ตอนที่ ๑ ผมเลวมาก
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่
กําลังนั่งฟงอยูเวลานี้ วันนี้ก็มาคุยกันถึงความรูสึกตามความเปนจริง ความจริงไดบันทึก
ไปแลวคาสเซทกอนแตตอ งลบทิ้งไป เพราะรูสึกวาพูดตรงตามความรูสึกที่เปนความจริง
เกินไป ที่วาเกินไป ก็เพราะวาพูดตรง ๆ ก็เลยสงสัยวาบรรดาทานผูฟงถามีขันติก็ดีอยู
ถามีขันติไมดีก็จะเกิดสรางความโกรธแคนขึ้นมาก็จะเปนการลําบาก เพราะวาเวลานี้
ปรากฏวาภาวะของประเทศ (ที่พูดนี่เปนวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๗) เพราะวาเวลานี้
ปรากฏวาตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีการเคลื่อนไหวมาก เนื่องจากทางราชการจับบุคคล
ที่กลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต ขอเท็จจริงนี้จะเปนประการใดก็เปนเรื่องของทางราชการ
ซึ่งเปนเหตุผลของแตละฝาย แตฝายพระนะไมเกีย่ ว แมความจริงพระไมเกี่ยวแตเมื่อพูด
เรื่องของพระตามความเปนจริงแลว ถาคนอีกกลุมหนึ่งเกิดการไมพอใจบุคคลอีกกลุม
หนึ่ง คณะใดคณะหนึ่งซึ่งไมเกี่ยวกับการจับกุม เปนเรื่องของทางพระศาสนา ก็จะ
กลายเปนวาผมเปนปจจัยสรางความแตกแยกของบุคคลขึ้นในพระศาสนา
ทาง
บานเมืองเขากําลังทะเลาะกัน เราทางศาสนาก็เริม่ จะทะเลาะกันอีก ก็เปนการไมดี
ฉะนั้นขอเปลี่ยนลีลาเสียใหม ซึ่งก็ขอพูดตามความเปนจริงเหมือนกัน
แตงดอาการเครียดที่ผานมาเสีย
วันนี้ก็ขอปรารภเรื่องมโนมยิทธิ
คําวา มโนมยิทธิ นี่แปลวา มีฤทธิ์ทางใจ บรรดาทานพุทธบริษัทและ
ญาติโยมที่นั่งอยูนี่ทุกคนทําไดแลวทั้งหมด และโดยเฉพาะอยางยิ่งพระที่เขามาบวชใน
วัดนี้ตองทําไดกอน เมื่อทําไดแลวก็พยายามอยาใหเสื่อมเสีย ถาปลอยใหเสื่อมจะถือ
วาเปนการปรามาสพระพุทธเจา เพราะวาความรูนี้เปนของพระพุทธเจา
หากวาจะมีใครถามวาทําไมจะตองสอนมโนมยิทธิ ซึ่งก็มีคนหลายกลุม
หลายคน หลายคนนี่ความจริงเขาไมไดพูดที่อื่นบางคนก็มาพูดใสหนาผมเองวาสอนคน
นอกรีตนอกรอย ไมเปนเรื่อง ไอคําวาสอนนอกรีตนอกรอยนี่บางทีเขาจะคิดวาผมเปน
แบบพระกปลภิกขุที่ในพระวินัยทานบอกวาตายจากความเปนคนไปเกิดในอเวจีมหา
นรก และก็พาโยมแมกับนองสาวลงอเวจีมหานรกดวย เฉพาะทานกปละเมื่อลงอเวจี

แลวพนขึน้ มาเปนปลามีเกล็ดสีทอง พอพระพุทธเจาถามตามความเปนจริงก็เสียใจ เอา
หัวตีขางเรือตายแลวไปเกิดในอเวจีมหานรกใหม
ความจริงผมไมไดหนักใจแบบทานกปละ
เพราะวาความรูนี้เปนของ
พระพุทธเจาที่ใหไว ถาทานผูใดเห็นวาไมเปนเรื่องไมเปนราวก็จงคิดวาพระพุทธเจาไม
เปนเรื่องดวยก็แลวกัน ที่กลาวนี่ผมไมไดประณามพระพุทธเจา แตวาเมือ่ ทานทั้งหลาย
