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 ฝนตกข้ีหมูไหล ถา้แต่เดิมภาพพจน์ของเขาสวยงามมากนะ ภาพพจนข์องพวกท่ีปฏิบติั 
แลว้เขาจะไม่ยอมใหใ้ครมาเขา้ใกลห้รอก ถา้คนอ่ืนเขา้มาเขาจะเปล่ียนผา้เปล่ียนผอ่นใหห้มดเลย 
แลว้ภาพพจน์ของข้ีหมู เซ็นเช็คกแ็ลว้ ฟ้องศาลตั้งก่ีรอบ เจา้ของโปรเจคต่างๆ ท่ีวา่ลม้แลว้ลม้อีก 
เขาจะไม่ใหเ้ขา้ใกลเ้ขาเลย เป็นไปไม่ไดเ้ลยวา่คนถา้เป็นปกติเขาจะใหเ้ขา้มาใกลต้วัเขา เพราะ
อะไร? เพราะมนัเป็นการท าลายภาพพจน์ของเขา  

เขาเป็นห่วงเร่ืองภาพพจน์มากเลย แต่เพราะวา่อะไร? เพราะวา่คนเรามนัถึงเวลาตกต ่าใช่
ไหม? เวลาใครเขา้มาเพื่อจะช่วยเหลือตวัเองน่ียอมรับหมดเลยนะ แลว้แต่ละองคท่ี์เขาไปเทศน์ 
ธรรมดาการเทศน์ของเขา เขาจะกลืนกินหมด ผูน้ าบุญต่างๆ จะบอกเลยวา่ท าบุญท่ีอ่ืนจะไม่ได้
บุญ พระท่ีอ่ืนไม่ดี จะตอ้งวดัน้ีวดัเดียวท่ีเป็นพระดี จริงไหม?  

ผูน้ าบุญจะบอก ท าท่ีอ่ืนจะไม่ค่อยไดบุ้ญหรอก ท าท่ีน่ีจะไดบุ้ญเลย เพราะอะไร? เพราะ
ไดถ้วายขา้วพระพทุธเจา้ อริยนิพพานนู่นเลย ถวายขา้วพระพทุธท่ีไหนเขากท็  าทุกวดัแหละ แต่
เขาถวายกนัปกติ ถวายขา้วพระพทุธ แต่น่ีมนัท าใหแ้บบวา่เอามาอา้งอิงไดไ้งวา่ท าท่ีอ่ืนไม่ได ้
เพราะอะไร? เพราะวา่ไม่ไดไ้ปถวายพระพทุธเจา้ ถวายพระพทุธรูป น่ีถวายขา้วพระพทุธ เห็น
ไหม  

ถึงวา่ตอ้งท าบุญท่ีน่ีถึงจะไดบุ้ญ พระท่ีอ่ืนกไ็ม่มี ท าบุญไม่ได ้พระท่ีอ่ืนเขา้มาในวดักต็อ้ง
เปล่ียนผา้ผอ่นใหเ้หมือนกนัหมด ใครเขา้ไปจะเปล่ียนสี แลว้น่ีไม่ไดดู้วา่สีผา้สีอะไรดว้ยนะเวลา
ข้ึนเทศน์ แลว้ธรรมาสน์ของเขาจะไม่มีใครเทศน์หรอก ไม่มีทางท่ีจะไดเ้ทศน์ มีแต่เป็นประธาน
เฉยๆ การเทศน์คือเขาเทศน์ เห็นไหม แต่ถึงเวลาตอ้งการแรงสนบัสนุน เห็นไหม ใครจะรู้วา่
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นิพพานเป็นอตัตาหรืออนตัตา ไม่มีใครรู้หรอก เพราะอะไร? เพราะคนท่ีรู้จริงถึงจะพดูได ้ ไม่มี 
อตัตา อนตัตา เถียงกนัไปท าไม? คนจะรู้จริง  

