
ตอนที่ ๘  ผลที่ไดจากมโนมยิทธิ (ตอ) 
  ทานสาธชุนพุทธบริษัททัง้หลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร สําหรับ

วันนี้ยังเปนวนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ตอนนี้ก็เปนหนาที่ ๔ ของเรื่องประโยชนของ

การเจริญมโนมยิทธ ิ

  ความจริงเวลานี้ คณะสงฆ ไดประกาศใหทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐานจะ

เปนสมถะวิปสสนาก็ได เปนการเจริญสมาธิ แตความจริงผมก็ดีใจที่ผมไมตองรอให

คณะสงฆประกาศ ผมทําของผมมาแลวเปนสิบ ๆ ป หลังจากที่หลวงพอปานฝกใหผม

ไดบางเปนแบบเปด ๆ คอืผมมีความรูในพระกรรมฐานแบบเปด และเปดก็ไมใชเปดเทศ 

เปนเปดไทย บินไมเกง เดินไมเกง เตาะแตะ ๆ ไปตามเรื่องตามราวของผม ผมก็อุตสาห

นําประโยชนเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ผมไดจากมโนมยิทธิมาแนะนําบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร 

และก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา 

  ความจริงดาน วิชชาสาม หรือดาน มโนมยิทธ ิ ผมปลุกปล้ํามาเปน   

สิบ ๆ ป ญาติโยมก็สมใจบางไมสนใจบางผมก็ไมวา ผมไมเคยวา ผมไมเคยเบื่อ และ

โดยเฉพาะสกุขวิปสโกญาติโยมสนใจมาก ผมก็เอา ญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้น 

  ที่ไหนญาติโยมตองการสุกขวิปสโกผมก็แนะนําดานสุกขวิปสโก 

  ญาติโยมที่ไหนตองการดานเตวิชโช ผมก็แนะนําดานเตวิชโช 

  ญาติโยมพวกไหนตองการฉฬภิญโญ อันนี้ผมสอนไมได ผมสอนไดแต

มโนมยิทธิแบบเปด ๆ เรียกวาพอไปถึงสวรรคนรกไดดวยกําลังของใจ ไมเอากายเนื้อไป 

เอากายในไป ผมก็ดีใจ กวาคณะสงฆจะแจงมานี่ ผมทําแลว แนะนํามาแลวเกิน ๔๐ ป 

ก็รวมความวา ผมก็ดีใจที่คณะสงฆทานเหน็ชอบดวย เพราะการเจริญพระกรรมฐานได

ประโยชนใหญจริง ๆ เดี๋ยวจะยกตัวอยางใหฟง 

  เมื่อเร็ว ๆ นีท้านมาสัมมนาพระสังฆาธิการที่วัดนี่ ผมก็บังเอิญไดรับการ

แตงตั้งเปน พระสังฆาธิการ คือเปนเจาอาวาสแบบเปด ๆ อีกนั่นแหละ ความจริง

ตําแหนงนีผ้มโยนทิ้งมาทีหนึ่งแลว และตําแหนงตาง ๆ ทีพ่ึงไดผมโยนทิ้งหมด ผมไมเคย

สนใจเพราะมันเปนปจจยัของความทุกข แตตอนนี้เปนการบังเอิญวา "วัดนี้ผมสราง 
ผมหนี้ไมได ถาวัดนี้ผมไมไดสรางนะ ผมหนีไปแลว" 



