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คำานำา

เร่ืองที่เขียนเล่าไว้ในหนังสือเล่มน้ี มาจากประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของผู้เขียนเอง ซ่ึงขณะน้ีผม
อยู่ในวัยหกสิบปีเศษ ขณะน้ีสุขภาพร่างกายเร่ิมไม่เต็มร้อย เพ่ือนร่วมรุ่นตั้งแต่สมัยเด็กก็ทะยอยจากไปทีละคน 
ๆ อยู่เร่ือยๆ ผมเห็นความไม่แน่นอนของชีวิต จึงต้องการฝากความทรงจำาเอาไว้ให้อนุชน สงัคมรุ่นลูกหลาน 
ความตั้งใจก็คือเขียนเอาไว้พิมพ์แจกเป็นหนังสือที่ระลึกในงานของผมเอง (งานอะไรก็แล้วแต่, ในอนาคต) แต่
ด้วยความไม่แน่นอน กลัวจะไม่ได้แจก ก็คิดเอามาแปะเอาไว้ออนไลน์ที่ไหนสักแห่งก่อน การมาแปะไว้ออนไลน์
มีข้อดีอย่างหน่ึงคือ อาจเป็นแรงกระตุ้นส่วนตัวให้ทนเขียนต่อไปได้เร่ือยๆ ไม่ลืมเขียน และอาจมาทบทวนแก้ไข
ปรับปรุงได้เร่ือยๆ มิได้คิดจะประกาศอวดตนแต่อย่างใด

ในเล่มน้ี ผมเล่าย้อนอดีตสิ่งที่เจอตัง้แต่สมัยเป็นเด็กเล็ก จนมาถึงจุดที่ชีวิตเร่ิมพลิกผันเม่ือกว่า 
๒๐ ปีก่อน จากน้ันก่อนจะเข้าใจธรรมะ. ก่อนที่ความทรงจำาของผมจะหายไปทัง้หมดพร้อมกับชีวิต จึงได้อาศัย
บันทึกรายวันทีจ่ดไว้ เอาเร่ืองทีเ่คยประสบที่แปลกประหลาด ประกอบกับความทรงจำาที่ฝังแน่นในใจ มาเขียน
เล่าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่ือว่าจะเป็นประโยชน์สำาหรับชาวพุทธ เพ่ือจะได้เป็นพยานในการปฏิบัติธรรมตาม
คำาสอนของพระพุทธเจ้า และคำาสอนของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆส์ุปฏิปันโนอีกเป็นจำานวนมาก ตามที่ผู้
เขียนได้ไปเล่าเรียนมา และปฏิบัติตาม เพ่ือจะได้เป็นหลักฐานให้เห็นประจักษ์ชัดว่า ถ้าหากใคร ผู้ใด ปฏิบัติ
ธรรมให้สมควรแก่(ความสำาคัญของ)ธรรม คือเม่ือผู้ใดทำาจริง(ฝึกกาย ฝึกใจ) ก็ย่อมจะได้พบกับของจริง และอาจ
ได้ผลจริงอันประเสริฐ 

ในเน้ือความบางส่วนที่พาดพิงส่วนของครูบาอาจารย์หลายท่าน ท่ีบัดน้ีชีวิตท่านหาไม่แล้วน้ัน 
ผมขอเอ่ยนามบางท่านด้วยความเคารพ แม้ส่วนมาก ผมแค่เคยได้ยินแต่เสียงธรรมเทศนาของท่านตามที่มีผู้อัด
เทปไว้ หรือเจอแต่หนังสือบันทึกคำาสอนของท่านก็ตามที แต่ก็มีที่ผมได้ไปกราบท่าน ได้เรียนจากท่านด้วย
ตนเอง อย่างก็ตาม จะเรียนโดยอ้อมหรือโดยตรง จะมากหรือน้อย ก็ต้องถือว่าท่านเหล่าน้ันเป็นครู จึงต้องกล่าว
ถึงด้วยความกตัญญูรู้คุณ มิใช่จะแอบอ้างท่านเหล่าน้ันให้เร่ืองเล่าของชายชราผู้น้ีดูน่าเช่ือถือ ส่วนครูบาอาจารย์
ที่ยังมีชีวิตอยู่น้ัน ผมขออนุญาตยังไม่เอ่ยนามท่านในขณะน้ี เพราะไม่ต้องการจะให้เร่ืองไปกระทบกระเทือน 
ไม่ใช่จะไม่เคารพครูบาอาจารย์ท่านเหล่าน้ัน อันที่จริง บางท่านที่อ่านหนังสือเล่มน้ี ถ้าเป็นลูกศิษย์ท่านเหล่าน้ัน 
ก็น่าจะเดาได้ว่าตอนไหนเป็นท่านผู้ใด. 

เร่ืองที่เล่าในเล่มน้ีเป็นเร่ืองจริงในช่วงเป็นฆราวาสทั้งหมด และผู้เขียนก็ขณะน้ีก็เป็นฆราวาส จึง
ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดในการจะเล่าประสบการณ์ทางธรรมให้กับผู้อ่ืนทราบ แต่ก็ยังมีส่วนที่ผู้อ่านคงต้องตีความ
เอาเองบางส่วนด้วย ผู้เขียนยังศึกษาปริยัติมาน้อย (อภิธรรม เคยสอบได้ถึงช้ัน มัชฌิมอาภิธรรมิกโท) อ่าน
หนังสือมานับร้อยเล่มแต่ก็ลืมไปมาก ไม่ได้ทรงจำาไว้ได้ทั้งหมด การปฏิบัติธรรมในชาติน้ีทำามาแค่ ๒๕ ปี ยังค่อน
ข้างน้อยอยู่ ผมอาจไม่เข้าใจในเร่ืองต่างๆ ทะลุปรุโปร่งทั้งหมด ถ้าผู้อ่านคนใดเห็นว่าผิดพลาด ก็ต้องขออภัยไว้
ล่วงหน้า ส่วนการเขียนสำานวนให้คล้ายหนังสือนวนิยาย ก็เพ่ือให้น่าอ่าน ไม่น่าเบ่ือ และมีเสียงบรรยายแบบ
บุคคลที่สามให้เข้าใจได้เป็นรูปธรรมมากข้ึน บทสนทนาต่างๆ ก็นำามาจากความทรงจำาของผมเอง อน่ึง บุคคลใน
เร่ืองบางคน หากจะมีข้อให้โดนผู้อ่านมองได้ในเชิงเสียหาย ผู้เขียนขอเปล่ียนช่ือบางคนไปใช้นามแฝงบ้าง ขอให้
ทราบว่าผู้เขียนไม่ได้มีอกุศลเจตนาในการเล่าเร่ืองเหล่าน้ันแต่อย่างใด เล่าเพียงเพ่ือให้เร่ืองราวไม่ขาดตอน ผู้
เขียนเช่ือว่า การเปล่ียนช่ือบุคคลเพียงบางคนในเร่ืองไปเป็นนามแฝง ย่อมไม่ทำาให้เร่ืองจริงทีเ่กิดกลายข้ึนแล้วก
ลายไปเป็นนิยายในจินตนาการ

ผมเคยเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ เคยทำางานทางวิทยาศาสตร์ แต่ผมไม่เห็นความขัดแย้ง
ระหว่างคำาสอน เร่ืองราว ในพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ตรงข้าม ผมเห็นความเข้ากันได้ของเร่ืองราวทาง
ชีววิทยาและฟิสิกส์กับพุทธศาสนาและความเป็นไปของจักรวาลทางฟิสิกส์ แต่ทว่า เร่ืองราวของความเข้ากันได้ 



เหล่าน้ันอยู่นอกประเด็นของการกล่าวถึงในหนังสือเล่มน้ี ในขณะน้ีผมแค่ต้องการบันทึกประสบการณ์ของผม
ก่อนที่ความทรงจำาจะลางเลือนไป ผมไม่อยากจะให้เกิดการอภิปรายใหญ่โตในเชิงปรัชญาในเร่ืองเหล่าน้ัน ผู้ใดที่
ไม่เห็นด้วยกับผม อาจถึงกับตำาหนิติเตียนผม ผมก็ไม่ว่าอะไรในเร่ืองเหล่าน้ัน เพราะไม่ทำาให้ผมกลายเป็นอะไร
ตามคำากล่าวของปุถุชนผู้ใด 

คุณความดีใดๆ ของหนังสือเล่มน้ี ผมขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา อริยสงฆบูชา อาจาริย
บูชา และ หากท่านผู้อ่านได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มน้ีในทางใดทางหน่ึง เช่น เข้าใจหัวข้อธรรมบางเร่ืองมาก
ข้ึน ทำาให้ท่านมีกำาลังใจในการปฏิบัติธรรมมากข้ึน มีศรัทธาใน พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ มากข้ึน ผมก็
ขออนุโมทนากับท่านด้วย

บุรชัย 



บทที่ ๑

เห็นธรรม

ขณะนัน้เป็นเวลาราวตสีี่คร่ึง ของวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผมกำาลังนั่งอยู่บนพ้ืนในห้องโถงก่อ
ด้วยขนาดใหญ่ของศาสนสถานศิลาแลงแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งใจกลางของประเทศไทยในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

ลมเย็นปลายฤดูหนาวพัดวูบเข้ามาในห้องเป็นคร้ังคราว ผู้นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนแล้วในนี้คงรู้สึกและรับรู้ได้
เหมือนผมว่า มีใครบางคนตืน่สายและเปิดประตูตามเข้ามาทีละคนๆ วันนี้เปน็วันที่สองที่ผมได้มานั่งภายในสถานทีแ่ห่งนี้ 
ไม่ง่วงเท่าเมื่อวาน ผมจึงสังเกตสภาพโดยรอบไดม้ากขึ้น ภายในห้องโถงนี้ค่อนข้างมืด ด้วยว่ามีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
ขนาดสั้นใช้พลังงานแบตเตอร่ีซึ่งชาร์จด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์เปิดอยู่เพียงดวงเดียว เบื้องหน้าผมมีพระประธานปาง
สมาธิแบบสุโขทัยหนัาตักกว้าง ๔ ศอก มีเทียน ๒ เล่มจุดอยู่เบื้องหน้า ผมมองดูพระพักตร์เห็นมีรอยยิ้มและพระเมตตา
ทำาให้ผมอุ่นใจ ที่อีกมุมหนึ่งของห้องโถงมีเทียนพรรษาเลม่ใหญ่ปักให้ความสว่างไว้ ผมกวาดสายตามองแถวของบรรดา
โยมพ่อขาว แม่ชี และแม่ขาววัยชรา กว่าสิบคนนั่งอยู่บนผ้าขาวสี่เหลี่ยมประจำาตัวของแต่ละคนเรียงอยู่บนแถวสาดยาวเป็น
หลายแถว  แถวแรกใกล้พระประธานและองค์หลวงพ่อที่สุดเป็นแถวของโยมผู้ชายเพียงสามสี่คนนั่งอยู่ เบื้องหลังแถว
สุดท้ายของแม่ขาวเหล่านั้นก็คือกลุ่มพวกเราจากกรุงเทพฯ นั่งกระจุกอยู่ทางปีกขวา แต่ตัวผมเองนั้นปลีกตัวมานั่งทางปีก
ซ้ายสุดอีกด้านหนึ่ง ผมรู้สึกว่ามมุนีไ้กลจากหลวงพ่อมากหน่อย แถมยังมีเสาช่วยบังสายตาท่านอีกด้วย เมื่อวานนี้เองผม
เพ่ิงได้ฟังพระภิกษุรูปหนึ่งเล่าเร่ืองความสามารถของหลวงพ่อผู้รู้อะไร ๆ ได้เองโดยไมต่้องมีใครบอก ผมจึงเกรงบารมี
ท่าน หากว่าผมไปนั่งอยู่แถวหน้ากับโยมผู้ชายแล้วเกิดพลาดตกภวังค์หลับขณะนั่งสมาธิตรงหน้าหลวงพ่อก็คงจะดูไม่ดี
แน่ แม้ว่าขณะนีป้ระสาทผมตื่นตัวเตม็ที่แล้วแต่ผมก็ยังไมไ่ว้ใจตัวเอง เมื่อสายตาผมชินกับความมืดมากขึ้น ผมมองไกล
ไปจนสุดห้อง เห็นเงาตะคุม่ ๆ ของพระภิกษุอีกราวสิบรูปบนอาสนะสงฆ์เตี้ยๆ บางองค์มีผ้าคลุมไหล่กันหนาวนั่งขัดสมาธิ
เงียบอยู่ ผมรู้สึกว่าสถานที่นี้สงบสงัด สัปปายะดี จากนั้นผมแหงนหน้าขึน้ไปสำารวจเพดานห้อง เหนือขึ้นไปเปน็ชั้นบนของ
ปราสาท ซึ่งได้ทราบจากคำาบอกเล่าว่า ตัวปราสาทมีความสูงถึง ๓๗ เมตร โดยอิงจาก โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มอง
ไปโดยรอบห้องโถงนี้อีกที สังเกตเห็นผนังห้องเป็น ๘ เหลี่ยม ด้านบนเอียงสอบเข้าหากันเล็กน้อย ทำาให้ปราสาทศิลาแลง
แห่งนีม้ีลักษณะคล้ายหอสูง ในแง่หนึ่งมันก็ดูคล้ายปิระมิด จิตผมนึกไปถึงเร่ืองที่เคยอ่านมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กว่า ปิระมิด
ของอิยิปต์นัน้มีพลังพิเศษ อาจเป็นเพราะรูปทรงของกำาแพงหินที่เอียงตัวหักเหพลังงานคอสมิคจากอวกาศเข้าไปรวมยัง
โถงในแกนกลางของปิระมิด ผมนึกสงสยัในใจต่อไปว่า ผนังศลิาแลงของปราสาทที่เอียงเข้าหากันเล็กน้อยนี้จะช่วย
สะท้อนพลังงานจากจักรวาลเข้ามายังบรรดาคนที่นั่งสมาธิอยู่ในนี้บ้างหรือไม่

ผมมีสติกลับมารู้สึกตัวอีกคร้ังว่าขณะนี้ร่างกายกำาลังสดชื่น คิดดีใจว่าตัดสินใจถูกที่ซดกาแฟกระป๋องหนึ่งไป
ตั้งแต่ตืน่นอนตอนตี ๓ เพราะตั้งใจว่าเช้ามืดวันนี้จะนั่งสมาธิให้มีสติและสัมปชัญญะดีกว่าเมื่อวาน ซึ่งร่างกายยังเพลีย
จากการเดินทางไกล ผมนึกย้อนเหตุการณ์ที่ทำาให้ผมมานั่งอยู่ทีน่ี่ กับคณะทัวร์ธรรมะกลุ่มนี้ ลูกทัวร์แต่ละคน มีสารพัด
วัย ไม่เพียงมาจากหลากทิศทั่วประเทศไทย แต่ยังมีสามีภรรยาสูงวัยคู่หนึ่งบินมาร่วมจากออสเตรเลีย และทั้งยังมีสุภาพ
สตรีไทยอีกคนหนึ่งพาสามชีาวตะวันตกบนิมาจากยุโรปมาร่วมคณะด้วย ตัวผมเองนั้นมาเดี่ยว สมัครมาบนเว็บโดยไม่รู้
จักใครในคณะนี้มาก่อนเลย อันที่จริงก็มีเหตุที่บ้านทำาให้ผมเกือบไมไ่ด้มา แต่ด้วยความทีต่ั้งใจแน่วแน่อยู่หลายเดือนว่า
จะต้องมาให้ได้ กับสังหรณ์ใจเล็กน้อยก่อนออกจากบ้านที่กรุงเทพฯ ว่า การเดินทางคร้ังนี้อาจจะนำาความเปลีย่นแปลง
พลิกผันมาสู่ชีวิตก็ได้ ถ้าหากพลาดไปก็เท่ากับเสยีโอกาสคร้ังใหญ่ จึงดันทุรังมา แม้คนใกล้ตัวผมที่กรุงเทพฯ จะไม่เห็น
ด้วยนักกับการเดินทางมาคร้ังนี้ก็ตาม



ก่อนหน้านี้พวกเราภายในห้องสวดมนต์ทำาวัตรเช้าแล้วตั้งแตต่ีสามคร่ึง จากนั้นเราก็ออกไปเดินจงกรมภายนอก
อาคารแก้ง่วงกันมาแล้วด้วย บัดนี้เป็นวาระที่ทุกรูปนามในสำานักสงฆแ์ห่งนี้กลับเข้ามาสำารวมอินทรีย์ นั่งวิปัสสนาเพ่ือ
พิจารณาดูความเปลีย่นแปลงของธรรมทั้งหลายในกระแสจิตของแต่ละคน หลวงพ่อฯ นั่งสมาธิเป็นประธานอยูบ่นอาสนะ
เบื้องซ้ายของพระประธาน แทน่ที่นั่งของหลวงพ่อสูงเด่นกว่าพระภิกษุผู้เปน็ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ใบหน้าของหลวงพ่อดู
ท่านเอิบอ่ิม เปี่ยมความเมตตา ภายในห้องโถงยามนีม้ีแต่ความสงัดเงียบ นานๆ ทีก็มีเสียงกระแอมไอเบาๆ ของผู้เฒ่าบาง
คนหลุดออกมาบ้าง แต่ก็ไม่รู้สึกว่ารบกวนแต่อย่างใด

