
ธรรมะจากผูรู

บทความเรื่องบันเทิงธรรมนี้ เปนบทความที่คุณสันตินันท (หรือพระอาจารยปราโมทย

ปาโมชฺโช ในปจจุบัน) เคยเขียนไวในเว็บไซตลานธรรมเสวนา ตั้งแตทานยังเปนฆราวาส

ซึ่งมีทั้งขอคิดและประสบการณตรงจากการปฏิบัติธรรมมากมาย อานแลวจะทำใหเกิด

กำลังใจในการปฏิบัติ เพื่อกาวเขาสูหนทางแหงความพนทุกข ผมจึงอยากปนใหพี่ๆ นองๆ

ญาติธรรมไดอานกันอีกทางหนึ่งครับ

บันเทิงธรรม
ความนำ

ผูเขียนไดเขียนถึงแนวทางการปฏิบัติธรรมไวแลว2ฉบับ.คือ

1).แนวทางปฏิบัติธรรมซึ่งเปนการอธิบายวิธีการดูจิตตามแนวของพระราชวุฒาจารย
(หลวงปูดูลยอตุโล).โดยแจกแจงลงในหลักสติปฏฐาน4และ

2).แนวทางปฏิบัติธรรมซึ่งอธิบายถึงปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธ.แนวทางปฏิบัติธรรม
ทั้ง2ฉบับนี้ เนนน้ำหนักที่ศาสตรของการปฏิบัติ. เพื่อใหผูสนใจทราบถึงหลักปฏิบัติที่
สำคัญจึงเปนเสมือนแผนที่บอกทิศทางหลักของการเดินทาง.

แตเมื่อผูอานแผนที่ลงมือเดินทางจริงๆ. อาจจะพบอุปสรรคตางๆ นานาอีกหลาย
ประการ. ซึ่งแมจะเปนรายละเอียดปลีกยอย. แตก็อาจทำใหผูปฏิบัติตองเสียเวลาคนหาวิธี
แกไขปญหาในแตละขั้นตอน. ผูเขียนซึ่งเคยผานความผิดพลาดตางๆ มามากแลว. จึงอาสา
ที่จะบอกเลาประสบการณถึงรายละเอียดของเสนทาง. รวมทั้งจะเลาถึงกลวิธีเอาตัวรอด
จากอุปสรรคตางๆ นั้นดวย. เพื่อผูที่เดินมาขางหลังจะไดรับความสะดวกในการปฏิบัติธรรม
มากขึ้น. ขอย้ำวาที่ผูเขียนอาสามาเขียนเรื่องนี้. ไมใชเพราะผูเขียนเกงกลาสามารถอะไร. แต
เปนเพราะผูเขียนหยอนความรูความสามารถ. จึงปฏิบัติผิดพลาดเอาไวหลายแงหลายมุม.
มากกวาหมูเพื่อนบางทานซึ่งมีความฉลาดแหลมคมปฏิบัติไดราบรื่นไมพบอุปสรรคใดๆ.

ผูเขียนจะใชทวงทำนองของการเลาเรื่องเพื่อใหอานงาย. ยิ่งกวาการบรรยายอยางมี
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ศัพทแสงเปนวิชาการ. และไมไดเลาตามลำดับเหตุการณเสมอไปเพื่อความสะดวกของผูเขียน
เอง. ซึ่งก็เปนทำนองเดียวกับที่คนเฒาคนแกเลาเรื่องใหคนรุนหลังฟง. คือนึกอะไรได ก็เลา
เรื่องนั้นกอน.

1. พอ เริ่มตน ก็ ผิด เสีย แลว

ผูเขียนเริ่มปฏิบัติสมาธิภาวนาครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 7 ขวบ. โดยคุณพอพาไปวัด
อโศการามของทานพอลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย). และไดหนังสือการ
ฝกอานาปานสติมาจากทานพอลี. ก็นำมาอานแลวปฏิบัติดวยตนเองไปตามความเขาใจแบบ
เด็กๆ.เอาจิตไปจดจออยูกับลมหายใจเขาออก.พยายามหัดอยูทุกวันเพราะผูเขียนเปนคนกลัว
ผี.และเชื่อวาถาภาวนาเปนจะหายกลัวผี.การที่จิตจดจอกับลมหายใจโดยไมไดคิดคาดหวังวา
จะเกิดอะไรขึ้นนั้น.เปนหลักการสำคัญของสมถกรรมฐาน.ดังนั้นเพียงไมนานจิตก็รวมวูบลง
ปราศจากกาย.แลวจิตก็อันตรธานไปปรากฏขึ้นในเทวโลก.เมื่อเวลาจะเดินทางไปมาก็เพียง
นึกแลวกายทิพยก็ลอยไปเหนือพื้น.

ผูเขียนเที่ยวเลนอยูเชนนี้ไมนานวันนัก. ก็เกิดความเฉลียวใจวา สมาธิไมนาจะมี
ประโยชนเพียงแคนี้. ทำไมเราจะตองปลอยใหจิตเคลิ้มแลวมาเที่ยวอยางนี้. นับจากนั้นก็
กำหนดลมหายใจใหแรงขึ้น.เพื่อไมใหจิตตกภวังค.จิตก็ไมออกเที่ยวภายนอกอีก.

2. กำหนด ลมหายใจ แบบ แข็งกราว

การกำหนดลมหายใจแรงๆ แมจะทำใหจิตไมเคลิ้มตกภวังค. แตจิตก็ไมสามารถพัฒนา
ใหยิ่งกวานั้น. กลับทำความเหน็ดเหนื่อยใหอยางมาก. แตผูเขียนก็มิไดยอทอ ยังคงกำหนด
ลมหายใจแรงๆเชนนั้นเสมอมา.แมจะเหนื่อยเพียงใดก็ทนเอา.เนื่องจากไมมีสติปญญามีแต
แรงกระตุนของอดีตใหตองปฏิบัติ. ปฏิบัติลำบากเชนนี้อยูถึง 21ป. โดยไมไดประโยชนอะไร
เลยไมวาสมาธิหรือปญญา.ทั้งนี้เพราะผูเขียนไมทราบวาที่ปฏิบัตินั้นทำไปเพื่อสิ่งใด.และไม
ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตองดวย.

ผูที่จะปฏิบัติธรรม จึงควรศึกษาถึงเปาหมายของการปฏิบัติใหชัดเจน. และเรียนรู
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วิธีปฏิบัติใหเขาใจเสียกอน.อยาไดลำบากเหมือนผูเขียนเลย.

3. ดู จิต ได เมื่อ ภัย มา

บานเกิดของผูเขียนเปนตึกแถว. ดานหนาคือถนนบริพัตร ดานหลังคือคลองโองอาง.
หมูบานที่อยูมีชื่อเปนทางการวา บานบาตร เพราะมีอาชีพทำบาตร. แตสวนที่อยูจริงเปน
หมูบานโบราณอีกหยอมหนึ่งเรียกวาบานดอกไมเพราะมีอาชีพทำดอกไมไฟ.ตอนเด็กๆเกิด
ไฟไหมบานดอกไม มีการระเบิดและมีคนตายจำนวนมาก. ผูเขียนจึงกลัวไฟไหมจับจิตจับใจ.

วันหนึ่งเมื่ออายุประมาณ10ขวบขณะเลนลูกหินอยูขางถนนหนาบาน. ไดเห็นไฟกำลังไหม
ตึกแถวเดียวกันแตถัดไป5-6หองซึ่งเปนรานซอมรถยนต.

ผูเขียนเกิดความกลัวอยางรุนแรง. ลุกพรวดขึ้นไดก็วิ่งอาวเขาบานเพื่อไปบอกผูใหญ.

พอวิ่งไปได3กาวจิตก็เกิดยอนดูจิตโดยอัตโนมัติ.มองเห็นความกลัวดับวับไปตอหนาตอตา.
เหลือเพียงความรูตัว สงบ ตั้งมั่น. ตอนนั้นไมทราบวาเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไร. ไดแตเดินไป
บอกผูใหญวาไฟไหม.แลวยืนดูคนอื่นตกใจกันวุนวาย.

หลายปถัดมาผูเขียนจึงเขาใจวา.ผลของการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่เราทำไวในชาติกอนๆ
ไมไดหายไปไหน.แตยังฝงลึกอยูในจิตใจของเรานั่นเอง. เมื่อถึงเวลามันก็จะแสดงตัวออกมา.
จุดออนของผูเขียนในขณะนั้นก็คือ. ผูเขียนไมมีครูบาอาจารยที่จะสรุปใหฟงวา เกิดอะไร
เพราะอะไร.ผูเขียนจึงลืมการดูจิตไปอีกครั้งหนึ่ง.

สิ่งหนึ่งที่อยากกลาวกับผูอานก็คือ. คุณงามความดีทั้งหลายนั้น ขอใหสรางไวเถิด. ผล
ของมันไมสูญหายไปไหน.เมื่อถึงเวลายอมใหผลอยางแนนอน.

4. กลัว ผี จน เจอดี

ดังที่เลามาแลววา ผูเขียนกลัวผียิ่งกวาอะไรทั้งหมด. ทั้งที่ไมเคยพบผีเลยแมแตครั้ง
เดียว. จนกระทั่งป 2521 จึงไดไปบรรพชาอุปสมบทที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์. แลวทาน
เจาคุณอุปชฌายคือพระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)ก็เกิดจะเมตตาผูเขียนเปนพิเศษ.
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แทนที่จะใหไปอยูในหมูกุฏิหลังวัด. ซึ่งพระเณรอยูกันเปนจำนวนมาก. กลับใหผูเขียนอยูกุฏิ
โดดเดี่ยวตามลำพังขางเมรุและใกลชองเก็บศพ. ถาจะวาไปแลวเปนกุฏิที่นาอยูมาก. เพราะ
ปลูกอยูริมสระน้ำเล็กๆ มีตนไมรมรื่น. แตขอเสียคือพอตอนฉันเพล. ไดพบโยมบางคนเขา
บอกวากุฏินั้นผีดุ. เคยมีเณรไปอยูแลวตกกลางคืนรองลั่นวิ่งหนีจากกุฏิเพราะมีผีมาเลน
กระโดดน้ำในสระ. ผูเขียนแมเปนพระ ก็รูสึกหวาดเสียวเปนอยางยิ่ง. พอตกกลางคืนหลัง
จากไปฝกกรรมฐานที่ทายวัด ก็กลับเขากุฏิปดไฟนอน. เวรกรรมแทๆ ผนังกุฏิชวงลางสัก 1
ฟุตเปนกระจกโดยรอบ.จึงมองออกมาเห็นภาพภายนอกตะคุมๆ.พอหลับแลวกลางดึกก็ตอง
ตกใจตื่น เมื่อไดยินเสียงอะไรบางอยางกระโดดน้ำดังตูม. บทสวดมนตตางๆ มันเลื่อนไหลขึ้น
มาเองโดยอัตโนมัติ. นอนกลัวจนถึงเชาจึงออกไปดูที่สระน้ำ. ก็เห็นผี คือลูกมะพราวลอยตุบ
ปองๆอยูในสระ.

ผีในลักษณะนี้ผูเขียนไดพบเห็นอยูเสมอ เมื่อออกไปปฏิบัติธรรมตามวัดปา. เชนผี
กระรอกขวางหลังคากุฏิตอนดึกๆ.ผีตุกแกจับแมลงโตๆฟาดฝากุฏิ.ผีนกรองเสียงเหมือนยาย
แมมด.ผีเปรตนกรองกรี๊ดๆบนยอดไมสูงๆเปนตน.ยิ่งเขาลือวาตรงนั้นมีผีตรงนี้มีผียิ่งชอบ
พิสูจนทั้งๆที่กลัว.

หลังจากเจอผีมะพราวแลวผูเขียนก็ชักจะกระหยิ่มใจ. พอตกกลางคืนแมจะเลิกปฏิบัติ
รวมกลุมจากศาลาทายวัดแลว.ก็ยังกลับมานั่งภาวนาตอในกุฏิอีก.คืนหนึ่งจิตสงบลงและรูสึก
หนอยๆวาเมื่อยขาและเปนเหน็บ.จึงนั่งเหยียดเทาแลวภาวนาตอไป.แลวจูๆก็รูสึกไดวามี
ใครคนหนึ่งมานวดขาให. เพียงกดคราวเดียวเลือดลมก็เดินสะดวกหายปวดหายเมื่อย.จิตก็
สงออกไปดูเห็นชายวัยเกษียณอายุคนหนึ่งแตงชุดทหารอากาศกำลังนวดใหอยางตั้งใจ.จิตใน
ขณะนั้นไมมีความกลัวเลย.หลังจากนั้นผูเขียนก็เห็นเขาคนนี้อยูเสมอๆ.

เรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะเปนอุปาทานหรืออะไรก็แลวแตเถิด. ผูเขียนไดประสบมาก็นำมาเลา
สูกันฟง.เพื่อคลายความหนักในเนื้อหาของธรรมที่จะเลาตอไปขางหนา.

5. ด ูจิต : จิต คือ อะไร อยู ที่ไหน แลวจะ เอา อะไร ไป ดู

ผูเขียนปฏิบัติตามยถากรรมมาโดยตลอด. เพิ่งจะมีครูบาอาจารยจริงจังเอาเมื่ออายุ
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29ป. เหตุที่จะพบอาจารยนั้นก็เพราะชอบเลนเหรียญพระเครื่อง.จึงไปซื้อหนังสือทำเนียบ
เหรียญหลวงปูแหวนมาเลมหนึ่ง.ชื่อหนังสือ“ชีวิตและศาสนกิจหลวงปูแหวน”.เขาใจวาเปน
หนังสือที่ทางวัดสัมพันธวงศจัดพิมพ.ดูไปทีละหนาพอถึงตอนทายๆเลม.ผูจัดพิมพหนังสือ
คงเห็นวามีที่วางเหลืออยู.จึงนำธรรมะเรื่องอริยสัจจแหงจิตของหลวงปูดูลยอตุโลมาลงไวเปน
ขอความสั้นๆวา.“จิตที่สงออกนอก เปนสมุทัย. ผลอันเกิดจากจิตที่สงออกนอก เปนทุกข. 

จิตเห็นจิตอยางแจมแจง เปนมรรค. ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอยางแจมแจง เปนนิโรธ. 

อนึ่ง ตามสภาพที่แทจริงของจิต. ยอมสงออกนอกเพื่อรับอารมณนั้นๆ โดยธรรมชาติของ
มันเอง. ก็แตวา ถาจิตสงออกนอกไดรับอารมณแลว. จิตเกิดหวั่นไหวหรือเกิดกระเพื่อม
ไปตามอารมณนั้น เปนสมุทัย. ผลอันเกิดจากจิตหวั่นไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ
นั้นๆ เปนทุกข. ถาจิตที่สงออกนอกไดรับอารมณแลว. แตไมหวั่นไหว หรือไมกระเพื่อม
ไปตามอารมณนั้นๆ มีสติอยูอยางสมบูรณ เปนมรรค. ผลอันเกิดจากจิตไมหวั่นไหว หรือไม
กระเพื่อม เพราะมีสติอยูอยางสมบูรณ เปนนิโรธ. พระอริยเจาทั้งหลายมีจิตไมสงออกนอก. 

