 
  ตตฺราปฺเยวมสํพนฺธาต ฺ  เกวลํ   ศิศุเจษฺฏิตมฺ  // 
98.  สฺตุตฺยาทยศฺจ   เม   เกฺษมํ   สํเวคํ   นาศยนฺตฺยมี  / 
  คุณวตฺสุ   จ   มาตฺสรฺย ํ  สํปตฺโกป   จ   กุรฺวเต  // 
99.  ตสฺมาตฺสฺตุตฺทิฆาตาย4   มม   เย   ปฺรตฺยุปสฺถิตาะ  / 
  อปายปาตรกฺษารฺถํ   ปฺรวฺฤตฺตา   นน ุ  เต  มม  // 
100. มุกฺตฺยรฺถินศฺจายุกฺตํ   เม   ลาภสตฺการพนฺธนม ฺ / 
  เย   โมจยนฺต ิ  มํา   พนฺธาทฺเทฺวษสฺเตษ ุ  กถํ   มม  // 
101. ทุะข ํ  ปฺรเวษฺฏกามสฺย   เย   กปาฏตฺวมาคตาะ  / 
  พุทฺธาธิษฺานต   อิว   เทฺวษสฺเตษ ุ  กถํ   มม  // 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   เต 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ยโศ⌫ รฺถํ 
3ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   มตะ 
4ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ตสฺมาตฺสฺตุติวิฆาตาย 
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102. ปุณฺยวิฆฺนะ   กฺฤโต⌫ เนเนตฺยตฺร   โกโป   น   ยุชฺยเต  / 
  กฺษานฺตฺยา   สม ํ  ตโป   นาสฺติ   นนฺเวตตฺตทุปสฺถิตมฺ  // 
103. อถาหมาตฺมโทเษณ1    น   กโรมิ   กฺษมามิห   / 
  มไยวาตฺร   กฺฤโต   วิฆฺนะ   ปุณฺยเหตาวุปสฺถิเต  // 
104. โย   ห ิ  เยน   วินา   นาสฺติ   ยสฺมึศฺจ   สต ิ  วิทฺยเต  / 
  ส   เอว   การณ ํ  ตสฺย   ส   กถํ   วิฆฺน   อุจฺยเต  // 
105. น   ห ิ  กาโลปปนฺเนน   ทานวิฆฺนะ   กฺฤโต⌫ รฺถินา  / 
  น   จ   ปฺรวฺราชเก   ปฺราปฺเต   ปฺรวฺรชฺยาวิฆฺน   อุจฺยเต  // 
106. สุลภา   ยาจกา   โลเก   ทุรฺลภาสฺตฺวปการิณะ   / 
  ยโต   เม⌫ นปราธสฺย   น   กศฺจิทปราธฺยติ  // 
107. อศฺรโมปารฺชิตสฺตสฺมาทฺคฺฤเห   นิธิริโวตฺถิตะ  / 
  โพธิจรฺยาสหายตฺวาตฺ   สฺปฺฤหณีโย   ริปุะมม2  // 
108. มยา   จาเนน   โจปตฺตํ   ตสฺมาเทตตฺกฺษมาผลม ฺ / 
  เอตสฺไม   ปฺรถมํ   เทยเมตตฺปูรฺวา   กฺษมา   ยตะ  // 
109. กฺษมาสิทฺธฺยาศโย   นาสฺย3   เตน   ปูชฺโย   น   เจทริะ  / 
  สิทฺธิเหตุรจิตฺโต⌫ ป   สทฺธรฺมะ    ปูชฺยเต   กถมฺ  // 
110. อปการาศโย⌫ สฺเยต ิ  ศตฺรุรฺยท ิ  น  ปูชฺยเต  / 
  อนฺยถา   เม  กถํ   กฺษานฺติรฺภิษชีว   หิโตทฺยเต  // 
111. ตทฺทุษฺฏาศยเมวาตะ   ปฺรตีตฺโยตฺปทฺยเต   กฺษมา  / 
  ส   เอวาตะ   กฺษมาเหตุะ   ปูชฺยะ    สทฺธรฺมวนฺมยา  // 
112. สตฺตฺวเกฺษตฺรํ   ชินเกฺษตฺรมิตฺยโต   มุนิโนทิตมฺ  / 
  เอตานาราธฺย   พหวะ   สํปตฺปาร ํ  ยโต   คตาะ  // 
113. สตฺตฺเวภฺยศฺจ   ชิเนภฺยศฺจ   พุทฺธธรฺมาคเม   สเม  / 
  ชิเนษ ุ  เคารวํ   ยทฺวนฺน   สตฺตฺเวษฺวิติ  กะ   กฺรมะ  // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   อถาหมาตฺมเทฺวเษณ 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   มยา  ริปุะ 
3ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   นาสฺติ 
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114. อาศยสฺย   จ   มาหาตฺมฺย ํ  น   สฺวตะ   กึ   ตุ   การฺยตะ  / 
  สม ํ จ  เตน   มาหาตฺมฺย ํ     สตฺตฺวานํา   เตน   เต   สมาะ  // 
115. ไมตฺรฺยาศยศฺจ   ยตฺปูชฺยะ   สตฺตฺวมาหาตฺมฺยเมว   ตต ฺ / 
  พุทฺธปฺรสาทาทฺยตฺปุณฺยํ   พุทฺธมาหาตฺมฺยเมว   ตต ฺ // 
116. พุทฺธธรฺมาคมําเศน   ตสฺมาตฺสตฺตฺวา   ชิไนะ   สมาะ  / 
  น   ตุ   พุทฺไธะ   สมาะ   เกจิทนนฺตําไศรฺคุณารฺณไวะ  // 
117. คุณสาไรกราศีนํา   คุโณ⌫ ณุรป   เจตฺกฺวจิตฺ  / 
  ทฺฤศฺยเต   ตสฺย   ปูชารฺถํ   ไตฺรโลกฺยมป   น   กฺษมมฺ  // 
118. พุทฺธธรฺโมทยําศสฺตุ   เศฺรษฺะ   สตฺตฺเวษุ   วิทฺยเต  / 
  เอตทํศานุรูเปฺยณ1   สตฺตฺวปูชา2   กฺฤตา   ภเวตฺ  // 
119. กึ   จ   นิศฺฉทฺมพนฺธูนามปฺรเมโยปการิณามฺ  / 
  สตฺตฺวาราธนมุตฺสฺฤชฺย   นิษฺกฺฤติะ   กา   ปรา   ภเวตฺ  // 
120. ภินฺทนฺติ   เทหํ   ปฺรวิศนฺตฺยวีจึ    
   เยษํา   กฺฤเต   ตตฺร   กฺฤเต   กฺฤตํ   สฺยาต ฺ / 
  มหาปการิษฺวป   เตน   สรฺวํ 
   กลฺยาณเมวาจรณียเมษุ3  // 
121. สฺวยํ   มม   สฺวามิน   เอว   ตาวทฺ 
   ยทรฺถมาตฺมนฺยป    นิรฺวฺยเปกฺษาะ  / 
  อหํ   กถํ   สฺวามิษุ   เตษุ   เตษุ 
   กโรมิ   มานํ   น   ตุ    ทาสภาวมฺ  // 
122. เยษํา   สุเข   ยานฺต ิ  มุทํ   มนีนฺทฺราะ 

   เยษํา   วฺยถายํา   ปฺรวิศนฺติ   มนฺยุม ฺ / 
  ตตฺโตษณาตฺสรฺวมนีนฺทฺรตุษฺฏิ – 
   สฺตตฺราปกาเร⌫ ปกฺฤตํ   มุนีนาม ฺ // 
 

                                                           
1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   เอตํทศานุรูเปฺยณ 
2ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   พุทฺธปชูา 
3ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   กลฺยาณเมวาจรณยีเมว 
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123. อาทีปฺตกายสฺย   ยถา   สมนฺตา – 
   นฺน   สรฺวกาไมรป   เสามนสฺยมฺ  / 
  สตฺตฺววฺยถายามป   ตทฺวเทว  
   น   ปฺรีตฺยุปาโย⌫ สฺต ิ  ทยามยานามฺ  // 
124. ตสฺมานฺมยา   ยชฺชนทุะขเทน 
   ทุะข ํ  กฺฤตํ   สรฺวมหากฺฤปาณามฺ  / 
  ตททฺย   ปาป   ปฺรติเทศยามิ    
   ยตฺเขทิตาสฺตนฺมุนยะ   กฺษมนฺตาม ฺ // 
125. อาราธนายาทฺย   ตถาคตานํา 
   สรฺวาตฺมนา   ทาสฺยมุไปมิ   โลเก  / 
  กุรฺวนฺตุ   เม   มูรฺธฺน ิ  ปท ํ  ชเนาฆา 
   วิฆฺนนฺตุ   วา   ตุษฺยตุ   โลกนาถะ  // 
126. อาตฺมีกฺฤต ํ  สรฺวมิทํ   ชคตฺไตะ 
   กฺฤปาตฺมภิรฺไนว   ห ิ  สํศโย⌫ สฺต ิ / 
  ทฺฤศฺยนฺต   เอเต   นนุ   สตฺตฺวรูปา – 
   สฺต   เอว   นาถาะ    กิมนาทโร⌫ ตฺร  // 
127. ตถาคตาราธนเมตเทว 
   สฺวารฺถสฺย   สํสาธนเมตเทว  / 
  โลกสฺย    ทุะขาปหเมตเทว 
   ตสฺมานฺมมาสฺตุ   วฺรตเมตเทว  // 
128. ยไถโก   ราชปุรุษะ   ปฺรมถฺนาต ิ  มหาชนมฺ  / 
  วิกรฺตุ   ไนว   ศกฺโนติ   ทีรฺฆทรฺศี    มหาชนะ  // 
129. ยสฺมานฺไนว   ส   เอกากี   ตสฺย   ราชพลํ   พลม ฺ / 
  ตถา   น   ทุรฺพลํ   กํจิทปราทฺธํ   วิมานเยต ฺ // 
130. ยสฺมานฺนรกปาลาศฺจ   กฺฤปาวนฺตศฺจ   ตทฺพลม ฺ / 
  ตสฺมาทาราธเยตฺสตฺตฺวาน  ฺ  ภฺฤตฺยศฺจณฺฑนฺฤป   ยถา  // 
131. กุปตะ   กึ   นฺฤปะ   กุรฺยาทฺเยน   สฺยานฺนรกวฺยถา  / 
  ยตฺสตฺตฺวเทารฺมนสฺเยน   กฺฤเตน   หฺยนุภูยเต  // 
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132. ตุษฺฏะ   กึ   นฺฤปติรฺททฺยาทฺยทฺพุทฺธตฺวสมํ   ภเวตฺ1  / 
  ยตฺสตฺตฺวเสามนสฺเยน   กฺฤเตน   หฺยนุภูยเต  // 
133. อาสฺตํา   ภวิษฺยทฺพุทฺธตฺวํ   สตฺตฺวาราธนสํภวม ฺ / 
  อิไหว   เสาภาคฺยยศะเสาสฺถิตฺย ํ  กึ   น   ปศฺยสิ  // 
134. ปฺราสาทิกตฺวมาโรคฺย ํ  ปฺราโมทฺยํ   จิรชีวิตมฺ  / 
  จกฺรวรฺติสุข ํ  สฺผีตํ   กฺษมี   ปฺราปฺโนติ   สํสรนฺ  // 

 
สปฺตมะ    ปริจฺเฉทะ 
วีรฺยปารมติา   นาม 

 
1.  เอวํ   กฺษโม    ภเชทฺวีรฺย ํ  วีรฺเย   โพธิรฺยตะ   สฺถิตา  / 
  น   ห ิ  วีรฺย ํ  วินา   ปุณฺย ํ  ยถา   วายุ   วินาคติะ  // 
2.  กึ   วีรฺย ํ  กุศโลตฺสาหสฺตทฺวิปกฺษะ    ก    อุจฺยเต  / 
  อาลสฺย ํ  กุตฺสิตาสกฺติรฺวิษาทาตฺมาวมนฺยนา  // 
3.  อวฺยาปารสุขาสฺวาทนิทฺราปาศฺรยตฺฤษฺณยา  / 
  สํสารทุะขานุเทฺวคาทาลสฺยมุปชายเต  // 
4.  เกฺลศวาคุริกาฆฺราตะ   ปฺรวิษฺโฏ   ชนฺมวาคุรามฺ  / 
  กิมทฺยาป   น  ชานาส ิ  มฺฤตฺโยรฺวทนมาคตะ  // 
5.  สฺวยูถฺยานฺมารฺยมาณําสฺตฺวํ   กฺรเมไณว   น   ปศฺยสิ  / 
  ตถาป   นิทฺรํา   ยาสฺเยว   จณฺฑาลมหิโษ   ยถา  // 
6.  ยเมโนทฺวีกฺษฺยมาณสฺย   พทฺธมารฺคสฺย   สรฺวตะ  / 
  กถํ   เต  โรจเต   โมกฺตุ   กถํ   นิทฺรา   กถํ   รติะ  // 
7.  ยาวตฺสํภฺฤตสํภารํ   มรณ ํ  ศีฆฺรเมษฺยติ  / 
  สํตฺยชฺยาป   ตทาลสฺยมกาเล   กึ   กโรษฺยสิ  // 
8.  อิทํ   น   ปฺราปฺตมารพฺธมิทมรฺธกฺฤตํ   สฺถิตม ฺ / 
  อกสฺมานฺมฺฤตฺยุรายาโต   หา   หโต⌫ สฺมีติ   จินฺตยน ฺ // 
 
                                                           

1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   เวต ฺ
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9.  โศกเวคสมุจฺฉูนสาศฺรุรกฺเตกฺษณานนานฺ  / 
  พนฺธูนฺนิราศาน ฺ  สํปศฺยน ฺ  ยมทูตมุขานิ   จ  // 
10.  สฺวปาปสฺมฺฤติสํตปฺตะ   ศฺฤณฺวนฺนาทําศฺจ   นารกาน ฺ / 
  ตฺราโสจฺจารวิลิปฺตางฺโค   วิหฺวละ   กึ   กริษฺยสิ  // 
11.  ชีวมตฺสฺย   อิวาสฺมีต ิ  ยุกฺตํ   ภยมีไหว   เต  / 
  ก ึ   ปุนะ   กฺฤตปาปสฺย   ตีวฺรานฺนรกทุะขตะ  // 
12.  สฺปฺฤษฺฏ   อุษฺโณทเกนาป   สุกุมาร   ปฺรตปฺยเส  / 
  กฺฤตฺวา   จ   นารกํ   กรฺม   กิเมวํ   สฺวสฺถมาสฺยเต  // 
13.  นิรุทฺยม   ผลากางฺกฺษินฺ   สุกุมาร   พหุวฺยถ  / 
  มฺฤตยุคฺรสฺโต⌫ มราการ   หา  ทุะขิต   วิหนฺยเส  // 
14.  มานุษฺยํ   นาวมาสาทฺย   ตร  ทุะขมหานทีม ฺ / 
  มูฒ   กาโล   น   นิทฺรายา   อิย ํ  เนารฺทุรฺลภา   ปุนะ  // 
15.  มุกฺตฺวา   ธรฺมรตึ   เศฺรษฺามนนฺตรติสํตติม ฺ / 
  รติเราทฺธตฺยหาสฺยาเทา   ทุะขเหเตา   กถํ   ตว  // 
16.  อวิษาทพลวฺยูหตาตฺปรฺยาตฺมวิเธยตา  / 
  ปราตฺมสมตา   ไจว   ปราตฺมปริวรฺตนมฺ  // 
17.  ไนวาวสาทะ   กรฺตวฺยะ   กุโต   เม   โพธิริตฺยตะ  / 
  ยสฺมาตฺตถาคตะ   สตฺย ํ  สตฺยวาทีทมุกฺตวาน ฺ // 
18.  เต⌫ ปฺยาสนฺ   ทํศมศกา   มกฺษิกาะ   กฺฤมยสฺตถา  / 
  ไยรุตฺสาหวศาต ฺ  ปฺราปฺตา   ทุราปา   โพธิรุตฺตมา  // 
19.  กิมุตาห ํ  นโร   ชาตฺยา   ศกฺโต   ชฺาตุ   หิตาหิตม ฺ / 
  สรฺวชฺนีตฺยนุตฺสรฺคาทฺโพธึ   กึ   นาปฺนุยามหม ฺ // 
20.  อถาป   หสฺตปาทาท ิ  ทาตวฺยมิติ   เม  ภยม ฺ / 
  คุรุลาฆวมูฒตฺวํ   ตนฺเม   สฺยาทวิจารตะ  // 
21.  เฉตฺตวฺยศฺจาสฺม ิ  เภตฺตวฺโย   ทาหฺยะ   ปาฏโย⌫ ปฺยเนกศะ  / 
  กลฺปโกฏีรสํเขฺยยา   น   จ   โพธิรฺภวิษฺยติ  // 
22.  อิทํ   ตุ   เม   ปริมิต ํ  ทุะข ํ  สํโพธิสาธนมฺ  / 
  นษฺฏศลฺยวฺยถาโปเห   ตทุตฺปาทนทุะขวตฺ  // 
23.  สรฺเว⌫ ป   ไวทฺยาะ   กุรฺวนฺติ   กฺริยาทุะไขรโรคตาม ฺ / 
  ตสฺมาทฺพหูน ิ  ทุะขานิ   หนฺตุ   โสฒวฺยมลฺปกมฺ  // 
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24.  กฺริยามิมามปฺยุจิตํา   วรไวทฺโย   น   ทตฺตวาน ฺ / 
  มธุเรโณปจาเรณ   จิกิตฺสติ   มหาตุรานฺ  // 
25.  อาเทา   ศากาทิทาเน⌫ ป  นิโยชยต ิ  นายกะ  / 
  ตตฺกโรต ิ  กฺรมาตฺปศฺจาทฺยตฺสฺวมําสานฺยป   ตฺยเชต ฺ // 
26.  ยทา   ศาเกษฺวิว   ปฺรชฺา   สฺวมําเส⌫ ปฺยุปชายเต   /   
    มําสาสฺถิ   ตฺยชตสฺตสฺย   ตทา  กึ   นาม   ทุษฺกรมฺ  // 
27.  น   ทุะข ี  ตฺยกฺตปาปตฺวาตฺปณฺฑิตตฺวานฺน   ทุรฺมนาะ  / 
  มิถฺยากลฺปนยา   จิตฺเต  ปาปาตฺกาเย   ยโต   วฺยถา  // 
28.  ปุณฺเยน   กายะ   สุขิตะ   ปาณฺฑิตฺเยน   มนะ   สุขิ  / 
  ติษฺน ฺ  ปรารฺถํ   สํสาเร   กฺฤปาลุะ   เกน   ขิทฺยเต  // 
29.  กฺษปยน ฺ  ปูรฺวปาปานิ   ปฺรตีจฺฉนฺ   ปุณฺยสาคราน ฺ / 
  โพธิจิตฺตพลาเทว   ศฺราวเกภฺโย⌫ ป  ศีฆฺรคะ  // 
30.  เอวํ   สุขาตฺสุขํ   คจฺฉนฺ   โก   วิษีเทตฺสเจตนะ  / 
  โพธิจิตฺตรถํ   ปฺราปฺย   สรฺวเขทศฺรมาปหมฺ  // 
31.  ฉนฺทสฺถามรติมุกฺติพลํ   สตฺตฺวารฺถสิทฺธเย  / 
  ฉนฺทํ   ทุะขภยาตฺกุรฺยาทนุศํสําศฺจ   ภาวยนฺ  // 
32.  เอวํ   วิปกฺษมุนฺมูลฺย   ยเตโตตฺสาหวฺฤทฺธเย  / 
  ฉนฺทมานรติตฺยาคตาตฺปรฺยวศิตาพไละ   // 
33.  อปฺรเมยา   มยา   โทษา   หนฺตวฺยาะ   สฺวปราตฺมโนะ  / 
  เอไกกสฺยาป   โทษสฺย   ยตฺร   กลฺปารฺณไวะ   กฺษยะ  // 
34.  ตตฺร   โทษกฺษยารมฺเภ   เลโศ⌫ ป  มม  เนกฺษฺยเต  / 
  อปฺรเมยวฺยถาภาชฺเย  โนระ   สฺผุฏต ิ  เม  กถมฺ  // 
35.  คุณา   มยารฺชนียาศฺจ   พหวะ   สฺวปราตฺมโนะ  / 
  ตไตฺรไกกคุณาภฺยาโส   ภเวตฺกลฺปารฺณไวรฺน   วา  // 
36.  คุณเลเศ⌫ ป   นาภฺยาโส   มม  ชาตะ   กทาจน  / 
  วฺฤถา  นีตํ   มยา   ชนฺม  กถํจิลฺลพฺธมทฺภุตม ฺ // 
37.  น   ปฺราปฺตํ   ภควตฺปูชามโหตฺสวสุข ํ  มยา  / 
  น   กฺฤตา   ศาสเน   การา   ทริทฺราศา    น  ปูริตา  // 
38.  ภีเตภฺโย   นาภยํ   ทตฺตมารฺตา   น  สุขินะ   กฺฤตาะ  / 
  ทุะขาย   เกวลํ   มาตุรฺคโต⌫ สฺม ิ  ครฺภศลฺยตามฺ  // 
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39.  ธรฺมจฺฉนฺทวิโยเคน   เปารฺวิเกณ   มมาธุนา  / 
  วิปตฺติรีทฺฤศี   ชาตา   โก   ธรฺเม   ฉนฺทมุตฺสฺฤเชตฺ  // 
40.  กุศลานํา   จ   สรฺเวษํา   ฉนฺทํ   มูลํ   มุนิรฺชเคา  / 
  ตสฺยาป   มูลํ   สตตํ   วิปากผลภาวนา  // 
41.  ทุะขาน ิ  เทารฺมนสฺยาน ิ  ภยานิ   วิวิธานิ   จ  / 
  อภิลาษวิฆาตาศฺจ   ชายนฺเต   ปาปการิณามฺ  // 
42.  มโนรถะ  ศุภกฺฤตํา   ยตฺร   ยตฺไรว   คจฺฉติ  /  
  ตตฺร    ตตฺไรว   ตตฺปุณฺไยะ   ผลารฺเฆณาภิปูชฺยเต  // 
43.  ปาปการิสุเขจฺฉา   ตุ  ยตฺร   ยตฺไรว    คจฺฉติ  / 
  ตตฺร   ตตฺไรว   ตตฺปาไปรฺทุะขศสฺไตฺรรฺวิหนฺยเต  // 
44.  วิปุลสุคนฺธิศีตลสโรรุหครฺภคตา 
   มธุรชินสฺวราศนกฺฤโตปจิตทฺยุตยะ  / 
  มุนิกรโพธิตามฺพุชวินิรฺคตสทฺวปุษะ 
   สุคตสุตา   ภวนฺต ิ  สุคตสฺย   ปุระ   กุศไละ  // 
45.  ยมปุรุษาปนีตสกลจฺฉวิรารฺตรโว 
   หุตวหตาปวิทฺรุตกตามฺรนิษิกฺตตนุะ  / 
  ชฺวลทสิศกฺติฆาตศตศาติตมําสทละ   
   ปตต ิ  สุตปฺตโลหธรณีษฺวศุไภรฺพหุศะ  // 
46.  ตสฺมาตฺการฺยะ   ศุภจฺฉนฺโท   ภาวยิตฺไววมาทราตฺ  / 
  วชฺรธฺวชสฺถวิธินา   มานํ   ตฺวารภฺย   ภาวเยตฺ  // 
47.  ปูรฺวํ    นิรูปฺย   สามคฺรีมารเภนฺนารเภต   วา  / 
  อนารมฺโภ   วรํ   นาม   น   ตฺวารภฺย   นิวรฺตนมฺ  // 
48.  ชนฺมานฺตเร⌫ ป   โส⌫ ภฺยาสะ   ปาปาทฺทุะข ํ  จ   วรฺธเต  / 
  อนฺยจฺจ   การฺยกาล ํ  จ   หีน ํ  ตจฺจ   น   สาธิตมฺ  // 
49.  ตฺริษุ    มาโน   วิธาตวฺยะ   กรฺโมปเกฺลศศกฺติษุ  / 
  มไยไวเกน   กรฺตวฺยมิตฺเยษา   กรฺมมานิตา  // 
50.  เกฺลศสฺวตนฺโตฺร   โลโก⌫ ย ํ  น   กฺษมะ   สฺวารฺถสาธเน  / 
  ตสฺมานฺมไยษํา   กรฺตวฺย ํ  นาศกฺโต⌫ ห ํ  ยถา   ชนะ  // 
51.  นีจ ํ  กรฺม   กโรตฺยนฺยะ   กถํ   มยฺยป   ติษฺติ  / 
  มานาจฺเจนฺน   กโรมฺเยตนฺมาโน   นศฺยตุ   เม   วรมฺ  // 
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52.  มฺฤต ํ  ทุณฺฑุภมาสาทฺย   กาโก⌫ ป   ครุฑายเต  / 
  อาปทาพาธเต⌫ ลฺปาป   มโน   เม  ยท ิ  ทุรฺพลม ฺ // 
53.  วิษาทกฺฤตนิศฺเจษฺเฏ   อาปทะ    สุกรา   นนุ  / 
  วฺยุตฺถิตศฺเจษฺฏมานสฺต ุ  มหตามป   ทุรฺชยะ  // 
54.  ตสฺมาทฺทฺฤเฒน   จิตฺเตน   กโรมฺยาปทมาปทะ  / 
  ไตฺรโลกฺยวิชิคีษุตฺวํ    หาสฺยมาปชฺชิตสฺย   เม  // 
55.  มยา   ห ิ  สรฺวํ   เชตวฺยมห ํ  เชโย   น  เกนจิตฺ  / 
  มไยษ    มาโน   โวฒวฺโย    ชินสึหสุโต   หฺยหม ฺ // 
56.  เย   สตฺตฺวา   มานวิชิตา   วรกาสฺเต   น   มานินะ  / 
  มาน ี  ศตฺรุวศ ํ   ไนติ   มานศตฺรุวศาศฺจ    เต  // 
57.  มาเนน    ทุรฺคต ึ   นีตา   มานุษฺเย⌫ ป   หโตตฺสวาะ  / 
  ปรปณฺฑาศิโน    ทาสา   มูรฺขา   ทุรฺทรฺศนาะ    กฺฤศาะ  // 
58.  สรฺวตะ   ปริภูตาศฺจ    มานสฺตพฺธาสฺตปสฺวินะ  / 
  เต⌫ ป    เจนฺมานินํา    มธฺเย   ทีนาสฺตุ   วท   กีทฺฤศาะ  // 
59.  เต   มานิโน   วิชยินศฺจ   ต   เอว   ศูรา 
   เย    มานศตฺรุวิชยาย   วหนฺติ   มานม ฺ / 
  เย   ตํ   สฺผุรนฺตมป    มานริปุ   นิหตฺย 
   กาม ํ  ชเน   ชยผลํ   ปฺรติปาทยนฺติ  // 
60.  สํเกฺลศปกฺษมธฺยสฺโถ   ภเวทฺทฺฤปฺตะ    สหสฺรศะ  / 
  ทุรฺโยธนะ   เกฺลศคไณะ   สึโห    มฺฤคคไณริว  // 
61.  มหตฺสฺวป   ห ิ  กฺฤจฺเฉษ ุ   น   รสํ   จกฺษุรีกฺษเต  / 
  เอว ํ  กฺฤจฺฉมป  ปฺราปฺย   น   เกฺลศวศโค   ภเวตฺ  // 
62.  ยเทวาปทฺยเต   กรฺม   ตตฺกรฺมวฺยสนี   ภเวตฺ  / 
  ตตฺกรฺมเศาณฺโฑ⌫ ตฺฤปฺตาตฺมา   กฺรีฑาผลสุเขปฺสุวต ฺ // 
63.  สุขารฺถํ   กฺริยเต   กรฺม   ตถาป   สฺยานฺน   วา   สุขม ฺ / 
  กรไมว   ตุ   สุขํ   ยสฺย   นิษฺกรฺมา   ส   สุขี   กถมฺ  // 
64.  กาไมรฺน    ตฺฤปฺติะ   สํสาเร   กฺษุรธารามธูปไมะ  / 
  ปุณฺยามฺฤไตะ   กถํ   ตฺฤปฺติรฺวิปากมธุไระ   ศิไวะ  // 
65.  ตสฺมาตฺกรฺมาวสาเน⌫ ป   นิมชฺเชตฺตตฺร   กรฺมณิ   / 
  ยถา   มธฺยาหฺนสํตปฺต   อาเทา   ปฺราปฺตสราะ   กรี  // 
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66.  พลนาศานุพนฺเธ   ต ุ  ปุนะ   กรฺตุ   ปริตฺยเชต ฺ / 
  สุสมาปฺต ํ  จ   ตนฺมุ ฺเจทุตฺตโรตฺตรตฺฤษฺณยา  // 
67.  เกฺลศปฺรหารานฺ   สํรกฺเษตฺ   เกฺลศําศฺจ    ปฺรหเรทฺทฺฤฒมฺ  / 
  ขงฺคยุทฺธมิวาปนฺนะ   ศิกฺษิเตนาริณา   สห  // 
68.  ตตฺร   ขงฺคํ   ยถา   ภฺรษฺฏํ   คฺฤหฺณียาตฺสภยสฺตฺวรนฺ  / 
  สมฺฤติขงฺคํ   ตถา   ภฺรษฺฏํ   คฺฤหฺณียานฺนรกานฺ   สฺมรน ฺ // 
69.  วิษํ   รุธิรมาสาทฺย   ปฺรสรฺปต ิ  ยถา   ตเนา  / 
  ตไถว   จฺฉิทฺรมาสาทฺย    โทษศฺจิตฺเต   ปฺรสรฺปต ิ // 
70.  ไตลปาตฺรธโร   ยทฺวทสิหสฺไตรธิษฺ ิตะ  / 
  สฺขลิเต   มรณตฺราสาตฺตตฺประ   สฺยาตฺตถา   วฺรต ี // 
71.  ตสฺมาทุตฺสงฺคเค   สรฺเป   ยโถตฺติษฺติ   สตฺวรม ฺ  / 
  นิทฺราลสฺยาคเม   ตทฺวต ฺ  ปฺรติกุรฺวีตฺ   สตฺวรม ฺ // 
72.  เอไกกสฺมึศฺฉเล   สุษฺ ุ   ปริตปฺย   วิจินฺตเยต ฺ / 
  กถํ   กโรมิ   เยเนท ํ  ปุนรฺเม   น   ภเวทิต ิ // 
73.  สํสรฺคํ   กรฺม   วา   ปฺราปฺตมิจฺเฉเทเตน   เหตุนา  / 
  กถํ   นามาสฺววสฺถาสุ   สฺมฺฤตฺยภฺยาโส   ภเวทิต ิ // 
74.  ลฆุ   กุรฺยาตฺตถาตฺมานมปฺรมาทกถํา   สฺมรน ฺ / 
  กรฺมาคมาทฺยถา   ปูรฺวํ   สชฺชะ   สรฺวตฺร   วรฺตเต  // 
75.  ยไถว   ตูลกํ   วาโยรฺคมนาคมเน   วศมฺ  / 
  ตโถตฺสาหวศํ   ยายาทฺฤทฺธิศฺไจว ํ  สมฺฤธฺยติ  // 

 
อษฺฏมะ   ปริจฺเฉทะ 
ธฺยานปารมิตา   นาม 

 
1.  วรฺธยิตฺไววมุตฺสาหํ   สมาเธา   สฺถาปเยนฺมนะ  / 
  วิกฺษิปฺตจิตฺตสฺตุ   นระ   เกฺลศทํษฺฏานฺตเร   สฺถิตะ  // 
2.  กายจิตฺตวิเวเกน   วิเกฺษปสฺย   น   สํภวะ  / 
  ตสฺมาลฺโลก ํ  ปริตฺยชฺย   วิตรฺกานฺ    ปริวรฺชเยต ฺ // 
3.  เสฺนหานฺน   ตฺยชฺยเต   โลโก   ลาภาทิษุ   จ   ตฺฤษฺณยา  / 
  ตสฺมาเทตตฺปริตฺยาเค    วิทฺวาเนวํ    วิภาวเยตฺ  // 
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4.  ศมเถน   วิปศฺยนาสุยุกฺตะ    
   กุรุเต   เกฺลศวินาศมิตฺยเวตฺย  / 
  ศมถะ    ปฺรถมํ   คเวษณียะ 
   ส   จ   โลเก   นิรเปกฺษยาภิรตฺยา  //   
5.  กสฺยานิตฺเยษฺวนิตฺยสฺย   เสฺนโห   ภวิตุมรฺหติ  / 
  เยน   ชนฺมสหสฺราณิ   ทฺรษฺฏวฺโย   น   ปุนะ   ปฺริยะ  // 
6.  อปศฺยนฺนรตึ   ยาต ิ  สมาเธา   น   จ   ติษฺติ  / 
  น   จ   ตฺฤปฺยติ   ทฺฤษฺฏวาป   ปูรฺววทฺพาธฺยเต   ตฺฤษา  // 
7.  น   ปศฺยต ิ  ยถาภูตํ   สํเวคาทวหียเต  / 
  ทหฺยเต   เตน   โศเกน   ปฺริยสํคมกางฺกฺษยา  // 
8.  ตจฺจินฺตยา   มุธา   ยาต ิ  หรสฺวมายุรฺมุหุรฺมุหุะ  / 
  อศาศฺวเตน   ธรฺเมณ   ธรฺโม   ภฺรศฺยติ   ศาศฺวตะ  // 
9.  พาไละ   สภาคจริโต   นิยตํ   ยาต ิ  ทุรฺคติม ฺ / 
  เนษฺยเต   วิษภาคศฺจ   กึ    ปฺราปฺต ํ  พาลสํคมาต ฺ // 
10.  กฺษณาทฺภวนฺต ิ  สุหฺฤโท   ภวนฺติ   ริปวะ   กฺษณาตฺ  / 
  โตษสฺถาเน   ปฺรกุปฺยนฺติ   ทุราราธาะ   ปฺฤถคฺชนาะ  // 
11.  หิตมุกฺตาะ   ปฺรกุปฺยนฺติ   วารยนฺติ   จ   มํา   หิตาต ฺ / 
  อถ   น   ศฺรูยเต   เตษํา   กุปตา   ยานฺติ   ทุรฺคติม ฺ // 
12.  อีรฺษฺโยตฺกฺฤษฺฏาตฺสมาทฺทฺวนฺทฺโว   หีนานฺมานะ   สตุเตรฺมทะ  / 
  อวรฺณาตฺปฺรติฆศฺเจต ิ  กทา   พาลาทฺธิต ํ  ภเวตฺ  // 
13.  อาตฺโมตฺกรฺษะ   ปราวรฺณะ   สํสารรติสํกถา  / 
  อิตฺยาทฺยวศฺยมศุภ ํ  กึจิทฺพาลสฺย   พาลตะ  // 
14.  เอว ํ  ตสฺยาป   ตตฺสงฺคาตฺเตนานรฺถสมาคมะ  / 
  เอกาก ี  วิหริษฺยามิ   สุขมกฺลิษฺฏมานสะ  // 
15.  พาลาทฺทูรํ   ปลาเยต   ปฺราปฺตมาราธเยตฺปฺริไยะ  / 
  น   สํสฺตวานุพนฺเธน   กึ   ตูทาสีนสาธุวต ฺ // 
16.  ธรฺมารฺถมาตฺรมาทาย   ภฺฤงฺควต ฺ กุสุมานฺมธ ุ / 
  อปูรฺว   อิว   สรฺวตฺร   วิหริษฺยามฺยสํสฺตุตะ  // 
17.  ลาภี   จ   สตฺกฺฤตศฺจาหมิจฺฉนฺต ิ   พหวศฺจ    มาม ฺ / 
  อิต ิ  มรฺตฺยสฺย   สํปฺราปฺตานฺมรณาชฺชายเต   ภยม ฺ // 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    247
 
18.  ยตฺร    ยตฺร   รต ึ  ยาต ิ  มนะ   สุขวิโมหิตม ฺ / 
  ตตฺตตฺสหสฺรคุณิตํ   ทุะข ํ  ภูตฺโวปติษฺติ  // 
19.  ตสฺมาตฺปฺราชฺโ   น   ตามิจฺเฉทิจฺฉาโต   ชายเต   ภยม ฺ / 
  สฺวยเมว   จ   ยาตฺเยตทฺไธรฺย ํ  กฺฤตฺวา    ปฺรตีกฺษตามฺ  // 
20.  พหโว   ลาภิโน⌫ ภูวนฺ   พหวศฺจ   ยศสฺวินะ  / 
  สห   ลาภยโศภิสฺเต   น   ชฺาตาะ   กฺว   คตา   อิติ  // 
21.  มาเมวานฺเย   ชุคุปฺสนฺติ   กึ   ปฺรหฺฤษฺยามฺยหํ   สฺตุตะ  / 
  มาเมวานฺเย   ปฺรศํสนฺติ    กึ   วิษีทามิ   นินฺทิตะ  // 
22.  นานาธิมุกฺติกาะ   สตฺตฺวา   ชิไนรป   น  โตษิตาะ  / 
  ก ึ  ปุนรฺมาทฺฤไศรไชฺสฺตสฺมาตฺกึ   โลกจินฺตยา  // 
23.  นินฺทนฺตฺยลาภินํ   สตฺตฺวมวธฺยายนฺต ิ  ลาภินมฺ  / 
  ปฺรกฺฤตฺยา   ทุะขสํวาไสะ   กถํ   ไตรฺชายเต   รติะ  // 
24.  น   พาละ   กสฺยจินฺมิตฺรมิติ   โจกฺตํ   ตถาคไตะ  / 
  น   สฺวารฺเถน   วินา   ปฺรีติรฺยสฺมาทฺพาลสฺย   ชายเต  // 
25.  สฺวารฺถทฺวาเรณ   ยา   ปฺรีติราตฺมารฺถํ   ปฺรีติเรว   สา  / 
  ทฺรวฺยนาเศ   ยโถทฺเวคะ   สุขหานิกฺฤโต   ห ิ สะ  // 
26.  นาวธฺยายนฺติ   ตรโว   น   จาราธฺยาะ   ปฺรยตฺนตะ  / 
  กทา   ไตะ   สุขสํวาไสะ   สห   วาโส   ภเวนฺมม  // 
27.  ศูนฺยเทวกุเล   สฺถิตฺวา   วฺฤกฺษมูเล   คุหาสุ   วา  / 
  กทานเปกฺโษ   ยาสฺยาม ิ  ปฺฤษฺโต⌫ นวโลกยน ฺ // 
28.  อมเมษุ   ปฺรเทเศษุ   วิสฺตีรฺเณษุ   สฺวภาวตะ  / 
  สฺวจฺฉนฺทจารฺยนิลโย   วิหริษฺยามฺยหํ   กทา  // 
29.  มฺฤตฺปาตฺรมาตฺรวิภวศฺเจาราสํโภคจีวระ  / 
  นิรฺภโย   วิหริษฺยามิ   กทา   กายมโคปยนฺ  // 
30.  กายภูมึ   นิชํา   คตฺวา   กงฺกาไลรปไระ   สห  / 
  สฺวกาย ํ  ตุลยิษฺยามิ   กทา   ศตนธรฺมิณม ฺ // 
31.  อยเมว   ห ิ  กาโย   เม   เอวํ   ปูติรฺภวิษฺยติ  / 
  ศฺฤคาลา   อป    ยทฺคนฺธานฺโนปสรฺเปยุรนฺติกมฺ  // 
32.  อสฺไยกสฺยาป   กายสฺย   สหชา   อสฺถิขณฺฑกาะ  / 
  ปฺฤถกฺ   ปฺฤถคฺคมิษฺยนฺติ   กิมุตานฺยะ   ปฺริโย   ชนะ  // 
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33.  เอก   อุตฺปทฺยเต   ชนฺตุรฺมฺริยเต   ไจก   เอว   ห ิ  / 
  นานฺยสฺย   ตทฺวฺยถาภาคะ   กึ   ปฺริไยรฺวิฆฺนการไกะ  // 
34.  อธฺวานํ   ปฺรติปนฺนสฺย   ยถาวาสปริคฺรหะ  / 
  ตถา   ภวาธฺวคสฺยาป   ชนฺมาวาสปริคฺรหะ  // 
35.  จตุรฺภิะ   ปุรุไษรฺยาวตฺส   น   นิรฺธารฺยเต   ตตะ  / 
  อาโศจฺยมาโน   โลเกน   ตาวเทว   วน ํ  วรฺเชตฺ  // 
36.  อสํสฺตวาวิโรธาภฺยาเมก   เอว   ศรีรกะ  / 
  ปูรฺวเมว   มฺฤโต   โลเก   มฺริยมาโณ   น   โศจติ  // 
37.  น   จานฺติกจราะ   เกจิจฺโฉจนฺตะ   กุรฺวเต   วฺยถามฺ  / 
  พุทฺธาทฺยนุสฺมฺฤตึ   จาสฺย   วิกฺษิปนฺติ   น   เกจน  // 
38.  ตสฺมาเทกากิตา   รมฺยา   นิรายาสา   ศิโวทยา  / 
  สรฺววิกฺเษปศมน ี  เสวิตวฺยา   มยา   สทา  // 
39.  สรฺวานฺยจินฺตานิรฺมุกฺตะ   สฺวจิตฺไตกาคฺรมานสะ  / 
  สมาธานาย   จิตฺตสฺย   ปฺรยติษฺเย   ทมาย   จ  // 
40.  กามา   หฺยนรฺถชนกา   อิห   โลเก   ปรตฺร   จ  / 
  อิห   พนฺธวโธจฺเฉไทรฺนรกาเทา   ปรตฺร   จ  // 
41.  ยทรฺถํ   ทูตทูตีนํา   กฺฤตา ฺชลิรเนกธา  / 
  น   จ   ปาปมกีรฺติรฺวา   ยทรฺถํ   คณิตา   ปุรา  // 
42.  ปฺรกฺษิปฺตศฺจ   ภเย⌫ ปฺยาตฺมา   ทฺรวิณํ   จ   วฺยยีกฺฤตมฺ  / 
  ยานฺเยว   จ   ปริษฺวชฺย   พภูโวตฺตมนิรฺวฺฤติะ  // 
43.  ตานฺเยวาสฺถีน ิ  นานฺยาน ิ  สฺวาธีนานฺยมมานิ   จ  / 
  ปฺรกามํ   สํปริษฺวชฺย   กึ   น   คจฺฉส ิ  นิรฺวฺฤติม ฺ // 
44.  อุนฺนามฺยมาน ํ  ยตฺนาทฺยนฺนียมานมโธ   หฺริยา  / 
  ปุรา   ทฺฤษฺฏมทฺฤษฺฏํ   วา  มุข ํ  ชาลิกยาวฺฤตมฺ  // 
45.  ตนฺมุข ํ  ตฺวตฺปริเกฺลศมสหทฺภิริวาธุนา  / 
  คฺฤธฺไรรฺวฺยกฺตีกฺฤตํ   ปศฺย   กิมิทานี ̊  ปลายเส  // 
46.  ปรจกฺษุรฺนิปาเตภฺโย⌫ ปฺยาสีทฺยตฺปริรกฺษิตมฺ  / 
  ตททฺย   ภกฺษิตํ   ยาวต ฺ  กิมีรฺษฺยาโล   น  รกฺษสิ  // 
47.  มําโสจฺฉยมิม ํ  ทฺฤษฺฏวา   คฺฤธฺไรรนฺไยศฺจ   ภกฺษิตมฺ  / 
  อาหาระ   ปูชฺยเต⌫ นฺเยษํา   สฺรกฺจนฺทนวิภูษณะ  // 
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48.  นิศฺจลาทป   เต   ตฺราสะ  กงฺกาลาเทวมีกฺษิตาตฺ  / 
  เวตาเลเนว   เกนาป   จาลฺยมานาทฺภยํ   น   กิม ฺ // 
49.  เอกสฺมาทศนาเทษํา   ลาลาเมธฺย ํ  จ   ชายเต  / 
  ตตฺราเมธฺยมนิษฺฏํ   เต  ลาลาปาน ํ  กถํ   ปฺริยมฺ  // 
50.  ตูลครฺไภรฺมฺฤทุสฺปรฺไศ    รมนฺเต   โนปธานไกะ  / 
  ทุรฺคนฺธํ   น   สฺรวนฺตีติ   กามิโน⌫ เมธฺยโมหิตาะ  // 
51.  ยตฺร   จฺฉนฺเน⌫ ปฺยยํ   ราคสฺตทจฺฉนฺนํ   กิมปฺริยมฺ  / 
  น   เจตฺปฺรโยชนํ   เตน   กสฺมาจฺฉนฺนํ   วิมฺฤทฺยเต  // 
52.  ยทิ   เต   นาศุเจา   ราคะ   กสฺมาทาลิงฺคเส⌫ ปรมฺ  / 
  มําสกรฺทมสํลิปฺต ํ   สฺนายุพทฺธาสฺถิป ฺชรม ฺ // 
53.  สฺวเมว   พหฺวเมธฺย ํ  เต   เตไนว   ธฺฤติมาจร  / 
  อเมธฺยภสฺตฺรามปรํา   คูถฆสฺมร   วิสฺมร  // 
54.  มําสปฺริโย⌫ หมสฺเยติ   ทฺรษฺฏ   สฺปฺรษฺฏ   จ  วา ฺฉส ิ / 
  อเจตน ํ  สฺวภาเวน   มําสํ   ตฺวํ   กถมิจฺฉสิ  // 
55.  ยทิจฺฉส ิ  น   ตจฺจิตฺต ํ  ทฺรษฺฏ   สฺปฺรษฺฏ  จ  ศก ฺยเต  / 
  ยจฺจ   ศกฺย ํ  น   ตทฺเวตฺต ิ  กึ   ตทาลิงฺคเส  มุธา  // 
56.  นาเมธฺยมยมนฺยสฺย  กายํ   เวตฺสีตฺยนทฺภุตมฺ  / 
  สฺวาเมธฺยมยเมว   ตฺวํ   ตํ   นาไวษีติ   วิสฺมยะ  // 
57.  วิฆนารฺกําศุวิกจ ํ  มุกฺตฺวา   ตรุณปงฺกชม ฺ / 
  อเมธฺยเศาณฺฑจิตฺตสฺย   กา  รติรฺคูถป ฺชเร  // 
58.  มฺฤทาทฺยเมธฺยลิปฺตตฺวาทฺยท ิ  น   สฺปฺรษฺฏมิจฺฉส ิ / 
  ยตสฺตนฺนิรฺคต ํ  กายาตฺตํ   สฺปฺรษฺฏ   กถมิจฺฉสิ  // 
59.  ยท ิ  เต   นาศุเจา   ราคะ   กสฺมาทาลิงฺคเส   ปรมฺ  / 
  อเมธฺยเกฺษตฺรสํภูตํ   ตทฺพีชํ   เตน   วรฺธีตมฺ  // 
60.  อเมธฺยภวมลฺปตฺวานฺน   วา ฺฉสฺยศุจ ึ  กฺฤมิมฺ  / 
  พหฺวเมธฺยมย ํ  กายมเมธฺยชมปจฺฉส ิ // 
61.  น   เกวลมเมธฺยตฺวมาตฺมีย ํ  น   ชุคุปฺสสิ   / 
  อเมธฺยภาณฺฑานปรานฺ   คูถฆสฺมร   วา ฺฉส ิ // 
62.  กรฺปูราทิษุ   หฺฤทฺเยษ ุ  ศาลฺยนฺนวฺย ฺชเนษุ   วา  / 
  มุขกฺษิปฺตวิสฺฤษฺเฏษ ุ  ภูมิรปฺยศุจิรฺมตา  // 
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63.  ยท ิ  ปฺรตฺยกฺษมปฺเยตทเมธฺย ํ  นาธิมุจฺยเส  / 
  ศฺมศาเน   ปติตาน ฺ  โฆรานฺ   กายานฺ   ปศฺยาปรานป  // 
64.  จรฺมณฺยุตฺปาฏิเต   ยสฺมาทฺภยมุตฺปทฺยเต   มหต ฺ / 
  กถํ   ชฺาตฺวาป   ตไตฺรว   ปุนรุตฺปทฺยเต   รติะ  // 
65.  กาเย   นฺยสฺโต⌫ ปฺยเสา   คนฺธศฺจนฺทนาเทว   นานฺยตะ  / 
  อนฺยทีเยน   คนฺเธน   กสฺมาทนฺยตฺร   รชฺยเส  // 
66.  ยท ิ  สฺวภาวเทารฺคนฺธยาทฺราโค   นาตฺร   ศิวํ   นนุ  / 
  กิมนรฺถรุจิรฺโลกสฺต ํ  คนฺเธนานุลิมฺปต ิ // 
67.  กายสฺยาตฺร   กิมายาต ํ  สุคนฺธิ   ยท ิ  จนฺทนม ฺ / 
  อนฺยทีเยน   คนฺเธน   กสฺมาทนฺยตฺร    รชฺยเต  // 
68.  ยท ิ  เกศนไขรฺทีรฺไฆรฺทนฺไตะ   สมลปาณฺฑุไระ  / 
  มลปงฺกธโร   นคฺนะ   กายะ   ปฺรกฺฤติภีษณะ  // 
69.  ส   กึ   สํสฺกฺริยเต   ยตฺนาทาตฺมฆาตาย   ศสฺตฺรวตฺ  / 
  อาตฺมวฺยาโมหโนทฺยุกฺไตรุนฺมตฺไตรากุลา   มหี  // 
70.  กงฺกาลาน ฺ  กติจิทฺทฺฤษฺฏวา   ศฺมศาเน   กิล   เต  ฆฺฤณา  / 
  คฺรามศฺมศาเน   รมเส   จลตฺกงฺกาลสํกุเล  // 
71.  เอว ํ  จาเมธฺยมปฺเยตทฺวินา   มูลฺย ํ  น   ลภฺยเต  / 
  ตทรฺถมรฺชนายาโส   นรกาทิษุ   จ   วฺยถา  // 
72.  ศิโศรฺนารฺชนสามรฺถฺย ํ  เกนาเสา   เยาวเน   สุขี  / 
  ยาตฺยรฺชเนน   ตารุณฺย ํ  วฺฤทฺธะ   กาไมะ   กโรติ   กิม ฺ // 
73.  เกจิทฺทินานฺตวฺยาปาไระ   ปริศฺรานฺตาะ   กุกามินะ  / 
  คฺฤหมาคตฺย   สายาเหฺน   เศรเต   สฺม   มฺฤตา   อิว  // 
74.  ทณฺฑยาตฺราภิรปเร   ปฺรวาสเกฺลศทุะขิตาะ  / 
  วตฺสรไรป   เนกฺษนฺเต   ปุตฺรทารําสฺตทรฺถินะ  // 
75.  ยทรฺถเมว   วิกฺรีต   อาตฺมา   กามวิโมหิไตะ  / 
  ตนฺน  ปฺราปฺตํ   มุไธวายุรฺนีต ํ  ตุ   ปรกรฺมณา  // 
76.  วิกฺรีตสฺวาตฺมภาวานํา   สทา   เปฺรษณการิณาม ฺ / 
  ปฺรสูยนฺเต   สฺตฺริโย⌫ นฺเยษามฏวีวิฏปาทิษุ  // 
77.  รณ ํ  ชีวิตสํเทห ํ  วิศนฺติ   กิล  ชีวิตุมฺ  / 
  มานารฺถํ   ทาสตํา   ยานฺติ   มูฒาะ   กามวิฑมฺพิตาะ  // 
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78.  ฉิทฺยนฺเต   กามินะ   เกจิทนฺเย   ศูลสมรฺปตาะ  / 
  ทฺฤศฺยนฺเต   ทหฺยมานาศฺจ   หนฺยมานาศฺจ   ศกฺติภิะ  // 
79.  อรฺชนรกฺษณนาศวิษาไท – 
   รรฺถมนรฺถมนนฺตมเวหิ  / 
  วฺยคฺรตยา   ธนสกฺตมตีนํา   
   นาวสโร   ภวทุะขวิมุกฺเตะ  // 
80.  เอวมาทีนโว   ภูยานลฺปาสฺวาทสฺตุ   กามินามฺ  / 
  ศกฏํ   วหโต   ยทฺวตฺปโศรฺฆาสลวคฺรหะ  // 
81.  ตสฺยาสฺวาทลวสฺยารฺเถ   ยะ   ปโศรปฺยทุรฺลภะ  / 
  หตา   ไทวหเตเนยํ   กฺษณสํปตฺสุทุรฺลภา  // 
82.  อวศฺย ํ  คนฺตุรลฺปสฺย   นรกาทิปฺรปาตินะ  / 
  กายสฺยารฺเถ   กฺฤโต   โย⌫ ย ํ  สรฺวกาลํ   ปริศฺรมะ  // 
83.  ตตะ   โกฏิศเตนาป   ศฺรมภาเคน   พุทฺธตา  / 
  จรฺยาทุะขานฺมหทฺทุะข ํ  สา   จ   โพธิรฺน   กามินามฺ  // 
84.  น   ศสฺตฺรํ   น   วิษํ   นาคฺนิรฺน   ปฺรปาโต   น  ไวริณะ  / 
  กามานามุปมํา   ยานฺติ   นรกาทิวฺยถาสฺมฺฤเตะ  //  
85.  เอวมุทฺวิชฺย   กาเมภฺโย   วิเวเก   ชนเยทฺรติม ฺ / 
  กลหายาสศูนฺยาสุ   ศานฺตาสุ   วนภูมิษุ  // 
86.  ธนฺไยะ   ศศางฺกกรจนฺทนศีตเลษุ 
   รมฺเยษ ุ   หรฺมฺยวิปุเลษุ   ศิลาตเลษุ  / 
  นิะศพฺทเสามฺยวนมารุตวีชฺยมาไนะ   
   จํกฺรมฺยเต   ปรหิตาย   วิจินฺตฺยเต   จ  // 
87.  วิหฺฤตฺย   ยตฺร   กฺวจิทิษฺฏกาลํ  
   ศูนฺยาลเย   วฺฤกฺษตเล   คุหาสุ  / 
  ปริคฺรหรกฺษณเขทมุกฺตะ   
   จรตฺยเปกฺษาวิรโต    ยเถษฺฏมฺ  // 
88.  สฺวจฺฉนฺทจารฺยนิลยะ   ปฺรติพทฺโธ   น   กสฺยจิตฺ  / 
  ยตฺสํโตษสุขํ   ภุงฺเกฺต   ตทินฺทฺรสฺยาป   ทุรฺลภมฺ  // 
89.  เอวมาทิภิรากาไรรฺวิเวกคุณภาวนาต ฺ / 
  อุปศานฺตวิตรฺกะ   สน ฺ  โพธิจิตฺตํ   ตุ   ภาวเยตฺ  // 
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90.  ปราตฺมสมตามาเทา   ภาวเยเทวมาทราตฺ  / 
  สมทุะขสุขาะ   สรฺเว   ปาลนียา   มยาตฺมวตฺ  // 
91.  หสฺตาทิเภเทน   พหุปฺรการะ 
   กาโย   ยไถกะ   ปริปาลนียะ  / 
  ตถา   ชคทฺภินฺนมภินฺนทุะข – 
   สุขาตฺมก ํ  สรฺวมิทํ   ตไถว  // 
92.  ยทฺยปฺยนฺเยษ ุ  เทเหษุ   มทฺทุะข ํ   น   ปฺรพาธเต  / 
  ตถาป   ตทฺทุะขเมว   มมาตฺมเสฺนหทุะสหมฺ  // 
93.  ตถา   ยทฺยปฺยสํเวทฺยมนฺยทฺทุะข ํ   มยาตฺมนา  / 
  ตถาป   ตสฺย   ตทฺทุะขมาตฺมเสฺนเหน   ทุะสหมฺ  // 
94.  มยานฺยทุะข ํ  หนฺตวฺย ํ   ทุะขตฺวาทาตฺมทุะขวตฺ  / 
  อนุคฺราหฺยา   มยานฺเย⌫ ป   สตฺตฺวตฺวาทาตฺมสตฺตฺววต ฺ // 
95.  ยทา   มม   ปเรษํา   จ   ตุลฺยเมว   สุขํ   ปฺริยมฺ  / 
  ตทาตฺมนะ   โก   วิเศโษ   เยนาไตฺรว   สุโขทฺยมะ  // 
96.  ยทา   มม   ปเรษํา   จ  ภยํ   ทุะข ํ  จ   น   ปฺริยมฺ  / 
  ตทาตฺมนะ   โก   วิเศโษ   ยตฺตํ   รกฺษามิ   เนตรม ฺ // 
97.  ตทฺทุะเขน   น   เม   พาเธตฺยโต   ยท ิ  น   รกฺษฺยเต  / 
  นาคามิกายทุะขานฺเม   พาธา   ตตฺเกน   รกฺษฺยเต  // 
98.  อหเมว   ตทาปติ   มิถฺเยย ํ  ปริกลฺปนา  / 
  อนฺย   เอว   มฺฤโต   ยสฺมาทนฺย   เอว   ปฺรชายเต  // 
99.  ยทิ   ตสฺไยว   ยทฺทุะข ํ  รกฺษฺยํ   ตสฺไยว   ตนฺมตมฺ  / 
  ปาททุะข ํ  น   หสฺตสฺย   กสฺมาตฺตตฺเตน   รกฺษฺยเต  // 
100. อยุกฺตมป   เจเทตทหํการาตฺปฺรวรฺตเต  / 
  ตทยุกฺต ํ  นิวรฺตฺยํ   ตตฺสฺวมนฺยจฺจ   ยถาพลมฺ  // 
101. สํตานะ   สมุทายศฺจ    ปงฺกฺติเสนาทิวนฺมฺฤษา  / 
  ยสฺย   ทุะข ํ  ส   นาสฺตฺยสฺมาตฺกสฺย   ตตฺสฺวํ   ภวิษฺยติ  // 
102. อสฺวามิกานิ   ทุะขานิ   สรฺวาณฺเยวาวิเศษตะ  / 
  ทุะขตฺวาเทว   วารฺยาณ ิ  นิยมสฺตตฺร   กึกฺฤตะ  // 
103. ทุะข ํ  กสฺมานฺนิวารฺเย   เจตฺสรฺเวษามวิวาทตะ  / 
  วารฺย ํ  เจตฺสรฺวมปฺเยวํ   น   เจทาตฺมาป   สตฺตฺววต ฺ // 
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104. กฺฤปยา   พห ุ  ทุะข ํ  เจตฺกสฺมาทุตฺปทฺยเต   พลาต ฺ / 
  ชคทฺทุะข ํ  นิรูปฺเยทํ   กฺฤปาทุะข ํ  กถํ   พห ุ // 
105. พหูนาเมกทุะเขน   ยท ิ  ทุะข ํ  วิคจฺฉติ  / 
  อุตฺปาทฺยเมว   ตทฺทุะข ํ  สทเยน   ปราตฺมโนะ  // 
106. อตะ   สุปุษฺปจนฺเทฺรณ   ชานตาป   นฺฤปาปทม ฺ / 
  อาตฺมทุะข ํ  น   นิหต ํ  พหูนํา   ทุะขินํา    วฺยยาตฺ  // 
107. เอวํ   ภาวิตสํตานาะ   ปรทุะขสมปฺริยาะ  / 
  อวีจิมวคาหนฺเต   หํสาะ   ปทฺมวน ํ  ยถา  // 
108. มุจฺยมาเนษ ุ  สตฺตฺเวษุ   เย   เต   ปฺราโมทฺยสาคราะ  / 
  ไตเรว   นนุ   ปรฺยาปฺต ํ   โมเกฺษณารสิเกน   กิม ฺ // 
109. อตะ   ปรารฺถํ   กฺฤตฺวาป   น   มโท   น   จ    วิสฺมยะ  / 
  น   วิปากผลากางฺกฺษา   ปรารฺไถกานฺตตฺฤษฺณยา  // 
110. ตสฺมาทฺยถาลฺปโศ⌫ วรฺณาทาตฺมานํ   โคปยามฺยหม ฺ / 
  รกฺษาจิตฺต ํ  ทยาจิตฺตํ   กโรมฺเยวํ   ปเรษฺวป   // 
111. อภฺยาสาทนฺยทีเยษ ุ  ศุกฺรโศณิตพินฺทุษุ  / 
  ภวตฺยหมิติ   ชฺานมสตฺยป   ห ิ  วสฺตุนิ   // 
112. ตถา   กาโย⌫ นฺยทีโย⌫ ป   กิมาตฺเมต ิ  น   คฺฤหฺยเต  / 
  ปรตฺวํ   ต ุ  สฺวกายสฺย   สฺถิตเมว   น   ทุษฺกรมฺ  // 
113. ชฺาตฺวา   สโทษมาตฺมาน ํ  ปรานป   คุโณทธีนฺ  / 
  อาตฺมภาวปริตฺยาค ํ  ปราทาน ํ  จ   ภาวเยตฺ  // 
114. กายสฺยาวยวตฺเวน   ยถาภีษฺฏาะ   กราทยะ  / 
  ชคโต⌫ วยวตฺเวน   ตถา   กสฺมานฺน   เทหินะ  // 
115. ยถาตฺมพุทฺธิรภฺยาสาตฺสฺวกาเย⌫ สฺมินฺนิราตฺมเก  / 
  ปเรษฺวป   ตถาตฺมตฺวํ   กิมภฺยาสานฺน   ชายเต  // 
116. เอวํ   ปรารฺถํ   กฺฤตฺวาป   น   มโท   น   จ   วิสฺมยะ  / 
  อาตฺมาน ํ  โภชยิตฺไวว   ผลาศา   น   จ   ชายเต  // 
117. ตสฺมาทฺยถารฺติโศกาเทราตฺมาน ํ   โคปฺตุมิจฺฉส ิ / 
  รกฺษาจิตฺตํ    ทยาจิตฺตํ    ชคตฺยภฺยสฺยตํา   ตถา  // 
118. อธฺยติษฺทโต   นาถะ   สฺวนามาปฺยวโลกิตะ  / 
  ปรฺษจฺฉารทฺยภยมปฺยปเนตุ   ชนสฺย   ห ิ // 
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119. ทุษฺกรานฺน   นิวรฺเตต   ยสฺมาทภฺยาสศกฺติตะ  / 
  ยสฺไยว   ศฺรวณาตฺตฺราสสฺเตไนว   น   วินา   รติะ  // 
120. อาตฺมาน ํ  จาปรําศฺไจว   ยะ   ศีฆฺรํ   ตฺราตุมิจฺฉต ิ / 
  ส   จเรตฺปรมํ   คุหฺย ํ  ปราตฺมปริวรฺตนมฺ  // 
121. ยสฺมินฺนาตฺมนฺยติเสฺนหาทลฺปาทป   ภยาทฺภยม ฺ / 
  น   ทฺวิเษตฺกสฺตมาตฺมานํ   ศตฺรุวทฺโย   ภยาวหะ  // 
122. โย   มานฺทฺยกฺษุตฺปปาสาทิปฺรตีการจิกีรฺษยา  / 
  ปกฺษิมตฺสฺยมฺฤคานฺ   หนฺติ   ปริปนฺถํ   จ   ติษฺติ  // 
123. โย   ลาภสตฺกฺริยาเหโตะ   ปตราวป   มารเยตฺ  / 
  รตฺนตฺรยสฺวมาททฺยาเทฺยนาวีจีนฺธโน   ภเวตฺ  // 
124. กะ   ปณฺฑิตสฺตมาตฺมานมิจฺเฉทฺรเกฺษตฺปฺรปูชเยต ฺ / 
  น   ปศฺเยจฺฉตฺรุวจฺไจนํ   กศฺไจนํ   ปฺรติมานเยต ฺ // 
125. ยท ิ  ทาสฺยาม ิ  กึ   โภกฺษฺเย   อิตฺยาตฺมารฺเถ   ปศาจตา  / 
  ยท ิ  โภกฺษฺเย  กึ   ททามีติ   ปรารฺเถ   เทวราชตา  // 
126. อาตฺมารฺถํ   ปฑยิตฺวานฺย ํ  นรกาทิษุ   ปจฺยเต  / 
  อาตฺมาน ํ  ปฑยิตฺวา   ต ุ  ปรารฺถํ    สรฺวสํปทะ  // 
127. ทุรฺคติรฺนีจตา   เมารฺขฺย ํ  ยไยวาตฺโมนฺนตีจฺฉยา  / 
  ตาเมวานฺยตฺร   สํกฺรามฺย   สุคติะ   สตฺกฺฤติรฺมติะ  // 
128. อาตฺมารฺถํ   ปรมาชฺปฺย   ทาสตฺวาทฺยนุภูยเต  / 
  ปรารฺถํ   เตฺวนมาชฺปฺย   สฺวามิตฺวาทฺยนุภูยเต  // 
129. เย   เกจิทฺทุะขิตา   โลเก   สรฺเว   เต   สฺวสุเขจฺฉยา  / 
  เย   เกจิตฺสุขิตา   โลเก   สรฺเว  เต⌫ นฺยสุเขจฺฉยา  // 
130. พหุนา   วา   กิมุกฺเตน   ทฺฤศฺยตามิทมนฺตรมฺ  / 
  สฺวารฺถารฺถินศฺจ   พาลสฺย   มุเนศฺจานฺยารฺถการิณะ  // 
131. น   นาม   สาธฺย ํ  พุทฺธตฺวํ   สํสาเร⌫ ป   กุตะ   สุขม ฺ / 
  สฺวสุขสฺยานฺยทุะเขน   ปริวรฺตมกุรฺวตะ  // 
132. อาสฺตํา   ตาวตฺปโร   โลเก   ทฺฤษฺโฏ⌫ ปฺยรฺโถ   น  สิธฺยติ  / 
  ภฺฤตฺยสฺยากุรฺวตะ   กรฺม   สฺวามิโน⌫ ททโต   ภฺฤติมฺ  // 
133. ตฺยกฺตฺวานฺโยนฺยสุโขตฺปาทํ   ทฺฤษฺฏาทฺฤษฺฏสุโขตฺสวมฺ  / 
  อนฺโยนฺยทุะขนาท ฺ  โฆรํ   ทุะข ํ  คฺฤหฺณนฺติ   โมหิตาะ  // 
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134. อุปทฺรวา   เย  จ   ภวนฺต ิ  โลเก  
   ยาวนฺติ   ทุะขานิ   ภยานิ   ไจว  / 
  สรฺวาณิ   ตานฺยาตฺมปริคฺรเหณ  
   ตตฺกึ   มมาเนน   ปริคฺรเหณ  // 
135. อาตฺมานมปริตฺยชฺย   ทุะข ํ  ตฺยกฺตุ   น  ศกฺยเต  / 
  ยถาคฺนิมปริตฺยชฺย    ทาหํ   ตฺยกฺตุ   น   ศกฺยเต  // 
136. ตสฺมาตฺสฺวทุะขศานฺตฺยรฺถํ    ปรทุะขศมาย   จ  / 
  ททามฺยนฺเยภฺย   อาตฺมาน ํ  ปราน ฺ   คฺฤหฺณามิ   จาตฺมวตฺ  //    
137. อนฺยสํพทฺธมสฺมีต ิ  นิศฺจย ํ  กุรุ   เห   มนะ  / 
  สรฺวสตฺตฺวารฺถมุตฺสฺฤชฺย   นานฺยจฺจินฺตฺย ํ  ตฺวยาธุนา  // 
138. น   ยุกฺตํ   สฺวารฺถทฺฤษฺฏยาท ิ  ตทีไยศฺจกฺษุราทิภิะ  / 
  น   ยุกฺตํ   สฺยนฺทิตุ   สฺวารฺถมนฺยทีไยะ   กราทิภิะ  // 
139. เตน   สตฺตฺวปโร   ภูตฺวา   กาเย⌫ สฺมิน ฺ  ยทฺยทีกฺษเส  / 
  ตตฺตเทวาปหตฺยาสฺมาต ฺ  ปเรภฺโย   หิตมาจร  // 
140. หีนาทิษฺวาตฺมตํา   กฺฤตฺวา   ปรตฺวมป   จาตฺมนิ  / 
  ภาวเยรฺษฺยํา   จ   มานํ   จ   นิรฺวิกลฺเปน   เจตสา  // 
141. เอษ   สตฺกฺริยเต   นาห ํ  ลาภี   นาหมยํ    ยถา  / 
  สฺตูยเต⌫ หมหํ   นินฺทฺโย   ทุะขิโต⌫ หมยํ   สุขี  // 
142. อห ํ  กโรมิ   กรฺมาณิ   ติษฺตฺเยษ   ตุ   สุสฺถิตะ  / 
  อยํ   กิล   มหําลฺโลเก   นีโจ⌫ ห ํ  กิล   นิรฺคุณะ  // 
143. กึ   นิรฺคุเณน   กรฺตวฺย ํ  สรฺวสฺยาตฺมา   คุณานฺวิตะ  / 
  สนฺติ   เต   เยษฺวห ํ  นีจะ   สนฺต ิ  เต   เยษฺวห ํ  วระ  // 
144. ศีลทฺฤษฺฏิวิปตฺตฺยาทิเกฺลศศกฺตฺยา   น   มทฺวศาตฺ  / 
  จิกิตฺสฺโย⌫ ห ํ  ยถาศกฺติ   ปฑาปฺยงฺคีกฺฤตา   มยา  // 
145. อถาหมจิกิตฺสฺโย⌫ สฺย   กสฺมานฺมามวมนฺยเส   / 
  กึ   มไมตทฺคุไณะ   กฺฤตฺยมาตฺมา   ตุ   คุณวานยม ฺ // 
146. ทุรฺคติวฺยาลวกฺตฺรสฺเถไนวาสฺย   กรุณา   ชเน  / 
  อปรํ   คุณมาเนน   ปณฺฑิตานฺ   วิชิคีษเต  // 
147. สมมาตฺมานมาโลกฺย   ยตะ   สฺวาธิกฺยวฺฤทฺธเย  / 
  กลเหนาป   สํสาธฺย ํ  ลาภสตฺการมาตฺมนะ  // 
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148. อป   สรฺวตฺร   เม   โลเก   ภเวยุะ   ปฺรกฏา   คุณาะ  / 
  อป   นาม   คุณา   เย⌫ สฺย   น   ศฺโรษฺยนตฺยป   เกจน  // 
149. ฉาทฺเยรนฺนป   เม   โทษาะ   สฺยานฺเม   ปูชาสฺย   โน   ภเวตฺ  / 
  สุลพฺธา   อทฺย   เม   ลาภาะ   ปูชิโต⌫ หมยํ   น  ตุ  // 
150. ปศฺยาโม   มุทิตาสฺตาวจฺจิราเทนํ   ขลีกฺฤตม ฺ / 
  หาสฺย ํ  ชนสฺย   สรฺวสฺย   นินฺทฺยมานมิตสฺตตะ  // 
151. อสฺยาป   ห ิ  วรากสฺย   สฺปรฺธา   กิล   มยา   สห  / 
  กิมสฺย   ศฺรุตเมตาวตฺ   ปฺรชฺา   รุป   กุลํ   ธนมฺ  // 
152. เอวมาตฺมคุณาน ฺ  ศฺรุตฺวา   กีรฺตฺยมานามิตสฺตตะ  / 
  สํชาตปุลโก   หฺฤษฺฏะ   ปริโภกฺษฺเย   สุโขตฺสวม ฺ // 
153. ยทฺยปฺยสฺย   ภเวลฺลาโภ   คฺราหฺโย⌫ สฺมาภิรเสา   พลาต ฺ / 
  ทตฺวาสฺไม   ยาปนามาตฺรมสฺมตฺกรฺม   กโรติ   เจตฺ  //      
154. สุขาจฺจ   จฺยาวนีโย⌫ ย ํ  โยชฺโย⌫ สฺมทฺวฺยถยา   สทา  / 
  อเนน   ศตศะ   สรฺเว   สํสารวฺยถิตา   วยม ฺ // 
155. อปฺรเมยา   คตาะ   กลฺปาะ   สฺวารฺถํ   ชิชฺาสตสฺตว  / 
  ศฺรเมณ   มหตาเนน   ทุะขเมว   ตฺวยารฺชิตมฺ  // 
156. มทฺวิชฺปฺตฺยา   ตถาตฺราป   ปฺรวรฺตสฺวาวิจารตะ  / 
  ทฺรกฺษฺยสฺเยตทฺคุณานฺ   ปศฺจาทฺภูตํ   ห ิ  วจน ํ  มุเนะ  // 
157. อภวิษฺยทิทํ   กรฺม   กฺฤตํ   ปูรฺวํ   ยท ิ  ตฺวยา  / 
  เพาทฺธํ   สํปตฺสุข ํ  มุกฺตฺวา   นาภวิษฺยทิย ํ  ทศา  // 
158. ตสฺมาทฺยถานฺยทีเยษ ุ  ศุกฺรโศณิตพินฺทุษุ  / 
  จกรฺถ   ตฺวมหํการ ํ  ตถานฺเยษฺวป   ภาวย  // 
159. อนฺยทียศฺจโร   ภูตฺวา   กาเย⌫ สฺมิน ฺ  ยทฺยทีกฺษเส  / 
  ตตฺตเทวาปหฺฤตฺยรฺถํ   ปเรภฺโย   หิตมาจร  // 
160. อยํ   สุสฺถะ   ปโร   ทุะสฺโถ   นีไจรนฺโย⌫ ยมุจฺจไกะ  / 
  ประ   กโรตฺยยํ   เนต ิ  กุรุษฺเวรษฺยํา   ตฺวมาตฺมนิ  // 
161. สุขาจฺจ   จฺยาวยาตฺมาน ํ  ปรทุะเข   นิโยชย  / 
  กทาย ํ  กึ   กโรตีติ   ฉล  (ผล)   มสฺย   นิรูปย  // 
162. อนฺเยนาป   กฺฤตํ   โทษํ   ปาตยาสฺไยว   มสฺตเก  / 
  อลฺปมปฺยสฺย   โทษํ   จ   ปฺรกาศย   มหามุเนะ  // 
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163. อนฺยาธิกยโศวาไทรฺยโศ⌫ สฺย   มลินีกุรุ  / 
  นิกฺฤษฺฏทาสวจฺไจนํ   สตฺตฺวการฺเยษ ุ  วาหย  // 
164. นาคนฺตุกคุณําเศน   สฺตุตฺโย   โทษมโย   หฺยยม ฺ / 
  ยถา   กศฺจินฺน   ชานียาทฺคุณมสฺย   ตถา   กุรุ  // 
165. สํเกฺษปาทฺยทฺยทาตฺมารฺเถ   ปเรษฺวปกฺฤตํ   ตฺวยา  / 
  ตตฺตทาตฺมนิ   สตฺตฺวารฺเถ   วฺยสนํ   วินิปาตย  // 
166. ไนโวตฺสาโห⌫ สฺย   ทาตวฺโย   เยนาย ํ  มุขโร   ภเวตฺ  / 
  สฺถาปฺโย   นววธูวฺฤตฺเตา   หฺณีโต   ภีโต⌫ ถ   สํวฺฤตะ  // 
167. เอว ํ  กุรุษฺว   ติษฺไวํ   น   กรฺตวฺยมิทํ   ตฺวยา  / 
  เอวเมว   วศะ   การฺโย   นิคฺราหฺยสฺตทติกฺรเม  // 
168. อไถวมุจฺยมาเน⌫ ป   จิตฺต   เนท ํ  กริษฺยสิ  / 
  ตฺวาเมว   นิคฺรหีษฺยามิ   สรฺวโทษาสฺตฺวทาศฺริตาะ  // 
169. กฺว   ยาสฺยสิ   มยา   ทฺฤษฺฏะ   สรฺวทรฺปานฺนิหนฺม ิ  เต  / 
  อนฺโย⌫ เสา   ปูรฺวกะ   กาลสฺตฺวยา   ยตฺราสฺม ิ  นาศิตะ  // 
170. อทฺยาปฺยสฺต ิ  มม   สฺวารฺถ   อิตฺยาศํา   ตฺยช   สําปฺรตมฺ  / 
  ตฺวํ   วิกฺรีโต   มยานฺเยษ ุ  พหุเขทมจินฺตยน ฺ // 
171. ตฺวํา   สตฺตฺเวษุ   น   ทาสฺยาม ิ  ยท ิ  นาม   ปฺรโมทตะ  / 
  ตฺวํ   มํา   นรกปาเลษุ   ปฺรทาสฺยสิ   น    สํศยะ  // 
172. เอวํ   จาเนกธา   ทตฺวา   ตฺวยาหํ   วฺยถิตศฺจิรมฺ  / 
  นิหนฺม ิ  สฺวารฺถเจฏํ   ตฺวํา   ตาน ิ  ไวราณฺยนุสฺมรนฺ  // 
173. น   กรฺตวฺยาตฺมน ิ  ปฺรีติรฺยทฺยาตฺมปฺรีติรสฺติ   เต  / 
  ยทฺยาตฺมา    รกฺษิตวฺโย⌫ ย ํ  รกฺษิตวฺโย   น   ยุชฺยเต  // 
174. ยถา   ยถาสฺย   กายสฺย   กฺริยเต   ปริปาลนม ฺ / 
  สุกุมารตโร   ภูตฺวา   ปตตฺเยว   ตถา   ตถา  // 
175. อสฺไยวํ   ปติตสฺยาป   สรฺวาปย ํ  วสุธรา  / 
  นาล ํ  ปูรยิตุ  วา ฺฉํา   ตตฺโก⌫ สฺเยจฺฉํา   กริษฺยติ  // 
176. อศกฺยมิจฺฉตะ   เกฺลศ   อาศาภงฺคศฺจ   ชายเต  / 
  นิราโศ   ยสฺตุ   สรฺวตฺร   ตสฺย   สํปทชีรฺณิกา  // 
177. ตสฺมานฺน   ปฺรสโร   เทยะ   กายสฺเยจฺฉาภิวฺฤทฺธเย  / 
  ภทฺรก ํ  นาม   ตทฺวสฺต ุ  ยทิษฺฏตฺวานฺน   คฺฤหฺยเต  // 
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178. ภสฺมนิษฺาวสาเนยํ    นิศฺเจษฺฏานฺเยน   จาลฺยเต  / 
  อศุจิปฺรติมา   โฆรา   กสฺมาทตฺร   มมาคฺรหะ  // 
179. กึ   มมาเนน   ยนฺเตฺรณ   ชีวินา   วา   มฺฤเตน   วา  / 
  โลษฺฏาเทะ   โก   วิเศโษ⌫ สฺย   หาหํการ ํ   น   นศฺยสิ  // 
180. ศรีรปกฺษปาเตน   วฺฤถา   ทุะขมุปารฺชฺยเต  / 
  กิมสฺย   กาษฺตุลฺยสฺย   เทฺวเษณานุนเยน   วา  // 
181. มยา   วา   ปาลิตสฺไยวํ    คฺฤฆฺราทฺไยรฺภกฺษิตสฺย   วา  / 
  น   จ   เสฺนโห   น   จ   เทฺวษสฺตตฺร   เสฺนหํ   กโรมิ   กิม ฺ // 
182. โรโษ   ยสฺย   ขลีการาตฺโตโษ   ยสฺย   จ   ปูชยา  / 
  ส   เอว   เจนฺน   ชานาต ิ  ศฺรมะ   กสฺย   กฺฤเตน   เม  // 
183. อิม ํ  เย   กายมิจฺฉนฺติ   เต⌫ ป   เม   สุหฺฤทะ   กิล  / 
  สรฺเว   สฺวกายมิจฺฉนฺติ   เต⌫ ป   กสฺมานฺน   เม   ปฺริยาะ  // 
184. ตสฺมานฺมยานเปเกฺษณ   กายสฺตฺยกฺโต   ชคทฺธิเต  / 
  อโต⌫ ย ํ   พหุโทโษ⌫ ป   ธารฺยเต   กรฺมภาณฺฑวตฺ  // 
185. เตนาล ํ  โลกจริไตะ   ปณฺฑิตานนุยามฺยหมฺ  / 
  อปฺรมาทกถํา    สฺมฺฤตฺวา   สฺตฺยานมิทฺธํ   นิวารยนฺ  // 
186. ตสฺมาทาวรณ ํ  หนฺตุ   สมาธานํ   กโรมฺยหมฺ  / 
  วิมารฺคาจฺจิตฺตมากฺฤษฺย    สฺวาลมฺพนนิรนฺตรมฺ  // 

