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หนาแรกที่พึงอาน

กนัไวดกีวาแกเปนหนังสือที่ถอดเทปจากการบรรยายธรรมในชวง

วันที่๔และ๕ธันวาคม๒๕๕3ซึ่งเปนวันวางศิลาฤกษในการจัดสราง

พระอุโบสถวัดพระธาตุผาแกว(ผาซอนแกว)

แตเนื้อหาและภาพประกอบรวมทั้งบทกวีแทรก ลวนไดรับแรง

บันดาลใจมาจากชวงที่เดินทางไปทอดกฐินที่วัดไทยในนิวซีแลนด และ

ไดมีโอกาสวเิวกภาวนาในสถานทีส่ปัปายะอันอุดมดวยธรรมชาติปาเขา

ที่เงียบสงบ รวมถึงอากาศที่สะอาดสดชื่น เหมาะสมแกการรักษาตัว

ในโรคภูมิแพกับอีกหลายๆโรคที่กำาลังเปนอยู

การที่ไดอยูในที่วิเวกไมตองยุงเกี่ยวกับผูคนมากนักในบางชวง

ทำาใหเกิดปญญาเห็นวา ปญหาทุกขใจของมนุษยทั้งหลาย มักเกิดจาก

การสงใจออกไปกาวกายแทรกแซงใหคาชอบชงัตอการประเมนิความถกู

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส๕



ผดิของผูอืน่มากเกนิไปซ่ึงขัดกบัหลักคำาสอนของพระพทุธเจาทีว่าความ

ทุกขไมไดมาจากผูอื่นกระทำาไมไดมาจากเราทำาเอง

ดังนั้นเนื้อหา“กันไวดีกวาแก”ในหนังสือเลมนี้จึงชวยย้ำาเตือน

สัมมาทิฏฐิอันถูกตองวาความทุกขเกิดจากอวิชชาที่พาปรุงแตงฯลฯ

การกนัไวดีกวาแกคือการไมสงใจออกไปดวยมานะทิฏฐิวิปลาส

แสดงความคิดเห็นจากมุมมองของอัตตาตัวตน อันเปนการผิดกับหลัก

อนัตตาที่ทุกสรรพสิ่งไมมีตัวตนของใคร?อันคงที่ถาวรแตอยางใด?

ปญหาความทุกขใจทั้งหลายมักเกิดมาจากความจำาผิด สัญญา

วิปลาสวาเปนอัตตาตัวตน อันตรงกันขามกับอนัตตสัญญา คือการจำา

ถูกวารูปนามไมใชใคร?อะไร?แตอยางใดมีแตสภาวะของเหตุปจจัย

อันไรตัวตน

กันไวดีกวาแก คือการไมหลงทางไปกับความหลงคิดผิดจิต

วปิลาสที่ไปผสัสะกบัวาทะภายในของชือ่ตางๆหลงทางวาเปนอตัตาตัว

ตนจริงจัง มองไมเห็นความจริงแหงมโนผัสสะในช่ือ หรือภาษาสมมุติ

ภายในที่ไมไดมีอยูกอนเปนสิ่งแปลกปลอมเขามาบดบงัใจเดิมแทที่วาง

จากความปรุงแตงมากอน กันไวดีกวาแกจึงคือการหาที่ใหใจอาศัยใน

วหิารธรรมอนัเปนกลางในกายใจสติสมัปชัญญะและสมาธิไมใหใจเดิม

แทถูกบดบังดวยนิวรณ๕
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กนัไวดกีวาแกคอืการมองเหน็รปูแทและนามเดมิทีว่างจากอตัตา

ตัวตนของใครแตอยางใดมากอนซึ่งตองขอขอบคุณตอผูชวยอนุเคราะห

เก้ือกูลใหไดพักในสถานที่ที่วิเวกแวดลอมดวยธรรมชาติเดิมอันวางจาก

ความสำาคัญม่ันหมายในชื่อสมมุติ ทำาใหมโนผัสสะทางวาทะภายในยุติ

บทบาทลงไป

จงึขอแสดงความขอบคณุตอผูที่ชวยเกือ้กลูทัง้พระภกิษสุงฆและ

คนไทยที่นิวซีแลนด รวมถึงคณะผูชวยถอดเทปจัดพิมพหนังสือกันไว

ดีกวาแกนี้จนสำาเร็จลุลวงขึ้นมา

ขอแสงสวางแหงปญญาบารมีในคุณพระรัตนตรัย จงชวย

คลี่คลายเมฆหมอกแหงอวิชชาเปดเผยสันติสุขอันสวางไสวเรืองรองขึ้น

ดวยความสะอาดจาก ราคะ โทสะ โมหะ เผยใหเห็นธรรมชาติเดิมแท

ของใจที่สะอาดบริสุทธิ์อยูกอนในจิตใจทุกดวงเทอญ

    พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส

    วัดพระธาตุผาแกว(ผาซอนแกว)

    ๗ธันวาคม๒๕๕3

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส๗



สารบัญ
๑๓

เห็นรูปแท้นามว่าง

๒๗

เห็นโดยไม่มีความเห็น

๓๓

หาที่อยู่ให้ใจรู้แต่ไม่เอาเรื่อง

๔๕

เห็นสัจจะแท้แค่อนุโลม

๕๑

มองเห็นแต่ทุกขอันไม่คงที่แต่ไม่มีใครทุกข
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๖๑

ถ้าส่งใจออกไปว่าเราแน่จะแก้ไขไม่ทัน

๖๗

ฝกใจอยู่ในวิหารธรรมไม่มีใครทำาอันตรายได้

๗๓

ความอดทนเข้มแข็งกว่าความก้าวร้าว

๘๑

ปญญาที่แท้ต้องแก้ทุกขได้

๙๓

ความเห็นถูกต้องก็ไม่ต้องแก้ไขในภายหลัง
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โลกไมไดวุ นวาย

สังคมไมไดวุ นวาย

ความคิดนั่นละที ่ทำาใหใจรู สึกวุ นวาย

มีแตธาตุ๔เคลื่อนไหว

หากไมหลงไปคิดปรุงแตงชอบชัง

ธรรมชาติของใจเดิมแทไมมีความวุ นวาย

๑๕พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด
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เห็นรูปแท้นามว่าง

ชวงนี้ตองตัง้ใจกนัหนอยเนอะปลายปแลวหลวงพอเพิง่กลบัมา

จากนิวซีแลนดเมื่อวานนี้ ตื่นตีหนึ่ง ตื่นเวลานิวซีแลนด ออกมาเดิน

ภาวนาอยูแถวนีแ้หละอยูนวิซแีลนดเนีย่เหมาะกบัที่ปฏบิตัิธรรมมากแต

พวกเคาสบายกันจนไมตองการธรรมะ เคาไมไดมีปญหาอะไรกันมาก

นิวซีแลนดเปนประเทศที่อายุยังไมถึงสองรอยปเลย อายุนอยกวา

รตันโกสนิทรอายุนอยกวากทม.คนทัง้ประเทศกแ็ค๔ลานคนคนสวน

ใหญก็ไปทำางานที่ออสเตรเลียแลวก็ปลดเกษียณแลวก็มาอยูนิวซีแลนด

ก็สบายเพราะพยายามใหคนอยูอยางมีความสุขเวลาเคาทำางานเคาจะ

สั่งกันวาdon’tworkhardอยาทำางานหนักอยูใหมีความสุขลูกศิษย

คนหนึ่งไปเรียนdoctorอยูตอนเชาเคาสอน8โมงเลิก๔-๕โมงถา

ไปกอนเวลาหรือเลิกหลังเวลา เคาจะถูกตำาหนิทันที จะถูกดุจาก

professorที่ใหญกวาวา ทำาไมถึงทำางานหนักเกินไป ใชชีวิตใหมีความ

สุขสิิ

๑
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เมืองที่หลวงพอไปอยูแตละเมอืงเมอืงชายทะเลทะเลสาปเตาโป

ใหญเทากับเอาทั้งเกาะสิงคโปรใสลงไปไดในทะเลสาป มีคนอยูแคสอง

หมื่นคนเอง ชายทะเลน้ีวางเว้ิงวาง ไมมีรานอาหารทะเลเกลื่อนกลาด

ประมาณ๔-๕หมูบานไมมีรานอาหารหาไมไดเลยบานอยูริมทะเล

ทีพ่กัเงยีบสงบคนมีคณุภาพมีความสขุมีความสงบธรรมชาติสปัปายะ

หลวงพอเลือกไปเพราะวาเวลาอยูที่โนน มันคืนสู รูปนามเดิมงาย

หลวงพอชอบไปอยูทุกที่ที่ไปตองมีลำาธารน้ำาไหลหลวงพอจะไปนั่งอยู

ขางลำาธารน้ำาไหลที่โนนดีอยางหนึ่งคือทุกที่ที่มีลำาธารน้ำาไหลจะมีพวก

นกเปดน้ำามีหงสมีเปดน้ำาหลายสายพันธุมีนกอีโกงที่ปากแดงหัวแดง

ขาแดงและก็มีไกฟาแมแตพวกไกงวงปาคนเคาไมออกไปลาไลจับกัน

ไกฟาก็สวย

การอยูริมลำาน้ำาดีอยางหนึ่งเพราะเห็นวา น้ำามันไหลตลอดเวลา

มันแสดงความเปลี่ยนแปลงในกฎของอนิจจังขอที่๑

ขอที่๒ทำาใหเหน็สายน้ำาภายนอกกบัภายในร่างกายเปนหนึง่

เดียวกันมันไหลเหมือนกันเวลาน้ำาที่มันซัดตลิ่งกิ่งไมหักไปบางดินพัง

บางมันไม่มีถูกไม่มีผิดระหวางน้ำากับดินกับลมหรือกับไฟมันไมมีตัว
ตนไมมีเจาของมันจะเห็นรูปนามเดิมเรียกวารูปนามปริเฉทญาณเปน

วิปสสนา หลวงพอไปนั่งอยูคนเดียวไมตองคุยกับฝรั่ง อยูลำาพังไดปด

วาจาไปดวย
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ขอที่ดีขอที่3คือไมรูจักใครในสัมพันธภาพกับสิ่งแวดลอมไมมี

ชื่อสกุล วาคนโนนชื่ออะไร คนน้ีเปนใคร ไมมีความกาวกายเกี่ยวของ

พวกเราดูใหดีนะความคบัแคนทางใจหรอืความทกุขใจเน่ียคนอืน่ทำาให

เราไมไดหรอกโยม โดยเฉพาะคนที่เราไมมีความเกี่ยวของไมมีความ

ผูกพันความคับแคนใจหรือความทุกขใจจะเกิดจากความเผลอคิดราย

เขาไปกาวกายในสิง่ที่เกีย่วของเทานัน้โยมดูใหดีหลวงพอไปอยูที่นัน่นะ

ถึงฝรั่งจะเดินผาน ใครจะเดินผาน หรือใครจะมองเราแบบไหน เราไม

รูสึกหวั่นไหวทางใจโยมวาจริงไหม

มันเปนขอดีเหมาะแกการ  retreat  คือการเขาไปภาวนาแบบ

วิเวกไมตองพูดกับผูคนมีลำาธารน้ำาไหลมีปาไวเดินเลนไดแลวก็สงบ

เงียบไมมีผูคนจอกแจก เวลาเดินทางคนเดียวเนี่ย มันพิสูจนตัวเราเอง

กับธรรมชาติรอบตัวกับผูคนที่เราไมรูจัก วาธรรมชาติภายในแตละคน

เนีย่มนัสามารถสือ่สารกนัไดไหมมนัสามารถพสิจูนตวัมนัเองไดไหมวา
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ถึงเราจะไมรูจักกันเราก็สามารถคบกันไดดูแลกันไดหรือ

เห็นความจริงซึ่งกันและกันไดมันทาทายนะ

ถาโยมไมขึน้วปิสสนาอยางเตม็รปูแบบนะโยมจะไปถงึจดุหมาย

ปลายทางยากมากเลยปญหาความทกุขใจของผูคนที่หลวงพอบอกเวลา

เกดิความเกาะเกีย่วกาวกายเนีย่มนัจะมีโลกสมมติุข้ึนมามีเคามีเราแต

เวลาคืนสู่วิปสสนาของรูปนามเดิมมันไม่มีเค้าไม่มีเรามีแตรูปธรรม
นามธรรมทีว่างจากตวัตนนี่เคาเรยีกวารปูนามปรเิฉทญาณลองสงัเกต

ดูท้ังสายน้ำาภายในและสายน้ำาภายนอกใบไมที่ไมรูจกัชือ่ดอกไมที่ไมรูจกั

ชื่อตั้งอยูโดยไมเรียกชื่อแมแตสรรพสัตวที่เราเรียกเปนเปดเปนหงสมัน

ไมเปนหรอกโยมแลวมันก็ไมมีปญหาเรื่องสมมุตินะ พวกนี้ มีเฉพาะ

อุปาทานของคนกลุมเล็กๆเทานั้นจริงไหมพวกนี้ไมรูเรื่องดวยโยมรูป

นามเดมิไม่มีปญหาไม่มีสตัวตวัตนอยู่ในนัน้มีแต่ธาตุท่ีเปลีย่นแปลง

ไปมาและพวกนี้มันก็ไมรูนะวามันเปนหุบเขาหรือมันเปนสายน้ำาหรือ
มันเปนกอนหินหรือมันเปนเปดมันก็ไมรูนะโยมแคธาตุเฉยๆพวก

นกตางๆที่อยูแถวนั้นที่หลวงพอเลาไกฟานกเปดน้ำามันก็ไมรูวามัน

เปนอะไรมันก็เปนสักแต่ว่าธาตุความถูกผิดดีชั่วเกิดจากโลกสมมุติ

เท่าน้ันเอง มันเปนผัสสะทางวาทะ ภายในเรียกว่า มโนผัสสะ

ผัสสะเข้าไปที่ชื่อของมัน

ขอดีของการไมมีผัสสะทางวาทะภายในที่จะเขาไปเปรียบเทียบ

เพราะผสัสะวาทะคอืลกัษณะของอตัตวาทุปาทานวาทะคอืคำาพดูโยม
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อยางโยมมองเหน็รถคนันี้หรอืโยมนัง่อยูรถคนัหนึง่โยมวาเหน็รปูรางรถ

เหรอหรือวาเห็นถนนและนั่งอยูเฉยๆในรถที่วิ่งไปแตใจผัสสะชื่อของ

มันวา เนี่ยรถเบนซ หรือรถโตโยตา หรือวารถเกาหลีหรือวารถอินเดีย

เห็นไหมโยม แลวก็ใหความรูสึกทางใจ จากที่ชื่อสมมุติและเขามาในใจ

ซึ่งไมมีตัวตนอยูจริงคือรูปเดิมนามเดิมมันไมรูวามันชื่ออะไรมันไมมีชื่อ

วารถเบนซหรือชื่ออะไรก็แลวแตแลวมันก็ไมใชรถเบนซดวยแตมนุษย

ยุคปจจุบันนี้หลงทางกับผัสสะวาทะภายในสวนมากผัสสะเขาไปที่ชื่อ

ของมันเห็นมั้ยโยมตัวนี้แหละคือปญหาที่กอความทุกขใจ

ความทกุขใจไม่ใช่จากคนอืน่ทำาไม่ใช่จากเราทำาไม่ใช่มาจาก

สิ่งแวดล้อมด้วย เพราะรูปนามมันก็ไม่มีชื่อ แตความทุกขใจมาจาก
ความคิดปรุงแตงในโลกสมมุติตางหากโยม ในการออกจากความคิดมา

เห็นความจริงในวิปสสนาญาณ แยกรูปแยกนาม เรานั่งอยูที่นี่เห็นมั้ย

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส๑๗



เทากระทบพืน้กด็ีกนกระทบพืน้กดี็รูปธรรมมนัวางจากเจา

ของมันก็ไมรูสึกชอบชังหรอกมันก็ไมมีชื่อมากอนนอกจาก

เราไปเผลอคิดชื่อตางๆขึ้นมามันก็กอความทุกขใจ

นามธรรมเดิมก็ไมมีชื่อมากอนชื่อมันเปนแคชื่อสมมุติที่มนุษย

ตัง้ขึน้เหน็มัย้เราจะตองแยกระหวางตวัปรมตัถสจัจะกบัสมมตุิสจัจะคอื

นามรูปปริจเฉทญาณ แยกรูปกับนามมีรูปมีจิตที่เขาไปรับรู มีเจตสิก

รับรูแลวรูสึกเปนเวทนาและก็จำามาเปนชื่อเอาไว แลวก็ดึงมาคิดเปน

สังขารแลวรับรูคือวิญญาณ

รปูนามอาศัยเหตุปจจัยเกดิข้ึนไมมีตวัตนดวยตนเองรูปเปนธาตุ

สี่ที่ประกอบเปนรางกายมันอาศัยลมหายใจภายนอกสูภายใน

พระพุทธเจาใหตามดูลมใหตามดูรูปดูกายทั้งภายในภายนอก

ถ้าลมภายนอกไมใ่ช่เราลมภายในจะใช่เราไปได้อย่างไรโยมไปนัง่รมิ
ลำาธารน้ำา เมื่อเชาหลวงพอก็ไปนั่งที่ศาลาตั้งแตตีสี่ดูสายน้ำาไหลเบาๆ

สายน้ำาภายนอกไมใชเรา สายน้ำาภายในจะเปนเราไปไดอยางไร ตนไม

ขางนอกก็ไมรูเรื่องหรอก โยมลองคิดสิวา ถาหากโลกนี้นะ ไมมีมนุษย

นะ มีแคตนไมกับสรรพสัตวธรรมดาจะไมมีปญหาเรื่องความทุกขที่เกิด

จากความคิดเลยใชมั้ย ตนไมมันก็ลมไปตามธรรมชาติของมัน ดูดซับ

แสงแดดไปตามธรรมชาติของมัน แตมนุษยตางหากที่ไปสรางชื่อตางๆ

ขึ้นมาวาตนนี้แพงตนน้ีไมแพง มีคาหรือยี่หออะไร เกิดความทุกขใจขึ้น

กันไวดีกวาแก ๑8



มาจากความคิดปรุงแตงความคิดปรุงแตงมันไมมีตัวตน

เพราะฉะนั้นการเริ่มเรื่องของปจจยปริคคหญาณ ก็คือตัว

ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองความคิดเกิดจากความไมรูหรืออวิชชาความคิด

