ตอนที่ ๒๐ เมื่อผมตาย
ตายครั้งที่ ๔
เพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสําหรับวันนี้
ก็ยังเปนวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนวันบันทึกเสียง เสียงชุดนี้ทําเปนหนังสือดวย
เทปชุดนี้เปนชุดที่จบเลมของหนังสือเลม ๑ จะไดไมโตนัก
ตอนนี้ก็พูดถึงการตายวาระที่ ๔ ผมตายเมื่ออายุ ๒๗ ป คือบวชเปนพระ
นานแลวหลังจากการที่บวชเปนพระอยูกับหลวงพอปานวัดบางนมโค อําเภอเสนา
จังหวัดอยุธยา ตอนนั้นมีวันหนึ่งขณะที่ผมไปเรียนนักธรรมกลับมา ที่วัดปรากฏวามีรูป
หลอพระศรีอาริยเมตไตรย แหไปจากวัดไลย ทีจ่ ังหวัดลพบุรีเอาไปที่วัดบางนมโค
และก็ตอนกลางคืนของคืนที่สอง เวลาตี ๒ หลวงพอปานทานไปอยูที่
หนาพระศรีอาริยกับตาเชิดซึ่งเปนลูกศิษย เปนคนมีอายุมากแลว และก็ตาเชิดมาปลุก
ผม ขณะทีม่ าปลุกผม ปรากฏผมตื่นแลว เพราะวาหลังจากที่ผมบวชกับหลวงพอปาน
แลว ถึงเวลาตี ๒ ทุกคืน ผมก็ลุกขึ้นเจริญกรรมฐานตามปกติของผม ตามแบบฉบับของ
การบวช เปนการบวชเพือ่ ตองการจะรูจักสวรรคนรกดวยความจริงและก็ไปเที่ยวสวรรค
นรกใหไดดวย การตั้งใจไวอยางนั้น และกอนจะบวชก็ไปพบพระที่มีความสําคัญหลาย
ทาน ที่สําคัญจริง ๆ มีอยู ๑๐ องค ทานแสดงออกถึงความสามารถเจริญพระกรรมฐาน
จนผมมีความเลื่อมใส
การแสดงออกไมใชนั่งหลับตาใหดู ทานพูดทุกอยางที่ผมผานมาถูกหมด
แตละองคพดู เหมือนกัน เหมือนกับตาเห็นมา ถึงแมวาในขณะอดีตใกลปจจุบนั คือการ
ที่จะเดินไปหาทาน เราพบอะไรบาง บางครั้งก็พบสิ่งที่ประหลาด นั่นก็คอื จะไปหาพระ
กลับไปเจอะสาวกลางทางซะนี่ ก็เลยตองไปพะวงอยูกับพระผูหญิงประเภทนั้นเขากอน
เพราะเธอยิม้ แยมแจมใส คุยสนุกสนานตามกําลังใจและก็ไปหาพระไปถึงทาน ทานก็
บอกวา
"เออ กอนจะมาหาฉัน มาถึงตามทางมาเจอะขนมหวานเขาใชไหม"
ชื่นใจไหม พอไดฟงก็ชอบใจ เออ! พระนี่ทานรูจริง ๆ
และตอมาก็ไดคุยกันและถามทาน "ไปเที่ยวสวรรคนรกไดไหมครับ?"

