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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม เพราะเราเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส เราเป็นบุตรขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาเราเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นไหม 
สมณสารูป สมณสารูปเราตอ้งแสดงใหค้ฤหัสถเ์ขาเห็นวา่เราเป็นพระๆ ไง ถา้เราเป็นพระ พระ
เรามีศีล ๒๒๗ ถา้พระเราศีล ๒๒๗ เห็นไหม เราไม่ใชชี้วติแบบฆราวาส เพราะฆราวาสเขาเห็น
ไหม การสึกไปแลว้เป็นฆราวาส เขาใชชี้วติในทางฆราวาส แลว้ชีวติในทางฆราวาส เห็นไหม 
วนัน้ีวนัปีใหม่ วนัปีใหม่เขาแสวงหาบุญกุศลของเขา เพ่ือทั้งปีให้ชีวติน้ีราบร่ืน ให้ชีวติน้ีดีงาม 
ให้ท าหนา้ท่ีการงานประสบความส าเร็จ ประสบความส าเร็จทางโลกไง 

แต่เราเป็นพระ เราเป็นพระ เราเป็นนกัรบ ถา้เป็นนกัรบ เราจะรบกบักิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในใจของตน เราไม่ไปรบกบัใครหรอก เราอาศยัโลกเขาอยู ่ เห็นไหม ดูเวลาหลวง
ตาท่านพดู เวลาท่านส้ินกิเลสไปแลว้เห็นไหม ธรรมะเขา้ไดก้บัทุกๆ ส่ิง ทุกเมด็หินเมด็ทราย ไม่
มีส่ิงใดมาขดัแยง้ธรรมเลย ธรรมะน่ีละเอียดลึกซ้ึง เขา้ไปไดทุ้กอณูของวตัถตุ่างๆ มนัเขา้ไดห้มด 
ถา้มนัเขา้ไดห้มดเห็นไหม เพราะอะไร เพราะเราเป็นธรรม ถา้เราเป็นธรรมนะ เขาจะแสดงส่ิงใด 
เขาท าส่ิงใดนัน่เป็นเร่ืองของเขา นัน่มนัเร่ืองของฆราวาสเขา เร่ืองของโลกเขา  

เราอยูก่บัโลกเขาๆ เราก็อาศยัเขาอยู ่อาศยัเขาอยู ่เราก็เกิดมาจากโลกไง เรามาจากฆราวาส 
เห็นภยัในวฏัสงสาร เรามาบวชเป็นพระ ถา้บวชเป็นพระข้ึนมา บวชเป็นพระเพ่ือจะแสวงหาสัจ
ธรรมความจริง ถา้แสวงหาสัจธรรมความจริงเพ่ือหัวใจของเราไง เพ่ือความรู้จริงในใจของเรา ถา้
เรารู้จริงในใจของเราแลว้ ส่ิงน้ีเป็นหนา้ท่ีการงานของเรา ถา้หนา้ท่ีการงานของเรา เราท าประสบ
ความส าเร็จแลว้นัน่น่ะคือผลจากการกระท าของเรา เห็นไหม อตัตาหิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึง
แห่งตน ตนถา้มีคุณธรรมในหัวใจแลว้ มนัจะมีส่ิงใดท่ีมนัจะขดัมนัจะแยง้ มนัจะมีส่ิงใดท่ีไป
กระเทือนโลกเขา ไม่กระเทือนโลกเขาหรอก มนัสะเทือนอยา่งเดียวคือสะเทือนกิเลสของคน คน
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มนัรับไม่ได ้ ถา้คนมนัรับไม่ได ้ แลว้มนัเห็นส่ิงนั้นแลว้มนัขดัหูขดัตา ถา้ขดัหูขดัตา มนัก็ไปขดั
กบักิเลสไง  

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ความจริงในใจของเราไง ถา้ความจริงในใจของเราเห็นไหม ใน
เม่ือตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ตนมีคุณธรรมในหัวใจของตน ตนมีความสุขในใจของตน ตนช าระลา้ง
กิเลสในใจของตน ถา้ในใจกิเลสของตนมนัส้ินไปแลว้ มนัจะมีส่ิงใดท่ีจะมากีดมาขวางในใจของ
ตน ถา้ไม่กีดไม่ขวางในใจของตน มนัจะไปกีดไปขวางโลกไดย้งัไง มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนั
จะไปกีดขวางโลก เป็นไปไม่ได ้ เราอาศยัโลกเขาอยูไ่ง ส่ิงนั้นๆ เป็นเร่ืองของโลกเขา แต่เร่ือง
ความเป็นจริงเร่ืองในหัวใจของเราใช่ไหม น่ีท่ีเราจะกระท า กระท าแบบน้ีไง  

ถา้เรากระท าแบบน้ีเห็นไหม มนัก็ตอ้งมีศีลมีธรรม ค าวา่มีศีลมีธรรมข้ึนมา เร่ิมตน้จาก
ฆราวาสเขา เห็นไหม วนัปีใหม่ วนัพระวนัโกนเขาแสวงหา แสวงหาเพ่ือประโยชน์กบัเขา เพ่ือ
เป็นคุณธรรมของเขา เขาแสวงหานะ ใครไม่มีวตัถปัุจจยัท่ีจะถวายทาน เราก็อนุโมทนาไปกบัเขา 
เรามีวฒันธรรม วฒันธรรมของชาวพทุธไง น่ีไง ไปวดัไปวาเห็นไหม อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิ
ตานญฺจ เสวนา เราไม่คบคนพาล คนท่ีไปวดัไปวา โดยเปลือกนอกดูวา่เป็นบณัฑิต ถา้เป็น
บณัฑิตแลว้เราแสวงหาส่ิงนั้น เราอนุโมทนาไปกบัเขา คืออนุโมทนาเห็นเขาท าคุณงามความดีวา่
ดี เห็นถกูตอ้งชอบธรรม เขาดีก็วา่ดี เห็นไหม ถา้เขากีดเขาขวาง เขาท าเพ่ือตวัตนของเขา ไอน้ัน่
เรากห็ลบหลีกของเรา เราไม่อนุโมทนาไปกบัเขา เราไม่สนใจส่ิงท่ีเป็นโทษเป็นภยัท่ีเราจะไป
เป็นสายบุญสายกรรมกบัเขา เราจะมีสายบุญสายกรรมกบัส่ิงท่ีเป็นธรรม เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็น
ธรรม ถา้ไปวดัไปวาเห็นไหม ก็ไปเพ่ือแสวงหาสัจจะความจริงของตน ทั้งๆ ตวัเองไม่มีวตัถส่ิุง
ใดเพ่ือจะเสียสละ แต่เราก็มีน ้ าใจ เราก็มีหัวใจ ถา้มีหัวใจ การกระท ามนัตอ้งมีอยา่งนั้นเห็นไหม  

