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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง“ศึกษาวิเคราะห์ความสมปรารถนาใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาความปรารถนาและความสม
ปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึงความ
สมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิถีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึง
ความสมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการค้นคว้าวิจัยเชิง เอกสาร ผลการวิจัย
พบว่า ความสมปรารถนาต้องมีความเชื่อมโยงกับการตั้งความปรารถนาเสมอและอาศัยปัจจัย
หลายอย่างมาสนับสนุนจึงจะสาเร็จสมปรารถนาได้ ตามความปรารถนาของมนุษย์ ๓ ระดับ คือ
ระดับมนุษย์สมบัติและระดับสวรรค์สมบัติ มีความปรารถนาใน ๕ ด้าน คือ ๑) โภคะ ๒) อายุ
๓) วรรณะ ๔) สุข ๕) ยศ หลักธรรมและวิถีปฏิบัติให้สมปรารถนาคือลงมือปฏิบัติตามหลักที่จะ
นาพาให้ถึงมนุษย์สมบัติได้ เช่น อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ เป็นต้น และ หลักธรรมและวิถีปฏิบัติให้สม
ปรารถนาคือลงมือปฏิบัติตามหลัก ที่จะนาพาให้ถึงสวรรค์สมบัติได้ เช่น เทวธรรม ๔ ศีล ๘
เป็นต้น ส่วนความปรารถนาระดับนิพพานสมบัติ มีความปรารถนาใน ๒ ด้าน คือ ๑) สอุปาทิ
เสสนิพพาน ๒) อนุปาทิเสสนิพพานสมบัติ หลักธรรมและวิถีปฏิบัติให้สมปรารถนาคือลงมือ
ปฏิบัติตามหลักนิพพานสมบัติได้ เช่น อริยมรรคมีองค์ ๘ หลักกรรมฐาน๒ ซึ่งจะเป็นหนทางให้
บรรลุถึงนิพพานสมบัติอันเป็นถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตของมนุษย์ทุกคน
คาสาคัญ: ความสมปรารถนา มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ
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Abstract
This thematic paper entitled ‘The Analytical Study of Fulfilling in
Theravãda Buddhist Texts has objectives: 1) to study a wish and a wishfulfillment in Theravãda Buddhist texts, 2) to study Dhammas supporting a wishfulfillment in Theravãda Buddhist Texts, and 3) to analyze practical ways leading
to a wish-fulfillment in Theravada Texts. This is a documentary research. In the
research, it was found that when they are combined together then it is ‘a wishfulfillment’ referring to the achievement as one made a wish for. As for the
significance of a wish-fulfillment, it necessarily requires the connection with
putting a wish for; such a wish cannot be actualized unless one’s wish is put
before and its achievement also depends upon many factors. Three levels of a
wish-fulfillment, human, heavenly prosperity and successful attainment of
Nibbãna were found to the followings items: 1) a wish-fulfillment in prosperity of
wealth, 2) age, 3) colour of the skin, 4) happiness, 5) glory. it showed that
Dhammas conducive to the achievement of wish-fulfillment and heavenly
prosperity, in human beings’ prosperity consist in the following ones: four
accomplishments, four Deva-Dhammas, As far as this research is concerned, the
practical ways leading to the achievement of wish-fulfillment in human being’s
heavenly prosperity obviously the 5 and 8 precepts. In the prosperity of
Nibbãna, two types of achievement were found, Nibbãna with the substratum of
life remaining and Nibbãna without any substratum of life remaining. In order to
attain these two kinds of Nibbãna, one should actively follow the followings
ways of practices: eightfold path; all these virtues are strongly believed to bring
about mentioned achievement through the cultivation of tranquility
development and insight development and this prosperity is absolutely held as
the ultimate goal of all human beings’ life.
Keywords: Fulfillment, Human Prosperity, Heavenly Prosperity,
Nibbãna Prosperity
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๑. บทนา
ในงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์นี้ ผู้เขียนได้นาเสนอความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ไว้คร่าวๆดังนี้ ความปรารถนาของมนุษย์มิได้มีความหยุดนิ่ง บางคนก็สมปรารถนาและบางคนไม่
สมปรารถนาเพราะเหตุ ไร สิ่ งที่ม นุษ ย์ป รารถนามี อะไรบ้ าง อะไรเป็น เหตุปัจ จัย ให้ส มความ
