
ตอนที่ ๒  ผมเลวมาก ( ตอ ) 
  ทานศาสนิกชนพุทธบริษทัทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและ

บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรผูรับฟง สาํหรับวันนี้เปนวาระที่สองที่ผมพูดกับทานทั้งหลาย 

ในเรื่องของ มโนมยิทธิ ความจริงผมก็จําวันที่ไมไดนะ เทปกอนผมกว็าสงเดชไปเทา

นั้นเอง จําไมได วันนี้มันปวยจริง ๆ เร่ืองวันที่กข็อยกไวกอน เดือนกรกฎาคม (เดี๋ยวขอ

เปดดูหนอยวาเดือนกรกฎาคมนี่วันที่เทาไร ขึน้ ๒ ค่ํา เดือน ๘ เอาละเปนวันที ่ ๑๗ 

กรกฎาคมแน) ดังนั้นเทปกอนพูดวันที่คงไมผิด เพราะเปนวันที่ ๑๗ จริง ๆ เดา ๆ เอานะ 

วันนี้ปวยมาก ตอนเชาลกุไมคอยขึ้น มี พระมหาวิจิตรเจาคุณศรีวิสุทธิพงศ เจาคุณ

ศรีวิสุทธิโมลี เจาคุณวิมล และมหาทองดํา (สําหรับมหาทองดํานี่ชื่อทานดีแตผมจํา

ไมได เคยเรียกแต "เณรดํา ๆ" เมื่อเปนมหาเปรียญก็เรียก "ดํา" เร่ือย ๆ) ทั้งหมดนี่ทานมา

หา และมีแขกมา มีญาติโยมมาจากนครปฐมสามพราน มาคันรถหนึ่งกล็งรับไมได นี่

ปวยมาก ทานจะเสียกําลังใจหรือเปลาผมไมทราบ แตผมก็บอกทานวาผมปวย เพราะ

เดินงง ลงไปรับแขกไมไหว 

  นี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททราบไวดวย วานี่ทานมากันตามเวลา

รับแขกก็จริง ผมยังลงไมได หากวามานอกเหนือเวลาไมรับก็อยาหาวาหยิ่งเลยนะขอให

มีความรูสึกตามความเปนจริงวา ผมนี่แกแลว และเวลาพักผอนผมก็ไมมี เชาก็เครียด 

กลางวันก็ตองรับแขกถึง ๔ โมงเย็น ไมมีใครเขาพูดดวยก็ตองพูดคนเดียว ไอพูดคนเดียว

นี่มันเหนื่อยเหลือเกิน แตวาเพื่อธรรมะผมพูด แตหากวามาหาหมอดูละก็เจงละ ผมไม

เอาดวย หาหมอดู หมอรักษาโรค ผมเองก็ยังตองใหน้ําเกลืออยูเสมอ แพทยตองให

น้ําเกลือแลวผมจะไปรักษาโรคกับใครเขาหายละ 

  รวมความวา วันนี้ก็มาดคูวามเลวของผมอีก เลวเบื้องตนยังไมพูดกันนะ

ในตอนตนกอนที่จะเรียนกับ อาจารยสุข ทานอาจารยสุขก็มา อยาลืมวา เมื่อวานนี้พดู

กันถึงวา คนเขาทําบาป คือกินเหลาและไมไดสมาทานศีล อยู ๆ เขากท็ํากัน ไปนรกได 

ไปสวรรคได ทานเห็นความเลว ความเปนพระของผมไหม มันเลวจริง ๆ ผมเปนพระไม

สามารถจะทาํไดนี่ ผมเลวมาก ความจริงเรื่องสวนตัวคือผมทําได แตวาผมใหคนอื่นเขา

ไมได แนะนาํญาติโยม ญาติโยมก็ไมเขาใจ อันนี้ไมใชโยมเลว ผมเลว เพราะไมสามารถ

จะแนะนําโยมได ผมรูสึกวา ผมเสียศกัดิ์ศรี หรือทําผากาสาวพสัตรเสียศักดิศ์รีมาก 



  ตอมาผมก็เร่ิมจะเรียน กพ็อดีเหลือบไปเห็นคนทอดแหอยู ๒ คนเปนชาย

หนุมและมีภรรยาถือทายเรือ ก็เลยเรียกสองคนเขามา พอเธอเขามาแลวก็บอกวา 

  "กรุณาอาบน้ําอาบทาเสยี" ถามเธอวา "วันหนึ่ง ๆ ทอดแหไดเทาไหร" 

