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อุบายพัฒนาจติ 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

ก็จะไดเ้ป็นเวลารอความพรอ้มของคณะผูท่ี้จะมารว่มฟัง

ธรรมและมาปฏิบติัธรรมรว่มกนัจาํนวนมาก แตเ่วลาท่ีเรา

กาํหนดก็ไดเ้วลาถงึแลว้ ตามท่ีเรากาํหนดและประกาศไปวา่จะ

ใชเ้วลาบา่ย ๑ โมง ๑๓ นาฬกิา เป็นเวลาฟังธรรมอบรม

กรรมฐานตามท่ีเราตัง้ขอ้ธรรมะไวว้า่จะใหแ้สดงธรรมเรื่อง

พฒันาจิต  

เรื่องแสดงอบุายแกจ้ิตของผูป้ฏิบติัธรรม อนันีคื้อหวัขอ้ท่ีเรา

ยกขึน้ แตเ่รื่องธรรมของพระพทุธเจา้ของเราก็เป็นเรื่องพฒันา

จิตใจโดยเฉพาะ คือเป็นธรรมะท่ีชาํระจิตใจของชาวพทุธบรษัิท

ทัง้หลายมา นานตัง้ ๒๕๐๐กวา่ปี ตัง้แตพ่ระพทุธเจา้ของเราได้

ปฏิบติั ไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้นั่น ก็เรยีกวา่พระองค์

ก็พฒันาจิตใจ ชาํระจิตใจดว้ยอบุายธรรมะท่ีเกิดขึน้จากจติของ

พระองคท่ี์ไดร้บัความสงบท่ีเรานาํมาฝึกสอนหรอืนาํมา หรอืเรา

กาํหนดจิตตัง้สติไวอ้ย่างนี ้เราตอ้งตัง้สัจจะ ตัง้สติไวว้า่ เรา
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พยายามท่ีจะใหธ้รรมออกกอ่นอยู่หนา้เรา ใหกิ้เลสอยู่หลงัเรา 

มนัจะไดท้นั มนัจะไดก้นัอยูอ่ะไรอย่างนี ้ 

อย่างเราสาํหรบัชาวบา้นทั่วๆไปก็มีกิเลสอนัเดียวกนัหมด 

ไม่ตา่งกนันะ่ทีนี ้คือตวัท่ีช่ือวา่กิเลสคือส่ิงเลวรา้ยส่ิงไม่ดี ส่ิง

ปลอมแปลงตา่งๆ อยา่งท่ีทา่นใหเ้อาตวัของเราเป็นหลกั ให้

กาํหนดตวัของเราดเูป็นหลกั เพราะเป็นท่ีอยู่ ท่ีมี ท่ีเป็นของตวั

ใครตวัมนัทกุคนนั่นน่ะ เราดก็ูเป็นส่ิงท่ีเราปรุงแตง่เราเพิ่มเติม 

เราเอามาเสรมิอะไรตา่งๆใหม้นัเป็นขึน้ แตถ่า้ของเดิมมนั...เราก็

มีเฉพาะธรรมแตง่ใหแ้ตส่ว่นกิเลส สว่นส่ิงท่ีเราปรุงแตง่เพิ่มมาก

ขึน้นั่นน่ะ มนัเป็นสว่นเพิ่มความยุ่งยากความลาํบากใหเ้ราอีก  

เหตนุัน้ทา่นจงึสอนใหเ้ราเป็นผูท่ี้เอาธรรมะท่ีดัง้เดิม คือเอา

เฉพาะท่ีกายท่ีทาํ ท่ีมีอยู่ เราไม่หลงส่ิงปรุงแตง่ เราไม่หลงวตัถุ

ส่ิงภายนอกอะไรอยา่งนี ้แลว้เราก็รูว้า่คาํสอนพระพทุธเจา้

ทัง้หมดนี ้ทา่นก็สอนเพ่ือพฒันาจิต เพ่ือชาํระจิตใหผ่้องใส

สะอาดทัง้นัน้ แลว้ก็เพ่ือทาํจติใหส้งบรม่เยน็ มีความอยู่เย็นเป็น

สขุในจิตของเราผูป้ฏิบติั คือไดร้บัผล ไดร้บัความสงบสขุท่ีเราทกุ
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คนมุ่งปฏิบติั มุ่งท่ีจะใหจ้ิตใจเราเป็นไปในธรรม ก็อาศยัอบุายที

นี ้อาศยัการปฏิบติัตามหลกัคาํสอนพระพทุธเจา้ คือเรา…อบุาย

คือเป็นอบุายปัญญา ไม่ใชอ่บุายตามสญัญาตามท่ีเราฟังได้

อย่างนี ้ 

อย่างท่ีหลวงพอ่อธิบายน่ีก็ไม่ใช่ปัญญาคือเป็นสญัญาอยู่ 

แตเ่ราจาํไดแ้ลว้นาํไปปฏิบติัในท่ีของเราเฉพาะตวัของเรา ในท่ี

ความสงบ ในท่ีเหมาะสม ทา่นบอกวา่นั่นคือเป็นการท่ีจะเปล่ียน

จากสญัญามาเป็นปัญญา คืออาศยัปฏิบติัทีนี ้ตอ้งเปล่ียนจาก

ความศกึษา ความทรงจาํพระสตูรมาเป็น ป ปลา คือใหเ้กิด

ปัญญาขึน้ จะเกิดปัญญาได ้ 

ก็เราเปล่ียนจากรา่งกายของเราน่ีแหละ คือใหเ้รากาํหนด

เปล่ียนกาํหนดรู ้ท่ีเราวา่รา่งกายของเรา แตพ่ระพทุธเจา้ท่าน

ไม่ไดว้า่รา่งกายของเรา ท่านวา่เป็นรูปสตัวเ์ป็นรูปบคุคลหรอื

เวไนยสตัว ์ทา่นใหช่ื้ออยา่งนี ้ทีนีถ้า้เราเปล่ียนตาม เราแกไ้ขให้

จิตเราเหน็ไป มนัก็เกิดปัญญาขึน้หละทีนี ้มนัจะเหน็วา่ เอ๊ะ ตวั

เราไปจาํ ไม่ใช ่ถา้เราจะใชปั้ญญาสอบถามก็ได ้เราก็ถามตวั
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ของเรา ถามอวยัวะของเรา แขน ขา ห ูตาวา่มนัเป็นของเรามัย้ 

มนัจะตอบรบัเราเป็นเสียงใหเ้ราไดย้ินไม่มี อนันีก็้คือวา่ธรรมะ

ตดัสินใหเ้รา คือสงบไม่มีเสียงตอบ ถามตา ตาก็ไม่ตอบ ถามห ู

หก็ูไม่ตอบ ถามทกุสว่นในอวยัวะน่ะ นั่นคือเรามีอบุายท่ีจะแก้

กิเลสหละทีนี ้ท่ีจะถามกิเลส ใหกิ้เลสเคา้อาย เคา้กลวัเรา ใหเ้ขา

ไม่มารบกวนเราเพราะจิตเราเกิดปัญญา เรากนัไวว้า่มนัไม่ใช่

เรา  

ฉะนัน้ถา้คือถา้เราปฏิบติัธรรมเราฟังธรรมตามแนวปฏิบติั 

เราไดค้วามสงบ ไดส้มาธิธรรมเป็นขัน้ตน้ คือเราจาํอบุายครูบา

อาจารยท์่านสอนบอ่ยๆ ท่านพดูบอ่ยๆ คอ่ยจาํคอ่ยปฏิบติัไป 

ไม่ใช่วา่เราจาํในเวลาท่ีเราฟังธรรมบรรยายมากๆ เวลาบรรยาย

มากๆเน่ีย มนัจาํยาก คือไมใ่ช่อะไรหรอก เราจะจาํทกุคาํทกุบท

ได ้คือสาํหรบัหลกัธรรมปฏิบติั ท่านไม่ตอ้งการความยืดยาว 

ท่านตอ้งการความรดักมุกะทดัรดัสัน้ เพ่ือจะไดจ้าํไม่ยาก คือวา่

เราย่นความจาํ ยน่สญัญามาใหส้ัน้ๆอย่างนี ้คือใหจ้าํเพียงคาํ

เดียว ของอนัเดียว กบัของอนัมีจาํนวนรอ้ยจาํนวนพนัอย่างนีม้นั
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ก็ตา่งกนัอยา่งนีม้นัก็จาํง่ายดงู่าย ไอค้วามจาํของเราท่ีมากๆมนั