ไมไดมีตัวตนอยูกอนตนไมไมไดวุนวายกับเราดวยสายน้ำาก็เหมือนกัน

ภเูขาก็ไมมีชือ่ตวัมนัเองยงัไมรูวามนัชือ่ภเูขาโยมวาจริงมัย้ธาตุสี่มนัรูมัย้

วามันชื่อธาตุสี่ ตัวมันก็วางจากชื่อมากอนเห็นมั้ยพอมากระทบกันเขา

ธรรมชาติของความรูสกึเขาไปบญัญตัิเปนความจำาเอาไวรบัรูรูสกึเวทนา

 รูปกระทบกันเกิดเวทนา

และบัญญัติชื่อวาเปนความจำา

เรียกวาสัญญา ที่เราใชคำาวา

สัญญา+ลักษณะ เราสร  าง

สัญลักษณขึ้นมา เราจะไดจำาได

แลวเอาสัญลักษณเอามาคิด

เรยีกวาสงัขารเกดิการรบัรูความ

คิดรับรูความจำารับรูเวทนารับ

รูรูปการรับรู้เรียกว่าวิญญาณ

เป นการแยกรูปนาม

อยางงายๆกอนนะทกุขเกดิจาก

ความคดิเพราะรปูธรรมไมไดทกุข
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ดวย มันแคแตกสลายไปตามกาลสมัยของมัน จักรวาลโลกก็

วางจากเจาของนะโยมเปนการพ้นจากทุกขชัว่คราวจากการ

แยกรปูและนามและทำาอยางไรโยมจะมาเหน็รปูนามไดโยม
ตองพนออกมาจากโลกของความคิดกอน

ดวยการทำาสมถะหรือสมาธินั่นเองเรียกวา(๑)วิขัมภนวิมุตต ิ
หลุดพนมาจากการปรุงแตงของนิวรณหา หลวงพอพูดถึงการหลุดพน

ของระดับงายๆกอนหลุดพนจากนิวรณหาโดยการเขามามีวิหารธรรม

หลุดพนดวยการแยกรูปแยกนาม (๒) ตทังควิมุตติ หรือ
ตทงัคนโิรธปญญาอบรมสมาธิมันทำาใหความคดิไปกอตวัเปนความทกุข

ไมไดก็เพราะปญญามันเข้าไปอบรบจิตให้เห็นความจริงของรูปนาม

ว่าไม่ใช่ตัวตนของใคร?หรือเปนอะไร?แต่อย่างใด

หากขาดสติสติเผลอก็ไปคยุกนัเรือ่งทะเลาะเบาะแวงคยุกนัเร่ือง

ตวัตนเพราะมันไมมีตัวตนใหคยุเราคยุกนัเรือ่งรปูนามที่ไมมีตวัตนความ

ทุกขก็กอตัวไมไดเรียกปญญามันเขาไปอบรมจิตใหมีความตั้งมั่นเรามี

ความตัง้มัน่ความคดิไมรบกวนมีสมาธิระดบัหนึง่จะเหน็ว่าวหิารธรรม

จำาเปน เครื่องอยู่จำาเปนอยู่โดยการอาศัยปญญาอบรมสมาธิหลุด

พ้นจากทุกขชั่วคราว
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ไมวาโยมจะทองพุทโธ ดูลมหายใจ มันแคให้ใจเปนหนึ่งเดียว

กับพุทโธ เปนหนึ่งเดียวกับลมหาย ใจมันเปนกลาง คืนความเปน

กลางให้กับใจ แตถาโยมกระโจนเขาสูโลกของความคิด คือ อวิชชา
ปจจยาสังขาราเมื่อไรจะทุกขทันทีเห็นมั้ยโยมก็จะพบแลววาการพน

ทุกขใจอยางงายๆ จำาเปนมากคือการพนทุกขเบื้องตนกอนจะถึงเขาไป

สูสมุจเฉทปหานมันตองผานสองตัวแรกใหเปนกอนและอาศัยสองตัว

เปนเครื่องอยูไปกอนคือวิขัมภนวิมุตติและตทังควิมุตติจะใชสมาธิ
วิปสสนาญานเปนเครื่องอยูไปกอนเปนวิหารธรรม ถาโยมทิ้งสองตัวนี้

เมื่อไรมันจะกระโจนไปสูโลกของความคิดมันจะพาทุกขใจความทุกข

มาจากความคดิและเริม่มองผดิทนัทีมีเขากบัมีเราชวงที่โยมแยกรปูกบั

นามมีแตรูปแตนามจะไมมีเขาไมมีเราจริงมั้ย
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เวลาที่เราเจรญิวิปสสนาอนัดบัแรกตองแยกรูปแยกนาม

ใหไดเปนกอนนะเหน็รปูเดิมมนัว่างนามเดมิมนัว่างเปนธาตุ
สี่คอยๆแยกไปเรื่อยๆอาศัยรูปเปนเครื่องอยูไปกอนใหจิตมัน

มีการงานวิปสสนาเหน็เหตุปจจัยของรปูนามเวลาโยมใชปญญา

กำากบัใจจติจะตัง้มัน่ไดงายแลวโยมกำากบัอยูตลอดเวลานะเหน็

เปนแครูปกับนามพอเผลอคิดไม่เอาคือกันไว้ดีกว่าแก้

วิธีอันหนึ่งที่ชวยไดคือการจับเวลา กลับไปสูวิธีงายๆ กอนหา

นาฬกิามาพอเผลอคดิติก๊ไมคดิตอติก๊ไมคดิตอสกัพกัจติมนัจะยอมรบั

จากการเกบ็ขอมลูวาไมมีตวัตนถ้าไม่เอาความคดิมาบวกต่อเปนเรือ่ง

มันจะไม่ทุกขใจ แตถาเราไปคิดยาวบวกเปนเรื่องมันจะเผลอทุกขใจ
นานอันนี้ก็เปนตัวชวยมันจะทำาใหใจหรือจิตยอมรับจากขอมูลที่ไดรับ

วาถาความคิดมันดับมันดับไปจริงๆดวยนะถาไมคิดตอมันก็ดับนี้ก็

เปนการเห็นความเกิดดับด้วยวิปสสนาญาณ

แตถาโยมไปนั่งดูอยางเผลอๆกำาลังโยมไมพอโยมก็เอานาฬิกา

มาชวยกอนติ๊กไปสักสองนาทีนะจับไปสองนาทีวาพอเผลอคิดคิดชื่อ

อะไรขึน้มาปบต๊ิกทนัทีเลยต๊ิกแลวก็มันก็จะหายไปพอเผลอติก๊ใหมสอง

นาทีมันเกิดดับเยอะแยะไปหมดตอมาพอโยมมองแบบนี้นะคอยสอด

สองมันยังงี้ความคิดบางๆมันจะเห็นทั้งหมดเลยพอแคเผลอคิดบางๆ

พอไมเอามันก็หยุด เกิดดับระยิบระยับอยูภายใน แคจะคิดเราก็ไมเอา

แตถาเราไมใชจับเวลาเขามาชวยบางบางทีเผลอนานโยมดูไมทันหรอก
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เพราะกำาลงัมนัยงัไม่พอต้องหาหลกัฐานมาช่วยหน่อยการเกบ็ข้อมลู

ทำางานวิจัยจากความเห็นความเกิดดับของรูปนาม

เมื่อกี้พูดถึงรูปนามปริจเฉทญาณ ปจจยปริคคหญาณ แลวก็

ไตรลักษณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ เห็นความเกิดดับ เริ่มตั้งแต

เห็นความคิดเกิดดับมันดับบางๆดับลึกๆละเอียดแตถาไมมีตัวชวย

เลยนะมันก็เหมือนกับมันไมมีreportแลวใจมันจะยอมรับยากถามัน

มี report ใจมันจะยอมรับงายขึ้นอันนี้เปนตัวชวยนะเห็นความเกิดดับ

เปนวปิสสนาญาณเอาไวเปนเครือ่งอยูของใจใหเกดิปญญาเหน็ความไมมี

อัตตาตัวตนไมกอปญหาเรียกวากันไวดีกวาแก
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เห็นความผลิแยมแหงความคิดขึ ้นในใจ

แมแตความคิดบางเบาก็ไมเอา

กอนที่มันจะกอตัวขึ ้นเปนอารมณ

สละทุกความแปลกปลอมที่เกิดขึ ้นในความคิด

เพราะจำาไดวาทุกความคิดไมใชอัตตาตัวตนของเรา

เมื่อไมหลงคิดตอมันดับ

อารมณราคะโทสะโมหะจะมาจากไหน?

๑๘พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด
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เห็นโดยไม่มีความเห็น

สิ่งที่มันดับไปในแต่ละขณะนั้นมันแสดงให้เห็นถึงความไม่มี

ตวัตนความไมมีแกนสารถาไมคดิตอมนัจะกอเปนเนือ้เรือ่งไมไดเรยีก
วาฟงแตไมเปนเรื่องไดไหมโยมพูดแตไมเปนเรื่องไดไหมเห็นโดยไมมี

ความเห็นฟงแตไมฟงเปนเรื่องราวมีเพียงลักษณะที่มันเกิดดับพูดก็

ไมพูดใหมันเปนเรื่องเปนราวเห็นแต่ลักษณะอนัตตา ไมเปนเนื้อเรื่อง
จริงจังเนื้อเรื่องเปนเรื่องสมมุติมันเปนสักแตวาฟงสักแตวาเห็นเห็น

โดยไมแสดงความเห็นมีปญญาเข้าใจว่ามันก็เปนแค่เหตุปจจัย มอง
อยางนี้ไมเขาไปยดึม่ันกบัความคดิจรงิจังหลวงพอพดูถึงเร่ืองการเกดิดับ

แลวก็ดูความสลายไปแลวก็ดบัตามยคุสมยัตามสิง่แวดลอมความสลาย

ไปแตละขณะชื่อวาภังคญาณ

ถาหลงเขาไปเอาเรื่องกับความคิดเปนภัยชื่อวาภยญาณ

หลงเข าไปเกาะพฤติกรรมตามความคิดเปนโทษ ช่ือวา

อาทีนวญาณ

๒
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ที่หลวงพอจะจัดคอรสปดวาจาเนี่ย เพื่อจะยุติบทบาทของ

สังสารวัฏนี่คือคอรสคอนขางเขมหนอยมันเปนคอรสตัดสังสารวัฏนั่น

เองความลับในสังสารวัฏเนี่ยอยูในอาทีีนวญาณที่หลวงพอพูดถึงการ

เห็นโทษของการออกไปกอกรรมหากเหน็สงัสารวฏัรูในชวงสัน้ๆดบัไปๆ

ใจจะเลือกวาอะไรควรพูดหรือไมพูดไปกออกุศลกรรม

เพราะวาสังสารแปลว่าที่ท่องเที่ยววัฏฏะแปลว่าหมุนมัน
จะหมุนจากอะไรโยม หมุนจากความคิดแลว แลวก็ลงมือกอดวยกรรม

ตามความคดิเชนพดูออกไปและก็รบัผลจากเจตนาที่พดูออกไปน้ันตัว

แรกเรียกวากิเลสวัฏฏ ตัวที่สองเรียกวากรรมวัฏฏ ตัวที่สามเรียกวา

วิปากวฏัฏคอรสปดวาจาที่หลวงพอจะจดัเพือ่วาเวลาเหน็ความคดิแลว
ไมพูดออกมามันจะดับกรรมวัฏฏจะยุติบทบาทวิบากจะไมมีนี่มันจะ

ตดัสงัสารวฏัแบบนี้แตยงัไมไดตดัขาดทัง้หมดตดัพอใหเหน็เปนตวัอยาง

สั้นๆจากตัวอยางของวจีกรรมก็จะเขาใจถึงมโนกรรมและกายกรรมไป

ไดดวย

ปญหาของคนสวนใหญคอืการแสดงความคิดเห็นกบัสิง่แวดลอม

ภายนอกมีprofessorคนหนึ่งนะที่ไปเรียนที่นิวซีแลนดในชั้นเรียนมี

แตคนเกงๆและมาจากหลายเชื้อชาติหลายศาสนาบางคนก็ตองลุกขึ้น

ยืนช้ีหนาใสกัน เพราะเอาชนะทางความคิดความเห็น แตที่โยมมาเห็น

ความคิดแลวไมกอพฤติกรรมวิบากจะไมมีฉะนั้นเหมาะกับคนที่ตั้งใจ

วาเบือ่กบัสงัสารวัฏแลวไมอยากกลับมาเกดิเห็นโทษเห็นภยัของขนัธ๕
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เห็นโทษเห็นภัยของการก่อกรรม

ไม่เอาแล้วสำาหรบัคนที่อยากจะตดั
สงัสารวฏัอยากเหน็วาสังสารวัฏจะ

ขาดไดอยางไรมนัขาดคอืเหน็ความ

เผลอคิดคือกิเลสวัฏฏแลวก็ไมทำา

ไม่ก่อกรรมวัฏฏ  วิปากวัฏฏ ก็ไม่มี
หลวงพอก็กะวาปหนาหลวงพอก็จะเขมกับ

ตัวเองเหมือนกันนะ เพราะวางานมันหนักมา

๕-6ปแลวมันตองออกมาทำางานเพื่อรองรับพวกเรา

แลวกันคือหลวงพอก็คิดวาตัวเองก็พอจะเอาตัวรอดไดบางก็เลยออก

มาทำางานหนักหนอยแตจริงๆแลวหลวงพอชอบวิเวกมากกวานะถา

โดยธรรมชาติของหลวงพอเองจริงๆ เนี่ยนะ นิวซีแลนดเนี่ยเหมาะกับ

หลวงพอที่สุดเลย มีคนถามวาไปอเมริกา ไปออสเตรเลีย ไปยุโรป ไป

หลายประเทศชอบที่ไหน ชอบที่นิวซีแลนดเนี่ย คือเหมือนวาแทนที่เรา

จะมาสรางสิ่งแวดลอมแวดลอมใหกับคนอื่น ใหกับตัวเราเนี่ย เราก็แค

ยายตัวเราไปอยูกับสิ่งแวดลอมที่เราชอบมันก็จบแลวโยมจริงมั้ย

แตหลวงพอจะถามวาทำาไมพระพทุธเจาไมไปตรัสรูที่นวิซแีลนด

ทำาไมตองมาตรสัรูที่อินเดยีละโยมเพราะอะไร?เพราะคนอนิเดียลำาบาก

นะโยมแบงชั้นวรรณะตั้ง๔วรรณะ เห็นมั้ยโยมขมเหงกันวาเธอเปน

จณัฑาลเธอทำางานไดแคกรรมกรเทานัน้อยาเผยอหนามาทำางานช้ันสงู

เดด็ขาดเหน็มัย้มนัเอาเปรยีบกดขี่กนัดวยภาพลวงตาแลวก็ยงัแบงความ

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส๒9



เชือ่เปนพวกเทวนยิมอกีตัง้3๐๐ลทัธินะโยมเพราะวาคนเคา

หาที่พึ่งไมเจอไง เจ็บไขไดปวยไปถามใคร? ก็อาศัยตัวชวย

จากหมอผี ทำาการงานไปถามใคร? (หมอผี) ครอบครัว

แตกแยกไปถามใคร?(หมอผ)ีหาตวัชวยจากพวกเทวะนยิม

พระพทุธเจาไปตรสัรูที่น่ันเพือ่ทีจ่ะชวยใหพวกนัน้เห็นความจริงนัน้ยาก

มั้ยโยมยากกวานะแตถาโยมไปเห็นโทษเห็นภัยในขันธ๕มันจะไม

อยากกลบัไปมีธาตุสี่อกีแยกรปูแยกนามแลวอยาไปหลงกบัมนันะอย่า

ไปหลงกับการปรุงแต่งเห็นแล้วมันน่ากลัว

เมื่อคืนตื่นมาตั้งแตตี๑โยมโยมลองคิดสิิตื่นตั้งแตตี๑รางกาย

ยังมึนๆตึงๆเซื่องๆอยูเลยแตอยากคุยธรรมะใหพวกเราฟงเพราะวา

ธรรมะมนัยงัสดๆหลวงพออยูโนนนะเขาสมาธิงายมากไมเจอผูเจอคน

เลยลองคิดสิไมมีความยึดมั่นกับสิ่งแวดลอมวาเปนเราแลวขันธ๕มัน

จะเอาอะไรมาปรุงละโยม เรามองเห็นแตรูปนามเราจะเอาอะไรมาปรุง

ไดนั่งดูลมหายใจจนเปนหนึ่งเดียวกับใจ ไมปนเปอนดวยอารมณอื่นๆ

นั่งปบเดี๋ยวเขาสมาธิในระดับแนบแนนแลว เร็วมากเลยโยม แลวนั่งไป

เลนๆนะไมรูตัวเลยนะคอืน่ังแบบแยกรปูแยกนามแลวนัง่ไปลกึๆสมาธิ

ลกึมากเลยโยมนัง่ตัง้แตเยน็ๆเนีย่เอ๊..มนักี่ทุมแลวดูนาฬกิาซิิหาทุมครึง่

โยมนั่งตั้งแตเย็นเนี่ย6ชั่วโมง

เลาเพื่อเปนกำาลังใจใหแกพวกเราไดพากันปฏิบัตินะ นั่งได

สบายๆเลยไมมีเหน็บไมมีอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้อง
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กบัสมมตุิขันธ๕กบัส่ิงแวดล้อมมนัก็เลยกลมกลนืเปนหนึง่เดยีวกนั
รูปกับนามมันกลมกลืนงายโดยไมตองคิดวามันเปนหนึ่งเดียวกันมันก็

แสดงสภาวะเลยวามนัไมมีตวัตนรปูไมมีเรือ่งอยูกอนรปูวางจากเจาของ

อยูกอนทั้งรูปขางนอกรูปขางในทั้งนามขางนอกนามขางในทั้งที่เปน

ความวางอยูกอนในความคดิวาคนนัน้อยางนี้คนนี้อยางนัน้มนัไมมีอยูที่

นั่นโยม เพราะมันหางจากความผูกพัน หางจากความเกี่ยวของความ

เกาะเกี่ยวมันไมมีมันก็คืนนามไดงายสิแลวนามเดิมขางในขางนอกมัน

เหมือนกันมั้ยโยมมันก็เหมือนจากการวางจากเจาของมากอนรูปนาม

ข้างในข้างนอกมันก็ว่างจากเจ้าของมาก่อน เน่ียสมาธิในระดับ
อัปปนาสมาธิมันก็เลยรวมตัวงาย

อัปปนาสมาธิแปลวาแนวแนนอยนิดนึงก็ไมสงออกไปคิดก็มัน

ไมเห็นสาระในความคิดมันจะไปคิดเรื่องอะไรละโยมจริงมั้ยเนี่ยทำาไม

คอรสวิเวกหรือcourseretreatถึงจำาเปนกำาลังบอกพวกเรานะวามัน

จำาเปนเพราะมันทำาใหเราขาดจากการเกาะเกี่ยวผูกมัดกับสิ่งแวดลอม

ยิ่งโยมปดวาจาไมพูดดวยเนี่ยวิบากจากคำาพูดจะมาจากไหนกิเลสคือ

เผลอคิดร้าย คิดแล้วก็พูดก่อกรรมทางวาจา กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรมเห็นมั้ยตัดไมพูดออกไปวิบากจากคำาพูดจะมาไดยังไงมันก็