ปรารถนา ดังกรณีตัวอย่างจากอดีตชาติของพระนางพิมพา พระนางเกิดเป็นนางสุมิตตาได้พบกับ
สุเมธดาบส และจากแรงอธิษฐานโดยการตั้งจิตปรารถนาจึงได้ พบกับพระพุทธเจ้ากล่าวคือ เมื่อ
สุเมธดาบสได้พบพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วอธิษฐานต้องการเป็นอย่างพระองค์บ้าง ก็ ทอดตัวเป็น
สะพานแล้วจึงได้ตั้ง ความปรารถนาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า นางสุมิตตาเมื่อเห็นสุเมธดาบส
รู้สึกเลื่อมใสได้อธิษฐานขอให้ดอกอุบล ๕ กามือของสุเมธดาบสกับ ๓ กามือของตนเป็นปัจจัยให้
ได้ตรัสรู้ในอนาคต แล้วตั้งจิตปรารถนาขอเกิดเป็นบาทบริจาริกาของสุเมธดาบสทุกชาติ เพื่อ
ช่วยเหลือสุเมธดาบสให้ได้บรรลุโพธิญญาณ และขอมีส่วนการบรรลุธรรมนั้นด้วย นางได้กระทา
ความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ เมื่อมหาชนได้ฟังคาพยากรณ์แล้วพากันยินดีต่างตั้ง
ความปรารถนาว่า หากตนไม่ได้บรรลุมรรคผลตอนนี้ก็ขอตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลในกาล
ที่ดาบสนี้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธเจ้าในอนาคต เมื่อพระนางพิมพากลับชาติเกิดเป็นหญิงสาวเห็น
พระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ทรงตั้งภิกษุณีนางหนึ่งไว้ในตาแหน่งเอตทัคคะด้านบรรลุมหาอภิญญา
นางปรารถนาและถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วตั้งจิตอธิษฐานเปล่งวาจาปรารถนาตาแหน่ง
เอตทัคคะด้านบรรลุมหาอภิญญานั้น๓
การตั้งความปรารถนา และการสมปรารถนาของบุคคลทั้งหลายเช่น พระนางผุสสดี
ที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่า ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาค สักการบูชาอันข้าพระพุทธเจ้ากระทาใน
พระองค์ด้ วยผงจูรณแก่นจั นทร์นี้ ขอให้ข้าได้สมความยิน ดีเป็น พุท ธมารดาของพระพุ ทธเจ้ า
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล อันทรงพระญาณวิเศษปรากฏเหมือนอย่างพระองค์ฉะนี้ ๔
และในพาหิยสู ตร ทารุจี ริย ะนี้ เคยตั้ง ความปรารถนาว่ า ขอให้ต รัส รู้เร็วพลัน ในศาสนาของ
พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ ในชาติสุดท้ายพอฟังพระธรรมเทศนาโดยย่อของพระผู้มีพระ
ภาค จิตของพาหิยะทารุจีริยะจึงหลุดพ้นจาก อาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น บรรลุอรหันต์
ทันที๖ สมปรารถนาที่ตนได้เคยตั้งไว้ในอดีตชาติเป็นต้น
ส่วนเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือ สิ่งที่พึงประสงค์ในการดาเนินชีวิตของ
๓
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มนุษย์ซึ่งจัดว่าเป็นความสาเร็จในขั้นต่างๆ นั้น ความปรารถนาของมนุษย์มีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน
คือ ๑) มนุษย์สมบัติ ๒) สวรรค์สมบัติ ๓) นิพพานสมบัติ พระพุทธศาสนาให้การยอมรับสมบัติทั้ง
๓ ระดับ แต่จุดเน้นอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือ นิพพานสมบัติซึ่งมีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า ปรมัตถะ แปลว่า ประโยชน์อันยอดยิ่งพระพุทธศาสนาได้นาคาว่าประโยชน์มา
จัดแบ่งระดับชั้นต่างๆ มีตั้งแต่ชั้นสามัญธรรมดาไปจนถึงประโยชน์ชั้นสูงสุด และบุคคลจะบรรลุ
สมบัติทั้ง ๓ สมปรารถนาของตนได้อย่างไร ฉะนั้น การตั้งความปรารถนา การสมปรารถนาและ
กรรม (การกระทา) มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคตของบุคคลอย่างไร
บ้าง
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ เ ขี ย นมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วาม
ปรารถนา และการสมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท หลักธรรมและวิถีปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุถึงความสมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท อันจะเป็นข้อมูลนาเสนอที่เป็นองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง ยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์สรุปไว้เป็นงานวิจัยอย่างเป็นทางการ
ผู้เขียนจึงต้องการที่จะค้นคว้าและนาเสนอในเรื่องนี้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาความปรารถนาและความสมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก ธรรมที่ ส นั บ สนุ น ให้ บ รรลุ ถึ ง ความสมปรารถนาในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๓ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ วิ ถี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง ความสมปรารถนาในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท

๓. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
๓.๑ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความปรารถนาและความสมปรารถนาในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสสต่างๆ
๓.๒ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมที่สนับสนุ นให้บรรลุถึงความสมปรารถนาใน
คัมภี ร์พ ระพุทธศาสนาเถรวาทจากเอกสารงานวิช าการ ตาราวิ ชาการ และงานวิจั ยต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๓.๓ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ วิ ถี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง ความสมปรารถนาในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทแล้วนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องความสมปรารถนาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยใน
ปัจจุบัน
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๔. ความปรารถนาและความสมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
ความปรารถนาและความสมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ความหมาย
ของความปรารถนา เช่น ในพจนานุกรม บาลี-ไทย ได้ให้ความหมายของคาว่า ความปรารถนาใน
ภาษาบาลีมีใช้ ๒ คาคือ ๑) มโนรถ หมายถึง ความปรารถนา ความสมหวัง ๒) ปตฺถนา หมายถึง
ความปรารถนา ความตั้งใจ ความมุ่ งหมาย คาว่า สมปรารถนา แยกเป็น ๒ คา คือ คา สม
หมายถึง เหมาะกับ ควรแก่ และปรารถนา หมายถึง มุ่งหมาย อยากได้ ต้องการ เมื่อนามารวมกัน
จึงเป็นคาว่า สมปรารถนา มีความหมายว่า สมความมุ่งหมาย สมความต้องการ และสมความ
ตั้งใจ ในหนังสือและเอกสารของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายถึงของคาว่า
ความปรารถนาและความสมปรารถนาใกล้เคียงกัน เพราะความปรารถนามาจากภาษาบาลีจึงมี
คาแปลคล้ายคลึงกันดังได้อธิบายมาแล้ว ส่วนความสาคัญของความสมปรารถนาจะต้องมีความ
เชื่อมโยงกับการตั้งความปรารถนาเสมอเหมือนเป็นของคู่กัน ความปรารถนาที่จะสาเร็จได้นั้นต้อง
มีการตั้งความปรารถนาและอาศัยปัจจัยหลายอย่างมาสนับสนุนจึงจะสาเร็จความสมปรารถนาได้
ระดับของความปรารถนาของมนุษย์ มี ๓ ระดับ คือ มนุษย์สมบัติ ต้องปฏิบัติตนให้
เป็นผู้สมควรแก่การได้มนุษย์สมบัติ แบ่งออกเป็น ความปรารถนาเรื่องโภคะ คือ การมีทรัพย์
สมบัติมาก เพราะในอดีตชาติบุคคลนั้นเคยให้ทานมากจึงส่งผลให้เกิดมาในชาตินี้มีทรัพย์สมบัติ
มาก และรักษาศีลข้อที่ ๒ คือ อทินนาทาน ผู้นั้นย่อมจะมีทรัพย์สมบัติมาก ความปรารถนาของ
มนุษย์เรื่องอายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก เมื่อมนุษย์มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วจะก็ทาให้มีสุ ขภาพ
กายที่ดีตามไปด้วย ก็จะทาเขาอายุยืนยาวตามสมปรารถนาที่ตนได้ตั้งไว้ ความปรารถนาของ
มนุษย์เรื่องวรรณะ มี ๒ ด้าน คือความงามภายนอกและความงามภายใน ความปรารถนาของ
มนุษย์เรื่องความสุข มี ๒ ประเภทคือ กายิกสุข คือ ความสุขทางกาย และเจตสิกสุข คือสุขทาง
ใจ ส่วนคิหิสุขเป็นความสุขของผู้ครองเรือนเป็นแบบฉบับของผู้มีครอบครัวที่ดาเนินชีวิตตามแนว
พุทธ ความปรารถนาของมนุษย์เรื่องยศ แบ่งเป็น บริวารยศ ได้แก่ยศ คือความมีบริวาร และ
เกียรติยศ ได้แก่ ยศ คือ ชื่อเสียงยกย่องสรรเสริญ ยศที่เกิดจากคุณความดี ความปรารถนาของ
มนุษย์ระดับมนุษย์สมบัติ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรแก่การได้มนุษย์สมบัติด้วย ไม่ใช่ตั้ง
ความปรารถนาอย่างเดียวแล้วจะได้ การตั้งความปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติ
เป็นส่วนสาคัญในการที่จะได้มาซึ่งสมบัติตามที่ตนได้ปรารถนาเอาไว้ ความปรารถนาของมนุษย์
ระดับสวรรค์สมบัติ แบ่งเป็น เทวดาชั้นกามาวจรภูมิ ๖ ชั้นเช่น เทวดาชั้นจาตุมหาราช เทวดาชั้น
รูปาวจรภูมิ ๑๖ ชั้นเช่น เทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา และเทวดาชั้นอรูปาวจร ๔ ชั้นเช่น เทวดาที่
เป็นพรหมชั้นอากาสานัญจานตนะเป็นต้น บุคคลผู้ปรารถนาสวรรค์ในโลกหน้าควรรักษาศีลเป็น
ประจา เมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์สมปรารถนาที่ตนตั้งไว้ ความปรารถนาของ
มนุษย์ระดับนิพพานสมบัติ แบ่งเป็น สอุปาทิเสสนิพพาน คือ ความดับกิเลสที่ยังมีขันธ์เหลืออยู่
และอนุปาทิเสสนิพพาน คือ ความดับกิเลสที่ไม่มีขันธ์เหลือ ต้องเป็นไปทีละขั้นทีละระดับ โดยเริ่ม

