ธรรมะจากผูรู

บทความเรื่องบันเทิงธรรมนี้ เปนบทความที่คุณสันตินันท (หรือพระอาจารยปราโมทย
ปาโมชฺโช ในปจจุบัน) เคยเขียนไวในเว็บไซตลานธรรมเสวนา ตั้งแตทานยังเปนฆราวาส
ซึ่งมีทั้งขอคิดและประสบการณตรงจากการปฏิบัติธรรมมากมาย
อานแลวจะทำใหเกิด
กำลังใจในการปฏิบัติ เพื่อกาวเขาสูหนทางแหงความพนทุกข ผมจึงอยากปนใหพี่ๆ นองๆ
ญาติธรรมไดอานกันอีกทางหนึ่งครับ

“พอไกอู”

บันเทิงธรรม
ความนำ
ผูเขียนไดเขียนถึงแนวทางการปฏิบัตธิ รรมไวแลว 2 ฉบับ. คือ
1). แนวทางปฏิบัตธิ รรม ซึ่งเปนการอธิบายวิธีการดจู ิต ตามแนวของพระราชวุฒาจารย
(หลวงปดู ูลย อตุโล). โดยแจกแจงลงในหลักสติปฏฐาน 4 และ
2). แนวทางปฏิบัตธิ รรม ซึ่งอธิบายถึง ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ. แนวทางปฏิบัตธิ รรม
ทั้ง 2 ฉบับนี้ เนนน้ำหนักทศี่ าสตรของการปฏิบัติ. เพื่อใหผสู นใจทราบถึงหลักปฏิบัตทิ ี่
สำคัญ จึงเปนเสมือนแผนทีบ่ อกทิศทางหลักของการเดินทาง.
แตเมื่อผูอานแผนทีล่ งมือเดินทางจริงๆ. อาจจะพบอุปสรรคตางๆ นานาอีกหลาย
ประการ. ซึ่งแมจะเปนรายละเอียดปลีกยอย. แตกอ็ าจทำใหผูปฏิบัตติ องเสียเวลาคนหาวิธี
แกไขปญหาในแตละขั้นตอน. ผูเขียนซึ่งเคยผานความผิดพลาดตางๆ มามากแลว. จึงอาสา
ที่จะบอกเลาประสบการณถึงรายละเอียดของเสนทาง.
รวมทั้งจะเลาถึงกลวิธเี อาตัวรอด
จากอุปสรรคตางๆ นั้นดวย. เพื่อผทู เี่ ดินมาขางหลังจะไดรับความสะดวกในการปฏิบัตธิ รรม
มากขึ้น. ขอย้ำวาทีผ่ ูเขียนอาสามาเขียนเรื่องนี้. ไมใชเพราะผูเขียนเกงกลาสามารถอะไร. แต
เปนเพราะผูเขียนหยอนความรูความสามารถ. จึงปฏิบัตผิ ิดพลาดเอาไวหลายแงหลายมุม.
มากกวาหมูเ พื่อนบางทานซึ่งมคี วามฉลาดแหลมคม ปฏิบัตไิ ดราบรื่นไมพบอุปสรรคใดๆ.
ผูเขียนจะใชทวงทำนองของการเลาเรื่องเพื่อใหอานงาย.

ยิ่งกวาการบรรยายอยางมี
ธัมโม ทำไม?
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ศัพทแสงเปนวิชาการ. และไมไดเลาตามลำดับเหตุการณเสมอไปเพื่อความสะดวกของผูเขียน
เอง. ซึ่งกเ็ ปนทำนองเดียวกับทคี่ นเฒาคนแกเลาเรื่องใหคนรุนหลังฟง. คือนึกอะไรได ก็เลา
เรื่องนั้นกอน.

1. พอเริ่มตนก็ผิดเสียแลว
ผูเขียนเริ่มปฏิบัตสิ มาธิภาวนาครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 7 ขวบ. โดยคุณพอพาไปวัด
อโศการามของทานพอลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเ มธาจารย). และไดหนังสือการ
ฝกอานาปานสติมาจากทานพอลี. ก็นำมาอานแลวปฏิบัตดิ วยตนเองไปตามความเขาใจแบบ
เด็กๆ. เอาจิตไปจดจออยูก ับลมหายใจเขาออก. พยายามหัดอยูท ุกวันเพราะผูเขียนเปนคนกลัว
ผี. และเชื่อวาถาภาวนาเปนจะหายกลัวผี. การทจี่ ิตจดจอกับลมหายใจโดยไมไดคิดคาดหวังวา
จะเกิดอะไรขึ้นนั้น. เปนหลักการสำคัญของสมถกรรมฐาน. ดังนั้นเพียงไมนาน จิตกร็ วมวูบลง
ปราศจากกาย. แลวจิตกอ็ ันตรธานไปปรากฏขึ้นในเทวโลก. เมื่อเวลาจะเดินทางไปมา ก็เพียง
นึก แลวกายทิพยกล็ อยไปเหนือพื้น.
ผูเขียนเที่ยวเลนอยูเ ชนนีไ้ มนานวันนัก. ก็เกิดความเฉลียวใจวา สมาธิไมนาจะมี
ประโยชนเพียงแคนี้. ทำไมเราจะตองปลอยใหจิตเคลิ้มแลวมาเที่ยวอยางนี้. นับจากนั้นก็
กำหนดลมหายใจใหแรงขึ้น. เพื่อไมใหจิตตกภวังค. จิตกไ็ มออกเที่ยวภายนอกอีก.

2. กำหนดลมหายใจแบบแข็งกราว
การกำหนดลมหายใจแรงๆ แมจะทำใหจิตไมเคลิ้มตกภวังค. แตจิตกไ็ มสามารถพัฒนา
ใหยิ่งกวานั้น. กลับทำความเหน็ดเหนื่อยใหอยางมาก. แตผูเขียนกม็ ิไดยอทอ ยังคงกำหนด
ลมหายใจแรงๆ เชนนั้นเสมอมา. แมจะเหนื่อยเพียงใด ก็ทนเอา. เนื่องจากไมมสี ติปญญา มีแต
แรงกระตุนของอดีตใหตองปฏิบัติ. ปฏิบัติลำบากเชนนีอ้ ยูถ ึง 21 ป. โดยไมไดประโยชนอะไร
เลย ไมวาสมาธิหรือปญญา. ทั้งนีเ้ พราะผูเขียนไมทราบวา ทีป่ ฏิบัตนิ ั้นทำไปเพื่อสิ่งใด. และไม
ทราบวิธีปฏิบัตทิ ถี่ ูกตองดวย.
ผูท ี่จะปฏิบัตธิ รรม
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จึงควรศึกษาถึงเปาหมายของการปฏิบัตใิ หชัดเจน.

และเรียนรู

วิธีปฏิบัตใิ หเขาใจเสียกอน. อยาไดลำบากเหมือนผูเขียนเลย.

3. ดูจิตไดเมื่อภัยมา
บานเกิดของผูเขียนเปนตึกแถว. ดานหนาคือถนนบริพัตร ดานหลังคือคลองโองอาง.
หมูบานที่อยูม ีชื่อเปนทางการวา บานบาตร เพราะมอี าชีพทำบาตร. แตสวนทอี่ ยูจริงเปน
หมูบานโบราณอีกหยอมหนึ่งเรียกวา บานดอกไม เพราะมอี าชีพทำดอกไมไฟ. ตอนเด็กๆ เกิด
ไฟไหมบานดอกไม มีการระเบิดและมคี นตายจำนวนมาก. ผูเขียนจึงกลัวไฟไหมจับจิตจับใจ.
วันหนึ่งเมื่ออายุประมาณ 10 ขวบ ขณะเลนลูกหินอยูข างถนนหนาบาน. ไดเห็นไฟกำลังไหม
ตึกแถวเดียวกัน แตถัดไป 5 - 6 หองซึ่งเปนรานซอมรถยนต.
ผูเขียนเกิดความกลัวอยางรุนแรง. ลุกพรวดขึ้นไดกว็ ิ่งอาวเขาบานเพื่อไปบอกผูใหญ.
พอวิ่งไปได 3 กาว จิตกเ็ กิดยอนดจู ิตโดยอัตโนมัติ. มองเห็นความกลัวดับวับไปตอหนาตอตา.
เหลือเพียงความรูตัว สงบ ตั้งมั่น. ตอนนั้นไมทราบวาเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไร. ไดแตเดินไป
บอกผูใหญวา ไฟไหม. แลวยืนดคู นอื่นตกใจกันวุนวาย.
หลายปถัดมา ผูเขียนจึงเขาใจวา. ผลของการปฏิบัตสิ มาธิภาวนาทเี่ ราทำไวในชาติกอนๆ
ไมไดหายไปไหน. แตยังฝงลึกอยูใ นจิตใจของเรานั่นเอง. เมื่อถึงเวลา มันกจ็ ะแสดงตัวออกมา.
จุดออนของผูเขียนในขณะนั้นกค็ ือ. ผูเขียนไมมคี รูบาอาจารยที่จะสรุปใหฟงวา เกิดอะไร
เพราะอะไร. ผูเขียนจึงลืมการดจู ิตไปอีกครั้งหนึ่ง.
สิ่งหนึ่งทอี่ ยากกลาวกับผูอานกค็ ือ. คุณงามความดที ั้งหลายนั้น ขอใหสรางไวเถิด. ผล
ของมันไมสูญหายไปไหน. เมื่อถึงเวลายอมใหผลอยางแนนอน.

4. กลัวผีจนเจอดี
ดังทีเ่ ลามาแลววา ผูเขียนกลัวผยี ิ่งกวาอะไรทั้งหมด. ทั้งทีไ่ มเคยพบผเี ลยแมแตครั้ง
เดียว. จนกระทั่งป 2521 จึงไดไปบรรพชาอุปสมบทที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์. แลวทาน
เจาคุณอุปชฌายคือพระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ) ก็เกิดจะเมตตาผูเขียนเปนพิเศษ.
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แทนที่จะใหไปอยูใ นหมูก ุฏหิ ลังวัด. ซึ่งพระเณรอยูก ันเปนจำนวนมาก. กลับใหผูเขียนอยูก ุฏิ
โดดเดี่ยวตามลำพังขางเมรุและใกลชองเก็บศพ. ถาจะวาไปแลวเปนกุฏทิ นี่ าอยูม าก. เพราะ
ปลูกอยูร ิมสระน้ำเล็กๆ มีตนไมรมรื่น. แตขอเสียคือพอตอนฉันเพล. ไดพบโยมบางคนเขา
บอกวากุฏนิ ั้นผดี ุ.
เคยมเี ณรไปอยูแ ลวตกกลางคืนรองลั่นวิ่งหนีจากกุฏเิ พราะมผี มี าเลน
กระโดดน้ำในสระ. ผูเขียนแมเปนพระ ก็รูสึกหวาดเสียวเปนอยางยิ่ง. พอตกกลางคืนหลัง
จากไปฝกกรรมฐานทที่ ายวัด ก็กลับเขากุฏปิ ดไฟนอน. เวรกรรมแทๆ ผนังกุฏชิ วงลางสัก 1
ฟุตเปนกระจกโดยรอบ. จึงมองออกมาเห็นภาพภายนอกตะคุมๆ. พอหลับแลวกลางดึกกต็ อง
ตกใจตื่น เมื่อไดยินเสียงอะไรบางอยางกระโดดน้ำดังตูม. บทสวดมนตตางๆ มันเลื่อนไหลขึ้น
มาเองโดยอัตโนมัติ. นอนกลัวจนถึงเชาจึงออกไปดทู สี่ ระน้ำ. ก็เห็นผี คือลูกมะพราวลอยตุบ
ปองๆ อยูใ นสระ.
ผีในลักษณะนี้ผูเขียนไดพบเห็นอยูเ สมอ เมื่อออกไปปฏิบัตธิ รรมตามวัดปา. เชนผี
กระรอกขวางหลังคากุฏติ อนดึกๆ. ผีตุกแกจับแมลงโตๆ ฟาดฝากุฏิ. ผีนกรองเสียงเหมือนยาย
แมมด. ผีเปรตนกรองกรี๊ดๆ บนยอดไมสูงๆ เปนตน. ยิ่งเขาลือวาตรงนั้นมผี ี ตรงนีม้ ผี ี ยิ่งชอบ
พิสูจนทั้งๆ ทีก่ ลัว.
หลังจากเจอผมี ะพราวแลวผูเขียนกช็ ักจะกระหยิ่มใจ. พอตกกลางคืนแมจะเลิกปฏิบัติ
รวมกลุมจากศาลาทายวัดแลว. ก็ยังกลับมานั่งภาวนาตอในกุฏอิ ีก. คืนหนึ่งจิตสงบลงและรูสึก
หนอยๆ วาเมื่อยขา และเปนเหน็บ. จึงนั่งเหยียดเทาแลวภาวนาตอไป. แลวจูๆ ก็รูสึกไดวามี
ใครคนหนึ่งมานวดขาให. เพียงกดคราวเดียว เลือดลมกเ็ ดินสะดวก หายปวดหายเมื่อย. จิตก็
สงออกไปดู เห็นชายวัยเกษียณอายุคนหนึ่งแตงชุดทหารอากาศกำลังนวดใหอยางตั้งใจ. จิตใน
ขณะนั้นไมมคี วามกลัวเลย. หลังจากนั้น ผูเขียนกเ็ ห็นเขาคนนี้อยูเ สมอๆ.
เรื่องทเี่ กิดขึ้นนี้จะเปนอุปาทานหรืออะไรก็แลวแตเถิด. ผูเขียนไดประสบมา ก็นำมาเลา
สูก ันฟง. เพื่อคลายความหนักในเนื้อหาของธรรมที่จะเลาตอไปขางหนา.

