




 
 

การสรางบารมี... 

เราทุก ๆ คนนะมันส่ังสมความเคยชินมานาน มันติด มันยึด         

มันหลงจนแกตั ว เอง ไม ได  ส่ิ ง ท่ี จะแก ไข เราไดคื อตั วของ เรา เอง                

เปนผูท่ีเห็นภัยเห็นโทษในการเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ถาเราไมแก

ตัวเราเอง ใคร ๆ ก็มาแกใหเราไมได เพราะการประพฤติการปฏิบัต ิ              

ในชีวิตประจําวันของเรานี้ เราทุกคนตองแกเองปฏิบัติเอง  

การแก ไ ขนั้ นมันย อมยากมั นย อม ลําบาก  มันต อ ง เหน็ ด               

มันตองเหนื่อย มันตองเอาใจใส รับผิดชอบ ตองตั้งใจ ตองสมาทาน               

ตอง ใจ เข มแข็ ง  ปฏิปทาการกระทําของเรามันตอง ทํา ทุก  ๆ วัน                   

อยางสม่ําเสมอจนกวาเราจะเปล่ียนแปลงตัวของเราเองได ไมใชวาเราจะทํา

ไดในวันเดียว ตองอาศัยการประพฤติการปฏิบัติหลายวันหลายคืน               

หลายเดือนหลายป  

ถาเราทุกคนไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเองจริง ๆ นั้นมันไปไมได

จริง ๆ ตองอาศัยกําลัง อาศัยปกแขงในการประพฤติปฏิบัตินะ 

คําวา “บารมี บารม”ีนี้ หมายความถึงเราทุก ๆ คนตองอดตองทน 

ขัดใจตัวเอง ฝนใจตัวเอง ไมตามใจตัวเอง เพราะการทําตามใจตัวเองนั้น           

มีแตจะเติมเชื้อไฟ เติมน้ํามัน เติมเพลิงไปเร่ือย ๆ หาท่ีจบหาท่ีส้ินไปไมได  
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ในชีวิตประจําวันเราทุก ๆ คนนะ... เราทุกคนตองมาแกท่ีจิตท่ีใจ 

มาแกท่ีคําพูด มาแกท่ีการกระทํา พยายามมีสติมีสัมปชัญญะ อดเอาทนเอา 

รับผิดชอบในความดี  

เราตองอาศัยตัวเองนี้แหละเปนผูปฏิบัตินะ... 

เราเกิดมานี้เราก็เปนคนออนแอ อาศัยพอแมเล้ียง ท้ังน้ํานมท้ังขาว 

พรอมปจจัย ๔ ตาง ๆ นะ “ความออนแอของเรามันยังมีอยู...”  

พระพุทธเจาทานใหเราสูชีวิต สูอดสูทน เพื่อจะไดสรางบารมี  

เราทุกคนตองพึ่ งความดี  พึ่ งการเ สียสละ พึ่ งศีล พึ่ งธรรม               

พึ่งการกระทํา พึ่งการปฏิบัติของเรา  

เราไปมีความอยากมีความตองการมีความปรารถนานั้ น                    

เราก็ไมสามารถท่ีจะมีส่ิงนั้นไดตามปรารถนานะ นอกจากเราทุก ๆ คน

จะตองพึ่งประพฤติปฏิบัติ ดวยลําแขง ดวยปกแขงของตัวเอง  

คนเรานะเหนื่อยกายไมเปนไรขอใหใจสู ลําบากใจไมเปนไร               

ขอใหใจไมลําบากนะ... 

