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บารม ี
 

ใหธรรม-ใหทุน 
 
ขอเจริญพร  วันนี้  ก็เชนเดียวกับครั้งกอนๆ คือคณะคุณ

โยมมิสโจ  พรอมดวยญาติมิตรลูกศิษยทานที่เคารพนับถือ ได
ทําบุญถวายภัตตาหาร สําหรับวันนี้เปนรายการประจําเดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2531   

นอกจากเลี้ยงภัตตาหารแลว คราวนี้ คุณโยมยังไดทําทาน
พิเศษอีกอยางหนึ่ง คือไดชักชวนญาติมิตรรวมกันสรางหนังสือ  
“พุทธธรรม” สําหรับถวายแกวัดตางๆ แกพระสงฆ และญาติโยม  
สาธุชนที่สนใจใฝธรรมทั้งหลาย ซ่ึงเมื่อกี้นี้อาตมาก็ไดอนุโมทนา
ไปครั้งหนึ่งแลว ในตอนที่คุณศุภนิจ คุณศุภวรรณ และคุณสุจินต  
ไดมาถวายหนังสือนี้ไวกอน นอกจากไดสราง คือทําใหมีข้ึนมาแลว 
ก็ไดนํามาถวายอาตมาสําหรับไปแจกตออีกดวย  

โดยสรุปก็คือ การบริจาคทรัพยสรางหนังสือ “พุทธธรรม” 
นี้  เปนการทําบุญ  2  ช้ัน  ทั้งเผยแพรธรรม และถวาย
ทุนการศึกษาแกพระเณร  คือวา  หนงัสือนี้โยมไดสราง  โดยไป
จัดหามาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซ่ึงไดพิมพหนังสือนี้
ข้ึน  เพ่ือจะหาทุนมาใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี ้ เรียกกันวาเปน
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มหาวิทยาลัยสงฆ  มีพระเณรเรียนอยูประมาณ  1,500  องค  
นับวาเปนจํานวนมาก  พระเณรเหลานี้พักอยูตามวัดตางๆ ทั่ว
กรุงเทพมหานคร  ตลอดจนจังหวัดใกลเคียง  ไปถึงเมืองนนท  
เมืองปทุมธานี  พระเณรเหลานี้ไมใชเปนพระที่อยูเฉพาะใน
กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียง  แตเปนพระเณรที่มาจากทั่ว
ประเทศ  คือมาจากทุกภาคเกือบจะทุกจังหวัด  ทั่วประเทศไทย  
ซ่ึงมาเลาเรียนศึกษา  เรียนนักธรรม  เรียนบาล ี  เชนไดเปรียญ
ตางๆ แลว  ก็มาเรียนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยสงฆอีก 

 ทางผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆนี้  ก็จะตองหาทุนมาจัด
การศึกษา  แตไมคอยจะมีทุนรอน  จึงตองหาวิธีที่จะไดรับความ
อุปถัมภมาจากดานตางๆ  ก็เลยพิมพหนังสือนี้ข้ึนเปนสื่อในการที่
จะหาทุน  และนอกจากหาทุนแลว  ก็จะไดเปนการเผยแพร
พระพุทธศาสนาไปดวยพรอมกัน 

 เพราะฉะนั้น  เมื่อญาติโยมไปจัดหาซื้อหนังสือนี้มา  ใน
ข้ันที่หนึ่ง  กไ็ดชวยใหทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร  ซ่ึงเปน
การบริจาคทานที่มอบแกสวนรวม  จึงเรียกวาเปนสังฆทาน  เมื่อ
เปนสังฆทาน  ก็เปนทานที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก  วามี
ผลยิ่งใหญ  อันนี้ก็เปนทานขั้นที่หนึ่ง  พอเริ่มซื้อก็ไดทําบุญไป
แลว 

 ข้ันที่สอง  เมื่อนําหนังสือนี้มาแจกแกญาติโยม  รวมทั้ง
นํามาถวายอาตมาใหไปแจกตอดวย  ก็เรียกวาเปนธรรมทาน  ที่
เปนยอดของทาน  เมื่อกี้เปนสังฆทานก็เปนทานยิ่งใหญแลว  พอ
มาเปนธรรมทานก็เปนทานชั้นเลิศอีก  ดังที่โยมก็คงเคยไดยิน



 4
พุทธภาษิตบทหนึ่งที่วา 

 สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ     
 แปลวา การใหธรรมชนะการใหทั้งปวง 

