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ท่านเคยสงสัยบ้างไหม?
ทำ�ไม? “องคุลีมาร”

ฆ่าคนมากมาย......

แต่ ไม่ตก “นรก”
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ธรรมะถ้าไม่สามารถช่วยคนให้มีความ
สุขตรงปัจจุบันได้ ธรรมะก็ไม่มีประโยชน์ สมมุติ
ว่าใครสักคนหนึ่งฆ่าภรรยาหรือคอรัปชั่นทำ�ชั่ว
ถ้าธรรมะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ไม่ได้ ธรรมะนี้ก็ไม่มี
ประโยชน์ สมัยก่อนองคุลมี ารฆ่าคนเป็นพันคน พบ
ธรรมะพระพุทธเจ้าสามารถพ้นทุกข์ตรงปัจจุบัน
นัน้ เลย เป็นพระอรหันต์ในชาตินน้ั ได้ แล้วพวก
เราล่ะ บางคนไม่เข้าใจคิดว่าทุกข์มาจากคนอื่น
ทำ�บ้าง คิดว่ามาจากเราทำ�บ้าง คนคิดว่ามาจาก
เราทำ�มักจะคิดว่าผู้ใดทำ�กรรมอย่างใด   ผู้นั้น
รับผลอย่างนัน้ ถ้าอย่างนั้นองคุลีมารก็คงไม่มี
โอกาสพ้นทุกข์   หมอที่ฆ่าภรรยา นักศึกษาที่ไป
ฆ่าแฟน หรือนักการเมืองอ่อนแอ คอรัปชัน่   ชาติน้ี
ก็ไม่มีใครพ้นทุกข์ได้เพราะใช่ว่าทุก
คนจะเข้มแข็งตลอดเวลา
เราก็มชี ว่ งเวลาอ่อนแอ
ในชี วิ ต ที่ ตั ด สิ น ใจผิ ด
คิดผิด กระทำ�ผิดพูด
กรรมแต่ไม่กำ�

๓

ผิดจะต้องอยู่ใช้กรรมไปเรื่อย ๆ   ไม่มีโอกาสพ้น
ทุกข์ ไม่มีโอกาสพบสุขเลยหรือ  พระพุทธเจ้าตรัส
อย่างนี้นะ ถ้าเกิดมาหรือมีชีวิตอยูต่ รงปัจจุบนั เพือ่
ใช้กรรมเก่า การครองชีวติ ที่ประเสริฐตรงปัจจุบนั
จะเป็นไปไม่ได้
หากใครกล่าวว่าผู้ใดทำ�กรรม
อย่างไร ผู้นั้นก็ต้องรับผลอย่างนั้น การครองชีวิต
ประเสริฐตรงปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน
แล้ ว กรรมที่ ถู ก ต้ อ งคื อ อะไรถึ ง จะช่ ว ย
ตรงปัจจุบันได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า หากผู้ใด
กล่าวว่า กรรมคือเจตนา เป็นที่ตั้ง
ของเวทนา การครองชีวิตที่ประเสริฐ
ตรงปัจจุบันจึงจะเป็นไปได้  ลอง
พิสูจน์ดู ทำ�งานวิจัยคือเก็บ
ข้ อ มู ล ตรงปั จ จุ บั น คื อ สติ นั้ น
แหละไม่ ใ ช่ ไ ปนั่ ง จิ น ตนาการเอา  
เวลามีเจตนาดี   มีเวทนาอารมณ์ที่ดี
มีความสุขไหม ให้ผลตรงนี้เลยไหม เวลา
๔
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เจตนาไม่ดี คิดไม่ดี อารมณ์
เป็นทุกข์ให้ผลตรงนี้เลยไหม
แล้วควรเลือกแบบไหน เจตนา
เก่ า ที่ เ คยทำ � ไปด้ ว ยความอ่ อ นแอ
จากอวิชชา ไม่ใช่คนโง่ ไม่ใช่คนชั่ว
ไม่ใช่คนเลว แค่อวิชชา อวิชชาไม่ใช่คน
เป็นสภาวธรรมหนึ่งแห่งความไม่รู้   มีคนชั่วไหม
ไม่มี ข้างในใจดูให้ดี มันเป็นอมตะ สะอาดบริสทุ ธิ์
เหมือนกันทุกคน ถ้าเข้าใจใจที่อมตะสุข บริสุทธิ์
เหมือนกัน เราจะให้อภัยกันได้
ไม่ว่าประเทศหรือสังคม เพื่อน คนรอบ
ข้าง คนในบ้าน เราก็ไม่สน้ิ หวังเพราะทุกคนมีจิต
ที่บริสุทธิ์เป็นอมตะเหมือนกัน ใจที่เปลี่ยนจาก
ความปรุงแต่งดีรา้ ย มันแค่เกิดดับผ่านไป ไม่ถาวร
เพราะไม่มีคน ถ้าเกลียดคนชั่วก็แค่อวิชชาอีกตัว
ที่สร้างความเกลียดขึ้นเป็นโทสะให้ผลเป็นความ
ทุกข์แล้วใครจะรอดจากทุกข์   แต่ถ้าเข้าใจว่าที่
กรรมแต่ไม่กำ�
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หลงคิดก็อวิชชากระแสหนึง่ ทีห่ ลงว่า
มีคน   โยมจะให้อภัยแล้วก็มีความ
เคารพให้เกียรติในกันและกัน รวมถึง
ให้เกียรติในความสามารถที่แตกต่าง
กันในสังคมและใช่ว่าทุกคนจะเข้ม
แข็งตลอดเวลา ทุก ๆ คนก็มีความ
อ่อนแอเสมอ หันกลับมามองเข้าไปทีใ่ จ
เรา คำ�ว่า “ให้อภัย” ไม่ได้สายเกินไป รวมถึงการคิด
หาทางช่วยกันให้พ้นทุกข์ ถ้าธรรมะนี้ไม่สามารถ
ช่วยคนให้พน้ ทุกข์ตรงปัจจุบนั ได้ ไม่สามารถช่วย
คนให้มีความสุขตรงปัจจุบันได้ ธรรมะนี้ก็ไม่มี
ประโยชน์ ใครที่มีญาติมิตรมีเพื่อนที่เคยอ่อนแอ
เคยผิดพลาด ก็อย่าไปสิ้นหวังและคิดว่าเขาต้อง
ตกนรกแน่นอน แต่มันยังมีโอกาสตราบที่เรายังมี
ชีวิต มีปัญญา มีธรรมะ มีศาสนาพุทธอยู่ เรายังมี
โอกาส
กรรมคือเจตนาเป็นทีต่ ง้ั ของเวทนา เจตนา
๖ พระครูใบฎีกา อำ�นาจ โอภาโส