ทานบอก "นรกสวรรคนี่มันใกลเหลือเกินนี่ ความรูของพระจริง ๆ นะเขา
ไมรูแคสวรรคนรกนะ เขารูถึงพรหมโลก เขารูถงึ นิพพาน พระจริง ๆ ที่ตั้งใจบวชใน
พระพุทธศาสนา ตองรูอยางนี้ทุกองค"
โอโฮ ทานยืนยัน ถามวา "พระที่ไมรูอยางนั้นมีไหมครับ ผมเจอะมาหลาย
องคทานบอกไมรู"
ทานก็บอกวา "มี" ทานบอกวา "ทานพวกนั้นไมไดตั้งใจบวชดวยความ
จริงจัง ความจริงเมื่อบวชมาตอนแรกอาจจะไมมีศรัทธา บวชมาดวยประเพณี พอถึง
ประเพณีถึงกาลจะบวชก็บวช บางคนเปนฆราวาส ลําบากยากแคนเห็นพระมีความสุขก็
บวช แตความจริงเปนพระไมมีความสุข จะตองแสวงหาทุกขไวเปนปกติ พระจะตองรูจกั
ทุกข"
เมื่อทานอธิบายใหฟงผมไมขอพูดมาก พูดมากเทปคาสเซทหนานี้ไมพอ
ก็เลยอยากจะบวชกับทาน อยากจะไปเที่ยวสวรรค ทั้ง ๑๐ องค ทานบอกวา "ฉันไมสอน
ใหคุณ เพราะคุณไมใชคูปรับของฉัน"
ก็ถามทานวา "คําวาคูปรับหมายความวาอยางไร?"
"คําวาคูปรับตองทําบุญรวมกันมาแตชาติกอน ๆ จึงจะสอนกันได การ
สอนเบื้องตนเปนของลําบาก ตองคูปรับ ถามีความรูบางแลว ฉันซอมใหได อะไร
บกพรองฉันสอนใหได"
มาขั้นสุดทายก็ถามวา "ใครครับ?"
ไอจิตศรัทธาอยากจะบวช เพราะอยากไปเที่ยวสวรรคนรก มันมีตั้งแต
คราวไปไดตั้งแตอายุ ๗ ป มันก็กองอยูเสมอวาตองลงไปเที่ยวในเมืองนรําดวยตนเองให
ได ตองขึ้นไปหาเทวดาใหได ไปที่วิมานของเทวดาใหได รวมความวามันกองอยางนี้
ทานก็เลยบอกวา "ถาตองการจะรูจริง ๆ ก็หลวงพอปานวัดบางนมโคที่
ตระกูลของเธอมีความเคารพนับถือนั่นแหละ เปนคูปรับกับเธอ ถาเธอบวชกับทาน
ศึกษากับทาน ไมชาจะได เพราะเคยรูหัวใจกันมา รูดานชีวิตจิตใจกันมาเดิม"
หลังจากนั้นมาเมื่อมาพบหลวงพอปานก็บวช
เรื่องรายละเอียดมีใน
ประวัติหลวงพอปานแลวนะ ถาตองการจะรูรายละเอียดใหไปอานที่นั่น

เมื่อบวชแลวหลังจากนั้นเมื่อหลวงพอปานทานใหตาเชิดมาตามเวลาตี
๒ เศษ ๆ ขึน้ มาผมก็ตื่นแลวเตรียมตัวจะเจริญพระกรรมฐาน เสียงคนเดินมาหนาประตู
ก็แยมประตูไปดู กําลังครองสังฆาฏิเรียบรอย กําลังจะนั่งเห็นตาเชิดเขา ตาเชิดก็ยกมือ
ไหว บอก
"ทานครับ ทานใหญ (หลวงพอปานนี่เขาเรียกทานใหญ) ทานใหญ
นิมนตใหไปหาที่ขางหนาพระศรีอาริยเมตไตรยกลางศาลา"
