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เทศน์เช้า วนัที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีเราจะขายของ เราจะขายธรรมะ เวลาขายธรรมะนะมนั
เป็นสัจจะ มนัเป็นธรรม ถา้ค าว่าเป็นธรรม ดูสิ เวลาหลวงตาท่านแจกธรรมๆ ใหธ้รรมเป็นทานๆ 
คือใหธ้รรมเป็นทานไม่เดือดร้อนใคร ไม่มีใครเดือดร้อน ใครมีก าลงัแลว้จะเสียสละทานเพื่อ
ประโยชน์กบัเขาเราได ้ ในหลวงเม่ือก่อนท่านไปช่วยชาวเขา ชาวเขาท่านบอกว่าเอาปลาไปให้
มนัไม่ได ้ตอ้งเอาเบด็ไปใหม้นั ใหม้นัรู้จกัท ามาหากิน  

ก็เหมือนกนั ว่าใหธ้รรมเป็นทานๆ เวลาใหธ้รรมเป็นทานมนัเป็นเร่ืองโลกๆ ไง เป็นเร่ือง
โลกกคิ็ดโครงการข้ึนมาแลว้ก็มาเร่ียไรกนัว่าจะใหธ้รรมเป็นทาน แลว้ก็ไปให ้๕ เปอร์เซ็นต ์ อีก 
๙๕ เปอร์เซ็นตไ์ปไหนไม่รู้หายไป น่ีก็เหมือนกนั อา้งว่าใหธ้รรมเป็นทานๆ ธรรมอะไรเป็นทาน
ล่ะ เราใหธ้รรมเป็นทาน ใหธ้รรมเป็นทานเราท าดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา เวลาใหใ้หด้ว้ยน ้าใจ 
ใหด้ว้ยน ้าใจคือให ้ ไม่มีส่ิงใดไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น ไม่มีส่ิงใด ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาเคารพ
นบนอบ ไม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ินเพราะมนัเป็นธรรม  

ค าว่าเป็นธรรม ค าว่าเป็นธรรม สจัธรรม สัจธรรมเวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรม ท่านบอก
เลยว่าธรรมะมนัเขา้ไดก้บัเมด็หิน เมด็ทราย คือมนัเขา้กบัทุกๆ อยา่งไดห้มดเลย มนัเขา้ไดม้นัไม่
กีดไม่ขวาง ไม่ขดัไม่แยง้ ไม่โตไ้ม่แยง้อะไรทั้งส้ินเลยความเป็นธรรม แต่ถา้มนัมีขดัมีแยง้ มีโตมี้
แยง้ นัน่ล่ะมนัเป็นเร่ืองโลกๆ แต่ถา้ใหธ้รรมเป็นทานๆ เราใหด้ว้ยน ้าใจ ใหด้ว้ยเสียสละ ถา้ให้
ธรรมเป็นทานเราจะขายธรรม  

ค าว่าขายธรรมๆ เราท าดว้ยน ้าพกัน ้าแรง เวลาเราขายธรรม แต่ถา้ขายทางโลก ขายทาง
โลกมนัมีลบัลมคมใน มนัมีต่างๆ แลว้ขอ้มูลเอง็รู้ไดอ้ยา่งไร เอง็รู้ไดอ้ยา่งไรมนัก็เหมือนองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมๆ ปรารถนามา
ร้ือสัตว ์ ขนสัตว ์ ดสิู เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไป ท าสังคายนาคร้ังแรก
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สงฆแ์ตกเป็น ๑๘ นิกาย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธว่าถา้เป็นธรรมก็ตอ้งรักกนั เป็นธรรมก็
ตอ้งมีความเห็นเหมือนกนั ท าไมมนัแตกเป็น ๑๘ นิกายไปล่ะ  

ความแตกเป็น ๑๘ นิกายไปแลว้ ในมหายานก็ยงัแตกไป เถรวาทแตกไป ในวชัรยานของ
เขาแตกกนัไป พอมนัเป็นเถรวาทเรา เถรวาทเรามนัก็มีความเห็นแตกต่างกนัไป อนัน้ีมนัแตกต่าง
กนัไป เหมือนบอกว่าใหธ้รรมเป็นทานๆ ถา้ครูบาอาจารยมี์ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เป็นศาสดา เป็นพระอรหนัต ์ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์แต่ค าว่าร้ือสัตวข์นสัตว ์ในค าว่าร้ือ
สัตวข์นสัตวใ์นความหมายขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คือร้ือในหวัใจของเขา  