เวลานั้นคาของเงินสูง 

  เธอบอกวา "ถาไดมากก็ถึง ๒๐ บาท บางวันก็ขายไดประมาณ ๑๐ บาท 

เลี้ยงตัวได" 

  แตทวาเวลานั้น ขาวสารถังหนึ่งก็เห็นจะไมเต็มบาทดี ๙๐ สตางค และ

เปนคากับขาว รูสึกวาเธอมีรายไดดี 

  บอกวา "ถายังงั้นละก็รายไดเธอไดเทาไรก็ชางเถอะ ๒๐ บาทฉันจายให 

ขอพิสูจนผลความดีกันสักหนอยไดไหม ?" 

  เธอถามวา "พิสูจนอะไร" ก็บอกวา "อาจารยสุขจะสอนใหคนไปสวรรคไป

นรกได เธออยากจะเหน็ไหม ?" 

  รูสึกวาเธอดีใจ สําหรับการหากินตองฆาสัตวตัดชีวิตนะ บรรดาญาติโยม

พุทธบริษัทและเพื่อนภิกษุสามเณร อยาตําหนิกัน เขามีความจําเปน คนเขาตองการดี

เหมือนกัน แตวาเขาจะดีจริง ๆ และไมตองฆาสัตวตัดชีวิตละก็เขาไมมีจะกิน เขาก็มี

ความจําเปน อยาลืมวา พระพุทธเจาไมทรงตําหนิ นายจนุท ที่ฆาหมูตั้งเยอะเลีย้ง

พระสงฆในวันปรินิพพาน และถวายพระพุทธเจาดวย พระพุทธเจากลับยกยอง

สรรเสริญทานของนายจนุทวามีผลเลศิ และก็มีคนมากมายที่เขาหาพระพทุธเจา มาเฝา

พระพุทธเจาฟงเทศนจบเดียวเปนพระโสดาบาง เปนอรหันตบาง ซึ่งทานทั้งหลายเหลานี้

ก็ทําบาปมากอน ไมใชคนไมมีบาป อยางทานองคุลีมาลทานฆาคนเยง ๆ อยู แตองค

สมเด็จพระบรมครูก็ไมทรงรังเกียจ สงเคราะหองคุลีมาลจนเปนพระอรหันต และก็

เปนไดไมนาน 

  เพราะอยางนั้นเรื่องอาชพีอยาตําหนิกัน ทุกคนตองการดี แตวาการเลี้ยง

ตัวมันไมดี ไมมีทางอื่น ตองทําอยางนั้น หากวาเขามีทางอื่นทําเขาจะทํา เวนไวแตวาคน

ที่แนะนําแลวไมเห็นดวยเพราะกรรมที่เปนอกุศลใหผลหนัก อันนี้ก็ตองเห็นใจเขา

เหมือนกัน 

 



  จงคิดถึงตัวเราบางครั้งไมมีความจาํเปนตองฆาสัตว เราก็ฆา บาง
คราวไมมีความจําเปนจะหยิบของคนอื่นเราก็หยิบ บางคราวเราก็เจาชู ลืมนึก
ถึงศีลธรรมหรือความดี และประเพณีนิยม บางคราวอยูดี ๆ เราก็พูดปดมดเท็จ
หรือโกหกเพื่อนก็ยังได บางครั้งนึกสนุกขึ้นมาถือประเพณีเปนสําคัญ จะทําบุญ
บานหรือเจอหนาเพื่อนเราก็เล้ียงเหลา อยางนี้เปนตน ดงันั้นกอนทีจ่ะพูดวาใครก็ดู

