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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม เพราะเรามาแสวงหาธรรม เรามาแสวงหาความจริงนะ เรา
ไม่ไดม้าแสวงหาความเทจ็ ความเทจ็ความลวงโลกมีอยูป่ระจ าโลกอยูแ่ลว้ เพราะความลวงโลก
นั้นนะมนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ท าให้เรามีอวชิชา มีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ ความเกิดเป็นมนุษย ์ เห็นไหม ส่ิงท่ีความเกิดเป็นมนุษยก์็มีอวชิชา ทุก
ดวงใจท่ีเกิดมีอวชิชาทั้งนั้นน่ะ มีกิเลสมากกิเลสนอ้ยเป็นเร่ืองธรรมชาติ เป็นเร่ืองสัจจะ เป็นเร่ือง
ความจริง ใครสร้างเวรสร้างกรรมมามากมานอ้ยแค่ไหน  

ถา้ใครสร้างกรรมดีมา เห็นไหม พระโพธิสัตว์ๆ  องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้าง
แต่คุณงามความดีมา เพราะการสร้างคุณงามความดีมาน่ีทศชาติ พอ ๑๐ ชาตินั้นนะ มหา
เวสสันดรสละหมดทั้งนั้นเลย ถา้ขอขออะไรก็ให้ ขอลกูก็ให ้ขอเมียก็ให ้ขออะไรก็ให้ ให้ทั้งนั้น 
เพราะมีความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ มีความปรารถนาจะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เป็นอนาคต ค าวา่อนาคต เห็นไหม ส่ิงท่ีเสียสละๆ เพ่ือน่ีทศชาติ ๑๐ ชาติขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทุกๆ พระองคต์อ้งสละลกูสละเมีย การสละ
ลกูสละเมียนั้นนะการสละๆ ไดใ้นภพชาตินั้น  

แต่เวลามาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ไดน้างพิมพามาเห็นไหม ไดส้ามเณรราหุลมาเห็น
ไหม ส่ิงท่ีสามเณรราหุลนั้นนะเป็นโอรสขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีส่ิงท่ีเป็นมาๆ 
มนัเป็นดว้ยสายบุญสายกรรมไง การสร้างบุญกุศลมาดว้ยกนัไง การสร้างบุญกุศลมาดว้ยกนั พระ
เวสสันดรเห็นไหม กณัหาชาลีตอ้งเสียสละนั้นนะ มนัมีการส่งเสริมกนัมา มีการเกาะเก่ียวกนัมา 
มีการสร้างเวรสร้างกรรมกนัมา  

น่ีสหชาติๆ ถึงไดเ้กิดมาร่วมสหชาติขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม นั้น
นะส่ิงท่ีท าคุณงามความดีมา การท่ีท าคุณงามความดีมามนัถึงมีหัวใจท่ีเป็นคุณธรรม มีหัวใจท่ีคิด
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แต่เร่ืองดีๆ คนเราเกิดมาน่ีถา้มีกล่ินของความดีอยู ่มนัจะตอ้งรู้จกัผิดชอบชัว่ดี ผิดชอบ ผิดกบัถกู
มนัตอ้งแบ่งกนัชดัๆ ถา้คนหัวใจท่ีเป็นธรรมๆ ไง แต่ถา้คนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบ ความผิด
ความชอบไม่ส าคญั ส าคญักูไดห้รือกูเสีย กไูดน้ั้นนะถกูตอ้ง ถา้กูเสียนั้นนะไม่ได ้ นั้นนะกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก มนัไม่มีคุณธรรมไง ถา้มนัมีคุณธรรมเห็นไหม มนัตอ้งรู้จกัผิดชอบชัว่
ดี 

ถา้คนรู้จกัผิดชอบชัว่ดีจะท าส่ิงใดน่ีท าแต่คุณงามความดีๆ ถา้เขามีคุณธรรมในใจของเขา 
ถา้เขาปรารถนาถึงท่ีสุดแห่งทุกขไ์ง เราเกิดเป็นมนุษยเ์กิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาสอนเห็นไหม เวลาหลวงตาท่านสอน ท่านสอนบอกวา่ศาสนาน่ีเหมือน
ห้างสรรพสินคา้ ใครเขา้ไปในห้างสรรพสินคา้แลว้น่ีจะไดท้รัพยส์มบติัส่ิงใดไง โดยมากไปตาก
แอร์ไม่ไดอ้ะไรเลย  

น่ีก็เหมือนกนัเกิดมาเป็นชาวพทุธ เกิดมาเป็นมนุษยเ์กิดมาพบพระพทุธศาสนา น่ีไม่ได้
อะไรเลย ไดแ้ต่ตามกระแสสังคมกระแสโลกไป น่ีเห็นเขาบวชก็บวชตามเขาไป เห็นเขาปฏิบติัก็
ปฏิบติักบัเขาพอเป็นพิธี แลว้อยากไดช่ื้อเสียงดว้ยนะ อยากให้เขาเคารพนบัหนา้ถือตา ขอให้ได้
กล่ินนะ ไดก้ล่ิน ไดเ้ขา้มาเฉียด ไดก้ล่ินไดสี้ไป แลว้ก็จะเอาไปอวดชาวบา้นเขา แลว้ชาวบา้นท่ี
ไหนเขาจะยอมรับ มนัรับไม่ไดห้รอก  

  น่ีเวลากล่ินของธรรมๆ นะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรมๆ นะ ส่ิงท่ีดี
งามๆ กล่ินของธรรม ใครๆ ก็ปรารถนาจะไดเ้ฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ นั้นเพราะ
อะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ช าระ
ลา้งกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ค  าวา่ร้ือสัตว์
ขนสัตวคื์อปรารถนาดีกบับริษทั ๔ ค าวา่ปรารถนาดีกบับริษทั ๔ ใครเขา้ไปใกลอ้งคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้จะไดบุ้ญกุศล จะไดส่ิ้งตา่งๆ เห็นไหม 

ดูสิ ในลกูของเศรษฐีตระหน่ี เห็นไหม เวลาเขาร ่ ารวยมหาศาล เขาจะรักษาลกูเขา ก็กลวั
วา่ เด๋ียวหมอเขา้มาในบา้นเห็นทรัพยส์มบติัจะเรียกราคารักษาแพง น่ีเอาลกูชายไปท้ิงไวห้นา้
บา้นไง ไม่ให้หมอมาเห็นทรัพยส์มบติัของตน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เลง็ญาณๆ อยูใ่น
ตาข่ายญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แคบิ่ณฑบาตผา่นไป แสงฉัพพรรณรังสีฉาย
แวบไป น่ีลกูเศรษฐีนั้นเห็นแสงนั้นคืออะไร หันไปมององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็น
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ปล้ืมใจนกั น่ีเสียชีวติลงในขณะนั้นไปเกิดเป็นเทวดานะ  

น่ีใครๆ ก็อยากเขา้ใกลอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ใครๆ อยากไดบุ้ญกุศลจากองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แค่ให้ไดเ้ขา้ใกลน่้ะ ไดเ้ห็นแสงบารมีฉัพพรรณรังสีขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยความปล้ืมใจนะ ไปเกิดเป็นเทวดานะ ไอเ้ศรษฐีนั้น เศรษฐีข้ีเหนียวมี
ลกูชายคนเดียว เวลาลกูชายตายไปแลว้ก็เอาไปฝังไวน่้ะ ทุกวนัก็ไปคร ่าครวญถึงลกูชายของตน
นะ น่ีไงลกูชายไปเกิดเป็นเทวดา จะมาแกไ้ขพอ่ของตนไง  