จิตไมหวั่นไหว จิตไมกระเพื่อม เปนวิหารธรรม. จบอริยสัจจ 4.”

(ขอความจากหนังสือเลมนี้ เปนแรงบันดาลใจใหผูเขียนสนใจคำสอนของหลวงปูดูลย. 

นอกจากผูเขียนแลว ยังมีนักปฏิบัติรุนไลๆ กับผูเขียนอีก 2 ทาน. เขาไปเปนศิษยของหลวงปู
ดวยแรงบันดาลใจจากหนังสือเลมนี้. และทานหนึ่งไดครองสมณเพศมั่นคงในธรรมปฏิบัติ. มี 

ศีลาจารวัตรงดงามบริบูรณยิ่ง. ผูเขียนและพระอาจารยรูปนั้น. ยังปรารภดวยความเคารพใน
หนังสือเลมนั้นมาจนทุกวันนี้).

อานแลวผูเขียนเกิดความสะกิดใจวา.จริงนะถาจิตไมทุกขแลวใครจะเปนผูทุกข.ดังนั้น
เมื่อมีโอกาสในชวงวันมาฆบูชาป 2525. ผูเขียนพรอมดวยนองในทางธรรม. ก็สุมเดินทางไป
สุรินทร แลวเที่ยวถามหาวัดบูรพาราม. ในตอนสายวันนั้น ก็ไดไปนั่งอยูแทบเทาของหลวงปู
ผูสูงวัยกวา90ป.

ผูเขียนกราบเรียนทานวาผูเขียนอยากปฏิบัติ.ทานนั่งหลับตาเงียบๆไปครึ่งชั่วโมงแลว
สอนวา.การปฏิบัติไมยากมันยากเฉพาะผูไมปฏิบัติ.อานหนังสือมามากแลวตอแตนี้ใหอาน
จิตของตนเองใหแจมแจง.แลวทานก็สอนอริยสัจแหงจิตเหมือนที่เคยอานมานั้น.แลวถามวา
เขาใจไหม. ผูเขียนในขณะนั้นรูสึกเขาใจแจมแจงเสียเต็มประดา. จึงกราบเรียนทานวา เขาใจ
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ครับ.แลวลาทานกลับไปขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพ.พอรถไฟเริ่มเคลื่อนจากสถานีจังหวัดสุรินทร.

ผูเขียนก็เพิ่งนึกไดถึงความโงเขลาอันรายแรงของตนเอง.

คือนึกขึ้นไดวาหลวงปูสั่งให ดูจิต.ก็แลวจิตคืออะไรจิตอยูที่ไหนแลวจะเอาอะไรไป
ดู. นึกเสียใจที่ไมไดถามปญหาเหลานี้จากหลวงปู. แลวคราวนี้จะปฏิบัติไดอยางไร. นี่แหละ
ความผิดพลาดที่ฟงธรรมดวยความไมรอบคอบ. เอาแตปลาบปลื้มใจและตื่นเตนที่ไดพบ
ครูบาอาจารย.จนพลาดในสาระสำคัญเสียแลว.จะกลับไปถามหลวงปูก็ไมสามารถกระทำได
แลวในตอนนั้น.

ผูเขียนแกปญหานี้ ดวยการทำใจใหสบายหายตระหนกตกใจ. แลวพิจารณาวา จิตเปน
ผูรูอารมณ. จิตจะตองอยูในกายหรือในขันธ 5 นี้ ไมใชอยูที่อื่นแน. หากคนควาลงในขันธ 5
ถึงอยางไรก็ตองพบจิต. แตจะพบในสภาพใด หรือจะเอาอะไรไปรูวาอันนี้เปนจิต. ยังเปน
ปญหาที่พิจารณาไมตกก็จับปญหาแขวนไวกอน.

ผูเขียนพยายามทำใจใหสบาย สลัดความฟุงซานทิ้ง. ตั้งสติระลึกรูอยูในกายนี้ ตั้งแต
ปลายผมลงมาถึงพื้นเทา. ก็เห็นวากายนี้ไมใชจิต กายเปนวัตถุธาตุเทานั้น. แมจะตรวจอยู
ในกายจนทั่วก็ยังไมพบจิต. พบแตวากายเปนสิ่งที่ถูกรูเทานั้น ไมใชจิตที่เปนผูรู. ผูเขียนจึง
พิจารณาเขาไปที่เวทนา. ตั้งสติจับรูที่ความทุกข ความสุข และความเฉยๆ ที่ปรากฏ. ก็พบ
อีกวา เวทนาก็เปนสิ่งที่ถูกรู ยังไมใชจิต. ผูเขียนก็วางเวทนา หันมีระลึกรูสัญญาที่ปรากฏ. ก็
เห็นวาสัญญาคือความจำได/หมายรูก็ยังเปนสิ่งที่ถูกรูอีก.ผูเขียนก็หันมาดูสังขารคือความคิด
นึกปรุงแตงที่เกิดขึ้น.ก็เห็นความคิดนึกปรุงแตงผุดขึ้นเปนระยะๆ.เปนเพียงสิ่งที่ถูกรูยังไมใช
จิตอีก.

กอนที่รถไฟจะถึงกรุงเทพฯ. ผูเขียนสามารถแยกรูป เวทนา สัญญา และสังขาร ออก
แลว.ทันใดผูเขียนก็พบจิตผูรู เปนสภาพที่เปนกลางวางและรูอารมณ.ผูเขียนก็ตอบปญหา
ไดแลววา.จิตเปนอยางนี้.จิตอยูที่รูนี้เอง ไมไดอยูที่กาย เวทนาสัญญาและสังขาร.ผูเขียน
รูจิตผูรูไดดวยเครื่องมือคือสติ. ซึ่งผูเขียนไดใชสติเปนเครื่องระลึกรู. และใชปญญาพิจารณา
แยกขันธจนเขามาระลึกรูจิตผูรูได.
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ถามีความรอบคอบถามครูบาอาจารยมาใหดี.ก็คงไมตองชวยตนเองขนาดนี้.แตการที่
คลำทางมาไดอยางนี้.ก็สอนใหผูเขียนเคารพแตไมติดยึดอาจารย.และซึ้งถึงคำวาตนเปนที่พึ่ง
แหงตน ไดเปนอยางดี. และทำใหผูเขียนเคารพในศักยภาพของมนุษย. เห็นวาถาตั้งใจจริง ก็
สามารถพัฒนาตนเองได.เพราะขนาดผูเขียนไมคอยไดเรื่องเทาไรก็ยังทำมาจนได.

6. รูจัก จิต แลวจะ ทำ อยางไร ตอไป ดี

ทันทีที่แกปญหาแรกตกคือตอบไดวา.จิตคืออะไรอยูที่ไหนและเอาอะไรไปดู.ปญหา
ใหมก็ตามมาทันทีวา.เมื่อรูแลวจะปฏิบัติอยางไรตอไป.เพราะหลวงปูสอนมาสั้นๆวาใหดูจิต.
เมื่อผูเขียนไดจิตผูรูมาดวยการแยกขันธ ออกจากจิต. ผูเขียนก็ตองระวังรักษาจิตเพื่อเอาไวดู.
โดยการปองกันไมใหจิตไหลเขาไปปนกับขันธ. เพราะถาจิตไหลเขาไปปนกับขันธ ก็จะไมมีจิต
ผูรูเอาไวใหดู.

ในชวงวันแรกๆ ที่แยกจิตกับขันธออกจากกันไดนั้น. ผูเขียนใชความพยายามอยางมาก
รักษาจิตไมใหไหลเขาไปรวมกับขันธอีก.แตก็รักษาไดเพียงชั่วขณะสั้นๆ.แลวกวาจะพิจารณา
แยกออกไดอีกก็ใชเวลาเปนวันๆ. ผูเขียนผูไมมีความรูใดๆ อาศัยความอดทนและความเพียร
พยายาม. รวมทั้งอุบายทุกชนิดที่จะรักษาจิตผูรูเอาไวใหได. เชนใชกำลังจิตพยายามผลัก
สังขารขันธไมใหเขามาครอบงำจิต. เมื่อจิตไปติดกอนสังขารที่ปรากฏดวยความรูสึกเปนกอน
แนนๆ ที่หนาอก. ก็พยายามเจาะพยายามทุบทำลายกอนนั้นดวยพลังจิต. บางคราวทุบตีไม
แตกก็พิจารณาแยกเปนสวนๆ.บางคราวแยกแลวก็ไมสำเร็จอีก.ก็กำหนดจิตใหแหลมเหมือน
เข็ม แทงเขาไปเหมือนแทงลูกโปง. วันใดทำลายกอนอึดอัดได ก็รูสึกวาวันนี้ปฏิบัติดี. บางวัน
ทำลายไมไดก็รูสึกวาวันนี้ปฏิบัติไมดี.

ตอมาเปนเดือนๆ กอนอึดอัดนี้ก็เล็กลงเรื่อยๆ. แลวสลายไปกลายเปนความรูสึกที่
เคลื่อนไหวได. เชนเห็นการเคลื่อนไหวไปมาบาง. เปนความไหวตัวยิบยับบาง. แลวก็พบวา
อารมณแตละตัวที่เกิดขึ้น จะมีสภาวะที่รูไดไมเหมือนกัน. เชนความโกรธเปนพลังงานและมี
ความรอนที่พุงขึ้น.โมหะเปนความมืดมัวที่เคลื่อนเขามาครอบงำจิต.ถาเปนกุศลจิตก็จะเห็น
ความโปรงวางเบาสบาย. ในเวลาที่จิตกระทบอารมณ เชนตกใจเพราะเสียงฟาผา. ก็จะเห็น
การหดตัววูบ. ในชวงนั้น ผูเขียนเอาแตชุลมุนวุนวายอยูกับการเรียนรูสภาวะตางๆ. และคอย
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แกอาการตางๆที่จิตเขาไปติดของ. ดวยความสำคัญผิดวานี่แหละคือการดูจิต.บัดนี้เราเห็น
จิตชัดเจนแลววามีอาการตางๆนานา.สมควรแกเวลาที่จะไปรายงานผลการปฏิบัติใหหลวงปู
ทราบ.ซึ่งทานคงจะอนุโมทนาดวยดี. เพราะศิษยไดปฏิบัติตามคำสอนของทานไมหยุดหยอน
ติดตอกันมาแลวถึง3เดือน.

ผูเขียนไปนั่งอยูแทบเทาของหลวงปูผูชราภาพ. แลวรายงานผลการปฏิบัติตอทานวา.
ผมเห็นจิตแลว. หลวงปูถามวา จิตเปนอยางไร. ก็กราบเรียนทานวา จิตมีความหลากหลาย
มาก มันวิจิตรพิสดารเปนไปไดตางๆ นานา ดังที่ไดพบเห็นมา. พอกราบเรียนจบก็ไดรับคำ
สอนที่แทบสะอึกวา.“นั่นมันอาการของจิตทั้งนั้นยังไมใชจิตจิตคือผูรูผูคิดผูนึกใหกลับไป
ดูใหม”

7. ตู พระธรรม เคลื่อนที่

เพราะการไปศึกษาครั้งแรกไมถามหลวงปูมาใหดี. จึงเสียเวลาและลำบากไป 3 เดือน

เพราะไปหลงอาการของจิตวาเปนจิต. กลับจากสุรินทรคราวนี้จะไมยอมพลาดอีกแลว. จึง
เริ่มทำจิตใหสงบในเวลาที่มันฟุงซาน. ดวยการกำหนดลมหายใจบาง การหายใจประกอบคำ
บริกรรมพุทโธบาง.พอจิตสงบดีแลวก็เห็นความวางโปรงเบา.มีความรูตัวแจมใสเห็นอารมณ
ตางๆ เกิดขึ้นแลวก็ดับไปเปนระยะๆ. โดยไมเขาไปแทรกแซงเพื่อทำลายอารมณดังที่หลงทาง
มาแลว. วันหนึ่งขณะที่เห็นอารมณเกิดดับอยูนั้น. จิตเกิดความออนแอนอมเขาหาความสงบ.

แลวรวมลงนิ่งสนิทอยูชวงหนึ่ง.พอจิตถอนขึ้นมาก็รูสึกสวางไสวไปหมด.มองสิ่งตางๆรูสึกวา
ชัดเจนไปหมด.กระทั่งมองอากาศวางๆตรงหนา.ก็ยังเห็นถึงอณูของอากาศและฝุนละออง
อันละเอียดที่แฝงในอากาศ. ก็เกิดระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาวา ทานชางสอนธรรมอันนา
อัศจรรยนัก.จากนั้นจิตก็ระลึกถึงธรรมหมวดตางๆไดเปนอันมากไลตั้งแตหมวด1หมวด2

ไปจนหมวดเกิน 10. นึกถึงธรรมขอใดก็เขาใจแจมแจงไปทุกหัวขอ. และพบวาธรรมทั้งหลาย
เชื่อมโยงเปนอันเดียวรวมลงในอริยสัจจ4ทั้งสิ้น.ผูเขียนพิจารณาธรรมดวยความเพลิดเพลิน.

ยิ่งพิจารณายิ่งแตกฉานยิ่งแตกฉานก็ยิ่งตื่นตาตื่นใจพิจารณากวางขวางออกไปอีก.เมื่อรูธรรม
อันใดแลวก็พยายามทรงจำไว.ไมนานเลยผูเขียนรูสึกเหมือนตนเองกำลังแบกตูพระไตรปฎก
ไปไหนมาไหนดวย.มันเปนภาระอันหนักเหลือเกิน.
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แลวผูเขียนก็ระลึกถึงหลักตัดสินพระธรรมวินัย วาพระพุทธเจาทานสอนไวอยางไรบาง.

ก็รูวาทานสอนธรรมเพื่อความละความคลายความสิ้นไปแหงตัณหา.ผูเขาถึงธรรมจะตองวาง
ความยึดถือทั้งปวง.ก็เกิดความเฉลียวใจวาอาการเหลานี้ที่เกิดขึ้นคืออะไร.เพราะตรงกันขาม
กับหลักตัดสินที่ทานสอนไว. ก็เขาใจขึ้นวา นี้เปนวิปสสนูปกิเลส 2 ประเภทซอนกันอยู. คือ
โอภาสอยางหนึ่ง กับความแตกฉานในธรรมอีกอยางหนึ่ง. พอรูทันแลว อาการนี้ก็หายไป

เหมือนโยนภาระหนักทิ้งเสียได.

8. เดิน วิปสสนา

ผูเขียนเพียรปฏิบัติดวยการมีสติสัมปชัญญะอยูเสมอ. คือมีสติรูอารมณที่กำลังปรากฏ.

มีสัมปชัญญะรูตัว ไมหลงไมเผลอตามอารมณนั้น. จิตมั่นคงเปนกลาง ปราศจากความยินดี
ยินรายตอสิ่งที่จิตไปรูเขา. บางคราวที่จิตฟุงซานไมสามารถจะดูอารมณไดชัดเจน. หรือจิต
หลงเขาไปเกาะอารมณอยางเหนียวแนน. ผูเขียนก็จะทำความสงบดวยการกำหนดลมหายใจ
บาง. บริกรรมพุทโธบาง. กำหนดลมหายใจประกอบการบริกรรมพุทโธบาง. เพงความวางใน
จิตบาง.เมื่อมีกำลังแลวคือสามารถแยกผูรูกับสิ่งที่ถูกรูไดชัดเจน.ก็มาตามรูความเกิดดับของ
อารมณตอไป. โดยไมไดคิดคำนึงวาดูแลวจะไดอะไรขึ้นมา. เพราะทุกวันที่ดูนั้นมันเหมือนมี
งานที่นาสนใจติดตามใหทำอยูตลอดเวลา.

