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ต้ังใจฟังธรรมะเนาะ ต้ังใจฟังธรรมให้จิตใจเราสงบร่มเยน็ไง จิตใจทางโลกเขา เขาเร่า

ร้อนของเขานะ เพราะเขาเร่าร้อนของเขา เขาถงึต้องมีความทุกข์ความยาก เราอตุส่าห์หลบแดด

หลบฝนเข้ามาในพระพุทธศาสนา มาบวชเป็นพระไง น่ีหลบจากร้อนมาหาที่เยน็ แล้วหาที่เยน็ 

เราหาที่เยน็ ที่เยน็ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง  

  อารามที่อยู่ของผู้ที่ไม่มีบ้านไม่มีเรือน แล้วเราไม่มีบ้านมีเรือน แต่จิตใจเราไปไหน ถ้า

จิตใจของเราน่ีเราหาที่พ่ึงของเรา เหน็ไหม น่ีพุทธานุสสติมีสติสมัปชัญญะจากองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า หายใจเข้านึกพุธ หายใจออกโธ เหน็ไหม หลบให้ ให้หัวใจเราร่มเยน็ให้ได้ 

ถ้าหัวใจเราร่มเยน็ได้ เหน็ไหม น่ีเวลาสิ่งที่ศาสนายังไม่เจริญ ถ้าศาสนา คาํว่าศาสนายังไม่เจริญ 

มันเป็นประเพณีวัฒนาธรรมอยู่กนัอย่างน้ัน 

  แล้วหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านขวนขวายของท่านนะ ท่านขวนขวายของท่าน เหน็ไหม 

มันไม่มีใครเหน็ด้วยทั้งน้ัน ท่านขวนขวายของท่านจนท่านทาํของท่านข้ึนมาได้ พอทาํของท่าน

ข้ึนมาได้มีคนเช่ือถอืศรัทธาข้ึนมา พอมีคนเช่ือถอืศรัทธาข้ึนมา ใครๆ กเ็ป็นลูกศิษย์หลวงปู่

ม่ันๆ เม่ือก่อนนะ พระในพระพุทธศาสนา ในเมืองไทยที่มีช่ือเสยีงคือหลวงปู่ทวด หลวงปู่โต 

เหน็ไหม หลวงปู่ทวดน่ีใครๆ กร็ํ่าลือ สมเดจ็โตๆ ทุกคนกเ็คารพบูชาทั้งน้ัน 

  น่ีเวลาเรามีหลวงปู่ม่ัน ถ้ามีหลวงปู่ม่ันข้ึนมา หลวงปู่ม่ันท่านโดยศักยภาพของคุณธรรม

ในใจของท่านนะ ท่านไม่มีตาํแหน่งฐานะใดๆ ทั้งสิ้นในสงัคมโลกที่มาเชิดชูเลย แต่ท่านมี

คุณธรรมในหัวใจของท่าน ท่านมีคุณธรรมในหัวใจของท่าน ด้วยธรรมอนัน้ันๆ ไง ทาํให้สงัคม

ยอมรับ เหน็ไหม น่ีกระแสสงัคมๆ พอกระแสสงัคม มันยอมรับเชิดชูบูชาน่ี ใครๆ กลู็กศิษย์

หลวงปู่ม่ัน ถ้าลูกศิษย์หลวงปู่ม่ันมันกต้็องทาํประพฤติปฏบัิติแบบหลวงปู่ม่ันส ิ 
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  เวลาลูกศิษย์หลวงปู่ม่ัน หลวงตาท่านพูดประจาํถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ม่ัน ลูกศิษย์ของ

ครูบาอาจารย์ของเรา มันต้องมีข้อวัตรปฏบัิติ ถ้ามีข้อวัตรปฏบัิติหัวใจของเรานะมันเคร่ืองอยู่ 

ถ้าหัวใจเรามันมีเคร่ืองอยู่ เคร่ืองครอบอนัน้ันเหมือนกบัพุทโธ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกโธ 

มันขัดแย้งไปทั้งน้ัน เวลาหายใจเข้านึกพุท หายใจออกโธน่ี มันคิดไปร้อยแปด มันทาํสิ่งใดด้วย

ความทุกข์ความยากทั้งน้ัน น่ีหายใจเข้านึกพุท หายใจออกโธ ที่มันร่มเยน็ๆ ทาํไมมันอดึอดั

ขัดข้องขนาดน้ีว่ะ ทาํไมมันลาํบากอย่างน้ี 

แต่ถ้าเวลาหายใจเข้านึกพุท หายใจออกโธ พร้อมกบัหัวใจมันกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอัน

เดียวกนั เออ วันน้ีมีความสขุๆ เหน็ไหม เวลามันเข้ามันกลมกลืนกนั มันกมี็ร่มเยน็เป็นสขุล่ะ 

แล้วถ้าจิตมันสงบข้ึนมามันวางพุทโธเลยน่ี พุทโธน้ีเป็นขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

สมาธเิป็นของเรา พุทธานุสสติ สติระลึกถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เอาองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึงที่อาศัย  

เราชาวพุทธมีพ่อคนเดียวกนัคือองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า น่ีมีพ่อคนเดียวกนั 

แต่พ่อน้ีมีลูกมากมายมหาศาลเลย บริษัท ๔ ในชาวพุทธๆ เป็นลูกขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าทั้งน้ัน ถ้าเป็นลูกขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทั้งน้ัน แล้วใครบ้างที่

จะเป็นลูกกตัญ�ูกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง ถ้าเรากตัญ�ูกบัองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า เราหายใจเข้านึกพุท หายใจออกโธ พุทธานุสสติ ให้มันเป็นออกมาจากหัวใจ 

เหน็ไหม เวลามันเป็นจากหัวใจ กเิลสตัณหาความทะยานอยากมันกต่็อต้าน มันกขั็ดแย้งไป

ทั้งน้ัน 

  แต่เวลาถ้าเรามันกลมกลืนกนัๆ กลมกลืนด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยความหม่ันเพียรเรา 

มันกเ็ร่ิมคล่องตัวข้ึน เร่ิมมีความสงบมากข้ึน เวลามันพุธโธๆๆ จนจิตมันพุทโธไม่ได้ มันวาง

พุทโธไง น่ีวางไว้ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเป็นขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า ธรรมะเป็นธรรมชาติไง ธรรมะเป็นสาธารณะไง สิ่งที่เป็นสาธารณะเรากเ็กดิมา เหน็

ไหม เรามีพ่อคนเดียวกนั เรามีพ่อเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเหมือนกนั 

  บริษัท ๔ เป็นพระ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อุบาสิกาแตกต่างกนั จริตนิสยัของคนก็

แตกต่างกนั ความรู้ความเหน็ของคนกแ็ตกต่างกนั น่ีความทุกข์ความยากของคนมากน้อยก็
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แตกต่างกนั แต่ใครทาํได้ ทาํได้จริงๆ “ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็ตถาคต” เราไปเฝ้าไปใกล้องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เราทาํของเราเหน็ไหม หายใจกนึ็กพุธ หายออกโธ น่ีมันเป็น

สมบัติของเราไง  

สิ่งที่เราศึกษาน้ีมันเป็นสมบัติสาธารณะ สมบัติขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วางธรรมและวินัยน้ีไว้ เรากศ็ึกษาธรรมวินัย

น้ีไว้ แล้วเรากพ็ยายามประพฤติปฏบัิติ ฝึกหัดข้ึนมาให้เป็นมาในหัวใจของเรา ถ้ามันยังเป็นไป

ไม่ได้เพราะกเิลสมันต่อต้าน กเิลสในใจของเรามันขัดมันแย้งไง 

  น่ีเวลาพุทโธๆ มันจะร่มเยน็เป็นสขุ ครูบาอาจารย์ท่านมีความสขุ ไอ้เราทาํไมมันทุกข์

ขนาดน้ี เวลาทาํน้ีหัวปักหัวปําเลย ทาํไมเรามันลาํบากขนาดน้ี พอลาํบากขนาดน้ี เหน็ไหม ครู

บาอาจารย์ของเราท่านกท็บทวนมา เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะศีล ศีลเราปกติหรือไม่ อ้าว เป็น

เพราะศีล เป็นเพราะมันไม่ได้สมาธมัินกทุ็กข์ยากอย่างน้ี ถ้ามันเกดิปัญญาข้ึนมา ปัญญาที่มันก็