น่ีทรัพยส์มบติัพอ่ก็มีมหาศาล ถา้พอ่ไดท้ าบุญกุศลซะบา้งจะดีกวา่เราอีก ขนาดเราไม่ได้
ท าอะไรเลยนะ แค่เห็นแสงฉัพพรรณรังสีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยความปล้ืมใจ
อนันั้นนะ ดว้ยบุญกุศลอนันั้นไดไ้ปเกิดเป็นเทวดาน่ะ เวลาพอ่จะมาคร ่าครวญก็มาก่อนไง มา
ร้องไห้คร ่ าครวญอยูไ่ง เวลาพอ่เขา้มานะ เอะ๊ วนัน้ีใครมนัมาร้องไห้ก่อนน่ะ เอง็มาร้องไห้อยู่
ท าไมน่ะ ร้องไหจ้ะเอาดาวเอาเดือนไง เอง็จะบา้เหรอ เอาดาวเอาเดือนมนัมาจากไหน แลว้มึงจะ
บา้เหรอ คนตายไปแลว้จะมานัง่คร ่าครวญอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

  เวลาลกูมนัอยูก่็ไม่รักษามนั ไม่ดูแลมนั ดว้ยตระหน่ีถ่ีเหนียวไง ทรัพยส์มบติัก็มีไม่รู้จกั
ใชป้ระโยชน์ไง น่ีไดคิ้ดเห็นไหม ดูสิ คนเวลาเขา้ใกลอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เขาได้
ประโยชน์อยา่งนั้นนะ เขาถึงจะเขา้ใกลน้ะ น่ีกล่ินของธรรม กล่ินของธรรมมนัหอมทวนลม มนั
หอมขจรขจายไปทัว่ แลว้กล่ินของธรรมเพราะเขาท าดีจริงๆ ของเขา เขาท าดว้ยเน้ือหาสาระดว้ย
ความเป็นจริงไง ไม่มารยาสาไถยไง ถา้มารยาสาไถย ไดก้ล่ินไง อยากจะไดเ้ป็นอยา่งนั้นไง แลว้
มนัไม่เป็น มีความทุกขค์วามยากทั้งนั้นนะ 

  เราอยากจะให้เขานบัหนา้ถือตานะ ใครจะนบัหนา้ถือตา แลว้ท าความเป็นจริง ความเป็น
จริงมนัมาจากไหน ความเป็นจริงมนัจากการกระท านั้นนะ ถา้มนัจากการกระท านั้นนะ เห็นไหม 
ไปอยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นอยา่งนั้นนะ ไอน่ี้ไปอยูไ่หนก็แลว้แต่ตอ้งการให้เขายอมรับๆ หมามนักไ็ม่
รับ แต่ถา้เป็นความจริงๆ เป็นความจริงของมนัในตวัของมนัเอง ใครจะรับไม่รับเป็นเร่ืองของเขา 
มนัเป็นเร่ืองของเขาไง  

ในโลกน้ีมีคนดีและคนชัว่ มีคนโง่และคนฉลาด เวลาคนท่ีเขาฉลาดเขาแสวงหาของเขา 
เขาก็ไดป้ระโยชน์ของเขา ไอค้นโง่นะ เห็นไหม มนัเหยื่อทั้งนั้นนะ แลว้ตอ้งการให้คนโง่มานบั
ถือใช่ไหม ถา้เราสร้างภาพมนัก็มีแต่ไอค้นโง่เท่านั้นนะมานบัถือ ไอค้นดีเขาไม่นบัถือหรอก เขา
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ดูออก เขารู้ น่ีมนัเป็นไปไม่ไดห้รอก กล่ินของธรรมๆ ตอ้งให้มนัตามความเป็นจริง ไม่ใช่มารยา
สาไถย จะให้มนัเป็นข้ึนมาดว้ยความพอใจของตน แลว้คิดวา่ตวัเองแนบเนียนนะ ความลบัไม่มี
ในโลกหรอก น่ีความลบัตวัเองรู้ คนท านะมนัรู้  

น่ีก็เหมือนกนัเวลาคนท่ีมาปฏิบติัเขาอวดอา้งกนัวา่บรรลธุรรมๆ น่ีเราไม่เช่ือหรอก มนั
เป็นไปไดอ้ยา่งไร ถา้มนับรรลธุรรมมนัตอ้งมีคุณธรรมในใจของมนั ถา้มีคุณธรรมในใจของมนั 
เห็นไหม แร่ธาตุนะ ธาตุอะไรมนัก็เป็นแบบนั้นแหละ ธาตุธรรมๆ ถา้ธาตุมนัเป็นธรรมมนัก็ตอ้ง
ธรรมวนัยงัค ่า มนัจะไปอยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นธรรม ไปอยูบ่าดาลก็เป็นธรรม ไปอยูน่รกก็เป็นธรรม
ถา้มนัเป็นธรรม ไอน่ี้มนัไม่เป็นธรรม ความไม่เป็นธรรมมนัอยูท่ี่ไหนมนัก็ไม่เป็นธรรมทั้งนั้น 
มนัเอียงกระเท่เร่ แต่กิเลสมนัอยากจะเป็นธรรมมนัเป็นไปไม่ได ้

ไอท่ี้เรามากนัอยูเ่น่ียเรามาช าระลา้งกิเลสไง น่ีส่ิงท่ีจะช าระลา้งธรรมวนิยัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้จะโงห่รือฉลาดมนักต็อ้งอยูใ่นธรรมวนิยั อยา่กา้วลว่งธรรมวนิยั ถา้กา้วลว่ง
ธรรมวนิยันะ นัน่น่ะเหยียบหัวพระพทุธเจา้แลว้แสดงธรรม เหยียบหัวพระพทุธเจา้ไป น่ีดูสิ เวลา
หลวงตาท่านพดูไง เราเองคือตวัหลวงตาท่านเองนะ ท่านบอกวา่จะท าให้มนัสมบูรณ์แบบธรรม
วนิยัทั้งหมดมนัเป็นไปไดย้าก แต่ก็จะพยายามท าให้ผิดนอ้ยท่ีสุด จะท ามนัเป็นไดย้ากเพราะจริต
นิสัยไง ก็ความวา่เป็นนิสัยๆ น่ีนิสัยอยา่งหลวงตานิสยัอยา่งครูบาอาจารยข์องเราน่ีมนัไม่มีกิเลส
แลว้ละ่ 

น่ีค  าวา่นิสัย ก็มนัท าดว้ยความถนดั มนัจะบิดเบือนบา้ง บิดเบ้ียวๆ เห็นไหม น่ีเราพยายาม
เหมือนกนั แต่ค  าวา่นิสยัๆ อยา่งนั้นไง ถา้นิสยัอยา่งนั้นนะ เห็นไหม มนัท าของเขาดว้ยสติวนิยั 
ไอน้ี้บา้บอคอแตก อยากเขา้ไปนะ อา้งถึงหลวงปู่ต้ือนะ หลวงปู่ต้ือเป็นอยา่งนั้นๆ แลว้หลวงปู่ต้ือ
ท่านประพฤติปฏิบติัมาจนส้ินกิเลสไปท าไมไม่ท าตรงนั้น หลวงปู่ต้ือท่านประพฤติปฏิบติัของ
ท่าน ท่านท าความจริง ไอต้รงท านั้นนะท าไมไม่พดูถึง ไอเ้วลาเหตุท่ีท าเป็น คุณธรรม ท าให้มนั
เป็นการช าระลา้งกิเลสไม่พดูถึง  

แต่ความถนดัของหลวงปู่ต้ือนิสัยของท่านเป็นอยา่งนั้นๆ แต่หลวงปู่มัน่ท่านยอมรับน่ะ 
ค าวา่หลวงปู่มัน่ยอมรับแสดงวา่มนัเป็นความจริงในใจ เห็นไหม น่ีดูสิ เวลาไปอยูก่บัหลวงปู่มัน่ 
เวลาเขาแจกอาหารอยู ่เห็นไหม หลวงปู่ต้ือท่านฉันระหวา่งแจกอาหารนั้นนะ  

“ต้ือ ท าไมท าอยา่งนัน่นะ”  



เทศน์พระ เร่ือง กลิ่นธรรม ๕ 

 

©2018 www.sa-ngob.com 

“อา้ว ก็ผมหิวน่ะ”  

