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อาตมาไดมีโอกาสสนทนากับ แมชสี มคิด มาลีหอม หัวหนาแมชีไทยวัดอัมพวัน ถึง
เรื่องประสบการณจากการปฏิบตั ิวิปส สนากรรมฐาน แมชไี ดกรุณาเลาใหฟงบางสวน เห็นวาเปน
เรื่องที่นาสนใจ จึงขออนุญาตแมชีมาเผยแพรดังตอไปนี้
แมชสี มคิด มาลีหอม เกิดเมื่อวันพุธ เดือน ๘ ปขาล ตรงกับวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๔๙๓ บานเกิดอยูที่ ต.ปาโมก จ.อางทอง
บวชเปนแมชีที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๖ อายุ ๓๓ ป ไดศึกษาจบธรรมศึกษา
ตรี พ.ศ. ๒๕๒๗ ธรรมศึกษาโท พ.ศ. ๒๕๒๘ และธรรมศึกษาเอก พ.ศ. ๒๕๓๐
เหตุที่มาบวช แทจริงไมไดเกิดจากความศรัทธาในการบวช หรือ การปฏิบัติอยางใดเลย
แตบวชดวยความเจ็บไขไดปวย และคิดวาการบวชอาจจะชวยใหหายจากการเจ็บปวยได
แมชีไมเคยรูจักวัดอัมพวัน ไมเคยไดยินชื่อทานคุณหลวงพอมากอน มาเรื่อย ๆ ดวย
ความทุกขใจ ไมรูจักสภาวธรรม มีอุปาทานยึดมั่นวา ชีวติ เกิดมาแลวตองเปนทุกข เพราะไมเคย
ปฏิบัติธรรม
จนกระทั่งมีคนมาบอกวา ที่วัดอัมพวันมีสาํ นักแมชีใหญที่พอจะรับบวชได จึงไดมาพบ
หัวหนาแมชี คือ หลวงแมชีจันทร บุญเปยม ทานไดเสียชีวิตไปแลว เมื่อป ๒๕๓๐
ปจจุบันเปน หัวหนาแมชีไทยวัดอัมพวัน ทําหนาที่แนะนําการปฏิบตั ิวปิ สสนากรรมฐาน
แกผูปฏิบตั ทิ ี่มาใหม
แมชีไดเลาประสบการณที่ได เผชิญกับทุกขเวทนาอยางหนักจนจิตดับไปถึง ๓ ครั้ง
ใหอาตมาฟงวา
แมชีเขามาในวัดนี้เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๖ วันรุงขึ้น ๕ ธ.ค. ๒๖ มีโอกาสไปโบสถ ฟงหลวง
พอบรรยายธรรมเปนครั้งแรก รูสึกสนใจ เพราะไมเคยไดยินมากอนเลย ไดเคยไดยินคําวา
วิปสสนากรรมฐาน คือการปฏิบัตติ นใหพนทุกขจากการเวียนวายตายเกิดอยางแทจริง เกิด
ศรัทธามาก ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดบวช จึงไดตั้งใจฟง
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๑

ตอนที่โยมมาบวชครั้งแรก ไมมีการสอนอยางใกลชิดเหมือนปจจุบันนี้ ผูศรัทธาจะตั้งใจ
ฟงหลวงพอ และตองมีศรัทธาจริง ๆ เทานั้นถึงจะปฏิบัตไิ ด โยมก็ตั้งใจฟงและตั้งใจปฏิบัติ
มีแมชีรุนพี่อยูคนหนึ่ง คือ แมชกี ลั ยา คุมแจง เปนแมชีที่มีปฏิสันถารดีมาก คอยชวย
แนะนําการปฏิบัติให การปฏิบตั ิธรรมของเขาระยะนั้นดีมาก โดยมเคารพภูมิธรรมในตัวเขามาก
แตอยูกับเขาได ๕ ป เขาก็จากสํานักนี้ไป
โยมไมคอยจะมีความเพียรและอดทนเทาไรนัก บางครั้งก็รูสกึ เกียจครานและทอถอย แต
ระเบียบของวัดตองปฏิบตั ิตาม
ในวันพระตองลงปฏิบัติธรรมทั้งรองค่ําและรอบดึก หลวงพอจะแสดงธรรมใหฟงสองรอบ
ไมเหมือนปจจุบันนี้ ก็พยายามปฏิบตั ิตามระเบียบของวัดมาเรื่อย ดวยความตั้งใจ
ความทอถอยนั้นมีเปนบางครั้งเพราะขณะนั้น ปวยเปนโรคมะเร็ง ตอนแรกเปนที่เตานม
และเปลี่ยนลงไปในปอด พอเปนมากก็ทําใหไอและปวดมาก มีอาการเหนือ่ ยมาก
ตายครั้งที่ ๑
เวลาทํางานหรืออยูเฉย ๆ ก็เหนื่อย ตอนกลางคืนจะไอมากและไออยูถึง ๔ เดือน จนถึง
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีอยูคืนหนึ่งจําวันที่ไมได คืนนั้นมีอารมณโกรธ โกรธความทุกข
ทรมาน
วันนี้นึกในใจวา คืนนี้เราจะไมไออีกแลว ไอจนผูอยูใกลชิดรูสึกรําคาญทัง้ ๆ ที่เราก็หาม
ไมได ยิ่งตอนดึก ๆ จะไอมาก จนทําความรําคาญใหคนอื่นที่เขาอยูใกล ๆ
ถึงกุฏิจะหางกัน อยูขางลางหรือขางบน หองพระ กุฏิแมชีทอี่ ยูปจจุบันนี้ เสียงก็ไดยินถึง
กันหมด
เวลาขณะนัน้ ประมาณ ๒ ทุม ก็ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐาน กําหนดไปเรื่อย ๆ จนเวลาผานไป
ประมาณ ๒ ชั่วโมง ดวยแรงที่โยมกลั้นไอ มันเหมือนกับการกลั้นใจ รูสึกเหมือนจะตาย เวทนา
มันเขามาในอารมณมาก
มีอาการเหมือนกับเลือดมาเลี้ยงสมองไมพอ รูสกึ วูบ จิตกําลังจะดับ เหมือนกับหัวใจ
เตนแรงแตกอ็ อนแลวก็สั่นมาก ก็กาํ หนดวา รูห นอ รูหนอ ไปเรื่อย ๆ
แตตนจิตของโยมจริง ๆ ขณะนั้นกําลังมีโทสะ คือ โกรธอาการเจ็บปวย โกรธโรคภัยไข
เจ็บที่มารบกวน การกําหนด รูห นอ ก็เลยทําใหไมมีสมาธิ สติไมมั่นคง
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๒