น่ีค  าเทศน์ของเขานะ “คนรู้จริงเท่านั้นถึงจะรู้วา่นิพพานเป็นอยา่งไรใช่ไหม? แต่เรากไ็ม่
ถึงนิพพาน จะวา่ใครเป็นนิพพานไม่ได”้ แลว้วกกลบัมา แต่ท่ีน่ีมีนิพพานอยูน่ะ น่ีไงพระ... เป็น
ถึงนิพพาน แหน่ะ ข้ีหมูมนัยกข้ีหมู ข้ีหมูชมข้ีหมู ไอข้ี้หมูกน็อ้ม โอย๊ ยอมรับ น่ีข้ีหมู  

“ใครไม่เคยเห็นนิพพาน? น่ีเป็นนิพพาน ถา้ใครไม่เคยเห็นนิพพาน น่ีเจดียน้ี์เป็นนิพพาน 
นิพพานน้ีดวงของธรรมคือดวงของธรรม แลว้ไอท่ี้เป็นรัศมีนัน่ เห็นไหม รัศมีของนิพพาน” 
แหน่ะ นิพพานมีรัศมีอีกนะ น่ีข้ีหมู ข้ีหมมูนัชมข้ีหมไูง น่ีฝนตกกข้ี็หมูไหลมา พอข้ีหมูไหลมา ข้ี
หมูมนัเหมน็อยูแ่ลว้กว็า่ข้ีหมูหอม แลว้แต่เดิมกไ็ม่ยอมรับ ถา้เป็นปกติจะยอมรับส่ิงน้ีไหม? ไม่
ยอมรับ  

ในการพลั้งเผลอไง เร่ืองน้ีก าลงัเป็นเร่ืองกล่าวโจษกนัวา่เป็นโทษใช่ไหม เป็นนิพพาน
เป็นการอวดอุตริ แลว้กพ็ดูวา่คนท่ีจะรู้จริงน้ีตอ้งเป็นพระอรหนัตเ์ท่านั้นถึงจะรู้จริง พวกเราไม่มี
ใครรู้ แต่เสร็จแลว้กบ็อกวา่รู้ คนน้ีเป็นๆ ช้ีเลย น่ีข้ีหมู ไปช้ีวา่เขาเป็นๆ แลว้คนท่ีช้ีเขาเป็นตอ้ง
เหนือกวา่ไหม? ตอ้งเหนือกวา่คนเป็นไหมถึงจะช้ีเขาได ้

น่ีไงเราถึงบอกวา่คนเรามนัไม่มีเชาวต์รงน้ีไง คนเราน่ีเวลามนัจนตรอกจนมุม ใครจะมา
ช่วยเหลือ เป็นข้ีหมูกเ็ห็นวา่เป็นน ้าหอมไปหมดเลย แลว้ข้ีหมูน่ีมาเหยยีบใหต้ ่าลงไป เหยยีบให้
ต ่าลงไป เพราะน่ีคือการโจษกนัอยูแ่ลว้ แลว้ยงัมาช้ี แลว้ยงัมาสาธุ น่ีมนัเป็นหลกัฐานใหย้อมรับ
กนั ยกมือนอ้มรับวา่น่ีพระอรหนัต ์ นอ้มรับเลย แลว้เวลาโจษกว็า่ไม่ไดพ้ดูๆ น่ีมนัเป็นหลกัฐาน
เลย มนัเป็นหลกัฐานท่ียนืยนัได ้การเจตนาไง  

