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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม เพราะหัวใจน้ีตอ้งการธรรมโอสถ ตอ้งการสัจธรรม หัวใจ
ของเราตอ้งการสัจธรรม ตอ้งการสจัธรรมเพ่ือความสุข คนเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนานะ วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาหมายถึง
วา่ วนัน้ีวนัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ เวลาแสดงธมัมจกัฯ ข้ึนมามนัเป็น
ประกาศ ประกาศส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้เร่ืองส่ิงใด 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาเกิดมาจะไดส้ถาปนาเป็นกษตัริย ์ เป็นราชกุมาร 
ไดรั้บการเล้ียงด ู ไดรั้บการอุม้ชู สุดยอด พอ่แม่ส่งเสียให้ไปศึกษามาให้เป็นจกัรพรรดิๆ เพราะ
อะไร เพราะพอเกิดมาแลว้พราหมณ์พยากรณ์วา่ ถา้เป็นทางโลกจะไดเ้ป็นจกัรพรรดิ ถา้บวชจะ
เป็นศาสดา พอ่แม่ก็อุม้ชูดูแลมาทั้งนั้นน่ะ ดูแลมาเพ่ือความพร้อมท่ีจะเป็นจกัรพรรดิไง 

แต่เวลาท่านไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ 
คนตายเพราะดว้ยการถนอมเล้ียงดูมาอยา่งดี ไม่รู้จกัคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตายนะ รู้วา่ชีวติน้ี
มนัจะร่ืนเริง ชีวติน้ีจะมีความสุข ชีวติน้ีจะมัน่คงนะ ถามมหาดเลก็วา่ เราตอ้งเป็นเช่นนั้นใช่ไหม 
เราตอ้งเป็นเช่นนั้นใช่ไหม ใช่ คนเราเกิดมาตายหมด ฉะนั้น คนเกิดมาตายหมด ท่านถึงแสวงหา
ไง ท่านแสวงหาส่ิงตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แลว้อะไรท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่
ตายละ่ 

แลว้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ มามนักไ็ม่มีทั้งนั้นน่ะ มนัไม่มี พอศึกษามาแลว้ศึกษามา
ดว้ยอะไร ศึกษามาดว้ยความสุภาพบุรุษไง เพราะเราไปศึกษากบัเขา เราไปคน้ควา้กบัเขา เรา
ศึกษาเป็นความรู้แลว้เราก็ทดสอบใช่ไหม ถา้ไปทดสอบแลว้มนัก็เป็นความรู้ของเราใช่ไหม ถา้
ความรู้ของเรา เรายงัสงสัยอยู ่ เรายงัสงสยัอยู ่ความลงัเลสงสัยท าให้เกิด ถา้ยงัมีความขุ่นมวัอยูใ่น
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หัวใจมนัตอ้งเกิด ก็มาศึกษาๆ เอง ศึกษาของท่านเอง เวลาท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ตรัสรู้ธรรมคืออะไร ตรัสรู้ธรรมคือท ากิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตนส้ินไป 
กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน ถา้คนเราไม่มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน 
พอท่านตรัสรู้ธรรมวนัวสิาขบูชาแลว้ ท่านเสวยวิมุตติสุขๆ ๗ วนั ๗ วนั ๗ วนั เสวยวมุิตติสุข มนั
มีความสุขมากๆ ความสุขอยา่งไร ความสุขเหนือโลกไง แต่เราไม่เขา้ใจกนั โลกเราหาความสุขก็
ตอ้งประสบความส าเร็จ มีความยิ่งใหญ่ มีคนนบัหนา้ถือตา 

พระอญัญาโกณฑญัญะ วนัน้ีเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เวลาท่านบรรลธุรรมเป็นพระ
อรหันต ์ ท่านอยูใ่นป่าในเขาตลอดเลย ใครตอ้งความยิ่งใหญ่มาจากไหน ใครไปยกยอเชิดชูท่าน 
เวลาท่านจะนิพพาน ท่านมาลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน พระอรหันตมี์
ความเคารพบูชาอาจารยข์องตนมาก เพราะอาจารยข์องตนเป็นคนท่ีพาให้พน้จากกิเลสไง จะ
มาลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระทั้งหมดไม่รู้จกัพระอญัญาโกณฑญัญะ ไม่รู้จกั เพราะ
อะไร เพราะเวลาท่านทรมาน ท่านแสดงธรรมให้พระอญัญาโกณฑญัญะ ปัญจวคัคียท์ั้ง ๕ องค ์
พระยงัไม่เกิด พระยงัไม่มี พระยงัไม่ไดบ้วชเป็นพระ 