5. ดูจิต : จิตคืออะไร อยูที่ไหน แลวจะเอาอะไรไปดู
ผูเขียนปฏิบัตติ ามยถากรรมมาโดยตลอด.
ธัมโม ทำไม?
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เพิ่งจะมคี รูบาอาจารยจริงจังเอาเมื่ออายุ

29 ป. เหตุที่จะพบอาจารยนั้น ก็เพราะชอบเลนเหรียญพระเครื่อง. จึงไปซื้อหนังสือทำเนียบ
เหรียญหลวงปแู หวนมาเลมหนึ่ง. ชื่อหนังสือ “ชีวิตและศาสนกิจ หลวงปแู หวน”. เขาใจวาเปน
หนังสือที่ทางวัดสัมพันธวงศ จัดพิมพ. ดูไปทีละหนา พอถึงตอนทายๆ เลม. ผูจัดพิมพหนังสือ
คงเห็นวามที ี่วางเหลืออยู. จึงนำธรรมะเรื่องอริยสัจจแหงจิตของหลวงปดู ูลยอตุโลมาลงไวเปน
ขอความสั้นๆ วา. “จิตทสี่ งออกนอก เปนสมุทัย. ผลอันเกิดจากจิตทสี่ งออกนอก เปนทุกข.
จิตเห็นจิตอยางแจมแจง เปนมรรค. ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอยางแจมแจง เปนนิโรธ.
อนึ่ง ตามสภาพทแี่ ทจริงของจิต. ยอมสงออกนอกเพื่อรับอารมณนั้นๆ โดยธรรมชาติของ
มันเอง. ก็แตวา ถาจิตสงออกนอกไดรับอารมณแลว. จิตเกิดหวั่นไหวหรือเกิดกระเพื่อม
ไปตามอารมณนั้น เปนสมุทัย. ผลอันเกิดจากจิตหวั่นไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ
นั้นๆ เปนทุกข. ถาจิตทสี่ งออกนอกไดรับอารมณแลว. แตไมหวั่นไหว หรือไมกระเพื่อม
ไปตามอารมณนั้นๆมีสติอยูอ ยางสมบูรณ เปนมรรค. ผลอันเกิดจากจิตไมหวั่นไหว หรือไม
กระเพื่อม เพราะมสี ติอยูอ ยางสมบูรณ เปนนิโรธ. พระอริยเจาทั้งหลายมจี ิตไมสงออกนอก.
จิตไมหวั่นไหว จิตไมกระเพื่อม เปนวิหารธรรม. จบอริยสัจจ 4.”
(ขอความจากหนังสือเลมนี้ เปนแรงบันดาลใจใหผูเขียนสนใจคำสอนของหลวงปดู ูลย.
นอกจากผูเขียนแลว ยังมีนักปฏิบัตริ ุนไลๆ กับผูเขียนอีก 2 ทาน. เขาไปเปนศิษยของหลวงปู
ดวยแรงบันดาลใจจากหนังสือเลมนี้. และทานหนึ่งไดครองสมณเพศมั่นคงในธรรมปฏิบัติ. มี
ศีลาจารวัตรงดงามบริบูรณยิ่ง. ผูเขียนและพระอาจารยรูปนั้น. ยังปรารภดวยความเคารพใน
หนังสือเลมนั้นมาจนทุกวันนี้).
อานแลวผูเขียนเกิดความสะกิดใจวา. จริงนะ ถาจิตไมทุกข แลวใครจะเปนผทู ุกข. ดังนั้น
เมื่อมโี อกาสในชวงวันมาฆบูชาป 2525. ผูเขียนพรอมดวยนองในทางธรรม. ก็สุมเดินทางไป
สุรินทร แลวเที่ยวถามหาวัดบูรพาราม. ในตอนสายวันนั้น ก็ไดไปนั่งอยูแ ทบเทาของหลวงปู
ผูสูงวัยกวา 90 ป.
ผูเขียนกราบเรียนทานวา ผูเขียนอยากปฏิบัติ. ทานนั่งหลับตาเงียบๆ ไปครึ่งชั่วโมง แลว
สอนวา. การปฏิบัตไิ มยาก มันยากเฉพาะผไู มปฏิบัติ. อานหนังสือมามากแลว ตอแตนี้ใหอาน
จิตของตนเองใหแจมแจง. แลวทานกส็ อนอริยสัจแหงจิต เหมือนทเี่ คยอานมานั้น. แลวถามวา
เขาใจไหม. ผูเขียนในขณะนั้นรูสึกเขาใจแจมแจงเสียเต็มประดา. จึงกราบเรียนทานวา เขาใจ
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ครับ. แลวลาทานกลับไปขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพ. พอรถไฟเริ่มเคลื่อนจากสถานีจังหวัดสุรินทร.
ผูเขียนกเ็ พิ่งนึกไดถึงความโงเขลาอันรายแรงของตนเอง.
คือนึกขึ้นไดวา หลวงปสู ั่งให ดูจิต. ก็แลว จิตคืออะไร จิตอยูท ี่ไหน แลวจะเอาอะไรไป
ดู. นึกเสียใจทไี่ มไดถามปญหาเหลานีจ้ ากหลวงปู. แลวคราวนีจ้ ะปฏิบัตไิ ดอยางไร. นี่แหละ
ความผิดพลาดทฟี่ งธรรมดวยความไมรอบคอบ.
เอาแตปลาบปลื้มใจและตื่นเตนทไี่ ดพบ
ครูบาอาจารย. จนพลาดในสาระสำคัญเสียแลว. จะกลับไปถามหลวงปกู ไ็ มสามารถกระทำได
แลวในตอนนั้น.
ผูเขียนแกปญหานี้ ดวยการทำใจใหสบายหายตระหนกตกใจ. แลวพิจารณาวา จิตเปน
ผูรอู ารมณ. จิตจะตองอยูใ นกายหรือในขันธ 5 นี้ ไมใชอยูท ี่อื่นแน. หากคนควาลงในขันธ 5
ถึงอยางไรกต็ องพบจิต. แตจะพบในสภาพใด หรือจะเอาอะไรไปรูวาอันนีเ้ ปนจิต. ยังเปน
ปญหาทพี่ ิจารณาไมตก ก็จับปญหาแขวนไวกอน.
ผูเขียนพยายามทำใจใหสบาย สลัดความฟุงซานทิ้ง. ตั้งสติระลึกรูอยูใ นกายนี้ ตั้งแต
ปลายผมลงมาถึงพื้นเทา. ก็เห็นวากายนไี้ มใชจิต กายเปนวัตถุธาตุเทานั้น. แมจะตรวจอยู
ในกายจนทั่วกย็ ังไมพบจิต. พบแตวากายเปนสิ่งทถี่ ูกรเู ทานั้น ไมใชจิตทเี่ ปนผูรู. ผูเขียนจึง
พิจารณาเขาไปทเี่ วทนา. ตั้งสติจับรทู คี่ วามทุกข ความสุข และความเฉยๆ ทีป่ รากฏ. ก็พบ
อีกวา เวทนากเ็ ปนสิ่งทถี่ ูกรู ยังไมใชจิต. ผูเขียนกว็ างเวทนา หันมรี ะลึกรสู ัญญาทปี่ รากฏ. ก็
เห็นวาสัญญาคือความจำได/หมายรู ก็ยังเปนสิ่งทถี่ ูกรอู ีก. ผูเขียนกห็ ันมาดสู ังขารคือความคิด
นึกปรุงแตงทเี่ กิดขึ้น. ก็เห็นความคิดนึกปรุงแตงผุดขึ้นเปนระยะๆ. เปนเพียงสิ่งทถี่ ูกรู ยังไมใช
จิตอีก.
กอนทรี่ ถไฟจะถึงกรุงเทพฯ. ผูเขียนสามารถแยกรูป เวทนา สัญญา และสังขาร ออก
แลว. ทันใดผูเขียนกพ็ บจิตผูรู เปนสภาพทเี่ ปนกลาง วาง และรอู ารมณ. ผูเขียนกต็ อบปญหา
ไดแลววา. จิตเปนอยางนี้. จิตอยูทรี่ นู เี้ อง ไมไดอยูทกี่ าย เวทนา สัญญา และสังขาร. ผูเขียน
รูจ ิตผูรไู ดดวยเครื่องมือ คือ สติ. ซึ่งผูเขียนไดใชสติเปนเครื่องระลึกรู. และใชปญญาพิจารณา
แยกขันธ จนเขามาระลึกรู จิตผูรไู ด.
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ถามคี วามรอบคอบ ถามครูบาอาจารยมาใหดี. ก็คงไมตองชวยตนเองขนาดนี้. แตการที่
คลำทางมาไดอยางนี้. ก็สอนใหผูเขียนเคารพแตไมติดยึดอาจารย. และซึ้งถึงคำวา ตนเปนที่พึ่ง
แหงตน ไดเปนอยางดี. และทำใหผูเขียนเคารพในศักยภาพของมนุษย. เห็นวาถาตั้งใจจริง ก็
สามารถพัฒนาตนเองได. เพราะขนาดผูเขียนไมคอยไดเรื่องเทาไร ก็ยังทำมาจนได.

6. รูจักจิต แลวจะทำอยางไรตอไปดี
ทันทีทแี่ กปญหาแรกตก คือตอบไดวา. จิตคืออะไร อยูที่ไหน และเอาอะไรไปดู. ปญหา
ใหมก็ตามมาทันทีวา. เมื่อรแู ลวจะปฏิบัตอิ ยางไรตอไป. เพราะหลวงปสู อนมาสั้นๆ วาใหดจู ิต.
เมื่อผูเขียนไดจิตผูรมู าดวยการแยกขันธ ออกจากจิต. ผูเขียนกต็ องระวังรักษาจิตเพื่อเอาไวดู.
โดยการปองกันไมใหจิตไหลเขาไปปนกับขันธ. เพราะถาจิตไหลเขาไปปนกับขันธ ก็จะไมมจี ิต
ผูรเู อาไวใหดู.
ในชวงวันแรกๆ ทีแ่ ยกจิตกับขันธออกจากกันไดนั้น. ผูเขียนใชความพยายามอยางมาก
รักษาจิตไมใหไหลเขาไปรวมกับขันธอีก. แตกร็ ักษาไดเพียงชั่วขณะสั้นๆ. แลวกวาจะพิจารณา
แยกออกไดอีกกใ็ ชเวลาเปนวันๆ. ผูเขียนผไู มมีความรูใ ดๆ อาศัยความอดทนและความเพียร
พยายาม. รวมทั้งอุบายทุกชนิดที่จะรักษาจิตผูรเู อาไวใหได. เชนใชกำลังจิตพยายามผลัก
สังขารขันธไมใหเขามาครอบงำจิต. เมื่อจิตไปติดกอนสังขารทปี่ รากฏดวยความรูสึกเปนกอน
แนนๆ ทีห่ นาอก. ก็พยายามเจาะ พยายามทุบทำลายกอนนั้นดวยพลังจิต. บางคราวทุบตีไม
แตก ก็พิจารณาแยกเปนสวนๆ. บางคราวแยกแลวก็ไมสำเร็จอีก. ก็กำหนดจิตใหแหลมเหมือน
เข็ม แทงเขาไปเหมือนแทงลูกโปง. วันใดทำลายกอนอึดอัดได ก็รูสึกวาวันนีป้ ฏิบัติดี. บางวัน
ทำลายไมได ก็รูสึกวา วันนีป้ ฏิบัตไิ มดี.
ตอมาเปนเดือนๆ กอนอึดอัดนกี้ เ็ ล็กลงเรื่อยๆ. แลวสลายไปกลายเปนความรูสึกที่
เคลื่อนไหวได. เชนเห็นการเคลื่อนไหวไปมาบาง. เปนความไหวตัวยิบยับบาง. แลวก็พบวา
อารมณแตละตัวทเี่ กิดขึ้น จะมสี ภาวะทรี่ ไู ดไมเหมือนกัน. เชนความโกรธเปนพลังงานและมี
ความรอนทพี่ ุงขึ้น. โมหะเปนความมืดมัวทเี่ คลื่อนเขามาครอบงำจิต. ถาเปนกุศลจิต ก็จะเห็น
ความโปรงวางเบาสบาย. ในเวลาทจี่ ิตกระทบอารมณ เชนตกใจเพราะเสียงฟาผา. ก็จะเห็น
การหดตัววูบ. ในชวงนั้น ผูเขียนเอาแตชุลมุนวุนวายอยูก ับการเรียนรูส ภาวะตางๆ. และคอย
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แกอาการตางๆ ทีจ่ ิตเขาไปติดของ. ดวยความสำคัญผิดวา นี่แหละคือการดจู ิต. บัดนีเ้ ราเห็น
จิตชัดเจนแลว วามอี าการตางๆ นานา. สมควรแกเวลาที่จะไปรายงานผลการปฏิบัตใิ หหลวงปู
ทราบ. ซึ่งทานคงจะอนุโมทนาดวยดี. เพราะศิษยไดปฏิบัตติ ามคำสอนของทานไมหยุดหยอน
ติดตอกันมาแลวถึง 3 เดือน.
ผูเขียนไปนั่งอยูแ ทบเทาของหลวงปผู ชู ราภาพ. แลวรายงานผลการปฏิบัตติ อทานวา.
ผมเห็นจิตแลว. หลวงปถู ามวา จิตเปนอยางไร. ก็กราบเรียนทานวา จิตมคี วามหลากหลาย
มาก มันวิจิตรพิสดารเปนไปไดตางๆ นานา ดังที่ไดพบเห็นมา. พอกราบเรียนจบก็ไดรับคำ
สอนทแี่ ทบสะอึกวา. “นั่นมันอาการของจิตทั้งนั้น ยังไมใชจิต จิตคือผูรู ผูค ิด ผูน ึก ใหกลับไป
ดูใหม”

7. ตูพ ระธรรมเคลื่อนที่
เพราะการไปศึกษาครั้งแรกไมถามหลวงปมู าใหดี. จึงเสียเวลาและลำบากไป 3 เดือน
เพราะไปหลงอาการของจิตวาเปนจิต. กลับจากสุรินทรคราวนีจ้ ะไมยอมพลาดอีกแลว. จึง
เริ่มทำจิตใหสงบในเวลาทมี่ ันฟุงซาน. ดวยการกำหนดลมหายใจบาง การหายใจประกอบคำ
บริกรรมพุทโธบาง. พอจิตสงบดแี ลวก็เห็นความวาง โปรง เบา. มีความรูตัวแจมใส เห็นอารมณ
ตางๆ เกิดขึ้นแลวก็ดับไปเปนระยะๆ. โดยไมเขาไปแทรกแซงเพื่อทำลายอารมณดังทีห่ ลงทาง
มาแลว. วันหนึ่งขณะทเี่ ห็นอารมณเกิดดับอยูน ั้น. จิตเกิดความออนแอนอมเขาหาความสงบ.
แลวรวมลงนิ่งสนิทอยูช วงหนึ่ง. พอจิตถอนขึ้นมากร็ ูสึกสวางไสวไปหมด. มองสิ่งตางๆ รูสึกวา
ชัดเจนไปหมด. กระทั่งมองอากาศวางๆ ตรงหนา. ก็ยังเห็นถึงอณูของอากาศ และฝุนละออง
อันละเอียดทแี่ ฝงในอากาศ. ก็เกิดระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาวา ทานชางสอนธรรมอันนา
อัศจรรยนัก. จากนั้นจิตกร็ ะลึกถึงธรรมหมวดตางๆ ไดเปนอันมาก ไลตั้งแตหมวด 1 หมวด 2
ไปจนหมวดเกิน 10. นึกถึงธรรมขอใดกเ็ ขาใจแจมแจงไปทุกหัวขอ. และพบวาธรรมทั้งหลาย
เชื่อมโยงเปนอันเดียว รวมลงในอริยสัจจ4 ทั้งสิ้น. ผูเขียนพิจารณาธรรมดวยความเพลิดเพลิน.
ยิ่งพิจารณายิ่งแตกฉาน ยิ่งแตกฉานกย็ ิ่งตื่นตาตื่นใจ พิจารณากวางขวางออกไปอีก. เมื่อรธู รรม
อันใดแลว ก็พยายามทรงจำไว. ไมนานเลย ผูเขียนรูสึกเหมือนตนเองกำลังแบกตพู ระไตรปฎก
ไปไหนมาไหนดวย. มันเปนภาระอันหนักเหลือเกิน.
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แลวผูเขียนกร็ ะลึกถึงหลักตัดสินพระธรรมวินัย วาพระพุทธเจาทานสอนไวอยางไรบาง.
ก็รูวา ทานสอนธรรมเพื่อความละ ความคลาย ความสิ้นไปแหงตัณหา. ผูเขาถึงธรรมจะตองวาง
ความยึดถือทั้งปวง. ก็เกิดความเฉลียวใจวา อาการเหลานีท้ เี่ กิดขึ้นคืออะไร. เพราะตรงกันขาม
กับหลักตัดสินทที่ านสอนไว. ก็เขาใจขึ้นวา นี้เปนวิปสสนูปกิเลส 2 ประเภทซอนกันอยู. คือ
โอภาสอยางหนึ่ง กับความแตกฉานในธรรมอีกอยางหนึ่ง. พอรูทันแลว อาการนี้กห็ ายไป
เหมือนโยนภาระหนักทิ้งเสียได.