ฟงวาเปนคําสั่งหลวงพอปาน ผมก็ไมถามตอไป คําสั่งตองเปนคําสั่ง
ครูบาอาจารยตองหวังดีเสมอ ไปหาทาน ไปกราบ ๆ ทานก็บอก "ไปกราบพระศรีอาริย
ซะเวลากราบลงไปนึกถึงพระศรีอาริยเมตไตรย กราบครั้งที่ ๓ นึกถึงบรรดาพระสาวก
ทั้งหลายทีเ่ ปนพระอรหันต"
เวลาทีผ่ มกราบไปใจผมนึกผมก็เห็นภาพ เพราะวาการเห็นพระพุทธรูป
ในอกเปนประจํา นึกถึงภาพอะไรขึ้นมาก็พบภาพทันที โดยเฉพาะองคสมเด็จพระชินสีห
เวลาทีผ่ มกราบ ความจริงผมไมเห็นพระพุทธรูปองคนั้นหรอก ผมเห็นพระพุทธเจา
หลังจากกอนที่ผมจะตายครั้งแรก เวลานี้ก็ติดตาติดใจอยูเปนปกติ ไปไหนผมก็เห็นของ
ผมเรื่อยตั้งแตเวลานั้นเปนตนมา และเห็นไดชัดเจนแจมใส เวลานีส้ วยกวานั้น แพรว
พราวเปนระยัง เมื่อผมกราบเสร็จ หลวงพอปานก็บอกวา "เธอจงปรารถนาพุทธภูมิอยาง
ฉัน"
ผมก็กราบเรียนทานบอกวา "คนอยางผมปรารถนาพุทธภูมิไมไดครับ
วาสนาบารมีก็ดี ความดีก็ดีไมพรอมที่จะเปนพระโพธิสัตว และก็ไมพรอมที่จะ
เปนพระพุทธเจา"
หลวงพอปานทานบอกวา "เธอรูอะไรก็รูได ทําไมไมรูอดีต อดีตที่ผานมา
เธอปรารถนาพุทธภูมิมานานแลว เวลานี้มนั ก็เปนเวลาใกลจะเต็ม ปรารถนาพระ
โพธิญาณตอ" เมื่อทานวาอยางนี้ผมก็ยอมรับ ทานบอกใหปฏิญาณตอนปรารถนาพุทธ
ภูมิผมก็วาแลวเสียงมันเบาไปหนอย ทานบอก "ไมเอา วาอยางฉันใหชัดเจนแจมใสแบบ
นี้" ทานก็นํา แลวผมก็วาดวยความจริงใจ หลังจากนั้นทานก็บอกใหอธิษฐาน
"ถาขาพเจาจะไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา
ในอนาคตกาลแลว ขอยกพระศรีอาริยขึ้น"

แลวทานก็กราบนั่งคุกเขา เอาสองมือขึ้นประคองแทนพระ พระก็ขึ้น พระ
ศรีอาริยนี่เขายกตั้ง ๘ คน หลังไมยืดนะ หลังงอ ๆ ทานประคองสองมือยกขึ้นแบบเบา ๆ
เหมือนกับพานในมือแลวทานก็วาง เอาขึ้น ๆ ลง ๆ แลวทานก็วาง
ทานบอกวา "คุณยกบาง" ผมก็ยกบางนะซิ ทําแบบทาน ขี้ตามชาง ขางขี้
กอนใหญ ผมขี้ไมออกเลย เอามือไปขยับเขามือลู พระไมเขยื้อน
ทานก็บอกวา "เธอวาสนาบารมียังออน ลุกขึ้นสองมือจับแทนพระ
ยกขึ้น"
เทานั้นแหละครับ ยกขึ้นลิ่วเลยเบาหวิว ขึ้น ๆ ลง ๆ แบบนักกีฬา ๒-๓
ครั้ง แลวก็วาง วางแลวก็กราบ
ทานบอกวา "เธอปรารถนาพุทธภูมิได เธอตองเปนพระพุทธเจาแน"
ทานวาแนผมก็แนกับทาน แตใจมันก็ไมแน หลังจากนั้นทานใหอธิษฐาน
