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พระบัวเฮียวนั่งยิ้มนอยยิ้มใหญ ทั้งที่รูวาทานสัพยอก แตใจก็แสนจะปลื้ม อยางนอย
มันเปนนิมิตหมายอันดีวาสักวันหนึ่ง ทานคงจะได “เห็นหนอ” เชนคนอืน่ ๆ บาง ก็คุณนาย
สําไยอานหนังสือไมออกแท ๆ ยังไดนี่นา ทานมีภาษีกวาคุณนายคนนั้นตั้งแยะ แถมยังเดิน
จงกรม นั่งสมาธิเปนอีกดวย กําลังคิดเพลิน ๆ ทานพระครูก็เอยขึ้นวา
“เอาละ ตอไปนี้อาตมาจะสอนเดินจงกรมระยะทีส่ อง ซึ่งเปนระยะที่ยากที่สุดในบรรดา
การเดินหกระยะ ไหนบัวเฮียวลองบอกมาซิวา เดินจงกรมระยะที่สอง มีกหี่ นอ”
“สองหนอครับ ระยะที่สามมีสามหนอ”
“ถูกแลว ระยะที่สองใหบริกรรมวา “ยก – หนอ เหยียบ – หนอ” ขณะที่ปากวา “ยก”
ก็ใหยกเทาขวาขึ้นชา ๆ สูงจากพื้นประมาณสามนิ้ว ยกเสร็จจึงวา “หนอ” แลวนิ่งไวสักหนึ่ง
วินาที จึงคอย ๆ เลื่อนเทาไปขางหนาชา ๆ โดยไมตองบริกรรม ทีว่ ายากมันยากตอนนี้ ตอน
ที่ไมมีองคบริกรรม เลื่อนเทาเสร็จก็นิ่งไวหนึ่งวินาที แลวจึงวา “เหยียบ” พรอมกับเหยียบลง
ไปชา ๆ เมือ่ เทาถึงพื้นเรียบรอยแลว จึงวา “หนอ” จากนัน้ จึงยายสติมาไวที่เทาซาย ทําแบบ
เดียวกัน เมื่อเดินจนสุดทางแลวใหกําหนดกลับ”
ทานเดินใหดูอีกสามสี่กาว แลวจึงบอกคนทั้งสี่ มีพระหนึ่ง คฤหัสถสามทดลองเดิน คน
เปนครูเดินไดโดยไมยากนัก แตคนเปนพระถึงกับเหงื่อตก คิดจะคานพระอุปช ฌายวา
“ก็ไหนหลวงพอวาใหเดินวันละหนึ่งระยะยังไงละ แลวทําไมสามคนนี้ถึงเดินวันละสอง
ระยะได” ก็เลยเลิกลมความตั้งใจ กระนั้นเสียงพระอุปช ฌายก็ยังลอยมาเขาหูวา
“สามคนนี้เดินระยะที่หนึ่งหกชั่วโมงติดตอกันโดยไมหยุดพัก ก็เลยใหมาเดินระยะที่
สองได”
เมื่อเห็นวาแตละคนเดินไดถูกตองดีแลว ทานพระครูจึงสั่งวา
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“เอาละ กลับไปเดินระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองอยางละครึ่งชั่วโมง นั่งอีกหนึ่งชั่วโมง
พยายามใชเวลาเดินกับนั่งใหเทา ๆ กัน ใครปฏิบัติครบสองชั่วโมงแลวยังไมงวง ก็ใหทําใหม
อีกรอบหนึ่งจนกวาจะงวง เมื่อลมตัวลงนอนก็ใหเอามือวางบนทอง พยายามจับใหไดวา หลับ
ไปตอนพองหรือตอนยุบ แลวก็อยาลืม ตีสี่ตองลุกมาเดินหนึ่งชั่วโมง นั่งหนึ่งชั่วโมง พรุงนี้
แปดโมงเชาคอยมาสอบอารมณ แตถาใครมีปญ
 หาก็มาที่กุฏิอาตมาไดตลอดเวลา ไมตอ ง
เกรงใจ ถาหลับอยูก็ใหเด็กปลุกได”
