ตอนที่ ๗ ผลที่ไดจากมโนมยิทธิ (ตอ)
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัท เวลานี้ที่พูด
นี่ก็ยังเปนวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๒๗ ที่บอกไวก็เพราะวา จะไดทราบวาพูดตั้งแต
สมัยไหน และตอไปเสียงนี้ก็จะเปนเสียงโบราณ ผมอาจจะตายเมื่อไรก็ได ถาตายไป
เมื่อไรเสียงยังอยู และจะไดทราบวาพูดไวตั้งแตเมื่อไร ดีไมดีญาติโยมสมัยหลังทานเอา
ไปเปดใหฟงจะหาวาเปนเสียงปลอม ถาบอกไว คงไมมีใครปลอม
วันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่อง อนาคตังสญาณ
อนาคตังสญาณนี่ก็ไมใชอะไรที่ไหน เปนทิพจักขุญาณนั่นเอง ก็รวม
ความวาเราปฏิบัติในทิพจักขุญาณอยางเดียว เปนผลมาจากมโนมยิทธิ เราก็รูอนาคต
ได อนาคตังสญาณ คือรูเหตุการณขางหนา รูเรื่องของเราและรูเรื่องของคนอื่น
รูเรื่องของสัตวอื่น รูเรื่องของสถานที่ และอยากจะทราบวา (ถาเปนคนไทยนะ)
ประเทศไทยขางหนาจะเปนอยางไร จะหมดสภาพความเปนไทยไหม ถาสงครามเกิดขึ้น
(เวลานี้สงครามก็ลอมรอบประเทศไทย) อานหนังสือพิมพ ปรากฏวาญวนยกทัพเขามา
ประชิดไลเขมร แตติดเขตไทย และทางดานลาวก็เคลื่อนเขามาใกล คือกลางแมน้ําโขง
ทางดานจังหวัดนาน เขาก็ชิดเขามา ทางดานตะวันตกก็ไวใจไมได ทางดานใต ตะวันตก
ตะวันออกก็ไวใจไมได รวมความวาในทะเลหลวงเราก็ไวใจไมได
อยากจะรูวา สถานที่รอบประเทศจะมีอะไรบาง เราก็ใชกําลังของ
มโนมยิทธิที่เราฝก โดยเฉพาะอยางยิ่งทิพจักขุญาณดูก็ได และดูอนาคตังส
ญาณ รูเหตุการณขางหนาจะเปนอยางไร จะวุนวายขนาดไหน ดวยอํานาจทิพ
จักขุญาณเราก็ทราบ เห็นสถานที่ตั้งไดแตมันไมชัดเจนนัก ทําใหไมแนใจ ตองไปใหมัน
ถึงที่โดยใชกําลังของมโนมยิทธิ ไปในที่ตั้งของเขาเลย เขาตั้งกองทหารอยูที่ไหน มีอาวุธ
อะไรบาง และมีกําลังเทาไร บางทีเห็นแลวจะตกใจ เพราะอาวุธของเขามากมาย
เหลือเกิน ของประเทศไทยเรามีไมมากเทาเขา แตกําลังคนไมสําคัญ ความสามารถ
สําคัญ ความฉลาดสําคัญ ความสามัคคีสําคัญ ที่เราจะทรงความเปนไทยไวไดหรือ
ไมไดเราทราบ เราทราบถึงการปะทะระหวางทหารไทยกับทหารขาศึกวามีสภาพเปน
อยางไร จะสรางความสบายใจใหปรากฏ

การพูดอยางนี้ ไมไดสอนธรรมะอยางเดียว มันเปนเรื่องประวัติของผมดวย แตอยาลืม
นะครับ ไอเรื่องการทราบขางหนานี่ผมกลายเปนคนบามาหลายป ตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๑๘ ผมก็พูดเรื่องน้ํามันในประเทศไทยวา "ในประเทศไทยมีน้ํามันมาก
