
ตอนที่ ๙ ผมบา 
  ทานภิกษสุามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผูรับฟง วันนี้

ก็มาฟงเรื่องในสมัยที่ผมเปน คนบา และก็วันที่พดูเก็บเสียงไวเปนวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๒๗ เผื่อวาผมตายไปแลวจะไดทราบวาผมพูดไวตั้งแตเมื่อไร 

  ความจริงเรื่องผมเปนคนบานี่ผมเปนมาหลายป ตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๘ 

ความบาของผมมาระงับลงเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๔ ถาหากวาทานทั้งหลายอยากจะถามวา

ทําไมจึงบา แตความจริงผมรูสึกตัววาผมยังไมไดบา แตวาถาจะบาก็ใชเหมอืนกัน ที่วา

ใชก็เพราะวาอารมณไมเหมือนคนอื่น 

  ตามธรรมดาถาเราเขาวงเหลาไปนั่งกบัคนที่เขากนิเหลาดวย ถาเราไม

กินเหลาเขาหาวา "เราบา" 

  เขาเลนการพนัน ถาเราไมเลนการพนนักับเขา เขาก็หาวา "เราบา" 

  ทีนี้ถาเขาวงพระ ถาพระทานเอาแตตาํราอยางเดียว และก็ไมปฏิบัติตาม

พระธรรมดาคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ถาเราปฏิบัติตาม

พระพุทธเจาซึ่งไมมีความรูเหมือนเขา เขาก็หาวา "เราบา" 

  แตสําหรับความบาของผมไมใชแตวาพระจะใหบา มันเปนทัง้พระ ทั้ง

ประชาชนหลายคนดวยกันที่เขาใหบา 

 

  ความก็มีอยูวา เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ ปนั้นหลอรูปหลวงพอปาน          
ที่วัดทาซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ทานหญิงภาวดี คือ หมอมเจาหญิงวิภาวดี ทาน
ไดทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราขินี
นาถใหทรงมาเททอง และตามธรรมดาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัถาเสด็จไปไหน 

สิ่งมหัศจรรยที่เราไมคิดจะปรากฏขึ้นเสมอ นั่นคือฝนตก อากาศปกติธรรมดา ๆ ก็ไม

นาจะมีฝนตก ก็มีฝนตกลงมาแตเวลาที่ฝนตก ฝนไมทําความเสียหายใหแกงานเลย ทุก

คนกลับมีความชุมชื่น เพราะเวลานั้นเปนฤดูรอนมาก คือ เดือนเมษายน แตวาพอเวลา

ใกลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสดจ็มาถึงจริง ๆ ฝนกห็ายหมด ปรากฏวาคนทุก

คนไดรับความชื่นใจเปนพิเศษ 



  อาการอยางนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟง

โปรดทราบ จะคิดวาฝนตกเปนเรือ่งธรรมดาของดินฟาอากาศ อันนีไ้มจริงแน ทั้งนี้

เพราะอะไร เพราะวาพิสจูนแลวเวลาพวกเรา ๆ มากันเอง พระมากันตั้งเยอะแยะ ทําไม

ฝนไมตก และก็ฤดูนั้นก็ไมใชฤดูฝน กอนหนาที่ฝนจะตกก็ไมมีทีทาเลยวาฝนจะตก 

  (สําหรับวันนีไ้ดยินเสียงกระแหรมแอมไอ ขากเสมหะบางก็ตองขออภัย

เพราะยงัปวยอยูมาก ตอนเชาเดินโซซัดโซเซ ถงึเวลาบายโมงอาการยังไมคอยดีขึ้นมา

ตอนนี้ก็รูสึกวาใจสั่นระริก แตวาเพือ่ธรรมะผมก็ทํา ทําเพื่อชวยการปฏิบัติของบรรดา

เพื่อนภิกษสุามเณร ฉะนั้นถาหากวาเสียงจะแหบแหงไปบาง การขากเสมหะจะปรากฏ

ขึ้นก็ตองขออภัย) 