ดูแลรักษาข้ึนมา มันกจ็ะดีข้ึนๆ เหน็ไหม มันกท็บทวนๆ จากพฤติกรรมของเราน้ีไง ถ้าทบทวน

แล้วเรากพ็ยายามของเราไง ถ้ามันเป็นข้ึนมา มันเป็นสมบัติของเราๆ ไง  

น่ีเหน็ไหม กระแสสงัคมๆ เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันท่านประพฤติปฏบัิติข้ึนมาเป็น

ความจริง น่ีกเ็หมือนกนั มันเป็นทิศทาง กระแสของโลก กระแสของโลกมันทิศทางของโลก

ทาํไมมันพัดไปทางเดียวกนั มันกร่็มเยน็เป็นสขุ ถ้ามันขัดแย้งกนันะ เราเป็นนักปฏบัิติ เราเป็น

พระ เป็นพระปลาอาศัยนํา้ ปลามันต้องมีนํา้มีแหล่งนํา้ข้ึนมาปลามันถงึอยู่ของมันได้ไง ถ้า

แหล่งนํา้น้ันเป็นนํา้เสยี ปลามันกอ็ดึอดัแล้ว ถ้าแหล่งนํา้เสยีจนปลาอยู่ไม่ได้ปลากต็าย  

เป็นพระๆ กอ็ยู่กบัสงัคม น่ีกระแสสงัคมๆ ไง กระแสสงัคมพัดไปทางไหนเรากจ็ะไป

กบัเขา แต่กระแสสงัคมเป็นเร่ืองของกระแสสงัคมไง แต่เราน่ีเราทวนกระแส เราอยู่กบักระแส

น้ันเราหลบหลีก น่ีกระแสสงัคม ถ้ากระแสสงัคม น่ีทิศทางลม ในทางโลกเขาๆ เหน็ไหม 

ทิศทางลมเวลาเขาก่อสร้างเขาต้องคาํนวณกระแสลมเลย ทิศทางลมมันจะพัดไปทางไหน 

ออกแบบการก่อสร้าง ใช้ประโยชน์จากมันได้ด้วย 

  น่ีเวลาตึกนะมันจะไม่ร้อน ตึกน้ันมันจะมีทางระบาย ใช้พลังงานน้อยลง เหน็ไหม อะไร

ต่อไปมันจะดีข้ึนล่ะ น่ีทิศทางลมๆ เขากยั็งคิดใช้เป็นเลย ดูส ิ เวลาในพลังงานลม เขาแสวงหา
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ของเขานะ เขาไปทาํวิจัยเลย ว่าน่ีแรงลมที่ไหนมันพอจะทาํกงัหันลมได้ น่ีทิศทางลมเหน็ไหม 

เขาคาํนวณ เขาดู เขาคาํนวณทิศทางของมันเพ่ือเอามาเป็นธุรกจิ เพ่ือเอามาสร้างประโยชน์ น่ี

กระแสสงัคมกระแสโลกกเ็ป็นแบบน้ัน 

  แล้วเรากเ็กดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา กระแสสงัคมถ้ามันรุนแรงขนาด

ไหน น่ีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเตือนไว้ไปตลอด เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าอนาคตังสญาณนะ มันจะลุ่มๆ ดอนๆ เป็นอย่างน้ี คราวที่ศาสนาเจริญเจริญรุ่งเรืองมาก แต่

เวลาคราวศาสนา เหน็ไหม เวลาศาสนามีปัญหากนัภายใน คาํว่ามีปัญหากนัภายใน ผู้ที่มีอาํนาจ

มีความเหน็ขัดแย้งกนั ไอ้พวกเราลาํบากไปทั้งน้ันนะ  

เวลาเราปฏบัิติแล้วนะ เราคิดถงึเวลาหลวงตาท่านพูดว่าเจ้าคุณจูม ธรรมเจดีย์ ท่านเป็น

เจ้าคณะภาค ภาค ๖ น่ีท่านบอกเลยนะ ท่านไม่อยากเป็น โดยธรรมชาติของท่าน คนที่มี

คุณธรรม คนที่เป็นธรรมนะ ไอ้เร่ืองที่ไอ้หัวโขนนะท่านไม่สนใจหรอก แต่ท่านบอกเลยนะ ท่าน

ไม่อยากเป็นหรอกเจ้าคณะภาคน่ี แต่ที่เป็นไว้ๆ เพ่ืออะไร เพ่ือคุ้มครองดูแลไม่ให้เขามารังแก

กรรมฐาน แหม! ฟังคาํน้ีแล้วมันช่ืนใจนะ เอาไว้คุ้มครองดูแลไง  

ผู้ที่มีอาํนาจเวลามีปัญหากนั มีความขัดแย้งกนั ไอ้เรากอ็ยู่ในสงัคมน้ัน น่ีกระแสสงัคมๆ 

ไง แล้วสงัคมมันราบร่ืนนะ ผู้นาํที่ดีนะ แล้วเราเกดิมา เหน็ไหม ดูส ิหลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ันกว่า

ท่านจะประพฤติปฏบัิติของท่าน ท่านกโ็ดนกระแสสงัคมพัดแรงมาก เวลาหลวงตาท่านพูด 

ประวัติหลวงปู่ม่ันนะเขียน ๗๐ เปอร์เซน็ต์เขียนสิ่งที่มันเป็นบวก สิ่งที่เป็นลบไม่เขียนเลย 

ไม่ให้กระทบกระเทือนใครทั้งสิ้น แล้วสิ่งน้ันเป็นลบ เหน็ไหม โดนบีบค้ันไปทั้งน้ัน น่ีขนาด

บิณฑบาตเขายังไม่ให้บิณฑบาตเลย คิดดูส ิ เวลาพระเรา ดูส ิ ท่านมีช่ือเสยีงเกยีรติศพัท์เกยีรติ

คุณขนาดน้ี แต่เวลาท่านบากบ่ันข้ึนมา จะไปบิณฑบาตนะ เขายังสั่งเลยนะ ห้ามใส่บาตรพระ ๒ 

องค์น้ีนะ แล้วใครจะไปกล้าทาํ เพราะสมัยสมบูรณาญาสทิธิราชย์ไม่ใช่สมัยประชาธิปไตย 

ต้ังแต่ท่านออกประพฤติปฏบัิติต้ังแต่สมัยน้ัน แล้วคิดดูสว่ิามันกระแสสงัคม ทิศทางลมๆ ไง 

ทิศทางลม เหน็ไหม 

  แต่ในปัจจุบันน้ี ต้ังแต่มีครูบาอาจารย์ข้ึนมา ท่านคุ้มครองดูแลเรามาน่ี ทิศทางลมนะ 

ในการประพฤติปฏบัิติ เหน็ไหม แต่ก่อนน้ีลาํบากกว่าน้ีเยอะ จะไปทางไหนมันต้องแบบว่า 
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เจียมเน้ือเจียมตัว ศึกษาธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า อยากได้สิง่ใดกต้็อง

แสวงหาเอง มันไม่มีๆ ขายในท้องตลาดหรอก ไอ้ท้องตลาดน่ีศูนย์ธุดงค์ๆ มันมาเกดิทีหลัง 

สมัยครูบาอาจารย์เราไม่มี อย่าว่าแต่ถอืธุดงค์เลย ผ้าจะเอามาตัดเยบ็ผ้ายังไม่มีเลย ต้องรู้จักว่า

จะซ้ือที่ไหนถงึจะมี ที่ซ้ือแล้วตัดเยบ็แล้วย้อมได้ ไม่ง้ันตัดเยบ็แล้วผ้าขาวๆ ผ้าขาวมีเยอะแยะ

ไป แต่ผ้าขาวผสมไนล่อนย้อมไม่ติด ย้อมไม่ได้ แล้วผ้าสาํเรจ็กใ็ช้ไม่ได้ ผ้าสาํเรจ็มันกเ็ป็นเร่ือง

ของโลกๆ เขา 

  น่ีครูบาอาจารย์ท่านไม่พาใช้ ท่านไม่พาใช้ เหน็ไหม ขวนขวายเอา เพราะท่านศึกษา

อยากได้ดิบดี อยากได้ความดี เหน็ไหม ศึกษาธรรมและวินัยมาฝึกมาหัดกนั รังดุมเยบ็ผ้าน่ี

