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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มุ่งน าเสนอเรื่องการอธิษฐานในเชิงวิเคราะห์ถึงความหมายที่ถูกต้องตามแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้ข้อสรุปว่า การอธิษฐานเป็นการตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะกระท า
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์ให้ส าเร็จด้วยตนเอง มิใช่เป็นการอ้อนวอน การตั้งความหวัง หรือการ
รอคอยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ านาจบุญบันดาลให้ แต่เป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถท า
เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง ส าหรับแนวทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จนั้นมนุษย์จะต้อง
ด าเนินตามหลักอิทธิบาทสี่คือ มีความรัก ความพอใจที่จะท าเรื่องนั้น มีความเพียรพยายาม เอาใจใส่
อย่างต่อเนื่อง และใช้ปัญญาก ากับการกระท าอย่างรอบคอบ มิใช่ท าด้วยอารมณ์ความรู้สึก โดยมี
เป้าหมายอยู่ที่ประโยชน์และความสุขทั้งส่วนตน บุคคลอื่น และสังคม  
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Atitarn: Begging, Hope, Waiting, or the Proof of Human Potential? 
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Abstrac 
This study aims to present and analyze the real meaning of atitarn (‘praying’) 

in Buddhism. Atitarn is a state of mind reached with the utmost concentration to 
achieve something by oneself. It is not to beg, hope, or wait to be blessed or granted 
something by a holy power; rather, it is something accomplished through one’s 
inherent potential to succeed in something. To follow the pathway to success, one 
needs to exercise great compassion, have diligence, be disciplined, and be wise; and 
it should be done with equanimity and to the benefit of all beings and society. 
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ความน า 
 การอธิษฐานเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ในลักษณะของความเชื่อจนกลายเป็นวิถีประชาที่สืบทอดต่อกันมาผ่านทางบรรพบุรุษและผู้น าทาง
ศาสนา เรื่องนี้สังเกตได้จากพระภิกษุบางรูปก็สอนประชาชนให้อธิษฐานหลังจากการท าบุญเสร็จแล้ว 
จึงเกิดค าถามขึ้นว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการชี้น าให้ประชาชนอธิษฐานขอสิ่งต่าง ๆ จากอ านาจบุญ
หรือไม ่ 
   แม้ว่าสังคมโลกจะเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากเท่าใดก็ตาม แตก่็ไม่อาจ
ลบล้างความเชื่อเรื่องการอธิษฐานหรือความเชื่ออื่น ๆ ให้หมดไปได้ส่งผลให้การอธิษฐาน      ยังคง
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เหมือนเดิม ถ้าผู้อ่านเคยเข้าไปยังสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประดิษฐานอยู่ก็จะเห็นปรากฏการณ์แห่งความเชื่อของประชาชนที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแสดงออกมาใน
รูปของการกราบไหว้ บูชา สักการะด้วยเครื่องสักการบูชาหลากหลายชนิด และเรื่องที่ควบคู่กับการ
กราบไหว้ บูชา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือ การอธิษฐานขอสิ่งต่าง ๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออาจสังเกตได้
จากการท าบุญของชาวไทยพุทธที่จะมีเรื่องการอธิษฐานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 
  การที่มนุษย์บางส่วนพากันอธิษฐานขอสิ่งต่าง ๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหล่านั้นมีอ านาจเหนือตน สามารถให้คุณให้โทษ ส่งผลให้มนุษย์ต้องยอมจ านนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ
สรรหาวิธีการท าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นพึงพอใจ จนเกิดพิธีกรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลากหลายไปตาม
ความเชื่อของคนแต่ละกลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการกราบไหว้บูชา เซ่นไหว้ด้วยวัตถุสิ่งของ 
และการแสดงต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดว่าจะท าให้สิ่งศักดิ์พึงพอใจ  ผู้อ่านคงได้เห็นพฤติกรรมทางความเชื่อ
เช่นนี้จนชินตาตามพุทธสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ เช่น วัดหลวงพ่อพุทธโสธร เป็นต้น ที่
ปรากฏว่าในแต่ละวันจะมีผู้ไปกราบไหว้ สักการบูชาจ านวนมาก และมีคนส่วนหนึ่งที่ประสบ
ความส าเร็จในเรื่องที่ตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานไว้น าสิ่งของแก้บน เช่น ดอกไม้ธูปเทียน ไข่ต้ม 
หัวหมู เป็นต้น นอกจากน้ียังจ้างคณะนางร ามาร าถวายเพื่อแก้บนตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับหลวงพ่อ 
  การอธิษฐานขอสิ่งต่าง ๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ตรงกับหลักค าสอนในพระพุทธ ศาสนา
หรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องหาค าตอบ โดยผู้เขียนขอตั้งโจทย์การศึกษาเรื่องนี้ไว้ว่า การอธิษฐานเป็น
เรื่องของความหวัง การอ้อนวอน การรอคอย หรือเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์ โดยมีล าดับการ
เสนอดังตอ่ไปน้ี 
 

ความหมายของการอธิษฐาน 
  ก่อนเข้าสู่รายละเอียดของการอธิษฐาน ขอให้ผู้อ่านท าความเข้าใจถึงความหมายของการ
อธิษฐานเป็นเบื้องต้นก่อน โดยขอกล่าวไว้เป็นแนวทางการศึกษา 3 ประเด็นโดยสังเขปต่อไปน้ี 
 

  1.  ความหมายตามพจนานุกรม 
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   วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (18 พฤษภาคม 2552 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของการ
อธิษฐานไว้ว่า การท าใจให้สงบและน าจิตมุ่งไปสู่สิ่งสูงสุดในชีวิต เพื่อขอพรหรือเพื่อตั้งเป้าหมายใน
ชีวิต  
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1324) ได้ให้ความหมายของการอธิษฐานไว้
ว่า การตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนา ตั้งจิตร้องขอต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผล
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ความหมายในพจนานุกรมที่กล่าวมาท าให้ทราบถึงความหมายของการอธิษฐานที่
สอดคล้องกับคติทางพระพุทธศาสนาคือการตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
ดีงามให้ส าเร็จ และคติของชาวบ้านที่หมายถึงการตั้งความปรารถนาหรือความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอัน
เป็นการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ านาจบุญ บางครั้งก็เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกระหว่างการอธิษฐาน
ตามคติทางพระพุทธศาสนากับคติทางโลกซึ่งจะขอกล่าวอีกครั้งในหัวข้อการอธิษฐานเชิงพุทธ  
  2.  ความหมายตามความคิด ความเชื่อของชาวบ้าน  
   ชาวบ้านบางส่วนมีทัศนะว่า การอธิษฐาน หมายถึง การตั้งความปรารถนาขอให้ได้หรือ
ประสบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และความปรารถนานั้นมักเป็นความปรารถนาสิ่งที่เป็นรูปธรรม อาจกล่าว
สรุปได้ว่า การอธิษฐานของชาวบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในขอบเขตของเรื่องที่ เป็นโลกิยะ หรือเรื่องที่เป็น
วิถโีลกทั่วไป เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และความปรารถนานั้นจะหลากหลายไปตามความคิด ความ
เชื่อ และความต้องการของปัจเจกชนแต่ละคนซึ่งอาจกล่าวสรุปถึงลักษณะของการอธิษฐานในหัวข้อนี้
ไดด้ังต่อไปนี ้
  2.1 การขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ ลักษณะของการอธิษฐานในข้อนี้จะเกิดจากปัญหา
ชีวิตบางประการที่บุคคลแต่ละคนก าลังประสบอยู่และบุคคลนั้นคิดว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ เหนือ
ศักยภาพของตนจึงจ าเป็นต้องร้องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ เช่น สามีภรรยาหลายคู่ที่แต่งงานแล้ว
ไม่มีบุตรได้พากันไปบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อขอบุตร บางคู่ก็สมหวัง แต่บางคู่ก็
ไม่สมหวัง คนที่สมหวังก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าบุตรที่ได้มาเป็นเพราะอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท าการแก้บน
ตามที่สัญญาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนคนที่ไม่สมหวังบางคนอาจคิดว่า ตนยังไม่มีวาสนาที่จะมีบุตร แต่
บางคนอาจมีทัศนคติเชิงลบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วเลิกนับถือไปก็มี 
   ผู้เขียนเคยได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ที่ไปไหว้พระตามวัดต่างๆ ได้พบลักษณะ
ของการอธิษฐานในท านองนี้อีกหลายเรื่อง เช่น การอธิษฐานขอตัวเลขหรือขอให้ถูกหวย ขอให้ได้งาน
ท า ขอให้สามี ภรรยากลับมา ขอให้ญาติหรือตนหายป่วย ขอให้การประกอบอาชีพของตนประสบ
ความส าเร็จ ร่ ารวย เป็นต้น ถ้าน าหลักค าสอนเรื่องกรรม1 ในพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์เรื่องที่
มนุษย์ร้องขอจากสิ่งศักดิส์ิทธิ์ข้างต้น จะพบความจริงดังต่อไปนี ้
                                                 
