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วันหนึ่งใกลคา่ํ แลว ขาพเจา “ยืนหนอ” กําหนดสติ ไลตามกลางกระหมอมผาซีก
เกาสิบองศาทะลุกลางลงระหวางหัวแมเทาทั้งสองขาง แลวก็ใหสติ ไลตามจากหวางเทาทั้งสอง
ขึ้นกลางกระหมอม ทําไป ๆ ทําอยูนาน หนักเขาสติมันไปหลอหลอมเปนหนึ่งเดียวกับลมหายใจ
ไปเลย ไมตอ งไปไลกวด วิ่งไลจับกันวุนวาย ใหสติและลมหายใจเขาเปนหนึ่งเดียวกัน แหม! ก็
ทํายากอีกนะแหละ ไมใชเขาจะยอมลงเอยกันงาย ๆ วิ่งหนีวิ่งไลตามกันอยูนั่นแลว ลําบากยาก
แทหนอ
ยืนหนอ ๕ ครั้งหลายชุดอยูพักใหญ ใกลค่ําวันหนึ่ง แวบเดียว อาว! กายละเอียดขางใน
ของขาพเจา หลุดออกไปยืนมองพิจารณากายเนื้อกายหยาบอยูขา งนอกเสียแลว เห็นชัด
เลย ไมไดเห็นดวยตา แตมันคลาย ๆ เห็นหมดพรอมกันทันที ไมใชเห็นทีละสวนเหมือน
ใชตาเนือ้ มองเจากายทิพยนสี่ ามารถเห็นแบบปรุโปรงทั่วตลอดหมดในพริบตาเลย ไมได
นึกดีอกดีใจอะไร รูสึกเฉยๆ จากนั้นก็ไปเดินจงกรมตามที่หลวงพอเจาคุณฯ สอนไววา ให ยืน
เดิน นั่ง ตอเนื่องเหมือนกรอดายเขากระสวย อยาใหขาด ชวงขาดจังหวะทั้งสามอาการนี้ กําลัง
ยางซาย ยางขวา เดินไปชาที่สุดเทาที่จะชาได ไมใชเดินวันเดียวเดี๋ยวเดียวแลวไดนะขอรับ เลน
กันนานเชียว ก็ค่ําวันหนึ่ง เดินจงกรม ไปเรื่อย ๆ ไมไดหวังอะไร วันเดียว กายเนื้อมันหายไป
มองเห็นเทาตนเอง ยก ยาง เหยียบ เห็นชัดเลย เอะ! มันเห็นไดยังไง ก็เวลาเดินจงกรม เรา
ไมไดเดินมองฝาเทานี่นา แลวกายสวนบนมันหายไปไหน นึกรูตลอดก็ไมไดตกใจ ไมไดดีใจ รูสกึ
เฉย ๆ
จากนั้นก็ไปนั่งกําหนดในทาอาสนะ อันวา อาสนะ นี่ออกจะนั่งยากหนอยนะครับ นั่งทา
อาสนะ หรือทาดอกบัวนี่ จิตมันดิง่ ลงไดเร็วมาก และ ทั่วตลอดหมดของรางกาย จะอยูใน
ลักษณะเตรียมพรอมทั่วตลอดหมด ขาพเจาชอบนั่งทาอาสนะนี่มาก ฝกมาตั้งแตเยาววัย เลยทํา
ไดสบาย ๆ เหมือนนั่งธรรมดาไปเลย นั่งทานี้มันจะชวยใหพลังกุลดาลินีที่จะเคลื่อนไหวจาก
บริเวณกระดูกเชิงกราน ระหวางกระดูกสันหลังขอสุดทาย ไลตามไขกระดูกสันหลัง ขึ้นกลาง
กระหมอม แผซา นพลังไปเปดสวิตชดวงตาที่สาม ที่สาํ คัญเมื่อพลังกุลดาลินีไดถูกปลุกใหตื่นแลว
นกไมเคยเห็นฟา ปลาไมเคยเห็นน้าํ
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ไขกระดูกสันหลังจะถูกเปลี่ยนสีและแผรังสีไดอีกดวย มันจะฟอกไขกระดูกสันหลังทั่วตลอดหมด
ไปถึงกลางกระหมอมจนถึงเปดดวงตาที่สาม ที่หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เคยชี้ให
นักปฏิบัติสติปฏฐาน กําหนดเห็นหนอ ระหวางคิ้วทั้งสองขาง กลางหนาผากนั่นเอง