ผมนั่งอยู่บนสาดโดยไมม่ีผ้าขาวปูรองนั่งเช่นโยมผู้เฒ่าขาประจำาของที่นี่ ขาขวาผมยกพาดทับขาซ้ายในท่านั่ง
สมาธิราบ ฝ่ามือขวาวางทับฝ่ามือซ้ายอยู่บนหน้าตัก ปลายนิ้วโป้งแตะกันเบาๆ ยืดตัว ยืดหลังตั้งตรง อย่างที่ภาษาบาลีว่า 

อุชุงกายัง  ทำาอานาปานสติกัมมัฏฐาน จติผมหวนระลึกถึงคำาสอนของอาจารย์ฆราวาสผู้นำาทัวร์เมื่อวานนี้เองว่า เมื่อเร่ิม“ ” “
ลงนั่งสมาธิ ให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายทุกส่วน ให้สำารวจไปทีละส่วน ๆ ทะยอยลดความตึงของแต่ละจุดลง
ไป ดูไลไ่ปเร่ือย  ผมจึงแบ่งความรู้สึกจากการตามรู้ลมหายใจ ไปรู้สึกที่ต้นขาและหัวเข่า ขยับขาให้เหมาะเพ่ือให้นั่ง”
สบายขึ้น จากนั้นย้ายความรู้สึกมาสำารวจที่หัวไหล่ทั้งสอง ก็รู้สึกว่ายังยกไหล่เกร็งไปหน่อย จึงผ่อนคลายให้ไหล่ลู่ลงไป
ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ย้ายจติไปดูที่คอพบว่ากล้ามเนื้อคอที่เกร็งตึงเกินไปจึงผ่อนคลายให้สบาย เมื่อจิตสำารวจดู
ตำาแหน่งของศีรษะก็รู้สึกว่าก้มหน้าตำ่ามากเกินไป จึงเงยหน้าขึ้นให้ได้ระดับ เมื่อเบนจิตขึน้มาตรวจดูที่กระบอกตาและขมับ
ทั้งสองข้าง ก็รู้สึกว่ากระบอกตาถมึงตึงคล้ายเพ่งดูอะไรอยู่ในความมืดและขมบัเขม็งเกร็งอยู่ จึงผ่อนคลายความตึงลง 
จากนั้นจิตย้อนกลับไปสำารวจที่แผ่นหลังอีกคร้ังเพ่ือให้แน่ใจว่าหลังยังคงตั้งตรง กายไม่เอนลำ้าหน้ามากเกินไป และไม่
เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เมื่อเห็นว่ากล้ามเนื้อทั้งร่างถูกผ่อนคลายลงหมดแล้ว จติก็รู้สึกเบาใจว่า ขณะนี้กายมีความเบา 
หรือ ลหุตา แล้ว สภาพกายที่ผ่อนคลายคร้ังนี้น่าจะเอ้ือให้จิตเข้าสมาธิได้ลึก เพียงครู่หนึ่ง จิตรับรู้สภาพที่ปราศจากความ
คิด เหลือเพียงแค่การตามรู้กระแสลมที่ไหลเข้าออกอย่างช้า ๆ ยาวตลอดตั้งแตต่้นจนสุดลม จิตไม่ใส่ใจไปคิดเร่ืองอ่ืน 
ไม่มีเร่ืองกังวลค้างคา เพราะที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าไกลจากบ้านหลายร้อยกิโลเมตรเช่นนี้ ป่วยการจะไปกังวลเร่ืองใด 
สัญญาณโทรศัพท์รึ ก็ไมม่ี ทำาอะไรไมไ่ด้แน่ จิตจึงปล่อยวางจากปลิโพธิกังวลทั้งหลาย

เวลานั้น จติมสีติ ระลึกรู้สึกตัว เป็นจติตั้งมั่น เห็นกายเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากที่ไม่เก่ียวกับจติ รู้สึกประหนึ่งว่ากาย
เป็นเพียงหุ่นคนนั่งอยู่ ไม่ใชต่ัวของเรา จิตแยกเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากจากกาย เรียกได้ว่าขณะนั้นมี นามรูปปริจเฉทญาณ 
หรือ ปัญญาแยกนาม-รูป เกิดขึ้นแล้ว ผมเคยชินในการทำาอย่างนี้เพราะฝึกทำาความรู้สึกอย่างนี้มาได้ราว ๖ ปีแล้ว นอก
เหนือจากรู้สึกตัว จิตยังแบ่งการรับรู้ไปตามเห็นกระแสลมหายใจที่ไหลอยู่ออกและเข้าอยู่ตลอดเวลา ลมหายใจกำาลัง
ไหลออกยาวก็รู้ ลมหายใจกำาลังไหลเข้ายาวก็รู้ เมื่อผมหลับตาลง จิตก็เปลี่ยนระดับจากขณิกสมาธิลงสู่อุปจารสมาธิ
อย่างรวดเร็ว โดยไมไ่ด้ใช้คำาบริกรรมใดๆ

การดูลมหายใจแบบอานาปานสตนิี้ จติยังทรงไว้ซึ่งสตสิัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งกายที่นั่งอยู่นี้ไปด้วย บาง
ขณะยังแบ่งความรู้สึกอีกส่วนไปตามดูเจตสิกที่เกิดในบางชั่วขณะของกระแสจิตด้วย ในขณะนั้น จติรู้ว่าจิตไมม่ีทั้งราคะ 
โทสะ โมหะ นัน่คือปราศจากนิวรณ์ ๕ แล้ว จติก็รู้สึกเบาใจว่าพร้อมจะทำาฌาน เมื่อหันมาดูกระแสลมหายใจที่เข้าและออก
ตลอดสาย จิตจึงผ่านอุปจารสมาธิไปเป็นการทรงฌานตามธรรมชาติ ขณะนี้จติมีเพียงฉันทะในการเฝ้าดูลมหายใจเบาๆ 
จิตรู้สึกได้ถึงกระแสของลมหายใจที่พุ่งเป็นลำาสีขาวบาง ๆ ไหลเข้ายาวอย่างช้าๆ ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายจมูก ผ่านโพรงจมูก 
ลำาคอ ลงไปในอก จนสุดที่ท้อง ขยักไว้ครู่หนึ่ง ก่อนลมไหลย้อนออกมา ผ่านอก ขึน้มาลำาคอ โพรงจมูก แล้วออกปลาย
จมูกออกไป เห็นเป็นลำากระแสลมไหลต่อเนื่อง



จติเข้าปฐมฌานได้เพียงครู่เดียว ก็หลุดจากอัปณาสมาธิกลับมายังขณิกสมาธิอีก จิตรู้ทันว่าสมาธิหลุดออกมา
แล้ว เมื่อยังเข้าฌานระดับลึกไมไ่ด้อย่างที่หวัง จิตจึงนึกพลิกหาอุบายในการเข้าสมาธิลึกจากคำาสอนของหลวงพ่อพระวิ
ปัสนาจารย์อีกรูปหนึ่ง ซึ่งผมได้ไปเรียนกับท่านตั้งแต่ราว พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาญจนบุรี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ ก็เป็นเวลา
กว่า ๖ ปีแล้ว

 สัญญา(ความจำา)ในคำาของท่านผุดขึ้นมาตามความเคยชินทีไ่ด้ฟังเสียงท่าน ทั้งจากองค์ท่านเอง จากเสียงที่อัด
ไว้และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและจากไอพ็อด ฟังมาเป็นพันชั่วโมงว่า "วิธีที่หนึ่งที่ช่วยให้มสีมาธิเร็วขึ้นในการทำา อา
นาปาฯ ก็คือการนับรอบลมหายใจ" แต่ยังไม่ทันจะเร่ิมนับ จติพลันมีสติระลึกรู้เท่าทันจติในขณะนั้นว่า มีความปราถนา
อยากจะให้จิตสงบ น่ันคือ แอบมีโลภะเจือเข้ามา เมื่อรู้ทันว่าจิตกำาลังมีความอยาก อันเป็นอกุศล จึงสลัดทิ้งความอยากไป
คิดใหม่ว่า วันนี้จะเข้าฌานลึกได้หรือไม่ได้ก็ช่างหัวมัน เพียงครู่เดียว กระแสของวิถีจิตซึ่งเดิมเปน็อกุศลจิตโดยมีโลภ
มูลจติแฝงอยู่จึงกลับเปลีย่นไปเป็นวิถีจิตของมหากุศลจิตอย่างแท้จริง จติรับรู้ได้ถึงสภาวะของมหากุศลจิตที่เกิดขึ้น จติ
เห็นความรู้สึกพึงพอใจเป็นโสมนสัเวทนาเล็กน้อยผุดขึ้นมาแวบหนึ่งวูบหายไปเมื่อจิตรู้ทัน จิตทำาความรู้สึกเป็นวางเฉย 
แล้วหันกลับมาใส่ใจรู้กระแสลมหายใจที่ไหลเข้าออกอย่างช้าๆ ตามแนวคำาสอนในมหาสติปัฏฐานสูตร เมื่อลมหายใจ
ออกยาวช้า ๆ ก็รู้ไปตลอดกองลม เมื่อลมออกหมดสุดแล้วหยุดระงับการหายใจไว้ครู่หนึ่งก็รู้ เมื่อลมหายใจไหลเข้ายาวก็
รู้ เมื่อลมเข้าสุดกระบังลมขนดันท้องตึงขึน้ก็รู้  นบัหนึ่ง  จติพากย์เป็นคำาพูดขึ้นเองในใจ จติหายใจออกรอบใหม่ก็มีสติ“ ”
รู้ตัว ลมหายใจสุดจึงหยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นเมื่อกระแสลมไหลออกยาวก็รู้ตัวตลอดสาย เมื่อลมออกจนสุดก็รู้ ลม
เข้ายาวก็รู้ตัวตลอดสาย เมื่อลมเข้าสุดก็รู้ตัวอีก นับ สอง  จิตตามรู้กระแสลมหายใจแบบนี้พร้อมกับนบัไปเร่ือยๆ จิต“ ”
แอบแวบระลึกถึงคำาของครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่เคยกล่าวสอนเหล่าศิษย์อันรวมถึงผมไว้ด้วยว่า "ถ้าจิตรู้ลมตั้งแตต่้นจน
ตลอดสาย ก็เป็นปฐมฌานโดยอัตโนมตัิ" จิตตามดูลมหายใจออกและเข้า พร้อมกับนับไปด้วยจนถึง ๓๐ จากนั้นจติรู้สึก
ว่าขี้คร้านจะนับต่อ จึงหยุดนบั จติรู้ทันว่าสภาวะของจิตตอนนั้นล่วงสู่ทตุิยฌาน ความรู้ชัดขึ้นจนมีภาวะที่เรียกว่าจิตผู้รู้

ขณะนีล้มหายใจเบาลงและช้าลงกว่าในตอนแรก สติและสัมปชัญญะยังคงมีอยูแ่ละชัดเจน จติผู้รู้หันมาพิจารณา 
ธรรมารมณ์  ที่รับรู้ได้ด้วยใจ ควบคู่ไปกับการตามรู้ลมหายใจด้วย ธรรมารมณ์ที่ชัดเจนในขณะนั้นก็คือ องค์ฌานทั้ง ๕“ ”

อันได้แก่ วิตก วิจาร ปีติ สุข และ เอกัคคตา  จิตพิจารณาแล้วรู้ว่า วิตก วิจาร  คือ “ ” “ ” "ความคิด และความเคล้าเคลีย
อารมณ์" ในขณะนั้นไม่ปรากฏแล้ว ความรู้สึก ปีติ ซาบซ่านในจิตก็ไม่มี มแีต่ความรู้สึกเบาสบาย เปน็สุขอยู่ เมื่อจิตพลิก“ ”
กลับไปดูลมหายใจอีกที ก็ทราบว่ากระแสลมหายใจเบาลงไปอีก ในส่วนของกายรู้สึกว่ามีความตึงเป๋งเกิดขึ้น แต่่ความ
ตึงก็ทำาให้กายที่นั่งขัดสมาธิอยูม่ีความมั่นคงขึ้น จิตผู้รู้รู้ทันสภาวะตามที่เคยอ่านหนังสือมาก่อนว่า ขณะนั้นระดับสมาธิจัด
เป็นระดับตติยฌาน (ฌาน ๓)

จติผู้รู้รู้ได้ว่ายังคงมสีตแิละสัมปชัญญะเตม็ที่ มีความมุ่งมั่นสู่ความสงบนิ่งให้ยิ่งกว่าเดิมเป็นเป้าหมาย จิตผู้รู้
หวนระลึกถึงคำาของครูบาอาจารย์ที่เคยสอนไว้ว่า ถ้าสมาธิลงลึกถึงจตตุถฌาน (ฌาน ๔) ลมหายใจจะเบามากจนกาย
หยุดหายใจ จิตผู้รู้พิจารณาเห็นว่า ขณะนั้นลมหายใจแผ่วเบาลงมากแล้ว ไม่เห็นจะจำาเป็นอีกต่อไป จะหยุดหายใจเสียก็
ยังได้ จิตผู้รู้จึงบังคบักายให้กลั้นการหายใจแต่ก็มีสติรู้ทันในการมีความจงใจนั้น ความจงใจจึงดับไป แล้วจากนั้นจิตก็
เลิกสนใจลมหายใจ แล้วจิตก็เลยลมืกายไปเลย จากนั้นจติผู้รู้วกกลับมาสำารวจสภาวธรรมขององค์ฌานอีกคร้ังหนึ่ง เห็น
ว่าในขณะนัน้ ปตีิ และ สุข ดบัไปแล้ว จึงกลายเป็นอุเบกขา และคงเหลืออยู่เพียงตัวที่ ๕ อันเปน็ตัวสุดท้ายคือ เอกัคคตา 
ความมีอารมณ์หนึ่งเดียว จติมีความเป็นผู้รู้มีสติตั้งอยู่ จากนั้น จติผู้รู้ก็สลัดการรู้องค์ฌานนั้นไป ไม่เห็นอารมณ์อ่ืนใดอีก
อีกนอกจากความว่าง มโนภาพที่เห็นมแีต่ความมืดดำาสนิท เว้ิงว้าง ประหนึ่งว่าจิตล่องลอยอยู่ห้วงอวกาศนอกกาแล็กซี่ 
จิตผู้รู้รับรู้ได้ถึงความวิเวก สงัด เงียบ ของสภาพอันธการ อันไมม่ีขอบเขต ขณะนั้นไมม่ีกายมนุษย์ให้เห็น มีแต่สภาพที่
เป็นธาตุรู้ของจิตซึ่งมสีติอยู่เท่านั้น จติผู้รู้ขณะนั้นไม่สนใจว่า สภาพนั้นเรียกว่าอะไรในทางสมมุตบิัญญัติ



 
เพียงครู่เดียวในความสงบอันลำ้าลึก จิตผู้รู้ก็กลับหลุดถอยระดับความลึกของสมาธิกลับออกมาสู่ขณิกสมาธิอีก

คร้ังหนึ่ง จิตว่ิงไปนึกควานหาอุบายใหม่เพ่ือจะทำาความสงบอีกคำารบหนึ่งอย่างว่องไว จติหวนระลึกได้ถึงภาพพระพุทธ
รูปที่บ้าน ซึ่งผมเคยใช้เป็นภาพองค์กสิณประกอบการทำาอานาปานสติกัมมัฏฐานมาเมื่อสิบปมีาแล้ว ทว่าเมื่อผมหันไปเน้น
การทำาวิปัสสนาในรอบ ๖ ปีที่ผ่านมา ได้ละเลยการทำาสมถะและไมไ่ด้พิจารณาภาพบริกรรมนมิิตนี้อยู่นาน จนเมื่อราว ๑ 
สัปดาห์ก่อนเดินทางมานี่เอง ผมจึงได้กลับไปนั่งทำาสมถะและดูองค์พระนี้ใหมแ่ละทำาอานาปานสติพร้อมกันไปด้วยคร้ัง
หนึ่ง

ภาพองค์พระแก้วใสอันเปน็องค์กสิณในมโนภาพในขณะนี้เป็นภาพ ๓ มิติ สว่าง ชัดเจน อย่างไม่เคยเห็นชัดเช่นนี้
มาก่อน ภาพที่ชัดเจนเหมือนจริงนี้คือสิ่งที่ทางปริยัติเรียกกันว่าอุคคหนมิิต จิตหวนระลึกได้ถึงคำาสอนของครูบาอาจารย์ที่
เคยสอนว่า ถ้าหากใช้กสิณ ถ้าเข้าถึงฌาน ๔ แล้วจะเห็นภาพกสิณเป็นเพชรประกายพรึก แวววาว ระยิบระยับ แต่ทว่า 
ภาพที่จิตผมเห็นขณะนัน้เป็นเพียงพระพุทธรูปเนื้อแก้วใสเกลี้ยงเหมือนองค์จริงที่บ้านเท่านั้น จตินึกสงสยัขึ้นมาว่า จะมอง
ให้เห็นภาพองค์พระเป็นเพชรแบบมีเหลี่ยมประกายแวววาวแบบจิตเข้าถึงฌาน ๔ จะได้หรือไม่ จติพลันควานหาอุบาย ก็
ระลึกภาพในอดีตที่คร้ังหนึ่งแม่ผมเคยเอาแหวนเพชรวงหนึ่งมาให้ดู มโนภาพเมื่อยี่สิบปีก่อนนัน้กลับปรากฏขึ้นเปน็อุคคห
นิมติเหมือนจริงเช่นกัน เพชรหัวแหวนของแมม่ีเหลี่ยมมมุเจียรนัยสะท้อนแสงเป็นประกายสีขาววูบวาบ จากนั้น จิตนึกภาพ
ขึ้นมาเปน็ภาพสองข้างคู่กัน ซ้ายและขวา ภาพพระพุทธรูปแก้วใสอยู่ทางซีกซ้าย ภาพหัวแหวนเพชรทอประกายแวววาวอยู่
ทางซีกขวา แล้วจิตก็ย้ายภาพอุคคหนมิิตทั้งสองนั้นเข้าหากันจนทับกันกลายเปน็ภาพเดียว