เห็นวา ความรูของพระพุทธเจาใชไมไดก็แสดงวาทานผูนนั้ ไมยอมรับนับถือพระพุทธเจา
เปนเรื่องของทานผูนนั้ ผมปฏิบัติตามไมได
และมีบางทานเห็นวาเปนการสะกดจิตบาง ความจริงการสะกดจิต
ตองเปนเหมือนกันหมด ทําอะไรเหมือนกันหมด รูอะไรเหมือนกันหมด ตองทําได
เหมือนกันทุกอยางเพราะถูกจิตบังคับ แตทวาการที่มาฝกนี่ทุกคนไมใชจะไดเหมือนกัน
หมด บางคนวันเดียวได บางคน ๒ วันได บางคนถึง ๓ วันได แตก็มีบางรายที่ ๔ วันได
และมีบางทานบอกวาเปนโอภาส (แสงสวาง) อันนี้ก็ไมถูก คําวา
โอภาส เปนแสงสวางเฉย ๆ เปนผลของการเจริญสมถภาวนาบวกวิปสสนาภาวนา ถา
หลับตาไปแลวจะเห็นแสงสวางทั้งขางหนาขางหลัง ขางลางขางบน อันนี้ผมเคยผาน
มาแลว ก็ไมใชมโนมยิทธิ
บางทานบอกวาเปนอุปาทาน คําวา อุปาทาน แปลวายึดมั่นถือมั่น
จะตองรูอยูกอน คิดไวกอ นวาภาพนั้นภาพนี้เปนอยางไร แลวก็ไปเจอแบบนั้น อยางนี้
เรียกวาเปนอุปาทาน คือยึดถือภาพไมยอมปลอย จะตองเปนเหมือนทีฉ่ นั เห็นมากอนจึง
จะถูกตอง อันนี้ก็ไมใชอีก
ที่ผมพูดอยางนี้นะขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทัง้ หลายและบรรดา
ญาติโยมพุทธบริษัท ก็จงอยาไปโกรธผูพูด ทานพูดเพราะทานเขาใจผิด ทานไมไดเคย
ศึกษาเรื่องนีม้ ากอน ก็เปนเรื่องของทาน ถาคิดวาทําไมจึงไมศึกษา ก็ตอ งนึกถึงตัวเรา
เอง ทานก็ดี ผมก็ดี คุณก็ดี ญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี เดิมทีเดียวเราก็เชื่อนรก สวรรค แต
วาเราไมเคยเห็นนรก สวรรค (ขอโทษตอนนี้ตองกินน้ํา วันนีป้ วย อาการปวย เครียด
มาก เดินก็งง นั่งก็งง แตก็เพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อความดีของญาติโยมพุทธบริษทั ก็

ทํา) เปนอันวาเราก็มาพูดตามเรื่องของเรา ที่เมื่อกี้กินน้ําเอื๊อกเดียวหายไปเลย ผมไมมี
หนังสือ ผมไมไดถือหนังสือมา
ทีนี้ความรูสึกของผมมีอยางหนึ่งคือวามีความรูสึกวา ผมนี่เลวมาก
ในสมัยกอน สมัยยังเปนเด็ก เรื่องนรก เรื่องเทวดานี่ผมพบมากอน ผม
เชื่อ เพราะทุกอยางถาผมไมพบมากอนนี่ผมไมเชื่อ ผมเปนคนประเภทที่เรียกวาไมยอม
เชื่อลอย ๆ จะตองมีเหตุมีผลมีประสบการณเอง และที่มีเหตุมีผลแลวผมก็ยังไมเชื่อ ตอง
ชนเอง ตอมาเมื่อผมเปนพระผมเรียนนักธรรม เรียนบาลี ผมไดพยายามพูดใหบรรดา
ญาติโยมพุทธบริษัทเขาใจเรื่องนรก สวรรค ทานเชื่อแตก็ไมหมดการแคลงใจ ตอมาเปน
นักเทศน เทศนเทาไรญาติโยมก็ไมหมดการแคลงใจ จึงมีความรูสึกวาเราเลวเหลือเกิน
ที่กินขาวของญาติโยม ผาผอนทอนสไบที่ใชญาติโยมก็ให สถานที่อยูญาติโยมก็หาให
การปวยไขไมสบายญาติโยมก็หายารักษาโรคให หาหมอมาให แตวาเราไมสามารถ
