โลกคู่ขนาน
วิทยาศาสตร์ VS พุทธศาสตร์
วิทยาศาสตร์ : สสารและพลังงาน สสารคือพลังงาน พลังงานคือสสาร
พุทธศาสตร์ : จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
๑.วิทยาศาสตร์กล่าวว่าเหตุการณ์ของคนๆหนึ่งหรือสิ่งๆหนึ่งในเวลาหนึ่งๆ
ไม่ได้มีเพียงเหตุการณ์เดียว แต่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกัน เรียกว่าโลกคู่ขนาน
๒. หลักธรรมในพุทธศาสนา
๒.๑ อิทัปปัจยตา (สันตติคือความสืบต่อเนื่องกันเป็นสายอย่างรวดเร็ว
ชั่วพริบตา)
๒.๒ ไตรลักษณ์
๒.๓ กรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรม
๒.๔ บุพเพนิวาสานุสติญาณ
๒.๕ จุตูปปาตญาณ
๒.๖ อายตนะ
๒.๗ ปรมัตถะธรรม ๔ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
๒.๘ ภพภูมิ ๓๑
ฯลฯ
สรุป : ข้อที่ ๑ เหตุการณ์ของคนๆหนึ่งหรือสิ่งๆหนึ่งในเวลาหนึ่งๆ ไม่ได้มีเพียง
เหตุการณ์เดียว แต่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกัน เรียกว่าโลกคู่ขนาน มันแย้งกับ
หลายๆอย่างของข้อ ๒ โดยเฉพาะข้อ ๒.๑ แล ๒.๓

กรรมและกฎแห่งกรรม
ในกาลก่อนตอนอ่านเรื่องเกี่ยวกับกรรมและกฎแห่งกรรม ก็พอเข้าใจ
ระดับหนึ่งว่าเมื่อมีการกระทําที่เรียกว่ากรรมย่อมมีผลของการกระทํานั้นหรือผลกรรม
ในภาษาบาลีใช้คําว่ากรรมวิบาก
เคยได้รับรู้เรื่องราวการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เคยศึกษาเรื่องอภิธรรม
เรื่องราวของโลกหลายมิติแล้ว และเคยอ่านเรื่องราวของบุคลที่เกิดในสมัยพุทธกาล
อย่างเช่น
๑. พระเจ้าสุปปะพุทธะ ถูกธรณีสูบ
๒. วัสสการพราหมณ์ ตายแล้วไปเกิดเป็นลิงในสวนไผ่
จากข้ อ ๑ และ ๒ ทํ า ให้ มี มุ ม มองในเรื่ อ งของกรรมและกฎแห่ ง กรรม
เพิ่มขึ้นจากกาลก่อนดังนี้
๑. เมื่อบุคคลได้ทํากรรมไว้ จะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไว้ ไม่ว่าจะเป็นทาง
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ทันทีที่ทําสําเร็จก็เกิดผลกรรมหรือกรรมวิบากทันที
แต่เวลาที่กรรมวิบากจะให้ผลกับบุคลนั้นๆ เมื่อไหร่นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
พระเจ้าสุปปะพุทธะ ถูกธรณีสูบ
พระเจ้าสุปปะพุทธะทํากรรมคือไปขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาต พระ
อานนท์ทูลถามถึงผลกรรมที่จะเกิดแก่พระเจ้าสุปปะพุทธะว่าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าพระเจ้าสุปปะพุทธะจะถูกธรณีสูบที่เชิงบันไดปราสาท ๗ ชั้น ในวันที่ ๗ นับแต่นี้
ไปพระเจ้าสุปปะพุทธะทราบความนี้จากการรายงานของจารบุรุษที่พระองค์ส่งออกไปสืบ
