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 คน เห็นไหม ดูอยา่งการพฒันาประเทศ การพฒันาคน เราพฒันาคน เราใหค้วามคิดคน 
ความเห็นคน พยายามพฒันาคนใหสู้งข้ึนๆ สูงข้ึน คนเก่งมนัตอ้งเป็นคนดีดว้ย คนเก่งถา้ไม่เป็น
คนดี คนเก่ง ดูอยา่งเทคโนโลย ี เห็นไหม อยา่งรัสเซียเขาสู้ไดก้บัอเมริกาเลย แต่ตอนน้ีเขาจะแฉ
ออกมาเร่ืองกลโกงของเขา โกงจนประเทศชาติล่มจ่มเลย โกงมากขนาดนั้น น่ีเรากคิ็ดกนัตรงนั้น
ไง จะส่งเสริมเทคโนโลยไีง  

ส่งเสริมเห็นดว้ยนะ อยา่งท่ีวา่น่ีควรเรียนไหม? ควรเรียน คอมพิวเตอร์น่ีคนเป็นหมดนะ 
ถา้ไม่เป็นเราส่ือสารไม่ได ้เราส่ือสารกบัคนอ่ืนไม่ได ้เราจะออกไปติดต่อกบัสากลไม่ไดเ้ลย ตอ้ง
เรียน ตอ้งรับรู้ แต่ แต่ไม่ใช่รับรู้จนเราเป็นหุ่นยนตไ์ปเลย มนุษยก์เ็ป็นหุ่นยนตค์นหน่ึง เป็น
หุ่นยนตเ์ขา้ไปในสงัคมเขา เขา้ไปในอยา่งนั้นเขา เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ แต่ความเป็นมนุษยส์ าคญั
ท่ีสุด สุขกบัทุกขใ์นหวัใจของเราส าคญักวา่ส่ิงนั้นไง  

เทคโนโลยมีนักไ็ปตามพลงังานของมนันัน่ล่ะ เทคโนโลย ี แต่คนท่ีควบคุมเทคโนโลยสิี 
คนท่ีควบคุมคือพวกมนุษยเ์ราตอ้งมีศีล มีธรรมดว้ย เห็นไหม น่ีแผน่ดินธรรม แผน่ดินทองไง ถา้
แผน่ดินทองเกิดข้ึนมาก่อนกแ็ยง่กนัโดยไม่มีการแบ่งปัน ถา้แผน่ดินธรรมก่อน ใจคนมีธรรม ดูสิ
คนท่ีมีโอกาสท่ีสามารถจะตกัตวงได ้ 

อยา่งดอกเตอร์ป๋วยมีโอกาสมากเลยเพราะเขามีต าแหน่งสูงๆ แต่ในเม่ือหวัใจเขามีธรรม
ในใจดว้ย เขาเป็นคนสมถะ แมแ้ต่วา่ผลงานของเขามหาศาลเลย ปูพื้นฐานใหก้บัประเทศไทยเลย 
แต่ความเป็นอยูข่องเขากธ็รรมดา คนมีช่ือเสียงมากไปเขาจะฟุ่ มเฟือย เขาไม่ไดส้ะสมไว ้ เห็น
ไหม เขาไม่ไดส้ะสมไว ้ แลว้เขายอ้นกลบัมาใหส้งัคม แลว้เขาเองไดอ้ะไรล่ะ? เขาไดก้ารยอมรับ
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ของคนทั้งชาติ คนทั้งชาติยอมรับคุณงามความดีอนันั้นไง เร่ืองการยอมรับของใจ บารมีธรรม
ใครจะให้?  

พระพทุธเจา้บอกพระอานนท ์ เห็นไหม พระพทุธเจา้จะไปนิพพานไง พอผา่นขา้มคลอง 
แลว้ท่ีวา่ววัผา่นเทียมเกวียนไปแลว้น ้าขุ่น น่ีตามกรรม เห็นไหม กรรมน่ีน ้ามนัขุ่น พอพระ
อานนทไ์ปตกัทีไรน ้าขุ่นทุกทีเลย บอกพระพทุธเจา้ไปเถอะไปฉนัขา้งหนา้ ยงัมีล  าธารน ้าจะใส  

“อานนทเ์ราหิวเหลือเกิน ตกัมาเถิด”  