น่ีนกัพรต เวลาปฏิบติัเขาตอ้งมีศีล กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัหอมทวนลม กล่ินของ
ดอกไม ้ กล่ินของกล่ินหอมเห็นไหม มนัไปตามกระแสลมทั้งนั้น ส่ิงท่ีกระแสลมมนัพดัไป พดั
กล่ินหอม หอมต่างๆ หอมดว้ยสารเคมี หอมดว้ยเกสรดอกไม ้ มนัหอมไปตามลมทั้งนั้น เม่ือมนั
ไปตามลม ลมพดัมนัก็มีกล่ินไป แต่กล่ินของศีลกล่ินของธรรมสิ กล่ินของศีลกล่ินของธรรมน่ีมี
คุณค่า กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมีคุณคา่ มนัมีตั้งแต่เรา เห็นไหม ดูสิ กายน่ีมนัเป็นของบูดเน่า
ทั้งนั้น ส่ิงไหนท่ีมีคุณค่าสวยงามทั้งนั้น ลองเอามานุ่งห่มสิ มนัตอ้งซักตอ้งลา้งทั้งนั้น มนัมีเหง่ือ
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มีไคลมีกล่ินเหมน็ ร่างกายน่ีมนัเป็นของเน่าบูด มนัมีแต่กล่ินเหมน็ทั้งนั้น เอาส่ิงใดมาใชส้อยใน
ร่างกายน้ี ผสัสะแลว้มนัจะมีแต่ไขมนั มีแต่ส่ิงสกปรกโสโครก ร่างกายมนัเป็นอยา่งนั้น  

ส่ิงท่ีเราพิจารณาเห็นไหม ดูสิ เวลาเขาภาวนาๆ ถา้เขาภาวนาข้ึนมา ถา้หัวใจเขาเป็น
ธรรมๆ ข้ึนมา เห็นไหม กล่ินของศีลกล่ินของธรรมของเขามนัหอมทวนลมไป แต่กล่ินของกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากเหมน็! เน่า! กล่ินเหมน็เน่าเห็นไหม ดูสิ ส่ิงท่ีกล่ินเหมน็เน่าอยา่งน้ีมนั
เขา้กนัโดยธาตุ เวลาธาตุๆ ของใคร ธาตุของใคร แมลงวนัเห็นไหม ท่ีไหนมีสัตวต์าย ท่ีไหนมี
ของเน่าบูดเห็นไหม โอโ้ห มนัห่ึงๆ เตม็ไปหมดเลย นัน่น่ะแมลงวนัทั้งนั้น แมลงวนัมนัชอบของ
เหมน็ มนัโดยสัญชาตญาณของมนั น่ีไง ถา้กล่ินเน่า กล่ินของเสีย กล่ินเน่าเหมน็เห็นไหม นัน่น่ะ
แมลงวนัมนัชอบ แต่แมลงผ้ึงมนัชอบกล่ินเกสร กล่ินเกสรเห็นไหม ดูสิ มนัไดก้ล่ินของมนัเห็น
ไหม มนับินของมนั มนัไปหาเกสรเพ่ือมาท าน ้าผ้ึงของมนั ถา้กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัเป็น
แบบนั้น ผ้ึงมนัท้ิงสารเคมีของมนัไวใ้ห้พรรคพวกมนัไปขนมาท่ีรังของมนัเห็นไหม น่ีไง กล่ิน
ของศีลกล่ินของธรรมมนัเป็นประโยชน์ 

ถา้กล่ินเน่ากล่ินเหมน็มนักล่ินของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้เราบวชมา เราบวช
มาเราเป็นนกัพรต เราเป็นนกัพรตเรามีศีลมีธรรมหรือไม่ ถา้เรามีศีลมีธรรมมนัตอ้งมีสัตย ์ มีสัตย ์
มีสัจจะ มีความจริง ถา้มีสัจจะความจริงเห็นไหม กล่ินของศีลกล่ินของธรรม ถา้กล่ินของศีลกล่ิน
ของธรรมมนัเขา้หมู่เขา้คณะเห็นไหม ดูสิ คนแสวงหาทั้งนั้น ใครบา้งไม่ตอ้งการของดี ทุกคน
ปรารถนาความดีทั้งนั้น ทุกคนปรารถนาของดี ถา้ปรารถนาของดีเขาก็แสวงหาของดีตาม
ความสามารถของเขา ถา้คนมีความสามารถมากนอ้ยแค่ไหนเขาก็แสวงหาของดีของเขา ถา้
ส่ิงของของเขา เขาแสวงหาของเขา เพ่ือประโยชน์กบัเขา มนัก็เขา้กนัโดยธาตุเห็นไหม  

ดูพระเรา พระเราเน่ียเวลาวเิวกไป เวลาธุดงคไ์ปเห็นไหม ถา้ขอนิสัยๆ ให้ดูกนั ๗ วนั ถา้
มนัเขา้กนัไดถึ้งขอนิสยั ถา้เขา้กนัไม่ไดใ้ห้เก็บของไป เขาให้สงัเกตเพราะอะไร เพราะมนัจริต
นิสัย ความพอใจและความไม่พอใจ ความจริตนิสัยมนัตรงกนัหรือไม่ ถา้ไม่ตรงกนั เขาก็ตาม
สิทธ์ิของเขา มนัเป็นสิทธ์ิของเขา  

เราบวชมาเห็นไหม พระบวชมาแลว้เหมือนนก มีหางกบัปีก เชา้ข้ึนมาเห็นไหม 
บิณฑบาต บิณฑบาตข้ึนมาแลว้จดัอาหารใส่บาตรแลว้พิจารณาแลว้ฉันอาหาร ฉันอาหารเสร็จ
แลว้ เก็บลา้งแลว้ เก็บบริขารแลว้เดินไป เก็บบริขารแลว้วเิวกต่อไป เหมือนกบันก มีอิสรภาพ จะ
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ท ายงัไงก็ได ้ แลว้แต่สิทธ์ิของเขา ถา้เป็นสิทธ์ิของเขา นัน่มนัสิทธ์ิของเขา ถา้เขาไม่เห็นดว้ยกบั
เรา เขาจะลาไป นัน่เป็นเร่ืองของเขา นัน่มนัสิทธิเสรีภาพ  

น่ีเราบวชมาเห็นไหม บวชมาเพ่ือความมีอิสรภาพ เพ่ือสิทธิเสรีภาพ มนัไม่มีใครเป็นข้ีขา้
ใคร ไม่มีใครตอ้งยอมจ านนใคร ไม่มี ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เสรีภาพเปิด
ให้กวา้งหมดละ่ เพียงแต่ตรงจริตตรงนิสัยเราหรือไม่ ถา้ตรงจริตตรงนิสัยเรา เราก็ขอนิสัย ขอ
นิสัยเห็นไหม ขอนิสัยก็เป็นการประกาศกนัวา่เราจะยอมรับกนั เห็นไหม ผูท่ี้เป็นสัทธิวหิาริก
เห็นไหม เราก็ขอฝึกหดั ถา้ฝึกหัดแลว้มีส่ิงใดคอยแนะน าผม ผูท่ี้เป็นผูใ้ห้นิสัยเป็นอาจารยเ์ห็น
ไหม ส่ิงใดมนัเป็นประโยชน์เขาเก้ือกูลกนั น่ีในการขอนิสัย ถา้ขอนิสัยแลว้นะ ถา้มนัเป็นไป มนั
เป็นสิทธิเป็นเสรีภาพ มนัเป็นสิทธิของบุคคล มนัเป็นสิทธิของเขาอยูแ่ลว้ 