อาการวูบเมือ่ จิตจะดับ มันวูบใจสั่น วูบที่หนึ่งโยมก็กําหนด รูหนอ ไดทัน วูบที่สอง โยมก็
กําหนดได รูห นอ พอวูบครั้งที่สาม จะเกิดขึ้นเร็วมาก มันมีสดี ําหมุนมาขางหนา ก็เลยไมทัน
กําหนดวาเห็นหนอ กลัวมาก แลวจิตก็ดับ วุบ ! เขาทันที
จิตก็ตามไปเลย ตามความหมุนไป ตรงจุดกลางของสิ่งที่หมุนเปนสีดํา ดําเหมือนสียอม
ผา มืดมาก นากลัวมาก
พอวูบไปเหมือนน้ําดูด รูปที่เห็นเปนน้ําทั้งหมด แตที่โยมรับสัมผัสขณะจิตดับวูบ ไมใชน้ํา
เปนเหมือนอากาศที่มีแรงดูดมาก ดูดโยมหมุนลงไปลึกมาก มีแรงดูด มีควันดํามืด แลวก็
รอนมาก ทรมานมาก ดูดลงไปเหมือนไมมอี ากาศหายใจ
แรงดูดนั้นดูดลงไปแลว ก็หมุนดูดโยมขึ้นมาอีก โผลขึ้นมาครั้งหนึ่งก็รอง เฮือก! (เสียงสูด
ลมหายใจเขาอยางแรง) หายใจไดครั้งหนึ่ง
แลวก็ดูดลงไปอีกอยูอยางนั้นแหละ ดูดลงไปรอน ไมมีอากาศหายใจ เสวยทุกขทรมาน
มาก และนานมากในความรูสึกของโยม รูสึกวาทุกขทรมานมากที่สุด รอน หายใจไมออก แนน
แตกไ็ มตาย
พอเราจะขาดใจ ก็ปลอยเราขึ้นมา หมุนดูดขึ้นมา ตัวพุงขึ้นมา แลวก็ดูดลงไปอีก
นานจนกระทั่ง พอโยมถูกหมุนขึ้นมาอีกครั้ง มีลมเปาวูบทีห่ นาผาก โยมก็จาํ ไดวาเปนลม
แตไมทันกําหนดรูอะไร ก็ถูกดูดลงไปอีก
ขณะที่โยมไดรับความทรมาน จําไมไดวา โยมเปนอะไร เปนใคร และทําอะไรอยู รูอยาง
เดียววามันทุกขทรมานมาก จนกระทั่งไดรับสัมผัสลมที่ถูกเปา แลวก็ถูกดูดลงไปอีกครั้งหนึ่ง
แลวก็หมุนใหโยมขึ้นมาอีก
พอถูกลมครั้งที่สองเปาพรวดออกมา โอโฮ! นึกขึ้นได มีกลิน่ ยานัตถุ นึกถึงหลวงพอ
โอ! นึกถึงตัวเองไดวา เอะ! ขณะนี้เราเปนแมชนี ะ เรากําลังปฏิบัติกรรมฐานนะ สติก็กําหนดรู
หนอ รูหนอทันที แตใจสั่นมาก สั่นแลวรอนมากที่สุดเลย ก็กาํ หนดรูหนอ รูหนอไดอยางเดียว
กําหนดสั่นหนอก็ไมได กําหนด รูหนอ รูหนอ อยูนาน
การที่โยมระลึกถึงครูบาอาจารยได คือไดสัมผัสกับลมที่เปานี้ ที่จาํ ไดเพราะแรก ๆ ที่โยม
ปวดทนไมไหวก็ไปหาหลวงพอ ทานก็จะเปาใหอยางนี้ จึงไดจําลม สัมผัสลมไดวา สิ่งนี้เปนลม
และสัมผัสกลิ่นไดวา นี่เปนกลิ่นยานัตถุ ระลึกถึงหลวงพอไดก็คือมีกลิ่นยานัตถุ เมือ่ ถูก
สัมผัสลมครั้งที่สอง
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๓

โยมรูสึกวาระลึกถึงครูบาอาจารยได ก็ระลึกถึงหลวงพอ ระลึกวาเราเปนแมชีนะ กําลัง
ปฏิบัติกรรมฐานอยูนะ กําหนดรูหนอ รูหนอ จิตมันก็เกิดมาในรูป คือรูปที่โยมนั่งอยู
แตมีเวทนามาก ตัวสั่นพึบพับ่ ๆ ใจก็สั่น ใจจะขาดไมขาด เหมือนกับคนเปนลม ก็
กําหนดอยูนาน
โยมเกิดเวทนาประมาณ ๔ ทุม พอรูสึกตัวขึ้นมาอีกครั้งวาไดรับสัมผัสลม ระลึกไดวา เรา
เปนแมชี แลวกําหนดรูหนอ รูหนอ ประมาณ ๖ ทุม กวา เกือบตี ๑
แลวกําหนด รูหนอ สัน่ หนอ สั่นหนอ แลวเอนหนอ เอนหนอ นอนลงไปได แตก็
กําหนดสั่นหนออยูตลอด เพราะมันไมหายหรอก กําหนดอยูตลอดจนกระทั่งไดยินเสียงนาฬิกาตี
๓
พอดีหลวงพอกดออดทีกุฏิทาน เสียงดังไปถึงหองพระที่เรือนชี ไดยินเสียงทานเรียก
“กัลยา มาหาหลวงพอหนอย”
โยมก็ไดยิน แตไมไดพูดอะไรกัน เพราะโยมก็พดู ไมได แตกร็ ู แมชีกัลยาก็ขึ้นไปหาหลวง
พอ แลวเขาก็กลับมาพรอมกับยา แลวก็นํามาใหโยม
หลวงพอสั่งใหอธิษฐานแลวก็ทานยา พอโยมไดสติดี คือดีขึ้นแตยังไมหาย แมชีกัลยาก็
เลาใหโยมฟงวา
ขณะที่หลวงพอเรียกไปพบ ทานถามแมชีกัลยาวา
“ทําไมหนูไมชวยเขา”
แมชีกัลยาก็ตอบวา “หนูไมทราบนึกวาพี่เขาไปดี”
หลวงพอก็บอกวา “ไมไดไปดีหรอก ไมใชสําเร็จหรอก จะเสร็จอยูแลว เขาไปตกนรกรูไหม
หลวงพอเพิง่ ไปดึงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ นั่งไมมีสติ กําหนดไมได ดีนะที่หลวงพออยู”
โยมไดยินจากแมชีกัลยามาเลาตอ ไมไดยินจากหลวงพอเอง ตอนนั้นแมชีกัลยาเขาเปน
ผูสอนกรรมฐาน เลยมีโอกาสไดใกลชิดหลวงพอมากกวาโยม
พอโยมฟนขึ้นมาก็ระลึกถึงเหตุการณที่โยมไดรับเวทนา จิตมันก็คิดไดวา โยมเปนคนดื้อ
รั้นมาก
เมื่ออดีต โยมเคยอานหนังสืออภิธรรมหรือจะฟงใครก็ตาม เชนฟงอาจารยแนบที่เคย
บรรยายในวิทยุ ถึงอายุของสัตวนรกอะไรตาง ๆ โยมก็ไมคอยเชื่อเทาไร มีความลังเลสงสัยอยู มี
ทิฐิมาก
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๔