ขาดสิโยมเหน็มัย้หลวงพออยูนูนไม่ต้องมีปญหาไปเกาะเกีย่วก้าวก่าย

ไปก่อกรรมกับใครทั้งส้ินเลย แล้วไม่เอาเรื่องเก่ามาคิดมันจะไปก่อ

อะไรขึน้มาได้ยงัไงล่ะนามเดมิกบัรปูเดมิภายในภายนอกมนัก็ประสาน
กันงายสิแลวอาการของอัปปนาสมาธิมันก็เกิดขึ้นงาย

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส3๑



เวิ ้งวางวางเปลา

บอยครั้งที่สายตาไมปรารถนาพบเห็นผูคน

เสนขอบฟาอันเวิ ้งวางวางเปลากลับพอเปนที่พำานัก

ไมมีแมแตการประเมินตัดสินดีชั ่วถูกผิด

ฟายิ ่งดึกจันทรเสี ้ยวยิ่งลอยพนยอดไม

ภาพลวงตาที่เหมือนเกาะเกี ่ยว

แทจริงกลับไมมีสิ ่งใดเกาะเกี ่ยวสิ่งใดไวได

๑๙พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด

กันไวดีกวาแก 3๒



หาที่อยู่ให้ใจรู้แต่ไม่เอาเรื่อง

สมาธิมี3ระดับ เนี่ยพอเรามาฝกคอรสเล็กๆอยางเนี้ย มีสติ

อยูกับชีวิตประจำาวันเรียก ขณิกสมาธิ สมาธิมันคือความแนวแนของใจ

อยางโยมรูสกึปลายเทากระทบพืน้มอืถกูกนักนกระทบพืน้เหน็มัย้เดีย๋ว

มนัก็เผลอแลวเดีย๋วมันก็หลุดออกมาอีกแลวโยมมนัไมแนวแนอยูที่เดยีว

มันก็หลดุไปทีอ่ืน่บางไปคดิบางอยางงี้เปนตนเห็นความเผลอคิดแล้ว

ไม่เอาไม่คิดต่อจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะนี่เขารียกว่าขณิกสมาธิ

นี่โยมก็รูแลวเอ๊ะมันเผลอนี่หวาใชมั้ยแลวก็พยายามสนใจมัน

มากขึ้นเคาเรียกวายกจิตไวตรงกายใจมากขึ้นใหมันมีความแนวแนมาก

ขึ้น แตก็คอยสังเกตที่ใจไปดวย พอจะเผลอไมเอานี่เขาเรียกวา

อุปจารสมาธิ คือมันปวนเปยนอยู่แถวใจแล้วทีนี้  รูสึกมั้ย มันจะ
อยูแถวกายแถวใจแถวๆนี้นี่อยูแถวๆใจแตมันก็ยังไมถึงกับสงบดิ่งไง

แตโยมอยูในระดับนี้เปน

๓

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส33



สักพักนึงมันรูแลววาไอ

ความคิดที่มันเห็นแลวเกิดดับเกิด

ดบันี้ไมเอาไมมีแกนสารจติมนัจะเริม่

รวมตัวมากขึ้น พวกเราใชโอกาสใหเปน

ประโยชนนะเวลามาอยูวดัปลายปและ

มาพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติตอง

ผานอัปปนาสมาธิให้ได้ แน่วแน่น้อย

นิดนึงก็ไม่ส่งออก ไม่มีอารมณใดๆ เข้ามา

รบกวนจิตใจ

สภาพแวดลอมที่นิวซีแลนดเขาอัปปนาสมาธิงายมากเลยแลวก็

พวกโยมที่ไมเคยปฏิบัติ ไมเคยนั่งสมาธิเนี่ย ก็เขาสมาธิระดับแนบแนน

ไดก็พากันไปนั่งในปาเนี่ยที่นิวซีแลนดนะคือเอาเตนทไปกางในปานี่

มีน้ำาตกน้ำาตกนี่ก็ไหลออกทะเลโยมตรงนั้นเคาชื่อStonybayคือเปน

หาดหินขางในเปนน้ำาตก แลวน้ำาตกน่ีก็ออกทะเลและก็มีปาไวเดินดวย

แลวกลางคืนหลวงพอก็ชวนนั่งสมาธิกัน ขางน้ำาตกไหลแลวใหเขาดูวา

เสียงน้ำาตกไหลเนี่ยที่เปนรูปธรรมเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันไม่มีภาษา

มาก่อนเนี่ยรูปนามมันว่างจากเจ้าของให้ทุกคนดูอย่างนี้แล้วก็พาดู

ที่ความรูส้กึต่างๆในกายใจมนัผสานความวางระหวางภายนอกภายใน
แปบเดยีวโยมทกุคนสงบนิง่จติรวมเปนหนึง่นอยนดิก็ไมหลงไปคดิถอย

คำาปรุงแตงในใจ

กันไวดีกวาแก 3๔



จิตมันเห็นความจริงกับภาวะที่ไมมีช่ือสมมุติตางๆ มากอนใน

ธรรมชาติทั้งภายนอกภายในทั้งที่ไมเคยนั่งมากอนเคาบอกวาใจของ

เคาสงบนิ่งเขาไป มันกลมกลืนจนแบบเหมือนที่หลวงพอพาดูเนี่ยมัน

กลวงมันว่างหมดทั้งข้างนอกข้างในเสมอกันอย่างเรียบง่าย เพราะ

ธรรมชาติเดิมมันเปนอย่างนั้นถ้าไม่มีความคิดมาปดบังความคิดที่
ไปปดบังชื่อวาอภิสังขารมารเห็นมั้ยถาโยมไปนั่งกับธรรมชาติแลวไป

คิดเรื่องคนโนน เรื่องคนนี้มันก็บังซิโยมมาบังธรรมชาติเดิมที่วางจาก

ความคิดมากอนวางจากเจาของมากอนเห็นภาพมั้ย

ที่นี้เวลาเราอยูหางจากความเกาะเกี่ยวมันจะภาวนาได ภาวนา

แปลวาพฒันานะไดเหน็ความจรงิไดงายในเรือ่งของวปิสสนาโยมมาอยู

วัดก็เหมือนกันนะก็ใชโอกาสนี้ใหเปนประโยชนถ้าเห็นว่ามันไม่มีใคร

มาก่อน โยมจะเห็นว่ามันน่ากลัว น่ากลัวตอนท่ีสร้าง

ใครขึ้นมาเนี่ย เพราะใคร มันสร้างจากความคิด

ถกูหรอืผดิมนัสร้างมาจากความคดิธรรมชาติ

เดิมของรูปนามไม่มีใครที่เปนอัตตาตัว

ตน ธรรมชาติเดิมไม่มีความถูกผิดมา

ก่อนนึกออกมั้ย

หลวงพอไปทีเ่กาะใตของนิวซแีลนด

มีขาววาเมื่อเดือนกันยายนที่ผานมาวันที่๔

เนีย่แผนดนิไหว๗.๑รกิเตอรบานชองก็พงัไปถนน
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ก็ปูดขึ้นมาปูดขึ้นมาแลวก็แยกออกอยางงี้หลวงพอถามวาบานเรือนที่

พังเนี่ยแผนดินไหวมันถูกหรือมันผิดโยมไมมีถูกไมมีผิดธรรมชาติมัน

ก็แคปรับตัวเปล่ียนตัวของมันไป ชวงที่หลวงพอไปอยูที่เกาะใตที่

Christchurchแผนดินไหวบางแตมันก็มาแคประมาณ3-๔ริกเตอร

คอืประมาณแครถสบิลอวิง่นะแคกระเทอืนๆนะแตหลวงพอก็ไมอยาก

จะคิดอกุศลหรอกนะมันอยากรูสึกแบบเหมือนตอนที่เคาเลานะตอน

ที่มัน๗.๑ริกเตอรมันเหมือนความตายอยูตอหนาเลยแหมเราอยาก

จะอยูตรงนัน้มัง่จงัคอืเรารูสกึวาอยากจะคืนธรรมชาติเดิมของมนัใหมนั

ปรากฏออกมาจากธรรมชาติที่มนัเรยีบงายแบบนี้เขาเรียกวาคนืรปูนาม

เดมิไปเหน็โทษเหน็ภยักำาลงัพดูถงึเรือ่งโทษเรือ่งภยันะกบัการกลบัมา
มีขันธ๕แตเห็นแลวมันนากลัว

เลาเรื่องเด็กคนหนึ่งนิดหนอยเด็กคนที่สามขวบกวาเนี่ยคือแม

เขาก็รกัลกูคาดหวงัจากลกูสงูอยากใหลกูมีความสขุไมอยากใหลกูเปน

ปญหาตอสงัคมเคามีจติเปนกศุลมาชวยดแูลหลวงพอแลวเคาเอาลกูไอ

ตัวเล็กมาดวยสามขวบกวาเนี่ยแลวก็บอกลูกวานั่งรถไปกับหลวงพอ

อยารบกวนหลวงพอนะ  หลวงพอนั่งอยู  รูสึกถึงหัวใจของเด็กคนนั้น

เราก็เปดโอกาสดีๆใหเคาคือเปนมิตรกับเคาในสิ่งที่เปนที่เคาไมมีพอ

โยมลองคิดเลนๆก็ไดถาเคามีคนสักคนนึงผูชายที่ใจดีอยูขางๆเคาติด

แหง็กแนนอนโยมกลางคืนนะหลวงพอเขาที่พักมายืนอยูหนาประตูเลย

เมื่อไรจะเปดประตู พอเคาเขานอนหลวงพอออกมาปบ เคากระเดงขึ้น

มาจากเตียงเลยแตเราก็เห็นโทษนะกวาแตละคนจะโตเนี่ยนะนากลัว
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ไปเจอเด็กไทยอีกคนหนึ่งคนนี้เกาขวบหลวงพอจะเดินทางเคา

จะยกกระเปาใหหลวงพอแลวก็มาใสทายรถให เคาบอกเคามีความสุข

ที่ไดชวยเหลือคนอื่นแตเด็กคนนี้สมองซีกหนึ่งไมสมบูรณทำาใหรางกาย

ซีกหนึ่งเริ่มไมเทากับอีกซีกหนึ่งตอนเคาเปนเด็กเคาไมรูเรื่องหรอกโยม

วานี้คือปญหา โยมเขาใจมั้ยวา เคายังไมเปนสาว เคาไมมีความเปรียบ

เทียบหรอกวา อีกซีกหนึ่งที่มันเริ่มเล็กไปมันจะมีปญหาตอนที่เคาเปน

สาวเพราะเคายังเด็กเกินไปหลวงพอมองเคาก็เปนหวงนะแตกำาลังพูด

ถึงวาเนี่ยคือภัยในสังสารวัฏโยม ถาเอาใจยึดมั่นเขาไปผูกพันเกาะเกี่ยว

ทุกชีวิตตางมีทิศทางของมัน เราชวยเคาไดไมทั้งหมดหรอก อยางเด็ก

สามขวบหลวงพอก็อยากจะชวยเคาแตถามวาหลวงพอจะชวยไดทัง้หมด

ม้ัยชวยแคไดเปนกำาลงัใจใหเคาดูซดีีธรรมะที่หลวงพอสอนบอกเด็กคน

นี้ไวดูซีดีหลวงปูไวนะปหนาหลวงปูจะกลบัมาใหเคาสญัญา

นะ ใหหอมแกมแมไปกอน กอนหลวงพอจะขึ้น

เครื่องเด็กสามขวบคนนี้

เราชวยเคาไดไมทั้งหมด

หรอกโยมแต่ช่วยเท่าที่ช่วยได้ใน

ทุก ท่ี ท่ี เราก ้าวเท ้า เข ้ าไป

เกีย่วข้องทำาเท่าที่ทำาได้กบัทกุ

ท่ีท่ีเราเข้าไปทำา คือทุกที่ที่
หลวงพอไปก็ยังเหมือนเดิมพูด

อยางนี้แลวกนัถงึจะไปวเิวกนะ
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แตอะไรที่เขาไปเกี่ยวของกับผูคน ก็อด

ทีจ่ะทำาประโยชนเลก็ๆนอยๆเทาที่

ทำาไดแตไมเขาไปเกาะเกีย่วเทา

ที่มองเห็นแลวว า โอ  แต

หลวงพอก็วาชีวิตอยางเง้ีย ที่

มองเหน็นะมองเหน็ทกุขของเคามองเหน็ปญหา

ของเคาเห็นเหตุปจจัยเคาจะตองเติบโตอยางเขมแข็ง

ขึ้นไปในอนาคต

น่ีเลาถึงโทษถึงภัยในการกลับมาในสังสารวัฏนะ เห็นแลว

มันนากลัวแตถาหากวาหลวงพอยังวางใจแบบนั้นอยูตลอดเวลานะคือ

สงสารแลวก็เปนหวงนะหลวงพอจะตองกลับไปอีกหลายครั้งตอนหลัง

หลวงพอถงึแยกรปูแยกนามเขมหนอยนงึคือถาไมทำาเขมนะหลวงพอจะ

อยูแคสงสารแลวก็เปนหวง เมื่อพยายามแยกรูปแยกนามเพราะวามัน

ไมมีใครแลวธรรมชาติก็เดินทางไปตามทิศทางของมันทุกชีวิตเคาก็
ตองเติบโตเขมแข็งตอไปในอนาคต ไมวาสิ่งที่เคาไดรับจะเปนยังไงก็

แลวแต โยมวาจริงมั้ย เห็นโทษเห็นภัยแลวมั้ย นากลัวเนอะน่ากลัว

แม้กระท่ังความปรงุแต่งที่เข้าไปเกาะเก่ียวผกูพนัแตก็ใชวาไมทำาอะไร
นะทำาเทาที่ทำาไดเต็มกำาลังความสามารถไมใชเห็นแลวไมทำาอะไรนะ

พดูถงึเรือ่งของการเหน็โทษเหน็ภยัทำาให้จติมนัเบือ่หน่ายต่อ

ความปรุงแต่ง หรือเบื่อหน่ายต่อขันธ ๕ ในสังสารวัฏ ชื่อว่า
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นิพพิทาญาณ  คือมีปญญาเห็นความปรุงแตงไมไดมีแกนสารอะไร

หนายที่จะกลับมามีขันธ๕ใหมกลัวขันธ๕เปนของโลกนะรูปนาม

ไมใชของใครโยม อยางเชนคนนิวซีแลนดและคนเมาลีมีความคิดเนี่ย

ความคดิไมเปนตัวเปนตนนะโยมความคดิขางนอกก็ไมใชตวัตนโยมเห็น

มั้ยคือกายสังขารมันเปนแค่ของโลกและจิตสังขารคือความคิดมัน

ก็เปนเร่ืองของโลกคิดเกีย่วกบัแม่น้ำาเรือ่งทะเลเรือ่งมหาสมุทรไม่ใช่

เค้าคิดแต่เปนเพียงความคิด

ถาโยมเหน็อยางนี้ถาโยมไมยุงกบัสงัขารภายนอกหรือวาไมเอา

สังขารภายในไปยุงมันจะมีปญหามั้ย แตตัวหลวงพอบอกวาคืนขันธ ๕

ใหโลกไป ขันธ ๕ ขางในก็เปนของโลกคือความคิดต่างๆ มากมาย

มหาศาลมันก็เปนแค่นามธรรมที่เกิดดับบนโลก รูปธรรมก็เปนของ
โลกที่เกิดดับถาไมเอาใจเขาไปยุงกับสังขารภายนอกสังขารใดๆก็ไมมี

ปญหาที่มันเห็นแลวมันเบื่อหนายแบบนี้นะหนายตอสังขารหนายตอ

ขนัธ๕บนโลกนี้ไมอยากเขาไปผกูพนัเกาะเกีย่วก็ไมมใีคร?หรืออะไร?