สนองความดีของญาติโยมไดตามความเปนจริง ไมสามารถจะเปลื้องอารมณของญาติ
โยมได ผมจึงมีความรูสึกวาผมเลวมาก ทั้ง ๆ ที่ความรูนี้มีอยู
จึงไดมาปรารภวาความรูขององคสมเด็จพระบรมครู คือพระพุทธเจา
ความรูที่พระพุทธองคสอนไวที่บรรดาพระโบราณจารย คือทานพระพุทธโฆษาจารย
ทานอยูเมืองสะเทิม หรือเมืองสุธรรมวดี ทานกรุณาเขียนวิสุทธิมรรคตอนที่จะไปแปล
พระไตรปฏกใหบรรดาพระอรหันตทั้งหลายเหลานัน้ ตรวจนะ (ถาวิสุทธิมรรคเขียนไม
ถูกตองเขาไมยอมใหแปลพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลมาเปนภาษามคธ)
ทานก็
พยายามเขียน เมื่อเขียนแลวพระอรหันตทานตรวจวาถูกตอง จึงไดยอมใหแปล
พระไตรปฎก ผมก็มีความมั่นใจวา ในฐานะที่พระพุทธโฆษาจารยแหงเมืองสุธรรมวดี
ทานเปนอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ
และบรรดาพระที่ประเทศลังกาสมัยนั้นซึ่งเปนผู
ตรวจสอบทานก็เปนพระอรหันต ฉะนั้น ความรูที่พระพุทธโฆษาจารยรจนาไวตองไมผดิ
คณะสงฆจึงยกเปนปกรณพิเศษ เปนหลักสูตรของเปรียญ ๘ ประโยค
แตทวาถาถือในวิสุทธิมรรคจริง ๆ แลวผมปฏิบัตมิ าตามสายนั้น ใชเวลา
มากจริง ๆ ผมบวชมาแลวใชเวลาเกีอบ ๒ เดือนจึงสามารถทําวิชานี้ได ที่ทําไดทาน
อยางถือวาเปนคนวิเศษวิโสนะ ความรูที่ผมนํามาสอนพวกทานก็ดี หรือที่ผมทรงไวไดก็

ดี มันเปนความรูแบบเปด ๆ เปนเศษความสามารถของพระอรหันตทั้งหลายทาน แตเรา
ก็สามารถจะรูจักสวรรคนรกกันไดก็ยังดี
แตวาในวิสุทธิมรรคที่พระพุทธโฆษาจารยทานรจนาไววา "บุคคลผูใด
ถาเคยทําไดแลวในชาติกอน.." อยางทิพจักขุญาณเปนตน ทานบอกวา "ไมตองตั้ง
ทาตั้งทางทํากสิณ เพียงเห็นแสงสวางจากชองฝาที่ลอดมา เมื่อจับแสงสวางเปน
อาโลกสิณก็สามารถไดทิพจักขุญาณได"
ผมก็มาคํานึงถึงเรื่องนี้วา คนที่เกิดมาที่ดีก็มีมาก ที่พระพุทธเจาทรงตรัส
วา คนมี ๔ เหลา คือ
๑. อุคฆฏิตัญู มีกําลังใจเต็มพรอมในการปฏิบัติ พรอมจะไดมี
ความสามารถ ทานประเภทนี้ฟงคําสอนเพียงหัวขอเทานั้น ก็เขาใจและปฏิบัติได
ทันทีทนั ใด
แตความฉลาดนอยไปนิดหนึ่ง
๒. วิปจิตัญู ประเภทนี้มกี ําลังใจดี
ฉลาดนอยกวาพวกแรก จะแนะนําแตเพียงหัวขอไมเขาใจ ตองอธิบายจึงจะเขาใจและ
ทําได
3. เนยยะ ทานผูน ี้มีกําลังความดีพอสมควร และสามารถจะเปนพระ
อริยเจาได แตจะตองปลุกปล้ํากันหนอยจึงจะเขาใจ ถาจะสอนแบบผานไปผานมา อันนี้
ไมเขาใจ จะตองจ้ําจี้จ้ําไช ซ้ําแซะกัน
4. ปทปรมะ พวกนี้ไมมีเหตุไมมีผล เปนคนไมเอาไหน ประเภทที่เรียกวา
"สอนเทาไรไมรูจักจํา" สอนเทาไรก็ไมมีผล เพราะอกุศลคอยครอบงํามาก คนประเภท
นี้พระพุทธเจาทรงหลีก
นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร ผมปรารภอยางนี้ ซึ่งก็ปรากฏวาพระ
ธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวรสมัยเมื่อพระพุทธองคยังทรงพระชนมชีพอยู
พระองคพูดไมกี่คํา ใชเวลาไมนาน คนก็บรรลุมรรคผลมีอยู และเมื่อองคสมเด็จพระบรม
ครูนิพพานไปแลว บรรดาพระอรหันตทั้งหลายทานก็พดู หนอยเดียว คนก็บรรลุมรรคผล
แสดงวาความรูที่องคสมเด็จพระบรมครูสอนไวตองมีงาย ๆ งายกวาที่ผมศึกษามา ผม
จึงไดพยายามคนควา คนควานะไมใชปญญาของผมเองนะครับ ตองถือวาคนควา
หลักสูตรที่พระพุทธเจาทรงสอนเมื่อพบแลวประมาณ ๔๐ อยางเศษและลองมาปฏิบัติก็

รูสึกวาผมเคยฝกมาแลวใชเวลาถึง ๗ วัน ถาเปนชาวบานมีเวลา ๗ วันเขาไมไหว เปน
พระใชเวลา ๗ วัน บางทีชาวบานอาจจะตองใชเวลาถึง ๗ เดือน เพราะชาวบานไมมี
เวลาทําแน
ผมจึงมาคิดวาจะตองหาความรูที่งายที่สุด และมีผลสม่ําเสมอกันจึงไป
ได หลักสูตรนี้มา กวาจะไดหลักสูตรนี้มาตองใชเวลา ๒๓ ปนะ หลักสูตรหาไดแลวก็ตอง
หาบุคคลที่ทาํ ไดดวย คนที่ทําไดตองมี และก็ตอ งลองฝกดูเปนเครื่องพิสจู น ความรู
ดังกลาวนี้ผมไปไดมาจาก "อาจารยสุข" ซึ่งทานเปนฆราวาส
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรแปลกใจไหมครับ ที่ผมยอมตัวไปเปนลูกศิษย
ฆราวาส ทานอาจจะแปลกใจถาทานมีมานะทิฐิ ถามีมานะถือตัวถือตนละก็ทานแปลก
ใจแน คิดวาพระไมควรจะนอมตนไปเปนลูกศิษยฆราวาส แตวาคนอยางผมซะอยาง ผม
ยังไมเคยคิดวาผมเปนคนดี ยังมีความรูสึกวาผมเลว และก็ผมโง ทั้งนีเ้ พราะอะไร ผมโง
จริง ๆ ผมกินขาวที่ญาติโยมเลี้ยง สถานที่อยูอาศัยญาติโยมหาให ผาผอนทอนสไบญาติ
โยมให ยารักษาโรค หมอรักษาโรค โยมก็ให แตวาผมเปนคนจัญไร ไมสามารถจะสนอง
กําลังใจของญาติโยมใหเขาใจสวรรค นรก จริง ๆ ได ฉะนั้น ผมถือวาในเมื่อผมยังเลวอยู
ถาใครเขาดีกวาผม ผมก็ยอมรับทานเปนครู ผมเคยรับคําแนะนําของเด็กอายุแค ๑๒ ป
เธอใหเหตุใหผลนี่ผมเชือ่ และเด็กคนนั้นก็ไมใชใครเปนลูกศิษยผมเอง
นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร นิสัยผมเปนอยางนี้ แตทวาถาใครมา
เบง อวดเลว ไมใชอวดดีนะ อันนี้ผมยอมไมได คําวายอมไมไดไมใชหมายความวาจะไป
ชวนตีกับเขา ผมก็ไมยอมรับคําแนะนําของเขา คนผูนั้นตองมาแบบดี มาตามลีลาของ
พระพุทธเจา อันนี้ผมยอมรับ ฉะนัน้ ความรูนี้ตองถือวาเปนประวัติสวนหนึ่งของผม
ขณะที่ผมไปพบทานอาจารยสุข มันเปนการบังเอิญจริง ๆ ครับ เอายังงี้ก็
แลวกัน อาจารยสุขเวลานั้นทานก็ดมื่ เหลา เปนเรื่องแปลก คนที่กินเหลาวงเดียวกันนั่น
แหละเกิดทาทายกันขึ้น บอกวา