ก็ยุ่งยากหละทีนี ้ 

อย่างท่ีเราศกึษามามาก เราเห็นมามาก เราไดย้ินมามาก

อย่างนี ้มนัก็ไม่ใช่วา่จะมาชว่ยใหก้ารปฏิบติัของเราใหดี้ใหส้งบ

ได ้ท่ีเราจะดีจะสงบไดก็้เกิดจากการปฏิบติัทัง้หมด เปล่ียนจาก

การศกึษา เปล่ียนจากการใชส้ญัญาความจาํ เรามาใชก้าร

ปฏิบติัเป็นหลกันาํ คือเปล่ียนมาปฏิบติัตวัของเราทกุๆคน คือเรา

มีเวลาท่ีจะปฏิบติั เราไดท้กุคน เวลาไหนก็ได ้อยู่ท่ีไหนก็ไดน้ัน้

เป็นเวลาสว่นตวั เราก็เอาไปปฏิบติั ไปเปล่ียนใหใ้ชอ้บุายคาํสอน

พระพทุธเจา้เน่ียแหละ คือซึง่เป็นสญัญาไปนาํหนา้ก่อน แตเ่รา

ปฏิบติั เราถาม เราทกับอ่ยๆ จิตมนัก็จะคอ่ยรูค้อ่ยต่ืนขึน้มา 

อย่างท่ีทา่นใหภ้าวนา ใหบ้รกิรรมวา่พทุโธสัน้ๆ แต่

ความหมายของพทุโธก็มีความหมายกวา้ง ท่ีมีคณุท่ีสงูมาก 

ท่านบอกวา่คือพทุโธซึง่เแปลเป็นภาษาไทยเคา้เรยีกวา่ ผูรู้ธ้รรม 

ผูรู้ต่ื้น ผูรู้เ้บิกบาน ผูรู้ส้งบอะไรอย่างเนีย้ ก็เป็นความ

หมายความแปลท่ีเป็นฝ่ายดี เหตนุัน้ถงึเราจะนกึคาํเดียว แต่
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ความหมายก็มาก กวา้ง คือกวา้งท่ีจิตของเรานั่นแหละท่ีรู ้รูก้าร

ทาํของเรา รูก้ารปฏิบติัธรรม คือการเรื่องนอ้มนาํอารมณม์าใส่

ใจ เราไม่คิดสง่ไปภายนอกอย่างท่ีเราเคยปลอ่ยจิต เท่ียวไปไม่มี

ขอบเขตอย่างนัน้ เราไม่ปลอ่ย คือเราพยายามท่ีจะกาํหนด ท่ีจะ

ตัง้สติไวก้บัรา่งกาย รูส้กึตวัอยู่ตลอดอะไรอย่างนี ้ 

ฉะนัน้รา่งกายของเราก็เป็นบา้น เป็นสถานท่ีศกึษาหรอืเป็น

อาคารเรยีนของพระพทุธศาสนา อยา่งเราท่ีมีสถานศกึษา มี

มหาวิทยาลยัมีอะไรตา่งๆเน่ีย อนันัน้มนัเป็นโครงสรา้งของ

สถานท่ี แตส่ว่นการสรา้งการศกึษาทางธรรมก็คืออาศยัรา่งกาย 

คืออาคารหรอืโรงของส่ิงก่อสรา้งจากกรรมท่ีนาํมาใหเ้ราเกิดเป็น

รา่งกายนั่น มาเป็นสถานท่ีปฏิบติัและศกึษา ถา้คนไหนเป็น

นกัศกึษาก็คือใจเป็นผูอ้ยู่ศกึษาในรา่งกาย ตัง้ใจศกึษา ตัง้ใจเขา้

มาอยู่ในโรง คืออยู่ในรา่งกายตลอด ก็เหมือนนกัศกึษาท่ีตัง้ใจ

ศกึษาดี ไมห่นีโรงเรยีนแลว้ก็ไม่ทาํความเสียหายใหเ้กิดขึน้ใน

โรงเรยีน ตัง้ใจมาอยู่ไม่ขาด ก็เหมือนกบัวา่การปฏิบติัธรรม ก็

เป็นการท่ีเขา้เรยีนศกึษาในรา่งกายของเราแตล่ะคน แลว้
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โรงเรยีนก็มีของใครของมนัหละทีนี ้คือมีคนละโรงๆ แลว้ก็มีครู

คนละคน ละคน คือมีใจอยู่ดว้ยอาคารโรงเรยีนหลงันี ้ 

ท่านใหม้าศกึษามาเรยีนท่ีน่ีพระพทุธเจา้ของเรา เราจะ

กลายเป็นคนรูค้นดีทีเนีย้ เพราะรูดี้ยงัไง เพราะวา่โรงเรยีนหลงันี ้

มีครูดี มีผูส้อนดี มีผูป้ฏิบติัดี ควบคมุดี ก็มีหลกัสตปัิฏฐาน ๔ ท่ี

ท่านเอามาสอนเป็นหลกัการปฏิบติัธรรมในพทุธศาสนา ก็มา

เพ่ือบาํรุงเพ่ือใชเ้ป็นหลกัสตูรเพ่ือใชใ้นการศกึษาในโรง ใน

รา่งกายอนันี ้น่ีหละ อยา่งท่ีวา่ กายานุปัสสนา ท่านก็ยกหมาย

รา่งกายเป็นโรงแรก แลว้ เวทนานุปัสสนา คือเรื่องความสขุ

ความทกุขท่ี์เกิดจากโรงเรยีนของเราเป็นไป หรอืเราผูท่ี้อาศยั

โรงเรยีนรบัรู ้วา่รา่งกายของเรา โรงเรยีนของเราทรุดโทรมยงัไง 

รบัผลกระทบแดดลมฝนอย่างไร น่ีเรยีกวา่เวทนา นอกนัน้จติ 

(จติตานุปัสสนา)ก็คือเจา้ของโรงเรยีนเป็นผูอ้ยู่เป็นผูด้แูล น่ี

ท่านวา่อย่างนี ้ท่ีส่ีก็ ธรรมานุปัสสนา ก็เป็นธรรมของ

พระพทุธเจา้ทัง้หมดหละทีนี ้ในโรงเรยีนในรา่งกายของเราแตล่ะ

คนนะ  
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ดงันัน้เรามาเขา้เรยีนเขา้ลูอ่ยา่งนีเ้น่ีย ใครจะไปอยู่ท่ีไหน 