ทานพระครูพูดเปดทางเอาไวเพราะ “เห็นหนอ” บอกวาคืนนี้พระใหมจะเจอปญหา
แยกกันไปยังที่พักของตนแลวครูสามคนก็ลงมือปฏิบัติตามที่ทานเจาอาวาสสอน คือ
เดินหนึ่งชั่วโมง นั่งหนึ่งชั่วโมง เสร็จแลวครูบุญมีกับครูอรุณจึงสวดมนตไหวพระ ปูเสือ่ กางมุง
แลวก็นอน สวนครูสฤษดิ์คิดวา จะตองตักตวงความรูกลับไปบานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
จึงปฏิบัตติ ออีกรอบหนึ่ง ดังนั้นขณะที่ครูนอยสองคนกําลังหลับอยางมีความสุขอยูนนั้ ครูเปน
ครูใหญก็กําลัง “ยก – หนอ เหยียบ – หนอ” อยางมีความสุขไมแพกัน
สวดมนตทําวัตรเย็นเสร็จ พระบัวเฮียวตั้งนาฬิกาปลุกไวหนึ่งชั่วโมง แลวจึงเดินจงรม
ระยะที่หนึ่ง เดินอยูประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเปลี่ยนเปนระยะที่สองซึ่งทานไมถนัดนัก หากก็
เดินจนกระทั่งเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้น ทานเดินไปกดปุม ตั้งใหมอีกหนึ่งชั่วโมง แลวกําหนดนั่ง
สมาธิ อาการ พอง – ยุบ คลองตัวขึ้น ไมอึดอัดขัดของเหมือนเมื่อตอนเชา
ทานนั่งไปเรื่อย ๆ กระทัง่ สี่สิบหานาทีผานพนไป จึงรูสึกปวดขาทั้งสองขาง แรก ๆ ก็
พอทนได ทานจึงกําหนด “รูหนอ” ครั้นปวดมากเขาจึงเปลี่ยนเปน “ปวดหนอ” แลวก็ไมใสใจ
กลับไปจับ พอง – ยุบ ตอไปไมยอมเปลี่ยนทานั่ง
เมื่อจิตเริม่ ตัง้ มั่นเปนสมาธิ อาการปวดดูเหมือนจะทุเลาลง ทานรูสึกสบายขึ้นเรื่อย ๆ
ถึงขึ้นกําหนด “สุขหนอ” ได จึงเสียดายนักเมื่อกริ่งนาฬิกาดังขึ้น พระใหมกําหนดลืมตา เอื้อม
มือไปกดปุมนาฬิกา แลวลุกขึ้นเดินจงกรมระยะทีห่ นึ่งใหม
คราวนี้ทานไมตั้งเวลา
จะเดินจะนั่งจนเปนที่พอใจโดยไมตองใหเวลามาเปน
ตัวกําหนด ทานเดิน “ขวา – ยาง – หนอ ซาย – ยาง – หนอ” อยูพักใหญ ๆ จึงเปลี่ยนมา
เปน “ยก – หนอ เหยียบ – หนอ” ระยะที่สองเดินยาก ทานเลยเดินนอยหนอย เสร็จแลวจึง
กําหนดนั่ง อยากไดอารมณเหมือนเมื่อตะกี้ เพราะมันสุขสบายดีแท ๆ ภิกษุหนุมไมรูตัวดอก
วา กําลังจะถูกมารหลอกลอใหหลงทางเสียแลว ทานนั่งกําหนด “พอง – หนอ ยุบ - หนอ”
ไปเรื่อย ๆ รูสึกชุม ชื่นเย็นฉ่ําในหัวใจ อาการปวดเมื่อยไมปรากฏ ทานสบายเสียจนไมยอม
กําหนด “สุขหนอ” เพราะกลัวมันจะหายไป
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พระบัวเฮียวเพลิดเพลินในสุขกระทั่งลืมแมองคบริกรรม เมื่อไมกําหนด พอง – ยุบ
สติก็เผลอไผล จิตจึงฟุงซานลองลอยไป ในภาวะนั้น ทานเห็นตัวเองลอยอยูกลางนภากาศ มี
