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ความหมายของบุญและบารมี
คำว่า บุญบุญบุญบุญบุญ แปลตามศัพท์ว่า ชำระ ฟอก ล้าง

ท่าน แสดงว่า แบ่งเป็น ๒ ก่อน คือ บุญท่ีเป็นส่วนเหตุ
ได้แก่ ความดีต่าง ๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็น
เคร่ืองชำระ ฟอกล้างความช่ัว ๑ บุญท่ีเป็นส่วนผล คือ
ความสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ท่านทั้งหลาย
อย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญน้ีเป็นช่ือของ ความสุข”
ด่ังน้ี ๑

คำว่า บารมีบารมีบารมีบารมีบารมี มาจากคำบาลีว่า “ปารมี” มีคำแปล
ที่นักภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้หลายอย่าง จะแสดงแต่บาง
อย่าง คือ แปลว่า อย่างย่ิง มาจากคำว่า “ปรมะ” ท่ี
ภาษาไทยเรามาใช้ว่า บรม และคำว่า บรมท่ีแปลว่า
อย่างยิ่งนี้ ก็มีใช้ทั้ง ๒ ทาง ดีอย่างยิ่งก็บรม หรือ
ไม่ดีอย่างย่ิงก็บรม เช่นคำว่า นิพพาน เป็นบรมสุข คือ
สุขอย่างย่ิง สังขารท้ังหลาย เป็นบรมทุกข์ คือทุกข์ อย่างย่ิง
จึงเป็นคำกลาง ๆ ใช้ได้ท้ัง ๒ ทาง ด่ังน้ี คำว่า บารมี
มาจากคำว่า ปรมะ แล้วมาเป็น ปารมี ไทยเรียก ว่า
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บารมี แต่ว่ามีความหมายถึงส่วนท่ีดี เท่าน้ัน ไม่หมายเป็น
กลาง ๆ เหมือนอย่างคำว่า ปรมะ

เพราะฉะนั้น คำว่า ปารมีปารมีปารมีปารมีปารมี จึงมีความหมาย
ท่ีแปลว่า เลิศ อย่างย่ิง ประเสริฐ หรือแปลอีกอย่างหน่ึงว่า
ถึงฝ่ัง อันหมายความว่า นำให้ถึงฝ่ัง คือจากฝ่ังน้ีไปสู่ฝ่ัง
โน้น อันหมายความว่านำจากฝ่ังน้ีคือ โลก ไปสู่ฝ่ังโน้นคือ
โลกุตตระโลกุตตระโลกุตตระโลกุตตระโลกุตตระ เหนือโลก พ้นโลก อันหมายถึงนิพพาน

บุญเป็นเหตุแห่งความสุขบุญเป็นเหตุแห่งความสุขบุญเป็นเหตุแห่งความสุขบุญเป็นเหตุแห่งความสุขบุญเป็นเหตุแห่งความสุข

พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหน่ึงกล่าวไว้แปลความว่า

“ผู้ ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาบุญน่ันแล อันมีผลเลิศต่อไป
ซ่ึงมีสุข เป็นกำไร คือ พึงเจริญทาน ๑ ความประพฤติสงบ ๑
เมตตา จิต ๑ บัณฑิตคร้ันเจริญธรรม ๓ ประการ อันเป็น
เหตุแห่ง ความสุขเหล่านี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความ
เบียดเบียน เป็นสุข”

พระพุทธภาษิตท่ีมีมาในปุญญสูตรน้ี ตรัสสอนให้ทุกท่าน
ทุกบุคคล ผู้ใคร่ประโยชน์ศึกษาบุญอันเป็นส่วนเหตุให้เกิดผลเลิศ
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ต่อไป มีสุขเป็นกำไร เป็นเหตุให้เกิดความสุข คือ ให้เจริญทาน
สมจริยา ความประพฤติสงบ และเมตตาจิต รวม ๓ ประการ

คำว่า “บุญ” แปลตามศัพท์หรือพยัญชนะว่า ชำระ ฟอก
ล้าง โดยย่อหมายถึงบุญส่วนเหตุ ๑ บุญส่วนผล ๑

บุญส่วนเหตุน้ัน หมายถึงศึกษา คือฟัง เรียน ให้รู้ และ
ดำรงม่ัน เสพปฏิบัติเจริญกุศลธรรมท้ังหลาย เช่นปฏิบัติเจริญ
ธรรม ๓ ประการ ดังที่กล่าวแล้วนั้น และในพระบาลี
ไวยากรณภาษิตอีกแห่งหน่ึง ได้ตรัสไว้ตอนหน่ึงแปลความว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นดำริว่า บัดนี้ เราเป็นผู้มีฤทธิ์
อย่างมากอย่างน้ี มีอานุภาพมากอย่างน้ี เพราะผลวิบากแห่ง
กรรม ๓ ประการของเรา คือ ทาน ๑ ทมะ (ฝึกอินทรีย์
มีจักษุเป็นต้น และข่มกิเลส มีราคะเป็นต้น) ๑ สัญญมะ
(สำรวมกายและวาจา) ๑”

อนึ่ง ได้ตรัสบุญส่วนเหตุไว้ในนิธิกัณฑสูตรว่า “นิธิ
(ขุมทรัพย์คือบุญ) เป็นส่ิงอันสตรีหรือบุรุษฝังไว้ดีแล้ว ด้วยทาน
๑ ศีล ๑ สัญญมะ ๑ และ ทมะ ๑”

บุญส่วนเหตุท่ัวไป ก็ได้แก่กุศลเจตนา ดังท่ีได้ตรัสไว้ว่า
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“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุญกิริยาวัตถุ (ท่ีต้ังแห่งการทำบุญ)
๓ เหล่าน้ี คือ บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทาน ๑ บุญกิริยาวัตถุ
สำเร็จ ด้วยศีล ๑ บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนา ๑

บุญส่วนผลน่ัน หมายถึงผลวิบากของบุญส่วนเหตุน้ันเอง
ดังท่ีตรัสไว้ในปุญญสูตรตอนต้นว่า

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เธอ ท้ังหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลย
คำว่าบุญน้ีเป็นช่ือแห่งความสุข อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก
น่าพอใจ”

ในธรรมบทตรัสแสดงบุญส่วนผลไว้ว่า

“ผู้มีบุญอันทำแล้ว ย่อมบรรเทิงในโลกน้ี ละไปแล้วย่อม
บรรเทิง ย่อมบรรเทิงในโลกท้ังสอง เขาเห็นความบริสุทธ์ิแห่ง
กรรมของตน ย่อมบรรเทิงท่ัว”

ในนิธิกัณฑสูตร ตรัสแสดงผลวิบากแห่งบุญนิธิโดย
พิสดารไว้ว่า นิธิคือบุญน้ี อันบุคคลฝังไว้ดีแล้ว อันใครชนะไม่ได้
มีปกติไปตาม ละไปย่อมถือเอาบุญนิธิน้ันไปในท่ีพึงไปท้ังหลาย
ไม่ท่ัวไปแก่ชนเหล่าอ่ืน บุญนิธิโจรนำไปไม่ได้ นิธิน่ันให้ส่ิงท่ีใคร่
จะได้ท้ังปวงแก่เทพและมนุษย์ท้ังหลาย เทพและมนุษย์ท้ังหลาย
ปรารถนาสิ่งใด ๆ สิ่งนั้นทั้งหมดอันผู้มีบุญนิธิย่อมได้ด้วย
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บุญนิธิน่ัน  ความมีผิวพรรณงาม ความมีเสียงไพเราะ สัณฐาน
ทรวดทรงงาม ความมีรูปงาม ย่อมได้ด้วยบุญนิธิน้ัน ความเป็น
ใหญ่ บริวาร ย่อมได้ด้วยบุญนิธิน่ัน รัชสมบัติแห่งประเทศ
ความเป็นใหญ่ จักรพรรดิสุข อันเป็นท่ีรัก แม้รัชสมบัติแห่งเทพ
ในทิพย์ท้ังหลาย ย่อมได้ด้วยบุญนิธิน่ัน สมบัติอันเป็นของมนุษย์
ความยินดีในเทวโลก และนิพพานสมบัติ ย่อมได้ด้วยบุญนิธิน่ัน
ความที่ถ้าเมื่ออาศัยความถึงพร้อมด้วยมิตรประกอบทั่วโดย
แยบคาย มีความชำนาญในวิชชาวิมุตติ ย่อมได้ด้วยบุญนิธิน้ี
ปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานเฉพาะ) วิโมกข์ (ความหลุดพ้น)
และสาวกบารมี ปัจเจกโพธิ พุทธภูมิ ย่อมได้ด้วยบุญนิธิน่ัน
สัมปทาน่ัน คือบุญสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยบุญ) มีประโยชน์
ผลท่ีต้องการใหญ่อย่างน้ี เพราะเหตุน้ัน บัณฑิตท้ังหลายผู้ทรง
ปัญญา จึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันทำแล้ว

กล่าวโดยย่อ บุญส่วนเหตุ ได้แก่กุศลเจตนา กุศลกรรม
สุจริต กุศลธรรม บุญกิริยาวัตถุท้ังปวง ไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ปัญญา

บารมี บารมี บารมี บารมี บารมี คือ พุทธบารมี ปัจเจกโพธิบารมี สาวกบารมี
มรรคมีองค์แปด และที่ตรัสยกขึ้นไว้ในปุญญสูตรตอนที่
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เป็นไวยากรณภาษิตว่า ทาน ๑ ทมะ ๑ สัญญมะ ๑ และใน
นิคมคาถา ว่า ทาน สมจริยา เมตตาจิต ซ่ึงล้วนเป็นเคร่ือง
ชำระฟอกล้าง กิเลสาสวะท้ังปวง

ส่วนบุญส่วนผล ก็สรุปเข้าในมนุษยสมบัติ เทวสมบัติ
นิพพานสมบัติ สรุปเข้าอีกเป็นความสุขท่ีน่าปรารถนาใคร่ รัก
พอใจ ตลอดถึงบรมสุข คือ นิพพาน อันเกิดจากกรรมวิสุทธ์ิ
ความ บริสุทธ์ิแห่งกรรมของตน ทำให้บริสุทธ์ิกาย บริสุทธ์ิวาจา
บริสุทธิ์ใจ โดยเฉพาะทำให้จิตบริสุทธิ์จากกิเลสาสวะไปโดย
ลำดับจนถึงท้ังหมด

ในรัตนัตตยปภาวาภิยาจนคาถา พระราชนิพนธ์ในรัชกาล
ท่ี ๔ แสดงไว้ว่า พระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ บริสุทธ์ิสูงสุด ประเสริฐสุดในโลก ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความบริสุทธ์ิอย่างย่ิง แก่ผู้เล่ือมใสแล้ว ใคร่ปรารถนาความ
บริสุทธ์ิแห่งตน ปฏิบัติอยู่โดยชอบ ความบริสุทธ์ิจากกิเลสท้ังปวง
เป็นความดับจากทุกข์ท้ังหลาย นิพพานเป็นบรมสูญ คือว่างอย่าง
ย่ิง (จากกิเลสสาสวะท้ังหมด) เป็นบรมสุข คือสุขอย่างย่ิง
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และได้มีอีกคาถาหนึ่งแสดงอธิบายนิพพานว่า ความ
บริสุทธ์ิจากกิเลสท้ังปวง เป็นความดับจากทุกข์ท้ังหลาย ความ
ดับน้ันเป็นสันติ คือความสงบแห่งใจ เรียกว่านิพพาน

ในปุญญสูตร ตรัสแสดงบุญส่วนผลก่อนคือ สุข
พร้อมทั้งสุขสมบัติ แล้วตรัสบุญส่วนเหตุ คือ ทาน ทมะ
(ฝึกอินทรีย์มีตาเป็นต้น ข่มกิเลส) สัญญมะ (สำรวมกาย
และวาจา) ส่วนในนิคมคาถาของพระสูตรน้ี แสดงบุญส่วนเหตุ
คือ ทาน สมจริยา เมตตาจิต แม้ชื่อธรรมต่างกันบ้าง
ส่วนใจความก็เป็นอันเดียวกัน