เวลาเป็นเจตนา เห็นไหม น่ีข้ีหมู ข้ีหมูเวลามนัจนตรอก ไอข้ี้หมูท่ีมาชมนั้นกเ็ท่ากบัมา
เสริมใหห้นกัไป แลว้เขาพดู เห็นไหม พดูไปเร่ือย พดูไปขา้งหลงัวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย 
เลก็นอ้ยสิ เพราะเซ็นเช็คก่ีสิบลา้น ฟ้องศาลติดคุกแลว้ ฎีกาแง่กฎหมายมนักพ็ลิกได ้ ไอพ้ลิกมนั
ส่วนพลิกสิ ไอน้ัน่มนัเป็นแง่กฎหมายท่ีจะหลอก ท่ีจะบิดเบือนกนัไป แต่เจตนาน้ีเซ็นเช็คหรือ
เปล่า? จ่ายเงินหรือเปล่า?  
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ขาดตรงเร่ืองเจตนานั้นแหละ ศีลธรรมจริยธรรมมนัอยูก่บัหวัใจเวย้ ธรรมมนัอยูท่ี่หวัใจ 
หวัใจ มนัเป็นแลว้มนักข็าดไปแลว้ มนัขาดไปตั้งแต่ตรงนั้น แต่มาพลิกกนัไง มาพลิกกนัขา้งนอก 
แลว้กบ็อกวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย เพราะเขาผา่นมามากถึงวา่เร่ืองเลก็นอ้ย เร่ืองเลก็นอ้ยเพราะ
อะไร? เพราะข้ีหมู ข้ีหมูมนักลบกล่ินอ่ืนหมด ข้ีหมูน่ี กล่ินอ่ืนมา กล่ินข้ีหมูกลบหมดเลย แต่น้ีเขา
ไม่ไดว้างตวัเป็นข้ีหม ู เขาวางตวั เห็นไหม ไปเฝ้าพระพทุธเจา้นู่นน่ะ ภาพพจนน่ี์สวยงามสุด
สวยงาม  

ฉะนั้น ในเม่ือเป็นพระอรหนัต ์ผูท่ี้ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ได ้ไอเ้จตนาทุจริตมนัตอ้งไม่มีสิ น่ี
มนัลืมไปไง ลืมวา่อนันั้นเป็นน ้าหอม เขาวางตวัเป็นน ้าหอม เป็นน ้าหอมท่ีฟุ้ งกระจายไปทัว่สาม
แดนโลกธาตุ แลว้กเ็อากล่ินข้ีหมูมาเทียบไง แลว้บอกวา่ไม่เป็นไรหรอก ของน่ีของเลก็นอ้ย กข้ี็
หมู ข้ีหมูกบัน ้าหอมมนัตอ้งต่างกนัอยูแ่ลว้ แต่พอข้ีหมูมาชนน ้าหอม น ้าหอมมนัเลยกลายเป็นข้ี
หมูไป น ้าหอมกเ็ลยลืม ลืมไง เวลาจนตรอกจนมุม ลืมวา่ฉนัวางตวัไวเ้ป็นน ้าหอม เป็นกล่ินท่ีวา่
กล่ินดอกมะลิ หอมไปทัว่แดนโลกธาตุ พอข้ีหมูมาชมนอ้มรับ เอามือมานอ้มรับเขาวา่จริงอยา่งท่ี
ข้ีหมูวา่  

โอ ้ น ้าหอมตอ้งใหข้ี้หมูการันตีเวย้ แลว้อยา่งน้ี น่ีฝนตกข้ีหมูไหล เห็นไหม แลว้อีกองค์
หน่ึงกเ็หมือนกนั อีกองคห์น่ึงกบ็อกวา่อะไรนะ คนอ่ืนกั้นไม่ได ้ปิดกั้นไม่ได ้เร่ืองของทาน เร่ือง
ของบุญใช่ไหม? เร่ืองของบุญ ใครจะไม่ปิดกั้นบุญของคนอ่ืนอยูแ่ลว้ บุญตอ้งมาตามบุญ ใครปิด
กั้นไม่ได ้ อยา่งท่ีเขาพดูมนักถ็กู ท่ีเขาบอกวา่มนัเป็นอามิสสินจา้ง มนัไม่ใช่เป็นบุญ บุญมนัเกิด
จากเจตนา บุญน่ีใครจะปิดกั้น ทุกคนอยากใหป้ระเทศชาติเจริญทั้งนั้นแหละ แต่ผูท่ี้เจริญ มนัตอ้ง
มีปัญญาถึงเจริญไง ปัญญาเจริญไม่ใช่ปัญญาท าใหช้็อก ช็อกความรู้สึก ช็อกชาวบา้น ช็อกใหเ้ป็น
คนหลบัใหลไปไง  