8. เดินวิปสสนา
ผูเขียนเพียรปฏิบัตดิ วยการมสี ติสัมปชัญญะอยูเ สมอ. คือมสี ติรอู ารมณทกี่ ำลังปรากฏ.
มีสัมปชัญญะรูตัว ไมหลงไมเผลอตามอารมณนั้น. จิตมั่นคงเปนกลาง ปราศจากความยินดี
ยินรายตอสิ่งทจี่ ิตไปรเู ขา. บางคราวทจี่ ิตฟุงซานไมสามารถจะดอู ารมณไดชัดเจน. หรือจิต
หลงเขาไปเกาะอารมณอยางเหนียวแนน. ผูเขียนกจ็ ะทำความสงบดวยการกำหนดลมหายใจ
บาง. บริกรรมพุทโธบาง. กำหนดลมหายใจประกอบการบริกรรมพุทโธบาง. เพงความวางใน
จิตบาง. เมื่อมกี ำลังแลว คือสามารถแยกผูรกู ับสิ่งทถี่ ูกรไู ดชัดเจน. ก็มาตามรูความเกิดดับของ
อารมณตอไป. โดยไมไดคิดคำนึงวา ดูแลวจะไดอะไรขึ้นมา. เพราะทุกวันทีด่ นู ั้น มันเหมือนมี
งานทนี่ าสนใจติดตามใหทำอยูต ลอดเวลา.
ผูเขียนดำเนินวิปสสนาในชวงนีอ้ ยู 4 เดือน นับแตไปกราบหลวงปเู ปนครั้งที่ 2. จึงเขา
ใจถึงสภาพทจี่ ิตพนจากความปรุงแตง. รูชัดวาความเปนตัวตนของจิตจะเกิดขึ้นไมไดเลย เมื่อ
ปราศจากความปรุงแตง. ความดับ อยูต รงทพี่ นจากความปรุงแตงนเี้ อง.
ไปกราบหลวงปคู ราวที่ 3 นี้ ไมไดหวังวาจะไดรับคำยืนยันผลการปฏิบัตจิ ากหลวง
ปู. เพียงตองการไปกราบทานเพื่อใหทานเห็นวา. การดำรงขันธอยูข องทาน เปนประโยชน
เพียงใด. แตหลวงปกู ก็ รุณาแจกแจงสภาวธรรมตางๆ ใหฟงอยางละเอียด. ตอนที่กำลัง
กมลงกราบลาทานกลับออกจากวัด. ทานกก็ ลาวดวยเสียงทอี่ อนโยนและเยือกเย็นวา. “ถึง
พระรัตนตรัยแลว พึ่งตนเองไดแลว ตอจากนี้ไป ไมจำเปนตองมาหาอาตมาอีก”
ผูเขียนเดินออกจากวัดบูรพาราม ทีห่ นาวัดกำลังมงี านชางสุรินทร. ทามกลางเสียงที่
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อึกทึกและผูคนทแี่ นนขนัดนั้น. ผูเขียนมคี วามรูสึกเหมือนเดินผานไปในกองธาตุ. ตาเห็นรูป
ก็สักวาเห็น หูไดยินเสียงกส็ ักวาไดยิน. รางกายของผูเขียนกเ็ ปนอันเดียวกับสิ่งแวดลอม. แต
สิ่งแวดลอม ไมเขามากระทบถึงจิตเลย. จิตเหมือนลมทพี่ ัดผานสิ่งตางๆ ดวยความเทาเทียม
กัน. ไมวาสิ่งนั้นจะเปนชอดอกไมหรือซากศพ. ผูเขียนระลึกถึงพระพุทธเจาผูทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ. และเคารพนอบนอมแดพระสาวกทสี่ ืบทอดพระธรรมวินัยมาจนถึงยุคปจจุบัน.

9. เจริญปญญา ละเลยสมาธิ
การปฏิบัตหิ ลังจากทำลายความเห็นผิดวาจิตเปนเราลงแลว. ก็ยังคงใชวิธีการเดิม คือ
การรูความเกิดดับของอารมณดวยจิตทเี่ ปนกลาง. แตสิ่งทสี่ ะดวกมากขึ้นกค็ ือ จิตมคี วาม
เปนกลางสม่ำเสมอมากขึ้น. การเกาะเกี่ยวอารมณทหี่ ยาบลดนอยถอยลง. ความฟุงซาน
รำคาญใจนอยลง. การเจริญปญญามคี วามคลองแคลวชำนิชำนาญ. ยิ่งรูความเกิดดับ ก็ยิ่ง
เพลิดเพลิน. เวลากิเลสใดๆ เกิดขึ้น. พอกระทบความรับรูข องสติ กิเลสกด็ ับวับไปทันที.
เหมือนแมลงเมาบินเขากองไฟ. ความเพลิดเพลินในการเจริญสติสัมปชัญญะ. ทำใหละเลย
การทำความสงบไปทีละนอยโดยไมรูตัว.
ปฏิบัตเิ ชนนั้นอยูช วงหนึ่ง. คราวนีไ้ ปพบเห็นอารมณละเอียดอันหนึ่ง เปนเพียงความ
ไหวตัวยิบๆ เล็กๆ. เหมือนระลอกน้ำทไี่ หวตัวเมื่อลมโชยแผว.ความไหวยิบยับนี้เกิดขึ้นทั้งวัน
ทั้งคืน. ก็ตามรตู ามเห็นไปเปนเดือนๆ จิตเกิดความออนลาและเรารอนขึ้นมา. จึงเดินทางไป
กราบหลงพอพุธ ฐานิโย ที่วัดปาสาลวัน. หลวงพอกเ็ มตตาแสดงธรรมอบรมอยูน าน แตจิต
ไมรูสึกอิ่ม ไมรูสึกพอ. ทานกอ็ ุตสาหแจกแจงใหรูวา. การปฏิบัตใิ นขั้นละเอียดนั้น มันเหนือ
คำพูด เหนือบัญญัติ. เห็นเพียงสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นยุบยิบๆ เทานั้น. แตถึงกระนั้นจิตของผูเขียน
ก็ไมคลายจากความเรารอนกระวนกระวาย. แมจะมคี วามเขาใจวา สิ่งทปี่ รากฏนั้นเปนสังขาร
ละเอียดก็ตาม.
เมื่อเหนื่อยลามากเขา ก็คิดวา วันนีข้ องดดจู ิตสักวันเถอะ. ก็ไมสามารถงดได เพราะมัน
รูเห็นจนเปนอัตโนมัตไิ ปแลว. อยูมาวันหนึ่งกห็ ันมาทำความสงบ. พอจิตสงบลงไดพักถึงฐาน
เต็มที่ ความกระวนกระวายกด็ ับไป. จึงรูวา จิตนั้นตองการพัก จะเอาแตเจริญปญญารุดหนา
ไปฝายเดียวไมได.
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ปญหาในลักษณะเดียวกันนี้เกิดซ้ำแลวซ้ำอีก. และผูเขียนกโ็ งพอที่จะทำผิดซ้ำแลวซ้ำ
อีก. เชนคราวหนึ่งเกิดความเครียดกับผูอำนวยการกองซึ่งย้ำคิดย้ำทำ. งานเรื่องเดียวจะตอง
แกไปเรื่อยๆ หลายสิบครั้งจนถึง dead line จึงยอมใหผาน. รวมทั้งกราวราวรุกรานตลอด
เวลา จนผใู ตบังคับบัญชาทุกคนเครียดและประสาทเสียไปตามๆ กัน. ผูเขียนกพ็ ยายามแกไข
ความเครียดนั้นดวยปญญา. พลิกแพลงพิจารณาสารพัด. เชนพิจารณาวา ทั้งเขาและเรา ตาง
ก็จะตองตายจากกันในไมชา เขาอยากทำอะไรก็ชางเขา. หรือพิจารณาแยกธาตุทั้งตนเอง
และผูบังคับบัญชา. หรือดวู าความเครียดเปนเพียงอารมณที่เกิดๆ ดับๆ ไมใชจิต. แตไมวาจะ
พิจารณาอยางไร จิตกไ็ มปลอยวางเรื่องนี้ เพราะมผี ัสสะกระทบกระทั่งอยูต ลอดเวลา.
ครั้งหนึ่งไปกราบหลวงปเู ทสก เทสรังสี ที่วัดหินหมากเปง. พระอุปฏฐากทานจะเมตตา
ผูเขียนเปนพิเศษ. เพราะทุกครั้งทไี่ ปจะมธี รรมะไปกราบเรียนถามหลวงปเู สมอ. ทานจะจัดให
นั่งทมี่ ุมใกลๆ หลวงปู. แตยังไมใหถามอะไร จนกวาญาติโยมที่มากราบหลวงปเู ปนรอยๆ คน
จะกลับไปเสียกอน. พอญาติโยมถวายขาวของตางๆ แลว หลวงปกู จ็ ะยถาสัพพี อนุโมทนา
ทาน. ชวงนั้นทุกคนกจ็ ะประนมมือรับพร ผูเขียนกร็ ับดวย. และเนื่องจากเครียดเรื่องผบู ังคับ
บัญชาไมหาย. ก็เลยอธิษฐานขอพรจากหลวงปู ขอใหพนจากหัวหนาคนนี้เสียที. พอทานใหพร
เสร็จ ทานกห็ ันมาพูดเบาๆ คำเดียววา “กรรม” จิตในขณะนั้นกโ็ ลงไปหมด เพราะรูวา นีเ่ รา
กำลังใชกรรมอยู.
เครียดมาประมาณเดือนเศษๆ เชาวันหนึ่งรูสึกออนลาเหลือเกิน. ก็คิดวาวันนีจ้ ะขอ
ทำสมถะสักหนอย. พอกำหนดลมหายใจไปประมาณ 28 ครั้ง. จิตกร็ วมพรึ่บลง วาง สงบ
สวางผองใส. พอถอยออกจากสมาธิ จิตกย็ อนเขารคู วามเครียดโดยอัตโนมัติ. ความเครียดก็
ขาดสะบั้นไปเองเหมือนแมลงเมาบินเขากองไฟ.
พบเหตุการณทำนองนี้หลายครั้งเขา. จิตทเี่ คยชินกับการเดินปญญากย็ ังไมหลาบจำ.
จนเมื่อประมาณปลายป 2538 ไดไปกราบเรียนถามทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน.
เกี่ยวกับแนวทางทกี่ ำลังดำเนินอยู. โดยกราบเรียนทานวา ผมเจริญสติสัมปชัญญะอยูเ ปนปกติ.
ทานพระอาจารยเทสกฯ ก็บอกวามันสุดทางที่จะดำเนินไปแลว. แตนี่ผานมาหลายป ผมยังไม
สามารถผานจุดนไี้ ปได. ทานอาจารยมองหนาอยูอ ึดใจหนึ่งกต็ อบวา. “ตรงนีส้ ำคัญนะ ตอง
เชื่อเรานะ เราผานมาแลวดวยตนเอง. ที่วามสี ติสัมปชัญญะรอู ยูทจี่ ิตนั้น มันรูอยูไ มไดนาน
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หรอก. ไมมีอะไรดีกวาการบริกรรม. ใหบริกรรมกำกับเขาไปทตี่ รงรนู ั้นอีกทีหนึ่ง จึงจะผานจุด
นีไ้ ด. รวมความแลวก็คือ ผูเขียนติดการเจริญปญญาและไมเห็นความสำคัญของกำลังสมาธิมา
แตไหนแตไร. กลายเปนจุดออนทตี่ องนำมาเตือนตนเองเปนประจำ.

10. กิเลสหลบใน
นับตั้งแตจิตของผูเขียนหลุดพนชั่วคราวครั้งแรก. ผูเขียนกจ็ ำขั้นตอนการบรรลุมรรค
ผลไดอยางชัดเจน. หลังจากนั้นผูเขียนกด็ จู ิตเรื่อยมา. วันหนึ่งจิตรวมลงไป ดับความคิด
นึกปรุงแตงทั้งหมด. แลวสิ่งหอหุมจิตกแ็ หวกออก เห็นความสวางคอยๆ ผุดขึ้น. เหมือน
ดวงอาทิตยโผลพนเมฆขึ้นมา. หลังจากนั้น จิตกอ็ ุทานขึ้นเบาๆ วา จิตไมใชเรา. จากนั้นจิตก็
ถอนออกจากภาวะนั้น. ผูเขียนรูชัดวา นี่จิตมันพยายามเลียนแบบอาการของจิตทเี่ คยเห็นมา.
สิ่งนี้เปนมายาหลอกลวงของกิเลส
แตมคี วามแปลกประหลาดอันหนึ่งคือ. จิตของผูเขียนไมถูกกามราคะมาแผวพานอีก.
แตผูเขียนไมเชื่อวา ดวยภูมิธรรมของผูเขียนจะสามารถละกามได. ประกอบกับยังสังเกตเห็น
ความยินดีในรสอาหารอยู. แสดงวากิเลสกามมันหลบซอนตัวอยูเ ทานั้น. จึงคิดจะลอใหมัน
ออกมาจากที่ซอน. โดยการไปหาหนังสือโปมาอาน. ประมาณ 7 วัน กามกโ็ ผลตัวขึ้นมาใหเห็น
อีก
เมื่อนำเรื่องนี้ไปเลาถวายหลวงปดู ูลย. ทานกบ็ อกวา มันเปนนิมิตเทานั้น ดีแลวทไี่ มเชื่อ
มัน. และเมื่อนำเรื่องนไี้ ปกราบเรียนหลวงปเู ทสก. ทานยิ้มแลวชมวา ดีแลวทไี่ มหลงเชื่อมัน.
การทผี่ ูเขียนไมถูกกิเลสหลอกลวง. ก็เพราะเคยรปู ริยัติธรรมมาวา ตองระดับพระ
อนาคามีจึงจะละกามราคะได. แลวก็ใชความสังเกตจิตใจตนเองพบวา. กามราคะยังเหลืออยู
ในรูปของความพอใจในรส. จากนั้นกห็ าอุบายลอลวงกิเลสใหปรากฏตัวขึ้นมา.

11. ตกภวังคครั้งใหญ
ตั้งแตเริ่มปฏิบัตใิ หมๆ ผูเขียนจะนิยมการเจริญสติรูความเกิดดับของอารมณ. เรื่อง
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ทีจ่ ิตจะนอมไปหาความสงบนั้น ยากที่จะเกิดขึ้น. แตมอี ยูช วงหนึ่งในราว 1 เดือน กอนจะ
เขาพรรษาป 2526. ผูเขียนมอี าการตกภวังคตลอดเวลา. ดูจิตเมื่อใดกต็ กภวังคเมื่อนั้น และ
ตกแบบหัวซุกหัวซุน. แมจะยืนกำหนดหรือนั่งขัดสมาธิเพชรกย็ ังตกภวังค. พยายามกำหนด
ลมหายใจแรงๆ ก็ยังตกภวังค. รวมความแลวรูสึกอับจนปญญาที่จะแกไขอาการเชนนี้. พอถึง
วันอาสาฬหบูชา ผูเขียนกับนองชายในทางธรรม. ไดเดินทางไปกราบหลวงปสู ิม พุทธาจาโร ที่
ถ้ำผาปลอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. ไดกราบขออุบายแกไขปญหาทเี่ กิดขึ้น เพราะ
จนปญญาจะชวยตนเองแลว. หลวงปผู เู ปยมดวยความเมตตามองหนาผูเขียนแลวยิ้มๆ. กลาว
วา “เปนผูรอู ยางนแี้ ลว จะตองถามใคร จะตองสงสัยอะไร. อยาสงสัยเลย ใหเรงปฏิบัตไิ ป
เถิด แลวจะไดของดีในพรรษานี้แหละ”. รวมความแลวผูเขียนกไ็ มไดความรูความเขาใจอะไร
เกี่ยวกับอาการของจิตคราวนั้นเลย. แตเมื่อเปนคำของครูบาอาจารย ก็ตองนอมรับไวตามนั้น.
เชาวันรุงขึ้นอันเปนวันเขาพรรษา ผูเขียนกเ็ ดินทางกลับกรุงเทพฯ ดวยรถทัวร.
ระหวางทางกด็ จู ิตบาง สนทนาธรรมกับนองชายบาง. อาการทจี่ ิตตกภวังคกเ็ ริ่มหายไป
ทีละนอย. พอรถทัวรมาถึงสี่แยกหลักสี่ นองชายพูดวา จิตของผมรวมอีกแลว. ฟงเทานั้นจิต
ของผูเขียนกร็ วมลง. เพราะมปี ญญาเห็นวาจิตเปนอนัตตา. แลวสิ่งหอหุมจิตกแ็ หวกออก. จิต
เขาถึงความดับเพียงวับเดียว แลวแสงสวางกป็ รากฏขึ้น ความเบิกบานปรากฏขึ้น เปนครั้งที่ 2
นับแตปฏิบัตธิ รรมมา.
ผูเขียนไดความเขาใจวา ลักษณะนเี้ องทมี่ ผี ูรูธรรมขณะทพี่ ระศาสดาทรงแสดงธรรม.
แตจนปานนี้ ผูเขียนกย็ ังไมเขาใจวา. เหตุใดกอนหนานผี้ ูเขียนจึงตกภวังคขนานใหญ. และ
หลังจากวันนั้น ก็ไมตกภวังคอยางนั้นอีกเลย. และผูเขียนตระหนักชัดถึงญาณทัศนะอันแจมใส
ของหลวงปสู ิม มาตั้งแตคราวนั้น.

