


คำ�นำ�

	 เมื่อปี	 ๒๕๔๖	 ทางสำานักนายกรัฐมนตรีได้

เชิญฉันเข้าร่วมโครงการในการสร้าง	 Gift	 and	 Talent	

คือ	 พรสวรรค์และความฉลาด	 ฉันได้ตระหนักมาแต่

วัยเด็กว่า	 ความฉลาดที่แท้จริงน่าจะเป็นสิ่งที่ทำาให้มี

ความสุขและพ้นทุกข์ได้อย่างถาวร	ซึ่งนั่นเองทำาให้ฉัน

รู้ตัวดีว่า	 ตราบใดที่ฉันยังไม่พ้นทุกข์ได้จริง	 ตราบนั้น

ฉันยังคงมีความโง่อยู่

	 ประเด็นแห่งความฉลาด	 จึงควรวัดกันที่

ประโยชน์แห่งความสุขและการพ้นทุกข์ที่สามารถ

ทำาให้ผลิบานขึ้นในตน,	 ผู้อื่นและส่วนรวม	 รวมถึง	

ปัจจุบันขณะ,	 อนาคตและประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งไม่ว่าจะ

ทำาได้มากหรือน้อยตามเหตุปัจจัย	 แต่สมควรเป็นเป้า

หมายชัดเจนท่ีประดิษฐานอยู่ในใจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คือการไม่สมควรเพ่ิมทุกข์มาทับถมตนและผู้อื่นที่มี

ทุกข์จากขันธ์	๕	อันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา

	 หนังสือฉลาดเล่มนี	้ เพียงหวังเป็นแรงบันดาล

ใจในการผลิแย้มความสุขและการพ้นทุกข์ในแต่ละ



ระดับ	 อันมีเป้าหมายในชีวิตและทิศทางอันดีงาม	 ซึ่ง

หัวข้อและเนื้อหาภายในหนังสือนี้	 เขียนขึ้นระหว่าง

จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรอยู่กับรู้	ณ	ศูนย์

วิปัสสนายุวพุทธฯ	 เฉลิมพระเกียรติ	 ปทุมธานี	 ใน

ระหว่างวันที่	๕-๘	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ด้วยจิตอัน

เป็นกุศลของคณะจัดพิมพ์	 คือ	 คุณเอ็ดดี้และคุณโรส	

คนไทยในประเทศสิงค์โปร์	 คุณตุ้ยและคุณแจ๋ว	 ซึ่ง

เป็นครูพี่เลี้ยงในหลักสูตรอยู่กับรู้	 อันมีกุศลเจตนา

ปรารถนาเกื้อกูลผลิแย้มความสุขและแสงสว่างแห่ง

การพ้นทุกข์	 ด้วยเดชแห่งธรรมอันวิริยะนฤมิตร	 จง

ผลิบานความวิสุทธิ	 อภิบาลทุกท่านให้เกษมสำาราญ

เบิกบานอยู่ในอมตธรรมตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

	 พระครูใบฎีกา	อำานาจ		โอภาโส

	 							๕		ต.ค.		พ.ศ.	๒๕๕๕	 	 	
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ฉล�ดอย่�งมีคว�มสุข  ๑๐ ประก�ร

	 นักปราชญ์	ย่อมฉลาดในกรรม	

	 กรรม	คือเจตนา	เป็นท่ีต้ังของเวทนา	คือเจตนา

ดี	 เวทนาอารมณ์ย่อมดี	 มีความสุข	 (สุคติภูมิ)	 เจตนา

ร้าย	 เวทนาอารมณ์ย่อมทุกข์เดือนร้อนใจ	 (อบายภูมิ)	

หากมีปัญญาเห็นว่ากรรมเป็นกระแสของเหตุปัจจัยคือ	

อาศัยเจตนาเกิดข้ึนส่งผลสู่เวทนาอารมณ์บุคลิกภาพ

ทางกาย,	 วาจา,	 ใจ	 ย่อมฉลาดในการใช้เหตุปัจจัย

อย่างไม่เกิดทุกข์โทษต่อตน,	ผู้อ่ืน,	ส่วนรวม	แต่สมควร

ใช้เหตุปัจจัยให้เกิดความสุขต่อปัจจุบัน,	อนาคตและ

ประโยชน์สูงสุด	 มีสติเห็นเจตนากุศล ผลย่อมเป็น

ความสุข ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น	 หากมีเจตนา

อกุศล	 ผลย่อมเป็นความทุกข์ใจ	 ไม่ว่าใครจะเห็นหรือ

ไม่รู้ก็ตาม	 ความฉลาด ย่อมงดเจตนาร้ายแต่อาศัย

อยู่ในกุศลเจตนา	๑๐	ประการ	

	 ๑.	 ไม่มีเจตนาจะฆ่าชีวิตผู้ใด	 เพราะสรรพ

ชีวิตล้วนรักชีวิตเสมอกัน	 การมีเจตนาฆ่า	 ทำาให้ใจ

เคร่งเครียดกระวนกระวาย	ทำาให้เร่าร้อน	เจริญถึงที่



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๓

ฉล�ดอย่�งมีคว�มสุข  ๑๐ ประก�ร

	 นักปราชญ์	ย่อมฉลาดในกรรม	

	 กรรม	คือเจตนา	เป็นท่ีต้ังของเวทนา	คือเจตนา

ดี	 เวทนาอารมณ์ย่อมดี	 มีความสุข	 (สุคติภูมิ)	 เจตนา

ร้าย	 เวทนาอารมณ์ย่อมทุกข์เดือนร้อนใจ	 (อบายภูมิ)	

หากมีปัญญาเห็นว่ากรรมเป็นกระแสของเหตุปัจจัยคือ	

อาศัยเจตนาเกิดข้ึนส่งผลสู่เวทนาอารมณ์บุคลิกภาพ

ทางกาย,	 วาจา,	 ใจ	 ย่อมฉลาดในการใช้เหตุปัจจัย

อย่างไม่เกิดทุกข์โทษต่อตน,	ผู้อ่ืน,	ส่วนรวม	แต่สมควร

ใช้เหตุปัจจัยให้เกิดความสุขต่อปัจจุบัน,	อนาคตและ

ประโยชน์สูงสุด	 มีสติเห็นเจตนากุศล ผลย่อมเป็น

ความสุข ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น	 หากมีเจตนา

อกุศล	 ผลย่อมเป็นความทุกข์ใจ	 ไม่ว่าใครจะเห็นหรือ

ไม่รู้ก็ตาม	 ความฉลาด ย่อมงดเจตนาร้ายแต่อาศัย

อยู่ในกุศลเจตนา	๑๐	ประการ	

	 ๑.	 ไม่มีเจตนาจะฆ่าชีวิตผู้ใด	 เพราะสรรพ

ชีวิตล้วนรักชีวิตเสมอกัน	 การมีเจตนาฆ่า	 ทำาให้ใจ

เคร่งเครียดกระวนกระวาย	ทำาให้เร่าร้อน	เจริญถึงที่



๔   ฉลาด

สุดย่อมเสวยทุกข์ท้ังกายและใจ	 ความไม่สบายใจจึงถูก

เรียกว่า	อบายภูม ิ		คือ	อ	แปลว่า	ไม่	บาย	แปลว่า	

สบาย,	 ภูมิ	 คือภาวะของใจ	 คือ	 สภาวะแห่งความไม่

สบายใจ	สมมติเรียกสภาวะนั้นว่า	“นรก”

	 ๒.	ไม่มีเจตนาเบียดเบียนทรัพย์ของผู้ใด																																											

เพราะเจตนาร้ายย่อมตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในใจ	

ไหวหวั่นกลัวผลร้ายนั้นจะตอบสนอง	ใจที่กระสับ

กระส่ายอยากได้ของผู้อื่น		สมมติเรียกสภาวะนั้น	

ว่า	“เปรต”

	 ๓.	ไม่มีเจตนาทำาให้ใครต้องเจ็บช้ ำาน้ ำาใจ	

ในการนอกใจคนรักหรือแอบเป็นชู้	ของคนท่ีมีคู่อยู่แล้ว	

เพราะเจตนานั้นมีแต่ความกระวนกระวายใจและนำา

ความทุกข์ใจมาสู่คู่รักน้ัน	ๆ	สมมติเรียกสภาวะน้ันว่า	

“เปรต”	(อนึง่สภาวะของอสูรกายได้รวมอยู่ใน	เปรต

วิสัย	ที่ไม่มีความเจริญทางใจ)

	 ๔.	ไม่มีเจตนาที่จะพูดโกหกเพื่อทำาร้าย

เบียดเบียนผู้อื่น	อาจสังเกตเห็นเวลาพูดโกหกเพื่อ

เบียดเบียน	ใจจะสะดุดตัวเล็กน้อยแสดงถึงสภาวะที่
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ไม่เป็นสุข	แม้พูดแล้วก็อดไหวหว่ันกลัวผลลัพธ์	สมมติ

เรียกสภาวะน้ันเป็นอบายภูมิคือความไม่สบายใจเช่นกัน

	 ๕.	ไม่มีเจตนาที่เบียดเบียนตนด้วยความ

มึนเมาเพราะชีวิตปกติก็มีสติไม่สมบูรณ์ตลอดเวลา																																																							

อยู่แล้ว	การเสพส่ิงมึนเมาย่ิงทำาให้ขาดสติและประพฤติ	

ผิดได้มากมาย	สมมติเรียกสภาวะน้ันว่า	“เดรัจฉาน”	

คือการไม่ทำาความจริงให้ปรากฏ

	 ๖.	ไม่มีเจตนาที่จะพูดคำาหยาบ	เพราะผู้ฟัง

ก็ไม่สบายใจ	ผู้พูดก็ไม่สบายใจ

	 ๗.	ไม่มีเจตนาพูดเพ้อเจ้อเผลอไผลอย่าง

ขาดสติ		อันไม่มีประโยชน์สุขใด	ๆ	

	 ๘.		ไม่มีเจตนาโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น			

เพราะความโลภเป็นภาวะเบียดเบียน

	 ๙.	ไม่มีเจตนาประทุษร้ายใครด้วยกาย,	

วาจา,	ใจ	หรือพยาบาท	เพราะความโกรธนั้นเป็น

สภาวะเบียดเบียนตนและผู้อื่น



๖   ฉลาด

	 ๑๐.	ไม่มีเจตนาทำาให้เกิดความหลง	มีเจตนา

ท่ีจะละโมหะ	คือ	ละความลุ่มหลงในตัณหาอุปาทานใด	ๆ	

อันเกิดจากอวิชชา

	 ดังนั้นการตั้งอธิษฐานจิตที่จะไม่ก่อเจตนา

ร้ายเบียดเบียนตนและผู้อื่น	 เพราะเห็นอกเห็นใจว่าผู้

อื่นก็มีทุกข์จากขันธ์	๕	อันกระทบกับความแปรปรวน

เป็นทุกข์อยู่แล้ว	 ไม่สมควรเพิ่มทุกข์หรือนำาทุกข์ไป																	

ทับถมตนและผู้อื่น	 เป็นการดูแลใจตนอย่างมีสติ

ปัญญา	 ชื่อว่าดูแลผู้อื่น	 ซึ่งพระโสดาบันปิดอบายภูมิ	

เพราะมีศีล	 มั่นคงจากกุศลกรรม	 ๕	 ข้อข้างต้น	 แต่มี

สมาธิและปัญญาเล็กน้อย	 ดังนั้นการฉลาดที่จะรักษา

ศีลด้วยการไม่ก่อเจตนาร้ายทางใจ	 เป็นการรู้จุดมุ่ง

หมายที่แท้จริงของศีลอย่างไม่งมงาย	 แต่สามารถใช้

ให้เกิดความสุขแก่ตนและผู้อื่น
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ฉล�ดสร้�งเจตน�แห่งคว�มสุข ๑๐ ประก�ร

	 บุญเป็นชื่อของความสุข	กรรมดี	คือ	เจตนาดี

ให้ผลเป็นความสุข	บุญกิริยา	คือ	กริยาทางกาย	วาจา	

ใจ	ที่มีความสุข	จากเจตนาดี

๑.	ความสุขจากเจตนาเสียสละเกื้อกูล

๒.	ความสุขจากเจตนารักษาศีล

๓.	ความสุขจากเจตนาพัฒนาจิตใจให้มั่นคง																																																					
									มีปัญญาเห็นความจริง

๔.	ความสุขจากเจตนาอ่อนน้อมไม่มีมานะ			 	
									ทับถมผู้อื่น

๕.	ความสุขจากเจตนาขวนขวายเกื้อกูลเหตุ	 	
									แห่งความดี

๖.	ความสุขจากเจตนายินดีในความดีของผู้อื่น

๗.	ความสุขจากเจตนาแบ่งส่วนแห่งความดี

๘.	ความสุขจากเจตนาฟังความจริงอันประเสริฐ

๙.	ความสุขจากเจตนาพูดความจริงอันประเสริฐ

๑๐.	ความสุขจากเจตนามีสัมมาทิฎฐิ																																																																																	
	 	คือ	เห็นตรงตามความเป็นจริง



๘   ฉลาด

	 ในส่วนของสัมมาทิฎฐิเบื้องต้น นั้นคือ	

เห็นถูกว่า กรรมมีจริง

 กรรม	คือเจตนา	เป็นที่ตั้งของเวทนา	
      
	 		เจตนาดี	มีความสุข	จึงเห็นถูกว่า																														

สุคติ	คือ	สวรรค์	มีจริง

เจตนาร้าย	เป็นความทุกข	์เห็นถูกว่า																																																											
อบายภูมิ	คือ	ความไม่สบายใจต่าง	ๆ	มีจริง	

 ในสัมมาทิฎฐิเบื้องปลายเห็นกรรม	คือ	
เจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา	มีปัญญาเห็นกระแสเหตุ
ปัจจัยที่อาศัยกัน				เกิดขึ้น	ไม่ใช่ตัวตนของใครอยู่
ในนั้น	เป็นโลกุตตระปัญญา		พระโสดาบันเห็นกระแส
เหตุปัจจัยนั้นจึงมีสัมมาทิฎฐิ	คือ	ละความผิดว่าเป็น
อัตตาตัวตน	เพราะเห็นเป็นสภาวธรรมล้วน	ๆ	ความ
ประพฤติของท่าน		จึงไม่ก่อเจตนาร้าย	เพื่อตอบ
สนองอัตตา		เมื่อฉลาดไม่ก่อเจตนาร้าย			ศีลของ
ท่านจึงสมบูรณ์			คือ	ละสีลัพพตปรามาส ปิด
อบายภูมิด้วยเหตุนี้
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ฉล�ดที่จะทำ�ให้ใจปลอดโปร่ง ๑๐ ประก�ร

๑.	ปรารถนาน้อย	คือ	ไม่กระวนกระวายเพราะ	 	
				ตัณหาจัด

๒.	สันโดษ	คือความรู้จักพอตามเหตุปัจจัย	 	
									เฉพาะตน

๓.	ความสงัด	เพราะความสงบทำาให้เห็นนิมิต  
									ของจิตชัด

๔.	ไม่คลุกคลีกับสังขาร	อุปาทาน	กลุ่มต่าง	ๆ																																																																											
	 อันวุ่นวายด้วยกระแสอวิชชา

๕.	มีความเพียร	ปิดกั้นอกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิด																																																																																																																																													
										ละอกุศลเก่าและเจริญกุศล

๖.	มีศีล	ปิดอบายภูมิ

๗.	มีสมาธิ

๘.	มีปัญญา

๙.	สอดส่องหนทางแห่งการพ้นทุกข์

๑๐.	มีวิสัยทัศน์มองเห็นช่องทางแห่งความปกติ																																																														
	 สุขอันปลอดภัย