ทานทานทานทานทาน คือ การให้การบริจาคพัสดุต่าง ๆ มีข้าวน้ำเป็นต้น
เก้ือกูลผู้รับตามท่ีต้องการ ตามท่ีควรให้ พระสุคตตรัสสรรเสริญ
การเลือกให้ ได้ม ีแบ่งทานเป็น ๒ คือ อามิสทานอามิสทานอามิสทานอามิสทานอามิสทาน
ให้อามิสส่ิงของ ธรรมทาน ธรรมทาน ธรรมทาน ธรรมทาน ธรรมทาน ให้ธรรม ส่ังสอนหรือสอนแนะนำ
การต ั ้ ง โรงเร ียนก ็จ ัดเข ้าในข ้อน ี ้ ทานข ้อน ี ้
จัดเข้าในข้อทานมัยบุญกิริยา วัตถุ

สมจริยา สมจริยา สมจริยา สมจริยา สมจริยา ความประพฤติสงบ ความประพฤติสมควร
ความประพฤติสม่ำเสมอ ก็ได้แก่ศีล ความสำรวมระวังกายวาจา
ด้วยความตั้งใจ งดเว้นกรรมที่ก่อภัยเวรต่าง ๆ เป็นต้น
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ท่ีควรงดเว้น เช่นงดเว้นตามหลักศีล ๕ ข้อน้ีจึงตรงกับ สัญญมะ
ความสำรวมกายวาจาด้วยความต้ังใจ ท่ีหมายถึงศีล ข้อน้ีจัดเข้า
ในสีลมัยบุญกิริยาวัตถุ

เมตตาจิตเมตตาจิตเมตตาจิตเมตตาจิตเมตตาจิต จิตมีเมตตา รักใคร่ผูกเย่ือใย ปรารถนาให้
เจริญสุข มีความรู้สึกเป็นมิตร ดังท่ีเรียกว่ามีมิตรจิต มิตรใจ
เมตตามีอันเป็นไปในอาการให้ประโยชน์เกื้อกูลเป็นลักษณะ
มีการนำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เก้ือกูลเป็นรส คือ เป็นกิจหน้าท่ีพึงทำ
มีการปลดเปล้ืองโทสะพยาบาทอาฆาตเป็นเคร่ืองปรากฎ มีการ
แสดงความพอใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นปทัฏฐาน ความสงบ
พยาบาทเป็นสมบัติของเมตตา ความมีเสน่หาราคะเป็นวิบัติ
ของเมตตา เมตตาจิตนี้เป็นทมะประการหนึ่ง เพราะเป็น
การฝึกจิตให้เป็นเมตตาจิต มิให้เป็นจิตพยาบาท เพราะเป็น
การข่มกิเลสมีโทสะพยาบาทอาฆาตเป็นต้น ทั ้งเมตตา
น้ีเป็นเหตุให้ทำทาน ให้สมาทานศีลหรือสมจริยาหรือสัญญมะ
ด้วย เมตตาจิตข้อน้ีจัดเข้าในภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ

บุญส่วนเหตุ ๓ ข้อน้ี ให้เกิดผลเป็นบุญส่วนผลท้ังปวง
คือความสุข ตามที่ตรัสไว้ในนิคมคาถาว่า มีผลเลิศต่อไป
มีสุขเป็นกำไร เป็นเหตุแห่งสุข เข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียด
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เบียนเป็นสุข ทั้งโลกนี้โลกหน้า จึงตรัสสอนมิให้กลัวต่อบุญ
เพราะบุญเป็นช่ือแห่งความสุข

ทุกชีวิตอาศัยบุญทุกชีวิตอาศัยบุญทุกชีวิตอาศัยบุญทุกชีวิตอาศัยบุญทุกชีวิตอาศัยบุญ

ทุก ๆ คนท่ีมีความสุขความเจริญอยู่ ดังเช่นท่ีเป็นอยู่
เดี๋ยวนี้ เพราะได้รับความดีจากท่านผู้มีความมุ่งดีทั้งหลาย
เป็นต้นว่า ได้รับการบำรุงเล้ียงด้วยความรักทะนุถนอมของมารดา
บิดาหรือของญาติหรือของผู้รับอุปการะต้ังแต่เกิดมาโดยลำดับ
ได้รับการสั่งสอนอบรมศิลปวิทยาจากครูอาจารย์ ได้รับ
การปกครองเป็นส่วนรวมจากประเทศชาติ ท่านผู้เก่ียวข้องเหล่าน้ี
ล้วนได้ประกอบความดีให้แก่ตัวเราทุก ๆ คน ทำให้เราทุก ๆ
คน สามารถดำรงชีวิตเติบโตข้ึนมา มีความสุขความเจริญจน
ถึงเพียงนี้ได้ ถ้าท่านเหล่านี้ล้วนก่อความชั่วร้ายเสียหายให้
หรือแม้ไม่ก่อให้ เพียงแต่หยุดอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ทำความดีให้ตัว
เรา ทุก ๆ คนเกิดมาแล้ว ก็คงไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ หรือแม้
ดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็คงไม่ได้รับการศึกษาให้ได้ความรู้เป็นอันขาด
ทางท่ีจะให้เกิดความเจริญ ฉะนั้น จึงกล่าวได้อย่างเต็มท่ีว่า
ทุก ๆ คนเป็นหน้ีความดีของท่าน ซ่ึงได้ประกอบก่อเก้ือ ให้แก่
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ตนมาโดยลำดับ ความดีและความช่ัวท่ีตรงกันข้าม จึงเป็นส่ิงท่ี
มีอยู่จริง และความดีของคนดีท้ังหลายเป็นเคร่ืองเก้ือกูลตัวเรา
ทุก ๆ คน ความช่ัว ก็เป็นเคร่ืองตัดรอนตัวเราทุก ๆ คน
เฉพาะตัวเราเองน้ีแหละสำคัญนัก ถ้าทำดี ก็เป็นความดีเป็น
ศรีมงคลแก่ตัว ถ้าทำช่ัวก็เป็นความช่ัวเป็นกาลี เป็นอัปมงคลแก่ตัว
เม่ือกล่าวให้กว้างออกไป โลกต้องพ่ึงความดีของคนดีท้ังหลาย
จึงเกิดความสุขความเจริญ ส่วนความชั่วของคนชั่วทั้งหลาย
เป็นเคร่ืองทำลายโลก

วิธีสร้างบุญวิธีสร้างบุญวิธีสร้างบุญวิธีสร้างบุญวิธีสร้างบุญ

ความดีดังท่ีกล่าวมาน้ัน คือบุญ ส่วนความช่ัวท่ีตรงกัน
ข้าม คือ บาป บุญท่ีเป็นส่วนเหตุคือ ความดีน้ัน เกิดจากการ
กระทำ ถ้าอยู่เฉย ๆ ไม่ทำก็ไม่เกิดเป็นบุญข้ึน การกระทำบุญ
เรียกว่า บุญกิริยาบุญกิริยาบุญกิริยาบุญกิริยาบุญกิริยา จำต้องมีวัตถุ คือสิ่งเป็นที่ตั้ง หรือ
เร่ืองของการกระทำ ซ่ึงเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า ส่ิงเป็น
ที่ตั้งแห่งการกระทำบุญ หรือเรื่องแห่งการกระทำบุญ ทาง
พระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้โดยย่อ ๓ อย่างคือ

(๑) ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
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(๒) สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล

(๓) ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

บุญคือความดีท้ัง ๓ ข้อน้ี เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็น
เครื ่องชำระล้างความชั่ว ตลอดถึงรากเหง้าของความชั่ว
รากเหง้าของ ความชั่วนั้น เรียกว่า อกุศลมูล (รากเหง้า
ของอกุศล) มี ๓ อย่าง คือ โลภะ อยากได้ ๑ โทสะ คิด
ประทุษร้ายเขา ๑ โมหะ หลงไม่รู้จริง ๑ ชำระล้างได้อย่างไร
จักแสดงต่อไปโดยย่อ

สร้างบุญด้วยการให้ทานสร้างบุญด้วยการให้ทานสร้างบุญด้วยการให้ทานสร้างบุญด้วยการให้ทานสร้างบุญด้วยการให้ทาน

ทาน แปลว่า เจตนาเป็นเหตุให้ก็ได้ การให้ก็ได้ ส่ิงของท่ี
ให้ก็ได้ การให้ทานทางพระพุทธศาสนา ประสงค์ให้รู้จักเลือกให้
คือเลือกบุคคลผู้รับว่าเป็นผู้สมควร เลือกวัตถุส่ิงของให้เหมาะสม
และต้ังเจตนาให้ดีว่าเพ่ือบูชาหรือเพ่ือสงเคราะห์อนุเคราะห์ และ
ให้รู้จักประมาณให้เกิดความสุขท้ังแก่ผู้ให้ท้ังผู้รับ มิใช่ว่าเม่ือให้ไป
แล้ว ผู้ให้เองกลับขาดแคลนเป็นทุกข์ หรือให้ส่ิงท่ีมีโทษไป ผู้รับ
ไปใช้อาจทำให้เป็นทุกข์ เด๋ียวน้ีเม่ือพูดกันว่าให้ทานมักเข้าใจกันว่า
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คือ ให้แก่คนขอทานต่าง ๆ เม่ือให้แก่พระหรือแก่ทางศาสนา
หรือ แก่วัด เรียกว่าทำบุญ ความจริงก็เป็นการให้ทานท้ังน้ัน
การ ให้ทานมีความหมายอย่างกว้าง ๆ ว่า การสละบริจาคส่ิง
อะไร แก่ใคร ๆ หรือแก่องค์การอะไร ๆ ด้วยการให้เปล่า
มิใช่เป็น การซ้ือขายแลกเปล่ียนหรือให้เช่า และมีความหมาย
ตลอด ถึงการให้กำลังกาย กำลังวาจา กำลังใจ กำลังความคิด
ความรู้ ช่วยในทางต่าง ๆ สรุปลงแล้วก็มี ๒ อย่าง คือ
อามิสทาน อามิสทาน อามิสทาน อามิสทาน อามิสทาน ให้พัสดุสิ่งของ อันเป็นกำลังทรัพย์และกำลัง
ภายนอกต่าง ๆ ๑ ธรรมทานธรรมทานธรรมทานธรรมทานธรรมทาน ให้ธรรม อย่างบอกศิลปวิทยาให้
บอกทางของความดีความช่ัวต่าง ๆ ให้ ๑ ตามความหมาย
น้ีทานจึงมี ครอบคลุมอยู่โดยท่ัว ๆ ไป มารดาบิดาได้ให้ชีวิต
เลือดเนื้อและ การอุปการะเลี้ยงดูบุตรธิดามาโดยลำดับ
ครูอาจารย์ได้ให้ศิลป วิทยาแก่ศิษย์ พระมหากษัตริย์พร้อมท้ัง
รัฐบาลได้ให้การ ปกครองบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร
พระพุทธเจ้าได้ให้ พระธรรมแก่โลก และในทางตอบสนอง
บุตรธิดาก็ให้แก่ มารดาบิดา ด้วยการปฏิบัติตอบแทนพระคุณ
ท่านต่าง ๆ ศิษย์ให้แก่ครูอาจารย์ด้วยการต้ังใจเรียนดีประพฤติดี
และตอบแทนอย่างอ่ืน ๆ ตามโอกาส ประชาราษฎรก็ให้ภาษี
อากรถวาย เป็นราชพลีและประพฤติตนให้ชอบด้วยหน้าที่
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ของพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีในพระ
มหากษัตริย์และประเทศชาติ พุทธศาสนิกชนก็บริจาค
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามสามารถ
เมื่อทุกฝ่ายต่าง ให้แก่กันและกันในทางที่ชอบ จึงเกิดความ
สุขความเจริญ การให้ทานน้ี ขัดกับโลภะ ความอยากได้และ
มัจฉริยะความ ตระหน่ีเหนียวแน่น เพราะความโลภเป็นเหตุ
ให้รวบรวมเข้ามา ความตระหน่ีเป็นเหตุให้หวงแหนไว้ ถ้าทุก ๆ
ฝ่ายต่าง รวบรวมเข้ามาและหวงแหนไว้แต่อย่างเดียว ก็จะ
เกิดความขาดแคลนอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ไม่สามารถ ซึ่งมีอยู่เป็น
อันมาก แต่การขาดแคลนน้ันจักหายไป ในเม่ือทุก ๆ ฝ่ายต่าง
ให้ทานแก่กัน และกันตามฐานะ และการให้ทานน้ัน ก็แสดง
ว่าเป็นการชนะใจ คือชนะความโลภ ความตระหน่ี ให้ทาน
ออกไปคราวหน่ึง ก็ชำระล้างความโลภ ความตระหน่ีในส่ิงท่ีให้
น้ันได้คราวหน่ึง

