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คุณบุญสง อินทวิรัตน ไดปฏิบตั ิกรรมฐานตามหลักพระพุทธเจาสอน คือ “ทางสาย
เอก” แสดงวาคุณบุญสง อินทวิรัตน ไดเห็นธรรมดวยตนเอง “ปจจัตตัง เวทิตัปโพ วิญูหิ” รู
ไดเฉพาะตนเทานั้น เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มองเห็น อดีต-ปจจุบัน-อนาคต
อาตมาขออนุโมทนาคุณบุญสงที่ อานตัวออก-บอกตัวได-ใชตัวเปน นี้คือความถูกตอง
แลว –มองเห็นตัวตาย นี่คือ ความเกิด-ดับ ทุกขณะลมหายใจแลว
ขอเชิญทุก ๆ ทานเขามาพิสจู นความถูกตองกันตอไปเถิด
พระภาวนาวิสุทธิคุณ

แสงธรรมผองอําไพ
ขาพเจาและภรรยา นายบุญสง นางพรศรี อินทรัตน กราบบูชานมัสการทานหลวงพอ
พระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี เปนปณิธานศรัทธา ที่จกั ไดทํานุบาํ รุง
พระพุทธศาสนา
ไดมีโอกาสทําบุญอะไรสักอยางที่เปนถาวรวัตถุและใชประโยชนเกื้อกูลงาน
ปฏิบัติธรรมภาวนา
ขาพเจามีภมู ิรูนอย แตศรัทธาในองคพระตถาคตอยางไมรูแปรปรวน จะเกิดอีกกี่พันชาติ
ก็ขออธิษฐานทุกภพทุกชาติ ขอใหไดมีโอกาสเจริญสมาธิภาวนา เขาใกลพระพุทธศาสนา ไดเกิด
ในปฏิรูปเทสอันปรากฏพระพุทธศาสนาเปนที่พงึ่
มีหลายแงหลายมุมที่ปรากฏในคําสอนของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ
ที่จี้จดุ ปลิด
วิญญาณและปลุกวิญญาณที่ถูกสาปใหกลายเปนหินของขาพเจาใหตื่นขึ้นมา เหมือนดอกบัวมุด
โคลนตมโผลขึ้นมารับละอองไอของอรุณรุงกับแสงทองแสงธรรมผองอําไพ เมื่อไดสมั ผัสคําสอน
และวิธีสอนของหลวงพอจรัญ
หลวงพอจรัญเอยถึงบางตอนวา นึกเปนอดีตของรู ตอนนึกคิดกอน พอตัวรูมันเกิด ตัว
นึกมันเปนอดีต เมื่อสติเลื่อนไหล ขณะเดินจงกรม ยืนจงกรม สติเลื่อนไหลจากกลางกระหมอม
ลงสูเบื้องปลายเทา ทีผ่ า นมานั้นเปนอดีตแลว เมื่อยางเทาซาย ยางหนอ พอขยับขวายางหนอ
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ซายเปนอดีตไปแลว ครัน้ มาถึงวิธีอธิบาย เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ขาพเจาไดพบ ไดฟง หลายสํานัก
อาจารยสอนและเทศน แตอธิบายไมรูเรื่อง
จนกระทั่งขาพเจาไดมาพบคําอธิบายขยายความของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ ตรง
รอยเชื่อมตอพรมแดนเกิดตายหรือองคแหงภพ
ระหวางพรมแดนเกิดและพรมแดนตายที่มา
ประชิดติดกัน ทิ้งชวงหางกัน จังหวะพอดิบพอดีของ จุดเชื่อมตอพรมแดนเกิดและตาย คือ
เกิดขึน้ ตั้งอยู ดับไป มันมีชองวางและชองประชิดอยูในจังหวะนี้ ตรงจุดนี้ปรากฏมีองคแหงภพ
วางในวาง ประชิดเปนรอยเชื่อมตอจังหวะอยาเหมาะเหม็งพอดิบพอดี ทําใหคนเราไมรูสึกตัว
วา ตนเองตายอยูทกุ ลมหายใจเขาออก และตนเองเกิดอยูท ุกลมหายใจเขาออก
เหมือนกับวิชาหลักกลศาสตร