ความเห็นของเขา ความคิดของเขา ความทุกขข์องเขา ความยากของเขา ปรารถนา เวลา
ปฏิบติัใหส้ิ้นสุดแห่งทุกข ์ ร้ือสัตวข์นสัตวคื์อใหส้ัตวต์วัน้ีไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก แลว้เวียนว่าย
ตายเกิดแลว้เอาอะไรมาเกิดล่ะ เวลาเกิดข้ึนมาไดเ้สวยภพ เกิดจากทอ้งพ่อทอ้งแม่ก็เกิดจากทอ้ง
พ่อทอ้งแม่ ถา้ไม่มีจิตปฏิสนธิวิญญาณไปเกิดในไข่ ในน ้าคร า ในโอปปาติกะมนัเกิดไดอ้ยา่งไร  

เวลามนัเกิด จิตเวลามนัเกิดจิตเรามนัเกิด เวลาจิตมนัเกิด เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวใ์นหวัใจนั้น ในหวัใจนั้นตอ้งท าศีล สมาธิ ปัญญา ศีล 
สมาธิ ปัญญาเกิดมรรคเกิดผลข้ึนมาแลว้ มนัจะเขา้ไปร้ือคน้ในหวัใจดวงนั้น มนัไปส ารอกกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากในใจดวงนั้น ถา้มนัส ารอกกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจดวงนั้น
แลว้ มนัส้ินกิเลสไปแลว้จะเอาอะไรไปเกิด มนัเอาอะไรไปเกิดล่ะ  

ร้ือสัตวข์นสัตว ์เขาร้ือสัตวข์นสัตวใ์นหวัใจไง เขาไม่ไดร้ื้อสัตวข์นสัตวจ์ะเอารถบสั เท่ียว
ไปวดันั้นวดัน้ี ไปดูสมบติัของเขา น่ีไงเวลาเขาท าบุญๆ กนั ไปท าบุญทัว่บา้นทัว่เมืองเลย แต่
ปล่อยพระอรหนัตใ์นบา้นไวใ้หทุ้กขใ์หย้าก เกิดจากใคร เกิดจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เป็นพระ
อรหนัตข์องลูก คนท่ีเป็นคนดีตอ้งมีกตญัญูกตเวที กตญัญูกตเวทีไอลู้กก็บอกว่าแม่ชอบบ่น ไม่
ชอบๆ  

จะชอบไม่ชอบมนัเป็นเร่ืองหน่ึง แต่เร่ืองหนา้ท่ีมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง เราก็ไม่ชอบทั้งนั้น
แหละ ความอยูใ่กลชิ้ด อยูต่่างๆ มนักระทบกระเทือน ไม่ชอบส่ิงใด ถา้มนัคุน้ชินแลว้มนัไม่มี
การเกรงใจกนั แต่ถา้คนเป็นเพื่อนกนั คบกนัใหม่ๆ อู๋ย เกรงอกเกรงใจไปหมดเลย เวลาสนิท
คุน้เคยมนัเป็นอยา่งนั้น แลว้พ่อแม่อยูก่นัมาตั้งแต่ออ้นแต่ออก มนัก็มีหลายๆ อยา่งท่ีมนัขดัใจ แต่
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ขดัใจมนัก็เป็นเร่ืองของเรา ถา้เราขดัใจเรา เด๋ียวมีลูก ลูกก็ขดัใจเราเหมือนกนั เด๋ียวมีหลาน หลาน
มนัจะถอนหงอกเอา น่ีไงในเม่ือมนัเป็นไปตามวยั เราใหธ้รรมเป็นทานๆ ธรรมแต่ขา้งนอกไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวใ์นหวัใจ ถา้ใน
หวัใจน้ีมนัมีความกตญัญูกตเวทีมนัสังเวชนะ เวลามนัคิดข้ึนมาแลว้น ้าตาไหลนะ เราเกิดมาจาก
ใคร เล้ียงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย เล้ียงมาฟูมฟักมา แลว้ท่านก็หวงัเพื่อความอบอุ่นใจของท่าน เรา
พดูกบัท่านไม่ไดห้รือ เรามีน ้าใจกบัพ่อแม่เรา ปู่  ยา่ ตา ยายเรานิดหน่ึงไม่ไดเ้ลยหรือ ถา้มนัมี
ข้ึนมามนัก็มีความอบอุ่น นัน่ล่ะกตญัญูกตเวที  