ดี อารมณ์กด็ ี เจตนาไม่ดี อารมณ์กไ็ ม่ดี เป็นทุกข์
มั น ต่ า งกั น อย่ า งไรกั บ ประโยคที่ว่าผู้ใดทำ�กรรม
ผูน้ น้ั รับผล เพราะเจตนากับเวทนาไม่ใช่คน เป็น
สภาวธรรม ๒ ตัวทีอ่ าศัยกันและกันเกิดขึน้ เพราะ
สิง่ นีม้ ี สิง่ นีจ้ งึ มี เช่น คิดไม่ดี อารมณ์ไม่ดี ถ้าเห็น
อย่างนี้ เหตุดับ ผลมันก็ดับ ความทุกข์กด็ บั ความ
ทุกข์ไม่ได้มตี วั ตนถาวร พอเปลีย่ นเป็นคิดดีอารมณ์
ก็ดี จึงต่างจากประโยคทีว่ า่ ผูใ้ ดทำ�กรรม ผูน้ น้ั รับ
ผล อันนัน้ มันเป็นคนโยม อย่างความทุกข์ใจจาก
การคิดไม่ดี มีอยูก่ อ่ นไหม ไม่มอี ยูก่ อ่ น พอหยุด
เหตุดับเหตุ เลิกคิดไม่ดี ผลแห่งความทุกข์ก็หาย
ทันที อย่างเรานัง่ สมาธิกนั ก็ออก
ไปจากความคิดที่ไม่ดีมาอยู่ท่ี
ความรู้สึกตัว รู้สึกไปถึงตัวจิต
นะ ไม่ใช่รสู้ กึ ทีร่ า่ งกาย ความ
รูส้ กึ มันเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่รา่ งกาย มีแต่
เหตุปจั จัยของสภาวธรรมทีอ่ าศัย
กันและกันเกิดขึ้น
กรรมแต่ไม่กำ�
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พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นตรั ส รู้
เรื่ อ งปฏิ จ จสมุ ป บาทคื อ
ขบวนการของเหตุ ปั จ จั ย
ว่า ถ้าสิ่งนี้มี สิ่งนี้ถึงมี ถ้า
สิง่ นีด้ บั สิง่ นีก้ ด็ บั ถ้า
สิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จะมี
ได้อย่างไร แสดงว่า
ทุ ก อย่ า งไม่ ไ ด้ มี ตั ว ตน
ด้วยตนเอง ถึงมาลงที่ “ตถตา” ว่า มันก็เป็นอย่าง
นั้นเอง มันเป็นภาวะที่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากนี้  
สัพเพธัมมาอนัตตา คือ ธรรมที่ปรุงแต่งและธรรม
ที่ไม่ปรุงแต่งก็ไม่ได้มีตัวตนสักอันหนึ่ง เราต้อง
ฉลาดในการใช้เหตุปัจจัยในการที่ทำ �ให้มีความ
สุขตรงปัจจุบัน เจตนาไม่ดี อารมณ์ถึงไม่ดี เรียก
อบายภูมิ คือ ความไม่สบายใจ อะ แปลว่า ไม่
บาย แปลว่า สบาย ภูมิ คือ ภาวะของจิตใจ เจตนา
ไม่ดีก็ไม่สบายใจ มี ๔ แบบ เรียกว่า อบายภูมิ ๔
เช่น เจตนาไปฆ่าคน มันร้อนรุ่ม เขาสมมุติว่า นรก
๘ พระครูใบฎีกา อำ�นาจ โอภาโส

