ตอนที่ ๑๔ บายูเรเนียมและทองคํา (ตอ)
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทผูรบั ฟง
สําหรับวันนีท้ ี่บันทึกก็ยังเปนวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ และก็อาการปวยไขไมสบาย
อยางคาสเซทหนาที่แลวจะเห็นวา เวลาใกล ๆ จะจบเสียงกระแหรมแอมไอขากเสลด
น้ําลาย ทั้งนี้อาการเสมหะในคอมากเหลือเกิน และผมก็ไมแนใจเหมือนกันวาชีวิตของ
ผมมันจะอยูไ ดสักกี่วัน ถางั้นมีอะไรบางพอที่จะคุยสูกันฟงในชีวิตของผมนับตั้งแตนไ้ี ป
ผมจะพูดไวเรื่อย ๆ จนกวาจะจบเกม พูดตอนปลายทบทวนไปหาตอนตนบาง ตนบาง
ปลายบางสุดแลวแตโอกาสกาลจังหวะที่จะพูดมันจะเหมาะสม
ก็เลาสูกนั ฟงวาเปนเรื่องของหลวงตาแกคนหนึ่งทีเ่ กิดขึ้นมาแลว แมแต
เปนพระก็ยังไมมีความหมายสําหรับพระดวยกันมากมาย เพราะพระดวยกัน เอาเฉพาะ
สวนนอยนะ สวนนอยแตก็หลายเสียง เขากลาวหาวาผมอวดอุตริมนุสธรรม การอวด
อุตริมนุสธรรม ธรรมอันยิ่งที่บุคคลอื่นไมมี อันนี้ผมไมมี ผมมีธรรมะที่ชาวบานเขามี
กันแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาความรูที่ผมนํามาแนะนําทานนํามาสอนกันใน
เวลานี้ คนอืน่ เขาก็ไดมาเยอะ เขาไดมากอนผมเยอะ เขามีกัน และเวลานี้บรรดาญาติ
โยมพุทธบริษัทมีความฉลาดมาก มีปญญามากสามารถปฏิบัติไดคลองแคลว หากวา
ทานทั้งหลายไมรูผมก็ไมพูด นี่ทานรูตามแบบฉบับขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
คือพระพุทธเจา
ตอนที่ พระโมคคัลลาน เจอะอหิเปรต หรือเปรตตาง ๆ เมื่อ
พระโมคคัลลานมาถามทาน มี พระลักขณะถามพระโมคคัลลาน พระโมคคัลลานบอก
วาไปถามตอหนาพระพุทธเจาเถอะ เวลาที่พระพุทธเจาเทศนจบ พระลักขณะก็ถาม
พระโมคคัลลาน พระโมคคัลลานก็ถามพระพุทธเจาตอ พระพุทธเจาทรงยืนยันวา
"เปรตตนนี้ตถาคตเคยเห็นแลวตั้งแตวันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
และเวลานั้นคนอื่นยังไมรู ตถาคตก็ไมกลาพูด แตเวลานี้โมคคัลลานเปนพยานรูแลวเห็น
แลวเปนพยาน ตถาคตก็กลาพูด"
นี่ก็เหมือนกัน ความจริงความรูนี้ผมไดมาตั้งแตอายุ ๗ ป ยังไมบวชเณร
ยังไมบวชพระ คนเขาลือกันวาเปนโนนเปนเณรมานานนะไมจริง อยางนี้ไมจริง ผมไดมา

ตั้งแตตอนโนน ก็มาเลาสูกันฟงตอนนี้ แตวาพระพุทธเจาทรงยืนยันอีกเรื่องหนึ่งที่บรรดา
พระทั้งหลายในสมัยนั้นพากันโจษหาวาพระโมคคัลลานอวดอุตริมนุสธรรม พนสภาพ
จากความเปนพระ พระพุทธเจาก็ทรงยืนยัน โมคคัลลานลูกตถาคตรูจริงไมเปนอาบัติ
ตามนั้น
ฉะนั้นถึงแมวาผมจะมีความรูอยางเปด ไมเหมือนพระโมคคัลลาน ก็เอา
มาเลาสูกันฟงตามประสาเปด ๆ ในเมื่อพูดความจริง ถาจะหาวาหมดสภาพความเปน
พระก็เปนเรือ่ งของทาน