  เปนอันวาเมือ่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ และมี

พระบรมราชินีนาถเสดจ็ดวย การเททองปรากฏขึ้น ตอมาก็มีโอกาสไดเฝา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในพระอุโบสถ พระองคก็ตรัสถามหลาย ๆ อยาง 

  แตวาพวกคุณทั้งหลายโปรดทราบไวดวยนะ การจะคุยกับคนก็ตองดูวา

คนประเภทนั้นเปนอะไร นีผ่มไมไดหมายความวาพระองคเปนพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวของประเทศไทยโดยเฉพาะ ผมหมายถึงวาทานผูจะคุยกับเราเปนผูทรงธรรม

หรือเปลา 
  สําหรับพระบาทสมเด็จพระเขาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ผมทราบมาดีวา 
พระองคทรงธรรมดีเลิศ ผมก็ไมเคยเห็นใครปฏิบัติไดดีอยางพระองค 
  ถาจะถามวา เอาผมเขาไปเปรียบเทียบ อยาเลยครับ อยาเขาไป

เปรียบเทียบกับทาน พระกับฆราวาสเปรียบเทียบกันไมได พระมีภารกิจนอยกวา

ฆราวาส ฆราวาสมีภารกิจมากกวาพระ เพราะตองทํามาหากิน พระนีมี่ชีวิตอยูเพราะ

อาศัยฆราวาสเลี้ยงโดยตรง 

  ขอนี้ขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทกุทานจงอยาลืม ถาลืมขอนี้

กลายเปนคนอกตัญู ไมรูคุณคน ความดีของพวกเราจะหมด ไมปรากฏวาเปนคนมี

ความดี เพราะวาพระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา 

  "นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญูกตเวทิตา" ซึ่งแปลเปนใจความวา 



  "ความเปนผูมีความกตัญูรูอุปการคุณที่ทานทําแลว (คือทานชวย

เราแลวทานสงเคราะหเราแลว) และเราก็ตอบสนองทานดวยความดี พระพุทธเจา
ทรงยกยองวาเปนคนดี" 
  ถาเราขาดความกตัญูรูคุณทานผูมีคุณ ในเมื่อพระพุทธเจาไมทรงยก

ยองวาเปนคนดี เราก็เปนคนเลว ฉะนั้นขอทานทั้งหลาย จงอยาลืมความดีของทานที่

สงเคราะห 

  แตสําหรับฆราวาสก็ตองดูเหมือนกัน ทานสงเสริมเรา ทานสงเคราะหเรา

หรือทานทําลายเรา สําหรับทานที่ทําลายเราเราก็เฉย ๆ อยาไปโกรธทาน อยาไปวาทาน 

ใหถือวาอาการอยางนั้นมันเปนกฎของกรรม ในเมื่อกรรมชั่วชาไปสนองใจของทาน เขา

ไปครอบใจ ทานผูนัน้ก็จะทําความดีอะไรไมไดเลย ใครเขาทําดีเห็นเปนชั่ว ใครเขาทําชัว่

เห็นเปนดี ตัวเองก็ชอบประพฤติชั่ว ชอบเบียดเบียนคนอื่นอยูเปนปกติ นี่เปนลักษณะ

ของอกุศลกรรมครอบงําจิต 
  แตวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ อยาลืมวา 
พระองคทรงธรรมดีมาก จะเห็นวาการปฏิบัติของพระองค การเสด็จไปเยื่ย
มเยียนบรรดาประชาชนทั้งหลาย ความจริงพระองคไมไดเสด็จไปเยี่ยมเฉย ๆ 
ไมใชไปถามอยางโนนไปถามอยางนี้แลวก็กลับ ไมใชอยางนั้น อยางนั้นก็ยังถือ
วาดี แตวาดีไมมาก แตวาที่พระองคทรงเหน็ดเหนื่อย ใครเขาขาดแคลนน้ํา
หาทางใหมีน้ําขึ้น ใครเขามีความอดอยากหาทางใหมีฐานะดีขึ้น ทรงหวงใย
ประชาชนเปนอยางเลิศ อันนี้จะตองคิดวาความดีอยางนอยที่สุด 
  คําวา "ความดีอยางนอย" นะ พระองคตองทรงคุณธรรม ๔ ประการ