เวลา “๖๑ องคท์ั้งเธอกบัเราพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์ เราอยา่ไปซ้อนทางกนั” 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปนครราชคฤห์ ไปเอาชฎิล ๓ พ่ีนอ้ง พระอญัญาโกณฑญัญะ
ไปเอาหลานไดอ้งคห์น่ึงเป็นพระอรหันตเ์หมือนกนั พระปุณณมนัตานีบุตร แลว้ท่านก็อยูใ่นป่า
ของท่านเลย 

เวลาวมุิตติสุขๆ มนัสุขท่ีไหน มนัสุขในหัวใจดวงนั้น ถา้สุขในหัวใจดวงนั้น ท่านอยูใ่น
ป่าในเขาของท่าน ท่านมีความสุขของท่าน เป็นความสุขๆ วมุิตติสุขๆ สุขอยา่งไร ไอเ้ราไม่เขา้ใจ 
เราตอ้งการความสุข ความถกูตอ้ง ให้คนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั ให้คนนบัหนา้ถือตา เอง็จะตอ้ง
พยายามหาเงินหาทองมาปรนเปรอเขานะ คนรอบขา้ง ผูท่ี้มีอิทธิพลตาย ตายเพราะคนใกลชิ้ด
นัน่น่ะ คนใกลชิ้ดมนัยิงตายหมดเลย เขาจา้งวาน น่ีคนรอบขา้ง คนรอบขา้งอะไร ไวใ้จใครได ้ถา้
หัวใจยงัไวใ้จตวัเองไม่ไดจ้ะไวว้างใจใคร หัวใจของเราเด๋ียวมนัปล้ินปลอ้น เด๋ียวมนัอยากดงั
อยากใหญ่ แลว้มนัจะไปไวใ้จหัวใจของใคร หัวใจของใคร เขามีโอกาสอยูใ่กลชิ้ดเรา ถา้คนเขา
มาจา้งวานข้ึนมา เสร็จหมดแหละ เราตอ้งไวใ้จหัวใจของเรา เห็นไหม 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เสวยวิมุตติ
สุขๆ แลว้วางศาสนาไวไ้ง วางศาสนาไว ้๒,๐๐๐ กวา่ปีมาแลว้ เราเป็นชาวพทุธนะ สัปดาห์น้ีเป็น
สัปดาห์ส่งเสริมพระพทุธศาสนา เราเห็นนะ เห็นแก่เดก็นอ้ย เห็นแก่เยาวชนนะ การส่งเสริมมนัก็
ดีทั้งนั้นน่ะ ระดบัของทาน ประเพณีวฒันธรรมส่งเสริมไปส่งเสริมมา ททท. มนัเอาไปส่งเสริม
หมด ส่งเสริมเอาเงินเอาทองนัน่น่ะ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไม่ใช่ส านกัพระพทุธศาสนา 

เราพดูถึงวา่การส่งเสริมพระพทุธศาสนา เวลาทางโลกพดูนะ เพราะดว้ยศรัทธาดว้ยความ
เช่ือนะ แต่ในความเห็นเรานะ เราเสียใจ มนัไม่มีใครยิง่ใหญ่ไปกวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมานัน่น่ะสุดยอด ไปส่งเสริมท่ีไหน กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากไปส่งเสริม คนท่ีมีคุณธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมา นัน่น่ะมนัยิ่งใหญ่ มนัจะมีใครเทียบเท่า ความสะอาดบริสุทธ์ินั้นใครจะรู้เท่า แลว้
ใครจะไปส่งเสริม ใครจะไปค ้าจุน เป็นไปไม่ได ้

ส่ิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคือในใจองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นั้น ดูสิ สหชาติๆ ใครๆ ก็
อยากเกิดร่วมไง การส่งเสริม ส่งเสริมมนัก็อยูท่ี่เจตนา อยูท่ี่ศรัทธา เวลาศรัทธาของคนมี
ความเห็นอยา่งไรมนัก็ส่งเสริมตามแต่มนัพอใจทั้งนั้นน่ะ มนัจะส่งเสริมท่ีไหน ถา้มนัส่งเสริม 
เห็นไหม เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ เวลาคนัถธุระ
ท่องจ าธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา น่ีเวลาท่องจ าธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา 