แต่เวลาพระเรา เวลาก่อนท่ีจะออกหาครูบาอาจารยเ์ห็นไหม ดูสิ เวลาหลวงตาเรียนจบ
มหาฯ ๓ประโยคแลว้ เราจะออกปฏิบติั เราจะออกปฏิบติั แลว้ถา้จะปฏิบติั ศึกษามาแลว้มีความรู้ 
มีความรู้ข้ึนมาเห็นไหม ทั้งๆ ท่ีเวลาจะบวชเห็นไหม พทุโธๆ กบัอปัุชฌาย ์ จิตสงบลงได ้ ท่อง
พทุโธๆ แต่เวลาไปศึกษาเลา่เรียนมาแลว้เห็นไหม มนัก็ดูจิตเฉยๆ ไม่มีค าบริกรรม เวลามนัเส่ือม 
เส่ือมหมดเลย ใจน่ีร้อนนกั แลว้จะมีใครแก ้ เวลาไปหาหลวงปู่มัน่เห็นไหม จะไปหาใคร ใครก็
แกไ้ม่ไดห้รอก เพราะคนภาวนาไม่เป็นมนัก็ช้ีเขา้รกเขา้พงไปหมด มนัไม่ช้ีเขา้สู่หัวใจหรอก มนั
ช้ี มนัช้ีออกทั้งนั้น ช้ีออกทางวชิาการ ช้ีออกจากจินตนาการ ช้ีออกจากสงัคมท่ีเช่ือถือ ช้ีออกจาก
วธีิท่ีคนเขาปฏิบติักนัเยอะๆ นัน่ ช้ีออกไปหมดเลย ไม่มีใครช้ีเขา้มาสู่ใจของตนเลย  

เวลาไปหาหลวงปู่มัน่ มหาฯ มหาฯ เป็นถึงมหาฯ นะ ศึกษามา ศึกษาความรู้มาก็มาก 
ความรู้เป็นธรรมะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุ เราเก็บไวก่้อน เพราะ เห็นไหม ความรู้
ขนาดน้ียงัช่วยตวัเองไม่ไดเ้ห็นไหม จิตของคนมนัเหมือนเดก็นอ้ย เดก็นอ้ยมนัตอ้งมีอาหารของ
มนั ดูสิ เราเล้ียงเดก็เห็นไหม เดก็เวลามนักินอ่ิมนอนอุ่น มนัก็เลน่ของมนัตามประสามนั เวลามนั
หิวข้ึนมามนัก็หาแต่พ่ีเล้ียงมนัทั้งนั้น หาพอ่หาแม่ สมยัโบราณก็หาหัวอกของแม่นัน่แหละ มนัจะ
กินนมอยา่งเดียวนัน่แหละ  

น่ีก็เหมือนกนั จิตของเรานะ มนัก็เหมือนเดก็นอ้ย ถา้เดก็นอ้ย เห็นไหม มนัออกเท่ียวเลน่ 
มนัด้ือมนัดึงของมนัเห็นไหม ปลอ่ยมนัไป เตรียมอาหารมนัไว ้ให้พทุโธๆ ไว ้ถา้พุทโธไว ้ถา้มนั
หิวมนักระหายแลว้มนัตอ้งกลบัมาหาอาหารมนัเอง ใหก้ าหนดพทุโธๆ ไว ้ให้ก าหนดพทุโธๆ ไว ้
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อยา่ส่งออกไป ไม่ส่งออกไปตามกระแสโลก ไม่ส่งออกไปตามความเช่ือของใคร ไม่ส่งออกไป
ความเห็นของใคร ไม่ส่งออกไปท่ีเขาปฏิบติักนัเยอะๆ ไม่ส่งออกไปท่ีเขาพอใจ ไม่ส่งออกไป
ทั้งส้ิน ให้กลบัมาพทุโธๆ ไวน้ะ ท่านบอกวา่ เวลามนักลบัมานะ มนัก็เป็นอยา่งนั้นจริงๆ มนัเป็น
อยา่งนั้นจริงๆ 

น่ีไง แต่ความเขา้ใจของเราไง เราเป็นนกัปราชญ ์ เรามีความรู้ เราพยายามกระท าของเรา 
เราพยายามสร้างเหตุการณ์ของเรา เราพยายามรักษาใจให้สงบใหไ้ด ้ เรามีความรู้เยอะมาก น่ีไง 
นัน่กล่ินของกิเลส มนัเน่าเหมน็ มนัเหมน็คลุง้ไปทัว่ ของเหมน็ไม่มีใครตอ้งการหรอก แต่พวก
แมลงวนัมนัชอบ เพราะแมลงวนัไม่มีศกัยภาพ แมลงวนัอยูท่ี่ไหนมีกล่ินเหมน็ มนับินตามไปท่ี
กล่ินนั้น แลว้ก็ไปตอมกนัทั้งตวัเลย สัตวต์ายตวัหน่ึงไม่มีท่ีวา่งเลย แมลงวนัมนัตอมเตม็ไปหมด
เลย มนัแยง่ท่ีกนัเลย นัน่น่ะน่ีกล่ินเหมน็  

แต่กล่ินของศีลกล่ินของธรรมสิ กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัตอ้งพยายามของมนั 
แมลงผ้ึงมนัไปหาของมนัมา หาของมนัมาเสร็จแลว้เอากลบัมารวงรังของมนัเห็นไหม มาท าจน
เป็นน ้าผ้ึง จนเป็นประโยชน์เอาไวเ้ล้ียงตวัออ่น เอาไวเ้ป็นอาหารของตวัเอง เอาไวเ้พ่ือเป็น
ประโยชน์กบัตนเห็นไหม แลว้มนุษยผ์ูท่ี้มีปัญญาเห็นถึงน ้าผ้ึงนั้น เอามาท าเป็นอาหารได ้ เอามา
เป็นยาบ ารุงก าลงัได ้เอามาต่างๆ ได ้ 

มนุษยย์งัตอ้งขอกินดว้ยเลย น่ีกล่ินของศีลกล่ินของธรรม กล่ินของความสัตย ์ มีสัตยมี์
สัจจะ โธ่ ใครไม่ปรารถนา มนัเป็นความปรารถนาของคนอยูแ่ลว้ มนัเป็นความปรารถนาของ
สัตว ์มนัเป็นความปรารถนาทั้งนั้น โดยขอ้เทจ็จริง กล่ินของศีลกล่ินของธรรม กล่ินของศีลกล่ิน
ของธรรม ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ถา้ท าความดีมนัเป็นความดีวนัยงัค ่า จะท าท่ีไหน จะท าใตดิ้น ท า
ใตบ้าดาล จะท าท่ีไหนก็เป็นความดีทั้งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้
โพธ์ิองคเ์ดียวเท่านั้น เทศน์ธรรมจกัรฯ เทวดาส่งเป็นชั้นๆ ข้ึนไปเลย มนัเป็นความจริง  