ศรัทธาดว้ยไม่มีปัญญามนักห็ลบัใหลไป ความท่ีเขาหลบัใหลกนัไป ถึงวา่ศาสนาน้ีมนั
ประเสริฐมาก ศาสนาน่ีประเสริฐมาก แต่เพราะวา่อะไร? เพราะคนเขา้ไม่ถึงศาสนา เอาศาสนา
เป็นยาเสพติด ขอใหม้นัเสพติดเถอะ ถา้เสพติดศาสนาจริงนะ แต่มนัเสพติดพิธีกรรม เสพติดข้ี
หมู กล่ินข้ีหมูไม่ตอ้งเสพมนักติ็ด เดินผา่นไปกล่ินข้ีหมูมนัจะเกาะตวัเราไปเลย แต่กล่ินของ
พระพทุธเจา้ กล่ินของธรรม กล่ินของธรรม กล่ินของความดี เห็นไหม กล่ินของศีลของธรรม
หอมทวนลม ไปทวนลม  
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ไอน่ี้ไปลากเขามานะ ไปจา้งวานเขามานะ จ่าย ๒ หม่ืน ๓ หม่ืน แลว้บอกวา่อนัน้ีเป็นคุณ
งามความดี ถา้คุณงามความดีนะ เราจะซ้ือนิพพานวะ่ เราจะซ้ือนิพพานคนละก่ีลา้นกจ็ะซ้ือ ซ้ือ
สมาธิ ใครกอ็ยากจะซ้ือถา้เอาเงินซ้ือได ้ แต่เอาเงินซ้ือไม่ได ้ แต่อนัน้ีเอาเงินซ้ือความดี พอจะเอา
เงินซ้ือความดี บอกวา่ไอท่ี้วา่เขาปิดกั้นนั้น ปิดกั้นบุญกศุล บุญกศุลมนัซ้ือเอาหรือ? บุญกศุลมนั
เกิดจากเจตนา เกิดจากเขาถวาย ไม่มีการท่ีมนัจะมาต่อตา้นกนัอยา่งน้ีหรอก  

น่ีฝนตกข้ีหมูไหล เห็นชดัๆ เลยนะ มนัน่าสมเพช อ่านไปกส็มเพช ทั้งสมเพช ทั้งตลก 
ท าไมมนัไม่มีปัญญากนั มนัคิดออกมาไดอ้ยา่งไร? เร่ืองอยา่งน้ีคิดออกมาไดอ้ยา่งไร? ท าไม
ปัญญาชนท่ีวา่เป็นทีมงาน ตรงน้ีมองไม่ออกเลยเหรอ มนัเป็นพยานหลกัฐานนะ มนัเป็น
พยานหลกัฐานท่ีวา่ตวัเองคิดอะไรกนัอยู ่แลว้อยา่งตอนสมยัท่ีเวนคืน เห็นไหม เจตนาท่ีดีคือตอ้ง
ฟ้องเขา พอฟ้องเขา เขาบอกเลยวา่เจตนาคือไม่คืน เห็นไหม มนักช็ดัอยูแ่ลว้เจตนาไม่คืน แต่น่ีคือ
การยกัยอก 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ไม่ไดอ้วดอุตริ ไม่ไดอ้ะไร แต่พอทางโนน้ชมมาต่อหนา้ธารก านลั สาธุ 
เฮกนัลัน่เลย แลว้กน่ี็มนัสนุก มนัสนุกขนาดนั้น แต่มนัเป็นเจตนา มนัแสดงเจตนาออกมาวา่ส่ิง
ท่ีวา่วางตวัไวเ้ป็นน ้าหอมมนัจริงไหม? หอมไปไม่มีการทุจริต พระอรหนัตจิ์ตน้ีตอ้งเป็นธรรม
ทั้งหมด ธรรมท่ีจะมาหลอกลวงโลกไม่มี ท าไมตอ้งเอากล่ินข้ีหมูมาการันตีล่ะ? กล่ินข้ีหมูน่ีทุกๆ 
คนในเมืองไทยกรู้็แลว้อนัน้ีเป็นข้ีหมู เพราะภาพพจน์มนัเสียหายหมดแลว้ แต่ท าไมไหลมา มา
รวมกนัท่ีนัน่เลยนะ มารวมกนั ข้ีหมไูหล ฝนตกข้ีหมูไหล ข้ีหมูมารวมกนัอยูน่ัน่หมดเลย น่ี
ภาพพจน์กเ็ลยไปเลย  