1  ดรูายละเอียดเร่ืองกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ในจฬูกมัมวิภงัคสตูร มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก์ (14/289-297/349-356) ส าหรับ 

    พระไตรปิฎกท่ีใช้อ้างอิงในบทความนี ้ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั พ.ศ. 2539 และตวัเลข 
 ท่ีใช้อ้างอิงในวงเลบ็มีความหมายดงันี ้ตวัเลขแรก หมายถึง เลม่ท่ี...ตวัเลขท่ีสอง หมายถึง ข้อท่ี... ตวัเลขท่ีสาม หมายถึง หน้าท่ี 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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   2.1.1 มนุษย์ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ความไม่เชื่อมั่นในตัวเองของมนุษย์นั้นมีสาเหตุมา
จากหลายปัจจัย แต่สรุปแล้วจะมาจากปัญหาชีวิตที่บุคคลเหล่านั้นก าลังประสบอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งมนุษย์
พยายามแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเองในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ถึงที่สุด เช่น บางคนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์
แล้วอธิษฐานขอให้ท่านช่วยให้ตนสอบเข้าท างานได้ เพราะไม่มั่นใจตัวเองว่าจะสอบได้หรือไม่ เป็นต้น  
    2.1.2 มนุษย์ไม่พึ่งตนเอง การอธิษฐานที่สะท้อนถึงความจริงข้อน้ี เช่น การขอตัวเลข
จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ถูกหวยของบุคคลบางคนที่ชอบเล่นหวย เรื่อง
นี้ได้ชี้ให้เราเห็นถึงการไม่พึ่งตนเองตามทัศนะของพระพุทธศาสนาที่มองว่ามนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะท าเรื่องต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการแสวงหาทรัพย์สิน เรื่องนี้สอดคล้อง
กับข้อวิจารณ์ของนักปราชญ์ไทยหลายท่าน  เช่น พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2537 : 272) ที่ได้
ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่า “มนุษย์บางส่วนในปัจจุบันจะหนักไปในการอ้อนวอนเทวดา เทวดา
เล่าก็รอการอ้อนวอนก่อนจึงมา ใครอ้อนวอนก็ช่วยคนนั้น โดยไม่ค านึงว่าเขาท าดีหรือไม่ กลายเป็น
เทวดาใฝ่ลาภ”  
   2.2 ความหวังและการรอคอยจากอ านาจบุญ เรื่องนี้วิเคราะห์จากการอธิษฐานขอเรื่อง
ต่าง ๆ จากอ านาจบุญ เห็นได้จากผลงานวิจัยเรื่องการตักบาตรของสมชาย เกิดแก้ว (2537 : 310) ที่
ประชากรกลุ่มตัวอย่างบางส่วนพากันอธิษฐานขอสิ่งต่าง ๆ จากอ านาจบุญที่เกิดจากการตักบาตร เช่น 
ขอให้มีความสุข ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้สอบได้ ขอให้ได้งานท า ขอให้ได้โชคลาภ เป็นต้น 
เรื่องเหล่านี้ แสดงถึงความคาดหวังเรื่องต่าง ๆ จากอ านาจบุญของประชาชนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ความหวังที่ต้องรอคอย  
   มีข้อที่ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านวิเคราะห์ไปพร้อมกับผู้เขียนเกี่ยวกับการอธิษฐานเชิงร้องขอ
เรื่องต่าง ๆ จากสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรืออ านาจบุญเพ่ือหาความจริงใน 2 ประเด็น คือ  
  ก. ผลที่เกิดขึ้นจากการอธิษฐาน ประเด็นปัญหาที่จะต้องวิเคราะห์ในข้อนี้อยู่ที่ว่า ถ้า
อธิษฐานแล้วทุกคนได้สิ่งที่ปรารถนาทั้งหมด อย่างนี้ มนุษย์ก็ไม่ต้องท าอะไรใช่หรือไม่ ทุกคนคงมุ่งหน้า
ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ออธิษฐานขอสิ่งต่าง ๆ หรือท าบุญมาก ๆ แล้วรอคอยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ านาจ
บุญบันดาลสิ่งที่ตนปรารถนา เช่น อธิษฐานแล้วสอบได้ นักศึกษาทุกคนก็คงไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียน 
อธิษฐานแล้วได้งานท า ทุกคนก็คงไม่ต้องไปร่ าเรียนวิชาการอะไรให้เสียเวลา เพราะทุกคนก็อธิษฐาน
เป็นเหมือนกัน เรื่องนีเ้กิดจากการเข้าใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิดไปจากความจริงหรือไม่ 
   จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชิงความสัมพันธ์กับมนุษย์ ผู้เขียนพบว่า 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฐานะเป็นที่พึ่งทางใจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่มนุษย์เป็นส าคัญ เห็นได้จากคนไทยโบราณ
เชื่อและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติมากมาย และน าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาเป็นขวัญและก าลังใจ
สร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินชีวิต ส่วนลักษณะของการขอเรื่องต่าง ๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่าจะเป็น
เรื่องที่ตามมาในภายหลัง เช่น การบูชาและการท าขวัญข้าวของชาวนาเกิดจากจิตส านึกในบุญคุณของ