รัศมีสวยงามแผซานออกมาจากกาย เสียงไพเราะกระซิบขางหูวา
“ทานสําเร็จแลว ทานสําเร็จแลว ไปสิทองเที่ยวไป อยากไปไหนก็ไปไดทุกแหงหน”
“ถาอยางนั้นฉันอยากไปนรก ชวยพาฉันไปหนอย” ทานพูดโตตอบกับเสียงไพเราะ
นั้น
“ไมตองพา ทาไปเองไดเพียงแคนึกก็ถึงแลว”
“จริงหรือ เอาละ ถาอยางนั้นฉันนึกอยากไปเมืองนรก แลวทานก็รูสึกวาตัวเอง
ลองลอยไปถึงเมืองนรก เห็นยมบาลกําลังตักน้ําที่กําลังเดือดอยูในกระทะทองแดงกรอกปาก
บิดา ทานจึงพูดกับยมบาลวา
“ทานยมบาล อาตมาจะพาไปเที่ยวเมืองสวรรค ขอใหชวยโยมบิดาของอาตมา
ขึ้นจากนรกดวยเถิด คนที่ทานกําลังเอาน้ํารอนกรอกปากอยูนั้นแหละ คือโยมบิดา
ของอาตมา”
“หลวงพี่ที่เคารพ นับประสาอะไร ทีจ่ ะชวยโยมบิดาของหลวงพี่ไดเลา แมแตแมยาย
ผม ผมยังชวยไมได ชวยไมไดจริง ๆ ภรรยาเขาก็ขอรองมา บอกใหชวยแมดวยนะพี่นะ นึก
วาสงสารแก”
“แมยายทานทําบาปอะไรมาละ”
“แกฆาสัตว พวกหมู เปด ไก หาน ฆามาไหวเจาตอนตรุษจีนนะ ใจคอแกโหดเหี้ยม
ทารุณดุราย”
“ก็ทานยมบาลทําไมชวยไมไดเลา”
“โธหลวงพี่ ไอผมก็อยากจะชวย แตโจทกมันมาประทวงกันเต็มไปหมด ทั้งหมู เปด
ไก หาน ดูสิมันยืนประทวงอยูนั่น สงเสียงรองระงมเลย”
พระบัวเฮียวมองออกไปก็เห็นจริงดังยมบาลวา สัตวเหลานั้นสงเสียงรองเซ็งแซ จับ
ความไดวา
“ไมไดนะยมบาล ชวยไมได ยายคนนี้ทําใหพวกฉันทุกขทรมานอยางแสนสาหัส ถา
ยมบาลชวยมัน พวกฉันจะไปฟองพญายมราช ใหลงโทษทาน” โจทกขู
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“เห็นไหมหลวงพี่ เห็นหรือยังวา ผมชวยไมไดจริง ๆ ถาผมชวยโยมบิดาของหลวงพี่
เดี๋ยวพวกวัวควายมันก็ไลขวิดผมตายเทานั้น ก็โยมบิดาของหลวงพี่ฆาวัว ฆาควายไวเปน
รอยเปนพันตัว ถาไมเชือ่ ผมจะไปเปดบัญชีใหดูก็ได”
“ไมตองหรอกทานยมบาล อาตมาเชื่อทาน” พูดกับยมบาลแลวจึงหันไปพูดกับโยม
บิดาวา
“โยมพอ อาตมาพยายามชวยแลว แตยมบาลเขาไมยอม โยมพออดทนไปกอนนะ
อาตมากําลังปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอยูที่วัดปามะมวง แลวจะแผสวนกุศลมาให อาตมาขอ
ลา จะไปดูสวรรคสักหนอย”
แลวทานก็ลองลอยออกจากเมืองนรกไปเมืองสวรรค
เยี่ยมเยียนสวรรคเสียทุกชั้น
ตั้งแต จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี ไดเห็น
เทพบุตร เทพธิดาเหาะไปมาอยูในอากาศ รูปรางสะสวยงดงาม มีเครื่องประดับทําดวยเพชร
นิลจินดา สองแสงเปนประกายวูบวาบ
