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ความหมายของบุญและบารมี
คำว่า บุญ แปลตามศัพท์วา่ ชำระ ฟอก ล้าง
ท่าน แสดงว่า แบ่งเป็น ๒ ก่อน คือ บุญทีเ่ ป็นส่วนเหตุ
ได้แก่ ความดีต่าง ๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็น
เครือ่ งชำระ ฟอกล้างความชัว่ ๑ บุญทีเ่ ป็นส่วนผล คือ
ความสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ท่านทั้งหลาย
อย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญนีเ้ ป็นชือ่ ของ ความสุข”
ดัง่ นี้ ๑
คำว่า บารมี มาจากคำบาลีวา่ “ปารมี” มีคำแปล
ที่นักภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้หลายอย่าง จะแสดงแต่บาง
อย่าง คือ แปลว่า อย่างยิง่ มาจากคำว่า “ปรมะ” ที่
ภาษาไทยเรามาใช้วา่ บรม และคำว่า บรมทีแ่ ปลว่า
อย่างยิ่งนี้ ก็มีใช้ทั้ง ๒ ทาง ดีอย่างยิ่งก็บรม หรือ
ไม่ดอี ย่างยิง่ ก็บรม เช่นคำว่า นิพพาน เป็นบรมสุข คือ
สุขอย่างยิง่ สังขารทัง้ หลาย เป็นบรมทุกข์ คือทุกข์ อย่างยิง่
จึงเป็นคำกลาง ๆ ใช้ได้ทง้ั ๒ ทาง ดัง่ นี้ คำว่า บารมี
มาจากคำว่า ปรมะ แล้วมาเป็น ปารมี ไทยเรียก ว่า
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บารมี แต่วา่ มีความหมายถึงส่วนทีด่ ี เท่านัน้ ไม่หมายเป็น
กลาง ๆ เหมือนอย่างคำว่า ปรมะ
เพราะฉะนั้น คำว่า ปารมี จึงมีความหมาย
ทีแ่ ปลว่า เลิศ อย่างยิง่ ประเสริฐ หรือแปลอีกอย่างหนึง่ ว่า
ถึงฝัง่ อันหมายความว่า นำให้ถงึ ฝัง่ คือจากฝัง่ นีไ้ ปสูฝ่ ง่ั
โน้น อันหมายความว่านำจากฝัง่ นีค้ อื โลก ไปสูฝ่ ง่ั โน้นคือ
โลกุตตระ เหนือโลก พ้นโลก อันหมายถึงนิพพาน

บุญเป็นเหตุแห่งความสุข
พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้แปลความว่า
“ผู้ ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาบุญนัน่ แล อันมีผลเลิศต่อไป
ซึง่ มีสขุ เป็นกำไร คือ พึงเจริญทาน ๑ ความประพฤติสงบ ๑
เมตตา จิต ๑ บัณฑิตครัน้ เจริญธรรม ๓ ประการ อันเป็น
เหตุแห่ง ความสุขเหล่านี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความ
เบียดเบียน เป็นสุข”
พระพุทธภาษิตทีม่ มี าในปุญญสูตรนี้ ตรัสสอนให้ทกุ ท่าน
ทุกบุคคล ผูใ้ คร่ประโยชน์ศกึ ษาบุญอันเป็นส่วนเหตุให้เกิดผลเลิศ
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ต่อไป มีสขุ เป็นกำไร เป็นเหตุให้เกิดความสุข คือ ให้เจริญทาน
สมจริยา ความประพฤติสงบ และเมตตาจิต รวม ๓ ประการ
คำว่า “บุญ” แปลตามศัพท์หรือพยัญชนะว่า ชำระ ฟอก
ล้าง โดยย่อหมายถึงบุญส่วนเหตุ ๑ บุญส่วนผล ๑
บุญส่วนเหตุนน้ั หมายถึงศึกษา คือฟัง เรียน ให้รู้ และ
ดำรงมัน่ เสพปฏิบตั เิ จริญกุศลธรรมทัง้ หลาย เช่นปฏิบตั เิ จริญ
ธรรม ๓ ประการ ดังที่กล่าวแล้วนั้น และในพระบาลี
ไวยากรณภาษิตอีกแห่งหนึง่ ได้ตรัสไว้ตอนหนึง่ แปลความว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นดำริว่า บัดนี้ เราเป็นผู้มีฤทธิ์
อย่างมากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ เพราะผลวิบากแห่ง
กรรม ๓ ประการของเรา คือ ทาน ๑ ทมะ (ฝึกอินทรีย์
มีจักษุเป็นต้น และข่มกิเลส มีราคะเป็นต้น) ๑ สัญญมะ
(สำรวมกายและวาจา) ๑”
อนึ่ง ได้ตรัสบุญส่วนเหตุไว้ในนิธิกัณฑสูตรว่า “นิธิ
(ขุมทรัพย์คอื บุญ) เป็นสิง่ อันสตรีหรือบุรษุ ฝังไว้ดแี ล้ว ด้วยทาน
๑ ศีล ๑ สัญญมะ ๑ และ ทมะ ๑”
บุญส่วนเหตุทว่ั ไป ก็ได้แก่กศุ ลเจตนา ดังทีไ่ ด้ตรัสไว้วา่
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“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย บุญกิรยิ าวัตถุ (ทีต่ ง้ั แห่งการทำบุญ)
๓ เหล่านี้ คือ บุญกิรยิ าวัตถุสำเร็จด้วยทาน ๑ บุญกิรยิ าวัตถุ
สำเร็จ ด้วยศีล ๑ บุญกิรยิ าวัตถุสำเร็จด้วยภาวนา ๑
บุญส่วนผลนัน่ หมายถึงผลวิบากของบุญส่วนเหตุนน้ั เอง
ดังทีต่ รัสไว้ในปุญญสูตรตอนต้นว่า
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เธอ ทัง้ หลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลย
คำว่าบุญนีเ้ ป็นชือ่ แห่งความสุข อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก
น่าพอใจ”
ในธรรมบทตรัสแสดงบุญส่วนผลไว้วา่
“ผูม้ บี ญ
ุ อันทำแล้ว ย่อมบรรเทิงในโลกนี้ ละไปแล้วย่อม
บรรเทิง ย่อมบรรเทิงในโลกทัง้ สอง เขาเห็นความบริสทุ ธิแ์ ห่ง
กรรมของตน ย่อมบรรเทิงทัว่ ”
ในนิธิกัณฑสูตร ตรัสแสดงผลวิบากแห่งบุญนิธิโดย
พิสดารไว้วา่ นิธคิ อื บุญนี้ อันบุคคลฝังไว้ดแี ล้ว อันใครชนะไม่ได้
มีปกติไปตาม ละไปย่อมถือเอาบุญนิธนิ น้ั ไปในทีพ่ งึ ไปทัง้ หลาย
ไม่ทว่ั ไปแก่ชนเหล่าอืน่ บุญนิธโิ จรนำไปไม่ได้ นิธนิ น่ั ให้สง่ิ ทีใ่ คร่
จะได้ทง้ั ปวงแก่เทพและมนุษย์ทง้ั หลาย เทพและมนุษย์ทง้ั หลาย
ปรารถนาสิ่งใด ๆ สิ่งนั้นทั้งหมดอันผู้มีบุญนิธิย่อมได้ด้วย
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บุญนิธนิ น่ั ความมีผวิ พรรณงาม ความมีเสียงไพเราะ สัณฐาน
ทรวดทรงงาม ความมีรปู งาม ย่อมได้ดว้ ยบุญนิธนิ น้ั ความเป็น
ใหญ่ บริวาร ย่อมได้ดว้ ยบุญนิธนิ น่ั รัชสมบัตแิ ห่งประเทศ
ความเป็นใหญ่ จักรพรรดิสขุ อันเป็นทีร่ กั แม้รชั สมบัตแิ ห่งเทพ
ในทิพย์ทง้ั หลาย ย่อมได้ดว้ ยบุญนิธนิ น่ั สมบัตอิ นั เป็นของมนุษย์
ความยินดีในเทวโลก และนิพพานสมบัติ ย่อมได้ดว้ ยบุญนิธนิ น่ั
ความที่ถ้าเมื่ออาศัยความถึงพร้อมด้วยมิตรประกอบทั่วโดย
แยบคาย มีความชำนาญในวิชชาวิมตุ ติ ย่อมได้ดว้ ยบุญนิธนิ ้ี
ปฏิสมั ภิทา (ปัญญาแตกฉานเฉพาะ) วิโมกข์ (ความหลุดพ้น)
และสาวกบารมี ปัจเจกโพธิ พุทธภูมิ ย่อมได้ดว้ ยบุญนิธนิ น่ั
สัมปทานัน่ คือบุญสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยบุญ) มีประโยชน์
ผลทีต่ อ้ งการใหญ่อย่างนี้ เพราะเหตุนน้ั บัณฑิตทัง้ หลายผูท้ รง
ปัญญา จึงสรรเสริญความเป็นผูม้ บี ญ
ุ อันทำแล้ว
กล่าวโดยย่อ บุญส่วนเหตุ ได้แก่กศุ ลเจตนา กุศลกรรม
สุจริต กุศลธรรม บุญกิรยิ าวัตถุทง้ั ปวง ไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ปัญญา
บารมี คือ พุทธบารมี ปัจเจกโพธิบารมี สาวกบารมี
มรรคมีองค์แปด และที่ตรัสยกขึ้นไว้ในปุญญสูตรตอนที่
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เป็นไวยากรณภาษิตว่า ทาน ๑ ทมะ ๑ สัญญมะ ๑ และใน
นิคมคาถา ว่า ทาน สมจริยา เมตตาจิต ซึง่ ล้วนเป็นเครือ่ ง
ชำระฟอกล้าง กิเลสาสวะทัง้ ปวง
ส่วนบุญส่วนผล ก็สรุปเข้าในมนุษยสมบัติ เทวสมบัติ
นิพพานสมบัติ สรุปเข้าอีกเป็นความสุขทีน่ า่ ปรารถนาใคร่ รัก
พอใจ ตลอดถึงบรมสุข คือ นิพพาน อันเกิดจากกรรมวิสทุ ธิ์
ความ บริสทุ ธิแ์ ห่งกรรมของตน ทำให้บริสทุ ธิก์ าย บริสทุ ธิว์ าจา
บริสุทธิ์ใจ โดยเฉพาะทำให้จิตบริสุทธิ์จากกิเลสาสวะไปโดย
ลำดับจนถึงทัง้ หมด
ในรัตนัตตยปภาวาภิยาจนคาถา พระราชนิพนธ์ในรัชกาล
ที่ ๔ แสดงไว้วา่ พระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ บริสทุ ธิส์ งู สุด ประเสริฐสุดในโลก ย่อมเป็นไปเพือ่
ความบริสทุ ธิอ์ ย่างยิง่ แก่ผเู้ ลือ่ มใสแล้ว ใคร่ปรารถนาความ
บริสทุ ธิแ์ ห่งตน ปฏิบตั อิ ยูโ่ ดยชอบ ความบริสทุ ธิจ์ ากกิเลสทัง้ ปวง
เป็นความดับจากทุกข์ทง้ั หลาย นิพพานเป็นบรมสูญ คือว่างอย่าง
ยิง่ (จากกิเลสสาสวะทัง้ หมด) เป็นบรมสุข คือสุขอย่างยิง่
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และได้มีอีกคาถาหนึ่งแสดงอธิบายนิพพานว่า ความ
บริสทุ ธิจ์ ากกิเลสทัง้ ปวง เป็นความดับจากทุกข์ทง้ั หลาย ความ
ดับนัน้ เป็นสันติ คือความสงบแห่งใจ เรียกว่านิพพาน
ในปุ ญ ญสู ต ร ตรั ส แสดงบุ ญ ส่ ว นผลก่ อ นคื อ สุ ข
พร้อมทั้งสุขสมบัติ แล้วตรัสบุญส่วนเหตุ คือ ทาน ทมะ
(ฝึกอินทรีย์มีตาเป็นต้น ข่มกิเลส) สัญญมะ (สำรวมกาย
และวาจา) ส่วนในนิคมคาถาของพระสูตรนี้ แสดงบุญส่วนเหตุ
คือ ทาน สมจริยา เมตตาจิต แม้ชื่อธรรมต่างกันบ้าง
ส่วนใจความก็เป็นอันเดียวกัน
ทาน คือ การให้การบริจาคพัสดุตา่ ง ๆ มีขา้ วน้ำเป็นต้น
เกือ้ กูลผูร้ บั ตามทีต่ อ้ งการ ตามทีค่ วรให้ พระสุคตตรัสสรรเสริญ
การเลื อ กให้ ได้ ม ี แ บ่ ง ทานเป็ น ๒ คื อ อามิ ส ทาน
ให้อามิสสิง่ ของ ธรรมทาน ให้ธรรม สัง่ สอนหรือสอนแนะนำ
การตั ้ ง
โรงเรี ย นก็ จ ั ด เข้ า ในข้ อ นี ้
ทานข้ อ นี ้
จัดเข้าในข้อทานมัยบุญกิรยิ า วัตถุ
สมจริยา ความประพฤติสงบ ความประพฤติสมควร
ความประพฤติสม่ำเสมอ ก็ได้แก่ศลี ความสำรวมระวังกายวาจา
ด้วยความตั้งใจ งดเว้นกรรมที่ก่อภัยเวรต่าง ๆ เป็นต้น
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ทีค่ วรงดเว้น เช่นงดเว้นตามหลักศีล ๕ ข้อนีจ้ งึ ตรงกับ สัญญมะ
ความสำรวมกายวาจาด้วยความตัง้ ใจ ทีห่ มายถึงศีล ข้อนีจ้ ดั เข้า
ในสีลมัยบุญกิรยิ าวัตถุ
เมตตาจิต จิตมีเมตตา รักใคร่ผกู เยือ่ ใย ปรารถนาให้
เจริญสุข มีความรูส้ กึ เป็นมิตร ดังทีเ่ รียกว่ามีมติ รจิต มิตรใจ
เมตตามีอันเป็นไปในอาการให้ประโยชน์เกื้อกูลเป็นลักษณะ
มีการนำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์เกือ้ กูลเป็นรส คือ เป็นกิจหน้าทีพ่ งึ ทำ
มีการปลดเปลือ้ งโทสะพยาบาทอาฆาตเป็นเครือ่ งปรากฎ มีการ
แสดงความพอใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นปทัฏฐาน ความสงบ
พยาบาทเป็นสมบัติของเมตตา ความมีเสน่หาราคะเป็นวิบัติ
ของเมตตา เมตตาจิตนี้เป็นทมะประการหนึ่ง เพราะเป็น
การฝึกจิตให้เป็นเมตตาจิต มิให้เป็นจิตพยาบาท เพราะเป็น
การข่ ม กิ เ ลสมี โ ทสะพยาบาทอาฆาตเป็ น ต้ น ทั ้ ง เมตตา
นีเ้ ป็นเหตุให้ทำทาน ให้สมาทานศีลหรือสมจริยาหรือสัญญมะ
ด้วย เมตตาจิตข้อนีจ้ ดั เข้าในภาวนามัยบุญกิรยิ าวัตถุ
บุญส่วนเหตุ ๓ ข้อนี้ ให้เกิดผลเป็นบุญส่วนผลทัง้ ปวง
คือความสุข ตามที่ตรัสไว้ในนิคมคาถาว่า มีผลเลิศต่อไป
มีสขุ เป็นกำไร เป็นเหตุแห่งสุข เข้าถึงโลกอันไม่มคี วามเบียด
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เบียนเป็นสุข ทั้งโลกนี้โลกหน้า จึงตรัสสอนมิให้กลัวต่อบุญ
เพราะบุญเป็นชือ่ แห่งความสุข

