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โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา ในการบําเพ็ญกุศลทักษิณา
ทานอุทิศถวายแดพระเดชพระคุณ ทานเจาคุณอาจารยพระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ) ทานไดมรณภาพไปสูสัมปรายภพ ปรารภ ๖ ปในปนี้แลว คณะ
ญาติ ศิษยานุศิษยมี ทานอาจารยมหาสุภาพ เขมรํสี พระมหาบุญชิต ญาณวีโร
พรอมทั้งคณะ อุบาสก อุบาสิกา ถือวางานนี้เปนงานอุทิศถวายแดพระเดชพระคุณ ครู
บาอาจารยที่เคารพสักการะอยางสูง
ในวันนี้
ทานสาธุชนศิษยานุศิษยทั้งหลายโปรดสํานึกสมัญญาในการบูชา
คุณครูอุปช ฌายอาจารยที่วา
ขอ ๑. เราไดความดีอะไรจากพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยบาง
ขอ ๒. เมื่อไดความดีจากทานแลว เรานําไปเผยแพรขยายที่ไหนบาง
ขอ ๓. มีประโยชนตอตนเองหรือไม และนําไปใชประโยชนแกผูอื่นหรือไม
ขอ ๔ จุดมุงหมายและเปาหมายของพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยคือ
อะไร
นาเสียดายที่ยุคสมัยนี้ ไมยึดมั่นความดีของครูอาจารยไปแพรขยาย วันนี้เปน
วันบูชาความดีของอาจารย คนที่ไมมีความดีเมื่อตายไปแลวชื่อหาย เพราะไมมี
อนุสรณความดี แตพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยมคี วามดีที่ประทับใจ เปน
อาจารยใหญฝายวิปสสนา เดี๋ยวนี้เปนวิปสสนาจารยกันทั่วประเทศ สอนผิด ไมเอา
ของครูบาอาจารยไปเผยแผเลย อวดรู อวดดีตอครูบาอาจารย ไมเคารพ ไมสักการะ
ไมมีการบูชานับถือครู และบรรดาญาติสนิทมิตรสหายมาแตกคอกัน ไมมีการเชือ่ ฟง
แตประการใด อาตมาเสียใจอยางยิ่งที่เราไดสูญเสียอาจารยที่ยิ่งใหญในประเทศไทย
และยิ่งใหญในโลก ไมมีใครเทียบเทาพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยเลย
วันนี้อาตมาจะมาเทศนวา อาตมาไดรับความดีอะไรจากวัดมหาธาตุฯ และ
ทานเจาคุณอาจารย แลวนําความดีนี้ไปเผยแพรขยายตอไปหรือไม มีอานิสงสปฏิเวธ
ธรรมบางไหม ทุกวันนี้หมายความวาอะไร บวชแลวออกไปธุดงคตามถ้ําตามเหว
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นักธรรมตรีก็ไมเรียน ฟงขอคิดกันกอน ไมยอมเรียนหรือจะรู ไมยอมดูหรือจะเห็น
ไมยอมฟงหรือจะไดยิน ไมยอมทําหรือจะเปน จะลําเค็ญย่ําแยจนแกตาย ทาน
คณะศิษยานุศิษย อุบาสกอุบาสิกาไดรับความดีอะไรจากทานเจาคุณอาจารยบาง คิด
ดูนะ ไมใชมานั่งเอาบุญ ฝรั่งชอบมาหาธรรมะ แตคนไทยชอบหาบุญ ทัวรบุญกัน
ทั่วแลวกลับมานั่งทะเลาะกัน ฝรั่งมังคา คริสต อิสลาม เดี๋ยวนี้นั่งวิปสสนา บอก