ตัวเราเสียกอน เราก็ยังดไีมพอ 

  อยางผมนี่ก็เหมือนกัน เปนฆราวาสนี่ผมเลวมาก ผมดื่มสุรายาเมาไม

เปน ไมเปนจริง ๆ ผมไมสูบบุหรี่ ผมไมลักขโมยใคร แตดานความรักนี่ตองคิดนะ ผมก็

ตองเขากับตัวเองในเวลานั้น ผมไมไดไปปล้ําใคร ไมขมขืนใคร ก็มีคนเขาตกลงดวยนี่ 

เขาตกลงปลงใจมอบกายถวายตัว ผมก็ตองยอมรับ ผมเปนผูชายตองมีความปราณี 

ลูกผูชายถาขาดพรหมวิหาร ๔ ขาดเมตตา ความรัก ขาดกรุณา ความสงสาร ไมเกื้อกูล

สงเคราะหเพศหญิงที่เปนเพศออนแอ ก็รวมความวาไมหนาดานเทาผูชาย ความรักที่

เกิดในใจเธอก็จะเศราหมอง นี่พูดอยางคนพาลสมัยโนนนะ ผมก็เอา ตกลง รักก็รัก ไม

รักก็เฉย ๆ  ถารักก็ตองรวมรัก ตองสนองความรักใหสมบูรณแบบ ถารักเฉย ๆ ก็แคนัน้

แหละ ไมสมบูรณ ปฏิบัติตนไมครบถวน ขอนี้ผมยอมรับวาผมเลว 

  แลวมาอีกทีหนึ่งก็การฆาสัตวตัดชีวิต อันนี้ผมจําไดตั้งแตเกิดมาผมถูก

บังคับใหฆาปลาประมาณ ๖ ตัว แตวาถาเปนโจรผูรายนี่ผมเอาอีก นี่มันก็เลวเหมือนกัน 

ชีวิตเขาเขากรั็ก รวมความวาความเลวของผมมีมาก 

  ฉะนั้นคนใดที่เขาเลวผมก็คํานึงเรื่องนี้กอน เขาจะเลวขนาดไหนก็ตาม 

เราก็เคยเลวมาอยางเขาเหมือนกัน บางอยางที่เราไมเลวอยางเขา แตเราอยางพึ่งเขาใจ

วาเราดี เราก็ยังมีความเลว 

  รวมความวา เกิดมานี่เราเลว ผมมาบวชเปนพระผมก็เลวอีก เลวมาก ๆ 

ที่กินของญาติโยม ญาติโยมเลี้ยงทุกสิ่งทุกอยางตามที่กลาวมาแลว แตผมไมสามารถ

จะสนองความดีโดยใหญาติโยมรูจักเห็นสวรรค นรก จริง ๆ ได นี่เลวจริง ๆ เพราะความ

เลวของผมจงึตองกระเสอืกกระสนใชเวลานานถึง ๒๓ ป เพื่อจะหาทางสนองความดี

ของญาติโยมพุทธบริษัท 

 



  คราวนี้มาเร่ืองสอนคนทอดแห เธอพรอมยอมรับที่เราจะจายใหคนละ 

๒๐ บาท ก็เปน ๔๐ บาท มีคนที่นั่งในที่นั้นประมาณ ๒๐ คน เขาเปนคนรวย เขาบอกวา 

๒๐ บาทพระคุณเจาไมตองจายครับ ผมพรอมออกใหเลย ขอใหสองคนนั่นมั่นใจ เขาก็

ควักเงิน ๒๐ บาทใหทนัที เขามอบใหเลย ใหภรรยาเขาดวย เธอใจชื้นขึ้นเปนของ

ธรรมดา ผมนะก็เคยจนมากอน แตเดี๋ยวนี้มันก็ยังไมรวย แตก็รูสึกรวย ๆ บางแลว เวลา

นี้ รวยหนอย ๆ รวยอะไรรูไหม รวยความดีที่พระพุทธเจาใหภูมิใจวา แมจะมีสมบติั
เล็กนอยก็ยังภูมิใจ นั่นคือ มโนมยิทธิ สามารถจะแจกจายแกบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทได ถึงแมวาผมจะมีความสามารถอยางเปด ๆ จะดีเทาพระอรหันต
ทานไมได ไมเปนไร ยังไง ๆ ใหญาติโยมทั้งหลายเห็นเงาสวรรคเหน็เงาพรหม
โลก เห็นเงานิพพาน เห็นเงานรก เปรต อสุรกายได รูอดีต รูอนาคตได เทานี้
พอใจ ผมถือวาผมรวย แบบคนแจวเรือจาง คนแจวเรือจางขามฟาก หรือไปไหนก็ตาม