ฉะนั้นทานพวกนั้นกับผมเปนพระกันคนละพวก ผมเปนพระที่มีความรู
บาง ผมก็มาแนะนํากับพวกคุณ ทานถือวาความรูนี้มีจริงในพระพุทธศาสนาเปนของไม
จริงก็เปนเรื่องของทาน ที่ทานคัดคานคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ถา
ผมหรือทานจะเปน เถรใบลานเปลา ก็เปนเรื่องพิสูจนกนั เอง
ทานผูใดอยากจะพิสจู นก็ได การพิสูจนไมใชมานั่งถามกัน ใชกําลังใจ
ของ เจโตปริยญาณ เปนเรื่องไมยาก ทานเทศนสอนคนอืน่ ไดทําไมทานทําไมไดหรือ
อันนี้ไมไดตอวาทานนะ คุยใหพวกทานทั้งหลายฟง
ทานทั้งหลายที่ปฏิบัติแบบนี้ก็ระมัดระวังแบบผม และทานจะถาม
วา "ในเมื่อถูกโจมตีแบบนั้นผมจะมีความรูสึกอยางไร?" ไอเรื่องถูกโจมตีแบบนี้ผมถือวา
เปนเรื่องธรรมดาไมสะเทือนใจผม ผมก็มีความรูสึกตามคําโบราณวา คนตาบอดกับคน
ตาดีแตไมสวางนัก ตาพรา ๆ พราง ๆ ยังรูจักคนเปนคน รูจักสัตวเปนสัตว รูจักผูหญิง
ผูชาย รูจักคนขาวคนดํา รูจักคนสูงคนต่ําก็มี ความรูสึกเขาใจตางกับคนตาบอด
เลาไววาคนตาบอดคลําชาง คนตาบอด ๔ คนเธอไมรูจักวาชางรูปราง
เปนอยางไร ในเมื่อคนหนึ่งเขาไปจับขาชางเธอก็รองตะโกนบอก
"ชางรูปรางเหมือนเสาโวย"
อีกคนหนึ่งไปจับงาชาง "ชางเหมือนไมแหลมหวา"
อีกคนหนึ่งไปจับงวงชาง "เฮย ไมใชชา ง เหมือนปลิง"
อีกคนหนึ่งไปจับหางชางลูบไปแลวรอง "เฮย ไมใช ๆ ชางเหมือนไม
กวาด"
ก็รวมความคนตาบอดทั้ง ๔ คน ไมรูจักชางทั้งตัว แตวาคนแมแตตาไมดี
ตาฝาตาฟางยังพอเห็น ยังรูจักรูปรางของชางเปนอยางไร ความเขาใจมันก็ไมเหมือนกัน

ฉะนั้นคนที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนาถือแตตําราอยางเดียว
พระพุทธเจาทรงตรัสวา "เถรใบลานเปลา" นั่นก็หมายความวาไดแตใบลาน คือ
ตัวหนังสือ ไมเขาใจตามความเปนจริง ไมหมดความสงสัย ซึ่งตรงกันขามกับคนที่
ปฏิบัติพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยอมมีความเขาใจใน
คําสอนตามความเปนจริงบาง ถึงแมไมมากอยางเปด ๆ ก็ยังพอรูบาง
เหมือนกับคนหรือวาจะเปรียบเทียบเหมือนกับแมครัว หรือทานสุภาพสต
ริที่เปนแมบาน คนหนึ่งอานตําราทํากับขาวทําขนมคลองตัว หมายความวาแกงอะไรตม
อะไร ขนมแบบไหนทําอยางไร อธิบายคลองแคลวตามตํารา แตก็ไมเคยทํากับขาวเลย
อีกคนหนึ่งไมไดเรียนตํารามาก เรียนบางเล็กนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งรับฟงคําสอนมา
จากบิดามารดาใหหุงหาอาหารดวยมือมาตั้งแตเด็ก คนสองคนนี่มีผลตางกัน คนมีแต
ตําราไมเคยไดกินอะไรเลย ไอคนเริ่มทํามาตั้งแตเด็ก ตั้งแตเริ่มตมโคลง ตมยํา
ตมสม เปนอาหารเล็ก ๆ นอย ๆ เบื้องตน มาจนถึงที่สุดเขาไดกินทุกอยาง เขา