๑๐   ฉลาด

	 	 	 					ในความฉลาดในการ	 	

	 	 		สร้างโอกาสดังกล่าว		ทำาให้เกิด  

						ปัญญา	เห็นตัณหาอันไม่คงท่ี	ซ่ึงเกิด-ดับไป	หาก

ไม่ทำาตามก็ไม่เดือดร้อน	รวมถึงฉลาดที่จะไม่คลุกคลี

กับสังขาร	การปรุงแต่งจากอุปาทานภายนอกอัน

มากมายต้ังแต่		อัตตวาทุปาทาน ท่ีแฝงอยู่ในร่างกาย

คน	เพราะอุปาทาน	“ไม่ใช่คน	มีอุปาทาน”	แต่เป็น

คลื่นพลังงานชนิดหนึ่งจากอวิชชา	แม้กามุปาทาน 

คือ	คลื่นพลังงาน	ที่ยึดมั่นอยากได้ในรูป,	รส,	กลิ่น,	

เสียง,	สัมผัสกาย	และหลงเทิดค่า	ยื้อแย่งธาตุ	๔	อัน

ไม่มีเจ้าของ,	ทิฎฐุปาทาน	ยึดม่ันกับความคิด	ความ

เห็นอันนำามาซึ่งการถกเถียงทะเลาะขัดแย้ง		

	 แม้	สีลัพพตุปาทาน ซึ่งแต่ละลัทธิศาสนา

ล้วนยึดมั่นในศีลพรต	กฎกติกาที่ต่างกัน	การไม่
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คลุกคลีกับอุปาทานย่อมรวมถึง	ไม่คลุกเคล้า	เกลือก

กลั้วอยู่กับอุปาทานภายใน	การรู้จักความหมายของ																																																														

สีลัพพตุปาทาน	ทำาให้ละสีลัพพตปรามาส	รู้จักจุดมุ่ง																																														

หมายของศีลอย่างไม่งมงาย	สมมติเรียกว่า	“พระ

โสดาบัน”		แต่มีสติรักษาจิต	ไม่ก่อเจตนาร้ายเบียด				

เบียนตนและผู้อื่น	

	 จะสังเกตว่าในเรื่องกุศล	 ๑๐	 บุญ	 ๑๐	 และ

ความปลอดโปร่ง	 ๑๐	 ล้วนมีเรื่องศีลอยู่ตลอดซึ่งคือ

การไม่ก่อเจตนาร้ายและก่อเจตนาดี	 มีความสุข	 อันเป็น

จุดเริ่มต้นของการปิดอบายภูมิ	 	ซึ่งหากเข้าใจจุดมุ่ง

หมายของศีล	ไม่งมงาย		ละสีลัพพตปรามาสจะเข้าใจ

ได้ทันทีว่าทำาไมพระโสดาบันจึงมีศีลสมบูรณ์	 	 แต่มีสมาธิ

และปัญญาเล็กน้อย



๑๒   ฉลาด

คว�มฉล�ดโปร่งโล่ง ๖ ประก�ร

	 ความฉลาดท่ีเห็นสังขารขันธ์	 ท่ีเป็นอุปาทาน

ขันธ์	 ๕	 	 ล้วนนำามาซ่ึงทุกข์	 จึงฉลาดท่ีจะไม่คลุกคลีกับ

อุปาทานขันธ์ต่าง	ๆ	

๑.	ความฉลาดเปิดโอกาสให้จิตโปร่งโล่ง																																																																																																																																													
 			ด้วยการไม่คลุกคลี	กับอุปาทาน

๒.	ทำาให้สามารถเห็นนิมิตของจิตชัด

๓.	เมื่อเห็นจิตคลายจากตัณหา	อุปาทานที่																																																																						
									เกิด-ดับได้	ย่อมมีสัมมาทิฐิ

๔.	เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่า	สิ่งที่ดับได้ไม่มีตัวตน																																																																																																																																															
									ย่อมมีสัมมาสมาธิ	

๕.	เมื่อมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นกลาง		 									
									ย่อมละสังโยชน์

๖.	เมื่อละสังโยชน์ย่อมพ้นทุกข์		 	 	
									มีความสุขไปโดยลำาดับ
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ฉล�ดไม่หลงคิดผิด ให้เหตุแห่งทุกข์ ๖ ประก�ร

 ความฉลาดที่เห็นนิมิตของจิต	ทำาให้ฉลาด	
ในการรู้จักที่มาของสุข	ทุกข์

	 การรู้จักเหตุปัจจัยในกรรม	 คือ	 เจตนา	 เป็น
ที่ตั้งของเวทนา	ทำาให้รู้ว่า	 เจตนาดีมีความสุข	 เจตนา
ร้ายมีความทุกข์	 แต่เจตนาและเวทนาน้ันไม่ใช่คน	 	 เป็น
เพียงสภาวธรรม	 ดังน้ันส่ิงท่ีพระโสดาบันจะไม่หลงคิด
ผิดเรื่องสุข	-	ทุกข์	คือ

๑.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	ผู้อื่นทำาให้  

๒.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	มีตัวตนของตน																					
									เป็นผู้กระทำา

๓.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	ตนและผู้อื่นทำา

๔.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	ไม่ใช่ผู้อื่นทำา  
									แต่เกิดขึ้นเอง

๕.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	เกิดขึ้นเอง		 	
									ไม่ใช่ตนทำา

๖.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข	์เกิดขึ้นลอย	ๆ																																																																							
									ไม่ใช่ตนและผู้อื่นทำา



๑๔   ฉลาด

	 การที่มีปัญญา	ฉลาดรู้จักเหตุ	ปัจจัย	ว่าทุกข์

มาจากอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขาร	มาปรุงแต่ง	

เห็นอวิชชาก็ไม่ใช่	 “คนโง่”	 แต่อวิชชามีกระแสของ

ตัณหาอุปาทานอยู่ในนั้น	 เห็นอวิชชาเป็นสภาวธรรม

ชนิดหนึ่ง	ซึ่งปรุงแต่ง	สังขารต่าง	ๆ		ขึ้นมาเป็นกระแส

เหตุปัจจัย	ทำาให้รู้จัก	อริยสัจ	๔	คือ	เพราะรู้จักกระแส

เหตุปัจจัย	 ที่เป็นสภาวธรรม	 ไม่ใช่	 “คน”	 	 เบื้องต้น

ต้องฉลาดที่จะไม่คิดว่าทุกข์เกิดจากตนหรือคนอื่นทำา	

 ๑.	รู้ทุกข์	คือ	รู้ว่าอุปาทานขันธ์	๕	เป็นตัวทุกข์																																																																																																																																												
													แต่อุปาทานและขันธ์	๕	ไม่ใช่คน

	 ๒.	ละสมุทัย	คือ	ละตัณหาที่ปรารถนาให้																																																																																																																																														
													ขันธ์	๕	เป็นดังอยาก	

๓.	นิโรธแจ้ง	คือ	สภาวะที่สิ้นตัณหา

	 ๔.	มรรคเจริญ	คือ	การเจริญมรรคมีองค์	๘																																																																																																																																																
													ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกเร่ืองกรรม																																																																																																																																													
													คือ	มีปัญญาละ	อุปาทานขันธ์	๕
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ฉล�ดในมุมมอง ๖ ประก�ร

	 การที่ฉลาดรู้จักว่าสุข	ทุกข์เป็น																												
ปฏิจจสมุปปันนธรรม	คือ	สภาวธรรมที่อาศัยกัน			
เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น	ทำาให้พระโสดาบัน	ฉลาดใน
มุมมอง	ที่เป็นผลลัพธ์	ทางปัญญา	๖	ประการ

					๑.	เห็นสภาวธรรมทั้งหลาย	ล้วนเกิดแต่																													
									เหตุปัจจัย

๒.	เห็นเหตุแห่งสภาวธรรมนั้นว่ามีปัจจัยใด

					๓.	การมีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยนั้นเป็นวิสัยทัศน์ที่		
									ไม่เสื่อม

๔.	มีปัญญามั่นคง	ไม่หลงผิดอย่างคลาดเคลื่อน																																																																																																																																										
										ต่อหลักธรรม

					๕.	สิ่งที่พระโสดาบันเห็นเป็นอส�ธ�รณญ�ณ                                                                                                                                              
									คือ	ปุถุชนเห็นเป็นตัวตน	แต่พระโสดาบัน																																																																																																																																										
									เห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัย

๖.	เห็นความไม่คงที่ดับไปในทุกครั้งที่กระทำา



๑๖   ฉลาด

	 หากพิจารณาจะเห็นว่าความฉลาดในการ
ละความเห็นผิดเก่ียวกับสุข	-	ทุกข์	๖	ประการมีความ
สัมพันธ์	เก่ียวกับความฉลาดในมุมมอง	๖	ประการดัง
กล่าวและมีผลลัพธ์	อีก	๖	ประการที่จะตามมา
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ฉล�ดในผลลัพธ์ ๖ ประก�ร

	 คือ	การที่ฉลาดเห็น	กรรม	คือ	 เจตนาเป็นที่

ตั้งของเวทนา	 ย่อมฉลาดที่จะรู้ชัดลงไปถึงตัวเจตนา

และเวทนาอันเป็นสภาวธรรมไม่ใช่	 “คน”	 และเห็น

เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทเป็นเพียงกระแสคลื่น

พลังงานทำาให้พระโสดาบันละสังโยชน์	๓	 และละอกุศล

อย่างหยาบอีก	๓

	 ๑.	 ละสักกายทิฏฐิ	 คือ	 ละความเห็นผิดใน

ขันธ์	๕	ว่ามีตัวตน	 เพราะเจตนาคือตัวสังขารขันธ์อัน

ผสมจากสัญญาขันธ์	 แม้เวทนาขันธ์ก็อาศัยผัสสะจาก

รูปขันธ์และสังขารขันธ์	 โดยมีวิญญาณขันธ์เป็นตัวรับ

รู้ทั้งหมด	 ล้วนเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่อาศัยกัน

เกิดขึ้น	ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง

	 ๒.	 ละสีลัพพตปรามาส	 คือ	 ละความงมงาย

แต่รู้จุดมุ่งหมายของศีล	คือ	การไม่ก่ออกุศลกรรมคือ

เมื่อไม่ก่อเจตนาร้ายย่อมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น	

จึงปิดอบายภูมิด้วยสีลัพพตปรามาส	



๑๘   ฉลาด

	 ๓.	 ละวิจิกิจฉา	 คือ	 หายสงสัยเพราะเห็น

เป็นกระแสเหตุปัจจัยว่า	 เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี	 สิ่งนี้

ดับสิ่งนี้จึงดับ	 หายสงสัยเพราะเห็นเป็นเหตุปัจจัยที่

อาศัยกันเกิดขึ้น	 ไม่มีอัตตาตัวตนอยู่จริง	 ดังพระพุทธ

องค์ทรงตรัส	 “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท	 ผู้นั้นเห็นธรรม		

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต”	 คือ	 หายสงสัยใน

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 หายสงสัยในพระธรรม	

และหายสงสัยในพระสงฆ์ผู้ดำาเนินตามหลักธรรมคือ

มรรค	ทางแห่งการพ้นทุกข์	จึงรวมถึงหายสงสัยในข้อ

ปฏิบัติให้ถึงการพ้นทุกข์	คือมรรคมีองค์	๘

 ๔.	ละราคะที่สมควรแก่การไปอบายภูม	ิ																																																																																																																																								
															(พระโสดาบันไม่ได้ละสุคติภูมิ)

	 ๕.	ละโทสะที่สมควรแก่การไปอบายภูม	ิ																																																																																																																																								
															(พระโสดาบันไม่ได้ละสุคติภูมิ)

	 ๖.	ละโมหะที่สมควรแก่การไปอบายภูม	ิ																																																																																																																																								
															(พระโสดาบันไม่ได้ละสุคติภูมิ)
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	 จะเห็นว่า	พระโสดาบันมั่นคงในศีลจึงปิด

อบาย	แต่เพราะสมาธิปัญญาเล็กน้อย	จึงยังไม่มั่นคง

ในสมาธิตลอดเวลา	ยังมีราคะ	โทสะ	โมหะ	แต่ไม่ถึง

กับทำาผิดศีล	จึงเกิดในสวรรค์และมนุษย์ไม่เกิน	๗	

ชาติ



๒๐   ฉลาด

    

    ฉล�ดในสภ�วะ  
        ๖ มุมมอง

   หตุแหง่การละสกักายทฏิฐ	ิ	
	 	 			คือละความเหน็ผิดว่า	เป็นตัวตน		
	 	เพราะรู้จักและรู้ชัดลงไปท่ีสภาวะต่าง	ๆ	ของ
ขันธ์	๕	และรู้จักอุปาทานขันธ์	๕

	 ๑.	รู้จักและรู้ชัดว่า	สภาวะนี้เรียกว่า	รูป,	
เวทนา,	สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ	และรู้จักอุปาทาน
ขันธ์	๕

	 ๒.	รู้จักและรู้ชัดในสภาวะความเกิดขึ้นแห่ง
รูปว่า	มาจากอาหารธาตุ	๔,	เวทนา,	สัญญา,	สังขาร		
เกิดขึ้นจากผัสสะ	และวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นจากการรับ
รู้รูป-นามดังกล่าวในขันธ์	๕

	 ๓.	รู้จักและรู้ชัดในสภาวะแห่งการดับไปของ
รูป	คือ	การดับของอาหารธาตุ	๔,	เวทนา,	สัญญา,	
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สังขารดับไปเพราะผัสสะ	จนถึงวิญญาณดับไปเพราะ
รูปนาม

	 ๔.	รู้จักและรู้ชัดซึ่งรสอร่อยของขันธ์	๕	คือ
ความเผลอเพลินชั่วขณะ

	 ๕.	รู้จักและรู้ชัดซึ่งโทษของขันธ์	๕	คือความ
ผุพัง	พลัดพราก	คร่ำาครวญ	คับแค้น

	 ๖.	รู้จักและรู้ชัดซึ่งอุบายที่จะหลุดพ้นจาก
อุปาทาน	ขันธ์	๕	คือ	การมีสติละความเผลอเพลินใน
ขันธ์	๕

 พระโสดาบันรู้จักอุบายที่จะหลุดพ้นจาก
อุปาทานขันธ์	๕	ส่วนพระอรหันต์ละความยึดมั่นและ
หลุดพ้นจากอุปาทานขันธ์	๕



๒๒   ฉลาด

ฉล�ดในอ�สวะ ๔

	 เพราะขันธ์	 ๕	 เป็นเพียงกระแสเหตุปัจจัย
ในโลก	 แต่หากพอกผสมด้วยอาสวะ	 ๔	 จึงกลายเป็น
อุปาทานขันธ์	๕	คือ	

	 ๑.	ความฝันใฝ่อยากได้ในรูป	รส	กลิ่น	เสียง	
สัมผัส	 กาย	เรียกว่า	กามาสวะ

	 ๒.	ความฝนัใฝอ่ยากไดภ้าวะทีย่ิง่ขึน้ไปในรปู							
เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	เรียกว่า	ภวาสวะ

	 ๓.	ความฝันใฝ่ในความคิดทฤษฎีที่อยากได้
ทั้งกาม	 ทั้งภาวะที่ดีกว่า	เรียกว่า	ทิฏฐาสวะ

						 ๔.	ความฝันใฝ่ที่ไม่รู้	หลงว่าขันธ์	๕	เป็น
ของเรา		เรียกว่า	อวิชชาสวะ	

	 	 									พระโสดาบันรู้จักอุบายที่จะ																																																																																																																																															
																					หลุดพ้นจากอุปาทานขันธ	์๕	ด้วย																																																																																																																																													
																					การละความเผลอเพลินในขันธ์	๕
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ฉล�ดรู้จักในอุป�ท�น ๔