                                                                                                                                            
 ... ดงัตวัอย่างข้างต้นนัน้คือ พระไตรปิฎกเล่มท่ี 14 ข้อท่ี 289-297 หน้าท่ี 349-356 การอ้างอิงในท่ีอ่ืน ๆ ก็มีนยัเดียวกนันี ้
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ผู้ให้ก าเนิดข้าวคือ แม่โพสพ ส่วนการร้องขอเรื่องต่าง ๆ น่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น การขอให้ข้าว
กล้าในนาของตนอุดมสมบูรณ์ ได้ผลิตผลเป็นจ านวนมาก ปราศจากโรคและศัตรูรบกวน เป็นต้น  
  ข. การปฏิบัติหลังจากที่รู้ผลของการอธิษฐาน ประเด็นปัญหาที่จะต้องวิเคราะห์ในข้อนี้
อยู่ที่ว่า ถ้าอธิษฐานแล้วไม่ได้จะท าอย่างไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ านาจบุญ เลิกนับถือและเลิกท าบุญใช่
หรือไม่ เพราะมีบางคนเท่านั้นที่อธิษฐานแล้วได้ตามที่ปรารถนาไว้ อาจเป็นเพราะความบังเอิญตาม
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ หรืออาจเป็นเพราะอ านาจกรรมเก่า ผู้เขียนไม่ขอวิจารณ์ไว้ในที่นี้ แต่จะพูด
ถึงคนที่ผิดหวังจากการอธิษฐานว่าจะท าอย่างไร ตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญ บางคนเลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
บางคนหันไปแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่ กลายเป็นคนที่ฝากชีวิตและความหวังไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
บางคนอาจแปรความเรื่องการอธิษฐานแล้วไม่ได้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ล าเอียง เลือกที่รัก มักที่ชัง  หรือเป็น
เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นแก่อามิสสินบน กล่าวคือคนไหนให้มาก ให้ของดีก็บันดาลให้คนนั้นประสบ
ความส าเร็จ คนไหนให้น้อย ให้ของที่ไม่ดีก็ไม่ยอมให้คนนั้นประสบผลส าเร็จในเรื่องที่อธิษฐาน ถ้าเป็น
เช่นนี้ เราจะอธิบายอย่างไร เรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่า คนที่มีแนวคิดดังกล่าวอาจเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะเมื่อศึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชิงปรัชญาแล้วพบความจริง 2 ประการ
หลัก คือ  
  1) สัญลักษณ์แห่งความดีงาม เช่น แม่คงคา สัญลักษณะแห่งความชุ่มชื่นที่หล่อ
เลี้ยงสรรพชีวิต แม่โพสพ สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ของอาหาร พระพุทธรูป สัญลักษณ์แห่งความ
ดี ปัญญา ความบริสุทธิ์ที่มุ่งเตือนสติมนุษย์ไม่ให้ท าความชั่ว ท าความดี และท าใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส 
เป็นต้น ผู้อ่านสามารถศึกษาแนวคิดนี้ เพิ่มเติมได้จากหนังสือศาสนศาสตร์ของแสง      จันทร์งาม 
(2534 : 92) ที่กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะคุณค่าอันสูงส่ง (Sublime Values) 5 ประการ คือ ที่พึ่ง
อันประเสริฐ เป้าหมายสูงสุด ความสุขชั้นสูง ความดี และปรัชญาชีวิต โดยเฉพาะการเป็นที่พึ่ง
ทางด้านจิตใจซึ่งถือว่าเป็นคุณค่าหลักของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่มีต่อมนุษยม์าทุกยุคทุกสมัย 
  2) สัญลักษณ์ที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ความจริงเรื่องนี้ ผู้อ่านสามารถ
วิเคราะห์จากความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป เช่น ผี ที่ชาวไทยน ามาควบคุมพฤติกรรมทางเพศ ได้แก่ 
การผิดผี หมายถึง ขนบธรรมเนียมบางท้องถิ่นที่ห้ามชายหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานกันถูกเนื้อต้องตัวกัน 
ถ้าละเมิดถือว่าผิดผี เห็นได้จากค าพูดที่ว่า “จับมือเสียไก่ จับไหล่เสียหมู จับหูเสียบายศรี” (เสฐียรโก
เศศ.  2532 : 13) วิญญาณบรรพบุรุษ ควบคุมจิตส านึกในบุญคุณของคน กล่าวคือลูกหลานจะต้อง
กตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ ควบคุมการท าลายธรรมชาติ 
สังเกตได้จากคนไทยในอดีตไม่กล้าท าลายธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าในธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ป่า เขา 
ต้นไม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาดูแลอยู่ แม้จะตัดไม้สักต้นมาใช้สอยก็จะ ต้องท าพิธีขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
(ผี) เสียก่อน และตัดเอาเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น (แสง จันทร์งาม.  2534 : 48) 
  เรื่องที่ยกตัวอย่างมานี้ สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานะเดิมนั้นมีความสัมพันธ์กับ
มนุษย์ในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามและการควบคุมมนุษย์ให้อยู่ในกรอบของความถูกต้อง 
เหมาะสมมากกว่าจะมีสถานะของการให้สิ่งต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เนื่องจากการ



7ศิปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 : 7 

 

 
อธิษฐานที่กล่าวมาเป็นเรื่องของการร้องขอความส าเร็จจากอ านาจสิ่งศักดิ์หรืออ านาจบุญมากกว่า
การกระท าและเป็นความหวังที่ต้องรอคอย ซึ่งจะแตกต่างจากความหมายของการอธิษฐานทาง
พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นบารมีอย่างหนึ่งที่ต้องบ าเพ็ญให้ส าเร็จด้วยตนเองดังจะน าเสนอในหัวข้อ
ต่อไป 
  3.  ความหมายตามนัยทางพระพุทธศาสนา   
   จากการศึกษาความหมายของการอธิษฐานในพระพุทธศาสนา ผู้เขียนได้พบความ หมาย
ของการอธิษฐานมี 7 ประการ คือ  
   3.1 อธิษฐาน คือ การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้
ส าเร็จ เรื่องนี้ ศึกษาได้จาก การอธิษฐานของพระพุทธก่อนที่จะบ าเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อโพธิญาณ ณ 
โพธิบัลลังก์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา พุทธคยา ประเทศอินเดียในอุปัญญาตสูตร 
อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (20/5/61) ที่ว่า “เราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่า หลัง เอ็น กระดูก
จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามที เมื่อยังไม่บรรลุประโยชน์อันบุคคลจะบรรลุ
ได้ด้วยก าลังของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักหยุดความเพียรนั้น
เสียเป็นไม่มี” ซึ่งพุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ป. : 94) ได้กล่าวถึงการอธิษฐานจิตของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ว่า
เป็นการกระท าสิ่งที่กระท าได้แสนยาก ยังไม่เคยมีใครในโลกสมัยนั้นท า  การอธิษฐานเช่นนั้นเกิดจาก
ความตั้งพระทัยที่จะท าความเพียรเพื่อประสบสิ่งที่แท้จริงคือ นิพพาน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความจริงเรื่อง
นี้มากขึ้นผู้เขียนขอสรุปถึงภาพรวมของการอธิษฐานจิต ณ โพธิบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าไว้เป็นแนวทาง
การศึกษา 2 ประการ คือ 
   3.1.1 การตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ นิพพาน ได้ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ นั่นหมายความว่า การอธิษฐานในพระพุทธศาสนามี
จุดมุ่งหมายเพื่อยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้เกิดแก่สัตว์โลก เพราะการอุบัติของพระพุทธเจ้านั้นน า
ประโยชน์อันใหญ่หลวงมาให้แก่สัตว์โลก มิใช่อธิษฐานเพื่อตน เรื่องนี้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ได้จาก
เป้าหมายของการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานให้เป็นแนวทางแก่พุทธสาวกในพระ
วินัยปิฎก มหาวรรค (4/32/40) คือเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก (พหุชนหิตาย พหุชนสุ
ขาย) และเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยธรรม (โลกานุกมฺปาย) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยสัตว์โลกให้พ้น
จากความทุกข์ในสังสารวัฏเป็นส าคัญ 
    3.1.2 บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ เป้าหมายในข้อที่แล้วจะส าเร็จได้หรือไม่นั้น
อยู่ที่การลงมือท าด้วยตนเอง ประเด็นนี้ สะท้อนให้เห็นความจริงที่ว่า การอธิษฐานเป็นเรื่องของกรรม 
คือ การกระท าด้วยตนเอง ไม่ใช่ได้มาด้วยการอ้อนวอน ร้องขอ บนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ
จากอ านาจบุญ ข้อยืนยันความจริงเรื่องนี้ ผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากการปฏิเสธการอธิษฐานในเชิง
อ้อนวอน รอคอยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย (22/43/51) ว่า “ธรรม 5 
ประการอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา ได้แก่ อายุ วรรณะ สุข ยศ สวรรค์ มนุษย์ไม่สามารถได้เพราะการ
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อ้อนวอนหรือเพราะการตั้งความปรารถนา (อธิษฐาน) ถ้าธรรม 5 ประการนี้ มีได้เพราะการอ้อนวอน
หรือเพราะการตั้งความปรารถนาแล้วไซร้ ใครในโลกนี้จะพึงเสื่อมจากอะไร”  
   ข้อสรุปจากพุทธด ารัสนี้คืออายุ วรรณะ สุข ยศ สวรรค์ และเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจาก
ธรรม 5 ประการดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการอธิษฐาน เพราะ
ถ้าเรื่องเหล่านี้เกิดได้ด้วยการอธิษฐาน ทุกคนก็จะได้เรื่องเหล่านี้เหมือนกันหมด เนื่องจากทุกคนก็
สามารถอธิษฐานได้เหมือนกัน แต่เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือกระท าของมนุษย์เอง ซึ่งใน
พระสูตรดังกล่าวพระพุทธเจ้าทรงให้ข้อสรุปว่า เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมอันเป็น
เครื่องยืนยันว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะท าเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองตามกฎแห่งกรรมโดยที่ไม่ต้องร้องขอ
อ านาจศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใด พุทธภาษิตที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ในหัวข้อนี้ศึกษาได้จากขุททก
นิกาย ธรรมบท (25/160/82) ว่า “ตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ เพราะ
บุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พ่ึงอันได้โดยยาก”  
   เรื่องนี้พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในอรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท 
(6/15)2 ว่า มนุษย์แต่ละคนเท่านั้นที่จะท ากุศลแล้วเข้าถึงสวรรค์หรือบรรลุมรรคผล ได้ที่พึ่งที่ได้โดย
ยากคืออรหัตตผล ไม่มีใครอื่นท าให้ได้ ถ้าพิจารณาเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปว่า มนุษย์จะต้องท าทุกเรื่องให้
เกิดขึ้นด้วยศักยภาพของตน การอธิษฐานหรือความปรารถนาเรื่องต่าง ๆ เป็นการตั้งเป้าหมายที่เรา
ต้องการ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าเราจะท าให้ส าเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ดังนั้นความหมายของ
การอธิษฐานในข้อนี้ ได้ชี้ให้เห็นสาระส าคัญของการอธิษฐานภายใต้กฎแห่งกรรม เพราะการอธิษฐาน
เป็นเรื่องของความปรารถนาที่ตั้งไว้เพื่อให้มนุษย์เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกฎแห่ง
กรรมในปัจจุบันเท่านั้น ส่วนความส าเร็จนั้นเป็นเรื่องของการด าเนินตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้อย่าง
สอดคล้อง ถูกต้องกับเรื่องนั้น ๆ  
   3.2 อธิษฐานคือ บารมีที่ต้องบ าเพ็ญ เนื่องจากการอธิษฐานเป็นบารมีข้อหนึ่งในบารมี 
10 ประการ เรื่องนี้ศึกษาได้จากประวัติความเป็นมาของพระโพธิสัตว์ในชาติต่าง ๆ ไม่เคยว่างจากการ
บ าเพ็ญบารมี จนกระทั่งส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้เกิดจากการดลบันดาลของผู้มีอ านาจใด 
ตัวอย่างเรื่องการบ าเพ็ญอธิษฐานบารมีผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากเนมิราชชาดก ขุททกนิกาย ชาดก 
(28/421-589/246-273) ที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์พระนามว่าเนมิราช ได้ทรงบ าเพ็ญอธิษฐานบารมีคือ 
การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะออกบวช ซึ่งท าให้เห็นสาระส าคัญของอธิษฐานบารมีว่าเป็น
เรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะท าเรือ่งที่ก าหนดไว้ให้ส าเร็จ แม้ว่าจะต้องสละชีวิตก็ยอม  

