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อา้ว ตั้งใจฟังเทศน์ วนัน้ีวนัส าคญันะ ถา้วนัส าคญั เห็นไหม วนัส าคญัท่ีไหน วนัน้ีวนัแม่ 
วนัแม่แห่งชาติ ถา้วนัแม่นะแม่พระธรณี ทุกอยา่งเกิดบนแผน่ดินน้ี เวลาแผน่ดินน้ีมัน่คง พวกเรา
มีความร่มเยน็เป็นสุข แม่พระธรณี เราบอกว่ามนัส าคญัอยา่งไรเรากมี็พ่อมีแม่ วนัพ่อ วนัแม่เขา
ใหเ้ดก็ไปกราบเทา้พ่อแม่ร้องไหก้นัทุกคน เพราะความเคยชิน ความใกลชิ้ดมนัไม่ค่อยไดม้อง 
ไม่ค่อยมีความส าคญั แต่ความจริงมนัสะเทือนหวัใจไง  

ถา้มนัสะเทือนหวัใจ หวัใจมนัสะเทือน แลว้เวลาสะเทือนแลว้น่ีวนัแม่แห่งชาติ แลว้ทุก
คนมีสิทธ์ิถา้เป็นผูห้ญิง เราเป็นลูก ต่อไปมีครอบครัวเราก็จะเป็นแม่ แลว้ก็จะเป็นแม่นะ เวลาลูก
ทุกคนนะถา้ยงัเห็นเขารักลูกกนั มนัเห็นแลว้มนัมีเมตตา แต่ถา้คนใดก็แลว้แต่พอมนัมีลูก เห็น
ไหม สายสัมพนัธ์ สายกรรม น่ีมนัสะเทือนหวัใจขนาดนั้น  

ถา้มนัสะเทือนหวัใจขนาดนั้น น่ีความสะเทือนหวัใจส่ิงนั้นมนัเป็นสายบุญสายกรรม ถา้
สายบุญสายกรรม ท่ีมาน่ีอภิชาตบุตรบุตรท่ีดีกว่าพ่อกว่าแม่ แลว้กรณีอยา่งน้ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูท่ี้ตรัสรู้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูแ้ทงตลอด แทงตลอด
กิเลสอวิชชาตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ ถา้มนัแทงตลอดไปแลว้มนัเห็นนะ มนัเห็นมนัรู้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ บุพเพนิวาสานุสติญาณน่ีอดีตชาติท่ีมนัเป็นมามนัเป็นอยา่งไร ถา้มนั
จุตูปปาตญาณ น่ีอาสวกัขยญาณคือช าระลา้งกิเลสนะ  

ถา้วนัแม่แห่งชาติๆ ใช่ไหม น่ีวนัพ่อ วนัแม่ แลว้วนัพ่อ พุทโธ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 
น่ีพุทธะ ส่ิงนั้นเป็นปฏิสนธิจิต ถา้ปฏิสนธิจิต น่ีเขาว่าโลกทศัน์ เห็นไหม ส่ิงท่ีว่าเป็นเร่ืองของ
โลก เราก็ไปมองโลกน่ีไง ไปมองโลกเร่ืองจกัรวาลไง แต่เราไม่มองภวาสวะ สรรพส่ิงเกิดบน
หวัใจ สรรพส่ิงเกิดบนจิต จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิด จิตน้ีเป็นผูส้ร้างเวรสร้างกรรม แลว้จิตน้ีเป็นผูรั้บ
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เวรรับกรรม เพราะการสร้างบุญสร้างกรรมอยา่งน้ีถึงไดเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถึงไดม้าเกิด
เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูกกนัอยูน่ี่ไง  

ถา้ส่ิงน้ีการเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เห็นไหม น่ีวนัแม่แห่งชาติ น่ีแม่พระธรณี ถา้แม่
พระธรณี ดูสิประเทศขา้งเคียง ประเทศขา้งเคียงก็ธรณีเดียวกนัท าไมแบ่งแยกเป็นประเทศล่ะ ส่ิง
ท่ีเราเห็นว่าวนัแม่แห่งชาติมนัเก่ียวกบัการปกครองไง ถา้มนัเก่ียวกบัการปกครอง ดูสิเราเกิดมา
ในประเทศอนัสมควร เกิดมาในท่ีว่าการปกครองโดยธรรมๆ ถา้การปกครองโดยธรรมมนัสงบ
ร่มเยน็ไง  