มหาศาล" เวลานั้นกลิ่นคาวน้ํามันยังไมปรากฏ แตสิ่งที่ปรากฏตามเสียงผมพูดคือ มี
เสียงยอนเขามาถึงหูวาผมบา ผมก็เลยนั่งนิ่ง ๆ ใครจะวาดี ใครจะวาชัว่ เปนเรื่องของ
ทานผูนนั้ จะออกความเห็น เราไปทําลายความเห็นกันไมได เรามีสิทธิ์จะพูดตามที่เรารู
เราก็พูด ทานก็มีสิทธิท์ ี่จะตําหนิจะดาจะวาเปนเรื่องของทาน ถาอาการอยางนั้นปรากฏ
ขึ้น อยาลืมนึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา
"นัตถิ โลเก อนินทิโต" คนที่ไมถูกนินทาเลยไมมใี นโลก
วัตถุตาง ๆ ที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน หิน ปูน เปนตน ก็ยังถูกนินทา แมแตองคสมเด็จ
พระบรมศาสดาเองก็ยังถูกนินทา เขานินทายังไมพอ เขายังดาพระองคตอหนาอีกดวย
ฉะนั้นทุกคนใหถือวาเปนเรื่องธรรมดา อยาไปสะดุง อยาสะเทือน เราเกิด
มาเพื่อชาวบานเขานินทา เราเกิดมาเพื่อชาวบานเขาติเตียน เราเกิดมาเพื่อชาวบานเขา
ดา เราก็ทําตามเรื่อง เราอยากจะทําอะไรตามความรูของเรา เราก็ทํา ทานอยากจะดา
เราตามความรูสึกของทาน ทานก็ดา ใหเปนเรื่องของทานไป
ตอไปนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่อง อนาคตังสญาณ
อนาคตังสญาณนี่มีประโยชนมาก ไดรูวิถีชีวิตของเราเองวา ขางหนาเรา
จะเปนอยางไร เวลาที่เรายังไมตายปไหนจะมีสภาพเปนอยางไร ปไหนจะปวยไขไม
สบาย เปนยังไง จะมีความดี จะมีคนชม จะมีคนติเปนยังไง ชีวิตเราจะรุง เรือง หรือจะ
ซบเซาเปนอยางไร เราตองการรู รูแลวก็บันทึกไวอยาพูดไป รูไวคนเดียว กาลเวลามันยัง
ไมถึง ทางทีด่ ีรูยาว ๆ และก็รูระยะสั้น ๆ ดวย
คําวารูยาวๆ หมายความวา รูขางหนาไกลออกไปหลายๆ ปหรือ
ตลอดชีวิต และก็รูสั้นๆ ก็วันสองวัน หาวันหกวัน เกาวันสิบวัน นี่สําคัญมาก
เปนเครื่องวัดระยะยาวที่เราเขาใจ มีความรูสึกวามันจะถูกตองไหม ถาระยะ
สั้นๆ ถูก ระยะยาวมันก็ถูก ถาระยะสั้นไมถูก ระยะยาวก็ไมถูก นี่ใหมีความรูสึก
ตามนี้

และก็โดยเฉพาะอยางยิ่งก็รูเรื่องของเราไป ถาระยะสั้น ระยะยาวมันถูก
หมด เราก็ดูอนาคตไกลแสนไกล นั่นคือ ตายไปแลวเราตายไปแลวเราจะไปอยูที่
ไหน ก็วัดกําลังใจของเราไวดวย ตายไปแลว จะไปสูสวรรค หรืออยูพรหมโลก หรือวาไป
นิพพาน หรือวาสถานทีท่ ั้งสามแหงนี้ไมเปนที่พอใจเรา อาจจะเปนมนุษย หรือวาจะถอย
หลังไปเปนสัตวเดียรัจฉาน เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวนรก ดูกฎของกรรมที่เราทํา