เวลาวปัิสสนาธุระ ส่ิงท่ีจะมากระท าในหัวใจดวงน้ีไง ท าในขณะหัวใจของตน เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตวก์็ตอ้งการปรารถนาให้สัตวโ์ลกมีความสุข 
ให้สัตวโ์ลกมีศรัทธามีความเช่ือ ให้สัตวโ์ลกมัน่คงในชีวติของตน ถา้มัน่คงในชีวติของตน 
นัน่น่ะศาสนาเจริญ เจริญตรงนั้น 

ถา้หัวใจของคนท่ีมีศาสนาประจ าหัวใจ ถา้วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา เราไม่ตอ้ง
กระเสือกกระสน ธรรมะอยูใ่นหัวใจอยูแ่ลว้ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เวลาหลวงปู่ฝ้ัน
ท่านพดูเอง หายใจท้ิงเปลา่ๆ หายใจท้ิงเปลา่ๆ 
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เราเป็นชาวพทุธนะ ตอ้งกลบัไปเร่ิมตน้ศึกษากนัใหม่ คนแก่คนเฒ่าไปให้เดก็ๆ มนัสอน 
หายใจๆ อานาปานสติ หายใจ เกิดมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ หายใจมาทุกวนั แลว้หายใจท้ิงเปลา่ๆ เห็น
ไหม 

แต่ถา้มีศาสนาอยูใ่นหัวใจ ถา้มีศาสนาในหัวใจ เรามีสติของเรา เราหายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ เวลาอารมณ์มนัรุนแรง อารมณ์มนัมีความโกรธข้ึนมา ไอน้ัน่ก็ชัว่คราว ไดส้ติ
ข้ึนมาก็กลบัมาท่ีลมหายใจของเรา กลบัมาท่ีลมหายใจของเรา ถา้กลบัมาท่ีลมหายใจของเราแลว้ 
เราจะมีสติ เหตกุารณ์ส่ิงใดในบา้นน้ีเกิดข้ึนแกไ้ขไดท้ั้งส้ิน ในบา้นให้ในอบอุน่ เห็นไหม 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาสอน ส่ิงท่ีเป็นพระอรหันตข์องลกูๆ ไม่
ตอ้งไปวิง่หาพระอรหันตท่ี์ไหนเลย ไม่ตอ้งกระเสือกกระสนไปหาพระอรหันตท่ี์ไหน ในบา้น
ของตนๆ พอ่แม่ท่ีให้ชีวติน้ีมาน่ะ ถา้พอ่แม่ให้ชีวติน้ีมา พอ่แม่เป็นพระอรหันตข์องลกู ถา้เป็น
พระอรหันตข์องลกู ท าบุญกุศลดูแลพอ่แม่ของตน พ่อแม่ของตนนัน่น่ะพระอรหันตข์องเรา เรา
ไดบุ้ญกุศล เห็นไหม 