หลวงปู่มัน่เป็นพระอรหันตน์ะ เป็นอาจารยท่ี์แพรวพราวเพียบพร้อมดว้ยอาวธุท่ีจะปราบ
กิเลสในใจของลกูศิษย ์ แต่ดว้ยการกระท าของหลวงปู่ต้ืออนันั้นนะ ดว้ยความแพรวพราวดว้ย
ความรู้เท่า เห็นไหม น่ีต้ือท าไมท าอยา่งนั้นละ่ ก็ผมหิวน่ะ ค าวา่ก็ผมหิวมนัเป็นขอ้เทจ็จริงนะ มนั
เป็นธรรมะอนัหน่ึงนะ 

คนเรา เห็นไหม โรคหิวเป็นโรคประจ าตวัของคนทั้งนั้น ก็ผมหิวมนัก็เป็นเร่ืองจริง ก็ผม
หิว ผมหิวผมก็ฉัน น้ีก็เป็นธรรมอนัหน่ึง เป็นธรรมอนัหน่ึงเพราะมนัเป็นความจริง เป็นความจริง
จนหลวงปู่มัน่ท่านพดูไง “ใครอยา่เอาอยา่งท่านต้ือนะ ท่านต้ือนั้นเป็นสมบติัส่วนตวัของท่าน 
ใครจะเอาสมบติัอยา่งน้ีไม่ได”้ ใครอยา่มาเลียนแบบ ใครอยา่มาดดัจริต ใครอยา่มาสร้างภาพ 

แต่ความเป็นจริงนั้นมนัท าต่อหนา้หลวงปู่มัน่ แลว้หลวงปู่มัน่ท่านก็รับสัจจะความจริง
อนันั้น คือความจริงมนัเป็นความจริงวนัยงัค ่า อยูท่ี่ไหนก็เป็นความจริงไง น่ีกล่ินของธรรมๆ มนั
เป็นความจริงอยา่งนั้นไง ถา้มนัเป็นความจริงอยา่งนั้น ถา้ไม่ยอมรับความจริงน่ี แต่เพราะเป็น
ความจริงของหลวงปู่ต้ือท่ีท่านพดูจริงๆ เป็นความรู้สึกจริงๆ เป็นสัจธรรมจริงๆ แลว้พดูจริง 

แต่โดยทางโลก สงัคมโลก เห็นไหม เราก็หิวกนัทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาเราหิวเรากระหาย เห็น
ไหม แต่เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ถา้มนัหิวๆ มนัก็อา้งวา่หิวไง ใครไม่หิวบา้ง หิวน ้า 
หิวขา้ว หิวต่างๆ มนัก็หิวทั้งนั้น แต่ความหิวมนัก็เกิดดบันะ ความหิวความกระหาย เห็นไหม ด่ืม
น ้ามนัก็หายหิว เวลามนัหิวขา้ว เห็นไหม หิวขา้วรุ่งข้ึนพรุ่งน้ีเชา้บิณฑบาตมาฉันมนัก็หาย พอมนั
ไม่หายข้ึนมาแลว้น่ี ถา้มนัหิวมนักระหายมนัหิวกกิ็เลสแลว้ละ่ กิเลสมนัเห็นสังคมเขากิน ๘ ม้ือ 
๑๐ ม้ือมนัจะกินตามเขา เห็นเขาสะดวกสบายมนัจะไปตามเขา มนัมองไปทางโลกไง มนัมองไป
ทางโลกคิดวา่ส่ิงนั้นจะเป็นความสุขไง 

  ส่ิงท่ีกินอ่ิมนอนอุน่เป็นหมูนั้นนะ มนัจะเป็นความสุขไง แต่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ไง การชกัฟืนชกัไฟออกจากกองไฟนั้นจะเป็นการดบัไฟ การหิวการกระหาย
โดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากนะ ถา้มีศีลมีธรรมคอยตรวจสอบคอยชกักิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากออกจากหัวใจอนันั้นจะเป็นการประพฤติปฏิบติัไง การหิวการกระหายของกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากไร้สาระ 
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  เวลาหลวงปู่ต้ือท่านบอกวา่ท่านหิวไง ไอเ้รากหิ็วเหมือนกนัไง แต่หิวของเรา เราหิวแบบ
สวาปามไง หิวจะปรนเปรอกิเลสไง หิวเพ่ือจะกินใหกิ้เลสมนัพอใจไง หิวเพ่ือศกัยภาพของความ
เหนือกวา่มนุษยไ์ง หิวเพ่ือจะอวดเขาไง วา่เรามีศกัยภาพไง ความหิวกระหายของกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากไง มนัไม่ใช่ความหิวแบบธรรมชาติไง 

น่ีไงถา้ธรรมกบักิเลสมนัแตกตา่งกนั แต่ดว้ยความดดัจริต พอไดย้ินไดฟั้งข้ึนมาก็จะดดั
จริตจะท าให้เหมือนไง มนัจะเหมือนไปไม่ไดห้รอก เพราะมนัเป็นมารยาสาไถย แต่ถา้มนัเป็น
ความจริงๆ นะการกระท านะ ความจริงเป็นความจริง ธรรมเป็นธรรม ธรรมเหนือโลก  ธรรม
เหนือโลกมนัแสดงออกโดยสัจธรรม มนัไม่ไดท้ าเพ่ือมารยาสาไถย มนัไม่มีส่ิงใดจะไปเติมเตม็
หรือจะไปท าให้บกพร่องในดวงใจของพระอรหันตเ์ป็นไปไม่ได ้ 

ส่ิงท่ีอยูน้ี่สอปุาทิเสสนิพพาน สอปุาทิเสสนิพพานมนัคือเศษส่วน ชีวติท่ีเหลือน่ีมนัเศษ
ท้ิง แต่เขาอยูก่นันะ เขาอยูเ่พ่ือจรรโลงศาสนา เขาอยูก่นัเพ่ือความร่มร่ืนในศาสนาวา่ศาสนาน่ีมี
คุณธรรม มีสัจธรรมจริงในใจของครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรม ความเป็นอยูอ่ยา่งนั้นนะธรรม
ในใจนะมนัเลอเลิศนะ ส่ิงเศษท้ิงนะ เศษท้ิงของเหลือเดนน่ี มนุษยกิ์นเดน พวกมนุษยกิ์นเดนเห็น
ไหม พระภิกษุฉันอาหารเสร็จเหลือแลว้น่ีแจกให้กบัพวกเป็นเดียรถีย ์ เห็นไหม พวกมนุษยกิ์น
เดน  

แต่ภิกษุเห็นไหม เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ บิณฑบาตน่ีบาตรปัตตงั บาตรเล้ียงชีพๆ มาเพ่ือ
ประพฤติปฏิบติัไง เราไม่ไดกิ้นเดน เราหาของสดๆ ร้อนๆ จากในหัวใจของบริษทั ๔ ภิกษ ุ
ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกาท่ีเขาร่ืนเริง เขาช่ืนชม เขาอยากไดบุ้ญกุศลของเขา เขาอยากท าทานของ
เขา น่ีปฏิคาหกไง ภิกษุผูมี้คุณธรรมในหัวใจ เชา้ออกบิณฑบาตเล้ียงชีพ เชา้ออกบิณฑบาต เห็น
ไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้โปรดสัตวไ์ง ไอเ้ราไปให้สัตวโ์ปรดไง  

วนัน้ีเขาจะใส่อะไรเราเนาะ โอ ้วนัน้ีอยากจะกินไอน้ัน่ วนัน้ีอยากจะกินไอน่ี้ แหม ส่งซิก
ไปบอกเขาเลยนะ ถา้ท าอยา่งน้ีแลว้จะไดบุ้ญเยอะ ถา้ท าอะไรท่ีถกูใจจะบุญมาก ถา้ท าอะไรไม่
ถกูใจ ของต ่าทราม ของไม่มีรส ไม่มีคุณค่า ท าแลว้ไม่ไดบุ้ญหรอก ของอะไรท่ีมนัเลอเลิศท า
มาแลว้บุญเยอะๆๆ ไอพ้วกเปรต! พวกเปรตพวกผี นั้นนะมนัท าของมนัอยา่งนั้น  