ไดทําทุกอยาง และก็มีความรูตามความเปนจริง
ขอนี้ฉันใด ความหนักใจของผมไมมีในฐานะที่ทานทั้งหลายโจมตีผม
ความจริงผมไมถือวาทานโจมตีผม
ที่ผมไมหนักใจผมถือวาทานโจมตีพระพุทธเจา
เพราะวาความรูนี้พระพุทธเจาสอนมา ในเมื่อพระพุทธเจาสอนมาทานเห็นวาไมดีทานก็
โจมตีพระพุทธเจาเอง ทานก็นินทาวารายพระพุทธเจาเอง
ถาจะถามวา หากวาทานผูนั้นไมคบละ
ความจริงคบหรือไมคบไมไดมีความหมาย ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวา
ผมบวชมานีผ่ มเลี้ยงตัวเองนะ ญาติโยมพุทธบริษัททานสงเคราะหผมมา พระพวกนั้น
แมแตหนาก็ยังไมเคยเห็นกัน วาจาก็ไมเคยกลาว แมแตขาวบูด ๆ สักเม็ดเดียวก็ไมเคย
สงให ผมจะหนักใจอะไรกับคนที่ไมมีสาระสําหรับผม
รวมความผมมีความรูสกึ วาทานพวกนั้นเหมือนเศษขยะอันหนึ่งที่
เขาทิ้งไวไกลจากตาผม ผมมองไมเห็น เสียงของทานจึงไมมีความหมาย
ถาถามวาถาบังเอิญทานจะรวมตัวกันกลาวรายกับผม ทําใหผมหมด
สภาพความเปนพระ

ยังไง ๆ ผมก็ไมหมดสภาพความเปนพระ ในเมื่อทานไมตองการ
คบ ผมก็แยกนิกายซะมันก็หมดเรื่อง ผมพรอมเสมอ พรอมมาหลายสิบปแลว
อยากจะแยกนิกาย แตวา ทานที่ดียังมีอยูมาก ผมไมหนักใจเรื่องนี้
ก็มาคุยกันเรื่อง "บาทอง" ตอไป
ไอการบาทองของผมนี่มนั ก็กวางขวางมาก แตก็ไดมีบรรดาทานพวกนี้
แหละหาวาอวดอุตริมนุสธรรม แตก็ไมรูวาเปนใคร ถารูตัวผมจะไปคุยที่วัด วาง ๆ
จดหมายมาก็ไดครับวาวทานอยูกันทีไ่ หน ทานมีความเห็นอยางไร ทานบวชในศาสนา
ไหน ปฏิบัตแิ บบไหนตามศาสดาของทาน เราอยากจะพบกันจริง ๆ
เอามาคุยตอไปดีกวา พูดมากจะหนัก เพราะคนที่ไมคบกันนีพ่ ูดไดหนัก
ยังไง ๆ ผมก็ไมคบพวกนั้นแน ทั้งนี้เพราะอะไร ผมไมเห็นประโยชนสําหรับคนพวกนี้เลย
มีแตทาํ ลายความดีของพระพุทธศาสนา พูดปาว ๆ นะพูดได แตความดีเบื้องหลังญาติ
โยมพุทธบริษัทรูแลว "ใชอนาคตังสญาณ ดูก็ไดวาทานพวกนั้นจะตายแลวจะไป
ทางไหน เรียบรอย ในปจจุบัน ในอดีตทําความชั่วอะไรไว ภาพจะปรากฏชัด ไม
ตองรูจักหนารูแตเหตุวาทานผูนี้โจมตีผมดานนี้ รูแคนี้อยากจะทราบเลย พวกนี้
คนนี้ คณะนี้ ใครมีรูปรางหนาตาเปนยังไง อยูที่ไหน และก็มีความดีความชั่ว
เบื้องหลังมีอะไรบาง กรรมทั้งหลายที่ทําจะสนองทานเวลาที่ทานตายแลวทาน
จะไปอยูที่ไหน เรื่องไมยาก
แตความจริงเวลานี้ฆราวาสเขารูกันเยอะ นี่ผมเอาความรูอันนี้มา
แจกฆราวาส ก็เปนความรูเล็ก ๆ นอย ๆ ในพระพุทธศาสนา จะทําใหบรรดา
พุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนามีความเขาใจในพระศาสนา เลือกนาที่ดีหวาน
พืชจะไดมีผลมาก ๆ
และโดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนมโนมยิทธิก็เหมือนกัน หาวาผมทําเลย