	 คนทั่วไปเข้าใจได้ไม่ยากนักว่า	 ชื่อสรรพสิ่ง

ต่างๆในโลกนี้ล้วนสมมติขึ้นเรียกว่า	 สมมติสัจจะ	 และ

ปรมัตถสัจจะ คือความจริงตามธรรมชาติเดิมที่

ไร้ชื่อ	 แต่เพราะขาดสติบางครั้งจึงเผลอไผลเอาจริง

เอาจังกับชื่อเหล่านั้นด้วยวาทะ	 หลงผิดว่าเป็นอัตตา

ตัวตน	คือ	อัตตา	+	วาทะ	+	อุปาทาน	เรียกว่า	“อัตต

วาทุปาทาน”	คือหลงยึดมั่นในวาทะว่าขันธ์	๕	เป็นตัว

ตนจริงจังเพราะมีอาสวะ	๔	+	ขันธ์	๕	 จึงกลายเป็น

อุปาทานขันธ์	๕		และเพราะมีอุปาทานขันธ์ ๕  จึง

มีอุปาทาน ๔	คือ

	 ๑.	 อัตตวาทุปาทาน	 หลงยึดมั่นในวาทะ

เป็นตัวตน	 คือผัสสะเข้าไปที่ชื่อไม่ได้ผัสสะกับสภาวะ

ที่แท้	 กลายเป็นมโนผัสสะกับวาทะภายในอย่างหยาบ	

หมายถึง	 ความยึดมั่นกับชื่อ	 ยี่ห้อ	 ตำาแหน่งสมมติ

ต่าง	 ๆ	 	 อย่างละเอียด	 หมายถึงการยึดมั่นว่า	 รูป,	

เวทนา,	สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ	เป็นตัวตน



๒๔   ฉลาด

	 ๒.	กามุปาทาน	หลงยึดมั่นเทิดค่าในรูป	รส	

กลิ่น	 เสียง	สัมผัสกาย	อันอาศัยธาตุ	๔	เกิดดับ	ไม่มี

ตัวตนของใครอยู่ในธาตุ	๔	เหล่านั้น

	 ๓.	ทิฏฐุปาทาน	หลงยึดมั่นเข้าไปอาศัยอยู่																																																	

ในความคิดเห็นด้วยมานะทิฏฐ	ิจนลืมความจริงว่า																																																						

ความคิดเป็นเพียงความจำาท่ีนำามาผสมประมวลเปรียบ

เทียบ	ไม่มีตัวตนของใครอยู่ในทิฏฐิต่าง	ๆ	เหล่านั้น

	 ๔.	 สีลัพพตุปาทาน	 หลงยึดม่ันงมงายกับศีล

พรตกฏกติกาจนลืมเป้าหมายที่แท้	 ซึ่งศีลพรตทั้งหมด

ล้วนมีเป้าหมายไปสู่สันติสุขและพ้นทุกข์

	 พระโสดาบันละสีลัพพตปรามาสอันเป็น

ความหมายเดียวกับสีลัพพตุปาทาน	คือ	ไม่ยึดม่ันอย่าง

งมงายจนก่อโทษทุกข์แก่ตนและผู้อ่ืน	 	 แต่รู้จุดมุ่งหมาย

ด้วยการไม่เจตนาร้าย	 ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น	 ศีล

ย่อมสมบูรณ์
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  ฉล�ดไม่หม�ยมั่นใน ๕ มุม

 อย่าลืมความจริงว่าสิ่งต่าง	ๆ	ในโลก		และ
จักรวาลตั้งแต่ปฐมกาล	ล้วนว่างจากชื่อว่าอะไร?	
อย่างไร?	อยู่ก่อน	อย่าหลงละครสมมติบัญญัติจนลืม																						
ความจริงแล้วขาดสติเผลอไผล	ไหลเข้าไปอาศัยอยู่ใน																																																					
มโนผัสสะทางวาทะภายในกลายเป็นอัตตวาทุปาทาน																																									
จนถึงขั้นขาดความรู้สึกตัวไหลเข้าไปอาศัยอยู่ใน                                 
สังขารปรุงแต่งที่คิดคำาว่า “เรา” ขึ้นมา	แล้ว
เข้าไปยึดมั่นว่า	รูปของเรา,	เวทนาของเรา,	สัญญา
ของเรา,	สังขารของเรา,	วิญญาณของเรา		พระพุทธองค์
จึงทรงเน้นลงที่ความไม่หมายมั่นหรือผู้ไม่ยึดมั่นย่อม
พ้นทุกข์

 ๑.	อย่าหมายมั่นในความเป็นรูป,	เวทนา,	
สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ

	 ๒.	อย่าหมายมั่นซึ่งความเป็นรูป,	เวทนา,	
สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ

	 ๓.	อย่าหมายมั่นโดยความเป็นรูป,	เวทนา,	
สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ

	 ๔.	อย่าหมายมั่นว่า	รูปของเรา,	เวทนา,	
สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณของเรา



๒๖   ฉลาด

	 ๕.	อย่าเพลินยิ่งใน	รูป,	เวทนา,	สัญญา,																																																																	
สังขาร,	วิญญาณ	(คือละการเผลอเพลินในขันธ์	๕)

 ในส่วนของรูป,	เสียง,	กลิ่น,	รส,	สัมผัสกาย	
และธรรมารมณ์ทางใจ	ก็กล่าวเช่นเดียวกัน	แม้ในดิน,	
น้ำา,	ลม,	ไฟ	ก็กล่าวถึงความไม่หมายมั่นในสมมติ
บัญญัติเช่นกัน	จนถึงพระนิพพานซึ่งกล่าวว่าคนทั่วไป
มักหมายม่ันว่า	นิพพานเป็นนิพพาน	แต่ท่านทรงตรัสว่า

 ๑.	อย่าหมายมั่นในนิพพาน

	 ๒.	อย่าหมายมั่นซึ่งนิพพาน

	 ๓.	อย่าหมายมั่นโดยความเป็นนิพพาน

	 ๔.	อย่าหมายมั่นว่านิพพานของเรา

	 ๕.	อย่าเพลินยิ่งซึ่งนิพพาน

 คำาว่า	“เพลินยิ่ง”	นี้มีความหมายเดียวกับ
นันทิราคะ	อย่าลืมว่าออกจากอุปาทานเพราะการ
ปฏิบัติทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อออกจากอุปาทาน	แม้
พระโสดาบันก็รู้จักอุบายในการหลุดพ้นจากอุปาทาน
ขันธ์	๕	ด้วย	ละการเผลอเพลินในขันธ์	๕	



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๒๗  

ฉล�ดในคว�มจำ� ๕

	 ความจำาอันถูกต้อง	คือ	ถิรสัญญาในเหตุใกล้
ให้เกิดสติและสติมีหน้าที่ตามรู้เห็นกายในกาย	 เวทนา
ในเวทนา	 จิตในจิต	 ธรรมในธรรม	 การตามเห็นสิ่งที่
เกิดขึ้นและดับไปในกาย	 เวทนา	 จิต	 ธรรม	 ย่อมเกิด
ความจำาที่ถูกต้องและรักษาจิตให้ปกติ

	 ๑.	จำาได้ถึงความแปรปรวน,	ไม่คงที่,																																																																						
ไม่ใช่ตัวตนในขันธ์	๕	

	 ๒.	จำาได้ถึงความตายที่ไม่มีใครได้อะไร																																															
อย่างถาวรในขันธ์	๕

	 ๓.	จำาได้ถึงความเสื่อมโทรมผุพังเป็น																																																																
อสุภะในกายคตาสติ

	 ๔.	จำาได้ถึงอาหารที่ต้องกลายเป็นสิ่งปฏิกูล																																																													
และแปรสภาพมาเป็นอาหาร

	 ๕.	จำาได้ถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรสามารถยึดมั่นได้																																																																							
ในโลกไม่มีภพใดที่ไม่แปรปรวน



๒๘   ฉลาด

 

	 ความจำาที่ถูกต้องนี้ล้วนเป็นส่วนประกอบ
ของวิชชาที่เปิดประตูอมตะ	เพราะเมื่ออนิจจสัญญา
ที่ตามเห็นอยู่เนอืง	ๆ	ซึ่งความเกิด-ดับในขันธ์	๕	ทำา
ให้อนัตตสัญญามั่นคง	เมื่ออนัตตสัญญามั่นคง	ย่อม
ละมานะว่ามีตัวตน	พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิว่า
ขันธ์	๕	เป็นตัวตนจนพัฒนาไปสู่การละมานะในที่สุด
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ฉล�ดในพลัง ๕

	 ความฉลาดในความจำา	๕	อย่างข้างต้น																																																																			

ดังกล่าวย่อมเจริญ	เครื่องอยู่ภายในอย่างฉลาดใน

เหตุและผลลัพธ์

๑.	ศรัทธา	คือมีความเชื่ออย่างมีเหตุผลใน

กรรม	เช่น	หากเจตนาร้าย	ผลย่อมเป็นทุกข์ใจหรือ

อบายภูมิ

๒.	หิริ	มีความละอายใจ	เวลามีสติเห็นเจตนา

ร้าย	ย่อมดับไป

๓.	โอตตัปปะ	กลัวผลของเจตนาร้ายที่ให้

ทุกขเวทนาทางใจ	จึงปิดอบายภูมิ

๔.	วิริยะ	มีความเพียรคอยปิดกั้นอกุศลที่ยัง	

ไม่เกิด	ละอกุศลเก่า	และทำากุศลใหม่	รักษากุศลให้																																																																	 

เจริญขึ้น

๕.	ปัญญา	เห็นความจริงอันเป็นเหตุปัจจัยใน

ขันธ์	๕	ไม่ใช่ตัวตน



๓๐   ฉลาด

ฉล�ดในก�รดำ�เนินกำ�ลังภ�ยในอันเป็นใหญ่ ๕

	 เมื่อมีความจำาที่ถูกต้อง	๕	ประการและเจริญ																																																	

พลัง	๕	ย่อมทำาให้เกิดอินทรีย์	๕	อันสอดคล้อง

 ๑.	สัทธินทรีย์	ความเป็นใหญ่แห่งเหตุผล	
กำาจัดความงมงาย

	 ๒.	วิริยินทรีย์ ความเป็นใหญ่แห่งความ	
เพียร	กำาจัดความเกียจคร้าน

	 ๓.	สตินทรีย์ ความเป็นใหญ่แห่งความระลึก																																																																																																																																												
รู้	กำาจัดความประมาท

	 ๔.	สม�ธินทรีย์	ความเป็นใหญ่แห่งความ																																																																																																																																													
ตั้งมั่น	กำาจัดความฟุ้งซ่าน

	 ๕.	ปัญญินทรีย์	ความเป็นใหญ่แห่งการเห็น																																																																																																																																													
ความจริง	กำาจัดความหลง

	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า	เมื่ออินทรีย์	๕	

เป็นธรรมอันยิ่ง	ย่อมนิพพาน
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	 อินทรีย์ในแต่ละฐานะย่อมไม่เท่ากันบ้าง	 เช่น	

พระโสดาบันที่เป็น	 สัทธานุสารี	 คือ	 มีศรัทธาเป็น

ใหญ่ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงหมายถึงมีความเชื่อว่า

ขันธ์ ๕ และอายตนะ ไม่เที่ยงแปรปรวน ไม่คงที่

เป็นทุกข์ และอาศัยเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน เรียก

ว่า	 สัทธานุสารี	 คือ	 พระโสดาบันอันยังมีกิจที่ต้องทำา	

ส่วนปัญญินทรีย์	 คือ	 ผู้ที่มีปัญญาละอุปาทานขันธ์	 ๕	

เป็นปัญญาวิมุติิิิิได้แก่พระอรหันต์	 ในอินทรีย์	 ๕	 นี้						

สัทธานุสารีพัฒนาไปสู่ปัญญาวิมุติิิ



๓๒   ฉลาด

ฉล�ดในก�รตั้งอยู่ในธรรม ๕ ประก�ร

 ความจำา	๕	ประการดังกล่าว	จนถึงพละ	๕	

อินทรีย์	๕	ที่งอกงามนั้น	โดยเฉพาะสตินทรีย์	ความ

ไม่ประมาททำาให้ตั้งอยู่ในธรรม	๕	ประการเพ่ือฉลาด

ในการละสังโยชน์อันย่ิงข้ึนไป

 ๑.	การเจริญอสุภะเพื่อละราคะ	หรือราคะ
สังโยชน์

	 ๒.	เจริญเมตตา	เพ่ือละพยาบาทหรือปฏิฆะ
สังโยชน์

	 ๓.	เจริญอานาปานสติเพื่อละวิตกหรือ
กามวิตกโดยการมีวิตกวิจารท่ีลมหายใจ	อันเป็นกลาง																											
ทำาให้ใจเป็นกลางและเห็นเหตุปัจจัยว่ากามวิตก	ก็ไม่																																																																										
ถาวรดับไปได้

	 ๔.	เจริญอนิจจสัญญาเพื่อละมานะคือ	สิ่งที่
ดับไปได้	ย่อมไม่ใช่ตัวตน

	 ๕.	เจริญอนัตตสัญญา	เพื่อเห็นความไม่ใช	่																																																				
ตัวตน	ย่อมละอุปาทานขันธ์	๕



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๓๓ 

 

	 การตั้งอยู่ในธรรม	๕	ประการนี้ทำาให้ฉลาด

ในการไม่แพร่พิษใส่ตนและแพร่พิษใส่ผู้อื่น	คือมี

อินทรียสังวรที่ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	มีสติรักษาจิต

ที่ปกติอยู่ก่อนแล้ว	ไม่เผลอเพลินในอุปาทานต่างๆ	

เห็นขันธ์	๕	ในอดีตล้วนดับไปด้วยอนิจจสัญญา	ขันธ์	

๕	ในอนาคตย่อมดับไป	จะหลงยึดมั่นจริงจังอะไร

กับขันธ์	๕	ในปัจจุบันซึ่งเกิด-ดับอยู่ตรงหน้า	ทำาให้

อนัตตาปรากฎ	ถอดถอนสังโยชน์เครื่องร้อยรัดอัน

เป็นทุกข์ออกจากใจ



๓๔   ฉลาด

ฉล�ดในองค์ประกอบของวิชช� ด้วยคว�มจำ� ๖ 

 การตั้งอยู่ในธรรม	๕	ประการดังกล่าวย่อม
เอื้ออำานวยให้เกิดความจำาที่เหมาะสมแก่วิชชาและ
วิมุตติ	คือ

๑.	อนิจจสัญญา	จำาได้ถึงความแปรปรวนของ						 
เหตุปัจจัย

๒.	ทุกขสัญญา	จำาได้ถึงความไม่คงที่ของเหตุ
ปัจจัย

๓.	อนัตตสัญญา	จำาได้ถึงความไม่มีตัวตนของ  
เหตุปัจจัย	อันเป็นอื่นอยู่เสมอ

๔.	ปหานสัญญา	จำาได้ถึงการละราคะ	โทสะ	
โมหะ	ในสิ่งไม่มีตัวตน

๕.	วิราคสัญญา	จำาได้ถึงการคลายตัวออกจาก
ความยึดมั่นในสิ่งไม่มีตัวตน

๖.	นิโรธสัญญา	จำาได้ถึงการดับไปในทุกสภาว
ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วดับไป

ความจำาที่ถูกต้องเช่นนี้ทำาให้คลายกำาหนัด	เมื่อ
คลายกำาหนัดย่อมไม่กระสับกระส่าย	 ไม่เร่าร้อน	 ไม่
เคร่งเครียดย่อมคลายความยึดมั่น	 คือ	 ละอุปาทาน
ขันธ์	๕	ซึ่งเป็นอาหารของวิชชา	เมื่ออวิชชาดับ	สังขาร	
การปรุงแต่งย่อมดับ	ทุกข์ทั้งหลายย่อมดับ



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๓๕  

ฉล�ดในอ�ห�รของวิชช�และวิมุติ                   
ด้วยโพชฌงค์ ๗ 

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตถึงอนาคต	
ล้วนละนิวรณ์	๕	เจริญสติปัฏฐาน	๔	และโพชฌงค์	๗		
เพราะนิวรณ์	๕	เป็นอาหารของอวิชชา	ส่วนโพชฌงค์ 
๗ เป็นอาหารของวิชชาและวิมุติ

