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บารมี
ให้ธรรม –ให้ทุน
ขอเจริญพร วันนี้ก็เช่นเดียวกับครั้งก่อนๆคือคณะคุณโยมมิสโจ
พร้อมด้วยญาติมิตร ลูกศิษย์ ท่านที่เคารพนับถือ ได้ทําบุญถวายภัตตาหาร
สําหรับวันนี้เป็นรายการประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ นอกจากเลี้ยง
ภัตตาหารแล้ว คราวนี้ คุณโยมยังได้ทําทานพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือได้
ชักชวนญาติมิตรร่วมกันสร้างหนังสือ“พุทธธรรม”สําหรับถวายแก่วัดต่างๆ
แก่พระสงฆ์ และญาติโยมสาธุชนที่สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลาย ซึ่งเมื่อกี้นี้
อาตมาก็ได้อนุโมทนาไปครั้งหนึ่งแล้ว
ในตอนที่ คุ ณ ศุ ภ นิ จ คุ ณ ศุ ภ วรรณ และคุ ณ สุ จิ น ต์ ไ ด้ ม าถวาย
หนังสือนี้ไว้ก่อน นอกจากได้สร้างคือทําให้มีขึ้นมาแล้วก็ได้นํามาถวาย
อาตมาสําหรับไปแจกต่ออีกด้วย โดยสรุป ก็คือการบริจาคทรัพย์สร้า ง
หนังสือ “พุทธธรรม”นี้ เป็นการทําบุญ ๒ ชั้น ทั้งเผยแพร่ธรรม และถวาย
ทุนการศึกษาแก่พระเณร คือว่าหนังสือนี้โยมได้สร้าง โดยไปจัดหามาจาก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้พิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเพื่อจะหาทุนมาให้
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ เรียกกันว่า
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีพระเณรเรียนอยู่ประมาณ ๑,๕๐๐ องค์นับว่าเป็น
จํานวนมาก พระเณรเหล่านี้ พักอยู่ตามวัดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงไปถึงเมืองนนท์ เมืองปทุมธานี พระเณรเหล่านี้
ไม่ใช่เป็นพระที่อยู่เฉพาะในกรุงเทพฯหรือจังหวัดใกล้เคียงแต่เป็นพระเณร
ที่มาจากทั่วประเทศ คือมาจากทุกภาคเกือบจะทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย
ซึ่งมาเล่าเรียนศึกษา เรียนนักธรรม เรียนบาลี เช่นได้เปรียญต่างๆแล้วก็

๒

บารมียิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่

มาเรียนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยสงฆ์อีก
ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์นี้ ก็จะต้องหาทุนมาจัดการศึกษา
แต่ไม่ค่อยจะมีทุนรอน จึงต้องหาวิธีที่จะได้รับความอุปถัมภ์มาจากด้าน
ต่างๆ ก็เลยพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเป็นสื่อในการที่จะหาทุน และนอกจากหาทุน
แล้ ว ก็ จ ะได้ เ ป็ น การเผยแพร่ พ ระพุ ท ธศาสนาไปด้ ว ยพร้ อ มกั น
เพราะฉะนั้น เมื่อญาติโยมไปจัดหาซื้อหนังสือนี้มา ในขั้นที่หนึ่ง
ก็ได้ช่วยให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นการบริจาคทานที่
มอบแก่ส่วนรวม จึงเรียกว่าเป็นสังฆทาน เมื่อเป็นสังฆทาน ก็เป็นทานที่
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากว่า มีผลยิ่งใหญ่ อันนี้ก็เป็นทานขั้นที่หนึ่ง
พอเริ่มซื้อก็ได้ทําบุญไปแล้ว
ขั้นที่สอง เมื่อนําหนังสือนี้มาแจกแก่ญาติโยม รวมทั้งนํามาถวาย
อาตมาให้ไปแจกต่อด้วย ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานที่เป็นยอดของทาน เมื่อกี้
เป็นสังฆทานก็เป็นทานยิ่งใหญ่แล้ว พอมาเป็นธรรมทานก็เป็นทานชั้นเลิศ
อีก ดังที่โยมก็คงเคยได้ยินพุทธภาษิตบทหนึ่งที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ
ชินาติ แปลว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง

ให้ธรรมคือยอดทาน
ธรรมทานนี้ชนะทานทุกอย่าง เพราะเป็นการให้แสงสว่างแก่ชีวิต
คนที่ได้ธรรมะไปแล้วก็รู้จักที่จะดําเนินชีวิตของตนให้ถูกต้องโดยมีจิตใจที่มี
ความสุข และประพฤติตัวดี บําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยให้สังคมมี
ความสุข มีความเจริญ และก้าวหน้าในธรรม การที่จะปฏิบัติธรรมถูกต้อง
ไม่ว่าจะเจริญศีล สมาธิหรือปัญญา
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อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องรู้จักธรรมะ เพราะฉะนั้น การให้ธรรมะ
ก็คือให้ทางปฏิบัติและทางดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแม้แต่จะไปทําทานอื่น หรือ
การที่คนจะไปช่วยเหลือกันจะทําความดีอะไรๆ ก็เพราะเข้าใจธรรมะ หรือ
เคยได้ยินได้ฟังคําสอนที่ถูกต้อง ถ้าได้รู้จักคําสอนที่ถูกต้องคือธรรมะนี้แล้ว
ก็จะสามารถทําความดีได้ทุกอย่าง แต่ถ้าไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไร
จึงจะถูกต้อง ก็อาจจะประพฤติผิดพลาดได้มากมายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
“การให้ธรรมเป็นการให้ที่เลิศประเสริฐสุด”
เมื่อโยมและญาติมิตรมาแจกหนังสืออย่างนี้ คือสร้างหนังสือนี้
มอบให้แก่ที่อื่นหรือแก่บุคคลอื่นก็เท่ากับว่าแจกจ่ายธรรมะเป็นการให้ทาน
ที่ประเสริฐที่สุดและเป็นการทําบุญที่สําคัญ

ทําไมโบราณว่าจารึกธรรมหนึ่งอักษร
เท่ากับสร้างพระพุทธปฏิมาหนึ่งองค์
มีคติแต่โบราณบอกว่า การสร้างพระธรรม แม้แต่หนึ่งตัวอักษร
ถือว่ามีคุณค่าเท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ โบราณถือกันมาอย่างนี้
เพราะถ้าได้ทําบุญสร้างอักษรจารึกพระธรรมไปแล้ว ก็จะทําให้คนได้รู้
เข้าใจว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องแม้แต่เราจะรู้จักปฏิบัติต่อ
พระพุทธรูปถูกต้อง เราก็ต้องรู้จักพระธรรมด้วย เพราะพระพุทธรูปนั้น
เป็นแต่เพียงวัตถุที่สร้างเป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่รู้จัก
ธรรมะ ไม่รู้จักคําสอน เราก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธรูปไปทําไม แล้วเราควร
จะทําอย่างไรต่อพระพุทธรูปนี้ การที่เราได้นึกถึงพระพุทธรูปและไปหา
พระพุทธรูปมาหรือไปไหว้พระพุทธรูป ก็เพราะว่าเราได้รู้จักพระธรรม
ได้ รู้ จั ก คํ า สอนว่ า อ๋ อ พระพุ ท ธรู ป นี้ เ ป็ น องค์ แ ทนพระพุ ท ธเจ้ า
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พระพุ ท ธเจ้ า มี พ ระคุ ณ อย่ า งนั้ น ๆเราจึ ง ได้ แ สดงความเคารพนั บ ถื อ
พระองค์ อย่างนี้เรียกว่ารู้จักพระพุทธคุณด้วยอาศัยธรรมะ
เพราะฉะนั้น การให้ธรรมะจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก นอกจากนั้น
เวลาเราไหว้พระพุทธรูป เราจะทําใจอย่างไรถูกต้อง ก็ต้องอาศัยพระธรรม
มาสอนอีกเหมือนกันว่า เวลาไหว้พระนะ จะต้องทําจิตใจให้สงบให้ผ่องใส
เบิ ก บานอย่ า งนั้ น ๆระลึ ก พระคุ ณ อย่ า งนั้ น ๆ การที่ เ ราปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง
ก็เพราะอาศัยพระธรรม พระธรรมมีความสําคัญอย่างที่กล่าวมา ท่านจึง
ถือว่าการสร้างพระธรรม แม้แต่เพียงตัวอักษรหนึ่ง มีค่ามากเท่ากับสร้าง
พระพุทธรูปหนึ่งองค์ แล้วถ้าสร้างหลายตัวอักษร ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นคําสอน
ธรรมะนี้จารึกข้อธรรมที่สําคัญทุกอย่างไว้เป็นเครื่องสืบต่อพระศาสนา
อันนี้ก็เป็นสาระสําคัญที่แสดงถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ที่เกิดขึ้น
จากการสร้างหนังสือธรรมะหรือคัมภีร์ขึ้นมาเผยแพร่

