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มหัศจรรยแหงจิต 
 

ขาพเจาเริ่มเขาวัดปฏิบัติธรรมเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๔ ขณะนั้นมีอายุยาง ๔๐ ป เมื่อคิด
ยอนหลังไป  พูดตรงๆ ไมโกหกตัวเอง  การไปวัดในคราวนั้น  ไมใชไปเพราะความปรารถนาจะพน
ทุกข เพื่อหลุดจากสังสารวัฏอะไรทั้งส้ิน ไปเพราะความกลัวตายมากกวา  
         มันมีเหตุมาจากกอนหนานี้ ๑ ป คือ พ.ศ. ๒๕๓๓  ขาพเจาอยูๆ ก็ปวยเปนลมหวิวๆ วูบ
เหมือนคนใกลตายอะไรประมาณนั้น  ยังจําอาการไดดี  เกิดอาการอยางนี้หลายครั้ง  ไปหาหมอ
หลายหมอทั้งแผนปจจุบันและหมอจีน  ก็บอกวาแครางกายออนเพลีย  ไมเปนไร  เปนหนักจนสง
โรงพยาบาล  ก็บอกไมเปนไรมาก  ก็เทียวหาหมอบอยๆ จนสุดทายทําอัลตราซาวน  พบวามีเนื้องอก
ในมดลูกและมีซีสตที่รังไขดวย  ตอนรูผล  ดานจิตใจแยมาก  กังวลแทบบา  แตภายนอกไมมีใครรู
กับเราเลย  ในใจก็จินตนาการวาคงจะเปนมะเร็ง  ความกลัวตายเกาะกินจิตใจ  ทุกขทรมานมาก  คิด
มากจนเครียดสุดๆ รูสึกวาตัวเองซึมเศรา  จนแอบไปปรึกษาแพทย  เลาอาการใหหมอฟง  หมอใหยา
คลายเครียดมาก็ดีขึ้น  เร่ืองเจ็บปวยของมดลูกก็ไปอัลตราซาวนเปนระยะตามกําหนด  เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงของกอนเนื้องอก 
         ระหวางนั้นมา  ตนป ๒๕๓๔  มีเพื่อนที่สนิทกันมาก  คบกันมาตั้งแตทํางานบริษัท
เครื่องสําอาง  สมัยยังสาวๆ  แตเขาไดละทางโลก  หันหนาเขาทางธรรมกอนหนานี้หลายปแลว  แต
เรายังติดตอกันตลอดมา  แมจะไมคอยไดเจอกันก็ตาม  เพื่อนทานนี้ช่ือ “คุณเพ็ญนี”  เพื่อนไดโทร
มาหาชวนทําบุญใหชวยเปนเจาภาพผาปา ๑ กอง  เพื่อทอด ณ ที่เพื่อนพํานักปฏิบัติอยู  เพื่อนไดพูด
ถึงครูอาจารยและสถานที่  ทําใหขาพเจาเกิดความศรัทธาอยากเห็นอยากรูจัก  นั่นคือ “พระแม
บงกช” และแดนธรรมเกาะมหามงคล  อยู อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  อาจจะถึงเวลาของขาพเจาก็
เปนได  เร่ืองทําบุญตอบตกลงทันที  แตคงไมไดไปถวายดวยตัวเอง  เพราะตองกลับไปบาน
ตางจังหวัด หาพอแมตามประเพณีดวย  เวลานั้นใกลตรุษจีน  แลวถามจํานวนเงิน  นัดมารับเงินที่
บาน  พอเพื่อนบอกจํานวนที่จะเปนเจาภาพผาปา ๑ กอง คือ ๒๕๓๔ บาทตามป พ.ศ.  ขาพเจาก็อ้ึง
เพราะเปนจํานวนเงินไมนอยสําหรับฐานะเราในขณะนั้น  แตไมพูดอะไรก็เต็มใจทํา  และไดนอง
รวมดวยก็ครบทําบุญไป  หลังจากนั้นผานไปประมาณเดือนกวา  ก็ไดโทรไปหาเพื่อนคนนี้เพื่อถาม
ขาวคราวกัน  เพื่อนบอกวาพอดีเลย  พระแมบงกชจะไปธุดงคเขาคอ  แลวกลาวชวนขาพเจา  
ขาพเจาตอบตกลงทันทีโดยไมรูเร่ืองเลยวาสถานที่จะไปเปนแบบไหน  อยูอยางไร  เพื่อนบอกตองมี
ถุงนอนเพราะอากาศหนาวมาก และนอนกลางแจง  แลวแตเหตุการณ  แตงชุดขาวดวย  รักษาศีล ๘  
ตลอดเวลาที่เดินทางไปธุดงค  เราฝากเพื่อนจัดหาอุปกรณพวกนี้ใหเพราะไมเคยมีประสบการณแบบ
นี้มากอนเลยในชีวิตชาตินี้  
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         จําไดวาเปนชวงวันมาฆบูชาป ๒๕๓๔  ไปเขาคอคราวนั้นเปนประสบการณธุดงคใน
รูปแบบของการบวชเนกขัมมะครั้งแรกในชีวิต  และเปนครั้งแรกในชีวิตของการเริ่มปฏิบัติธรรม  
พระแมบงกชสอนใหภาวนาพุทโธดวยการดูลมหายใจ  “พุท” เขา “โธ” ออก  นับแตนั้นก็เร่ิม
ปฏิบัติเร่ือยมา 
         แตจากการที่ไดอานหนังสือกฎแหงกรรมของ “หลวงพอจรัญ” วัดอัมพวัน จ. สิงหบุรี  
ขาพเจาก็ศรัทธาและไดหาโอกาสไปกราบทานเหมือนกันและไดมีโอกาสถามถึงอาการเจ็บปวยของ
ตัวเอง  ทานตอบวา “ถาคิดวามันจะตายก็ตาย  ถาคิดวาไมเปนอะไรมันก็ไมตาย”  ตั้งแตนั้นมาเมื่อ
เกิดอาการหวิวๆ วูบ จะเกิดกําลังใจฮึดขึ้นมาทันที  และอาการนั้นสักพักจะหายไป  และหลวง
พอจรัญทานเนนนักหนาวาการปฏิบัติธรรมเขากรรมฐานสามารถแกกรรมไดจริงๆ ซ่ึงทานมี
หลักฐานพยานบุคคลมากมายในหนังสือที่ทานเขียน  ขาพเจาก็ยิ่งศรัทธา  อยากจะปฏิบัติกรรมฐาน
เพื่ออยากแกกรรมตางๆ ซ่ึงจะเปนอะไรก็ตามเถอะ  ถาชีวิตนี้ดีและเจริญขึ้น  และในป ๒๕๓๔ นัน้ก็
มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน  มีลูกสาวและนองสาวคนที่เปนครูช่ือหนอยไปดวย  แตที่วัดนี้
ปฏิบัติดวยการดูพองหนอยุบหนอ  วันแรกที่ปฏิบัติทรมานมาก  มีอาการปวดทองนอยปวดแบบเคย 
“แทงลูก” ตอนทองนอกมดลูก  ปวดมากแทบเดินไมได  จนกระทั่งกลางคืนก็ยังไมหาย  คิดวาคง
ไมมีบุญปฏิบัติกรรมฐาน  คืนนี้ตองไดกลับและไปโรงพยาบาลแนๆ  แตก็อดทน เพราะไมรูจะหา 
รถกลับไดอยางไร  อดทนรอไวตอนเชาฟาสวางเสียกอน  นึกถึงคําพูดของหลวงพอจรัญทานเคย
เขียนในหนังสือวา  ธรรมมะอยูเลยความตายไปนิดเดียว  และตอนนั้นก็ไมไดไปรถสวนตัวเลยไมมี
ปญญาออกจากวัดในเวลานั้นดวย  พอรุงเชาตื่นมาความปวดทองนั้นหายเกือบปกติก็เลยทนอยู
เพื่อใหครบตามสัจจะที่ตั้งไวและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวัดทุกอยาง  การไปปฏิบัติธรรมที่