และก็ทําทุกวิถีทาง เพื่อจะไม่ให้เป็นไปตามนั้น แต่ในที่สุดก็เป็นไปตามนั้นทุกประการ
ผ่านไป ๖ วัน พระอานนท์จึงทูลถามพระพุทธเจ้าอีกครั้ง พระพุทธองค์ตรัสว่าต่อ
ให้พระเจ้าสุปปะพุทธะระมัดระวังตนเพียงใด ต่อให้หลบซ่อนตัวในซอกหลืบ ในป่าลึก

บนท้องฟ้า หรือใต้สมุทร จะอย่างไรเสียแล้วก็ต้องถูกธรณีสูบที่เชิงบันไดปราสาท ๗ ชั้น
ในวันที่ ๗ ไม่ผิดไปจากนี้ แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปเช่นนั้นทุกประการ
แสดงให้เห็นว่าการที่พระเจ้าสุปปะพุทธะถูกธรณีสูบที่เชิงบันไดปราสาท ๗ ชั้น ใน
วันที่ ๗ ได้เกิดขึ้นแล้ว ณ เวลาที่พระเจ้าสุปปะพุทธะไปขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าไป
บิณฑบาต หากไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะเอาที่ไหนมาตรัสบอกแก่พระอานนท์
ส่วนที่ว่าการให้ผลแก่พระเจ้าสุปปะพุทธะมาให้ผลในวันที่ ๗ นั้นหมายถึงเวลาในมิติของ
โลกมนุษย์ ที่มนุษย์จะเข้าไปรับรู้ได้
เมื่อฟ้าผ่าเกิดอะไรขึ้น เกิดคลื่นแสงและคลื่นเสียงทันทีทันใด คนที่อยู่ในตําแหน่ง
ที่ต่างกันบนโลก
๑. เห็นแสงและได้ยินเสียงไม่พร้อมกัน
๒. แสงที่เห็นและเสียงที่ได้ยินไม่ใช่คลื่นแรกของแสงและไม่ใช่คลื่นแรกของเสียง
๓. ที่เห็นและได้ยินเป็นเพียงบางคลื่นของทั้งหมด
กรรมหนึ่งที่กระทําก็ย่อมเกิดผลของกรรมหรือกรรมวิบากในทันที เหมือนฟ้าผ่าก็
ย่อมเกิดแสงและเสียงในทันที ส่วนการให้ผลของกรรมหนึ่งนั้นก็มีเวลาที่ต่างกัน
วัสสการพราหมณ์ ตายแล้วไปเกิดเป็นลิงในสวนไผ่
วันหนึ่งวัสสการพราหมณ์เห็นพระมหากัจจายนะเถระลงมาจากเขาคิชฌกูฏิ ด้วย
ความคะนองปากจึงเอ่ยวาจาเปรียบพระกัจจายนะเถระว่า คล้ายลิง
พระพุทธองค์ตรัสเตือนว่า
การพูดปรามาสพระอรหันต์ขีณาสพผู้พ้นอาสวะแล้วเป็นกรรมหนัก กรรมนี้จะทําให้
วัสสการพราหมณ์ต้องไปเกิดเป็นลิงอยู่ในสวนภายในวัดเวฬุวัน ต้องขอขมาโทษจาก
พระเถระจึงจะพ้นจากกรรมนี้ได้
เตรียมตัวพร้อมสําหรับการเกิดเป็นวานร

วั ส สการพราหมณ์ ฟั ง แล้ ว ไม่ ไ ด้ ทํ า ตาม แต่ ก็ ค รั่ น คร้ า มว่ า คํ า ของพระศาสดาไม่ เ คย
คลาดเคลื่อน แต่ด้วยความมีปัญญา เขาจึงเร่งปลูกไม้ผลสารพัดชนิดภายในวัดเวฬุวัน
และว่าจ้างคนมาดูแลสวนเป็นอย่างดี หวังเพียงว่าเมื่อต้องไปเกิดเป็นลิงเขาจะได้มีผลไม้
กิน
เกิดเป็นลิงดั่งพุทธดํารัส
เมื่อทํากาละแล้ว วัสสการพราหมณ์ก็ได้ไปเกิดเป็นลิงอยู่ในสวนภายในเวฬุวันวิหารสมดัง
พุทธดํารัส เวลาใครเอ่ยชื่อเรียกวัสสการพราหมณ์ ลิงตัวนี้ก็จะเข้ามายืนใกล้ ๆ ด้วย
ความเข้าใจ เป็นที่รู้กันว่าเป็นวัสสการพราหมณ์ผู้นั้นเอง