ฉบัพลันนั้นเอง ภาพพระพักตร์ขององค์พระพุทธรูปแก้วที่เดิมผิวเกลี้ยงก็กลับกลายเป็นมีเหลี่ยมเจียรนัยขนาด
จิ๋วนับพัน และไม่เพียงเฉพาะพระพักตร์ เหลี่ยมเจียรนัยนี้ก็ยังกระจายเต็มไปทั้วทั้งองค์พระ จีวร พระหัตถ์ทีป่ระสานกัน 
รวมไปถึงพระมหามงกุฏทรงแหลมบนพระเศียร บัดนี้ภาพอุคคหนิมติสามารถกลายเป็นภาพปฏิภาคนิมติเรียบร้อยแล้ว 
องค์พระพุทธรูปเป็นดั่งเพชรเจียรนัยที่ทอแสงประกายแพรวพราว เป็นประกายพรึกอันสวยงามที่สุด ถ้าหากองค์พระนี้
เป็นพระพุทธรูปเพชรของจริงก็คงจะลำ้าค่าสุดประมาณในโลกนี้ แต่ถึงแม้จติเห็นภาพนิมติอันงามยิ่งปรากฏดั่งของจริงอยู่
เบื้องหน้า แต่ด้วยสภาพอุเบกขาของฌาน ๔ จึงไมม่ีความยนิดีใด ๆ ความรู้สึกเป็นเพียงสักแต่ว่าภาพ ไม่มีคำาพูดพากย์
หรือคำาบรรยายใดๆ เกิดขึ้น 

ในชั่วขณะที่จิตผู้รู้พิจารณาภาพปฏิภาคนมิิตอยู่โดยรอบนั้น มีความสงสัยเกิดขึ้นแวบหนึ่ง จติใคร่จะทดลองว่า 
จะย่อหรือขยายขนาดภาพนิมตินี้ให้ใหญ่ขึ้นได้สมกับชื่อว่าปฏิภาคนิมิตหรือไม่ เพราะผมเองถึงวันนัน้ก็ยังไม่เคยลองมา
ก่อน แค่นึกสงสัยภาพพระพุทธรูปเพชรแวววับเบื้องหน้าก็ขยายองค์ขนาดใหญ่พรวดขึ้น จนองค์พระมีความกว้างและ
ความสูงจนสุดสายตา แล้วภาพพระที่ขยายนั้นก็พ้นไปจากการรับรู้ของจิตผู้รู้ ความรู้สึกบอกว่าองค์พระขยายใหญ่จน
ใหญ่เตม็จักรวาล ขณะนั้นจติรับรู้แค่ความว่างเปล่าและมืดมิดของจักรวาลที่เหลืออยู่อีกวาระหนึ่ง จิตผู้รู้รับรู้ว่า ปฏิภาค
นิมติหายไปแล้ว รู้สึกว่าปรากฏการณ์การเกิดแล้วหายไปนัน้เป็นเร่ืองธรรมดา ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ โดยที่จิตไม่ได้
พากย์ออกมาเป็นคำาพูด จติไม่ไดม้ีความเสียดาย จิตไมม่ีความอยากให้ภาพนิมตินั้นกลับมาอีก การปรากฏขึ้นและการ
พ้นไปของนิมติเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์หนึ่ง จิตผู้รู้กลับมามสีติ รับรู้ถึงความมืดสนิท ความสงัดเงียบ ความว่างเปล่า 
เท่านั้น

เป็นครู่ใหญ่ที่สภาพมืดมิดไร้ขอบเขตดั่งลอยเคว้งในอวกาศยังคงมีอยู่ในการรับรู้ของจิต ยังคงไม่มีความคิดอ่ืน
ใดมาแวะเวียนเข้ามาด้วยสภาวะเอกัคคตาของฌานที่ปกป้องเอาไว้ จนกระทั่ง ตาใน ของจิตผู้รู้เร่ิมมองเห็นบางสิ่งบาง“ ”



อย่าง มแีสงเร่ือเรืองจาง ๆ เร่ิมปรากฏมาจากเบื้องล่างให้จิตเห็น แตแ่รกจิตก็ไม่ใส่ใจปรากฎการณ์นั้น ครู่หนึ่งจึงเร่ิมรู้สึก
ผิดสังเกต 

แสงเรืองนั้นค่อยเพ่ิมความสว่างมากขึ้นอย่างช้าๆ จติผู้รู้สนใจและหันมามอง แต่ทว่ายังมีความรู้สึกเฉยเมย แบบ
เป็นคนนอกที่ไม่เก่ียวข้อง เร่ิมมีภาพนิมิตให้เห็นเฉพาะท่อนอกของหุ่นสีขาวๆ ปรากฏท่ามกลางความมืดให้เห็นได้รางๆ  
จิตผู้รู้ไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นกายของผู้ใด ไม่มีความรู้สึกว่านี่เปน็กายของเรา แสงสว่างในกายนั้นเขม้ขึ้นอีก จนแสงที่เปล่งออก
มากลายเป็นแสงออกสีเหลืองมากขึ้น แล้วเร่ิมมแีสงเรืองส่องผ่านจากภายในทรวงอกออกมาไดบ้างส่วน แสงยังคงเปล่ง
สว่างมากขึ้นอีกอย่างช้าๆ จติผู้รู้ยังคงรับรู้ และเฝ้าสังเกตโดยปราศจากความคิดและไร้ความคาดเดาใด ๆ 

ทันใดนั้นเอง ดวงกลมสว่างเจิดจ้าดวงหนึ่งก็ผุดหลุดออกมาจากทรวงอกมาลอยอวดโฉมอยู่เบื้องหน้า แสงสว่าง
เข้มสีขาวแกมฟ้าเปล่งแสงออกจากผิวทรงกลมขนาดราวผลส้มโอ ลำาแสงเข้มหลายลำาทอแสงสาดไปมาออกไปทุกทิศทาง
ดุจลำาแสงอาทิตย์ฉายลำาส่องทะลุช่องของก้อนเมฆ เมื่อลำาแสงนั้นฉาดฉายขึ้นมาที่ใบหน้าของหุ่นก็รู้สึกว่าตาพร่ามัว ทั้งที่
เป็นการเห็นของจิต ไม่ใช่ดูด้วยตาเนื้อ ปลายลำาแสงทีส่่องไปด้านอ่ืนๆ นั้นเล่า ก็ส่องออกไปไกลบนท้องฟ้าจนไม่เห็นที่สิ้น
สุด แมแ้สงสว่างนั้นจ้าเพียงใด แต่จิตก็ไม่รู้สึกว่าร้อน ตรงกันข้าม จติกลับรู้สึกเย็นสบาย ภาพการรับรู้นี้ชัดเจน จิตรู้ว่า
ขณะนั้นมีสติรู้ตัวอยู่เตม็ที่ เช่นเดียวกับการรับรู้ปฏิภาคนมิิตของพระพุทธรูปเมื่อครู่ก่อน จิตเฝ้าดูทรงกลมสว่างนี้โดยจติผู้
รู้วางตัวเป็นผู้ไม่เก่ียวข้อง จิตไม่รู้สึกว่ามีใครเป็นเจ้าของ และถึงแม้ว่าดวงน่าพิศวงนี้เป็นอะไรบางอย่างที่จู่ๆ ก็ปรากฏขึ้น
โดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน แต่ไม่ไดต้กใจ ไม่ประหลาดใจ ไม่รู้สึกทึ่ง ไม่รู้สึกว่าสวยงาม ไม่มีความแช่มชื่น จิตมีแต่วาง
อุเบกขา สักแต่ว่าเห็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เท่านั้น

หลังจากเวลาอันเนิ่นนาน ดวงอาภาจรัสจ้านั้นก็หายวับดบัไป กลับสูส่ภาวะมืดสนิทว่างเปล่าอีกวาระหนึ่ง จติผู้รู้
รับรู้ว่า บางสิ่งดับไปแล้ว ไมป่รากฏความอาลัยใดๆ ปรากฏการณ์ต่างๆ เห็นเป็นเร่ืองธรรมดา สิ่งต่างๆ เกิดแล้วก็ดับไป 
ทั้งหมดเป็นเพียงความรู้สึกภายใน จิตไม่ได้พากย์ออกมาเป็นคำาพูดในขณะนั้น

จติผู้รู้รู้ว่าระดับสมาธิถอนตัวจากฌานมาแล้ว รู้สึกถึงกายซึ่งกำาลังนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ แต่ทว่าความสงบนิ่ง
ของจิตยังมีต่อเนื่องจากอิทธิพลของฌานเบื้องลึกก่อนหน้านั้น จติหันมาพิจารณาทบทวนเพ่ือพยายามทำาความเข้าใจว่ามี
ปรากฏการณ์อะไรที่เพ่ิงเกิดขึ้นและดับไปแล้ว จิตตรวจดูระดับของกิเลสในกระแสจิต จิตระลึกรู้ว่าขณะนั้นกำาลังเข้าสู่ 
ปัจจเวกขณญาณ 

สัญญาเก่าประหวัดไปรำาลึกถึงบทสวดมนต์แปลไทยที่คุ้นเคยจาก ธัมมจักรกัปปวัตนสตูร ซึ่งพระพุทธเจ้าทรง
เทศน์สั่งสอนพระปัญจวัคคีย์ บาทหนึ่งว่า

“อาโลโก อุทปาทิ (แสงสว่างปรากฏขึ้น)   ”
แล้วจิตก็หวนระลึกได้ถึงคำาหนึ่งของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ที่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟัง คำานัน้คือ จิตยิ้ม  จิตผู้รู้“ ”

พูดถามตัวเองออกมาว่า ดวงสว่างนี่น่ะหรือ คือจิตยิม้ “ ?”

จติรู้สึกได้ว่า ความศรัทธาเตม็เปี่ยมในพระพุทธเจ้าไหลเอ่อล้นขึ้นมา เกิดความรู้สึกรักและเคารพพระพุทธองค์
อย่างสูงสุด อย่างไม่เคยรู้สึกซาบซึ้งกับพระองค์ในระดับนีม้าก่อน ปีติ และ โสมนัสปะทปุระดังขึ้นมา ความรู้สึกตืน้ตันอัด
อ้ันอยู่ภายในจนนำ้าตาไหลออกมาทางกาย จติรู้ตัวว่า นบัจากนาทีนี้ไป เชื่อสนิทโดยไม่สงสยัในคำาสอนของพระพุทธเจ้า 
ทุกอย่างเป็นจริงทุกอย่างตามที่ได้เรียนมาทั้งปริยัติและปฏิบัติ จิตประจักษ์กับตัวแล้วว่า เมื่อผู้ใดปฏิบัตติามธรรมให้
สมควรแก่ธรรมย่อมสามารถรู้ตามพระพุทธองค์ได้ ไมต่้องสงสัยอีกต่อไปเลย ปรากฏการณ์ที่เพ่ิงประสบเป็นพยานกับ



ตนเองได้ดีที่สุด ประโยคที่ว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพวิญญูหิ  ซึ่งแปลว่า วิญญูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเอง  น้ัน จริงแท้ทีเดียว “ ” “ ”
เมื่อถึงเวลานี้ จติรู้สึกมั่นใจมากว่า ศรัทธาในพระพุทธองค์มัน่คงไม่คลอนแคลนอีกต่อไป จากนั้น จติพลิกความรู้สึกเป็น
ความยินดี อ่ิมเอมว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสเห็นประจักษ์ในคำาสอนของพระพุทธเจ้า

จติย้อนหันมาพิจารณาทบทวนเร่ืองศีล ระลึกได้ว่า ได้ระวังรักษาศีล ๕ โดยมีเจตนาไม่ให้ขาดต่อเนื่องเป็นเวลา 
๖ เดือนมาแล้ว นับจากนี้ต่อไป คงไม่อาจจงใจละเมิดศีลได้ได้อีกตลอดชีวิต มิฉะนั้นเท่ากับว่าไม่เคารพในคำาสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า 

จติหันไปพิจารณาดูกายเนื้อที่นั่งอยู่ จติรู้สึกว่าเฉยๆ กับมัน กายที่นั่งอยู่นี้มันก็คือกายเดิมที่ใช้งานมานาน ๕๒ ปี
แล้ว วันนี้กายเนื้อนี้ก็ยังคงเปน็กายเดิม รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่วิเศษวิโสขึน้มา แล้ววันหนึ่งในภายหน้า กายนี้ก็จะต้องตาย
ดับไปเหมือนกายคนอ่ืน จิตพิจารณาต่อไปว่า ความเปลี่ยนแปลงของกายหลังจากปฏิบตัิธรรมต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปี เซลล์
ประสาทนับล้านในสมองของกายนี้คงทะยอยตัดต่อความเชื่อมโยงในเครือข่ายเซลล์ประสาทใหม่อยู่เร่ือยมา จนลักษณะ
เครือข่ายของเซลล์ประสาทเปลี่ยนไปจากเดิมสมยัก่อนปฏิบัติธรรม หากเทียบกายนี้ว่าเป็นดังหุ่นยนต์ เครือข่ายเซลล์
ประสาทในสมองกลของมันคงโดนเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ แต่มาวันนี้เจ้าหุ่นยนตต์ัวนี้เสมือน
หนึ่งเพ่ิงได้อัพเดทเฟิร์มแวร์ จากนี้ไป ตรรกะของความคิดในสมองของหุ่นที่ลงซอฟต์แวร์ที่เป็นเฟิร์มแวร์ใหมต่ัวนี้คง
เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กายนี้ก็อาจเป็นคล้ายอย่างนั้น

จติหวนไประลึกพิจารณาบทสวดมนต์ธรรมจักรฯ แปลไทยต่อไป อันที่จริงแล้ว บทสวดนั้นก็คือพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธองค์ซึ่งตรัสเล่าประสบการณ์ของพระองค์เองแก่พระปัญจวัคคีย์ ได้ทรงอธิบายไว้ว่ามปีรากฏการณ์อะไร
เกิดขึ้นกับพระองค์เองบ้าง ขณะเมื่อทรงตรัสรู้ธรรม 

“จักขุง อุทปาทิ (ดวงตาเห็นธรรมบังเกิดขึ้น)
ญาณัง อุทปาทิ (ความรู้ เกิดขึ้น)
ปัญญา อุทปาทิ (ปัญญาเกิดขึ้น)
วิชชา อุทปาทิ (ความรู้แจ้ง เกิดขึ้น)
อาโลโก อุทปาทิ (แสงสว่าง เกิดขึ้น)”

จติเกิดความสงสัยขึ้นว่า ที่ประสบมาเมื่อครู่นี้ คือเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วหรือ “ ?  ”
จติรำาพึงตอบตนเอง เมื่อเห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสมอ ไมม่ียกเว้น จนเมื่อใดจิต“

เห็นความจริงนี้จนจิตยอมรับว่าเป็นความจริงเสมอ ไมม่ีข้อสงสัยอีก จติได้ข้อสรุปเองในระหว่างเข้าสมาธิจนเพ่งเป็นฌาน 
มีพลังปัญญาสามารถตัดกิเลสคือความสงสัยออกไปได้ เรียกว่าได้ ดวงตาเห็นธรรม" 

จติคิดต่อไปว่า "ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง วันนี้ก็มีความสำาคัญที่สุดสำาหรับกระแสจติสายนี้ ไม่เพียงแต่ในชีวิตนี้เท่านั้น 
แต่ยังอาจย้อนนับย้อนไปยังอดีตชาตินับจำานวนอนันต์ จำาจะต้องบนัทึกเพ่ือจดจำาปรากฏการณ์ในเช้าวันนี้เอาไว้ จะต้องไป
บันทึกเอาไว้  แม้จติคิดไปเร่ือย แต่จิตก็ไม่ได้พองฟู ด้วยยังมี ” "ตตัตรมัชฌัชตตา" อยู่ภายใต้อิทธิพลของฌานที่เพ่ิงออก
มาเมื่อครู่ใหญ่ จติรู้สึกว่าเป็นเร่ืองธรรมดา ตามเหตุปัจจัย "มันเป็นเช่นนัน้เอง" เป็น "ตถตา"  