ครบถวนเปนอันดับแรก นั่นคือ "สังคหวัตถุ ๔" ที่พระพทุธเจาตรัสวา สังคหวัตถุ ๔ 

ประการนี่ เปนปจจัยใหเกิดความรมเย็นเปนสุข ในทองที่ที่เราอยู ถาสามารถ

ปฏิบัติไดทั้งโลก โลกก็จะมีความสุข 
  สังคหวัตถุ ๔ ก็คือ 
  ๑. ทาน การให การยื่นโยน การใหแกงบาง ใหขาวบาง ใหของใชบาง 

ตามกําลังที่เราจะพึงสงเคราะห เขาอดเราให เขาไมมีเราให ถาเราไมมี เราอด เขาก็ให

เหมือนกัน ทีพ่ระพุทธเจาทรงตรัสวา 

  "ปูชา ละภะเต ปูชัง" ผูบูชาเขายอมไดการบูชาตอบ 



  "วันทโก ปฏิวันทนัง" เราไหวเขา เราก็ไดไหวตอบ 

  คําวา "บูชา" หมายถึง "การยอมรับนับถือ" ไมใชหมายถึงการจุดธูป

เทียนบชูากนั ไมใชอยางนั้น ยอมรับนับถือซึ่งกนัและกนั ไมเหยียดหยามไมทําลายซึ่ง

กันและกนั ยอมรับสิทธิซึง่กันและกนั 
  ๑. ไมคิดประทุษรายรางกายเขา 
  ๒. ไมอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไมชอบธรรม 
  ๓. ไมยื้อแยงคนรัก 
  ๔. ไมพูดปด ไมพูดคําหยาบ 
  ๕. ไมพูดสอเสียด ยุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน 
  ๖. ไมพูดวาจาที่ไรประโยชน 
  ๗. ไมด่ืมสรุาเมรัย 
  ๘. ไมอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นใดมาโดยไมชอบธรรม 
  ๙. ไมคิดประทุษรายใคร 
  ๑๐. ทําความเห็นใหถูก 
  คือรวมความวาถาอาการทั้งหมดนี้ทรงตัว โลกก็มีความสุข ทีนี้ปจจัย

สวนหนึ่งที่เราเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั กเ็ปนเหตุใหมีความดี ความชอบ ตางคนตางรักกัน 

ตางคนตางถนอมน้ําใจกัน และตางคนตางเปนมิตรกัน ตางคนตางดีเขาหากัน มันก็มี

ความดี เขาขาดแคลนเราให เราขาดแคลนเขาให ตางคนตางรักกัน 

  ๒. ปยวาจา วาจาที่นารัก กเ็ปนปจจัยใหเกิดความสุขกายสุขใจ

เหมือนกัน ตางคนก็ตางรักกัน 

  ๓. อัตถจริยา การชวยเหลือในการงานของบุคคลอื่น ที่เขาขาเแคลน

การงาน อันนี้ก็เปนปจจยัใหรักกัน 

  ๔. สมานัตตา การไมถือตัวถือตน อันนี้ก็ปจจัยใหเกิดความรัก 
  รวมความวาอันดับแรก ความดีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
อันดับแรกนี่สังคหวัตถุ ๔ ประการ พระองคทรงครบถวน เปนความดีเบ้ืองตนที่
เราจะพึงเห็น 
 