แต่ถา้เป็นความจริง น่ีไง กล่ินของธรรมๆ กล่ินของครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม แลว้
ถา้ครูบาอาจารยข์องเรา ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ีเทศนาวา่การปรารถนาร้ือสัตวข์น
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สัตว ์ เห็นไหม เวลาเป็นหมู่เป็นคณะข้ึนมา เทวทตั เทวทตันะมาขอปกครองสงฆ ์ ขอพร ๕ 
ประการ ให้อยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร ให้บิณฑบาตเป็นวตัร ห้ามรับกิจนิมนต ์ ห้ามอยูใ่นบนกุฏิ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ใหส้ักอยา่งหน่ึงเลย น่ีเวลาเขาแอคชัน่ เวลาเขาท า น่ีไง เวลาเขา
ท ามนัโดยความกิเลสไง ดว้ยความการอยากปกครองสงฆไ์ง แลว้ก็เอาธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาเป็นตั้ง แต่จะให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้รับรอง วา่ตอ้งให้ภิกษุ
ท าอยา่งนั้นไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ให้  

ถา้ใครมีอ  านาจวาสนาอยากท าอยา่งนั้น เราตถาคตอนุญาต แต่จะบงัคบัให้ทุกๆ คนท ามนั
เป็นไปไม่ได ้ คนเราเกิดมาน่ีจริตนิสัยของคน เห็นไหม เศรษฐีกุฎุมพีมาบวชเป็นพระ คนท่ีเขา
เคยสุขร่ืนเริงมาในโลก แลว้จะไปบงัคบัเขาอยา่งนั้น มนัก็ปิดโอกาสของเขา แต่ถา้เขาเขา้มาแลว้
น่ี เขาจะมีอ านาจวาสนามากนอ้ยขนาดไหน แต่เวลาเขาบวชมาแลว้น่ี เขาจะเขม้ขน้ขนาดไหน 
นั้นเป็นวาสนาของเขา เป็นการตดัสินใจของเขา ถา้ใครปรารถนาท าเราอนุญาต แต่ถา้ใครยงัไม่
ปรารถนาท า จะยงัอยูใ่นศีลในธรรมอยา่งน้ีก็ยงัได ้ น่ีไงเวลากล่ินของธรรมๆ ในธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ามชัฌิมาปฏิปทาดว้ยความสมดุลความพอดีของการกระท า ความ
สมดุลความพอดีของวาสนา ความสมดุลความพอดีของความเพียร ความพอดีของคนท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัมนัเป็นความเพียรความพอดีของเขา ถา้ความพอดีของเขานะ แลว้ถา้เขาท าแลว้
คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเขากจ็ะเพ่ิมพนูของเขามากข้ึนไปๆ นั้นนะกล่ินของธรรมๆ กล่ินของธรรม
ตอ้งเป็นแบบนั้น  

  เวลาหลวงตาท่านศึกษานะจนเป็นมหา ถา้เราเป็นมหาเราจะออกปฏิบติั แลว้เวลาออก
ปฏิบติัแลว้น่ีจะปฏิบติัท่ีใคร เห็นไหม เราคิดถึงหลวงปู่มัน่ๆ ค าวา่ “คิดถึงหลวงปู่มัน่” ท่านบอก 
เราไดย้ินกิตติศพัทกิ์ตติคุณของหลวงปู่มัน่มาตั้งแต่ท่านเป็นเดก็ๆ ท่านอายเุดก็ๆ น่ีกล่ินศีลกล่ิน
ธรรมของหลวงปู่มัน่ท่านขจรขจายไปทัว่ประเทศ ขจรขยายไปในชาวพทุธ น่ีกล่ินของธรรมๆ 
ท่านปรารถนาเลยนะ วา่จะตอ้งไปฝึกฝนกบัท่านอาจารยข์องท่านองคเ์ดียวคือหลวงปู่มัน่ ไปอยูท่ี่
ไหนคนพยายามจะเหน่ียวร้ังไว ้ เพราะวา่เป็นคนดีไง คนดีหมายถึงวา่คนขยนัหมัน่เพียร คนใฝ่ดี 
คนเอาดี 

คนเอาดีเวลาไปอยูท่ี่ไหนก็ท าขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม ไปอยูห่นองคายนั้นนะ โยม
มาขอให้อยูน่ัน่ ท่านบอกวา่ท่านปรารถนาจะไปฝึกหดักบัหลวงปู่มัน่เท่านั้นๆ เวลาไปถึงหลวงปู่
มัน่นะ น่ีมหามาหาอะไรน่ี โดนทนัทีเลย ปรารถนาไปหาความจริงนะๆ นั้นก็คือความจริงไง 
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ความจริงอนันั้น เห็นไหม พยายามจะช้ีน าให้เขา้ถึงในหัวใจไง เวลาจิตมนัเส่ือมก็ไปหาหลวงปู่
มัน่ไง  

เวลาไปหาหลวงปู่มัน่ เห็นไหม “มหา จิตน้ีเหมือนเดก็ๆ นะ มนัตอ้งการอาหารของมนั น่ี
จิตมนัเส่ือมไปหมดแลว้มนัตอ้งการอาหารของมนั ใหพ้ทุโธไว้ๆ  นั้นนะ ถา้พทุโธๆ ไวน้ั้นนะ 
คืออาหารของจิต แลว้ถา้มนัหิวมนักระหายเดก็นั้นถา้มนัไปถึงสุดฤทธ์ิของมนัแลว้น่ี มนัตอ้ง
กลบัมาหาอาหารของมนั” ถา้มนัไม่หาอาหารมนักต็าย น่ีจิตเวลามนัด้ือมนัร้ันเพราะมนัเส่ือมไป
โดยความสะเพร่าความไม่ละเอียดรอบคอบในการประพฤติปฏิบติัของตน ตนท่ีคิดปรารถนาดีๆ 
ตั้งใจท าดี แลว้มีอ  านาจวาสนามา ค าวา่มีอ  านาจวาสนามาเพราะอะไร เพราะถึงท่ีสุดแลว้ หลวง
ตานัน่นะท่านปฏิบติัจนส้ินกิเลสไป ท่านเป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึง 

การท่ีเป็นพระอรหันตอ์งคห์น่ึงแสดงวา่ตอ้งมีอ  านาจวาสนา ตอ้งมีจริตนิสยัท่ีสร้างสมมา 
การสร้างสมมา เห็นไหม แต่เวลาไปหาหลวงปู่มัน่จิตมนัเส่ือมๆ เส่ือมดว้ยความสะเพร่า เส่ือม
ดว้ยความไม่เท่าทนักิเลส เส่ือมไปเพราะวา่ไม่รอบคอบไง เวลาไม่รอบคอบเพราะตวัเองก็ฟ้ืนฟู
ข้ึนมาไม่ไดไ้ง แลว้มนัจะไปขา้งหนา้ก็ไม่ได ้ จะไปถอยหลงัก็ไม่ไดไ้ง เวลาไปถึงหลวงปู่มัน่ไง 
ให้ระลึกพทุโธไว้ๆ  กลบัไประลึกพทุโธ ๓ วนัแรกอกแทบแตก เพราะมนัปลอ่ยตามสบาย เพราะ
ถือวา่เวลาบวชคร้ังแรกจากอปัุชฌายท่์านก็พทุโธ เรียนอยู ่๗ ปีท าความสงบได ้๓ คร้ัง ๗ ปี เรียน
ดว้ยปฏิบติัดว้ย ท าความสงบได ้ ๓ คร้ัง น่ีเวลาคร้ังท่ี ๔ ข้ึนมามนัเส่ือมหมดเลย ท าดีมากออก
ปฏิบติัใหม่ๆ น่ีเขม้ขน้มาก จิตน้ีน่ิง เขม้ขน้ ก าหนดดจิูตเฉยๆ เพราะวา่มีการศึกษา ฉลาด ไม่ได้
ก าหนดพทุโธ เวลาไปหาหลวงปู่มัน่น่ะ หลวงปู่มัน่ให้กลบัมาพทุโธๆ กวา่จะกลบัมาพทุโธนะ ๓ 
วนัแรกอกแทบระเบิด มนัด้ือดา้น จิตน้ีปลอ่ยไม่ได ้ถือตวัถือตนวา่ฉลาด ถือตวัถือตนวา่มีความรู้ 
เวลามีความรู้ข้ึนมาน่ีความรู้ของกิเลสไง ไม่ใช่ความรู้ของธรรมไง ทั้งๆ ท่ีศึกษามาจบมหานะ  