ทําบุญให้ดี ทําทีเดียวได้ครบทั้งทาน-ศีล-ภาวนา
การที่โยมมาทําบุญวันนี้ อย่างที่ทํากันมาทุกๆเดือนถวายทาน
แล้ ว มาสั ง สรรค์ กั น ในหมู่ ญ าติ มิ ต รแล้ ว ก็ ม าบํ า เพ็ ญ ธรรมทานอย่ า งนี้
ทั้ ง หมดนั้ น ก็ เ ป็ น การบํ า เพ็ ญ บุ ญ กิ ริ ย าคื อ การทํ า บุ ญ ตามหลั ก
พระพุทธศาสนา ซึ่งเราได้ทํากันในด้านต่างๆดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้ว
หลายครั้ง โดยเฉพาะที่เห็นชัดๆก็คือทาน ตอนแรกก็ถวายทาน ถวาย
ภัตตาหาร แล้วก็รักษาศีล ดังที่ได้สมาทานศีลกันเมื่อกี้นี้ แล้วก็ได้ภาวนา
คือทําจิตใจและสติปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้น ทําจิตให้เจริญด้วยการ
ทําใจให้สงบ ให้เบิกบานผ่องใส แล้วก็เจริญปัญญาด้วยการฟังธรรม เมื่อ
ฟังธรรมะไปแล้ว ใจคอสบาย เกิดความสว่าง เข้าใจธรรมะ รู้ว่าอะไรจริง
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อะไรถูกต้อง อะไรดีงาม มีความรู้ความเข้าใจในหลักคําสอนมากขึ้น
ก็เจริญปัญญา แม้จะยังไม่ได้บําเพ็ญสมาธิอะไร ก็เรียกว่าเป็นภาวนา
รวมแล้วก็คือปฏิบัติตามหลัก ๓ ประการที่เรียกว่าเป็นบุญกิริยา คือ ทาน
ศีล และภาวนา ถ้าเราปฏิบัติถูกต้อง มาทําบุญกันในวันนี้ ก็ได้ครบทั้ง
๓ อย่าง ได้ทั้งทาน ทั้งศีลและภาวนา

ทําบุญสูงขึ้นไป กลายเป็นบารมี
ว่าถึงการทําบุญนี้ แยกได้เป็นหลายระดับ คือในขั้นต้นๆนี้ เรา
อาจจะทําพอเป็นพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติธรรมขั้นต่อไป เช่นว่า ในการ
บําเพ็ญทานเราก็อาจจะแบ่งปันบริจาคบํารุงต่างๆพอเป็นพื้นฐานสําหรับ
ความมั่นคงงอกงามของการรักษาศีลและสําหรับการบําเพ็ญภาวนา หรือ
ในการรักษาศีล ก็รักษาพอเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ในสังคมที่ดีงาม
สูงขึ้นไปก็เป็นพื้นฐานในการบําเพ็ญสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้ เรียกว่าเป็น
การบําเพ็ญกุศลทําความดีในขั้นพื้นฐาน
สําหรับการก้าวไปสู่ธรรมะขั้นสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง บางทีเรา
อาจจะอยากปฏิบัติให้ยิ่งกว่านั้น จึงมีการทําดี ในขั้นเป็น “บารมี” ซึ่งก็
เป็นเรื่องที่น่าสนใจขั้นหนึ่ง
คือบางท่านไม่ได้คิดแต่เพียงว่าทําบุญ หรือทําความดีเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นเท่านั้น แต่อยากจะทําให้เป็นบารมีซึ่งเป็นคําสําคัญอย่างหนึ่ง
ผู้ใดต้องการจะทําความดีให้ยวดยิ่งให้เป็นพิเศษก็ทําให้ถึงขั้นเป็นบารมี
ในขั้นบารมี ถามว่าบารมีเป็นอย่างไร คําว่า“บารมี”นั้นก็คล้ายๆ
กับคําที่เราเคยได้ยินบ่อยๆ เราเคยได้ยินคําที่พูดว่า บรม หรือปรม คําว่า
บรม หรือปรมนี้เป็นคําชุดเดียวกับบารมี และคําว่าบารมีนั้น ก็มาจาก
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คําว่าบรมหรือปรมนั่นเอง บรมหรือปรม แปลว่าอย่างยิ่ง เช่นบรมสุข
ก็แปลว่าความสุขอย่างยิ่งหรือเราเรียกบุคคลที่สูงสุด อย่างที่นํามาใช้กับ
สมเด็จพระราชินี ก็เรียกพระบรมราชินี ใช้กับบุคคลก็ตาม ใช้กับอะไร
ก็ตาม ก็ใช้ในระดับสูงอย่างยิ่งหรือสูงสุด
คําว่าบรม ก็มาเป็นบารมี “บารมี ก็คือธรรมะ หรือคุณธรรมที่
บําเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อจะบรรลุจุดหมายที่สูงส่ง”
จะเห็นว่าเป็นเรื่องสูงทั้งนั้น การปฏิบัติและคุณธรรมที่ปฏิบัตินั้น
ก็บําเพ็ญอย่างยิ่งยวด และบําเพ็ญไปก็มีจุดหมายที่จะบรรลุถึงสิ่งที่ดีงาม
สูงสุด เช่นเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้า
ยกตัว อย่า งพระพุท ธเจ้ า ของเรานี้ แต่ ก่ อนก็เ ป็ น พระโพธิสั ต ว์
ซึ่งได้บําเพ็ญธรรมะต่างๆธรรมะที่พระองค์บําเพ็ญนั้นมีจุดหมายสูงยิ่งว่า
จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบําเพ็ญอย่างยิ่งยวดเหนือกว่าที่คนธรรมดาจะทํา
ได้ จึงเรียกว่าเป็น“บารมี”

