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ขาพเจาเปนผูปฏิบัติธรรมผูหนึ่ง ที่ใฝในธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
สนใจในการปฏิบัติธรรม สวดมนตภาวนาและนั่งสมาธิมาตั้งแตเล็ก อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
เกิดมาในครอบครัวที่ใฝใจในการปฏิบัติธรรม นับตั้งแตคุณพอคุณแม ทําใหทุกคนใน
ครอบครัวสนใจในการปฏิบัติธรรมกันทุกคน ปจจุบันขาพเจาอายุ ๓๖ ป รับราชการในสังกัด
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มรูจกั พระเดชพระคุณทาน
พระราชสุทธิญาณมงคล หรือในนามที่บุคคลทั่วไปเรียกวา หลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จาก
หนังสือวิปสสนาสื่อวิญญาณ เมือ่ ครั้งที่ขาพเจาดํารงตําแหนงปลัดอําเภอน้ําปาด จังหวัด
อุตรดิตถ
นับแตนั้นเปนตนมา ขาพเจาก็ติดตามผลงานของพระเดชพระคุณทานฯ จากหนังสือ
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เรื่อยมา จวบจนขาพเจาไดรับคําสั่งยายจากกรมการปกครอง
ใหไปดํารงตําแหนงเจาหนาที่ฝกอบรมที่วิทยาลัยการปกครองตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
๒๕๓๕ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘ ขาพเจาไดรับหนังสือ
จากกรมการปกครองแจงวา กระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการ อบรมปฏิบัติธรรมตาม
โครงการแสงสองใจพนภัยเอดส ระหวางวันที่ ๓ – ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ณ วัดอัมพวัน
จังหวัดสิงหบุรี ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง จึงเชิญชวนเพื่อนขาราชการอีกทานหนึ่ง
แสดงความจํานงขอเขารวมการอบรมปฏิบัติธรรมตามโครงการดังกลาว และสิ่งที่จะนําเสนอ
ตอไปนี้ เปนประสบการณจริงที่ขาพเจาประสบในระหวางการปฏิบัติธรรม โดยจะขอแบงการ
นําเสนอออกเปน ๒ ภาค คือ
๑. ภาคประวัติการปฏิบัติธรรม
๒. ภาคประสบการณพิเศษที่วัดอัมพวัน
ขอใหทานผูเจริญทั้งหลาย จงอยาเชื่อในสิ่งที่ขา พเจาจะนําเสนอดังตอไปนี้ แตขอให
ใชสติในการพิจารณา เพราะสิ่งที่ประสบตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตน ไมมีผูใด
สามารถยืนยันไดวาจริงหรือไมจริง ขาพเจาไมมีเจตนาอวดอุตริมนุษยธรรม แตมีเจตนาจะ
เผยแผบารมีของพระเดชพระคุณทานพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอ จรัญ) และมุงมั่นให
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ผูเจริญทั้งหลายเชื่อในเรื่องของกฎแหงกรรม จะไดพึงสังวรในการปฏิบัติตนใหมีชวี ิตอยูเพือ่
กระทําความดีตอไป

ภาคประวัติการปฏิบัติธรรม
ขาพเจาเริ่มเรียนรูการปฏิบัติธรรมครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๒ ขณะเรียนอยูชัน
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลวัดบางสะแกใน ฝงธนบุรี ในวิชาศีลธรรม โดยมี
พระมหาสมพิศ แหงวัดเวฬุราชิน เปนครูผูสอน ในชั่วโมงการเรียนไดมีการสอนนั่งสมาธิดวย
โดยใชองคภาวนา พุทโธ และเมื่อสําเร็จชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ขาพเจาก็สอบเขาเรียน
ตอในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ขณะนั้นขาพเจามีบา นพักอาศัยอยูยานซอย
วัดบางสะแกนอก ตลาดพลู ธนบุรี ในการเดินทางดวยเทาไปโรงเรียน จะตองเดินผานวัด
ปากน้ํา ภาษีเจริญ ทุกวัน ดวยใจทีใฝในการปฏิบัติธรรมอยางไรไมทราบ ทําใหขาพเจา
ตัดสินใจเดินเขาวัดปากน้ํา เพื่อขอเขาไปปฏิบัติธรรมนัง่ สมาธิวิปสสนากรรมฐานตามแนว
ของ พระมงคลเทพมุนี หรือที่เรียกวันโดยทั่วไปวา หลวงพอสด วัดปากน้ํา โดยใชองค