  ความจริงวัดนี้ เดิมทีมันมีสภาพเปนวัดราง ออกพรรษามีเจาอาวาสอยู

องคเดียว วดัก็มีแตทรุดโทรมมาตามลําดับ ไมมีอะไรดีขึ้น มีแตหายไป พระพุทธรูปก็

หมดไป ฝากุฏิดี ๆ ก็หมดไป ของดี ๆ มีไมไดก็หมดไปทั้งนัน้ ก็รวมความวาจะถึงวาระ

รางอยูแลว ผมก็โดเด ๆ มาตามเรื่องตามราว แตบังเอิญญาติโยมมาสนับสนุน ทีแรกคดิ

วาจะทํานิด ๆ หนอย ๆ แลวเปดเขาถ้ําเขาปาไปเลยดีกวา ผมวาอยางนั้น แตญาติโยม

หลายทานสนับสนนุเอาสตางคมาใหผมก็ไปไมได ไปก็เปนขโมยเงินเขาละซิ ถาจะวาง

ใหคนอื่นสรางก็มีหวัง ไมรูจะวางใหใคร ดีไมดีไปวางใหโจรเขาปลนเงินบรรดาญาติโยม

พุทธบริษัท ผมก็พลอยตกนรกไปดวย ทีแรกก็ตัดสินใจวาทําแคนั้นเสรจ็ก็จะไป ในเมื่อ

ไปไมไดก็สู คําวาสูนี่ไมใชไปสูไปตีกบัเขา สูกับกาํลังศรัทธาของญาติโยมพุทธบริษัท เอา

ไงก็เอากัน วดันี้ที่เจริญรุงเรืองขึ้นมาไดนี่อาศัยมโนมยิทธิชวย อาศัยกรรมฐานชวย อันนี้

เปนตัวอยาง 
  และก็มีหลายวัดที่พระทานมาฝกไดออกไป มีคนเขามาแจงให
ทราบวา พระองคนั้นพระองคนี้มาฝกมโนมยิทธิจากหลวงพอแลว มาถึงวัดทาน
รุงเรืองจริง ๆ วัดของทานสงางาม คนเขาชวยเหลือในการกอสรางเพราะพระ
กรรมฐานเปนปจจัย 
  นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร ผมวาความสะอาดของจิตของ

พระพุทธเจาทาน พระพทุธเจาทานไปไหนทานไมเคยอด พระพุทธเจามพีระมากเทาไรก็

มีที่พักมีอาหารฉัน เพราะจิตของทานสะอาด พวกเราความสะอาดของจิตไมเทา

พระพุทธเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งผมก็ไมสะอาดสะเอิดนากลัวจะลูบพอลืน่ ๆ กระมั้งจิต 

คงจะไมมีสภาพจิตแจมใสเปนดาวประกายพรึก ถาจิตเปนดาวประกายพรึกนี่เปนจติ

ของพระอรหันต ผมก็ไมรูจิตผม ผมไมคอยสนใจ จิตใจของใครเวลานี้ผมไมสนใจใคร

ทั้งหมด 

  เมื่อกอนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปรที่ประจําประเทศ

ไทยลูกศิษยพลเอกทวนทอง สุวรรณทัต นั่นแหละ ปรากฏวาเจอะใคร ไดยินชื่อใคร

ไมได ลอปบทันที ไดยินชื่อปบอันดับแรกใชเจโตปริยญาณกอน ดูจิตของคนนั้นมีสภาพ

เปนอยางไร ดูไปดูมา อยาลืมวาในเวลานั้นผมกเ็ปนเปดตัวเลก็ ๆ เวลานีต้ัวใหญก็เปน

เปดไทย ไมใชเปดเทศ เปนเปดตัวเล็ก ๆ ไปเจอะเอาพระองคสําคัญเขา พระองคนี้

สําคัญมากจริง ๆ พอเขาบอกชื่อปบผมก็จับจิตทันที โอโฮ..องคนี้ประวัติเบือ้งหลังใชอตี



ตังคสญาณยาวเหยียด ยาวนี่ไมใชเลวเหยียดนะ ดีเหยียด ตัง้แตบวชมาธุดงคตลอดมา 

เวลาที่ใกลพรรษาที่ไหนขออาศัยวัดจําพรรษา พอออกพรรษาแลวก็เดินธุดงคตอไป และ

กําลังใจของทานเวลานั้นทานสูงมาก สูงกวาผม 

 

  ความจริงเวลานั้นผมยังหนุมอยู และผมก็เปนเปดที่เดินตัวเลก็ ๆ เดนิ

เตาะแตะ ๆ เดินกจ็ะชน จะลม ไปดูใจทานเขาปบ ทานปดทันท ี มืดตื้อเลย อันนี้เปน

เครื่องวัด ผมเชื่อม่ันเลยวาพระองคนี้ดีจริง ๆ ถาไมดีจริง ๆ ปดไมทัน อารมณใจนี่ มันรู