ทุกชีวติ อาศัยบุญ
ทุก ๆ คนทีม่ คี วามสุขความเจริญอยู่ ดังเช่นทีเ่ ป็นอยู่
เดี๋ยวนี้ เพราะได้รับความดีจากท่านผู้มีความมุ่งดีทั้งหลาย
เป็นต้นว่า ได้รบั การบำรุงเลีย้ งด้วยความรักทะนุถนอมของมารดา
บิดาหรือของญาติหรือของผูร้ บั อุปการะตัง้ แต่เกิดมาโดยลำดับ
ได้รับการสั่งสอนอบรมศิลปวิทยาจากครูอาจารย์ ได้รับ
การปกครองเป็นส่วนรวมจากประเทศชาติ ท่านผูเ้ กีย่ วข้องเหล่านี้
ล้วนได้ประกอบความดีให้แก่ตวั เราทุก ๆ คน ทำให้เราทุก ๆ
คน สามารถดำรงชีวติ เติบโตขึน้ มา มีความสุขความเจริญจน
ถึงเพียงนี้ได้ ถ้าท่านเหล่านี้ล้วนก่อความชั่วร้ายเสียหายให้
หรือแม้ไม่กอ่ ให้ เพียงแต่หยุดอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ได้ทำความดีให้ตวั
เรา ทุก ๆ คนเกิดมาแล้ว ก็คงไม่อาจดำรงชีวติ อยูไ่ ด้ หรือแม้
ดำรงชีวติ อยูไ่ ด้ ก็คงไม่ได้รบั การศึกษาให้ได้ความรูเ้ ป็นอันขาด
ทางที่จะให้เกิดความเจริญ ฉะนั้น จึงกล่าวได้อย่างเต็มที่ว่า
ทุก ๆ คนเป็นหนีค้ วามดีของท่าน ซึง่ ได้ประกอบก่อเกือ้ ให้แก่

วิ ธ ี ส ร้ า งบุ ญ บารมี 11

ตนมาโดยลำดับ ความดีและความชัว่ ทีต่ รงกันข้าม จึงเป็นสิง่ ที่
มีอยูจ่ ริง และความดีของคนดีทง้ั หลายเป็นเครือ่ งเกือ้ กูลตัวเรา
ทุก ๆ คน ความชัว่ ก็เป็นเครือ่ งตัดรอนตัวเราทุก ๆ คน
เฉพาะตัวเราเองนีแ้ หละสำคัญนัก ถ้าทำดี ก็เป็นความดีเป็น
ศรีมงคลแก่ตวั ถ้าทำชัว่ ก็เป็นความชัว่ เป็นกาลี เป็นอัปมงคลแก่ตวั
เมือ่ กล่าวให้กว้างออกไป โลกต้องพึง่ ความดีของคนดีทง้ั หลาย
จึงเกิดความสุขความเจริญ ส่วนความชั่วของคนชั่วทั้งหลาย
เป็นเครือ่ งทำลายโลก

วิธสี ร้างบุญ
ความดีดงั ทีก่ ล่าวมานัน้ คือบุญ ส่วนความชัว่ ทีต่ รงกัน
ข้าม คือ บาป บุญทีเ่ ป็นส่วนเหตุคอื ความดีนน้ั เกิดจากการ
กระทำ ถ้าอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ทำก็ไม่เกิดเป็นบุญขึน้ การกระทำบุญ
เรียกว่า บุญกิริยา จำต้องมีวัตถุ คือสิ่งเป็นที่ตั้ง หรือ
เรือ่ งของการกระทำ ซึง่ เรียกว่า บุญกิรยิ าวัตถุ แปลว่า สิง่ เป็น
ที่ตั้งแห่งการกระทำบุญ หรือเรื่องแห่งการกระทำบุญ ทาง
พระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้โดยย่อ ๓ อย่างคือ
(๑) ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
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(๒) สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
(๓) ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
บุญคือความดีทง้ั ๓ ข้อนี้ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็น
เครื่องชำระล้างความชั่ว ตลอดถึงรากเหง้าของความชั่ว
รากเหง้าของ ความชั่วนั้น เรียกว่า อกุศลมูล (รากเหง้า
ของอกุศล) มี ๓ อย่าง คือ โลภะ อยากได้ ๑ โทสะ คิด
ประทุษร้ายเขา ๑ โมหะ หลงไม่รจู้ ริง ๑ ชำระล้างได้อย่างไร
จักแสดงต่อไปโดยย่อ

สร้างบุญด้วยการให้ทาน
ทาน แปลว่า เจตนาเป็นเหตุให้กไ็ ด้ การให้กไ็ ด้ สิง่ ของที่
ให้กไ็ ด้ การให้ทานทางพระพุทธศาสนา ประสงค์ให้รจู้ กั เลือกให้
คือเลือกบุคคลผูร้ บั ว่าเป็นผูส้ มควร เลือกวัตถุสง่ิ ของให้เหมาะสม
และตัง้ เจตนาให้ดวี า่ เพือ่ บูชาหรือเพือ่ สงเคราะห์อนุเคราะห์ และ
ให้รจู้ กั ประมาณให้เกิดความสุขทัง้ แก่ผใู้ ห้ทง้ั ผูร้ บั มิใช่วา่ เมือ่ ให้ไป
แล้ว ผูใ้ ห้เองกลับขาดแคลนเป็นทุกข์ หรือให้สง่ิ ทีม่ โี ทษไป ผูร้ บั
ไปใช้อาจทำให้เป็นทุกข์ เดีย๋ วนีเ้ มือ่ พูดกันว่าให้ทานมักเข้าใจกันว่า
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คือ ให้แก่คนขอทานต่าง ๆ เมือ่ ให้แก่พระหรือแก่ทางศาสนา
หรือ แก่วดั เรียกว่าทำบุญ ความจริงก็เป็นการให้ทานทัง้ นัน้
การ ให้ทานมีความหมายอย่างกว้าง ๆ ว่า การสละบริจาคสิง่
อะไร แก่ใคร ๆ หรือแก่องค์การอะไร ๆ ด้วยการให้เปล่า
มิใช่เป็น การซือ้ ขายแลกเปลีย่ นหรือให้เช่า และมีความหมาย
ตลอด ถึงการให้กำลังกาย กำลังวาจา กำลังใจ กำลังความคิด
ความรู้ ช่วยในทางต่าง ๆ สรุปลงแล้วก็มี ๒ อย่าง คือ
อามิสทาน ให้พัสดุสิ่งของ อันเป็นกำลังทรัพย์และกำลัง
ภายนอกต่าง ๆ ๑ ธรรมทาน ให้ธรรม อย่างบอกศิลปวิทยาให้
บอกทางของความดีความชัว่ ต่าง ๆ ให้ ๑ ตามความหมาย
นีท้ านจึงมี ครอบคลุมอยูโ่ ดยทัว่ ๆ ไป มารดาบิดาได้ให้ชวี ติ
เลือดเนื้อและ การอุปการะเลี้ยงดูบุตรธิดามาโดยลำดับ
ครูอาจารย์ได้ให้ศลิ ป วิทยาแก่ศษิ ย์ พระมหากษัตริยพ์ ร้อมทัง้
รัฐบาลได้ให้การ ปกครองบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร
พระพุทธเจ้าได้ให้ พระธรรมแก่โลก และในทางตอบสนอง
บุตรธิดาก็ให้แก่ มารดาบิดา ด้วยการปฏิบตั ติ อบแทนพระคุณ
ท่านต่าง ๆ ศิษย์ให้แก่ครูอาจารย์ดว้ ยการตัง้ ใจเรียนดีประพฤติดี
และตอบแทนอย่างอืน่ ๆ ตามโอกาส ประชาราษฎรก็ให้ภาษี
อากรถวาย เป็นราชพลีและประพฤติตนให้ชอบด้วยหน้าที่
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ของพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีในพระ
มหากษั ต ริ ย ์ แ ละประเทศชาติ พุ ท ธศาสนิ ก ชนก็ บ ริ จ าค
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนาตามสามารถ
เมื่อทุกฝ่ายต่าง ให้แก่กันและกันในทางที่ชอบ จึงเกิดความ
สุขความเจริญ การให้ทานนี้ ขัดกับโลภะ ความอยากได้และ
มัจฉริยะความ ตระหนีเ่ หนียวแน่น เพราะความโลภเป็นเหตุ
ให้รวบรวมเข้ามา ความตระหนีเ่ ป็นเหตุให้หวงแหนไว้ ถ้าทุก ๆ
ฝ่ายต่าง รวบรวมเข้ามาและหวงแหนไว้แต่อย่างเดียว ก็จะ
เกิดความขาดแคลนอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ไม่สามารถ ซึ่งมีอยู่เป็น
อันมาก แต่การขาดแคลนนัน้ จักหายไป ในเมือ่ ทุก ๆ ฝ่ายต่าง
ให้ทานแก่กนั และกันตามฐานะ และการให้ทานนัน้ ก็แสดง
ว่าเป็นการชนะใจ คือชนะความโลภ ความตระหนี่ ให้ทาน
ออกไปคราวหนึง่ ก็ชำระล้างความโลภ ความตระหนีใ่ นสิง่ ทีใ่ ห้
นัน้ ได้คราวหนึง่