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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ตั้งแต่ระดับต่าสุขคือ มนุษย์สมบัติ และค่อยๆ สูงขึ้นไปตามลาดับ จนถึงระดับสูงสุด คือระดับนิ
พานสมบัติ อันได้แก่ นิพพานสุขซึ่งถือว่าเป็นสมบัติที่สมบูรณ์ที่สุด
ส่วนเหตุ ปัจจั ยของความสมปรารถนา ๔ ประการ คือ ๑.ศรัทธาสัม ปทา คือ ถึง
พร้อมด้วยศรัทธา ได้แก่ กัมมสัทธาคือ เชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม วิปากสัทธา คือ เชื่อวิบาก
เชื่อผลของกรรม กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ตถาคตโพธิสัทธา คือ
เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมุ่งมั่นกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบ
ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ๒.ศีลสัมปทา คือ ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ถ้าบุคคลมีศีลแล้วก็ไม่มี
การเบียนเบียนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ฉะนั้น ศีลจึงมีความสาคัญต่อการตั้งความปรารถนาและสม
ปรารถนาของบุคคลที่ตั้งไว้ในอดีต จาคะสัมปทาคือ การถึงพร้อมด้วยการเสียสละ เพราะการ
เสียสละเป็นการลดความตระหนี่ถี่เหนียวของตนเองส่วนหนึ่ง และเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ด้วยกันที่ตกทุกข์ได้ยาก ฉะนั้น จาคะจึงมีความสาคัญต่อการตั้งความปรารถนาและสมปรารถนา
ของบุคคล ๔.ปัญญาสัมปทา คือ ความถึงพร้อมด้วยปัญญา ได้แก่ปัญญาที่เห็นชอบทั้งในทางโลก
และทางธรรม ย่อมเป็นธรรมเครื่องส่องทางดาเนิ นชีวิตของผู้ปฏิบัติให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและ
สันติสุข ยิ่งๆ ขึ้นไปในภายหน้าจนถึงมรรค ผล นิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง และเป็นบรมสุข
บัณฑิตผู้รู้จริงจึงสรรเสริญปัญญาไว้ในที่อเนกสถานเช่น แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี บุคคล
ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเป็นต้น
ความสมปรารถนาของบุคคล ๕ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มภิกษุเช่น ๑) สุเมธดาบสได้ตั้ง
ความปรารถนาในสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกรเมื่อได้รับพยากรณ์แล้วต้องบาเพ็ญบารมีถึง ๔
อสงไขยกับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมความปรารถนาที่พระองค์
ได้ตั้งไว้ ๒) พระสารีบุตร คือ ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาไว้ในสมัยของ
พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าแล้วสมปรารถนาในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม (๒) กลุ่ม
ภิกษุณีเช่น พระเขมาเถรีตั้งความปรารถนาจะเป็นอัครสาวิกาเบื้องขวาในสมัยพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมุตตระ สาเร็จสมปรารถนาในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม (๓) กลุ่มอุบาสก
เช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐีตั้งความปรารถนาจะเป็นผู้เลิศในการถวายทานในสมัยพระพุทธเจ้าพระ
นามว่า ปทุมุตตระสาเร็จสมปรารถนาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม (๔) กลุ่มอุบาสิกาเช่น
นางวิสาขาตั้งความปรารถนาในการเป็นหญิงผู้เป็นอุปัฏฐายิกาในสมัยพระพุทธเจ้าทรงนามว่าปทุ
มุ ต ตระ และส าเร็จ สมปรารถนาในสมั ย พระพุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า โคดม (๕) กลุ่ ม เทวดาเช่ น
เทพธิดาในปฐมปีฐวิมานที่ได้ถวายตั่งแด่ภิกษุผู้เพิ่งมาถึงได้กราบไหว้ ประคองอัญชลี และถวาย
ทานตามกาลังทรัพย์ เพราะบุญนั้นนางจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ ผลอันพึงปรารถนาจึงสาเร็จแก่
นางในวิมานนี้ และโภคะทั้งปวงล้วนน่าพอใจเกิดขึ้นแก่เทพธิดานั้น ความสมปรารถนาของพวก
เทพธิดาผู้เกิดในวิมานหรือ ผู้ได้วิมาน และเล่าประวัติของตนเองว่าได้ทากุศลกรรมอะไรไว้จึงได้
วิมานเช่นนั้นสมปรารถนาที่ตนได้ตั้งไว้