เขา้ใจวา่ เขา้ใจวา่คงจะยกฟ้อง ศาลยกฟ้องกค็งจะหมดเร่ือง ก าลงัจะจดังานฉลองใหญ่ 
มาถึงกเ็ลยเตลิดเปิดเปิงไป พอเตลิดเปิดเปิงไป ตีกลบัมา เห็นไหม ตีกลบัมา “น่ีผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครอง” ธรรมน้ีประเสริฐมาก พระพทุธเจา้บอกแลว้ไง ธรรมวนิยั
น้ีจะพดัซากศพข้ึนตล่ิงหมด ไม่เกบ็ธรรมวนิยัไว ้ 

แลว้ท าไมพระท่ีเขาปฏิบติักนัอยู ่ ปฏิบติัผดิท่ีเขาวา่พระท่ีอ่ืนท าบุญแลว้ไม่ไดบุ้ญ 
พระองคน์ั้นใหห้วย พระองคน์ั้นดูหมอ สู้อนัน้ีไม่ได ้อนัน้ีประเสริฐ อนันั้นเป็นความผดิ มนัเป็น
ความผดิเพราะเป็นความเห็นผดิ  
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ความเห็นผดิ เห็นไหม คนเรามนัตอ้งมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ความเห็นผดิ เขากมี็
ความเห็นผดิ เป็นกรรมของเขาอยูแ่ลว้ ผูใ้ดท าผดิ ในศาสนาน้ีท าผดิหมด แต่ท าไมไม่ซดัซากศพ
เขา้ฝ่ังล่ะ? ซดัสิ ซดัความคิด คนๆ นั้นมีความทุกขน์ะ ผูท่ี้ท  าความผดิอยู ่ถา้รู้ทีหลงัเสียใจทุกคน
แหละ คนท่ีจะปฏิบติัไปนะ ปฏิบติัไป รู้วา่ตรงน้ีผดิมนักจ็ะสละไปๆ แต่ไม่ใช่รู้วา่ผดิแลว้จะ
ต่อตา้น แลว้จะดึงฟ้าใหต้  ่าไง  

มรรค ผล นิพพานมนัสูงส่ง มรรคในศาสนา ในเป้าหมายของเรา ไม่ใช่เอามาขายกินกนั 
ครูบาอาจารยท่ี์เป็นนะ อยา่งครูบาอาจารยล์กูศิษยห์ลวงปู่ มัน่จะปิดเร่ืองน้ี จะไม่ใหเ้ร่ืองน้ีออกไป 
เพราะอะไร? เพราะวา่ท่านไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลย เห็นแต่เป็นโทษวา่คนน้ีจะเอาไปขาย
กิน อาจารยม์หาบวัเวลาเทศน์นะ “ใครอยา่มัน่หมายนะ ใครอยา่จ านะ”  