ถา้ใหธ้รรมเป็นทานๆ มนัใหธ้รรมอยา่งน้ีไง ถา้ธรรมเป็นทานหวัใจมนัจะเป็นธรรม ถา้
หวัใจเป็นธรรมมนัไม่คิดเบียดเบียนใคร ไม่คิดท าลายใคร ไม่คิดท าร้ายใคร ถา้มนัคิดท าร้ายใครก็
สร้างเวรสร้างกรรม ถา้เราท าร้ายเขาเราก็ท  าลายหวัใจของเรา เพราะเราท าข้ึนมาเกิดกรรม กรรม
อนันั้นมนัจะซบัลงไปท่ีใจนั้น เพราะการกระท านั้นมนัตอ้งวางแผน มนัตอ้งมีความรู้สึกนึกคิด  

ไอค้วามรู้สึกนึกคิดนัน่ล่ะคือเจตนา ถา้เจตนาแลว้ผลของมนักลบัมาท่ีหวัใจ แลว้หวัใจท่ี
คนมนัคิด คิดท าลายเขาก็คือท าลายหวัใจตวัเอง ถา้มีสติปัญญามนัจะไม่ท าลายใคร เราไม่ชอบ 
ไม่ชอบก็คือไม่ชอบ ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูก่บัเทวทตั เทวทตัมาร้องมาขอ
ทุกๆ อยา่ง แลว้สุดทา้ยเทวทตัก็มาฆ่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีอคติ ไม่มีส่ิงใดกบัเทวทตัเลย แต่เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ อู๋ย 
ฟูมฟัก โอบอุม้กนัมาตลอด  

เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเวลาไปท าส่ิงใดมาก็มารายงานองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาไอผู้ดี้ ผูป้ระเสริฐกป็ระเสริฐเลอเลิศ ไอผู้ท่ี้ท  าลายก็ท  าลายซะ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือสัตวข์นสัตวอ์ยูร่ะหว่าง แลว้ท่านท าเป็นแบบแผนมา ถา้วา่ใหธ้รรมเป็น
ทานๆ ธรรมเป็นทานตอ้งเป็นแบบน้ีไง ให้ธรรมเป็นทาน เราไม่เบียดเบียนใคร ไม่ลว้งทรัพยใ์คร 
ไม่ท าลายใครทั้งส้ิน เราจะท าของเราท าเพื่อประโยชน์ไง ถา้ใครมีอ านาจวาสนาขนาดไหนท าได้
ขนาดนั้น  

ดูสิ ว่าใหธ้รรมเป็นทานๆ ครูบาอาจารยข์องเราประเสริฐเลอเลิศเลย องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสตัว ์ เราเป็น
ชาวพุทธ เราเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัสมราคาไหม เวลาองคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่เขม้แขง็ 
สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้ง ค าติฉินนินทาจากลทัธิต่างๆ ไดเ้ราจะไม่ยอมนิพพาน เราจะปลูกฝัง
หวัใจของเรา อุบาสก อุบาสิกาของเราใหเ้ขม้แขง็ สามารถกล่าวแก ้กล่าวแกเ้วลาเขามาโจมตีไง  

ศาสนานั้น ศาสนาน้ี ศาสนาเป็นลทัธิ ศาสนาของเรา เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นเจา้ของ
ศาสนาเราตอ้งมีสติ มีปัญญา เราตอ้งมีจุดยนืของเรา ถา้มีจุดยนืของเรา บุญมนัคืออะไร เสียสละ
กนัท าไม มาท าบุญมาท าไม มาท าบุญแลว้ภาวนาๆ เพื่ออะไร มนัว่างเปล่าไง เราไม่มีจุดยนืไง ถา้
เรามีจุดยนืของเรา ใหธ้รรมเป็นทานๆ เราตอ้งมีจุดยนืสิ ถา้เรามีจุดยนืของเรา เราท าของเรา พอ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมๆ พยายามร้ือสัตว ์ขนสัตวน์ะ จนวนัมาฆะบชูามาร
มาดลใจตลอดถึง ๑๖ หน  