                                                 
2  อรรถกถาท่ีใช้อ้างอิงในที่นีคื้อ อรรถกถาภาษาบาลี ฉบบัมหาจฬุาอฏฺฐกถา. (2532) โดยใช้ตวัเลขแทน 

 สญัลกัษณ์ดงันี ้ตวัเลขแรกในวงเลบ็ หมายถึง เลม่ท่ี... ตวัเลขท่ีสอง หมายถึง หน้าท่ี.... แตถ้่า ภายในวงเลบ็ 
 มี 3 ตวัเลข เช่น (1/33/45) ตวัเลขแรกจะหมายถึง เลม่ท่ี... ตวัเลขที่สอง หมายถึง ข้อท่ี...ตวัเลขท่ีสาม หมายถึง 
 หน้าท่ี... 
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   เรื่องนี้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ได้จากปรมัตถบารมี หมายถึง การบ าเพ็ญบารมีขั้นสูงสุด
เพื่อโพธิญาณของพระโพธสัตว์ทุกพระองค์ที่บางครั้งก็ยอมสละแม้ชีวิตของตนเพื่อรักษาธรรม เรื่องนี้
ศึกษาเพิ่มเติมได้จากขุททกนิกาย จริยาปิฎก (33/118/776-778) ที่พระพุทธเจ้าได้สรุปการบ าเพ็ญ
บารมีทั้ง 30 ประการไว้ว่าเป็นธรรมเครื่องบ่มเพาะพระโพธิญาณ หมายถึง เป็นธรรมที่จะท าให้ผู้
บ าเพ็ญตรัสรู้ นอกจากนี้พระองค์ยังได้สรุปถึง การบ าเพ็ญบารมีทั้ง 30 ประการ คือ บารมี 10 อุป
บารมี 10 และปรมัตถบารมี 10 เมื่อครั้งเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ชาติต่าง ๆ ไว้อีกด้วย ซึ่งพระพุทธโฆสา
จารย์ (มหามกุฎราชวิทยาลัย.  2531 : 122) ได้กล่าวถึงการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ว่ามุ่ง
ประโยชน์และความสุขของสัตว์โลกเป็นส าคัญ ประเด็นนี้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการอธิษฐานประการหนึ่ง
คือ การอธิษฐานตามจุดมุ่งหมายสูงสุดทางพุทธศาสนาเป็นการอธิษฐานเพื่อประโยชน์และความสุข
เพื่อผู้อื่น  
   3.4 อธิษฐานคือ ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ความหมายนี้ถูกแสดงไว้ภายใต้หลักธรรมข้อว่า 
อธิษฐานธรรมในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (11/311/290) มี 4 ประการ คือ   
  
    3.4.1 ปัญญา ความรู้ชัด หมายถึง ความเข้าใจชัดแจ้งในสภาวะของสิ่งทั้งหลาย
ตามความจริง 
    3.4.2 สัจจะ การยึดมั่นในความจริงที่รู้ชัดด้วยปัญญาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เช่น การ
รักษาค าสัตย์จนถึงขั้นสูงสุด คือ ความจริงเชิงปรมัตถ์ 
    3.4.3 จาคะ ความสละข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงกับความจริงซึ่งเคยยึดถือปฏิบัติจนเคย
ชิน โดยสรุป คือ การสละสิ่งของให้แก่ผู้อื่นตามควรจนถึงการสละกิเลส 
    3.4.4 อุปสมะ ความสงบ หมายถึง การระงับจิต ข่มจิตของตนที่เคยขัดข้อง 
หม่นหมองด้วยอ านาจกิเลสจนจิตสงบได ้
  3.5 การอธิษฐานคือ การตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้สิ่งต่าง ๆ จากอ านาจบุญ  เช่น 
ทรัพย์สิน รูปร่าง ผิวพรรณ ต าแหน่ง บุตร ธิดา และการเกิดร่วมกับคนที่ตนรัก เป็นต้น หรือความ
ปรารถนาเพื่อให้ได้ ให้มี ให้เป็นในสิ่งหรือภาวะที่ตนต้องการ การอธิษฐานแบบนี้มีปรากฏทั่วไปใน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมากจะพบในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกา เช่น เรื่องอุปปล
วัณณาเถริยาปทาน ขุททกนิกาย อปทาน (33/515-524/443-444) พระนางอุบลวรรณาเถรีที่ในสมัย
ที่เกิดเป็นนางนาคชื่อวิมลามีจิตเลื่อมใสได้ถวายดอกอุบลที่มีชื่อว่าอรุณซึ่งเป็นดอกไม้อันประเสริฐของ
พวกนาคแก่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระพร้อมด้วยพุทธสาวกแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้
ผิวกายของข้าพเจ้าจงเป็นเช่นดังสีดอกอุบล ผลของการอธิษฐานจิตที่เกิดจากการท ากุศลดังกล่าวได้
ท าให้นางมีผิวกายมีสีดอกอุบลสมตามความปรารถนา  
  อีกตัวอย่างหนึ่งของการอธิษฐานในข้อนี้คือ การอธิษฐานเพื่อให้เป็น เรื่องนี้ปรากฏในคิ
ลานทัสสนสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (18/352/391-392) ได้กล่าวถึงรุกขเทวดาตนหนึ่งสอน



10ศิปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 : 10 

 

