ตอนที่ ๔ ผมยังไมหมดเลว (ตอ)
ทานสาธุชนพุทธบริษัททัง้ หลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย
วันนี้ ยังคงเปน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ตามเดิม แตเวลานี้ดึกมากแลว มองดู
นาฬิกา เข็มสั้นถึงหมายเลข ๓ เข็มยาวถึงหมายเลข ๑ ก็แสดงวา เปนเวลา ๓ นาฬิกา
เศษ ผมนอนตื่นขึ้นเวลาตีสอง ลุกมาทําจิตใหสบายตามแบบฉบับของผม เพราะวาผม
เปนคนนอกรีตนอกรอย ทานวากันยังงั้น นอกรีตนอกรอยของคนขี้เกียจ แตวาอยูในรีต
ในรอยของคนทํางานตามเวลา คําวาเวลาของผมนั่นก็คอื
ตองทํางานใหเสร็จ
เพราะวาคาสเซทนี้เปนคาสเซทหนาที่ ๔ หรือวาหนาที่ ๒ ของคาสเซทที่ ๒ คิดวาวันที่
๑๗ กรกฎาคมตองทําใหเสร็จ ทั้ง ๆ ที่ปวยไขไมสบาย ก็เปนของไมแปลก แมแตสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเวลาที่ทรงประชวรหนัก พระองคก็ยังทรงเทศนโปรดพุทธบริษทั
แตวาผมมีความปวยไขไมสบาย ในวันนี้รูสึกวามาก มากจนกระทั่งลงรับแขกไมไสว
ชาวสามพราน มากัน ๗๐ คนเศษ ผมก็ลงพบไมได แตถาจะถามวา ทําไมจึง
บันทึกเสียงได ที่บันทึกเสียงไดก็เพราะวา ผมนอนบาง นั่งบาง พอมีแรงนิดหนึ่งก็ลุก
ขึ้นมาบันทึก สําหรับเทปภาพนั่น ลืมเปดภาพขอบอกใหทราบวา ยังไมเขาเรือ่ ง
เรื่องที่จะเขาตอไปวันนี้ก็คือ "นิพพานมีสภาพไมสูญ"
นี่ก็มาวัดความเลวของผมอีก ผมก็เลวตามเดิม ความจริงผมเลวเรื่องนี้
มานาน เรียกวาฟงหลาย ๆ คนพูดกัน แมแตพระสงฆในพระพุทธศาสนา ทานก็พูดกัน
วา นิพพานสูญ และตามตําราที่ผมเรียนกันก็ นิพพานสูญ ผมก็เลยแนะนําบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษัทวา นิพพานสูญ และเวลาสอนนักเรียน ผมก็สอนวา นิพพานสูญ เวลา
ผมเทศน ผมก็เทศนวา นิพพานสูญ รวมความวา ผมเลวถึงขัน้ เต็มขั้นและตอมา ผมมา
ศึกษาในพระกรรมฐานจากผูใหญหลายทาน
ทานยืนยันวา
"นิพพานไมสูญ"
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานที่เปดเผยหนักกวาองคอื่นก็คือ "หลวงพอสด วัดปากน้ําภาษี
เจริญ" สมัยนั้นทานยังเปนหลวงพอสดอยู ยังไมเปนพระครู และก็ยังไมเปนเจาคุณ ผม
ไปหาทาน ทานก็บอกวา "นิพพานไมสูญ" และถามทานก็ยังพูดในสิ่งที่ไมนาเชื่อ นั่น
คือทานบอกวา "เมื่อคืนนี้ ผมไปนิพพานมา พระทีพ่ ระนิพพานนี่มีรางกายเปนแกวหมด"
เมื่อผมไดรับฟงจากทานอยางนั้นก็คิดวา ถาตัวเปนแกวจะเดินไดจะพูด
ไดยังไง นี่ความเลวของผม อยางนี้เขาเรียกวา "อันธพาล" ทั้งโง ทั้งบอด คือบอดไมรู

ความจริงของพระนิพพาน แตในที่สดุ ทานก็แนะนําวา การที่จะรูจักนิพพานจริง ๆ เขา
ทํากันยังไง ก็นําแบบของทานมาปฏิบัติ ประยุกตกันกับแบบปฏิบัติที่ทําไดแลว ผลทีส่ ุด