อยูในโลกของความคิด

อาวตอไปจากนิพพิทาญาณแลวอะไร เจริญวิปสสนาญาณนะ

ทำาไงโยมทำาไงหาทางออกจากกองทุกขสิหาทางออกออกดวยวิธีไหนดี

ไปฆาตัวตายกันมั้ยมีลัทธิฆาตัวตายคือบางคนก็ไมรูวิธีไงเคาเบื่อโลก

เบื่อรางกายเคาก็ไปฆาตัวตายแตมันไมหายหรอก เพราะอะไร เพราะ

คดิผดิคดิวารางกายเปนเราไงโยมแลวคดิวาไปทำาลายรางกายแลวมนัจะ
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หายทุกข วิธีมีปญญาออกจากความทุกขเนี่ยชื่อว่า มุญจิตุกัมยตา

ญาณมันออกจากความคิดปรุงแต่งต่างหากเห็นขันธ๕มันเกิดดับ
ตลอดเวลา ไมตองไปฆามันหรอกโยม ถาไปฆามันหลงผิดนะ คิดวา

รางกายมันเปนเรา ถาคิดวาทำาลายรางกายแลวจะหายทุกข ยิ่งเสร็จ

เขาไปใหญเลยทีนี้ก็จะทุกขกับจิตที่เขาไปยึดกับความคิดเควงควางลอง

ลอยสับสนมากกวาเกา

ออกมาจากความคดิปรงุแตงแลวทวนเขาไปเห็นปฏิสงัขารญาณ

คือทวนเข้าไปดูความเกิดดับของความคิดภายในนะ เรื่องของการที่
จะออกจากทกุขในระดบัของตทงัควิมุตติออกมาแบบนี้กอนเอาปญญา

มาอบรมสมาธิไวเนืองๆ ชวงที่เจริญวิปสสนาเนี่ย ความทุกขจะกอตัว

จากความคิดเรื่องเคาเรื่องเราไมคอยได เพราะที่หลวงพอพาดูมานี่ไมมี

คำาวาเคา ไมมีเรา มีแตรูปกับนาม ถาเมื่อไหรวกเขาไปที่เคาวาเรานิด

หนอย เห็นมั้ย จิตมันจะเขาไปเกาะเกี่ยวแลวก็ดูเหมือนมีตัวตนจริงจัง

เวลาหลวงพอบอกเลาถงึน่ังอยูรมิลำาธารน้ำาเอ๊ะมนัมีแตน้ำาที่ไหลซดัเซาะ

ตลิ่งกอนหินใบไมรวงดอกไมรวงเกสรรวงไมมีตัวตนไมมีเคาไมมีเรา

งายกวามัย้งายกวางัน้ทวนเขาไปดูนะเวลาอยูลำาพงัทวนเข้าไปดูความ

คิดอะไรต่างๆไม่มีมาก่อนไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็ไม่มีปฏิแปลวาทวน

สงัขารคอืความปรงุแตงภายในญาณคอืปญญาช่ือวาปฏิสงัขารญาณ

ถาโยมเห็นวามีความคิดแลวไมเอาจะเกิดขึ้นละมีแลวก็ไมเอา

เชนนี้มีแลวก็ไมเอาใจก็เปนกลางชื่อวาสังขารุเปกขาญาณเปนกลาง

กันไวดีกวาแก ๔๐



ต่อความคิดทีนี้โยมไม่ต้องไปไม่ชอบก็ดับจริงมั้ยอยางความคิดเกิด
ขึ้นถาไมเอามันดับแตถาโยมไมชอบมันหลงคิดตอไปกอกรรมวัฏฏมัน

จะกลายเปนความคิดที่ไมชอบอีกตัวนึง ที่จริงแคไมเอามันก็ดับแลว

ใจเปนกลางไมตองไปบังคับเนี่ยมันจะคิดเรื่องไรนะโยมคิดเรื่องดีคิด

เรื่องรายทั้งสองสิ่งดับเหมือนกัน

แตถาโยมไมชอบใหมันคิดเรื่องรายกลายเปนวาเผลอคิดเรื่อง

ร้ายเสรจ็แล้วก็หลงไม่ชอบที่คดิเรือ่งร้ายมันไม่เปนกลางเห็นมัย้โยม
ถาโยมเห็นวาคิดเรื่องรายมันก็ดับ คิดเรื่องดีมันก็ดับใจมันจะเปนกลาง

แคไมเอามันก็ดบัจรงิมัย้ไมเอามนัก็ดบัคือไมคิดตอหลวงพอเลยบอกวา

ไอติ๊กติ๊กเวลาเนี่ยดีนะถาโยมมีเวลาทดลองทำาดูครั้งละสัก๒นาที๕

นาทีกอนนั่งสมาธิ เพื่อใหจิตมันยอมรับขอมูลไงวาความคิดมันเกิดดับ

นะคือถาไมคิดตอไมเอามันก็ดับจริงมั้ย

จติมนัจะยอมรบัขอมลูจากงานวจิยัและเปนกลางไดงายและทำา

สมาธิงายแลวมนัจะคดิเรือ่งสมมตุิปรงุแตงยดืยาวไมไดเพราะวามนัเห็น

โดยตอหนาตอตาวาความคิดเปนของเกิดดับยังงี้เรียกวาสัจจานุโลมิก

ญาณ อนุโลมตามที่เคยดูมาทั้งหมดเลยวา มันเกิดดับจะเอาเรื่องอะไร

กบัมนัละถ้าเผลอไปทำาตามความคิดในกเิลสวฏัฏแล้วก่อกรรมวฏัฏ

วิปากวัฏฏจะตามมาถาเหน็จติสงัขารแลวไมเอากแ็คเกดิดบัไปใจก็เปน
กลางดบัไปใจก็เปนกลางการพฒันาไปสูความดบัทกุขหรอืนโิรธก็ดำาเนนิ

ไปตามธรรมชาติของมัน

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส๔๑
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ไมมีวิธีอื ่นอีกแลว

อยาเขาไปในความคิดหลงผิดวาเปนเรา

แตมีปญญามองเห็นความคิดเกิดดับไมใชเรา

ไมมีวิธีอื ่นอีกแลว

นอกจากไมเอาเรื ่องกับความคิด

ทั้งขางนอกทั้งขางใน

เพราะไมมีอัตตาตัวตนอยูขางในและขางนอก

ไมมีวิธีอื ่นอีกแลว

เห็นความเกิดดับแลวสลาย

คือไมเอาเรื ่องมันก็ดับ

มองมุมนี้มุมเดียวก็พอ

๑๔พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด
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เห็นสัจจะแท้แค่อนุโลม

ตรงนี้ละวิปสสนาญาณที่สำาคัญนะสัจจานุโลมิกญาณเรียก

อนุโลมตามสัจจธรรมชาติรูปนามเกิดดับเหมือนกันทุกขณะไมวาน้ำา

หนักของความดีความชั่วน้ำาหนักของความคิดเรื่องทุกข เรื่องสุข เกิด

ดับมันก็หมดกันทุกตัวที่ผานมาโยมยอนดูสิถึงโยมจะคิดดีมาทำาดีมา

คิดชั่วทำาชั่วมา กุศลอกุศลเกิดดับหมด เวลางานศพเขาถึงสวดวาอะไร

กุสะลาธัมมาอะกุสะลาธัมมาอัพยากะตาธัมมาคือธรรมที่เปนกุศล

มันก็ดับไปธรรมที่เปนอกุศลมันก็ดับไปธรรมที่เปนกลางๆมันก็ดับไป

แลวโยมจะอยูกับมันแบบไหนละ ก็อยูมันดวยใจเปนกลาง เนี่ยอนุโลม

มันไมมีวิธีอื่นอีกแลวทำายังไงกับมันละแตโยมก็ไมตองไปอาลัยอาวรณ

กบัมนัมากหากเผลอๆอกศุลบางก็ชางมนัเหน็แล้วมนัก็ดบัไปไม่ต้อง

คร่ำาครวญต่อ

แตถาโยมอยูกับอัปปนาสมาธิบอยๆนะมีโอกาสทำาไดตอเนื่อง

หลวงพอไปครั้งน้ีมีโอกาสทำาสมาธิแนบแนนไดตอเนื่อง รูสึกดี คือ

๔
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มันคุนเคยกับความบริสุทธิ์แบบวาเวลาที่โยมไมมีความคิดเนี่ยที่เรานั่ง

สมาธิรูสกึมนัสงบมนัสงบจากความฟุงซานมนัสงบจากความคิดความ

คิดมันเปนตัวโมหะ มันยังเปนความหลง ถาโยมคิดไมดีมันก็ยังเปนตัว

โทสะถาโยมสงบจากความคิดตัวโทสะจะมาจากไหนละมันก็สะอาด

จากโมหะมันก็สะอาดจากโทสะสะอาดจากราคะถาโยมไมคิดไป
ทางที่ชอบโนนชอบนี่ในทางกามคณุ๕ราคะมนัจะมาจากไหนละแมแต

คำาวาสะอาดหรือคำาวาสงบนะ หรือคำาวา impermanent มันก็มี

สภาวธรรม มีลักษณะที่เปนอนัตตาอยางจริงจัง ก็คือวาถามันไมไดคิด

ไปในทางเรื่องตัวตนและตัวโทสะมันจะมาจากไหนละโยมใชมั้ย

ถางัน้การแยกรปูแยกนามมีประโยชนมัย้?คอืถ้ารปูนามไม่มใีคร

เนีย่โมหะก็กอ่ตวัเปนเราเปนเคา้ไมไ่ด้ถาไมมีเราไมมีเคาแลวจะมีเรา
ที่ถกูทำารายมีเคาที่กระทำาไดอยางไรละหลวงพอถึงบอกวาจำาเปนนะการ

เจริญวิปสสนาถาโยมเห็นรูปนามที่มันแยกรูปแยกนามไดจริงมีชวงแก

ปรศินาที่โยมจะแกปญหาความทกุขไดอยางจรงิจงัหรอืไดอยางมัน่คงก็

โดยตองผานอะไรผานเขาสูอัปปนาสมาธิที่มนัแนวแนโดยไมถูกยอมดวย

โลกของความคิดปรุงแตง เห็นมั้ย มันถึงไดมีความสะอาดจากโมหะมี

ความสะอาดจากโทสะมีความสุขสงบจากราคะเพราะมันไมกอตัวจาก

ความคิดปรุงแตงตัวตนไงถ้าไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่มี เนี่ยเค้าเรียก

อนุโลมตามกฎของสัจจะคืออะไร

คืออริยสัจจทุกขให้รูคือความไมคงที่แตไมมีใครทุกขไมไปกอ
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ตณัหาอยากไดสภาวะที่สมบรูณสมทุยัให้ละคอืภาวะของการสิน้ตณัหา

นิโรธก็คือทำาให้แจ้งมรรคเจริญ

นโิรธคอืสภาวะที่มนัวางจากความคดิปรงุแตงแตนี่วางจากกเิลส
ระดับที่แคชั่วคราวนะสงบนิโรธชั่วคราวคือตทังควิมุตติโยมยังเห็นผล

วานี่ ออ..อันน้ี ก็ยังชิมรสชาติความวางจากกิเลสที่ไมอาจกอทุกขใจได

กอนจะไปถึงสมุจเฉทปหานเนี่ยตองหัดผานอันนี้ใหเปนแลวจะเห็นวา

ออ..อนันี้มนัมีอยูจรงินโิรธทำาใหแจงมนัมีอยูจรงิคอืสภาวะที่มนัวางจาก

โมหะหรือโทสะหรือราคะมันมีอยูจริง แตมันเปนชั่วคราวถึงชื่อวา

ตทังควิมุตติ คือมันเปนการหลุดพนชั่วคราวในชวงเจริญวิปสสนาญาณ

เห็นมั้ยหรือในชวงที่โยมทำาสมถะ

พระพุทธเจาทานก็สอนอยางน้ีนะ ในชวงที่จิตมันมีความทุกข

จากความฟุงซานในนิวรณ๕เน่ียวาดูลมหายใจยกจติมาไวที่ลมหายใจ

เพื่อยกออกมาจากนิวรณ๕นะโยมเห็นมั้ยยกไวตรงนี้อยางงี้โดยการ

มีวิตกอารมณในใจ มีวิจารณกับลมหายใจ หรือวิตก วิจารณกับพุทโธ

โดยสายวัดปาอยางงี้เพื่อให้ใจกับพุทโธเปนหนึ่งเดียวกันหรือใจกับ

ลมหายใจเปนหนึ่งเดียวกันนิวรณ๕ก็ปรุงกิเลสไม่ได้พระพุทธเจา
ทานก็สอนแบบนี้นะแบบนี้ชือ่วาวขิมัภนวมิตุติหรือเปนการหลดุพนใน

การทำาฌานเมือ่ยกจติออกมาจากนวิรณ๕มาอยูกบัคำาบรกิรรมแลวอยู

กบัวหิารธรรมแลวเน่ียพอมันสงบจากนิวรณ๕ไม่ต้องบรกิรรมต่อเพือ่

เข้าไปเหน็สภาพที่มนัลึกกว่านัน้ไงอนันี้โยมต้องรูจ้กัของการหลดุพ้น

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส๔๗



อันดับต้นๆ

เริ่มทำาสมถะวิปสสนาใหเปนกอน โดยการหาวิหารธรรมเปน

เครื่องอยูใหสบายกอน แลวเจริญวิปสสนาไปดวยเปนเคร่ืองอยูของ

ปญญาเรามองมุมไหนไมเห็นไปหรือเปลาทบทวนดูใหมันชัดๆในเรื่อง

ของการแยกรปูแยกนามมนัจำาเปนมากนะถาเห็นรูปแทไดเมือ่ไรนะโยม

มันจะงายขึ้นเยอะเลย วารูปทั้งหลายวางจากตัวตน คำาวาขางนอกขาง

ในเทากันที่ครูบาอาจารยทั้งหลายพูดกันนั้นเมื่อไรที่โยมถึงตรงนั้นโยม

จะเห็นวามันเปนอยางน้ันจริงๆ วา รูปข้างนอกกับรูปข้างในมันไม่มี

เจ้าของเหมือนกัน

โยมดูมือหลวงพออยางนี้เห็นน้ำาไหลเคลื่อนไหวมือก็ไหวใบไม

ก็ไหวนะโยมธรรมชาติมนัเปนแค่รปูที่ไหวตวัเหมอืนกนัไม่มีถกูไม่มี

ผดิหรอกโยมเขาเรยีกวาขางนอกขางในรปูนามมนัไหวตวัเกดิดบัเหมอืน
กัน เปนแคความเคลื่อนไหวเหมือนกัน ไมวาจะเปนสิ่งไมมีชีวิตหรือมี

ชีวิต เชน ตากะพริบหรือมือกระดุกกระดิกหรือขากาวเดินเห็นมั้ย ถา

โยมแยกรปูแยกนามไดมนักแ็คการเคลือ่นไหวตวัของธรรมชาติถาไมไป

ใหคาในโลกสมมุติวามันคืออะไร?มันก็จะไมมีอะไรใชมั้ยมันก็เปนแค

รูปที่ไหวตัวอยางนี้เปนตนแยกรูปแยกนามใหไดซะกอนรูปแทๆเลย

นะเขาสูรปูแทๆ ของมนัเขาถงึนามแทของมนัใหไดซะกอนจนรูวาเออ..

มันโลงจริงๆ นะ มันโลงมาจากความทุกขไดช่ัวคราวโยม เราฝกให

ชำานาญๆแลวทำาใหมีความตอเนื่องนะ

กันไวดีกวาแก ๔8



รุ งอรุณแหงแสงสวางทางปญญา

พัฒนามาอยางแชมชามิอาจพบไดแมในความเรงรีบ

ผลึกแหงราตรีสีดำามิใชจะปกปดเงื ่อนงำาทุกอยาง

แตกลับเปดเผยความจริงบางอยางที่แสงสวางปกปดไว

๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด
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กันไวดีกวาแก ๕๐



มองเห็นแต่ทุกขอันไม่คงที่

แต่ไม่มีใครทุกข

ลำาดับแรกเลยความทุกขมีนะ แต่ไม่มีใครทุกข แตพวกเรา
ไมคอยรูจกัคำาๆน้ีกนันะทกุขมีแตไมมีใครทกุขพวกเรามกัคดิวาเราทกุข

จริงๆ ไมมีเราทุกขนะ มีแตความทุกขแตไมมีเจาของความทุกข ความ

ทุกขที่วานี้เรียกวาทุกขลักษณะอยางเชนธาตุ๔ในรางกายเนี่ยมันอยู

รวมกันมันเผาผลาญกันอยางธาตุไฟมาเผาผลาญธาตุน้ำาใชมั้ยบางที

บางคนรอนในอยางน้ี เพราะวาธาตุไฟมันไปเผาผลาญน้ำาออกไปเยอะ

แต่ว่าไม่ใช่ว่าไฟเปนเรา แล้วก็ไม่ใช่น้ำาเปนเรา ในความไม่คงท่ีของ

ธาตุน้ำาที่ถูกเผาผลาญเน่ีย มันเกิดความแปรปรวน ที่เกิดขึ้นความ

รู้สึกอึดอัดคับข้องอย่างนี้ แต่ไม่ใช่เราทุกขเห็นมั้ย เนี่ยหลวงพอเปน
มั้ย เปนภูมิแพ อากาศเย็นหายใจไมสะดวกอยางนี้ แตไมใชวาเราทุกข

มันแคลกัษณะของธรรมชาติที่ไมสมดลุไมคงที่มีสวนไหนบางในจกัรวาล

ที่คงที?่ความไม่คงที่เรยีกว่าทกุขลกัษณะเห็นมัย้แตไมมใีครเปนเจา
ของสายน้ำามนัก็กดัเซาะแผนดนิผพุงัไปเหมอืนขางในนี้สายน้ำาแสงแดด

๕
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ลมธาตุท้ัง๔มนัไมเหมอืนกนัไงอยางไฟไมเหมอืนน้ำาใชมัย้น้ำาไมเหมอืน

ดิน ดินไมเหมือนลม เม่ือมันไมเหมือนกัน พอกระทบกันเขามันก็เกิด

ความแปรปรวนแลวก็ขัดแยงซึ่งกันและกันเรียกวาทุกขลักษณะคือ

ความไม่คงที่แต่ไม่มีใครเปนเจ้าของ

ทีนี้มันเกิดอะไรตามมาเพราะความไมรูจักทุกขนึกวาเปนเรา

มันก็เลยเกิดตัณหาความอยากไงเลยบอกวารูจักทุกขละสมุทัยนิโรธ

แจงมรรคเจรญิแตนี่เราไมรูจกัทกุขพอคดิวาความไมแปรปรวนมนัเปน

ของเราปบ มันก็เกิดความอยากใหมันสมบูรณแบบไง อยากใหมันคงที่

แบบไมชอบความเปลี่ยนแปลงไมอยากใหของนี้เปลี่ยนแปลงอยากแก

มั้ย?ไมอยากแก

เนี่ยคือตัณหาหรือสมุทัย อยากให้มันคงที่สมบูรณ เรียกวา
ภาวะตัณหาเห็นมั้ยแลวมันสมบูรณแบบคงที่ที่ไหนละไมมีหรอกถา

ถามวาทุกชีวิตที่ดิ้นรนเนี่ยโยม ที่กระทบกระทั่งกันเน่ีย เพราะอะไร?