กันงาย ๆ เมื่อไร ใครเขานึกอะไรมานี่ใครจะรู นีพ่อเรานึกปบทานปดปุบ หันมาเลย ยิ้ม 

ทานพูดเรื่องอื่นอยู หันมาพูด 
  "คนเรามันก็แปลกนะ ไอคนอื่นเขาไดก็คิดวาตัวจะไดบาง มนัไมมี
ทางจะทํากันได" 
  คําวา ไมมีทางทํากันได หมายความวา รูไมไดแน ฉันจะปด เทานี้ผมชื่น

ใจ ผมกราบไดทันท ี กราบดวยความสนิทใจวาทานเกงจริง ๆ อาการเกงอยางนี้ตาม

สันนษิฐานของผมวา พระองคนี้ตองไมใชอภิญญาหก เขาใจวาจะเปนปฏิสัมภทิา

ญาณ เพราะคุยกันอยูแท ๆ คนตั้งเยอะ เรานึกปบปดปบทนัทีแลวหันมายิ้มเลย นี่เกง

จริง 
  ความจริงในประเทศไทยเราอยางนี้มีเยอะ ในกรุงเทพ ฯ ก็มี อยา
ไปนึกวา พระในกรุงเทพ ฯ ไมดีนะ มีดีนะเยอะเชียว จะไปชนพระดีตาย 
  แตความจริงพระดีทานไมโอโถงนะ เราไปคุยกับทานแบบธรรมดา 
ๆ ดีไมดีจะคิดวาไอหลวงตากุย ๆ องคนี้ไมมคีวามหมาย 
  ระวังใหดีนะเพราะพวกนีท้านไมมีอะไรจะอวด เพราะความจริงมหา

เศรษฐีจะนําทรัพยไปอวดขอทาน มันก็ไมไดประโยชน และขอทานแกจะมีอะไรมาเบง 

พระดี ๆ ก็เหมือนกับที่ผมเขาไป ทานก็ทําจอง ๆ เพราะอะไรรูไหม เพราะผมเปนสภาพ

ขอทาน ขอทานคือความดีผมมีนิดเดยีวกระจุมกระจิ๋ม ๆ ก็ไอเดินเปาะแปะ ๆ และจะไป

ชนกับพระทีมี่ความดีไดอยางไร ทานก็เลยไมรูจะเอาอะไรมาอวด ทานก็เลยเก็บเงียบทํา

เหมือนคนไมมีอะไร นี่เปนความดีของทาน เราดีไมเทาทาน ทานก็ถอมตัวลงมา เปน

ความดีที่ควรบูชา 



  และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่บรรดาทางราชการมั้ง เห็นพระทานวานะ 
พระทานบอกวาทางราชการขอใหพระอบรมศีลธรรม แตความจริงเรื่องอบรม

ศีลธรรมนี่นมินตผมไปไหนผมไมไป และบรรดาเพื่อนภิกษสุามเณรหลายวัดบอกใหไป

พูดที่นั่นพูดที่นี่ อยาใหบอกเลยครับ ผมไมไปแนนอน ถาขนืไปแลวมันไมไดประโยชน 

โทษก็เกิดกบัผมดวย นัน่คือผมปวยไขไมสบาย แกแลว เวลาจะพักผอนกไ็มมี เวลาไปถึง

ที่ก็ใหนั่งแกรวรอถึงเวลาพดู พูดแลวก็นั่งแกรวอีก ไมมีเวลาพกัผอน อันนีมั้นไมไหวจริง 

ๆ 

 
  และอีกประการหนึ่งการพูดไมมีผล ผมเทศนมาต้ัง ๒๐ ป ไมเคยมี
ญาติโยมเลิกสุรา ไมเคยดีขึ้นเลย ไปเทศนทีไรก็แคนั้น ไปทีไรก็แคนั้น ไป ๆ  
มา ๆ  กลายเปนรับจางเทศนไป บางแหงเขารูสึกวา ผมไปรับจางเขาเทศน ไป
เทศนเอาเงิน ผมก็เลยทอใจไมเกิดประโยชน 
  ก็เลยมานั่งคดิใหมวา ทําอยางไรหนอจะสนองคุณองคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาได กลับมาใหม มาวากันเรื่องพระกรรมฐาน จงึมาพิจารณาดาน