กระแสจติเร่ิมเปลี่ยนไปอีก แต่ยังคงรู้ตัวอยู่ว่ามีความไม่แน่ใจผุดขึ้นมา "ดวงโอภาสที่ผุดออกมาจากทรวงอก
เป็นนมิิตให้เห็นคืออะไรแน่ คือจิตสว่างที่หลุดพ้นการห่อหุ้มของอาสวะออกมาอวดตัวชั่วคราว อย่างที่ครูบาอาจารย์บาง
องค์เคยเล่าให้ฟังอย่างนั้นหรือ" จิตนึกถึงทบทวนภาพดวงโอภาสในมโนภาพอีกคร้ังหนึ่ง ภาพในสมาธิยังยังชัดเจนใน



สัญญา(ความจำา) จติสงสยัและไม่แน่ใจว่า อาจจะยังไม่ผ่านด่านก็ได้ จติเฝ้าวนคิดเร่ืองนี้ไปคิดมาอีกหลายตลบ นานจน
เร่ิมเบื่อ สุดท้าย จติก็ตัดบทไปว่า สิ่งที่ประสบเป็นอะไรก็ช่างมัน จะอย่างไรก็ตาม มนัเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่ง มหัศจรรย์
สุดยอดจริง ๆ

เสียงกระแอมของหลวงพ่อดังมากระทบโสตปราสาท จิตรู้ได้ทันทีว่าครบเวลานั่งกัมมัฏฐานแล้ว เวลาเกือบ
ชั่วโมงผ่านไปเร็วมาก เสียงท่านพูดขึ้นช้าๆ มาจากด้านหน้าอีกมุมหนึ่งของห้องโถงหลังเสาที่ผมนั่งแอบอยู่ 

“เอาละทุกคน ได้เวลาแล้ว น่ังกันนานพอสมควรแล้ว ให้ทุกคนค่อยๆ เปลี่ยนอิริยาบท มาผ่อนคลาย แล้วยืดเส้น
ยืดสายได้  ”

หลวงพ่อพูดต่อไป บางคนนั่งไปแล้วก็หลับ เอ้า“ ! คนที่หลบัน่ะ ต่ืนไดแ้ล้ว  ประโยคหลังนี่ท่านพูดเร็ว ทำาเสียงดุ”
แต่นำ้าเสียงท่านยังแฝงความใจดีเอาไว้

แม้ประสาทหูของผมไดย้ินคำาพูดของหลวงพ่อ กายยังคงนั่งหลับตานิ่งโดยไมไ่ด้เปลี่ยนอิริยาบท จิตก็ยังคง
พิจารณาทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดต่อไป หลวงพ่อเทศน์ต่อไปอย่างช้าๆ นำ้าเสยีงใส เตม็เปี่ยมด้วยเมตตา  

“พ่อจะพูดให้ฟัง ... ที่พ่อให้พวกเราตั้งหน้าปฏิบตัิธรรม ภาวนากันทุกวันๆ นี้ เพราะการปฏิบตัิภาวนามีอานิสงค์
มาก ... เมื่อพวกเราปฏิบัตไิปมากๆ กิเลสก็ค่อยๆ เบาบางลง เมื่อถึงเวลา จิตขัดเกลากิเลสออกไปมากพอ และเราได้
สั่งสมบุญบารมี ๑๐ มามากเพียงพอแล้ว เราถึงพร้อมด้วย ศีล และ สมาธิ แล้ว วันหนึ่งจิตก็จะเห็นธรรมะ เกิดปัญญา ได้
ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ คนทีไ่ด้ดวงตาเห็นธรรมนี้ เรียกกันว่าโสดาบัน  ”

แม้จะได้ยินเสียงอยู่ เพราะจิตแบ่งความรับรู้ไปฟัง ความสนใจของจิตก็มัวพะวงทบทวนและรู้สึกลังเลอยู่ว่า สิ่งที่
เกิดเมื่อสักครู่คืออะไรมากกว่า จิตสงสัยขึน้มาอีกว่า ตอนที่เกิดดวงโอภาสผุดขึ้นมา ท่านจะเห็นความสว่างจากจิตที่นั่ง“
บังหลังเสานี้ด้วยไหม ?  ”

จติถามตัวเอง แล้วมันก็ตอบเองเสร็จสรรพ 
“หลวงพ่อน่าจะเห็นได้ในฌานของท่าน เพราะตามปกติท่านก็รู้อะไร ๆ ได้โดยที่คนอ่ืนไม่จำาเป็นต้องบอก  จาก”

นั้นจติก็คิดอธิบายให้กับตัวเองฟังต่อ 
“ก็เพราะญาณท่านเห็นดวงโอภาสที่นี้ ท่านถึงเห็นสมควรจะพูดเทศน์สอนญาติโยมเร่ืองนี้  แต่ถึงกระนั้น จิตก็”

ยังเข้าใจว่าหลวงพ่อเทศน์โปรดทุกคนเป็นการทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะตัว

หลวงพ่อเทศน์ต่อไป 
“แต่ว่า ... ถ้าใครที่ยังสั่งสมบารมี ๑๐ มายังไมม่ากพอ บารมียังไม่เต็ม จิตยังไมต่ัดกิเลสสังโยชน์ แต่ว่าคนนัน้

ตั้งใจรักษาศีล ๕ เป็นประจำา พยายามไม่ให้ศีลขาด หมั่นทำาสมาธิ เดินจงกรม และทำาวิปัสสนาเป็นประจำาทุกวัน แม้ว่าจะ
ยังตัดกิเลสไม่ได้เด็ดขาด แต่ว่ามีความประพฤติเป็นแบบพระโสดาบันแล้ว ถึงแม้ว่าจิตจะยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นโสดา
บันจริงๆ ก็เรียกได้ว่าเป็น จลุโสดาบัน หรือ จลุโสดาฯ คำาว่า จุละหรือจุฬานี่ แปลว่าเล็ก  ”

พอจิตได้ยินคำาพูดหลวงพ่อตอนนี้ เนื้อความฟังดูสอดคล้อง จิตเร่ิมเฉลียวใจว่า ท่านอาจมีเจตนาเทศน์ให้เราฟัง“
ด้วย ก็เป็นไปได้  แต่อย่างไรก็ดี ในตอนนั้นผมยังคงไมแ่น่ใจกับสภาพบัญญัติว่าอะไรกันแน่”
 



หลังจากนั้นจติก็หันไปทบทวนปรากฏการณ์นั้นซำ้าอีก แม้ยังมีเสียงหลวงพ่อมากระทบประสาทหูอยู่ แต่จากนั้น ดู
เหมือนจิตลดความสนใจฟังลง เสียงเทศน์ของท่านเร่ิมเข้าหูซ้ายไปทะลุออกหูขวา แล้วจิตก็จำาไม่ได้รายละเอียดว่าท่าน
พูดว่าอะไรอีก

สักครู่ใหญ่ จิตบอกกายว่า ได้เวลาควรจะลืมตาได้แล้ว กายจึงลมืตาขึ้น แต่กายก็ยังไม่ขยบั ยังคงนั่งขัดสมาธิ
ในท่าเดิม จติยังคงเวียนสงสัยอีก กระแสจตินี้เปลี่ยนไปแล้ว จริงหรือเปล่า “ ?  ” แล้วก็มีสติรู้ทันว่า จติกำาลังสงสัยอยู่ คำา
ของครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งซึ่งเคยสอนผุดขึ้นมาว่า ให้คอยตามดูจิตตนเอง ถ้าสงสัยอะไร ก็ให้รู้ว่ากำาลังสงสยัอยู่ “
แล้วความสงสัยจะดบัไป และถ้าเมื่อไรก็ตาม คิดว่าตนเองบรรลุธรรม เปน็โสดาบัน ก็ให้ตามดูจิตต่อไปอีกอย่างน้อย ๓ 
เดือน อย่าเพ่ิงเชื่อง่ายๆ ถ้าหากยังตัดสังโยชน์ไม่หมด กิเลสมนัจะโผล่มาให้เห็นอีกจนได้  ”

แล้วจิตก็หันนึกถึงคำาพูดของครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพอีกองค์หนึ่ง ท่านสอนบรรดาศิษย์เอาไว้ ว่า อย่าเพ่ิงเชื่อ“
ว่าตัวเองบรรลุธรรม จะเป็นการปลอดภัยที่สุด เพราะเร่ืองนี้มแีต่เสมอตัวกับขาดทุน หากไปเชื่อว่าตนเองปฏิบัติผ่านธรรม
ขั้นหนึ่งไปแล้ว แต่จริงๆ แล้วยังไม่ผ่าน เป็นเพราะความเข้าใจผิด หากว่าเกิดความประมาทไมป่ระพฤติธรรมต่อไป ก็จะ
เสียประโยชน์ แต่ไม่ว่าเราผ่านขั้นหนึ่งแล้วหรือไม่ ก็ยังต้องปฏิบัติธรรมต่อไป จะยังคงต้องก้าวเดินต่อไป”

ปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นกับกระแสจิตของผมแล้วในเช้ามืดวันนั้น ขณะนั้นผมไม่แน่ใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

นบัจากเวลาเช้ามืดวันนั้น จิตใจผมมแีต่ความสุขมากทั้งวัน เบิกบาน ปลอดโปร่ง เมื่อพบปะพูดคุยกับชาวคณะ
ร่วมเดินทาง กายผมหัวเราะร่วน ชอบอกชอบใจอะไรง่ายกว่าปกติ พูดอะไรกับใครก็เสียงดังลั่น จนบางคนหันมามอง 
อาจารย์หัวหน้ากลุ่มทัวร์ธรรมะอดไม่ได้ ต้องหันมาพูดปรามพลางยิม้ว่า เบาๆ หน่อย “ ... ขาดสติไปแล้ว  นัน่ละ ผมถึง”
กลับมามีสติ รู้สึกตัวว่ามปีีติมากเกินไปแล้ว ควรหุบปากตนเองได้แล้ว 

หลังจากโดนอาจารย์ดุ ผมมองไปทางเพ่ือนร่วมทริปที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ด้วยกันบางคนส่งยิ้มและกำาลัง
ใจมาให้ ผมรู้ดีว่าบางคนในกลุ่มนี้เป็นผู้ทรงฌาน บางคนสามารถรู้วาระจิตได้ แต่ก็คงไม่ใช่ว่าใครจะรู้ว่าจิตของผมเพ่ิง
ประสบอะไรมา และผมก็ไมไ่ด้อยากจะเล่าเร่ืองที่เพ่ิงเกิดให้ใครฟัง เพราะถือว่านี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัว ไม่รู้จะเล่าไป
ทำาไม หากไปเล่าให้ใครฟังก็คงมบีางคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ป่วยการเปล่าๆ รู้อยู่ในอกตนเองว่า คนที่ไดป้ระโยชน์เต็มๆ 
ก็คือเจ้าตัวผู้ประสบกับปฏิเวธเท่านั้น คนอ่ืนไม่ไดม้ีส่วนในผลประโยชน์อะไรด้วย สำานวนทางพระเรียกว่า นี่เป็นเร่ือง 

ปัจจตัตัง  คือ เป็นเร่ืองประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล เป็นเร่ืองของแต่ละคน ผมนึกได้ว่าครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเคยเทศน์“ ”
ไว้ว่า ถ้าเรากินเกลือ เราก็รู้สึกว่าเค็มเอง ถ้าหากเราไปถามคนอ่ืนว่า สิ่งที่ฉนักินนี่ เค็มไหม แล้วคนอ่ืนจะมารู้ไหม “ ?  ”

ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า เช้ามืดวันนี้ผมเพ่ิง กิน  อะไรเข้าไป และไม่รู้แน่ว่า “ ” "รส" ทีไ่ด้ลิ้มนัน้เขาเรียกว่าเค็ม
หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ หลังจากวันนั้น จิตผมมีความสุขมากไปอีก ๓ วัน และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ อาการง่วงเหงาหาวนอนใน
ตอนกลางวันที่เคยมมีาหลายเดือนก่อนหน้า หายไปดังปลิดทิ้ง ลมืไปได้เลยนับตั้งแต่วันนั้น. 



ปัจฉิมบท
 

น่ีหรือ พระนิพพาน ?

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ความทรงจำาจากประสบการณ์จิตรวมของผมตั้งแต่เมื่อต้นปียังคงชัดเจน แม้เวลาผ่านไป
แล้วถึง ๘ เดือน  

ความสงสัย ความลังเล ไมแ่น่ใจ ก็ยังคงเวียนกลับมาสะกิดใจบ้างเป็นคร้ังคราว มีคำาถามคาใจผมอยู่ว่า 
"ดวงโอภาสที่ผุดขึ้นมาให้จิตเห็นอย่างชัดเจนเมื่อเช้ามืดวันนั้นคืออะไรแน่ ?  ดวงสว่างนั้น เป็นเพียงความสว่างที่

เกิดจากวิปัสสนูปกิเลส กระนั้นหรือ ?" 

เพ่ือจะตอบคำาถามนี้ ผมได้ไปค้นหนังสือต่างๆ รวมถึงคำาสอนของครูบาอาจารย์ ผมพบข้อความที่บอกว่า 
"วิปัสสนปูกิเลสต่างๆ มักเกิดขึ้นกับคนที่ทำาวิปัสสนาล้วน" 
นัน่หมายความว่า วิปสัสนูปกิเลสพบมากในหมู่ วิปัสสนายานิก (ผู้พิจารณาใช้ปัญญานำาสมาธิ)  ถ้าเมื่อใดมีวิปัสนู

ปกิเลสเกิดขึ้น ก็เป็นเพราะจิตในขณะนัน้มีนีวรณ์ (เคร่ืองก้ันความดี) ทำาให้เข้าฌานไม่ได้ โดยนัยนี้ หากจิตเข้าฌานได้
แล้ว นิมิตที่เห็นในฌานก็ย่อมไม่ใช่วิปัสสนูปกิเลส ผมรู้ชัดว่าพลังสมาธิของผมช่วงที่ไปเรียนสมาธิในป่าภาคอีสานในวัน
นั้นสูงจนเป็นฌาน จึงเลยขัน้ที่เกิดวิปัสสนูกิเลสได้แล้ว อีกประการหนึ่ง นมิิตที่จติเห็นอยู่นัน้เกิดในขณะมี สติ และ 
สมัปชัญญะ จัดเป็น สัมมาสมาธิ จติมแีค่การรับรู้โดยวางเฉย มีอุเบกขา จิตสักแต่ว่าเห็นปรากฎการณ์โดยไมม่ีการคิด
ปรุงแต่งต่อ อยู่ในระดับ สังขารุเปกขาญาณ (มีความรู้ที่เป็นกลางต่อการปรุงแต่งจติสังขาร)

อีกคำาถามหนึ่งคาใจผมคือ ดวงสว่างที่เห็นนั้นเปน็สิ่งที่บางคนเรียกว่า "ดวงปฐมมรรค" หรือ ? ดวงสว่างที่จิตเห็น
มันก็ไม่ได้เป็นดวงบริสุทธ์ิผุดผ่องไร้มลทิน ยังคงปรากฎคล้ายตาข่ายตาใหญ่สีคลำ้าเป็นร้ิวบางๆ คลมุอยู่บ้าง จติสงสยัต่อ
ไปว่า ปรากฎการณ์ที่มีดวงโผล่ขึ้นมานัน้ เป็น "จติยิ้ม" เตม็ที่แล้วหรือยัง ? คราวใดที่จิตผมคิดเร่ืองนี้ สติก็ระลึกได้ถึงคำา
ของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่เคยพูดว่า 

"คนที่บรรลุธรรมขั้นต่างๆ น้ัน ไม่เคยมีใครสักคนที่แน่ใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ว่าตนเองผ่านธรรมะขั้นต่างๆ มนัยังคงมี
ความสงสัยค้างคาอยู่ในใจเสมอ เพราะขณะนี้ไมม่ีพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนม์ชีพให้เราเข้าไปกราบทูลถามเพ่ือให้
ทราบด้วยความมัน่ใจอีกแล้ว" 

อันที่จริง ต่อให้ผมรู้คำาตอบแน่ชัดก็ไม่มีผลใดๆ กับการดำาเนินชีวิตต่อไปของผม ส่ิงที่มีผลมากกว่าคือความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจหลังจากนั้นต่างหาก ผมสังเกตได้ว่า จติของผมมักไม่ทุกข์ร้อนกับอะไร ชอบนั่งทำาจิตว่างๆ 
โดยไม่คิดอะไร นอกจากนี้ รู้สึกได้ว่าตนเองปากหนักมากขึ้น ไม่พูดอะไรพร่อยๆ ออกมาโดยไม่ยั้งคิดเหมือนก่อน มี
ความสุขุมมากกว่าเดิม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ก่อนผมจะพูดอะไรกับใคร สติเกิดขึ้นมาก่อน รู้ชัดถึงความอยากจะพูด หรือ
อยากตอบโต้ พอสติรู้ทันแล้วความอยากก็หายไป เลิกสนใจจะพูดตอบโต้ เพราะคิดว่า ไม่จำาเป็น ไม่สำาคัญที่จะไปต่อ
ปากต่อคำา

หลังจากกลางปี ๒๕๕๓ ผมหันมาฟังเสียงที่บันทึกไว้ของครูบาอาจารย์ที่ผมเคยเร่ิมเรียนกรรมฐานเป็นคร้ังแรก
ตั้งแต่คร้ังผมยังหนุม่ จากหนังสือที่ถอดเทปพระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อวัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีฯ) มีบางตอนที่ท่านเคย
เทศน์เร่ืองอุปสมานสุติกรรมฐาน  หรือการเข้าฌานโดยใช้ความสงบหรือนิพพานเป็นอารมณ์ วิธีการก็คือ ให้ปล่อยวาง
ขันธ์ ๕ เสียก่อน 



ผมเข้าใจเอาว่า จิตของผู้ปฏิบตัิจะสงบจนอารมณ์เปน็พระนิพพานได้หรือไม่ แคไ่หน น้ันก็คงขึ้นกับระดับของ
สมาธิที่ทำาได้ในขณะนัน้ และระดับคุณธรรมพ้ืนฐานของจิตผู้เข้าฌานเองด้วย ว่าเป็น "อริยบุคคล" แล้วหรือไม่ แต่ผมก็
เกิดมีคำาถามสงสัยต่อไปอีกว่า แล้ว อุปมานุสสติกรรมฐาน (การเข้าฌานโดยระลึกถึงความสงบ ซึ่งส่วนมากเป็น ฌาน ๔ 
ธรรมดา) ต่างจาก ผลสมาบตัิอย่างไร ?

