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๑. อริยสัจจ์ ๔

๑.  ทุกข์ 

      คือ	เหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น
								ย่อมไม่คงที่

การเข้าไปยึดมั่นความไม่คงที่ย่อมเป็นทุกข์

  ๒.  สมุทัย 

     	คือ		เหตุแห่งการเกิดทุกข์

เพราะอยากให้เหตุปัจจัยเป็นดังปรารถนา

แต่เหตุปัจจัยล้วนมีเงื่อนไขซับซ้อนมากมาย

ไม่อาจเป็นไปดังปรารถนาได้ตลอดเวลา

๘   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



    ๓.  นิโรธ 

      คือ	ผลแห่งความสิ้นทุกข์

เพราะละความอยากให้เป็นดังปรารถนา

        ๔.  มรรค 

      คือ	วิธีการดับทุกข์

เพราะเห็นถูกว่าเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน

ไม่ก่อเจตนาอกุศลด้วยโลภะ โทสะ โมหะ

เมื่อไม่ก่อเจตนาร้ายทางกาย วาจา ใจ

ผลแห่งความทุกข์ใจย่อมไม่มี

จิตจึงตั้งมั่นอยู่ในอมตสุข
ที่ไร้การปรุงแต่งแต่ดั้งเดิม

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๙



ทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นกระทำา

ทุกข์ไม่ได้มาจากเราทำา

ทุกข์มาจากอวิชชา คือความไม่รู้พาปรุงแต่ง

แต่อวิชชาก็ไม่รู้ตัวเองว่าไม่มีตัวตน

อวิชชาจึงเป็นเพียงสภาวธรรมชนิดหนึ่ง     
ไม่ใช่คนโง่

หากมีปัญญามองเข้าไปในใจเห็นอวิชชา      
เป็นสภาวธรรม

จะยิ้มใส่อวิชชา และไม่ต้องทำาตามอวิชชา

คือหยุดกระแสอวิชชา – สังขารฯลฯ  

ตัณหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ – ทุกข์

๒. ทุกข์เพร�ะอวิชช�

๑๐   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงกระแสแห่งสภาวธรรม    
ที่อาศัยกันเกิดขึ้น

ไม่ใช่คนมีอวิชชา หรือคนมีตัณหาอุปาทาน

มีแต่สภาวธรรมแต่ไม่มี “คน” อยู่ในนั้น

จะเกิดความเคารพในสภาวธรรม               
ที่เป็น Unique

และไม่ต้องหลงเกลียดว่ามีคนชั่ว

หรือหลงโลภอยากให้เป็นดังปรารถนา

เพราะการเห็นอวิชชาทำาให้รู้ว่า               
ไม่มีใครตั้งแต่เริ่มต้น

จนสุดท้ายแห่งสังสารวัฏก็ไม่มีใคร

มีแต่ธรรมปรุงแต่งที่เป็นเหตุปัจจัย

และธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเป็นอมตสุขนิรันดร์

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๑๑



ความประสบกับสิ่งไม่น่าปรารถนา 
หรือไม่สมปรารถนา

ไม่ใช่มีใครเป็นคนทำาหรือถูกกระทำา

แต่เป็นภวตัณหาที่เป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่ง

ซึ่งมีความไม่รู้คือ
อวิชชาฝันใฝ่อยากได้ภาวะที่ดีกว่า

การเอาเปรียบเบียดเบียน
เพื่อให้ได้ภาวะที่ดีกว่าจึงเกิดขึ้น

๓.   มีแต่ภวตัณห�

ไม่ใช่ “เข�”

๑๒   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



ภวตัณหาจึงเป็นสภาวธรรมไม่ใช่คนมีตัณหา

แม้แต่การคร่ำาครวญในสิ่งไม่น่าปรารถนา

การคร่ำาครวญน้ันก็มาจากภวตัณหาไม่ใช่ “เรา”

ตราบใดที่อวิชชายังไม่รู้ความจริงว่าไม่มี “คน”

ภวตัณหาภายนอกภายในย่อมกระทบกัน

เกิดอุปาทาน ---> ก่อพฤติกรรม ---> 
ภพ  ---> ชาติ ---> ทุกข์ฯ

แต่ทั้งหมดเป็นสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น

ไม่ใช่ “ใคร” “เรา” “เขา” แต่อย่างใด

เมื่ออวิชชาดับ                                                             
ตัณหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ – ทุกข์ดับ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๑๓



ทุกข์มาจากกิเลส แต่กิเลสไม่ใช่คนมีกิเลส

แต่กิเลสเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่ง

อันเป็นความเศร้าหมองมาจากอวิชชา

เช่น หากหลงเกลียดคนมีโลภะว่ามีกิเลส

ความเกลียดเป็นโทสะซึ่งเกิดจากกิเลส

เกิดจากโมหะหลงผิดว่า                     
อัตตาตัวตนของคนอยู่ในกิเลส

คือความไม่รู้จึงปรุงแต่งมานะ, เหยียดหยาม

ด้วยภวตัณหาอยากได้ภาวะที่ดีกว่ามีโทสะ

ริษยาหรือหวงแหนในสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดเป็นของตน

๔. อย่�หลงเกลียด
ว่�กิเลสเป็นคน

๑๔   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



ล้วนมาจากอวิชชา                             
พาก่อสภาวธรรมอันเศร้าหมอง

แต่อวิชชาและกิเลสทั้งหลายไม่ใช่ “คน”

เป็นเพียงกระแสเหตุปัจจัยที่ไร้ตัวตน

เมื่ออวิชชาที่ไม่รู้หลงว่ารูป – นามเป็นเราดับลง

การก่อตัวของกิเลสต่าง ๆ ก็ยุติบทบาทลงไป

ทุกข์จากความเศร้าหมองก็มิอาจบดบัง
ธรรมชาติเดิมที่ไร้กิเลส

ความสุขความผ่องใสเบิกบาน                 
ในอมตสุขก็เปิดเผย

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๑๕



ทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะ

แต่ทุกข์เพราะเห็นผิดว่าเป็นคน

หากในผัสสะกับปัจจุบันขณะ

และสามารถเห็นแต่ละขณะเป็นสภาวธรรม

ไม่เห็นเป็น “คน” เป็น “เรา” เป็น “เขา”

ย่อมต้อนรับกับสภาวธรรมที่เป็น Unique

เห็นความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ตรงหน้า

๕. ทุกข์เพร�ะเห็นผิด

๑๖   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



แม้ในขณะที่อวิชชาภายนอกกรีดกราย

ก็เห็นเป็นเหตุปัจจัยที่เป็น Unique

เช่นเดียวกับสภาวธรรม                         
ที่เป็นความรู้สึกตัวภายใน

ไม่มีชื่อว่าสภาวะนี้ของเขา หรือของเรา

ย่อมสามารถยิ้มต้อนรับ Unique ได้         
ด้วยความเคารพ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๑๗



การเผลอไหลเข้าไปอาศัยอยู่ใน              
ความคิดปรุงแต่ง

คือการเข้าไปอาศัยในภพ – ชาติ – ทุกข์ฯ

เผลอเพลินไปในการปรุงแต่งด้วยเจตนาใด

ในขณะนั้นจะลืมความจริงของกาย – ใจ       
ว่าไม่ใช่ตัวตน

แต่จะหลงอยู่ในเวทนาอารมณ์จากเจตจำานงนั้น

๖.   คว�มทุกข์ดับ
    เพร�ะภพ – ช�ติดับ

๑๘   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



การเข้าไปอาศัยอยู่ในเจตนา                   
คือกรรมภพ – ชาติ

จึงพ่วงเอาโสกะความคร่ำาครวญ            
ทุกข์โทมนัสคับแค้นใจ

ครั้นมีสติหลุดออกมารู้สึกตัว                   
ถึงตัวใจที่ปกติอยู่ก่อน

ความคิดจากเจตนานั้นจึงดับ                  
คือกรรมภพดับ – ชาติดับ

ความคร่ำาครวญรำาพึงรำาพัน                 
ทุกข์คับแค้นใจจึงดับ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๑๙



การมีสติเห็นลักษณะพิเศษที่เฉพาะ            
ในแต่ละขณะ

และมีปัญญาเห็นความเหมือนกัน              
ในสามัญลักษณะที่เกิด – ดับ

ในแต่ละขณะเป็นเพียงสภาวธรรม             
ซึ่งไม่มีตัวตนถาวร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดับไปของชื่อสมมุติ

และเข้าถึงตัวสภาวะล้วน ๆ                    
ซึ่งไม่มีชื่อว่าอะไร

เป็นการสิ้นสุดของบทบาทการปรุงแต่ง        
จึงเป็นสมาธิ

๗. Unique ใน Unity

๒๐   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



มีปัญญาเห็นธรรมชาติเดิม                      
ที่ว่างจากความปรุงแต่งอยู่ก่อน

จึงไม่มีการปรุงว่า                           
“เรา” “เขา” “ได้” “เสีย”                                          
แต่อย่างใดอยู่ในสภาวะนั้น

เป็นธรรมชาติแห่งสันติสุขแต่ดั้งเดิม          
อันบริสุทธิ์

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๒๑



มีสติรู้ทันต่อกาย – ใจตรงปัจจุบัน

ในขณะที่ขันธ์ ๕ ปรากฏ

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในกายไม่ใช่เรา

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในเวทนาไม่ใช่เรา

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในความจำาไม่ใช่เรา

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในความคิดไม่ใช่เรา

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในการรับรูไ้ม่ใช่เรา

๘.      วิธีพ้นทุกข์
       เพร�ะเริ่มมีสติ

๒๒   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



เป็นเพียงเหตุปัจจัย

ในโลกชั่วขณะ

เห็นเป็นเพียง

สภาวธรรม “นั่นไม่ใช่เรา”