๑.	สติสัมโพชฌงค์	คือ	สติปัฏฐาน	๔	หมายถึง	
สติอันเป็นธรรมชาติที่ไม่ลืมหลงเข้าไปตั้งไว้ในกาย	
เวทนา	จิต	ธรรม	ซึ่งเน้นที่		การรู้ชัด	กำาจัดความยินดี
ยินร้าย	ตามเห็นกายในกาย	เวทนาในเวทนา	จิตในจิต	
ธรรมในธรรม	 โดยอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้	 เพื่อไม่เป็นที่
อาศัยของตัณหาและทิฏฐิ	ทั้งไม่ยึดถือ	(ไม่มีอุปาทาน)		
ในรูปนามเหล่านั้น	 เมื่อสติสัมโพชฌงค์เต็มรอบย่อม
ใคร่ครวญธรรมนั้นด้วยปัญญา

	 ๒.	ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์	ย่อมเต็มรอบ																								
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นการรู้ชัดไปท่ีตัวสภาวธรรม
น้ัน ๆ อันไม่ใช่ตรรกะ แต่เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ 
ไม่ใช่	“คน”	หรือตัวตนใด	ๆ	ใน	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม



๓๖   ฉลาด

๓.	วิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมเต็มรอบ	คือ	ปิด
กั้นอกุศลและผลิบานกุศล	ปิติอันไม่ต้องอาศัยเหยื่อ
จากภายนอกจะเอิบอิ่มขึ้นภายใน

๔.	ปิติสัมโพชฌงค์	ย่อมเต็มรอบ	แม้กาย
รำางับ	จิตก็รำางับ

๕.	ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ย่อมเต็มรอบ	เมื่อ
กายรำางับมีความสุขไม่แส่ส่าย	จิตย่อมตั้งมั่น

๖.	สมาธิสัมโพชฌงค์	ย่อมเต็มรอบ	รู้เฉพาะ
ซึ่งจิตอันตั้งมั่น	

๗.	อุเบกขาสัมโพชฌงค์	ย่อมเต็มรอบ	คือมี
ความเป็นกลางต่อสมาธิอันตั้งมั่นนั้น

โพชฌงค์	๗	ที่บริบูรณ์ใน	 	 	
ทุกหมวดล้วนอาศัยวิเวก	วิราคะ		 	 	
นิโรธ	น้อมไปเพื่อความสละ	หรือ		 	 	
เพื่อละความยึดมั่น ย่อมทำา    
วิชชา วิมุตติ ให้บริบูรณ์    
ด้วยเหตุนี้



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๓๗  

ฉล�ดในฐ�นะ ๗ ใคร่ครวญในธรรม ๓

	 พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของการจบกิจ	

คือการฉลาดในฐานะ	๗	ประการ	ซึ่งทรงเน้นสภาวะ

ของคำาว่า		รู้ชัด

๑.	รู้ชัดซ่ึง	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ

๒.	รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่ง	รูป	เวทนา	สัญญา	
สังขาร	วิญญาณ	คือ	รูปเกิดจากอาหารธาตุ	๔,	
เวทนา	สัญญา	สังขาร	เกิดจากผัสสะ,	วิญญาณเกิด
จากนามรูป

๓.	รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง	รูป	เวทนา	
สัญญา	สังขาร	วิญญาณ

๔.	รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือแห่ง
ขันธ์	๕	(คือ	มรรค	มีองค์	๘)

๕.	รู้ชัดซึ่งรสอร่อยของ	รูป	เวทนา	สัญญา	
สังขาร	วิญญาณ	(ความเผลอเพลิน)

๖.	รู้ชัดซึ่งโทษของ	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร		
วิญญาณ	(ความเป็นอื่น	แปรปรวน	ไม่คงที่)



๓๘   ฉลาด

๗.	รู้ชัดซึ่งอุบายในการหลุดพ้นจากขันธ์	๕	

(คือ	ละราคะในขันธ์	๕)

พิจารณาใคร่ครวญโดยธรรม	๓	ประการ

๑.	โดยความเป็นธาตุ	(มิได้หมายถึงธาตุ	แต่

เป็นสภาวะตามธรรมชาติ)

๒.	โดยความเป็นอายตนะ	(คือ	เครื่องมือรับรู้	

และสิ่งถูกรู้	ล้วนเป็นธาตุ)

๓.	โดยความเป็นปฏิจจสมุปบาท	(คือ	เห็นโดย	

ความเป็นสภาวะเหตุปัจจัย	ไม่ใช่ตัวตน)



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๓๙  

ฉล�ดในอริยสัจจ์ ๔ 

	 การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจจ์	 เป็นไปไม่ได้	

คือ	หากจะพ้นทุกข์ต้องรู้จักทุกข์	และเหตุเกิดทุกข์	วิธี

การดับทุกข์	และแจ้งถึงภาวะที่ไร้ตัณหา	หากพิจารณา

ดูในความฉลาดในฐานะ	๗	และใคร่ครวญในธรรม	๓	

จะพบว่า	ล้วนครอบคลุมอยู่ในอริยสัจจ์	๔	ทั้งหมด

ตั้งแต่ ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์

แม้แต่การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท เป็น สมุทัยวาร

หรืออุบายในการออกจากขันธ์ ๕ คือ ละราคะ    
เป็น นิโรธ

ซึ่งในปฏิจจสมุปบาทสายดับ เป็น นิโรธวาร

จนถึงข้อปฏิบัติในการดับไม่เหลือแห่งขันธ์         
เป็น มรรค

	 แม้ในการพิจารณาโดยความเป็นอายตนะ

ภายในภายนอก	 ย่อมเห็นถึงความเป็นธาตุ	 ๑๘	 คือ	

ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เป็นธาตุ,	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	

สัมผัสกาย	ธรรมมารมณ์	เป็นธาตุ,	จักขุวิญญาณ	โสต

วิญญาณ	ฆานวิญญาณ	ชิวหาวิญญาณ	กายวิญญาณ	



๔๐   ฉลาด

มโนวิญญาณ	เป็นธาตุ	คือ	เป็นธาตุ	คือ	เป็น	

สภาวธรรม	ไม่ใช่	“คน”	ซึ่งล้วนอาศัยกันเกิดขึ้น		

เป็นปฏิจจสมุปบาท	 อันเป็นกระแสแห่งสภาวธรรม

ล้วน	ๆ	คือ	อายตนะเป็นปัจจัย	ผัสสะจึงมี	 ผัสสะเป็น

ปัจจัย	เวทนาจึงมี	หากรู้จักว่าเวทนาขันธ์เป็นเพียง	

สภาวธรรมที่อาศัยผัสสะเกิดข้ึน	

เวทนามีรสอร่อย คือ ความเผลอเพลิน                                        
ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย ธรรมมารมณ์ 

เวทนามีโทษ คือ เป็นอื่น แปรปรวน                                 
ไม่คงที่ ไม่ใช่ตัวตน

รู้ชัดซึ่งอุบายทางออกจากเวทนา คือ                              
ละความเผลอเพลิน 

เวทนาดับ (คือ ละความยึดมั่นว่า เวทนาของเรา)                     
ตัณหาย่อมดับ

         ตัณหาดับ อุปาทานย่อมดับ 

อุปาทานดับ ภพย่อมดับ

ภพดับ ชาติย่อมดับ ชรา มรณะ                                         
ความโศก ความคร่ำาครวญ ความทุกข์กายทุกข์ใจ                                           

ความคับแค้นใจย่อมดับ



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๔๑

คว�มฉล�ดไม่เนื่องด้วยอิทธิวิธี

จะเห็นว่าความฉลาดในฐานะ	 ๗	 และพิจารณา

โดยธรรม	๓	มีความหมายครอบคลุมถึงคำาว่า	 จบกิจ																																																																					

ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้	 แม้ในสมัยพุทธกาลที่																																																								

เดียรถีย์ เข้ามาบวชหวังทำาอิทธิวิ ธี เ รียกลาภยศ

สรรเสริญ	พระพุทธองค์ทรงเรียกมา	ชี้ให้ดูถึงมุมมอง

โดยความเป็นปฏิจจสมุปบาท

๑.	ความโศก	ความคร่ำาครวญ	ความทุกข์
กาย	ทุกข์ใจ	ความคับแค้นใจ	ชรา	มรณะดับเพราะ																																																												
ชาติดับ

๒.	ชาติดับ	เพราะภพดับ	(คือ	กรรมภพ			
อันปรุงแต่ง	อภิสังขาร	๓	ด้วยเจตนาดับ)

๓.	ภพดับ	เพราะอุปาทานดับ	(คือ	ไม่มี
ความยึดมั่นในอุปาทาน	๔	ย่อมไม่ก่อกรรมภพ)

๔.	อุปาทานดับ	เพราะตัณหาดับ	(เมื่อไร้	 				
กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา)

๕.	ตัณหาดับ	เพราะเวทนาดับ	(คือ	ไม่มี
ความเผลอเพลินในเวทนาอย่างฝังใจ)



๔๒   ฉลาด

๖.	เวทนาดับ	เพราะผัสสะดับ	(ไม่หลงเข้าไป
ยึดมั่นว่า	“เราผัสสะ”)

๗.	ผัสสะดับ	เพราะอายตนะดับ	(เห็น
อายตนะ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”)

คือ	รูป	ธาตุ	๔	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

เสียงเป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

กลิ่นเป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

รสเป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

สัมผัสกายเป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

ความคิดธรรมมารมณ์เป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้			
	 ไม่ใช่	“เรา”

๘.	อายตนะดับ	เพราะนามรูปดับ	(ไม่หลง
ยึดมั่นว่าขันธ์	๕	เป็น	“เรา”)

๙.	นามรูปดับ	เพราะวิญญาณดับ	(ไม่หลง
การรับรู้	คือ	วิญญาณธาตุว่าเป็น	“เรา”)

๑๐.	วิญญาณดับ	เพราะสังขารดับ	(ไม่หลง
ว่า	ความคิดปรุงแต่งเป็น	“เรา”)
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๑๑.	สังขารดับ	เพราะอวิชชาดับ	(เห็น																											
ความจริงว่า	รูปนามทั้งหลายเป็นของโลก	ไม่ใช	่																																																																										
“เรา”)

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า	ผู้ใดเห็น								
ปฏิจจสมุปบาท	ผู้นั้นเห็นธรรม	ผู้ใดเห็นธรรม	ผู้นั้น
เห็นเราตถาคต		

คำาว่าเห็นธรรมมีความลึกซึ้งลงตรงที่ว่า	
สัพเพ	 ธัมมา	 อนัตตา	 คือ	 ธรรมทั้งหลายไม่มีตัวตน	
ดังนั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาท	คือการเห็นสภาวธรรม
ที่อาศัยกันเกิดขึ้นและดับไป	คือเห็นเป็นสภาวธรรมใน
ขันธ์	๕	ไม่ใช่	“คน”	หรือตัวตนของใคร

ดังมีผู้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า	 นิพพานคือ
ความเกษมไปอยู่ในทิศใด	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตอบ
ว่า	หากเอาฟืนออกจากไฟ	แล้วไฟดับ	ไฟที่ดับแล้วนั้น
ไปอยู่ในทิศใด

แท้จริงคือเมื่ออวิชชาดับ	 กระแสเหตุปัจจัยที่
พ่วงตามมาจึงดับไปด้วย	คือ	การที่ราคะ	โทสะ	โมหะ	
ดับไปและทุกข์ทั้งหลายจึงดับนั่นเอง	 แม้นิพพานจะมี
ถึง	๓๒	ชื่อ	เช่น



๔๔   ฉลาด

อัพยาปัชฌา มีความไม่เบียดเบียนในสภาวะ

อนีติกธรรม	มีความปกติเป็นภาวะ

ซึ่งจะเห็นว่า	 แม้เครื่องอยู่ของพระอริยะที่มี

ข้อเดียว	คือ	มีสติรักษาจิตที่ปกติ ดังนั้นใน	๓๒	ชื่อ

ของนิพพาน	จึงมีลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือ	การไม่มี

ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 ซึ่งมีชื่อสภาวะเหล่านั้นมากมาย	

เช่น	ประณีต	สงบเย็น	อมตะ	เป็นต้น

ดังนั้น	 ความฉลาดทั้งหมดในการพ้นทุกข์ใน

แต่ละระดับจนถึงความเป็นอมตะ	 อยู่ท่ีการละอุปาทาน	

ซ่ึงอาจสังเกตได้จากความทุกข์มากหรือน้อย	อยู่ที่การ

ยึดมั่นมากหรือน้อยนั่นเอง
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ฉล�ดใน 0

พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการมองโลกเป็น

ของว่างเปล่า	 ย่อมหลุดพ้น	 คำาว่า	 “ว่าง”	 หมายถึง	

อนัตตา	 คือว่างจากเจ้าของ	 เช่น	 ปฏิจจสมุปบาท

เป็นกระแสเหตุปัจจัยอันเป็นสภาวธรรมล้วน ๆ ที่

อาศัยกันเกิดขึ้น ว่างจากอัตตาตัวตนของใคร		ใน

กระแสของรูปและนาม	 อันเป็นเพียงแค่คลื่นพลังงาน	

คือ	ความหมายของคำาว่ากระแส	ซึ่งพระพุทธองค์ทรง

ตรัสว่าธรรมที่เห็นเป็นของละเอียด	 ประณีต	 ไม่ใช่

ตรรกะ

และที่สำาคัญคือ	 ท่านทรงตรัสว่า	 ถึงตถาคต

จะตรัสรู้หรือไม่	ธรรมเช่นนี้ก็มีอยู่เป็น	ตถตา	คือเป็น

อยู่ตามธรรมชาติเช่นนั้นเอง	 เพียงแต่เมื่อพระองค์

ตรัสรู้จึงทรงช้ีให้ดูถึงกระแสเหตุปัจจัยในรูปและนาม

เหล่านั้น	 ดังนั้นคำาว่า	 “ว่าง”	 ในมุมมองของศาสนา

พุทธไม่ใช่	 อากิญจัญญายตนะ	 ในอรูปฌานที่ไปเพ่ง

ความว่าง	 หรือคิดคำาว่าว่างขึ้นมา	 อันเป็นเพียงความ

จำาในชื่อว่า	“ว่าง”



๔๖   ฉลาด

ดังนั้น	 คำาว่า	 “รู้ชัด”	 อันตัวสภาวะที่แท้	 ที่
พระองค์ทรงตรัสว่า	 ผู้ไม่เข้าหาย่อมหลุดพ้น	 คือไม่
เข้าไปในสังขารการปรุงแต่ง	 แต่อยู่ในสภาวะท่ีไร้ขอบเขต	
ดังนั้น	 คำาว่า	 “รู้ชัด”	 ต่อสภาวะที่สงบระงับประณีต
ไม่มีขอบเขต	 อาจสังเกตดูจากความรู้สึกตรงปัจจุบัน
ที่โปร่งเบา	 เพราะแท้จริงแล้วรูปธรรมนั้นรู้สึกไม่ได้	
เหมือนศพที่นำาไปเผาย่อมไม่รู้สึกอะไร	แต่นามธรรมที่
แทรกอยู่ในรูปต่างหาก	คือช่องว่างใน	DNA	ขนาด	๑	
ในล้านมิล	และ	DNA	ที่ยืดออกมีความยาวไปกลับดวง
จันทร์ได้ประมาณ	๓,๐๐๐	รอบ	แม้ช่องว่างนั้นต่อกับ
ช่องว่างภายนอก	ทำาให้รู้สึกไม่มีขนาดขอบเขตโปร่งเบา