เมื่อเห็นทานลอยผานหนา เทพบุตร เทพธิดาเหลานั้นตางยกมือทําความเคารพ ทาน
ทักทายปราศรัยอยูกับพวกเขา จนไดเวลาอันสมควรแลวจึงลอยกลับมายังกุฏิ เห็นกายเนื้อ
ของทานกําลังนั่งสมาธิอยูก็รูวา รางที่ลองลอยอยูนี้เปน “กายทิพย” จึงลอยไปเขากายเนื้อ
แลวจึงกําหนดลืมตา
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับทานสด ๆ รอน ๆ นี้ ทําใหทานเขาใจผิดคิดไปวาตัวเองสําเร็จ
แลว จึงอยากจะไปกราบเรียนใหทานพระครูทราบ ขณะนัน้ เปนเวลาตีสอง คงจะรอใหถึงรุง
เชาไมไหว เพราะใจมันรอนรน อยากใหพระอุปช ฌายไดรูวา ลูกศิษยของทานสําเร็จแลว ได
“เห็นหนอ” แลว
พลันก็นึกถึงที่ทานพูดอนุญาตไว เพราะตอนสามทุมเศษ ๆ แสดงวาทานจะตองรูว า
ศิษยของทานจะมาหาในคืนนี้ คิดไดดังนั้นจึงเดินดุม ๆ ไปยังกุฏิเจาอาวาส โดยไมสะทก
สะทานตอความหนาวเย็นของอากาศ
สุนัขสามสี่ตัวเห็นคนเดินดุม ๆ มาในยามวิกาลเชนนั้น ก็สง เสียงเหากรรโชกขึ้น แลว
พากันวิ่งกรูเขามา พระบัวเฮียวจึงตองสงเสียงทักทายออกไป สุนัขเหลานั้นพรอมใจกันหยุด
เหา แลววิ่งกลับไปยังที่ที่ตนนอน
“สมชาย สมชาย เปดประตูหนอย” ทานตะโกนเรียกลูกศิษยวัด เด็กหนุมงัวเงียลุก
ขึ้นมาเปดประตู แลวจึงถามอยางไมพอใจนัก
“หลวงพี่มาทําไมดึก ๆ ดื่น ๆ ผมกําลังหลับสบาย ๆ”
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“หลวงพอหลับหรือยัง” ถามแทนคําตอบ ศิษยวดั มองขึ้นไปเห็นไฟยังสวางอยูจึงตอบ
วา
“ยังมั้ง ไฟยังเปดอยูนี่”
“ขอขึ้นไปพบทานหนอยไดไหม”
“ใหผมไปถามทานดูกอน ปกติทานไมอนุญาตใหใครขึ้นไปขางบน” พูดแลวก็ขึ้นไปหา
ทานพระครู ยังไมทันพูดอะไร ทานก็พูดขึ้นเสียกอนวา
“พระบัวเฮียวใชไหม บอกใหรออยูกอน ประเดี๋ยวฉันจะลงไป” แลวทานก็กมหนากม
ตาเขียนหนังสือตอไปอีกสักครู จึงลงมาขางลาง
“มีอะไรหรือ” ทานทักขึ้น
“หลวงพอยังไมจําวัดอีกหรือครับ” พระใหมถาม
“ยัง หมูนี้งานยุงมาก ฉันลืมนอนมาหลายวันแลว”
“หลวงพอไมงวงหรือครับ”
“ฉันกําหนดสติอยูตลอดเวลา มันก็เลยแกงวงได จําไวเวลาเธองวงมาก ๆ ใหตั้งสติไว
ตรงลิ้นปแลวกําหนด “งวง – หนอ งวง – หนอ” รับรองหายงวงเปนปลิดทิ้ง”
พระบัวเฮียวกําลังจะเอยปากพูด ก็พอดีทานพระครูพูดขึ้นวา
“นี่เธอรูไหม ฉันกําลังเขียนหนังสือคูมือสอบกรรมฐาน เขียนมาไดรอยกวาหนาแลว
เผื่อวาฉันตายไป จะไดมีตําราไวสอบอารมณในการปฏิบัติ หนังสือแบบนีย้ ังไมเคยมีใครเขียน
มากอน”
“จวนเสร็จหรือยังครับ”