ถาไดมา ๒๐-๓๐ บาทสมัยโนนเขาก็ปลื้มใจมาก คิดวาวันนี้รวย ผมกร็วยประเภทนั้น 

ไมใชรวยแบบมหาเศรษฐี 

  ตอนนี้มาพูดเขาเรื่อง เวลามันจะหมดอีกแลว พอสองคนทอดแหเธอ

พรอม คนทัง้หลายแถวนั้นก็หาเครื่องบูชามาครบ ดอกไม ๓ ดอก ดอกละสี ธูป ๓ ดอก 

เทียนหนักบาท ๑ เลม และเขียน นะ โม พุท ธา ยะ ใสกระดาษ แลวก็ปดตา เร่ิมนั่งกน

ครกตําขาว อาจารยสุข ก็บรรยายความตามไทใหเธอ ไมไดสอนอะไร ใหภาวนาเลย
วา "นะ มะ พะ ธะ" 
  ประเดี๋ยวเดยีวไมถึง ๑๐ นาที สองคนนั่นประกาศออกมาเลยวา "แสง

สวางพุงปราดออกมาแลวครับ" 

  อาจารยสุขก็ถามวา "เธอตองการเห็นนรกหรือสวรรค?" 

  คนนั้นบอกวา "ผมทอดแหหาปลาเมื่อกี้นี้ เวลานีผ้มไมคิดถึงปลาละ แต

วาผมก็อยากจะรูวา ไอการทอดแหหาปลา มันไปไหน?" 

  อาจารยสุขบอก "ใหไปสาํนักพระยายม ไปถามทานวา โทษที่มีอยูมันไป

ถึงไหน?" 

  ทานพระยายมบอกวา "โทษของเธอทั้งหมดประมวลแลวนะ ถาเธอตาย

เวลานี้เธอตองตกนรกขุมที่ ๖ (นรกขุมใหญ) หลังจากนัน้ตองผานนรกบริวาร ๔ ขมุแลว

มาเขาขุมที่ ๕ ที ่๔ แลวผานนรกบริวาร ๔ ขุมเหมือนกัน แลวมาผานยมโลกียนรก แลว



มาเปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ฆาสัตวเดียรัจฉานเทาไรตองเกิดเปนสตัว

ประเภทนัน้ใหเขาฆาจนครบตัว ตัวละชาติ แลวกเ็ปนสัตวพเิศษอีก 

  เธอผูนัน้ตกใจหนาซีด อาจารยสุขใหถามพระยายมวา "ผมจะทํายังไงดี

ครับ จึงจะพนบาป จงึจะพนโทษทั้งหลายเหลานี?้" 

  พระยายมทานก็บอกวา "นับตั้งแตวนันี้เปนตนไป เธอจะด ี และมีทางไป

สวรรค ถาเธอมีศีล ๕ บริสุทธิ์ ยอมรับนับถือพระพุทธเจา ไมลืมชีวิตวาจะตาย ตั้งใจ

เฉพาะวาเราจะไปนิพพาน" 

  นี่ทานสอนอารมณพระโสดาบันเลยนะ คนนั้นกราบทาน การกราบที่โนน

ตัวเขาอยูที่นีก่็แสดงอาการกราบ รางกายก็คอมแสดงอาการกราบเรียบรอย ที่โนนทํา

ยังไงที่นี่ก็ทํายังงั้น เพราะจิตกับรางกายโยงกันไว ผลที่สุดเขาก็ถามวา 

  "การปฏิบัติอยางนี้ ผมมีความดีไปสวรรคไดไหมครับ?" 

