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 ใช่ เราเป็นชาวพทุธ เกิดเป็นมนุษยพ์บพทุธศาสนาน่ีประเสริฐท่ีสุด เพราะวนัน้ีวนัท่ีวา่พระ

อรหนัต ์๑,๒๕๐ รูป พระพทุธเจา้บวชใหด้ว้ย แลว้เป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด มาหาพระพทุธเจา้โดย

ท่ีไม่ไดน้ดัหมาย พระพทุธเจา้อีกองคห์น่ึงเป็น ๑,๒๕๑ องค ์ วนัน้ีเป็นวนัมาฆบูชา เป็นวนั

มาฆบูชาเพราะอะไร? เพราะวา่เป็นมาฆะมาบูชาพระพทุธเจา้ ผูท่ี้มาบูชานั้นเป็นผูท่ี้ชนะแลว้  

เราเกิดเป็นมนุษยมี์กายกบัใจเหมือนกนั พระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ รูปนั้นกมี็กายกบัใจ

เหมือนกนั เกิดมาเหมือนเราน่ีแหละ แต่สามารถเป็นผูช้นะ ชนะตนเอง ชนะกิเลสของตนเองน่ี

ประเสริฐท่ีสุด เห็นไหม เราน่ีเราแพต้นเอง เราแพต้นเองแต่เราอยากมีความสุข แต่เราไม่สามารถ

ท าอยา่งนั้นได ้ 

แลว้มนัมีเคร่ืองยนืยนั เพราะพทุธศาสนา พระพทุธเจา้พระอรหนัตท์ั้งหมดยนืยนัวา่เป็นผู ้

ชนะ เป็นผูท้  าหวัใจอนันั้นผอ่งแผว้แลว้ แลว้มีความสุขจริง แลว้เรากเ็กิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั มี

กายมีใจอยา่งนั้นเหมือนกนั ถา้เราท าอยา่งนั้นเรากเ็ป็นผูช้นะอยา่งนั้นได ้ ถา้เราพยายามจะท าของ

เรานะ ตอนน้ีท าไม่ไดเ้รากใ็ชเ้ร่ิมท าทานก่อน แลว้กฟั็งธรรม ธรรมอนัน้ีจะเขา้ไปช้ีแนะช่องทางไง  

เราจะกา้วเดินไปไดอ้ยา่งไรถา้ไม่มีช่องทาง ไม่มีการเคล่ือนไป เราจะกา้วไปอยา่งไร เราท า

ไม่ไดถ้า้เราไม่มีช่องทาง ถา้มีช่องทางท่ีถกูตอ้งจะเป็นผูท่ี้ชนะ ถา้เป็นช่องทางท่ีผดินะ พระเทวทตั

กเ็ป็นลกูศิษยข์องพระพทุธเจา้เหมือนกนั บวชมาในศาสนาแลว้เดินในทางท่ีผดิ เดินในทางท่ีวา่ท า

ฌานสมาบติั สามารถเหาะเหินเดินฟ้าได ้ สามารถไปทรมานอชาตศตัรู เห็นไหม แปลงร่างเป็น

อะไรกไ็ด ้ 
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พระเทวทตัน่ีปรารถนามาเหมือนกนั แต่เป็นทางผูผ้ดิ ผูท่ี้ผดิทาง เดินในทางผดิทาง เราเป็น

ใคร เราจะเดินในทางถกูทางหรือจะเดินในทางผดิทาง เดินในทางผดิทางเหมือนกบัปลาทองค า ใน

สมยัพทุธกาลเขาจบัปลาได ้ ปลานั้นเป็นทองค า จบัไดเ้พราะปลาเป็นทองค า เกลด็ของปลาน่ีเป็น

ทองค า ไม่กลา้ท าอะไร ตอ้งไปถวายพระเจา้ปเสนทิโกศล พระเจา้ปเสนทิโกศลบอกวา่ “อนัน้ีไม่มี

ใครรู้ไดเ้ลย ตอ้งไปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้”  

ไปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ ไปวดัเชตวนั ปลาน้ีอา้ปาก ปากเหมน็มาก แลว้

พระเจา้ปเสนทิโกศลถามวา่ “ปลาน้ีเป็นอะไร?” แต่เดิมปลาน่ีเคยบวชในศาสนาพทุธ แลว้เป็นผูท่ี้

