
ตอนที่ ๖  ผลที่ไดจากมโนมยิทธิ (ตอ) 
  ทานสาธชุนพุทธบริษัททัง้หลาย สําหรับวันที่บันทึกนี่ก็ยังเปนวันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๒๗ ตามเดิม คราวที่แลวไดพูดถึง ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ซึ่งความ

จริงตองทําใหคลอง ทําใหชิน หากวาทานผูฟงหรือทานผูอานอยากทราบวาทําอยางไร 

โปรดทราบวาที่พูดนี่พูดกบัคนที่เขาฝกไดมาแลว และวิธีการตาง ๆ ครูบาอาจารยเขาก็

สอนมาแลว 

  กอนที่จะพูดอะไรทั้งหมด ก็ขอเตือนเรื่อง กําลังของสมาธิ เวลาของ

สมาธิทรงใหดีและมีสภาพแจมใส อยาลืมวา "จงอยามีความหวงใยอะไรทั้งหมด

ขณะที่ทําสมาธิกําลังใจของเราตองดีตลอดวัน" นั่นคือไมยกตนขมทาน ไมสนใจ ไม

แสไปหาเรื่องในจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาดีเขาจะเลวชางเขา เราเห็นเขาเลวมากก็คือ

เราเลวมากเอง ถาเราเปนคนดี ในโลกนี้ไมมีใครเลว ทุกคนอยูใตอํานาจกฎของกรรม 

และก็ไมถอืตัวเกินไป อารมณอยางนี้เปน สะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนา ที่

พระพุทธเจาทรงตรัสไวใน อุทุมพริกสูตร และก็การเขาถึงเปลอืกความดีคือ 
  ๑. ไมทําลายศีลดวยตนเอง ไมยยุงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล 
ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว 
  ๒. สามารถระงับนิวรณไดทันทีทันใดที่ตองการ 
  ๓. จิตทรงพรหมวิหาร ๔ 
  ๔. และขอแถมอีกนิดหนึ่งคือ ใจยอมรับนับถือความดีของ
พระพุทธเจา ความดีของพระธรรม ความดีของพระอริยสงฆ มีความรูสึกวาชีวิต
นี้มันตองตาย ถาตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้น 
  เมื่อบรรดาทานพุทธบริษทัและบรรดาเพื่อนภิกษสุามเณรทุกทานทรง

อารมณไดอยางนี้ ขึ้นชือ่วาการเกิดในอบายภูมิตอไปไมมีแน จะเปนการเกิดเปนสตัว 

นรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดียจรัจฉานเหลานี้ ไมมีตอไปอีก มีอยางเดียวคือ

มุงหนาไปนพิพาน และก็ถาหากวาจะตองเกิดใหม ก็มีการจํากัดเวลา ถาความเขมขน
ของจิตมีอยู เกิดเปนมนุษยอีกชาติเดียว เปนพระอรหันตไปนิพพาน ถามีกําลัง
จิตออนลงมา เปนอยางกลางก็เกิดอีก ๓ ชาติจากคนแลวก็ไปนิพพาน กําลังจิต
ยอหยอนไปมากหนอยก็เกิดอีก ๗ ชาติไปนิพพาน 
   



  แตวาถาทรงกําลังใจอยางที่วามาแลวทุกคน สาวกขององคสมเด็จ
พระประทีปแกวพึงทราบวา ถาตายจากคนไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม เมื่อ
พระศรีอาริยมาตรัส ฟงเทศนจบเดียวอยางนอยเปนพระโสดาบันหรือพระ
สกิทาคามี ฟงเทศนอีกครั้งสองครั้ง อยางนอยก็ไมชานักไดเปนพระอรหันต 
  รวมความวาถาพบพระพุทธเจาคือพระศรีอาริยไปนิพพานแน แตวาทาง