การให้ทานทีไ่ ด้บญ
ุ มาก
ความดีทค่ี วรทำมีอยูเ่ ป็นอันมาก รวมเป็นข้อใหญ่ได้ ๓
อย่าง คือทาน ศีล ภาวนา ทานคือการให้ ไม่ใช่มคี วาม
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หมายแคบ ๆ เพียงให้เงินทองข้าวของแก่ภกิ ษุสามเณรหรือคน
ยากไร้ขาดแคลนเท่านัน้ ทานทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คืออภัยทาน ทาน
คือการให้อภัย การให้ทานไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองจุด
มุง่ หมายทีแ่ ลเห็นชัด ๆ คือเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื แต่จดุ สำคัญที่
ควรเข้าใจก็คือเพื่อชำระกิเลสจากใจ กิเลสตัวนั้นคือโลภะ
ผู้ที่ให้ทานโดยมุ่งชำระกิเลสนั่นแหละถูก ให้ทานโดยมุ่ง
ผลตอบแทนเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ถูก ขอให้อย่าลืมความ
สำคัญประการนี้ มีสติระลึกรูไ้ ว้ให้เสมอว่า การให้ทานแต่ละครัง้
ไม่ใช่ว่าเพื่อช่วยทุกข์ผู้อื่นอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งเพื่อละกิเลส
กองโลภะด้วย อย่าคิดจะช่วยทุกข์ผอู้ น่ื ไปพร้อมกับทีค่ ดิ ว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนเป็นความมีลาภยศสรรเสริญสุขจากการให้
นั้นด้วย แล้วดีใจว่าการให้ทานของตนเป็นการยิงนกทีเดียว
ได้สองตัว ได้ทง้ั ผูอ้ น่ื และจะได้ลาภยศสรรเสริญสุขของตนด้วย
ถ้าจะดีใจว่ายิงนกทีเดียวได้สองตัว ก็ให้เป็นสองตัวคนละอย่าง
คื อ ตั ว หนึ ่ ง เป็ น การช่ ว ยบำบั ด ทุ ก ข์ ข องผู ้ อ ื ่ น อี ก ตั ว หนึ ่ ง
เป็นการละกิเลสในใจตนไปพร้อมกันให้ดใี จ เช่นนีน้ บั ว่าใช้ได้
เป็นการไม่ผดิ
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การให้อภัยทานสำคัญกว่า ให้ทานด้วยทรัพย์สิ่งของ
อภัยทานนี้เป็นเครื่องละกิเลสกองโทสะโดยตรง เมื่อมีผู้ทำ
ให้ไม่ถูกใจแทนที่จะโกรธเกลียดก็ให้อภัยเสีย นี้คืออภัยทาน
เมือ่ มีเหตุมาทำให้โกรธแล้วกลับไม่โกรธ อภัยให้ เช่นนีไ้ ม่ใช่
ผูใ้ ดจะได้รบั ผลดีของอภัยทานก่อนเจ้าตัวผูใ้ ห้เอง โกรธเกลียด
อะไรเหล่านีท้ ำให้จติ ใจเร่าร้อนไม่แจ่มใสเป็นสุข เลิกโกรธเกลียด
เสียได้เป็นอภัยทาน เป็นเหตุให้ไม่เร่าร้อน ให้แจ่มใส เป็นสุข
ถ้าผูใ้ ดไม่เคยได้รบั รสแห่งความสุขทีเ่ กิดจากอภัยทาน ก็ลองดูได้
เพือ่ ให้ได้รบั รสนัน้ ได้ ลองกันได้ในทันทีนแ้ี หละ เพราะคงจะมีทน่ี กึ
ขัดเคืองโกรธเกลียดใครอยูบ่ า้ งในขณะนี้ พิจารณาดูใจตนว่า เมือ่
รู้สึกเช่นนั้นใจเป็นสุขแจ่มใส หรือพิจารณาให้เห็นจริง ก็จะ
เห็นว่าใจขุน่ มัวมากหรือน้อยเท่านัน้ น้อยก็เพียงขุน่ ๆ มากก็จะ
ถึงร้อน เมือ่ พิจารณาเห็นสภาพเช่นนัน้ ของใจทีม่ คี วามไม่ชอบใจ
หรือความโกรธความเกลียดแล้ว เพือ่ ลองรับรสของความสุข
จากอภัยทาน ก็ให้คดิ ให้อภัยผูท้ ก่ี ำลังถูกโกรธถูกเกลียดอยูใ่ น
ขณะนัน้ ต้องคิดให้อภัยจริง ๆ เลิกโกรธละ อภัยให้จริง ๆ
ละ ถ้าอภัยได้จริง เลิกโกรธเกลียดได้จริง แล้วให้ยอ้ นพิจารณา
ดูใจตนเอง จะรูส้ กึ ถึงความเบาสบายแจ่มใส ผิดกับเมือ่ ครูก่ อ่ น
อย่างแน่นอน อภัยทานนีจ้ งึ มีคณ
ุ ยิง่ นักแก่จติ ใจ
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อย่าคิดว่าคนนัน้ คนนีท้ ำผิดมาก ต้องโกรธ ต้องไม่ให้อภัย
เรือ่ งอะไรจะไปให้อภัยในเมือ่ ร้ายกับเราถึงเพียงนัน้ เพียงนี้ คิด
เช่นนีแ้ ล้วก็ไม่ยอมอภัยให้ มิหนำซ้ำกลับหาเหตุมาทำให้โกรธ
มากขึน้ กว่าเดิม การคิดเช่นนีอ้ ย่าเข้าใจว่าเป็นการลงโทษผูท้ ว่ี า่
มาร้ายกับตนมากจนไม่ต้องการให้อภัย ความจริงเป็นการ
ทำโทษตัวเองต่างหาก เมื่อใจตัวเองต้องร้อนเร่าเพราะความ
ไม่อภัย จะเรียกว่าเป็นการทำโทษผูอ้ น่ื จะถูกได้อย่างไร ต้องเรียก
ว่าเป็นการทำโทษตัวเองนั่นแหละถูก ผู้มีปัญญาพึงใช้ปัญญา
เพียงพอ ให้เห็นประจักษ์แก่ใจถึงคุณของอภัยทาน และ
โทษของการไม่ยอมอภัย

รูจ้ กั ให้ทำให้ความโกรธมลาย
การให้มคี ณ
ุ ผูใ้ ห้สบายใจกว่าผูร้ บั แม้คนโลภจะอยาก
ได้นน่ั ได้นข่ี องคนนัน้ คนนีอ้ ยูเ่ สมอ เวลาได้ไปก็ยนิ ดีพอใจ แล้ว
ก็อยากได้ตอ่ ไป ความสบายใจของคนโลภ หรือผูร้ บั ย่อมไม่มี
อยูน่ าน ประเดีย๋ วเดียวทีส่ บายใจในการได้ แล้วก็จะร้อนใจต่อ
ไปอีก เพราะความอยากได้อย่างอืน่ ต่อไปอีก ความอยากได้
ของผูร้ บั ทีไ่ ม่มเี วลาหยุดนัน้ เองทีท่ ำให้ผรู้ บั ไม่เป็นสุขเหมือนผูใ้ ห้
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ผู้ให้โดยเฉพาะผู้ที่ให้ด้วยความเต็มใจ ยินดีที่จะอนุเคราะห์
สงเคราะห์ ย่อมมีความสบายใจทีไ่ ด้ทำสิง่ ทีป่ รารถนา
ผูใ้ ห้นน้ั ยิง่ มีความสบายใจ ย่อมมีความสุขทีไ่ ด้เป็นผูใ้ ห้
ผูไ้ ม่เคยเป็นผูใ้ ห้ยอ่ มไม่เคยรูร้ สของการเป็นผูใ้ ห้ อันนีไ้ ม่ได้หมาย
เพียงการให้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเท่านั้น การให้อภัยทาน
ก็รวมอยู่ด้วย ทั้งการให้อภัยทานยังให้ความสุขแก่จิตใจเป็น
พิเศษอีกด้วย คนโกรธมีความร้อน คนไม่โกรธไม่มคี วามร้อน
นึกดูเพียงเท่านีก้ พ็ อจะเข้าใจว่าอภัยทานมีคณ
ุ เพียงไร
อภัยทาน คือ การทำใจให้หายโกรธ ผูใ้ ดทำให้โกรธ
ถ้าให้อภัยเสียก็หายโกรธ เขาจะรูห้ รือไม่รู้ เราผูโ้ กรธแล้วให้อภัย
จนหายโกรธนัน้ แหละเป็นผูร้ วู้ า่ จิตใจของเราขณะเมือ่ ยังไม่ได้ให้
อภัย กับเมือ่ ให้อภัยแล้วแตกต่างกันมาก ร้อนเย็นผิดกันมาก
ขุน่ มัวแจ่มใสผิดกันมาก
วิธีที่จะทำให้หายโกรธที่ได้ผลแน่นอนก็คือให้ทำใจให้
ทำให้สงบเป็นขัน้ แรก เมือ่ ใจสงบ ซึง่ จะต้องอาศัยวิธใี ห้ใจถอน
จากเรือ่ งทีท่ ำให้โกรธอยูก่ บั เรือ่ งอืน่ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทางพุทธศาสนา
ใช้วธิ ที อ่ งพุทโธ หรือธัมโม สังโฆ จนใจสงบ เมือ่ ใจอยูก่ บั พุทโธ
หรือธัมโม สังโฆ ถอนจากเรือ่ งทีเ่ ป็นเหตุให้โกรธ ความไม่คดิ ถึง
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เรือ่ งทีท่ ำให้โกรธก็จะเกิดขึน้ ในขณะนัน้ แม้เพียงชัว่ ระยะเวลา
หนึ่งก็ยังดี เมื่อใจสงบเช่นนั้นแล้ว ให้คิดเปรียบเทียบดูว่า
เวลาที่กำลังโกรธกับเวลาที่หยุดโกรธแม้เพียงชั่วครู่ชั่วยาม
มีความเย็นใจในเวลาไหน เวลาโกรธหรือเวลาหายโกรธ ย่อม
จะได้คำตอบทีถ่ กู ต้องแน่นอน และถ้าไม่ดอ้ื จนเกินไป ก็คงจะ
พยายามรักษาความเย็นใจไว้ อาจจะท่องพุทโธต่อไปให้นานเท่า
ที่มีเวลาจะทำได้ก็ได้ หรืออาจจะพยายามคิดว่าความโกรธ
ไม่เป็นคุณอย่างใดเลย เป็นโทษเท่านัน้ และความโกรธจะหาย
ไปไม่ได้ ถ้าไม่อภัยให้ผเู้ ป็นเหตุแห่งความโกรธเสีย
ทีว่ า่ ความโกรธจะหายไปไม่ได้นน้ั หมายความว่า ความ
โกรธทีจ่ ะต้องดับไปแน่นอนตามธรรมดาของสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง
ที่เมื่อมีเกิดต้องมีดับ แต่การที่ความโกรธดับไปเองตามหลัก
ธรรมดาจะไม่หมดไปจากใจ จักฝังอยูเ่ ป็นความมัวหมองของใจ
แม้จะสังเกตเห็นไม่ได้ในขณะที่ดับ แต่เมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นอีก
จะเพิม่ มากขึน้ คนทีอ่ ะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธนัน้ เป็นผูท้ ม่ี ี
ความโกรธฝังสะสมอยู่ในใจแล้วเป็นอันมาก ความโกรธนั้น
เกิดขึน้ ทีหนึง่ แม้ดบั ไปแล้วก็จะไม่หายไปไหน แต่จะฝังอยูใ่ นใจ
เป็นพืน้ แห่งความเศร้าหมองไม่บริสทุ ธิผ์ อ่ งใส แต่ถา้ หาเหตุผล
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ให้เกิดความรูส้ กึ ไม่ถอื โกรธ คือให้อภัยเสียได้ในทันที ไม่ปล่อยให้
ดับไปเองตามหลักธรรมดา นั้นแหละจึงจะทำให้ความโกรธ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ ไม่ฝงั ลงเป็นพืน้ ใจต่อไป แต่จะหมดสิน้ ไปได้เลย
เหมือนสีที่หยดลงพื้น ถ้าใช้น้ำมันเช็ดเสียให้สะอาดหมดจด
ทันทีก็จะไม่ฝังลงในเนื้อ แต่ถ้าไม่เช็ดให้หมดจดทิ้งไว้แม้จะ
แห้งไม่ตดิ มือติดเท้า แต่กจ็ ะเป็นรอยมลทินติดอยูอ่ ย่างแน่นอน
แม้จะขูดขัดในภายหลังก็ยากทีจ่ ะสะอาดได้จริง สูท้ ำความสะอาด
เสียทันท่วงทีไม่ได้ อภัยทานเปรียบเหมือนการทำความสะอาด
ในทันทีนน่ั เอง