สัง่สอนสาวกทั้งหลาย มีลกูศิษยล์กูหามากเลย แต่เวลาสัง่สอนไป ๆ ความเห็นของตวัเป็น

ความเห็นผดิ ความเห็นผดิคือกล่าวตู่พทุธพจน์ไง เอาความเห็นของตวัน้ีกล่าวไปดว้ย พดูไปดว้ย 

สอนไป  

สอนหลกัการถกูมนัก็ถกูใช่ไหม น่ีสอนหลกัการท่ีความเห็นของตวัมนัผดิ พอมนัผดิอนั

นั้นน่ะตกนรกหมกไหมน้ะ ตกนรกหมกไหมข้ึ้นมาแลว้ แลว้พอพน้จากนรกข้ึนมาน่ีเศษของกรรม

ไง ไดม้าเกิดเป็นปลาทองค า แลว้ถามวา่ “เหตุใดถึงเป็นปลาทองค าล่ะ?” เพราะปลาน่ีเกลด็ท่ีเป็น

ทองค าเพราะอยูใ่นศาสนาพทุธ น่ีผา้เหลืองธงชยัของศาสนา ธงชยัของพระอรหนัตท่ี์ห่มผา้นั้นน่ะ 

ห่มผา้นั้นแลว้สอนในทางท่ีถกู ท าบุญกศุลกท็ าอยู ่แต่ในความเห็นผดิน่ีช้ีใหผ้ดิทางไป เวลาถา้ทาง

ท่ีผดิไปมนัเป็นออกไปอยา่งนั้น  

พระโปฐิละ เห็นไหม โปฐิละคือใบลานเปล่า เป็นใบลานเปล่า เวลาศึกษามาน่ีรู้ไปหมดเลย 

สอนใครกไ็ด ้ ๆ เป็นใบลานเปล่า พอเป็นใบลานเปล่า อนัน้ีมนัเป็นการจบัตอ้งท่ีวา่เราจะไม่เป็นผู ้

ชนะไง พระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องคเ์ป็นผูช้นะ ชนะทั้งหมดเลย พระเทวทตัเป็นผูแ้พ ้ แพก้บักิเลส

ของตวัเอง แพไ้ปทั้งหมดเลย  

แต่พระโปฐิละน้ี โปฐิละน่ีใบลานเปล่า อยูใ่นสมยัพทุธกาลไง เวลาศึกษามาน่ีมีความรู้มาก 

สอนใครมีลกูศิษยล์กูหามากเลย ถา้พดูถึงโวหารน่ีสามารถแกไ้ดห้มด ใคร ๆ ตอ้งยอมรับเพราะ
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เป็นผูน้ า แต่เวลาไปหาพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้บอก “ใบลานเปล่า ๆ” ความเห็นของเขาเร่ิมตน้

น่ะศึกษามา แต่มนัยงัไม่ใช่ช่องทาง ศึกษาน้ีเป็นแผนท่ีด าเนินมา  

แต่เรายงัไม่สามารถสร้างสมบติัส่วนตนข้ึนมาได ้ ถา้ไม่สามารถสร้างสมบติัของตนข้ึนมา

น่ีมนัยงัไม่เป็นผูช้นะ มีแผนท่ีด าเนินแต่ไม่ด าเนิน เห็นไหม มีแผนท่ีด าเนินตอ้งด าเนินดว้ย แลว้

ด าเนินด าเนินอยา่งไร? จะไปหาใครสอน ไปฝากตวักบัเขา มนัสลดใจตวัเองไง วา่ตวัเองมีลกูศิษย์

ตั้งมากมาย ตั้ง ๕๐๐ องค ์ไปไหนกมี็ลกูศิษยล์อ้มหนา้ลอ้มหลงั ท าไมพระพทุธเจา้ยงัติอยู?่  

พระพทุธเจา้รู้ถึงวาระจิต ยงัติอยู ่ติอยูว่า่มนัมีแผนท่ีแลว้ท าไมมนัเน่ินชา้อยู ่น่ีมนักลบัใจใน

ชาตินั้นไง จากตวัเองท่ีคิดวา่มีความเห็น มีลกูศิษยล์กูหาอยูด่ว้ยกบัตวัเอง มนัมีความอุ่นใจอยา่ง

นั้นน่ะ แต่มนัความอุน่ใจกบัปัจจุบนัน้ี แลว้มนัชนะตนไหมล่ะ? อุ่นใจขนาดไหนกิเลสมนัเผาใน