พอจะลงไปตกั น ้าขุ่นอยูบ่ริเวณท่ีตกัน่ีใสสะอาดเลย ตกัเฉพาะตรงนั้นมาใหพ้ระพทุธเจา้
นะ ใหพ้ระพทุธเจา้ฉนัก่อน พระพทุธเจา้ฉนัเสร็จ พระอานนทถ์าม 

“ส่ิงท่ีไม่เคยมีกมี็แลว้ ส่ิงท่ีไม่เคยเป็นกเ็ป็น เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยเ์หลือเกิน เพราะน ้ามนั
ขุ่นๆ อยู ่ท  าไมเวลาจะไปตกัตรงนั้นแลว้น ้ามนัใส ใสเฉพาะตรงท่ีเอาบาตรไปตกั” 

“อานนท ์บารมีธรรมควรสะสมอยา่งยิง่” 

บารมีธรรมไง น่ีบารมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่เหตุท่ีวา่น ้ านั้นขุ่น 
เพราะวา่มีอยูช่าติหน่ึงในตอนพทุธภมิูมา สะสมบารมีมาเป็นพอ่คา้ววัต่าง เห็นไหม เคยจูงววัไว้
แลว้ไม่ใหว้วักินน ้า น่ีท่านบอกวา่กรรมของท่านอนันั้นไง  

ถา้เป็นเราปกติ ถา้ไม่มีบารมีธรรมมนักข็ุ่นอยา่งนั้นแหละ เคยใหส้ตัวไ์ดกิ้นน ้าขุ่นๆ อยา่ง
นั้น ตวัเองกจ็ะไดกิ้นน ้าขุ่นๆ อยา่งนั้นไง แต่น่ีเพราะวา่อนันั้นมนัเป็นกรรมใช่ไหม? แต่บารมี
ธรรมท่ีสะสมมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้ใจน้ีบริสุทธ์ิ เห็นไหม ใจน้ีบริสุทธ์ิ 
เวลาแบบวา่ปลงอายสุงัขาร โลกธาตุหวัน่ไหวหมดเลย เสียงดงัเหมือนเสียงกลองตี  

เวลาเราอ่านต ารากนัแลว้เราไม่เช่ือนะ เราไม่เช่ือหรอกวา่เป็นไปได ้ เป็นไปไดอ้ยา่งไร? 
ขนาดปลงอายสุงัขารจนพระอานนทต์กใจนะ ตอ้งมีเหตุมหศัจรรย ์ ไปถามพระพทุธเจา้ เพราะ
สมยัพทุธกาลใครมีอะไรกไ็ปถามพระพทุธเจา้หมด อชาตศตัรูจะยกกองทพัไปรบเขา ยงัมาถาม
พระพทุธเจา้เลยวา่ไปรบแพห้รือรบชนะ พระพทุธเจา้บอกวา่ถา้รบแพ ้ แต่ไม่บอกวา่แพไ้ง ถาม
พระอานนท ์ 
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“เราบอกไวใ้นสภา ในประชุมสภา ในคารวะ ๖ ในฉวีน่ีเขายงัท ากนัอยูห่รือเปล่า? ถา้เขา
ท าอยู ่รบเขา้ไปเถอะแพต้ลอด”  

เลยส่งพราหมณ์เขา้ไปยแุหยก่่อนไง เห็นไหม ส่งพราหมณ์เขา้ไปยแุหยก่่อน พระพทุธเจา้
รู้ พดูตามเหตุไง ถา้มีความสามคัคีอยู ่ ชุมชนนั้นดีอยู ่ รบเท่าไหร่ ความสามคัคีนั้นเราสู้ไม่ได ้ น่ี
อชาตศตัรูยงัเขา้ไปถาม สมยัพทุธกาลใครมีอะไรนะถามพระพทุธเจา้หมด เพราะรู้เร่ืองโลกนอก 
โลกในทั้งหมด น่ีพระอานนทก์ถ็ามไง ถามวา่ส่ิงท่ีไม่เคยเกิด ไม่เคยเป็น น ้ามนัขุ่นอยู ่ แต่ท าไม
มนัใสเฉพาะตรงท่ีตกัล่ะ? 