ที่ลูกตุมถวงน้ําหนักมันอาศัยแรงโนมถวงของโลกของ
จักรวาล ลูกตุมถวงน้าํ หนักสามารถขับเคลื่อนกลไก ฟนเฟองใหหมุนไปตลอดชั่วนาตาป ไมตอง
หยุดเลย ไมตองใชเชื้อเพลิง ไมตองใชเครื่องยนตฉุดขับลากดึงลักษณะ ๓ เสาของจุด เกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป และ องคแหงภพ ของคําวา ภวังค
ตรงจุดนี้ ขาพเจาสวางลุกโพลงของดวงปญญา สวางไสวอยางไมเคยปรากฏมากอน นับ
แตเกิด ก็เพิ่งจะมาพบวิธีการอธิบายแยบยล ดวยกุศโลบายงาย ๆ เรียบ ๆ แตลุมลึกถวนถึง
สวางเหมือนใครเอาดวงอาทิตยไปวางไวในกลางวิญญาณของขาพเจาเลยทีเดียว
แตก็มไิ ดหมายถึงวาขาพเจาทึกทักเอาวา รูแลว รูแลว เปลาเลย ขาพเจายังพลาดหลาย
จุดหลายประเด็น จึงปรารถนาเขาใกลพระภาวนาวิสุทธิคุณ คงถึงเขาสักวัน

โทรจิตถึงหลวงพอ
ความตั้งใจจริงนั้น ขาพเจาปรารถนาจะไปกราบนมัสการหลวงพอดวยตนเอง แตตดิ ของ
ดวยวิบากกรรม ขาพเจาปวยเปนโรคหัวใจ สวนคุณพรศรี ภรรยาของขาพเจาก็ปว ยเปนโรค
กระดูกขอเสื่อม กลามเนื้อเกร็ง เปนวิบากกรรม เจากรรมนายเวรเขาตามมาทวงหนี้ก็ชดใชเขา
ไป แตไมเคยคิดทําชั่วตอบแทน นึกแตวา ชดใชหนี้กรรม ขอตั้งจิตอธิษฐาน สรางกุศลผลบุญ ได
ทําบุญทําประโยชนใหเปนเครื่องทดแทน แสดงกตัญูกตเวทิตาคุณตอองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ซึง่ การทําบุญเทานี้เห็นจะไดเพียงฝุนละออง เมื่อเทียบกับวิบากกรรม แตก็จักขอตัง้
ปณิธาน ชดใชเขาไปเรื่อย ๆ คงถึงเขาสักวัน สิน้ สุดเวรกรรม หลุดพันภพชาติกันเสียที
ก็เพราะปวยไข จึงยังไมสามารถมากราบหลวงพอดวยตนเอง เทาที่ทาํ ไดคือสงปจจัยมา
ถวาย แตนึกเองเองวาหลวงพอทราบดวยญาณแกกลา คงใหอภัยที่ไมไดมาถวายดวยตนเอง
อธิษฐานจิตขอใหไดมีโอกาสมากราบหลวงพอสักวัน กอนจะถูกเผาเปนขี้เถาละลายคืนแมธรณี
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ขาพเจาไดแอบอธิษฐานจิต ใชวิธีสงโทรจิตติดตอกับหลวงพอวันละหลาย ๆ ครั้ง
หลังเดิน ยืน นั่ง ทําสมาธิแลว จะใชวิธีสงกระแสจิต โทรจิตติดตอกับหลวงพอไดจังหวะ
วางพอดี ทําอยางนี้ตดิ ตอกันมาตั้งแตวันที่ ๑๑ พ.ค. ถึง ๒๓ พ.ค. ๓๕ ไดรับคําตอบจาก
หลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ ทานจะเชือ่ หรือไมวา โทรจิตสื่อสารทางจิตเปนของจริง มี
จริง ทําไดจริง ถาไมเชือ่ ตองลองปฏิบัตสิ มาธิ

ทางสายเอก ปจจัตตัง
รูปแบบการสอนธรรม เจริญสมาธิภาวนา วิปสสนากรรมฐาน ก็มีหลากหลาย ขาพเจาได
ศึกษาคนควาจากหนังสือมาหลายสํานัก ฟงคําอธิบายมาบาง จนแลวจนรอดก็ยังมีปญญาแคหาง
เตาแคหางอึ่งอยูเทาเดิม ทั้ง ๆ ที่จติ ใจรักทางฝกสมาธิ
แลวมาสนใจมาใฝหาหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ เพราะไดดูโทรทัศน รายการ