ต่อมาคราวหนึ่งผมไดไ้ปกราบและเผดียงครูบาอาจารย์ศิษย์รูปหนึ่งของหลวงพ่อวัดท่าซุง ผมได้นั่งคุกเข่าพนม
มือเผดียงถามท่านต่อหน้าว่า "ผลสมาบัติ ต่างจาก ฌาน ๔ ธรรมดาอย่างไร ?" ท่านกรุณาตอบว่า 

"ถ้าคนธรรมดา (ปุถุชน) เข้าฌาน ๔ ฌานนั้นก็เป็นแค่ฌานธรรมดา หรือ โลกียฌาน แต่ถ้าหากเป็นพระ
อริยบุคคลตั้งแต่โสดาบนัขึ้นไปเข้าฌาน ฌานนัน้ก็เรียกว่า ผลสมาบัติ" ผมย้อนมาพิจารณาคำาตอบของท่าน ตามคำา
อธิบายในพระอภิธรรมที่เคยเรียนมา จึงมีความเข้าใจได้ว่า เป็นเพราะระดับการปล่อยวางขันธ์ของจิตในขณะเข้าฌานของ
ปุถุชนกับพระอริยบุคคลนัน้ต่างกัน ตามคำาสอนทางปริยัตินัน้ ดวงจิตของฌานจิตของปุถุชน กับฌานจิตแบบผลสมาบตัินั้น
มีเจตสิกเป็นองค์ธรรมที่ประกอบไม่เท่ากัน จึงจัดแยกกัน และเรียกต่างกัน ผมเร่ิมเข้าใจว่า ในทางปฏิบัติ คนเข้าฌานก็ทำา
เหมือนเดิม แต่ทว่าดวงจิตที่เกิดในวิถีจิตนัน้แตกต่างกัน

ต่อมาถึงปลายปี ๒๕๕๓ สมาธิผมดีมากกว่าเดิม เมื่อผมเร่ิมทำา อุปมานสุสติกรรมฐาน ผมเร่ิมสนใจอยากจะรู้
ต่อว่า อารมณ์สงบของพระนิพพานนัน้เป็นอย่างไรกันแน่ คืนหนึ่ง หลังสวดมนต์ทำาวัตรเย็นต่อหน้าพระพุทธรูปที่หน้าโต๊ะ
หมู่บูชาที่บ้าน ผมได้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้า โปรดประทานพร แผ่พุทธานุภาพให้ข้า
พระพุทธเจ้า สามารถเข้าฌานสมาบัติเพ่ือพิจารณาพระนิพพานไดส้ักคร้ังหนึ่ง เพ่ือจะได้เข้าใจสิ่งที่เคยรำ่าเรียนมา ทั้งทาง
ปริยตัิและปฏิบัติ และหลังจากคืนนั้นแล้ว ผมยังคงหมั่นนั่งสมาธิ ทำาจิตว่าง แตต่ั้งสติเอาไว้ โดยแยกจิตเป็นผู้ดูต่างหาก
ออกจากกาย ให้เป็นสมัมาสมาธิเกือบทุกวัน แตส่มาธิที่ได้นั้นก็ไม่เคยดื่มดำ่าเท่ากับที่เคยประสบเมื่อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ในกลางป่าภาคอีสานคร้ังนั้นอีกเลย

วันหนึ่งต่อมา ผมเผอิญไปอ่านเจอว่า หลวงพ่อฤาษีฯ ได้เมตตาสอนคำาบริกรรมบทหนึ่งให้บรรดาศิษย์ทั้งหลาย
เอาไว้ใช้เมื่อประสงค์จะเข้าอุปสมานสุติกัมมัฏฐาน คาถาบริกรรมนั้นมีว่า

“นมิิตจติติ นมิิตจิตตา นิพพานจติติ นิพพานจิตตา”

ผมจึงนำาคาถาบทนีม้านั่งบริกรรมขณะเร่ิมนั่งเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง เมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิดีแล้วจึงหยุดคำา
บริกรรม  หันไปน้อมระลึกถึงดวงสว่างที่เคยเห็น การใช้ภาพดวงสว่างเข้าช่วยเป็นบริกรรมนมิิต ก็คือผมใช้อาโลกกสิน
นั่นเอง เพ่ือจะให้จิตมีโฟกัสมากขึ้น ภาพในมโนภาพที่เห็นนั้นค่อนข้างชัดเจน หลังออกมาจากสมาธิคราวใดก็รู้สึกว่าจิต
สงบปลอดโปร่งดี และผมก็รู้สึกพอใจว่า ตนเองทำาได้ดีพอสมควรแล้ว ผมนึกถึงคำาพูดของครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่เคย
กล่าวสอนศิษยไ์ว้ว่า 

“โสดาบันมองเห็นนิพพานสว่างเหมือนแสงเทียนในคืนเดือนมืด สกทาคามีเห็นนิพพานเหมือนแสงเพลิงจาก
คบไฟในเวลากลางคืน อนาคามีเห็นนิพพานสว่างเหมือนคืนวันเพ็ญ ส่วนพระอรหันต์เห็นนิพพานสว่างเหมือนเวลากลาง
วัน  ”



ผมเจียมตนอยู่ว่า ในเมื่อเราเปน็ประหนึ่งแค่นักเรียนอนุบาล เพ่ิงปฏิบตัิจริงจังถึงเวลานั้นมาเพียงแค่ ๑๕ ปี 
ทำาความสงบได้บ้างเพียงชั่วคราวก็ดีพอแล้ว หลังจากนั้น ผมเข้าอุปสมานุสติกรรมฐานแทบทุกคืนต่อเนื่องไปอีกราว ๒ 
สัปดาห์ จากนั้นผมก็ลมืความปราถนาอยากจะรับรู้อารมณ์นิพพานไปเสีย

ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างในชีวิตเข้ามาในชีวิตผม บางอย่างเป็นอารมณ์กุศล แตบ่่อย
คร้ัง สิ่งที่วุ่นๆ ก็มาในคราบของอกุศล หากวันใดผมไมม่ีสติกำากับจิตไว้ จิตไมต่ั้งมั่น ไม่แยกผู้รู้ผู้ดูออกจากกาย จิตไมม่ี
สมาธิ ความฟุ้งซ่านมากก็เพ่ิมเปน็สัดส่วนกับเร่ืองยุ่งๆ ที่เข้ามาในแต่ละวัน เร่ืองยุ่งจากงานในออฟฟิสนั้นมีมากแน่ คงไม่
กล่าวถึง  แต่เร่ืองยุ่งในทางส่วนตัวก็มีหลายอย่าง เช่น การเตรียมไปทัวร์ธรรมะซึ่ง ผมมีกำาหนดว่าจะพาภรรยาไป
นมสัการสังเวชนียสถานที่อินเดีย ผมจะต้องไปโอนเงินเพ่ือจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งสมัยนัน้ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร ไม่ได้
ทำาได้จากโทรศัพท์มือถือเช่นทุกวันนี้ และยังมีงานกุศลอ่ืน ๆ เข้ามาหลายอย่าง เช่น ผมได้ปวารณาจะบริจาคเงินค่าไตร
จีวรถวายพระวิปัสสนาจารย์ให้กับยุวพุทธฯ ไป ๓๐๐๐ บาทผ่าน "ครูโจ" เพ่ือนผม ก็ต้องไปโอนเงิน นอกจากนี้ และผมยัง
ร่วมบริจาคเงินไปทอดกฐินสามัคคีที่ วัดบ้านหลวง ต. ตร่ึง อ. เชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งวัดบ้านหลวงนี้ไม่เคยมีกฐิน
มาทอดเลยเป็นเวลา ๔๐ ปมีาแล้ว ครูบาอาจารยส์ายหลวงพ่อฤาษีฯ ต้องการให้เหล่าศิษย์ไปช่วยวัดนี้ซึ่งตกกฐินมานาน
มากนี้ เมื่อคณะศิษย์หลวงพ่อฯ กลุ่มหนึ่งไปพบเข้า จึงประกาศข่าวทางเว็บบอร์ด เมื่อผมทราบข่าวจึงไปธนาคารเพ่ือโอน
เงินบริจาคไปสมทบด้วย ๓๐๐๑ บาท แล้วก็ยังมีผ้าป่าอีกวัดหนึ่ง แต่ผมร่วมบริจาคไปเพียงแค่ ๕๐๐ บาท เพราะเห็นว่า
เฉพาะเดือนนั้นผมจ่ายเงินทำาบุญไปมากแล้ว ที่เล่ารายละเอียดเอาไว้นี้ ก็เพ่ือบันทึกความจำาอันเป็นกุศลกรรมบางส่วน
ของตนเองเอาไว้ เป็นตัวอย่างของบุญที่ทำาในเดือนนั้น เอาไว้กันลืม ในเมื่อกายผมนี้ก็ชราและความจำาแย่ลงไปทุกที 
เพราะเดือนอ่ืนๆ ก็ทำาการบุญต่างๆ จิปาถะอยู่เร่ือยๆ แทบทุกเดือน 

นอกจากนี้ ก็มีเร่ืองการเรียนพระอภิธรรมของผมที่วัดมหาธาตุ เวลานั้นผมลังเลอยู่ว่าจะสมัครเข้าสอบไล่ชั้น
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (ระดับที่ ๕) หรือไม่ เนื่องจากว่า การสอบพระอภิธรรมเป็นการสอบแบบโบราณ ซึ่งต้องใช้ความทรง
จำามาก นักเรียนต้องรู้ทั้งศัพท์บาลีบ้าง และ ความหมาย ต้องเขียนบรรยายตอบข้อสอบแบบอัตนัย และยังต้องมีไปนั่งสอบ
ตอบคำาถามปากเปล่าต่อหน้าอาจารย์ผู้่สอบอีกด้วย ผมรู้สึกว่าสภาพจิตปีนั้นเครียดมาก จึงคิดว่าจะไม่เข้าสอบ แต่เมื่อผม
ได้เข้าไปปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน (คือ อ. อาณัติชัย) ท่านก็พยายามโนม้น้าวใจผม ชวนบอกผมว่า "เข้าสอบเถอะ ๆ" ผมก็
ยืมรับฟังแบบเฉยๆ เพราะรู้ตัวว่าจิตท้อถอยมาก ผมไม่ได้ลงชื่อเพ่ือจะสมัครเข้าสอบไล่ แต่ต่อมาก็พบว่า มีใครบางคนมี
เจตนาดีใส่ชื่อเราเข่้าไปในรายชื่อเพ่ือเข้าสอบไล่ด้วย ผมก็เลยตัดสนิใจ "เอาวะ สอบก็สอบ" ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า จะต้อง
แบ่งเวลาเพ่ือท่องหนังสืออภิธรรม เพ่ือจะสอบในเดือนธันวาคมปีนั้นอีกด้วย

มาวันหนึ่ง ผมได้ทราบว่า เพ่ือนรุ่นพ่ีสมัยเป็นนิสิตจฬุาฯ ด้วยกันคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหัน ด้วยวัยเพียง ๕๕ ปี 
จากการเจ็บป่วยและเข้าโรงพยาบาลไปเพียง ๕ วันเท่านั้น ทิ้งภรรยาและลูกที่ยังเล็กไว้ข้างหลัง ผมได้ไปร่วมเผาศพ 
(พ.อ. สมบูรณ์ พุ่มสกุล) ระหว่างร่่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผมนั่งปลงอนิจจัง และสวดแปลบทบังสุกุลไปในใจ ขณะนั้น
ผมรู้สึกได้จริงๆ ว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ทุกคนต้องตายทั้งนัน้ แต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถึงเวลาตายของตน 

วันถัดมาจากวันเผาศพ ในไดอาร่ีของผมระบุว่าเป็นวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปน็วันหยุดราชการ
ชดเชยวันปิยมหาราช ผมรู้สึกตั้งแต่เช้าว่าเปน็วันผิดแผกไปจากกิจวัตรปกติของผม ต้ังแต่เช้าวันนั้น เด็กที่เป็นแม่บ้านขึน้ไป
กวาดถูบ้านบนชั้น ๒ บริเวณโต๊ะหมูบู่ชาพระ พ้ืนกระดานไม้ยังเปียกนำ้าอยู่ น่ังไมไ่ด้ ผมจึงไม่ได้สวดมนต์ทำาวัตรเช้า ตก
สายวันนั้น ผมตัดสินใจขบัรถไปศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งในช่วงปีนั้นผมมักไปบริจาคเลือดให้
ทุก ๓ เดือน ผมหวนระลึกความคำานึงที่เกิดขึ้นในขณะนอนให้เลือดได้ดี มีความสุขใจ อ่ิมใจ ปลืม้ใจ ทุกคร้ังที่ได้ช่วยชีวิต
ใครบางคนเอาไว้ด้วยการบริจาคเลือดเนื้อของผม  แต่ละคร้ังเมื่อผมกวาดสายตาไปยังเตียงบริจาคเลือดข้างๆ และในฝ่ัง



ตรงกันข้าม รู้สึกชื่นชม เห็นมีทั้งเด็กหนุม่ สาว ผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อดูจากการแต่งตัวแล้วหลากหลาย สะท้อนทั้งอาชีพ รายได้ 
และสถานะทางสังคมซึ่งแตกต่างกันมาก แต่เขาเหล่านั้นต่างเหมือนกันตรงที่มีจติใจเมตตา ยินดบีริจาคเลือดของตนเพ่ือผู้
อ่ืน ผมรู้สึกปลื้มใจไปกับพวกเขาด้วย และในขณะนอนให้เลือดอยู่นั้น ผมได้นึกอุทิศแผ่ส่วนกุศลนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรของ
ผมไปตามปกติ

เมื่อเสร็จบริจาคเลือดกลับมาบ้านแล้ว ผมใช้เวลาแทบทั้งวันจัดห้องทำางานที่บ้านชั้นล่าง แล้วก็เลยจัดหนังสือบน
ชั้นในตู้หนังสือ จัดเสร็จแล้ว ผมก็ยืนมองหนังสือนับหลายร้อยเล่มที่เรียงเป็นหมวดหมู่อยู่เป็นกำาแพงอยู่เบื้องหน้า หนังสือ
เป็นของรักของชอบของผม เพราะว่าผมเป็นคนรักความรู้ ผมอยากรู้นั่นนี่แทบไม่มีที่สิน้สุด ผมให้ความสำาคัญกับความ
รู้มากกว่าทรัพย์สนิเงินทอง  จากนั้นผมก็ระลึกได้ว่า แม้หนังสือของผมส่วนมากเป็นเร่ืองวิชาการ สารคดี และหนังสือ
ธรรมะ ไม่ค่อยมนีวนิยายที่คนแต่งขึ้นจากจินตนาการ แต่เร่ืองที่มีสาระก็ยังคงเป็นเร่ืองสมมตุิในทางโลกอยู่นัน่เอง ความรู้
วิชาการทางโลกนั้นเปลีย่นแปลงไปอยู่เสมอ มีคนค้นพบความรู้ใหม่ ๆ หรือตั้งทฤษฎีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เร่ือย ความคิด
เก่าๆ สมมุตฐิานเก่า ความเชื่อเก่า ก็ตกรุ่นไป เร่ืองราวที่เคยเป็นทีต่ื่นเต้นสนใจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว บัดนี้
ก็ไม่ใช่เร่ืองที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหมส่นใจอีกต่อไป เร่ืองทางวิชาการจัดเป็นเร่ืองสมมติบัญญัติของคนที่ยังวนเวียนอยู่ใน
โลกียะทั้งสิ้น ซึ่งอันที่จริงก็ไม่ค่อยสำาคัญต่อชีวิตเท่าไร หากวันใดวันหนึ่งข้างหน้า มีเหตุให้หนังสือเสียหาย เช่น เกิดนำ้า
ท่วม ก็อาจต้องปล่อยจมนำ้าเสียหายไป แม้หนังสือธรรมะระดับสูง ก็ยิ่งน่าเสียดาย แต่เมื่อทำาอะไรไมไ่ด้ ต้องปลง 