ผูเขียนดำเนินวิปสสนาในชวงนี้อยู 4 เดือนนับแตไปกราบหลวงปูเปนครั้งที่ 2. จึงเขา
ใจถึงสภาพที่จิตพนจากความปรุงแตง. รูชัดวาความเปนตัวตนของจิตจะเกิดขึ้นไมไดเลย เมื่อ
ปราศจากความปรุงแตง.ความดับอยูตรงที่พนจากความปรุงแตงนี้เอง.

ไปกราบหลวงปูคราวที่ 3 นี้ ไมไดหวังวาจะไดรับคำยืนยันผลการปฏิบัติจากหลวง
ปู. เพียงตองการไปกราบทานเพื่อใหทานเห็นวา. การดำรงขันธอยูของทาน เปนประโยชน
เพียงใด. แตหลวงปูก็กรุณาแจกแจงสภาวธรรมตางๆ ใหฟงอยางละเอียด. ตอนที่กำลัง
กมลงกราบลาทานกลับออกจากวัด. ทานก็กลาวดวยเสียงที่ออนโยนและเยือกเย็นวา. “ถึง
พระรัตนตรัยแลวพึ่งตนเองไดแลวตอจากนี้ไปไมจำเปนตองมาหาอาตมาอีก”

ผูเขียนเดินออกจากวัดบูรพาราม ที่หนาวัดกำลังมีงานชางสุรินทร. ทามกลางเสียงที่
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อึกทึกและผูคนที่แนนขนัดนั้น. ผูเขียนมีความรูสึกเหมือนเดินผานไปในกองธาตุ. ตาเห็นรูป
ก็สักวาเห็น หูไดยินเสียงก็สักวาไดยิน. รางกายของผูเขียนก็เปนอันเดียวกับสิ่งแวดลอม. แต
สิ่งแวดลอม ไมเขามากระทบถึงจิตเลย. จิตเหมือนลมที่พัดผานสิ่งตางๆ ดวยความเทาเทียม
กัน. ไมวาสิ่งนั้นจะเปนชอดอกไมหรือซากศพ. ผูเขียนระลึกถึงพระพุทธเจาผูทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ.และเคารพนอบนอมแดพระสาวกที่สืบทอดพระธรรมวินัยมาจนถึงยุคปจจุบัน.

9. เจริญ ปญญา ละเลย สมาธิ

การปฏิบัติหลังจากทำลายความเห็นผิดวาจิตเปนเราลงแลว. ก็ยังคงใชวิธีการเดิม คือ
การรูความเกิดดับของอารมณดวยจิตที่เปนกลาง. แตสิ่งที่สะดวกมากขึ้นก็คือ จิตมีความ
เปนกลางสม่ำเสมอมากขึ้น. การเกาะเกี่ยวอารมณที่หยาบลดนอยถอยลง. ความฟุงซาน
รำคาญใจนอยลง. การเจริญปญญามีความคลองแคลวชำนิชำนาญ. ยิ่งรูความเกิดดับ ก็ยิ่ง
เพลิดเพลิน. เวลากิเลสใดๆ เกิดขึ้น. พอกระทบความรับรูของสติ กิเลสก็ดับวับไปทันที.

เหมือนแมลงเมาบินเขากองไฟ. ความเพลิดเพลินในการเจริญสติสัมปชัญญะ. ทำใหละเลย
การทำความสงบไปทีละนอยโดยไมรูตัว.

ปฏิบัติเชนนั้นอยูชวงหนึ่ง. คราวนี้ไปพบเห็นอารมณละเอียดอันหนึ่ง เปนเพียงความ
ไหวตัวยิบๆ เล็กๆ. เหมือนระลอกน้ำที่ไหวตัวเมื่อลมโชยแผว.ความไหวยิบยับนี้เกิดขึ้นทั้งวัน
ทั้งคืน. ก็ตามรูตามเห็นไปเปนเดือนๆ จิตเกิดความออนลาและเรารอนขึ้นมา. จึงเดินทางไป
กราบหลงพอพุธ ฐานิโย ที่วัดปาสาลวัน. หลวงพอก็เมตตาแสดงธรรมอบรมอยูนาน แตจิต
ไมรูสึกอิ่ม ไมรูสึกพอ. ทานก็อุตสาหแจกแจงใหรูวา. การปฏิบัติในขั้นละเอียดนั้น มันเหนือ
คำพูด เหนือบัญญัติ. เห็นเพียงสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นยุบยิบๆ เทานั้น. แตถึงกระนั้นจิตของผูเขียน
ก็ไมคลายจากความเรารอนกระวนกระวาย.แมจะมีความเขาใจวาสิ่งที่ปรากฏนั้นเปนสังขาร
ละเอียดก็ตาม.

เมื่อเหนื่อยลามากเขาก็คิดวาวันนี้ของดดูจิตสักวันเถอะ.ก็ไมสามารถงดไดเพราะมัน
รูเห็นจนเปนอัตโนมัติไปแลว. อยูมาวันหนึ่งก็หันมาทำความสงบ. พอจิตสงบลงไดพักถึงฐาน
เต็มที่ ความกระวนกระวายก็ดับไป.จึงรูวาจิตนั้นตองการพักจะเอาแตเจริญปญญารุดหนา
ไปฝายเดียวไมได.
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ปญหาในลักษณะเดียวกันนี้เกิดซ้ำแลวซ้ำอีก. และผูเขียนก็โงพอที่จะทำผิดซ้ำแลวซ้ำ
อีก. เชนคราวหนึ่งเกิดความเครียดกับผูอำนวยการกองซึ่งย้ำคิดย้ำทำ. งานเรื่องเดียวจะตอง
แกไปเรื่อยๆ หลายสิบครั้งจนถึง dead line จึงยอมใหผาน. รวมทั้งกราวราวรุกรานตลอด
เวลา จนผูใตบังคับบัญชาทุกคนเครียดและประสาทเสียไปตามๆ กัน. ผูเขียนก็พยายามแกไข
ความเครียดนั้นดวยปญญา.พลิกแพลงพิจารณาสารพัด.เชนพิจารณาวาทั้งเขาและเราตาง
ก็จะตองตายจากกันในไมชา เขาอยากทำอะไรก็ชางเขา. หรือพิจารณาแยกธาตุทั้งตนเอง
และผูบังคับบัญชา.หรือดูวาความเครียดเปนเพียงอารมณที่เกิดๆดับๆ ไมใชจิต.แตไมวาจะ
พิจารณาอยางไรจิตก็ไมปลอยวางเรื่องนี้เพราะมีผัสสะกระทบกระทั่งอยูตลอดเวลา.

ครั้งหนึ่งไปกราบหลวงปูเทสก เทสรังสีที่วัดหินหมากเปง.พระอุปฏฐากทานจะเมตตา
ผูเขียนเปนพิเศษ.เพราะทุกครั้งที่ไปจะมีธรรมะไปกราบเรียนถามหลวงปูเสมอ.ทานจะจัดให
นั่งที่มุมใกลๆหลวงปู. แตยังไมใหถามอะไร จนกวาญาติโยมที่มากราบหลวงปูเปนรอยๆ คน
จะกลับไปเสียกอน. พอญาติโยมถวายขาวของตางๆ แลว หลวงปูก็จะยถาสัพพี อนุโมทนา
ทาน. ชวงนั้นทุกคนก็จะประนมมือรับพร ผูเขียนก็รับดวย. และเนื่องจากเครียดเรื่องผูบังคับ
บัญชาไมหาย.ก็เลยอธิษฐานขอพรจากหลวงปูขอใหพนจากหัวหนาคนนี้เสียที.พอทานใหพร
เสร็จทานก็หันมาพูดเบาๆคำเดียววา“กรรม”จิตในขณะนั้นก็โลงไปหมดเพราะรูวานี่เรา
กำลังใชกรรมอยู.

เครียดมาประมาณเดือนเศษๆ เชาวันหนึ่งรูสึกออนลาเหลือเกิน. ก็คิดวาวันนี้จะขอ
ทำสมถะสักหนอย. พอกำหนดลมหายใจไปประมาณ 28 ครั้ง. จิตก็รวมพรึ่บลง วาง สงบ

สวางผองใส. พอถอยออกจากสมาธิ จิตก็ยอนเขารูความเครียดโดยอัตโนมัติ. ความเครียดก็
ขาดสะบั้นไปเองเหมือนแมลงเมาบินเขากองไฟ.

พบเหตุการณทำนองนี้หลายครั้งเขา. จิตที่เคยชินกับการเดินปญญาก็ยังไมหลาบจำ.

จนเมื่อประมาณปลายป2538ไดไปกราบเรียนถามทานอาจารยพระมหาบัวญาณสัมปนโน.

เกี่ยวกับแนวทางที่กำลังดำเนินอยู.โดยกราบเรียนทานวาผมเจริญสติสัมปชัญญะอยูเปนปกติ.

ทานพระอาจารยเทสกฯก็บอกวามันสุดทางที่จะดำเนินไปแลว.แตนี่ผานมาหลายปผมยังไม
สามารถผานจุดนี้ไปได. ทานอาจารยมองหนาอยูอึดใจหนึ่งก็ตอบวา. “ตรงนี้สำคัญนะ ตอง
เชื่อเรานะ เราผานมาแลวดวยตนเอง. ที่วามีสติสัมปชัญญะรูอยูที่จิตนั้น มันรูอยูไมไดนาน
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หรอก.ไมมีอะไรดีกวาการบริกรรม.ใหบริกรรมกำกับเขาไปที่ตรงรูนั้นอีกทีหนึ่งจึงจะผานจุด
นี้ได.รวมความแลวก็คือผูเขียนติดการเจริญปญญาและไมเห็นความสำคัญของกำลังสมาธิมา
แตไหนแตไร.กลายเปนจุดออนที่ตองนำมาเตือนตนเองเปนประจำ.

10. กิเลส หลบ ใน

นับตั้งแตจิตของผูเขียนหลุดพนชั่วคราวครั้งแรก. ผูเขียนก็จำขั้นตอนการบรรลุมรรค
ผลไดอยางชัดเจน. หลังจากนั้นผูเขียนก็ดูจิตเรื่อยมา. วันหนึ่งจิตรวมลงไป ดับความคิด
นึกปรุงแตงทั้งหมด. แลวสิ่งหอหุมจิตก็แหวกออก เห็นความสวางคอยๆ ผุดขึ้น. เหมือน
ดวงอาทิตยโผลพนเมฆขึ้นมา. หลังจากนั้น จิตก็อุทานขึ้นเบาๆ วา จิตไมใชเรา. จากนั้นจิตก็
ถอนออกจากภาวะนั้น.ผูเขียนรูชัดวานี่จิตมันพยายามเลียนแบบอาการของจิตที่เคยเห็นมา.
สิ่งนี้เปนมายาหลอกลวงของกิเลส

แตมีความแปลกประหลาดอันหนึ่งคือ. จิตของผูเขียนไมถูกกามราคะมาแผวพานอีก.
แตผูเขียนไมเชื่อวา ดวยภูมิธรรมของผูเขียนจะสามารถละกามได. ประกอบกับยังสังเกตเห็น
ความยินดีในรสอาหารอยู. แสดงวากิเลสกามมันหลบซอนตัวอยูเทานั้น. จึงคิดจะลอใหมัน
ออกมาจากที่ซอน.โดยการไปหาหนังสือโปมาอาน.ประมาณ7วันกามก็โผลตัวขึ้นมาใหเห็น
อีก

เมื่อนำเรื่องนี้ไปเลาถวายหลวงปูดูลย.ทานก็บอกวามันเปนนิมิตเทานั้นดีแลวที่ไมเชื่อ
มัน.และเมื่อนำเรื่องนี้ไปกราบเรียนหลวงปูเทสก.ทานยิ้มแลวชมวาดีแลวที่ไมหลงเชื่อมัน.

การที่ผูเขียนไมถูกกิเลสหลอกลวง. ก็เพราะเคยรูปริยัติธรรมมาวา ตองระดับพระ
อนาคามีจึงจะละกามราคะได. แลวก็ใชความสังเกตจิตใจตนเองพบวา. กามราคะยังเหลืออยู
ในรูปของความพอใจในรส.จากนั้นก็หาอุบายลอลวงกิเลสใหปรากฏตัวขึ้นมา.

11. ตก ภวังค ครั้ง ใหญ

ตั้งแตเริ่มปฏิบัติใหมๆ ผูเขียนจะนิยมการเจริญสติรูความเกิดดับของอารมณ. เรื่อง
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ที่จิตจะนอมไปหาความสงบนั้น ยากที่จะเกิดขึ้น. แตมีอยูชวงหนึ่งในราว 1 เดือน กอนจะ
เขาพรรษาป 2526. ผูเขียนมีอาการตกภวังคตลอดเวลา. ดูจิตเมื่อใดก็ตกภวังคเมื่อนั้น และ
ตกแบบหัวซุกหัวซุน. แมจะยืนกำหนดหรือนั่งขัดสมาธิเพชรก็ยังตกภวังค. พยายามกำหนด
ลมหายใจแรงๆ ก็ยังตกภวังค. รวมความแลวรูสึกอับจนปญญาที่จะแกไขอาการเชนนี้. พอถึง
วันอาสาฬหบูชาผูเขียนกับนองชายในทางธรรม.ไดเดินทางไปกราบหลวงปูสิมพุทธาจาโรที่
ถ้ำผาปลองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม. ไดกราบขออุบายแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพราะ
จนปญญาจะชวยตนเองแลว.หลวงปูผูเปยมดวยความเมตตามองหนาผูเขียนแลวยิ้มๆ.กลาว
วา “เปนผูรูอยางนี้แลว จะตองถามใคร จะตองสงสัยอะไร. อยาสงสัยเลย ใหเรงปฏิบัติไป
เถิด แลวจะไดของดีในพรรษานี้แหละ”. รวมความแลวผูเขียนก็ไมไดความรูความเขาใจอะไร
เกี่ยวกับอาการของจิตคราวนั้นเลย.แตเมื่อเปนคำของครูบาอาจารยก็ตองนอมรับไวตามนั้น.

เชาวันรุงขึ้นอันเปนวันเขาพรรษา ผูเขียนก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ ดวยรถทัวร.

ระหวางทางก็ดูจิตบาง สนทนาธรรมกับนองชายบาง. อาการที่จิตตกภวังคก็เริ่มหายไป
ทีละนอย. พอรถทัวรมาถึงสี่แยกหลักสี่ นองชายพูดวา จิตของผมรวมอีกแลว. ฟงเทานั้นจิต
ของผูเขียนก็รวมลง. เพราะมีปญญาเห็นวาจิตเปนอนัตตา. แลวสิ่งหอหุมจิตก็แหวกออก. จิต
เขาถึงความดับเพียงวับเดียวแลวแสงสวางก็ปรากฏขึ้นความเบิกบานปรากฏขึ้นเปนครั้งที่2

นับแตปฏิบัติธรรมมา.