เถิดไป อวดอุตริมนุสธรรม แตผมจะไปแปลกอะไรในเมื่อญาติโยมพุทธบริษทั ทานทํากัน
ได บรรดาพระสงฆ ทั้งหลายทํากันไดเปนของไมแปลก
เปนอันวาพึงเขาใจวานักบวชที่พึงแสดงเขาแตงตัวคลายคลึงกัน
บางทีทําหนาเหมือนพระอรหันต แตภายในความจริงเลวยิ่งกวาเปรตก็มี
ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่อง "ทองคํา"
ทองคําแหลงที่วานี้แสดงปาฏิหาริยบอย ๆ ความจริงไมใชทองคําแสดง
เปนเทวดาทีร่ ักษาแสดง เรื่องเปนอยางนี้

ในเมื่อถึงกาลเวลาที่ไปพบทองคําที่นนั่ เขา ผมก็ถามทานทาวมหาราช
องคที่ตอบก็คือ ทานทาวเวสสุวัณ ถามวา
"ทองทั้งหลายเหลานี้จะมีประโยชนกับประชาชนชาวไทยเมื่อไร
เวลานี้ประเทศชาติอยูในความยากจนเข็ญใจ คนแรนแคน ประชาชนนาจะพึง
ได"
ทานก็ตอบวา "ถาใหประชาชนคนไทยเวลานี้ คนไทยเกือบจะไม
เหลือเลย จะตายกันเกือบหมดทั้งชาติ สวนที่มีชีวิตอยูก็จะตกเปนทาสของชาติ
อื่น"
ก็เลยถามทานวา "ทองนี่มีความศักดิ์สิทธิ์แคไหน?"
ทานบอกวา "ทองก็แควัตถุจะมีความศักดิ์สิทธิ์แคไหน ไมสําคัญ
สําคัญวาคนไทยจะยังมีความโลภเห็นทองเขาก็จะฆากันหนัก เหมือนแรดีบุกที่
เขาศูนย แรดีบุกที่เขาศูนยนะฆากันตายกันเปนรอย แตวาถาทองคํานี้มันจะ
ตายกันเกือบทั้งชาติ มึงแยงกู กูแยงมึง ฆากันไป ฆากันมา ถากําลังชาวไทย
ออนลงเพราะขาดความสามัคคี มีความโลภ ก็จะทําใหตางประเทศบุกรุกเขามา
ไมมีใครตอตานได ผลที่สุดทองทั้งหมดจะเปนของชาวตางประเทศ นาดู และก็
คนไทยที่เหลือก็ตองเปนทาสเขา ไอทองก็ไมได กินก็จะไมมีกิน เขาจะใชอยาง
ทาส เขาจะขมขูอยางทาส"
ทานบอกวา "ถาคนไทยดีกวานี้เมื่อไรทองนี้ใชไดเมื่อนั้น"
ถามวา "ปริมาณทองมีสักกี่ตัน?"
ทานบอกวา "ถาหมื่นตันนี่มันยังไมหมดถึงครึ่ง"
โอโฮ แลวก็ทองคําธรรมชาติไมมีคําวาหมด มันจะกอตัวเกิดอยูเสมอ
ถามวา "เหตุที่ทองกอตัวเพราะอาศัยอะไรเปนเหตุ"
ทานก็บอกใหฟง แตผมจะยังไมบอกเวลานี้ ใครถามตอไปก็ไมบอก
เพราะวิชานีน้ ักธรณีวิทยาเขาทราบกันอยูแลว นักธรณีวิทยามีความรูดานดินมันนาจะ
ทราบวาทองเกิดจากอะไร เขาจะรู ผมก็ขี้เกียจเอาตําราเปด ๆ ไปพูดใหเขาฟง
หลังจากนั้นแลวผมก็ถามถึงทองทั่วประเทศ ทานก็พาดูหมด ทั้งทองคํา
ธรรมชาติและทองที่ปรุงแตงแลว หลอมแลว เปนสรอยก็มี เปนแทงก็มี เปนเพชรนิล
จินดาเยอะแยะ รวยจัด ผมนึก ๆ ยิม้ ในใจวา แคทองอยางเดียว ประเทศไทยก็เปน
มหาเศรษฐีของโลกแลว ไมตองแรอื่น ยังน้ํามันอีก ยังแก็สอีก ยังแรตาง ๆ อีก

โอ...มหาศาล ผมยิ้มบาอยูคนเดียว ไอเรื่องทองนี้ยังไมมีใครเขาวาบา ผมเลยตองวาบา
คนเดียว ชืน่ ใจวาสักวันหนึ่งขางหนาคนไทยจะดี