 
ให้จิตตคหบดีอธิษฐานจิตขอให้เป็นพระเจ้าจักรพรรด แต่จิตตคหบดีได้กล่าวว่า ความเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิไม่เรื่องที่ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืนในที่สุดบุคคลก็ต้องละต าแหน่งนี้ไป  
  3.6 การอธิษฐานคือ การตั้งจิตงดเว้นจากความชั่ว เรื่องนี้ปรากฏในอินทรียสังวรศีลที่
อธิบายถึงการอธิษฐานจิตว่าจะไม่ท าความผิดศีลเช่นนั้นอีก การตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่จะไม่ละเมิดศีล
อย่างนี้จะส่งผลให้ผู้ที่อธิษฐานไม่ไปท าผิดซ้ าอีกและจะสร้างความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจให้แก่
บุคคลนั้นได้ (มหามกุฎราชวิทยาลัย.  2524 : 187) 
  3.7 การอธิษฐานคือ การตั้งเอาไว้ หรือการตั้งใจก าหนดไว้ การอธิษฐานข้อนี้พบใน
หลักพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุตั้งใจก าหนดสิ่งที่จะใช้หรือข้อปฏิบัติที่ต้องท า
ประจ า เช่น การอธิษฐานบริขาร ได้แก่ บาตร ไตรจีวร ตัวอย่างเช่น การอธิษฐานผ้าไตรจีวร เพื่อให้รู้
ว่านี่คือผ้าไตร (ผ้าจีวร ผ้าสบง และผ้าสังฆาฏิ) เหล่านี้คือผ้าที่จะใช้ประจ า ถ้าไม่อธิษฐานหรือใช้จีวรที่
ไม่ได้อธิษฐานเป็นอาบัตินิสสัคคีย์ ปาจิตตีย์ เรื่องนี้ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์(2/501/24) 
เป็นต้น อีกตัวอย่างหนึ่งที่พบคือ การอธิษฐานเข้าพรรษา หมายถึง ความตั้งใจก าหนดลงไปว่าจะอยู่
ประจ าที่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดไตรมาส (3 เดือน) จัดเป็นพุทธบัญญัติที่พระภิกษุจะต้องปฏิบัติ หากฝ่า
ฝืนก็จะมีบทลงโทษทางพระวินัยหรือการอธิษฐานอุโบสถของพระภิกษุที่อยู่จ าพรรษาเพียงรูปเดียว 
เป็นต้น 
 จากความหมายของการอธิษฐานที่กล่าวมาทั้งหมดอาจกล่าวสรุปได้ว่า การอธิษฐานใน
พระพุทธศาสนาแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับสามัญ เป็นการอธิษฐานหรือการตั้งความ
ปรารถนาเพื่อให้ได้ ให้มี ให้เป็นในเรื่องที่ผู้อธิษฐานต้องการที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์ตนเป็นส าคัญที่เกิด
จากการผลักดันของกิเลส เช่น ราคะ ตัณหา หรือกุศลธรรมระดับโลกิยะ เช่น เมตตา กรุณา เป็นต้น 
(2) ระดับสูง เป็นการอธิษฐานเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ที่มุ่งให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์ส่วนตนและประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่เป็นส าคัญ เช่น ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า พุทธสาวก เป็นต้น ซึ่ง
การอธิษฐานข้อนี้เกิดจากจิตที่แน่วแน่ที่จะพัฒนาตนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามกฎแห่งกรรม 
 