ภาวนาวา สัมมาอะระหัง
นับแตนั้นเปนตนมา ขาพเจาก็มักจะไปฝกนั่งสมาธิวิปสสนากรรมฐาน ทีว่ ัดปากน้ําอยู
เปนประจําเมื่อมีโอกาส บางครั้งก็ฝกเองที่บานในหองพระ โดยยึดเอาพระประธานในหอง
พระเปนครู เพื่อขอใหคุมครองภัยอันตรายตาง ๆ ทั้งทางกายและทางจิตในระหวางการฝก
ปฏิบัติ สําหรับองคภาวนาคงใชสลับกันไปในแตละครั้ง บางครั้งใชกําหนดลมหายใจใชองค
ภาวนาวา พุทโธ บางครัง้ ก็ใชการกําหนดดวงแกวนิมิต ใชองคภาวนาวา สัมมาอะระหัง
ตอมาในระหวางกําลังศึกษาขึ้นอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีโอกาสไป
กราบนมัสการพระคุณเจารูปหนึ่ง ที่วัดสามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนามวา หลวง
พอดวง หรือเรียกอีกชือ่ หนึ่งวา หลวงพอ ร.๔ ทั้งนี้เพราะทานมีลักษณะทาทางและรูปราง
คลายรัชกาลที่ ๔ มาก และ ณ ทีแ่ หงนี้นี่เอง พระคุณเจาไดโปรดเมตตาสอนกรรมฐานใหอีก
รูปแบบหนึ่ง จะเรียกวากรรมฐานชนิดใดไมทราบได เปนการกําหนดลมหายใจโดยใชองค
ภาวนาวา พุทโธ โลกะวิทู เพือ่ เปนการเปดภพภูมิตาง ๆ ใหเห็นซึ่งกันและกัน ไมการสะกด
จิต ไมใชวิธกี ารจูงจิต แตเปนการเห็นนิมิตตาง ๆ ในระหวางที่ใจเปนสมาธิ หลวงพอดวงเนน
ย้ําเสมอวา จะไมสอนการทําคุณไสยตาง ๆ เพราะเปนบาป แตจะสอนในการแกคุณไสยให
เพื่อเปนการชวยเหลือเพื่อนมนุษย จึงจําเปนตองเห็นนิมิตตาง ๆ และคุณไสยตาง ๆ ที่
มนุษยกระทําตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ตลอดจนวิบากกรรมตาง ๆ ของมนุษย การฝกใน
ลักษณะนี้จะฝกไมไดเสมอไปทุกคน บุคคลที่จะฝกไดจะตอง
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๑. มีบุญบารมีเกา
๒. รักษาศีล ๕ ตลอดชีวติ
๓. ประพฤติปฏิบัติดี มีเทพเทวาคุมครอง
และจะตองปฏิบัติตามขอหามตอไปนี้
๑. หามดาบิดา มารดา ครูอปุ ชฌายอาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณ
๒. หามลอดใตราวตากผา
๓. หามทานของงานศพ ตลอดจนของเซนไหวตาง ๆ
เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแลว ก็สอบบรรจุเขารับราชการในตําแหนงปลัดอําเภอ
บรรจุครั้งแรกเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ตอมาก็ยาย
วนเวียนอยูในจังหวัดจนถึงป พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไดยายไปอยูที่วิทยาลัยการปกครอง จนถึง
ปจจุบัน
สําหรับการปฏิบัติธรรมก็ยังคงปฏิบัติอยางตอเนือ่ งสลับกันไปในแตละวิธี
จะเปน
เพราะเหตุใดไมปรากฏ จิตคิดไปวา ไมวาเราจะปฏิบัติดวยวิธีใด ไมวาเราจะตั้งองคภาวนาวา
อยางไร ลวนแลวแตเปนอุบายทั้งสิ้นที่จะทําให จิตสงบเปนสมาธิ ตอมาภายหลังจาก
การศึกษาจึงไดทราบวาเปนการปฏิบัติในแนว สมถกรรมฐาน สําหรับนิมิตและอภิญญาที่
เกิดขึ้น ไมวาจะเปนตาทิพย หูทิพย หรือการรูวาระจิตของบุคคลอื่น เปนเพียงผลพลอยได
จากการฝกสมาธิในแตละขั้น แตละระดับเทานัน้ จึงไมควรยึดติดในสงที่ไดรู ไดเห็น หรือได
ยิน นั้น และในระหวางปฏิบัติหนาที่ที่วิทยาลัยการปกครอง ก็ไดรับทราบวิธีฝกกรรมฐานอีก
๒ รูปแบบ คือ การปฏิบัติตามแนวของ หลวงพอลี วัดอโศการาม ที่เรียกวา กรรมฐานเลข
ศูนย ซึ่งขาพเจายังไมไดฝกปฏิบัติ อีกแนวหนึ่งเปนแนวของ พ.อ.ชม สุคันธรัตน เปนการ
ฝกเพื่อใหเกิดอํานาจจิต สวนการปฏิบัตินั้น เปนการนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจโดยใชองค
ภาวนาวา พุทโธ กําหนดจิตลงบริเวณภายในจมูก บริเวณที่ลมหายใจเขาไปกระทบ เหนือ
จมูกเล็กนอยแตอยูใตหนาผาก ผลการปฏิบัติ หลังสวดมนตไหวพระแลว ก็เริ่มปฏิบัติโดยการ