เพราะเขาอยากไดความคงที่ที่มันสมบูรณนึกออกมั้ย ก็เลยอยากได

กามคุณ ๕ มาเติมเต็มตลอดเวลาเรียกวากามตัณหา คิดวาชีวิตมันจะ

สมบูรณไดความสุขที่คงที่ แตมันก็แกปญหาความสมบูรณใหคงที่ไมได

เพราะอะไรถาโยมแคกนิครัง้ละหนึง่มือ้แลวมนัก็ตองพรองใหมไม่คงท่ี

ก็ต้องเติมใหม่อยู่ดีจริงมั้ย

กันไวดีกวาแก ๕๒



บางคนคิดว าจะหา

ภาวะที่สมบูรณได ดวยการ

เปนใหญเปนโตเพื่ออะไรเพื่อ

จะไดมีสิ่งตางๆมากๆไงยิ่ง

อยากไดเทาไรความอยากเปน

ยิง่รนุแรงเพราะอยากเปนใหญ

เรียกวาภาวะตัณหา มันจะได

สิง่ตามมาไดงายในกามตัณหา

ก็เลยเกิดการเจาเลหพรางตัว

เบียดเบียนพวกสรรพสัตวมัน

ทำาแบบนี้มัย้โยมตัก๊แตนตำาขาว

ปลอมตัวเปนดอกกลวยไม แมลง

กิ่งไมพรางตัวเห็นมั้ยโยมดูในมหาสมุทร

ของการพรางตัวเจาเลหปลากระเบนกดี็ปลาหมกึยกัษปลาอะไรตางๆ

ก็ดีแลวมันมีใครไดใครไปจริงมั้ยโยมเวลาปลาใหญกินปลาเล็กในหวง

มหรรณพท่ีหลงวามีใครไดอะไร แลวแคลเซียมตางๆ ก็ตกอยูใน

มหาสมุทรเกิดดับอยูอยางนั้นโยมมีใครไดอะไรจากใครมั้ย

นี่ความไมรูเหน็มัย้ความไมรูที่คดิวาจะไดภาวะที่ดีกวามนัก็เลย

เกิดการพรางตัวการเจาเลหการหลอกหลวงในหมูมนุษยมีมั้ยเหมือน

กนัโยมเพราะความไมรูมนัอยากหาภาวะอะไรที่ไดมากๆที่มนัสมบรูณ

แตวาไมมีใครไดอะไรจากนี้ไปตกลงทุกขมีแตไมมีใครทุกขและก็ไมมี

ใครไดอะไรจากตณัหาไมมใีครไดอะไรจากในโลกน้ีแตถาโยมรู้ทุกขกับ
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สมุทัยตัวนี้แล้วสิ้นตัณหานิโรธจะแจ้งขึ้นอ้าวมันไม่มีใครนี่มีแต่รูป

และนามเห็นมั้ยมรรคก็เจริญคือวางขันธ๕คืนโลกไป

หลวงพอพดูถงึเรือ่งวปิสสนาที่พฒันาไปสูการเหน็ในอรยิสจัจ๔

วิแปลว่าวิเศษปสสนาคือการเห็นการเห็นอันพิเศษคือการเห็น

ความจริงของรูปธรรมของธาตุ๔ว่าไม่มีใครได้อะไรจากใครไปเลย
มันเปนแคธาตุ๔ที่เปลี่ยนพลังงานจากธาตุหนึ่งไปสูอีกธาตุหนึ่งอยาง

ปลาใหญกนิปลาเลก็มนัก็เปลีย่นพลงังานจากทีห่น่ึงไปสูอกีทีห่น่ึงใบไม

โยมเห็นมั้ย มันก็เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยเปนอินทรียสาร เปนของ

ใครมั้ยไมเปนโยมมันก็เปนแคธาตุ๔ตามปฏิกิริยาเคมีพยายามปรับ

สมดุลทรงตัวใหไดตนไมก็พยายามยืดยอดไปหาแสงแดดหยั่งรากไปหา

สายน้ำาอยางนี้แต่ไม่มีใครได้จากใครจริงมั้ยถึงมนุษยไมเกิดมาตนไม
ก็มีอยูแตตนไมก็ไมมีชื่อเราก็ไปตั้งชื่อมันขึ้นมาแลวตนไมก็ไมมีใครได
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อะไรจากใครใชมั้ยโยมถึงโลกจะแตกสลายไปจักรวาลจะแตกสลาย

ไปก็ไม่ได้มีปญหาอะไรก็ไม่ได้มีใครได้อะไรจากใครไปนี่

ความไมรูเน่ีย เปนตัวตัณหาเลยอยากไดขึ้นมา คิดวามีเราเปน

เจาของโลกพวกนักวิทยาศาสตรนักดาราศาตรนักจักรวาลวิทยานัก

ชีววิทยาก็จะบอกวาโลกของเราโลกของเราที่ไหนโยมก็โลกก็เปนโลก

จะเปนของเราไปไดอยางไร?แบงแยกดนิแดนทะเลาะเบาะแวงกนัเห็น

มั้ยที่ดินของเราแมน้ำาของเราขุนเขาของเรามีของเรามั้ยไมมีโยมถา

เห็นแบบนี้นิโรธแจงมั้ย คือ มันไมมีเรา มีแตรูปกับนาม ใจมันก็ไมกอ

ตัณหาที่จะอยากครอบครองสิ่งตางๆเพราะมันเห็นอยูความจริงมัน

ไมม่ใีครได้อะไรจากสิง่เหล่านี้ไปถาโยมไมอยากไดอะไรแลวไอความ
อยากเปนจะมีมัย้โยมเหน็มัย้ที่เขาอยากเปนใหญเปนตัง้แตสมยัมนษุย

วานรเริ่มตนขึ้นอยากเปนหัวหนาเผาอยากเปนจาฝูงของเหลาสัตวก็

เพราะวาถามันเปนใหญไดมันจะไดอาหารกอนไง

จริงๆมันไมใชของงามมันเปนแคธาตุ๔

ที่อะไรที่ผดุพรายอยูชัว่ขณะแลวก็สลายไป

ชั่วขณะ เหมือนเห็ดนะ ที่มันขึ้นมา

แลวก็สลายตัวไปอยางนี้ เปนแค

เชื้อราเปนแคปฏิกิริยาเคมี
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แตความไมรูจงึเขาไปแฝงตัวอยูตางหากไปคิดวารูป

ธรรมเนีย่สวยและเปนของเรานี่เขาเรยีกอวชิชาสวะความ
ไมรู  คิดวารางกายและใจเปนเรา มันก็เลยอยากได

กามาสวะนะ อยากไดกามคุณ อยากไดก็เลยทำาใหเปน

ความอยากเปนเรยีกวาภาวาสวะและหาวธีิคดิสิทำาไงถึงจะไดเปนใหญ

ไดนูนไดนี่มาเรียกทิฏฐิสวะพระพุทธเจาตรัสวาทานสิ้นอาสวะสี่ตัว
เพราะถาเห็นความจริงวากายและใจไมใชเราแลวจะไปอยากเปนอะไร

ละโยมแลวจะไปอยากไดอะไรของกายและใจละยังไงก็ตองสลายอยูดี

เหน็มัย้ทานก็สิน้อาสวะอาสวะนี่คอืเปลอืกของนามธรรมที่หอ่หุม้ใจ

ไว้หากเปลือกไมมีก็คืนสูธรรมชาติเดิมของใจที่ไรขอบเขต

คำาวานิโรธแจง รูปและนาม มันไมมีใครเปนอะไร ความ

กระวนกระวายกระสับกระสายในตัณหามันก็ยุติบทบาทมรรคเจริญ

เห็นมั้ยทุกขสมุทัยนิโรธมรรครูวาทุกขเนี่ยไมมีใครเปนเจาของมีแต

ความไมคงที่ มันก็ละความอยากเปนเจาของสิโยม นิโรธก็แจงขึ้นจาก

ความไรตณัหาไรความอยากทีจ่ะเปนไรความอยากทีจ่ะไดก็เพราะเหน็

ความจริงวาไมมีใครเปนคนที่รูวาความเปนนี่มันนากลัวนะโยมมันจะ

ไมอยากเปนอะไรหรอกเพราะไมมีอะไรที่เปนอะไรจริง

หลวงพอวายิ่งเปนยิ่งนากลัวเห็นโทษของความเปนนะโยมแต

เปนแบบไมเปนไดมัย้ไมไดเหรอเปนแลวเปนจรงิๆเลยเหรอตายแลวก็

เปนตอนะเปนผีผูอำานวยการอยางนี้นะเปนแบบไมเปนไดมั้ยอยูที่วัด
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นี่หลวงพออยูแบบเปนแบบไมเปน จริงไหม เปนแบบไมเปน อยางมี

ตำาแหนงเปนพระครูมีตำาแหนงอะไรแตวาอยูแบบเปนแตไมเปนคือใช

สมมุติไปแตวาไมไปยึดวาเปนนูนเปนนี่จริงจัง เขาใจมั้ยโยม ลูกศิษย

หลวงพอก็มีเปนEVP(ExecutiveVicePresident)คุมคนเปนหมื่นคน

แตเปนแบบไมเปนทำายังไงละโยมโยมก็แคใชชีวิตเหมือนเดิมที่มีความ

สุขมีสติ เปนแครัศมีภาพแหงกำาลังใจ และแรงบันดาลใจในฝายดีแตไม

ยดึวาเราเปนนูนเปนนี่นะถาเปนเมือ่ไหรบรรลยัเมือ่นัน้นะเปนเจ้าของ

สิ่งใดจะไม่ทุกขเพราะสิ่งนั้นเปนไปไม่ได้

โยมดูใหดีนะทุกขเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการของความ

เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรม ส่ิงแวดล้อมว่าเปนเรา เค้าชื่อว่า
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ตณัหาวิจรติมนัไปยดึเอาสิ่งแวดลอมมาเปนเราชายหาดของเราตนไม
ของเราของเราทีไ่หนละโยมมนัก็เปนของธรรมชาติแลวมนัก็ไปกอความ

ทุกขขึ้นมาจากตัณหาตัวนั้นไงอยากใหตนไมนี้มันออกดอกไมอยากให

มนัหกัอยากใหดอกไมมนัสวยไมอยากใหหนอนกนิอยางน้ีเปนตนนี่ถ้า

เห็นว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เราแล้วโยมจะวางใจเปนแบบไม่เปน อยู่

แบบไม่อยู่มีแบบไม่มีไปแบบไม่ไปไดมั้ยคือไปแตอยาเอาใจเขาไป
ยึดมั่นไงโยมอยาเอาใจเขาไปเกาะเกี่ยว

เพราะมีแต่สิ่งเกิดดับไม่มีสิ่งใดคงที่คือไม่มีภาวะใดที่เกาะ

เกี่ยวไว้ได้ในความว่าง จึงว่าอยู่แบบไม่อยู่ มีแบบไม่มี เพราะไม่มี

ใคร?หรืออะไร?ที่มีอัตตาตัวตนอยู่จริงในความว่างนั้น
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สายน้ำาและตลิ่ง

ก็ยังมิเคยรู ตัวเลยวาใครดูดซับหรือถายเทอะไรกับใคร?

มโนผัสสะแหงวาทะนี้ชางเปนเรื ่องเหลวไหลเสียจริงๆ

แลวคำาพูดแหงสมมุติทั ้งหลายที่นำามาเถียงกัน

จะมีประโยชนอะไร?

๑๙พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด
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ถ้าส่งใจออกไปว่าเราแน่จะแก้ไขไม่ทัน

เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องวิมุตติ  ในระดับ (๑). วิขัมภนวิมุตติ

(๒).ตทังควิมุตติอยางเชนวิขัมภณวิมุตติเนี่ยอาศัยวิหารธรรมเปน

เครื่องอยู่ เช่น อยู่กับลมหายใจ ต้ังแตระดับปฐมฌานทำาใหกิเลสใน

นิวรณ ๕ กอทุกขไมได อยูกับสติรักษาใจ เนี่ยอันนี้เคาเรียกวา กันไว

ดีกวาแก ถาโยมกันไวกอนก็คือ ไปแบบไมไป รักษาใจไวนี่ไมปลอยใจ

ออกไปเอาเรื่องสมมุติอัตตาขางนอก ถาโยมปลอยใจไปเมื่อไหรนะ ไอ

นูนไมชอบ ไอนี่ไมดีเมื่อไหรนะโยมจะไปมีเรื่องกับเคาไมพอใจนูน

ไมพอใจนี่ก็ไปทะเลาะทะเลาะกนัเสรจ็ต้องไปแก้ปญหาหลงัที่พดูไม่ดี

ออกไปแตถาโยมกันไวกอนโดยไมสงใจออกไปไปแบบไมไปนึกออก
ไหม อยางเมื่อวานหลวงพอเลาวาไปเจออาจารยเผาเมารี professor

ของพวกเมารีเคาเอารูปภาพเทวรูปของเคาเทพเจาของเคามาใหดูเห็น

มั้ยเราไปแตไมไปเราเห็นแตไมมีความเห็นคือไมสงใจออกไปเขาใจมั้ย

เราก็อยูที่ใจเราเหมือนเดิมไปแตเราไมไดไปยุงกับเคาเรารักษาใจอยาง

นี้กันไว้ดีกว่าแก้มั้ยแต่ถ้าออกไปว่าเราแน่มันจะแก้ไม่ทันนะทีนี้จะ
ทะเลาะกันยืดเยื้อเลย

๖

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส6๑



คำาวา กันไว้ดีกว่าแก้ โยม คือการสำารวมระวังใจ

นัน่เองคอืโยมคอยระวงัไวไปไหนกแ็ลวแตเห็นไดดอกไมโยม
เห็นทุงนา เห็นแกะนิวซีแลนด เห็นผูคน เห็นคนตางศาสนา

ตางวัฒนธรรมได แตดูแลที่ใจ ไมสงใจออกไปเกาะเกี่ยว

วิพากษวิจารณคือไมออกไปแสดงความเห็นวาอันนี้ผิดนะ

มีพระองคหน่ึงที่วัดเน่ีย ในพรรษาเนี่ยเปนผูพิพากษานั่งเครื่อง

บินกลับมาที่วัดมีคนยิวนั่งมาดวยคนยิวก็ถามวาที่ใสชุดอยางนี้ทำาไม

ใสชุดอยางนี้ บอกวาเปนพระ แลวเคาถามวาเปนพระเนี่ยเปนไปเพื่อ

อะไรบอกวาเปนเพื่อคนหาความจริงคนยิวก็ถามวาแวนตาที่youใส

เนีย่มนัเกดิมาไดยงัไงพระก็บอกวามนัมีคนสรางมีคนทำาขึน้มาเคาบอก

นัน่ไงความจรงิเหน็มัย้ทกุอยางมนัมีคนสรางพระเจาแหละเปนคนสราง

ทุกอยาง แลวหากถามวา แลวใครเปนคนสรางพระเจาละ ถาอยางงั้น

ถาทุกอยางมีคนสรางความคิดตางหากโยมที่มันสรางขึ้นมาเห็นมั้ย

สวนใหญคนก็จะไปตดิกบัดกัเหน็มัย้ทกุอยางมนัตองมีคนสราง

แวนก็ตองมีคนสรางอยางนั้นจักรวาลก็ตองมีคนสรางสิโลกก็ตองมีคน

สรางสิ ชีวิตก็ตองมีคนสรางสิ ใชไหมพระเจาแหละเปนคนสราง แลว

ใครเปนคนสรางพระเจาละถาอยางนั้นเออจริงมั้ยโยมนึกออกมั้ยโยม

พระเจาบอก“เจามนษุยเจารูรเึปลาวาใครสรางเจามาขานะสรางเจามา”

มนษุยก็มอง“พระเจารูหรอืเปลาวาใครสรางทาน?”แตวาไมควรไปแสดง

ความเห็นนะโยมไมงั้นเคาจะลุกขึ้นยืนชี้หนานะคราวนี้ธรรมชาติเดิม
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ที่ว่างอยู่ก่อนถูกบังด้วยความขัดแย้งทางความคิดไปแตไมไปดีกวา
มั้ย ไปแตไมสงใจออกไป ดีม้ัยโยม ไปไหนก็ได ปฏิบัติไดทุกที่ นั่งอยู

รถไฟฟาก็ปฏิบัติไดอยูบนเครื่องบินก็ไดอยูสนามบินก็ไดหองน้ำาก็ได

มั้ยโยมไปแตไมไปนั่งรถไฟฟาไปเนี่ยจากที่เชคไปปรากไปเวียนนา

ไปตออิตาลี อะไรอยางเงี้ย คือน่ังไปก็ปฏิบัติธรรมไปโยม เห็นแตไมมี

ความเห็นนึกออกมั้ยมีฮังการีมีคนนิโกรมีคนอะไรตางๆเยอะแยะไม

ออกไปแสดงความเหน็เขาไปเกีย่วของเคาก็ดูสกัแตวาดูวาเปนแครปูนาม

ท่ีมันเคลือ่นไหวไมมีถกูไมมีผดิใบไมมนัก็ไหวทะเลสาบมนัก็ไหวแท้จรงิ

มีแต่รูปนามไหวแล้วไปสมมุติชื่อว่าใคร?อะไร?

คำาวา“ไปแตไมไป”เห็นภาพมั้ยอยาสงจิตออกไปถึงจะไปไหน

อยาสงจิตออกไปเกาะเกี่ยวเห็นแตไมมีความเห็นฟงแตไมเอาเรื่องราว

นะโยมเห็นเปนลักษณะที่มันเกิดดับเห็นมั้ยไมเอาเปนเรื่องเปนราว
ถาโยมเอาเปนเรือ่งเปนราวแลวยุงนะพดูเรือ่งไมเปนเรือ่งพดูอยาใหมนั

เปนเรื่องนะ พูดแลวจะทะเลาะกันมั้ย ถาเปนเรื่องพูด

เปนเรื่องจะทะเลาะกัน พูดไมเปนเรื่องนะดี

คือพูดแล้วกระจายให้มันเห็นอนัตตา
โยม ที่หลวงพอพูดทุกเรื่องแลว

กระจายออกเห็นเปนอนัตตา วา

มนัไมมีตวัตนมันไมเปนเรือ่งจรงิ

อะไร เปนเรื่องสมมุติอยาง

นี้เปนตน
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นี่กิจตอมรรคใหเจริญ เจริญสติเพียรปดกั้นอกุศล มีที่ตั้งของ

สมาธิมีปญญาเห็นขันธ๕รูปนามไม่ใช่ตัวตนที่เมื่อกี้พูดเรื่องกันไว
ดีกวาแกคือสติสัมปชัญญะในสติปฏฐาน๔คือตาเห็นรูปหูกระทบ

เสียง โยมดูแลใจไว กันไวกอนดีกวา ดีกวาสงออกไปแสดง ความเห็น

แลวไปทะเลาะกัน ตองไปแกไขทีหลัง วุนวายมั้ย กันไวดีกวาแก อยา

ประมาทโยมลองสรปุเรือ่งกนัไวดกีวาแกเลนๆในใจสิวามนัมีประโยชน

มั้ยแตคำาวากันไวดีกวาแกในตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเห็นรูปรส

กลิ่น เสียง ไมออกไปแสดงความคิดเห็น ดูที่ใจไว พอมันเผลอคิด จะ

แสดงความคดิเหน็ไมเอาเหน็มัย้กนัไวดกีวาคิดวาเราชนะแนการเถียง

แบบนี้แลวแสดงความฉลาดออกไปเสร็จเรียบรอยโยมเพราะอีกฝาย

เคาคดิวาเคาก็เกงเหมอืนกนันกึออกมัย้แลวทะเลาะกนัเสร็จแกไขยาก

แลวนะลืมความจริงทิ้งวิปสสนาวามีรูปนามที่ว่างจากอัตตาตัวตน

กันไวดีกวาแก 6๔



มิตรภาพน่ีโยมที่อยู ดวยกัน มิตรภาพเปนเรื่องสำาคัญของ

สมัพนัธภาพเพราะทกุคนจะตองมีมติรภาพแตมติรภาพที่ดีเริม่ตนจาก

ความระมัดระวัง คนสวนใหญที่สูญเสียมิตรภาพเพราะอะไรรูมั้ย ไม

ระมัดระวังไมดูถูกดูแคลนล้ำาเสนเขาไปกาวกายเขาไปแสดงความคิด

ความเห็นวานี่เธออยาใสเสื้ออยางนี้สิใสอยางนี้เหมือนฉันสิยุงมั้ยเนี่ย

แคนี้ก็ยุงแลวเพราะคนไมเหมือนกันจริงมั้ยหากเห็นถูกวามีแตรูปนาม

ตามสภาพแวดลอมที่ประกอบเปนขันธ๕ไมใชตัวตนของใคร?อะไร?