เมื่อไร้การยึดมั่น

ย่อมปลอดภัยในทุกสถานการณ์

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๒๓



เพียงแค่สติมีที่ตั้งไม่ล่องลอย

เพียงแค่สมาธิรวมตัวลงไม่ฟุ้งซ่าน

จะตั้งตรงไหนในกาย – ใจ ก็ได้ไม่ให้ล่องลอย

ใจจะรวมตัวลงอย่างเรียบง่ายและชัดขึ้น ๆ

จะเห็นผลต่างระหว่างฟุ้งซ่านความดับไป

กับจิตที่เป็นสมาธิมีความสุขสงบระงับ

ปัญญาย่อมเห็นความฟุ้งซ่าน                 
ปรุงแต่งดับไปไม่มีตัวตน

สติ สมาธิ ปัญญาจึงทำางานร่วมกัน          
เป็นหนึ่งอยู่ในใจ

๙.      สต ิสม�ธิ ปัญญ�

๒๔   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



การมีสติสัมปชัญญะ                       
สังเกตเก็บข้อมูลตรงปัจจุบันของผัสสะ

การผัสสะกับสิ่งน่าปรารถนาก็ไม่ใช่เรา

การผัสสะกับสิ่งไม่น่าปรารถนาก็ไม่ใช่เรา

ทั้งหมดล้วนเป็นเหตุปัจจัย

เมื่อเห็นความปรารถนาเป็นสภาวธรรม    
ไม่ใช่ “คน”

ย่อมไม่ยึดมั่น ไม่มีราคะ หรือโทสะ            
ในสภาวธรรมนั้น

เพราะโมหะหรืออวิชชาที่หลงผิดว่าเป็น “คน”

๑๐.      อยู่ในมุมที่เห็นถูก

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๒๕



แต่ผู้รู้เห็นแม้แต่อวิชชาเป็นสภาวธรรม      
ไม่ใช่ “คน”

และทุกขณะที่รู้สึกรับรู้เป็นสภาวธรรม           
ไม่ใช่คน

หากทิ้งมุมมองนี้เมื่อไร															
ย่อมก่อทุกข์เพราะอวิชชา

หากอยู่ในมุมที่เห็นถูก																				
ความสุขอมตะย่อมเปิดเผย

๒๖   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



ไม่มีทุกอย่างที่เป็นดังใจปรารถนา

เพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ตราบใดที่อวิชชายังแฝงอยู่ในรูปมนุษย์

ตัณหา อุปาทานต่าง ๆ ย่อมพาปรุงแต่ง      
ไปตามทิฏฐิต่างกัน

จะหาใครสักคนที่เข้าใจใครอย่างถ่องแท้

หรือปรารถนาที่จะให้ทุกสิ่งเป็นดังใจปรารถนา
ย่อมเป็นไปไม่ได้

๑๑.     รู้ทุกข์ละสมุทัย

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๒๗



ดังนั้นการไม่สมปรารถนาย่อมเป็นทุกข์

การประสบกับสิ่งไม่ปรารถนาย่อมเป็นทุกข์

จนกว่าจะมีปัญญาเห็นเหตุปัจจัย

คือตราบใดอวิชชายังแฝงอยู่ในรูปมนุษย์

การปรุงแต่งอันหลากหลายที่ไม่เป็นความจริง

ย่อมสร้างทิฏฐิด้วยความยึดมั่นอันหลากหลาย

เพราะอวิชชาย่อมไม่สามารถเห็นโลก        
ตามความเป็นจริง

แต่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารคือการปรุงแต่ง

รอบชีวิตเราจึงมีชีวิตอื่นที่เป็น              
สภาวะแห่งอุปาทาน

อุปาทานเป็นปัจจัย ภพ – ชาติจึงมี

คือพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ                
ที่อาศัยอยู่ในทิฏฐิ

๒๘   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



ทุกข์ และสมุทัยจึงเป็นลีลาของอวิชชา

จนกว่าจะเห็นหนทางแห่งเหตุปัจจัย           
ไม่ก่อตัณหาให้เป็นดังใจ

ผลแห่งนิโรธ คือการพ้นทุกข์                  
จึงสว่างไสวขึ้นในใจ

ด้วยมรรคที่มีองค์ประกอบ ๘

ด้วยการไม่ก่อเจตนาร้ายทางกาย วาจา ใจ

สัมมาสมาธิเป็นภาชนะสุดท้าย                  
ที่รองรับมรรค ๘

คืนสู่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอมตะ              
ปราศจากตัณหาให้เป็นดังใจ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๒๙



  ๑. มีปัญญาเห็นถูกต้องเรื่องกรรม

กรรม	คือ	เจตนา

เป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์

เจตนาร้าย ผลเป็นทุกข์

เจตนาดี ผลเป็นสุข

๒. จึงมีความคิดไปทางเจตนาดี มีความสุข

๓. จึงพูดด้วยเจตนาดี มีความสุข

๔. จึงกระทำาด้วยเจตนาดี มีความสุข

๕. จึงตั้งใจทำางานด้วยเจตนาดี มีความสุข

๑๒.     มรรค ๘

๓๐   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



๖. จึงขยันปิดเจตนาร้ายมีเจตนาดี มีความสุข

๗. จึงระลึกรู้ด้วยเจตนาดี มีความสุข

๘. จึงมีใจตั้งมั่นไร้เจตนาร้าย มีความสุข

แต่เจตนาอันเป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์

เป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น ไม่ใช่ “คน”

ใช้เจตนาดีแต่ไม่ยึดมั่นย่อมอยู่ในอมตสุข

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๓๑



เจตนาร้าย	มีผลเป็นความทุกข์ใจ

เจตนาดี	มีความสุข

หากไร้ความปรุงแต่ง	ใจเป็นกลาง

๑. การเห็นเหตุปัจจัย    
    ทำาให้กำาจัดความงมงาย

๒. มีความขยันปิดกั้นเจตนาร้าย  
    ความทุกข์ใจย่อมหมดเหตุ ผลจึงดับ

๓. มีสติรักษาใจที่ปกติไร้เจตนาร้าย

๔. มีสมาธิตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่านไปในเจตนา

๕. มีปัญญาเห็นใจเดิม   
    ก่อนเติมความปรุงแต่ง   
          เป็นอมตสุขอันนิรันดร์

๑๓. เห็นเข้�ไปในใจ

๓๒   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๓๓



๓๔   วิธีพ้นทุกข์พบสุข

การสนใจที่ตัวสภาวะ                          
เพื่อออกมาจากความปรุงแต่ง

นั่นคืออุบายในการทำาให้เกิดสมาธิ

ปัญญาที่ได้ยินคำาบอกเล่าว่า                   
ทุกอย่างเป็นสภาวธรรม

และปัญญาใช้เหตุผลเข้าใจว่า                  
สิ่งใดเป็นสภาวธรรม

แต่การเข้าถึงตัวสภาวะแท้อย่างเต็ม ๑๐๐%

เป็นเรื่องยากในสิ่งง่ายที่อยู่ตรงหน้า

แม้แต่ความคิดที่กำาลังหาเหตุผล               
ว่าอะไรคือสภาวธรรม

๑๔. สม�ธิ และปัญญ�



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๓๕

ความคิดในขณะนี้ก็เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ   
ไม่ใช่ “คน”

ไม่ใช่ “เรา” คิดและไม่ใช่ความคิด

แต่เป็นสภาวธรรมที่ไม่มีแม้แต่ชื่อว่าสภาวธรรม

นั่นคือสมาธิ และปัญญาตัวจริง



๓๖   วิธีพ้นทุกข์พบสุข

การมีสติสัมปชัญญะแนบอยู่กับใจที่รู้ชัด

จนเกิดสมาธิและปัญญาที่รู้ตามความจริง

จะรู้ชัด รู้แจ้ง ในแต่ละขณะถึงสภาวธรรม

เห็นชัดอยู่ต่อหน้าถึงเหตุปัจจัย

ทั้งหมดล้วนเป็นสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น

ไม่ใช่ “เรา” ของ “เรา” แต่อย่างใด

ละอุปาทานเก่าอันผิดพลาดที่ร้อยรัดมัดใจ

เห็นแม้แต่อุปาทานก็เป็นสภาวธรรม

ไม่ใช่มีใครภายนอกภายในมีอุปาทาน

๑๕. ทุกขณะเป็นสภ�วธรรม  
   ไม่ใช่ “เร�”



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๓๗

เมื่ออุปาทานดับ                                
ภพ ชาติและทุกข์ทั้งหลายจึงดับ

แต่ก็ไม่มีใครดับ หรือใครได้เป็นอะไร?