ผูเขียนไดความเขาใจวา ลักษณะนี้เองที่มีผูรูธรรมขณะที่พระศาสดาทรงแสดงธรรม.
แตจนปานนี้ ผูเขียนก็ยังไมเขาใจวา. เหตุใดกอนหนานี้ผูเขียนจึงตกภวังคขนานใหญ. และ
หลังจากวันนั้นก็ไมตกภวังคอยางนั้นอีกเลย.และผูเขียนตระหนักชัดถึงญาณทัศนะอันแจมใส
ของหลวงปูสิมมาตั้งแตคราวนั้น.

12. พระ อภิญญา

เมื่อกลาวถึงญาณทัศนะของหลวงปูสิม พุทธาจาโรแลว. ทำใหผูเขียนอดระลึกถึงพระ
อภิญญาองคอื่นๆ ไมได. การที่ผูเขียนวนเวียนอยูตามสำนักครูบาอาจารยสายพระปานั้น.
ทำใหไดพบเห็นและรูจักพระอภิญญาหลายองค. จึงตระหนักชัดไมมีขอสงสัยแมแตนอย
เกี่ยวกับเรื่องอภิญญาในพระไตรปฎก. ทราบซึ้งแกใจวา การจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับอภิญญา
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ในพระไตรปฎก.ไมใชเปนอุบายดึงใหคนเคารพศรัทธาในพระศาสนา.แตเปนการกลาวความ
จริงลวนๆ. เพราะพระพุทธศาสนานั้น โดยเนื้อแทแลวก็นาเคารพศรัทธาเต็มเปยมในจิตใจ
อยูแลว. ไมตองนำเรื่องอภิญญาหรือปาฏิหารยมาเปนอุบายลอใหคนศรัทธา. และมีแตของ
จอมปลอมหลอกลวงเทานั้น จึงตองอาศัยอุบายลอลวงใหคนนับถือ. แตเรื่องราวของพระ
อภิญญามีมาก.ผูเขียนจะเลาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติธรรมเทานั้น.เพื่อประโยชน
ของผูอานที่นาจะไดรับฟงสาระประโยชนบาง.ไมใชเพียงฟงเรื่องสนุกๆเทานั้น.

มีชวงหนึ่งประมาณสิบปกวามาแลว. ผูเขียนหัดเขาสมาบัติอันหนึ่งซึ่งคนพบโดยไมได
ตั้งใจ. คือในคราวแรกผูเขียนกำหนดสติรูอยูที่ผูรู. สักพักหนึ่งก็เห็นวา นาจะออกไปพิจารณา
สิ่งภายนอกบาง. จึงกำหนดสติรูออกไปที่ความวางซึ่งตั้งอยูตรงหนา. เมื่อกระแสของจิต
เคลื่อนออกไปสูความวาง แตยังไมเกาะเขากับความวาง. ผูเขียนก็ถอยกระแสจิตยอนเขามา
ที่จิตผูรูอีก. ขณะที่กระแสจิตจะจับเขากับจิตผูรู ผูเขียนก็สงกระแสนั้น ยอนไปที่ความวาง
อีก. ยอนไปมาเชนนี้ 2 - 3 ครั้ง จิตก็หยุดอยูในระหวางจิตผูรูกับอารมณ. ไมยึดเกาะทั้งจิต
และอารมณ. ไปรูอยูบนความไมมีอะไรเลย.แลวดำเนินผานอรูปฌานละเอียดมากพลิกเขาสู
สภาวะอันหนึ่งซึ่งเหลือแตธรรมชาติลวนๆ.ไมมีความคิดไมมีสัญญาไมมีเวทนา.เปนสภาพ
ที่วางจากตัวตนและเวลา. เมื่อจิตถอนออก ก็ยอนกลับเขาดวยวิธีเดิมอีก. ฝกซอมหาความ
ชำนาญในกีฬาทางจิตอยู. เพราะโดยภูมิธรรมดานปญญาจริงๆ แลว ไมสามารถทรงตัวอยูใน
สมาบัตินี้ไดอยางเต็มภูมิ.

หลังจากนั้นไมนาน ผูเขียนก็ขึ้นไปกราบหลวงปูเทสก ที่วัดหินหมากเปง. กราบเรียน
ทานถึงสิ่งที่กำลังเลนอยู. ทานไมหาม กลับกลาววา “ฝกไวใหชำนาญเถอะ. เวลานี้ไมคอยมี
ใครเขาสมาบัติอันนี้เทาไรแลว”.ผูเขียนก็กราบเรียนทานวา“ผมกลัวจะติดเหมือนกัน”.ทาน
ตอบวา“ไมตองกลัวถาติดอาตมาจะแกใหเอง”.ผูเขียนทราบเจตนารมณของครูบาอาจารย
ที่ตองการใหสืบทอดเรื่องสมาธิตางๆ. จึงปฏิบัติเรื่อยมา เพราะทราบวา อารมณของสมาบัติ
ชนิดนี้เอานิพพานเปนอารมณ.

ตอมาอีกประมาณ1เดือนผูเขียนไปสัมมนาที่เชียงใหม.ตกค่ำมีงานเลี้ยงซึ่งผูเขียนจะ
หนีงานเลี้ยงทุกครั้งที่ทำไดเพราะรูสึกวาเสียเวลามาก.พอหลบออกจากงานไดก็ตรงไปวัดสันติ
ธรรม. เพื่อกราบทานอาจารยทองอินทร กุสลจิตโต. พอลงจากรถสามลอเครื่องที่หนาประตู
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วัดก็เปนเวลาประมาณ2ทุมเศษ.ที่หนาประตูวัดมืดสนิทผูเขียนคุนเคยสถานที่ก็เดินเขาไป
อยางไมลังเล. พอพนประตูวัดก็พบพระภิกษุหนุมรูปหนึ่งมายืนอยูในความมืด. จึงไหวทาน
แลวเรียนถามวา ทานอาจารยทองอินทรอยูหรือเปลาครับ. ทานก็ตอบวา อยู แตตอนนี้ทาน
อาจารยบุญจันทรมาพักเปนพระอาคันตุกะอยูที่นี่. โยมไปหาทานหนอยสิ.ผูเขียนก็เรียนทาน
วา ผูเขียนไมรูจักทานอาจารยบุญจันทร เกรงจะเปนการรบกวนเพราะค่ำมากแลว. จากนั้น
ผูเขียนก็เขาไปที่กุฏิทานอาจารยทองอินทร. สนทนาธรรมกับทานประมาณชั่วโมงเศษ. พอ
ออกจากกุฏิก็ตองแปลกใจที่พบวาพระหนุมยังรออยู. ทั้งที่อากาศนอกกุฏินั้น กำลังหนาวเย็น
และมืดมาก.ทานกลาวอีกวาไปพบทานอาจารยบุญจันทรสักหนอยเถิด.ผูเขียนลังเลทานก็
ขยั้นขะยอ.ผูเขียนจึงเดินตามทานไปที่กุฏิทานอาจารยบุญจันทร.

ขึ้นบันไดไปชั้นบน ทามกลางความมืดก็เห็นเงาตะคุมๆ ของทานอาจารยบุญจันทร.

ทานนอนคลุมผาอยูบนตั่งไมหนากุฏิ. ขณะนั้นอากาศหนาวมาก องคทานก็สั่นมีอาการ
อาพาธ. พระหนุมที่ขึ้นบันไดมากอนไดหลบเขาหองไป. ผูเขียนก็กมกราบทานอาจารยดวย
ความเคารพนอบนอม.ทานถามเสียงดังวาไงปฏิบัติยังไง.ก็กราบเรียนถึงการฝกเขาสมาบัติ.

พอกลาวจบก็ถูกทานดุเอาทันทีวา.“นิพพานอะไรมีเขามีออกไงจะปฏิบัติยังไงอีก”.ผูเขียน
คิดวาทานไมเขาใจ ก็กราบเรียนซ้ำอีก. ทานก็ดุอีกวา “นิพพานอะไรอยางนั้น มีเขามีออกอยู
อยางนั้นเขาใจไหม”ผูเขียนนั้นจิตสวางวาบออกมาเลยเพราะหมดความยึดถือสมาบัติ.รูวา
ถึงฝกไปก็ไมชวยใหเขานิพพานไดจริง.และนับแตนั้นผูเขียนก็ไมอาจเขาสมาบัตินั้นไดอีก.

พอจิตของผูเขียนสวางวาบขึ้น ทานอาจารยก็แกลงทดสอบผูเขียนอีก. โดยการหัวเราะ
ออกมาดังๆ. ผูเขียนกำลังเบิกบานใจก็หัวเราะตามทาน. จูๆ ทานกลับหยุดหัวเราะฉับพลัน.

ผูเขียนก็หยุดตามทานทันที จิตเปนปกติราบเรียบลง.ทานวา เออ ใชได ไปไดแลว. ผูเขียนก็
กราบลาทานลงมาจากกุฏิ. ออกเดินจะไปหนาวัด พระหนุมทานก็รีบตามลงมา. ระหวางรอ
รถสามลอเครื่องอยูนั้น ก็คุยกันไปเรื่อยๆ. พระหนุมทานก็บอกวา ทานอาจารยสั่งไวใหมารอ
โยมตั้งแตตอนเย็น.ยังไงๆก็ใหพาไปหาทานใหได.

พระอภิญญาอีกองคหนึ่งที่ผูเขียนไดประโยชนจากทานและประทับใจมาก.คือหลวงพอ

หรุน สุธีโร. ผูเขียนพบทานที่วัดบวรสังฆารามหนาเรือนจำจังหวัดสุรินทร. ตอนนั้นเปนเวลา
สายๆหลังจากพระฉันอาหารและฆราวาสรับประทานอาหารเสร็จแลว.ตางก็ออกจากศาลา
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แยกยายกันไปทำกิจของตน. ผูเขียนแปรงฟนหลังอาหารเสร็จแลว ก็เดินไปรอบๆ วัด. พบ
เกาอี้หินใตรมไมขางสระน้ำใหญที่เพิ่งขุดใหม ก็คิดวานาจะนั่งภาวนาที่นี่. ทันใดก็ไดยินเสียง
หลวงพอหรุนตะโกนขามสระน้ำมาวา. “โยม..คิดจะนั่งภาวนาก็ผิดแลว”. หันไปมองเห็นทาน
กำลังจะแปรงฟน.มือหนึ่งถือขันน้ำมือหนึ่งถือแปรงสีฟน.

เดิมมานั้นผูเขียนเห็นแตอารมณที่เกิดดับ ไมเคยเห็นตัณหาละเอียดคือความอยาก
ภาวนา. นับแตเมื่อทานตะโกนบอกคราวนั้น. ผูเขียนก็เห็นตัณหาในจิตอยางชัดเจน. กระทั่ง
จิตอยากจะนั่งภาวนา ก็ยังเปนตัณหาที่ตองรูและละเสีย. การภาวนาจึงจะสะอาดหมดจด

เพราะไมไดปฏิบัติไปตามความอยาก.แตปฏิบัติเพราะสมควรจะปฏิบัติเทานั้น.

อีกคราวหนึ่งในปลายป2525หรือตนป2526ผูเขียนไปกราบหลวงปูดูลย.หลังจาก
รายงานผลการปฏิบัติและฟงธรรมแลว หลวงปูไปสรงน้ำ. ผูเขียนก็เดินเลนไปมาในบริเวณ
สนามหนากุฏิของทาน. บางทีก็แวะฟงนองชายคุยกับพระอุปฏฐากของหลวงปู. แลวจูๆ
ผูเขียนก็สัมผัสถึงกระแสบางอยางที่ละเอียดออนเยือกเย็นเปนสุขอยางยิ่ง.หันไปมองที่ประตู
กุฏิก็เห็นวาหลวงปูสรงน้ำเสร็จแลว.สวมอังสะออกมานั่งที่เกาอี้โยกหนากุฏิ.ทานกำลังมองดู
ผูเขียน.ผูเขียนก็ทราบวาทานดูจิตใจของผูเขียนอยูจึงเขาไปกราบทานอีกคราวหนึ่ง.นับแต
นั้นมาผูเขียนก็สามารถรูสภาวะจิตของผูอื่นไดเหมือนสภาวะจิตของตนเอง.นองชายก็เลิกคุย
กับพระอุปฏฐาก ตามมานั่งหนาหลวงปูดวย. เมื่อกราบทานแลวผูเขียนก็นั่งสงบอยูหนาทาน.

ทานก็กลาววา“ใหปฏิบัติเสียใหจบในชาตินี้นะ”.ผูเขียนก็ถามทานวา“ผมจะทำใหจบในชาติ
นี้ไดหรือครับ”.หลวงปูตอบเสียงเฉียบขาดวา“จบ..จบแนนอน”.

คำกลาวของทานนี้ เปนกำลังใจในยามเมื่อสิ้นทานไปแลว.และสิ้นครูบาอาจารยผูใหญ
ที่เปนที่พึ่งพาใกลชิดของผูเขียน.

อีกคราวหนึ่งผูเขียนไปกราบหลวงปูเทสกเทสรังสีที่วัดหินหมากเปง.ทานเมตตาใหพัก
ที่กุฏิเกาของทาน. ซึ่งมองทางหนาตางจะเห็นภาพในกุฏิใหมของทานชัดเจน เพราะหางกัน
ไมมากนัก.ประมาณตี2เศษๆผูเขียนเห็นทานเดินจงกรมทามกลางแสงสลัวๆ.ก็เกิดความ
สงสัยวาทานเดินจงกรมโดยวางมืออยางใด.ทันทีที่คิดทานก็เดินแกวงแขนใหดูทันที.ผูเขียน
ก็คิดไดวาทานสอนใหเราเจริญสติสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถ.รูความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
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ธรรมดานั่นเอง.

ผูเขียนเคยพบเห็นพระอภิญญาอีกหลายองค บางองคทำอะไรไดแปลกๆ นาอัศจรรย.
แตที่นึกไดและเปนประโยชนตอการปฏิบัติของผูเขียน.และเปนประโยชนตอผูอานก็มีตามที่
เลามานี้.

13. เรื่องผี และ เทวดา

มีคนรุนใหมจำนวนมากคิดวาเรื่องผีและเทวดาไมมีจริง. เพราะพิสูจนยังไมไดดวย
วิทยาศาสตร. และพาลคิดวาเรื่องเหลานี้ในพระไตรปฎก เปนเพียงอุบายสอนใหคนทำดี. แต
ผูเขียนไมไดคิดเชนนั้น.เพียงแตไมตองการถกเถียงกับความเชื่อของผูใด.ใครจะเชื่ออยางใดก็
เปนสิทธิของผูนั้น. เหตุที่ผูเขียนเห็นวาผีและเทวดามีจริงก็เพราะเคยพบเห็นอยูเปนประจำ.

ดังจะนำมาเลาสูกันฟงบางเรื่อง.