  พระยายมทานก็บอกวา "เจตนารายเธอไมมี เธอทําเพราะความจนบีบ

บังคับ เวลานี้กําลังจิตเธอเปนกุศล มีวิมานเปนทีอ่ยู ใหขึ้นไปดานสวรรค" 

  เธอขอรองอาจารยสุขวา "อยากไปสวรรค" 

  อาจารยสุขก็เลยบอกวา "ใหลาพระยายมเสียกอน เมื่อลาแลวก็ตั้งใจนึก

ถึงพระอินทร" 

  คนนั้นก็บอก "เห็นพระอินทรทานมาแลว" อาจารยสุขก็บอกวา "ขอตาม

ทานไป ถามทานวา ความดีที่ทําเวลานี้ไปไหน?" 

  พระอินทรทานก็บอกวา "ความดีที่ทําเวลานี้เปนฌานสมาบัติ อันนี้ไมพัก

แคสวรรค ตองไปพรหมโลก ใหรักษาความดีไวอยางนี้ แตถาจิตมันเลวลงมานิดหนึ่ง 

เวลาจะตาย เธอจะคางทีส่วรรค ถากําลังใจขนาดนี้เธอจะไปพรหมโลก" 

  แลวทานก็พาไป ไปดูวิมานของเธอทีพ่รหม บอกวา "กําลังใจแบบนีน้ะ 

วิมานนี้จะอยูพรหมชั้นที ่๑๐" 

  แสดงวาเวลานั้นเธอยังเตนปบปบอยู ก็เปนฌาน ๔ ขั้นหยาบ เธอดีใจ

มาก เห็นวิมานผองใสสวยงาม 

  พอขึ้นไปเทานั้นเธอประกาศออกมาเลยวา รางกายเธอเปลี่ยน บอกวา 

"รางกายเวลานี้ผมเปนพรหมหมดแลวครับ เหมือนพรหมทั้งหมดสวยสดงดงามมาก" 



  เธอปลื้มใจมาก สดชื่น ไอหนาตาทางนี้ก็สดชืน่ ทางโนนดีใจ ขางลางก็ดี

ใจดวย เพราะจิตมันโยงกบัรางกาย พอเธอทองเทีย่วไปในที่ตาง ๆ จบ จวนจะกลับ ผมก็

อยากจะพิสจูน เวลานัน้ผมอยูวัดบางนมโค ก็เลยถามเธอวา ใหเธอไปดูกุฏิผมซิ มี

อะไรบาง กุฏิผมรูปรางเปนอยางไร เธอไมเคยรูจักผมมากอนเลย เธอบอกถูกหมด ของ

อะไรที่มีความสําคัญเพราะผมจาํไดของสิ่งนั้นอยูตรงไหน ลักษณะเปนอยางไร เธอบอก

ถูกหมด กุฏิผมกวาจะเขาถึงหองนอนมีประตูกี่ชัน้ และกุฏิมีลักษณะเปนอยางไร มีฝา

เทาไร มีหนาตางเทาไร เธอนับเรียบรอย ไป ๆ มา ๆ เธอยองนับสตางคในกระเปาผม

เขานะซ ิ

  เธอบอกวา "สตางคในกระเปาพระคณุเจาเวลานีมี้อยู ๓๐ บาท เทานั้น

ครับ" (ในยาม) ตรงเปงเลย ชาวบานก็ฮาตึง ถามผมวา "จริงไหม?" บอกวา "จริง" เขาฮา

กันใหญ 

  พอบอกมี ๓๐ บาท อีตอนนี้ส ิ ชาวบานเดือนรอน มึงก็ควัก กูก็ควัก 

เปนอันวาวันนั้นไดเงินจริง ๆ ๔๐๐ บาทเศษ นี่ผมไมไดขอเขา เขาสงสารผม บอกวาพระ

ขนาดนี้มีสตางค ๓๐ บาทเหรอ ก็เลยบอกวา ตามปกติแลวมีสตางคประจํากระเปาผม 

๒๐ บาท เปนประจํา เหลือจากนั้นทาํอาหารเลี้ยงพระบาง กอสรางบาง สรางโบสถบาง 

เงินไดมาเทาไรก็ตามใจ จะเหลือคงตวัไว ๒๐ บาท ถามีความจําเปนไปไหนมีติดยามไว

ไปไดทันที เทานี้แหละ เขาถามวามีเทานั้นเหรอ ก็บอกเทานัน้พอแลว 

  นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร ที่ผมคุยใหทานฟง ไมใชโออวดวามัก