พองหนอ ยุบหนอดีมาก ชอบปฏิบัติมาก แตเสียใจคนไทยบางคนนั่งวิปสสนา ๗
วัน แลวไปเปนอาจารยสอนผิด ๆ พลาด ๆ อาตมาสอนมา ๔๐ ปแลวยังไมเปน
วิปสสนาจารย เปนเพียงอาจารยผูชวยพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยที่ทานให
ความรู ความดี มีปญญา มีความรูออกไปสูงาน ฐานะก็ดีมีหลักฐาน มีปญญาสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ได
ทราบกันดีแลววาวันนี้ทาํ บุญอุทิศกุศลใหครูบาอาจารย บางคนก็มาสักหนอย
หรือฝากเงินมาทําบุญ แตไมปฏิบัติความดีที่ทานใหเราไว ไมเอาบุญมาใสใจคือ
ความสุข เดีย๋ วนี้คนสวนมากลืมพระอาจารย ลืมตัว ลืมตาย ลืมกาย ลืมแก ลืมแม ลืม
พอ รักเมีย เสียไมได วันนี้เรามาบูชาทานเจาคุณอาจารย ไมใชเปตานัง ทักขิณัง
ไมใชบูชาครูวันพฤหัสบดีที่บูชาดวยดอกมะเขือ ดอกมะลิ แต ๑. สักการะ ๒. เคารพ
๓. บูชา ๔. นับถือ ๕. เชื่อฟง วันนี้จึงมี ๕ ประการที่มาบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด
ทานเจาคุณอาจารย
สักการะคืออะไร
สักการะแปลวาเอาใจใส
ภาษาบาลีแปลอยางนี้
ตีความหมายใหสั้นคือ เอาใจใสครูบาอาจารยของเรา
เคารพคืออะไร ไมใชมากราบไหวกลับไปแลวหัวผงก ๆ เรียกวาเคารพนี้เปน
เคารพแบบปลอม เคารพจริงตองเคารพถึงใจ หมายความวาตองมั่นใจตอครูบา
อาจารย ไมประพฤติตวั เหลวแหลกแตกราญ หละหลวม เหลาะแหละ เหลวไหลดวย
ประการทั้งปวง และโยมมีพอ แม ตองเอาใจใส มั่นใจตอพอแม และตองเอาใจใสมั่นใจ
ตอครูบาอาจารยของเรา อยาไปมั่นใจคนโนนบาง คนนีบ้ า ง สับสนอลหมานแลวทาน
จะไมไดอะไรเลย จะไมไดความดีจากครูบาอาจารย
บูชาคืออะไร ทานทั้งหลายไมเขาใจ บูชานะธูปดอกเดียวหลายดอกก็ได แต
ใจจริงไมมีเลยนะ ทําวันทยาวุธ วันทยาหัตถ ตามแบบฟอรมเปนเพียงอามิสบูชา แต
ถาเรานอมระลึกในใจวา จะปฏิบัติตามคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาตามที่ทานเจาคุณอาจารยสอน มีทาน ศีล ภาวนา ใหมั่นคลดํารงไวใน
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พระพุทธศาสนา เปนการปฏิบัติบูชา แลวจงนอมระลึกนึกถึงตัวเองวาไดบูชาวงศ
ตระกูล บูชาทรัพย บูชาชื่อเสียง บูชาความรัก หรือไม ทานเจาคุณอาจารยไดให
สมบัติแลว ใหชื่อเสียงเรียงนาม และความรักแกเราอยางดี เปนอุปชฌายอาจารยดวย
ใหทั้งความรัก ความรู ใหทั้งงานและหนาที่ครบทุกประการแลว ญาติโยมเอาไปใช
ตามนั้นหรือไม ไมใชมากราบรูปภาพของทานแลวใชได แตไมปฏิบัตติ ามที่ทานสอน
นอกจากนี้ ทานเจาคุณอาจารยยังสอนใหรักกัน ญาติพี่นอ ยอยาแยงสมบัติกัน
ทานเทศนเสมอตองเคารพพอ เคารพแม คนเราที่มันเลวเพราะไมเคารพผูใหญ ไม