อันนี้ไดประโยชนเหลือจะกลาวไดถวนถึง เอาไปใช มองอะไรไดอยางชนิดถูกตองตามที่
เปนจริง เชน เห็นวาคนที่นั่งสนทนากับเรานี่ คดในของอในกระดูก เลหเหลี่ยม หลอกลวงหรือ
เปนคนซื่อตรง ปากกับใจตรงกัน ก็เห็นได เห็นวาคนที่กําลังเดินเขามาหาเรานี่ เขามีปญหาอะไร
เดือดรอนเรื่องอะไร เปนทุกขเรื่องอะไร ยังเอาไปชวยเหลือปดเปาปญหาไดตั้งมากมายไมรหู มด
อีกดวย มันเกิดประโยชนมหาศาล “เห็นหนอ” กําหนดรูลงไป คนที่เดินมาหาเรา คนที่นั่งอยู
ตรงหนาเรา เปนคนอยางไร มีอะไรอยูในตัวบาง นึกรูตามไปจนกระทั่ง หยั่งรูจ ิตใจคนที่นั่ง
สนทนากับเรา เขากําลังนึกคิดอะไร หลอกลวง หรือซื่อสัตย จริงใจ ไมจริงใจ มันรูไ ดอัตโนมัติไป
เลย
ออ! เกือบลืมไป เรื่องศัพทคําวา กุลดาลินี เดี๋ยวจะงงกันยกใหญ ไมใชศัพทใหมนะครับ
เปนคําโบราณของทานโยคี ดาบสแถบเชิงเขาหิมาลัย ทานกลาวถึงเอาไวหา พันปลวงมาแลว
เปนอาการลักษณะของพลัง จะเรียกวา ลึกลับก็ใช จะเรียกวาไมลึกลับก็ใช มันหลอหลอมรวม
เอาพลังเกิดจากฝกสมาธิ ไปผนึกรวมพลัง ดิน น้ํา ลม ไฟ ดวงดาว มวลสารทั้งหมดของจักรวาล
หลอมไหลเลื่อนเขาสูไขกระดูกสันหลัง บริเวณกระดูกเชิงกราน แลวฟอกไขกระดูกสันหลังให
เปลี่ยนสีและเกิดรังสี เกิดพลังคลื่นมหาศาล ไหลเลื่อนฟอกไขกระดูกสันหลังไลตามไปเรื่อย ๆ
ถึงกลางกระหมอม ไปกดสวิตชเปดดวงตาที่สาม ที่เรียกวา ตาทิพย อยูระหวางเหนือหวางคิ้วทั้ง
สองขาง กึ่งกลางหนาผาก ทําใหเห็นอะไรตามที่ธรรมชาติมีอยูเปนอยู เขาใจยากหนอยนะครับ
เพราะปกติทุกวันคนเราไมไดเห็นอะไรตามธรรมชาติเขาเปนอยูจริง ๆ เลยเปนอะไรปลอม ๆ
หลอก ๆ กันทั้งนั้น แตเราไมรตู ัว เพราะไมไดฝกสมาธิ สมถกรรมฐาน ไมได ฝกสติปฏฐาน ๔
เลยทึกทักเอาวา ที่ตาเนื้อมองเห็นนั่นแหละของจริง ถึงไดถูกหลอกถูกตมถูกตุน ถูกคดโกงมา
สารพัด
นั่งทําสมาธิวิปสสนากรรมฐาน พอเขาที่ลงตัวดีเหมาะเหม็ง เอาอีกละ เจาตัวกายละเอียด
ขางในหรือกายทิพย เขาอกมานั่งประจัญหนา มองกายหยาบเนื้อของตนเอง มองบานเกา ๆ
เรือนผุ ๆ พัง ๆ โทรม ๆ มองอยูพักใหญ จึงกําหนดรู ดึงกลับ แลวจึงไปเดินซ้ําอีกชุด กอนจะไป
อาบน้าํ สวดมนต เขานอน ทําอยูอยางนี้สม่ําเสมอ ไดผลดีมากทีเดียว แตกไ็ มเคยดีอกดีใจ ไม
รูสึกอะไรเฉย ๆ เพราะปกติฝกฝนมาตั้งแตเยาววัย
นกไมเคยเห็นฟา ปลาไมเคยเห็นน้าํ
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สมัยเด็กเคยฝกเพงกสิณมากอนแลว ธรรมกายก็ฝกมาโชกโชนแลว แตคนลึกเขาไป คน
ลึกเขาไปตามแบบฉบับกาลามสูตรบัญญัติที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอน คือ ตองรูจัก