เวลาเขาไปรบราฆา่ศึก เขาเอาชายผา้ถงุของแม่ผกูหัวไป เอาชายผา้ถงุของแม่ผกูหัวไป 
เอาชายผา้ถงุของแม่ไปเล่ียมแขวนคอ นัน่พระอรหันตข์องเราท่านให้ชีวติน้ีมา ชีวติของเราน่ีท่าน
ให้มา ชีวติของเราให้มาแลว้ท่านดูแลของเรา ท่านเล้ียงเรามา ท่านใหก้ารศึกษามา ท่านรักเรา
จริงๆ ความรักส่ิงใดท่ีเหนือโลก ความรักของพอ่แม่กบัลกู พอ่แม่ท่ียิ่งใหญ่ไวใ้จได ้ เราไวใ้จได ้
พระอรหันตอ์งคน้ี์อยา่ลืม ถา้ไม่มีพระอรหันตอ์งคน้ี์แลว้ ในบา้นของเรา เรามีส่ิงใดเราดูแลรักษา 
ถา้บา้นของเรานะ มนัสงบ บา้นของเรามนัมีความสุข ใครๆ ก็อยากกลบับา้นใช่ไหม ไอน่ี้บา้นใน
โลกน้ีนะ 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ เวลามนัทุกข์
มนัยาก มนัทุกขม์นัยากในหัวใจน้ี ถา้มนัทุกขม์นัยากในหัวใจน้ี น่ีศาสนพิธี จะส่งเสริม
พระพทุธศาสนา ถา้ส่งเสริมพระพทุธศาสนามนัก็เป็นพิธีกรรมทั้งนั้นน่ะ เวลาพิธีกรรมข้ึนมา เรา
จา้งบริษทัจดังานมา มนัจดัให้จบเลย จะเอายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ได ้ ททท. มนัท าให้สุดยอด จบ
แลว้ก็กลบัไปบา้นใครบา้นมนั ส่งเสริมพระพทุธศาสนา เห็นไหม พระอรหันตใ์นบา้นของเรา 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สมณะ สมณะเป็นผูส้งบระงบั สมณะ
เป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส สมณะเขาเห็นภยัในวฏัสงสาร เขามาบวชเป็นพระแลว้เขาขวนขวาย
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ของเขา เขามีศีลมีธรรมของเขา ถา้สมณะเป็นท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจ เราก็จะไปหาสมณะนั้น ถา้สมณะ
นั้น เวลาพระเจา้พิมพิสาร เจา้ชายสิทธตัถะเวลาจะออกบวชมาคิดวา่โดนเขาปฏิวติัมา ใหก้องทพั
คร่ึงหน่ึงนะ แควน้มคธใหญ่กวา่แควน้พาราณสี แควน้ของพระพทุธเจา้ ใหญ่กวา่ ใหก้องทพั
คร่ึงหน่ึงไปเอาคืน 

เราออกมาจริงๆ 

ถา้อยา่งนั้นสัญญากนัไวว้า่ ถา้ส าเร็จเป็นพระพทุธเจา้แลว้ให้กลบัมาสอนดว้ยๆ น่ีพระ
เจา้พิมพิสารขอไวเ้ลยนะ ถา้ประพฤติปฏิบติัแลว้ถา้รู้จริงๆ กลบัมาสอนบา้งๆ 

น่ีก็เหมือนกนั เราชาวพทุธ เราท าบุญกุศลของเรา คนท่ีจะมีประสบการณ์ คนท่ีจะเป็นผูท่ี้
เขา้ใจส่ิงใด มนัก็ตอ้งไปจากเดก็นอ้ย ไปจากการศึกษา ไปจากการคน้ควา้ทั้งนั้นน่ะ พระก็
เหมือนกนั สามเณรนอ้ย พระเลก็เณรนอ้ยเขากค็น้ควา้ศึกษาของเขา 

ในสังคมทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนชัว่ ถา้มีคนดีข้ึนมา เราก็สั่งสมส่ิงท่ีดีงามๆ ข้ึนมา ดี
งามข้ึนมา ให้เขาศึกษาให้เขาคน้ควา้ข้ึนมา ถา้เขามีส่ิงใดในหัวใจของเขานะ สอนดว้ยๆ ขอให้
บอกที ไอทุ้กข์ๆ  น่ีท าอยา่งไร ไอทุ้กขน่ี์ ไอค้วามคิดท่ีบีบคั้นน่ี ไอใ้นบา้นท่ีมองหนา้กนัไม่ได ้
เวลาเขา้บา้นทีไรเบ่ือหน่ายทั้งหมดเลย ไปไหนมีแต่ความทุกขค์วามยาก 

ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ 
การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ ทรัพยท่ี์หาไดย้าก ความเกิดเป็นมนุษยม์นัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ดูสิ 
หมูป่าเวลามนัติดถ ้า ทัว่โลกมาช่วยเลย เพราะเขาเห็นคณุค่าของความเป็นมนุษยไ์ง ส่ิงมีชีวติมนัมี
ค่าท่ีสุดเลย แลว้เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์ปัจจยั ๔ ดูสิ ถา้โยมบอกวา่ทุกขจ์น
เขญ็ใจนะ ไปดูหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่สิ เวลาหลวงตาท่านพดูถึง ถา้พดูถึงทางโลก เป็นเศษคน 
เป็นผา้ข้ีร้ิว เพราะไม่มีค่า เพราะอยูใ่นป่าในเขา แค่อาศยัอาหารตกบาตรฉันเท่านั้นเอง น่ีไง เวลา
ทางโลกๆ เป็นส่ิงท่ีไม่มีค่า แต่เวลาพดูถึงทางธรรมๆ นั้นคือศาสดาผูย้ิ่งใหญ่ คือครูบาอาจารย์
ของเราท่ีท่านขวนขวายของท่าน ท่านท าของท่านในหัวใจของท่าน น่ีไง เวลาเป็นจริงๆ ถา้มนั
เป็นจริงอยา่งนั้น ถา้ธรรมนะ 
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ถา้คนท่ีมีธรรมมีความจริงออ่นนอ้มถ่อมตน คนท่ีมีธรรมจริงๆ ไม่มีอีโก ้ คนท่ีมีธรรม
จริงๆ ท่านมีความสุขจริงในใจของท่าน เศรษฐีเขามีเงินมีทองเตม็บา้นเตม็เรือนเขาเลย เขาตกใจ
ไหมวา่เขาจะไม่มีกินน่ะ เป็นไปไม่ได ้เวน้ไวแ้ต่เขาจะกินอาหารท่ีเขาพอใจเท่านั้นน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั คนท่ีมีธรรมในหัวใจ คนท่ีมีธรรมในหัวใจมนัตอ้งมีความสุข ความสงบ
ระงบัในหัวใจนั้น มนัมีคุณธรรมในหัวใจนั้น มนัไม่มีโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ 
ส่ิงนั้นเป็นเหยื่อลอ่ น่ีเป็นเหยื่อล่อ โมฆบุรุษตายเพราะลาภๆ อยากดงั อยากใหญ ่อยากชิงดีชิงชัว่ 
ชิงแต่ความชัว่ แยง่ชิงกนั มนัจะเป็นคุณธรรมไดอ้ยา่งไร 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรานะ ใครอยากไดอ้ะไร เชิญ ใครอยากได้
ยศถาบรรดาศกัด์ิ ไม่สน แมแ้ต่ยกให้ หลวงตาท่านไดรั้บเจา้คุณคร้ังแรก ท่านเลา่ให้ฟังเอง ท่าน
เอาไปคืนสมเดจ็วาสน์ ตอนนั้นสังฆราชอยูว่ดัราชบพิธ ท่านเอาไปคืนนะ บอกวา่
ยศถาบรรดาศกัด์ิน้ีควรใหก้บัพระท่ีท างาน พระท่ีท างานทางโลกเขาก็อยากจะมียศถาบรรดาศกัด์ิ
เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจของเขา ขา้พเจา้ๆ ท่านพดูเอง กลา้วกระหม่อมถวายชีวติน้ีเพ่ือศาสนา ไม่
ตอ้งการยศถาบรรดาศกัด์ิ ท่านเอาไปคืนสมเดจ็วาสน์นะ 

แต่คร้ังสุดทา้ยท่ีท่านรับต าแหน่งน้ีท่านบอกวา่มนัเป็นการรักษาน ้าใจ น ้าใจของชาวพทุธ
อยากท าบุญกุศล แลว้ในหลวงท่านก็มีอ  านาจท่ีจะแต่งตั้งได ้ ท่านก็จะขอแต่งตั้ง ความแต่งตั้งนั้น
เพ่ือเป็นบุญกุศล ท่านไม่ไดต่ื้นเตน้ไปกบัยศถาบรรดาศกัด์ิ 

เพราะยศถาบรรดาศกัด์ิ ภาษาเรานะ คนท่ีมีสติปัญญามนักินไม่ไดห้รอก โดยปกติของเรา 
เรากกิ็นขา้วปลาอาหารเท่านั้นน่ะ ยศถาบรรดาศกัด์ิ คณุงามความดีนะ ขอให้มนัเป็นกล่ินศีลกล่ิน
ธรรม ถา้เป็นกล่ินศีลกล่ินธรรม กล่ินศีลกล่ินธรรมมนัหอมทวนลม ความดีของเราน่ี 