การให้ทานท่ีได้บุญมากการให้ทานท่ีได้บุญมากการให้ทานท่ีได้บุญมากการให้ทานท่ีได้บุญมากการให้ทานท่ีได้บุญมาก

ความดีท่ีควรทำมีอยู่เป็นอันมาก รวมเป็นข้อใหญ่ได้ ๓
อย่าง คือทาน ศีล ภาวนา ทานคือการให้ ไม่ใช่มีความ
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หมายแคบ ๆ เพียงให้เงินทองข้าวของแก่ภิกษุสามเณรหรือคน
ยากไร้ขาดแคลนเท่าน้ัน ทานท่ีสำคัญท่ีสุดคืออภัยทาน ทาน
คือการให้อภัย การให้ทานไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองจุด
มุ่งหมายท่ีแลเห็นชัด ๆ คือเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน แต่จุดสำคัญท่ี
ควรเข้าใจก็คือเพื่อชำระกิเลสจากใจ กิเลสตัวนั้นคือโลภะ
ผู้ที ่ให้ทานโดยมุ่งชำระกิเลสนั่นแหละถูก ให้ทานโดยมุ่ง
ผลตอบแทนเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ถูก ขอให้อย่าลืมความ
สำคัญประการน้ี มีสติระลึกรู้ไว้ให้เสมอว่า การให้ทานแต่ละคร้ัง
ไม่ใช่ว่าเพื่อช่วยทุกข์ผู้อื่นอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งเพื่อละกิเลส
กองโลภะด้วย อย่าคิดจะช่วยทุกข์ผู้อ่ืนไปพร้อมกับท่ีคิดว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนเป็นความมีลาภยศสรรเสริญสุขจากการให้
นั้นด้วย แล้วดีใจว่าการให้ทานของตนเป็นการยิงนกทีเดียว
ได้สองตัว ได้ท้ังผู้อ่ืนและจะได้ลาภยศสรรเสริญสุขของตนด้วย
ถ้าจะดีใจว่ายิงนกทีเดียวได้สองตัว ก็ให้เป็นสองตัวคนละอย่าง
คือตัวหนึ ่งเป็นการช่วยบำบัดทุกข์ของผู ้อื ่น อีกตัวหนึ ่ง
เป็นการละกิเลสในใจตนไปพร้อมกันให้ดีใจ เช่นน้ีนับว่าใช้ได้
เป็นการไม่ผิด



1616161616      ว ิธ ีสร ้ างบ ุญบารม ี

การให้อภัยทานสำคัญกว่า ให้ทานด้วยทรัพย์สิ่งของ
อภัยทานนี้เป็นเครื่องละกิเลสกองโทสะโดยตรง เมื่อมีผู้ทำ
ให้ไม่ถูกใจแทนที่จะโกรธเกลียดก็ให้อภัยเสีย นี้คืออภัยทาน
เม่ือมีเหตุมาทำให้โกรธแล้วกลับไม่โกรธ อภัยให้ เช่นน้ีไม่ใช่
ผู้ใดจะได้รับผลดีของอภัยทานก่อนเจ้าตัวผู้ให้เอง โกรธเกลียด
อะไรเหล่าน้ีทำให้จิตใจเร่าร้อนไม่แจ่มใสเป็นสุข เลิกโกรธเกลียด
เสียได้เป็นอภัยทาน เป็นเหตุให้ไม่เร่าร้อน ให้แจ่มใส เป็นสุข
ถ้าผู้ใดไม่เคยได้รับรสแห่งความสุขท่ีเกิดจากอภัยทาน ก็ลองดูได้
เพ่ือให้ได้รับรสน้ันได้ ลองกันได้ในทันทีน้ีแหละ เพราะคงจะมีท่ีนึก
ขัดเคืองโกรธเกลียดใครอยู่บ้างในขณะน้ี พิจารณาดูใจตนว่า เม่ือ
รู้สึกเช่นนั้นใจเป็นสุขแจ่มใส หรือพิจารณาให้เห็นจริง ก็จะ
เห็นว่าใจขุ่นมัวมากหรือน้อยเท่าน้ัน น้อยก็เพียงขุ่น ๆ มากก็จะ
ถึงร้อน เม่ือพิจารณาเห็นสภาพเช่นน้ันของใจท่ีมีความไม่ชอบใจ
หรือความโกรธความเกลียดแล้ว เพ่ือลองรับรสของความสุข
จากอภัยทาน ก็ให้คิดให้อภัยผู้ท่ีกำลังถูกโกรธถูกเกลียดอยู่ใน
ขณะน้ัน ต้องคิดให้อภัยจริง ๆ เลิกโกรธละ อภัยให้จริง ๆ
ละ ถ้าอภัยได้จริง เลิกโกรธเกลียดได้จริง แล้วให้ย้อนพิจารณา
ดูใจตนเอง จะรู้สึกถึงความเบาสบายแจ่มใส ผิดกับเม่ือครู่ก่อน
อย่างแน่นอน อภัยทานน้ีจึงมีคุณย่ิงนักแก่จิตใจ



ว ิธ ีสร ้ างบ ุญบารม ี 1717171717

อย่าคิดว่าคนน้ันคนน้ีทำผิดมาก ต้องโกรธ ต้องไม่ให้อภัย
เร่ืองอะไรจะไปให้อภัยในเม่ือร้ายกับเราถึงเพียงน้ันเพียงน้ี คิด
เช่นน้ีแล้วก็ไม่ยอมอภัยให้ มิหนำซ้ำกลับหาเหตุมาทำให้โกรธ
มากข้ึนกว่าเดิม การคิดเช่นน้ีอย่าเข้าใจว่าเป็นการลงโทษผู้ท่ีว่า
มาร้ายกับตนมากจนไม่ต้องการให้อภัย ความจริงเป็นการ
ทำโทษตัวเองต่างหาก เมื่อใจตัวเองต้องร้อนเร่าเพราะความ
ไม่อภัย จะเรียกว่าเป็นการทำโทษผู้อ่ืนจะถูกได้อย่างไร ต้องเรียก
ว่าเป็นการทำโทษตัวเองนั่นแหละถูก ผู้มีปัญญาพึงใช้ปัญญา
เพียงพอ ให้เห็นประจักษ์แก่ใจถึงคุณของอภัยทาน และ
โทษของการไม่ยอมอภัย

รู้จักให้ทำให้ความโกรธมลายรู้จักให้ทำให้ความโกรธมลายรู้จักให้ทำให้ความโกรธมลายรู้จักให้ทำให้ความโกรธมลายรู้จักให้ทำให้ความโกรธมลาย
การให้มีคุณ ผู้ให้สบายใจกว่าผู้รับ แม้คนโลภจะอยาก

ได้น่ันได้น่ีของคนน้ันคนน้ีอยู่เสมอ เวลาได้ไปก็ยินดีพอใจ แล้ว
ก็อยากได้ต่อไป ความสบายใจของคนโลภ หรือผู้รับย่อมไม่มี
อยู่นาน ประเด๋ียวเดียวท่ีสบายใจในการได้ แล้วก็จะร้อนใจต่อ
ไปอีก เพราะความอยากได้อย่างอ่ืนต่อไปอีก ความอยากได้
ของผู้รับท่ีไม่มีเวลาหยุดน้ันเองท่ีทำให้ผู้รับ ไม่เป็นสุขเหมือนผู้ให้
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ผู้ให้โดยเฉพาะผู้ที่ให้ด้วยความเต็มใจ ยินดีที่จะอนุเคราะห์
สงเคราะห์ ย่อมมีความสบายใจท่ีได้ทำส่ิงท่ีปรารถนา

ผู้ให้น้ันย่ิงมีความสบายใจ ย่อมมีความสุขท่ีได้เป็นผู้ให้
ผู้ไม่เคยเป็นผู้ให้ย่อมไม่เคยรู้รสของการเป็นผู้ให้ อันน้ีไม่ได้หมาย
เพียงการให้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเท่านั้น การให้อภัยทาน
ก็รวมอยู่ด้วย ทั้งการให้อภัยทานยังให้ความสุขแก่จิตใจเป็น
พิเศษอีกด้วย คนโกรธมีความร้อน คนไม่โกรธไม่มีความร้อน
นึกดูเพียงเท่าน้ีก็พอจะเข้าใจว่าอภัยทานมีคุณเพียงไร

อภัยทาน คือ การทำใจให้หายโกรธ ผู้ใดทำให้โกรธ
ถ้าให้อภัยเสียก็หายโกรธ เขาจะรู้หรือไม่รู้ เราผู้โกรธแล้วให้อภัย
จนหายโกรธน้ันแหละเป็นผู้รู้ว่า จิตใจของเราขณะเม่ือยังไม่ได้ให้
อภัย กับเม่ือให้อภัยแล้วแตกต่างกันมาก ร้อนเย็นผิดกันมาก
ขุ่นมัวแจ่มใสผิดกันมาก

วิธีที่จะทำให้หายโกรธที่ได้ผลแน่นอนก็คือให้ทำใจให้
ทำให้สงบเป็นข้ันแรก เม่ือใจสงบ ซ่ึงจะต้องอาศัยวิธีให้ใจถอน
จากเร่ืองท่ีทำให้โกรธอยู่กับเร่ืองอ่ืน ผู้ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา
ใช้วิธีท่องพุทโธ หรือธัมโม สังโฆ จนใจสงบ เม่ือใจอยู่กับพุทโธ
หรือธัมโม สังโฆ ถอนจากเร่ืองท่ีเป็นเหตุให้โกรธ ความไม่คิดถึง
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เร่ืองท่ีทำให้โกรธก็จะเกิดข้ึนในขณะน้ัน แม้เพียงช่ัวระยะเวลา
หนึ่งก็ยังดี เมื่อใจสงบเช่นนั้นแล้ว ให้คิดเปรียบเทียบดูว่า
เวลาที่กำลังโกรธกับเวลาที่หยุดโกรธแม้เพียงชั่วครู่ชั ่วยาม
มีความเย็นใจในเวลาไหน เวลาโกรธหรือเวลาหายโกรธ ย่อม
จะได้คำตอบท่ีถูกต้องแน่นอน และถ้าไม่ด้ือจนเกินไป ก็คงจะ
พยายามรักษาความเย็นใจไว้ อาจจะท่องพุทโธต่อไปให้นานเท่า
ที่มีเวลาจะทำได้ก็ได้ หรืออาจจะพยายามคิดว่าความโกรธ
ไม่เป็นคุณอย่างใดเลย เป็นโทษเท่าน้ัน และความโกรธจะหาย
ไปไม่ได้ ถ้าไม่อภัยให้ผู้เป็นเหตุแห่งความโกรธเสีย