ถา้ไม่เป็นความจริงมนัเหมน็เน่า ของเน่า! ไม่มีใครตอ้งการหรอก ใครตอ้งการของเน่า 
แต่แมลงวนัมนัชอบ คิดวา่เน่าๆ เหมน็ๆ ดี เพราะไม่มีใครรู้ เพราะแมลงวนัมนัชอบ อยูใ่นสังคม
แมลงวนัดว้ยกนั ถา้สังคมแมลงวนัเป็นอยา่งนั้น ไม่รู้จกัผ้ึงเลยเหรอ ไม่รู้จกัสงัคมเลยเหรอ ไม่
รู้จกัโลกตอ้งการอะไรเลยเหรอ ถา้มนัรู้จกัโลกตอ้งการอะไรเลย มนักต็อ้งดดัแปลงตวัมนับา้ง 
ตวัเองมีส่ิงใดท่ีขาดตกบกพร่อง ตวัเองมีอะไรท่ีหนา้ไหวห้ลงัหลอก ปล้ินปลอ้น เน่าเหมน็ แลว้
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มนัเหมน็ในตวัมนัเอง เหมน็คลุง้ขจรขจายไปทัว่ แลว้ยงัส าคญัตนวา่ตวัเองขาวสะอาด ขาว
สะอาดแลว้มาจากไหน  

ขาวสะอาดมนัตอ้งเป็นการพิสูจน์ทางสัจจะความจริงนู่น สัจจะความจริงมนัเป็นสัจจะ
ความจริง สัจจะความจริงนั้นมนัเกิดจากไหน น่ีไง ท่ีเราเกิดมาเห็นไหม เกิดมาโดยสมมติ เกิดมา
เป็นมนุษย ์ มนุษยมี์กายกบัใจ เรามีร่างกายความเป็นมนุษยน่ี์ศกัยภาพในการเกิด เพราะมนัมี
ความเป็นมนุษยเ์ห็นไหม ความดีความชัว่มนัก็เผาลนในใจนัน่ แต่เวลาตายไปแลว้มนัลงไป
ทั้งนั้น ถา้จิตมนัเทวทตั ธรณีสูบสดๆ ร้อนๆ เลย จิตตคหบดีตายข้ึนไป รถเทียมมา้เทวดามารับ
เลย แลว้นัน่เวลาตายไปแลว้มนัไปตามนั้น แต่ตอนน้ียงัไม่ตาย ยงัมีชีวติอยูน่ี่เพราะสถานะความ
เป็นมนุษยไ์ง วนัไหนตาย ตายเม่ือไรมนัจะเห็นความจริง ถา้เห็นความจริงวนันั้นแลว้มนัจะรู้วา่
จริงหรือชัว่ เวลาสถานะความเป็นมนุษยลื์มตวั พอเป็นมนุษย ์ ไดห่้มผา้กาสาวพสัตร์ เห็น
ประชาชนยกยอ่งสรรเสริญ เห็นเขายกมือไหว ้คิดวา่เขาจะเช่ือฟัง ใครเขาจะไปฟัง  

เขาหาของดี ถา้เขาหาของดี ของดีเป็นความดี ความดีไม่ตอ้งโฆษณาชวนเช่ือ ความดีมนั
เป็นความดีวนัยงัค ่า ไอไ้ม่ดีอยากดีน่ีสิ ไอไ้ม่มีดีอวดดีน่ีสิ นัน่ละ่มนัเน่า ความเน่า ความเน่านั้น 
ไม่ใช่วา่ความเน่านั้นมนัจะเป็นท่ีรังเกียจ ความเน่านั้นเป็นส่ิงปรารถนาของแมลงวนั ไอเ้น่าบูด
นัน่น่ะ เราก็เห็นใช่ไหม คนดีคนชัว่ ท าไมคนชัว่ท าไมคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั ท าไมคนชัว่ท าไมมี
คนส่งเสริม ท าไมคนชัว่มีแต่คนนบัหนา้ถือตา ท าไมความชัว่มนัเป็นอยา่งนั้น  

เวลาความดี ความดีอยูใ่นป่าในเขา ครูบาอาจารยข์องเรานะอดๆ อยากๆ อดๆ อยากๆ มนั
เป็นความร่ืนเริงในธรรม ในธรรมของท่าน ท่านภูมิใจในตวัของท่าน เพราะอะไร เพราะท่าน
เป็นเอกบุรุษ เป็นบุรุษอาชาไนย เลือกเฟ้นอะไรดีอะไรชัว่ ชัว่ไม่เอา ชัว่ไม่ท า ชัว่พยายามหลีก
เร้น ทีน้ีชัว่ไม่ท าข้ึนมา ธรรมดาแมลงวนัมนัเยอะ ลองมีสัตวต์ายท่ีไหนสิ กล่ินมนัไป ขจรขจาย
ไปทัว่ มนัลากกนัมาเลย น่ีก็เหมือนกนั สังคมเขาชอบกนัอยา่งนั้น ชอบอะไรท่ีง่ายดาย ชอบอะไร
ท่ีจุนเจือกนั ชอบอยา่งนั้น แต่ความจริงไม่ชอบ เพราะความจริงมนัขดักบักิเลส ความจริงมนัขดั
กบัความพอใจของเรา ไปไหนอยากให้คนนบัหนา้ถือตา ไปไหนอยากใหค้นตอ้นรับ ไปไหน...  

มนัไม่จ าเป็นเลย ครูบาอาจารยเ์รามีแต่หลีกเร้นนะ เวลาหลวงตาท่านพดู สมยัท่านยงัเป็น
พระเลก็เณรนอ้ย ท่านจะไปไหนสะดวกสบายมาก ไม่มีใครรู้จกั ไปสืบไปดูไปคน้หมด ท่านพดู
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เอง แมแ้ต่ในวงปริยติัท่านเขา้ไดทุ้กวดั ในวงปฏิบติัท่านเขา้ไดทุ้กวดั เพราะยงัไม่มีใครรู้จกั แต่
พอเร่ิมมีคนรู้จกัข้ึน ลงรถไม่ได ้ลงรถคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาไปไปคนเดียว เวลาไปมนัตอ้งการอะไร เวลาใครยงัไม่รู้จกัเห็นไหม 
เราก็ศึกษาคน้ควา้ของเรา เราท าเพ่ือประโยชน์กบัเราถา้เรายงัท าของเราได ้ แลว้ถา้มนัจะมี
ช่ือเสียง มีช่ือเสียงมาจากอะไรละ่ น่ีกล่ินของศีลกล่ินของธรรมไง ถา้มนัมีกล่ินของศีลกล่ินของ
ธรรมไปหมกไวท่ี้ไหน ไปพยายามปิดกั้นอยูท่ี่ไหน มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัขจรขจายไปโดย
สัจธรรม ถา้สจัธรรมอนันั้น นัน่ความจริง แลว้ความจริงมนัเป็นแมลงผ้ึงดว้ย เป็นแมลงผ้ึงไม่ใช่
แมลงวนั  