องค์ประกอบของทานทีส่ มบูรณ์
องค์สมบัตขิ องทานนัน้ ตรัสไว้วา่ มี ๓ อย่างคือ เจตนา
สมบัติ ถึงพร้อมด้วยเจตนา หมายความว่า มีเจตนาดีในกาลทัง้
๓ คือ ก่อนให้ กำลังให้ และให้แล้ว วัตถุสมบัติ ถึงพร้อม
ด้วยวัตถุ คือมีวตั ถุทส่ี มควรจะให้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผรู้ บั
ปฏิคาหกสมบัติ ถึงพร้อมด้วยผูร้ บั คือมีผรู้ บั ทีส่ มควร
เจตนาสมบัติข้อแรก ถ้าคิดดูสักหน่อยก็จะเห็นว่ามี
ความสำคัญเป็นประการแรก เพราะถ้าไม่มเี จตนาจะมีให้เกิดขึน้
การให้กเ็ กิดขึน้ ไม่ได้ หรือมีเจตนาจะให้เหมือนกัน แต่มใิ ช่ให้
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ในทางเป็นบุญ ให้ในทางเป็นสินบนเป็นต้นก็ไม่เรียกว่า เป็น
เจตนาสมบัติ เมื่อมีเจตนาที่จะสละบริจาค เพื่อสงเคราะห์
อนุเคราะห์บชู าแก่ผทู้ ม่ี คี วามสมควรเช่นนัน้ จึงจะเป็นเจตนาสมบัติ
วัตถุสมบัตกิ ม็ คี วามสำคัญ เพราะจะต้องมีวตั ถุอนั สมควร
หมายถึง วัตถุที่เป็นของตน อันเกิดจาการแสวงหาได้มาใน
ทางทีช่ อบ ทัง้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก่ผรู้ บั เช่น ถ้าผูร้ บั
ขาดแคลนอาหาร ก็ให้อาหาร ผูร้ บั ขาดแคลนยา ก็ให้ยาเป็นต้น
สมบัตขิ อ้ นีจ้ งึ ได้แก่ผทู้ ม่ี ที รัพย์สง่ิ ของ ถ้าไร้ทรัพย์ ก็ไม่อาจจะ
ทำทานได้
ฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แสวงหาทรัพย์กอ่ น
ดังทีม่ ใี นหลักธรรมว่าด้วยประโยชน์ปจั จุบนั และเมือ่ แสวงหาได้
ทรัพย์มาแล้ว ยังทรงสอนให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วน ๆ
เช่นได้ตรัสสอนไว้ในพระสูตรหนึง่ ว่า “พึงแบ่งโภคะออกเป็น ๔
ส่วน คือบริโภคใช้สอยส่วนหนึง่ ประกอบการงานสองส่วน เก็บ
ไว้สว่ นหนึง่ สำหรับคราวอันตราย” ส่วนปฏิคาหกสมบัติ ข้อท้าย
ก็มคี วามสำคัญ เพราะจะต้องได้ผทู้ ส่ี มควรจะรับ มิใช่วา่ จะควร
ให้โดยไม่เลือก
ได้มสี ภุ าษิตกล่าวว่า

22 วิ ธ ี ส ร้ า งบุ ญ บารมี

“ทานที่เลือกให้ ไม่ใช่ให้โดยไม่เลือก พระสุคตทรง
สรรเสริญ” ทานที่ ประกอบด้วยองค์สมบัตทิ ง้ั สามนี้ เป็นทาน
ทีถ่ กู ต้องในพระพุทธ ศาสนา

สร้างบุญด้วยการรักษาศีล
ศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง ปกติกาย ปกติวาจา
ปกติใจ เพราะมีใจคิดงดเว้นจากโทษทางกาย ทางวาจาที่
ควรงดเว้น ดังเช่นทีร่ ะบุไว้ในศีล ๕ ศีลจึงสำเร็จด้วยวิรตั เิ จตนา
แปลว่า เจตนาคิดงดเว้น คำว่า วิรตั ิ กับคำว่า เวรมณี แปล
ว่า งด เว้นเหมือนกัน วิรตั โิ ดยทัว่ ไปมี ๓ คือ
๑. สัมปัตตวิรัติ ความเว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงได้
อันมาถึงเฉพาะหน้า คือไม่ได้รบั ถือศีลมาก่อน แต่เมือ่ ได้พบ
สัตว์มชี วี ติ ทีจ่ ะฆ่าได้ ไปพบทรัพย์ทจ่ี ะลักได้ แต่กเ็ ว้นได้ไม่ฆา่
ไม่ลกั เป็นต้น ความคิดงดเว้นได้อย่างนีก้ เ็ ป็นศีลเหมือนกัน
แต่ถา้ งดเว้นเพราะไม่ได้โอกาส ไม่จดั ว่าเป็นศีล
๒. สมาทานวิรตั ิ ความงดเว้นด้วยอำนาจการถือเป็น
กิจวัตร การรับถือศีลทีเ่ รียกว่า สมาทานศีล เพราะคำว่าสมาทาน
แปลว่าการรับถือ จะสมาทานด้วยตนเองคือตัง้ จิตว่าจะงดเว้น
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จากโทษข้อนัน้ ๆ เองก็ได้ จะสมาทานด้วยรับจากผูอ้ น่ื ซึง่ เป็นผูม้ ี
ศีลเช่นจากพระภิกษุสามเณรก็ได้ ถึงแม้จะรับจากผูอ้ น่ื ก็มใิ ช่จะรับ
แต่ปาก ต้องตั้งใจรับจึงจะได้ศีล ก่อนแต่รับศีลจากผู้มีศีล
มีธรรมเนียมของสรณะและศีลดังกล่าวแล้ว
๓. สมุจเฉทวิรตั ิ ความเว้นด้วยตัดขาดมีอนั ไม่ทำอย่างนัน้
เป็นปกติตามภูมิของคนผู้ปฏิบัติ ท่านกล่าวว่าเป็นวิรัติของ
พระอริยเจ้า แต่เมือ่ จะอธิบายใหฟังทัว่ ๆ ไป ก็อาจอธิบายได้วา่
คือเว้นจนเป็นปกติของตนจริง ๆ
สรุปเบญจศีล คือ
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์มชี วี ติ
๒. เว้นจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ดว้ ยจิต
คิดลัก
๓. เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
๔. เว้นจากการกล่าวเท็จ
๕. เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท
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เบญจธรรม แปลว่า ธรรม ๕ ประการ คำว่า ธรรม
แปลว่าทรงไว้หรือดำรงรักษาไว้ ในทีน่ ห้ี มายถึงส่วนทีด่ ี จึงมี
ความหมายว่า ทรงคือรักษาไว้หรือดำรงรักษาไว้ ๕ ประการ
ในทีน่ ห้ี มายถึงธรรมทีค่ กู่ นั กับศีล ๕ เรียกว่า กัลยาณธรรม
แปลว่า ธรรมงาม เป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้งดงาม สร้าง
อัธยาศัยนิสัยที่ดี ศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษ
ถ้ามีเพียงศีลก็มเี พียงงดเว้นได้จากโทษ แต่กย็ งั มิได้ทำคุณความดี
ต่อเมือ่ มีธรรมอยูด่ ว้ ยจึงจะเป็นเหตุให้ทำคุณความดี ยกตัวอย่าง
เช่น รักษาศีล ไม่ฆา่ สัตว์ตดั ชีวติ เดินไปพบคนนอนหลับอยูใ่ น
ทางรถไฟมีรถไฟแล่นมาแต่ไกล ควรจะปลุกบอกเขาได้แต่ไม่
ปลุกบอก อย่างนีศ้ ลี ไม่ขาดเพราะมิได้ไปฆ่าเขา แต่ขาดธรรม
คือเมตตา ต่อเมือ่ ปลุกให้เขารีบหลีกออกเสียจากรางด้วยเมตตา
จิต จึงจะชือ่ ว่ามีธรรม ฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสทัง้ ศีลทัง้ ธรรมคู่
กันไว้ในทีห่ ลายแห่งว่า “มีศลี มีกลั ยาณธรรม” ดังนี้
๑. เมตตากรุณา
คูก่ บั ศีลสิกขาบทที่ ๑
๒. สัมมาอาชีวะ
คูก่ บั ศีลสิกขาบทที่ ๒
๓. ความสำรวมในกาม
คูก่ บั ศีลสิกขาบทที่ ๓
๔. ความมีสจั จะ
คูก่ บั ศีลสิกขาบทที่ ๔
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๕. ความมีสติรอบคอบ
คูก่ บั ศีลสิกขาบทที่ ๕
เบญจธรรมนี้ไม่ต้องขออย่างขอศีล ให้ปฏิบัติอบรม
บ่มเพาะปลูกให้มีขึ้นประจำจิตใจด้วยตนเอง ได้มีพุทธภาษิต
ตรัสไว้ทแ่ี ปลความว่า “พึงประพฤติสจุ ริตธรรม ไม่ประพฤติ
ทุจริตธรรม ผูป้ ระพฤติธรรมโดยปกติยอ่ มอยูเ่ ป็นสุข ทัง้ โลกนี้
ทัง้ ในโลกอืน่ ”
ศีล เป็นความดีทส่ี งู กว่าทานขึน้ มาอีกชัน้ หนึง่ มีความ
หมายกว้าง ๆ ว่า ความประพฤติงดเว้นจากการเบียดเบียนกัน
และกันให้เดือดร้อน เรียกว่าอภัยทาน แปลว่าให้อภัย คือให้
ความไม่มเี วรมีภยั แก่ใคร ๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเครือ่ ง
ชำระล้างโทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย เพราะศีลคือความ
เว้นจากความประทุษร้ายเขา เมือ่ รักษาศีลไว้ได้ ก็เป็นอันชำระใจ
ในข้อนี้