คุณยายกั้ง ผู้มีญาณหยั่งรู้
ในหมู่บ้านหนองผือมีบ้านอยู่ ๗๐ หลังคาเรือน มีคุณยายนุ่งขาวห่มขาวคน
หนึ่งชื่อ “กั้ง” อายุราว ๘๐ ปี เป็นนักภาวนาสําคัญคนหนึ่งที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เมตตา
เป็นพิเศษเสมอมา คุณยายอุตส่าห์ตะเกียกตะกายไปศึกษาธรรมกับท่านที่วัดป่าบ้าน
หนองผือเสมอ ดังนี้ “...แกใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหาพ่อแม่ครูจารย์มั่น กว่าจะถึง
วัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึง ๓-๔ ครั้ง ทั้งเหนื่อยทั้งหอบน่าสงสารมาก บางทีท่าน
พระอาจารย์มั่นก็ทําท่าดุเอาบ้างว่า ‘โยมจะออกมาทําไม มันเหนื่อยไม่รู้หรือ แม้แต่เด็ก
เขายังรู้จักเหนื่อย แต่โยมแก่จนอายุ ๘๐-๙๐ ปีแล้วทําไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้า มาให้
ลํา บากทํา ไม ?’ แกเรีย นตอบท่านอย่างอาจหาญตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาของแกว่า
‘ก็มันอยากมา มันก็มาซิ’… คุณยายแกมีหลานชายคนหนึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น
คอยส่งบาตรทุกวันๆ พอองค์ท่านรับบาตรเสร็จแล้ว ก็จะสะพายบาตรไปส่งที่วัดทุกวันไม่
เคยขาด องค์ ห ลวงตากล่ า วถึ ง การภาวนาของคุ ณ ยายว่ า “คุ ณ ยายแกภาวนาดี มี
หลักเกณฑ์ทางจิตแล้ว แกยังมีปรจิตตวิชชา คือสามารถรู้พื้นเพดีชั่วแห่งจิตคนอื่นได้ด้วย
และมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆ ภายนอกด้วย เวลาแกมารับการอบรมกับท่านอาจารย์มั่น
แกเล่าความรู้แปลกๆ ถวายท่านด้วยความอาจหาญมาก ท่านทั้งขบขันทั้งหัวเราะ ทั้ง
เมตตาว่ายายแก่นี้อาจหาญจริง ไม่กลัวใคร”คุณยายสามารถรู้เรื่องความคิดจิตใจของใคร

ต่อใครได้จนบางครั้งหลวงปู่มั่นยังได้ถามคุณยายแบบขบขันว่า “รู้เรื่องนั้นไหม ?” คุณ
ยายก็ว่า “รู้” “แล้วเรื่องนี้รู้ไหม ?” ก็ว่า “ก็รู้อีก” หลวงปู่มั่นเลยลองถามว่า “แล้วรู้ไหม
? จิตของพระในวัดหนองผือนี้” คุณยายว่า “ทําไมจะไม่รู้” แถมพูดแบบขู่เลยว่า “รู้หมด
แหละ” คุณยายเคยเล่าเรื่องภาวนาให้หลวงปู่มั่นฟังอย่างอาจหาญว่า “มองมาวัดหนอง
ผือแห่งนี้สว่างไสวทั่วหมดเลย มีแต่พระภาวนาดวงเล็กดวงใหญ่เหมือนดาวอยู่เต็มวัด”
เวลาเล่าถวายหลวงปู่มั่น คุณยายจะพูดแบบอาจหาญมากไม่กลัวใคร แม้พระเณรจํานวน
ร่วมครึ่งร้อยซึ่งมีท่าน (องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) รวมอยู่ด้วย จะนั่งฟังอยู่เวลา
นั้ น ด้ ว ยก็ ต าม คุ ณ ยายก็ จ ะพู ด ได้ อ ย่ า งสบาย ไม่ ส นใจว่ า ใครจะคิ ด อะไร ดั ง นี้