ภาพสะท้อนภาวะทางจิตของผู้อธิษฐาน 
  การอธิษฐานถ้าว่ากันตามหลักจิตวิทยาเชิงพุทธคือภาพสะท้อนของความปรารถนาของมนุษย์
ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งในรูปของวัตถุและเรื่องที่เป็นนามธรรม ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วจะพบความจริง
ที่อยูเ่บื้องหลังของการอธิษฐาน 2 ประการ คือ 
  1.  กุศลเจตสิก : แรงปรารถนาฝ่ายกุศล  
   การอธิษฐานในลักษณะนี้เกิดจากพื้นฐานของกุศลธรรมในจิตของมนุษย์ที่เป็นแรง
ขับเคลื่อนให้เกิดการอธิษฐาน เชน่  
  1.1 เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี กรุณา ความสงสาร เห็นอกเห็นใจ  คิดที่จะ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ รูปแบบของการอธิษฐานในลักษณะน้ีมีปรากฏให้
เห็นอยู่เสมอ เช่น การอธิษฐานให้คนที่เรารักเป็นสุข ปราศจากทุกข์ ปลอดภัย หายป่วย หรือประสบ
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ความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น รวมถึงการอธิษฐานจิตไม่ให้โกรธ อาฆาต พยาบาท จองเวรผู้อื่น เรื่องที่
ยืนยันความจริงข้อนี้ศึกษาได้จากการอธิษฐานจิตไม่ให้โกรธของพระโพธิสัตว์ในลักขณสูตร ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค (11/219/178) ที่ว่า “มหาบุรุษทรงอธิษฐานความไม่โกรธ                             และได้
ให้ทานคือ ผ้าเป็นอันมากล้วนแต่เนื้อดี มีสีงดงาม ด ารงอยู่ในภพก่อน ๆ ทรงเสียสละ เหมือนฝนตกทั่ว
แ ผ่ น ดิ น  ค รั้ น ท ร งท ากุ ศ ล ก รรม นั้ น แ ล้ ว  จุ ติ จ าก โล ก ม นุ ษ ย์ ไป เกิ ด ใน เท ว โล ก  เส วย                     
วิบากอันเป็นผลกรรมที่ทรงท าไว้ดี มีพระฉวีคล้ายทอง ปกครองหมู่ เทพในเทวโลก ดุจพระอินทร์ผู้
ประเสริฐกว่าเทวดาฉะนั้น” 
  1.2 กรุณา ความสงสาร การตั้งจิตที่คิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ เช่น อธิษฐานขอให้
คนผู้ที่ก าลังประสบภัยพ้นจากทุกข์ เป็นต้น ตัวอย่างการอธิษฐานข้อนี้มีปรากฏในวรรณกรรมทางพุทธ
ศาสนา เช่น เมณฑกเศรษฐีหลังจากที่ได้ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนา
หรืออธิษฐานจิตว่า ตั้งแต่นี้ไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สามารถที่จะให้พืชพันธุ์ธัญญาหารแก่ชาวชมพูทวีป 
(มหามกุฎราชวิทยาลัย.  2524 : 373) การอธิษฐานจิตของเมณฑกเศรษฐีนี้เกิดจากกรุณาที่ไม่ต้องการ
เห็นคนที่อดอยาก ต้องการช่วยเหลือให้คนยากจน อนาถาพ้นจากความทุกข์ 
  1.3 ปัญญา การมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตน ผู้อื่น และสังคม เช่น การ
อธิษฐานขอให้ประเทศพ้นจากความไม่สงบ การอธิษฐานขอให้คนในโลกนี้มีปัญญาในการด าเนินชีวิต 
หรือการอธิษฐานขอให้ตนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนมนุษย์และสังคม การ
อธิษฐานในลักษณะนี้เกิดจากปัญญาที่มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดจากเรื่องที่ตั้งใจจะท าให้ส าเร็จ เรื่อง
นี้ศึกษาได้จากการตั้งความปรารถนาโพธิญาณและการอธิษฐานจิตท าความเพียรเพื่อบรรลุโพธิญาณ
อันจะยังประโยชน์อันใหญ่หลวงให้แก่สัตว์โลกของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ หรือการอธิษฐานเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เกิดจากการมองเห็นผลดีของเรื่องนั้น เช่น อุบายแก้ง่วงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่
พระมหาโมคคัลลานะในจปลายมานสูตร อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (23/61/117) ข้อหนึ่งคือ การ
อธิษฐานจงกรม ก าหนดหมายเดินกลับไปกลับมา ส ารวมอินทรีย์ภายใน มีใจไม่คิดไปภายนอกอันเป็น
อุบายที่ท าให้หายง่วงและท าให้จิตเกิดสมาธิ 
  จากตัวอย่างของการอธิษฐานที่มีพื้นฐานมาจากกุศลเจตสิกข้างต้นท าให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อ
พื้นฐานของจิตเป็นกุศลจะท าให้การอธิษฐานออกมาในลักษณะของประโยชน์และการสร้างสรรค์ ซึ่ง
จะน าไปสู่พฤติกรรมทางกายและวาจาที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ตามมา 
  2. อกุศลเจตสิก : แรงปรารถนาฝ่ายอกุศล 
   กุศลเจตสิกเป็นแรงขับฝ่ายอกุศล ได้แก่ กิเลสที่ท าให้เกิดพฤติกรรมทางกายและวาจา เมื่อ
วิเคราะห์การอธิษฐานในลักษณะการร้องขอเรื่องต่าง ๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ านาจบุญของชาวบ้าน
จะพบอกุศลเจตสิกที่อยู่เบื้องหลังของการอธิษฐานดังกล่าว ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
  2.1 ความโลภ รูปแบบของการอธิษฐานเพราะความโลภ คือ ความอยากได้มาก ๆ และ
เป็นการอยากได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนกระท าให้เหนื่อยยาก เช่น การอธิษฐานขอให้ถูกหวย  ร่ ารวย
มหาศาล จากอ านาจบุญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งพุทธทาส อินทปัญโญ (2537 : 5) ได้วิจารณ์ว่า 
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การอธิษฐานเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถล้างบาปหรือขจัดกิเลสที่ท าให้จิตเศร้าหมองได้ เพราะเป็นการ
สั่งสมความอยากได้ที่เกินประมาณ 
  2.2 โทสะ ความโกรธแค้น เช่น การอธิษฐานให้คนที่เป็นศัตรูพินาศ ฉิบหาย หรือให้
เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุปางตาย เป็นต้น  ตัวอย่างของการอธิษฐานในลักษณะนี้ก็มีปรากฏใน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธโฆสาจารย์ (มหามกุฎราชวิทยาลัย.  2523 : 44) ได้
กล่าวถึงภรรยาน้อยของบุตรกฏุมพีคนหนึ่งมีความอาฆาตแค้นภรรยาหลวงที่ท าให้ตนและลูกในครรภ์
ต้องตาย ซึ่งก่อนตายนางได้ตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานจิตด้วยความอาฆาต พยาบาท จองเวรว่า 
ในชาติต่อไปขอให้ตนเกิดเป็นนางยักษิณีเพื่อแก้แค้นด้วยการฆ่าลูกของภรรยาหลวงและตัวนางคืนบ้าง 
เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการตั้งความปรารถนาดังกล่าวเกิดจากอ านาจของโทสะซึ่งมีผลท าให้มีการจองเวรต่อ
กันไปอีกหลายชาต ิ
   2.3 โมหะ ความเขลา ขาดปัญญา เช่น การอธิษฐานขอให้ตนสอบได้ เป็นต้น การที่
ผู้เขียนวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ว่ามีพื้นฐานมาจากโมหะ เพราะเป็นการอธิษฐานหรือการตั้งความปรารถนาที่
ผิดไปจากหลักความจริง เนื่องจากโมหะปิดบังปัญญานั่นเอง ตัวอย่างของการตั้งความปรารถนา
ท านองนี้ก็มีปรากฏในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา เช่น ในอินทกสูตร อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต 
(22/45/508) ได้กล่าวถึงคนยากจนบางคนที่ ไม่มีศรัทธาที่จะท าคุณความดี (กุศลกรรม) ไม่มี
หิริโอตตัปปะ (ความละอายบาป ความกลัวบาป) ไม่พยายามที่จะท าความดี ไม่มีปัญญา ท าแต่ความ
ชั่วทางกาย วาจา ใจ (กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต) แล้วตั้งความปรารถนาว่า ขอให้ให้มีคนรู้ความ
ชั่วของเรา ทั้งนี้เป็นเพราะโมหะ ความเขลาปิดบังจิตของเขาอยู่ แม้การอธิษฐานเพื่อขอให้ได้สิ่งต่าง ๆ 
ถ้าวิเคราะห์แล้วก็มูลฐานมาจากโมหะเช่นเดี่ยวกัน เห็นได้จากแนวคิดของพุทธทาส อินทปัญโญ 
(2537 : 5) ที่ได้กล่าวว่า “การท าบุญเพื่อหวังให้สวย ให้รวย ให้ได้วิมาน ให้ได้สวรรค์ที่เต็มไปด้วย
กามารมณ์ไม่สามารถช าระล้างบาปได้ ไม่ใช่บุญที่แท้จริงเป็นเรื่องของความหลง (โมหะ)” 
  2.4 กามตัณหา ความอยากได้ในกามคุณ คือ เรื่องที่ยังเกี่ยวข้องกับรูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผัสที่น่าปรารถนา เช่น อธิษฐานขอให้ได้ทรัพย์สิน เงินทอง บุตร ภรรยา เป็นต้น การอธิษฐานข้อนี้ 
ปรากฏในสังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (11/337/346) ที่ว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทาน    คือ 
ข้าว น้ า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอมเครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีปแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ เขาให้สิ่งใด ก็หวังสิ่งนั้นตอบแทน การตั้งความปรารถนา อธิษฐานจิต หรือเจริญจิตท านอง
นี้จะส่งผลให้จิตของของบุคคลนั้นน้อมไปในทางต่ า เจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ สอดคล้องกับค าวิจารณ์ของ
พุทธทาส อินทปัญโญ (2537 : 19-21) ที่ว่า การท าบุญแล้วอธิษฐานหรือหวังผลจากอ านาจบุญใน
ลักษณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องของอุปทานคือ ความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวที่ท า
ให้คนยึดติดในตัวกูของกูที่เกิดจากโมหะ อวิชชา และอุปาทาน 
   2.5 ภวตัณหา ความอยากเป็นในภาวะที่ตนต้องการ เช่น การอธิษฐานขอให้ได้เป็น
นายกรัฐมนตรี มหาเศรษฐี ดารานักแสดง นักร้องที่มีชื่อเสียง เป็นต้น  ตัวอย่างการอธิษฐานข้อนี้
ปรากฏในสังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (11/337/346) ที่ว่า บุคคลบางคนพึงอยากเป็นเศรษฐี 
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คหบดีในขณะที่ท าบุญก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เกิดเป็นเศรษฐี คหบดีผู้มั่งคั่ง เมื่อบุคคลตั้งความ
ปรารถนา อธิษฐานหรือเจริญจิตอยู่อย่างนี้ จิตของบุคคลนั้นย่อมน้อมไปทางต่ า (กามวจรภูมิ) ไม่อาจ
เจริญจิตให้สูงขึ้นกว่านี้ไปได้ ส่งผลให้เขาเกิดในภพที่เขาปรารถนา 
   2.6 วิภวตัณหา ความอยากไม่เป็น พูดง่าย ๆ คือความไม่ยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ต้องการ 
หรือความอยากที่จะผละออกจากเรื่องหรือสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น การอธิษฐานไม่ขอเกิดมาเป็นคู่ครอง
กับคู่ครองในปัจจุบันหรือคนที่เราไม่ชอบอีก เป็นต้น ตัวอย่างของการอธิษฐานหรือการตั้งความ
ปรารถนาท านองนี้ที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา เช่น นางปติปูชิกาได้อธิษฐานจิตขอให้ตน
ได้ไปเกิดในส านักของสามีในอดีตชาติหลังจากที่ถวายทานเสร็จ (มหามกุฎราชวิทยาลัย. 2523 : 26-
27) ตรงนี้ผู้อ่านต้องแยกระหว่างการอธิษฐานเพื่อตนคือ การอธิษฐานหรือการตั้งความปรารถนา
เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เพื่อตนเองกับการอธิษฐานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การอธิษฐานหรือตั้งความ
ปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์หรือความปรารถนาเป็นพุทธสาวกของพระเถระและ
พระเถรีทั้งหลายที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นส าคัญซึ่งเป็นการอธิษฐานที่พ้นไปจากตัณหา แต่เป็น
การอธิษฐานที่เกิดจากฉันทะคือ ความพึงพอใจที่จะสร้างความดีอันเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อ
ผู้อื่น 
 จากตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า การอธิษฐานของแต่ละคนจะเป็นไปตาม
พื้นฐานของจิตที่ประกอบด้วยกุศลเจตสิกหรืออกุศลเจตสิกที่มีปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งเร้า ส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายของความต้องการของมนุษย์ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่า เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ควรให้
ความส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง ขอให้ศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นกลางส าหรับวิถีโลกและวิถีธรรมที่เหมาะสมวิธีหน่ึง  
 