มันจะใหผลไปไหนอันนีเ้ ราก็ทราบ
เมื่อเราทราบเรื่องของเราได เราก็ทราบเรื่องของคนอื่นไดวาคนที่
เราสัมผัสที่เราคบหาสมาคม เขาจะดีหรือเขาจะเลว เวลานี้เขาดี เวลาขางหนา
เขาเปนอยางไร
ไอผมนะมันก็เปนคนจัญไร เรารูแลวความจริงเราเฉย ๆ ไวดกี วา ความ
เมตตาเปนปจจัยใหเกิดความเรารอนเหมือนกัน ถาเมตตาไมถูกทาง และผมก็เคยผาน
มาแลว ใหความเมตตาปราณี แตความดีไมปรากฏ สิ่งทีส่ ะทอนยอนกลับเขามาคือ
เพื่อนเลวไมตองการ พอเขาดีแลวลืมเฉยอันนีเ้ ยอะ แตตอไปความเรารอนความทุกข
ความไมสบายกายไมสบายใจเกิดขึน้ ความปรารถนาไมสมหวังเกิดขึ้น ก็ขอยอนถอย
หลังกลับเขามาใหม ทีนี้ทําอยางไร ผมก็รับในฐานะที่ผมคิดวา "ผมเปนมิตรที่ดีของ
ทุกคนและสัตวทุกประเภทในโลก" ผมถือวา ผมจะเปนมิตรที่ดีตามกําลังใจที่ผมจะ
อดทนได แตวาเมื่อการสงเคราะหแบบนั้นก็เลิกกัน ถืออุเบกขา ถามาถามก็จะบอกวา
ไมมีอะไรแลว ทุกสิ่งทุกอยางวางหมด ผมก็วางจริง ๆ ครับ วางหมด หมายความวา ผม
ไมยุงกับเรื่องของใคร ใครเขาจะดี เขาจะเลว เปนยังไง เรื่องพยากรณใหไมมีอีก ทั้งนี้
เพราะอะไร เพราะผมเข็ด
ทีนี้มาเรื่องอนาคตังสญาณของคนอื่น
คือบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มีกําลังศรัทธาในพระสงฆใน
พระพุทธศาสนา พระสงฆทานก็ดีมีหลายประเภท บางทานก็อาจจะมีหนาตายิ้มแยม
แจมใส บางทานก็นั่งขรึมอะไรของทาน แตละคนจริยาไมเหมือนกัน บางทานก็มีความ
เมตตาปรานีโอภาพปราศรัยดี บางทานก็เงียบ เราก็ใชอนาคตังสญาณดูวา พระองค
นี้ถาตายจากความเปนคนจะเปนเทวดา หรือจะเปนพรหม หรือจะไปนิพพาน

หรือวาทานไมอยากไป จะถอยหลังกลับไปโลกันตนรก อเวจีมหานรก หรือนรก
ขุมไหน เปนเปรต เปนอสุรกายก็ได ใชอนาคตังสญาณดู
ถาดูแลว เห็นแลว มีความเขาใจแลว บันทึกไว วันหลังทําใจใหสบายลืม
เรื่องเกาเสียกอน ลืมเรื่องที่บันทึกไวแลวกอน รวบรวมกําลังใจไปนิพพาน ถาจิตไปถึงที่
นั่น มันเปนอุเบกขาจริง ๆ ไมยุงกับอะไรทั้งหมด จิตสะอาดมาก หลังจากนั้นก็ทิ้งเรื่อง
เกา กราบทูลถามองคสมเด็จพระผูม ีพระภาควา คนนั้นตอไปขางหนาจะเปนอยางไร
ชีวิตในความเปนมนุษย ชีวิตเมื่อตายแลว ทั้ง ๆ ที่เขายังไมเปนพระอรหันตในเวลานั้น
สมเด็จพระภควันต ก็สามารถบอกได ทานบอกไดแน ก็มีคนหลายคนที่ทาทาง
อีเหละเขะขะ ๆ ทาทางมองกันแลวไมคอยดีนัก แตความรูสึกวาเวลาขางหนาคนนีจ้ ะดี
แลวเก็บความรูสึกไว บางทีจะคิดวาเราจะมีความเมตตาเกินไป แตวาในที่สุดเขาก็ดี