จ ามนัเป็นกิเลส จ าไปเอาไปพดูมนัเป็นประโยชน์อะไรข้ึนมา? จ  าไปเป็นโทษทั้งหมด จ า
ไปแลว้มนัไปแยง้ ใครมามัน่หมาย ฟังเทศน์ใหเ้ป็นเทศน์ ฟังแลว้ใหเ้ป็นแนวทางท่ีเราจะปฏิบติั
ไปถึงธรรม ไม่ใช่ฟังเทศน์แลว้จ ามาเป็นของเรา พอจ ามาเป็นของเรามนัเป็นทุกขส์องชั้นไง เห็น
ไหม ถึงวา่เป็นมหาโจรไง หลอก เอาไปหลอกเพื่อลาภสกัการะ แลว้มนัท าอะไร? น่ีมนัจะเร่ิม
เป็นข้ีหมูไง เห็นลาภสกัการะสูงกวา่ธรรม เห็นเงินทองสูงกวา่ธรรม เห็นช่ือเสียงสูงกวา่ธรรม 
ลาภสกัการะฆ่าโมฆบุรุษเวย้ ฆ่าคนโง่เวย้ ลาภสกัการะท าใหค้นโง่ตกต ่าเวย้ แลว้ท าไมตอ้งเอามา
พดู  

ท่านเห็นโทษท่ีวา่ พดูไปแลว้ลกูศิษยจ์  าไปพดูหน่ึง พดูไปแลว้ ผูท่ี้ปฏิบติัแลว้ปฏิบติัยาก
อีกหน่ึง แลว้คนท่ีเป็นธรรมอยูแ่ลว้ ธรรมมนัเหนือทุกๆ อยา่ง เหนือโลก มนัตอ้งไม่ติด การไม่
ติดนั้นถึงไม่เอามาอวดอา้งไง แต่สามารถสอนไดไ้ม่อวดอา้ง ไม่อวดอา้งเกบ็ไวใ้นใจนะ เพราะ
อวดอา้งนั้นเป็นกิเลสทั้งหมด ในเม่ือใจเป็นธรรมเอาอะไรมาอวดอา้ง นั้นถึงเป็นธรรม น่ีธรรม
ประเสริฐ ประเสริฐตรงนั้น ไม่ใช่ข้ีหมูไหล  

ข้ีหมูไม่ตอ้งบอกวา่ข้ีหมู กล่ินมนัมาก่อน เดินโชยมาเลยนะ น่ีกล่ินข้ีหมูมาแลว้ น่ีมนัขาย
ตวัขายตนมาแลว้ นัน่น่ะขายความชัว่ออกมาแลว้ เพราะอะไร? เพราะตอ้งการ มนัตอ้งการลาภ
สกัการะ มนัไม่ตอ้งการธรรม ถา้คนตอ้งการธรรมมนัเป็นธรรม ธรรมมนัประเสริฐอยูใ่นหวัใจ 
มนัไม่ติดกล่ินใดๆ ทั้งส้ิน แต่น้ีจะผลกัออกไปใหเ้ป็นข้ีหมู ข้ีหมูทั้งหมดเลย แลว้น่ีฝนตกข้ีหมู
ไหล  
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ในศาสนาน้ีกเ็หมือนกนั ฝนตกใหญ่ น่ีข้ีหมูไหลมารวมกนั ในศาสนาปัจจุบนัน้ี น่ีเวลาครู
บาอาจารยบ์อก ก่ึงพทุธกาล ก่ึงพทุธกาลหลวงปู่ มัน่เกิดมาเป็นผูน้ า ผูป้ฏิบติัชุดของเรา ในวง
ปฏิบติักรรมฐานของสายหลวงปู่ มัน่ น่ีน าข้ึนมา น่ีเป็นธรรมข้ึนมา เรากป็ฏิบติักนัข้ึนมา แลว้ก่ึง
พทุธกาลจะเจริญข้ึนมา แลว้การจ ามา การดน้เดามา การเปรียบเทียบมา การคาดการณ์มา เห็น
ไหม แลว้พอหวงัอะไร? ไม่ใช่หวงัธรรม หวงัลาภสกัการะ เวลาถึงฝนตกใหญ่ ข้ีหมูถึงไหลไป
รวมกนัอยูน่ัน่ ข้ีหมูไหลไปกองกนัเตม็ไปหมดเลย 