นั่งสมาธิตามวิธีการดังกลาว ใชระยะเวลาในการปฏิบัติอยูหลายวัน บางวันอยากไดกลับ
ไมได แตวนั ที่ไมคิดอยากกลับได แสดงวา ความอยากเปนมารแหงความสําเร็จ วันนั้นจํา
ไดวา เริ่มเขาหองพระสวดมนตไหวพระเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. แลวตอดวยการนั่งสมาธิ
จิตไดเขาสูภวังค ไมรับรูต อสิ่งที่มากระทบตออายตนะทั้ง ๖ ไมรับรูแมกระทั่งลมหายใจของ
ตนเอง รางกายไมไหวติง ไมปวดไมเมื่อยและไมเปนเหน็บชา จิตกลับมาอีกครั้งหนึ่ง จึงถอน
ออกจากสมาธิ เมื่อออกจากหองพระ จึงไดทราบวาเวลาลวงเลยมาประมาณ ๓ ชัว่ โมงกวา
พิจารณาตัวเองวาเรานั่งหลับไปหรือไร ถานั่งหลับทําไมจึงไมมีอาการสัปหงกเลยแมแตครั้ง
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เดียว เปนเรื่องที่แปลก ตอมาจึงไดทราบวา เปนการเขาสูภวังค เปนสมาธิขั้นสูงของแนวสม
ถกรรมฐาน หลังจากนั้นก็ไมเคยไดเขาสูภวังคอีกเลย นับวาเปนปรากฏการณที่แปลกจาก
การทําสมาธิทั่วไป การทําสมาธิจิตจะสงบอยูในสมาธิยังรับรูความรูสึก เมื่อความสุขความ
เบิกบานอยูในใจเหมือนการพักผอนทางจิต แตการเขาสูภวังค รางกายและจิตจะไมรบั รู
ความรูสึกใด ๆ ทั้งสิ้น มีลักษณะเหมือนตายไปชั่วขณะ นอกจากนี้แลวขาพเจายังไดรับการ
อบรมสั่งสอนอีกวา เมื่อนั่งสมาธิควบคุมอารมณและจิตใหเปนสมาธิแลว ใหถอนออกจาก
สมาธิ และฝกเขาสูสมาธิใหม เขา ๆ ออก ๆ อยูใหเปนประจํา จะไดเกิดเปนความชํานาญ ผล
จากการปฏิบัติขาพเจาสามารถเขาสูสมาธิไดเร็วมากและจากการสังเกตพบวา ระยะเวลาใน
การนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบสั้นลง ขาพเจาเก็บคําถาม ๒ ขออยูในใจมาโดยตลอดคือ
๑. การเขาสูภวังคเปนการขาดสติหรือไม
๒. ทําไมระยะเวลาในการนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบจึงสั้นลง
สําหรับการนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันนั้น ทุกครั้งทีข่ าพเจามีปญ
 หาไมวา
ดวยเรื่องใด ๆ ก็ตาม ขาพเจามักเขาหองพระเพื่อสวดมนตไหวพระ นั่งทําสมาธิ เมือ่ จิตเปน
สมาธิ จึงนําปญหาในแตละเรื่องมาพิจารณา และเมื่อออกจากหองพระ ขาพเจาก็จะออกมา
พรอมกับวิธกี ารแกไขปญหานั้น ๆ และเมื่อนําไปปฏิบัติก็ไดผลเปนที่นาพอใจยิ่ง และนี่หรือ
คือปญญาอันเกิดจากสมาธิ
ตอมา เมื่อขาพเจาไดเขามาปฏิบัติธรรมตามแนวของพระเดชพระคุณทานพระราช
สุทธิญาณมงคล ณ วัดอัมพวันแหงนี้ จึงทําใหขาพเจาพิจารณาไดวา แตกตางจากสมถกรรม
ฐานที่ขาพเจาเคยฝกปฏิบัติมาดังนี้
๑. ถาเปรียบสมถะเปนชัน้ มัธยมศึกษา วิปส สนาก็เปรียบเปนขั้นอุดมศึกษา ขาพเจาจึงมี
ความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาปฏิบัติธรรม ณ สํานักแหงนี้ เทากับไดมาเรียนรูในสิ่งที่
สูงขึ้น
๒. สมถะ เปนการเรียนรูในการเจริญสมาธิเพื่อใหเกิดปญญา แตวิปสสนาเปนการเจริญ
สติเพื่อใหเกิดปญญา จะเห็นไดวา แตกตางกันในเรื่องของความละเอียดลึกซึ้ง
วิปสสนาจะมีมากกวา กลาวคือ การมีสติรูเทาทันปจจุบันอยูทุกอิริยาบถนั้น จะทําให
เรามีปญญาโดยตลอด สําหรับสมถะนั้นปญญาจะเกิดตอเมือ่ มีสมาธิเทานั้น
๓. ในเรื่องของการนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวติ ประจําวัน แมวาจะมีความสามารถ
ในการเขาสูสมาธิเร็วเพียงใด
ก็ไมสามารถที่จะทําใหมีสมาธิยาวนานและตอเนือ่ ง
ตลอดเวลาได ฉะนั้นแลวในวันหนึ่ง ๆ คงจะตองกําหนดจิตเพื่อใหเปนสมาธิหลาย
เวลา แตการมีสติรเู ทาทันปจจุบันอยูทุกอิริยาบถเราสามารถทําไดอยูที่การฝกฝน
ปรากฏการณที่วัดอัมพวัน

๔

จากการศึกษาและฝกปฏิบัติ ณ วัดอัมพวันแหงนี้ ระหวางวันที่ ๓ – ๑๑ กุมภาพันธ