มันจะผอมก็ชางมัน มันจะดําก็ชางมัน เหน็ดเหนื่อยยากลําบาก            

ก็ชางมัน มันก็ตองอดตองทนนะ เพ่ือแลกกับความดี แลกกับคุณธรรม            

ท่ีจะเกิดในจิตในใจของเรา “เราทุกคนก็จะไดท้ังทรัพยไดท้ังอริยทรัพย...” 
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เราพยายามสํารวจตรวจตราตัวเองวา เรามันมีความออนแอในส่ิง

ไหน ตองปรับตัวเองเขาหาธรรมวินัยนะ 

ทุก ๆ คนตองปฏิบัติได ทุกคนตองทําไดถาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ  

พระพุทธเจาทานไมใหเราทุกคนติดความคิดของตัวเอง ติดอารมณ

ของตัวเอง ใจของเรานั้นมันตองอยูในความเพลินตั้งอยูในความประมาท       

มันผัดวันประกันพรุงไปเร่ือย ตองตัดใจ ตัดกิเลสของเราใหได  

ธรรมะไมใชส่ิงท่ีออนวอน ไมใชเปนส่ิงท่ีขอรอง เปนส่ิงท่ีตอง

ประพฤติปฏิ บัตินะ  ทุกอยางนั้นมันยอมเปนไปตามเหตุตามปจจัย       

เพราะส่ิงนี้มีส่ิงนี้มันถึงมีมันเปนไปอยางนั้น 

พระพุทธเจาทานไมใหทุกคนทอใจ ถาเราทอใจนั้นแสดงวาเราติด

ในอัตตา ติดในตัวตน ติดในความสุขทางเนื้อทางหนังนะ แสดงวา

สติสัมปชัญญะเรามันมีนอยหรือวาไมมี มันติดในตัวตนมากมันถึงเกิดความ

ทอใจ  

พยายามมีสติสัมปชัญญะ . . . พยายามมีสติใหมันเร็วใหมันไว              

อยาใหความทอใจมันมาเกิดท่ีเรา  
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เราอยาเอาใจของเราเปนหลัก อยาเอาใจของเราตัดสิน  

ใหเราท้ิงมันไปเลยคําวาเรา คําวาของ ๆ เรา คําวาความเห็น          

ของเรานะ อยาเปนผูมีอดีต เปนผูมีอนาคต พยายามทําสติสัมปชัญญะ            

ใหมันดีใหมันสมบูรณ 

การประพฤติการปฏิ บัติ ของ เรานะคือปญหาเฉพาะหน า                 

ไมใชท่ีโนนท่ีนี่ มันคือปญหาเฉพาะหนานะ เพราะความเปนพระมันอยูท่ีใจ

ของทุก ๆ คน มันไมไดอยูท่ีอดีตไมไดอยูท่ีอนาคต มันไมไดอยูท่ีพระเจา

พระสงฆหรือไมไดอยู ท่ีฆราวาสญาติโยม มันอยูท่ีการมีสติสัมปชัญญะ            

อยูท่ีใจสงบ ใจท่ีมีศีลมีธรรม ใจรูจักสัจธรรมวาเรานี้ตองประพฤติปฏิบัติ          

ของเราเองใหได  

ฝกไวปฏิบัติ ไว . . .  ฝกหายใจเข าใหมันสบาย หายใจออก                

ใหมันสบาย ควบคุมความคิดของเรา ส่ิงไหนมันดีมันถึงคิด ส่ิงไหนไมดี            

เราก็ไมตองคิด หรือส่ิงท่ีมันดีมันคิดมากเกินเราก็ไมคิด เพราะขันธท้ัง ๕ 

ของเรานี้คือความปรุงแตง เขามีหนาท่ีของเคาปรุงแตงนะ ถาเราไมมี

สติสัมปชัญญะยับย้ังเคาไว เคาก็ปรุงแตงของเคาท้ังวันนะ  

พระพุทธเจาทานใหเราควบคุมตัวเองดวยการฝกหายใจเขาสบาย

ออกสบาย  ห รือพยายามดึ ง ใจของ เ รามาอ ยู กั บหน า ท่ี ก ารง าน                 

เอาใจมาอยูกับการทํางาน อยาใหมันวางงาน ถาวางงานแลวมันจะคิด          

เร่ือยเปอยของมันไป  
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ทํางานใหมีความสุข มีความสุขกับการทํางาน มีสติสัมปชัญญะ         

กับการทํางาน  

คนเรานี้นะ ถามันไมมีความสุขนี้แหละมันทุกขนะมันเครียดนะ    

มันตกนรกท้ังเปนนะ  

ปญหาเฉพาะหนาเรายังทําไมได เราก็ไปแกปญหาอนาคตไมได  

เราตองทําใจดีใจสบายทําใจไมใหมีทุกขใหไดในปจจุบัน 

ปญหาทุกอยางมันอยูท่ีใจของเรานะ เราจะหนีไปไหนทําอะไร         

มันก็ตองเปนทุกขนะ  

เราตองปฏิบัติใหไดแกใหไดในปจจุบัน... 