ท่ีว่าความโกรธจะหายไปไม่ได้น้ันหมายความว่า ความ
โกรธท่ีจะต้องดับไปแน่นอนตามธรรมดาของส่ิงท้ังหลายท้ังปวง
ที่เมื่อมีเกิดต้องมีดับ แต่การที่ความโกรธดับไปเองตามหลัก
ธรรมดาจะไม่หมดไปจากใจ จักฝังอยู่เป็นความมัวหมองของใจ
แม้จะสังเกตเห็นไม่ได้ในขณะที่ดับ แต่เมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นอีก
จะเพ่ิมมากข้ึน คนท่ีอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธน้ัน เป็นผู้ท่ีมี
ความโกรธฝังสะสมอยู่ในใจแล้วเป็นอันมาก ความโกรธนั้น
เกิดข้ึนทีหน่ึง แม้ดับไปแล้วก็จะไม่หายไปไหน แต่จะฝังอยู่ในใจ
เป็นพ้ืนแห่งความเศร้าหมองไม่บริสุทธ์ิผ่องใส แต่ถ้าหาเหตุผล
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ให้เกิดความรู้สึกไม่ถือโกรธ คือให้อภัยเสียได้ในทันที ไม่ปล่อยให้
ดับไปเองตามหลักธรรมดา นั้นแหละจึงจะทำให้ความโกรธ
ในเร่ืองน้ัน ๆ ไม่ฝังลงเป็นพ้ืนใจต่อไป แต่จะหมดส้ินไปได้เลย
เหมือนสีที่หยดลงพื้น ถ้าใช้น้ำมันเช็ดเสียให้สะอาดหมดจด
ทันทีก็จะไม่ฝังลงในเนื้อ แต่ถ้าไม่เช็ดให้หมดจดทิ้งไว้แม้จะ
แห้งไม่ติดมือติดเท้า แต่ก็จะเป็นรอยมลทินติดอยู่อย่างแน่นอน
แม้จะขูดขัดในภายหลังก็ยากท่ีจะสะอาดได้จริง สู้ทำความสะอาด
เสียทันท่วงทีไม่ได้ อภัยทานเปรียบเหมือนการทำความสะอาด
ในทันทีน่ันเอง

องค์ประกอบของทานท่ีสมบูรณ์องค์ประกอบของทานท่ีสมบูรณ์องค์ประกอบของทานท่ีสมบูรณ์องค์ประกอบของทานท่ีสมบูรณ์องค์ประกอบของทานท่ีสมบูรณ์

องค์สมบัติของทานน้ันตรัสไว้ว่ามี ๓ อย่างคือ เจตนาเจตนาเจตนาเจตนาเจตนา
สมบัติ สมบัติ สมบัติ สมบัติ สมบัติ ถึงพร้อมด้วยเจตนา หมายความว่า มีเจตนาดีในกาลท้ัง
๓ คือ ก่อนให้ กำลังให้ และให้แล้ว วัตถุสมบัติวัตถุสมบัติวัตถุสมบัติวัตถุสมบัติวัตถุสมบัติ ถึงพร้อม
ด้วยวัตถุ คือมีวัตถุท่ีสมควรจะให้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ
ปฏิคาหกสมบัติ ปฏิคาหกสมบัติ ปฏิคาหกสมบัติ ปฏิคาหกสมบัติ ปฏิคาหกสมบัติ ถึงพร้อมด้วยผู้รับ คือมีผู้รับท่ีสมควร

เจตนาสมบัติข้อแรก ถ้าคิดดูสักหน่อยก็จะเห็นว่ามี
ความสำคัญเป็นประการแรก เพราะถ้าไม่มีเจตนาจะมีให้เกิดข้ึน
การให้ก็เกิดข้ึนไม่ได้ หรือมีเจตนาจะให้เหมือนกัน แต่มิใช่ให้
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ในทางเป็นบุญ ให้ในทางเป็นสินบนเป็นต้นก็ไม่เรียกว่า เป็น
เจตนาสมบัติ เมื่อมีเจตนาที่จะสละบริจาค เพื่อสงเคราะห์
อนุเคราะห์บูชาแก่ผู้ท่ีมีความสมควรเช่นน้ันจึงจะเป็นเจตนาสมบัติ

วัตถุสมบัติก็มีความสำคัญ เพราะจะต้องมีวัตถุอันสมควร
หมายถึง วัตถุที่เป็นของตน อันเกิดจาการแสวงหาได้มาใน
ทางท่ีชอบ ท้ังเป็นส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ เช่น ถ้าผู้รับ
ขาดแคลนอาหาร ก็ให้อาหาร ผู้รับขาดแคลนยา ก็ให้ยาเป็นต้น
สมบัติข้อน้ีจึงได้แก่ผู้ท่ีมีทรัพย์ส่ิงของ ถ้าไร้ทรัพย์ ก็ไม่อาจจะ
ทำทานได้

ฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แสวงหาทรัพยก่์อน
ดังท่ีมีในหลักธรรมว่าด้วยประโยชน์ปัจจุบัน และเม่ือแสวงหาได้
ทรัพย์มาแล้ว ยังทรงสอนให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วน ๆ
เช่นได้ตรัสสอนไว้ในพระสูตรหน่ึงว่า “พึงแบ่งโภคะออกเป็น ๔
ส่วน คือบริโภคใช้สอยส่วนหน่ึง ประกอบการงานสองส่วน เก็บ
ไว้ส่วนหน่ึงสำหรับคราวอันตราย” ส่วนปฏิคาหกสมบัติ ข้อท้าย
ก็มีความสำคัญ เพราะจะต้องได้ผู้ท่ีสมควรจะรับ มิใช่ว่าจะควร
ให้โดยไม่เลือก

ได้มีสุภาษิตกล่าวว่า
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“ทานที่เลือกให้ ไม่ใช่ให้โดยไม่เลือก พระสุคตทรง
สรรเสริญ” ทานท่ี ประกอบด้วยองค์สมบัติท้ังสามน้ี เป็นทาน
ท่ีถูกต้องในพระพุทธ ศาสนา

สร้างบุญด้วยการรักษาศีลสร้างบุญด้วยการรักษาศีลสร้างบุญด้วยการรักษาศีลสร้างบุญด้วยการรักษาศีลสร้างบุญด้วยการรักษาศีล

ศีลศีลศีลศีลศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง ปกติกาย ปกติวาจา
ปกติใจ เพราะมีใจคิดงดเว้นจากโทษทางกาย ทางวาจาที่
ควรงดเว้น ดังเช่นท่ีระบุไว้ในศีล ๕ ศีลจึงสำเร็จด้วยวิรัติเจตนา
แปลว่า เจตนาคิดงดเว้น คำว่า วิรัติ กับคำว่า เวรมณี แปล
ว่า งด เว้นเหมือนกัน วิรัติโดยท่ัวไปมี ๓ คือ

๑. สัมปัตตวิรัติสัมปัตตวิรัติสัมปัตตวิรัติสัมปัตตวิรัติสัมปัตตวิรัติ ความเว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงได้
อันมาถึงเฉพาะหน้า คือไม่ได้รับถือศีลมาก่อน แต่เม่ือได้พบ
สัตว์มีชีวิตท่ีจะฆ่าได้ ไปพบทรัพย์ท่ีจะลักได้ แต่ก็เว้นได้ไม่ฆ่า
ไม่ลัก เป็นต้น ความคิดงดเว้นได้อย่างน้ีก็เป็นศีลเหมือนกัน
แต่ถ้างดเว้นเพราะไม่ได้โอกาส ไม่จัดว่าเป็นศีล

๒. สมาทานวิรัติ สมาทานวิรัติ สมาทานวิรัติ สมาทานวิรัติ สมาทานวิรัติ ความงดเว้นด้วยอำนาจการถือเป็น
กิจวัตร การรับถือศีลท่ีเรียกว่า สมาทานศีล เพราะคำว่าสมาทาน
แปลว่าการรับถือ จะสมาทานด้วยตนเองคือต้ังจิตว่าจะงดเว้น
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จากโทษข้อน้ัน ๆ เองก็ได้ จะสมาทานด้วยรับจากผู้อ่ืน ซ่ึงเป็นผู้มี
ศีลเช่นจากพระภิกษุสามเณรก็ได้ ถึงแม้จะรับจากผู้อ่ืนก็มิใช่จะรับ
แต่ปาก ต้องตั้งใจรับจึงจะได้ศีล ก่อนแต่รับศีลจากผู้มีศีล
มีธรรมเนียมของสรณะและศีลดังกล่าวแล้ว

๓. สมุจเฉทวิรัติสมุจเฉทวิรัติสมุจเฉทวิรัติสมุจเฉทวิรัติสมุจเฉทวิรัติ ความเว้นด้วยตัดขาดมีอันไม่ทำอย่างน้ัน
เป็นปกติตามภูมิของคนผู้ปฏิบัติ ท่านกล่าวว่าเป็นวิรัติของ
พระอริยเจ้า แต่เม่ือจะอธิบายใหฟังท่ัว ๆ ไป ก็อาจอธิบายได้ว่า
คือเว้นจนเป็นปกติของตนจริง ๆ

สรุปเบญจศีล คือ

๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต

๒. เว้นจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิต
คิดลัก

๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

๔. เว้นจากการกล่าวเท็จ

๕. เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท
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เบญจธรรม แปลว่า ธรรม ๕ ประการ คำว่า ธรรมธรรมธรรมธรรมธรรม
แปลว่าทรงไว้หรือดำรงรักษาไว้ ในท่ีน้ีหมายถึงส่วนท่ีดี จึงมี
ความหมายว่า ทรงคือรักษาไว้หรือดำรงรักษาไว้ ๕ ประการ
ในท่ีน้ีหมายถึงธรรมท่ีคู่กันกับศีล ๕ เรียกว่า กัลยาณธรรม
แปลว่า ธรรมงาม เป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้งดงาม สร้าง
อัธยาศัยนิสัยที่ดี ศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษ
ถ้ามีเพียงศีลก็มีเพียงงดเว้นได้จากโทษ แต่ก็ยังมิได้ทำคุณความดี
ต่อเม่ือมีธรรมอยู่ด้วยจึงจะเป็นเหตุให้ทำคุณความดี ยกตัวอย่าง
เช่น รักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เดินไปพบคนนอนหลับอยู่ใน
ทางรถไฟมีรถไฟแล่นมาแต่ไกล ควรจะปลุกบอกเขาได้แต่ไม่
ปลุกบอก อย่างน้ีศีลไม่ขาดเพราะมิได้ไปฆ่าเขา แต่ขาดธรรม
คือเมตตา ต่อเม่ือปลุกให้เขารีบหลีกออกเสียจากรางด้วยเมตตา
จิต จึงจะช่ือว่ามีธรรม ฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสท้ังศีลท้ังธรรมคู่
กันไว้ในท่ีหลายแห่งว่า “มีศีลมีกัลยาณธรรม” ดังน้ี

๑. เมตตากรุณา คู่กับศีลสิกขาบทท่ี ๑

๒. สัมมาอาชีวะ คู่กับศีลสิกขาบทท่ี ๒

๓. ความสำรวมในกาม คู่กับศีลสิกขาบทท่ี ๓

๔. ความมีสัจจะ คู่กับศีลสิกขาบทท่ี ๔
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๕. ความมีสติรอบคอบ คู่กับศีลสิกขาบทท่ี ๕

เบญจธรรมนี้ไม่ต้องขออย่างขอศีล ให้ปฏิบัติอบรม
บ่มเพาะปลูกให้มีขึ้นประจำจิตใจด้วยตนเอง ได้มีพุทธภาษิต
ตรัสไว้ท่ีแปลความว่า “พึงประพฤติสุจริตธรรม ไม่ประพฤติ
ทุจริตธรรม ผู้ประพฤติธรรมโดยปกติย่อมอยู่เป็นสุข ท้ังโลกน้ี
ท้ังในโลกอ่ืน”