น่ีฝนตกข้ีหมูไหล ไหลลงไปกองกนั เราไม่ใช่กล่ินข้ีหมู เราจะอยูใ่นศีลในธรรม เราตอ้ง
เช่ือในศีลในธรรมของเรา อยา่ไปเช่ือข้ีหมนูั้น ข้ีหมูนั้นกเ็ป็นข้ีหมูนั้น เห็นเลยแหละกล่ินข้ีหมู 
แลว้กล่ินของธรรม เราจะเอาตรงไหน เราตอ้งฝืน ฝืนนะ ตอ้งฝืน เพราะถา้มีปัญญาตอ้งมีปัญญา
ตรงน้ี ตอ้งเห็นโทษของมนั ไอน่ี้มนัเห็นแก่ความสนุกครึกคร้ืนไง เวลาพดูถึงยกยอ่งปอป้ันกนั 
เฮๆ นะ แหม สาธุๆ ไม่รู้หรอกวา่น่ีกล่ินข้ีหมูมนัโชยเขา้มาแลว้ เอากล่ินข้ีหมูป้ายเขา้ไปแลว้ 
เจตนามนับอกกนัหมดนัน่แหละ  

เจตนา เวลามีปัญหากนัไปแลว้จะรู้วา่อนัน้ีเจตนา มนัเป็นหลกัฐานไปไดช้ดัๆ เลย แลว้
พดูออกนะ ออกส่ือมวลชนทัว่ประเทศ ออกไปยงัทัว่โลก แลว้เวลามีปัญหาข้ึนมา บอกวา่ “ไม่ได้
พดู ไม่ไดท้  า” ..ไม่ไดท้  าซกัอยา่ง ไม่เคยท าอะไรเลยท่ีเป็นความผดิ แต่เวลามนัหนา้มืดข้ึนมา
ท าไมมนัท ากนัขนาดนั้น? น่ีถึงวา่ไม่มีสติ น่ีหรือนกัปฏิบติั ผูท่ี้ประมาทไง พระพทุธเจา้สอนแลว้
ไม่ใหป้ระมาทในสงัขาร ในความคิด ความปรุง ความแต่ง ไม่ประมาทในร่างกาย ไม่ประมาทใน
สงัขารนะ  

“ภิกษุทั้งหลาย เธอจงฟังนะ จงอยูด่ว้ยความไม่ประมาทในสงัขาร ไม่ประมาทในสงัขาร
เถิด ไม่ประมาท ใหพ้ิจารณาสังขารตลอดไป” พระพทุธเจา้เตือนไวต้ั้งแต่วนัปรินิพพาน แลว้น่ี
ท าอะไรกนัอยู?่ ประมาทขนาดนั้น เฮกนั สนุกกนั เราถึงไม่ใหส้นุก ความสนุกครึกคร้ืน ความคึก
คะนองของใจนัน่เร่ืองของกิเลสทั้งหมด จ าไวน้ะ! ความครึกคร้ืน ความสนุกครึกคร้ืน ความคึก
คะนองของใจน่ีกิเลสทั้งหมด น่ีในท่ีสงดั ท่ีควรแก่การงาน ในท่ีท่ีวิเวก ในป่า ในเขา ในป่าชา้ ใน
ท่ีรกชฏัต่างหาก พระพทุธเจา้สอนตรงนั้นน่ะเป็นชยัภูมิส าหรับผูป้ฏิบติั  

ทีน้ีเราเห็น ถา้เราจะเป็นคนดีตอ้งยดึชยัภมิูอยา่งน้ี ไม่ใช่ยดึชยัภมิูทอ้งทุ่งไง ทอ้งกระทะ
ไง ข้ีหมูไหลไปกองอยูน่ัน่ไง อยากจะปฏิบติัสบายๆ นะ ไหลตามน ้าไปแลว้กไ็ปรวมกนัตรงทอ้ง
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กระทะ เป็นข้ีหมูหอมฉุยเลย หอมไปอยา่งนั้นเลย สนุกครึกคร้ืนไง คึกคะนองของใจไง แลว้มนั
จะรวมลงตรงนั้น แต่ความทุกขค์วามยากน่ีสาวข้ึนไป ข้ึนไปบนภูเขาเลากา เห็นไหม ข้ึนไปบนท่ี
รกชฏัท่ีไม่มีคนเขาข้ึนไป ข้ึนไปท่ีสงบท่ีสงดั อนันั้นต่างหากถึงจะเกิดกล่ินของศีลไง 