เคารพครูอปุ ช ฌายอาจารย ประเพณีวัฒนธรรมของชาติก็เหลวแหลกแตกลาญเพราะ
ไมเคารพผูใหญ ไมเคารพครูบาอาจารย เมื่อกอนนีอ้ าตมาตองสรงน้ําใหครูบาอาจารย ลางเทาใหทานทุกวัน รินน้าํ รอนน้ําชาและพัดวีใหทานเสมอ เดี๋ยวนี้ไมมีแลว
นับถือคืออะไร คือ ยึดเขามาไวในใจของเรา ทานเจาคุณอาจารยสอนเสมอ
วา พีน่ องอยาทะเลาะกัน สามีภรรยาอยาทะเลาะกัน บานไหนที่สามีภรรยาทะเลาะกัน
เปนบานอัปมงคล สรางกุศลไมได ทานเจาคุณอาจารยสอนนักสอนหนาในโบสถวัด
มหาธาตฯ อาตมาไดความดีจากวัดนี้ ทําใหสามารถเลี้ยงคนเปนพัน เงินไหล
นอง ทองไหลมา ขอใหเชื่อครูบาอาจารย เคารพจริงทั้งตอหนาและลับหลัง จึงจะมี
เหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตน
เชื่อฟงคืออะไร เชื่อฟงหมายความวาเราปฏิบัตไิ ด ๔ ขอแลว นําคําสั่งสอน
ของอุปชฌายอาจารยของเราไปชี้แนะ
แสดงเหตุผลแกตนและครอบครัวพรอมทัง้
ประชาชนทัว่ ไป เดี๋ยวนี้อาตมามองเห็นแลวไมมีใครเชือ่ ฟงครูบาอาจารย ตอหนา
มะพลับ ลับหลังตะโกทั้งนั้น
ทานเจาคุณอาจารยบอกฝรั่งมากันมาก มาหาธรรมะ แตคนไทยชอบหาบุญ
ทานไดสงศิษยไปสอนตางประเทศมากมาย และที่อังกฤษทานไปอยูมาและเลาให
อาตมาฟง อาตมาจําไดหมดไปสอนลูกไดนะ หนูทั้งจดทั้งจํา สิ่งใดงามอยาไดงด
หนูทั้งจดหนูทั้งจํา นี้ไดจากทานเจาคุณอาจารย อาตมาจําคําสอนของทานไดแมน
นับถือทาน เชื่อฟงทาน และปฏิบัตติ าม ถาไมเชื่อฟง ไมปฏิบัติตามแสดงวาไมใชลูก
ศิษยแนนอน จะมาพูดใหเชื่อถือไมได ตองวิจัยประเมินผล ไตรตรองดวยปญญากอน
ที่อาตมาไดจากทานสิ่งละอันพันละนอยเหลือกินเหลือใชตลอดมา ตอนที่ทานไปเทศน
ที่อินทรบุรี ทานบอกสรางความดีกนั เถิดจะเกิดผลเปนมหามงคลสมัยในชีวิตดวยการ
เจริญพระกรรมฐาน มีบทความดังกลาวแลวทุกประการ นี่ ๕ ประการนี้แหละทําบุญ
กุศล แลวมาเขามูลนิธิกัน อาตมาชอบเงินงอก ทานทั้งหลายถาทานไมชอบเงินหมด
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ทําใจใหสดชื่น ทําใจใหมีสติปฏฐาน ๔ อยาทําใจใหเหี่ยวแหง มันจะแลงน้ําใจ คนที่
แลงน้ําใจ เงินก็หมด เงินก็ไมไหลนอง ทองก็ไมไหลมา แลวไปวัดมีดอกไมธูปเทียน
กันไปทุกคน นึกวาจะไปหาพระ แตไปขอหลวงพอในวิหารในโบสถ ขอใหผัวรักหนอย
ขอใหขายที่ดินไดหนอย และชวยใหรวยหนอย ไปขอใหพระชวยคือไปหาบุญ แตฝรั่ง
มังคาแสวงหาธรรมะ ไปเขาวัดปฏิบัติธรรม สวนคนไทยไปหาบุญ ทัวรบุญมาจะ วันนี้
ไปมา ๘ วัดแลว วัดอัมพวันเปนวัดที่ ๙ เปนวัดสุดทาย เพราะมากินขาว ขาววัดอัม
พวันอรอย พอลงจากรถก็ถามใหแซดวาวัดนี้เปนพระสุปฏิปนโนหรือเปลา วัดนี้เปน