นอกจากสภาวธรรมนี้ดับ                    
สภาวธรรมนี้จึงดับไปด้วย



๓๘   วิธีพ้นทุกข์พบสุข

ทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้น

สังเกตดูความรู้สึกตรงนั้นให้ชัดไม่ต้องรีบร้อน

ทุ่มเทความรู้สึกลงไป                          
จนเห็นเป็นความรู้สึกล้วน ๆ

พิสูจน์ดูซิว่า                                    
ตรงความรู้สึกนั้นไม่มีชื่อว่าเท้าหรือพื้น

หากคิดคำาว่าเท้าหรือพื้นขึ้นให้สังเกตดู

จะพบความจริงว่า                            
ความคิดอยู่ต่างหากจากความรู้สึก

และเป็น Unique ไม่เหมือนกัน

๑๖. วิจัยตรงปัจจุบัน



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๓๙

คือความรู้สึกเป็นสภาวะที่ไร้ชื่อสมมุติ

เนื้อหาความคิดเป็นสมมุติ

ส่วนลักษณะหรือสภาวะของความคิด           
ก็เป็น Unique

โดยมีผู้รู้แยกเห็นสภาวะทั้งหมดเป็นสิ่งถูกรู้

ตรงเท้าที่กระทบพื้นไม่มีความคิดคำาว่า “เรา”

ตรงความคิดว่าเท้าก็เป็นความคิดไม่ใช่ “เรา”

แม้แต่ผู้รู้ที่รู้สภาวะทั้ง ๒  นั้นก็ไม่ใช่ “เรา”

ปัญญาชนิดนี้ทำาให้สมาธิตั้งมั่นปราศจากอกุศล

ผลแห่งทุกข์ทั้งหลายจึงดับลง

เปิดเผยธรรมชาติเดิมของใจที่เป็นอมตสุข



๔๐   วิธีพ้นทุกข์พบสุข

นั่งผ่อนคลายสบาย ๆ ท่าไหนก็ได้ที่ไม่เครียด

รู้สึกลงถึงความรู้สึกที่แนบอยู่กับกาย

ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

จนไม่มีขีดขอบเขตว่าเป็นอะไร?

เพราะคำาว่าศีรษะหรือปลายท้ายเป็นแค่สมมุติ

ไม่ส่งจิตออกไปคิดปรุงแต่งใด ๆ

ทุ่มเทให้ท่วมท้นจนความรู้สึกนั้นชัด

จะเห็นความรู้สึกที่ชัดแยกตัวออกจากกาย

เหมือนกายเป็นเก้าอี้

๑๗. บัลลังก์ใจ



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔๑

แต่ความรู้สึกที่สมมุติว่าจิตนั่งซ้อนทับอยู่

หากรู้สึกจนเต็มบัลลังก์ก็ชัดเหมือนนั่งบัลลังก์

ไม่ต้องหาเหตุผลว่าอะไร?  อย่างไร?

อมตสุขจะเปิดเผย



๔๒   วิธีพ้นทุกข์พบสุข

สนใจที่ใดที่หนึ่งตรงผัสสะของกาย               
ที่ใจรู้สึกเป็นกลาง

เพื่อทิ้งความปรุงแต่งทั้งมวลในสมมุติบัญญัติ

ทุ่มเทความรู้สึกทั้งมวลมาที่ความรู้สึกตัว

อย่างไม่มีขอบเขตว่า                           
ตรงไหน? อย่างไร?  อะไร?

เพียงสนใจลงไปที่ความรู้สึกนั้น             
อย่างไม่เติมความคิด

๑๘. สม�ธิ



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔๓

ดิ่งลึกลงไปอย่างท่วมท้นให้ชัดขึ้น ๆ           
จนเห็นความรู้สึกชัด

จะเกิดกระแสคลื่นพลังงานชนิดหนึ่ง           
ซึ่งรวมตัวกัน

ณ สภาวะนั้นปราศจากการปรุงแต่งว่าอะไร?

อาจเข้าใจได้ด้วยปัญญาเพียงแวบเดียว

ถึงทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนว่างเปล่าจากอัตตาตัวตน

เข้าใจถึงธรรมชาติในใจเดิมของทุกคน       
ล้วนมีความบริสุทธิ์เหมือนกัน

ในธรรมชาติเดิมนั้นไม่มีชื่อว่ายุโรป หรือเอเชีย  
อเมริกา หรือตะวันออกกลาง

แม้แต่คำาว่าพระเจ้า, หรือพระพุทธเจ้า          
ก็ไม่ปรากฏ ณ ที่นั้น

เป็นธรรมชาติเดิมแห่งสันติสุข                
และอมตสุขอันนิรันดร์



๔๔   วิธีพ้นทุกข์พบสุข

๑.	สุตมยปัญญา

ปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ว่า                  
ทุกอย่างเป็นสภาวธรรม

๒.	จินตามยปัญญา

ปัญญาเกิดจากการเข้าใจในเหตุผล

คิดประมวลได้ว่า                               
ทุกสภาวธรรมอาศัยเหตุปัจจัยเกิดดับ

๓.	ภาวนามยปัญญา

ปัญญาเกิดจากการเข้าไปประจักษ์เฉพาะหน้า

รู้ชัดด้วยตนเองว่า                              
สภาวธรรมในแต่ละขณะไม่ใช่ “คน”

๑๙. ปัญญ� ๓



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔๕

๑. เรียนแล้ว    

๒. เข้าใจแล้ว

๓. ประจักษ์ถึงสภาวธรรมหรือยัง?



๔๖   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔๗

ไม่ใจลอยไปในความคิด

เห็นกาย – ใจ  เกิด – ดับ  เป็นกลาง

รักษาใจที่ปกติสุขอยู่ก่อนแล้ว

จำาถูกต้องว่าสิ่งเกิด – ดับไปไม่ใช่ตัวตน

เห็นอมตะไม่เกิด ไม่ดับ ไม่ปรุงแต่ง

๒๐.   เครื่องอยู่                         
ที่ปร�ศจ�กทุกข์



มีสติตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกาย

และสิ่งที่ดับไปในกาย

เช่นในขณะกิน ดื่ม ขับถ่าย เคลื่อนไหว

หากสิ่งที่เกิดขึ้นในกายอาศัยสิ่งภายนอก

ที่ไม่ใช่ตัวตนเช่นธาตุ ๔

กายภายในจะเป็นตัวตนของใครไปได้อย่างไร

เพราะมีหลักฐานยืนยัน                        
จากประสบการณ์ตรงหน้า

ตามเห็นลักษณะที่เกิด – ดับในกาย

๒๑. ต�มเห็นลักษณะ
เกิด – ดับ

๔๘   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



สิ่งที่เกิด – ดับได้ในแต่ละขณะ                         
ย่อมไม่ใช่ตัวตนถาวร

สิ่งไม่ถาวรย่อมไม่ควรเข้าไปยึดมั่น

เมื่ออุปาทานดับ                                                
ภพ – ชาติ – ทุกข์ทั้งหลายย่อมดับ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔๙



ดิน น้ำา ลม ไฟ เป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ตัวตน

ดิน น้ำา ลม ไฟ ผสมกันเป็นคนย่อมไม่ใช่ตัวตน

แม้แต่ชื่อว่าดิน น้ำา ลม ไฟ                                
ก็ล้วนไร้ชื่อสมมุติอยู่ก่อน

เห็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ตัวตนการรับรู้ย่อมไม่ใช่ตัวตน

ไม่มีชื่อว่าจิต หรือใจ

มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             
แต่ดั้งเดิม

หากไม่เผลอเติมอกุศล ผลแห่งทุกข์ย่อมไม่มี

ประจักษ์ถึงสภาวะแห่งอมตสุขอันนิรันดร์

๒๒. ทุกสิ่งล้วนว่�ง            
จ�กก�รปรุงแต่งอยู่ก่อน

๕๐   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



มีสติตามเห็นผัสสะทำาให้เกิดเวทนาอารมณ์

เช่น ลิ้นกระทบรสจนถึงใจกระทบความคิด

หากสิ่งกระทบนั้นประณีตเกิดสุขเวทนา

หากสิ่งกระทบนั้นหยาบเป็นทุกขเวทนา

หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔

เกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัย

เวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน

เวทนาย่อมไม่ใช่ตัวตน

ตัณหาย่อมดับความอยากได้เวทนา

ตัณหาดับ – อุปาทานดับ – ภพดับ ทุกข์ดับ

๒๓. เห็นสุข ทุกข์  
ไม่ใช่ตัวตน

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๕๑



ทุกชีวิตล้วนแสวงหาความสุข

แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             
ความสุขเป็นเช่นใด

เมื่อช่ังน้ำาหนักดูแล้วระหว่าง                                    
สุขจากการปรุงแต่งด้วยผัสสะ

และสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งเป็นอมตะ

จะพบความจริงว่าสุขจากความปรุงแต่ง       
มีความกระวนกระวาย

๒๔.  สุขที่น่�กลัว 
และสุขที่ปลอดภัย

๕๒   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



อมตสุขคือธรรมชาติเดิมของสิ่งสมมุติว่าใจ

ซึ่งแท้จริงประดุจความว่าง

แต่ก็มิได้มีชื่อว่าความว่างซึ่งเป็นสมมุติบัญญัติ

และมิได้คิดด้วยว่านี้เป็นความว่างหรือสุญญตา

เพราะในสภาวะเช่นนั้น                               
มิใช่ตรรกะมิใช่ความคิดว่าอะไร?

คือมิใช่การตีความหรือ                                   
พยายามบัญญัติลงไปว่านี้อะไร?