 
นวมะ   ปริจฺเฉทะ 

ปฺรชฺาปารมติา   นาม 
 
1.  อิม ํ  ปริกรํ   สรฺวํ   ปฺรชฺารฺถํ   ห ิ  มุนิรฺชเคา  / 
  ตสฺมาทุตฺปาทเยตฺปฺรชฺำ   ทุะขนิวฺฤตฺติกางฺกฺษยา  // 
2.  สํวฺฤติะ   ปรมารฺถศฺจ   สตฺยทฺวยมิท ํ  มตมฺ  / 
  พุทฺเธรโคจรสฺสตฺตฺว ํ  พุทฺธิะ   สํวฺฤติรุจฺยเต  // 
3.  ตตฺร   โลโก   ทฺวิธา   ทฺฤษฺโฏ   โยคี   ปฺรากฺฤตกสฺตถา  / 
  ตตฺร   ปฺรากฺฤตโก   โลโก   โยคิโลเกน   พาธฺยเต  // 
4.  พาธฺยนฺเต   ธีวิเศเษณ   โยคิโน⌫ ปฺยุตฺตโรตฺตไระ  / 
  ทฺฤษฺฏานฺเตโนภเยษฺเฏน    การฺยารฺถมวิจารตะ  // 
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5.  โลเกน   ภาวา   ทฺฤศฺยนฺเต   กลฺปฺยนฺเต   จาป   ตตฺตฺวตะ  / 
  น   ตุ   มายาวทิตฺยตฺร   วิวาโท   โยคิโลกโยะ  // 
6.  ปฺรตฺยกฺษมป   รูปาทิ   ปฺรสิทฺธฺยา   น   ปฺรมาณตะ  / 
  อศุจฺยาทิษุ   ศุจฺยาทิปฺรสิทฺธิริว   สา   มฺฤษา  // 
7.  โลกาวตารณารฺถํ   จ   ภาวา   นาเถน   เทศิตาะ  / 
  ตตฺตฺวตะ   กฺษณิกา   ไนเต   สํวฺฤตฺยา   เจทฺวิรุธฺยเต  // 
8.  น   โทโษ   โยคิสํวฺฤตฺยา   โลกาตฺเต   ตตฺตฺวทรฺศินะ  / 
  อนฺยถา   โลกพาธา   สฺยาทศุจิสฺตฺรีนิรูปเณ   //                                        
9.  มาโยปมาชฺชินาตฺปุณฺย ํ   สทฺภาเว⌫ ป   กถํ   ยถา  / 
  ยท ิ  มาโยปมะ   สตฺตฺวะ   กึ   ปุนรฺชายเต   มฺฤตะ  // 
10.  ยาวตฺปฺรตฺยยสามคฺรี   ตาวนฺมายาป   วรฺตเต  / 
  ทีรฺฆสํตานมาตฺเรณ   กถํ   สตฺตฺโว⌫ สฺติ   สตฺยตะ  // 
11.  มายาปุรุษฆาตาเทา   จิตฺตาภาวานฺน   ปาปกมฺ  / 
  จิตฺตมายาสเมเต   ตุ   ปาปปุณฺยสมุทฺภวะ  // 
12.  มนฺตฺราทีนามสามรฺถฺยานฺน   มายาจิตฺตสํภวะ  / 
  สาป   นานาวิธา   มายา   นานาปฺรตฺยยสํภวา  / 
  ไนกสฺย   สรฺวสามรฺถฺย ํ  ปฺรตฺยยสฺยาสฺติ   กุตฺรจิตฺ  // 
13.  นิรฺวฺฤตะ   ปรมารฺเถน   สํวฺฤตฺยา   ยท ิ  สํสเรตฺ  / 
  พุทฺโธ⌫ ป   สํสเรเทวํ   ตตะ   กึ   โพธิจรฺยยา  // 
14.  ปฺรตฺยยานามนุจฺเฉเท   มายาปฺยุจฺฉิทฺยเต   น   ห ิ / 
  ปฺรตฺยยานํา   ตุ   วิจฺเฉทาตฺสํวฺฤตฺยาป   น   สํภวะ  // 
15.  ยทา   น   ภฺรานฺติรปฺยสฺต ิ  มายา   เกโนปลภฺยเต  // 
16.  ยทา   มาไยว   เต   นาสฺติ   ตทา   กิมุปลภฺยเต  / 
  จิตฺตสฺไยว   ส   อากาโร   ยทฺยปฺยนฺโย⌫ สฺติ   ตตฺตฺวตะ  // 
17.  จิตฺตเมว   ยทา   มายา   ตทา   กึ   เกน   ทฺฤศฺยเต  / 
  อุกฺตํ   จ   โลกนาเถน   จิตฺตํ   จิตฺตํ   น   ปศฺยต ิ  / 
  น   จฺฉินตฺต ิ   ยถาตฺมานมสิธารา   ตถา   มนะ  // 
18.  อาตฺมภาว ํ  ยถา   ทีปะ   สํปฺรกาศยตีติ   เจตฺ  / 
  ไนว   ปฺรกาศฺยเต   ทีโป   ยสฺมานฺน   ตมสาวฺฤตะ  // 
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19.  น   ห ิ  สฺผฏิกวนฺนีลํ   นีลตฺเว⌫ นฺยมเปกฺษเต  / 
  ตถา   กึจิตฺปราเปกฺษมนเปกฺษํ   จ   ทฺฤศฺยเต  // 
20.  อนีลตฺเว   จ   ตนฺนีลํ   นีลเหตุรฺยเถกฺษฺยเต  / 
  นีลเมว   ห ิ  โก   นีลํ   กุรฺยาทาตฺมานมาตฺมนา  // 
22.1 ทีปะ   ปฺรกาศต   อิติ   ชฺาตฺวา   ชฺาเนน   กถฺยเต  / 
  พุทฺธิะ   ปฺรกาศต   อิติ   ชฺาตฺเวทํ   เกน   กถฺยเต  // 
23.  ปฺรกาศา   วาปฺรกาศา   วา   ยทา   ทฺฤษฺฏา   น  เกนจิตฺ  / 
  วนฺธฺยาทุหิตฺฤลีเลว   กถฺยมานาป   สา   มุธา  // 
24.  ยท ิ  นาสฺติ   สฺวสํวิตฺติรฺวิชฺาน ํ  สฺมรฺยเต   กถมฺ  / 
  อนฺยานุภูเต   สํพนฺธาต ฺ  สฺมฺฤติราขุวิษํ   ยถา  // 
25.  ปฺรตฺยยานฺตรยุกฺตสฺย   ทรฺศนาตฺสฺว ํ  ปฺรกาศเต  / 
  สิทฺธา ฺชนวิเธรฺทฺฤษฺโฏ   ฆโฏ   ไนวา ฺชนํ   ภเวตฺ  // 
26.  ยถา   ทฺฤษฺฏํ   ศฺรุตํ   ชฺาตํ   ไนเวห   ปฺรติษิธฺยเต  / 
  สตฺยตะ   กลฺปนา   ตฺวตฺร   ทุะขเหตุรฺนิวารฺยเต  // 
27.  จิตฺตาทนฺยา   น   มายา   เจนฺนาปฺยนนฺเยต ิ  กลฺปฺยเต  / 
  วสฺตุ   เจตฺสา   กถํ   นานฺยานนฺยา   เจนฺนาสฺต ิ  วสฺตุตะ  // 
28.  อสตฺยป   ยถา   มายา   ทฺฤศฺยา   ทฺรษฺฏฤ  ตถา  มนะ  / 
  วสฺตฺวาศฺรยศฺเจตฺสํสาระ   โส⌫ นฺยถากาศวทฺภเวต ฺ // 
29.  วสฺตฺวาศฺรเยณาภาวสฺย   กฺริยาวตฺตฺว ํ  กถํ   ภเวตฺ  / 
  อสตฺสหายเมก ํ  ห ิ  จิตฺตมาปทฺยเต   ตว  // 
30.  คฺราหฺยมุกฺต ํ  ยทา   จิตฺตํ   ตทา   สรฺเว   ตถาคตาะ  / 
  เอว ํ  จ   โก   คุโณ   ลพฺธศฺจิตฺตมาตฺเร⌫ ป   กลฺปเต  // 
31.  มาโยปมตฺเว⌫ ป  ชฺาเต   กถํ   เกฺลโศ   นิวรฺตเต  / 
  ยทา   มายาสฺตฺริยํา   ราคสฺตตฺกรฺตุรป   ชายเต  // 
32.  อปฺรหีณา   ห ิ  ตตฺกรฺตุรฺเชฺยสํเกฺลศวาสนา  / 
  ตทฺทฺฤษฺฏิกาเล   ตสฺยาโต   ทุรฺพลา   ศูนฺยวาสนา  // 
 

                                                           
1โศลกที่ 21  ขาดหายไป  จํานวนโศลกนี้ถือเอาตามตนฉบับภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครี

ของ  มินาเยฟ,   ดูเพิ่มเติมในวิทยานิพนธเลมนี้หนา  18.   
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33.  ศูนฺยตาวาสนาธานาทฺธียเต   ภาววาสนา  / 
  กึจินฺนาสฺตีติ   จาภฺยาสาตฺสาป   ปศฺจาตฺปฺรหียเต  // 
34.  ยทา   น  ลภฺยเต  ภาโว   โย   นาสฺตีติ   ปฺรกลฺปฺยเต  / 
  ตทา   นิราศฺรโย⌫ ภาวะ   กถํ   ติษฺเนฺมเตะ   ปุระ  // 
35.  ยทา   น   ภาโว   นาภาโว   มเตะ   สํติษฺเต   ปุระ  / 
  ตทานฺยคตฺยภาเวน   นิราลมฺพา   ปฺรศามฺยติ  // 
36.  จินฺตามณิะ   กลฺปตรุรฺยเถจฺฉาปริปูรณะ  / 
  วิเนยปฺรณิธานาภฺยํา   ชินพิมฺพํ   ตเถกฺษฺยเต  // 
37.  ยถา   คารุฑิกะ   สฺตมฺภํ   สาธยิตฺวา    วินศฺยติ  / 
  ส   ตสฺมึศฺจิรนษฺเฏ⌫ ป   วิษาทีนุปศามเยตฺ   // 
38.  โพธิจรฺยานุรูปฺเยณ   ชินสฺตมฺโภ⌫ ป   สาธิตะ  / 
  กโรติ   สรฺวการฺยาณ ิ   โพธิสตฺตฺเว⌫ ป   นิรฺวฺฤเต  // 
39.  อจิตฺตเก   กฺฤตา   ปูชา   กถํ   ผลวตี   ภเวตฺ  / 
  ตุลฺไยว   ป ฺยเต   ยสฺมาตฺติษฺโต   นิรฺวฺฤตสฺย   จ  // 
40.  อาคมาจฺจ   ผลํ   ตตฺร   สํวฺฤตฺยา   ตตฺตฺวโต⌫ ป   วา  / 
  สตฺยพุทฺเธ   กฺฤตา   ปูชา   สผเลต ิ  กถํ   ยถา  // 
41.  สตฺยทรฺศนโต   มุกฺติะ   ศูนฺยตาทรฺศเนน   กิม ฺ / 
  น   วินาเนน    มารฺเคณ    โพธิริตฺยาคโม   ยตะ  // 
42.  นนฺวสิทฺธํ    มหายาน ํ  กถํ   สิทฺธสฺตฺวทาคมะ  / 
  ยสฺมาทุภยสิทฺโธ⌫ เสา   น   สิทฺโธ⌫ เสา   ตวาทิตะ  // 
43.  ยตฺปฺรตฺยยา   จ   ตตฺราสฺถา   มหายาเน⌫ ป  ตํา  กุรุ  / 
  อนฺโยภเยษฺฏสตฺยตฺเว   เวทาเทรป   สตฺยตา  // 
44.  สวิวาทํ   มหายานมิติ   เจทาคม ํ  ตฺยช  / 
  ตีรฺถิไกะ   สวิวาทตฺวาตฺสฺไวะ   ปไรศฺจาคมานฺตรมฺ  // 
45.  ศาสนํ    ภิกฺษุตามูลํ   ภิกฺษุไตว   จ  ทุะสฺถิตา  / 
  สาวลมฺพนจิตฺตานํา   นิรฺวาณมป   ทุะสฺถิตม ฺ // 
46.  เกฺลศปฺรหาณานฺมุกฺติศฺเจตฺตทนนฺตรมสฺตุ   สา  / 
  ทฺฤษฺฏํ   จ   เตษุ   สามรฺถฺย ํ  นิษฺเกฺลศสฺยาป   กรฺมณะ  // 
47.  ตฺฤษฺณา   ตาวทุปาทานํ   นาสฺติ   เจตฺสํปฺรธารฺยเต  / 
  กิมกฺลิษฺฏาป   ตฺฤษฺไณษํา   นาสฺต ิ  สํโมหวตฺ   สต ี // 
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48.  เวทนาปฺรตฺยยา   ตฺฤษฺณา   เวทไนษํา   จ   วิทฺยเต  / 
  สาลมฺพเนน   จิตฺเตน   สฺถาตวฺย ํ  ยตฺร   ตตฺร   วา  // 
49.  วินา   ศูนฺยตยา   จิตฺตํ   พทฺธมุตฺปทฺยเต   ปุนะ  / 
  ยถาสํชฺ ิสมาปตฺเตา   ภาวเยตฺเตน   ศูนฺยตามฺ  // 
50.  ยตฺสูเตฺร⌫ วตเรทฺวากฺย ํ   ตจฺเจทฺพุทฺโธกฺตมิษฺยเต  / 
  มหายาน ํ  ภวตฺสูไตระ   ปฺรายสฺตุลฺย ํ  น   กึ   มตมฺ  // 
51.  เอเกนาคมฺยมาเนน   สกล ํ  ยท ิ  โทษวต ฺ / 
  เอเกน   สูตฺรตุลฺเยน   กึ   น   สรฺวํ   ชิโนทิตมฺ  // 
52.  มหากาศฺยปมุไขฺยศฺจ   ยทฺวากฺย ํ  นาวคาหฺยเต  / 
  ตตฺตฺวยานวพุทฺธตฺวาทคฺราหฺยํ   กะ   กริษฺยติ  // 
53.  สกฺติตฺราสาตฺตฺวนิรฺมุกฺตฺยา  สํสาเร   สิธฺยต ิ  สฺถิตะ  / 
  โมเหน   ทุะขินามรฺเถ   ศูนฺยตายา   อิท ํ  ผลมฺ  // 
54.  ตเทว ํ  ศูนฺยตาปเกฺษ   ทูษณํ   โนปปทฺยเต  / 
  ตสฺมานฺนิรฺวิจิกิตฺเสน   ภาวนีไยว   ศูนฺยตา  // 
55.  เกฺลศเชฺยาวฺฤติตมะปฺรติปกฺโษ   ห ิ  ศูนฺยตา  / 
  ศีฆฺรํ   สรฺวชฺตากาโม   น   ภาวยต ิ  ตํา   กถมฺ  // 
56.  ยทฺทุะขชนน ํ  วสฺต ุ  ตฺราสสฺตสฺมาตฺปฺรชายตาม ฺ / 
  ศูนฺยตา   ทุะขศมนี   ตตะ   กึ   ชายเต   ภยม ฺ // 
57.  ยตสฺตโต   วาสฺตุ   ภยํ   ยทฺยหํ   นาม   กึจน  / 
  อหเมว   น   กึจิจฺเจทฺภย ํ  กสฺย   ภวิษฺยติ  // 
58.  ทนฺตเกศนขา   นาห ํ  นาสฺถิ   นาปฺยสฺม ิ  โศณิตมฺ  / 
  น  สึฆาณ ํ  น   จ   เศฺลษฺมา   น   ปูยํ   ลสิกาป   วา  // 
59.  นาหํ   วสา   น   จ   เสฺวโท   น   เมโท⌫ นฺตฺราณิ   นาปฺยหม ฺ / 
  น   จาหมนฺตฺรนิรฺคุณฺฑี   คูถมูตฺรมหํ   น  จ  // 
60.  นาห ํ  มําสํ    น   จ   สฺนาย ุ  โนษฺมา   วายุรห ํ  น   จ  / 
  น   จ   จฺฉิทฺราณฺยหํ   นาป   ษฑฺ   วิชฺานาน ิ  สรฺวถา  // 
61.  ศพฺทชฺานํ   ยท ิ  ตทา   ศพฺโท   คฺฤหฺเยต   สรฺวทา  / 
  เชฺยํ   วินา   ต ุ  กึ   เวตฺติ   เยน   ชฺาน ํ  นิรุจฺยเต  // 
62.  อชานาน ํ   ยท ิ  ชฺาน ํ  กาษฺ   ชฺาน ํ  ปฺรสชฺยเต   
  เตนาสํนิหิตเชฺย ํ  ชฺาน ํ   นาสฺตีติ   นิศฺจยะ  // 
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63.  ตเทว   รูป   ชานาต ิ  ตทา  กึ   น   ศฺฤโณตฺยป  / 
  ศพฺทสฺยาสํนิธานาจฺเจตฺตสฺตชฺชฺานมปฺยสตฺ  // 
64.  ศพฺทคฺรหณรูป   ยตฺตทฺรุปคฺรหณํ   กถมฺ  / 
  เอกะ   ปตา   ปุตฺรศฺจ   กลฺปฺยเต   น   ตุ   ตตฺตฺวตะ  // 
65.  สตฺตฺว ํ  รชสฺตโม   วาป   น   ปุตฺโร   น   ปตา   ยตะ  / 
  ศพฺทคฺรหณยุกฺตสฺตุ   สฺวภาวสฺตสฺย   เนกฺษฺยเต  // 
66.  ตเทวานฺเยน   รูเปณ   นฏวตฺโส⌫ ปฺยศาศฺวตะ  / 
  ส   เอวานฺยสฺวภาวศฺเจทปูรฺเวยํ   ตเทกตา  // 
67.  อนฺยทฺรูปมสตฺย ํ  เจนฺนิชํ   ตทฺรูปมุจฺยตามฺ  / 
  ชฺานตา   เจตฺตตะ   สรฺวปุสาไมกฺยํ   ปฺรสชฺยเต  // 
68.  เจตนาเจตเน  ไจกฺย ํ  ตโยรฺเยนาสฺติตา   ษมา  / 
  วิเศษศฺจ   ยทา   มิถฺยา   กะ   สาทฺฤศฺยาศฺรยสฺตทา  // 
69.  อเจตนศฺจ   ไนวาหมาไจตนฺยาตฺปฏาทิวต ฺ / 
  อถ   ชฺศฺเจตนาโยคาทชฺโ   นษฺฏะ   ปฺรสชฺยเต  // 
70.  อถาวิกฺฤต   เอวาตฺมา   ไจตนฺเยนาสฺย  กึ   กฺฤตม ฺ / 
  อชฺสฺย   นิษฺกฺริยสฺไยวมากาศสฺยาตฺมตา   มตา  // 
71.  น   กรฺมผลสํพนฺโธ   ยุกฺตศฺเจทาตฺมนา   วินา  / 
  กรฺม   กฺฤตฺวา   วินษฺเฏ   ห ิ  ผลํ   กสฺย   ภวิษฺยติ  // 
72.  ทฺวโยรปฺยาวโยะ   สิทฺเธ   ภินฺนาธาเร   กฺริยาผเล  / 
  นิรฺวฺยาปารศฺจ   ตตฺราตฺเมตฺยตฺร   วาโท   วฺฤถา  นนุ  // 
73.  เหตุมาน ฺ  ผลโยคีต ิ  ทฺฤศฺยเต   ไนษ   สํภวะ  / 
  สํตานสฺไยกฺยมาศฺริตฺย   กรฺตา   โภเกฺตต ิ  เทศิตม ฺ // 
74.  อตีตานาคต ํ  จิตฺตํ   นาห ํ  ตทฺธิ   น   วิทฺยเต  / 
  อโถตฺปนฺนมห ํ  จิตฺตํ   นษฺเฏ⌫ สฺมินฺนาสฺตฺยหํ   ปุนะ  // 
75.  ยไถว   กทลีสฺตมฺโภ   น   กศฺจิทฺภาคศะ   กฺฤตะ  / 
  ตถาหมปฺยสทฺภูโต   มฺฤคฺยมาโณ   วิจารตะ  // 
76.  ยท ิ  สตฺตฺโว   น   วิทฺเยต   กสฺโยปร ิ  กฺฤเปต ิ  เจตฺ  / 
  การฺยารฺถมภฺยุเปเตน   โย   โมเหน   ปฺรกลฺปตะ  // 
77.  การฺย ํ  กสฺย   น   เจตฺสตฺตฺวะ   สตฺยมีหา   ตุ   โมหตะ  / 
  ทุะขวฺยุปศมารฺถํ   ตุ   การฺยโมโห   น   วารฺยเต  // 
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78.  ทุะขเหตุรหํการ   อาตฺมโมหาตฺตุ   วรฺธเต  / 
  ตโต⌫ ป   น   นิวรฺตฺยศฺเจตฺ   วรํ   ไนราตฺมฺยภาวนา  // 
79.  กาโย   น   ปาเทา   น   ชงฺฆา   โนรู   กายะ   กฏิรฺน   จ  / 
  โนทร ํ  นาปฺยยํ   ปฺฤษฺ   โนโร   พาหู   น   จาป   สะ  // 
80.  น   หสฺเตา   นาปฺยยํ   ปารฺศฺเวา   น   กกฺเษา   นําสลกฺษณะ  / 
  น   คฺรีวา   น   ศิระ   กายะ   กาโย⌫ ตฺร   กตระ   ปุนะ   // 
81.  ยท ิ  สรฺเวษุ   กาโย⌫ ยเมกเทเศน   วรฺตเต  / 
  อํศา   อํเศษ ุ  วรฺตนฺเต   ส   จ   กุตฺร   สฺวย ํ  สฺถิตะ  // 
82.  สรฺวาตฺมนา   เจตฺสรฺวตฺร   สฺถิตะ   กายะ   กราทิษุ  / 
  กายาสฺตาวนฺต   เอว   สฺยุรฺยาวนฺตสฺเต   กราทยะ  // 
83.  ไนวานฺตรฺน   พหิะ   กายะ   กถํ   กายะ   กราทิษุ  / 
  กราทิภฺยะ   ปฺฤถงฺ   นาสฺติ   กถํ   น ุ  ขลุ   วิทฺยเต  // 
84.  ตนฺนาสฺติ   กาโย   โมหาตฺตุ   กายพุทฺธิะ   กราทิษุ  / 
  สํนิเวศวิเศเษณ   สฺถาเณา    ปุรุษพุทฺธิวต ฺ // 
85.  ยาวตฺปฺรตฺยยสามคฺรี   ตาวตฺกายะ   ปุมานิว  / 
  เอวํ   กราเทา   สา   ยาวตฺตาวตฺกาโย⌫ ตฺร   ทฺฤศฺยเต  // 
86.  เอวมงฺคุลิปุ ฺชตฺวาตฺปาโท⌫ ป   กตโร   ภเวตฺ  / 
  โส⌫ ป   ปรฺวสมูหตฺวาต ฺ  ปรฺวาป   สฺวําศเภทตะ  // 
87.  อํศา   อปฺยณุเภเทน   โส⌫ ปฺยณุรฺทิคฺวิภาคตะ  / 
  ทิคฺวิภาโค   นิรํศตฺวาทากาศ ํ  เตน   นาสฺตฺยณุะ  // 
88.  เอวํ   สฺวปฺโนปเม   รูเป   โก   รชฺเยต   วิจารกะ  / 
  กายศฺไจวํ   ยทา   นาสฺต ิ  ตทา   กา   สฺตฺรี   ปุมําศฺจ   กะ  // 
89.  ยทฺยสฺต ิ  ทุะข ํ  ตตฺตฺเวน   ปฺรหฺฤษฺฏานฺ   กึ   น   พาธเต  / 
  โศกาทฺยารฺตาย   มฺฤษฺฏาท ิ  สุขํ   เจตฺกึ   น   โรจเต  // 
90.  พลียสาภิภูตตฺวาทฺยทิ   ตนฺนานุภูยเต  / 
  เวทนาตฺว ํ  กถํ   ตสฺย   ยสฺย   นานุภวาตฺมตา  // 
91.  อสฺต ิ  สูกฺษฺมตยา   ทุะข ํ  สฺเถาลฺย ํ  ตสฺย   หฺฤต ํ  นนุ  / 
  ตุษฺฏิมาตฺราปรา   เจตฺสฺยาตฺตสฺมาต ฺ  สาปฺยสฺย   สูกฺษฺมตา  // 
92.  วิรุทฺธปฺรตฺยโยตฺปตฺเตา   ทุะขสฺยานุทโย   ยท ิ / 
  กลฺปนาภินิเวโศ   ห ิ  เวทเนตฺยาคตํ   นน ุ // 
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93.  อต   เอว   วิจาโร⌫ ย ํ  ปฺรติปกฺโษ⌫ สฺย   ภาวฺยเต  / 
  วิกลฺปเกฺษตฺรสํภูตธฺยานาหารา   ห ิ  โยคินะ  // 
94.  สานฺตราวินฺทฺริยารฺเถา   เจตฺสํสรฺคะ   กุต   เอตโยะ  / 
  นิรนฺตรตฺเว⌫ ปฺเยกตฺวํ   กสฺย   เกนาสฺตุ   สํคติะ  // 
95.  นาโณรเณา   ปฺรเวโศ⌫ สฺติ   นิรากาศะ   สมศฺจ  สะ  / 
  อปฺรเวเศ   น   มิศฺรตฺวมมิศฺรตฺเว   น   สํคติะ  // 
96.  นิรํศสฺย   จ   สํสรฺคะ   กถํ   นาโมปปทฺยเต  / 
  สํสรฺเค   จ   นิรํศตฺว ํ  ยท ิ  ทฺฤษฺฏํ   นิทรฺศย  // 
97.  วิชฺานสฺย   ตฺวมูรฺตสฺย   สํสรฺโค   ไนว   ยุชฺยเต  / 
  สมูหสฺยาปฺยวสฺตุตฺวาทฺยถา   ปูรฺวํ   วิจาริตมฺ  // 
98.  ตเทว ํ  สฺปรฺศนาภาเว   เวทนาสํภวะ   กุตะ  / 
  กิมรฺถมยมายาสะ   พาธา   กสฺย   กุโต   ภเวตฺ  // 
99.  ยทา   น  เวทกะ   กศฺจิทฺเวทนา   จ  น   วิทฺยเต  / 
  ตทาวสฺถามิมํา   ทฺฤษฺฏวา   ตฺฤษฺเณ   กึ   น   วิทีรฺยเส  // 
100. ทฺฤศฺยเต   สฺปฺฤศฺยเต   จาป   สฺวปฺนมาโยปมาตฺมนา  / 
  จิตฺเตน   สหชาตตฺวาทฺเวทนา   เตน   เนกฺษฺยเต  // 
101. ปูรฺวํ   ปศฺจาจฺจ   ชาเตน   สฺมรฺยเต    นานุภูยเต  / 
  สฺวาตฺมานํ   นานุภวต ิ  น   จานฺเยนานุภูยเต  // 
102. น   จาสฺต ิ  เวทกะ   กศฺจิทฺเวทนาโต   น   ตตตฺฺวตะ  / 
  นิราตฺมเก   กลาเป⌫ สฺมิน ฺ   ก   เอว ํ  พาธฺยเต⌫ นยา  // 
103. เนนฺทฺริเยษุ   น   รูปาเทา   นานฺตราเล   มนะ   สฺถิตม ฺ / 
  นาปฺยนฺตรฺน   พหิศฺจิตฺตมนฺยตฺราป   น   ลภยฺเต  // 
104. ยนฺน   กาเย   น   จานยฺตฺร   น   มิศฺรํ   น   ปฺฤถกฺ   กฺวจิต ฺ / 
  ตนฺน   กึจิทตะ   สตฺตฺวาะ   ปฺรกฺฤตฺยา   ปรินิรฺวฺฤตาะ  // 
105. เชฺยาตฺปูรฺว ํ  ยท ิ  ชฺาน ํ  กมิาลมฺพฺยาสฺย   สํภวะ  / 
  เชฺเยน   สห   เจชฺชฺาน ํ  กิมาลมฺพฺยาสฺย   สํภวะ  // 
106. อถ   เชฺยาทฺภเวต ฺ  ปศฺจาต ฺ  ตทา   ชฺาน ํ  กุโต   ภเวต ฺ / 
  เอวํ   จ   สรฺวธรฺมาณามุตฺปตตฺิรฺนาวสียเต  // 
107. ยทฺเยว ํ  สํวฺฤตรฺินาสฺต ิ  ตตะ   สตฺยทฺวย ํ  กุตะ   / 
  อถ   สาปฺยนฺยสํวฺฤตฺยา   สฺยาตฺสตฺตฺโว   นิรฺวฺฤตะ   กุตะ  // 
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108. ปรจิตฺตวิกลฺโป⌫ เสา   สฺวสํวฺฤตฺยา   ตุ   นาสฺติ   สะ  / 
  ส   ปศฺจานฺนยิตะ   โส⌫ สฺติ   น   เจนฺนาสตฺฺเยว   สํวฺฤตะิ  // 
109. กลฺปนา   กลฺปต ํ  เจต ิ  ทวฺยมนฺโยนยฺนิศฺริตม ฺ / 
  ยถาปฺรสิทฺธมาศฺริตฺย  วิจาระ   สรฺว   อุจยฺเต  // 
110. วิจาริเตน   ตุ   ยถา   วิจาเรณ   วิจารยฺเต  / 
  ตทานวสฺถา   ตสฺยาป   วิจารสฺย   วิจารณาต ฺ // 
111. วิจาริเต   วิจารฺเย   ต ุ  วิจารสฺยาสฺติ    นาศฺรยะ  / 
  วิราศฺริตตฺวานฺโนเทติ   ตจฺจ   นิรฺวาณมุจฺยเต  // 
112. ยสฺย   ตฺเวตทฺทฺวยํ   สตฺย ํ  ส   เอวาตฺยนฺตทุะสฺถิตะ  / 
  ยท ิ  ชฺานวศาทรฺโถ   ชฺานาสฺติตฺเว   ตุ   กา   คติะ  // 
113. อถ   ชฺยวศาชฺชฺาน ํ  เชฺยาสฺติตฺเว   ต ุ  กา   คติะ  / 
  อถานฺโยนฺยวศาตฺสตฺตฺวมภาวะ   สฺยาทฺทฺวโยรป  // 
114. ปตา   เจนฺน  วินา   ปุตฺราตฺกุตะ   ปุตฺรสฺย   สํภวะ  / 
  ปุตฺราภาเว   ปตา   นาสฺต ิ  ตถาสตฺตฺวํ   ตโยรฺทฺวโยะ  // 
115. องฺกุโร   ชายเต   พีชาทฺพีชํ   เตไนว    สูจฺยเต  / 
  เชฺยาชฺชฺาเนน   ชาเตน   ตตฺสตฺตา   กึ   น   คมฺยเต  // 
116. องฺกุราทนฺยโต   ชฺานาทฺพีชมสฺตีติ   คมฺยเต  / 
  ชฺานาสฺติตฺวํ   กุโต    ชฺาตํ   เชฺยํ   ยตฺเตน   คมฺยเต  // 
117. โลกะ   ปฺรตฺยกฺษตสฺตาวตฺสรฺวํ   เหตุมุทีกฺษเต  / 
  ปทฺมนาลาทิเภโท   ห ิ  เหตุเภเทน   ชายเต  // 
118. กึกฺฤโต   เหตุเภทศฺเจต ฺ  ปูรฺวเหตุปฺรเภทตะ  / 
  กสฺมาจฺเจตฺผลโท   เหตุะ   ปูรฺวเหตุปฺรภาวตะ  // 
119. อีศฺวโร   ชคโต   เหตุะ   วท   กสฺตาวทีศฺวระ  / 
  ภูตานิ   เจทฺภวตฺเวว ํ  นามมาตฺเร⌫ ป   กึ   ศฺรมะ  // 
120. อป   ตฺวเนเก⌫ นิตฺยาศฺจ   นิศฺเจษฺฏา   น   จ   เทวตาะ  / 
  ลงฺฆยาศฺจาศุจยศฺไจว   กฺษฺมาทโย   น   ส   อีศฺวระ  // 
121. นากาศมีโศ⌫ เจษฺฏตฺวาต ฺ   นาตฺมา   ปูรฺวนิเษธตะ  / 
  อจินฺตฺยสฺย   จ   กรฺตฺฤตฺวมปฺยจินฺตฺยํ   กิมุจฺยเต  // 
122. เตน   กึ   สฺรษฺฏมิษฺฏํ   จ   อาตฺมา   เจตฺ    นนฺวเสา   ธฺรุวะ  / 
  กฺษฺมาทิสฺวภาว   อีศศฺจ    ชฺาน ํ  เชฺยาทนาท ิ  จ  // 
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123. กรฺมณะ    สุขทุะเข   จ   วท   กึ   เตน   นิรฺมิตม ฺ / 
  เหโตราทิรฺน   เจทสฺต ิ   ผลสฺยาทิะ    กุโต   ภเวตฺ  // 
124. กสฺมาตฺสทา   น  กุรุเต   น   ห ิ  โส⌫ นฺยมเปกฺษฺเต  / 
  เตนากฺฤโต⌫ นฺโย    นาสฺตฺเยว   เตนาเสา   กิมเปกฺษตาม ฺ // 
125. อเปกฺษเต   เจตฺสามคฺร̊ี    เหตุรฺน   ปุนรีศฺวระ  / 
  นากรฺตุมีศะ   สามคฺรยา   น   กรฺตุ   ตทภาวตะ  // 
126. กโรตฺยนิจฺฉนฺนีศศฺเจตฺปรายตฺตะ   ปฺรสชฺยเต  / 
  อิจฺฉนฺนปจฺฉายตฺตะ   สฺยาต ฺ  กุรฺวตะ   กุต   อีศตา  // 
127. เย⌫ ป   นิตฺยานณูนาหุสฺเต⌫ ป    ปูรฺวํ   นิวาริตาะ  / 
  สําขฺยาะ   ปฺรธานมิจฺฉนฺติ   นิตฺยํ   โลกสฺย   การณมฺ  // 
128. สตฺตฺวํ   รชสฺตมศฺเจติ   คุณา   อวิษมสฺถิตาะ  / 
  ปฺรธานมิติ   กถฺยนฺเต   วิษไมรฺชคทุจฺยเต  // 
129. เอกสฺย   ตฺริสฺวภาวตฺวมยุกฺตํ   เตน   นาสฺติ   ตตฺ  / 
  เอว ํ  คุณา   น   วิทฺยนฺเต   ปฺรตฺเยกํ   เต⌫ ป   ห ิ  ตฺริธา  // 
130. คุณาภาเว   จ  ศพฺทาเทรสฺติตฺวมติทูรตะ  / 
  อเจตเน   จ  วสฺตฺราเทา   สุขาเทรปฺยสํภวะ  // 
131. ตทฺเธตุรูปา   ภาวาศฺเจนฺนนุ   ภาวา   วิจาริตาะ  / 
  สุขาทฺเยว   จ  เต   เหตุะ   น   จ   ตสฺมาตฺปฏาทยะ  // 
132. ปฏาเทสฺตุ   สุขาท ิ  สฺยาตฺตทภาวาตฺสุขาทฺยสต ฺ/ 
  สุขาทีนํา   จ   นิตฺยตฺวํ   กทาจินฺโนปลภฺยเต  // 
133. สตฺยาเมว   สุขวฺยกฺเตา   สํวิตฺติะ   กึ   น   คฺฤหฺยเต  / 
  ตเทว   สูกฺษฺมตํา   ยาต ิ  สฺถูลํ   สูกฺษฺมํ   จ   ตตฺกถมฺ  // 
134. สฺเถาลฺย ํ  ตฺยกฺตฺวา   ภเวตฺสูกฺษฺมมนิตฺเย   สฺเถาลฺยสูกฺษฺมเต  / 
  สรฺวสฺย   วสฺตุนสฺตทฺวตฺก ึ  นานิตฺยตฺวมิษฺยเต  // 
135.1 นาสทุตฺปทฺยเต   กึจิทสตฺตฺวาทิต ิ  เจนฺมตมฺ  / 
  วฺยกฺตสฺยาสต   อุตฺปตฺติรกามสฺยาป   เต   สฺถิตา  // 
 

                                                           
1ตั้งแตโศลก  135 - 137  มีจํานวนโศลกตางกันกับฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เพราะโศลก

ที่  135  ไดหายไป  2  บาท  คือ  น   สฺเถาลฺยํ   เจต ฺ  สุขาทนฺยต ฺ  สุขสฺยานิตฺยตา   สฺผุฏํ   
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136. อนฺนาโท⌫ เมธฺยภกฺษะ   สฺยาต ฺ  ผลํ   เหเตา   ยท ิ  สฺถิตม ฺ / 
  ปฏารฺเฆไณว    กรฺยาสพีชํ   กฺรีตฺวา   นิวสฺยตามฺ  // 
137.1 โมหาจฺเจนฺเนกฺษเต   โลกะ   สตฺตฺวชฺสฺยาป   สา   สฺถิติะ  // 
138. โลกสฺยาป   จ   ตชฺชฺานมสฺติ   กสฺมานฺน   ปศฺยต ิ / 
  โลกาปฺรมาณตายํา   เจตฺ   วฺยกฺตทรฺศนมปฺยสตฺ  // 
139. ปฺรมาณมปฺรมาณํ   เจนฺนนุ   ตตฺปฺรมิต ํ  มฺฤษา  / 
  ตตฺตฺวตะ   ศูนฺยตา   ตสฺมาทฺภาวานํา   โนปปทฺยเต  // 
140. กลฺปต ํ  ภาวมสฺปฺฤษฺฏวา   ตทภาโว   น   คฺฤหฺยเต  / 
  ตสฺมาทฺภาโว   มฺฤษา   โย   ห ิ  ตสฺยาภาวะ   สฺผุฏํ   มฺฤษา  // 
141. ตสฺมาตฺสฺวปฺเน   สุเต   นษฺเฏ    ส   นาสฺตีติ   วิกลฺปนา  / 
  ตทฺภาวกลฺปโนตฺปาทํ    วิพธฺนาต ิ  มฺฤษา   จ   สา  // 
142. ตสฺมาเทว ํ  วิจาเรณ   นาสฺติ   กึจิทเหตุตะ  / 
  น   จ   วฺยสฺตสมสฺเตษุ   ปฺรตฺยเยษุ   วฺยวสฺถิตม ฺ // 
143. อนฺยโต   นาป   จายาตํ   น    ติษฺติ   น    คจฺฉติ  / 
  มายาตะ   โกวิเศโษ⌫ สฺย   ยนฺมูไฒะ   สตฺยตะ   กฺฤตม ฺ // 
144. มายยา   นิรฺมิต ํ  ยจฺจ   เหตุภิรฺยจฺจ   นิรฺมิตมฺ  / 
  อายาต ิ  ตตฺกุตะ   กุตฺร   ยาต ิ   เจติ   นิรูปฺยตามฺ  // 
145. ยทนฺยสํนิธาเนน   ทฺฤษฺฏํ   น   ตทภาวตะ  / 
  ปฺรติพิมฺพสเม   ตสฺมิน ฺ  กฺฤตฺริเม   สตฺยตา   กถมฺ  // 
146. วิทฺยมานสฺย   ภาวสฺย   เหตุนา   กึ   ปฺรโยชนม ฺ / 
  อถาปฺยวิทฺยมาโน⌫ เสา   เหตุนา   กึ   ปฺรโยชนม ฺ // 
147. นาภาวสฺย   วิกาโร⌫ สฺติ   เหตุโกฏิศไตรป  / 
  ตทวสฺถะ   กถํ   ภาวะ   โก   วานฺโย   ภาวตํา   คตะ  // 
148. นาภาวกาเล    ภาวศฺเจตฺกทา   ภาโว   ภวิษฺยติ  / 
  นาชาเตน   ห ิ  ภาเวน   โส⌫ ภาโว⌫ ปคมิษฺยติ  // 
149. น    จานปคเต⌫ ภาเว   ภาวาวสรสํภวะ  / 
  ภาวศฺจาภาวตํา    ไนติ   ทฺวิสฺวภาวปฺรสงฺคตะ  // 

                                                           
1มีโศลกเดียวเพราะโศลกที่   135   ขาดหายไป  2  บาท 
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150. เอวํ   น   จ   นิโรโธ⌫ สฺติ   น   จ   ภาโว⌫ สฺติ   สรฺวทา  / 
  อชาตมนิรุทฺธํ    จ   ตสฺมาตฺสรฺวมิท ํ  ชคตฺ  // 
151. สฺวปฺโนปมาสฺตุ   คตโย   วิจาเร   กทลีสมาะ  / 
  นิรฺวฺฤตานิรฺวฺฤตานํา   จ   วิเศโษ   นาสฺติ   วสฺตุตะ  // 
152. เอว ํ  ศูนฺเยษ ุ  ธรฺเมษ ุ   กึ   ลพฺธํ    กึ   หฺฤต ํ  ภเวตฺ  / 
  สตฺกฺฤตะ   ปริภูโต   วา   เกน   กะ   สํภวิษฺยติ  // 
153. กุตะ   สุขํ   วา  ทุะข ํ  วา   กึ   ปฺริยํา   วา   กิมปฺริยมฺ  / 
  กา   ตฺฤษฺณา   กุตฺร   สา   ตฺฤษฺณา   มฺฤคฺยมาณา   สฺวภาวตะ  // 
154. วิจาเร   ชีวโลกะ   กะ   โก   นามาตฺร   มริษฺยติ / 
  โก   ภวิษฺยติ   โก   ภูตะ   โก   พนฺธุะ   กสฺย   กะ   สุหฺฤต ฺ // 
155. สรฺวมากาศสํกาศ ํ  ปริคฺฤหฺณนฺต ุ  มทฺวิธาะ  / 
  ปฺรกุปฺยนฺติ   ปฺรหฺฤษฺยนฺติ   กลโหตฺสวเหตุภิะ  // 
156. โศกายาไสรฺวิษาไทศฺจ   มิถศฺเฉทนเภทไนะ  / 
  ยาปยนฺต ิ  สุกฺฤจฺเฉณ   ปาไปราตฺมสุเขจฺฉวะ  / 
157. มฺฤตาะ   ปตนฺตฺยปาเยษุ   ทีรฺฆตีวฺรวฺเถษุ   จ  / 
  อาคตฺยาคตฺย   สุคต ึ  ภูตฺวา   ภูตฺวา   สุโขจิตาะ  // 
158. ภเว   พหุปฺรปาตศฺจ    ตตฺร   จาตตฺตฺวมีทฺฤศมฺ  / 
  ตตฺรานฺโยนฺยวิโรธศฺจ   น   ภเวตฺตตฺตฺวมีทฺฤศมฺ  // 
159. ตตฺร   จานุปมาสฺตีวฺรา   อนนฺตา   ทุะขสาคราะ  / 
  ตไตฺรวมลฺปพลตา   ตตฺราปฺยลฺปตฺวมายุษะ  // 
160. ตตฺราป   ชีวิตาโรคฺยวฺยาปาไระ   กฺษุตฺกฺลมศฺรไมะ  / 
  นิทฺรโยปทฺรไวรฺพาลสํสรฺไครฺนิษฺผไลสฺตถา  // 
161. วฺฤไถวายุรฺวหตฺยาศ ุ  วิเวกสฺตตฺร   ทุรฺลภะ  / 
  ตตฺราปฺยภฺยสฺตวิเกฺษปนิวารณคติะ   กุตะ  // 
162. ตตฺราป   มาโร   ยตเต   มหาปายปฺรปาตเน  / 
  ตตฺราสนฺมารฺคพาหุลฺยาทฺวิจิกิตฺสา   จ   ทุรฺชยา  // 
163. ปุนศฺจ   กฺษณเทารฺลภฺย ํ  พุทฺโธตฺปาโท⌫ ติทุรฺลภะ  / 
  เกฺลเศาโฆ   ทุรฺนิวารศฺเจตฺยโห   ทุะขปรํปรา  // 
164. อโห   พตาติโศจฺยตฺวเมษํา   ทุะเขาฆวรฺตินามฺ  / 
  เย   เนกฺษนฺเต   สฺวเทาะสฺถิตฺยเมวมปฺยติทุะสฺถิตาะ  // 
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165. สฺนาตฺวา   สฺนาตฺวา   ยถา   กศฺจิทฺวิเศทฺวหฺน ึ  มุหุรฺมุหุะ  / 
  สฺวเสาสฺถิตฺย ํ  จ   มนฺยนฺเต   เอวมปฺยติทุะสฺถิตาะ  // 
166. อชรามรลีลานาเมว ํ  วิหรตํา   สตาม ฺ / 
  อายาสฺยนฺตฺยาปโท   โฆราะ   กฺฤตฺวา   มรณมคฺรตะ  // 
167. เอว ํ  ทุะขาคฺนิตปฺตานํา   ศานฺต ึ   กุรฺยามห ํ  กทา  / 
  ปุณฺยเมฆสมุทฺภูไตะ   สุโขปกรไณะ   สฺวไกะ  // 
168. กโทปลมฺภทฺฤษฺฏิภฺโย   เทศยิษฺยาม ิ   ศูนฺยตามฺ  / 
  สํวฺฤตฺยานุปลมฺเภน   ปุณฺยสํภารมาทราต ฺ // 