“...พวกพระทั้ ง หลายพากั น รี บ ล้ า งบาตร แล้ ว ค่ อ ยมาแอบฟั ง คํ า พู ด ของแก อยู่ ท าง
ด้ า น ห ลั ง ห อ ฉั น แ ก พู ด อ า จ ห า ญ ต า ม ห ลั ก ค ว า ม จ ริ ง ไ ม่ ส ะ ท ก ส ะ ท้ า น
‘เวลาพวกทวยเทพทั้งหลายมากราบพ่อแม่ครูจารย์ที่หนองผือ หลั่งไหลมา เขามาทิศทาง
พระไม่อยู่นะ พวกทวยเทพทั้งหลาย เขาเคารพพระมาก คือเขาจะมาทางด้านไม่มีพระ
ถ้ า พระมากทางด้ า นไหน เขาจะไม่ ม าทางด้ า นนั้ น เขาไม่ ม าสุ่ ม สี่ สุ่ ม ห้ า นะ’
พ่อแม่ครูจารย์บอกกับโยมยายกั้งพูดเข้ากันได้ ท่านบอกว่า ‘ทางด้านนี้พวกเทพมา ใคร
อย่าไปทําสุ่มสี่สุ่มห้าแถวนั้นนะ นอนก็เหมือนกันหลับครอกๆ แครกๆ ให้พวกเทพเขามา
ปลงธรรมสังเวชไม่ได้นะ ให้รักษามารยาท’ พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านพูดก่อน แล้วโยมยาย
กั้งนี้แกมาพูดแบบเดียวกัน แกรู้จิตคนอื่น แกเห็นจริงๆ รู้จริงๆ ใครสะอาดผ่องใสขนาด
ไหนแกเห็น เวลาแกมาเล่านี้ คือแกนิสัยตรงไปตรงมา พูดไม่กลัวใครเหมือนขวานผ่าซาก
รู้อย่างไรพูดอย่างนั้น แกเป็นคนตรงไปตรงมา พวกพระก็สนุกฟัง...ยายกั้งมาเล่าถวายถึง
การล่วงรู้จิตของท่านและพระเณรในวัด รู้สึกน่าฟังมาก พระเณรทั้งแสดงอาการหวาดๆ
บ้าง แสดงอาการอยากฟังแกเล่าบ้าง แกเล่าว่า ‘นับแต่จิตท่านอาจารย์ลงมาถึงจิตเณร
ความสว่างไสวลดหลั่นกันลงมาเป็นลําดับลําดา เหมือนดาวใหญ่กับหมู่ดาวเล็กๆ ที่อยู่
ด้วยกันฉะนั้น รู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมาก ที่มองดูจิตพระเณรมีความสว่างไสวและสง่า
ผ่าเผย ไม่เป็นจิตที่อับเฉาเฝ้าทุกข์ที่กลุ้มรุมดวงใจ แม้เป็นจิตพระหนุ่มและสามเณรน้อยๆ
ก็ยังน่าปีติยินดีและน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ที่อุตส่าห์พยายามชําระขัดเกลา
ได้ตามฐานะของตน’บางครั้งแกมาเล่าถวายท่านเรื่องแกขึ้นไปพรหมโลกว่า ‘เห็นแต่พระ

จํานวนมากมายในพรหมโลก ไม่เห็นมีฆราวาสสลับสับปนกันอยู่บ้างเลย ทําไมจึงเป็น
เช่นนั้น ?’ ท่านตอบว่า ‘เพราะที่พรหมโลกโดยมากมีแต่พระที่ท่านบําเพ็ญจิตสําเร็จ
ธรรมขั้นอนาคามีผลแล้ว ส่วนฆราวาสมีจํานวนน้อยมากที่บําเพ็ญตนจนได้สําเร็จธรรม
ขั้นอนาคามีผล แล้วไปเกิดและอยู่ในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่ง ฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่
เห็นฆราวาสสับปนอยู่เลย อีกประการหนึ่ง ถ้าโยมสงสัยทําไมจึงไม่ถามท่านบ้าง เสียเวลา
ขึ้นไปถึงแล้ว มาถามอาตมาทําไม ?’ แกหัวเราะแล้วเรียนท่านว่า ‘ลืมเรียนถามพระท่าน