“อานนท ์บารมีธรรมน้ีควรสะสมอยา่งยิง่” การยอมรับของมนุษย ์ การยอมรับของเทวดา 
การยอมรับของในพรหมท่ีวา่เวลาปกป้องคนดีผคุีม้ น่ีคนดีผคุีม้ มนัจะมีความดีไปเร่ือย จะตก
วิกฤติขนาดไหนมนักจ็ะรอดพน้จากอุบติัภยัอนันั้นไปได ้ คนดีผคุีม้ เห็นไหม น่ีบุญกศุล ทาน
บารมีควรสะสมอยา่งยิง่  

ทีน้ีการยอมรับไง การยอมรับเราไดอ้ะไร? เราอยากไดส่ิ้งท่ีเราอยากไดก้นัในแกว้ แหวน 
เงิน ทอง ในวตัถุ ในช่ือเสียง แต่อยากไดด้ว้ยเล่ห์ ดว้ยเหล่ียม พวกนกัเลือกตั้ง ใชเ้ล่ห์ ใหเ้หล่ียม
ออกไป แต่น่ีท าดว้ยสละออกไปๆ สะสมมาตั้งแต่เป็นความคิด ตั้งแต่พอ่แม่สอนมาตั้งแต่เดก็ น่ี
สะสมมา แลว้ท าไปจนไดก้ารยอมรับของคนเกือบทั้งประเทศ แต่ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกย็งัมี เพราะวา่
โลกธรรม ๘ มนัมีนินทาคู่กบัสรรเสริญอยูแ่ลว้  

น่ีมนัยอ้นกลบัไปดูท่ีวา่เทคโนโลยเีจริญขนาดนั้น แต่หวัใจต ่าไง หวัใจเห็นแก่ตวัไง 
หวัใจกวา้นมาเป็นของตวัไง ใหป้ระชาชนเดือดร้อนนะ แลว้เขาเป็นเมืองท่ีวา่ไม่มีอาหาร เห็น
ไหม ตอ้งสัง่อาหารเขา้ เวลาทุกขย์ากขนาดไหน? เกษตรกรรมของเรา ทุกขย์ากขนาดไหนกย็งัมี
กินมีใช ้ ยงัมีการเผือ่แผ ่ แลว้เป็นสงัคมพทุธดว้ย อยา่งไรกมี็โรงทาน อยา่งนั้นเป็นรัฐสวสัดิการ 
มนัตอ้งมาจากสวสัดิการของรัฐ เพราะเห็นวา่ประเทศท่ีเจริญ พยายามเขียนกฎหมายใหเ้จริญ
ข้ึนมา ใหค้วบคุมใหไ้ด ้

อยา่งของเราน่ีกฎหมายเป็นกฎหมายนะ เราชาวพทุธ เราจะบอกเลยวา่กฎหมายเมืองไทย 
ใครมีเงินซ้ือไดห้มด เราเห็นดว้ย เราเห็นดว้ยอยู ่ แต่กฎหมายของเราเป็นกฎหมาย แต่ประเพณีสิ 
ประเพณีการใหท้าน ประเพณีการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ อนัน้ีมนัเหนือกฎหมาย มนัยิง่กวา่กฎหมายอีก 
เพราะคนท ามนัเห็นอยู ่แต่เพราะเราตอ้งการความเจริญ แต่เม่ือก่อนเคยมีการเผือ่แผ ่



เทศนเ์ชา้เร่ือง บารมีธรรม ๑ วนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๔๒ ๔ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

อยา่งเช่นตั้งน ้ าไวห้นา้บา้น เราไปตั้งน ้ าไวห้นา้บา้นนะเพื่อจะให้คนเขาไดด่ื้มไดกิ้น ไอ้
พวกท่ีมนัท าธุรกิจมนัจะมาทุบโอ่งน ้านั้นใหแ้ตก เพราะอะไร? เพราะมนัตอ้งการใหค้นไปซ้ือมนั
ทั้งๆ ท่ีอยากจะท าทานนัน่น่ะ แต่ในเม่ือความเจริญไป ความเห็นแก่ตวัมนัเขา้มา เป็นโอ่งน ้าของ
เรา เราตั้งอยูห่นา้บา้นเพื่อใหค้นเดินสญัจรไปมาไดด่ื้มไดกิ้น เป็นบุญกศุลของเรา แต่ไอพ้วกท่ี
มนัขายน ้า พวกน้ีมนักไ็ม่อยากใหมี้อยา่งนั้น เพราะวา่ไปท าลายของเขา ไอน่ี้ความเห็นแก่ตวัของ
เขาเขา้มาไง  