12. พระอภิญญา
เมื่อกลาวถึงญาณทัศนะของหลวงปสู ิม พุทธาจาโรแลว. ทำใหผูเขียนอดระลึกถึงพระ
อภิญญาองคอื่นๆ ไมได. การทผี่ ูเขียนวนเวียนอยูต ามสำนักครูบาอาจารยสายพระปานั้น.
ทำใหไดพบเห็นและรูจักพระอภิญญาหลายองค.
จึงตระหนักชัดไมมขี อสงสัยแมแตนอย
เกี่ยวกับเรื่องอภิญญาในพระไตรปฎก. ทราบซึ้งแกใจวา การจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับอภิญญา
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ในพระไตรปฎก. ไมใชเปนอุบายดึงใหคนเคารพศรัทธาในพระศาสนา. แตเปนการกลาวความ
จริงลวนๆ. เพราะพระพุทธศาสนานั้น โดยเนื้อแทแลวก็นาเคารพศรัทธาเต็มเปยมในจิตใจ
อยูแ ลว. ไมตองนำเรื่องอภิญญาหรือปาฏิหารยมาเปนอุบายลอใหคนศรัทธา. และมแี ตของ
จอมปลอมหลอกลวงเทานั้น จึงตองอาศัยอุบายลอลวงใหคนนับถือ. แตเรื่องราวของพระ
อภิญญามมี าก. ผูเขียนจะเลาเฉพาะสวนทเี่ กี่ยวของกับการปฏิบัตธิ รรมเทานั้น. เพื่อประโยชน
ของผูอานทนี่ าจะไดรับฟงสาระประโยชนบาง. ไมใชเพียงฟงเรื่องสนุกๆ เทานั้น.
มีชวงหนึ่งประมาณสิบปก วามาแลว. ผูเขียนหัดเขาสมาบัตอิ ันหนึ่งซึ่งคนพบโดยไมได
ตั้งใจ. คือในคราวแรกผูเขียนกำหนดสติรอู ยูทผี่ ูรู. สักพักหนึ่งกเ็ ห็นวา นาจะออกไปพิจารณา
สิ่งภายนอกบาง. จึงกำหนดสติรอู อกไปทคี่ วามวางซึ่งตั้งอยูต รงหนา. เมื่อกระแสของจิต
เคลื่อนออกไปสูค วามวาง แตยังไมเกาะเขากับความวาง. ผูเขียนกถ็ อยกระแสจิตยอนเขามา
ทีจ่ ิตผูรอู ีก. ขณะทกี่ ระแสจิตจะจับเขากับจิตผูรู ผูเขียนกส็ งกระแสนั้น ยอนไปทคี่ วามวาง
อีก. ยอนไปมาเชนนี้ 2 - 3 ครั้ง จิตกห็ ยุดอยูใ นระหวางจิตผูรกู ับอารมณ. ไมยึดเกาะทั้งจิต
และอารมณ. ไปรูอยูบ นความไมมอี ะไรเลย. แลวดำเนินผานอรูปฌานละเอียดมาก พลิกเขาสู
สภาวะอันหนึ่ง ซึ่งเหลือแตธรรมชาติลวนๆ. ไมมีความคิด ไมมีสัญญา ไมมีเวทนา. เปนสภาพ
ที่วางจากตัวตนและเวลา. เมื่อจิตถอนออก ก็ยอนกลับเขาดวยวิธเี ดิมอีก. ฝกซอมหาความ
ชำนาญในกีฬาทางจิตอยู. เพราะโดยภูมิธรรมดานปญญาจริงๆ แลว ไมสามารถทรงตัวอยูใ น
สมาบัตนิ ไี้ ดอยางเต็มภูมิ.
หลังจากนั้นไมนาน ผูเขียนกข็ ึ้นไปกราบหลวงปเู ทสก ที่วัดหินหมากเปง. กราบเรียน
ทานถึงสิ่งทกี่ ำลังเลนอยู. ทานไมหาม กลับกลาววา “ฝกไวใหชำนาญเถอะ. เวลานี้ไมคอยมี
ใครเขาสมาบัตอิ ันนีเ้ ทาไรแลว”. ผูเขียนกก็ ราบเรียนทานวา “ผมกลัวจะติดเหมือนกัน”. ทาน
ตอบวา “ไมตองกลัว ถาติด อาตมาจะแกใหเอง”. ผูเขียนทราบเจตนารมณของครูบาอาจารย
ทีต่ องการใหสืบทอดเรื่องสมาธิตางๆ. จึงปฏิบัตเิ รื่อยมา เพราะทราบวา อารมณของสมาบัติ
ชนิดนเี้ อานิพพานเปนอารมณ.
ตอมาอีกประมาณ 1 เดือน ผูเขียนไปสัมมนาทเี่ ชียงใหม. ตกค่ำมงี านเลี้ยง ซึ่งผูเขียนจะ
หนีงานเลี้ยงทุกครั้งทที่ ำไดเพราะรูสึกวาเสียเวลามาก. พอหลบออกจากงานไดกต็ รงไปวัดสันติ
ธรรม. เพื่อกราบทานอาจารยทองอินทร กุสลจิตโต. พอลงจากรถสามลอเครื่องทหี่ นาประตู
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วัดกเ็ ปนเวลาประมาณ 2 ทุมเศษ. ที่หนาประตูวัดมืดสนิท ผูเขียนคุนเคยสถานที่ ก็เดินเขาไป
อยางไมลังเล. พอพนประตูวัดกพ็ บพระภิกษุหนุมรูปหนึ่งมายืนอยูใ นความมืด. จึงไหวทาน
แลวเรียนถามวา ทานอาจารยทองอินทรอยูห รือเปลาครับ. ทานกต็ อบวา อยู แตตอนนีท้ าน
อาจารยบุญจันทรมาพักเปนพระอาคันตุกะอยูท ี่นี่. โยมไปหาทานหนอยสิ. ผูเขียนกเ็ รียนทาน
วา ผูเขียนไมรูจักทานอาจารยบุญจันทร เกรงจะเปนการรบกวนเพราะค่ำมากแลว. จากนั้น
ผูเขียนกเ็ ขาไปทกี่ ุฏทิ านอาจารยทองอินทร. สนทนาธรรมกับทานประมาณชั่วโมงเศษ. พอ
ออกจากกุฏกิ ต็ องแปลกใจทพี่ บวาพระหนุมยังรออยู. ทั้งทีอ่ ากาศนอกกุฏนิ ั้น กำลังหนาวเย็น
และมืดมาก. ทานกลาวอกี วา ไปพบทานอาจารยบุญจันทรสักหนอยเถิด. ผูเขียนลังเล ทานก็
ขยั้นขะยอ. ผูเขียนจึงเดินตามทานไปทกี่ ุฏทิ านอาจารยบุญจันทร.
ขึ้นบันไดไปชั้นบน ทามกลางความมืดกเ็ ห็นเงาตะคุมๆ ของทานอาจารยบุญจันทร.
ทานนอนคลุมผาอยูบ นตั่งไมหนากุฏิ. ขณะนั้นอากาศหนาวมาก องคทานกส็ ั่นมอี าการ
อาพาธ. พระหนุมทขี่ ึ้นบันไดมากอนไดหลบเขาหองไป. ผูเขียนกก็ มกราบทานอาจารยดวย
ความเคารพนอบนอม. ทานถามเสียงดังวา ไง ปฏิบัติยังไง. ก็กราบเรียนถึงการฝกเขาสมาบัติ.
พอกลาวจบกถ็ ูกทานดเุ อาทันทีวา. “นิพพานอะไรมเี ขามอี อก ไง จะปฏิบัตยิ ังไงอีก”. ผูเขียน
คิดวาทานไมเขาใจ ก็กราบเรียนซ้ำอีก. ทานกด็ อุ กี วา “นิพพานอะไรอยางนั้น มีเขามอี อกอยู
อยางนั้น เขาใจไหม” ผูเขียนนั้นจิตสวางวาบออกมาเลย เพราะหมดความยึดถือสมาบัติ. รูวา
ถึงฝกไปกไ็ มชวยใหเขานิพพานไดจริง. และนับแตนั้น ผูเขียนกไ็ มอาจเขาสมาบัตนิ ั้นไดอีก.
พอจิตของผูเขียนสวางวาบขึ้น ทานอาจารยกแ็ กลงทดสอบผูเขียนอีก. โดยการหัวเราะ
ออกมาดังๆ. ผูเขียนกำลังเบิกบานใจกห็ ัวเราะตามทาน. จูๆ ทานกลับหยุดหัวเราะฉับพลัน.
ผูเขียนกห็ ยุดตามทานทันที จิตเปนปกติราบเรียบลง. ทานวา เออ ใชได ไปไดแลว. ผูเขียนก็
กราบลาทานลงมาจากกุฏิ. ออกเดินจะไปหนาวัด พระหนุมทานกร็ ีบตามลงมา. ระหวางรอ
รถสามลอเครื่องอยูน ั้น ก็คุยกันไปเรื่อยๆ. พระหนุมทานกบ็ อกวา ทานอาจารยสั่งไวใหมารอ
โยมตั้งแตตอนเย็น. ยังไงๆ ก็ใหพาไปหาทานใหได.
พระอภิญญาอีกองคหนึ่งทผี่ ูเขียนไดประโยชนจากทาน และประทับใจมาก. คือหลวงพอ
หรุน สุธีโร. ผูเขียนพบทานที่วัดบวรสังฆาราม หนาเรือนจำจังหวัดสุรินทร. ตอนนั้นเปนเวลา
สายๆ หลังจากพระฉันอาหาร และฆราวาสรับประทานอาหารเสร็จแลว. ตางกอ็ อกจากศาลา
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แยกยายกันไปทำกิจของตน. ผูเขียนแปรงฟนหลังอาหารเสร็จแลว ก็เดินไปรอบๆ วัด. พบ
เกาอีห้ ินใตรมไมขางสระน้ำใหญทเี่ พิ่งขุดใหม ก็คิดวานาจะนั่งภาวนาที่นี่. ทันใดกไ็ ดยินเสียง
หลวงพอหรุนตะโกนขามสระน้ำมาวา. “โยม..คิดจะนั่งภาวนากผ็ ิดแลว”. หันไปมองเห็นทาน
กำลังจะแปรงฟน. มือหนึ่งถือขันน้ำ มือหนึ่งถือแปรงสีฟน.
เดิมมานั้นผูเขียนเห็นแตอารมณที่เกิดดับ
ไมเคยเห็นตัณหาละเอียดคือความอยาก
ภาวนา. นับแตเมื่อทานตะโกนบอกคราวนั้น. ผูเขียนกเ็ ห็นตัณหาในจิตอยางชัดเจน. กระทั่ง
จิตอยากจะนั่งภาวนา ก็ยังเปนตัณหาทตี่ องรแู ละละเสีย. การภาวนาจึงจะสะอาดหมดจด
เพราะไมไดปฏิบัตไิ ปตามความอยาก. แตปฏิบัตเิ พราะสมควรจะปฏิบัตเิ ทานั้น.
อีกคราวหนึ่งในปลายป 2525 หรือตนป 2526  ผูเขียนไปกราบหลวงปดู ูลย. หลังจาก
รายงานผลการปฏิบัตแิ ละฟงธรรมแลว หลวงปไู ปสรงน้ำ. ผูเขียนกเ็ ดินเลนไปมาในบริเวณ
สนามหนากุฏขิ องทาน. บางทีกแ็ วะฟงนองชายคุยกับพระอุปฏฐากของหลวงปู. แลวจูๆ
ผูเขียนกส็ ัมผัสถึงกระแสบางอยางทลี่ ะเอียดออน เยือกเย็น เปนสุขอยางยิ่ง. หันไปมองทปี่ ระตู
กุฏิ ก็เห็นวาหลวงปสู รงน้ำเสร็จแลว. สวมอังสะออกมานั่งทเี่ กาอีโ้ ยกหนากุฏิ. ทานกำลังมองดู
ผูเขียน. ผูเขียนกท็ ราบวา ทานดจู ิตใจของผูเขียนอยู จึงเขาไปกราบทานอีกคราวหนึ่ง. นับแต
นั้นมา ผูเขียนกส็ ามารถรสู ภาวะจิตของผูอื่นไดเหมือนสภาวะจิตของตนเอง. นองชายกเ็ ลิกคุย
กับพระอุปฏฐาก ตามมานั่งหนาหลวงปดู วย. เมื่อกราบทานแลวผูเขียนกน็ ั่งสงบอยูห นาทาน.
ทานกก็ ลาววา “ใหปฏิบัตเิ สียใหจบในชาตินี้นะ”. ผูเขียนกถ็ ามทานวา “ผมจะทำใหจบในชาติ
นีไ้ ดหรือครับ”. หลวงปตู อบเสียงเฉียบขาดวา “จบ.. จบแนนอน”.
คำกลาวของทานนี้ เปนกำลังใจในยามเมื่อสิ้นทานไปแลว. และสิ้นครูบาอาจารยผูใหญ
ทีเ่ ปนทีพ่ ึ่งพาใกลชิดของผูเขียน.
อีกคราวหนึ่งผูเขียนไปกราบหลวงปเู ทสก เทสรังสี ที่วัดหินหมากเปง. ทานเมตตาใหพัก
ทีก่ ุฏเิ กาของทาน. ซึ่งมองทางหนาตางจะเห็นภาพในกุฏใิ หมของทานชัดเจน เพราะหางกัน
ไมมากนัก. ประมาณ ตี 2 เศษๆ ผูเขียนเห็นทานเดินจงกรมทามกลางแสงสลัวๆ. ก็เกิดความ
สงสัยวา ทานเดินจงกรมโดยวางมืออยางใด. ทันทีทคี่ ิด ทานกเ็ ดินแกวงแขนใหดทู ันที. ผูเขียน
ก็คิดไดวา ทานสอนใหเราเจริญสติสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถ. รูความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
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ธรรมดานั่นเอง.
ผูเขียนเคยพบเห็นพระอภิญญาอีกหลายองค บางองคทำอะไรไดแปลกๆ นาอัศจรรย.
แตทนี่ ึกไดและเปนประโยชนตอการปฏิบัตขิ องผูเขียน. และเปนประโยชนตอผูอาน ก็มตี ามที่
เลามานี้.