หวัใจ น่ีมนัเสียบอยูใ่นหวัใจนั้นไม่มีใครรู้ หนา้ตาจะยิม้แยม้แจ่มใส จะช่ืนบานขนาดไหนกแ็ลว้แต่ 

แต่ความอุ่นมนัเผาอยูใ่นหวัใจอนันั้นน่ะ มนัมีอยู ่มนัตอ้งรู้อยูโ่ดยธรรมชาติของมนั  

น่ีมีความสลดใจ กเ็ลยไปหา ใหใ้ครสอนกส็อนไม่ได ้ จนไปถึงเณรไง ไปหาถึงเณร เณร

บอกจะฟังไหม? ถา้จะใหส้อนตอ้งฟัง ใหล้งน ้า ลงน ้าไหม? ...ลงน ้า ฟังน่ี...ฟังเพราะวา่ถา้พดูไป

แลว้ไม่ฟังน่ีมนัพดูเขา้หูซา้ยมนัทะลุหูขวา ธรรมะ ถา้เราฟังธรรมะไม่สะเทือนใจเรา เราจะแกกิ้เลส

อยา่งไร?  

เวลาธรรมะของพระพทุธเจา้ท่ีเราฟังน่ีมนัสะเทือนหวัใจเราไหม? ถา้ไม่สะเทือนหวัใจของ

เราน่ีเราหยาบเกินไป จิตใจเราปิดกั้นเกินไป เราไม่รับธรรมอนันั้น มนัไม่สะเทือนหวัใจ ถา้มนัฟัง

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม ใหพ้ยายามสละ สละความตระหน่ีออกไป 

ใหพ้ยายามท าใจของตวัเองใหส้งบเขา้มา มนัจะฟุ้ งซ่านขนาดไหนมนักเ็ป็นความหาไฟมาเผา

ตนเอง ตวัเองมีความคิดวา่ตวัเองฉลาด ความรู้รู้มากคือฉลาด เขา้ใจทนัคน นัน่น่ะอนันั้นน่ะชนะ

คนหม่ืนแสนมีแต่ความผกูโกรธ มีแต่กรรมเท่านั้น ชนะตนเองต่างหาก ชนะตนเองชนะอยา่งไร?  
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ใหเ้ณรสอน เณรถึงบอกวา่ “ใหห้านะ ใหเ้ปรียบเหมือนเราน่ีเหมือนกบัจอมปลวก ใหปิ้ด

ตา หู จมูก ล้ิน กาย แลว้ปล่อยใจไวท่ี้หน่ึง ในจอมปลวกนั้นมีเห้ียตวัหน่ึง” เห้ียเห็นไหม ท าไมวา่

ถึงเห้ียล่ะ? เพราะมนัออกไปมนัปล้ินปลอ้น มนัหลอกลวงไง มนัหลอกลวงแมแ้ต่เจา้ของ มนั

หลอกลวงแมแ้ต่ตวัมนัเอง มนัหลอกลวงเราหมด มนัหลอกลวงวา่ส่ิงท่ีเราชนะเขา เรารู้ทนัเขา เรา

เก่งกวา่เขา อนัน้ีเป็นประโยชน์ของเราทั้งหมดเลย  

มนัหลอกเขาไป ถา้มนัแพม้าน่ีมนัจะเสียใจ มนัไม่ยอมแพใ้คร แลว้ตวัเองมนักห็ลอกตวัเอง 

หลอกตวัเองจะกา้วเดินออกไป ตวัเองกไ็ปลม้ลุกคลุกคลานตรงนั้นโดยท่ีไม่เขา้ใจไง การไดม้า

ทั้งหมดในโลกน้ีถา้เป็นอกศุลแลว้มนัจะเป็นบาปกรรมกบัตวัเองไป ถา้มนัเป็นกศุล มนัเป็น

ความถกูตอ้งการไดม้านั้นไม่ใช่กิเลส  

การไดม้าโดยความสจัจะในความเป็นจริงนั้น อ  านาจวาสนาบารมีของคนไม่เท่ากนั การ

ประพฤติปฏิบติักไ็ม่เหมือนกนั มนัจะไดม้าไม่ไดม้า การประกอบอาชีพการงานกไ็ม่เหมือนกนั 

ลกูของเราในพอ่แม่เดียวกนั เห็นไหม นิสยัใจคอไม่เหมือนกนั ความเห็นความสามารถของเดก็ก็