หลวงปู่ม่ันท่านกม็าตรวจมาทดสอบ มาทาํข้ึนมา น่ีรังดุม ไม้เจียต่างๆ มาฟ้ืนฟูทั้งน้ันนะ มันไม่

มีใครมาส่งเสริมหรอก น่ีทิศทางลมๆ ที่เวลามามันไม่มีๆ คนที่ไม่มีแล้วยังโดนกดียังโดนขวาง 

ยังโดนกล่ันแกล้ง แล้วยังโดนกระทาํมา ท่านยังบุกบากบ่ันทาํของท่านมาได้  

  ไอ้เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นรุ่นหลัง เกดิมาสิ่งใด โอ้โฮ อาํนวยความสะดวก

เนาะ จะบวชน่ีพร่ังพร้อม ทุกอย่างพร้อมหมดนะ มีคนสรรเสริญมีคนส่งเสริมนะ พร้อมตลอด

เลยนะ อยากจะส่งเสริมทั้งน้ันเลย แต่มันไม่มีคนเอาจริงนะส ิ เพราะอะไร เพราะว่ามัน

ปรากฏการณ์ของสงัคม หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ครูบาอาจารย์ท่านทาํของท่าน จนสงัคมไม่

ต้องไปบอกเขาหรอก กระแสสงัคมเขารับรู้กนัเอง ทิศทางลมมันมา มันพัดมาใครๆ เขากรู้็ น่ี

ความร่มเยน็เป็นสขุขนาดไหนเขากรู้็ น่ีความร้อนรน ความทุกข์กระวนกระวายอย่างไงเขากรู้็ น่ี

สิ่งที่ว่าเป็นธรรมๆ นะ มันมีแต่ปอกลอก มีแต่ความชิงดีชิงช่ัวกนั ใครกรู้็ แต่ครูบาอาจารย์ของ

เราได้สิ่งใดมาโยนทิ้ งหมด 

หลวงปู่ม่ันเวลาท่านเป็นพระครูนะ พระครูนะ อยู่ที่โบสถน้ี์แหละ หลวงปู่ม่ันท่านจะ

เที่ยวป่าแล้วล่ะ น่ีแม้แต่พัดยศท่านยังไว้ที่โบสถน่ั์น ท่านไม่สนใจเลย แต่ความสิ่งที่ได้ๆ มัน

ได้มาด้วยคุณงามความดี ในกระแสสงัคมกระแสโลก ถ้าใครได้สมณศักด์ิเป็นว่าพระดีๆ ไอ้

พระที่ไม่มีสมณศักด์ิเป็นพระที่ไม่เอาไหน ไม่มีใครเขาสนใจ แต่หลวงปู่ม่ันได้สมณศกัด์ิท่านไม่

เอา  
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หลวงตานะ เร่ิมต้นต้ังแต่ท่านอาจารย์วันเคร่ืองบินตก ท่านกไ็ด้รับ ท่านกไ็ม่เอา โดยถ้า 

ยังเป็นพระป่าอยู่ท่านไม่เอาหรอก แต่ที่ว่าท่านเอาๆ ที่ตอนที่ท่านยอมรับน่ี ที่มันออกมา

โครงการช่วยชาติแล้ว โครงการช่วยชาติแล้วท่านถงึได้ช้ันราช พอได้ช้ันราชแล้วกพ็าสต์ข้ึนช้ัน

ธรรม ท่านบอกว่าอนัน้ีมันเป็นเพ่ือสงัคมไง มันเป็นเพ่ือกระแสสงัคม เพราะออกมาโครงการ

ชาติแล้วน่ีต้องการการสนับสนุน ต้องการนํา้หน่ึงใจเดียว ต้องการสมานสามัคคี แล้วสถาบันทุก

สถาบันต้องช่วยเหลือเจือจานกนั ส่งที่ช่วยเหลือเจือจานกนันะท่านจะทาํของท่าน แล้วถ้ามีสิ่ง

ที่มาเกื้อมาหนุนกนันะทาํไมไม่ควรรับ เวลาเราออกมาโครงการช่วยชาติ โครงการเพ่ือโลกเพ่ือ

ศาสนา เพ่ือสงัคมแล้วน่ี สิ่งที่มันเสริมกนั ส่งเสริมกนัมันกเ็ป็นประโยชน์  

  แต่เวลาเป็นพระปฏบัิติ ตอนที่อาจารย์วันเคร่ืองบินตกน้ันน่ะ อนัน้ันนะเขาไปถวายท่าน 

แล้วท่านเล่าเอง เรากไ็ด้ยินมา ท่านบอกเลยนะ ท่านเอาตาลปัตรน้ันนะไปคืนสงัฆราช สมเดจ็

วาสน์ “เกล้ากระผมเป็นพระที่มีหัวใจกเ็พ่ือศาสนา จะมียศถาบรรดาศักด์ิหรือไม่มียศถา 

บรรดาศักด์ิหัวใจของผมกเ็พ่ือศาสนาทั้งน้ัน ผมทาํความดีกเ็พ่ือศาสนาทั้งน้ัน แต่ แต่พัดยศน่ี

ถ้าเอาไปให้ผู้ที่เขาทาํคุณประโยชน์เพ่ือศาสนาให้เป็นนํา้ใจของเขา ถ้าเขาได้รับพัดยศน้ีแล้วเขา

จะมีกาํลังใจ เขาจะมีการส่งเสริมพุทธศาสนาได้มากข้ึน คือมันจะเป็นประโยชน์กบัคนที่เขาได้

ยศถาบรรดาศักด์ิแล้วเขาทาํคุณงามความดี คือเป็นตบรางวัลให้เขา แต่เกล้ากระผมไม่ต้อง

ครับ เกล้ากระผมหัวใจนะมันเพ่ือศาสนาอยู่แล้ว”  

  น่ีเวลาจะเอาไปคืน มันกต้็องพูดให้สละสลวยไง ถ้าเราพูดไม่สละสลวยมันจะเป็นดาบ

สองคมกลับมาตอบสนองตัวเองไง เวลาจะเอาพัดยศไปคืนเขานะ ท่านยังพูดด้วยการอ่อนน้อม

ถ่อมตนนะ พูดเพ่ือประโยชน์นะ ผู้ที่เขาทาํคุณงามความดีน่ีเขาได้รับการตบรางวัลแล้วเขาจะมี

กาํลังใจเพ่ือทาํคุณงามความดีได้มากข้ึน ศาสนากจ็ะได้ประโยชน์มากข้ึน หวังผลประโยชน์

อย่างน้ันไง แต่เกล้ากระผมไม่ต้องหรอกครับ เกล้ากระผมน่ีถงึจะมีไม่มี เกล้ากระผมกจ็ะทาํคุณ

งามความดีสดุหัวใจของเกล้ากระผมอยู่แล้ว เหน็ไหม น่ีพูดแบบผู้ใหญ่  

  เราจะมีรางวัลหรือไม่มีรางวัล เรากท็าํคุณงามความดีของเราอยู่แล้ว เราจะมีรางวัล

หรือไม่มีรางวัล เรากร็ะลึกถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอยู่แล้ว เราระลึกถงึศาสนาอยู่

แล้ว เหน็ไหม โลกน้ีร้อนนักๆ เรากต้็องปรารถนาให้โลกร่มเยน็เป็นสขุอยู่แล้ว ถ้าจะมีรางวัลไม่

มีรางวัลท่านกท็าํของท่าน แต่สิ่งที่ได้มาท่านเอาไปให้ผู้อื่น แต่ แต่เวลาท่านมาทาํโครงการช่วย
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ชาติแล้ว น่ีเวลาในหลวงพระราชทานให้ ท่านกรั็บ รับเพราะท่านออกมาโครงการช่วยชาติแล้ว

ไง แต่ถ้าพระถ้ามองไปในประเดน็เดียว ถ้ามองแล้วมันกแ็ปลกๆ เหน็ไหม แต่ถ้าเป็นความ

จริงๆ กระแสสงัคมกระแสโลก น่ีเราอยู่กับทิศทางลมนะ ถ้าทิศทางลมคนที่ฉลาดเท่าน้ันที่จะ