13. เรื่องผีและเทวดา
มีคนรุนใหมจำนวนมากคิดวาเรื่องผีและเทวดาไมมจี ริง.
เพราะพิสูจนยังไมไดดวย
วิทยาศาสตร. และพาลคิดวาเรื่องเหลานีใ้ นพระไตรปฎก เปนเพียงอุบายสอนใหคนทำดี. แต
ผูเขียนไมไดคิดเชนนั้น. เพียงแตไมตองการถกเถียงกับความเชื่อของผูใด. ใครจะเชื่ออยางใด ก็
เปนสิทธิของผูนั้น. เหตุทผี่ ูเขียนเห็นวา ผีและเทวดามจี ริง ก็เพราะเคยพบเห็นอยูเ ปนประจำ.
ดังจะนำมาเลาสกู ันฟงบางเรื่อง.
ครั้งหนึ่งผูเขียนและนองชาย ไดพาหลวงพอคืน ปสันโน, อดีตเจาอาวาสวัดบวรสังฆาราม
จังหวัดสุรินทร, ไปนมัสการทานพระอาจารยเทสก ที่วัดหินหมากเปง. ชวงนั้นเปนฤดูหนาว
อากาศหนาวจัดมาก ขนาดหมผานวมกย็ ังสั่นอยูใ ตผานวม. ตกดึกผูเขียนนอนเปนหวงหลวงพอ
คืน. เพราะทานอายุมากแลว และรางกายกไ็ มสมประกอบคือแขนขาลีบไปซีกหนึ่ง. นึกไดวา
ตอนหัวค่ำลืมหาผาหมไปถวายทาน. พอเชามืดผูเขียนกร็ ีบตมน้ำรอน นำไปถวายทาน. ไปถึง
หนากุฏทิ ที่ านพัก ก็เคาะประตูเรียกอยูพ ักใหญ ทานจึงเปดประตูออกมา. ผูเขียนชะโงกเขาไป
ดูในหอง ก็พบวา ทานมเี สื่อผืนเดียว ไมมผี าหมจริงๆ. ก็ถามทานวา หลวงพอหนาวไหมครับ.
ทานตอบวาเมื่อคืนไมหนาว แตตอนนีห้ นาว. ก็ถามทานวาทำไมเมื่อคืนจึงไมหนาว ตอนนี้
ใกลสวางแลวกลับหนาวมาก. ทานตอบวาเมื่อคืนพอเริ่มหนาวจัด. ทานกก็ ำหนดจิตเขาอัปป
นาสมาธิ ดับความรับรูท างกายหมด. อำนาจของฌานไดรักษากายไว ไมใหกระทบกระเทือน
เพราะความหนาว. ตอนนีอ้ อกจากฌานมา จึงหนาว. ผูเขียนกถ็ ามทานอกี วา แลวผมมาเรียก
หลวงพอไดยินไหม. ทานตอบวาไมไดยิน แตนเี่ ปนเวลาทที่ านตื่นนอนเปนปกติอยูแ ลว.
วันนั้น ผูเขียนพาทานกับพระอนุจรนับสิบรูป. ไปวัดวังน้ำมอก สาขาของวัดหินหมาก
เปง. ที่นั้นมถี ้ำ มีเขาอยูห ลายแหง มีลำหวยทมี่ นี ้ำไหลอยูท ั้งป. พระเจาถิ่นทานกเ็ มตตา พา
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ชมสถานทีไ่ ปทั่วๆ. บนลานหินแหงหนึ่ง นองชายของผูเขียนไปพบกองอะไรขาวๆในขี้เถากอง
หนึ่ง. จึงเอาเทาไปเขี่ยๆ ดู แลวหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาดชู ิ้นหนึ่ง. พระทานหันมาเห็นเขา ก็บอกวา
นั่นเปนกระดูกศีรษะ. ตรงนี้เปนปาชา ชาวบานจะเอาศพมาเผาที่นี่. นองชายผมกห็ ัวเราะ
แลวโยนกระดูกศีรษะชิ้นนั้นลงเหวไป.
ตกบายคณะของเราจึงเดินทางกลับหินหมากเปง. พอเขาเขตวัดหินหมากเปง หลวงพอ
คืนกห็ ันมาสั่งผูเขียนกับนองชายวา. คืนนี้ใหนอนกลางแจง อยาไปนอนใตตนไมนะ. ทั้งนี้
เพราะปกติเวลาไปหินหมากเปง ถาหลวงปไู มสั่งใหไปอยูก ุฏพิ ระ. ผูเขียนจะขออนุญาตหลวง
ปูไ ปตั้งเต็นทนอนในปา ซึ่งมตี นไมใหญๆ เต็มไปหมด. วันนั้นเมื่อไดฟงหลวงพอคืนสั่ง จึงขยับ
เต็นทไปนอนกลางแจง หางจากตนไมทั้งหลาย.
ตกค่ำประมาณ 3 ทุมเศษ ผูเขียนกับนองชายกเ็ ขาไปในเต็นท. นั่งหันหลังชนกัน
ภาวนาไปตามปกติ. ระหวางนั้นกไ็ ดยินเสียงคนจำนวนมากมาเดินอยูร อบๆ เต็นท. ก็นึกวา
เปนคนงานกอสรางศาลาในวัด. ผูเขียนสงสัยวามาทำไมกัน ก็ลองมองออกทางชองหนาตาง
ของเต็นท. พบวารอบเต็นทมืดมาก ไมมีใครเลย ไดยินแตเสียงไมเห็นตัว. แลวจูๆ นองชายก็
หัวเราะหึๆ ออกมา บอกวาผมภาวนามานานแลว เพิ่งเคยมนี ิมิตวันนีเ้ อง. ผูเขียนถามวานิมิต
อยางไร นองชายกต็ อบวา. เห็นหนาเละๆ โผลขึ้นมา คิดวาเปนนิมิตเห็นตนเองเปนอสุภะ. ก็
เลยดึงภาพนั้นเขามาใกลๆ กำหนดจิตฉีกเนื้อแยกกระดูกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย. แตตลกดี ภาพ
นิมิตนั้นดิ้นรนดวยความเจ็บปวด แลวสลัดหลุดหนีออกไปดิ้นเราๆ อยูไกลๆ. ผูเขียนกน็ ึกวา
พอมหาจำเริญเอย. เมื่อกลางวันไปเหยียบกระดูกศีรษะเขา. พอตกค่ำกจ็ ับพวกเขาแยกธาตุ
อีก เขาคงเจ็บใจนาดู. แตผูเขียนกไ็ มไดพูดวากระไร.
คราวนีเ้ สียงคนจอกแจกจอแจรอบๆ เต็นทเงียบไปแลว. แลวจูๆ ก็มีเสียงสุนัขหอน
โหยหวนมาจากทางวัดวังน้ำมอก. หอนมาเปนทอดๆ จนสุนัขในหินหมากเปงกห็ อนรับ.
แลวมีเสียงลมพายุพัดอื้ออึงมาจากทิศทางวังน้ำมอกเขามาทหี่ ินหมากเปง. พักเดียวลมแรง
ก็กระโชกใสเต็นทอยางรุนแรง. เสียงตนหมากรากไมหักโคนโครมครามรอบเต็นท. ผูเขียน
กำหนดจิตแผเมตตาออกไป ก็เห็นเทาขางหนึ่งเหยียบโครมลงมาขางเต็นทใกลตัวผูเขียน. เปน
เทาสีเขียวๆ ที่โตมาก คะเนไดวา เจาของตองสูงขนาดยอดยางใหญ. ถึงตอนนีจ้ ิตของผูเขียนก็
เห็นวาจวนตัว จึงรวมวูบเขามา. พอถอนออกอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาสวางแลว. จึงพากันออกมา
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นอกเต็นท ก็เห็นกิ่งไมใหญๆ หักตกอยูร อบเต็นท. หากหลวงพอคืนไมบอกไวกอน คืนนี้คงถูก
กิ่งไมหักใสเสียแลว. เชานั้นหลวงพอคืนเจอผูเขียนแลว หัวเราะหึๆ. บอกขึ้นลอยๆ วาเขาเปน
นักเลง เปนนักไสยศาสตรเกา ก็เลยมกี ำลังมาก.
อีกคราวหนึ่งผูเขียนไปสัมมนาทสี่ กลนคร. ตกค่ำกห็ นีงานเลี้ยงไปวัดปาแหงหนึ่ง เพื่อ
กราบพระธาตุของครูบาอาจารยใหญ. ขณะทเี่ ดินผานหนาพระอุโบสถไดเห็นแมชรี ูปหนึ่ง.
เดินผานหนาหายเขาไปในตนไมใหญซึ่งขึ้นคกู ันหนาพระอุโบสถ. ผูเขียนกแ็ ผเมตตา แลวเดิน
ไปขอรองทานรองเจาอาวาส. ใหเปดพิพิธภัณฑใหผูเขียนไดเขาไปกราบพระธาตุ. ทานซักวา
มาจากไหน พอทราบวามาไกลกอ็ นุโลมมาเปดพิพิธภัณฑให. เมื่อไหวพระธาตุแลว ผูเขียนได
มานั่งคุยกับทานทบี่ ันไดหนาพิพิธภัณฑ. คุยเรื่องโนนเรื่องนี้ แลวผูเขียนก็วกมาถามทานตรงๆ
วา. แมชที ตี่ นไมนั้นมคี วามเปนมาอยางไร. ทานมองหนานิ่งอยูห นอยหนึ่ง ถามวาโยมพบเขา
แลวหรือ. เรียนทานวาพบแลว. ทานวาเปรตนั้นเดิมเปนชที ี่อยูโ รงครัวของวัด. แลวยักยอก
อาหารของสงฆ และเงินคาอาหารสงฆเพื่อประโยชนของตน. ตายแลวมาเปนเปรตดักอยูห นา
โบสถ. เพื่อขอความชวยเหลือจากคนทพี่ อจะชวยได.
เมื่อชวงป 2527 ผูเขียนไปซื้อทาวนเฮาสชั้นเดียวอยูแ ถวประชาชื่น. กลางดึกคืนหนึ่ง
จิตของผูเขียนไดยินเสียงผูหญิงคนหนึ่งเดินรองไหผานหนาบาน. จิตกส็ องออกไปดวู าเกิด
อะไรขึ้น. ก็เห็นผูหญิงคนหนึ่ง นุงผาถุง ผมเผายุงเหยิง. เดินรองไหผานหนาบานไปตามถนน
ทางออกนอกหมูบาน. เทาของเธอลอยหางพื้นถนนประมาณคืบหนึ่ง. ผูเขียนแผเมตตาให เธอ
ก็ไมสนใจจะรับ เพราะจิตถูกความทุกขครอบงำอยางหนัก. ผูเขียนกท็ ำจิตเปนอุเบกขา แลว
หลับตอไป. ชวงสายๆ วันนั้นเองกไ็ ดยินเสียงคนเอะอะหนาบาน. ออกไปดจู ึงทราบวา หญิง
ที่อยูท าวนเฮาสถัดไป 5 - 6 หอง ผูกคอตาย. เพราะสามีหนีไป และบานกำลังจะถูกธนาคาร
ยึด. ผูเขียนรูสึกสลดสังเวชใจมาก ทีเ่ ธอลำบากเมื่อมชี ีวิตอยู. ฆาตัวตายโดยหวังวาจะหนีความ
ทุกข แตกห็ นีไมพน. เดินออกจากบานไปแบบไมหันหลังกลับไปมองอีก เพราะความทุกขมัน
ทวมทนหัวใจ. เปนชีวิตทขี่ าดที่พึ่ง และไปดวยความมืดมนธจริงๆ.
อีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องตลกๆ. คือผูเขียนกับเพื่อนๆ พากันไปงานพระราชทานเพลิงศพ
ทานพระอาจารยชา สุภัทโธ. ที่วัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี. เสร็จงานกร็ ีบเดินทางไป
วัดธาตุมหาชัย ทีอ่ ำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม. ไดเขาไปนอนพักทศี่ าลาใหญ. หมูเ พื่อน
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ไปนอนรวมกลุมกัน สวนผูเขียนแยกไปนอนตามลำพังอีกมุมหนึ่งของศาลาใหญนั้น. ตอนนั้น
เปนเวลาประมาณตีสองครึ่ง ผูเขียนนั่งภาวนากอนนอน ประมาณครึ่งชั่วโมงกน็ อน. ขณะทจี่ ิต
กำลังจะตกภวังคนั้น ไดยินเสียงเด็กกลุมหนึ่งวิ่งเกรียวกราวตะโกนโหวกเหวก. เลนไลจับขึ้น
บันไดศาลาทางดานทผี่ ูเขียนนอนอยู. ผูเขียนกด็ วุ า ดึกดื่นแลว ผูใหญจะหลับจะนอน ไปเลน
ที่อื่นไป. เด็กกเ็ ชื่อฟงพากันวิ่งไปทางดานทเี่ พื่อนของผูเขียนนอนรวมกันอยู. แลวไปดึงแขนดึง
ขาเพื่อนคนหนึ่งทชี่ ื่อออย. รายนั้นกต็ อสูด วยวิธเี ฉียบขาดคือคลุมโปงสวดมนต. พอเชากเ็ ลา
ใหเพื่อนๆ ฟงปากคอสั่นวา เมื่อคืนถูกผเี ด็กตั้งฝูงมาหลอก. เวลานี้เพื่อนคนนี้ลาออกจากงาน
ไปบวชปฏิบัตธิ รรมอยูท างสุรินทรมาหลายปแ ลว.
เรื่องผีเรื่องเปรตนั้น ผูเขียนพบบอยๆ. แตเปนการรูเห็นตามลำพัง ไมมพี ยาน จึงไมขอ
นำมาเลา. สวนเรื่องเทวดากเ็ ชนกัน จะขอนำมาเลาเฉพาะเรื่องทมี่ พี ยานรูเห็น. เปนเทพธิดาชั้น
จาตุมหาราชซึ่งมาอาศัยอยูทบี่ านของผูเขียน. เวลาทำสมาธิแลวก็แผสวนบุญใหเธออนุโมทนา
เธอกพ็ อใจเพียงนั้น ไมรบกวนอะไร. คราวหนึ่งผูเขียนไมอยูบ านนั้น เพื่อนคนหนึ่งไดมาขอพัก
นอนคืนหนึ่ง. โดยเขาไปนอนตรงทผี่ ูเขียนนอนอยูเ ปนประจำ. (ผูเขียนปูเสื่อนอนมาแตไหนแต
ไร). พอจะเคลิ้มหลับ ก็เห็นผูหญิงคนหนึ่งปรากฏกายเพียงครึ่งตัว ลอยอยูตรงหนาตาง. แลว
ทำหนาตาขึงขัง ทำเสียงเกรี้ยวกราดวา. “ใหไปนอนที่อื่น ที่นไี้ มใชทขี่ องเธอ”. เพื่อนของ
ผูเขียนกลัวกก็ ลัว แตทำใจแข็งโตเถียงวา. ก็เจาของเขาอนุญาตแลว อยามาขับไลเลย ขอนอน
เพียงคืนเดียวเทานั้น. หญิงนั้นกต็ อบวา “ถาเชนนั้นใหไปนอนตรงที่อื่น อยามานอนตรงนี้”.
เพื่อนผูเขียนกเ็ ลยรีบยายที่นอนใหหางจากจุดเดิมเล็กนอย. ก็หลับสบายไดทั้งคืน.
มีวันหนึ่งผูเขียนเหนื่อยๆ กลับมาบาน. อาบน้ำแลวก็ลงนอนพักผอน ปลายเทาชไี้ ปทาง
โตะเครื่องแปง. แลวก็ไดยินเสียงหญิงนั้นกลาวอยางแผวเบา แตกังวานใสและชัดกริบวา. “มี
พระพุทธรูปอยูทโี่ ตะแปงเจาคะ”. ผูเขียนกร็ ีบลนลานลุกขึ้น ก็เห็นมพี ระพุทธชินราชเล็กๆ
องคหนึ่งแบบตั้งหนารถ วางอยูทโี่ ตะนั้นจริง. เพราะนองสาวนำมาวางไวโดยผูเขียนไมทราบ.
จึงอาราธนาไปไวทโี่ ตะบูชาพระทางหัวนอนแทน.
เมื่อผูเขียนยายบาน ก็ไดชวนเธอผนู มี้ าอยูทบี่ านใหม. โดยใหเธออยูใ นฐานพระเจดียไ ม
จันทนทบี่ รรจุพระสารีริกธาตุ. เวลาผูเขียนไมอยูบ าน เธอจึงจะออกมาเดินเลนไปมา.
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14. การดจู ิตที่ผิดพลาดในขั้นละเอียด
เมื่อแรกทผี่ ูเขียนภาวนา ผูเขียนจะรูความเกิดดับของอารมณ. โดยระวังไมใหจิตเคลื่อน
เขาไปเกาะอารมณ. เปนการพยายามแยกผูรกู ับสิ่งทถี่ ูกรอู อกจากกันเสมอๆ. เมื่อสิ้นหลวงปู
ดูลยไปแลว ผูเขียนกย็ ังวนเวียนไปศึกษากับหลวงพอคืนเปนประจำ. วันหนึ่งหลวงพอคืนสอน
ผูเขียนวา. ทำไมไมยอนจิตมาหยุดอยูก ับ “รู” มัวแตดู “สิ่งทถี่ ูกรู” เมื่อใดจะจบได. ผูเขียน
ก็กำหนดสติยอนเขามาดผู ูรู-ผูดู. แลวก็เห็นวา ผูรูกลายเปนสิ่งทถี่ ูกรู ยังมีผูรซู อนเขาไปอีก
เปนชั้นๆ. ไมวาจะทวนเขาไปเทาใด ผูรูกก็ ลายเปนสิ่งทถี่ ูกรทู ุกที. จนผูเขียนเกิดอาการหัว
หมุนติ้วๆ เพราะใชกระแสจิตดันกลับหลังเขามาทผี่ รู ูอยูต ลอดเวลา. ถึงจุดหนึ่งผูเขียนกท็ ราบ
วา วิธนี ี้ใชไมได. เพราะเปนการจงใจละทิ้งอารมณ แลวยอนเขามาทจี่ ิตผูรู อันเปนการกระทำ
ดวยตัณหา. ไมใชดวยปญญาทเี่ ห็นอารมณเปนไตรลักษณ. แลวปลอยวางอารมณและยอนมา
รูจ ิตผูรเู องตามธรรมชาติ. ผูเขียนไดทราบวา การเพงจองอารมณเปนสมถะ. แมการเพงจอง
จิตผูรู ก็เปนสมถะอีกเชนกัน.
ผลการปฏิบัตผิ ิดคราวนั้น สงผลเสียหายรายแรงมาอีกนาน. เพราะจิตมคี วามชำนาญใน
การจับเขามาทผี่ ูรู. จึงชอบมาหยุดอยูทผี่ ูรู ในลักษณะเหมือนวิ่งเขามาในปอมปราการ. ยิ่งกวา
จะออกไปเรียนรู เพื่อปลอยวางอารมณทจี่ ิตยึดมั่นถือมั่น.
แทจริงการดจู ิตไมมอี ะไรมาก. เพียงแตรอู ารมณทกี่ ำลังปรากฏดวยจิตทเี่ ปนกลางจริงๆ
ก็พอแลว. รูอยูตรงทรี่ นู ั่นแหละ. ถาจิตเปนกลางจริง จะสังเกตเห็นจิตผูรแู ทรกอยูต รงนั้นเอง.
เมื่อเห็นบอยๆ แลว ตอไปกช็ ำนาญ สามารถเห็นจิตผูรไู ดเสมอๆ. ตัวอยางเชน ขณะนี้กำลัง
เกิดความสงสัยในหลักการปฏิบัติ. เพราะไมทราบวา ควรจะทำอยางไรดี. วิธที งี่ ายที่สุดกค็ ือ
การรเู ขาไปทอี่ ารมณสงสัยทกี่ ำลังปรากฏ. ก็จะเห็นวา ความสงสัยกำลังถูกรู แลวก็จะรูจักจิต
ผูรไู ด. หรือถาดอู ารมณภายในจิตไมออก ก็ลองมาดอู ารมณทางกาย. เชนระลึกรลู มหายใจเขา
ออกดวยจิตใจที่สบายๆ. แลวเห็นวา ลมหายใจกำลังถูกรู ถูกดอู ยู. ก็จะรูจักจิตผูรู ผูดูขึ้นมาได
โดยงาย.
ธรรมชาติของกิเลสนั้น มันมักจะมาลอหลอกใหเราทิ้งจิตผูรู. อันเปนแกนสารสาระของ
การปฏิบัตเิ สีย. แลวหลงคิดไปตามความปรุงแตงดวยอำนาจของกิเลส. ถาเรารูทันลูกเลนของ
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กิเลสอยางนแี้ ลว. เรากอ็ ยาหลงเชื่อกิเลส ทิ้งจิตผูรอู อกไปคิดคนควาสิ่งตางๆ ตามใจกิเลส.
ตัวอยางเชนเมื่อมคี วามสงสัยในวิธีการปฏิบัตเิ กิดขึ้นมา. แทนที่เราจะรวู าความสงสัยเกิดขึ้น
แลวดมู ันจนมันดับไปเอง. เรากลับพยายามคิดคนควาหาคำตอบ เพื่อจะแกความสงสัยนั้น.
การหลงคิดคนไปนั้นเอง คือการหลงกลกิเลส. เพราะเราลืม “รู” ไปเสียแลว มีแต คิด คิด คิด
เรื่อยไป.
การคิดเรื่อยไปนั้น ใหเราไดแคความรูความเขาใจในระดับ “สัญญา”. แตการรูความเกิด
ดับของอารมณตางๆ แมกระทั่งตัวความสงสัยเอง. กลับเปนหนทางใหไดมาซึ่ง “ปญญาในทาง
พระพุทธศาสนา”. เพราะปญญาทางพระพุทธศาสนาไมมอี ะไรมาก. เพียงรูวาสิ่งทปี่ รากฏขึ้น
มา ลวนแตตองดับไปทั้งสิ้น. ปญญาแคนกี้ พ็ อจะพาใหผูปฏิบัตพิ นทุกขแลว. เนื่องจากพอ
เห็นวาอารมณนั้นเปนไตรลักษณ. จิตกป็ ลอยวางอารมณทกี่ ำลังปรากฏ. เมื่อจิตปลอยวาง ไม
ดีดดิ้นวิ่งโลดไปตามอารมณ ความทุกขกจ็ ะเกิดขึ้นไมไดเลย.
ผูปฏิบัตบิ างคนคิดวา ใหรเู ฉยๆ นั้น มันนอยไป กลัวจะโงหรือไมพนทุกข. จึงพยายาม
คิดเพื่อสนองความอยากรู. โดยไมทราบวา จริงๆ แลว “รู” กับ “คิด” เปนสิ่งทตี่ รงขามกัน.
หลวงปดู ูลย ทานจึงสอนวา “คิดเทาไรกไ็ มรู ตองหยุดคิดถึงจะรู”.
การเพงจองใสอารมณ หรือจิตผูรนู ั้น ผิดตรงทผี่ ูปฏิบัตหิ ลง “เพง” อยู. สวนการคิด
ไปตามแรงขับของกิเลส ก็ผิดตรงที่ “เผลอ” ไปตามแรงชักจูงของกิเลส. ผูดจู ิต มักผิดพลาด
ตรงนี้แหละ. คือถาไมเพง ก็เผลอ. ไมใชการรอู ารมณทเี่ กิดขึ้นในปจจุบันตามความเปนจริง.
ดวยจิตทเี่ ปนกลางทแี่ ทจริง. แตยังบังคับจิตบาง ปลอยจิตใหเลื่อนไหลตามกิเลสไปบาง.
พระพุทธเจาทานสอนทางสายกลาง คือไมหยอนดวยกาม และไมทรมานตนเอง. การ
เผลอไปตามอารมณกเ็ สมือนหลงในกาม. การเพงบังคับจิตกเ็ หมือนการทรมานตนเอง. หาก
ดำเนินจิตดวยทางสายกลาง และเปนกลางจริงๆ. จึงตองทั้งไมเผลอ และไมเพง.