ถา้มนัสงบร่มเยน็ ดูสิเวลาเรามีผลกระเทือนทางการเมือง บอกธุรกิจทางการคา้สะเทือน
กนัไปหมดเลย เพราะการเมืองไม่น่ิง ถา้การเมืองน่ิง การท ามาหากินมนัสะดวกสบายไปหมด 
แลว้การสะดวกสบายไปหมด ถา้การเมืองมนัน่ิงเขาไดเ้ปรียบ ความเส่ียงทางการเมืองมนันอ้ย 
ระบบเศรษฐกิจมนัเก่ียวพนักนัไป เราดูนะเราดูข่าวสิ เวลาผูอ้พยพไปตายกลางทะเลเป็นพนั เขา
ไปท าไมกนั เขาไปท าไมกนั เขากระเสือกกระสนหนีอะไรกนัไป น่ีไงเพราะความปกครองมนั
ไม่มัน่คงไง ถา้ความปกครองมัน่คง มีความสะเทือนไปหมด  

น่ีถา้วนัแม่แห่งชาติ วนัแม่เราก็คิดว่าพ่อแม่ของเราเราก็คิดว่าเป็นเร่ืองส่วนตวัไง แต่ถา้มนั
คิดถึงระบบการปกครอง น่ีระบบการปกครอง ระบบความเป็นธรรมของสังคม เราเกิดใน
ประเทศอนัสมควร เกิดในผูป้กครองท่ีเป็นธรรม เพราะเป็นธรรมนะประเทศชาติก็ร่มเยน็เป็นสุข 
มนัมีความเป็นธรรม แต่เร่ืองความเอารัดเอาเปรียบกนัมนัเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองธรรมดา
เพราะอะไร เพราะคนมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มุมมองมนัแตกต่างกนั พอมุมมอง
แตกต่างกนัมนัก็มีความเห็นแตกต่างกนัแลว้  

พอมุมมอง ความเห็นแตกต่างกนั มุมมองอนันั้น ถา้มุมมองอนันั้นมนัเป็นเร่ืองจริตนิสัย 
ถา้จริตนิสัยของคน เห็นไหม เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติันะเขาทุกขย์ากมากเวลาเขาประพฤติปฏิบติั
ของเขา น่ีเวลามนัทุกขย์ากมาก แลว้เวลาถา้จิตใจเขาเป็นธรรมๆ เพราะอะไร เพราะเขาผา่นความ
ทุกขย์ากในหวัใจของเขา เขาผา่นกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัปิดเร้น มนัซ่อนเง่ือนใน
หวัใจ เวลามนัประพฤติปฏิบติัมนัคลายอวิชชาทั้งหมดไป  

ความเป็นอยูข่องบณัฑิต ทุกขม์ากเวลาอยูก่บัคนหนา้ดา้น อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิ
ตานญฺจ เสวนา มนัคนพาลขา้งนอก คนพาลขา้งในไง ถา้เราท าคนพาลขา้งในของเรา จิตใจมนั
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พาล กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัพาล ทุกคนปรารถนาดี หวงัดีทั้งนั้นแหละ เราอยากท าคุณ
งามความดีทั้งนั้นเลย แต่ท าไมเราไม่ถึงเป้าหมายล่ะ เราท าแลว้ไม่ถึงเป้าหมาย เห็นไหม ใช่มนัมี
เวรมีกรรมอนันั้นอนัหน่ึง แต่ถา้เป้าหมายของเรามนัมี  

มนุษยเ์ราจะล่วงพน้ดว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะท าใหเ้ราพน้
จากทุกข ์แลว้ถา้ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะนะเราขวนขวายของเรา เรากระท าของเรา 
เรามีความขวนขวายของเรา น่ีมนัมีโอกาส ถา้มีโอกาสมนัมาถึง ถา้ความมาถึงอนันั้นเราจะเขา้
ไปสู่ภวาสวะ เขา้เป็นภพชาติของเรา ถา้ภพชาติของเรา แม่พระธรณี สรรพส่ิงในโลกน้ีตอ้งปลูก
บนดิน ทั้งบา้นเรือน ทั้งธุรกิจ ทั้งการคา้ ทั้งการเกษตรกรรมต่างๆ มนัเกิดบนดิน เกิดบนแผน่ดิน
น้ี เราเกิดเราก็มาเหยยีบแผน่ดินน้ี แต่เราไม่รู้จกัตวัเราเองไง  

ถา้เรารู้จกัตวัเราเอง พุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้จิตสงบเขา้ไปไปพบภวาสวะ จิตเดิม
แทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้
กิเลส แลว้จิตเดิมแทม้นัอยูก่ลางหวัอก เห็นไหม สิทธิเสรีภาพเท่ากนัทุกๆ คน ไม่มีใครสูงและไม่
มีใครต ่า การเกิดเป็นมนุษยเ์พราะมนัมีจิต จิตไม่พาเกิด เกิดเป็นมนุษยไ์ม่ได ้ การเกิดเป็นมนุษย ์
ทุกคนเกิดมาแลว้มีกายกบัใจ มีกายกบัใจ แต่หวัใจน่ีเราจะท าอยา่งไรใหห้วัใจของเราประสบ
ความส าเร็จ ใหห้วัใจเรามีความสุข  

คนเกิดมาทุกคนปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ปรารถนาความสุขทั้งนั้นแหละ แต่
ความสุขอะไร ความสุขของโยม โยมประพฤติปฏิบติั โยมท ามาหากินกนัประสบความส าเร็จ
โยมก็ช่ืนใจ หนา้ช่ืนตาบานกนั แต่เวลาพระเรา เวลาพระเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ประสบ
ความส าเร็จมนัตอ้งมีอตัตสมบติัในหวัใจ มนัจะมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา แลว้ศีล สมาธิ ปัญญามนั
เขา้ไปร้ือคน้ข้ึนไป มนัไปร้ือคน้ภวาสวะ ท าลายภวาสวะ ท าลายภพชาติใหม้นัสะอาดบริสุทธ์ิ
ข้ึนมา ใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา ใหมี้คุณธรรมข้ึนมา  

ถา้มนัมีคุณธรรมข้ึนมา นัน่อตัตสมบติั อนันั้นกลบัเป็นสมบติัแท ้ สมบติัแทเ้พราะอะไร 
เวลาเราตายนะ ทุกคนเกิดมาตอ้งตายหมด เวลาตายไปใครคิดถึงความตายแลว้มนัสะดุง้ มนัเสียว
สันหลงั มนักระวนกระวายไปหมด น่ีขออยูอี่ก ๕ ปีไดไ้หม อีก ๑๐ ปีไดไ้หมเพื่อเราจะไดช่ื้นชม
สมบติัของเรา สุดทา้ยแลว้เราจะไดช่ื้นชมสมบติัของเราไหม เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาก็ตอ้ง
พลดัพรากจากเรา มนัตอ้งพลดัพรากอยูแ่ลว้  
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ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด มนัพลดัพรากตั้งแต่ออกจากทอ้งแม่มาแลว้ มนั
เจริญเติบโตมาน่ีมนัพลดัพรากตลอด แต่เราขาดสติ เราประมาทกบัชีวิต เราไม่เคยคน้ควา้ว่าอะไร
มนัเป็นสัจธรรม อะไรมนัเป็นความจริง เราไปเอาแต่ปัจจยัเคร่ืองอาศยัไง มนัเป็นเคร่ืองอาศยัให้
เรามีชีวิตท่ีสะดวกสบายข้ึน ส่ิงท่ีเรามีทรัพยส์มบติั แต่เวลาเราตอ้งพลดัพรากจากเขา เราตอ้งพลดั
พรากจากเขา เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาตอ้งพลดัพรากจากเรา มนัตกหายไป เราใชส้อยไป เรา
ท าส่ิงใดไปมนัตอ้งพลดัพรากอยูแ่ลว้ 

การพลดัพรากอยา่งน้ีมนัไม่ใช่สมบติัแทไ้ง น่ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขาเห็นตรงน้ีไง เขาเห็น
ว่าเราแสวงหากนัทรัพยส์มบติัท่ีเป็นสาธารณะ ท่ีใชส้อยแลกเปล่ียนในโลกน้ี เราหาสมบติัตรง
นั้นไง แต่เวลาเวียนว่ายตายเกิดมนัมาจากไหน แลว้เวลาท าบุญกุศลแลว้ไปเกิดเป็นเทวดา เป็น
อินทร์ เป็นพรหมเขาใชส้มบติัอะไร เวลาเกิดเป็นมนุษยเ์ราตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เวลาเขาเป็น
เทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ผสัสาหาร วิญญาณาหารเขาใชข้องเขาเป็นทิพย ์ เป็นทิพยก์คื็อ
หวัใจ เวลามนัมีสัญญา มนัมีขอ้มูลของมนั แลว้ขอ้มูลเกิดจากไหน ขอ้มูลก็เกิดจากเราเสียสละน่ี
ไง  