เวลาลงมาแล้วจึงระลึกได้ก็มาเรียนถามท่าน ต่อไปถ้าไม่ลืม เวลาขึ้นไปอีกจึงจะเรียนถาม
พระท่าน’ แล้วแกจึงเรียนถามท่านต่อไปอีกว่า ‘เมื่อคืนนี้ ใครกัน มองตรงไหนก็มีแต่หน้า
เต็มไปหมด ?’ท่านก็ตอบให้ด้ว ยความเมตตาว่า ‘อ๋อ ! นั่นมันท้าวมหาพรหม เขามา
นมัสการเรา’ ท่านอาจารย์ตอบปัญหายายกั้งมีความหมายเป็นสองนัย นัยหนึ่งตอบตาม
ความจริง นัยสองตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยของยายกั้งที่ถาม ต่อมาท่านห้ามไม่ให้แก
ออกรู้สิ่งภายนอกมากไป เสียเวลาพิจารณาธรรมภายในซึ่งเป็นทางมรรคทางผลโดยตรง
ยายกั้งก็ปฏิบัติตามท่าน...” ความรู้ที่พิเศษอีกีกตอนหนึ่งก็คือที่คุณยายทายใจหลวงปู่มั่น
อย่างอาจหาญมาก และไม่กลัวว่าท่านจะดุจะว่าอะไรบ้างเลย คุณยายทายว่า “จิตหลวง
พ่อพ้นไปนานแล้ว ฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้ว จิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอ ทั้งในวัดนี้
หรือที่อื่นๆ จิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศโลกแล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไร ?”หลวงปู่
มั่นจึงตอบทั้งหัวเราะ และเป็นอุบายสอนคุณยายไปพร้อมว่า“ภาวนาไปจนวันตายไม่มี
ถอย ใครถอยผู้นั้นมิใช่ศิษย์ตถาคต” คุณยายเรียนท่านว่า “ถ้าไปได้ก็พอไป แต่นี่จิต
หลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้ว มีแต่ความสว่างไสวและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่
แล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่า ฉันดูจิตหลวงพ่อสว่างไสวครอบโลกไปหมดแล้ว
อะไรมาผ่านหลวงพ่อก็ทราบหมด ไม่มีอะไรปิดบังจิตหลวงพ่อได้เลย แต่จิตฉันมันยังไม่
ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อ จึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ชี้แจงทางเดินให้ถึง
ความประเสริฐอย่างหลวงพ่อด้วยนี้” ทุกครั้งที่คุณยายมา จะได้รับคําชี้แจงจากหลวงปู่
มั่นทางด้านจิตตภาวนาด้วยดี ขณะเดียวกันพระเณรต่างองค์ต่างก็มาแอบอยู่แถวบริเวณ
ข้างๆ ศาลาฉัน ซึ่งเป็นที่ที่คุณยายสนทนากับท่าน เพื่อฟังปัญหาธรรมทางจิตตภาวนา ซึ่ง
โดยมากเป็นปัญหาที่รู้เ ห็นขึ้นจากการภาวนาล้ว นๆ เกี่ยวกับอริย สัจทางภายในบ้าง

เกี่ยวกับพวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้าง ทั้งภายในและภายนอก เมื่อคุณยายเล่าถวาย
จบลง ถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกําลังใจในการพิจารณาธรรมส่วนนั้นให้มาก
ยิ่งขึ้น ถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วย ก็อธิบายวิธีแก้ไขและสั่งสอนให้ละวิธีนั้น ไม่ให้ทํา