ครั้งหนึ่งผูเขียนและนองชายไดพาหลวงพอคืนปสันโน,อดีตเจาอาวาสวัดบวรสังฆาราม
จังหวัดสุรินทร, ไปนมัสการทานพระอาจารยเทสก ที่วัดหินหมากเปง. ชวงนั้นเปนฤดูหนาว

อากาศหนาวจัดมากขนาดหมผานวมก็ยังสั่นอยูใตผานวม.ตกดึกผูเขียนนอนเปนหวงหลวงพอ
คืน. เพราะทานอายุมากแลว และรางกายก็ไมสมประกอบคือแขนขาลีบไปซีกหนึ่ง. นึกไดวา
ตอนหัวค่ำลืมหาผาหมไปถวายทาน. พอเชามืดผูเขียนก็รีบตมน้ำรอน นำไปถวายทาน. ไปถึง
หนากุฏิที่ทานพักก็เคาะประตูเรียกอยูพักใหญทานจึงเปดประตูออกมา.ผูเขียนชะโงกเขาไป
ดูในหองก็พบวาทานมีเสื่อผืนเดียวไมมีผาหมจริงๆ.ก็ถามทานวาหลวงพอหนาวไหมครับ.

ทานตอบวาเมื่อคืนไมหนาว แตตอนนี้หนาว. ก็ถามทานวาทำไมเมื่อคืนจึงไมหนาว ตอนนี้
ใกลสวางแลวกลับหนาวมาก. ทานตอบวาเมื่อคืนพอเริ่มหนาวจัด. ทานก็กำหนดจิตเขาอัปป
นาสมาธิ ดับความรับรูทางกายหมด. อำนาจของฌานไดรักษากายไว ไมใหกระทบกระเทือน
เพราะความหนาว.ตอนนี้ออกจากฌานมาจึงหนาว.ผูเขียนก็ถามทานอีกวาแลวผมมาเรียก
หลวงพอไดยินไหม.ทานตอบวาไมไดยินแตนี่เปนเวลาที่ทานตื่นนอนเปนปกติอยูแลว.

วันนั้น ผูเขียนพาทานกับพระอนุจรนับสิบรูป. ไปวัดวังน้ำมอก สาขาของวัดหินหมาก
เปง. ที่นั้นมีถ้ำ มีเขาอยูหลายแหง มีลำหวยที่มีน้ำไหลอยูทั้งป. พระเจาถิ่นทานก็เมตตา พา
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ชมสถานที่ไปทั่วๆ.บนลานหินแหงหนึ่งนองชายของผูเขียนไปพบกองอะไรขาวๆในขี้เถากอง
หนึ่ง. จึงเอาเทาไปเขี่ยๆ ดู แลวหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาดูชิ้นหนึ่ง.พระทานหันมาเห็นเขา ก็บอกวา

นั่นเปนกระดูกศีรษะ. ตรงนี้เปนปาชา ชาวบานจะเอาศพมาเผาที่นี่. นองชายผมก็หัวเราะ

แลวโยนกระดูกศีรษะชิ้นนั้นลงเหวไป.

ตกบายคณะของเราจึงเดินทางกลับหินหมากเปง. พอเขาเขตวัดหินหมากเปง หลวงพอ
คืนก็หันมาสั่งผูเขียนกับนองชายวา. คืนนี้ใหนอนกลางแจง อยาไปนอนใตตนไมนะ. ทั้งนี้
เพราะปกติเวลาไปหินหมากเปง ถาหลวงปูไมสั่งใหไปอยูกุฏิพระ. ผูเขียนจะขออนุญาตหลวง
ปูไปตั้งเต็นทนอนในปาซึ่งมีตนไมใหญๆเต็มไปหมด.วันนั้นเมื่อไดฟงหลวงพอคืนสั่งจึงขยับ
เต็นทไปนอนกลางแจงหางจากตนไมทั้งหลาย.

ตกค่ำประมาณ 3 ทุมเศษ ผูเขียนกับนองชายก็เขาไปในเต็นท. นั่งหันหลังชนกัน
ภาวนาไปตามปกติ. ระหวางนั้นก็ไดยินเสียงคนจำนวนมากมาเดินอยูรอบๆ เต็นท. ก็นึกวา
เปนคนงานกอสรางศาลาในวัด. ผูเขียนสงสัยวามาทำไมกัน ก็ลองมองออกทางชองหนาตาง
ของเต็นท.พบวารอบเต็นทมืดมาก ไมมีใครเลย ไดยินแตเสียงไมเห็นตัว. แลวจูๆนองชายก็
หัวเราะหึๆออกมาบอกวาผมภาวนามานานแลว เพิ่งเคยมีนิมิตวันนี้เอง.ผูเขียนถามวานิมิต
อยางไรนองชายก็ตอบวา. เห็นหนาเละๆ โผลขึ้นมาคิดวาเปนนิมิตเห็นตนเองเปนอสุภะ.ก็
เลยดึงภาพนั้นเขามาใกลๆ กำหนดจิตฉีกเนื้อแยกกระดูกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย. แตตลกดี ภาพ
นิมิตนั้นดิ้นรนดวยความเจ็บปวด แลวสลัดหลุดหนีออกไปดิ้นเราๆ อยูไกลๆ. ผูเขียนก็นึกวา
พอมหาจำเริญเอย. เมื่อกลางวันไปเหยียบกระดูกศีรษะเขา. พอตกค่ำก็จับพวกเขาแยกธาตุ
อีกเขาคงเจ็บใจนาดู.แตผูเขียนก็ไมไดพูดวากระไร.

คราวนี้เสียงคนจอกแจกจอแจรอบๆ เต็นทเงียบไปแลว. แลวจูๆ ก็มีเสียงสุนัขหอน
โหยหวนมาจากทางวัดวังน้ำมอก. หอนมาเปนทอดๆ จนสุนัขในหินหมากเปงก็หอนรับ.

แลวมีเสียงลมพายุพัดอื้ออึงมาจากทิศทางวังน้ำมอกเขามาที่หินหมากเปง. พักเดียวลมแรง
ก็กระโชกใสเต็นทอยางรุนแรง. เสียงตนหมากรากไมหักโคนโครมครามรอบเต็นท. ผูเขียน
กำหนดจิตแผเมตตาออกไปก็เห็นเทาขางหนึ่งเหยียบโครมลงมาขางเต็นทใกลตัวผูเขียน.เปน
เทาสีเขียวๆที่โตมากคะเนไดวาเจาของตองสูงขนาดยอดยางใหญ.ถึงตอนนี้จิตของผูเขียนก็
เห็นวาจวนตัวจึงรวมวูบเขามา.พอถอนออกอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาสวางแลว.จึงพากันออกมา
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นอกเต็นทก็เห็นกิ่งไมใหญๆหักตกอยูรอบเต็นท.หากหลวงพอคืนไมบอกไวกอนคืนนี้คงถูก
กิ่งไมหักใสเสียแลว.เชานั้นหลวงพอคืนเจอผูเขียนแลวหัวเราะหึๆ.บอกขึ้นลอยๆวาเขาเปน
นักเลงเปนนักไสยศาสตรเกาก็เลยมีกำลังมาก.

อีกคราวหนึ่งผูเขียนไปสัมมนาที่สกลนคร. ตกค่ำก็หนีงานเลี้ยงไปวัดปาแหงหนึ่ง เพื่อ
กราบพระธาตุของครูบาอาจารยใหญ. ขณะที่เดินผานหนาพระอุโบสถไดเห็นแมชีรูปหนึ่ง.

เดินผานหนาหายเขาไปในตนไมใหญซึ่งขึ้นคูกันหนาพระอุโบสถ. ผูเขียนก็แผเมตตา แลวเดิน
ไปขอรองทานรองเจาอาวาส. ใหเปดพิพิธภัณฑใหผูเขียนไดเขาไปกราบพระธาตุ. ทานซักวา
มาจากไหนพอทราบวามาไกลก็อนุโลมมาเปดพิพิธภัณฑให. เมื่อไหวพระธาตุแลว ผูเขียนได
มานั่งคุยกับทานที่บันไดหนาพิพิธภัณฑ. คุยเรื่องโนนเรื่องนี้ แลวผูเขียนก็วกมาถามทานตรงๆ
วา. แมชีที่ตนไมนั้นมีความเปนมาอยางไร. ทานมองหนานิ่งอยูหนอยหนึ่ง ถามวาโยมพบเขา
แลวหรือ. เรียนทานวาพบแลว. ทานวาเปรตนั้นเดิมเปนชีที่อยูโรงครัวของวัด. แลวยักยอก
อาหารของสงฆและเงินคาอาหารสงฆเพื่อประโยชนของตน.ตายแลวมาเปนเปรตดักอยูหนา
โบสถ.เพื่อขอความชวยเหลือจากคนที่พอจะชวยได.

เมื่อชวงป 2527 ผูเขียนไปซื้อทาวนเฮาสชั้นเดียวอยูแถวประชาชื่น. กลางดึกคืนหนึ่ง

จิตของผูเขียนไดยินเสียงผูหญิงคนหนึ่งเดินรองไหผานหนาบาน. จิตก็สองออกไปดูวาเกิด
อะไรขึ้น. ก็เห็นผูหญิงคนหนึ่ง นุงผาถุง ผมเผายุงเหยิง. เดินรองไหผานหนาบานไปตามถนน
ทางออกนอกหมูบาน.เทาของเธอลอยหางพื้นถนนประมาณคืบหนึ่ง.ผูเขียนแผเมตตาใหเธอ
ก็ไมสนใจจะรับ เพราะจิตถูกความทุกขครอบงำอยางหนัก. ผูเขียนก็ทำจิตเปนอุเบกขา แลว
หลับตอไป. ชวงสายๆ วันนั้นเองก็ไดยินเสียงคนเอะอะหนาบาน. ออกไปดูจึงทราบวา หญิง
ที่อยูทาวนเฮาสถัดไป5-6หองผูกคอตาย.เพราะสามีหนีไปและบานกำลังจะถูกธนาคาร
ยึด.ผูเขียนรูสึกสลดสังเวชใจมากที่เธอลำบากเมื่อมีชีวิตอยู.ฆาตัวตายโดยหวังวาจะหนีความ
ทุกข แตก็หนีไมพน. เดินออกจากบานไปแบบไมหันหลังกลับไปมองอีก เพราะความทุกขมัน
ทวมทนหัวใจ.เปนชีวิตที่ขาดที่พึ่งและไปดวยความมืดมนธจริงๆ.

อีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องตลกๆ. คือผูเขียนกับเพื่อนๆ พากันไปงานพระราชทานเพลิงศพ

ทานพระอาจารยชาสุภัทโธ.ที่วัดหนองปาพงจังหวัดอุบลราชธานี.เสร็จงานก็รีบเดินทางไป
วัดธาตุมหาชัย ที่อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม. ไดเขาไปนอนพักที่ศาลาใหญ. หมูเพื่อน
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ไปนอนรวมกลุมกัน สวนผูเขียนแยกไปนอนตามลำพังอีกมุมหนึ่งของศาลาใหญนั้น. ตอนนั้น
เปนเวลาประมาณตีสองครึ่งผูเขียนนั่งภาวนากอนนอนประมาณครึ่งชั่วโมงก็นอน.ขณะที่จิต
กำลังจะตกภวังคนั้น ไดยินเสียงเด็กกลุมหนึ่งวิ่งเกรียวกราวตะโกนโหวกเหวก. เลนไลจับขึ้น
บันไดศาลาทางดานที่ผูเขียนนอนอยู. ผูเขียนก็ดุวา ดึกดื่นแลว ผูใหญจะหลับจะนอน ไปเลน
ที่อื่นไป.เด็กก็เชื่อฟงพากันวิ่งไปทางดานที่เพื่อนของผูเขียนนอนรวมกันอยู.แลวไปดึงแขนดึง
ขาเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อออย. รายนั้นก็ตอสูดวยวิธีเฉียบขาดคือคลุมโปงสวดมนต. พอเชาก็เลา
ใหเพื่อนๆ ฟงปากคอสั่นวา เมื่อคืนถูกผีเด็กตั้งฝูงมาหลอก. เวลานี้เพื่อนคนนี้ลาออกจากงาน
ไปบวชปฏิบัติธรรมอยูทางสุรินทรมาหลายปแลว.

เรื่องผีเรื่องเปรตนั้น ผูเขียนพบบอยๆ. แตเปนการรูเห็นตามลำพัง ไมมีพยาน จึงไมขอ
นำมาเลา.สวนเรื่องเทวดาก็เชนกันจะขอนำมาเลาเฉพาะเรื่องที่มีพยานรูเห็น.เปนเทพธิดาชั้น
จาตุมหาราชซึ่งมาอาศัยอยูที่บานของผูเขียน. เวลาทำสมาธิแลวก็แผสวนบุญใหเธออนุโมทนา

เธอก็พอใจเพียงนั้นไมรบกวนอะไร.คราวหนึ่งผูเขียนไมอยูบานนั้นเพื่อนคนหนึ่งไดมาขอพัก
นอนคืนหนึ่ง.โดยเขาไปนอนตรงที่ผูเขียนนอนอยูเปนประจำ.(ผูเขียนปูเสื่อนอนมาแตไหนแต
ไร).พอจะเคลิ้มหลับก็เห็นผูหญิงคนหนึ่งปรากฏกายเพียงครึ่งตัวลอยอยูตรงหนาตาง.แลว
ทำหนาตาขึงขัง ทำเสียงเกรี้ยวกราดวา. “ใหไปนอนที่อื่น ที่นี้ไมใชที่ของเธอ”. เพื่อนของ
ผูเขียนกลัวก็กลัวแตทำใจแข็งโตเถียงวา.ก็เจาของเขาอนุญาตแลวอยามาขับไลเลยขอนอน
เพียงคืนเดียวเทานั้น. หญิงนั้นก็ตอบวา “ถาเชนนั้นใหไปนอนตรงที่อื่น อยามานอนตรงนี้”.
เพื่อนผูเขียนก็เลยรีบยายที่นอนใหหางจากจุดเดิมเล็กนอย.ก็หลับสบายไดทั้งคืน.

มีวันหนึ่งผูเขียนเหนื่อยๆกลับมาบาน.อาบน้ำแลวก็ลงนอนพักผอนปลายเทาชี้ไปทาง
โตะเครื่องแปง. แลวก็ไดยินเสียงหญิงนั้นกลาวอยางแผวเบา แตกังวานใสและชัดกริบวา. “มี
พระพุทธรูปอยูที่โตะแปงเจาคะ”. ผูเขียนก็รีบลนลานลุกขึ้น ก็เห็นมีพระพุทธชินราชเล็กๆ
องคหนึ่งแบบตั้งหนารถ วางอยูที่โตะนั้นจริง. เพราะนองสาวนำมาวางไวโดยผูเขียนไมทราบ.

จึงอาราธนาไปไวที่โตะบูชาพระทางหัวนอนแทน.