ศีล เป็นความดีท่ีสูงกว่าทานข้ึนมาอีกช้ันหน่ึง มีความ
หมายกว้าง ๆ ว่า ความประพฤติงดเว้นจากการเบียดเบียนกัน
และกันให้เดือดร้อน เรียกว่าอภัยทาน แปลว่าให้อภัย คือให้
ความไม่มีเวรมีภัยแก่ใคร ๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเคร่ือง
ชำระล้างโทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย เพราะศีลคือความ
เว้นจากความประทุษร้ายเขา เม่ือรักษาศีลไว้ได้ ก็เป็นอันชำระใจ
ในข้อน้ี

สรสรสรสรสร้้้้้างบุญดางบุญดางบุญดางบุญดางบุญด้้้้้วยการภาวนาวยการภาวนาวยการภาวนาวยการภาวนาวยการภาวนา

คำว่า ภาวนา ภาวนา ภาวนา ภาวนา ภาวนา ไม่ใช่หมายถึงการท่องบ่นอะไรเบา ๆ
ในใจอย่างไม่รู้เร่ือง ดังท่ีเข้าใจกันอยู่โดยมาก ตามศัพท์แปลว่า
การทำให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น จึงมีความหมายถึงการปฏิบัติ
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ให้บังเกิดผลได้อย่างจริงจัง เหมือนอย่างเรียนมาแล้วทำไม่ได้
ไม่เรียกว่า ภาวนา ต่อเม่ือมาปฏิบัติหรือทำให้มีข้ึน ให้เป็นข้ึน
จึงเรียกว่า ภาวนา คำว่า ภาวนา จึงมีความหมายแข็งแรง
เป็นภาคปฏิบัติโดยตรง ในท่ีน้ีหมายถึง การอบรมจิตใจให้ต้ังม่ัน
จัดเป็นจิตตสิกขา หรือสมาธิ ๑ อบรมความรู้ความเห็น
ที่ถูกชอบให้มีขึ้น จัดเป็นปัญญาสิกขา ๑ รวมความแล้ว
อบรมใจให้บริสุทธ์ิสะอาด ให้สว่างไสวด้วยสมาธิและปัญญา
เรียกว่าเป็นบุญ คือความดีที่สูงกว่าศีลขึ้นมา เพราะเป็น
เคร่ืองชำระล้างโมหะ คือความหลงไม่รู้จริงให้หมดไป

ผลของบุญผลของบุญผลของบุญผลของบุญผลของบุญ

บุญ บุญ บุญ บุญ บุญ คือความดี อันได้แก่ทาน ศีล และภาวนา ดังกล่าว
มาน้ีเป็นบุญส่วนเหตุ ให้บังเกิดผล คือความสุข ซ่ึงท่านจัดเป็น
บุญอีกเหมือนกัน เรียกว่าบุญส่วนผล ซ่ึงเกิดจากความบริสุทธ์ิใจ
จิตใจที่กลุ้มรุมอยู่ด้วยอกุศลมูลคือ โลภะ โทสะ โมหะ
เป็นจิตใจบาป เม่ือจิตใจบาปไม่เสียแล้ว ก็เป็นเหตุให้ทำบาป
ต่าง ๆ ส่วนจิตใจท่ีชำระ โลภะ โทสะ โมหะ ออกเสียได้
หรือจะพูดว่าเป็นจิตใจท่ีประกอบด้วยอโลภะ ไม่อยากได้ อโทสะ
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ไม่คิดประทุษร้ายเขา อโมหะ ไม่หลง ก็ได้ เป็นจิตใจบุญ
เม่ือมีจิตใจเป็นบุญ ก็เป็นเหตุให้ทำบุญต่าง ๆ อโลภะ อโทสะ
อโมหะ ท้ัง ๓ น้ี ท่านเรียกว่า กุศลมูล แปลว่ารากเหง้าของกุศล
ตรงกันข้ามกับอกุศลมูล โดยความคือจิตใจบาปและจิตใจ
บุญน้ันเอง กุศลกุศลกุศลกุศลกุศล แปลว่ากิจของคนฉลาด หมายถึงความดี เช่น
เดียวกับบุญ อกุศลอกุศลอกุศลอกุศลอกุศล แปลว่า กิจของคนไม่ฉลาด หมายถึง
ความช่ัวเช่นเดียวกับบาป สรุปความว่า ผลของบุญคือความดีน้ัน
คือความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจ เพราะการทำบุญคือ
ความดีโดยตรง มุ่งชำระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธ์ิสะอาดจากโลภะ
โทสะ โมหะ ซ่ึงเป็นอกุศลดังกล่าวมาแล้ว น้ีเรียกว่า ทำบุญทำบุญทำบุญทำบุญทำบุญ
เพื่อบุญเพื่อบุญเพื่อบุญเพื่อบุญเพื่อบุญ หรือ ทำความดี เพื่อความดีทำความดี เพื่อความดีทำความดี เพื่อความดีทำความดี เพื่อความดีทำความดี เพื่อความดี แต่ละคนถ้าลอง
หัดทำบุญเพื่อบุญดังกล่าว จะได้ความสุขอันเกิดจากความ
บริสุทธิ์ใจ ซึ่งเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์ในปัจจุบันที่ทำนี้เอง
ทางพระพุทธศาสนามุ่งผลดีที่เป็นปัจจุบันเช่นนี้ มิใช่มุ่งผล
แก่คนท่ีตายไปแล้วคือผลในโลกหน้า แต่ความดีท้ังหลายน้ัน
ย่อมให้ผลย่ังยืน ดังเช่นความดีท่ีบรรพบุรุษบรรพสตรีชองชาติได้
บำเพ็ญมาแล้วในอดีต ก็ยังอำนวยผลแก่คนรุ่นเราในปัจจุบันน้ี
ถ้าคนรุ่นเราในปัจจุบันน้ีไม่ช่วยกันทำลายความดีท่ีท่านสร้างไว้
ช่วยกันสร้างความดีสืบต่อไป ไม่เอาแต่ โลภ โกรธ หลง
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ซ่ึงเป็นอกุศลมูลข้ึนหน้า ก็จะได้ความสุขแต่ละคน และจะสืบ
ความสุขต่อไปถึงอนุชนภายหน้า ไม่ต้องเสียชื่อว่าเสื่อมสิ้นดี
ยังมีความดีให้คนรุ่นต่อไประลึกและนับถือ

ผู้ท่ีทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าเป็นส่ิงควร
ทำน้ันถูกต้อง จักไม่เกิดผลไม่ดีอย่างใด แต่ผู้ท่ีทำบุญทำกุศล
ทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีต่าง ๆ
เช่นน้ีไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะมีทางจะก่อให้เกิดโทษได้ ไหนๆ
จะทำบุญทำกุศลทำดีกันทั้งที ก็ควรเข้าใจ และควรทำใจให้
ถูกต้อง เพื่อจักได้เสวยผลแห่งการทำนั้นเต็มบริบูรณ์เป็น
อานิสงส์

ถ้าจะปล่อยนกปล่อยปลาสักทีก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่า เพ่ือ
ให้ชีวิตแก่สัตว์ไม่ใช่เพ่ือให้ตัวเองหายเจ็บหายไข้ มีอายุม่ันขวัญยืน
ถ้าจะให้เงินให้ทองคนยากจนเม่ือใดก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่า เพ่ือช่วย
บรรเทาความลำบากยากไร้ของเพื่อมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่เพื่อ
ไม่ให้ตัวเองขาดแคลน หรือถ้าเกิดขาดแคลนข้ึนเม่ือใดขอให้มีผู้
มาช่วย ถ้าจะสวดมนต์ภาวนาก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่า เพ่ือให้ใจเกิด
สมาธิหรือให้ใจน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัย ไม่ใช่เพื่อให้เกิด
ผลอย่างอ่ืน
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ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เพียงส่วนน้อย ยังมีการทำบุญ
ทำกุศลทำความดีอีกหลายอย่างที่ผู้ทำควรทำใจให้ถูกต้อง
ทำใจเสียให้ถูกแล้วผลที่เกิดขึ้นจะดีเอง จะปราศจากโทษเอง
เพราะผลดีผลร้ายน้ันไม่ได้เกิดจากใจมุ่งมาดปรารถนา ผลเกิด
แต่เหตุเท่าน้ัน เหตุสมควรแล้วผลต้องเกิดแน่ การไปมุ่งผลแม้ทำ
เหตุสมควรแก่ผลท่ีมุ่งน้ันก็ไม่ถูกต้องแท้จริง

การอิจฉาริษยา น้อยเน้ือต่ำใจ ทะเยอทะยาน รวมท้ัง
ความโลภ โกรธ หลงทั้งหลาย เกิดได้จากการทำใจไม่ถูก
เมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดี อธิบายเช่นนี้อย่าคิด
ผิดหนักยิ่งขึ้นไปว่า ถ้าเช่นนั้นก็อย่าทำบุญกุศลเสียเลยดีกว่า
การทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเป็นสิ ่งดีแน่ ดีแท้
ควรทำด้วยกันทุกคน แต่เมื่อทำแล้วทั้งทีก็ควรพยายามทุก
อย่างท่ีจะให้ได้ผลบริสุทธ์ิ ปราศจากมลทินเคร่ืองเศร้าหมอง

ขอให้ทุกคนลองดูแต่บัดนี้ แล้วสังเกตดูจิตใจตนให้
เห็นผลชัดแจ้ง ว่าเมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีด้วย
การทำให้ถูกดังกล่าว จะสบายใจกว่าหรือไม่ จักได้รับผลดีเพ่ิมข้ึน
หรือว่าน้อยลง ขอให้ทุกคนต้ังใจไว้ให้ดี ทำใจให้ถูกทุกคร้ังท่ี
จะทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดี ซ่ึงทุกคนมีโอกาสทดลอง
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ด้วยกันท้ังน้ัน ออกจากบ้านไปพบขอทานสักคน หยิบเงินออก
ส่งให้ ทำใจให้ถูกว่าเพ่ือช่วยให้เขาขาดแคลนน้อยลง ทำใจให้เกิด
ความรู้สึกเช่นน้ันให้ได้จริง ๆ พยายามทำให้ได้ทุกคร้ัง ไม่ว่าจะ
ให้อะไรใครก็ตาม แล้วจะพบความรู้สึกอย่างใหม่ในใจ เป็น
ความรู้สึกท่ีมีค่าเกินกว่าค่าของการบริจาคเป็นอันมาก ผู้ท่ีย่ิง
บริจาคทำบุญทำกุศลมากเพียงไร ย่ิงจำเป็นต้องทำใจให้ถูกมาก
เพียงน้ัน ไม่เช่นน้ันแล้ว บุญกุศลท่ีทำโดยต้ังใจไว้ไม่ถูกจะพาไป
ให้ต้องเป็นทุกข์ในภพภูมิต่อไป เพราะจะพาให้ต้องเกิดน้ันเอง
บริจาคแล้วก็วางเสีย อย่าไปยึดม่ันเอาไว้ ว่าได้ทำน่ันบริจาค
น่ีมากมายจะมีวิมาน ในเมืองฟ้าใหญ่โตมโหฬารย่ิงข้ึนทุกที อย่า
ทำไปโดยยึดม่ันไปเป็นอันขาด จะได้พ้นทุกข์ส้ินเชิงในวันหน่ึง
ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนี้เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง และก็อย่า
เห็นว่า การปรารถนาความพ้นทุกข์ส้ินเชิงเป็นโลภะ โลภน้ัน
หมายถึงปรารถนาต้องการในส่ิงท่ีจะพาให้เกิดกิเลส เช่นยึดอยู่
หลงอยู่ ปรารถนาต้องการความบริสุทธิ์หลุดพ้น หาได้เป็น
โลภะไม่