แมลงผ้ึงเขาแสวงหา เขาตอ้งการของเขา มนัเป็นประโยชน์กบัเขา แลว้มนัเป็นประโยชน์
แลว้เห็นไหม ดูมนุษยสิ์ มนุษยท่ี์ฉลาดเห็นไหม มนุษย ์ดูๆ ส่ิงเขาอยูใ่นท่ีกนัดาร เขามีลงั เขาเอา
ไมต้่างๆ ไปท าลงัไวเ้พ่ือให้ผ้ึงมนัอยูอ่าศยั ผ้ึงก็ไดอ้ยูอ่าศยัดว้ย เวลาเขามีความจ าเป็นตอ้งใชส้อย 
เขาก็ไดน้ ้ าผ้ึงนั้นมาจุนเจือเขาดว้ย เขาท ากนัเห็นไหม แมแ้ต่มนุษยเ์ขายงัตอ้งมาอาศยั มนุษยย์งั
ตอ้งพ่ึงพาเลย พ่ึงพาเพ่ือเป็นพลงังาน เพ่ือเป็นอาหารของเขา ส่ิงท่ีคนปรารถนามนัเป็นความจริง
วนัยงัค ่า ความเป็นจริงทั้งชีวติเขา ความจริงทั้งเป็นเภสัชกบัเขา เป็นความเป็นจริงเพ่ือมนัเป็น
อดุมการณ์ของเขา ถา้เป็นความจริง ความจริงก็เป็นความจริงวนัยงัค ่า  

แต่ความเน่าเหมน็ เหมน็คลุง้ไปทัว่ แลว้ยงัคิดวา่มนัเป็นจริงๆ อยูว่นัยงัค  ่านัน่แหละ มนั
เหมน็คลุง้ กล่ินกิเลส กล่ินตณัหา กล่ินทะยานอยาก กล่ินความเหมน็เน่า เราจริงตอ้งจริงอยา่งน้ีสิ 
น่ีไง เป็นสมณะ เราเป็นพระศีล ๒๒๗ มนัอตัโนมติัตั้งแต่วนับวชนะ แลว้มนัอตัโนมติัตั้งแต่วนั
บวช แลว้การด ารงชีพของเราเห็นไหม ใกลเ้กลือกินด่าง เวลาใกลอ้ะไรคุน้เคยอะไรเราก็อยูก่นั
อยา่งนั้น หมกัหมมอยูอ่ยา่งนั้น น่ีก็เหมือนกนั ถือวา่เป็นพระ วา่เราเป็นพระ จะพดูอะไรเขาก็เช่ือ 
แลว้พดูไปน่ีจริงหรือเปลา่ ท่ีพดูมาจริงเหรอ ถา้ไม่จริงหลอกตวัเองแลว้ หลอกตวัเองแลว้ยงั
พยายามจะหลอกคนอ่ืนอีกเหรอ คิดวา่คนอ่ืนเขาไม่มีสมองใช่ไหม คิดวา่คนอ่ืนเขาโง่เหรอ  

อยา่ดูถกูความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พยากรณ์ไปทัว่นะ 
แมแ้ต่พระโพธิสัตว ์ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่พยากรณ์ เขายงัมีโอกาสสละความ
เป็นพระโพธิสัตวไ์ด ้ ถา้วนัไหนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พระองคใ์ดพยากรณ์แลว้วา่
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อนาคตวงศเ์ขาจะไดเ้กิดเป็นพระพทุธเจา้ ช่ือวา่นั้น ช่ือวา่อยา่งนั้น นัน่น่ะพยากรณ์ไปถึงขา้งหนา้
โน่น  

แต่ แต่ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สมณโคดมเราสิ เทวทตัท่ิมต าขนาดไหน เวลา
กระท านะ ท่านยงัไม่พดูเลย ไม่พดู ไม่ท าให้สะเทือน คิดวา่ท่านไม่รู้เหรอ ท าไมท่านจะไม่รู้ บุพ
เพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัยญาณในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
อนาคตงัสญาณมนัแจ่มแจง้อยูแ่ลว้ แต่มนัไม่เป็นประโยชน์ไง มนัไม่เป็นประโยชน์กบัคนหนา้
ดา้น ใจมนัดา้น มนัชอบของเหมน็ แลว้ก็ปล้ินปลอ้น คิดวา่คนอ่ืนเขาไม่รู้ เขารู้อยูเ่ตม็หัวอก แต่
ในเม่ือมนัเป็นสังฆะ มนัเป็นสงฆ ์ เห็นไหม ในหมู่สงฆ ์ อาบติัหนกัของพระ เอาไปพดูขา้งนอก
เป็นอาบติั อาบติัหนกัของพระไง  

น่ีไง ในสังคมของชาวพทุธ เขาบอกวา่ในแวดวงดงขม้ิน มนัจะมีเร่ืองเป็นเกร็ดให้เห็น
มหาศาล เวลาพดูกนัแลว้เขาเอาออกไปเขียนหนงัสือขายกนั แต่ความเป็นพระๆ เขาเก็บไวภ้ายใน 
เพราะอะไร ดสิู เวลาชาววชัชีบุตร เวลาทะเลาะเบาะแวง้กนัเห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ให้พระสารีบุตรให้ไลอ่อกไป น่ีไง ส่ิงท่ีวา่ท่ีนัน่เขาเป็นนกัเลง เขาจะมีอิทธิพล องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ให้เอาพระไปมากๆ ท าอกุเขปนียกรรม คือวา่ไลอ่อกหมด 
ไลอ่อกจากท่ีนัน่ไปให้ทัว่ ไม่ให้อยูใ่นท่ีนั้น เพราะอยูใ่นท่ีนั้นแลว้สร้างอิทธิพล พอสร้างอิทธิพล
ข้ึนมาแลว้ก็ไปแสวงหาผลประโยชน์กนั  