  ตอไปก็เปนความดีอันดับที่สอง นี่ผมไมไดจัดเรียงลําดับตามธรรมะนะ 

อันดับที่สองนี่ผมแปลกใจในพระองค ผมก็ตองถือวาผมสูพระองคไมได เพราะวา



พระองคมีภารกิจมาก ทําไดอยางนั้น ผมทํายาก นั่นก็คือ ไมทรงนินทาใคร ไมทรง
ตําหนิใครวาเลว 
  ผมไดมีโอกาสไดเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัหลายครั้ง ก็ตองบอก

วาหลายครั้งไมเคยทรงตําหนิใครเลย อันนี ้แหม...เปนเรื่องหนกัที่คนอื่นทําไดยากจริง ๆ 

และการถือพระองควาพระองคเปนอะไร พระองคก็ไมมี เขาไปหาใครก็ตามทรงถือวา

เปนกันเองอยูเสมอ จะเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเวลาเสด็จเยี่ยมประชาชน

พระองคก็ทรงนั่งใกล ๆ เขา คุยกันแบบธรรมดา ๆ กับปูยาตายายทั้งหลาย และบรรดา

พสกนิการทัง้หลาย ทานคุยตามปกติ บางครั้ง ผมเห็นทานนั่งพับเพียบคุยกับบรรดาคุณ

ยายทั้งหลาย นี่การไมถือตัวไมถือตนของพระองคนี่ดีเยี่ยม 

   แตวาครั้งหนึ่งพระองคตรัสกับผมเองวา "กิเลสหยาบที่มีความชั่วมาก

ก็คือมานะ การถือตัวถือตน" พระองคทรงถือวาการถือตัวถือตนเปนความหยาบของ

อารมณ เปนความหยาบของจิต เปนกิเลสที่หยาบมาก อันนีจ้ริงและก็ไมทรงถือพระองค

จริง ๆ  

  ผมเคยพบขาราชการผูใหญหรือเศรษฐ ี ขาราชการผูใหญจริง ทานก็ไม

ถือตัว แตเทาที่ผมพบนะขาราชการผูใหญ ขาราชการผูนอยสวนใหญจริง ๆ ทานไมถือ

ตัวสําหรับผม แตวามีบางจุดทานกลายเปนภูใหญไป วางทาซะมองหนาไมไหวเลย   

เตะทา บางทีพูดน้ําลายเขาเรียกวาไมมีหางเสียง ภาษาชาวบานผมนึกไมคอยออก คือ

พูดหวน ๆ สะบัด ๆ สวนมากมักจะเปนขุนนางผูนอย วางตัวเกินพอดี ผมเห็นแลวผมก็

สลดใจ 

  อีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั่นก็

คือ ทรงจติเปนฌานสมาบัติไดดีเปนเลิศ ผมขอสรรเสริญพระองค ความจริงการ

สรรเสริญของผมนี่ก็คงไมมีผลตอบสนองเปนวัตถ ุ ทั้งนี้เพราะผมไมตองการดานวตัถุ 

ผมตองการอยางเดียวคือพูดตามความเปนจริง อยาลืมนะวาผมพูดเรื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนเรื่องเล็กนอยจริง ๆ ถาไปเทียบกบัความดีของ

พระองคละพรรณนากันไมไหว สวนสําคัญคือกําลังใจของพระองคในการเจริญสมาธิ 

สามารถเขาฌานออกฌานไดตามเวลา สําหรับดานวิปสสนาญาณนั่น ทานทําถึงไหน

ผมไมทราบ ก็เปนเรื่องความสะอาดของจิต แตผมมีความมั่นใจวาพระองคมีความ

สะอาดของจติมากเหลือเกิน ยากที่จะพูดพรรณนาได 



  และก็มีคนเขาชอบถามวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนพระอริย

เจา ไหม? หรือวาเปนพระโพธิสัตว? 
  อันนี้ผมก็ไมรูกําลังใจของพระองคเหมือนกัน แตวาถาดูดานพระ
ราชจริยาวัตรของพระองคแลว จริยาวัตรของพระองคแสดงออกชัดวาเปนพระ
จริยาของพระโพธิสัตว แตผมก็ไมยืนยันนะครับ เพราะผมไมใชพระพุทธเจา 
อันนี้เปนการสังเกตของผมเอง 
  ก็รวมความวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความดีขนาดนี้ ไมดีแต