๒๕๓๘ จึงทําใหขาพเจาสามารถตอบคําถามที่อยูในใจ ๒ ขอไดดังกลาวขางตนได ดังนี้
๑. การเขาสูภวังคในสมถกรรมฐานนั้น เปนการถูกตองในเรื่องของจิตตามแนวสมถะ แต
ระหวางอยูในภวังคเปนการขาดสติ สําหรับในแนววิปสสนากรรมฐาน เปนการเขาสู
ภวังคอยางมีสติ เราเรียกวา สมาบัติ
๒. ระยะเวลาในการนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบสั้นลงเปนเพราะ แนวสมถะเปนการเรียนรูการ
กําหนดจิตใหเปนสมาธิ ไมไดเรียนรูในเรื่องของการประคองจิต ฉะนัน้ เมื่อจิตเปน
สมาธิแลว จึงถอนกลับออกมาอยางรวดเร็ว เปรียบเสมือนการเดินทาง ถาความ
รวดเร็วในการเขาสมาธิ เปรียบเสมือนพาหนะในการเดินทาง และระยะเวลาที่จิตสงบ
เปนสมาธิเปรียบเสมือนระยะทาง การเดินทางไปและกลับโดยเครื่องบินยอมรวดเร็ว
กวาการเดินทางโดยรถยนต ฉันใดก็ฉันนั้น ยกเวนการกําหนดจิตเขาสูภวังค
ดังนั้น จึงใครขอเชิญทานผูเจริญทั้งหลายไดโปรดพิจารณาทานผูเคยฝกสมถกรรมฐานเพื่อให
จิตสงบมากอนแลว ขอไดโปรดใหมาปฏิบัติดวยตัวของทานเอง แลวทานจะพิจารณาไดวา
ทานไดเรียนรูในสิ่งที่สูงขึ้น ละเอียดขึ้น แตทานผูที่ไมเคยฝกอยางใดมากอนเลย ก็ขอใหมา
ฝกปฏิบัติ ไมตองเกรงกลัวจะฝกไมได ขอใหมี ขันติ ความอดทน รับรองวาจะตองไดทุกคน
เพราะวิธีการฝกของพระเดชพระคุณทานพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) วัด
อัมพวันแหงนี้ มีวธิ ีการที่แยบยล เปนการฝกสมถะควบคูไปกับวิปสสนา เปนการ
เรียนรูใหมีสติรูเทาทันอยูทุกอิริยาบถ จิตอยูคูกับสติ การกําหนดจิตจึงเปนสมาธิ
เบื้องตนตามแนวสมถะ การเรียนรูเทาทันปจจุบันทุกอิริยาบถเปนวิปสสนา ฉะนั้น
การเคลื่อนไหวตาง ๆ ของรางกาย ไมวาจะนั่ง เดิน ยืน หรือนอน และการรับรูทาง
อายตนะทั้ง ๖ ไมวาจะไดรู ไดเห็น ไดยิน หรือไดฟง เราจะเปนไปอยางมีสติ รูอยูทุก
อิริยาบถดวยการภาวนา พองหนอ ยุบหนอ เห็นหนอ เสียงหนอ คิดหนอ รูหนอ ขวา
ยางหนอ ซายยางหนอ ตาง ๆ เหลานี้เปนตน การกําหนดจิตหรือสติใหเคลื่อนไหวไปตาม
อิริยาบถและการรับรูทางอายตนะทัง้ ๖ จึงเปนการฝกเพื่อประคับประคองจิตใหรูเทาทัน
ปจจุบัน และเมื่อฝกไดดงั นี้แลว เราก็จะเปนผูมสี ติ มีสมาธิ มีปญญา อยูทุกเมื่อในที่สุด

ภาคประสบการณพิเศษที่วัดอัมพวัน
ขาพเจาเดินทางโดยรถยนตของกระทรวงมหาดไทยถึงวัดอัมพวัน ในวันที่ ๓
กุมภาพันธ ๒๕๓๘ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. สิ่งที่สงสัยเบื้องตนคือจะฝกกันไดอยางไร
ปรากฏการณที่วัดอัมพวัน

๕

เพราะที่วัดแหงนี้เต็มไปดวยสถานที่กอสรางที่ผูมีจิตศรัทธาสรางถวายใหมากมาย
ความ
สงสัยนี้หมดสิ้นไปเมื่อขาพเจาไดลงมือปฏิบัติ คณะของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดประมาณ
๘๗ คน กําหนดใหนอนในอาคารเรียนของโรงเรียนปริยัติธรรม และอบรมฝกปฏิบัติธรรมที่
ศาลาสุธรรมภาวนา โดยใหมีการสมาทานศีล ๘ ในค่ําคืนของวันเดียวกันนี้ มี พ.ท. วิง รอด
เฉย และ คุณสุวรรณา ดารามาส เปนอาจารยผูใหความรูและควบคุมการฝกปฏิบัติอยาง
ใกลชิดตลอดระยะเวลาการอบรมปฏิบัติธรรม ไดรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณทาน
พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) ที่ไดสละเวลามาใหคําบรรยายและธรรมโอวาทใน
เวลาค่ําคืน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติอยางตอเนื่องมิไดขาด อันเปรียบเสมือนกําลังใจสูงสุด
ที่จะใหพวกเราทุกคน อดทน อดกลั้น ที่จะปฏิบตั ิธรรมตอไปตามคติธรรมของทานที่วา กิน
นอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรใหมาก พรอมกันนั้นทานยังไดปลูกฝงคุณธรรม