โยมมาประสบกับตัวเองครั้งนี้ คงจะเปนนรกจริง ๆ ที่เราเคยทิฐิตอตานวาไมจริง
โยมเคยไดยินเขาบรรยายธรรมวา ผูท ี่ไมฝนมีอยู ๓ อยางคือ สัตวนรก ทารกในครรภ
และ พระอรหันต ทีไ่ มฝน เพราะไมมีเวลาจะฝน
โยมก็ไมคอยเชื่อหรอก มาเชื่อเอาสนิทใจเมื่อไดประสบกับเวทนานี้ โยมเชื่อแลววา สัตว
นรกไมมีเวลาฝน เพราะแมแตตวั เองก็ยังจําไมได
จําไมไดวา เปนใคร ทําอะไรอยู ดวยเหตุใดจึงตกลงมาอยางนี้ ยังไมมีสติระลึกรู เพราะ
ไดรับทุกขเวทนามาก จนไมมีเวลาทีจ่ ะคิดถึงอยางอื่นไดเลย
โยมเชื่อแลววา เมื่อกอนเคยไดยินวาพระมาลัยองคเดียว คือพระอรหันตที่ลงไปโปรดสัตว
นรก องคเดียวที่ทําใหมหาปฐพีที่เปนเพลิงดับเครื่องมือที่ทรมานสัตวนรกใหเกิดความทุกขตา ง
ๆ ก็หยุดทํางานได พอไดฟงก็มีความสงสัยอยู ตอนนี้เชื่อแนนอน ไมสงสัยอีกเลย
และโยมก็ไมทราบวาพระเดชพระคุณหลวงพอจะเปนพระอรหันตหรือไม สําเร็จแลวหรือ
ยัง แตก็สามารถไปชวยโยมไดแนนอน
เพราะถาโยมไมไดรบั สัมผัสลมอยางนั้น ก็คงนึกไมไดวา โยมเปนใคร ทําอะไรอยู และ
ทุกขเวทนาที่ไดรับนั้นคืออะไร โยมก็เชื่อแลว ไมมีความลังเลสงสัยอีกแลว
โยมมาพิจารณาดูวา ที่โยมไดรับทุกขเวทนาขนาดนี้ เพราะสติของโยมออนเวลาปฏิบัติ
ธรรม ในขณะที่เจริญภาวนาอยูกําหนดไมได อาจเปนเพราะวิบากกรรม ที่โยมเคยมีทิฐิมานะตอ
คําสอน หรือจะเปนแรงบุญกุศลที่ทําใหโยมไดรูจกั นรกที่แทจริงก็ได
คุณตาไปนรก
เรื่องนรกนี้โยมเคยไดยินคุณตาเลาใหโยมฟง คุณตาชื่อ นายดิด กล่ําจันทร ตอนอายุ ๑๔
ปไดปวยเปนไข รูสกึ วามีคนมาปอกสมเหนือที่นอน ทานไดกลิน่ ก็สลบวูบไป
ไปรูต ัวอีกที่หนึ่ง มีคน ๒ คน พาเดินไป เขาเดินไปขาง ๆ พอไปถึงที่มีคนนั่งอยูบนแทน
หิน
มีคนถามวา “มึงชื่ออะไร”
คุณตาก็ตอบวา “ผมชื่อดิดครับ”
พอดีคนที่นั่งอยูบนแทนบอกวา “เอา! ผิดตัวแลว คนนี้ชื่อดี เอาไปสงนะ”
สองคนที่พาคุณตาไป ก็จับแขนคุณตาใหหันหลังกลับ แลวบอกวา
จิตดับแลวไปไหน
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ไป! มึงไป เดินไป”
คุณตาเดินมาเรื่อย วิ่งบาง เดินบาง เพราะแรงฉุดของเขา ตอนไปเดินไปดี ๆ ตอนกลับ
เขาใหวิ่งบางเดินมาก เหนื่อยมากทีส่ ุดเลย
ในชวงที่เขาปลอยใหเดิน หิวน้ํามาก มองเห็นขาง ๆ ทางมีขันสัมฤทธิส์ มัยกอน ใสน้ํามี
ดอกมะลิลอย มีจอกสัมฤทธิ์ลอยอยู
คุณตาก็ตักน้ําขึ้นมา พอจอกจอถึงปาก เขาก็ตบขันน้ํารวง น้ําหกกระเด็นไป เขาพูดวา
“ไมใชของมึง มึงไมไดทาํ ไว กินไมไดหรอก ถาหิวมากก็กินโนน ของมึงอยูโนน”
คุณตาหันไปเห็นก็จาํ ไดวา เปนชามถวยตราไก ใสปลาทูอยู ๒ ตัว อีกชามหนึ่งเปนถวย
ขาว ไมใชขาวรอนหรอก
คุณตาจําไดวา เมื่อตอนเปนเด็ก แมเคยสั่งกอนออกไปทุงนาวา “ไอหนู พระมาตักขาวใส
บาตรดวยนะ” ความที่คุณตาขี้เกียจจะไปตักขาวในหมอ ก็หยิบขาวเย็นไปใส แตขาวยังไมไดบูด
ใสขาวพรอมปลาทู ๒ ตัวที่แมทอดไวให
คุณตาก็เลยนั่งรับประทาน ทั้ง ๆ ที่ไมไดหวิ ขาว แตหิวน้าํ ทานเสร็จรูสึกอิ่มแลวก็ช่นื ใจ
ทั้ง ๆ ที่เปนขาวเย็น แตก็ไมหายหิวน้ํา
พอทานเสร็จแลว สองคนนั้นก็บอกใหเดินทางตอไป เดี๋ยวไมทันเวลา คุณตาก็รีบเพราะ
กลัวคําวา “ไมทันเวลา”
ขณะที่เดินก็เห็นคนยืนอยูใตตนไม ในใจก็นึกวา “ทําไมเขามายืนใตรมไมนะ ตนไมใหญ
ๆ ดูแลวเขาก็มีความสุขดี” คุณตาอยากจะถามดวยคําพูด แตก็พูดไมได ไดแตนึกในใจ
สองคนนั้นก็ตอบแทนคนที่ยืนอยูใตตนไมวา
“นั้นและเขามีใจศรัทธา ปลูกตนไมใหเปนรมเงา ใหความรมเย็นแตสัตวหรือคนที่เขาไป
อาศัย คนโบราณเขาถึงปลูกตนไม ถาเขาไมมีเงินทองที่จะสรางศาลาพักรอน ปลูกไวขางทางเดิน
หรือกลางทุง เพื่อใหเปนรมเงาแกววั ควาย หรือสัตว หรือนกอะไรก็ตาม หรือคนเดินทางมารอน
ๆ ก็มาพักเหนื่อย”
คุณตาก็รูสึกจําไดวา “ออ! ทําบุญดวยการปลูกตนไมกไ็ ดบญ
ุ มีความสุข ขณะที่ตายไปก็มี
ความสุข เหมือนตัวเองไดอยูวิมาน”
เดินตอไปอีกก็เห็นบาน บนบานมีคนเยอะ ใตถุนมีคนหนึ่งนั่งอยูคนเดียว อีกบานหนึ่งใต
ถุนบานมีคนเยอะ แตบนบานมีคนอยูคนเดียว
จิตดับแลวไปไหน
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คุณตาอยากจะถามคนทีอ่ ยูบนบานและอยูใตถุนบาน แตกพ็ ดู ไมได แตในใจก็นึกถาม
“นั่นแหละคนที่ทอดกฐินเพื่อเอาหนาเอาตา ก็อยูใตถุนบานคนเดียว คนที่เขาอนุโมทนา
ดวยความจริงใจเขาก็อยูบนบาน คนเยอะ ๆ ที่อยูบนบานนัน่ แหละคือคนที่รวมอนุโมทนาในการ
ทอดกฐินดวย
สวนอีกหลังหนึ่ง คนอยูใตถุนเยอะ อยูบนบานคนเดียว คือคนที่เขามีศรัทธาจริง ๆ ได
ทอดกฐิน จองกฐินคนเดียว แตมีคนมาอนุโมทนาสาธุการนอมจิตเปนกุศล ดวยความเต็มใจ เขาก็
ไดอยูวิมานดวยกัน มีความสุขดวยกัน แตคนรับจองอยูบนบาน คนอนุโมทนาอยูใตถุนบาน แตก็
มีความสุข”
คุณตาก็เดินมาเรื่อย ๆ เดินบาง วิ่งบาง หิวน้ําเหลือเกิน ทรมานมากแตก็รูอยูในใจคน
เดียว ไมคิดจะถาม แตสองคนที่พามาก็บอกวา
“หิวน้าํ มากใชไหม จําไวนะ ไมไดทาํ บุญดวยน้ํา ตายไปก็ตองหิวน้าํ อยางนี้แหละ”
คุณตาก็จาํ ได ไมเถียง ไมตอบอะไรทั้งนั้น พอดีหมดเวลา มาถึงบาน เขาก็บอก ถึงแลว
และจับคุณตาโยนลงมา คุณตามีความรูสึกวา เหมือนตกลงมาจากที่สูง วูบลงมาเลย ลงมาที่นุม