สถานท่ีไม่เก่ียวขอ้งก็ตอ้งเป็นคนดี ตอ้งเป็นผูรู้ดี้และผูป้ฏิบติัดี 

ไม่หนี ไม่ทาํความเสียหาย เราจะอยู่ในชาติไหน ประเทศไหน ก็

รกัษาความดีไวไ้ด ้เพราะวา่ทัง้โรง ทัง้ครู ทัง้การศกึษา การ

ปฏิบติั ก็อยู่ดว้ยกนัครบถว้น คือไม่บกพรอ่งทีนี ้แลว้ส่ิงท่ีดีคือ

ผลดี คือคณุความดีเกิดขึน้ บญุท่ีเราปรารถนาซึง่เป็นบารมี

หลกัธรรมของชาวพทุธเรา ก็เกิดขึน้ในสถานท่ีเราปฏิบติัท่ีเรา

ศกึษาน่ี หรอืวา่มีขึน้ เกิดขึน้ท่ีน่ีหมด เราไม่ตอ้งไปหาท่ีอ่ืน ไปหา

วตัถ ุเอาไปถวายทาน หาส่ิงท่ีเป็นของมีมลูคา่มากๆ ไมต่อ้ง 

ท่านบอกวา่มนัเกิดมีบญุขึน้ในการปฏิบติั เกิดขึน้ในตวัของเรา

เพราะวา่ตวัของเราทัง้หมดน่ี มนัเป็นมรดก มนัเป็นกองทรพัยอ์นั

ประเสรฐิ ทา่นวา่อยา่งนี ้ถา้เราทาํใหเ้กิด ใหมี้ เราขดุคน้ขึน้มา

ได ้ก็ไม่อด ไม่อยาก ไม่จน ส่ิงดีๆท่ีมีในตวัของเราท่ีเราจะทาํให้

เป็นคณุขึน้มา อย่างพระพทุธเจา้ของเราก็ทาํไดต้รงนี ้คือท่ีตวัท่ี

จิตของเราน่ีแหละ บารมีตา่งๆเกิดขึน้ ทีนีค้วามอดุมสมบรูณ์

เกิดขึน้ เราก็แกค้วามยากจน ความเดือดรอ้นไดที้นี ้เพราะวา่เรา
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มีพอ ไม่บกพรอ่ง น่ีเราปฏิบติั เราก็สงบขึน้ คือเราไม่หิวอะไรแลว้

น่ี จิตมนัไม่คิดไปอยากอะไร ไม่อยากไปปรุงหาอะไร เพราะมนัมี

เหมือนคนมีของมีเงนิครบอย่างเนีย้ แลว้เราก็มีความรูค้รบ 

ศกึษาครบจบชัน้ แลว้จะไปเรยีนอะไรตอ่ ก็พอ ก็ปฏิบติัอย่าง

เดียวหละทีนี ้ 

แตส่มยัปัจจบุนัท่ีเราอยู่น่ี เรารูส้กึเราเจรญิเกินคาดหมาย 

ถา้เทียบครัง้สมยัโบราณ หรอืครัง้พระพทุธเจา้ของเราอยา่งนี ้ก็

ไม่ไดศ้กึษาก็ไม่ไดใ้ชว้ิชาการมาก แตใ่ชก้ารปฏิบติัมาก 

เพราะวา่การปฏิบติัมากน่ีมนัมีคณุคา่กวา่ หรอืดีกวา่อะไรอย่าง

นี ้แตก่ารท่ีเราเรยีนรูม้าก เราใชห้ลกัวิชาการมาก ไม่มีการ

ปฏิบติัช่วย ผลท่ีจะเกิดจะไดร้บัมนัไม่มี มนัไม่สมบรูณแ์ตถ่า้เรารู ้

นอ้ย เรยีนนอ้ย เราปฏิบติัมากนั่นน่ะ ถกูตามหลกัคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะเรารูน้อ้ยแตเ่ราปฏิบติัความรูใ้หม้าก ใหดี้

เพิ่มขึน้หลายเทา่อยา่งนี ้ก็มีคณุคา่มากขึน้ อย่างท่ีวา่สอนใหเ้รา

มีอบุายเฉพาะอบุายเดียวเรื่องเดียว เพ่ือแกไ้ขกิเลสเฉพาะท่ีมนั

มีในใจของเรานัน้น่ะ มนัก็ไมต่อ้งไปหาอยา่งอ่ืนอีกมากทีนี ้เรามี
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ปัญญาเราก็แกพ้วกกิเลส พวกสญัญาท่ีมนัมีมนัรบกวนจิตใจเรา

อยู่นั่นน่ะ ทีนีม้นัก็ไม่ตอ้งถามมากหละทีนี ้มนัมีนอ้ย ฉะนัน้เรื่อง

ปัญญาก็เป็นส่ิงหนึ่งท่ีพระพทุธเจา้เรานาํมารกัษา มาแกกิ้เลสได้

เพราะปัญญา เพราะพระองคส์รา้งบารมีสรา้งปัญญามาแก่กลา้

สมบรูณแ์ลว้ ทีนีปั้ญญาของทา่นก็แหลมคม เรยีกวา่แข็งแรง คือ

ไม่กลวักิเลส สามารถท่ีจะฝ่าฟันตดักิเลสได ้ 

แตถ่า้เราปัญญาเรายงัออ่นอยู ่เราก็ไมก่ลา้ เพราะวา่กิเลส

มนัเป็นของหยาบของหนาไม่ใช่ของง่าย ถา้ปัญญาของเราออ่น 

เราไม่กลา้ เราก็ตดักิเลสไม่ได ้ฉะนัน้ปัญญาจงึมีคณุคา่สาํหรบัท่ี

จะตดักิเลสทกุประเภทได ้จากพระพทุธเจา้ของเราก็ตดัดว้ย

ปัญญาอย่างนี ้เพราะวา่กิเลสมนัเป็นสญัญา สว่นปัญญามนั

เป็นตวัตดั หรอืวา่กิเลสมนัเป็นตวัโลภ แตปั่ญญามนัเป็นตวั

ธรรมท่ีจะนาํไปใชใ้นการปฏิบติัชาํระจิตใจ พฒันาจิตใจน่ะ ก็

ตอ้งมีปัญญา อย่างท่ีเราพดูกนัวา่ทั่วๆไป อย่างท่ีเราหรอืคนอ่ืน

เห็นกนั ท่ีทาํอะไรบางอย่างท่ีไม่แสดงออกดา้นปัญญาเราก็วา่ 

โอ ้ทาํไมมนัโง ่มนัไมมี่ปัญญาอย่างนี ้เราจะทกัจะดา่กนั ขอใหมี้
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ปัญญาซกัหนอ่ยก็จะดีขึน้อย่างเนีย้ เหมือนกบัวา่ เรารูว้า่โรคแต่

เราไม่รูย้าอยา่งนี ้แตถ่า้เรารูว้า่ตวัเรามีเชือ้โรค แตเ่รารูย้าท่ีจะ

รกัษาซกัอย่าง เราก็ยงัมีทางแก ้น่ีเหมือนกนั เรามาปฏิบติั มา

ศกึษาพระพทุธศาสนา เอาอบุายปัญญาของพระพทุธเจา้มาใช้

พฒันาจิตใจของเราก็เหมือนกนั  

ถา้เราไดปั้ญญา เราพฒันาใหถ้งึใจ เราปฏิบติัใหไ้ดใ้ห้

ประจาํอย่างเนีย้ เราก็จะเหน็ เห็นผลเหน็ความสะอาดในจิตของ

เราเน่ีย เห็นเครื่องหมาย เหน็การเปล่ียนแปลง เหมือนเรากวาด

พืน้ท่ีท่ีสกปรกมาก่อนอย่างเนีย้ พอเราเอาไมก้วาดกวาดไปรอย

หนึง่ เราก็เห็นแลว้วา่คือมนัสะอาดขึน้ เราเห็นรอย เรากวาดไป

ครัง้เดียวมนัก็เป็นรอยใหเ้หน็ แตเ่รากวาดไปหลายๆครัง้ กวาด

กวา้งๆมนัก็เหน็กวา้งไปเองนั่นหละทีนี ้เราก็เหน็วา่น่ีคือธรรมะก็

เป็นเครื่องกวาดกิเลส เป็นเครื่องขดัเกลากิเลสอย่างนี ้กิเลสท่ี

เป็นละอองท่ีมนัเป็นผง เป็นของสกปรก ท่ีมนัมากบัลม คือลม

จิต ลมความคิด อารมณข์องกิเลสท่ีมีในจิตนี ้มนัพลดัมาตกใส ่

ท่านบอกวา่กิเลส ส่ิงมวัหมอง ส่ิงสกปรก เรามนัตอ้งอาศยั
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ปัญญาน่ีแหละ เหมือนบา้นเราสกปรก เราก็ตอ้งอาศยัไมก้วาด 