ผมก็ไปชนนิพพานตามที่หลวงพอสดทานพูด และในตอนนัน้ ความมั่นใจมี แตความ
มั่นคงยังไมมี "มั่นใจวาพระนิพพานมีจริง" แตความมั่นคง คิดวาคนอยางเราจะ
สามารถไปนิพพานในชาติใดชาติหนึ่งไดหรือไมนั้น ไมมี เมือ่ มีความรูสึกตัววา ตัวเลว
จริง ๆ มีความเลวมาก ตอมาเมื่อความมั่นคงของจิตใจเกิดขึน้ หลังจากตายจริง ๆ วาระ
ที่สาม "ไปพบนิพพานจริง ๆ" จึงไดมีความมั่นคงของจิตวา
ถาชาตินี้เราไปไมได ถาเราไมละความพยายาม ชาติใดชาติหนึ่งก็
ตองไปไดแน เหมือนกับเราเดินทางไกล ถาเราไมละการเดิน วันนี้ถึงตรงนี้เรา
พัก หายเหนื่อยมีกาํ ลัง มีทุน เราก็เดินทางตอไป เหนื่อยที่ไหนพักที่นั่น พัก
แลวหาทุนตอไป สะสมทุนใหพอกับการเดินทาง เดินไปถึงที่ไหน หมดทุนก็หยุด
ที่นั่น สะสมทุนตอไป
ขอนี้ฉันใด แมการปฏิบัติตนเพื่อไปนิพพานก็เชนเดียวกัน ถาเราคอย ๆ
สะสมความดี ทําลายความชั่ว
อันดีแรก ทําลายโลภะความโลภกอน เพราะทําลายงาย ในเมื่อความ
โลภคอย ๆ ลดตัวลง จนความโลภหมด เราก็ทําลายความโกรธตอไป เมือ่ ทําลายความ
โกรธได ก็ทาํ ลายความหลงตอไป ถาชาตินี้ทําลายไดไมหมด เราก็หวังการทําลายใน
ชาติหนาตอไป เพราะมีความมั่นใจวา "ตายแลว มีสภาพไมสูญ" แลวผมจะคุยใหพวก
คุณฟง ในเมื่อจบเรื่องตาง ๆ นี้แลว เมื่ออานิสงสของมโนยิทธิจบแลว จะคุยถึงประวัติ
ของผมที่เคยตายมาแลวหลายครั้ง การตายหลายครั้งเปนของดี
กลับมาพูดกันถึงเรื่องนิพพานวา ทําไมทานจึงบอกกันวานิพพานสูญ
ความจริงผมก็โงตอไป คิดไมถึงวาคนโงประเภทนัน้ มี ไอผมนะโงมาแลว
โงคนเดียวไมพอ สอนใหลูกศิษยลูกหาโงดวยวา นิพพานสูญ และก็เทศนใหบรรดา
ญาติโยมพุทธบริษัทฟงทําใหมีความเขาใจวา นิพพานสูญ ทั้งนี้ก็เพราะวา ผมโงตาม
ทานโง ใครจะโงผมไมทราบ เพราะผมอานหนังสือ หนังสือนั้นไมรูวาใครเขียน ครูสอน
นักธรรมของผมทานก็เลยเอามาสอนผมเหมือนกัน ผมไมโทษวาทานโง เพราะวาทาน
สอนตามหนังสือ

การจะเห็นนิพพานเปนของยาก บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพึงเขาใจตามนี้วารางกายของคนและรางกายของ
สัตวมีความหยาบกวาผีมาก คําวาผีก็หมายถึงสัมภเวสีบาง อสุรกายบาง เปรต
บางจําพวกเชนปรทัตตูปชีวีเปรต พวกนี้เขามีรางกายบางกวาเรา คนหรือสัตวก็
ตามถาผีหรือเปรต อสุรกายไมตองการใหเห็น คนไมสามารถจะเห็นไดเลย แต
เขาสามารถจะเห็นคนได นี่แสดงวาเราหยาบกวาเขา ตาของเราใชอะไรไมได
ผีก็ดี เปรต อสุรกายก็ดี มีรางกายหยาบกวาเทวดา ถาจะถามวา
เทวดาชั้นไหน ผมก็ตองตอบวาตั้งแตภูมิเทวดาขึ้นไป ทานมีรางกายละเอียด
กวาผี ถาทานไมตองการใหผีเห็น ผีก็ไมสามารถเห็นทานไดเลย
และสําหรับเทวดาก็มีรางกายหยาบกวาพรหม พรหมมีรางกาย