 
ปริณามนาปรจฺิเฉโท   ทศมะ 

 
1.  โพธิจรฺยาวตารํ   เม   ยทฺวิจินฺตยตะ   ศุภมฺ  / 
  เตน   สรฺเว   ชนาะ   สนฺตุ   โพธิจรฺยาวิภูษณาะ  // 
2.  สรฺวาส ุ  ทิกฺษุ   ยาวนฺตะ   กายจิตฺตวฺยถาตุราะ  / 
  เต   ปฺราปฺนุวนฺต ุ  มตฺปุณฺไยะ   สุขปฺราโมทฺยสาคราน ฺ // 
3.  อาสํสาร ํ  สุขชฺยานิรฺมา   ภูตฺเตษํา   กทาจน  / 
  โพธิสตฺตฺวสุขํ   ปฺราปฺต ํ  ภวตฺววิรต ํ  ชคตฺ  // 
4.  ยาวนฺโต   นรกาะ   เกจิทฺวิทฺยนฺเต   โลกธาตุษุ  / 
  สุขาวตีสุขาโมทฺไยรฺโมทนฺตํา   เตษุ   เทหินะ  // 
5.  ศีตารฺตาะ   ปฺราปฺนุวนฺตูษฺณมุษฺณารฺตาะ   สนฺต ุ  ศีตลาะ  / 
  โพธิสตฺตฺวมหาเมฆสํภไวรฺชลสาคไระ  // 
6.  อสิปตฺรวน ํ  เตษํา   สฺยานฺนนฺทนวนทฺยุต ิ / 
  กูฏศาลฺมลิวฺฤกฺษาศฺจ   ชายนฺตํา   กลฺปปาทปาะ   
7.  กาทมฺพการณฺฑวจกฺรวาก – 
   หํสาทิโกลาหลรมฺยโศไภะ  / 
  สโรภิรุทฺทามสโรชคนฺไธ – 
   รฺภวนฺต ุ  หฺฤทฺยา   นรกปฺรเทศาะ  // 
8.  โส⌫ งฺคารราศิรฺมณิราศิรสฺตุ 
   ตปฺตา   จ   ภูะ   สฺผาฏิกกุฏฏิมํ   สฺยาต ฺ / 
  ภวนฺตุ   สํฆาตมหีธราศฺจ 
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   ปูชาวิมานาะ   สุคตปฺรปูรฺณาะ  // 
9.  องฺคารตปฺโตปลศสฺตฺรวฺฤษฺฏิ – 
   รทฺยปฺรภฺฤตฺยสฺต ุ  จ   ปุษฺปวฺฤษฺฏิะ  / 
  ตจฺฉสฺตฺรยุทฺธํ   จ   ปรสฺปเรณ   
   กฺรีฑารฺถมทฺยาสฺตุ   จ   ปุษฺปยุทฺธมฺ  // 
10.  ปติตสกลมําสาะ   กุนฺทวรฺณาสฺถิเทหา 
   ทหนสมชลายํา   ไวตรณฺยํา   นิมคฺนาะ  / 
  มม   กุศลพเลน   ปฺราปฺตทิวฺยาตฺมภาวาะ  
   สห   สุรวนิตาภิะ   สนฺต ุ  มนฺทากินีสฺถาะ  // 
11.  ตฺรสฺตาะ    ปศฺยนฺตฺวกสฺมาทิห   ยมปุรุษาะ   กากคฺฤธฺราศฺจ   โฆรา   
   ธฺวานต ํ  ธฺวสฺตํ   สมนฺตาตฺสุขรติชนนี   กสย   เสามฺยา   ปฺรเภยมฺ  / 
  อิตฺยูรฺธฺว ํ  เปฺรกฺษมาณา   คคนตลคตํ   วชฺรปาณ ึ  ชฺวลนฺตํ    
   ทฺฤษฺฏวา   ปฺราโมทฺยเวคาทฺวฺยปคตทุริตา   ยานฺต ุ  เตไนว   สารฺธม ฺ // 
12.  ปตติ    กมลวฺฤษฺฏิรฺคนฺธปานียมิศฺรา – 
   จฺฉมิติ   นรกวหฺน ึ  ทฺฤศฺยเต   นาศยนฺตี1  / 
  กิมิทมิติ   สุเขนาหฺลาทิตานามกสฺมา – 
   ทฺภวต ุ  กมลปาเณรฺทรฺศน ํ  นารกาณาม ฺ //   
13.  อายาตายาต   ศีฆฺรํ   ภยมปนยต   ภฺราตโร   ชีวิตาะ   สฺมะ   
   สํปฺราปฺโต⌫ สฺมากเมษ   ชฺวลทภยกระ   โก⌫ ป   จีรีกุมาระ  / 
  สรฺว ํ  ยสฺยานุภาวาทฺวฺยสนมปคต ํ  ปฺรีติเวคาะ   ปฺรวฺฤตฺตาะ   
   ชาต ํ  สํโพธิจิตฺตํ    สกลชนปริตฺราณมาตา  ทยา   จ  // 
14.  ปศฺยนฺตฺเวนํ   ภวนฺตะ   สุรศตมุกุไฏรรฺจฺยมานางฺฆฺริปทฺมํ 
   การุณฺยาทารฺทฺรทฺฤษฺฏึ   ศิรสิ   นิปติตาเนกปุษฺเปาฆวฺฤษฺฏิมฺ  / 
  กูฏาคาไรรฺมโนไชฺะ   สฺตุติมุขรสุรสฺตฺรีสหสฺโรปคีไต – 
   รฺทฺฤษฺฏวาคฺเร   ม ฺชุโฆษํ   ภวต ุ  กลกละ   สําปฺรต ํ  นารกาณาม ฺ // 
 

                                                           
  1ฉบับของศานติภิกษุศาสตรี   เปน   ปตต ิ   กมลวฺฤษฺฏิรฺคนฺธปานียมิศฺรา⌫ –    
       ศมิตนรกวหฺนึ   ทฺฤศฺยเต   นาศยนฺต ี / 
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15.  อิติ   มตฺกุศไละ   สมนฺตภทฺร – 
   ปฺรมุขานาวฺฤตโพธิสตฺตฺวเมฆาน ฺ / 
  สุขศีตสุคนฺธวาตวฺฤษฺฏี – 
   นภินนฺทนฺตุ    วิโลกฺย   นารกาสฺเต  // 
16.  ศามฺยนฺต ุ  เวทนาสฺตีวฺรา    นารกาณํา   ภยานิ   จ  / 
  ทุรฺคติภฺโย   วิมุจฺยนฺตํา   สรฺวทุรฺคติวาสินะ  // 
17.  อนฺโยนฺยภกฺษณภยํ   ติรศฺจามปคจฺฉตุ  / 
  ภวนฺตุ    สุขินะ   เปฺรตา   ยโถตฺตรกุเรา   นราะ  // 
18.  สํตรฺปฺยนฺตํา   เปฺรตาะ    สฺนาปฺยนฺตํา   ศีตลา   ภวนฺตุ   สทา  / 
  อารฺยาวโลกิเตศฺวรกรคลิตกฺษีรธาราภิะ  // 
19.  อนฺธาะ   ปศฺยนฺตุ   รูปาน ิ  ศฺฤณฺวนฺตุ   พธิราะ   สทา  / 
  ครฺภิณฺยศฺจ    ปฺรสูยนฺตํา   มายาเทวีว   นิรฺวฺยถาะ  // 
20.  วสฺตฺรโภชนปานีย ํ  สฺรกฺจนฺทนวิภูษณมฺ  / 
  มโนภิลษิต ํ  สรฺวํ   ลภนฺตํา   หิตสํหิตม ฺ // 
21.  ภีตาศฺจ   นิรฺภยาะ   สนฺตุ    โศการฺตาะ   ปฺรีติลาภินะ  / 
  อุทฺวิคฺนาศฺจ   นิรุทฺเวคา   ธฺฤติมนฺโต    ภวนฺตุ   จ  // 
22.  อาโรคฺย   โรคิณามสฺต ุ   มุจฺยนฺตํา   สรฺวพนฺธนาตฺ  / 
  ทุรฺพลา   พลินะ   สนฺต ุ   สฺนิคฺธจิตฺตาะ   ปรสฺปรมฺ  // 
23.  สรฺวา   ทิศะ   ศิวาะ   สนฺตุ   สรฺเวษํา   ปถิวรฺตินามฺ  / 
  เยน   การฺเยณ   คจฺฉนฺติ   ตทุปาเยน   สิธฺยต ุ // 
24.  เนายานยาตฺรารูฒาศฺจ   สนฺต ุ  สิทฺธมโนรถาะ  / 
  เกฺษเมณ   กูลมาสาทฺย    รมนฺตํา   สห   พนฺธุภิะ  // 
25.  กานฺตาโรนฺมารฺคปติตา   ลภนฺตํา   สารฺถสํคติม ฺ / 
  อศฺรเมณ   จ   คจฺฉนฺตุ   เจารวฺยาฆฺราทินิรฺภยาะ  // 
26.  สุปฺตมตฺตปฺรมตฺตานํา   วฺยาธฺยารณฺยาทิสํกเฏ  / 
  อนาถพาลวฺฤทฺธานํา   รกฺษํา   กุรฺวนฺตุ    เทวตาะ  // 
27.  สรฺวากฺษณวินิรฺมุกฺตาะ   ศฺรทฺธาปฺรชฺากฺฤปานฺวิตาะ  / 
  อาการาจารสํปนฺนาะ   สนฺตุ   ชาติสฺมราะ    สทา  // 
28.  ภวนฺตฺวกฺษยโกศาศฺจ   ยาวทฺคคนค ฺชวต ฺ / 
  นิรฺทฺวนฺทฺวา   นิรุปายาสาะ   สนฺตุ   สฺวาธีนวฺฤตฺตยะ  // 
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29.  อลฺเปาชสศฺจ   เย   สตฺตฺวาสฺเต   ภวนฺต ุ  มเหาชสะ  / 
  ภวนฺตุ   รูปสํปนฺนา   เย   วิรูปาสฺตปสฺวินะ  // 
30.  ยาะ   กาศฺจน   สฺตฺริโย   โลเก   ปุรุษตฺวํ   วฺรชนฺตุ   ตาะ  / 
  ปฺราปฺนุวนฺตูจฺจตํา   นีจา   หตมานา   ภวนฺตุ   จ  // 
31.  อเนน   มม   ปุณฺเยน   สรฺวสตฺตฺวา   อเศษตะ  / 
  วิรมฺย   สรฺวปาเปภฺยะ   กุรฺวนฺตุ   กุศลํ   สทา  // 
32.  โพธิจิตฺตาวิรหิตา   โพธิจรฺยาปรายณาะ  / 
  พุทฺไธะ   ปริคฺฤหีตาศฺจ   มารกรฺมวิวรฺชิตาะ  // 
33.  อปฺรเมยายุษศฺไจว   สรฺวสตฺตฺวา   ภวนฺตุ   เต  / 
  นิตฺย ํ  ชีวนฺต ุ  สุขิตา   มฺฤตฺยุศพฺโท⌫ ป    นศฺยตุ  // 
34.  รมฺยาะ   กลฺปทฺรุโมทฺยาไนรฺทิศะ   สรฺวา   ภวนฺต ุ  จ  / 
  พุทฺธพุทฺธาตฺมชากีรฺณา    ธรฺมธฺวนิมโนหไระ  // 
35.  ศรฺกราทิวฺยเปตา   จ   สมา   ปาณิตโลปมา  / 
  มฺฤทฺว ี  จ   ไวฑูรฺยมยี   ภูมิะ   สรฺวตฺร   ติษฺตุ  // 
36.  โพธิสตฺตฺวมหาปรฺษนฺมณฺฑลานิ   สมนฺตตะ  / 
  นีษีทนฺตุ   สฺวโศภาภิรฺมณฺฑยนฺตุ   มหีตลมฺ  // 
37.  ปกฺษีภฺยะ   สรฺววฺฤกฺเษภฺโย   รศฺมิภฺโย   คคนาทป  / 
  ธรฺมธฺวนิรวิศฺราม ํ  ศฺรูยตํา   สรฺวเทหิภิะ  // 
38.  พุทฺธพุทฺธสุไตรฺนิตฺย ํ  ลภนฺตํา   เต   สมาคมม ฺ / 
  ปูชาเมไฆรนนฺไตศฺจ   ปูชยนฺตุ   ชคทฺคุรุมฺ  // 
39.  เทโว   วรฺษตุ   กาเลน   สสฺยสํปตฺติรสฺตุ   จ  / 
  สฺผีโต   ภวต ุ  โลกศฺจ   ราชา   ภวต ุ  ธารฺมิกะ  // 
40.  ศกฺตา   ภวนฺต ุ  เจาษธฺโย   มนฺตฺราะ   สิธฺยนฺตุ   ชาปนาม ฺ / 
  ภวนฺตุ   กรุณาวิษฺฏา   ฑากินีรากฺษสาทยะ  // 
41.  มา   กศฺจิทฺทุะขิตะ   สตฺตฺโว   มา   ปาป   มา   จ   โรคิตะ  / 
  มา    หีนะ    ปริภูโต   วา    มา   ภูตฺกศฺจิจฺจ    ทุรฺมนาะ  // 
42.  ปาสฺวาธฺยายกลิลา   วิหาราะ   สนฺตุ   สุสฺถิตาะ  / 
  นิตฺย ํ  สฺยาตฺสํฆสามคฺรี   สํฆการฺย ํ  จ   สิธฺยต ุ // 
43.  วิเวกลภินะ   สนฺตุะ   ศิกฺษากามาศฺจ   ภิกฺษวะ  / 
  กรฺมณฺยจิตฺตา   ธฺยายนฺต ุ  สรฺววิเกฺษปวรฺชิตาะ  // 
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44.  ลาภินฺยะ   สนฺตุ   ภิกฺษุณฺยะ   กลหายาสวรฺชิตาะ  / 
  ภวนฺตฺวขณฺฑศีลาศฺจ   สรฺเว    ปฺรวฺรชิตาสฺตถา  // 
45.  ทุะศีลาะ   สนฺต ุ  สํวิคฺนาะ   ปาปกฺษยรตาะ   สทา  / 
  สุคเตรฺลาภินะ   สนฺตุ   ตตฺร   จาขณฺฑิตวฺรตาะ  // 
46.  ปณฺฑิตาะ   สํสฺกฺฤตาะ   สนฺตุ   ลาภินะ   ไปณฺฑปาติกาะ  / 
  ภวนฺตุ   ศุทฺธสํตานาะ   สรฺวทิกฺขฺยาตกีรฺตยะ  // 
47.  อภุกฺตฺวาปายิก ํ  ทุะข ํ   วินา   ทุษฺกรจรฺยยา  / 
  ทิวเยไนเกน   กาเยน   ชคทฺพุทฺธตฺวมาปฺนุยาตฺ  // 
48.  ปูชฺยนฺตํา   สรฺวสํพุทฺธาะ   สรฺวสตฺตฺไวร เนกธา  / 
  อจินฺตฺยเพาทฺธเสาขฺเยน   สุขินะ   สนฺตุ   ภูยสา  // 
49.  สิธฺยนฺต ุ  โพธิสตฺตฺวานํา   ชคทรฺถํ   มโนรถาะ  / 
  ยจฺจินฺตยนฺติ   เต   นาถาสฺตตฺสตฺตฺวานํา   สมฺฤธฺยตุ  // 
50.  ปฺรตฺเยกพุทฺธาะ   สุขิโน   ภวนฺตุ   ศฺราวกาสฺตถา  / 
  เทวาสุรนไรรฺนิตฺย ํ  ปูชฺยมานาะ   สเคารไวะ  // 
51.  ชาติสฺมรตฺวํ   ปฺรวฺรชฺยามหํ   จ   ปฺราปฺนุยํา   สทา  / 
  ยาวตฺปฺรมุทิตาภูม ึ   ม ฺชุโฆษปริคฺรหาต ฺ // 
52.  เยน   เตนาสเนนาหํ   ยาปเยยํ   พลานฺวิตะ  / 
  วิเวกวาสสามคฺร̊ี   ปฺราปฺนุยํา   สรฺวชาติษุ  // 
53.  ยทา   จ   ทฺรษฺฏกามะ   สฺยํา   ปฺรษฺฏกามศฺจ   กึจน  / 
  ตเมว   นาถ ํ  ปศฺเยย ํ  ม ฺชุนาถมวิฆฺนตะ  // 
54.  ทศทิคฺวฺโยมปรฺยนฺตสรฺวสตฺตฺวารฺถสาธเน  / 
  ยถา   จรต ิ  ม ฺชศฺรีะ    ไสว   จรฺยา   ภเวนฺมม  // 
55.  อากาศสฺย   สฺถิติรฺยาวทยาวจฺจ    ชคตะ   สฺถิติะ  / 
  ตาวนฺมม    สฺถิติรฺภูยาชฺชคทฺทุะขานิ    นิฆฺนตะ  // 
56.  ยตฺกึจิชฺชคโต   ทุะข ํ  ตตฺสรฺวํ    มยิ   ปจฺยตามฺ  / 
  โพธิสตฺตฺวศุไภะ    สรฺไวรฺชคตฺสุขิตมสฺตุ   จ  // 
57.  ชคทฺทุะไขกไภษชฺย ํ   สรฺวสํปตฺสุขากรม ฺ / 
  ลาภสตฺการสหิต ํ   จิรํ  ติษฺตุ   ศาสนมฺ  // 
58.  ม ฺชุโฆษํ    นมสฺยาม ิ  ยตฺปฺรสาทานฺมติะ    ศุเภ  / 
  กลฺยาณมิตฺรํ   วนฺเท⌫ ห ํ   ยตฺปฺรสาทาจฺจ   วรฺธเต  // 
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ภาคผนวก   ข 
 

คัมภีรโพธิจรรยาวตาร  ฉบับแปล  
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 แปลโพธิจรรยาวตาร 
บทท่ี  1 

ชื่อ  การสรรเสริญซึ่งโพธิจิต 
 
1. ขาพเจาครั้นนอมนมัสการพระสุคตเจาทั้งหลาย  ผูทรงไวซ่ึงธรรมกาย  พรอมทั้งพระสาวก   

ทั้งมวลดวยความเคารพแลว  จะขอกลาวถึงความตั้งมั่นแหงการเปนบุตรของพระสุคตเจา   
ตามเนื้อความที่นํามาจากคัมภีรอันไดรวบรวมไว 

2.   ดวยวาไมมีเนื้อความใด  ๆ  ในงานประพันธนี้ที่ไมเคยกลาวมากอนเลย  และขาพเจาเองกไ็มมี
ความชํานาญในการรอยกรองภาษา  เหตุนั้น  ขาพเจาไมมีความตั้งใจเพื่อประโยชนผูอ่ืน   
(หากแต)   ขาพเจาประพันธงานนี้ขึ้นเพื่อใหความทรงจําตั้งมั่นดวยดีอยูในใจตนเทานั้น 

3.   พลังความเลื่อมใสเพื่อใหกุศลเจริญขึ้น   ยอมสําเร็จแกขาพเจาดวยเหตุเพียงเทานี้กอน   ถา
หากผูอ่ืนใดมีพื้นฐานความรูเหมือนขาพเจาไดพบเห็นบทประพันธนี้ไซร  บทประพันธนี้ก็
ยอมเกิดประโยชนแกเขาบาง 

4.   โอกาสและบารมีนี้เปนสิ่งเกิดขึ้นไดยาก  ทั้งยังเปนเครื่องใหสําเร็จประโยชนแกมนุษยที่
บุคคลไดยากยิ่งนัก   ถาขาพเจาไมคํานึงถึงประโยชนในงานประพันธนี้ไซร  การมาบรรจบ
กันแหงโอกาสและบารมีนั้นจักมีแตที่ไหนไดอีกเลา 

5.   บางครั้งเพราะพุทธานุภาพ   ความคิดคํานึงถึงบุญกุศลทั้งหลายยอมเกิดแกสรรพสัตวเพียงชั่ว
ขณะหนึ่ง   ดั่งสายฟาแลบในคืนเดือนมืดที่ถูกบดบังไปดวยเมฆทึบ   ยอมสองแสงใหสวางได
เพียงชั่วขณะหนึ่งเทานั้น 

6.   ดวยเหตุนั้น   บุญกุศลจึงมีพลังออนแอเปนนิตย    สวนพลังบาปนั้นยิ่งใหญและนากลัวเสมอ   
หากไมพึงมีสัมโพธิจิตแลวไซร   คุณความดีอะไรอื่นจะเอาชนะพลังบาปนั้นไดอีกเลา 

7.   เพราะพระพุทธเจาผูเปนจอมมุนีทั้งหลาย  ผูทรงบําเพ็ญสมาธิบารมีมาหลายกัลป  ไดทรง
พิจารณาเห็นประโยชนนี้เอง  ที่เปนเหตุยังหมูชนใหบรรลุถึงความสุขอันประเสริฐไดโดยงาย 

8.   แมหมูชนทั้งหลายผูตองการจะขามสภาวทุกขหลายรอยชนิด   ประสงคจะทําลายความพินาศ
ของสรรพสัตวใหหมดไป   และปรารถนาจะประสบกับความสุขทั้งมวล  จึงไมควรละ     
โพธิจิตนี้  ตลอดกาลทุกเมื่อ 

9.   ขณะเมื่อโพธิจิตบังเกิดขึ้นแลวนี่เอง  ผูออนแอที่ติดของอยูในขายแหงภพ  ยอมถูกรองเรียกวา   
เปนบุตรของพระสุคตเจาทั้งหลาย   เขายอมถูกมนุษยโลกและเทวโลกเคารพนบนอมอยูโดย
แท 
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10.   ทานทั้งหลายจงยึดเอาสิ่งซึ่งควรคาอยางยิ่ง  อันชื่อวาโพธิจิตใหมั่งคง  เพราะโพธิจิตนี้

สามารถเปลี่ยนรางที่ไมสะอาดทั้งหลายใหเปนรางแหงพระพุทธรัตนะอันประมาณคามิได 
11.   ทานทั้งหลายผูไมอยูปราศจากโลกิยวิสัยเปนปกติ  พึงยึดมั่นในรัตนะคือ  โพธิจิต  อัน          

พระผูทรงเปนสารถีเอกของโลก  ผูมีปญญาอันหาประมาณมิได  ทรงพิจารณาเห็นแลววา  มี
คุณคามากยิ่ง 

12.   อนึ่ง   กุศลทั้งปวงอื่นเมื่อใหผลแลวก็ยอมถึงความสิ้นไป  เหมือนตนกลวยเมื่อใหผลแลวยอม
ตายไป  ฉะนั้น   แตตนโพธิจิตนี้ยอมผลิผลอยูเนือง  ๆ  หาถึงความสิ้นไปไม  และยอมหล่ัง
ผลอยูตลอดเวลา 

13.   ทําไมสัตวผูไมรูทั้งหลายจึงไมอาศัยโพธิจิต   อันเปนเหตุที่แมใคร  ๆ  ไดสรางบาปอันทารุณ
ไวจํานวนมากแลว   ยังสามารถขามมหาภัยทั้งปวงไดโดยเร็วพลัน  เพราะอาศัยอํานาจความ
กลาหาญนั่นเอง 

14.   โพธิจิตใด  ยอมเผาผลาญบาปจํานวนมากไดโดยพลัน  ดั่งไฟในกาลสิ้นยุค  พระเมตตรัยผู
ทรงปญญาไดพรํ่าสอนโพธิจิตอันประเสริฐลํ้าเหลานั้นไวแกพระสุธนแลว 

15.   กลาวโดยยอ  โพธิจิตนั้นบุคคลพึงรูวา  มีอยู  2  ประการ  คือ  โพธิประณิธิจิต  และ      
โพธิปรัสถานจิตเทานั้น 

16.   บัณฑิตทั้งหลายพึงรูถึงความแตกตางของโพธิประณิธิจิตและโพธิปรัสถานจิตทั้งสองนั้นตาม
ความตองการเถิด  เหมือนบุคคลเขาใจถึงความตางกันแหงผูที่ปรารถนาจะไปและผูไป  
ฉะนั้น 

17.  โพธิประณิธิจิตมีผลยิ่งใหญแมในสังสารวัฎ  (ก็จริง)  แตความมีบุญไมขาดสูญไปแหง        
โพธิประณิธิจิตนั้นยอมไมมี   เหมือนโพธิปรัสถานจิตเลย 

18.   เพราะจิตที่ไมหวนกลับ   จิตนั้นจึงตั้งมั่นดวยดีอยูในความปรารถนาจะหลุดพนจากสัตวธาตุ
อันไมมีที่ส้ินสุด  จําเดิมแตกาลใด 

19.   นับแตกาลนั้นมา   ขณะเมื่อสัตวหลับอยูบาง  ประมาทอยูบาง  สายธารแหงบุญอันไมสูญ
สลายทั้งมวล   ซ่ึงเปนเหมือนทองฟา   ยอมเปนไปโดยประการตาง  ๆ 

20.   พระตถาคตเจาไดตรัสถึงโพธิจิต  พรอมทั้งเหตุเกิดโพธิจิตนั้นไวในสุพาหุปฤจฉาสูตรแลว   
เพื่อประโยชนแกสัตวผูมีจิตอันนอมไปในทางเลวทรามดวยพระองคเอง 

21.   ผูที่คิดอยูวา   ขาพเจาจะทําลายความเจ็บปวดที่ศีรษะของสัตวทั้งหลายใหยอยยับไป  แลวยึด
มั่นอยูกับการสั่งสมประโยชนเกื้อกูลดวยบุญอันหาประมาณมิได 

22.   จะปวยกลาวไปใยถึงความตองการที่จะกําจัดทุกขจํานวนมากมายแหงคน  ๆ  หนึ่ง  และความ
ตองการจะชวยเหลือสัตวตัวหนึ่ง  ๆ   ใหบรรลุถึงคุณธรรมอันหาประมาณมิไดเลา 
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23.   ใครจักมีความปรารถนาถึงประโยชนเชนนี้เลา  จะเปนมารดาบิดาหรือ  หรือวาเปนหมูเทวดา

และฤษีทั้งหลาย  หรือจะเปนพระพรหมทั้งหลายเลา 
24.   นั่นเปนเพียงความปรารถนาภายในใจเพื่อประโยชนตนของสรรพสัตวเทานั้น   และความ

ปรารถนาเชนนี้ก็ไมเคยเกิดขึ้นมากอนแมในความฝน   การเกิดขึ้นเพื่อประโยชนผูอ่ืนจักมีแต
ที่ใดไดเลา 

25.   เพราะเหตุที่ความมุงหมายเพื่อประโยชนผู อ่ืนของคนเหลาอื่น  ยอมไมเกิดขึ้นแมเพื่อ
ประโยชนตนเอง  รัตนะอันพิเศษแหงความบริสุทธิ์นี้ซ่ึงไมเคยเกิดขึ้นมากอน  จะเกิดขึ้นได
อยางไร 

26.   จักมีบุญแหงจิตตรัตนะใด  อันเปนเชื้อแหงความเพลิดเพลินของสัตวโลก  และเปนยาบรรเทา
ทุกขของสัตวโลก  ก็บุคคลจะกําหนดคาบุญนั้นไดอยางไร 

27.   การบูชาพระพุทธเจายอมสําเร็จไดเพียงเพราะความปรารถนาถึงประโยชน  (ตน)  จะปวย
กลาวไปใยถึงความเพียรพยายามเพื่อประโยชนสุขทั้งมวลของสรรพสัตวทั้งหลายอีกเลา 

28.   ดวยความหวังจะสลัดออกจากทุกข  แตสัตวทั้งหลายกลับวิ่งเขาไปหาความทุกข  เพราะความ
หลงดวยปรารถนาสุขเกินไป  พวกเขาจึงไดทําลายความสุขของตนเสีย  ประหนึ่งวา  (ถูก)
ศัตรูทําลายอยู   ฉะนั้น 

29.   เมื่อบุคคลกระหายอยากอยูในความสุข   ถูกความทุกขเบียดเบียนแลวโดยประการตาง  ๆ  เขา
พึงทําความยินดีตอความสุขทั้งปวง   และตัดเสียซ่ึงทุกขทั้งมวลจากการถูกบีบคั้นนั้น 

30.   บุคคลที่ไดกําจัดความหลงใหหมดไปแลว  จักหาผูที่เสมอกับคนดีนี้ไดจากไหน  จักหามิตร
เชนนี้ไดจากที่ใด  หรือจะมีบุญเชนนี้แตที่ไหนไดอีกเลา 

31.   ผูใดตอบแทนคุณความดีซ่ึงบุคคลอื่นไดทําไวแลว  แมผูนั้นก็ยอมไดรับการสรรเสริญกอน   
จะปวยกลาวไปใยถึงพระโพธิสัตวอีกเลา  ผูซ่ึงถูกใคร  ๆ  กลาวขานอยูวา  เปนผูบําเพ็ญความ
ดีโดยไมมีผูรองขอ 

32.   ผูใหการเลี้ยงดูแกคน  2 - 3  คน  ยังถูกชนทั้งหลายบูชาอยูวา  ไดบําเพ็ญกุศลแลว  แมวาจะ
เล้ียงดูดวยอาหารธรรมดาเพียงเล็กนอย  ที่พอจะยังชีวิตใหดําเนินอยูไดเพียงชั่วคร่ึงวันก็ตาม 

33.   จะปวยกลาวไปใยถึงผูปรารถนาความเสื่อมและความเจริญแหงพระตถาคตเจา  ผูซ่ึงได
บําเพ็ญมโนรถทั้งปวงใหบริบูรณแลว  แกสรรพสัตวอันหาประมาณมิได  ตลอดกาลเปนนิตย   

34.   พระพุทธเจาตรัสวา   ก็ผูใดไดสรางความชั่วไวภายในใจตนแกบุตรของพระชินเจา  ผูซ่ึงเปน
เจาแหงการสักการบูชา  เขาผูนั้นยอมตกนรกนานหลายกัลป  นับเทาจํานวนที่เกิดความคิดชั่ว
ขึ้นนั่นแล 
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35.   เมื่อใจของผูใดเกิดความเลื่อมใสขึ้น  ลําดับนั้นผลอันยิ่งยวดก็ยอมสงเคราะหผูนั้น  แมการทํา

บาปจะมีพลังมากก็จริง  แต  (การบําเพ็ญ)  คุณความดีไวในพระชินบุตรทั้งหลาย  ก็ยอมไมไร
ผล  (เชนกัน) 

36.   ขาพเจาขอนมัสการพระสรีระทั้งหลายของเหลาพระชินบุตร  ผูมีจิตตรัตนะอันประเสริฐได
บังเกิดขึ้นแลว  แมวาภัยอันตรายซึ่งเกี่ยวพันอยูกับความสุข  จักมีในพระชินบุตรเหลาใด   
ขาพเจาขอถึงพระชินบุตรผูเปนแหลงเกิดแหงความสุขเหลานั้นวา   เปนที่พึ่งที่อาศัย       

    
บทท่ี  2 

   ชื่อ  การแสดงบาป 
 
1.   เพราะการยึดมั่นซึ่งจิตตรัตนะนั้น  ขาพเจาจึงทําการสักการบูชาอยางดียิ่งแดพระตถาคตเจา

ทั้งหลาย  แดพระธรรมรัตนะอันบริสุทธิ์ไรมลทิน  และแดเหลาพระพุทธบุตรผูมีคุณอัน
กวางขวางทั้งหลาย 

2.   มีดอกไม  ผลไม  และเภสัชทั้งหลายประมาณเพียงใด  รัตนะทั้งหลายและน้ําบริสุทธิ์อันนา
อภิรมยใจประมาณเทาใดมีอยูในโลก 

3.   มีภูเขาแกวตาง  ๆ  และปาดงพงไพรอันเงียบสงัดและนาร่ืนรมยใจ  มีเถาวัลยที่งดงามอราม
สดใสดวยการประดับตกแตงแหงดอกไมตาง  ๆ  ทั้งยังมีพันธุไมอ่ืน  ๆ  ซ่ึงมีกิ่งหอยยอยนอม
ลงต่ําเพราะมีผลดก   

4.   มีธูปหอม  ตนกัลปพฤกษและตนรัตนพฤกษทั้งหลาย  (ที่เกิด) ในเทวโลก  เปนตน  ทั้งยังมี
สายธารที่ดาษดื่นไปดวยกลุมดอกบัวอันนาตราตรึงใจยิ่งนัก  พรอมดวยเสียงรองแหงหงส
หาน    

5.   ทองทุงที่ประกอบไปดวยขาวกลาอันหลากหลาย  และเครื่องประดับสําหรับการสักการบูชา
อยางตาง  ๆ  หรือเขตแดนที่แผซานไปทั่วอากาศธาตุทั้งมวล  ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงนี้  ขาพเจา
มิไดยึดมั่นถือมั่นอยูเลย 

6.   คร้ันไดยึดมั่นอยูในปญญาชาติผู รูแลว  ขาพเจาจึงขอนอมถวายแดพระผู เปนจอมมุนี        
ทั้งหลาย  พรอมทั้งเหลาพระโพธิสัตวทั้งปวง  เมื่อจะทรงอนุเคราะหขาพเจา  ขอพระผูทรง        
มหากรุณาคุณ  ผูทรงเปนทักขิเณยบุคคลอันประเสริฐ  ไดโปรดทรงรับเครื่องสักการบูชาของ
ขาพเจานี้ดวยเถิด 

7.   ขาพเจามิไดสรางสมบุญกุศลไว  ทั้งยังเปนผูยากจนขัดสนยิ่ง  วัตถุใด  ๆ  อ่ืนของขาพเจาที่
เปนประโยชนสําหรับการบูชาก็ไมมี ดังนั้น  ดวยพลังอํานาจของพระองค  ขอพระนาถเจาผูมี 
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 พระหฤทัยนอมไปเพื่อประโยชนผูอ่ืน จงโปรดรับเครื่องสักการะนี้เพื่อประโยชนสุขแก

ขาพเจาดวยเถิด 
8.   ขาพเจาขอนอมถวายตนแดพระชินเจาทั้งหลาย  และขอนอมยอมตนโอนออนตอเหลา     

พุทธบุตรทั้งหลายโดยประการทั้งปวง  ขอพระผูองอาจไดโปรดคุมครองรักษาขาพเจาดวย
เถิด  ขาพเจาขอถึงความเปนทาสของพระองคดวยความคารวะภักดี 

9.   เมื่อพระองคทรงคุมครองขาพเจาแลว  ขาพเจายอมไมมีความหวาดกลัว  จะมุงทําประโยชน
แกสรรพสัตวทั้งหลาย  ขาพเจาจะกาวลวงบวงบาปที่เคยทําไวในครั้งกอน  ทั้งจะไมกระทํา
บาปอื่น  ๆ  อีกตอไป 

10.   ณ  เคหสถานลานสรงสนานซึ่งมีกล่ินหอมดี  อันโชติชวงชัชวาลงามสงาไปดวยเสาแกว  มี
เพดานประดับดวยแกวมุกดาขาวสะอาดสดใส  มีพื้นแกวผลึกสองประกายเปนเงามัน 

11.   ขาพเจาจะขอทําการสรงสนาน  (พระวรกาย)  ของพระตถาคตทั้งหลาย  พรอมทั้งเหลา    
พุทธบุตรทั้งมวล  ดวยหมอแกวจํานวนมากลวน  ที่เต็มบริบูรณไปดวยน้ําหอมและดอกไมอัน
นาเพลิดเพลินใจ  พรอมกับการประโคมดนตรีและเสียงเพลงกลอม   

12.   ขาพเจาจะชําระพระวรกายของพระตถาคตและเหลาพระสาวกเหลานั้น  ดวยกล่ินธูปและผา
บริสุทธิ์สะอาดอันหาที่เปรียบมิได  จากนั้น  ขาพเจาจะถวายจีวรอันประเสริฐซึ่งยอมและอบ
ดีแลวแดพระตถาคตและหมูพระสาวกทั้งปวง 

13.   ขาพเจาจะตกแตงพระโพธิสัตวทั้งหลาย  มีพระสมันตภัทร1 พระมัญชุโฆษ2 และ            
พระอวโลกิเตศวร3  เปนตน  ดวยผาทิพยเนื้อออนนุมและงามวิจิตรทันสมัย  พรอมดวย
เครื่องประดับอันเหมาะสมชนิดตาง  ๆ 

14.   ขาพเจาจะลูบไลพระวรกายแหงทานผูเปนจอมมุนีทั้งปวงนั้น  ซ่ึงมีองคทรงประกายดวยแสง
ทองสองบริสุทธิ์ดุจรัศมีอาทิตยอุทัย  ดวยเครื่องหอมอันประเสริฐเลิศดวยกล่ินหอมอบอวล
ไปไกลถึง  3,000  โลก 

                                                           
1 สมันตภัทรโพธิสัตว  1  ใน  4  พระโพธิสัตวในนิกายฝายโยคะ  ซ่ึงเปนผูพิทักษผูปฏิบัติ

ตามสัทธรรมปุณฑรีกสูตร 
2พระมัญชุศรีโพธิสัตว  ถือกันวายิง่ดวยพระปญญาบารมี  เปนบูรพาจารยของพระพุทธเจา

ทั้งหลาย  ปรากฏในฐานะเปนประธานพระโพธิสัตวและพระอัครสาวกของพระพุทธเจาผูเลิศดวย
ปญญา 

3พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว  เปนพระโพธิสัตวที่ประกอบดวยมหากรุณาและมหาเมตตา
อยางยิ่ง  ชาวจีนเชื่อวา  ทานเปนผูชวยสรรพสัตวใหพนจากความชั่ว  ความทุกขและวินาสภัยตาง  ๆ  
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15.   ขาพเจาขอสักการบูชาทานจอมมุนีผูควรบูชาทั้งหลาย   ดวยดอกไมมีกล่ินหอมอันนา

หลงใหลทั้งมวล  มีดอกมนทารพ1  ดอกบัวและดอกมะลิ  เปนตน  พรอมดวยพวงมาลัย
ทั้งหลายที่รอยไวอยางดีนาชื่นชมอภิรมยจิต 

16.   ขาพเจาจะอบองคทานจอมมุนีเหลานั้น  ดวยควันธูปอันมีกล่ินหอมสดชื่นเจริญใจและนา
ร่ืนรมย  ทั้งขาพเจาจะขอมอบถวายภัตตาหารชั้นสวรรค  ที่ประกอบพรอมไปดวยของกินของ
ขบเคี้ยวและน้ําดื่มชนิดตาง  ๆ  แดทานเหลานั้น 

17.   ขาพเจาขอนอมถวายรัตนประทีปที่จัดไวอยางสวยสดงดงามบนดอกบัวทองทั้งหลาย  และ
ขาพเจาจะโปรยเกลี่ยกลุมดอกไมที่ชวนอภิรมยใจไวบนภาคพื้นอันประพรมไปดวยน้ําหอม 

18.   ขาพเจาขอนอมถวายวิมานเมฆที่ชวนเพลิดเพลินเจริญโสตดวยเสียงเพลงสดุดี  อันเปลงแสง
แพรวพราวงดงามไปดวยแกวมุกดาและแกวมณี  ซ่ึงหอยยอยระยิบระยับประดับประดาไป
ทั่วทุกสารทิศ  แดพระผูทรงเมตตากรุณาคุณทั้งหลาย 

19.   ขาพเจานั้นจะกั้นรัตนฉัตรอันงดงามยิ่ง  ซ่ึงประดับตกแตงดวยแกวมุกดาที่บุคคลยกตั้งกางไว
พรอมกับคันทองคําอันนาอภิรมยชวนชมนัก  แดพระมหามุนีเจาทั้งหลาย  

20.   ลําดับนั้น  ขอเครื่องสักการบูชาทั้งมวลที่ชวนเสนห  เครื่องดนตรีและเพลงขับทั้งหลาย  
ตลอดถึงความยินดีปรีดาแหงสรรพสัตวทั้งปวงพึงดํารงคงอยูตลอดไป 

21.   ขอสายฝนมีบุษปพรรษและรัตนพรรษ  เปนตน  พึงตกรดรั่วลงบนพระสัทธรรมรัตนะทั้งปวง  
บนสถานที่สักการะบวงสรวงและที่พระรูปทั้งหลาย  ตลอดกาลเปนนิตยเถิด 

22.   ขาพเจายอมบูชาพระตถาคตเจาผูทรงเปนที่พึ่งทั้งหลาย  พรอมทั้งหมูพระสาวกสงฆ   
เชนเดียวกับที่พระโพธิสัตวทั้งหลาย  มีพระมัญชุโฆษ  เปนตน  ไดบูชาพระชินเจาทั้งหลาย
อยู  ฉะนั้น 

23.   ขาพเจาขอสรรเสริญสดุดีหวงมหรรณพคือ  คุณความดีทั้งหลาย  ดวยมหาสมุทรคือบทสวด    
ส รรเสริญจํานวนมากลน  และขอเพลงขับสดุดีทั้งปวงจงดลปรากฏแดพระโพธิสัตวเหลานั้น
ช่ัวนิรันดรกาลเถิด 

24.   ขาพเจาขอนมัสการพระพุทธเจาทั้งหลาย  ผูซ่ึงทรงเสด็จประทับอยูในกาลทั้ง  3  พรอมทั้ง 
พระธรรมและพระโพธิสัตวสงฆ  ดวยความเคารพนบนอมเทาจํานวนผงอณูในพุทธเกษตร
ทั้งมวล 

 

                                                           
1เปนชื่อดอกไมชนิดหนึง่ในเทพนิยาย 
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25.   ขาพเจาขอนอบนอมสถานที่สักการบูชาทั้งปวง  ซ่ึงเปนเหมือนสถานที่บําเพ็ญบุพพกิจของ

พระโพธิสัตว  และขอคารวะนบนอมแดพระอาจารย  แดทานผูบําเพ็ญพรตและทานผูควร
กราบไหวทั้งหลาย 

26.   ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะที่พึ่งอาศัย  ขอถึงพระธรรมและหมูพระโพธิสัตวสงฆ
เปนสรณะ  จนกระทั่งขาพเจาไดบรรลุถึงสารัตถะแหงสัมมาสัมโพธิ 

27.   ขาพเจาขอประณมกรนอมนําพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  ผูทรงสถิตมั่นอยูในทิศทั้งมวล  
พรอมทั้งเหลาพระโพธิสัตวผูทรงไวซ่ึงมหากรุณาคุณทั้งปวง  ใหทรงรับทราบวา 

28.   ในสงสารวัฏอันไมมีเบื้องตน  ในชาตินี้หรือชาติไหน  ๆ  ขาพเจาผูเปนสัตวช่ัวชาลามกได
สรรสรางบาปกรรมหรือไดใหผูอ่ืนทําบาปใด  ๆ  ไวแลว     

29.   เพราะความหลงที่ตั้งขึ้นจากตัวตน  ขาพเจาจึงบันเทิงยินดีตอบาปกรรมเหลานั้น  ขาพเจาขอ
ประกาศความผิดพลาดนั้น  เพราะถูกความเรารอนแผดเผาแลวในภายหลัง 

30.   เพราะความโอหังหยิ่งทะนงตน  ขาพเจาจึงไดทําความผิดพลาดดวยกายวาจาใจไวใน            
พ ระรัตนตรัย   ในบิดามารดา  ครูบาอาจารยและผูคนเหลาอื่น  ๆ 

31.   ขาแตพระผูช้ีนําทั้งหลาย  บาปกรรมอันทารุณใด  ๆ  ที่ขาพเจาคนช่ัวชาลามก  ผูถูกโทษทุกข
เปนเอนกประการเบียดเบียนอยู  ไดสรางสมไวแลว  ขาพเจาขอประกาศแสดงบาปทั้งหมด
นั้น  (ตอทานทั้งหลาย) 

32.   ขาแตพระนายกเจาทั้งหลาย  ขาพเจาเปนผูกังวลใจอยูเปนนิตย  (เพราะคิด)  วา  เราจะสลัด
ออกจากทุกขไดอยางไร  เมื่อการสั่งสมบาปยังไมส้ินสุด  ขอความตายอยาพึงมีแกขาพเจา
เสียกอน 

33.   (เพราะกังวลรอนใจอยูวา)  ขาพเจาจะสลัดปดเปาความทุกขไดอยางไร  ขอพระองคทั้งหลาย
จงปกปกษรักษาขาพเจาโดยเร็วพลันเถิด  และขอความตายจงอยาถึงแกขาพเจาผูยังไมส้ินบาป
โดยฉับพลันเลย 

34.   ก็ความตายนี้ไมเคยคํานึงถึงกิจที่เราทําแลวและยังมิไดทํา  เปนฆาตกรเลือดเย็นยิ่งนัก   
สามารถกลืนกินทุกสิ่งทุกอยางใหหมดสิ้นไดโดยเร็ว  ซ่ึงบุคคลทั้งเชื่อและไมเชื่อก็ไมควร
วางใจไดเลย 

35.   ขาพเจาไดสรางสมบาปไวอยางเอนกอนันต  ก็เพราะมีบุคคลอันเปนที่รักและเปนที่เกลียดชัง
เปนเหตุ  ขาพเจาไมสามารถเขาใจรูแจงถึงความชั่วนี้วา  เราควรสละทิ้งสิ่งทั้งปวงแลวหลีก
ไปเสีย  (ดีหรือไม)   

36.   จักไมมีบุคคลผูไมเปนที่รัก  แมผูเปนที่รักของขาพเจาก็จักไมมี  ขาพเจาเองก็ไมมี  และสิ่ง  
ทั้งปวงก็จักไมมีเชนกัน 
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37.   ขาพเจาไดพึ่งพาอาศัยส่ิงใด  ๆ  ส่ิงนั้น  ๆ  ยอมเหลือไวเพียงเพื่อความทรงจํา  ส่ิงทั้งมวลเปน

เชนเดียวกับความฝน  เมื่อผานพนไปแลว  ขาพเจายอมไมพบเห็นอีกเลย 
38.   บุคคลอันเปนที่รักและเปนที่เกลียดชังทุกเหลาพวก   เมื่อผานไปแลวหาตั้งอยู  (เพื่อทําราย

ขาพเจา)  ในที่นี้กอนไม  แตบาปกรรมอันใดที่ขาพเจาไดทําไวกับพวกเขาเหลานั้นแลว  บาป
อันชั่วชานั้นไดตั้งมั่นรอคอย  (ขาพเจา)  อยูแลวอยางนากลัว 

39.   ขาพเจามิไดใครครวญอยางนี้วา  ตัวเรานี้เปนเพียงอาคันตุกะสัตวจรมา  ขาพเจาจึงไดกอกรรม
ทําบาปไวโดยประการตาง  ๆ  ดวยเพราะมีราคะ  โทสะ  และโมหะทั้งหลาย  (ครอบงําอยู) 

40.   ความเสื่อมถอยแหงอายุของขาพเจาก็เจริญเพิ่มขึ้นทุกคืนวัน   และการเขาถึงความยั่งยืนนาน
แหงอายุนั้นก็ไมมี   ขาพเจาจักไมตายหรืออยางไรกัน 

41.   ในสภาพการณเชนนี้  แมขาพเจาจะดํารงตนอยูในทามกลางหมูผองเพื่อน  หรือนอนเนื่องอยู
บนเตียงเพียงลําพัง  ก็ควรอดกลั้นทนตอเวทนา  มีการบั่นทอนทําลายไปแหงอวัยวะรางกาย
เปนตน 

42.   เมื่อขาพเจาถูกยมทูตครอบงําอยู  เหลาพวกพองของขาพเจาจักมีแตที่ไหน  ขาพเจาจักหามิตร
ผูใจดีไดอยางไร  บุญอยางเดียวเทานั้นที่จะคุมครองชวยเหลือได  แตขาพเจาก็ไมเคยสองเสพ
บุญนั้นเลย 

43.   ขาแตพระนาถเจาทั้งหลาย   เพราะการผูกติดยึดอยูกับชีวิตอันไมเที่ยงแทแนนอน  ขาพเจา
เปนผูประมาทแลวไมรูเห็นซึ่งภัยนี้  จึงไดสรางกรรมทําชั่วไวอยางมากมาย 

44.    ผูที่ถูกนําไปสูจุดหมายคือการตัดอวัยวะรางกายใหส้ินไปในวันนี้  เขายอมแหงเหี่ยวใจ  มี
ความดิ้นรนกระหายอยาก  ดวงตาก็เจ็บปวดทรมาน  เขายอมมองเห็นโลกเปนอยางอื่น 

45.   จะมีประโยชนอันใดที่จะกลาวถึงผูซ่ึงถูกเหลายมทูตที่มีลักษณะทาทางนากลัวควบคุมย้ํายีอยู  
ผูถูกทุกขคือความหวาดกลัวอยางยิ่งยวดทวมทับอยู  หรือผูที่เจ็บปวดทรมานใจเพราะเปอะ
เปอนไปดวยมลทินสิ่งปฏิกูล 

46.   เพราะเกิดอาการขี้ขลาดขึ้น  ขาพเจาจึงตองแสวงหาแหลงที่พึ่งพิงทั่วจตุรทิศ  ใครกันเลาจะ
เปนผูคุมครองขาพเจาไดดีจริง  ๆ  จากมหันตภัยของขาพเจาเอง 

47.   เพราะเห็นซึ่งเสนทางอันปราศจากผูคุมครอง  ขาพเจาจึงเกิดความหลงขึ้นอีก  เมื่อภัยใหญ
สถิตตั้งมั่นอยูเชนนี้  ขาพเจาจักทําอยางไรไดเลา 

48.   ขาพเจาขอถึงซึ่งพระชินเจาทั้งหลาย  ผูทรงเปนที่พึ่งของชาวโลก  มีพลังอํานาจมหาศาล  ทรง
สละเวลาเพื่อประโยชนจะปกปกษรักษาสัตวโลกทั้งปวง  และผูทรงขจัดความหวาดกลัวทั้ง
มวลใหสูญสิ้นไปวา  เปนสรณะที่พึ่งในวันนี้ทีเดียว 
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49.   ขาพเจาขอถึงซึ่งพระธรรมที่พระชินเจาเหลานั้นทรงบรรลุแลว  อันสามารถทําลายภัยใน

สังสารวัฏเสียไดวา  เปนสรณะที่พึ่ง  ทั้งขาพเจาขอถึงซึ่งหมูพระโพธิสัตววา  เปนสรณะ
เชนเดียวกัน    

50.   ขาพเจาผูทุกขยากลําบากใจเพราะความกลัว  ขอนอมถวายตัวแดพระสมันตภัทรโพธิสัตว  
พรอมทั้งขอนอมถวายตัวแดพระมัญชุโฆษโพธิสัตวดวยตนเอง 

51.   ดวยความสะดุงตกใจกลัว  ขาพเจาจึงใครจะขอรองออนวอนดวยความเรารอนใจตอ      
พระอวโลกิเตศวร  ผูทรงเปนที่พึ่ง  เพียบพรอมไปดวยพระเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์  ขอ
พระองคนั้นไดโปรดคุมครองรักษาขาพเจาผูมีบาปดวยเถิด 

52.   ขาพเจาผูกําลังแสวงหาแหลงที่พึ่งพิง  จึงขอรองออนกลาวตอพระอากาศครรภโพธิสัตวและ
พระกษิติครรภโพธิสัตว  ผูทรงประเสริฐ  ตลอดถึงพระผูทรงเลิศดวยมหากรุณาธิคุณ
ทั้งหลายทั้งมวล 

53.   สัตวที่นากลัวและรายกาจที่สุดมีเหลายมทูตเปนตน  ยอมหนีไปทั่วทั้ง  4  ทิศ  เพราะเห็น  
พระวัชรปาณีโพธิสัตวพระองคใด  ขาพเจาขอนอมสมัสการพระวัชรปาณีองคนั้น  (ใหทรง
เปนที่พึ่งดวยเถิด) 

54.   ขาพเจาเคยลวงละเมิดเลิกคําสอนของพระองคทานมาแลว  แตเพราะไดประจักษแจงแหงภัย
โดยตรง  จึงเกิดความกลัวขึ้นแลว  ขอถึงพระองควาเปนสรณะ  ขอพระองคไดโปรดทําลาย
ภัยใหพินาศโดยเร็วพลันเถิด 

55.   แมผูที่กลัวตอโรคซึ่งเกิดเปนครั้งคราว  ก็ยังไมกลาลวงละเมิดถอยคํา  (แนะนํา)  ของแพทย  
จึงไมจําเปนตองกลาวถึงผูที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนย่ํายีอยูถึง  404 โรค 

56.   ประชาชนคนอาศัยอยูในชมพูทวีปทั้งมวล  แมสามารถจะอดกลั้นโรคหนึ่ง  ๆ  ได ก็ยังตอง
ตาย  (เพราะ)  พวกเขาไมไดรับยาในทุกที่ทุกเวลา  (อันเหมาะสม) 

57.   เหตุเพราะขาพเจาไดลวงละเมิดคําสั่งสอนของแพทย  (คือพระตถาคต)  ผูทรงสัพพัญูรูทุก
อยาง  ทรงสามารถถอดถอนลูกศรคือความทุกขยากทั้งมวลใหหมดไป  ขาพเจาจึงตั้งอยูใน
ความอับอายและความหลงงงงวยตลอดกาลนาน 

58.   ฉะนั้น  ขาพเจายอมตั้งอยูในความไมประมาท  แมเมื่อตกไปในที่เล็ก  ๆ  นอย  ๆ   ก็ทําไม  
(ขาพเจาจะไมตั้งอยูในความไมประมาทยิ่งขึ้น)  เมื่อตองตกไปในที่  ๆ  ลึกลํ้าต่ําลดถึงพัน
โยชนดวยเลา 

59.   ความตายยังไมมาถึงในวันนี้ก็จริง  แตขาพเจาก็ไมควรจะเปนอยูอยางสุขสบาย  เพราะเวลาที่
ขาพเจาจักไมมี  (ชีวิต)  นั้น  ยอมมาถึงโดยแนแท 
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60.   ใครกันเลาสามารถใหอภัยแกขาพเจาได  หรือขาพเจาจักสลัดออกจากทุกขไดอยางไร  

ขาพเจาจักตองตายโดยแนแท   แลวขาพเจาจักมีจิตใจสงบมั่นอยูไดอยางไรกัน   
61.   จากการอันตรธานหายไปแหงประสบการณคร้ังเกากอน  ขาพเจามีส่ิงอันเปนสาระแกนสาร

วางหลงเหลืออยูบางหรือ  แตเพราะขาพเจาหลงยึดติดสิ่งเหลานั้นอยางเหนียวแนน  ขาพเจา
จึงไดลวงละเมิดคําสอนของครู  (พุทธโพธิสัตว)  ทั้งหลายเสีย 

62.   คร้ันไดสละทิ้งสัตวโลกนี้  พรอมทั้งเหลาผองเพื่อนและมิตรสหายที่สนิทชิดเชื้อแลว  ขาพเจา
ยอมดําเนิน  (ชีวิต)  ไปในที่ตาง  ๆ  ตามลําพังเทานั้น  ขาพเจาจําตองมีคนอันเปนที่รักและที่
เกลียดชังทั้งหลายอีกทําไมกัน  

63.   ลําดับนั้น  ขาพเจาควรคิดพิจารณาอยางนี้ตลอดคืนและวัน  (วา)  ขาพเจาจะพึงสลัดทิ้งซึ่ง
ทุกขอันไมงดงามและเปนสิ่งเที่ยงแทแนนอนใหหมดไปไดอยางไร 

64.   เพราะความไมรูและความหลงผิด  ขาพเจาจึงไดสรางสมบาปกรรมตาง  ๆ  ไว  และขาพเจาก็
ยังทําสิ่งที่นาตําหนิติเตียน  ทั้งยังกลาวสอนสิ่งผิด  ๆ  ไวอีกมากมาย 

65.   ขาพเจานั้นหวาดผวากลัวตอความทุกข  ไดยืนประคองอัญชลีอยูตอหนาพระพักตรของ     
พระผูทรงเปนที่พึ่ง  ขอนบนอมนมัสการแสดงบาปอันลามกและความผิดพลาดทั้งมวลนั้น  
ซํ้าแลวซํ้าอีก  (บอย  ๆ) 

66.   ขอพระผูทรงชี้นําทั้งหลายไดโปรดรับ  (รู)  ความผิดและบาปกรรมของขาพเจาดวยเถิด      
ขาแตพระผูทรงเปนที่พึ่ง  บาปและความผิดนี้เปนสิ่งไมประเสริฐเลย  ขาพเจาไมควรกระทํา
อีกตอไป     

   
บทท่ี   3 

ชื่อ   การเขาถงึซึ่งโพธิจิต 
 
1.   สรรพสัตวทั้งหลายไดทําการหยุดยั้งความทุกขในอบายภูมิไวดวยดีแลว  ขาพเจาขอ

อนุโมทนาดวยความบันเทิงยินดีปรีดายิ่ง  ขอความทุกขทั้งหลายจงสําเร็จผลเปนความสุขเถิด 
2.   ขาพเจายอมอนุโมทนาตอความหลุดพนจากทุกขในวัฏสงสารของสรรพสัตวทั้งหลาย  ทั้งขอ

อนุโมทนาการตรัสรูเปนพระโพธิสัตวของสัตวผูไดรับการชวยเหลือเหลานั้น   
3.   ขาพเจาขออนุโมทนาตอมหาสมุทร  คือ  จิตโตตปาท  ตอคุณอันเปนเหตุนําสุขมาใหแก       

สรรพสัตว  ตอการบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตวและตอพระผูสอนทั้งหลาย 
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4.   ขาพเจาขอนอมอัญชลีออนวอนขอรองตอพระสัมพุทธเจาทั้งหลายในทิศทั้งมวล ขอ
 พระองคทั้งหลายโปรดสรางธรรมประทีปใหเกิดขึ้นแกสรรพสัตวผูตกอยูบนกองทุกขทั้งปวง  
 เพราะความสับสนหลงตนอยู 
5.   ขาพเจาขอประนมอัญชลีออนวอนพระชินเจาผูใครจะบรรลุพระนิพพานทั้งหลาย  ขอ

พระองคทั้งหลายจงดํารงคงมั่นอยูตลอดกาลกัลปช่ัวนิรันดรเถิด  ขอโลกนี้อยาเปนโลกแหง
ความมืดบอดเสีย 

6.   เมื่อไดกระทําการทุกสิ่งสรรพเชนนี้แลว  ขาพเจาไดบรรลุถึงคุณงามความดีใด  ขอความทุกข
ทั้งมวลของสัตวทั้งปวงพึงถูกคุณงามความดีนั้นทําลายใหส้ินซากดวยเถิด 

7.   ขาพเจาพึงเปนยารักษาโรค  ทั้งขอเปนเภสัชกรและแพทย  เปนผูคอยปรนนิบัติรับใชคนเจ็บ
ไขไดปวยเหลานั้น  จนกระทั่งโรคไมสามารถกําเริบเกิดขึ้นไดอีก 

8.   ขอใหขาพเจาไดกําจัดความทุกขทรมานที่เกิดจากความหิวกระหายอยาก  ดวยเม็ดฝนที่ร่ัวรด
ตกเปนขาวและน้ําทั้งหลาย  ขอใหขาพเจาพึงเปนน้ําดื่มและโภชนาหาร  ในเวลาระหวางกัลป
อันเกิดทุพภิกขภัยข้ึน 

9.  ขอใหขาพเจาพึงเปนขุมทรัพยที่ไมหมดสิ้นแกเหลาสัตวผูยากจนขัดสนทั้งหลาย  และขอให
ขาพเจาพึงดํารงคงอยูในที่ใกลเคียง  (พวกเขา) โดยประการที่สามารถจะทําการสงเสริม
ชวยเหลือตาง  ๆ  ได 

10.   ขาพเจานั้นขอสละชีวิตอุทิศกายตน  โภคสมบัติและคุณงามความดีที่ไดบําเพ็ญมาตลอดทั้ง  3  
กาล1  เพื่อใหสําเร็จประโยชนแกสรรพสัตวทั้งหลายโดยไมหวงหาอาลัยอยาก  