ๆ แลวก็มคี วามรูสึกตัว
ไดยินเสียงนาสาวรองไหอยูขาง ๆ ก็กระดิกมือ ทุกคนกลัว วิ่งลงเรือนไป คุณตายังพูด
ไมได ยังหิวน้ํามาก แตก็บอกขอน้ํากินไมได
นาสาวไมกลัวหลาน ดีใจ เปดผาคลุมออก จับตัวดู มีความอุน ขึ้น และรูสึกสั่น ๆ ก็เลยรีบ
ตักน้ํามาให คนเฒาคนแกบอกวา “อยาใหนา้ํ มาก คนสลบไปเปนคืนเปนวันตองใหน้ําแตนอย”
เขาก็ใชสําลีหยดน้ําเขาปากให ใจคุณตาอยากใหยกน้ําใหดมื่ แตก็พูดไมไดเพราะคางแข็ง
หมด
คุณตาสลบไปตั้งแตบา ยสามโมง มาฟนตอนเชาหลังถวายสังฆทาน พระกลับวัดหมดแลว
กวาจะพูดไดใชเวลาเปนวัน ลมหายใจจากออนก็แรงขึ้น แรงขึ้นจนกระทั่งเกือบจะปกติ
ตอนสลบไปเปนไขอยู พอฟนขึ้นมา จิตก็ระลึกตลอดเวลาวา ถาหายปวยจะขอทําบุญ
ดวยน้ํา เพราะจําไดวา ทุกขทรมานดวยความหิวน้ํามาก
พอดีมีหมอรักษาไข คุณตาหายจากไขก็เริ่มแข็งแรงขึ้น
มีเศรษฐีคนหนึ่งอยูบานปากคลองริมแมนา้ํ นอย ไดมาขอคุณตาไปเปนบุตรบุญธรรม
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คุณตาก็ขอแมบุญธรรมวา กอนที่จะทํางานอยางอื่น อยากจะขอขุดบอน้ําสักลูกหนึ่ง ให
ไดใชกันตลอดหมูบานทีเ่ ขาอยู คือหมูบา นหนองตารอด และบานทีจ่ ะไปอยู อยูปากคลองบาง
ประเกต หางกันไมถึงกิโลเมตร
แมบุญธรรมก็ยอมใหขุด ออกทุนให ใหทาํ รองฝกมะขาม คือทําเปนทอน ๆ เปนวงบอ
ปจจุบันบอนี้ยังอยู ตอนที่ขุดนั้น คุณตาอายุประมาณ ๑๖ ป
ตอมาไดสรางศาลาพักรอนหลังหนึ่งคูกัน เรียกวาศาลาขาว และชวยทํางานตามวัด สราง
ศาลา สรางโรงเรียน โดยไมไดคิดคาแรงเลย
โรงเรียนที่สรางชื่อ โรงเรียนวัดโบสถวรดิตศรีราษฎรอุปกฤษ พี่ ๆ นอง ๆ ชวยกัน
สราง มีวัสดุอยูเดิม เพียงแตออกแรงชวยกันทําเทานั้น
คุณตาบอกวาตั้งใจทําดวยความบริสทุ ธิ์ใจ มีศรัทธาที่จะทําอะไรที่จะเปนประโยชนตอ
สังคม อุทิศใหเปนทาน คือสรางศาลาพักรอนใหผูอื่นรมเย็น ขุดบอน้ําเพื่อใหคนไดดื่มไดใช ก็
ไดรับความสะดวกสบายมาจนทุกวันนี้
โยมอยูกับคุณตามาตลอด ไดเห็นพฤติกรรมการทํากุศลของทาน ปจจุบันนี้คุณตาอายุ
๘๗ ปแลวก็ยังทําบุญตักบาตรทุกวัน และเปนหมอแผนโบราณ ใครจะตามไปไหนก็ไป แกแลวก็
ยังทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม
โยมเห็นมาอยางนี้ จึงทําใหจิตใจโยมรูจักการเสียสละมาตัง้ แตเด็กและติดมาเปนิสัยจนทุก
วันนี้
ตายครั้งที่ ๒
อยูมาอีก ๖ เดือน ในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๙ วันนั้นเปนวันโกน
ก็ตั้งใจทํากรรมฐาน
หลวงพอบอกวาวันโกน วันพระเปนการใชกรรมไดเปนอยางดี โยมก็กําหนด รูหนอ รู
หนอ เห็นหนอ เห็นหนอ
มีนิมิตเห็นเปนโยมยืนอยูบนเรือกําลังจะขามฟาก แตเรือรั่ว น้าํ ก็พุง ๆๆ ขึ้นมา เรือ
เกือบจะจมอยูแลว เรือไมมีพาย ไมมีถอ ไมมีอะไรทั้งหมด แตก็อยากจะขาม
แลขึ้นไปบนฝง เห็นคุณพอคุณแมของโยมยืนอยู คุณพอมองแบบธรรมดา แตคุณแมยื่น
มือออกมาขณะที่เรือกําลังจะจมลงไป
จิตดับแลวไปไหน
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แมบอกวา “เร็ว ๆ แมมารับ” โยมก็รีบยกมือขึ้นจับมือแม ตัวโยมก็ลอยติดมือแมขึ้นไปบน
ฝง เรือลํานั้นก็จมวูบลงไป แลวนิมติ ก็หายไป
พอรุงขึ้นเปนวันพระ เขาโบสถ หลวงพอจะเทศนเหมือนสอบอารมณ เราก็ตั้งใจฟง ตั้งใจ
จํา ตั้งใจพิจารณาดู
หลวงพอเทศนเหมือนบอกวา ถาเราปฏิบตั ิกรรมฐานไปเรื่อย ๆ เกิดนิมิตอะไรก็ตาม ใน
นิมิตของเรามีใครบาง นิมิตเปนสัญญาณ เปนปริศนาธรรมใหเรารูว า เราจะตาย เราก็ควรจะไป
ใหตรง
เชนเห็นใครอยูในนิมิต ก็ใหไปพบกับคนนั้น ตอนนั้นโยมไมสบายมาก ตั้งใจปฏิบัตติ ิดตอ
มาเรื่อย ๆ หลังจากที่สลบไปครั้งแรก มันเหมือนกับจะเตือนวา โยมไดเคยทําความเสียใจใหกับ
พอแมมากทีส่ ุด ก็ควรจะไปขออโหสิกรรมเสีย
ถาเราไดขออโหสิกรรมกับบิดามารดาจะทําใหเกิดกุศล บางทีคนจะตายก็ไมตายได การ
ขออโหสิกรรมจะทําใหกรรมลดลงไป อาจรอดพนจากการหมดเนื้อหมดตัว รอดตายขึน้ มาได
โยมก็จําไว คิดวาที่หลวงพอบรรยายธรรมวันนี้ แสดงใหโยมฟงแน ๆ
พอรุงเชา อาการของโยมก็เปนมาก ปวดภายในทรวงอกดานขวามาก เริ่มปวดตั้งแตทํา
วัตรเชาตีสี่ พอถึงเวลาไปทําครัว ยกขันตักน้ํา มือสั่นมาก มันปวดจนตัวสั่นมือสั่นไปหมด
แมชีกัลยาบอกวา พี่เปนมาก ควรไปหาหมอ แตโยมรูของโยมก็เลยไมพูดใหฟง ตัง้ ใจวา
อยากจะกลับบาน อยากไปพบพอแมเหลือเกิน จึงขออนุญาตกลับบาน แมชีกัลยาตามไปสงดวย
โดยมออกเดินทางถึงสิงหบุรี ก็นึกในใจวา ในนิมิตโยมยืนอยูในเรือคนเดียว ถาเพือ่ นไป
ดวยจะไมตรงกับหลวงพอบอก นิมิตอยางไร พิจารณาใหดี แลวทําไปตามนั้น แลวจะมีผลดีกับ
เรา
บานของแมชีกัลยาอยูบางระจัน จึงบอกกับเขาไปวา “ฉันขอไปคนเดียวเถอะ เธอไปหา
แมของเธอ ฉันจะไปหาแมของฉัน” เขาก็เปนหวงโยมก็บอกวา คิดวาทนได ไปไหว แลวก็
แยกกันที่สิงหบุรี
โยมไปถึงบานคุณตาคุณยาย ไมเห็นแม ตอนนั้นสั่นมากแทบจะลมอยูแลว แตแข็งใจเดิน
อีกครึ่งกิโลเมตรไปบานพอกับแมซึ่งอยูกลางทุง
พอถึงบันได โยมก็สั่นมาก มือสั่น ตัวสั่น พอกาวพนบันได แลวก็มีอาการกระตุกตั้งแต
นั้นมา แตยงั กระตุกนอยอยู
จิตดับแลวไปไหน

