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เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ผมไดไปถึงวัดอัมพวันในตอนเชา ขณะนั้นหลวงพอกําลังให
โอวาทนักเรียนที่มาอบรมปฏิบัติธรรม ผมและเพื่อนเดินทางมาจากโคราช เพือ่ มานมัสการ
หลวงพอ และตัวผมเองก็จะอยูปฏิบตั ิกรรมฐาน ๗ วัน โดยจะออกจากกรรมฐานในวันที่ ๒๖
ซึ่งเปนวันเกิดผมพอดี แตหลวงพอทานติดภารกิจในชวงเชา เพื่อนของกระผมจึงเดินทาง
กลับไปกอน ในขณะนั้นผมไมมีโอกาสทราบเลยวา กรรมฐานในครั้งนี้จะทําใหผมไดพบความ
อัศจรรย ซึง่ จะนําความเปลี่ยนแปลงมาสูผมไปตลอดชีวติ การเริ่มตนปฏิบัติ ผูที่เขาปฏิบัติ
จะตองรับศีลแปด เรียนรูการเดินจงกรม การกําหนดจิต และนั่งสมาธิ จากทานพระอาจารย
ผูรับหนาที่แนะนําการปฏิบัติเบื้องตน สวนผูที่เคยไดรับการฝกแลวก็จะแยกไปปฏิบัติ สวน
ผมเองไดเคยมาปฏิบัติกรรมฐานที่วดั อัมพวันเปนครั้งแรกในชีวิต สมัยที่ยังเปนนักศึกษาอยูที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยในครั้งนั้น ยุวพุทธิก
สมาคมฯ เปนเจาภาพ คุณแมสิริ กรินชัย และคณะเปนวิทยากร โดยมีวัดอัมพวันเปน
เจาของสถานที่ ผมในขณะนั้นลงเรียนวิชาพุทธปรัชฌา ซึ่งทานอาจารยวันดี ศรีสวัสดิ์
เจาของวิชาไดพาพวกกระผมมาปฏิบัติธรรม (ประมาณ ๕-๖ ปมาแลว) และผมก็ไดพบสิ่งที่
ตนเองแสวงหามานาน
หลังจากนั้น ผมก็จะหาเวลามาปฏิบัติกรรมฐานใหไดทุก ๆ ป ปละ ๗ วัน และในปนี้ก็
ไดกลับมาปฏิบัติที่นี่อกี ครั้งหนึ่ง
การปฏิบัติทวี่ ัดอัมพวันนี้ จะมีเวลาปฏิบัติมาก ผูที่ปฏิบตั ิตองเพิ่มเวลาในการเดิน
จงกรมและนั่งสมาธิตามลําดับ จากวันแรกครึง่ ชั่วโมง วันตอมาจะเพิม่ เปน ๑ ชัว่ โมง ถัดมา
เปน ๗๕ นาทีเปนตน
ตัวกระผมเองนั้น เปนคนมีความพิการมาแตกําเนิด คือ อัมพาตชนิดเกร็ง ไมสามารถ
เหยียดเขาใหตรงได การเดินจึงมีลักษณะผิดปรกติไป และไดใชไมเทาชวยในการทรงตัว และ
ในการเดินจงกรม กระผมจะยึดพื้นที่ขางฝา เพื่อชวยการทรงตัวในการเดินจงกรม ในการ
ปฏิบัติครั้งแรก ๆ นั้น ผมรูสึกทอแทบางวา ทําไมจะสรางบุญกุศลบางก็ลําบากลําบนกวาคน
ทั้งหลาย แตเมื่อปฏิบัตไิ ปเรื่อย ๆ ก็แววเสียวสติที่อตุ สาหฝกฝนใหเขมแข็งขึ้น บอกมาวา
ลําบากนั่นแหละดี วิริยะ บารมีจะแกกลา หลังจากกระผมมีความรูสึกนี้ ผมจึงไมเคยยอทอตอ
การปฏิบัติอกี เลย
เวทนา กุญแจสูภพชาติ และ การสิน้ เวรตอกัน

๑

สิ่งที่ผูปฏิบัตจิ ะตองเผชิญในการทํากรรมฐาน คือ ความปวดเมื่อย อันเปนเวทนา ผูที่
ดูแลการปฏิบัติมักจะบอกอยูเปนระยะ ๆ วา เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น ใหพยายามพิจารณาเวทนา
กําหนดปวดหนอ ๆๆ ชา ๆ แตระวังไมใหจิตเกาะติดในเวทนานั้น ซึง่ ผมก็ยังไมคอยเขาใจ
นัก
ตอมาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ หลวงพอจรัญไดเทศนใหผูปฏิบัติฟง และไดกลาวถึง
