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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ปัญญาบารมีในฐานะ
เป็นปัจจัยเข้า ถึ งความดีง ามตามหลัก พระพุ ทธศาสนาเถรวาท” มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึก ษา
วิเคราะห์ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
เป็นการวิจัยเชิงเอกสารและสัมภาษณ์บุคคล ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ปัญญาบารมีใน
ฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามในทางพระพุทธศาสนา คือ การดาเนินชีวิตอย่างมีสติและ
ปัญญาที่ก่ อ ให้เกิ ดประโยชน์สุข แก่ ตนเองและผู้อื่ น โดยการปฏิ บัติตนตามหลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑. ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตามมรรค ๘ ซึ่ง
เป็นวิถีทางที่ปฏิบัติอันประเสริฐ ๘ ประการ นาตนไปสู่ความเห็นชอบทางปัญญา คือ ความ
เป็นผู้มีวิจารณญาณ อันเป็นการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ๒. ปัญญาบารมีตามภาวนา ๔ ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวบุคคล ๓. ปัญญาบารมีตามหลักพละ ๕ เพื่อให้เกิดปัญญาเป็น
สิ่งสาคัญ เพราะจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในตัวเอง ปัญญาบารมีในฐานะเป็น
ปัจจัยเข้าถึงความดีงามซึ่งสนับสนุนในการทาความดีทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะมีปัญญาเป็นเครื่อง
พิจารณาตามความเป็นจริงย่อมอานวยให้สาเร็จสิ่งที่พึงประสงค์ได้สมความปรารถนา
คาสาคัญ: ปัญญาบารมี การเข้าถึงความดีงาม พระพุทธศาสนาเถรวาท
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Abstract
This article is a part of a dissertation entitled Analyzing Paññā Pāramī as
the factor in accessing the moral deeds in Buddhism.’ It aims at analyzing
Paññā Pāramī or wisdom perfection as the factor for accessing the good
deeds according to Theravada Buddhism. The research was documentary and
personnel interviews. The research result found that wisdom perfection as the
factor of good deeds is the way to live with mindfulness and wisdom causing
benefits to oneself and others by following the principles in Buddhism which
are; 1) Paññā Pāramī as the factor in accessing to good deeds according to
eightfold noble path which is the noble way of life leading to right view or
wisdom, later generating critical thinking and living rightiously, 2) Paññā Pāramī
according to 4 developments for valuating quality for individual improvement,
3) Paññā Pāramī according to principles of five power to make wisdom an
important matter because it leads to change oneself profoundly.
Paññā Pāramī as the factor to access the good deeds supports all good
deeds in every aspect especially the wisdom to realize things as they really
are will likely accomplish desirable success to fulfil the wishes.
Keywords: Paññā Pāramī , Access Good Deeds, Theravada Buddhist
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๑. บทนา
พระโพธิสัตว์ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระบารมีทั้ง ๑๐ ประการ จึงได้ทรงบรรลุพระ
สัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า แต่กว่าที่พระพุทธองค์จะทรงบาเพ็ญบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ ให้
บริบูรณ์ได้นั้น ต้องทรงเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน
บ้าง เป็นมนุษย์บ้าง เป็นเทวดาบ้าง เป็นพรหมบ้าง นับชาติไม่ถ้วน ในพระชาติหนึ่งของการ
เวียนว่ายตายเกิดเพื่อบาเพ็ญบารมี๒ ในการเดินทางที่อยู่ในสายกลาง และเป็นหนทางที่ทาให้
อยู่ในหนทางที่เป็นทางที่เด่นที่สุดทางหนึ่งนั้นคือทางของโพธิสัตว์เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ดาเนินชีวิต
ถือเป็นหลักที่สาคัญสาหรับผู้ที่ปรารถนาจะบาเพ็ญบารมีที่ยิ่งยวด และจะต้องเป็นผู้ทรงธรรม
อย่างยิ่งโดยเฉพาะบารมี ๑๐ หรือ ทศบารมี หมายถึง ปฏิปทาอันยวดยิ่ง เพื่อบรรลุซึ่ง
จุดหมายอันสูง เช่น ความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นมหาสาวก เป็นต้น สาหรับทศบารมี
ที่พระพุทธองค์ได้ทรงบาเพ็ญในทศชาตินั้น เช่น ทรงบาเพ็ญปัญญาบารมีในเสวยพระชาติเป็น
พระมโหสถ๓ เป็นต้น
การบาเพ็ญบารมีเป็นหลักธรรมหนึ่งเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไป แต่คาว่า
บารมี ในที่นี้ไม่ใช่อานาจวาสนาที่จะคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของตนเองอย่างที่เข้าใจ
กันในปัจจุบัน หากแต่เป็นคุณธรรมที่นาผู้ปฏิบัติก้าวหน้ าไปสู่ความสาเร็จสูงสุดตามที่ตั้ง
ปณิธานไว้แล้ว และบารมียังเป็นหลักธรรมสาคัญในระบบจริยธรรม
มีความหมายว่า คุณ
ความดีที่บาเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง คือ คุณธรรมหรือคุณสมบัติอันเป็น
เหตุให้ถึงฝั่งคือความสาเร็จต่าง ๆ ตามที่บุคคลผู้นั้นมุ่งหมาย บุคคลต้องการบรรลุผลอันใด
ก็ต้องบาเพ็ญบารมีอันเป็นเหตุให้บรรลุผลอันนั้น ดังเช่น การบาเพ็ญปัญญาบารมีตามที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เถรวาทและในคัมภีร์อื่นๆ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา ผู้เขียนมี
ความสนใจศึกษาบทความเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดี
งามตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาปัญญาบารมีตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาการเข้าถึงความดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตาม
หลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒
๓