หรือคิดโลภอย่างนี้ก็ไม่สบายใจ เขาสมมุติเรียกว่า
เปรต   
ส่วนความดี เวลาคิดดี อารมณ์ดี หน้าตา
ก็สวย  อ้อ..สวรรค์คงเป็นอย่างนี  ้ คิดไม่ดี อารมณ์
ไม่ดี หน้าตาก็หงิก  ถ้าเขาฉลาดเขาเห็นว่ามันทำ�ให้
ทุกข์เขาก็เปลี่ยนเอง เพราะทุกคนที่มีชีวิตอยู่บน
โลกนี้รวมถึงสรรพสัตว์ก็ต้องการความสุขทั้งนั้น
แต่ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวร คือ พระนิพพาน  เขา
เรียก อมตะ  ข้างนอกต่างหากที่เปลี่ยน เดี๋ยวเป็น
คนดี เป็นคนหงุดหงิด เป็นคนขี้สงสาร เป็นคน
อ่อนแอ เป็นคนเข้มแข็ง เป็นคนรำ�คาญเป็นต้น แต่
คนเหล่านั้นถาวรไหม ไม่ถาวร
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สิ่งนี้มี สิ่งนี้ถึง
มี ไม่ต้องเชื่อใครอีกต่อ มีปัญญาชำ�แรกกิเลส
อยู่ชิดประตูอมตะ ตถาคตยังคงมีความสุขอยู่ได้               
ในท่ า มกลางความแปรปรวนของรู ป คื อ โลกก็
แปรปรวนไป รูปลักษณ์ต่าง ๆ ก็แปรปรวนไป แต่
กรรมแต่ไม่กำ�
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ใจไม่แปรปรวนเพราะใจไม่ปรุงแต่งชอบหรือไม่
ชอบ คือทางรอดที่ปลอดภัย ต้องฉลาดว่าจะอยู่
อย่างไรถึงจะมีความสุข คิดดีมีความสุขไหม มี
ความสุข หน้าสวยไหม คิดดีวันนี้ อารมณ์ดีตอน
นี้ หน้าสวยตอนนี้ อีกนาทีหนึ่งคิดดี อารมณ์ดี
หน้าตาก็สวย อีก ๑ ชั่วโมง อีก ๑ วัน แล้วพรุ่ง
นี้ก็ทำ�เหมือนเดิม คิดดี อารมณ์ดี หน้าตาก็สวย
๑ ปีจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย   ลองเปลี่ยนอีก
ฉากดู อีกคนหนึ่งคิดไม่ดี อารมณ์ไม่ดี หน้าตา
หงิก ๑ นาที ทำ�อย่างนี้ อีก ๑ นาที ทำ�อย่างนี้ อีก
๑ ชั่วโมง พรุ่งนี้ทำ�อย่างนี้ อีก ๑ ปีผ่านไปหน้าตา
จะเป็นอย่างไร อายุมากขึ้นหน้าตาจะเป็นอย่างไร
ทัง้ หมดมีแต่เหตุปจั จัย คนทีม่ ปี ัญญาก็เลือกเอาว่า
จะใช้เหตุปัจจัยอะไร ตราบใดยังมีชีวิตอยู่  อยู่ให้มี
๑๐ พระครูใบฎีกา อำ�นาจ โอภาโส

ความสุข อย่าไปก่อปัญหาเบียดเบียนกัน ให้อภัย
เข้าใจ แค่เราเกลียดคนชั่วนะ จิตใจก็เศร้าหมอง
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเท่าไรหรอก ก็แค่
สร้างกิเลสอีกตัวหนึ่งขึ้นมาด้วยการเกลียดความ
ชั่วของเขา แล้วความเกลียดไม่ใช่ความชั่วเหรอ
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้ ถ้าเข้าใจความจริง
จะยุติบทบาทภายในไม่สร้างเรื่องราวแบบนั้นขึ้น
มา เพราะความเกลียดก็เป็นอกุศล ผลเป็นความ
เศร้าหมองแล้วคนชั่วข้างนอกไม่มีอยู่จริง มีแต่
สภาวธรรม
เหมือนใน
ครอบครั ว เดี ย วกั น ไม่ ว่ า
สามี ภ รรยาหรื อ เพื่ อ นร่ ว ม
งาน พี่น้อง ก็มชี ว่ งแห่งความ
อ่ อ นแอแต่ ข้ า งในบริ สุ ท ธิ์ เ หมื อ น
กัน เห็นใจกัน สงสารเปลือกแห่ง
ความทุ ก ข์ ที่ ดิ้ น รนใช้ วิ ธี ที่
กรรมแต่ไม่กำ�
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ผิดพลาด อะไรก็ได้ที่เข้ามาแล้วทำ�ให้ภาวะมันดี
ขึ้นเขาก็เลือกทันทีเพราะภวตัณหาความอยากได้
ภาวะทีด่ กี ว่า   เขาอาจจะอ่อนแอแล้วเลือกวิธีผิด
เราก็แค่เข้าใจ เห็นใจ ไม่ต้องไปซ้ำ�เติมกัน อย่า
ไปเปรียบเทียบ อย่าไปเกลียดว่า ฉันยังไม่ท�ำ แต่
เขาทำ�  ก็แค่ไม่มเี ขา แค่อวิชชาความไม่รู้กับความ
อ่อนแอ ไม่มีคนชั่ว ไม่มีคนเลว ไม่มีคนโง่ด้วย มี
แต่ความไม่รู้กับความอ่อนแอแต่ไม่ใช่คน นี่คือ
ความจริงในศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้
แต่เราอยู่ในรูปร่างคน เรียกว่า มนุษย์สมบัติ ทุกคน
ได้สมบัตมิ าชิ้นหนึ่งที่เป็นธาตุสี่ แต่ทำ�ไมหน้าตาไม่
เหมือนกัน ก็ข้างในปรุงแต่งไม่เหมือนกัน เจตนา
ไม่เหมือนกันแต่มันก็ยังมีความบริสุทธิ์อยู่ข้างใน
เคารพแล้วก็ให้เกียรติกัน เห็นใจกัน สงสารเพื่อน
ร่วมทุกข์เพราะทุกชีวิตต้องเผชิญกับความไม่คงที่
ในธรรมชาติแต่เขาแก้ปัญหาจากสติปัญญาเท่า
ที่มีตามวุฒิภาวะนั้น ๆ คือ อวิชชา ความไม่รู้ แล้ว
พัฒนามีตัวรู้ขึ้นมา พอรู้ปั๊บ ไม่เอา ไม่ทำ� 
๑๒ พระครูใบฎีกา อำ�นาจ โอภาโส