การกําหนดเวทนาวา “ใหพยายามแยกแยะเวทนาใหได จะไดเกิดปญญาขึ้น อยาได
หลีกหนี และสิ่งที่จะเปนเครื่องชวยใหสูเวทนาไดก็คือ การตั้งสัจจะอธิษฐาน พยายาม
อดทนใหได โดยใชขันติบารมีเปนเครื่องมือสําคัญ” หลังจากที่ไดฟงเทศนแลว ผมจึง
กําหนดไวในใจวาจะตั้งสัจจะ และพยายามแยกแยะเวทนาตามที่หลวงพอบอก
หลังจากวันนั้น ผมไดอธิษฐานสัจจะวาจะนั่งสมาธิ ๗๕ นาที โดยไมขยับเขยื้อนเลย
เมื่อตั้งใจแลวปรากฏวา เจาเวทนาก็มาทักทายตั้งแตเริ่มทีเดียว อาการปวดเขาขางซายก็ทวี
แรงขึ้น ผมไดใชขันติความอดทนและการกําหนด “ปวดหนอ” โดยพิจารณาดูในอาการปวด
พิจารณาเห็นความเจ็บปวดยิ่ง ๆ ขึ้น ในเวทนานั้นมากมายขึ้นอยางเหลือเชื่อ ความปวด
เมื่อยอยางยิ่ง จนเกิดอาการทั้งแสบทั้งรอน ราวกับจะรูถงึ จํานวนเสนประสาทที่มาเลี้ยงที่
บริเวณที่เกิดอาการ จนมาถึงจุดทีบ่ อกกับตัวเองวา “โอย จะทนไมไหวแลว” แตอีกใจหนึ่งก็
ประคองจิตไววา ถาหากยอมพายแพก็จะตองพายแพตลอดไป ทนอีกหนอย ความรูสึก
ขัดแยงไดตอสูกันอยู โดยเฉพาะ ๑๕ นาทีสุดทาย ราวกับวาจะเปน ๑๕ นาทีนรกก็ไมปาน
ความปวดแสบทวีขึ้นอยางเหลือเชื่อกวาจะพนมาได ก็ชนะอยางสะบักสะบอมทีเดียว วันนั้น
ชนะไดก็เพราะมีขันติเปนพระเอก สัจจะเปนผูชว ยสําคัญ
ในการปฏิบัติครั้งตอมา เมื่อผมผานความทรมานมาแลว ก็สามารถดํารงสติไวได
สามารถทนตอเวทนาได และไดหลักการวา ตองพิจารณาเวทนาโดยใชสติใหเหมือนกับมี
ผาตัดของหมอ สวนหนึ่งกําหนดเขาไปในเวทนา เหมือนใบมีดจมลงในแผล เพื่อพิจารณา
ลักษณะของเวทนา เหมือนใบมีดจมลงบนแผล เพื่อพิจารณาลักษณะของเวทนา และรักษา
สวนดามมีดคือสติอีกสวนหนึ่งไว เหมือนมีดในมือหมอ แตงานนี้หมอกับคนไขเปนคน
เดียวกัน
เมื่อพิจารณาลักษณะของเวทนาโดยเพงลงไปจะเกิดเวทนาแรงกลาขึ้น
ทําใหได
ขอสรุปประการแรกคือ แมเวทนาเทาเดิม แตจิตเพงมากขึ้นก็กลับปวดมากขึ้น เมื่อลดการ
เพงลงก็ปวดนอยลง ดังนั้นปจจัยสําคัญคือ จิต
ประการที่สอง เมือ่ พิจารณาตอไปในความปวดนั้น จะรูสกึ ถึงเสนเลือดที่เตนตุบ ๆ
ความแสบรอนจะทําใหรวู าเสนประสาทมาหลอเลี้ยง เมื่อเวลาผานไปแมจะทรงจิตไวที่เดิมแต
เวทนา กุญแจสูภพชาติ และ การสิน้ เวรตอกัน
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เวทนาก็เพิ่มขึ้นตามปจจัยของรางกาย อันเปนลักษณะของรางกายเปนเชนนั้นเอง ทําให
เขาใจคํากลาวที่วา “เวทนาเปรียบเสมือนลูกศร ๒ ดอก ดอกหนึ่งปกทีใ่ จ อีกดอกหนึ่งปกที่
รางกาย” โดยแจงใจ
ในค่ําของวันถัดมา ขณะที่ผมกําลังจะเดินจงกรม มีผูปฏิบัติเลาเรื่องของนิมิตของเขา
ทําใหผมตองฉุกคิดถึงนิมิตในสมาธิที่ปรากฏ เปนสิ่งกอสรางและซากปรักหักพัง แตที่นา
แปลกคือในสิ่งที่เห็นนั้น มีหุนทหารยืนนิ่งอยู และไดเห็นยานพาหนะสิ่งของสมัยโบราณอยู
เหมือนกัน แตกําหนดเห็นหนอ เห็นหนอแลว ภาพนั้นก็หายไป ทานแมชที านยังแนะนํา
ตอไปอีกวา ถาเห็นนิมิตอีกทานใหสงกระแสจิตไปที่ภาพเพื่อขออโหสิกรรมตอกัน