แตอยางใดก็หมดปญหาทีจ่ะเขาไปกาวกายมีสมาธิตัง้มัน่ปองกนันวิรณ

๕เปนวิขัมภนวิมุตติดับกิเลสได้ด้วยองคฌานมีปญญาแยกรูปนาม

ไม่เห็นมีอัตตาตัวตนใครหลุดพ้นจากทุกขชั่วคราวในตทังควิมุตติ

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส6๕



หากรูวา

มโนผัสสะแหงวาทะภายใน

ลวนไมจริง

การสำารวมระวังวาทะภายนอก

โดยปดทวงทำานองแหงวาจาเสียบาง

จะไมเปนการดีกวาหรือ?

๑๙พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด
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ฝกใจอยู่ในวิหารธรรม

ไม่มีใครทำาอันตรายได้

ที่หลวงพอจะเปดคอรสปดวาจาเพือ่ฝกกนัไวดีกวาแกใหเปนคน

สวนใหญหลุดงายไงโยม พอคิดปป กอพฤติกรรมก่อพฤติกรรมทาง

วาจาเสร็จต้องรับผลแล้วที่นี้ ถากันไวดีกวาแก ดีมั้ยโยม กันไวดีกวา
พระพุทธเจาตรัสใหอาศัยสติปฏฐาน๔เปนวิหารธรรมเชนเอาใจไวที่

กายเปนเครือ่งอยูจนมนัเกดิความเคยชนิหาที่อยูที่มนัสบายที่มนัพอใจ

ที่อาศัยในกาย เชน อิริยาบถใหญ อิริยาบถยอย เทากระทบพื้น กน

กระทบพื้นมืออยูนี่แลวคอยสังเกตใจเอาไว้เปนวิหารธรรมถ้าโยม

อยู่ตรงนี้ปญหาจะเกิดมั้ย?

สมัยกอนเขาเปรียบเทียบอายตนะ6เหมือนสัตว6ชนิดอยาง

เชนนกมนัจะบนิขึน้ฟาจระเขมนัจะลงน้ำาเห็นภาพมัย้มนัไปคนละทาง

เลยลงิจะขึน้ตนไมอยางนี้เปนตนหมาปาจะเขาปาหมาบานจะเขาบาน

๗

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส6๗



งูจะเล้ือยเขาจอมปลวก๖ อย่างนะโยม จิตใจมันจะถูก

แส่ส่ายไปรอบๆ ตัวไง พอเห็นใครเดินมา ทำาไมเคาเดิน
อยางงัน้คนทัว่ไปจะเปนอยางัน้ไอที่เคาเลนปาหี่นัน่เสยีง

อะไร?ไปดูหนอยซิ?สักพักหนึ่งควักกระเปาออกไปแลว

อาวมันหลอกไปแลวหรือนี่ เพราะเผลอคิดสงจิตออกไป

ลืมใจเดิมที่วางจากสมมุติอยูกอนตัวอะไรนะ?เสียงอะไรนะ?ทำาอะไร

เหรอ?จริงมั้ยโยมเห็นมั้ยวามันไปเร็วมากเลยสงใจออกไปพอเห็นใจ

มันจะไปปปไมเอาอาศยักายเปนหลกัเพ่ือใหจติมนัมีที่อยูอาศยันะโยม

ไมงั้นนึกออกมั้ยเมื่อกี้นี้นกจะบินขึ้นฟาจระเขจะลงน้ำาคือจิตมันจะ

แส่ส่ายอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีหลักให้ใจอาศัยเปนวิหารธรรม

พระพุทธเจาจึงตรัสวา ถาเอาสัตวทั้ง 6 ตัว ผูกไวที่เสาอัน

เดียวกันจนมันไปไหนไมรอดมันจะออนลาแลวมันจะยอมจำานนเห็น

ม้ัย คือจะเช่ือง จะเริ่มฝกจิตเปน ความสุขน่ีพระพุทธเจาทานตรัสวา

จิตท่ีฝกดีแล้ว นำาความสุขมาให้ ถาโยมไมเคยฝกเลย คือตามใจมัน

ทุกอยางมันอยากจะโกรธใหมันโกรธมันจะเปนเรื่องมั้ยความคิดร้าย

นี่แหละที่ทำาอันตรายต่อจิตใจไม่มีใครทำาอันตรายต่อใจคนอื่นได้

ปญหาจะมีนะโยมแตถาโยมฝกไมไปไมเอาคือไมเอาเรื่องนะ

โยมไมสงจติออกไปไมใชไมเอารางกายไปนะพอเคาชวนใหทะเลาะกนั

ไมสงจิตออกไปแลวก็ไมเอามาเปนเรื่องดูแลใจไวพอมันจะเอาไมเอา

คือใจมันจะคิดเรื่องต่อไม่เอาเรื่องกับมันคือไม่เอาเพราะรู้เท่าทัน

กันไวดีกวาแก 68



ว่า เดี๋ยวมันก็เกิดดับผ่านไปมันแครูปธรรมกับนามธรรมจิตมันยอม
จำานนเพราะมันถูกฝกไงถาโยมไมเคยฝกมันจะไมมีสภาวะอยางนี้เกิด

ขึ้น เหมือนกับกลามเนื้อของรางกายกลามเนื้อของสติปญญาก็เหมือน

กนักลามเนือ้ของสติเหน็มัย้สติมีกลามเนือ้ที่วองไวปราดเปรยีวเหน็มัย้

ตั้งมั่นอยูกับรูที่กายและใจมีสมาธิเปนกลางมีความแนวแนตั้งมั่นขึ้น

มาอยางนี้ถาโยมไมฝกมันจะมีขึน้มามั้ยไมมีหรอกโยมเหมือนนกักฬีา

ที่เคาฝกพระเคาก็ฝกม้ัยฝกเหมือนโยมมาเขาคอรสฝกอยางนี้หลวงพอ

เปดคอรสปดวาจาเขมขนฝกที่จะเห็นความคิดแล้วไม่เอาดูบ้างไมใช
ตองพูดเรื่องที่คิดจริงมั้ยคิดแตไมพูดไดมั้ยคิดแตไมออกไมแสดงความ

เห็น แลวก็ไมเอามันก็ดับมั้ย ใชมั้ยโยมลองเช็คดูสิิ ถาไมแสดงความ

เห็นมันก็ดับถาดับไปปญหาก็ไมมีแตถาเมื่อไหรออกไปแสดงความ

เหน็ปปมนัจะมีผลตอมาทนัทีมผีลตอมาแลวมนัจะเกดิผลตกคางอยาง

เชนไปทะเลาะกันเถียงกันแลวจะเก็บเอาความขุนของมาตกคางไวใน

ใจ ซึ่งไมมีมากอน ชื่อวา ปฏิฆะสังโยชน จิตถูกร้อยรัดไว้ด้วยความ

ไม่พอใจ
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สังโยชนแปลวาเครื่องรอยรัด เรามาปฏิบัติธรรม

เพื่อตัดสังโยชนโยมเห็นมั้ยก็มันไมมีมากอนโยมไปรอย

รัดไวดวยความไมชอบใจดวยความไมพอใจดวยความ

ขุนเคืองหงุดหงิด รำาคาญ ชื่อวา ปฏิฆะสังโยชน มีมา

กอนมั้ยใจเปนอิสรภาพมาก่อนใจปกติมาก่อนใจ

ว่างจากความผกูโกรธมาก่อนมันมาจากการที่คดิวากูแนไงโยมไมปอง
กันไวคิดวา เดี๋ยวเราไปแกทีหลัง เพราะเราตองชนะแน แพ แพกิเลส

ถกูหลอกแลวทนีี้เปนอยางไรละโยมลงมอืคดิเสรจ็ลงมอืกอพฤตกิรรม

เสร็จแลวก็ใจเศราหมองพอใจเศราหมองเสร็จทำาไงคิดตอวาทำาไงจึง

จะหายเศราหมองตองชนะมันรอบสองพรุงนี้เถียงกันใหมอีกรอบหนึ่ง

แลวก็เศราหมองใหม จริงมั้ยโยม กี่ปแลวนี่ประเทศไทย ที่เคาทะเลาะ

กนัโยมวากี่ปมาแลวจนคนเริม่เคยชนิกบัการทะเลาะเบาะแวงกบัความ

เศราหมองกบัความหดหูใชมัย้โยมกบัความไมมีทีพ่ึง่จากภายนอกมีคน

ที่ออนแอและคิดวาตัวเองแน ออกไปกาวราวระรานคนอื่น แลวก็แกไข

กันไมจบสิ้นเพราะไมกันไวกอนแก

พระพุทธเจ้าตรสัรู้อย่าอยู่อย่างไม่มีทีพ่ึง่จงมีหลกัธรรมเปน

ที่พึ่ง ซึ่งหากโยมมองเห็นทุกส่ิงเปนเหตุปจจัย จะเห็นธรรม เห็นแต
สภาวธรรมเห็นลักษณะแหงรูปนามที่แปรปรวนไมคงที่ไมมีใครเปน

เจาของอะไรมองมุมนี้กันไวดีกวาแกจะไมตองมาเสียใจในภายหลัง

กันไวดีกวาแก ๗๐



กระตายปาหลบหูลงดุจกอนหินบนทุงหญา

เมื ่อเหยี่ยวบินโฉบเฉี ่ยวไปมา

หัวใจกระตายนอยแอบเตนระทึก

มันตัดสินใจขยับตัว

แลวเหยี่ยวก็รู วามันไมใชกอนหิน

๙พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด
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ความอดทนเข้มแข็งกว่าความก้าวร้าว

มีเด็กคนหนึ่งหลวงพอไปเจอนะที่ตางประเทศเปนเด็กไทยตัว

เล็กเวลาเจอฝรั่งตัวโตก็คิดวาตัวเองตัวเล็กกวากลัววาจะสูเขาไมไดก็

เริม่ซือ้กระสอบทรายมาซอมมวยแลวก็เร่ิมซือ้หนังสอืปนมาดูหลวงพอ

ก็คุยกับเขาถามวา“ระหวางความกาวราวกับความอดทนอันไหนคือ

ความเขมแข็ง”เด็กคนนี้ตอบวา“ความอดทนคือความเขมแข็ง”

โยมเห็นไหม แตคนสวนใหญเขาใจผิด คิดวาคนที่กำาลังแสดง

ความกาวราวนี่คือคนที่เขมแข็ง ไมใชโยม คนกาวราวคือคนที่ออนแอ

เพราะไมมีวิธีปกปองตัวเองไดเลยใชวิธีกาวราวไงโยมนึกออกไหมถา

โยมเหน็หลวงพอกาวราวเมือ่ไรตอนนัน้ชวงน้ันหลวงพอออนแอถาชวง

ไหนโยมเห็นวาชวงน้ันนะหลวงพออารมณแจมใส ชวงนั้นหลวงพอเขม

แข็งจริงไหมแบบมีปญหาหลวงพอเขมแข็งแตถามีปญหาละหลวงพอ

ใชความกาวราวแสดงวาชวงน้ันหลวงพอกำาลงัออนแอถาโยมเขาใจอยาง

นี้โยมเขาใจกบัตัวเองไดไหมชวงน้ีเราออนแอจงัเลยเรารองรบักบัปญหา

๘

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส๗3



ไมไหว พอปญหาเขามาเราใชความกาวราวผลักมันออกไป ใชไหมโยม

จริงไหม

แตถาชวงไหนโยมกำาลังสดใสแข็งแรงสดชื่นนะมีปญหานะโยม

แกมันออกเหมือนจิกซอวนึกออกไหม เขาโยนปญหาที่ติดขัดมาแก๊กๆ

นี่ไงหลุดแลว แตถาโยมแกไมหลุด ชักจะเริ่มหงุดหงิดแลว นี่ไงคลายๆ

แสดงความกาวราวหงดุหงดิรำาคาญออกมาเพราะฉะนัน้ความหงดุหงดิ

กาวราวรำาคาญ คือความออนแอทางสติปญญานะโยมความโกรธคือ

ความอ่อนแอทางสติปญญา เพราะฉะน้ัน โยมก็ดูจากหลวงพอเปน
ตัวอยางไดนะเมื่อไรเห็นหลวงพอแสดงอารมณกาวราวรูสึกวาไมคอย

มีความสุขแสดงวาชวงนั้นหลวงพอออนแอ

กันไวดีกวาแก ๗๔



โยมดูใหดีนะ ผูชายที่อายุ ๕๐ ขึ้นไป สารเคมีบางตัวก็เร่ิม

เปลี่ยนแปลงผูหญิงอายุ๕๐ปขึ้นไปไมมีเมนมีลูกไมไดธรรมชาติมัน

ไมเลีย้งดูเพราะวาไมมีประโยชนในการสบืทอดสายพนัธุของมนุษยชาติ

มันจะกำาจัดสารหลายๆ ตัวออกจากรางกาย อยางสารที่เคยหลอเลี้ยง

สมองใหชุมชื่น เบิกบาน จะเริ่มละลาละลังโลเล เปนไหม! หงุดหงิด

รำาคาญงายเห็นไหม!เขาเรียก‘วัยทอง’ถาโยมเขาใจอยางนี้นะโยมจะ

เริ่มเจียมเนื้อเจียมตัวขึ้นวา รางกายเราไมเหมือนเดิมแลว ศักยภาพไม

เหมือนเดมิแลวธรรมชาติมนัตดัทอนตวัมนัเองออกไปโยมเอาใจใหรอด

ออกมา กันไวดีกวาแก  เพราะวาศักยภาพทางรางกายมันลดลง โยม

ไมเห็นเหรอวามันกระโจนเร็วมากเลยไปดูกระจกสิอา..สิบปจากสี่สิบ

ไปถึงหาสิบนะโยม สิบปน้ันเรายังพอมีความเปลงปลั่ง ยังเหลืออยูนะ

น้ำาหวานมนัยงัเปลงประกายอยูตามแววตาตามแกมเปลงปลัง่มลงัเมลอืง
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ตอนนี้น้ำาหวานมัน

คอยๆ ซีดเซียวลง รูสึกไหม

ความกระชุมกระชวย ความแจมใส

หลวงพอก็เปนนะ ตอนหลวงพอ

๕๐ ป ไปหาหมอ เพราะวาเมื่อ

กอนหลวงพอแข็งแรงออกกำาลัง

กายวายน้ำารูสึกวา เอ๊ะ!ทำาไมสมอง

มันเซื่องซึมลง ศักยภาพมันแบบออนแอลง

สงสัยจะไมสบายมัง้ไปหาหมอหมอบอก“ไมเปนไร

เปนโรคปกติของคนแก”อืม!..

เพราะฉะนั้น โยมไมตองแปลกใจนะ หลวงพอบอกวา ชวงนี้

เซฟๆหนอยอยาไปเสี่ยงอยาคิดวาเราแนนะโยมกันไวดีกวาเหมือน

กับคนกำาลังออนแอที่หลวงพอพูด คือ เซฟๆ ตัวเองไวดีกวา มันจะ

ขาดทุนไงโยมเขาใจไหม พอโยมแกปญหาไมออก ออนแอ มาใชความ

กาวราวทนัทีเลยพอใชความกาวราวเสรจ็โยมก็ตองมาเสยีใจในภายหลงั

แตถาโยมเขาใจตวัเองและเขาใจคนอืน่อยางนอยโยมก็พอใหอภยัตัวเอง

และใหอภัยคนอื่นไดวาเขาแค่อ่อนแอจริงไหม?

กันไวดีกวาแก ๗6



เมื่อกี้หลวงพอเลาเรื่องของเด็กคนหนึ่ง กับปญหาของคนสวน

ใหญในประเทศที่ใชความกาวราวในการแกปญหากัน นี่คือชวงออนแอ

เพราะคนออนแอกนัมามากออนแอกนัมานานหลายปจนเปนโรคเรือ้รงั

และเริ่มใชวิธีกาวราวในการแกปญหากันสวนใหญเห็นไหม!