การพยายามหาเหตุผลในสภาวธรรม  
ที่เป็นความรู้สึกตัวล้วน ๆ

แม้แต่จะพยายามคิดว่า                                      
อย่างนี้ใช่ความรู้สึกตัวหรือเปล่า

การพยายามค้นหาเพื่อจะเติมบัญญัติ

ได้บดบังอมตสุขที่ไร้ชื่อไร้เจ้าของ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๕๓



เพราะความรู้สึกตัวเป็นเพียงภาษาที่ไว้พูด
ระหว่างจิตกับจิต

ย่อมบ่งบอกให้จิตรู้สึกตัวลงไปถึงตัวจิต

เพราะตัวจิตเป็นผู้รับรู้มิใช่หู หรือเสียง

จึงมิใช่รู้สึกตัวลงไปที่ร่างกาย

เพียงแต่ร่างกายเป็นเครื่องหมายให้รับรู้

จึงเข้าไปประจักษ์ถึงสภาวะแห่งการรับรู้     
หรือรู้สึกตัวชัด

และรับรู้ถึงความไม่ใช่ตัวตนในสิ่งถูกรู้อันเป็น
สภาวธรรมล้วน ๆ

ซึ่งสะท้อนไปยังจิตผู้รู้ย่อมไม่ใช่ตัวตนไปด้วย

สภาวะเช่นนั้นจึงไม่มีความกระวนกระวาย            
ไม่ดิ้นรน

เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดปรุงแต่ง

๕๔   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



การได้สัมผัสแสงแห่งความสุขอมตะ                       
เพียงแวบเดียว

ย่อมชั่งน้ำาหนักได้ระหว่าง                                
ความสุขที่กระวนกระวายในผัสสะ

และสุขอมตะที่ไม่กระวนกระวาย

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๕๕



เพราะผัสสะทำาให้เกิด                                     
เวทนา – ตัณหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ

การคร่ำาครวญรำาพึงรำาพันทั้งหลาย         
เพราะหลงผัสสะ

แต่การหลงเข้าไปอาศัยในความยึดมั่น                   
คืออุปาทาน

เมื่อถอดรหัสดูอุปาทาน – ภพ – ชาติ

จะพบว่าในอุปาทานมีตัณหาอยากได้เวทนา

ในเวทนามีผัสสะอันเกิดจาก                    
ธาตุภายใน – ภายนอกที่ดับไป

๒๕. ไม่มีผู้ได้เสีย
  ในผัสสะที่ดับไป

๕๖   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



เมื่อมีปัญญาทำางานวิจัยเห็นผัสสะ                           
ที่ดับไปในโลก

ย่อมยืนยันถึงความไม่มีตัวตนในผัสสะ – เวทนา

ความปรารถนาด้วยตัณหาในผัสสะนั้น                       
จึงดับไปด้วย

อุปาทานที่ยึดกับตัณหาจึงไม่อาจมีที่ยึด

เมื่อไม่มีที่ยึดก็ไม่อาจก่อกรรมภพ                        
ด้วยเจตนาใด ๆ

ชาติคือการเกิด คำาว่า “เรา” จึงไม่อาจก่อตัว

การมีปัญญาเห็นในแต่ละขณะแห่งผัสสะที่ดับไป

ย่อมประกาศสัจธรรมอยู่ตรงหน้าว่า                       
ไม่มีเราผู้ได้ผัสสะ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๕๗



เมื่อไม่มีเราผู้ได้หรือสูญเสียผัสสะที่ดับไป

การคร่ำาครวญรำาพึงรำาพันด้วย                                
โลภะ โทสะ โมหะ จึงไม่มี

การเห็นความจริงในกระแสผัสสะ

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายล้วนไม่มีเราผู้ได้เสีย

ความกระวนกระวายในทิศทางต่าง ๆ ของ
ตัณหาย่อมไม่ก่อตัว

เมื่อตัณหาไม่ปรากฏการดิ้นรนอันเป็นมลทิน

สภาวะเดิมอันไร้มลทินของใจ                                
ที่ไร้ความกระวนกระวาย

ย่อมเปิดเผยกลิ่นไอแห่งอมตสุข                               
ให้รู้สึกได้ในยามนี้

๕๘   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๕๙



มีสติตามดูเข้าไปในอาการของจิต

หากเผลอคิดอกุศลมีผลเป็นทุกข์

โลภะ, โทสะ, โมหะ ล้วนเกิด – ดับได้

อาการของจิตที่เกิด – ดับได้ย่อมไม่ใช่ตัวตน

หากอาการของจิตไม่ใช่ตัวตน                              
เกิด – ดับไปในความว่าง

จิตย่อมไม่ใช่ตัวตน                                            
ว่างจากความปรุงแต่งอยู่ก่อน

เห็นธรรมชาติเดิมของสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ไม่ใช่จิต

เมื่อไม่ยึดมั่นในสมมุติ วิมุตติย่อมเปิดเผย

๒๖. อ�ก�รของจิต
 ไม่ใช่ตัวตน

๖๐   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๖๑



การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้

และฝึกออกมาจากความคิด

เป็นวิธีที่ทำาให้ทุกข์ไม่สามารถก่อตัวได้

ทุกครั้งที่ความคิดอกุศลผลิแย้มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมหะที่คิดคำาว่า “เรา”

ให้เฉลียวใจทวนย้อนเข้าไปดูความคิดนั้น

อาการที่ทวนย้อนเข้าไปดูทำาให้ความคิดดับลง

๒๗. ฝึกเห็นคว�มไม่ใช่ “เร�”

๖๒   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



ในขณะที่ความคิดดับไป

อาจมีปัญญาเฉลียวใจได้ทันทีว่า                         
ความคิดไม่มีตัวตน

และความคิดที่คิดคำาว่า “เรา” ก็ไม่มีตัวตน

ปัญหาที่หลงคิดคำาว่า “เรา”                               
ในมุมต่าง ๆ จะดับลง

ทุกข์ทั้งหลายจึงดับไปด้วย

คืออุปาทานดับ – ภพดับ – ชาติดับ – ทุกข์ดับ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๖๓



หากมีสติสังเกตดูในขณะที่จิตคิด

จะพบว่าจิตคว้าเรื่องภายนอกมาคิด

ซึ่งประมวลด้วยความจำาในเรื่องภายนอก

และผสมกับเวทนาอารมณ์จาก                         
ราคะ โทสะ โมหะ

เนื้อเรื่องความจำาที่นำามาปรุงแต่ง                           
จากสิ่งภายนอก

จึงเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่หลงรัก และหลงชัง

ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
เรื่อง “คน”

ซึ่งแท้จริงแล้วคืออวิชชาที่ไม่รู้หลงยึด                    
ธาตุ ๔ ในมุมต่าง ๆ

๒๘. จิตไม่มีตัวตน

๖๔   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



อันเนื่องอยู่ด้วยผลประโยชน์ทางเวทนาอารมณ์

เรื่องความผูกพันที่อยู่อาศัย และการงาน

ตรงไหนกันในเรื่องเหล่านั้นที่เป็นตัวตน

ที่อยู่ก็ไม่ใช่ตัวตน การงานก็ไม่ใช่ตัวตน

หรืออุปาทานที่เข้าไปยึดมั่นผูกพันก็ไม่ใช่ตัวตน

หากสิ่งที่จิตคิดถึงไม่ใช่ตัวตน

จิตก็ย่อมไม่ใช่ตัวตนไปด้วย

เพราะหากไม่มีธาตุ ๔, เวทนา, ความจำา

อันมาผสมเป็นความคิด ก็ย่อมไม่มีจิต

ดังนั้นส่ิงที่เรียกว่า “จิต”                                       
และอาการของ “จิต” ต่าง ๆ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๖๕



จึงไม่ได้มีตัวตนสักปรมาณู

การมีสติเห็นจิตในจิต                                           
ในสิ่งที่อาศัยสิ่งอื่นเกิด – ดับ

ย่อมยืนยันสถานภาพของจิตที่ไม่ใช่ตัวตน

การไม่หลงยึดมั่นในจิต และอาการของจิต

ย่อมพบอิสรภาพที่เป็นอมตสุข

จิตที่คดเคี้ยวนำาเรื่องภายนอกมายึดมั่น

และหลงสร้างความคิดคำาว่า “เรา” ขึ้นมา

๖๖   วิธีพ้นทุกข์พบสุข



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๖๗

การผันพิสดาร                                                
ในอาการของจิตมาอย่างเนิ่นนาน

และหลงทางต่ออาการของจิตคดเคี้ยวภายนอก

ถูกหลอกมาปรุงแต่งภายใน

ในทุกขณะที่จิตคิดคำาว่า “เรา” หรือ “เขา”

เฉลียวใจย้อนเข้าไปดูในตัวจิต

ความคิดคำาว่า “เรา” จะดับลงชั่วขณะ

ย่อมยืนยันให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนคงที่

มีแต่ความคดเคี้ยวที่เที่ยวคว้าขันธ์ ๕ ภายนอก

๒๙. จิตข้�งนอกข้�งใน
 ไม่ใช่เร� เข�



๖๘   วิธีพ้นทุกข์พบสุข

เช่นความคิดทัศนคติภายนอก                                   
ที่ไม่ตรงกับตัณหาภายใน

ความคดเคี้ยวเช่นนี้                                              
จึงสร้างกลไกโต้ตอบจิตภายนอก

ถูกหลอกโดยไม่รู้ว่าจิตภายนอกก็ไม่มีตัวตน

หลงกลสร้างเสียงเจื้อยแจ้วที่ขบเคี้ยว                      
ปรุงแต่งอยู่ภายใน

ทุกครั้งที่มีสติเห็นจิตเจื้อยแจ้ว

หากวิจัยดูจะพบว่าเสียงเจื้อยแจ้วนั้น                         
ล้วนเป็นเรื่องภายนอก

ซึ่งไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง

นอกจากจิตหลงทางยึดมั่น                                
ด้วยทัศนคติอุปาทาน
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อันมีตัณหาคดเคี้ยวหลอกลวงความปรารถนา

หลงสร้างคำาว่า “เรา” ผู้ได้รับและสูญเสียขึ้นมา

ทั้งที่สิ่งภายนอกเหล่านั้นไม่ใช่ของเราจริง

และไม่ได้เป็น “เขา”                                               
ดังที่จิตเจื้อยแจ้วว่า “เราคิด”

การวิจัยในเนื้อหาที่คิดล้วนไม่ใช่ตัวตนของเรา

รวมถึงการวิจัยว่าความคิดก็ไม่ใช่ “เราคิด”

ไม่หลงทางคิดคดเคี้ยว                                         
เที่ยวคว้าอะไรมาเป็น “เรา”