เลือกเฟน เกิดเปนคนถาไมรจู ักเลือกเฟน จะเลื่อนระดับไปเปนมนุสส เห็นจะหมดหวังกันทีเดียว
ที่วัดอัมพวัน สิงหบรุ ี หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ซึ่งขาพเจาไปกราบเทาขอ
ฝากตัวเปนศิษย บอกสอนเรื่อง ทุกขณะจิตอยูในปจจุบัน ปจจุบันแบบนามธรรม จับตองไมได ก็
ไปกําหนดรูด วย สติปฏฐาน ๔ กําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง ทําหลาย ๆ ชุด สติมันจะดิ่งลงศูนยกลาง
ที่ตั้งไดเร็วและทําแบบสบาย ๆ ทีจ่ ะไมสบายก็เห็นจะเปนตอนยืนหนอ นี่ ยืนกันชาเมื่อยปวดขา
เปนตะคริวจนขาสั่น ขามันจะระเบิด บางครั้งมีอาการตัวโยกโคลงไดอีกดวย ยืนหนอใหดี ๆ เปน
วิธีเรียบ ๆ งาย ๆ ไดผลเร็วมาก ทําใหจติ เราไมฟุงซาน แวบเดียว ยืนหนอ ๕ ครั้ง กําหนดลม
หายใจ กําหนดสติใหดี ๆ แวบเดียว พลิกแผนดินเลย แผลงฤทธิ์อิทธิบาทแวบฉับพลันตัวขางใน
กายทิพย หลุดออกมายืนมองกายหยาบกายเนื้อ พิจารณาไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แลวจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเรายืนกําหนดไดอยางนี้ มันจะไปอยูในปจจุบัน ทุกขณะจิต และ
ยังดับสนิท เรื่องที่จะกอภพกอชาติของกระบวนการปฏิจจสมุปาทไปพรอมกัน เพราะมันดับสนิท
ขันธ ๕ นิวรณ ๕ ไมเหลือ กระบวนการ ๑๒ อาการที่จะปรุงแตงขึ้นวงกลมรอบกอภพชาติ ตาม
วิถีของปฏิจจสมุปบาท ฟนฉับเดียว ขอโซถูกตัดขาด ไมสามารถกอภพ กอชาติได ขันธ ๕ จิต
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลืออะไรใหปรุงแตงอีกเลา ภาชาติจะไปกอขึ้นไดอยางไร
นิวรณ ๕ ดับสนิทไปพรอมดวย ในโอกาสเดียวกัน แลวพรอม ๆ กันนี้ยงั อยูในปจจุบันทุกขณะ
จิตไปอีกดวย เลยหยุดกอสรางภพชาติ ทุกข ชรา มรณะ โสกะที่ไหน มันจะเกิดไดเลา สิ้นภพ
ชาติ ดับสนิทไปแลว ไฟดับแลว ขาวสะอาดบริสุทธิ์ไปแลว ทําไมตองแตงชุดดําไปงานเผาศพ
ดวยเลา คนจีนเขาทําถูก คนตายใหใสขุดขาวสะอาดไปรวมงาน แตประเพณีขา งไทยเราแตงชุด
ดํา ดําทําไมอีกเลา ไฟดับแลว มันสวางแลว ภพชาติถูกเผาสลายไปแลว ขาวสะอาดซะทีไมได
หรือ
สติปฏฐาน ๔ นี่เปนทางสายเอกแทจริง ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทิ้ง
ไวเปนมรดกใหแกมนุษยชาติทั้งหมด วัตถุดิบทําเหมืองทองสุดขอบฟา ก็ไมตอ งไปหาทีไ่ หน
วัตถุดิบคือ ลมหายใจเขาออก ที่หายใจทิ้งไปวัน ๆ เปลาประโยชนนี่แหละ จับเอาลมหายใจมา
กําหนดรูดวยสติตัวเดียวเทานั้น ทําไดเมื่อใดนกเห็นฟา ปลาเห็นน้ําเมื่อนั้นเฉียบพลันทันที
หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล กลาวถอยคําลุมลึก เรียบ ๆ งาย ๆ เอาไว ทุก