ตามนั้น
นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน ถาใชอนาคตังสญาณ
ทําบุญจะไมผิดบุญ จะไมตองถูกเขาหลอกลวง
ก็เคยพบมามาก ระยะใกล ๆ ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเอาเงินไป
ทอดกฐินบาง ผาปาบาง อันนี้ไมใชทั่วไปนะ อาตมาพบในสถานที่ใกลจริง ๆ ของอาตมา
พอกฐินเขามา ผาปาเขามา ก็มีเหลาเต็มศาลา เลี้ยงเหลาเอะอะโวยวาย ไดรับกฐิน
ผาปาทีละหาหมื่นหกหมืน่ ถึงแสนก็มี ผาปาทั้งปรับหลายครั้งคิดแลวปละเปนแสน แต
วาไมมีอะไรปรากฏขึ้นมาเลย เงินหมด อยางนี้ชื่อวาเปนการทําบุญผิด
ถาเราใชอนาคตังสญาณหรือเจโตปริยญาณก็ได เจโตปริยญาณดู
กําลังใจของบุคคลผูรับผลทานจากเรา ที่เราไปทําบุญ หรือถวายเปนทาน ทอดกฐิน
ผาปา แตวา อนาคตตังสญาณดูขางหนานี่ เงินจํานวนนี้ถาเราไปถวายไวเงินจะไปไหน
บาง เราก็จะทราบชัด ถารูวาเงินมันไปผิดทาง เราก็ไมใหเสียเลยก็หมดเรื่อง ไมทํา
และกอนจะไปจองกฐิน กอนจะไปบุคสถานที่ที่เราทําบุญ เราก็ดู
เสียกอนวา ควรทําหรือไมควรทํา อันนี้จะมีประโยชนแกบรรดาทานพุทธบริษัท
จะไมมีการสูญเสียอะไรทั้งหมด
แตอยาลืมนะ รักษากําลังใจตามที่กลาวมา ภาพพระพุทธรูปก็ดี
ภาพพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี พยายามทรงเวลา
ใหมันทรงตัว จังใหชัดเจนแจมใสไว อยาลืม ฝกกําลังใจใหเห็นชัดทุกวัน ทุก
เวลาที่เราตองการ

ยามวางเกิดขึ้นเมื่อไรใชกําลังใจจับพระรูปพระโฉมทันที หรือจับ
ภาพพระพุทธรูปแกวใสที่เราใชเปนนิมิตใหติดตาติดใจไวตลอดเวลา มาบอกวา
ไมมี่เวลาจะทํา โถ... ไมตองออกแรง ไมตองใชเวลามาก นึกเมื่อไรเห็นปบทันที
ยามปกติของผม สมัยทีผ่ มฝก ผมเห็นของผมไดตลอดวันตลอดคืน เวน
ไวแตหลับ ถาเห็นภาพพระในอก เห็นภาพพระคลุมตัวผม ผมจะชืน่ ใจ จิตมีความสุข
และการภาวนานี่ ผมก็แปลกกวาคนอื่นเขา อาจจะมีคนดีกวาผมก็มาก นั่นคือเวลาเดิน
บิณฑบาตแทนที่ผมจะวา พุทโธ สัมมาอรหัง เปนตน ผมก็ลอ อิติป โสทั้งบท วาทั้ง
บทนี่เราไมลมื ตองพยายามนึกในใจเราเบา ๆ ชา ๆ ใหเคลื่อนไปจนกวาจะจบ
ตลอดเวลาทีเ่ ดินไปบิณฑบาตจนกวาจะกลับ จนกวาจะเลิกกลับมาถึงที่ นั่นแหละผมถึง
จะเลิกภาวนา อิติปโส ทําอยางนี้จิตใจชุมชื่น มีอารมณทรงตัว
เมื่อใชบทยาว ๆ ภาวนา ธุระที่จะคุยมันก็คุยไมได ถาคุยแลวภาวนาจะ
ขาดเราก็เลยไมอยากจะคุย ไมคุย จิตจะคุมอารมณ ผลตาง ๆ ก็เกิดตามมาหมด ญาณ