สุกขวิปสสโก ผลนอยอีก ญาติโยมทําได ญาติโยมมักจะคุยกัน วานั่งนานเทานัน้ นั่ง

นานเทานี้ อารมณแบบนั้นอารมณแบบนี้ไมจริง และรักษาอารมณไดไมจริง ก็เลยคิดวา

จะสอน สองในวิชชาสาม และก็มโนมยิทธิ ที่วาสองในวิชชาสามเปนฌานโลกีย เปน

สมาธิ  ต่ํา ๆ ความจริงไมถึงฌาน สองในวิชชาสามนี่ขึ้นดวยอุปจารสมาธิ ยังไมถึงฌาน

สมาบัติ ก็ผมบอกแลวนีว่าผมเปนเปด (มันจะไออีกแลว) ไป ๆ มา ๆ ก็มาจับไดสองใน

วิชชาสาม โยมเอาไมไดอีก หาวิธีการตาง ๆ หลายอยางหลายแบบ ใหสรางพระพุทธรูป 

เพงพระพุทธรูป ดูพระแกว ดูพระทอง ก็ไมไหวอีก ไปไมรอด ไปไมรอดทําอยางไร หันมา

จับ มโนมยทิธิเถอะ มโนมยิทธิตามกําลังที่ผมศกึษามา ยังไง ๆ โยมรับไมไหวแน เพราะ

ตองใชกําลังมาก ใชเวลามากไมเหมาะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท และก็ไมเหมาะ

กับพระที่บวชใหม ๆ ใชเวลานอย ๆ ในที่สุดก็มาหาทางใหงายใหเร็วตามที่ฝกอยูเวลานี้

กวาจะคนพบก็นาน 

 

  ทีนี้การฝกมโนมยิทธิมีประโยชนแบบไหน 



  มโนมยิทธินี่เปนจุดบังคับจริง ๆ ถาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่มาฝก

นี่ผมก็ไมม่ันใจวาทานจะรักษาไดทุกคน มีบางรายใหไปแลวสูญ ทําไดแลวกลับไปบาน

ไมกลาทํา เพราะไมมีครูสอน อันนี้เราก็ไมไดติกัน เพราะอะไร ความเขมแข็งของจิตที่

พระพุทธเจาทรงเรียกวา "บารมีไมเสมอกัน" ทานมีกําลังต่ําแคนั้น เราจบัโยนขึ้นไปที่

สูงยอดไม ทานก็หลน บางรายทําไปไดแลว ไปปลอยใหเฝอ แลวบอกไปที่บานมันไม

สวางไสว คือไมสามารถจะทําไดใหแจมใสเหมือนเมื่ออยูวัด อันนี้กท็ราบไดวากลับไป

บานทานไปทําศีลขาดตามเดิม ทานไมทรงความดีเหมือนทีป่ฏิบัติอยูที่นี ่ ปฏิบัติอยูที่นี่

ทานรักษาความดีไวได สภาพของจติยังสดใส อารมณยังเปนโลกียวสิยันี่มันไมทรงตัว 

แตวาสวนใหญดีมาก เพราะอะไร เปนกฎตายตัวของมโนมยิทธิที่ตองทํามันก็ตรงกับที่

คณะสงฆขอรองมา 
  มโนมยิทธจิริงๆ ที่จะใหทรงตัว ฟงตามนี้นะ ญาติโยมพุทธบริษัท
ก็ดี บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่นั่งฟงก็ดี คือวาจะใหทรงตัวจริง ๆ ตองเอาอุทุม
พริกสูตรมาอานกันวาพระพุทธเจาตรัสไวอยางไร ผมจะเลาโดยยอ ๆ 
  สาํหรับดานสะเก็ดพระพทุธเจาพูดไวมาก ผมยอเอา คือ 
  ๑. เราไมสนใจจริยาของใครเลย 
  ๒. ไมโออวด 
  ๓. ไมยกตนขมทาน 
  ๔. ไมถือตัวเกินไป 
  เอายอ ๆ เทานี้ ความดีขนาดนี้พระพุทธเจาทรงเรียกวา สะเก็ด ยังไม