เวลาไปหาหลวงปู่มัน่ เห็นไหม กล่ินของศีลกล่ินของธรรมไง กล่ินของธรรมคือ 
คุณธรรมในใจของหลวงปู่มัน่ กล่ินของธรรมคือขอ้วตัรปฏิบติัของหลวงปู่มัน่ กล่ินของคุณงาม
ความดีของหลวงปู่มัน่ กล่ินถึงสัจจะความจริงท่ีหลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัของท่านไดแ้ลว้ ท่านรอบ
รู้ไปหมดน่ะ ท่านถึงวา่ใหก้ าหนดพทุโธๆ ไง พอก าหนดพทุโธ ๓ วนัแรกอกแทบระเบิดเพราะ
อะไร เพราะมนัปลอ่ยจนเคยชินไง น่ีมนัปลอ่ยจนกิเลสมนัท่วมหัวไง  

สามส่ีวนันะอกแทบระเบิด แต่เวลาท าไปท าแลว้มนัก็เป็นจริงข้ึนมา เห็นไหม เป็นความ
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จริงข้ึนมา เวลาท่านระลึกยอ้นหลงัไป สอนเหมือนเดก็ๆ เดก็ๆ คือเบสิกเร่ิมตน้ของการฝึกหัดใน
การปฏิบติั ทั้งๆ ท่ีมนัคิดวา่ปฏิบติัแลว้น่ีเราจะมีหลกัมีเกณฑข์องเราไง พ้ืนฐานนะมนัยงัท าไม่
เป็นเลยไง แต่เวลามนัท าเป็นข้ึนมา เห็นไหม ส่ิงท่ีท าข้ึนมาน้ีเพราะอะไร น่ีไงกล่ินของศีล กล่ิน
ของธรรมไง กล่ินของศีลกล่ินของธรรม เห็นไหม เวลาท่านอยูก่บัหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่ฝึกหัด
ท่าน หลวงปู่มัน่เป่ากระหม่อมเรามาๆ ไง ทั้งขอ้วตัรปฏิบติัไง  

น่ีจิตท่ีมนัสงบระงบัข้ึนมาไดน่ี้มนัตอ้งสติ จิตท่ีมนัสงบระงบัไดม้นัตอ้งมีพทุโธ ถา้ค าวา่
พทุโธคือค าบริกรรม บริกรรม เห็นไหม กรรมฐาน ๔๐ ห้องไง การกระท าน่ีมนัมีเหตุมีผล มีวตัถุ
มีส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ ความจบัตอ้งไดจิ้ตมนัจบัตอ้งเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา ไม่ใช่อากาศธาตุ ท าส่ิงใด
ก็ควา้น ้าเหลว ท าส่ิงใดก็ไม่มีส่ิงใดเป็นช้ินเป็นอนัไง มนัตอ้งเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา เห็นไหม มนั
จบัตอ้งของมนัไดไ้ง จบัตอ้งดว้ยนามธรรม จบัตอ้งโดยสติ จบัตอ้งโดยปัญญาไง เวลามนัเป็น
จริงๆ ข้ึนมา เห็นไหม มนัก าหนดพทุโธๆ เขา้มาจนมนัสงบระงบัข้ึนมา  

  เวลาอยูก่บัท่าน มีขอ้วตัรไวเ้ป็นท่ีเคร่ืองอยูข่องจิตๆ น่ีกรรมฐาน หลวงปู่มัน่ท่านวางเป็น
หลกัมา หลวงปู่มัน่ท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ของกรรมฐานน่ี เห็นไหม ขอ้วตัรปฏิบติัๆ เป็นเคร่ืองอยู่
ของจิตๆ ถา้มนัมีท่ีเป็นเคร่ืองอยูแ่ลว้น่ีมนัเป็นเคร่ืองอยูข่องมนั เห็นไหม ให้มนัเกาะอยูส่ิ่งน้ี อยา่
ให้กิเลสมนัท่วมหัวไง น่ีกล่ินของธรรมๆ เหยียบย  า่ไปตลอด กูเก่ง กูแน่ กูรู้ แต่ท าเห้ียอะไรไม่
เป็น ไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอนั วนิยัก็เหยียบมนัไป ท าอะไรกต็ามใจกู กูเป็นผูมี้อ  านาจ น่ีไง น่ี
กล่ินของธรรมเหรอ กิเลสทั้งนั้น แลว้เอากิเลสมาแลว้จะมาเหยียบย  ่าคนอ่ืนไง คนอ่ืนตอ้งท าตาม
เราๆ ใครจะท าตาม 

  น่ีใครจะโง่ใครจะฉลาดมนัตอ้งมีธรรมวนิยัเป็นเคร่ืองช้ีวดั ผิดเป็นผิด ถกูเป็นถกู ผิดก็คือ
ผิด แลว้มีใครบา้งบอกวา่ท าผิดแลว้เป็นถกู แลว้เราจะเอาแต่ความพอใจของตน เหยยีบหัวมนัไป
ใช่ไหม คนอ่ืนไม่ใช่คนเหรอ คนอ่ืนก็คนทั้งนั้นนะ แลว้คนท่ีมีน ้าใจดว้ย คนท่ีมีจรรยาบรรณดว้ย 
คนท่ีรู้ผิดรู้ถกูดว้ย คนท่ีมีมารยาทดว้ย เขาเก็บไวใ้นใจ เขาไม่พร่ังพรูออกมา น่ีกล่ินของศีลกล่ิน
ของธรรมไง ถา้กล่ินของศีลกล่ินของธรรม เห็นไหม มนัอยูท่ี่ไหนมนัก็เลอเลิศ มนัอยูท่ี่ไหนมนัก็
ขจรขจายไปทัว่  

  น่ีหลวงตาท่านพดูเอง เราไดย้ินช่ือเสียงของหลวงปู่มัน่ตั้งแต่ท่านเดก็ๆ เวลาเขา้ไปหา
หลวงปู่มัน่ เห็นไหม เวลาอยูก่นัทางโลกนะ ท่านบอกนะ เหมือนพอ่กบัลกู พระ เห็นไหม คนท่ีดี
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ท่ีสุดก็มาบวชพระ คนท่ีมีอ  านาจวาสนาก็มาบวชพระนะ คนท่ีส้ินไร้ไมต้อกก็มาบวชพระ ในวง
พระน่ีมีทั้งดีและชัว่ มีทั้งดีและเลว ถา้มีสังคมท่ีเลวทรามก็มีการแข่งขนัแยง่ชิง ชิงดีชิงชัว่ 
อยากจะไดค้วามชัว่กนั มนัคิดวา่มนัดีเพราะหัวใจมนัชัว่  