“ยัง คงอีกหลายป นี่ฉันเขียนมาปกวาแลว เพิ่งไดรอยกวาหนาเอง มันไมใชจะเขียน
ไดงาย ๆ เอาละทีนี้ เธอมีอะไรก็วาไป เสร็จธุระแลวฉันจะไดกลับไปเขียนหนังสือตอ” ทาน
ตองพูดกันเอาไวกอนเพือ่ ใหผูเปนศิษยรูวาทานมีงานที่จะตองทํารออยู
“หลวงพอครับ ผมได “เห็นหนอ” แลวครับ” บอกอยางปติ
“ออ... เร็วถึงขนาดนั้นเชียวหรือ แลวรูไดยังไงวาได หรือวามีใครมาบอก”
“ครับ มีเสียงมากระซิบขางหูผม”
“กระซิบวายังไง”
“บอกวา “ทานสําเร็จแลว ทานสําเร็จแลว” ครับ”
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“ออ...” ทานพระครูพูดยิ้ม ๆ พระบัวเฮียวเลยทําหนาปนยาก ทานพระครูยิ้มแบบนีท้ ี
ไร เปนไดเรื่องทุกที
“แลวเสียงที่เธอไดยิน เปนเสียงเดียวกันกับที่ไดยินเมื่อปที่แลวหรือเปลา”
“ไมใชแน ๆ ครับ เสียงเมื่อคืนไพเราะนาฟงกวา”
“แลวเขาวายังไงอีก” พระอุปช ฌายซกั
“เขาบอกใหผมทองเที่ยวไป อยากไปไหนก็ไปไดทุกหนทุกแหง เพียงแตนึกเทานั้นก็
ไปได แลวผมก็เลยไปเที่ยวเมืองนรกเมืองสวรรค ที่เมืองนรกผมพบโยมพอดวย ผมขอรองให
ยมบาลใหชวยพอ แตทา นบอกวาชวยไมไดเพราะแมแตแมยายทานเอง ทานก็ยังชวยไมได”
“เหมือนฉันเปยบเลย” ฉันก็เคยไปเห็นเมืองนรกมาแลว ก็เจออยางที่เธอเลามานี่
แหละ” พระบัวเฮียวยิ้มแปนเมื่อทานพระครูบอกวา ทานก็เคยเห็นนรกมาแลวเชนเดียวกัน
“ถาอยางนั้นผมก็สําเร็จแลวจริง ๆ ใชไหมครับ” ถามอยางตื่นเตน
“ใครบอกเธอลอบัวเฮียว เธอถูกมารมันหลอกเอานะซิ ถูกมารหลอกเหมือนกับทีฉ่ ัน
เคยถูกหลอกมาแลว”
คราวนี้พระบัวเฮียวถึงกับใจฝอแฟบลงไป ถามทานเสียวออยวา
“หมายความวาอยางไรครับ แสดงวาผมเห็นไมจริงใชไหมครับ”
“จริงซิ เธอเห็นจริง ๆ แตสิ่งที่เธอเห็นมันไมจริง เขาใจหรือยังละ”
“ยังไมเขาใจครับ หลวงพอกรุณาขยายความหนอยเถิดครับ ผมชักงง” คนซื่อตอบซือ่
ๆ
“คือที่เธอไปเห็นนรกสวรรคนะ เธอเห็นจริง ๆ เหมือนกับตอนที่ฉันเห็น ฉันก็เห็นจริง
ๆ แตนรกสวรรคที่เธอเห็นหรือที่ฉันเห็นนั้น มันไมจริง เรียกวา เราสองคนตางก็ไปเห็นของ
ไมจริงมาวางั้นเถอะ ทีว่ าไมจริง เพราะมันเปนภาพลวงตาที่จิตของเราเปนผูสรางขึ้น
เขาเรียกวา เทวบุตตมาร ฉันถึงวาเธอถูกมารหลอกเอาไงละ”
“ถาอยางนั้นแสดงวา นรกสวรรคไมไดมีอยูจริงใชไหมครับ”
“มีซี
เปนชาวพุทธจะวานรกสวรรคไมมีไดยังไง
อีกหนอยถามีเวลาไปอาน
พระไตรปฎกซะ จะไดหายสงสัย นั่นอยูในตูนั่น” ทานชี้ไปที่ตูพระไตรปฎก ซึ่งมีหนังสือเลมสี
น้ําเงินบรรจุอยูเต็ม