ที่ดีขอทุกคนตัดสินใจไปนิพพานชาตนิี้ดีกวา จะไดมีการรวบรัดขยันหมั่นเพียรปฏบิัติ

ดานความดี และก็ในทีส่ดุเราจะไดหรือไมไดไมสําคัญ ตั้งใจจะไปนี่ใหตั้งใจจริง ๆ มันก็

ตองไปกันแน ไปชาตินี้ไมได ชาติหนาก็ไปไดแน 

  เหมือนกับคนอยากรวย มีความขยันหมั่นเพยีร ประกอบไปดวย

สติปญญาพอควร ถามีอารมณ ๔ อยางทรงตัวคือ 

  ๑. ฉันทะ ความพอใจในผลของการปฏิบัติ 

  ๒. วริิยะ มีความเพียรตอสูอุปสรรคที่เขามาขัดขวาง เรากถ็ืออุปสรรค

เปนของธรรมดา ในการปฏิบัติงานทัง้หมด 

  ๓. จิตตะ เอาใจจดจอสอดใส คือไมทิ้งอารมณในดานของความดีในขอ

วัตรปฏิบัติ 

  ๔. วิมังสา ใชปญญาใครครวญ 

  อารมณ ๔ อยางนี่ทรงตัว ทําทุกสิ่งทุกอยางสําเร็จหมด ทุกอยางไมเหลือ

จะเปนฌานหรือญาณตาง ๆ ทั้งหมดก็ดีไปหมด (นี่ตองขออภัยนะ อยู ๆ มันก็จะไอ

ขึ้นมาเฉย ๆ นี่ความไมแนนอนของรางกายเปนอยางนี้ จงอยาคิดวารางกายของเรา

มันดี เห็นความเลวของรางกายผมไหม และเสียงสอนมันก็จะใชไมได ความแกเฒาเขา

มาครอบงํา) 

  ตอไปนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่อง อตีตังสญาณ คือญาณในอดีต 

  ญาณในอดีตนี่ก็เหมือนกัน ทําอยางไรมันก็ไมยาก รูแลว ทางที่ดีนะครับ

ใหถามตรงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา หรอืวาทานผูใดมีเทวดาองคใดมีพระอริย

เจาองคใดที่ทานจะสงเคราะหบอกให ใหถามเฉพาะองคนั้น อยางเปะปะเอะอะโวยวาย

ถามใครก็ได อันนี้ไมไดแนนอน ตองถามเฉพาะบคุคล 
  และเวลาจะเขาถาม ทําจิตสะอาด วางเฉยเปนกลาง ไมของแวะ
อารมณใดทั้งหมด ใครดีใครช่ัววางทิ้งเสียกอน ทําใจเปนกลางแลวก็ถามทาน 



อยางนี้จะดี สะดวกมาก เพราะวาทานที่จะรูอะไรไดทั้งหมดคือ องคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาค พวกเรายังเปนโรคอุปทานอยู ดีไมดีความหลงใหลใฝฝนใน
อุปาทานมันจะกินเรา 
  ก็รวมความวาเราใชกําลังใจยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระ

อริยสงฆใหขึ้นใจ และการทรงรูปจับรูปพระพุทธรปูเปนนิมิตอยาทิ้ง ทําเปนประจําทุกวัน 

ตอไปเราไมมีพระพุทธรูป เดนิทางไปไหนจบัภาพสวนใดสวนหนึ่งแลวจําภาพนัน้ไว 

เทานี้บรรดาทานพุทธบรษิัท ทุกอยางจะเพียบพรอมบริบูรณดวยประการทั้งปวง นี่เรา

มาพูดกันถึง อตีตังสญาณ คือญาณในอดีต 

  สําหรับญาณในอดีตนี่ก็หมายความวา สิ่งลวงมาแลวเราตองการพบ เรา

ตองเอาอนาคตังสญาณเขาชวยดวย ถาเราตั้งใจจะรู "ทําใจสบาย" คําวา ใจสบาย

ตามที่พูดมาแลวคือ รกัษาสะเก็ด รักษากระพี้ รักษาเปลือกของความดีใน

พระพุทธศาสนาไวใหได ใจจะเปนสุข ใชอารมณไดทุกวันตลอดทุกวินาทีที่เรา

ตองการจะรู 

  ตอนนี้เราตองการจะรูอดีต สมมุติวา เราไปเจอะวิหารราง เมืองราง 

สถานที่วางเปลา เราก็อยากจะทราบวาสถานที่นีมี้อะไรบาง มีใครที่มีความสําคัญเกิด

ในที่นี้บาง สมัยนั้นรูปรางหนาตาของบานเมืองเปนอยางไร ความสุข หรือความทุกขของ

บานเมืองเปนอยางไร ถายังไมคลอง อันดับแรก ใหนึกถึงพระพุทธรปู คือภาพ

พระพุทธรูป หรือภาพพระพุทธเจา จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดนิใหทําเรื่อย ๆ ไป ขอ