มารเอย บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้ง 
ค าโจมตี ค าติฉินนินทาของลทัธิต่างๆ ได ้ อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะนิพพาน โลกธาตุไหวหมด
เลย น่ีไงใหธ้รรมเป็นทานๆ ธรรมเป็นอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีอ  านาจวาสนา
ขนาดนั้น หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ต้ือท่านก็มีอ  านาจวาสนาของท่าน ท่านท าคุณงาม
ความดีมามหาศาล แลว้ถา้ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นคนดี ไอเ้ราลูกศิษยล์ูกหาเราจะเผยแผ่
ธรรมๆ เราก็ตอ้งเป็นคนดี เราจะไปลว้งทรัพยเ์ขาท าไม เราจะไปโจมตีเขาท าไม 

ถา้เผยแผธ่รรมไง ถา้พ่อแม่ของเรา พ่อแม่เป็นคนท่ีดี สั่งสอนลูก ถา้ลูกคนไหนเป็นคนดี 
คนใดก็แลว้แต่เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะถามเลยเกิดท่ีไหน เกิดจงัหวดัใด พ่อแม่มนัช่ืออะไร ลูก
คนหน่ึงท าคุณงามความดี คุณงามความดีน้ีมนัจะสืบต่อไปถึงพ่อถึงแม่ ถึงปู่  ยา่ ตา ยาย ถึงชาติ
ตระกลูเลย เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เราท าตวัดีอยา่งไร  

แลว้เวลาครูบาอาจารยข์องเรา ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ต้ือ ครูบาอาจารยเ์รา
เป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้นแหละ ท่านมีคุณธรรมๆ เราเป็นลูกศิษยเ์ราพิมพป์ระวติัของท่านมาแจกๆ 
เราท าตวัเลวทรามขนาดไหน ในเม่ือเอง็จะเผยแผธ่รรมไง ถา้เผยแผธ่รรมๆ จะใหธ้รรมเป็น
ทานๆ มนัมีธรรมจริงหรือเปล่า ถา้ครูบาอาจารยข์องเราจริง ครูบาอาจารยข์องเราเป็นส่ิงท่ีดี เรา
เป็นลูกศิษยล์ูกหาท่ีจะเอาธรรมของท่านมาเผยแผ ่เราท าอะไรกนัอยู ่ 
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เรามีอตัตสมบติัไหม เรามีความละอายแก่ใจไหม เรามีความรู้ไหม เรามีจุดยนืในชีวิตเรา
ไหม ชีวิตน้ีมาจากไหน นัง่กนัอยูน่ี่มาจากไหน นัง่กนัอยูน่ี่ อยู่ท  าไม แลว้ตายแลว้ไปไหน ศาสนา
สอนลงท่ีน่ี เร่ืองอยา่งอ่ืนเป็นเร่ืองรองหมดนะ ในพุทธศาสนาสอนเร่ืองการเกิดการแก่ การเจบ็
และการตาย แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ร้ือคน้ ร้ือถอนส่ิงท่ีตรงขา้มไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจบ็ ไม่ตาย เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ร้ือคน้ความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายถึง
ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต ์เป็นศาสดา  

พวกเราเกิด แก่ เจบ็ ตายมนัเป็นสมบติั สมบติัสาธารณะท่ีทุกคนตอ้งเผชิญทั้งนั้น แลว้ดูสิ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกไป ท าหวัใจของท่านให้
พน้จากการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย เป้าหมายมนัอยูท่ี่น่ี ศาสนาพุทธ พุทธศาสนาสอนเร่ือง
การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย สอนเร่ืองปัญญา สอนเร่ืองการคน้ควา้ สอนเร่ืองอะไรต่างๆ แต่
มนัตอ้งวางพื้นฐานจากทาน ศีล ภาวนา จากเร่ืองของทาน ถา้คนไม่มีทาน ไม่มีการเสียสละ จิตใจ
ตระหน่ีถ่ีเหนียว คือจิตใจมนัก็ยดึถือความคิดตวัเองเป็นใหญ่ ทุกคนจะยดึถือความคิดตวัเองเป็น
ใหญ่ แลว้ก็ไปศึกษาเล่าเรียนมา 