ใหกับพวกเราทุกคน เพื่อใหพวกเราทุกคนเปนขาราชการที่ดีตอประชาชน ตอเพือ่ นรวมงาน
และตอผูบังคับบัญชา ตลอดจนธรรมะที่ใชในการครองเรือน นอกจากนั้นพระเดชพระ
คุณทานฯ ยังสอนในเรื่องของกฎแหงกรรม เพือ่ ใหทุกคนมุง มั่นในการกระทําความดี ละเวน
การทําความชั่วทั้งปวง และทําจิตใจใหผองแผว ดวยการหมั่นสวดมนตไหวพระ ภาวนาถือ
ศีลปฏิบัติอยูเปนเนืองนิจ
ประสบการณที่จะนําเสนอตอไปนี้ เปนประสบการณจริงที่ขาพเจาประสบตลอดเวลาที่
อยูปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันแหงนี้ ระหวางวันที่ ๓-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ โดยจะเริ่ม ณ
บัดนี้
วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
หลังจากสมาทานศีล ๘ และรับทราบระเบียบปฏิบัติระหวางการอบรมปฏิบัติธรรม
พรอมทั้งรับฟงธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณทานฯ ในค่ําคืนวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
แลว ในวันนีจ้ ะไดฝกปฏิบัติอยางจริงจัง เริ่มตั้งแตทําวัตรเชาในเวลา ๐๔.๓๐ น. ณ ศาลาสุ
ธรรมภาวนา หลังจากนั้นก็เริ่มเรียนรูในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา สลับกับ
การฝกปฏิบตั ิ เดินจงกรมและนั่งวิปส สนากรรมฐาน กินอาหาร ดื่มน้ําปานะ ทําวัตรเย็นและ
ฝกปฏิบัติจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. ในแตละชวงเวลาจะมีเวลาทํากิจธุระสวนตัวในชวงหลัง
อาหารเชา-เพล และในชวงเย็นกอนทําวัตรเย็น หลังจากการฝกปฏิบัติแลว พระเดชพระ
คุณทานฯ ไดมีเมตตาบรรยายธรรมตอในชวงระหวางเวลา ๒๑.๓๐ – ๒๓.๐๐ น.
ผลการปฏิบัติวันนี้ไมดีเทาที่ควร บางครั้งจะปวดศีรษะ ไมสามารถกําหนดจิต ตั้งองค
ภาวนา พองหนอ ยุบหนอ ไดเลย บางครั้งเผลอสติไปภาวนา พุทโธ โดยไมรูตัว เนื่องจาก
ความเคยชินในการกําหนดลมหายใจ บางครั้งมีอาการเหนื่อย เพราะไปกําหนดลมหายใจเขา
ปรากฏการณที่วัดอัมพวัน

๖

ออกเพือ่ บังคับใหทองยุบและพองตามองคภาวนา
นอกจากนั้นยังมีอาการทองอืดและ
ทองเสียโดยไมทราบสาเหตุอีกดวย
วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
การปฏิบัติยังคงเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไวในแตละวัน เริ่มตั้งแต ๐๔.๓๐ น. และ
จําไปสิ้นสุดในเวลา ๒๑.๐๐ น. ผลการปฏิบัติยังคงเปนไปเชนเดิม ไมสามารถกําหนดจิตได
เลย จึงนําความสงสัยนี้ไปปรึกษาอาจารยผูสอน (พ.ท. วิง รอดเฉย และคุณสุวรรณา ดารา
มาศ) อาจารยไดแนะนําวา เราเปนผูดู เทานั้นปญญาเกิดทันที วาสาเหตุที่ทองอืดและ
ทองเสีย เกิดจากเราไปกําหนดลมหายใจเพื่อใหทองพองและยุบตามองคภาวนา และจากการ
ปฏิบัติตามที่อาจารยแนะนํา ในชวงหลังทําวัตรเย็นสามารถกําหนดจิต เห็นอาการพองหนอ
ยุบหนอไดเองตามธรรมชาติที่เกิดจากลมหายใจ
วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
การปฏิบัติยังคงเปนไปตามปกติ ผลการปฏิบัติดีขึ้นกวาเดิมมาก อาการทองอืด
ทองเสียหายไป ปรากฏการณพิเศษเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตวันนี้เปนตนไป จนสิ้นสุดระยะเวลาการ
อบรมฝกปฏิบัติธรรม จะเกิดขึ้นทุกวันในชวงระยะเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. เปนลักษณะ
ของเสียงมาสอนในการทําสมาธิวิปส สนากรรมฐาน เสียงนี้มาจากที่ใดไมปรากฏ มาจากเทพ
เทวาที่ปกปองรักษาขาพเจาอยู หรือเปนปญญาที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติไมทราบได เปน
เสียงที่ไดยินเฉพาะตน ขาพเจาจึงทดลองปฏิบัตติ ามเสียงที่แนะนํานั้น เสียงนี้เกิดขึ้นระหวาง