"ไอสุข" (ขอประทานอภัยผมไมเรียกทานอยางนั้นนะ นี่ตามคําที่ไดยิน
มา) "เขาวามึงสอนคนไปสวรรค ไปนรกไดใชไหม"

อาจารยสุขบอกวา "ใช" คนนั้นเขาบอกวา "กูไมเชื่อ กูไมเชื่อวาสวรรคมี
นรกมี และกูก็ไมเชื่อวาความสามารถในคําสอนของมึง"
เอาเขาแลวไหมละ เมื่อเกิดการทาทาย อาจารยสุขก็บอกวา
"ถาหากวากูสอนใหมึงเห็นนรกได หรือวาเห็นสวรรคไดมึงจะยอมเสีย
เหลาใหกู ๑ ขวดไหมละ"
นี่เรื่องนี้เปนเรื่องแปลกนะครับ มันไมนาจะเปนไปได แลวคนนั้นเขาก็
ยอมโดยบอกวา
"ถามึงทําใหกูไปไมไดมึงตองเสียเหลาใหกู ๑ ขวดดวยนะ"
ทั้งสองเกิดทาทายกัน เขาหันหนามาทางผมแลวพูดวา "พระคุณเจาเปน
พยานดวยนะครับ" ผมก็เลยนึกวาดีวันนี้เปนกรรมการขี้เมา แตไมไดเมากับเขา
เปนอันวาทานอาจารยสุขก็สั่งใหหาดอกไมมา ๓ ดอก เอาเทียนที่เขา
บูชาพระที่เรียกวาเทียนหนักบาท (ความจริงมันหนักไมถึงบาท) มาหนึ่งเลม และใช
สตางคหนึ่งสลึงยกครู และใชเหลาหนึ่งขวด เอ...แปลก
ผมก็นั่งนึกในใจวา เออ... ไอเรื่องพรรคอยางนี้มันไมนา จะมีเหลามี
ยา แตก็นั่งดูเขาจะทํายังไงกัน ตอมาทานอาจารยสุข ก็ไปกลิ้งครกตําขาวมา ครกตําขาว
นี่ผูฟงจะเขาใจหรือไมผมไมอธิบายละ ทานใหคนนั้นนั่งที่ครกตําขาวนั่น แลวก็ให
ภาวนาวา "นะ มะ พะ ธะ" อันนี้แปลก ไมมีพธิ ีกรรมอะไรเลย หลังจากนั้นทานก็ใช
น้ํามนตพรม เมื่อพรมน้ํามนตแลว ทานก็ยืนอยูใกล ๆ ทานบอกวา ทานภาวนาวา "นะ
โม พุท ธา ยะ" เปนการควบคุม หลักจากนัน้ สักครูหนึ่ง ทานก็เอาธูปหอมมาจุด ให
ควันธูปโรยใกล ๆ จมูกคนนั้นใหไดกลิ่นหอม แลวเอากระดาษจุดไฟชวยแสงสวางไป
สองขางหนา ไมใชถึงเนื้อนะ ทานถามวา
"สวางแลวหรือยัง?" คนนัน้ ก็บอกวา "สวางแลว"
ทานอาจารยสุขถามวา "เห็นแสงขาว ๆ พุงลงมามีไหม หรือแสงสวางพุง
ออกไปมีไหม?"
คนนั้นตอบวา "เห็นแสงสวางพุงลงมาจากขางบน"
ทานอาจารยสุขก็เลยบอกวา "ถาอยางนั้นตัดสินใจพุงกายไปตามแสง
ทันที"

คนนั้นบอกวา "เวลานี้ออกจากกายแลว"
ทานอาจารยสุขบอกวา "ถางั้นตั้งใจไปนรก"
คนนั้นตอบวา "เวลานี้ถึงนรกแลว"
และเขาก็อธิบายความเปนไปของนรกถูกตองตามไตรภูมิและก็ถูกตอง
ตามที่ประสบมาตามพระบาลี ผมฟงแลวก็เปนเรื่องอัศจรรย ก็เปนอันวาไป ๆ มา ๆ คน
นั้นพบนรกหลายขุมตามที่เราเขาใจ ผมก็แปลกใจเรื่องอยางนี้ พระมีศีลแท ๆ ไปไมได
แตคนขี้เหลาเมายาไปได
แลวตอมาคนนั้นก็รองบอกวา "อยากจะพบคุณปูท ี่ตายไปแลว"
ทานอาจารยสุขก็บอกวา "นึกถึงพระยายมทาน เชิญทานมาสงเคราะห"
คนนั้นตอบมาวา "เวลานีท้ านพระยายมมายืนขาง ๆ แลว"
ทานอาจารยสุขบอกวา "ใหถามทานวา คุณปู (ชื่อนั้นชื่อนี้ ตายไปเมื่อไร)
เวลานี้อยูในนรกไหม?"