วา ชีวิตของเธอจะอยูไปสักกี่ป อายุเทาไรของเธอจึงจะตายขอวา "ถาอายุเทาไรตาย
ใหยกขึ้น ถายังไมตายยกไมขึ้น"
ก็ไลไป ๆ พออายุ ๒๗ ยกขึ้นเบาหวิวเหมือนกันกอน วางแลวก็กราบพระ
ทานบอกอายุ ๒๗ หมดอายุเธอ แตความจริงทานรู หากวาทานจะบอกเฉย ๆ เราคงไม
เชื่อ จึงใหทดลองยกพระศรีอาริยดู
หลวงพอปานนี่ผมเชื่อวาทานรูแน เพราะวันเวลาตายของทาน ทานบอก
ลวงหนา ๓ ป บอกอีก ๓ ปขางหนาวันขึ้นเทานั้นแรมเทานี้ เวลาเทานัน้ ฉันจะตาย และก็
ทานตายตรงเปง เวลาจะตายจริง ๆ ก็ไมไดปวยไขไมสบาย นอนครอก ๆ กอนหนานั้น
ตอนเชาทานก็พูดแจว ๆ แตประกาศวา "หลังจากเที่ยงวันแลวฉันจะไมพูดกับใคร ใครมี
ธุระอะไรพูดกับฉันไดกอนเที่ยง" รวมความวา ทานก็เปนตามนั้น หลังจากเที่ยงทานก็ไม
พูดเลย ถึงเวลานาฬิกาตีเปง วาระแรก ๖ โมงเย็น ทานลืมตาแพรบ หลับตาแพลบไป
เลย ชีพจรดับพรอมกัน เรื่องของทาน ทานทราบไดทําไมเรื่องของผมทานจะทราบไมได
เพราะตามปกติแลวเรื่องของตัวทราบยาก เรื่องของคนอื่นทราบงาย
หลังจากนั้นมาเมื่อหลวงพอปานมรณภาพแลว เอา ขอโทษ หลวงพอ
ปานก็บอกวา "ตออายุซะ เธอยังไมควรจะตายเมื่ออายุ ๒๗ ป"
ผมก็นึกในใจวาถาผมตายอายุ ๒๗ ป ผมก็เปนพรหม เพราะเวลาทีผ่ ม
เจริญพระกรรมฐาน ผมไปพรหมเสมอผมขึ้นไปครั้งแรก ผมขึน้ ไป บรรดาพวกพรหมเขา

เงียบ ความจริงวันนั้นไมเงียบลอกันเจี๊ยวจาว ๆ เพื่อนเกามาแลว ๆ ดีอกดีใจ และตาง
คนตางบอกวา "เพื่อนเกาลงไปไมทัน หมดอายุพรหม ตั้งใจจะไปบําเพ็ญบารมี
กลับตายคราวนี้ไปอยูสูงกวาเดิม" ผมเขาใจวาจากพรหมชั้นที่ ๙ อาจจะเปนพรหม
ชั้นที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑๑ ตามเรื่อง ผมไมเคยนึกเรื่องนิพพาน ผมจะไปไหน ผมเปนพรหมชั้นนี้
เมื่อตายแลวอาจจะเปนพรหมชั้นที่สูงกวา พรหมนี่เปนชัน้ จริง ๆ ความรูสึกมีเทานั้น
เวลาเจริญพระกรรมฐาน ผมก็มั่นใจผมคิดเลยวาตายคราวนี้ ผมจะไป
เปนพรหม ผมก็ไปชั้นพรหมทุกวัน เวลาที่ไปถึงนั้นวิมานก็เงียบไมมีใครเลย ผมก็ไป
นั่งเลนนอนเลน ผมสบาย ๆ ดีไมดีตอนหัวค่ําทองหนังสือทบทวนความรูเสร็จประมาณ
๔ ทุม ผมก็ไหวพระเสร็จ สมาทานเสร็จ ผมก็กลับมานอน เวลานอนผมก็รวบรวมใจพุง