นั่งวิปสสนาบอกใหกําหนดจิตเจริญภาวนาไป ที่ลิ้นป ผลการทดลองสามารถมองอาการพอง
หนอ ยุบหนอ ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีอาการเวทนาปวดชาที่ขาขวา เสียงก็มาบอกให
กําหนดจิตไปที่ขาขางที่ปวด ใหภาวนา ปวดหนอ ๑ ไปจนถึงปวดหนอ ๑๐ พรอมทั้งให
เคลื่อนจิตไปที่ปลายเทา เสร็จแลวกําหนดจิตไปที่ลิ้นปตามเดิมพรอมภาวนา พองหนอ ยุบ
หนอ
จากการสังเกตอาการปวดชาเหลานี้จะบรรเทาเบาบางลงไป
และในค่ําคืนวันนี้
เชนเดียวกันพระเดชพระคุณทานฯ ไดเมตตาอบรมธรรมโอวาทใหแกผูปฏิบัติธรรมอีกวาระ
หนึ่ง ระหวางเวลานั่งรอขาพเจาไมปลอยใหเวลาเสียไปโดยเปลาประโยชนไดนั่งวิปสสนาไป
ดวย และเมื่อเวลา ๒๑.๔๕ น. กอนที่พระเดชพระคุณทานฯ จะมาเล็กนอย ขาพเจาไดนิมิต
เห็นกินรี ๒ ตัว ตัวหนึ่งเปนตัวผูลักษณะคลายครุฑ อีกตัวเปนตัวเมียลักษณะคลายผูหญิงแตง
ชุดรํามโนราห กําลังฟอนรําอยูบริเวณกลางศาลาสุธรรมภาวนา นับเปนนิมิตที่แปลกมาก
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
วันนี้ระหวางปฏิบัติในชวงระยะเวลาเดียวกัน คือ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ขณะนั่ง
วิปสสนา ขาพเจาปวดชาขาขางขวามาก แตมคี วามตั้งใจวาจะทนใหถึงที่สดุ ถึงตายก็ยอม
ปรากฏการณที่วัดอัมพวัน

๗

เพราะไดมอบกายถวายแดพระพุทธเจาแลว และแลวก็มีเสียงมาชี้แนะวิธีการแกเวทนาอีก
โดยใหกระดกสันเทาซายกดลงไปใตตนขาขวาในลักษณะ กด ปลอย ไปเรื่อย พรอมให
กําหนดจิตไปขาขางขวาภาวนา หายหนอ ๆ ผลการปฏิบัติตาม จากอาการขาขางขวาปวดชา
แข็ง ไมสามาถกระดิกนิ้วเทาได ก็เริ่มมีความรูสึกกลับคืนมา แตยังไมเปนปกติ นิ้วเทาเริ่ม
ขยับได พลันก็ไดยินเสียงสัญญาณบอกหมดเวลาของการปฏิบัติในชวงนั้น ๆ
จากการสังเกตอาการปวดชาขาขางขวาขณะนั่งวิปสสนา
แปลกประหลาดมาก
กลาวคือ แมวาจะปวดมากเพียงใดก็ตาม เมือ่ เราทนเวทนานี้ไปจนหมดเวลาและแผเมตตา
เสร็จ จึงเปลี่ยนทานั่งจากขัดสมาธิเปนนั่งพับเพียบและตอดวยการแผสวนกุศล อาการปวด
ชานั้นจะหายไปอยางรวดเร็ว และในวันนี้เชนเดียวกันก็มีนิมิตประหลาดเกิดขึ้น คือ กอนที่จะ
ทําการแผเมตตา เกิดนิมิตเปนแสดงสีเหลืองสวางไสวไปทั่วศาลาฯ และเมื่อกําหนดจิตตาม
ไป เพื่อใหรบั รูวาเปนอะไรกอนที่กําหนดกลับที่เดิม โดยภาวนา เห็นหนอ ๆ ก็บังเกิดภาพ
หลวงปูเทพโลกอุดร มาปรากฏอยูตรงเบื้องหนาศาลาสุธรรมภาวนาแหงนี้ แปลกมาก ทั้ง ๆ
ที่กอนหนานี้ใจไมเคยคิดถึงหลวงปูเทพโลกอุดรแตอยางใด ตอมาไดทราบภายหลังวา มีรูป
หลวงปูเทพโลกอุดรเปนรูปบูชาอยูทกี่ ุฏิแมใหญ (อุบาสิกา สุม ทองยิ่ง) นอกจากนี้ยังมีรูป
หลอกินรี ๓ ตัวอยูในศาลาสุธรรมภาวนาแหงนี้ โดยซุกไวใตรูปพระเดชพระคุณทานพระราช
สุทธิญาณมงคล
วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
วันนี้มาแปลก กอนฝกปฏิบัติ ขาพเจาไดขอบารมีจากพระเดชพระคุณทานฯ และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยูในวัดอัมพวันแหงนี้ ใหชวยชี้แนะแนววิปสสนากรรมฐานใหแกขาพเจา
ดวย วันนี้เปนการฝกเดินจงกรมในจังหวะที่ ๓ ระหวางฝกอยูนั้นก็มเี สียงมาสอนใหขาพเจา
เดินจงกรมในจังหวะที่ ๔, ๕ และ ๖ ตอไป ขาพเจาจึงนําเรียนอาจารยผูสอน ปรากฏวาเปน
การเดินจงกรมที่ถูกตอง จะตางกันก็ตรงองคภาวนาขณะเดินจงกรมเล็กนอยเทานั้น นับวา
แปลกมากที่ขาพเจาไดเรียนรูเองโดยที่อาจารยยังไมไดสอน
และเมื่อหมดเวลาจะตองแผ
เมตตาและแผสวนกุศล หลังจากนั้นก็จะทําการกราบพระ กอนที่จะกมลงกราบ ขาพเจาก็
นิมิตเห็นพระเดชพระคุณทานพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) มายืนอยูตรงหนา