นอย ผมมีความรูสึกอยูเสมอตามความเปนจริง เห็นเพื่อน ๆ ที่ตายไมมีใครขนอะไรไปได

เลย และผมยองไปดูในนรกแลว ชีวิตของผม ผมเคยตกนรกมาหลายขุม ตั้งแตขุมที่ ๖ 

ขึ้นมาผมวาเรียบ ผมเคยผานมาหลายวาระ ผมเข็ด จึงอยากใหบรรดาญาติโยมพุทธ

บริษัทรูบาง 

  เมื่อเลิกเจริญกรรมฐานวันนั้น คนหาปลาเธอพอใจมาก คนทัง้หลายในที่

นั้นก็ประกาศเลย "ตอไปนี้ฉันจะใหขาวสารคนละถัง" อีกคนหนึ่งพูด "ตอหนึ่งเดือน" อีก 

๓ - ๔ คนกบ็อกวา "ฉันใหเธอคนละถังเหมือนกนั" รวมความวาเธอมีโอกาสไดขาวสาร

คนละกระสอบ ถาหากวาไมทอดแห เธอบอกวา "ไมทอด" และเขาจะใหเปนเงินเดือนอีก

คนละ ๒๐ บาทตอหนึ่งเดือน เธอพอใจ เพื่อเปนเงินคากับขาว เวลานัน้ครูประชาบาล



บางคนไดเงนิเดือน ๘ บาทก็มี ๔ บาทก็มี นายสบินี่เงินเดือน ๑๖ บาท นัน่เธอไดตั้ง ๒๐ 

บาท ขาวสารก็ไมตองซื้อ เธอกลายเปน พุทธมามกะ เปนคนเขาถึงพระพุทธศาสนา

อยางเครงครัด 

  หลังจากนั้นแลวผมขอเรยีนจาก อาจารยสุข ชอบใจมาก เอาคนที่กําลงั

ทําบาป กนิเหลา และก็เอาคนที่กาํลังทอดแหมา ทําได ผมก็คิดวาบรรดาญาติโยม

ทั้งหลายทานก็มีความดีกวานั้นมาก กําลังใจทานสมบูรณแบบดวยศรัทธา มีความ

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทานตองทําได ความรูที่เรียนผมบอกไวเลย ผมไมปกปด

เพราะหลักสตูรที่ผมปฏิบตัิจริง ๆ เรียนมามันยากเหลือเกนิ ยากสําหรับผม อยาลืมวา

ผมบวชเกือบ ๒ เดือน จึงทําได ขอบรรดาญาติโยมพุทธบรษิัททั้งหลายที่นั่งที่นี่ไดโปรด

อยาทอใจ ทานทํากันแค ๓ - ๔ วัน บางคนบอกนานเต็มที อันนี้บางคนไมเคยเลยทําวัน

เดียวไมไดก็มาเซาซี้บอกวาขอใหหาหลักสูตรที่งายกวานี้ไดไหม ทุกคนเขาบอกวาทําวัน

เดียว สวนผมเกือบ ๒ เดือนจึงได ผมไมบน แตเพื่อนพระบวชดวยกัน บางทานทําถึง 

๓๐ ปทานไมได ตายไปก็เยอะ เพราะตั้งใจทําจรงิ 
  ฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง และบรรดาเพื่อนภกิษุ
สามเณรที่นั่งอยูที่นี่ทั้งหมด ใหภูมิใจในตัวเองวา เรามีความสามารถ ถึงแมวา
จะเล็กนอย เราก็หมดความสงสัยในเรื่องนรก สวรรค นิพพาน พรหมโลก หรือ
วาตายแลวเกิด ไมจําเปนตองไปเชื่อคําส่ังสอนปรัมปราหรือที่ผลิตกันขึ้นมาใหม
วา นรกไมมี สวรรคไมมี เทวดาไมมี ตายแลวสูญ เราจะไปเชื่อเขาทําไมในเมื่อ
เราพบกันแลว 
 