น่ีประเพณีวฒันธรรมมนัเหนือกฎหมายนะ เหนือกฎหมาย กฎหมายน่ีท าผดิยงัตอ้งไป
ต่อรองกนั ไปใคร่ครวญ ไปวินิจฉยัในแง่ของกฎหมาย แต่ความเห็น วฒันธรรมประเพณีน่ีมนัท า
ตามกนัไปไง ความเช่ือ ความท าตามกนัไป มนัตอ้งสะสมข้ึนมาจากอะไรล่ะ? ถา้ไม่ใช่ศาสนาเรา
น่ีประเสริฐ น่ีบารมีธรรมควรสะสมอยา่งยิง่ เราสะสมของเราไว ้ แลว้จิตมนัไป แลว้การยอมรับ 
การยอมรับของมนุษย ์ ของในประเทศ การยอมรับของต่างๆ เห็นไหม การยอมรับ ดูอยา่งท่ีวา่
พระพทุธเจา้บอก เวลาพระอาทิตยข้ึ์น น่ีพระอาทิตยข้ึ์นและตก เป็นได ้๓ อยา่ง  

๑. ข้ึนเอง ตกเอง น่ีตามธรรมชาติ 

๒. พระอาทิตยข้ึ์นมาแลว้เมฆบงั แสงจากพระอาทิตยจ์ะเขา้ไม่ถึงโลกได ้ เมฆบงัอยูจ่ะ
สลวัไป 

๓. กบัฤทธ์ิของเทวดา อยูใ่นพระไตรปิฎก ฤทธ์ิของเทวดาสามารถบงัพระอาทิตยไ์ด ้ ท า
ไดด้ว้ยฤทธ์ิของเทวดา เทวดามีฤทธ์ิไดข้นาดนั้นนะ ช่วยโลกไดข้นาดนั้น แลว้ท าไมถา้บารมี
ธรรมยอมรับ แมแ้ต่เทวดายงัตอ้งมาฟังเทศน์พระพทุธเจา้  

น่ีบารมีธรรมควรสะสมอยา่งยิง่ เทวดาเอย พรหมเอยมาฟังเทศน์พระพทุธเจา้ เห็นไหม 
มาฟังเทศน์พระพทุธเจา้ บอกวา่มาขอฟังธรรมๆ มาขอฟังธรรมตลอด น่ียงัมาขอฟังธรรม ครูบา
อาจารยเ์รากว็า่มี ในวงในท่ีวา่กนัมากม็าฟังเทศน์เหมือนกนั น่ีมาฟังเทศน์ ฟังเทศน์เพราะอะไร? 
น่ีเราอยากเกิดเป็นเทวดาไง อยากเกิดเป็นเทวดา เทวดากเ็หมือน.. เอาความรู้สึกเราสิ เราน่ีเรารู้
เร่ืองธรรมของพระพทุธเจา้ขนาดไหน? เรารู้ไดใ้นต ารา แต่เราไม่รู้ตามสภาวะความเป็นจริง 

เทวดากเ็หมือนกนั เทวดาเขากเ็หมือนเราน่ีแหละ เพียงแต่วา่อยูใ่นทิพยส์มบติัเท่านั้นเอง 
แต่ความคิดกอ็ยา่งเราน่ีแหละ ความคิดไดข้นาดน้ี แต่นึกอะไรไดเ้ลย ไดเ้ลย เพราะเป็นทิพย์
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สมบติั มนัเป็นทิพยม์าทั้งหมด มนัเป็นมา แต่ความรู้ในธรรม กเ็รามีทุกขไ์ง ถึงเทวดากย็งัมีทุกข์
อยู ่ ทีน้ียงัมีทุกขอ์ยูก่ข็วนขวายอยากออกจากทุกข ์ ตอ้งมาฟังธรรม ธรรมเท่านั้น ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เท่านั้นถึงช าระ ถึงมีบารมีธรรมอนัน้ีข้ึนมา ท าใหก้ารประพฤติ
ปฏิบติัง่ายเขา้มาไง 