แผนดินธรรม แผนดินทอง ขาพเจาชอบอกชอบใจลีลาการเทศนของหลวงพอมาก ทานเทศน
แบบชาวบานพูดกับชาวบาน มนุษยพูดกับมนุษย ไมใชแบบหอคอยงาชางพูดกับคนขางลาง
จากนั้นก็ไปติดตามหาหนังสือตามแผง ใครเขาเขียนถึงหลวงพอจรัญ มีกี่เลมหาซื้อมา
อาน กี่สํานักก็ซื้อมาอาน ไมจุใจ มาถึงอกถึงใจเอาก็ตอนที่ไดมาซื้อหนังสือ กฎแหงกรรม-ธรรม
ปฏิบัติ ของหลวงพอ ไดจากราน “ดวงกมล จังหวัดขอนแกน” ซื้อมาประมาณสิบเลม อานเลมละ
ไมต่ํากวา ๓๐ จบ อานชนิดแกะกันออกมาคําตอคําเลย ทุกเลมทุกฉบับจะอานอยางนอย ๓๐ จบ
ทวนกลับไปกลับมาอยูอยางนั้น
จากนั้นก็เอาหนังสือไปทําบุญเผยแผใหทานผูอื่นเขาไดอานกันตอไป และตั้งปณิธานไว
ดวยกันสองสามีภรรยาวา จะสงเงินปจจัยไปชวยหลวงพอจรัญในการจัดพิมพหนังสือ กฎ
แหงกรรม-ธรรมปฏิบัติเรื่อย ไปจนถึงหาหมื่นบาท โดยวิธีทยอยสงไปครั้งละมากบางนอย
บาง ขณะเขียนนี้สงงวดแรกไปทําบุญแลวหนึ่งพันบาท และงวดสองสามรอยบาท เหตุใดจึง
ศรัทธาแข็งแรงนัก คอยตามดูวา ขาพเจานึกคิดกับแงมุมทีห่ ลวงพอจรัญเทศน ทั้งในโทรทัศนและ
หนังสือ มีอะไรบาง
กอนอื่นตองขอกราบขออภัยที่ขาพเจาเอยถึงพระภาวนาวิสทุ ธิคุณดวยการขออนุญาต
เรียกหลวงพอจรัญ รูสึกใกลชิดดี เหมือนไปนั่งอยูที่กุฏิทาน แตพอใชคําวา พระภาวนาวิสุทธิคุณ
แลว เหมือนไมเห็นหนาหลวงพอ
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ที่ใครเห็นหลวงพอจรัญยิ้มตรงที่เห็นขอเขียนของขาพเจา แตขา พเจากลับปลงอนิจจัง
ตัวเอง หลวงพอชางมีเมตตาจิตเปย มลนแทหนอ ที่เมตตาใหเขียนเลาประสบการณเจริญสมาธิ
ภาวนา ทั้ง ๆ ที่ขา พเจายอมรับสารภาพวา ตนเองปญญาทึบ
เรื่องมีดังนี้ เดิมทีขาพเจาใชวิธีเจริญสมาธิ เดินจงกรมทุกวัน ๒ ทุม และ ๕ ทุม และ
นั่งทําสมาธิและยืนทําสมาธิ สลับกันไป แตทําทุกวันตอเนือ่ ง นั่ง ยืน เดิน นอน ทําสมาธิ
หมดทุกอิรยิ าบถ จนกวาจะหลับไป กลืนขาวก็ทําสมาธิทุกคําไป
คนลึกในปฏิจจสมุทปบาท มาก็หนวงหนัก ก็ยังโงทึบอยูอยางนั้น ทั้ง ๆ ก็รู ๆ วา
ปฏิจจสมุปบาทเปนหัวใจ แสดงตนเปนพุทธมามกะ ฝกสมาธิกห็ ลายวิธี ปรมาจารยที่ฝกสอนเผย
แผวิปสสนากรรมฐาน เจริญสมาธิภาวนา ดีทุกสํานัก ประเสริฐ แตวา จริตของขาพเจาไมถูกส
เปคก็อาจจะเปนได จนแลวจนรอดก็ไมเห็นเหนือเห็นใต อาจารยทั้งหลายทานอธิบายดีแสนดี
ขาพเจาก็ไปไมรอดอยูนั่นแลว เกือบทอแท หมดกําลังใจ กําลังทําอาการใจฝอแลววา โอชาติน้ี
เราคงไมมีบญ
ุ วาสนา ไดเขาถึงธรรมของพระพุทธเจา เปนแนแทแลวหนอ
ก็อานหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ อาน
เรื่อยไปเลมละ ๓๐ จบ บางเลมอานซ้ําถึง ๕๐ จบ ชนิดไมใหหลุดสายตา ไมใหหลุดพนจากสติ