ขุ.พุทธ. (ไทย) ๓๓/๗๖/๔๓๕.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๙๐/๒๗๔.
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๓. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative) ผู้วิจัยจึงได้จัดขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย (Research Process)
ไว้ดังต่อไปนี้
๑) กาหนดกรอบการวิจัย โดยการกาหนดกรอบวิจัยตามวัตถุประสงค์ มุ่งเพื่อ
ศึ ก ษาปั ญ ญาบารมี ต ามหลั ก พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท การเข้ า ถึ ง ความดี ง ามตามหลั ก
พระพุทธศาสนาเถรวาท และวิเคราะห์ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตาม
หลักพระพุทธศาสนาเถรวาทของพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒) ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับปัญญาบารมี คือความดีงามเกิดจากการหยั่งรู้เหตุผลของพระโพธิสัตว์ ในพระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา และเอกสารตารา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓) ขั้ น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยน าข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาปั ญ ญาบารมี ต ามหลั ก
พระพุทธศาสนาเถรวาท การเข้าถึงความดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท วิเคราะห์
ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตามหลักพระพุทธ ศาสนาเถรวาทเพื่อให้มี
ความชัดเจน
๔) ขั้ น สัม ภาษณ์ บุค คล สัม ภาษณ์ นัก วิ ช าการด้ า นพระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ ยวกั บ
วิเคราะห์ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
จานวน ๕ รูป/คน
๕) ขั้นเรียบเรียงข้อมูล เขียน และสรุป ดาเนินการเรียบเรียงข้อมู ลทั้งหมดที่ได้
จากการค้นคว้า วิเคราะห์และการสัมภาษณ์ จากนั้นนามาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์เชิงพรรณนา
โวหาร พร้อมทั้งสรุปและนาเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๔. ผลการวิจัย
๔.๑ ปัญญาบารมีตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
ปัญญาบารมี คือรู้ทั่วถึงเหตุถึ งผล รู้อย่างชัดเจน เป็นธรรมที่คอยกากับศรัทธา
เพื่อให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย ปัญญาทาให้เกิดได้ ๓ วิธี คือ
๑) สุตมยปัญญา คื อ ความรู้ ที่เกิ ดจากการฟั ง หรื อ การเรี ยนรู้ มี บ่อ เกิ ดมาจาก
การศึกษาเล่าเรียนในสถาบัน การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยอาศัยสื่อหลากหลาย
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เช่น หนั ง สือ สิ่ ง พิ ม พ์ ต ารั บตารา วิท ยุ โทรทั ศ น์ และอิ น เทอร์ เ น็ต เป็น ต้ น ย่อ มมี ค วาม
แตกต่างกันมาก๔
๒) จินตามยปัญญา คือความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ มีบ่อเกิด
มาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง การพยายามคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ คิดสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ เพื่อใช้ในงานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัญญาประเภทนี้ เกิดขึ้น
จากความสามารถในกระบวนการคิดหรือจินตนาการของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อทาให้เกิด “ความ
เข้ าใจ” ต่อสิ่งต่ า งๆ ที่ เข้า ไปรับรู้ หรื อที่ จาได้ และต้อ งมีก ารพัฒ นาปัญญาในขั้นถั ดไป คื อ
“ภาวนามยปัญญา”๕
๓) ภาวนามยปัญญา คือความรู้ที่เกิดจากการลงมือทา มีบ่อเกิดมาจากการศึกษา
หาความรู้และประสบการณ์จากการทางานในอาชีพของตนๆ ปัญญาประเภทนี้เป็นเรื่องของ
“ปรมัตถ์สัจจะ”หรือสิ่งที่มีอยู่จริง หรือมี “สภาวะ” อยู่จริงในธรรมชาติโดยเฉพาะ เป็นปัญญา
ที่เกิดจากการประจักษ์ ที่จะต้องมีประสบการณ์จริงต่อสิ่งหรือเรื่องนั้นๆ โดยตรง โดยสิ่งหรือ
เรื่ อ งนั้ น ๆ จะเป็ น ตั ว แสดงออกของปั ญ ญาเอง อาจเรี ย กปั ญ ญาประเภทนี้ ว่ า “รู้ แ จ้ ง ”
โดยเฉพาะปัญญาในพระพุทธศาสนาที่จะนาไปสู่ธรรมในระดับโลกุตตระ เพื่อเข้าถึงความดีงาม
คือการเป็นอริยบุคคลต้องอาศัย “ภาวนามยปัญญา” นี้เท่านั้น๖
จัดเป็นสิกขาข้อหนึ่งในสิก ขา ๓ หรือไตรสิกขา คือ อธิศีล อธิสมาธิ อธิปัญญา
ส่วนระดับของปัญญาบารมีแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ บารมี คือสิ่งที่สาเร็จประโยชน์แก่ผู้
ประพฤติปฏิบัติหรือบาเพ็ญเพียรที่บาเพ็ญในทศบารมี, อุปบารมี คือการบาเพ็ญบารมีขั้นกลาง
เช่น ทานอุปบารมี และปรมัตถบารมี คือบารมีขั้นสูงสุด เช่น ทานปรมัตถบารมี๗
ตัวอย่างการบาเพ็ญปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติต่างๆ ตามที่
ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธ ศาสนาเถรวาท ได้แก่
๑) ตัวอย่างการบาเพ็ญปัญญาบารมีของพระมโหสถ๘ ซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญามาก มี
ความเฉลียวฉลาดรอบคอบ เมื่อท่านยังเป็นเด็กอายุเพียง ๗ ขวบ สามารถที่จะเป็นสถาปนิก
ออกแบบศาลา สระโบกขรณี และอุทยานให้วิศวกรก่อสร้างตามได้อย่างงดงาม