เราท าคุณงามความดี เรามีจิตเมตตาแก่คนอ่ืน เรามีหวัใจท่ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นบารมีนะ ดู
สิคนเวลาอยูก่บัสังคม คนท่ีเขามีบารมีเพราะอะไรล่ะ เขามีพรรคมีพวก เขาเป็นคนใจกวา้งขวาง 
เขาเป็นคนดูแลคน เขามีเพื่อนมีฝงู คนตระหน่ีถ่ีเหนียวไม่มีเพื่อน อยูค่นเดียว เราเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ตรงน้ีไง น่ีประโยชน์ตรงน้ี น่ีเป็นสมบติัสาธารณะทั้งนั้นนะ น่ีเงาทั้งนั้น ตะครุบเงาๆ 
ตะครุบเงาแลว้ไม่ใช่ของเรา ตะครุบเงาแลว้ไม่ใช่ของเรา ชัว่คราว แต่ถา้เป็นจริงนะ น่ีฟังธรรมๆ  

ถา้วนัแม่ๆ แม่พระธรณี เราไดย้นือยูแ่ผน่ดินน้ี ผูท่ี้ปกครองๆ รักษาชาติน้ีไวใ้หเ้ราไดอ้ยู่
อาศยั เราเกิดมาไดอ้ยูอ่าศยัแลว้ เวลาไดอ้าศยัเราตอ้งส านึกบุญคุณของแผน่ดิน แผน่ดินน้ีแผน่ดิน
ของพุทธศาสนา แผน่ดินน้ีเราเกิดมาย  า่แผน่ดินน้ี แต่เรายงัไม่เห็นแผน่ดินของเราไง อา้ว ซ้ือท่ีไง
ท าไมไม่มีแผน่ดิน มีโฉนดดว้ย โฉนดเวลาขายมนัก็เปล่ียนเจา้ของ หวัใจของเรา จิตใดเขา้ไป
สงบระงบัในใจดวงนั้น  

ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ความสุข ความทุกขใ์นใจของเราน้ีเป็นของเรา แต่ส่วน
ใหญ่แลว้มนัจะเป็นแต่ความทุกข ์ ความทุกขเ์พราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัเผาลน มนั
เร่าร้อน ธรรมโอสถ คนเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหาหมอเพื่อหายจากโรคจากภยั จิตใจของเราน่ีเราเป็น
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โลก โลกอวิชชา โลกความไม่รู้จกัตวัเอง โลกท่ีว่ากิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัขบัดนัเราวิ่ง
ตามมนัไป  

ธรรมโอสถขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิด
เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เป็นลูกกษตัริย ์แลว้ก าลงัจะไดป้กครอง ท่านสละส่ิงนั้นมาเพื่อหาโพธิญาณ 
หาความจริงในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา เราเป็นไก่ตวัแรกไง แต่เวลาภวา
สวะ ภพมนัมีหมดทุกคน แต่ของเราน่ีเราหาไข่ของเราไม่เจอ หาหวัใจของเราไม่เจอ  

เวลาหาหวัใจของเราไม่เจอ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาท่านจะร้ือคน้ท่านไป
ศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ มาเขาก็สอนใชปั้ญญาๆ ไปหมดเลย เป็นศาสดาทั้งนั้นแหละ ไปศึกษา
มาแลว้นะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไม่สามารถช าระลา้งกิเลสในใจขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ได ้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดส้ร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระ
โพธิสัตว ์ 

พระโพธิสัตวม์นัมีบารมี มนัมีสติปัญญาร้ือคน้เปรียบเทียบไดว้่าเราพน้ทุกขห์รือไม่พน้
ทุกข ์ เรารู้จริงในหวัใจของเรา แมแ้ต่คนจะเยนิยอสรรเสริญ ยกยอ่งสรรเสริญว่าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มีคุณธรรมขนาดไหนท่านก็ไม่เช่ือฟังใคร สุดทา้ยแลว้ท่านมาคน้ควา้ของท่าน
เอง เวลาท่านมาคน้ควา้ของท่านเองท่านถึงทุกขย์ากมา ๖ ปี เวลาไปคน้ควา้ของท่านเองท่าน
เร่ิมตน้จากการตั้งตน้ดว้ยการก าหนดลมหายใจเขา้และลมหายใจออก  

เวลาลมหายใจเขา้และลมหายใจออกพร้อมกบัสติ พร้อมกบัจิตท่ีจบัลมหายใจนั้น เวลา
จบัลมหายใจนั้นจิตมนัก็สงบระงบัเขา้มา พอจิตสงบระงบัเขา้มาโดยท่ียงัไม่มีปัญญา เห็นไหม 
ดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยบุญญาธิการมนัไปรู้ขอ้มูลของหวัใจ คือบุพเพนิวาสานุสติญาณ จิต
ก าหนดเวลาสงบระงบั เวลามนัเกิดฌาน เกิดปัญญาญาณ ปัญญาอยา่งน้ีเป็นปัญญาของโลกไง 
ปัญญาของโลกคือปัญญาขอ้มูล คือเราไปเห็นสมบติัเดิมของเราไง ตั้งแต่พระเวสสันดรไป เรา
เคยเป็นๆ แต่ปัจจุบนันั้นเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ  