ตาง ๆ ก็เกิดขึ้น และการจะใชอารมณเขาคุยกับเทวดาหรือพรหมหรือใครก็ตามจะใช
เวลาไดแบบสบาย ๆ นี่การนึกถึง อิติปโส กวาจะไปบิณฑบาตกลับมันไมใชเวลา
เล็กนอย นัน่ หมายความวา หัดทรงสมาธิทั้ง ๆ ทีม่ ีงาน อันนี้มีความสําคัญมาก นักเจริญ
สมาธิเฉพาะเวลาสงัดใชไมได
ตอไปเปน ปจจุปปนังสญาณ มีประโยชนในการที่เราจะรูวา ปจจุบัน
ใครอยูที่ไหน ทําอะไรอยู มีชีวิตอยู หรือวาตายไปแลว มีความสุข หรือวามีความทุกข
ผลงานที่เราสั่งงานไวที่โนนที่นี่ เขาทําดีตามที่เราสั่งไหม หรือวามีการบิดพริ้วเปน
ประการใด อันนี้มีความจําเปนบรรดาทานพุทธบริษัท จําเปนจะตองรูและก็จําเปน
จะตองทําเพือ่ ความเปนสุขของเรา
ยถากรรมมุตาญาณ เปนญาณเครื่องบอกใหรูวา ความสุขก็ดี ความ
ทุกขก็ดี ความเสียหายก็ดี การไดกําไรก็ดี ที่ปรากฏขึ้นมาเวลานี้เปนผลของความดีมา
จากไหน นัน่ ก็หมายความวา ถาเรารวยขึ้นมามีลาภสักการะมาก ลาภเกิดจากผลของ
อะไร ผลความดีในชาติปจจุบนั หรือผลความดีในชาติที่เปนอดีต ชาติในอดีต ชาติไหน
เราทําอะไรไว ภาพนั้นจะปรากฏ ถาผลงานมันขาดทุน เราก็ทราบอีกเหมือนกันวา

ขาดทุนเพราะกรรมอะไร เราทําพลาดเพราะใชปญญานอยไป ใชความละเอียดลออ
นอยไป หรือวากรรมอะไรที่เราเคยรบกวนเขาไว เขามาสั่งสม มาทําลาย มาสนองเรา
ความจริง ยถากรรมมุตาญาณมีประโยชน โดยเฉพาะเรื่องการ
ปวยไขไมสบาย ยถากรรมมุตาญาณก็บอกเหมือนกัน
เราทราบวาการปวยไขไมสบายนี้เราไมชอบ มันเสียเงิน เสียทอง
เสียเวลา เสียทรัพยสิน เสียความสุข แมเราไมชอบแตเราก็ตองดู อยาไปนั่งบน อยาไป
นั่งวา ทั้งนีเ้ พราะอะไร ก็เพราะวากรรมเกา ๆ หรือกรรมใหมที่เราทําไว
อยางในสมัยผมเปนเด็ก ๆ ก็ไมเด็กนักละ ผมบวชแลวนะ กอนที่ผมจะมี
พรรษาครบ ๒๐ พรรษาอยู ๔ ป เวลานั้นผมกําลังอาบน้ําอยูที่หนาวัด ผมทํางานทัง้ วัน
งานตั้งแตเชา เวลาผมหนุม ๆ ผมทํางานยันกลางคืน ญาติโยมมาหาก็รับแขก ญาติโยม
กลับไปแลวผมก็ทํางาน ทํางานกลางวันไมเสร็จ ผมก็ทํากลางคืน
เปนอันวา วันนั้นมันรอนจัด ผมทํางานกอนจะทําวัตรเย็น ผมไปอาบน้ําที่
หนาวัด ลงไปแชน้ําไดประมาณ ๕ นาที รางกายมันเย็น จิตใจก็ชุมชื่น เกิดความรูสึก
ขึ้นมาวา นับตั้งแตปหนาเปนตนไป จะตองปวย และตองนอนที่โรงพยาบาล ๒ ป
ไอการนอนโรงพยาบาลนี่ไมใชอาการเพียบแปร ไมใชเพียบ แตถาไมเขามันเพียบ
เขาไปแลวมันก็สบาย ออกมาเมื่อไรอาการเพียบแปรอีก อาการจะไมซ้ํากัน แตเขาไปมัน