กอนที่ขาพเจาจะกมลงกราบ ขาพเจาจึงกมลงกราบอยางนอบนอมแนบปลายเทาทาน
ยังมีเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งคือ วันนี้ในชวงปฏิบัติเดินจงกรมกอนทีจ่ ะนั่งวิปสสนา
ขาพเจาถูกกําหนดใหยืนบริเวณริมศาลาฯ ตรงเสาตนที่ ๗ และจะเดินจงกรมไปกลับ ระหวาง
เสาตนที่ ๖ ถึงตนที่ ๗ และเกือบเสียทุกครั้งก็วา ได ขาพเจามักไดรับสัญญาณใหนั่งวิปสสนา
ตรงเสาตนที่ ๖ เสมอไป บางครั้งมีเพื่อนขาราชการยายที่เตรียมปฏิบัติอยูบริเวณนั้น แตเมื่อ
ปรากฏการณที่วัดอัมพวัน
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ถึงเวลาปฏิบัติ เพื่อขาราชการทานนั้นก็ยายที่ไปปฏิบัติที่อนื่ เปนเสียอยางนี้ทุกครั้งไป วันนี้ก็
เชนกัน ขาพเจานั่งวิปสสนาตรงเสาตนที่ ๖ ก็นมิ ิตเห็นเปรตตัวหนึ่ง คุกเขาเดินอยูในศาลาฯ
หัวจอเพดาน ผมยุงเหยิงกระเซิงบานออก ลําตัวเล็กเรียวสีเขียว แขนขายาวเกงกาง ขาพเจา
ไมไดยึดติดในนิมิตที่ปรากฏ ยังคงนัง่ วิปสสนากําหนดพองหนอยุบหนอตอไป เมือ่ หมดเวลา
จึงไปเลาใหอาจารยผูสอนฟง อาจารยผูสอนบอกมีจริงอยูที่เสาตนที่ ๖ แปลกมาก ขาพเจา
ไมไดบอกอาจารยแมแตนอยวาขาพเจานั่งอยูท ี่ใด แตอาจารยบอกตรงกันกับที่ขา พเจานั่งอยู
พอดี หลังเวลาปฏิบัติ พระเดชพระคุณทานฯ ไดมีเมตตาใหธรรมบรรยายตอเนื่องในเรื่องกฎ
แหงกรรม ธรรมบรรยายสิ้นสุดลงในเวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น.
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
การปฏิบัติยังคงเปนไปเชนเดิม ในชวงเวลาดังกลาว ขณะนัน้ กําลังตอสูกับเวทนาเปน
อยางมาก นอกจากเหน็บชาแลวยังมีอาการปวดหัวเขา เหมือนใครเอาเข็มมาทิ่มแทงและ
ปวดแผนหลังมาก ก็เกิดนิมิตเห็นภาพเหตุการณในอดีต สมัยที่ดํารงตําแหนงปลัดอําเภอ ได
เคยใหชาวบานทําดิ่งพสุธาใหเพื่อนํามาฝากเพื่อน ๆ ที่กรุงเทพฯ (อาหารพื้นเมืองชนิดหนึ่ง
ที่นําเอาลูกเขียดมาผาทองเอาไสออก เคลาเกลือ แลวนําไปตากแหง กอนที่จะนําไปทอด
รับประทาน ในการหาลูกเขียดจะตองออําไปจับตามทองไรทองนา นํามาหักขาเสียกอน เพื่อ
ปองกันมิใหกระโดดหนี) นอกจากนี้ยังนิมิตเห็นภาพที่ขาพเจากําลังขี่รถมอเตอรไซคทับงูอีก
ดวย พรอมกันนั้นก็มีเสียงมาชี้แนะอีกวา เปนการตัดรอนกรรมเกา เพราะถาไมรบั กรรมตัด
รอนนี้แลว ขาพเจาจะตองรับผลของกรรมอยางหนักในภายหลัง ฉะนั้น ใหขาพเจานอมรับ
กรรมดวยความยินดี ทุกครั้งที่นั่งวิปสสนาจะตองตอสูกับเวทนาที่เกิดขึ้นใหถึงที่สุด จนกวา
กรรมจะหมด คงเปนระยะเวลาอีกนาน เพราะในครั้งนั้น ชีวิตลูกเขียดจะตองสังเวยตอความ
ตองการของขาพเจาหลายรอยตัว
พรอมกับชี้แนะวา
ถาจะใหกรรมหมดเร็วจะตอง
นั่งขัดสมาธิเพชร
ในชวยเย็นวันเดียวกันนี้ นับเปนบุญบารมีของผูปฏิบัติธรรมทุกคน ทีท่ างวัดอัมพวัน
จัดใหมีการ สวดธรรมจักร บนศาลาฯ แหงนี้ในเวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อถวายแดองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระองคทรงครองราชยครบ ๕๐ ป ทําใหทุกคนไดมีโอกาสรับ
ฟงและถวายจตุปจจัยไทยทานแดพระคุณเจา และในชวงที่พระเดชพระคุณทานฯ หลวง
พอจรัญ ขณะแผเมตตาและอํานวยพรใหแกผูปฏิบัติธรรมทุกคน ขาพเจานิมิตเห็นแสงสีเขียว
ออกจากหนาผากของพระคุณทานฯ แผออกไปปกคลุมทุก ๆ คนที่อยูบนศาลาสุธรรมภาวนา
แหงนี้
ปรากฏการณที่วัดอัมพวัน
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วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
วันนี้เวลาเดิม ยังคงมีเสียงมาสอนวิปสสนากรรมฐานอีกเชนเคย เปนการสอนใหตอสู