ประทานอภยัครับ ผมจะเลาถึงวิธีการที่ผมทํามาในกาลกอน 
  ในกาลกอนผมใชวิธีการอยางนี้ ผมจะเดินไปไหน ผมจะนอนที่
ไหนก็ตาม ถาวางจากอารมณอื่นนิด ผมจะจับภาพพระพุทธเจา พระพุทธรูป 
อยางใดอยางหนึ่งใหเห็นอยูในอกตลอดเวลา ผมเดินไปบิณฑบาต เดินไปธุระ 
ไมรูละ ผมใชของผมตลอดวัน และก็เปนไดตลอดวันจริง ๆ กอนจะดูหนังสือผม
ตองเห็นพระพุทธเจากอน ทําใหจิตสบาย จะเดินไปไหน จะพูดกับใคร จะเขา
โรงเรียน จะสอนนักเรียน ผมเห็นภาพพระพุทธเจาตลอด บางครั้งเห็นทั้งในอก
และเห็นทั้งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคลุมตัวผมต้ังแตศีรษะลงมาคือ
ทานนั่งครอบผมเลย และภาพอยางนี้ถาคนอันธพาลเขาจะบอกวา เอามาจาก
ไหน เปนภาพอุปาทานก็ชางเถอะ เราทําจิตสะอาด นึกวาเปนอยางนั้น เห็น



ภาพอยางนั้นจริงก็แลวกัน และผลใหญจะเกิดแกบรรดาทานพุทธบริษัท นั่นคือ 
ตองการรูอะไรรูไดทันที 
  สมมุติวาถาเราอยากจะรูจักสถานทีน่ีว้ารูปรางหนาตาเปนอยางไร 

บานเมืองสวยสดงดงามขนาดไหน มีใครเปนคนสําคัญ สมัยนั้นมีความสุขความทุกข

เปนประการใด เราตองการทราบ ภาพนั้นก็จะปรากฏกับเรา เมื่อภาพปรากฏกับเราเราก็

เชื่อม่ันทันทวีาภาพที่ปรากฏครั้งแรก นั่นของจริง 

  แตที่นี้เมื่อภาพปรากฏอยางนั้นแลว อยาเพิ่งไวใจตัวเองวาภาพที่เห็นนัน้

จะจริงหรือไมจริง จะเปนภาพลวงตาหรือเปลา ในเวลาเดยีวกันเราก็ใชอารมณแบบนี้ 

ของอะไรบางที่มีความสําคัญอยางหนึ่ง แมจะเปนโถแตก ๆ ชามแตก ๆ จะซุกอยูที่ไหน 

ฝงอยูที่ไหนซึ่งไมลึกนัก พอจะคุยเขี่ยไดในสถานที่นี้มีไหม ถาภาพนั้นปรากฏขึ้นกับใจ

ของเรา และก็บอกสถานที่วาที่ตรงนั้นมีอยางนัน้ เดินไปจดุนั้นทนัท ี ขุดคุยดูของที่เรา

เห็นภาพ มันมีจริงไหม ถามีจริงนั่นแสดงวา ภาพอตีตังสญาณของเราถูกตองหมด เวลา

นี้เราใชปจจปุนนังสญาณดูวาในปจจุบันนี้มีอะไรบาง มีความสําคัญที่ไหน อันนี้ตอง

ทําใหคลอง ตองทําเรื่อย ๆ และอยาลืมวาเรายังไมใชพระอรหันต อาจจะผิดบาง 
อาจจะถูกบาง ไมตองกลัว 
  แบบเราเรียนหนังสอื กวาจะเขียนหนังสือเปนตัวขึ้นมาได เราก็เขียนผิด 