สติปฏั ฐาน ๔ เป็นทีต่ ง้ั แห่งตัวรู้ อย่างรู้สึก
ก้นกระทบพื้น เท้ากระทบพื้น มือถูกกัน ใบหน้า
อยูต่ รงนี้ ลมหายใจอยูต่ รงนี้ สติเข้าไปรู้ เพือ่ อาศัย
เป็นที่ตั้งแห่งรู้ เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของอวิชชาพอ
รู้ปั๊บ อวิชชาหยุดทำ�งานเพราะตัวรู้เข้ามาครอบ
ครองพื้นที่ตรงนี้แล้ว สร้างตัวรู้ขึ้นมาให้มีที่อาศัย
มีสติตรงปัจจุบันขณะในการเก็บข้อมูล ดูสิว่าคิด
อย่างนี้ให้ผลอย่างไร   คิดไม่ดี อารมณ์ก็ไม่ดี คิด
ดี อารมณ์ก็ดี ความรู้สึกตรงนี้เป็นกลาง ๆ พอ
เก็บข้อมูลเสร็จก็ทำ�งานวิจัย เรียกว่า โพชฌงค์ ๗
โพธิ+องค์ เรียกว่า องค์แห่งการตรัสรู้ ๗ ประการ  
ตั้ ง แต่ ตื่ น นอนมาเลยเก็ บ ข้ อ มู ล แล้ ว ทำ � งานวิ จั ย
อ้ อ ..ถ้ า คิ ด อย่ า งนี้ แ ล้ ว ผลเป็ น
อย่างนี้ มันเกิดธรรมวิจยะแล้วก็
เกิดวิรยิ ะ ขยันทำ�ในสิง่ ทีด่ แี ล้ว
ก็ปิดกัน้ สิง่ ทีไ่ ม่ดี ขยัน
ให้ถูกวิธี อย่างการ
งานชอบ เช่น เดินไป
กรรมแต่ไม่กำ�
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ข้างนอกเจอขวดแตก เก็บไปทิ้ง ไปที่ทำ�งานเจอ
ยาม ยิ้ม เจอเพื่อนร่วมงาน ยิม้ นีแ่ หละการงาน
ชอบตัวจริงเพราะทั้งวันมีแต่เจตนาทีด่ ี ขับรถไปใคร
เขาจะปาดหน้าก็ให้เขาไปก่อน เป็นสังคมที่มีความ
สุข เพราะทุกคนเข้าใจหลักในการใช้ชวี ติ ให้มคี วาม
สุขเหมือนกัน  ไม่เบียดเบียนกัน ถ้าพูดออกไปแล้ว
คนเขาทุกข์ควรทำ�ไหม เรียกว่าความรู้สึกตัว เมื่อ
รู้ว่าไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ควรทำ�  วิรยิ ะคอยปิดกัน้
ความคิดที่เศร้าหมอง ไม่ได้ประโยชน์ต่อตัวเอง
ทุกคนมีโอกาสพัฒนาเรียกว่า ภาวนา  จิตภาวนา
พัฒนาจิตใจ ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา ให้
เข้ า ใจคนต้ อ งเกื้ อ กู ล กั น แบ่ ง ปั น
กั น ตามภาระหน้ า ที่ ที่ มี ค วาม
สามารถ ความถนัด โยมยังต้อง
กินก๋วยเตี๋ยวไหม กินถั่วงอก
ไหม กินข้าวไหม อยู่คนเดียว
หรือเปล่า มีคนอื่นรอบ ๆ ตัว
เราอีกตัง้ มากมายมหาศาล เพือ่
๑๔ พระครูใบฎีกา อำ�นาจ โอภาโส

ให้เกิดสิง่ ต่าง ๆ ในการเกือ้ กูลกัน  เคารพให้เกียรติ
ในความสามารถที่แตกต่างกัน เราใช้ลมหายใจ
เดี ย วกั น กับทุกคนทั่วโลกหรือว่าของเราเท่านั้น
หรือคนอื่นไม่ได้หายใจหรือเขาไม่หายใจออกมา
เลย โยมหายใจเอาลมหายใจของคนอื่นเข้าไปด้วย
ไหม ไม่ใช่ว่าแค่คนไทย ตะวันออกกลาง อเมริกา
ยุโรป ขั้วโลกเหนือยันขั้วโลกใต้ จากใบไม้ทุกใบ
จากสรรพสัตว์ทุกตัว ความเข้าใจความเป็นจริง
แบบนีม้ คี วามให้เกียรติ มีความเคารพในสรรพสิ่ง
อื่น ไม่ใช่ว่ามีอัตตา อหังการ มมังการ ว่าฉันเก่ง
ฉันแน่อยู่คนเดียว ความซาบซึ้ง ความเคารพ การ
ให้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น และกั น จะทำ � ให้ ชี วิ ต มี ค วามสุ ข
ขึ้น มีความอ่อนน้อมต่อผูอ้ น่ื ศาสนาพุทธเราถือว่า
ความอ่อนน้อมเป็นความงาม เรียกบุญกิริยา
กิริยาทีอ่ อ่ นน้อม เปีย่ มสุข บุญเป็นชือ่ ของความสุข
ขวนขวายช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คือ สัมมาอาชีวะ
เดินไปไหนมีอะไร ขยะตกก็เก็บ ขี้บุหรี่หล่นก็เก็บ
ไปทิ้งให้เป็นระเบียบ ทิชชู่หล่นเราไม่ต้องบ่น บ่น
กรรมแต่ไม่กำ�
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ไปไม่มอี ะไรดีขน้ึ มา ถ้าเริม่ ต้นทำ�จะค่อย ๆ ดีขน้ึ ๆ
ความดีค่อย ๆ แผ่ขยายไป แต่บางคนยังไม่เข้าใจ
เขาผิดไหม เขาไม่ได้ผิด อย่าท้อแท้ อย่าสิ้นหวังใน
การส่งแรงบันดาลใจในสิ่งที่ดี
สัจจะมี ๒ ตัวเรียกว่าธรรมที่ปรุงแต่ง คือ
สังขตธรรมกับธรรมทีไ่ ม่ปรุงแต่ง คือ อสังขตธรรม
หรือนิพพานเป็นสันติลกั ษณะเป็นอมตะ ไม่มีการ
ปรุงแต่ง ไม่มีใครอยูใ่ นนัน้ นีค่ อื ทางออกของพวก
เรา ถ้ายังเกลียดคนชั่วจะทุกข์ ออกมาเลยจาก
ความคิดนั้นจะพบสันติสุข ทุกจิตใจก็มคี วามสุข
เหมือนกัน ไม่มคี วามแตกต่าง ไม่เหยียดหยาม ไม่
ต้องดูถูกกัน
ในนิพพานมีของถูกของแพงไหม  
ไม่มีเพราะนั่นคือโลกของความปรุง
แต่งแต่ต้องใช้ไหม ต้องใช้
โลกสมมุติ เพราะเรา
มีหน้าที่ตามความ
๑๖ พระครูใบฎีกา อำ�นาจ โอภาโส