ใหธรรม คือยอดทาน 
 ธรรมทานนี้ชนะทานทุกอยาง  เพราะเปนการใหแสงสวาง

แกชีวิต  คนที่ไดธรรมะไปแลวก็รูจักที่จะดําเนินชีวิตของตนให
ถูกตอง โดยมีจิตใจที่มีความสุข และประพฤติตัวดี บําเพ็ญ
ประโยชนแกผูอื่น ชวยใหสังคมมีความสุข มีความเจริญ และ
กาวหนาในธรรม การที่จะปฏิบัติธรรมถูกตอง ไมวาจะเจริญศีล 
สมาธิ หรือปญญาอยางไรก็ตาม  ก็จะตองรูจักธรรมะ  
เพราะฉะนั้น  การใหธรรมะ  ก็คือใหทางปฏิบัติและทางดําเนิน
ชีวิตที่ถูกตอง 

แมแตจะไปทําทานอื่น หรือการที่คนจะไปชวยเหลอืกัน  
จะทําความดีอะไรๆ  ก็เพราะเขาใจธรรมะ  หรือเคยไดยินไดฟง
คําสอนที่ถูกตอง  ถาไดรูจักคําสอนที่ถกูตอง  คือธรรมะนี้แลว  ก็
จะสามารถทําความดีไดทุกอยาง  แตถาไมรูจักธรรมะ  ก็ไมรูวาจะ
ทําอะไรจึงจะถูกตอง ก็อาจจะประพฤติผิดพลาดไดมากมาย 
พระพุทธเจาจึงตรัสวา 

 “การใหธรรมเปนการใหที่เลิศประเสริฐสุด” 
 เมื่อโยมและญาติมิตรมาแจกหนังสืออยางนี้ คือ สราง

หนังสือนี้มอบใหแกที่อื่นหรือแกบุคคลอื่น ก็เทากับวาแจกจาย
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ธรรมะ เปนการใหทานที่ประเสริฐที่สุด และเปนการทําบุญที่สําคัญ   

ทําไมโบราณวา จารึกธรรมหนึ่งอักษร                           
เทากับสรางพระพุทธปฏิมาหนึ่งองค 

มีคติแตโบราณบอกวา  การสรางพระธรรม  แมแตหนึ่ง
ตัวอักษร ถือวามีคุณคาเทากับไดสรางพระพุทธรูปหนึ่งองค 
โบราณถือกันมาอยางนี้ เพราะถาไดทําบุญสรางอักษรจารึกพระ
ธรรมไปแลว ก็จะทําใหคนไดรูเขาใจวา จะประพฤติปฏิบัติอยางไร
จึงจะถูกตอง   

แมแตเราจะรูจักปฏิบัติตอพระพุทธรูปถูกตอง  เราก็ตอง
รูจักพระธรรมดวย  เพราะพระพุทธรูปนั้น  เปนแตเพียงวัตถุที่
สรางเปนรูปเปรียบของพระพุทธเจา  ถาเราไมรูจักธรรมะ  ไมรูจัก
คําสอน  เราก็ไมรูวาจะมีพระพุทธรูปไปทําไม  แลวเราควรจะทํา
อยางไรตอพระพุทธรูปนี้   

การที่เราไดนึกถึงพระพุทธรูป และไปหาพระพุทธรูปมา  
หรือไปไหวพระพุทธรูป  ก็เพราะวา  เราไดรูจักพระธรรม  ได
รูจักคําสอนวา ออ พระพุทธรปูนี้ เปนองคแทนพระพุทธเจา 
พระพุทธเจามีพระคุณอยางนั้นๆ เราจึงไดแสดงความเคารพนับ
ถือพระองค อยางนี้เรียกวารูจักพระพุทธคุณดวยอาศัยธรรมะ 
เพราะฉะนั้น  การใหธรรมะจึงเปนสิ่งสําคัญมาก   

นอกจากนั้น เวลาเราไหวพระพุทธรูป เราจะทําใจอยางไร
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ถูกตอง  ก็ตองอาศัยพระธรรมมาสอนอีกเหมือนกนั  วาเวลาไหว
พระนะ  จะตองทําจิตใจใหสงบ  ใหผองใสเบิกบานอยางนั้นๆ  
ระลึกพระคุณอยางนั้นๆ การที่เราปฏิบัติถูกตอง  ก็เพราะอาศัย
พระธรรม   

พระธรรมมีความสําคัญอยางที่กลาวมา ทานจึงถือวาการ
สรางพระธรรม  แมแตเพียงตัวอักษรหนึ่ง  มีคามากเทากับสราง
พระพุทธรูปหนึ่งองค แลวถาสรางหลายตัวอักษร กย็ิ่งมีคามากขึ้น  
คําสอนธรรมะนี้จารึกขอธรรมที่สําคัญทุกอยางไว เปนเครื่องสืบ
ตอพระศาสนา   

อันนี้ก็เปนสาระสําคัญที่แสดงถึงประโยชนหรืออานิสงสที่
เกิดขึ้นจากการสรางหนังสือธรรมะ  หรือคัมภีรข้ึนมาเผยแพร 