ทีนี้มา ผลของการฝกมโนมยิทธิ ผมอยากจะพูด พูดเสียตอนนี้เลยวา
มีผลดีอยางไร
มโนมยิทธินี่เปนความดีทางพระพุทธศาสนา คนที่ไดจะตองทรงศีล
บริสุทธิ์ มีความรูสึกวาชีวิตนี้มันจะตองตาย ตายแลว ถาเราทําดีไวเราก็จะไปสูที่
ดี ทําชั่วไวเราก็ไปสูที่ชั่วที่มีทุกข เรียกวาถาอยูก็อยูเปนคนดี ตายเปนผีก็เปนผีดี
เมื่อมีความรูสึกวาจะตองตาย
คําวาตายคือไมยอมไปอบายภูมิ
ก็ยึด
พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆเปนที่พึ่ง มีความเคารพแนนอน นี่
หลักสูตร
หลังจากนั้นก็มีศึลบริสุทธิ์ อารมณจริง ๆ ตอง
๑. ไมทําลายศีลดวยตนเอง
๒. ไมยุยงบุคคลอื่นใหทําลายศีล
๓. ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว
และเวลาตองการใหจิตสะอาดเบื้องตน ก็ตองระงับนิวรณ ๕
ประการใหทันทีทันใด ยามปกติจะไมยอมใหนิวรณ ๕ ประการ เปนเจานาย
บังคับใชจิตของเรา จิตของเราตองมีกําลังเหนือนิวรณ ๕ ประการไวเสมอ
นิวรณ ๕ ประการคือ
๑. ไมเมาในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสเกินพอดี
๒. ไมคิดประทุษรายบุคคลอื่น
๓. ไมงวงเวลาทําความดี
๔. จิตไมฟุงซานพลุงพลานเกินไป ใชกําลังใจคิดอยูในขอบเขต
ของความดี
๕. ไมสงสัยผลการปฏิบัติในความดี
หลังจากนั้นตองทรงอารมณตามนี้อีก ทานทัง้ หลายที่ฟงจําไวนะครับ
หากวาทานทรงอยางนี้ไมได สมาธิความรูตาง ๆ ที่ไดมันจะสลายตัว ถาทรงไวไดผมขอ
ยืนยันวา ตองการใชเมื่อไรก็มีเมื่อนั้น อารมณตาง ๆ ที่ไดไวทั้งหมดจะทรงตัวตลอดเวลา
ไมถอยหลัง มีแตกาวหนาขึ้นไป
หลังจากนั้นกําลังใจของทานผูนั้นตองทรง พรหมวิหาร ๔ เปน
ปกติคือ

๑. จิตคิดไวเสมอวาเราจะเปนมิตรที่ดีของคนและสัตวทั้งหลาย ไมคิด
ประทุษรายใคร มีแตความรัก เห็นคนก็รักคน เห็นสัตวก็รักสัตว เห็นวัตถุกร็ ักวัตถุ ไมคิด
ทําลายทรัพยสมบัติของใครทั้งหมด
๒. กรุณา มีความสงสารตั้งใจไวเสมอวาจะสงเคราะหมนุษยและสัตว
เพื่อนรวมโลกใหมีความสุขตามกําลัง ถาโอกาสมีและทรัพยสินมี ปญญามี ถาเขาขาด
วัตถุเรามีวัตถุ เราจะใหวตั ถุ ถาไมมีวัตถุเราจะใหแรงกายชวย ถารางกายเขาไมตองการ
เราจะใหแรงปญญาชวย เปนปจจัยสรางความสุขรวมกัน
๓. มุทิตา เราจะไมอิจฉาริษยาใคร เห็นคนอื่นไดดีพลอยยินดีดว ย
๔. อุเบกขา เห็นคนอืน่ เพลี่ยงพล้าํ เราจะไมซ้ําเติมใหมีทุกขมากไปกวา
นั้น เราจะวางเฉย จิตพรอมจะชวยเหลือไวเสมอ
นี่นักเจริญมโนมยิทธิทุกคนตองทรงอารมณอยางนี้ไวเปนปกติ คําวา
ปกติมันทุกลมหายใจเขาออกใหทรงตัว อยางนี้ผลของสมาธิที่ไดจะไมมีการเสื่อม
แตวาผมก็ไมยืนยันวาทุกคนที่เขาฝกไปได เขาจะรักษาไวไดทุกคน บาง
คนที่ปลอยสลายตัวก็มี บางคนก็ไมมาเอาจริงเอาจัง มาแควนั เดียวปุบปบ ๆ แลวก็ไป