ผา้เช็ดพืน้ ถงึเราภาวนาทกุวนัก็เพ่ือปัดกวาดจิตใจนัน้นะ่ ทา่น

จงึใหป้ฏิบติัเป็นนิจเป็นกิจประจาํวนัอย่างนี ้คือถา้เราเวน้ไป เรา

ห่างไป มนัก็จะสกปรกหนาขึน้ แลว้ทกุอยา่งท่ีมีในตวัเราหรอื

รอบตวัเราก็เหมือนกนั ก็จะไดเ้ห็นกบัตาหละวา่ เออ ถา้เราไม่

ปฏิบติัน่ีก็จะมีอะไรพลดัตกใส ่ละอองอะไรตา่งๆ เหมือนเราอยู่

ในกรุงอยา่งนีก็้ยิ่งมาก เพราะวา่มลพิษ แก๊สนํา้มนัมนัเยอะ แลว้

มนัทาํความสะอาดยากดว้ย เพราะมนัไม่ใช่ฝุ่ นธรรมดา อนันีเ้รา

ก็เหน็ ถงึอารมณจ์ิตท่ีมนัเหนียวแนน่ไปกบักิเลสก็เหมือนกนั เรา

ก็จะใชปั้ญญาง่ายๆไม่ได ้ปัญญาท่ีไม่แข็งแรงไม่ได ้จะตอ้งใช้

ปัญญาเขม้แข็ง จะตอ้งฝึกตอ้งฝนอยา่งดี ชบุอย่างดีใหม้นัแก่

กลา้ถงึจะเขา้ไปนั่นได ้ถา้ไมดี่ก็ไม่ไดล้ะ  

น่ีเรยีกวา่เรามุง่เพ่ือขดัจิตใจเพ่ือท่ีจะเปล่ียนความคิดในดา้น

จิต เพ่ืออบุายพฒันาจิตใจของชาวพทุธเรา เราจะไดค้ณุพระ

ธรรมท่ีนาํไปปฏิบติัตวัเรา ถึงเราไม่ไดอ้ยู่ปฏิบติัอย่างผูท่ี้เสียสละ

มาบวช แตเ่ราเป็นชาวบา้น เราก็มีเวลาพอท่ีเราจะปฏิบติัได ้เรา
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ไม่เอาไปเวลาไปทาํกิจอย่างอ่ืน เวลาประกอบอาชีพก็มีเวลาพอ 

แตส่ว่นเวลาท่ีเราจะปฏิบติัธรรมประจาํตวัประจาํท่ีก็มีพอ เราก็

น่าจะใชเ้วลาปฏิบติัเฉพาะตวัเราน่ีแหละ เพ่ือเราจะไดก้นั กนั

กิเลส หรอืกนัเวลาท่ีเราไปทาํเสียหาย เขา้มาสูท่ี่สูใ่จของเรา

นั่นน่ะ อย่างคนท่ีถือพทุธจรงิๆเน่ีย ก็เราเป็นพทุธท่ีถงึใจหรอืวา่

พทุธท่ีเขา้ถึงหลกัปฏิบติัอย่างนี ้เราก็ตอ้งมีกิจของพทุธตลอด 

คือรูว้า่เราไม่หลงไม่ลืมตวั ไม่ขาดสติอย่างนี ้ก็คือหลกัของพทุธ 

ท่านวา่ อยูท่ี่ไหน อยู่คนเดียวอยู่รวมหมู่อยู่ในชมุชนมากนอ้ย 

เราก็พยายามท่ีจะกาํหนด ไม่ใหส้ติเราสะเทือนหรอืวา่เผลอไป

กระทบคนอ่ืนอย่างเนีย้ เราก็ตอ้งเป็นเรื่องของพทุธหละทีเนีย้ 

เป็นรูจ้ากเฉพาะตวั ไมห่ลงสว่นรวม  

อย่างท่ีเราเป็นฆราวาสเหมือนกนั ก็รูเ้รื่องเฉพาะตวัเฉพาะ

ครอบครวั หนา้ท่ีของตวัของครอบครวัท่ีจะปฏิบติัตามแนวของ

พทุธเราอยา่งนี ้ท่ีฐานะหรอืสถานท่ีเราจะปฏิบติัได ้แตถ่า้จะ

ปฏิบติัใหไ้ดส้ะดวกหรอืเต็มท่ี มีธรรมชาติท่ีสมบรูณม์นัก็ยงัไม่ได ้

เพราะเราอยู่ในฐานะ อยู่ในสภาพพืน้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหมี้
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พืน้ฐานของพทุธ ใหเ้ป็นพืน้รองรบัอยู่ คือไม่ใช่วา่เราเป็นพทุธแต่

ช่ือ เป็นพทุธแตท่ี่อารมณ ์เป็นแตเ่พียงเราสวด เราไหว ้เราสวด

นัน้ท่านบอกวา่เป็นเพียงอารมณ ์เรยีกวา่เป็นลม ยงัไม่ไดเ้ป็น

หลกั ยงัไม่ไดเ้ขม้แข็ง ถา้เราทาํการปฏิบติั เราขดัจิตใจ เรา

ฝึกฝนอบรมตอ่สูก้บัการปฏิบติัอย่างเนีย้ ไม่ทอ้ถอยคือวา่ เรา

หมายรา่งกายเป็นหลกัคือตวัของเราเป็นหลกัอย่างเนีย้ บางที

กิเลสมนัวา่มา เราก็ตอ้งเอาปัญญาแก ้ไลไ่ปอย่างเนีย้ อย่างท่ี

อธิบายอบุายธรรมะเพ่ือพฒันาจิตใจของพวกเราท่ีไมแ่ตกตา่ง

กนั คือลกัษณะของกิเลสก็ไม่แตกตา่งกนั ลกัษณะของธรรมของ

ปัญญาก็ไม่แตกตา่งกนั ถา้เราไปใชใ้หถ้กูท่ี เอาไปใชใ้หเ้ต็มท่ี

เต็มสว่นมนัก็ไดผ้ลหละทีนี ้ไดผ้ลเหมือนกนั  

ฉะนัน้ลกัษณะปัญญาของพระพทุธศาสนาเน่ียเรยีกวา่ใชแ้ก ้

ใชก้นักิเลสไดท้กุอยา่งทกุดา้น ถา้ท่านเปรยีบเทียบ ศสัตราหอก

ดาบมีดใหเ้ราเห็น ก็เหมือนมีด เหมือนดาบมนัมีหลายดา้นท่ีจะ

ทาํได ้อยา่งมีดปลายแหลมอย่างนี ้แลว้ก็มีคม แลว้ก็มีสนั แลว้ก็

มีดา้ม ท่านบอกวา่ คือใชไ้ดท้ัง้ส่ีอยา่ง คือดา้มก็ใชต้าํ ทา่นบอก
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วา่คมก็ใชฟั้น สนัก็ใชท้บุ ปลายก็ใชแ้ทง มนัก็ใชป้ระโยชนไ์ด้

รอบดา้นหละทีนี ้ถา้เรามีปัญญาท่ีเราฝึกฝน ท่ีเราสรา้งขึน้มาเอง 

เราชบุขึน้ดว้ยการปฏิบติั ทาํดว้ยบารมีธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทา่น