ทําบุญใหดี ทําทีเดียวไดครบทั้งทาน-ศีล-ภาวนา 
 การที่โยมมาทําบุญวันนี้ อยางที่ทํากันมาทุกๆ เดือน  

ถวายทานแลวมาสังสรรคกันในหมูญาติมิตร แลวก็มาบําเพ็ญ
ธรรมทานอยางนี้  ทั้งหมดนั้นก็เปนการบําเพ็ญบุญกิริยา  คือการ
ทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนา  ซ่ึงเราไดทํากันในดานตางๆ 
ดังที่ไดเคยกลาวมาแลวหลายครั้ง  โดยเฉพาะที่เห็นชัดๆ ก็คือ
ทาน   

ตอนแรกก็ถวายทาน ถวายภัตตาหาร แลวก็รักษาศีล ดังที่
ไดสมาทานศีลกันเมื่อกี้นี ้  แลวก็ไดภาวนา  คือทําจิตใจและ
สติปญญาใหเจริญงอกงามขึ้น  ทําจิตใหเจริญดวยการทําใจให
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สงบ  ใหเบิกบานผองใส  แลวก็เจริญปญญาดวยการฟงธรรม  
เมื่อฟงธรรมะไปแลว ใจคอสบาย เกดิความสวาง เขาใจธรรมะ รู
วาอะไรจริง อะไรถูกตอง อะไรดีงาม มีความรูความเขาใจในหลัก
คําสอนมากขึ้น  ก็เจริญปญญา  แมจะยังไมไดบําเพ็ญสมาธิอะไรก็
เรียกวาเปนภาวนา  

รวมแลวก็คือปฏิบัติตามหลัก 3 ประการที่เรียกวาเปนบุญ
กิริยา  คือ  ทาน  ศีล  และภาวนา   

ถาเราปฏิบัติถูกตอง  มาทําบุญกันในวันนี้  ก็ไดครบทั้ง  
3  อยาง  ไดทั้งทาน  ทั้งศีล  และภาวนา 

ทําบุญสูงขึ้นไป กลายเปนบารมี 
 วาถึงการทําบุญนี้  แยกไดเปนหลายระดับ  คือใน

ข้ันตนๆ นี้เราอาจจะทําพอเปนพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติธรรมขั้น
ตอไป  เชนวา  ในการบําเพ็ญทานเราก็อาจจะแบงปนบริจาค
บํารุงตางๆ พอเปนพื้นฐานสําหรับความมั่นคงงอกงามของการ
รักษาศีลและสําหรับการบําเพ็ญภาวนา  หรือในการรักษาศีล ก็
รักษาพอเปนพื้นฐานของความสัมพันธในสังคมที่ดีงาม สูงข้ึนไปก็
เปนพื้นฐานในการบําเพ็ญสมาธิอะไรตางๆ เหลานี ้ เรียกวาเปน
การบําเพ็ญกุศลทําความดีในขั้นพื้นฐาน สําหรับการกาวไปสู
ธรรมะขั้นสูงข้ึนไป   

อีกระดับหนึ่ง  บางทีเราอาจจะอยากปฏิบัติใหยิ่งกวานั้น  
จึงมีการทําดี  ในขั้นเปน “บารมี”  ซ่ึงก็เปนเรื่องที่นาสนใจขั้นหนึ่ง  
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คือบางทานไมไดคิดแตเพียงวา  ทําบุญ  หรือทําความดีเปน
พ้ืนฐานเบื้องตนเทานั้น  แตอยากจะทําใหเปนบารมี  ซ่ึงเปนคํา
สําคัญอยางหนึ่ง  ผูใดตองการจะทําความดีใหยวดยิ่งใหเปนพิเศษ  
ก็ทําใหถึงข้ันเปนบารมี 

 ในขั้นบารมี  ถามวาบารมีเปนอยางไร  คําวา “บารมี” 
นั้นก็คลายๆ กับคําที่เราเคยไดยินบอยๆ เราเคยไดยินคําที่พูดวา  
บรม หรือปรม คําวาบรมหรือปรมนี้เปนคําชุดเดียวกับบารมี และ
คําวาบารมีนั้น  ก็มาจากคําวาบรมหรือปรมนั่นเอง 

บรมหรือปรมแปลวาอยางยิ่ง  เชนบรมสุข  ก็แปลวา
ความสุขอยางยิ่ง  หรือเราเรียกบุคคลที่สูงสุด  อยางที่นํามาใชกับ
สมเด็จพระราชินี  ก็เรียกพระบรมราชินี  ใชกับบุคคลก็ตาม ใชกับ
อะไรก็ตาม  ก็ใชในระดับสงูอยางยิ่ง  หรือสูงสุด 

 คําวาบรม  ก็มาเปนบารมี  “บารมี ก็คือธรรมะ  หรือ 
คุณธรรมที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด เพ่ือจะบรรลุจุดหมายที่สูงสง”  