เพียงแต่เมื่อธาตุ	๔	ของ	DNA	เมื่อกระทบกับ
ธาตุ	 ๔	 ภายนอก	 จึงเกิดความรู้สึกของคลื่นพลังงาน
ที่แผ่คลื่นออกมาในที่ว่างนั้นเป็น	 เวทนา	 และส่งรหัส
การรับรู้ไปแฝงไว้ในที่ว่างของคลื่นสมอง	 เรียกว่า	
สัญญา	 และนำาคลื่นพลังงานน้ันกลับมาผสมประมวล
เปรียบเทียบเป็นความคิด	 เรียกว่า	 สังขาร คือการ
ผสม	และเกิดคลื่นพลังงานรับรู้เรียกว่า	วิญญาณ	ซึ่ง
เปลี่ยนหน้าที่ไปตามเซลล์ประสาท	 ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	
กาย	และความคิดปรุงแต่งต่าง	ๆ	
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ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

อย่าหมายมั่นในวิญญาณ

อย่าหมายมั่นซึ่งวิญญาณ

อย่าหมายมั่นโดยความเป็นวิญญาณ

อย่าหมายมั่นว่าวิญญาณ ของเรา

อย่าเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณ

การยึดมั่นกับคลื่นพลังงานในความคิดโดย

ขาดสติหลงกับเนื้อหา	ที่คิดคำาว่า	“เรา”	ขึ้นมาได้	แง่

มุมต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ชอบ-ชัง-ถูก-ผิด-ดี-ชั่ว	 ได้บดบัง

สภาวะอันเป็นความว่างแต่ดั้งเดิม	 ซึ่งไม่มีชื่อว่า	 ว่าง

หรือไม่ว่าง	 มีหรือไม่มี	 อันเป็นเพียงสมมติบัญญัติ	

เมื่อสมาธิละเอียดประณีตไม่หลงเข้าไปอาศัยในความ

คิดปรุงแต่งต่าง	ๆ	คือ	จิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิ	จึงแตะ

เข้าสู่สภาวะอันเป็นธรรมชาติแต่ดั้งเดิมก่อนเติมความ

ปรุงแต่ง	คือพระนิพพาน	ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า	

ถึงพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้	 สภาวะเช่นนี้ก็มีอยู่ก่อนแล้ว	



๔๘   ฉลาด

คือ	 ปฏิจจสมุปบาท	 สภาวะที่อาศัยกันเกิดขึ้น	 และ

นิพพาน	สภาวะที่ไม่ปรุงแต่ง

นิพพานจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า	 สิ่งใดปรุงแต่งไม่

ได้	หรือ	ความปรุงแต่งเข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้

คำาว่า	 “ฉลาด”	 ในหนังสือเล่มนี้	 จึงชี้ไปที่

การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์และพบสุขในปัจจุบัน	 ซึ่ง

นักปฏิบัติส่วนใหญ่ท่ีได้เรียนรู้มากจากสุตมยปัญญา	

(การจำา)	 จินตมยปัญญา	 (การคิดจินตนาการ)	 ส่วน

ภาวนามยปัญญา	 คือ	 การเข้าถึงตัวสภาวะนั้นเป็น	

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์	 เป็นปัญญาพละ	 ซึ่งเป็น	 ปัญญิ

นทรีย์	 ซึ่งเป็นโลกุตตระปัญญา	 ที่ไม่ใช่ตรรกะ	 ซึ่ง

เป็นการเข้าถึงความฉลาดที่เข้าถึงความจริงอันสูงสุด			

ซึ่งแม้ผู้เขียนเองก็ต้องยอมรับว่ายังมีความโง่อยู่	 ที่ยัง

ไม่สามารถปฏิบัติ	ให้พ้นทุกข์ได้อย่างถาวร





๔   ฉลาด

สุดย่อมเสวยทุกข์ท้ังกายและใจ	 ความไม่สบายใจจึงถูก

เรียกว่า	อบายภูม ิ		คือ	อ	แปลว่า	ไม่	บาย	แปลว่า	

สบาย,	 ภูมิ	 คือภาวะของใจ	 คือ	 สภาวะแห่งความไม่

สบายใจ	สมมติเรียกสภาวะนั้นว่า	“นรก”

	 ๒.	ไม่มีเจตนาเบียดเบียนทรัพย์ของผู้ใด																																											

เพราะเจตนาร้ายย่อมตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในใจ	

ไหวหวั่นกลัวผลร้ายนั้นจะตอบสนอง	ใจที่กระสับ

กระส่ายอยากได้ของผู้อื่น		สมมติเรียกสภาวะนั้น	

ว่า	“เปรต”

	 ๓.	ไม่มีเจตนาทำาให้ใครต้องเจ็บช้ ำาน้ ำาใจ	

ในการนอกใจคนรักหรือแอบเป็นชู้	ของคนท่ีมีคู่อยู่แล้ว	

เพราะเจตนานั้นมีแต่ความกระวนกระวายใจและนำา

ความทุกข์ใจมาสู่คู่รักน้ัน	ๆ	สมมติเรียกสภาวะน้ันว่า	

“เปรต”	(อนึง่สภาวะของอสูรกายได้รวมอยู่ใน	เปรต

วิสัย	ที่ไม่มีความเจริญทางใจ)

	 ๔.	ไม่มีเจตนาที่จะพูดโกหกเพื่อทำาร้าย

เบียดเบียนผู้อื่น	อาจสังเกตเห็นเวลาพูดโกหกเพื่อ

เบียดเบียน	ใจจะสะดุดตัวเล็กน้อยแสดงถึงสภาวะที่
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ไม่เป็นสุข	แม้พูดแล้วก็อดไหวหว่ันกลัวผลลัพธ์	สมมติ

เรียกสภาวะน้ันเป็นอบายภูมิคือความไม่สบายใจเช่นกัน

	 ๕.	ไม่มีเจตนาที่เบียดเบียนตนด้วยความ

มึนเมาเพราะชีวิตปกติก็มีสติไม่สมบูรณ์ตลอดเวลา																																																							

อยู่แล้ว	การเสพส่ิงมึนเมาย่ิงทำาให้ขาดสติและประพฤติ	

ผิดได้มากมาย	สมมติเรียกสภาวะน้ันว่า	“เดรัจฉาน”	

คือการไม่ทำาความจริงให้ปรากฏ

	 ๖.	ไม่มีเจตนาที่จะพูดคำาหยาบ	เพราะผู้ฟัง

ก็ไม่สบายใจ	ผู้พูดก็ไม่สบายใจ

	 ๗.	ไม่มีเจตนาพูดเพ้อเจ้อเผลอไผลอย่าง

ขาดสติ		อันไม่มีประโยชน์สุขใด	ๆ	

	 ๘.		ไม่มีเจตนาโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น			

เพราะความโลภเป็นภาวะเบียดเบียน

	 ๙.	ไม่มีเจตนาประทุษร้ายใครด้วยกาย,	

วาจา,	ใจ	หรือพยาบาท	เพราะความโกรธนั้นเป็น

สภาวะเบียดเบียนตนและผู้อื่น



๖   ฉลาด

	 ๑๐.	ไม่มีเจตนาทำาให้เกิดความหลง	มีเจตนา

ท่ีจะละโมหะ	คือ	ละความลุ่มหลงในตัณหาอุปาทานใด	ๆ	

อันเกิดจากอวิชชา

	 ดังนั้นการตั้งอธิษฐานจิตที่จะไม่ก่อเจตนา

ร้ายเบียดเบียนตนและผู้อื่น	 เพราะเห็นอกเห็นใจว่าผู้

อื่นก็มีทุกข์จากขันธ์	๕	อันกระทบกับความแปรปรวน

เป็นทุกข์อยู่แล้ว	 ไม่สมควรเพิ่มทุกข์หรือนำาทุกข์ไป

ทับถมตนและผู้อื่น	 เป็นการดูแลใจตนอย่างมีสติ

ปัญญา	 ชื่อว่าดูแลผู้อื่น	 ซึ่งพระโสดาบันปิดอบายภูมิ	

เพราะมีศีล	 มั่นคงจากกุศลกรรม	 ๕	 ข้อข้างต้น	 แต่มี

สมาธิและปัญญาเล็กน้อย	 ดังนั้นการฉลาดที่จะรักษา

ศีลด้วยการไม่ก่อเจตนาร้ายทางใจ	 เป็นการรู้จุดมุ่ง

หมายที่แท้จริงของศีลอย่างไม่งมงาย	 แต่สามารถใช้

ให้เกิดความสุขแก่ตนและผู้อื่น
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ฉล�ดสร้�งเจตน�แห่งคว�มสุข ๑๐ ประก�ร

	 บุญเป็นชื่อของความสุข	กรรมดี	คือ	เจตนาดี

ให้ผลเป็นความสุข	บุญกิริยา	คือ	กริยาทางกาย	วาจา	

ใจ	ที่มีความสุข	จากเจตนาดี

๑.	ความสุขจากเจตนาเสียสละเกื้อกูล

๒.	ความสุขจากเจตนารักษาศีล

๓.	ความสุขจากเจตนาพัฒนาจิตใจให้มั่นคง																																																					
									มีปัญญาเห็นความจริง

๔.	ความสุขจากเจตนาอ่อนน้อมไม่มีมานะ			 	
									ทับถมผู้อื่น

๕.	ความสุขจากเจตนาขวนขวายเกื้อกูลเหตุ	 	
									แห่งความดี

๖.	ความสุขจากเจตนายินดีในความดีของผู้อื่น

๗.	ความสุขจากเจตนาแบ่งส่วนแห่งความดี

๘.	ความสุขจากเจตนาฟังความจริงอันประเสริฐ

๙.	ความสุขจากเจตนาพูดความจริงอันประเสริฐ

๑๐.	ความสุขจากเจตนามีสัมมาทิฎฐิ																																																																																	
	 	คือ	เห็นตรงตามความเป็นจริง



๘   ฉลาด

	 ในส่วนของสัมมาทิฎฐิเบื้องต้น นั้นคือ	

เห็นถูกว่า กรรมมีจริง

กรรม	คือเจตนา	เป็นที่ตั้งของเวทนา	

เจตนาดี	มีความสุข	จึงเห็นถูกว่า											
สุคติ	คือ	สวรรค์	มีจริง

เจตนาร้าย	เป็นความทุกข์	เห็นถูกว่า																																																											
อบายภูมิ	คือ	ความไม่สบายใจต่าง	ๆ	มีจริง	

 ในสัมมาทิฎฐิเบื้องปลายเห็นกรรม	คือ	
เจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา	มีปัญญาเห็นกระแสเหตุ
ปัจจัยที่อาศัยกัน				เกิดขึ้น	ไม่ใช่ตัวตนของใครอยู่
ในนั้น	เป็นโลกุตตระปัญญา		พระโสดาบันเห็นกระแส
เหตุปัจจัยนั้นจึงมีสัมมาทิฎฐิ	คือ	ละความผิดว่าเป็น
อัตตาตัวตน	เพราะเห็นเป็นสภาวธรรมล้วน	ๆ	ความ
ประพฤติของท่าน		จึงไม่ก่อเจตนาร้าย	เพื่อตอบ
สนองอัตตา		เมื่อฉลาดไม่ก่อเจตนาร้าย			ศีลของ
ท่านจึงสมบูรณ์			คือ	ละสีลัพพตปรามาส ปิด
อบายภูมิด้วยเหตุนี้
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ฉล�ดที่จะทำ�ให้ใจปลอดโปร่ง ๑๐ ประก�ร

๑.	ปรารถนาน้อย	คือ	ไม่กระวนกระวายเพราะ	 	
				ตัณหาจัด

๒.	สันโดษ	คือความรู้จักพอตามเหตุปัจจัย	 	
									เฉพาะตน

๓.	ความสงัด	เพราะความสงบทำาให้เห็นนิมิต  
									ของจิตชัด

๔.	ไม่คลุกคลีกับสังขาร	อุปาทาน	กลุ่มต่าง	ๆ																																																																											
	 อันวุ่นวายด้วยกระแสอวิชชา

๕.	มีความเพียร	ปิดกั้นอกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิด																																																																																																																																													
										ละอกุศลเก่าและเจริญกุศล

๖.	มีศีล	ปิดอบายภูมิ

๗.	มีสมาธิ

๘.	มีปัญญา

๙.	สอดส่องหนทางแห่งการพ้นทุกข์

๑๐.	มีวิสัยทัศน์มองเห็นช่องทางแห่งความปกติ																																																														
	 สุขอันปลอดภัย

																																																																														

สอดส่องหนทางแห่งการพ้นทุกข์สอดส่องหนทางแห่งการพ้นทุกข์สอดส่องหนทางแห่งการพ้นทุกข์สอดส่องหนทางแห่งการพ้นทุกข์



๑๐   ฉลาด

ในความฉลาดในการ	 	

สร้างโอกาสดังกล่าว		ทำาให้เกิด  

ปัญญา	เห็นตัณหาอันไม่คงท่ี	ซ่ึงเกิด-ดับไป	หาก

ไม่ทำาตามก็ไม่เดือดร้อน	รวมถึงฉลาดที่จะไม่คลุกคลี

กับสังขาร	การปรุงแต่งจากอุปาทานภายนอกอัน

มากมายต้ังแต่		อัตตวาทุปาทาน ท่ีแฝงอยู่ในร่างกาย

คน	เพราะอุปาทาน	“ไม่ใช่คน	มีอุปาทาน”	แต่เป็น

คลื่นพลังงานชนิดหนึ่งจากอวิชชา	แม้กามุปาทาน 

คือ	คลื่นพลังงาน	ที่ยึดมั่นอยากได้ในรูป,	รส,	กลิ่น,	

เสียง,	สัมผัสกาย	และหลงเทิดค่า	ยื้อแย่งธาตุ	๔	อัน

ไม่มีเจ้าของ,	ทิฎฐุปาทาน	ยึดม่ันกับความคิด	ความ

เห็นอันนำามาซึ่งการถกเถียงทะเลาะขัดแย้ง		

	 แม้	สีลัพพตุปาทาน ซึ่งแต่ละลัทธิศาสนา

ล้วนยึดมั่นในศีลพรต	กฎกติกาที่ต่างกัน	การไม่
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คลุกคลีกับอุปาทานย่อมรวมถึง	ไม่คลุกเคล้า	เกลือก

กลั้วอยู่กับอุปาทานภายใน	การรู้จักความหมายของ																																																														

สีลัพพตุปาทาน	ทำาให้ละสีลัพพตปรามาส	รู้จักจุดมุ่ง																																														

หมายของศีลอย่างไม่งมงาย	สมมติเรียกว่า	“พระ

โสดาบัน”		แต่มีสติรักษาจิต	ไม่ก่อเจตนาร้ายเบียด				

เบียนตนและผู้อื่น	

	 จะสังเกตว่าในเรื่องกุศล	 ๑๐	 บุญ	 ๑๐	 และ

ความปลอดโปร่ง	 ๑๐	 ล้วนมีเรื่องศีลอยู่ตลอดซึ่งคือ

การไม่ก่อเจตนาร้ายและก่อเจตนาดี	 มีความสุข	 อันเป็น

จุดเริ่มต้นของการปิดอบายภูมิ	 	ซึ่งหากเข้าใจจุดมุ่ง

หมายของศีล	ไม่งมงาย		ละสีลัพพตปรามาสจะเข้าใจ

ได้ทันทีว่าทำาไมพระโสดาบันจึงมีศีลสมบูรณ์	 	 แต่มีสมาธิ

และปัญญาเล็กน้อย



๑๒   ฉลาด

คว�มฉล�ดโปร่งโล่ง ๖ ประก�ร

	 ความฉลาดท่ีเห็นสังขารขันธ์	 ท่ีเป็นอุปาทาน

ขันธ์	 ๕	 	 ล้วนนำามาซ่ึงทุกข์	 จึงฉลาดท่ีจะไม่คลุกคลีกับ

อุปาทานขันธ์ต่าง	ๆ	

๑.	ความฉลาดเปิดโอกาสให้จิตโปร่งโล่ง																																																																																																																																													
 			ด้วยการไม่คลุกคลี	กับอุปาทาน

๒.	ทำาให้สามารถเห็นนิมิตของจิตชัด

๓.	เมื่อเห็นจิตคลายจากตัณหา	อุปาทานที่																																																																						
									เกิด-ดับได้	ย่อมมีสัมมาทิฐิ