ไม่เหมือนกนั พอ่แม่คนเดียวกนัลกูออกมาควรจะเหมือนกนัทั้งหมด  

มนัไม่เหมือนกนัเพราะวา่จิตของเดก็ท่ีมาเกิดน่ะ กรรมของเดก็ดวงนั้น กรรมของใจดวง

นั้น ทุกดวงใจท่ีมาเกิดนั้นสะสมแต่บารมีของตวัเองมา มีบาปอกศุลในหวัใจกมี็ บุญกศุลในหวัใจก็

มี มีทุกดวงใจ ไม่มีดวงใจดวงไหนเลยท่ีไม่เคยท าความดีและความชัว่ มนัเคยท าความดีมา เคยท า

มาแน่นอน ความผดิพลั้งเผลอไปน่ีมนัมีมากมายมหาศาลเพราะกิเลสมนัปิดตาอยู ่ พอกิเลสมนัปิด

ตาอยูน่ี่ มนันึกวา่ท าในท่ีลบัท าในท่ีแจง้จะไม่มีใครรู้ มนัท าของมนัไป  

แต่คนท่ีท าน้ีมนัรู้อยูเ่ตม็หวัใจของมนั มนักต็อ้งสะสมอยูใ่นหวัใจดวงนั้น ท่ีมาเกิดจิตดวงน้ี

มาเกิด จิตน้ีเป็นอิสระ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้น่ีเอาธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปดว้ย แต่ธรรมท่ีวางไวน่ี้ ธรรมท่ีเป็นศาสนธรรมค าสัง่สอนน่ีวางไว้

ใหใ้จทุก ๆ ดวงเขา้ถึงธรรมดวงนั้น ถา้เขา้ถึงธรรมนั้น ใจดวงนั้นกเ็ป็นธรรมทั้งดวง  
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ถา้ใจยงัเขา้ไม่ถึงธรรม ธรรมอนัน้ีมนัเขา้มาเป็นเคร่ืองด าเนินไง ถึงวา่น่ีแผนท่ี แผนท่ีน้ีมนั

เป็นสมบติักลาง พระพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้อนัน้ีกมี็อยู ่ พระพทุธเจา้ไม่ตรัสรู้อนัน้ีกมี็อยู ่ แลว้

ในปัจจุบนัน้ีกมี็อยู ่ ถา้มีอยูเ่รากส็ามารถจะท าส่ิงนั้นได ้ แต่ท าส่ิงนั้นได ้ ส่ิงท่ีจะสมัผสัส่ิงนั้นไดคื้อ

หวัใจอยา่งเดียว อยา่งอ่ืนสมัผสัไม่ได ้ 

แต่หวัใจน้ีมนัเกาะอยูก่บัร่างกายน้ีเพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ แลว้พบพทุธศาสนา ศาสนา

ไหนทุกศาสนาเป็นศาสนาท่ีประเสริฐหมด สอนใหค้นเป็นคนดี คนดีเป็นศีลธรรมจริยธรรม 

ศีลธรรมจริยธรรมน้ีเป็นกรอบของคนใช่ไหม แต่ศีลธรรมจริยธรรมเหมือนกบัเรานุ่งห่ม เรานุ่งห่ม

ขนาดไหนมนักแ็ค่เปลือกของร่างกายใช่ไหม แต่ตวัของร่างกายน้ีมนัสกปรกมนัไม่สกปรกน้ีมนั

เป็นเร่ืองของร่างกาย มนัขบัเหง่ือออกมา  

เร่ืองของร่างกายกบัเร่ืองของใจกเ็หมือนกนั ศีลธรรมจริยธรรมน้ีสอนเร่ืองของการ

ประพฤติของการปฏิบติั แต่หวัใจเหมือนร่างกายท่ีมนัขบัเหง่ือออกมา หวัใจมนัขบักิเลสออกมา

ตลอดไง มนัถึงตอ้งมีมรรคอริยสจัจงั ศีลน่ีเขา้ไปกดไวเ้ฉย ๆ ขอบของศีลน้ีเป็นศีลเขา้ไปกดไว ้

แลว้มีสมาธิน่ีตอ้งท าความสงบก่อน ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ท าความสงบใจของใจเขา้

มาแลว้มนัไม่มีสติสมัปชญัญะพอ มนักเ็หมือนพระเทวทตั  

พระเทวทตัน่ีมีความสงบมาก สามารถเหาะไปได ้ ในพระไตรปิฎกกเ็หาะไปทรมานพระ

เจา้อชาตศตัรู น่ีท าฌานโลกียไ์ด ้ ขนาดเหาะไดน้ะ เหาะเหินเดินฟ้าได ้ แต่มาช าระกิเลสไม่ได ้ เห็น

ไหม เพราะลาภเฉย ๆ เท่านั้นท าใหพ้ระเทวทตัเสียไป นางวิสาขามาท่ีวดัทีไรมือถือของมา ถามวา่  

“ไปใหใ้คร? มาถวายใคร?”  