ปราดไปวิมานของพรหม ผมก็เปนพรหมเหมือนกัน ผมก็นอนแขลงทีน่ ั่น ปลอยรางกาย
มันนอนตามสบายขางลาง เวลาใกลตี ๒ อีก ๕ นาทีผมก็ลงผมทําอยางนี้เกือบทุกวันผม
จึงมีความมั่นใจ ผมตายเมื่อไรผมจะไปเปนพรหมเมื่อนั้น
แตวาหลังจากนั้นมา หลวงพอปานทานบอก "ใหตออายุ" ผมก็ไม
อยากจะตอ ทานบอกวา "ตอไมยาก เอาปลามา ๑ ตัวปลอยปลา ๑ ตัวได ๑ ป"
ตอมาวันหนึ่งทานซื้อปลามากะละมังใหญมากไมรูกี่ตัว ตัวเล็กบางใหญ
บาง ใหพระไปตามผมบอกวา "ไปตามไอลิงดํามาซิ" พอไปตามมาแลว ทานก็บอกวา
"เอา คุณชวยเอาปลาไปปลอยดวยนะ"
ผมก็นําปลาไปปลอย ผมนึกวาปลอยแทนทาน ผมกลับมา ลางกะละมัง
วางไวที่เดิมก็ไปกราบทาน ทานก็บอกวา
"แกตออายุแลว ปลาทั้งหมดฉันซื้อใหแก แกอายุ ๒๗ ตองไมตาย"
ผมก็ไมไดวาอะไรตายหรือไมตายผมก็ไมวา ผมก็ตัดสินใจเผื่อวามันจะ
ตาย ผมก็เรงรัดกําลังใจของผมเรื่อย ๆ แตการเรงรัดผมไมไปนั่งหลับตาปภาวนาที่ไหน
หรอก เวลาจะไปไหนนัง่ ทีไ่ หนผมก็เห็นพระของผมตลอดเวลา เวลาจะดูหนังสือผมก็เห็น
พระกอน เห็นพระแลวผมก็ขอพร ขอใหจําหนังสือไดแมน ๆ งาย ๆ และมีความเขาใจใน
ตํารับตํารา ก็รูสึกมีประโยชน ตําราบาลีที่เขาวายาก ๆ แตผมเรียนกับเขาไมยาก เรียน
นิดหนอย อยางสังขยาก็ดีอาขยาตก็ดีเขาวายาก ผมไมมีความรูสึกวายากเลย ดูตํารา
แลวเขาใจ

ตอมาเมื่ออายุ ๒๗ ป ตอนนั้นอยูวัดประยูรวงศาวาส เขาไปเรียนบาลีอยู
ในกรุงเทพ ฯ ตอนนั้นเปนเปรียญแลว อายุ ๒๗ เปนเปรียญแลว ก็มีพระทานทํายาขนาน
หนึ่ง ทุกองคฉันแลวรูส กึ วาสบาย ผมก็อยากจะมีกําลังรางกายปลอดโปรงอยางเขาบาง
และเปนนักเทศนแลวดวย ก็ขอทานฉัน
ฉันเขาไปเดีย๋ วเดียว ทองถาย ๓ ครั้ง หมดแรง คราวนี้ตามันเริ่มสั้น มาที
ละหนอย ๆ สายตานี่มองไกล ๆ มันเห็นสั้นเขามา ๆ จนกระทัง่ พระกับเณรนั่งขาง ๒-๓
องคไมเห็น พอไมเห็นก็หมดความรูสึกภายนอก ขางนอกใครจะไปใครจะมาก็ไมเห็น
หมด พูดกับผมก็ไมไดยินหมด แตความรูสึกในขณะนั้นมันเปนความรูสึกแตกตางกับที่
ตายมาแลว คือมันยังไมตายจริง อยางที่ชาวบานเขาเรียกวาสลบแตความจริงสลบมัน
ไมมีความรูสึก ไอนั่นไมใชสลบ ผมเขาใจกําลังของจิตเปนฌานมากกวา
หากวาทานจะถามวา "เปนฌานดวยอาการอยางไร นั่งเปงหรือ
เปลา ?"