เย็นวันนัน้ผมไปเข้าเรียนอภิธรรม ที่อภิธรรมโชติกวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ขากลับหลังสามทุ่ม เมื่อเดินจากป้าย
รถเมล์แถวบ้าน เห็นสนุัขจรจัดนอนสงบนิ่งอยู่ริมถนน จตินึกเมตตามันมาก จึงแผ่ความรู้สึกเมตตาให้มัน นึกขอให้มนัมี
ความสุขมากๆ สุนัขตัวนั้นหันขวับมาจ้องหน้าผม แล้วกระโดดลุกขึ้นเห่ากรรโชกด้วยความโกรธเกร้ียว ทำาท่าจะกัดเอา จิต
เห็นโทสะพลุ่งพรวดขึ้นมา รู้สึกได้ว่าหน้าและศีรษะร้อนผ่าวไปด้วยความโกรธ ความรู้สึกแวบหนึ่งเกิดขึ้นมาว่า อยากจะ
เข้าไปเตะมนั แต่เมื่อสติเห็นโทสะเกิดขึ้นแล้ว รู้ทัน โทสะก็ดับไป ผมไม่ทำาอะไรมัน เดินเป็นปกติท่ามกลางเสียงหมาเห่า
ไล่หลัง จิตแค่บ่นในใจว่า "อะไรกัน" พยายามวางเฉย 

เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว เดินเข้าห้องทำางานชั้นล่าง ผมนึกอยากจะพิมพ์อะไรสักหน่อยโดยใช้โนต๊บุ๊คคอมพิวเตอร์
ก็พบว่าเมาส์เสีย  เกิดความหงุดหงิดขึ้นในจิต แต่จิตก็รู้ทันในอนิฏฐารมณ์ โทสะที่โผล่ขึ้นมาแวบเดียวจึงหายไปได้อย่าง
รวดเร็ว ผมล้มความตั้งใจจะใช้คอมพิวเตอร์ หันไปนั่งจัดของใช้ต่อไป กว่าจะรู้ตัวคิดได้ว่า ดึกแล้ว ควรจะเข้านอนเสียที ก็
ตกราวตี ๒ ของวันอังคารซึ่งจะต้องไปทำางานในตอนเช้า ผมจำาใจต้องวางภาระจัดสิ่งของที่ค้างคาในห้องทำางานเพ่ือขึ้น
นอน เปน็อันว่าวันนั้นทั้งวัน ผมไมไ่ด้มีฉันทะในอันที่จะธรรมปฏิบัติธรรม แต่ก็ยังดีที่จติยังคงมสีติรู้ทันกิเลสที่พยายามเข้า
มาแทรกรบกวนจติอยู่เร่ือยตลอดทั้งวัน 

เมื่อขึ้นบันไดบ้านไปชั้นบน ผมตรงเข้าไปกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาก่อน คิดว่า สวดมนต์ทำาวัตรเช้าสำาหรับวัน
ใหม่ไปเสียเลยจะดีกว่า ผมนั่งลงคุกเข่ากราบพระ เมื่อรำาลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้สึกมีปตีิแผ่ซ่านขึ้นมา 
ผมนั่งสวดมนต์ออกเสียงเบาๆ เฉพาะบทภาษาบาลีเพ่ือประหยัดเวลา เนื่องจากผมรู้คำาแปลภาษาไทยดีอยูแ่ล้ว หลังสวด
จบก็บอกตนเองว่า ขณะนี้ดึกมากแล้ว ไม่ควรนั่งสมาธิ ควรจะเข้านอน จะได้พักผ่อนและเตรียมตื่นไปทำางานในตอนรุ่งเช้า
สามารถนอนจับลมหายใจให้จิตเป็นสมาธิจนหลับไปเลยได้ 

ผมย่องเข้าห้องนอนโดยไม่ได้เปิดไฟเพ่ือไม่ให้รบกวนภรรยาซึ่งหลับไปแล้ว  ในห้องนอนมืดมากเพราะม่าน
หน้าต่างเป็นผ้าเนื้อหนาปิดหมดไว้ทุกบาน หลังจากสายตาชินกับความมืด ผมมองเห็นเงาของผู้ที่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มไม่ไหว
ติง จิตสอนตัวเองเป็นคำาพูดในใจว่า ร่างกายของคนเรานี้ เมื่อไมม่ีความรู้สึกรับรู้อะไรภายนอก นอนไม่ไหวติง ดูก็ไม่“



ต่างอะไรจากร่างที่ตายแล้ว  ความสลดสังเวชบังเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ ก่อนจะพลิกเป็นอุเบกขา จากนั้นจิตก็หันไปสนใจ”
ตามรู้กระแสลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยความเคยชนิ ผมนั่งลงบนที่นอนทางซีกขวา เอนตัวลง นอนตัวตรง ดึงผ้าห่มมา
คลุมถึงคอโดยมีสติ  วางแขนทั้งสองและมือแนบข้างลำาตัวใต้ผืนผ้า ทำาความรู้สึกตัวให้มสีัมปชัญญะไปทั้งร่างจากศีรษะ
จรดปลายเท้า ขณะที่ตามรู้กระแสลมหายใจที่ไหลเข้าออกช้าๆ ไปด้วย

ผมนอนหลับตา ทำาอานาปานสติโดยมสีตแิละสัมปชัญญะเตม็ที่ ไม่ใส่ใจเร่ืองกาลเวลา แต่เมื่อเวลาผ่านไปนาน
มากก็รู้สึกเอะใจว่า นอนจับลมหายใจอยู่นานแล้ว ทำาไมกายไม่ยอมหลับเสยีที แปลกใจว่า เมื่อก่อนเข้านอนนั้นผมง่วงอยู่
บ้าง แต่เมื่อเข้านอนพร้อมทำาสมาธิแล้วกลับหายง่วง จติระลึกได้ถึงคำาสอนของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่เคยสอนเอาไว้ว่า

 “วันไหน ถ้านอนไม่หลับก็ช่างมนั นอนเข้าสมาธิไป อย่างไรเสยี จติก็ได้พักผ่อนในสมาธิอยู่แล้ว  ผมจึงสลัด”
กังวล นอนหลับตาจับลมต่อไป จิตไม่ยี่หระ จะหลับก็ช่าง ไม่หลบัก็ช่าง ไม่หลับสิยิ่งดี จะได้นอนเข้าสมาธิไปนานๆ  จติ“ ”
รู้สึกตัวว่า จติเป็นผู้รู้ผู้ดู รู้สึกว่ากายที่เห็นนอนอยู่ที่ตรงนี้เป็นเพียงวัตถุธาตุ คล้ายท่อนไม้ ไม่เป็นแก่นสาระ ไม่ใชต่ัวตนจะ
ไปยึดว่าอะไรเป็นตัวของเรา 

เวลาผ่านไปอีกนาน จิตจึงคิดว่า ทำาอุปสมานสุติกัมมัฏฐานไปในขณะนอนนี่ ท่าจะดี หากได้พระนิพพานเป็น
อารมณ์ อาจจะทำาให้นอนหลับสบายก็ได้ จึงบริกรรมพระคาถาไปในใจอย่างช้าๆ  

“นมิิตจติติ นมิิตจิตตา นิพพานจติติ นิพพานจิตตา  ”
พร้อมกับตามรู้สึกกระแสลมหายใจที่ไหลเข้า ออก อย่างช้าๆ ต่อไปโดยไมไ่ด้เพ่ง หลังจากบริกรรมพระคาถาไป

สักครู่ จิตก็ละคำาบริกรรม เข้าสู่ทุตยิฌาน ซึ่งเป็นสภาพไมม่ีวิตก วิจาร (ว่างจากความคิด)

ผมนอนจับลมหายใจช้าๆ ต่อไปอีกราวชั่วโมงหนึ่ง สัมปชัญญะให้ความรู้สึกว่า กายยังไม่หลบั แม้ไม่ได้ขยับตัว
เลยก็ตาม จิตยังคงมีฉันทะและวิริยะขยันดลูมหายใจต่อไป แค่เป็นผู้ตามรู้ตามดูไปแบบสบายๆ เพียงครู่หนึ่ง จิตก็หลุด
ออกมาจากสมาธิ จติคิดอีกว่า ลองนับลมหายใจดู เผ่ือว่าจะทำาให้กายหลับลงได้บ้าง

กายหายใจออกยาวช้าๆ  หายใจเข้ายาวช้าๆ จติพูดขึ้นในใจว่า "นบั ๑"  
หายใจออกยาวช้าๆ หายใจเข้ายาวช้าๆ "นับ ๒"
หายใจออกยาว หายใจเข้ายาว "นับ ๓"

...
หายใจออกยาว หายใจเข้ายาว "นับ ๒๐"

ฯลฯ

จติรู้ลมหายใจและนับไปภายในใจอยู่นาน จนจิตเบื่อ หยุดนับไปเอง ดูเหมือนว่าจิตผ่อนคลายลงไปอีก ความ
สนใจลมหายใจลดลงไป สมาธิดิ่งลึกเปน็ฌาน แต่แทนที่จติจะลงภวังค์แล้วหลับไปตามประสงค์ สติกลับมีความรู้สึก
ชัดเจนขึ้นอีก จิตรู้ดีว่าขณะนั้น กระแสลมหายใจตลอดสายเบาบางลงมากจนแทบไม่หายใจ จติเลิกสนใจลมหายใจ เหลือ
เพียงแค่สตสิัมปชัญญะว่ารู้ ไมม่ีความคิด ไม่มมีโนภาพใดในจิตนอกจากความมืด
 

แล้้วจู่ๆ ก็มีภาพนิมติปรากฏขึ้นในมโนทวาร เห็นเป็นแสงแวบๆ วับๆ ดวงเล็กๆ จำานวนนับร้อย กระจายอยู่ทั่วไป
บนพ้ืนฉากหลังสีดำา  ระดับความสว่างของแสงกระพริบนั้นเขม้กว่าแสงดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในคืนเดือนมืด ประหนึ่งว่า 
จิตกำาลังล่องลอยอยู่ในอวกาศนอกโลกแล้วมองไปเห็นการเกิดและแตกทำาลายของดวงดาวจำานวนมหาศาลอย่างรวดเร็ว
ต่อมา ขนาดของแสงจากดาวระยิบระยับเหล่านั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นๆ สว่างมากขึ้น จนเกือบดูคล้ายประกายไฟจากแฟล็ชของ



ตากล้องนับร้อยที่ระดมถ่ายภาพคนมีชื่อเสียง  ขณะนั้นไร้กายมนุษย์ให้รับรู้ จิตผู้รู้มีแต่สติ ลอยดูปรากฏการณ์โดยไม่ได้
พากย์ออกมาเป็นภาษาพูด

แสงกระพริบขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งเกิดเร็วมากขึ้นอีก ดูเหมือนว่ากลุม่ดาวที่ระเบิดเหล่านั้นเข้ามันลอยใกล้เข้ามา หรือ
ไม่ก็ จิตผู้รู้พุ่งทะยานเข้าหากลุ่มดาวดาวพวกนั้นด้วยความเร็วสูง จิตผู้รู้ยังคงรู้สึกเพียง "สักแต่ว่าเห็นอะไรบางอย่าง" 
แม้ว่าจิตไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นีม้าก่อน แต่ก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรดูน่าสนใจ จติยังคงแค่เห็นแสงที่แวบขึ้นมาเปน็ช่วงสั้นๆ 
แล้วก็ดับหายไป รู้สึกว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ทุกอย่างเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งหมด 

แสงกระพริบยังคงเกิดต่อไปอีกครู่หนึ่ง ถึงตอนนี้เร่ิมรู้สึกได้ว่ามีเสียงเบา ๆ รัว ๆ ให้ได้ยิน และเร็วขึ้นอีก จติเร่ิม
รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนเบาๆ เสยีงเบารัวนั้นถี่ขึ้น ดังคล้ายพลุแตกอากาศชุดใหญ่นับร้อยดวงในระยะไกล  ปุปปุุปุปุ “
ปุปปุุปุปปุุปุปปุุปุปุ ...  ” ประหนึ่งว่า แสงและเสียงเหล่านั้นเป็นการระเบิดของดาวฤกษ์แต่ละดวง หรือของเนบิวลาในเอกภพ
กันแน่ก็ไม่ทราบชัด จติผู้รู้ไม่ใส่ใจในความสะเทือนและเสียงนั้น ภาพ เสียง ความสั่นสะเทือนของการระเบิดของแสงวับๆ 
เหล่านั้นมีอยู่ต่ออีกสักพักหนึ่ง พลันทุกอย่างก็หยุดเงียบงัน ความสั่นสะเทือนปราศหายไป คงเหลือไว้เพียงอันธการอัน
ว่างเปล่าและมืดสนิทอีกวาระหนึ่ง ถ้าจะให้ผมอธิบายสภาวะที่มาย้อนพิจารณาภาพขณะนี้ภายหลัง ตอนนั้นรู้สึกเสมือน
ว่า จิตผู้รู้ลอยเคว้งอยู่ในอวกาศนอกทางช้างเผือก ไมม่ีกาแล็กซี่ใดๆ ปรากฏ มโนภาพที่เห็นคงมีแต่ความดำามืดของ
จักรวาลหรือเอกภพที่ไมม่ีอะไรอยู่เลย จิตเข้าใจเอาว่าว่า ความไมม่ีสสารอะไรของจักรวาลนี่แหละอยู่เป็นฉากเบื้องหลัง
ของจักรวาล แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม จิตผู้รู้ซึ่งเปี่ยมสติก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่า แม้ความมืดมิดของเอกภพนั่นก็ยังอาจดับไป
ได้ด้วยเช่นกัน !

ฉบัพลันนั้น ภาพดำามืดของอวกาศก็พลิกกลับเป็นความสว่างไปทั้งหมด ประหนึ่งว่าขณะนั้นจติผู้รู้พุ่งทะลมุิติออก
ไปผุดขึน้ในอีกมิติหนึ่ง 

มิติที่ผุดเข้าไปนั้นเปน็เอกภพแห่งความสว่าง จิตไม่เคยนึกฝัน หรือเคยมีจินตนาการมาก่อนเลยว่ามมีิติอันนัน้  
ความสว่างในจักรวาลสว่างนั้นมีสมำ่าเสมอโดยทั่วไปหมดทุกทิศทางในอวกาศอันกว้างใหญ่จนเป็นอนันต์ ท้องอวกาศที่
จิตมองเห็นมสีีสม้อ่อนแกมเหลือง คล้ายมีผืนผ้ากาสาวพัสตร์เป็นพ้ืนฉากกางไว้ในทุกทิศทาง ในมติินั้นไมม่ีดาวต้น
กำาเนิดแสงใดๆ  ไม่ว่าจะพิจารณาในทิศใด ในมติิประหลาดนั้น จิตรู้สึกได้ถึงความโปร่ง โล่ง เบา สบาย ทั้งยังรับรู้ได้ถึง
ความสุขอันดื่มดำ่าแผ่วละมุน แต่ทว่าจิตก็ไม่ได้ยึดกับความสุขที่รับรู้ได้นั้น หากจะเทียบกับประสบการณ์ของคนในโลกนี้ 
ก็คงเทียบได้คล้ายกับประสบการณ์ของคนที่ไปยนืชมวิวมุมสูงอยู่เหนือหน้าผาในทะเลทรายในวันฟ้ากระจ่าง สามารถ
มองเห็นขอบฟ้าและท้องฟ้าแสนไกล

จติผู้รู้รับรู้ได้ถึงความเว้ิงว้างของมิตสิว่างนั้น เมื่อจิตอยากหยั่งให้ทราบถึงขอบเขต จิตขยายความรู้สึกรับรู้ไกล
ออกไปเร่ือยๆ ก็รู้สึกได้ไกลโพ้นว่าไม่มีขอบเขต ทั้งจติและทั้งมติิที่สว่างนั้นมขีนาดเป็นอนันต์
 

ไมม่ีวัตถุใด ๆ ปรากฏให้เห็นซึ่งอาจหมายรู้ได้ ไร้ซึ่งเมฆ หมอก ควัน ไมม่ีดวงอาทิตย์ ไม่มีดวงจันทร์ ไมม่ีเนบิว
ล่า ไมม่ีกาแล็กซี่ ไมม่ีเส้นขอบฟ้าให้เห็น ไม่มีพ้ืนดิน ไม่มีก้อนหิน ไมม่ีต้นไม้ ไม่มตี ำาแหน่งที่ยืนอยู่ ก็แน่ละสิ ไม่มีกาย
มนษุย์ปรากฏในมติินั้น ความรู้สึกของจิตผู้รู้ในตอนนั้นไม่ไดแ้ปลกแยกออกจากสภาพแวดล้อมในมิตสิว่างโดยรอบ ทว่า
ในทางตรงกันข้าม กลับรู้สึกว่าจิตผู้รู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทั้งเอกภพสว่างนี้ สิ่งที่จิตเห็นอยู่โดยรอบตัวมีเพียงแสงสว่าง
เท่านั้น จิตรับรู้ความสงัดเงียบ ไม่มลีม จิตรู้ว่าไมม่ีโมเลกุลหรือปรมาณูของสสารใดแม้สักอนุภาคเดียวในมติินั้น 



นอกจากความสว่าง ก็มีเพียงความว่างเปล่าจากอะไร ๆ นี่แหละ ที่จิตรับรู้ได้ ดูเหมือนว่านี้เป็นสภาพของ มหาสุญญตา 
(แต่จิตไม่ได้พากย์คำาเรียกออกมาในขณะนั้น ผมมาพิจารณาในภายหลัง)