กลั่นกรองทุกคําทุกพยางคเลยทีเดียว พิมพผิดกีค่ ํา ไมตองใหใครตรวจปรูฟ ขาพเจาใชวิญญาณ
ถอดวิญญาณใสลงไปอยูในอักษรทุกคําเลยทีเดียว อานมาอานไป เจอเขาใหหลายจุดใน
คําอธิบายธรรมะ พองหนอ ยุบหนอ ของหลวงพอ จะยกตัวอยางใหลอยเดนเห็นกันชัด ๆ เลย
“ความนึกคิดเปนปจจุบัน พอรูปบ ไอตัวนึกตัวคิด มันเปนอดีต ตัวรูเปนปจจุบัน
ไปแลว พอความนึกคิดมันเลื่อนไหลลงไป ถึงตอนที่เราเขาอกเขาใจ เรารองออขึ้นมา ไอ
ตัวรองออ นี่เปนปจจุบัน ไอตัวนึกตัวคิดมันเลื่อนไหล ผานไปนัน้ เปนอดีต ไปแลว” เอา
แคนี้ ถาจับประเด็นไมถกู เดินชนตนตาล ปนตนตาลไปลงอีกดานกันเลยเชียว ถาคนมีปญญา
เดินวนรอบตนตาล ไกกระพือปกก็พนตนตาลพอดี ก็เทานี้เอง เห็นไหนครับ มันเสนผมบังภูเขา
กันอยู บังเหลี่ยมบังมุมกันอยูนิด ๆ แคนี้เอง แตเขาใจยากถาตอนไลตามจับประเด็นเพื่อหา
ความเขาใจ พอรอง อออยางนี้นี่เอง นั่นแหละสวางโพลงโปรงใส มันเกิดขึ้นแลว อันไหนเปน
อดีต อันไหนเปนปจจุบนั แยกใหออก เอาตอไป ขาพเจาสอนตัวเองนะครับ ซายยางหนอ ขวา
ยางหนอ พอขวายางหนอนี่ ซายเปนอดีตไปแลว พอรูทันแบบนี้ เดี๋ยวสติมนั เกิดปุบปบ
สัมปชัญญะมันมา ตัวโงมันหลุดไป
เห็นธรรมดวยตนเอง
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ตานี้ ตรงคําวา ภวังค คําวา ภวังค คําเดียวแคนี้ ขาพเจายอมรับสารภาพวา ตัวเองโงมา
ตั้งแตเกิดจนบัดนี้ใกลเผาเปนขี้เถาแลวเพิ่งหายโงนิด ๆ เพราะไดอธิบายจากหลวงพอจรัญนี่เอง
หลวงพอบอกวา คําวา ภวังค ไมไดแปลวา คนงวงซึมเศราเหมอลอย ไมใชอยางนั้น ในทาง
ธรรมะแปลศัพทถอดความไดจริง ๆ แปลวา องคแหงภพ รอยเชื่อมตอพรมแดนประชิด และ
ชองวาง ชองประชิดระหวางเกิดและตาย หรือแดนเกิดและแดนตาย มันประชิดและทิ้งจังหวะ
ชวงวางจังหวะวาง จังหวะประชิดมันสัมพันธกนั ชนิดถาใชปญญาขบคิด จะไมพบชองวางชอง
ประชิดตรงจุด ภวังค ตรงจุดนี้ของพรมแดนเกิดและตาย จะตกนรกขึ้นสวรรค จะกลับมาเกิดเปน
คนอีกหรือเปลา ก็ตรงคนพบหรือไมพบกันตรงจุดนี้เลย ดูใหดี ๆ นะครับ
ภวังค มันไปแอบซุกอยูตรงไหน เอาละครับ ขาพเจาจะเปดมิติทุกมิติที่ใคร ๆ อยากเห็น
กันหนักหนา ที่หลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณเปดมิติแหงภพซอนเหลื่อม ๆ กันอยูใหไดรู ไดเห็น
กันไปบางแลวเปนบางสวน ขาพเจาทราบวา หลวงพอจรัญรูและเห็นอะไรมากกวานี้ แตขาพเจา
ก็ทราบวายังไมถึงเวลา ยังบอกไมได แลวเราแอบมาขโมยดูกันกอนเปนไง หลวงพอทานอุบไว
รอกาลเวลาสุกงอม ขาพเจาทนไมไหว อยากรูใหได มันอะไรกันหนอ หลวงพออุบเอาไว มีจริง
ของชั้นยอดชั้นประเสริฐ ชนิดที่ถาทานทั้งหลายมีชีวิตอยูถึงวันที่หลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ
เปดผะอบเมือ่ ไหรละกอ อาปากคางตาคางกันเลย