11.   การสลัดทิ้งสิ่งทั้งปวงนี้คือ   พระนิพพาน   ทั้งจิตของขาพเจาเองก็แสวงหาตองการ            
พระนิพพานเชนกัน  ถาหากขาพเจาพึงสละทิ้งสิ่งทั้งมวลไซร  สรรพส่ิงทั้งหมดนั้นยอมเปน
ส่ิงประเสริฐที่ควรใหแกสัตวทั้งหลาย 

12.  เมื่อขาพเจาไดมอบรางกายนี้เพื่อความสุขแหงสรรพสัตวทั้งหลายแลว  พวกเขาจะทุบตีหรือ
นินทาวาราย  ทั้งจะโปรยเกลี่ยเปนเศษดินสิ่งไรคาตลอดนิตยนิรันดรกาล  (ก็ตามเถิด) 

13.   ขอใหพวกเขาจงหยอกเลนกับกายของขาพเจา  ทั้งขอใหไดหัวเราะเยอะเยยและตลกขบขัน  
ขาพเจาไดมอบกายถวายตนแกพวกเขาแลว  จะมีประโยชนอะไรแกขาพเจาที่จะตองคิดถึง
ความทุกขทรมาน  (อันเกิดจากการกระทําเชนนั้น)  อีกเลา 

 

                                                           
1อดีต  อนาคตและปจจุบนั 
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14.   และขอใหพวกเขาจงกระทํากรรมทั้งหลายอันเปนสิ่งนําความสุขมาใหแกพวกเขา  ขอ    

ความทุกขทรมานอยาพึงมีแกใคร  ๆ  เพราะไดอาศัยขาพเจาในกาลบางคราวดวยเถิด 
15.   เมื่อไดพึ่งพาอาศัยขาพเจาแลว  ขออารมณความรูสึกนึกคิด คือความโกรธและความเลื่อมใส

ศรัทธาพึงเกิดมีแกพวกเขา  และขอความรูสึกนึกคิดนั้นพึงเปนเหตุปจจัยใหสําเร็จประโยชน
แกพวกเขาเหลานั้นทั้งหมด  ตลอดกาลเปนนิตยเถิด 

16.   ชนเหลาใดยอมประทุษรายขาพเจา  ทั้งพูดจาใสรายปายสีและประพฤติหัวเราะเยอะเยย
ขาพเจา  ขอใหเขาเหลานั้นทั้งหมดพึงเปนผูมีสวนแหงการตรัสรูภูมิธรรมดวยเถิด 

17.   ขอใหขาพเจาพึงเปนที่พึ่งแกคนอนาถาขาดแหลงพึ่งพิงทั้งหลาย  และเปนสารถีผูช้ีทางแกนัก
เดินทางทั้งหลาย  ทั้งขอใหเปนเรือ  เปนสะพานและเปนทางผาน  แกคนผูปรารถนาจะขามฝง     
(คือพระนิพพาน)  ตลอดไป 

18.   สําหรับสรรพสัตวทั้งหลาย  ขอใหขาพเจาพึงเปนประทีปแกผูปรารถนาแสงสวางสาดสอง  
เปนเตียงตั่งแกผูปรารถนาจะนั่งนอน  และเปนทาสาบาวรับใชแกผูปรารถนาทาสรับใช 

19.   ขอใหขาพเจาพึงเปนแกวจินดามณีสีสวยสด  เปนหมอประเสริฐเลิศวิเศษ เปนเวทมนตรทรง
พลังอันศักดิ์สิทธ  และเปนยาสากลคงความยิ่งใหญ  ขอใหเปนตนกัลปพฤกษและแมโคนม
คงความอุดมสมบูรณแกสัตวทั้งหลาย 

20.   เชนเดียวกับธาตุทั้งหลายมี  ปฐวีธาตุ  เปนตน  ไดบังเกิดเปนเครื่องบริโภคใชสอยชนิดตาง  ๆ 
ของเหลาสัตวอันหาประมาณมิไดที่อาศัยอยูในสากลจักรวาลทั้งสิ้น 

21.  ดังนั้น  ขอใหขาพเจาพึงเปนอุปกรณเครื่องค้ําจุนสนับสนุนหมูสัตวผูดํารงชีพอาศัยอยูใน
อากาศธาตุทั้งมวล  ตราบจนสรรพสัตวทั้งหลายจะไมพึงไวเนื้อเชื่อใจ  (ขาพเจา) 

22.   เหมือนดั่งที่พระสุคตเจาในกาลเกากอนทั้งหลาย  ไดทรงยึดมั่นถือเอาซึ่งโพธิจิตไวแลว ใน
ขณะเดียวกัน  ขอใหสัตวเหลานั้นพึงยึดมั่นปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระโพธิสัตวโดย
สม่ําเสมอเถิด 

23.   เพราะฉะนั้น  ขาพเจายอมตองเสริมสรางโพธิจิตใหเกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขของสัตวโลก
และดวยเหตุนั้น ขาพเจาควรจะศึกษาปฏิบัติซ่ึงหลักคําสอนเหลานั้น  ตามคําพรํ่าสอนอยาง
สมบูรณ 

24.  เมื่อยึดมั่นโพธิจิตอยูอยางนี้แลว  ผูมีปญญาพึงศรัทธาเลื่อมใสเพื่อประโยชนแหงความสุข
ความเจริญ  เขาพึงยินดีมีความคิดอยางนี้อีกวา   

25.   วันนี้  การถือกําเนิดเกิดเปนคนขึ้นของขาพเจา  ยอมมีผลสมบูรณ  ความเปนมนุษยของ
ขาพเจาก็เปนสิ่งที่เหมาะสมประเสริฐลํ้า  ขาพเจาไดถือกําเนิดในสกุลวงศของพระพุทธเจา
แลว  ขาพเจาชื่อวาเปนพุทธบุตรอยางแทจริง 
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26.   นับแตนี้ไป  ขาพเจาพึงประพฤติตัวตามกฎธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับวงศตระกูลของตน  ให
เปนดุจเดียวกับที่ความเศราหมองดางพรอยไมพึงเกิดมีแกสกุลวงศอันปราศจากมลทินฉะนั้น 

27.   โพธิจิตนี้ไดเกิดขึ้นแกขาพเจาดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง  เชนเดียวกับคนตาบอดพึงไดรับแกว
มณีจากกองหยากเยื่อฉะนั้น 

28.   ยา  (คือโพธิจิต)  นี้ไดเกิดขึ้นแลวเพื่อทําลายมฤตยูแหงสัตวโลกใหพินาศไป  เปนขุมทรัพย
อันไมเสื่อมสลาย  ที่สามารถบรรเทาเบาบางความยากจนขัดสนของสัตวโลกใหหมดไป 

29.   โพธิจิตนี้เปนเภสัชอันประเสริฐเลิศลํ้า  ที่สามารถขจัดความเจ็บปวดรวดราวของสัตวโลกให
ลดนอยลง  เปนพฤกษาสําหรับพักผอนหยอนจิตของสัตวโลกที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา  จาก 
การเดินทางตามมรรถวิถีชีวิตตน 

30.   เพราะไดผานขามพนความทนทุกขยากแสนลําบาก  โพธิจิตนี้จึงเปนสะพานสากลแหงคน
เดินทางทั้งปวง  เปนพระจันทรอันสองสวางขึ้นกลางดวงจิต  ซ่ึงสามารถบรรเทาลดละ   
สรรพกิเลสอันเรารอนของสัตวโลก 

31.   เปนพระอาทิตยดวงยิ่งใหญที่กําจัดความมืดมิดคิดชั่วมั่วอวิชชาแหงสัตวโลกทั้งหลาย  เปน
เนยเหลวอันใหมสดที่กระเพื่อมขึ้นจากการปนบดน้ํานมคือ  พระสัทธรรม 

32.   สมาคมแหงความสุขนี้  ที่ไดสรางความพอใจใครอยากแกเหลาสัตวผูมาถึงทั้งปวง  ไดจัดตั้ง
ตระเตรียมไวแลวแกผูปรารถนาตองการสุขและโภคสมบัติ  หรือแกปวงชนคนสัญจรที่
ทองเที่ยวไปตามมรรควิถีชีวิตตน 

33.   วันนี้  ขาพเจาขอรองเช้ือเชิญสัตวโลกทั้งหลาย  ใหบรรลุถึงซึ่งความเปนพระสุคตเจาและซึ่ง
ความสุขสําราญ  อนึ่ง  ขอใหเทวดาและอสูรทั้งหลายจงไดเพลิดเพลินยินดีปรีดา  ณ  เบื้อง         
พระพกัตรของพระผูทรงคุมครองทั้งปวงดวยเถิด  

 
บทท่ี  4 

ชื่อ   ความไมประมาทในโพธิจิต 
 
1.   เมื่อไดยึดเอาซึ่งโพธิจิตอันมั่นคงเชนนี้แลว  บุตรของพระชินเจาไมพึงลวงละเมิดหลักขอ

ปฏิบัติทั้งหลาย  แตควรบําเพ็ญเพียรตลอดกาลเปนนิตยโดยไมทอถอยเถิด 
2.  ส่ิงใดอันบุคคลปรารภแลวโดยพลัน  ส่ิงใดอันบคุคลไมพิจารณาแลวดวยดี  บุคคลนั้นยอมไม

คิดอยางนี้วา  เขาพึงกระทําในสิ่งนั้น  แมวาเขาจะประกอบคําปฏิญญาไวก็ตาม 
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3.  ดวยความสามารถอันกลาหาญของขาพเจา  ขาพเจาจะละเลยในสิ่งที่พระพุทธเจาผูทรงปญญา

มหาศาลทั้งหลาย  หรือที่เหลาพุทธบุตรและตัวขาพเจาเองไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลวได
อยางไร 

4.  เมื่อไดตั้งคํามั่นสัญญาไวอยางนี้แลว  ถาหากขาพเจาไมกระทําตามคําปณิธานใหสมบูรณ  
และเมื่อไดกลาวคําเท็จไวกับมนุษยทั้งปวงนั้น  ชะตากรรมของขาพเจาจักเปนเชนไรเลา 

5.  หากไดพิจารณาไตรตรองดวยความคิดแลววา  ผูที่ไมเคยให (วัตถุใด  ๆ)  เลย  เขายอมเปน
เปรตที่หิวกระหาย  ดังนั้น  บุคคลควรเอาใจใส  (บริจาค)  ซ่ึงวัตถุทั้งหลาย  แมมาตรวา
เล็กนอยก็ตาม 

6.  เพราะความที่สัตวจํานวนมากมายไดประกาศซึ่งความสุขอันยอดเยี่ยม  ดวยเสียงอันกึกกอง  
เมื่อกลาวเท็จหลอกลวงตอสัตวโลกทั้งปวงนั้น  ชะตากรรมแหงชีวิตของขาพเจาจักเปน
อยางไรเลา 

7.  พระผูทรงเปนสัพพัญูพระองคเดียวเทานั้น  ยอมทรงทราบถึงคติแหงการกระทําที่ใคร  ๆ  
ไมสามารถจะหยั่งรูได  ซ่ึงเปนคติอันยังนรชนเหลานั้นใหหลุดพนเสียได  แมจะเลิกลมความ
ตั้งใจในโพธิจิตแลวก็ตาม 

8.  เหตุเพราะเมื่อเขาลวงละเมิดอยูซ่ึงความผิดนี้  อันเปนเครื่องทําลายซึ่งประโยชนสุขของ 
สรรพสัตวใหหมดไป  ดวยเหตุนั้น  อาบัติทั้งปวงของพระโพธิสัตว  จึงเปนความลําบากยาก
เข็ญอยางยิ่ง 

9.  ผูใดก็ตามเมื่อไดสรางอุปสรรคขวากหนามแหงบุญกุศลไวแกเขา  แมเพียงชั่วขณะหนึ่ง  
เพราะไดทําลายประโยชนสุขของสัตวทั้งหลาย  ผูนั้นยอมมีความทุกขยากอยางไรขอบเขตที่
ส้ินสุด 

10.  โดยแทจริง  ผูที่ไดประทุษรายตอคนผูทําประโยชนเกื้อกูลแกสัตวแมตัวเดียวเทานั้น  ก็ยอม
เปนคนทุกขยากแสนลําบาก  จะปวยกลาวไปใยถึงการประทุษรายตอสัตวทั้งหลายที่อาศัยอยู
โดยรอบอากาศธาตุทั้งปวงอีกเลา 

11.  เมื่อเขาไดแกวงไกวเวียนวายอยูในวัฏสงสาร  ดวยพลังแหงการลวงละเมิดประพฤติผิด  และ
ดวยพลังแหงโพธิจิตอยางนี้   เขายอมประพฤติตนชักชาอยู  แมขณะจะไดรับชั้นภูมิธรรมก็
ตาม 

12.  เพราะฉะนั้น  ขาพเจาพึงทําสิ่งที่ไดตั้งปณิธานไวใหสําเร็จสมบูรณดวยความเอาใจใส  วันนี้  
หากขาพเจาไมพึงบําเพ็ญเพียรไซร   ขาพเจาก็ยอมตกไปสูคติอันมืดมิดต่ําทราม 
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13.  พระพุทธเจาจํานวนมากมาย  ผูทรงแสวงหาความชวยเหลือแกสัตวทั้งหลายทั้งปวง  ไดเสด็จ

ผานไปแลว  เพราะความผิดพลาดของตนเอง  ขาพเจาจึงมิไดดําเนินไปสูทางโคจรแหงยา        
(รักษาทุกข)  ของพระองคทั้งหลาย 

14.  แมหากในวันนี้  ขาพเจาพึงเปนอยางที่ขาพเจาเคยเปนซ้ํา  ๆ  ซาก  ๆ  มาแลวอีก  ขาพเจายอม
สมควรจะไดรับความทุกขยาก   ความเจ็บปวด  ความตายและการตัดทําลายไป  เปนตน 

15.  การอุบัติขึ้นแหงพระตถาคต  ความศรัทธา  ความเปนมนุษยและความสามารถในการบําเพ็ญ
กุศลทั้งหลาย  ยอมมีขึ้นในคราวใด  ในคราวนั้น   ขาพเจายอมไดรับซึ่งสิ่งทั้งปวงนั้นไดยาก
อยางยิ่ง 

16.  ก็ในวันนี้เปนวันที่ขาพเจาไมมีโรค  เพียบพรอมไปดวยภักษาหาร  ปราศจากภัยอันตราย  อายุ
เปนสิ่งหลอกลวงไมแนนอน  อุปมาเหมือนรางกายที่ถูกยืมมาเพียงชั่วขณะเทานั้น 

17.  ก็แล  เพราะความประพฤติอยูเชนนี้  ขาพเจาจึงไมไดรับสภาวะแหงความเปนมนุษยอีก  เมื่อ
ขาพเจาไมไดรับความเปนมนุษย  บาปเทานั้นยอมมี  คุณงามความดีจักมีแตที่ไหน 

18.  เมื่อใด  ขาพเจาเปนผูสามารถจะบําเพ็ญซึ่งกุศลได  แตกลับไมบําเพ็ญซึ่งกุศล  เมื่อนั้น  
ขาพเจาผูหลงงมงายอยูกับดวยความทุกขในอบาย  จักกระทําอยางไรไดอีกเลา 

19.   เพราะการไมบําเพ็ญกุศลและเพราะการสะสมซึ่งบาป  แมคําวา  สุคติ  ก็ยอมถูกลบเลือน
ทําลายไปเปนเวลาหลายรอยโกฏิกัลป 

20.  เพราะเหตุนี้เอง  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  อัตภาพความเปนมนุษยนั้นเปนสิ่งที่ไดยาก
อยางยิ่ง อุปมาเหมือนการสอดคอไปแหงเตาตัวตองการจะเกาะยึดซึ่งแอกในมหาสมุทร  
ฉะนั้น  

21.   ดวยบาปที่ไดกระทําไวเพียงชั่วขณะหนึ่ง  บุคคลยอมอยูในอเวจีมหานรกตลอดกัลป  เพราะ
บาปที่ไดส่ังสมไวในกาลอันไมมีจุดเริ่มตน  การกลาวถึงสุคติจักมีไดอยางไรเลา 

22.   แมวาบุคคลจะไดรับรูซ่ึงผลแหงบาปเพียงเทานี้  ก็ยอมไมสามารถจะหลุดพนได  ดังนั้น  เมื่อ
บุคคลไดรับรูซ่ึงผลบาปนั้นอยูนั่นเอง  บาปอื่น  ๆ  ก็จะเกิดขึ้น (แกเขา) 

23.   ความหลอกลวงอื่น  ๆ ไมมียิ่งไปกวานี้  ทั้งความโงเขลาอื่นก็จะไมมียิ่งไปกวาการไมสราง
คุณความดี  เหตุนั้น  เมื่อไดรับโอกาส  (อันนอยนิด)  เชนนี้แลว  ขาพเจาจักยังไมบําเพ็ญซึ่ง
การพอกพูนบุญกุศล  (อีกหรือ)    
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24.   แตหากขาพเจายอมทุกขเสียใจอยูอยางนี้  ขาพเจาก็ยอมนั่งหลงโงอยูอีกตอไป  ขาพเจาผูถูก

ยมทูตทั้งหลายบีบคั้นครอบงําอยู  ก็จะเรารอนอยางยิ่งยวดตลอดกาลนาน 
25.   เปลวไฟในนรกที่ยากจะทนทานได  จักเผาไหมซ่ึงรางกายของขาพเจาตลอดกาลนาน          

ไฟเครื่องเผาผลาญใหเรารอนในภายหลัง  จักเผาไหมซ่ึงจิตที่ไมไดรับการศึกษาอบรมใหเรา
รอนสิ้นกาลนาน 

26.   อยางไรก็ตาม  เมื่อไดรับซึ่งภูมิอันประเสริฐที่หาไดยากอยางยิ่งแลว  ขาพเจาแมรูอยู  ก็ยังเปน
ผูตกลงไปสูนรกทั้งหลายเหลานั้นอีก 

27.   เจตนาในเรื่องนี้ยอมไมมีแกขาพเจา  เหมือนบุคคลผูโงหลงอยูกับเวทมนตรทั้งหลาย  ขาพเจา
ยอมไมรูวา  ขาพเจาหลงอยูดวยส่ิงใด  ในเพราะเหตุนี้  อะไรยอมตั้งอยูในภายในของขาพเจา 

28.   ศัตรูทั้งหลายมี  ความโลภและความโกรธ  เปนตน  ลวนเปนสิ่งที่ปราศจากซึ่งอวัยวะทั้งหลาย
มี  มือและเทา  เปนตน  ทั้งศัตรูเหลานั้นก็ไมมีความกลาหาญและไมมีซ่ึงปญญา  ขาพเจายอม
ถูกศัตรูเหลานั้นทําใหเปนทาสไดอยางไร 

29.   (ศัตรูเหลานั้น)  ไดอาศัยอยูภายในจิตของขาพเจานั่นเอง  พวกมันอาศัยอยูอยางมั่นคงดวยดี  
ยอมทําลายซึ่งขาพเจานั่นเทียว  แมกระนั้นก็ตาม  ขาพเจายอมไมโกรธ  (ตอบ)  ในหมูศัตรู
เหลานั้น  นาละอายเสียจริง  ๆ   ที่มีความอดทนในเวลาอันไมเหมาะสม  (เชนนี้) 

30.   หากเทวดาและมนุษยทั้งปวงพึงเปนศัตรูของขาพเจาไซร  แมพวกเขาเหลานั้นก็ไมพึงเปนผู
สามารถเพื่อจะนํา  (ขาพเจา)  ลงไปสูไฟอันมีอยูในอเวจีมหานรกได 

31.   ในขณะที่แมขี้เถาแหงภูเขาพระสุเมรุ   (ขาพเจา)  ก็ไมอาจจะไดรับเพียงเพราะไดสัมผัสพบ
เห็นเทานั้น  แตศัตรูคือ  กิเลสทั้งหลาย  ซ่ึงมีกําลังมหาศาล  ยอมสามารถซัดเหวี่ยงขาพเจาลง
ไปใน  (นรก)  นั้นไดโดยทันที 

32.   แมอายุของศัตรูอ่ืน  ๆ  ทั้งปวงนั้น ยอมไมยืดยาวเปนเชนเดียวกับ  (อายุ)  ของศัตรูคือกิเลส
ทั้งหลายของขาพเจา  ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมมีเบื้องตนไมมีที่ส้ินสุดและยืนยาวมาก 

33.   ศัตรูทั้งปวงที่ถูกขาพเจาปฏิบัติอยูดวยความเมตตานุเคราะหแลว  ยอมสามารถหมุนกลับไป
เพื่อประโยชนสุขได  (แต)  กิเลสเหลานี้  เมื่อขาพเจาสองเสพ  (คบหา)  อยู  ยอมเปนสิ่งสราง
ทุกขใหเกิดขึ้นไดมากกวา 

34.   ดังนั้น  เมื่อเหลาศัตรูผูมีอายุยืนยาวอยางมั่นคง  อันเปนสาเหตุที่กอใหเกิดหวงน้ําแหง      
ความชั่วราย  ไดอาศัยอยูภายในใจ (ของขาพเจา) ความไมมีภัยและความรูสึกยินดีใน
สังสารวัฏจะพึงมีไดอยางไรกัน 
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35.   หากผูคุมครองหมูสัตวที่ทองเที่ยวไปในภพทั้งหลายเหลานี้  ไดเปนมือเพชฌฆาตผูทําลายใน

ที่ทั้งหลายมี  นรก  เปนตน  แลวดํารงมั่นอยูในการควบคุมของความโลภซึ่งอาศัยอยูภายใน
จิตใจ  ความสุขของขาพเจาจักมีแตที่ไหนเลา 

36.   เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจักไมทอดทิ้งธุระในเรื่องนี้  เพียงไรแตศัตรูเหลานี้ยังไมถูกทําลายไป
โดยแนชัด  การกระทําผิดแมในเรื่องเล็ก  ๆ  นอย  ๆ  ยอมถูกความโกรธทวมทับแลว  ฉะนั้น  
บุคคลผูมีทิฏฐิมานะจัด  เมื่อยังไมสามารถกําจัดทําลายซึ่งศัตรู (คือกิเลส)  นั้นก็ยอมไม
สามารถจะกาวลงสูนิทราได 

37.   พลังในการทําลายอันรุนแรงแหงสงคราม  ยอมมีอํานาจอยางมากที่จะทําลายความตาย   
ความทุกขและอวิชชา  ที่เคยเกิดขึ้นมาแลวใหหมดไปได  เมื่อขาพเจายังไมสามารถ (ทําลาย
ศัตรูเหลานั้น) ใหสําเร็จลงได  ความทุกขทรมานที่เกิดจากการทําลายของลูกศรและดาบหอก1  
อันกําหนดนับไมได  ก็ยอมไมนําไปสูความยินยอมได2 

38.   เหตุนั้น  เมื่อขาพเจาไดเร่ิมทําลายซึ่ง  (ศัตรู) แหงธรรมชาติ  อันเปนสาเหตุแหงความทุกข   
ทั้งปวงอยางตอเนื่องแลว  วันนี้  เพราะเหตุอะไรหนอแล  ความหดหูและความเศราโศกจึงมี
แกขาพเจา  พรอมกับความทุกขยากตั้ง  100  ชนิด 

39.   เพราะไรซ่ึงประโยชนนั่นเอง  (คนอื่น  ๆ )  จึงไดนําเอาความเจ็บปวดจากศัตรูทิ้งเสีย  เหมือน
เครื่องประดับบนรางกาย  ดังนั้น  เพราะเหตุอะไร  ความทุกขยากทั้งหลายจึงเปนอุปสรรคแก
ขาพเจา  ผูซ่ึงกําลังประสบความสําเร็จในประโยชนอันยิ่งใหญอีกเลา 

40.   ชาวประมง  คนจัณฑาลและหมูชาวนา  เปนตน  ซ่ึงเปนผูมีจิตใจยึดติดอยูเพียงความตองการ
ดําเนินชีวิตของตน  ยอมอดทนตอความทุกขยากมี  ความหนาวและความรอน  เปนตนแลว
ขาพเจาจะไมอดทนตอประโยชนสุขของโลกไดอยางไรกัน 

41.   เมื่อขาพเจาไดสัญญาไวกับสัตวโลกซ่ึงแผไปทั่วอากาศธาตุทั้ง  10  ทิศ  เพื่อใหหลุดพนจาก
กิเลส  แต (ขาพเจากลับ) ไมหลุดพนจากกิเลสดวยตัวของขาพเจาเอง 

42.   ขาพเจาไมรูแลวซ่ึงประมาณของตน  เปนคนบาไรสติ  กลาวอยูในเวลาเชนนั้น  ดังนั้น  
ขาพเจาจักไมหวนกลับในการกําจัดซึ่งกิเลสในกาลทุกเมื่อ 

 

                                                           
1หมายถึง  กิเลส 
2ความหมายคือ  เมื่อยังไมสามารถทําลายกิเลสใหหมดไปได  ความทกุขทั้งหลายก็ไม

อาจจะสงบไดเชนกัน 
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43.   ขาพเจาจักเปนผูยึดมั่นในเรื่องนี้  และจักเปนศัตรูผูผูกพันอยูกับการทะเลาะวิวาท  เปน

ผูติดตามเขนฆาซึ่งกิเลส พรอมดวยเหลากิเลสชนิดตาง  ๆ  ในทุก  ๆ  ที่ 
44.   ทองไสทั้งหลายของขาพเจาจงหยดไหล  ศีรษะของขาพเจาจงตกแตกไปก็ตามเถิด  ถึง

อยางไร  ขาพเจาก็จะไมไปสูความถอมตนตอศัตรูคือกิเลสทั้งหลายโดยประการทั้งปวง 
45.   ก็การยึดเอาซึ่งที่พักอาศัยของศัตรูผูถูกขับไลแลว  พึงมีในระหวางประเทศ   (อ่ืน  ๆ) 

ตอจากนั้น  พลังอันศัตรูนั้นสั่งสมแลวยอมถึง  (แกเขา)  อีก  แตคติแหงศัตรูคือกิเลสยอมไม
เปนเชนนั้น 

46.   ศัตรูคือกิเลสซ่ึงอาศัยอยูในใจของขาพเจานี้  เปนผูถูกขับไลแลว  พึงไป  ณ  ที่ไหน  มันดํารง
อยูแลวในที่ใด  พึงพยายามเพื่อประโยชนแหงการทําลายขาพเจาไดเลา  ความเพียรยอมไมมี
แกขาพเจา  ก็เพราะความรูที่โงเขลาอยางเดียว  กิเลสอันชั่วชาลามกทั้งหลาย  ยอมทําใหสําเร็จ
ลงไดดวยดวงตาแหงปญญา 

47.   กิเลสทั้งหลาย  ยอมไมดํารงอยูในวัตถุทั้งหลาย  ยอมไมมีในหมูแหงอินทรีย  ยอมไมตั้งอยูแม
ในสถานที่อันมีในทามกลาง  ทั้งยอมไมมีในที่อ่ืน  ๆ  กิเลสทั้งหลายเหลานี้ตั้งอยูแลวในที่ใด  
ยอมกอกวนซึ่งสัตวโลกทั้งปวง  (ใหเดือดรอน)  อีก มันเปนเพียงมายาเทานั้น  ดังนั้น  ทานจง
ปลอยทิ้งซึ่งความกลัวในจิตใจเสีย  จงคบซึ่งความเพียรพยายาม  เพื่อประโยชนแหงปญญา  
เพราะเหตุไร  ทานยอมเบียดเบียนซ่ึงตนในนรกทั้งหลายโดยฉับพลันดวยเลา 

48.   ขาพเจาเมื่อไดพิจารณาอยางนี้แลว  ยอมบําเพ็ญซึ่งความพากเพียรเพื่อวัตถุประสงคแหง    
การปฏิบัติตามขอศีลทั้งหลายดังกลาวแลว  เมื่อบุคคลหวั่นไหวอยูจากคําแนะนําของแพทย  
ความเปนผูหายปวยแหงบุคคลผูรักษาดวยการเยียวยา   จักมีแตที่ไหนไดเลา 

 
บทท่ี   5 

ชื่อ    การรักษาซึ่งสัมปชัญญะ 
 
1.   บุคคลผูตองการจะรักษาซึ่งหลักคําสอน (วินัย)  พึงรักษาซึ่งจิตดวยความบากบั่น  บุคคลผูไม

รักษาซึ่งจิตที่หวั่นไหวอยู  ยอมเปนผูไมสามารถเพื่ออันรักษาซึ่งหลักคําสอนทั้งหลายได 
2.  ในโลกนี้  ชางตัวตกมันที่มิไดฝกฝนอบรมทั้งหลาย  ยอมไมสามารถจะกระทําความทุกข

ทรมานทั้งหลาย  (ใหกับบุคคล)  ได  (รุนแรง)  เหมือนกับชางคือจิตใจที่มิไดควบคุม   ยอม
กระทําซึ่งความทุกขทรมานตาง  ๆ  (ใหกับบุคคล)  ไวในนรกอเวจีที่ลึกที่สุด  ฉะนั้น 

3.   หากชางคือจิตถูกผูกไวแลวดวยเชือกคือสติโดยรอบ  ภัยทั้งปวงยอมมลายหายไป  คุณงาม
ความดีทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นตามมา 
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4.   ศัตรูทั้งปวงคือ  เสือ   สิงห  ชาง  หมีและงู   คนเฝานรกทั้งปวง  หมูปศาจและรากษสทั้งหลาย 
5.   ศัตรูเหลานี้ทั้งหมด  ยอมถูกผูกมัดไวดวยเครื่องพันธนาการแหงจิตอยางเดียวเทานั้น  และ

ดวยการขมซึ่งจิตอยางเดียวเทานั้น  ศัตรูทั้งปวงก็ยอมถูกขมไวได   
6.   เพราะเหตุวา  บุคคลผูมีปกติกลาวซึ่งความจริง  ไดกลาวไววา  ภัยทั้งปวงและทุกขอันหา

ประมาณมิได  ยอมมีขึ้นจากจิตเทานั้น 
7.   อาวุธทั้งหลายในนรกอันบุคคลตระเตรียมไวแลวดวยความบากบั่น ภาคพื้นที่ปูดวยแผนเหล็ก

รอน  (อันบุคคลไดตระเตรียมไวแลว)  และหมูสตรี  (ในนรก)  ทั้งหลายเหลานั้นไดเกิดขึ้น
แลวจากที่ไหน  

8.   นักปราชญไดรองบอกแลวซ่ึงสิ่งนั้น  ๆ  ทั้งหมดวา  เปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวจากจิตอันชั่วชา
ลามก  เพราะฉะนั้น  ส่ิงอะไร  ๆ  อ่ืน  อันเปนสิ่งที่นากลัวกวาจิตยอมไมมีในโลกทั้งสาม 

9.   หากทานบารมีสามารถกระทําโลกมิใหขัดสนไดแลวไซร  แตในวันนี้  โลกยังเปนโลกที่ขัด  
สนอยู  ทานบารมีนั้นอันพระพุทธเจาในกาลกอนทั้งหลาย ทรงประพฤติอยูไดอยางไรกัน1  

10.   เพราะดวงจิตซึ่งคิดเสียสละสิ่งของ  ๆ  ตนทั้งหมด  ในชนทั้งปวงพรอมดวยผล  (แหง
ความคิดนั้น)  ทานบารมีถูกประกาศไวแลว  เพราะฉะนั้น  ทานบารมีนั้นก็คือจิตนั่นเอง 

11.  สัตวทั้งหลายมี  ปลา  เปนตน  พึงถูกนําไปในที่ไหน  ๆ  ขาพเจาผูอดกล้ันแลว  ไมพึงฆาสัตว
เหลานั้นใหตาย  แตวา  เมื่อจิตคิดงดเวนอันขาพเจาไดรับแลว  ความคิด (อันนั้น) ยอมจัดเปน        
ศีลบารมี 

12.   ขาพเจาจักฆาซึ่งคนชั่วทั้งหลาย  อันมีอุปมาเหมือนทองฟาใหหมดไดอยางไร  แตวา  เมื่อจิต
คิดถึงความโกรธ  (ถูกขาพเจา) ฆาแลว  ศัตรูทั้งปวง  ยอมถูกขาพเจาฆาแลว (เชนกัน) 

13.   หนังจักมีเพื่ออันปกคลุมซึ่งภาคพื้น  (แหงโลก)  ทั้งปวงไดแตที่ไหน  โลกยอมถูกปกคลมุดวย
จํานวนหนัง  (ที่มีอยู)  ในรองเทา 

14.   ก็ในทํานองเดียวกัน  พลังอํานาจภายนอกทั้งหลาย ขาพเจายอมไมสามารถจะหามได   แต
ขาพเจาจักหามซึ่งจิตของตนได  จะมีประโยชนอะไรแกขาพเจาดวยการหักหาม (อํานาจ
ภายนอก)  อ่ืน  ๆ   อีกเลา 

15.   พรหมโลก  เปนตน  ยอมเกิดขึ้นแกจิตแมดวงหนึ่ง  ๆ  อันบริสุทธิ์ประณีต  (แต)  ผลนั้นยอม
ไมเกิดขึ้นเพราะจิตที่คิดดวยความโงเขลา  พรอมดวยกายกรรมและวจีกรรม 

                                                           
1โศลกนี้ไมมีกริยาคุมพากย   ปรัชญากรมติไดอธิบายแกอรรถไวโดยเพิม่กริยา  ยุชฺยาต  เขา

มา 
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16.   บัณฑิตผูเปนสัพพัญู1  กลาวไววา  การสวดมนตและการบําเพ็ญตบะทั้งปวง  แมบุคคลได

กระทํามาเปนเวลานาน  ยอมเปนสิ่งไรซ่ึงประโยชน  เหตุเพราะจิตที่โงเขลาหมกมุนไปทาง
อ่ืน 

17.   หมูสัตวเหลาใดไมไดอบรมซึ่งดวงจิตอันเรนลับ  ซ่ึงเปนแกนแทแหงธรรมทั้งปวงนั้น      
สัตวเหลานั้นยอมทองเที่ยวไปในอากาศธาตุแหงความวางเปลา  เพื่อกําจัดซึ่งความทุกขและ
เพื่อใหไดรับซึ่งความสุข 

18.   เพราะฉะนั้น  ขาพเจาพึงปฏิบัติและรักษาซึ่งจิตอันตั้งมั่นแลวของตนใหดี  เมื่อปลอยวางซึ่ง
กฎระเบียบแหงการรักษาจิตเสียแลว   ประโยชนอันใดจักมีแกขาพเจาดวยกฎระเบียบจํานวน
มากมายอีกเลา 

19.   บุคคลผูดํารงอยูในทามกลางแหงหมูชนอันพลุกพลาน  ยอมรักษาซึ่งบาดแผล  (อันเกิดจาก
การกระทบกระทั่งกัน)  ดวยความระมัดระวัง  ฉันใด  ผูที่ดํารงอยูในทามกลางแหงคนชั่ว  พึง
รักษาซึ่งบาดแผลภายในตลอดกาลทุกเมื่อ  ฉันนั้น  

20.   ขาพเจากลัวเกรงตอความระทมทุกขอันเกิดจากบาดแผลจํานวนเล็กนอยอยู  จึงไดรักษา
บาดแผลดวยความไมประมาท  ก็เพราะเหตุอะไร  ขาพเจาผูหวาดกลัวตอการปะทะกับภูเขา
แหงการทําลายอยางโหดราย  จักไมรักษาซึ่งบาดแผลภายในจิตอีกเลา 

21.   ดวยการประพฤติอยูเชนนี้  แมบุคคลผูอาศัยอยูในหมูคนชั่ว หรือในทามกลางแหงหมู      
หญิงสาว  ความเพียรพยายามอันมั่นคง  (ของเขา)  ก็ยอมไมถูกทําลายไป 

22.   ลาภ  กาม  ความเคารพนับถือ กายและชีวิตของขาพเจาจงฉิบหายไปเถิด  หรือกุศลอื่น  ๆ  จง
ฉิบหายไปเสีย  แตในกาลบางครั้งบางคราว  ขออยาใหจิต  (ของขาพเจาพึงฉิบหายเลย) 

23.  ขาพเจายอมกระทําอัญชลีแดทานผูใครจะรักษาซึ่งจิต  ขอทานทั้งหลายจงรักษาซึ่งสติและ
สัมปชัญญะดวยเถิด 

24.   บุคคลผูถูกกอกวนอยูดวยความเจ็บไขไดปวย  ยอมเปนผูไมทรหดอดทนในการงานทั้งปวง  
ฉันใด  จิตซึ่งฟุงซานปราศจากสติและสัมปชัญญะ  ก็ยอมไมอดทนในการงาน2  ทั้งปวง      
ฉันนั้น 

25.   การศึกษาเลาเรียน  การคิดพิจารณาและการอบรมแหงจิตที่ไรสัมปชัญญะ  ยอมไมตั้งอยูใน
ความระลึกได  เหมือนน้ําในหมออันมีรอยร่ัว  ฉะนั้น   

 
                                                           

1หมายถึง  พระผูมีพระภาคเจา 
2การงานนี้  หมายถึง  สมาธิ  
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26.    แมบุคคลผูเปนพหูสูตร  มีศรัทธาและตั้งใจเพียรพยายามอยางยิ่งยวดจํานวนมากมาย  ยอม

เปนอาบัติและมีความเศราหมอง  (ในจิตใจ)  เพราะโทษแหงการไรสัมปชัญญะ 
27.   โจรผูไรซ่ึงสัมปชัญญะ  คอยติดตามเฝาลักขโมยดวยสติ  ยอมสามารถขโมยบุญทั้งหลายที่

ขาพเจาไดสะสมไวได  (แตพวกเขา)  ยอมไปสูทุคติ 
28.   หมูโจรนี้  ไดแก  กิเลสนั่นเอง  ที่คอยแสวงหาซึ่งรางใหม1  เมื่อไดรับซึ่งรางใหมแลวก็ยอ

มลักขโมยไป  มันยอมฆาซึ่งชีวิตแหงสุคติเสีย 
29.   เพราะฉะนั้น  บุคคลไมพึงนําสติออกไปเสียจากมโนทวาร  ในกาลไหน ๆ  แมวาสติได

ลองลอยไปแลว  เขาก็ควรกระทําซึ่งทุกขอันเกิดขึ้นในนรกใหตั้งมั่น  (ดวยสติ) 
30.   เพราะการอาศัยอยูรวมกับครูแหงบุคคลผูมีความสุข  อันไดบําเพ็ญเพียรตามคําสั่งสอนของ

อาจารยและตามความกลัวดวยความเคารพ  สติจึงเกิดขึ้นไดโดยงาย 
31.   พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งหลาย  ทรงเปนผูไมตานทานและเบิกบานพระหฤทัยอยูใน

ที่ทั้งปวง  สถานะทั้งปวงของพระองค  ยอมเปนเลิศเสมอ  ขาพเจาปรากฏอยูแลว  ณ  เบื้อง
พระพักตรของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวเหลานั้น 

32.   เพราะฉะนั้น  เมื่อไดพินิจพิจารณาเชนนี้แลว  บุคคลผูประกอบดวยความละอาย  ความเคารพ
และความกลัวแลวพึงดํารงอยู  แมการตามระลึกถึงพระพุทธเจาก็จะพึงมีแกเขาเพิ่มขึ้นนั่นเอง 

33.   เมื่อใด  สติตั้งมั่นลงในมโนทวารเพื่อประโยชนแหงการรักษา  เมื่อนั้น  สัมปชัญญะก็ยอมมี
ขึ้น  และสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นแลวก็จะไม  (เสื่อมหาย) ไปอีก 

34.   ดังนั้น  ขาพเจาพึงทําจิตดวงเกากอนซึ่งมีลักษณะเชนนี้  ใหเขาไปตั้งมั่น  ในกาลทุกเมื่อ  
ขาพเจาพึงดํารงอยูดวยความออนแอไรซ่ึงอารมณ  เหมือนกับทอนไม  ในทุก  ๆ  คราวนั่นแล 

35.   ขาพเจาไมควรทอดสายตาใหซัดสายไปโดยปราศจากจุดมุงหมาย  ในทุกครั้งทุกคราว  
ขาพเจาพึงลดสายตาใหต่ําลงอยางตอเนื่อง  ประหนึ่งวาทําสมาธิอยู  ฉะนั้น 

36.   แตเพราะเหตุแหงการหยุดพักสายตา  บุคคลพึงมองดูทิศทั้งหลายในบางครั้งบางคราว  และ
เมื่อเห็นซึ่งวัตถุเปนเพียงภาพหลอกลวง  เขาก็ควรพิจารณาดูเพื่อประโยชนแหงการทักทาย
ปราศัย 

37.   บางครั้ง  บุคคลพึงมองดูทิศทั้ง  4  เพื่อประโยชนแหงการหยั่งรูซ่ึงภัยในหนทาง  เปนตน  
และเมื่อไดหยุดพักแลว  เขาควรพิจารณาดูซ่ึงทิศและควรเพงดูดานเบื้องหลังดวย 

 

                                                           
1คือ  ชองทางใหม  
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38.   เมื่อไดพิจารณาทั้งดานหนาและดานหลัง  แมในกิจที่ควรทําและไมควรทําแลว  และเมื่อรูซ่ึง

กิจที่ควรทําอยางนี้แลว  บุคคลพึงประพฤติใหดีในสถานการณทั้งปวง 
39.   เมื่อไดพิจารณาอยูวา  ขาพเจาพึงดํารงอยูดวยกายอยางนี้แลว  ขาพเจาก็ควรกระทําอีก  

ขาพเจาควรพิจารณาในระหวางอีกวา  กาย  (ของขาพเจา)  ไดดํารงอยูแลวอยางไร 
40.   ชางตัวตกมันคือ  จิตใจ  พึงถูกขาพเจาพิจารณาตรวจสอบดวยความเพียรพยายามทั้งปวง  

เชนเดียวกับบุคคลผูถูกผูกมัดอยูกับเสาใหญ  คือการครุนคิดถึงพระธรรม  เขายอมไมสามารถ
จะหลุดพนไปได ฉะนั้น 

41.   บุคคลไมควรละทิ้งซึ่งแอกคือสมาธิแมเพียงชั่วขณะหนึ่ง  ฉันใด  จิตอันบุคคลควรทบทวน
พิจารณาดวยความคิดอีกวา  (จิต)  ของขาพเจาไดมีแลว  ณ  ที่ไหน  ฉันนั้น 

42.   หากบุคคลไมสามารถ  (จะทํา)  ตามความสุขได  ในขณะที่ถูกผูกมัดอยูดวยความกลัวและ 
การเฉลิมฉลอง  เปนตน  แตเพราะทานไดกลาวแนะนําไวแลววา  ควรวางอุเบกขาตอศีลใน
คราวใหทาน  (เสียบาง) 

43.   บุคคลเขาใจแจงซึ่งสิ่งใดแลว  ไดปรารภเพื่อจะทํา  (ส่ิงนั้น)  เขาไมควรคิดถึงเรื่องอื่น  ๆ จาก
ส่ิงนั้น  ดวยจิตภายในอันสงไปสูส่ิงนั้นแลว  เขาพึงทําสิ่งนั้นใหสําเร็จเทานั้น  

44.   ดวยวา  ส่ิงทั้งปวงยอมเปนสิ่งอันบุคคลกระทําดีแลวอยางนี้  มิฉะนั้น  (ทานและศีล)  ทั้งสอง
จะพึงมีขึ้นมิได  และแมแตความบกพรองแหงสัมปชัญญะ ก็จักถึงซึ่งความเจริญขึ้นอยาง
แนนอน 

45.   บุคคลพึงทําลายซ่ึงความกระวนกระวายอันมาถึงแลว  ในเพราะการพูดถึงสิ่งไรสาระอันมี
อยางตาง  ๆ  ในการเปลี่ยนแปลงโดยประการตาง ๆ  (และ) ในความปรารถนาอันเรารอนทั้ง
ปวงเสีย 

46.   เมื่อไดระลึกถึงคําสั่งสอนอันเปนของพระตถาคต  บุคคลผูกลัวแลว  พึงละทิ้งซึ่งสิ่งอันไร
ประโยชนมีการคุยเขี่ยแผนดิน  ตัดหญาและปลอยเวลาอันเล็กนอยใหหมดไป  เปนตน 

47.   เมื่อใด  บุคคลเปนผูใครจะเคลื่อนไหวก็ดี  เปนผูใครจะกลาวก็ดี  เมื่อนั้น  เขาควรพิจารณาซึ่ง
จิตของตนเสียกอน  และพึงกระทําซึ่งความถูกตองเหมาะสมดวยความอดทน 

48.   เมื่อใด  บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งใจอันเปนของตนวา  มีความเรารอน  (หรือ) มีอารมณเศรา
หมองแลว  เมื่อนั้น  เขาไมควรจะกระทํา  ไมควรกลาว  (ซ่ึงถอยคําใด ๆ)  แตควรดํารงมั่นอยู  
ประดุจทอนไม  ฉะนั้น 

49.   เมื่อใด  จิตเปนธรรมชาติฟูขึ้นดวยความหยิ่งยโส  คิดแตจะพูดจาเยาะเยยถากถาง  ประชด
เหน็บแนม  โออวดโอหัง  หลอกลวงและคดโกง  อันเปนผลเนื่องจากความหลงมัวเมา
ในทิฏฐิ  (ของตน) 
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50.   และเมื่อใด  (จิตคิดแต)  ประกาศโออวดซึ่งคุณของตน  คอยจองเพงโทษผูอ่ืน  ชอบหัวเราะ

เยาะเยยและมีอารมณโกรธ  เมื่อนั้น  บุคคลควรตั้งมั่นอยู  ประดุจทอนไม  ฉะนั้น 
51.   เมื่อใด  จิตของขาพเจา  (คิดถึงแต)  ประโยชนแหงลาภ  ความเคารพนับถือและเกียรติยศ  

หรือประโยชนแหงบริวารและความจงรักภักดี  เพราะฉะนั้น  ขาพเจายอมตั้งมั่นอยู  ประดุจ
ทอนไม  ฉะนั้น 

52.   (เมื่อใด)  จิตของขาพเจาคิดขัดขวางผลประโยชนของผูอ่ืน  มุงหวังแตผลประโยชนของตน  
หรือปรารถนา  (จะคบหา)  กับหมูชน   (จิตนั้น)  ยอมปรารถนาจะกลาว  (ถอยคําใด ๆ )  
ดังนั้น  ขาพเจาจึงตั้งมั่นอยู  ประดุจทอนไม  ฉะนั้น 

53.   (เมื่อใด  จิตของขาพเจา)  ปราศจากความอดทน  มีความเกียจคราน  หวาดกลัว  หยิ่งยโส       
ขี้คุยและยึดมั่นอยูในทิฏฐิของตน  ดังนั้น  ขาพเจาจึงตั้งมั่นอยู  ประดุจทอนไม  ฉะนั้น 

54.   เมื่อไดพิจารณาถึงความเจ็บปวดทรมาน  (แหงจิต)  หรือ  (เห็นแจงวา)  จิตนั้นเริ่มคิดที่จะทํา
ในสิ่งที่ไรประโยชนอยางนี้แลว  บุคคลผูกลาหาญพึงควบคุมซึ่งจิตนั้นใหมั่นคง  ดวยการหัก
หาม  (ซ่ึงความคิดเชนนั้น)  ในกาลทุกเมื่อ 

55.   จิตที่ตั่งมั่นดวยดี  มีความศรัทธาเลื่อมใส  คงที่  เปนไปดวยความเคารพนบนอมตอครูบา
อาจารย  มีความละอาย  ความกลัวและสงบนั้น  ยอมเปนจิตที่ผูกไมตรีผูอ่ืน  (ใหพอใจ) ไวได 

56.   (จิตนั้น)  ไมควรเบื่อหนายตอความปรารถนาที่ขัดแยงกันและกันของเด็ก  ๆ  (แต)  ควรมี
ความเมตตาสงสาร  (ดวยคิดวา)  นั่นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะกิเลสของพวกเขาเอง 

57.   (จิตนั้น)  ควรมีความออนนอม  (ตอเจตนารมณ)  ของขาพเจาและสัตวทั้งหลายใน
สถานการณทั้งหลายอันเหมาะสมตลอดกาลเนืองนิตย  (เหตุนั้น)  ขาพเจายอมทรงไวซ่ึงจิต
นั้น  (ใหมั่นคง)  เหมือนกับการสรางรูปพิเศษขึ้นโดยปราศจากทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่น  
ฉะนั้น 

58.   เมื่อไดระลึกถึงและระลึกถึงอีกซึ่งความประเสริฐ  (จากการตั้งมั่นของจิต)  เพียงชั่วขณะหนึ่ง  
อันไดรับแลวโดยกาลเนิ่นนาน  ขาพเจาจึงควรทรงไวซ่ึงจิตอันไมหวั่นไหวเชนนี้  ประดุจ
ภูเขาพระสุเมรุ  ฉะนั้น 

59.   แมเมื่อถูกอีแรงตัวละโมบปรารถนาเนื้อไดฉุดลาก  (รางกาย)  จากที่นั้นมาที่นี้  รางกายก็ยังไม
กระทําโดยประการใด  ๆ  แลวทําไมขาพเจาจึงตองตอบโตในเพราะเหตุนี้ดวยเลา            
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60.   แนะจิต  เพราะเหตุอะไร  เจาไดกระทํา1  รางกายใหเปนของตนเองแลว  (ตาม)  รักษาอยูซ่ึง

รางกายนี้อีกเลา  หากรางกายนี้นั้นเปนสิ่งที่แยกออกจากเจาไซร  เหตุนั้น  ความเสื่อมเสีย
อะไร  ๆ  จักมีแกเจาในเพราะเรื่องนี้อีกเลา 

61.   แนะจิตผูโงเขลา  (เพราะเหตุอะไร) เจาจึงไมยอมมอบตนตอส่ิงที่ควรสักการบูชาคือ ทอนไม  
ซ่ึงสะอาดบริสุทธิ์เลา  เพราะเหตุอะไร  เจาจึงเฝารักษาอยูซ่ึงเครื่องยนตที่เปอยเนา  อันเต็มไป
ดวยส่ิงโสโครกปฏิกูลดวยเลา 

62.   เจาจงกระทําการแยกแยะซึ่งแผนหนังนี้  ดวยความคิดของตนเองเสียกอน  (จากนั้น)  เจาจง
แกซ่ึงเนื้อออกจากโครงกระดูกดวยอาวุธคือ  ปญญา 

63.   เมื่อไดแยกแยะแมซ่ึงกระดูกทั้งหลายแลว  ก็จงตรวจดูในภายในแหงโพรงกระดูก  แลวจง
พิจารณาดวยตนเองนั่นแลวา  อะไรเปนสาระในกระดูกนี้  (บางหนอ) 

64.   เมื่อไดพิจารณาดวยความเพียรพยายามอยางนี้แลว  (และ)  สาระในกระดูกนี้ตัวเจาก็ไมได
เห็น  เจาจงกลาวในบัดนี้วา  แมในวันนี้  เพราะเหตุไร  เจาจึงเฝารักษารางกายอยูอีกเลา 

65.   เจาไมควรเคี้ยวกินซึ่งของอันไมสะอาด  ไมควรดื่มซึ่งเลือด  ไมควรดูดกินอวัยวะภายใน 
(กาย)  ทั้งหลาย  เจาจักทําอยางไรกับรางกายนี่เลา 

66.   ก็บุคคลควรจะรักษา  (ซ่ึงรางกายนั้น)  ไวเพื่อประโยชนแหงอาหารของอีแรงและหมาไน  
ดวยวาสรีระนั้นเปนเพียงอุปกรณคุณเครื่องบําเพ็ญ  (บุญกุศล)  ของมนุษยทั้งหลายเทานั้น 

67.   แมวา  เจาไดรักษา  (รางกายนั้น)  ไวอยางนี้แลว  มฤตยูผูไรความเมตตาปราณี  ก็จะตัดทําลาย  
(รางกายนั้นเสีย)  แลวจากนั้น  (มฤตยู)  ก็จักแบงรางกายใหแกอีแรงทั้งหลาย  เจาจักกระทํา
อยางไรไดเลา 

68.   ลูกจางยอมไมใหซ่ึงวัตถุทั้งหลายมี  ผา  เปนตน  ดวยคิดวา  เขาจักไมดํารงอยู  (อีกตอไป)  
รางกายเมื่อไดบริโภคแลวก็จักจากไป  เพราะเหตุอะไร  เจาจึงไดกระทํา  (การเฝารักษา)  ซ่ึง
รางกายอันเปอยเนาอยูอีกเลา 

69.   แนะจิต  เพราะฉะนั้น  เมื่อไดคาจางแกกายนั้นแลว  เจาจงกระทําซึ่งประโยชนของตนเสียใน
บัดนี้  เพราะวา  ส่ิงทั้งปวงที่กรรมกรผูตองการคาจางไดรับในภายหลังแลว  ยอมไมใหแกกาย
นั้น 

 
 

                                                           
1หมายถึง  ยดึมัน่ถือมั่น 
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70.   ดวยความเคลื่อนไหวไป  ๆ  มา  ๆ  (แหงรางกาย)  เจาเมื่อไดสรางพุทธิปญญาดุจลําเรือไวใน

กายแลว  ก็จงกระทํากายใหเคล่ือนไหวไปตามความปรารถนา  เพื่อใหสําเร็จประโยชนแก
สรรพสัตวทั้งหลายเถิด 

71.   บุคคลผูมีตัวตนถูกควบคุมไวในอํานาจไดอยางนี้แลว  พึงเปนผูมีหนาตายิ้มแยม  ตลอดกาล
เนืองนิตย  เขาควรสลัดทิ้งซึ้งการทําหนานิ่วคิ้วขมวดและหอเหี่ยวเสีย  พึงเปนผูมีปกติกลาว
กอน1  เปนมิตรสหายที่ใจดีของโลก 

72.   บุคคลไมควรขวางปาซึ่งวัตถุทั้งหลายมี  ที่นั่ง  เปนตน  พรอมกับลดเสียงอันดังเสีย  เขาไมควร
ทําประตูใหส่ันไหวและควรเปนผูพอใจอยูกับอาการอันปราศจากเสียง2  ในกาลทุกเมื่อ 

73.   นก  แมวและหัวขโมย  เปนผูไมมีเสียง  สงบเสงี่ยมเที่ยวไปอยู  ยอมไดรับซึ่งสิ่งที่ตน
ปรารถนา  บุคคลผูบําเพ็ญตบะพึงประพฤติซ่ึงสิ่งที่ควรกระทําอยางนี้  ตลอดกาลเปนนิตยเถิด 

74.   บุคคลพึงนอมรับซึ่งคําสั่งสอนของทานผูมีความสามารถในการแนะนําผูอ่ืน  (และ)  ผูมี 
ความเมตตากรุณาโดยปราศจากการรองขอดวยความเคารพ  เขาพึงเปนลูกศิษยของสัตว     
ทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ 

75.   บุคคลพึงกลาวสรรเสริญซึ่งคําสาธุการในสัตวผูกลาวดีทั้งหลาย  เมื่อไดมองเห็นซึ่งบุคคลผู
บําเพ็ญบุญกุศลแลว  เขาควรยินดีปรีดาดวยคําสดุดีทั้งหลาย 

76.   อนึ่ง  บุคคลพึงกลาวซึ่งคุณอันไมปรากฏของผูอ่ืน3  และพึงกลาวตาม  (ซ่ึงคุณนั้น) ดวยความ
ยินดีพอใจ  เมื่อคุณอันประเสริฐของตนถูก  (คนอื่น) กลาวถึงอยู  เขาจงเขาใจ  (รูเทาทัน) ซ่ึง
คุณนั้นวา  มันพึงเปนสิ่งที่มีอยู 

77.   ก็การบําเพ็ญเพียรทั้งปวงนั้น  เปนจุดมุงหมายแหงความยินดีปรีดา  เปนสิ่งอันบุคคลพึงได
โดยยาก  แมดวยทรัพยสมบัติทั้งหลาย  เพราะฉะนั้น  ขาพเจายอมบริโภคซึ่งความสุขอันเกิด
จากความยินดีดวยคุณทั้งหลาย  ซ่ึงไดบําเพ็ญไวดวยความเหนื่อยยากลําบากแกผูอ่ืน 

78.   ความเสื่อมยอมไมมีแกขาพเจาในโลกนี้  และความสุขอยางใดอยางหนึ่งจํานวนมากยอมมีใน
โลกหนา  แตหากบุคคลเปนผูรังเกียจซึ่งความทุกขดวยความอาฆาตแคน  ความทุกขจํานวน
มากก็จักมี  (แกเขา)  ในโลกหนา 

 
 

                                                           
1ทักทายคนอื่นกอนเสมอ 
2ควรพอใจอยูในความเงยีบสงบ 
3คุณอันนอยนดิของผูอ่ืน  
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79.   บุคคลพึงกลาวซึ่งบทอันนาเชื่อถือและเที่ยงตรง  อันเปนบทที่มีประโยชนตอความแจมแจง

ชัดเจน  นาเพลิดเพลินใจ  มีความสุขในการไดฟง  ประกอบดวยความกรุณาสงสาร  มีน้ําเสยีง
อันออนโยนและนุมนวล 

80.   บุคคลพึงมองดูซ่ึงสัตวทั้งหลายดวยสายตาที่ซ่ือตรงจริงใจ  ในกาลทุกเมื่อ  ประหนึ่งวา  ดื่ม
อยูดวยกัน  ฉะนั้น  เพราะไดอาศัยซ่ึงสัตวเหลานั้นนั่นเอง  ความเปนพระพุทธเจาจักมีแก
ขาพเจา 

81.   บุญกุศลอันยิ่งใหญ  ที่เกิดขึ้นจากศรัทธาอันตอเนื่อง  และเกิดขึ้นมาจากอุปสรรคขวากหนาม  
ยอมมีในอาณาจักรแหงคุณธรรม1  แหงผูมีอุปการะ2  และในความทุกข 

82.   บุคคลพึงเปนผูมีปญญาเฉลียวฉลาด  ถึงพรอมดวยความขยัน  มีปกติกระทําดวยตนเอง  ใน
กาลทุกเมื่อ  โอกาสในการทั้งปวงอันใคร  ๆ  ไมควรสละทิ้งเสีย 

83.   บารมีทั้งหลายมี  ทานบารมี  เปนตน  เปนสิ่งประเสริฐลํ้าเลิศกวาสิ่งอื่น  ๆ ทั้งหมด  บุคคลไม
พึงละซ่ึงทานอันยิ่งใหญ  เพื่อประโยชนแกส่ิงอันเล็กนอย  (เพราะ) ขอปฏิบัติ  (อาจาระ)    
อ่ืน  ๆ  เปนเพียงสะพานแหงปญญาเทานั้น 

84.   เมื่อไดรูแจงอยางนี้แลว  บุคคลควรมีความอดทนในประโยชนของผูอ่ืนโดยตอเนื่อง  แมวา
กฎขอหามจะถูกพระผูทรงเมตตากรุณา  ผูมองเห็นซึ่งประโยชน  (ของคนอื่น) ไดอนุญาตไว
แลว  (ก็ตาม) 

85.   เมื่อไดแบง  (ซ่ึงวัตถุ) ใหกับผูที่ตกอยูในวินิบาตภูมิ  ผูไมมีที่พึ่งพิงและผูที่ตั้งมั่นอยูในพรต
แลว  บุคคลควรบริโภคแตพอประมาณ  เวนซึ่งจีวร  3  ผืน  เขาควรสละสิ่งทั้งปวงเสีย 

86.   บุคคลไมควรเบียดเบียนซึ่งรางกายที่อาศัยสองเสพพระสัทธรรม   เพื่อประโยชนของผูอ่ืน  
เพราะวา (เมื่อปฏิบัติ)  ไดอยางนี้แลว  เขาพึงกระทําความหวังของสัตวทั้งหลายใหเต็ม
บริบูรณไดโดยพลัน 

87.   ดังนั้น  บุคคลไมควรสละซึ่งชีวิตแกสัตวผูตั้งอยูในความกรุณาอันไมบริสุทธิ์  แตวา  เขายอม
ไมควรละทิ้งการสละชีวิตเชนนั้น  แกสัตวผูตั้งอยูในภาวะที่เหมาะสม 

88.   บุคคลไมพึงกลาว  (สอน)  ซ่ึงธรรมแกผูไมมีความเคารพ  ผูไมเจ็บปวย  ผูโพกผาไวบนศีรษะ
และไมควรกลาวสอนแกผูที่กั้งรม  ถือไมเทา  มีอาวุธและผูที่มีผาคลุมอยูบนศีรษะ 

 
 

                                                           
1หมายถึง  พระพุทธโพธิสัตว 
2มีมารดา  บิดา   เปนตน 
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89.   บุคคลไมพึงกลาวสอนซึ่งธรรมอันละเอียดลึกซึ้งและสูงสงในสตรีทั้งหลายแมเล็กนอย  โดย

ปราศจากซึ่งบุรุษ  (อยูใกล  ๆ )  เขาควรประพฤติความเคารพในธรรมทั้งหลายทั้งที่เลวและ
สูงสงใหสม่ําเสมอกัน 

90.   แตวา  บุคคลไมพึงประกอบซึ่งภาชนะคือธรรมอันสูงสงไวในธรรมอันเลว  และเมื่อไดสลัด
ทิ้งซึ่งอาจาระนั้นแลว  เขาไมควรหลอกลวงดวยสูตรและมนตรทั้งหลาย 

91.   (บุคคลไมควรกระทํา)  การปลอยทิ้งซึ่งไมชําระฟนและการบวนซึ่งเสมหะ  และแมแตมูตร  
เปนตน  อันบุคคลไดโยนทิ้งลงในน้ําและบนบกอันควรแกการใชสอย  ยอมเปนสิ่งนาเกียจ 

92.   บุคคลไมพึงบริโภค  (ซ่ึงอาหาร)  ที่ยังเต็มปาก  มีเสียงดัง  มีปากอันเปดอยู เขาไมพึงนั่ง  
(ในขณะที่)  เทายังหอยโหนอยู  ไมพึงพับแขนทั้งสองใหเสมอกัน 