๙

พอดีพอกับแมก็มาพยุงใหเขาไปในบาน โยมก็นอนกระตุก เหมือนอาการที่วา มะเร็งขึ้น
สมองแลวก็ชัก
แตตอนนี้สติดีกวาตอนแรก ก็กาํ หนดรูหนอ รูหนอ สติดี กําหนดได แตหามสังขาร
รางกายไมได มันเปนไปตามธรรมชาติ มันตองสั่น มันตองชัก ก็กําหนดรูหนอ รูหนอ ไวตลอด
พอไดสติดีกเ็ ลยขอธูปเทียน พานแลวก็กวักมือเรียกพอแมใหมานั่งใกล ๆ ที่กวักมือ
เพราะเรียกไมได
บอกกับพอแมวา
“กรรมใดที่ลวงเกินพอแม เคยทําใหพอแมเสียใจ ขอใหพอแม
อโหสิกรรมใหดวย”
พอกับแมโยมก็บอกวา “สาธุ อโหสิให” แมพูดอโหสิให แตพอ ยกมือสาธุเฉย ๆ แลวโยมก็
ชักตอไป
ระยะที่นอนกระตุกอยูนั้น ปวดขางในมาก แขนขากระตุก ตัวสั่น กําหนดรูหนอ รูหนอ
ไวตลอด
ความรูสึกที่โยมจําได มันเหมือนจะเริ่มดับ ดับเหมือนกับความวาง แตมันจะดับเหมือน
เรากําลังจะตาย คิดวาเปนความวางธรรมดา วางตั้งแตศีรษะ กําหนดรูหนอที่มันวาง วางจน
หายไปหมดทั้งตัว ไมมีความรูสึกวาตัวเรานั้นมี ตัง้ แตศรี ษะ กําหนดมาเรื่อย ๆ
จนสุดทายก็เหมือนสลบวูบไป โยมออกไปทั้งตัวเหมือนเดิน แลวก็วิ่งดวย ก็ไมรตู ัว
วาตัวนั่นเปนอะไร จะเรียกวิญญาณ หรือกายในก็เรียกไมถูก
วูบสุดทายขณะที่กําหนดรูหนอ รูหนอ จิตโยมมีโลภะอยูอยางหนึ่ง คือ ไมอยากตาย
ทั้ง ๆ ทีธ่ รรมชาติของเราตองตายแน จิตดวงนีก้ ระมังที่ทาํ ใหโยมไมไดไปที่ดีอีก
ทุกขเวทนาเกิด มีการปรุงแตง มีการรับรู ระยะที่ออกมาครั้งแรก ยังมีการเดินแลวก็วิ่ง
มองเห็นตัวเองใสชุดขาว แตไมรวู าตัวเองเปนอะไร รูแตวา สิง่ นี้เปนชุดขาว
สติระลึกไดวา เหนื่อยมาก ทุกขเวทนา จิตจะรับรูความเหนื่อยไวตลอดเวลา เหนือ่ ยอยู
เปนระยะเวลานาน ก็มีสติข้นึ มาเองวา
“ออ! เพราะเราไมไดทาํ ทานบริจาคทานดวยอาหาร เราจะตองทําอยางนีต้ ลอดไป”
พอรูไดอยางนั้นความหิวก็ดับไป กลายเปนความหนาว รูส ึกหนาวมาก เคยจําไดวา
เมื่อกอนนี้หนาวจนกระทั่งตองจุดไฟผิงอยูทั้งคืน มันก็ยังไมหนาวเหมือนปจจุบันนี้ หนาวทรมาน
มาก
จิตดับแลวไปไหน

๑๐

กมดูตัว รูสกึ มีผา ขาวคลุมอยู ทําไมเราหนาวเหลือเกิน พอนึกขึ้นมาได สติก็ระลึกขึ้นมา
วา
“เพราะเราไมเคยทําทานดวยผาผอน ไตรจีวรอะไรเลย จึงหนาวมากอยางนี”้
พอนึกไดวา เพราะเราไมเคยทําทานดวยผาหรือเครื่องทําความรอนกันหนาว ความหนาว
ก็ดับไปเลย กลายเปนความวาเหว
รูสึกวาเหวมาก ตองการเพื่อนมากทีส่ ุด รูสึกกลัวดวย เหลียวไปดูทางไหนก็ขาวโพลนไป
หมด เหมือนกับโยมเดินไปในหมอกควัน
ความที่โยมวาเหวตองการเพื่อนมาก มองดูรอบตัว ถามีสัตวสักตัวหรือตนหญาสักตน
โยมก็คงจะอุนใจมองหาก็ไมมีเลย ทรมานจริง ๆ ทรมานดวยความกลัวและวาเหว ตองการเพื่อน
อยูนาน
จนสติระลึกไดอีกวา “ออ! เรามีอุปาทานยึดถือจะเอาคนอื่นเปนที่พึ่ง ทําไมเราไมพึ่ง
ตัวเองละ พระพุทธเจาสอนวาใหเราพึ่งตนเองนะ” สติระลึกไดอยางนั้น
และยังระลึกไดอีกวา “ขนาดจะตาย รูตัววาจะตาย ยังตองกลับมาตายกับญาติอีก ตองหา
เพื่อนมาดูใจ อยากจะมีพอ แมพี่นองมาดูใจตอนใกลตาย
เราไปอุปาทานอยางนี้ ยึดมั่นอยางนี้ เราจึงตองวาเหว มองดูซิใครมากับเราบาง เราเกิด
คนเดียว เวลาตายก็ตายคนเดียว มาคนเดียว ก็ตองไปคนเดียว
พอนึกถึงธรรมขอนี้ได มันก็ดับวูบเหมือนตกจากที่สูง ตกลงมาแลวก็เกิดความหนักที่
ตัว ที่ปลายเทา สติกลับคืนมา กําหนดไดวา รูหนอ รูหนอ ขึ้นมาเรื่อย ๆ
ตัวโยมก็สั่น เพราะกอนที่จิตจะดับสลบไป มันสัน่ และกระตุกอยู สั่นจากเทาขึ้นมาเรื่อย ๆ
จนถึงมือ หนาอกถึงคอ กําหนดรูหนอ รูหนอ เรื่อย ๆ จนถึงศีรษะ
พอถึงหูกไ็ ดยินเสียงคนรองไหมากเลย จําไดวา เปนเสียงยาย เสียงนาสาวนาชาย เพราะ
ระยะที่โยมนอนกระตุกอยู ญาติมาดูกันหมดเลย
ไดยินเสียงหนาชายสั่งงาน ใหคนนี้เตรียมไฟฟา คนโนนจัดสถานที่และไดยินวา “ไม
เปนไรหรอก ยังหัวค่ําอยู เพิ่งตายตอนเย็น ยังสวดทัน ไปนิมนตพระมาสวดใหสักคืนหนึ่ง เชา
คอยถวายสังฆทาน” ไดยินเสียงยายกับนาสาวรองไห
ความรูสึกของเราเหมือนมีคนมานั่งใกล ๆ อยากจะบอกกับเขาเหลือเกินวา เรายังไมตาย
หรอก รูสึกตัวแลว แตพดู ไมได ขากรรไกรแข็ง
จิตดับแลวไปไหน

๑๑

พอดีแมก็จบั มือโยมเหมือนในนิมติ เลยวาจับขางซาย นิ้วแมสัมผัสนิ้วโยมทั้งสี่นิ้ว
มันติดขึ้นมาเหมือนในนิมิต ของโยมที่ทําเมื่อวันโกน
ไดยินเสียงแมพูดวา “อาวฟนแลวนะ ฟนแลว มือสั่นอีกแลว” พอดีคุณตาโยมเขามาใกล
ๆ ก็บอกวา
“คงหิวน้ําแลว เอาน้ํามาหยอดหนอย”
โยมอยากบอกเขาวาหิวน้ํา แตพดู ไมได และก็กลืนไมได ขนาดเขาหยอดน้ํายังไมลง มัน
แสบมาก แสบเขาไปในปอดจนถึงหลอดอาหาร
น้ําถึงคอก็แสบเหลือเกิน ไมตองการจะทานอะไร เพราะทานไมได นึกในใจอยางนั้น จะ
บอกกับเขาก็บอกไมได พูดไมได เขาเอาน้าํ มาหยอดก็แสบมาก
ริมฝปากและนิ้วมือก็สั่นกระตุกตลอดเวลา เหมือนปลาเหมือนหนอนทีโ่ ยมเคยฉีด
ฆาแมลงมากอน สมัยเมื่อโยมทําการเกษตร หนอนที่ถกู ยาแลวมันจะสั่นกระตุกอยางนัน้
สติก็ระลึกไดวา เราเคยฆาหนอนมามาก ถึงไดสั่นขนาดนี้ กระตุกแบบหามไมได และก็ปวดขาง
ในมาก
พอฟนขึ้นมา ความปวดที่เคยปวดในทรวงอกจะเบาขึ้น
โยมชักกระตุกตั้งแตเทีย่ ง สลบไปประมาณหกโมงเย็น ฟนขึน้ มาไมถึงสองทุม
แตที่โยมไปไดรับทุกขเวทนา ๔ อยาง รูสึกนานเหลือเกิน ไดรับเวทนา ๔ อยางคือ
ความเหนื่อย ความหิว ความหนาว และความวาเหว ไดรับทุกขทรมานนานมากเหมือน
๔ ป
พอฟนขึ้นมาสติก็ระลึกไดวา ไมหายหรอก มีความเพลียและออนแรงมาก พูดก็ไมได ขอ
น้ําหยอดที่ลําคอก็ไมได แสบไปหมด ทานน้าํ ไมไดมานานหลายวัน ทานอาหารไมไดมานาน ๑๑
วัน นอนกระตุกอยูอยางนั้นแหละ
มีคนไปเยี่ยมเยอะ ที่วัดอัมพวันก็ไปเยี่ยมกันมาก นําสังฆทานมาให โยมถวายพระวัด
ใกล ๆ บาน
นอนกระตุกตัวสั่นเหมือนหนอนที่ถกู ยาฆาแมลงอยูนานเปนเดือนกวาจะหาย
พอหายกระตุก หลวงพอก็ใหแมชีที่เปนเพื่อนกันไปเยีย่ มแทบจะทุกวัน สั่งไปดวยวา
งวดนี้เอายาแบบนี้ใหกินนะ วันนี้เอาน้ํามันให