น่ีไง แลว้บวชมาท าไม เขาบวชมาเขาบวชมาเสียสละ ดูสิ พระกสัสปะ ดูเวลาพระรัฐปาล 
ลกูเศรษฐีทั้งนั้น เงินทองเตม็บา้น เขาเอาไปดมัพใ์ส่แม่น ้า พระรัฐปาลอยากบวชมาก พอ่แม่
ไม่ให้บวช ถา้ไม่ให้บวช ไม่ยอมกินขา้ว สละตาย เอาเพ่ือนมาออ้นวอนไง เพ่ือนพดูกบัแม่เลย 
อยากเห็นหนา้ลกูหรือไม่อยากเห็น ถา้ไม่อยากเห็น ลกูก็ตาย อดจนตายถา้ไม่ไดบ้วช ถา้อยากเห็น
ตอ้งให้บวช เอา้ ให้บวชไป บวชไปแลว้ ภาวนาไปส้ินกิเลสเห็นไหม กลบัมาเยี่ยมบา้น แม่ก็คิด
วา่ลกูมา ไปขนเงินมากองไวเ้ลย “ลกู เงินทองน่ีของแม่ พอ่แม่หามาอยา่งน้ี แลว้ลกูจะวา่ยงัไง” น่ี
เป็นภาระไง ลกูชายคนเดียว พระรัฐปาลบอกวา่เอาใส่เกวยีน แลว้ไปท่ีริมแม่น ้า แลว้ดมัพท้ิ์งไป
เลย ธรรมะในใจของพระรัฐปาลมนัเลอค่ากวา่มหาศาลเลย เขาไม่มาติดหรอก ถา้มาติดอยูน่ั้นมนั
ภาวนาไปไม่ได ้ 
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ถา้มาติดอยูอ่ยา่งนั้น ดูสิ พระอะไรท่ีวา่ลกูเศรษฐีเหมือนกนั ไปธุดงคไ์ป แลว้พอกลบัมา
จากเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พอ่แม่เป็นเศรษฐี พอแก่เฒ่าชราไปเห็นไหม คนใชม้นั
หลอกลวง มนัฉ้อฉลจนกลบัไปเป็นขอทาน ไปถึงทางสองแพร่ง จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ก่อนหรือจะไปเยี่ยมพอ่แม่ พอ่แม่เป็นขอทานอยูน่ัน่ ถา้ไปเยี่ยมพอ่แม่ก่อนก็สึก 
ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก่อน พอไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลา
สนทนาธรรมแลว้มนัยงัมีความทุกขต์รมในหัวใจ ทุกขต์รมในหัวใจเร่ืองอะไร เพราะเร่ืองพอ่แม่
เป็นขอทานอยูน่ัน่ อยากจะสึกขาลาเพศไปรักษาพอ่แม่  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ เราเป็นสมณะ เราเป็นพระ เป็นพระเป็นผูเ้ห็น
บุญเห็นคุณของผูมี้บุญมีคุณ ทางโลกสอนเขาๆ ให้พระอรหันตข์องลกูๆ แลว้ทางพระท าไมมนั
ช่วยเหลือเจือจานไม่ได ้ ให้ไปเอาพอ่เอาแม่มาไวใ้นวดั พระนั้นบิณฑบาตมาเล้ียงพอ่เล้ียงแม่ 
บิณฑบาตแลว้ พระโจษจนักนัไปทัว่วา่พระองคน้ี์ฉ้อฉล ไม่เป็นธรรม ไปฟ้ององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สรรเสริญนะ ในเม่ือเราสอนให้เขารู้จกักตญัญูกตเวที 
แลว้พระเองท าไม่ไดเ้หรอ พระเองไม่รู้จกัมีบุญมีคุณใช่ไหม พระเกิดจากกระบอกไมไ้ผเ่หรอ 
พระก็มีพอ่มีแม่เหมือนกนั แต่มาบวชเป็นพระเป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
แต่ในชีวติโลกก็มีพอ่มีแม่เหมือนกนัไง แลว้พ่อแม่เป็นเศรษฐีนะ ไม่ใช่เป็นคนทุกขค์นจน แต่
เพราะวา่ตาฝ้าฟางเพราะไม่มีลกูบริหารจดัการต่อไป ทรัพยส์มบติันั้นมนัเลยโดนฉ้อโกงไปจน
หมดไง ฉ้อโกงไปแลว้เลยจะมาเป็นขอทานอยูน่ัน่ไง ให้เอาพอ่แม่มาเล้ียง มนัจะผิดตรงไหน 
เวลาท าๆ ไปเห็นไหม น่ีเพราะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก่อนไง ไม่ไปเยีย่มพอ่
เยี่ยมแม่ก่อน เยี่ยมพอ่เยี่ยมแม่ก่อนก็สึกไปไง  

เวลาโลก โลกเป็นอยา่งนั้น ถา้คนท่ีประพฤติปฏิบติัแลว้มนัเห็นคุณค่าไง เห็นคุณคา่ หน่ึง 
พระรัฐปาล เห็นไหม เห็นคุณค่าธรรมในใจของพระรัฐปาลมีคุณค่ากวา่เงินทอง แกว้แหวนเงิน
ทองของพอ่ของแม่นั้น ถา้พอ่แม่นั้นมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ให้พอ่แม่มีดวงตาเห็นธรรมข้ึนมา 
มนัจะเป็นประโยชน์กบัพอ่แม่นั้นไง เวลาพระท่ีพ่อแม่เป็นขอทานเห็นไหม น่ีไง ส่ิงท่ีสมณสารูป 
ความเป็นสมณะ ความเป็นนกับวช เรานกัรบ ความเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขา้ไปต่อสู้กบักิเลส
ของตน โอกาสของการประพฤติปฏิบติั โอกาสของความเป็นพระมนัจะหาไดย้าก  



เทศน์พระ เร่ือง กลิ่นศลี ๑๐  

 

©2018 www.sa-ngob.com 

เวลาบวชมาแลว้เห็นไหม ลาจากพอ่จากแม่มาบวชแลว้เห็นไหม เวลา ๑๖ พรรษาข้ึนมา
ท าไมไม่พิจารณาให้มนัส้ินกิเลสไป ถา้มนัส้ินกิเลสไม่ไดม้นัวติกกงัวลอยูน่ัน่ไง วติกกงัวลถึง
บา้น วติกกงัวลถึงพอ่ถึงแม่ วติกกงัวลถึงทรัพยส์มบติันั้นไง แต่ถึงท่ีสุดแลว้ ทรัพยส์มบติันั้นก็
โดนคนใชม้นัฉ้อฉลไปจนหมดไง พอ่แม่ก็กลบัมาเป็นขอทานไง เวลาเสร็จแลว้ก็ตอ้งมา
บิณฑบาตเล้ียงพอ่เล้ียงแม่ข้ึนมา แลว้มาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัก็ส าเร็จไดเ้หมือนกนัไง แต่ถา้
มนัส าเร็จมนัตั้ง... อปุสรรค กิเลสตณัหาความทะยานอยากของคนมนัไม่เหมือนกนันะ แต่เวลา
ท าไปแลว้น่ีท าเพ่ือสัจจะเพ่ือความจริง  

ถา้มนัเป็นแมลงผ้ึง กล่ินของศีลกล่ินของธรรม ท าประโยชน์ท าคุณงามความดี พระ
ดว้ยกนัยงัไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ พระคนน้ีบิณฑบาตเล้ียงพอ่เล้ียงแม่ พระ
เป็นอยา่งน้ี มาคดมาโกง มาคดโกงอะไร มนัเป็นการตอบแทนบุญคุณ เพ่ือมนัเป็นประโยชน์ไง 
พอเพ่ือความเป็นประโยชน์ สร้างประโยชน์มนัท าไม่ไดใ้ช่ไหม เวลามนัเหมน็เน่าเป็นวชัชีบุตร
เห็นไหม เวลากหาปณะ หาเงินหาทองอยา่งนั้นถกูเหรอ เวลาอยา่งนั้นจะวา่เป็นพระท่ีดี เพราะฉ้อ
ฉลไปกบัชุมชน ชุมชนเขาเห็นคุณค่าดว้ย มนัจะเป็นกล่ินเน่าเหมน็  