เราเคยเป็นๆไม่มีตน้ไม่มีปลายไป ยอ้นกลบัมา พอยอ้นกลบัมาท าความสงบใหลึ้กซ้ึงข้ึน 
จิตมนัเห็นจุตูปปาตญาณ เห็นอนาคต ถา้จิตน้ีไม่มีท่ีส้ินสุดมนัจะมีอนาคตอยา่งน้ีๆๆ เพราะเวร
เพราะกรรม เพราะการไดส้ร้างมาอยา่งน้ี อยา่งน้ีมนัก็เป็นผลของวฏัฏะ คือการเวียนว่ายตายเกิด
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มนัเป็นอนิจจงั มนัเปล่ียนแปลง ดึงกลบัมา พอดึงกลบัมา พอเกิดภวาสวะมาจากภพ เวลาเกิดจาก
ภพมนัเกิดอาสวกัขยญาณ มนัส ารอก มนัส ารอกคายอวิชชา  

อวิชชาคือจิตท่ีมนัไม่รู้จกัตวัมนัเองไง เรารู้จกัตวัเราเองไหม ไม่มีใครรู้จกัตวัเอง รู้จกัแต่
เน้ือหนงัมงัสา มองก็มองเห็นแต่หนงั ถา้ผา่ตดัก็เห็นเน้ือ เห็นกระดูก แต่ไม่เห็นความรู้สึก แต่
ก าหนดลมหายใจ ก าหนดพุทโธ พุทโธ เอาความรู้สึกจบัความรู้สึกไง ถา้มีสติ เห็นไหม ก าหนด
ลมหายใจก็เป็นอานาปานสติ ก าหนดพุทโธก็เป็นพุทธานุสติ  

ถา้เราไม่ก าหนดมนัไม่มี มนัเป็นต ารา มนัเป็นช่ือ เราไม่ท ามนัไม่มี ของมนัมีอยูแ่ต่เราไม่
จบัไม่ฉวยจะไม่เป็นของเรา แต่ถา้เราก าหนดลมหายใจ ก าหนดลมหายใจ สติ เห็นไหม จิต
ก าหนดลมหายใจมนัก็เป็นอานาปานสติ พอเป็นอานาปานสติก็สงบเขา้มา สงบเขา้มาก็เป็น
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ แลว้มนัยงัไม่เป็นอาสวกัขยญาณไง แต่ของเรามีอะไรกนั 
ไม่รู้จกัตวั ไม่รู้จกัอะไรทั้งส้ิน ไม่รู้จกัอะไรเลย  

วนัแม่แห่งชาติ เรามาท าบุญกนัเพราะวนัน้ีวนัส าคญัของชาติ เราอาศยัราชินีเป็นเหตุให้
มาท าบุญ อาศยัเป็นเหตุ เพราะเห็นบุญเห็นคุณ เห็นความสงบร่มเยน็ของสังคม เห็นความเมตตา
ธรรมของท่านท่ีท่านช่วยสังคม เราเห็นคุณงามความดีของท่านเรามาท าบุญ อาศยั อาศยั อาศยัคน
อ่ืนแลว้ใหเ้ราตั้งใจมาท าบุญ แลว้ท าบุญแลว้ใครได ้ ใจน้ีได ้ ใจน้ีไดเ้พราะอะไร ใจน้ีไดเ้พราะ
ก่อนโยมมาโยมตั้งใจจะมา ตั้งใจคือเจตนา ตั้งใจเจตนา เจตนาเกิดจากอะไร เกิดจากจิต เจตนา
นั้นดว้ยเหตุดว้ยผล ดว้ยการบงัคบัใหเ้รามา 

น่ีแลว้เวลาเราทุกขเ์ราร้อนล่ะ เวลาทุกขร้์อนก็ความคิดเหมือนกนั ความคิดของเราคิดไป
อยา่งนั้นๆ ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้ก็ตะครุบเงาๆ มนัไม่ใช่สมบติัแท ้ แต่ถา้
ก าหนดลมหายใจหรือเราพุทโธ พุทโธ เวลามนัสงบเขา้มา นัน่สมบติัของเรา จะเห็นภวาสวะ 
เห็นภพ เห็นชาติของเรา ถา้เห็นภพเห็นชาตินัน่น่ะสัมมาสมาธินะ ถา้สัมมาสมาธิยกข้ึนสู่
วิปัสสนา ยกข้ึนสู่วิปัสสนาน้ีเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเราศึกษาแลว้มีปัญญากนั น้ีเขาเรียก
โลกียปัญญา  

