


แรงบันดาลใจในธรรม
â´Â ¾ÃÐÍÓ¹Ò¨ âÍÀÒâÊ 
 
เห็นแมงมุม	ลอกคราบไว้	เหลือเปลือกเปล่า	
เหมือนมาเล่า	เรื่องราว	แต่หนหลัง	
ความโลภหลง	ความดุร้าย	ทรงพลัง	
เหยื่อที่ขัง	ดักจับไว้	ใครได้กัน	
 
หรือไม่มี	ผู้ได้	เยื่อใยร้าง	
คราบที่วาง	ว่างกลวง	ลวงความฝัน	
ไร้ดี-ชั่ว	ตัวอยู่ไหน	อะไรกัน	
จิตคิดฝัน	หันมองมุม	แมงมุมใย	
 
คราบที่ร้าง	ไร้พิษสง	ตรงกลวงว่าง	
ไม่แตกต่าง	จากร่างอื่น	ที่สลาย	
เคยมีใจ	อยู่เบื้องหลัง	คอยชักใย	
บัดนี้หาย	ใจอยู่ไหน		หรือไม่มี	
 
มีไม่มี	ก่อนเคยมี	แต่ไม่ใช่	
ไม่ใช่ใจ	จิตวิญญาณ	หรือภูตผี	
เป็นพลังงาน	หว่างช่องว่าง	ธาตุสี่มี	
แต่ไม่มี	ที่เป็นตน	พ้นครอบครอง 
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หลงคิด	ให้เจ็บใจ	ในเรื่องเก่า	
ในเรื่องเศร้า	เอามาคิด	เจ็บจิตไหม	
ขาดสติ	สัมปชัญญะ	ไม่รู้ใจ	
มัวแต่ไหล	ไปในคิด	จิตทุกข์ตรม	
 
หากจำได้	ว่าใจคิด	ติดทิฐิ	
จิตดำริ	ว่าเราหมาย	แต่ไม่สม	
คิดว่า	“เขา”	กระทำ	“เรา”	จึงตรอมตรม	
เพียงเลิกล้ม	ไม่หลงคิด	จิตรู้ตัว	
 
รู้สึกตัว	ขึ้นมาอยู่	กับปัจจุบัน	
ไม่หลับฝัน	ในความคิด	มืดสลัว	
พอจิตตื่น	สว่างพลัน	รู้สึกตัว	
ความมืดมัว	ก็พลันหาย	ไปจากใจ 
 
ไม่ควานหา	ความถูก-ผิด	ในความว่าง	
หากหลงสร้าง	มี	“เรา”	เขา	คือหลงใหล	
รู้หลงคิด	ว่า	“เขา”	เรา	ออกจากใจ	
เพราะจำได้	ในรูป-นาม	ว่างจากตน	
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ชีวิตคืออะไร
 
				คลื่นกระแส	พลังงาน ในจักรวาล 
ไหลผสาน	จากชีวิตพืช	สู่ชีวิตสัตว์	
จากการรับรู้	ผ่านช่องว่าง	แล้วผูกมัด	
รัดเป็นเกลียว ในรหัส พันธุกรรม 
				พืชเปลี่ยนแสงตะวัน	ผันเป็นเคมี	ในเนื้อเยื่อ	
แล้วแผ่เผื่อ	แบ่งปัน	อย่างลึกล้ำ	
สัตว์กินพืช-เปลี่ยนเนื้อเยื่อ	พันธุกรรม	
ล้วนรูปธรรม	นามธรรม	ตามครรลอง	
				สารธาตุสี่	เคลื่อนที่ผ่าน	ม่านชีวิต	
ชีวิตพืช	เปลี่ยนรูปสัตว์	ไร้เจ้าของ	
คือพลังงาน	ปฏิกิริยา	ที่หมักดอง		
แล้วลอยฟ่อง	ในช่องว่าง	สร้างกลไก	
				ในช่องว่าง	สร้างธาตุรู้	ดูไม่เห็น		
เพียงแต่เป็น	รู้ขณะ	ผัสสะไหว	
แล้วรู้สึก	จำในจิต	คิดภายใน	
ไม่ใช่ใคร	เพียงสิ่งไหว	ในจักรวาล	

 
	 ชีวิตของเราอยู่ในช่วงรอยต่อของวิวัฒนาการจากการแก้ปัญหาพื้นฐานอันเกิดจาก
ความพร่องของธาตุ	 ๔	 ตามสภาพแวดล้อมในถิ่นที่อยู่อาศัยในภูมิภาคตะวันออก	 -	 ตะวันตก	
-	ขั้วโลกเหนือ	-	ขั้วโลกใต้	
	 การแก้ปัญหาพื้นฐานนำไปสู่ขบวนการความคิดและทิฐิ	 -	 ทฤษฎี	 สู่ประเพณี
วัฒนธรรม	ตามสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างแต่ละชุมชนสังคม	
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 แท้จริงแล้วเราหลงในเนื้อหาความคิดทั้งหลาย ที่บังความว่าง

เอาไว้อยู่เบื้องหลัง
 

มีใครเคยคิดหรือสังเกตไหมว่า	 ทำไมเราถึงรู้สึกถึงความร้อนได้	 เรารู้สึกได้เพราะ
ร่างกายของคนเรามีรูพรุน	เหมือนฟองน้ำ	ไอร้อนเข้าไปแผดเผามวลโมเลกุลเล็กๆ	ให้กระจาย
เป็นไอน้ำออกมา	 ช่องว่างเล็กๆ	 ที่เบียดตัวอยู่ระหว่าง	 หนึ่งในหนึ่งล้านมิลของเรา	 หรืออยู่ใน
ระหว่างโมเลกุลของเรา	 ทำให้เกิดการรับรู้ไอร้อนที่แผ่มาถึงช่องว่าง	 ลองนึกถึงก้อนอิฐเล็กๆ	
จำนวนมหาศาลที่เอาไปเผาไฟดูสิ	 มันก็จะเกิดไอร้อนระเหยตัวมากระทบผ่านช่องว่าง	 แล้ว	 
ช่องว่างก็จะรับรู้ถึงความร้อนอันนั้น	 สิ่งนี้เองเราสมมุติกันเรียกว่า	 “วิญญาณ” เป็นการรับรู้	
จริงๆ	มันก็ไม่มีตัวตนอะไร		

 
ทำไมเราถึงรู้สึกถึงความเย็น	 ลองนึกภาพเหมือนเอาบางสิ่งไปแช่ในตู้เย็น	 ไอเย็น	 

ก็ดูดซับเข้าไปผ่านมวลธุลีเล็กๆ	 ในธาตุทั้ง	 ๔	 ของเรานั่นเอง	 มีช่องว่างที่มีรูพรุนเต็มไปหมด	
ไอเย็นก็ไปแทรกผ่านรูฟองน้ำนี้ออกไป	รวมตัวเป็นก้อนเย็นๆ	เกิดขึ้น	ไอเย็นที่เหมือนน้ำแข็งก็
ระเหยไอน้ำแข็งออกมาผ่านช่องว่าง	 เราก็รับรู้ถึงความเย็นอันนั้น	 แต่เพราะเราไม่เคยสังเกต
เวลาเราเย็น	 เราก็ไปแสวงหาทางแก้	 ไปแก้ปัญหาความพร่องของธาตุ ๔ เป็นการไปแก้
ปัญหาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั่วไป	คือเวลาธาตุ	๔	พร่อง	เกิดไอเย็น	ก็ไปหาผ้ามาห่ม	เรียกว่า	
เราหนาว	หรือถ้าไม่ได้ผ้าห่ม	ก็ไม่ได้ดั่งใจ	ไม่พอใจกับความหนาวเรียกว่าโทสะโทสะก็เป็น
สภาวธรรมอย่างหนึ่ง

  
 เชน่เดยีวกนักบัเวลามไีอรอ้น	 มเีหงือ่ออก	 ชอ่งวา่งไดร้ะเหยเอาไอนำ้ออกไป	 เรากร็บัรู้
ถึงการเหือดแห้งที่กำลังเกิดขึ้น	 เกิดความต้องการที่จะมาเติมความเหือดแห้งอันนั้น เรียกว่า
โลภะ แต่โลภะก็เป็นแค่สภาวธรรมอย่างหนึ่ง ไม่ใช่คน สัตว์ ตัวตนอะไร แต่เพราะความไม่รู้
เกิดโมหะ หลงว่า สภาวธรรมของความเหือดแห้งนั้นเป็นเรา	 หรือถ้าไม่ได้น้ำดั่งใจ	 ก็ไม่พอใจ	
เกิดโทสะแทรก	 ทั้งที่โทสะก็เป็นแค่สภาวธรรมอย่างหนึ่ง	 ซึ่งเป็นความพร่องของธาตุ	 ๔	 แล้ว
ตัวช่องว่างนี้ก็ไปรับรู้เข้า	เราจึงมาเรียนความจริง	ให้เห็นความจริงว่า	มันเป็นการไปแก้ปัญหา
ความพร่องของธาตุ	 ๔	 แต่เพราะความไม่รู้	 ทำให้เกิดตัวโลภะ	 ซึ่งเป็นเพียงสภาวธรรมอย่าง
หนึ่ง	เป็นธรรมดา	ทุกชีวิต	คน	หรือสัตว์มีเหมือนกันหมด		

 
เพราะธาตุ	 ๔	 เต็มไปด้วยความขัดแย้ง	 ธาตุน้ำก็ไม่เหมือนกับธาตุไฟ	 มันเผาผลาญ

อยู่ตลอดเวลา	 เมื่อไหร่ที่ไม่เพียงพอ	 ไม่สมดุล	 ก็จะเกิดความพร่องขึ้นทันที	 สัตว์ทุกชนิด	 
ก็เหมือนกัน	 เกิดจากการแก้ปัญหาพื้นฐานความพร่องของธาตุ	 ๔	 เข้ามาสู่การแก้ปัญหาใน
ระดับของความใฝ่ฝัน	 หรือความปรารถนา	 เช่น	 พอหนึ่งในธาตุ	 ๔	 เช่น	 น้ำพร่องหรือเหือด
หายไป	 สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องไปหาแหล่งน้ำ	 ฝูงลิงก็ต้องอพยพไปที่ราบ	 เพื่อหาแหล่งน้ำ	
พอน้ำไม่พอก็ทะเลาะกัน	เป็นโทสะ		
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	 จึงเกิดเป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นใหญ่กว่าตัวอื่นเรียกว่า “ภวาสวะ”  

ความอยากเป็นใหญ่	เพื่อจะได้แก้ปัญหาความพร่องได้ง่ายขึ้น	เรียกว่า	“กามาสวะ” 
แล้วก็สร้างความคิดขึ้นมาว่า	จะต้องทำอย่างไร	เรียกว่า	“ทิฏฐาสวะ”		

 
เพราะหลงว่า	 ธาตุ	 ๔	ที่พร่องคือเรา	 และการรับรู้ว่า	 เป็นเรา	 ที่เรียกว่า	 รูปและ

นามนั่นเอง	 เปลือกอวิชชาอาสวะก็เลยมาบังอยู่	 บังพฤติกรรมของชีวิตจิตใจไม่ให้เห็น	 เปลือก
อาสวะก็ไปสร้างเปลือกอีกตัวหนึ่ง เรียกว่า “เปลือกอัตลักษณ์”	 เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ	 ขึ้นมา	
เต็มไปทุกหัวระแหง	 ไม่ว่าจะเป็นชีวิตสัตว์หรือชีวิตมนุษย์ก็สร้างเปลือกขึ้นมา	 เพื่อตอบสนอง
หรือแก้ปัญหาความพร่องของธาต	๔	อย่างนี้เป็นต้น		

 
ส่วนมนุษย์เราวิวัฒนาการมาจากมนุษย์วานร ไปสร้างเปลือกอัตลักษณ์ที่ซับซ้อนขึ้น

แล้ว ไปสร้างรูปแบบ สร้างวิธีการ สร้างอะไรเต็มไปหมด เป็นทิฏฐาสวะ ทีนี้เราจัดการ  
แกป้ญัหาความพรอ่งของธาต	ุ๔	กลบักลายเปน็ความหลงใหลในผสัสะแทน	ตอนไดม้า	เกดิเปน็
ความยินดี	 ก็เลยสร้างกระบวนการที่มาตอบสนองซับซ้อนมากขึ้น	 จนลืมที่เป็น	 ที่มา	 
ความจริงของมนุษย์ว่า	เป็นเพียงแค่รูปนามเท่านั้นเองตั้งแต่แรกเริ่มและก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
สิ่งเหล่านี้	 แต่เรามาหลงใหลกับผัสสะที่ได้มาอย่างมากมาย	 ยิ่งแสวงหาความเป็นใหญ่มากขึ้น	
(ภวาสวะ)	 ยิ่งอยากได้มาก	 ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งรุนแรงขึ้นตาม	 มีการเบียดเบียนกัน	
ก็ยิ่งไปก่อกระบวนการมากยิ่งขึ้น		

 
ตัวอย่างเช่น	 ก้ามปูที่ยกชูขึ้นเป็นธาตุ	 ๔	 ไหม	 ปูก็บอกฉันยิ่งใหญ่	 ดูกล้ามฉัน

เบ้อเริ่ม	แต่ว่าในความรู้สึกของเรามันเล็กมาก	หรือว่าจะเป็นปากยาวๆ	ของนก	เป็นแต่เพียง
ธาตุ	 ๔	 หมดเลย	 มีเพื่อไปแก้ปัญหา	 เอาไว้ไปดูดน้ำหวานในดอกไม้	 พวกลิงชิมแปนซีที่มัน
หากินตามต้นไม้	 ไม่ค่อยก่อสงคราม	 แต่พอมีคนเอากล้วยไปให้สัก	 ๑๐-๒๐	 ปี	 ลิงพวกนี้จะ
เริ่มก่อสงครามข้ามฆ่ากันเอง	เพราะตัวโลภะรุนแรงขึ้น		
 
	 แต่ถ้ากลับมาย้อนดูในใจ	 จะเห็นความจริงว่า	 ตรงนี้ไม่มีเราอยู่ก่อน	 มีแต่ภวาสวะที่
ซับซ้อนขึ้นนั่นเอง	 เพราะจิตไม่มีตัวตน	 จึงมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็น	 อยากได้รับการยอมรับ	
ยิ่งมีใครที่บอกว่า	 คนเราควรที่จะได้เป็นอะไรสักอย่าง	 เป็นฮีโร	 เป็นคนมีชื่อเสียง	 เป็นผู้นำ	
เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงๆ	สิ่งเหล่านี้นั่นเอง	ที่มาเคลือบแฝงอยู่	 เป็นเปลือกอาสวะภายใน	แล้ว
สร้างเปลือกอัตลักษณ์ภายนอกเต็มไปหมด		
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 โลกนี้ก็เลยเป็นโลกของธาตุ๔และมีนามธรรมเข้าไปแทรกอยู่ใน

โลกคือ
 
	 รับรู้ได้ถึงความพร่อง	 หรือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในช่องว่าง		 
เรียกว่า “วิญญาณ”	 เมื่อมาต่อกับเซลล์ตรงนี้เข้า	 มีจานเรดาร์ตรงนี้เรียกว่า	 โสตะวิญญาณ		 
มีจอประสาท	เรียกว่า	จักขุวิญญาณ	ซึ่งก็เป็นเพียงชื่อภาษาแขกเท่านั้นเอง	แปลว่า	การเห็น	
การได้ยิน	ไม่ใช่ภูตผีอะไร		
  
	 แต่ทุกครั้งที่มีการรับรู้	 มันจะรู้สึกไปด้วย	 เช่น	 เรารับรู้อากาศที่ร้อนนิดหน่อย	 อุดอู้	
หรือเกิดจากการที่นั่งอยู่	 แล้วเลือดไม่ค่อยไหล	 เรียกว่า	 “เวทนา”	 เป็นการปรารถนาสิ่งใด	
แล้วไม่ได้สิ่งนั้น	เป็นทุกข์	คือ	รู้สึกได้ว่า	มีทุกขเวทนาเกิดขึ้น	
 
	 แล้วทำอย่างไร	 พอรับรู้	 รู้สึกได้	 ก็สามารถจำได้	 เห็นไหม	 เพราะช่องว่างที่ต่อกัน
สลับซับซ้อนยิ่งกว่าขุนเขาที่มีเสียงสะท้อนกลับไปมา	 ใครลองไปตะโกนร้องที่ขุนเขาดู	 เสียงจะ
กลับก้องไปมาชั่วขณะ	 แต่ดูซิว่า	 ช่องว่างที่เล็กๆ	 นี้ซับซ้อนขนาดไหน	 ยิ่งเซลล์สมองนี้หักไป	 
หักมา	 ยิ่งกว่าหมื่นขุนเขาอีก	 เสียงสะท้อนที่กลับก้องไปมา	 ได้บันทึกข้อมูลเอาไว้ เรียกว่า 
“สัญญา”	ถ้าดูแบบนี้ไม่มีตัวตน		
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	 แล้วก็เอามาคิดใหม่	 โดยไปเอาความจำนั้นผสมกับเวทนากลับมาคิด	 เรียกว่า	
“สังขาร”	 แม้แต่พวกลิงบาบูน	 มันก็สามารถจำพฤติกรรมของลิงในฝูงได้ว่า	 แต่ละตัวมีนิสัย
อย่างไร	 แล้วมันก็สร้างบุคลิกภาพ	 เพื่อตอบสนองแต่ละตัว	 โดยไปอาศัยความจำและเวทนา
อารมณ์มาใช้เป็นความคิด	 แต่สมองลิงเล็กกว่ามนุษย์	 ส่วนมนุษย์เราก็เช่นเดียวกัน	 เราก็จำ
เพื่อนร่วมงานว่า	 คนนี้นิสัยอย่างนี้ๆ	 เราต้องใช้พฤติกรรมกับเขาอย่างไร	 เช่น	 คนนี้เป็นคนดี	
พอเขาเดินเข้ามา	 จิตใจเราก็รู้สึกเบิกบาน	 เพราะจำได้	 แต่คนนี้เจอทีไรต้องหยิกต้องข่วน  
จำพฤติกรรมเขาได้	 สิ่งที่ตอบสนองคือตั้งป้อม	 ตั้งกำแพง	 พร้อมจะตอบสนองปรากฏการณ์	
ที่เข้ามา	เรียกว่าสังขาร-ความคิดปรุงแต่งเรียกว่าจิตสังขารเป็นการผสมอย่างนี้
 