  แต่พระท่ีดีๆ นะ เขาดูแลเขาอปัุฏฐากกนั อปัุชฌายอ์าจารย ์เวลาอปัุชฌายก์ระสันอยากสึก 
น่ีสัทธิวหิาริกตอ้งคอยเหน่ียวร้ังไว ้ คอยช่วยดูแลไว ้ สัทธิวหิาริกอยากสึกกระสันอยากสึก 
อปัุชฌายอ์าจารยท่์านจะควบคุมดูแลไว ้ น้ีถา้เป็นพระท่ีดี เพ่ือนท่ีดีต่อเม่ืออยูล่บัหลงัเพ่ือน 
นวโกวาทนะ เพ่ือนแทถ้า้เพ่ือนเราโดนเขานินทา โดนเขาใส่ร้ายๆ ใส่ไคล ้เราจะแกแ้ทนเพ่ือนทั้ง
ต่อหนา้และลบัหลงัเพ่ือนท่ีดี คนเทียมมิตร มิตรเทียมไง นินทามนั มนัอยูข่า้งหลงัก็เสียบมนัเลย 
ไอน้ัน่สู้กูไม่ได ้กูแน่กวา่ ไอน้ั้นคนเทียมมิตรนะ  

  น่ีในหมู่สงฆมี์ทั้งดีและชัว่ๆ เวลาดีและชัว่น่ี เวลาดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของตนไง เวลา
ส้ินไร้ไมต้อกไม่มีใครดูใครแลไง แต่ในวงกรรมฐานเขาท ากนัอยา่งนั้นไหม ในวงกรรมฐานนะ
เขาดูแลกนัหมดนะ เวลาเขาดูแลกนั เขาดูแลดว้ยความเป็นธรรมไง ดว้ยความเป็นธรรมก็น้ีดว้ย
กล่ินของธรรมไง อยา่โกหก! อยา่มารยาสาไถย ไอเ้ร่ืองมนัฉ้อฉล อา้งนู่นอา้งน่ีแลว้ก็จะเอาแต่ใจ
ตน ต ่าทรามนะ มนัต ่าทรามน้ีเพราะอะไร ต ่าทรามเพราะวา่คิดวา่ตวัเองฉลาด คิดวา่ตวัเองพดู
แลว้จะไม่มีใครรู้เท่า  

  ในโลกน้ีเขารู้ทนักนัหมดละ่ แต่ดว้ยมารยาทดว้ยความเป็นธรรม สามคัคีธรรมๆ เขาไม่
ตอ้งการให้มนักระเทือนกนัไง แต่ถา้จะเอามาแฉกนัทั้งหมด มึงโกหกมดเทจ็ทั้งนั้น มึงอยา่มา
หลอกลวง สงฆ ์ เอง็วา่สงฆไ์ม่มีปัญญาเหรอ พระทั้งหมดน่ะโง่เง่าเตา่ตุ่นท่ีเราจะหลอกลวงได้
ทั้งหมดเหรอ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก  

แต่ถา้เป็นธรรม กล่ินของธรรมๆ นะ กล่ินของธรรมมนัไม่มีเบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงั เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนไปนะ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เราเขา้ใจ เห็นไหม อปุกิเลสเวลากิเลส
อยา่งหยาบๆ มนัสงบตวัลง เวลาภาวนาไปมนัเกิดอุปกิเลส เห็นไหม กิเลสอนัละเอียดท่ีมนัน่ี
อปุกิเลส โอภาสสวา่งไสว ความวา่งนั้นกิเลสอยา่งละเอียดไง ไอเ้ราไอบ้อ้งต้ืนไง เราก็ไปวา่งๆ 
อปุกิเลส เห็นไหม วา่สวา่งไสว 

น่ีถา้มนับอ้งต้ืนมนัก็เท่ียวอวดไง อวดผลของการปฏิบติัของตนไง ธมฺมสากจฺฉา ถา้ครูบา
อาจารยท่์านบอก เออ ไอบ้อ้งต้ืน แต่ถา้เขาไม่พดูอยา่งนัน่นะ เออ เก่งเนาะ แต่ลองท าอยา่งน้ีดูๆ  
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ท่านพยายามจะให้ท าอีกฝ่ายตรงขา้ม ให้ท าฝ่ายท่ีถกูตอ้งดีงามไง ใหส้งบเขา้มาในหัวใจของตน 
น่ีแสงกบัจิตมนัส่งออกมนัรับรู้ส่ิงต่างๆ ถา้มนักลบัเขา้มาสู่จิตของตนน่ะ อ๋อ สมาธิมนัเป็นแบบน้ี 
ถา้สมาธิมนัเป็นแบบน้ี ไอค้วามวา่งๆ น่ีมนัเป็นอุปกิเลส กิเลสอยา่งละเอียดท่ีเราไปติดพนัมนัไว ้ 

ถา้เขา้มาสู่ความสงบความเป็นจริง เห็นไหม ความสงบคือความสงบ สมาธิคือสมาธิไง 
สัมมาสมาธิคือจิตตั้งมัน่ไง จิตตั้งมัน่แลว้มีก าลงัไง พอมีก าลงัมนัมีความสุขของมนัไง พอมี
ความสุขก็ติดอีก อ๋อ นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง ไอบ้อ้งต้ืน น่ีจิตสงบแลว้เขาถึงออกฝึกหัดใชปั้ญญา 
พอฝึกหัดใชปั้ญญาข้ึนมาแลว้น่ี พอมนัออกฝึกหัดปัญญาข้ึนมา เห็นไหม มนัเกิดภาวนามย
ปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาไง มนัจะเห็นเลยสุตมยปัญญาเป็นอยา่งไร จินตมยปัญญาเป็น
อยา่งไร ภาวนามยปัญญาเป็นอยา่งไร แลว้ขณะน้ีภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนจากในใจของเรา 
เกิดข้ึนจากในใจของเราเพราะอะไร เพราะเรามีครูบาอาจารยค์อยกระทืบ ไอบ้อ้งต้ืนๆ ไอบ้อ้ง
ต้ืนพอมนัรู้มนัเห็นข้ึนมามนัก็อวดดีน่ะ อวดดีอวดเก่งอวดรู้น่ะ กิเลสอยา่งละเอียดไง 

  เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัเป็นความเป็นจริงข้ึนมาท่านก็จะพดู พดูเป็นอบุายนะๆ 
กิเลสมนับอกไอบ้อ้งต้ืนน่ีมนัจะอดัอาจารยม์นัในใจนะ อดัอาจารยใ์นความคิดแต่ไม่กลา้พดู จะ
บอ้งต้ืนท่ีไหน ก าลงัจะส าเร็จแลว้นะ ก าลงัจะส าเร็จอยูน่ี่จะบอ้งต้ืนไดอ้ยา่งไง มนัจะเถียงในใจ
นะ มนัไม่กลา้พดู ถา้มนัภาวนาไดจ้ริง พอจิตมนัสงบแลว้เป็นความจริง อ๋อ กิเลสอยา่งหยาบ 
กิเลสอยา่งละเอียด กิเลสละเอียดสุดในใจมนัหลอกมนัลวงทั้งนั้น ถา้มนัหลอกมนัลวงทั้งนั้น มนั
ตอ้งแสดงวา่จิตดวงนั้นตอ้งมีสติ จิตดวงนั้นตอ้งมีอ  านาจวาสนา มนัถึงไดรู้้เท่าอารมณ์ของตน 
มนัถึงไดรู้้เท่าวา่กิเลสมนัหลอกมนัเป็นอยา่งใด  

แต่ถา้มนัยงับอ้งต้ืนอยูน่ี่มนัติดอยูใ่นกิเลสอนันั้น มนัยึดความรู้ความเห็นอนันั้น มนัก็
บอกวา่ก าลงัจะส าเร็จแลว้นะๆ อาจารยอ์ยา่อิจฉาๆ ถา้มนับอ้งต้ืนมนัก็ยงับอ้งต้ืนอยูอ่ยา่งนั้น แต่
ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมานะมนัสังเวช โอ ้ ถา้ไม่มีครูมีอาจารยน์ะ เราก็จะติดอยูอ่ยา่งน้ี ถา้ไม่มีครูบา
อาจารยเ์ราติดอยา่งน้ีแลว้ไม่ติดธรรมดานะ ถา้เราติดอยูอ่ยา่งน้ีแลว้เวลามนัเส่ือมไปแลว้ มนั
เหมือนกรรมฐานมว้นเส่ือเลย กรรมฐานมว้นเส่ือคือมนัมว้นจิตจนไม่มีก าลงัข้ึนมา แลว้มนัจะ
เร่ิมตน้ข้ึนมามนัจะท าไดย้ากน่ี  