ต่อไป หลวงปู่มั่นเคยชมเชยคุณยายท่านนี้ให้พระฟังว่า “แกมีภูมิธรรมสูงที่น่าอนุโมทนา
พวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนคุณยาย”
ตอนหลังคุณยายขาวกั้งท่านแก่ชราภาพมาก ไปมาไม่สะดวก ลูกหลานจึง
ให้ไปพักที่บ้าน ขณะที่อยู่บ้าน ท่านก็ไม่ได้ลดละความพากเพียร ตอนบ่ายเดินจงกรม
บนบ้าน ค่ําลงเข้าห้องทําวัตรสวดมนต์ เสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อ ทําอย่างนี้ทุกวัน
ตอนหนึ่ง ท่านนั่งภาวนาจิตไปเที่ยวเพลินชมเมืองสวรรค์เกือบทุกคืน นั่งภาวนาคราว
ใดจิตจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ทุกครั้ง ท่านบอกว่ามันสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นแต่
สิ่งสดสวยงดงามทั้งนั้น ไปแล้วก็อยากไปอีก เป็นอย่างนี้อยู่หลายวัน วันหนึ่ง ไป
กราบนมัสการเล่าเรื่องนี้ถวายท่านพระอาจารย์มั่น ท่านจึงพูดปรามไม่ให้ไปเที่ยว
เมืองสวรรค์บ่อยนัก แต่คุณยายขาวกั้งก็ยังติดอกติดใจจะไปชมเมืองสวรรค์อีก คืน
หนึ่ง คุณยายขาวกั้งนั่งสมาธิภาวนาจะน้อมจิตไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ตามที่เคยไป
แต่เหมือนมีอะไรมาขวางกั้นจิตทําให้ไม่รู้ทิศทางที่จะไป คืนนั้นเลยไปไม่ได้ พอตอน
เช้าฉันจังหันเสร็จ คุณยายก็ไปที่วัด เข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่น เล่า
เรื่องถวายท่านว่า “เมื่อคืนนี้หลวงพ่อเอาหนามไปปิดทางข้าน้อย ข้าน้อยเลยไปมิได้”
ท่านพระอาจารย์มั่นตอบว่า “ไปเที่ยวเฮ็ดยั้งดุแท้ (บ่อยแท้)”คุณยายขาวกั้งจึงพูด
ตอบว่า “ไปแล้วมันม่วนรื่นเริงใจ เห็นแต่สิ่งสวยๆ งามๆ ทั้งนั้น” ท่านพระอาจารย์
มั่นจึงบอกว่า “เอาล่ะ บ่ต้องไปอีกนะทีนี้” คุณยายขาวกั้งก็เข้าใจความหมาย และ
ยอมรับที่ท่านพระอาจารย์มั่นพูดเล่นนั้น แต่ในใจของคุณยายก็ยังคิดอยากจะไป
เที่ยวชมเมืองสวรรค์อยู่อีก ท่านพระอาจารย์มั่นไม่ให้ไป เพราะท่านกลัวคุณยายจะ
ผิดทางและเสียเวลา ท่านต้องการอยากจะให้ดูหัวใจตัวเองมากกว่าจึงจะไม่ผิดทาง
ในที่สุดคุณยายขาวกั้งก็รับไปปฏิบัติตาม ซึ่งตามปกติคุณยายขาวกั้งจะเข้าไปกราบ
ถามปัญหาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอ ๆ แต่ละครั้งใช้เวลาไม่นาน เพราะ
คุณยายขาวกั้งจะถามเฉพาะปัญหาที่แก้ไม่ตกจริง ๆ เท่านั้นเมื่อท่านพระอาจารย์มั่น

ตอบมาอย่างไร คุณยายเข้าใจแล้วจะกราบลาท่านกลับที่พักของตน เป็นอยู่อย่างนี้
เสมอ ต่อมาคุณยายขาวกั้งก็เกิดปัญหาทางจิตที่สําคัญขึ้นอีกคือ วันหนึ่งไปที่วัดเพื่อ