จิตดับแลวไปไหน

๑๒

พอวันที่ ๑๑ หลวงพอก็สั่งวา วันนี้ตองใหทานอะไรเขาไปใหได โยมก็ไมทราบหรอก
เพราะเขาไมไดพูดใหโยมฟงหรอกวา หลวงพอพูดถึงโยมวาอยางไร
เพียงแตบอกวา วันนี้พตี่ องทานอาหารนะ ดื่มน้ําขาวก็ยังดี เขาก็เลยตักน้ําขาวเอาเกลือ
ใส พอเขาหยอด โยมก็ทะลึ่งสุดตัวติดชอนไปเลย ก็ไดทานอาหารตั้งแตวันนั้น
เขาบอกกับโยมวา หลวงพอสั่งมานะ ใหหนูนาํ อาหารใหพที่ านใหได ไมไดทานขาว ดื่ม
น้ําขาวก็ยังดี ใสเกลือดวยจะไดรักษาแผลในลําคอ และในหลอดอาหารดวย เขาก็เลยใสเกลือซะ
เค็ม พอกลืนมันรูสึกแสบอยางที่สุด
เดือนหนึ่งผานไป โยมลุกขึ้นยืนจะเดิน อยากกลับวัด พอลุกขึ้นยืนตัวโยมก็เอียงไป
ทางขวา เพราะปอดทางขวาเจ็บมาทีส่ ุด จึงยืนงอไปขางหนึ่ง
จะกาวขาซายไป ตองเอามือยกเทาขวาตามไป เพราะกาวไมออก โดยก็ทําอยูอยางนั้น
แหละ เดินเบา ๆ เกาะขางฝา
พอดีแมชีเขาไปเยี่ยม วันนั้นโยมก็ไมทราบเหมือนกันวาหลวงพอสั่งอะไรไป เขาไมพูด
เขาพูดเมื่อทําไปแลว
เขาบอกวา “วันนี้จะทําใหพี่เดินตรง ๆ ถาเนตรงไดก็กลับวัดวันนี้เลยนะ เพราะจากวัดมา
เกือบ ๒ เดือนแลว” แลวเขาก็ใหทาํ ตามเขา
เขาจับขาโยมขึ้นมา เพราะวาโยมตองนอนแบบงอขาขวาขึ้น เพราะถาไมงอตั้งขึ้นแลวมัน
จะเจ็บมาก รูสึกเจ็บตรงปอดขางขวามากที่สุด
แลวเขาก็นวด นวด บอกใหกําหนดวา ถูกหนอ ถูกหนอ ใหคอยกําหนดไว พอโยมเผลอ
ก็เกิดอาการกระตุกอยางแรงตรงปอดของโยม เสียงดัง “กึก” อะไรดังก็ไมทราบ จะเปนเอ็นหรือ
กระดูกก็ไมทราบ
พอดังอยางนั้น เขาก็บอกใหนอนเรียบ ๆ เอาขาลงไดแลวและลองลุกขึ้น
โยมก็ลกุ ขึน้ ยืน ปรากฏวายืนตรงได เขาก็บอกใหกลับวัดพรอมกันเลย วันนัน้ มีพระ
สองรูปไปเยี่ยมโยมดวย
เมื่อมาถึงวัด พักผอนเสร็จแลว ไดเขาไปกราบหลวงพอตอนเย็น หลวงพอทักวา
“เออ! มาแลวเหรอ หลวงพอรูวา เอ็งยังไมตายหรอก เลยไมไดไปเยี่ยม” แลวหลวงพอก็
ถามตอวา

จิตดับแลวไปไหน

๑๓

“เอ็งรูไหมวาเอ็งไปไหนมา ถาไมไดกลับนะตองอยูเปนพัน ๆ ป กวาจะไดพบคนที่โปรด
ได”
ถาโยมกลับไมได สติไมดี หรือหลวงพอไมไปชวยใหระลึกได จะตองเปนสภาพเหมือน
วิญญาณ หรือจิตสังขารเปนขันธ ๔ คือไมมีรูป มีแตเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
ขันธ ๔ รับรูส ุข ทุกข ปรุงแตง ไดวา อยากสัมผัส อยากมี อยากเปน อยากพนทุกข รูวา
ความรูสึกนี้เปนทุกข อยากใหพนทุกขไป เปนจิตวิญญาณเฉย ๆ ลองลอยไป เรียก สัมภเวสี ก็
ไดเหมือนกัน
จิตวิญญาณที่ลองลอยนี้ ถาไดพบคนที่เทศนโปรดใหรูวา ตัวเองเปนใคร และใหระลึกถึง
กุศลที่ทํามาไดก็จะไปถึงที่ดี คือจุติที่ดีเลย
โยมคิดวาเฮือกสุดทายของโยมติดตัวโลภะ คือยังไมอยากตาย อยากมีชีวิตอยู อยากอยู
ทําความดี แคนั้นเอง จิตดับไปจึงพบกับสภาวะอยางนั้น นี่คือครั้งที่สองที่จิตโยมดับไป
เวนจากนั้นมาอีก ๖ เดือน ตรงกับวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โยมมาพิจารณาไดวา
สมควรจะไดรับทุกขอยางนั้นจริง ๆ
โยมเสียสละแรงกายมาตัง้ แตเด็ก แตวัตถุทานปจจัยสี่ ไมคอยจะไดบริจาคเทาไร มันมี
ความตระหนี่อยูในใจตลอดเวลา เลยทําใหโยมตองประสบอยางนั้น
เปนการเตือนสติใหโยมรูวา การเสียสละของโยมไมครบองค ถาไมไดกลับจริง ๆ คง
จะตองทรมานมากเลย
โยมเคยอานพบในอภิธรรมครั้งหนึ่งวา สภาพเชนนั้นเปนจิตวิญญาณที่รับรูความทุกข
ทรมาน นานกวาจะไดพบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบตั ิชอบ บรรลุธรรมแบบพระอรหันต สามารถโปรด
ไดในปจจุบนั ก็คงจะนานอยางที่หลวงพอบอกวาเปนพัน ๆ ป แลวจะไดจุติที่ดี
ที่จิตโยมดับไปครั้งที่สองนี้ สติดีขึ้นมาก ตั้งแตนั้นมาก็ตั้งใจทํากุศลดวยวัตถุทานมากขึ้น
เสียสละทั้งแรงกายแรงใจและกําลังทรัพย เพราะนึกถึงความทรมานทีไ่ ดประสบมามันมากจริง ๆ
ตั้งแตน้นั มาโยมก็ไมกลัวความเหนือ่ ย ความหิว ความทุกขในโลกนี้อีกเลย จะรูสึกเฉย ๆ
ปจจุบันนี้ทาํ งานมากที่สดุ ก็ทนได เพราะคิดวาเราเหนื่อยในปจจุบันนี้ ไมได ๑ ใน ๑๐๐
หรือ ๑ ใน ๑,๐๐๐ ของโยมที่จะตองไปไดรับขางหนา ถาทําไมดี
ถาไมทาํ กุศลเพิ่มขึ้น โยมเปลี่ยนทิดไปไมได จะตองไปตรงนั้นอีก ก็กลัวมาก กลัวยิ่งกวา
ความเหนื่อยยากลําบาก ความหิวโหย ความหนาว ความรอนในโลกปจจุบัน จึงทําใหทนไดทุก
อยาง เสียสละไดทุกอยาง ขณะเจ็บปวดอยางไรก็ทนทําความดีตอไป
จิตดับแลวไปไหน