ขณะจิต อยูในปจจุบัน อยูกับปจจุบนั อดีตไมตอ งไปอาลัยเก็บเอามาคิด เปนขยะไปแลว เนาไป
นกไมเคยเห็นฟา ปลาไมเคยเห็นน้าํ

๓

แลว เอามาคิดทําไม อนาคตไมตองไปจับตัววางตาย เอาตรงนี้ขณะนี้ เดี๋ยวนี้ อยูกับปจจุบัน
เทานั้น ใหจิตอยูในปจจุบันทุกขณะจิต ถาเมื่อจิตอยูในปจจุบันทุกขณะจิต แนชัดอยูแลววา
กระบวนเพลง ๑๒ อาการของขบวนการปรุงแตงภพชาติ ของวงกลมปฏิจจสมุปบาท ถูกฟนฉับ
เดียว มวนเดียวจบ ขาดสะบั้น ขอโซกอภพกอชาติถูกฟนฉับเดียวขาดสะบั้นหัน่ แหลกดับสนิท
ฝงไปแลว จะเหลืออะไรใหทุกข ชรา มรณะ อีกตอไปเลา หลุดพนเสียทีไมไดหรือ ไฟมันดับสนิท
ไปแลว แตงชุดขาวไมไดหรือ ทําไมตองไวทุกขอีกเลา ทําไมตองแตชุดดําดวยเลา ขาพเจากําลัง
เนน ๆ จี้จุดมรณสติชัด ๆ แฝง ๆ ในคํากลาวอยูในเชิงใหชัดอยูแลวนั่นเอง
ขาพเจากลาวกับทุก ๆ ทานทีม่ าพบขาพเจา เกือบจะครบหมดทุกจังหวัดในภาคอีสาน
ที่มาสัมผัสกับชีวิตและงานของ ขาพเจา มักกลาวฝากไวเสมอ ๆ วา ป พ.ศ. ๒๕๓๖ นี้เปนปที่
ขาพเจา นายบุญสง อินทวิรัตน ถึงกําหนดตองตายแลวนะ ขอผลัดเขาไดเทานี้จะไดรับการ
ผัดผอนตอระยะเวลาออกไปอีกหรือเปลา สุดแทแตฟา ดินไมมีอะไรตองกังวลอีกแลว ตายเสียทีก็
ดีเหมือนกัน เหนื่อยมากจริง ๆ การมีชีวติ อยูชางเปนสิ่งดีงามหาสิ่งใดเสมอเหมือนเปนไมมีอีก
แลว แตนา เสียดาย ทําไมตองจบลงดวยตายจริงทุกรายอีกดวยเลา สรางขึ้นมาแลวทําไมตองถูก
ทําลาย ก็เพราะ มันเปนเชนนั้นเอง มันเปน ตถตา มันเหลือแค ๓ พยางคเทานั้นเอง ทั้งหมด
ในพระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ยอและยอย และกรองแลวกรองอีก เหลือแค ตะ-ถะ-ตา
สามคําเทานีเ้ อง ใบประดูในฝามือตถาคต กํามือเดียวแท ๆ ที่พระพุทธองคหยิบมาบอกสอน
มนุษยชาติใหหลุดพนทุกข
ถาสมมุติวา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หยิบเอาใบประดูลายมาหมดทัง้ ปามาบอกสอน
จะเสมือนยกเอาจักรวาลทั้งหมดมาบอกสอนหรือเปลา แคกํามือเดียวก็เรียนกันหลายพันชาติ
กวาจะหลุดพน ถาไมไดพบทางสายเอกสติปฏฐาน ๔ ที่พระตถาคตวางเปนมรรค เปนวิถี เอาไว
ให เมื่อขาพเจาไปไดเคล็ดวิธี กําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง ไดมาจากหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิ
ญาณมงคล เอามาใชฝกสติปฏฐาน ๔ พลิกแผลงฤทธิ์อิทธิบาท ไดผลมหาศาลรําพันไมหมด ขอ
ที่รูแน ๆ คือ รวบรัดตัดตรงฟนฉับเดียว กระบวนการ กระบวนเพลง ๑๒ อาการ ของ
กระบวนการปฏิจจสมุปบาท ถูกฟนฉับเดียว ชกตูมเดียว ฝงดับสนิทไปเลย