แต่แล้ว จิตผู้รู้ก็ฉุกสงสัยขึ้นมาแว็บหนึ่งว่า จิตผู้รู้ในมิติน้ันมีความรู้อยู่หรือไม่ ?  พลันความรู้สึกเต็มเปีย่มก็ผุด
บอกให้รู้ในทันทีว่า ความรู้มีอยู่เต็มไปพร้อมไปกับความสว่างที่แผ่กระจายจนเป็นเนื้อเดียวกันกับมิติของอวกาศสว่างอัน
ไร้ของเขตนั้น ความสว่างนั่นคือพลังงานของความรู้ จติผู้รู้ตระหนักรู้ความจริงว่า มีความรู้ทุกอย่างเตม็อยู่ในเอกภพนั้น 
พร้อมไปกับจติผู้รู้ที่ขยายใหญ่จนมีขนาดกลายเป็นอนันต์ ในขณะนัน้ไมม่ีอะไรที่จิตผู้รู้ไม่รู้ จติรู้สึกอ่ิมเอม เต็มอ่ิม ทั้งมี
ความสุขแผ่วเบาที่เตม็เปี่ยมไปด้วยความรู้ แต่ด้วยเหตุที่มติินั้นไมม่ีสสาร จึงไมม่ีอะไรเป็นนมิิตหมาย ทั้งจิตก็ไม่ได้สนใจ
อยากนึกทบทวนเร่ืองไหนเป็นพิเศษนอกจักรวาลนี้ ในขณะจิตผู้รู้ไมน่ึกสนใจจะตั้งคำาถามแบบโลกๆ แบบสมมตุิบัญญัติ 
แม้กระทั่งคำาถามเชิงธรรมะ เพราะไม่มสีิ่งใดเลยที่ควรค่าแก่การยึดถือหรือสนใจ จิตมีความรู้สึกเองว่า หากเมื่อใดมีเหตุ
จะต้องใช้ความรู้ ก็ไมจ่ำาเป็นต้องนึกคำาตอบเสียให้ยากเลย เพราะทุกอย่างในเอกภพแห่งนี้ จติผู้รู้รู้อยู่เต็มที่พร้อมใช้งาน
อยู่แล้ว ไมม่ีการงานอะไรที่จิตผู้รู้ผูกพันหรืออยากทำาในมิตแิห่งความว่างนั้น ในมติิสว่างที่ไมม่ีสสารหรือวัตถุธาตุใดๆ 
ไม่จำาต้องพิจารณาความรู้ในเชิงวัตถุหรือสมมุติบัญญัติอะไรอีก ทั้งจิตผู้รู้ก็ไม่อาลัย ไมน่ึกถึงสิ่งที่เปน็รูปธรรมที่เคยมี
หรือประสบมาในเอกภพของโลกมนุษย์ 

จติผู้รู้รับรู้ถึงความสุขสูงสุด อันเนื่องจากอิสรภาพไร้ขอบเขตที่จิตในขณะนั้นแผ่ขยายไปอย่างไร้ขีดจำากัดจนดู
เหมือนเต็มทั้งเอกภพสว่างนั้น จิตผู้รู้รับรู้ได้ชัดถึง ความโปร่งโล่งเบา การปลดปล่อยหรือปราศจากพันธะในวัตถุทั้งปวง 
จิตรู้สึกว่าความอิสระนั้นเป็นแง่หนี่งของความรู้ที่มีอยู่เปน็อนันต์ ไม่มีขอบเขต ไม่มปีระมาณ จิตรับรู้ซึ้าแล้วซ ำ้าเล่าถึงความ
สุขพร้อมกับปัญญากับความรู้ในมติินั้น รู้สึกได้ว่าไมม่ีอะไรเลยในมติิสว่างนั้นที่จิตผู้รู้ไม่ทราบ แต่กระนั้นก็ไม่ต้องการจะ
รู้อะไร จิตผู้รู้ไม่ต้องการนึกถึงสิ่งใด ไม่นึกถึง เพราะไม่รู้สึกผูกพันกับกายเนื้อหรือวัตถุเชิงฟิสิกส์ในโลกและจักรวาลทาง
กามภูมิในอดีตทั้งสิ้น ด้วยว่าไม่มสีสารวัตถุใดให้ระลึกถึงวัตถุใดในจักรวาลมือของโลกมนุษย์ ความสุขที่รับรู้แตไ่ม่ยึด
ไว้นั้นเป็นเพราะปลอดโปร่งโล่งใจอย่างไมม่ีใดเปรียบ ไม่เคยรู้สึกโล่งใจมีความสุขเต็มที่เช่นนั้นมาก่อน นัน่คือ บรมสุข อุ
ตมสุข ความสุขสูงสุด ซึ่งสดชืน่ ไม่หวือหวา แต่ละเมยีด ละมุน แผ่วเบา สบาย โดยมีเพียงสติ มีความตระหนักรู้อยู่ และ
จิตผู้รู้อันแผ่นขยายไปไกลเป็นอนันต์นัน้ก็ไมไ่ด้ยึดติดกับความสุขสดชื่นหรือความรู้สึกอิสระนั้นเลย เป็นเพียงสักแต่ว่ารับ
รู้ได้

จติผู้รู้หันมาพิจารณาสำารวจสภาวะของตัวจิตผู้รู้เองซึ่งเปน็ธรรมารมณ์อย่างละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง จติถามขึ้นว่า ใน
ขณะนั้นมีโมหะอยู่บ้างหรือไม่ พลนัจิตก็รู้ชัดขึ้นเองว่า ในสภาวะนั้น ปราศจากความมึนทึบใดๆ มีเพียงแค่ความว่างเปล่า
ของอารมณ์ (อารมณ์ ความหมายเดิมทางพุทธศาสนาแปลว่า สิ่งใดๆ ที่รับรู้ได้ด้วยจิต หรือ ทวารทั้ง ๖) ต้องขอยำ้าอีกทีว่า
การรับรู้ต่างๆ ที่เกิดในขณะนั้น จติไม่ได้พากย์ออกมาเป็นภาษาพูด เปน็เพียงความรู้สึกถึงปรมตัถ์ภายในและภายนอก
ล้วนๆ ที่ชัดเจน แต่การเล่าให้คนอ่ืนฟังถึงประสบการณ์ก็จำาเปน็ต้องใช้ภาษาพูดที่คนอ่ืนในโลกนี้เข้าใจได้ อันเป็นสมมตุิ
บัญญัติ

อิสรภาพ ความสว่าง ความรู้สึกโล่งเบาที่ประสบอยูน่ั้นปรากฏอยู่ชัดเจน จิตผู้รู้มีเวลารับรู่้ความสุขอันเป็น
ธรรมชาติโดยไม่รู้สึกยึดมัน่หรือผูกพันกับมันอยู่นาน ขณะนั้นกาลเวลาไร้ความหมาย ด้วยว่าไมม่ีวัตถุหรือสสารทาง
ฟิสิกส์ใดให้รับรู้ถึงการเคลื่อนที่หรือเปลีย่นแปลง จติผู้รู้จึงไมม่ีความรู้สึกคาดหวังหรือรอเหตุการณ์อะไร ในมิตสิว่างที่
เล่ามานี้จึงเป็น อนนัตกาล มีแค่ปัจจบุัน ไมม่ีทั้ง อดีต และอนาคต ความสว่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับปัญญาและอิสรภาพอัน
เป็นอนันต์ 



ทันใดนั้นเอง มิตแิห่งความสว่างและปัญญาอันไร้ขอบเขตนัน้ก็หายวับไปจากการรับรู้ของจิต เอกภพหรือ
จักรวาลแห่งความมืดที่คุ้นเคยกลับมาปรากฏให้จิตรับรู้อีกคร้ังหนึ่ง ทว่าจักรวาลยังคงปรากฎความว่างเปล่า ไร้สสาร 
และความเงียบสงัด มติิแห่งความมืดนี้ ผมตีความเอาเองภายหลังว่าอาจจะเป็นอากิญจัญญายตน แต่จะใช่หรือไม่ก็ไม่
ทราบ เพราะจิตรู้สึกว่า ในที่นัน้ไม่มีอะไรเลย ไม่เหลืออะไรที่เป็นวัตถสุักอย่าง ขณะนั้นจิตผู้รู้ยังคงเป็นอุเบกขาและทรงไว้
ซึ่งสติ สภาพจึงยังคงเป็นสมัมาสมาธิ (สมาธิที่ประกอบด้วยสติ) ตามอิทธิพลของกำาลังฌานที่เพ่ิงถอยออกมา จึงไมไ่ด้
เสียดายความสุขอันสูงสุดและความรู้สึกปลดปล่อยเป็นอิสระสูงสุดที่เพ่ิงประจักษแ์ละผ่านพ้นไป จิตสักแต่รับรู้ว่า การรับ
รู้อย่างหนึ่งเกิดขึ้น แล้ว ก็ดับไป เป็นเร่ืองธรรมดา มันเป็นเช่นนัน้เอง เปน็ ตถตา โดยจติก็ไมไ่ด้พากย์เป็นภาษาพูด

จติผู้รู้ ทราบว่าตัวว่าถอนออกมาจากอัปณาสมาธิแล้ว เร่ิมมีความรู้สึกถึงกายเนื้อที่กำาลังนอนห่มผ้าอยูบ่นเตียง
ในห้องนอน จติพิจารณาตรวจสอบระดับกิเลสในขณะนั้นโดยอัตโนมตัิ จติรู้ว่าขณะนั้นเป็น ปัจจเวกขณญาณ อีกแล้ว จติ
สำารวจดูกิเลส ไม่พบว่ามีอกุศลเจตสิกใดๆ ปรากฎ ก็เข้าใจได้ว่า "ก็เพ่ิงถอยออกมาจากฌานมันจึงยังไมม่ีกิเลสใดๆ 
ปรากฏขึ้นในกระแสจิต" เมื่อจิตหันไปสำารวจระดับความรู้สึกของสังโยชน์ในขณะนัน้ เมื่อเทียบกับความรู้สึกถึงกิเลสใน
ช่วงเดือนก่อนที่ผ่านมา ก็ยังรู้สึกว่าระดับของกิเลสยังคงเท่าๆ เดิม จำานวนสังโยชน์ขณะนี้คงยังไม่ได้หายไป การเข้าฌาน
ไปรับรู้มิติพิเศษนี้ คงเป็นผลมาจากฉันทะของจิตในหลายเดือนที่ผ่านมาที่อยากเข้า อุปมานุสติกัมมัฏฐาน

ผมนอนทบทวนดูอยู่บนเตียงในห้องนอนมืดๆ อยูส่ักครู่ใหญ่ ยังจำาความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นได้
แม่นยำา โดยเฉพาะความประทับใจในความสุขอันลึกลำ้าที่แสนประณีตละเอียดในอุเบกขา ความไม่ยึดติดกับอะไรสัก
อย่าง เป็นความสุขทีไ่ม่หวือหวา แตป่ระณีตมาก ต่างไปจากความสุขระดับหยาบๆ จากการรับรู้ทางปัญจทวารที่จิตทาง
โลกียะเคยไปรับรู้ตามปกติ ผมยังไม่แน่ใจนักว่าจิตผู้รู้ในมิติสว่างนั้นคือ "จิตของพุทธะ" หรือ "จติหนึ่ง" หรือไม่

จติหวนระลึกได้ถึงคำาของหลวงปู่ดูลย์ซึ่งผมเคยอ่านเจอ และทั้งเคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟัง หลวงปู่ฯ สอน
ศิษย์ท่านเอาไว้ว่า นิพพานมแีต่ ความว่าง สว่าง บริสุทธ์ิ หยุดการปรุงแต่ง หยุดการแสวงหา หยุดกริยาของจิต ไม่มี“
อะไรเลย ไม่เหลืออะไรสักอย่าง  ”

อันที่จริงในเร่ืองของนิพพานนี้ พระพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าให้บรรดาพระสาวกทั้งหลายฟัง ในนิพพานสูตร พระ
ไตรปิฎกเลม่ที่ ๒๕ แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่ ..  ”

ความหมายที่พระองค์ตรัส ตามที่ผมเข้าใจจากการเรียนพระอภิธรรมมาก็คือ จิตที่พัฒนาถึงระดับหนึ่งแล้ว
สามารถกระทบกับวัตถบุางสิ่งได้ สัมผัสได้ รับรู้ได้ นัน่คือนิพพานนัน้มีอยู่จริง สามารถรับรู้ได้ คำาแปลของคำาว่า 
"อายตนะ" ก็คือ สิ่งที่รับรู้ได้ด้วยทวารใดทวารหนึ่งในทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ แต่ในบริบทนี้ พระพุทธ
องค์ทรงหมายถึงการใช้มโนทวารหรือจิตไปรับรู้การมีของสิ่งนั้น หลังจากจิตปล่อยวาง ไม่ยึดมัน่ในขันธ์ ๕ จิตที่ผ่านการ
ฝึกภาวนามาพอสมควรแล้วก็ย่อมสามารถรับรู้นิพพานเป็นอารมณ์ได้ ผมเข้าใจเอาเองว่าในพระสตูรนั้น พระพุทธองค์
ตรัสเรียกนิพพานโดยใช้คำาว่า "อายตนะ" ในฐานะเป็นคำาสรรพนาม สรุปว่าในพระสูตรนี้ สิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสบอก
แก่ภิกษุทั้งหลายคือ นิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง 

นอกจากนี้พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่า



“ดิน, นำา้, ลม, ไฟ, อากาศ, อากิญจัญญายตนะ, เนวสัญญานาสัญญายตะ, โลกนี้, โลกหน้า, ดวงอาทิตย์, ดวง
จันทร์, เหล่านี้ย่อมไม่มีในอายตนะนั้น”

“ดูกร ภิกษุทั้งหลาย, เราไมไ่ด้กล่าวถึงอายนะนั้นว่า เป็นการมา, เป็นการไป, เป็นการตั้งอยู่, เป็นการจุติ, 
เป็นการอุบัติ  ”

“อายตนะนั้น, หาที่ตั้งอาศัยไม่ได้, ไมไ่ด้เป็นไป, หาอารมณ์ไมไ่ด้, นั่นแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์”

ความหมายของพระพุทธองค์ที่ผมเข้าใจก็คือ ในมิติของนิพพานนั้น ไม่มี สสารทางฟิสิกส์ ที่ทางพุทธศาสนา
เรียกว่า มหาภูตรูปทั้ง ๔ (ปฐวี หรือ ธาตุดิน คือสภาพที่แข็ง สภาพที่มีเนื้อสสาร มีปรมาณูหรืออณุภาคที่ย่อยกว่านั้น, 
อาโป หรือ ธาตุนำ้า คือสภาพที่ไหลและเกาะกุมเชื่อมต่อ ก็คือ พันธะเคมีต่างๆ, วาโย หรือ ธาตลุม คือสภาพความตึง หรือ
ความดนัของโมเลกุลต่างๆ , เตโย หรือ ธาตไุฟ ก็คือ พลังงาน) 

นอกจากนี้ยังนิพพานยังไม่ใช่ทั้ง อากิญจัญญายตนะ และนิพพานก็ไม่ใช่ เนวสัญญานาสัญญายตนะ

อากิญจัญญายตะ แปลว่า อารมณ์(หรือ สภาพ)ทีไ่มม่ีสิ่งใดอยู่เลย ผมเข้าใจเอาว่า สิ่งที่ผมประสบในฌานที่เป็น
เอกภพแห่งความมืดมิดว่าไม่มีอะไรเลยนัน่คืออากิญจัญญายตนะ ความรู้สึกบอกผมว่าเป็นความว่างแบบไม่มสีสาร 
หรือ อนุภาคเชิงวัตถุอะไรเลย ผู้เข้าฌานนี้อาจรู้สึกเสมือนว่าจิตลอยอยู่นอกอวกาศ โดยไม่มแีม้กายมนษุย์อยู่ด้วย คล้าย
เป็นความว่างนอกกาแล็กซี่ที่ไม่มีดวงดาวใดๆ  แต่ความรู้สึกว่างนั้นไมม่ีปัญญา แต่ทว่า มติิสว่างที่จิตผมเพ่ิงไปประสบ
มานั้นมีแสงสว่าง และมีปัญญาอยู่เต็มจักรวาลนั้นด้วย ดังนั้น มนัก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเสียเลยแบบอากิญจัญญายตนะ

เนวสัญญานาสัญญายตนะ แปลว่า สภาพซึ่ง จะพูดว่ามีสัญญา“ (หรือ ความจำา)ก็ไม่ใช่ จะพูดว่าไมม่ีความจำาก็
ไม่ใช่  ข้อนี้ก็ดูไม่ใช่สิ่งที่ผมเพ่ิงประสบมา เพราะว่าในการเข้าสมาบตัิคร้ังนี้ จติผู้รู้มีสติ ระลึกรู้ตัวอยู่เตม็ที่ แม้จะไมม่ีรูป”
กายเป็นตัวตนในทางฟิสิกส์อยู่ในมิตินัน้ให้รับรู้ก็ตาม ถ้ามีผู้ถามว่า ในขณะนั้นมสีัญญา(ความจำาได้หมายรู้)อยู่หรือไม่ 
ผมก็ขอตอบว่า ในขณะนั้นจติไม่ยอมไปยึดหรือไม่ยอมนึกสัญญาเก่าๆ จากโลกและจักรวาลปกติเอาเลย คงเป็นเพราะ 
จิตมีความรู้สึกว่า รู้ทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาไปนึกเร่ืองอะไรขึ้นมา ดังนั้น ก็เมื่อจติมีความตื่นรู้และมีความรู้
อยู่เต็มที่อยู่แล้ว ผมจึงเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ
 