	 แต่ถ้าเราอ่านรหัสข้างในออก	 แล้วจับต้นทางได้	 ต้นทางก็มีเพียงรูปและนามเท่านั้น
เอง	 นามเดิมคือความว่างที่กว้างใหญ่ไพศาล	 มาเบียดอยู่ในช่องว่างเล็กๆ	 มาทำให้เกิด
กระบวนการรับรู้	 จนก่อความคิดขึ้นมา	 ความคิดนี่แหละที่มาบังสภาวะเดิม	 ทุกวันนี้ก็เลย
สนใจแต่เนื้อหาของความคิดว่า	มันคิดอะไร	คนนี้ผิด	เราถูก	ทุกครั้งที่เกิดปัญหา	อย่างคนคน
หนึ่งขับรถตกข้างทางแทนที่จะดูว่า	 เกิดจากอะไร	 เกิดจากเราผิดพลาดประมาท	 กลับคิดว่า	
ทำไมเขาทำถนนไม่ดี	หรือเดินไปเตะก้อนหิน	ก็จะบอกว่า	ใครเอาก้อนหินมาทิ้งไว้	หรือเดินไป
เหยียบน้ำ	 ใครทำน้ำหกไว้	 เราจะหาที่รองรับทุกข์ของเรา	 โดยเพ่งไปที่ภายนอกเสมอว่า	 ใคร
เป็นคนทำผิด	 ไม่เคยมองจากพฤติกรรมภายใน	 นี่คือการหลงคิด	 เราเลยไม่เคยเห็นความจริง
ว่า	นี่คือความคิดทำงาน		
 
	 ถ้าเราหันมามอง	 อย่างพวกที่ดูจิต	 เริ่มหันมาดูเป็นแล้ว	 จิตคิดแบบนี้ขึ้นมา	 กำลัง
ปกป้องตัวเอง	 และก็ไม่รู้	 จึงพยายามจะหาภาวะที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเอาไว้	 แล้วถือว่า	 เป็น
ความสุขของตัวเอง	 พอเกิดปัญหาขึ้น	 จะหาเรื่องโทษแต่คนภายนอกทันที	 ไม่โทษสิ่งแวดล้อม	
ก็โทษบุคคล	 แต่พอฉลาดขึ้น	 อย่างพวกที่มาดูจิต	 เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 เห็นจิต
ทำงานเห็นว่าจิตคิดไม่ใช่เรื่องจริง	ยิ่งถ้าไปคิดว่า	เขาผิด	เราถูก	มันจะไปก่ออุณหภูมิขึ้นมา	
เป็นอุณหภูมิที่ร้อนวูบๆ	เขาเรียกว่า	ความโกรธ	แต่ถ้าเรามองเป็น	ก็แค่สภาวธรรมอย่างหนึ่ง	
เป็นพลังงานปฏิกิริยา ถ้าไม่ปรุงสิ่งนี้ขึ้นมา จะมีได้อย่างไร ความโกรธมีอยู่ก่อนไหม	 ไม่มี	
เหมือนน้ำที่เมื่อเราเอาไฟ	 เอาฟืนไปใส่	 พอต้มแล้วก็มีไอน้ำ	 แต่ไอน้ำเป็นตัวเป็นตนไหม	 เป็น
ใครไหม	 ไม่ใช่	 เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง	 จิตก็เช่นเดียวกัน	 เป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อน		
พอเราปรุงว่า	 เขาผิด	 เราถูก	 เขาว่าเรา	 เราถูกกระทำ	 มันก็สร้างแรงกดดันเข้าไป	 เกิดเป็น	
ไอพลังงานขึ้นมาที่วูบๆ	 วาบๆ	 เรียกว่า	 สภาวธรรม	 แต่เราไม่รู้	 คิดว่า	 เราโกรธ	 แต่จริงๆ		
เป็นเพียงพลังงานอย่างหนึ่งที่ปรุงขึ้นตามเหตุปัจจัย	 พอหยุดเหตุคือหยุดปรุงต่อ	 สภาวะนั้น	
ก็หายไป	เพราะเหตุดับ	ผลจึงดับ	แปลว่า	ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง		
 
	 จริงๆ	 สภาวธรรมเปิดเผยอยู่ก่อนหน้าตลอดเวลา	 เนื้อหาความคิดสมมุตินี่เองมาบัง
อยู่	 เพราะฉะนั้น	 การดูจิตจึงเหมาะกับคนในปัจจุบันมาก	 เนื้อหาความคิด	 จึงเป็นพลังงาน
ปฏิกิริยาที่ผ่านไปเท่านั้นเอง เบื้องหลังแท้จริงคือความว่าง	 ลองดูให้ดี	 เนื้อหาความคิด	
ทั้งหลาย	 เอามาบังความว่างไว้	 เราสนใจแต่เนื้อหา	 พอหยุดคิด	 มันก็หายไปทุกครั้ง	 ลอง	
ย้อนกลับไปมองในอดีตที่เราไปเอาเรื่องเอาราวจริงจัง	 ก็แค่โลกของความคิด	 แล้วปัจจุบัน	
มันมีไหม	ไม่มี	
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	 แต่ถ้าพลาดไปทำตามความคิด	 เรียกว่า	 ไปก่อกรรม	 ความคิดปรุงแต่งเรียกว่า 
กิเลสวัฏ	พอมันสั่ง	แล้วไปทำตามเรียกว่า กรรมวัฏพอไปก่อกรรมเช่น	สั่งให้พูดไม่ดี	มันก็
พูดไม่ดีออกไป	ที่เหลือเรียกว่า	 วิบากวัฏ	 	 วิบากคืออะไร	ความตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไป	ถ้า
ทำลงไปแล้วไม่ตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไป	 ได้ไหม	 ไม่ได้	 เพราะทำลงไปแล้ว	 จึงมาตระหนักว่า	
เราไม่น่าพูดไม่ดี	ถ้าไม่ได้พูดไม่ดี	 แล้วจะมีคำนี้ในใจได้อย่างไร	แต่ถ้าไปเห็นตัวดำริเมื่อไร	แล้ว
ไม่เอา	พอไม่เอา	จึงไม่พูดออกไปเสียเอง	เหล่านี้รวมเรียกว่า	วัฏฏะ๓ 
  
	 เพราะฉะนั้น	 อะไรที่เราเผลอพลาดทำลงไป	 เมื่อกล่าวคำขอโทษ	 แล้วเรื่องร้ายจะ
กลายเป็นดีอย่างงดงาม	 ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอย่างที่เราคิดคำขอโทษจึงเป็นความงดงาม	 แต่
ตราบใดที่เรายังไม่ขอโทษ	ยังผูกโกรธไว้ในใจ	เจอหน้ากันก็ยังหวั่นไหว	ยังประหวั่นพรั่นพรึงว่า	
เขาจะยังให้อภัยเราหรือเปล่า	 แต่พอเราพูดไป	 เขาบอกไม่ได้ถือสา	 ทุกอย่างเหมือนหายวับไป
กับตา	 สงครามในหัวใจที่คล้ายจะยิ่งใหญ่ก็จะหายวับไปกับตา	 สันติภาพก็เข้ามาแทนที่อย่าง
งดงาม	การที่มีคำขอโทษก็แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน	 ไม่ใช่ว่าเราต้องอหังการ	 เพราะทุก
ชีวิตมีความผิดพลาดได้เสมอ	ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ		
  
	 ธรรมะเป็นศิลปะการใช้ชีวิต	แต่ตัวแรกเป็นตัวหลง	หลงคิดคือกิเลสวัฏทำงาน	แต่ถ้า
ดูเป็นแล้ว	 เบื้องหลังคือความว่าง	 ไม่มีตัวตนอะไร	 ให้ย้อนกลับไปดูต้นทางเสมอๆ นามธรรม
ตัวนี้เมื่อก่อนนี้เป็นอะไร เป็นเพียงรูที่แทรกระหว่างช่องตรงกลางซึ่งเป็นฟองน้ำ	 รูที่ว่า	 มันต่อ
เชื่อมถึงจักรวาลไหม	 เชื่อมต่อกันหมดอยู่แล้ว	 แต่ที่ไม่เห็นเพราะอะไร	 เพราะเปลือกอาสวะไง	
พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า	ท่านเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะอาสวะออกมา	ด้วยกำลังปัญญาเข้าไป
เห็นความจริงว่า	ไม่ใช่เรา		
 

 เปลือกอาสวะ๔ที่ว่าคือ
  
 อวิชชาสวะ	หลงว่า	กายธาตุ	๔	เป็นเรา	หลงว่า	ช่องว่างที่รับรู้ระหว่างธาตุ	๔	ที่
เป็นนามธรรมว่า เป็นเรา  
 
	 แล้วจะทำให้เกิดภาวะของความอยากได้	 เพราะเป็นการแก้ปัญหาของความพร่องใน
ธาตุ	๔	เรียกว่า	กามาสวะ	ฝันใฝ่จะได้		
 
 เมือ่ฝนัใฝอ่ยากจะได	้ กจ็ะทำใหอ้ยากเปน็ใหญ	่ เพือ่จะทำใหง้า่ยขึน้	 เรยีกวา่	 ภวาสวะ 
ฝันใฝ่อยากจะเป็น	ยิ่งอยากได้มากความอยากเป็นก็ยิ่งรุนแรง	ทำอย่างไรถึงจะได้		
 
	 จึงไปสร้างความคิดว่าทำอย่างไรถึงจะได้	ถึงจะเป็นสิ่งเหล่านี้มา	สร้างความคิดขึ้นมา	
เรยีกวา่ ทฏิฐาสวะ	ซึง่ทฏิฐาสวะกม็าตอบสนองความเปน็ตวัเปน็ตน	ความอยากได	้ความอยาก
เป็น	ทั้งหมดก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี ้ 
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	 แต่พวกเรามีพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้ดู	 แล้วเราก็ดูตาม	 ซึ่งคำสอนเหล่านี้มีน้อยมากใน
โลก	เพราะอะไร	เพราะว่า	ศาสนจักรกับอาณาจักรเดินควบคู่กันมาตลอดเวลาตั้งแต่ยุคหมอผี
กับหัวหน้าเผ่า	 เป็นที่ปรึกษาช่วยกันตลอดเวลา	 เหมือนกับลัทธิพราหมณ์กับวรรณะกษัตริย์	
แล้วก็กดขี่วรรณะอื่นให้เป็นชั้นล่างไป	 ไม่มีโอกาสที่จะโงหัวขึ้นมา	 ไปสร้างการแบ่งชนชั้น	
เพื่ออะไร	ทั้งหมดเพียงเพื่อตอบสนองภวาสวะเท่านั้นเอง  
 
	 พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นความจริง	 ก็พยายามที่จะลดภาวะของชนชั้นออกไป	 เพื่อ
ให้เห็นความจริงของคำว่า	 เสมอภาค	 คำว่า	 อุเบกขา จึงมีนัยยะที่ลึกซึ้งมาก อุเบกขาด้วย
ปัญญา มีความเป็นกลาง เพราะว่า ทุกชีวิตมีธาตุ ๔ ซึ่งเสมอภาคกัน ทุกชีวิตมีจิตเดิมที่
ประภสัสรสะอาดสวา่งสงบเสมอภาคกนัเพยีงแตค่วามไมรู่้มาบงัอยู่แลว้กไ็ปกอ่พฤตกิรรม 
จึงมีความเสมอภาคด้วยกรรม เพราะทำไปแล้ว ก็ย่อมห้ามผลไม่ได้ ถ้าเรามีปัญญาที่จะมีใจ
เป็นกลางเห็นลักษณะว่ามีแต่ความเกิด-ดับไร้แก่นสารหาตัวตนไม่ได้ไปบังคับไม่ได้	มีแต่
สภาวธรรมที่เกิด-ดับ	 ใจจะเป็นกลาง	 เรียกว่า	 “สังขารุเปกขาญาน”	 หรือ	 “อุเบกขา
สัมโพช¬งค์” ตัวนี้เป็นปัญญา ไม่ใช่เป็นกลาง เพราะเราไปข่มไว้ชั่วคราว	 เช่น	 พอเราคิด	
ฟุ้งซ่านก็ข่มไว้ด้วยพุทโธ	 พุทโธ	 พุทโธ	 เป็นการดันเอาไว้ให้ไม่คิด	 แต่พอหยุดพุทโธ	 ก็กลับไป
คิดใหม่อยู่ดี	ถึงเรียกว่า	“ศิลาทับหญ้า”		
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	 แต่วิปัสสนา	เป็นการเข้าไปเห็นใน
เชิงปัญญา	“วิ”	แปลว่า	วิเศษ	“ปัสสนา” 
เหมือน	 “ทัศนา”	 เห็นความจริงอันพิเศษ	
เป็นรสชาติที่ยิ่งใหญ่กว่ารสชาติอื่น นั่นคือ
รสชาติของสัจจะ	 เมื่อเราได้ลิ้มรสชาติของ
สัจจะก็จะได้รู้ว่า	 ประณีตและล้ำลึก	 จิตใจ
จะเข้าไปดื่มด่ำกับความรู้สึกนี้	 เป็นความ
รู้สึกที่กว้างใหญ่ไพศาล	 สู่อิสรภาพ	 ที่เหลือ
ต้องเป็นกระบวนการที่ต้องเข้าไปประจักษ์
ด้วยตัวเอง	 พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่าน
เป็นเพียงผู้ชี้	 เราต้องโยนิโสเข้ามามองดู	
เมื่อไหร่ที่เราทิ้งที่ตั้งแห่งรู้ ตัวไม่รู้จะเข้ามา
ครอบงำใจทันที อย่าไปจ้าง	 ๑๘	 มงกุฎมา
เฝ้าหัวใจ	 มันจะนำเอาสิ่งแปลกปลอม	 
ปนเปื้อน	 ทำให้ใจหม่นหมองและก็เจ็บตัว	
เป็นแต่ความล่อลวง	 แต่ถ้ามีตัวรู้	 อาศัยอยู่
ในใจ	อะไรจะผา่นเขา้มา	เขาเรยีก	เจยีระไน 
อันนี้ก็อ้อ	 รู้สึกตัวขึ้นมา	 ว่าไม่มีประโยชน์	
ไม่พูด	ไม่ทำ	ไม่คิดต่อ	เพราะ		

 
 เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามีประโยชน์หรือไม่
 รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเกื้อกูลหรือไม่ 
 รู้สึกตัวว่าไม่ใช่ที่ควรโคจรไม่ไปหลงส่งออกสู้รู้อยู่กับใจเราดีกว่า 
 รู้สึกตัวว่าถ้าหลงอยู่มันไม่เอาหลงก็ดับกลับเป็นรู้ 
  
 ถา้มาเผชญิกบัความจรงิตัง้แตก่ารตามดกูายจะคอ่ยๆเหน็ความจรงิวา่มนัไมใ่ชเ่รา 
ลมหายใจแค่ไหลเข้าไหลออก	 ใช่สัตว์ไหม	 ถ้ามองมุมเดียวเป็น	 จะมองมุมอื่นเป็น	 ถ้าลมไม่ใช่
สัตว์	ความรู้สึกที่ผ่านช่องว่างนี้เป็นเวทนา	ก็ไม่ไช่สัตว์เหมือนกัน	ถ้ามองมุมเดียวเป็น	จะมอง
มุมอื่นเป็น	ที่กำลังคิดอยู่	ก็เป็นแค่สภาวธรรมอย่างหนึ่ง	ไม่ใช่สัตว์เหมือนกัน	ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรมก็ไม่ใช่สัตว์เหมือนกัน	 เป็นแค่สภาวธรรมอย่างหนึ่ง	 การปฏิบัติจึงต้องใช้ความรู้สึก 
แล้วเผชิญหน้ากับความรู้สึก เพราะภาษาเป็นสมมุติแล้วมาปิดบังสภาวะเดิมแล้วหลงเข้าไป
ในเนื้อเรื่องของภาษา
 
 ยิ่งคนที่ใช้ภาษาถักร้อยเนื้อหา เราก็อินกับเนื้อเรื่อง เพราะมันผูกเรื่องไปเรื่อย
ผูกพันเป็นเรื่องไปเรื่อย	 มีจุดหักเห	 จุดน่าสนใจ	 จุดน่าติดตาม เหมือนดูละครน้ำเน่า ถ้าดู
ขาดตอนจะไม่ค่อยอิน	ที่อินเพราะเอาเรื่องมาบวกกันถ้าเราเอาเรื่องเก่าๆมาบวกพอกระทบ
นิดนึงก็จะมานั่งรำพึงรำพันตอนนั้นเขาพูดอย่างนั้นตอนนั้นเขาทำอย่างนี้ เอามาบวกๆ	เลย
ต่อเป็นเรื่อง	 เป็นกลุ่มเป็นก้อน	 เป็นเรื่องเป็นราว	แล้วก็กลายเป็นอารมณ์ เพราะอินเข้าไปใน
เนื้อเรื่องนั้นแต่ถ้าเราไม่เอามาบวกกันเห็นแค่เกิด-ดับจะไม่เป็นเรื่องเด็ดขาด  

255



  

 รุง่อรณุแหง่ความเปน็จรงิ ตอ้งมปีระสบการณจ์รงิ

ดว้ยตนเอง
 
	 การปฏิบัติธรรมหรือการภาวนานั้นคือ	 การเข้าไปประจักษ์รู้	 ตรงประสบการณ์		 
ตรงปัจจุบันขณะของธรรม	 ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม	 คือกายและใจนั่นเอง	 ซึ่งคำว่า
ประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะแปลว่า	 ต้องมีหลักฐานจากประสบการณ์จริงรองรับ	 ไม่ใช่
เพราะคนอื่นบอก	หรือหลงคิดเองว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้		
 
	 ลองสังเกตความรู้สึกตรงจุดสัมผัส	 ตรงก้น
กระทบพื้น	 หรือตรงเท้ากระทบพื้น	 หรือตรงสัมผัสส่วน
ไหนก็ได้	คือรูปมันรู้สึกด้วยตัวเองไม่ได้	มีนามคือช่องว่าง
เล็กๆ	 ระหว่างรูป	 (ในยีนส์ของเรามีช่องว่างละเอียด	 
หนึ่งในล้านมิลลิเมตร)	 เป็นตัวเบียดเข้าระหว่างอณู	 
เล็กๆ	 ทำให้เกิดการรับรู้ทั้งสองส่วน	 เรียกว่า	 รูปธรรม
และนามธรรม มีลักษณะเป็นธรรมเหมือนกัน คือเปลี่ยนแปลง คงอยู่กับที่ไม่ได้ และไม่ใช่ตัว
ตน	ควรดูด้วยคุณภาพจิตที่ดี		
 
	 จิตที่จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการเข้าไปดูนั้น	ต้องมีความซื่อตรง	
 

 เครื่องมือในการรู้ที่ดีไม่ใช่จุดหมาย แต่มีเอาไว้ส่องสว่างให้เห็น

จุดหมายในทุกย่างก้าวแห่งชีวิต
 
	 เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์สักเม็ดหนึ่ง	 ถ้ามันลอยอยู่ในอากาศ	 มันจะงอกงามไปไม่ได้	
ถ้ามันมีที่ตั้งเมื่อใด	มันก็จะงอกงาม	ถ้าไม่ลืมใจ	เวลาใจมันทำงาน	จะเห็น	ส่วนใหญ่เราไม่ค่อย
เห็นว่าใจทำอะไร	การจะมีสติอยู่กับปัจจุบันถ้าจะไม่ให้ล่องลอยก็ต้องมีที่ตั้ง
 
 สติ ทำให้เกิดที่ตั้งแห่งรู้ลงในปัจจุบันของกายและใจ เพื่อไม่ให้มันล่องลอยไปก่อ
อกุศลหรือเวลามันเผลอล่องลอยไปในทางหลงก็จะเห็น 