ถา้เป็นกล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัจะเป็นคุณประโยชน์ ถา้คุณประโยชน์เห็นไหม เรา
จะเป็นปลาเป็นนะ ปลาเป็นมนัตอ้งวา่ยทวนน ้า น่ีก็เหมือนกนั เราบวชเป็นพระ บวชเป็นพระ
ตอ้งขวนขวาย ขวนขวายเพ่ือความเป็นจริงในใจของเรา ความเป็นอยู ่ ความเป็นอยู ่ อยูก่บัทาง
โลกมนัขาดแคลนอะไร ส่ิงใดท่ีมนัขาดตกบกพร่องบา้ง ถา้ส่ิงใดท่ีขาดตกบกพร่องนะ ถา้เรา
ธุดงคไ์ป เราธุดงคไ์ปเอง เราไปแสวงหาท่ีเอง ถา้มนัมีส่ิงใดขาดตกบกพร่อง มนัก็เป็นอ านาจ
วาสนาบารมีของเรา  

เราธุดงคม์า เวลาครูบาอาจารยท่์านไป เขาวดักนับารมีไง บางองคไ์ปแลว้มีคนส่งเสริม 
จุนเจือ เป็นประโยชน์ นัน่บอกท่านมีวาสนา บางองคเ์ห็นไหม ไปแลว้ขาดตกบกพร่อง แลว้
ชุมชนนั้นเขาไม่สนใจดว้ย ชุมชนนั้นเขาเป็นปัญหา นัน่ก็เป็นวาสนาของท่าน เวลาวเิวกไปดว้ย
อ านาจวาสนาของเราเห็นไหม มนัเป็นการวดัอ  านาจวาสนาบารมีของเรา มนัก็ตอ้งเป็นความจริง
อนันั้น อะไรมนัขาดตกบกพร่องก็ขาดตกบกพร่องเพราะการกระท าของเรา เราเคยท ามาอยา่งน้ี 
ถา้อยา่งน้ีแลว้เราก็พยายามท าความดีของเรา ถา้มนัท าความดีได ้ ถา้มนัท าความดีไม่ได ้ เขาก็เก็บ
ของไปจากท่ีอ่ืน เห็นไหม เวลาธุดงคม์า เขาธุดงคก์นัมาอยา่งน้ี 
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แลว้น่ีเหมือนกนั เวลาเรามาเห็นไหม เวลามาเห็นไหม เรามีครูบาอาจารยม์า หลวงตา
ท่านมาส่งเสริมเห็นไหม ส่งเสริมวา่ท่านอยาก อยากให้ภาคกลางน่ีมนัมีส านกัปฏิบติัท่ีเป็นจริง
เป็นจงัข้ึนมาบา้ง ภาคกลางไม่มีวดัปฏิบติัเหรอ เยอะแยะไปหมด แลว้มนัจริงมนัจงัหรือไม่ โธ่ วง
ในเขารู้กนัทั้งนั้น ขา้งนอกก็เป็นเร่ืองหน่ึง แต่วงในกรรมฐาน กรรมฐานเขารู้กนัเอง นัน่เวลาท่าน
มาท่ีน่ีเห็นไหม ท่านถึงส่งเสริมไง ส่งเสริมบอกวา่อยากให้มีส านกัปฏิบติัข้ึนมา ให้เป็นส านกั
ปฏิบติัท่ีปฏิบติัตามความเป็นจริงในภาคกลางน้ีๆ ท่านก็พดูอยูน่ัน่น่ะ  

แลว้สุดทา้ยแลว้น่ีส่ิงท่ีเรารับผิดชอบอยูน่ี่ ท่านบอกวา่ ในเม่ือมนัมีผูรั้บผิดชอบได ้ ท่านก็
รับท่ีดินไว ้ เพ่ือให้เป็นส านกัปฏิบติัๆ ถา้มนัไม่มีผูรั้บผิดชอบ ท่านบอกท่านไม่รับ ท่านไม่รับ
เพราะมนัไม่มีผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ แต่น่ีเพราะมนัมีผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ ท่านถึงไดรั้บ รับแลว้
ท่านให้เราดูแล พอดูแลข้ึนมามนัขาดแคลนอะไร ปัจจยั ๔ ขาดแคลนอะไร ปัจจยัในการปฏิบติั
มนัขาดแคลนอะไร ถา้ในการประพฤติปฏิบติัมนัขาดแคลนส่ิงใด แสดงวา่เราบกพร่อง เราท า
หนา้ท่ีเราไม่สมบูรณ์ หลวงตาท่านไวว้างใจให้ท าหนา้ท่ี แลว้เราท าหนา้ท่ีส่ิงนั้นไม่ได ้ หลวงตา
ท่านให้เราเป็นคนรับผิดชอบ เป็นคนให้เราดูแล ถา้เราดูแลแลว้ถา้มนัขาดตกบกพร่องแสดงวา่
เราน่ีเลวมาก  

แต่น่ีเราดูแลรับผิดชอบอยูม่นัขาดแคลนอะไร ถา้มนัขาดแคลนในการสมณสารูป ในการ
ประพฤติปฏิบติั มนัขาดแคลนอะไร มนัมีอะไรขาดแคลนบา้ง เอา้ พดูมาเลย หรือไม่มีส่ิงใดเห็น
ไหม ส่ิงใดท่ีมนัไม่มี เราเองก็พยายามจุนเจือ แลว้พยายามจะส่งเสริมถา้มนัส่งเสริมในการปฏิบติั 
แต่ถา้นอกจากนั้นไป มนัจะเป็นกล่ินเน่าเหมน็ กล่ินเหมน็กล่ินทางโลก กล่ินการชิงดีชิงชัว่ เราจะ
ไปชิงกบัใคร ชิงดีชิงชัว่น่ีจะไปชิงกบัใคร ท าไมตอ้งไปชิงกบัเขา ก็เราหนีมา เราละเขามา เราวาง
โลกน้ีไว ้เราเห็นโลกน่ี เห็นไหม โลกน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่มนับีบคั้นดว้ยความทุกขท์ั้งนั้น โลกน้ีมนัมีแต่
การเบียดเบียนกนั มีการท าลายกนั มนัไม่มีโอกาสไง เราถึงไดส้ละส่ิงนั้นมา มาบวชเป็นพระ พอ
บวชเป็นพระแลว้น่ีเห็นไหม เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัขาดแคลนอะไร มนัขาดแคลน
อะไรในการประพฤติปฏิบติั  