เมื่อผูเขียนยายบาน ก็ไดชวนเธอผูนี้มาอยูที่บานใหม. โดยใหเธออยูในฐานพระเจดียไม
จันทนที่บรรจุพระสารีริกธาตุ.เวลาผูเขียนไมอยูบานเธอจึงจะออกมาเดินเลนไปมา.
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14. การ ด ูจิต ที่ ผิดพลาด ใน ขั้น ละเอียด

เมื่อแรกที่ผูเขียนภาวนา ผูเขียนจะรูความเกิดดับของอารมณ. โดยระวังไมใหจิตเคลื่อน
เขาไปเกาะอารมณ. เปนการพยายามแยกผูรูกับสิ่งที่ถูกรูออกจากกันเสมอๆ. เมื่อสิ้นหลวงปู
ดูลยไปแลวผูเขียนก็ยังวนเวียนไปศึกษากับหลวงพอคืนเปนประจำ.วันหนึ่งหลวงพอคืนสอน
ผูเขียนวา. ทำไมไมยอนจิตมาหยุดอยูกับ “รู” มัวแตดู “สิ่งที่ถูกรู” เมื่อใดจะจบได. ผูเขียน
ก็กำหนดสติยอนเขามาดูผูรู-ผูดู. แลวก็เห็นวา ผูรูกลายเปนสิ่งที่ถูกรู ยังมีผูรูซอนเขาไปอีก
เปนชั้นๆ. ไมวาจะทวนเขาไปเทาใด ผูรูก็กลายเปนสิ่งที่ถูกรูทุกที. จนผูเขียนเกิดอาการหัว
หมุนติ้วๆ เพราะใชกระแสจิตดันกลับหลังเขามาที่ผูรูอยูตลอดเวลา. ถึงจุดหนึ่งผูเขียนก็ทราบ
วาวิธีนี้ใชไมได.เพราะเปนการจงใจละทิ้งอารมณแลวยอนเขามาที่จิตผูรูอันเปนการกระทำ
ดวยตัณหา. ไมใชดวยปญญาที่เห็นอารมณเปนไตรลักษณ. แลวปลอยวางอารมณและยอนมา
รูจิตผูรูเองตามธรรมชาติ. ผูเขียนไดทราบวา การเพงจองอารมณเปนสมถะ. แมการเพงจอง
จิตผูรูก็เปนสมถะอีกเชนกัน.

ผลการปฏิบัติผิดคราวนั้นสงผลเสียหายรายแรงมาอีกนาน.เพราะจิตมีความชำนาญใน
การจับเขามาที่ผูรู.จึงชอบมาหยุดอยูที่ผูรูในลักษณะเหมือนวิ่งเขามาในปอมปราการ.ยิ่งกวา
จะออกไปเรียนรูเพื่อปลอยวางอารมณที่จิตยึดมั่นถือมั่น.

แทจริงการดูจิตไมมีอะไรมาก. เพียงแตรูอารมณที่กำลังปรากฏดวยจิตที่เปนกลางจริงๆ
ก็พอแลว.รูอยูตรงที่รูนั่นแหละ.ถาจิตเปนกลางจริงจะสังเกตเห็นจิตผูรูแทรกอยูตรงนั้นเอง.
เมื่อเห็นบอยๆ แลว ตอไปก็ชำนาญ สามารถเห็นจิตผูรูไดเสมอๆ. ตัวอยางเชน ขณะนี้กำลัง
เกิดความสงสัยในหลักการปฏิบัติ. เพราะไมทราบวา ควรจะทำอยางไรดี. วิธีที่งายที่สุดก็คือ
การรูเขาไปที่อารมณสงสัยที่กำลังปรากฏ.ก็จะเห็นวาความสงสัยกำลังถูกรูแลวก็จะรูจักจิต
ผูรูได.หรือถาดูอารมณภายในจิตไมออกก็ลองมาดูอารมณทางกาย.เชนระลึกรูลมหายใจเขา
ออกดวยจิตใจที่สบายๆ.แลวเห็นวาลมหายใจกำลังถูกรูถูกดูอยู.ก็จะรูจักจิตผูรูผูดูขึ้นมาได
โดยงาย.

ธรรมชาติของกิเลสนั้นมันมักจะมาลอหลอกใหเราทิ้งจิตผูรู. อันเปนแกนสารสาระของ
การปฏิบัติเสีย.แลวหลงคิดไปตามความปรุงแตงดวยอำนาจของกิเลส.ถาเรารูทันลูกเลนของ
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กิเลสอยางนี้แลว. เราก็อยาหลงเชื่อกิเลส ทิ้งจิตผูรูออกไปคิดคนควาสิ่งตางๆ ตามใจกิเลส.
ตัวอยางเชนเมื่อมีความสงสัยในวิธีการปฏิบัติเกิดขึ้นมา. แทนที่เราจะรูวาความสงสัยเกิดขึ้น
แลวดูมันจนมันดับไปเอง. เรากลับพยายามคิดคนควาหาคำตอบ เพื่อจะแกความสงสัยนั้น.
การหลงคิดคนไปนั้นเองคือการหลงกลกิเลส.เพราะเราลืม“รู”ไปเสียแลวมีแตคิดคิดคิด
เรื่อยไป.

การคิดเรื่อยไปนั้นใหเราไดแคความรูความเขาใจในระดับ“สัญญา”.แตการรูความเกิด
ดับของอารมณตางๆแมกระทั่งตัวความสงสัยเอง.กลับเปนหนทางใหไดมาซึ่ง“ปญญาในทาง
พระพุทธศาสนา”. เพราะปญญาทางพระพุทธศาสนาไมมีอะไรมาก. เพียงรูวาสิ่งที่ปรากฏขึ้น
มา ลวนแตตองดับไปทั้งสิ้น. ปญญาแคนี้ก็พอจะพาใหผูปฏิบัติพนทุกขแลว. เนื่องจากพอ
เห็นวาอารมณนั้นเปนไตรลักษณ.จิตก็ปลอยวางอารมณที่กำลังปรากฏ.เมื่อจิตปลอยวางไม
ดีดดิ้นวิ่งโลดไปตามอารมณความทุกขก็จะเกิดขึ้นไมไดเลย.

ผูปฏิบัติบางคนคิดวา ใหรูเฉยๆนั้น มันนอยไป กลัวจะโงหรือไมพนทุกข. จึงพยายาม
คิดเพื่อสนองความอยากรู. โดยไมทราบวาจริงๆแลว“รู”กับ“คิด” เปนสิ่งที่ตรงขามกัน.
หลวงปูดูลยทานจึงสอนวา“คิดเทาไรก็ไมรูตองหยุดคิดถึงจะรู”.

การเพงจองใสอารมณ หรือจิตผูรูนั้น ผิดตรงที่ผูปฏิบัติหลง “เพง” อยู. สวนการคิด
ไปตามแรงขับของกิเลส ก็ผิดตรงที่ “เผลอ” ไปตามแรงชักจูงของกิเลส. ผูดูจิต มักผิดพลาด
ตรงนี้แหละ. คือถาไมเพง ก็เผลอ. ไมใชการรูอารมณที่เกิดขึ้นในปจจุบันตามความเปนจริง.

ดวยจิตที่เปนกลางที่แทจริง.แตยังบังคับจิตบางปลอยจิตใหเลื่อนไหลตามกิเลสไปบาง.

พระพุทธเจาทานสอนทางสายกลาง คือไมหยอนดวยกาม และไมทรมานตนเอง. การ
เผลอไปตามอารมณก็เสมือนหลงในกาม. การเพงบังคับจิตก็เหมือนการทรมานตนเอง. หาก
ดำเนินจิตดวยทางสายกลางและเปนกลางจริงๆ.จึงตองทั้งไมเผลอและไมเพง.

15. การ พิจารณา รูป

ผูเขียนมีปกติชอบดูจิต. อันเปนการเจริญ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (ในสวนที่เปน
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เวทนาทางใจ). จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน. แตไมถนัดในการ
พิจารณารูปกาย. อันเปนสวนของกายานุปสสนาสติปฏฐาน. และเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน

(ในสวนที่เปนเวทนาทางกาย).เพราะผูเขียนเห็นวารูปเปนของหยาบรูเห็นงาย.ไมเหมือนกับ
การดูจิตที่เปนของละเอียดมีอะไรแปลกๆใหศึกษามากมาย.ดังนั้นผูเขียนจึงไมไดฝกฝนความ
ชำนาญในดานการพิจารณากายเทาที่ควร.

คราวหนึ่งขึ้นไปนมัสการหลวงปูสิมพุทธาจาโรที่ถ้ำผาปลอง.หลวงปูไดกรุณาตักเตือน
วา จิตเปนของละเอียด สวนกิเลสเปนของหยาบ อยูนอกๆ นี่. ถาดูจิตอยางเดียว เวลาพบ
กิเลสหยาบจะสูไมไหว.ผูเขียนก็นอมรับคำสอนของทานกลับมาปฏิบัติที่บาน. โดยกำหนดจิต
พิจารณาเสนผม.พอจิตกระทบเสนผมเสนผมก็หายไปทันทีเหลือเพียงหนังศีรษะ.พอดูเขาไป
ที่หนังศีรษะก็ทะลุถึงกระโหลก.พอดูเขาที่กระโหลกคราวนี้เห็นกระดูกทั้งรางนั่งขัดสมาธิอยู.
ยังไมทันจะพิจารณาอยางใดกระดูกก็แตกเปรี๊ยะๆกลายเปนเม็ดเล็กๆใสๆเหมือนกอนกรวด
แลวสลายหายไปหมด. เหลือแตจิตผูรูทรงตัวอยูอยางเดียวเทานั้น. รวมความแลว ผูเขียนไม
สามารถพิจารณากายไดดังที่ตั้งใจไว.เพราะจิตทิ้งกายเขามาพิจารณาจิตอยางรวดเร็วมาก.

ผูเขียนไดกราบเรียนเรื่องนี้กับหลวงปูดูลย. ทานก็กรุณาอธิบายวา จริตของคนเราไม
เหมือนกัน การปฏิบัติจึงแตกตางกัน. การจะพิจารณากาย หรือพิจารณาสิ่งใดๆ ก็ตาม. ก็
เพื่อใหสามารถยอนเขามารูอยูที่จิต. เมื่อเขามาถึงจิตแลว จะยอนออกไปหาสิ่งภายนอกอีก
ทำไม.ตั้งแตนั้นมาผูเขียนก็ไมกังวลถึงการพิจารณากายอีก เพราะไมถูกจริตของผูเขียน.แต
ผูเขียนจะมีสติรูกายอยูตามปกติไมวาจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มและพูดจา.

16. การ พิจารณา นาม

ผูเขียนมีปกติชอบพิจารณาหรือระลึกรู นาม. อันประกอบดวยเวทนาทางใจไดแก
ความรูสึกเปนทุกข เปนสุข และเปนกลาง. สัญญาคือความจำไดหมายรู. สังขารคือความคิด
นึกปรุงแตงของจิตที่ดีบางชั่วบางเปนกลางบาง.และวิญญาณคือความหยั่งรูอารมณทางตา

หูใจ.และจิตที่เปนผูรูอารมณทั้งปวง.

ครั้งหนึ่งผูเขียนไปนมัสการหลวงพอเทียน ที่วัดสนามใน. ขณะนั้นทานกำลังสอน
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ญาติโยมจำนวนมากใหเคลื่อนไหวมือ.ผูเขียนกำหนดจิตดูก็พบวานอกจากหลวงพอเทียนแลว
ผูอื่นไมมีใครมีความรูตัวจริงเลย.มีแตสงจิตไปอยูที่มือคิดแตเรื่องการเคลื่อนไหวมือเทานั้น.

ผูเขียนจึงเลี่ยงออกไปนอกศาลา ไปนั่งบนเกาอี้ใตตนไม แลวดูจิตไปตามที่เคยทำมา.
เพียงครูเดียวจิตก็รวมลงถึงภวังคจิต.ตอมาจิตเกิดความรับรูขึ้นมาในทามกลางความวางเปลา.

จิตก็เอาความวางเปลาเปนอารมณเขาคูอยูกับความวางเปลา.จิตไมรูจักยอนเขามาดูจิตมีแต
ดูออกไปภายนอก.แลวความคิดปรุงแตงก็ผุดขึ้นจากความวางเหมือนงูที่เลี้อยออกจากรู.แต
ขณะนั้นไมทราบวาคิดเรื่องอะไร เพราะปราศจากสัญญา. เมื่อใจสัมผัสเขากับความคิด ก็เกิด
วิญญาณทางใจขยายตัววูบออกปดบังความวางไว. วิญญาณแผออกกระทบรูป รูปก็ปรากฏ

แผออกกระทบนามนามก็ปรากฏ.แลวความมีอยูของขันธ5และอายตนะ6ก็ปรากฏ.

เมื่อรูปนามของผูเขียนปรากฏแลว ผูเขียนก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทตอไปจนตลอด
สาย. จนรูชัดวา เมื่อจิตเกิดความรูสึกเปนตัวตนเมื่อใด. จิตก็เปนทุกขเพราะความเปนตัวตน
เมื่อนั้น. แลวเปนทุกขยิ่งขึ้นเพราะความไมสมอยากในอารมณที่จิตไปรูเขา. โดยมีการทำงาน
ไปตามลำดับดังนี้

ในเวลาที่ตากระทบรูป ก็จะเห็นวิญญาณหยั่งลงทางตา แลวจิตจึงรูอารมณทางตา.
คลายกับเมื่อมีแมลงมากระทบใยแมงมุม.ความสั่นสะเทือนของใยทำใหแมงมุม(จิต)รูถึงสิ่ง
ที่มากระทบ. โดยกอนการกระทบนั้น แมงมุมนอนหลับเงียบอยู. เหมือนจิตที่ตกภวังคเงียบ
อยู. พอมีสิ่งเราแลว จิตก็ไหวตัวขึ้นจากภวังค แลวสงออกไปรับรูสิ่งที่มากระทบนั้น. เหมือน
แมงมุมวิ่งออกไปจับแมลงที่มากระทบใยกินเปนอาหาร.คือจิตวิ่งเขาไปเสวยอารมณนั้น.รูสึก
เปนสุขบาง เปนทุกขบาง เปนกลางๆ บาง. เมื่อมีความรูสึกหรือเวทนาแลว จิตก็เกิดความ
ทะยานอยากไปตามอำนาจของเวทนานั้น.แลวเคลื่อนเขาไปยึดอารมณ. เกิดความเปนตัวตน
ของจิตขึ้นมาแลวเปนทุกขตอไป.

ในชวงนั้น ผูเขียนเห็นวา จิตเปนธรรมชาติอันหนึ่งแยกออกจากขันธ กระทั่งนามขันธ.
เพราะมองเห็นจิตอยูโทนโท. (แตไมไดเห็นเปนรูป มันเปนความรูสึกของตัวสิ่งที่รูอารมณ

และเสวยอารมณไดเทานั้น). และพบวาจิตไมใชเวทนา สัญญา สังขาร หรือกระทั่งวิญญาณ.

โดยเฉพาะวิญญาณนั้นมีความคลายกันในหนาที่รูอารมณ. แตทำงานตางจากจิต คือมัน
เปนความรับรูทางอายตนะเทานั้น.แตจิตเปนทั้งผูคิดผูนึกผูตัดสินและเสวยอารมณ.(ความ
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รูความเขาใจนี้จะเปลี่ยนแปลงไปบางในภายหลัง)

17. พบ ผูรู ให ทำลาย ผูรู

ผูเขียนมีวาสนาไดศึกษาธรรมอยูกับหลวงปูดูลยเพียงปเศษ. และไดไปกราบทานครั้ง
สุดทายในเดือนกันยายน2526.เปนเวลาเพียง36วันกอนทานจะละขันธ.ผูเขียนไดฟงธรรม
ของทานในชวงเย็นจนกระทั่งค่ำ.สังเกตเห็นวาหลวงปูเหนื่อยมากแลวถึงขนาดเริ่มหอบนิดๆ.
เห็นสมควรแกเวลาแลวก็ลงกราบทาน เรียนทานวาจะลากลับเพราะทานเหนื่อยมากแลว.
หลวงปูผูมีวัยกวา96ปกลับมองหนาผูเขียนแลวกลาววา“จะกลับหรือ”.แลวไมอนุญาตให
กลับ แตกลาวธรรมตอไปอีก. ดวยธรรมที่แปลกประหลาด ไมเคยไดยินไดฟง กระทั่งคิดมา
กอน.คือทานกลาววา“พบผูรูแลวใหทำลายผูรูจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อยางแทจริง”.ทาน
สอนอีกวา“ถาเมื่อใดเขาใจชัดเจนแจมแจงดวยปญญา.วาจิตไมใชจิต. เธอจะเขาใจความจริง
อันลึกซึ้งนั้นไดในพริบตาเดียว”.