จริยาที่ประพฤติภายนอกแถมดีภายใน ภายในดีมากเสียดวย ดานจิตใจนะดีมากครับ

อยาประมาททานนะ ในบรรดาเพื่อนของผมที่หมผากาสาวพัสตร ถาเห็น

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จมาหรือไปไหนกต็าม จงอยาคิดวาทานเปนฆราวาส

ธรรมดา ความจริงทานก็เปนฆราวาส ทานไมไดนุงสบงจีวร แตกําลังใจและอารมณจิต

ของพระองคนี่สะอาดมาก บางทีพวกหมผาสบงจีวรหลาย ๆ ทานไมสามารถจะทํา

ความดีไดแคหนึ่งในรอยของพระองคก็มีมาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาผมเปนนักบวช 

ผมยอมรูในจริยาของนักบวช นักบวชที่ดีทานก็มีมาก ที่เลวไมเอาไหนเลยทานก็มี
มาก 
   

  ก็รวมความแลววาวันนั้นผมจะตองเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน

วาระแรก ทีเ่สด็จมาถึงวดัทาซุง กอนนี้ก็ไมเคยเฝา ถาผมจาํไมผิด ผมไมไดจดไวนะ 

อาจจะเปนวนัที่ ๒๐ เมษายน ก็ได ก็รวมความวากอนที่จะเขาพบกบัพระองคผมทํา

อยางไร อันนี้กําลังใจดานแรก ขอแนะนําแกบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่มีกําลังใจไม

เขมแข็งอยางผม ผมก็ทราบวาถาพบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตามลําพัง ทวาตาม

ลําพังหมายความวาไมใชกลุมคนมาก ไมใชอยูองคเดียว แตวาเปนสวนนอย ตอนนั้นก็

ตองคิดวาพระองคเปนใคร สําหรับกําลังใจของผมมีความรูสึกเหมือนกับนิยายทีเ่ขา

เขียนกัน เขาวา "ประเทศเมื่อถึงคราวทุกขยากลําบากยากแคน จะตองมีพระราชา
ทรงธรรม ที่เรียกวา ธรรมมิกราช หรือ ธรรมมิกราชา มาสงเคราะห" 
   

  ความจริง "ธรรมมิกราช" ก็ดี "ธรรมมิกราชา" ก็ดี ไมมีอะไร ถาแปล

เปนภาษาไทย เขาจริง "พระราชาผูทรงธรรม" ถาเรียกธรรมมิกราชขึ้นมา โอโฮ..



ใหญโตเหลือเกิน ความจริงก็ใหญ คนที่ทรงไวซึ่งความดีเราจะถือวาเล็กไมได เขาจะมี

ฐานะเชนใดก็ตาม ถามีความดีเราก็ตองบูชาความดีของทานผูนั้น 

  สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวันี่ผมไมสงสัย ที่ไมสงสัยใครจะวา

อยางไรก็ชาง เพราะในยุคนั้นเขาหาวาผมเปนคนบาอยูแลวนี่ ผมกต็องบาคิดตาม

อารมณของผม ผมคิดวาวันนี้เราจะไปพบกับพระราชาผูทรงธรรม หรือเรียกตามภาษา

บาลีวา "ธรรมมิกราช" และถอยคําของพระองคที่ตรัสออกมาตองประกอบไปดวย

ธรรม และสําหรับผมเองก็ไมไดเฟองฟูในธรรม ไมใชเปนผูมีความรูรอบคอบทุกสิ่งทุก

อยางที่บรรดาทานมีความรูอยูผมจะทําอยางไร ถาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรง

ถามอะไรขึ้นมาแลว ผมตอบไมได คําวาผมตอบไมไดผมเองก็ไมไดอายพระองค 

เพราะวาผมเองก็ไมใชสัพพัญู ไมรูทั้งหมด ผมสามารถจะตอบไดก็ได ไมไดก็ได 

  แตก็คิดในใจวาถาอะไรบางที่ไมเกินความสามารถของเราและก็ไมเกิน

ความสามารถของผูสงเคราะหผมอยูนะ (ทานผูสงเคราะหผมอยูนี่เปนทานที่พวกทาน

เคยเห็น แตก็ไมปรากฏเปนรางเนือ้หรือหนังใหปรากฏ) ผมคิดวาผมควรจะตอบไดทุก

อยางที่พระองคตรัสถาม ทั้งนี้ผมจะไมใชเฉพาะปญญาของผม ผมจะขอพึ่งบารมีทานผู

ทรงคุณวิเศษ ฉะนั้นเวลาที่จะเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระอุโบสถ ใน

โบสถวัดทาซุงก็ไดอาราธนาบารมีของทุก ๆ พระองคที่สงเคราะห "ถาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงถามอะไรขึ้นมา ก็ขอใหตอบไดตรงตามความเปนจริง" 
  วันนั้นมีโอกาสอยูกับทาน คือทานสนทนาดวยตามเวลาที่เจาหนาทีเ่ขา

บอกมา เขาบอกวาพระองคทรงใชเวลา ๔๕ นาที ซึ่งมีใครเขาบอกมาก็ไมทราบวา 

พระองคจะทรงพบไดแค ๑๕ นาท ี ผมคิดวาคนอยางผมนีมี่วาสนาบารมีต่ําตองอยางนี้ 

ถาจะมีโอกาสอยูกับพระเจาอยูหัวเพียงแคครึ่งวินาทีนี่ผมก็ชืน่ใจ ทัง้นี้เพราะอะไร 

เพราะวาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวองคเดียวของประเทศไทย คือประเทศไทยมี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครั้งละ ๑ องค และคนไทยเวลานั้นถึง ๔๕ ลานคน ก็ยาก

ที่จะเขาไปใกล แตวาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวองคนี้แปลกกวาองคอ่ืนทั้งหมด ซึ่งมี

ประชาชนไดมีโอกาสเขาใกลพระองคไดมากที่สุด ในดินแดนตาง ๆ ที่พระองคเสด็จและ

เสด็จไปเขานั่งใกลคน มีโอกาสจะพูดโอภาปราศรัย พูดดวยเสมอ อันนี้เปนของหายาก 

แตถึงกระนัน้ก็ดีคนทุกคนก็จะทําอยางนั้นไดยาก ถาจะหาทกุคนไมไดตั้ง ๔๕ ลานคน 



เวลานั้นและถาผมมีโอกาสสักครึ่งวินาทีผมก็จะชื่นใจวาใน ๔๕ ลานคน ผมก็คนหนึ่งที่มี

โอกาสไดเขาเฝาพระราชาผูทรงธรรม 
  คําวาพระราชาผูทรงธรรม อยาคิดวาผมยกยองพระองคเกินความ
เปนจริงนะ ผมบอกแลวนี่ อันดับตน สังคหวัตถุ ๔ ของพระองคครบถวน ขั้น
สุดทายกําลังใจสูงสงในดานสมถะวิปสสนาและขันติ กําลังใจเมตตาของ
พระองคทรงดีมาก ใครวาอะไรก็ตาม นินทาอะไรก็ตาม ไมทรงโตตอบ และก็ไม
เคยตําหนิใครวาช่ัว อันนี้หาไดยาก ถามากไปกวานี้ ผมคิดวาเทปอีกสัก ๑๐๐ 
มวน ผมพดูเรื่องของทานไมจบ 
 