๔

สุรพล ไกรสราวุฒิ, เภสัชกร, คู่มือปัญญาในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพ- มหานคร: โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๗.
๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘-๙.
๖
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙-๑๐.
๗
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๒๖๐–๒๖๑.
๘
ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๙/๒๐๙.

พระปลัดสมควร อธิปุญฺโญ

~ ๖๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒) ตั วอย่างการบาเพ็ญ ปัญญาบารมี ข องพระพุทธเจ้า โดยทรงบาเพ็ ญ ปัญ ญา
บารมีในขณะที่เสวยพระชาติเป็นสัมภวกุมาร๙ บาเพ็ญปัญญาอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติ
เป็นอามาตย์วิธุรบัณฑิต และบาเพ็ญปัญญาปรมัตถบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเป็นเสนก
บัณฑิต
๓) ตัวอย่างการบาเพ็ญปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ในชาติอื่นๆ เช่น ๑. พันธน
โมกขชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัต ถูกพระมเหสีใส่ความ
แต่ก็เอาตัวรอดได้ด้วยปัญญาของตน ๑๐ ๒. คามณิจันทชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระ ชาติเป็น
อาทาสมุขกุมาร ถูกอามาตย์ทดลองปัญญาก็ทรงแก้ไขได้หมด เป็นต้น๑๑
๔.๒ การเข้าถึงความดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
การเข้าถึงความดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า บารมีจะเกิดขึ้นได้
ด้วยการปฏิบัติ และการปฏิบัติแต่ละประเภทในแต่ละชั้นย่อมอาศัยการบาเพ็ญบารมีหลายๆ
อย่างประกอบกัน เช่น ปัญญาบารมี ต้องอาศัยขันติบารมี ซึ่งปัญญาบารมีเกิดจากการรู้จริง
ขจัดความไม่รู้หรืออวิชชา พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นอานิสงส์ ของปัญญาว่า ทานจะบริสุทธิ์ได้
ด้วยปัญญา ศีลจะบริสุทธิ์ก็ด้วยปัญญา ภาวนาจะบริสุทธิ์ก็ด้วยปัญญา กิเลสทั้งหลายจะหมดก็
ด้วยปัญญา ฉะนั้นจึงพึงสั่งสมปัญญาบารมีเถิด เพราะปัญญาเป็นอาวุธ ในการก าจัดกิเลส
ทั้งหลาย ดังพระพุทธพจน์ว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี การได้มาซึ่ งสัพพัญญุตญาณก็
ต้องอาศัยปัญญา และปัญญาย่อมนามาซึ่งคุณวิเศษทั้งปวง” นี้เป็นหลักในการพิจารณาปัญญา
บารมี๑๒
การเข้าถึงความดีงามที่ก่อให้เกิดปัญญาบารมีหรือการบาเพ็ญปัญญาบารมีของ
พระโพธิสัตว์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) พระนิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างแน่นอน โดยได้รับการพยากรณ์ว่า จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ในชาติที่
ได้รับการพยากรณ์จะต้องมีคุณสมบัติและคุณธรรมพิเศษที่เรียกว่า ธรรมสโมธาน ครบทั้ง ๘
ประการ๑๓ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์