คำาว่า “เรา” ที่จิตสร้างขึ้น                                
จะสลายหายไปตรงหน้า

ปัญหาความทุกข์ใจจากคำาว่า “เรา”                           
ในมุมต่าง ๆ จึงดับลง

อมตสุขที่มีอยู่ก่อนแล้วจึงเปิดเผย
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อย่าเอาจิตคดเคี้ยวข้างนอก

มาปรุงแต่งจิตคดเคี้ยวข้างใน

เพราะขาดสติเห็นผิดว่า                                        
จิตเป็นตัวตน “เรา”  “เขา”

จึงคิดผิดคดเคี้ยวด้วยโมหะในมุมต่าง ๆ

หากจะปล่อยวางจิต

ก็ต้องปล่อยวางอาการของจิต

คือไม่หลงยึดมั่นต่อเสียงเจื้อยแจ้วภายใน

เห็นเป็นอาการของจิตตสังขารจากอวิชชา

หากไม่เติมอุปาทานลงไป                                      
คือไม่มีอุปาทานในขันธ์ ๕

๓๐. ปล่อยว�งจิต
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อาการของจิตก็เป็นเพียงกิริยา                             
ดุจการไหวของสายลม

สายลมเพียงพลังงานที่พัดหายไปในความว่าง

อาการของจิตภายในที่ไร้อุปาทาน                            
ย่อมดับไปในว่าง

ไม่หลงกลต่อกิเลสวัฏ                                      
ไม่ก่อกรรมวัฏ วิปากวัฏย่อมไม่มี

คือไม่มีผลตกค้างในวิปากวัฏ                                 
เพราะไร้เจตนาในกรรมวัฏ

หากการก่อเจตนาเพื่อตอบสนองอัตตา                     
เพราะกิเลสวัฏ

ย่อมมีผลสู่วิปากวัฏอันเป็น                               
สังโยชน์ร้อยรัดมัดใจ

การเห็นความลับของสังสารวัฏ                                 
ว่าเป็นเพียงสภาวธรรม
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ที่อาศัยอวิชชาอันแฝงอยู่                                        
จิตก่อเจตนาในอาการของจิต

เมื่อไม่ยึดมั่นไม่ทำาตามอาการของจิต

กิเลสวัฏที่ไม่ได้อาหาร                                    
อาการของจิตจึงไม่ถูกพะเน้าพะนอ

เพราะอาการของจิตที่แฝงด้วย                                  
โลภะ โทสะ โมหะไม่ใช่  “เรา”

แม้แต่อาการของจิตภายนอก                                
ที่มีโมหะ ก็ไม่ใช่ “เขา”

ทั้งโลภะ โทสะ โมหะ                          
เป็นสภาวธรรมไม่ใช่ “คน”
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อีกทั้งโลภะ โทสะ โมหะ                                             
ยังเป็น Unique ในสามัญลักษณะ

คือเกิด – ดับไปโดยสามัญอันไม่คงที่ไม่มีตัวตน

ปัญญาที่เห็นความจริง                                              
จึงปล่อยวางอาการของจิต

เมื่อไม่ยึดมั่นในอาการ ย่อมไม่ยึดมั่นในจิต                 
เป็นอิสรภาพอันอมตะ
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เห็นการกระทบทางกายเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบทำาให้เกิดเวทนาดับไปไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบทำาให้เกิดความจำาไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบทำาให้เกิดความคิดไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบทำาให้เกิดการรับรู้ไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบแล้วไม่ปรุงแต่งเป็นอมตะ

๓๑. ขันธ์ ๕
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อายตนะ	--->	ผัสสะ	--->	วิญญาณ

รูปธาตุ ไม่ใช่ตัวตน + ตา   =  จักขุวิญญาณ

เสียง ไม่ใช่ตัวตน + หู      =  โสตวิญญาณ

กลิ่น ไม่ใช่ตัวตน + จมูก    =  ฆานวิญญาณ

รส ไม่ใช่ตัวตน + ลิ้น      =  ชิวหาวิญญาณ

ธาตุ ๔ ไม่ใช่ตัวตน + กาย  =  กายวิญญาณ

ความคิด ไม่ใช่ตัวตน + ใจ  =  มโนวิญญาณ

สิ่งที่อาศัยสิ่งไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้น

สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวตน

๓๒. วิญญ�ณไม่ใช่ตัวตน
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๑.                                           
สติตามดูเกิด – ดับในกายใจ

๒.                                                              
ธัมมวิจยะเห็นความเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตน

๓.                                                      
เพียรปิดกั้นอกุศลไม่ก่อผลแห่งความทุกข์

๔.                                                           
มีปิติสุขอยู่ในยิ้ม

๕.                                                      
อิ่มใจไม่แส่ส่าย

๖.                                                            
ใจย่อมมั่นคงสง่างาม

๗.                                                    
วางใจเป็นกลางอยู่ในอมตสุข

๓๓. เครื่องมือ
   ในก�รพ้นทุกข์
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มีสติไม่ใจลอยมีที่ตั้งของกาย – ใจ                        
รักษาใจให้ปกติ

มีสมาธิตั้งมั่นแนบลงที่ใจอันปกติ                          
ไม่ปรุงแต่งอกุศล

มีปัญญาเห็นความจริงว่า                                   
ความปรุงแต่งดับไปได้ไม่ใช่ตัวตน

๓๔. เครื่องอ�ศัย
      ในปัจจุบันของใจ
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๑.                                                            
มีสติสัมปชัญญะ                                           

เห็นกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา

มีเจตนาร้ายถึงใครไม่รู้ก็มีผลเป็นความทุกข์ใจ

จึงมีนิสัยละอายใจกลัวเจตนาร้ายให้ผลทุกข์ 

๒.                                                            
จึงมีนิสัยระวังใจในผัสสะไม่สร้างเจตนาร้าย

๓.                                                     
จึงมีนิสัยรักษาใจให้ปกติ                                         
ไม่เก็บเจตนาร้ายไว้ในใจ

๔.                                                      
จึงมีนิสัยสงบตั้งมั่นเพราะไร้เจตนาร้าย

๓๕. เปลี่ยนนิสัย
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๕.                                                         
จึงมีนิสัยเห็นความจริงในเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน

๖.                                                         
จึงมีนิสัยไม่เร่าร้อนในความปรารถนา

๗.                                                              
จึงมีนิสัยเห็นอมตสุขไม่ปรุงแต่ง                               

เป็นที่ปลอดภัย
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ศีล                                                              
ยามกระทบการปรุงแต่ง                                  

มีสติรักษาใจให้ปกติ

สมาธ ิ                                                            
ออกมาจากความคิดปรุงแต่งมีใจตั้งมั่น

ปัญญา                                                            
เห็นความปรุงแต่งเป็นเหตุปัจจัย                               

ดับไปไม่ใช่ตัวตน

๓๖. ศีล สม�ธิ ปัญญ�
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ความเพียรมิใช่เพียรเดินนาน นั่งนาน

แต่เพียรขยันปิดกั้นอกุศล                                        
ผลแห่งทุกข์ใจย่อมไม่มี

เพียรเจริญกุศลผลย่อมเป็นความสุข

ไม่เปิดช่องให้อกุศลน้อยนิดก่อตัว

ย่อมปิดอบายภูมิคือความไม่สบายใจ

อ แปลว่าไม่ บาย แปลว่าสบาย ภูมิ คือใจ

เรียกว่าปิดกั้นอบายภูมิเพราะไม่ก่ออกุศล

เมื่อไม่ก่อโลภะ โทสะ โมหะ

สุขในนิพพานคือสภาวะที่ปราศจากอกุศล  

๓๗. ปิดอบ�ยภูมิ



๘๒   วิธีพ้นทุกข์พบสุข

ไม่นำาเรื่องที่ดับไปมาชอบชัง

อยู่กับปัจจุบันของใจที่ปกติสุข

อีกหนึ่งขณะในอนาคตย่อมไม่มีทุกข์อยู่ก่อน

จึงเป็นอมตสุขอยู่นิรันดร์

๓๘. ปัจจุบันธรรม



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๘๓

การเข้าใจความจริงของเหตุปัจจัย

ทำาให้มีความเชื่ออย่างมีเหตุผล                            
กำาจัดความงมงาย

คือเห็นว่าสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี

ย่อมแสดงว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง

เช่นหากเจตนาไม่ดีย่อมมีผลเป็นความทุกข์

จึงทำาให้เกิดความเพียรคอยปิดกั้นเจตนาอกุศล

และผลิแย้มเจตนากุศลขึ้นในใจให้งอกงาม

มีสติคอยยับยั้งจิตไม่ให้ล่องลอยไปในอกุศล

๓๙. ส่งจิตออกไป
    คิดเรื่องไม่จริงทำ�ไม?
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สติจึงมีผลเป็นการรักษาจิตที่ปกติสุข                        
อยู่ก่อนแล้ว

ทำาให้สมาธิตั้งมั่นไม่ส่งใจออกไปในเรื่องไม่จริง

มีปัญญาเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน

ในเมื่อกำาลังภายใน                         
ดำาเนินสอดคล้องกันอยู่เช่นนี้

ปัญญาที่รู้เห็นเหตุปัจจัยเฉพาะหน้า                        
เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม
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มีแต่สภาวธรรมไม่ใช่ “เรา” หรือมี “ใคร”                 
อยู่ในใจเรา

การส่งจิตออกไปปรุงแต่งใคร? อะไร?                     
ล้วนเหลวไหล

เพราะไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่จริง

สมาธิจึงตั้งมั่นอยู่กับใจที่ไร้การปรุงแต่ง

และพลังภายในทั้งหมดเทลาดไปสู่อมตะ

ประจักษ์ถึงความไม่เกิด – ไม่ตายที่ไร้ทุกข์                
โดยสิ้นเชิง
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สรุปความจริงมีเพียง ๒ อย่าง คือ  