“ถวายพระอานนท ์ถวายพระอะไร”  

พระเทวทตัน่ีกเ็ป็นลกูกษตัริยเ์หมือนกนั น่ีเหตุแค่น้ีเอง กิเลสมนัเป็นไปได ้ฟังสิ ทั้ง ๆ ท่ีวา่

เหาะไดน้ะ มีฌานโลกียเ์หาะไดโ้ดยชดัเจนเลย มีในพระไตรปิฎกวา่ไวช้ดัเจน ท าความสงบได ้
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เหาะน้ีเพราะอาศยัสมาบติัความสงบของใจน่ีท าใหเ้หาะได ้ แต่มนัไม่ใช่มรรค มนัไม่ใช่เร่ืองแปลก

ประหลาดเลย มนัมีมาแต่ดั้งเดิม มีมาก่อนนั้นเพราะจิตน้ีเป็นเร่ืองมหศัจรรยท่ี์มนัเป็นไปได ้ 

แต่ความมหศัจรรยท่ี์วา่เหมือนกบัผูท่ี้ชนะน่ี มรรคท่ีจะเกิดข้ึนมาน่ีความคิดของเราน่ีแหละ 

ด าริชอบ ความคิดของเรามนัจะแกค้วามคิดของเราเขา้ไป ถา้ความคิดของเรามนัยงัไม่มีสมาธิอยู่

มนัเป็นโลกียะ มนัเป็นความคิดท่ีวา่ใส่เพลิงเขา้ไป มนัเป็นความคิดท่ีใส่เช้ือเขา้ไป ใส่เช้ือเขา้ไปใน

กองเพลิงมนัจะลุกเขา้ไปขนาดไหน น่ีความคิดอยา่งนั้นเกิดข้ึน  

แลว้เรากท็  าความสงบเขา้มา ท าความสงบเขา้มา เช้ือนั้นมนัจางลง เพลิงนั้นมนักเ็บาลง พอ

เบาลงอนัน้ีเราวา่เป็นความสุขแลว้ เราวา่อนัน้ีเป็นผล มนัยงัไม่เป็นผลเพราะอะไร? เพราะความ

สงบนั้นเพลิงนั้นเวลาเราเขา้ไปท าอะไรในกองไฟท าไม่ได ้ดบัไฟก่อนใช่ไหม ดบัไฟแลว้วา่ในเช้ือ

ยงัมีอยูไ่หม? ในกองไฟนั้นมีเช้ืออะไรอยู?่ มีไมอ้ยู ่มีเช้ืออะไรอยูน่ี่ตอ้งเขา้ไปดู  

น่ีด  าริชอบ ตรงน้ีส าคญัมาก ส าคญัคือความคิดของเรา ความคิดท่ีมีสมาธิ เกิดสมาธิยบัย ั้ง

ตวัเขา้ไป ยบัย ั้งตวัเขา้ไปใหม้นัเป็นโลกตุตระไง การท่ีวา่มีความคิดของตวัน่ีมนัจะเป็นความเห็น

ของตวั น้ีคือกิเลสทั้งหมด กิเลสมนัหลอกนะ ท าคุณงามความดีเห็นไหม เชา้ข้ึนมาน่ีจะนัง่ภาวนา? 