 
 ดังนั้นสติปัฏฐาน ๔ จึงเป็นชัยภูมิของตัวรู้กับหลง	 หรือเป็น	 
คู่ปรับกับสังโยชน์	 โซ่ตรวนแห่งการร้อยรัดไว้ในกองทุกข์ทั้งหลาย	
เพราะเมื่อใดตัวรู้ครอบครองบัลลังก์ใจ	ตัวหลงก็เข้ามาไม่ได้		
 
	 จึงว่าสติที่ปักลงในฐานทั้งสี่	 คือ	 กาย-เวทนา-จิต-ธรรม   

สกัเพยีงวา่อาศยัเปน็ทีต่ัง้แหง่รู้เพือ่ไมเ่ปน็ทีอ่าศยัของตณัหาและทฐิ	ิคอืความหลงคดิผดินัน่เอง 
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 การหยั่งรากลงแห่งสติผลิแย้มปัญญาเป็นของขวัญ
  
 ความรู้สึกตัวคือบุคลิกภาพของผู้มีปัญญา
 
	 สติทำหน้าที่ร่วมกับสัมปชัญญะ	 ถ้าไม่ลืมใจ	 เวลาใจทำงานจะเห็นว่า	 เวลาจิตดำริ	
จะคิดจะพูดจะทำ	 สัมปชัญญะความรู้สึกตัว จะเปล่งประกายแห่งปัญญาขึ้นว่า มีประโยชน์
ไหมเกื้อกูลไหมเป็นหนทางที่ควรดำเนินไหมกำลังหลงอยู่หรือเปล่า  
 
 บาปแห่งความล้มเหลวประการแรกก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจน ดังนั้นความ
รู้สึกตัวคือบุคลิกภาพของผู้มีปัญญาว่า	 เป้าหมายที่ตั้งมีประโยชน์ต่อตนไหม	 มีประโยชน์ต่อ	 
ผู้อื่นไหม	 มีประโยชน์ต่อส่วนรวมไหม	 มีประโยชน์ต่อปัจจุบัน	 มีประโยชน์ต่ออนาคตหรือไม่		 
ถา้เราตัง้เปา้หมายผดิ	 ชวีติจะไมง่อกงาม	 และไมอ่าจเบง่บานเปน็ดอกและผลจนสกุงอมอนัเปน็
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้	
 
	 ทุกขณะที่เป้าหมายส่องสว่างและเด่นชัด	 ปัญญาที่เกื้อกูลต่อเป้าหมายย่อมใช้เวลา
อย่างถูกวิธีและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์	ปิดช่องว่างแห่งความเสื่อม	และเปิดโอกาสแห่ง
ความงอกงามอย่างชาญฉลาด		
 
	 เพราะโอกาสที่ดีมีอยู่ตลอดเวลา	 คนโง่ชอบรอโอกาส	 แต่คนฉลาดใช้ทุกโอกาสอย่าง
งอกงาม	 บ่อยครั้งที่เราลืมที่ท่องเที่ยวบางสถานที่ไป	 มัวแต่ไปสนใจที่ท่องเที่ยวภายนอกที่ไม่
เกื้อกูล	 หรือไปสนใจขยะของคนอื่น	 มาตัดรอนความสดชื่นประภัสสรของจิตใจเรา	 เรารู้เรื่อง
ภายนอกมากมาย	แต่ไม่เคยรู้จักคุณภาพที่แท้จริงของจิตเราอย่างเพียงพอ 
 
	 โคจรอยู่ข้างในนี้มันดีกว่า	 การตามรู้กายใจ	 ใจมันทำอะไรๆ	 อะไรเป็นเหตุ	 อะไรเป็น
ผล	 มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์	 สู้รู้ข้างในมันได้ประโยชน์กว่า	 ที่จะไม่ก่อปัญหาใหม่อย่างไร้
ปัญญา	 และไม่คร่ำครวญต่อปัญหาเก่าอย่างคนเจ้าปัญหา	 แต่ว่าตระหนักรู้ถึงพลังงาน
ปฏิกิริยาภายในและใช้มันอย่างมีเหตุและผลอย่างสมดุล	
 

 ศักยภาพอันสะอาดแต่ดั้งเดิมซ่อนเร้นอยู่ภายใน
 
	 “เมื่อไหร่ที่สติสัมปชัญญะมีอยู่	 เมื่อนั้นหิริโอตัปปะ	 ชื่อว่า	 มีเหตุที่สมบูรณ์”	 ถ้าเรา
ไม่ลืมกายใจ	รู้สึกตัวขึ้นมา	 เหมือนมีความโกรธเกิดแปลบขึ้นมา	มันเปลี่ยนจากความปกติเป็น
ความไม่ปกติ	ถ้ามันเห็นอยู่มันจะสะดุ้งเลย	แค่คิดโกรธยังขนาดนี้	ถ้าเราไปลงมือก่อพฤติกรรม
ไม่ดีแล้ว	ผลมันจะตามมาขนาดไหน	จึงเกิดความกลัวผลลัพธ์ของความประพฤติชั่วที่จะตามมา	
ไม่กล้าทำความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น	 เพราะเห็นผลลัพธ์อยู่แก่ใจตัวเอง	 และจำ
สภาวะได้ 
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	 หากหลงคิดผิดยืดเยื้อต่อเนื่อง	 เรื่องราวแห่งความทุกข์	 ความเศร้าหมองจะครอบ
ครองจิตใจ	แต่ถ้าสติระลึกขึ้นมาได้	 สัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าถลำเข้าสู่วังวนของความหลง	จะผลิ
แย้มตัวรู้ขึ้นแทนมิใช่ดึงจิตกลับแต่ตัวหลงจะดับและผลิบานตัวรู้ขึ้นแทนที่ในจิตใจ 
 
	 สติสัมปชัญญะจึงอุปการะจิตใจเอาไว้ไม่ให้ตกต่ำ	
หิริ โอตัปปะ	 ความละอายใจกลัวผลลัพธ์ที่จะตามมา	
คุ้มครองกายใจเอาไว้	ไม่ให้ทำชั่ว	
 
 หนา้ทีข่องสต	ิคอืการอารกัขาใจ	หรอืมสีตปิฏัฐาน	๔	เปน็วหิารธรรม	เปน็ทีอ่าศยัแหง่รู	้
 
	 จิตเดิมประภัสสรคือปกติอยู่แล้ว	 แต่เราไปคว้าเรื่องต่างๆ	ที่จรผ่านมา	 ความไม่รู้มัน
เต็มไปหมด	ในโลกมันมีแต่กระแสของความไม่รู้แต่ไม่มีคนเลว	ความไม่รู้คืออวิชชานั่นเอง	
 

 ศีลความปกติของจิต
 
	 สติสัมปชัญญะและหิริโอตัปปะ	 จะเกิดก็ต่อเมื่อมีความไม่ลืมใจ	 มีความรู้สึกตัวขึ้นมา
ว่า	 จะพูดจะคิดขึ้นมา	 มันไม่มีประโยชน์	 การเห็นอีกตัวขึ้นมาเรียกว่า	 อินทรีย์สังวรนั่นเอง		 
มีความสำรวมที่ใจ	เห็นการทำงานของใจ	หูกระทบเสียงดูที่ใจเราดีกว่าดูที่เสียง	ไม่ใช่ดูที่เขา	
ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา	 หากไหลไปปรุงแต่งในเสียงสมมุติ	 แล้วลืมใจที่ปกติอันสะอาดแต่
ดั้งเดิม	 ไปเติมชอบชังกับมายาภาพ	 อย่างนี้เรียกว่า	 ไม่ฉลาด	 ขาดสติ	 สู้รักษาใจเราดีกว่า		 
มันจะเกิดอินทรีย์สังวรศีลตามกันมา  
 
 จะเห็นว่าทั้งหมดนั้นทำขึ้นมาไม่ได้แต่ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้น
 
 ถ้าเราไม่ลืมใจ	เราไม่ไปพูดไม่ดี	ไม่ไปพูดโกรธเขา	ไม่ไปทำร้ายเขาเบียดเบียนตนและ
ผู้อื่นด้วยกายวาจา	 ศีลก็สมบูรณ์ขึ้นมาเห็นไหม ศีลนี้เกิดจากปัญญา	 ทำให้ใจปกติ	 คนที่จิตใจ
ไม่ปกติ	กิริยาก็ไม่ปกติ	เพราะขาดสติสัมปชัญญะ	แล้วขนขยะเข้ามาในบ้านใจ		
 
	 มีสติสัมปชัญญะ	 บ้านใจก็สะอาด	 มีศรัทธาต่อความประพฤติดีของตนเองอยู่ในหัวใจ	
ไม่ว่าชีวิตจะก้าวย่างไปที่ใด	ก็เปิดเผยรัศมีจากจิตใจอันสง่างาม	
 
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ความรู้สึกตัวที่เข้าไปประจักษ์ชัดภายในใจว่าหลง	 หรือไม่หลง	
คือเห็นความหลงคิดว่าเราและรู้สึกตัวตื่นขึ้นในใจว่าเราไม่มี  
 
 วงแหวนของวฏัฏะทีเ่คยถกัทอตอ่เนือ่งจากหลงคดิ	 พอกอ่  พฤตกิรรม	รบัผลวบิาก 
กข็าดวิน่แหวง่เวา้	 พอจติเหน็ความหลงคดิเปน็สิง่แปลกปลอม	 ปญัญากเ็ริม่ไมย่อมกอ่พฤตกิรรม 
ซึ่งไม่ต้องมารับผลเป็นความเสียใจในภายหลัง	
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 วถิกีารเดนิทางทีก่ระตอืรอืรน้อยา่งเบกิบานคอืมฉีนัทะในเหตุ

แต่ไม่มีตัณหาในผล
 
	 เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งสติเริ่มผลิแย้ม	สติที่เป็นกุศลจะมีผลเป็นรสชาติแห่งโสมนัสเวทนา
อ่อนๆ	 หรือมีอุเบกขาความนุ่มนวลเป็นกลางๆ	 ใจที่ได้รับสัมผัสรสชาตินั้นจะขยันหมั่นรดน้ำ
พรวนดิน	 ไม่ชะเง้อคอยผลอย่างกระสับกระส่ายด้วยตัณหา	 แต่มีฉันทะพึงพอใจอย่างใฝ่รู้		
ดูความผลิบานแต่ละขณะ	 อันจะปิดกั้นเหตุแห่งความเสื่อมใหม่ที่จะเข้ามา	 เพราะขณะแห่งมี
สติสัมปชัญญะนั้น มีที่ตั้งแห่งรู้อยู่ในใจ	 จะเกิดความเพียรชอบสี่อย่าง	 เป็นของขวัญแรกให้ได้
สัมผัส	คือ	
 

ชว่งขณะทีม่ทีีต่ัง้แหง่รูอ้ยูท่ีก่ายใจในปจัจบุนั	อกศุลตวัใหมจ่ะกอ่พายรุา้ยขึน้มา•	
ไม่ได้	 เป็นอันว่าความทุกข์ใจตัวใหม่ที่เกิดจากความหลงคิดหมดสิทธิที่จะ
ทำงานเพราะสติใช้สิทธิแห่งรู้								นั้นครอบครองพื้นที่ในจิตใจแทน

เชน่เดยีวกนั	หาก							อาศยัอยูใ่นใจปจัจบุนั	การจะถอยหลงัไปครำ่ครวญกบั•	
อดตีทีผ่า่นมาใหน้ำ้ตานองหนา้กเ็ปน็อนัทำงานไมไ่ด	้อกศุลเกา่ทีไ่มพ่ดูถงึ	ไม่คิดถึง	
ก็เป็นอันหมดกำลังไปในท่ีสุด	ไม่มีโอกาสผุดพรายและงอกใหม่ข้ึนมาได้	

สตทิีห่ยัง่รากลงในปจัจบุนัขณะกด็ดูซบัรบัรูก้ระบวนการทำงานของกายและใจ•	
อยา่งตอ่เนือ่ง	เจยีระไนลกัษณะเหตแุละผลอยา่งรูเ้ทา่ทนั	ของขวญัคอืกศุลกผ็ลแิยม้	
แต้มรอยยิ้มอันเรืองรองขึ้นในจิตใจ

ต้นแห่งสติที่เป็นกุศลเริ่มต้นแล้วย่อมประจักษ์ถึงคุณค่าในตัวมันเอง	 เจ้าของ•	
สวนดอกไม้ในหัวใจที่มีปัญญา	 ย่อมขวนขวายรักษาและทะนุถนอมคุณค่า
ดอกไม้แห่งกุศลนั้นด้วยตนเอง
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 สติปัฏฐาน ๔ จึงทำงานร่วมกับสัมมัปธาน ๔ และ

อิทธิบาท๔คือมี
 
	 ๑.	 ฉันทะในเหตุ	 แต่ไม่มีตัณหาในผล	 เพราะรู้ได้ในจิตใจตน	 ว่ามิได้มีความอยาก
ดิ้นรนในผลลัพธ์เข้าครอบงำใจ	 มิฉะนั้นจะบอบช้ำกังวล	 มีผลเป็นความทุกข์ใจ	 อันเกิดจาก
สมุทัยคือความอยากหรือตัณหาในผล	
	 ๒.	วิริยะ	ความเพียรที่ไม่ทอดธุระในการสร้างเหตุแห่งความเจริญ	ปิดเหตุแห่งความ
เสื่อมในสัมมัปธาน	๔	ก็มีพร้อมอย่างสอดคล้องกลมกลืน	
	 ๓.	 จิตตะ	 กำลังใจที่ฝักใฝ่อย่างกระตือรือร้น	 บนถนนแห่งการเรียนรู้กาย-ใจ	 ไม่
เถลไถลออกนอกเส้นทางเพราะมีความรู้สึกตัว	ถึงเส้นทางว่าหลงหรือไม่หลง	แน่วแน่	นุ่มนวล	
ลงอยู่กับรู้อย่างตั้งมั่น	
	 ๔.	วิมังสา	ปัญญาที่คอยสอดส่องพิจารณาในแต่ละขณะแห่งปัจจุบัน	มิใช่ทำไปอย่าง
งมงาย	 เห็นจุดหมายในทุกย่างก้าวแห่งความผลิแย้ม	 ที่จะปรับปรุงกระแสแห่งความ
เปลี่ยนแปลง	นำไปสู่แสงแห่งการพัฒนาอันคมชัด	วิวัฒน์ไปสู่ปัญญาอันสมบูรณ์	
 

 ความรูส้กึตวัในสตปิฏัฐาน๔เหมอืนหยดนำ้ถกูผวิมหาสมทุร
 
 
 
 
	 ทุกครั้งที่หยดน้ำถูกผิวมหาสมุทร	มันจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทร	

หยดน้ำหยดนั้นต้องถูกส่วนไหนของมหาสมุทร	จึงจะรวมตัวกับมหาสมุทรได้	•	
ทิศเหนือ-ใต้-ตะวันออก-ตะวันตก 
คำตอบถูกส่วนไหนก็ได้
หยดน้ำหยดนั้นต้องถูกเวลาไหนของมหาสมุทร	จึงจะรวมตัวกับมหาสมุทรได้	•	
ตอนเช้า	หรือ	ก่อนนอน	 
คำตอบถูกเวลาไหนก็ได้ 
 

ความรู้สึกตัวเหมือนหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทร
ถูกส่วนไหนก็ได้• ในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม	เพียงแต่ว่า	เป็นที่ตั้ง	
เป็นที่อาศัย	แห่งรู้
ถูกเวลาไหนก็ได้• ในปัจจุบันขณะแห่งกายและใจ	เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณ
หาและทิฐิ
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 สมาธิอาการของจิตที่ตั้งมั่น
 “เครื่องมือที่ดีไม่ใช่จุดหมายแต่มีเอาไว้ส่องสว่างให้เห็นจุดหมายในทุกย่างก้าว”
 
	 เครื่องมือในการส่องประกายให้เห็นความจริงใจต้องสะอาด	เราจะเอาอิฐแห่งความชั่ว
มาก่ออนุสาวรีย์แห่งความดีได้ไหม	 ดังนั้น	 การเริ่มต้นวางรากฐานที่ดีอย่างถูกวิธี	 จึงจะ
สามารถก่อพีระมิดแห่งสมาธิ	ในจิตใจอันตั้งมั่นขึ้นมาได้	
 
	 จึงกล่าวว่า	 
	 ๑	เมื่อใดสติสัมปชัญญะมีอยู่	 หิริโอตัปปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์	 
	 ๒	เมื่อใดหิริโอตัปปะมีอยู่	 อินทรีย์สังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์	 
	 ๓	เมื่อใดอินทรีย์สังวรมีอยู่	 ศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์	 
	 ๔	เมื่อใดศีลมีอยู่	 สัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ 

 
	 ขบวนการตรงนี้น่าสนใจมาก		
 
	 ดูให้ดีจากอินทรีย์สังวร	 ศีล  สัมมาสมาธิ  
	 อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่	 เช่นหูกระทบเสียง	 ขาดสติ	 จะนำความไม่
ชอบมาไว้ในใจ		
 
	 ทั้งๆ	 ที่เสียงเพียงแค่	 เกิดแล้วดับไป	 แต่ตกค้างในใจ	 เป็นความไม่ชอบเรียกว่า		 
ปฏิฆานุสัย	 นุแปลว่าตาม	 สัยแปลว่านอน	 คือมาตามนอนเนื่องในใจให้ขุ่นมัว	 หรือ	 
ปฏิฆสังโยชน์	 มาร้อยรัดใจไว้กับความขุ่นมัว	 หรือหูกระทบเสียง	
ไม่ชอบ	 แล้วขาดสติ	 ก่อพฤติกรรมที่ผิดศีล	 ทางกายวาจาใจ		 
จิตตั้งมั่นไม่ได้	 ความไม่ชอบก็เติบโต	 กลายเป็นพยาบาทนิวรณ์	
หรือฟุ้งซ่านถึงสิ่งไม่ดีที่ทำไป	 ฟุ้งซ่านถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ	 แต่หาก
สติ-อินทรีย์สังวรศีล	 เป็นพื้นฐาน	 สัมมาสมาธิก็ตั้งมั่นได้ง่าย	 เพราะ
ไม่ขนขยะเข้าไว้ในใจ	เลยไม่ต้องลำบากใจ	ที่จะขนออก	
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	 ดังนั้นเราควรรู้จักอิฐแต่ละก้อนที่นำมาก่อเป็นพีระมิดแห่งสมาธิ	 เพื่อว่าเราวางอิฐ
ก้อนใดผิดพลาดไป	 จะได้รู้จักหรือจำสภาวะของความผิดพลาดได้	 ความถูกต้องแม่นยำก็จะก่อ
ตัวขึ้นมาแทนที่ทันที		
 