๑.                                                          
ความจริงของสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัย                  

เกิด – ดับไม่มีตัวตน

๒.                                                                               
ความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัย                     

ไม่เกิด – ดับไม่มีตัวตน

๔๐. ท่องเที่ยวไปในเหตุปัจจัย
 ไม่สิ้นสุด
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แม้ว่าความจริงทั้ง ๒                                            
ล้วนไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้น

แต่หากท่องเที่ยวไปในเหตุปัจจัย

ย่อมหาที่สิ้นสุดไม่พบ

มีแต่ความแปรปรวนไม่คงที่ของเหตุปัจจัย

ไม่อาจจะบังคับให้ทุกสิ่งเป็นดังใจปรารถนาได้

หากฉลาดมีศิลปะในการใช้เหตุปัจจัย                       
ในฝ่ายกุศล

ก็ไม่ก่อปัญหาทุกข์แสนสาหัสให้แก่ใจ

แต่ก็ยังต้องประสบกับ                                        
ทัศนคติในอุปาทานกลุ่มมากมาย

ซึ่งหากมีสมาธิมั่นคงไม่ก่อเจตนาร้าย

ก็ยังพอหาความสุขจากจิตที่ตั้งมั่นได้บ้าง
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แต่กระนั้นก็ใช่ว่าจิตจะตั้งมั่นได้ตลอดเวลา

ในช่วงที่อ่อนแอทางร่างกาย                                     
และเหตุปัจจัยทางขันธ์ ๕

ดังนั้นการรู้ในความจริง                       
ของสิ่งไม่อาศัยเหตุปัจจัย

และเห็นความจริงของธรรมชาติเดิม                            
ที่ไม่ปรุงแต่ง

ไม่มีใครอยู่ในอมตะ                                              
ที่ไม่มีใคร? อะไร?  อย่างไร?

เพราะสุดท้ายแล้ว                                         
เมื่อการท่องเที่ยวของเหตุปัจจัยสิ้นสุด

เป็นการยุติความว้าวุ่นใจทั้งมวล

ไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไป
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เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”

และไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในธรรมที่ปรุงแต่ง และธรรมที่ไม่ปรุงแต่ง

ปัญญาที่เห็นความจริงเช่นนี้

ทำาให้ใจหยุดท่องเที่ยวในสังสารวัฏอีกต่อไป

คืนสู่ธรรมชาติเดิมที่เป็นอมตะไม่เกิด ไม่ดับ
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ไม่มีใครได้อะไรมีแต่ผัสสะที่ดับไป

คำาตอบสุดท้ายที่คืนสู่อมตะ

เพราะไม่มี “เรา” ได้อะไรตั้งแต่เริ่มต้น

จนถึงบทสุดท้ายในอมตะก็ไม่มี “เรา” ได้

ความไม่รู้หรืออวิชชาต่างหากที่พร่ำาเพ้อ               
ว่า “เรา” ได้หรือเสีย

แต่ความจริงคือ                                             
ไม่มีสักปรมาณูที่เป็นตัวตนของ “เรา”

ในจักรวาลแห่งธาตุ ๔                                      
ตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่มี “เรา”

จนถึงโลกธาตุในปัจจุบัน                                         
ก็ไม่มีสักอณูที่เป็นของ “เรา”

๔๑. ไม่ยึดมั่น
   เพร�ะไม่มีใครได้
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ดังนั้นในเมื่อจุดเริ่มต้นจักรวาลก็ไม่มี “เรา”

ในจุดสุดท้ายในอนาคตก็ไม่มี “เรา”

แม้ในปัจจุบันขณะ                                                
ก็ไม่มีสักปรมาณูที่เป็น “เรา”

มีแต่เหตุปัจจัยโดยเฉพาะอวิชชาที่พาปรุงแต่ง
คำาว่า “เรา”

การปล่อยวางอวิชชา                                       
ต้องอาศัยความจริงของปัญญา

ไม่ถูกอวิชชาคดเคี้ยวเที่ยวคว้าคำาว่า                    
“ของเรา” ขึ้นมาในโลก
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การเผชิญหน้ากับอวิชชา                                     
เป็นความกล้าหาญที่ไม่คดเคี้ยว

ปัญญายืนยันกับอวิชชาดูซิว่าตรงไหนในผัสสะ
ของโลกที่เป็นเรา

ในเมื่อทุกปรมาณูตรงหน้าคือ                              
ผัสสะในโลกแห่งธาตุ ๔

หากเริ่มเกิดจักรวาลไม่เคยมีเราอยู่ก่อน

มีแต่เหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นปรวนแปร

ในท่ามกลางผัสสะเหตุปัจจัยในปัจจุบันที่ดับไป
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ในเมื่อคำาตอบในจุดเริ่มต้น                                  
ไม่มี “เรา” อยู่ก่อนในจักรวาล

คำาตอบสุดท้าย                                                  
ก็ย่อมไม่มี “เรา” ผู้ได้หรือเสียผัสสะ

และไม่เคยมีใครที่ไหนที่ได้อะไรไปจากโลก

มีแต่ความไม่รู้เท่านั้นที่หลงคร่ำาครวญ                      
ด้วยโลภะ โทสะ โมหะในผัสสะ

การมีปัญญาเห็นความจริง                               
ของเหตุปัจจัยที่ไม่มี “เรา” เช่นนี้

ทำาให้สมาธิรวมตัวมีปัญญาเห็นอมตสุข                   
เป็นความจริงอันนิรันดร์
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การเข้าไปอาศัยอยู่ในความคิด                             
ด้วยความยึดมั่นคือภพ

การออกมาจากความคิดปรุงแต่งทันที                  
กรรมภพภายในจึงดับ

ทุกข์ทั้งหลายจึงดับลงช่ัวขณะ                                 
ที่ออกมาจากความคิด

การฝึกเจริญสติ                                              
ด้วยการออกมาจากความเผลอคิด

คือการตัดกรรมภพภายใน

ย่อมหายสงสัยในอุบัติภพอันงอกงาม                         
มาจากกรรมภพ

๔๒. ภพ – ช�ติ
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ได้ยินคำาว่าสภาวธรรม                                       
ได้เข้าใจว่าเป็นเพียงสภาวธรรม

ทำาในสิ่งเข้าใจ เข้าถึงตัวสภาวะนั้นหรือยัง?

ถ้าเข้าถึงแล้ว

ความยึดมั่นหลงผิดว่าเป็นตัวตนย่อมดับ

เมื่ออวิชชาดับความทุกข์ใจย่อมก่อตัวไม่ได้
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  ดำาเนินการผลิตโดย 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

สนใจร่วมพิมพ์หนังสือ กรุณาติดต่อ

วัดพระธ�ตุผ�ซ่อนแก้ว 

โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๙๔-๑๒๖๒ 

Email: boon@watphakaew.org

หรือสามารถร่วมบุญได้ โดยโอนเงินเข้า

ธน�ค�รกสิกรไทย 

ชื่อบัญชี วัดพระธ�ตุผ�แก้ว 

บัญชี ออมทรัพย์่ ส�ข� ตล�ดห้วยไผ่ 

เลขที่บัญชี ๔๒๙-๒-๒๓๒๐๕-๐
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เรื่อง	 	 	 	 	 หน้า



. ๔
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      คือ	เหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น
								ย่อมไม่คงที่

การเข้าไปยึดมั่นความไม่คงที่ย่อมเป็นทุกข์

.  

     	คือ		เหตุแห่งการเกิดทุกข์

เพราะอยากให้เหตุปัจจัยเป็นดังปรารถนา

แต่เหตุปัจจัยล้วนมีเงื่อนไขซับซ้อนมากมาย

ไม่อาจเป็นไปดังปรารถนาได้ตลอดเวลา
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.  

      คือ	ผลแห่งความสิ้นทุกข์

เพราะละความอยากให้เป็นดังปรารถนา

๔.  

      คือ	วิธีการดับทุกข์

เพราะเห็นถูกว่าเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน

ไม่ก่อเจตนาอกุศลด้วยโลภะ โทสะ โมหะ

เมื่อไม่ก่อเจตนาร้ายทางกาย วาจา ใจ

ผลแห่งความทุกข์ใจย่อมไม่มี

จิตจึงตั้งมั่นอยู่ในอมตสุข
ที่ไร้การปรุงแต่งแต่ดั้งเดิม
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ทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นกระทำา

ทุกข์ไม่ได้มาจากเราทำา

ทุกข์มาจากอวิชชา คือความไม่รู้พาปรุงแต่ง

แต่อวิชชาก็ไม่รู้ตัวเองว่าไม่มีตัวตน

อวิชชาจึงเป็นเพียงสภาวธรรมชนิดหนึ่ง     
ไม่ใช่คนโง่

หากมีปัญญามองเข้าไปในใจเห็นอวิชชา      
เป็นสภาวธรรม

จะยิ้มใส่อวิชชา และไม่ต้องทำาตามอวิชชา

คือหยุดกระแสอวิชชา – สังขารฯลฯ  

ตัณหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ – ทุกข์

.
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ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงกระแสแห่งสภาวธรรม    
ที่อาศัยกันเกิดขึ้น

ไม่ใช่คนมีอวิชชา หรือคนมีตัณหาอุปาทาน

มีแต่สภาวธรรมแต่ไม่มี “คน” อยู่ในนั้น

จะเกิดความเคารพในสภาวธรรม               
ที่เป็น Unique

และไม่ต้องหลงเกลียดว่ามีคนชั่ว

หรือหลงโลภอยากให้เป็นดังปรารถนา

เพราะการเห็นอวิชชาทำาให้รู้ว่า               
ไม่มีใครตั้งแต่เริ่มต้น

จนสุดท้ายแห่งสังสารวัฏก็ไม่มีใคร

มีแต่ธรรมปรุงแต่งที่เป็นเหตุปัจจัย

และธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเป็นอมตสุขนิรันดร์และธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเป็นอมตสุขนิรันดร์และธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเป็นอมตสุขนิรันดร์
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ความประสบกับสิ่งไม่น่าปรารถนา 
หรือไม่สมปรารถนา

ไม่ใช่มีใครเป็นคนทำาหรือถูกกระทำา

แต่เป็นภวตัณหาที่เป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่ง

ซึ่งมีความไม่รู้คือ
อวิชชาฝันใฝ่อยากได้ภาวะที่ดีกว่า

การเอาเปรียบเบียดเบียน
เพื่อให้ได้ภาวะที่ดีกว่าจึงเกิดขึ้น

.