บารมีทําได้หลายอย่างและมีหลายขั้น
ธรรมะต่างๆที่สามารถจะบําเพ็ญให้เป็นบารมีได้ก็มีมาก อย่าง
พระพุทธเจ้าของเรานี้ ต้องบําเพ็ญคุณธรรมสําคัญที่เป็นหลักถึง ๑๐
ประการ ขอยกเอาแต่ชื่อธรรมนั้นๆพอให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรา
บําเพ็ญบารมีอะไรบ้าง ดังนี้
ทาน การให้ ในที่ นี้ เ น้ น การให้ ด้ ว ยน้ํ า ใจเสี ย สละอย่ า งยิ่ ง
ศีล การรักษากายวาจาให้อยู่ในวินัยและวัตรปฏิบัติที่สูงขึ้นไป
เนกขัมมะ การสลัดความสุขส่วนตัว การเสียสละเรื่องทางโลก
ทั่วไปเช่นที่ปรากฏเป็นการออกบวช
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ปัญญา ความรู้เข้าใจสังขารหยั่งเห็นสัจธรรม
วิริยะ ความเพียร
ขันติ ความอดทน
สัจจะ ความจริง จริงใจ จริงวาจา จริงกาย (ทําจริง)
อธิษฐาน ความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว
เมตตา ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์ร่วมโลกทั้งหลาย
อุ เ บกขา ความวางใจเป็ น กลางได้ ความดํ า รงอยู่ ใ นธรรม
ไม่หวั่นไหวเอนเอียง
นี่คือคุณธรรมต่างๆ ที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญอย่างยิ่งยวด
แม้บารมีนี้เอง ก็ยังแบ่งเป็นขั้นๆที่จริงเป็นบารมีก็ยิ่งยวดอยู่แล้วแต่ยิ่งยวด
ก็ยังแบ่งเป็นยิ่งยวดขั้นธรรมดา ยิ่งยวดขั้นสูงขึ้นไปและยิ่งยวดขั้นสูงสุด
ยิ่งยวดขั้นธรรมดาเรียกว่าบารมีเฉยๆถ้ายิ่งยวดสูงขึ้นไปอีก ขั้นจวนสูงสุด
เรียกว่าอุปบารมีและบําเพ็ญยิ่งยวดขั้นสูงสุดทีเดียวเรียกว่าปรมัตถบารมี
ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจะบําเพ็ญทาน พระพุทธเจ้าเมื่อยังเป็น
พระโพธิสัตว์ก็บําเพ็ญเอาจริงเอาจังมาก ทําอย่างสม่ําเสมอ ถ้าทําใน
ขั้นต้น เป็นบารมีธรรมดา ก็คือสละทรัพย์สินสิ่งของมากมายช่วยเหลือ
มนุษย์ทั้งหลาย เห็นคนยากจนคนตกยากลําบากมีความทุกข์อะไรต่างๆ
ก็พยายามช่วยเหลือ ขั้นนี้เรียกว่าทานบารมี ถ้าเสียสละขั้นสูงขึ้นไป
บางคราวมีเหตุจําเป็นต้องถึงกับเสียสละอวัยวะของตน ก็สละให้ได้
การเสียสละขั้นนี้เรียกว่าอุปบารมี
ในบางครั้ง เช่นว่าจะรักษาธรรมะ รักษาความถูกต้องดีงาม รักษา
สัจธรรมไว้ ต้องเสียสละอย่างสูงสุด ถึงกับเสียสละชีวิตก็ต้องทํา อย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงเคยเสียสละชีวิต
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ในตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ ทานที่บําเพ็ญถึงขั้นนี้ เรียกว่าปรมัตถ
บารมีเป็นบารมีขั้นสูงสุดในด้านทาน คุณธรรมอื่นๆก็เหมือนกัน ก็แบ่ง
เช่นนี้ คือชั้นยิ่งยวด ธรรมดาเป็นบารมี ขั้นสูงเป็นอุปบารมี และขั้นสูงสุด
เป็นปรมัตถบารมี