ตอนนี้เปนการศึกษา นาจะศึกษาดวยความเขาใจอยางนี้นะ ผมไมใช
ผูวิเศษ แตผมเอาจากจริยาที่ผมประสบมาเองมาเลาสูพวกคุณฟง นั่นคือเวลาทีผ่ มปวย
ปกติผมเห็นภาพพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา คือพระพุทธรูปทองคําที่ผมชอบ และก็
กราบพระพุทธเจาที่ทานแสดงพระองคไปปรากฏหลังจากการบวชวันทีส่ อง ก็ปรากฏชัด
หรือวาหลังจากตายครั้งที่ ๒ ก็ไดภาพนั้นนะเหมือนกัน แตลีลาการนั่งตางกัน แต
เหมือนกับจริง ๆ สวยมากมันจับจิตใจ เพราะผมชอบสวย ๆ เวลาเปนหนุม ๆ ยังเปน
ฆราวาสผมก็ชอบสวย ๆ เหมือนกัน ใครสวยผมก็ชอบ ตอนเปนพระมานี่ผมชอบ
พระพุทธเจาสวย ๆ วางสาว ๆ สวย ๆ เสีย คือไมยุงกับแก ผมสูแกไมได ผมเลิกสู ตั้งใจ
ไมสูตั้งแตบวชวันแรก ก็เลยไมคิดจะสูตอไป
ก็รวมความผมชอบสวย ๆ เห็นทานสวย ๆ ภาพสวย มันชอบ เห็นทาน
ทุกเวลา เดินบิณฑบาต ผมเห็นของผมตลอด นั่งอยูไมมีใครกวนเห็นตลอด เวลาดู
หนังสือเห็นทานอยูบนหัวผมเลย ผมไหวทาน นึกวาทานอยูบนหัวผมจิตใจใสสวางจํา
อะไรไดดี เวลาปวยไขไมสบาย ทองถายครั้งแรกผมก็นึกในใจวาอาการอยางนี้มาอีก
แลว เราสู เมื่อเราสูก็เลยจับอารมณเบา ๆ ผมไมไดทําอะไรหนัก ผมก็ภาวนา "พุทโธ"
หายใจเขานึกวา "พุท" หายใจออกนึกวา "โธ" ใจก็จับพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาที่เคยเห็นชัดมาก แลวพระองคก็ทรงแยมพระโอษฐไมเคยพูด

ตอมาความรูสึกภายนอกหมด อารมณภายนอกดับรางกายไมรูสึก ตาไม
เห็น หูไมไดยิน แตมีความรูสึกของตัวเองวาตัวเองอยูในรางกาย สภาพของตัวเองเปน
พรหมใสชัดเจนมาก สวยงามกวาเกามาก แตวายังไมไปไหน ตัดสินใจมีความรูสึกวา
"เราควรจะอยูหรือเราควรจะไป?"
อันนี้เปนเครื่องเตือนใจบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัท วาลักษณะของการเขาฌานตายนะ ทีแรกผมนึกวาคนเขาฌานตายตองลุก
ขึ้นมานั่งขัดสมาธิ ชักลูกประคําหรือภาวนาตัวตรง ความจริงไมใชอยางนั้น คําวาฌาน
คืออารมณชินของสมาธิ อารมณนี่เปนมหากุศล เวลานั้นผมนึกเบา ๆ นะ ผมไมไดทาํ
เครียด ไมใชมีอารมณตึงเปง อาการตึงเปงนี่ผมก็ไมชอบ เพราะตึงทีไรมันไปไมไดสักที
ตองใชอารมณเบา ๆ อยากจะไปไหนก็ได พอหายใจเบา ๆ สบาย ๆ นึกจิตเปนสุขเห็น
ภาพพระก็สบาย พอหมดความรูสึกภายนอกก็มีความรูสึกวา รางกายเห็นชัด เห็น
รางกายเดิมเหมือนกับถ้ําใหญมาก เรียกวาถายืนตอตัว ๒-๓ คนไมถึง แลวก็นึกในใจวา
"เราจะอยูดีหรือไปดี" ก็คิดอีกทีวา "ถาอยูดีกวาเกาเราจะอยู ถาอยูแลวไมดี
กวาเดิมเราจะไมอยู" เสียเวลาเปลา ๆ ก็ตัดสินใจไมได
หลังจากนั้นก็นึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อธิษฐานวา
"ขาพระพุทธเจาควรจะอยูหรือควรจะไป ?"