๔.	เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่า	สิ่งที่ดับได้ไม่มีตัวตน																																																																																																																																															
									ย่อมมีสัมมาสมาธิ	

๕.	เมื่อมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นกลาง		 									
									ย่อมละสังโยชน์

๖.	เมื่อละสังโยชน์ย่อมพ้นทุกข์		 	 	
									มีความสุขไปโดยลำาดับ
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ฉล�ดไม่หลงคิดผิด ให้เหตุแห่งทุกข์ ๖ ประก�ร

 ความฉลาดที่เห็นนิมิตของจิต	ทำาให้ฉลาด	
ในการรู้จักที่มาของสุข	ทุกข์

	 การรู้จักเหตุปัจจัยในกรรม	 คือ	 เจตนา	 เป็น
ที่ตั้งของเวทนา	ทำาให้รู้ว่า	 เจตนาดีมีความสุข	 เจตนา
ร้ายมีความทุกข์	 แต่เจตนาและเวทนาน้ันไม่ใช่คน	 	 เป็น
เพียงสภาวธรรม	 ดังน้ันส่ิงท่ีพระโสดาบันจะไม่หลงคิด
ผิดเรื่องสุข	-	ทุกข์	คือ

๑.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	ผู้อื่นทำาให้  

๒.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	มีตัวตนของตน																				
เป็นผู้กระทำา

๓.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	ตนและผู้อื่นทำา

๔. ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	ไม่ใช่ผู้อื่นทำา  
แต่เกิดขึ้นเอง

๕. ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	เกิดขึ้นเอง		 	
ไม่ใช่ตนทำา

๖.	ไม่หลงคิดว่า	สุข	-	ทุกข์	เกิดขึ้นลอย	ๆ																																																																							
									ไม่ใช่ตนและผู้อื่นทำา



๑๔   ฉลาด

	 การที่มีปัญญา	ฉลาดรู้จักเหตุ	ปัจจัย	ว่าทุกข์

มาจากอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขาร	มาปรุงแต่ง	

เห็นอวิชชาก็ไม่ใช่	 “คนโง่”	 แต่อวิชชามีกระแสของ

ตัณหาอุปาทานอยู่ในนั้น	 เห็นอวิชชาเป็นสภาวธรรม

ชนิดหนึ่ง	ซึ่งปรุงแต่ง	สังขารต่าง	ๆ		ขึ้นมาเป็นกระแส

เหตุปัจจัย	ทำาให้รู้จัก	อริยสัจ	๔	คือ	เพราะรู้จักกระแส

เหตุปัจจัย	 ที่เป็นสภาวธรรม	 ไม่ใช่	 “คน”	 	 เบื้องต้น

ต้องฉลาดที่จะไม่คิดว่าทุกข์เกิดจากตนหรือคนอื่นทำา	

 ๑.	รู้ทุกข์	คือ	รู้ว่าอุปาทานขันธ์	๕	เป็นตัวทุกข์																																																																																																																																												
													แต่อุปาทานและขันธ์	๕	ไม่ใช่คน

	 ๒.	ละสมุทัย	คือ	ละตัณหาที่ปรารถนาให้																																																																																																																																														
													ขันธ์	๕	เป็นดังอยาก	

๓.	นิโรธแจ้ง	คือ	สภาวะที่สิ้นตัณหา

	 ๔.	มรรคเจริญ	คือ	การเจริญมรรคมีองค์	๘																																																																																																																																																
													ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกเรื่องกรรม																																																																																																																																													
													คือ	มีปัญญาละ	อุปาทานขันธ์	๕
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ฉล�ดในมุมมอง ๖ ประก�ร

	 การที่ฉลาดรู้จักว่าสุข	ทุกข์เป็น																												
ปฏิจจสมุปปันนธรรม	คือ	สภาวธรรมที่อาศัยกัน			
เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น	ทำาให้พระโสดาบัน	ฉลาดใน
มุมมอง	ที่เป็นผลลัพธ์	ทางปัญญา	๖	ประการ

๑.	เห็นสภาวธรรมทั้งหลาย	ล้วนเกิดแต่																												
เหตุปัจจัย

๒.	เห็นเหตุแห่งสภาวธรรมนั้นว่ามีปัจจัยใด

๓.	การมีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยนั้นเป็นวิสัยทัศน์ที่		
ไม่เสื่อม

๔. มีปัญญามั่นคง	ไม่หลงผิดอย่างคลาดเคลื่อน																																																																																																																																										
ต่อหลักธรรม

๕.	สิ่งที่พระโสดาบันเห็นเป็นอส�ธ�รณญ�ณ                                                                                                                                              
คือ	ปุถุชนเห็นเป็นตัวตน	แต่พระโสดาบัน																																																																																																																																										
เห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัย

๖.	เห็นความไม่คงที่ดับไปในทุกครั้งที่กระทำา



๑๖   ฉลาด

	 หากพิจารณาจะเห็นว่าความฉลาดในการ
ละความเห็นผิดเก่ียวกับสุข	-	ทุกข์	๖	ประการมีความ
สัมพันธ์	เก่ียวกับความฉลาดในมุมมอง	๖	ประการดัง
กล่าวและมีผลลัพธ์	อีก	๖	ประการที่จะตามมา
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ฉล�ดในผลลัพธ์ ๖ ประก�ร

	 คือ	การที่ฉลาดเห็น	กรรม	คือ	 เจตนาเป็นที่

ตั้งของเวทนา	 ย่อมฉลาดที่จะรู้ชัดลงไปถึงตัวเจตนา

และเวทนาอันเป็นสภาวธรรมไม่ใช่	 “คน”	 และเห็น

เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทเป็นเพียงกระแสคลื่น

พลังงานทำาให้พระโสดาบันละสังโยชน์	๓	 และละอกุศล

อย่างหยาบอีก	๓

	 ๑.	 ละสักกายทิฏฐิ	 คือ	 ละความเห็นผิดใน

ขันธ์	๕	ว่ามีตัวตน	 เพราะเจตนาคือตัวสังขารขันธ์อัน

ผสมจากสัญญาขันธ์	 แม้เวทนาขันธ์ก็อาศัยผัสสะจาก

รูปขันธ์และสังขารขันธ์	 โดยมีวิญญาณขันธ์เป็นตัวรับ

รู้ทั้งหมด	 ล้วนเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่อาศัยกัน

เกิดขึ้น	ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง

	 ๒.	 ละสีลัพพตปรามาส	 คือ	 ละความงมงาย

แต่รู้จุดมุ่งหมายของศีล	คือ	การไม่ก่ออกุศลกรรมคือ

เมื่อไม่ก่อเจตนาร้ายย่อมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น	

จึงปิดอบายภูมิด้วยสีลัพพตปรามาส	



๑๘   ฉลาด

	 ๓.	 ละวิจิกิจฉา	 คือ	 หายสงสัยเพราะเห็น

เป็นกระแสเหตุปัจจัยว่า	 เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี	 สิ่งนี้

ดับสิ่งนี้จึงดับ	 หายสงสัยเพราะเห็นเป็นเหตุปัจจัยที่

อาศัยกันเกิดขึ้น	 ไม่มีอัตตาตัวตนอยู่จริง	 ดังพระพุทธ

องค์ทรงตรัส	 “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท	 ผู้นั้นเห็นธรรม		

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต”	 คือ	 หายสงสัยใน

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 หายสงสัยในพระธรรม	

และหายสงสัยในพระสงฆ์ผู้ดำาเนินตามหลักธรรมคือ

มรรค	ทางแห่งการพ้นทุกข์	จึงรวมถึงหายสงสัยในข้อ

ปฏิบัติให้ถึงการพ้นทุกข์	คือมรรคมีองค์	๘

 ๔.	ละราคะที่สมควรแก่การไปอบายภูมิ																																																																																																																																									
															(พระโสดาบันไม่ได้ละสุคติภูมิ)

	 ๕.	ละโทสะที่สมควรแก่การไปอบายภูมิ																																																																																																																																									
															(พระโสดาบันไม่ได้ละสุคติภูมิ)

	 ๖.	ละโมหะที่สมควรแก่การไปอบายภูมิ																																																																																																																																									
(พระโสดาบันไม่ได้ละสุคติภูมิ)



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๑๙

	 จะเห็นว่า	พระโสดาบันมั่นคงในศีลจึงปิด

อบาย	แต่เพราะสมาธิปัญญาเล็กน้อย	จึงยังไม่มั่นคง

ในสมาธิตลอดเวลา	ยังมีราคะ	โทสะ	โมหะ	แต่ไม่ถึง

กับทำาผิดศีล	จึงเกิดในสวรรค์และมนุษย์ไม่เกิน	๗	

ชาติ



๒๐   ฉลาด

ฉล�ดในสภ�วะ  
     ๖ มุมมอง

   หตุแหง่การละสกักายทฏิฐ	ิ	
	 	 			คือละความเหน็ผิดว่า	เป็นตัวตน		
	 	เพราะรู้จักและรู้ชัดลงไปท่ีสภาวะต่าง	ๆ	ของ
ขันธ์	๕	และรู้จักอุปาทานขันธ์	๕

	 ๑.	รู้จักและรู้ชัดว่า	สภาวะนี้เรียกว่า	รูป,	
เวทนา,	สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ	และรู้จักอุปาทาน
ขันธ์	๕

	 ๒.	รู้จักและรู้ชัดในสภาวะความเกิดขึ้นแห่ง
รูปว่า	มาจากอาหารธาตุ	๔,	เวทนา,	สัญญา,	สังขาร		
เกิดขึ้นจากผัสสะ	และวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นจากการรับ
รู้รูป-นามดังกล่าวในขันธ์	๕

	 ๓.	รู้จักและรู้ชัดในสภาวะแห่งการดับไปของ
รูป	คือ	การดับของอาหารธาตุ	๔,	เวทนา,	สัญญา,	
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สังขารดับไปเพราะผัสสะ	จนถึงวิญญาณดับไปเพราะ
รูปนาม

	 ๔.	รู้จักและรู้ชัดซึ่งรสอร่อยของขันธ์	๕	คือ
ความเผลอเพลินชั่วขณะ

	 ๕.	รู้จักและรู้ชัดซึ่งโทษของขันธ์	๕	คือความ
ผุพัง	พลัดพราก	คร่ำาครวญ	คับแค้น

	 ๖.	รู้จักและรู้ชัดซึ่งอุบายที่จะหลุดพ้นจาก
อุปาทาน	ขันธ์	๕	คือ	การมีสติละความเผลอเพลินใน
ขันธ์	๕

 พระโสดาบันรู้จักอุบายที่จะหลุดพ้นจาก
อุปาทานขันธ์	๕	ส่วนพระอรหันต์ละความยึดมั่นและ
หลุดพ้นจากอุปาทานขันธ์	๕



๒๒   ฉลาด

ฉล�ดในอ�สวะ ๔

	 เพราะขันธ์	 ๕	 เป็นเพียงกระแสเหตุปัจจัย
ในโลก	 แต่หากพอกผสมด้วยอาสวะ	 ๔	 จึงกลายเป็น
อุปาทานขันธ์	๕	คือ	

	 ๑.	ความฝันใฝ่อยากได้ในรูป	รส	กลิ่น	เสียง	
สัมผัส	 กาย	เรียกว่า	กามาสวะ

	 ๒.	ความฝนัใฝอ่ยากไดภ้าวะทีย่ิง่ขึน้ไปในรปู							
เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	เรียกว่า	ภวาสวะ

	 ๓.	ความฝันใฝ่ในความคิดทฤษฎีที่อยากได้
ทั้งกาม	 ทั้งภาวะที่ดีกว่า	เรียกว่า	ทิฏฐาสวะ

						 ๔.	ความฝันใฝ่ที่ไม่รู้	หลงว่าขันธ์	๕	เป็น
ของเรา		เรียกว่า	อวิชชาสวะ	

	 	 									พระโสดาบันรู้จักอุบายที่จะ																																																																																																																																															
																					หลุดพ้นจากอุปาทานขันธ์	๕	ด้วย																																																																																																																																													
																					การละความเผลอเพลินในขันธ์	๕
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ฉล�ดรู้จักในอุป�ท�น ๔

	 คนทั่วไปเข้าใจได้ไม่ยากนักว่า	 ชื่อสรรพสิ่ง

ต่างๆในโลกนี้ล้วนสมมติขึ้นเรียกว่า	 สมมติสัจจะ	 และ

ปรมัตถสัจจะ คือความจริงตามธรรมชาติเดิมที่

ไร้ชื่อ	 แต่เพราะขาดสติบางครั้งจึงเผลอไผลเอาจริง

เอาจังกับชื่อเหล่านั้นด้วยวาทะ	 หลงผิดว่าเป็นอัตตา

ตัวตน	คือ	อัตตา	+	วาทะ	+	อุปาทาน	เรียกว่า	“อัตต

วาทุปาทาน”	คือหลงยึดมั่นในวาทะว่าขันธ์	๕	เป็นตัว

ตนจริงจังเพราะมีอาสวะ	๔	+	ขันธ์	๕	 จึงกลายเป็น

อุปาทานขันธ์	๕		และเพราะมีอุปาทานขันธ์ ๕  จึง

มีอุปาทาน ๔	คือ

	 ๑.	 อัตตวาทุปาทาน	 หลงยึดมั่นในวาทะ

เป็นตัวตน	 คือผัสสะเข้าไปที่ชื่อไม่ได้ผัสสะกับสภาวะ

ที่แท้	 กลายเป็นมโนผัสสะกับวาทะภายในอย่างหยาบ	

หมายถึง	 ความยึดมั่นกับชื่อ	 ยี่ห้อ	 ตำาแหน่งสมมติ

ต่าง	 ๆ	 	 อย่างละเอียด	 หมายถึงการยึดมั่นว่า	 รูป,	

เวทนา,	สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ	เป็นตัวตน



๒๔   ฉลาด

	 ๒.	กามุปาทาน	หลงยึดมั่นเทิดค่าในรูป	รส	

กลิ่น	 เสียง	สัมผัสกาย	อันอาศัยธาตุ	๔	เกิดดับ	ไม่มี

ตัวตนของใครอยู่ในธาตุ	๔	เหล่านั้น

	 ๓.	ทิฏฐุปาทาน	หลงยึดมั่นเข้าไปอาศัยอยู่																																																	

ในความคิดเห็นด้วยมานะทิฏฐิ	จนลืมความจริงว่า																																																						

ความคิดเป็นเพียงความจำาท่ีนำามาผสมประมวลเปรียบ

เทียบ	ไม่มีตัวตนของใครอยู่ในทิฏฐิต่าง	ๆ	เหล่านั้น

	 ๔.	 สีลัพพตุปาทาน	 หลงยึดม่ันงมงายกับศีล

พรตกฏกติกาจนลืมเป้าหมายที่แท้	 ซึ่งศีลพรตทั้งหมด

ล้วนมีเป้าหมายไปสู่สันติสุขและพ้นทุกข์

	 พระโสดาบันละสีลัพพตปรามาสอันเป็น

ความหมายเดียวกับสีลัพพตุปาทาน	คือ	ไม่ยึดม่ันอย่าง

งมงายจนก่อโทษทุกข์แก่ตนและผู้อ่ืน	 	 แต่รู้จุดมุ่งหมาย

ด้วยการไม่เจตนาร้าย	 ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น	 ศีล

ย่อมสมบูรณ์
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  ฉล�ดไม่หม�ยมั่นใน ๕ มุม