การประพฤติปฏิบติั เห็นไหม ท าไมคนนัง่แลว้เป็นไดง่้าย บางคนปฏิบติัแลว้มีช่องทาง
ไปดว้ย บางคนยอ้นกลบัมา เรานัง่เกือบเป็นเกือบตายท าไมจิตเราไม่ลง? เราท าทุกขข์นาดไหน? 
น่ีบารมีธรรมไง ถึงวา่ผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้ยาก ผูท่ี้ปฏิบติัยากรู้ยาก ผูท่ี้ปฏิบติัยากรู้
ง่าย น่ีเวไนยสตัว ์ เวไนยสตัวคื์อวา่สตัวท่ี์ยงัมีความเป็นไปไดไ้ง เวไนยสตัวคื์อการไดย้นิไดฟั้ง 
การถไูถบ่อยๆ เรามาอยูใ่นจงัหวะตรงนั้นไง เป็นเวไนยสตัว ์สตัว ์๔ จ าพวก เวไนยสตัว ์นยัยะยงั
มีโอกาสอยู ่ มีโอกาสอยู ่ เรามีโอกาสแลว้เรากต็อ้งขวนขวายของเราสิ ขวนขวาย ถา้เราปฏิบติัได้
จริงมนักไ็ดจ้ริง ถา้มนัไม่ไดจ้ริงมนักเ็ป็นการสะสมบารมีไป  

น่ีบารมีธรรมท่ีวา่ “อานนท ์ควรสะสมอยา่งยิง่” บารมีธรรมมนัจะเกิดส่ิงท่ีวา่จากน ้าขุ่นๆ 
ใสเฉพาะตรงนั้น ใสเฉพาะท่ีตกัข้ึนมา แลว้ไดด่ื้มกิน แต่ถา้ไม่มีบารมีธรรมมนักต็อ้งใชอ้ยา่งนั้น
ไป บารมีธรรมมนัจะสะสมมา แลว้มนัจะพลิกแพลงไดด้ว้ย เหตุการณ์ท่ีวา่เหตุการณ์เฉพาะหนา้
จะท าใหเ้ราหลุดพน้ออกไปได ้ หลุดพน้ออกไปได ้ แลว้ยงักลบัมา หลุดพน้อนัน้ีมนักเ็ป็นการ
สงเคราะห์กนัทางโลกไง สงเคราะห์กนัทางปัจจยั ๔ สงเคราะห์ อนุเคราะห์กนัได ้ แต่ในการ
ประพฤติปฏิบติั ถา้สงเคราะห์ อนุเคราะห์ได ้ 

อาจารยม์หาบวับอกบ่อย ถา้พระพทุธเจา้ท าลายนรกได ้ จะท าลายทั้งหมดเลย ไม่ใหพ้วก
เราไปตกนรกไง จะให้เหลือแต่สวรรคไ์วใ้หมี้แต่ความสุข แต่มนัท าลายไม่ได ้ วฏัฏะมนัเป็น
วฏัฏะอยูด่ ั้งเดิมอยา่งนั้น วฏัวนในโลก น่ีความเป็นไปมนัเป็นอยูด่ ั้งเดิม เรามาเกิดหรือไม่มาเกิด
มนักมี็อยา่งน้ี เราไม่มาเกิดท่ีน่ีเรากไ็ปเกิดในสภาวะอยา่งอ่ืนต่อไป มนัถึงเป็นอยูอ่ยา่งนั้น แลว้เรา
กเ็ป็นส่วนหน่ึงของวฏัฏะท่ีมนัหมุนไป เหมือนเกสรดอกไมป้ลิวไปตามในป่า เกสรดอกไมป้ลิว
ไปตกท่ีอ่ืน มนักไ็ปเกิดตน้ไมต้น้อ่ืนไป  

น่ีกเ็หมือนกนั จิตมนัปลิวไปตกท่ีไหนในวฏัฏะ มนัปลิวไปตามแรงลม ตามกระแสของ
กรรม มนัปลิวไปหมด แลว้มนัปลิวไปไดอ้ยา่งไรในเม่ือเกสรนั้นมนัตอ้งท าลายตวัมนัเอง เกสร
นั้นถึงจะเป็นเกสรท่ีวา่งอกไม่ได ้ ฉะนั้น การประพฤติปฏิบติัถึงวา่จิตตอ้งแกจิ้ตไง ถา้
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พระพทุธเจา้สามารถท าลายนรกไดจ้ะท าลายทั้งหมด ถา้พระพทุธเจา้จะเอาธรรมใหพ้วกเรารู้ได ้
จะใส่ในใจเราทั้งหมด พระพทุธเจา้สงสารมากนะ สงสารอยากใหพ้วกเราพน้จากทุกข ์ พยายาม
สัง่สอนแลว้มองคนไง อยา่งเช่นเราจะสอนกม็องวา่คนน้ีสมควรไหม? ถา้คนน้ียงัไม่สมควร
ปล่อยไวก่้อน 