แน่นอนว่า เมื่อมิติที่จติรับรู้ได้นัน้ ไมม่ีสสารใดๆ อยู่เลย ก็ต้องไม่มีดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ต่างๆ รวมถึงโลก 
ไม่มีดาวบริวารของดาวเคราะห์ต่างๆ และตามมมุมองของผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาก็ต้องอธิบายว่า เป็นอีกมติิหนึ่ง ไม่ใช่
มติิที่เอกภพของกายใจเราตั้งอยู่ในขณะนี้ ในมิตินั้นไม่อาจพูดได้ว่า มีการเกิดขึ้นของมติินั้น ไม่มีการแตกทำาลายของมิติ
นั้น มติินั้นมีอยู่แล้วมาต้ังแตต่้น เพราะเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นก็ย่อมไม่มีทีส่ิ้นสุดของมิตินั้น  ในมติินั้น หาที่ตั้งของจิตไม่ได้ 
เพราะว่าจิตขยายใหญ่จนเต็มมติิ ไมไ่ด้แยกตัวเป็นสิ่งเล็กๆ มีขอบเขตต่างหาก เช่นในเอกภพที่เราอยู่ และในเมื่อไม่มี
วัตถุใดๆ ให้รับรู้ในมิตสิว่างนั้น จึงไมม่ีวัตถุสิ่งใดให้ไปยึดเปน็อารมณ์ของจิต ไม่มีวัตถุก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลง จึงไม่มี
กาลเวลาให้สังเกต ส่ิงที่ตามมาก็คือ ไมม่ีความบีบคั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ ซึ่งโดยนิยามก็คือทุกข์ สรุปได้ว่า 
มติิของนิพพานจึงไมม่ีทุกข์

ที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่า “อายตนะนั้น หาที่ตั้งอาศัยไม่ได้” อาจจะหมายความว่าในมติินั้น ไมม่ีที่ตั้งของจติ 
เพราะไม่มีกาย และจิตผู้รู้แผ่ขยายไปกว้างไกลไปโดยไม่มขีอบเขต จนจิตเตม็ไปทั้งมิติ 

 “ไม่ได้เป็นไป” ผมเข้าใจเอาว่า คงหมายถึงว่า ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ไม่มีการหมายรู้กาลเวลา



“หาอารมณ์ไมไ่ด้” หมายถึงว่าไม่มีวัตถุหรือเร่ืองราวใดๆ ให้รับรู้หรือนำาไปคิดในมติินั้น ท่านคงไม่ได้นบัความ
สว่าง ความว่างไม่มีอะไร.

ผมคิดพิจารณาต่อไปว่า มติิแห่งความสว่างที่เป็นอารมณ์ของจิตผู้รู้ที่เพ่ิงไปประสบมา อาจจะเป็นนิพพานก็เป็น
ได้ เพราะคำาอธิบายตรงกับสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าอายตนะนั้น หรือการกระทบอารมณ์นั่น สิ่งที่จติไปประสบ
เป็นการไปรับรู้ได้ถึงมิติแห่งความสว่าง มติิแห่งปัญญา ที่มีการปล่อยวางสูงสุด จติจึงมีอิสรภาพสูงสุดขยายตัวเตม็
จักรวาล ไมม่ีรู้สึกว่าเป็นตัวตนของเราแยกอยู่ต่างหากจากภพเลย และขณะนั้นจติผู้รู้มีความสุขที่สุด มีอิสรภาพและ
ความสุข จากการปลดปล่อยจากพันธนาการในใจ ที่นักปรัชญานักคิดในโลกต่างพูดแสวงหากันนัก แต่พวกเขาส่วนมาก
ยังไม่เคยประสบ 

ผมคิดตีความต่อไปว่า นิพพานอาจจะเรียกว่าเป็นอีกเอกภพหนึ่งต่างหากจากเอกภพของสสารที่โลกมนุษย์
ของกายเนื้อนี้ตั้งอยู่ ความสว่างที่เห็นนั่นเป็นการแสดงออกของปัญญาและจิตหนึ่งที่เต็มไปทั้งมิติ เปน็ปัญญาทั้งมวลของ
จิตทั้งหลายที่ผ่านการตรัสรู้มาแล้วอันประมาณจำานวนพระองค์มไิด้ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และ
พระอรหันตสาวกในอดีต สอดประสานเปน็หนึ่งเดียวกันทั้งมติิ  

องค์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เคยแสดงพระธรรมเทศนาไว้คร้ังหนึ่งโดยใช้คำาเรียกว่า "จิตหนึ่ง" ซึ่งหลวงปู่ฯ หมายถึง
จิตของพระอรหันต์ซึ่งไปรับรู้นิพพานเป็นอารมณ์ จิตผู้รู้ที่แผ่ขยายจนเตม็มติินั้น อาจจะเป็นจิตหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ก็ได้ 
ความว่างและสว่างนั้นอาจจะเป็นนิพพานก็ได้.

ในพระธรรมเทศนาเดียวกันนั้น หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เทศน์ต่อไปอีกว่า 
“จติหนึ่งนั้น ... จะเรียกว่าจิตก็มิใช่ จะมิใช่จิตก็มิใช่  ”

ที่ท่านว่าไม่ใช่จติ อาจเป็นเพราะ จิตของปุถุชนและพระอริยบุคคลชั้นต้นนั้น ยังมีขอบเขตเป็นดวงที่มีขนาดจำากัด 
ด้วยเหตุที่ยังมีสังโยชน์กิเลสที่ผูกมัดจติเอาไว้ได้ หรือยังละสังโยชน์ไดไ้ม่หมด ผมคิดเปรียบเทียบว่า จติดูคล้ายลูกโป่งที่
พองโตแตม่ีขนาดเพราะยางที่หุ้มลูกโป่งคือสังโยชน์หรือกิเลสที่ยังห่อหุ้มดวงจิตอยู่ แต่ทว่าในจติของพระอรหันต์นั้น หรือ
ในสภาะที่จิตปล่อยวางขันธ์ ๕ และเข้าฌานสมาบตัิเพ่ือรับรู้นิพพานเป็นอารมณ์ (อุปสมานุสติ) นั้น จิตไมม่ีขอบเขต เพราะ
จิตขยายตัวจนเต็มจักรวาลของการรับรู้ ในสภาวะนั้น, จิตก็ไม่ใช้จิตแบบของคนทั่วๆ ไป แต่กลายเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าจิต
หนึ่งนั่นแหละ ประหนึ่งว่า ลูกโป่งที่เมื่อไมม่ีแผ่นยางหุ้มอยู่ โมเลกุลของแก๊สก็กระจายตัวออกมาไปทั่ว

ขณะนัน้จิตผมตื่นเตม็ที่แล้ว ผมพลิกกายหันไปหยบินาฬิกาจากหัวเตียงมาดูเวลา ตอนนั้นเปน็เวลาตี ๓ กว่าแล้ว 
จิตขณะนัน้ตื่นโพลงเพราะเกิดปีติ ไมม่ีความง่วงอยู่เลย คิดว่านอนต่อไปก็คงไมม่ีทางหลับแน่ เสียเวลาเปล่าๆ ควรลุกขึ้น
เพ่ือจะไปกราบพระและสวดมนต์ทำาวัตรเช้าเสียเลยจะดีกว่า ผมขยับตัวลุกขึ้นนั่ง เหลียวหน้าไปมองร่างของเพ่ือนร่วมชีวิต
ที่นอนหลับสนิทอยู่ข้างๆ ด้านซ้ายมือในความมืดของรัตติกาล ความรู้สึกสงสารและเมตตา ผุดขึ้นมา

 “อนิจจา ! เธอยังหลับสนิทอยู่ ปรากฏการณ์อะไรที่ยิ่งใหญ่บางอย่างเกิดขึ้นกับใครบางคนใกล้ตัว แต่อีกคน
หนึ่งซึ่งนอนอยู่ข้างๆ แท้ๆ  กลับไม่รู้ไม่เห็นเสยีเลย  ความรู้สึกสงสารต่อเพ่ือนคู่ชีวิตมีอยู่ชั่วขณะหนึ่ง ก่อนจะหายไป ”
เปลี่ยนไปเป็นวางเฉยอีกคร้ังหนึ่ง ความคิดพูดต่อ เธอเป็นคนดมีีคุณธรรมอยู่ แต่ก็ยังต้องดั้นด้นเพียรปฏิบัติธรรมต่อไป“
จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่จิตเธอฝึกฝนจนดีแล้วก็จะพ้นสังสารวัฏฏ์ด้วยตนเอง แต่ขันธ์ ๕ ที่มาประกอบเป็นกายของเรา



ชั่วคราวนี้ หากไม่ประมาท อดทนภาวนาต่อไป หลังชีวิตแตกดับในชาตินี้ กระแสจิตก็อาจมีโอกาสพ้นจากสังสารวัฏฏ์ไป
ได้ก่อนเขา  ”

ความรู้สึกสงสารพลิกผันเป็นการตระหนักในความไมแ่น่นอนของรูปกายและชีวิตมนุษย์ 
“ดูสิ อะไรมนัก็ไม่แน่ ส่ิงที่ไม่เคยคาดหวังไว้ มันก็ได้ประสบ คนในโลกบางคนปฏิบตัิธรรมจนตัวตายก็ยังไม่ได้

เห็นนิพพาน เพราะจิตยังไม่เป็นฌาน กระแสจิตเราคงเป็นของคนส่วนน้อยมากที่โชคดี ไดม้ีโอกาสเห็นนิพพานตั้งแต่ยังไม่
ตาย”

ผมลุกขึ้นจากเตียง เดินเบาๆ ฝ่าแสงสลัวของฟ้าสางภายนอกที่ผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้องนอนให้พอมองเห็นได้
บ้างออกมานอก ในสมองยังคงว่างเปล่าจากความคิดเพราะจิตกลับไปทรงอารมณ์อานาปานสติ  ก้าวไปยังบริเวณห้อง
พระ นั่งลงคุกเข่าหน้าโต๊ะหมู่บูชาด้วยความซาบซึ้งยิ่งในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผมบรรจงก้มกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์อย่างประณีต เพ่ือแสดงความเคารพสูงสุดในพระพุทธคุณ ๓ คร้ัง นึกขอบคุณพระพุทธองค์อย่าง
สูงสุด ที่ทรงสั่งสอนชี้ทางให้สรรพสัตว์ และคราวนี้ทรงเอ้ือพระบารมีมาให้ลูกได้รู้เห็นพระนิพพานได้ตามความปราถนาที่
เคยทูลขอไว้

หลังจากนั้น ผมนั่งสวดสาธยายบทสรรเสริญพระพุทธคุณ ทั้งภาษาบาลี และแปลไทย ในอกรู้สึกเต็มเปี่ยมไป
ด้วยศรัทธาในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เสียงสวดมนต์ที่เปล่งออกมาจากลำาคอฉะฉาน ชัดเจน ทว่าระดับเสียงเบา
เพ่ือไม่ให้ดังรบกวนสมาชิกในครอบครัวซึ่งยังคงหลับไหลกันอยู่ ผมมสีติสังเกตเห็นว่าระดับของสมาธิระหว่างการสวด
มนต์เช้ามืดนี้ดีมากเป็นพิเศษ คงเป็นจากอิทธิพลต่อเนื่องของฌานที่เพ่ิงออกมาไม่ถึงชั่วโมง รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่น เห็นกายนั่ง
สวดมนต์อยู่เป็นวัตถุต่างหาก จติแยกเป็นผู้ดูอยู่เป็นเอกเทศได้ชัดเจน พร้อมกันนั้นเอง จติก็ดูเจตสิกซึ่งเป็นความรู้สึก
ต่างๆ ของจิตควบคู่ไปด้วย รู้ตัวว่าขณะนั้นจติมีโสมนสัและปตีิอยู่เล็กน้อย 

หลังสวดมนต์เสร็จในคร่ึงชั่วโมงจากนั้น ผมก้าวลงบันไดไปห้องทำางานชั้นล่าง น่ังพิมพ์ไดอาร่ีจดประสบการณ์ที่
เพ่ิงได้มาไว้ในโนต้บุ้ค จนถึงเวลาเกือบหกโมงเช้า 

ผมมองจากโต๊ะทำางานออกไปนอกกระจกหน้าต่าง เช้าวันนี้เป็นวันแรกในหลายๆ ปมีาแล้วที่ผมมีโอกาสเห็นฟ้า
เปลี่ยนสียามสางก่อนอรุณรุ่งอีกคร้ังหนึ่ง ท้องฟ้าทางทิศตะวันออกค่อยๆ เปลี่ยนจากสีดำามืดกลายเป็นสีนำ้าเงิน แล้วก็
สว่างขึ้นอีกจนเป็นสีเทา แล้วกลายเปน็สีฟ้าเทา มีสีสม้ แดง และสีเหลืองเจือ สายเมฆบางแถบมสีีม่วงขลิบทอง ดวงอาทิต
ย์ค่อยๆ ยกสูงขึ้นพ้นหลังคาโรงรถด้านตะวันออก ท้องฟ้าในกรุงเทพฯ สีออกขมุกขมัว ไมส่วยสดใสเท่าต่างจังหวัด แถม
ยังมีเมฆสีเทาลอยมา รู้สึกว่าบรรยากาศในเมืองมนษุย์ไม่สะอาดบริสุทธ์ิ ต่างไปจากภาพของมิตสิว่างที่จิตผมเพ่ิงไป
ประสบมา วันนี้เป็นวันที่ผมมองสภาวะโลกนี้ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นอีกวันหนึ่งที่ควรค่าแก่ความทรงจำา
ที่ยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง แม้กายจะไม่ได้หลับเลยตลอดทั้งคืน แต่ก็ไมม่ีอาการง่วง คงเป็นเพราะปีติจากการ
ออกจากฌานสมาบัติ ทำาให้ประสาทตืืน่ตัวมาก หลังรับประทานอาหารเช้าวันนัน้แล้วผมก็ขับรถออกไปทำางานต่อเลย โดย
ไม่ได้คุยเร่ืองนี้กับภรรยาในตอนเช้าเสียด้วยซำ้า

หลังจากวันนั้นอีกหลายสปัดาห์ เมื่อได้มีพิจารณาเหตุการณ์ที่ผ่านมา จากความรู้สึกที่ประทับใจไม่รู้ลมื สอบ
ทานกับบันทึกที่จดไว้ ก็รู้สึกว่าผมได้ทำาทั้งสมถะและวิปัสสนาต่อเนื่องมาเกือบทุกวัน ความสนใจทางกามราคะก็หายไป
มาก อย่างไรก็ตาม รู้ตัวว่าคงยังไม่หมด และก็ยังคงไม่รู้แน่นอนว่าตนเองได้ผ่านธรรมะขั้นไหนหรือยัง ได้แต่คิดว่าตนคง
ต้องตามดูกิเลสในจติใจต่อไปอีกเร่ือยๆ โดยใช้เวลาอีกนานหลายเดือน อาจจะอีกหลายปี ตราบใดที่กายนีย้ังมีชีวิตอยู่ ก็



ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำาหน้าที่ปฏิบตัิธรรมเพ่ือพัฒนาระดับจิตใจกระแสนีต้่อไป ขณะนี้เชื่อตามคำาสอนของพระพุทธองค์ และ
ครูบาอาจารย์ ไมน่านในอนาคตคงมีวันใดสักวันที่จะได้ตัดกิเลสที่เป็น กามฉนัทะ และพยาบาทสังโยชนไ์ปโดยไม่เหลือ
เยื่อใยอีก ก็ค่อยมั่นใจว่าจะไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดในกามภูมิอีก และวันใดเมื่อบารมีเตม็ จนจติตัดกิเลสทั้งหมดไดส้ิ้น
เชิงโดยไม่มีเหลือ ปล่อยวางขันธ์ ๕ ได้ทั้งสิ้น พร้อมกับละทิ้งกายมนุษยแ์ละสิ่งสมมุติต่างๆ ทีแ่วดล้อมชีวิตนี้ไปเสยีได้ 
เมื่อนั้นแหละ จิตจึงจะพ้นจากสังสารวัฏฏ์ เปลี่ยนผ่านสถานะไปเป็นจติหนึ่ง หรือ โพธิจิต และเข้าไปสู่มติิแห่งพระนิพพาน
ตลอดกาล.

จบภาค ๑

(ฉบับปรับปรุงล่าสุด  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔)

ยังมบีทที่ ๒ ต่อไป แต่บทสุดท้ายนีแ้ก้ไขมาหลายรอบแล้ว พอจะนำาเสนอบทสำาคัญตอนจบภาคได้ เลยนำามาเสนอก่อน จะ
เขียนบทที่ ๒ ต่อไป ย้อนไปในวัยเด็ก