“หลวงพอครับ ในเมื่อนรกสวรรคมีจริง แลวทําไมสิ่งที่ผมกับหลวงพอเห็นจึงไมจริง
เลาครับ” พระใหมยังไมหายสงสัย แทนคําตอบ ทานพระครูกลับยอนถามวา
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“เธอไมแปลกใจบางหรือบัวเฮียว วาเธอมาปฏิบตั ิแคสองวันก็สามารถเห็นนรกสวรรค
ทีคนอื่น ๆ เขาปฏิบัติกันมาเปนสิบ ๆ ป ก็ยังไมเห็น”
“มันแลวแตบุญบารมีของแตละคนนีค่ รับ” คนซือ่ เลี่ยงตอบไปอีกทางหนึ่ง
“ตอบอยางนั้น มันก็มสี วนถูกอยูเหมือนกัน นี่จําไวนะบัวเฮียว อะไรก็ตามที่เธอเห็น
ตอนนั่งสมาธิ เธอสามารถพิสูจนไดวา มันจริงหรือไมจริง”
“พิสูจนอยางไรครับ” ถามอยางสนใจ
“งายนิดเดียว เมือ่ ไหรที่เธอทิ้งองคบริกรรม ก็แนใจไดเลยวาสิ่งที่เธอเห็นมันเปนภาพ
ลวง แตถาเธอเห็นทั้ง ๆ ที่ยังมีสติรูตัวทั่วพรอม สิ่งนั้นมันก็จริง พูดงาย ๆ ก็คอื ตองใชสติไป
เห็น ทีนี้เขาใจหรือยังละ”
“เขาใจแลวครับ หลวงพอครับ เมือ่ กี้หลวงพอพูดถึงเทวปุตตมาร มันเปนอยางไรครับ”
“ออ... มารที่วานี้ก็คือสิง่ ที่มาขัดขวางไมใหเราทําความดี อยางการนั่งสมาธินี่ถือวาทํา
ความดีขั้นสูงสุด อยาลืม ทาน ศีล ภาวนา สามอยางนี้มีระดับไมเทากัน
การใหทาน ถือเปนความดีขั้นธรรมดา
การรักษาศีล เปนความดีขั้นสูงกวาทาน
การบําเพ็ญภาวนา เชนการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม ถือเปนความดีขั้นสูงสุด
เมื่อไรที่เราทําความดี เมื่อนั้นจะตองผจญมาร มารมี ๕ ประเภทดวยกันคือ
ขันธมาร ไดแก ความปวดเมื่อย คนตรงโนน เจ็บตรงนี้ เวลาที่เธอปวดขาแทบ
หลุด นั้นแหละเธอกําลังผจญกับขันธมาร
กิเลสมาร ไดแก กิเลสตาง ๆ เชน นั่งแลวอยากเห็นเลข ก็เปนโลภะ นึกขัดเคือง
เคียดแคนคนอื่น ก็เปนโทสะ หรือนั่งเพลิน ๆ ติดสุข ก็เปนโมหะ
เทวปุตตมาร ก็เชนเห็นเทพบุตร เทพธิดา เห็นนรกสวรรค อยางที่เธอเผชิญมาแลว
อภิสังขารมาร ก็ไดแก ความคิดปรุงแตง อยากเห็นโนนเห็นนี่ อยากได “เห็นหนอ”
อยากสําเร็จเปนพระอรหันต
สวนอันสุดทายคือ มัจจุราช อันนี้รายที่สุด เพราะถาตายเสียแลวโอกาสที่จะมานั่ง
พอง – หนอ ยุบ – หนอ ก็ไมมี เพราะฉะนัน้ เธอจะตองรูเทาทันมารเหลานี้ ขอใหจําไววา
“มารไมมี บารมีไมเกิด” เพราะฉะนัน้ เธอตองเอาชนะมารใหได”
พระบวชใหมเดินกลับกุฏิอยางเหงาหงอย แอบรําพึงในใจวา “ไมนาเลยตูเอย ถูก
มารหลอกเขาจนได”
มีตอ......๖
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