อยา่งเช่นองคุลิมาล ถา้วนันั้นไม่ไปกฆ่็าแม่ กห็มดโอกาส ไปเอาองคุลิมาลก่อน ชา้กวา่น้ี
ไม่ได ้ ถา้ชา้กวา่น้ีมาตุฆาตแลว้กห็มดสิทธ์ิ หมดการเขา้ถึงธรรม ไปเอาองคุลิมาลก่อน เห็นไหม 
บางคนจะตายก่อน ไปเอาคนนั้นก่อน ไปเอาคนนั้นก่อน น่ีเมตตาขนาดนั้น เอาก่อนคือได ้ถา้ไม่
เอาก่อนมนัหมดโอกาสไปเลย  

มีอยู ่ ในพระไตรปิฎก บิณฑบาตผา่นไป มีทุคตะเขญ็ใจ ๒ คน สามี ภรรยา เป็นขอทาน
อยูไ่ง พระอานนทบิ์ณฑบาตไป พอพระพทุธเจา้เห็นน่ียิม้ พระอานนทต์ามไปดว้ย พระพทุธเจา้
ยิม้ พระพทุธเจา้มีเหตุแลว้ กเ็ลยผา่นไปก่อน ตกเยน็พระอานนทก์ไ็ปถามนะ เวลาเทศน์ใหพ้ระ
ฟัง พระอานนทถ์ามวา่ “ตอนเชา้พระพทุธเจา้ยิม้เพราะอะไร?”  

พระพทุธเจา้บอกวา่ “อานนทเ์ห็นไหม ๒ คนนั้นน่ะ ๒ คนตายายนัน่น่ะท่ีเป็นทุคตะ
เขญ็ใจ แต่เดิมเขาเป็นเศรษฐีนะ เขาเป็นมหาเศรษฐีอีก แต่เขาเล่นการพนนัจนหมดไปเลย” หมด
ไปเลยนะ จนจิตกระดา้ง จิตมนัแขง็ตอ้งมาเป็นขอทานเขากิน ๒ คนสามี ภรรยา  

“ถา้เม่ือก่อน” ฟังนะ “ถา้เม่ือก่อน ๒ คนน้ีไดเ้จอตถาคต ๒ คนน้ีอยา่งต ่าไดเ้ป็นอนาคา” 

ไดเ้ป็นพระอนาคา เพราะวา่อยูใ่นขณะร ่ารวย จิตใจอยูใ่นความสุขมนัควรแก่การงาน ถา้
สอนตรงนั้นนะจิตใจมนัจะนอ้มน าไป แต่ปัจจุบนัน้ีมนัทุกขย์ากไง เป็นทุคตะเขญ็ใจ แมแ้ต่
พระพทุธเจา้เดินผา่นไป พระพทุธเจา้ไม่สอน เห็นไหม เพราะอะไร? เพราะใจมนักระดา้ง มนั
ทุกข ์มนัทุกขม์าก คิดดูสิคนเคยสุขขนาดนั้นนะ แลว้สูญไปหมดเลย การพนนัเอาไปกินหมดเลย 
จนตอ้งกลบัมาขอทานเขากิน ใจมนักระดา้ง 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราไม่มีศรัทธาเช่ือในหลกัธรรมของพระพทุธเจา้ เราจะจงใจประพฤติ
ปฏิบติัไหม? เราไม่จงใจประพฤติปฏิบติั ความศรัทธาท าใหเ้ราเขา้มา ศรัทธาเช่ือในธรรมของ
พระพทุธเจา้ก่อน แลว้ศรัทธาวา่ความจริงมีอยู ่นรกมีอยู ่สวรรคมี์อยู ่มรรคผลมีอยู ่ทุกขมี์อยู ่แก้
ทุกขไ์ดอ้ยูต่ามความเป็นจริงไง ทุกขมี์ในหวัใจน่ีดบัได ้ดบัไดด้ว้ยมคัคะอริยสจัจงัอนันั้นไง  
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ฉะนั้น พระพทุธเจา้บอก น่ีถา้เจอพระพทุธเจา้ตอนท่ียงัอยูใ่นฐานะเดิม อยา่งนอ้ยพระ
อนาคามีทั้งผวัทั้งเมียเลย แต่น้ีไม่ไดเ้พราะวา่จิตใจแขง็กระดา้งไง พระพทุธเจา้เดินผา่นไปเฉยๆ 
แต่เม่ือก่อนพระพทุธเจา้ ดว้ยปัญญาของพระพทุธเจา้ เห็นไหม ถา้เม่ือก่อนเจอก่อนนะ ๒ คนน้ี
อยา่งนอ้ยพระอนาคา เด๋ียวน้ีกเ็จอ ถึงวา่กรรมของเขาไง ท าไมพระพทุธเจา้ไม่ไปโปรดเขาก่อน
ล่ะ? ท าไมไปโปรดองคุลิมาล เพราะเวลาของพระพทุธเจา้น่ีไม่มีเวลาท่ีจะไปโปรดใครเลย มนั
แน่นทุกวนั คิวมนัแน่นมาก ฉะนั้น กต็อ้งเอาคนท่ีจ าเป็นก่อน คนท่ีจ าเป็นก่อน 