เอาตัวรอดได้ น่ีขนาดแค่ทิศทางแค่รักษาชีวิตเท่าน้ันเอง  

  แต่เวลาประพฤติปฏบัิติ เวลาสญัญาอารมณ์ในหัวใจน่ี อารมณ์ๆ ความรู้สกึน่ีทิศทาง

ของกเิลสที่มันพัดหัวใจน่ี เวลาเราจะทาํของเราไอ้น่ีไม่มีใครช่วยได้เลย เวลาองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าบอก เราเป็นคนช้ีทางให้เท่าน้ัน ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนอ่านธรรมะใน

หัวใจเราได้ ไม่มีหรอก ไม่มี ถ้าอ่านให้ได้มันกเ็หนือกรรมเหนือโลกนะส ิ เราจะทาํให้จิตที่มัน

เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะที่เป็นพรรคพวกของเราไม่ต้องเกดิไม่ต้องตายอกี ไอ้จิตที่ไม่ใช่พวก

เราให้มันเกดิตายอย่างน้ันเหรอ มันเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะจิตมันต้องเกดิในตัวของมันเองไง  

  กรรมจาํแนกสตัว์ให้เกดิต่างๆ กนัไง การกระทาํในหัวใจดวงน้ันไง ใจดวงน้ันมันมีการ

กระทาํมีพลังงานอนัน้ันไง พลังงานมันต้องให้ผลตามแต่แรงของการกระทาํอนัน้ันไง มันมี

กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นแดนเกดิ มีกรรมเป็นปฏสิรโณ มีกรรมเป็นเคร่ืองอาศัย มันมี

กรรมเป็นแดนเกดิ มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กรรมการกระทาํ แล้วมโนกรรมมันคิดของมัน มันทาํ

ของมัน มันคิดมันเคล่ือนไหว น่ีรูปนาม นามรูป ที่ไหนมีนามที่น่ันมีรูป ที่ไหนมีรูปที่น่ันมีนาม 

มันเคล่ือนไหวเพราะมันบกพร่องของมัน มันขยับของมันไปตลอด เหน็ไหม พลังงานมันหมุน

ของมันไปตลอด แล้วพลังงานมันจะจบได้อย่างไง แล้วใครจะทาํให้มันได้ 

  น่ีไง เวลาทาํจริงๆ แล้วมันกเ็ป็นการกระทาํอย่างน้ัน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

บอกเราเป็นคนช้ีทางให้ใช่ไหม พวกเธอเป็นผู้ที่ประพฤติปฏบัิติ มีการกระทาํให้มันเป็นความ

จริงในใจของเราไง ไอ้นามไอ้รูปในหัวใจน้ันนะทาํให้มันเป็นเตม็ ให้มันสมบูรณ์แบบ ถ้า

สมบูรณ์แบบแล้วมันไม่เคล่ือนไหวของมันไป มันกจ็บสิ้นกระบวนการของมัน เหน็ไหม น่ีใน

ธรรม น่ีไง ทิศทางลม ทิศทางของสติปัญญา ทิศทางของผู้มีสติสมัปชัญญะ 

เราจะบอกว่าโลก เหน็ไหม โลกน่ี ในโลกของเขามันกยั็งมีการแข่งขัน เวลาของเราน่ีเรา

กมี็โลกกับธรรม เพราะเราเป็นมนุษย์ไง เราเกดิเป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่นะ เรามีหมู่มีคณะมีสิ่งที่
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เป็นสงัคม แต่เวลาออกมาสงัคมน่ี เราอยู่กบัครูบาอาจารย์ เวลาเข้าถงึหมู่คณะเป็นความ

สามัคคี แต่เวลาเราแยกแยะไปแล้วมันกต้็องไปประพฤติปฏบัิติในใจของตน  

ศีลสมาธิในใจของครูบาอาจารย์ท่านมีมากน้อยแค่ไหน เวลาถงึคราวมีการมีงานร่วมกนั 

เวลามาพบกนั มาเจอกนันะ ธมฺมสากจฉฺา เอตมมฺงคฺลมุตตฺม ํสนทนาธรรมๆ ต่อกนั ศึกษาถงึ

ภมิูคุณวุฒิในหัวใจของแต่ละบุคคล ใครได้สงูได้ตํ่า แล้วพูดกนัด้วยธมฺมสากจฉฺา พูดกนัด้วย

สติด้วยสมัมาทิฏฐิ ความเหน็ถูกต้องดีงาม ไม่เอาสข้ีางเข้าถูกนัหรอก ผิดกคื็อผิด ถูกกคื็อถูก 

ถ้าผิดกคื็อผิด ผดิกแ็ก้ไข ถ้าถูกกส่็งเสริม เวลาครูบาอาจารย์ท่านสนทนาธรรมกนั มันเป็น

ประโยชน์อย่างน้ัน 

แต่ของเรา น่ี เหน็ไหม ทิศทางลมที่ดีนะ ทิศทางลมที่ดีคืออะไร ทิศทางลมที่ดีกส็งัคม

ร่มเยน็เป็นสขุไง ประเทศชาติสงบร่มเยน็ไง เศรษฐกจิพอเป็นไปได้ ถ้าเศรษฐกจิมันพอเป็นไป

ได้ สงัคมเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อน เขากมี็กาํลังที่จะมาส่งเสริมดูแลไง แล้วส่งเสริมดูแลน่ันกเ็ป็นทิศ

ของสงัคม น่ีทิศทางลม แต่เวลาส่งเสริมดูแลแล้วต้องมีสตินะ อย่าไหลไปกับเขา ไม่ต่ืนเต้นไป

กบักระแสสงัคม  

สงัคมถ้าเขามีสติมีปัญญา สงัคมเขามีความสขุของเขา สาธุ น่ีเหน็ไหม แล้วทุกคน สพั

เพ สตัตา สตัว์ทั้งหลายเป็นเพ่ือนเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ด้วยกนัทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสขุๆ เถดิ 

ขอให้ทุกคนมีความสขุ ขอให้สงัคมทุกคนมีความสขุ ทุกบ้านทุกครอบครัวมีความสขุ เราพอใจ

เราปฏบัิติด้วยความสงบร่มเยน็ เราไม่ต้องเดือดร้อนแบกภาระสิ่งใดทั้งสิ้น  

สพัเพ สตัตา สตัว์ทั้งหลายขอให้มีความสขุๆ แล้วเวลาเราปฏบัิติ เรากเ็ป็นสตัว์ตัวหน่ึง 

สตัว์ทั้งหลายมีความสขุแล้วมันจะสขุได้ไหม ถ้ามันสขุไม่ได้เพราะอะไร มันสขุไม่ได้เพราะกเิลส

มันขับดันอยู่ในใจไง ได้มาเท่าไรกไ็ม่พอ ใหญ่ขนาดไหนกไ็ม่พอใจ มีอาํนาจขนาดไหนกยั็งไม่

พอใจ ไม่มีอะไรพอสกัที แล้วมันจะเอาความสขุมาจากไหน ถ้ามันมีความสขุไม่ได้แล้วความสขุ

มาจากไหน ความสขุขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาจากศีล สมาธิ ปัญญาไง แล้วต้อง

มีปัญญาใคร่ครวญในหัวใจน้ีไง  

ทิศทางลม เหน็ไหม ถ้าทิศทางลมเจตนาที่ดี มุมมองที่ดีมันจะพาให้ชีวิตเราสมบูรณ์ไง 

แต่ทิศทางที่เสยี ทิศทางที่บิดเบ้ียว กระแสสงัคมที่กระทบแล้วน่ี ลมมันเปล่ียนทิศทาง มันกดั

เซาะ มันกดักร่อนภเูขาเลากาจนสกึกร่อน น่ีไง มุมมองทัศนคติของเรา ทิศทางลมๆ ถ้าให้กเิลส

มันใช้ เดินจงกรมกไ็ม่ได้ ทาํอะไรกไ็ม่ได้ มีแต่น้อยอกน้อยใจ มีแต่ทุกข์แต่ยาก แล้วมองกม็อง
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แต่เปลือกๆ เวลามองครูบาอาจารย์ท่านมีความสขุ ไอ้เรานะมีความทุกข์ ครูบาอาจารย์นะท่าน

สมบูรณ์ ไอ้เรานะมันขาดแคลน ครูบาอาจารย์นะท่านดีไปหมด เรานะทุกข์ยาก  

เวลาศึกษามันต้องศึกษาให้มันสมบูรณ์ส ิ ก่อนที่ท่านจะสมบูรณ์ท่านทุกข์มาก่อนทั้งน้ัน 