กล่ินของศีล กล่ินของธรรมจะเกิดจากผูป้ฏิบติั ท่ีวา่มนัโชยออกมาจากยอด จากชยัภูมิท่ี
สูง แลว้มนัออกจากป่าจากเขามากใ็หป้ระชาชนเขาไดรั้บประโยชน์ จากเขาคิชฌกฏูนู่นนะ 
พระพทุธเจา้จากเขาคิชฌกฏู น่ีข้ึนไปปฏิบติั จากท่ีสูงอากาศมนัเบา เห็นไหม กห็นกัมาๆ ถึงญาติ
โยม ถึงผูป้ฏิบติัเรา ไอน่ี้จะลงทุ่ง จะลงไปคลุกอยูก่บัข้ีหม ู แลว้กบ็อกจะพดัเทศนข้ึ์นไปท่ีสูง น่ี
ธรรมมนัสวนความคิดกนั สวนกระแสกนั  

น้ีเราเป็นชาวพทุธ เราตอ้งเอาอนัน้ีเป็นคติ เป็นคติเตือนใจนะ วา่เราไม่ใช่ธรรมข้ีหมูไหล 
พวกเราเป็นธรรมของพระพทุธเจา้ เป็นลกูศิษยต์ถาคต เป็นลกูศิษยข์องผูมี้ครูบาอาจารย ์ เป็นผู้
ช้ีน าทางใหเ้รา เรามีแผนท่ีด าเนินการแลว้ เรายดึของเราไวใ้หม้ัน่ ใครจะวา่มีส่วนนอ้ย มีแค่คน 
สองคน เร่ืองของเขา แต่เพราะเราไม่ตอ้งการคึกคะนองแบบข้ีหมูน่ี กล่ินข้ีหมูมนัหาง่าย ไม่ตอ้ง
มามนัยงัโชยมา มนัมีแต่คนรังเกียจ เวลาเขารังเกียจกนั ข้ีหมูน่ี โอย๊ เหมน็ๆๆๆ แต่เวลาท าน่ีอยาก
ไดข้ี้หมู เพราะข้ีหมมูนัสนุกไง ข้ีหมูมนัคึกคะนองใช่ไหม? เวลาปฏิบติัมีคนสองคน อยูใ่นท่ีสงดั 
อยูใ่นท่ีรกชฏั ไม่อยากปฏิบติั เห็นไหม 

น่ีมนัตอ้งฝืนใจของเราข้ึนมา เราถึงวา่เราจะเป็นผูมี้หลกัมีเกณฑ ์ มีครูบาอาจารยแ์ลว้เรา
ตอ้งภูมิใจในหลวงปู่ มัน่เราสิ ภูมิใจในหลวงปู่ มัน่ ภมิูใจในอาจารยม์หาบวั ภูมิใจในครูบาอาจารย์
เรา หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่ ชอบ ครูบาอาจารยท่ี์ด าเนินตามทางไปแลว้ เรามีเป้าหมาย มี
ผูบ้อกทาง มีผูก้ารันตี ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มีอยูแ่ลว้ ท าไมตอ้งไปเช่ือกล่ินข้ีหมูวะ่? กล่ิน
ข้ีหมูน่ีฟ้องศาลแลว้ฟ้องศาลอีกแลว้นะ ยกแลว้ยกเล่าอยูน่ัน่น่ะ ไอน้ัน่เร่ืองของเขา อยา่ไปเช่ือเขา 
เราไม่เช่ือกล่ินข้ีหมู ตอ้งเช่ือกล่ินของธรรม “กล่ินของธรรมประเสริฐท่ีสุด” 

 