วัดอัมพวันในครั้งนี้ถือวาเปนครั้งแรกในชีวิตที่ปฏิบัติแบบมีรูปแบบอยางจริงจังและเครงครัด  มี
ตารางเวลาในการปฏิบัติเกือบตลอดวัน  พักเฉพาะเวลาทานอาหารและเวลาฟงธรรมจากหลวงพอ
บางวันเทานั้น 
         ตางจากการไปที่เกาะมหามงคลของพระแมบงกชซึ่งหลังจากที่ไดกราบรูจักทานแลว  
ขาพเจาก็ไดไปบอย  พักอยูมากหรือนอยวันตามโอกาส  ไปแตละครั้งทานจะชี้แนะวามาครั้งนี้ให
ปฏิบัติอะไร  เชน  เดินธุดงครอบเกาะ, ธุดงคขึ้นเขา, ไปบําเพ็ญบนเขา  นับลมหายใจใหไดเทานั้น
เทานี้  ไปแตละครั้งก็จะแตกตางกันไป  ปฏิบัติอะไรแตละครั้งใหตั้งสัจจะ  พอถึงเวลากลับ  ขาพเจา
จะขอขอปฏิบัติใหทานเมตตาชี้แนะกลับไปปฏิบัติที่บาน  เชนใหสวดมนตบทอะไรเปนระยะ
เวลานานเทาไหร  ภาวนาพุทโธวันละกี่รอยจบ  แผเมตตาขอความเปนมหามงคลใหตนเองหรือคน
อ่ืนวันละกี่รอยจบระยะนานกี่เดือน  ใชลูกประคําเปนอุปกรณในการนับ  เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ
วันละกี่นาที  หรือตั้งสัจจะนั่งขัดสมาธิเพชร  รับการบานแตละครั้งจะไมเหมือนกัน  มาทราบ
ภายหลังวาแตละคนปญหาและวิบากกรรมแตละครั้งไมเหมือนกัน  ขอปฏิบัติที่พระแมบงกชทาน
ใหเพื่อแกปญหาแตละครั้งจึงแตกตางกัน 
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         ถึงอยางไรไปเกาะมหามงคลของพระแมบงกชถือวาบอย  นานไมเกิน ๒-๓ เดือนก็ไปครั้ง
หนึ่ง  รับการบานมาปฏิบัติที่บาน  ถาพรอมโอกาสอยากปฏิบัติแบบมีรูปแบบก็จะไปวัดอัมพวันของ
หลวงพอจรัญ  เราก็ไปสวนมากมีลูกบีและนองหนอย  ซ่ึงเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทานทุก
อยาง 
         ป ๒๕๓๕ พระแมบงกชจัดธุดงคไปอินเดีย ๒๑ วัน  ขาพเจาก็สมัครไปดวย  คุณแมพัชรี
ขาพเจาก็ไปดวย  ก็เปนประสบการณคร้ังหนึ่งในชีวิต  การปฏิบัติธรรมที่แดนพุทธภูมิ  เดินเทาเกือบ
ตลอด ๒๑ วัน  กลางคืนนอนพักตามจุดที่กําหนด  กางกลดนอนบาง  กางเต็นทบาง  เพราะไปเปน
หมูคณะใหญ   
         ณ ที่วัดเชตวัน  ขาพเจาไดตั้งสัจจะอธิษฐานจะรักษาศีล ๘ ทุกวันพระตลอดชีวิต  ยกเวน
เหตุสุดวิสัย  แตก็จะปฏิบัติชดเชยในเวลาตอไป  ไปธุดงคคร้ังนี้เดินจนเทาแตกเทาพอง  พยายาม
ปฏิบัติเต็มที่เต็มกําลัง  เพราะตอนนั้นยังหวังทรัพยทางโลกมากอยู  ยังมีความอยากรวย  อยากดี  
อยากได  อยากเปนทุกอยางเลย  การไปธุดงคที่อินเดียคร้ังนั้นไดความปลื้มปติมากเหมือนกัน  
เพราะการไปพบเห็น  กินอยูหลับนอน  เจอสภาพอากาศกลางคืนหนาวจัด  กลางวันรอน  แตกตาง
อยางสิ้นเชิงกับชีวิตความเปนอยูปกติ 
         หลังจากนั้นปตอมาไดตามพระแมบงกชไปธุดงคที่ดอยตุง จ. เชียงราย  เดินขึ้นดอย  ปก
กลดนอนกลางแจงบริเวณพระธาตุดอยตุง ๒ คืน  ก็ไดประสบการณของการปฏิบัติธรรมอีกรูปแบบ
หนึ่ง  ก็ปฏิบัติแบบนี้เร่ือยมาตามโอกาส   
         จนเมื่อป ๒๕๓๗  นองหนอยชวนไปปฏิบัติที่วิเวกอาศรม  จ. ชลบุรี  นําโดยหลวงพอภัท
ทันตะอาสภะเถระ พระชาวพมา  ประวัติทาน  ผูที่แนะนําคือคุณแมชีบุญมี  เวชสารอยูวัดสัม
พันธวงศ  กรุงเทพฯ  ปฏิบัติพองหนอยุบหนอ  กําหนดหนอทุกการเคลื่อนไหวของกาย  และตองมี
การสอบอารมณทุกวัน  ปฏิบัติเองเนนเก็บอารมณไมพูดไมคุย  มีหองใหอยูโดยเฉพาะคนเดียว  ตอง
คนอยากปฏิบัติเทานั้นจึงมาตรงนี้  มีอาหารสงใหหนาหอง  ขาพเจาก็รูสึกวามีความเพียรมาก  ตั้งใจ
เดินจงกรม  นั่งสมาธิตลอด  แตละวันนอนนอย  มีสภาวธรรมตางๆ เกิดขึ้นกับตัวเอง  ชักมั่นใจ  
หลังจากนั้น  ก็มาปฏิบัติที่วิเวกอาศรมประจําเมื่อมีโอกาส   
         แตที่เกาะมหามงคลยามเทศกาลตางๆ มีโอกาสก็ยังไปกราบพระแมบงกชเสมอ  กราบเรียน
ใหทานรูดวยวาตอนนี้ปฏิบัติแนวไหน  ซ่ึงทานก็บอกวาวิธีไหนก็ดีหมด  ถาถูกจริตและชัดเจนใน
การปฏิบัติ  เพราะเวลานั้นเริ่มเบื่อการเวียนวายตายเกิด  ถึงตอนนั้นจะไมคอยเขาใจนัก  แตมีความ
เบื่อชีวิตมากๆ เห็นวันๆ ก็เหมือนเดิม  ตื่นเชามาก็ทํางานอยางเดิมซ้ําๆ ซากๆ วันแลววันเลา  ชีวิตไม
เห็นมีอะไรเลย  หยุดการเกิดไดเทานั้นจึงจะพนจากความทุกขจริงๆ  แตเวลานั้น  ถึงความมุงมั่นจะมี
บางแลว  แตก็ยังไหลไปตามโลกอยูมาก  ทวนกระแสไดนอย 
         ทั้งเกาะมหามงคล, วัดอัมพวัน, วิเวกอาศรมเปนสถานที่ที่ขาพเจาไปปฏิบัติเปนประจําเมื่อมี
โอกาส  ภายหลังทราบวาวัดสัมพันธวงศเขตแมชี  ที่มีคุณแมชีบุญมี  เวชสารจําวัดอยู  ก็พอมีที่ใหอยู
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ปฏิบัติไดและทานก็สามารถสอบอารมณดวย  แตที่พักในวัดสมัยนั้นก็ไมสะดวกนัก  ตองคอยถาม
วาพอมีที่วางตอนไหน  ซ่ึงขาพเจาก็เร่ิมเบื่อที่จะไปไกลๆ แลว  ซ่ึงตรงนี้มันใกลบานเพราะอยูใน 
ก.ท.ม.  สะดวกตอเราทุกอยาง  ลูกอยากไปเยี่ยมก็งาย  เวลาไหนก็ได  คุณแมชีบุญมีใจดีมาก  จะให
กําลังใจผูปฏิบัติตลอด   จุดประกายความหวังแหงการหลุดพนใหลูกศิษยอยางยอดเยี่ยม  
นอกเหนือจากสถานที่ที่ไดกลาวมาทั้งหมดแลวนี้  ก็มีบางที่ขาพเจาไปปฏิบัติที่อ่ืนๆ ที่บางครั้ง
ตองการอยากเปลี่ยนอารมณและประสบการณ  สวนมากจะเปนตางจังหวัด 