สุภามาศ โพธิ์ทอง และคณะ
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๕. หลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึงความสมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
หลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึงความสมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
แบ่งออกเป็น หลักธรรมที่สนับสนุนความสมปรารถนาในมนุษย์สมบัติ คือ ๑. อิทธิบาท ๔ ได้แก่
ฉัน ทะมี ความพอใจ วิ ริย ะมี ความเพี ย ร จิ ต ตะมี ใจจดจ่ อ และวิ มั ง สามี ความรอบคอบในการ
พิ จ ารณา เมื่ อ มนุ ษ ย์ ทุ กท่ า นต้ องการจะเดิ น ทางไปในสู่ ความส าเร็จ ในชี วิ ต และการงานสม
ปรารถนาที่ตนได้ตั้งเอาไว้ หากปฏิบัติตามกรอบหลักอิทธิบาท ๔ ได้ครบถ้วนก็ถือได้ว่าเป็น
หลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึงมนุษย์สมบัติตามที่ตนปรารถนาไว้อย่างแน่นอน ๒.ศีล ๕ คือ
ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามพูเท็จ ห้ามเสพของมึนเมา เมื่อมนุษย์
รักษาศีล๕ ประการนี้แล้วโลกหรือสังคมก็จะสงบสุข ฉะนั้น ศีล ๕ จึงเป็นพื้นฐานขั้นต้นให้บุคคล
บรรลุถึงมนุษย์สมบัติได้อย่างแน่นอน ๓. หลักกรรมตามนัยแห่งจูฬกัมมวิภังคสูตรเช่น บุคคลผู้
เว้นจากการฆ่าสัตว์ตายไปจะเข้าถึงสุคติโลก สวรรค์ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามา
เกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอายุยืน บุคคลผู้ที่ให้ข้าว น้าแก่สมณะหรือพราหมณ์ เมื่อตายไปจะ
เข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลก สวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะ
เป็นคนมีโภคะมากร่ารวยเป็นต้น ๔. อธิษฐานธรรม คือ ปัญญา ความรู้ชัด สัจจะความจริง จาคะ
ความสละ และอุปสมะความสงบเป็นหลักธรรมที่สนับสนุนให้สงบจากกิเลส และสนับสนุนให้
บรรลุถึงมนุษย์สมบัติตามที่ตนปรารถนาไว้ ๕. พละ ๕ สัทธาพละ คือ ความเชื่อ วิริยะพละ คือ
การปรารภความเพียรทางใจ สติพละ คือ สติความตามระลึก สมาธิพละ ความตั้งอยู่แห่งจิต
ปัญญาพละ กาลังปัญญา เป็นหลักธรรมสาคัญในการปฏิบัติสู่จุดหมายขั้นต่างๆ ของชีวิต และ
หลั ก ธรรมที่ ส นั บ สนุ น ให้ บ รรลุ ถึ ง ความสมปรารถนาในมนุ ษ ย์ ส มบั ติ ต ามที่ ต น ต้ อ งการ
๖. ปัญญา ๓ ประกอบไปด้วยสุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา เป็นหลักธรรมใน
การสร้างคุณค่าต่อชีวิตให้บรรลุถึงความสมปรารถนาในมนุษย์สมบัติได้ตามความต้องการ
หลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึงความสมปรารถนาในสวรรค์สมบัติ แบ่งออกเป็น ๑.
พรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา คือ ความรักใคร่ กรุณา คือ ความสงสาร มุทิตา คือ ความ
พลอยยินดี และอุเบกขา คือ ความว่างใจเป็นกลาง มนุษย์ท่านใดมีพรหมวิหาร ๔ ประการ มนุษย์
ท่านนั้นย่อมมีจิตใจสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ของตนเองและผู้อื่น เมื่อมีเมตตาก็จะเป็นที่รักใคร่
ของทุกคน ถ้ามนุษย์ทุกคนปรารถนาสวรรค์สมบัติควรเจริญพรหมวิหาร ๔ เป็นประจา ๒. ศีล ๘
ประกอบด้วย งดเว้นจากการทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
งดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ งดเว้นจากการกล่าวเท็จ งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล งดเว้นจากการฟ้อนรา
เป็นต้น งดเว้นจากการนั่งและการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึง
ความสมปรารถนาในสวรรค์สมบัติ คือ บุคคลรักษาศีล ๘ แล้วเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะไปบังเกิดใน
สวรรค์ ๖ ชั้น มีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเป็นต้นตามที่ตนปรารถนาไว้ ๓.หลักเทวธรรม คือ หิริ
หมายถึง ความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวต่อบาป สุกกธรรม หมายถึง
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ธรรมฝ่ายขาว เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึงความสมปรารถนาในสวรรค์สมบัติ หรือ ทาให้
ผู้ปฏิบัติมีสถานะความเป็นเทวดาคงอยู่ได้นาน ทั้งยังเหตุแห่งการเกิดในเทวโลกและพรหมโลกสม
ปรารถนา ๔. วัตตบท ๗ ประการ ได้แก่ เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต เราพึงประพฤติ
อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต เราพึงพูดคาอ่อนหวานตลอดชีวิต เราไม่พึงพูดคา
ส่อเสียดตลอดชีวิต เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมลทินอยู่ครองเรือน เราพึงพูดแต่คา
สัตย์ตลอดชีวิต และเราไม่พึงโกรธตลอดชีวิต เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึงความสม
ปรารถนาในสวรรค์สมบัติ เป็นหนทางที่นาไปสู่สวรรค์สมบัติได้สมปรารถนาที่ตนได้ตั้งไว้
หลักธรรมที่สนับสนุนความสมปรารถนาในนิพพานสมบัติ แบ่งออกเป็น ๑. สติปัฏ
ฐาน ๔ ประกอบด้วย กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน เวทนานุปัสนาสติปัฎฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน และ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถ้ามนุษย์ทุกคนปรารถนานิพพานสมบัติต้องปฏิบัติตาม
หลักสติปัฏฐาน ๔ เพราะสติปัฏฐาน ๔ เป็นองค์ธรรมเครื่องตรัสรู้ให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติได้ ๒.
สัมมัปปธาน ๔ ประกอบด้วย สังวรปธาน ได้แก่ เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นภายในจิตใจ ปหาน
ปธาน เพียรพยายามที่ละบาป ละอกุศล ซึ่งมีอยู่แล้วภายในจิตใจ ภาวนาปธาน เพียรพยายามที่
จะกระท าให้ กุศ ลเกิด อนุ รั กขนาปธาน การพยายามรั ก ษากุ ศลที่ เกิ ด ขึ้น แล้ ว ไม่ ใ ห้ เ สื่ อ มไป
หลักธรรมที่สนับสนุนความสมปรารถนาในนิพพานสมบัติได้ ๓. อินทรีย์ ๕ อินทรีย์ประกอบด้วย
สัทธินทรีย์ (อินทรีย์คือศรัทธา) วิริยินทรีย์ (อินทรีย์คือวิริยะ สตินทรีย์ (อินทรีย์คือสติ) สมาธินท
รีย์ (อินทรีย์คือสมาธิ) ปัญญินทรีย์ คือ อินทรีย์คือปัญญารู้ทั่วอริยสัจ ๔ มีทุกข์ เป็นต้น หรือทาให้
รู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สามารถครอบงาอวิชชา ครองความเป็นใหญ่กว่าธรรมอื่นในลักษณะแห่ง
การเห็น หรือส่องสว่าง หรือรู้ทั่วถึงธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ที่เลว
และประณีต ที่ดาและขาว และที่เข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้ จึงเป็นหลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุ
ถึงนิพพานสมบัติได้ ๔.โพชฌงค์ ๗ ประกอบด้วย สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิ
ริยสัมโพชฌงค์ ปิติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์
เป็ น หลั ก ธรรมที่ ส นั บ สนุ น ให้บ รรลุ ถึ ง ความสมปรารถนาในนิ พ พานสมบั ติ ไ ด้ เ หมื อ นกัน ๕.
อริย มรรคมี องค์ ๘ ประกอบด้ ว ย สั ม มาทิ ฏฐิ สั ม มาสั ง กัป ปะ สั ม มาวาจา สั ม มากัม มั น ตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เป็นหนทาง หรือเป็นเครื่องมือ เป็น
หลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติ ซึ่งจะถึงจุดมุ่งหมายสูง สุดของชีวิตคือ การไม่
กลับมาเกิดอีกต่อไป