ก่อนที่ท่านจะสมบูรณ์นะ ตรากตราํลาํบากมาทั้งน้ัน เพราะคนที่มันตรากตราํมาก่อน มันทาํ

ความเพียรชอบ มันถงึมีจุดยืนมีหลักมีเกณฑอ์นัน้ันข้ึนมาได้ ถ้าความเพียรมันไม่ชอบเป็น

มิจฉาทิฏฐิ พยายามๆ จะสร้างภาพ มันจะมีอมทุกข์ไปทั้งชีวิต เพราะอะไร เพราะกเิลสในหัวใจ

มันคายพิษตลอด ไม่มีใครหรอกที่มีกเิลสอยู่ในหัวใจแล้วมาบ่นว่าสขุหนอๆ เป็นไปไม่ได้หรอก  

ฉะน้ัน เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความสขุมีความอดุมสมบูรณ์ของท่าน ท่านต้องบาก

บ่ันของท่านมา ความบากบ่ันของท่าน เหน็ไหม ศึกษาธรรมนะ ศึกษาให้มันรอบคอบ น่ีหลวงปู่

ต้ือๆ เม่ือก่อนเราฟัง เรามันขัดแย้ง เวลาหยาํเปแล้วอ้างหลวงปู่ต้ือทั้งน้ันเลย เวลาจะทาํอะไรที่

มันแบบว่าตามใจ หลวงปู่ต้ือกยั็งทาํๆ เราเป็นพระเดก็ๆ นะเราฟังแล้วกเ็ศร้า เพราะเรากอ่็าน

ประวัติครูบาอาจารย์มาเหมือนกนั เวลาท่านปฏบัิติจนหลวงปู่ม่ันท่านไว้ใจน่ี ท่านปฏบัิติจน

หลวงปู่ม่ันไว้ใจ หลวงปู่ม่ันท่านให้น่ังสมาธกิี่วันกี่คืนกี่เดือน ท่านกท็าํของท่านได้ หลวงปู่ม่ันให้

ปฏบัิติอย่างไรท่านกท็าํ มันปฏบัิติจนหลวงปู่ม่ันท่านไว้เน้ือเช่ือใจแล้ว 

การที่ปฏบัิติจนหลวงปู่ม่ันไว้เน้ือเช่ือใจแล้วน่ี ทาํสิ่งใด เหน็ไหม เวลาความเพียร ความ

มุมานะ ท่านทาํจริงทาํจัง แต่กด้็วยอาํนาจวาสนาบารมีของท่าน ท่านชอบสะดวกสบายของท่าน

อย่างน้ัน มันกเ็ป็นเร่ืองเป็นวาสนาของท่าน แต่ความเพียร มรรค ศีล สมาธ ิ ปัญญาที่ท่านฆ่า

กเิลส ถ้าคนที่ทาํข้ึนมาไม่ได้ มันไม่มีข้ึนมา มันไปฆ่ากเิลสไม่ได้หรอก แต่เวลาท่านทาํความจริง

ของท่าน เวลาท่านจะฆ่ากเิลสของท่าน ทาํไมความเพียรอย่างน้ันไม่เอามาพูดกนับ้าง 

เวลาท่านน่ังสมาธิ ท่านภาวนาของท่านด้วยความจริงจังนะไม่เคยพูดถงึเลย เวลาหลวง

ปู่ต้ือท่านทาํอะไรที่ว่าโดยฝืนกระแสสงัคม เท่ห์ คาํหน่ึงกอ้็างหลวงปู่ต้ือ สองคาํกอ้็างหลวงปู่ต้ือ

อ้างแต่สิ่งที่เป็นความสะดวกเป็นความพอใจของตน สิ่งที่เป็นความเพียร สิ่งที่เป็นความชาํระ

กเิลส สิ่งที่เป็นการจงใจเข้าไปต่อสู้กบักเิลสไม่เคยพูดถงึเลย ถ้าพูดถงึไม่ได้มันลาํบาก  

เราอยู่กบัครูบาอาจารย์มาเยอะนะ จะไปอยู่กบัหลวงปู่ต้ือ จะไปอยู่กบัหลวงปู่ชอบน่ีต้อง

เป็นคนจริงจังมาก เพราะหลวงปู่ต้ือกบัหลวงปู่ชอบท่านปฏบัิติเข้มข้นมาก เวลาใครจะไปอยู่กบั

ท่านต้องจริงจังมากเลย แล้วถ้าไปนะท่านจะให้เดินจงกรม ให้น่ังสมาธภิาวนา เอาจริงเอาจัง

ข้ึนมา แล้วท่านจะสั่งสอนของท่านเอง น่ีเวลาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่าน มันต้องมีความจริงจัง

ขนาดน้ัน  



เทศน์พระ เร่ือง ทิศทางลม ๑๐ 
 

น่ีไง ถ้าพูดถ้าศึกษาให้รอบคอบมันจะเหน็อย่างน้ี เหน็ว่าท่านกล็าํบากมาก่อน มันไม่มี

ใครเกดิมาแล้วสมบูรณ์มาตลอดเลย เกดิเป็นลูกเศรษฐี เวลาเศรษฐีหมดเน้ือหมดตัวข้ึนมามัน

กก็ลับกลายเป็นคนจนทั้งน้ัน มีมากนะในสงัคม เกดิมาอดุมสมบูรณ์ เวลาในครอบครัวมีปัญหา

ข้ึนมาเดก็มันต้องไปขวนขวาย เดก็บางคนทาํใจไม่ได้เสยีคนไปเลยนะ เดก็บางคนทาํใจได้ ก็

พยายามช่วยเหลือพ่อแม่ฟ้ืนฟูข้ึนมา พยายามพัฒนากลับมันข้ึนมาให้ครอบครัวมีความม่ันคง

ข้ึนมาให้ได้ ทางโลกมันกเ็ป็นแบบน้ัน 

แล้วน่ีทางธรรมๆ ของเรา ครูบาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏบัิติมาตามความเป็น

จริง แล้วถ้าเหน็ว่าท่านมีความอดุมสมบูรณ์ เหน็ว่าท่านอยู่สขุสบายของท่าน น้ันกส็าธุนะ น่ัน

เป็นความเพียรความวิริยะความอตุสาหะของท่าน แล้วท่านอยู่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เรา

ไง มันมีแบบอย่างมีตัวอย่างให้เราประพฤติปฏบัิติ แล้วเรากต้็องดูแบบอย่างที่ธรรมทั้งหลายมา

แต่เหตุ ดูเหตุปัจจัยที่ท่านทาํมาก่อนส ิถ้าดูเหตุดูปัจจัยที่ท่านทาํมา เหน็ไหม ท่านมุมานะ ท่าน

บากบ่ัน ทาํมาอย่างน้ันมา ท่านถงึได้ผลอย่างน้ัน 

ถ้าเราอยากจะมีความสขุอย่างท่าน เรากต้็องเร่งความเพียรของเราๆ เพราะความสขุมัน

เกดิจากหัวใจ ความสขุมันเกดิจากความรู้สกึภายใน ถ้าความรู้สกึภายในมันมีหลักมีเกณฑแ์ล้ว

น่ี ไอ้ผลข้างนอกนะมันจะมีผลเป็นอนัดับสองไปทันทีเลย เป็นเคร่ืองอาศัย มันจะมีกไ็ด้มันไม่มี

กไ็ด้ แต่ศีล สมาธิ ปัญญา น่ีศีลของเรามันต้องอดุมสมบูรณ์ มันต้องมี สิ่งที่เป็นความจริงใน

หัวใจเรามันมีสมบูรณ์ของมัน เหน็ไหม ถ้ามันทาํความสงบความสมบูรณ์ของเราข้ึนมา มัน

เป็นอยู่กบัเรา เป็นองค์ความรู้ เป็นความจริงที่จับต้องได้ พอมีจุดยืนมันกไ็ม่เหลวไหล ไม่มี

องค์ความรู้มันเหลวไหลไง เร่ร่อน มันมีอะไรมามันกไ็หลตามเขาไปหมดเลย  

แต่ถ้าเรามีองค์ความรู้ มันมีจุดยืนของเรา สิ่งใดมาเราจะใช้กไ็ด้ เราจะไม่ใช้กไ็ด้ โดย