เวลาสมณศกัด์ิของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่เกิดจากความศรัทธาความเช่ือของสังคมไทย 
เกิดจากศรัทธาความเช่ือของประชาชนชาวพทุธ ชาวพทุธเขามีศรัทธามีความเช่ือของเขา เขา
เคารพบูชาของเขาดว้ยน ้าใจของเขา มนัยิ่งใหญ่ไม่มีใครถอดถอนได ้ถา้ตายไปแลว้ คุณธรรมของ
ท่านไปกบัท่าน ไม่ตอ้งคืนต าแหน่ง ไม่ตอ้งคืนพดัยศ ไม่ตอ้ง น่ีพดูถึงวา่ถา้มนัเป็นความจริง 
ความจริงอยา่งนั้นไง 
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วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนามนัตอ้งให้ส าคญั ส าคญัจริงๆ ในกล่ินศีลกล่ินธรรม น่ีพดู
ถึงคุณงามความดีของเรา ศาสนายงัยืนยนัวา่ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ แต่ความดีของใคร เวลาเรา
ต่อตา้น เราคดัคา้น ท าดีแลว้ไม่เคยไดดี้สกัที ท าดีๆ 

ท าดี ท าดีของใคร ท าดีแลว้อยากไดดี้ใช่ไหม ท าดีของเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านก็
ท าคุณงามความดีของท่าน เวลาไปอยูท่ี่ไหน พระเจา้ถ่ินไม่ให้อยู ่ พระเจา้ถ่ินพยายามขบัไล่ๆ  
เพราะอะไร เพราะพระเจา้ถ่ิน พระท่ีหวงัลาภสักการะเขาก็ตอ้งการดึงไปอยูท่ี่เขา เวลาครูบา
อาจารยเ์ราไป ไม่ตอ้ง ตกบาตรพอ ขอให้มีขา้วตกบาตรเท่านั้นน่ะ ด ารงชีพได ้พออยูไ่ปนะ 

ดูสิ ดูพระสารีบุตรเห็นพระอสัสชิเดินบิณฑบาตอยู ่ มนัรู้เลย เขาไม่ตอ้งการอะไร ชีวติ
วมุิตติสุขๆ มนัสุขในใจของท่านอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ิน ตามไปๆ จนบิณฑบาตเสร็จแลว้ 
จนฉันอาหารเสร็จแลว้ถึงเขา้ไปถามท่าน “ท่านบวชมาจากใคร” 

“เราเป็นผูบ้วชใหม่” พระอรหันตน์ะ “เราเป็นผูบ้วชใหม่ เรายงัไม่รู้อะไรมากนกั” 

“ก็พดูเท่าท่ีท่านรู้ก็พอ” 

เขาไปคน้ควา้ เขาไปศึกษามากบัสัญชยั นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่ สักแต่วา่รู้ สกัแต่วา่รู้นัน่
แหละ ไอนู่้นก็วา่งๆ วา่งๆ นัน่แหละ ไร้สาระ 

เวลาพระอสัสชิแสดงธรรมให้พระสารีบุตรนะวา่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ของ
เราสอนวา่ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหต ุ

ส่ิงท่ีเราทุกขเ์รายาก เรามีความสุขบุญกุศลอยูน้ี่ก็มาจากเหตุ เหตกุารกระท าของเราทั้งส้ิน 
ท าดีมีคนต่อตา้น ท าดีก็มีคนขดัแยง้ นัน่มนัเป็นมุมมองของเขา คนเรามนัมีผลกระทบทั้งนั้นน่ะ 
ผลกระทบทบัซ้อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนวา่ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้ไปแกท่ี้เหตุนั้น 

น่ีไง เวลาพระสารีบุตรฟัง ฟังเทศน์อยา่งนั้น เพราะเขาคน้ควา้อยูแ่ลว้ จิตใจของเขาพร้อม
อยูแ่ลว้ พอจิตใจเขาพร้อมอยูแ่ลว้ เราก็ฟังกนัไง เราก็ท่องกนัไง เราก็ท่องของเรา แต่จิตใจของเรา
ไม่ผอ่งใสไง จิตใจของเราไม่มีสัมมาสมาธิไง จิตใจของเราไม่ตั้งมัน่ไง จิตใจของเราคือวา่ฐาน
ของโลก ฐานของเรา จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสๆ ของเราไม่เขา้ถึงจิตเดิมแทไ้ง ของเราเขา้แต่เงาไง ดสิู 
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เวลาเขาอาบน ้า เขาแกผ้า้ของเขา เขาเขา้ห้องน ้า เขาอาบน ้า เขาช่ืนใจใช่ไหม ของเราใส่ชุดหมี เอา
น ้าราดใหญ่เลย อูฮู้! ยิ่งอาบน ้ายิ่งร้อน ยิง่อาบยิ่งเหง่ือแตก เพราะมนัไม่เขา้ถึงใจ เพราะเราท า
สมาธิไม่เป็น เราท าสมาธิกนัไม่ได ้