ถาใครเคยเรียนวิทยาศาสตรสมัยเปนเด็กคงเคยเรียนวิชากลศาสตรมากันทั่วแลว วัตถุตั้ง
นับไมถวนสามารถเคลื่อนที่ไดดวยอัตราความเร็วคงที่และคํานวณไดโดยไมตองมีเครื่องยนตฉุด
ลาก มาถึงตรงนี้ก็เกิดคําถามขึ้นมาวา ไมเห็นมันจะมาเกี่ยวกับอธิบายประสบการณฝกสมาธิ
พองหนอ ยุบหนอ ของหลวงพอพระภาวนาวิสทุ ธิคุณที่ตรงไหนเลย เกี่ยวชนิดผนึกหลอหลอม
เปนหนึ่งเดียวเลยเชียวขอรับ
หลายครั้งเรามักไดยินคําเทศนาเรื่อง ไตรลักษณ วา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป (โปรด
สังเกตจังหวะเวนพยางคใหดี ๆ นะครับ) ทานก็เทศนแลวเทศนอีกซ้ํา ๆ ซอน ๆ วนอยูใน
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป แตพระเดชพระคุณทานมักจะมุงเจาะลึกเขาไปในไตรลักษณใหเห็น เกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป เปนไตรลักษณ กลาวเมื่อใด พูดเมื่อใด ก็ถูกเมื่อนั้น ตั้งแตเกิดมาจนวันนี้ขาพเจา
ยังไมเคยพบใครอธิบาย ไตรลักษณ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ไดสวางโปรงใส เหมือนพระเดช
พระคุณหลวงพอฯ สักรายเดียว เพิ่งมาพบของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ ในหนังสือ กฎแหง
กรรม-ธรรมปฏิบัติ นี้เอง
เห็นธรรมดวยตนเอง
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ขาพเจาจะอธิบายตรงคําวา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ถามวา มันประชิดและหางกันใชหรือไม
นี่ตองถามแบบนี้ ขาพเจาขอตอบวามันมีชวงจังหวะวางถี่และหาง คลาย ๆ กระแสไฟฟาสลับ
ผานหลอดไฟอยางหลวงพอจรัญอธิบายนั่นแหละขอรับจริง เปนความจริง ถาไมเขาใจ ไปมองดู
เขาใชวิธีกลศาสตร ทําใหลูกตุมเคลื่อนที่หมุน ตุก ติ๊ก ๆ ไปเรื่อย ๆ ไดยงั ไง
ใครเคยเห็นไหมครับ ลูกตุมกลม ๆ มันทิ้งเหวีย่ งขึ้นลง ตุกติ๊ก ๆ เวียนไปวนมา ไมตอง
ใชเครื่องยนตฉุดลากดึงเลย มันเคลื่อนไหวไดตลอดเวลา จิตวิญญาณของเรามันเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลาดังหลักวิชากลศาสตรและดาราศาสตร จิตวิญญาณมันเคลื่อนไหวแลวตามจับพลังงาน
ใหรูทันใหเห็น จะไปทันไปเห็นพลังงานไดยังไง ถึงจะไดเปดมิติลวงลึกเขาไปรูอดีตชาติ ปจจุบนั
อนาคตได จะเอาสูตรสําเร็จสูตรไหนมาเปนกุญแจเปดมิตินรก สวรรค มนุษย สามโลก จะเอา
เทคโนโลยี่ชั้นยอดที่ไหนมาเปดใหเห็นทะลุทะลวงได
ขาพเจาก็แอบไปเห็นเขาจนได ในคําอธิบายของพระเดชพระคุณหลวงพอพระภาวนาวิ
สุทธิคุณ พบตรงคําอธิบาย เกิดขึน้ ตั้งอยู ดับไป วาถึงลักษณะอาการของไตรลักษณ แตหลวง
พอฯ ทานอธิบายแยบยล ใชกุศโลบาย หากอานหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบตั ิ ใหดี ๆ จะ
เห็นวาหลวงพอบอกใบปริศนาทิ้ง ๆ ไวใหเปนคูมือเอาเปนเฉลย