         การปฏิบัติธรรมของขาพเจา  ตั้งแตเร่ิมปฏิบัติมาคอนขางเครงครัดและจริงจัง  เฉพาะเวลาที่
มีโอกาสไปพํานักที่วัดจะที่ใดก็ตามจะตั้งใจและคอนขางมีความเพียรมาก  แตเวลากลับจากวัดมาอยู
บานแลวแทบจะไมไดปฏิบัติเลย  นอกจากเวลาไดรับสัจจะจากพระแมบงกชวาใหปฏิบัติอะไรซึ่ง
เราเรียกวาขอการบานเวลาไปกราบทาน  ถือวาเปนขอดีอยางหนึ่งเพราะเหมือนมีกรอบบังคับใหเรา
ตองไดปฏิบัติประจํา  ถึงจะไมเทากับไปวัด  แตก็ไมทําใหหางวัดมากนัก 
         ขาพเจาปฏิบัติเชนนี้ตลอดมา  สามีของขาพเจาก็ดีมากไมเคยคัดคานการปฏิบัติ  แมการไป
ปฏิบัติบางที่บางครั้งจะไมเห็นดวย  แตก็ไมเคยหาม  ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๔๙  
กอนเขาพรรษาปนั้น ๑ วัน ขาพเจาไดไปที่วัดเสาเดี่ยว  อยูที่ อ. ปกธงชัย จ. นครราชสีมา นองหนอย
เปนคนชวนวา “พระอาจารยมหาวิเชียร” เปนคนแนะนําวาตรงนี้นาสนใจมาก  ทานไดไปอยูปฏิบตัิ
กอนหนานี้หลายเดือนแลว  อยากใหพวกเราลองไปสัมผัสดู  มี “พระอาจารยเดี่ยว” เปนครูบา
อาจารยสอน  ทานบอกแตวาพระภิกษุองคนี้บวชได ๕ พรรษาเทานั้นนะ  แตสามารถชี้แนะการ
ปฏิบัติทานไดชัดเจน  ไหนๆ ก็ชอบไปปฏิบัติตามที่ตางๆ อยูแลว  ก็อยากใหลองไปตรงนี้ดู  ความ
จริงเวลานั้นตั้งใจจริงๆ จะไป จ. พิจิตร  นองหนอยก็เลยบอกวา “เจ เราเปลี่ยนไปวัดเสาเดี่ยวดูนะ”  
ขาพเจาก็เออไปไหนไปกันไมมีปญหา  เราก็นัดวันเวลากัน  หนอยไปจากทางอุบลฯ  ขาพเจาไปจาก
ทางกรุงเทพฯ  ไดชวนนองสาวอีกคนชื่อนิ่มไปดวย 
         สภาพวัดเสาเดี่ยวนี้ก็เหมือนวัดปาทั่วๆ ไป  ตั้งอยูบนเนินเขาเตี้ยๆ มีโขดหินเยอะแถว
บริเวณวัด  สงบเงียบดี  ขณะที่ไปตอนนั้นยังไมมีไฟฟาใช  เนื่องจากวาขาพเจาไดเจอวัดตางๆ มา
หลากหลาย  เลยไมได ใหความสนใจในสภาพทั่วๆ ไปของวัดเทาใดนัก  พระอาจารยเดี่ยวครูบา
อาจารยที่ทานพระอาจารยมหาวิเชียรแนะนําอยากใหพวกเรามากราบมาหาจนไดดั้นดนมาถึงตรงนี้
ตางหากที่เราอยากเจอ 
        เมื่อไดพบพระอาจารยเดี่ยว  กราบเรียนทานวามาขอคําชี้แนะใหทานสั่งสอนในการปฏิบัติ  
ภาพลักษณของทานที่เห็นในตอนนั้นก็คือพระภิกษุหนุมอายุยังนอยรูปรางสันทัดผิวดําแดง  ความที่
ทราบขอมูลมากอนบางแลววาทานเปนพระปฏิบัติที่ไมธรรมดา  ธรรมะที่ทานสอนคนที่เปนลูกศิษย
ไมธรรมดาและสภาวะแตละคนก็กาวหนาอยางรวดเร็ว  เพราะฉะนั้นถาทานใหทําอะไรก็จงปฏิบัติ
ตามที่ทานบอก  ขาพเจาไดเรียนถามทานวาเวลานี้ขาพเจาควรปฏิบัติอะไร  ทานไดบอกวาใหรูลม
หายใจ  เขาก็ใหรู  ออกก็ใหรู  ดูลมหายใจ  เทานั้น  อยางอื่นไมตองสนใจ  ณ เวลานั้น  ขาพเจายังติด
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คําบริกรรมอยู  เขาใจที่ทานบอกดี  ก็พยายามทําตามแตก็รูตัวเองวายังทําไดไมดีนัก  ไดพักอยู ๓ วัน  
ก็ตั้งใจปฏิบัติ   

หลังจากออกจากวัดกลับบานแลว  ขาพเจาก็พยายามทําตามวิธีที่ทานบอก  แตก็ยังปนกนัอยู
กับคําบริกรรม  ขาพเจาไดโทรคุยกับนองหนอยอยูเสมอ  เราไดปรึกษากันวาเราควรจะทําอยางไร  
ซ่ึงนองหนอยพอเขาไดรูถึงวิธีปฏิบัติแบบไหนและควรจะเปนอยางไร  จะโทรมาบอกตลอดเลย  
และที่นองหนอยรูก็เพราะมาจากคําแนะนําทานพระอาจารยมหาวิเชียรนั่นเอง  ซ่ึงขณะนั้นขาพเจาก็
ยังไมเคยคุยกับทานพระอาจารยมหาวิเชียรเปนสวนตัวเลย  มีแตทราบเรื่องตางๆ ผานนองหนอย 
         หลังจากไปวัดเสาเดี่ยวครั้งแรกแลวกลับมาอยูบาน  กลางพรรษานั้นขาพเจาเกิดมีความรูสึก
วาจะตองมุงมั่นปฏิบัติธรรมทุกวันๆ อยางตอเนื่องดูซิ  ตั้งเวลาตื่นนอนและกอนนอนเวลาละหนึ่ง
ช่ัวโมงตลอดไปตองทําใหไดบอกกับตัวเอง  แลวอธิษฐานตั้งสัจจะ 
         ก็เร่ิมมุงมั่นปฏิบัติทุกวัน  เดินจงกรมกอนครึ่งชั่วโมง  แลวนั่งสมาธิคร้ังละครึ่งชั่วโมง  ตอง
บังคับตัวเองตื่นแตเชามืด  ทีวีแทบจะงดดูไปเลยเพราะตองปฏิบัติกอนนอนอีก  งานบานก็ตองทํา  
พอดีกําลังมีหลานตัวเล็กๆ ดวยงานจุกจิกสารพัด  เพราะสงสารลูกดวย  ก็ตองชวยเขาตลอด  
ระหวางวันก็ใชวิธีดูลมดูกาย  ชัดบางไมชัดบาง  พอตอนเชามืดและกอนนอนปฏิบัติเดิน-นั่งทุกวัน
ใหไดเวลาที่กําหนด  พอไดปฏิบัติอยางนี้ทุกๆ วันก็เร่ิมมีสภาวะอยางนั้นอยางนี้  ระหวางนี้ก็โทรคุย
กับนองหนอยตลอดและสงอารมณกับคุณแมชีบุญมีตลอดทางโทรศัพท  แตการสงอารมณกับคุณ
แมชีบุญมีจะมีอุปสรรคมากคือจะสงอารมณการปฏิบัติทุกวันแตโอกาสที่ทานจะรับโทรศัพทนอย
มาก  เปนหลายๆ วันถึงจะไดรับครั้ง  เพราะบางครั้งทานก็ปวย  บางครั้งก็พักผอน  บางครั้งติด
รับแขก  การที่ผูปฏิบัติไมไดสงอารมณครูบาอาจารยเพราะมีสภาวะอยากบอกอยากเลาแตไมไดพูด  
สําหรับขาพเจาจะรูสึกหงุดหงิดมาก  อารมณเสีย  บางครั้งฟุงจนอารมณปวนมาก  อึดอัดบอกไมถูก  
 พอคุยกับนองหนอย  นองบอกวาเจลองสงอารมณกับพระอาจารยมหาวิเชียรสิ  ยิ่งถาคนเคย
ปฏิบัติกับคุณแมชีบุญมีแบบพวกเรานี้ทานยิ่งอยากได เพราะทานก็เคยเปนศิษยของคุณแมชีบุญมีมา