ละเอียดกวา ถาพรหมไมตองการใหเทวดาเห็น เทวดาก็ไมสามารถเห็นไดเลย
สําหรับพระอริยเจามีพระพุทธเจาเปนประธานที่ไปนิพพานแลว
มีรางกายละเอียดกวาพรหม ถาไมตองการใหพรหมเห็น พรหมก็จะไมสามารถ
เห็นไดเลย
นี่ตามคุณสมบัติรางกายแตละฝาย มีความละเอียดหรือหยาบไมเสมอ
กัน
ตอไปจะพูดเรื่อง ลีลาการปฏิบัติพระกรรมฐาน
จะเปนรูปไหนก็ตาม ยอมมีผลเสมอกัน คือวา "ถามีจิตสะอาดพอ" คํา
วาจิตสะอาดพอนี้ ตองมีทั้งศีล ทั้งสมาธิ และปญญา ศีลดี สมาธิดี ปญญาดีและตัด
ความตระหนี่ไดนั่นคือไมมีความโลภ ทั้งหมดนีถ้ าดีจริง ๆ ก็ดีขั้นโลกีย
ถาดีขั้นโลกียขนาดต่ํา จิตสะอาดขั้นนี้สามารถจะเห็นเทวดาได
แตไมสามารถจะเห็นพรหมได
ถาผูที่ปฏิบัติมโนมยิทธิหรืออภิญญา สามารถจะไปสวรรคไดแต
ไมสามารถจะไปพรหมได
ทานที่ฝกทิพจักษุญาณในหลักของวิชชาสาม ก็จะสามารถเห็นได
แคเทวดา ไมเห็นพรหม ถาจิตสะอาดกวานั้น และมีความเขมแข็งในสมาธิดีกวา
นั้น เปนกําลังฌานทรงตัวตามเวลาสมควรไมมากนัก
สําหรับทานที่เจริญในหลักสูตรของวิชชาสามไดทิพจักขุญาณ
กําลังจิตเปนฌาน สามารถจะเห็นพรหมไดและพูดกับพรหมได ทานที่ไดมโนมยิ
ทธิมีกําลังเปนฌาน ฌานเขมแข็งสามารถจะไปเขตของพรหมได

ทีนี้ทานที่มคี วามสามารถมีจิตสะอาด มีความเขมแข็ง จิตสะอาด
ตามลําดับ อยางต่ําเฉพาะเวลา สะอาดเทาพระโสดาบันขึ้นไปหรือพระสกิทาคา
อยางนี้หากวาทานเจริญทิพจักขุญาณในฝายของวิชชาสาม ทานสามารถจะเห็น
พระนิพพานได
หากวาทานที่ฝกมโนมยิทธิ ก็สามารถเห็นพระนิพพานได และเขา
เขตนิพพานได และโดยเฉพาะที่ทานฝกมโนมยิทธิเขาเขตนิพพานไดแตวาไม
สามารถจะนั่งเลนนอนเลนในวิมานที่นิพพานได
แตทวากําลังใจของทานเวลานั้นสะอาดถึงที่สุด เวลานั้นไมมีกังวล
ไมมีความโลภเกาะจิต ไมมีความโกรธ ไมมีความหลง หรือไมมรี าคะ ความ
กําหนัดยินดีในโลก จิตสะอาดอยางนี้เฉพาะเวลา ขณะนั้นทานจะเขาเขต
นิพพานไดและเขาไปในวิมานได สามารถนั่งเลนนอนเลนในวิมานไดอยางเปน
สุข
นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่รัก
ความจริงเรื่องของพระนิพพานนี่มีจริงตามที่พระพุทธเจาตรัส และคนเห็นนิพพานก็มี
ไมใชไมมี แตทวาคนเห็นนิพพานจริง ๆ ทานไมคอยจะพูด ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะทานรําคาญนักปราชญที่ไมเอาไหน ทําตนเปนศาสดา แตวาจริยาใชอะไร
ไมได เพราะถือตําราเปนสําคัญ ฉันอานตําราเกงก็แลวกัน ดีไมดีก็ทําลาย
พระพุทธศาสนาเสียดวย ที่วาทําลายพระพุทธศาสนาก็หมายความวาอานไปอานมา
หนัก ๆ เขาก็หมดความเชื่อถือ เลยไมเชื่อตํารา
พระพุทธเจาเทศนวา "ตายแลวเกิด"
ทานนักปราชญไมเอาไหนทานก็ใชอารมณของทานวา "ตายแลว
ไมเกิด ตายแลวมีสภาพสูญ"