15. การพิจารณารูป
ผูเขียนมปี กติชอบดจู ิต. อันเปนการเจริญ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (ในสวนทเี่ ปน
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เวทนาทางใจ). จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน. แตไมถนัดในการ
พิจารณารูปกาย. อันเปนสวนของกายานุปสสนาสติปฏฐาน. และเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
(ในสวนทเี่ ปนเวทนาทางกาย). เพราะผูเขียนเห็นวา รูปเปนของหยาบ รูเ ห็นงาย. ไมเหมือนกับ
การดจู ิตทเี่ ปนของละเอียด มีอะไรแปลกๆใหศึกษามากมาย. ดังนั้นผูเขียนจึงไมไดฝกฝนความ
ชำนาญในดานการพิจารณากายเทาที่ควร.
คราวหนึ่งขึ้นไปนมัสการหลวงปสู ิม พุทธาจาโร ทีถ่ ้ำผาปลอง. หลวงปไู ดกรุณาตักเตือน
วา จิตเปนของละเอียด สวนกิเลสเปนของหยาบ อยูน อกๆ นี่. ถาดจู ิตอยางเดียว เวลาพบ
กิเลสหยาบจะสไู มไหว. ผูเขียนกน็ อมรับคำสอนของทานกลับมาปฏิบัตทิ บี่ าน. โดยกำหนดจิต
พิจารณาเสนผม. พอจิตกระทบเสนผมเสนผมกห็ ายไปทันทีเหลือเพียงหนังศีรษะ. พอดูเขาไป
ทีห่ นังศีรษะกท็ ะลุถึงกระโหลก. พอดูเขาทีก่ ระโหลก คราวนี้เห็นกระดูกทั้งรางนั่งขัดสมาธิอยู.
ยังไมทันจะพิจารณาอยางใด กระดูกกแ็ ตกเปรี๊ยะๆกลายเปนเม็ดเล็กๆใสๆเหมือนกอนกรวด
แลวสลายหายไปหมด. เหลือแตจิตผูรทู รงตัวอยูอ ยางเดียวเทานั้น. รวมความแลว ผูเขียนไม
สามารถพิจารณากายไดดังทีต่ ั้งใจไว. เพราะจิตทิ้งกายเขามาพิจารณาจิตอยางรวดเร็วมาก.
ผูเขียนไดกราบเรียนเรื่องนกี้ ับหลวงปดู ูลย. ทานกก็ รุณาอธิบายวา จริตของคนเราไม
เหมือนกัน การปฏิบัตจิ ึงแตกตางกัน. การจะพิจารณากาย หรือพิจารณาสิ่งใดๆ ก็ตาม. ก็
เพื่อใหสามารถยอนเขามารอู ยูทจี่ ิต. เมื่อเขามาถึงจิตแลว จะยอนออกไปหาสิ่งภายนอกอีก
ทำไม. ตั้งแตนั้นมา ผูเขียนกไ็ มกังวลถึงการพิจารณากายอีก เพราะไมถูกจริตของผูเขียน. แต
ผูเขียนจะมสี ติรกู ายอยูต ามปกติ ไมวาจะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม และพูดจา.

16. การพิจารณานาม
ผูเขียนมปี กติชอบพิจารณาหรือระลึกรู นาม. อันประกอบดวยเวทนาทางใจไดแก
ความรูสึกเปนทุกข เปนสุข และเปนกลาง. สัญญาคือความจำไดหมายรู. สังขารคือความคิด
นึกปรุงแตงของจิต ทีด่ บี าง ชั่วบาง เปนกลางบาง. และวิญญาณคือความหยั่งรูอ ารมณทาง ตา
หู ใจ. และจิตทเี่ ปนผูรอู ารมณทั้งปวง.
ครั้งหนึ่งผูเขียนไปนมัสการหลวงพอเทียน

ที่วัดสนามใน.

ขณะนั้นทานกำลังสอน
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ญาติโยมจำนวนมากใหเคลื่อนไหวมือ. ผูเขียนกำหนดจิตดกู พ็ บวา นอกจากหลวงพอเทียนแลว
ผูอื่นไมมีใครมีความรูต ัวจริงเลย. มีแตสงจิตไปอยูทมี่ ือ คิดแตเรื่องการเคลื่อนไหวมือเทานั้น.
ผูเขียนจึงเลี่ยงออกไปนอกศาลา ไปนั่งบนเกาอีใ้ ตตนไม แลวดจู ิตไปตามทีเ่ คยทำมา.
เพียงครูเดียวจิตกร็ วมลงถึงภวังคจิต. ตอมาจิตเกิดความรับรูข ึ้นมาในทามกลางความวางเปลา.
จิตกเ็ อาความวางเปลาเปนอารมณ เขาคูอยูก ับความวางเปลา. จิตไมรูจักยอนเขามาดจู ิต มีแต
ดูออกไปภายนอก. แลวความคิดปรุงแตงกผ็ ุดขึ้นจากความวาง เหมือนงทู เี่ ลี้อยออกจากรู. แต
ขณะนั้นไมทราบวาคิดเรื่องอะไร เพราะปราศจากสัญญา. เมื่อใจสัมผัสเขากับความคิด ก็เกิด
วิญญาณทางใจขยายตัววูบออกปดบังความวางไว. วิญญาณแผออกกระทบรูป รูปกป็ รากฏ
แผออกกระทบนาม นามกป็ รากฏ. แลวความมอี ยูข องขันธ 5 และอายตนะ 6 ก็ปรากฏ.
เมื่อรูปนามของผูเขียนปรากฏแลว ผูเขียนกพ็ ิจารณาปฏิจจสมุปบาทตอไปจนตลอด
สาย. จนรูชัดวา เมื่อจิตเกิดความรูสึกเปนตัวตนเมื่อใด. จิตกเ็ ปนทุกขเพราะความเปนตัวตน
เมื่อนั้น. แลวเปนทุกขยิ่งขึ้นเพราะความไมสมอยากในอารมณทจี่ ิตไปรเู ขา. โดยมกี ารทำงาน
ไปตามลำดับดังนี้
ในเวลาทตี่ ากระทบรูป ก็จะเห็นวิญญาณหยั่งลงทางตา แลวจิตจึงรอู ารมณทางตา.
คลายกับเมื่อมแี มลงมากระทบใยแมงมุม. ความสั่นสะเทือนของใย ทำใหแมงมุม (จิต) รูถึงสิ่ง
ที่มากระทบ. โดยกอนการกระทบนั้น แมงมุมนอนหลับเงียบอยู. เหมือนจิตทตี่ กภวังคเงียบ
อยู. พอมสี ิ่งเราแลว จิตกไ็ หวตัวขึ้นจากภวังค แลวสงออกไปรับรูส ิ่งที่มากระทบนั้น. เหมือน
แมงมุมวิ่งออกไปจับแมลงที่มากระทบใยกินเปนอาหาร. คือจิตวิ่งเขาไปเสวยอารมณนั้น. รูสึก
เปนสุขบาง เปนทุกขบาง เปนกลางๆ บาง. เมื่อมคี วามรูสึกหรือเวทนาแลว จิตกเ็ กิดความ
ทะยานอยากไปตามอำนาจของเวทนานั้น. แลวเคลื่อนเขาไปยึดอารมณ. เกิดความเปนตัวตน
ของจิตขึ้นมาแลวเปนทุกขตอไป.
ในชวงนั้น ผูเขียนเห็นวา จิตเปนธรรมชาติอันหนึ่งแยกออกจากขันธ กระทั่งนามขันธ.
เพราะมองเห็นจิตอยูโ ทนโท. (แตไมไดเห็นเปนรูป มันเปนความรูสึกของตัวสิ่งทรี่ อู ารมณ
และเสวยอารมณไดเทานั้น). และพบวาจิตไมใชเวทนา สัญญา สังขาร หรือกระทั่งวิญญาณ.
โดยเฉพาะวิญญาณนั้นมคี วามคลายกันในหนาทีร่ อู ารมณ. แตทำงานตางจากจิต คือมัน
เปนความรับรูท างอายตนะเทานั้น. แตจิตเปนทั้งผคู ิด ผูนึก ผูตัดสินและเสวยอารมณ. (ความ
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รูความเขาใจนี้ จะเปลี่ยนแปลงไปบางในภายหลัง)