อบุาย ของที่รับจากโยมมาฉลองศรัทธาๆ รับทั้งน้ัน รับแล้วเป็นของสงฆ์ รับแล้วเอาไว้เป็น

ส่วนกลาง ใครมีความขาดตกบกพร่องเอาไปใช้ ไอ้อย่างเรามันไม่มีความจาํเป็น แต่เรากรั็บ 

เหน็ไหม มันเป็นอบุายๆ ให้เขาได้เสยีสละของเขา ได้เป็นบุญกุศลของเขา เรากรั็บเรามา ไม่ใช่

รับมาเท่าไรเรากต้็องใช้ให้หมดเลย ท้องแตก  

ไอ้คนที่ขาดแคลนกข็าดแคลนอยู่ข้างหลัง ไอ้ข้างหน้ากอ็ดุมสมบูรณ์พูนสขุไปอยู่คน

เดียว เวลาจะต้องการความร่วมมือใช้งานกต้็องการความร่วมมือใช้งานทั้งหมด ถ้ามันแบบ

อดุมสมบูรณ์อยู่คนเดียวกท็าํอยู่คนเดียวส ิ ไอ้ที่ขาดแคลนอยู่ข้างหลังกเ็ขาไม่มีโอกาสกใ็ห้เขา

อยู่สขุสบายส ิ เวลาเรียกจะใช้งานข้ึนมาต้องสามัคคี ต้องร่วมมือกนัทาํ แต่เวลาใช้สอยปัจจัยไอ้

อดุมสมบูรณ์พูนสขุมันใช้อยู่คนเดียว ไอ้ข้างหลังให้มันแห้งแล้ง  
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แล้วแต่ถ้ามันจะอดุมสมบูรณ์พูนสขุ เหน็ไหม ด้วยศีล ด้วยธรรม เวลาเขาน่ี เหน็ไหม ผู้

ที่สงัคมโลกกระแสสงัคม กระแสระบบเศรษฐกจิสงัคมร่มเยน็เป็นสขุ สิ่งใดเขาจะทาํบุญกุศล

ของเขา ทาํบุญกุศลของเขา เขาหว่านลงเน้ือนาบุญของเขานะ เขาหว่านลงมาแล้วเน้ือนาที่ดีมัน

ออกดอกออกผล ออกดอกออกผลให้สงัคมได้ใช้สอย มันเป็นประโยชน์ไป คนที่เป็นคุณธรรม

เขาทาํอย่างน้ัน ถ้าทาํมันกเ็ป็นประโยชน์ไง น่ีไงเป็นอบุายไง อบุายรับทั้งน้ัน รับแล้วไม่ใช่รับ

แล้วของกูๆ รับแล้วกไ็ม่ให้ใครเลย รับแล้วของกูๆ ของกูมันจะท้องแตกตายอยู่น่ัน  

รับมาเพ่ือสงัคม สงัคมสงฆ์เราไง สงัคมสงฆ์ เหน็ไหม คนที่น้อยเน้ือตํ่าใจ เราบวช

มาแล้ว เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส บวชมาแล้วเป็นศิษย์ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า น่ีไม่มีใครดูแลเลย มีแต่ความขาดแคลน อนัน้ีมันไอ้เร่ืองความคิดมันมีทั้งน้ัน ครูบา

อาจารย์องค์ไหนกมี็ เพราะคนไม่ใช่คนตาย ความคิด เหน็ไหม ความคิดนะเรว็มาก แล้วคิดได้

ทั้งน้ันนะ เวลามันทุกข์มันยากมันคิดทั้งน้ัน 

แต่คิดแล้วมีสติปัญญายับย้ังหรือไม่ คิดแล้วมีสติปัญญาใคร่ครวญหรือไม่ ถ้ามัน

ใคร่ครวญแล้ว เออ ไอ้เร่ืองที่จะไม่คิดนะมันเป็นไปไม่ได้หรอก คิด แต่คิดแล้วไม่ทาํไง คิดแล้ว

มีสติปัญญาปล่อยวาง มันเป็นเร่ืองธรรมดา น่ีทัศนคติ โลกทัศน์มันมีของมันอยู่อย่างน้ัน แต่

เป็นจริตนิสยั จริตนิสยัคิดแล้วคิดแต่บวก คิดลบกคิ็ดบวกลบความคิดลบ ถ้ามันมีความคิดลบ

ข้ึนมากพ็ยายามต้ังสติไว้ ไม่ให้ความคิดลบมันโผล่ข้ึนมา ถ้าความคิดลบโผล่ข้ึนมาแล้ววาง  

น่ีเป็นความคิดที่ผิด แล้วถ้าความคิดที่ถูก คิดแล้วมันคิดไม่ได้ แล้วไม่ยอมคิดด้วย คิด

แล้วจุดไม่ติด เพราะอะไร เพราะความคิดดีมันเหน่ือยไง คิดดีแล้วมันต้องเสยีเหง่ือ เออ ถ้าคิด

ลบแล้วแอบนอนสบาย ถ้าคิดบวกแล้ว โอ้โฮ ต้องเสยีเหง่ือเสยีไคล เออ คิดบวกคิดแล้วจุดไฟ

ไม่ติด ถ้าคิดแล้วจุดไฟติด เหน็ไหม น่ีคิดบวกคิดดี แล้วหัวใจมันจะดีไง เพราะอะไร เพราะเรา

ยังไม่ได้ทาํ แต่เวลาทาํข้ึนมาทาํด้วย เดินจงกรม เหน็ไหม เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืน เดินจงกรม

จนเซตกทางเดินจงกรม  

เวลาประพฤติปฏบัิติข้ึนมาน่ีปัญญาไม่เกดิสกัทีๆ เวลาปัญญามันเกดิข้ึนมานะ ปัญญา

เกดิจนหยุดไม่ได้ น่ีจะหยุดย้ังมันอย่างไง สติปัญญายับย้ังไว้ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน ไม่ได้พักได้

ผ่อนมันตายนะ น่ีเวลาภาวนาไม่ได้ๆ เลย เวลาภาวนาได้จุดติดแล้วน่ีไฟโหมกระหนํ่าไฟป่าเผา

ผลาญจนมันจะเผาทั้งประเทศ ทาํอย่างไงจะหยุดมันได้ ไฟเอาไว้ในเตา ไฟเหน็ไหม ดูส ิ
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พลังงานไฟฟ้าเขาเอาไว้เพ่ือต้ม ไอนํา้ไง เพ่ือขับดัน ความร้อนเผานํา้เป็นไอนํา้เพ่ือขับดันให้

เคร่ืองจักรมันหมุน 

  น่ีกเ็หมือนกนั ถ้ามันเกดิพลังงานกใ็ห้มันมีสติมีปัญญา เวลาปัญญามันจุดติดแล้ว อู้ฮู 

มันหมุนมันเตม็ที่นะ ถ้าเตม็ที่จะพักอย่างไง จะทาํอย่างไงให้มันได้พักได้ผ่อนบ้าง น่ีไง ภาวนา

จุดไม่ติดมันก ็อู้ฮูย ลาํบากลาํบน แหม มันทุกข์มันยากไปหมดเลย น่ีทิศทางลม ถ้าทิศทางลม

มันควบคุมไม่ได้ เวลามันพัดทีๆ ปลิวไปหมด ของดีๆ ศีล สมาธิ ปัญญา เราสะสมไว้ เวลา

กเิลสมันพัดพรวด ไปหมดเลย เกบ็หอมรอบริบมาเกอืบตาย แล้วเราควบคุมอย่างไง 

  น่ีเวลาหัดฝึกหัดๆ ทาํจนได้ เวลามันติดนะ เวลาปัญญามันหมุน โอ้โฮ อู้ย ตอนน้ีหยุด

ไม่ได้ เฮ้อ หยุด หยุดอย่างไง กก็ลับมาพุทโธอกี พุทโธๆ เอาจนอยู่น้ันนะ แต่เวลาพุทโธ

ไม่ได้ๆ พุทโธ พุธคิดไปแล้วกว่็าจะโธ คิดแล้วมันปล้ินปล้อนไปตลอด กว่าจะเอามันอยู่ได้ พอ