ไปนะ ก่อนสวา่งเลง็ญาณแลว้ วนัน้ีจะไปโปรดใคร? เชา้ข้ึนมาบิณฑบาตไปกจ็ะไปโปรด
คนนั้นแหละ ไปเอาใคร จะไปเอาใคร? เลง็ญาณก่อนเลยวา่น่ีใครสมควรใกลโ้อกาสท่ีอายขุยัจะ
หมดไปก่อน เอาคนนั้นก่อนๆ อยา่งเช่นองคุลิมาล ชา้กวา่นั้นไปไม่ไดแ้ลว้ ชา้กวา่นั้นไปองคุ
ลิมาลหมดสิทธ์ิ ฉะนั้น ไปเอาองคุลิมาลได ้น่ีองคุลิมาลกลบัมาเป็นพระอรหนัต ์คิดดสิูวา่คุณของ
พระพทุธเจา้มีขนาดไหน? คนๆ หน่ึงเป็นมหาโจร แต่ไดรั้บการแกไ้ขจากองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ กลายเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา  

น่ีเอาประโยชน์ตรงนั้น เอาประโยชน์ตรงนั้น แลว้ท าไมถึงไม่สงสารบริษทั ๔ ไม่สงสาร
พวกเรา ส่ิงใดท่ีง่ายๆ ถึงจะบอกทั้งหมด กบ็อกส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดก็คือมชัฌิมาปฏิปทา การประพฤติ
ปฏิบติัน่ีง่ายท่ีสุดเลย เอาง่ายท่ีสุดใหพ้วกเราเดินอยูแ่ลว้ พวกเราถึงตอ้งเดินเขา้ตรงน้ีใหไ้ดไ้ง ส่ิง
น้ีเป็นการง่ายท่ีสุด เพราะอะไร? เพราะเกสรนั้นมนัตอ้งท าลายตวัมนัเอง อวชิชาอยูท่ี่บนหวัใจ 
อวิชชาอยูใ่นกลางหวัใจเรา ตอ้งใหใ้จแกใ้จไง  

มคัคะอริยสจัจงัเกิดข้ึนมาจากใจ เกิดข้ึนจากเจตนา เกิดข้ึนจากความท่ีเราตั้งใจหมุนข้ึน
ไป หมุนข้ึนไปแลว้ออกมาเป็นภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาท่ีกลบัเขา้ไปช าระจิตใจของตวัเรา
เอง เห็นไหม น่ีมนัถึงวา่มนัตอ้งเป็นใจแกใ้จ ไม่มีใครสามารถท าใหไ้ดเ้ลย จะมีฤทธ์ิเหาะเหิน
เดินอากาศไดข้นาดไหนกไ็ม่ไดแ้กใ้จ เพราะพลงังานน้ีเกิดจากใจแลว้ส่งออกมา ทีน้ีพลงังานของ
พระพทุธเจา้สอนมคัคะ คือพลงังานน้ีหมุนออกมาก่อน แลว้พยายามวิปัสสนาหมุนเขา้ไง หมุน
ใหเ้ป็นจกัร  