ดิฉัน นางพรศรี อินทวิรัตน ขอเลาพวงทายเรื่องราว ที่ไมคอยรูเรื่องของคุณบุญสง
อินทวิรัตน นิดเดียว ของดิฉันอานเขาใจไมยากเลย เรื่องของดิฉัน คือ ปกติ ดิฉนั ปวดเปนโรค
ไมเกรน ปวดศีรษะขางเดียว ปวดประจํา รักษาประจําสม่าํ เสมออยูกับคุณหมอแพทยหญิงอรทัย
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๔

พาชีรัตน และแพทยหญิงทรงขวัญ ศิลารักษ ก็หายบางเปนบาง พอไปหาหมอก็หาย พอไกล
หมอหนอย มันปวดขึ้นมาก็ทรมานเหมือนกัน
อยูมาวันหนึง่ ปวดศีรษะมาก โทรศัพทไปถามหาแพทยหญิงอรทัย ทานไปตางประเทศ
แพทยหญิงทรงขวัญ ศิลารักษ ทานก็ไปตางประเทศ เอ! จะทํายังไง เอาละ วันนีจ้ ะลอดดูสักตั้ง
สูกับโรคปวดศีรษะโดยไมใชยาดูสักทีซิ ก็กําหนดจิต สวดมนต อโหสิกรรม แลวแผเมตตา ทํา
อยางแบบที่หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลสอนไวคือ อโหสิกรรมกอนทุกครั้ง กอนจะ
แผเมตตา จากนั้นขาพเจาก็ลงนอนกําหนดปวดหนอ ๆ เรื่อยไป กําหนดไปชา ๆ
สักพักเดียว ปรากฏหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ปรากฏองคหลวงพอ
นั่งอยูเ บือ้ งเหนือศีรษะดิฉัน หลวงพอเปาศีรษะ ลมเย็นวูบผานสรรพางคกาย รูสึกสัมผัส
ไดแทจริง ไมหลับไมฝน เปนอาการรับรูอยางมีสติสัมปชัญญะจริง ๆ ดิฉันยังไมไดนอน
หลับ แคกําหนดรู ปวดหนอ ๆ ทําเทานี้ ลงเอนกายนอนปวดหนออยูตามลําพัง คุณบุญสง
สามีดฉิ ันไมอยู มีแต น.ส.ภาสวรรณ และ ด.ช.ภิญโญ บุตรสองคนนี้อยูเปนเพื่อน ตอนแรกที่ปวด
ศีรษะ รูสึกจิตใจไมคอยสบายเลย หวาดกลัวอะไรบางอยางลึกลับบอกไมถูก เพราะไมวา จะอยูที่
บานหลังไหน ดิฉันเคยจับสังเกตวา คุณบุญสงมีอะไรแปลก เชน ไมมีตัวตนอยูในบานเลย เขา
อยูไกล ๆ แตกลับมาไดยินเสียงเดินหรือชงกาแฟ หรือหยิบสิ่งของเปดตูกับขาว หยิบถวยรินน้ํา
ไดยินอาการเหลานี้ของเขาเสมอ ๆ ก็ทําใหอุนใจ ถาคุณบุญสงไมอยูบาน มันเหมือนอะไรขาด
หายไปที่สาํ คัญยิ่งใหญบอกไมถูก วันใดเธอไมอยู ลูกเตาจะไมยอมลงมาปดเปดประตูบา น สวด
มนตหนารูปฉายาลักษณหลวงพอเจาคุณฯ วัดอัมพวัน แลวปดหองใครหองมันนอนเงียบหมด
เมื่อหลวงพอเจาคุณฯ มานั่งอยูเบื้องเหนือศีรษะ เปาศีรษะให เทานั้น หายปวดศีรษะ
เปนปลิดทิง้ เลย ดิฉันเชื่อมั่นวาหลวงพอเจาคุณฯ มาเยี่ยมบานดิฉันบอย ๆ เพราะดิฉันสัมผัสได
วาทานรักเมตตาคุณบุญสงและครอบครัวเหมือนบุตรหลานแทจริง ทานเปนที่เคารพรักบูชาของ
ครอบครัวดิฉัน เปนหลักชัยไปตลอดชีวิตจะไมมีวันลืมไดเลย จะอยูไกลแคไหน รําลึกนึกถึงดวย
เคารพบูชาในเมตตาของหลวงพอเจาคุณฯ สถิตไวในเรือนใจอยางไมรแู ปรปรวน ทุกครั้งที่ดิฉัน