๙

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๗๗/๕๖๖.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๒๐/๔๙.
๑๑
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๙/๒๔.
๑๒
ปราโมช น้อยวัฒน์, พุทธการกธรรมทีปนี , (สมุทรปราการ: ชมรมกัลยาณธรรม,
๒๕๔๙), หน้า ๖๓-๖๔.
๑๓
ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๗๔/๓๖/๕๘๐.
๑๐

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๗๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒) พระอนิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ผู้ยัง ไม่ แ น่นอนว่า จะได้ ตรั สรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ เพราะยังไม่ได้รับการพยากรณ์ว่า จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
อนาคต เนื่องจากมีธรรมสโมธานไม่ครบ๑๔
ในการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ต้องมีหลักธรรมที่สนับสนุนในการเข้าถึง
ความดีงาม ประกอบด้วย
๑) สโมธานธรรม เป็นธรรมที่ จาเป็นอย่างยิ่งที่ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายต้องตั้งใจ
ปรารถนาก่อนอะไรอื่นทั้งหมด มี ๘ ประการ คือ ๑. มนุสสตฺต (ความเป็นมนุษย์) ๒. ลิงคสมฺ
ปตฺติ (ต้อ งเป็นบุรุษ เท่า นั้น) ๓. เหตุ (ความถึ ง พร้ อมด้ วยอุปนิสัย) ๔. สตฺ ถุ ทสฺสน (ได้เห็น
ศาสดา) ๕. ปพฺพชฺชา (การออกบวช) ๖. คุณสมฺปตฺติ (คือถึงพร้อมด้วยคุณมีอภิญญาเป็นต้น
๗. อธิ ก าโร (มี อุ ป การะยิ่ ง ) ๘. ฉนฺ ท ตา (ความพอใจในกุ ศ ลด้ ว ยความใคร่ ที่ จ ะเป็ น
พระพุทธเจ้า) ๑๕
ดั ง นั้ น สโมธานธรรมจึ ง เป็ น ธรรมที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ ผู้ ที่ มี ค วามปรารถนาเป็ น
พระพุทธเจ้า จะต้องมีเป็นธรรมที่พร้อมอยู่ในพระโพธิสัตว์ เพื่อที่ตรัสรู้ธรรมในชาตินั้นๆ พระ
โพธิสัตว์จะทาอภินิหาร หรือทาความเป็นเลิศให้สัมฤทธิ์ผล และต่อเนื่อง พระโพธิสัตว์ต้อง
สมบูรณ์ด้วยธรรม ๘ ประการนี้ ซึ่งหมายถึงพระนิยตโพธิสัตว์ผู้ที่ได้รับพยากรณ์ จากสานัก
พระพุทธเจ้ามาแล้ว
๒) พุทธภูมิธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ๑. อุสฺสาโห (มีความเพียร) ๒. อุมตฺโต
(ประกอบด้วยปัญญา) ๓. อวตฺถาน (ประกอบด้วยการอธิษฐาน) ๔. หิตจริยา (ประกอบด้วย
เมตตา)
นิตยโพธิสัตว์ทั้งปวง เป็นผู้สมาทานในพุทธธรรม ๔ ประการนี้อยู่เนืองนิตย์ทุก
ชาติ ไม่ว่าจะเสวยชาติกาเนิดใดก็ตาม ก็ย่อมมีภูมิธรรมเหล่านี้ประจาในใจอยู่เสมอ เพราะเหตุ
ว่า โพธิสัตว์ ผู้ที่จะกระทาให้โพธิญาณเป็นจริงขึ้นมาได้นั้นต้องเป็นผู้ที่น้อมไปในกุศลธรรมอยู่
เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องช่วยหล่อเลี้ยงให้ โพธิญาณแก่กล้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากไม่มีอัธยาศัย
ที่ดีงามเป็นกุศลคอยสนับสนุนหล่อเลี้ยงแล้วจะไม่สาเร็จโพธิญาณ๑๖