๖. วิถีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความสมปรารถนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
วิถีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความสมปรารถนาของมนุษย์ในมนุษย์สมบัติ คือ ๑. ความ
สมปรารถนามนุษย์สมบัติเรื่องโภคะ ได้แก่ การให้ทานแก่ผู้ทรงศีล และการรักษาศี ล ๕ ข้อที่ ๒
อทิ นนาทาน คือ การเว้ นจากการถือเอาสิ่ง ของ ๆ ผู้ อื่น ก็จ ะสมปรารถนาในเรื่องโภคะและ
ปลอดภัยจาก โจรภัย อัคคีภัยเป็นต้น ๒. ความสมปรารถนามนุษย์สมบัติเรื่องอายุ คือ การรักษา
ศีล ๕ ข้อที่ ๑ คือ เว้นจากการเบียดเบียนและฆ่าสัตว์ทุกชนิด เกิดมาจะทาให้มีอายุยื นยาว ๓.
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ความสมปรารถนามนุษย์สมบัติเรื่องวรรณะ คือ จะต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธและเจริญเมตตาควบคู่ไป
ด้วยจึงจะเป็นคนมีผิวพรรณงาม ๔. ความสมปรารถนามนุษย์สมบัติเรื่องความสุข คือ กายิกสุข
ความสุขทางกาย เจตสิกสุข ความสุขทางใจ และคิหิสุข ๔ ประการ เป็นต้น ๕. ความสม
ปรารถนามนุษย์สมบัติเรื่องยศ คือ การไม่คิดริษยา ไม่อิจฉาในลาภสักการะของบุคคลอื่น และถึง
พร้อมด้วยสังคหวัตถุคือการเอื้อเฟื้อต่อบุคคลผู้เป็นบริวาร วิเคราะห์วิถีปฎิบัติเพื่อให้บรรลุถึง
มนุษย์สมบัติตามหลักธรรม คือ ๑. ตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิ มังสา
เมื่อปฏิบัติได้ครบถ้วนก็จะประสบความสาเร็จในมนุษย์สมบัติตามที่ตนปรารถนาไว้อย่างแน่นอน
๒. ตามหลักศีล ๕ คือ การถือศีล ๕ เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ เป็นพื้นฐานของการ
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรลุถึงมนุษย์สมบัติสมปรารถนาที่ตนได้ตั้งไว้ ๓.
ตามหลักจูฬกัมมวิภังคสูตร คือ การประกอบกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดในภพภูมิที่ดี มีการให้ผลของ
กรรมดีต่าง ๆ กันสมปรารถนาในมนุษย์สมบัติที่ตนตั้งไว้ ๔.ตามหลักอธิฏฐานธรรม ๔ คือ ปัญญา
สัจจะ จาคะ และอุปสมะจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงมนุษย์สมบัติตามที่ตนปรารถนาไว้ ๕. ตามหลัก
พละ ๕ คือ สัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า
ให้กับชีวิต คลายความยึดมั่นถือมั่นในโลกธรรม เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข ใน
มนุษย์สมบัติสมปรารถนาที่ตนได้ตั้งไว้ ๖. ตามหลักปัญญา ๓ คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา
และภาวนามยปัญญา คือ ความรู้อันเกิดจากการลงมือปฏิบัติ การพัฒนาปัญญาระดับภาวนาซึ่ง
เป็นความรู้นี้จะทาให้รู้เข้าใจสภาวะต่างๆ ตามความเป็นจริงและสามารถดาเนินชีวิตอย่างไม่มี
โทษภัย จึงมีความสุขได้อย่างแท้สมปรารถนาที่ตนได้ตั้งไว้
วิถีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความสมปรารถนาของมนุษย์ในสวรรค์สมบัติ แบ่งเป็น ๑.
ความสมปรารถนาของมนุษย์ในสวรรค์สมบัติเรื่องอายุ เช่น ๕๐ ปี ของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่ง คืน
หนึ่ง ของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช อายุของเทวดาในสวรรค์ต่างๆ มีอายุแต่ต่างกันไปตามคุณงาม
ความดีที่ตนได้กระทาไว้ในครั้งที่เป็นมนุษย์ และได้มาเสวยสวรรค์สมบัติตามที่ตนได้ปรารถนา
เอาไว้ ๒. เรื่องวรรณะ คือ รัศมีของเทวดาอันเป็นของทิพย์ มีสภาพเป็นแสงสว่างออกมาจากกาย
เทวดา ๒ ประการ คือ สามารถกาจัดความมืดได้ และเป็นสภาพทาให้เกิดความงามรุ่งเรืองขึ้นอยู่
กับการได้สร้างบุญกุศลของเทวดานั้นๆ ๓. เรื่องความสุขเช่น เทวดาชั้นยามา เป็นแดนแห่งเทพผู้
ปราศจากความทุกข์ เป็นสวรรค์ที่ปราศจากความลาบากโดยประการทั้งปวง เหล่าเทวดาผู้อยู่บน