สรางบุ
้างบุญดวยการภาวนา
้วยการภาวนา
คำว่า ภาวนา ไม่ใช่หมายถึงการท่องบ่นอะไรเบา ๆ
ในใจอย่างไม่รเู้ รือ่ ง ดังทีเ่ ข้าใจกันอยูโ่ ดยมาก ตามศัพท์แปลว่า
การทำให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น จึงมีความหมายถึงการปฏิบัติ
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ให้บงั เกิดผลได้อย่างจริงจัง เหมือนอย่างเรียนมาแล้วทำไม่ได้
ไม่เรียกว่า ภาวนา ต่อเมือ่ มาปฏิบตั หิ รือทำให้มขี น้ึ ให้เป็นขึน้
จึงเรียกว่า ภาวนา คำว่า ภาวนา จึงมีความหมายแข็งแรง
เป็นภาคปฏิบตั โิ ดยตรง ในทีน่ ห้ี มายถึง การอบรมจิตใจให้ตง้ั มัน่
จัดเป็นจิตตสิกขา หรือสมาธิ ๑ อบรมความรู้ความเห็น
ที่ถูกชอบให้มีขึ้น จัดเป็นปัญญาสิกขา ๑ รวมความแล้ว
อบรมใจให้บริสทุ ธิส์ ะอาด ให้สว่างไสวด้วยสมาธิและปัญญา
เรียกว่าเป็นบุญ คือความดีที่สูงกว่าศีลขึ้นมา เพราะเป็น
เครือ่ งชำระล้างโมหะ คือความหลงไม่รจู้ ริงให้หมดไป

ผลของบุญ
บุญ คือความดี อันได้แก่ทาน ศีล และภาวนา ดังกล่าว
มานีเ้ ป็นบุญส่วนเหตุ ให้บงั เกิดผล คือความสุข ซึง่ ท่านจัดเป็น
บุญอีกเหมือนกัน เรียกว่าบุญส่วนผล ซึง่ เกิดจากความบริสทุ ธิใ์ จ
จิตใจที่กลุ้มรุมอยู่ด้วยอกุศลมูลคือ โลภะ โทสะ โมหะ
เป็นจิตใจบาป เมือ่ จิตใจบาปไม่เสียแล้ว ก็เป็นเหตุให้ทำบาป
ต่าง ๆ ส่วนจิตใจทีช่ ำระ โลภะ โทสะ โมหะ ออกเสียได้
หรือจะพูดว่าเป็นจิตใจทีป่ ระกอบด้วยอโลภะ ไม่อยากได้ อโทสะ
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ไม่คดิ ประทุษร้ายเขา อโมหะ ไม่หลง ก็ได้ เป็นจิตใจบุญ
เมือ่ มีจติ ใจเป็นบุญ ก็เป็นเหตุให้ทำบุญต่าง ๆ อโลภะ อโทสะ
อโมหะ ทัง้ ๓ นี้ ท่านเรียกว่า กุศลมูล แปลว่ารากเหง้าของกุศล
ตรงกันข้ามกับอกุศลมูล โดยความคือจิตใจบาปและจิตใจ
บุญนัน้ เอง กุศล แปลว่ากิจของคนฉลาด หมายถึงความดี เช่น
เดียวกับบุญ อกุศล แปลว่า กิจของคนไม่ฉลาด หมายถึง
ความชัว่ เช่นเดียวกับบาป สรุปความว่า ผลของบุญคือความดีนน้ั
คือความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจ เพราะการทำบุญคือ
ความดีโดยตรง มุง่ ชำระฟอกล้างจิตใจให้บริสทุ ธิส์ ะอาดจากโลภะ
โทสะ โมหะ ซึง่ เป็นอกุศลดังกล่าวมาแล้ว นีเ้ รียกว่า ทำบุญ
เพื่อบุญ หรือ ทำความดี เพื่อความดี แต่ละคนถ้าลอง
หัดทำบุญเพื่อบุญดังกล่าว จะได้ความสุขอันเกิดจากความ
บริสุทธิ์ใจ ซึ่งเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์ในปัจจุบันที่ทำนี้เอง
ทางพระพุทธศาสนามุ่งผลดีที่เป็นปัจจุบันเช่นนี้ มิใช่มุ่งผล
แก่คนที่ตายไปแล้วคือผลในโลกหน้า แต่ความดีทั้งหลายนั้น
ย่อมให้ผลยัง่ ยืน ดังเช่นความดีทบ่ี รรพบุรษุ บรรพสตรีชองชาติได้
บำเพ็ญมาแล้วในอดีต ก็ยงั อำนวยผลแก่คนรุน่ เราในปัจจุบนั นี้
ถ้าคนรุน่ เราในปัจจุบนั นีไ้ ม่ชว่ ยกันทำลายความดีทท่ี า่ นสร้างไว้
ช่วยกันสร้างความดีสืบต่อไป ไม่เอาแต่ โลภ โกรธ หลง
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ซึง่ เป็นอกุศลมูลขึน้ หน้า ก็จะได้ความสุขแต่ละคน และจะสืบ
ความสุขต่อไปถึงอนุชนภายหน้า ไม่ต้องเสียชื่อว่าเสื่อมสิ้นดี
ยังมีความดีให้คนรุน่ ต่อไประลึกและนับถือ
ผูท้ ท่ี ำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพราะรูว้ า่ เป็นสิง่ ควร
ทำนัน้ ถูกต้อง จักไม่เกิดผลไม่ดอี ย่างใด แต่ผทู้ ท่ี ำบุญทำกุศล
ทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีต่าง ๆ
เช่นนีไ้ ม่ถกู ต้องสมบูรณ์ เพราะมีทางจะก่อให้เกิดโทษได้ ไหนๆ
จะทำบุญทำกุศลทำดีกันทั้งที ก็ควรเข้าใจ และควรทำใจให้
ถูกต้อง เพื่อจักได้เสวยผลแห่งการทำนั้นเต็มบริบูรณ์เป็น
อานิสงส์
ถ้าจะปล่อยนกปล่อยปลาสักทีกข็ อให้ทำใจให้ได้วา่ เพือ่
ให้ชวี ติ แก่สตั ว์ไม่ใช่เพือ่ ให้ตวั เองหายเจ็บหายไข้ มีอายุมน่ั ขวัญยืน
ถ้าจะให้เงินให้ทองคนยากจนเมือ่ ใดก็ขอให้ทำใจให้ได้วา่ เพือ่ ช่วย
บรรเทาความลำบากยากไร้ของเพื่อมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่เพื่อ
ไม่ให้ตวั เองขาดแคลน หรือถ้าเกิดขาดแคลนขึน้ เมือ่ ใดขอให้มผี ู้
มาช่วย ถ้าจะสวดมนต์ภาวนาก็ขอให้ทำใจให้ได้วา่ เพือ่ ให้ใจเกิด
สมาธิหรือให้ใจน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัย ไม่ใช่เพื่อให้เกิด
ผลอย่างอืน่
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ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เพียงส่วนน้อย ยังมีการทำบุญ
ทำกุศลทำความดีอีกหลายอย่างที่ผู้ทำควรทำใจให้ถูกต้อง
ทำใจเสียให้ถูกแล้วผลที่เกิดขึ้นจะดีเอง จะปราศจากโทษเอง
เพราะผลดีผลร้ายนัน้ ไม่ได้เกิดจากใจมุง่ มาดปรารถนา ผลเกิด
แต่เหตุเท่านัน้ เหตุสมควรแล้วผลต้องเกิดแน่ การไปมุง่ ผลแม้ทำ
เหตุสมควรแก่ผลทีม่ งุ่ นัน้ ก็ไม่ถกู ต้องแท้จริง
การอิจฉาริษยา น้อยเนือ้ ต่ำใจ ทะเยอทะยาน รวมทัง้
ความโลภ โกรธ หลงทั้งหลาย เกิดได้จากการทำใจไม่ถูก
เมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดี อธิบายเช่นนี้อย่าคิด
ผิดหนักยิ่งขึ้นไปว่า ถ้าเช่นนั้นก็อย่าทำบุญกุศลเสียเลยดีกว่า
การทำบุ ญ ทำกุ ศ ลทำคุ ณ งามความดี เ ป็ น สิ ่ ง ดี แ น่ ดี แ ท้
ควรทำด้วยกันทุกคน แต่เมื่อทำแล้วทั้งทีก็ควรพยายามทุก
อย่างทีจ่ ะให้ได้ผลบริสทุ ธิ์ ปราศจากมลทินเครือ่ งเศร้าหมอง
ขอให้ทุกคนลองดูแต่บัดนี้ แล้วสังเกตดูจิตใจตนให้
เห็นผลชัดแจ้ง ว่าเมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีด้วย
การทำให้ถกู ดังกล่าว จะสบายใจกว่าหรือไม่ จักได้รบั ผลดีเพิม่ ขึน้
หรือว่าน้อยลง ขอให้ทกุ คนตัง้ ใจไว้ให้ดี ทำใจให้ถกู ทุกครัง้ ที่
จะทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดี ซึง่ ทุกคนมีโอกาสทดลอง
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ด้วยกันทัง้ นัน้ ออกจากบ้านไปพบขอทานสักคน หยิบเงินออก
ส่งให้ ทำใจให้ถกู ว่าเพือ่ ช่วยให้เขาขาดแคลนน้อยลง ทำใจให้เกิด
ความรูส้ กึ เช่นนัน้ ให้ได้จริง ๆ พยายามทำให้ได้ทกุ ครัง้ ไม่วา่ จะ
ให้อะไรใครก็ตาม แล้วจะพบความรูส้ กึ อย่างใหม่ในใจ เป็น
ความรูส้ กึ ทีม่ คี า่ เกินกว่าค่าของการบริจาคเป็นอันมาก ผูท้ ย่ี ง่ิ
บริจาคทำบุญทำกุศลมากเพียงไร ยิง่ จำเป็นต้องทำใจให้ถกู มาก
เพียงนัน้ ไม่เช่นนัน้ แล้ว บุญกุศลทีท่ ำโดยตัง้ ใจไว้ไม่ถกู จะพาไป
ให้ตอ้ งเป็นทุกข์ในภพภูมติ อ่ ไป เพราะจะพาให้ตอ้ งเกิดนัน้ เอง
บริจาคแล้วก็วางเสีย อย่าไปยึดมัน่ เอาไว้ ว่าได้ทำนัน่ บริจาค
นีม่ ากมายจะมีวมิ าน ในเมืองฟ้าใหญ่โตมโหฬารยิง่ ขึน้ ทุกที อย่า
ทำไปโดยยึดมัน่ ไปเป็นอันขาด จะได้พน้ ทุกข์สน้ิ เชิงในวันหนึง่
ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนี้เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง และก็อย่า
เห็นว่า การปรารถนาความพ้นทุกข์สน้ิ เชิงเป็นโลภะ โลภนัน้
หมายถึงปรารถนาต้องการในสิง่ ทีจ่ ะพาให้เกิดกิเลส เช่นยึดอยู่
หลงอยู่ ปรารถนาต้องการความบริสุทธิ์หลุดพ้น หาได้เป็น
โลภะไม่