จะเห็นวาเปนเรื่องสูงทั้งนั้น การปฏิบัติและคุณธรรมที่
ปฏิบัตินั้น  ก็บําเพ็ญอยางยิ่งยวด  และบําเพ็ญไปก็มีจุดหมายที่
จะบรรลุถึงสิง่ที่ดีงามสูงสุด  เชนเพื่อจะเปนพระพุทธเจา   

ยกตัวอยางพระพุทธเจาของเรานี้  แตกอนก็เปนพระ
โพธิสัตวซ่ึงไดบําเพ็ญธรรมะตางๆ  ธรรมะที่พระองคบําเพ็ญนั้น  
มีจุดหมายสูงยิ่งวาจะเปนพระพุทธเจา  ก็เลยบําเพ็ญอยางยิ่งยวด  
เหนือกวาที่คนธรรมดาจะทําได  จึงเรียกวาเปน “บารมี” 
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บารมีทําไดหลายอยาง และมีหลายขั้น   
ธรรมะตาง ๆ ที่สามารถจะบําเพ็ญใหเปนบารมีไดก็มีมาก  

อยางพระพุทธเจาของเรานี้  ตองบําเพ็ญคุณธรรมสําคัญที่เปน
หลักถึง  10  ประการ  ขอยกเอาแตช่ือธรรมนั้นๆ พอใหเห็นวา
พระพุทธเจาของเราบําเพ็ญบารมีอะไรบาง  ดังนี้ 

ทาน การให ในที่นี้เนนการใหดวยน้ําใจเสียสละอยาง
ยิ่ง 

ศีล การรักษากายวาจาใหอยูในวินัยและวัตรปฏิบัติที่
สูงข้ึนไป 

เนกขัมมะ การสลัดความสุขสวนตัว   การเสียสละเรื่อง
ทางโลกทั่วไป  เชนที่ปรากฏเปนการออกบวช 

ปญญา ความรูเขาใจสังขาร  หยั่งเห็นสัจธรรม  
วิริยะ ความเพียร 
ขันติ ความอดทน 
สัจจะ ความจริง  จริงใจ  จริงวาจา  จริงกาย  (ทํา

จริง) 
อธิษฐาน ความตั้งใจมุงมั่นเด็ดเดี่ยว 
เมตตา ความปรารถนาดีตอเพ่ือนมนุษย  สัตวรวมโลก

ทั้งหลาย 
อุเบกขา ความวางใจเปนกลางได ความดํารงอยูในธรรม

ไมหวั่นไหวเอนเอียง 
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 นี่คือคุณธรรมตางๆ  ที่วาพระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญอยาง

ยิ่งยวด 
 แมบารมีนี้เอง  ก็ยังแบงเปนขั้นๆ  ที่จริงเปนบารมีก็

ยิ่งยวดอยูแลว  แตยิ่งยวดก็ยังแบงเปนยิ่งยวดขั้นธรรมดา  
ยิ่งยวดขั้นสูงข้ึนไป  และยิ่งยวดขั้นสูงสุด 

 ยิ่งยวดขั้นธรรมดา  เรียกวาบารมีเฉยๆ  ถายิ่งยวดสูงข้ึน
ไปอีก  ข้ันจวนสูงสุด  เรียกวาอุปบารมี  และบําเพ็ญยิ่งยวดขั้น
สูงสุดทีเดียว  เรียกวาปรมัตถบารมี 

 ยกตัวอยางงายๆ  เชนจะบําเพ็ญทาน  พระพุทธเจาเมื่อ
ยังเปนพระโพธิสัตวก็บําเพ็ญเอาจริงเอาจังมาก  ทําอยาง
สม่ําเสมอ  ถาทําในข้ันตน  เปนบารมีธรรมดา  ก็คือสละ
ทรัพยสินสิ่งของมากมายชวยเหลือมนุษยทั้งหลาย  เห็นคนยากจน  
คนตกยากลําบากมีความทุกขอะไรตางๆ  ก็พยายามชวยเหลือ  
ข้ันนี้เรียกวาทานบารมี 

 ถาเสียสละขั้นสูงข้ึนไป บางคราวมีเหตุจําเปนตองถึงกับ
เสียสละอวยัวะของตน ก็สละใหได การเสียสละขั้นนี้ เรียกวาอปุ
บารมี 

 ในบางครั้ง  เชนวาจะรักษาธรรมะ  รักษาความถูกตองดี
งาม  รักษาสัจธรรมไว  ตองเสียสละอยางสูงสุด  ถึงกับเสียสละ
ชีวิตก็ตองทํา  อยางที่พระพุทธเจาทรงเคยเสียสละชวีิต  ในตอนที่
เปนพระโพธิสัตว  ทานที่บําเพ็ญถึงข้ันนี้  เรียกวาปรมัตถบารมี  
เปนบารมีข้ันสูงสุดในดานทาน 