สวรรค์ชั้นนี้เป็นผู้ถึงซึ่งความสุขอันเป็นทิพย์ ๔. เรื่องยศเช่น ท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทวดา
ทั้งหลาย เสวยราชสมบัติเป็นอิสริยาธิปัตย์แ ห่งเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงส์ ๕. เรื่องสวรรค์เช่น ใน
ปฐมสุณิ สาวิมาน เทพธิดาทาความดี ทางกาย คือกายสุจริต ซึ่งเกิดจากมโนสุจ ริต คือการคิด
เลื่อมใสคิดจะถวายทาน เพราะการทาทานในเนื้อนาบุญที่ถึงพร้อมเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจึงไปเกิดใน
สวรรค์ วิเคราะห์วิถีปฎิบัติเพื่อให้บรรลุ ถึงสวรรค์สมบัติ คือ ๑. ตามหลักพรหมวิหาร ๔ คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เมื่อมีเมตตาก็จะเป็นที่รักใคร่ของทุกคน ถ้ามนุษย์ทุกคน
ปรารถนาสวรรค์สมบัติควรเจริญพรหมวิหาร ๔ เป็นประจา ๒. ตามหลักศีล ๘ ที่มีปัญญาเป็น
พื้นฐาน เป็นเครื่องกั้นทุจริต เป็นเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม เป็นพาหนะอันประเสริฐ เป็นเครื่องหอม
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ที่ฟุ้งไปทั่วทิศานุทิศ เป็นสะพานนาไปถึงสวรรค์สมบัติ ได้ ๓. ตามหลักเทวธรรม คือต้องประพฤติ
เทวธรรมอยู่ตลอดเวลาและยังเป็นเหตุแห่งการเกิดในเทวโลกสมปรารถนาอีกด้วย ๔. ตามหลักวัต
ตบท ๗ เช่น เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชี วิต อย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยไม่ลดละและ
ต้องปฏิบัติด้วยความปราศจากมลทิน และอกุศลจิตทั้งปวงจึงจะทาให้สมบูรณ์ อันเป็นหนทางที่
นาไปสู่สวรรค์สมบัติได้สมปรารถนา
วิถีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความสมปรารถนาของมนุษย์ในนิพพานสมบัติ แบ่งออกเป็น
ความสมปรารถนาของมนุษย์ในนิพพานสมบัติมี ๒ ประเภท สอุปาทิเสสนิพพาน ได้แก่ นิพพาน
ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่ และอนุปาทิเสสนิพพานสมบัติ ได้แก่ นิพพานไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่ ถือ
ว่าเป็นความสุขสูงสุดของบุคคลเรียกว่า นิพพานสุข หรือนิพพานสมบัติ และวิเคราะห์วิถีวิถีปฎิบัติ
เพื่อให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติ คือ ๑. ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ประกอบด้วย กาย เวทนา จิต และ
ธรรม ถ้ามนุษย์ทุกคนปรารถนานิพพานสมบัติต้องปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เพราะเป็นองค์
ธรรมเครื่องตรัสรู้เพื่อที่จะได้บรรลุนิพพานสมบัติ ๒. ตามหลักสัมมัปปธาน ๔ คือ สังวรปธาน
ปหานปธาน ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธานเป็นเหตุให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติตามที่ตนได้
ปรารถนาไว้ ๓.ตามหลักอินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินท
รีย์ รู้ทั่วอริยสัจ ๔ มีทุกข์ เป็นต้น หรือทาให้แจ้งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตารู้ทั่วถึงธรรมที่เป็นกุศลและ
อกุศล ที่ควรเสพและไม่ควรเสพเป็นต้นจึงเป็นหลักธรรมให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติได้ ๔. โพชฌงค์
๗ เป็นองค์ธรรมเครื่องตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิ
ริยสัมโพชฌงค์ ปิติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เป็น
ทางหรือ เป็นเครื่องมือสาหรับนักปฏิบัติเพื่อช่วยควบคุมสนับสนุนให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติ ๕.
อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัม มาวาจา สัมมากัม มันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เมื่อย่อมรรค ๘ ลงแล้วก็ได้แก่ ศีล สมาธิ
ปัญญา เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติซึ่งจะถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตของ
มนุษย์ทุกคน