ใหญโต เขาไปเกาะสะเกด็นิด ๆ ของพระพุทธศาสนา อันนีต้องสังเกต ถาใครปฏิบัติ

ไมไดอยางนี้ก็เกาะสะเกด็ไมไดไมตองไปดูตอไปแลว ญาติโยมที่รักษามโนมยิทธิไวไดดี 

ทานรักษาไวไดดี 
  และอันดับที่สอง การเขาถึงเปลือก พระพุทธเจาทรงตรัสวา 
  ๑. เราตองไมทําลายศีลดวยตนเอง 
  ๒. ไมยุยงใหบุคคลอื่นทําลายศีล 
  ๓. ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว 
  ก็รวมความวาเราจะรักษาศีลใหครบถวนแจมใส และหลังจากนั้น จิตมี

ความเขมแข็งสามารถระงับนิวรณไดทันทีทนัใดที่เราตองการ ไอนิวรณกับปฐมฌานเปน

ศัตรูกัน ถาขณะใดอารมณของนิวรณนิดหนึ่งอยางใดอยางหนึ่งมีขึ้นในจิต เวลานั้น



กําลังของสมาธิจะสลายตัวทันที เวลาใดที่จิตระงับจากนิวรณ นิวรณไมฟู สงบ เวลานัน้ 

กําลังจิตเปนสมาธิ เปนปฐมฌานทันทีเหมือนกัน โดยไมตองภาวนา ไมตองทําอะไรเลย 

ถานิวรณไมฟูขึ้น ปฐมฌานก็เขามา ถานิวรณมา ปฐมฌานก็ไป แลกกันไปแลกกนัมา

อยางนี้ 

  และประการตอไปอาการที่จะทรงตัวเมื่อมีความแจมใสของจิต จิตจะ

ผองใส ตองการรู ตองการเห็นอะไร เมื่อไร ไดทันทีทันใด และก็มีสภาพไมผิด แจมใส

ดวย นั่นก็คอืพรหมวิหาร ๔ 
  พรหมวิหาร ๔ คือ 
  ๑. เมตตา ความรัก มีความรูสึกเสมอวาเราจะรักคนรักสัตวเสมอดวยตัว

เรา เราอยากจะฆาตัวเราไหม ไมมีใครอยากฆา อยากจะขโมยของเราไปทิ้งไหม เราไมมี 

รวมความวาเราจะรักเขาเปนมิตรที่ดสีําหรับเขา ถามีโอกาสเราจะเกื้อกูลเขาใหมี

ความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทํา เราจะไมอิจฉาริษยาใคร เมื่อบุคคลอื่นไดดีพลอยยินดี

ดวย ใครเพลี่ยงพล้ําเราไมซ้ําเติม เราวางเฉย 

 

  อารมณอยางนี้บรรดาพุทธบริษัท พรหมวิหาร ๔ นี่ถาประจําใจไวเสมอ 

ศีลก็บริสุทธิ ์ทาน จาคะก็สมบูรณแบบ และกส็มาธิก็ตั้งมั่น วิปสสนาญาณคือปญญาก็

แจมใส เพราะอารมณใจเยือกเย็น เปนกําลังใหญตัดโลภะ ความโลภ ตดัโทสะ ความ

โกรธ ตัดโมหะ ความหลง จิตจะสะอาดอยูตลอดเวลา จิตมีความเยือกเย็น อารมณเปน

ฌานตลอดเวลา ตองการจะรูอะไรขึ้นมาระงับนิวรณเสียปบเดียว มีความรูสึกจิตแจมใส

สะอาดทันท ี ทําไดอยางนี้ถือวาเปนฌานโลกีย ฌานโลกียจะมีความทรงตัว ไมมีการ

เสื่อมคลาย ไมมีการถอยหลัง อันนีญ้าติโยมพุทธบริษัทไดดมีาก เยอะ รักษาอารมณ

ทั้งหมดนี้ พระพุทธเจาทรงเรียกเขาถึงเปลือกที่พระองคทรงสอน แตวาเปลอืกความดีที่

บรรดาญาติโยมพุทธบรษิัททําไดเยอะจริง ๆ รักษาไวไดดี ทําใหโลก ทําใหประเทศชาตมีิ

ความเยือกเย็น มีความสามัคคีกัน มีศรัทธาปสาทะด ี

 