ก็ปรากฏวาคนนั้นบอกมาวา "พระยายมทานบอกวา ในนรกไมมีคนนี้
และคนนี้เมือ่ มีชีวิตอยูมีความดีมาก ประการที่สอง คนนี้มีศีล ๕ ครบถวนมานานเปน
เวลาถึง ๓๐ ป แลวก็มีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆจริง คน
นี้มีจิตอยากจะไปนิพพาน"
ทานอาจารยสุขก็ใหถามทานพระยายมวา "ทานไปนิพพานหรือยัง?"
ทานพระยายมบอกวา "ยัง คนนี้ไปอยูสวรรคชั้นดุสิต เพราะกอนจะตาย
เปนพระโสดาบัน"
คนนั้นก็ถามวา "พระโสดาบันมีความประพฤติอยางไรบาง"
พระยายมทานก็บอกวา
๑. มีความรูสึกวา ชีวิตนี้มันจะตองตาย คือไมประมาทในความ
ตาย
๒. เคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง
๓. มีศีล ๕ บริสุทธิ์
๔. คิดตองการจุดเดียวคือ นิพพาน

ถามีความประพฤติอยางนี้เมื่อเปนพระโสดาบันแลวบาปกรรมทั้งหมด
จะไมสามารถลงโทษตอไปอีก ถาไปถึงพระนิพพานไมได ก็อยูชั้นดุสิต ตอไปก็สามารถ
ฟงเทศนจากพระศรีอาริยเมตไตรยจบเดียวก็เปนพระอรหันตไปนิพพานเลย
แลวคนนั้นก็เลยหันไปถามทานวา "คนอยางผมจะเปนพระโสดาบันได
ไหม?"
เสียงบอกวา พระยายมทานบอกมาวา "อยางนี้มันเปนไมไดหรอก อยาง
นี้ตองเปนสัตวนรก เพราะการที่จะมานี่ก็กินเหลามา เหลานี่กนิ เฉย ๆ ไมมีโทษอยางอื่น
ก็ตองตกโลหะกุมภีแลว" ทานก็ชี้ใหดโู ลหะกุมภี คนนั้นเรื่อง "วาก ตายแลว"
พระยายมบอกวา "เหลาเฉย ๆ นะ กินเหลาเฉย ๆ ถากินเหลาแลวโกหก
มดเท็จดวยก็ยังมีอีกขุมหนึ่ง กินเหลาแลวทํารายคนอื่นดวยก็มีอีกขุมหนึ่ง ถาบาปหนัก
กวานี้ตองลงนรกขุมใหญ อันนี้เปนนรกเล็ก ๆ เศษ ๆ นรก เขาเรียกวา ยมโลกียนรก"
เสียงคนนั้นบอกมาวา "เวลานี้กมลงการบพระยายมวา ถาผมจะเปนคน
มีศีลบริสุทธิ์ และปฏิบัติตนอยางปูนี่จะไปเหมือนปูไ ดไหม?"