17. พบผูรู ใหทำลายผูรู
ผูเขียนมวี าสนาไดศึกษาธรรมอยูก ับหลวงปดู ูลยเพียงปเ ศษ. และไดไปกราบทานครั้ง
สุดทายในเดือนกันยายน 2526. เปนเวลาเพียง 36 วันกอนทานจะละขันธ. ผูเขียนไดฟงธรรม
ของทานในชวงเย็น จนกระทั่งค่ำ. สังเกตเห็นวาหลวงปเู หนื่อยมากแลว ถึงขนาดเริ่มหอบนิดๆ.
เห็นสมควรแกเวลาแลวก็ลงกราบทาน เรียนทานวาจะลากลับเพราะทานเหนื่อยมากแลว.
หลวงปผู มู วี ัยกวา 96 ป กลับมองหนาผูเขียนแลวกลาววา “จะกลับหรือ”. แลวไมอนุญาตให
กลับ แตกลาวธรรมตอไปอีก. ดวยธรรมทแี่ ปลกประหลาด ไมเคยไดยินไดฟง กระทั่งคิดมา
กอน. คือทานกลาววา “พบผูรแู ลว ใหทำลายผูรู จิตจึงจะถึงความบริสุทธิอ์ ยางแทจริง”. ทาน
สอนอกี วา “ถาเมื่อใดเขาใจชัดเจนแจมแจงดวยปญญา. วาจิตไมใชจิต. เธอจะเขาใจความจริง
อันลึกซึ้งนั้นไดในพริบตาเดียว”.
ทานถามวา เขาใจไหม. ก็กราบเรียนทานวา ผมจำไดแลว แตไมเขาใจ จะขอลองนำกลับ
ไปปฏิบัตดิ ูกอนครับ. หลวงปกู ลาววา “ดีแลว เอา ไปไดแลว”. ตอนทีก่ ราบลาทานนั้น ไมได
เฉลียวใจเลยวา จะไมมโี อกาสไดฟงธรรมจากทานอีกแลว.
วันรุงขึ้นผูเขียนแวะไปกราบหลวงพอพุธ ฐานิโย ที่วัดปาสาลวัน โคราช. อันเปนสิ่งที่
ปฏิบัตติ ลอดมาเมื่อไปกราบหลวงปดู ูลยทสี่ ุรินทร. เมื่อหลวงพอเห็นผูเขียนกร็ องทักวา “เอาวา
อยางไรนักปฏิบัติ คราวนี้หลวงปสู อนอะไรใหอีกละ”. ก็กราบเรียนวา หลวงปสู อนวา พบผูรใู ห
ทำลายผูรู. หลวงพอพุธทวนคำสอนของหลวงปวู า. “อือ พบผูรใู หทำลายผูรู อันนี้เปนสุดยอด
ของกรรมฐานแลว. เมื่อไมกวี่ ันนีห้ ลวงพอไปกราบหลวงปู. ทานกก็ ลาวกับหลวงพอวา..เจาคุณ
การปฏิบัตจิ ะยากอะไร พบผูรใู หทำลายผูรู ก็เพียงเทานีเ้ อง”. แลวหลวงพอกข็ ยายความให
ฟงวา “การทำลายผูรู ก็คือการไมยึดมั่นในตัวผูรู”. จากนั้นทานกแ็ สดงธรรมเรื่องอื่นๆ ตอไป.
กอนทผี่ ูเขียนจะลากลับ ทานไดมอบหมายงานใหเรื่องหนึ่ง. คือสั่งวา “หลวงพออยากใหคุณ
เขียนประสบการณการปฏิบัตขิ องคุณเองออกเผยแพร. ทานใหเหตุผลวา “หลวงพอเปนพระ
ติดดวยพระวินัย จะกลาวธรรมทลี่ ุมลึกนักกไ็ มได. คนทเี่ ขามจี ริตนิสัยแบบคุณ และเปนผมู ี
อุปนิสัยยังมีอยู. ถาเขาไดฟงแลว เขาอาจจะทำตามไดตอไป”.
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หลายปต อมาผูเขียนจึงเขาใจไดวา. ถาไมเคยฟงธรรมเรื่องการทำลายผูรมู ากอน. ผูเขียน
คงไมมปี ญญาผานดานสุดทายทพี่ ระอนาคามีพากันไปติดอยูไ ด. สิ่งทหี่ ลวงปสู อนไวนั้น เปน
มรดกธรรมที่จะตองเอาไวใชในอนาคต. ไมใชธรรมที่จะสามารถปฏิบัตไิ ดในขณะนั้น. นับ
เปนความเมตตา และความละเอียดรอบคอบของครูบาอาจารยอยางยิ่ง. ทีม่ อบมรดกธรรม
ชิ้นนี้ไวใหในนาทีสุดทายที่จะลาจากทาน และไมไดพบกันอีกแลวในสังสารวัฏนี้.
(เขียนเมื่อ : 12 มิถุนายน 2542)