 คุณธรรมอื่นๆ ก็เหมือนกัน ก็แบงเชนนี้ คือ ช้ันยิ่งยวด
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ธรรมดาเปนบารมี  ข้ันสูงเปนอุปบารมี  และข้ันสูงสุด  เปน 
ปรมัตถบารมี 

ทําความดีขนาดไหน จึงจะไดเปนบารมี 
 เราชาวพุทธหรือผูศึกษาธรรมทั้งหลายนี้ ถาตองการ

ปฏิบัติธรรมใหเปนบารมี ก็ตองต้ังใจจริงจัง โดยมีจุดหมายสูงสุด 
 มีจุดหมายสูงสุดคืออะไร  ก็เชนตั้งเปาหมายจะเปน

พระพุทธเจา  หรือแมแตต้ังเปาหมายวาจะเปนพระมหาสาวก  จะ
บรรลุธรรม เปนพระอรหันตผูหมดกิเลส คือมีเปาหมาย ไมใช
บําเพ็ญอยางเลื่อนลอย  นี่เปนประการที่หนึ่ง  ซ่ึงเปนลักษณะของ
บารมี  คือมจีุดมุงหมาย  ไมใชทําอยางเลื่อนลอย 

 ประการที่  2  ทําอยางจริงจังสม่ําเสมอ  ไมใชทําๆ 
หยุดๆ  ตองเอาจริงเอาจัง  อยางพระพุทธโพธิสัตวในชาติหนึ่งๆ 
ก็จะมีบารมีที่เปนจุดเดนอยางหนึ่งวาจะบําเพ็ญคุณความดีขอนี้ 
แลวก็ทําอยางจริงจัง  เชน  ในพระชาติใดถือสัจจะคือความจริง  
ก็ต้ังมั่นอยูในความจริงมั่นคง ซ่ือสัตยสม่ําเสมอตลอดไป ไมยอม
ทําใหคลาดเคลื่อนจากความจริง  ถาทําไดอยางนี้ก็อยูในระดับ
บารมี 

 ประการตอไป ลักษณะของบารมี คือมีการสะสม เพ่ิมพูน
มากข้ึนๆ เรื่อยๆ จนกระทั่งมีลักษณะหนึ่งคือ เกดิความเคยชิน  
คนที่บําเพ็ญคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่งเปนประจําสม่ําเสมอและ
สั่งสมมามาก  จะมีความเคยชินในการประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้น  
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จนกระทั่งกลายเปนการแสดงออกอยางอัตโนมัติเปนไปเอง   

เหมือนคนที่บําเพ็ญเมตตา  มีความปรารถนาดีตอผูอื่นอยู
เสมอ  ต้ังใจที่จะชวยเหลือคนทั้งหลาย  ก็จะมีอาการแสดง
ออกเปนความเอื้อเฟอเกือ้กูลพรอมที่จะชวยเหลือดวยความยิ้ม
แยมแจมใส  เมื่อทําเปนประจําสม่ําเสมอเอาจริงเอาจัง  ตอมาก็
จะเปนนิสัยประจําตัว  มีการแสดงออกเปนอัตโนมัติ  โดยไมตอง
ต้ังใจ 

คนออนแอ ไปไมถึงบารม ี
แมแตคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติกันโดยทั่วไปนี้  ก็ตอง

ระลึกไววา  ไมใชทํานิดๆ หนอยๆ ก็จะเห็นผล  บางคนพอปฏิบัติ
ธรรมสักอยางไปนิดหนอย  ก็นึกแตจะเอาผล  ชอบเรียกรองวา
ทําไมจึงยังไมใหผล  บางทีก็เกิดความทอใจ  แตที่แทตัวเองมิได
ปฏิบัติอยางจริงจัง 

 ยกตัวอยางเชนคนบางคน  ต้ังรานคาข้ึนมารานหนึ่ง  ทํา
การคาขายโดยสุจริต  แตไมคอยไดกําไร  เกิดความรูสึกวาเมื่อ
คาขายตรงไปตรงมาไมคอยไดผล  ก็ชักจะทอใจ   

แตถาเขามีความมั่นคงในงานซื่อสัตยสุจริตนั้น  ทําไปทํามา
จนกระทั่งในที่สุดคนรูแพรหลายกระจายกวางขวางถึงระดับหนึ่ง  
คนทั่วไปก็เกดิมีความเช่ือถือ  พอนึกถงึหรือพูดถึงคนนี้หรือรานนี้
แลว เขาก็รูกันทั่วไปเขาใจทันทีวา เจานี้ละตรงไปตรงมา ซ่ือสตัย
สุจริต จนกระทั่งวาถาเขารานนี้แลวไมตองตอราคาเลย อยางนีก้็
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เรียกวาพอจะอยูในระดับเปนบารมีได คือทําอยางจริงจังและเปน
ประจําสม่ําเสมอ  มีความคงเสนคงวา  จนทําใหเกิดความเชื่อถือ   