บุญกับกุศลบุญกับกุศลบุญกับกุศลบุญกับกุศลบุญกับกุศล
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มีคำอยู่สองคำท่ีพูดถึงกันอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาจะพูดคำทั้งสองนี้กันเป็นประจำแทบทุกคน
คำท้ังสองน้ี ก็คือคำว่า “บุญ” กับคำว่า “กุศล” และปกติ
ก็พูดคู่กันไปว่าบุญกุศล เช่นทำบุญทำกุศล แต่ก็คงจะมีไม่น้อย
ท่ีไม่เข้าใจคำว่าบุญและกุศลน้ีถูกต้องเพียงพอ ขออธิบายให้ฟัง
พอสังเขป เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้อง

ทำบุญเป็นเร่ืองของกาย เช่นให้ทาน เป็นเร่ืองของวัตถุ
ท่ีหยิบยกให้กันได้ แต่ทำกุศลเป็นเร่ืองของใจ เป็นการอบรมใจ
ให้งดงามผ่องใสห่างไกลจากกิเลสโดยควร บุญกุศลเป็นของคู่กัน
ไม่ควรแยกจากกัน คือไม่ควรเลือกทำแต่บุญ หรือไม่ควรเลือก
ทำแต่กุศล ควรต้องทำทั้งบุญและกุศลควบคู่กันไป จึงจะ
สมบูรณ์ เหมือนกินข้าวแล้วก็ต้องกินน้ำ ไม่เช่นน้ันจะไม่รู้สึกว่า
เพียงพอแล้ว กินแต่ข้าวไม่กินน้ำเรียกว่าบริโภคอาหารอ่ิมเรียบ
ร้อย ต้องกินท้ังสองอย่างเรียบร้อยจึงจะเรียกว่า บริโภคอาหาร
ม้ือน้ันเสร็จเรียบร้อย ทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วย

ทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วยก็คือ เมื่อให้ทานทั้งหลาย
รวมทั้งการถวายอาหารพระ ให้อาหารเป็นทานแก่ผู้ต้องการ
หรือให้เงินทองแก่ผู้ขาดแคลน เหล่าน้ีเป็นต้น เม่ือให้ทานดังกล่าว
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แล้วควรต้องทำกุศลด้วยคือ อบรมใจตนเองให้มีกุศล กุศล
หมายถึงความฉลาด อบรมใจให้มีกุศลก็คือ อบรมใจให้ฉลาด
ให้มีปัญญาสามารถพาตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือด
ร้อนทางใจให้ได้ การอบรมใจให้ฉลาดน้ีแหละ คือการทำกุศล

อย่างไรก็ตาม บางทีบุญและกุศลก็เก่ียวพันกันอยู่อย่าง
แยกกันไม่ออก เช่นการทำทาน บางคร้ังก็เป็นเร่ืองของบุญ แต่
บางคร้ังก็เป็นเร่ืองของกุศล เช่นอภัยทาน อภัยทานน้ีเป็นเร่ือง
ของกุศลได้ เป็นเร่ืองของบุญก็ได้ ถ้าผู้ใดมีโทษต่อตน เช่น
ทำให้ตนโกรธแค้นขัดเคือง แม้ว่าจะอภัยโทษให้อย่างเสียไม่ได้
น่ันก็เรียกว่าเป็นบุญได้ แต่ไม่เรียกว่าเป็นกุศล แต่ถ้าใจมีเหตุผล
มีเมตตา แล้วอภัยโทษให้ เป็นการอภัยโทษด้วยความเต็มใจ
ด้วยใจที่ประกอบด้วยเหตุผลอันใคร่ครวญแล้ว นั่นเป็นกุศล
เป็นการทำกุศล ท้ัง ๆ ท่ีเป็นการอภัยโทษหรือเป็นอภัยทาน
ด้วยกัน แต่ก็แยกจากกันได้ในเร่ืองเป็นบุญหรือเป็นกุศล จึงเห็น
ได้ชัดว่าเร่ืองของกุศล ถ้าใจสว่างข้ึน มีปัญญาข้ึน น่ันเป็นกุศล
ถ้าใจไม่เกิดผลเป็นความใสความสว่างความมีปัญญา อย่างใด
เลย น่ันก็เป็นเร่ืองของบุญเท่าน้ัน
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ท่ีประณีตย่ิงกว่าน้ันก็คือ แม้ว่าจะไม่สามารถให้อภัยทาน
ที่เป็นบุญได้ แต่ถ้าใจไม่ถือโทษเพราะสว่างแล้วด้วยปัญญา
ด้วยเหตุผล ด้วยเมตตา น้ันก็เป็นอภัยทาน น้ันก็เป็นกุศล

บุญกับกุศล ไหนมีความสำคัญกว่ากัน ยกข้อนี้ขึ้น
พิจารณาก็น่าจะเห็นได้ว่ากุศลสำคัญกว่า กุศลเปรียบเทียบ
เหมือนข้าว บุญเปรียบเหมือนน้ำ อ่ิมข้าวแล้วไม่ได้กินน้ำ แม้จะ
รู้สึกไม่อ่ิมสมบูรณ์ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้กินข้าวเลย กินแต่น้ำเท่า
น้ัน อ่ิมแบบกินแต่ข้าวกับอ่ิมแบบกินแต่น้ำ แตกต่างกันอย่างไร
เข้าใจความน้ีแล้วก็จะเข้าใจได้ด้วยว่า ทำแต่กุศลกับทำแต่บุญ
แตกต่างกันอย่างไร ดังน้ันแม้เม่ือเป็นไปได้แล้ว ทุกคนจึงควรทำ
ทั ้งบุญและกุศลไปพร้อมกัน แต่ถ้าจะต้องเลือกระหว่าง
ทำบุญกับทำกุศล คือไม่ทำทั้งสองอย่างได้พร้อมกันก็ต้อง
เลือกทำกุศล กุศลเป็นสิ่งที่ทำได้เสมอเพราะเป็นเรื่องเฉพาะ
ตัวของทุกคน ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น อุปสรรคอื่นไม่อาจห้ามการ
ทำกุศลของใครได้เลยโดยเด็ดขาด ตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้
ตัวเองไม่ได้ทำกุศล ฉะน้ัน จึงควรพิจารณาในเร่ืองน้ีให้รอบคอบ
และอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นอุปสรรคกีดขวางตนเองไม่ให้ทำกุศล
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คือการอบรมใจให้สว่าง สะอาด ฉลาด พร้อมด้วยสติ ปัญญา
เมตตา กรุณา เป็นต้น

บุญกบุญกบุญกบุญกบุญก่่่่่อสุขอสุขอสุขอสุขอสุข     บาปกบาปกบาปกบาปกบาปก่่่่่อทุกขอทุกขอทุกขอทุกขอทุกข์์์์์

ใครเคยเห็นหน้าตาของความดีและความช่ัวบ้างว่าเป็น
เด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย มีบ้านเรือนภูมิลำเนาอยู่ท่ีไหน
อันความดีความช่ัวน้ันไม่มีตัวตน แต่มีคนทำดีหรือทำช่ัว และ
มีผลของการทำ เหมือนอย่างความร้อนความหนาวไม่มีตัวตน
ความหิวกระหายความอิ่มหนำสำราญไม่มีตัวตน แต่มีคนที่
ร้อนหรือหนาว มีคนท่ีหิวกระหายหรืออ่ิมหนำสำราญ คนท่ีร้อน
เพราะมีความร้อน คนที่หนาวเพราะมีความหนาว ฉันใด
คนดีจะเป็นเด็กชายดี เด็กหญิงดี นายดี นางดีก็ตาม เพราะ
มีความดี คนช่ัวจะเป็นเด็กชายช่ัว เด็กหญิงช่ัว นายช่ัว นางช่ัว
ก็ตาม เพราะมีความช่ัว ฉันน้ัน ฉะน้ัน ผู้ต้องการจะเห็น หน้าตา
ของความดี จะดูหน้าตาของคนดีแทนก็ได้ ต้องการจะเห็น หน้า
ตาของความช่ัว จะดูหน้าตาของคนช่ัวแทนก็ได้

คนดีเพราะมีความดีน้ัน คือคนท่ีทำดีต่าง ๆ ท้ังแก่ตน
และส่วนรวม ส่วนคนชั่วเพราะมีความชั่วนั้น คือคนที่ทำชั่ว
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ต่าง ๆ ท้ังเก่ียวกับตนเองและส่วนรวม ยกตัวอย่างตัวของเรา
เองทุก ๆ คน เม่ือช่วยทำการในบ้านในโรงเรียนหรือการท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ัวไปต่าง ๆ ก็เป็นท่ีสรรเสริญยกย่อง เพราะการทำ
น้ันก่อให้เกิดสุขประโยชน์ น้ีคือความดีท่ีมีอยู่ท่ีตัวเราเอง ซ่ึงเป็น
คนดีข้ึนเพราะทำดี เม่ืออยากจะดูหน้าตาของความดี ก็จงส่อง
กระจกดูหน้าของตัวเราเอง จะรู้สึกความภาคภูมิใจท่ีแฝงอยู่ใน
ใบหน้าในสายตา อันส่องเข้าไปถึงจิตใจท่ีดี อาจมีความอ่ิมใจ
ในความดีของตนเป็นอย่างมากก็ได้ แต่ถ้า ตัวเราเองทุก ๆ
คนทำไม่ดีต่าง ๆ ในบ้านบ้าง ในโรงเรียนบ้าง ในท่ีต่าง ๆ
บ้าง ทำให้เกิดความทุกข์ร้อนเสียหายแก่ใคร ๆ ก็ เป็นท่ีติฉิน
นินทา เพราะการทำน้ันก่อให้เกิดโทษ น้ีคือความช่ัวท่ีมีอยู่ท่ี
ตัวเราเองซ่ึงเป็นคนช่ัวข้ึนเพราะทำช่ัว เม่ืออยากจะดูหน้าตาของ
ความชั่ว ก็จงส่องกระจกดูหน้าของตัวเราเอง จะรู้สึกความ
อัปยศอดสูความปิดบังซ่อนเร้นท่ีแฝงอยู่ในใบหน้า ในสายตา
อันส่อเข้าไปถึงจิตใจท่ีไม่ดี อาจมีความสร้อยเศร้า ตำหนิตนเอง
รังเกียจตนเอง เป็นอย่างมาก เพราะรู้สึกสำนึก ข้ึนบ้างก็ได้
สรุปความว่าการกระทำทุกอย่างท่ีน่านิยมชมชอบ ก่อให้เกิดสุข
ประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อ่ืน คือความดี การกระทำทุกอย่างท่ีน่า
ตำหนิติเตียน ก่อให้เกิดทุกข์โทษแก่ตนเองแก่ผู้อ่ืน คือความช่ัว
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วิธีการเพ่ือความสุขของชีวิตวิธีการเพ่ือความสุขของชีวิตวิธีการเพ่ือความสุขของชีวิตวิธีการเพ่ือความสุขของชีวิตวิธีการเพ่ือความสุขของชีวิต

พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหน่ึงกล่าวไว้แปลความว่า

“ละ เหตุทุกข์ได้ เป็นสุขในท่ีท้ังปวง” ความหมายโดย
ตรงและโดย ง่ายของพุทธภาษิตน้ีก็คือ ไม่ทำเหตุท่ีจะนำให้เกิด
ความทุกข์ ก็จะไม่มีทุกข์ ก็จะเป็นสุข ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบล
ใดก็จะไม่มีทุกข์ ก็จะเป็นสุข ท่ีจริงแล้วก็ไม่มีอะไรท่ีจะทำให้เกิด
ปัญหาขัดแย้งได้ เป็นสัจจะที่เห็นได้ถนัดชัดเจนแล้ว ไม่ทำ
เร่ืองให้เกิดทุกข์ ก็ไม่มีทุกข์ ก็มีแต่สุขเหมือนไม่ให้ท้องว่างก็ไม่หิว
ไม่ชุบผ้าขาว ลงในน้ำสีดำผ้าก็ไม่ดำ การไม่ปล่อยให้ท้องว่าง
คือการละเหตุท่ี จะทำให้ท้องเป็นทุกข์คือหิว การไม่ชุบผ้าขาว
ลงในน้ำสีดำ คือ การละเหตุท่ีจะทำให้ผ้าเป็นสีดำ