ทําความดีขนาดไหนจึงจะได้เป็นบารมี
เราชาวพุทธหรือผู้ศึกษาธรรมทั้งหลายนี้ ถ้าต้องการปฏิบัติธรรม
ให้เป็นบารมี ก็ต้องตั้งใจจริงจัง โดยมีจุดหมายสูงสุด มีจุดหมายสูงสุดคือ
อะไร ก็เช่นตั้งเป้าหมายจะเป็นพระพุทธเจ้า หรือแม้แต่ตั้งเป้าหมายว่าจะ
เป็นพระมหาสาวก จะบรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลส คือมี
เป้าหมาย ไม่ใช่บําเพ็ญอย่างเลื่อนลอย นี่เป็นประการที่หนึ่ง ซึ่งเป็น
ลักษณะของบารมี คือมีจุดมุ่งหมาย ไม่ใช่ทําอย่างเลื่อนลอย
ประการที่ ๒ ทําอย่างจริงจังสม่ําเสมอ ไม่ใช่ทําๆหยุดๆ ต้องเอา
จริงเอาจัง อย่างพระพุทธโพธิสัตว์ในชาติหนึ่งๆก็จะมีบารมีที่เป็นจุดเด่น
อย่างหนึ่งว่า จะบําเพ็ญคุณความดีข้อนี้แล้วก็ทําอย่างจริงจัง เช่นในพระ
ชาติใด ถือสัจจะคือความจริงก็ตั้งมั่นอยู่ในความจริงมั่นคง ซื่อสัตย์
สม่ําเสมอตลอดไป ไม่ยอมทําให้คลาดเคลื่อนจากความจริง ถ้าทําได้อย่าง
นี้ก็อยู่ในระดับบารมี
ประการต่อไป ลักษณะของบารมี คือมีการสะสม เพิ่มพูน
มากขึ้นๆเรื่อยๆ จนกระทั่งมีลักษณะหนึ่งคือเกิดความเคยชินคนที่บําเพ็ญ
คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประจําสม่ําเสมอและสั่งสมมามาก จะมี
ความเคยชิ น ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ สิ่ ง นั้ น จนกระทั่ ง กลายเป็ น การ
แสดงออกอย่างอัตโนมัติเป็นไปเองเหมือนคนที่บําเพ็ญเมตตา มีความ
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ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ ตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนทั้งหลาย ก็จะมีอาการ
แสดงออกเป็นความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส เมื่อทําเป็นประจําสม่ําเสมอเอาจริงเอาจัง ต่อมาก็จะเป็นนิสัย
ประจําตัว มีการแสดงออกเป็นอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งใจ