พระอรหันตหรือเปลา อาตมาเลยบอกวาวัดนี้มแี ตพระอรเห ใครมีทุกขก็หันก็เหไป
ชวยใหเขาพนทุกข
อาตมาไดของดีจากวัดนี้ แตโยมเลา ถาเอาการเคารพบูชา ๕ ประการขางตน
ไปใสในใจจึงจะเปนการบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายทานเจาคุณอาจารยและทานจะทราบ
ดวยญาณวิถีอยางดี ถาใครหนาไหวหลังหลอกทานก็รูนะ แตทานพูดไมออก ขอฝาก
ใหไปคิดโดยทั่วหนากัน เชื่อทานเจาคุณอาจารยเถิดจะประเสริฐที่สุด
กาลเวลาตอมา พระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถระ) มีคําสั่งมาวาใครที่จะรับ
เปนอุปชฌาย โปรดไปเขากรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ อาตมาไปก็พบพระมหาโชดก ป
นั้นทานไดรับสมณศักดิ์เปน
พระครูอุดมวิชาญาณเถระ
ทานบอกใหดูใน
พระไตรปฎก สอนใหยืนดวยสติสัมปชัญญะปพพะ สติมา สัมปชาโน พุทหายใจเขา
โธหายใจออก กับพองหนอยุบหนอนะอันเดียวกัน แตเปลี่ยนที่มาไวที่ทอง คือ อานา
ปานสตินั่นเอง ใหมีสติทุกลมหายใจเขาออก และทําสติปฏฐาน ๔ บางคนมาทํา
กรรมฐานพอกลับไปแลวเลิกเลย ไมเคยเดินจงกรม ไมเคยนั่งสมาธิ ไมเคยกําหนดจิต
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทวารหกไมเคยกําหนดรูเลย อยางนี้ใชไมได ไมใชมาเรียน ๗
วันแลวไปเปนอาจารยนะ อาตมามาอยู ๖ เดือนไมไดญาณสักที พระอาจารยบอกวา
พรุงนี้จะมีเทศนลําดับญาณแลวทานก็ตรวจสอบวาองคไหนจะฟงเทศนไดบาง
คัดเลือกใหไปฟง อาตมานึกโกรธวาทานนาจะใหอาตมาฟง จะไดรบี กลับวัด เพิ่งมารู
ตอนหลังวาอาจารยทานเมตตามาก เพราะอาตมายังไมไดอะไร ถาไปฟงเทศนลําดับ
ญาณก็จะฟงไมรูเรื่องและจะกลายเปนวิปสสนึก คือนึกเอาตามใจชอบ ทําใหเสียหาย
มาก อาตมาอยูเปนเวลานาน ศึกษาปฏิบัตอิ ยางเขมงวดกวดขัน แตไดชาเพราะโต
แลวมีกังวลมาก มีสามเณรองคหนึ่งชื่อ ทองดี ทานดีกวาอาตมาอีก เพราะยังเด็กไมมี
กังวล ทานไดผลสมาบัตินั่งได ๒๐ ชั่วโมง รุนเดียวกับ อาจารยแพง ที่วัดนี้
อาตมาเลยบอกเณรพรุงนี้อยางเพิ่งฟงเทศนลําดับญาณนะ ไวฟงพรอมกัน เทศน
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ลําดับญาณนะไมใชฟงงาย ๆ นะ ปฏิบัติ ๗ วันแลวฟงนะ ที่นี่ไมไดนะ ตองรักษา
ขนบธรรมเนียมของทานไว
อาตมาไดฟงเทศนลําดับญาณ โดยอาจารยพมามาเทศนและมีทูตมา
แปลเปนภาษาไทย ฟงพรอมกับหลวงพอสดวัดปากน้ํา เดิมทีอาตมาไมทราบวา
ทานมานั่งกรรมฐานที่วดั มหาธาตุฯ พอดีทานเจาคุณอาจารยไปสอบอารมณ อาตมาก็
ตามไปฟง หลวงพอสดบอกอาตมาวา เราเปนขี้ขาเขามาหลายสิบป มีแตนิมิต