เหตุนี้มีความสำคัญยิ่งนักเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะให้ผล
ผลจะดีจะร้ายก็อยู่ท่ีเหตุ ไม่ได้อยู่ท่ีอะไรอ่ืน และผู้จะได้รับผล
ก็ต้องเป็นผู้ทำเหตุ ผู้ไม่ได้ทำเหตุจะไม่ได้รับผล การกล่าวเช่นน้ีว่า
ท่ีจริงแล้วมีทางให้เกิดปัญหาโต้แย้งได้มากมาย ดังท่ีมีปรากฏอยู่
เสมอไม่ว่างเว้น เกิดมาไม่เคยทำบาปทำกรรม ทำไมถึงต้องมา
รับทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ นี้เป็นตัวอย่างที่ปรารภปรารมย์
คร่ำครวญกันอยู่มากมาย ซึ่งคิดหรือมองแต่เพียงผิวเผินก็
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น่าเช่ือเช่นน้ัน คนบางคนทำดีให้เห็นอยู่ไม่เคยทำไม่ดีให้เห็นเลย
แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้รับผลดีอย่างไร ยากจนแสนสาหัสก็มี
ทุกข์ร้อนด้วยเรื่องร้อยแปดก็มี เหตุแห่งทุกข์ที่ท่านให้ละ
จึงไม่ใช่เหตุท่ีปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเท่าน้ัน เหตุท่ีเห็น ๆ อยู่
หรือเป็นเหตุในภพชาติปัจจุบัน บางคร้ังบางคราวก็ให้ผลใหญ่ย่ิง
ไม่เสมอกับเหตุท่ีแลไม่เห็น หรือเหตุท่ีพ้นไปจากภพชาติปัจจุบัน
แล้ว เหตุท่ีไม่ได้ละกันในอดีตท่ีแลไม่เห็นรู้ไม่ถึง ก็มีผลไม่ใช่
ว่าไม่มี และก็มีผลมาถึงปัจจุบันได้ด้วย ไม่ใช่ว่าไม่ได้ และผลก็
ตรงตามเหตุเสมอด้วย เป็นจริงเป็นจังด้วย ไม่มีคลาดเคล่ือน
แม้เล็กน้อยเพียงไร

ทุกคนอยากเป็นสุข ย่ิงสามารถเป็นสุขในท่ีท้ังปวง หรือ
ทุกเวลาน่ันเอง ย่ิงจะยินดีย่ิงนัก จึงควรต้องเข้าใจว่า เม่ืออยาก
เช่นน้ันเป็นผล ก็ต้องทำเหตุให้ตรงกับผลเช่นน้ัน

เป็นสุขในท่ีท้ังปวงไม่หมายเฉพาะเป็นสุขในชาติน้ี ภพน้ี
หมายถึงเป็นสุขในชาติหน้าภพหน้าด้วย บางท่ีชาติน้ี ภพน้ี เราจะ
ต้องเสวยผลของเหตุในชาติอดีตภพอดีตท่ีตามมาทัน สุขในท่ี
ท้ังปวงก็คือสุขท้ังภพหน้าด้วย ชาติน้ีเป็นสุขก็ต้องระวังอย่าให้
ชาติหน้าเป็นทุกข์ ต้องละเหตุท่ีจะให้เป็นทุกข์ท้ังหมด



3838383838      ว ิธ ีสร ้ างบ ุญบารม ี

เหตุทุกข์คือความไม่ดีทุกประการ อันความไม่ดีทุก
ประการเกิดจากใจ เช่นเดียวกับความดีทุกประการก็เกิดจากใจ
ท่านจึงว่าความทุกข์เกิดจากใจ ความสุขก็เกิดจากใจ หรืออีก
อย่างหน่ึงก็ว่าความทุกข์เกิดจากความคิด ความสุขก็เกิดจาก
ความคิด ความคิดหรือใจจึงเป็นความสำคัญท่ีสุดสำหรับทุกคน
จะมีสุขหรือทุกข์ก็อยู่ท่ีใจ อยู่ท่ีความคิดของใจ ใจคิดให้ละเหตุ
ทุกข์ การพูดการทำกรรมท้ังปวงก็จะเป็นการละเหตุทุกข์ ความ
ทุกข์ ย่อมไม่มี ย่อมมีความสุข ย่อมเป็นสุข ละเหตุทุกข์ได้
เพียงไร ย่อมมีสุขเพียงน้ัน

ความคิดใครในส่ิงท่ีน่าปรารถนาพอใจ ความอยากมี
อยากเป็น ความอยากไม่มีไม่เป็นน้ีเป็นความคิดท่ีเป็นเหตุทุกข์
ทำความคิดน้ีให้เบาบางเพียงไร ความทุกข์จะลดน้อยลงเพียงน้ัน
ความสุขจะมีมากเพียงนั้น แม้ปรารถนาจะละเหตุแห่งทุกข์
เพื่อเป็นสุขในที่ทั้งปวง ทั้งในภพนี้ และในภพหน้า ต้องละ
ความคิดดังกล่าว ซ่ึงจะสามารถละได้ก็ต่อเม่ือใช้สติพิจารณา
ความรู้สึกในใจ ให้เห็นความอยากท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว ท้ังอยาก
ได้ส่ิงน่าใคร่น่าปรารถนาพอใจ ท้ังอยากมีอยากเป็น อยากไม่มี
ไม่เป็น ดูให้เห็น เห็นอยา่งรู้ ว่านัน้เป็นเหตุทุกข ์ ต้องการ
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ละเหตุทุกข์ ต้องละความอยากเหล่าน้ันให้ได้ ละให้ได้ทุกคร้ัง
ที่แลเห็น ที่รู้ว่าเป็นความอยาก พยายามดูใจตนเองให้เห็น
ดังกล่าว พยายามดับส่ิงท่ีเห็นเหตุทุกข์ดังกล่าว ทำไปเร่ือย ๆ
จะมีสุขในท่ีท้ังปวงได้แน่นอน

เสบียงเพ่ืออนาคตเสบียงเพ่ืออนาคตเสบียงเพ่ืออนาคตเสบียงเพ่ืออนาคตเสบียงเพ่ืออนาคต

พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างหน่ึงท่ีเป็นคุณอย่างย่ิงแก่
ผู้ปฏิบัติ คือทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบัน ๑ ไม่ให้อาลัยอดีต ๑
ไม่ให้เพ้อฝันถึงอนาคต ๑ ท้ังสามประการน้ีไม่ได้หมายถึงท่ีเป็น
โทษ แต่หมายถึงท่ีเป็นคุณประโยชน์เท่าน้ัน

ท่ีว่าไม่ให้อาลัยถึงอดีตก็มีความหมายตรงตัว คืออะไร
ท่ีเกิดข้ึนแล้ว ผ่านไปแล้ว แม้เป็นความสุข ความช่ืนชอบยินดี
ก็อย่าไปผูกใจอาลัยถึง อยากให้กลับมาดำรงอยู่ต่อไป ซ่ึงเป็นไป
ไม่ได้ เม่ือเป็นไปไม่ได้ แม้ไปอาลัยอาวรณ์ปรารถนาให้เป็น
ไปให้ได้ ก็ย่อมจะต้องได้รับความทุกข์เพราะความไม่สมหวัง
ถ้าเป็นความทุกข์ความไม่ชื่นชอบยินดีพอใจ ก็อย่าไปผูกใจ
อาวรณ์ถึง แต่จงปล่อยเสีย การนำใจไปผูกไว้กับเร่ืองราวท่ีเป็น
ทุกข์เป็นความเศร้าหมอง ย่อมทำให้ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน



4040404040      ว ิธ ีสร ้ างบ ุญบารม ี

ไม่ส้ินสุด ความทุกข์ร้อนควรจะหมดส้ินไปพร้อมกับอดีตท่ีล่วง
ไปแล้ว ผู้มีปัญญาพึงปฏิบัติตามท่ีพระพุทธองค์ ทรงสอนไว้
เม่ือคิดถึงอดีตให้หยุดเสีย ให้พยายามลืมอดีตเสีย จะได้พ้น
จากทุกข์โทษของอดีต อย่างไรก็ตาม ท่ีให้วางอดีตเสียน้ัน ไม่ได้
หมายความว่าให้ลืมอะไร ๆ ท้ังหมดท่ีเกิดแล้ว ความลืมกับ
ความปล่อยวางไม่เหมือนกัน พระพุทธองค์ไม่ทรงสอน ให้ลืม
ทุกส่ิงทุกอย่าง แต่ทรงสอนให้มีสติจำท่ีควรจำ คือจำส่ิงท่ีเป็น
คุณประโยชน์ ท่ีไม่เป็นกิเลส แต่ทรงสอนให้ลืมส่ิง ท่ีเป็นกิเลส
ท่ีก่อให้เกิดกิเลสโทษทุกข์ทุกอย่าง ไม่มียกเว้นว่าให้อาลัยอดีต
เร่ืองน้ีเพราะมีความสำคัญเป็นพิเศษ อดีตเป็นทุกข์ เป็นกิเลสทุก
อย่างต้องลืมให้หมด ปล่อยให้หมด วางให้หมด

อนาคตก็ไม่ให้เพ้อฝันถึง คือไม่ให้คาดคะเนว่าอนาคต
จะได้ลาภได้ยศอย่างน้ันอย่างน้ี เพราะการคาดคะเนล่วงหน้า
เช่นน้ีทำใจฟุ้งซ่านไม่สงบสุขในปัจจุบันด้วย และในอนาคต ถ้า
ไม่เป็นไปตามคาดคิดก็จะเสียใจเพราะผิดหวัง สู้อยู่อย่างไม่คาด
คิดถึงอนาคตอย่างมีกิเลสจะเป็นสุขสงบกว่า อยู่กับปัจจุบันได้มาก
เพียงไรก็จะมีความสุขได้มากเพียงน้ัน แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าการทำอะไรไม่ต้องตระเตรียมเพ่ืออนาคต
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การเตรียมอนาคตท่ีสำคัญมากอย่างหน่ึงก็คือการเตรียม
อนาคตในภพชาติเบ้ืองหน้า ทุกคนจะมีชีวิตอยู่ในชาติน้ีอย่างมาก
ก็ประมาณร้อยขวบปีเท่านั้น จะทุกข์จะสุขในภพชาตินี้ก็จะ
ชั่วระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไร โดยเฉพาะผู้ผ่านพ้นวัยเด็กมา
ศึกษาธรรม อยู่แล้วในขณะน้ีย่อมมีเวลาในภพชาติน้ีอีก ไม่นาน
เลย ได้ความม่ังมีศรีสุขลาภยศสรรเสริญในภพชาติน้ีสัก เพียงไร
ก็ไม่อาจรักษาไว้ได้นาน แต่ภพชาติในอนาคตน้ัน นานนักหนา
นับปีนับชาติไม่ได้ จึงควรเตรียมภพชาติในอนาคตมากกว่า
ท่ีท่านเรียกว่าเตรียมเสบียงเดินทางไว้สำหรับ ภพชาติข้างหน้า
คือเตรียมบุญกุศลไว้ให้พร้อม ให้เพียงพอแก่ทางท่ีไกลแสนไกล
จนประมาณไม่ได้ บุญกุศลที่จะเป็นเสบียงเดินทางนั้นต้อง
ประกอบด้วยทาน ศีล ภาวนา การทำจิตทำใจให้ผ่องแผ้ว
บริสุทธ์ิจากโลภ โกรธ หลง จำเป็นท่ีสุด สำคัญท่ีสุด และก็มี
โอกาสจะทำได้มากท่ีสุด เพราะไม่ต้องประกอบด้วย อะไรอ่ืนเลย
ใจมีอยู่กับตัวเราเองแล้ว กิเลสก็อยู่กับใจน่ันเอง ถอดถอนออก
เสียให้เสมอ ทุกเวลานาที ทุกอิริยาบถ ย่อมได้รับผลเป็นเสบียง
ท่ีพึงปรารถนาของนักเดินทางท่ีสุด
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บารมีนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าบารมีนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าบารมีนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าบารมีนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าบารมีนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า