คนอ่อนแอไปไม่ถึงบารมี
แม้แต่คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติกันโดยทั่วไปนี้ ก็ต้องระลึกไว้ว่า
ไม่ใช่ทํานิดๆหน่อยๆก็จะเห็นผล บางคนพอปฏิบัติธรรมสักอย่างไป
นิดหน่อย ก็นึกแต่จะเอาผล ชอบเรียกร้องว่าทําไมจึงยังไม่ให้ผล บางทีก็
เกิดความท้อใจ แต่ที่แท้ตัวเองมิได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
ยกตัวอย่างเช่นคนบางคน ตั้งร้านค้าขึ้นมาร้านหนึ่ง ทําการ
ค้ า ขายโดยสุ จ ริ ต แต่ ไ ม่ ค่ อ ยได้ กํ า ไร เกิ ด ความรู้ สึ ก ว่ า เมื่ อ ค้ า ขาย
ตรงไปตรงมาไม่ค่อยได้ผล ก็ชักจะท้อใจ แต่ถ้าเขามีความมั่นคงในงาน
ซื่อสัตย์สุจริตนั้น ทําไป ทํามา จนกระทั่งในที่สุดคนรู้แพร่หลายกระจาย
กว้างขวางถึงระดับหนึ่ง คนทั่วไปก็เกิดมีความเชื่อถือ พอนึกถึงหรือพูดถึง
คนนี้หรือร้านนี้แล้ว เขาก็รู้กันทั่วไปเข้าใจทันทีว่า เจ้านี้ละ ตรงไปตรงมา
ซื่อสัตย์สุจริต จนกระทั่งว่า ถ้าเข้าร้านนี้แล้วไม่ต้องต่อราคาเลย อย่างนี้ก็
เรียกว่า พอจะอยู่ในระดับเป็นบารมีได้ คือทําอย่างจริงจังและเป็นประจํา
สม่ําเสมอ มีความคงเส้นคงวา จนทําให้เกิดความเชื่อถือ พูดง่ายๆว่า
บุคคลบางคนบําเพ็ญคุณธรรมบางอย่างเป็นประจํา จนกระทั่งคุณธรรม
นั้น ปรากฏออกมาในกิริยาอาการลักษณะทั่วไป คนไหนเห็นแล้ว ก็รู้จัก
คนนั้นในลักษณะของคุณธรรมข้อนั้นไปเลย นี่เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญใน
ระดับที่เรียกว่าเป็นบารมี
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นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างจะได้ไม่ท้อใจ
ฉะนั้น ขอให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้า จะได้ไม่ท้อใจ เพราะถ้าเรา
ไม่มีตัวอย่าง เราก็จะท้อใจว่า ได้บําเพ็ญธรรมะข้อนี้ไปแล้วก็ยังไม่เห็นผล
อะไร เลยท้อใจคิดว่าจะเลิก อย่าทําดีกว่า คนอื่นเขาไม่เห็นต้องลําบาก
อย่างนี้ บางคนทําไม่ดีกลับได้ผล ก็ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติก้าวหน้าไปได้
แต่ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าและมองไปตามพระประวัติของพระองค์ ได้คิดว่า
บางครั้งพระองค์ทําความดีแล้วต้องประสบความทุกข์ ถูกคนอื่นข่มเหง
รังแกเดือดร้อนมากมาย แต่พระองค์ก็ไม่เคยยอมท้อถอยเลย ประวัติของ
พระพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เป็นแบบนี้มาก แต่พระองค์ก็ยืนหยัดใน
ความดีนั้น จนประสบความสําเร็จจากการทําความดีของตนเอง แต่ต้อง
อาศัยกาลเวลายาวนาน และมีความมั่นคงมีความอดทนเป็นอย่างยิ่ง
เพราะฉะนั้น คุณธรรมที่บําเพ็ญในระดับบารมีจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง
การที่เรายึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง เป็นที่ระลึก ก็เพราะจะ
ได้เป็นเครื่องส่งเสริมกําลังใจของตนเองด้วย อย่างเรามีพระพุทธรูปไว้นี้
นอกจากระลึกถึงพระพุทธคุณที่สวดกันว่า

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ
หรือ สวดบทยาวเป็นพุทธคุณ ๙ ประการว่า

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ แล้ว
ซึ่งเรามักระลึกถึงพระคุณทั่วๆ ไป แบบนึกกว้างๆลางๆ แต่บางที
เราก็ไม่ได้แยกแยะให้ลึกซึ้งในแต่ละด้าน ความจริงนั้นถ้าเราแยกออกไปให้
ละเอียด เราจะเห็นพระคุณแต่ละข้อๆว่า พระองค์ได้ฝึกพระองค์มา
อย่างไร พัฒนาตนเองมาอย่างไร ได้บําเพ็ญคุณธรรมมา ลําบากลําบน
เสียสละแค่ไหน ประสบความยากลําบากแค่ไหน ถ้าเราได้เห็นปฏิปทาของ
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พระองค์อย่างนั้นแล้วจะได้มาเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามีความเข้มแข็ง
อดทนในความดี แม้แต่ในชาติปัจจุบันเราก็ยังเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงมี
ความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง การที่จะได้ตรัสรู้นี้ไม่ใช่ง่ายๆ ต้องเสียสละชีวิต
ที่มีความสุขสําราญในรั้วในวัง สละทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างออกไป
อยู่ป่า และตอนที่ไปอยู่ในป่าพระองค์ต้องลําบากทุกข์ยากขนาดไหน อดๆ
อยากๆ ถูกคนที่เขามาล้อมาเลียน มาทําอะไรต่างๆโดยที่ว่าพระองค์
ไม่ถือสา ต้องผจญกับความหวาดกลัวต่างๆ แล้วก็จาริกไปศึกษาเล่าเรียน
ในสํานักต่างๆปฏิบัติทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ จนในที่สุดประสบความสําเร็จ
ด้วยความเพียรของพระองค์ อย่างพุทธภาษิตที่ว่า วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร หมายความว่าจะประสบความสําเร็จ
พ้นจากความทุกข์ได้ ก็ด้วยความเพียร อันนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ
พระพุทธเจ้า
ถ้าเราได้ศึ กษาประวัติของพระพุท ธเจ้าในแง่ ด้านต่างๆได้เ ห็น
ตัวอย่างการทําความดีของพระองค์แล้ว ก็จะมาเป็นเครื่องเตือนใจ และ
เป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลาย ทําให้เรามีความเข้มแข็งอดทน มีกําลังใจ
ในการที่จะทําความดี ไม่ท้อถอย ไม่หวั่นระย่อต่ออุปสรรคและความทุกข์
ยากต่างๆ

ระลึกถึงการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมบารมี
เข้ามาสู่ตัวของเรา
นอกจากนั้น ในเวลาที่บําเพ็ญคุณธรรมความดีเหล่านั้น แม้จะมี
ความทุกข์ความลําบากในภายนอก แต่จิตใจมีความสุข คือมีความสุขใน
การที่จะทําความดี มีความปลาบปลื้มใจอยู่เสมอ นี้ก็เป็นคติอย่างหนึ่งที่
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เราควรจะได้จากการบําเพ็ญคุณธรรมขั้นยิ่งยวดที่เรียกว่าบารมี
ในแง่ ห นึ่ ง ก็ คื อ การมองบารมี จ ากตั ว อย่ า งการปฏิ บั ติ ข อง
พระพุทธเจ้า แล้วโยงมาสู่การที่จะสร้างให้เป็นบารมีของตัวเราเอง
เพราะฉะนั้น ท่านผู้ใดที่ต้องการจะปฏิบัติธรรม ในขั้นที่ว่าให้เป็น
พิเศษขึ้นไป โดยมานึกว่า เราจะไม่หยุดอยู่เพียงการปฏิบัติคุณธรรมขั้น
พื้นฐาน หรือเพียงเป็นบันไดขั้นต่อไปๆเท่านั้น แต่เราจะบําเพ็ญคุณธรรม
เพื่อบรรลุ
ในระดับที่เรียกว่าเป็นบารมีคือการบําเพ็ญอย่างยิ่งยวด
จุดหมายที่สูงส่ง ก็จะเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะนํา
ผลดีมาให้ในระยะยาว นําไปสู่คุณประโยชน์อย่างกว้างขวางและสูงส่ง
แก่โลกที่ได้กล่าวมาในวันนี้ เป็นการพูดถึงการปฏิบัติธรรมอีกแบบหนึ่ง
ในชุดที่เรียกว่าบารมี ซึ่งมีความหมายดังที่ได้กล่าวมา
การที่ พู ด นี้ ก็ เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งประดั บ สติ ปั ญ ญาของญาติ โ ยม
ให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าบารมี นับว่าเป็นขั้นที่ ๑ คือพูดพอ
เป็นความรู้ความเข้าใจ และถ้าจะให้ได้ผลยิ่งขึ้นไป ก็คือท่านผู้ใดเห็นว่า
เราน่าจะทําในขั้นนั้นบ้าง ก็นํามาประพฤติปฏิบัติตามอย่างจริงจัง บารมี
ก็จะเกิดขึ้นในตัวของเรา

บารมีแบบไทยเสี่ยงภัยต้องระวัง
ในภาษาไทยนั้น เรานําคําว่าบารมีมาใช้กันผิดมากถูกน้อย
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน เดี๋ยวนี้คําว่า บารมี มีความหมายเพี้ยนไป เรา
เห็นว่าคนไหนมีอิทธิพล มีเงินมีอํานาจ ยิ่งใหญ่ ก็เรียกว่าเขามีบารมี เวลา
พูดว่าคนนี้มีบารมีมาก ก็หมายความว่ามีพวกพ้องบริวารมาก หรือมี
อิ ท ธิ พ ลมากสามารถจะทํ า อย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ ไ ด้ เรี ย กว่ า เป็ น บารมี