กอน ตอนแรกขาพเจาไมกลาตอบรับเพราะไมมั่นใจตัวเองวามีสภาวะนาสนใจ  กลัวทานจะรําคาญ
เราเปลาๆ  และขาพเจาเองก็ไมไดรูจักทานเปนการสวนตัว  ก็บอกปฏิเสธนองไปทั้งรูสึกเกรงใจทาน
ดวย  เวลาผานไปประมาณเกือบเดือน  การสงอารมณกับคุณแมชีบุญมีอุปสรรคก็ยังมีแบบเดิม  
ขาพเจาเองก็เขาใจดี  เนื่องดวยคุณแมชีสุขภาพไมคอยดีนัก  ก็เลยไดสงบางไมไดสงบาง  แตการที่
ขาพเจาเวลาไมไดสงอารมณครูบาอาจารย  เพราะอยากเลาอยากบอกอยากถามในสิ่งที่กังวล  สงสัย  
เมื่อไมไดพูดไมไดถาม  ขาพเจารูสึกอึดอัดมาก  กับนองหนอยก็โทรคุยกันเกือบทุกวัน  พูดคุยกันก็
แตเร่ืองการปฏิบัติ  นองก็แนะเกือบทุกครั้งที่คุยกันวาใหสงอารมณกับพระอาจารยมหาวิเชียร  ถึง
ตอนนี้ขาพเจาก็เลยตองยอมอายขอความชวยเหลือจากพระอาจารยมหาวิเชียร  ครั้งแรกที่โทรหา
ทานรูสึกเกร็งมาก  บอกขอฝากตัวเปนลูกศิษย  จะขอสงอารมณการปฏิบัติกับทาน  รูสึกกังวล
เหมือนกันวาทานจะตอบรับเราวาอยางไร  แตผิดคาด  คําพูดทานตอบขาพเจา  ทานเมตตามากและ
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เปนกันเอง  หลังจากนั้นเลยเลิกเกรงใจ  รบกวนทานดวยการโทรหาเกือบทุกวันเลย  สงอารมณบาง  
ขอคําชี้แนะจากทานบาง  (บางครั้งเหมือนทานเปนที่ระบายอารมณ  ระบายความรูสึก  ณ ที่นี้  
ขาพเจากราบขอขมา  ขออโหสิกรรมทานพระอาจารยดวยนะเจาคะ) 
         เมื่อไดสงอารมณสภาวะการปฏิบัติกับครูบาอาจารยประจําๆ  มีความรูสึกวาสภาวธรรมมี
ความกาวหนาตลอด  มีการเปลี่ยนแปลงรูชัดเมื่อเวลานี้เปนอยางนี้  อีกสองวันจะตองเปนแบบนั้น  
ทานพระอาจารยมหาวิเชียรจะบอกเลยและมันก็เกิดสภาวะเปนตามที่ทานบอกไวเกือบทุกอยาง  เกิด
อาการอยางนี้ตองแกแบบไหน  อยางไร  ทานชี้แนะไดชัดเจนมาก  ขาพเจาก็เลยยิ่งสนุกกับการ
ปฏิบัติ  ตองไดเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกเชามืดและกอนนอนทุกวันในระยะเวลาที่กําหนดไวเปน
กิจวัตรเลย  แตก็มีบางเหมือนกันที่บางวันไมสามารถปฏิบัติได  แตนอยมากชวงนั้น  ระหวางเวลา
กลางวัน  ขาพเจาก็พยายามมีสติดูลมดูกายดูใจดวย  ขาพเจาสงอารมณกับพระอาจารยมหาวิเชียร
เร่ือยมา  ในขณะเดียวกันก็ยังสงอารมณกับคุณแมชีบุญมีดวยพรอมกัน  แตจะสงกับพระอาจารยมหา
วิเชียรมากกวาเพราะเวลาไหนก็ได  ดึกดื่นเที่ยงคืน  เชามืดไดทั้งนั้น  ถามีอารมณอยากสง  ทาน
เมตตามาก  และถาเกิดเราโทรไมติดหรือสายไมวาง  ในเวลาไมนานทานจะโทรกลับหาเราทันที  
ขาพเจาซึ้งใจในเมตตาของทานมาก  ทานเปนผูที่เขาใจในอารมณของผูปฏิบัติธรรมไดดีวาผูที่
ปฏิบัติควรจะไดสอบอารมณกับครูบาอาจารยทุกวันเพื่อความกาวหนาของผูปฏิบัติเอง  และชวงนี้
ถามีโอกาสก็จะไปวัดเสาเดี่ยวเสมอ 
         ชวงนั้นอารมณแปรปรวนงาย  บางครั้งเหตุนิดเดียวโทสะพุงปรี๊ด  โมโหเกรี้ยวกราด  เวลา
ผานไปไมถึงหนึ่งนาทีหายเปนปกติ  พอสักครูนึกได  เอะ! เมื่อก็นี้เราโมโหมากเลยนี้  แลวทําไม
ตอนนี้หายแลว  เร็วจัง  แลวชวงนี้  โทสะมีเกิดขึ้นบอย  แลวก็แรงมากดวย  แตก็แปลก  บางขณะเรา
โมโหมากจริงๆ ระงับไมไดเลย  แตพอหันหลังเทานั้น  หายโมโหสนิทเลย  อารมณราบเรียบเปน
ปกติในพริบตาเดียว 
         บางครั้งเกิดการลืมแบบ “ดับสนิท”  เลย  ทั้งๆ ที่กําลังจะลงมือทําอยูเดี๋ยวนี้  กวาจะนึกขึ้น
ไดก็เปนเวลาขามวันไปแลว 
         บางครั้งก็เกิดอารมณ “อุเบกขา”   รูสึกวาใจเฉยไดในทุกเรื่อง  ไมทุกขไมรอนไมโกรธไม
โมโหเลย  ใครพูดอะไรทําอะไรก็เฉยๆ  เปนอารมณนี้อยูหลายวัน  เหมือนคนไมมีอารมณอะไร 
         เจ็บปวยไมมีสาเหตุ  วันหนึ่งทองเสียอยางรุนแรง ๓ คร้ังตอๆ กันในเวลากลางคืน  ก็
พิจารณาถึงอาหารที่รับประทานในวันนั้น  ก็คิดวาไมมีอะไรที่จะเปนเหตุไดเลย  แตถึงตอนเชาวัน
ใหมก็เปนปกติหายเปนปลิดทิ้ง  หรืออยูดีๆ ก็คล่ืนไสอาเจียนออกมาโดยหาเหตุไมได 
         เวลานั่งสมาธิเชาวันหนึ่ง  จิตฟุงมากก็กําหนดยายถูกตามอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย  สติ
ดีมากตามรูไดทันอยางรวดเร็ว  จนรูสึกวาวิ่งเปนเสนลวดรัดไปทั้งตัว 
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         และวันหนึ่งนั่งสมาธิ  พอนั่งดูลมหายใจไปสักครูเดียว  ก็รูสึกวาตัวตนรางกายหายไปหมด  
เวิ้งวางวางเปลา  สติดีรูตัวตลอด  รูวามีอยูแคพล้ิวเบาๆ คือลมหายใจเขาออก  คลายแมลงตัวเล็กมาก  
กระพือปกขึ้นลงเทานั้น  และจมูกหนาตาอวัยวะทุกสวนไมมีเลย   
         บางครั้งอยูๆ ก็นึกถึงการพลัดพรากขึ้นมาเฉยๆ โดยไมไดตั้งใจคิดมากอน  ไมวาจะเปน
บุคคลหรือทรัพยสิน  จะเกิดความรูสึกอาลัยใจหาย  จิตใจเศราหมองมาก 
         ขาพเจาก็ปฏิบัติอยางตอเนื่องตลอดมาจนกระทั่งถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  วันนั้น
อยูที่วัดจองตก  อ. ฝาง จ. เชียงใหม ของ “หลวงพอสุเมโธ” เพราะไปทอดกฐิน  มีแมและนองนิ่ม
พรอมคุณหมู  ก็กลุมลูกศิษยครูบาอาจารยเดียวกันไปดวย  ซ่ึงหลวงพอสุเมโธทานเปนชาวไทยใหญ