๑๔

โยมตั้งใจไววา ถาไดกลับมาอีกจะทําความดีตลอดไปจนกวาจะหมดบุญกุศลในชาตินี้จริง
ๆ โยมตั้งใจไวอยางนั้นจริง ๆ ถึงไดมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
หรืออาจจะเปนบุญกุศลที่ไดทํากรรมฐาน จึงทําใหไดรูธรรมะจริง ๆ จากความทุกข
ที่ไดรับ
ตอนนั้นโยมไมไดเปนโรคหอบหืดเหมือนปจจุบันนี้ พอกลับไปอยูวัดได ๒ อาทิตยกวาก็
เปน
หลวงพอไดสั่งไววา “อยาไปทําอะไรที่หนัก ๆ นะ อยาไปยกของหนักเดี๋ยวจะเปนมากขึ้น
ยังไมหายดีหรอก”
วันที่โยมไดรับทรมานจากโรคหอบหืดครั้งแรกก็คือ วิทยาลัยพลศึกษาอางทองเขามาขอ
ขาวสารที่วัด ๔ กระสอบ หลวงพอก็อนุญาต
เขาขับรถมาคนเดียว แมชีก็ไปชวยยก โยมอยูที่นั่นดวยก็ชวยยก ตอนนั้นมืดแลวไมมีใคร
เลย
พอหมดกระสอบที่ส่ี มันวูบแบบแนนขึ้นมาเลย หายใจไมออก มันวูบจะลมจะขาด
ใจตาย แลวก็แนนขึ้นมาที่คอที่หลอดลม
ในที่สุดก็ตองติดรถคันนั้นไปโรงพยาบาล ทราบที่โรงพยาบาลวาโยมเปนโรคหอบ เวลา
หอบไปไหนไมไดเลย ตอนนั้นปลายเดือนธันวาคมอากาศหนาว เลยไมไดไปไหน นั่งหอบอยู
อยางนั้นแหละ โยมหายหนาไปจนหลวงพอไมเห็นหนาโยมประมาณ ๒ เดือน
จนถึงตนเดือนกุมภาพันธอากาศก็ยังไมหายหนาว มีอยูวันหนึ่งหลวงพอถามแมชีกัลยา
วา
“สมคิดหายไปไหน”
แมชีกัลยาก็ตอบวา “พี่เขาหอบไปยอมออกจากหองเลย หอบอยูนั่นแหละ สองเดือนกวา
แลว ลุกเดินก็กลัวจะหอบ”
หลวงพอเลยพูดวา “ใหมันหอบเปนอัมพาตไปเลย ทําใหเขารูสึกทีซิวา ทําไมถงึ หอบ”
ตายครั้งที่ ๓

จิตดับแลวไปไหน

๑๕

มีอยูคืนหนึ่ง ขณะที่นั่งกรรมฐานพรอม ๆ กัน ปกติโยมจะตองวางยาขยายหลอดลมที่ใช
ในปจจุบันนีไ้ วขา ง ๆ ตัวพรอมทั้งแกวน้ําดวย เวลาหอบจะไดทานยา และไมยอมลุกจนกวาจะ
ถึงเวลาที่กาํ หนดไว
แมชีกัลยาเขาคงรูวาโยมคงไมเสียสัจจะลุกเปนแน
เขาไดหยิบยาและแกวน้าํ ของโยม
ออกไป
พอนั่งกรรมฐานไปประมาณ ๖ ทุม โยมก็เริ่มหอบ โดยก็กําหนด ยกหนอ ยกหนอ ยก
มาจับหนอ จับหนอ ที่ยานั่นแหละ
ก็แปลกใจที่ไมมียา เลือ่ นไปที่แกวน้ําที่วางไวตรงเขาดานขวาก็ไมมี โยมก็นึกในใจถึง
คําพูดของหลวงพอที่เคยพูดกับแมชีกัลยาวา “ทําใหรูซะทีซิวาเปนอะไร ทําไมถึงหอบ”
ทําใหโยมเพิม่ สติมั่นคงขึ้น กําหนดวาแนนหนอ แนนหนอ หอบแลวก็แนนตลอด ตั้งแต ๖
ทุมถึงประมาณตี ๒ วูบสลบไปเลย แตก็กําหนดรูหนอ รูหนอได
โยมรูสึกตัวกําหนด รูหนอ เห็นหนอ เห็นหนอ เห็นเปนรูปผูหญิงคนหนึ่ง นอนคลอด
ลูกอยู มีเด็กนอนคว่ํา กระเสือกกระสนหายใจไมออก ผูห ญิงที่นอนอยูก ็ไมชวย
โยมรูจิตใจของเขาหมด จิตใจเขาคิดอยางไร โยมก็รู ความรูสกึ ของผูหญิงเหมือน
ความรูสึกของโยมเอง มีความรูสึกอยากใหเด็กตายเร็ว ๆ เหลือเกิน
จิตของเด็กที่ไดทุกขเวทนาคือ ความแนน หายใจไมออก ก็รูวาทรมานมาก และโกรธมาก
ดวย อาฆาตพยาบาทดวยวา “ใจรายเหลือเกิน เปนแมอะไรใจรายเหลือเกิน”
จิตเด็กนั่นคิดอยางนั้น “ทําไมไมรักลูก ลูกก็รักแม ทําไมแมไมรักลูก” ทั้งสามอยางจะรู
พรอม ๆ กัน
โยมนั่งดูเห็นภาพก็กําหนดรูหนอ เห็นหนอ รูเขาไปถึงจิตของผูหญิงทีค่ ลอดลูก และรูถึง
จิตของเด็กที่ไดรับทุกขทรมาน อาการที่เขาทรมานโยมก็รูอีกนั่นแหละ รูสึกวาเปนอาการ
เดียวกันกับที่โยมเปนหืดหอบอยู ก็กําหนดรูหนอ เห็นหนอ เห็นหนอ สักพักหนึ่งภาพก็ดับไป
รูจิตของผูห ญิงที่นอนอยู ยินดีอยากใหเด็กนั่นตาย โดยที่ไมชวยเหลือเลย ทั้งที่เปนลูก
เพิ่งคลอดอกมาใหมแท ๆ
และก็รูจิตของเด็กคนนั้นวา เขามีความพยาบาท อาฆาตโยมมากเลย รูดวยวาเขาทรมาน
ดวยความกระเสือกกระสน หายใจไมได
กอนที่เขาจะตาย อุจจาระ ปสสาวะ จะพุงออกมา ก็นอนพับไปแลวภาพนั้นก็ดับไป
จิตดับแลวไปไหน