นาํท่านสอน มนัเป็นขึน้มาไดอ้ยา่งนี ้เราก็เลยไดปั้ญญา ได้

เครื่องฝ่าฟันกิเลส เครื่องตดักิเลส เครื่องชาํระกิเลสได ้ทา่นบอก

เป็นเครื่องหมายท่ีวา่ จิตของเราก็ตอ้งรูอ้ยา่งนี ้รูว้า่ตอ้งทาํกบัตวั

เราอย่างนี ้ถา้ไปทาํกบัท่ีอ่ืนมนัก็ไม่ถกูทีนี ้ตอ้งทาํกบัรา่งกาย

ของเรานั่นแหละ ถา้ไปทาํกบัคนอ่ืนมนัผิดหละทีนีเ้พราะวา่มนั

ไม่ใช่ของเรา ของเราก็คือรา่งกายของเรา เราจงึมีท่ีท่ีเราจะ

ปฏิบติัธรรม ท่ีจะสรา้งอบุายปัญญาใหเ้กิดขึน้ในตวัในใจของเรา

ทกุคน  

แตเ่ราไม่เขา้ใจ เราไม่ไดคิ้ดวา่อยู่ในตวัของเราอยา่งนีน้ะ 

บางทีอะ้ หรอืบางคนก็ตอ้งนกึไปไกลๆถึงพระพทุธเจา้โนน่ ถงึ

คนอ่ืน ไม่ไดน้กึเขา้มาหาตวัเองอย่างนี ้แตพ่ระพทุธเจา้ทา่นสอน

ใสค่นท่ีเป็นชาวพทุธทกุคนหละทีนี ้สอนเขา้หาตวัหาจิต ใหเ้อา

มาคิด มาสรา้งปัญญาขึน้ ใหเ้รามากาํหนดขึน้ ใหเ้รามาใช้
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ปัญญา ใชค้วามสงบ ใชส้ติ สรา้งขึน้มาอยา่งทกุคนน่ะ ใหม้นั

เกิดขึน้ แตม่นัไม่ใช่สรา้งงา่ยน่ะทีนี ้มนัก็จะเห็นความลาํบากใน

การสรา้งในการปฏิบติัน่ี ถา้คนเราไม่ไดศ้กึษาดี ไม่ไดรู้จ้กัวิธี

อบุายแกน้ะ่มนัสรา้งยาก แตถ่า้คนไหนท่ีมีบารมี มีปัญญา

พืน้ฐานดี มนัก็ดงู่ายขึน้ เพราะวา่มนัมีบารมีรูที้นี ้รูจ้กัสรา้ง รูจ้กั

แก ้รูจ้กัดดัแปลงอะไรอย่างนี ้เหมือนอย่างเราจะเป็นชา่งจะตีมีด

ใชเ้ฉพาะตวัเรา ก็ตอ้งเป็นชา่งจะตอ้งมีอปุกรณค์รบ แต่ถา้ไม่มี

โรง ไม่มีเครื่องอปุกรณไ์ม่มีช่างในตวัก็ทาํไม่ได ้น่ีพระพทุธเจา้

ท่านก็ใหส้รา้งในตวัเราทกุคนนั่นแหละ อยา่งท่ีวา่เรามีโรงมีรูปมี

อะไรครบ เรามีอาคารเรยีนในตวัของเราทกุคน ผูห้ญิงผูช้าย

อย่างเนีย้ เราไม่ตอ้งไปเขา้โรงเรยีน ไม่ตอ้งไปหาสถานท่ี

สิน้เปลือง ไมต่อ้งไปใชเ้งินจา้งครูสอน มนัก็ตดัปัญหา ตดัภาระ

หมด  

แตก่่อนเน่ียอย่างสมยัท่ีโบราณอย่างนี ้ก็ไม่สิน้เปลือง ไม่

ลาํบากเรื่องการท่ีจะฝึกสอน ท่ีจะแกไ้ขความรูส้าํหรบัคนในชาติ

เรา ก็สรา้งขึน้มาจากความรูด้ว้ยปัญญาจรงิๆ ก็งา่ยขึน้ เพราะ
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คนท่ีมีปัญญา มีบารมีเน่ีย มนัจะมองเหน็อะไรทกุอย่างเป็นคณุ

เป็นประโยชน ์และเป็นส่ิงท่ีมาประกอบใหใ้ชไ้ดอ้ะไรอย่างเนีย้ 

ถา้คนไม่มีปัญญามนัก็ทาํอะไรไม่ไดน้่ะแหละ ทา่นวา่ ฉะนัน้

ปัญญาจงึเป็นของมีคา่สาํหรบัปฏิบติัในพทุธศาสนา และเป็น

ยอดของพระพทุธศาสนาดว้ย ถา้ไม่มีปัญญา ไม่สมบรูณก็์ตดั

กิเลสไม่ไดด้ว้ย น่ีเรยีกวา่ส่ิงท่ีเราจะมาอบรมศกึษามาสรา้ง

ปัญญากนั มาพฒันาจิตใจ ใหไ้ดค้วามผ่องใสความสงบอยู่ท่ีน่ี 

ใหไ้ดเ้รามีความเหน็ เห็นความดีท่ีเราทาํเราปฏิบติัในจิตของเรา

นีข้ึน้ อย่างท่ีวา่ เราเขา้ใจหลกัปฏิบติัหรอืเขา้ใจอบุายท่ีจะมาแก้

จิตของเราแตล่ะคนเน่ีย จะทาํจิตของเราใหส้งบ อาศยัอบุาย

ปัญญาช่วยอย่างเนีย้ เราจะทาํสมาธิแบบเอาความสงบ แบบ

จิตรวมสูภ่วงัคอ์ย่างนีม้นัไม่ไดง้่ายๆ เพราะวา่ความพรอ้ม 

สถานท่ี ทกุส่ิงทกุอยา่งมนัยงัไม่เพียงพออะไรอย่างนี ้ 

สมาธิท่ีเราอาศยัปฏิบติั อาศยัเป็นกิจการงานประจาํตวัของ

เราเน่ียแหละ เป็นส่ิงจาํเป็นทกุคน เราก็ตอ้งอาศยัสมาธิ ปัญญา

ท่ีอบรมใหเ้ป็นสมาธิเน่ียแหละ มาใชเ้ฉพาะตวัหละทีนี ้คือแบบ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 18 
 

ใชอ้บุายปัญญาชว่ยออกหนา้อยา่งท่ีอธิบายใหฟั้ง คือไม่เอาไว้

ทางหลงั ตอ้งเอาปัญญาออกหนา้ เวลาเราจะคิดครัง้ไหนท่ีใดก็

ตาม เราก็ตอ้งตัง้ปัญญาไวใ้หม้องเหน็อยู่ขา้งหนา้เรา เราก็กนั

กิเลส กนัสญัญาหลงๆท่ีจะมาติดจิตใจของเรานั่นแหละ มนัมา

ไม่ได ้เพราะวา่มนักนัอยู่ขา้งหนา้ มนัไปกอ่นแลว้ กิเลสท่ีส่ิงไม่ดี

มนัอยู่ขา้งหลงัเรา เราไม่ไดด้ ูไม่ไดจ้ดจาํหละทีนี ้มนัก็ลบเลือน

ไปท่านวา่ มนัไม่ไดจ้ะมาติดใจซะแลว้ ส่ิงท่ีมนัติดท่ีมนัอยู่

ขา้งหนา้คือตาเราเหน็ อยา่งนีน้่ะ มนัเป็นกิเลสขึน้ตรงนี ้ตาเหน็ 

หไูดย้ิน ส่ิงรบัรูใ้นรา่งกายมนัจาํเอามนัรบัเอา มนัก็เลยมากอง

อยู่ในใจเราหมด เลยมาเป็นกองกิเลสหละทีนี ้ 

ทีนีม้นักองเยอะๆเน่ีย กวา่เราจะโกยออกไป กวา่เราจะแยก

จะลา้งออกไป มนัก็เหน่ือย เหมือนอย่างส่ิงสกปรกอยู่ในตวัใน

เสือ้ผา้ของเราแตล่ะคน อยู่ในท่ีนอน ท่ีทาํงานน่ะ ถา้เกิดเรา

ปลอ่ยนานๆซกัอาทิตย ์เราไม่กวาด ไม่เช็ด ปลอ่ยไวน้านๆก็รู ้มนั

ก็หนาขึน้มาก เรามากวาดก็เหน่ือยมาก แลว้ก็เสียเวลามาก แต่

ถา้เรากวาดบอ่ยๆเน่ีย มนัก็ง่ายแลว้มนัก็ไม่เหน่ือย เพราะวา่มนั
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ไม่ไดก้องกนัขึน้ มนักระจายหนีไป อนันีก้ารปฏิบติัท่านก็เพ่ือวา่