เราพยายามอยูกับ ส่ิงภายนอกท่ีมันเปนการเปนงานท่ีมัน                

ไมเปนบาปเปนกรรม เราคอยประคองเราเขามาหาสมาธิ คอยประคอง             

มาฝกอานาปานสติ ฝกหายใจเขาสบายออกสบาย เพื่อเราจะไดอยูกับ              

ตัวเองได เพื่อเราจะไดมีสติมีสัมปชัญญะ จิตใจของเราถึงจะมีกําลัง  

ฝกทําสมาธิ ฝกเขาสมาธิ ฝกใจสงบ ทุก ๆ อยางตองตั้งใจ              

ทุก ๆ อยางตองฝก เหมือนบุรุษคนหนึ่งเล้ียงโคนะ ตอนเชาเคายกโคขึ้นไป

บนบาน กลางวันก็ยกขึ้นบนบาน กลางคืนก็ยกขึ้นบนบาน กาลเวลาผานไป

โคน้ําหนักขึ้นเปนรอยสองรอยกิโลเคาก็ยังยกขึ้นได เพราะเคายกโคขึ้นบาน

เคาทุกวัน 
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คนเรามันตองอาศัยการฝกการปฏิบัตินะ... 

เราไมเคยนั่งสมาธินาน ๆ นะเราก็ปวดแขงปวดขา เมื่อเราทําไป  

ทุก วัน  ๆ  เรามี ความ สุข ในการกระ ทํา  มีความ สุข ในการปฏิ บั ติ                  

เดี๋ยวมันจะคอย ๆ ดีขึ้น เราไมเคยฝกใจใหมันสงบมันจะสงบไดอยางไร

เพราะเรามันไมไดฝก เราตองฝกใหใจสงบใหใจพักผอน ใหใจเปนหนึ่ง            

ฝกทุกวันปฏิบัติทุกวัน  

ตองอาศัยการฝกการหัดการปฏิบัติ เราจะเอาตามใจตัวเองไมได 

เอาตามอารมณไมได การประพฤติปฏิบัติมันตองปฏิบัติสม่ําเสมอ  

การรับประทานอาหารทําไมเราทานสม่ําเสมอละทุกวัน...?  

การประพฤติการปฏิบัติของเราก็ตองสม่ําเสมอ การรักษาศีล             

นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมก็ตองสม่ําเสมอ ตองใหมันตอเนื่อง เหมือนกับเราเรียน

หนังสือตั้งแตอนุบาลจนกระท่ังเปน ดร. เราก็ตองเรียนอยางสม่ําเสมอ           

มันถึงจะพอมีความรูมีความเขาใจ  

การฝกตนปฏิบัติตนนี้มันถึงนําความสุขมาให ถาเราทําตามใจ

ตัวเอง อยากทําก็ทําไมอยากทําก็ไมทํา อันน้ีมันเปนสีลัพพตปรามาส              

มันเปนการลูบคลําในศีลในขอวัตรปฏิบัติ การปฏิบัติแบบนี้ พระพุทธเจา

ทานตรัสวามันมีแตจะนําความเส่ือมมาใหเรา 
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พระพุทธเจ าท านต รัสว า เ รา ทุกคนทานอาหารกัน ทุก วัน              

ฉันอาหารกันทุกวันนะ ก็ตองพากันตั้งอกตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติ          