พระพุทธเจาทรงตรัสวา "สวรรคมี นรกมี" ทานก็บอกวา "ไมม"ี
ก็รวมความวา ทานทําลายความดีของคนทั้งโลก เพราะคนลองคิดวา
ตายแลวสูญ ก็ไมตองทําความดี ชาตินี้จะเลวแสนเลวอยางไรก็ได นี่ความวุนวายของ
โลก มันก็เกิดขึ้นเพราะนักปราชญประเภทนี้
และอีกประเภทหนึ่งสวรรคไมมี เทวดาไมมี พรหมไมมี นี่ก็
เหมือนกัน ถาตายแลวไมมจี ุดลงโทษก็เลยทําความชั่วเสียก็ได ใครมีกําลังมากก็

ขมเหงคนมีกําลังนอย คนมีอํานาจมาก ก็ขมเหงคนมีอํานาจนอย คนมีอาวุธมากก็ขม
เหงคนมีอาวุธนอย รวมความแลวโลกทั้งโลกไมมีความสุข
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววาอยางไร
ไปดูใน
พระไตรปฎกเลม ๑ ในวินัยปฎก เปดไปก็เจอะนรก ที่พระพุทธเจาทรงตรัสเอา
แคเลมเดียวก็พอ พระพุทธเจาตรัสยืนยันสวรรค ยืนยันนรก ยืนยันพรหมโลก
ทั้งหมดที่เรารูนี่รูจากพระพุทธเจา และพระพุทธเจาก็เคยเทศนแสดงโปรดพระ
พุทธมารดาที่สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก และในวิมานวัตถุ พระพุทธเจาก็ทรง
ตรัสไวเยอะ ที่กลาวมานี้พระพุทธองคทรงยืนยัน
และอยางพระโมคคัลลานเปนอัครสาวก ก็สามารถทองเที่ยวไปใน
นรกและสวรรค นําขาวสาสนมาบอกชาวบานที่เปนญาติวา ญาติของทานมีความทุกข
ตองการใหชวยแบบนี้ หรือวาญาติของทานมีความสุขเพราะผลความดีอยางนี้ เปนตน
อันนี้องคสมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยัน
และในเรื่องของ ทาวสักกะ คือพระอินทร เชนทาวมหาลี สงสัย
พระพุทธเจาทรงเทศนเรือ่ งทาวสักกะ คือพระอินทร ทาวมหาลีคิดสงสัยวาพระพุทธเจา
เห็นเอง รูเองหรือฟงใคร เขาพูดมา ในที่สุดพระพุทธเจาก็ทรงยืนยันกับทาวมหาลีวา
พระองคไมไดทราบแตเรื่องของพระอินทรอยางเดียว ยังทราบตอไปอีกวา พระอินทรทาํ
ความดีอะไร มีสมบัติขนาดไหนดวย จึงไดนํามาถึงเรื่องราวของพระอินทรทั้งหมด
หรืออยางเรื่องของพระมหากัสสปะ ความจริงที่ผมนํามาพูดนี้มันเรื่อง
ยอ ๆ นะนิด ๆ หนอย ๆ พระมหากัสสปะเปนพระที่ถูกเทวดาตมและตุนหลายครั้งหลาย
วาระ เพราะทานชอบเขา นิโรธสมาบัติ ฉะนัน้ เมื่ออกจากนิโรธสมาบัติ คนทําบุญมี
อานิสงสมาก เทวดาจึงไดยองมาทําบุญแทนคนเสียกอน นี่รวมความเรื่องนรก สวรรค
พรหม นิพพาน พระพุทธเจาทรงยืนยัน
แลวก็ทานที่หมผากาสาวพัสตรละ บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร คน
อื่นเขาจะเปนอยางไรนะชางทาน อยาไปสนใจ สําคัญพวกเราอยางเปน
มิจฉาทิฏฐิแลวไปแนะนําบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผูมีคุณที่เลี้ยงเราใหมีชีวิต
อยูไดและใหเราเขาใจความดีของพระพุทธเจา
อยาทําใหทานหลงผิดเปน
มิจฉาทิฏฐิไปดวยก็แลวกัน กรรมของทาน นอกจากจะชั่วเพียงตัวคนเดียวก็หา