และทานเปนพระปฏิบัติสายวิเวกอาศรม  เปนผูที่รูกันดีในหมูนักปฏิบัติวาทานก็เปนพระที่ไม
ธรรมดา  พวกเราเดินทางไปถึงตอนเชามืดและจะกลับตอนเย็น 
         วันนั้นหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ  ก็ชวยกันทําความสะอาดกุฏิของหลวงพอ  
ชวยกันเก็บกวาดสักพักใหญ  ขาพเจารูสึกงวงนอน  ก็เลยกลับหองพัก  มีแมนอนพักผอนอยูกอน
แลว  ก็ลมตัวลงนอนก็นอนไมหลับ  นอนไมถึง ๕ นาทีก็เลยลุกขึ้นนั่งสมาธิ  เพราะวันนี้ยังไมไดสง
อารมณกับพระอาจารยมหาวิเชียร  พอนั่งลงกําหนดลมหายใจไดไมถึงนาที  ก็เกิดสภาวะชนิดที่
แบบนี้ไมเคยเจอมากอนเลยตั้งแตเร่ิมปฏิบัติธรรมมาปนี้เปนปที่ ๑๕  อาการของสภาวธรรมที่เกิดใน
คร้ังนี้คืออยูๆ ภายในชวงอกก็เหมือนมีอะไรเตนๆ เต็มไปหมด และเตนเร็วขึ้น  เร็วขึ้น  เปนกอน
ใหญเหมือนลูกฟุตบอลขนาดเทากําปนนับจํานวนไมได  เตนเร็วและแรงมากคลายกับจะทะลุ
ออกมานอกอกใหได  ทําใหอึดอัดและแนนไปหมด  เปนระยะเวลานานพอสมควรแลว  ความอึดอัด
และแนนคอยๆ หาย  แตตัวท่ีเตนๆ ยังอยู  แลวคอยๆ ลดความเร็วความแรงคอยๆ ลงแบบ “สโลว
โมชั่น”  จนราบเรียบเปนปกติเปนเวลาชั่วขณะใหเห็นความราบเรียบปกติสักพักแลวก็เตนๆ คอยๆ 
ขึ้นใหม  เร็วขึ้น  แรงขึ้น  เหมือนครั้งแรก  และคอยๆ ลงแบบเดิมอีกจนราบเรียบครูเดียวก็มีขึ้นอีก
แบบอาการเดิม  แสดงใหรูใหเห็นสักครูก็คอยๆ ลงจนราบเรียบปกติ  พอดีหมดเวลานั่ง  พอออกจาก
สมาธิรีบโทรสงอารมณพระอาจารยเพราะกลัวลืม  ดวยระยะหลังๆ ที่ปฏิบัติตอเนื่องกัน  บางครั้งจะ
ขี้ลืมชนิดที่ดับไปเลย  พอเลาอาการใหพระอาจารยฟงเสร็จ  ทานหัวเราะแลวบอกดีใจดวย  ให
ปฏิบัติดูไปอีกสัก ๒ วัน  ขณะนั้นความรูสึกในใจของขาพเจาก็เฉยๆ และธรรมดาๆ  พอวันตอมา
กลับถึงบานแลวก็ปฏิบัติตามปกติเพื่อสงอารมณกับพระอาจารยเชนเคย  แปลกหนอยวันนั้นอารมณ
ความรูสึกวาเบาๆ สบายๆ นั่งสมาธิไมเกิดสภาวะอะไรเลยตางจากทุกวันที่ผานๆ มา  รูแตวา
บรรยากาศรอบๆ ตัวเปนนวลๆ เนียนๆ เย็นๆ บอกไมถูกทั้งๆ ที่ภารกิจประจําวันก็ทําไปปกติ 
         เกิดอาการและอารมณอยางนี้ประมาณ ๒ วัน  แลวก็กลับมาปกติ  แตขาพเจาก็ยังปฏิบัติเดิน
จงกรม นั่งสมาธิเปนกิจวัตรทุกวันเหมือนเดิมตลอดมาจนปจจุบัน  แตการปฏิบัติแบบมีรูปแบบจะ
นอยลง  พยายามมีสติกับอารมณปจจุบัน  เพราะระยะนี้เวลานั่งสมาธิแทบจะไมมีสภาวะอะไร
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เกิดขึ้นเลย  คลายคนนั่งสมาธิหัดใหม  นั่งไมเปนประมาณนั้น  บางครั้งนั่งแคเวลา ๑๕ นาที  แตใน
ความรูสึกเหมือนนั่งนานมากๆ จนเบื่อ 
         มีครั้งหนึ่งเห็นความคิดเปนเหมือนกลุมควันเล็กๆ เปนกอนๆ ตอกันเปนทาง  แตไมยาวนัก 
         บางครั้งในสมาธิจะรูสึกเปนอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย  เชน  ลําตัวทอนบน  หัว  แขน  
ขา  ฯลฯ  เคล่ือน  ลอยแยกออกจากกัน  และปะติดปะตอกันแบบผิดที่ผิดทางที่ควรจะเปน  
         บางครั้งจะรูสึกวารูปรางกายเปนแคโครงกรอบ  แตภายในเหมือนมีแตควันขาวๆ คลายไอ
น้ําที่น้ําตมกําลังเดือด  แลวเห็นแตควันไอน้ํานั้น 
         คร้ังหนึ่งปดไฟแลวลมตัวลงนอนตะแคง  แตหลับตา  พอตัวลมถึงที่นอนก็เห็นตัวเองอีกคน
หนึ่งนอนตะแคงหันหนาเขาหากัน  ชัดเจนมาก ก็ขําๆ ในใจ  สักพักใหญลืมตาก็หาย 
         แตบางครั้งสภาวะบางอยางก็ยังเกิดใหไดรับรู  เพราะปกติเวลาจะนอนก็จะทําสมาธิไปดวย  
สติจะคมชัดบางไมชัดบางก็จะทําจนหลับไป  บางครั้งกําหนดรูตัวไปเวลานอน  จะรูสึกวารางกาย
กลายเปนใสๆ โปรงมองทะลุได 
         บางครั้งเหมือนแขนขากลายเปนทอนไมผุๆ 
         บางครั้งกําหนดนอนไปจะเกิดอาการตะครั่นตะครออยางบอกไมถูก  แตนอนไมไดเลย 
         บางชวงจะนอนหลับยากมากๆ  คืนหนึ่งนอนหลับจริงประมาณ ๔-๕ ช่ัวโมงเทานั้น  แต
กลางวันก็ปกติคือไมงวงทั้งที่นอนนอย  สังเกตตัวเองดูจะเปนอยางนี้ราวๆ เกือบ ๒ อาทิตย  แลวจะ
นอนหลับอยางงวงหัวซุกหัวซุนติดตอกันสัก ๒-๓ วัน  แลวก็มาเปนหลับยากอีก 
         มีคร้ังหนึ่งนั่งพักธรรมดาก็กําหนดรูตัวไป  แลวหลับตาดวย  สักครูเดียวรูสึกปวดมากที่ตน
ขาขวาก็กําหนดรู  เดี๋ยวเดียวเทานั้นความปวดขมวดแรงขึ้น  แลวอยูๆ ก็ระเบิดปงในความรูสึกวา
เสียงดังมาก 
         และอาการระเบิดนี้มีเกิดอีกครั้งหนึ่งตอนนอน  ก็ทําสมาธิกอนหลับแลวเห็นความปวดเกิด
ที่แขนขวา  แลวอยูๆ ความปวดก็ระเบิดออก  
         เร่ิมแรกที่ปฏิบัติดวยการภาวนาพุทโธ  ก็ดูลมเขารูลมออก  รูเวลาที่สมาธินิ่ง, สงบ, สบายๆ 
นั่งไดเปนเวลานาน  เปนชั่วโมงก็ไมเมื่อย  แตสภาวธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการหันมาปฏิบัติแบบ
กําหนดยุบหนอพองหนอ  เวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิตองใชเวลาเทาๆ กัน  จึงตองใชนาฬิกาปลุก  
เพราะครูบาอาจารยบอกวาสมาธิและวิริยะตองเสมอกันเปนการปรับอินทรีย  ซ่ึงขาพเจาตอนนั้นก็
ไมเขาใจหรอก  แตเริ่มมีความศรัทธาอยากปฏิบัติธรรมเพื่อพนทุกข  คือจะไดไมตองมาเกิดอีก  และ