ทานถามวาเขาใจไหม.ก็กราบเรียนทานวาผมจำไดแลวแตไมเขาใจจะขอลองนำกลับ
ไปปฏิบัติดูกอนครับ.หลวงปูกลาววา“ดีแลว เอาไปไดแลว”.ตอนที่กราบลาทานนั้นไมได
เฉลียวใจเลยวาจะไมมีโอกาสไดฟงธรรมจากทานอีกแลว.

วันรุงขึ้นผูเขียนแวะไปกราบหลวงพอพุธ ฐานิโย ที่วัดปาสาลวัน โคราช. อันเปนสิ่งที่
ปฏิบัติตลอดมาเมื่อไปกราบหลวงปูดูลยที่สุรินทร.เมื่อหลวงพอเห็นผูเขียนก็รองทักวา“เอาวา
อยางไรนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปูสอนอะไรใหอีกละ”.ก็กราบเรียนวาหลวงปูสอนวาพบผูรูให
ทำลายผูรู.หลวงพอพุธทวนคำสอนของหลวงปูวา.“อือพบผูรูใหทำลายผูรูอันนี้เปนสุดยอด
ของกรรมฐานแลว.เมื่อไมกี่วันนี้หลวงพอไปกราบหลวงปู.ทานก็กลาวกับหลวงพอวา..เจาคุณ

การปฏิบัติจะยากอะไร พบผูรูใหทำลายผูรู ก็เพียงเทานี้เอง”. แลวหลวงพอก็ขยายความให
ฟงวา“การทำลายผูรูก็คือการไมยึดมั่นในตัวผูรู”.จากนั้นทานก็แสดงธรรมเรื่องอื่นๆตอไป.

กอนที่ผูเขียนจะลากลับ ทานไดมอบหมายงานใหเรื่องหนึ่ง. คือสั่งวา “หลวงพออยากใหคุณ
เขียนประสบการณการปฏิบัติของคุณเองออกเผยแพร. ทานใหเหตุผลวา “หลวงพอเปนพระ

ติดดวยพระวินัย จะกลาวธรรมที่ลุมลึกนักก็ไมได. คนที่เขามีจริตนิสัยแบบคุณ และเปนผูมี
อุปนิสัยยังมีอยู.ถาเขาไดฟงแลวเขาอาจจะทำตามไดตอไป”.
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หลายปตอมาผูเขียนจึงเขาใจไดวา.ถาไมเคยฟงธรรมเรื่องการทำลายผูรูมากอน.ผูเขียน
คงไมมีปญญาผานดานสุดทายที่พระอนาคามีพากันไปติดอยูได. สิ่งที่หลวงปูสอนไวนั้น เปน
มรดกธรรมที่จะตองเอาไวใชในอนาคต. ไมใชธรรมที่จะสามารถปฏิบัติไดในขณะนั้น. นับ
เปนความเมตตา และความละเอียดรอบคอบของครูบาอาจารยอยางยิ่ง. ที่มอบมรดกธรรม
ชิ้นนี้ไวใหในนาทีสุดทายที่จะลาจากทานและไมไดพบกันอีกแลวในสังสารวัฏนี้.

(เขียนเมื่อ:12มิถุนายน2542)

18. ชาติกอน มี จริง หรือ 

ในชวงที่ผูเขียนเรียนอยูที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น.เปนชวงที่แนวความคิดของทาน
อาจารยพุทธทาส อินทปญโญ มีอิทธิพลตอนักศึกษาอยางสูง. หลักการสำคัญของแนวทางนี้
ก็คือทานเนนที่การดับทุกขในปจจุบัน.ทำใหลูกศิษยซึ่งฟงคำสอนอยางไมรอบคอบเขาใจวา.
ทานอาจารยปฏิเสธเรื่องชาติกอนและชาติหนา. คิดวาทานอาจารยเชื่อวาตายแลวสูญ. คิดวา
ทานอาจารยเห็นวาโอปปาติกสัตวเชนเทวดาและพรหมไมมีจริง.และทุกอยางที่แปลกๆจะ
ถูกอธิบายดวยเรื่องภาษาคน ภาษาธรรม. เชนอธิบายวาสวรรคคือจิตที่เปนสุข นรกคือจิตที่
เปนทุกข.อธิบายวาพระพุทธเจาประสูติตรัสรูและปรินิพพานในวันเดียวกัน.หมายถึงวาการ
ตรัสรู คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจา. และกิเลสก็นิพพานจากพระทัยของทานในขณะ
เดียวกันเปนตน.มีการตีความธรรมะออกไปอยางกวางขวางและสมเหตุสมผล.รวมทั้งสอน
กันเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวง.

ผูเขียนเปนศิษยหนาโงของทานอาจารยพุทธทาสอยางเต็มภูมิ.ตอนนั้นเชื่อสนิทวาเมื่อ
ตายแลวก็สูญ. พระไตรปฎกตัดทิ้งเสียบางก็ได. พระพุทธรูปก็ไมตองไหว เพราะเปนกอนอิฐ
และทองเหลือง.ตอนไปบวชที่วัดชลประทานก็ไดรับคำสอนวาใหรูจักถือศีลอยางฉลาด.กิเลส
ก็เลยพาฉลาดแกมโกงไปเลยเชนฉันขาวจนเกือบๆจะเที่ยงเพราะไมถือมั่นในสิ่งทั้งปวง.

ขนาดรูเห็นภพภูมิตางๆ มาตั้งแตเด็ก. แตพอเปนวัยรุนที่รอนแรงเขา กลับเชื่อลัทธิ
วัตถุนิยมเต็มหัวใจ. ความนากลัวของสังสารวัฏนั้น มันนากลัวขนาดนี้ทีเดียวครับ. คืออาจจะ
หลงผิดเมื่อไรก็ไดแลวแตความคิดปรุงแตงจะพาไป.
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บุญที่ผูเขียนไดพบทานอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ.ทานไดกรุณาชี้แจงใหฟงวาผูเขียน
กำลังหลงผิดดวยอุทเฉททิฏฐิ(คือเชื่อวาตายแลวขาดสูญ).ผูเขียนจึงเริ่มเฉลียวใจหันมาศึกษา
พระไตรปฎกอยางจริงจังดวยจิตใจที่เปดกวางกวาเดิม.แทนที่จะเชื่อตามๆที่ไดรับคำบอกเลา
มา.ตั้งใจอานพระไตรปฎกจนจบสวนใดสงสัยก็กราบเรียนถามทานอาจารยสุชีพฯเรื่อยมา.

เมื่อไดครูบาอาจารยทางปฏิบัติอยางหลวงปูดูลย และหลวงปูเทสก. และปฏิบัติอยาง
จริงจังจนเขาใจจิตตนเองอยางแจมแจงแลว. ผูเขียนจึงทราบวา ชาติกอนและชาติหนามีจริง.
แตไมไดเปนอยางที่เขาใจมาแตเดิมวา. พอรางกายแตกดับ จิตก็ออกจากรางไปเกิดใหม. ซึ่ง
ทัศนะนั้นเกิดจากความเห็นผิดวาจิตเปนอัตตา.

เหตุผลที่ทำใหผูเขียนเชื่ออยางหมดใจก็คือ. เมื่อผูเขียนมีสติระลึกรูลงในกายในจิตของ
ตนเอง. ผูเขียนเห็นสันตติ คือเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาของรูปและนาม. เหมือนสายน้ำ
ที่ไหลผานมาอยางไมขาดสาย. สวนที่ดับไปแลวก็เปนอดีต หาประโยชนอะไรไมได. สวนที่ยัง
มาไมถึง แตมีเหตุปจจัยอยู มันก็จะตองมาถึงในอนาคต. จะหามไมใหมันเกิดขึ้นก็ไมได. สวน
ปจจุบันเองก็สั้นจนหาระยะเวลาไมได. แมจะมีอยู ก็เหมือนไมมีอยู เพราะจับตองอะไรไมได
เลย.เพียงแตปรากฏแลวก็ผานไปๆ เทานั้น.ความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายจึงเปนไปดวยอำนาจ
ของสัญญาและสังขาร. คือตามหลงสิ่งที่เปนอดีตไปแลวบาง. เพอเจอไปถึงสิ่งที่เปนอนาคต
บาง.สวนปจจุบันจริงๆเหมือนความกวางของเสนๆหนึ่ง.คือไมมีความกวางพอที่สิ่งใดจะตั้ง
ลงได.เวนแตมหาสติเทานั้นที่จะหยั่งลงในปจจุบันได.

ผูเขียนเปนคนมีความจำดี. เรื่องที่ผานมาแลวบางเรื่อง ที่เปนอารมณอันรุนแรง
ประทับใจ. ก็ยังจำไดแมวันเวลาจะผานไปนานนักหนาแลว. สิ่งนี้เปนเครื่องมือเฉพาะตัว ที่
เปนเครื่องพิสูจนวาชาติกอนมีอยู. แตไมสามารถพิสูจนใหผูอื่นเห็นตามได. ผูเขียนจึงไมเคย
เปดเผยมากอน นอกจากกับคนใกลชิดจริงๆ เทานั้น. ไมเหมือนการตามรูวาระจิตผูอื่น. ซึ่ง
ผูถูกรูสามารถเปนพยานใหกับผูเขียนได. แตเนื่องจากในลานธรรมแหงนี้มีแตกัลยาณมิตร.

ปรึกษากับคุณดังตฤณแลวก็เห็นวานาจะพูดกันไดบาง.

ผูเขียนจึงขอยกตัวอยางเล็กนอย เพียง 3 ชาติสุดทายนี้. ในชวงประมาณสมัยตน
รัตนโกสินทร. ผูเขียนบวชเปนพระภิกษุอยูที่วัดแหงหนึ่ง ริมแมน้ำใกลจังหวัดนนทบุรี. จิตใจ
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ในชาตินั้นทอแทตอการคนหาสัจธรรมอยางยิ่ง. เพราะไมวาจะหันหนาไปทางใด ก็มีแตผูไมรู
เหมือนๆกัน.ความทอดอาลัยนั้นทำใหกลายเปนพระขี้เกียจ.วันหนึ่งๆเอาแตนั่งเหมออยูที่
ศาลาทาน้ำบาง.ดูพระอื่นแกะสลักไมทำชอฟาและหนาบันบาง.

ในชาตินั้นผูเขียนอายุสั้น ดวยผลกรรมในอดีตหางไกลมาแลว. จึงเปนลมตกน้ำตาย
ตั้งแตยังหนุม. และเพราะอกุศลกรรมที่สั่งสมในการปลอยจิตหลงเหมอไปเนืองๆ. ประกอบ
กับที่เปนพระขี้เกียจ. ฉันขาวของชาวบานโดยไมทำประโยชนใดๆ. ผูเขียนจึงพลาดลงสู
อบายภูมิไปเกิดเปนวัวของชาวบานขางวัดนั้นเอง.และถูกนำตัวมาถวายวัดกลับมาอยูในวัด
เดิมในฐานะใหม.

เมื่อสิ้นอายุขัยลง ผูเขียนไดตามครูบาอาจารยไปเกิดทางตอนใตของจีน แซฉั่ว ชื่อเอ็ง.
ตอมาไดบวชเปนเณรในวัดเซ็นอยูบนเขาเตี้ยๆ ลูกหนึ่ง. ผูเขียนก็หัดดูจิตอยูเสมอๆ.ตอนเปน
หนุมขึ้นมาเกิดไปหลงรักสาวซึ่งถวายดอกลิลลี่มาให.ประกอบกับทางบานไมมีผูสืบตระกูลจึง
ลาสิกขากลับมาทำนา. เรื่องนี้ชาวบานไมคอยชอบใจอยูแลว เพราะพระจีนนั้นเมื่อบวชแลว
มักนิยมบวชเลย.นอกจากนี้ผูเขียนยังทำตัวไมเหมือนชาวบานทั้งหลาย.ซึ่งนอกจากจะทำนา
แลว เพื่อนบานยังเลี้ยงเปดเลี้ยงไก และจับปลา. สวนผูเขียนสมาทานมั่นในศีลสิกขา แมจะ
อดอยากเพียงใดก็ไมยอมฆาสัตว. ชีวิตความเปนอยูจึงแรนแคนกวาคนอื่นๆ. และเปนที่ดูถูก
เหยียดหยามของชาวบานทั่วไป. วาเปนคนไมรูจักทำมาหากิน. กระทั่งพวกเด็กๆ เมื่อเจอ
ผูเขียนก็รองเปนเพลงเลนวา. ฉั่วเอ็งเปนคนประสาท ฉั่วเอ็งเปนคนออนแอ.ผูเขียนถือมั่นใน
ศีลอยูทามกลางแรงกดดันนั้นดวยความอดทนอยางยิ่ง.

ตอมาเกิดฝนแลงตอกัน 2 - 3 ป. คราวนี้ทั้งหมูบานเผชิญกับความอดอยากอยางยิ่ง.
กระทั่งคนที่เคยจับปลาก็ไมมีปลาใหจับ. ถึงตอนนั้นชาวบานทั้งหมูบานจำตองทิ้งถิ่นเขาไปหา
งานทำในเมือง. ผูเขียนและครอบครัวก็ไปกับเขาดวย. และไปพบการเกิดจราจลในเมือง
พลอยถูกลูกหลงตายไปดวย.

ในบรรดาศิษยของหลวงปูดูลย นั้น มีพระที่ทรงอภิญญาเลื่องชื่ออยูหลายองค. เชน
หลวงปูฝนอาจาโรและเจาคุณโชติแหงวัดวชิราลงกรณ.สวนในบรรดาศิษยรุนหลังที่จะหา
ผูทรงอภิญญา.เสมอดวยหลวงพอกิมทีปธัมโมแหงวัดปาดงคูผูเขียนยังไมเคยพบเลย.
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หลวงพอกิมสนิทกับผูเขียนมาก. แตทานก็ไมคอยยอมเลาเรื่องแปลกๆ ใหผูเขียนฟง
อยางเปดเผย. เพราะติดดวยพระธรรมวินัย. แตถาแสดงธรรมอยูแลวพาดพิงไปถึง ทานก็จะ
ยอมเลาใหฟง.