๗. องค์ความรู้ใหม่
กล่าวโดยสรุปองค์ความรู้ที่ได้การวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ความสมปรารถนาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ ด้าน คือ ความสมปรารถนาในมนุษย์สมบัติ ความสมปรารถนาใน
สวรรค์สมบัติและความสมปรารถนาในนิพพานสมบัติ โดยสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
เแผนภาพองค์ความรูเ้ รื่องความสมปรารถนา
ความปรารถนา

ตั้งความปรารถนา

มนุษย์/บุคคล

สุภามาศ โพธิ์ทอง และคณะ

~ ๒๗๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. มนุษย์สมบัติ
๒. สวรรค์สมบัติ
๓. นิพพานสมบัติ

หลักธรรมและวิถีปฎิบัติที่
สนับสนุนให้
บรรลุสมปรารถนา

มนุษย์สมบัติ เช่น
อิทธิบาท ๔ ศีล ๕

สวรรค์สมบัติ
เช่น เทวธรรม๔

ศีล ๘

นิพพานสมบัติ เช่น
อริยมรรคมีองค์๘
กรรมฐาน ๒

๘. สรุปผลการวิจัย
บุคคลที่ปรารถนามนุษย์สมบัติ จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนาพาให้ถึงมนุษย์
สมบัติ เช่น อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ ๔. พละ ๕ และ ปัญญา ๓ เป็นต้น บุคคลที่ปรารถนาสวรรค์
สมบัติจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนาพาให้ถึงสวรรค์สมบัติ เช่น หลักพรหมวิหาร ๔ ศีล ๘
เทวธรรม๔ วัตตบท ๗ เป็นต้นและบุคคลที่ปรารถนามนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติต้องลงมือ
ปฏิบัติตามอธิษฐานธรรม และบุคคลที่ปรารถนานิพพานสมบัติ ที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกิเลสจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนาพาให้ถึงนิพพานสมบัติ เช่น สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย์ ๕
โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ และต้องลงมือปฏิบัติตามกรรมฐาน ๒ ประการคือ สมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นหนทางให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติสมปรารถนาได้

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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