๑๔

ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) ๗๓/๑๖๒-๒๕๔.
ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๗๔/๓๖/๕๘๐.
๑๖
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร. ป.ธ.๙), มุนีนาถทีปนี, (กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า ,
๒๕๔๕), หน้า ๔๔.
๑๕

พระปลัดสมควร อธิปุญฺโญ

~ ๗๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔.๓ วิ เ คราะห์ ปั ญ ญาบารมี ใ นฐานะเป็ น ปั จ จัย เข้ า ถึ ง ความดีง ามตามหลั ก
พระพุทธศาสนาเถรวาท
วิเคราะห์ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามในทางพระพุทธศาสนา
คือ การดาเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น โดยไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคม ดังนั้นปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดี
งามเพื่อการสร้างคุณค่าในการดาเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้
๑) ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตามมรรค ๘ คือ วิถีทางที่
ปฏิบัติอันประเสริฐ ๘ ประการ อันเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคคล เพื่อให้เกิดความดีสูงสุด
ประกอบด้ ว ย (๑) สั ม มาทิ ฏ ฐิ ความเห็ น ชอบ (๒) สั ม มาสั ง กั ป ปะ ความด าริ ช อบ (๓)
สัมมาวาจา การพูดชอบ (๔) สัมมากัมมันตะ การกระทาชอบ (๕) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพ
ชอบ (๖) สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ (๗) สัมมาสติ ความระลึกชอบ (๘) สัมมาสมาธิ ความ
ตั้งใจมั่นชอบ๑๗ มรรค ๘ เป็นผลสืบเนื่องจากองค์คุณก่อนมรรค เมื่อได้รับคาแนะนาสืบสวน
มาดี ประกอบกับอาชีพ การฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักคิดอย่างใคร่ครวญแยบคายทั้ง ๓ ระดับ คือ
ศีล สมาธิ ปัญ ญา ย่อ มเกิดขึ้ น การปฏิบัติตามมรรค ๘ นี้จึง จะนาไปสู่ค วามเห็นชอบทาง
ปัญญา และเมื่อความเห็นชอบทางปัญญาเกิดขึ้นแล้ว แนวทางด้านปัญญาที่เผชิญย่อมเกิดขึ้น
คื อ ความเป็ น ผู้ มี วิ จ ารณญาณ อั น เป็ น การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ต้ อ ง และเป็ น ผู้ รู้ จั ก คิ ด อย่ า ง
ใคร่ครวญแยบคายทั้ง ๓ ระดับ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น
๒) ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตามภาวนา ๔ คือ การเจริญ
การพั ฒ นา ทั้ ง ทางด้ า นสมถะและวิ ปั ส สนา รู้ เ ห็ น เท่ า ทั น โลกและชี วิ ต ตามสภาวะจริ ง
ประกอบด้วย
(๑) กายภาวนา หรือการพัฒนากาย ที่มีความประพฤติทางกาย ดูงดงาม
สารวม เรียบร้อย มีวินัย เลี้ยงชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย
(๒) ศีลภาวนา หรือการพัฒนาศีล ใช้วัดผลในด้านความสัมพันธ์ในสังคมที่มี
การปฏิ บัติตามกฎระเบียบด้ วยความเคารพและความมี เมตตากรุ ณาต่ อ ทุก ชี วิต และรู้ จัก
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(๓) จิตภาวนา หรือ การพั ฒนาจิต ใช้วัดผลในด้ านความมี ใจอิสระและมี
ความสุข โดยประเมินจากการรู้จักจัดระเบียบอารมณ์ของตนให้มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริง
เบิกบานอยู่เสมอ การมีความมั่นคงทางอารมณ์ วิตกกังวลต่า โกรธยาก ท้อแท้ยาก