	 ตัวอย่าง	การทำสมถะ	สมมุติว่าเราฟุ้งซ่าน	เราทำสมถะช่วย	มันคิดไม่หยุด	คิดโน่น
คิดนี่	เราก็เปลี่ยนมาพูดในใจว่า	พุทโธ	พุทโธ	อย่างนี้มันจะไปพูดเรื่องอื่นในใจได้อย่างไร	อย่าง
เช่นมันพูดแจ้วๆ	 คนโน้นไม่ดีอย่างนี้	 คนนี้ไม่ดีอย่างนั้น	 เรื่องราวในอดีตอย่างนี้	 เราเปลี่ยนมา
พูดในใจ	พุทโธ	พุทโธ	มันก็หยุดพูดเรื่องอื่น	เพราะว่ามันพูดได้ทีละอย่าง	จะไม่มีการพูดพร้อม
กัน	ถ้าเสียงอย่างนี้เห็นไหม	พูดพุทโธ	พุทโธ	อย่างนี้สักพักหนึ่ง	มันจะหยุดเสียงแจ้วๆ	ในใจ	
แล้วมันจะเกิดความสงบ	 ซึ่งอุปกรณ์การทำสมถะมีมากมายในการให้จิตไปเกาะ	 เช่น		 
ลมหายใจ	พองยุบ	ยกย่างเหยียบ	ฯลฯ		
 
	 ผลที่ได้คือความสงบใจชั่วคราว	 เพราะจากการที่เราไปเปลี่ยนเหตุมัน	 ห้ามเหตุมัน
ด้วยการมาพูดพุทโธ	 พุทโธ	 แต่พอผลแห่งความสงบอ่อนกำลังลง	 ธรรมชาติของผัสสะย่อม
กระทบสิ่งใหม่ๆ	เป็นธรรมดา	หากขาดปัญญา	กิเลสตัณหา	หรือปัญหาเก่าๆ	ก็กลับมา	มันก็
ฟุ้งซ่านเหมือนเดิม	 มันก็เหมือนศิลาทับหญ้า คือมันแค่เปลี่ยนเหตุ กดไว้เดี๋ยวหนึ่ง พอความ
สงบอ่อนกำลังลง เดี๋ยวกลับไปฟุ้งซ่าน	 เดี๋ยวกลับไปกดอีกแล้ว	 มันได้ผลชั่วคราว	 ไม่ได้ผล
ถาวร	ปัญญาตัวนี้เกิดจากการทำสมถะ	เกิดจากเปลี่ยนเหตุมัน	เช่นฟุ้งซ่าน	เปลี่ยนเป็นพุทโธ	
พยาบาทเปลี่ยนเป็นเมตตา	
 

 
	 คุณสมบัติของจิตที่ดีในการเจริญสมาธิคือ	 ต้องเริ่มกันด้วยฉันทะ	 ดังที่กล่าวมาแล้ว
ในอิทธิบาท	๔	 ไม่ใช่โลภะ	 อยากสงบอยากรู้	 หรือมีโทสะกับสภาวธรรมภายใน	 ซึ่งกลายเป็น
เผลอนำอิฐแห่งความร้อนมาก่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งความเย็น	ย่อมเป็นไปไม่ได้		
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	 ลักษณะของจิตที่ดีดังกล่าว	จะไม่ไปก่อพฤติกรรมที่เป็นส่วนเกินขึ้นมา	หรือเมื่อมีอิฐก้อนใดปลอมปน	
ปนเปื้อน	ก็รู้ทัน	
 
 
 
	 เมื่อจิตจำสภาวะได้ว่าหลงคิดทำให้ทุกข์ใจ	 ต่อมาพอเหตุหลงคิดเกิด	 สติก็ระลึกได้ว่าผลจะทำให้ทุกข์
ใจ	ความหลงคิดจะสั้นลง	โดยมีกำลังของตัวรู้ถี่ขึ้น	
 
 
 
	 อกุศลจะทำงานเติบโตไม่ได้	สติจะทำงานถี่ขึ้น	จากขนิกสมาธิ	งอกงามเป็นอุปจารสมาธิและแน่วแน่
เข้าสู่อัปปนาสมาธิ	
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 ดังนั้น สมาธิคือ อาการตั้งมั่นของจิต	 ที่เราต้องเรียนให้เข้าใจก่อนว่า	 เราทำสมาธิ
เพื่ออะไร!	 เพื่อสมถะ	หรือจะทำวิปัสสนา	และมันต่างกันอย่างไร!	มีผลต่างกันอย่างไร!	 เวลา
ไหนควรทำอะไร!	ใช้ปัญญาเหมือนกัน	แต่คนละตัวกัน	
 
	 สมถะ	 มีการจงใจการใช้สมมุติ	 กำหนด	 เพ่ง	 จ้อง	
ประคอง	น้อม	แนบ	แช่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง	เรียกว่า	วิตก	ถึง
สิ่งนั้น	และวิจารณ์	ถึงสิ่งนั้น	เพื่อเป็นหลักให้จิตเกาะยึดอาศัย	
 

ไม่ไหลไปในความฝันใฝ่ในรูป	รส	กลิ่นเสียง	สัมผัส•	
ไม่ไหลไปในความอาฆาตพยาบาทคิดร้าย•	
ไม่ไหลไปในความหดหู่ซึมเซากับเรื่องเก่าในอดีต•	
ไม่ไหลไปในความฟุ้งซ่านกับอดีตที่ผ่านและกังวลกับอนาคต•	
ไม่ไหลไปในความกังวล	ลังเลสงสัย•	

 
 
	 เมื่อจิตไม่ไหลไปในความเศร้าหมองทั้งหลาย	 ธรรมชาติแห่งความแช่มชื่นอันผ่องใส
แต่ดั้งเดิมก็ค่อยๆ	 เผยตัวให้เห็นเป็นความเอิบอิ่มแห่งปีติ	 ที่ผลิบานเป็นความสุข	 มีอารมณ์
แน่วแน่	เป็นหนึ่งกับสิ่งที่น้อม	และแนบใจอยู่ในนั้น	
 
	 ผลของสมถะจึงเป็นความสุขสงบ	โดยเกิดจากองค์ประกอบ	๕	อย่างเป็นพื้นฐานคือ	
วิตก	วิจาร	ปีติ	สุข	เอกัคคตา	คือมีจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว		

 
	 เมื่อจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์
อัน เดียว	 นิวรณ์	 ๕	 ก็อ่ อนกำลั ง	 
ลงชั่วคราวคือ	
	 ๑.	ความพอใจในกามคุณ	
	 ๒.	คิดร้ายผู้อื่น	
	 ๓.	หดหู่ซึมเซา	
	 ๔.	ฟุ้งซ่านรำคาญ	
	 ๕.	ลังเลสงสัย	
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	 ซึ่งองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสงบของใจทั้ง	๕	อย่าง	สามารถพัฒนาขึ้นไปได้โดย
ความชำนาญ	ทิ้งวิตก	วิจารณ์	และอาศัยปีติ	สุข	เอกัคคตารมณ์	เป็นเครื่องอยู่	หรือเพียงสุข
และเอกัคคตา	 เป็นเครื่องอยู่	 หรือมีเพียงเอกัคคตารมณ์เป็นเครื่องอยู่	 สุดแท้แต่ความชำนาญ
ที่เรียกว่า	สมถะ		บาทฐานวิปัสสนา	คือเอาความสงบจากจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่	มาพิจารณา
ความจริงของรูปนาม	 หรือเรียกว่า	 สมาธิ	 	 เหตุใกล้ให้เกิดปัญญา	 คือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่	
ทำให้เห็นความจริงของรูปนาม	หรือเรียกว่า	ผู้รู้		กับสิ่งที่ถูกรู้		
 
	 ทั้งสามคำนี้	 มีสภาวธรรมเชิงปฏิบัติเหมือนกัน	 ต่างกันเพียงสำนวน	 หากเข้าถึง
สภาวะการปฏิบัติดังกล่าว	 เราจะไม่เป็นกังวลสงสัยกับชื่อสมมุติทั้งสาม	 ใจจะเข้าไปประจักษ์
ความจริงเฉพาะหน้าของธรรมที่เรียกว่า	การปฏิบัติธรรม	ในบรรทัดแรกที่พูดถึง	

วิปัสสนา 
มีใจเป็นผู้รู้	เห็นสภาวธรรม	
เป็นสิ่งถูกรู้	(ดูอยู่วงนอก)	

 

ผลลัพธ์ 
 

เห็นความจริง	ไม่ใช่เรา	

สมถะ 
จิตเข้าไปเพ่งอยู่ภายใน	

ผลลัพธ์ 
 

เป็นความสงบ	
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 ปัญญาเห็นความจริง
 
	 ความจริงในจักรวาลนี้มีแค่รูป
และนาม	 รูปคือปฏิกิริยาเคมีของธาตุทั้ง	
๔	 ที่ก่อปฏิกิริยาพลังงานขึ้นมาในความ
ว่าง	 เหมือนพลังงานของฟ้าร้องฟ้าผ่า	
พายุทอร์นาโด	ภูเขาไฟ	พลังคลื่นสึนามิ		
 
	 แต่เมื่อปฏิกิริยาเคมีของธาตุ	 ๔	
นั้นย่อส่วนลงมาอยู่ในยีนส์ดีเอ็นเอ	 ซึ่งมี
โมเลกุลขนาดเล็ก	๑	ในล้านมิล	พลังงาน
ปฏิกิริยาในช่องว่างก็ละเอียดไปด้วย		
 
	 เมื่อผ่าอะตอมจะเหลือเพียงกระแสคลื่นสนามแห่งพลังงาน	 ด้วยสายใยเหมือนสาย
ไฟฟ้าที่ต่อกันเป็นเซลล์ต่างๆ	ถักทอเป็นโครงรูปของชีวิต	
 
 
 
 
 

 ชีวิตจึงประกอบไปด้วย
 
	 ส่วนที่	๑	คือรูปธรรม	คือส่วนผสมของธาตุทั้ง	๔		
	 ส่วนที่	๒	พลังงานนามธรรม	ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดในช่องว่างของมวลธาตุนั้น	
ทำให้เกิดพลังงานปฏิกิริยาของการรับรู้	หรือธาตุรู้	(วิญญาณ)	
	 ส่วนที่	๓	ทุกครั้งที่มีการรับรู้	ก็สามารถรู้สึกได้		
	 ผัสสะที่ประณีตก็เป็นสุข		
	 ผัสสะที่หยาบ	ก็เป็นทุกข์						(เวทนา)	การเสวยอารมณ์	
	 หรือเฉยๆ	ก็เป็นอุเบกขา	
 
	 ส่วนที่	 ๔	 เมื่อช่องว่างในพลังงานแห่งธาตุรู้นั้นเปลี่ยนรูปเซลล์	 ไปอยู่ตาม	 ตา	 หู	
จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	มันก็เปลี่ยนพลังงานปฏิกิริยาเป็นการจำรูป-กลิ่น-รส-สัมผัส-อารมณ์	ได้	
(สัญญา)	
	 ส่วนที่	๕	เมื่อมันบันทึกข้อมูลจากความจำอันหลากหลาย	ผสมกับเวทนาจากผัสสะ
อันหลากหลาย	 มันก็นำมาปรุงแต่ง	 ผสมผสาน	 จากความไม่รู้	 กลายเป็นขบวนการความคิด
อันหลากหลาย	(สังขาร)	
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	 รวมเรียกว่าขันธ์	 ๕	 ที่ทำงานผสมผสาน	 สัมพันธ์กันระหว่างรูปและนาม	 แต่
เนื่องจากเงื่อนเวลาตั้งแต่ชีวิตสัตว์แรกเริ่มเกิดขึ้นซับซ้อน	 วิวัฒนาการมายาวนาน	 จึงมาบดบัง
สภาวะเดิมของรูปและนามที่แท้	 ด้วยการผันแปรเปลี่ยนรูปร่างจากธาตุ	 ๔	 ซึ่งมาผสมผสาน
ก่อรูปร่างสีสันได้มากมายสารพัน	 เป็นพืชพันธุ์ดอกไม้หลากสีสัน	 ก็ล้วนมาจากธาตุ	 ๔	 เป็น	
ผลไม้หลากหลายรสชาติ	 ก็มาจากธาตุ	 ๔	 จากใบไม้กลายเป็นตัวหนอน	 จากละอองเกสร	
กลายเปน็ผเีสือ้หลากหลายสสีนั	กก็ลายพนัธุม์าจากธาต	ุ๔	จากผลไมสู้ป่กีสสีวยของนกมากมาย	
ฝูงปลาหลากหลายสีสันใต้น้ำก็ธาตุ	 ๔	 ลิง	 ค่าง	 บ่าง	 ชะนี	 หมี	 เสือ	 ช้าง	 คนไทย	 คนจีน		
คนแขก	ฝรั่ง	ตะวันออกกลาง	ก็ธาตุ	๔		
 
	 รวมถึงนามธรรมในช่องว่างระหว่างธาตุแต่ดั้งเดิม	 ตั้งแต่เป็นชีวิตพืช	 ที่พยายามพุ่ง
ยอดหาความอบอุ่นจากแสงตะวัน	 ฟันฝ่าแทงรากไปหาสายน้ำ	 เมื่อความพร่องอันไม่สมบูรณ์
ของธาตุ	๔	ก่อให้เกิดพลังงานปฏิกิริยาดิ้นรน	เพื่อปรับสมดุลในตัวมันเอง		
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	 เมื่อมาอยู่ช่องว่างเล็กๆ	ของเซลล์ชีวิต	เมื่อน้ำพร่อง	มันก็ดิ้นรนไปหาสายน้ำ	สมมุติ
เรียกพลังงานปฏิกิริยาที่ปรารถนานั้นว่า	โลภะ 
 
	 เมื่อแหล่งอาหารมีน้อย	 ต้องแก่งแย่งต่อสู้กัน	 เกิดพลังงานปฏิกิริยาที่อึดอัดบีบคั้น	
ในการปกป้องและต่อสู้	เรียกว่า	โทสะ  
 
	 แต่เพราะความไม่รู้	เข้าไปหลงยึดมั่นกับพลังงานปฏิกิริยาเหล่านั้น	เรียกว่า	โมหะ 
 
	 เมื่อได้รสชาติที่พึงพอใจแล้วก็ติดใจยินดี	ถูกร้อยรัดใจไว้ด้วยความพอใจเรียกว่า	ราคะ
สังโยชน์	ฯลฯ		
 
	 หรือเมื่อต้องแก่งแย่งขัดใจก็ถูกร้อยรัดใจไว้ด้วยปฏิฆะสังโยชน์		
	 ความยินดีพอใจที่ตามนอนเนื่องอยู่ในใจ	คุกรุ่นกลายเป็นกามฉันทะนิวรณ์		
	 ความไม่พอใจที่ตามนอนเนื่องอยู่ในใจคุกรุ่นกลายเป็นพยาบาทนิวรณ์	ฯลฯ		
 ยิง่ความอยากไดร้นุแรงในความแกง่แยง่กแ็ฝงความฝนัใฝท่ีจ่ะเปน็ใหญใ่นฝงู	(ภวาสวะ)  
 
 หากสตัวต์วัใดไดเ้ปน็จา่ฝงู	กจ็ะไดก้นิอาหารกอ่น	ไดอ้าหารมากกวา่	หรอืไดค้รอบครอง
ตัวเมียทั้งหมด	 เช่นช้างน้ำตัวผู้จ่าฝูงได้ตัวเมีย	 ๘๐	 ตัว	 กวางจ่าฝูงได้ตัวเมีย	 ๓๐	 ตัว	 ฯลฯ	
สัตว์และมนุษย์จึงหลงคิดสร้างวิธีการที่จะต่อสู้แล้วได้เป็นใหญ่ในฝูงด้วยกลวิธีอันหลากหลาย		
 
	 สิ่งนี้เองได้มาบดบังรูปธรรมอันเป็นธาตุ	 ๔	 แต่ดั้งเดิมที่เหมือนกัน	 นามธรรม
ปฏิกิริยาจากความหลงคิด	 ก็มาบดบังนามธรรมเดิม	 อันเป็นความว่างของจักรวาล	 ก่อเปลือก
แห่งพลังงานปฏิกิริยาที่แผ่ซ่าน	ย้อมนามธรรมแต่ดั้งเดิมเอาไว้ที่เรียกว่า	อาสวะ	
 
 
 
 
	 คือหลุมพรางอันบอบบางช่างวิจิตร	
	 คือโยงใยความหลงคิดคือจิตฝัน	
	 คือสรรสร้างจากความว่างสู่อนันต์	
	 คือของขวัญจักรวาลสู่ปัญญา	
 
 
 
 
 

(อวิชชาสวะ)	
ความไม่รู้รูป-นามไม่ใช่เรา	

เพื่อตอบสนอง	

ส่งผลสู่ความหลงคิด	
ถึงยุทธวิธีให้ได้มี	
ให้ได้เป็น	
(ทิฏฐาสวะ)	

ส่งผลสู่ความอยากได้	
ในความบกพร่อง	

(กามาสวะ)	

ส่งผลสู่ความอยากเป็นใหญ่	
ในภาวะใดภาวะหนึ่ง	
เพื่อความอยากได้	

(ภวาสวะ)	
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	 ขบวนการไหลเวียนของพลังงานปฏิกิริยานั้นจึง	 ก่อรูปพลังงานปรมาณูอันละเอียด	
หมุนรอบตัวเองแฝงอยู่ในความว่างผลักดันและสรรสร้างรูปธรรมจากธาตุสี่ขึ้นเป็นวิวัฒนาการ
ในเซลล์ต่างๆ	 มานานนับหลายพันล้านปี	 กลายเป็นรูปลักษณ์แลความสามารถของสรรพสัตว์
อันหลากหลายในปัจจุบัน		
 
	 รวมถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์	 ก็มิได้พ้นไปจากเปลือกนามธรรม
แห่งอาสวะที่บดบังและย้อมใจไว้อย่างแนบเนียน	ด้วยวิวัฒนาการแห่งกลไกที่ซับซ้อนขึ้น	 แต่ก็
ไม่พ้นจากความหลงฝันใฝ่ในอาสวะทั้ง	๔	
 
 เมื่อหลงทางให้ย้อนกลับมามองที่จุดเริ่มต้น 
 
	 ร่องรอยของรูป-นามตามความเป็นจริงซึ่งแสดงเหตุและผลอยู่ต่อหน้าตรงปัจจุบัน
ขณะ	 คือการ เจริญสติปัฏฐาน ๔ ตามเก็บข้อมูลการทำงานของกายและใจด้วยจิตที่ตั้งมั่น
แน่วแน่คมชัดซื่อตรงด้วยสมาธิเห็นความจริงที่เรียกว่าวิปัสสนา  
 

 (วเิศษ+ปสัสนาการเหน็)ซึง่ตอ้งมพีลงัภายในอยา่งสมสว่นสมดลุคอื
 

พลังแห่งความเชื่ออย่างมีเหตุผล	(ศรัทธา)	กำจัดความงมงาย•	
พลังแห่งความเพียร	ตามเก็บข้อมูล	(วิริยะ)	•	
กำจัดความเกียจคร้านของกายใจ
พลังแห่งสติระลึกรู้ลงที่กาย-ใจ	(สติ)	กำจัดความประมาท•	
พลังแห่งสมาธิตั้งมั่นอยู่กับรู้ที่กาย-ใจ	(สมาธิ)	กำจัดความฟุ้งซ่าน•	
พลังแห่งปัญญาเห็นตามความเป็นจริงของกาย-ใจ	(ปัญญา)	•	
กำจัดความหลง