18. ชาติกอน มีจริงหรือ
ในชวงทผี่ ูเขียนเรียนอยูทจี่ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น. เปนชวงทแี่ นวความคิดของทาน
อาจารยพุทธทาส อินทปญโญ มีอิทธิพลตอนักศึกษาอยางสูง. หลักการสำคัญของแนวทางนี้
ก็คือ ทานเนนทกี่ ารดับทุกขในปจจุบัน. ทำใหลูกศิษยซึ่งฟงคำสอนอยางไมรอบคอบเขาใจวา.
ทานอาจารยปฏิเสธเรื่องชาติกอนและชาติหนา. คิดวาทานอาจารยเชื่อวาตายแลวสูญ. คิดวา
ทานอาจารยเห็นวา โอปปาติกสัตว เชนเทวดาและพรหม ไมมีจริง. และทุกอยางทแี่ ปลกๆ จะ
ถูกอธิบายดวยเรื่องภาษาคน ภาษาธรรม. เชนอธิบายวาสวรรคคือจิตทเี่ ปนสุข นรกคือจิตที่
เปนทุกข. อธิบายวาพระพุทธเจาประสูติ ตรัสรูแ ละปรินิพพานในวันเดียวกัน. หมายถึงวาการ
ตรัสรู คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจา. และกิเลสกน็ ิพพานจากพระทัยของทานในขณะ
เดียวกัน เปนตน. มีการตีความธรรมะออกไปอยางกวางขวาง และสมเหตุสมผล. รวมทั้งสอน
กันเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวง.
ผูเขียนเปนศิษยหนาโงของทานอาจารยพุทธทาสอยางเต็มภูมิ. ตอนนั้นเชื่อสนิทวา เมื่อ
ตายแลวก็สูญ. พระไตรปฎกตัดทิ้งเสียบางก็ได. พระพุทธรูปกไ็ มตองไหว เพราะเปนกอนอิฐ
และทองเหลือง. ตอนไปบวชที่วัดชลประทานก็ไดรับคำสอนวา ใหรูจักถือศีลอยางฉลาด. กิเลส
ก็เลยพาฉลาดแกมโกงไปเลย เชนฉันขาวจนเกือบๆ จะเที่ยง เพราะไมถือมั่นในสิ่งทั้งปวง.
ขนาดรูเห็นภพภูมติ างๆ มาตั้งแตเด็ก. แตพอเปนวัยรุนทรี่ อนแรงเขา กลับเชื่อลัทธิ
วัตถุนิยมเต็มหัวใจ. ความนากลัวของสังสารวัฏนั้น มันนากลัวขนาดนีท้ ีเดียวครับ. คืออาจจะ
หลงผิดเมื่อไรก็ได แลวแตความคิดปรุงแตงจะพาไป.
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บุญทผี่ ูเขียนไดพบทานอาจารยสชุ ีพ ปุญญานุภาพ. ทานไดกรุณาชี้แจงใหฟงวา ผูเขียน
กำลังหลงผิดดวยอุทเฉททิฏฐิ(คือเชื่อวาตายแลวขาดสูญ). ผูเขียนจึงเริ่มเฉลียวใจ หันมาศึกษา
พระไตรปฎกอยางจริงจัง ดวยจิตใจทเี่ ปดกวางกวาเดิม. แทนที่จะเชื่อตามๆที่ไดรับคำบอกเลา
มา. ตั้งใจอานพระไตรปฎกจนจบ สวนใดสงสัยกก็ ราบเรียนถามทานอาจารยสชุ ีพฯ เรื่อยมา.
เมื่อไดครูบาอาจารยทางปฏิบัตอิ ยางหลวงปดู ูลย และหลวงปเู ทสก. และปฏิบัตอิ ยาง
จริงจังจนเขาใจจิตตนเองอยางแจมแจงแลว. ผูเขียนจึงทราบวา ชาติกอนและชาติหนามจี ริง.
แตไมไดเปนอยางทเี่ ขาใจมาแตเดิมวา. พอรางกายแตกดับ จิตกอ็ อกจากรางไปเกิดใหม. ซึ่ง
ทัศนะนั้นเกิดจากความเห็นผิดวาจิตเปนอัตตา.
เหตุผลทที่ ำใหผูเขียนเชื่ออยางหมดใจกค็ ือ. เมื่อผูเขียนมสี ติระลึกรลู งในกายในจิตของ
ตนเอง. ผูเขียนเห็นสันตติ คือเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาของรูปและนาม. เหมือนสายน้ำ
ทีไ่ หลผานมาอยางไมขาดสาย. สวนทดี่ ับไปแลวก็เปนอดีต หาประโยชนอะไรไมได. สวนทยี่ ัง
มาไมถึง แตมเี หตุปจจัยอยู มันกจ็ ะตองมาถึงในอนาคต. จะหามไมใหมันเกิดขึ้นกไ็ มได. สวน
ปจจุบันเองกส็ ั้นจนหาระยะเวลาไมได. แมจะมอี ยู ก็เหมือนไมมอี ยู เพราะจับตองอะไรไมได
เลย. เพียงแตปรากฏแลวก็ผานไป ๆเทานั้น. ความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย จึงเปนไปดวยอำนาจ
ของสัญญาและสังขาร. คือตามหลงสิ่งทเี่ ปนอดีตไปแลวบาง. เพอเจอไปถึงสิ่งทเี่ ปนอนาคต
บาง. สวนปจจุบันจริงๆ เหมือนความกวางของเสนๆ หนึ่ง. คือไมมคี วามกวางพอทีส่ ิ่งใดจะตั้ง
ลงได. เวนแตมหาสติเทานั้น ที่จะหยั่งลงในปจจุบันได.
ผูเขียนเปนคนมคี วามจำดี. เรื่องที่ผานมาแลวบางเรื่อง ที่เปนอารมณอันรุนแรง
ประทับใจ. ก็ยังจำไดแมวันเวลาจะผานไปนานนักหนาแลว. สิ่งนเี้ ปนเครื่องมือเฉพาะตัว ที่
เปนเครื่องพิสูจนวาชาติกอนมอี ยู. แตไมสามารถพิสูจนใหผูอื่นเห็นตามได. ผูเขียนจึงไมเคย
เปดเผยมากอน นอกจากกับคนใกลชิดจริงๆ เทานั้น. ไมเหมือนการตามรวู าระจิตผูอื่น. ซึ่ง
ผูถูกรสู ามารถเปนพยานใหกับผูเขียนได. แตเนื่องจากในลานธรรมแหงนีม้ แี ตกัลยาณมิตร.
ปรึกษากับคุณดังตฤณแลว ก็เห็นวานาจะพูดกันไดบาง.
ผูเขียนจึงขอยกตัวอยางเล็กนอย เพียง 3 ชาติสุดทายนี้. ในชวงประมาณสมัยตน
รัตนโกสินทร. ผูเขียนบวชเปนพระภิกษุอยูท ี่วัดแหงหนึ่ง ริมแมน้ำใกลจังหวัดนนทบุรี. จิตใจ
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ในชาตินั้นทอแทตอการคนหาสัจธรรมอยางยิ่ง. เพราะไมวาจะหันหนาไปทางใด ก็มแี ตผไู มรู
เหมือนๆ กัน. ความทอดอาลัยนั้น ทำใหกลายเปนพระขี้เกียจ. วันหนึ่งๆ เอาแตนั่งเหมออยูที่
ศาลาทาน้ำบาง. ดูพระอื่นแกะสลักไมทำชอฟาและหนาบันบาง.
ในชาตินั้นผูเขียนอายุสั้น ดวยผลกรรมในอดีตหางไกลมาแลว. จึงเปนลมตกน้ำตาย
ตั้งแตยังหนุม. และเพราะอกุศลกรรมทสี่ ั่งสมในการปลอยจิตหลงเหมอไปเนืองๆ. ประกอบ
กับทเี่ ปนพระขี้เกียจ. ฉันขาวของชาวบานโดยไมทำประโยชนใดๆ. ผูเขียนจึงพลาดลงสู
อบายภูมิ ไปเกิดเปนวัวของชาวบานขางวัดนั้นเอง. และถูกนำตัวมาถวายวัด กลับมาอยูใ นวัด
เดิมในฐานะใหม.
เมื่อสิ้นอายุขัยลง ผูเขียนไดตามครูบาอาจารยไปเกิดทางตอนใตของจีน แซฉั่ว ชื่อเอ็ง.
ตอมาไดบวชเปนเณรในวัดเซ็นอยูบ นเขาเตี้ยๆ ลูกหนึ่ง. ผูเขียนกห็ ัดดจู ิตอยูเ สมอๆ. ตอนเปน
หนุมขึ้นมาเกิดไปหลงรักสาวซึ่งถวายดอกลิลลีม่ าให. ประกอบกับทางบานไมมผี สู ืบตระกูล จึง
ลาสิกขากลับมาทำนา. เรื่องนี้ชาวบานไมคอยชอบใจอยูแ ลว เพราะพระจีนนั้นเมื่อบวชแลว
มักนิยมบวชเลย. นอกจากนี้ ผูเขียนยังทำตัวไมเหมือนชาวบานทั้งหลาย. ซึ่งนอกจากจะทำนา
แลว เพื่อนบานยังเลี้ยงเปดเลี้ยงไก และจับปลา. สวนผูเขียนสมาทานมั่นในศีลสิกขา แมจะ
อดอยากเพียงใดกไ็ มยอมฆาสัตว. ชีวิตความเปนอยูจ ึงแรนแคนกวาคนอื่นๆ. และเปนทีด่ ูถูก
เหยียดหยามของชาวบานทั่วไป. วาเปนคนไมรูจักทำมาหากิน. กระทั่งพวกเด็กๆ เมื่อเจอ
ผูเขียน ก็รองเปนเพลงเลนวา. ฉั่วเอ็งเปนคนประสาท ฉั่วเอ็งเปนคนออนแอ. ผูเขียนถือมั่นใน
ศีลอยูท ามกลางแรงกดดันนั้นดวยความอดทนอยางยิ่ง.
ตอมาเกิดฝนแลงตอกัน 2 - 3 ป. คราวนีท้ ั้งหมูบานเผชิญกับความอดอยากอยางยิ่ง.
กระทั่งคนทเี่ คยจับปลากไ็ มมปี ลาใหจับ. ถึงตอนนั้นชาวบานทั้งหมูบานจำตองทิ้งถิ่นเขาไปหา
งานทำในเมือง. ผูเขียนและครอบครัวกไ็ ปกับเขาดวย. และไปพบการเกิดจราจลในเมือง
พลอยถูกลูกหลงตายไปดวย.
ในบรรดาศิษยของหลวงปดู ูลย นั้น มีพระทที่ รงอภิญญาเลื่องชื่ออยูห ลายองค. เชน
หลวงปฝู น อาจาโร และเจาคุณโชติ แหงวัดวชิราลงกรณ. สวนในบรรดาศิษยรุนหลัง ที่จะหา
ผูทรงอภิญญา. เสมอดวยหลวงพอกิม ทีปธัมโม แหงวัดปาดงคู ผูเขียนยังไมเคยพบเลย.
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หลวงพอกิมสนิทกับผูเขียนมาก. แตทานกไ็ มคอยยอมเลาเรื่องแปลกๆ ใหผูเขียนฟง
อยางเปดเผย. เพราะติดดวยพระธรรมวินัย. แตถาแสดงธรรมอยูแ ลวพาดพิงไปถึง ทานกจ็ ะ
ยอมเลาใหฟง.
เคยถามทานวา อะไรเปนเหตุใหทานเบื่อหนายในสังสารวัฏ. ทานตอบวา ทานเห็นทุกข
ของการเวียนวายตายเกิด. บางชาติเกิดเปนทาวพระยามหากษัตริย. บางชาติตกนรกหมกไหม
หรือมาเปนสัตวเดียรัจฉาน. มีชาติหนึ่งเกิดเปนวัว เจาของเอาไปผูกกับหลักไมไวกลางนาตั้ง
แตเชา. แลวเขาไปทำธุระโดยคิดวาไมนานจะกลับมา. ปรากฏวาเขาติดธุระจนเย็นจึงกลับมา
พาทานกลับบาน. ทานบอกวาวันนั้นแดดรอนจัด. ทานกระหายน้ำทรมานมาก. พอเห็นคน
เดินผานไปมา ก็นึกดีใจวาเขาคงเอาน้ำมาใหดื่มบาง. แตคนกลับกลัววัวทดี่ ิ้นไปดิ้นมา ไมกลา
เขาใกล. จนเย็นเจาของจึงมาพากลับเขาคอก.
หลังจากทานทิ้งขันธแลว พระอุปฏฐากทานจึงเลาเรื่องอันหนึ่งใหฟงวา. หลวงพอกิม
ทานบอกวาเมื่อชาติกอนหลวงปดู ูลย และหลวงพอกิมเปนพระจีน. ในชาตินมี้ าเกิดทเี่ มืองไทย
และมศี ิษยในยุคนั้นตามมาอีก 10 คน. ขณะทที่ านเลานั้น เปนพระ 3 รูป อุบาสก 3 คน และ
อุบาสิกา 4 คน.
สังสารวัฏนี้ยาวนานนัก ไมมเี งื่อนตนเงื่อนปลาย. พระผมู พี ระภาคจึงทรงกลาววา คน
ที่มาพบกันนั้น. ที่จะไมเคยเปนพอแมพี่นองกันมา หาไดยากนัก.
จากการทผี่ มจำอดีตไดยาวไกลมาก. จึงไดขอสรุปมาอยางหนึ่งวา. นิสัยของคนเรานั้น
หมื่นป ก็ยังแทบไมเปลี่ยนแปลงเลย. เวนแตจะตั้งอกตั้งใจพัฒนาตนเองอยางจริงจัง. จึงจะ
พัฒนาไปในทางทดี่ ไี ด.
คนทเี่ คยขี้เกียจมาอยางไร ก็มักจะขี้เกียจอยางนั้น แลวก็จะขี้เกียจตอไปอีก. คนทชี่ อบ
ศึกษาปริยัติธรรม ก็จะชอบศึกษาปริยัติธรรม แลวชาติหนากจ็ ะชอบอยางนั้นอีก.
สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงคนไดเร็วที่สุด คือการเจริญมหาสติปฏฐาน. แตถึงจะปฏิบัติ
จนเปนพระอรหันตแลว. บรรดาวาสนาคือความเคยชินตางๆ ก็ยังติดอยูเ หมือนเดิม.
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19. ชาติหนามีจริงหรือ
คราวนีม้ ากลาวถึงเรื่องชาติหนา หรือเรื่องตายแลวเกิดบาง. ผูเขียนเคยเห็นการตายและ
เกิดมาหลายคราวแลว. ในที่นจี้ ะเลาถึงการตายแลวเกิดสัก 4 ราย.
การตายแลวเกิดนั้น ไมใชวาพอรางกายนแี้ ตกดับลง. จิตดวงเดิมกอ็ อกจากรางไป
เกิดใหม. เพราะจิตเองกต็ ายและเกิดอยูแ ลวตลอดเวลา.
เรื่องนผี้ ูเขียนเคยนั่งดพู อแทๆ ถึงแกกรรม. ตอนนั้นพอปวยหนักอยูทศี่ ิรริ าช. ในขณะ
ที่จะตายนั้น ตองนอนหายใจดวยการขยับไหลขึ้นลง. เพราะกระบังลมไมมกี ำลังจะหายใจ
แลว. ขณะนั้นมเี วทนาทางกายอยางรุนแรง สลับกับการตกภวังคเปนระยะๆ. ผูเขียนกเ็ พียร
แผเมตตาใหเรื่อยๆ ไป. ถึงจุดหนึ่งจิตของพอเคลื่อนขึ้นจากภวังค แตไมไดออกมาสูโ ลก
ภายนอก. เปนสภาวะคลายๆ การฝนไปนั้นเอง. จิตของผูเขียนไดสรางกายทิพยขึ้นในรูปของ
ภิกษุ. สวนจิตของพอกส็ รางกายทิพยขึ้นมาประนมมือไหวพระลูกชาย. ผูเขียนกเ็ ตือนใหพอ
ระลึกถึงบุญทเี่ คยบวชลูกชายหลายคน. จิตของพอกเ็ บิกบานอยูช วงหนึ่งแลวตกภวังค. พอ
เคลื่อนจากภวังค จิตมอี าการหมุนอยางรวดเร็ว. ที่วาตายเปนทุกขนั้น จุติจิตหรือจิตทเี่ คลื่อนที่
หมุนนี้ มันกแ็ สดงทุกขออกมาอยางสาหัส. ถาเปรียบเทียบกเ็ หมือนกับตัวเรานเี้ หมือนลูกขางที่
หมุนติ้วๆ จนสลบเหมือด. มันเปนการหมุนอยูกับที่ ไมไดเคลื่อนออกจากกายไปทางไหนเลย.
จากนั้นกต็ กภวังคขาดความเชื่อมโยงกับกาย. ขณะเดียวกันกม็ จี ิตอีกดวงหนึ่ง หมุนขึ้นมา
ในภพใหม. แสดงความทุกขของการเกิด. แลวตกภวังคอีกทีหนึ่ง. พอจิตถอนขึ้นจากภวังค
คราวนีค้ วามปรากฏแหงอายตนะทยี่ ึดเปนชีวิตใหม ก็เกิดขึ้นแลวอยางสมบูรณ.
จึงเห็นวา จิตไมไดออกจากรางไปเกิด. และทันทีทตี่ าย ก็เกิดทันที มีภวังคคั่นอยู
นิดเดียวเทานั้น.
อีกรายหนึ่งเปนพอของเพื่อน แตสนิทคุนเคยกันดี. เพราะทบี่ านของเพื่อนคนนี้ สราง
กุฏไิ วใหพระปามาพัก. ในเวลาทพี่ อของเขาเจ็บหนักนั้น. เขาไดนิมนตครูบาอาจารยพระปา 2
รูปไปแผเมตตาให. ผูเขียนก็ตามไปดดู วย. คนเจ็บนอนหลับๆ ตื่นๆ อยู แลวก็รองโวยวายวา.
นั่นมดดำเดินเต็มไปหมดเลย. ลูกกร็ องไหกระซิกๆ บอกวาพอเจอมดดำเดินแถวไมได. จะเอา
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นิ้วโปงรูดฆาทั้งแถวดวยความสนุกเสมอ. ทั้งลูกและพระกช็ วยกันเตือนสติ วาไมมมี ดดำ. จิต
ของแกกต็ กภวังคลงอีกครั้งหนึ่ง.
ขณะทจี่ ิตเคลื่อนออกจากภวังค มาอยูต รงทเี่ หมือนฝนนั้น. แกนิมิตเห็นไกบานตัวหนึ่ง.
พระทั้งสองรูปและผูเขียนกเ็ รงแผเมตตาใหมากขึ้น. นิมิตไกกด็ ับลง เกิดนิมิตของอสุรกาย แลว
จิตกเ็ คลื่อน. พอตกภวังคลง ก็ไปเกิดเปนอสุรกายทันที.
บางคนไมท ำกรรมดี แตก ะวา ต อนตายจะคอ ยตงั้ ใจตายใหด .ี โดยจะทอ งนามพระอรหันต
บาง พุทโธบาง. ขอเรียนวา เปนความคิดทเี่ หลวไหลสิ้นเชิง. เพราะพอจะตายจริงๆ นั้น จิตจะ
เกิดนิมิตขึ้นเหมือนกับฝนไป. สิ่งทตี่ ั้งใจทองไวนั้น จะลืมจนหมด. แลววิบากกจ็ ะแสดงนิมิตขึ้น
มาใหจิตผูกพันเขาสูภ พใหมตามกรรมทใี่ หผล.
ถาควบคุมความฝนไมได ก็ควบคุมการเกิดขามภพขามชาติไมได. รายพอของเพื่อนนั้น
เมื่อเลาใหเขาฟงวาหวุดหวิดจะไปเปนไก. เขากส็ ารภาพวาพอนั้นตั้งแตหนุมๆ ชอบดื่มเหลา.
ตกเย็นจะมเี พื่อนมาชุมนุมทบี่ าน. พอจะสั่งเชือดไกเลี้ยงเพื่อนทุกวัน วันละตัว. กรรมชั่วที่
สะสมจนเคยชินเปนเวลาหลายสิบป จึงจะมารอใหผล. แตอาศัยทีเ่ คยทำบุญมาในชวงปลาย
ชีวิต. ในขณะสุดทายนิมิตเกิดเปลี่ยนแปลงไป. จึงรอดจากสัตวเดียรัจฉาน ไปเกิดเปนอสุรกาย.
เรียกวาดีขึ้นขั้นหนึ่ง แตยังต่ำกวาเปรต.
หลังจากตายไมนาน คืนหนึ่งลูกสาวนั่งภาวนาแลวนึกถึงพอ. ขอใหมารับสวนบุญดวย
ตนเอง. ทันใดนั้น ทั้งบานกเ็ หม็นเนาตลบไปหมด. ทั้งลูกทั้งหลานกลัวกันลนลาน. รีบกำหนด
จิตบอกวา ไมตองมารับเองก็ได จะอธิษฐานจิตไปให. วันนั้นพอดีมพี ระเถระรูปหนึ่งมาพักใน
บาน. พอรุงเชาทานกบ็ นขึ้นเองวา ไมนาไปเรียกเขามาเลย.
อีกรายหนึ่งเปนสุนัขในบานของผูเขียน.
เปนหมาไทยธรรมดาไมมปี ระวัตแิ ละดีกรี.
ผูเขียนไปอุมมาจากจุฬาฯ เอามาเลี้ยงไวตั้งแตเล็ก. เขาเปนสุนัชตัวเมียทมี่ จี ิตใจงดงามมาก.
รูจักใหทาน ใหลูกสุนัขอื่นๆดูดนมได. เวลากินอาหาร จะใหแมวและสุนัขอื่นๆ กินกอน ตัว
อื่นอิ่มแลวเขาจึงจะกินขาว. และแมจะถูกสัตวเล็กกวารังแก เขากจ็ ะเดินหนี ไมตอบโตทำราย
ทั้งทีท่ ำได. ในเวลาทเี่ ขาตายนั้น เขานอนตาแปว. มีความรูสึกตัวอยางตอเนื่อง. และไปสูภ พ
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ภูมทิ สี่ ูงกวาพอของผูเขียนเสียอีก.
คนไปเกิดเปนสัตว สัตวไปเกิดเปนเทวดา. สังสารวัฏนเี้ อาแนนอนอะไรไมไดเลย. แตมี
ความเที่ยงธรรมอยางที่สุด.
รายสุดทายเปนยายหางๆ ของผูเขียน. แกเปนคนขโี้ มโหโทโส แถมเปนนักเขาทรง
หลวงพอทวด. เปนคนทมี่ พี ลังจิตกลาแข็งมาก. แกตายแลวไปเกิดเปนอสรุกาย มีผีหลายตัว
เปนบริวาร. ทั้งนีโ้ อปปาติกสัตวนั้น. เขานับถือกันตามพลังอำนาจและบุญวาสนา.
ลูกหลานรูสึกสงสารแก แตทมี่ ากกวาสงสารคือกลัวแก. เพราะญาติบางคนเห็นแกใน
สภาพทนี่ ากลัวมาก. ผูเขียนจึงเปนตนคิดจะทำบุญอุทิศสวนกุศลให นอกเหนือจากการจัด
งานศพตามประเพณี. โดยนำผาไตรไปถวายหลวงปเู ทสก เทสรังสี ที่วัดหินหมากเปง. เมื่อ
ถวายทานแลว ก็กำหนดจิตอุทิศสวนกุศลให. พอกำหนดจิตถึง ภาพของแกกป็ รากฏขึ้น
ตอหนาตอตามผี ูเห็นถึง 3 คน. ในภาพนั้นแกยังเปนอสุรกาย แตหนาตาสดใสขึ้นบาง. ในมือ
อุมผาไตรไวอยางงงๆ วาแกจะเอาไปทำอะไร. ทั้งนี้เพราะแกเองไมเคยทำบุญชนิดนี้. เปน
เพียงบุญทผี่ ูอื่นอุทิศให จึงขาดความประทับใจเทาที่ควร.
รุงเชาถวายอาหารตอพระทั้งวัดโดยนำเงินไปทำบุญทโี่ รงครัว ใหเขาจัดการให. แต
ทำบุญแลวลืมอุทิศสวนกุศลให. ตกเย็นกน็ ั่งรถสองแถวทจี่ างไวออกจากวัด. สิ่งทพี่ ากันเห็น
นั้นนากลัวมาก. คืออสรุกายยายพรอมทั้งบริวารพากันติดตามมาจากวัด. ตอนขึ้นรถไฟที่
หนองคาย ขณะทรี่ ถวิ่งลงมาทางจังหวัดอุดรธานี. อสุรกายกม็ าโผลหนาใหญเต็มหนาตาง
รถไฟ. เลนเอาสะดุงไปตามๆ กัน. ผูเขียนนึกไดวายังไมไดอุทิศสวนกุศลให. จึงกำหนดจิตบอก
ยายวา เมื่อเชานี้ไดทำทานถวายอาหารพระทั้งวัด เพื่ออุทิศใหกับเขา. เมื่อบอกกลาวถึงตอนนี้
อสุรกายกร็ ะลึกไดวา. เมื่อสมัยยังสาวนั้น เขาชอบนำอาหารใสปนโตไปถวายพระ. ภาพพระ
นั่งฉันอาหารเต็มศาลากป็ รากฏทางมโนทวารของเขา. จิตในขณะนั้นเกิดความราเริงเบิกบาน
ในบุญทตี่ นเองเคยสรางไว. จิตกเ็ คลิ้มลงเรื่อยๆ. ขณะนั้นเกิดกลุมควันสีขาวพวยพุงขึ้นจากเทา
ของเขา. แผขยายจนคลุมตัวไวทั้งหมด. พอจิตตกภวังคดับวับลง กายอสุรกายกส็ ลายหายไป.
เกิดรูปเทพธิดารูปหนึ่งลอยทะลุกลุมควันสีขาวนั้นขึ้นไป.
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ความตายของโอปปาติกะนั้น เมื่อจิตจับนิมิตใหมและดับลง รูปโอปปาติกะกด็ ับลงดวย.
แลวจิตดวงใหมในภพใหมกเ็ กิดขึ้น. แตผูเขียนดไู มทันวา รูปในภพใหมเกิดกอน หรือจิตเกิด
กอน.
สัตวในภพอสุรกาย และภพอื่นๆ จะไมรับสวนบุญของผูอื่น. อยางมากกเ็ พียงอนุโมทนา
บุญ. มีเพียงเปรตบางอยางทเี่ ปนภพใกลคนที่สุด จึงจะรับสวนบุญจากผูอื่นได. กรณีทเี่ ลามานี้
อสุรกายเพียงแตอนุโมทนาบุญ และระลึกไดถึงบุญของตนเอง.
อนึ่ง ธรรมดาสัตวตระกูลโอปปาติกะทั้งหลายนั้นมักจะอายุยืน. หากไมมบี ุญของตน
เองเปนที่พึ่งอาศัย. ก็จะอยูด วยความยากลำบาก. เพราะจนลูกหลานเหลนตายหมดแลว สัตว
พวกนกี้ ย็ ังมักจะมชี ีวิตอยู. ดังนั้น ถามโี อกาสทำบุญ ก็ควรจะทำไว เพื่อเปนที่พึ่งอาศัยในการ
ทองสังสารวัฏตอไป.
(เขียนเมื่อ : 16 มิถุนายน 2542)
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