อยู่ได้เป็นสมัมาสมาธิ พอสมัมาสมาธฝึิกหัดใช้ปัญญาๆ การฝึกหัดใช้ปัญญาเร่ิมต้นเขาเรียกว่า

วิปัสสนาอ่อนๆ คือเดก็น้อยๆ กฝึ็กหัดไป เดก็เกดิมามันกฝึ็กเดิน ฝึกคลาน ฝึกเดินของมัน 

เดก็น้อยกฝึ็กหัดๆ พอฝึกหัดข้ึนมาพอทาํได้ เหน็ไหม  

สงัเกตเดก็ๆ ส ิมันจะช่วยพ่อช่วยแม่มัน เก่งกว่าพ่อแม่ทั้งน้ัน พ่อแม่นะชักช้าสู้เราไม่ได้ 

โอย๊ มันเก่งตลอด เดก็น้อยมันคิดเป็น น่ีกเ็หมือนกนั เวลามันคิดได้ๆ มันคิดใหญ่เลย หยุด

ไม่ได้ เพราะมันไม่สมดุลไม่พอดีไง ไม่สมดุลไม่พอดีกต้็องพุทโธๆ ให้มันหยุดได้ ให้มันรู้จัก

พักรู้จักผ่อนไง ถ้ารู้จักพักรู้จักผ่อน เหน็ไหม เวลาปัญญาที่มันเกดิไม่ได้มันกทุ็กข์ยากขนาดน้ี 

เวลามันเกดิข้ึนมาแล้วน่ี เราไม่มีสติปัญญาสามารถใช้มัน 

ดูส ิดูนิวเคลียร์ส ิระเบิดนิวเคลียร์น่ีเขาเกบ็ไว้ อู้ฮู เขาต้องมีเขตปลอดภยันะ มีเขตห้าม

เข้า เขากลัวคนไปกระเทือนมัน น่ีพลังงานนิวเคลียร์ เวลาเขาใช้ทาํโรงงานไฟฟ้า เพ่ือสนัติๆ 

เขากต้็อง อู้ฮู ต้องละเอยีดรอบคอบ ต้องคอยดูแลให้ดีเลยนะ พลังงานนิวเคลียร์มันใช้

ประโยชน์ๆ นะ เป็นพลังงานสะอาดที่ราคาถูกแต่อนัตรายมาก แต่ถ้าพลังงานฟอสซิล เหน็ไหม 

ใช้ถ่านหิน อู้ยมันๆ  

น่ีกเ็หมือนกนัๆ เวลาปัญญามันเกดิ เวลาเกดิสมาธิปัญญาเหน็ไหม มหาสติ มหาปัญญา

มันละเอยีดลึกซ้ึงเข้าไปนะ มันเป็นคุณประโยชน์มาก แต่ใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ได้ ทาํไม่เป็น ถ้าทาํ
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เป็นข้ึนมา ความรอบคอบของมัน เขตปลอดภัย ห้ามเข้า เด๋ียวไปกระทบกระเทือนมัน น่ีก็

เหมือนกนั กว่าเราจะทาํได้ กว่าเราจะดูแลได้นะ หัวใจมันจะพัฒนาข้ึนมาเป็นช้ันเป็นตอนๆ นะ 

แล้วมันไปจากไหน 

  เรากทุ็กข์ยากมาก่อนนะ เรากเ็หน็เวลาอ่านประวัติหลวงปู่ม่ัน บวชใหม่ๆ อ่านประวัติ

หลวงปู่ม่ัน อ่านต้ังแต่ยังไม่บวชด้วย เราบวชมาแล้วอ่านประวัติหลวงปู่ม่ัน ปฏปิทาน่ีเอาไว้เป็น

แบบอย่างเลย แล้วพยายามทาํอย่างน้ันนะ น่ีฉันข้าวเสรจ็แล้วกผ็ึ่งผ้าตากผ้าตามปฏปิทาเลย 

เอาบาตรเกบ็ แล้วในปฏิปทาบอกว่าอย่าข้ึนกุฏนิะ เด๋ียวมันจะนอน เอาบาตรไปผึ่งไว้ ตากผ้า

เข้าทางจงกรม น่ีไม่ข้ึนไปเลย เพราะอะไร เพราะคนกนิอิ่มใหม่ๆ เหน็ไหม  

บวชใหม่ๆ ทาํอย่างน้ัน น่ีดูปฏปิทาแล้วพยายามทาํตามน้ัน แล้วขวนขวายอย่างน้ัน จะดี

จะช่ัวเอาตามน่ีเพราะเช่ือม่ันในมุมมอง เช่ือม่ันในทัศนคติหลวงปู่ม่ันแล้ว เช่ือม่ันในครูบา

อาจารย์เราแล้ว แล้วเรายังทาํไม่ได้ ทาํอย่างไงไม่ได้ ต้องเช่ือม่ันแล้วทาํของเราไป เช่ือม่ันมาก! 

ฝืนทนอย่างน้ันนะ ทุกข์ไหม โธ่ เร่ืองทุกข์ไม่ต้องพูดถงึนะ จิตมันเสื่อมไม่มีทางไปน่ี แล้วสงัคม 

เหน็ไหม อยู่ในบ้านในเรือน อย่างไงเวลาพูดมันกไ็ว้วางใจได้ ไอ้น้ีไปอยู่ในสงัคม แล้วสงัคม 

เหน็ไหม สงัคมต่างคนต่างแข่งขัน เรากอ็ยู่ในสงัคมอย่างน้ันมา  

  ฉะน้ันพยายามเอาตัวรอดให้ได้ คาํว่าเอาตัวรอดให้ได้ ไม่ใช่เอาตัวรอดเป็นยอดคนนะ 

ไม่ใช่ว่าปล้ินปล้อนหาทางออก เอาตัวรอดหมายความว่าต้องมีสติ หมายความว่าต้องทาํให้

ถูกต้อง หมายความว่าไม่ทาํผดิศีล ไม่ทาํผิดต่างๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าถ้ามันย่ิงผดิย่ิงภาชนะไม่

สะอาด ถ้าได้สิ่งใดมาในภาชนะน้ันมันจะของไม่สะอาด เราต้องการสมาธิ เราต้องปัญญา แล้ว

ปัญญาน้ันจะเกดิจากศีลที่สะอาดบริสทุธิ์ ถ้าศีลของเราไม่สะอาดบริสทุธิ์มันเป็นมิจฉา การ

ได้มาน้ันได้มาด้วยความมิจฉา การได้มาเหมือนยาหมดอายุ ยาที่เป็นพิษ เหน็ไหม ยาน่ีเขา

เอาไว้แก้โรคแก้ภัย ไอ้น้ีพอไปได้ยาหมดอายุ ได้ยาที่มันแบบว่ามันหมดอายุแล้วทางเคมีมันมี

ปฏกิริิยาจนมันเป็นพิษ เอามาฉีดเข้าร่างกายมีตายกบัตาย  

น่ีกเ็หมือนกนั ถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่รักษาของเรา ศีลเราไม่บริสทุธิ์ ถ้าได้อะไรมา

ได้มาด้วยความคดโกง ได้มาด้วยความเหน็ผิดๆ มันทาํให้มุมมองเราผิดๆ ไปทั้งน้ัน ฉะน้ัน 

เอาตัวรอดเป็นยอดคนมันเป็นอย่างน้ัน แต่ถ้าเอาตัวรอดๆ คือว่าพยายามอยู่ในศีลในธรรม น่ี
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ยาหมดอายุแล้วไม่ใช้ พยายามหาปัจจุบัน ศีล สมาธ ิ ปัญญาให้เกดิกบัปัจจุบันน้ี ถ้าเกดิจาก

ปัจจุบันน้ีแต่มันทุกข์มันยากๆ เพราะว่าอะไร เพราะกเิลสมันหนา มันทุกข์มันยากเพราะเราทาํ

ไม่สมอย่างน้ัน น่ีอดนอนผ่อนอาหารหาช่องหาทางตลอด เวลาตกภวังค์ไปแล้วน่ี เหน็ไหม รู้ตัว

เองว่าตกภวังค์เราจะแก้ไขของเรา ทั้งอดนอนทั้งผ่อนอาหารนะ ทาํข้ึนมาหาหนทางจนได้ คาํว่า