เครื่องหมายมากมาย และติดนิมิต พอกําหนด เห็นหนอ ๆ นิมิตธรรมกาย
หายไป ปญญาเกิด และเขาผลสมาบัติไดถึง ๘๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นก็เขานิโรธ
สมาบัติไดดวย อันนี้ขอเปดเผยเพราะทานมรณภาพไปแลว และทานยังบอกอาตมา
อีกวา ถาเราอยูเราจะสอนอยางนี้ตอ ไป แตถาเราจะหมดอายุเราก็ขอแคตัวเราพน
ทุกข
การเปนครูอาจารยสอนกรรมฐานมิใชงาย อยูปริวาส ๗ วันแลวออกมาสอน
กรรมฐานกันตามบานนอกนะ สอนผิดกันมากนาเสียดาย อาตมาเองไดเคล็ดลับจาก
ทานเจาคุณอาจารย ตามทานไปสอบอารมณที่เรือนจําบางขวาง ฟงวาทานสอบ
อยางไร ถามอยางไร ลีลาทางไหน จดจําไวจึงจะเปนครูได เดี๋ยวนี้ไมตอง พอทําได
พองหนอยุบหนอ ขวายางหนอ ซายยางหนอ เปนครูเลย เปนไดที่ไหนกันเลา บางคน
ขวายางหนอ ซายยางหนอ ตาไปอยูบนหลังคา บางคนขวายางหนอ ซายยางหนอ
แฟนไมมาเยี่ยมเลยหนอ เห็นแฟนคนอื่นมาหนอ นี่หรือกรรมฐาน มันเพี้ยนมากมาย
นะ ขอฝากไว สิ่งสําคัญมากเมื่อกลับไปแลว คิดหนอ หายใจยาว ๆ กําหนดคิดหนอที่
ลิ้นป แลวจะคิดออก ไมตองไปหาหมอดูที่ไหน เราเปนพิเภกโหราอยูในสุวรรณ
พลับพลา คือตัวสติ พระลักษณพระรามคืออะไร เขียวชอุมเปนพุมไสวคือพระราม
บริสุทธิ์ขาวสะอาดหมดจดคือพระลักษณศรีอนุชา สวนไอทศกัณฑมนั ไมเปนตัวของ
มัน เอาจิตไปฝากไวกับคนอื่น มันจึงตองตายเพราะไอลิงรับอาสามา นี่ออกมาใน
รูปแบบนีช้ ัดเจน
อาตมาไดความดีจากทานเจาคุณไปมาก จําทุกกระเบียดนิ้วเลย และจดไวเลม
เบอเรอ เทศนลําดับญาณที่ทานเจาคุณนิมนตอาจารยชาวพมามาเทศนเปนภาษา
ธรรมยังอยูครบ อาตมาจดไวและจําไดหมด เพราะรักและเคารพครูบาอาจารยจึงเก็บ
รักษาไวเปนอยางดี จะพิมพเปนเลม แลวเอามาฝากไวที่นี่ดวย แตไมขาย เอามาฝาก
ไวเปนหลักตอไป
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พ.ศ. ๒๔๙๙ พระพิมลธรรมใหอาตมาไปชวยงานที่จังหวัดรอยเอ็ด ชวยอยูป
ครึ่งแลวกลับมาเปนสมภารเจาอาวาสวัดอัมพวัน หลวงพอใหญ พระพิมลธรรมไดมี
จดหมายไปใหเปดสํานักได
กุฏิกรรมฐานหลังแรกหญิงสองรางนางสองชาติเปน
ผูสราง พ.ศ. ๒๕๐๑ เปดสํานักปฏิบัติธรรม พระพิมลธรรม พรอมดวยทานเจาคุณ
อาจารย พระครูธรรมบาล และพระครูอีกหลายพระครูของวัดมหาธาตุฯ ไป
หมด ไปเรือเมลไมมีรถ สมัยกอนการเดินทางทุรกันดารมาก เปดสํานักวิปสสนา
กรรมฐานแลว อาตมาก็เอารูปหลวงพอใหญและรูปครูบาอาจารยตั้งไวแลวปฏิบัติตาม
อยูมาไมชาตํารวจมาวัดอัมพวันบอกใหเอารูปอาจารยกรรมฐานลงใหหมด เปนพวก
คอมมิวนิสต อาตมาไมยอม เปนตายรายดีอยางไรก็ไมเอาลง สึกเปนสึก ปนก็มี ๒
กระบอกจะกลัวอะไร นีป่ นเอ็ม ๑๖ ยิงตายนะ ออนนอม ถอมตน ปากหวาน ตัวออน