93.   บุคคลไมพึงกระทําซึ่งการไป  การนอนและการนั่ง  กับสตรีของผูอ่ืนโดยสวนเดียว  เมื่อได
พิจารณาเห็นและซักถามสิ่งทั้งปวง  อันเปนที่รังเกียจของชาวโลกแลว  เขาควรหลีกไปเสีย 

94.   บุคคลไมพึงกระทําซึ่งสิ่งใด  ๆ  ดวยนิ้วมือ  แต  (ควรกระทํา)  ซ่ึงความเคารพดวยมือขวา  เขา
ควรแสดงแมซ่ึงหนทางดวยมือทั้งหมดนั่นแล 

95.   บุคคลไมควรกลาวถอยคําใด  ๆ  (พรอม  ๆ กับ)  การเหวี่ยงไปแหงแขนในเรื่องเรงรีบอัน
เล็กนอย  แตเขาควรกระทําซึ่งกิริยาทาทางมี  การดีดนิ้ว  เปนตน  หากมิฉะนั้น  เขาจะเปนผู
ไมสงบสํารวม   

96.   บุคคลพึงนอนลงบนที่นอนดุจเดียวกับการปรินิพพานของพระนาถเจา  โดย  (หันหนา) ไปใน
ทิศที่ตนปรารถนา  มีสัมปชัญญะ  มีความตั้งใจอันแนวแนวา  จะลุกขึ้นโดยเร็ว 

97.   อาจาระอันพระโพธิสัตวทั้งหลายไดยกแสดงไวแลว  เปนสิ่งที่หาประมาณมิได  ดังนั้น  
บุคคลพึงประพฤติซ่ึงอาจาระอันเปนเครื่องชําระจิตใจ  (ใหบริสุทธิ์)  ตลอดกาลเปนนิตย 

98.   บุคคลพึงประพฤติซ่ึงบททั้ง  31  ตลอดทั้ง  3  กาล  ทั้งในกลางคืนและกลางวัน  ดวยการ
ประพฤติเชนนั้น  (และ)  ดวยการอาศัยซ่ึงโพธิจิตและพระชินเจา  อาบัติที่เหลือยอมสงบ
ระงับไปได  

99.   บุคคลพึงประสบซึ่งสถานการณเหลาใด  ทั้งโดยตนเองหรือมูลเหตุอ่ืน  ๆ  (และ)  คําสั่งสอน
เหลาใดมีอยู  เขาผูมีความเพียรพยายามพึงศึกษาซึ่งคําสอนเหลานั้นในสถานการณนั้น  ๆ 

 
 

                                                           
1บททั้ง  ๓  คือ  ปาปเทศนา  ปุณฺยานุโมทนา  และโพธิปริณามนา 
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100.   ดวยวา  ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่บุตรพระชินเจาทั้งหลายมิเคยไดศึกษา  ส่ิงนั้น  ๆ  ยอมไมมี  บุญกุศล

ใดเปนสิ่งไมมีอยูแกคนเชนนั้น  บุญกุศลนั้นยอมไมมี   
101.   บุคคลไมพึงประพฤติส่ิงอื่น  ๆ  อัน  (ไมเปน)  ประโยชนของสัตว  ทั้งโดยจารีตประเพณีหรือ

โดยการประจักษแจงดวยตนเอง  เขาพึงนอบนอมซึ่งสิ่งทั้งปวง  เพื่อประโยชนของสรรพสตัว
ทั้งหลายและเพื่อการตรัสรู 

102.  บุคคลไมพึงละทิ้งซึ่งกัลยาณมิตร  ผูทรงไวซ่ึงพรตขอปฏิบัติของพระโพธิสัตว  และผูฉลาดใน
ประโยชนของมหายาน  แมเพื่อประโยชนของชีวิต  (แหงตน)  ในกาลทุกเมื่อ 

103.   บุคคลพึงศึกษาซึ่งขอปฏิบัติของครู  โดย  (คําแนะนําจาก)  ศรีสัมภววิโมกษสูตร  และเขาพึงรู
ซ่ึงขอปฏิบัตินั้นและอื่น  ๆ  ที่พระพุทธเจาตรัสสอนไวแลว  โดยการสาธยายไวในที่สุดแหง
พระสูตร  

104.   คําสั่งสอนทั้งหลายในพระสูตรทั้งหลายอันบุคคลเห็นอยู  เพราะฉะนั้น  เขาควรสาธยายซึ่ง
พระสูตรทั้งหลาย  และควรพิจารณาซึ่งอาบัติช้ันมูลฐานทั้งหลายในอากาศครรภสูตร 

105.  อนึ่ง  บุคคลพึงพิจารณาตรวจดูซ่ึงศึกษาสมุจจัย  โดยไมตองสงสัยบอย  ๆ  เพราะวา  ใน
ศึกษาสมุจจัยนั้น  อาจาระอันดีไดแสดงไวแลวโดยละเอียด 

106.   อีกอยางหนึ่ง  บุคคลพึงพิจารณาดูซ่ึงสูตรสมุจจัย  อันเปนคูมือที่ประพันธโดยนาคารชุนผู
ประเสริฐดวยบทอันยนยอ  โดยความพยายามบากบั่นกอน 

107.   คําสั่งสอนใดอันเขาหามอยู  และคําสั่งสอนใดอันบุคคลประกอบอยู  เขาเมื่อไดพิจารณา
เห็นแลวซ่ึงคําสั่งสอนทั้งหลายเหลานั้น  ก็ควรประพฤติใหดีเพื่อประโยชนแหงการรักษาซึ่ง
จิตในโลก 

108.   สถานภาพแหงกายและจิตทั้งหลายเหลาใด  อันบุคคลพิจารณาดูอยูแลวบอย  ๆ  โดยสรุป
ส่ิงนั้นยอมเปนลักษณะแหงสัมปชัญญะนั่นเอง 

109.   ดังนั้น  ขาพเจาจักอานดวยกายนั่นแล  แตวาประโยชนอะไรจะพึงมีดวยการพูดและการอาน
เลา  ประโยชนอะไรจักมีแกโรคดวยเหตุเพียงการอานตํารายาเทานั้นเลา 

 
บทท่ี  6 

ชื่อ   กษานตบิารมี   (ขันติ) 
 
1.   การงานอันสุจริต  ทานและการบูชาพระสุคตเจาทั้งปวงนั้นใดอันบุคคลไดบําเพ็ญมาแลว

หลายพันกัลป  ปฏิฆะยอมทําลายซึ่งสิ่งทั้งปวงนั้น 
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2.   บาปเสมอดวยโทสะยอมไมมี   ตบะเสมอดวยความอดทนไมมี  เพราะฉะนั้น  บุคคลพึง

อบรมพอกพูนซึ่งความอดทนดวยความเพียรพยายามโดยนัยตาง  ๆ  เถิด 
3.   เมื่อลูกศรคือโทสะดํารงอยูแลวในจิตใจ  ใจยอมไมไดรับความสงบ  ยอมไมไดซ่ึงปติและ

ความสุข  ยอมไมถึงซึ่งความหลับ  (และ)  ยอมไมถึงซึ่งความตั้งมั่น 
4.  โทสะนั้นยอมบูชาซึ่งประโยชนและความเคารพนับถือ  ชนเหลาใดไดอาศัยแลวซ่ึงโทสะ

นั้น  แมชนเหลานั้นก็ยอมปรารถนาเพื่อจะฆาซึ่งโทสะนั้น  อันเปนสิ่งมีอํานาจ  (และ)  มี
ลักษณะทางอารมณอันเชี่ยวกราด 

5.   แมมิตรสหายก็ยอมหวาดกลัวตอเขา  ยอมไมให  (โอกาส)  และยอมไมคบหาสมาคม  (กับ
เขา)  โดยสรุป  ความโกรธนั้นตั้งมั่นอยูแลวในจิตดวงใด   จิตดวงนั้น ๆ  ยอมไมมี  
(ความสุข) 

6.   ผูใดไดรูจักศัตรูคือ  ความโกรธวา  ศัตรูนั้นไดกอทุกขอยางนี้  ๆ  เปนตนแลว  ฆาอยูซ่ึง
ความโกรธเสียดวยความพากเพียร  ผูนั้นยอมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา 

7.   เพราะการกระทําผิดและเพราะการทําลายซึ่งความปรารถนาอันเกิดขึ้นแลว  ความโกรธซึ่ง
หยิ่งทะนงตน  เมื่อไดรับอาหารจากจิตใจอันชั่วชาแลว  ก็จักฆาซึ่งขาพเจาเสีย 

8.   ขาพเจาจักทําลายอาหารของศัตรูนั้นเสีย  เพราะความปรารถนาอื่นใดนอกจากการทําลาย
ขาพเจายอมไมมีแกศัตรูนั้น 

9.   ขาพเจาจะไมทําความยินดีใหปนปวนแปรเปลี่ยนเสีย  แมเพราะการมาถึงแหงอารมณอันไม
นาปรารถนาอยางยิ่ง  ความปรารถนายอมไมมีแมในดวงจิตที่เลวทราม  แตกุศล  (กลับ)  จะ
เสื่อมหายไป 

10.   หากการแกไขรักษาไดมีอยูแล  ประโยชนอะไรดวยจิตใจที่ช่ัวชาจักมีในขอนี้เลา  และหาก
การแกไขไดไมมีอยู  ประโยชนอันใดแหงจิตใจอันชั่วชาจักมีในขอนี้เลา 

11.   ความทุกขยาก  ความอับอาย   ความหยาบกระดางและความไรซ่ึงเกียรติยศ  ยอมเปนสิ่งไม
พึงปรารถนาทั้งแกมิตรผูเปนที่รักและแกตัวขาพเจาเอง  แตสําหรับศัตรู  ส่ิงนั้นพึงเปนสิ่ง
ตรงกันขาม 

12.   บุคคลยอมไดรับความสุขดวยความยากลําบากยิ่ง  แตความทุกขไดตั้งมั่นอยูแลวโดยไรซ่ึง
เหตุผล  และเพราะความทุกขนี้เอง  ความไมมีสาระจึงมีอยู  แนะจิต  เพราะฉะนั้น  เจาจง
แนวแนมั่นคงเถิด 
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13.   เพื่อประโยชนแหงการหลุดพน  ลูกนอยของทุรคา1  และกรณาฏะ2  จึงไดอดทนตอความ

ทุกขทรมาน  มีการเผาและการตัด  (อวัยวะรางกาย)  เปนตน  โดยไรเหตุผล  ก็เพราะเหตุไร  
ขาพเจาจึงยังเปนคนขี้ขลาดอยูอีกเลา 

14.   เพราะไดกระทําซ้ําแลวซํ้าเลา  ยอมไมมีส่ิงใด  ๆ  เลยอันนับวาเปนสิ่งที่กระทําไดยาก  
ดังนั้น  ดวยการกระทําซ้ําแลวซํ้าเลาซึ่งความทุกขอันเล็กนอย  ความทุกขอันใหญยอมเปน
ส่ิงที่ขาพเจาพึงอดทนไวได 

15.   เพราะเหตุอะไร  เจาจึงไมเห็นซึ่งความเจบ็ปวดทรมาน  มีเหลือบยุง  แมลง  และความหิว
กระหาย  เปนตน  และความทุกขทรมานมี  โรคผื่นคันอันมากมาย  เปนตน  ซ่ึงเปนสิ่งอัน
ไรประโยชนเลา 

16.   บุคคลไมควรกระทําความออนแอ  เพราะความหนาว   รอน  ฝน  ลม  การเดินทาง                
ความเจ็บปวย   การถูกกักขังและทุบตี  เพราะมิฉะนั้น  ความทุกขจะเพิ่มขึ้น 

17.   บุคคลบางคนเมื่อไดเห็นเลือดของตน  ยอมกาวลวงเสียไดอยางวิเศษ  แตคนบางคนเมื่อได
เห็นเพียงเลือดของผูอ่ืน  ยอมถึงซึ่งอาการหนามืดวิงเวียน 

18.   ส่ิงนั้นไดเกิดมาจากความเขมแข็งหรือความออนแอของจิตเลา  เพราะฉะนั้น  บุคคลไมพึง
เอาชนะซึ่งทุกขดวยกาย  แตควรผานพนซึ่งทุกขทั้งหลายเสีย  (ดวยใจ) 

19.   บุคคลผูมีปญญาไมควรกอกวนความสงบแหงจิต  (ใหฟุงซาน)  แมใน  (เวลาเกิด)        
ความทุกข  (ขึ้นก็ตาม)  เพราะวา  เขากําลังตอสูอยูกับกิเลสทั้งหลาย  และในการตอสูนั้น  
ความทุกขเปนสิ่งที่หาไดงายนัก 

20.   ชนเหลาใดตอนรับอยูซ่ึงหมูศัตรูที่ทุบตีอยูบนอกอยางเต็มกําลัง  (พวกเขา)  ช่ือวา  ยอมชนะ
ศัตรูทั้งหลาย  ชนเหลานั้นเปนผูชนะอยางกลาหาญ  สวนพวกที่เหลือเปนเพียงทาสของ
ความตาย  (เทานั้น) 

21.   อนึ่ง  เพราะการถูกกอกวนของความทุกข  คุณธรรมความดีอ่ืน  ๆ  ยอมเกิดมีขึ้นได  
กลาวคือ  ความเสื่อมไปแหงความมัวเมา  ความเมตตากรุณาในสังสารวัฏ  ความกลัวตอ
บาปและความตองการยินดีในชัยชนะ 

 
 
 

                                                           
1เปนอีกชื่อหนึง่ของนางปารวตี  ผูเปนพระชายาของพระศิวะ 
2ช่ือของวีรบุรุษผูกลาหาญคนหนึ่งในคัมภีรมหาภารตะ 
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22.   ความโกรธในหมูชนผูมี  อารมณฉุนเฉียว  เปนตน  ยอมไมมีแกขาพเจา  แมในผูคนที่สราง

ความทุกขยากใหมากมายก็ไมมีอยู  เหตุอะไร  ความโกรธในหมูคนผูมีสติสัมปชัญญะ 
สมบูรณจักพึงมีดวยเลา  เพราะแมพวกเขาเหลานั้นก็เปนผูมีความโกรธอยูในอารมณ
ความรูสึกนึกคิด  (เปนเหตุปจจัยเชนเดียวกัน) 

23.   ความโกรธแมบุคคลไมปรารถนาอยูยอมเกิดขึ้นไดโดยพลการ  ดุจเดียวกับความทุกขยากนี้
แมใคร  ๆ  ไมปรารถนาอยูก็ยอมเกิดขึ้นมาได 

24.   เพราะคิดวา  ขาพเจาจะโกรธละ  บุคคลจึงไมโกรธตามความปรารถนาของตน   และ    
ความโกรธยอมไมเกิดขึ้นเพราะตั้งใจวา  จะทําใหมันเกิดขึ้น 

25.   ความผิดและบาปชนิดตาง  ๆ  เหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู  ส่ิงทั้งปวงนั้นยอมเกิดขึ้นมาจาก
อํานาจแหงเหตุปจจัย  แตบุคคลยอมไมอาจจะรับรูไดถึงความสัมพันธแหงเหตุผลของ
ตนเอง 

26.   ความคิดวา  ขาพเจาจะเกิด  ดังนี้  ยอมเปนสิ่งที่ไมเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับเหตุปจจัย  และแม
ความคิดวา  ขาพเจาไดเกิดแลว  ดังนี้  ก็ยอมเปนสิ่งที่ไมสัมพันธกับสิ่งที่ไดเกิดขึ้นมาแลว
เชนกัน 

27.   ไดยินวา  ส่ิงที่เปนสสารปฐมภูมิ1   อันนาปรารถนา  และสิ่งที่เรียกวา  อาตมัน2  อันเปนสิ่ง
ที่บุคคลนึกคิดเอาเองได  ยอมไมอาจจะเกิดขึ้นได  เพราะความคิดวา  ขาพเจาจะมีจะเปน 

28.   จริงอยู  ส่ิงที่มิเคยเกิดขึ้นมาแลวนั้น  ยอมไมมี  ดังนั้น  ใครพึงปรารถนาจะเปนอีกเลา  และ
เพราะการถูกวัตถุกามครอบงําอยู  บุคคลจึงไมปรารถนาแมซ่ึงการหยุดยั้ง  (ในความอยาก) 

29.   และหากอาตมันเปนสิ่งเที่ยงแท  ไรซ่ึงเจตนา  ไมกระทําการเคลื่อนไหวใด  ๆ  เปนประดุจ
ทองฟา  แมในสภาวะที่ไมยึดติดอยูในระหวางเหตุปจจัย   กิริยาของอาตมันซึ่งไม
เปล่ียนแปลงนั้นจะพึงเปนเชนไร 

 

                                                           
1Primary  Matter  หมายถึง  สสารที่ยังไมมีแบบและยังไมมีการกระทําใด  ๆ  เลย  หรือ

สสารที่อยูในสมรรถนภาพอันบริสุทธิ์ 
2หมายถึง  อัตตาหรือตน  (Self)  มีสภาวะเปนจิตหรือวิญญาณ  มีลักษณะเที่ยงแทถาวร  

และมีสาระหรือเนื้อแท  (Essence)  อยางเดียวกับพรหมัน  ในคัมภีรอุปนิษัทพรรณนาอาตมันไว  2  
ลักษณะคือ  ชีวาตมัน  ไดแก  ปจเจกชีพ  (Individual  Self)  หรือปจเจกวิญญาณ  (Individual  Soul)  
คือชีพหรือวิญญาณที่อยูในคนหรือสัตว  อีกลักษณะหนึ่งไดแก  วิญญาณสากล  (Universal  Soul)  
คือวิญญาณสากลโลกเรียกวา  ปรมาตมัน  ซ่ึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน  (Brahman) 
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30.   ในเรื่องของอาตมัน  อะไรเลาเปนผูกระทําในขณะเวลาแหงการกระทํา  อะไรเลาที่คอย

เชื่อมมันไปสูการกระทํา  เมื่อความเกี่ยวพันตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเชื่อที่วา  อาตมัน
เปนผูกระทําแลว  ความสัมพันธยอมอยูที่ไหน  (และ)  มันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางไรใน
ระหวางสิ่งทั้งสองนี้ 

31.   ดังนั้น  สรรพสิ่งทั้งหลายจึงตกอยูใตอํานาจของสิ่งอื่น  และแมอํานาจอื่นนั้น  ก็เปนสิ่งที่ไร
อํานาจเชนกัน  เมื่อเปนเชนนี้  บุคคลจะโกรธตอสภาวะทั้งหลายซึ่งเคลื่อนไหวอยูได
อยางไร  เสมือนหนึ่งวา  กําลังโกรธอยูตอส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมาจากอํานาจเรนลับ ฉะนั้น 

32.   หากมีความคิดขึ้นวา  ใครยอมสามารถหามซึ่งสิ่งใดได  แมการหามเชนนี้ก็เปนสิ่งไม
สมควร  แตเพราะวา  ส่ิงที่ไมสมควรนั้นมีสภาพอันจริงแท  (ของหมูสัตวที่อาศัยอยู)      
การดับสิ้นไปแหงทุกขจึงเปนสิ่งที่นึกฝนเอาได 

33.   เพราะฉะนั้น  แมเมื่อบุคคลไดพบเห็นซึ่งศัตรูหรือมิตรผูประพฤติความไมเหมาะสมแลว   
รูแจงชัดอยางนี้วา  เหตุปจจัยของสิ่งนี้  ยอมเปนเชนนี้  ๆ  ดังนี้  ก็จะพึงมีความสุขได 

34.   แตหากความสุขพึงเกิดขึ้นแกสรรพสัตวทั้งหลายตามความปรารถนาของตนไซร         
ความทุกขก็จะไมพึงมีแกใคร  ๆ  ซ่ึงเปนผูไมปรารถนาความทุกขไดเลย 

35.   เพราะความประมาท  สัตวทั้งหลายจึงเบียดเบียนอยูซ่ึงตัวเอง  ดวยศัสตราทั้งหลายมีหนาม
เปนตน  เพราะความโกรธ  พวกเขาจึงมีความปรารถนาในสตรีที่หาไดยากเปนตน  ดวยการ
ทรมานทั้งหลาย มีการตัดขาดจากอาหาร เปนตน 

36.   บุคคลบางคนยอมฆาตนเอง   ดวยการแขวนคอ  ดวยการกระโดดลงจากที่สูง  ดวย         
(การกิน) อาหารที่เปนอันตราย  มีอาหารที่ผสมกับยาพิษเปนตน   และดวยการประพฤติใน
ส่ิงซึ่งไมเปนบุญกุศล 

37.   เพราะถูกกิเลสครอบงําอยูอยางนี้  พวกเขาจึงฆาอยูแมซ่ึงตนองอันเปนที่รักยิ่ง  ดังนั้น     
การงดเวน  (การฆา)  ในรางกายของคนอื่น  จะพึงมีไดอยางไรเลา 

38.   (หาก)  ความเมตตาสงสารในหมูชนผูถูกกิเลสครอบงําทําใหอารมณเดือดพลาน  และผูซ่ึง
ไดผันแปรกลับไปในการฆาตนเอง  มีอยูเพียงอยางเดียวเทานั้น  ความโกรธจะเกิดขึ้นได
อยางไรเลา 

39.   หากธรรมชาติของคนโงเขลาทั้งหลาย  เปนสิ่งที่กอใหเกิดอันตรายแกผู อ่ืนแลวไซร        
การโกรธ  (ตอบ)  ในเขาเหลานั้น ยอมเปนสิ่งไมเหมาะสมแกตัวเรา  เหมือนกับ  (การโกรธ
ตอบ)  ในไฟซึ่งเปนธรรมชาติแหงการเผาไหมฉะนั้น 
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40.   อีกอยางหนึ่ง  ความโกรธนี้เปนสิ่งที่จรมาชั่วขณะ  สัตวทั้งหลายก็เปนผูนารักโดยธรรมชาติ  

ความโกรธนั้นจึงเปนสิ่งไมสมควรแมโดยประการนั้น  ดุจเดียวกับ  (การโกรธตอบตอ)  
อากาศซึ่งเต็มไปดวยหมอกควันอันครุกครุนอยูฉะนั้น 

41.   หากบุคคลละทิ้งซึ่งศัสตรามีทอนไมเปนตนขางหนาเสียแลว  โกรธอยูตอส่ิงที่กระตุน  (ให
โกรธ)  แมเขาก็ถูกความโกรธกระตุนแลว  ขอความโกรธของขาพเจาพึงมีในตัวความโกรธ  
(ของเขานั้น)  ยอมเปนสิ่งประเสริฐกวา 

42.   แตเกากอน  แมขาพเจาเองก็ไดสรางความทุกขยากเชนนี้ไวแกสัตวทั้งหลาย ดังนั้น      
ความทุกขยากนี้ยอมเปนสิ่งที่เหมาะสมแกขาพเจา  ผูซ่ึงไดทําอันตรายไวแกสัตวทั้งหลาย
นั่นแล 

43.   ศัสตราของเขาและรางกายของขาพเจา  ยอมเปนมูลเหตุแหงความทุกขยากทั้งสองอยาง  
เขายึดถือเอาซึ่งศัสตรา  ขาพเจาก็ยึดถือเอาซึ่งรางกาย  (เชนนี้แลว)  ขาพเจาจะโกรธในที่
ไหนไดเลา 

44.   ความโกรธนี้เปนธรรมชาติมีอารมณเดือดพลาน  มีลักษณะประดุจรางกาย  ไมอาจตานทาน
การกระทบกระทั่งได  อันขาพเจาไดยึดติดไวแลว  เพราะขาพเจาเปนผูมืดมนอยูกับ      
ความอยาก  จึงไดติดแนนอยูในความทุกขยากนั้นแลว  ขาพเจาจักโกรธในที่ไหนไดเลา 

45.   ขาพเจายอมไมปรารถนาซึ่งทุกข  แตขาพเจาปรารถนาอยูซ่ึงสาเหตุแหงทุกข  ขาพเจาเปน
คนโงเขลา  ในเมื่อความทุกขเกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดของตัวเอง  เพราะเหตุไร  ขาพเจา
ยอมโกรธในสิ่งอื่นดวยเลา 

46.   ปาไมมีใบ  (คม)  ประดุจมีด  และนกในนรกทั้งหลาย  ลวนเกิดขึ้นมาจากกรรมของเขาเอง    
ฉันใด  ความทุกขยากนี้ก็ลวนเกิดขึ้นมาจากกรรมของขาพเจาเอง  ฉันนั้น  (เชนนี้แลว)  
ขาพเจาจะโกรธในที่ไหนไดเลา 

47.   หมูชนผูประทุษรายในตัวขาพเจา  ลวนเปนผูถูกกรรมของขาพเจาดลบันดานไวนั่นเอง  
เพราะพวกเขาจักไปสูนรกทั้งหลาย  ดังนั้น  พวกเขาจึงถูกขาพเจาเองทําลายแลวมิใชหรือ    

48.   เพราะอาศัยซ่ึงเขาเหลานั้น  บาปจํานวนมากของขาพเจาจึงถูกกําจัดอยูดวยความอดทน  แต
เพราะอาศัยขาพเจา  (พวกเขา)  จึงไปสูนรก  เสวยทุกขเวทนาอยูเปนเวลานาน 

49.   ขาพเจานั่นเองเปนผูประทุษรายพวกเขา  และเขาเหลานั้นก็เปนผูมีอุปการะแกขาพเจา  เมื่อ
ไดกระทําสภาพการณใหตรงกันขามแลว  เพราะเหตุไร  เจา1   ซ่ึงเปนผูมีความคิดชั่วชา  
ยอมโกรธอยูอีกเลา 

                                                           
1หมายถึง  จิต 
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50.   หากคุณธรรมในจิตใจของขาพเจามีอยู  ขาพเจายอมไมไปสูนรก  หากขาพเจารักษาไวซ่ึง

ตนเองแลว  การกระทําในเรื่องนี้ของพวกเขาจะพึงเปนเชนไร 
51.   หากขาพเจาพึงกระทําการตอบโตไซร  พวกเขาก็จักไมไดรับการรักษาคุมครองเชนกัน  

และการประพฤติธรรมของขาพเจาก็จะถูกตัดขาด  ดังนั้น  การบําเพ็ญตบะธรรมมาก็ยอม
ฉิบหายไป 

52.   เพราะความที่  (มัน)  เปนสิ่งไรซ่ึงรูปราง  ใคร  ๆ  จึงไมสามารถจะฆาจิตใจไดในทุก  ๆ ที่  
แตเพราะความผูกพันยึดแนนอยูกับรางกาย   จิตจึงถูกความทุกขเบียดเบียนอยู 

53.   การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม  คําพูดที่หยาบคายและความเสื่อมเสียช่ือเสียงทั้งปวงนี้  ยอมไม
สามารถเบียดเบียนรางกายได  แนะจิต  เพราะเหตุไร  เจาจึงโกรธอยูกับสิ่งเหลานั้นดวยเลา 

54.   ผูใดทําคนเหลาอื่นไมใหเล่ือมใสในตัวขาพเจา  ผูนั้นจักครอบงําซึ่งขาพเจาไดอยางไร  
เพราะขาพเจาไมปรารถนาแลวซ่ึงสิ่งนี้  ทั้งในชาตินี้และชาติหนา   

55.   แมวาสิ่งนี้1  จะเปนสิ่งไมนาปรารถนาของขาพเจา  เพราะมันอาจกอใหเกิดอันตรายแกลาภ
ได  (ถึงอยางนั้น)  ลาภของขาพเจายอมจะหมดสิ้นไปในที่นี้  แตบาป   (กลับ)  ดํารงอยู
อยางมั่นคง 

56.   ความตายของขาพเจาในวันนี้นั่นแล  เปนสิ่งประเสริฐกวาการดํารงชีวิตอยูเปนเวลานาน  
ซ่ึงเปนสิ่งไมเหมาะสมเลย   เพราะแมวา  (ขาพเจา)  จะดํารงชีวิตอยู เปนเวลานาน          
ความทุกขอันเกิดจากความตายยอมมีอยูแกขาพเจานั่นเอง 

57.   บุคคลใดเสวยความสุขอยูในความฝนตลอดรอยป  แลวถูกปลุกใหตื่นขึ้น  และคนอื่น  ๆ  
ซ่ึงเปนผูมีความสุขชั่วขณะหนึ่ง  แลวตื่นขึ้น 

58.   ความสุขของบุคคลผูตื่นขึ้นแลวแมทั้งสองนั้น  ยอมไมมีอยูมิใชหรือ  ขอนั้นยอมมีอุปมาดุจ
เดียวกันกับ  (ความสุข)  ในเวลาแหงความตายของบุคคลผูมีชีวิตอันยาวนานและสั้น
เล็กนอย ฉะนั้น 

59.   แมไดรับแลวซ่ึงลาภจํานวนมาก  และเสวยความสุขอยูเปนเวลานาน  ขาพเจาผูมีมืออันวาง
เปลาและ  (อยูอยาง)  อางวางโดดเดี่ยว  ประหนึ่งวาถูกโจรขโมยปลนไปอยู ฉะนั้น 

60.   อยางไรก็ตาม  เพราะอาศัยลาภ  ขาพเจาผูมีชีวิตอยูจึงไดกระทําการกําจัดบาปและบําเพ็ญ
บุญ  แตความเสื่อมสิ้นไปแหงบุญและบาป  ยอมมีแกบุคคลผูโกรธอยูเพราะประโยชนแหง
ลาภมิใชหรือ 

                                                           
1การดูถูกเหยียดหยาม  คําพูดที่หยาบคายและการเสื่อมเสียเกียรตยิศ 
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61.   ขาพเจายอมดํารงชีวิตอยูเพื่อประโยชนใด  หากประโยชนนั้นยอมพินาศไป  ประโยชน

อะไรจักมีกับดวยความเปนอยูเชนนั้น  ซ่ึงกระทําแตกรรมอันไมงามเพียงอยางเดียวเลา   
62.   หาก  (เจารูอยูวา)  ความโกรธยอมทําหมูสัตวใหพินาศไปไดดวยการกลาวถอยคําอันดาง

พรอยมัวหมองเปนตน  เมื่อเปนเชนนี้  เพราะเหตุไร  ความโกรธจักไมเกิดขึ้นแกเจา  อัน
เปนผูกระทําความไรซ่ึงเกียรติยศชื่อเสียงแกคนอื่นดวยเลา 

63.   ความอดทนของเจายอมมีในบุคคลทั้งหลาย  มีคนผูไมมีความเลื่อมใส เปนตน  เพราะ
ถอยคําอันไมนาเลื่อมใสนั้นมุงกลาวถึงผูอ่ืน  แตความอดทนในถอยคําทั้งหลาย  มีถอยคํา
อันดางพรอย  เปนตน  ซ่ึงผูอ่ืนมุงกลาวเพื่อกระตุนกิเลส  (ของเจา)  ใหเกิดขึ้น  จึงไมมีอยู
แกเจาเลา 

64.   ความโกรธในบุคคลผูทําลายและแซงดาอยูซ่ึงพระพุทธรูป พระสถูปและพระสัทธรรม 
ยอมไมสมควรแกขาพเจา  เพราะวา  อันตรายยอมไมเกิดขึ้นแกบัณฑิตทั้งหลายมี
พระพุทธเจาเปนตน 

65.   เมื่อไดพิจารณาเห็นซึ่งความเกิดขึ้นแหงเหตุปจจัย  เหมือนในกาลกอนแลว  บุคคลควรหาม
ซ่ึงความโกรธในหมูชนผูประทุษรายอยูซ่ึงครูอาจารย  และญาติสาโลหิตเปนตน  ซ่ึงเปนที่
รักที่ชอบใจเสีย 

66.   อันตรายของสัตวทั้งหลายที่ถูกกระทําขึ้นโดยสิ่งทั้งที่มีชีวิตจิตใจและไรซ่ึงจิตใจ  ยอมเปน
ส่ิงเที่ยงแทแนนอน  แตอันตรายนั้นบุคคลสามารถเห็นไดเฉพาะในสิ่งที่มีจิตใจเทานั้น  
ดังนั้น  เจาจงอดทนตออันตรายเหลานี้เสีย  (ใหได) 

67.   เพราะความหลง  บุคคลพวกหนึ่งจึงกระทําผิด  แตบุคคลพวกอื่นซึ่งเปนผูมีความหลงอยู
เชนกันยอมโกรธเคือง  ในบรรดาบุคคลทั้งสองพวกนี้  เราทั้งหลายจะเรียกซึ่งใครวา  เปนผู
ไมมีความผิด  หรือจะเรียกใครวา  เปนผูกระทําผิดเลา 

68.   เจาไดกระทําอยางนี้ไวในครั้งกอน  ดวยเหตุใด  เหตุนั้น  เจาจึงถูกคนอื่นเบียดเบียนอยู
เชนนี้  สรรพสิ่งทั้งหลายยอมอิงอาศัยอยูกับกรรมเสมอ  ขาพเจาหรือใครไดเปนผูกระทํา
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เลา 

69.   แตเมื่อไดรูแจงอยางนี้แลว  ขาพเจายอมกระทําซึ่งความพากเพียรในบุญกุศลทั้งหลาย  โดย
ประการที่สรรพสัตวทั้งหลายจักเปนผูมีจิตใจประกอบดวยความเมตตาตอบุคคลอื่น 

70.   เมื่อบานถูกไฟไหมอยู  และไฟก็ลุกลามไปสูบานหลังอื่น  ๆ  พัสดุทั้งหลายมีหญาเปนตน  
พึงติดอยูในที่ใด  บุคคลควรกําจัดและนําไปเสียจากที่นั้น 

71.   ในกาลใด  จิตใจถูกไฟคือความโกรธเผาไหมอยู  เพราะการเกี่ยวของกันอยูอยางนี้  ในกาล
นั้น  บุคคลควรกําจัดไฟคือความโกรธเสีย  เพราะบุญกุศลของตนอาจถูกเผาไหมไปได 
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72.   หากบุคคลผูควรตาย  เปนผูถูกตัดมือแลวหลุดพน  (จากความตายนั้น)  เขาเปนผูช่ือวา     

ไมเจริญหรือ หากบุคคลเปนผูหลุดพนแลวจากนรกทั้งหลาย  ดวยความทุกขในโลกมนุษย  
เขายอมชื่อวาไมเจริญอีกหรือ  

73.   ในวันนี้  หากบุคคลยอมไมสามารถจะอดทนตอความทุกขเพียงเทานี้ได  ดังนั้น  เพราะเหตุ
ไร  เขาจึงไมหักหามความโกรธอันเปนมูลเหตุแหงความทุกขในนรกเสียเลา 

74.   ขาพเจา  (ตองตก)  อยูในนรกทั้งหลายตั้งพันครั้ง  เพียงเพื่อประโยชนแหงความโกรธเทา
นั้นเอง  และสิ่งที่ขาพเจาไดกระทําแลวนั้น  ขาพเจามิไดกระทําไปเพื่อเปนประโยชนตน
และประโยชนผูอ่ืนเลย 

75.   แตส่ิงนี้ยอมไมเปนความทุกขเชนนั้นเลย  และมันจักกระทําซึ่งประโยชนอันยิ่งใหญขึ้นได  
ความยินดีในความทุกขยากที่ไดนําเอาซึ่งความทุกขของโลก  (ใหหมดสิ้นไป)  นั่นเอง  
ยอมเปนสิ่งประเสริฐในเรื่องนี้ 

76.   หากคนเหลาอื่นไดรับแลวซ่ึงความปลื้มปติยินดีและความสุข  เพราะสรรเสริญพลังอํานาจ
แหงคุณธรรมแลวไซร  แนะจิต  เพราะเหตุไร  เจาจึงไมสรรเสริญพลังแหงคุณธรรมนั้น
แลว  บันเทิงยินดีอยูเชนนั้นเลา 

77.   ความปลื้มยินดีและความสุขของเจานี้  เปนสิ่งสมบูรณ  เปนบอเกิดแหงความสุข  เปนสิ่ง
อันประเสริฐสูงสุด  เปนเครื่องจูงใจคนอื่นไวไดและเปนสิ่งซึ่งคุณธรรมทั้งหลายมิไดหาม
ปรามแลว 

78.   แตหากความปลื้มยินดีและความสุขนี้  ไมเปนที่ชอบใจอยางนี้วา  ความสุขมีอยูแกเขา
เทานั้น  บุคคลจึงควรละทิ้ง  (สินไหมรางวัล)  ทั้งที่มองเห็นไดและมองเห็นไมไดเสีย  ดวย
การงดเวนการจายคาจางเปนตน 

79.   เมื่อเกียรติคุณของตนถูกคนอื่นกลาวสรรเสริญอยู  เจาจงปรารถนาแมซ่ึงความสุขแกคนอื่น
เถิด  แตเมื่อเกียรติคุณของผูอ่ืนถูกกลาวสรรเสริญอยู  เจาจงอยาปรารถนาซึ่งความสุขเพื่อ
ตนเอง (เทานั้น) เลย 

80.   เมื่อไดสรางโพธิจิตใหเกิดขึ้นแลว  ดวยความปรารถนาความสุขแดสรรพสัตวทั้งหลาย  ใน
วันนี้  เพราะเหตุไร  เจาจึงโกรธอยูตอสัตวทั้งหลายผูไดรับความสุขดวยตัวเขาเองอีกเลา 

81.   ไดยินวา  เจายอมปรารถนาความเปนพระพุทธเจา  อันเปนเครื่องบูชาของโลกทั้งสาม  แด
สัตวทั้งหลาย  แตเมื่อไดเห็นซึ่งเกียรติยศและความเจริญของสัตวเหลานั้นแลว  เพราะเหตุ
ไร  เจาจึงเรารอนโกรธเคืองอยูอีกเลา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    312
 
82.   บุคคลผูเล้ียงดูอยูซ่ึงญาติมิตรที่ทานควรเลี้ยง  ใหอยูซ่ึงสมบัติอันมีคามากกวา  เมื่อได  

(เห็น)  ความเปนอยูของหมูญาติ   (ของเจาเชนนี้) แลว  เจายอมไมยินดีหรือ (เพราะเหตุไร) 
เจาจึงโกรธตอบอยูอีกเลา 

83.   ผูใดยอมปรารถนาซึ่งการตรัสรูของสรรพสัตวทั้งหลายเหลานั้น  ผูนั้นยอมไมช่ือวา
ปรารถนาอยูหรือ  ผูใดยอมโกรธในความสุขสําเร็จของบุคคลอื่น  โพธิจิตของผูนั้นจักมีได  
ณ  ที่ไหนเลา 

84.   หากบุคคลไมไดรับสิ่งนั้นซึ่งสถิตอยูในเรือนของทานบดีแลวไซร  แมส่ิงนั้นก็จักไมมีแก
เขาโดยประการทั้งปวง  ประโยชนอะไรดวยวัตถุทั้งที่ผูอ่ืนใหแลวและยังมิไดให  (จะพึงมี
แกเขาเลา) 

85.   เพราะเหตุไร  คนอื่นจึงเลือกละทิ้งซึ่งบุญ  ความเลื่อมใสและคุณงามความดีของตนเสีย  
เมื่อเขาไดประสบอยู  แตก็ไมยอมรับ  (ส่ิงเหลานั้น)  ขอเจาจงบอกเถิดวา  เพราะเหตุไร  เจา
จึงไมโกรธ  (ตอเขาเหลานั้น) 

86.   เจายอมไมเสียใจถึงบาปที่เจาไดกระทําไวแกตัวเองบางหรือ  เจาจึงปรารถนาเพื่อที่จะ
กระทําการแขงดีชิงชังกับคนเหลาอื่น  ซ่ึงเปนผูไดบําเพ็ญบุญไวแลว 

87.   หากความไมชอบใจเกิดขึ้นมาจากศัตรูไซร  ประโยชนอะไรดวยความพอใจของเจาจะพึงมี
อีกเลา  (ความไมชอบใจนั้น)  จักไมมี เพียงเพราะความปรารถนาของเจาและโดย            
การปราศจากเหตุผล 

88.   หากความสําเร็จยอมมีไดดวยความปรารถนาเขาเจาไซร  ความสุขอะไรจะพึงมีแกเจาใน
ความทุกขยากนั่นเลา  แมหากวา  ประโยชนสุขจะพึงเปนสิ่งไมเหมาะสมแลวไซร  
ความสุขอะไร  ๆ  อ่ืน จะพึงมีจากประโยชนสุขนั้นหรือหนอ 

89.   โดยที่แท  เบ็ดอันนากลัวนี้  ถูกชาวประมงคือกิเลสจับยึดไวแลว  ดังนั้น  ยมบาลคนเฝานรก
ทั้งหลาย  เมื่อไดซ้ือทานแลวก็จักตมทานไวในหมอ  (ทองแดง) 

90.   คําสรรเสริญ  เกียรติยศและความเคารพนับถือ  (ของขาพเจา)  ยอมไมอาจทดแทนไดทั้งใน
บุญกุศลและความมีอายุยืนยาว  พละกําลังของขาพเจาก็ไมอาจทดแทนในความไมมีโรค
และในความสุขทางกายไดเลย 

91.   อนึ่ง  (หาก)  ประโยชนสุขแหงตนของบุคคลผูมีปญญา  ผูรูแจงซึ่งประโยชนสุขของตนเอง  
พึงมีจากคําสรรเสริญเปนตนเหลานั้นไซร  ความปรารถนาซึ่งความสุขอันเปนไปในจิตใจ  
พึงเปนสิ่งที่พวกเขาควรสองเสพ  มีการดื่มสุรายาเมาและเลนการพนันเปนตน 
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92.   เพื่อประโยชนแหงเกียรติยศ  เขาทั้งหลายก็ไดทําลายเสียและทั้งยังไดฆาเสียซ่ึงประโยชน

สุขและตัวตนของตนเอง  เพราะเหตุไร  พวกเขาจึงไดทําลายถอยคําทั้งหลายเสีย  เมื่อความ
ตายมีอยู  ความสุขนั้นจักมีแกใครเลา 

93.   เมื่อคฤหาสนถูกทําลายเสีย  เด็กยอมรองไหดวยเสียงอันทุกขทรมาน  ฉันใด  จิตของตัว
ขาพเจาเอง  ก็จักตอบโตในเพราะการสูญสิ้นไปแหงคําสรรเสริญและเกียรติยศ  ฉันนั้น  

94.    คําพูดที่วา  เขายอมสรรเสริญขาพเจา  ดังนี้  ยอมไมใชมูลเหตุ  (แหงความพอใจ)  เพราะมัน
เปนสิ่งไมมีความรูสึกนึกคิด  ถอยคํานั้นเปนเพียงสาเหตุแหงความพอใจยินดี  เพราะ  
(ขาพเจา)  คิดวา  ไดยินวา  คนอื่น  ๆ  พอใจแลวในตัวขาพเจา  ดังนี้     

95.   แมเมื่อความพอใจยินดีนั้นมีอยูในบุคคลอื่นและในขาพเจา  ประโยชนอะไรกับดวย     
ความยินดีพอใจของคนอื่นจักมีแกขาพเจาเลา  ความสุขอันเกิดจากความยินดีนั้น  ยอมมีแก
เขาฝายเดียว  แมสวนแบงอันเล็กนอยจากความสุขนั้น  ก็หาเกิดขึ้นแกขาพเจาดวยไม 

96.   หากความสุขยอมมีไดดวยความสุขของเขาแลวไซร  ขอความสุขนั้นจงมีแกขาพเจาในที่  
ทั้งปวงดวยเถิด  เพราะเหตุไร  ในบรรดาความสุขทั้งหลาย  ความสุขแมสักอยางหนึ่งจึงไม
มีแกขาพเจา  ดวยการอาศัยความเลื่อมใสของผูอ่ืนเลา 

97.   เพราะฉะนั้น  ความสุขใจอันเกิดขึ้นอยูในตัวตนเชนนั้น  ดวยคิดวา  ขาพเจาถูกเขา
สรรเสริญแลว  ความสุขใจที่เกิดขึ้นในตนเชนนั้น  ยอมเปนเพียงพฤติกรรมของเด็กอยาง
เดียวเทานั้น  เพราะมันมิไดมีความสัมพันธกันเลย 

98.   ความสุขยินดีมีการสรรเสริญเปนตนเหลานี้  จักทําลายเสียซ่ึงความปลอดภัยและความ
รังเกียจตอทุกขในสังสารวัฏใหพินาศไปได  (นอกจากนี้)  มันยังสรางความริษยาและความ
โกรธใหสําเร็จผลในบุคคลผูมีคุณทั้งหลายอีกดวย 

99.   เพราะฉะนั้น  คนเหลาใดเกิดขึ้นมาเพื่อการทําลายซึ่งความสุขยินดีมีการสรรเสริญเปนตน
ของขาพเจา  คนเหลานั้นยอมชื่อวา  เปนผูตานทาน  เพื่อประโยชนแหงการปองกันการตก
ไปสูอบายภูมิของขาพเจามิใชหรือ 

100.   อนึ่ง  หากเครื่องพันธนาการคือลาภและเกียรติยศชื่อเสียง  เปนสิ่งไมเหมาะสมแลวแก
ขาพเจา  ผูซ่ึงปรารถนาความหลุดพน  ความโกรธในหมูชนผูไดปลดปลอยขาพเจาใหหลุด
พนจากเครื่องผูกมัดเหลานั้น  จักมีแกขาพเจาไดอยางไรเลา 

101.   ความโกรธในบุคคลผูมาเพื่อปดประตู  (แหงความชั่ว)  แกขาพเจาผูปรารถนาที่จะเขาไปสู
ความทุกขยาก  จักมีอยูแกขาพเจาไดอยางไรเลา  ประหนึ่งวา  พวกเขาเปนผูอันพระพุทธเจา
ทรงอนุญาตไวแลว ฉะนั้น 
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102.   บุคคลไมควรประกอบความโกรธไวในคนเหลานั้น  ดวยคิดวา  เขาไดสรางอุปสรรคขวาก

หนามแหงบุญกุศลไวแลว  ตบะอันเสมอดวยความอดทนยอมไมมี  ดังนั้น  บุคคลควรดํารง
ตนอยูในความอดทนนั้นมิใชหรือ 

103.   อนึ่ง  เพราะโทสะของตนเอง  ขาพเจาจึงมิไดกระทําความอดทนไวในที่นี้  ดังนั้น  เมื่อเหตุ
แหงบุญกุศลไดตั้งขึ้นแลว  ตัวขาพเจาเองที่ไดสรางอุปสรรค  (แหงบุญนั้น)  ไวแลว 

104.   หากคนใดคนหนึ่งไมมีอยู  โดยเวนจากคนอื่น  และเมื่อผูใดมีอยู  บุคคลก็ยอมรับรูได  (วา)  
ผูนั้นนั่นเองยอมเปนสาเหตุของเขา  ผูนั้นจะถูกเรียกวา  เปนอุปสรรคไดอยางไรเลา 

105.   อนึ่ง  ยาจกผูมีความปรารถนาซึ่งเกิดขึ้นในกาลอันเหมาะสม  มิไดเปนผูสรางอุปสรรคแหง
การบริจาคทานเลย  และเมื่อการบําเพ็ญพรตอันบุคคลไดรับแลว  ใคร  ๆ  ก็ยอมไมอาจจะ
เรียกชีวิตของนักบวชไดวา  เปนอุปสรรค  (ของการบวช) 

106.   คนยากจนในโลกนั้นหาไดงาย  แตคนประพฤติผิดนั้นหาไดยากนัก  เพราะใคร  ๆ  ก็จะไม
ประพฤติตอขาพเจาซึ่งเปนผูมิไดกระทําผิด 

107.   ดังนั้น  ชัยชนะอันไมประกอบดวยความเพียรพยายามไดตั้งขึ้นแลว  เหมือนขุมทรัพย  
(ตั้งขึ้นอยู)  ในบาน  ฉะนั้น  ศัตรูของขาพเจาควรเปนผูถูกขาพเจาชื่นชมยินดี  เพราะเขาเปน
สหายในการบําเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู  (ของขาพเจา) 

108.   เพราะฉะนั้น  ทั้งขาพเจาและเขาควรไดรับซึ่งผลแหงความอดทนนั้น  ผลประการแรกควร
มอบใหแกเขา  เพราะวาความอดทนเบื้องตนมีขึ้นไดก็เพราะเขา 

109.   (และหาก)  ความตั้งใจที่จะใหสําเร็จผลในความอดทนยอมไมมีแกเขา  เหตุนั้น  ขาพเจาไม
ควรบูชาซึ่งศัตรู  แมพระสัทธรรมอันเปนเหตุแหงความสําเร็จและไร  (การยึดติด)  ซ่ึง 
ความนึกคิด   ขาพเจาจะบูชาอยูไดอยางไร 

110.   หากขาพเจาไมบูชาอยูซ่ึงศัตรู  ดวยความคิดวา  ความปรารถนาที่จะกระทําผิด  ยอมมีแกเขา
ดังนี้ไซร  ความอดทนจะเกิดขึ้นแกขาพเจาโดยประการอื่นไดอยางไร  เหมือนหมอเอยถึง
อยูซ่ึงความสุข  (จากการเปนโรค)  ฉะนั้น 

111.   ดังนั้น  ความอดทนยอมเกิดขึ้นแกเขา  ซ่ึงเปนผูเขาใจชัดถึงความปรารถนาในภยันตรายนั้น
นั่นเอง  ฉะนั้น  เขานั่นเองไดช่ือวา  เปนมูลเหตุแหงความอดทน  ขาพเจาควรบูชา  (เขา)  
ประหนึ่งวา  บูชาพระสัทธรรมอยูฉะนั้น 

112.   ดวยเหตุนี้  พระผูจอมมุนีเจาไดตรัสไวแลววา  อาณาจักรแหงสรรพสัตว  ก็คือ  อาณาจักร
แหงพระชินเจานั่นเอง  ดังนั้น  เพราะการบูชาซึ่งสรรพสัตวและพระชินเจาเหลานั้นนั่นเอง  
สัตวโลกจํานวนมากมายจึงไดบรรลุถึงฝงแหงความสําเร็จแลว 
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113.  เมื่อการแสดงธรรมของพระพุทธเจา  เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเหมือนกันแกสรรพสัตวและ

เหลาพระชินเจาทั้งหลาย  เพราะเหตุไร  การประพฤติความเคารพในพระชินเจาทั้งหลาย  มี
อยู  (แต)  ไมมีความเคารพในสรรพสัตวทั้งหลายเลา 

114.   ความยิ่งใหญแหงความปรารถนายอมไมมีในตนเอง  แตผลของมันยังมีอยู  และดวยเหตุนี้  
ความเปนผูมีจิตใจกวางขวางของสรรพสัตวทั้งหลายจึงเปนสิ่งเสมอกัน  เหตุนั้น  พวกเขา
ยอมเปนผูเสมอกัน  (มิใชหรือ) 

115.   ส่ิงใดประกอบดวยไมตรีจิต  และเปนสิ่งที่ควรบูชา  ส่ิงนั้นก็คือความเปนผูมีจิตใจ
กวางขวางของสัตวนั่นเอง  บุญใดยอมมีไดดวยความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา  บุญนั้น
ก็คือความมีพระหฤทัยอันยิ่งใหญของพระพุทธเจานั่นเอง 

116.   เพราะฉะนั้น  สัตวทั้งหลายยอมมีความเสมอภาคกันกับพระชินเจาทั้งหลาย  เพราะอาศัย
เศษสวนซึ่งไดรับมาจากพระธรรมของพระพุทธองค  แตสัตวบางพวกนั้น  ยอมไมเสมอกัน
กับพระพุทธเจาทั้งหลาย ซ่ึงทรงมีมหาสมุทรคือคุณธรรมอันไมมีที่ส้ินสุด 

117.   หากแมเศษเสี้ยวแหงคุณธรรมของหมูชน  ผูมีราศีอันเปนเอกในคุณสาร  อันใคร  ๆ  
มองเห็นไดอยู  แมโลกทั้งสามก็เปนสิ่งไมสมควร  เพื่อจะบูชาบุคคลเชนนั้น 

118.   แตความประเสริฐอันเปนสวนที่เกิดขึ้นมาจากพระธรรมของพระพุทธเจา  บุคคลยอมพบ
เห็นไดในสัตวทั้งหลาย  เพราะการพิจารณาซึ่งสวนสําคัญนี้  การบูชาสัตวทั้งหลายจึงเปน
ส่ิงที่ควรกระทํา 

119.   อีกอยางหนึ่ง  พัสดุอะไรพึงมีแกพวกพองผูไมปดบังซอนเรนทั้งหลายและแดพระพุทธเจา
ทั้งหลาย  ผูทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาประมาณมิได  เมื่อไดเสียสละซึ่งประโยชนสุข
ของตนแกสัตวทั้งหลายแลว  ผลตอบแทนอะไร  ๆ อ่ืนจะพึงมีอีกเลา 

120.   บุคคลพึงทําการตอบแทนซึ่งประโยชนสุขแกสรรพสัตวเหลานั้น  ซ่ึงเปนผูไดประทุษราย
รางกาย  (และ) เขาไปสูนรกอเวจี  แมวา  (จะมี) ภยันตรายอันยิ่งใหญ  (แต)  กรรมอันดีงาม
ทั้งปวงก็ถูกพวกเขาประพฤติไวแลวเชนกัน 

121.   ในขณะที่พระพุทธเจาทั้งหลาย  ผูทรงเปนนายของขาพเจาเอง  มิไดทรงใสใจถึงประโยชน
ใด  ๆ  (อันมีอยู)  ในพระองคเอง  ขาพเจาจะกระทําความหยิ่งยโส  (เพียงอยางเดียว)  แตไม
กระทําความเปนทาสผูซ่ือสัตยในเจานายเหลานั้นไดอยางไร 

122.   เมื่อความสุขมีอยูแกสัตวเหลาใด  พระผูจอมมุนีทั้งหลายยอมถึงซึ่งความสุข  เมื่อความทุกข
ยากมีอยูแกสัตวเหลาใด  พระองคทั้งหลายก็จักเขาไปสูความทุกขยาก  (เชนกัน)  ความยินดี
ปรีดาของพระผูจอมมุนีทั้งปวงยอมมีขึ้นไดจากความยินดีของสัตวทั้งหลายเหลานั้น  ใน
บรรดาภยันตรายเหลานั้น  (ภัยทั้งปวง)  ไดถูกพระมุนีเจาทั้งหลายทรงทําลายใหยอยยับแลว 
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123.   ความยินดีดวยความใครทั้งปวง  ยอมไมมีแกบุคคลผูถูกไฟแผดเผาอยูโดยรอบ  ฉันใด     

แมเมื่อความทุกขยากของสัตวทั้งหลายยังมีอยู  อุบายแหงความยินดีปรีดายอมไมมีแด   
พระผูทรงพระเมตตาทั้งหลาย  ฉันนั้น 

124.   ดังนั้น  ดวยความทุกขยากที่เกิดขึ้นแลว  ความทุกขอันใดถูกขาพเจากระทําไวแลวแด  พระ
ผูทรงพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวง  บัดนี้  ขาพเจาจะขอประกาศซึ่งบาปนั้น  ขอพระผูจอม
มุนีทั้งหลาย  ผูทรงมีความทุกขทรมาน  จงอดโทษ  (ขาพเจา)  ดวยเถิด 

125.   บัดนี้  ดวยความจงรักภักดีตอพระตถาคตเจาทั้งหลาย  ขาพเจาขอถึงซึ่งความเปนทาสใน
โลกดวยตนเองโดยสิ้นเชิง  ขอหมูชนทั้งหลายจงวางเทาไวบนศีรษะของขาพเจา  หรือจะ
ประทุษรายเขนฆา  (ขาพเจา)  ก็ตาม  ขอพระผูทรงเปนที่พึ่งของโลกไดโปรดยินดีปรีดา
ดวยเถิด 

126.   ดวยวา  โลกทั้งปวงนี้ ถูกพระพุทธเจา  ผูทรงมีพระมหากรุณาคุณเหลานั้น  ไดทรง
ครอบครองไวแลว  ความสงสัยจึงไมมีอยู  พระนาถเจาทั้งหลายไดทรงเห็นแลวซ่ึง         
สัตวเหลานั้น  โดยรูปของสัตวมิใชหรือ  ดังนั้น  เพราะเหตุไร  บุคคลจึงไมเคารพนับถืออยู
อีกเลา 

127.   ส่ิงนี้เอง1    เปนความโปรดปรานยินดีของพระตถาคตเจา  ส่ิงนี้เองคือความสําเร็จแหง
ประโยชนสุขของพระองค  ส่ิงนี้เองเปนการทําลายความทุกขของสัตวโลกใหหมดไป  
ดังนั้น  ขอคําอธิฐานนี้แล  จงมีแกขาพเจาดวยเถิด 

128.   เหมือนราชบุรุษพวกหนึ่งไดประพฤติผิดตอมหาชน  มหาชนผูมองเห็นการณไกล  ยอมไม
สามารถจะทําการโตตอบไดฉะนั้น 

129.   เพราะวา  ราชบุรุษนั้นมิไดอยูเพียงผูเดียว  อํานาจของพระราชาก็เปนอํานาจของเขา  ดังนั้น  
บุคคลไมควรเคารพบูชาซึ่งคนผูมีอํานาจชั่ว  (และ)  ไดประพฤติผิดตอคนใดคนหนึ่งไว 

130.   เพราะเหตุวา  ยมบาลในนรกและพระผูทรงมีพระกรุณาคุณ  เปนพลังอํานาจของเขา  ดังนั้น  
บุคคลควรยังสัตวทั้งหลายใหเคารพบูชา  (เขา)  เหมือนหนึ่งวา  ขาราชบริพารเคารพนับถือ
อยูซ่ึงพระราชาผูมักพิโรธจัด  ฉะนั้น 

131.   พระราชาผูมักพิโรธแลว   จะพึงกระทําความทุกขไวในนรกไดอยางไร   ก็ในเมื่อ         
(ความทุกขยากในนรกนั้น)  ถูกเสวยอยูโดยบุคคลผูไดสรางความเศราโศกไวแก            
สัตวทั้งหลายแลว 

 

                                                           
1ความเคารพนบัถือในสรรพสัตวทั้งหลาย 
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132.   พระราชาผูทรงยินดีโปรดปรานแลว   จะพึงพระราชทานความเสมอภาคในความเปน    

พระพุทธจาไดอยางไร  เพราะวา  (ความเสมอภาคในความเปนพระพุทธเจานั้น)  ถูกรับรูอยู
โดยบุคคลผูไดสรางความสุขไวแกสัตวทั้งหลายแลว 

133.   หากบุคคลพึงเปนบอเกิดแหงความเคารพบูชาในสัตวทั้งหลายไซร  ความเปนพระพุทธจาก็
จักมีขึ้นได  เพราะเหตุไร  เจา  (จิตใจ)  จึงไมเห็นอยูซ่ึงความเจริญรุงเรือง  เกียรติยศและ
ตําแหนงอันดีในโลกนี้เลา 

134.   เมื่อทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ  บุคคลผูมีความอดทนยอมไดรับซึ่งความสงางาม  ความไมมี
โรค  ความปราโมทยยินดีและชีวิตอันยืนยาว  (ประหนึ่งวาไดรับอยู)  ซ่ึงความสุขของ   
พระเจาจักรพรรดิอันกวางใหญไพศาล ฉะนั้น   

 
ปริเฉทท่ี  7 

ชื่อ  วีรยบารม ี  (วิริย) 
 
1.   เมื่อความอดทนมีอยูอยางนี้แลว  บุคคลผูมีความอดทนพึงสองเสพซึ่งความเพียรพยายาม

เถิด  เพราะวา  การตรัสรูยอมตั้งมั่นอยูไดในบุคคลผูมีความเพียรพยายามเทานั้น  และหาก
เวนซึ่งความเพียรเสียแลว  บุญก็จักไมเกิดขึ้น  เหมือนความเคลื่อนไหว  (ไมมีอยู)  เพราะ
เวนเสียซ่ึงลม  ฉะนั้น 

2.   ความเพียรคืออะไร  ความเพียรก็คือความอุตสาหะขวนขวายในกุศล  อะไรถูกเรียกวา  เปน
ปรปกษกับความเพียรนั้นเลา  (ส่ิงที่เปนปรปกษกับความเพียรนั้น)  ก็คือความเกียจคราน  
การติดยึดอยูในสิ่งอันนารังเกียจ  และการดูถูกเหยียบหยามตนเอง  อันเกิดจากความทอแท
ส้ินหวัง 

3.   เพราะความอยากในรสแหงความสุขอันเกิดจากการหยุด  (ทํา)  การงาน  และความงงงวย
จากการหลับ  (และ)  เพราะความสงบเงียบแหงความทุกขในสังสารวัฏ  ความเกียจครานจึง
ไดเกิดขึ้น 

4.   เพราะถูกผูลาคือกิเลสตามดมกลิ่นอยู  บุคคลจึงไดเขาไปสูตาขายแหงการเกิดอีก  แมใน
วันนี้  เจา  (จิตใจ)  ยอมไมรูหรือวา  เปนผูเขามาสูปากแหงความตายแลว 

5.   เจายอมไมเห็นซึ่งพวกมันอันฆาอยูซ่ึงหมูสัตวของตนเอง  พรอมกับกรรมนั่นเองหรือ      
แมเมื่อเปนเชนนี้  เจาก็ยังเขาไปสูนิทราอีก  เหมือนกระบือของคนจัณฑาล  ฉะนั้น 
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6.   เมื่อหนทางอันคับแคบถูกพระยมเฝามองอยูโดยประการทั้งปวง  เจายังพอใจอยูกับการ

บริโภคไดอยางไร   พอใจอยูกับการหลับไดอยางไร   พอใจอยูกับความสุขยินดี                
(ในกามราคะ)  ไดอยางไรเลา 

7.   ในขณะที่บุคคลยอมถึงซึ่งความตายอันประชุมเขาดวยกันโดยฉับพลัน  แมไดสละซึ่ง  
ความเกียจครานนั้นแลว  เจาจะทําอะไรในกาลอันไมเหมาะสมไดเลา 