คำว่าบารมีน้ี ท่าน แสดงว่าพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมี
มาโดยลำดับตลอดเวลาช้านาน และบารมีท่ีพระโพธิสัตว์ ทรง
บำเพ็ญน้ัน เม่ือบำเพ็ญ  มาก ๆ เข้า ก็เป็นบารมีท่ีสูงข้ึน ๆ
หรือบริบูรณ์ข้ึน เพราะฉะน้ัน จึงจัดเป็น ๓ ช้ัน เรียกว่า บารมีบารมีบารมีบารมีบารมี
อุปบารมี ปรมัตถบารมีอุปบารมี ปรมัตถบารมีอุปบารมี ปรมัตถบารมีอุปบารมี ปรมัตถบารมีอุปบารมี ปรมัตถบารมี ท่ีเรียกว่า บารมีในเม่ือแบ่งเป็น ๓
ช้ัน ด่ังน้ี ก็หมายถึงเป็นบารมี สามัญ อุปบารมีก็หมายถึง
บารมีที่มากยิ่งขึ้น จนถึงใกล้ที่จะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า
ปรมัตถบารมี บารมีท่ีเป็นปรมัตถ์ คือให้เป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ก็หมายถึงบารมีท่ีสมบูรณ์ นำให้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า

บารมีคือคุณธรรมผู้มุ่งดีบารมีคือคุณธรรมผู้มุ่งดีบารมีคือคุณธรรมผู้มุ่งดีบารมีคือคุณธรรมผู้มุ่งดีบารมีคือคุณธรรมผู้มุ่งดี

คำว่า บารมี บารมี บารมี บารมี บารมี ท่ีแปลว่าอย่างย่ิง หรือท่ีมีความหมายว่า
เลิศ ประเสริฐ ก็หมายถึงธัมมะ หรือภูมิช้ันของธัมมะท่ีเป็น
คุณธรรม ท่ีเป็นความดีในจิตใจ ซ่ึงได้ส่ังสมเพ่ิมเติมให้ย่ิงข้ึน ๆ
คือ ให้เป็นอย่างย่ิง คือให้ย่ิงข้ึนอยู่เสมอ จนถึงบริบูรณ์เต็มที
ใ่นท่ีสุด อย่างย่ิงก็คือว่าคุณธรรมท่ีส่ังสมอบรมให้เป็นอย่างย่ิงคือ
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ย่ิงข้ึน ๆ ดังกล่าว และท่ีหมายถึงว่าเลิศหรือประเสริฐ ก็โดยท่ี
คุณธรรมที่เป็นอย่างยิ่งนั้นเป็นของเลิศ เป็นของประเสริฐ
เป็นของดีท่ีสุด และท่ีแปลว่าให้ถึงฝ่ังน้ัน ก็หมายถึงคุณธรรม
ท่ีนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากฝ่ังน้ี จนพ้นจากฝ่ังน้ีไปถึงฝ่ังโน้น เป็น
ความหมายทางรูปธรรม หมายถึงฝั่ง ๒ ฝั่งที่มีมหาสมุทร
มีห้วงน้ำลึก มีทะเลหลวงค่ันอยู่กลาง แล้วก็เปรียบสัตวโลกว่า
เหมือนอย่างผู้ท่ีข้ามจากฝ่ังน้ีคือโลก หรือว่าความทุกข์ หรือ
ว่ากิเลส ซึ่งนับว่าเป็นฝั่งนี ้ เพราะว่าที่ชื ่อว่าโลก ๆ นี้
ตามความหมายในทางธรรมก็หมายถึงว่าท่ี ๆ เป็นทุกข์ มีกิเลส
มีทุกข์ สัตวโลกอยู่ฝ่ังน้ีก็ต้องประกอบด้วยกิเลส ประกอบด้วย
ความทุกข์ จะพ้นจากฝ่ังน้ีไปสู่ฝ่ังโน้น อันหมายถึง โลกุตตระโลกุตตระโลกุตตระโลกุตตระโลกุตตระ
พ้นโลกคือ นิพพานนิพพานนิพพานนิพพานนิพพาน ก็ต้องอาศัยคุณธรรมท่ีได้ส่ังสมอบรมย่ิง
ข้ึน ๆ ท่ีเป็นอย่างย่ิงน้ัน เหมือนอย่างเป็นเรือสำหรับโดยสาร
ข้ามไปจากฝ่ังน้ีไปสู่ฝ่ังโน้น แล้วก็คุณธรรมท่ีเหมือนอย่างเรือ
ท่ีทำให้ข้ามฟากได้น้ัน ก็คือบารมี ท่ีแปลว่าให้ถึงฝ่ังโน้น ให้ถึงฝ่ัง
ก็หมายถึงคุณธรรมน้ันเอง

บารมีสร้างได้ด้วยกรรมบารมีสร้างได้ด้วยกรรมบารมีสร้างได้ด้วยกรรมบารมีสร้างได้ด้วยกรรมบารมีสร้างได้ด้วยกรรม



4444444444      ว ิธ ีสร ้ างบ ุญบารม ี

บารมีน้ีก็มาจาก กรรม คือการงานท่ีบุคคลกระทำทาง
กาย ทางวาจา ทางใจ ประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ
กรรมท่ีบุคคลกระทำน้ัน กรรมดีก็มี กรรมช่ัวก็มี กรรมดีก็ให้ผลดี
กรรมชั่วก็ให้ผลชั่ว ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ที่แปล
ความว่า

ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม
เพราะว่าบุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้ว จึงกระทำกรรม
ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ด่ังน้ี

เพราะฉะน้ัน กรรมท่ีบุคคลกระทำน้ีเอง ถ้าเป็นกรรมดี
ก็เป็นบุญกรรม กุศลกรรม ถ้าเป็นกรรมช่ัว ก็เป็นบาปกรรม
อกุศลกรรม สุจริตก็จัดเข้าในกรรมดี ทุจริตก็จัดเข้าในกรรมช่ัว
กรรมท่ีทุกคนได้กระทำน้ี ย่อมให้ผลในปัจจุบันก็มี ในภายหน้าก็มี
ในเวลาท่ีถัดไปจากภายหน้าน้ันไปก็มี เหมือนอย่างว่าให้ผลในวันน้ี
ให้ผลในวันพรุ่งน้ี ให้ผลในวันท่ีถัดจากวันพรุ่งน้ีไป ให้ผลในภพน้ี
ให้ผลในภพหน้า ให้ผลในภพท่ีถัดไปจากภพหน้า กรรมย่อม
ให้ผลต่าง ๆ กันด่ังน้ี แต่ว่าเม่ือกรรมให้ผลแล้ว ก็เป็นอโหสิกรรม
คือว่ากรรมท่ีได้ให้ผลเสร็จไปแล้ว เพราะฉะน้ัน กรรมซ่ึงเป็น
ตัวเหตุ และผลของกรรมซึ่งเป็นตัวผล จึงมีเวลาที่เสร็จสิ้น



ว ิธ ีสร ้ างบ ุญบารม ี 4545454545

แต่ว่าเม่ือทำกรรมดีไว้บ่อย ๆ ก็ย่อมมีความคุ้นเคยอยู่ในความดี
มีความดียังติดอยู่ ดังที่เรียกว่าเป็น นิสสัย เป็นอุปนิสสัย
เป็นวาสนา ยังไม่หมดไป ความคุ้นเคยในทางดี ความดี ท่ียัง
เหลืออยู่ติดอยู่ ไม่หมดส้ินไปได้เหมือนอย่างกรรม น่ีแหละ
เรียกว่า บารมี เป็นความคุ้นเคยในทางดี อันมาจากกรรมดีท่ี
ประกอบกระทำ และความดีที่เหลือติดอยู่เป็นความคุ้นเคย
ในทางดีดังกล่าวน้ี ก็เป็นส่ิงท่ีส่ังสมเพ่ิมเติมข้ึนได้อยู่เสมอ คือ
ย่ิง ๆ ข้ึนไปอยู่เสมอ เพราะฉะน้ัน บารมีจะหมายถึงว่า เก็บดี
หรือเก็บถูกไว้ก็ได้ เก็บดี เก็บถูกไว้ในจิตใจ ไม่หมดส้ินไป

ทุกคนควรสร้างบุญบารมีทุกคนควรสร้างบุญบารมีทุกคนควรสร้างบุญบารมีทุกคนควรสร้างบุญบารมีทุกคนควรสร้างบุญบารมี

หากว่าจะสรุปเข้าใน มัชฌิมาปฎิปทา มัชฌิมาปฎิปทา มัชฌิมาปฎิปทา มัชฌิมาปฎิปทา มัชฌิมาปฎิปทา มรรคมีองค์ ๘
ก็สรุปเข้าได้ ก็มรรคมีองค์ ๘ น่ันเองคือ บารมี ท่ีพระพุทธเจ้าได้
ทรงปฏิบัติมาจนถึงได้ตรัสรู้ ปฏิบัติทีแรกก็เป็นบารมี ยิ่ง
ข้ึน ๆ ก็เป็นอุปบารมี จนถึงย่ิงท่ีสุดก็เป็นปรมัตถบารมี ก็ได้
ตรัสรู้เป็นพระพระพุทธเจ้า

มรรคมีองค์ ๘ ท่ีเป็น มัชฌิมาปฏิปทา น้ี ไม่ใช้คำว่า
บารมี แต่ว่าผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาธรรมก็พึงต้องเข้าใจเอาว่า บารมี
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น้ันเองมาเป็นมรรคมีองค์ ๘ มรรคมีองค์ ๘ น้ัน ก็มาจาก
บารมีต่าง ๆ ท่ีทรงบำเพ็ญมาน่ันเอง มาประกอบกันเข้าเป็น
มรรคมีองค์ ๘ ฉะน้ัน เม่ือมาเป็นมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ทรง
ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ น้ี บริบูรณ์ จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
น่ีเป็นอันว่ามรรคมีองค์ ๘ น้ันเอง เป็นข้อสรุปของบารมีท้ัง ๑๐
น ั ้น มาเป ็นมรรคมีองค ์ ๘ เพราะฉะน ั ้น
เม ื ่อจ ัดตามภ ูม ิธรรมท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ พึงเห ็นได ้ด ั ่ งน ี ้
ข้อสรุปน้ีก็เป็นไปตามการวิจารณ์ธรรม

ทุกคนพึงปฏิบติในบารมีตามควรแก่ฐานะทุกคนพึงปฏิบติในบารมีตามควรแก่ฐานะทุกคนพึงปฏิบติในบารมีตามควรแก่ฐานะทุกคนพึงปฏิบติในบารมีตามควรแก่ฐานะทุกคนพึงปฏิบติในบารมีตามควรแก่ฐานะ

บารมีธรรมน้ี ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า เป็นหลักธรรมท่ี
ทุก ๆ คนต้องปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้น จึงจะอยู่ด้วยกันเป็นสุข
และเมื่อเป็นผู้นับถือพุทธศาสนา แม้ไม่ตั้งความปรารถนา
จะเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาพระโพธิญาณ ก็พึงปฏิบัติ
ตามหลักบารมีเหล่านี ้ ก็จะเป็นบุญบารมี เป็นบุญนิธิ
ขุมทรัพย์คือบุญ ซ่ึงทุกคนปฏิบัติเท่าไหร่ก็ได้เท่าน้ัน และช่ือว่า
เป็นผู้ที่ปฏิบัติพระพุทธศาสนา เข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วย
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เพราะฉะน้ัน เม่ือว่าตามหลักธรรมแล้ว จึงเป็นของกลางท่ัวไป
ซ่ึงทุกคนควรปฏิบัติตามควรแก่ฐานะของตน