เพราะชีวิตของเรามันแกไปทุกวัน  

อยางเราประพฤติปฏิบัติธรรมในบานเรา หรือวาในท่ีทํางาน            

หรือในวัดเราอยางนี้ อันนั้นมันก็เปนสวนของทางท่ีจะหลอเล้ียงรางกาย   

เพื่อประทังชีวิต แตเร่ืองจิตเร่ืองใจนี้นะสําคัญมาก เราตองพัฒนาใจของเรา

ไปควบคุมกับการทําการงานในชีวิตประจําวันของเรา ถาเราทํางาน              

แลวไปท้ิงธรรมะอยางนี้ก็เสียคน เสียพระ เราตองทํางานเพื่อสรางความดี 

เพื่อสรางบารมี เดินตามรอยของพระพุทธเจาของพระอรหันตมันถึงจะ

ประเสริฐ มันถึงจะถูกตอง  

เราอยาไปคิดวาการประพฤติการปฏิบัตินั้นตองหนีไปอยูปาอยูเขา

อยูท่ีไมมีผูมีคนอยูท่ีสงบ ๆ นั้นนะ... อันนั้นมันเปนความคิดท่ีกดดันตัวเอง  

ส่ิงท่ีถูกตองแลวเราทุก ๆ คนนะ อยูท่ีไหนทําอะไรตองประพฤติ

ปฏิบัติใหมันได ส่ิงท่ีมันไมไดนั้นนะคือเรามีความเห็นผิดเราไมยอมปฏิบัตินะ  

คนเรานะถาหูหนวกมันก็ไมดี ถาตาบอดมันก็ไมดี อัมพฤกษ

อัมพาตมันก็ไมดีนะ อยูในโลกนี้อยูในสังคมนี้ ส่ิงท่ีมันกําลังเปนอยูใน

ชีวิตประจําวันนี้แหละมันเหมาะท่ีจะใหเราไดรักษาศีล ใหเราทําสมาธิ             

ให เ ร าปฏิ บั ติ ธ ร รม  ธร รมะมั นอ ยู กั บของจ ริ ง ในชี วิ ตประจํ า วั น                   

ธรรมะมันไมไดอยูในหนังสือ ไมไดอยูในพระไตรปฎก หรือไมไดอยู              
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กับคําเทศนคําสอนของครูบาอาจารย  ธรรมะมันอยูกับความจริง             

ในชีวิตประจําวัน เราจะตองเขาหาศีลหาธรรมใหได จิตใจของเราจะตอง

เขมแข็ง เราถึงจะมีสติมีปญญา ถาไมอยางนั้นเราก็จะเปนแตนักปรัชญา  

ติดสุขติดสบาย จะเอาแตสวรรคลม ๆ แลง ๆ ซึ่งมันไมใชความจริง                 

ไมใชส่ิงท่ีดับทุกข ไมใชส่ิงท่ีจะตัดสังโยชน 

พระพุทธเจาทานใหเราเขาใจในการประพฤติปฏิบัติ เพราะเรา 

ตองเนนมาท่ีจิตท่ีใจ เนนท่ีปฏิปทา งามในเบ้ืองตนก็คือการประพฤติปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวันของเรานี้แหละ ทามกลางก็คือความเขมแข็ง ไมโอนเอียง

ไปทางชอบไมชอบ งามในท่ีสุดคือเราตองตัดกิเลส เพราะกิเลสนี้มันเปน              

ส่ิงท่ีทําใหเราเวียนวายตายเกิด เราจําเปนเราสมควรท่ีจะตองตัด ตองละ           

ตองเลิก ตองวาง...  

การบรรยายพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมา-

สัมพุทธเจาวันนี้ก็พอเห็นสมควรแกเวลา  

ดวยอํานาจแหงคุณของพระพุทธเจา ดวยอํานาจของพระธรรม

คําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยอํานาจแหงการทํา

ความดีของพระอริยสงฆ ขอใหทุกทานทุกคนจงไดบรรลุมรรคผลนิพพาน

ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ...  

พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา 
ท่ีองคหลวงพอกัณหา สุขกาโม เมตตาใหนํามาบรรยาย เชาวันอาทิตยท่ี ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 
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