บนปวดศีรษะ คุณบุญสงมักจะบอกใหไปปฏิบัตกิ รรมฐานแกกรรม บอกอยางนี้ทุกที ดิฉันไป
แนนอน มีโอกาสเมื่อใด จะตองไปปฏิบัติกรรมฐานทดแทนพระคุณหลวงพอที่มาเปาศีรษะให
หายปวด แสดงวา หลวงพอเจาคุณฯ แยกกายทิพยมาจากวัดอัมพวัน สิงหบุรี ไดแนนอน
เวลาลูกศิษยคนใดอยูใ นภาวะลําบากถึงที่สดุ หลวงพอเจาคุณฯ จะแยกกายทิพย ถอด
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กายทิพย ไปชวยเหลือไดแนนอน ดิฉันพิสูจนมาแลว เห็นมาแลวดวยตนเอง จึงยอมเชื่อ
วาเปนความจริง

ทําอดีตใหเปนปจจุบัน
หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล สอนใหทุกขณะจิตเปนอาการอยู
ในปจจุบัน อดีตลบทิ้งไปเลย อนาคตอยาไปฟุงซาน ทําปจจุบันใหอยูในอาการมีสติพรอมเทานี้
เอาลําพังแควา หาปจจุบันใหพบ แลวอยางอื่นไดมาหมด เพราะปจจุบนั เปนดานสําคัญ
ยิ่งยวด สําหรับผานไปสูค วามสําเร็จในการปฏิบตั ิสติปฏฐาน ๔
เมื่อไมรูตองยอมโง หลวงพอเจาคุณฯ บอกใหโงเขาไว แลวจะไดดี อยาเอาตัวฉลาดมา
เปนครูนําหนา พังทลายไมสาํ เร็จมรรคผลในชั้นเชิงปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ ตองใหโงเขาไว
ก็มาตรงกับสุภาษิตจีนบทหนึ่งเขาสอนไววา โงไมเปน ฉลาดไมได ยืนหนอ ๕ ครั้งนี่ทํา
บอย ๆ ทําสม่ําเสมอ ทุกวัน ทีเด็ดของหลวงพอเจาคุณวัดอัมพวัน สิงหบุรี ตรงยืนหนอ ๕ ครั้ง
วันละหลายหน ทําเขาเถอะ ยืนหนอ ๕ ครั้ง ทําใหถูกจังหวะ ลงอาการเคลื่อนของสติใหเขา
จังหวะใหดี ๆ ยืนหนอ ๕ ครั้งนี่นะทําใหเชาเขาไว ชาที่สุดเลย ไลจากลางขึ้นกลางกระหมอมกด
จากกลางกระหมอมลงมาผากลางกายลงศูนยถึงพื้นเลยนะ เด็ดขาดจริง ๆ
มีอยูวันหนึง่ กําลังทําอาการยืนหนอ ตอนค่ํา ๆ ปรากฏอยู ๆ กายทิพยหรือธรรมกาย
หรือกายในกายของขาพเจามันหลุดออกไป ยืนหันหนามองดูกายเนื้อเขาใหละซิ ระยะหางขนาด
๑ วา ยืนหันหนามองกายเนื้อของตนเอง อาว! นั่นตัวตนของเรา แลวนีล่ ะตัวตนของใคร ก็จําได
สัญญามันบอก นี่แหละกายแทจริงของดั้งเดิมของเราละ มันโปรงใสโปรงแสง รูสึกไดเลย
ตอนนั้นค่ําประมาณเกือบ ๕ ทุม ขาพเจาก็ปฏิบัติตามแบบฉบับหลวงพอเจาคุณฯ สอน
คือใหยืนหนอ แลวไปเดิน แลวไปนั่ง ตองใหตอเนื่องกัน ๓ อิริยาบถ นีจ้ ะตองใหตอเนื่องเหมือน
กรอดายเขากระสวย ทิ้งชวงไมได
สติมั่นคงดีมากตอนนี้ ก็เดินจงกรมเรื่อยไป จากนั้นถึงคอย ๆ ยอตัวลงหนอ ตามอาการ
ไลระดับยอลงจนถึงพื้นหนอสุดทาย จากนั้นก็พองหนอ ยุบหนอ เรื่อยไป เกิดเรื่องเลยทีนี้ เจา
กายขางในของขาพเจาทีม่ ันโปรงแสงไรเนื้อไรกระดูก จะเรียกวา กายทิพย หรือ ธรรมกายคงไม
พลาด มันออกมานั่งหันหนามองกายเนื้อของขาพเจา หางประมาณ ๑ วา เหมือนตอนยืนหนอ