ก็สบาย จําเปนตองอยูโรงพยาบาลจริง ๆ ๒ ป ในตอนตน อาจจะเขาบาง อาจจะออก
บาง และก็ตอ งไปพักฟนอีก ๑ ปใกล ๆ โรงพยาบาล ซึ่งหมอจะติดตามรักษาให
ความรูสึกเกิดขึ้นในขณะที่รางกายมีความเย็น ก็เชือ่ กําลังใจวาความจริง
อยางนี้ตองปรากฏ แตวาคนอยางผม ไอนี่ผมก็ไมไดอวดนะ ผมไมเคยไววางใจผมเลย
ความรูสึกของผมไมไววางใจ ผมปลอยเวลาทิ้งชวงไปประมาณ ๑ อาทิตย วันหนึ่ง ตอน
เขามืด ทําจิตตอนตี ๒ เปนปกติ ผมก็ลุกขึ้นทํากรรมฐานของผม บางคืนผมนอนชั่วโมง
เดียว บางคืนก็ไมไดหลับนอน เชาก็ทํางานตอไป รางกายในตอนนั้นมันดีมาก รางกาย
แข็งแรง กําลังก็ดี ไมเหมือนเวลานี้ เวลานี้วันที่พูดนี่ก็ยังโยเย ๆ เดินก็งง นั่งก็งง นอนก็งง
ไมมีความสุข รางกายไมมีความสุข แตใจผมมีความสุข

ถาถามวา พูดไดอยางไร มันจะแปลกอะไร ผมนั่งไมไหว ผมก็นอนพูด ใช
ไมโครโฟนนี่ เวลานีผ้ มก็นอน ที่ฟง เสียงนีผ่ มนอนพูด ผมตั้งใจวาขณะใดที่ผมอยูใน
ระหวางธรรมะ ถามันตายเวลานั้นผมพอใจ
ผมปลอยเวลาไว ๑ อาทิตยจากการรูขณะอาบน้ําในวันนัน้ ตอมาตอน
เชามืดทําจิตสบาย ขึ้นไปกราบถามตรงพระพุทธเจา ถามวาความรูสึกของผมที่ปรากฏ
นั้นมันจะตรงตามความเปนจริงไหม ทานก็บอกวาจริง งานการทุกอยางตองระมัดระวัง
อยาใหมันยาว เพราะปวยคราวนี้ ไมมีโอกาสจะออกมาทํางานไดตอไปอีก ทานก็บอก
ชัดวา
"การปวยคราวนี้ มันเปนปจจัยสวนหนึ่งที่ตัดงานภายใน และก็
จะตองแยก ยกตัวออกจากวัดไปอยูที่อื่น เพราะการปวยคราวนี้เปนการชวยให
ทางจิตดีขึ้น ถาขืนอยูที่วัดกําลังใจจะไมดีขึ้นเลย ผลแหงการตั้งใจมากอนเกิด
จะไมมีผล"
ผมก็ตกใจ ไอผลการตั้งใจมากอนเกิดมันจะไมมีผล ผมก็ถามวา "ไอ
กอนเกิด ผมตั้งใจอะไรไว" ภาพนั้นก็บอกวา
"กอนเกิดนะมาจากพรหม
เดิมทีปรารถนาพุทธภูมิตลอดเวลา
และมาชาตินี้จะตองบําเพ็ญบารมีใกลเต็ม ถาใกลเต็มทานก็บอกตรง ๆ วา มี
อายุถึง ๖๐ ป บารมีพุทธภูมิจะเต็ม และก็จะไปอยูชั้นดุสิต แตวาสิ่งที่ตกลงกัน
มาวา จะมาลาพุทธภูมิ ลาพุทธภูมิลัดตัดทางไปเลย"
คําวา "ตัดทางไปเลย" ผมก็ไมไดหมายความวา ผมจะเปนพระอรหันต
หมายความวา ถาปรารถนาพุทธภูมกิ ็ชานานมาก อยากจะลัดไปใหมันใกลทางซะ เปน
สาวกภูมิดีกวา ยังไง ๆ เราก็ตองมุงพระนิพพานเหมือนกันหมด ทานก็บอกวา
"ถาพูดถึงกฎของกรรม จากการเปนนักรบ มีการฆาเขาบาง มีการ
ทําลายทรัพยสินเขาบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎแหงการฆาเขาหนักทั้งสิ้น ตองมี