  หลักสูตรนีเ้ปนอยางนี้ครับ หลักสูตรของครู อันดับแรกตองทอง อิติป โส 

ทั้ง ๓ หอง คือทั้งบทใหไดกอน ความจริง อิติป โส ทั้ง ๓ หองนี่ คนที่นั่งอยูที่นี่ทั้งหมด

ไมมีใครตองทอง เพราะวาไดแลว อิติป โสนี่สําหรับไวทาํน้ํามนต แตวาเวลาจะทํา

น้ํามนต ครูจะตองเจอะพระพุทธเจากอน ขอกําลังพุทธบารมีชวยทาํน้ํามนต ถาจะถาม

วา น้ํามนตทาํไวทําไม อันนี้เต็มอัตรานะครับ น้ํามนตเขาจะพรมกอนฝก พอเริ่มจะฝก

เขาก็พรมน้ํามนตกันผีแทรก กันอารมณหลง พอประกาศเลกิฝกก็พรมน้ํามนตอีกครั้ง

หนึ่ง และกส็าํหรับครูใชคาถาภาวนาวา นะ โม พทุ ธา ยะ เวลาเอาธูปหอม ๆ เขาไป

หาลูกศิษยใหชื่นใจ หรือจะเอาไฟไปสองที่หนา ใหใชคาถาวา นะ โม พุท ธา ยะ คือ



อาศัยบารมีพระพุทธเจา ๔ พระองคกับพระศรีอาริยเมตไตรย ชวยสงเคราะหใหเขา

สวาง ไปได 

  และกส็ําหรับคาครู ตองมีของที่บูชาครูคือ ธูป ๓ ดอก ธปูเล็ก ๆ ก็ได 

เทียนหนักบาท ๑ เลม ดอกไม ๓ ดอก ๓ สี และเงิน ๑ สลึง สาํหรับเงิน ๑ สลึงนีผ่มก็ได

เคยศกึษากบัพระทาน ทานบอกวา อยาไปคิดวาจะตองใหเสยีเงินเลย เงนิ ๑ สลึง หรือ 

๑ บาท ถาเขาเสียไมได เขาก็จงอยาเรียนกับเรา เราก็กินเงินนัน้ไมได ใชไมไดเงินจํานวน

นี้ จะตองเอาไปซื้อของถวายพระ ซื้ออาหารก็ได ไปกอสรางก็ได ใหเปนบญุกุศล เงินที่

ทุกคนทําจะไดเปนการตัดโลภะ ความโลภ เปนทานบารมีหรือเปนจาคานสุสติ จะทําทกุ

ครั้งตองใชเงิน ๑ สลึงทั้งหมด และเขยีนคําวา "นะ โม พุท ธา ยะ" ลงในแผนกระดาษ

และพับเปนสามเหลี่ยมใหคนฝกปดหนาไว แลวภาวนาวา "นะ มะ พะ ธะ" 

  นี่วิธีการสอนมีเทานี้ครับ ไมมีอะไรมาก การฝกเต็มอัตราเวลาเธอทําได 

จิตใจ ฌานสมาบัติเธอยงัไมเรียบ ก็เตนตึงตัง ๆ ตบเขาเปะปะ ๆ อันนี้ตองชวย ถามือที่

เขาพนมอยูตีหนาอก ใหจับมือมาวางที่เขาทั้งสองขาง วางคว่าํลงไปหาเขา ที่เปนอยางนี้

เวลาฝกถามผีูหญิง พระเราจับมือเขาไมได ตองมีผูหญิงสักคนหนึ่ง ถาผูชายมาจับมือ 

มันไมสวย กต็องใชผูหญิงอีกคนหนึ่งมาชวยกันจบัมือพวกผูหญิงลง 

  เมื่อเรียนแลว ทานบอกวาไมตองมีเหลา และผมศึกษามาแลว เวลาที่จะ

ปฏิบัติเมื่อกอนนี้ คือเมือ่ป ๒๕๐๘ ผมลองมาแนะนําแกคนไดประมาณสัก ๓๐ คน 

ภาคเหนือนีน่ะ แตตอนที่ผมอยูใต ๆ สอนไดเยอะ แตวาทุกคนไมมีโอกาสจะไปถึงพรหม

นี่นอยเต็มทคีรับ สวนมากไปแคสวรรค ไปนรกได ไปสวรรคได กําลังที่จะไปถึงพรหมมี

นอย แตถึงนิพพานจริง ๆ เกือบจะมีไมกี่คน เพราะวาสอนตามแบบฉบับของครู ตอมา

ผมก็คิดวา กําลังใจของญาติโยมพุทธบริษัทสะอาดไมพอ ผมก็คิดในใจวา เราเปน
สาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดความรูอยางนี้ เขตเบ้ืองตนไปถึง
แลว ปลาย ๆ ตองไปได ตอมาก็มาปฏิบัติใหม 