๑๖

เห็นเปนภาพแมใหญยืนอยูขางหนาโยม โยมก็กําหนดเห็นหนอ เห็นหนอ ปกติแมใหญจะ
ใสเสื้อมีกระดุมอยูขางหนา โยมเห็นแมใหญใสเสื้อเอากระดุมไวขา งหลังเปนปริศนาธรรม
จิตโยมก็ถามแมใหญวา “ทําไมทําอยางนั้น”
แมใหญก็บอกวา “มันก็กลับไปกลับมานะซิ นี่กรรมกลับไปกลับมาอยางนัน้ ” แลวภาพนั้น
ก็ดับหายไป
โยมกําหนดเห็นหนอ เห็นหนอ รูหนอ รูหนอ แลวก็ออกจากกรรมฐาน
คืนนั้นโยมไมไดหอบ คือมันหอบเสียจนหายหอบไปแลว กําหนดได พอตี ๓ ก็หยุดพัก
เอนตัว กําหนด เอนหนอ นอนหนอ ลงไปก็ไมหอบ
จากนั้นก็เปนโรคหอบเรื่อยมาตองพึง่ ยาพึ่งหมอตลอด สติก็บอกแลววาไมหาย แตโยมก็
คงไมตายดวยโรคหอบ เพราะมันรูแลววากรรมอะไร
แสดงกรรมใหรูวาในอดีตชาติ โยมใจดําอํามหิตมาก ตองเปนอดีตชาติแน เพราะ
ชาตินโี้ ยมไมไดทํา กรรมอันนี้เองที่ทําใหโยมเปนโรคหอบตอจากเปนมะเร็ง
ก็ยอมรับวาเปนกรรมของเรา เราทําเขากอน เขาถึงตาย เรายังไมตายก็เปนบุญแลว เขา
คงยกโทษอโหสิกรรมใหเราบาง แตก็คงจะมีชีวติ อยูอยางไมมีความสุข
จะประมาทไมไดเลย สนุกหัวเราะราเริงไมได โกรธใครไมได หรือมีวิตกกังวล
ไมได พูดเสียงดังก็ไมได จะหอบทันที ตองมีชีวิตอยูใ นความไมประมาท ประมาทเมื่อไร
จะเกิดทุกข ความตายจะเตือนทันที มันจะหอบแรง นี่คือเหตุที่จิตโยมจะดับไปครั้งที่สาม
ตอมาอีก ๔-๕ เดือน ตรงกับเดือนพฤษภาคม ป ๒๕๒๙ โยมกลับไปอยูบาน เพราะวา
เปนชวงที่โรงเรียนปด คนมาวัดนอยแลวโยมขอไปพักผอนที่บาน เพราะระยะที่ทาํ งาน จะหอบ
ไปดวย
มีอยูวันหนึ่งขณะอยูบาน อากาศรอน โยมหอบตั้งแตเชาจนถึงสี่โมง ไปอยูที่บานคุณตา
คุณยาย มีนาชายคนเล็กอยูดวย ขาง ๆ บานมีบอ เกา มีแองน้ําเล็ก ๆ โบกปูน มีสวนเล็ก ๆ อยู
หลังเรือน
วันนั้นหอบมากเหมือนจะตายแลว หอบแลวก็วบู ไปหลายครั้ง ก็กําหนดรูหนอ รูหนอ คิด
วาถาอยูบนบาน ตากับยายคงจะกระวนกระวายใจมาก และอาจทําใหโยมไมไดสติ
โยมก็คอย ๆ คลานลงบันไดมาไมใหตากับยายเห็น ขณะนัน้ ตามีแขกมารักษารดน้าํ มนต
เพราะสุนัขบากัด โยมคอย ๆ คลานไปที่แองน้ํานัง่ อยูที่ขอบบอ
จิตดับแลวไปไหน

๑๗

กําหนดอยางไรก็ไมหาย หอบแรงขึน้ ทุกที เหมือนจะตาย วูบครั้งสุดทายก็จําได คลายกับ
การสลบที่วดั ครั้งที่หนึ่ง โยมกําหนดรูหนอ วูบทีส่ องก็กําหนดรูหนอ
พอวูบที่สามมันยังไมเกิด โยมก็นึกในใจวา แหม! นึกสงสารคนที่เปนลมตาย วันนี้เราตอง
เปนลมตาย ขนาดเราทํากรรมฐานได เรากําหนดสติไวอยูแลวนะ ยังแทบตั้งสติไมได นึกสงสาร
คนที่จะตายทีหลังโยม คิดวาวันนี้โยมตองตายแน สติมันบอกวาอยางนัน้
ก็เลยคิดวาลองดูซิ คนเปนลมตายจะเห็นอะไร จึงกําหนดลืมตาหนอ ก็เห็นเปนสีเหลือง ๆ
แลวมันก็วูบ วูบจมลงไปในน้ําเลย
มารูทหี ลังวาหนาจุมลงน้ําครึ่งเดียว จมูกกับปากจุมอยูในน้ํา ไมใชมิดศีรษะ แลวจิตก็ดับ
ไป โยมสลบไปโผลอีกที่หนึ่ง
จําไดวา ยืนอยู ขางหนาเปนเหมือนทะเล หรือลานที่มีน้ํากวาง ๆ ตะวันกําลังตกใหม ๆ
ตกลงไปในน้ําเปนสีเหลืองอมแดงทอง ๆ มีลมพัดจากน้าํ มาถูกโยม เย็นชื่นใจเหลือเกิน
ในใจก็นึกวา “เราไมไดทําบุญดวยวิหาร ศาลาตาง ๆ ก็ไมเคยทํา ทําแตกําลังกาย และ
อนุโมทนาบุญทั้งนั้นเลย ไดแคนี้ก็พอใจแลว
ถึงจะไมไดวมิ าน แคนี้กเ็ ปนสุขแลว ไมมีทุกขอะไร มีความเย็นชื่นใจ มีความสุขและอิ่ม
เอิบใจมาก” ยืนอยูนานเหมือนกัน เหมือนอยากจะรูวา ตรงนีค้ ืออะไร เรียกวาอะไร
พอนึกในใจอยางนั้น มีเสียงบอกวา
“ตรงนี้รูไหม เขาเรียกวา ทาพระลาน คนมีเมตตาจิตจะไดมาอยูตรงนี้”
โยมไดยินแคนั้น จิตตอนนั้นก็บอกพอใจแลวละ อยากอยูตรงนี้ ไดอยูตรงนี้ก็พอใจแลว
ก็มีเสียงขึ้นมาอีกวา “อยูไมไดหรอก กลับไปทําใชหนี้เขากอน เกิดมาทั้งทียังไมเคยใชหนี้
ใครเลย ปจจัย ๔ ทั้งหมดที่บริโภคใชสอยมา ไมเคยใชหนี้เขาเลย กลับไปซะ กลับไปทําความดีใช
หนีเขากอน”
พอหมดเสียงดับไป เหมือนกับมีลมพัด เปนลมอะไรก็ไมรูแทงสันหลังเย็นวูบแถวสันหลัง
มาขางหลัง นึกวาลมอะไรมาขางหลัง ที่จริงโยมยืนอยูลมพัดมาขางหนา ลมพัดออนชื่นใจมาก
ปรากฏเปนน้ําที่บรรดาญาติเขาลางตัวใหโยม ที่เขาลางใหเพราะขณะที่วูบลงไป หนาปก
ลงไปในน้ํา กนกระดกสูงขึ้น อุจจาระ ปสสาวะราดออกมาหมดเลย เหมือนกับคนเปนลมตาย
เขาเลาตอนหลังวา เห็นหายไปนานจึงออกตาม นาสะใภเปนคนเห็นกอน คิดวาคราวนี้คง
ตายแน ไมไดไปบอกับพอแมของโยมหรอก
จิตดับแลวไปไหน

๑๘

นาชายเปนคนราดน้ํา นาสะใภเปนคนลางให พอโยมรูสึกตัวก็สั่นขึ้นมา หูไดยินเสียงวา
“อาวฟนอีกแลวเหรอ ตัวสั่นอีกแลว”
นาสาวกับนาสะใภก็ชวยกันหามโยมมาไวใตถุนบานตากับยาย โดยก็กําหนดวา สัน่ หนอ
สั่นหนอ เพลียหนอ เพลียหนอ
ตอนนี้รูจริง แตพูดไมได ตัวสั่น ลมจะขึ้นตลอดตั้งแตปลายเทา วูบมาที่กระเบนเหน็บ
เหมือนอุจจาระปสสาวะ จะออกตลอดเวลา
โยมก็ออกจากบานตอนสี่โมงเชา ตอนเขาไปพบเปนเวลาบายโมง โยมก็กําหนดรูหนอไป
ถึงประมาณหกโมงเย็น ถึงพูดไดวา “ขอยาแกหอบกินหนอย” เขาก็หยิบยาขยายหลอดลมมาให
ทานไปสักพักหลอดลมก็ขยายขึ้น แตเพลียมากขามวันขามคืน แตก็ลําดับเหตุการณได
วา ทีว่ ูบลงไปนั้นอาการเหมือนกับที่นิมิตบอก ทรมานอยูจนถึงหกโมงเย็น จึงไดหายจนเกือบ
ปกติ มีแตอาการเพลียเฉย ๆ นี่คือ จิตดับครั้งที่สาม
สรุปวา จิตโยมดับไป ๓ ครั้ง ยังไมเคยไปไดดีเลย จากนั้นมาก็ไมเคยเปนอีก ทํางาน
อยางนี้มาตลอด โยมตั้งใจจะทําความดีตลอดไป

จิตดับแลวไปไหน

๑๙