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

ความหมายที่เพี้ยนไปนี้ คือไปมองที่ผล เอาผลที่เกิดขึ้น แต่ของพระท่าน
มองที่เหตุคือการทําเหตุ“การทําความดีที่เป็นตัวเหตุเรียกว่าเป็นบารมี”
แต่คนไทยเรามามองที่ผล ว่าคนที่มีกําลังมีอิทธิพลอย่างนั้นแล้ว
เรียกว่าเป็นบารมี ก็เลยเป็นความหมายที่เคลื่อนคลาดไป ถ้าจะปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา จะต้องไปเน้นที่ตัวการประพฤติปฏิบัติ
หรือตัวคุณธรรมที่จะบําเพ็ญนั้น แล้วทํา“เหตุ”สําเร็จแล้ว ก็จะเกิดเป็น
“ผล” ขึ้นเอง และเป็นผลที่ดีงาม เป็นคุณแท้จริง ไม่ใช่อิทธิพลที่ส่งผลร้าย
คุกคามข่มขี่คนอื่น
ถ้าเราตั้งใจทําความดีอย่างจริงจัง ก็จะเกิดเป็นบารมีขึ้นมา
อย่างที่ว่า คนที่ทําความดีจนกระทั่งเห็นกันชัดๆคนรู้กันทั่วไป เป็นที่
เชื่อถือในเรื่องนั้นๆ ได้รับความเคารพนับถือในระดับนั้นๆก็เพราะเขาได้
สั่งสมบารมีมามาก เราก็เลยเรียกสั้นๆว่า เขามีบารมีมาก ก็คือเขามี
คุณธรรมความดีที่ได้สั่งสมมามากนั่นเอง
เราจะต้ อ งพยายามทํ า ความเข้ า ใจในเรื่ อ งบารมี ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
พยายามตรวจสอบกันอยู่เสมอ ในภาษาไทยนี้คําศัพท์ต่างๆ ทางธรรมะที่
นํามาใช้นั้น ความหมายคลาดเคลื่อนไปไกลก็มีมากมาย ศัพท์ประเภทนี้
คนนํามาใช้ต่อๆตามๆกันแล้วความหมายก็เลือนไป

คําศัพท์ธรรมในภาษาไทยต้องสะสางความเข้าใจกันให้ดี
ตัวอย่างง่ายๆคําหนึ่งคือ“สังเวช” คําว่าสังเวชนี้ ภาษาไทย
นํามาใช้กลายเป็นเสียเลย คือมักมาเข้าใจกันไปว่า สลด หดหู่ใจ ถ้าสังเวช
อย่างนี้ก็เป็นกิเลส เป็นนิวรณ์ ทําให้ใจไม่เข้มแข็ง ไม่มีกําลังใจที่จะปฏิบัติ
ธรรม
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ขอให้ระลึกว่า ในการปฏิบัติธรรม ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง มีกําลังใจ
แกล้วกล้า ถ้าไปหดหู่ท้อถอยก็ไม่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นกุศล
สังเวชนี้คําเดิมหมายถึง“เร้าใจให้ได้สํานึก”หรือเร้าใจให้ได้คิด
คือให้ฉุกใจได้คิดถึงคุณความดีว่า เราอย่ามัวประมาท เราต้องเร่ง
ขวนขวายทําความดีนะ
ถ้าเห็นเหตุการณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง
เหตุการณ์นั้นเร้าใจเราให้เกิดความคิด ให้หยุดยั้งความชั่วร้ายเหลวไหล
และหันมาสู่ความถูกต้องดีงาม หรือว่าเรากําลังมีความมัวเมา ลุ่มหลง
อะไรอยู่ เหตุการณ์นั้นสิ่งนั้นกระตุกหรือกระตุ้นใจ ทําให้เราหยุดชะงัก
แล้วหันมาคิดในทางที่ดี เกิดกําลังที่จะหันมาสร้างสรรค์ความดี ความรู้สึก
อย่างนั้น เรียกว่าเกิดความสังเวช
เพราะฉะนั้น
เรื่องศัพท์ธรรมะในภาษาไทยนี้จะต้องมีการ
ตรวจสอบกันหลายคํา ที่พูดมานี้เป็นเพียงตัวอย่าง
วันนี้อาตมามุ่งไปพูดคําว่าบารมีก็พอสมควรแก่เวลา ที่พูดนี้ก็เป็น
การเริ่มต้น ถ้าหากจะมีการสนทนาธรรมกัน
บางทีโยมอาจจะมีข้อสงสัยอะไร แม้แต่ในเรื่องศัพท์แสงต่างๆ
ก็นํามาเสนอต่อไปได้ ตอนนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาคุณโยมมิสโจ พร้อมทั้ง
ญาติมิตร ลูกศิษย์ ท่านที่เคารพนับถือที่ได้ทําบุญถวายภัตตาหาร
ในวันนี้ และได้บําเพ็ญธรรมทานด้วยการสร้างหนังสือธรรมะ
ในพระพุทธศาสนาแจกจ่ายกันไป เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดแสงสว่างแห่ง
ปัญญาให้ก้าวหน้าในธรรมต่อไป ขอให้พลังกุศลนี้ ประกอบเข้ากับ
อานุภาพของคุณพระรัตนตรัย จงเป็นปัจจัยอภิบาลรักษาทุกท่านให้มี
ความร่มเย็นเป็นสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีกําลังกาย กําลังใจ
กํ า ลั ง สติ ปั ญ ญาในการที่ จ ะดํ า เนิ น ชี วิ ต และทํ า กิ จ หน้ า ที่ ก ารงาน
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ให้ประสบความก้าวหน้า และความสําเร็จและจงงอกงามในพระธรรม
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนาน เทอญ