ใหเ้ราทาํบอ่ยๆ ถึงทาํนอ้ย ก็รกัษาได ้แตถ่า้เราปลอ่ยทิง้ ไม่ทาํ

นานๆ นกึไดค้อ่ยนกึอยา่งพทุโธอยา่งเนีย้ วนัหนึง่เรานกึครัง้หนึง่ 

หรอืสองครัง้มัย้ เราลองนกึถามใจเราดอูยา่งเนีย้ บางทีเราเป็น

ชาวบา้น โอกาสท่ีจะนกึก็ยากมาก พอเรานกึออกหนา้ตัง้แตว่า่

เออ เราจะไปหา ไปเอาทรพัย ์เอาความมี ความรํ่ารวย จะไปหา

วิธี หาอาชีพท่ีดีๆ มนัก็คิดไปแตเ่รื่องเงินนั่นแหละ มนัจะคิดนกึ

ภาวนาพทุโธมนัไม่ใช่ง่ายนะเน่ีย มนัเป็นวนัๆมนัก็นกึไม่ได ้มนัก็

ห่างมาก  

ฉะนัน้เราตอ้งดวูา่การนกึการทาํของเราน่ีแหละ จิตใจของ

เราน่ีท่ีจะเป็นพทุธเป็นศาสนาเน่ียมนัก็ไมใ่ช่ง่าย จะตอ้งอาศยั

เวลา อาศยัสติ อาศยัความท่ีเรามุง่มั่นท่ีเราตัง้ใจจรงิๆอะไรอย่าง

เนีย้ เราเห็นวา่พระพทุธเจา้ทา่นใหใ้ชอ้บุายนี ้เอาหลกัปฏิบติันี ้

เป็นหลกัการของพระพทุธศาสนา เป็นมชัฌิมาปฏิปทาอยู่ท่ี

ความรูท่ี้ความสงบเน่ียแหละ ความพอน่ีแหละ ความไม่

บกพรอ่ง ความไม่หิว เราอ่ิม เราอ่ิมอยู่ในกายในใจน่ี อาหารก็
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อ่ิมอยู่ในตวัหมด เพราะวา่เราไปกินอาหาร เราก็เอาเนือ้เอารูป

ของสตัวม์าทาํกิน แตใ่นตวัเรามนัก็มีอาหารเต็มตวัแลว้มนัก็ไม่

หิว ฉะนัน้ท่านใหม้าปฏิบติัตวั รูเ้รื่องของตวัเองทัง้หมดได ้ก็เป็น

คนสมบรูณไ์ม่ยากจน เป็นคนดี ไม่ตอ้งรบกวนคนอ่ืน ไมต่อ้งไป

แย่งคนอ่ืน ปลน้คนอ่ืน เรามีครบทกุอย่าง ฉะนัน้บอกวา่ โลกเรา

จะไดม้ั่งมีอยู่เย็นเป็นสขุ ไมอ่ดไม่อยาก  

อย่างท่ีวา่ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัก็เคยเตือน

ไพรฟ่้าประชาราษฎรม์านาน ใหรู้จ้กัปฏิบติัสรา้งครอบครวั

ตวัเองแตล่ะคน ใหส้รา้งเศรษฐกิจพอเพียงจะไดแ้กไ้ขปัญหา

ความยากจน ท่านก็มองเหน็อยู่ แตค่นหลายๆคนถา้ปฏิบติัตาม

หละทีนี ้มนัก็จะมีผลขึน้มา คือมนัเกิดจากปฏิบติัอย่างเดียว คือ

ทาํขึน้ถึงมีนอ้ย ถา้มนัมีขึน้ก็เพิ่มขึน้มากขึน้ แลว้เราปฏิบติัมนัก็

ช่วยประหยดัดว้ย อยา่งปฏิบติัธรรม กินขา้วมือ้เดียวหนเดียว

อย่างเนีย้ มนัก็ช่วยประหยดัไดเ้ยอะ แตช่าวบา้นเน่ียมนัน่ีไม่

กาํหนดหละทีนี ้อยากเวลาไหนก็กิน บางทีกลางคืนดกึด่ืน หิวก็

ลกุมากิน มนัจะช่วยไดไ้ง เพราะวา่มนัมีแตเ่พิ่ม ก็เรยีกวา่
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สง่เสรมิความอยาก ปอ้นตณัหาใหม้นัอว้นอะไรอย่างนี ้มนัเป็น

ทางท่ีสรา้งโรค ถา้อยา่งท่ีเราจะแกโ้รค ลดโรคใหเ้บาบางเราฝึก 

แลว้มนัก็ดีใหผ้ลดีทีหลงั คือผลดีท่ีเราไม่ตอ้งลาํบากไม่ตอ้ง

เปลืองไม่ตอ้งกงัวล เวลา ไมต่อ้งห่วงวา่กลวัจะเลยเวลาเพล 

เวลาท่ีเรากินไดอ้ย่างเนีย้ มนัก็ตดักงัวลไปแลว้ คือไม่ห่วงแลว้ 

แลว้จะไปทาํอะไรก็ไดง้านดีขึน้เต็มเวลามากขึน้ แตถ่า้เราหว่งแต่

ตวัแตป่ากแตกิ่นน่ะ เราก็ทาํอะไรไม่ไดเ้ต็มท่ี เพราะวา่มนัไป

เสียเวลากบัเรือ่งท่ีเราไปยุง่ ไปมวักิน มวัเพลินอะไรอยู่อย่างน่ี  

น่ีเรยีกวา่ท่านใหแ้กไ้ขในเรื่องกิเลส ในเรื่องตวัของเรา ใช้

อบุายปัญญา ใชอ้บุายธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ทา่นนาํมาปฏิบติั 

มาไดต้รสัรูน้ั่นน่ะ ไดช้าํระกิเลสออกไปจากใจของพระองคจ์รงิๆ 

ท่านก็สรา้งเป็นตวัอยา่งใหเ้ราไดป้ฏิบติั เพราะเราถือพทุธ เราถือ

ตามความศรทัธาในหลกัคาํสอนในหลกัพระสตูรนั่นหละ แตถ่า้

เรามาปฏิบติั เราไดเ้กิดความศรทัธาในธรรม ในพระปัญญา เรา

มีความเช่ือมั่น ทีนีเ้ราเห็นชดัดว้ยจิตเรา วา่พระพทุธเจา้ทา่นเห็น

อย่างนีจ้รงิๆ แลว้เป็นเรื่องอยา่งนีม้าแตค่รัง้พระพทุธเจา้ของเรา 
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สองพนักวา่ปี นัน้ก็มีมา น่ีเรยีกวา่พระพทุธเจา้ท่านไดป้ฏิบติั

วดัผลมา และท่านก็รบัรองพระพทุธศาสนาเรามาถึงทกุวนันี ้

แหละ คือสว่นสาํหรบัทางโลกก็ช่วยใหช้าวโลก ใหบ้า้นเมืองเรา

อยู่เย็นเป็นสขุ สว่นทางศาสนาก็ใหผู้ป้ฏิบติั ผูเ้สียสละเขา้ไป

บวช ไดอ้ยู่สงบรม่เย็น ไม่เดือดรอ้นกระทบกระเทือนไปถึงกนั  

แตบ่า้นเมืองเราทกุวนันีก็้รูก้นัทั่วประเทศวา่มนัมีผลกระทบ 

คนท่ีอยู่ในชมุชน อยูท่ี่ในเมืองเจรญิแลว้ กระทบไปถงึรอบนอก

ชนบทป่าเขา ครูบาอาจารยอ์ยู่สงบภาวนาจะตอ้งไปบวชไป

รายงานตวั น่ีไม่ใช่วา่ไม่ใช่มี คือมีเป็นประจาํ หลวงพอ่อยู่

เชียงใหม่ไปจากกรุงเทพภาคตะวนัออก ภาคอีสาน บอกวา่ตาย

แลว้สมยัเนีย้! หนีท้่วมหวัจะทาํอยา่งไร โห มนัไม่ใช่เรื่องนอ้ยๆ 

คนมาไม่รูท้ัง้ประเทศน่ะ อูย้ ไม่ใช่หลวงพอ่เป็นในหลวงเวย้! 