ความประสบกับสิ่งไม่น่าปรารถนา ความประสบกับสิ่งไม่น่าปรารถนา ความประสบกับสิ่งไม่น่าปรารถนา ความประสบกับสิ่งไม่น่าปรารถนา ความประสบกับสิ่งไม่น่าปรารถนา 

วิธีพ้นทุกข์พบสุข



ภวตัณหาจึงเป็นสภาวธรรมไม่ใช่คนมีตัณหา

แม้แต่การคร่ำาครวญในสิ่งไม่น่าปรารถนา

การคร่ำาครวญน้ันก็มาจากภวตัณหาไม่ใช่ “เรา”

ตราบใดที่อวิชชายังไม่รู้ความจริงว่าไม่มี “คน”

ภวตัณหาภายนอกภายในย่อมกระทบกัน

เกิดอุปาทาน ---> ก่อพฤติกรรม ---> 
ภพ  ---> ชาติ ---> ทุกข์ฯ

แต่ทั้งหมดเป็นสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น

ไม่ใช่ “ใคร” “เรา” “เขา” แต่อย่างใด

เมื่ออวิชชาดับ                                                             
ตัณหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ – ทุกข์ดับ

เมื่ออวิชชาดับ                                                             เมื่ออวิชชาดับ                                                             เมื่ออวิชชาดับ                                                             
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ทุกข์มาจากกิเลส แต่กิเลสไม่ใช่คนมีกิเลส

แต่กิเลสเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่ง

อันเป็นความเศร้าหมองมาจากอวิชชา

เช่น หากหลงเกลียดคนมีโลภะว่ามีกิเลส

ความเกลียดเป็นโทสะซึ่งเกิดจากกิเลส

เกิดจากโมหะหลงผิดว่า                     
อัตตาตัวตนของคนอยู่ในกิเลส

คือความไม่รู้จึงปรุงแต่งมานะ, เหยียดหยาม

ด้วยภวตัณหาอยากได้ภาวะที่ดีกว่ามีโทสะ

ริษยาหรือหวงแหนในสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดเป็นของตน

๔.
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ล้วนมาจากอวิชชา                             
พาก่อสภาวธรรมอันเศร้าหมอง

แต่อวิชชาและกิเลสทั้งหลายไม่ใช่ “คน”

เป็นเพียงกระแสเหตุปัจจัยที่ไร้ตัวตน

เมื่ออวิชชาที่ไม่รู้หลงว่ารูป – นามเป็นเราดับลง

การก่อตัวของกิเลสต่าง ๆ ก็ยุติบทบาทลงไป

ทุกข์จากความเศร้าหมองก็มิอาจบดบัง
ธรรมชาติเดิมที่ไร้กิเลส

ความสุขความผ่องใสเบิกบาน                 
ในอมตสุขก็เปิดเผย
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ทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะ

แต่ทุกข์เพราะเห็นผิดว่าเป็นคน

หากในผัสสะกับปัจจุบันขณะ

และสามารถเห็นแต่ละขณะเป็นสภาวธรรม

ไม่เห็นเป็น “คน” เป็น “เรา” เป็น “เขา”

ย่อมต้อนรับกับสภาวธรรมที่เป็น Unique

เห็นความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ตรงหน้า

.

ทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะทุกข์เพราะไม่เห็นแต่ละขณะเป็นสภาวะ
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แม้ในขณะที่อวิชชาภายนอกกรีดกราย

ก็เห็นเป็นเหตุปัจจัยที่เป็น Unique

เช่นเดียวกับสภาวธรรม                         
ที่เป็นความรู้สึกตัวภายใน

ไม่มีชื่อว่าสภาวะนี้ของเขา หรือของเรา

ย่อมสามารถยิ้มต้อนรับ Unique ได้         
ด้วยความเคารพ

เช่นเดียวกับสภาวธรรม                         เช่นเดียวกับสภาวธรรม                         เช่นเดียวกับสภาวธรรม                         เช่นเดียวกับสภาวธรรม                         
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การเผลอไหลเข้าไปอาศัยอยู่ใน              
ความคิดปรุงแต่ง

คือการเข้าไปอาศัยในภพ – ชาติ – ทุกข์ฯ

เผลอเพลินไปในการปรุงแต่งด้วยเจตนาใด

ในขณะนั้นจะลืมความจริงของกาย – ใจ       
ว่าไม่ใช่ตัวตน

แต่จะหลงอยู่ในเวทนาอารมณ์จากเจตจำานงนั้น

.

วิธีพ้นทุกข์พบสุข



การเข้าไปอาศัยอยู่ในเจตนา                   
คือกรรมภพ – ชาติ

จึงพ่วงเอาโสกะความคร่ำาครวญ            
ทุกข์โทมนัสคับแค้นใจ

ครั้นมีสติหลุดออกมารู้สึกตัว                   
ถึงตัวใจที่ปกติอยู่ก่อน

ความคิดจากเจตนานั้นจึงดับ                  
คือกรรมภพดับ – ชาติดับ

ความคร่ำาครวญรำาพึงรำาพัน                 
ทุกข์คับแค้นใจจึงดับ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



การมีสติเห็นลักษณะพิเศษที่เฉพาะ            
ในแต่ละขณะ

และมีปัญญาเห็นความเหมือนกัน              
ในสามัญลักษณะที่เกิด – ดับ

ในแต่ละขณะเป็นเพียงสภาวธรรม             
ซึ่งไม่มีตัวตนถาวร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดับไปของชื่อสมมุติ

และเข้าถึงตัวสภาวะล้วน ๆ                    
ซึ่งไม่มีชื่อว่าอะไร

เป็นการสิ้นสุดของบทบาทการปรุงแต่ง        
จึงเป็นสมาธิ

.

การมีสติเห็นลักษณะพิเศษที่เฉพาะ            การมีสติเห็นลักษณะพิเศษที่เฉพาะ            

เป็นการสิ้นสุดของบทบาทการปรุงแต่ง        

วิธีพ้นทุกข์พบสุข



มีปัญญาเห็นธรรมชาติเดิม                      
ที่ว่างจากความปรุงแต่งอยู่ก่อน

จึงไม่มีการปรุงว่า                           
“เรา” “เขา” “ได้” “เสีย”                                          
แต่อย่างใดอยู่ในสภาวะนั้น

เป็นธรรมชาติแห่งสันติสุขแต่ดั้งเดิม          
อันบริสุทธิ์

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



มีสติรู้ทันต่อกาย – ใจตรงปัจจุบัน

ในขณะที่ขันธ์ ๕ ปรากฏ

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในกายไม่ใช่เรา

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในเวทนาไม่ใช่เรา

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในความจำาไม่ใช่เรา

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในความคิดไม่ใช่เรา

เห็นลักษณะเกิด – ดับ ในการรับรูไ้ม่ใช่เรา

.

วิธีพ้นทุกข์พบสุข



เป็นเพียงเหตุปัจจัย

ในโลกชั่วขณะ

เห็นเป็นเพียง

สภาวธรรม “นั่นไม่ใช่เรา”

เมื่อไร้การยึดมั่น

ย่อมปลอดภัยในทุกสถานการณ์

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



เพียงแค่สติมีที่ตั้งไม่ล่องลอย

เพียงแค่สมาธิรวมตัวลงไม่ฟุ้งซ่าน

จะตั้งตรงไหนในกาย – ใจ ก็ได้ไม่ให้ล่องลอย

ใจจะรวมตัวลงอย่างเรียบง่ายและชัดขึ้น ๆ

จะเห็นผลต่างระหว่างฟุ้งซ่านความดับไป

กับจิตที่เป็นสมาธิมีความสุขสงบระงับ

ปัญญาย่อมเห็นความฟุ้งซ่าน                 
ปรุงแต่งดับไปไม่มีตัวตน

สติ สมาธิ ปัญญาจึงทำางานร่วมกัน          
เป็นหนึ่งอยู่ในใจ

.

๔ วิธีพ้นทุกข์พบสุข



การมีสติสัมปชัญญะ                       
สังเกตเก็บข้อมูลตรงปัจจุบันของผัสสะ

การผัสสะกับสิ่งน่าปรารถนาก็ไม่ใช่เรา

การผัสสะกับสิ่งไม่น่าปรารถนาก็ไม่ใช่เรา

ทั้งหมดล้วนเป็นเหตุปัจจัย

เมื่อเห็นความปรารถนาเป็นสภาวธรรม    
ไม่ใช่ “คน”

ย่อมไม่ยึดมั่น ไม่มีราคะ หรือโทสะ            
ในสภาวธรรมนั้น

เพราะโมหะหรืออวิชชาที่หลงผิดว่าเป็น “คน”

.