  ก็รวมความวาวันนั้นเขาไป พระองคทรงแสดงชัดไมเคยถือพระองค และ

ผมเองก็เปนพระปาพระดง ราชาศัพทผมก็ใชกับเขาไมเปน ไมรูวาพระเขาพูดกับพระเจา

แผนดินวาอยางไร ผมก็เลนลูกทุงตามปกติของผม ทานถามมาผมก็ตอบไป ทานถามมา

ผมก็ตอบไป ผมจําไมไดวาทานถามเรื่องอะไรบาง มาในชวงหลังพอจะนึกออก ทาน
ถามถึงภาวะความเปนไปของชาติและประชาชนในชาติ 
  เห็นไหมบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัท ทานไมได

ถามวาพระองคจะมีความสุข พระองคเองจะร่ํารวยขนาดไหน ไมไดเคยปรารภถึง

พระองคเองเลย ทรงปรารภเฉพาะวาเวลานีบ้านเมืองมันเต็มไปดวยความคับแคบ 

บรรดาประชาชนอดอยากยากจนกันมาก ฝดเคืองมาก ทานถามวา 

  "ตอไปชาติเราจะเจริญรุงเรืองขนาดไหน และจะมีความอุดมสมบูรณ

ขนาดไหน?" 

  ถามเขาตรงนี้ บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร ผมกไ็มไหวซิ ตวัคนเดียวสู

ไมไดแลว งานเหนื่อยกเ็หนื่อย ไมมีการเตรียมการ ไมมีหมายกําหนดการจะถามวา

อยางนั้น อยาไปนึกวาทานถามเกินพอดีนะ ไมใช ผมทาํยังไง ผมก็ตองเอาบารมี

พระพุทธเจาเขาชวย ผมนึกไปกอนแลวขอใหดลใจใหผมตอบได เมื่อทานถามมา ผมก็

ถวายพระพรไป บอกวา 
  "หลังจากนี้ไปเขาเขต พ.ศ.๒๕๒๔ บานเมืองของเราจะเขาเขตฟา
สาง" 



  คําวา "ฟาสาง" นี่หมายความวา มันยังไมสวาง ยังมองเห็นหนากันไม

ถนัด แตวามันดีกวามืด ถามืดตื้อเสียทีเดียวจะมองไมเห็นอะไรเลย ฟาสางเห็นบางลาง 

ๆ แตไมชัดเจน เห็นคนรูวาเปนคน แตยังไมรูวาหนาเปนอยางไร ขาวหรือดํา ผมหงอก

หรือผมดําก็ไมทราบ นี่เปรียบเทียบกนัใหฟง ชะตาประเทศไทยก็เชนเดยีวกัน ถาป ๒๔ 
จะเริ่มเขาเกณฑบอกวา ประเทศไทยตอไปนี้จะไมยากจนนัก 
  ทานก็ทรงถามตอไป ถามถึงวาอะไรมันจะมีขึ้นมาบาง มันจะดีขึ้นมา

ยังไง ? 

  ผมก็จําชัดไมได ถาหากวาตองการจะทราบชัด ใหอานหนังสือพระ

เมตตา เพราะตอนนั้นเขยีนระยะใกล ๆ ทูลไปอะไรไดบางก็ไมทราบ แตพูดเรื่องถึง

น้ํามัน วามีแรธาตุและน้ํามัน 

  แตทวาวันนีจ้ะไปถึงไหนกันละ ก็ตองหยุดกันแคนี้กอนเพราะสัญญาณ

บอกหมดเวลาปรากฏแลวนี่ ถาขนืพูดไปเทปมนัก็เลยหนาไป ขอลากอน ขอความสุข

สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบรูณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุ

สามเณรทุกทาน 
          สวัสดี 
     

   