ขาพเจาก็แอบไปพบพรมแดนเกิดตาย ชองวาง ชองประชิด จะเรียกวา จังหวะวาง
จังหวะประชิด เหมือนกระแสไฟฟาสลับวิ่งผานหลอดไฟ มันดับสวางสลับกันอยูดวยอัตราถี่ยบิ
จนตาเนื้อเรามองไมเห็น ตรงจังหวะหาง จังหวะประชิด พรมแดนเกิดตายมันหางกันไกลและใกล
ชนิดปลายหัวเข็มโตเทามหาสมุทรปานนั้นเลย นึกเทียบดูนะครับ เมื่อเอาปลายหัวเข็มไปเทียบ
กับมหาสมุทรปานนั้นเลย นึกเทียบดูนะครับ เมื่อเอาปลายหัวเข็มไปเทียบกับมหาสมุทรวา
จังหวะทิ้งชวง จังหวะประชิด พรมแดนเกิดและตาย มันมี “วาง” เสี้ยวจิ๋วของจิ๋วชนิดตองตอง
ทะลุนิวเคลียส ยิงนิวเคลียสทะลุออกไปจะพบ “วาง” ตรงจุดนี้ เกิดพลังงานที่เราเรียกพลังงาน
นิวเคลียร แตขาพเจาไมขอเอยถึงเรื่องนิวเคลียร ทั้ง ๆ ของจริงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
คนพบนิวเคลียรมากวา ๒๕๓๕ ปแลว ขาพเจามุง ประเด็นเจาะลึกหา “วาง” ในจังหวะหางจังหวะ
ประชิดพรมแดนเกิดดับหรือเกิดตายของไตรลักษณที่วา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ตรงจุดนี้ ตี
ประเด็นแตกทะลุโลกเลยขอรับ
พระพุทธศาสนาเหนือชัน้ กวาวิทยาศาสตร
เพราะ
วิทยาศาสตรใชเหตุผลอธิบายได แตปรมัตถอรรถกถาธรรมของพระพุทธองคเกินกวา
เหตุผลจะอธิบายได พระตถาคตใหวิชาดีไวแลวครับ แตเราลืมใช คือ “สมาธิ” ตัวเดียวนี่แหละ
เห็นธรรมดวยตนเอง
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ครับ เปดมิติไดทุกมิติ เปดโลกไดสามโลกทะลุถึงกันโปรงใส ใสกวากระจก “สมาธิ” ตัวเดียวนี่
แหละครับ ในคําอธิบายของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ ในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ
ฟาเปลี่ยนสีเลยขอรับ กลับไปอานทบทวนดูทุกเลมใหดี ๆ อีกรอยครั้งเถิดครับ
สวนนี้จะเลาถึงเรื่อง “โทรจิต” ที่ขาพเจาสงไปถึงหลวงพอพระภาวนาวิสทุ ธิคุณ วาทํา
อยางไรธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะบอกวายากก็ไมถกู จะวางายก็ไมใช คือ
ไมใชทวิภาค ไมใชของคู เปนหนึ่งเดียว เชน สองแขนในหนึ่งกาย หลายใจในกายเดียว นึกออก
ไหมครับ หลายใจในกายเดียว จิตวิญญาณเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง ถาเราไลวิ่งไขวควาใหจติ
วิญญาณมันหยุดนิ่งแลวคอยรอพบพระธรรม เขาถึงธรรมะ ตายแลวเกิดจนกระดูกกองเปนภูเขา
ก็เขาไมถึงธรรมะ เหมือนอยางกับวา เราบอกวา “ฉันยืนหยุดนิ่งอยูกลางดิน” หรือ “ฉันนั่งสมาธิ
นิ่ง ๆ อยูบนพื้นดิน” ถามจริง ๆ เถอะ มันนิ่งทีไ่ หน โลกที่คุณนั่ง แผนดินที่ฉันนั่ง มันควงหมุนจี๋
ยังกะลูกขาง เราก็เลยไปหลงติดกับประเด็นที่วา “หยุดนิ่งไมเคลื่อนไหว” จึงจะเขาถึง
แทจริง “เคลื่อนไหวอยางระบบคลื่น เปนระเบียบในความหยุดนิ่ง” ตางหากจึงเขาถึง