บุญกับกุศล
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มีคำอยูส่ องคำทีพ่ ดู ถึงกันอยูเ่ นือง ๆ โดยเฉพาะผูน้ บั ถือ
พระพุทธศาสนาจะพูดคำทั้งสองนี้กันเป็นประจำแทบทุกคน
คำทัง้ สองนี้ ก็คอื คำว่า “บุญ” กับคำว่า “กุศล” และปกติ
ก็พดู คูก่ นั ไปว่าบุญกุศล เช่นทำบุญทำกุศล แต่กค็ งจะมีไม่นอ้ ย
ทีไ่ ม่เข้าใจคำว่าบุญและกุศลนีถ้ กู ต้องเพียงพอ ขออธิบายให้ฟงั
พอสังเขป เพือ่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ทำบุญเป็นเรือ่ งของกาย เช่นให้ทาน เป็นเรือ่ งของวัตถุ
ทีห่ ยิบยกให้กนั ได้ แต่ทำกุศลเป็นเรือ่ งของใจ เป็นการอบรมใจ
ให้งดงามผ่องใสห่างไกลจากกิเลสโดยควร บุญกุศลเป็นของคูก่ นั
ไม่ควรแยกจากกัน คือไม่ควรเลือกทำแต่บญ
ุ หรือไม่ควรเลือก
ทำแต่กุศล ควรต้องทำทั้งบุญและกุศลควบคู่กันไป จึงจะ
สมบูรณ์ เหมือนกินข้าวแล้วก็ตอ้ งกินน้ำ ไม่เช่นนัน้ จะไม่รสู้ กึ ว่า
เพียงพอแล้ว กินแต่ขา้ วไม่กนิ น้ำเรียกว่าบริโภคอาหารอิม่ เรียบ
ร้อย ต้องกินทัง้ สองอย่างเรียบร้อยจึงจะเรียกว่า บริโภคอาหาร
มือ้ นัน้ เสร็จเรียบร้อย ทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วย
ทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วยก็คือ เมื่อให้ทานทั้งหลาย
รวมทั้งการถวายอาหารพระ ให้อาหารเป็นทานแก่ผู้ต้องการ
หรือให้เงินทองแก่ผขู้ าดแคลน เหล่านีเ้ ป็นต้น เมือ่ ให้ทานดังกล่าว
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แล้วควรต้องทำกุศลด้วยคือ อบรมใจตนเองให้มีกุศล กุศล
หมายถึงความฉลาด อบรมใจให้มกี ศุ ลก็คอื อบรมใจให้ฉลาด
ให้มีปัญญาสามารถพาตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือด
ร้อนทางใจให้ได้ การอบรมใจให้ฉลาดนีแ้ หละ คือการทำกุศล
อย่างไรก็ตาม บางทีบญ
ุ และกุศลก็เกีย่ วพันกันอยูอ่ ย่าง
แยกกันไม่ออก เช่นการทำทาน บางครัง้ ก็เป็นเรือ่ งของบุญ แต่
บางครัง้ ก็เป็นเรือ่ งของกุศล เช่นอภัยทาน อภัยทานนีเ้ ป็นเรือ่ ง
ของกุศลได้ เป็นเรือ่ งของบุญก็ได้ ถ้าผูใ้ ดมีโทษต่อตน เช่น
ทำให้ตนโกรธแค้นขัดเคือง แม้วา่ จะอภัยโทษให้อย่างเสียไม่ได้
นัน่ ก็เรียกว่าเป็นบุญได้ แต่ไม่เรียกว่าเป็นกุศล แต่ถา้ ใจมีเหตุผล
มีเมตตา แล้วอภัยโทษให้ เป็นการอภัยโทษด้วยความเต็มใจ
ด้วยใจที่ประกอบด้วยเหตุผลอันใคร่ครวญแล้ว นั่นเป็นกุศล
เป็นการทำกุศล ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นการอภัยโทษหรือเป็นอภัยทาน
ด้วยกัน แต่กแ็ ยกจากกันได้ในเรือ่ งเป็นบุญหรือเป็นกุศล จึงเห็น
ได้ชดั ว่าเรือ่ งของกุศล ถ้าใจสว่างขึน้ มีปญ
ั ญาขึน้ นัน่ เป็นกุศล
ั ญา อย่างใด
ถ้าใจไม่เกิดผลเป็นความใสความสว่างความมีปญ
เลย นัน่ ก็เป็นเรือ่ งของบุญเท่านัน้
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ทีป่ ระณีตยิง่ กว่านัน้ ก็คอื แม้วา่ จะไม่สามารถให้อภัยทาน
ที่เป็นบุญได้ แต่ถ้าใจไม่ถือโทษเพราะสว่างแล้วด้วยปัญญา
ด้วยเหตุผล ด้วยเมตตา นัน้ ก็เป็นอภัยทาน นัน้ ก็เป็นกุศล
บุญกับกุศล ไหนมีความสำคัญกว่ากัน ยกข้อนี้ขึ้น
พิจารณาก็น่าจะเห็นได้ว่ากุศลสำคัญกว่า กุศลเปรียบเทียบ
เหมือนข้าว บุญเปรียบเหมือนน้ำ อิม่ ข้าวแล้วไม่ได้กนิ น้ำ แม้จะ
รูส้ กึ ไม่อม่ิ สมบูรณ์ แต่กย็ งั ดีกว่าไม่ได้กนิ ข้าวเลย กินแต่นำ้ เท่า
นัน้ อิม่ แบบกินแต่ขา้ วกับอิม่ แบบกินแต่นำ้ แตกต่างกันอย่างไร
เข้าใจความนีแ้ ล้วก็จะเข้าใจได้ดว้ ยว่า ทำแต่กศุ ลกับทำแต่บญ
ุ
แตกต่างกันอย่างไร ดังนัน้ แม้เมือ่ เป็นไปได้แล้ว ทุกคนจึงควรทำ
ทั้งบุญและกุศลไปพร้อมกัน แต่ถ ้าจะต้องเลือกระหว่าง
ทำบุญกับทำกุศล คือไม่ทำทั้งสองอย่างได้พร้อมกันก็ต้อง
เลือกทำกุศล กุศลเป็นสิ่งที่ทำได้เสมอเพราะเป็นเรื่องเฉพาะ
ตัวของทุกคน ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น อุปสรรคอื่นไม่อาจห้ามการ
ทำกุศลของใครได้เลยโดยเด็ดขาด ตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้
ตัวเองไม่ได้ทำกุศล ฉะนัน้ จึงควรพิจารณาในเรือ่ งนีใ้ ห้รอบคอบ
และอย่าปล่อยให้ตวั เองเป็นอุปสรรคกีดขวางตนเองไม่ให้ทำกุศล
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คือการอบรมใจให้สว่าง สะอาด ฉลาด พร้อมด้วยสติ ปัญญา
เมตตา กรุณา เป็นต้น