โยมเห็นภาพไหมมนุษยสมัยนี้ใชวิธีตามตัณหา แลวหลงคิดวา

เปนอิสรภาพ แทจริงขาดความอดทน เพราะเขาออนแอตางหากโยม

เพราะเขาหาทีพ่ึง่ไมเจอเชนหาตวัอยางบคุคลสกัคนหนึง่ในประเทศเรา

เนี่ย ที่จะเปนบุคคลตัวอยาง แลวโยมวาทุกวันนี้เราหาใครเจอบาง

หลวงพอเคยถามเด็กหลายคนนะเด็กบอกวาไมเจอ

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส๗๗



หลวงพอวา ตอนนี้ พวกเราเปนเหมือนหนวยบุคลากรที่สำาคัญ

นะคนที่เขามาปฏิบัติธรรมอยางนอยเรามีหลักธรรมเปนที่พึ่งพอให
เหน็ตวัอยางวาถาคณุมีหลกัธรรมเปนทีพ่ึง่คณุไมตองไปรอพึง่จากบคุคล

ภายนอกคุณไมตองรอองคกร

หลวงพอเคยเขาไปชวยงานสำานกันายกฯโครงการGeniusand

Intelligentสรางอัจฉริยะแตโครงการไมผานทำาไมไดจริงเพราะอะไร

โยม เพราะคนสวนใหญตองการแค Paper กับเงินในการทำาโครงการ

ไมไดตองการโครงการพัฒนาบุคคลข้ึนมาจริงๆ องคกรของเมืองไทยมี

จุดออนแอเรื่องของPaperกับเรื่องของการขึ้นมาสูตำาแหนงแตการที่

ลงรากใหมันเกิดผลงานจริงมีนอยมากหลวงพออยูมาหลายองคกรนะ

เปนทั้งอาจารยในมหาวิทยาลัย และถูกเชิญไปชวยองคกรหลายองคกร

สสส. เคยชวน ตอนหลวงพอเปนฆราวาสทำาเรื่องของการพัฒนาจิต

วิญญาณโครงการพัฒนาจิตวิญญาณไมทันจะเริ่มตนก็ลมเหลวแลว
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ที่ลมเหลวเพราะวาคนไมเขาใจคำาวาวิญญาณมันลมเหลวกาว

แรกคือ เขาสุมตัวอยางคำาวาวิญญาณเนี่ย ไปตามกลุมคนตางๆ ในทั่ว

ประเทศ เชน กลุมศิลปน นักรอง นักแสดง นักวิทยาศาสตร นักการ

ศาสนานักการเมืองนักอะไรตางๆโยมนึกออกไหมเพราะคนไมรูจัก

เลยวาวิญญาณคืออะไร?แลวก็คิดเอาตามสะเปะสะปะไง

วิญญาณคืออะไรตกลง!อะ..เร็วผูอำานวยการกำาลังนึกเนี่ยโยม

ก็เห็นไปสิวาวิญญาณมันเห็นความนึกอยู่เออ..งงไหม?กำาลังนึกแลว
ใครเห็นละกำาลังนึกวิญญาณมันเห็นความนึกคิดเรียกวามโนวิญญาณ

เหน็ไหมโยมมโนวญิญาณเขาไปรบัรูความคดินี่โยมเหน็อยางนี้เลยเรยีก

วาวิปสสนาแลวเรียกวาภาวนามัยปญญา
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ไมวาความมีหรือความไมมีก็ลวนเปนเพียงความคิด

ธาตุ๔ที่อยู ตรงหนา

ไมเคยมีมโนผัสสะในวาทะวามีหรือไมมี

๒๐พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด

กันไวดีกวาแก 8๐



ปญญาที่แท้ต้องแก้ทุกขได้

ปญญามี3ตัวโยมกำาลังนึกเนี่ยจินตมยปญญาโยมเอาอะไร

มานึก เอาความจำามาประมวลสุตมยปญญา เห็นไหม สวนการที่มี
ปญญาเห็นวาทั้งความจำาและความคิดไมใชตัวตนเปนเพียงกระแสเหตุ

ปจจัยการเห็นแจงในความจริงนี้ชื่อวาภาวนามัยปญญา

๑.สุตมยปญญาคือจำาเอาไวยิ่งโยมเรียนมากโยมก็มีความจำา
เยอะเวลาใครถามปญหาโยมก็เอาความจำามาเรียบเรียงกลายเปนความ

คดิถาโยมคดิวาโยมเรยีนมามากกวาความจำาเยอะกวาเปนปญญาชนไง

เอาปญญามาชนกันทีนี้ เห็นไหมโยมปญญาระดับความจำาระดับความ

คิดเอามาชนกันแลว

๒.จนิตมยปญญาระดบัความคิดน่ีเอาความจำามาผสมกนัเปน
จินตนาการ ไอนสไตล (Albert Einstein) บอกวา องคความรูเนี่ย

knowledge เนี่ย ยังสู Imagination ไมได เพราะวามันสามารถ

๙
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จินตนาการไดไกลกวาแคความจำาไงก็คือเอาความจำา

มาผสมผสานประมวลเปรียบเทียบเพิ่มลดตัดทอน

โยมคดิวาคณุสตเีฟนฮอวคงิ(StephenHawking)นักจกัรวาล

วิทยา ท่ีเขาพิการทางรางกายน่ังรถเข็นเคยเห็นไหม แลวก็มีเคร่ือง

คอมพิวเตอรอยู ขางหนา แลวก็นั่งคิดไปเร่ือยๆ เห็นไหม เขาใช

จินตนาการวา ขณะเนี้ย...เอกภพมันขยายตัวอยูตลอดเวลา รอบตัวเรา

ดวงดาวทุกดวงเวลาขยายตัวออกอยางนี้นึกภาพออกไหมแสดงวาเมื่อ

กอนมนัก็ตองมาจากอยางน้ีสิมาจากความเปนหนึง่เดียวมาจากเอกภพ

แลวก็ขยายตัวแตกเปนBigBangแตถามวาเขาเห็นBigBangจริง

หรือเปลาไมไดเห็นเขาแคจินตนาการ

หลวงพอวานั่นไมใชคำาตอบของการพนทุกขโยมเห็นไหมโยม

ดูใหดีนะ เมื่อก้ี หลวงพอพูดถึงปญญา ๒ ตัว ตั้งแตตัวคุณสตีเฟน

ฮอวคงิท่ีเปนนกัจกัรวาลวทิยาเนีย่ก็ยงัใชแคจนิตมยปญญาโดย

อาศัยความจำาในภาษาที่เขาเลาเรียนมา ผานยุคของคุณ

ไอนสไตล เขานั่งเลนเปยโนไปเลนเพลงของใครก็

แลวแตเขาก็นั่งจินตนาการไปนึกออกไหมในสิ่ง

ตางๆในแสงในพลังงานฟสิกสเขาคิดแลวเขาก็

เริ่มจดเปนแคลคูลัสเปนคณิตศาสตรขึ้นมา

อยางนี้เปนตน ถอดรหัสจากจินตนาการ

อยางนี้
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๓.ภาวนามัยปญญาปญญาตัวที่3คือเขาไปเห็นวาปญญา

๒ตัวมันไมไดมีตัวตนเหมือนที่โยมกำาลังคิดเมื่อกี้วาวิญญาณคืออะไร

โยมก็เอาความจำามาเรียบเรียงเปนความคิดแตโยมเนี่ยคือความจำากับ

ความคิด ถาโยมเห็นวาวิญญาณเข้าไปรับรู ้ความคิด อันนี้คือ
มโนวิญญาณตัวจริงวิญญาณนี้จึงไมไดมีตัวตนอยูกอนเกิดจากผัสสะที่

เขาไปรับรูรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายความนึกคิดถารูปคือธาตุ๔

ที่ถูกรูไมใชตัวตนวิญญาณการรับรูก็ยอมไมใชตัวตนเชนกันเห็นไหม

ปญญานี้คือวิปสสนาชื่อวาภาวนามัยปญญาซึ่งคนไมคอยมีกันโยมมี

แค๒ตัวนี้คือไอนสไตลก็มีระดับนี้นะแตยังไมถึงตัวที่3ถึงเขาไปก็

เขาไปแคเฉียดๆคือเขาเขาอัปปนาสมาธิ

ไอนสไตนเขาคิดนะโยมเขาเขาอัปปนาสมาธินะแลวโยมสงสัย

ไหมวาไอนสไตนถาเขามีสมาธิระดับเนี้ยเขาไปคิดเรื่องที่เขาคิดอยาง

นั้นไดไหมไดแนนอนโยมแตพวกเราไมเคยฝก

สมาธิระดับน้ัน เราชอบไปเรียนวา ไอนสไตน

คดิเรือ่งอะไรไดแทนทีจ่ะเรยีนวาไอนสไตนเขา

เอาอะไรไปคิด เขาเอาเคร่ืองมือตัวไหน เคร่ือง

มือตัวนี้คือ อัปปนาสมาธิ ในบานเราโยม แตคนของ

เรากลับขาดแคลนระบบนี้กัน ขาดพลังของความ

แนวแนในการทำาใหเกิดปญญานึกออกไหมในการ

คิดคน ในการทำาความเขาใจ ถาโยมมีความเขาใจ

แบบนี้เนี่ย ภาวนามัยปญญาเกิดข้ึนแลว โยมใช

พลังนี้อยางถูกวิธีแตขณะที่คิดเห็นไหม
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วิญญาณคืออะไรตกลงคือการรับรูไมไดมีตัวตนดวย

ตนเองอาศัยผัสสะจากสิ่งถูกรูที่ไมใชตัวตนเชนกัน

อา! แลวโครงการพัฒนาจิตวิญญาณ จะพัฒนาไดอยางไร เขา

บอกเด็กคนนี้ถูกทำารายจิตวิญญาณเห็นไหมโยมเพราะเขารูแตเรื่องที่

รายๆ หมดเลย ที่น้ีสังคมในบานเราโยม สวนใหญถูกทำารายทางจิต

วญิญาณเยอะมากเพราะไมคอยมีตวัอยางที่ดีมนัเหลอืนอยลงไปทกุวนั

ความกาวราวความรนุแรงเดก็ตองรบัรูรุนแรงขึน้มัย้โยมเห็นมัย้ผูใหญ

ทะเลาะกันโยมพวกเราต้องพัฒนาจิตวิญญาณที่นี้อยางเรามาเรียน

รูเกี่ยวกับความจริงของรูปและนาม เห็นเหตุปจจัยวารูปธรรมเกิดขึ้นได

อยางไร นามธรรมเกิดขึ้นไดอยางไร นี่คือการพัฒนาจิต เคาเรียกวา

ภาวนามัยปญญา

ภาวนา

แปลว่า พัฒนา
โยมมาทำาจิตภาวนา

เหน็มัย้?มาพัฒนาจติใจมา

ทำาปญญาภาวนามาพฒันาปญญาให้

เข้าใจถงึความเปนจรงิถาโยมเขาใจความเปนจริงโยม
จะแกปญหาถูกวิธีมั้ย? เมื่อกี้หลวงพอพูดวา ความโกรธหรือความ

กาวราวคือความออนแอทางสติปญญาถาเรามีปญญาที่เขมแข็งโยม

ตองใชวิธีอยางนั้นมั้ย?ถาโยมมองโลกถูกวิธีในความเปนจริงของรูป
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นามโยมตองใชวิธีกาวราวมั้ย?โยมอาจจะมีเมตตาสงสารคนที่อ่อน

แอกว่ามั้ย? เห็นมั้ยโยมเห็นมั้ย?อันนี้เปนระบบเลยนะโยมการที่จะ
ละราคะโมหะโทสะเนี่ยโมหะที่หลงหลงที่มีตัวเรามีตัวเคาถาโยม

เหน็วาเปนแครปูและนามที่มนัไมคงที่เหน็มัย้โยมโทสะมนัจะไมมีเพราะ

มันเกิดความเมตตาสงสารวาเคาไมรูไมใชเคาชั่วเคาเลวเคาแคออนแอ

มันเลยเกิดเมตตาแทน โทสะมันก็เลยหายสิ เคาบอกใหเจริญเมตตา

เพื่อละโทสะเจริญปญญาเพื่อละโมหะ

ถาโยมเจรญิปญญาเพือ่เหน็ความจรงิวา่รปูและนามไมใ่ช่เรา

และไม่ใช่เค้า มันมีความไมคงที่ ที่มีความแปรปรวนตลอดเวลา ไมมี
ภาวะใดที่ไมคงที่เมื่อความไมเขาใจความไมคงที่ในทุกขขณะนี้ก็เลยไป

สรางตัณหาดวยการเบียดเบียนเจาเลหจะเห็นวาคือความออนแอโยม

จะสงสารไหมคราวน้ี?เหน็มัย้มนัก็จะสงสารแทน แทนที่จะโตตอบ

ดวยการทำารายเคาอยางน้ีเปนตน แลวถามว าตัว

ราคะที่มันจะไป

อยากไดความเอา

เปรียบของเคาจะมา

จากไหนละโยม มันก็ไมมีไป

ดวยจรงิม้ัยละ?โยมจะเอาเปรยีบเคาเหรอหรอื

โยมแคสงสารมากกวาเกาดวยซ้ำาไปทีจ่ะไปเอาเปรียบเคาเห็น

มัย้?ตกลงวาแก้ปญหาด้วยวธิีไหน?ปญญาดวยการอะไรโยม?พฒันา

ขึ้นมาเห็นมั้ย?ปญญาภาวนาจิตตภาวนาแลวพวกเรามาวัดเนี่ยมา
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ภาวนากนัแปลวามาพฒันากนันะโยมไมใชมานัง่หลบัหูหลบัตากนัเฉยๆ

นะแตหลับตาเพื่อเปลี่ยนทัศนะบางสวนแลวเขาไปเห็นตัวใจชัดขึ้น

ในการพฒันาเห็นกระบวนการความคดิไม่ใช่

มีสาระแก่นสารจริงจังเปนแค่เรื่องสมมุติโยมออก
มาใหความสงบลกึล้ำาของธรรมชาติเดมิแทของจติมนัก็เปด

เผยข้ึนมาตามลำาดับ สภาพธรรมชาติเดิมของจิตที่เปน

นามธรรมที่เปนความสะอาดแต่ดั้งเดิม สะอาดจาก

อะไรโยม?สะอาดจากโทสะไง จริงมั้ย? แตทุกวันนี้
มนัสะอาดจากโทสะม้ัย?มนัไมคอยจะเปนอยางนัน้มนั

ถูกรอยรัดดวยปฏิฆะสังโยชนคือความหงุดหงิดรำาคาญ

ที่มันไมเปนดั่งใจ เหมือนเรื้อรังมานานแสนนาน เพราะอวิชชาสงผลสู

สังขารสูวิญญาณที่รับรู แตความคิดปรุงแตงวารูปนาม เปนเขาเปนเรา

เริ่มไปดูดซับในความขัดแยง ความกาวราว ความรุนแรง ความไมเปน

ธรรมมันก็เริ่มหดหูโดยไมรูตัวซึมเศราโดยไมรูตัวคนสมัยนี้เปนโรคซึม

เศร ากันเยอะนะ เกิดจากอะไรซึมเศร า เกิดจากสองสาเหตุ

๑.คือความไมสมหวัง๒.ถูกกดดันบีบเคนจิตใจเพราะจำาเอาไวผิดวา

เปนอัตตาตัวตนในสิ่งที่เปนอนัตตา

เพราะฉะนัน้จะมองโลกเปนโศกนาฏกรรมไมคอยกระตอืรอืลน

โรคของความซึมเศรามันจะปดโอกาสของความกระตือรือลน

กระฉับกระเฉงพวกนี้จะไมคอยตื่นตัวก็เหมือนกับวาฝนใฝไปแลวก็ไม
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สมหวังเดี๋ยวทำาไปก็ถูกเคาบังคับอีกมันก็เลยเปนความเคยชินถาโยม

ไมมองแบบนั้นนะมองแบบเปนของขวัญของกันและกันในการแบงปน

แบงปนความรูแบงปนความรูสึกที่ดีงามแบงปนกำาลังใจ

ผูใหญหลายคนพยายามทุมเทองคความรูใหกับเด็กเต็มที่เทาที่

เคาจะทำาไดเพือ่เคาหวงัวาไอสายพนัธุใหมจะไดโอกาสที่ดกีวานี่คอืงาน

ของผูใหญโยมวาจริงมั้ย?พอแมหลายคนเปนอยางนี้มั้ย?บีบน้ำาหวาน

ทุกหยาดหยดใหกับลูกเพื่อที่จะใหเคาไดโอกาสที่ดีกวา
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คุยกันแถมๆ ไปถึงเรื่องมรรคให

เจรญิเน่ียนะคอืถาโยมเจริญสตปิญญาอยาง

ถูกวิธี เห็นมั้ยปญญา ในการที่มีปญญาทั้ง

สามตัว ต้ังแตความจำาอยางถูกวิธีคือจำาถูก

ตองคนสวนใหญบางทีจำาผดินะโยมเห็นมัย้

จำาผิดคือ จำาในสิ่งที่เปนอนัตตาว่าเปน

อัตตา จริงมั้ย เคาเรียกวาสัญญาวิปลาส
แลวความคิดจะเปนยังไงละโยมถาหากมัน

จะจำาผดิมนัก็คดิผดิละสิเรยีกวาจติตวปิลาส

ปญญาที่เราใชกันสวนใหญ มันเปนตัวทิฏฐิ

วิปลาสนะโยม คือมันเห็นผิดไง มันเห็นวา

เปนอตัตาตวัตนแลวก็เลยมีความโลภโกรธ

หลง แบบไรสาระขึ้นมา มีการเอาเปรียบ

เบียดเบียนพรางตัว ถามันจำาถูกวามีความ

เสมอภาคที่จิตบริสุทธิ์อยูกอน เปนสันติสุข

อยูกอนก็เกิดสันติภาพในใจขณะนั้นๆ

แตเปนเรื่องธรรมดาไหมโยมของกาลเวลา แตมันอยูในรอยตอ

ของการพัฒนาไง พวกเราก็เปนสวนหนึ่งนะ ที่อยูในรอยตอของการ

พฒันาที่สำาคญัเพราะเขามาพฒันาเหน็ปญญาตวัที่สามไงละโยมที่เขาใจ

วาถาจำาผิดจะคิดผิดคิดผิดก็เริ่มตนใหมสิ
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ท่ีเรากำาลังมาปอนขอมูลก็คือ เริ่มตนสรางความจำาที่

ถกูตองวารปูนามโลกมนัเปนอนตัตาไม่ใช่ตวัตนของ

ใคร มันเปนแคพลังงานที่เปลี่ยนสถานะไปมาใน
การเรียนรูไงโยม และก็ทำาประโยชน อันน้ีเปน

สมัมาทฏิฐินะโยมสัมมาทฏิฐิเบือ้งตนกบัเบือ้ง

ปลายสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นโยมใช้ขันธ๕

เพือ่เอือ้อำานวยวบิากเพ่ือให้เกดิความ

สุขต่อขันธ๕

อยางเชนเอารางกายไปทำาสิ่งที่ดีอารมณดีไหมโยม?เอาจิตไป

คิดเรื่องท่ีดี อารมณดีไหมโยม? เมื่อเอารางกายทำาดี อารมณดีแลวจำา

เรื่องที่ดีที่ทำาไวแลวโยมถาจำาดีแลวจำาเรื่องที่ทำาไว ดีมั้ยทีนี้? แลวกลับ

มาอารมณดีอกีมัย้?วญิญาณรบัรูความคดิที่ดีรบัรูอารมณที่ดีรบัรูความ

จำาที่ดีรับรูพฤติกรรมที่ดีเมื่อโยมใชเวลากับขันธ๕เมื่อยังมีชีวิตอยูดี

ไหมอยางนี้? ก็ดีสิโยม น่ีคือสัมมาทิฏฐิเบื้องตน เพราะมันเห็นแลววา

กรรมมีจรงิสัมมาทฏิฐิเบือ้งปลายก็วางขนัธ๕ลงนี่เราพดูถงึตวัมรรค
แลวนะเห็นไหมมรรคใหเจริญมรรคมีองค8เริ่มจากสัมมาทิฏฐิ
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สวนใหญมักสงใจออกไปใหคาตอสิ่งภายนอกเกือบตลอดเวลา

ปรุงแตงอัตตาเขาสู ผัสสะภายใน

เอาอารมณขึ ้นครอบงำาใจที่ปกติอยูกอน

ใหเรารอนปรวนแปรแปลกปลอม

การกระทบภายนอกมิไดวุ นวาย

แตการกระทบกับการปรุงแตงภายในตางหากที่วุ นวาย

จึงไมควรละเวนแมแตนอยนิด

วามีความคิดปรุงแตงอันวุ นวาย

แปลกปลอมเขามาปกปดใจที่ปกติสุขอยูกอนหรือไม?

๑๗พฤศจิกายน๑๕๕๓

ณนิวซีแลนด
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ความเห็นถูกต้อง

ก็ไม่ต้องแก้ไขในภายหลัง

(๑)สัมมาทิฏฐเิบื้องตนก็ตองเชื่อวากรรมมีจริงกรรมคืออะไร?