ไปไหน ไปพรหมวิมานเห็นชัด และก็บนอากาศเต็มพรืดแพรวพราวเปน
ระยับ เทวดากับพรหมพระอริยะเต็มไปหมด สดชื่นเหลือเกิน แตวาทุกทานไมมีใครกวัก
มือเรียก เพียงแตยิ้ม ใครครวญใหดีกอน ทาวสหัมบดีพรหมยืนขางหนาบอก
"จงใครครวญใหดีกอน จะไปหรืออยู ใครครวญใหดี"
ผมก็เลยนึกในใจ นึกถึงพระพุทธเจาวา
"ถาหากวาควรอยูหรือไป ถาควรจะอยูขอใหมีฉัพพรรณรังสีรัศมี
๖ ประการพุงมาบนเพดาน ถาหากวายังไมควรอยูควรจะไปขอไมเห็นอะไร
ปรากฏเลย"
พออธิษฐานเสร็จก็มีรัศมี ๖ ประการ พุงมาเปนแสงรุงเต็มเพดานแผอยู
พักหนึ่งหายไป ผมคิดวาทานบอกวาควรอยู และตัดสินใจใหมวา
"ถาอยูดีกวาเดิม ขอใหรัศมีพุงมาใหมและเปนทักษิณาวัตร ถา
หากวาอยูจะไมดีไปกวาเดิม อยาใหรัศมีพุงมาอีกเลย"

ก็ปรากฏวารัศมีพุงมาใหมเปนทักษิณาวัตร สวยสดงดงามมากอยูครู
หนึ่งก็หายไป ก็คิดวาถาอยางนั้นตองอยู
เวลานั้นก็ปรากฏวามีเทวดาทานหนึ่งคือ พระอินทร ตอนนั้นทาน
แตงตัวชุดสีขาว ผมเห็นขาวหมด นุง ผาธรรมดา ๆ เปนผาพื้นมีผาสไบเฉียงออกสีขาว
ทานเขามามียากอนหนึ่งเหมือนกอนดิน บอกวา
"คุณฉันยากอนนี้เสีย และการที่คุณรับเทศนไวทจี่ งั หวัดสมุทรสงครามวัน
มะรืนนี้ไมตองใหใครไปแทน คุณไปเองได รางกายจะปกติ"
รับยาเขามาฉัน รสเหมือนดิน หลังจากนั้นก็มีความรูสึกตัวตื่นขึ้น และ
เวลาประเดีย๋ วเดียวตามความรูสึก แตวาเพื่อนพระบอกวา เวลาสิ้นไป ๘ ชั่วโมงเศษ
ดีวาสมเด็จพระพุฒาจารย วัดอนงค ทานเปนพระที่ควรไหวอยางยิ่งเปน
พระที่มีอารมณบริสุทธิ์มาก แตวาจะบริสุทธิข์ นาดไหนผมไมทราบ อยาถามผมนะ ผมรู
ของผมคนเดียวก็พอ พระองคนี้ผมไหวหมดตัว ไมใชไหวเฉพาะมือเฉพาะหนาผากของ
ผม ทานยับยั้งไมใหคนอื่นมายุงกับรางกายของผม นั่นดีไมดีเขายกขึ้นเชิงตะกอนไปแลว
ผมไมมีสตางคนี่ ผมเปนนักเทศนแตผมมีสตางคติดกระเปาไมถึง ๑๐ บาทตลอดเวลา
ผมเลี้ยงพระเลี้ยงเณรหมด
ก็รวมความวาผมก็รอดตายมาได เวลานี้ถือเปนการประลองความตาย
การตายคราวนี้มีประโยชนที่มีการเขาใจวาการเขาฌานตายเปนอยางไร
ในเมื่อไปดูหลวงพอปานทานตาย เขาฌานตายทานก็ไมลกุ ทานก็นอน
ธรรมดา ๆ อารมณปกติเห็นหายใจปกติ ไมมีอาการเครียดปงปงทําททานเหมือนเจริญ
สมถภาวนา หรือวิปสสนาภาวนาเปนฌานดิ่ง ไมใชอยางนั้น และผมเวลานั้นไมใชจะ
เลียนแบบหลวงพอปาน
เวลาปวยไขไมสบายผมก็เกิดการไมแนใจวาชีวิตผมจะอยู
หรือไมอยู ผมคิดเสมอนะครับ