การศึกษาเล่าเรียนมาทางโลกนั้นเขาเรียกวิชาชีพ มนัเป็นอาชีพนะ ดูสิ พวกเราเกิดมาเป็น
มนุษยท์ั้งนั้นแหละ ถา้ใครมีองคค์วามรู้ ใครมีการศึกษา เขาจะมีความรู้ของเขา เขาไดท้  างานของ
เขา หนา้ท่ีต าแหน่งของเขา นั้นเป็นอาชีพของเขา แลว้คนท่ีเป็นคนดี เขามีอาชีพแลว้เขาเป็น
รัฐบุรุษ เขาท าเพื่อประโยชน์กบัสังคม เขาท าเพื่อประโยชน์กบัประเทศชาติ คนท่ีมีความรู้แต่เห็น
แก่ตวั ท  าลายสังคม ท าลายความเดือดร้อนใหก้บัคนอ่ืน  

นัน่ ความรู้อนันั้นถา้มนัเป็นธรรมๆ มนัจะเป็นประโยชน์กบัคนๆ นั้น แลว้เป็นประโยชน์
กบัสังคม เป็นประโยชน์กบัประเทศชาติ แต่ถา้คนๆ นั้นมีความรู้แต่เห็นแก่ตวั เห็นแก่ไดท้  าลาย
คนอ่ืน ความรู้ของเขาท าลายทั้งตวัเขา ท าลายตวัเขาเพราะเขาไปท าลายคนอ่ืนเขาก็สร้างเวรสร้าง
กรรม ดสิู สร้างเวรสร้างกรรม ดูเทวทตั เทวทตัเวลาจะส านึกตน เทวทตัจะมาส านึกตน จะมาเฝ้า
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาไดส้ร้างเวรสร้างกรรมของเขาไวม้าก  

พระบอกนะ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกเทวทตัจะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่าเทวทตัจะไม่ไดเ้จอหนา้เราหรอก พระ
ก็บอกมาแลว้นะๆ เขา้มาถึงชานเมืองแลว้นะ เทวทตัจะไม่ไดเ้ห็นหนา้เราหรอก มาแลว้มาถึงหนา้
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ประตูวดัเชตวนั แต่ไปถึงแลว้จะไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็จะไปลา้งเทา้ ลา้งหนา้ 
ท าความสะอาดร่างกาย ลงจากแคร่ธรณีสูบไปเลย ธรณีสูบเลย 

น่ีไงคนท่ีมีปัญญาๆ ท าความรู้มากท าส่ิงต่างๆ ถา้เขามีสติปัญญาของเขา เขาท าประโยชน์
ของเขา ดูสิ ถา้เขามีแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากเขาท าของเขาอยา่งนั้น เวลาพระสารีบุตร 
พระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะ ดูสิ ช่วยองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรม ใครมี
ทิฐิมานะไปแสดงฤทธ์ิแสดงเดชเอาฤทธ์ิกดความรู้สึกนึกคิดของเขาจนเขายอมรับ พอใคร
ยอมรับแลว้จะเทศน์สั่งสอน พระโมคคลัลานะจะพามาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ถา้
ใครมีปัญญามาก มีทิฐิมานะมาก พระสารีบุตรก็จะไปเทศนาว่าการ ไปใชปั้ญญาแยกแยะจนเขามี
ความเห็นถูกตอ้งข้ึนมาก็พามาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

กษตัริยเ์มืองใด กษตัริยเ์ศรษฐีกุฎุมพีท่ีไหนมีทิฐิมานะ จะใหพ้ระโมคคลัลานะเหาะไป
เลย ไปแสดงฤทธ์ิแสดงเดชใหเ้ขายอมจ านนดว้ยเหตุดว้ยผล พามาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ คนเขาเห็นว่าศาสนาพุทธท่ีมนัเจริญงอกงามข้ึนมาก็เพราะพระโมคคลัลานะ พระสารี
บุตร เพราะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา เป็นแม่ทพัแห่งธรรม เป็นผูท่ี้มีฤทธ์ิมีเดชคอย
พยายามจุนเจือส่งเสริมพุทธศาสนาใหเ้ป็นแบบเป็นอยา่งใหเ้ขาเห็นความจริงข้ึนมา แลว้พามาเฝ้า
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ลทัธิต่างๆ พวกลทัธิเดียรถียม์นับอกว่าอยากท าลายพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนามีคน
เช่ือถือมาก ไปท าลายโอกาสของเขา ท าลายศรัทธา ท าลายลูกศิษยข์องเขาใหม้านบัถือศาสนา
พุทธ แต่จะท าลายศาสนาตอ้งท าลายใครก่อน ก็ตอ้งท าลายพระโมคคลัลานะก่อน ถึงไดจ้า้งไง
จา้งคนมาฆ่าพระโมคคลัลานะ ดว้ยลทัธิอ่ืนเขาจา้งคนมาท าลายพระโมคคลัลานะนะ พระโมค
คลัลานะมีฤทธ์ิมากเหาะหนีๆ ถึง ๓ หน สุดทา้ยแลว้ อ๋อ มนักรรมของเรา  