ถา้เราท าสมาธิได ้ดูสิ คนแกชุ้ดหมีออก คนแกเ้ส้ือผา้ออก เวลาอาบน ้าอาบท่าเขาก็เยน็ช่ืน
ใจ จิตก็เหมือนกนั มนัมีอารมณ์ของมนั มนัมีส่ิงใดปิดกั้นหัวใจมนั ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เหตุ
คลอ้งอยูเ่ตม็หัวเลย แต่ไม่เขา้ถึงใจหรอก เพราะมนัท าไม่เป็น น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ มนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนั เราอยา่เช่ือใครง่ายๆ เราไม่เช่ือใครทั้งส้ิน 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรมนะ 
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม สงฆ์องคแ์รกของโลกเกิดข้ึน เกิดข้ึนดว้ยสติดว้ย
ปัญญาของท่าน เพราะท่านฟังธรรมแลว้ท่านพิจารณาของท่าน ท่านใชปั้ญญาของท่านแทงตลอด 
แทงตลอดคือความลงัเลสงสัย ความไม่เขา้ใจนั้นทะลปุรุโปร่งหมด ส่ิงท่ีเศร้าหมองในหัวใจวาง
หมด 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา ธรรมดา ธรรมดา
อะไร ธรรมดากินแลว้ก็นอนไง ธรรมดาเด๋ียวกลบับา้นไง ธรรมดาของเรา ชีวติธรรมดาไง 

แต่ธรรมดาของท่านมนัธรรมดาในหัวใจ เกิดดบั เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไป ไตรลกัษณ์ 
แลว้ไตรลกัษณ์เป็นอยา่งไร ไม่มีใครรู้จกัหรอก ดีแต่โม ้ เอาต ารามาวเิคราะห์วจิยักนั นกัวชิาการ
ความรู้ท่วมหัวเอาตวัไม่รอด แต่ครูบาอาจารยข์องเรานะ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ท า
ความสงบของใจเขา้มาก่อน ใจสงบแลว้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

คนเรานะ ไปเท่ียวรอบโลกเลยนะ เท่ียวแลว้กลบัมาเป็นหน้ีเป็นสิน เวลาเรานัง่อยูท่ี่โคน
ไม ้นัง่อยูใ่นห้องพกัของเรานะ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ถา้จิตสงบระงบั อูฮู้! อูฮู้! มนั
จะมหัศจรรย ์จิตของเราแท้ๆ  ไม่เคยรู้เห็น ไม่เคยรู้จกัมนั วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ี 

วนัส่งเสริมพระพทุธศาสนานัน่ก็เป็นพิธีกรรมท่ีเราจะส่งเสริมเยาวชนของเรานะ แต่ถา้
เอาจริงๆ จิตใจของคนท่ีมีคุณธรรม วนัส าคญัมนัเกิดท่ีใจ มนัเคารพบูชาตั้งแต่ไม่ใช่วนัพระ มนั
เคารพบูชาทุกๆ วนั มนัเห็นคุณค่าขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัลงธรรมะ ธรรมวนิยั
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สุดยอดๆ นัน่จิตใจท่ีเป็นธรรม 
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น่ีพดูถึงวา่วนัน้ีเรามาท าบุญ เรามาท าบุญของเราก็ท าบุญของเราให้จิตใจเราเป็นสาธารณะ 
ฟังเหตุฟังผล ไอท่ี้มนัด้ือๆ เอง็ด้ือนกั บอกใจตวัเอง เอง็ด้ือนกั เอง็ยอดคน แลว้เอง็ก็ทุกขฉิ์บหาย
เลย เอง็ไม่เคยเจอความสุขเลย ถามใจตวัเอง เอง็ยอดคนเลย แลว้ไปไหนไม่รู้เร่ือง วนอยูน่ัน่น่ะ 

เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ไปเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยพทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานกลางหัวใจนั้น เอวงั 