8.   เมื่อคิดอยูวา  ส่ิงที่เหลืออยูนี้ยัง  (ทํา)  ไมสําเร็จเรียบรอย  ส่ิงนี้เพิ่งเริ่ม  (ทํา)  ส่ิงนี้ทําสําเร็จ
เพียงครึ่งเดียว  ความตายก็ยางเขามาใกลทุกขณะ  โอหนอ  ขาพเจาจะถูกทําลายเสียแลว 

9.   เมื่อไดเห็นซึ่งหมูญาติมิตรผูส้ินหวัง  ซ่ึงมีดวงตาและใบหนาแดงกล่ําไปดวยน้ําตาอัน
เกิดขึ้นจากกําลังของความเศราโศก  และไดเห็นซึ่งใบหนาของยมทูตทั้งหลาย 

10.   เจาซึ่งเปนผูมีความเรารอนอยู  เพราะไดระลึกถึงบาปของตน  และไดฟงเสียงของสัตวนรก
ทั้งหลาย   ซ่ึงเปนผูมีรางกายอันเปรอะเปอนแลวดวยอุจจาระอันนารังเกียจ   เมื่อมี         
ความลําบากอยู  (เชนนี้)  เจาจักทําอะไรไดเลา 

11.   ความกลัวในที่นี้นั่นแล  ยอมเหมาะสมแกเจา  ดวยคิดวา  ขาพเจายอมเปนเหมือนปลาตัวมี
ชีวิต  (ซ่ึงรอคอยการถูกกัดกิน)  ฉะนั้น  ความกลัวอะไรจักมีแกคนผูทําบาปมากกวา    
ความทุกขยากในนรกอันเรารอนอีกเลา  

12.   แนะเจาผูออนโยน  เมื่อไดเกี่ยวของอยูกับดวยน้ําอันรอนแลว  เจายอมถูกเผาไหม  (อยาง
แนนอน)  และเมื่อไดสรางกรรมอันชั่วชาดุจนรกแลว  เจาจักนั่งอยูอยางสุขสบายไดอยางไร 

13.  แนะทานผูปรารถนาผล  (รางวัล)  เจายอมเปนผูเกียจคราน  แนะทานผูออนโยน  เจายอมมี
ความทุกขอันยิ่งใหญ   แนะทานผูเปนอมตะ  เจาจักถูกความตายครอบงํา  โอทานผูทกุขยาก  
เจาจักตองถูกทําลาย  (โดยแนแท) 

14.   เมื่อไดยึดเอาซึ่งเรือคือความเปนมนุษยแลว  เจาจงขามแมน้ําใหญคือความทุกขเสียเถิด  
แนะคนโงเขลา  กาลนี้มิใชเวลาแหงการหลับนอน  (เพราะ)  เรือ  (คือชีวิต)  เปนสิ่งที่หาได
ยากยิ่งนัก 

15.   เมื่อไดสลัดทิ้งซึ่งความยินดีในธรรม  อันประเสริฐยอดเยี่ยม  เปนสาเหตุแหงความสุขยินดี
อยางไมมีที่ส้ินสุด  ความยินดีในความหยิ่งยโสและในการดูถูกเหยียดหยาม  อันเปนสาเหตุ
แหงความทุกข  จักมีแกเจาไดอยางไร 

16.   การชนะตนเองดวยความไมทอถอยส้ินหวัง  การเสริมสรางพลังและการมุงเล็งถึงเปาหมาย   
ความเสมอภาคกันระหวางตนเองกับผูอ่ืน  ตลอดถึงการ  (ยอมรับ)  เปล่ียนแปลงของคนอื่น
และตนเอง  (ช่ือวา  เปนลักษณะของความเพียรทั้งสิ้น)  
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17.   ดังนั้น  บุคคลไมควรกระทําซึ่งความเสื่อมถอย  ดวยคิดวา  การตรัสรูจักมีแกตัวเราไดจากที่

ไหนเลา  เพราะวา  พระตถาคตผูมีปกติตรัสแตคําจริง  ไดตรัสความจริงขอนี้ไวแลววา   
18.   แมพวกเขาเหลานั้นไดเคยเปนเหลือบ  ยุง  แมลงผึ้งและหนอนมากอน  (เพราะอํานาจแหง

ความพากเพียรนั่นเอง)  พวกเขาจึงไดบรรลุถึงการตรัสรูอันประเสริฐสูงสุด  ซ่ึงเปนคุณชาติ
ที่ใคร ๆ  บรรลุถึงไดยากยิ่งนัก 

19.   ดังนั้น  ขาพเจาเมื่อไดเกิดมาเปนมนุษยอีก  และเปนผูสามารถที่จะรูแจงถึงสิ่งที่ เปน
ประโยชนและหาประโยชนมิได  แตเพราะเหตุไร  ขาพเจาจึงไมไดบรรลุถึงการตรัสรูเลา  
เพราะ  (ขาพเจา)  ไมไดสละทิ้งซึ่งความรูทั้งปวงเชนนั้นหรือ 

20.   แมหากวา  ความกลัวจะมีแกขาพเจา  ดวยคิดวา  ขาพเจาพึงสละซึ่งอวัยวะมีมือและเทา  
เปนตนไซร  การไมไดพิจารณาซึ่งความยึดมั่นอยูในการกลัวเชนนั้นวา  สําคัญหรือไม
สําคัญ  ก็จะพึงมีแกขาพเจา 

21.   แมขาพเจาจะพึงถูกตัด  ถูกเชือดเฉือน  ถูกเผาไหมและถูกฟนแทงมาหลายครั้งหลายคราว  
เปนเวลาหลายลานกัลป  เหลือที่จะคณานับได  แตการตรัสรูก็ยังไมเกิดมี  (แกขาพเจา) 

22.   แตความทุกขอันหาประมาณมิไดของขาพเจานี้  จักเปนเครื่องใหสําเร็จการตรัสรูโดย
สมบูรณ  มันเปนเหมือนความทุกขที่เกิดขึ้น  ในขณะที่ไดกําจัดความเจ็บปวดทรมานอัน
เกิดจากลูกศรซึ่งถูกถอนขึ้นแลว  ฉะนั้น 

23.   แมแพทยทั้งปวงก็ไดทําการรักษาใหเปนผูปราศจากโรค  ดวยวิธีการรักษาเยียวยาอัน
เจ็บปวดทรมานทั้งหลาย  เพราะฉะนั้น  เพื่อการขจัดความทุกขจํานวนมากใหหมดสิ้นไป  
บุคคลควรอดทนตอความทุกขอันเล็กนอยเสียเถิด 

24.   แพทยผูทรงประเสริฐ  ยอมไมทรงกระทําการรักษาเยียวยาอันเหมาะสมสอดคลองเชนนี้  
แตพระองคจักทรงรักษาผูเจ็บปวยจํานวนมากมาย  ดวยการปฏิบัติอันออนโยน 

25.   ในเบื้องตน  พระผูทรงชี้นํายอมทรงใหประกอบแมในการใหทาน  มีพืชผักเปนตน  
จากนั้น  บุคคลยอมกระทําใหยิ่ง  ๆ ขึ้นไป  ภายหลังเขาควรสละแมซ่ึงเนื้อหนังของตนเสีย 

26.   เมื่อใด  ความรูแจงยอมเกิดขึ้นแมในเนื้อของตนเอง  เหมือน  (ที่เกิดขึ้นอยู)  ในพืชผัก
ทั้งหลาย  เมื่อนั้น  อะไรเลาจักเปนสิ่งที่กระทําไดยากแหงบุคคลผูไดสละซ่ึงเนื้อและกระดูก 

27.   บุคคลเปนผูไรความทุกข  ก็เพราะไดสลัดทิ้งเสียซ่ึงบาป  เปนผูมีจิตใจไมหดหู  ก็เพราะ
ความที่ตนเปนคนฉลาดเฉียบเหลม  เหตุนั้น  ความทุกขยากมีอยูในจิตใจได  ก็เพราะ   
ความนึกคิดที่หลงผิด  (และ)  มีอยูในรางกายได  ก็เพราะบาป 
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28.   รางกายยอมมีความสุขไดดวยบุญ  จิตใจเปนสุขไดดวยความฉลาด  อะไรจะสามารถสราง

ความทุกขยากใหเกิดขึ้นแกพระผูทรงมีพระเมตตา  ซ่ึงทรงดํารงอยูในสังสารวัฏ  เพื่อ
ประโยชนสุขของผูอ่ืนไดอีกเลา 

29.   ดวยพลังอํานาจแหงโพธิจิตนั่นเอง  บุคคลผูไดขจัดบาปในครั้งกอนใหหมดส้ินไป  และ
ปรารถนาอยูซ่ึงทะเลแหงบุญ  ยอมไดช่ือวา  เปนผู  (กําจัดทุกขได)  วองไวกวาพระสาวก
ทั้งหลาย  (ของหินยาน) 

30.   เมื่อไดรับรถคือโพธิจิต  อันเปนเครื่องถอดถอนทําลายความหดหูและความเมื่อยลาทั้งปวง
แลว  ใครกันเลา  ซ่ึงเปนผูมีสติปญญา  ไดไปอยูสูความสุขจากความสุขเชนนี้  จะพึง
โศกเศราอีก 

31.   พลังแหงความชอบใจ  ความคงที่  ความยินดีและความหลุดพน  เกิดขึ้นอยูเพื่อใหสําเร็จ
ประโยชนแกสัตวทั้งหลาย  ความชอบใจเปนตนนั้น  ยอมเกิดขึ้นมาจากความกลัวในความ
ทุกขยาก  และมันจะเปนสิ่งมีคุณประโยชนไดก็เพราะการกระทํา 

32.   เมื่อไดกําจัดอุปสรรคสิ่งตรงกันขามเชนนี้แลว   บุคคลพึงพากเพียรเพื่อพอกพูน            
ความอุตสาหะใหเจริญขึ้น  ดวยพลังแหงความชอบใจ  ความทะนงตน  ความยินดี  การ
เสียสละ  จุดมุงหมายและความเปนนาย  (ของตนเอง) เถิด 

33.   ขาพเจาควรกําจัดซึ่งโทษอันหาประมาณมิได  ทั้งของขาพเจาเองและของคนอื่น  ๆ เสีย  ใน
บรรดาโทษเหลานั้น  ความสิ้นไปแหงโทษอยางหนึ่ง  ๆ  (ขาพเจาพึงปรารถนาทําลาย)  
จนกวาทะเลแหงกัลปทั้งหลาย  (จะเหือดแหงไป) 

34.   แมเศษธุลีอันนอยนิด  ในการเริ่มตนกําจัดโทษใหหมดสิ้นไปนั้น  ขาพเจาไมพึงมองขาม  ก็
เพราะเหตุไร  อกของขาพเจาจะไมแตกทําลายเสียเลา  ในเมื่อไดกําหนดเอาความทุกขอัน
หาประมาณมิได  (เชนนั้น) 

35.   อนึ่ง  ขาพเจาควรไดรับซึ่งคุณประโยชนอันมากมาย  ทั้งของตัวขาพเจาเองและของคน   
อ่ืน  ๆ เพราะวา  การเพิ่มพูนคุณอยางหนึ่ง ๆ จะไมพึงเกิดขึ้น  จนกวาทะเลแหงกัลป  (จะ
แหงเหือดไป) 

36.   ในกาลบางคราว  การพอกพูนแมในเศษอันเล็กนอยแหงคุณประโยชน  ไมเคยเกิดขึ้นแก
ขาพเจาเลย  ชีวิตความเปนอยูที่ไดมาดวยความอัศจรรยใจ  เปนสิ่งไมมีประโยชนที่ขาพเจา
ไดประสบมา 

37.   ขาพเจาไมเคยไดรับซึ่งความสุขอันเกิดจากการบูชาพระผูมีพระภาค  และในงานเฉลิมฉลอง
ที่ยิ่งใหญ  การบําเพ็ญเพียรในหลักคําสอนขาพเจาก็ไมเคยปฏิบัติ  ขาพเจาไมเคยทํา
ความหวังของคนยากจนใหบริบูรณไดเลย   
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38.   ขาพเจาไมเคยใหความปลอดภัยแกผูมีความขลาดกลัว  ไมเคยสรางความสุขใหแกผูทุกข

ยาก  ขาพเจาไดเขาไปสูความปวดราวในครรภของมารดา  ดวยความทุกขทรมานอยางเดียว 
39.   เพราะการไมประกอบความพอใจในธรรมมาแตกอน  ภัยพิบัติเชนนี้ไดเกิดขึ้นแลวแก

ขาพเจาในกาลบัดนี้   ใครจะพึงสละความพอใจในธรรมไดเลา 
40.   พระมุนีไดตรัสบอกไวแลววา  ความพอใจยอมเปนมูลรากของกุศลทั้งปวง  และแมมูลราก

ของความพอใจนี้  ก็เปนสิ่งอันมั่นคง  เพราะทําผลแหงวิบากกรรมใหเจริญขึ้นได 
41.   ความทุกข (กาย)  ความทุกขใจ  ภัยชนิดตาง  ๆ  และการพลัดพรากจากสิ่งอันพึงปรารถนา  

ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูกระทําบาปทั้งหลาย 
42.   เมื่อไดบําเพ็ญคุณความดีไวแลว  บุคคลผูมีความปรารถนาอยูภายในใจ  จักไปในที่ใด  ๆ  

เขายอมถูกคุณแหงผลบุญนั้นบูชา  (หอมลอม)  อยูในที่นั้น  ๆ  นั่นเอง 
43.   แตหากบุคคลเปนผูปรารถนาความสุข  (แต)  ประพฤติช่ัวอยู  จะไปในที่ใด  ๆ  เขาก็จักถูก

ศัสตราแหงความทุกขทรมานของความชั่วนั้นเบียดเบียนอยู  ในที่นั้น  ๆ นั่นเอง 
44.   เมื่อพวกเขาไดเขาไปสูครรภของดอกบัวอันกวางใหญ  มีกล่ินหอมและเย็นสบายแลว  

(และ)  เมื่อไดถูกหลอเล้ียงดวยอาหารคือน้ําเสียงอันออนโยนของพระชินเจาแลว  รัศมี  
(ของพวกเขา)  ก็จักเปลงปลั่งสวางไสวขึ้น  ความงดงามอันแทจริงก็จะไหลออกมาจาก
ดอกบัวคือการตรัสรู  อันพระมุนีเจาไดทรงสรรสรางไวแลว  ดวยกุศลกรรมทั้งหลาย    
พวกเขาเหลานั้นก็จักไดเกิดเปนบุตรของ    พระสุคตเจากอนกวาพระสุคต  (นั่นเอง) 

45.   บุคคลจะสงเสียงรองดวยความเจ็บปวด  เพราะผิวหนังทั้งปวงถูกยมฑูตเชือดฉีกอยู  รางกาย  
(ของเขา)  ก็จักถูกกรอกดวยน้ําทองแดงที่เดือดพลานอยูในไฟอันลุกโชน  กอนเนื้อก็จักถูก
แบงออกเปนรอย  ๆ ช้ิน  โดยการถูกตัดอยูดวยดาบและหอกอันรอนรุม  ดวยอกุศลกรรม
ทั้งหลาย  หมูชนจํานวนมากมายจึงไดตกไปในภาคพื้นแผนเหล็กอันรอนจัด  (เชนนั้น
ทีเดียว) 

46.   เพราะฉะนั้น  บุคคลควรทําความพอใจในความดี  ควรอบรมเพิ่มพูนความดีนั้นดวย    
ความพากเพียร  แตเมื่อไดปรารภ  (เพื่อที่จะทําความดีนั้น)  แลว  เขาควรทํามานะ        
ความพยายามใหเกิดขึ้น  ดวยวิธีการเดียวกันกับที่ปรากฏอยูในวัชรัธวชสูตร 

47.   ในเบื้องตน  บุคคลควรพิจารณาสภาพเงื่อนไขทั้งหลายกอนวา  ควรเริ่มหรือไมควรเริ่ม  
(กระทํา  หากไมแนใจ)  การไมเร่ิมตน  (กระทํา)  ยอมเปนสิ่งประเสริฐกวา  แตเมื่อได
ปรารภวา  (จะกระทําแลว)  เขาไมควรถอยกลับเสีย 
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48.   แมส่ิงนี้ก็จักเปนความเคยชินในชาติอ่ืน  ๆ  และความทุกขยากก็จะเพิ่มเจริญขึ้นเพราะ 

ความชั่ว  กาลเวลาที่ควรกระทําการงานอื่น  ๆ  ก็ยอมเสื่อมสิ้นไป  และการงานอื่น  ๆ  นั้น 
ก็จักไมสําเร็จไดเลย 

49.   บุคคลพึงกระทําความพากเพียรในเรื่อง  3  เร่ืองคือ  ในการงาน  ใน  (การกําจัด)  กิเลสและ
ในสติปญญาความสามารถ  ความเพียรพยายามในการงานนั้น  ยอมมีไดเพราะคิดวา  
ขาพเจาผูเดียวเทานั้น พึงกระทํา  (ส่ิงทั้งปวงใหสําเร็จได)  ดังนี้ 

50.   สัตวโลกซ่ึงไดผูกมัดตัวเองอยูกับกิเลสนี้  ยอมไมเพียงพอในการใหสําเร็จประโยชนแก
ตนเอง  ดังนั้น  ขาพเจาจึงควรกระทําสิ่งเหลานี้  (เพราะวา)  หมูชนเปนผูไมมีความสามารถ
ดุจเดียวกับขาพเจา 

51.   คนอื่นจะกระทําการอันต่ําตอย  (ในขณะที่)  ดํารงอยูตอหนาขาพเจาไดอยางไร  หาก
ขาพเจามิไดกระทําการงานนั้นดวยความถือมั่นไซร  ขอความถือมั่นจงฉิบหายเสียเถิด  
ความประเสริฐก็จักมีแกขาพเจา 

52.   เมื่อไดประสบกับงูตัวตายแลว  แมอีกาก็จะประพฤติเพียงดังนกครุฑ  แมความทุกขยาก  
เล็ก  ๆ  นอย  ๆ  ก็จักเบียดเบียนอยู  (ซ่ึงขาพเจา)  หากใจของขาพเจาออนกําลังลง 

53.   เมื่อบุคคลถูกความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาทําใหเปนผูไรพลัง  ความทุกขยากทั้งหลายก็ยอม
เปนสิ่งที่กระทําไดงายมิใชหรือ  แตผูที่หมั่นลุกขึ้น  มีความกระตือรือรนและมีความทะนง
ตน  ยอมเปนผูที่เอาชนะไดยากนัก  สําหรับหมูศัตรูผูยิ่งใหญทั้งหลาย   

54.   ดังนั้น  ดวยจิตใจอันแนวแน  ขาพเจาจะกระทําความทุกขยากทั้งหลายใหฉิบหายเสีย  หาก
ขาพเจาถูกความทุกขยากเหลานั้นเอาชนะ  (ครอบงํา) ไดแลว  ความปรารถนาชัยชนะใน
โลกทั้งสาม  ยอมเปนสิ่งที่ควรหัวเราะเยาะ 

55.   ดังนั้น  ขาพเจาควรเอาชนะทุกสรรพสิ่ง  ขาพเจาไมควรถูกสิ่งใด  ๆ  เอาชนะได  ขาพเจา
ควรยึดถือความทะนงตนเชนนี้ไว  เพราะวาขาพเจาเปนบุตรของพระชินสีหราช 

56.   สัตวทั้งหลายเหลาใดถูกความทะนงตนเขาครอบงําแลว  จักเปนผูมีความทุกขยาก  สัตว
เหลานั้นจึงเปนผูไมมีความโอหังอวดดีวา  บุคคลผูทะนงตน  ยอมไมตกไปสูการออนนอม
ตอศัตรู  แตพวกเขาจักเปนผูออนนอมตอศัตรูคือ  ความทะนงตนเทานั้น   

57.   สัตวเหลานั้นยอมถูกความหยิ่งยโสนําไปสูทุคติ  แมความสุขในอัตตภาพความเปนมนุษย  
ก็จักเสื่อมหายไป   พวกเขาจักเปนผูอาศัยการบริโภคอาหารของคนอื่น  เปนทาส  เปนคน
โงเขลา  นาเกลียดนากลัวและเปนคนซูบผอม 
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58.   และพวกเขาจะถูกดูหมิ่นดูแคลนโดยประการทั้งปวง  เปนผูมีความทุกขทรมาน  เพราะถูก

ความหยิ่งยโสทําใหแข็งกระดาง  หากแมพวกเขาดํารงอยูทามกลางแหงความอวดดี  (อยาง
นี้)  ไซร  ขอเจาจงบอกเถิดวา  ลักษณะเชนไรจักเปนสิ่งอันนาเวทนาต่ําชา  (กวานี้อีก) 

59.   พวกเขาเหลานั้น  ซ่ึงเปนผูอวดดี  มีชัยชนะและเปนผูกลาหาญอยางแทจริง  เมื่อไดทําลาย
ซ่ึงความทะนงตน  ดวยชัยชนะเหนือศัตรูคือความทะนงตนแลว  (และ)  เมื่อไดกําจัดซึ่ง
ขาศึกคือความทะนงตน  อันตอสูดิ้นรนกันอยูนั้นแลว  ยอมประกาศซึ่งผลแหชัยชนะเหนือ
ผูคนไดโดยแท 

60.   บุคคลผูดํารงอยูในทามกลางกิเลสทั้งหลาย  พึงเปนผูมีความกระตือรือรนโดยประมาณพัน
คร้ัง  (และ)  ควรเปนคูตอสูที่กิเลสทั้งหลายเอาชนะไดยาก  เหมือนราชสีหอันหมูกวาง
เอาชนะไดยากอยู  ฉะนั้น 

61.   อนึ่ง  เมื่อสภาวะทุกขมีอยูเปนจํานวนมาก  ดวงตายอมไมอาจเห็นซึ่งรส  (คือแกนแทของ
ส่ิงนั้นได)  เมื่อไดรับความทุกขยากอยูเชนนี้  บุคคลไมควรตกอยูในอํานาจของกิเลส
ทั้งหลาย 

62.   หากบุคคลไดรับอยูซ่ึงการงานใด  เขาพึงเปนผูมีใจผูกติดอยูในการงานนั้น  ตัวเขาเองซึ่งยึด
ติดอยูในการงานนั้น  ยอมเปนผูไมรูจักพอ  เหมือนบุคคล  (ยึดติดอยู)  ในความปรารถนาที่
จะไดรับความสุขอันเกิดจากผลแหงการเลนการพนัน  ฉะนั้น 

63.   บุคคลกระทําอยูซ่ึงการงานเพื่อประโยชนแหงความสุข  แมอยางนี้  ความสุขอาจจะพึงมี
หรือไมพึงมี  (แกเขา)  ก็ได  แตการงานของผูใดแลนํามาซึ่งความสุข  (หาก)  ผูนั้นซึ่งเปนผู
ไรจากการงาน  จะพึงมีความสุขไดอยางไรเลา 

64.   ความพอใจยอมไมมีในสังสารวัฏ  เพราะความใครทั้งหลาย  อุปมาเหมือนน้ําผ้ึง  (ไมมีอยู)  
บนปลายคมมีดโกน  ฉะนั้น  เพราะการดับสิ้นไปแหงบุญทั้งหลาย  ความพอใจดวยผลอัน
ออนหวานเจริญรุงเรือง  (แหงบุญนั้น)  จะมีอยูไดอยางไรเลา 

65.   เพราะฉะนั้น  บุคคลควรมีใจจดจออยูในการงานนั้น  แมในที่สุดลงแหงการงาน  เหมือน
ชางตัวเรารอนอยูในตอนกลางวัน  (ไดแชจุมอยู)  ในสระอันตนประสบเขาแลวเปนสิ่งแรก
สุด  ฉะนั้น 

66.   แตเมื่อมีความเกี่ยวพันอยูกับการเสื่อมสิ้นไปแหงพลังแลว  บุคคลควรสละ  (การกระทํานั้น
เสีย)  เพื่อกระทําใหมอีก  และเมื่อไดรับผลอันสมบูรณดีแลว  เขาพึงปลอยวางการกระทํา
นั้นเสีย  เพราะความอยากจะเพิ่มพูนยิ่ง  ๆ ขึ้นไป 
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67.   บุคคลพึงเฝาระวังปองกันการทําลายของกิเลสทั้งหลายใหดี  และเขาควรประทุษรายตอบ

ซ่ึงกิเลสทั้งหลายอยางตั้งใจแนวแน  เหมือนทหารผูเขาไปสูการสูรบดวยดาบกับขาศึกที่มี
ปญญาเฉลียวฉลาด  ฉะนั้น 

68.   ในการศึกนั้น  บุคคลผูมีความกลัวควรรีบเก็บดาบที่รวงหลนแลวโดยเร็ว  ฉันใด  เมื่อนึกถึง
อยูซ่ึงนรก  บุคคลก็ควรรีบยึดจับซึ่งดาบคือสติที่หลุดหายไปแลว  ฉันนั้น 

69.   ยาพิษเมื่อไดไหลเขาไปสูกระแสเลือดแลว  ยอมแผซานไปทั่วรางกาย  ฉันใด  ความโกรธ
แคน  เมื่อไดประสบกับชองก็จะไหลเขาไป  (ครอบงํา) ในจิตใจ  ฉันนั้นนั่นแล 

70.   บุคคลผูหวัง  (ความเปนพระโพธิสัตว)  พึงเปนผูไมประมาท  เหมือนคนใชผูแบกหมอ
น้ํามัน  ไดยืนอยู  (ในทามกลางราชบุรุษ)  ผูมีดาบถืออยูในมือทั้งหลายแลว  (ไมประมาท
อยู)  เพราะกลัวตอความตาย  หาก (เขา) ไดพลาดลมลง 

71.   เพราะฉะนั้น  เมื่องูมีอยูบนหนาตัก  บุคคลยอมลุกขึ้นโดยเร็ว  ฉันใด  เมื่อเขาไปใกลซ่ึง
ความหลับและความเกียจคราน  บุคคลควรถอยหลังกลับอยางฉับพลัน  ฉันนั้น 

72.   เมื่อไดปฏิบัติอยางเครงครัดดวยดี  ในการคดโกงหลวกลวงครั้งหนึ่ง  ๆ  บุคคลจึงควร
พิจารณาวา  ขาพเจาจักกระทําโดยประการใด  ๆ ได  ขอสิ่งนั้นอยาพึงมีแกขาพเจาเถิด 

73.   ดวยเหตุนั้น  บุคคลพึงปรารถนาซึ่งการไดรับความเกี่ยวของสัมพันธหรือการงานอัน
สมบูรณพรอม  โดยคิดวา  ในสภาพการณทั้งหลายนั้น  การเจริญขึ้นแหงสติจะพึงมีได
อยางไร 

74.   เมื่อไดระลึกถึงถอยคําแหงความไมประมาทแลว  บุคคลควรกระทํา  (การปรับปรุง)  ตนเอง  
โดยทันที  เชนเดียวกับที่บุคคลไดเปลี่ยนแปลงจุดมุงหมายทั้งปวง  กอนจะเริ่ม  (ลงมือ)  
กระทํา 

75.   ปุยฝายยอมเปนไปตามอํานาจการพัดไปมาแหงลมทั้งหลาย  ฉันใด  บุคคลยอมตามระลกึถึง
อํานาจแหงความอุตสาหะและความสําเร็จ  (อันเกิด)  จากความพากเพียรนั่นแล  ฉันนั้น   

 
ปริจเฉทท่ี  8 

ชื่อ    ธยานบารมี  (สมาธิ) 
 
1.   คร้ังไดเพิ่มพูนความอุตสาหะขึ้นอยางนี้แลว  บุคคลพึงทําจิตใจใหตั้งมั่นอยูในสมาธิ  

สวนนรชนผูมีจิตใจกระสับกระสายอยู  ช่ือวา  ไดยืนอยูในทามกลางเขี้ยวเล็บของกิเลส
ทั้งหลาย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    325
 
2.   ดวยการพิจารณากายและจิตใหแยกออกจากกัน  การเกิดขึ้นแหงความฟุงซานยอมไมมี  

เพราะฉะนั้น  เมื่อไดสลัดทิ้งซึ่งโลกไดแลว  บุคคลควรกําจัดความนึกคิดทั้งหลายเสีย   
3.   โลกอันใคร  ๆ  สลัดทิ้งไมไดอยูก็เพราะความรักผูกพันและเพราะความปรารถนาใน

ประโยชนทั้งหลายมีลาภเปนตน  ดังนั้น  ในการสลัดทิ้งโลกนั้น  บุคคลผูมีปญญาควร 
(หมั่น)  พิจารณาอยางนี้วา 

4.   บุคคลจะเปนผูบรรลุถึงปญญาไดดวยดี  ก็เพราะอาศัยความสงบ  (มากอน)  เขาไดทําลาย
กิเลสใหพินาศไปอยู  จึงไดเปนผูรูแจงเห็นจริง  เขาควรแสวงหาความสงบเปนประการแรก
และไมควรเปนผูเอาใจใสในโลก  (มากนัก)  แตควรมีความปลื้มปติยินดี  (ตอโลก) 

5.   ในบรรดาบุคคลทั้งหลายซึ่งเปนผูไมเที่ยงแทยั่งยืน   ความรักของใคร  ๆ  ยอมควรจะมีแก
คนผูไมเที่ยงไดหรือ  ดวยวาบุคคลอันเปนที่รัก  ใคร  ๆ  จะไมพึงไดเห็นอีก  ตลอดกาลนาน
หลายพันป 

6.   เมื่อไมไดเห็นอยู  บุคคลก็จักเขาถึงซึ่งความไมยินดี  และจะไมตั้งมั่นอยูในสมาธิ  และแม
ไดเห็น  (ซ่ึงผูเปนที่รักนั้น)  แลว  เขาก็หาพอใจอยูไม  เขายอมถูกความอยากเบียดเบียนอยู
เหมือนครั้งกอน 

7.   (หาก)  บุคคลยอมไมเห็นตามความจริงได  เขายอมเสื่อมทรามลงเพราะการเกี่ยวของ    
คลุกคลี  (กับคนอื่น)  ยอมถูกเผาไหมอยูดวยความเศราโศกนั้น  เพราะมีความปรารถนาที่
จะเกี่ยวของผูกพันอยูกับบุคคลผูเปนที่รัก 

8.   เพราะความคิดอันไรซ่ึงประโยชนนั้น  อายุจึงไดผานไปอยางรวดเร็ว  ในทุก ๆ  คร้ัง  เพราะ
มิตรสหายผูไมยั่งยืน  บุคคลจึงไดตกลวงจากพระสัทธรรมอันเที่ยงแทแนนอน 

9.   บุคคลผูประพฤติรวมอยูดวยหมูคนพาลทั้งหลาย  ยอมไปสูทุคติอยางแนแท  แตบุคคลผู
ประพฤติตรงกันขามยอมไมถูกชักนําไป  (สูทุคติ)  ประโยชนอะไรจะพึงมีโดยประการที่
เขาไดรับจากการคบหาสมาคมกับคนพาลทั้งหลายเลา 

10.   (คนพาลเหลานั้น)  ยอมเปนมิตรสหายผูใจดีในขณะหนึ่ง  แตอีกขณะหนึ่งกลับเปนศัตรู  
พวกเขายอมโกรธตอบแมในสภาพการณอันนาเพลิดเพลินใจ  ปุถุชนเปนคนที่เขาใจไดยาก  
(จริง) 

11.   (คนพาลเหลานั้น)  เมื่อใคร  ๆ  กลาวแนะนําถอยคําที่เปนประโยชน  ก็จักโกรธตอบ  และ
หามอยูซ่ึงขาพเจาจากสิ่งอันเปนประโยชน  หากใคร  ๆ  ไมฟงอยู  (ซ่ึงถอยคํา)  ของพวก
เขา  พวกเขาผูโกรธแลวจักไปสูทุคติ 
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12.   (คนพาลเหลานั้น)  ยอมมีความริษยาตอบุคคลผูที่เหนือกวา  เปนศัตรูคูตอสูกับผูที่เสมอกัน  

มีความหยิ่งทะนงตนตอคนผูต่ํากวา  หลงมัวเมาอยูกับคําสรรเสริญและโกรธตอบตอผูที่
กลาวราย  ความสงบตั้งมั่นจากพวกคนพาลจะพึงมีไดในกาลไหน 

13.   ความชั่วอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  การคุยโมโออวดตนเอง  การตําหนิกลาวรายผู อ่ืน         
การพรรณนาถึงความสุขยินดีในสังสารวัฏ  (ยอมเกิดขึ้นมาจาก)  คนพาลคนหนึ่ง  (ไปสู)  
คนพาลอื่น  ๆ  โดยไมตองสงสัย 

14.   เพราะการคลุกคลีเกี่ยวของกับดวยคนพาลเหลานั้น  ของคนอื่น ๆ  อยูอยางนี้เอง  ดวยเหตุ
นั้น  การประสบกับสิ่งไมดีงามจึงมีอยู  ขาพเจาผูเดียวเทานั้นจักอาศัยอยูดวยความสุขและ
จิตใจที่สงบเบิกบาน 

15.   บุคคลพึงหลีกหนีจากคนพาลเสียใหหางไกล  พึงผูกไมตรีกับคนพาลที่ไดประสบเขาแลว
ดวยความรัก  แตเขาไมควรสนิทสนมคนพาลนั้นดวยความผูกพันคลุกคลีเกินไป  เหมือน
คนดีผูควรบูชาเปนผูไมใยดีตออะไร  ๆ  ฉะนั้น 

16.   เมื่อไดถือเอาซึ่งสิ่งที่ตองการเพียงเพื่อประโยชนแหงพระธรรม  เหมือนผ้ึง  (ดูดเอาอยู)  ซ่ึง
น้ําหวานจากดอกไม  ฉะนั้นแลว  ขาพเจาผูไมคุนเคยยอมอาศัยอยูในที่ทั้งปวง  ดุจดังวา  
พระจันทรดวงใหม  (ปรากฏอยูในทิศานุทิศ )  ฉะนั้น 

17.   ภัยจากความตายที่ไดประสบเขาแลว  ยอมเกิดขึ้นแกมนุษย  ดวยความสําคัญวา  ขาพเจา
เปนผูมีลาภ  มีเกียรติยศ  ผูคนจํานวนมากมายยอมปรารถนาซึ่งขาพเจา  ดังนี้ 

18.   จิตที่โงหลงอยูกับความสุข  ยอมถึงซึ่งความยินดีเพลิดเพลินในที่ใด  ๆ  จิตนั้นอันมี      
ความทุกขนับไดมากถึงพันเทา  ยอมปรากฏขึ้นในที่นั้น   

19.   เพราะฉะนั้น  บุคคลผูมีปญญาจึงไมควรปรารถนาซึ่งความสุขยินดีเชนนั้น  (เพราะวา)  ภัย
ยอมเกิดขึ้นจากความปรารถนา  แตหากความสุขยินดีนั้นยอมมีดวยตัวมันเอง  เมื่อไดทําจิต
นั้นใหสงบมั่นแลว  บุคคลก็จงพิจารณาเห็นซึ่งจิตนั้นเถิด1  

20.   บุคคลจํานวนมากไดเปนผูมีลาภ  และเปนผูมีเกียรติยศ  (แต)  พวกเขาเหลานั้นไมเคยรูวา  
พวกเขาพรอมทั้งลาภและยศนั้น  จักไป  ณ  ที่ไหน 

21.   (หาก)  คนเหลาอื่นตําหนิติเตียนอยูซ่ึงขาพเจา  ขาพเจาจะราเริงยินดีอยูกับคําสรรเสริญได
อยางไร  (และหาก)  คนเหลาอื่นยอมสรรเสริญซึ่งขาพเจา  ขาพเจาจะเศราโศกอยูกับคํา
นินทาไดอยางไรเลา 

 

                                                           
1รูเทาทันจิต 
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22.   แมพระชินเจาเอง  ก็ไมทรงสามารถใหสัตวทั้งหลาย  ซ่ึงมีความชอบใจแตกตางกัน  ใหเปน

ผูมีความยินดีพอใจได  (ทั้งหมด)   จะปวยกลาวไปใยถึงบุคคลผูโงเขลาเชนกับขาพเจาดวย
เลา  ดังนั้น  จะพึงมีประโยชนอะไรดวยการคิดคํานึงถึงโลกียชน  (ซ่ึงเปนพาล)  นั่นเลา   

23.   (เพราะคนพาลทั้งหลาย)  ยอมนินทาสัตวผูไมมีลาภและยอมคิดมุงรายตอสัตวผูมีลาภ  
ความสุขพอใจจะเกิดขึ้นจากคนพาล  ซ่ึงเปนผูอาศัยอยูดวยทุกขตามสภาพของตนเหลานั้น
ไดอยางไร 

24.   พระตถาคตทั้งหลายไดตรัสไววา  คนพาลไมเคยเปนมิตรตอใคร  ๆ  เพราะวา  เวนเสียจาก
การมุงประโยชนตนแลว  ความยินดีปราโมทยยอมไมอาจเกิดขึ้นแกคนพาลได 

25.   ความยินดีปราโมทยใด  (ยอมเกิดขึ้น)  โดยชองทางนําไปสูประโยชนของตน  ความยินดี
นั้น  (ยอมชื่อวา  เกิดขึ้น)  เพื่อประโยชนตนนั่นเอง  ประหนึ่งวา  เมื่อความพินาศไปแหง
ทรัพยมีอยู  ความทุกข  (ก็ยอมเกิดขึ้นมา)  เพราะความพินาศไปแหงทรัพยนั้นเปนเหตุทํา
ใหความสุขเสื่อมสิ้นไป  (นั่นเอง) 

26.   ตนไมทั้งหลายยอมไมคิดมุงราย  (ตอส่ิงใด)  และมันก็ไมมุงหวังเกียรติยศชื่อเสียงมาก
เกินไป  การไดอาศัยอยูกับดวย  (มิตรคือตนไม)  ซ่ึงดํารงอยูดวยความสุขใจเหลานั้น  จะพึง
มีแกขาพเจาในกาลไหนหนอ 

27.  ขาพเจาไดอาศัยอยูแลวในอารามอันวางเปลา  ที่โคนตนไมหรือในถํ้าทั้งหลาย  เปนผูวาง
เฉย  ไมแลดูโดยขางเบื้องหลัง  จักดําเนินไปไดในกาลไหนหนอ 

28.   เมื่อใด  ขาพเจาผูกระวนกระวายอยูดวยการพักผอนอยางโลกียวิสัย  จักไดอาศัยอยูใน
ประเทศหรือในสถานที่อันกวางขวางทั้งหลาย  ซ่ึงปราศจากการยึดติดจากโลกียโดย
ธรรมชาติหนอ 

29.   ขาพเจาผูมีทรัพยสมบัติเพียงแตบาตรดิน  มีจีวรอันไรคาสําหรับโจร  ไมมีความกลัว  ไม
รักษาคุมครองรางกาย  จักเปนอยู  (เชนนี้)  ไดในกาลไรหนอ 

30.   เมื่อไดไปสูปาชาหลุมฝงศพแลว  ในกาลไรหนอ  ขาพเจาจักไดเปรียบเทียบรางกายของตน  
อันแบกไวซ่ึงความเปอยเนาผุพังกับดวยโครงกระดูกเหลาอื่นเลา 

31.   ดวยรางกายของขาพเจาเปนของเปอยเนาเชนนี้เอง  แมแตฝูงสุนัขจิ้งจอกก็ไมกลาวิ่งเขาไป
หาในที่ใกล  ๆ เพราะกลิ่นเหม็น  (ของรางกาย) 

32.   ทอนกระดูกอันเกิดขึ้นพรอมดวยรางกายแมอยางหนึ่ง   ๆ นั้น  จักถึงซึ่งการแตกสลายไป  
ทีละสวน  ๆ จะปวยกลาวไปไยถึงชนผูเปนที่รักอื่น  ๆ ดวยเลา   
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33.   มนุษยยอมเกิดขึ้นมาเพียงลําพัง  และเขาผูเดียวเทานั้นจักตองตายจากไป  สวนแหงความ

ทุกขของเขานั้น  (ยอมไมมี)  แกบุคคลอื่น จะมีประโยชนอะไรกับดวยหมูชนผูเปนทีรั่ก  ซ่ึง
เปนผูคอยทําการขัดขวาง  (ตอการบําเพ็ญบุญกุศลดวยเลา) 

34.   การกําหนดเอาซึ่งที่พักอาศัย   (ยอมมี)   แกนักเดินทางสูถนนอันยาวไกล   ฉันใด              
การกําหนดเอาซึ่งที่อยูอาศัยแหงการเกิด  ก็จักมีแกสัตวผูทองเที่ยวไปในภพทั้งหลาย       
ฉันนั้น 

35.   เมื่อถูกชาวโลก  (คือพวกพอง)  ทําใหเศราโศกอยู  บุคคลจึงควรหลีกเรนไปสูปาเสียกอน  
เพียงไรแตเขาจะไมถูกบุรุษ   4  คนแบกหามไปจากที่พักอาศัยนั้น 

36.   รางกาย  (ของเขา)   ยอมดํารงอยูเพียงลําพังผูเดียว  โดยปราศจากพวกพองและความขัดแยง
ทั้งหลาย  เขายอมชื่อวา  เปนผูตายอยูในโลกกอนแลว  และเมื่อตายอยูก็จะไมเปนผู
โศกเศรา 

37.   บุคคลใดคนหนึ่งผูไดดําเนินไปในที่ใกล  เศราโศกอยู  ยอมไมอาจสรางความทุกขยาก  
(ใหแกเขาได)  และใคร  ๆ ก็ยอมไมสามารถรบกวนการตามระลึกถึงพระพุทธเจา  เปนตน
ของเขา (ใหหวั่นไหวได) 

38.   เพราะฉะนั้น  ขอใหขาพเจาผูดํารงอยูเพียงลําพัง   มีความสุขใจ  ไมเกี่ยวของอยูกับ      
ความทุกขยาก  รุงเรืองอยูดวยส่ิงอันประเสริฐงดงาม  พึงไดสองเสพความสงบจากสิ่งอัน
ฟุงซานรําคาญทั้งปวง  ในกาลทุกเมื่อเถิด 

39.   ขาพเจาผูไดหลุดพนแลว   จากการคิดคํานึงถึงสิ่งอื่น   ๆ  ทั้งปวง  มีจิตตั้งมั่นอยูใน
สติสัมปชัญญะของตนเองและในอารมณหนึ่งเดียว   จักพยายามเพื่อการตั้งมั่นและเพื่อการ
ควบคุมซึ่งจิต 

40.   ดวยวา  กามทั้งหลายเปนรากเงาของสิ่งอันไรซ่ึงประโยชน  ทั้งในโลกนี้และโลกหนา      
ในโลกนี้  (มันกอใหเกิด)  การผูกมัด  การเขนฆาและการตัดทําลาย  ในโลกหนา  (มัน
กอใหเกิด)  ในนรกเปนตน 

41.   การวิงวอนออนนอมจํานวนมากของแมส่ือและพอส่ือทั้งหลาย  ยอมมีเพื่อประโยชนใด  
หรือวา  ความชั่วและการเสื่อมเสียเกียรติยศอันบุคคลมิไดคํานึงไวในครั้งกอน  ยอมมีเพื่อ
ประโยชนอันใด  (บุคคลยอมปรารถนาซึ่งประโยชนทั้งปวงนั้นแล) 

42.   และเมื่อไดเกี่ยวของอยูกับความสุขสงบสูงสุดอันปรากฏขึ้นแลวเหลาใด  ตนก็ไดขวางทิ้ง
ส่ิงเหลานั้นแลวแมในความกลัว  และทรัพยสมบัติก็ไดเสื่อมสิ้นไปแลว (เชนกัน) 
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43.   ส่ิงที่อาศัยอยูในตนและสิ่งที่ปราศจากการยึดติดในตัวตนทั้งหลาย  มิไดเปนอยางอื่น     

พวกมันเปนเพียงโครงกระดูกเทานั้นเอง  เมื่อไดยึดติด  (พวกมัน)  อยูตามความปรารถนา
แลว  เจา1  จะไมไปสูความสงบ  (อันแทจริง)  หรืออยางไร 

44.   ใบหนาที่ถูกปกคลุมไวดวยผาคลุมหนา  ทั้งที่มองเห็นไดและเห็นไมไดในครั้งกอน  ถูก
ยกขึ้นอยูดวยความพากเพียร  และโนมต่ําลงอยูดวยความออนนอมถอมตัว 

45.   บัดนี้ หนานั้นถูกเปดออกแลวดวยฝูงอีแรงทั้งหลาย  ซ่ึงดูประหนึ่งวา  ไมอาจจะตานทาน
ความยากลําบากของเจาไวได  ในบัดนี้   เพราะเหตุอะไร  เมื่อไดเขาใจแลว  เจาจะหนีไป
จาก  (มัน) อีกเลา 

46. ใบหนาใด  เปนสิ่งที่เจาเคยไดปกปองรักษาไวแลว  แมจากการชําเลืองมองแหงดวงตาของ
คนอื่น  บัดนี้  ใบหนานั้นถูก  (อีแรงทั้งหลาย)  จิกกินอยูแลว  เพราะเหตุอะไร   เจาซึ่งเปนผู
ขี้อิจฉาหวงแหนจึงไมรักษาไวเลา   

47.   เมื่อไดเห็นซึ่งภูเขาแหงเนื้อนี้   อันถูกฝูงอีแรงและสัตวเหลาอื่นจิกกินอยูแลว  เจาจะยังบูชา
ซ่ึงอาหารของสัตวเหลาอื่น  ดวยพวงมาลัย ไมจันทนและเครื่องประดับทั้งหลายอยูอีกหรือ 

48.   ความหวาดกลัวตอโครงกระดูกอันปราศจากการเคลื่อนไหว   (ยอมเกิดขึ้น)  แกเจา  เพราะ
การไดเห็นเชนนั้น  เพราะเหตุอะไร  ความกลัวตอโครงกระดูกซึ่งถูกภูตผีปศาจบางตนทํา
ใหเคลื่อนไหวอยู  (ยอมไมเกิดขึ้นแกทานเลา) 

49.   น้ําลายและอุจจาระเหลานี้  ยอมเกิดขึ้นจากอาหารเชนเดียวกัน  ในบรรดาสิ่งปฏิกูลทั้งสอง
นั้น  อุจจาระไมเปนที่พอใจของเจา  การดื่มน้ําลายจักเปนที่ชอบใจของเจาไดอยางไรเลา 

50.   บุคคลผูใครในกามทั้งหลาย  ยอมไมยินดีกับดวยหมอนทั้งหลายอันเต็มไปดวยฝายและรับ
สัมผัสไดอยางออนนุม  (แตกลับ)  เปนผูหลงโงอยูกับดวยอุจจาระ  เพราะคิดวา  กล่ินเหม็น  
ยอมไมไหลออกมา  ดังนี้ 

51.   แมเมื่ออุจจาระถูกปกปดไวแลว  รางกายนี้ก็ยอมกอใหเกิดความกําหนัดขึ้นได  เพราะเหตุ
อะไร  อุจจาระซึ่งไมไดปกปดไวแลวนั้น  ยอมไมเปนที่ปรารถนาดวยเลา  หากมันไมมี
ประโยชนแลวไซร  ทําไมบุคคลยอมหลงใหลมัวเมาซึ่งอุจจาระอันถูกรางกายนั้นปกปดไว
แลวดวยเลา 

 
 
 

                                                           
1หมายถึง  จิต 
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52.   หากสิ่งปฏิกูลทั้งสอง1  ยอมไมเปนที่กําหนัดใครของเจาไซร  เพราะเหตุอะไร  เจาจึง

สวมกอดอยูกับโครงกระดูกอื่น  ๆ    อันเปนซี่โครงที่รัดรึงอยูดวยเสนเอ็น  ฉาบทาอยูดวย
ส่ิงสกปรกคือเนื้อดวยเลา 

53.   อุจจาระจํานวนมากมายของตัวเจานั้นเองมีอยู เจาก็จงกระทําความสุขพอใจกับดวยอุจจาระ
นั้นเถิด  เจาซึ่งมีความกระหายตอส่ิงปฏิกูล  จงลืมถุงอุจจาระอื่น  ๆ  เสียเถิด 

54.   เจากลาววา  ขาพเจามีความรักตอเนื้อแหงโครงกระดูกนั้น  จึงปรารถนาอยูเพื่อจะไดเห็น
และสัมผัส  (กับมัน)  เจาจักปรารถนาซึ่งเนื้ออันไรความรูสึกนึกคิดโดยธรรมชาติได
อยางไรเลา 

55.   เจายอมปรารถนาซึ่งจิตใด  เจาก็จักไมสามารถจะไดเห็นและสัมผัสซึ่งจิตนั้นได  และหาก
เจาสามารถ  (จะไดเห็นและสัมผัส)  จิตใด  เจาก็ยอมไมอาจหยั่งรูตอจิตนั้นไดเลย   เหตุนั้น  
เจาจะยังยึดเอาซึ่งจิตนั้น  โดยความวางเปลาอยูอีกหรือ 

56.   มันไมนาประหลาดใจเลยวา  เจาไมอาจจะเขาใจซ่ึงรางกายของบุคคลอื่นอันเปนของ
สกปรกได  แตมันจะนาประหลาดใจ  (ยิ่งนัก)  หากเจาไมรูซ่ึงรางกายของตัวเจาเองวา  เปน
ส่ิงสกปรกโสโครก 

57.   เมื่อไดสละซ่ึงดอกบัวออน  อัน (ชูชอ)  สวางสดใสดวยรัศมีแหงพระอาทิตยที่ไรซ่ึงเมฆ
หมอกแลว  ความสุขยินดีอะไรจักมีแกดวงจิตซึ่งติดหลงอยูดวยส่ิงไมสะอาด  ในกรงกรอบ
แหงสิ่งปฏิกูลดวยเลา 

58.   หากเจายอมไมปรารถนาเพื่อจะสัมผัสซึ่งวัตถุมีโลก เปนตน  เพราะมันฉาบทาอยูดวยส่ิง
สกปรกแลวไซร  เหตุนั้น  เจาจะปรารถนาเพื่อจะสัมผัสซึ่งรางกายนั้น  อันถูกขวางทิ้ง
ออกมาจากสิ่งปฏิกูลนั้นไดอยางไร 

59.   หากความกําหนัดใครในสิ่งปฏิกูลยอมไมมีแกเจาไซร  เพราะเหตุอะไร  เจาจึงสวมกอดอยู
กับผูอ่ืนเลา  (ดวยวา)  เชื้อพันธุอันเกิดขึ้นมาจากขอบเขตแหงสิ่งสกปรกโสโครกนั้น  เปน
ส่ิงที่เจริญขึ้นแลวจากสิ่งปฏิกูลนั่นเอง 

60.   เจายอมไมปรารถนาซึ่งหนอนตัวเล็ก  ๆ  ที่สกปรก  อันเกิดมาจากสิ่งปฏิกูล  แตเจา  (กลับ)  
ปรารถนาอยูซ่ึงรางกายนี้อันมีความสกปรกโสโครกมากมาย  และเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากสิง่
ปฏิกูล  (เชนกัน) 

 
 

                                                           
1โครงกระดูกและเนื้อ 
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61.   เจายอมไมปรารถนาจะตําหนิซ่ึงตัวตนของเจาอันสกปรกโสมมนี้เพียงอยางเดียวหาไดไม  

แนะเจาผูกระหายอยากตอส่ิงปฏิกูล  (เมื่อเปนเชนนี้แลว)  เจาจะยังปรารถนาอยูซ่ึงภาชนะ
แหงสิ่งปฏิกูลอ่ืน  ๆ  อีกหรือ 

62.   เมื่อวัตถุทั้งหลายมีการบูรเปนตน  และเมื่อขาวสาลีหรือเครื่องปรุงรสทั้งหลายอันนาชอบใจ  
ถูกใสเขาไปในปากและคายทิ้งออกมาแลว  แมพื้นดินก็จะกลายเปนของสกปรกไป  (เพราะ
สัมผัสกับสิ่งปฏิกูลนั้น) 

63.   หากเจาไมยอมรับอยูซ่ึงสิ่งปฏิกูล  อันวางอยูเฉพาะหนานั้นไซร  ขอเจาจงโปรดพิจารณาดู
ซ่ึงรางกายแมเหลาอื่นที่นากลัว  ถูกทิ้งอยูแลวในปาชาเถิด 

64.   เมื่อผิวหนังถูกฉีกออกแลว  ความกลัวอันมากมายยอมเกิดขึ้นจากรางกายใด  เมื่อไดเขาใจ  
(อยางนี้)  แลว  ความพอใจยินดีในรางกายนั้นแล  จะเกิดขึ้นอีกไดอยางไร 

65.   น้ําหอมนั้นแมตลบอบอวลไปทั่วรางกาย  ก็เปนสิ่งเกิดขึ้นมาจากไมจันทนนั่นเอง  หาเกิด
ขึ้นมาจากสิ่งอื่นไม  เพราะเหตุอะไร  เจาจึงถูกน้ําหอมอันเปนของสิ่งอื่น  ยอมใจผูกติดอยู
ในรางกายของคนอื่น  ๆ  ดวยเลา 

66.   หากความกําหนัดใคร  ยอมไมเกิดขึ้นมาจากกลิ่นเหม็นของรางกายตนไซร  ความปรารถนา
พอใจในรางกายนั้น  จะพึงเกิดขึ้นหรือ  เพราะเหตุอะไร  ชาวโลกผูชอบใจอยูในสิ่งไร
ประโยชน  จึงประพรมอยูซ่ึงรางกายนั้นดวยน้ําหอมอีกเลา 

67.   หากไมจันทนเปนสิ่งมีกล่ินหอมดีไซร  ในบรรดาน้ําหอมเหลานั้น  น้ําหอมเชนไรเลาได
เกิดขึ้นแลวแกรางกาย  เพราะเหตุอะไร  เจาจึงถูกน้ําหอมซึ่งเปนของสิ่งอื่นยอมใจอยูใน
รางกายของผูอ่ืนดวยเลา 

68.   หากรางกายอันเปลื่อยเปลา  ปกคลุมอยูดวยส่ิงปฏิกูล  มีสภาพนากลัวโดยธรรมชาติ  เพราะ
มีผมและขนทั้งหลายยาว  และเพราะฟนมีสีเหลือง  (ซ่ึงฉาบทาอยู)  ดวยส่ิงสกปรกทั้งหลาย
ไซร 

69.   เพราะเหตุอะไร  เจาจึงประดับตกแตงรางกายนั้น  ดวยความเพียรพยายามอยูอีกเลา  เหมือน 
(เจาตกแตงอยู)  ซ่ึงศัสตราวุธเพื่อฆาตนเอง  ฉะนั้น  โลกนี้สับสนเต็มไปดวยคนบาวิกลจริต
มากมาย  ซ่ึงไดเพียรประกอบกางงานเพื่อการหลอกลวงตัวเอง 

70.   ไดยินวา  ความขยะแขยงมีอยูแกทาน  เพราะเห็นซึ่งโครงกระดูกจํานวนมากมายในสุสาน  
(แต)  เจากลับชื่นชมยินดี  (ซ่ึงโครงกระดูก)  ในสุสานของหมูบานอันเต็มไปดวยโครง
กระดูกที่เคลื่อนไหว  (เดิน)  ได 
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71.   และเมื่อเปนเชนนี้  แมส่ิงปฏิกูลนั้น  ใคร  ๆ  ก็จักไมอาจจะไดรับโดยปราศจากราคา

คาตอบแทน  ความเหนื่อยยากเพื่อการไดรับความสําเร็จแหงสิ่งปฏิกูลนั้น  และความทุกข
ระทมในอบายภูมิทั้งหลายมีนรกเปนตน  ก็จักเกิดขึ้น 

72.   (หาก)  เด็ก  ๆ  เปนผูไมสามารถจะไดรับ  (ส่ิงปฏิกูลนั้น)  เขาจะพึงมีความสุขในวัยหนุม
ดวยทรัพยอะไรเลา (เมื่อ)  ความเปนคนหนุมไดผานเลยไปจากความใครเสียแลว  ความแก
เฒาจะทําอะไรดวยกามทั้งหลายไดเลา 

73.   บุคคลผูใครในความชั่วบางคน  เปนผูเหนื่อยหนายมาก  เพราะการทํางานตลอดทั้งวัน  เมื่อ
เขากลับมาสูบานในตอนเย็นแลว  ไดลมตัวลงนอน ประหนึ่งวา  พวกเขาไดตายไปแลว  
ฉะนั้น 

74.   คนอื่น  ๆ  ก็มีความทุกขทรมาน  เพราะทุรนทุรายจากการอาศัยอยูในภายนอก  (บาน)  ดวย
การเดินทางไปกับเหลาทหารกลาทั้งหลาย  พวกเขามีความตองการบุตรและภรรยา  (แต)  ก็
ไมไดพบเห็นอยูซ่ึงบุตรและภรรยา  เปนเวลานานหลายป 

75.   เพราะความโงหลงในกาม  ตนเองไดขายทิ้งเสียแลวซ่ึงประโยชนสุขใดแล  เขาไมไดรับ
แลวซ่ึงประโยชนสุขอันนั้น  แตชีวิต  (ของเขา)  ไดถูกนําไปแลวโดยเปลาประโยชน  
เพราะการกระทําของคนอื่น 

76.   เมื่อพวกเขามีรางกายของตนเองถูกขายไปแลว  เปนผูทําการปรนนิบัติผูอ่ืนตลอดกาลทุก
เมื่อ  แมหมูภรรยาของเขาทั้งหลาย  ก็จะคลอดบุตรในที่ทั้งหลายมีปาไมทึบและพุมไมหนา  
เปนตน 

77.   ไดยินวา  พวกเขายอมเขาไปสูสงครามอันเปนที่เสี่ยงภัยของชีวิต  เพื่อความเปนอยู  (ที่ดี
ขึ้น)  เขาทั้งหลายซ่ึงเปนผูโงเขลา  ถูกความใครอยากปดบังไวแลว  ยอมเขาถึงซึ่งความเปน
ทาส  เพื่อประโยชนแหงความรุงโรจน  (ของตนนั่นเอง) 

78.   พวกคนเหลาอื่นบางคน  ผูมีความใคร  ถูกขวางไปแลวบนเหล็กหลาว  ยอมถูกตัดอยู  (ซ่ึง
อวัยวะ)  พวกเขาผูถูกไฟเผาอยูและถูกฟาดฟนอยูดวยหอกทั้งหลาย  อันใคร  ๆ  ก็ยอม
สังเกตเห็นได 

79.   ขอเจาจงหยั่งรูถึงสิ่งที่เปนประโยชนและหาประโยชนมิได  จากการไดรับ  การปองกัน
รักษาและความหวังที่พังพินาศไป  (แหงสรรพสิ่งทั้งหลาย)  โอกาสแหงความหลุดพนจาก
ความทุกขยากในภพ  ยอมไมมี  เพราะความกระหายอยากตอความเชื่อซ่ึงจดจอเฉพาะอยู
ในทรัพยสมบัตินั่นเอง            
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80.   เมื่อเปนเชนนี้  ความทุกขยากอันมีความสุขพอใจเพียงเล็กนอย  ยอมมีแกคนผูใครใน     

กามทั้งหลายจํานวนมาก  เหมือนการไดรับซึ่งเศษธุลีแหงอาหาร  (เพียงเล็กนอย)  มีอยูแก
สัตวตัวนําไปอยูซ่ึงเกวียน  ฉะนั้น 

81.   ความสําเร็จใดแมแตสัตวก็หาไดโดยยาก  เพื่อประโยชนแหงเศษเสี้ยวของความสุขพอใจ
นั้น  ความสําเร็จชั่วคราวอันบุคคลหาไดยากยิ่งนักนั้น  ก็จักถูกความชั่วรายทําลายไปเสีย 

82.   การดําเนินไปสูส่ิงไรประโยชนอันเล็กนอยนั้น  ยอมทําใหตกไปสูอบายภูมิมีนรกเปนตน
ไดโดยแนแท  บุคคลไดกระทําสิ่งใดไวแลว เพื่อประโยชนแหงรางกาย  (ของตน)  ส่ิงนั้น
ยอมกอใหเกิดความทุกขยาก  ตลอดกาลทั้งปวง 

83.   การตรัสรูยอมมีไดดวยสวน  (เล็กนอย)  แหงความเพียรพยายาม  มาโดยตลอดหลายรอย
ลานป  จากความทุกขยากนั้น   ความทุกขอันยิ่งใหญยอมเกิดมาจากความทุกขที่ เคย
ประพฤติไวแลว  และการตรัสรูนั้นก็จักไมเกิดขึ้นแกผูใครในกามทั้งหลาย 

84.   เมื่อบุคคลไดระลึกถึงความทุกขยากในอบายภูมิมีนรกเปนตนแลว  ศัสตราวุธ  ยาพิษ  ความ
เรารอน  การตกลงในหุบเหวและหรือ  (ความทุกขของ)  หมูสัตวทั้งหลาย  ยอมไมถึงซึ่งขอ
เปรียบเทียบได  (กับความทุกขทรมาน)  ของคนผูใครในกามทั้งหลาย 

85.   เมื่อบุคคลไดสลัดจากกามทั้งหลายเชนนี้แลว  ก็จงทําความยินดีปรีดาใหเกิดขึ้นในวิเวก  ใน
ภาคพื้นแหงปาอันสงบทั้งหลาย  ซ่ึงวางเปลาจากการทะเลาะวิวาทและจากความเหนื่อยยาก
เถิด 

86.   บุคคลผูมั่งคั่งรํ่ารวยทั้งหลาย  ยอมดําเนินไปบนชั้นพื้นแผนหินทั้งหลาย  ซ่ึงเย็นฉ่ําไปดวย
แสงจันทรและกลิ่นจันทน  เปนสถานที่นาร่ืนรมย  กวางขวางดุจพระราชวัง  แตบุคคลผูถูก
พัดเชยอยูดวยลมในปาอันเงียบสงบและออนโยน   ก็จักดําเนินไปและพิจารณาอยูเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน 