เคยถามทานวาอะไรเปนเหตุใหทานเบื่อหนายในสังสารวัฏ.ทานตอบวาทานเห็นทุกข
ของการเวียนวายตายเกิด.บางชาติเกิดเปนทาวพระยามหากษัตริย.บางชาติตกนรกหมกไหม

หรือมาเปนสัตวเดียรัจฉาน. มีชาติหนึ่งเกิดเปนวัว เจาของเอาไปผูกกับหลักไมไวกลางนาตั้ง
แตเชา. แลวเขาไปทำธุระโดยคิดวาไมนานจะกลับมา. ปรากฏวาเขาติดธุระจนเย็นจึงกลับมา
พาทานกลับบาน. ทานบอกวาวันนั้นแดดรอนจัด. ทานกระหายน้ำทรมานมาก. พอเห็นคน
เดินผานไปมา ก็นึกดีใจวาเขาคงเอาน้ำมาใหดื่มบาง. แตคนกลับกลัววัวที่ดิ้นไปดิ้นมา ไมกลา
เขาใกล.จนเย็นเจาของจึงมาพากลับเขาคอก.

หลังจากทานทิ้งขันธแลว พระอุปฏฐากทานจึงเลาเรื่องอันหนึ่งใหฟงวา. หลวงพอกิม
ทานบอกวาเมื่อชาติกอนหลวงปูดูลยและหลวงพอกิมเปนพระจีน.ในชาตินี้มาเกิดที่เมืองไทย

และมีศิษยในยุคนั้นตามมาอีก10คน.ขณะที่ทานเลานั้นเปนพระ3รูปอุบาสก3คนและ
อุบาสิกา4คน.

สังสารวัฏนี้ยาวนานนัก ไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลาย. พระผูมีพระภาคจึงทรงกลาววา คน
ที่มาพบกันนั้น.ที่จะไมเคยเปนพอแมพี่นองกันมาหาไดยากนัก.

จากการที่ผมจำอดีตไดยาวไกลมาก. จึงไดขอสรุปมาอยางหนึ่งวา. นิสัยของคนเรานั้น
หมื่นป ก็ยังแทบไมเปลี่ยนแปลงเลย. เวนแตจะตั้งอกตั้งใจพัฒนาตนเองอยางจริงจัง. จึงจะ
พัฒนาไปในทางที่ดีได.

คนที่เคยขี้เกียจมาอยางไร ก็มักจะขี้เกียจอยางนั้น แลวก็จะขี้เกียจตอไปอีก. คนที่ชอบ
ศึกษาปริยัติธรรมก็จะชอบศึกษาปริยัติธรรมแลวชาติหนาก็จะชอบอยางนั้นอีก.

สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงคนไดเร็วที่สุด คือการเจริญมหาสติปฏฐาน.แตถึงจะปฏิบัติ
จนเปนพระอรหันตแลว.บรรดาวาสนาคือความเคยชินตางๆก็ยังติดอยูเหมือนเดิม.
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19. ชาติหนา มี จริง หรือ

คราวนี้มากลาวถึงเรื่องชาติหนาหรือเรื่องตายแลวเกิดบาง.ผูเขียนเคยเห็นการตายและ
เกิดมาหลายคราวแลว.ในที่นี้จะเลาถึงการตายแลวเกิดสัก4ราย.

การตายแลวเกิดนั้น ไมใชวาพอรางกายนี้แตกดับลง. จิตดวงเดิมก็ออกจากรางไป
เกิดใหม. เพราะจิตเองก็ตายและเกิดอยูแลวตลอดเวลา.

เรื่องนี้ผูเขียนเคยนั่งดูพอแทๆ ถึงแกกรรม. ตอนนั้นพอปวยหนักอยูที่ศิริราช. ในขณะ
ที่จะตายนั้น ตองนอนหายใจดวยการขยับไหลขึ้นลง. เพราะกระบังลมไมมีกำลังจะหายใจ
แลว. ขณะนั้นมีเวทนาทางกายอยางรุนแรง สลับกับการตกภวังคเปนระยะๆ. ผูเขียนก็เพียร
แผเมตตาใหเรื่อยๆ ไป. ถึงจุดหนึ่งจิตของพอเคลื่อนขึ้นจากภวังค แตไมไดออกมาสูโลก
ภายนอก. เปนสภาวะคลายๆ การฝนไปนั้นเอง. จิตของผูเขียนไดสรางกายทิพยขึ้นในรูปของ
ภิกษุ. สวนจิตของพอก็สรางกายทิพยขึ้นมาประนมมือไหวพระลูกชาย. ผูเขียนก็เตือนใหพอ
ระลึกถึงบุญที่เคยบวชลูกชายหลายคน. จิตของพอก็เบิกบานอยูชวงหนึ่งแลวตกภวังค. พอ
เคลื่อนจากภวังคจิตมีอาการหมุนอยางรวดเร็ว.ที่วาตายเปนทุกขนั้นจุติจิตหรือจิตที่เคลื่อนที่
หมุนนี้มันก็แสดงทุกขออกมาอยางสาหัส.ถาเปรียบเทียบก็เหมือนกับตัวเรานี้เหมือนลูกขางที่
หมุนติ้วๆจนสลบเหมือด.มันเปนการหมุนอยูกับที่ ไมไดเคลื่อนออกจากกายไปทางไหนเลย.

จากนั้นก็ตกภวังคขาดความเชื่อมโยงกับกาย. ขณะเดียวกันก็มีจิตอีกดวงหนึ่ง หมุนขึ้นมา
ในภพใหม. แสดงความทุกขของการเกิด. แลวตกภวังคอีกทีหนึ่ง. พอจิตถอนขึ้นจากภวังค

คราวนี้ความปรากฏแหงอายตนะที่ยึดเปนชีวิตใหมก็เกิดขึ้นแลวอยางสมบูรณ.

จึงเห็นวา จิตไมไดออกจากรางไปเกิด. และทันทีที่ตาย ก็เกิดทันที มีภวังคคั่นอยู
นิดเดียวเทานั้น.

อีกรายหนึ่งเปนพอของเพื่อน แตสนิทคุนเคยกันดี. เพราะที่บานของเพื่อนคนนี้ สราง
กุฏิไวใหพระปามาพัก.ในเวลาที่พอของเขาเจ็บหนักนั้น.เขาไดนิมนตครูบาอาจารยพระปา2

รูปไปแผเมตตาให.ผูเขียนก็ตามไปดูดวย.คนเจ็บนอนหลับๆตื่นๆอยู แลวก็รองโวยวายวา.
นั่นมดดำเดินเต็มไปหมดเลย.ลูกก็รองไหกระซิกๆบอกวาพอเจอมดดำเดินแถวไมได. จะเอา
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นิ้วโปงรูดฆาทั้งแถวดวยความสนุกเสมอ. ทั้งลูกและพระก็ชวยกันเตือนสติ วาไมมีมดดำ. จิต
ของแกก็ตกภวังคลงอีกครั้งหนึ่ง.

ขณะที่จิตเคลื่อนออกจากภวังค มาอยูตรงที่เหมือนฝนนั้น. แกนิมิตเห็นไกบานตัวหนึ่ง.

พระทั้งสองรูปและผูเขียนก็เรงแผเมตตาใหมากขึ้น.นิมิตไกก็ดับลงเกิดนิมิตของอสุรกายแลว
จิตก็เคลื่อน.พอตกภวังคลงก็ไปเกิดเปนอสุรกายทันที.

บางคนไมทำกรรมดีแตกะวาตอนตายจะคอยตัง้ใจตายใหด.ีโดยจะทองนามพระอรหนัต
บางพุทโธบาง.ขอเรียนวาเปนความคิดที่เหลวไหลสิ้นเชิง.เพราะพอจะตายจริงๆนั้นจิตจะ
เกิดนิมิตขึ้นเหมือนกับฝนไป.สิ่งที่ตั้งใจทองไวนั้นจะลืมจนหมด.แลววิบากก็จะแสดงนิมิตขึ้น
มาใหจิตผูกพันเขาสูภพใหมตามกรรมที่ใหผล.

ถาควบคุมความฝนไมได ก็ควบคุมการเกิดขามภพขามชาติไมได. รายพอของเพื่อนนั้น
เมื่อเลาใหเขาฟงวาหวุดหวิดจะไปเปนไก. เขาก็สารภาพวาพอนั้นตั้งแตหนุมๆ ชอบดื่มเหลา.

ตกเย็นจะมีเพื่อนมาชุมนุมที่บาน. พอจะสั่งเชือดไกเลี้ยงเพื่อนทุกวัน วันละตัว. กรรมชั่วที่
สะสมจนเคยชินเปนเวลาหลายสิบป จึงจะมารอใหผล. แตอาศัยที่เคยทำบุญมาในชวงปลาย
ชีวิต.ในขณะสุดทายนิมิตเกิดเปลี่ยนแปลงไป.จึงรอดจากสัตวเดียรัจฉานไปเกิดเปนอสุรกาย.
เรียกวาดีขึ้นขั้นหนึ่งแตยังต่ำกวาเปรต.

หลังจากตายไมนาน คืนหนึ่งลูกสาวนั่งภาวนาแลวนึกถึงพอ. ขอใหมารับสวนบุญดวย
ตนเอง.ทันใดนั้นทั้งบานก็เหม็นเนาตลบไปหมด.ทั้งลูกทั้งหลานกลัวกันลนลาน.รีบกำหนด
จิตบอกวา ไมตองมารับเองก็ได จะอธิษฐานจิตไปให. วันนั้นพอดีมีพระเถระรูปหนึ่งมาพักใน
บาน.พอรุงเชาทานก็บนขึ้นเองวาไมนาไปเรียกเขามาเลย.

อีกรายหนึ่งเปนสุนัขในบานของผูเขียน. เปนหมาไทยธรรมดาไมมีประวัติและดีกรี.
ผูเขียนไปอุมมาจากจุฬาฯ เอามาเลี้ยงไวตั้งแตเล็ก. เขาเปนสุนัชตัวเมียที่มีจิตใจงดงามมาก.
รูจักใหทาน ใหลูกสุนัขอื่นๆดูดนมได. เวลากินอาหาร จะใหแมวและสุนัขอื่นๆ กินกอน ตัว
อื่นอิ่มแลวเขาจึงจะกินขาว.และแมจะถูกสัตวเล็กกวารังแกเขาก็จะเดินหนีไมตอบโตทำราย

ทั้งที่ทำได. ในเวลาที่เขาตายนั้น เขานอนตาแปว. มีความรูสึกตัวอยางตอเนื่อง. และไปสูภพ
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ภูมิที่สูงกวาพอของผูเขียนเสียอีก.

คนไปเกิดเปนสัตว สัตวไปเกิดเปนเทวดา. สังสารวัฏนี้เอาแนนอนอะไรไมไดเลย. แตมี
ความเที่ยงธรรมอยางที่สุด.

รายสุดทายเปนยายหางๆ ของผูเขียน. แกเปนคนขี้โมโหโทโส แถมเปนนักเขาทรง
หลวงพอทวด. เปนคนที่มีพลังจิตกลาแข็งมาก. แกตายแลวไปเกิดเปนอสรุกาย มีผีหลายตัว
เปนบริวาร.ทั้งนี้โอปปาติกสัตวนั้น.เขานับถือกันตามพลังอำนาจและบุญวาสนา.

ลูกหลานรูสึกสงสารแก แตที่มากกวาสงสารคือกลัวแก. เพราะญาติบางคนเห็นแกใน
สภาพที่นากลัวมาก. ผูเขียนจึงเปนตนคิดจะทำบุญอุทิศสวนกุศลให นอกเหนือจากการจัด
งานศพตามประเพณี. โดยนำผาไตรไปถวายหลวงปูเทสก เทสรังสี ที่วัดหินหมากเปง. เมื่อ
ถวายทานแลว ก็กำหนดจิตอุทิศสวนกุศลให. พอกำหนดจิตถึง ภาพของแกก็ปรากฏขึ้น
ตอหนาตอตามีผูเห็นถึง 3คน. ในภาพนั้นแกยังเปนอสุรกายแตหนาตาสดใสขึ้นบาง. ในมือ
อุมผาไตรไวอยางงงๆ วาแกจะเอาไปทำอะไร. ทั้งนี้เพราะแกเองไมเคยทำบุญชนิดนี้. เปน
เพียงบุญที่ผูอื่นอุทิศใหจึงขาดความประทับใจเทาที่ควร.

รุงเชาถวายอาหารตอพระทั้งวัดโดยนำเงินไปทำบุญที่โรงครัว ใหเขาจัดการให. แต
ทำบุญแลวลืมอุทิศสวนกุศลให. ตกเย็นก็นั่งรถสองแถวที่จางไวออกจากวัด. สิ่งที่พากันเห็น
นั้นนากลัวมาก. คืออสรุกายยายพรอมทั้งบริวารพากันติดตามมาจากวัด. ตอนขึ้นรถไฟที่
หนองคาย ขณะที่รถวิ่งลงมาทางจังหวัดอุดรธานี. อสุรกายก็มาโผลหนาใหญเต็มหนาตาง
รถไฟ.เลนเอาสะดุงไปตามๆกัน.ผูเขียนนึกไดวายังไมไดอุทิศสวนกุศลให.จึงกำหนดจิตบอก
ยายวาเมื่อเชานี้ไดทำทานถวายอาหารพระทั้งวัดเพื่ออุทิศใหกับเขา.เมื่อบอกกลาวถึงตอนนี้
อสุรกายก็ระลึกไดวา. เมื่อสมัยยังสาวนั้น เขาชอบนำอาหารใสปนโตไปถวายพระ. ภาพพระ
นั่งฉันอาหารเต็มศาลาก็ปรากฏทางมโนทวารของเขา. จิตในขณะนั้นเกิดความราเริงเบิกบาน
ในบุญที่ตนเองเคยสรางไว.จิตก็เคลิ้มลงเรื่อยๆ.ขณะนั้นเกิดกลุมควันสีขาวพวยพุงขึ้นจากเทา
ของเขา.แผขยายจนคลุมตัวไวทั้งหมด.พอจิตตกภวังคดับวับลงกายอสุรกายก็สลายหายไป.

เกิดรูปเทพธิดารูปหนึ่งลอยทะลุกลุมควันสีขาวนั้นขึ้นไป.
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ความตายของโอปปาติกะนั้นเมื่อจิตจับนิมิตใหมและดับลงรูปโอปปาติกะก็ดับลงดวย.
แลวจิตดวงใหมในภพใหมก็เกิดขึ้น. แตผูเขียนดูไมทันวา รูปในภพใหมเกิดกอน หรือจิตเกิด
กอน.

สัตวในภพอสุรกายและภพอื่นๆจะไมรับสวนบุญของผูอื่น.อยางมากก็เพียงอนุโมทนา
บุญ.มีเพียงเปรตบางอยางที่เปนภพใกลคนที่สุดจึงจะรับสวนบุญจากผูอื่นได.กรณีที่เลามานี้
อสุรกายเพียงแตอนุโมทนาบุญและระลึกไดถึงบุญของตนเอง.

อนึ่ง ธรรมดาสัตวตระกูลโอปปาติกะทั้งหลายนั้นมักจะอายุยืน. หากไมมีบุญของตน
เองเปนที่พึ่งอาศัย.ก็จะอยูดวยความยากลำบาก.เพราะจนลูกหลานเหลนตายหมดแลวสัตว
พวกนี้ก็ยังมักจะมีชีวิตอยู.ดังนั้นถามีโอกาสทำบุญก็ควรจะทำไว เพื่อเปนที่พึ่งอาศัยในการ
ทองสังสารวัฏตอไป.

(เขียนเมื่อ:16มิถุนายน2542)
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