บุญกอสุ
อ่ สุข บาปกอทุ
อ่ ทุกข์
ใครเคยเห็นหน้าตาของความดีและความชัว่ บ้างว่าเป็น
เด็กหรือผูใ้ หญ่ หญิงหรือชาย มีบา้ นเรือนภูมลิ ำเนาอยูท่ ไ่ี หน
อันความดีความชัว่ นัน้ ไม่มตี วั ตน แต่มคี นทำดีหรือทำชัว่ และ
มีผลของการทำ เหมือนอย่างความร้อนความหนาวไม่มตี วั ตน
ความหิวกระหายความอิ่มหนำสำราญไม่มีตัวตน แต่มีคนที่
ร้อนหรือหนาว มีคนทีห่ วิ กระหายหรืออิม่ หนำสำราญ คนทีร่ อ้ น
เพราะมีความร้อน คนที่หนาวเพราะมีความหนาว ฉันใด
คนดีจะเป็นเด็กชายดี เด็กหญิงดี นายดี นางดีกต็ าม เพราะ
มีความดี คนชัว่ จะเป็นเด็กชายชัว่ เด็กหญิงชัว่ นายชัว่ นางชัว่
ก็ตาม เพราะมีความชัว่ ฉันนัน้ ฉะนัน้ ผูต้ อ้ งการจะเห็น หน้าตา
ของความดี จะดูหน้าตาของคนดีแทนก็ได้ ต้องการจะเห็น หน้า
ตาของความชัว่ จะดูหน้าตาของคนชัว่ แทนก็ได้
คนดีเพราะมีความดีนน้ั คือคนทีท่ ำดีตา่ ง ๆ ทัง้ แก่ตน
และส่วนรวม ส่วนคนชั่วเพราะมีความชั่วนั้น คือคนที่ทำชั่ว
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ต่าง ๆ ทัง้ เกีย่ วกับตนเองและส่วนรวม ยกตัวอย่างตัวของเรา
เองทุก ๆ คน เมือ่ ช่วยทำการในบ้านในโรงเรียนหรือการทีเ่ ป็น
ประโยชน์ทว่ั ไปต่าง ๆ ก็เป็นทีส่ รรเสริญยกย่อง เพราะการทำ
นัน้ ก่อให้เกิดสุขประโยชน์ นีค้ อื ความดีทม่ี อี ยูท่ ต่ี วั เราเอง ซึง่ เป็น
คนดีขน้ึ เพราะทำดี เมือ่ อยากจะดูหน้าตาของความดี ก็จงส่อง
กระจกดูหน้าของตัวเราเอง จะรูส้ กึ ความภาคภูมใิ จทีแ่ ฝงอยูใ่ น
ใบหน้าในสายตา อันส่องเข้าไปถึงจิตใจทีด่ ี อาจมีความอิม่ ใจ
ในความดีของตนเป็นอย่างมากก็ได้ แต่ถา้ ตัวเราเองทุก ๆ
คนทำไม่ดตี า่ ง ๆ ในบ้านบ้าง ในโรงเรียนบ้าง ในทีต่ า่ ง ๆ
บ้าง ทำให้เกิดความทุกข์รอ้ นเสียหายแก่ใคร ๆ ก็ เป็นทีต่ ฉิ นิ
นินทา เพราะการทำนัน้ ก่อให้เกิดโทษ นีค้ อื ความชัว่ ทีม่ อี ยูท่ ่ี
ตัวเราเองซึง่ เป็นคนชัว่ ขึน้ เพราะทำชัว่ เมือ่ อยากจะดูหน้าตาของ
ความชั่ว ก็จงส่องกระจกดูหน้าของตัวเราเอง จะรู้สึกความ
อัปยศอดสูความปิดบังซ่อนเร้นทีแ่ ฝงอยูใ่ นใบหน้า ในสายตา
อันส่อเข้าไปถึงจิตใจทีไ่ ม่ดี อาจมีความสร้อยเศร้า ตำหนิตนเอง
รังเกียจตนเอง เป็นอย่างมาก เพราะรูส้ กึ สำนึก ขึน้ บ้างก็ได้
สรุปความว่าการกระทำทุกอย่างทีน่ า่ นิยมชมชอบ ก่อให้เกิดสุข
ประโยชน์แก่ตนเองแก่ผอู้ น่ื คือความดี การกระทำทุกอย่างทีน่ า่
ตำหนิตเิ ตียน ก่อให้เกิดทุกข์โทษแก่ตนเองแก่ผอู้ น่ื คือความชัว่
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วิธกี ารเพือ่ ความสุขของชีวติ
พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้แปลความว่า
“ละ เหตุทกุ ข์ได้ เป็นสุขในทีท่ ง้ั ปวง” ความหมายโดย
ตรงและโดย ง่ายของพุทธภาษิตนีก้ ค็ อื ไม่ทำเหตุทจ่ี ะนำให้เกิด
ความทุกข์ ก็จะไม่มที กุ ข์ ก็จะเป็นสุข ไม่วา่ จะอยูแ่ ห่งหนตำบล
ใดก็จะไม่มที กุ ข์ ก็จะเป็นสุข ทีจ่ ริงแล้วก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะทำให้เกิด
ปัญหาขัดแย้งได้ เป็นสัจจะที่เห็นได้ถนัดชัดเจนแล้ว ไม่ทำ
เรือ่ งให้เกิดทุกข์ ก็ไม่มที กุ ข์ ก็มแี ต่สขุ เหมือนไม่ให้ทอ้ งว่างก็ไม่หวิ
ไม่ชบุ ผ้าขาว ลงในน้ำสีดำผ้าก็ไม่ดำ การไม่ปล่อยให้ทอ้ งว่าง
คือการละเหตุท่ี จะทำให้ทอ้ งเป็นทุกข์คอื หิว การไม่ชบุ ผ้าขาว
ลงในน้ำสีดำ คือ การละเหตุทจ่ี ะทำให้ผา้ เป็นสีดำ
เหตุนี้มีความสำคัญยิ่งนักเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะให้ผล
ผลจะดีจะร้ายก็อยูท่ เ่ี หตุ ไม่ได้อยูท่ อ่ี ะไรอืน่ และผูจ้ ะได้รบั ผล
ก็ตอ้ งเป็นผูท้ ำเหตุ ผูไ้ ม่ได้ทำเหตุจะไม่ได้รบั ผล การกล่าวเช่นนีว้ า่
ทีจ่ ริงแล้วมีทางให้เกิดปัญหาโต้แย้งได้มากมาย ดังทีม่ ปี รากฏอยู่
เสมอไม่วา่ งเว้น เกิดมาไม่เคยทำบาปทำกรรม ทำไมถึงต้องมา
รับทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ นี้เป็นตัวอย่างที่ปรารภปรารมย์
คร่ำครวญกันอยู่มากมาย ซึ่งคิดหรือมองแต่เพียงผิวเผินก็
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น่าเชือ่ เช่นนัน้ คนบางคนทำดีให้เห็นอยูไ่ ม่เคยทำไม่ดใี ห้เห็นเลย
แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้รับผลดีอย่างไร ยากจนแสนสาหัสก็มี
ทุกข์ร้อนด้วยเรื่องร้อยแปดก็มี เหตุแห่งทุกข์ที่ท่านให้ละ
จึงไม่ใช่เหตุทป่ี รากฏให้เห็นในปัจจุบนั เท่านัน้ เหตุทเ่ี ห็น ๆ อยู่
หรือเป็นเหตุในภพชาติปจั จุบนั บางครัง้ บางคราวก็ให้ผลใหญ่ยง่ิ
ไม่เสมอกับเหตุทแ่ี ลไม่เห็น หรือเหตุทพ่ี น้ ไปจากภพชาติปจั จุบนั
แล้ว เหตุทไ่ี ม่ได้ละกันในอดีตทีแ่ ลไม่เห็นรูไ้ ม่ถงึ ก็มผี ลไม่ใช่
ว่าไม่มี และก็มผี ลมาถึงปัจจุบนั ได้ดว้ ย ไม่ใช่วา่ ไม่ได้ และผลก็
ตรงตามเหตุเสมอด้วย เป็นจริงเป็นจังด้วย ไม่มคี ลาดเคลือ่ น
แม้เล็กน้อยเพียงไร
ทุกคนอยากเป็นสุข ยิง่ สามารถเป็นสุขในทีท่ ง้ั ปวง หรือ
ทุกเวลานัน่ เอง ยิง่ จะยินดียง่ิ นัก จึงควรต้องเข้าใจว่า เมือ่ อยาก
เช่นนัน้ เป็นผล ก็ตอ้ งทำเหตุให้ตรงกับผลเช่นนัน้
เป็นสุขในทีท่ ง้ั ปวงไม่หมายเฉพาะเป็นสุขในชาติน้ี ภพนี้
หมายถึงเป็นสุขในชาติหน้าภพหน้าด้วย บางทีช่ าติน้ี ภพนี้ เราจะ
ต้องเสวยผลของเหตุในชาติอดีตภพอดีตทีต่ ามมาทัน สุขในที่
ทัง้ ปวงก็คอื สุขทัง้ ภพหน้าด้วย ชาตินเ้ี ป็นสุขก็ตอ้ งระวังอย่าให้
ชาติหน้าเป็นทุกข์ ต้องละเหตุทจ่ี ะให้เป็นทุกข์ทง้ั หมด
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เหตุทุกข์คือความไม่ดีทุกประการ อันความไม่ดีทุก
ประการเกิดจากใจ เช่นเดียวกับความดีทกุ ประการก็เกิดจากใจ
ท่านจึงว่าความทุกข์เกิดจากใจ ความสุขก็เกิดจากใจ หรืออีก
อย่างหนึง่ ก็วา่ ความทุกข์เกิดจากความคิด ความสุขก็เกิดจาก
ความคิด ความคิดหรือใจจึงเป็นความสำคัญทีส่ ดุ สำหรับทุกคน
จะมีสขุ หรือทุกข์กอ็ ยูท่ ใ่ี จ อยูท่ ค่ี วามคิดของใจ ใจคิดให้ละเหตุ
ทุกข์ การพูดการทำกรรมทัง้ ปวงก็จะเป็นการละเหตุทกุ ข์ ความ
ทุกข์ ย่อมไม่มี ย่อมมีความสุข ย่อมเป็นสุข ละเหตุทกุ ข์ได้
เพียงไร ย่อมมีสขุ เพียงนัน้
ความคิดใครในสิง่ ทีน่ า่ ปรารถนาพอใจ ความอยากมี
อยากเป็น ความอยากไม่มไี ม่เป็นนีเ้ ป็นความคิดทีเ่ ป็นเหตุทกุ ข์
ทำความคิดนีใ้ ห้เบาบางเพียงไร ความทุกข์จะลดน้อยลงเพียงนัน้
ความสุขจะมีมากเพียงนั้น แม้ปรารถนาจะละเหตุแห่งทุกข์
เพื่อเป็นสุขในที่ทั้งปวง ทั้งในภพนี้ และในภพหน้า ต้องละ
ความคิดดังกล่าว ซึง่ จะสามารถละได้กต็ อ่ เมือ่ ใช้สติพจิ ารณา
ความรูส้ กึ ในใจ ให้เห็นความอยากทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว ทัง้ อยาก
ได้สง่ิ น่าใคร่นา่ ปรารถนาพอใจ ทัง้ อยากมีอยากเป็น อยากไม่มี
ไม่เป็น ดูให้เห็น เห็นอย่างรู้ ว่านัน้ เป็นเหตุทกุ ข์ ต้องการ
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ละเหตุทกุ ข์ ต้องละความอยากเหล่านัน้ ให้ได้ ละให้ได้ทกุ ครัง้
ที่แลเห็น ที่รู้ว่าเป็นความอยาก พยายามดูใจตนเองให้เห็น
ดังกล่าว พยายามดับสิง่ ทีเ่ ห็นเหตุทกุ ข์ดงั กล่าว ทำไปเรือ่ ย ๆ
จะมีสขุ ในทีท่ ง้ั ปวงได้แน่นอน

เสบียงเพือ่ อนาคต
พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างหนึง่ ทีเ่ ป็นคุณอย่างยิง่ แก่
ผูป้ ฏิบตั ิ คือทรงสอนให้อยูก่ บั ปัจจุบนั ๑ ไม่ให้อาลัยอดีต ๑
ไม่ให้เพ้อฝันถึงอนาคต ๑ ทัง้ สามประการนีไ้ ม่ได้หมายถึงทีเ่ ป็น
โทษ แต่หมายถึงทีเ่ ป็นคุณประโยชน์เท่านัน้
ทีว่ า่ ไม่ให้อาลัยถึงอดีตก็มคี วามหมายตรงตัว คืออะไร
ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ผ่านไปแล้ว แม้เป็นความสุข ความชืน่ ชอบยินดี
ก็อย่าไปผูกใจอาลัยถึง อยากให้กลับมาดำรงอยูต่ อ่ ไป ซึง่ เป็นไป
ไม่ได้ เมือ่ เป็นไปไม่ได้ แม้ไปอาลัยอาวรณ์ปรารถนาให้เป็น
ไปให้ได้ ก็ยอ่ มจะต้องได้รบั ความทุกข์เพราะความไม่สมหวัง
ถ้าเป็นความทุกข์ความไม่ชื่นชอบยินดีพอใจ ก็อย่าไปผูกใจ
อาวรณ์ถงึ แต่จงปล่อยเสีย การนำใจไปผูกไว้กบั เรือ่ งราวทีเ่ ป็น
ทุกข์เป็นความเศร้าหมอง ย่อมทำให้ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน
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ไม่สน้ิ สุด ความทุกข์รอ้ นควรจะหมดสิน้ ไปพร้อมกับอดีตทีล่ ว่ ง
ไปแล้ว ผูม้ ปี ญ
ั ญาพึงปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธองค์ ทรงสอนไว้
เมือ่ คิดถึงอดีตให้หยุดเสีย ให้พยายามลืมอดีตเสีย จะได้พน้
จากทุกข์โทษของอดีต อย่างไรก็ตาม ทีใ่ ห้วางอดีตเสียนัน้ ไม่ได้
หมายความว่าให้ลมื อะไร ๆ ทัง้ หมดทีเ่ กิดแล้ว ความลืมกับ
ความปล่อยวางไม่เหมือนกัน พระพุทธองค์ไม่ทรงสอน ให้ลมื
ทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่ทรงสอนให้มสี ติจำทีค่ วรจำ คือจำสิง่ ทีเ่ ป็น
คุณประโยชน์ ทีไ่ ม่เป็นกิเลส แต่ทรงสอนให้ลมื สิง่ ทีเ่ ป็นกิเลส
ทีก่ อ่ ให้เกิดกิเลสโทษทุกข์ทกุ อย่าง ไม่มยี กเว้นว่าให้อาลัยอดีต
เรือ่ งนีเ้ พราะมีความสำคัญเป็นพิเศษ อดีตเป็นทุกข์ เป็นกิเลสทุก
อย่างต้องลืมให้หมด ปล่อยให้หมด วางให้หมด
อนาคตก็ไม่ให้เพ้อฝันถึง คือไม่ให้คาดคะเนว่าอนาคต
จะได้ลาภได้ยศอย่างนัน้ อย่างนี้ เพราะการคาดคะเนล่วงหน้า
เช่นนีท้ ำใจฟุง้ ซ่านไม่สงบสุขในปัจจุบนั ด้วย และในอนาคต ถ้า
ไม่เป็นไปตามคาดคิดก็จะเสียใจเพราะผิดหวัง สูอ้ ยูอ่ ย่างไม่คาด
คิดถึงอนาคตอย่างมีกเิ ลสจะเป็นสุขสงบกว่า อยูก่ บั ปัจจุบนั ได้มาก
เพียงไรก็จะมีความสุขได้มากเพียงนัน้ แต่กไ็ ม่ได้หมายความ
ว่าการทำอะไรไม่ตอ้ งตระเตรียมเพือ่ อนาคต