หาหนทางจนได้น่ีมันเหมือนมันจะไม่ได้เลยนะ หาหนทางจนได้น่ีมันมืดแปดด้านเลย  

แต่ แต่ด้วยความพยายามด้วยความมุมานะนะ มันกเ็จอหนทางจนได้ๆ คือว่ามันไม่ตก

ภวังค์ มันลงสู่สมาธิ มันเกดิปัญญาข้ึน มันใช้ปัญญาข้ึนๆ มันเกดิความมหัศจรรย์ ความ

มหัศจรรย์คือปัจจัตตังไง คือเหน็เอง โอ้โฮ! เป็นอย่างน้ีเหรอ เป็นอย่างน้ี เพราะเหน็ว่าเป็น

อย่างน้ีเหรอ น่ีไง น่ีปัจจัตตัง สนัทิฏฐิโกไง มันรู้เองเหน็เองไง มันรู้มันเหน็ของเรา ทั้งรู้ทั้งเหน็ 

พอรู้พอเหน็ข้ึนมา พูดทุกวันองค์ความรู้ๆ ไง ถ้ามีจุดยืนมีองค์ความรู้ ผดิกรู้็ว่าผิดไง เวลาผิด

เม่ือก่อนไม่รู้กไ็หลไปตามมันไง แต่พอรู้ว่าผิดกฝึ็กหัดๆ ไง พอมันถูกข้ึนมามันกเ็ทียบกบั

ความผิดอนัน้ันไง เทียบกบัความที่เราหลงใหลไปไง เพราะมันมาความถูกต้อง น่ีมันเป็นปัจจัต

ตัง เป็นสนัทิฏฐิโกไง  

  ฉะน้ันเวลามีองค์ความรู้กยื็นอยู่บนน้ีไง เวลาอธิบายธรรมะๆ กอ็ธิบายจากน้ีไง อธิบาย

จากองค์ความรู้ไง น่ีเขาจะลากไปไหน เขาจะมีมุมมองอย่างไงกอ็ธิบายได้หมด เพราะมันมีองค์

ความรู้มีจุดยืนไง แต่ถ้ามันไม่มีพอเขาลากไปกห็ลุดไปเลย แล้วกลับไม่ถูก อธิบายธรรมะเป็น

คุ้งเป็นแควเลยนะ พอถามจริงๆ เออ เฮ้ย อยู่ตรงไหนวะ หาจุดยืนตัวเองไม่ได้ แต่ถ้ามีองค์

ความรู้วิหารธรรม มีความจริงในใจ  

น่ีเหน็ไหม ทิศทางลมๆ ทางโลกมันกเ็ป็นเศรษฐกจิสงัคมทั้งน้ันนะ แต่ทิศทางอารมณ์

สญัญาอารมณ์ในหัวใจ ความรู้สกึนึกคิด สิ่งที่ความรู้สกึนึกคิดกระแสความคิด ความคิดน้ีเรว็

มาก ลมที่ว่าเรว็ๆ น่ีเหน็ไหม ความคิดของเรา น่ีสิ่งความเรว็ของแสง แล้วความเรว็ของ

ความคิดล่ะ ความเรว็ของแสงมันไปได้กโิลเมตรต่อวินาที แต่ความคิดของเรามันไปได้รอบโลก

เลย ไปได้มากกว่าน้ัน แล้วเรามีสติมีปัญญายับย้ังไว้ 
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  สิ่งที่เคล่ือนที่ได้เรว็ที่สดุ แล้วมันน่ิงอยู่ สิ่งที่เคล่ือนที่ที่เรว็ที่สดุแล้วเราเอามาทาํให้หยุด

น่ิงได้ พลังงานจะเกดิอย่างไง ถ้าพลังงานจะเกดิข้ึนมา แล้วเราทาํสมาธิได้น่ี อู้ฮูย มันมหัศจรรย์ 

เวลาฟังคนมาถามปัญหา ความคิดมันเรว็นะ โอ้โฮ เร้วเรว็ สติทันได้หมดเลย  

เวลาหลวงตาท่านพูด เหน็ไหม ผู้ภาวนาเป็น ฝ่ามือน้ีสามารถกั้นพายุลมแรง ดูส ิ เวลา

พายุมาน่ีฝ่ามือน่ีกั้นได้ ท่านถงึให้ฝึกสติไง สติสาํคัญอย่างน้ีไง ดูส ิ เวลาพายุมันเกดิ เหน็ไหม 

คล่ืน ๓ เมตร ๔ เมตร เรือขนาดไหนควํ่าหมด แต่ฝ่ามือสามารถกั้นได้ คือสติ มีสติสมัปชัญญะ

หยุดได้หมดความคิด มีสติสมัปชัญญะหยุดได้หมดเลย ความรู้สกึนึกคิดอะไรในใจน้ี พุทโธๆ 

สามารถยับย้ังได้หมดเลย สิ่งที่เคล่ือนที่เรว็ที่สดุแล้วมันหยุดน่ิง เหน็ไหม กระแสที่รุนแรงขนาด

ไหน ถ้ามันมีสติมีสมัปชัญญะทาํได้ดีกว่าน้ัน มีสติปัญญาได้มากกว่าน้ัน แล้วทิศทางลมของเรา

มันดีไง ดูส ิดูบรรยากาศ เหน็ไหม อากาศกไ็ม่ร้อนจนเกนิไปนัก ต้ังแต่เข้าพรรษามาน่ีปักษ์แรก 

  ในพรรษาน้ีอยากให้มานะขวนขวาย ทาํสิ่งใดกไ็ด้ให้มันมีจุดยืนของเราข้ึนมา ให้ได้

สมัผัสไง ผู้บวชใหม่ขอให้จิตสงบบ้าง ถ้าจิตสงบแล้วมันจะพบพระพุทธศาสนา น่ีถ้าให้จิตสงบ

แล้วนะ อ้อ สมาธิเป็นแบบน้ี หัวใจเราเป็นแบบน้ี การเกดิเป็นมนุษย์ไง เกดิจากพ่อจากแม่ไง 

เกดิมาเป็นเราน่ี เราไม่เคยเหน็ข้อเทจ็จริงในหัวใจเราเลย เราไม่เคยเหน็ความจริงในใจเลย เรา

ไม่เคยเหน็ความจริงของความรู้สกึเลย จิตวิญญาณมันเป็นอย่างใด  

แต่ถ้าจิตสงบเข้ามานะ ตัวมันเองสงบระงับนะอนัน้ีจะเป็นความจริง อนัน้ีจะเป็น

ประโยชน์กบัเราไง น่ีหม่ันให้ฝึกหัด ฝึกหัดต้ังสติมันทุกข์มันยากกท็นเอา ทนเอาด้วย

สมัมาทิฏฐิ ด้วยความเหน็ที่ถูกต้องดีงาม งานอะไรกท็าํมาแล้วทั้งน้ัน งานที่จะเอาชนะหัวใจ จะ

เอาชนะตัวเราเอง เหน็ไหม ทาํสิ่งน้ีให้เกดิข้ึนมา ถ้ามันเกดิข้ึนมาเป็นสมบัติของเรา น่ีความจริง

อนัน้ีเกดิข้ึน แล้วจะเหน็คุณค่าของชีวิตไง บวชมาแล้วไม่เสยีดายไง บวชมาแล้ว ๓ เดือน เหน็

ไหม สกึไปแล้วไม่เสยีดายโอกาสที่เราบวช ๓ เดือนน้ีไง โอกาส ๓ เดือนน่ีมันเป็นโอกาสของ

เรา ให้มุมานะ ให้บากบ่ัน ให้ค้นคว้าหาสจัจะความจริง ย่ิงกว่านักวิทยาศาสตร์ 

  นักวิทยาศาสตร์ถ้าเขาทาํได้จริง เขามีผลงานของเขา ไอ้น้ีของเราน่ีเราเป็นนักประพฤติ

ปฏบัิติ มันมีคุณธรรมในใจ มันเป็นสจัจะความจริงในใจ มันเป็นสมบัติของเรา ไม่ต้องการให้

ไปเขียนลงเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น ให้เป็นเอกสาร ให้คนนับหน้าถอืตา เราจะเอาความจริงในใจ
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ของเรา ให้หัวใจมันฉลาดข้ึนมา ให้หัวใจมันมีสติปัญญา เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะให้มี

คุณสมบัติอนัน้ี ให้มีคุณธรรมอนัน้ี ให้เป็นสมบัติของเรา เอวัง 

 