  ถา้มนัรู้จริงนะ พอมนัรู้จริงข้ึนมา เห็นไหม กล่ินของศีลกล่ินของธรรมแลว้ กล่ินของศีล
กล่ินของธรรมเพราะหลวงตาครูบาอาจารยท่์านอยูก่บัหลวงปู่มัน่นะ ท่านเคารพบูชาหลวงปู่มัน่
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เพราะ เพราะเวลาภาวนาท่ีผิดพลาดไป หลวงปู่มัน่ท่านก็คอยจ้ิมคอยท่ิมคอยไซ คอยจ้ีคอยไซให้
พยายามมีสติ ให้พยายามรู้เท่าทนักิเลส ให้พยายามพลิกแพลงให้หัวใจให้มนัพลิกกลบัมา ให้
มรรคให้ผลท่ีมนักระท า เห็นไหม  

แลว้ถา้มนัเป็นจริงอยา่งนั้นนะ น่ีไง การเคารพบูชาของครูบาอาจารยข์องเรา ท่ีเคารพ
หลวงปู่มัน่น่ะท่านเคารพดว้ยหัวใจไง หัวใจท่ีมนัผิดพลาดไป หัวใจท่ีมนัท าลายตวัเองไป หัวใจ
ท่ีมนัจะสร้างแต่บาปกรรมนั้นนะ แลว้มีครูบาอาจารยค์อยช้ีคอยน า คอยพยายามพลิกแพลงให้
อบุายพลิกแพลงให้มนัรู้ผิดเห็นผิดไง มนัเป็นปัจจตัตงัเป็นสันทิฏฐิโกในใจนั้นไง ถา้ใจนั้นมนั
พลิกมนัแพลงมนักลบัมานะ พอมนักลบัมานะความจริงมนัเป็นอีกอยา่งหน่ึงไง ความจริงเป็นอีก
อยา่งหน่ึงต่อเม่ือเรารู้ถึงความจริงเราถึงจะเห็นความจอมปลอมอนันั้นไง 

ถา้เรารู้ถึงความจริงอนันั้น ความจริงอนัน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากใครละ่ เกิดข้ึนจากครูบา
อาจารยท่ี์ท่านคอยบอกไง เกิดข้ึนจากอบุายวธีิการของท่าน น่ีอบุายนะ ถา้บอกตรงๆ ไอบ้อ้งต้ืน
มนัจะอวดวา่มนัเก่ง มนัจะบอกวา่ โอ ้หลวงปู่มัน่ก็ไม่มีการศึกษา มหาก็ไม่ไดเ้ป็น ๙ ประโยคก็
ไม่มี ยศถาบรรดาศกัด์ิก็ไม่มี อูย้ จะมาสอนอะไรเรา เออ ถา้มนัยงับอ้งต้ืนนะ มนัคิดแต่กบัความ
บอ้งต้ืน แลว้เหยียบย  ่าเขาไปทัว่ เหยียบย  ่าเขาไปทัว่เขาเป็นสัตวน์รก เขาไม่มีปัญญา เขาไม่มี
การศึกษา มนัย  ่าเขาไปอยา่งนั้นน่ะ ย  า่แลว้มนัเป็นบาปเป็นกรรมๆ มนัท าให้จิตใจต ่าทราม จิตใจ
ต ่าชา้ น่ีไง น่ีไงไอกิ้เลสเวลากิเลสมนัหนาๆ อยา่งนั้นนะ 

แต่ถา้เป็นกล่ินของธรรม กล่ินของธรรมกล่ินตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ศาสดาของเรา เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมานะ คนเคารพนบนอบเคารพบูชา นั้นน่ะกล่ินของธรรม 
ธรรมคืออะไร ธรรมคืออาสวกัขยญาณในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมคือสัจธรรมในใจอนันั้น ถา้ในใจอนันั้นแลว้น่ีมนั
ไม่ปรารถนาใดๆ ทั้งส้ิน ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว์ๆ   

ค าวา่ร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ ร้ือสตัวข์นสัตวเ์พราะจิตใจของสัตวโ์ลกมนัมีแต่กิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก ทั้งๆ ท่ีเกิดมาก็มีอ  านาจวาสนาขนาดไหน ติดดีและชัว่ ดีและชัว่ ดีและชัว่ ดี
เด๋ียวก็ชัว่ ชัว่เด๋ียวก็ดี คนท่ีเขา้มาในศาสนาทุกคนช่ืนชม ทุกคนบูชา อยากท าดี อยากจะปกป้อง
ศาสนาทั้งนั้นนะ แต่พอเขา้มาปกป้องศาสนาแลว้น่ี พอมนัชัว่ ชัว่ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากนะ อยากดงัอยากใหญ ่ อยากมีอ านาจข้ึนมาในศาสนานั้นไง น่ีไงคนเรามาฟอกตวัไง เวลา
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ไปอยูข่า้งนอกมนัไม่มีใครช่ืนชมดูแล เวลามาบวชเป็นพระข้ึนมาน่ี ธงชยัพระอรหันตไ์งผา้กา
สาวพสัตร์ไง เวลาห่มผา้ชยั ผา้กาสาวพสัตร์แลว้น่ีเป็นธงชยัพระอรหันต์ น่ีเป็นศากยบุตรพทุธ
ชิโนรสไง ท าส่ิงใดแถวบา้นเขาก็เกรงใจไง ก็เหยียบย  ่าเขา้ไปดว้ยอ านาจไง เวลาจะมีอ านาจ
ข้ึนมา ห๊ะๆๆ อูย้ กางปีกเชียว แหม กลา้มใหญ ่โอโ้ฮ คิดวา่เขาไม่เท่าทนัเรา  

เขาเคารพธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาทางโลกเขาพดูนะ ยกให้
ผา้เหลือง ยกใหห้ัวโลน้ท่ีห่มผา้เหลือง ยกให้ ค  าวา่ยกให้คือวฒันธรรมในใจของเขา คือมารยาท 
คืออารยธรรมในใจของชาวพทุธ ชาวพทุธจะโง่ไปทุกๆ คนเหรอ ชาวพทุธท่ีเขาผา่นโลกมาน่ี น่ี
รัตตญัญูผา่นราตรีมามาก เขาเห็นมาเยอะ เขาไม่รู้เหรอ เขายิ่งกวา่รู้อีก แต่เขาสังเวชๆ น่ีไงพระ
เป็นอยา่งนั้นเหรอ นกัปฏิบติัเป็นอยา่งนั้นเหรอ เขาสังเวชนะ สังเวชแลว้เขาจะไปนินทาลบัหลงั 

  แต่ไอน้ัน่มนัเป็นเร่ืองโลกนะ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัเร่ืองใน
ใจของเรา ถา้มนัจะยอ้นเขา้มาในใจของเรานะ กล่ินของธรรมๆ มนัถึงจะเป็นความจริงไง ไอน่ี้
กล่ินของธรรมมนัไม่มี มนัเอากล่ินเน่าๆ เอาความรู้ความเห็นของตน แลว้ก็เลียนแบบๆ ทางโลก 
เห็นไหม น่ีสัจธรรมปฏิรูป ท าให้เหมือนธรรมะ ไอท้างโลกของเขาน่ีสินคา้ลอกเลียนแบบน่ี 
ลิขสิทธ์ิเขาฟ้องร้องนะ แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่มี ไม่มีก ามือในเรา แบ
ตลอด ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แบตลอดให้พวกเราน่ีมัน่คง ให้พวกเราน่ี
ฝึกหัดให้มนัเป็นจริงข้ึนมาในใจของรา ถา้เป็นความจริงในใจของเราไม่มีค่าลิขสิทธ์ิ  