ๆ ถูก ๆ เขียนเปนตัวบางไมเปนตัวบาง เขียนถูกบางผิดบาง เมื่อทําบอย ๆ จนคลองเรา

นึกจะเขียนอะไรก็เปนไปไปตามใจเรานึก 

  อยางคนที่เขายิงปนแมนก็เหมือนกัน ความจริงเขาไมไดแมนมาจากทอง

มารดาออกมาก็ยิงปนแมนไดทันท ี ไมใชอยางนั้น เขาตองซักซอม ตองใชกระสุนมาก ๆ 

เปนรอยเปนพันนัด พอคลองตัวยิงแมนเหมือนจบัวาง จึงปรากฏขึ้น 

  ฉันใดการฝกฌานสมาบตัิก็เหมือนกนักับที่พูดมาแลวนี ่ และผลที่สุดก็

ตองทําอยางนี้แหละครับ คือทําเหมือนคนบา ทํามันเรื่อย ๆ ไป เราบาเขาไปหาความ
ดี เราบาความดี ทําลายบาช่ัว คือกิเลส ทําเรื่อยไป อยางนี้จิตจะเพลิดเพลิน 
  อยางประวัติศาสตรตาง ๆ ที่เขาเขียนไว ถาเราหยิบประวัติศาสตรขึ้นมา

อาน อานไปตามเขาเขยีนกอน หลงัจากนั้นก็วางหนังสือ จติยอนเขามาทบทวนสภาพ

เดิมวา ตามประวัติศาสตรที่เขียนไวนะ ความจรงิภาพจริงเปนอยางไร ดูความสุขความ



ทุกขของคนเหมือนกับดูหนัง ถาถอยหลังเขาไป เขาจะมีความสุขแคไหน เขาจะมีความ

ทุกขแตไหน ทําใหชิน ทําใหคลอง 
  สําหรับความเปนทิพยของจิตนี่บรรดาทานพุทธบริษัท องค
สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยทรงตรัสวา ตองทําบอย ๆ ความจริงทําใหคลอง
ทุก ๆ วันนะดี มันจะมีการคลองตัวหนัก ๆ เขาความเปนทิพยปรากฏกับจิตเปน
ประจํา 
  ถาความเปนทิพยปรากฏกับจิตเปนประจําและแมนยําได นั่นก็คือ
ตองทรงกําลังความดีของจิตตามที่กลาวมาแลววา รักษาสะเก็ด รักษาเปลือก 
รักษากระพี้ รักษาแกนความดีในพระพุทธศาสนาไว 
  อาการตาง ๆ ที่ตองสัมผัสกับเรา บางทีไมตองใชกําลังสมาธใิด ๆ พอมี

อารมณสบายปุบ สิ่งนัน้จะปรากฏทนัที ถาภาพนั้นปรากฏใหเชื่อทนัที โดยที่เราไมไดนึก

ไวกอนวาเปนของจริง แลวสังเกตไวจะเปนความจริงหรือไมจริง บางครั้งถากําลังใจยัง

ต่ํา ยังเปนทาสของนิวรณอยูบาง บางครั้งก็ถูกอารมณหลอนเหมือนกัน ฉะนัน้ตอง

พยายามระงับนิวรณไวทุกขณะจิตที่เราตองการ ถาเปนพระนี่มีความจําเปน อยาให
นิวรณรบกวนเกินไป 
  เมื่อทําไดอยางนี้ ญาณคือรูในอดีตหรือสิ่งที่ลวงลับมาแลว มันจะไม

พลาด มีความสนุกสนานมาก ใครเขาพูดอะไรก็ชางเขาเถอะเราก็รับฟง พรอมกันกับที่

เรากําลังนั่งฟงเขาพูดนัน่แหละก็ใชจิตทบทวนไปทันทีอยางอดีตใกลปจจุบันเขาบอกวา 

เมื่อวานนี้ เมื่อกี้นี้คนนั้นวาอยางนั้น คนนั้นทําไอนี่ เราก็อยาไปคัดคานเขา ตั้งใจอยาง