  และตอไป ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติได นี่เขาถึงกระพี้ 

ถึงแมจะเปนการระลึกชาติแบบเปด ๆ เขาก็ทํากันได บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร

ทั้งหลาย บางทานฟงแลวจะหาวาอวดอุตริมนุสธรรม หาก็หาไปเถอะ แตอยาลืมคนเขา



ทําได เวลานี้ เวลาฝกครูเขาฝกกัน ผมไมไดฝกเอง ผมเปนแตเพียงประธาน นอนเปน

ประธานอยูที่นั่นบาง นอนเปนประธานอยูที่กุฏิบาง บางทหีายใจครอก ๆ ทําทาจะตาย

บาง บางทีกน็ั่งโงงเงง ๆ  

  อยางเมื่อสองวันนี่ เมื่อวานกับวันนี้โงงเงงบอกไมถูก วันที ่ ๑๗ กับวันที ่

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๗ มันจะทรงตัวไมไหว วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ชาวสามพรานมา ๗๐ 

คนกวา ลงรบัไมได มันรับไมไหวจริง ๆ ทรงตัวไมได วันที ่๑๘ ดีอยูพักหนึง่ ตอนเยน็ชกั

จะไมไหวอีกเหมือนกัน เวลานี้ก็เลยตองนอนพูด สบาย พูดมนัไปอยางนี้ ถามันจะตาย

ระหวางธรรมะก็ยอม อันนี้ประโยชนใหญ 

  สําหรับ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติ ญาติโยมก็สามารถ

ทํากันได อยาลืมวาครูเปนเปด ลูกศษิยคงจะไมใชหงส แตดีไมดีลูกศิษยอาจจะเปนหงส

ก็ได อยางทาน โลลุทายี ทานไมเอาไหนแตสามารถแนะนาํใหพระทั้งหลายสามารถไป

ไดดี เขาไมไดเรียนมาจากทาน เขาเรียนมาจากพระพุทธเจา แตวาบางรายทานก็ทําเขา

เปดไปเหมือนกัน 

  สําหรับทาน โลลุทายี ทานไมใชเปด ทานเปนทาน อยางทานจักขุบาลนี่

ทานเปนวสิยัสุกขวิปสสโก แตพระทีอ่ยูกับทานไดปฏิสัมภิทาญาณกันเปนแถว นี่จะถือ

วาครูเปนเปด แลวลูกศษิยจะเปนเปดเสมอไปไมใช ครูเปนเปด ลูกศิษยอาจจะเปนหงษ

ทองก็ได ฉะนั้นผมก็ในขั้น อักขาตาโร ตถาคตา การประพฤติปฏิบัตเิปนหนาที่ของ

บรรดาญาติโยมพุทธบรษิัทและเพื่อนภิกษุสามเณร ผมมีหนาที่บอกเทานั้นเอง ผูรับฟง

อาจจะทําไดดีกวาผูบอกเยอะแยะไป ถมเถไป เปนอันวากระพี้ในพระพุทธศาสนา ญาติ

โยมก็สามารถทรงตัวได 

  ตอมาแกน จุตูปปาตญาณ หรือ ทิพจักขุญาณ ทานก็ทํากันไดดีอีก 

และตอมา ปจจุปนนังสญาณ อตีตังสญาณก็ดี ทํากันไดดีมาก ดีจนกระทั่งไปเจอะ

พระในนรก เปนพระชางสีดอซะดวย และก็โลกนัตบาง อเวจบีาง และก็ไปเจอะพระใน

ปจจุบนันี่ใกล ๆ ในสวรรคบาง พรหมโลกบาง เลยพรหมไปบาง ทําใหกําลงัใจญาติโยม

พุทธบริษัทมัน่คงในความดี และกส็ลดหดหูทอถอยในความชั่ว อยาลืมวาทุกคนยังเปน

ปุถุชน ยงัไมหนักแนนนัก อาจจะพลาดได แตพลาดนอยดีกวาพลาดเปนปกติ 

คําแนะนําที่ใหแนะนําไวเปนปกติก็คือ 