พูดงายๆ วา บุคคลบางคนบําเพ็ญคุณธรรมบางอยางเปน
ประจํา จนกระทั่งคุณธรรมนั้นปรากฏออกมาในกิริยาอาการ
ลักษณะทั่วไป คนไหนเห็นแลวก็รูจกัคนนั้นในลกัษณะของคุณธรรม
ขอนั้นไปเลย นี่เรียกวาเปนการบําเพ็ญในระดับที่เรียกวาเปนบารมี 

นึกถึงพระพุทธเจาเปนแบบอยาง จะไดไมทอใจ 
ฉะนั้น  ขอใหเรานึกถึงพระพุทธเจา  จะไดไมทอใจ  เพราะ

ถาเราไมมีตัวอยาง  เราก็จะทอใจวา  ไดบําเพ็ญธรรมะขอนี้ไป
แลวก็ยังไมเห็นผลอะไร เลยทอใจคิดวาจะเลิก อยาทําดีกวา คน
อื่นเขาไมเห็นตองลําบากอยางนี้  บางคนทําไมดีกลับไดผล  ก็ทํา
ใหไมสามารถปฏิบัติกาวหนาไปได   

แตถานึกถึงพระพุทธเจาและมองไปตามพระประวัติของ
พระองค ไดคิดวาบางครั้งพระองคทําความดีแลวตองประสบความ
ทุกข  ถูกคนอื่นขมเหงรังแกเดือดรอนมากมาย แตพระองคก็ไม
เคยยอมทอถอยเลย ประวัติของพระพุทธเจาครั้งเปนพระโพธิสัตว 
เปนแบบนี้มาก แตพระองคก็ยืนหยัดในความดีนั้น จนประสบ
ความสําเร็จจากการทําความดีของตนเอง แตตองอาศัยกาลเวลา
ยาวนาน และมีความมั่นคง มีความอดทนเปนอยางยิ่ง  
เพราะฉะนั้น คุณธรรมที่บําเพ็ญในระดับบารมีจึงเปนสิ่งสําคญั
อยางยิ่ง   
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การที่เรายึดเอาพระพุทธเจาเปนตัวอยาง เปนที่ระลึก ก็

เพราะจะไดเปนเครื่องสงเสริมกําลังใจของตนเองดวย 
 อยางเรามีพระพุทธรูปไวนี้  นอกจากระลึกถงึพระ

พุทธคุณที่สวดกันวา 
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ 
หรือ  สวดบทยาวเปนพุทธคุณ ๙ ประการวา 
อิติป  โส  ภควา   อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ แลว 
ซ่ึงเรามักระลึกถึงพระคุณทั่วๆ ไป แบบนึกกวางๆ ลางๆ  

แตบางทีเราก็ไมไดแยกแยะใหลึกซ้ึงในแตละดาน  ความจริงนั้น
ถาเราแยกออกไปใหละเอียด  เราจะเห็นพระคุณแตละขอ ๆ วา
พระองคไดฝกพระองคมาอยางไร  พัฒนาตนเองมาอยางไร  ได
บําเพ็ญคุณธรรมมาลําบากลําบนเสียสละแคไหน  ประสบความ
ยากลําบากแคไหน ถาเราไดเห็นปฏิปทาของพระองคอยางนั้นแลว  
จะไดมาเปนเครื่องเตือนใจใหเรามคีวามเขมแข็งอดทนในความดี   

แมแตในชาติปจจุบันเราก็ยังเห็นวา พระพุทธเจาทรงมี
ความเสียสละเปนอยางยิ่ง การที่จะไดตรัสรูนี้ไมใชงายๆ ตอง
เสียสละชีวิตที่มีความสุขสําราญในรั้วในวัง สละทรัพยสมบัติทุกสิ่ง
ทุกอยางออกไปอยูปา และตอนที่ไปอยูในปาพระองคตองลําบาก
ทุกขยากขนาดไหน อดๆ อยากๆ ถูกคนที่เขามาลอมาเลียน มา
ทําอะไรตางๆ  โดยที่วาพระองคไมถือสา  ตองผจญกับความ
หวาดกลัวตางๆ แลวก็จาริกไปศกึษาเลาเรียนในสํานักตางๆ  
ปฏิบัติทุกอยางเทาที่จะทําได จนในที่สุดประสบความสําเร็จดวย
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ความเพียรของพระองค อยางพุทธภาษิตที่วา 

 วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ 
 คนลวงทุกขไดดวยความเพียร 
 หมายความวา  จะประสบความสําเร็จพนจากความทุกข