  ถา้ยิ่งหลวงปู่มัน่เวลาท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน เวลาท่านบรรลธุรรม ท่านพิจารณา
ธรรมของท่าน ในประวติัหลวงปู่มัน่ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระอรหันตใ์น
คร้ังพทุธกาลนะมาอนุโมทนาสาธุกบัท่าน น่ีไง มนัช่ืนชม ธรรมมนัช่ืนชมธรรม ธรรมเขา้กบั
ธรรม ความจริงก็เอาความจริง ความผิดชอบชัว่ดี น่ีความชอบความดีความต่างๆ มนัเขา้ดว้ยกนั 
มนัเขา้กนัโดยธาตุ แต่ถา้ธาตุมารธาตุเน่ามนัเขา้กบัความเหมน็เน่า แลว้ความเหมน็เน่ามนัก็ปิดบงั
ไว ้แลว้ก็จะเอาธงชยัพระอรหันตน์ะมาปิดไว ้ชา้งตายทั้งตวัมนัจะเอาใบบวัมาปิด  

แลว้สังคมสงฆ ์ สังคมสงฆ์เขาปรารถนาดีเขาท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีเพ่ือ
หัวใจ เพ่ือให้หัวใจมนัมีมาตรฐาน มาตรฐานของพระ เห็นไหม พระบวชเป็นพระแลว้น่ีถา้อยาก
เรียนก็ไปส านกัเรียน เรียนจะเอาชั้นไหนก็แลว้แต่เรียนมา เรียนสอบให้ผา่น ผา่นเสร็จแลว้น่ีมี
ความรู้มากนอ้ยแค่ไหน ถา้อยากจะประพฤติปฏิบติั เห็นไหม ก็มาวดัปฏิบติั น่ีแลว้ถา้วดัปฏิบติั
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แลว้น่ีมนัตอ้งซ่ือสัตยก์บัขอ้วตัรปฏิบติั เห็นไหม ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
อยา่เหยียบหัวพระพทุธเจา้แลว้แสดงธรรม เหยียบหัวพระพทุธเจา้ไง  

  เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมา เห็นไหม ส่ิงท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมานั้นมนัก็ไดรั้บการยกเวน้ ถา้
ไดรั้บการยกเวน้ ยกเวน้แค่ไหน ยกเวน้แค่เจ็บไขไ้ดป่้วยหายแลว้ก็ตอ้งยกเลิก แลว้ก็ตอ้งกลบัมา
เขม้แขง็ กลบัมาประพฤติปฏิบติัเพ่ือเอาชนะกิเลส ไม่ใช่ยกเวน้ตลอดไป ถา้ยกเวน้ตลอดไป เห็น
ไหม เด๋ียวปาฏิโมกข ์สัตตาหกรณียะนั้นนะ ยกเวน้ ๗ ประเภทนั้นนะ สติวนิยั อมูฬฺหวนิโย 

ทาตพฺโพ  น่ีส่ิงต่างๆ เห็นไหม ส่ิงท่ียกเวน้ ๗ ชนิด ยกเวน้เพราะอะไร ยกเวน้เพราะส่ิงนั้นมนัท า
เสร็จเรียบร้อยแลว้ ไม่มีส่ิงใดท่ีจะไปคุย้เข่ียข้ึนมาไดอี้กแลว้  

อนันั้นมนัเป็นสัจจะเป็นความจริง ไม่ไดย้กเวน้แบบเราน้ีไง ยกเวน้นะ กล่ินเน่าๆ เห็นครู
บาอาจารยท์ ากจ็ะท าตาม ครูบาอาจารยเ์ราไม่ไดเ้ป็นแบบนั้น มนัมีแต่ความเหมน็เน่า มีแต่กล่ิน
ของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ถา้เป็นกล่ินของธรรมๆ นะ กล่ินของธรรมเราบวชมาเพ่ือ
ประพฤติปฏิบติัธรรม เพ่ือสัจธรรม เราจะหาความจริง ไอข้องขา้งนอกน่ะ เห็นไหม ขอ้วตัร
ปฏิบติัเป็นเคร่ืองอยูข่องหัวใจเรานะ เป็นเคร่ืองอยูห่ัวใจของพระ ของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ขอ้วตัร
ปฏิบติั นัน่เป็นขอ้วตัรปฏิบติั  

ส่ิงใดท่ีอยูอ่าศยัๆ เห็นไหม พระสังฆาธิการตอ้งอบรม อบรมก็การซ่อมบ ารุงรักษาของ
ในวดันะ ของในวดัเป็นวตัถนุ่ะมนัเป็นของของสงฆ ์ มนัเป็นของของกลาง ของกลาง ของของ
สงฆ ์ถา้ของของสงฆผ์ูใ้ดเอาไปใชไ้ม่รักษาไม่ดูแลเป็นอาบติัทั้งนั้นนะ ส่ิงน้ีมนัเป็นวตัถ ุแต่วตัถุ
น้ี เห็นไหม มนัก็เป็นวนิยัๆ เพ่ือให้หัวใจคนละเอียดๆ จิตท่ีละเอียดจิตท่ีหยาบ ท่ีละเอียดเขาก็
ดูแลรักษา ไอท่ี้หยาบมนัก็จะเอาไปตุนไวจ้ะใชค้นเดียวนัน่น่ะ ไอน้ั้นมนัมีทั้งนั้นนะ 

บวชแลว้ท่องเท่ียวไปมนัจะรู้จะเห็นเร่ืองบา้บอคอแตกในบา้บอคอแตกของกิเลส บา้บอ
คอแตกของความเน่าเหมน็ บา้บอคอแตกของการฟุ้งเฟ้อ แต่มนัไม่เห็นครูบาอาจารยข์องเราน่ะ 
ครูบาอาจารยข์องเรานะ ครูบาอาจารยข์องเราแต่ละองคน่์ะประหยดัมธัยสัถ ์ หลวงปู่มัน่ก็
ประหยดั ครูบาอาจารยข์องเราท่ีเป็นพระท่ีมีช่ือเสียงมีกิตติศพัทกิ์ตติคุณ ท่านเป็นผูท่ี้ประหยดั
มธัยสัถมี์ส่ิงใดมาแลว้ให้ลกูศิษยก่์อน มีส่ิงใดแลว้ให้หมู่คณะก่อน น่ีให้เราเป็นองคสุ์ดทา้ยองค์
ภายหลงั เขาท ากนัอยา่งนั้น จนพระน่ีเห็นแลว้น ้าตาไหล น่ีมนัเคารพครูบาอาจารยด์ว้ยความ
เมตตาดว้ยหัวใจอนันั้นไง น่ีกล่ินของธรรม 
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ถา้มนัเป็นกล่ินของธรรม มนัจะเป็นสัจจะเป็นความจริง กล่ินของกิเลสอยา่เอามาโชวน์ะ 
เหมน็ เบ่ือ น่ีเราเกิดมาเราก็มีกิเลสกนัทุกคน เราท าเพ่ือคุณงามความดีของเรา เกิดเป็นมนุษยไ์ง 
สังเวชนะ ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ทุกคนตอ้งตายทั้งนั้นนะ แต่ตายไปดว้ยคุณธรรม หรือ
ตายไปดว้ยบาปอกุศล ตายไปดว้ยความตอแหล ตายไปดว้ยความฉ้อฉล ตายอยา่งนั้นนะตาย
ตกต ่า น่ีให้มนัตายแลว้ให้มนัเจริญข้ึน ตายดว้ยคุณธรรม ถา้มนัยงัปฏิบติัไม่ได ้ 

แต่ถา้มนัปฏิบติัไดแ้ลว้นะ ตายน่ะของสมมุติ สมมุติบญัญติั กิเลสตายแลว้ไม่มีอะไรตาย 
จบส้ิน นัน่น่ะของแท ้เน่ียกล่ินของธรรม เอวงั  

 

 

 