เวลานี้ยิ่งปวย เวลาที่พูดผมก็มีความรูสึกอยางนั้น ที่พูดเวลานี้ก็มีความ
หวงวาผมปวยเปนปกติ เดินก็ซวนหนาซวนหลัง หนาก็มืด งงทุกวันนับเปนเวลาสอง
เดือนเศษมาแลว ยิ่งใกลระยะเวลาทีจ่ ะบันทึกเสียงยิ่งเปนหนัก ผมก็ไมไวใจในชีวิตของ
ผม ผมอาจจะคาบเอาสิ่งที่มีความรูสึกเปนคุณประโยชนหนีจากทานไป เอาไป
เมืองผีเสียหมด ผมเกรงวาความรูสึกประเภทนี้จะดีหรือไมดีตามคนอื่นนะผมไม
ทราบ เพราะผมเห็นวามันเปนคุณประโยชนสําหรับผมก็เลยรีบคายไวเสียกอน

แทนที่จะกลืนไวหมดแตผูเดียว เปนอันวาขอใหทานทัง้ หลายพึงมีความเขาใจ การ
เขาฌานตายก็มีสภาพแบบนั้นขอทุกทานเอาแบบนี้
ตอนเชามืดอยาลืมใชอารมณของกรรมฐานตามที่ทานจะพึงทําได ใช
กําลังใหถึงทีส่ ุดแตอยาใหเครียด ทานที่ไดมโนมยิทธิพุงกายไปนิพพานกอน กายในนะ
อทิสสมานกาย ปลอยใหใจสบายตอหนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่วิมานของ
เรา หรือวิมานของทานก็ได แลวก็ตดั สินใจวา "รางกายพังเมื่อไรขอมาที่นี่เมื่อนั้น"
แลววันนั้นทัง้ วันถายามวางมีอยู จงอยาลืมพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในรูปของนิพพาน
สําหรับทานที่ปฏิบัติในดานสุกขวิปส สโกก็จับพระรูปพระโฉมขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ไมเคยเห็นก็ใชพระพุทธรูปแทน องคใดองคหนึ่งก็ได
ลักษณะใดก็ได จะนึกภาวนาในใจเมื่อไรก็ได เวลาคุยกับเพื่อนเดินไป มีธุระเราไม
สามารถจะภาวนาไดก็ใจนึกถึงภาพ ถาตองการจะทราบ ตองการจะพูดกับใครนึกถึง
ภาพพระพุทธเจาเสียกอน และขอบารมีขององคสมเด็จพระชินวรไดโปรดสงเคราะห
การตัดสินใจใหถูกตองและรวดเร็ว
เพียงเทานี้บรรดาทานพุทธบริษัทกําลังใจทุกวันของทานจะมีความสุข
ถึงแมเราจะไมไดเปนพระอริยเจา พระโสดาบัน สกิทาคา อนาคา อรหันต แตวา
กําลังใจของเรานั้นจะมีความสุขสดชืน่ ผมคิดวาตายแลวอยางเลวไปสวรรคไดแน แต
ทวาถาอารมณแบบนี้แสดงสัญลักษณของการเปนพรหม ก็เขาใจวาทุกคนก็ตองไปเปน
พรหมแนนอน
เอาละบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระชินวร สัญญาณบอกหมดเวลา
แลว ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ ขอความสุขสวัสดิพ์ ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแด
บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน
สวัสดี