มีฤทธ์ิ มีเดช มีธรรมมนัหลีกเล่ียงได ้ มนัไม่เผชิญกรรมน้ีก็ได ้ แต่พระอรหนัตท่์านเช่ือ
กรรม ท่านเช่ือการกระท า เพราะส่ิงน้ีเราท ามา ตั้งแต่อดีตชาติอนัโพน้ไกลนูน้ท่านไดเ้คยท าร้าย
แม่ท่าน เพราะเคยท าร้าย แลว้พอท าร้ายก็ตกนรกอเวจี ตกนรกอเวจีข้ึนมาแลว้ก็มีสร้างบุญสร้าง
กรรมมา ปรารถนาเป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย ท่านไดส้ร้างบุญกุศลของท่านมา แต่เศษกรรม
อนันั้นมนัก็ยงัมีความตกคา้งอยู ่ท่านถึงนัง่เฉยๆ ใหโ้จรมนัตีจนตาย  
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สลบไปแลว้ก็ฟ้ืนมา เนรมิตจากท่ีโดนเขาตีจนบอบช ้าใหข้ึ้นมาเป็นปกติ แลว้ดว้ยฤทธ์ิ 
เพราะท่านมีฤทธ์ิมาก เหาะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปลานิพพาน องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ว่าใหส้มควรแก่เวลาของเธอเถิด แลว้เธอจะไปนิพพานท่ีไหน ก็ไปนิพพาน
ตรงท่ีโดนเขาตี อา้ว ถา้เธอจะไปเธอแสดงฤทธ์ิใหน้อ้งๆ เธอดูก่อน เหาะข้ึนไปบนอากาศ ลง
มาแลว้เทศน์ เหาะข้ึนไปบนอากาศ ลงมาแลว้เทศน์ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะท าแบบน้ีทั้ง
คู่เลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ใหเ้ป็นแบบอยา่งไง  

ก่อนท่ีเธอจะไปนิพพานแสดงตนใหลู้กศิษย ์ ใหน้อ้งๆ ของเธอไดเ้ห็นว่าท าคุณงามความ
ดี เผยแผธ่รรมๆ ถา้คุณธรรมมนัเป็นแบบน้ี ถา้คุณธรรมเป็นประโยชน์ในใจของพระโมคคลัลา
นะ พระสารีบุตร เป็นประโยชน์เพราะท่านฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงส้ิน
กิเลสไป คนส้ินกิเลสคนไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย มนัประเสริฐท่ีสุด เราไม่ตอ้งเวียนว่ายตาย
เกิดอีกแลว้ เราไม่ตอ้งมีอะไรบีบคั้นในใจของเราอีกแลว้ เราจะไม่เป็นเหยือ่ของพญามารอีกแลว้ 
เราไม่ใหค้วามโลภ ความโกรธ ความหลงมนัข่ีหวัอีกแลว้ เราจะไม่ใหใ้ครมาข่มข่ีเราอีกแลว้ 
หวัใจมนัไม่มีส่ิงใดมาอยูใ่นหวัใจ แลว้มาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ความส าคญัๆ ก็ส าคญัคือนิพพานในใจของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ นิพพานใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นิพพานในใจอนันั้น อนันั้นมีค่า องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมอนันั้นแหละ เผยแผธ่รรมๆ น่ีไงถา้มนัเป็นธรรมมนั
เป็นประโยชน์อยา่งน้ี แต่เวลาพระเทวทตัเวลาตายไปธรณีสูบไป ขนาดว่าธรณีสูบแลว้ยงัไม่มี
อะไรเป็นท่ีพึ่ง สูบไปถึงคางก็ถวายคาง ถวายกระดูกคางแก่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง 
เขาท าฌานโลกีย ์ เขาเหาะเหินเดินฟ้าไดน้ะเทวทตั ใครท่ีว่าเหาะเหินเดินฟ้า รู้วาระจิตอะไรต่างๆ 
อภิญญามนัก็แค่นั้นมนัฌานโลกีย ์ 