ไม ยังทําลายความดีคือ อกตัญู ไมรูคุณความดีของญาติโยมพุทธบริษัทที่ทาน
เลี้ยงเรามาทําใหทานหลงผิด เขาใจผิด ทานตองลงอบายภูมิ

นักบวชเรานี่ ถาเลว หรือวาทําใหบรรดาญาติโยมลงอบายภูมิดวย จะ
เปนอยางไร ก็ดูตัวอยาง ทานเทวทัต ทานเทวทัตไดอภิญญา ๕ ในตอนตน แตในทีส่ ดุ
ตอนทายกลายเปนคนเลว ก็พาพรรคพวกลงอเวจีเปนแถว ทานมหากบิล หรือ กปล
ภิกขุ นี่ก็เหมือนกัน ตัวทานเลวก็เลยทําใหแมกับนองสาวลงอเวจีดวย ยังอาจจะมีอีก
หลายคน พระอีกหลายองคที่เคารพในทาน ปฏิบตั ิตามทาน ซึ่งทานทําลาย
พระพุทธศาสนา ทําลายคําสอนของพระพุทธเจาทุกอยางติดในลาภสักการะ ติดใน
ความเปนใหญที่บริษัทบริวาร ก็รวมความวา ทานลงอเวจีแตผูเดียวไมพอ ทานก็เลย
ชวนแมกับนอง และอาจจะมีคนอื่นอีกหลายคนดวย
ฉะนั้นเรื่องการเขาใจในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
ขอทุกคนคือ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่นงั่ อยูทนี่ ี่ นําไปแนะนําทุกคนใหมีความเขาใจ การพิสูจน
คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เราทํากันไดแลว อาตมารูสึกอายญาติโยม
พุทธบริษัททีน่ ั่งอยูที่นี่ และก็ที่อื่นที่ทา นมาปฏิบัติกัน ทุกคนทีม่ าปฏิบัติที่ทที่ ําไดไมถึง ๔
วัน ไดเบื้องตนแลว จะเปนเบื้องตนหรือเบื้องปลายก็ตาม ก็ถือวาความรูที่เปนความรู
เปด ๆ เทานัน้ ไมใชวิเศษวิโสอะไรมากนัก ถือวาพอใหเขาใจคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา พิสูจนคําสอนของพระพุทธเจา
พระพุทธเจาทรงตรัสวาตายแลวมีสภาพไมสูญ นั่นก็คือทําดีไปอยู
สุคติทําชั่วไปอยูทุคติ เราก็ใชทิพจักขุญาณได ใชจุตูปปาตญาณ
ความจริงจุตูปปาตญาณนี่ก็คือทิพจักขุญาณนั่นเอง แตมีความเขมขน
สามารถรูสภาวะของคนและสัตวที่ตายแลวไปไหน อยูที่ไหน ไปสวรรคหรือนรก และ
นอกจากนั้นยังจะรูอีกวา คนและสัตว กอนจะเกิดมาจากไหน สัตวตัวนีก้ อนเกิดมาจาก
ไหน อยางนีท้ านเรียก จุตูปปาตญาณ เราทํากันไดกระจุมกระจิ๋ม เล็ก ๆ นอย ๆ อยางนี้
ก็ยังสามารถพอรูได แกสงสัย ไมใชวิเศษวิโส
เจโตปริยญาณ คือทิพจักขุญาณนั่นเอง รูวาระน้ําจิตของคนอื่น ดู
กระแสจิตเขาสุขหรือเขาทุกข เขาสะอาดหรือเขาสกปรก อันนีเ้ รารูไดอีกเหมือนกัน แตวา
ตองพยายามฝกดูจิตของตนใหเขาใจชัด

จิตของปุถุชนคนที่หนาแนนไปดวยกิเลสเปนจิตที่มีสีเนื้อ เต็มไป
ดวยความสกปรกโสโครก ไมสะอาดผองใส
จิตของคนที่ไดปฐมฌานจะมีอาการเหมือนแกวเคลือบ ปฐมฌาน
ละเอียดเปนเนื้อแกวลึกลงไปประมาณสัก ๒๕ เปอรเซ็นต
จิตของคนที่ไดฌาน ๒ จะเปนแกวลึกลงไป ประมาณ ๕๐
เปอรเซ็นต
จิตของคนที่ไดฌาน ๓ ละเอียดจะเปนแกวทั้งดวง แตมีแกนเล็ก