ธรรมจกัรท่ีหมุนแลว้มนัจะหมุนเขา้ไปเชือดเฉือนหวัใจของเราเอง เชือดเฉือนกิเลสท่ีอยู่
ในใจ ธรรมจกัรน้ีถึงหมุน เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากธรรมจกัรอนัน้ี มนัถึงช าระ
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กิเลสไดจ้ริง น่ีคือทางท่ีถกูตอ้งแลว้ง่ายท่ีสุดในหลกัการจะพน้จากทุกขไ์ง ง่ายท่ีสุด ตรงท่ีสุดไง 
นอกจากน้ีแลว้ไม่มี ถา้มีพระพทุธเจา้สอนแลว้  

น่ีอาจารยพ์ดูย  ้าบ่อย ใหเ้ห็นวา่พวกเราเกิดมาเป็นชาวพทุธ แลว้เช่ือในธรรมะของ
พระพทุธเจา้ ถึงเห็นส่ิงท่ีทางโลกเขาต่ืนกนัไป ปล่อยเขาไป เทคโนโลยเีจริญ เห็นไหม จิตใจไม่
เจริญ แต่เราจะมาเจริญกนัท่ีจิตใจ จิตใจของเราเจริญข้ึน จิตใจของเราช าระของเราเอง แลว้เราจะ
แกทุ้กขข์องเราได ้ คนเราแกทุ้กขอ์อกจากใจหมดแลว้ อนันั้นถึงจะเป็นความสุขจริงไง แต่น้ีมนั
ยงัแกไ้ม่ได ้แค่ท าความสงบ เห็นไหม  

แค่ท าความสงบ มนักเ็หมือนกบัรถวิ่งนัน่น่ะร้อนตลอดเลย ไปอยูก่ลางแดดเลยแลว้ไม่มี
ท่ีพกั แลว้ไปเจอท่ีร่มท่ีหน่ึง ตน้ไมต้น้หน่ึงเกิดข้ึน เราสร้างความสงบข้ึนมา ใจมีท่ีพกัแลว้ ใจมีท่ี
พกัใจกมี็ความร่มเยน็ น่ีมีความร่มเยน็กสุ็ข ทุกขน์ั้นดบัลงชัว่คราว มีความสุขข้ึนมา ทั้งๆ ท่ีไม่ได้
แกกิ้เลสเลย ถึงสมควรท าในการประพฤติปฏิบติัน่ีไง แต่ประพฤติปฏิบติักใ็หม้นัสมควรกบัเรา 
สมควรกบัความท่ีวา่ทุกขย์าก  

ทุกขน์อ้ย ทุกขม์าก อยูท่ี่สะสมบารมีมา ไม่เหมือนกนั ไม่มีสูตรส าเร็จ ท าเอาของเรา แลว้
เราจะมีความสุขของเรา แลว้ยนืยนัดว้ย พอเขา้ถึงตรงน้ีแลว้ อ๋อ อ๋อเลยนะ พออ๋อน่ี โอย๊ ศาสนามี
จริง ถา้ยงัไม่ทนัอ๋อมนัยงัไม่แน่ใจ พอความไม่แน่ใจอนัน้ี น่ีลงัเลสงสยั นิวรณธรรมปิดกั้นเลย 
พอปิดกั้น ลงัเลสงสยัใจกระดา้ง เห็นไหม ดูอยา่งสามีภรรยานั้นสิ พอจิตตกหมดเลย  

น่ีกเ็หมือนกนั แค่นิวรณ์ แค่สงสยัมนักก็ั้น เราตอ้งพยายามตั้งมัน่ แลว้พยายามเขา้ไป มนั
จะผา่นจากนิวรณธรรมเขา้ไปเป็นสมาธิธรรมไง เป็นใหใ้จมีท่ีพกัอาศยั น่ีศาสนาเป็นอยา่งนั้น ถึง
บอกวา่เทคโนโลยเีจริญ คนจะเจริญปล่อยใหเ้จริญไป เราตอ้งพฒันาใจใหเ้จริญ แผน่ดินธรรมไง 
แผน่ดินคือหวัใจไง ถา้หวัใจมีธรรม หวัใจมีความเช่ืออนัน้ี หวัใจมีท่ีพกั หวัใจจะมีความสุข
พอสมควร ศาสนาพทุธถึงจะเป็นประโยชน์กบัเราได ้ 

เราเป็นชาวพทุธ เราอยูก่บัศาสนาพทุธ ตอ้งใหเ้ราไดรั้บผลจากความสุขในศาสนาน้ีบา้ง 
แลว้เราจะพอใจวา่เราเป็นชาวพทุธแท ้ 

 