ความคิดเกิดจากไหน ความคิดเกิดจากจิต ปัญญาเวลาเกิดแลว้เกิดจากจิต แลว้จิตน้ีไม่เป็น
สมาธิ จิตน้ีอยูใ่นอ านาจของอวิชชา อยูข่องพญามาร เวลาคิดออกมาก็คิดโดยกิเลสไง เขาเรียกวา่
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โลกียปัญญา ปัญญาเกิดจากสถิติ ปัญญาเกิดจากประสบการณ์ ปัญญาเกิดจากสัญชาตญาณ ทุกๆ 
อยา่งเกิดจากจิตทั้งหมด แต่เราไม่เห็นจิต เราไม่รู้จกัจิตของเรา  

วนัแม่แห่งชาติๆ เราตอ้งเห็นตวัตนของเรา เห็นแม่พระธรณีของเรา เห็นภวาสวะของเรา 
ถา้เห็นภวาสวะของเรา สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เห็นไหม 
พระกรรมฐานๆ พระกรรมฐานท่ีไหน พระกรรมฐานก็ห่มผา้สีด าๆ ไง ถา้ห่มผา้สีด าๆ เวลาร้าน
ขายผา้มนัเตม็ไปหมด ร้านขายเส้ือผา้มนัมีเส้ือผา้เตม็ไปหมด  

น่ีพระกรรมฐาน เห็นไหม พระกรรมฐานเขาว่าพระธุดงค ์ธุดงคต์อ้งธุดงควตัร ธุดงค ์๑๓ 
น้ี เพราะศีลในศีลไง แลว้ธุดงคแ์ลว้ขดัเกลากิเลส ขดัเกลาไม่ไดด้ัง่ใจ อยากไดอ้ะไรไม่ไดด้ัง่ใจ
สักอยา่ง ขดัแยง้กบัมนั ขดัแยง้กบัตวัตนของเรา ขดัแยง้กบัความพอใจ แลว้ถา้ขดัแยง้ตั้งสติข้ึน
มนัจะเห็นคุณค่า เห็นคุณค่าหน่ึง ความสงบ ความระงบั ความสันโดษ น่ีมนัจะเห็นคุณค่าของมนั
เลย  

เพราะปัจจยัเคร่ืองอาศยั โยมก็หาปัจจยัเคร่ืองอาศยั พระก็บิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ 
ก็หาปัจจยั ๔ เคร่ืองอาศยัรักษาจิตน้ีไว ้ รักษาจิตน้ีไวถ้า้มีสติปัญญายกข้ึนสู่วิปัสสนา ท าความ
สงบของใจข้ึนมาแลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้ยกข้ึนสู่วิปัสสนาจิตมนัสงบ จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ถา้จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม
ตามความเป็นจริงมนัจะเขา้ไปเขยา่ขั้วหวัใจ มนัจะเขา้ไปเขยา่ภวาสวะ  

สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ถา้ใครประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงนะมนั
เขยา่ขั้วหวัใจ ถา้มนัเขยา่ขั้วหวัใจ นัน่ล่ะภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากจิต ไม่ใช่เกิดจากสมอง 
ไม่ใช่เกิดจากการคาดการณ์ ไม่ใช่เกิดจากสัญญา เป็นภาวนามยปัญญา ไม่ใช่โลกียปัญญา ส่ิงท่ี
จินตนาการกนัอยูน้ี่เกิดจากโลกียปัญญา โลกียปัญญาคือโลก อยูใ่ตอ้  านาจของกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก น่ีเวลาปฏิบติักนัก็ปฏิบติัอยา่งน้ี ปฏิบติัอยา่งน้ีเขาเรียกว่าบรรเทาทุกข ์ ปฏิบติัพอ
เป็นพิธีการ เป็นพิธีการว่าฉนัก็ปฏิบติันะ ฉนัก็เป็นชาวพุทธ ฉนัเกิดมาพบพุทธศาสนาฉนัก็ได้
ปฏิบติั โอ๋ย ฉนัเก่งกลา้ ฉนัปฏิบติั แลว้ฉนัรู้เห็นไปหมดเลย 