พุทธาธิษฐาน : การอธิษฐานแบบผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบกิบาน 
  ความหมายและสาระส าคัญของการอธิษฐานที่กล่าวในหัวข้อที่ผ่านมาทั้งหมดอาจท าให้ผู้อ่าน
เห็นความจริงและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแล้ว เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ต่อการอธิษฐาน
เชิงพุทธ (พุทธาธิษฐาน) มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอสรุปถึงแนวทางปฏิบัติต่อเรื่องนี้ไว้ 3 ประการ คือ 
  1.  อธิษฐานเรื่องที่เป็นไปได้  
   เรื่องส าคัญที่จะน ามาใช้เป็นหลักประกอบการอธิษฐานในข้อนี้ คือ ปัญญา หมายความว่า 
การที่มนุษย์จะอธิษฐานเรื่องใด ๆ นั้นจะต้องเกิดการมองเห็นประโยชน์ของเรื่องนั้นตามความเป็นจริง 
มิใช่อธิษฐานเพื่อสนองตัณหาหรือตามอ านาจกิเลส ส าหรับหลักการที่ผู้อ่านสามารถน ามาใช้ประกอบ
ร่วมกับการอธิษฐานในหัวข้อนี้ คือ โยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดให้ละเอียด รอบคอบว่าสิ่งที่
อธิษฐานมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เช่น การท าบุญสิบบาท แต่อธิษฐานขอให้ชาติหน้าเกิดมา
รวยพันล้านบาท เรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่ หรือเป็นได้แค่เพียงแค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้น 
  2.  อธิษฐานเรื่องที่เป็นประโยชน์  
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   ถ้าเราเข้าใจว่า การอธิษฐาน คือ การตั้งความมุ่งมั่นที่จะท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ส าเร็จ ก็
จะต้องพิจารณาถึงเรื่องที่จะท านั้นว่าเป็นเรื่องอะไร พระพุทธศาสนามีหลักการที่ชัดเจนว่า เรื่องที่ท า
ทุกเรื่องต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น ซึ่งก็รวมไปถึงผลเสียหายที่จะเกิดแก่สังคมด้วย 
ดังนั้น ข้อสรุปของเรื่องนี้จึงมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เรื่องนั้นนอกจากจะไม่เบียดเบียนผู้ใดแล้วยังต้องเป็น
เรือ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ดังนี ้
  2.1 ประโยชน์ตน (อัตตหิตะ) เช่น การอธิษฐานเลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
การอธิษฐานว่าจะตั้งใจเรียนให้ส าเร็จ การอธิษฐานว่าจะเลิกประพฤติตนเป็นคนชั่ว เป็นต้น 
  2.2 ประโยชน์ผู้อื่น (ปรหิตะ) เช่น การอธิษฐานจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ การ
อธิษฐานจะอุทิศตนเพื่อสังคม เป็นต้น 
  2.3 ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) คือ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การ
อธิษฐานท าความดีถวายในหลวง หรือการอธิษฐานที่จะกลับตัวเป็นคนดีเพื่อครอบครัว เป็นต้น 
  2.4 ประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะ) ข้อนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการอธิษฐานใน
พระพุทธศาสนาตามกรอบแนวคิดเรื่องบารมี โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาตนสู่ความหลุดพ้นจาก
กิเลส บรรลุนิพพานซึ่งจะยังประโยชน์อันใหญ่หลวงให้เกิดแก่ตนในแง่ของความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิต 
และน าประโยชน์สุขมาให้แก่บุคคลอื่นในรูปของการชักน าให้บุคคลอื่น ๆ ได้แนวทางแห่งการพัฒนา
ตนสู่ความหลุดพ้นด้วย และเป็นการอธิษฐานที่พ้นไปจากอกุศลเจตสิก เรื่องนี้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของสม สุจิรา (2550 : 127) ที่ไดก้ล่าวไว้ว่า “การอธิษฐานที่จะส่งผลดีในอนาคตต้องเป็นการอธิษฐาน
จากความรู้สึกที่ปราศจากกิเลสและตัณหาเท่านั้น การอธิษฐานเพื่อตัวกู ของกูเป็นเรื่องที่จะสร้าง
วิบากกรรมใหม่ต่อไป” 
  ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ การอธิษฐานบางเรื่องที่อาจท าให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อน
จากหลักความจริง เช่น การอธิษฐานก่อนตักบาตรที่มีลักษณะของการคาดหวังผลส าเร็จที่ได้จากบุญ
ว่า “ข้าวขาวเหมือนดอกบัว ยกขึ้นทูนหัว ตั้งใจจ านง ตักบาตรพระสงฆ์ ขอให้ทันพระศรีอาริย์ ขอให้
พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตกาล เทอญ”  (พระธรรมวิมลโมลี (บุญ
มา คุณสมฺปนฺโน). ม.ป.ป. : 36) 
  ค าอธิษฐานข้างต้นนี้ ถ้าพิจารณาจากเนื้อหาแล้วจะพบเป้าหมายของการอธิษฐาน คือ การ
บรรลุนิพพานที่เป็นเป้าหมายของการท าความดีทุกเรื่อง เห็นได้จากการตั้งความปรารถนาหรือการ
อธิษฐานหลังจากการท าบุญหรือการสร้างความดีของพระโพธิสัตว์หรือบุคคลอื่นที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก อรรกถา ฎีกา และคัมภีร์อื่น ๆ มากมาย ประเด็นนี้ผูเ้ขียนเห็นว่าการอธิษฐานดังกล่าวไม่
ผิดจากหลักการทางพระพุทธศาสนา เพราะการอธิษฐานเพื่อบรรลุนิพพานไม่ได้มาจากกิเลส แต่ถ้าเรา
พิจารณาในทางตรงกันข้ามการบรรลุนิพพานมิอาจได้ด้วยการอธิษฐาน เพียงเรื่องเดียว เพราะการ
อธิษฐานเป็นเรื่องของการตั้งความปรารถนา แต่ความส าเร็จอยู่ที่มนุษย์จะต้องพัฒนาตนตามหลัก
อริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเรื่องการอธิษฐานนี้ชาวพุทธต้องแยกให้ได้ว่า การอธิษฐานแบบใดเป็นการ
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อธิษฐานที่ตรงกับแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา การอธิษฐานแบบใดเป็นการอธิษฐานแบบชาวบ้านที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างขาดความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา 
  3.  อธิษฐานเพื่อลงมือกระท าให้ส าเร็จ (กฎแห่งกรรม)  
   ผู้อ่านคงจ าได้ว่า การอธิษฐานตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาสรุปอยู่ในหลักของกรรมที่
ต้องลงมือกระท าให้ส าเร็จด้วยตนเอง มิใช่เป็นเรื่องที่ท าให้ผู้อธิษฐานส าเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนา
ไว้ทันที เพราะการอธิษฐานเป็นจุดเริ่มต้นของความปรารถนาที่เกิดจากจิตซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะท าเรื่อง
ที่ดีงามให้ส าเร็จเท่านั้น และการอธิษฐานก็เป็นเพียงบารมีข้อหนึ่งในบารมี 10 ที่ยังต้องอาศัยการ
บ าเพ็ญบารมีอีก 9 ข้อควบคู่กันไปให้บริบูรณ์  
   พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การอธิษฐานเป็นการตั้งเป้าหมายให้แก่ชีวิตตั้งแต่ระดับพื้นฐานทั่วไป
ที่เกี่ยวกับมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติ จนถึงระดับสูงสุด ได้แก่ ความเป็นพุทธเจ้า พุทธสาวก หรือ
การบรรลุนิพพาน  ส่วนวิธีการที่น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือการ
พัฒนาตนตามหลักอริยมรรคมีองค์  8 ที่สรุปลงในหลักการพัฒนาชีวิตสู่ความสมบูรณ์ที่เรียกว่า 
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ในหัวข้อนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างไว้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อเรื่องการ
อธิษฐานตามวิถีโลกเพียง 1 ข้อ คือ อิทธิบาท หมายถึง หลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 4 ประการ 
คือ 
  3.1 ปลูกพลังความรัก ความพอใจสู่ความส าเร็จ (ฉันทะ) หมายถึง การท าเรื่องที่ตั้งใจไว้ 
(อธิษฐาน) ด้วยใจรัก 
  3.2 ดึงพลังแห่งความเพียรพยายามสู่ความส าเร็จเพื่อให้บรรลุผลที่ตั้งความปรารถนาไว้ 
(วิริยะ)  
  3.3 กระท าอย่างต่อเนื่อง (จิตตะ) ไม่ปล่อยปละละเลย เพื่อให้เรื่องที่ท านั้นด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง ซึ่งจะท าให้เกิดความเนิ่นช้าและมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายด้วย 
  3.4 ท าด้วยปัญญา หมายถึง การใช้ปัญญาใคร่ควรเรื่องที่ท าอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
พิจารณาความคืบหน้าและความถดถอย เมื่อพบปัญหาและปัจจัยขัดขวางต้องรีบหาทางแก้ไข ให้
สอดคลอ้งกับสาเหตุทันที ไม่ใชท่ าด้วยอารมณ์แห่งความอยากหรือตัณหา 
  หลักการทั้งสี่ข้อนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (11/306/277) ว่าเป็น
เรื่องที่จะน าผู้ปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งผู้อ่านสามารถน ามาเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จได้จริง อีก
ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเป็นวิธีการปฏิบัติที่ตรงกับหลักความจริงและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ คือข้อสรุปที่พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  (2532 : 214) ได้กล่าวถึงการด าเนินชีวิตสู่
เป้าหมายไว้ 2 ประการ คือ 
    1) การพึ่งตนเองและลงมือกระท าด้วยความเพียรพยายาม 
    2) ไม่รอโชคชะตาหรือหวังผลด้วยการอ้อนวอน เซ่นสรวงต่อปัจจัยภายนอก (สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เชื่อกันว่ามีอ านาจมนุษย์ที่สามารถดลบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้ได้)   
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  จากเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดผู้อ่านคงได้ข้อสรุปของการอธิษฐานภายใต้ชื่อเรื่องของ
บทความนี้ได้ว่า การอธิษฐาน คือ การร้องขอ ความหวัง การรอคอย หรือ บทพิสูจน์ศักยภาพของ
มนุษย์แล้ว ซึ่งถ้าว่าตามแนวคิด ความเชื่อของการอธิษฐานของชาวบ้านทั่วไป การอธิษฐานก็คือ การ
ร้องขอสิ่งต่าง ๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ านาจบุญที่สะท้อนถึงความหวังที่มีพื้นฐานมาจากกุศลจิตและ
อกุศลจิต เป็นความหวังที่ต้องรอคอย และอาจส าเร็จดังที่หวังหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าพิจารณาถึง
ความหมายที่เป็นแก่นของการอธิษฐานตามหลักพระพุทธศาสนา การอธิษฐานก็คือ บทพิสูจน์
ศักยภาพของมนุษย์ที่สรุปไว้ในหลักค าสอนที่ว่าด้วยกฎแห่งกรรมที่มนุษย์จะต้องลงมือกระท าให้ส าเร็จ
ด้วยตนเอง การอธิษฐานเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งความปรารถนาที่เป็นเป้าหมายหรือบารมีที่จะต้อง
บ าเพ็ญ ส่วนความส าเร็จเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะต้องลงมือกระท าด้วยความรัก ความพอใจ 
(ฉันทะ) ความเพียรพยายาม (วิริยะ) ความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง (จิตตะ) และปัญญาที่พิจารณาก ากับ
เพื่อให้การกระท าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (วิมังสา) มิใช่ร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ านาจบุญ ก่อนจบ
บทความนี้ขอส่งท้ายด้วยแนวคิดของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  (2532 : 472) ที่ได้กล่าวถึง
คุณสมบัติของชาวพุทธที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานไว้อย่างน่าสนใจว่า “ชาวพุทธต้องพัฒนา
ตนจนก้าวพ้นจากการอ้อนวอน หวังพึ่งเทพเจ้าเข้าสู่ขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมตรี ด าเนินชีวิตด้วยความ
เพียรพยายาม การท าตามเหตุผล”  
 