พระยายมทานก็บอกวา "ได ทําไมจะไมได ใหลืมความชั่วทั้งหมดปาณา
อทินนา กาเม มุสา สุรา ที่ผานมาแลวทั้งหมดเลิกกัน ไมคิดถึงมัน นับตั้งแตวันนี้เปนตน
ไป ไมลืมคิดวาสักวันหนึ่งขางหนาเราจะตาย ถาเราตายแลวไมยอมมานรกอยางที่ยืน
อยูที่นี่ มันทุกข เราไมตองการ เราตองการไปจุดเดียว คือ นิพพาน ถาไปสวรรคหรือ
พรหม หมดบุญวาสนาบารมีตองพุงหลาวลงนรก เพราะบาปเกาที่มีอยูฉะนั้นมุงอยาง
เดียวคือไปนิพพาน อารมณอยางนี้ถาทรงตัว เขาเรียกพระโสดาบันบาปทั้งหมดอยางที่
ทํามาแลวไมทําตอไป"
รวมความวาทานคุยกันอยูนานประมาณครึ่งชั่วโมงเศษ ผมก็จะขอระงับ
ไมพูดมากละ เปนอันวาคนนั้นก็ถอนตัวกลับจุดเดิมแลวลุกขึน้ กราบอาจารยสุขแลวขอ
มอบเหลาพิเศษ เงินคาเหลาให เขาหันมาทางผมบอกวา นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไปขึน้ ชื่อ
วาศีล ๕ ผมจะมีครบถวนครับ และผมจะไมลมื ความตาย ผมเห็นนรกแลวไมไหว ไอ
เหลานี่ โอโฮ ผมกินหนอยเดียว คนในนรกเบียดกันครึ่บ ๆ อันนี้ไมไหวจริง ๆ
ปรากฏวานับตั้งแตเวลานั้นเปนตนมา วันนั้นเขาใหอาจารยสุข
อาจารยสุขก็เลิกกินเหมือนกัน นี่ความจริงอาจารยสุขทานทําไดนาจะเลิกกินเหลา

บางแตปรากฏวาอาศัยคนนั้นเปนเหตุใหอาจารยสุข ๆ ก็ไมกินเหลาตั้งแตวันนั้นเปนตน
มาและก็ไมละเมิดศีล ๕
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ของดียอมมีในทุกที่ทุกสถาน ถาเราจะ
ประณามคนเมาวาเลวมันก็ไมถูก ความดีเขามีอยู ตอนนีผ้ มเปนพระนี่ครับ ผมมี
ความรูสึกตัววาผมนี่เลวกวาคนเมา และชาวบานเขาไหวผม ผมไมไดไหวชาวบาน
ความรูกระจอยรอยเพียงเทานี้ผมไมสามารถจะมีมาแจกญาติโยมพุทธบริษัท นีผ่ มเลว
มาก ผมมีความรูสึกเวลานั้น เมื่อกอนผมก็รูสึกวาเลวอยูแลว แตทวาไอตอนนั้นรูสึกเลว
หนักขึ้น
นี่แหละบรรดาทานทั้งหลาย ผมก็ยอมรับตามความเปนจริงวา ผมเลว
และผมก็พยายามเปลื้องความเลว เปลื้องไดนิด ๆ หนอย ๆ ความจริงผมก็มี
ความรูสึกวาความรูมโนมยิทธิ ทีผ่ มใหญาติโยมพุทธบริษัท ยังนอยกวาความดีของ
บรรดาญาติโยมที่สงเคราะหผม
(อาตมาก็ขอประทานอภัยแกบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัททั้งหลายที่นั่งที่นี่ประมาณ ๒๐๐ คนเศษ วันนี้นอยหนอยนะ ขออภัยที่สนองคุณ
ญาติโยมไดไมเปนไปตามความประสงคอันนี้ตองขออภัยนะ) และก็ทุกคนตั้งใจปฏิบัติ
แมจะเล็ก ๆ นอย ๆ ขอสนองคุณไดบางก็พอควรนะ เพราะถือวาดีพอ
เปนอันวาสําหรับวันนี้ บรรดาทานทั้งหลาย มองเวลาไปมันก็เหลือ ๒
นาที ผมตัง้ ใจวาจะพูดอีกอันหนึ่งทีม่ ีประสบการณมา ซึ่งก็เปนเรื่องของผม แลวก็
ตัดสินใจวาเอาละขอเปนลูกศิษยอาจารยสุข แตวา ผมกินเหลาไมเปนมาตั้งแตเกิด ไมมี
เหลาเปนอาชีพ เรื่องเหลาเปนอาชีพนี่ไมเอาแน แตวาเวลายกครูทานแปลกที่มีเหลา
ดวย แตสําหรับผมเรียน เวลาไหวครู อาจารยสุขทานไมตองการเหลาเลย ไมมีสุรายา
เมา ไมมีอะไรทั้งหมด แมจนกระทัง่ ยาสูบเอง ทานก็เลิกเมา ดีมากนะ นี่วันหลังนะ
ความจริงวันนั้นก็ขอเรียนจากทาน เห็นผลแลวนี่ เมื่อขอเรียนจากทาน ทานก็ขอรองวา
วันหลังเถอะครับ วันพรุงนี้ ผมจะแนะนําให
เอาละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย เปนอันวาวันรุงขึ้นทานก็มา
แตมาแลวจะพูดอะไรกันไดละ สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลว เทปบันทึกเสียงจะ
หมดหนาแลว ก็ขอหยุดกอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพฒ
ั นมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดทาน
พุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