 
	 รวมเรียกว่าอินทรีย์	๕	พละ	๕	ซึ่งทำงานคู่กันอย่างสมดุล	เมื่อสติปัฏฐาน	๔	ตาม
เก็บข้อมูลการทำงานของกายและใจมาช่วงระยะหนึ่ง	 งานวิจัยอย่างมีเหตุและผล	 ตามข้อมูล	 
ที่เป็นจริงก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ	 แต่ต่อเนื่อง	 เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์	  ธัมมวิจยะ  
สัมโพชฌงค์		 วิริยะสัมโพชฌงค์		 ปีติสัมโพชฌงค์		 ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์	 สมาธิ  
สัมโพชฌงค์		อุเบกขาสัมโพชฌงค์	
 
	 งานวิจัยที่ดี	ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง	สะอาด	คือวิสัยทัศน์อันคมชัด	ซื่อตรง	ด้วยเหตุ
และผล		
 
	 เพราะสิ่งนี้มี	 จึงมีสิ่งนี้	
	 เพราะสิ่งนี้ดับ	 สิ่งนี้จึงดับ	
 
	 พุทธพจน์นี้ทำให้เห็นว่า	สิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนด้วยตนเอง	ต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น		
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 พลงังานปฏกิริยิานามธรรมทีห่มนุวนอยูใ่นความคดิฝนัใฝ	่ กลายเปน็เปลอืกของอาสวะ 
เป็นระลอกไหวอยู่ในความว่าง	ปิดบังไม่เห็นธรรมชาติเดิมของนามธรรม	ที่สะอาดบริสุทธิ์	
 
	 “อวิชชาเกิด	เพราะอาสวะเกิด	อวิชชาดับ	เพราะอาสวะดับ”	
 
	 เปลือกของอาสวะนี้เอง	 ที่เป็นพลังงานชักใย	 ถักทอปฏิกิริยาลูกโซ่ต่างๆ	 ขึ้นมาจาก	
ความไม่รู้	 ดังนั้น	 ขบวนการในสติปัฏฐาน	 ๔	 ซึ่งเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งรู้ จึงเป็นชัยภูมิระหว่าง
รู้กบั ไมรู่	้ เพราะเปน็การตามเกบ็ขอ้มลูขบวนการทำงานของ	กาย-ใจ	อยา่งมเีหตผุล	วา่เปน็
ตนเป็นตัวเราจริงหรือไม่		
 
	 เครื่องมือที่ดีมีพร้อมคือ	 พื้นฐานแห่งสติ-สัมปชัญญะ		 หิริโอตัปปะ		 อินทรีย์
สังวร  ศีล  สัมมาสมาธิ 
 
	 ปัญญาก็พร้ อมที่ จ ะ เ จี ย ร ะ ไน
ปรากฏการณ์ของรูปและนาม	 หรือกายและ
ใจ	 ที่มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัย	 เป็นปัจจัย
แกก่นัและกนัอยา่งซือ่ตรง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในเรื่องที่มาของทุกข์	 จึงควรสังเกตตามแนว
พุทธพจน์ดังนี้	

(อวิชชาสวะ)	
ความไม่รู้รูป-นามไม่ใช่เรา	

เพื่อตอบสนอง	

ส่งผลสู่ความหลงคิด	
ถึงยุทธวิธีให้ได้มี	
ให้ได้เป็น	
(ทิฏฐาสวะ)	

ส่งผลสู่ความอยากได้	
ในความบกพร่อง	

(กามาสวะ)	

ส่งผลสู่ความอยากเป็นใหญ่	
ในภาวะใดภาวะหนึ่ง	
เพื่อความอยากได้	

(ภวาสวะ)	
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 เมื่อมีผู้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า
	 ถาม	–	ทุกข์	ตนทำเองหรือ		
	 ตอบ	–	อย่ากล่าวอย่างนั้น		
	 ถาม	–	ทุกข์	ตัวการอย่างอื่น	กระทำให้หรือ		
	 ตอบ	–	อย่ากล่าวอย่างนั้น	
	 ถาม	–	ทุกข์	ตนทำเองด้วย	ตัวการอื่นทำให้ด้วยหรือ		
	 ตอบ	– อย่ากล่าวอย่างนั้น 
	 ถาม	–	ทุกข์	มิใช่ตนเองทำ	มิใช่ตัวการอย่างอื่นทำให้	แต่เกิด			
	 							เองลอยๆ	หรือ		
	 ตอบ	–	อย่ากล่าวอย่างนั้น	
	 ถาม	–	ถ้าอย่างนั้น	ทุกข์	ไม่มีหรือ		
	 ตอบ	–	ทุกข์มิใช่ไม่มี	ทุกข์มีอยู่		
	 ถาม	–	ถ้าอย่างนั้น	ท่านพระโคตมะ	ไม่รู้	ไม่เห็นทุกข์หรือ		
	 ตอบ	–	เรามิใช่ไม่รู้	ไม่เห็นทุกข์	เรารู้เราเห็นทุกข์แท้ทีเดียว		
	 เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย		 สังขารจึงมี	
	 เพราะสังขารเป็นปัจจัย		 วิญญาณจึงมี	
	 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย	 นามรูปจึงมี	
	 เพราะนามรูปเป็นปัจจัย	 สฬายตนะจึงมี	
	 เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย	 ผัสสะจึงมี	
	 เพราะผัสสะเป็นปัจจัย	 เวทนาจึงมี	
	 เพราะเวทนาเป็นปัจจัย	 ตัณหาจึงมี	
	 เพราะตัณหาเป็นปัจจัย	 อุปาทานจึงมี	
	 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย	 ภพจึงมี	
	 เพราะภพเป็นปัจจัย	 ชาติจึงมี	
	 เพราะชาติเป็นปัจจัย	 ชรามรณะจึงมี	
 
	 ความโศก	ความคร่ำครวญ	ทุกข์	โทมนัส	และความคับแค้นใจ	จึงมีพร้อมความเกิด
ขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวง	จึงมีได้ด้วยประการฉะนี้	และ	
	 เพราะอวิชชาดับ	 สังขารจึงดับ	ฯลฯ	
	 เพราะภพดับ	 ชาติจึงดับ	
	 เพราะชาติดับ	 ชรามรณะจึงดับ	
 
							ความโศก	ความคร่ำครวญ	ทุกข์	โทมนัส	และความคับแค้นใจ	ก็ดับ	ความดับแห่ง
กองทุกข์ทั้งมวล	ย่อมมีด้วยประการฉะนี้	
 

273



 
	 ดังได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่า	 สติปัฏฐาน	 ๔	 เป็นชัยภูมิ
ระหว่าง ตัว รู้	 กับ	 ไม่รู้ เพราะเป็นการเผชิญหน้ากันทางปัญญา		 
ที่จะครอบครองจิตใจ		
 
 “ดูก่อนอานนท์	 เรากล่าวว่า	 สุขทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบัน
ธรรม	(สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น)	อาศัยอะไร	อาศัยผัสสะ”	
 
	 เราลองทบทวนบทเรียนแรก	 สติ-สัมปชัญญะ	 	 หิริโอตัปปะ	  อินทรีย์สังวร 
อกีครัง้	เราจะพบรอยตอ่ทีส่ำคญั	ตรงอายตนะ 	ผสัสะ	นัน่เองทีเ่ปน็ชยัภมูขิองสตปิฏัฐาน	๔ 
คือรู้กับไม่รู้	 (อวิชชา)	 เพราะพระองค์ได้ทรงประทานที่ตั้งแห่งรู้	 ไว้ในฐานทั้ง	 ๔	 คือ	 กาย		 
–	เวทนา	–	จิต	–	ธรรม	เป็นวิหารธรรม	

 
	 คือใช้ฐานทั้ง	 ๔	 นั้น	 สักเพียงว่าเป็นที่อาศัย	 เป็นที่ตั้ง
แห่งรู้	เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาและทิฐิ		
 
	 เราลองมาดูภาพช้าๆ	ของตอนผัสสะเข้ามากระทบ	
 

	 สมมุติมีรถขยะวิ่งมาคันหนึ่งตามธรรมชาติของมัน	
พอตาเห็นรูปรถ	–	หูได้ยินเสียงดังของรถ	–	จมูกได้กลิ่น		
 

	 รถขยะทำให้ทุกข์หรือไม่	
เราทำให้ตัวเองทุกข์หรือไม่	 หรือเพราะความไม่รู้	 (อวิชชา)	 ขาดสติ
ลืมที่ตั้งแห่งรู้	 ไหลไปปรุงแต่ง	 (สังขาร)	 มีตัณหา	 ไม่อยากได้กลิ่น	 
รถขยะ	 มีทิฐิว่า	 รถขยะไม่น่าเหม็น	 ทุกข์เกิดจากอะไร	 ถ้าเรามีสติ
ระลึกรู้อยู่ที่กายใจ	 ไม่ไหวไปตามรถขยะ	 มีสัมปชัญญะรู้สึกตัว	 เห็น
การทำงานของใจว่า	 หลงหรือไม่หลง	 มีสัมมาสมาธิ	 มีใจตั้งมั่นเป็น	 
กลาง	 มีปัญญารู้ว่า	 รถขยะจะมา	 บังคับไม่ได้	 (อโทสะ)	 อยากให้
เป็นดังใจไม่ได้	(อโลภะ)	มีที่ตั้งแห่งรู้อยู่ในใจ		
 

	 ความทุกข์ใจ	 ความคร่ำครวญ	 ความคับแค้นใจ	 
ก็ทำงานไม่ได้	 แล้วถ้าหากรถขยะคันนั้น	 เกิดวิ่งออกมาจาก
ปากคนล่ะ		
	 บังคับได้ไหม	ไหลตามเสียงก็ทุกข์ใจ		
 
	 อะไรคือชัยภูมิตอนนี้ระหว่าง	ไม่รู้	กับ	รู้	คือ	 
สติปัฏฐาน๔
 
	 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ทางนี้เป็นทางที่ไปทางเดียว”	
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เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์•	
เพื่อระงับความโศก	และความคร่ำครวญ•	
เพื่อดับทุกข์	และโทมนัส•	
เพื่อบรรลุอริยมรรค•	
เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน•	

 

 ทางเดียวนี้คือสติปัฏฐาน๔
 
	 ดูภาพช้าอีกครั้ง	หากขาดสติ	ไม่มีที่ตั้งแห่งรู้	อะไรจะเกิดขึ้น		
	 รถขยะแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป	
 
 
 
 
	 แค่ความไม่รู้	หลงขาดสติ	ไปคว้ารถขยะมาไว้ในใจ	ด้วยความไม่ชอบ	ใจก็ขุ่นมัว	
ทุกข์	เศร้าหมอง	คร่ำครวญ	รำพึงรำพันไปแล้ว	นำมาคิดปรุงแต่งใหม่	กลายเป็นพยาบาท
นิวรณ์	หรือหากเผลอขาดสติ	ดำริไม่ชอบก็ไม่รู้	เรียกว่า	กิเลสวัฏ	ก็ก่อพฤติกรรมปล่อย	 
รถขยะออกไปก็ไม่รู้	เรียกว่า	กรรมวัฏ  
 
 
 
 
 
 
	 เกิดเป็นความตระหนักถึงสิ่งที่ทำไป	เรียกว่า	วิบากวัฏ 
 
	 ในวงจรของปฏิจจสมุปบาท	 กับชีวิตประจำวันก็คือ	 สฬายตนะ	 	 ผัสสะ	  
เวทนา  ตัณหา	 อุปาทาน 	 ภพ	 ชาติ		 ชรามรณะ	 ความโศก	 ความคร่ำครวญ	
ทุกข์โทมนัส	ความคับแค้นใจ	
 
	 แปลเป็นภาษาไทยกับชีวิตประจำวันก็คือ	 หูอยู่ที่หนึ่ง	 เสียงอยู่ที่หนึ่ง	 ใจอยู่ที่หนึ่ง	
(อายตนะภายใน	+	ภายนอก)	
 
	 เมื่อหูกระทบเสียง	 (ผัสสะ)	 ขาดสติ	 เกิดความไม่ชอบทุกข์	 (เวทนา)	 หลงปรุงแต่ง	
(ตัณหา)	อยากตอบโต้	ยึดมั่น	(อุปาทาน)	ว่าถ้าตอบโต้ได้	จะหายทุกข์	ยึดด้วยทิฐิ	หลงคิดว่า	
เขาผิด	เราถูก	คือยึดมั่นถือมั่น	ว่ามีเรา	มีเขา	แล้วก็ก่อพฤติกรรม	พูดรุนแรงออกไป	(กรรม
ภพ)	 พื้นที่ในจิตใจก็ร้อนรุ่ม	 จากสิ่งที่กระทำ	 เกิดความตระหนักว่าเราทำในสิ่งที่รุนแรง		 
ใจที่ร้อนรุ่มแห้งผาก	คร่ำครวญ	บ่นพ้อรำพึงรำพัน	คับแค้นใจ	(ชาติ)	
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	 หากทำสิ่งเหล่านั้นบ่อย	ๆ	ภาพรวมของชีวิตจะเป็นอย่างไร		
 
	 หากมีสติปัฏฐาน	๔	ที่ตั้งแห่งรู้	สัมมาสมาธิ	ตั้งมั่นอยู่กับรู้	เราจะทำอย่างนั้นหรือไม่		
 
	 หากมีปัญญาตามเห็นความจริงของกายและใจ	 ด้วยวิสัยทัศน์อันคมชัด	 ถูกต้อง	 จน
ละความเห็นผิด	ชีวิตจะเป็นอย่างไร		
 
	 การเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท	 จะทำชีวิตสิ้นสงสัย	 ดังพุทธพจน์	 :	 ภิกษุทั้งหลาย	
เมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้	ฯลฯ	ชัดเจนตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาแล้ว	เมื่อนั้น
การที่อริยสาวกจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นว่า	 ในอดีตเราเคยมีหรือไม่หนอ	 ในอดีตเราได้เป็น
อะไรหนอ	ในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอ	ในอดีตเราเป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอ	หรือจะ
แล่นเข้าหาที่สุดข้างปลายว่า	 ในอนาคตเราจะมีหรือไม่หนอ	 ในอนาคตเราจะเป็นอะไรหนอ 
ฯลฯ	 ในการปัจจุบันเรามีอยู่หรือไม่หนอ	 เราคืออะไรหนอ	 ฯลฯ	 ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้	
เพราะอะไร	 ก็เพราะว่าอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ชัดเจนแล้วตามที่มันเป็น	 ด้วยสัมมา
ปัญญา	
 
	 โดยนัยยะดังกล่าวนี้	 ผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นขบวนการเหตุปัจจัย	 จึงเกิดปัญญา	
หรือหายสงสัยในขบวนการของนามรูป	 คือ	 กังขาวิตรณวิสุทธิ	 หรือเกิดปัญญาญาณ	 เรียกว่า	
นามรูปปัจจยปริคคหญาณ	คือเห็นความจริงว่า	เพราะสิ่งนี้มี	สิ่งนี้จึงมี	เพราะสิ่งนี้ดับ	สิ่งนี้จึง
ดับ	 แปลว่า	 แต่ละสิ่งไม่ได้มีได้ด้วยตนเอง	 อาศัยปัจจัยอื่นเกิดขึ้นเพราะอวิชชาความไม่รู้ทุกข์	
ไม่รู้เหตุของการเกิดทุกข์	 ไม่รู้ผลของความดับทุกข์	 ไม่รู้วิธีดับทุกข์	 จึงหลงปรุงแต่งต่างๆ	
นานา	(สังขาร)	
 
	 เหมือนเงาสะท้อนรับรู้เรื่องที่จิตปรุงแต่งขึ้นมา	 เหมือนเงาสะท้อนบนผิวน้ำที่ไม่มี	 
ตัวตน	เมฆเป็นสีใด	น้ำก็เป็นสีนั้น	
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	 ผลสะท้อนจากการปรุงแต่งสู่การรับรู้และความรู้สึกทางนามธรรมและรูปธรรม	
กลายเป็นบุคลิกภาพในแต่ละขณะนั้น	เช่น		
 
	 ปรุงดีคิดดี	 	 อารมณ์ดี	(นาม)	 	 ใบหน้าก็สดใส		
	 ปรุงร้ายคิดร้าย	 	 อารมณ์ก็ขุ่นมัว	(นาม)	 	 ใบหน้าก็มัวหมอง		
	 ปรุงไม่กระทบ	 	 อารมณ์ก็สงบ	(นาม)	 	 ใบหน้าก็สงบนิ่ง		
 
	 แต่สิ่งเหล่านี้ที่ เป็นขบวนการจากอดีตสู่ปัจจุบัน	 ใช่	 “เรา”ไหม	 หรือเป็นแค่
กระบวนการเหตุปัจจัย	เพราะสิ่งนี้มี	สิ่งนี้จึงมี		
 
	 หากเราสังเกตและเข้าใจจากขบวนการง่ายๆ	 ในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน	 ปัญญา
อาจสะท้อนให้เห็น	เข้าใจในแนวลึกคือ	การกำเนิดชีวิตและรูปลักษณ์อันแตกต่างของนามรูปใน
ธรรมชาติ  
 
	 ซึ่งความคิดปรุงแต่งส่งผลสู่วิญญาณและนามรูปแล้ว	 ย่อมต้องใช้เครื่องมือในการ
ตอบสนองความคิดอันนั้นคือ	ตา	–	หู–	จมูก	–	ลิ้น	–กาย	–	ใจ	(สฬายตนะ)	สู่ขบวนการ
ผัสสะซึ่งห้ามไม่ได้	 บังคับไม่ได้	 เพียงแต่ว่า	 ช่วงขณะแห่งผัสสะจะมีตัวหลง หรือตัวรู้	 ดังที่ได้
กล่าวแล้ว	คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฝึกเจริญสติ	เมื่อผัสสะทำให้เกิดเวทนา	เป็นสุขก็อยากได้	ทุกข์ก็
อยากทำลาย	 เกิดความกระวนกระวายในจิตใจ	ดิ้นรน	 (ตัณหา)	และยึดมั่นกับสภาวธรรมนั้น
โดยมองไม่เห็นถึงพลังงานปฏิกิริยาที่ไม่ใช่เรา 
 

ยึดว่าเราอยาก•	
ยึดถือความคิดเห็นเป็นจริงเป็นจัง•	
ยึดมั่นในกฎกติกาที่ถือเอาไว้•	
ยึดมั่นถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่•	

 
	 แล้วก่อพฤติกรรมตามพลังงานปฏิกิริยาสุดแท้แต่ว่าความอยากและความยึดนั้น		 
จะรุนแรงแค่ไหน	 (กรรมภพ)	 เจตจำนงในจิตใจก็ก่อสภาวะอันร้อนรุ่มขึ้นในจิตใจตามพลังงาน
ปฏิกิริยาที่ปรุงแต่งขึ้นนั้นๆ	 เจตนาหรือกรรมภพนี้เอง เรียกว่า ภพน้อย ที่เกิดขึ้นในจิตใจ		 
แต่หากทำบ่อยๆ	จนเคยชินเป็นอาจิณกรรม	ก็จะไปก่อภพใหญ่ที่เรียกว่า อุปปัตติภพ  
 