จะใส่บาตร? น่ีมนัวา่ของมนัไปนะ พอจะท าอะไรไปมนักคิ็ด มนัมีการโตแ้ยง้ตลอด  

กิเลสในหวัใจมนัจะผลกัไสเราไม่ใหอ้ยูปั่จจุบนั แมแ้ต่วา่เราท าคุณงามความดีอยู ่ ท  าสมาธิ

อยู ่ปฏิบติัอยูน่ี่มนัผลกัใหเ้ป็นอดีตอนาคต มนัไม่เป็นปัจจุบนัธรรม ในเม่ือมนัไม่เป็นปัจจุบนัธรรม 

มนัไม่สามารถช าระกิเลสไดห้รอก ส่ิงท่ีจะช าระกิเลสไดม้นัตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรม ความคิดเกิด

ข้ึนมาเด๋ียวนั้นแลว้แกเ้ด๋ียวนั้น ถา้ท าอยา่งนั้นพอมนัเกิดข้ึนมาปัญญามนัจะเกิดข้ึนมาโดยธรรมชาติ

ของมนั  

ธรรมดาเร่ิมตน้เราตอ้งพยายามฝึกฝนก่อน พยายามหดัหมัน่คิดหมัน่ตรึกตรอง น่ีคือหินลบั

ปัญญาไง เพราะปัญญาอนัน้ีเกิดจากสมาธิ มนัจะลม้ลุกคลุกคลาน มนัจะเป็นไปไม่ได ้ ปัญญาน้ี

เกิดข้ึนไดย้ากมาก ปัญญาท่ีความคิดทางโลกน่ีปัญญาการเห็นแก่ตวั ปัญญาในการขวา้งทุกขม์าใส่
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ตวั ปัญญาท่ีเราวา่เป็นปัญญา ๆ อยูน่ี่มนัเป็นปัญญาจากกิเลสพาคิด กิเลสพาใช ้ความเห็นแก่ตวัพา

ใช ้ 

เราจะวา่เราไม่เห็นแก่ตวั เป็นคนท่ีคนคนน้ีคนดีมาก เป็นคนท่ีวา่เสียสละ เป็นคนท่ีเห็นแก่

ส่วนรวมไม่เคยเห็นแก่ตวัเลย คนน้ีเป็นคนดี แต่คนนั้นกมี็กิเลส ดีกติ็ด ชัว่กติ็ด ไม่ใช่วา่ดีแลว้ไม่

ติด เพราะความดีนั้นมนักติ็ดความเห็นของตวั มนัถึงตอ้งมีความสงบ จะวา่มีความดีแลว้ไม่ตอ้งมี

ความสงบเป็นไปไม่ได ้เพราะมนัเป็นโลกียะ ส่ิงท่ีเป็นโลกียะคือความคิดทางโลกเขา ความคิดท่ีวา่

เป็นวิชาชีพ ความคิดท่ีวา่จะเบียดเบียนกนั จะสละขนาดไหนมนักห็วงัผลของมนั  

แต่ถา้เป็นโลกตุตระน่ีมนัจะอาศยัความสงบข้ึนไป ความสงบนั้นมนัแยกออกมา ความคิดท่ี

เดิมมนัเป็นสญัญา เป็นสงัขาร ความคิดท่ีคิดปกติน้ีเป็นสงัขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง แต่ถา้

มีสมาธิเขา้มาแยกออกไป แยกแลว้หมัน่คิดหมัน่ฝึกหมัน่ฝนดว้ยสมาธิ พอมนัเกิดสมาธิไม่พอ

กลบัมาพกัท่ีสมาธิ แลว้กลบัไปคิดใหม่ มนัจะเร่ิมปลกูฝังไง น่ีภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการ

ใคร่ครวญ  

ปัญญาเกิดจากมรรคน้ี มนัต่างกบัปัญญาท่ีเราคิด ๆ กนัอยูน่ี่ เราวา่เราคิดอยูปั่ญญาเรามี

ท าไมเราถึงช าระกิเลสเราไม่ได ้ เรากค็นท่ีมีปัญญาคนหน่ึง ท าไมพระท่ีชนะไป ๑,๒๕๐ องคน์ั้นผู ้

ชนะ เขาใชอ้ะไรเป็นความคิด น่ีเพราะมีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูช้ี้น า ถา้ไม่มีองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูช้ี้น า ความคิดในความคิดอนัน้ีไม่มีคนมองเห็น ความคิดใน

ความคิดไง  

ถา้ความคิดมนัมีในความคิดมีนะ ไม่มีศาสนาผูม้าเห็นตรงน้ีกเ็ป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ จะ

เกิดข้ึนไดใ้นอ านาจวาสนาของใจ ใจน้ีถึงส าคญัท่ีสุดไง ใจในหวัใจของเราน่ีส าคญัท่ีสุด เพราะวา่