87.   บุคคลเมื่อไดทองเที่ยวไปในที่ใดที่หนึ่ง (คือ)  ที่เรือนอันวางเปลา  ที่โคนตนไมหรือใน     
ถํ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลที่ตนปรารถนาแลว  ไดเปนผูหลุดพนจากความทุกขทรมานแหง  
การยึดติดและการรักษาปองกัน  เวนจากความฟุงซานรําคาญใจแลว  ก็จักเที่ยวไปไดตาม  
ความปรารถนา 

88.   บุคคลผูมีความประพฤติตามความตองการของตนเอง  ที่พักอาศัย  (ของเขา)  ก็มิไดผูกมัด
อยูกับใคร  ๆ  เขาเสวยอยูซ่ึงความพอใจและความสุขอันใด  ความพอใจและความสุขอัน
นั้น  ยอมเปนสิ่งหาไดยากยิ่งแมแตพระอินทร 

89.   บุคคลผูไดพิจารณาใครครวญซึ่งความสงบเงียบ  จากการอบรมคุณธรรมคือความวิเวก  
ดวยอาการทั้งหลายมีอาการเชนนี้เปนตนแลว  ก็พึงทําโพธิจิตใหเจริญขึ้นเถิด 
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90.   ในเบื้องตน  ดวยการพิจารณาไตรตรองเชนนี้แลว  บุคคลพึงยังความเทาเทียมกันระหวาง

ตนกับคนอื่นใหเกิดขึ้นเถิด  สรรพสัตวผูมีความทุกขและความสุขอันเสมอภาคกันทั้งปวง  
จงเปนผูอันขาพเจาควรรักษาคุมครองไว  ประหนึ่งวา  (คุมครองอยูซ่ึง)  ตัวขาพเจาเอง  
ฉะนั้น 

91.   ดวยการแบงแยกออกแหงอวัยวะมีมือเปนตน  บุคคลควรคุมครองรักษาซึ่งรางกายอันมี
ลักษณะแตกตางกันไปมากมาย  ดุจดังวามันมีอยูเพียงชิ้นเดียวฉะนั้น  เชนเดียวกันกับโลก
ซ่ึงประกอบอยูดวยความทุกขและความสุข  ทั้งที่ถูกแบงแยกแลวและมิไดแบงแยกแลว  เขา
ก็ควรรักษาไวดุจเดียวกันนั่นแล 

92.   หากวา  ความทุกขของขาพเจา  ยอมไมเบียดเบียนในรางกายทั้งหลายเหลาอื่นไซร  แม
กระนั้น  ความทุกขนั่นเอง  เปนสิ่งที่อดทนไมได  เพราะการยึดมั่นผูกพันในตัวตนของ
ขาพเจา 

93.   เชนเดียวกัน  หากความทุกขของคนอื่น  อันตัวขาพเจาไมสามารถจะเขาใจไดไซร  แม
กระนั้น  ความทุกขนั้นก็ยอมเปนสิ่งอดทนไมได  เพราะความยึดติดในตัวตนของเขานั่นเอง 

94.   ความทุกขของคนอื่น  ควรถูกขาพเจาทําลายเสีย  เพราะความทุกขนั้นเปรียบเสมือนเปน
ความทุกขของตัวขาพเจาเอง  แมคนเหลาอื่นก็ควรถูกขาพเจาอนุเคราะห  เพราะความเปน
สัตว  (ของพวกเขานั้น) ยอมเปนดุจเดียวกับความเปนสัตวของขาพเจา 

95.   ในกาลใด  ความสุขอันเสมอภาคกัน  ยอมเปนสิ่งนาปรารถนานาใครทั้งของขาพเจาและ
ของคนเหลาอื่น  ในกาลนั้น  คุณพิเศษอะไรมีอยูแกตัวขาพเจาเลา  เหตุใด  ขาพเจาจึงได
บากบั่นแสวงหาความสุขไวในตนเองเพียงฝายเดียวดวยเลา 

96.   ในกาลใด  ความกลัวและความทุกขยอมไมเปนที่รักทั้งของขาพเจาและคนอื่น  ๆ  ในกาล
นั้น  คุณพิเศษอะไรมีอยูแกตัวขาพเจาเลา   เหตุใด  ขาพเจาจึงรักษาดูแลอยูเฉพาะตนเอง  แต
ไมดูแลรักษาคนอื่น  ๆ  ดวยเลา 

97.   หากคนอื่น  ไมถูกขาพเจารักษาคุมครองอยู  เพราะเหตุวา  ขาพเจามิไดถูกความทุกขของเขา
เบียดเบียนแลวไซร  เหตุใด  ขาพเจาจึงยังรักษาคุมครองอยูซ่ึงตัวขาพเจาเองนั้น  จาก      
การเบียดเบียนอันเกิดมาจากทุกขของรางกายในอนาคตดวยเลา 

98.   ความคิดเชนนี้วา  ขาพเจานั่นเอง  ยอมมีอยูแมในกาลนั้น1  ดังนี้  ยอมเปนความคิดที่หลงผิด  
เพราะวา  คนอื่นนั่นเองไดตายไปแลว  คนอื่นเทานั้นยอมเกิดขึ้น 

 

                                                           
1อนาคตกาล 
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99.   หากความทุกขใดถูกคนอื่นนั่นแลรักษาคุมครองไวแลว  ความทุกขนั้นยอมชื่อวา  เปน

ความนึกคิดของเขาเทานั้น  ความทุกขของเทา  มิใชเปนความทุกขของมือ  ดังนั้น  เพราะ
เหตุไร  ความทุกขนั้นยอมถูกมือนั้นคุมครองไวดวยเลา 

100.   หากวา  ความทุกขซ่ึงมิไดมีความสัมพันธกันนั้นยอมเกิดขึ้นมาจากความอหังการไซร  
ความทุกขอันไมมีความสัมพันธกันทั้งกับตัวขาพเจาและคนอื่นนั้น  พึงถูกลมเลิกเสียตาม
พลังอํานาจ  (ของมัน)  เถิด 

101.   ความสืบตอและการประชุมกัน  (แหงความทุกข)  ยอมเปนสิ่งไมจริงแท  เหมือนกับโลก
และกองทัพ  ฉะนั้น  ความทุกขมีอยูแกผูใด  ผูนั้นยอมไมมี  เพราะเหตุนี้  ความเปนตัวตน
ของเขานั้น  จักมีแกใครไดเลา 

102.   ความทุกขทั้งปวง  อันปราศจากการแบงแยก  ยอมเปนสิ่งหาเจาของมิได  (เพราะเจาของ
ทุกขทั้งหลาย)  เปนผูถูกหามแลว  จากความทุกขนั่นเอง  ขอจํากัดในเรื่องนี้ถูกใครกําหนด
ไวแลวหรือ 

103.   ทําไมความเศราโศกตองถูกยับยั้ง  และหากไมมีขอขัดแยงใด  ๆ  ตั้งอยูบนความคิดนี้  และ
หากมันจะไดรับการยับยั้ง  ดังนั้น  มันควรถูกกระทําอยางสิ้นเชิง  ไมเพียงเฉพาะภายใน
ตัวตนเทานั้น   แต  (ควรถูกกระทําการหยุดยั้ง)  ในทุก  ๆ  ที่   

104.   หากความทุกขจํานวนมาก  ยอมเกิดขึ้นมาจากความเมตตากรุณาไซร  เพราะเหตุไร  บุคคล
จึงใหความทุกขนั้นเกิดขึ้นอยูโดยพลการเลา  เมื่อไดกําหนดเอาซึ่งความทุกขของโลกแลว  
ความทุกขอันเกิดจากเมตตากรุณานี้  จะมีมากขึ้นไดอยางไร 

105.   หากความทุกขของสรรพสัตวจํานวนมาก  ยอมสูญสิ้นไปเพราะความทุกขของคน  ๆ  เดียว
ไซร  ความทุกขนั้นพึงถูกความเมตตากรุณาทําใหเกิดขึ้นทั้งแกตนเองและผูอ่ืนเถิด 

106.   ดวยเหตุนี้  พระสุปุษปจันทรโพธิสัตวเจา  ผูรูอยูซ่ึงภัยพิบัติอันเกิดจากพระราชา  มิไดขจัด
แลวซ่ึงความทุกขของตนเอง  เพื่อการเสื่อมสิ้นไปแหงความทุกขทั้งหลายของสัตวจํานวน
มากมาย 

107.   เมื่อเปนเชนนี้  (พระโพธิสัตวผูทรงเมตตานั้น)  ซ่ึงมีสันดานอันอบรมแลว  เปนผูใครยินดี
ในความสงบแหงความทุกขของผู อ่ืน  ยอมกระโดดลงไปในนรกอเวจี   ประหนึ่งวา         
ฝูงหงส  (บินลงไปอยู)  สูสระบัว  ฉะนั้น 

108.   ทะเลแหงความยินดีปราโมทยเหลานั้นใด  มีอยูในสัตวทั้งหลายซึ่งถูกปลดปลอยอยู      
(การไดรับความสงบของสัตวเหลานั้น)  ดวยทะเลแหงความยินดีปราโมทยเหลานั้นนั่นแล  
เปนสิ่งที่เพียงพอแลวมิใชหรือ  ความสงบอะไรยอมมีดวยสภาพซึ่งไรอารมณความรูสึก
อันบริสุทธแหงความหลุดพน  (ของพระอรหันตและพระปจเจกพุทธเจา)  อีกเลา 
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109.   ดังนั้น  เมื่อไดบําเพ็ญซึ่งประโยชนแกคนอื่นแลว  ขอความมัวเมา  ความหยิ่งทะนงตนและ

ความปรารถนาในผลแหงวิบากกรรม  อยาพึงมี (แกพระโพธิสัตวทั้งหลาย)  เถิด  แตขอ
ความปรารถนาในประโยชนของผูอ่ืนเพียงอยางเดียวเทานั้น  พึงเกิดขึ้นเถิด 

110.   เพราะฉะนั้น  (หากวา)  ขาพเจาคุมครองอยูซ่ึงตัวขาพเจาเอง  จากคําตําหนิวารายแม
เล็กนอย  ฉันใด  ขาพเจาก็ยอมกระทําซึ่งความคิดเพื่อการปกปองคุมครอง  และความคิดอัน
ประกอบดวยเมตตาในสัตวเหลาอื่น  ฉันนั้นเหมือนกัน 

111.   เพราะความเคยชิน  ความเขาใจในเรื่องราวอันหาความจริงมิได  (จึงมีอยูแกขาพเจาวา)  
ขาพเจาเทานั้น  มีอยูในหยดน้ําอสุจิและเลือดซึ่งเปนของ ๆ คนอื่นเปนตน 

112.   เมื่อเปนเชนนี้  เพราะเหตุไร  ขาพเจาจึงไมยึดเอาซึ่งรางกาย  อันเปนของ  ๆ  คนอื่นเปนตน  
ใหเปนของตัวขาพเจาเองเลา  เพราะมันมิไดลําบากอะไรเลย  (ที่จะเขาใจวา)  ความเปนคน
อื่นดํารงอยูแลวในรางกายของตนเองเทานั้น 

113.   เมื่อไดเขาใจชัดซึ่งตนเองวา  เปนไปกับดวยโทษ  และ (เขาใจ)  คนเหลาอื่นวาเปนผูเต็มไป
ดวยทะเลแหงคุณ  (อันมากมาย)  แลว  บุคคลก็ควรทําการสละความยึดมั่นในตัวเองและ
การยอมรับซึ่งคนอื่นใหเจริญขึ้นเถิด 

114.   อวัยวะทั้งหลายมีมือเปนตน เปนสิ่งอันบุคคลทะนุถนอมหวงแหนแลว  เพราะความเปน
อวัยวะของรางกาย  ฉันใด  เพราะเหตุอะไร  สัตวทั้งหลายจึงไมถูกทะนุถนอมหวงแหนไว  
ดวยความเปนอวัยวะของโลก  ฉันนั้นดวยเลา 

115.   การคิดคํานึงถึงตนเอง    ยอมเกิดขึ้นในรางกายของตนซึ่งมีสภาวะไรตัวตนนี้  ดวย
ความคุนเคย  ฉันใด  เพราะเหตุอะไร  ความคิดถึงตัวตนจึงไมเกิดขึ้นอยูในสัตวแมเหลาอื่น  
ดวยความคุนเคย  ฉันนั้นดวยเลา 

116.   เมื่อไดทําคุณประโยชนแกคนอื่นเชนนี้แลว  ขอความมัวเมาและความหยิ่งทะนงตนอยาพึง
เกิดขึ้นเถิด  และเมื่อไดทําตนเองใหอ่ิมหนําสําราญแลว  ความหวังในผลบุญก็จักไมเกิดขึ้น  
(แกเขา) 

117.   เพราะฉะนั้น  (เมื่อ)  เจาปรารถนาอยูเพื่อการปกปองคุมครองซึ่งตนเอง  จากสิ่งอันไมนา
พอใจยินดีและจากความเศราโศกเปนตน  ฉันใด  ขอความคิดในการปกปองรักษาและ
ความคิดอันประกอบดวยเมตตา  พึงถูกเจาปฏิบัติไวในโลก  ฉันนั้น 

118.   ดวยวา  พระอวโลกิเตศวร  ผูทรงเปนที่พึ่ง   ไดทรงอธิษฐานประสาทพรซึ่งพระนามของ
พระองคเอง  เพื่อการกําจัดซึ่งความกลัวของบุคคลผูประหมาเหนียมอายอยูในหมูบริษัท      
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119.   บุคคลไมพึงกาวกลับจากความยากลําบาก  เพราะพลังอํานาจแหงความคุนเคย  เหตุใด  

เพราะเหตุนั้น  ความสุขชื่นบานจึงไมมีอยูแกเขาซึ่งเปนผูหวาดกลัวจากกการไดฟง  (เสียง
อันนากลัวนั้น) 

120.   ผูใดยอมปรารถนาการปกปองคุมครองตนเองและคนเหลาอื่น  โดยเร็วพลันไซร  ผูนั้นพึง
ประพฤติซ่ึงสิ่งเรนลับอันสูงสุด  คือการแลกเปลี่ยนตนเองกับคนอื่น 

121.   ความกลัวยอมเกิดขึ้นจากความกลัวแมเล็กนอย  เพราะความรักอันยิ่งในตัวตนใด  ใครจะ
ไมพึงเกลียดชังชึ่งตัวตนนั้น  อันเปนผูนํามาซึ่งความกลัว  ประหนึ่งวา  หมูศัตรูนํามาอยู
ฉะนั้นเลา 

122.   บุคคลใดยอมฆาซึ่งนก  ปลาและกวางทั้งหลาย  และดํารงความเปนผูตอตานอยูดวย      
ความปรารถนาจะทําการปกปองรักษาซึ่งความเจ็บปวย  ความหิวและความกระหายอยาก
เปนตน  (ของสัตวอ่ืน  ๆ) 

123.   บุคคลใดพึงฆาเสียซ่ึงบิดาและมารดาทั้งสอง  เพราะเหตุแหงลาภและเกียรติยศชื่อเสียง  
และพึงลักขโมยซึ่งสมบัติของพระรัตนตรัย  ดวยเหตุนี้  บุคคลนั้นพึงถูกไฟเผาไหมอยูใน
นรกอเวจี  (ทีเดียว) 

124.   ใครกันเลาซึ่งเปนผูฉลาด  จะพึงปรารถนา  พึงปกปองและพึงบูชาซึ่งตัวตนนั้น  ใครกันเลา
จะไมพึงพิจารณาเห็นตัวตนนั้นวา  เปนประดุจศัตรู  และใครกันเลาจะพึงเคารพนับถือซ่ึง
ตนเองนั้นอีก 

125.   ความเปนปศาจยอมมีแกเขา  เพราะ  (คิดถึง)  ประโยชนตนเองวา  หากขาพเจาใหอยู  
ขาพเจาจะบริโภคใชสอยซ่ึงอะไรเลา  และความเปนพระราชาแหงเทพยอมมีอยูแกเขา  
เพราะคิดถึงประโยชนของผูอ่ืนวา  หากขาพเจาจะบริโภค  ขาพเจาใหอยูซ่ึงอะไรบางเลา 

126.   เมื่อไดเบียดเบียนซึ่งผูอ่ืนเพื่อประโยชนของตนเองแลว  บุคคลยอมถูกเผาไหมอยูใน
อบายภูมิทั้งหลายมีนรกเปนตน  หากไดเบียดเบียนซึ่งตนเองเพื่อประโยชนของผูอ่ืนแลว  
เขาจักมีความเจริญรุงเรือง  (โดยแท) 

127.   ทุคติ  ความต่ําทรามและความโงเขลา  ยอมมีดวยความปรารถนาเพื่อยกยองตนเอง  (ใหสูง
เดนขึ้น)  เมื่อไดเปลี่ยนแปลงซึ่งความปรารถนาไปในแนวทางอื่นนั้นแล  สุคติ  เกียรติยศ
ช่ือเสียงและความรูก็จักมีขึ้นได 

128.   เมื่อปรนนิบัติรับใชซ่ึงคนอื่นเพื่อประโยชนของตน  บุคคลยอมประสบกับความตกต่ํามี
ความเปนทาสเปนตน  แตหากไดปรนนิบัติรับใชซ่ึงคนอื่นเพื่อประโยชนของผูอ่ืน  เขายอม
ประสบกับความรุงเรืองมีความเปนนายเปนตน 
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129.   เพราะความปรารถนาซึ่งความสุขแกตนเอง  ความทุกขทั้งหลายทั้งปวงจึงมีอยูในโลก  

เพราะความปรารถนาซึ่งความสุขแกผูอ่ืน  ความสุขทั้งปวงจึงมีอยูในโลก 
130.   ก็แตวา  ประโยชนอะไรยอมมีดวยการกลาวถอยคําอันมากมายเลา  บุคคลพึงพิจารณาซึ่งขอ

แตกตางนี้เถิด  (กลาวคือ)  ความปรารถนาซึ่งประโยชนของตนยอมมีแกคนพาล  สวน   
การบําเพ็ญซึ่งประโยชนเพื่อผูอ่ืน  จักมีแดพระมุนีเจา 

131.   ดวยบุคคลมิไดกระทําซึ่งการแลกเปลี่ยนความสุขของตนเองกับดวยความทุกขของผูอ่ืน  
ความสําเร็จและการบรรลุพุทธภาวะจึงไมมีอยู  ก็แมความสุขในสังสารวัฏจักมีแตที่ไหนได
เลา 

132.   ประโยชนอันมองเห็นไดในโลก  (นี้)  ยังไมสําเร็จผลอยูเพียงใด  บุคคลก็ไมควรคํานึงถึง
โลกหนา  เพียงนั้น  เพราะหากกรรมกรมิไดเปนผูกระทําซึ่งการรับใชไซร  นายจางก็จัก
ไมใหซ่ึงคาจาง  (แกเขา) 

133.   เมื่อไดสละซ่ึงความเบิกบานใจในความสุขทั้งที่มองเห็นไดและเห็นไมได  อันเปนบอเกิด
แหงความสุขของกันและกันแลว  บุคคลผูโงเขลาทั้งหลายยอมยึดเอาซึ่งความทุกข  อันนา
กลัวจากความทุกขของกันและกัน 

134.   อันตรายเหลาใดมีอยูในโลก  ความทุกขและภัยเหลาใดเปนไปอยู  (ในโลก)  อันตราย  
ความทุกขและภัยเหลานั้นทั้งหมด  ยอมเกิดขึ้นเพราะการยึดมั่นในตัวตน  เพราะเหตุอะไร  
อันตรายเปนตนนั้น  จึงเกิดขึ้นอยูดวยการยึดมั่นของขาพเจานั้นเลา 

135.   เมื่อมิไดละวางซึ่งตัวตนแลว  บุคคลก็ยอมไมอาจสลัดซึ่งความทุกขไปได  ดุจเดียวกัน  เมื่อ
มิไดสลัดทิ้งซึ่งไฟแลว  บุคคลก็ไมอาจจะสลัดความเรารอนไปได 

136.   เพราะฉะนั้น  เพื่อประโยชนแหงการยังทุกขของตัวขาพเจาใหสงบ  และเพื่อความสงบไป
แหงความทุกขของผูอ่ืน  ขาพเจาจักอุทิศมอบซึ่งตัวขาพเจาแกคนเหลาอื่น  และขาพเจาก็จัก
ยึดถือคนอื่น  ๆ  เหมือนดั่งตัวขาพเจาเองฉะนั้น 

137.   แนะจิต  เจาพึงกระทําซึ่งความแนวแนเถิดวา  ขาพเจานั้นเปนผูมีความผูกพันอยางดีกับดวย
คนอื่น  ๆ  บัดนี้  เมื่อไดปลดเปลื้องซึ่งประโยชนแกสัตวทั้งปวงแลว  ขอเจาอยาพึงคิดถึงซึ่ง
เร่ือง  อ่ืน  ๆ  เลย 

138.   การเห็นแกประโยชนของตนเปนตน  ดวยอวัยวะทั้งหลายมี  จักษุ  เปนตน  อันเปนของ
พวกเขาเหลานั้น  ยอมเปนสิ่งไมเหมาะสม  การปฏิบัติดวยอวัยวะทั้งหลายมี  มือ  เปนตน 
ซ่ึงเปนของ  ๆ  คนเหลาอื่น  ยอมเปนสิ่งไมเหมาะสม  (เชนกัน) 
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139.   เพราะฉะนั้น  เมื่อเจาเปนคนอ่ืนจากสัตวทั้งหลายแลว  เจาเห็นอยูซ่ึงอวัยวะใด  ๆ  ใน

รางกายนั้น  เจาก็จงประพฤติใหเปนประโยชนเกื้อกูลแกคนเหลาอื่น  แมจะเปนผูทําลายอยู
ซ่ึงอวัยวะนั้น  ๆ  จากรางกาย  (ของเจา)  ก็ตามเถิด 

140.   เมื่อไดกระทําซึ่งตนเองไวในฐานะทั้งหลายมี  ฐานะอันต่ําตอยถอมตน  เปนตน  และ  
(กระทํา)  ซ่ึงความเปนคนอื่นไวในตนเองแลว  บุคคลพึงทําความริษยาและความหยิ่งทะนง
ตนใหเกิดขึ้นดวยจิตใจอันมั่งคงเถิด 

141.   คนอื่นนั้นยอมมีเกียรติยศ  แตขาพเจาไมมี  ขาพเจาเปนผูไมมีทรัพยดั่งเชนเขา  เขาถูก
สรรเสริญอยู  แตขาพเจากลับถูกนินทาอยู  ขาพเจาเปนผูมีทุกข  สวนเขามีความสุข 

142.   ขาพเจากระทําอยูซ่ึงการงานทั้งหลาย  แตเขาพักผอนอยูอยางสุขสบาย  ไดยินวา  เขาเปน
ใหญในโลก  สวนขาพเจาเปนผูต่ําตอยและไรซ่ึงคุณธรรม 

143.   บุคคลควรกระทําเชนไรกับคนผูไรซ่ึงคุณธรรมเลา  ขอตัวตนของบุคคลทั้งปวงพึงเปนผู
ประกอบดวยคุณธรรมเถิด  ขาพเจาเปนผูต่ําตอยในบรรดาหมูชนที่มีอยู  และขาพเจาก็เปนผู
ประเสริฐสุดในบรรดาหมูชนที่มีอยู  (เชนเดียวกัน) 

144.   ความเสื่อมทั้งหลายมี  ความวิบัติไปแหงศีลและทรรศนะ  เปนตน  ยอมเกิดขึ้นเพราะ
อํานาจของกิเลส  หาเกิดขึ้นเพราะอํานาจของขาพเจาไม ขาพเจาจักเปนผูอันใคร  ๆ  พึง
เยียวยาไดตามความสามารถ  ขาพเจาขอยอมรับแมซ่ึงความทุกขยากทั้งหลาย 

145.   หากวา  ขาพเจาเปนผูอันเขาพึงเยียวยาไดแลวไซร  เพราะเหตุไร  เขาจึงดูหมิ่นเหยียดหยาม
ซ่ึงขาพเจาอยูอีกเลา  ประโยชนอะไรดวยคุณธรรมของเขาจักมีแกขาพเจาดวยเลา  เพราะวา  
ตัวตน  (ของเขา)  ก็ไดทําการสละซึ่งคุณธรรมนั้นเสียแลว 

146.   ขอความกรุณาของเขาพึงมีในหมูชนผูอาศัยอยูในปากแหงความชั่วรายในทุคติเถิด  ดวย
ความยึดติดอยูในคุณธรรม  (ของเขา)  เขาจักปรารถนาชัยชนะตอนักปราชญทั้งหลายใน
ภายหลัง 

147.   เพราะฉะนั้น  เมื่อไดพิจารณาซึ่งตนเองวา  มีความเสมอภาคเทาเทียม  (กับคนอื่น)  แลว  
บุคคลพึงพอกพูนซึ่งสิ่งอันยอดเยี่ยมใหแกตนเองเถิด  เขาพึงทําลาภและเกียรติยศชื่อเสียง
ใหสําเร็จประโยชนแกตนเองเถิด  แมเพราะการทะเลาะวิวาทกันก็ตามที 

148.   อนึ่ง  ขอคุณธรรมทั้งหลายของขาพเจาพึงประจักษแจงในที่ทั้งปวงในโลก  อีกอยางหนึ่ง  
คุณธรรมทั้งหลายเหลาใดมีอยูแกเขา  (ขอให)  คุณธรรมเหลานั้นไมถูกเขาไดยินไดฟงอยู
ในทุก  ๆ  ที่ 
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149.   ขอโทษทั้งหลายของขาพเจาพึงถูกปกปดไว  ขอความเคารพบูชาพึงมีแกขาพเจาเถิด  แตไม

ควรมีแกเขา  ในวันนี้  ขอลาภทั้งหลายพึงเปนสิ่งอันขาพเจาหาไดโดยงายเถิด      ขาพเจา
เปนผูอันใคร  ๆ  บูชาอยูแลว  สวนเขาไมเคยถูกบูชา 

150.   ขาพเจาทั้งหลายเห็นอยูซ่ึงเขาผูประพฤติไมดี  ถูกคนทั้งปวงหัวเราะเยาะและนินทาอยูแลว  
ดวยความสุขยินดีโดยกาลชานาน  ดันนั้น  เขาพึงเปนผูมีความออนนอมถอมตนเถิด 

151.   ไดยินวา  การแขงขันกับดวยขาพเจามีอยูแกบุคคลผูเลวทรามแมนั้น  การศึกษาของเขามีอยู
ประมาณเทาไรเลา  ปญญา  รูป  (อันงดงาม)  ตระกูลและทรัพย  (มีอยูแกเขาบางหรือ) 

152.   เมื่อไดฟงซึ่งคุณของตัวขาพเจาอยางนี้แลว  ขอความมากมายแหงเกียรติยศและความไมถือ
ตัวตน  (ของขาพเจา)  พึงเกิดขึ้น  (ใหยิ่งกวานี้)  เถิด  ผมที่ชูชันขึ้นแลว  ยอมเปนสิ่งนา
ตื่นเตนเราใจ  ขาพเจาจักเสวยบริโภคซึ่งความรื่นเริงใจดวยความสุขนั้น 

153.   แมหากวา  ลาภพึงมีแกเขาไซร  ลาภนั้นก็จักถูกขาพเจาทั้งหลายยึดเอาแลวดวยกําลัง        
แตหากเขากระทําอยู ซ่ึงการงานนอกนี้แกขาพเจาทั้งหลายไซร  พวกขาพเจาก็จักให        
(ซ่ึงลาภนั้น)  แกเขา  (เพื่อ)  ยังชีวิตใหดําเนินไปได 

154.   เขาจักเปนผูสูญสิ้นไปจากความสุข  (ของเขา)  และจักถูกผูกมัดอยูดวยความทุกขทรมาน
ของพวกขาพเจา  ในกาลทุกเมื่อ  เพราะเขานั่นเอง  พวกขาพเจาทั้งปวงจึงมีความทุกขยาก
ในสังสารวัฏ  เปนเวลารอย ๆ  ชาติ 

155.   กัลปอันนับประมาณมิได  ไดผานพนไปแลว  ความอยากรูอยากเห็นซึ่งประโยชนของตน  
ยังมีอยูแกเจา  (แต)  ความทุกขเทานั้นที่เจาไดรับแลวดวยความพากเพียรอันยิ่งใหญ 

156.   ดังนั้น  การไมไดพิจารณาไตรตรองในการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น  ตามคํารองขอของขาพเจา
จักมีอยู  (แต)  เจาจักเห็นซึ่งคุณเหลานั้นในภายหลัง  เพราะวา  คําสอนของทานผูรู  ยอม
เปนคําจริง  (เสมอ) 

157.   หากกรรมที่เจาไดสรางไวแลวในกาลกอนนั้น  จักมีขึ้นแลวไซร  เมื่อไดปลดปลอยซ่ึง
ความสุขอันยอดเยี่ยม  อันเปนของพระพุทธเจาแลว  สภาพความเปนอยูเชนนี้ก็จักไมมี 

158.   เพราะฉะนั้น  เจาไดกระทําแลวซ่ึงอหังการ1   ไวในหยดแหงน้ําอสุจิและเลือดอันเปนของ  
คนอื่น  ๆ  ฉันใด  เจาก็จงทําอหังการนั้นใหเจริญขึ้นในคนเหลาอื่นดวยเถิด  ฉันนั้น 

159.   เจาผูเปนจารชนของคนอื่น  เห็นอยูซ่ึงสิ่งใด  ๆ  ในรางกายนั้น  ขอเจาจงกระทําซึ่งสิ่งนั้น  ๆ  
นั่นแลใหเปนประโยชนเกื้อกูลแกคนเหลาอื่น  เพื่อประโยชนแหงการลักขโมย  (ของเขา) 

 

                                                           
1ความยึดมัน่ในตนเอง,  การสํานึกวาฉันมตีัวตน 
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160.  ตัวตนนี้ยอมมีความสุข  (ในขณะที่)  คนอื่นมีความทุกข  มันเปนผูสูงสง  แตคนอื่นต่ําตอย 

คนอื่นยอมกระทํา  (ซ่ึงการงาน)  แตมันหากระทําไม  เพราะฉะนั้น  ขอเจาจงกระทําซึ่ง
ความอิจฉาในตัวตน  (ของเจานั้น)  เถิด   

161.   เจาพึงแยกตัวตนออกจากความสุข  และพึงประกอบรวม  (ซ่ึงตัวตนนั้นไว)  ในความทุกข
ของคนอื่นเถิด  เจาควรพิจารณาไตรตรองซึ่ง  (ผล)  แหงความผิดพลาดของตัวเจานั้นวา  
ตัวตนของเจานี้กระทําอยูซ่ึงอะไรในหวงเวลานั้นเลา 

162.   เจาพึงยังโทษที่ผูอ่ืนไดกระทําไวแลวใหตกไปบนศีรษะของตัวเจานั้นเถิด  และพึงประกาศ
ซ่ึงโทษแมเล็กนอยของตัวเจาเองแดพระมุนีเจาผูทรงยิ่งใหญเถิด 

163.   เจาจงกระทําซึ่งเกียรติยศของตัวเจาเองนั้นใหหมองมัว  ดวยการกลาวถึงเกียรติยศอันสูงสง
ของคนอื่น และเจาพึงยังตัวตนนั้นใหเพียรพยายามในการปรนนิบัติรับใชซ่ึงสัตวทั้งหลาย 
ประหนึ่งวา  เปนทาสผูต่ําตอย  ฉะนั้น 

164.   (ตัวตนของเจานั้น)  ไมควรถูกสรรเสริญดวยสวนอันเล็กนอยแหงคุณที่จรมา  เพราะวา  
ตัวตนนั้นเปนผูเต็มไปดวยโทษ  คุณของมันไมพึงถูกใคร  ๆ  รูอยู  ฉันใด  เจาจงกระทํา   
ฉันนั้นเถิด 

165.   โดยสรุป  ส่ิงเลวรายใด  ๆ  อันเจาไดประทุษรายแลวในคนเหลาอื่นเพื่อประโยชนของ
ตัวเอง  ขอเจาจงทําสิ่งเลวรายนั้น  ๆ  ใหตกไปในตัวเจาเอง  เพื่อประโยชนของสรรพสัตว
เถิด 

166.   บุคคลไมควรมอบอํานาจใหแกตัวตนนั้น  ซ่ึงเปนผูมักคุยโมโออวด  บุคคลผูมีความละอาย  
มีความกลัวและ (ชอบ)  ปกปดซอนเรน  พึงทําตัวตนนั้นใหสงบเสงี่ยม  เหมือนเจาสาว    
(ผูแตงงาน)  ใหมเถิด 

167.   เจาจงกระทําอยางนี้  จงตั้งมั่นอยางนี้  ส่ิงนี้เจาไมควรกระทํา  (ตัวตนของเจานั้น)  พงึกระทาํ
ซ่ึงความปรารถนาอยางนี้  เขาควรถูกลงโทษในการลวงละเมิดบาปนั้น 

168.   แนะจิต  แมเมื่อเจาถูกกลาวสอนอยูเชนนี้  หากเจาจักไมกระทํา  (การเปลี่ยนแปลง)  ซ่ึงจตินี้
ไซร  ขาพเจาจักลงโทษซึ่งเจานั่นแล  เพราะเจานั่นเอง  โทษทั้งหลายทั้งปวงจึงไดมีที่พึ่งที่
อาศัย 

169.   เจาจงไป  ณ  ที่ไหนเลา  ขาพเจาไดเห็นความหยิ่งทะนงตนทั้งหมดแลว  ขาพเจาจักทําลาย  
(ซ่ึงความทะนงตนนั้น)  ของเจาเสีย  ขาพเจาถูกเจาทําลายแลวในกาลใด  กาลนั้นยอมมีใน
คร้ังกอน  (เทานั้น)    
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170.   แมในบัดนี้  เมื่อไดละทิ้งซึ่งความหวังวา  ประโยชนของตนเองมีอยูแกขาพเจาแลว      

ความถูกตองเหมาะสมก็จักมีขึ้นได  เมื่อไมไดพิจารณาอยูซ่ึงความทุกขยากจํานวนมากมาย  
เจาจักถูกขาพเจาขายทิ้งเสียแกคนเหลาอื่น 

171.   หากขาพเจาเปนผูมีความเบิกบานยินดีไซร  ขาพเจาจักไมใหเจาไวในสัตวทั้งหลาย  (แต)  
เจาซึ่งเปนผูไมหวาดหวั่นโลเล  ยอมมอบซึ่งขาพเจาไวในหมูยมทูตคนเฝานรกทั้งหลาย  
(โดยแนแท) 

172.  อนึ่ง  ขาพเจาไดถูกเจามอบให  (แกยมทูต)  อยางนี้แลวโดยกาลชานาน  จึงมีความทุกข
ทรมานอยูตลอดกาลนาน  เมื่อไดระลึกถึงอยูซ่ึงความพยาบาทเหลานั้น  ขาพเจาจะทําลาย
เจาผูตกเปนทาสแหงประโยชนตนเองเสีย 

173.   หากการชื่นชมยินดีมีอยูแกเจาไซร  เจาไมควรกระทําซึ่งการชื่นชมยินดีไวในตนเอง  หาก
ตัวตนเปนสิ่งที่เจาควรรักษาคุมครองไวไซร  ตัวตนที่เจาคุมครองรักษาไวนั้นยอมไม
สมควรเหมาะสม 

174.   บุคคลกระทําอยูซ่ึงการคุมครองซึ่งรางกายนั้นโดยประการใด  เขายอมตกไปเปนคน
ออนแอมากยิ่งขึ้นโดยประการนั้น  ๆ 

175.   แมเมื่อบุคคลไดตกต่ําลงอยางนี้แลว  โลกแมทั้งปวงนี้ก็ไมอาจยังความปรารถนาใหเต็ม
บริบูรณได  ใครจักทําความปรารถนาของเขานั้น  (ใหเต็มบริบูรณ)  ไดเลา 

176.   เมื่อความปรารถนาไมอาจทําใหสําเร็จได  กิเลสและอุปสรรคขวากหนามแหงความหวังก็
จักเกิดขึ้น   แตหากผูใดไมมีความหวังในที่ทั้งปวง  ความเจริญรุงเรืองของผูนั้นก็จักไมยอย
ยับสูญหาย 

177.   เพราะฉะนั้น  บุคคลไมควรมอบโอกาสใหแกความเจริญงอกงามแหงความปรารถนาของ
รางกาย  บุคคลไม ยึดถืออยูซ่ึงสิ่งใดวา  นาใครนาปรารถนา  ส่ิงนั้นยอมชื่อวา  เปนสิ่ง
เจริญรุงเรือง 

178.   ในที่สุด  (รางกาย)  อันไรซ่ึงจิตใจนี้  ยอมกลายเปนเถาถาน เคล่ือนไหวไปไดเพราะอํานาจ
อ่ืน  ๆ  รูป  (ของรางกายนั้น)  เปนสิ่งไมสะอาดและนาขยะแขยงยิ่งนัก  เพราะเหตุไร      
การยึดติดอยูในรูปนั้นมีอยูแกขาพเจาดวยเลา 

179.   ประโยชนอะไรจักมีแกขาพเจา  ดวยเครื่องยนตที่มีชีวิตและไรชีวิตนั่นเลา  ความพิเศษ
อะไรของรางกายนั้นยอมมี  (มาก)  กวาสรรพสัตวทั้งหลาย  มีกอนดินในโลกเปนตน  โอ  
อหังการ  (เพราะเหตุไร)  เจาจึงไมฉิบหายไปเสียเลา 
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180.   เพราะความรักยึดมั่นในสรีระ  บุคคลจึงประสบอยูกับความทุกขโดยไรประโยชน  

ประโยชนอะไรดวยความโกรธและการสรรเสริญ  จักมีแกรางกายนั้นซึ่งมีคาเทากับทอน
ไม  (ทอนหนึ่ง)  ดวยเลา 

181.   ความรักและความโกรธยอมไมมีแกรางกายนั้น  ทั้งที่ถูกขาพเจาดูแลปกปองแลว  และที่ถูก
สัตวทั้งหลายมีอีกแรงเปนตนจิกกินอยูแลว  เพราะเหตุไร  ขาพเจาจึงกระทําอยูซ่ึงความรัก
ในรางกายนั้นอีกเลา 

182.   ความโกรธของรางกายใด  ยอมมีเพราะการถูกกลาวราย  หรือความสุขชื่นบานของรางกาย
ใด  มีอยูเพราะการบูชา  หากรางกายนั้นยอมไมรูสึก  (ตอส่ิงใด  ๆ  แลว)  ความเพียร
พยายามของขาพเจาที่ไดบําเพ็ญมาแลว  จักมีเพื่อประโยชนอันใดเลา 

183.   ไดยินวา  สัตวเหลาใดยอมปรารถนา  (รักใคร) ซ่ึงรางกายนี้  ขอสัตวเหลานั้นจงเปนมิตร
สหายของขาพเจาเถิด  (หากวา)  สัตวทั้งปวงยอมปรารถนา  (รักใคร)  ซ่ึงรางกายของตนเอง  
เพราะเหตุไร  สัตวทั้งปวงนั้นจึงไมเปนที่รักของขาพเจาดวยเลา 

184.   เพราะฉะนั้น  รางกายจักถูกขาพเจาซึ่งเปนผูมิไดครุนคิด  (ถึงตัวเอง)  สลัดทิ้งเสียแลวเพื่อ
ความสุขสงบของโลก  แมวาโทษอันมากมายจากรางกายนั้นจะยังคงอยู  เหมือนภาชนะ
แหงกรรม  ฉะนั้น 

185.   การประพฤติอยางโลกิยวิสัย  นาเพียงพอแลวกับดวยรางกายนั้น  เมื่อไดระลึกถึงถอยคํา
แหงความไมประมาทแลว  หามอยูซ่ึงความเขมแข็งเรารอน  และความเกียจคราน  ขาพเจา
จักดําเนินตามบุคคลผูเปนบัณฑิตทั้งหลาย 

186.   เพราะฉะนั้น  เมื่อไดถอดถอนซึ่งจิตอันมีธรรมชาติคอยควบคุมตนเองออกจากแนวทางอัน
ไมถูกตองแลว  ขาพเจาจักกระทําซึ่งความสงบตั้งมั่น  เพื่อการกําจัดซึ่งอุปสรรคขอขัดของ  
(ใหส้ินไปหมดไป)  ตลอดกาลนาน 

 
ปริเฉทท่ี  9 

ชื่อ    ปรัชญาบารมี  (ปญญา) 
 
1.   ก็แล  พระมุนีไดตรัสแลวซ่ึงคุณธรรมอันมากมายทั้งหมดนี้ ก็เพื่อประโยชนแหงปญญา 

เพราะฉะนั้น ดวยความปรารถนาแหงการดับสิ้นไปแหงทุกข   บุคคลพึงทําปญญาใหเกิดขึ้น
เถิด 
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2.   ความรูนี้  จัดเปนความจริง  2  ประเภทคือ  สมมติสัจจะ1  และปรมัตถสัจจะ2  ความจริงแท

เปนสิ่งที่อยูเหนือความรูระดับสมมุติ  ดังนั้น  ความรูระดับสมมติจึงถูกเรียกวา  สมมติสัจจะ 
3.   เพราะฉะนั้น  โลกจึงถูกเขาใจเปน   2  ระดับ  คือ (โลกของ)  พระโยคีและปุถุชน ในบรรดา

บุคคล  2  ประเภทนั้น  วิถีแหงปุถุชนยอมมีความแตกตางไปจากวิถีแหงพระโยคี3  
4.   แมพระโยคีทั้งหลายก็ถูกความแตกตางแหงความรูแบงแยกอยูดวยบุคคลผูที่มีความรูสูงกวา 

เพราะมิไดพิจารณาถึงประโยชนแหงการปฏิบัติ   ความปรารถนาของพระโยคีทั้งสองพวก
นั้นจึงมีเหตุผลเปนแบบเดียวกัน   

5.   สภาวะ  (และสรรพสิ่ง)  ทั้งหลายถูกปุถุชนมองเห็นและเขาใจอยูวา  เปนความจริง แตสภาวะ
เหลานั้นเปนเหมือนมายา  ดังนั้น  การทะเลาะถกเถียงกันในสภาวะเหลานั้นจึงเกิดขึ้นอยูแก
พระโยคีและปุถุชนทั้งสองฝาย 

6.   แมวาสรรพส่ิงทั้งหลายมี  รูป  เปนตน  เปนสิ่งที่รับรูไดดวยประสาทสัมผัส  (แตความรู
เชนนั้น)  ยอมไมเปนหลักฐานที่เชื่อถือได  (เมื่อเปรียบเทียบ)  กับดวยความรูที่มีเหตุผล  
ความรูนั้นยอมเปนสิ่งที่ผิดพลาด  เหมือนความเชื่อในรางกายทั้งหลายอันเปนสิ่งไมสะอาด
วา  เปนสิ่งสะอาด  ฉะนั้น  

7.   พระผูทรงเปนที่พึ่งไดทรงแสดงสภาวธรรมทั้งหลายไว  เพื่อประโยชนแหงการปรากฎอยู
ของสรรพสิ่งแดปุถุชน (ใหเขาใจงายขึ้นแต)  ในความเปนจริง  สภาวธรรมเหลานั้นหามีอยู
จริงเพียงชั่วขณะหนึ่งไม  หากแตมันถูกเขาใจอยูดวยสมมติสัจจะเทานั้นเอง 

8.   โทษยอมไมมีดวยสมมติสัจจะของพระโยคีทั้งหลาย  เพราะพวกเขาเปนผูมองเห็นความจริง 
(แตกตาง)  กับปุถุชน  มิฉะนั้น  ความทุกขยากของปุถุชนในการกําหนดรูปรางอันไมสะอาด
ของหมูสตรี  จะพึงมีแกพระโยคีเหลานั้นได 

9.   ก็แลวการสั่งสมบุญบารมีจะมีไดอยางไร ถาพระพุทธเจาเปนเพียงมายา ถาพระองคไมมีอยู
จริง นอกจากนั้น ถาหากสรรพสัตวเปนเพียงมายา ทําไมเขาจึงมีเกิดมีตายซ้ําแลวซํ้าเลาได 
เปนอยางนี้ไดอยางไร 

                                                           
1 คําวา  สํวฺฤติ  หมายถึง  สมมติสัจจะ  คือ ความจริงอยางโลก,  ปดบัง,  ซอนเรน,  ไม

กระจางแจง. 
2 คําวา  ปรมารฺถ  หมายถึง  ปรมัตถสัจจะ  คือ  ประโยชนอยางยิ่ง, ความจริงสูงสุด,  

จุดมุงหมายอนัยอดเยี่ยม,  ความหมายขึ้นสูงสุด,  ความหมายทีแ่ทจริง. 
3โยคียอมเขาใจปุถุชนวา ปุถุชนเหลานี้มีความเห็นผิด. 
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10.   ตราบใดที่มายายังมีเงื่อนไขมาประชุมกันเขา ตราบนั้น สรรพสิ่งก็คงมีอยูอยางนั้นตลอดไป 

ตราบเทาที่เงื่อนไขมีอยู 
11.   ถาจิตไมมีอยูจริง ก็คงไมมีบาปจากการที่ใครคนใดคนหนึ่งฆาคนที่เปนมายาเชนนั้นหรือ

ตรงกันขามก็เพราะวา ใครก็ตามที่ยังมีความหลงผิดอยูในมายา บุญและบาปก็ยอมมีขึ้นได 
12.   จิตเปนสิ่งไมมีอยูจริง ยอมเปนไปไมได เพราะไมวาจะเปนมนตรหรือส่ิงอื่นๆ ก็ไมอาจสราง

จิตขึ้นได  ส่ิงที่เปนมายาทั้งหลายก็สรางสิ่งที่เปนมายาได ไมมีอะไรสักสิ่งเดียวที่ไมถูกสราง
ขึ้นจากเหตุปจจัย  

13.   ถาหากวาบุคคลสามารถหลุดพนไดอยางแทจริง ทั้งที่เปนเพียงสมมติเทานั้น แมกระทั่ง
พระพุทธเจาก็จะปฏิสนธิอยางเปนสมมติ แลวอยางนี้จะมีประโยชนอะไรกับการดําเนินตาม       
โพธิสัตวมรรคเลา 

14.   ก็เมื่อเหตุปจจัยยังไมถูกทําลายไปตราบใด มายาก็จะไมถูกขจัดไปตราบนั้น เมื่อใดที่เหตุ
ปจจัยหมดไป ก็ไมมีอะไรเหลือแมส่ิงที่เปนสมมติ 

15.   เมื่อใดไมมีความหลงผิดอยู   เมื่อนั้น  ก็ไมมีมายาใดถูกคนพบไดใชไหม 
16.   ถาหากทานหมายความวา มายาไมมีอยูโดยตัวของมันเอง แลวจะรับรูและเขาใจสรรพสิ่งได

อยางไร ถาหากจิตมีลักษณะอยูโดยตัวของมันเอง ในความเปนจริงก็จะมีอะไรดํารงอยูอยาง
เปนเอกเทศเลา  

17.   ถาหากจิตเปนมายา แลวจะรับรูอะไรดวยอะไรเลา   พระโลกนาถตรัสวา จิตไมอาจรับรูจิต
ได เชนเดียวกับดาบไมอาจตัดตัวมันเองได เชนเดียวกันกับจิตที่ไมอาจรูตัวมันเองได 

18.   หาก  (เปนเชนนั้นไซร)  เหมือนดวงประทีปยอมสองตัวเองใหสวางอยู  ดวงประทีปยอมไม
สามารถทําตัวเองใหสวางได  เพราะวามันมิไดถูกปกคลุมดวยความมืด (มากอน) 

19.   ส่ิงที่เปนสีฟาก็ไมไดเรียกวาความเปนสีฟาอีก (วัตถุสีฟากับความเปนสีฟาเปนอันเดียวกัน) 
เชนเดียวกับแกวผลึกสีฟา  ดังนั้น  บางสิ่งอาจเกิดหรือไมเกิดก็ไมเกี่ยวกับสิ่งใดอื่นอีก 

20.   ไมอาจเปรียบไดอยางนั้น ความไมเปนสีฟาใชไมไดกับกรณีนี้ เพราะสีฟามิไดหมายถึงตัว
มันเองวา กอนนั้นหินยังไมไดเปนสีฟา ตอมาสีฟาเขามาหินจึงเปนสีฟา ตัวสีฟาเองไม
สามารถรูวาตัวมันเองวาเปนสีฟาได (กอนนั้นตัวมันไมเปนสีฟาแลวตอมามันทําใหตัวมัน
กลายเปนสีฟา)  
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21.1   การกลาววา ตะเกียงสองสวางขึ้นก็มีความรูตัวขึ้นทันที ก็เมื่อจิตสองสวางขึ้นทันทีแลวจิต

จะรูอะไร 
22.   เพราะเขาใจวา  ประทีปไดสองสวางตัวเอง  ดังนี้  จึงถูกกลาวยืนยันอยูดวยความรู  แต

เพราะรูวา  จิตไดเขาใจตัวเอง  ดังนี้  ความเขาใจเชนนี้จักถูกความรูอะไรกลาวยืนยันอยูเลา 
23.   เมื่อใด   จิตทั้งที่เขาใจและไมเขาใจตัวเอง   มิไดถูกคนใดคนหนึ่งเขาใจแลว  เมื่อนั้น  จตินัน้

แมจะถูกกลาวยืนยันอยู  ก็ยอมไรประโยชน  เหมือนการกลาวยืนยันกิริยาทาทางแหง
บุตรสาวของหญิงหมัน ฉะนั้น 

24.   หากรูวาตนเองไมมีอยูจริง แลวจิตจะเรียกตนเองอยางไร  ความจํามาจากความสัมพันธ
ระหวางตัวมันกับสิ่งอื่นที่มันมีประสบการณ เหมือนดังพิษของหนู (ที่หมีรูสึกไดตอเมื่อพน
จากฤดูหนาวไปแลว) 

25.   จิตสองสวางในตนเอง เพราะจิตมีคุณสมบัติสวนตัวมุงไปถึงเหตุปจจัยอ่ืนจึงรับทราบได 
ไมเปนเชนนั้นเสมอไป เชนเดียวกับการหยอดตาที่ใสยาหยอดที่ลงอาคมสามารถเห็นได
ไกล แตยาหยอดตาที่อยูในตาไมอาจเห็นได 

26.   แนนอนสภาพแหงการเห็น ไดยินหรือรับรูนั้นเราไมไดปฏิเสธ แตวา มโนทัศนแหงสิ่ง
ปรากฏวาตัวมันเปนสิ่งที่มีอยูจริงนั้นเองที่เปนเหตุนําไปสูความทุกข เปนสิ่งที่เราปฏิเสธใน
ที่นี้ 

27.   มันเปนเรื่องนาตลก ถาหากกลาววา มายาไมตางไปจากจิต และแตกตางไปจากจิต แลวส่ิงที่
มีอยูจริงมันมีอยูตางกันอยางไร ถามันไมแตกตาง มันก็ไมนาจะมีอยูจริง  

28.   เชนเดียวกับมายาก็สามารถเห็นไดแมวามันมิไดมีอยูจริง เชนเดียวกับจิตที่เปนเสมือนผู
สังเกต ความมีอยูของสังสารวัฏก็ยอมตองการอะไรรองรับในความมีอยูจริง เชนเดียวกับ
การมีอยูของอวกาศ 

29.   บางสิ่งที่ไมไดมีอยูจะมีผลโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของบางสิ่งที่เปนจริงไดอยางไร ทานกําลัง
เขาใจจิตวาเปนสิ่งที่มีอยูอยางเอกเทศ 

30.   ถาหากวาจิตเปนอิสระจากสิ่งที่ เขาไปรับทราบได แลวสรรพสัตวทั้งหมดก็จะเปน     
ตถาคตครรภ (บริสุทธิ์) ไป ดังนั้น จะมีประโยชนอันใดในการพิจารณาพื้นฐานแหง
สังสารวัฏวาเปนเพียงจิต 

 

                                                           
1โศลกนี้ตนฉบับของ  ดร.  พี.  แอล.  ไวทยา  ขาดหายไป  คําแปลนี้นํามาจากฉบับ

ภาษาอังกฤษของ  แมเรี่ยน  แอล.  มาติคซ   (Marion  L.  Matics). 
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31.   หากแมวา ความเหมือนกันกับมายากําหนดรับรูไดแลวจะขจัดมโนภาพ  (กิเลส) นั้นออกได

อยางไร เชนนักมายากลสรางผูหญิงที่เปนมายาขึ้นมา กลับหลงรักสตรีที่เปนเพียงมายานั้น
เสียเอง 

32.   เพราะวา รอยพิมพแหงมโนภาพของผูสรางของเขา (นักมายากลนั้น) ที่มีตอส่ิงทั้งหลาย
แหงความรูยังไมไดขจัดออก เมื่อไดพบเห็นหญิงสาวที่ตนสรางขึ้นเอง  ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความวาง  (ศูนยตา)  ของเขามีนอย ก็อาจเปนไดที่เขาเองกลับมาหลงรักผูหญิงที่เขาสรางขึ้น 

33.   โดยการสรางขึ้นแหงรอยพิมพจากความวางเปลา รอยพิมพแหงความมีอยูนั้นถูกทําให
นอยลง และหลังจากนั้นเมื่อเขาถูกฝกใหชินใหมองสิ่งที่ปรากฏเปนเพียงสิ่งที่ไมมีอยูจริง 
เมื่อนั้นเขาก็จะคลายความยึดมั่นมากขึ้น การจะหลงในสิ่งมายาก็จะนอยลง 

34.   ถาหากยอมรับวา ปรากฏการณที่ไมมีอยูจริงนั้นไมสามารถที่จะรับรูได แลวความไมมีอยู
จริงที่ปราศจากฐานรองรับจะดํารงอยูนอกเหนือจากจิตไดอยางไร 

35.   เมื่อไมมีความมีอยูและไมมีทั้งความไมมีอยูดํารงอยูกอนจิต (ก็เมื่อทั้งหมดวาง และ      
ความวางปรากฏแกจิต) ก็เมื่อไมมีอะไรอื่นจะเปนไปไดจริง ไมมีอะไรเลย มันเปนแตเพียง
ความดับเย็น  (สภาวะนิพพาน) 

36.   เชนเดียวกับแกวสารพัดนึกหรือตนกัลปพฤกษพึงพอใจที่จะปรารถนา ดุจดังกับพระชินศรี
ประสบกับความสมปรารถนาแลว ทั้งปณิธานและพุทธสาวกก็มีความสมบูรณแลว 

37.   เมื่อพอมดตายไปแลว แตเขาไดเสกมนตไวที่ผอบ และผอบนั้นก็ยังมีอานุภาพทําใหพิษให
ไปได  แมกระทั่งวา เขาตายไปแลวตั้งนาน 

38.   เชนเดียวกันกับพระพุทธสรีรังคาร  ที่เปยมดวยพลังบุญแหงการบําเพ็ญเพียรบารมี ก็ยังคงมี
ผลตอผูเคารพกราบไหว แมวาพระพุทธองคนั้นปรินิพพานไปนานแลว 

39.  ก็การที่ผูถวายอะไรสิ่งใดตอพระพุทธองคซ่ึงไมทรงพระชนมอยูแลวจะใหผลไดอยางไร 
เพราะวา มีคําสอนวา ไมวาผูใดจะถวายสิ่งใดตอพระองคทั้งที่มีชีวิตอยูหรือปรินิพพานไป
แลวยอมไดผลเสมอกัน 

40.   ตามคัมภีรไดอธิบายวา ผลของการถวายมีอยู ไมวาจะเปนสมมติหรือปรมัตถก็ตามแต ใน
ทํานองเดียวกันผูถวายตอพระพุทธเจาที่ทรงพระชนมอยูหรือปรินิพพานแลวก็ยอมมีผล
เชนกัน 

41.   การหลุดพนยอมมีไดดวยความเขาใจในอริยสัจจ  4  (แลวในประเด็นนี้) ประโยชนอะไรจัก
มีดวยการเห็นแจงในศูนยตาเลา  เพราะตามคัมภีรกลาวไววา   การตรัสรูยอมไมมีหาก
ปราศจากแนวทางนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    348
 
42.   คําสอนของมหายานไมใชพระพุทธวจนะที่แท  คัมภีรของพวกทานเปนพุทธวจนะที่แท

หรือ  เพราะเปนที่ยอมรับของสงฆทั้งสองฝาย ถาเชนนั้นกอนที่ทานทั้งสองฝาย จะยอมรับ
วา  เปนจริง  คําสอนตาง  ๆ  ก็คงมิใชพุทธวจนะเชนนั้นหรือ 

43.   แตดวยเหตุผลที่ทานเชื่อและเคารพตอมหายานดังที่ทานทํา ถาหากบางสิ่งจริง (หรือไมจริง) 
เพราะการยอมรับของทาน ดังนี้แลวพระเวทก็อาจเปนจริงไดดวย (ถาทานยอมรับ) 

44.   ถาหากพวกทาน  (ไวภาษิกะ)  มีความเห็นวา  มหายานมีขอโตแยงมาก ก็เทากับปฏิเสธ
คัมภีรของตนดวย เพราะแตละสวนในคัมภีรของทานนั้นก็มีขอโตแยงจากนักบวชภายนอก
ศาสนาและจากภายในศาสนานิกายอื่น  ๆ  อยูมากมาย 

45.   ถาหากวารากฐานของศาสนาตั้งอยูไดเพราะพระภิกษุ สําหรับผูที่มีความคิดวาศาสนาตั้งอยู
ไดเพราะพระภิกษุ  (เปนแตสมมติ)  อยางนั้นแลวนิพพานก็คงเปนเรื่องยากไปตามชีวิตของ
พระภิกษุที่เปนอยูอยางลําบากเปนแน 

46.   ถาหากทานมีขอโตแยงวา การหลุดพนมีไดเพราะการขจัดมโนภาพทางจิต  แลวมันก็ควร
จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นทันที  ก็เพราะบุคคลยังเห็นพลังกรรมของผูคนทั้งหลายอยู  แมวา
ทานเหลานั้นจะไมมีทุกขแลว  (เชน  พระมหาโมคคัลานะ  เปนตน) 

47.   ถาหากทานคิดวา  ตราบใดที่ไมมีตัณหาก็จะไมมีการเกิดขึ้นอีกตราบนั้น  แตวาบุคคลที่ยัง
ไมถูกรบกวนดวยตัณหาอีก ก็ยังคงมีความสับสนอยู  (ยังคงมีชีวิตอยู) 

48.   ตัณหามีเหตุมาจากเวทนา  ทาน  (พระอรหันต) เหลานั้นก็ยังมีเวทนา จิตของพระอรหันต
ทั้งหลายก็ยังทองเที่ยวไปสูส่ิงนั้นสิ่งนี้อยู 

49.   ปราศจากสุญญตา  ความคิดที่ไมดีก็จะเกิดขึ้นอีก แมกระทั่งเขาถึงจิตที่อยูในฌาน ดังนั้น 
บุคคลควรพิจารณาสุญญตา 

50.   ถาหากทานประกาศโพลงออกมาวา ความเขากันไดของพระสูตรวาเปนพระพุทธพจน 
ทําไมทานจึงไมเคารพตอมหายาน  เพราะโดยทั่วไปแลวก็มีพระสูตรเชนเดียวกับหินยาน
นั่นเอง 

51.   แตถาหาก  (คําสอนของ)  มหายานผิดทั้งหมด  เพียงเพราะบางสวนไมไดรับการยอมรับ 
ทําไมจึงไมพิจารณาวามหายานทั้งหมดนั้นเปนคําสอนของพระชินเจา เนื่องเพราะสวนใด
สวนหนึ่งของพระสูตรนั้นก็มีความเหมือนกับพระสูตรในหินยานเชนกัน 

52.   ใครจะไมยอมรับวาเปนคําสอนของพระพุทธเจา เพียงเพราะโดยพระมหาเถระ เชน       
พระมหากสัสปะ  นั้นไมอาจเขาใจหยั่งถึงพระสูตรนั้นไดเทานั้นหรือ (ใครละที่จะอางเพียง
เพราะเหตุผลเทานี้) 
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53.   ในขณะที่ยังเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏตกอยูภายในอํานาจของอุปาทานและ       

ความกลัว  เพื่อสรางสมประโยชนโดยการชวยใหเปนอิสระจากอุปาทานและความกลัว   
นั่นคือผลแหงสุญญตา 

54.   ดังนั้น  การมาวิพากษวิจารณเร่ืองสูญญตาเปนเรื่องที่ใชไมได  ไมตองสงสัยเลยวานี้คือทาง
แหงพระพุทธเจาหรือไม  บุคคลพึงทําสมาธิในสุญญตาอยางไมตองลังเล 

55.   เมื่อรูวาสุญญตาเปนสิ่งที่ตรงกันขามกับความมืด  (อวิชชา) แหงอุปสรรคของความทุกข
และความรู  เหตุใดผูปรารถนาสรรพัญุตญาณจึงไมเขาไปปฏิบัติสมาธิในสุญญตาเลา 

56.   พึงกลัวตอส่ิงที่ทําใหเกิดความทุกขดีกวา แตสุญญตาทําใหความทุกขส้ินไป ทําไมจะตอง
มากลัวตอสุญญตาวาจะเกิดขึ้น 

57.   หากมีส่ิงที่เรียกวา   อัตตา  อยู ความกลัวก็สามารถปรากฏขึ้นได แตถาหากไมมีคําวา อัตตา 
อยู  ความกลัวของใครจะมีแตที่ไหนกันเลา 

58.   ฟน  ผม  และเล็บมิใชอัตตา  และตัวอัตตาก็ไมเปนทั้งกระดูกและเลือด  มิใชน้ํามูกหรือ
เสลด  มิใชทั้งน้ําเหลืองหรือน้ําหนอง  