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พอถอนออกจากสมาธิ ก็มานึกทบทวนอาการที่เกิดขึ้นลําดับมาอยางไร ก็นึกยอนไปถึง
ของเกา ๆ ที่เคยคนลึก ๆ มาจากอิทัปปจจยตา และ ปฏิจจสมุปบาท และ ตถตา ในคัมภีรของ
สมเด็จเจาประคุณหลวงพอพุทธทาสภิกขุ ทานเขียนสอนชาวโลกเอาไว
ทุกขณะจิตเคลื่อนไหลไปนั้น ถูกกําหนดดวยสติควบคุมตลอดไมคลาดเลย รูปกับนาม
เขาทํางานธรรมชาติของเขาลวน ๆ เขาใหแลว ในเมื่อทุกขณะจิตเคลื่อนไหวของลมหายใจเขา
ออกดวยสติกํากับอยูไมคลาดแบบลวน ๆ อยูอยางนี้ อดีตที่ไหน อนาคตที่ไหนจะลอยหนาขึ้นมา
ได ก็ทุกขณะจิตกําหนดลมหายใจอยูในปจจุบันลวน ๆ แลวอยางนี้ สติกับลมหายใจมันหลอ
หลอมเปนหนึ่งเดียวกันแลวมันเปนของคี่ไปแลว ไมมีอะไรคูในโลกนี้ ในการฝกสติปฏฐาน ๔
ตองไลเรื่องประเด็นความหลงเคยชินอะไร ๆ ทีม่ ันเปนของคู ใหเหลือแตของคี่เทานั้น
เมื่อทุกขณะจิตของลมหายใจเขาออกมีสติผนึกหลอหลอมรวมเปนหนึง่ เดียวอยูลวน ๆ
อยางนี้ เบญจขันธ และนิวรณ ๕ ถูกฟนฉับดับสนิทไมเหลือซากเลย ตรงจุดนี้ ขันธ ๕ และนิวรณ
๕ ไมเหลือซากไปแลว ในเมื่อทุกขณะจิตของลมหายใจเขาออกเหลือแตสติลวน ๆ อยูอยางนี้
แลว ดับไมเหลือซากในแวบเดียว ฉับไวกวาฟาแลบดวยซ้ําไป
ถึงตรงจุดนี้ อยากจะวิง่ ไปกราบเทาหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ทานสอน
ประยุกตรวบรัดดีเหลือเกิน ยอดเยี่ยมจริง
นี่แหละ งานปลุกคนใหตื่น สอนคนใหเปนงาน
เอา! มาถึงตอนทําอดีตใหเปนปจจุบนั จะทําอยางไร เพราะหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิ
ญาณมงคล เนนมากเรื่องฝกสติปฏฐาน ๔ ตองใหอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง ใหตอ เนื่อง เหมือนกรอ
ดายเขากระสวย ตองตอเนื่องอยาใหขาดชวง อยาทิ้งจังหวะ ยืนครึ่งชั่วโมง เดินครึ่งชั่วโมง แลว
ไปนั่งครึ่งชั่วโมง เอาใหตอเนื่อง ทําอยางนี้หลวงพอเจาคุณบอกวา จะไดผลแนนอน และเร็วดวย
ขาพเจาเลนมุมกลับยอนศร คํากลาวสอนของหลวงพอเจาคุณฯ เอาดายหลอดมาหนึ่ง
หลอดขึ้นไปยืนชั้นบนของตัวบาน แกะปลายเชือกที่เสียบหลอดดายออก แลวกระตุกหลอดดาย
วืดเดียว หลอดดายถูกกระตุกวื้อ มันหลุดหวือลงไปสุดปลายดาย เปนหลอดหอยตุงติ้ง ทําอดีต
ใหเปนปจจุบัน เอาชนิดอยางใหเห็นเปนหุน เปนตุกตา ใหเห็นชัด ๆ กันเลย ไมเชื่อลองทําดู วิธี
ทําอดีตใหเปนปจจุบัน ขณะกระตุกหลอดดายหวือหวือ วืดลงไปนัน้ ทานกําลังทําอดีตใหเปน
ปจจุบันแลวใชหรือไม
บุญสง อินทวิรัตน
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