ไม่มีใครรู้วา่เราสร้างบุญกศุลมาขนาดไหน ถา้คนสร้างกศุลมาสงัเกตไดสิ้ ถา้กุศลดีเดก็คนน้ีจะมี

ความคิดใฝ่ดี ความคิดของเขาใฝ่ดี ความคิดอนัน้ี น่ีท่ีสร้างมาความคิดใฝ่ดี  



เทศนเ์ชา้ เร่ือง ผูช้นะ ๘ 
 

 ©2012 www.sa-ngob.com

แลว้มาเปิด พอเปิดออกแหวกม่านของมนัออกไป ความสกปรกของม่านท่ีมนัปิดบงัไว ้มนั

จะมีความคิดของมนัออกไปอีกส่วนหน่ึง แหวกม่านน่ีท าความสงบเขา้มา แหวกม่านจากโลก 

แหวกม่านจากความเห็น แหวกม่านจากโลกท่ีมนัมีความยดึมัน่ถือมัน่ จนเป็นความคิดของใน

ธรรมชาติของมนัเอง ธรรมชาติภายในของมนัเองน่ีมนัสามารถช าระกิเลสของมนัภายในได ้ ถึงจะ

เป็นผูช้นะไง  

ถึงบอกวา่ถา้เป็นผูช้นะกว็นัน้ีวนัมาฆบูชา เป็นการยนืยนัวา่ผูท่ี้ปฏิบติัจริงเป็นพระอรหนัต ์

๑,๒๕๐ องค ์พระพทุธเจา้บวชใหด้ว้ย ถา้เราท าไม่ถกูตอ้ง เราท าผดิพลาดไป เราจะตกเป็นฝ่ายของ

พระเทวทตั ถา้เราก าลงัใคร่ครวญวา่จะแกไ้ขอยูน่ี่ โปฐิละน้ีเขามีของเขาอยูแ่ลว้ ปัญญาของเขาอยู่

แลว้ น่ีปัญญาเรากมี็อยูแ่ลว้ ถา้เราแกไ้ข พระโปฐิละกเ็ป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั เป็นผูช้นะไป

เหมือนกนั เรากมี็กายกบัใจเหมือนกนั ท าไมเป้าหมายของเราจะท าไม่ได?้  

ทุกคนท าไดห้มด ในเม่ือหวัใจน้ีเป็นภาชนะท่ีรองรับผลท่ีเกิดจากการประพฤติปฏิบติั 

ร่างกายน้ีอาศยักนัไปเท่านั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานไปร่างกายกท้ิ็งไวใ้นโลก

น้ี แต่หวัใจดวงนั้นไป พระพทุธเจา้เอาผลของท่านไปดว้ย แต่ร่างกายท่านไม่เอาไปดว้ยเพราะมนั

เป็นธรรมชาติท่ีวา่ตอ้งสละท้ิงไวน่ี้ แต่มนัเป็นผลเพราะเราเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เรามีการใหธ้รรมได ้

มนัเป็นภาชนะไง ถา้ไม่มีภาชนะจะเอาอะไรไปใส่ จะเอาอะไรไปตกั ภาชนะนั้นกต็อ้งอยูใ่น

ร่างกายน้ีเพราะร่างกายน้ีเป็นท่ีอาศยัของใจ  

แลว้ใจน้ีกป็ระพฤติปฏิบติัเพราะเราเกิดมาพบพทุธศาสนา มนัถึงเป็นบุญกศุลของเรามาก 

วนัน้ีเป็นวนัยนืยนั วนัมาฆะ เราท าบุญแลว้ถึงไดบุ้ญมาก บุญมากเพราะอะไร? เพราะเรามีความจง

ใจคิดถึงผลของพระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ เป็นเจตนา เป็นเป้าหมาย เพราะมีเหตุน้ีเราถึงมาตั้งใจ

ท าบุญ ท าบุญอุทิศพระอรหนัตท์ั้งหมดไง  

น่ีบุญกศุลเกิดจากตรงน้ี เกิดจากเจตนาท่ีเราตั้งใจ ถึงวา่ถา้มีเจตนาแลว้ เราท าของเราแลว้ 

บุญกศุลเกิดแลว้น่ี อุทิศส่วนกศุลใหก้บัญาติของเรา ใหก้บัเจา้กรรมนายเวรของเรา เพื่อจะเป็น

ประโยชน์ของเราต่อไปขา้งหนา้ เอวงั                     