เดียววา ถาสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือไมจริง เราตองการทราบ พอตองการทราบเทานั้นทั้ง 

ๆ ที่ปากเราคุยจิตมันก็รู ภาพเหลานัน้มันจะเกิดกับจิตทันท ีและจะพบวาวาจาที่เขาพูด 

เร่ืองที่เขาเลาใหฟงมันมีความจริงหรือไมจริงเพียงใด นี่เปนประโยชนใหญมาก 

  บรรดาทานพุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร เหตุการณใน

อดีตรูไดทั้งของคนของสตัว หรือของวัตถุ ก็เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหเราไมติดในโลก 

ทั้งนี้เพราะอะไร ใครที่ไหนที่มีความสุข ความทุกข มีอํานาจวาสนาบารมี ตางคนตางก็

ตายคนทั้งหลาย เหลานัน้จํานวยก็ไมนอย สมัยนั้นเขาก็ตายกันหมด ทรพัยสินตาง ๆ ที่

หามาดวยความเหนื่อยยาก แตรบราฆาฟนกัน แยงทรัพยสินกัน แยงสถานที่กันแยง

ความเปนใหญกัน ในทีสุ่ดตางคนตางตายกันหมด แลวเราละ จะมานั่งเมาสถานที ่



นั่งเมาทรัพยสิน นั่งเมาอํานาจวาสนา แลวมันจะดีตรงไหน ในที่สุดเราก็ตาย นี่

เปนปจจัยใหเกิดความเบื่อหนายในการเกิดเปนมนุษย เปนเทวดา หรือพรหม 

  ถาอยากจะทราบประวัติความเปนมาของคน เหน็หนาปบ ไดยินชื่อปบ 

ตองการรูอดีตจะรูไดทันทีวาอดีตของบุคคลผูนี ้ (คําวาอดีตคือเวลาที่ผานมาแลว แมแต 

๑ วินาทีก็ถือวาเปนอดตี ถอยหลังออกไปจะยาวจะสัน้ไมสําคัญ) อยากรูวาคนนี้เขามี

จริยาเปนอยางไร มีนิสัยเปนอยางไร มีอารมณใจเปนอยางไร ถาตองการรูอารมณใจก็รู

ได เพราะความเปนทิพยของจิตที่เรียกวา "เจโตปริยญาณ" ความจริงไมมีอะไรหรอก

ครับ "ความเปนทิพยของจิตอยางเดียวเรารูหมด" ใชอยางไหนเรียกอยางนั้น รูจิต

คนอื่นเรียก "เจโตปริยญาณ" ตองการถอยหลงัชาติของเราเองเรียกปุพเพนิวาสานุสสติ

ญาณ รูเร่ืองในอดีตของคนอื่น ของสัตวอ่ืนและของสถานทีเ่รียก อตีตังสญาณ ความ

จริงก็ทิพจักขุญาณตัวเดียว สวนที่มีความสําคัญจริง ๆ ตองฝกฝนในทิพยจักขุญาณให

มาก 

 

  นี่ผมก็เลาประวัติของผม ไอผมนะไมดีไมเดละครับ ก็มีความรูเปด ๆ นี่

แหละ เอามาคุยกับพวกทาน แตความจริงเปดนี่กด็ีเหมือนกันนะ มันวายน้าํก็เปน มันวิ่ง

ก็ได มันบินได มันรองได ถึงแมวาจะทําไมดีเทาไก ทําไมดีเทาปลา แตมันก็ยังทําไดบาง 

อยางพวกเรานี่ ทีเ่ราฝกมโนมยิทธิกนั ก็เปนความรูเปด ๆ ในพระพุทธศาสนาที่เขาคิดวา

วิเศษวิโสนะความจริงมันไมใช อันนี้เปนความรูเบื้องตนในพระพุทธศาสนาจริง ๆ ผมเอง

ก็รูสึกขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ทานสงเคราะหผม สมัยสนุนทุกอยาง