สามารถที่ถนัดไม่เหมือนกัน
แต่ในนิพพานไม่มี เลยเป็นที่
ที่ปลอดภัย เป็นที่อมตะ เป็น
ที่ที่ไม่แปรปรวน เป็นที่ไม่มี
การเหยียดหยาม ไม่มีความ
แตกต่าง มีแต่ความเสมอ
ภาค เป็นสันติลักษณะ เป็น
ธรรมชาติเดิม แต่ความปรุงแต่งมาบังอยู่ชั่วคราว
เป็นคนดีถาวรไหม เดี๋ยวก็เผลอหงุดหงิด ขุ่นมัว
เศร้าหมอง รำ�คาญบ้าง หรืออิจฉาเรือ่ งเล็ก ๆ บ้าง
เป็นต้นก็ไม่ถาวร ใจที่เปลี่ยนแปลงไปมาเหมือน
น้ำ�ที่ไม่มีสีสันในตัวเอง ฉาบด้วยแสงอาทิตย์ยาม
เช้าบ้าง ดวงดาวยามค่ำ�คืนบ้าง ดวงจันทร์บ้าง หมู่
เมฆบ้าง แล้วก็ผ่านไปไหม แค่เปลือกอาภรณ์ของ
สายน้ำ� ส่วนสายน้ำ�บริสุทธิ์เหมือนเดิม ใสเหมือน
เดิม ว่างจากตัวตนเหมือนเดิม ใจก็เหมือนกัน แค่
เปลีย่ นเปลือกอาภรณ์ตามผัสสะทีเ่ ข้ามากกระทบ
บางเรื่องที่เราอ่อนแอ เจอผัสสะแรง ๆ รับมือไม่
กรรมแต่ไม่กำ�
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ไหว เราจะปรุงแต่งไม่ค่อยงดงามนัก หงุดหงิด
รำ�คาญ เบื่อหน่าย เซื่องซึม ท้อแท้ มันถาวรไหม
มันก็ไม่ถาวร ช่วงผัสสะปราณีตเข้ามา เหมือนเงา
น้ำ�มีละอองทองระยิบระยับในยามรุ่งอรุณอย่างนี้
แต่กไ็ ม่ถาวร ความใสที่ไม่ปรุงแต่งต่างหากทีถ่ าวร
นั่นแหละคือ นิพพาน   เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ถึงท่านไม่ตรัสรู้ สิ่งนี้ก็มีอยู่
แล้วในธรรมชาติ  ดูสิว่าธรรมชาติมันทำ�งานอย่าง
นี้ สิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มี สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ เช่น เพราะ
ตัณหาดับ ความอยากดับ ความกระวนกระวายก็
ดับไปด้วย สันติสุข
ก็เปิดเผย
เรียก
นิโรธ ก็แจ้งขึ้นมา
แ ล้ ว ตั ณ ห า ถ า ว ร
ไหม ถ้าไม่ทำ�ตาม
หั น ไ ป ดู ก็ ห า ย ไ ป
แล้ว ความไม่รู้นี้มัน
พาคิด อย่างคิดว่า
๑๘ พระครูใบฎีกา อำ�นาจ โอภาโส