 อย่าลืมความจริงว่าสิ่งต่าง	ๆ	ในโลก		และ
จักรวาลตั้งแต่ปฐมกาล	ล้วนว่างจากชื่อว่าอะไร?	
อย่างไร?	อยู่ก่อน	อย่าหลงละครสมมติบัญญัติจนลืม																						
ความจริงแล้วขาดสติเผลอไผล	ไหลเข้าไปอาศัยอยู่ใน																																																					
มโนผัสสะทางวาทะภายในกลายเป็นอัตตวาทุปาทาน																																									
จนถึงขั้นขาดความรู้สึกตัวไหลเข้าไปอาศัยอยู่ใน                                 
สังขารปรุงแต่งที่คิดคำาว่า “เรา” ขึ้นมา	แล้ว
เข้าไปยึดมั่นว่า	รูปของเรา,	เวทนาของเรา,	สัญญา
ของเรา,	สังขารของเรา,	วิญญาณของเรา		พระพุทธองค์
จึงทรงเน้นลงที่ความไม่หมายมั่นหรือผู้ไม่ยึดมั่นย่อม
พ้นทุกข์

๑.	อย่าหมายมั่นในความเป็นรูป,	เวทนา,	
สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ

	 ๒.	อย่าหมายมั่นซึ่งความเป็นรูป,	เวทนา,	
สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ

	 ๓.	อย่าหมายมั่นโดยความเป็นรูป,	เวทนา,	
สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณ

	 ๔.	อย่าหมายมั่นว่า	รูปของเรา,	เวทนา,	
สัญญา,	สังขาร,	วิญญาณของเรา



๒๖   ฉลาด

	 ๕. อย่าเพลินยิ่งใน	รูป,	เวทนา,	สัญญา,																																																																	
สังขาร,	วิญญาณ	(คือละการเผลอเพลินในขันธ์	๕)

 ในส่วนของรูป,	เสียง,	กลิ่น,	รส,	สัมผัสกาย	
และธรรมารมณ์ทางใจ	ก็กล่าวเช่นเดียวกัน	แม้ในดิน,	
น้ำา,	ลม,	ไฟ	ก็กล่าวถึงความไม่หมายมั่นในสมมติ
บัญญัติเช่นกัน	จนถึงพระนิพพานซึ่งกล่าวว่าคนทั่วไป
มักหมายม่ันว่า	นิพพานเป็นนิพพาน	แต่ท่านทรงตรัสว่า

 ๑.	อย่าหมายมั่นในนิพพาน

	 ๒.	อย่าหมายมั่นซึ่งนิพพาน

	 ๓.	อย่าหมายมั่นโดยความเป็นนิพพาน

	 ๔.	อย่าหมายมั่นว่านิพพานของเรา

	 ๕.	อย่าเพลินยิ่งซึ่งนิพพาน

 คำาว่า	“เพลินยิ่ง”	นี้มีความหมายเดียวกับ
นันทิราคะ	อย่าลืมว่าออกจากอุปาทานเพราะการ
ปฏิบัติทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อออกจากอุปาทาน	แม้
พระโสดาบันก็รู้จักอุบายในการหลุดพ้นจากอุปาทาน
ขันธ์	๕	ด้วย	ละการเผลอเพลินในขันธ์	๕	
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ฉล�ดในคว�มจำ� ๕

	 ความจำาอันถูกต้อง	คือ	ถิรสัญญาในเหตุใกล้
ให้เกิดสติและสติมีหน้าที่ตามรู้เห็นกายในกาย	 เวทนา
ในเวทนา	 จิตในจิต	 ธรรมในธรรม	 การตามเห็นสิ่งที่
เกิดขึ้นและดับไปในกาย	 เวทนา	 จิต	 ธรรม	 ย่อมเกิด
ความจำาที่ถูกต้องและรักษาจิตให้ปกติ

	 ๑.	จำาได้ถึงความแปรปรวน,	ไม่คงที่,																																																																						
ไม่ใช่ตัวตนในขันธ์	๕	

	 ๒.	จำาได้ถึงความตายที่ไม่มีใครได้อะไร																																															
อย่างถาวรในขันธ์	๕

	 ๓.	จำาได้ถึงความเสื่อมโทรมผุพังเป็น																																																																
อสุภะในกายคตาสติ

	 ๔.	จำาได้ถึงอาหารที่ต้องกลายเป็นสิ่งปฏิกูล																																																													
และแปรสภาพมาเป็นอาหาร

	 ๕.	จำาได้ถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรสามารถยึดมั่นได้																																																																							
ในโลกไม่มีภพใดที่ไม่แปรปรวน



๒๘   ฉลาด

	 ความจำาที่ถูกต้องนี้ล้วนเป็นส่วนประกอบ
ของวิชชาที่เปิดประตูอมตะ	เพราะเมื่ออนิจจสัญญา
ที่ตามเห็นอยู่เนอืง	ๆ	ซึ่งความเกิด-ดับในขันธ์	๕	ทำา
ให้อนัตตสัญญามั่นคง	เมื่ออนัตตสัญญามั่นคง	ย่อม
ละมานะว่ามีตัวตน	พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิว่า
ขันธ์	๕	เป็นตัวตนจนพัฒนาไปสู่การละมานะในที่สุด
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ฉล�ดในพลัง ๕

	 ความฉลาดในความจำา	๕	อย่างข้างต้น																																																																			

ดังกล่าวย่อมเจริญ	เครื่องอยู่ภายในอย่างฉลาดใน

เหตุและผลลัพธ์

๑.	ศรัทธา	คือมีความเชื่ออย่างมีเหตุผลใน

กรรม	เช่น	หากเจตนาร้าย	ผลย่อมเป็นทุกข์ใจหรือ

อบายภูมิ

๒.	หิริ	มีความละอายใจ	เวลามีสติเห็นเจตนา

ร้าย	ย่อมดับไป

๓.	โอตตัปปะ	กลัวผลของเจตนาร้ายที่ให้

ทุกขเวทนาทางใจ	จึงปิดอบายภูมิ

๔.	วิริยะ	มีความเพียรคอยปิดกั้นอกุศลที่ยัง	

ไม่เกิด	ละอกุศลเก่า	และทำากุศลใหม่	รักษากุศลให้																																																																	 

เจริญขึ้น

๕.	ปัญญา	เห็นความจริงอันเป็นเหตุปัจจัยใน

ขันธ์	๕	ไม่ใช่ตัวตน



๓๐   ฉลาด

ฉล�ดในก�รดำ�เนินกำ�ลังภ�ยในอันเป็นใหญ่ ๕

	 เมื่อมีความจำาที่ถูกต้อง	๕	ประการและเจริญ																																																	

พลัง	๕	ย่อมทำาให้เกิดอินทรีย์	๕	อันสอดคล้อง

 ๑.	สัทธินทรีย์	ความเป็นใหญ่แห่งเหตุผล	
กำาจัดความงมงาย

	 ๒.	วิริยินทรีย์ ความเป็นใหญ่แห่งความ	
เพียร	กำาจัดความเกียจคร้าน

	 ๓.	สตินทรีย์ ความเป็นใหญ่แห่งความระลึก																																																																																																																																												
รู้	กำาจัดความประมาท

	 ๔.	สม�ธินทรีย์	ความเป็นใหญ่แห่งความ																																																																																																																																													
ตั้งมั่น	กำาจัดความฟุ้งซ่าน

	 ๕.	ปัญญินทรีย์	ความเป็นใหญ่แห่งการเห็น																																																																																																																																													
ความจริง	กำาจัดความหลง

	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า	เมื่ออินทรีย์	๕	

เป็นธรรมอันยิ่ง	ย่อมนิพพาน
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	 อินทรีย์ในแต่ละฐานะย่อมไม่เท่ากันบ้าง	 เช่น	

พระโสดาบันที่เป็น	 สัทธานุสารี	 คือ	 มีศรัทธาเป็น

ใหญ่ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงหมายถึงมีความเชื่อว่า

ขันธ์ ๕ และอายตนะ ไม่เที่ยงแปรปรวน ไม่คงที่

เป็นทุกข์ และอาศัยเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน เรียก

ว่า	 สัทธานุสารี	 คือ	 พระโสดาบันอันยังมีกิจที่ต้องทำา	

ส่วนปัญญินทรีย์	 คือ	 ผู้ที่มีปัญญาละอุปาทานขันธ์	 ๕	

เป็นปัญญาวิมุติิิิิได้แก่พระอรหันต์	 ในอินทรีย์	 ๕	 นี้						

สัทธานุสารีพัฒนาไปสู่ปัญญาวิมุติิิ



๓๒   ฉลาด

ฉล�ดในก�รตั้งอยู่ในธรรม ๕ ประก�ร

 ความจำา	๕	ประการดังกล่าว	จนถึงพละ	๕	

อินทรีย์	๕	ที่งอกงามนั้น	โดยเฉพาะสตินทรีย์	ความ

ไม่ประมาททำาให้ตั้งอยู่ในธรรม	๕	ประการเพ่ือฉลาด

ในการละสังโยชน์อันย่ิงข้ึนไป

 ๑.	การเจริญอสุภะเพื่อละราคะ	หรือราคะ
สังโยชน์

	 ๒.	เจริญเมตตา	เพ่ือละพยาบาทหรือปฏิฆะ
สังโยชน์

	 ๓.	เจริญอานาปานสติเพื่อละวิตกหรือ
กามวิตกโดยการมีวิตกวิจารท่ีลมหายใจ	อันเป็นกลาง																											
ทำาให้ใจเป็นกลางและเห็นเหตุปัจจัยว่ากามวิตก	ก็ไม่																																																																										
ถาวรดับไปได้

	 ๔.	เจริญอนิจจสัญญาเพื่อละมานะคือ	สิ่งที่
ดับไปได้	ย่อมไม่ใช่ตัวตน

	 ๕.	เจริญอนัตตสัญญา	เพื่อเห็นความไม่ใช่																																																					
ตัวตน	ย่อมละอุปาทานขันธ์	๕



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๓๓ 

	 การตั้งอยู่ในธรรม	๕	ประการนี้ทำาให้ฉลาด

ในการไม่แพร่พิษใส่ตนและแพร่พิษใส่ผู้อื่น	คือมี

อินทรียสังวรที่ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	มีสติรักษาจิต

ที่ปกติอยู่ก่อนแล้ว	ไม่เผลอเพลินในอุปาทานต่างๆ	

เห็นขันธ์	๕	ในอดีตล้วนดับไปด้วยอนิจจสัญญา	ขันธ์	

๕	ในอนาคตย่อมดับไป	จะหลงยึดมั่นจริงจังอะไร

กับขันธ์	๕	ในปัจจุบันซึ่งเกิด-ดับอยู่ตรงหน้า	ทำาให้

อนัตตาปรากฎ	ถอดถอนสังโยชน์เครื่องร้อยรัดอัน

เป็นทุกข์ออกจากใจ



๓๔   ฉลาด

ฉล�ดในองค์ประกอบของวิชช� ด้วยคว�มจำ� ๖ 

 การตั้งอยู่ในธรรม	๕	ประการดังกล่าวย่อม
เอื้ออำานวยให้เกิดความจำาที่เหมาะสมแก่วิชชาและ
วิมุตติ	คือ

๑.	อนิจจสัญญา	จำาได้ถึงความแปรปรวนของ						 
เหตุปัจจัย

๒.	ทุกขสัญญา	จำาได้ถึงความไม่คงที่ของเหตุ
ปัจจัย

๓.	อนัตตสัญญา	จำาได้ถึงความไม่มีตัวตนของ  
เหตุปัจจัย	อันเป็นอื่นอยู่เสมอ

๔.	ปหานสัญญา	จำาได้ถึงการละราคะ	โทสะ	
โมหะ	ในสิ่งไม่มีตัวตน

๕.	วิราคสัญญา	จำาได้ถึงการคลายตัวออกจาก
ความยึดมั่นในสิ่งไม่มีตัวตน

๖.	นิโรธสัญญา	จำาได้ถึงการดับไปในทุกสภาว
ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วดับไป

ความจำาที่ถูกต้องเช่นนี้ทำาให้คลายกำาหนัด	เมื่อ
คลายกำาหนัดย่อมไม่กระสับกระส่าย	 ไม่เร่าร้อน	 ไม่
เคร่งเครียดย่อมคลายความยึดมั่น	 คือ	 ละอุปาทาน
ขันธ์	๕	ซึ่งเป็นอาหารของวิชชา	เมื่ออวิชชาดับ	สังขาร	
การปรุงแต่งย่อมดับ	ทุกข์ทั้งหลายย่อมดับ



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๓๕  

ฉล�ดในอ�ห�รของวิชช�และวิมุติ                   
ด้วยโพชฌงค์ ๗ 

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตถึงอนาคต	
ล้วนละนิวรณ์	๕	เจริญสติปัฏฐาน	๔	และโพชฌงค์	๗		
เพราะนิวรณ์	๕	เป็นอาหารของอวิชชา	ส่วนโพชฌงค์ 
๗ เป็นอาหารของวิชชาและวิมุติ

๑.	สติสัมโพชฌงค์	คือ	สติปัฏฐาน	๔	หมายถึง	
สติอันเป็นธรรมชาติที่ไม่ลืมหลงเข้าไปตั้งไว้ในกาย	
เวทนา	จิต	ธรรม	ซึ่งเน้นที่		การรู้ชัด	กำาจัดความยินดี
ยินร้าย	ตามเห็นกายในกาย	เวทนาในเวทนา	จิตในจิต	
ธรรมในธรรม	 โดยอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้	 เพื่อไม่เป็นที่
อาศัยของตัณหาและทิฏฐิ	ทั้งไม่ยึดถือ	(ไม่มีอุปาทาน)		
ในรูปนามเหล่านั้น	 เมื่อสติสัมโพชฌงค์เต็มรอบย่อม
ใคร่ครวญธรรมนั้นด้วยปัญญา

	 ๒.	ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์	ย่อมเต็มรอบ																								
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นการรู้ชัดไปท่ีตัวสภาวธรรม
น้ัน ๆ อันไม่ใช่ตรรกะ แต่เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ 
ไม่ใช่	“คน”	หรือตัวตนใด	ๆ	ใน	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม



๓๖   ฉลาด

๓.	วิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมเต็มรอบ	คือ	ปิด
กั้นอกุศลและผลิบานกุศล	ปิติอันไม่ต้องอาศัยเหยื่อ
จากภายนอกจะเอิบอิ่มขึ้นภายใน

๔.	ปิติสัมโพชฌงค์	ย่อมเต็มรอบ	แม้กาย
รำางับ	จิตก็รำางับ

๕.	ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ย่อมเต็มรอบ	เมื่อ
กายรำางับมีความสุขไม่แส่ส่าย	จิตย่อมตั้งมั่น

๖.	สมาธิสัมโพชฌงค์	ย่อมเต็มรอบ	รู้เฉพาะ
ซึ่งจิตอันตั้งมั่น	

๗.	อุเบกขาสัมโพชฌงค์	ย่อมเต็มรอบ	คือมี
ความเป็นกลางต่อสมาธิอันตั้งมั่นนั้น

โพชฌงค์	๗	ที่บริบูรณ์ใน	 	 	
ทุกหมวดล้วนอาศัยวิเวก	วิราคะ		 	 	
นิโรธ	น้อมไปเพื่อความสละ	หรือ		 	 	
เพื่อละความยึดมั่น ย่อมทำา    
วิชชา วิมุตติ ให้บริบูรณ์    
ด้วยเหตุนี้



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๓๗  

ฉล�ดในฐ�นะ ๗ ใคร่ครวญในธรรม ๓

	 พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของการจบกิจ	

คือการฉลาดในฐานะ	๗	ประการ	ซึ่งทรงเน้นสภาวะ

ของคำาว่า		รู้ชัด

๑.	รู้ชัดซ่ึง	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ

๒.	รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่ง	รูป	เวทนา	สัญญา	
สังขาร	วิญญาณ	คือ	รูปเกิดจากอาหารธาตุ	๔,	
เวทนา	สัญญา	สังขาร	เกิดจากผัสสะ,	วิญญาณเกิด
จากนามรูป

๓.	รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง	รูป	เวทนา	
สัญญา	สังขาร	วิญญาณ

๔.	รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือแห่ง
ขันธ์	๕	(คือ	มรรค	มีองค์	๘)