	 เพราะสิ่งนี้มี	 สิ่งนี้จึงมี	 เมื่อก่อพฤติกรรมแล้วก็เกิดความตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไป
เรียกว่า ชาติ	 ความตระหนักว่า	 เราทำอย่างนั้นอย่างนี้	 หรือเราไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้	 เช่น	 
การพูดไม่ดีต่อคนที่เรารัก	 หากไม่ทำ	 ก็จะมีความตระหนักว่า	 เราไม่น่าพูดไม่ดีได้อย่างไร		 
ความเสียใจ	 คร่ำครวญ	 คับแค้นใจ	 จึงตามมา	 หากทำบ่อยๆ	 จนเคยชิน	 จะสงสัยหรือไม่ว่า	
อนาคตจะเป็นอย่างไร 
 
	 ในขณะเดียวกัน	 หากก่อพฤติกรรมที่ดี	 มีประโยชน์ต่อตนเอง	 และผู้อื่น	 และ
ตระหนักถึงความรู้สึกอันนั้น	จะสงสัยหรือไม่ว่า	อนาคตจะเป็นอย่างไร	
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	 หากเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเพียง	 ขบวนการเหตุปัจจัย	 ของนามรูปที่ไหวตัวอยู่ในความ
ว่างของจักรวาล	จะสงสัยหรือไม่ว่ามี	“เรา”	อยู่ในนั้นจริงหรือเปล่า		
 
 ปฏิกิริยาแห่งรูปในจักรวาล 
 เปลี่ยนเป็นพลังงานปฏิกิริยาแห่งนาม 
 เปลี่ยนแปลงผกผันสลับกันไปมา 
	 แต่ไม่มีใครอยู่ในนั้น 
 
	 เมื่อผ่านขบวนการปัญญา	 เห็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น	 ย่อมมีมุมมองที่จะเห็น
ความเป็นอนัตตา	 แทนเห็นเป็นกลุ่มก้อน	 หรือมองขบวนการปัญหาแบบแข็งทื่อ	 แต่มองเห็น
เป็นกระแสเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่	 เหตุเดียว	–	ผลเดียว	แต่เหตุหลากหลายและส่งผลหลากหลาย	
สามารถเลือกแง่มุมได้มากมายที่จะผ่านวิกฤตไปได้อย่างนุ่มนวล	
 
	 สติ-สัมปชัญญะ	ที่ตามดู	กาย-ใจ	มาตลอดถึงช่วงนี้	 จะจดจำสภาวธรรมต่างๆ	 ได้
มากมาย	สัมมาสมาธิจะตั้งมั่นอย่างคล่องแคล่ว	 เพราะจำได้ว่า	ความหลงคิด	 (อวิชชา	ความ
ไม่รู้เห็นเหตุ	ปัจจัยให้เกิดความคิดปรุงแต่ง	สังขาร)	 ไม่ใช่เขาหรือเรา	ที่ทำให้ทุกข์	แต่มาจาก
ความไม่รู้ที่หลงคิด	 จิตจะออกมาจากการหาความถูกผิด	 ในความว่าง	 ว่าเขาหรือเรา	 ใครถูก	
–	ใครผิด	จิตจำสภาวะได้ว่า	ความหลงคิด	ไม่ใช่ของจริง	มาจากความไม่รู้	ตัวรู้จะผลิแย้มขึ้น
มาแทนที่ทันที	สติจะเกิดถี่ขึ้น	ไม่ปล่อยให้ความหลงคิดก่อปัญหายืดเยื้อยืดยาว	หรือจำสภาวะ
ได้ว่า	

 
	 หากทำตามตัณหา	  
อุปาทาน 	 ก่ อกรรมภพ	
พฤติกรรมที่ไม่ดีแม้เพียงทางวาจา	
(ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ)	ต้องมา
ตระหนักถึ งสิ่ งที่ทำลงไปด้วย
ความไม่สบายใจ	 จิตจะฉลาดขึ้น	
ไม่พลาดพลั้งก่อพฤติกรรมที่ไม่ดี	
แม้ เพียงความหลงคิดที่มีผลสู่
อารมณ์	 (สังขาร	 	 วิญญาณ						
นามรูป)	 ประจักษ์เห็นผลของ
กรรมคือเจตนา	 เป็นที่ตั้ งของ
เวทนา	 แต่ไม่มีใครอยู่ในนั้น	 เป็น
เพียงสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น	 ความ
เป็นไตรลักษณ์ย่อมประจักษ์ชัดขึ้น
อยู่ในใจเนืองๆ	 แม้ปีติสุข	 หรือ
แสงสว่างในใจใดๆ	 ก็ล้วนมองลง
ในมุมไตรลักษณ์	 ไม่หลงตระหนัก
ว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่	 มีปัญญารู้ชัด
อยู่ในใจ	 เพราะสิ่งนี้มี	 สิ่งนี้จึงมี	
เพราะสิ่งนี้ดับ	สิ่งนี้จึงดับ	
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 ทุกความแปรปรวน	
	 ล้วนเปิดเผยโซ่ตรวนอันไม่คงทน	
	 บนถนนแห่งอิสรภาพ	
 
	 รสชาติแห่งผัสสะที่ประณีต
แม้ เพียงปลายลิ้น	 เกิดขึ้นแล้วก็
สลายไป	 รสชาติแห่งผัสสะที่หยาบ
กระด้าง	 แม้เพียงปลายเล็บ	 เกิดข้ึน
แล้วสลายไป	 จิตจะไม่ ไปพิรี้พิ ไร	
รำพึงรำพัน	 ใฝ่ฝันถึงผัสสะที่ทำให้
เกิดรสชาติแห่งเวทนาในแง่มุมต่างๆ	
เพราะจดจำสภาวะได้แม่นยำว่า		 
ทุกรสชาติแห่ง	รูป-นาม	เกิดขึ้นแล้ว
สลายไป	ยึดถือไว้ไม่ได้ 
 
	 ความสืบต่อแห่งเรื่องราว
จากความหลงคิดจะขาดช่วงลงอย่าง
รวดเร็ว	 โดยมีตัวรู้ เข้ ามาแทนที่	
เพราะจำสภาวะแห่งความหลงที่มี
ลักษณะเกิด-ดับ	 ได้อย่างแม่นยำ	 ในขณะเดียวกันก็จำสภาวะได้ว่า	 แม้แต่	 ตัวรู้	 ก็เกิดดับ	
เช่นเดียวกัน จิตจะไม่พยายามอยากได้ รู้ หรือเกลียด หลง เพราะเห็นสภาวธรรมเท่าเทียม
กันด้วยลักษณะ	 เกิด-ดับ	 แม้ผัสสะที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่คร่ำครวญผลักต้านตอบโต้	
เพราะจำสภาวะได้ว่า	 มันเพียงมาแล้วผ่านไป	 แม้ผัสสะที่เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้น	 ก็ไม่หลงใหล	 
ยึดมั่น	เพราะจำสภาวะได้ว่า	เพียงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วสลายไป	
 
	 จิตใจที่จำสภาวะได้ของความดับสลายไปในทุกขณะแห่งปรากฏการณ์	 บังคับไม่ได้	
ปัญญาที่เห็นอนัตตาว่า	 ไม่ใช่ตัวตนที่คงทนถาวร	 จะเห็นภัยในความไปยึดมั่นถือมั่น	 เพราะยิ่ง
การเกาะกุมยึดรุนแรงเท่าใด	 กระแสความเปลี่ยนแปลงที่กำลังแหลกสลาย	 ก็เสียดสีกระทบ
กระแทกต่อแรงเกาะยึดรุนแรงเท่านั้น	 เห็นความน่ากลัวในการเข้าไปยึดมั่น	 เห็นความน่ากลัว
ในความหลงปรุงแต่ง	ที่แฝงอยู่ในความว่าง	มิใช่รถขยะที่วิ่งออกจากวาจาของผู้อื่นน่ากลัว	แต่
ความหลงคิดปรุงแต่งที่ไม่ชอบรถขยะนั้นต่างหากที่น่ากลัว	 และจำสภาวะได้ว่าหากขาดสติ	
ปรุงแต่งตอบโต้รถขยะนั้นเมื่อใด	โทษภัยจะตามมาสู่จิตใจให้เศร้าหมอง		
 
	 ความหลงคิดปรุงแต่ง	ชอบ-ไม่ชอบ	 เรียกว่า	 กิเลสวัฏ 
	 การก่อพฤติกรรมตามความหลงคิด	 เรียกว่า	 กรรมวัฏ 
	 การตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไปว่า	“เราทำ”	 เรียกว่า วิบากวัฏ 
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	 หากจำสภาวะได้	 จิตจะไม่เป็นเหยื่อจากการถูกกระตุ้นเร้า	 ยั่วเย้า
จากสิ่งภายนอก	 จิตจะปักหลักตั้งมั่นอยู่ในบ้านแห่งวิหารรู้	 ไม่ส่งออกไปต่อสู้
กับศัตรูที่ไร้ตัวตน	 มองเห็นเพียงระลอกที่เคลื่อนไหวและสลายไปอยู่เบื้องหน้า	
หากไปคว้าด้วยทิฐิความหลงคิดใด	 มันกลายเป็นน้ำหนัก	 คือความหนักใจ	
เห็นโทษเห็นภัย	เห็นความไหวตัวที่สลายไปในความว่าง		
 

 ความรู้สึกตัวจะเด่นชัด	โปร่งเบา	เหมือนมนุษย์ล่องหน	ที่ไม่เอาทิฐิว่ามีตัวตนออกไป
สู้กับทิฐิใดๆ		
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	 ความไม่คงที่เผยแสงริบหรี่	
	 ให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่เคยรู้	
	 ผ่านประตูแห่งความผุกร่อน	
 
	 ความสลายไปแห่งผัสสะทั้งหลาย	 ดูไร้แก่นสาร	 เป็นเพียงกระแสพลังงานที่ไหลผ่าน
ความว่าง	 บังคับไม่ได้	 หากยึดคว้าไว้ให้เป็นดังใจ	 ก็หนักใจในความเปลี่ยนแปลงที่มีประตูแห่ง
ความบกพร่องรอคอยอยู่เบื้องหน้า	 ปัญญาที่ตามดูตามรู้การทำงานของกายและใจ	 จำสภาวะ
ได้	 ถึงโทษภัยของการหลงปรุงแต่ง	 เบื่อหน่ายต่อการแสดงละครทั้งภายนอกและภายในที่ไร้
แก่นสาร	 เห็นผู้กำกับหลังม่านใจมาจากความไม่รู้ที่ไม่มีตัวตน	 ไม่ว่ากี่หมื่นแสนละครใจ	 ล้วน
สลายไปเกิด-ดับเหมือนกัน	ตื่นจากความใฝ่ฝันที่จะครอบครองฉากละครที่กำลังถูกไฟไหม้	คือ
ความหลงปรุงแต่งที่สลายอยู่ต่อหน้าทุกขณะ	 มีแต่หาทางออกจากกับดักที่บีบบังคับด้วย
เงื่อนไขของรูปนาม	 เหมือนพลังของจักรวาลที่หมุนเคว้งคว้างเหนี่ยวนำ	 ดูดซับสิ่งอื่นเข้ามา	
แล้วหมุนเคว้งคว้าง	 สลัดสลายหายไปต่อหน้า	 กับดักและภาพลวงตาว่ามีตัวตน	 ใคร่จะไปให้
พ้นจากกลไกอันเหนี่ยวนำและเสื่อมสลาย	 ประตูแห่งความผุกร่อนนั้นเองกลับกลายเป็น	 
ความหวังที่ส่องแสงริบหรี่แห่งเสรีและอิสรภาพ		
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 อิสรภาพและปัญหาพักพิงอยู่ในชายคาชีวิตเดียวกันแล้วแต่จะมอง

ในแง่มุมไหน
 
	 ปัญญาเห็นความวิจิตรของจิตที่หลงคิดไป	 หลายแง่มุมตามเหตุปัจจัย	 และส่วน
ประกอบที่ผสมเข้ามากลายเป็นการทำงานของขันธ์	 ๕	 คือมีส่วนประกอบ	 ๕	 กองดังที่กล่าว
ข้างต้น	ไม่ใช่ตน	ไม่ใช่ตัว	ไม่ใช่สัตว์	บุคคล	เรา-เขา	ที่ไหน	มีแต่ความไม่รู้	 (อวิชชา)	ที่แฝง
อยู่เข้าไปยึดขบวนการกลไกเหล่านั้น		
 
	 เมื่อมีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยของกลไกในธรรมชาติตามความเป็นจริง	 ก็รู้ชัดด้วย
ปัญญาขึ้นมาว่า	 ผัสสะทั้งหลาย ห้ามไม่ได้	 บังคับไม่ได้	 แต่หากขาดสติไหลตาม	 ไปก่อกรรม
เพื่อตอบสนอง	 ความเป็นเรา	 ก็ชื่อว่านำภัยมาสู่ตน	 ปัญญาที่เคยพยายามคิดค้นมาทุกวิธี		 
ในการพ้นทุกข์	 ก็ได้ข้อสรุปว่า	 ไม่มีวิธีใดอีกแล้ว นอกจากวางใจเป็นกลาง ไม่สุดโต่งไปในข้าง
บังคับและไม่สุดโต่งไปในข้างไหลตาม 
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	 ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนอกจากสติปัฏฐาน	 ๔		 
+	สมัมปัธาน	๔	+	อทิธบิาท	๔	+	อนิทรยี	์๕	+	พละ 
๕	+	โพชฌงค์	๗	+	มรรค	๘		
 

 

 ความเพิ่มพูนแห่งสติอย่างต่อเนื่องกลายเป็นความอุดมอันตั้งมั่น

แห่งสมาธิ
 
	 การตามเก็บข้อมูลการทำงานของกายและใจมาตลอด	 พลังแห่งสมาธิ	 (สมาธิพละ)	
และพลังแห่งปัญญา	 (ปัญญาพละ)	 จะทำงานผสานสอดคล้องกัน	 อนุโลมตามกฎของสัจจะ		 
ที่ได้ตามดูตามรู้มาตลอด	 เวลาความหลงคิดผิด	 แปลกปลอม	 ปนเปื้อนเข้ามายื่นข้อเสนอร้าย
ในใจ	 ปัญญาที่เคยจำสภาวะที่ตามดูลักษณะสภาวธรรมมาตลอด	 จะเข้ามาตัดรอนด้วยกำลัง
ปัญญาที่มีศักยภาพสูงกว่าอย่างรวดเร็วทันทีว่า	 ทุกสิ่งล้วนเกิด-ดับ-สลายไป-ไร้แก่นสาร	 
-น่ากลัว-หลงทำตามเมื่อใด	 บรรลัยเมื่อนั้น-น่าเบื่อหน่าย-ออกมาจากความหลงคิด-เพียง
กลไกการทำงานของขันธ์	๕	–	รู้ด้วยใจเป็นกลาง		
 

283



 
	 จิตจะอนุโลมตามกฎของสัจจะที่ตามรู้	 ตามบ่มเพาะ	 เห็นด้วยฉันทะมาตลอด	 ความ
ผลิบานในผลลัพธ์จะประจักษ์ขึ้น	
 

 ฉันทะแห่งความกระตือรือร้นที่ทำให้พายุแห่งความย่อท้อหายไป
 
	 เมื่อสมาธิพละ	+	ปัญญาพละ	สมาธิพละมีสติปัฎฐาน	๔	เป็นนิมิต	มีสัมมาวายามะ
ความเพียร	๔	คอยหนุนอยู่เบื้องหลัง	
 
	 ปัญญาพละ	เกิดสัมมาทิฐิ	เห็นอริยสัจ	๔	ตามความเป็นจริง	
 
	 ขณะจิตแห่งความยั่วเย้าทั้งภายนอกภายใน	 จะถูกฉายส่องให้สลายไปด้วยบารมีที่ได้
อบรมมา	 โดยเฉพาะขันติบารมี	 จะถูกนำมาใช้ในช่วงนี้	 จิตจะไม่รับห่วงโซ่ของตัณหาที่ทอด
สะพานมา	 แต่กำลังปัญญาที่พิจารณาไตรลักษณ์	 จะไม่ครั่นคร้ามตัดโซ่แห่งความไม่มีตัวตน	
ความงดงามแห่งอิสรภาพดุจมนุษย์ล่องหน	 มีเพียงกระแสระลอกที่ไหลผ่านไปในความว่างของ
จักรวาลอันเป็นธรรมชาติแต่ดั้งเดิม	
 
 อัญมณีเหตุปัจจัยเพียงเกิดดับ	
	 ไม่คว้าจับลับผ่านไปคล้ายล่องหน 
	 มีธาตุ	๔	ขันธ์	๕	ไม่มีตน	
	 ไม่ใช่พ้นแต่ไม่คว้ามาครอบครอง 
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ค×อกับดัก	 จักรวาล	 แห่งนามรูป	
มีลมสูบ	 เข้าออก	 ในนอกไหว	
ธาตุ๔เคล×่อน	 เล×่อนช่องว่าง	 สร้างกลไก	
เกิดธาตุใจ	 รูป-นามรู้	 ควบคู่กัน	
 
ช่องเล็กว่าง	 หว่างธาตุ๔	 มีธาตุรู้	
ผ่านประตู	 öช่อง	 รู้ห้อง½ัน	
รับรู้รูป	 จÓมาคิด	 เกิดติดพัน	
ใจใ½†½ัน	 พันผูก	 ล×มรูปจริง	
 
เลยล×มรูป	 นามเดิม	 ของจักรวาล	
มาหลง½ัน	 พันผูก	 ดุจผีสิง	
ติดกับดัก	 กับสมมุติ	 ล×มเร×่องจริง	
ใจไม่นิ่ง	 วิ่งไขว่คว้า	 ล×มค่าเดิม	
 
ดูตรงใจ	 ยามนี้	 ที่วิสุทธิì	
บริสุทธิì	 แต่เริ่มแรก	 แทรกปรุงเสริม	
ไม่ไขว่คว้า	 สิ่งผ่านจร	 มาแต่งเติม	
ความว่างเดิม	 ก็ปราก¯	 พบความจริง 
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What is inspiration? 
 
Inspiration removes us from our daily existence to a heightened awareness, to loftier ideals and aspirations. 
The teachings of the Buddha inspire us to live our lives in a more beneficial, purposeful way for the  
benefit of ourselves and others. 
 
Mountains elevate the spirit. Nature connects us to life and death. The raw elements, wind, sun, rain and dust 
touch our being. Vast expanses of sky create space and space gives us freedom of being.  
 
Artists can create visions, and communicate without words. 
By following his dream, Ajahn Amnart, a self taught artist, having realized his self actualization as an artist 
sharing Dhamma through his paintings, found a mountain side called Pahsornkaew in Phetchabun Province 
and became a monk. The transformation there can be seen  not only in the buildings and gardens but also in 
his face.  A painting of a temple arising to heavens becomes a concrete reality and the mountain retreat 
grows everyday as a place for quiet reflection in the peace of the mountains. 
Aeons of time, the whirling cosmos and dna thread their way across the temple floor are a direct 
communication without words. One is inspired by a universal language. Dhamma language which transcends 
place and time.  
  
Pictures speak louder than words and pictures inspire us to higher levels of understanding. Many thanks to 
Ajahn Amnart for the gift of the artist to inspire others to see and understand Dharma a little more clearly. 
  