บอกใหธ้รรมเป็นทานไง เราจะแจกหนงัสือไง เราจะขาย เราจะขายธรรมะ แต่เราไม่ได้
ขายครูบาอาจารย ์ถา้มนัมีกิเลสมนัจะขายครูบาอาจารย ์เอาครูบาอาจารยม์าขาย ลูกศิษยค์นนั้นลูก
ศิษยค์นน้ี แลว้มึงท าตวัอยา่งไร พ่อแม่ท่ีดีเขาสอนลูกอยา่งน้ีหรือ ถา้เราเป็นลูกของพ่อแม่แลว้เรา
ไปปลน้ไปขโมยเขามา เราจะบอกว่าเราเป็นลูกพ่อแม่เราไหม  

พ่อแม่มานัง่ร้องไหอ้ยูห่นา้กรงขงันัน่น่ะ ลูกเอย๊ เล้ียงมากส็ั่งสอนซะดีเลย ท าไมไปปลน้
ไปชิงเขา แต่ถา้ลูกคนไหนท าผลประโยชน์ ท าคุณงามความดีกบัชาติกบัตระกลู เขาถามเลยว่า
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เกิดท่ีไหน พ่อแม่ช่ืออะไร ชาติตระกลูของเขามีคนขอบบุญขอบคุณว่าลูกไดท้  าประโยชน์กบั
สังคม ลูกไดท้  าประโยชน์กบัประเทศชาติ ประเทศชาติร่มเยน็ก็เพราะลูกของท่าน  

ใหธ้รรมเป็นทานๆ ใหธ้รรมเป็นทาน ธรรมอนันั้นมนัมีค่าอยูแ่ลว้ ธรรมของครูบา
อาจารยเ์รามีค่าอยูแ่ลว้ล่ะ แต่เวลาผูท่ี้เอาไปปู้ ยีปู่้ ย  าไง ใหธ้รรมเป็นทานๆ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ มนั
เป็นเร่ืองการแสวงหาผลประโยชน์ ประโยชน์ทบัซอ้นทั้งนั้นแหละ เม่ือวานเอามาใหเ้ราสังเวช
มาก เขาก็พิมพป์ระวติัหลวงปู่ ต้ือ เราก็พิมพป์ระวติัหลวงปู่ ต้ือ อา้ว แลว้มาแจกชนกนั แต่เราแจก
ในวดัเรา เขามาแจกจะใหเ้ซ็น ไม่ยอมเซ็น ไล่กลบัไปเลย เพราะอะไร เพราะวา่เวลาเขาท าแลว้ก็
ท  าแลว้  

อยา่งท่ีว่าเวลาดูรูปในหนงัสือสวยมาก เขามีรูปมีอะไรเตม็ไปหมดเลย เราก็คิด เพราะเรา
ดูข่าวบ่อย เขาก็บอกเลยนะ เดก็เราท่ีมนัไม่มีปัญญาเพราะมนัดูทีวี ถา้ปิดทีวีใหอ่้านหนงัสือเดก็
มนัจะฉลาด ถา้รูปสวยๆ นัน่ล่ะรูปสวยๆ เขาดูแต่รูป ของเราไม่มีรูปเลยมึงตอ้งอ่าน เดก็มนัจะ
ฉลาดเพราะการอ่าน การอ่าน การคน้ควา้ การเป็นประโยชน์  

ทีน้ีหนงัสือเราใหธ้รรมเป็นทานไง กจูะใหค้นฉลาด กไูม่ตอ้งการใหเ้ดก็โง่ๆ แลว้จะได้
หลอกลวงมนัไดง่้าย กตูอ้งการใหเ้ดก็มนัฉลาด เอาหวัใจของมนัไวใ้นอ านาจของมนั ใหมี้สติมี
ปัญญารักษาตนเพื่อไม่ใหเ้ป็นเหยือ่ของโลก แลว้เราพยายามสร้างคุณงามความดีของเรา เพื่อ
ประโยชน์กบัเรา น่ีใหธ้รรมเป็นทาน เอวงั 