กับเวทนาในการนั่งขัดสมาธิเพชร ขาพเจาทดลองทําตามโดยการนั่งขัดสมาธิเพชร เวทนาที่
เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ภายในเวลาไมเกิน ๑๐ วินาที จะมีอาการปวดที่ขาทั้งสองขาง
มาก มากกวานั่งขัดสมาธิธรรมดาหลายเทานัก เสียงนั้นใหขาพเจาคอย ๆ นับ ๑ ถึง ๑๐๐
ชาพเจานับ ๑ ไมทันถึง ๑๐ กลับปวดมากขึ้น ๆ แทบจะตายเสียใหได แตขาพเจาก็ตอสูกบั
เวทนาไดจนนับถึง ๑๐๐ หลังจากนั้นเสียงนั้นก็ใหนั่งขัดสมาธิเพชรสลับกับนั่งขัดสมาธิ
ธรรมดาไปเรื่อย ๆ จากการสังเกต ขาพเจาสามารถนั่งขัดสมาธิเพชรไดนานขึ้นเรื่อย ๆ
พรอมกับองคภาวนาพองหนอยุบหนอ และกอนที่จะสิ้นเสียงในวันนี้ ไดบอกแกขาพเจาเปน
ครั้งสุดทายวา ในการแผเมตตาใหขาพเจานั่งขัดสมาธิเพชรทุกครั้งไป
ในค่ําคืนวันนี้ เปนวันที่พระเดชพระคุณทานฯ จะไดมอบประกาศนียบัตรใหแกผู
ปฏิบัติธรรมทุกคน ทุกอยางเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว กอนสิ้นสุดพิธีในวันนี้ พระเดช
พระคุณทานฯ ไดแสดงธรรมใหแกผูปฏิบัติธรรมทุกคน พรอมทั้งแงคิดตาง ๆ มากมาย สิ่งที่
แปลกประหลาดก็คือ ธรรมที่ทา นแสดงลวนแลวแตเปนการตอบขอสงสัยของผูปฏิบัติ
ธรรมทุกคน โดยที่ยังไมมีการถามแตประการใด นอกจากนี้สิ่งที่ทุกคนอยากรู อยากได หรือ
อยากใหชวยเหลือ ก็ไดรับการกลาวแจงแถลงไขรวมอยูในธรรมบรรยายในครั้งนี้ดวย เปน
เรื่องที่แปลกประหลาด หรือเปนเพราะญาณวิถอี นั แกกลา ของพระเดชพระคุณทานพระราช
สุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) ทีม่ ีเมตตาตอพวกเราทุกคน
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
วันนี้เปนวันสุดทายของการอบรมปฏิบัติธรรม
พวกเราทุกคนตื่นขึน้ มาทําวัตรเชา
รวมกัน โดยพรอมเพรียงกันอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากนั้นจึงฝกปฏิบัติตอ เปนครั้งสุดทาย ผลการ
ปฏิบัติ ทุกคนกลาวเปนเสียงเดียวกันวา ดีกวาวันแรก ๆ เปนอยางมาก สิ้นสุดการปฏิบัติใน
เวลา ๐๗.๐๐ น. กอนที่จะไปรับประทานอาหารเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย
รถยนตของกระทรวงมหาดไทย พวกเราทุกคนไมลืมที่จะรวมแสดงมุทิตา กราบลาอาจารย
ทั้งสอง ที่มีเมตตาตอเราตลอดระยะเวลาการอบรม พรอมทั้งขออโหสิกรรมตออาจารยทั้งสอง
อีกครั้งหนึ่ง พรอมกับใหสัญญากับตัวเองวา จะกลับไปปฏิบัติตอ ยังเคหะสถานบานเรือนที่
อาศัย และจะกลับมาปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวันแหงนี้อีกครัง้ หนึ่ง ในวันหยุดราชการหรือเมื่อ
มีโอกาส
บทความนี้ดาํ เนินมาจนถึงชวงสุดทาย ขาพเจาสงสัยตัวเองวาขาพเจาเขียนขึ้นมาได
อยางไร ทั้ง ๆ ที่ขาพเจาไมเคยเขียนบทความใดมากอนเลย เปนบทความแรกของชีวิตที่
ปรากฏการณที่วัดอัมพวัน

๑๐

เขียนออกมาจากประสบการณ ขาพเจาใชเวลาในการเขียนบทความนี้ ๒ วัน คือวันที่ ๑๒๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ จะเขียนขึ้นมาไดอยางไรนั้น ขาพเจาไมทราบ รูแ ตเพียงวา ทุกครั้งที่
จับดินสอกรีดลวดลายอักษรลงบนกระดาษ ขาพเจากระทําไปอยางมีสติ รูเทาทันปจจุบัน
รูอยูทุกเมื่อ รูอยูทุกอิรยิ าบถ และมีความศรัทธาตอพระเดชพระคุณทานฯ เปนอยางมากใน
การสอนวิปส สนากรรมฐานแกขาพเจา
จึงมีความตองการเผยแผบารมีของพระเดชพระ
คุณทานฯ ใหกวางไกลออกไป เพื่อใหผูที่เคลือบแคลงสงสัยทั้งหลาย หันมาปฏิบัติธรรมกัน
มากขึ้น คนจะไดมีคุณธรรมกันทุกผูทุกคน สังคมจะไดสงบสุขรมเย็น และเมื่อนัน้ เราจึงจะ
เรียกไดวา ยุคพระศรีอาริย
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