ธรรมะ ถาทบทวนตรงจุดนี้ เอาไปใชในวิชาโทรจิตกันเลยทีเดียว เรียนธรรมะแลวงวงนอน
เรียนแลวซึมเศรา นั่นแสดงวา ยังไมเขาใจธรรมะของพระพุทธเจา ถาเขาใจ ยิ่งเรียนยิ่ง
ขยัน ไมตอ งมีใครมาบังคับ มันขยันอยูใ นตัวของมันเองเพราะตัวรู ตัวตื่น ตัวสวาง มัน
พาไปเอง มันเคลือ่ นไหวอยางเปนระบบระเบียบในความหยุดนิ่ง ตรงนี้แหละอยางที่มีผู
กลาววา “เราเดินหรือไปเหยียบสวิทชแหงกาลเวลาเขาให จึงเกิดภาพยอนอดีต เปดมิติแหงภพ
ชาติยอนหลังและลวงหนาได”
วันไหนขาพเจาไมไดเดินจงกรม ไมไดนั่งสมาธิ ไมไดยืนสมาธิ รูสึกนอนไมหลับ เหมือน
กินขาวลืมกลืนน้ํา ถาไดสักวันละ ๓ ชั่วโมง ตอนกลางคืน แหมมันสบายบอกไมถกู เดินจงกรม
ไป ยืนสมาธิ นั่งสมาธิ แลวตอนนี้ก็ทดสอบตนเอง ขอสอบผานเขาประตูวัดอัมพวันกันเลยคราว
นี้ หยุดนิ่งแลวเพิ่งกระแสจิตสงโทรจิตไปถึงกุฏหิ ลวงพอพระภาวนาวิสทุ ธิคุณ ชวงระหวางวันที่
๑๑ พ.ค. – ๒๒ พ.ค. ๓๕ นึกตรวจขอสอบดวยโทรจิต จูนภาพโฟกัสหาความชัดของเลนสใน
กระแสจิต ฉายไปเรื่อย ๆ โฟกัสภาพไปเรื่อย ๆ เห็นหลวงพออยูขณะมีญาติโยมหลายคน ไมเอา
เปลี่ยนใหม โฟกัสภาพใหม จูนคลื่นกระแสจิตใหม เอาตรงจุดที่หลวงพอทานวาง เสี้ยวแวบที่
หลวงพอวาง นี่แหละโทรจิต โฟกัสภาพจูนคลื่นกระแสจิตพุงไปกระทบเฉียบพลันเปรี้ยงเลย
หลวงพอยิ้มเบิกบานแฝงความเหน็ดเหนื่อยกรํางานปลูกคน ดังปราชญจีนทานวา “คิดการป
เห็นธรรมดวยตนเอง
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เดียว ปลูกพืชลมลุก คิดการรอยปใหปลูกคน” เหนื่อยแตแฝงความเอิบอิ่มอยูในกระแสธารบุญ
กุศลมหาศาลไหลหลั่งดุจทะเลกวางใหญ ยอมเปนที่พึ่งของเหลาสรรพสัตว
คือตนฉบับขาพเจาเขียนไวแลว แตไมสงไป กลับสงโทรจิตไปถามหลวงพอกอนวา ใชได
หรือเปลา ความนึกคิดประสบการณฝกฝนแบบงู ๆ ปลา ๆ ของขาพเจาเปนอยางไร หลวงพอ
ตรวจทานตนฉบับดวยตาทิพยปรูฟเสร็จ อีเอ็มเอส ดวนจี๋ ใหรีบสงตนฉบับพรอมรูปถาย
มาใหทันลงหนังสือ กฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ ภายใน ๗ วัน
ทานผูอานอยางเพิ่งเชื่อขาพเจา เอาไปลองปฏิบัติสมาธิดูกอ น ใชสมาธิเปนกุญแจเปดมิติ
แหงกาลเวลา เราจะพบหมดทั้งสามภพ อดีต ปจจุบัน อนาคต หมดเลยขอรับ
หลวงพอพระภาวนาวิสทุ ธิคุณมักตั้งคําถามวา “นึกดูซิ มันใชจิตดวงเดียวกันหรือเปลา”
จิตที่หดหูเศราหมอง ในขณะนั้นพอมีใครมาบอกวา เรา หรือ ตนเอง มีโชคดีนะ ไดเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือมีโชคลาภลอยไดเปนแสนเปนลาน จิตที่เคยฝอหอเหี่ยวหุบ เมื่อตอนที่นึกถึงวัน
แลววันเลาถูกเจาของบานเขาทวงคาเชาบาน เขาทวงคาผอนงวดบาน งวดรถ แลวอยู มีโชค