คลาย ๆ จะมาลอง ทานพวกนี้ผมถือวายังไมจริงจังกับพระพุทธศาสนา ไมใชไปเกณฑ
บังคับ ไมใชอยากใหเขามาปฏิบัติ แตวาผลของผูป ฏิบัติมีอยูแลว ถาเขาทําไปอยางนั้น
ไมชาก็สลายตัว เมื่อสลายตัวไปแลวกําลังจิตจะกลุมจะมีความวุนวาย จะดึงไมกลับ
ความสามารถความรูที่มีอยูดึงไมกลับเพราะมีอาการกลุมและก็หลายคนกลับเปน
ปฏิปกษกับพระพุทธศาสนา อันนี้กม็ ี
สําหรับคนดีมีอยู ผมคิดวาคนในโลกนี้ผมเกิดมาหนึ่งชีวิต ทําให
คนเขาใจพระพุทธศาสนาเพียงคนเดียวผมพอใจ ก็เรียกวาถาเขาผูนั้นมีความ
รูสึกวาชีวิตนี้มันตองตายไมประมาทในชีวิต และก็เขาผูนั้นตั้งใจมีความเคารพ
ในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง ทรงศีล ๕ บริสุทธิ์จริง สามารถ
ระงับนิวรณ ๕ ไดโดยฉับพลัน ทรงพรหมวิหาร ๔ จิตตั้งไวในดานของความดี
โดยเฉพาะวาเราตองการพระนิพพาน แคนี้เพียงคนเดียว ผมคิดวาชีวิตนี้ผมได
กําไร ไดกําไรชีวิตที่คนดีมีอยู
แตความจริงไมใชอยางนั้น คนที่รับการฝกไว รักษาตัวไวไดจริง ๆ มีนบั
เกินแสน แสนนะเกินแน แตทวาจะเกินไปเทาไรผมไมทราบและพวกนี้ทที่ าํ ๆ ไดแลวมี

ความรักใคร มีความสามัคคีเปนกรณีพิเศษ ดีกวาไปเทศนสอนปาว ๆ เพราะวาผมเคย
เปนนักเทศนมา เทศนเทาไรไมสามารถจะทําใหคนมีกําลังใจดีขึ้นมาได ไปเมื่อไรคนนั้น
ก็กินเหลาอยูตามเดิม
ทีนี้พอมาฝกมโนมยิทธิเขาดีจริง ๆ มีหลายคนพอคิดวาคนที่เขาจะทําได
ตองเปนคนมีศีล ๕ บริสุทธิ์ ทานผูน ั้นอยากจะทําบาง ก็เลิกเหลาเลิกฝน มาเลย ทําตัว
เปนคนดีตลอดมา และบางคนยังไมรูลีลา ก็มาถึง เอา! เขาหามกันแบบนี้หรือก็เลยไม
แปลกใจ ทํากับเขาบาง ก็เลยพลอยดีกับเขาไปดวย
เปนอันวามโนมยิทธินี่เปนแบบฉบับที่ดี เปนเครื่องเตือนใจ นรก
อยูที่ไหนรูจกั และก็รูวาตนเองเคยตกนรกขุมไหนมาบาง ใครทําบาปทําชั่วอะไร
ตกนรกขุมไหน มีโทษอยางไรเห็นพบมาเอง เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตว
เดรัจฉานเพราะกรรมอะไร ทราบ
และนอกจากนั้นยังรูเรื่องของคนอื่นดวย เวลาลงไปนรกอยากจะรู
วาใครที่เปนญาติเปนพวกเปนพองกันมีไหมในนรกขุมนี้ ๆ ตองการทราบจะพบ
ทันทีและก็จะเรียกมาคุยกันได
แตเวลานี้ญาติโยมนี่ฉลาด ผมก็เสียว ๆ เหมือนกัน เสียว ๆ
ความสามารถของญาติโยม ทานไปนรกทานก็ขอดูพระในนรกอันนี้ชื่นใจมาก วานรกขุม
นี้คนที่เคยเปนพระมีโทษระหวางความเปนพระตายแลวมีไหม ขอดูภาพ เปนพระเหลือง
พรึ่บ ขอดูพระที่เคยรูจักทีม่ ีชื่อเสียง และเคยรูจักตัวมีไหม ปรากฏวาพบทุกราย
บางรายดีกวานั้นอีกทานใชอนาคตังสญาณถามพระตรง ถามวา
"พระองคนั้นที่ยังไมตายนะ เวลานั้นถาตายแลวจะไปสวรรคหรือ
นรก...?"