มือเปนหงอนตายเลย กลับไปเลย ปนนี้ใชลูก ๑๐ ลูก ยิงตายเลยนะ บอกพวก
กรรมฐาน ไมใชคอมมิวนิสต องคอนื่ หัวหดกันหมด องคนหี้ ดไมได ไมใชเตา ตอมา
ตํารวจมาอีก อาตมาบอกจะจับก็จับไปเลยแตอยาเอารูป ลงนะ จะเจอขอหาทําลาย
ทรัพย ครูบาจารยของเราจะเปนคอมมิวนิสตไดอยางไรในเมื่อสอนคนใหเปนคนดี นี่
องคนี้สูนะ สวนเปรียญรุนเดียวกันหนีหมดเลย เอารูปพระพิมลธรรม และรูปทานเจา
คุณอาจารยคว่ําหมด อาตมาไปเห็นเลยขอเอามาลาง
วัดอาตมาเดิมมีกุฏิกรรมฐาน ๒ หลัง บัดนี้ไปดูซิ เพราะไดความดีจากวัด
มหาธาตุฯ จึงมีหองสวม ๓๐๐ หอง โรงครัวเลี้ยงคนวันละพัน มีขาวสารเดี๋ยวนี้หมด
ไปแลว ๓๕๐ กระสอบ คริสต อิสลามก็เอามาให เขามาทําไม? เขามานั่งกรรมฐาน
อาตมาจึงไดตําราจริงออกมาเลยวาคนไทยชอบบุญ ทําบุญแบบคนไทย พระก็ใหพร
เกินโควตา โยมคากําไรเกินควร ทําบุญบาทเดียว แตจะเอา ๑๒ ลาน ธรรมไมเอา มา
บวช ๗ วัน บอกบวชเอาบุญ มีหองแอรไหม มีพัดลมไหม อดอยากปากแหงไหม วัดนี้
ไมมี มีแตบวชสรางบุญหาธรรม แสวงกุศลใหแกตน ไมใชไปบวชเอาบุญ กินแลวก็
นอน ใหหวยอํานวยพร อยางที่ไปกันตามวัดตามวานะ อยางนั้นโงที่สุด คนที่ไรบุญ
ขาดวาสนานะมี ๔ ขี้ ๑. ขี้เกียจ ๒. ขี้โกง ๓. ขี้อิจฉา ๔. ขี้ริษยา สรุปแลวประเมิน
เปนขาวกรองไดวา ฝรั่งตางชาติชอบมาหาธรรมะ คนไทยขาวพุทธชอบไปหาบุญ ไป
นั่งในวัดก็ไดบุญ ไปเปนหนี้สงฆก็ไมรู สรางความดีก็ไมได คนไทยสวนมากชอบเอา
บุญ หัวหงอกหัวดําขอประทานโทษอาราธนาศีลไมเปน บางคนเอาลูกไปบวช กิน
เหลาเมาสุรากันในวัด บวชเอาบุญ ไมตอ งทําอะไร จะเดินไปไหนก็เปนอาบัติ กินแลว
ก็นอน นอนแลวก็กิน สึกเขาเมาเย็นแลวก็มีชนักปกหลังเปนกฎแหงกรรมติดตามตัว
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ไป แลวไปพูดกันในสังคมวาบวชไมไดเรื่องไดราวแตประการใด ถูกตองขอฝากไว
เพราะเธอไมเอาเรื่องไมเอาราวมาตัง้ แตบานแลว
อาตมาจําไดวาหลวงพอพระธรรมธีรราชมหามุนที านเตือนอาตมา ทานบอกวา
นี่ทานพระครู ตอนนั้นอาตมาเปนพระครู ทานบอกวา พวกที่มาบวชนะ ถาเขา
ไมมีศรัทธาอยาบวชใหนะ ถาเขามีศรัทธาบวชใหเลย เพราะทานมีประสบการณ
ตอนเปนเจาคณะภาค พวกที่พอ แมยัดเยียดใหบวชนะมีปญ
 หาและทําความเสียหาย
มาก อาตมารับคําสอนของทานใสเศียรเกลา จําไดจนบัดนี้ มีความหมายมาก
นอกจากนี้พระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยยังบอกอีกวา นี่เจาคุณ อาตมาเปนเจา
คุณแลวกอนทานมรณภาพ นี่เจาคุณเอาตําราใชใหถูกตองนะ จะมีความรูมากนอยไม