จะไปกราบถามปัญหากับท่านพระอาจารย์มั่นตามปกติ วันนั้น พอถึงวัดเข้าไปกราบ
นมัสการท่านพระอาจารย์มั่น ท่านจึงทักขึ้นว่า “ฮ้วย... บ่แม่นไปเกิดกับหลานสาว
แหล่วบ่ น้อ” (หมายความว่า ไม่ใช่จิตของยายเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์ของหลานสาว
แล้วหรือ) เพราะช่วงนั้นคุณยายขาวกั้งมีหลานสาวคนหนึ่งแต่งงานใหม่กําลังตั้งครรภ์
อ่อนๆ อยู่ ด้วยเหตุนี้ คุณยายขาวกั้งจึงบอกต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่า “ข้าน้อยมิ
เยอะเกิด เพราะว่ามันทุกข์ แล้วล่ะเอ็ดแนวเลอ ข้าน้อยจังสิมิเกิดอีก” ท่านพระ
อาจารย์มั่นตอบว่า “อ้าว... เอาให้ดีเด้อ... ภาวนาให้ดี ๆ เด้อ” เหมือนกับคติพจน์ที่
ท่านมักยกขึ้นมากล่าวอยูเสมอว่า “แก้ให้ตกเน้อ แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้แขวน
คอต่องแต่ง แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด เวียนเอากําเนิดใน
ภพทั้งสาม ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่” ดังนี้ จากนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นคงจะแนะ
อุบายวิธีแก้ให้แก่คุณยายนําไปปฏิบัติ คุณยายพอได้อุบายแล้วก็ถือโอกาสกราบลา
ท่ า นกลั บ บ้ า นของตน เมื่ อ กลั บ ถึ ง บ้ า นแล้ ว จั ด แจงเตรี ย มตั ว เตรี ย มใจ ทํ า ความ
พากเพียรตามอุบายที่ท่านพระอาจารย์มั่นแนะนําให้ปฏิบัติ คุณยายขาวกั้งทําความ
พากเพียร นั่งสมาธิภาวนาอยู่ประมาณสองหรือสามวันจึงรู้สาเหตุ แต่ก็ยังไม่สามารถ
ทํ า ลายอวิ ช ชา ตั ณ หา อุ ปาทาน เหล่ า นั้ นได้ จนคุ ณยายขาวกั้ งอุ ท านออกมาให้
ลูกหลานฟังว่า "พวกสู.. กูกําลังไปเกิดกับอีอุ่น จังวากูมิเยอะเกิดอิ กูกําลังม้างอยู่
เดี๋ยวนี้" (หมายความว่า พวกลูกๆ หลานๆ ทั้งหลาย ยายเห็นว่ายายกําลังไปเกิดเป็น
ลูกของหลานสาวคือนางอุ่น แต่ว่ายายไม่ต้องการจะเกิดอีก จึงกําลังพยายามทําลาย
ภพชาติอยู่ในขณะนี้) หลังจากนั้นต่อมาไม่นาน นางอุ่นหลานสาวของคุณยายขาวกั้ง
ที่กําลังตั้งท้องอยู่ยังไม่ถึงเดือนนั้น ก็แท้งออกเสียโดยไม่รู้สาเหตุเลย หรือจะเป็นด้วย
จิตเดิมของคุณยายขาวกั้งเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์ของนางอุ่นหลานสาวจริง เมื่อคุณ
ยายทําลายสาเหตุคือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ในจิตของคุณยายได้แล้ว จึงทําให้
ครรภ์นั้นแท้งเสียดังกล่าว สําหรับคุณยายขาวกั้งหรือแม่ชีกั้ง เรื่องการภาวนานั้น
รู้สึกว่ามีความก้าวหน้ามากและเป็นไปเร็วกว่าบรรดาแม่ชีที่บวชรุ่นเดียวกัน แม้จะถือ