ภาพก็ปรากฏในนรกบาง ในสวรรคบา ง ที่อื่นบาง และขอดูผลการกระทํา
ของทานผูนนั้ ตั้งแตเริ่มบวชมาทําอะไรบาง ปรากฏภาพชัดเหมือนกับดูโทรทัศนทวี่ า
อยางนี้ไมใชตาสีตาสาเขารู คนที่มีปญ
 ญานะ ที่เรายกยองสรรเสริญวา ทานไดปริญญา
บาง ทานเปนด็อกเตอรบาง นี่ทานรูกนั และก็ญาติโยมพุทธบริษัทก็รูตาม เวลานี้เขาใจ
เรื่องพระมาก บางคนถึงกับมาถามวา
"การเรี่ยไรการบอกบุญเคยทําเปนประจํา เพราะคนที่บอกชอบกันจะทํา
อยางไร...?"

ก็บอกวา "เปนกําลังใจของญาติโยม อันนี้มันเรือ่ งของศรัทธาไมไดหาม
การใหทานกับคนที่ไมมีศีล กับการใหทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์ คาตางกันหลาย
แสนเทา ยิ่งใหทานกับคนที่มีความบริสุทธิ์ผุดผองจะมีคาสูงมาก"
บางทานจริยาเรียบรอยนาเลื่อมใสนาไหวนาบูชา แตลูกหลานไปดูเขา
โดดปองไปอยูในอเวจีมหานรก อันนี้เปนที่นาภูมิใจ พระพุทธเจาทรงประกาศพระ
ศาสนาใหนกั บวชปฏิบัตติ นเปนคนดี เปนปูชนียบุคคล เปนบุคคลที่ชาวบานควรบูชา ถา
พลาดทาพลาดทางแบบนี้ ชาวบานจะไดเลือกเนื้อนาบุญไดตามชอบใจ ใครอยากได
นาดอนก็ทําบุญกับนาดอน ใครอยากไดนาลุมก็หวานขาวหวานพืชกับนาลุม
ใครอยากไดนาดีก็หวานพืชผลกับนาดี
และเหมือนกับคนที่อยากไดบุญมาก
ก็ทําบุญกับพระที่มีศีล
บริสุทธิ์ มีฌานสมาบิติ เปนพระอริยะตามขั้นไป
ใครอยากไดนรกไวเปนปจจัยเปนสมบัติก็ทําบุญกับนักบวชที่ไมมี
ศีลก็หมดเรื่องราว ใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตัดสินใจเอาเอง
แตทานผูรับฟงอยาลืมนะ ผมเองก็เสียว ๆ เหมือนกันนะ ผมก็ไมแนใจ
เหมือนกันวา ผมตายแลวผมจะลงนรกขุมไหน ทานทั้งหลายจงอยาคิดวาผมเปนผูวเิ ศษ
นะครับ ผมเองก็ดอกแดก ๆ สงสัยเหมือนกันไอขาขางใดขางหนึ่งมันแหยลงไปขุมไหน
บางหรือเปลา
ขอทานทั้งหลายที่รับฟงโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อนภิกษุที่รับฟงอยา
ประมาทในชีวิตอยาคิดวาเราดีแลว ถือคติที่องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงตรัส
วา
"อัตตนา โจทยัตตานัง" จงกลาวโทษโจทความผิดไวเสมอ เราจะไดไม
ผิดตอไป
เอาละบรรดาทานทั้งหลายวันนี้บาเรือ่ งทองพอสมควร รางกายก็ยังไมดี
สัญญาณบอกเวลาหมดแลวนี่ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พพิ ัฒนมงคลสมบูรณพูนผล
จงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน
สวัสดี