 

  ใหทุกคนสมาทานศีล เมื่อสมาทานศีลใหสมาทานดวยความเคารพ 

หลังจากนั้นก็แนะนําใหอริยสัจ เบา ๆ ใหมีความรูสึกวาทุกคนที่เกิดมาเปนมนุษยนีมั่น

เปนทุกข ไมมีอะไรเปนสขุ ใหเขาใจเรือ่งความทุกขตามความเปนจริงวา หวิก็ทุกข หนาว

ก็ทุกข รอนก็ทุกข ปวยไขไมสบายกท็ุกข มีความปรารถนาไมสมหวังก็ทกุข มันทุกขไป



หมด ความแกก็ทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจกท็ุกข ความตายก็ทุกข ถา

เรายังตองการเกิดเปนมนุษยอยูอีกเราจะมีทุกขหาที่สุดไมได ดีไมดีทําบาปนิดเดียวเรา

ไปนรก ใหตัดสินใจวา 
  "ขึ้นชื่อวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี เราไมตองการมันอีก การเปน
เทวดาหรือพรหมเปนสุข ก็สุขช่ัวคราว ไมสุขนาน หมดบุญวาสนาบารมีก็ตอง
พุงหลาวลงนรก เราไมเอา เราหนีเลย เราจะไปนิพพาน" ใหทุกคนตัดสินใจวา

ตองการจุดเดียวคือนิพพาน แลวกท็ิ้งจังหวะใหเกดิความมั่นใจ 

  หลังจากนั้นก็ใหเอากระดาษปดหนา ใหภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ แลว

เวลานั้นทานบอกวา ขอทุกคนจงอยาหวงอะไรทั้งหมด แมแตชีวิตและรางกายมัน

จะตายเวลานี้ก็ชาง เราไมหวง ตัดสินใจใหแนนอนเฉพาะเวลา หลังจากนั้นก็แนะนํา

วา จงอยายุงกับนิวรณ ๕ ซึ่งมี ๕ อยาง แตเราไมนึกถึงมันเลย นึกถึงอยางเดียวคือ 
คําภาวนากับลมหายใจเขาออก หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ 
ธะ ตอนนี้แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร มีผลเกินคาด มีการคลองตัว พอแสงสวางพุง

หากายเธอบอก เหน็พระพุทธเจาชัด ก็เลยบอกเธอวา ทุกคนติดตามพระพุทธเจาไป 
จะบอกวาแกะชายสังฆาฏิไมถูก เพราะเวลานี้ทุกคนตองการพระนิพพาน 
พระพุทธเจากําลังพาไปนิพพาน ทุกคนถึงนิพพานหมด และมีสภาพแจมใสแพรว

พราวระยับขัดเจน แจมใสเหมือนกลางวันเวลาเทีย่ง 

  เอาละบรรดาทานพุทธบริษัท นี่การแกไขนิดเดียวสามารถพบนิพพานได 

แตวาคนที่นัง่ฟงนี่เองเขาจะหาวาผมบาก็ไดนะ นพิพานเขาสญู ของเขาสญูก็ชาง แตใน

พระไตรปฎกไมสูญ และการปฏิบัติของพวกเราก็ไมสูญ เราเชื่อของเราดีกวา เอาละ

บรรดาทานทั้งหลาย สญัญาณบอกหมดเวลาสองเครื่องมันบอก "เลกิเหอะ หมดเวลา

แลว" ก็ตองขอหยุดกอน ลากอน ขอความสุขสวสัดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแด

บรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทกุทาน 
          สวัสดี 
   