หลวงพอ่เป็นพระ ถา้เป็นในหลวงจะแจกเงินใหพ้อใชท้กุคนแลว้

ก็หมดเรื่อง น่ีแหละ มนัแสดงผลอยู่จรงิๆนะ่  

บางคนบอกวา่มนันอนไมห่ลบั ขนาดนัน้แลว้ โห ทกุขข์นาด

ไหน นอนไมห่ลบัเน่ีย ทกุขท่ี์สดุหละ ธรรมดาเคา้มีกลางวนั
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กลางคืนใหน้อนน่ะ โลก พระอาทิตย ์พระจนัทร ์เคา้มีไวใ้หเ้รา

นอนใหท้าํงาน แตเ่ราทาํเกินโลกเขาหละทีนี ้กลางคืนเคา้ให้

นอนหลบัตวัก็นอนไมห่ลบั เพราะมนัทกุขม์าก อนันีเ้ราจะแกไ้ข

อย่างไร… 

ถา้เรามาใชพ้ระพทุธศาสนาของเราเน่ีย พระพทุธเจา้ท่านใช้

มาถกูตอ้งเน่ีย เอามาปฏิบติักนัทีนี ้ปัญหาตา่งๆเราก็ไม่ตอ้งไป

ตามแกม้นัหรอก มนัสงบลงท่ีปัญญาหมดหละทีนี ้ตวันัน้น่ะ คือ

ปัญหาทัง้หมดน่ีรวมปัญหาทัง้โลกน่ีนะ มนัไม่ไดเ้กิดมาท่ีไหน 

มนัเกิดมาจากตณัหาซึง่มนัมีตวัอกัษรคลา้ยกนั ความหมายท่ีตวั

แกเ้หมือนกนั แตว่า่มนัเกิดมาจากตณัหาทัง้หมด ถา้ไมมี่ตณัหา 

ปัญหามนัเกิดไมไ่ดอ้ะไรอย่างเนีย้ ถา้แกต้ณัหาแลว้ ปัญหาก็จบ

หมด  

อย่างพระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ คือทา่นแกต้ณัหาหมด 

ปัญหาไม่มี มนัเกิดไม่ไดเ้พราะไม่มีท่ีมาเกิด เพราะมนัมีเพราะ

มนัมาเกิดอยู ่มนัยงัมาเกิดคิดเรือ่งนัน้เรือ่งนีน้ั่นนะ่ตณัหา ทีนี ้

ปัญหามนัก็ขยายไปวา่ เอ๊ะ เรื่องนีคื้อตณัหาเฉพาะเรื่อง แลว้ก็
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เรื่องนีแ้ยกออกไปเฉพาะ เหมือนก่ิงไมท่ี้มนัแตกออก แยกกนักนั

ขา้งบนน่ะ มนัเยอะ มนัมาจากรากจากตน้เดียวนั่นแหละ ทา่น

บอกวา่อย่างนีก็้เลยเป็นปัญหารอบดา้น เพราะมนัยิ่งปลอ่ยให้

มนัสรา้งมากๆ มนัปิดบงัมืดทบึหมดเลย น่ีท่านวา่เรื่องตณัหาท่ี

เราตามแกไ้ขกนัอยู ่เรามีขอ้ขอ้งใจกนัอยูอ่ะไรอย่างนี ้ 

ฉะนัน้ถา้เรามาปฏิบติัธรรมเขา้มาหาหลกัตณัหาไดอ้ย่าง

เนีย้ เกิดความสงบ ทาํจิตใจสงบไดน้่ะ มนัก็จบปัญหาลงท่ีใจเรา

หละทีนี ้มนัไมไ่ปหาเรื่องแลว้ทีนี ้เพราะวา่มนัไปหาแลว้มนัก็รูว้า่

มนักลบัคืนมาขอ้งใจเรา ใจเราก็พยายามท่ีจะไม่เกาะแลว้ทีนี ้

ไม่ใหม้นัมาแลว้ เราก็ระวงั ก็มีสติจอ้งอยู่เสมอ จะไม่ใหม้นัเผลอ 

จะตอ้งรบีปลดทนัที หรอืวา่เวลาไปถกูเกาะนิดหน่อยเราก็รูส้กึ 

เราก็รบีแกต้อนท่ีมนัไม่ติดลกึ มนัยงัไม่แนน่ มนัก็ง่ายขึน้  

น่ีแหละเรื่องวา่วนันีท่ี้เรากาํหนดเวลา แลว้ก็หวัขอ้ธรรมท่ีจะ

ใหน้าํบรรยายเรื่องอบุายพฒันาจิตใจของชาวพทุธเรานัน้ ก็เป็น

เรื่องท่ีไดน้าํมาอธิบายใหพ้วกเราไดฟั้ง ไดจ้าํ ไดเ้ขา้ใจเพ่ือเราจะ

ไดค้ดัเอาอบุายเฉพาะเรา ในเรื่องท่ีจะใชปั้ญญาท่ีจะมาแกต้วั
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เรา ปฏิบติัตวัเรา เปล่ียนแปลงตวัเรานั่นนะ่ ใหเ้กิดปัญญาได ้

ปัญญาใหม่เกิดขึน้ เราจะไดแ้กไ้ขปัญหามากมายท่ีเรายุง่ยาก

อยู่ทกุวนันีน้ะ ท่ีเราวา่กนัอยูน่ี่ ไม่รูว้า่ใครก็ใสใ่นหลวงเต็มหมด

นั่นแหละ ก็นกึในหลวงพระองคเ์ดียวนั่นแหละ ทั่วประเทศหละ 

บา้นนอก ไม่รูจ้ะพึ่งใครแลว้เคา้วา่เงีย้ เคา้บอกวา่แสดง

เครื่องหมายรกัในหลวงทัง้หมด เพราะในหลวงมีบญุท่ีเขาจะ

เคารพรกัเพราะอะไร เราตอ้งคิดวา่จะปฏิบติั จะเอาใหใ้นหลวง

ไดป้กปอ้งคุม้ครองเรา เราก็ทาํบญุอยา่งท่ีเราแสดงออกเน่ีย

แหละ นั่นแหละคือเทิดพระเกียรติ ถวายในหลวงดว้ยการปฏิบติั

อย่างนี ้ 

เน่ียก็ความรูส้กึ เรื่องบญุเป็นเรื่องของจิต มนัดล มนัแผ่ไป

ทั่วโลกทั่วประเทศหละ มนัไปซมึซาบเขา้จติใจของผูมี้บญุหละที

นี ้ก็เลยรูน้กึได ้ถึงจะบา้นเมืองมนัเดือดรอ้นมนัไมน่ิ่ง แตก็่มีบญุ 

มีผูมี้บญุอะไรอย่างเนีย้ ท่ีจะพึ่งพาอาศยัอย่างนี ้น่ีเราก็

เหมือนกนั ก็เหมือนกบัวา่มนัเป็นยคุเป็นสมยัท่ีจะคดัคนรวมคน 

เพราะวา่คนเด๋ียวนีเ้ราก็เพิ่มจาํนวนมากขึน้ บางทีก็ตอ้งมีภยัมี
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อบุติัเหต ุตายเป็นกลุม่เป็นกอ้นอย่างนีก็้แสดงใหเ้ราเห็นอยู่ อนั