๑๗

ที.สี. (ไทย) ๙/๓๙๓/๑๖๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๗๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๔) ปัญญาภาวนา หรือการพัฒนาปัญญา ใช้วัดผลด้านความรู้ความเข้าใจ
สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ไม่หวั่นไหวไปตามความชอบใจ ไม่ชอบใจ ที่ทาให้เขวออกไปจากทาง
แห่งความจริง โดยสังเกตจากการมีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมีเหตุผล๑๘
ภาวนา ๔ นี้ เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ตั ว บุ ค คล พระพุ ท ธศาสนาให้
ความสาคัญกับการพัฒนาตน จึงเชิดชูบุคคลผู้มีตนที่พัฒนาแล้วว่าเป็นบุคคลสูงสุด
๓) ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตามพละ ๕ หมายถึง กาลัง
แรง ความเข้มแข็ง ที่ทาให้ข่มขจัดได้แม้แต่กาลังแห่งมาร ทาให้สามารถดาเนินชีวิตที่ ดีงาม
ปลอดโปร่งเป็นสุข ประกอบด้วย
(๑) สัทธาพละ คือ ความเชื่อ ว่าโดยสาระ คือ ผู้มีศรัทธาเชื่อในปัญญาตรัส
รู้ของพระพุทธเจ้า หมายถึง ความเชื่อ ความมั่นใจในพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้า ในฐานะ
ที่ทรงเป็นต้นแบบหรือผู้นาของมนุษย์ที่ยืนยันถึงสมรรถวิสัยของมนุษย์ว่า มนุษย์สามารถหยั่งรู้
สัจธรรม เข้ า ถึ ง ความดี ง ามสูง สุดได้ ด้วยสติ ปัญ ญา และความเพี ยรพยายามฝึก ฝนพั ฒ นา
ตนเอง๑๙
(๒) วิริยะพละ คือการปรารภความเพียรทางใจ ได้แก่ ผู้ปรารภความเพียร
เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดธุระใน
กุศลธรรม๒๐ ความเพียรจะพัฒนามีกาลังเป็นวิริยะพละได้ต้องไม่หวั่นในความเกียจคร้าน คือมี
ความเพียรที่เป็นพลังด้านทานมิให้ความเกียจคร้านเกิดขึ้นได้ โดยการปฏิบัติทาความเพียร
ติดต่อกันทุกวันไม่หยุดหย่อน เมื่อทาได้มากความเพียรก็จะเกิดพลังเพิ่มขึ้น๒๑
(๓) สติพละ คือ สติ ความตามระลึก ได้แก่ ผู้มีสติ ประกอบด้วยสติปัญญา
เป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทาคาที่พูดแม้นานได้ ๒๒ สติจะพัฒนามีกาลังเป็นสติ
พละได้ ต้องไม่หวั่นไหวในความประมาท คือ มีความระลึกได้ที่เป็นพลังต้านทานมิให้ความ
ประมาทความเลื่อนลอยเกิดขึ้นได้ เพราะถ้าประมาท ไม่ พยายามให้รู้ตัวอยู่เสมอในขณะที่ทา
พูด คิด สติจะไม่เกิดเป็นสติพละ เมื่อไม่มีพลังก็ยากจะหยั่งรู้สภาวธรรมหรือยากที่จะข่มกิเลส

๑๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทของการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๗๐-๗๗.
๑๙
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๙.
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),หน้า๔๒๔-๔๒๕.
๒๐
ดูรายละเอียดใน อภิ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗-๑๘.
๒๑
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์
บุ๊ค, ๒๕๔๙),หน้า ๑๖๕.
๒๒
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๘๗๕.