เหตุใหตองนอนโรงพยาบาลจริง ๆ ๒ ป แตวาไอการรบแตละครั้งก็ตอง
ประกอบดวยความเมตตาปรานีเหมือนกัน ถายึดพื้นที่เขาไดยึดคนได ก็ใหการ
เลี้ยงดูปูเสื่อทะนุถนอม ถาเขามีความทุกข ก็ชวยใหเขามีความสุข เขาไมมีกนิ ก็
ชวยใหเขามีกิน ฉะนั้นขณะที่ไปนอนที่โรงพยาบาล คนเกา ๆ ที่เรารูจักจะหา
ไมได จะมีสักคนสองคน ทุกคนจะไมมองเราเลย"

รวมความวาเขาปลอยใหตายดีกวา เขาจะคิดอยางนั้นหรือไมก็ไมทราบ
นะ นี่พูดเอาเอง แตวาไดรับความเมตตาปรานีจากคนใหม คนใหมใหการอุปถัมภค้ําชู
เปนอยางดี ยิ่งการเงิน ขณะที่เขาโรงพยาบาลจะไมมีติดตัว จะมีอยางมากไมเกิน ๒๐
บาท ไอ ๒๐ บาทนี่มันเปนเงินประจํากระเปา คือถาจะไมมีขนาดไหนก็ตาม จะเก็บไว
๒๐ บาทเปนประจํา ถามีมากกวานั้นก็ทําบุญหมด มีความรูสึกวา "ชีวิตของเราไมมี
ความหมาย ตายแลวเราเอาไปไมได ในเมื่อเราเอาไปไมได จะเก็บเอาไวทําไม
ใหมาก ทําใหมันเปนประโยชนแกคนอื่น" ก็เลยทําบุญกอสราง เลี้ยงพระหมด แลว
ก็ผลทีส่ ุด ทานก็บอกอีกวา
"เราจะไมเปนไร เมื่อถูกเขาทอดทิ้งมาก ๆ ความเบื่อหนายก็เกิด
คนเกาทอดทิ้ง คนใหมเขาเลี้ยง อันนี้เปนกฎของกรรมของการยึดประเทศชาติ
เขา ทําใหคนเกาเขามีความลําบาก แตวาเมื่อเรายึดเมืองไหนไดเปนเชลย เรา
เลี้ยงเขาใหมีความสุข ฉะนั้นคนเกา ๆ ที่เราเคยทะนุถนอมบํารุงมา เขาจะหลีก
เขาจะไมมองเรา ไมมีใครสงเคราะห
ความจริงบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทัง้ หลาย ผมก็ตองนอนปวยตามนั้น
เปนเวลา ๒ ป คนเกา ๆ เปนทายก เห็นหนา ๒ คนเทานัน้ ไปครั้งเดียว ไมไดเยี่ยมนะ ไป
ขอทรัพยสินที่มีอยู วาขอผมเถอะ ผมก็เลยบอกวา ของทั้งหมดที่มีอยูที่วัด เปนของสงฆ
ผมออกมาจากวัด ผมไมมีอํานาจอะไรเลย ผมคิดวาเปนของสงฆจริง ๆ ไมใชเปนเลห
เหลี่ยม แลวจากนั้นมาก็ไมมีใครอีก แตวาคนใหมที่ไมเคยรูจัก บรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย อุนหนาฝาคั่งมาก เขาไปนอนปวยในที่นนั้ พระที่มาปวยก็ดี ฆราวาสก็ดี พลอย
ไดกินอาหาร วันหนึ่งเต็มโตะ โตะใหญ ๆ เหลือแหล ขาวของใชของกินบริบูรณ สมบูรณ
นี่แหละเปนผลจากการยึดชาติเขาได เราบํารุงเขา
บรรดาทานพุทธบริษัท ยถากรรมมุตาญาณมีประโยชนอยางนี้ และวันนี้
ก็หมดเวลาแลว สัญญาณหมดเวลาปรากฏก็ตองขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพฒ
ั นมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน
สวัสดี