With such inspiration, Judith Krabbe, who spent around a month at Pahsornkaew demonstrated through her 
following illustrations and drawings part of what she learned there and hope these would help inspire those 
who have come across this book to find out what life is all about. 
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ภาพจำลองเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว	สิริราชย์ธรรมนฤมิต	ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้าง	
ณ	บริเวณผาซ่อนแก้ว	บ้านทางแดง	ต.แคมป์สน	อ.เขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์	

ภาพถ่ายบรรยากาศบริเวณผาซ่อนแก้ว	 
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หลวงพ่ออำนาจโอภาโส
  

	 ผู้คนจำนวนมาก	 อยู่กับความไม่รู้	 ใช้ชีวิตอย่าง		

เลือนราง	ปล่อยกรรมพาไป	ดีบ้างชั่วบ้าง	 เวียนว่ายตาย

เกิดไม่จบไม่สิ้น	 วนอยู่ระหว่างภพดีภพเลว	 ไม่มีจุดหมาย	

ไร้ปลายทาง	

  

	 แต่ผู้คนอีกจำนวนหนึ่ง	 มีการตั้งเจตนา	

สั่งสมกุศลมาแต่หนหลังอันไกลโพ้น	 เหมือนกับการ

ก่อเชื้อชีวิตเล็กๆ	 ในเมล็ด	 ผ่านกาลอันนานเนิ่น	

ขยายออกเป็นดอก	ผล	จน	ณ	กาลหนึ่ง	ก็ถึงคราวเติบโตเต็มต้นเต็มใบ	ให้คนที่ได้สัมผัสได้รู้

ได้เห็น	เห็นเต็มๆ	ตา	ว่าเป็นมาเช่นนั้น	จึงต้องเป็นไปอย่างนั้น	ตามเหตุตามปัจจัยอันยาวนาน	

มิได้เป็นไปด้วยสภาพชีวิตปัจจุบันแต่เพียงส่วนเดียว	

  

 มองอกีนยัหนึง่	เมือ่เหตแุหง่เมลด็พนัธุส์มบรูณอ์ิม่เตม็	ยอ่มมอิาจหา้มการผลดิอกออกผล  

  

	 ไม้เมื่อต้นเติบโตย่อมให้เงาและความร่มเย็นสืบจากไม้ป่าที่เติบกล้ามาก่อน	 และหาก

การพัฒนาทุกอณูเนื้อของไม้นั้นเจริญขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนเกิดการ	 “สุกรอบ”	 สลายลงดิน

สร้างเนื้อดิน	 สร้างอาหารในดินแก่ไม้รุ่นหลังได้เติบใหญ่	 ส่วนต้นผู้สุกรอบนั้น	 จากไปอย่าง	

สิ้นภพสิ้นชาติ	เข้าสู่สภาวธรรมสูงสุด 

 

	 หลวงพ่ออำนาจ	 โอภาโส	 แห่งพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว	 อำเภอเขาค้อ	 จังหวัด

เพชรบูรณ์	 มักได้ยินคำถามของลูกศิษย์ลูกหาที่เวียนเข้าไปนมัสการ	 ถึงความเป็นมาในชีวิต	

ความเป็นศิลปิน	 กระทั่งมาอยู่ในร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสตร์	 ยังนำความชำนาญในทักษะแห่ง

ศิลปะรับใช้พระพุทธศาสนา	หลวงพ่อจะตอบกับคนคุ้นๆ	ว่า	มันเป็นอย่างนั้น!		

 

	 ต้องเป็นในทางนั้น	ไม่เป็นไปในทางอื่น	

 

	 ถามว่า	น่าจะมีอะไรดี	ทำให้มือไม้ขยับได้คล่องในการขึ้นรูปลงสี	วาดไปวาดมาตั้งแต่

เด็กจนโต	 ฝีไม้ลายมือแก่กล้าขนาดได้รางวัลระดับนานาชาติ	 หลวงพ่อตอบว่า	 มันเป็นเรื่อง

จากเหตุที่นาน	นานมาแล้ว	
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	 จิตใจที่ใฝ่ธรรมกับการเป็นศิลปินถูกถักทออยู่ดัวยกันตั้งแต่วัยเด็ก	 ครั้นถึงวัยฉกรรจ์	

คดิแสวงหาหนทางทีด่กีวา่	 จารกิไปหลายถิน่ทาง	แลว้มผีูพ้ามาใหรู้จ้กัหลวงพอ่ยงยทุธ	 สรยทุโธ 

ได้เป็นสหธรรมิกซึ่งกัน	 ร่วมกันบ่ายหน้าแสวงหาแหล่งปฏิบัติธรรมในพื้นที่ภูเขาและเมฆ	

หมอกแม่ฮ่องสอน	 แต่บังเอิญเกิดพายุ	 ต้องเปลี่ยนทิศมาสู่ผาซ่อนแก้ว	 ได้พบทั้งกัลยาณมิตร

และสถานสัปปายะ	 หลวงพ่อทั้งสองนอกจากเป็นคู่ธรรม	 ยังเป็นคู่คิดและคู่ทำ	 หลวงพ่อ

อำนาจร่างแบบ	หลวงพ่อยุทธเป็นหัวแรงใหญ่ในการก่อสร้าง	ส่วนผาซ่อนแก้ว	จากผาอันแล้ง

ก็ก่อตัวเป็นดงอนัชอุม่ชุม่ชืน่ดว้ยไมใ้หญน่อ้ยทีถ่กูนำมาหยัง่ราก	 ...และอกีหลากเรือ่งหลายราว	

นา่สงสยัใครรู่ว้า่	เป็นมาและเป็นไปอย่างไรกัน	บังเอิญหรือไฉน	

  

	 หลวงพ่ออำนาจตอบ	“ความบังเอิญเป็นแค่ภาพลวงตา”	ให้พิจารณาลึกลงไปอีก	

 

	 โชควาสนาเป็นตัวช่วยกระนั้นหรือ?	 หลวงพ่อตอบ	 “โชควาสนาเป็นทาสรับใช้ที่

ซื่อสัตย์ของเหตุปัจจัยที่มีมา”	ต้องนำไปคิดลึกๆ	หลายรอบ		

 

	 วัยเด็ก	 หลวงพ่อเป็นเพียงเด็กชายธรรมดา	 นาม	 “อำนาจ	 กลั่นประชา”	 สนใจ

ศิลปะเป็นพิเศษ	 ที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้	 ความเข้าใจของชีวิตที่คุกรุ่น	

อยู่ในใจตลอดเวลา	ไมก่งัวลกบัความสงสยัใครไ่ด	้ในลาภยศชือ่เสยีง	จะวาดกว็าด	รา่งเสน้	ลงสี

ดว้ยตวัเองด้วยเทคนิคที่คิดค้นอันหลากหลาย	 พัฒนาตัวเองจนออกมาเป็นความสำเร็จแห่งการ

งานอันน่าทึ่ง		

 

	 อธิบายด้วยภาษาโลกได้ว่า	นี่คือพรสวรรค์	ซึ่งยังเป็นคำตอบผิวเผิน	

 

	 สิ่งที่ภาษาโลกมิอาจอธิบายด้วยคำว่าพรสวรรค์	 คือการที่เด็กชาย	 ๗	 ขวบจ่อใจ	

อยู่กับธรรมะอยู่เงียบๆ	 ในตัวในตน	 โดยไม่ได้รับการชี้นำหรือฝึกสอน	 ดูลมหายใจของตัวเอง	

จนกลายเป็นนิสัยติดตัวนานถึงกว่า	๒๐	ปี		

  

	 งานศิลป์จึงแสดงออกทางธรรมมากกว่าทางโลก	 เช่นเดียวกับนิสัยส่วนตัวที่หลาย

ครั้งสมถะ	 ปฏิเสธการเงินการทองอันได้มาโดยน้ำพักน้ำแรงเสียจนคนรอบข้างไม่เข้าใจ	 แต่

หลวงพ่อคิดว่า	สักวันหนึ่งจะเข้าใจ	

 

	 เมื่ออายุ	๒๐	เริ่มเดินทางแสวงหาธรรมะอันจะแจ้ง	หลวงพ่อในเพศฆราวาสยามนั้น

ตั้งใจว่า	 แม้นชีวิตจักสิ้นโดยยังไม่ถึงเป้าหมายก็ให้มันสิ้นไป	 ไม่ถือว่าล้มเหลว	 การเดินทางได้

ตั้งต้นขึ้นแล้ว	 ชาติหน้าสามารถเดินทางต่อได้	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 เจตนาตั้งไว้แน่วแน่แล้ว	

หากเปลี่ยนใจเท่ากับถอยหลัง	แล้วเจตนานั้นนั่นเอง	พาให้ได้พบครูบาอาจารย์ทางธรรมปฏิบัติ

หลายรูปหลายองค์	ได้กราบหลวงพ่อพุทธทาสที่สวนโมกข์เป็นประเดิม	จากนั้นไปรับคำสั่งสอน

จากอกีหลายทา่นเชน่	 หลวงพอ่สงัวาลย	์ เขมโก	 ทีช่ยันาท	 หลวงปูบ่ดุดา	 ถาวโร	 ทีส่พุรรณบรุ	ี

ฯลฯ  
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	 ครูอาจารย์ที่สำคัญคือหลวงปู่เทสก์	 เทสรังสี	 วัดหินหมากเป้ง	 หนองคาย	 ท่านให้	

คำแนะนำที่หลวงพ่ออำนาจยึดถือปฏิบัติมาตลอด	 ด้วยคำสอนสี่คำคือ	 รักษาศีลข้อเดียวคือ

รักษาใจให้ปกติ,	ไม่ส่งจิตออกนอก,	อยู่กับรู้เสมอๆ	และ	หาใจให้เจอ	

  

	 ขยายความว่า		

	 ข้อแรก	 ท่านให้รักษาศีลไว้ข้อเดียว	 คือรักษาใจให้ปกติ	 ถ้าใจปกติ	 ศีลทุกข้อก็ครบ			

ข้อสอง	ไม่ส่งจิตออกนอก	ถ้าไม่ส่งจิตออกนอก	ก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายใจเราได้	ข้อสามให้อยู่กับรู้	

คือจิตประกอบด้วยสติเสมอๆ	ข้อสี่	หาใจให้เจอ	ใจคือความเป็นกลาง	ศาสนาพุทธจบอยู่แค่นี้	

 

	 หลวงพ่ออำนาจนำหลักปฏิบัติ	 ๔	 ข้อมาใช้ในงานธรรม	 และทำงาน	 เมื่อลงมือ

ทำงาน	ตั้งสมาธิแล้วย้อนเข้ามาดูใจไปด้วย	ได้ทั้งสมาธิและปัญญา				

 

	 เมื่อวัย	๒ù	หลวงพ่อสนใจเพิ่มความรู้ทางดาราศาสตร์	 ชีววิทยา	พลังงาน	ฟิสิกส์	

เพื่อนำมาเป็นองค์ประกอบในเนื้อศิลปะและธรรมะ	 ลงเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 โดย

หวังผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลป์ที่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน	 มีมิติลึกซึ้งในการนำเสนอธรรมะ

แห่งพระพุทธองค์	

 

	 ผลงานของหลวงพ่ออำนาจจึงก้าวสู่เวทีระดับโลก	 ให้ประโยชน์ต่อชุมชน	 ต่อผู้ที่

ต้องการเรียนรู้สัจจะ	 เช่นเวทีประชุมสันติภาพโลก	 ณ	 กรุงเจนีวา	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	

เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้ร่วมประชุม	หลายคนขอบคุณที่ช่วย

ให้ได้พบคำตอบจากภาพวาดถ่ายทอดความจริงแห่งชีวิต	และนำไปประยุกต์ใช้ได้	

 

	 คำสอนแห่งพระพุทธองค์ชี้ความเกี่ยวโยงกันด้วยเหตุปัจจัยและผล	งานของหลวงพ่อ

อำนาจซึ่งเดินตามรอยพุทธบาทจึงมีอยู่หลายชิ้นที่ออกมาเป็นชุด	 การตีความออกมาเป็นภาพ

และลงมือจึงนาน	เช่นชุด	“คำตอบของชีวิต”	นำมาจากหลักธรรมชุดปฏิจจสมุปบาท	สื่อให้คน

เขา้ถงึเหตจุากอวชิชา	นำไปสูก่ารสรา้งภพสรา้งชาต	ิกอ่ทกุขไ์มจ่บสิน้	ใชเ้วลาปคีรึง่	เขยีน	๑๓	ภาพ 

 

	 อีกชุดนานขึ้นไปอีก	 “เซียมซีพุทธ”	 ๔	 ปี	 ๗๘	 ภาพ	 จำนวนเท่ากับชุดไพ่ทาโร	

เนื้อหาเกี่ยวกับทุกข์ของชีวิต	ทุกข์ของสากล	ทุกข์ในอริยสัจ	 โดยมีที่มาจากคำปรารภของท่าน

พุทธทาสแห่งวัดสวนโมกข์ว่าอยากทำเซียมซีพุทธ	 ได้รับความสนใจทั่วโลก	 มีการนำไปตีพิมพ์

เผยแพร่แล้ว	๔	ภาษา	คือ	อังกฤษ,	ฝรั่งเศส,	เยอรมัน	และเช็กโกสโลวะเกีย	

 

	 หลวงพ่อใช้ความสามารถทางจิตรกรรม	 ผสานความฝันที่จะเผยแพร่สัจธรรมแห่ง

พระพุทธศาสนาออกมาเป็นผลงานให้คนทุกชาติ	 ทุกภาษาเข้าใจ	 ท่านบรรลุเป้าหมายด้าน

ความเป็นศิลปินโดยบริบูรณ์		
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	 ชื่อเสียง	 ลาภยศ	 เงินทอง	 ความมั่นคงในชีวิตบนวิถีสามัญไหลมาเทมา	 แต่นั่นมิใช่	

หลวงพ่อเมื่อสมัยยังเป็นนายอำนาจ	 นั่นเป็นเพียงทางผ่าน	 “ศิลปินอำนาจ”	 ยังเดินหน้าสู่	

จุดหมายเดิมที่ตั้งไว้แต่วัยเยาว์	คือบวชในบวรพุทธศาสนา	เพียงรอวันเวลาที่สุกงอม	

 

	 หลวงพ่อยังอุทิศเวลาไปอบรมศิลปะแก่เด็กพิการ	 เด็กด้อยโอกาส	 เยาวชนตาม

ชนบท	 ป่าเขาอยู่เนืองๆ	 เป็นอาจารย์พิเศษด้านศิลปะในหลายมหาวิทยาลัยรัฐ	 เช่น	 มหิดล	

จุฬาฯ	 สงขลานครินทร์	 ฯลฯ	 ให้ความรู้ทางธรรมะแก่กลุ่มผู้สนใจมากมาย	 ช่วยเหลือสังคม

รอบตัวตามความสามารถ	

 

	 ๒๐	 ปีก่อนเข้าสู่ผ้าเหลือง	 หลวงพ่อมองว่า	 เหมือนเป็นวันเวลาบ่มเพาะทักษะการ

ถักทอธรรมะและศิลปะให้เป็นผืนเดียวกันในตัวหลวงพ่อ	เรียนรู้โลก	เรียนรู้ธรรม	การแบ่งปัน

งานสู่สังคม	

 

	 จนวันหนึ่ง	หลวงพ่อถึงจุดที่รู้สึกว่า	อยู่ในเพศฆราวาสคงไม่ก้าวหน้าในการพัฒนาจิต

และบุญบารมีไปกว่านี้	 ขณะเดียวกัน	 สภาพทางกายก็ช่วยเร่งการตัดสินใจ	 เมื่อต้องเข้าผ่าตัด

หวัใจวนัที	่๒๘	กมุภาพนัธ	์พ.ศ.	๒๕๔๗	หมอสัง่พกัฟืน้	๕	เดอืน	เพือ่ใหแ้ขง็แรงพอทำงานไดอ้กี 

 

 ณ	วนันัน้	หลวงพอ่ตัง้ใจอทุศิชวีติทีเ่หลอืเขา้สูเ่พศสมณะ	รบัใชพ้ระศาสนาแบบเตม็ๆ 

 

	 ระหว่างนั้นนั่นเอง	 อุบาสิกาท่านหนึ่งดูเทปรายการเจาะใจชุดเกี่ยวกับงานของหลวง

พ่ออยู่ที่สหรัฐอเมริกา	 ท่านรู้จักกับหลวงพ่อยงยุทธ	 สุรยุทโธ	 คิดจะให้ได้รู้จักกัน	 และจัดแจง

เป็นธุระให้	ณ	วัดในจังหวัดกาญจนบุรี		

 

	 หลวงพ่อยงยุทธบวชมาแล้ว	๑ù	พรรษา	 ใฝ่หาสหธรรมิกผู้มีอัธยาศัยเดียวกัน	 รู้ใจ

กัน	 เพื่อร่วมทาง	 แต่ยังไม่เคยพบพาน	 ครั้นได้รู้จักกับโยมอำนาจ	 เหมือนแม่น้ำสองสายที่มา

บรรจบกันแล้วไหลสู่ทิศทางเดียวกัน	 ด้วยกระแสบุญที่สั่งสมร่วมกันมา	 พระที่อายุผ้าเหลือง	

สูงถึง	 ๑ù	 พรรษา	 กับฆราวาสใฝ่ธรรมเข้ากันได้ดีเยี่ยม	 บังเกิดมิตรภาพอันอบอุ่น	 ลึกซึ้ง	

เหมอืนเคยพนัผกูเปน็พอ่ลกู	เปน็ครเูปน็ศษิย	์เปน็สหายสนทิกนัมา	เปดิโอกาสทีจ่ะไดส้รา้งผลงาน

อนัยิง่ใหญร่ว่มกนั  

 

	 พระหนึ่งฆราวาสหนึ่งชักชวนกันบ่ายหน้าสู่แม่ฮ่องสอน	 แต่วันเดินทางเกิดพายุพัด

ตัดขาดเส้นทางที่จะไป	 จึงเปลี่ยนเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์	 จนมาถึงผาซ่อนแก้ว	 แม้จะเป็นถิ่น

แล้งแต่สงบเงียบ	มีเมฆหมอกโอบล้อมภูเขา	สภาพแวดล้อมเหมาะสมนักในการปฏิบัติธรรม		

 

	 ที่ผาซ่อนแก้วได้พบฤåษีกะลาช่วยพาดูรอบบริเวณ	 หลวงพ่อยงยุทธกับโยมอำนาจ

ประทับใจกับผาซ่อนแก้วมาก	 ปักกลดอยู่	 ๒	 คืน	 โยมอำนาจตัดสินใจบวช	 ถือฤกษ์วันครบ		

๕	เดือนหลังผ่าตัดหัวใจ	คือวันที่	๒๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗		
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	 ท่านแจ้งความจำนงลาออกจากการเป็นอาจารย์พิ เศษที่วิทยาลัยราชสุดา	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 รวมถึงสถาบันอื่นๆ	 และทูลลาบวชต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ณ	ตึกชัยพัฒนา	พระราชวังดุสิต	พร้อมคณาจารย์จากวิทยาลัยราชสุดา	

 