มีคนชั่วข้างนอก ไหนใครคิด หายไปแล้ว อวิชชา
ไม่ได้มีตัวตนถาวร แต่เพราะว่าอวิชชาก็ไม่รู้ตัว
เองว่าเป็นอวิชชาก็เลยคิดเตลิดเปิดเปิง พอมีตัวรู้
เกิดขึน้ เฉลียวใจเข้าไปดู มันไม่มีนะ เราจะเข้าใจ
มนุษยชาติมากขึ้นด้วย เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคน
ต้องมีความแบ่งปันแต่นิพพานไม่ต้องใช้สิ่งเหล่า
นี้ ไม่ต้องมีคนชั่ว คนดีก็ไม่มี เพราะบุญแค่มาส่ง
ปากประตูนิพพาน บุญไม่เข้าไปด้วย เข้าใจกฎแห่ง
ความเป็นจริง เข้าใจเหตุปัจจัยและใช้เหตุปัจจัยใน
ฝ่ายที่ไม่สร้างทุกข์ขึ้น อย่างน้อยก็มีความสุขต่อ
ตัวเองแล้วก็แบ่งปันรัศมีภาคแห่งความสุขนี้ออก
ไป
ถ้าคิดดี เจตนาดี อารมณ์ดี มีความ
สุข หน้าตาสดใส คนเห็นหน้าตาทีส่ ดใสแล้วเขามี
ความสุข เขาเห็นหน้าตาที่หงิกของเรา เขารู้สึกไม่
สบายใจบ้างไหม แล้วควรจะแบ่งปันอะไรดี แค่มี
เจตนาดี อารมณ์ดี แววตาความสดใส เดินเข้าไป
กรรมแต่ไม่กำ�
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ในสวนสาธารณะ เดินไปตามตลาด แค่นั้นก็เป็น
ของขวัญของทุกที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องกฎ
ของธรรมชาติอย่างซือ่ ๆ ง่าย ๆ แล้วเข้าใจได้ทุก
คน แต่จะฉลาดในการใช้หรือเปล่า ถ้าไม่ฉลาด
ก็ไม่ได้แปลว่าโง่นะ แค่ว่าอวิชชามันยังมีกำ�ลัง
มากกว่า ปัญญายังเข้มแข็งไม่พอ เมื่อไรที่ปัญญา
เข้มแข็งพอก็สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ�  ถ้า
เราเคยมีช่วงเวลาอ่อนแอก็ต้องเข้าใจว่าคนอื่นก็
มีช่วงเวลาอ่อนแอเช่นเดียวกัน ถ้าเราเคยมีเวลา
แห่งภวตัณหาที่อยากได้ภาวะที่ดี คนอื่นก็มีเช่น
เดียวกัน แต่ก็ต้องเข้าใจว่า มันก็ไม่ใช่เขา ไม่ถาวร
เปลีย่ นแปลงไปมา แต่ถ้าเขาเลือกตัดสินใจผิดมัน
ก็ไม่ใช่เขา ช่วงนั้นอวิชชา
มันเข้มแข็งกว่า อยากให้
มองอย่ า งนี้ น ะเพราะว่ า
ปัญหาต่าง ๆ ที่รุมล้อมเข้า
มาจากความเปลี่ยนแปลง
จากความแปรปรวน
๒๐ พระครูใบฎีกา อำ�นาจ โอภาโส

พระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนีน้ ะ ถ้าไม่เข้า
ใจการเกิ ด ขึ้ น หรื อ การอุ ทั ย และการอั ส ดงแห่ ง
โลก ที่สุดแห่งทุกข์จะยังไม่มี ถ้ารู้ว่าโลกเกิดขึ้น
ได้อย่างไร อัสดงไปได้อย่างไร ที่สุดแห่งทุกข์
จึงจะมีได้ โลกแห่งความปรุงแต่งหมายถึงเรื่อง               
ปฏิจจสมุปบาทว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ในสายเกิด
คือ เกิดจากอวิชชา พอไม่รู้ ก็เลยพาปรุงแต่ง เรียก
ว่า อวิชชาปัจจยาสังขารา คือ ภพ ชาติที่พวกเรา
เป็นอยู่ทุกวันนี้ คำ�ว่า ภพ   แปลว่า เข้าไปอาศัย
อย่างเช่น คิดดี อารมณ์ดี ถ้าคิดไม่ดี อารมณ์
ไม่ดี ภพคือการเข้าไปอาศัยในความคิดปรุงแต่ง
อุ ป าทานเป็ น เหตุ ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด ภพเพราะยึ ด มั่ น
อะไรบางอย่างไว้ อย่างเช่น ยึดมั่นกับความคิด
ความเห็น เรียกว่า ทิฏฐุปาทาน แล้วเข้าไปอาศัย
ในนั้น เมื่อเข้าอาศัยก็ตระหนักว่ามีเรา เรียกว่าภพ
เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ มีเราคิดดีมีเราคิดไม่ดี ไม่ใช่
แค่ความคิดที่เข้าไปยึด เรียกว่า ทิฏฐุปาทาน  แล้ว
ก็เอาความคิดไปทะเลาะกัน แล้วโยมเห็นว่าไม่ใช่
กรรมแต่ไม่กำ�

๒๑

ตัวเรา ออกจากการเข้ามาอาศัยมันก็หายทันที
จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า ภวจักรในสังสารวัฏ สังสารวัฏ
แปลว่าหมุน ท่องเที่ยวไปอย่างนี้ มีชื่อว่า ภวจักร
เพราะว่ามันท่องเที่ยวไปในสภาวะต่าง ๆ เช่น ท่อง
เทีย่ วในสภาวะเจตนาดี  อารมณ์ดี แล้วเดีย๋ วก็เผลอ
ท่องเที่ยวไปในความคิดที่ไม่ดี อารมณ์ก็ไม่ดีไหม
แล้วก็ทอ่ งเทีย่ วไปในหน้าตาทีบ่ ดู บึง้ หรือท่องเทีย่ ว
ไปในความจำ�ที่ไม่ดีบ้าง ที่ดีบ้าง ในความคิดบ้าง
เห็นไหมในขันธ์ห้า
สังสารวัฏ หรือ ภวจักร ท่องเที่ยวไปตาม
สภาวะต่าง ๆ ภายในหรือภายนอก ก็คอื สภาวธรรม
แดดออก ฝนตก ชายทะเล ภูเขา หิมะ อะไรก็
แล้วแต่จะเห็นว่าก็แค่ท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้อะไรขึ้น
มา จะท่องเที่ยวไปในความคิดดีหรือคิดร้าย ใจ
ปกติอย่างนีก้ ว็ า่ ง ๆ อยูก่ อ่ น สักพักก็เผลอคิดไม่ดี
ขึ้นแล้วก็เสวยอารมณ์ไม่ดีแล้วก็หยุดแล้วกลับไปสู่
ความว่างคือไม่มีความปรุงแต่งสักพักหนึ่ง แล้วก็
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เผลอคิดใหม่ แล้วท่องเที่ยวไปในความคิดดี แล้ว
ก็ไปเสวยอารมณ์ดี แล้วก็หยุดหายไป มีเว้นช่วง
นิดหนึ่งเป็นความว่าง แล้วก็ท่องเที่ยวอีก เหมือน
ดูหนัง ๑ เรื่อง ก่อนไปดูหนังใจว่างอยู่ก่อน พอดู
หนังขำ�  ๆ ก็นง่ั หัวเราะไปสักพักแล้วก็ปกติหรือไป
ดูหนังเศร้าก็ร้องไห้สักเดี๋ยวหนึ่งแล้วออกมาปกติ
หรือดูหนังบู๊ ๆ แล้วเครียดเดีย๋ วหนึง่ ออกมาก็ปกติ
เห็นไหมหัวท้ายมันว่างอยู่ก่อนไหม ก่อนดูหนัง
ว่างอยูก่ อ่ น หนังจบก็กลับคืนสูค่ วามว่างแล้วดูมากี่
เรื่อง ท่องเที่ยวมาแล้วกี่สภาวธรรม จะท่องเที่ยว
ไปอีกนานแค่ไหน ถ้าอ่อนล้าและ
เพียงพอแล้วต่อความเข้าใจ
ก็ ก ลั บ คื น สู่ บ้ า นแห่ ง
ความอมตะภายใน
ถ้ า ยั ง มี เ ห ตุ
ปั จ จั ย ที่ ต้ อ ง ทำ � ง า น
ต้ อ งแบ่ ง ปั น ช่ ว ยเหลื อ
กรรมแต่ไม่กำ�
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เกือ้ กูลคนทีอ่ อ่ นแอกว่า รักษาทิศทางเป้าหมายให้
ชัดเจน พวกนี้เขาเรียกพระโพธิสัตว์นะ บางคนยัง
สงสารคนอื่นอยู่ คือยังไม่อยากว่ายขึ้นฝั่งก็ช่วย ๆ
กันไป แต่บางคนกำ�ลังน้อยก็รีบตะเกียกตะกาย
ขึ้นฝั่งไป แต่บางคนมีกำ�ลังปัญญามากกว่า เราก็
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ไม่ล�ำ บากเดือดร้อนอะไรมากนัก คนที่อ่อนแอกว่า
ยังมี บางคนก็อยูช่ ว่ ยเหลือเกือ้ กูลกันไป ธรรมะ
ใช้ได้ ๒ ระดับ ในระดับที่ยู่กับสังคม อยู่กับชุมชน
อยู่กับมหภาค มีความเคารพและเข้าใจถึงระดับ
ลึก ๆ ในตัวปรมัตถ์ว่าทุกชีวิตมีจติ ทีบ่ ริสทุ ธิเ์ หมือน
กัน แต่เพราะอวิชชาจึงไปก่อพฤติกรรมที่ผิดพลาด
แล้วก็ต้องรับผลนั้น ในเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา เช่น
เจตนาไม่ดีผลอารมณ์ไม่ดีแต่เพราะความไม่รู้ ไป
เผลอคิดต่อเอาสิง่ นัน้ มาตอกย้ำ�ก็แค่ความอ่อนแอ
ทางสติปญ
ั ญา หยุดคิดเถอะ สร้างเจตนาใหม่ขึ้น
มาหรือปล่อยวางเจตนาไม่ดที ง้ั หมด นีค่ อื ทางรอด
นะ   ถ้าเกิดความทุกข์ เอามาใช้ให้ทันเลยว่า มัน
ทุกข์เพราะอะไรทำ�งานวิจัยดู เช่น เพราะคิดไม่ดี
อย่างเปรียบเทียบน้ำ�ท่วม  น้ำ�ท่วมไม่ได้    
เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ จนกว่าจะมีเจตนาไม่
ชอบ  อย่าไปสร้างความไม่ชอบ โยมแค่แก้ปัญหา
ไปตามเหตุปัจจัย มีใครไม่มปี ญ
ั หาบ้าง วางเจตนา
กรรมแต่ไม่กำ�
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ทีด่ ี ที่จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้น ไม่
ว่ากระดูกโผล่มานอกส้นเท้าหรือ
น้ำ � ท่ ว มหรื อ ฝนตกหรื อ พายุ ร้ า ย
โหมกระหน่ำ�  แต่โยมยังสามารถ
แบ่งปันแรงบันดาลใจในฝ่าย
ดีให้คนอื่นที่ยังมืดมิดอยู่ได้
ไหมเหมือนเป็นประภาคาร
ในท่ามกลางพายุรา้ ย วางเจตนา
ดีท�ำ ให้ดเู ป็นตัวอย่าง เป็นผูใ้ หญ่เข้าใจชีวติ มากกว่า
ผ่านพายุร้ายมากี่ค่ำ�คืน นอนหลับอย่างสบาย ๆ
อยู่ ๆ พายุกโ็ หมกระหน่ำ�  ต้องตกใจ ต้องร้องไห้
ไหม ไม่ตอ้ งเพราะรูว้ า่ เดีย๋ วมันก็ผา่ นไป ทีเ่ หลือคือ
อะไร ลองเป็นกำ�ลังใจให้กบั เด็กทีน่ อนอยูข่ า้ ง ๆ เรา
เขายังไร้เดียงสา ตกใจว่าฝนไม่น่าตกเลยคืนนี้แต่
เรารู้ว่ามันก็ต้องตกอย่างนี้ อยูก่ บั มันอย่างมีความ
สุขโดยไม่สร้างเจตนาร้ า ยแล้ ว ก็ แ ก้ ปั ญ หาไปถึ ง
หลังคาจะรั่วใช่ไหม
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ไม่มีใครไม่มีปัญหา แต่ปัญหาไม่ใช่เรื่อง
น่ากลัวอะไร ปัญหาอาจทำ�ให้เกิดการพัฒนา
ปัญญาให้เข้าใจ ใครที่เข้าใจก่อนก็แบ่งปันให้กับ
คนที่กำ�ลังเดินตามหลังมา   อะไรที่เป็นสิ่งดีงาม
เข้าใจแล้วทำ�มันซะโดยเฉพาะเรื่องสัจธรรม ถ้า
ระดับสมมุตสิ จั จะทีต่ อ้ งอยูด่ ว้ ยกัน เคารพกันใน
ความเป็ น เปลื อ กของความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ มี
ความสามารถแตกต่างกัน รูปสมบัติที่แตกต่าง
กัน ระดับปรมัตถสัจจะข้างในมีตัวสะอาด
บริสุทธิ์ทเ่ี ป็นอมตะเสมอภาคกัน เคารพ
ในพุทธะแห่งภายในเหมือนกัน เรา
ไม่ มี ห น้ า ที่ เ บี ย ดเบี ย นทำ � ร้ า ย
กันเพราะไม่ได้เกิดมาด้วย
เป้ า หมายแบบนั้ น ว่ า จะ
เกิ ด มาทำ � ร้ า ยใครเพี ย ง
แต่ ว่ า บางช่ ว งมั น อ่ อ นแอ
เกิ ด จากอวิ ช ชาที่ แ ก้ ปั ญ หา
ผิด คิดว่าถ้าทำ�อย่างนั้นแล้ว
กรรมแต่ไม่กำ�

๒๗

จะดีขึ้น แต่กลับไม่ดีขึ้นแต่ก็
ใช่ว่าปัญหานั้นจะถาวรนะ
คือกรรมเก่ามันไม่ถาวร
พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ตรั ส สรุ ป ว่ า
ถ้าคิดว่าเกิดมาแล้วอยู่ตรงปัจจุบันนี้เพื่อใช้กรรม
เก่า การครองชีวติ ทีป่ ระเสริฐจะเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้า
เข้าใจถูกต้องว่ากรรมตรงปัจจุบนั สำ�คัญกว่า คือ
มีเจตนาดีตรงนี้ อารมณ์ดีเลยไหม สัมมาวายามะ
ความเพียรชอบหรือวิริยะสั ม โพชฌงค์คือมีความ
เพียรปิดกั้นอกุศลทันที ไม่คดิ เรือ่ งไม่ดี ทัง้ เรือ่ ง
ใหม่ทั้งเรื่องเก่าจะให้ผลเป็นความทุกข์จากไหน
เราสามารถพบหนทางแห่งความสุขตรงนี้ได้ไหม
พ้นทุกข์ตรงนี้ได้เลยไหม ตรงนี้แหละมีประโยชน์
ลองพิจารณาทบทวนทำ�งานวิจัยดูในทุก ๆ ขณะที่
กำ�ลังเกิดขึน้ ลองย้อนเข้าไปดู ทำ�งานวิจยั ว่าเกิดขึน้
จากเหตุอะไร อย่างนีท้ กุ ข์ใจเกิดจากเหตุอะไร  เหตุ
จากเจตนาไม่ดี ถึงคนขับรถปาดหน้าบีบแตรมันก็
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เป็นอยู่อย่างนั้น ฝนตกน้ำ�ท่วมก็เป็นอยู่อย่างนั้น
ถ้าไม่สร้างเจตนาร้ายความทุกข์ใจจะมาจากไหน  
แล้วเวลาเผลอคิดไม่ชอบใคร ออกมาจากความ
คิดปรุงแต่ง อย่าไปคิดต่อว่าใครถูกใครผิดเพราะ
เหตุปัจจัยมันยาวเหยียด มันแค่ทัศนคติทต่ี า่ งกัน
ออกไปจากความคิด  พอไม่มคี นถูกคนผิด ไม่มคี น
ชัว่ ความทุกข์กห็ ายเหมือนกัน ถ้าไปคิดต่อว่าเรา
ถูกเขาผิด จะหาทางแก้แค้น จะไม่จบ แค่เข้าใจว่า
นั่นแค่อวิชชากระแสหนึ่งแล้วเราจะฉลาด จะไม่
สร้างกระแสอวิชชาข้างในขึ้น ออกมาจากปัญหา
ออกมาจากความไม่รู้ มาอยู่
กับตัวรู้ ฝากพวกเราทุก
คนเอาธรรมะนี้มาใช้ให้มี
ความสุขกับปัจจุบันนะ
ห ล ว ง พ่ อ ก็ ค า ด
หวั ง ว่ า มั น จะเป็ น แรงบั น ดาล
ใจทีเ่ ราจะได้เผือ่ แผ่ไปยังคนข้าง ๆ ชุมชนหนึง่ มีคน
กรรมแต่ไม่กำ�

๒๙

เข้าใจธรรมะแค่คนเดียว
ชุ ม ชนนั้ น จะเปลี่ ย นไป
ทันทีเลย ลองพิสูจน์ดู
ชุ ม ชนจะเริ่ ม เปลี่ ย นแปลง
เราไม่สิ้นหวังในกันและกันนะ ไม่สิ้นหวังกับ
ตัวเรา กับสังคมหรือประเทศชาติหรืออะไรก็แล้ว
แต่ จากการที่ต้องอยู่ร่วมกัน เข้าใจในความเป็น
จริง เคารพกันที่ความสุขภายใน
หวังว่าคงจะนำ�เอาธรรมะนีไ้ ปใช้ประโยชน์
อย่างทีม่ งุ่ หวัง ใช้แก้ปญ
ั หาความทุกข์ตรงปัจจุบัน
ขณะให้ได้ ใช้ท�ำ ให้เกิดความสุขทีผ่ ลิบานผลิแย้ม
แล้วแบ่งปันสู่มหภาค ธรรมะจึงจะเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง
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