เวลาพดูกบัโยมประจ า เวลามาวดันะขอให้เอาหัวใจมา เอาหัวใจกบัเอาความเพียรมา
ประพฤติปฏิบติั ขาดแต่หัวใจ เวลาปฏิบติัไปมนัมีแต่ร่าง หลวงปู่มัน่บอกซากศพเดินได ้มนัมีแต่
ซากร่างกายน่ีไง หัวใจมนัไม่อยู ่ ถา้มนัเอาหัวใจมนัมาไวใ้นร่างกายน้ีแลว้มาปฏิบติัเห็นไหม เอา
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หัวใจเอง็มา แลว้ตั้งใจท า เวลากบัญาติโยมเรายงัพดูอยา่งนั้นเลย แลว้กบัพระละ่ กบัพระละ่ 
หัวใจอยูใ่นร่างกายน้ีไหม หัวใจยงัอยูใ่นร่างกายน้ี ยงัอยูใ่นวดัน้ีหรือไม่ หรือหัวใจมนัส่งออกไป
อยูข่า้งนอก หัวใจมนัจะไปแข่งกบัโลก มนัจะไปแข่งขนักบัเขาเหรอ แลว้ร่างกายเราบวชเป็น
พระ เรามีผา้กาสาวพสัตร์ ธงชยัพระอรหันตน์ะ เวลาโยมเขาเห็นผา้เหลืองเขายกมือไหวน้ัน่น่ะ 
แลว้เขายกมือไหวก้ล่ินของศีลกล่ินของธรรม ไหวแ้ลว้มนัมีกล่ินเหมน็หรือกล่ินหอม กล่ินหอม 
กล่ินธรรมนะ กล่ินธรรม กล่ินศีลกล่ินธรรม มนัหอมทวนลม กล่ินศีลกล่ินธรรมท่ีเขาตอ้งการ 
กล่ินศีลกล่ินธรรมท่ีเขาพอใจ เขาอยากได ้ 

เห็นไหม เวลาจรรโลงศาสนาก็เพ่ือจะสร้างพระ สร้างพระจากภายใน ถา้สร้างพระจาก
ภายในนะ มนัจะมีศีลมีธรรม ถา้สร้างพระจากภายใน แลว้เวลาเป็นพระตามความเป็นจริงเห็น
ไหม ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไป สีลพัพตปรามาส ไม่ลบูไม่
คล า วจิิกิจฉา ไม่มีความลงัเล ไม่มีความจบัผิดจบัถกู ถา้มนัเป็นจริงแลว้ไม่สีลพัพตปรามาส ไม่
ลบูไม่คล า จริงๆ ตรงๆ บริสุทธ์ิ ท าตามขอ้เทจ็จริง ไม่มีแฉลบไปแฉลบมา ไม่มียอ้นหนา้
ยอ้นหลงั ไม่มีปล้ินปลอ้น ไม่มีกะลอ่น ไม่มีกะลอ่นพลิกแพลง มีเบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงั มีการซ่อน
เร้น เฮ่ย! เฮ่ยน่ีนกัปฏิบติัหรือวะ น่ีหรือจากการปฏิบติั เฮ่ย! เป็นพระเหรอ เฮย่! พระศีล ๒๒๗ 
นะมึง  

ถา้เป็นพระ ถา้เป็นพระมนัก็ตอ้งมีศีลมีธรรม ถา้เป็นพระมนัก็ตอ้งจริงๆ อยา่ปล้ินปลอ้น 
อยา่กะลอ่น ความเป็นกะลอ่นนัน่น่ะทางโลกนะ ความเป็นทางโลกก็ศีล ๕ เวลาศีล ๕ ข้ึนมา มี
เพ่ือนๆ ก็อยูอ่ยา่งนั้นเลย ถา้ไม่มีเพ่ือน ไม่มีเพ่ือนเพราะอะไร ถา้มีเพ่ือนละ่ ถา้มีเพ่ือนเห็นไหม 
ค าวา่มีเพ่ือนนะ เรามีหมู่คณะ เพ่ือนเป็นอยา่งนั้นเราก็ไม่จ าเป็นตอ้งมี ถา้เพ่ือนจะดึงเราลงต ่า 
เพ่ือนจะชกักนัไปอยา่งนั้น เราก็ไม่จ าเป็นตอ้งมีเพ่ือน อยูก่บัธรรม  

เราเห็นหลวงตาตลอด โครงการช่วยชาติงานใหญ่นอ้ยแค่ไหน เวลาทางโลกตอ้งตั้ง
คณะกรรมการ ตอ้งมีคนมาช่วยเหลือ หลวงตาท่านไม่ยอมใครทั้งส้ินเลย เวลาปรึกษา ท่าน
ปรึกษาธรรม ท่านปรึกษาสจัธรรม เดินจงกรม เร่ืองส่ิงใดท่ีมนัขาดตกบกพร่อง ท่านเขา้ทาง
จงกรม เด๋ียวธรรมะกลอ่ม เด๋ียวธรรมะแสดงหมด แลว้ท่านท าของท่านมาส าเร็จเรียบร้อย แตค่น
ท่ีเขา้มาเป็นคณะกรรมการ เขา้มาจะช่วยเหลือ ช่วยเหลือจริงเหรอ โครงการช่วยชาติท่านไม่ยอม
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ตั้งให้ใครเป็นคณะกรรมการ องคห์ลวงตาองคเ์ดียวเป็นคนคุมบญัชีทั้งหมด เงินจ่ายเขา้ออกเป็น
คนเซ็นอยูค่นเดียว ไวใ้จใครได ้กิเลสในใจของสัตวโ์ลก กิเลสร้ายนกั  

คนท่ีรู้จกักิเลสแลว้กลวักิเลสมาก แลว้กิเลสไม่ใช่อยูใ่นตวัเรา กิเลสมนัอยูข่า้งนอก มนั
ควบคุมไม่ได ้ ในใจของเราถา้มี มีไดเ้สีย หลวงตาท่านพดูประจ า ถา้พดูถึงกิเลส ก าลงัจะฉันขา้ว
อยู ่ ผลกับาตรท้ิงเลย ไหน! ไหน! ถา้กิเลส ใส่กิเลสก่อน ถา้มีกิเลสอยูต่อ้งใส่กิเลสก่อน เอาไว้
ไม่ได ้เด๋ียวมนัสร้างบา้นสร้างเรือน เด๋ียวมนัมีปัญหา ถา้ท่ีไหนมีกิเลสใส่มนัก่อน แต่ แตกิ่เลสมนั
ไม่ไดอ้ยูใ่นใจเราน่ี กิเลสมนัอยูใ่นใจคนอ่ืน เราจะไปท าอะไรเขาไม่ได ้เราไม่มีสิทธ์ินะ  

สิทธิความเป็นมนุษย ์ สิทธิเสรีภาพของคน เราจะรุกรานเขาในใจเขาเหรอ แต่กิเลสในใจ
ของเขา ท าไมเขาไม่มอง กิเลสในใจของเขา เขาคิดวา่คนอ่ืนไม่รู้เหรอ เขารู้ทั้งนั้น แต่มนัอยูใ่น
ตวัเอง มนัไม่ไดอ้ยูใ่นตวัของคนมอง แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีธรรม ท่านก็พยายามจะชกัน า 
พยายามจะนอ้มน านะ นอ้มน า เลือดสุพรรณในเม่ือมาดว้ยกนักจ็ะไปดว้ยกนั แต่ แต่ถา้มนัถึง
ท่ีสุดแลว้ จบ เอวงั 

  