กิเลสมนับงัเงา กิเลสมนับงัเงาเหมือนหนงัใหญ่ หนงัใหญ่จะขบัเคล่ือนไดต้อ้งมีคนชกัใย 
ปัญญาธรรมะท่ีเราศึกษามามนัจะขบัเคล่ือนไดด้ว้ยกิเลสมนัชกัใย ฉนัรู้ ฉนัเก่ง ฉนัแน่ แต่ไม่มีส่ิง
ใดเป็นความจริงเลย ถา้เป็นความจริงนะมนัจะเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฏฐิโก เวลาไปเห็นกาย 
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เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริงขนพองสยองเกลา้ เราไปเห็นถึงพญามารท่ีมนั
ควบคุมจิตน้ี ไม่มีตน้ไม่มีปลาย เกิดมานัง่กนัอยูน่ี่ เกิดมานัง่กนัอยูน้ี่เขาเรียกบุญพาเกิดนะ ถา้เรา
ไม่เกิดเป็นมนุษยจิ์ตน้ีตอ้งเกิดโดยธรรมชาติ ถา้มีบุญมีกุศลก็เกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม ถา้ไม่มี
บุญกุศลอยา่งนอ้ยก็เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน  

เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เห็นไหม เวลาทางลทัธิอ่ืนเขาบอกว่าสัตวเ์ดรัจฉานมนัเกิดเป็น
อาหารของคน แลว้คนเกิดมาเป็นอาหารของใครล่ะ คนเกิดมาเป็นอาหารของใคร น่ีความคิดเรา
เองไง แต่พุทธศาสนาทุกชีวิตรักความสุข เกลียดความทุกข ์ ทุกชีวิตหวงแหนชีวิตของตวัเอง ไม่
มีสัตวป์ระเภทใดไม่รักชีวิตของตวัเอง ส่ิงท่ีรักท่ีสุดคือชีวิตของเขา ถา้รักชีวิตของเขาเราตอ้ง
เคารพ มีศีลมีธรรมเราเคารพชีวิตของเขา แลว้ของเราล่ะเราก็หาอยูห่ากินของเราโดย
น ้าพกัน ้าแรงของเรา เรามีสติมีปัญญาของเรา เราดูแลหวัใจของเรา น่ีถา้ท าอยา่งน้ีได ้ ท  าอยา่งน้ี
ได ้

วนัน้ีวนัแม่แห่งชาติ น่ีแม่พระธรณีมนัมีเหตุมีผล เวลาการปกครอง ประเทศขา้งเคียงมนั
เป็นแผ่นดินเดียวกนั แต่ท าไมประเทศขา้งเคียงเขามีผลกระทบล่ะ เวลาเราไม่มีผลกระทบ แต่
ตอนน้ีเรามีผลกระทบ เรามีผลกระทบเพราะอะไร เพราะว่าจริตนิสัยของคน ความเห็นแก่ตวั ถา้
มีความเห็นแก่ตวันะ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งนั้นแหละ 
ส่ิงท่ีเกิดมาแลว้มนัสุดวสิัย สุดวิสัยเพราะมนัเกิดมาภวาสวะแบบนั้น แต่ แต่เรากมี็สติปัญญา
ต่อเน่ืองไปนะ  

เรามีสติปัญญาต่อเน่ืองคือรักษา รักษาความเป็นอยู ่ รักษาสมบติัเดิมต่อเน่ืองไป แต่ใคร
เห็นแก่ตวัก็จะมาหยบิมาฉวยเอา มาหยบิมาฉวยเอา เขาไม่ไดส้ร้างมา เขาไม่ไดส้ร้างมา เขาไม่ได้
ท  ามามนัไดอ้ยา่งไร คนท่ีเขาสร้างมา เขาท ามา ถึงเวลามนัเป็นไป ค าว่าเป็นไปไง น่ีพดูถึง
ปัญญาชนเขาบอกว่าเวลาพดูเช่ือกรรมๆ มนัเป็นลทัธิยอมจ านน เราเป็นวิทยาศาสตร์เราตอ้ง
ขวนขวาย ตอ้งมีการกระท า ขวนขวายแน่นอน เพราะ เพราะว่ามนุษยจ์ะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความ
เพียร  

พระพุทธเจา้บอกมนุษยไ์ม่ใช่ล่วงพน้ดว้ยการนอนจม ไม่ใช่การนัง่โดยไม่มีสติปัญญา 
การนัง่อยูห่รือการเดินจงกรมอยูน่ั้นเขารักษาใจของเขา งานของการภาวนายากกวา่งานของเรา น่ี
เวลางานอาบเหง่ือต่างน ้ากบัผูบ้ริหาร รับผดิชอบก็แตกต่างกนัแลว้ แลว้เวลาท างานทางโลก อาบ
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เหง่ือต่างน ้าเราก็เห็นกนั แต่เอาใจไวใ้นอ านาจของตวัยากกว่าก่ีเท่า แลว้เวลายากนะยงัมีสัมมา 
มิจฉา ถา้เป็นมิจฉาก็ท  าผดิ ท  าแต่ความพอใจของตวั ถา้เป็นสัมมา สัมมามนัเป็นมรรค อริยสัจ 
สัจจะมนัเป็นความจริงอยา่งนั้น ถา้ความจริงอยา่งนั้นเกิดข้ึนในหวัใจของเรา  

ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ถา้เราเห็นตถาคตนะเรากราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้องคเ์ดียวกนั พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก เวลาถึงความจริงแลว้
พุทธ ธรรม สงฆร์วมลงเป็นหน่ึงเดียว เราจะกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้องคเ์ดียวกนั 
แต่ถา้เราท าความพอใจของเรานะเรากก็ราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเราหล่อข้ึน เรา
แต่งข้ึน เราบอกพุทธพจน์ๆ เราก็เห็นแก่ตวัไปตลอด แต่ถา้เป็นความจริงนะ ความจริงจะเกิดข้ึน
เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก 

สันทิฏฐิโก เห็นไหม ท าไมครูบาอาจารยเ์ราไม่กลวัความตาย ไม่กลวัความตาย ไม่กลวั
ความพลดัพราก ไม่กลวัส่ิงใดเลย นัน่มนัของโกหกทั้งนั้น คือสมมุติไง สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็น
อนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกขส่ิ์งนั้นเป็นอนตัตา โลกน้ีมีอะไรคงท่ี 
อนิจจงั อนิจจงัทั้งหมด แปรสภาพทั้งหมด ถา้มีปัญญาเราเห็นเป็นไตรลกัษณ์ พอเราเห็นไตร
ลกัษณ์ ส่ิงใดเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ เราพิจารณาทุกขม์นัเป็นไตรลกัษณ์ พอเป็นไตรลกัษณ์
เราเห็นตามความเป็นจริง แลว้ส่ิงท่ีพน้ออกมา ท่ีเหลือออกมาคืออะไร มนัเห็นหมดไง มนัเห็น
หมด มนัเขา้ใจหมดแลว้ มนัเขา้ใจหมดมนัปล่อยวางหมด มนัเป็นเร่ืองความจริง อนัน้ีถึงว่ามนัจะ
เป็นความจริงในใจของเรา  

เราท าบุญๆ กนั ท าบุญเพื่อชีวิตของเราใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิต ใหมี้ความสุขนะ 
ส่ิงใดท าแลว้ถา้เรายงัตอ้งปากกดัตีนถีบเพื่อด ารงชีวิตอยูก่็ขอใหบุ้ญกุศลหนุนเรา ขอใหบุ้ญกุศล
ท าใหเ้ราไม่ตอ้งเดือดร้อนจนเกินไปนกั แต่เวลาเอาความจริงๆ เราเกิดมา เกิดมาเป็นชีวิต ชีวิตน้ีมี
ค่าท่ีสุด จิตใจน้ีถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนไปแลว้มนัจะมีคุณธรรม มนัจะมีสมบติัไง ทุกคนก็เกิดมา
อยากไดส้มบติั อยากไดคุ้ณงามความดี แลว้ถา้มนัเป็นสมบติัอยา่งน้ี ตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้
ของอยา่งน้ีโจรขโมยได ้ ลกัได ้ แต่ประสบการณ์ตามความเป็นจริงในใจใครลกัของเราไม่ได ้ ถา้
มนัไดค้วามจริงอนัน้ีมนัเป็นอตัตสมบติั  

ฉะนั้น ถา้เห็นหวัใจของเรา เห็นความจริงในใจของเรา ในใจมนัเป็นนามธรรม ทุกคนจบั
ตอ้งไดย้าก แลว้ถา้ไปเจอมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผดิมนัก็อา้งไปเร่ือย ค าว่าอา้งไปเร่ือย เห็นไหม 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงสอนกาลามสูตร อยา่เช่ือว่าพระสงบพดู อยา่เช่ือว่าเป็นครูบา
อาจารยข์องเรา อยา่เช่ือทั้งส้ิน ฟังแลว้ใชส้มองแยกแยะ แลว้ถา้ประพฤติปฏิบติัเขา้ไปเห็นความ
จริงนะ เวลาหลวงตาท่านถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ท่านไปกราบคารวะขอขมาหลวงปู่ มัน่ กราบแลว้
กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า เพราะความจริงในใจของท่านมนัประจกัษ ์

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านสอน ท่านเทศน์สอนนะท่านก็ฟังของท่านมา แต่เวลาท่านไปถึง
ประจกัษแ์ลว้ หลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไปแลว้ท่านยงัไปกราบเลย เรากราบพระพทุธเจา้องค์
เดียวกนั เอวงั 