ไดก็ดวยความเพียร  อันนี้เปนลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธเจา 
 ถาเราไดศึกษาประวัติของพระพุทธเจาในแงดานตางๆ ได

เห็นตัวอยางการทําความดีของพระองคแลว  กจ็ะมาเปนเครื่อง
เตือนใจ  และเปนแบบอยางแกเราทั้งหลาย  ทาํใหเรามีความ
เขมแข็งอดทน  มีกําลังใจในการที่จะทําความดี  ไมทอถอย  ไม
หวั่นระยอตออุปสรรคและความทุกขยากตางๆ   

ระลึกถึงการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา               
แลวนอมบารมีเขามาสูตัวของเรา 

นอกจากนั้น ในเวลาที่บําเพ็ญคุณธรรมความดีเหลานั้น  
แมจะมีความทุกขความลําบากในภายนอก แตจิตใจมีความสุข  
คือ มีความสุขในการที่จะทําความดี มีความปลาบปลื้มใจอยูเสมอ  
นี้ก็เปนคติอยางหนึ่งที่เราควรจะไดจากการบําเพ็ญคุณธรรมขั้น
ยิ่งยวดที่เรียกวาบารมี   

ในแงหนึ่งก็คือ การมองบารมีจากตัวอยางการปฏิบัติของ
พระพุทธเจา แลวโยงมาสูการที่จะสรางใหเปนบารมีของตัวเราเอง   
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เพราะฉะนั้น  ทานผูใดที่ตองการจะปฏิบัติธรรม  ในขั้น

ที่วาใหเปนพิเศษขึ้นไป โดยมานึกวา เราจะไมหยุดอยูเพียงการ
ปฏิบัติคุณธรรมขั้นพื้นฐาน  หรือเพียงเปนบันไดขั้นตอไปๆ 
เทานั้น  แตเราจะบําเพ็ญคุณธรรมในระดับที่เรียกวาเปนบารมี  
คือการบําเพ็ญอยางยิ่งยวด  เพ่ือบรรลุจุดหมายที่สูงสง  ก็จะเปน
การประพฤติปฏิบัติธรรมอีกระดับหนึ่ง  ซ่ึงจะนําผลดีมาใหใน
ระยะยาว  นําไปสูคุณประโยชนอยางกวางขวางและสูงสงแกโลก 

 ที่ไดกลาวมาในวันนี้  เปนการพูดถึงการปฏิบัติธรรมอีก
แบบหนึ่ง  ในชุดที่เรียกวาบารมี  ซ่ึงมีความหมายดังที่ไดกลาวมา  
การที่พูดนี้ก็เพ่ือเปนเครื่องประดับสติปญญาของญาติโยม  ให
เขาใจเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เรียกวาบารมี  นับวาเปนขั้นที่  1  
คือพูดพอเปนความรูความเขาใจ  และถาจะใหไดผลยิ่งข้ึนไป  ก็
คือทานผูใดเห็นวาเรานาจะทําในขั้นนั้นบาง  ก็นํามาประพฤติ
ปฏิบัติตามอยางจริงจัง  บารมีก็จะเกิดขึ้นในตัวของเรา 

บารมีแบบไทย เสี่ยงภัย ตองระวัง 
 ในภาษาไทยนั้น เรานําคําวาบารมีมาใชกันผิดมากถูกนอย  

โดยเฉพาะในยุคปจจุบัน เด๋ียวนี้คําวาบารมีมีความหมายเพี้ยนไป  
เราเห็นวาคนไหนมีอิทธิพล มีเงินมีอํานาจ ยิ่งใหญ ก็เรียกวาเขามี
บารมี  เวลาพูดวาคนนี้มีบารมีมาก  ก็หมายความวามีพวกพอง
บริวารมาก  หรือมีอิทธิพลมาก  สามารถจะทําอยางนั้นอยางนี้ได  
เรียกวาเปนบารมี  ความหมายที่เพ้ียนไปนี้คือไปมองที่ผล  เอาผล
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ที่เกิดขึ้น แตของพระทานมองที่เหตุ คือ การทําเหตุ “การทําความ
ดีที่เปนตัวเหตุ เรียกวาเปนบารมี” 

 แตคนไทยเรามามองที่ผล  วาคนที่มีกําลังมีอิทธิพลอยาง
นั้นแลวเรียกวาเปนบารมี  ก็เลยเปนความหมายที่เคลื่อนคลาดไป  
ถาจะปฏิบัติใหถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา  จะตองไปเนนที่
ตัวการประพฤติปฏิบัติ  หรือตัวคุณธรรมที่จะบําเพ็ญนั้น  แลวทํา  
“เหตุ”  สําเร็จแลว  ก็จะเกิดเปน  “ผล”  ข้ึนเอง  และเปนผลที่
ดีงาม เปนคณุแทจริง ไมใชอิทธิพลที่สงผลรายคุกคามขมขี่คนอื่น   