นีก็้เป็นส่ิงหนึง่ท่ีใหเ้ราไดเ้อามาเทียบกบัพระพทุธศาสนาของเรา 

เม่ือเราไดรู้ไ้ดมี้ปัญญาอย่างนี ้เราก็แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ปัจจบุนั 

คือกลบัมาหาบญุ หาคณุ หาทาํความดีใหเ้ราอย่างท่ีเราแนะนาํ

มานี ้ถา้เราปฏิบติัได ้เรามีคณุพระพทุธเจา้เต็มใจ มีการปฏิบติั

ธรรมท่ีมั่นคงทนทาน ไมท่อดทิง้ ไมท่อ้ถอย ตลอดถึงขอ้ปฏิบติั

คณุพระสงฆเ์ราก็รกัษาใหค้รบถว้น น่ี เราพยายามท่ีจะนกึๆใน

ใจเสมอแหละ เราไม่ตอ้งไปหาส่ิงอ่ืน ไม่ตอ้งไปขอวตัถส่ิุงคุม้กนั 

แบบนัน้อยา่งนี ้ใหม้นัเป็นเรือ่งเสียหายคณุความดีของเรา น่ี

เรยีกวา่ตรงตอ่พระพทุธเจา้ 

น่ีหละวนันีไ้ดน้าํธรรมะบรรยาย ซึง่พวกเราทา่นทัง้หลายมา

ไดร้บัฟังกนัพรอ้มหนา้กนัทกุคน ซึง่โอกาสท่ีเราจะไดม้า ไดเ้ห็น

ไดพ้บกนัอยา่งนี ้ก็ไม่ใช่ของง่ายดว้ยเนอะ เพราะเฉพาะหลวง

พอ่เองไม่ใช่วา่เป็นพระท่ีไดม้ากรุงเทพ มาไดรู้เ้ห็นกบัใคร ก็ดว้ย

วา่ถงึคราวท่ีความเป็นไปของในกรุงในอะไรหลายๆอยา่ง ก็

พิจารณาแลว้มนัก็ไม่รูจ้ะทาํอย่างไร ก็ตอ้งมาดวูา่ มนัเป็น
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อย่างไรอย่างนี ้แตถ่ึงดอูยู่ขา้งนอกก็เหน็แตม่นัไม่ใกล ้ถา้มนัดู

ใกล้ๆ มนัก็เต็มท่ีหละทีนี ้ถา้รูอ้ยู่ไกลๆน่ี มนัยงัหา่ง มนัยงัมีธรรม

ส่ิงอ่ืนแทรกซอ้นอยู่ ถา้มาอยูก่บัท่ีเน่ีย มนัเรยีกวา่มนัเป็นของแท้

เลยหละทีนี ้เรยีกวา่เต็มตงึเต็มท่ี แนน่อดึอดัเต็มท่ีอะไรอย่างนี ้ก็

ไดย้ินเสียงบน่ ก็มาดวูา่มนัก็เป็นตามท่ีคนท่ีไดร้บัผลกระทบ

เหมือนกนั แตว่า่กรรมก็บนัดาลใหเ้ราตอ้งทนอยูท่ี่น่ี ถงึบน่แลว้ก็

ยงัไม่หอบไมห่นี อะไรอย่างเนีย้ บางคนก็ยงัหาท่ีมาสรา้งมาอยู่ 

ก็เลย เจ็ดสิบกวา่จงัหวดัก็เลยมาแนน่กนัอยู่น่ี ท่ีน่ี ฉะนัน้ถา้เรา

ปฏิบติัธรรม เราหาความสงบ หาท่ีสะดวกสบายก็มีมากมาย

ประเทศไทยเรา ท่ีจะอยูก่บัธรรม อยู่ปฏิบติั อยู่สะดวกนีก็้มีเยอะ 

แตเ่ราอยู่นีก็้อยู่ดว้ยบญุเหมือนกนั เพราะอยู่ใกลบ้ญุ คืออยู่ใจ

วงัในหลวง คืออยู่ใกลต้วัเงนิอนันี ้คือทางโลกก็จดุก็มุง่อยู่ตรงนัน้

ดว้ย  

น่ีแหละเม่ือพวกเราทา่นทัง้หลายไดม้ารว่ม ไดม้าฟัง ไดม้า 

ไดอ้บุายปัญญาไปปฏิบติัก็นาํไปปฏิบติักนั ไม่ใช่ทดลองนะ 

ทดลองมนัไม่ได ้มนัตอ้งตดัความคิดอยา่งเดียว พระพทุธเจา้
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ทดลองมาก่อนเราแลว้ เราเน่ียใหท้าํตรงเลย ถา้ยงัทดลองอยู่มนั

ก็ยงัไม่ถกูหละทีนี ้บางคนก็ เอ๊ะ ทดลองปฏิบติัดวูา่ก็ยงัเอา

ความสงสยัมาวา่ ไม่ได ้คือวา่จะวา่เป็นยาอย่างนี ้พระพทุธเจา้

รบัรองมาหมดเป็นยาโดยตรงกบัโลก ไม่ตอ้งทดลองคือตอ้ง

ปฏิบติั ถา้เป็นของทดลองก็ยงัไม่ใช่ศรทัธาจรงิทา่นวา่ ศรทัธา

จรงิๆตอ้งไม่ตอ้งทดลอง ตอ้งทาํ ทาํโดยเฉพาะตรงๆอยา่งนี ้

แหละ น่ีเรยีกวา่เราเป็นผูเ้ช่ือตรง เช่ือจรงิ เพราะวา่เราเช่ือ

พระพทุธเจา้จรงิๆวา่ทกุส่ิงเน่ีย ความรูค้วามเหน็ความเป็นเน่ีย 

พระพทุธเจา้ไม่มีอะไรบกพรอ่ง แตเ่รามีความบกพรอ่งอยู่ เราก็รู ้

วา่ตอ้งรบีทาํ ตอ้งตาม ตอ้งเรง่อะไรอย่างเนีย้  

น่ีเรยีกวา่เป็นการเตือนใจ ใหเ้รานาํไปปฏิบติั เราก็จะมี

ความสขุความเจรญิในธรรม สติปัญญาของเราก็จะเจรญิงอก

งามขึน้ บญุทัง้หลายท่ีเราไดเ้ราก็รวมพลงักนั ไปถวายใหใ้น

หลวงของเราดว้ย แบง่มาใชแ้ก่ตวัของเราดว้ย ไม่ตอ้งใหใ้น

หลวงหมดหรอก เพราะตวัของเราน่ีอดอยากอยูน่ะ เด๋ียวยกให้

ในหลวงหมดตวัของเราก็หวิกนัหละ น่ีแหละใหต้ัง้ใจ ใหป้ฏิบติั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 29 
 

รกัษาไวอ้ยา่งนี ้เราก็เป็นชาวพทุธถว้นหนา้กนัทีนี ้เราก็ดบัความ

รอ้นความวุน่วายกนัช่วยกนัได ้เราก็มีความสงบรม่เยน็ น่ีเป็น

ธรรมะเตือนใจของเราทกุคน ก็พอสมควรแก่กาลเวลา ก็ขอยติุไว้

แตเ่พียงเท่านี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/ZCqWQNizZyA  
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