ความที่ชอบอานหนังสือธรรมะวาถาใครไดโสดาบันก็จะมาเกิดอีก ๗ ชาติ  เทานั้นก็จะนิพพาน  
 สภาวธรรมตางๆ ที่เกิดจากการไดไปปฏิบัติมันก็เปนเรื่องที่แปลก  เพราะรูไดดวยตัวเอง  
มันเปนนามธรรม  ไมมีหลักฐานอะไรที่จะแสดงใหคนอื่นเห็นไดดวย  นอกจากเลาสูอาจารยฟง  
นั่นคือผูสอบอารมณเรา  แรกๆ พื้นๆ ทั่วไปของขาพเจา  บางทีคันตามตัว  บางครั้งเหมือนมีมดไต
บนใบหนา  สงสัยจนลืมตา  สองกระจกก็หลายคร้ัง  บางครั้งหาว  หาวอยูนั่นแหละ  น้ําตาไหล
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ตลอดเวลานั่งสมาธิก็มี  บางทีเห็นทองพองใหญเปนลูกโปง  พอยุบหนอก็หายวืดลงไป  พองหนอ
เปนคลื่นสูง  ยุบหนอคลื่นเทลงต่ําก็มี  บางครั้งพองหนอยุบหนอเร็ว  และสะบัดพร้ิวเหมือนร้ิวธง
เวลาลมพัดก็มี  บางครั้งเห็นพองยุบเฉพาะเวลาเริ่มนั่งนาทีสองนาทีเทานั้น  แลวก็หายไปไมเห็นเลย
ก็มี  จิตใจฟุงซานคิดโนนนี่ไดรอยแปด  อาจารยทานก็จะใหกําหนดคิดหนอรูตาม  แตสติรูตามทัน
นอยมาก  เผลอคิดยาวจนจบเรื่องแลวคอยนึกไดวากําลังคิดก็บอยนั่นเพราะเราสติออน  บางทีก็ปวด
ขา  เวลานั่งเหมือนจะตายคลายขามันกําลังจะขาด  ทรมานมากเวลามีเวทนา  บางบัลลังกตั้งมั่นวาจะ
ตั้งสติกําหนดตามใหเต็มที่  สุดทายเผลอตามความคิดจนได  พอสติมาก็อดขําไมไดวา  โอย! แพ
กิเลสอีกแลว  บางครั้งเดินจงกรมตัวเบาเห็นเทากําลังยางกาวตามจังหวะการกําหนด  พล้ิวเบา
เหมือนเตนรํา  ก็เพลินดี  บางทีทรมานมาก  เดินๆ ปวดแปลบจนกาวไมออก  ตลอดยกนั้นทําให
จิตใจกังวลเหมือนวาจะเจ็บปวยอะไรรายแรงหรือเปลาจากการที่เดินบอยนั่งบอยเพราะการปฏิบัติ  
ตอนหลังๆ ก็พอรูบางวาอาการเจ็บปวยทางกาย  บางครั้งเปนสภาวธรรม   

แตบางอยางไมเคยเจอก็กลัวเหมือนกัน  บางทีก็มีอาการเหนื่อยหอบเหมือนใจจะขาดโดย
ไมมีสาเหตุ  ทั้งๆ ที่ไมไดเปนโรคหัวใจ  พอออกจากกรรมฐานกลับบานก็หาย  บางครั้งบางวันจะมี
แตความเศรา  มีแตอยากจะรองไห  เร่ืองนิดเดียวก็นอยใจ  เสียใจ  อารมณหวั่นไหว  น้ําตาไหลเปน
วรรคเปนเวรอยูนั่นเอง  อะไรนิดอะไรหนอยก็บอน้ําตาตื้น  ซ่ึงอารมณกรรมฐานมันก็เปนอยางนี้เอง  
บางวันอยากปฏิบัติทั้งวัน เดิน-นั่งอยูนั่นไมมีเบื่อ  ดูเวลาอีกที  เอะ! ทําไมตกเย็นค่ําจะหมดวันอีก
แลว  ทําไมวันนี้เร็วจัง  แตก็อีกแหละ  บางวัน โอย! เดินตั้งนานนั่งตั้งนานแลวไมหมดเวลาสักที  
รอเสียงนาฬิกาปลุกเรียก  รูสึกนานเหลือเกิน  ซ่ึงความจริงมันก็อนิจจังนั่นแหละ  แตความที่ไมรูมา
กอน  ดีแตวามีความศรัทธาและปรารถนาพนทุกขจริงๆ  ไมอยากมาเกิดอีกแลว  คอนขางมุงมั่น
เหมือนกัน   

ครูอาจารยทุกทานก็พูดคลายๆ กันวาถาเราปฏิบัติไปเรื่อยๆ ก็เหมือนกับเราเริ่มเดินทางเขา
ใกลจุดหมายปลายทางทุกที  ถาชาตินี้ไมถึงชาติตอไปก็คงไมไกลนัก  อยามัวแตอยากพนทุกขแตไม
ปฏิบัติ  เวลานั่งสมาธิ  บางบัลลังกพองยุบชัดเจนมาก  สติรูก็กําหนดไป  แตบางบัลลังกกําหนดหา
พองยุบไมเจอเลยมีแตความเบื่อหนาย  หงุดหงิดรําคาญใจ  ฟุงซาน  สารพัดที่เกิดอารมณตางๆ  บาง
คราวนั่งสมาธิจะคันมาก  หงุดหงิดทรมานมาก  แตจากการที่ปฏิบัตินานๆ ไปก็พอจะแยกออกวาคัน
แบบไหนยุงกัด มดกัด หรือแมลงกัดจริง  คันเจ็บ แบบไหนคือสภาวะของการปฏิบัติ  บางทีคันเจ็บ
ลึกสะดุง  อยากบอกวามันถึงวิญญาณเลย  บางทีก็ไมเจ็บ  ธรรมดามันเจ็บเหมือนเข็มแทงจิ้มตรงนั้น
จิ้มตรงนี้ตามรางกาย  มีเจอครั้งหนึ่ง  คันเจ็บมากแบบพลุไฟแตก  ประทุตามแขน  ตามขา  ตาม
ลําตัว  เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้  ประทุแตละทีทั้งคันทั้งเจ็บแสบลึกๆ  บรรยายความรูสึกไมถูกเลย  
นั่งบางครั้งจะเห็นตัวเองตัวคอยๆ เล็กลงๆ เทาตุกตา  หรือบางครั้งจะเห็นตัวเองพองใหญโตเปน
ยักษก็มี  มีคร้ังหนึ่งขณะเดินจงกรมกําหนดตามอาการยางกาวของเทา  อยูดีๆ ก็รูสึกวามือ ๒ ขาง
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ใหญแลหนักเทาใบตาลเลย  ขณะนั้นเดินเอามือไขวหลัง  รูสึกตกใจขาดสติจนรีบยกมือมาดู  แตมัน
ก็ปกติดีอยู   

มีคราวหนึ่งไปปฏิบัติที่วัดสัมพันธวงศหนึ่งเดือน  และไปครั้งนั้นเวลานั่งสมาธิเมื่อไหรมี
แตมืดมัวซึมหนักกําหนดไมออก  คุณแมชีบุญมีบอกวาสมาธิมากเกินไป  ไปเที่ยวนั้นเวลาเดิน
จงกรมสวนมากเลยตองวิ่งหรือเดินเร็วๆ  เวลาเดินก็ใหมากกวาเวลานั่งเปนการแกอารมณและปรับ
อินทรีย  วิ่งอยูเกือบ ๒๐ วัน  แลวก็กําหนดไดปกติ  เวลาปฏิบัติบางครั้งจะทอแทมาก  คิดในใจวาเรา
คงไมมีบุญพอที่จะบรรลุธรรมได  เพราะบางทีกําหนดอะไรก็ไมออก  สภาวธรรมอะไรก็ไมชัด  
กําหนดไมได  มันเบลอๆ ซึมๆ ลอยๆ ยังไงก็ไมรู  หมดวาสนาที่จะปฏิบัติแลวมั้ง  เวลาเปนเชนนีค้ณุ
แมชีบุญมีจะใหกําลังใจดีมาก  ทานบอกนี่แหละที่เรียกวา “ญาณมวนเสื่อ”  คุณแมพูดใหเราตลก  
ซ่ึงมันคงจะจริง  เพราะเวลาเกิดอารมณอยางนี้ใจมันอยากเลิกปฏิบัติแลวอยากออกจากวัดกลับบาน  