 พธิอีปุสมบทมขีึน้ทีว่ดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม	ราชวรมหาวหิาร	หรอืวดัโพธิ	์ทา่เตยีน 

กรุงเทพมหานคร	 โดยพระครูมหาประเสริฐ	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ท่านรู้อุปนิสัย	 ความมุ่งมั่นของ	

โยมอำนาจ	อีกทั้งยังรู้จักเป็นอย่างดีกับหลวงพ่อยงยุทธ		

 

 บวชเปน็พระภกิษแุลว้	 หลวงพอ่อำนาจกบัหลวงพอ่ยงยทุธออกเดนิทางสูผ่าซอ่นแกว้

ทันทีในวันรุ่งขึ้น	 

 

	 ผาซ่อนแก้ว	 ซ่อนแก้วประภัสสรแห่งดวงจิตเอาไว้	 พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

หลายรูปที่เคยมาปักกลดที่ตรงนี้	 กล่าวเป็นคำเดียวกันว่า	 มีมากกว่าความงามทางสายตา	

เหมาะกับการเจริญภาวนาเพื่อเกลาจิตให้ผ่องใสปราศจากธุลีอย่างยิ่ง	 ครูบาอาจารย์และ	

คณะสงฆ์ท่ี่แวะเวียนมาเยี่ยมหลวงพ่อก็รู้สึกเช่นกัน	 ว่าเป็นสถานสัปปายะที่หนุนให้จิตเป็น	

มหากุศลเบิกบาน	 และ	 "ท่านผู้รู้”	 กล่าวว่า	 มีกระแสพลังเป็นแหล่งสร้างบารมีของผู้ปฏิบัติ

ธรรมมาหลายหมื่นปี		

 

	 หลวงพ่อทั้งสองรูปตั้งใจปฏิบัติธรรมกลางความวิเวก	 มิได้ปรารถนาสร้างวัด	 หรือ

ปรารถนาลาภยศ	 ชื่อเสียงในทางธรรมอีก	 ด้วยผ่านมาหมดแล้วทางโลก	 มีเพียงกระต�อบ	

มุงจากเล็กๆ	เป็นกุฏิ	๒	หลัง	

 

	 แต่	 "เหตุปัจจัย”	 แต่หนหลังที่ก่อพายุแรงกล้าพัดพาหลวงพ่อสองรูปมาที่นี่	 ยังเป็น

กระแสให้ผู้เคยสร้างกุศลร่วมกันทั้งอดีตและปัจจุบันได้มาร่วมกันทำให้ผาซ่อนแก้วขึ้นรูปเป็น

ธรรมสถาน	 ผู้เคยเรียนธรรมะกับอาจารย์อำนาจสมัยยังเป็นฆราวาส	 ติดตามมาศึกษาธรรมะ

อย่างต่อเนื่องมิได้ว่างเว้นทุกสัปดาห์	 จัดซื้อที่เพื่อจัดสร้างวัดรวม	 öù	 ไร่	 สร้างศาลา	 อาคาร	

กุฏิต่างๆ	ขึ้น		

 

	 ญาติธรรมช่วยกันพลิกผาซ่อนแก้วจากแล้งสู่ร่มรื่น	 เพียง	 ๓	 ปีผ่านไป	 กลายเป็น

พุทธสถานที่ห่มคลุมด้วยไม้ต้น	 ไม้ดอกนานาพรรณจากผู้นำมาบริจาค	 ที่พักปฏิบัติธรรม	 ๓๗	

หลัง	กุฏิ	๑ù	หลัง	ศาลาอเนกประสงค์	ศาลาปฏิบัติธรรม	๔	ชั้น	และเจดีย์พระธาตุ	ù	ชั้น	

เป็นที่อัศจรรย์	 ใช้เวลาอันน้อย	 งอกงามรวดเร็ว	 รองรับผู้แสวงความสว่างที่เดินทางมาไม่ขาด

สายทั้งไทยและนานาชาติ	

 

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ช่วงพรรษาที่สองของหลวงพ่ออำนาจ	 เกียรติกุศลอันยิ่งใหญ่	

แผบ่ารมมีาถงึธรรมสถานผาซอ่นแกว้	 เมือ่สมเดจ็พระญาณสงัวร	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหา

สังฆปริณายก	 ทรงพระเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุมาให้	 หลวงพ่ออัญเชิญไป

ประดิษฐานไว้ที่พระพุทธรูปหยกอันเป็นงานพุทธศิลป์ของหลวงพ่อ	
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	 แต่ทุกครั้งที่หลวงพ่อนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ	 ให้รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำที่ประดิษฐาน	

ให้เรียบร้อยเหมาะสม	 ญาติโยมอาจเผลอเดินผ่านในจุดที่สูงกว่าโดยไม่ตั้งใจ	 วันหนึ่งขณะหยิบ

หนังสือมาอ่าน	 พบเรื่องราวการสร้างเจดีย์เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและเวไนยบุคคล

ทั่วไปในระยะยาว	 คำสั่งสอนแห่งองค์พระศาสดายืนยาวมาถึงปัจจุบันโดยอาศัยพุทธบริษัทสี่	

หลวงพ่อเริ่มคิดว่า	ควรทำอย่างไรเพื่อบำรุงศาสนาให้สืบทอดคงอยู่ถึงชนรุ่นหลังๆ	

 

	 เมื่อพิจารณาทำเลผาซ่อนแก้ว	 เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในระยะยาว	 ญาติธรรม	

รวมทั้งครูบาอาจารย์เห็นด้วยและสนับสนุนให้สร้างเจดีย์	 ณ	 บริเวณสูงสุดของวัดขึ้นเป็น	

พุทธบูชาและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ		

 

	 ธารศรัทธาหลั่งไหลมาร่วมอุปถัมภ์งานสร้างพระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชย์

ธรรมนฤมิตร	 จนสามารถวางศิลาฤกษ์ในวันวิสาขบูชา	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔ù	 เพิ่มพลังในการ	

สืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวยืน	

 

	 หลวงพ่อกล่าวว่า	 ในสิ่งเล็กมีสิ่งใหญ่ซ่อนอยู่	 ในสิ่งใหญ่มีสิ่งเล็กเป็นหนึ่งเดียวกัน		

มีธาตุสี่เหมือนกัน	 นามธรรมรูปธรรมมีกฎของไตรลักษณ์	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 ทุกชีวิต	

เป็นส่วนย่อยของจักรวาลอันยาวนาน	 ชีวิตเป็นเพียงกระแสของความสัมพันธ์ต่อเชื่อมกันไม่มี

ตวัตน	มนษุยค์วรใชเ้วลาในทางสรา้งสรรค	์เพราะชวีตินีส้ัน้นกั	ไมน่านจกัปลดิปลวิ	แตพ่ระธรรมนัน้

ยิ่งใหญ่เหลือคณา	

 

	 ตัวหลวงพ่อมาถึงจุดนี้ได้	ด้วยกุศลเจตนาและกรรมปัจจัยอันส่ังสมมานานในแนวทาง

แห่งพุทธะ	 ความเป็นศิลปินที่มีอยู่	 ท่านมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือในการถ่ายทอดธรรมสัจจะ	

หลวงพ่ออำนาจอธิษฐานจิตว่า	 จักใช้ชีวิตเป็นหยดหมึกและพู่กันแห่งพระพุทธองค์ไปจนกว่า

สภาพแห่งขันธ์สูญสิ้น	

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสิ่ง	ซ่อนสร้าง	บางสิ่ง	
เหม×อนในกิ่ง	ซ่อนสร้าง	ดอกหอม	
ในดอกกลับ	ซ่อนสร้าง	ผลสุกงอม	

ในเน×้อหวาน	ซ่อนสร้าง	เมล็ดไว้	งอกงาม	
 



ประวัติหลวงพ่ออำนาจโอภาโส
 
นามเดิม	 อำนาจ	กลั่นประชา	
เกิด ñ๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔ù๗	กรุงเทพฯ	
การศึกษา	 ศึกษาศิลปะด้วยตัวเอง	
ปัจจุบัน	 จำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว	อ.เขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์		
 
รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญ 

๒๕๔๕	 ประชุมสหประชาชาติ	 ณ	 กรุงเจนีวา	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	
จัดแสดงงานศิลป์ชุดสันติภาพ	 เนื่องในงานประชุมจิตวิญญาณเพื่อ
สันติภาพโลก	

๒๕๔๔	 ผลงานชุดทาโร	 รูทออฟเอเชีย	๗๘	ภาพ	พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น	
๔	ภาษา	ได้แก่	อังกฤษ,	ฝรั่งเศส,	เยอรมัน	และเช็กโกสโลวะเกีย	

๒๕๔๔	-	๒๕๔๕	 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา	มหาวิทยาลัยมหิดล	
๒๕๓ö	 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	
๒๕๓๓	 ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย	
๒๕๓๔	 ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์	ประเทศ

ออสเตรเลีย 
๒๕๓ù	 เดินทางไปจัดนิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

ปีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ	 ๕๐	 ปี	 ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ณ	 เมืองลอสแองเจลิส	 แคลิฟอร์เนีย	 และเมือง
เดนเวอร์	โคโรลาโด	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 	

๒๕๓ù	 ๑	 ปีกับการสร้างผลงานปริศนาธรรมหน้าบัน	 ขนาด	 ๑๑	 เมตร	
และขนาด	 ๗	 เมตร	 ณ	 วัดเขาสารพัดดี	 จ.ชัยนาท	 ถวายเป็น	
พุทธบูชา	โดยไม่รับค่าแรง			

          
ผลงานหนังสือและบทกว ี

๒๕๔ö	 เซียมซีพุทธ	อนุสาสนีปาฏิหาริย์	
๒๕๔ö	 คำตอบของชีวิต	ปฏิจจสมุปบาท	
๒๕๔๔	 สะพานเชื่อมใจ	
๒๕๓ù	 หนังสือบทกวี	The	Oneness	
๒๕๓ù	 มาลัยดอกไม้ในดวงตา	
๒๕๓๘	 สวรรค์ติดดิน	

	 (	อ่านประวัติเพิ่มเติมได้ที่	www.rama9art.org/amnart	)	

 

 



Pra Amnart Ophaso 

Old Name : Amnart Klanprachar 

Date of Birth : August 13, 1954 

Place of Birth : Bangkok, Thailand 

Art Education : Self-taught 

Present : Buddhist monk at Pahsornkaew Monastery, Khao Kho,  

  Phetchabun  

 

Professional Experiences 

1976 Editor, writer of several philosophy and poetry books 

1983 Embarked upon spiritual journey in search of Dharma and his 

true self by living in the jungle 

1986 Created huge art sculptures, measuring 11 meters and seven meters 

 Presented “Buddha and Universe” for Kao Sarapatdee 

Temple without charge, for one full year 

1995 Writer. Wrote “Heaven down to Earth” Poetry book 

1996 Writer. Wrote “Flower Ring in Eyes” Poetry book 

2003 Created 79 paintings for a Tarot card deck called “Tarot 

Roots of Asia” featuring 78 essential Buddhist tenets 

espousing a universal spirituality. This project, which included 

a book, had been translated into four languages 

2004 Entered monkhood 

 

 

Portrait of Amnart Klanprachar 
by Prime Minister Chuan Leekpai in 1992 
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Awards and Honors 

1991 Invited to be an honorary representative in the International  

Porcelain Artist Show in Australia 

1992 Honorary Award from Business and Administration Institute,   

  Bangkok 

1993 President of the judging committee for an Asia Pacific Art   

 Competition to support handicapped children 

 Award of Excellence at the 8th Annual Art Exhibition 

Sponsored by Petroleum Authority of Thailand 

1996 Invited to hold Art Exibition in honor of the 50-Year 

anniversary of His Majesty the King's accession to the thone 

in Los Angeles, California and Denver, Colorado, USA 

2002 Invited to exhibit his paintings at a UN peace conference in 

Geneva, Switzerland 

 ( more at www.rama9art.org/amnart ) 
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คำขอบคุณ

 ที่มาแห่งหนังสือเล่มนี้    เรื่องราวมากมีหลากหลาย

กัลยาณมิตรร่วมแรงใจกาย     ร่วมจิตร่วมคิดศรัทธา

 “คุณหนุ่ม” ถูกน้องๆ กล่าวขาน   เป็นจอมบงการจัดหา

ริเริ่มโครงการขึ้นมา      “คุณศุทธา” ช่วยหาปัจจัย

บอกบุญหมู่ศิษย์ญาติมิตร    อุทิศเป็นทุนให้ไว้

“คุณแอ๊ด-คุณติ๊ก” ทหารไทยฯ     “คุณใหม”่ บ้านอารีย์ ร่วมบุญ

 “คุณต่าย” แห่งบ้านขนิษฐา    “คุณแอ๋ว” วงศ์วิภา ร่วมหนุน

“คุณโด่-คุณหมี” ร่วมทุน     “คุณเป้า-หมอไต๋” รัตนิน ร่วมใจ

 คุณหมอ “ปิโยรส-นพรัตน์”    “คุณวิวรรธน์์-คุณแม่กิมเตียง” ร่วมให้

สำนักพิมพ์ DMG “คุณดนัย”     “คุณณัฐทยา-คุณศิวพร” ร่วมมา

 ครอบครัว “คุณตุ้ย” รุ่งรัก    “คุณกนกรัตน์-คุณแคท” พร้อมหน้า

“คุณแหวว-คุณหนุ่มและคุณนา”    “กลุ่มคุณบัว” เข้ามาร่วมพลัน

 “คุณตุ๊ก-คุณสมาน” ร่วมด้วย    “ดร.ปกิต-ป้าหม่อม” ช่วยแข็งขัน

“อาจารย์จันทน์ทิพย”์ ผู้จัดการร่วมกัน    สมานฉันท์ “คุณหมิม” AIS เผยแผ่ธรรม

 “คุณกิตติพงศ์-คุณวิสูตร” ช่วยเต็มที่   “คุณกุลปราณี-ณ ทรงพจน์” ศรัทธาล้ำ

“กลุ่มคุณกชวรรณ” – “ชมรมจริยธรรม”    และหลายท่านมิได้นำชื่อเอ่ยมา

 ภาพวาดผลงานพระอาจารย์    สืบสานปณิธานพระศาสนา

“แรงบันดาลใจในธรรม” นำพา    กลั่นเป็นเนื้อหาคำกลอน

 “คุณหนุ่ม” ขัดเกลาต้นฉบับ    “น้องหน่อย” รับพิมพ์ร่างคำสอน

“คุณจูดิธ” คิดคำแปลบทกลอน    กับ “คุณแหวว–คุณวอลเตอร์–คุณรังสิมา”

 “คุณเอกพงศ์–คุณพิบูลย์–คุณโกวิท”   ร่วมจิตคิดแปลภาษา

“คุณสันติ-คุณวงศ์ลักษณ์-คุณจิราภา”    พร้อมหน้ารวบรวมบทกวี

 “คุณโท่ง-คุณอาร์ต-คุณประวิท”   เพ่งพิศถ่ายภาพเต็มที่

ภาพถ่าย “คุณพงศ์-คุณซัน” มากมี    ทิวทัศน์ผาซ่อนแก้วแพรวพราว

 “คุณโกวิท” รับเป็น บ.ก.ใหญ่    ร่วมใจเหล่าศิษย์หนุ่มสาว

รวบรวมเรียบเรียงเรื่องราว     ศิลปะธรรมะดลใจ

 “นงหรือวงศ์-แอน-เชน-แก้ว-ปอ”   ร่วมก่อ “แก๊งนางมาร” สดใส

“เอื้อย-สมร-จูดี้-อาร์ท-พี่อุไร”    “แอ๊ด-เฟิร์น-แต๋ว-นีน่า-แทน-เฉียน-พล”

 “ฉิน-โอ๋-นาฏ-ประวิทย์-เชอรี่”   “พี่จอย-สาว-เล-ออน-แอร”์ ชักสับสน

ทำเนื้อหา “ศีลวิสุทธิ”์ กันทุกคน    “คุณชุ่มชื่น-พี่โก-หลวงพ่อ” ขอขัดเกลา

 “คุณฟาติมา-สาโรช-เสาวลักษณ”์   มีอีกหลายคนนักศิษย์ทุกเหล่า

และบางท่านที่มิได้เอ่ยนามเอา     คือพวกเราที่ร่วมแรงกันมา

 “คุณดนัย” และทีมทำอาร์ตเวิร์ค   ให้ดูเลิศทั้งภาพและเนื้อหา

อมรินทร์พริ้นติ้ง โดย “คุณเมตตา”    เต็มใจมาเป็นผู้พิมพ์ผลงาน

 “แรงบันดาลใจในธรรม” ยิ่งใหญ่   แฝงในภาพและเนื้อหาสืบสาน

ขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมงาน    ทำหนังสือพระอาจารย์สู่สายตา.

รตนาลัย...
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สาวชาวบ้าน ช่วยแบกหิน ป‚นขึ้นเขา

บ่าบางเบา แต่คานหนัก หอบหินผา

คานไม้ไผ่ ใส่สองข้าง ด้วยศิลา

สีไปมา บ่าเป็นแผล แต่ใจทน

บ่าบอบบาง บวมคล้ำ สีแดงเขียว

แบกกี่เที่ยว ขึ้นลงเขา กี่ร้อยหน

คานไม้ไผ่ เสียดสีไหล่ เหมือนไฟรน

ปากไม่บ่น หนทางยาก หนักแน่นใจ

แสงอาทิตย์ พยับแดด แผดเผาเหงื่อ

เวลาเหลือ ไม่มากนัก สักแค่ไหน

อีกกี่วัน กี่นาที ที่พลีไป

แผลคงหาย กลายเป็นหิ้ง แห่งศรัทธา

ทีละก้าว ป‚นไปสู่ ยอดภูได้

ภาระใหญ่ บนไหล่บาง เหนื่อยหนักหนา

ใจเข้มแข็ง มีหิ้งแห่ง แสงศรัทธา

ตระหนักว่า เหลือเวลา อีกเท่าใด

ภาระบนไหล่อันบอบบาง

แต่เข้มแข็งด้วยหิ้งศรัทธาในหัวใจ



บางคนเพียร ดุจเม็ดทราย กลายเป็นพื้น

บางคนยืน หยัดมั่น ดั่งเสาหิน

บางคนทน เสียสละ ดั่งแผ่นดิน

บางคนริน หลั่งน้ำเย็น เป็นสายธาร

บางคนแบก ภาระหนัก ดั่งหินผา

บางคนหา พาเครือข่าย ถักผสาน

บางคนทอด กายพลีหลัง ดั่งสะพาน

บางคนหาญ สร้างฐานมั่น ใจมั่นคง

บางคนละ สละหมด ทุกหยดหยาด

บางคนวาด ภาพปัญญา ไม่พาหลง

บางคนเขียน เพียรเป็นจุด เชื่อมเป็นวง

บางคนตรง สู่เป้าหมาย ไม่เวียนวน

บางคนหยั่ง รากบาน อยู่ในสวน

บางคนชวน คนปูทาง สร้างถนน

บางคนปลูก ผลแผ่เผื่อ เพื่อผู้คน

บางคนพ้น เพียงทำเพื่อ เอื้อพระธรรม



แรงบันดาลใจในธรรม
Dhamma Inspiration 
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