59.   ทั้งไมใชไขมันและเหงื่อ  ปอดและตับก็ไมใช ทั้งมิใชอวัยวะภายในอื่นใด ทั้งมิใชอุจจาระ
และปสสาวะ 

60.   เนื้อและหนังก็ไมใชตัวเรา  ไมใชทั้งความอบอุนและพลังลม มิใชชองวางในรางกาย และ
ไมปรากฏวา  วิญญาณทั้งหกเปนตัวตน  

61.   ถาหากการรับรูเสียง  เปนสิ่งที่มี  (ตัวตน)  อยูจริง  ดังนั้น  เสียงก็คงจะถูกรับรูอยูไดทุกขณะ  
แตเมื่อปราศจากวัตถุแหงการรับรู  บุคคลจะสามารถอธิบายสิ่งที่รับรูนั้นดวยอะไรไดเลา 

62.   หากวัตถุทั้งหลายซ่ึงไรการรับรูสามารถรับรู  (อารมณ)  ไดแลวไซร  การรับรูก็ยอมผูกยึด
อยูกับทอนไมไดเชนกัน  แตความเปนจริง  การรับรูไมมีอยูหากปราศจากวัตถุแหงการรับรู
ที่สัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน 

63.   เพราะเหตุอะไร  ในขณะที่บุคคลรับรูรูปรางอยูจึงไมสามารถไดยินเสียงดวยเลา  เพราะไมมี
ความสัมพันธกับเสียงปรากฏอยูตรงนั้น  ดังนั้น  การรับรู  (เสียง)  จึงไมมีอยู 

64.   เหตุใดจึงมีบางสิ่งที่มีธรรมชาติเขาใจเสียงไดและรับรูรูปรางไดมีอยูเลา ก็เชนเดียวกับคน  ๆ 
หนึ่งอาจไดรับการกลาววาเปนทั้งบิดาและเปนทั้งบุตรไดในขณะเดียวกัน แตไมใช
ความหมายในขั้นปรมัตถ 

65.   เมื่อสัตวะ (ภาวะบริสุทธิ์) รชะ (การกระทํา) และตมะ (ความมืด) ไมไดเปนทั้งพอและลูก 
ยิ่งไปกวานั้นธรรมชาติของธรรมทั้งสามก็ไมไดเกี่ยวของผูกพันกับความเขาใจในเสียง 
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66.   ถาหากเปนสิ่งเดียวกันแตเลนหลายบทบาทเหมือนกับนักแสดง  เขาก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยงแท

ดวย  ถาหากเขามีธรรมชาติที่แตกตาง  (กอนนั้นเปนเสียงตอมาเปนรูป)  อยางนี้แลวความ
เปนหนึ่งในสภาวะของเขาก็มีไมได 

67.   ถาหากบทบาทอื่นไมใชเปนเรื่องจริง  แลวจะแสดงปรากฏการณตามธรรมชาติของเขา
อยางไร  ถาหากเปนธรรมชาติของการรับรูจริง ก็จะมีคําถามตามมาดวยวา ผูคนทั้งหมดก็จะ
เหมือนกัน (แลวอะไรเปนความแตกตาง) 

68.   ถาหากทั้งรูปกับนามเปนสิ่งเดียวกันเพราะความมีอยูตามธรรมดาของมัน  ถาหาก         
ความตางกันไมถูกตองแลวอะไรละที่เปนฐานแหงความเหมือนกัน 

69.   ถาหากวาอัตตาไมใชจิต  เพราะวาไมมีการรับรู เชนเดียวกับเสื้อผา แตถามันรับรูไดเพราะ
เปนสิ่งเดียวกับจิต  ผลก็คืออัตตานั้นก็ไมเที่ยง  ไมคงทน 

70.   ถาหากอัตตาเปนสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลง  อะไรจะเกิดขึ้นกับจิต  ดังนั้น  อวกาศก็จะเปนจิตไป
ได ที่ตัวของมันนั้นไมมีทั้งจิตและหนาที่  

71.   เมื่อไมมีความเปนหนึ่งเดียวกับกรรมและวิบาก  ถาหากกายทํากรรมแลวส้ินสุดลง ใครจะ
รับผลของกรรม 

72.   เมื่อเราทั้งสองตางก็ยอมรับวา   กรรมและผลของกรรมมีฐานที่แตกตางกัน ถาหาก (ทาน) 
กลาววา  อัตตาไมมีการกระทํา  การจะกลาวอะไรตอไปก็คงไมมีความหมาย 

73.   ถาหากกลาวตอไปอีกวา  ผลมีอยูในเหตุ แตความเปนหนึ่งเดียวกันนี้ไมอาจเห็นได ถามี  
การสอนกันวา บุคคลที่ทํากรรมก็คือคนทําและคนรับกรรม เกี่ยวกับความสืบเนื่องของจิต 
(สันตติ)  

74.   จิตที่เปนอดีตและอนาคตก็ไมใชอัตตา  เมื่อจิตดังกลาวยังไมปรากฏ  ถาหากอัตตาเปนผลมา
จากความคิด  ก็เมื่อความคิดหายไป  อัตตาก็จะหายไปดวย (แลวจิตที่เปนปจจุบันจะเปน
อัตตาหรือไม) 

75.   เชนเดียวกับการลอกตนกลวยออกแตละกลีบ ในทํานองเดียวกัน  อัตตาก็ไมมีอยู ถาหาก
พิจารณาดูอยางถี่ถวน 

76.   ถาหากสรรพสัตวไมมีอยูจริง แลวจะพัฒนาความเมตตาไปเพื่ออะไร  มีความกรุณาตอใคร
เลา  แมวาไมมีสรรพสัตวอยูจริง  ก็ควรพัฒนาเมตตาไปเพื่อบุคคลที่หวังเพื่อที่จะหลุดพน
จากโมหะ  

77.   ถาหากสรรพสัตวไมมีอยูจริง แลวใครเลาที่เปนผูพัฒนาเมตตานั้น (ที่จะทําใหสรรพสัตว
เหลานั้นหลุดพน)  แมจะเปนความจริงอยูวา ความเพียรเปนเพียงมายา แตก็เพราะเพื่อที่จะ
บรรเทาทุกขสําหรับผูที่ยังมีโมหะอยู  
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78.   อยางไรก็ตาม ความยึดมั่นในตน  เปนเหตุแหงทุกข  ทุกขเพิ่มมากขึ้นเพราะหลงยึดมั่นใน

ตน  นี้คือผลที่หลีกเลี่ยงไมไดจากการยึดมั่นในตนนั้น  พึงปฏิบัติสมาธิในอนัตตา (ศูนยตา) 
79.   รางกายนี้มิใชเทาหรือนอง  มิใชตนขาหรือสะเอว  มิใชทองและหลัง  มิใชหนาอกและไหล 
80.   รางกายนี้มิใชมือและซี่โครง  มิใชรักแรและตนคอ  แลวอะไรเลาเปนรางกาย 
81.   ถาหากรางกายอยูระหวางอวัยวะสวนตาง  ๆ  อยางนั้น และแตละอวัยวะก็อยูทามกลาง

อวัยวะเหลานั้น  แลวรางกายที่แทจริงจะตั้งอยูตรงไหน 
82.   ถาหากรางกายตั้งอยูที่มือและแขนแตละสวนทั้งหมด  ถาเชนนั้นก็มีรางกายเต็มไปหมด

อยางนั้นหรือ 
83.   รางกายนั้นไมอยูทั้งภายในและภายนอก แลวรางกายจะอยูที่มือและอวัยวะอื่น  ๆ  ได

อยางไร  ก็เมื่อมันไมไดแยกออกจากสวนอื่น  ๆ   แลวรางกายจะพบไดที่ไหน 
84.   ดังนั้น  รางกายจึงไมมีอยูจริง  อยางไรก็ตาม  แตเปนเพราะความสับสนอันเกิดจากการเขา

ไปยึดมั่นในมือและอวัยวะตาง  ๆ   จึงเขาใจผิดวา รางกายมีอยูจริง  ดุจดังจิตเขาใจวากอง
หินเปนคนเพราะกองหินเปนรูปคน 

85.   พออวัยวะตาง  ๆ  มาประชุมกันเขา รางกายจึงเกิดขึ้นเหมือนคน เชนเดียวกับตราบใดที่มือ
และอวัยวะประชุมกันเขา รางกายก็เร่ิมจะพบขึ้นตราบนั้น 

86.   เชนเดียวกับ การรวมกันเขาแหงนิ้วเทาทั้งหลาย  เทาจึงปรากฏขึ้นทันที  และนิ้วเองก็ไมใช
มีอยูอยางแทจริง  เพราะเมื่อแยกยอยออกไปก็จะพบวา  มันเปนสวนตาง  ๆ  ที่แยกยอยลง
ไดอีก 

87.   แมกระทั่งสวนตาง  ๆ  เหลานี้ก็ยังแยกยอยออกเปนอณู และอณูก็ยังแยกยอยลงไปไดอีก
ตามทิศทั้ง  6  ทิศทั้ง  6  นั้นก็วางเปลา  ปราศจากสวนตาง  ๆ  ดวยเหตุผลนี้เองจึงไมมีอณู
ใด  ๆ  

88.   ก็เมื่อรูปดุจดังความฝน  แลวใครเลาที่จะลุมหลงอยูในรูปนั้น  ก็เมื่อรูปไมมีแลวจะมีชายมี
หญิงไดอยางไร 

89.   ถาหากความทุกขมีอยูจริง  ทําไมมันจึงไมมีอยูในความรูสึกยินดี  ถาหากความสุขเปนรส
อันอรอยในอาหาร  เหตุใดจึงไมช่ืนชมรสอรอยจากรสอาหาร  

90.   ถาหากความทุกขมีอยูจริง  พอความสุขเกิดขึ้นอยางรุนแรง  ทําไมความรูสึกเปนทุกขจึงไม
อาจรับรูไดเพราะถูกความสุขบดบังเสียเลา  
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91.   มีความทุกขอยูจริง  ๆ   แตมีอยูในสภาวะที่ละเอียดออน  เมื่อความสุขเกิดขึ้นความทุกขจึง

หายไป  ถาหากความทุกขเปนเชนเดียวกับความพึงพอใจอื่น แลวสภาวะที่ละเอียดออนก็
เปนสภาวะที่ละเอียดออนของความสุขไปอยางนั้นใชไหม  (คือเปนตัวเดียวกันอยางนั้น
หรือ) 

92.   ถาหากความสุขมิไดเกิดขึ้น  เมื่อเหตุปจจัยตรงกันขามเกิดขึ้น  (ความทุกขเกิดความสุขไม
เกิด  ความสุขเกิดความทุกขไมเกิด)  การกลาวถึงสิ่งที่ยังไมเกิดวาเปนความรูสึกไมนาจะ
ถูกตอง 

93.   ดังนั้น  เพื่อเปนการแกความเขาใจผิดจึงมีขอวิเคราะหนี้ไว เพื่อใหเกิดความซึมซับเหตุผล
ทางสมาธิของโยคีที่เกิดจากการพิจารณาใหถือเปนอาหารหลอเล้ียงการเพงพิจารณา  

94.   ถาหากมีชองวางระหวางอายตนะภายในและอายตนะภายนอก  จุดกระทบของทั้งสองสิ่ง
อยูที่ใด  ถาหากมีเทศะเชนนั้นอยูก็ตองบอกไดวาเปนอะไร แลวในกรณีนี้ จุดสัมผัสจะเปน
ระหวางอะไรกับอะไร 

95.   อณูหนึ่งยอมไมสามารถปนไปอยูในอณูอ่ืน  เพราะมันปราศจากชองวาง  และถาหากอณู
นั้นมีขนาดเทากันกับอณูอ่ืน  ก็เมื่อไมมีการแทรกเขาไป  ก็ไมมีการเชื่อมกันและก็ไมมี
ผัสสะได  

96.   จะมีการสัมผัสกับบางสิ่งที่ไมมีสวนไดอยางไร  ถาหากมีสวนที่ไมมีอยูสามารถเห็นได 
โปรดแสดงออกมาดู 

97.   เปนไปไมไดเลยสําหรับจิตที่จะรับรูไดโดยปราศจากกาย  และก็เปนไปไมไดสําหรับกายที่
ไรจิต  เพราะวาเปนสิ่งที่ไมไดมีอยูจริง ดังที่ไดใหเหตุผลไวกอนนั้นแลว 

98.   ดังนั้น  เมื่อไมมีผัสสะ เวทนาจะเกิดขึ้นไดอยางไร  อะไรคือเหตุผลสําหรับความเพียร
พยายามของตนเพื่อจะแสวงหาความสบายนั้น  ใครที่จะทําใหความรูสึกสบายและเจ็บปวด 
เมื่อส่ิงนั้นไมมีอยูจริง 

99.   ถาไมมีอัตตาที่จะเขาไปรับทราบความรูสึก  และถาความรูสึกนั้นไมไดมีอยู แลวหลังจาก
ความเขาใจสถานการณนี้  ทําไมจึงไมละความอยากและหนีไปจากความเจ็บปวดนั้นเสีย 

100.   เวทนาเห็นไดและสัมผัสได  แตตองเห็นดวยจิต  แตจิตนั้นมีลักษณะเหมือนความฝนและ
มายา  เมื่อเวทนาเกิดขึ้นพรอมกับจิต  เวทนาจึงไมอาจรับรูไดดวยจิต 

101.   อะไรที่เกิดขึ้นกอน  ๆ  นั้นก็จะถูกจดจําได แตส่ิงที่ยังไมเกิดจะรับรูไดอยางไร  ตัวมันยอม
ไมสามารถรับรูตัวมันเองไดและก็ไมอาจรับรูไดดวยส่ิงอื่นอีก 

102.   ไมมีใครที่จะรับรูเวทนาได  เพราะวาแทที่จริงแลว ก็ไมไดมีเวทนาแตอยางใด  ดังนั้น  ใน
เมื่อไมไดมีตัวเวทนาอยู  ใครเลาจะถูกเวทนาทํารายเอาได 
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103.   จิตมิไดตั้งอยูในอายตนะภายใน  หรือในรางกาย  หรือในอายตนะภายนอก  หรือใน

ทามกลางระหวางสิ่งเหลานี้  จิตก็ไมไดพบวาอยูภายใน  หรือภายนอก  หรือที่ไหน  ๆ 
104.   และจิตนั้นก็ไมไดอยูที่รางกายหรือที่ไหน  ๆ  ทั้งไมไดแทรกอยูภายในหรือแยกสวนอยูที่

ใดที่หนึ่ง  ไมมีที่ไหนเลย  ดังนั้น  สรรพสัตวทั้งหลายตามธรรมดาแลวจึงเปนอิสระอยาง
แทจริง 

105.   ถาหากวาวิญญาณรูกอนที่จะมีวัตถุใหรับรู อยางนั้นก็แสดงวา จะอางวัตถุอะไรที่ทําให
วิญญาณเกิดขึ้น แตถาหากวิญญาณที่รูเกิดพรอมกับวัตถุที่รับรู ก็จะอางวา  วัตถุอะไรทําให
วิญญาณเกิดขึ้น 

106.    แตถาจิตเกิดหลังจากวัตถุที่ทําใหจิตรับรู  จิตก็จะรับรูจากอะไร  ในลักษณะนี้ก็เปนที่แนใจ
วา  ไมมีปรากฏการณดํารงอยูจริง 

107.   ถาหากสมมติสัจจะไมมีอยูจริงอยางนี้แลว   เหตุใดจึงมีความจริง  2  ระดับอยูดวยเลา หาก
สมมติสัจจะนั้นมีอยูไดเพราะ  (อาศัย)  สมมติสัจจะอื่น  ๆ แลว  สรรพสัตวจะหลุดพนได
อยางไร 

108.   บุคคล  (ผูหลุดพน)  นั้นเปนเพียงการจินตนาการ  (วิกัลปะ)  แหงความคิดของคนอื่น
เทานั้น  แตเขาหามีอยูโดยสมมติสัจจะของตนเองไม  ภายหลังที่เขา  (บรรลุถึงสัจธรรม)  
อันแนนอนแลว เขาจึงมีอยู  แตหากเขายังไมไดบรรลุ  เขายอมไมมีอยูดุจสมมติสัจจะ
นั่นเอง 

109.   ท้ังการรับรูและสิ่งที่รับรูทั้งสองอยางตางก็เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน  ดุจดังทุก  ๆ  การ
วิเคราะหยอมขึ้นอยูกับเหตุผลที่ใชกันไดโดยทั่วไป  

110.   แตถาบุคคลวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหซ่ึงตัวของมันเองไดรับการวิเคราะหแลว  แลว
อยางนี้จะมีการถอยหลังออกไปอยางไมมีที่ส้ินสุด  เพราะวา การวิเคราะหเชนนั้นก็เปน  
การวิเคราะหอ่ืนดวยเชนกัน 

111.   วัตถุแหงการวิเคราะหไดรับการวิเคราะหแลว  ก็ไมมีฐานแหงการวิเคราะหหลงเหลืออยูอีก 
(วางเปลา)  ก็เมื่อไมมีฐานแหงการวิเคราะหแลว มันก็ไมตองเกิดอีก  นั่นแหละเรียกวา 
นิพพาน 

112.   สําหรับบุคคลที่เชื่อวาความจริงทั้งสองอยางมีอยูจริง  ก็ตกอยูในฐานะที่ไมแนนอนอยาง
สุดโตง  ถาหากวัตถุมีอยูเพราะอํานาจแหงความคิด  แลวบุคคลจะถึงความมีอยูจริงแหงจิต
ไดอยางไร 
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113.   ถาหากจิตมีอยูเพราะอํานาจแหงวัตถุแหงจิต  บุคคลจะเขาถึงความมีอยูจริงของจิตได

อยางไร  ถาความมีอยูจริงของเขาเหลานั้นเกี่ยวกับอํานาจของจิตและวัตถุแหงจิต  (ตางมีอยู
จริงเพราะอํานาจของกันและกัน)  ก็ไมสามารถมีอยูจริงได 

114.   ถาหากไมมีพอโดยปราศจากลูก   แลวจะมีลูกไดอยางไร   (เพราะพอก็เคยเปนลูก) 
เชนเดียวกันในทางตรงกันขาม  ถาไมมีลูกก็ไมมีพอ  (เพราะลูกก็จะเปนพออีก)  ในทํานอง
กันนี้ทั้งพอทั้งลูกจึงไมไดมีอยูจริง 

115.   ถ่ัวงอกเกิดจากถั่วเขียว ถ่ัวเขียวก็ไดรับการกลาววาเปนถ่ัวงอก  ทําไมจิตที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่
ถูกรูจึงไมไดรับการยืนยันวา  มีอยูจริงแหงวัตถุที่รับรูไดเลา 

116.   ถ่ัวงอกไดรับการยอมรับวาเกิดมาจากถั่วเขียวมีอยูจริง  (ดวยการรูจากถ่ัวงอก)  แตจิตนั้น
ไมใชรับรูเหมือนกับถ่ัวงอก  ก็ความมีอยูของการรับรูจะรับรูไดอยางไร  เมื่อส่ิงที่รับรูนั้น
ไดรับการยืนยันโดยการรับรู  (จิตอาศัยวัตถุรู  และวัตถุก็อาศัยจิตรูแลวจะรูตนเองอยางไร) 

117.   ผูคนสังเกตทุก  ๆ  สาเหตุผานการรับรูโดยตรง  เมื่อองคประกอบของดอกบัว  เชน  เกสร 
กลีบ  เปนตน  ตางก็ถูกเหตุอ่ืน  ๆ  ทําใหเกิดขึ้นทั้งนั้น 

118.   อะไรเลาที่เปนเหตุทําใหเกิดเหตุอันหลากหลายเหลานั้น  กอนเหตุกอน  ๆ  นั้นที่สรางเหตุ
เหลานี้  แลวเหตุทําใหเกิดผลไดอยางไร  เหตุทําใหเกิดผลไดเพราะอํานาจของเหตุกอน  ๆ 
เหลานั้น 

119.   พระอิศวรเปนปฐมเหตุของโลก  หากทานกลาว  (อธิบาย)  อยางนั้น  พระอิศวรเปนใครกัน
เลา  ถาหากพระองคเปนปฐมธาตุทั้งหลายก็อาจเปนไดเชนนั้น  แตเพราะเหตุใด  ความทุกข
ทรมานจึงยังมีอยู  แมสักวา  (ไดอาง)  พระนาม  (ของพระองคแลวก็ตาม) 

120.   ยิ่งไปกวานั้น  ธาตุทั้งหลายมี  โลก  เปนตน  เปนสิ่งที่มีสภาวะหลากหลาย  ไมเที่ยง  ไม
เคลื่อนไหวและไมใชเทพเจา  ธาตุเหลานั้นถูกทอดทิ้งละเลยและไมสะอาด  ธาตุนั้นจึง
ไมใช   พระอิศวรแตอยางใด 

121.   อากาศก็ไมใชพระผูเปนเจา   เพราะวาอากาศเคลื่อนไหวไมได  และอัตตาก็ไมใชพระองค  
เพราะไดรับการปฏิเสธแลว  นอกจากนั้น   พระองคซ่ึงเปนผูสรางก็ไมสามารถสัมผัสได 
จะมีประโยชนอะไรกับการอธิบายธาตุที่หยั่งรูไมไดนี้เลา 

122.   อะไรที่พระองคประสงคที่จะสรางขึ้น  ถาหากพระองคประสงคจะสรางตนเองขึ้น  ก็ไมใช
อัตตาแลว  ธรรมชาติแหงปฐวีธาตุและธาตุอ่ืน  ๆ  และพระอิศวรจะเปนอมตะอยางไรกัน   
การรับรูมีไดก็เพราะสิ่งที่รับรู  และเปนสิ่งที่ปราศจากการเริ่มตน 

123.   ความสุขและความทุกขเปนผลของกรรม การกลาวเชนนี้  พระอิศวรสรางอะไร  ถาหากเหตุ
นั้นไมมีจุดเริ่มตน  แลวผลของกรรมจะมีจุดเบื้องตนไดอยางไร  
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124.   ถาหากพระอิศวรผูเปนเจามิไดอิงอาศัยส่ิงใด  ๆ  เลย  ทําไมพระองคจึงไมสรางตลอด  ไม

เห็นมีอะไรอีกที่พระองคสรางตอ  แลวอยางนี้พระองคยังคงพึ่งพาอะไรอื่นอีกหรือ 
125.   ถาหากพระอิศวรยังคงตองอาศัยการรวบรวมอุปกรณใดอีก นั่นก็หมายความวา  พระองค

มิไดเปนปฐมเหตุตอไปอีกแลว  เพราะพระองคไมสามารถละจากสิ่งที่สรางเมื่อยังตอง
อาศัยส่ิงอื่นอยู  ทั้งไมสามารถสรางจากสิ่งที่ไมมีของสิ่งเหลานั้นได 

126.   ถาหากพระอิศวรผูเปนเจาไมอยากจะสรางอะไรตอไปอีก  ก็จะมีคําถามตามมาวา พระองค
นั้นยังพึ่งพาสิ่งอื่นนอกจากพระองคเอง  หากแมวาพระองคประสงคจะสราง  พระองคก็ยัง
ตองอาศัยความปรารถนาของพระองคนั่นเอง แลวพระองคจะเปนผูเปนใหญแหงผูสรางได
ที่ไหนกัน 

127.   ใครที่ประกาศวาอณูเปนสิ่งที่ เที่ยงแทก็ เทากับวาปฏิเสธสิ่งกอน  ๆ  หนานั้น   ฝาย             
นิกายสางขยะพิจารณาวา   ปฐมธาตุเปนสิ่งที่เที่ยงแทในโลก 

128.   องคประกอบของจักรวาล  ไดแก  สัตวะ  รชะ  และตมะ  ดํารงอยูอยางเทาเทียมกัน  เรียกวา 
ปฐมธาตุ  เพราะเปนสิ่งที่เที่ยงแทในโลก 

129.   เปนไปไมไดแนวา  ส่ิงเดียวมีธรรมชาติของทั้งสามสิ่งอยู  ดังนั้น  มันจึงดํารงอยูไมได 
เชนเดียวกันกับพระองค  องคประกอบแหงจักรวาลก็มีไมได  เมื่อส่ิงเหลานั้นจะประกอบ
กันทั้งสามสวน 

130.   ในเมื่อไมมีองคประกอบแหงจักรวาลทั้งสามประการ  ความมีอยูของเสียง  กล่ิน  รส     
เปนตน  ก็ยังมีปรากฏเห็นได จึงเปนไปไมไดที่จะมีความยินดีในสิ่งที่ไมมีจิต  เชน  ใน
เสื้อผา  หรือส่ิงอื่น  ๆ  เปนตน 

131.   ถาหากทานโตแยงวา  ส่ิงทั้งหลายมีธรรมชาติของสาเหตุอยู  แลวมีส่ิงเหลานั้นที่ยังไมได
พิจารณาอยูอีกหรือ  สําหรับทานความยินดีเปนเหมือนกับสาเหตุ  แตเสื้อผาไมใชและสิ่ง
อ่ืน  ๆ  เชนเดียวกันไมใชผลของเหตุ 

132.   ความสุขและความรูสึกอื่น  ๆ   อาจจะสัมพันธกับสิ่งอื่น  เชน  เสื้อผา  แตเมื่อไรส่ิงเหลานั้น 
ก็จะไมมีความสุขหรือความรูสึกเชนนั้น  ความเที่ยงแทของความสุขและความรูสึกอื่น  ๆ  
ก็ไมอาจยืนยันไดวามีอยูจริง 

133.   ถาหากความสุขสามารถมีปรากฏไดจริง  ๆ  ทําไมความรูสึกนั้นจึงไมสามารถเขาใจไดจับ
ตองได  ถาหากทานเห็นวา   ความสุขเปนสภาวะที่ละเอียดออน  ทําไมมันจึงมีทั้งหยาบและ
ละเอียดออนได 
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134.  สภาวะของความสุขที่ละ เอียดออนแฝงอยู ในสภาวะที่หยาบ   ความหยาบและ                 

ความละเอียดออนของมันจึงเปนสิ่งที่ไมเที่ยงแลว  ทําไมจึงไมยอมรับไปเสียวา  ในเรื่องนี้
เปนสิ่งที่ไมเที่ยงแท 

135.   ถาหากสภาวะหยาบไมไดแตกตางไปจากความสุข  แลวความไมเที่ยงของความสุขก็ตองมี
ได  ถาหากทานคิดวา  บางสิ่งที่ไมไดดํารงอยูยังไมเกิดขึ้น  เพราะไมมีอะไรดํารงเหลืออยู
อีก  แลวทานก็ยอมรับ แมวานั่นกําลังคานความจุดมุงหมายของทานเอง  จุดกําเนิดของบาง
ส่ิงที่ปรากฏเปนสิ่งที่ไมไดมีอยูตอนนี้ 

136.   ถาหากทานยอมรับวา  ผลเปนปจจุบันเหตุ  แลวถาบุคคลทานขาว  ก็กําลังทานอุจจาระอยู
อยางนั้นหรือ  และเมล็ดตนฝายก็จะไดรับการซื้อมีราคาของเสื้อผา  และสามารถฉีกไดดุจ
ดังผากระนั้นหรือ 

137.   ถาหากทานโตแยงวา  คนทั่วไปไมอาจเห็นสิ่งนี้ได  เพราะโมหะบดบัง ก็อาการที่ปรากฏ
อยางนี้ก็ปรากฏแมกระทั่งบุคคลที่เห็นความจริงดวย 

138.   ถาหากวาคนทั่วไปรูไดอยางนั้น  ทําไมคนเหลานั้นจึงไมเห็นมัน  ถาหากทานกลาวแยงวา 
คนทั่วไปไมมีจิตที่ผองใส  อยางนั้นแลวแมกระทั่งสิ่งปรากฏอื่น  ๆ  ที่เขารับรูก็ไมเปนจริง
ไปดวย 

139.  ถาหากการรับรูที่ถูกตองเปนผิดไปดวย  แลวอยางนี้สุญญตาก็เปนสิ่งผิดไปดวยหรือ  หาก
เปนเชนนั้น  การทําสมาธิในเรื่องปรมัตถก็เปนสิ่งไมถูกตองแนนอน 

140.   โดยปราศจากการสืบหาสิ่งที่อยูในความคิด  ความไมมีอยูของมันก็ไมอาจรูได  ดังนั้น  ถา
หากสิ่งนั้นผิด  ความมีไมมีอยูของมันก็พลอยไมถูกตองไปดวย 

141.   ดังนั้น  เมื่อบุตรตายในความฝน  ความคิดวา  เขาไมมีอยูแลว  ปองกันการเกิดความคิดขึ้น
ของการดํารงอยูของเขา  และนั่นเปนความผิดไปดวย 

142.   ดังนั้น  ดวยการวิเคราะหอยางนี้ ไมมีอะไรดํารงอยูโดยปราศจากเหตุ  ทั้งไมมีอะไรดํารงอยู
อยางเปนเอกเทศโดยไมอาศัยปจจัยใด  ทั้งหมดลวนแตอาศัยเหตุปจจัยทั้งสิ้น 

143.   ไมมีอะไรมาจากบางสิ่งเทานั้น  ไมมีอะไรหลงเหลืออยู  และไมมีอะไรดับไป  อะไรคือ  
ความแตกตางระหวางมายากับการเขาใจผิดวาโดยความไมรูวาจริงเลา 

144.   ส่ิงไหนที่สรางดวยมายาและสรางโดยเหตุทั้งหลาย เหตุเหลานั้นมาจากไหนแลวเหตุ
เหลานั้นจะไปที่ไหน 

145.   จะมีอะไรที่มีอยูจริง ในสิ่งที่ เปนเพียงมายา  เชนเดียวกับภาพสะทอน  ที่รับรูไดดวย           
การประชุมเขาของบางสิ่งเทานั้น และไมใชไมมีอะไร 
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146.   สําหรับบางสิ่งที่มีอยูแลว  ความจําเปนอะไรที่จะการกลาวถึงเหตุอีก  ถาหากบางสิ่งไมไดมี

อยู  อะไรคือความจําเปนสําหรับเหตุอีกเลา 
147.   บางสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไมใชส่ิงที่ส่ิงที่จะเปลี่ยนแปลงอีก  ไมตองพูดถึงเหตุที่จะมีนับ    

ลาน  ๆ  แลวจะมีบางสิ่งในสภาวะเชนนั้นดํารงไดอยางไร  และอะไรอื่นอีกที่จะมาสูความมี
อยู 

148.   ถาหากไมมีส่ิงที่มีอยูระหวางสิ่งที่ยังไมมี  เมื่อจะมีส่ิงที่จะมาสูความมีอยูแตที่ไหน  สําหรับ
ส่ิงที่ยังไมมีก็จะไมปรากฏตราบเทาที่ส่ิงที่มีอยูนั้นยังไมไดถูกสรางขึ้นเลย 

149.   เมื่อส่ิงที่ยังไมมีก็ไมไดปรากฏขึ้น  จะมีโอกาสอะไรอีกสําหรับสิ่งที่มีอยูเลา  ส่ิงที่มีอยูก็ไมม ี
ก็ยอมไมมาเปนสิ่งที่มีอยูได  เมื่อเปนเชนนั้น  ก็จะเปนคําตอบวา  จะมีธรรมชาติของส่ิงทั้ง
สองไดอยางไร 

150.   ดังนั้น  จึงไมมีทั้งความดับทั้งไมมาสูความมีอยูในขณะนั้น  ดังนั้น โลกท้ังหมดจึงไมได
เกิดขึ้นและจึงไมไดดับไป 

151.   สภาวะแหงความมีอยูเปนดั่งความฝน  ที่วิเคราะหไวเชนนี้  เชนเดียวกับตนกลวย  ใน     
ความเปนจริงจึงไมมีความแตกตางระหวางผูเขาถึงนิพพานและผูไมเขาถึง 

152.   เมื่อปรากฏการณทุกอยางมีแตความวาง  (สุญญตา)  ในนัยนี้ แลวจะมีอะไรเลาที่จะไดหรือ
ที่จะเสีย  ใครจะไดรับเกียรติยกยองหรือใครที่จะถูกขับไลอีก 

153.   ความสุขหรือความทุกขจะมีแตที่ไหน  อะไรเลาคือความดีใจและความเสียใจ  เมื่อเขาไป
พิจารณาอยางถองแทในธรรมชาติภายใน  อะไรคือความอยากและอยากไปเพื่ออะไร 

154.   เมื่อตั้งอยูบนฐานการพิจารณาเชนนี้  โลกแหงสรรพสัตวทั้งหลายคืออะไร  และใครเลาที่
ส้ินชีวิตในที่นี้   ใครคือผูที่จะมาเกิดใหม ใครที่ดํารงอยูแลว  ใครคือญาติพี่นอง  ใครคือ
เพื่อนของใคร 

155.   ขอใหทุกคนจงเขาใจทุกสิ่งเหมือนดังที่เราเขาใจวา  ทุกสิ่งเปนเหมือนอากาศ  เขาเหลานั้น
โกรธเพราะขัดแยงและดีใจเพราะยินดีรวมกัน 

156.   แสวงหาความสุขในตนของเขาเหลานั้นดวยการกระทําชั่ว  เขาทั้งหลายจึงดํารงอยูอยางเปน
ทุกขดวยความโศก  ดวยความยุงยาก  ดวยความผิดหวัง  และจึงฆาฟนห้ําหั่นกันและกัน 

157.   หลังจากที่เวียนวายตายเกิดในการความมีชีวิตในสังสารวัฏเชนนี้แลว  ๆ  เลา  ๆ จึงทําให
เคยชินตอความยินดีอีก เขาเหลานั้นจึงตายและตกไปสูนรกซึ่งไมมีที่ส้ินสุดและเปนทุกข
อยางยิ่ง 

158.   มีกับดักหลุมพรางอยูในโลกียมากมาย  แตวาสิ่งเหลานี้ไมใชความมีอยูจริงที่นี่  เปนสิ่งที่
เปนไปดวยกันไมได ความจริงมิใชส่ิงที่เปนเชนนี้ 
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159.   ไมอาจจะเปรียบเทียบไดกับความเบียดเบียนกันและทะเลแหงความทุกขที่ไรขอบเขต  

ความเขมแข็งแทบจะไมมีในที่นี้ และชีวิตนี้ส้ันนัก 
160.   ในชีวิตของคน  ๆ  หนึ่ง  มักสิ้นไปกับความเจ็บปวย ความหิว  ความเหนื่อยออน  และ      

ความหลับ  และอุบัติเหตุหมดไปกับในการคบหาอันไรประโยชนกับคนพาล 
161.   ชีวิตผานไปอยางรวดเร็วและสูญเปลา การรูจักแยกแยะยากที่จะเกิดขึ้นที่นี่ได  แลวจะมีทาง

ปองกันอุปนิสัยที่ไมดีไดอยางไร  
162.   เพราะเปนเชนนี้มารจึงผลักเขาเขาไปสูสภาวะที่เลวรายลําบาก  เพราะการหลีกออกจากทาง

ที่ผิด  ความสงสัยจึงยากที่จะขามพนไปได 
163.   และความผอนคลายก็ยากที่จะประสบในที่นี้ได  การมาประสูติของพระพุทธเจาจึงเปน

ปรากฏการณที่หาไดยากอยางยิ่ง  กระแสแหงมโนภาพเปนเรื่องยากที่จะขจัด  โอ..ความ
ทุกขจะจบลงได  ณ  ที่ไหนกันเลา 

164.   โอ...ชางเปนความนาสังเวชตอสรรพสัตวที่ลอยไปตามกระแสแหงความทุกข  ใครเลา 
แมกระทั่งประสบทุกขอยูอยางนี้   ก็ยังไมพิจารณาเห็นถึงสถานการณอันเลวรายเลย 

165.   เชนเดียวกับบุคคลผูจมน้ําแตกลับกระโจนเขาสูกองไฟอีก   พวกเขากลับมองเหน็ตนเองนั้น
มีความโชคดีหลุดพนแลว  แมวา  ยังคงไดรับความทุกขอยางยิ่ง 

166.   ดังการดํารงชีวิตอยูอยางนี้  ทําเหมือนแสดงวา เขาทั้งหลายไมตองแกและไมตองตาย 
ฉะนั้น  ความฉิบหายอยางใหญหลวงมาถึงดวยความตายที่กําลังมาถึงเฉพาะหนาแลว 

167.   เมื่อใดกันเลา   ดังนั้น  ดวยความเพียรพยายามของขาพเจา  ดวยการเกิดขึ้นแหงเมฆคือบุญ
ของขาพเจา  ขอใหขาพเจานําความสงบสุขมาใหแกบุคคลผูที่ถูกความทุกขรุมเราเถิด  

168.   เมื่อใดกันเลา ดวยบุญกุศลและการกระทําดีอยางตั้งใจเพื่อเปดออกซึ่งปรมัตถสัจจะ ขอให
ขาพเจาไดแสดงสุญญตาตอบุคคลที่มีทิฏฐิอันไมแจงชัดนัก                                                           

 
ปริเฉทท่ี  10 

ชื่อ  ปริณามนา  (บทสรุป) 
 
1.   บุญกุศลใด  ๆ  ของขาพเจา  ยอมมีจากการคิด  (สรางสรรค)  คัมภีรโพธิจรรยาวตารนี้      

ดวยบุญกุศลนั้น  ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงใชเปนเครื่องประดับในหลักปฏิบัติเพื่อการตรัส
รูดวยเถิด 
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2.   สัตวทั้งหลายเหลาใด  เปนผูมีชีวิตอยูแลว  เจ็บปวดทรมานดวยความทุกขยากทั้งทางกาย

และทางใจ  ในทิศทั้งปวง  ดวยบุญกุศลของขาพเจานั้น  ขอสัตวทั้งหลายเหลานั้น  จงไดรับ
ซ่ึงสาครแหงความสุขและความปราโมทยยินดีดวยเถิด 

3.   ขอการอันตรธานสูญหายไปแหงความสุข  อยาพึงมีแกสัตวเหลานั้นตลอดสังสารวัฏ       
ในทุก  ๆ  กาลเถิด  ขอสัตวโลกจงไดรับซึ่งความสุขจากพระโพธิสัตว  โดยไมมีที่ส้ินสุด
เถิด 

4.   สัตวนรกทั้งหลายผูมีชีวิตอยูบางพวก  ซ่ึงถูกพบอยูในโลกธาตุทั้งหลาย  ขอสัตวนรกผูมี
รางกายอยูในโลกธาตุเหลานั้น  จงยินดีปรีดาดวยความสุขและความเบิกบานใจในแดน
สุขาวดีทั้งหลายเถิด 

5.   ขอสัตวทั้งหลายผูเจ็บปวดอยูดวยความหนาว  จงไดรับซึ่งความรอน  ผูเจ็บปวดอยูดวย
ความรอนจงมีความหนาวเย็นดวยสาครแหงสายฝนทั้งหลาย  อันเกิดขึ้นจากมหาเมฆของ
พระโพธิสัตวเถิด 

6.   ขอปาไมอันมีใบประดุจคมมีดของสัตวเหลานั้น  พึงเปนปาอันงดงามดั่งปานันทนา1  และ
ขอตนไมแหงความทุกขทรมาน2  พึงเกิดเปนตนกัลปพฤกษเถิด 

7.   ขอดินแดนแหงนรกทั้งหลาย  จงเปนสถานที่อันนาอภิรมยชวนเสนห  ดวยสระน้ําทั้งหลาย
อันนาเบิกบากใจและงดงามดวยเสียงรองแหงหานปา  เปด  นกน้ําและหงส  เปนตน  และ
สระอันเต็มไปดวยกล่ินของดอกบัวจํานวนมากมาย 

8.    ขอกองแหงถานเพลิงนั้นจงเปนกองแหงแกวมณีเถิด  ขอภาคพื้นอันเรารอนพึงเปนแผนพื้น
อันราบเรียบดวยแกวผลึก  (อันชุมเย็น)  เถิด  และขอภูเขาแหงการเขนฆากัน  (ในนรก)    
จงเปนวิมานสําหรับการสักกระบูชา  เต็มพรอมไปดวยพระสุคตเจาเถิด 

9.   นับจากนี้ไป  ขอสายธารแหงถานเพลิง  กอนหินและศัสตรา  จงเปนสายฝนแหงดอกไมเถิด  
และขอสงครามแหงศัสตรานั้นจงเปนสงครามแหงดอกไม  เพื่อประโยชนแหงการละเลน  
(อันร่ืนเริงใน)  ในกาลภายหลังเถิด 

10.   ดวยพลังแหงกุศลของขาพเจา  ขอสัตวทั้งหลายผูจมลงอยูในสายน้ําอันรอนรุมแหงแมน้ํา
ในนรก  อันมีเนื้อหนังทั้งปวงเสื่อมสลายแลว  มีรางกระดูกเปนสีเหลืองออน  จงดํารงอยูใน
แมน้ําสวรรคพรอมดวยนางเทพธิดาทั้งหลายเถิด 

 

                                                           
1เปนชื่อสวนปาไมของพระอนิทร 
2กูฏศาลมลิ  หมายถึง  ปาไมงิ้ว  กลาวกันวา  ครุฑเมื่อจับนาคไดจะบินไปจับกินทีน่ี ่
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11.   ขอบุรุษแหงพระยมผูหวาดกลัวทั้งหลาย  ตลอดถึงฝูงกาและอีแรงตัวดุรายทั้งหลายในนรก

นี้  จงเห็นซึ่งความมืดมิดอันถูกขจัดทําลายไปแลว  โดยฉับพลันเถิด  ขอสัตวเหลานี้ผู
พิจารณาอยูในเบื้องบนดวยคิดวา  แสงสวางที่ยังความสุขและความเบิกบานใจใหเกิดขึ้นอยู
โดยรอบนี้  เปนความกรุณาของใครเลา  (แต)  เมื่อไดเห็นซึ่งพระวัชรปาณี1  ผูบริสุทธิ์
สดใสมาจากภาคพื้นแหงทองฟาแลว  ไดเปนผูมีความทุกขถูกขจัดไปแลว  ดวยพลังอํานาจ
แหงความสุขเบิกบานใจ  จงดําเนินไปกับดวยพระวัชรปาณีนั้นเถิด 

12.   สัตวผูยังไฟในนรกใหฉิบหายอยู  (อยางนี้เพราะ)  ไดพิจารณาอยู  (ดวยความหวัง)  วา   
สายฝนแหงดอกบัวจักตกไปผสมรวมกับดวยน้ําหอม  ดังนี้  ขอการเห็นซึ่งพระกมลปาณี2  
จงมีแกสัตวนรกทั้งหลาย  ผูสดใสเบิกบานอยูดวยความสุข   (โดยสงสัยงงงวยอยู)  วา  นี้คือ
อะไรโดยเร็วพลันเถิด 

13.   พวกทานทั้งหลายจงมา  ๆ  โดยเร็วเถิด  พวกทานจงกําจัดซึ่งความกลัวเสียเถิด  ขอมิตร
สหายทั้งหลายจงเปนอยู   (ดวยดี)   เถิด  พระโพธิสัตวองคใดผูทรงมีความประพฤติ
ออนโยน   ทรงกระทําภัยอันเรารอน  (ใหสงบแลว)  พระโพธิสัตวองคนั้นไดปรากฏแลว
แกเราทั้งหลาย  กิเลสทั้งปวงไดอันตรธานไปแลวดวยอานุภาพของพระโพธิสัตวองคใด  
พลังแหงความสุขชื่นบาน  (ถูกอานุภาพของพระโพธิสัตวองคนั้น)  ทําใหเกิดขึ้นแลว    
โพธิจิตอันสมบูรณไดเกิดขึ้นแลว  และความเมตตากรุณาก็ไดเปน (ใหญประดุจ)  มารดา
แหงเครื่องปองกันแกสัตวทั้งปวง 

14.   ในปจจุบัน  ขอสัตวทั้งหลายจงเห็นซึ่งพระโพธิสัตวนั้น  ผูทรงมีดอกบัวบนพระบาท  อัน
มงกุฎแหงเทวดารอยองคสองประกายแวววาวอยู  มีพระเนตรอันชุมฉ่ําไปดวยความกรุณา  
มีสายธารแหงหวงน้ําคือดอกไมจํานวนมากตกลงแลวบนพระเศียร  จากวิมานในอากาศ  
อันนาเพลิดเพลินใจ  (พรอมกับ)  มีเสียงเพลงขับอันนางเทพธิดาจํานวนพันองคเปลงเสียง
สรรเสริญดวยคําสดุดี  ในบัดนี้  เพราะไดเห็นซึ่งพระมัญชุโฆษโพธิสัตวกอนกวา        
(สัตว อ่ืน  ๆ)  ขอการรองเรียก  (ดวยความยินดี)  จงมีแดสัตวนรกทั้งหลายเถิด 

15.   เพราะฉะนั้น  ดวยกุศลทั้งหลายของขาพเจา  เมื่อไดเห็นซึ่งเมฆคือพระโพธิสัตวทั้งหลาย  
โดยไมถูกขัดขวางจากพระสมันตภัทรผูเปนใหญแลว  ขอสัตวนรกทั้งหลายเหลานั้นจงยนิดี
เพลิดเพลินดวยสายฝนแหงความสุข   ความเยน็ฉ่ําและดวยสายฝนอันมีกล่ินหอมเถิด 

 

                                                           
1ช่ือของพระโพธิสัตวองคหนึ่งซึ่งทรงสายฟา 
2ช่ือของพระโพธิสัตวองคหนึ่ง 
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16.   ขอใหสัตวเหลานั้นจงสงบระงับซึ่งเวทนาอันรุนแรง  และซึ่งความกลัวจากนรกทั้งหลาย  

ขอใหสัตวผูอาศัยอยูในทุคติทั้งปวงจงหลุดพนจากทุคติทั้งหลายเถิด 
17.   ขอใหภัยจากการเปนอาหารของกันและกัน  จงสูญสิ้นไปจากสัตวทั้งหลาย  ขอเปรต

ทั้งหลายจงมีความสุข  เหมือนหมูชนในอุตตรกุรุทวีป1  ฉะนั้น 
18.   ขอใหเปรตทั้งหลายจงราเริงสดใส  จงอาบชําระ  (รางกาย)  และจงเปนผูฉ่ําเย็นดวยสายธาร

แหงน้ํานมทั้งหลายอันไหลรินมาจากพระหัตถของพระอวโลกิเตศวรผูประเสริฐ  ในกาล
ทุกเมื่อเถิด 

19.   ขอใหคนตาบอดทั้งหลายจงเห็นซึ่งรูปทั้งหลาย  ขอใหคนหูหนวกทั้งหลายจงไดยินเสียงใน
กาลทุกเมื่อ  และขอใหหญิงมีครรภทั้งหลาย  ผูไรซึ่งความเจ็บปวด  จงคลอดบุตรเหมือน
พระนางเจามายาเทวีประสูติอยู  ฉะนั้น  เถิด 

20.   ขอใหสัตวทั้งหลายจงไดรับซึ่งเสื้อผา  อาหาร  เครื่องดื่มและเครื่องประดับอันสําเร็จจากไม
จันทนหอมทั้งปวง  อันเปนที่ปรารถนาแหงใจและประกอบไปดวยประโยชนเกื้อกูลเถิด 

21.   ขอให สัตวทั้ งหลายผูมีความกลัว   จงปราศจากความหวาดกลัว   ผู เจ็บปวดดวย              
ความโศกเศราจงไดรับซึ่งความสุขเบิกบานใจ  และขอใหสัตวทั้งหลายผูมีความทุกข
ทรมาน  จงเปนผูสงบสุขและมีจิตใจตั้งมั่งเถิด 

22.   ขอความเปนผูไมมีโรค  จงหลุดพนจากการพันธนาการแหงโรคทั้งปวงของสัตวผูเจ็บปวย
ทั้งหลายเถิด   ขอใหผูทุพพลภาพทั้งหลายจงมีพลานามัยแข็งแรง   ขอใหจิตใจอัน
ประกอบดวยเมตตากรุณาจงมีแกกันและกันเถิด 

23.   ขอใหทิศทั้งปวงจงเปนสถานที่งดงามแดนักเดินทางตามถนนทั้งหลายทั้งปวงเถิด  บุคคล
ยอมดําเนินไปอยูโดยจุดมุงหมายใด  ขอจุดมุงหมายนั้นจงสําเร็จผลดวยอุบายวิธีอัน
เหมาะสมเถิด 

24.   ขอใหนักเดินทางโดยทางเรือทั้งหลายจงเปนผูบรรลุผลสําเร็จตามความปรารถนาแหงใจ  
เมื่อไดบรรลุถึงฝงดวยความอดทนแลว  ขอใหพวกเขาจงปลื้มยินดีกับดวยมิตรสหาย
ทั้งหลายเถิด 

25.   ขอใหบุคคลผูเดินตกไปสูการหลงทางอันกันดารทั้งหลาย  จงไดรวมทางกับนักเดินทางเถิด  
และขอใหพวกเขาจงเดินทางไปโดยไมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา  ไมมีภัยจากอันตรายแหงหมู
โจรและเสือ  เปนตน 

 

                                                           
1อุตตรกุรุทวีป  เปนหนึ่งในบรรดาทวีปทั้ง  4  อยูทางตอนเหนือของชมพูทวีป 
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26.   ขอใหหมู เทวดาจงกระทําการคุมครองซึ่งคนหลับ  คนบาและคนประมาททั้งหลาย           

(ผูตั้งอยู)  ในความทุกขยากจากปาอันเจ็บปวดทรมานเปนตน  (และจงคุมครอง)  คนไรที่
พึ่ง  เด็กและคนชราทั้งหลายดวยเถิด 

27.   ขอใหสัตวทั้งหลายจงหลุดพนจากโอกาสอันไมเหมาะสมทั้งปวง  จงเปนผูประกอบดวย
ศรัทธา  ปญญาและเมตตากรุณา  ถึงพรอมดวยกิริยามารยาทอันงดงาม  และเปนผูระลึกถึง
ชาติ  (กอน  ๆ  ได)  ในกาลทุกเมื่อเถิด 

28.   ขอใหสัตวทั้งหลายจงเปนผูมีทรัพยสมบัติไมเสื่อมหาย  เหมือนสมบัติในทองฟา  ขอให
พวกเขาจงไรซ่ึงอุปสรรคขัดขวาง  (จากความหนาวรอนเปนตน)  เวนจากกิเลสเครื่องเศรา
หมองทั้งหลาย  และจงเปนผูเจริญอยูในความเชื่อมั่นในตนเองเถิด 

29.   สัตวทั้งหลายเหลาใดเปนผูมีพละกําลังนอย  ขอใหสัตวเหลานั้นจงมีพละกําลังมากเถิด  
สัตวเหลาใดเปนผูมีรูปรางอัปลักษณนาเวทนา  ขอใหสัตวเหลานั้นจงเปนผูสมบูรณดวยรูป
อันงดงามเถิด 

30.   สตรีเหลาหนึ่งเหลาใดมีอยูในโลก  ขอสตรีเหลานั้นจงบรรลุถึงซึ่งความเปนบุรุษเถิด        
ขอชนผูต่ําตอยทั้งหลายจงไดรับซึ่งความสูงศักดิ์  และจงเปนผูกําจัดซึ่งความถือตัวเสียเถิด 

31.   ดวยบุญของขาพเจานี้  เมื่อไดระงับจากบาปกรรมทั้งปวง  โดยไมมีสวนเหลือแลว           
ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงบําเพ็ญซึ่งกุศลในกาลทุกเมื่อเถิด 

32.   ขอใหสัตวเหลานั้นจงอยาเปนผูละเวนจากโพธิจิต  จงเปนผูมีใจมุงมั่นเพื่อประพฤติซ่ึง    
การตรัสรู  จงเปนผูอันพระพุทธเจาทั้งหลายทรงหอมลอมอยูโดยรอบ  และจงเปนผูเวนขาด
จากการกระทําของหมูมารเถิด 

33.   ขอใหสัตวเหลานั้นทั้งปวงจงเปนผูมีอายุยืนยาวนับประมาณมิได  จงเปนผูมีความสุขดํารง
อยูตลอดกาลเนืองนิตย  แมคําวา  ความตาย  ก็จงฉิบหายเสียเถิด 

34.   ขอใหทิศทั้งปวงจงเปนสถานที่นาร่ืนรมยดวยสวนแหงตนกัลปพฤกษทั้งหลาย  และจงเปน
สถานที่แพรกระจายอยูดวยพระพุทธเจาและพุทธบุตรทั้งหลาย  (และ)  ดวยความตราตรึก
ใจในเสียงแหงพระธรรมทั้งหลายเถิด 

35.   ขอใหภาคพื้นทั้งหลายในที่ทั้งปวง  จงตั้งมั่นเปนสถานที่ราบเรียบ  ปราศจากกอนกรวด 
เปนตน  อุปมาเหมือนพื้นแหงฝามือ  ฉะนั้น  และจงเปนสถานที่เต็มไปดวยชอองุนและแกว
ไพฑูรยเถิด 

36.   ขอใหมณฑลแหงการชุมนุมอันยิ่งใหญของพระโพธิสัตวทั้งหลาย  จงประทับอยูในที่
โดยรอบ   ขอใหพระโพธิสัตวเหลานั้นจงประดับตกแตงซึ่งพื้นแหงแผนดิน   ดวย         
ความงดงามทั้งหลายของตนเถิด 
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37.   ขอใหเสียงแหงพระธรรมจงถูกมนุษยทั้งปวงไดรับฟงโดยไมขาดสาย   จากฝูงนก           

จากตนไมทั้งปวง  จากรัศมีทั้งหลายและแมจากทองฟาดวยเถิด 
38.   ขอใหพวกเขาเหลานั้นจงไดซ่ึงการสมาคมกับดวยพระพุทธเจาและเหลาพุทธบุตรทั้งหลาย  

ตลอดกาลเนืองนิตย  และขอใหพวกเขาพึงบูชาซึ่งครูของโลก  ดวยหมูเมฆแหงเครื่องบูชา
ทั้งหลาย  อันหาที่ส้ินสุดมิไดเถิด 

39.   ขอใหเทวดาจงยังฝนใหตกตองตามฤดูกาล  ขอใหความอุดมสมบูรณแหงขาวกลาจงมีเถิด  
ขอใหชาวโลกจงมีความมั่งคั่งรุงเรือง  และขอใหพระราชาทรงตั้งอยูในธรรมดวยเถิด 

40.   และขอใหยาสมุนไพรทั้งหลาย  จงเปนยามีคุณภาพสูง  ขอใหมนุษยทั้งหลายจงสําเร็จผลแก
ผูสวดสาธยายอยู  ขอใหนางยักษิณีและรากษสเปนตนจงเปนผูประพฤติมั่นอยูใน        
ความกรุณาเถิด 

41.   ขอใหสัตวทุกหมูเหลาจงอยามีความทุกข  อยามีบาปกรรม  อยามีโรคภัยไขเจ็บ อยาถูก
ทอดทิ้งหรืออยาถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม  และขอใหสัตวทั้งปวงจงอยาเปนผูมีจิตใจเศรา
หมองเถิด 

42.   ขอใหวิหารทั้งหลาย  จงเปนสถานที่ตั้งมั่นแลวดวยดี  เต็มไปดวยการทองบนและการศึกษา
เลาเรียนอยางดี  ขอความพรอมเพียงกันแหงหมูสงฆ พึงมีอยูตลอดกาลเนืองนิตย   และขอ
การงานแหงหมูสงฆจงสําเร็จผลเถิด 

43.   ขอใหพระภิกษุทั้งหลายจงเปนผูบรรลุถึงความวิเวก  และเปนผูใครตอการศึกษา  ขอให
ทานเหลานั้น  ซ่ึงเปนผูเวนขาดจากความฟุงซานทั้งปวง  จงเพงพิจารณาซึ่งจิตดวยความ
คลองแคลวชํานาญเถิด 

44.   ขอใหภิกษุณีสงฆทั้งหลายจงเปนผูมีลาภ  เวนขาดจากการทะเลาะวิวาทและความเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา  เปนผูมีศีลไมดางพรอย  และขอใหบรรพชิตทั้งปวงจงเปนเชนเดียวกันนี้ 

45.   ขอใหคนทุศีลทั้งหลายซึ่งมีความฟุงซานรําคาญใจ  จงเปนผูมีใจจดจอยูในการทําบาปให
หมดส้ิน  ในกาลทุกเมื่อเถิด  และขอใหพวกเขาจงไดประสบกับสุคติภพ  จงเปนผูมีคํา
อธิษฐานไมเสื่อมคลายไปในสุคติภพนั้นดวยเถิด 

46.   ขอใหบัณฑิตทั้งหลายจงเปนผูบริสุทธิ์หมดจด  (จากกิเลสทั้งหลาย)  สมบูรณไปดวยลาภ  
ดํารงชีพอยูดวยบิณฑบาต  ขอใหทานเหลานั้นจงเปนผูมีเชื้อสายอันบริสุทธิ์  มีเกียรติยศ
ช่ือเสียงเปนที่รับรูไปในทิศทั้งปวงเถิด 

47.   ขอใหสัตวทั้งหลายจงอยาพอใจเสวยซึ่งความทุกข  อันมีอยูในอบายภูมิ  จงเปนผูเวนเสีย
จากการปฏิบัติที่กระทําไดโดยยาก  ขอใหสัตวโลกพึงไดรับซึ่งพุทธภาวะ  ดวยกายทิพย
อยางหนึ่งเถิด 
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48.   ขอใหพระสัมพุทธเจาทั้งหลายทั้งปวง  พึงถูกบูชาอยูดวยสรรพสัตวทั้งหลายโดยประการ

ตาง  ๆ  จงเปนผูมีความสุขมากยิ่งกวาความสุขของพระพุทธเจา อันใคร  ๆ  ไมควรคิดเถิด 
49.   ขอความปรารถนาของพระโพธิสัตวทั้งหลายจงสําเร็จผลเพื่อประโยชนของสัตวโลกเถิด  

พระผูทรงเปนที่พึ่งเหลานั้นคิดอยูซ่ึงสิ่งใด  ขอสิ่งนั้นจงสําเร็จผลแดสัตวทั้งหลายเหลานั้น
เถิด 

50.   ขอใหพระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย  จงเปนผูมีความสุขเชนนั้นเถิด  ขอให
ทานเหลานั้นพึงถูกเทวดา  อสูรและมนุษยทั้งหลายบูชาอยูดวยความเคารพนับถือ       
ตลอดกาลเปนนิตยเถิด 

51.   ขอใหขาพเจาจงบรรลุถึงซึ่งการระลึกชาติได  และขอใหขาพเจาจงไดรับซึ่งประมุทิตาภูมิ1  
โดยความอนุเคราะหของพระมัญชุโฆษโพธิสัตว  ในกาลทุกเมื่อเถิด 

52.   ขอใหขาพเจาพึงเปนผูมีพลานามัยสมบูรณ  ยังชีวิตใหเปนไปไดโดยฐานะใดฐานะหนึ่ง   
ขอขาพเจาพึงไดรับซึ่งความสามัคคีในที่อยูอันสงบเงียบดวยเถิด 

53.   เมื่อใด  ขาพเจาพึงเปนผูใครเพื่อจะเห็น  และใครเพื่อจะถามซึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เมื่อนั้น  
ขอใหขาพเจาพึงเห็นซึ่งพระมัญชุนาถเจา  ผูทรงเปนที่พึ่งนั่นแล  โดยไมมีอุปสรรคขัดขวาง
เถิด 

54.   พระมัญชุศรียอมทองเที่ยวไปเพื่อใหสําเร็จประโยชนแกสรรพสัตวทั้งปวง  อันไมมีที่
ส้ินสุด  ในทองฟาทั่วทั้ง  10  ทิศ  โดยประการใด  ขอใหการประพฤติปฏิบัติเชนนั้นนั่นแล  
พึงมีแกขาพเจาโดยประการนั้นดวยเถิด 

55.   การดํารงมั่นอยูแหงอากาศ  มีอยูตราบใด  และการดํารงมั่นอยู  ยังมีอยูตราบใด  ขอให    
การดํารงมั่นอยูของขาพเจา  พึงเปนสิ่งทําลายซึ่งความทุกขในโลกทั้งหลาย  (มีอยู)      
ตราบนั้นเถิด     

56.   ความทุกขใด  ๆ  มีอยูแกโลก  ขอใหความทุกขทั้งปวงนั้นพึงเผาไหมในขาพเจาเถิด       
และขอใหสัตวโลกจงเปนผูมีความสุข  ดวยคุณความดีของพระโพธิสัตวทั้งหลายทั้งปวง
เถิด 

 

                                                           
1ช่ือภูมิ  1  ใน  10  ภูมิ  ตามคัมภีรมหาปรัชญาปารมิตาศาสตรถือวา  เมื่อพระโพธิสัตว

บรรลุถึงทศภูมินี้แลว  ยอมไมทําอกุศลกรรมเลย  ประมุทิตาภูมิ  เปนภูมิที่  1  พระโพธิสัตวบําเพ็ญ
หนักไปในทานบารมี  เพื่อยังประโยชนตนประโยชนทานใหถึงพรอม  มีความยินดีในความ
ปราศจากทุกขของสัตวทั้งหลาย 
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57.   ขอใหคําสอน  (ของพระพุทธเจา)  อันเปนเภสัชขนานเอกแหงความทุกขในโลก   เปนบอ

เกิดแหงความเจริญและความสุขทั้งปวง  ประกอบไปดวยลาภและการเคารพบูชา  จงดํารง
มั่นอยูตลอดกาลนานเถิด 

58.   ความรูแจงในคุณงามความดีมีอยูดวยความศรัทธาเลื่อมใสใด  ขาพเจาขอนอมนมัสการซึ่ง
พระมัญชุโฆษ  ดวยความศรัทธาเลื่อมใสอันนั้น  และ  (ความรูของขาพเจา)  ยอมเจริญขึ้น
ดวยความศรัทธาเลื่อมใสใด  ขาพเจาจักสักการบูชาซึ่งกัลยามิตรดวยความศรัทธาเลื่อมใส
อันนั้น 
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