แตวาไหนๆ ก็มาแลวและบอกวาจะมาอยูปฏิบัติกี่วันๆ ถายังไมครบกําหนดก็อายเหมือนกันถากลับ
กอนเวลา  คงจะเปนเพราะเหตุนี้ดวยเลยไมกลากลับกอนกําหนด  และเวลาผานไปแควันเดียว  
อารมณมันก็เปลี่ยน   

นี่ก็เปนเรื่องสําคัญวาทําไมผูปฏิบัติควรไดสอบอารมณทุกวัน  พอไดสงอารมณ  ไดพูดได
ระบายในความรูสึกและสภาวะที่เกิดขึ้นของตัวเองใหครูอาจารยฟง  สภาวะมันก็ดีขึ้น  มีคร้ังหนึ่ง
ไปวิเวกอาศรมก็ตองสงอารมณทุกวัน  แตมีวันหนึ่งพระอาจารยผูสอบอารมณไมอยูติดกิจธุระขาง
นอกเลยไมไดสงอารมณ  อึดอัดทรมานมาก  แถมวันรุงขึ้นก็ไมอยูอีก  ทุกขกับการไมไดสงอารมณ
แทบตายเลย  ความรูสึกตอนนั้นมีทั้งอารมณนอยใจ  โกรธ  โมโห  อยากรองไห  สารพัดความ
ฟุงซาน  อารมณปรวนแปรอยางหนักเลย 
         บางทีเดินจงกรมเกิดเวทนาแบบเจ็บแปลบๆ ในฝาเทา  ขาพเจาเรียกอาการนี้วา “ฟาแลบ”  
มันเจ็บมากเหมือนมีมีดคัตเตอรกรีดเนื้อ  แปลบทีก็สะดุงจนหยุดเดิน  บางครั้งก็เปนถ่ี  บางครั้งก็
นานๆ ที  หนักบางเบาบาง 
         นั่งสมาธิบางบัลลังกจะรูสึกวาตัวตนบางสวนหาย  เชน แขนหาย  ขาหาย  เหมือนไมมี  
แรกๆ ก็ตกใจ  สงสัยเอามือลูบดูวามันหายจริงหรือเปลาก็เคยทํา  เพราะความสงสัย 
         นั่งบางครั้งจะรูสึกเหมือนตัวเองมีศีรษะใหญดํา  หนักเปนหิน  ก็สงสัย เผลอเอามือจับดูก็มี 
         นั่งบางครั้งมีอาการขนลุกซูซาทั้งตัว  บางครั้งขนลุกเฉพาะที่  หรือบางครั้งขนลุกแบงครึ่ง
ตัวก็ตลกดี 
         และเราตองกําหนดอิริยาบถยอย  เวลาใดที่ไดไปปฏิบัติที่วัด  บางครั้งจะเกิดการกําหนด
เปนอัตโนมัติ  คือมันจะกําหนดไปเองหมด  สนุกและเพลินมาก  ก็แปลกดี 
         มีเหตุการณหนึ่ง  รูสึกตื่นเตนมาก  ชวงที่ไปปฏิบัติที่วัดสัมพันธวงศ  มีวันหนึ่งกําลังเดิน
จงกรมอยู  พอดีขณะนั้นมีแขกมากราบคุณแมชีบุญมี  คนกลุมนั้นมีประมาณ ๔-๕ คน  และคนกลุม
นั้นจําไดวาเปนคนบานเดียวกันกับขาพเจา  รูจักดีแตไมถึงกับสนิทกัน  เวลาปกติถาเจอกันก็กลาวคํา
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ทักทายกัน  เวลานั้นขาพเจากําลังสํารวมกับการเดินจงกรมอยู  เสียงประตูเปดหางจากขาพเจาเดินอยู
ประมาณ ๑๐ เมตร  ก็เลยหันไปมองแตมีสติอยูในขณะที่มองเห็นนั้น  เขากําลังกาวเขามาในเขต
ศาลา  ฉับพลันนั่นเองขาพเจาก็มองเห็นคนเหลานั้นเปลี่ยนสภาพเปนคนแก  แตคอยๆ แก  คอยๆ แก
อยางรวดเร็ว  ตื่นเตนกับการที่ตัวเองมองเห็นเชนนี้  เหมือนกันจนตองกระพริบตา  หยุดเดิน  จําได
วานานราวประมาณครึ่งนาที 
         สภาวะบางครั้งจะเกิดอาการเนื้อตัวกระตุกหรือเนื้อเตนเขมนเปนบางแหง  บางทีที่ในปาก
ในล้ินก็เปน 
         บางครั้งนั่งสมาธิเมื่อไหรมีความรูสึกวาตัวเอียงจนเสียศูนย  ทุกทีสงสัยมากมันเอียงจริง
หรือเปลา  ลองไปนั่งอยูหนากระจกเลย  พอกําหนดไปมันเอียงอีกแลว  รีบลืมตาดูเลย  หลายครั้ง  
ซ่ึงบางครั้งมันก็นั่งตัวตรงปกติ  แตมีบางครั้ง  มีเอียงบาง  แตไมไดเอียงจนเสียศูนย  เหมือน
ความรูสึกบอก 
         บางครั้งไดยินเสียงสวดมนตกองอยูในหู  หูของเรามี ๒ ขาง  แตมันชัดเจนเหลือเกิน  เสียง
นั้นดังไดยินอยูขางเดียว 
         สภาวะอาการเหลานี้จะเกิดทุกครั้งเวลาไดปฏิบัติติดตอกัน  แตก็บางครั้งอาการอาจเกิดแลว
เกิดอีก  โดยเฉพาะอยางยิ่งอาการปวดเพราะเวทนา  บางครั้งที่ไปปฏิบัติ  เวทนาของขาพเจาจะ
ทรมานมาก  ยิ่งปวดขา  ทรมานสุดๆ  บางทีรอแตเสียงนาฬิกาเรียก  จะไดออกจากสมาธิเสียที  
บางครั้งถึงกับกลัวไปลวงหนาวาบัลลังกตอไปตองเจออีกแลวตายแนๆ 
         บางครั้งมีอาการรอนจัดเหงื่อออกทวมตัวเหมือนกําลังนั่งอยูกลางแดดเวลาเที่ยงวัน  
         บางครั้งมีความสุขสบายมากยังไมอยากใหหมดเวลาเลย 
         บางครั้งนั่งอยูๆ ก็หนาวขึ้นมาอยางทันทีทันใด  หนาวจัดจนขนลุกซูๆ 
         บางครั้งเวลารูสึกตัวตอนตื่นนอนจะเห็นชัดเลยวาเรารูสึกตัวตื่นขึ้นตอนจังหวะทองกําลัง
พองหรือทองกําลังยุบ  แสดงวาตอนนั้นสติดี  แตบางครั้งไมมีสติเลย 
         บางครั้งนั่งสมาธิเห็นทองพองทองยุบอยูดีๆ แตขณะเดียวกันก็เห็นวามีลมหายใจเขา
ออกเปนเสนๆ เปนแทงๆ  แยกชัดเจนเลยวาเปนคนละอันกับพองยุบ  
         การปฏิบัติธรรมสภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้น  บางอยางก็รูสึกวาเปนเรื่องที่ประทับใจมาก  
สําหรับขาพเจาก็มีหลายครั้งเหมือนกัน 
         คร้ังหนึ่งเมื่อเดือน ธ.ค. ๒๕๔๕  คราวนั้นไปอยูวัดหลายวัน  วันนั้นก็ปฏิบัติตามปกติ เดิน-
นั่ง เดิน-นั่ง ในเวลาที่ครูอาจารยกําหนดให  พอถึงเวลาพลบค่ําหลังจากเดินจงกรมแลวก็ถึงเวลานั่ง
สมาธิ  จําไดวาเวลาที่กําหนดตอนนั้นคราวละ ๕๐ นาที  พอกําหนดนั่งลงไป  กําหนดพองหนอยุบ
หนอไปตามอาการ  นั่งไปไดอาจจะสักครึ่งเวลา  พองยุบชัดเจนมาก  สติก็ดีกําหนดตามไดทันตลอด  
แตอยูๆ พองยุบก็เร็วขึ้นเร็วขึ้น  จนกําหนดคําบริกรรมพองหรือยุบไมได  ก็ไดแครูหนอรูหนอ  เมื่อ
เร็วขึ้นอีกก็แครู รู รู  สติชัดตลอด  ไดแตตามรูเทานั้นเพราะกําหนดไมทันเลย  ในขณะพอง-ยุบเร็ว