บทสรุป 
  สาระส าคัญของการอธิฐานที่กล่าวมาอาจกล่าวสรุปได้ว่าการอธิษฐานที่เป็นแก่นส าคัญแนว
พุทธเป็นการอธิษฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เรื่องนี้สรุปจากการอธิษฐานของพระโพธสัตว์ที่
มุ่งโพธิญาณคือการตรัสรู้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ เป็น
จุดเริ่มต้นของการตั้งความปรารถนาเป้าหมายในฐานะเป็นบารมีข้อหนึ่งที่จะต้องบ าเพ็ญให้บริบูรณ์ 
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการอ้อนวอน ความหวัง หรือการรอคอยจากอ านาจบุญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นบท
พิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์ตามหลักกรรม เรื่องนี้สรุปจากการบ าเพ็ญของพระพุทธเจ้าเริ่มจากการตั้ง
ความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าสมัยที่เกิดเป็นสุเมธดาบสแล้วทรงบ าเพ็ญบารมี 10 ประการ
จนกระทั่งบริบูรณ์ และในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเห็นว่าการบรรลุเป้าหมายตามที่
ได้อธิษฐานหรือตั้งความปรารถนาไว้ของพระพุทธเจ้าเกิดจากการกระท าของพระองค์เอง ไม่มีอ านาจ
อื่นใดบันดาลให้ เรื่องนี้ได้ให้ข้อยุติของการอธิษฐานแนวพุทธว่าเป็นเรื่องของการสร้างแรงจู งใจที่เกิด
จากพลังจิตที่มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้
  การอธิษฐานที่กล่าวมานั้นเป็นการอธิษฐานแบบโลกุตตระคือปรารถนาความพ้นทุกข์และมุ่ง
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่มหาชน แต่แก่อธิษฐานที่พบอีกแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือ การอธิษฐาน
แบบโลกิยะคือ ความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งที่ตนต้องการโดยสรุปแล้วจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์สมบัติกับ
สวรรค์สมบัติที่ยังยึดติดอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และภาวะที่น่าใคร่ น่าปรารถนา ซึ่งเป็นความ
ปรารถนาที่ยังข้องหรือติดอยู่กับโลกวัตถุ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ไม่อาจพ้นจากทุกข์ได้อย่างเด็ดขาด 



17ศิปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 : 17 

 

 
การอธิษฐานในข้อนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การอธิษฐานแบบชาวบ้านที่มุ่งประโยชน์ตนเป็นส าคัญ 
และมักแปรไปตามปัญหาชีวิตหรือความใคร่อยากของมนุษย์แต่ละคนเป็นส าคัญ ยิ่งการนับถือ
พระพุทธศาสนาแบบชาวบ้านที่ผสมผสานกับความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์ อ านาจก็ยิ่งท าให้การ
อธิษฐานออกนอกกรอบหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปเป็นเรื่องของการอ้อนวอน ร้องขอสิ่งต่าง 
ๆ จากอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่ชาวพุทธต้องหันมาศึกษาท าความเข้าใจแก่นของ
การอธิษฐานให้ถูกต้อง ทั้งนี้การอธิษฐานแบบชาวบ้านที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะตรงกับหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาก็คือ การอธิษฐานเรื่องที่เป็นไปได้และเป็นเรื่องที่ดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน 
ผู้อื่น และสังคม และที่ส าคัญต้องลงมือกระท าเรื่องที่อธิษฐานไว้ตามหลักธรรมที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่อธิษฐานไว้ตามกฎแห่งกรรม ไม่ใช่รอคอยหรือหวังพึ่งอ านาจนอกตัวที่มองไม่เห็นก็จะช่วย
ให้ผู้อธิษฐานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  ผู้เขียนหวังว่า บทความนี้จะเปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่านได้เห็นหลักแห่งความจริงและแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ต่อเมื่อนั้นการอธิษฐานจะอ านวยประโยชน์ให้แก่ชีวิตและ
โลกอย่างแท้จริง 
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