เมื่อผมนั่งสมาธิ และเห็นสิ่งกอสรางซากปรักหักพังอีกจึงไดพิจารณาเห็นวา เปนคาย
ทหาร ที่มีตกุ ตาไทยโบราณยืนนิ่งอยู ผมก็ไดกําหนดเห็นหนอ และรูสึกสงสัยหนอ และแลว
ลักษณะที่แปลกของนิมิตก็เกิดขึ้น
คือเห็นนิมิต ภาพภูเขาจําลองขนาดสูงประมาณเขา ยืนมองลงไปจากมุมสูง และถัด
มาจากภูเขาที่มีตุกตาทหารตัวเล็กขนาดเทาปลายนิ้วกอย แตเห็นหนาตาและการแตงตัวเปน
ทหารไทยโบราณ รายลอมภูเขา หันหนามองมาทางผมก็มีภาพจําลองคายทหารขนาดเล็ก
ภาพที่เห็นทั้งหมด ตั้งอยูบนแทนคอย ๆ เลื่อนไปชา ๆ คลายกับตูโชวสินคาในหาง ที่วานา
แปลกก็คือตลอดเวลาที่เห็นภาพเหลานี้ตาของผมเคลื่อนไหวอยูใตหนังตา
และหนังตามี
ลักษณะกระพริบยิบ ๆ อยูโดยที่ผมไมสามารถบังคับได ภาพที่เห็นมีลักษณะเปน ๓ มิติ ผิด
กับภาพที่เห็นหรือการนึกภาพธรรมดาที่มีลักษณะเปน ๒ มิติทั่วไป
ผมกําหนด เห็นหนอ แตยังไมเขาใจ เพราะถาเห็นนิมิตเปนคนหรือสัตว ก็คงเปนเจา
กรรมนายเวร แตทําไมที่ผมเห็นกลับเปนตุกตา แตแลวในที่สุดก็มีความคิดเปนคําตอบบอก
ออกมาวา ที่เราเห็นเขาเปนตุกตา เพราะผมเปนผูทําใหเขาเหลานั้นตองยอยยับลงเพราะผม
ใชเขาเปนตุกตา หรือตัวหมากในงานของผม
ผมไมไดกอกรรมโดยตรงกับนาย ก. นาย ข. เปนเฉพาะบุคคล จึงไมมีใครเห็นเปนตัว
บุคคล แตกอ กรรมเปนลักษณะไมจําเพาะเจาะจง เปนปาณาติบาตครัง้ ใหญ สงผมใหเกิดมา
ขาพิการทั้งสองขาง ทําใหผมเกิดสลดจากกรรมที่สรางไวในอดีตชาติ
ถึงตอนนีภ้ าพที่เห็นคอย ๆ หมุนขึ้นสูเบื้องสูงอยางชา ๆ จนลับสายตาไป และไดดึง
เอาสิ่งที่ดูคลายกับปะรําพิธีที่อยูกับพื้นขาดติดขึ้นไปขางบนดวย
เมื่อภาพนิมติ ไดเคลื่อนคลอยไปหมดแลว ความรูสึกก็กลับมาที่หัวเขาซาย ผมกําหนด
สูเขาไปในเวทนา แบบไมกลัวตาย เพราเวทนาแคนี้เทียบไมไดกับกรรมที่ทํามา
เวทนา กุญแจสูภพชาติ และ การสิน้ เวรตอกัน
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และแลวสิ่งที่นาพิศวงกวาภาพยนตรที่เพิ่งจบไป คือ ความรูสึกของขาที่เกิดอยูกับพื้น
รูสึกวาพื้นนีม้ ีลักษณะนิม่ ลงเหมือนโคลนเย็น ๆ และที่ใตเขาซาย และรูสึกวามีอะไรบางอยาง
เย็น ๆ หมุนวนอยูตรงขอพับ ผมไดกําหนด รูหนอ ตามอาการความอัศจรรยใจ และรูวามี
ความเปลี่ยนแปลงทางรางกายกําลังจะเกิดขึ้น ความรูสึกนี้เกิดอยูประมาณ ๓-๔ นาที และ
อีกไมกี่นาทีตอมา ผมก็ตองกําหนดออกตามเวลา
จากนั้นผมเริ่มกําหนดจิตแผเมตตาใหกับเจากรรมนายเวรอยางตั้งใจเต็มที่ และเมื่อ
ลุกขึ้นยืนขาซายก็เหยียดตรงเหมือนกับเมื่อผมยังเปนเด็กไปรับการผาตัดที่โรงพยาบาลศิริ
ราช โดยผาตัดเลื่อนจุดเกาะของเอ็นที่ขอพับ ซึ่งในชวงแรกขาซายก็เหยียดตรงได สวนขา
ขวาก็งอเล็กนอย แตหลังจากนั้นไป ๖ เดือน ปรากฏวา เขาซายงอกลับมาที่เดิม ผมยังจํา
คําพูดของคุณหมอที่พูดวา “เห็นแลวแทบรองไหเลย” แตกรรมฐานที่วัดอัมพวัน กลับทําให
คืนกลับไดภายใจ ๗ วัน
สิ่งที่นานํามาพิจารณาคือ
๑.