สําคัญ ปฏิบตั ิและสอนตามที่รูมาก็แลวกัน อาตมาจดแลวจํา บันทึกไวเลมเบอเรอเลย
ความรู ความดีที่ครูอาจารยมอบหมายใหเรา เราตองรักษาไวเหมือนทรัพย ชื่อเสียง
ความรัก เราจึงมีชอื่ เสียงมาจนบัดนี้ และพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยยังเทศน
อีกวา เราทั้งหลายเจริญวัยชันษามาได เพราะพอแมชบุ เลี้ยงเรามา เราไดรับเรือน ๓
น้ํา ๔ ของพอแมกันมาดีทุกคน
เรือน ๓ คือ เรือนครรภ เรือนตักที่แมอุมใสตัก และเรือนที่อยูอาศัยที่พอแมหา
ไวให สวนน้ํา ๔ คือ น้ํานม น้ําคําลูกจําแมใหพร น้ําพักน้าํ แรงที่พอแมหาเลี้ยงเรา
และน้ําใจที่ไมมีอะไรเทียบไดเลย เราจึงควรมีความกตัญูกตเวทิตาธรรม อาตมาจํา
สิ่งละอันพันละนอยจากคําสอนของทานเจาคุณอาจารย แลวปฏิบัติตาม ไดผลมาจน
บัดนี้
ขณะนี้เด็กอยูที่วัด ๓๐๐ คน เมื่อคืนใหโอวาทไปแลว บอกหนูกอนไปโรงเรียน
ไหวพอแม ๓ หน ไปถึงโรงเรียนไหวครูลัก ครูจํา ครูแนะ ครูนํา ครูพร่าํ ครูสอน พบ
คนแกเลี่ยงทาง พบพระนมัสการนะหนูนะ หนูดูเจาฟาเจาแผนดิน ราชบุตร ราชธิดา
กราบเทาพระราชบิดา พระราชมารดา กราบเทาบนสนามหญา ๓ ครั้ง มันเปนภาพที่
ซึ้งใจ สอนเด็กมาจนทุกวันนี้นี่ไดจากครูบาอาจารยทานสอนอาตมา
ตอนที่สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลยมาเจริญพระกรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ
อาตมาก็ขออนุญาตทานเจาคุณอาจารยไปฟงสอบอารมณทานดวย อาตมาจดจําไดวา
จะพูดคําลีลากับสมเด็จพระราชชนนีอยางไร ถามญาณอยางไร อาตมาไดจากทานเจา
คุณอาจารย วันนั้นพอดีสมเด็จพระบรมราชินนี าถเสด็จดวย อาตมาจึงไดแบบไดแผน
จดจํามา
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อีกครั้งหนึ่งมีการรับสัญญาบัตรพัดยศ ทานหลวงพอใหญพระพิมลธรรมเปน
เจาพิธีในโรงอุโบสถ มีสมเด็จพระวันรัตนวัดเบญจมพบิตรฯ มาเปนประธาน อาตมา
เปนคนปูอาสนสงฆ จะทําอยางไร ทําแบบวัดมหาธาตุฯซิ ทั่วราชอาณาจักรตองยอม
ตัวในเรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยของวัดมหาธาตุฯ นั่งก็เสมอกัน ตั้งกระโถน
อยางไร ตั้งอะไรอยางไร อาตมาไดนําเอาไปใชที่วัดมาก ไดแลว รักครูอาจารยตองเอา
ไปใช เอาไปเปนประโยชนตอไป
ทานอดีตสมเด็จพุฒาจารยปลูกใหลูกศิษยไดดี ขอทานทั้งหลายจงอนุรักษ
ขนมธรรมเนียมประเพณีของวัดมหาธาตุฯ ไว และทานทั้งหลายเปนลูกศิษยทานเจา
คุณอาจารย โปรดดําเนินงานใหถูกตอง ดําเนินไปในชีวติ เหมือนทานยังอยูกับเรา
ทานสิ้นชีวิตไปแลว แตทานอยูกับเราดวยชื่อเสียง ความรัก โปรดรักษาชื่อเสียง
ความรักนั้นใหสมบูรณพูนสุขเถิดจะประเสริฐมาก