ๆ อยูตรงกลาง จิตของคนที่ไดฌาน ๔ จะเปนแกวทั้งดวงสะอาดมาก แต
ทั้งหมดนี้ไมมีประกาย ถาจิตของพระโสดาบันจะเปนประกายออกไปประมาณ
๒๕ เปอรเซ็นต นี่เราฝกดูจิต
ถาจิตของพระสกิทาคามีจะเปนประกายเขาไปประมาณ
๕๐
เปอรเซ็นต
จิตของพระอนาคามีจะเปนประกายทั้งดวงแตมีแกนขางใน
ถาจิตของพระอรหันตจะเปนดาวทั้งดวงไมมีแกนเลย
อันนี้เปนสภาพของการดูจิตที่มีกิเลสหรือไมมีกิเลส
สกปรกมากหรือ
สกปรกนอย ฉะนั้นพอไดยินชื่อคนหรือวารูเรื่องราวของคน เห็นหนาคนใหดูจิตกอน อยา
ไปดูหนาตา ฟงเสียง อันนี้ไมแนนอน คนมีกิเลสอยางพวกเรา ๆ โกหกได แตวาจิตของ
คนโกหกไมได ถาจะดูความสุขความทุกขของจิต ความจริงทานแยกไวเปน ๖ ผมขอ
แยกเปน ๓
คนมีทุกขมาก จิตมีสีดํามาก มีทุกขนอยสีดํานอย จางลงไป
ถาคนมีความสุขเพราะมีอามิสมาก จิตจะมีสีแดงมาก หากคนที่มี
ความสุขจากอามิสนอย จิตมีสีแดงนอย
ถาคนมีจิตสบาย ๆ ไมกระทบกระทั่งกับอารมณดีหรือไมดี จิต
เปนสุขมีสีขาว
อันนี้เปนจิตของปุถุชนคนธรรมดา ก็เปนทีน่ าสังเกต เจโตปริยญาณนี้ก็
นาจะฝกฝนกันเขาไว เปนการดูจิตของเราเองวา สกปรกมากหรือสกปรกนอย ถาสกปรก
มากพยายามแกไขใหสกปรกนอย จะไดไมมีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติ ถา
ไมอยางนั้นจะเขาใจวาตัวดีไวเสมอ อันนี้ใชไมได
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติไดควรฝก

ความรูทั้งหมดนี่ผมพูดตามแนวแหงการศึกษาตามหนังสือ แตวิธีการ
ปฏิบัติจริง ๆ ใหถามพระพุทธเจาตรง ถาจะถามวาพระพุทธเจานิพพานไปแลวพบได
อยางไร อันนี้ตองทําใหไดกอน อยาไปพูดกับคนที่เขาไมไดทําอะไรเลย คนที่ไมเคย
ปฏิบัติ ไมเคยทําอะไรเลย จิตเขาไมถึง ก็เหมือนกับคนที่ไมรูจักน้ําปลาและสุรา เวลานี้
สุราและน้ําปลาสีคลายกัน ถาเขาเคยดื่มแตสุรา เราบอกวาน้ําปลาเค็มเขาจะไมเชื่อ เขา
เคยกินแตนา้ํ ปลาไมเคยดื่มสุรา ถาเราบอกวาสุรามันเมาไมเค็มเหมือนน้าํ ปลา เขาก็ไม
เชื่อ ถาเขาเคยกินทั้งสองอยางเขาจะรูทั้งสองรส
นักศึกษาที่ศกึ ษาแตหนังสือฟงเขาเลาวา ไมพบความจริง อันนี้เราอยา
ไปเถียงกับเขา คําวา นักศึกษานี่ไมไดหมายถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หมายถึง
นักศึกษาฝายธรรมะ ผมพบมาเยอะ มีหลายทานชอบพูดถึงเรื่องนิพพาน สมัยผมเปน
นักเทศน เขาจะขอใหเทศนเรื่องนิพพาน ไลไปไลมา คุยไปคุยมา ถามวาศีล ๕ ครบหรือ
ยัง เขาบอกวายังไมครบ อันนี้ถือวาจิตยังตกอยูในเขตของอบายภูมิ ก็คุยกันไมได
เอาละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัท คาสเซทหนานี้ สัญญาณบอกหมดเวลา เวลาบอกหมดแลว ก็ขอหยุดกอน ขอ
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟง
ทุกทาน
สวัสดี