บวชชีตอนแก่ของบั้นปลายชีวิตแล้วก็ตาม การภาวนาของท่านก็เกิดความรู้ความเห็น
วิจิตรพิสดารโลดโผนมาก แต่คงจะเป็นด้ว ยบุญวาสนาของคุณยาย ที่มีท่านพระ
อาจารย์มั่นซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านจิตตภาวนา ได้เข้ามาพํานักอยู่
วัดป่าบ้านหนองผือในช่วงนั้นพอดี จึงเป็นโอกาสให้คุณยายขาวกั้งได้เข้าไปกราบ
เรี ย นถามปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จากการภาวนากั บองค์ ท่ า น จนสามารถแก้ ปัญ หา
เหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยดี และก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้อย่างรวดเร็ว จนเป็นที่
อบอุ่นใจของคุณยายมาจนกระทั่งท่านหมดอายุขัย
เรื่องของพระเจ้าสุปปะพุทธะ วัสสการพราหมณ์ และคุณยายกั้ง ที่ยกมา
กล่าวนั้น ต้องการสื่อให้เห็นว่าเมื่อทํากรรมแล้วย่อมมีผลของกรรมไม่อาจหลีกเลี่ยง
ส่วนการจะได้รับผลหรือเข้าถึงผลกรรมที่กระทํานั้นเป็นเรื่องตามมาอีกทีหนึ่ง เร็ว
บ้าง ช้าบ้าง ก็แล้วแต่จะเป็นไป กรรมในปัจจุบันนั้นสําคัญมาก สามารถส่งผลต่อ
วิบากกรรมที่ตนจะได้รับในกาลข้างหน้าได้
วัสสการพราหมณ์ขอขมาโทษต่อพระมหากัจจายนะตามที่พระพุทธเจ้า
บอก ก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นลิงที่สวนไผ่เมื่อตายแล้ว
คุณยายกั้งเมื่อตายแล้วไม่ต้องไปเกิดในท้องของนางอุ่นหลานสาว เพราะ
ตัดกระแสจิตที่จะไปเกิดได้ในชาติปัจจุบัน
ชีวิตคล้ายโดมิโน่
หากนําแผ่นโดมิโน่มาเรียงต่อกัน สมมติว่าแผ่นโดมิโน่ 1 แผ่น เท่ากับชีวิต
ในชาติๆหนึ่ง การล้มของแผ่นโดมิโน่แผ่นแรกจะทําให้แผ่นต่อไปล้มตามกันไปจนกว่าจะ
ไม่มีแผ่นโดมิโน่เหลือให้ล้มอีก นั่นหมายถึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
การรับรู้หรือการเข้าถึงความจริงของชีวิตในแต่ละชาติ เป็นข้อจํากัดของ
ปุถุชนคนธรรมดา หากเราเป็นคนยืนมองการล้มของแผ่นโดมิโน่ เราจะเห็นทุกแผ่นนั้น
แต่ต้นจบแผ่นสุดท้าย

ผู้ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คล้ายกับแผ่นโดมิโน่ที่ล้มติดต่อกันไปโดยไม่มี
วันหมด ผู้ที่หลุดพ้นแล้วก็คล้ายแผ่นโดมิโน่หมดแล้ว ไม่มีแผ่นโดมิโน่เหลือให้ล้มอีกแล้ว
การเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปอย่างรวดเร็วในการรับรู้หรือเข้าถึงของผู้รู้
เปรียบเหมือนคนอยู่บนที่สูงแล้วมองลงมาก็จะเห็นทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลาย ในขณะที่
คนข้างล่างจะเห็นหรือรับรู้เพียงบางส่วน และเห็นว่าชีวิตแต่ละชาติมีระยะเวลายาวนาน
หลายปี เหมือนการดูหนังในโหมดปกติกับโหมดเร่งสปีด