วิ ธ ี ส ร้ า งบุ ญ บารมี 41

การเตรียมอนาคตทีส่ ำคัญมากอย่างหนึง่ ก็คอื การเตรียม
อนาคตในภพชาติเบือ้ งหน้า ทุกคนจะมีชวี ติ อยูใ่ นชาตินอ้ี ย่างมาก
ก็ประมาณร้อยขวบปีเท่านั้น จะทุกข์จะสุขในภพชาตินี้ก็จะ
ชั่วระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไร โดยเฉพาะผู้ผ่านพ้นวัยเด็กมา
ศึกษาธรรม อยูแ่ ล้วในขณะนีย้ อ่ มมีเวลาในภพชาตินอ้ี กี ไม่นาน
เลย ได้ความมัง่ มีศรีสขุ ลาภยศสรรเสริญในภพชาตินส้ี กั เพียงไร
ก็ไม่อาจรักษาไว้ได้นาน แต่ภพชาติในอนาคตนัน้ นานนักหนา
นับปีนับชาติไม่ได้ จึงควรเตรียมภพชาติในอนาคตมากกว่า
ทีท่ า่ นเรียกว่าเตรียมเสบียงเดินทางไว้สำหรับ ภพชาติขา้ งหน้า
คือเตรียมบุญกุศลไว้ให้พร้อม ให้เพียงพอแก่ทางทีไ่ กลแสนไกล
จนประมาณไม่ได้ บุญกุศลที่จะเป็นเสบียงเดินทางนั้นต้อง
ประกอบด้วยทาน ศีล ภาวนา การทำจิตทำใจให้ผ่องแผ้ว
บริสทุ ธิจ์ ากโลภ โกรธ หลง จำเป็นทีส่ ดุ สำคัญทีส่ ดุ และก็มี
โอกาสจะทำได้มากทีส่ ดุ เพราะไม่ตอ้ งประกอบด้วย อะไรอืน่ เลย
ใจมีอยูก่ บั ตัวเราเองแล้ว กิเลสก็อยูก่ บั ใจนัน่ เอง ถอดถอนออก
เสียให้เสมอ ทุกเวลานาที ทุกอิรยิ าบถ ย่อมได้รบั ผลเป็นเสบียง
ทีพ่ งึ ปรารถนาของนักเดินทางทีส่ ดุ
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บารมีนำไปสูค่ วามเป็นพระพุทธเจ้า
คำว่าบารมีน้ี ท่าน แสดงว่าพระโพธิสตั ว์ได้บำเพ็ญบารมี
มาโดยลำดับตลอดเวลาช้านาน และบารมีทพ่ี ระโพธิสตั ว์ ทรง
บำเพ็ญนัน้ เมือ่ บำเพ็ญ มาก ๆ เข้า ก็เป็นบารมีทส่ี งู ขึน้ ๆ
หรือบริบรู ณ์ขน้ึ เพราะฉะนัน้ จึงจัดเป็น ๓ ชัน้ เรียกว่า บารมี
อุปบารมี ปรมัตถบารมี ทีเ่ รียกว่า บารมีในเมือ่ แบ่งเป็น ๓
ชัน้ ดัง่ นี้ ก็หมายถึงเป็นบารมี สามัญ อุปบารมีกห็ มายถึง
บารมีที่มากยิ่งขึ้น จนถึงใกล้ที่จะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า
ปรมัตถบารมี บารมีทเ่ี ป็นปรมัตถ์ คือให้เป็นประโยชน์อย่างยิง่
ก็หมายถึงบารมีทส่ี มบูรณ์ นำให้ตรัสรูเ้ ป็น พระพุทธเจ้า

บารมีคอื คุณธรรมผูม้ งุ่ ดี
คำว่า บารมี ทีแ่ ปลว่าอย่างยิง่ หรือทีม่ คี วามหมายว่า
เลิศ ประเสริฐ ก็หมายถึงธัมมะ หรือภูมชิ น้ั ของธัมมะทีเ่ ป็น
คุณธรรม ทีเ่ ป็นความดีในจิตใจ ซึง่ ได้สง่ั สมเพิม่ เติมให้ยง่ิ ขึน้ ๆ
คือ ให้เป็นอย่างยิง่ คือให้ยง่ิ ขึน้ อยูเ่ สมอ จนถึงบริบรู ณ์เต็มที
ใ่ นทีส่ ดุ อย่างยิง่ ก็คอื ว่าคุณธรรมทีส่ ง่ั สมอบรมให้เป็นอย่างยิง่ คือ
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ยิง่ ขึน้ ๆ ดังกล่าว และทีห่ มายถึงว่าเลิศหรือประเสริฐ ก็โดยที่
คุณธรรมที่เป็นอย่างยิ่งนั้นเป็นของเลิศ เป็นของประเสริฐ
เป็นของดีทส่ี ดุ และทีแ่ ปลว่าให้ถงึ ฝัง่ นัน้ ก็หมายถึงคุณธรรม
ทีน่ ำผูป้ ฏิบตั ใิ ห้ออกจากฝัง่ นี้ จนพ้นจากฝัง่ นีไ้ ปถึงฝัง่ โน้น เป็น
ความหมายทางรูปธรรม หมายถึงฝั่ง ๒ ฝั่งที่มีมหาสมุทร
มีหว้ งน้ำลึก มีทะเลหลวงคัน่ อยูก่ ลาง แล้วก็เปรียบสัตวโลกว่า
เหมือนอย่างผูท้ ข่ี า้ มจากฝัง่ นีค้ อื โลก หรือว่าความทุกข์ หรือ
ว่ากิเลส ซึ่งนับว่าเป็นฝั่งนี้ เพราะว่าที่ชื่อว่าโลก ๆ นี้
ตามความหมายในทางธรรมก็หมายถึงว่าที่ ๆ เป็นทุกข์ มีกเิ ลส
มีทกุ ข์ สัตวโลกอยูฝ่ ง่ั นีก้ ต็ อ้ งประกอบด้วยกิเลส ประกอบด้วย
ความทุกข์ จะพ้นจากฝัง่ นีไ้ ปสูฝ่ ง่ั โน้น อันหมายถึง โลกุตตระ
พ้นโลกคือ นิพพาน ก็ตอ้ งอาศัยคุณธรรมทีไ่ ด้สง่ั สมอบรมยิง่
ขึน้ ๆ ทีเ่ ป็นอย่างยิง่ นัน้ เหมือนอย่างเป็นเรือสำหรับโดยสาร
ข้ามไปจากฝัง่ นีไ้ ปสูฝ่ ง่ั โน้น แล้วก็คณ
ุ ธรรมทีเ่ หมือนอย่างเรือ
ทีท่ ำให้ขา้ มฟากได้นน้ั ก็คอื บารมี ทีแ่ ปลว่าให้ถงึ ฝัง่ โน้น ให้ถงึ ฝัง่
ก็หมายถึงคุณธรรมนัน้ เอง

บารมีสร้างได้ดว้ ยกรรม
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บารมีนก้ี ม็ าจาก กรรม คือการงานทีบ่ คุ คลกระทำทาง
กาย ทางวาจา ทางใจ ประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ
กรรมทีบ่ คุ คลกระทำนัน้ กรรมดีกม็ ี กรรมชัว่ ก็มี กรรมดีกใ็ ห้ผลดี
กรรมชั่วก็ให้ผลชั่ว ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ที่แปล
ความว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม
เพราะว่าบุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้ว จึงกระทำกรรม
ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ดัง่ นี้
เพราะฉะนัน้ กรรมทีบ่ คุ คลกระทำนีเ้ อง ถ้าเป็นกรรมดี
ก็เป็นบุญกรรม กุศลกรรม ถ้าเป็นกรรมชัว่ ก็เป็นบาปกรรม
อกุศลกรรม สุจริตก็จดั เข้าในกรรมดี ทุจริตก็จดั เข้าในกรรมชัว่
กรรมทีท่ กุ คนได้กระทำนี้ ย่อมให้ผลในปัจจุบนั ก็มี ในภายหน้าก็มี
ในเวลาทีถ่ ดั ไปจากภายหน้านัน้ ไปก็มี เหมือนอย่างว่าให้ผลในวันนี้
ให้ผลในวันพรุง่ นี้ ให้ผลในวันทีถ่ ดั จากวันพรุง่ นีไ้ ป ให้ผลในภพนี้
ให้ผลในภพหน้า ให้ผลในภพทีถ่ ดั ไปจากภพหน้า กรรมย่อม
ให้ผลต่าง ๆ กันดัง่ นี้ แต่วา่ เมือ่ กรรมให้ผลแล้ว ก็เป็นอโหสิกรรม
คือว่ากรรมทีไ่ ด้ให้ผลเสร็จไปแล้ว เพราะฉะนัน้ กรรมซึง่ เป็น
ตัวเหตุ และผลของกรรมซึ่งเป็นตัวผล จึงมีเวลาที่เสร็จสิ้น
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แต่วา่ เมือ่ ทำกรรมดีไว้บอ่ ย ๆ ก็ยอ่ มมีความคุน้ เคยอยูใ่ นความดี
มีความดียังติดอยู่ ดังที่เรียกว่าเป็น นิสสัย เป็นอุปนิสสัย
เป็นวาสนา ยังไม่หมดไป ความคุน้ เคยในทางดี ความดี ทีย่ งั
เหลืออยูต่ ดิ อยู่ ไม่หมดสิน้ ไปได้เหมือนอย่างกรรม นีแ่ หละ
เรียกว่า บารมี เป็นความคุน้ เคยในทางดี อันมาจากกรรมดีท่ี
ประกอบกระทำ และความดีที่เหลือติดอยู่เป็นความคุ้นเคย
ในทางดีดงั กล่าวนี้ ก็เป็นสิง่ ทีส่ ง่ั สมเพิม่ เติมขึน้ ได้อยูเ่ สมอ คือ
ยิง่ ๆ ขึน้ ไปอยูเ่ สมอ เพราะฉะนัน้ บารมีจะหมายถึงว่า เก็บดี
หรือเก็บถูกไว้กไ็ ด้ เก็บดี เก็บถูกไว้ในจิตใจ ไม่หมดสิน้ ไป

ทุกคนควรสร้างบุญบารมี
หากว่าจะสรุปเข้าใน มัชฌิมาปฎิปทา มรรคมีองค์ ๘
ก็สรุปเข้าได้ ก็มรรคมีองค์ ๘ นัน่ เองคือ บารมี ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงปฏิบัติมาจนถึงได้ตรัสรู้ ปฏิบัติทีแรกก็เป็นบารมี ยิ่ง
ขึน้ ๆ ก็เป็นอุปบารมี จนถึงยิง่ ทีส่ ดุ ก็เป็นปรมัตถบารมี ก็ได้
ตรัสรูเ้ ป็นพระพระพุทธเจ้า
มรรคมีองค์ ๘ ทีเ่ ป็น มัชฌิมาปฏิปทา นี้ ไม่ใช้คำว่า
บารมี แต่วา่ ผูป้ ฏิบตั ผิ ศู้ กึ ษาธรรมก็พงึ ต้องเข้าใจเอาว่า บารมี
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นัน้ เองมาเป็นมรรคมีองค์ ๘ มรรคมีองค์ ๘ นัน้ ก็มาจาก
บารมีตา่ ง ๆ ทีท่ รงบำเพ็ญมานัน่ เอง มาประกอบกันเข้าเป็น
มรรคมีองค์ ๘ ฉะนัน้ เมือ่ มาเป็นมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ทรง
ปฏิบตั ใิ นมรรคมีองค์ ๘ นี้ บริบรู ณ์ จึงได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า
นีเ่ ป็นอันว่ามรรคมีองค์ ๘ นัน้ เอง เป็นข้อสรุปของบารมีทง้ั ๑๐
นั ้ น
มาเป็ น มรรคมี อ งค์
๘
เพราะฉะนั ้ น
เมื ่ อ จั ด ตามภู ม ิ ธ รรมที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ
พึ ง เห็ น ได้ ด ั ่ ง นี ้
ข้อสรุปนีก้ เ็ ป็นไปตามการวิจารณ์ธรรม

ทุกคนพึงปฏิบติในบารมีตามควรแก่ฐานะ
บารมีธรรมนี้ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่า เป็นหลักธรรมที่
ทุก ๆ คนต้องปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้น จึงจะอยู่ด้วยกันเป็นสุข
และเมื่อเป็นผู้นับถือพุทธศาสนา แม้ไม่ตั้งความปรารถนา
จะเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาพระโพธิญาณ ก็พึงปฏิบัติ
ตามหลั ก บารมี เ หล่ า นี ้ ก็ จ ะเป็ น บุ ญ บารมี เป็ น บุ ญ นิ ธ ิ
ขุมทรัพย์คอื บุญ ซึง่ ทุกคนปฏิบตั เิ ท่าไหร่กไ็ ด้เท่านัน้ และชือ่ ว่า
เป็นผู้ที่ปฏิบัติพระพุทธศาสนา เข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วย
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เพราะฉะนัน้ เมือ่ ว่าตามหลักธรรมแล้ว จึงเป็นของกลางทัว่ ไป
ซึง่ ทุกคนควรปฏิบตั ติ ามควรแก่ฐานะของตน
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