ภาพที่เห็นเปนสิ่งที่คิดไปเองหรือเปลา เปนที่ถกเถียงกันมานานแลววาผูที่ทํา
กรรมฐาน หรือบําเพ็ญสมาธิ
อาจมีการสรางภาพคิดไปเองซึ่งอาจจะ
เปนไปได แตก็จะนําไปสูคําถามที่สองวา
๒. ทําไมเสนเอ็นที่ขอพับจึงเหยียดตรงไดหลังจากเกิดนิมิต ทั้ง ๆ ที่นั่งขัดสมาธิ
ถาหากเดินจงกรมแลวเสนเอ็นยืดออก อาจเปนเหตุบังเอิญที่พยายามยืดขาให
ตึงก็ได
อันที่จริงการที่เสนที่ขอพับยืดขึ้นนี้เปนครั้งที่สองในชีวิตผม ครั้งแรกเกิดที่วิทยาลัยครู
สวนสุนันทาที่คุณแมสิริ กรินชัย เปนผูใหการอบรมกรรมฐาน ครั้งนั้นผมอธิษฐานจิต
ขอใหความพิการหายหรือเบาคลายไปในคืนวันที่ ๖ ของการปฏิบัติ เพื่อจะไดใช
ตนเองเปนกรณีอางอิง
แสดงใหเห็นความมหัศจรรยของวิชาขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระสมณโคดมของเราชาวพุทธ ในครั้งนัน้ การยืดออกของเอ็นขอ
พับเกิดขึ้นเกือบจะทันทีหลังจากอธิษฐานจิต ดวยใจที่ปราศจากความลังเลในอานิสงส
กรรมฐาน ยืดออกมาประมาณครึ่งหนึ่ง ความรูสึกตอนนั้นผมไมมีวนั ลืม
ที่แตกตางกันคือ ครั้งนัน้ ผมยังไมทราบวาการกําหนดเวทนาทําไดอยางไร แต
ณ วันนี้ผมไดทราบแลววา เวทนานั้นคือแหลงขอมูลอันยิ่งใหญแหงจิตที่คอยให
เราทราบ นอกจากจะมีอาการทางกายดีขึ้นแลว ผมยังทราบผลกรรมในอดีตชาติที่
สรางไว และอโหสิกรรมกันไป
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ทานเปนเจาของกุญแจไขภพชาติ และกฎแหงกรรมของทานดวยอินทรีย ๕
พละ ๕ และองคธรรมแหงกรรมฐานที่ถูกสวน ก็จะถอดรหัสแหงสัจธรรมปรากฏแก
ทานเองไมตอ งถามใคร ตัวผมเองสิน้ สงสัยในเรื่องเหนือวิทยาศาสตร เหลานี้สิ้นแลว
กอนที่จะจบบันทึก ผมขอบอกทานผูอานวา ไมประสงคใหทานเชื่อ แต
ประสงคใหทานสงสัย เพราะผมเองเคยไดฟง เขาเลามาถึงอานิสงสกรรมฐานชวย
รักษาโรคหายพิการอยางนี้มาหลายราย แมจะรูว า กรรมฐานเปนสิ่งดีแกชีวิต ก็ยังทํา
ใจปลงเชื่อไมไดจนวินาทีนั้นมาถึงตอหนา จึงหวังวาทานจะมากลาทดลอง ดวยใจที่
เอาจริง แลวทานก็จะพบกับสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต นั่นคือการปฏิบัติธรรม
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