  ๑. ทุกคนจงอยาลืมความตาย และตายแลวไมใชตายสูญ ตายสูญ

อีกศาสนาหนึ่งไมรูศาสนาไหน ไดยินเสียงทางวทิยุบาง โทรทศันบาง หนังสือบาง "ตาย

แลวสูญ" ก็เปนเรื่องของทาน เราอยาไปตําหนิทาน เมื่อทานจะสูญก็เปนเรื่องของทาน 

พวกลูกศิษยพระพุทธเจา "เราไมสูญ" เพราะวา เขาไดอตีตังสญาณถอยหลัง ปุพเพ

นิวาสานุสสติญาณถอยหลงั เขารูเขาเคยเกิดมาแลวตั้งหลายแสนวาระ หลายแสน

อสงไขยกัป เขาก็ยังไมสูญ อนาคตังสญาณ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนภกิษุ

สามเณรสามารถพิสูจนพระที่ใหญ ใหญโดยฐานะ ใหญกวาตัวทานเอง ฐานะสูงกวา 

อันดับไหนกต็ามวาจะไปทางไหนเขาทราบ และปจจุปปนนังสญาณไปชนกันในนรกเลย 

และสามารถคุยกันได รูปฏิปทาความชั่ว เมื่อรูอยางนี้แลวกท็ําใหทุกคนทราบและเกดิ

ความกลัววาถาเราทําอยางนั้นบาง กต็องมีโทษอยางนี้ อันนีก้็ตองเปนอนาคตังสญาณ 

พิสูจนตัวเองวาถาทําอยางนั้นจะไปที่ไหน ขอทราบไดอีก 

 

  ตอนนี้บรรดาเพื่อนภิกษสุามเณร เปนเหตุใหบรรดาพระก็ดี ฆราวาสก็ดี 

ที่เขามีความมั่นคง เอาเฉพาะคนที่ม่ันคงนะ ที่เลอะเทอะมาประเดี๋ยวไปนะ ไมไดเร่ืองได

ราวอะไร บางทีมาคืนเดยีวไป ผมไมใชพระพุทธเจา มาประเดี๋ยวดียวจะไดอะไร และก็

มา ๆ ไป ๆ ประเภทมาคนืเดยีวนี่ผมไมสนใจ ไมสนใจเพราะทานไมเอาจริง แตใชเวลา  

๖ - ๗ วัน มันเปนของไมหนัก ชีวิตของทานทั้งชีวิตอยูไปอีกนาน แตเวลาวาง ๕ - ๖ วัน

วางไมไดผมก็ไมสนใจ ถาใครมาอยูเพื่อปฏิบัติ ๓ - ๔ วัน ๕ - ๖ วัน ถึง ๗ วัน ผม
สนใจเปนพิเศษ บางทีผมปวยไขไมสบาย ผมคลานตวมเตี้ยม ๆ ไปใหกําลังใจ
ลงไปสอนเองใหกําลังใจ คนอยางนี้ทานดี 
  นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร และก็วัดหลายวัดที่ไดรับ
ความรูนี้ไป ทําใหวัดเจริญรุงเรือง คนที่เขารูเหตุรูผล รูกฎของบุญ รูผลของบุญ 
รูผลของบาป เขาก็ละความชั่วเขามาทําความดี วัดเปนศูนยกลางแหงการทํา
ความดี เปนอันวาประโยชนของมโนมยิทธนิี้ประโยชนใหญมาก ทําใหคนมี
ความเขาใจ ต้ังใจในเขตแดนของความสงบสุข และก็ปลดเปลื้องความทุกข คือ 
ไมทําความทุกขใหเกิดแกผูอื่น 
 



  เอาละบรรดาทานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษสุามเณรทั้งหลาย 

สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลว ขอลากอน สําหรับประโยชนแหงการเจรญิ       

มโนมยิทธิกย็ุติแตเพียงเทานี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแด

บรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทกุทาน 
          สวัสดี 