จนกระทั่งมคีวามเขาใจในพุทธศาสนาตามสมควร 

  อยาลืมวาอตีตังสญาณก็ดี ปุพเพวนิานุสสติญาณก็ดี ทิพจกัขุญาณก็ดี 

ญาณใด ๆ ก็ตาม คนตางชาติเขาเกง อยางเลขานุการเอกของสถานทูตสิงคโปร ทาน

พลเอกทวนทอง สุวรรณทัต เปนคนฝกให คนนี้เกงมาก ใครเดินผานหนาแกไมได แก

ดูหมดวาคนนี้มีสภาวะความจริงของจิตใจเปนอยางไร และการมาที่นี่มีอะไรบาง 

เบื้องหลังที่ตาไมเห็นแกเช็คหมด และแกกฝ็กภรรยา ฝกลกูของแกใหทาํได ทั้งบิดา

มารดาของแกที่สิงคโปรแกก็ทําได 

  มีคนเคยถามวา "กอนจะเกิดเปนชาวสิงคโปรเขาเกิดที่ไหน?" 



  แกกมหนานดิตอลบไดทนัทีเมื่อเงยหนาขึ้นมา แกบอกวา "กอนที่จะไป

เกิดที่นั่น เดมิทีแกเปนลกูชาวนาของเมืองไทย เปนคนไทย" 

  อยางกับฝร่ังที่เดนเวอร ประเทศสหรัฐอเมริกา ความจริงก็มีฝร่ังไปฝกทัง้ 

ชิคาโก เดนเวอร แคลิฟอรเนีย เขาเกงทั้งหมด แตมีคนหนึ่งทีผ่มชอบลอแกเปนผูหญิงตัว

ใหญ คนนี้ถามอะไรปบ กมหนาปุบ เงยหนาปบ ตอบทันที เปนการระลึกชาติถอยหลงั 

แกรูแมกระทั่งชื่อของตัวเอง ถาจะถามวา แกโมเรอะ ไมใช ผมถามสิ่งทีผ่มรู และแกก็

ตอบตรงกับที่ผมรู อันนีมั้นเปนเครื่องพิสูจนเราควรจะภูมิใจ 

  ขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลาย เราเปนพระไทยที่

ประกาศตนเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา แลวพวกเราก็พากันเยอหยิ่ง

ในใจวา ประเทศไทยรักษาพระพุทธศาสนาไดดีกวาทุกประเทศ ความจริง

พระพุทธศาสนาตางประเทศเขาอาจจะมีเหมือนเรา หรอือาจจะมีดีกวาเราก็ได เราไมรู 
ที่เราพูดวาเรารักษาไวไดดีกวาทุกประเทศ อาจจะมีสภาพเปนคางคกในกะลา
ครอบก็ได ที่เราไมมองหนาคนอื่นเขา ไมดูหนาเขากับหนาเราวาใครมันแจมใสกวาเรา 

เวลานี้ชาวอเมริกากันขาวชาวอเมริกันดํา และก็ชาวเยอรมัน เจกทีส่ิงคโปรเขาทํากันได 

และก็คลองตัว แตพวกเราที่เปนภิกษุสามเณร หรือพระเณรนี่มีความสําคัญมาก 
  จงอยาคิดวาของเหลานี้ยาก ถาคิดวายากก็แย ทั้งนี้เพราะอะไร 
เพราะวาญาติโยมพุทธบริษัททั้งผูหญิง ผูชาย ทั้งเด็กผูใหญ มีความคลองตัว
มาก นักเรียนนักศึกษาเขาไดกันมากและคลองตัวดีดวย สภาพความเปนทิพย
ของจิตเขามีสภาพแจมใส 
  เพราะอะไร เพราะวาญาติโยมพุทธบริษัทมากทานที่ทําได ทานชอบเช็ค

พระตั้งแตโลกันตนรกถึงนิพพาน แตปรากฏวาไปพบชางสีดอของเมืองไทยในโลกันตน

รกบาง ในอเวจีมหานรกบาง ขุมอ่ืนมีนอย และมีพระชางเผอืกที่อยูสวรรคบาง พรหม

โลกบาง เลยพรหมบาง ถาถามวาเปนพระสมัยไหน เขาไมดูสมัยไกลนะซี เขาเลนใน

สมัยใกล ๆ สมัยรัตนโกสินทรนี่กช็อบชมกัน 

  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยปจจุบนันี่เขาพบกันมากมาย บางทานก็เกิด