ถาเราตั้งใจทําความดีอยางจริงจัง  ก็จะเกิดเปนบารมี
ข้ึนมาอยางที่วา  คนที่ทําความดีจนกระทั่งเห็นกันชัดๆ คนรูกนั
ทั่วไป  เปนที่เช่ือถือในเรื่องนั้นๆ ไดรับความเคารพนับถือใน
ระดับนั้นๆ ก็เพราะเขาไดสั่งสมบารมีมามาก  เราก็เลยเรียกสั้นๆ 
วา เขามีบารมีมาก  ก็คือเขามีคุณธรรมความดีที่ไดสั่งสมมามาก
นั่นเอง 

 เราจะตองพยายามทําความเขาใจในเรื่องบารมีใหถูกตอง  
พยายามตรวจสอบกันอยูเสมอ ในภาษาไทยนี้คําศัพทตางๆ ทาง
ธรรมะที่นํามาใชนั้น ความหมายคลาดเคลื่อนไปไกลก็มีมากมาย 
ศัพทประเภทนี้คนนํามาใชตอๆ ตามๆ กัน แลวความหมายก็
เลือนไป   
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คําศัพทธรรมในภาษาไทย                         
ตองสะสางความเขาใจกันใหดี 

ตัวอยางงายๆ คําหนึ่ง คือ “สังเวช” คําวาสังเวชนี้ 
ภาษาไทยนํามาใชกลายเปนเสียเลย คือมักมาเขาใจกันไปวา สลด
หดหูใจ  ถาสังเวชอยางนี้ก็เปนกิเลส  เปนนิวรณ  ทําใหใจไม
เขมแข็ง  ไมมีกําลังใจที่จะปฏิบัติธรรม   

ขอใหระลึกวา ในการปฏิบัติธรรม ตองมีจิตใจเขมแข็ง มี
กําลังใจแกลวกลา ถาไปหดหูทอถอยก็ไมเปนธรรมะ เพราะฉะนั้น  
ก็ไมเปนกุศล 

 สังเวชนี้  คําเดิมหมายถึง “เราใจใหไดสํานึก” หรือเราใจ
ใหไดคิด  คือ ใหฉุกใจไดคิดถึงคุณความดีวา  เราอยามัวประมาท  
เราตองเรงขวนขวายทําความดีนะ ถาเห็นเหตุการณอะไรอยางใด
อยางหนึ่ง เหตุการณนั้นเราใจเราใหเกิดความคิด ใหหยุดยั้งความ
ช่ัวรายเหลวไหล และหันมาสูความถกูตองดีงาม หรือวาเรากําลังมี
ความมัวเมา ลุมหลงอะไรอยู เหตุการณนั้นสิ่งนั้นกระตุกหรอื
กระตุนใจ ทําใหเราหยุดชะงักแลวหันมาคิดในทางที่ดี เกิดกําลังที่
จะหันมาสรางสรรคความดี ความรูสึกอยางนั้น เรยีกวาเกิดความ
สังเวช 

 เพราะฉะนั้น  เรื่องศัพทธรรมะในภาษาไทยนี้จะตองมีการ
ตรวจสอบกันหลายคํา  ที่พูดมานี้เปนเพียงตัวอยาง  วันนี้อาตมา
มุงไปพูดคําวาบารมีก็พอสมควรแกเวลา   
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ที่พูดนี้ก็เปนการเริ่มตน ถาหากจะมีการสนทนาธรรมกนั  

บางทีโยมอาจจะมีขอสงสัยอะไร แมแตในเรื่องศัพทแสงตางๆ ก็
นํามาเสนอตอไปได   

ตอนนี้  อาตมาก็ขออนุโมทนาคุณโยมมิสโจ  พรอมทั้งญาติ
มิตร  ลูกศิษย  ทานที่เคารพนับถือ  ที่ไดทําบุญถวายภัตตาหาร
ในวันนี้ และไดบําเพ็ญธรรมทาน ดวยการสรางหนังสือธรรมะใน
พระพุทธศาสนาแจกจายกันไป  เพ่ือใหเกิดความรู  เกิดแสงสวาง
แหงปญญาใหกาวหนาในธรรมตอไป  

ขอใหพลังกุศลนี้  ประกอบเขากับอานุภาพของคุณพระ
รัตนตรัย จงเปนปจจัยอภิบาลรักษาทุกทานใหมีความรมเย็นเปน
สุข เจริญดวยจตุรพิธพรชัย  มีกําลังกาย  กําลังใจ 
กําลังสติปญญา ในการที่จะดําเนินชีวิต และทํากิจหนาที่การงาน 
ใหประสบความกาวหนา และความสําเร็จ และจงงอกงามในพระ
ธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาตลอดกาลนาน  เทอญ 