กรรมคือเจตนาเปนที่ตั้งของเวทนา มีเจตนาดี เวทนาอารมณดีไหม

โยม? เห็นไหม คือกระแสของเหตุปจจัย รูป เวทนา สัญญา สังขาร

วิญญาณถาเจตนาสังขารดีเวทนาดีไหม?อารมณดีไหมโยม?เดี๋ยวนั้น

เลยมั้ย?หรือตองรอตายกอนอารมณถึงจะดีถาเจตนาไมดีอารมณ

เปนยังไง? เดี๋ยวน้ันเลยไหมโยม? ใสเสื้อผามีตำาแหนงอะไร สำาคัญมั้ย

ทีนี้?ถึงมีตำาแหนงผูอำานวยการใสเสื้อราคาแพงถาคิดไมดีอารมณไมดี

สวนลูกนองเรา ตำาแหนงต่ำากวา ใสเสื้อผาราคาถูกกวา ถาเคาคิดดี

อารมณดีเลยมั้ย?

เออ ตกลงกรรมมันแยกมั้ยวา คนนี้อยูในสถานที่อะไร อาคาร

แบบไหนเสื้อผาวัยอะไรไมเกี่ยวโยมคิดดีปบอารมณดีเลยจริงมั้ยโยม

ถาโยมเชื่ออยางนี้เห็นอยางนี้แลวจากตัวเองวาคิดดีอารมณดีคิดไม่ดี

๑๐
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อารมณไม่ดีโยมก็ใชขันธ๕ไปทางไหนละ?ก็ทาง
คิดที่ดีสิโยมเห็นมั้ย?ในที่สุดก็เห็นวาขันธ๕ไมใช

เราละความยึดม่ันในขันธ ๕ และไมใชใหเกิด

อันตรายในอกุศล

พระพทุธเจาจงึตรสัวาคนขางนอกทำารายเราไมไดถาหากไมคิด

ในสิ่งที่ไมดีคนอื่นทำาอันตรายเราไมไดสิ่งแวดลอมทำาอันตรายเราไมได

จนกวาจะคิดไม่ดีจึงจะเปนอันตรายต่อตัวเองจริงมั้ยโยมทีนี้?ถาเห็น
อยางนี้โยมใชขันธ๕อยางถูกวิธีไดมั้ยทีนี้?เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิอยางนี้

(๒).สัมมาสังกัปปะคือความดำาริมันจะดำาริไมดีมั้ย?ดำาริไม่ดี

อารมณมนัก็ไม่ดีโยมเหน็มัย้?มนัก็ไปทางเดยีวกนัมัย้?เพราะมนัมีหวั
แถวถูกแลวนี่ สัมมาสังกัปปะก็เกิดความดำาริชอบไง ไมดำาริอาฆาต

พยาบาท ไมดำาริเบียดเบียนเห็นมั้ย? ดำาริไปในทางไมอาฆาตพยาบาท

ดำาริที่เปนกุศลแทนในการเอื้อเฟอเผื่อแผจริงมั้ย?

(3).ถาเห็นอยางนั้นเห็นวาคิดดีอารมณดีอยางนี้มันจะพูดไมดี

ไหมทีน่ี?้พอพูดไม่ดีอารมณก็ไม่ดีละโยมสมัมาวาจาก็ไปทางเดยีวกนั
มั้ยทีนี้?

(๔).รวมถงึตวัสัมมากมัมนัตะความประพฤติถาประพฤติไมดี
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อารมณมันก็ไมดีจริงมั้ยโยม? มันก็ไปในทางเดียวกันกับสัมมาทิฎฐิเปน

หวัแถวท่ีนำาทางก็คอืวาถามีเจตนาดีอารมณก็ดีถาประพฤตดีิอารมณ

ก็ดีถาทำาดีไมดีกวาหรือทีนี้เรียกวาบุญกิริยามั้ย?ออนนอมสบายใจ

มัย้?ขวนขายชวยเหลอืเกือ้กลูกนัเสยีสละใหทานกนัอยางน้ีบุญกริิยาน่ี

มันนำาความสุขมาใหแกขันธหา

(๕).ที่นี้สัมมาอาชีวะการงานชอบเห็นมั้ย?ก็ทำาการงานที่มัน
ไมเบียดเบียนสิลูกศิษยหลวงพอบางคนที่อยูแถวนิวซีแลนดบางคนเคา

ชอบไปตกปลาเปนกีฬาไงหลวงพอก็ชี้ใหเห็นวาก็ถามเคาวาเวลาเห็น

แกะนิวซีแลนดเนี่ย ที่มันถูกตัดขนเนี่ย มันเหมือนเด็กที่ถูกขโมยเสื้อผา

ไปในหนาหนาวนะโยม?นึกออกมั้ย?โยมไมตองอื๋อหรอกไมมีใครเคา

มาขโมยเสื้อผาคนแกในหนาหนาวหรอกหลวงพอก็เลยถามวาเห็นแลว

นาสงสารมั้ย?ใชเหมือนเด็กๆมั้ย?ใชปลาก็เหมือนกัน
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เพราะแกตกปลาอยูคอืคนนวิซแีลนดชอบไปตกปลาเทราท(troutfish)

กนัมันเปนกฬีาของนิวซแีลนดแตถาโยมมองวาชวีติอืน่เนีย่มนันาสงสาร

นะ ไมควรจะไปอาศัยการงานแบบน้ันทำา เพราะทำาแลวคนอื่นเคาเจ็บ

ปวดเราก็ไมสบายใจสงสารเห็นไกฟาแลวสงสารแตทำาไมตกปลาละ?

แกบอก ของแกเนี่ย พอฟงหลวงพอเสร็จ แกคิดวา แกเหลือไมถึงสิบ

เปอรเซน็ตที่คดิจะไปตกปลาอกีตอไปคดิวาจะขายเรอืคดิวาอะไรตางๆ

คิดวาจะทำาบุญในหนารอนเนี่ยในหนารอนเคาจะไปตกปลาจะขายเรือ

ในหนานี้

หลวงพอกำาลังเลาสูกันฟงวาทุกคนเนี่ยสามารถมีสติปญญาได

จากสัมมาทิฏฐิเออ...จริงดวยนะถาทำาอยางนั้นมันก็มีความเบียดเบียน

นะการงานมันก็ชอบขึ้นมาเห็นมั้ย?ทำาการงานที่มีเจตนาดี-อารมณก็

ดีมีความสุขเนี่ยมันตามกันมาพอการงานชอบความเพียรก็ชอบ
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(6).สัมมาวายามะเพียรอะไร?เพียรปดกั้นอกุศลที่มันยังไม่

เกิดไม่ทำาดีกว่ามั้ย?ไมทำาดีกวาไมทำาดีกวาเพราะกุศลยังไมมีมากอน
นี่ จริงมั้ย? คิดไมดี อารมณก็ไมดี คิดอกุศลทำาอะไรละ? เนี ่ย

สัมมาวายามะปดกั้นอกุศลใหม่ ทำาลายอกุศลเก่า คือ ไมคิดในเรื่อง

อดีตที่ผานมาที่ไมดีทำากุศลให้มันเกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นอยางเรามาที่

นี่กศุลเกดิขึน้เราก็รกัษาไว้สิเออ..ใชเขาใจละรกัษาความปกติสขุของ
ใจที่มีอยูกอนรักษาดวยสติปญญาอยางนี้ไวนี่คือความเพียรมั้ยโยม

(๗).ทำาใหเกดิสมัมาสติไมประมาทหาที่ตัง้ไวดกีวามัย้?มีเครือ่ง

อยูดีกวาม้ัย? กันไว้ดีกว่าแก้ดีกวามั้ย? ดีกวาปลอยใจไปแลวคอย
แกปญหาทีหลัง เดี๋ยวพูดไมดีกอนแลวคอยไปแกทีหลัง แลวคอยไป

ขอโทษทหีลงัหรอืไมพดูเลยดกีวามัย้?เนีย่สมัมาสติโยมมนัก็คอยระลกึ

ไวสิไมเอาดีกวารักษาสิ่งที่ดีไวดีกวาเพราะมันมีอยูแลวจริงมั้ย?จิตที่

ปกติมันมีอยูกอนแลว และสติิทำาหน้าที่อารักขาจิตที่ปกติอยู่

ก่อนโดยการจำาถกูต้องเพราะถ้าคดิไม่ดี

อารมณก็จะไม่ดี ไมใชคนอื่นเปนคนทำา
ถาพูดไมดี อารมณมันจะไมดี เห็นมั้ยโยม

เกดิจากความจำาที่ถกูตองเรยีกวาถริสัญญา

มีความไมลองลอยไมเผลอเปนลักษณะ

ไมเหมอเห็นมัย้?ไมปลอยใจสงออก

ใจอยางนี้เปนตนมีสติตามรกัษาจติที่

มีปกติสุขอยูกอน
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(8).สัมมาสมาธิเปนมรรคขอสุดทายที่ถูกหลอหลอมมารวม

มรรคมีองค8ไวเปนหนึ่งคือเอกัคคตาหรือความแน่วแน่ความตั้ง

มั่นของจิตที่เปนกลาง ไมถูกยอมหรือครอบงำาดวยอารมณใดๆ นับ

ตั้งแต

๑.ขณิกสมาธิสมาธิชั่วขณะที่เผลอแลวรูกลับมาสูความตั้ง

ม่ันเปนกลางเหมือนเดิมกอนจะเผลอใหม แตก็พอใหไดลิ้มชิมรสความ

ตั้งมั่นเปนกลางที่ว่างจากกิเลสหรือคิดปรุงแต่งอยู่ก่อนอยางนอยก็
พอไดกนัไวดกีวาแกคอืเหน็ความเผลอคดิแลวไมเอาๆๆ ๆ ๆ สภาวธรรมก็

แสดงความเกดิดบัใหดูพอเปนบาทฐานวปิสสนาได้เช่นกันว่าส่ิงท่ีดับ

ไปเหล่านั้นย่อมไม่ใช่อัตตาตัวตนถาวรแต่อย่างใด

๒.อุปจารสมาธิเฉียดๆจวนเจียนจะแนวแนแตก็ปวนเปยน

วนเวียนรูอยูแถวใจ ไมเผลอเตลิดเปดเปงไปฟุงซานเกินกายเกินใจออก

ไป
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๓.อัปปนาสมาธิที่แนวแนแนบสนิทเปนหนึ่งน้อยนิดก็ไม่ส่ง

ใจออกไปคิดปรุงแต่งฟุงซ่านแส่ส่ายในอารมณใดๆ

ผลสำาเร็จของสมาธิจึงมีผลเปน เจโตวิมุตติ คือความหลุดพน
เปนอิสระจากกิเลสที่กอทุกขใจทำาใหมีผลเปนความดับทุกขชั่วคราวใน

ระดับสวนดับทุกขดวยปญญาใหวิปสสนาเปนปญญาวิมุตติ

(๑).วิกขัมภนนิโรธดับดวยขมนิวรณไวดวยฌานไม่ให้กิเลส

ที่ก่อความทุกขใจทำางานได้

(๒).ตทังคนิโรธดับกิเลสด้วยการแยกรูปนามในวิปสสนา

ฝกฝนทั้ง๒ระดับขางตนจนชำานาญเปนการเจริญสมถะปญญา

อยางตอเนื่องจนสมาธิและปญญาสมสวนกัน จนจิตมีสมาธิขั้นอัปปนา

แนวแนนอยนิดก็ไมสงใจไปในสังขารนิมิต จิตจึงพุงเขาไปสูสภาวะเดิม
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ท่ีไมมีสังขารการปรุงแตง ไมมีแมแตผูจงใจจะประคอง จะรักษา จะ

กระทำาคือเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติเสมอกัน

(3).สมุจเฉทนิโรธ คือดับกิเลสเด็ดขาดในขณะแห่งจิตเข้าสู่

มรรคนั้น ดวยการผานอัปปนาสมาธิ ไมเขาไปในสังขารนิมิตโดยไมมีผู
จงใจไมมีใครเปนผูกระทำา

(๔).ปฏิปสสัทธินิโรธ อาศัยมรรคดับกิเลสเด็ดขาดบรรลุสู่

โลกุตรผลในขณะแหงผลนั้นจึงชื่อปฏิปสสัทธินิโรธ

(๕)นสิสรณนโิรธดบักเิลสเสรจ็สิน้ดำารงอยูในภาวะที่กิเลสดับ

แล้วนั้นอย่างยั่งยืนคืนสูธรรมชาติเดิมของใจที่ไมมีกิเลสมากอน
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การอบรมสมาธิใหเจริญเปนวิหารธรรมใหใจไดอาศัย คือกันไว

ดีกวาแก จึงมีประโยชนมากมายในหลายระดับแตกตางกันออกไป ดัง

พระพุทธองคไดทรงตรัสไว

๑. สมาธิที่ภาวนาที่เจริญแลว ทำาใหมากแลวย่อมเปนไปเพื่อ

การอยู่เปนสุขในปจจุบัน

๒.ยอมเปนไปเพื่อการไดญาณทัศนะ

3.ยอมเปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ

๔.ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะทั้งหลาย

ในขอที่๔นี้มีความหมายถึงการมีความปกติตามเห็นความเกิด

ขึ้นและดับไปในอุปาทานขันธ๕การตามเห็นความดับไปในแตละขณะ

ยอมละความเห็นผิดวารูปนามเปนเรายอมเปนไปเพื่อการสิ้น
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๑.อวิชชาสวะที่หลงผิดคิดวากายใจเปนเรา

๒.กามาสวะที่ฝนใฝอยากไดสิ่งมาสนองกายใจ

3.ภวาสวะที่อยากหลงอยากใหกายใจไดเปนอะไรเพราะเห็น
ความเกิดดับอยูวา ไมมีใครไดอะไรหรือเปนอะไรหรือเปนอะไรอยูใน

นั้นจริง

๔. ทิฏฐิสวะ ที่จะหลงเขาไปยึดมั่นในโลกของความคิด ใน
ทิฏฐิวิปลาสวามี “เรา” ไมหลงคิดวากายใจ เปนอัตตาตัวตนของเราอีก

ตอไป
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สมาธิจึงเปนเพียงวิธีการที่นำาพาใจไปสูจุดหมายแตไมใชตัวจุด

หมาย การกันไว้ดีกว่าแก้ ก็คือวิธีการที่จะเปดโอกาสให้ใจได้เตรียม

พร้อมต่อความสะอาดไม่เปดโอกาสให้ความสกปรกหรอือกศุลที่ยงั

ไม่เกิดยังไม่มีไมใหพรวดพราดเขามาครอบงำาใจคือกิเลสในนิวรณ๕

ซึ่งทำาให้ปญญาทุพพลภาพ

หรือนิวรณ ๕ ในความหมายที่เปนเคร่ืองบังใจเดิมแท ซึ่ง

พระพุทธองคได้ทรงตรัสถึงการ “ตื่น” หมายถึงการตื่นออกจาก

นิวรณ๕ที่บังใจดวยการอาศัยสมาธิทำาจิตใจใหบริสุทธจากนิวรณดัง

นั้นการกันไว้ดีกว่าแก้ด้วยการให้ใจมีที่อาศัย สติสัมปชัญญะในสมาธิ

และปญญาในการแยกรปูนามแตละระดบัเทาทีจ่ะทำาไดตัง้แตขณกิสมาธิ

คือเผลอแลวรู ก็นับวายังดีกวาไมมีที่อาศัย จนถึงอุปจารสมาธิและ

อัปปนาสมาธิ
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สรุปที่อาศัยของกันไว้ดีกว่าแก้

๑.สติ-อาศัยระลึกรูที่กาย-ใจรักษาใจใหปกติ

๒.สัมปชัญญะ-อาศัยความรูสึกตัวที่กาย-ใจสอดสองวา
หลงหรือไม?

3.วิริยะ-อาศัยความขยันปดอกุศลและสรางกุศล

๔.สมาธิ-อาศัยความสงบตั้งมั่นแนวแนนดวยใจเปนกลาง

๕.ปญญา-อาศัยวิปสสนาแยกรูปนามเห็นวาไมมีตัวตนของ
ใครแตอยางใด

จุดหมายแหงความพนทุกขหรือดับทุกขในแตละระดับยอมให

ผลลัพธไดลิ้มรสไปตามนิโรธทั้ง๕อยางแนนอน
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เหยียบยางบนทางที่มีแสงอรุณอุนเบาบาง

ทุกยางกาวไมมีสวนใดที่ไมถูกประพรมดวยความรู สึกตัว

ดุจเพิ่งเดินผานสวนดอกไมแหงปญญาที่ตื ่นขึ ้นอยางเบิกบาน

๒๐พฤศจิกายน๒๕๕๓

ณนิวซีแลนด
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๏ขาวสำาหรับผูสนใจปฏิบัติธรรม

วัดพระธาตุผาแกวไดจัดตารางการปฏิบัติสำาหรับผูสนใจ

โดยจะจัดทุกเดือนตั้งแตเดือนธันวาคม๒๕๕3-ธันวาคม๒๕๕๔

(เวนเดือนพฤษภาคม๒๕๕๔)เดือนละ๒ครั้ง

รวม๒๔ครั้งโดยแบงเปน

๑).หลักสูตร“อยู่กับรู้”ระยะเวลา๔วัน
สำาหรับบุคคลทั่วไปรับกลุมละ๑๐๐คน

๒).หลักสูตร“วิเวก”(พักเดี่ยวปดวาจา)ระยะเวลา๕วัน
สำาหรับผูที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดแลวรับกลุมละ๕๐คน

โดยขอสงวนสิทธิ์ใหผูปฏิบัติแตละทานสามารถสมัครหลักสูตร

อยูกับรูได๒ครั้งและหลักสูตรวิเวกได๑ครั้ง/ป

เพื่อเปดโอกาสใหกับผูสนใจทานอื่นๆซึ่งมีเปนจำานวนมาก

ทานที่สนใจกรุณาอานรายละเอียดของแตละหลักสูตรเพิ่มเติมไดที่

www.phasornkaew.org

(โปรดอานรายละเอียดใหครบกอนกรอกใบสมัคร)
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ขอเชิญสาธุชนรวมสนับสนุน

งานวิปสสนากรรมฐานของวัดพระธาตุผาแกว

โดยรวมเปนเจาภาพอาหารแกผูปฏิบัติธรรมจำานวน

๕,๐๐๐บาท/มื้อ/๑๐๐คน
โดยกรุณาโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารกสิกรไทยสาขาฟวเจอรปารครังสิต

ชื่อบัญชีศิวพรขวัญรักษ๖๑๐-๒-๒๐๙๔๙-๒
หากทานโอนเงินแลวกรุณาแจงใหทราบทาง

email:sivaporn.kh@gmail.com

เพื่อดำาเนินการตามความประสงคของทาน

และออกใบอนุโมทนาบัตรใหตอไป

พระครูใบฎีกาอำานาจโอภาโส๑๑๑



กันไวดีกวาแก ๑๑๒