พระปลัดสมควร อธิปุญฺโญ

~ ๗๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๔) สมาธิพละ คือ ความตั้งอยู่แห่งจิต ความดารงอยู่ ได้แก่ ผู้สงัดจากกาม
และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุฌาน ๔๒๓ สมาธิจะพัฒนามีกาลังเป็นสมาธิพละได้ต้องไม่
หวั่นไหวในอุทธัจจะ คือ มีสมาธิที่เป็นพลังต้านทานมิให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นได้ เป็นการฝึกจิต
ให้รวมตัวเข้าสู่อารมณ์เดียว จนจิตไม่มีอาการฟุ้งซ่าน มีอาการสงบ แสดงว่าสมาธิมีพละขึ้น
(๕) ปัญญาพละ คือ ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ได้แก่ ผู้มี
ปัญญา ประกอบด้วย ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปอัน
เป็นอริยะ ชาแรกกิเลสอันจะทาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ๒๔ ปัญญาจะพัฒนามีกาลังเป็น
ปัญญาพละได้ต้องไม่หวั่นไหวในอวิชชา คือ มีปัญญาเป็นกาลังต้านทานมิให้ความหลงและ
ความไม่รู้เกิดขึ้นได้ ไม่มีความรอบรู้เข้าใจสภาพธรรมที่เราปฏิบัติอยู่
ปัญญาจะพัฒนามีกาลังเป็นปัญญาพละได้ต้องไม่หวั่นไหวในอวิชชา คือ มีปัญญา
เป็นกาลังต้านทานมิให้ความหลงและความไม่รู้เกิดขึ้นได้ ไม่มีความรอบรู้เข้าใจสภาพธรรมที่
เราปฏิบัติอยู่ การปฏิบัติพัฒนาพละ ๕ เพื่อให้เกิดปัญญาเป็นสิ่งสาคัญ เพราะจะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในตัวเอง เริ่มจากเปลี่ยนแปลงจิตใจ คลายความยึดมั่นถือมั่นในโลก
ธรรม ที่อยู่ภ ายใต้อานาจแห่งความโลภ โกรธ หลง จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และพัฒนาต่อไปสู่เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากกิเลส หันมาพึ่งตนเองและฝึกพัฒนาตนต่อไป
๕. สรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
ปัญญาบารมี คือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี มี ๓ ประเภท คือ ๑. จินตามยปัญญา ๒. สุตมยปัญญา ๓.
ภาวนามยปัญญา ตัวอย่างการบาเพ็ญปัญญาบารมีของบุค ลต่างๆ เช่น การบาเพ็ญปัญญา
บารมีของพระมโหสถ ซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญามาก มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะได้ การเข้าถึงความดีงามที่ก่อให้เกิดปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท
คื อ ๑. พระนิ ย ตโพธิ สั ต ว์ ๒. พระอนิ ย ตโพธิ สั ต ว์ ในการบ าเพ็ ญ บารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์
ประกอบด้วย ๑. สโมธานธรรม ๘ ประการ ๒. พุทธภูมิธรรม ๔ ประการ ๓. อธิษฐานธรรม ๔.
อัธยาศัยพระโพธิสัตว์ ๖ ประการเป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัย
เข้าถึงความดีงามในทางพระพุทธศาสนา คือ การดาเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น โดยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่
๑. ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดีงามตามมรรค ๘ ซึ่งเป็นวิถีทางที่ปฏิบัติอัน
ประเสริฐ ๘ ประการ นาตนไปสู่ความเห็นชอบทางปัญญา คือ ความเป็นผู้มีวิจารณญาณ อัน
๒๓
๒๔

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗-๑๘.
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗-๑๘.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๗๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นการดาเนินชีวิตที่ถู กต้อง ๒. ปัญญาบารมีตามภาวนา ๔ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มคุณค่า
ให้แก่ตัวบุคคล ๓. ปัญญาบารมีตามหลักพละ ๕ เพื่อให้เกิดปัญญาเป็นสิ่งสาคัญที่จะพัฒนา
ต่อไปสู่เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากกิเลส หันมาพึ่งตนเองและฝึกพัฒนาตนต่อไป
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ มุ่ง ศึกษาวิเคราะห์ปัญญาบารมีในฐานะเป็นปัจจัยเข้าถึงความดี
งามตามหลักพระพุทธ- ศาสนาเถรวาท แต่มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจและทาให้ผู้วิจัยเห็นว่า
มีเรื่องที่ให้ศึกษาค้นคว้า เพื่อการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) การประยุกต์ทานบารมีในการสร้างคุ ณค่าในการดาเนินชีวิต
(๒) ศึกษาการพัฒนาปัญญากับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้เชิง
พุทธบูรณาการ การจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ

พระปลัดสมควร อธิปุญฺโญ

~ ๗๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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