ความสลดใจบอกวา ความจริงทานมีจริยาดีมาก เรียบรอยดีทุกอยาง สงบเสงีย่ม

เรียบรอย เรียกวานาเลื่อมใสนาไหวนาบูชา แตวาพอตายไปแลวลงอเวจีบาง ลงโลกันต

บาง เขาก็ใชการทบทวนถาม เรียกขึ้นมาถามไดจากขุมนรก ทานผูนั้นก็เลาตามความ



เปนจริงทุกอยาง เอาเงินเขาบานบาง เอาของเขาบานบาง ของที่ชาวบานเขาถวายมา 

บางทานก็ทาํตัวหมดสภาพความเปนพระเลย เปนฆราวาสหมผาเหลือง มีลูกมีเมียได ก็

รวมความวาทานไมไหว เร่ืองนี้บรรดาเพื่อนภิกษสุามเณรทั้งหลายตองระมัดระวัง 

  มีญาติโยมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี อยูแถวสระยายโสม ครูถามถึง

ความตองการพระที่ทานควรจะบูชา อันนี้เขาดูถอยหลังไปได ยังไมตาย เขาใช

ปจจุบนันังสญาณกับอตีตังสญาณวา ปจจุบันนี้ทานประพฤติดีหรือประพฤติชั่ว ควรจะ

บูชาหรือไมควรบูชา อตีตังสญาณถอยหลังไปอีกนิดหนึ่งทานทําอะไรไว ควรบูชาหรือไม

ควรบูชา 

  ควรจริงความรูนี้ก็ดี เปนเหตุใหบรรดญาติโยมทั้งหลายรูจักพระองคไหน

ควรบูชา พระองคไหนไมควรบูชา จะไดพยายามผอนปรน คอย ๆ ดันใหพวกทําลาย

พระพุทธศาสนาใหสลายตัวไป ทีท่านปลอมเขามาบวชในพระพุทธศาสนาไมหวังดใีน

การปฏิบัต ิ หวังอยางเดียวคือทรัพยสินในการเลีย้งชีพ อันนีเ้ปนการทําลายความดีของ

บรรดาทานพุทธบริษัทและพระพุทธศาสนา 

  และก็อยาลมืวา ชาวตางชาติเขามคีวามฉลาดมาก เขามีการคลองตัว

มาก บรรดาพวกทานทั้งหลายที่นั่งอยูที่นี่เปนพระเราไมไดแขงกับเขา แตวาในฐานะเรา

เปนเจาของบาน ที่เราคยุกับเขาวาเรามีพระพุทธศาสนา เราตองพยายามทําใหมีสภาพ

แจมใส 

  ความจริงเขาจะดีขนาดไหนเปนเรื่องของเขา เราทําใหดีที่สุด อารมณติด

ในชีวิตคิดวา มันไมตาย เลิกคิด ยอมรับนับถือสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา พระอริย

สงฆใหทรงตัว พยายามทรงศีลใหบริสทุธิ ์

  จงอยางคิดวาอาบัติแสดงได ถาแสดงทีไรมันตกนรกทุกทีนะ ขึ้นชื่อวา

ความชั่วมันชั่วแลวมันดีไมได ตั้งใจไวโดยเฉพาะวา เราบวชเพื่อนิพพาน ตามพระบาลี

วา "นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คะเหต๎วา" ซึ่งแปลเปนใจความวา 

"ขาพเจาขอรับผากาสาวพัสตรมาเพื่อทําใหแจงซึ่งพระนพิพาน" อยางนี้จิตจะ

สดใสทุกวัน สมกับเปนสาวกขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา 



  สําหรับระยะนี้ สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลว ขอลากอน ขอความ

เปนสขุสวสัดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดเพื่อนภกิษุสามเณรและบรรดาญาติ

โยมผูรับฟงทุกทาน 
          สวัสดี 