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มากพลิ้วสะบัดกลายเปนเสนวิ่งเปรียบไดเหมือนจรวดหรือพลุที่วิ่งพรวดไปในทองฟา  มีสติรูอยู
ตลอด  แลวสภาวะนั้นก็คอยๆ คลายลง คลายลงมาเปนพอง-ยุบเหมือนเดิม  ก็กําหนดตามอาการ
ปกติ  แตสักพักพอง-ยุบก็เร่ิมเร็วขึ้นอีกเหมือนครั้งแรก  กลายเปนจรวดแบบเดิมอีก  และก็เปนอีก 
๒-๓ คร้ัง  แตครั้งตอๆ มาระยะเวลาสั้นกวาครั้งแรกจนนาฬิกาปลุกเรียกหมดเวลานั่ง  บัลลังกนั้นจิต
บอกตัวเองเกิดความปติมาก  ออกจากสมาธิกราบระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจาอยางดีใจ  ก็ไมรู
หรอกวาสภาวะอยางนี้หมายความวาอยางไร  แตรูสึกวาเปนอาการสภาวะที่ประทับใจมาก  นึกถึง
คราวใดก็ยังจําไดถึงความรูสึกและสิ่งที่ไดพบเห็นไมลืมเลย 
         คร้ังหนึ่งวันนั้นก็ปฏิบัติไปตามปกติ เดิน-นั่ง เดิน-นั่ง  สภาวะตางๆ มีบางไมมีบางก็กําหนด
ไป  ทั้งอิริยาบถใหญอิริยาบถยอย  พอตกกลางคืนถึงเวลานอนก็พยายามกําหนดตามที่ครูอาจารย
สอนมา  พอเคลิ้มๆ กําลังจะหลับ  ตาก็ปดกําลังอยูในทานอนหงาย  ก็เกิดอาการซูซาเย็นซานสะดุง
ทั้งตัว  และมีความรูสึกวาตัวขาวสวางจาตลอดทั้งรางกายเหมือนแสงไฟหลอดนีออนทั้งๆ ที่นอนอยู
ในความมืด  เลยตองตื่นเต็มตัวอีก  นอนใหมเปนอีก  คืนนั้นสรุปไมไดหลับนอนเลยเนื่องจากเกิด
อาการอยางนี้เกือบทั้งคืน 
         อีกครั้งนั่งกําหนดไปกําหนดไป  พอง-ยุบเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกําหนดไมทัน  สติกําหนดไดแค
รู รู รูแลวพองยุบก็เปลี่ยนสะบัดพล้ิวเหมือนธงที่ลมพัดปลิวสะบัดอยางแรงและเร็วมากแลว
กลายเปนแสงวิบๆ เหมือนไฟกระพริบแตกระพริบอยางถ่ีๆ รวดเร็ว  ในขณะนั้นสติก็รูทันตลอด
และรางกายก็เหมือนกลายเปนโครงไมไผที่สานกันหลวมๆ คลายชะลอมใหญครอบพอง-ยุบที่
กลายเปนวิบๆ เหมือนไฟกระพริบ  แตกระพริบเร็วมากอยูตรงกลางทามกลางความเวิ้งวางของ
ชะลอมใบใหญครอบ 
         สภาวะบางครั้งเวลานั่งจะเกิดอาการพอง-ยุบเปลี่ยนเปนเตนตุบตั้บคลายลักษณะของผิว
มะกรูดหรือเวลาที่หมอขาวกําลังเดือดแสดงอาการอยูบริเวณทองบาง  สีขางบาง  เคลื่อนไปตรงนั้น
ตรงนี้บาง 
         เกิดอาการเย็นซานจนขนลุกซาตามรางกาย  เวลาเดินอยูดีๆ ก็เย็นซานสวนนี้สวนนั้น  
บางครั้งซานครึ่งตัวมันก็สะดุงตื่นเตนดี 
         สภาวะบางอยางก็จําไมไดแลว  นึกไมออกเลย  รูแตวาสภาวะของแตละคนไมเหมือนกัน
และมีหลากหลายเปนเรื่องเฉพาะตัวจริงๆ 
         นับตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ มาจนปจจุบันปลายป ๒๕๕๑ รวมระยะเวลา ๒ ปเต็มนี้  
ขาพเจาเจอะเจอแตความทุกขทั้งทางกายและทางใจอยางหนักหนาสาหัสมากมายทั้งของตัวเองและ
บุคคลอันเปนที่รัก  ไมวา พอ แม ลูก สามี พี่นอง ซ่ึงขาพเจาตองรับรูพรอมรูสึกเปนทุกขตามอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
         แตส่ิงหนึ่งที่ขาพเจาไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจนของตัวเองคือ จิตใจ ความ
ทุกขตางๆ ทั่วๆ ไป ก็ยังมีอยูเหมือนเดิมทั้งที่บางสิ่งบางอยางบางครั้งอาจจะทุกขหนักกวาเดิมดวย
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ซํ้า  ซ่ึงนึกไมถึงเลยวาเรื่องบางอยางจะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวเราได  ความทุกขไดถาโถมถึงใจอยาง
แสนสาหัส  แตใจของขาพเจาก็เหมือนวางหรือละความทุกขที่เกิดขึ้นนั้นไดเร็วขึ้น  และเปนทกุขกบั
มันไมนานเหมือนกอน  มองเห็นความไมเที่ยงแจมชัดมากขึ้น  มีสติอยูกับตัวเองในปจจุบันขณะ
มากขึ้น  ถึงแมจะมีลืมอยูบอยมากก็ตาม  แตรูถึงการยอมรับและทําใจกับความทุกขตางๆ ที่เกิดขึ้น
ไดอยางไมเปนทุกขจนเกินไปนัก  และก็แปลกๆ ที่บางครั้งอยูเฉยๆ ก็รูสึกขําๆ อยากหัวเราะโดยไม
มีสาเหตุ  ไมรูเหมือนกันวามีอะไรใหขํา 
         ณ ปจจุบันบางครั้งเหมือนมีชีวิตอยูอยางซังกะตายอยูไปวันๆ จะวาเบื่อโลกก็ไมใช  ทุกข
หนักๆ ก็ไมเชิง  สุขสบายก็เปลา  เปนความรูสึกที่อธิบายไมถูก  เพียงแตก็ยังมั่นคงกับการพยายาม
ใหมีสติรูลม กายใจ อยูเสมอเทาที่จะทําได  และการไดทํางานอดิเรกที่ชอบ  การงานประจําที่
จําเปนตองทํา  สติและสมาธิไปจดจอกับสิ่งที่ทํา  ความรูสึกที่กลาวมาแลวนี้ก็คลายลงไดมาก  ถา
เวลามีสติอยูกับปจจุบันขณะใหไดจริงๆ 
         แตขาพเจาก็รูตัววายังทําไดบางขณะเทานั้น  ก็คงตองเพียรตอไป  เพื่อตัวเองไมใชใครอื่น
เลย  จนกวาจะถึงวันนั้น  วันที่ทุกคนตองถึง  ขาพเจาหวังเพียงวาเมื่อถึงวันนั้นของขาพเจา  ขอให
ขาพเจามีสติดีพรอมที่จะเดินทางดวยความรูสึกของจิตใจที่สวาง สงบ เบาสบาย และเปนสุข  พรอม
ปลอยวางทุกอยางที่อยูเบื้องหลังไดอยางแทจริง 
                                                                                                                                                แสงดาว 
 
  
 