ทานทั้งหลาย บัดนี้การบําเพ็ญกุศลทักษิณาทานถวายพระเดชพระคุณหลวง
พอทานเจาคุณอาจารยในวันนี้นั้น เราก็มาสักการะ เอาใจใสทานตอไป มีของดีอะไร
ชวยกันเผยแผแพรขยายคือ สักการะ และเคารพ มัน่ ใจตอครูอปุ ชฌายอาจารยของ
เราเทานั้น อยามีครูหลายครู อาจารยหลายอาจารย จะเขว จะเหหัน ไมเปนที่หมาย
ตามครูสอนทุกประการ บูชาครูทั้งอามิสบูชาและปฏิบัตบิ ูชา
อามิสบูชาคือผาผอนทอนสไบ อาหารการกิน หยูกยารักษาโรค ปฏิบตั ิบูชา
หมายความวา พอแมเราไมมีทานใหมีทาน ไมมีศีลใหรักษาศีล ไมมีภาวนาก็เชิญพอ
แมมาบําเพ็ญจิตภาวนาเปนการปฏิบัติบชู า แลวก็ปฏิบัติบชู าอาจารย อยาทําลาย
น้ําใจ จงชวยนําคําสอนไปสอนตน และนับถือญาติ นับถือศิษยดวยกันอยาแกงแยง
กันแตประการใด จงเชื่อฟงครูอาจารยสมกับที่เทศนพระคาถาที่ชี้แจงแสดงมาเปน
ปูชา จ ปูชนียานํฯ ผูใดตั้งใจบูชาครูอาจารย ตั้งใจบูชาพอแมเปนพระอรหันต เปน
พระพรหมของบุตรแลว ผูนั้นจะเจริญมีมงคลของชีวติ เปนขอคิดภาวนาของทาน
ทั้งหลาย ขอจงดํารงไวซึ่งชีวิตเปนศิษยอาจารยเดียวกัน ขอจงสมานฉันทปรองดอง
กันทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ทานอาจารยมหาสุภาพ อาจารยมหาบุญชิต และ
คณะศิษยก็ตาม ขอใหดําเนินการเปนหัวหนาและเปนอาจารยใหญแทนตอไป
อาตมาขออํานาจแหงบุญกุศลทั้งหลาย ที่คณะศิษยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถพา
กันบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายทานพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารย ถาทานทราบดวย
ญาณวิถีอันใด จะปลื้มใจ ปติ ยินดี ในคณะศิษยทั้งหลายที่ดําเนินงานแทนทานสืบไป
ขอกุศลนั้นจงดลบันดาลกลับมาหาคณะศิษยและทานทั้งหลาย ที่เสียสละจตุปจจัย
เมื่ออาตมาเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตฯ

๘

ไทยทานมาบําเพ็ญกุศลถวายในวันครบรอบ ๖ ปในวันนี้นั้น ขอทุกทานจงไดรับผลคือ
อานิสงสแหงการกระทําทุกประการ ขอจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ มีอายุ
ขอใหยืนนาน วัณโณผิวพรรณผองใส สุขัง ขอใหสุขภาพอนามัยทุกทานโปรดไดใจดี
โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้ และจะคิดตอในภายภาคหนา
จงพรรณนาใหประสบความสําเร็จเผด็จผลสมเจตนจํานงความมุงมาดปรารถนาทุก
ประการ พระธรรมเทศนาที่อาตมาแสดงมาขอยุติไวเพียงนี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้
ถอดเทปโดย : อาจารยพรทิพย ชูศักดิ์
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