๕.	รู้ชัดซึ่งรสอร่อยของ	รูป	เวทนา	สัญญา	
สังขาร	วิญญาณ	(ความเผลอเพลิน)

๖.	รู้ชัดซึ่งโทษของ	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร		
วิญญาณ	(ความเป็นอื่น	แปรปรวน	ไม่คงที่)



๓๘   ฉลาด

๗.	รู้ชัดซึ่งอุบายในการหลุดพ้นจากขันธ์	๕	

(คือ	ละราคะในขันธ์	๕)

พิจารณาใคร่ครวญโดยธรรม	๓	ประการ

๑.	โดยความเป็นธาตุ	(มิได้หมายถึงธาตุ	แต่

เป็นสภาวะตามธรรมชาติ)

๒.	โดยความเป็นอายตนะ	(คือ	เครื่องมือรับรู้	

และสิ่งถูกรู้	ล้วนเป็นธาตุ)

๓.	โดยความเป็นปฏิจจสมุปบาท	(คือ	เห็นโดย	

ความเป็นสภาวะเหตุปัจจัย	ไม่ใช่ตัวตน)



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๓๙  

ฉล�ดในอริยสัจจ์ ๔ 

	 การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจจ์	 เป็นไปไม่ได้	

คือ	หากจะพ้นทุกข์ต้องรู้จักทุกข์	และเหตุเกิดทุกข์	วิธี

การดับทุกข์	และแจ้งถึงภาวะที่ไร้ตัณหา	หากพิจารณา

ดูในความฉลาดในฐานะ	๗	และใคร่ครวญในธรรม	๓	

จะพบว่า	ล้วนครอบคลุมอยู่ในอริยสัจจ์	๔	ทั้งหมด

ตั้งแต่ ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์

แม้แต่การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท เป็น สมุทัยวาร

หรืออุบายในการออกจากขันธ์ ๕ คือ ละราคะ    
เป็น นิโรธ

ซึ่งในปฏิจจสมุปบาทสายดับ เป็น นิโรธวาร

จนถึงข้อปฏิบัติในการดับไม่เหลือแห่งขันธ์         
เป็น มรรค

	 แม้ในการพิจารณาโดยความเป็นอายตนะ

ภายในภายนอก	 ย่อมเห็นถึงความเป็นธาตุ	 ๑๘	 คือ	

ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เป็นธาตุ,	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	

สัมผัสกาย	ธรรมมารมณ์	เป็นธาตุ,	จักขุวิญญาณ	โสต

วิญญาณ	ฆานวิญญาณ	ชิวหาวิญญาณ	กายวิญญาณ	



๔๐   ฉลาด

มโนวิญญาณ	เป็นธาตุ	คือ	เป็นธาตุ	คือ	เป็น	

สภาวธรรม	ไม่ใช่	“คน”	ซึ่งล้วนอาศัยกันเกิดขึ้น		

เป็นปฏิจจสมุปบาท	 อันเป็นกระแสแห่งสภาวธรรม

ล้วน	ๆ	คือ	อายตนะเป็นปัจจัย	ผัสสะจึงมี	 ผัสสะเป็น

ปัจจัย	เวทนาจึงมี	หากรู้จักว่าเวทนาขันธ์เป็นเพียง	

สภาวธรรมที่อาศัยผัสสะเกิดข้ึน	

เวทนามีรสอร่อย คือ ความเผลอเพลิน                                        
ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย ธรรมมารมณ์ 

เวทนามีโทษ คือ เป็นอื่น แปรปรวน                                 
ไม่คงที่ ไม่ใช่ตัวตน

รู้ชัดซึ่งอุบายทางออกจากเวทนา คือ                              
ละความเผลอเพลิน 

เวทนาดับ (คือ ละความยึดมั่นว่า เวทนาของเรา)                     
ตัณหาย่อมดับ

         ตัณหาดับ อุปาทานย่อมดับ 

อุปาทานดับ ภพย่อมดับ

ภพดับ ชาติย่อมดับ ชรา มรณะ                                         
ความโศก ความคร่ำาครวญ ความทุกข์กายทุกข์ใจ                                           

ความคับแค้นใจย่อมดับ



             พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส   ๔๑

คว�มฉล�ดไม่เนื่องด้วยอิทธิวิธี

จะเห็นว่าความฉลาดในฐานะ	 ๗	 และพิจารณา

โดยธรรม	๓	มีความหมายครอบคลุมถึงคำาว่า	 จบกิจ																																																																					

ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้	 แม้ในสมัยพุทธกาลที	่																																																							

เดียรถีย์ เข้ามาบวชหวังทำาอิทธิวิ ธี เ รียกลาภยศ

สรรเสริญ	พระพุทธองค์ทรงเรียกมา	ชี้ให้ดูถึงมุมมอง

โดยความเป็นปฏิจจสมุปบาท

๑.	ความโศก	ความคร่ำาครวญ	ความทุกข์
กาย	ทุกข์ใจ	ความคับแค้นใจ	ชรา	มรณะดับเพราะ																																																												
ชาติดับ

๒.	ชาติดับ	เพราะภพดับ	(คือ	กรรมภพ			
อันปรุงแต่ง	อภิสังขาร	๓	ด้วยเจตนาดับ)

๓.	ภพดับ	เพราะอุปาทานดับ	(คือ	ไม่มี
ความยึดมั่นในอุปาทาน	๔	ย่อมไม่ก่อกรรมภพ)

๔.	อุปาทานดับ	เพราะตัณหาดับ	(เมื่อไร้	 				
กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา)

๕.	ตัณหาดับ	เพราะเวทนาดับ	(คือ	ไม่มี
ความเผลอเพลินในเวทนาอย่างฝังใจ)



๔๒   ฉลาด

๖.	เวทนาดับ	เพราะผัสสะดับ	(ไม่หลงเข้าไป
ยึดมั่นว่า	“เราผัสสะ”)

๗.	ผัสสะดับ	เพราะอายตนะดับ	(เห็น
อายตนะ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”)

คือ	รูป	ธาตุ	๔	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

เสียงเป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

กลิ่นเป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

รสเป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

สัมผัสกายเป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	“เรา”

ความคิดธรรมมารมณ์เป็นธาตุ	เป็นสิ่งถูกรู้			
	 ไม่ใช่	“เรา”

๘.	อายตนะดับ	เพราะนามรูปดับ	(ไม่หลง
ยึดมั่นว่าขันธ์	๕	เป็น	“เรา”)

๙.	นามรูปดับ	เพราะวิญญาณดับ	(ไม่หลง
การรับรู้	คือ	วิญญาณธาตุว่าเป็น	“เรา”)

๑๐.	วิญญาณดับ	เพราะสังขารดับ	(ไม่หลง
ว่า	ความคิดปรุงแต่งเป็น	“เรา”)
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๑๑.	สังขารดับ	เพราะอวิชชาดับ	(เห็น																											
ความจริงว่า	รูปนามทั้งหลายเป็นของโลก	ไม่ใช่																																																																											
“เรา”)

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า	ผู้ใดเห็น								
ปฏิจจสมุปบาท	ผู้นั้นเห็นธรรม	ผู้ใดเห็นธรรม	ผู้นั้น
เห็นเราตถาคต		

คำาว่าเห็นธรรมมีความลึกซึ้งลงตรงที่ว่า	
สัพเพ	 ธัมมา	 อนัตตา	 คือ	 ธรรมทั้งหลายไม่มีตัวตน	
ดังนั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาท	คือการเห็นสภาวธรรม
ที่อาศัยกันเกิดขึ้นและดับไป	คือเห็นเป็นสภาวธรรมใน
ขันธ์	๕	ไม่ใช่	“คน”	หรือตัวตนของใคร

ดังมีผู้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า	 นิพพานคือ
ความเกษมไปอยู่ในทิศใด	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตอบ
ว่า	หากเอาฟืนออกจากไฟ	แล้วไฟดับ	ไฟที่ดับแล้วนั้น
ไปอยู่ในทิศใด

แท้จริงคือเมื่ออวิชชาดับ	 กระแสเหตุปัจจัยที่
พ่วงตามมาจึงดับไปด้วย	คือ	การที่ราคะ	โทสะ	โมหะ	
ดับไปและทุกข์ทั้งหลายจึงดับนั่นเอง	 แม้นิพพานจะมี
ถึง	๓๒	ชื่อ	เช่น



๔๔   ฉลาด

อัพยาปัชฌา มีความไม่เบียดเบียนในสภาวะ

อนีติกธรรม	มีความปกติเป็นภาวะ

ซึ่งจะเห็นว่า	 แม้เครื่องอยู่ของพระอริยะที่มี

ข้อเดียว	คือ	มีสติรักษาจิตที่ปกติ ดังนั้นใน	๓๒	ชื่อ

ของนิพพาน	จึงมีลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือ	การไม่มี

ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 ซึ่งมีชื่อสภาวะเหล่านั้นมากมาย	

เช่น	ประณีต	สงบเย็น	อมตะ	เป็นต้น

ดังนั้น	 ความฉลาดทั้งหมดในการพ้นทุกข์ใน

แต่ละระดับจนถึงความเป็นอมตะ	 อยู่ท่ีการละอุปาทาน	

ซ่ึงอาจสังเกตได้จากความทุกข์มากหรือน้อย	อยู่ที่การ

ยึดมั่นมากหรือน้อยนั่นเอง
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ฉล�ดใน 0

พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการมองโลกเป็น

ของว่างเปล่า	 ย่อมหลุดพ้น	 คำาว่า	 “ว่าง”	 หมายถึง	

อนัตตา	 คือว่างจากเจ้าของ	 เช่น	 ปฏิจจสมุปบาท

เป็นกระแสเหตุปัจจัยอันเป็นสภาวธรรมล้วน ๆ ที่

อาศัยกันเกิดขึ้น ว่างจากอัตตาตัวตนของใคร		ใน

กระแสของรูปและนาม	 อันเป็นเพียงแค่คลื่นพลังงาน	

คือ	ความหมายของคำาว่ากระแส	ซึ่งพระพุทธองค์ทรง

ตรัสว่าธรรมที่เห็นเป็นของละเอียด	 ประณีต	 ไม่ใช่

ตรรกะ

และที่สำาคัญคือ	 ท่านทรงตรัสว่า	 ถึงตถาคต

จะตรัสรู้หรือไม่	ธรรมเช่นนี้ก็มีอยู่เป็น	ตถตา	คือเป็น

อยู่ตามธรรมชาติเช่นนั้นเอง	 เพียงแต่เมื่อพระองค์

ตรัสรู้จึงทรงช้ีให้ดูถึงกระแสเหตุปัจจัยในรูปและนาม

เหล่านั้น	 ดังนั้นคำาว่า	 “ว่าง”	 ในมุมมองของศาสนา

พุทธไม่ใช่	 อากิญจัญญายตนะ	 ในอรูปฌานที่ไปเพ่ง

ความว่าง	 หรือคิดคำาว่าว่างขึ้นมา	 อันเป็นเพียงความ

จำาในชื่อว่า	“ว่าง”



๔๖   ฉลาด

ดังนั้น	 คำาว่า	 “รู้ชัด”	 อันตัวสภาวะที่แท้	 ที่
พระองค์ทรงตรัสว่า	 ผู้ไม่เข้าหาย่อมหลุดพ้น	 คือไม่
เข้าไปในสังขารการปรุงแต่ง	 แต่อยู่ในสภาวะท่ีไร้ขอบเขต	
ดังนั้น	 คำาว่า	 “รู้ชัด”	 ต่อสภาวะที่สงบระงับประณีต
ไม่มีขอบเขต	 อาจสังเกตดูจากความรู้สึกตรงปัจจุบัน
ที่โปร่งเบา	 เพราะแท้จริงแล้วรูปธรรมนั้นรู้สึกไม่ได้
เหมือนศพที่นำาไปเผาย่อมไม่รู้สึกอะไร	แต่นามธรรมที่
แทรกอยู่ในรูปต่างหาก	คือช่องว่างใน	DNA	ขนาด	๑	
ในล้านมิล	และ	DNA	ที่ยืดออกมีความยาวไปกลับดวง
จันทร์ได้ประมาณ	๓,๐๐๐	รอบ	แม้ช่องว่างนั้นต่อกับ
ช่องว่างภายนอก	ทำาให้รู้สึกไม่มีขนาดขอบเขตโปร่งเบา

เพียงแต่เมื่อธาตุ	๔	ของ	DNA	เมื่อกระทบกับ
ธาตุ	 ๔	 ภายนอก	 จึงเกิดความรู้สึกของคลื่นพลังงาน
ที่แผ่คลื่นออกมาในที่ว่างนั้นเป็น	 เวทนา	 และส่งรหัส
การรับรู้ไปแฝงไว้ในที่ว่างของคลื่นสมอง	 เรียกว่า
สัญญา	 และนำาคลื่นพลังงานน้ันกลับมาผสมประมวล
เปรียบเทียบเป็นความคิด	 เรียกว่า	 สังขาร คือการ
ผสม	และเกิดคลื่นพลังงานรับรู้เรียกว่า	วิญญาณ	ซึ่ง
เปลี่ยนหน้าที่ไปตามเซลล์ประสาท	 ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	
กาย	และความคิดปรุงแต่งต่าง	ๆ	
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ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

อย่าหมายมั่นในวิญญาณ

อย่าหมายมั่นซึ่งวิญญาณ

อย่าหมายมั่นโดยความเป็นวิญญาณ

อย่าหมายมั่นว่าวิญญาณ ของเรา

อย่าเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณ

การยึดมั่นกับคลื่นพลังงานในความคิดโดย

ขาดสติหลงกับเนื้อหา	ที่คิดคำาว่า	“เรา”	ขึ้นมาได้	แง่

มุมต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ชอบ-ชัง-ถูก-ผิด-ดี-ชั่ว	 ได้บดบัง

สภาวะอันเป็นความว่างแต่ดั้งเดิม	 ซึ่งไม่มีชื่อว่า	 ว่าง

หรือไม่ว่าง	 มีหรือไม่มี	 อันเป็นเพียงสมมติบัญญัติ	

เมื่อสมาธิละเอียดประณีตไม่หลงเข้าไปอาศัยในความ

คิดปรุงแต่งต่าง	ๆ	คือ	จิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิ	จึงแตะ

เข้าสู่สภาวะอันเป็นธรรมชาติแต่ดั้งเดิมก่อนเติมความ

ปรุงแต่ง	คือพระนิพพาน	ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า	

ถึงพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้	 สภาวะเช่นนี้ก็มีอยู่ก่อนแล้ว	



๔๘   ฉลาด

คือ	 ปฏิจจสมุปบาท	 สภาวะที่อาศัยกันเกิดขึ้น	 และ

นิพพาน	สภาวะที่ไม่ปรุงแต่ง

นิพพานจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า	 สิ่งใดปรุงแต่งไม่

ได้	หรือ	ความปรุงแต่งเข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้

คำาว่า	 “ฉลาด”	 ในหนังสือเล่มนี้	 จึงชี้ไปที่

การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์และพบสุขในปัจจุบัน	 ซึ่ง

นักปฏิบัติส่วนใหญ่ท่ีได้เรียนรู้มากจากสุตมยปัญญา

(การจำา)	 จินตมยปัญญา	 (การคิดจินตนาการ)	 ส่วน

ภาวนามยปัญญา	 คือ	 การเข้าถึงตัวสภาวะนั้นเป็น	

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์	 เป็นปัญญาพละ	 ซึ่งเป็น	 ปัญญิ

นทรีย์	 ซึ่งเป็นโลกุตตระปัญญา	 ที่ไม่ใช่ตรรกะ	 ซึ่ง

เป็นการเข้าถึงความฉลาดที่เข้าถึงความจริงอันสูงสุด			

ซึ่งแม้ผู้เขียนเองก็ต้องยอมรับว่ายังมีความโง่อยู่	 ที่ยัง

ไม่สามารถปฏิบัติ	ให้พ้นทุกข์ได้อย่างถาวร