ฟลุกลาภลอยและมีลาภเดินมาชน มีเงินทองไหลมาหา ปลดเปลื้องทุกขหลุดพนไป โลงอกไป จิต
แตละชวยแตละจังหวะที่สัมผัสแลวกระทบเลื่อนไหล มันเปนจิตดวงเดียวกันหรือเปลา ขาพเจา
ขอตอบวาไมใชจิตดวงเดียวกัน มันเคลื่อนเลื่อนไหล มันเปลีย่ นไป เปนระบบดังนี้ครับ ระบบ ๒
จังหวะครับ คือ อดีต กับ ปจจุบัน เทานั้นเอง
ในปจจุบันมีอดีตอยูแ ลว ในปจจุบันมีอนาคตอยูแลว อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มัน
อยูใ นหนึ่งเดียวเทานั้น บางทีนกิ ายเซน เขาสอนเคล็ดวา ใชวิธี “ลืมตัวไรตน” มันมีแค ๒
จังหวะ อดีตกับปจจุบันเทานั้น เมื่อมันมี ๒ จังหวะ เอาละ ตอนเขาคอก ตีรวั้ ลอมเลย ตอนใหจน
มุมในกระดานเลย หมากเดินชุดนี้มันมีแค ๒ จังหวะ นึกเปนปจจุบัน พอรู รองออ เปนยังไง นึก
ตรึก คิด มันเปนอดีตทันที เมื่อ ตัวรู ผุดขึ้นถูกไหมครับ มันมีแค ๒ จังหวะ เราจับจุดนี้เอามาใส
ลงวา มันก็มแี คเลข ๐ กับเลข ๑ เทานี้เอง พอขยายออกมาแบบนี้ นักคอมพิวเตอรปอนขอมูลใส
เขาเครื่องไดแลว เดี๋ยวเถอะมันไหลออกมาเหมือนถอดเทปยาวไมรจู บเลย จะขอทราบเรื่องราว
ในอดีต ปจจุบัน อนาคต เจาหลักการ ๒ จังหวะนี้มันนะคลี่ขยาย แปลงออกมาเปนภาพลอยเดน
ออกมาเลย เหนือกวาตัวอักษรเสียอีก มันแปลงออกมาเปนภาพชัดแจว เหมือนกับเรานั่งคุยกัน
อยางนี้เลย
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ก็เลข ๑ ถึงเลข ๙ มันเกิดจากหลักไหน มันเกิดจากเลข ๐ ตัวเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้น
หลวงพอพระภาวนาวิสทุ ธิคุณถึงบอกไดวา ใครไปขอหวยกับพระ ใครเขาวัดไปใหพระรด
น้ํามนต ไปขอหวยกับพระโงทั้งนัน้ นึกออกไหมครับ โงตอนไหน ถามแบบนี้ โงตอนไหน
พระพุทธเจาใหวิชาดีไวแลวขอรับ “สมาธิ” ตัวเดียว เนนอีกครั้ง “สมาธิ” ตัวเดียวคนใหเจอะ หา
ใหพบ แลวอยางอื่นไดหมด นรกไมไดอยูใตดิน สวรรคไมไดอยูบนฟา มันซอนเหลื่อมกันอยูใน
ภพเดียวกะพวกเราที่เดินกันชุลมุนขวักไขวอยูวัน ๆ นี่แหละ
ขาพเจาไมขออธิบายเรื่องกรรมนําไปเกิด เกิดเปนสัตว เปรต เดรัจฉาน เทวดา มนุษย
กรรมนําไปเกิดอยางไร หลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณอธิบาย ผมใสสวางตรงเรือ่ งกรรมนําไป
เกิด ตรงนี้จนแตมอธิบายไมไดแตเขาใจ แลวจะทําอยางไร ก็ปลอยเปนหนาที่ของ “ครูใหญเจา
เกา” คือ “สมาธิ” เขามาอธิบายใหขาพเจาทราบเอง ใครอธิบายยังไงก็เขาใจ เขาใจอยางมากก็
ไดแตตอบวา รูแลว รูแลว แตของจริง ๆ แลวไมมีทางรูไ ดจริง ๆ เลย ถา “ครูใหญเจาเกา คือ
สมาธิ” เขาไมบอกอธิบายใหฟง
เปนไงครับทฤษฎี ๒ จังหวะ ลบอดีตทิ้ง เหลือแคปจจุบัน มันมีแค ๐ กับ ๑ เทานัน้ เอง
อดีต กับ ปจจุบัน อดีตมันเลข ๐ ถูกไหมครับ
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