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



ไม่มีทุกอย่างที่เป็นดังใจปรารถนา

เพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ตราบใดที่อวิชชายังแฝงอยู่ในรูปมนุษย์

ตัณหา อุปาทานต่าง ๆ ย่อมพาปรุงแต่ง      
ไปตามทิฏฐิต่างกัน

จะหาใครสักคนที่เข้าใจใครอย่างถ่องแท้

หรือปรารถนาที่จะให้ทุกสิ่งเป็นดังใจปรารถนา
ย่อมเป็นไปไม่ได้

..

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



ทุกข์ และสมุทัยจึงเป็นลีลาของอวิชชา

จนกว่าจะเห็นหนทางแห่งเหตุปัจจัย           
ไม่ก่อตัณหาให้เป็นดังใจ

ผลแห่งนิโรธ คือการพ้นทุกข์                  
จึงสว่างไสวขึ้นในใจ

ด้วยมรรคที่มีองค์ประกอบ ๘

ด้วยการไม่ก่อเจตนาร้ายทางกาย วาจา ใจ

สัมมาสมาธิเป็นภาชนะสุดท้าย                  
ที่รองรับมรรค ๘

คืนสู่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอมตะ              
ปราศจากตัณหาให้เป็นดังใจ
คืนสู่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอมตะ              คืนสู่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอมตะ              คืนสู่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอมตะ              คืนสู่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอมตะ              คืนสู่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอมตะ              คืนสู่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอมตะ              คืนสู่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอมตะ              

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



  ๑. มีปัญญาเห็นถูกต้องเรื่องกรรม

กรรม	คือ	เจตนา

เป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์

เจตนาร้าย ผลเป็นทุกข์

เจตนาดี ผลเป็นสุข

๒. จึงมีความคิดไปทางเจตนาดี มีความสุข

๓. จึงพูดด้วยเจตนาดี มีความสุข

๔. จึงกระทำาด้วยเจตนาดี มีความสุข

๕. จึงตั้งใจทำางานด้วยเจตนาดี มีความสุข

.

วิธีพ้นทุกข์พบสุข



๖. จึงขยันปิดเจตนาร้ายมีเจตนาดี มีความสุข

๗. จึงระลึกรู้ด้วยเจตนาดี มีความสุข

๘. จึงมีใจตั้งมั่นไร้เจตนาร้าย มีความสุข

แต่เจตนาอันเป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์

เป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น ไม่ใช่ “คน”

ใช้เจตนาดีแต่ไม่ยึดมั่นย่อมอยู่ในอมตสุข

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



เจตนาร้าย	มีผลเป็นความทุกข์ใจ

เจตนาดี	มีความสุข

หากไร้ความปรุงแต่ง	ใจเป็นกลาง

๑. การเห็นเหตุปัจจัย    
    ทำาให้กำาจัดความงมงาย

๒. มีความขยันปิดกั้นเจตนาร้าย  
    ความทุกข์ใจย่อมหมดเหตุ ผลจึงดับ

๓. มีสติรักษาใจที่ปกติไร้เจตนาร้าย

๔. มีสมาธิตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่านไปในเจตนา

๕. มีปัญญาเห็นใจเดิม   
    ก่อนเติมความปรุงแต่ง   
          เป็นอมตสุขอันนิรันดร์

.
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๔ วิธีพ้นทุกข์พบสุข

การสนใจที่ตัวสภาวะ                          
เพื่อออกมาจากความปรุงแต่ง

นั่นคืออุบายในการทำาให้เกิดสมาธิ

ปัญญาที่ได้ยินคำาบอกเล่าว่า                   
ทุกอย่างเป็นสภาวธรรม

และปัญญาใช้เหตุผลเข้าใจว่า                  
สิ่งใดเป็นสภาวธรรม

แต่การเข้าถึงตัวสภาวะแท้อย่างเต็ม ๑๐๐%

เป็นเรื่องยากในสิ่งง่ายที่อยู่ตรงหน้า

แม้แต่ความคิดที่กำาลังหาเหตุผล               
ว่าอะไรคือสภาวธรรม

๔.

นั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำนั่นคืออุบายในการทำ



วิธีพ้นทุกข์พบสุข

การมีสติสัมปชัญญะแนบอยู่กับใจที่รู้ชัด

จนเกิดสมาธิและปัญญาที่รู้ตามความจริง

จะรู้ชัด รู้แจ้ง ในแต่ละขณะถึงสภาวธรรม

เห็นชัดอยู่ต่อหน้าถึงเหตุปัจจัย

ทั้งหมดล้วนเป็นสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น

ไม่ใช่ “เรา” ของ “เรา” แต่อย่างใด

ละอุปาทานเก่าอันผิดพลาดที่ร้อยรัดมัดใจ

เห็นแม้แต่อุปาทานก็เป็นสภาวธรรม

ไม่ใช่มีใครภายนอกภายในมีอุปาทาน

.



วิธีพ้นทุกข์พบสุข

ทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้น

สังเกตดูความรู้สึกตรงนั้นให้ชัดไม่ต้องรีบร้อน

ทุ่มเทความรู้สึกลงไป                          
จนเห็นเป็นความรู้สึกล้วน ๆ

พิสูจน์ดูซิว่า                                    
ตรงความรู้สึกนั้นไม่มีชื่อว่าเท้าหรือพื้น

หากคิดคำาว่าเท้าหรือพื้นขึ้นให้สังเกตดู

จะพบความจริงว่า                            
ความคิดอยู่ต่างหากจากความรู้สึก

และเป็น Unique ไม่เหมือนกัน

.

ทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้น

สังเกตดูความรู้สึกตรงนั้นให้ชัดไม่ต้องรีบร้อน

ทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้น

สังเกตดูความรู้สึกตรงนั้นให้ชัดไม่ต้องรีบร้อน

ทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้นทดลองตั้งสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้น



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    

คือความรู้สึกเป็นสภาวะที่ไร้ชื่อสมมุติ

เนื้อหาความคิดเป็นสมมุติ

ส่วนลักษณะหรือสภาวะของความคิด           
ก็เป็น Unique

โดยมีผู้รู้แยกเห็นสภาวะทั้งหมดเป็นสิ่งถูกรู้

ตรงเท้าที่กระทบพื้นไม่มีความคิดคำาว่า “เรา”

ตรงความคิดว่าเท้าก็เป็นความคิดไม่ใช่ “เรา”

แม้แต่ผู้รู้ที่รู้สภาวะทั้ง ๒  นั้นก็ไม่ใช่ “เรา”

ปัญญาชนิดนี้ทำาให้สมาธิตั้งมั่นปราศจากอกุศล

ผลแห่งทุกข์ทั้งหลายจึงดับลง

เปิดเผยธรรมชาติเดิมของใจที่เป็นอมตสุข



๔ วิธีพ้นทุกข์พบสุข

นั่งผ่อนคลายสบาย ๆ ท่าไหนก็ได้ที่ไม่เครียด

รู้สึกลงถึงความรู้สึกที่แนบอยู่กับกาย

ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

จนไม่มีขีดขอบเขตว่าเป็นอะไร?

เพราะคำาว่าศีรษะหรือปลายท้ายเป็นแค่สมมุติ

ไม่ส่งจิตออกไปคิดปรุงแต่งใด ๆ

ทุ่มเทให้ท่วมท้นจนความรู้สึกนั้นชัด

จะเห็นความรู้สึกที่ชัดแยกตัวออกจากกาย

เหมือนกายเป็นเก้าอี้

.



๔ วิธีพ้นทุกข์พบสุข

สนใจที่ใดที่หนึ่งตรงผัสสะของกาย               
ที่ใจรู้สึกเป็นกลาง

เพื่อทิ้งความปรุงแต่งทั้งมวลในสมมุติบัญญัติ

ทุ่มเทความรู้สึกทั้งมวลมาที่ความรู้สึกตัว

อย่างไม่มีขอบเขตว่า                           
ตรงไหน? อย่างไร?  อะไร?

เพียงสนใจลงไปที่ความรู้สึกนั้น             
อย่างไม่เติมความคิด

.



๔๔ วิธีพ้นทุกข์พบสุข

๑.	สุตมยปัญญา

ปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ว่า                  
ทุกอย่างเป็นสภาวธรรม

๒.	จินตามยปัญญา

ปัญญาเกิดจากการเข้าใจในเหตุผล

คิดประมวลได้ว่า                               
ทุกสภาวธรรมอาศัยเหตุปัจจัยเกิดดับ

๓.	ภาวนามยปัญญา

ปัญญาเกิดจากการเข้าไปประจักษ์เฉพาะหน้า

รู้ชัดด้วยตนเองว่า                              
สภาวธรรมในแต่ละขณะไม่ใช่ “คน”

.



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔

.

.

.



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔

ไม่ใจลอยไปในความคิด

เห็นกาย – ใจ  เกิด – ดับ  เป็นกลาง

รักษาใจที่ปกติสุขอยู่ก่อนแล้ว

จำาถูกต้องว่าสิ่งเกิด – ดับไปไม่ใช่ตัวตน

เห็นอมตะไม่เกิด ไม่ดับ ไม่ปรุงแต่ง

.



มีสติตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกาย

และสิ่งที่ดับไปในกาย

เช่นในขณะกิน ดื่ม ขับถ่าย เคลื่อนไหว

หากสิ่งที่เกิดขึ้นในกายอาศัยสิ่งภายนอก

ที่ไม่ใช่ตัวตนเช่นธาตุ ๔

กายภายในจะเป็นตัวตนของใครไปได้อย่างไร

เพราะมีหลักฐานยืนยัน                        
จากประสบการณ์ตรงหน้า

ตามเห็นลักษณะที่เกิด – ดับในกาย

.

๔ วิธีพ้นทุกข์พบสุข



สิ่งที่เกิด – ดับได้ในแต่ละขณะ                         
ย่อมไม่ใช่ตัวตนถาวร

สิ่งไม่ถาวรย่อมไม่ควรเข้าไปยึดมั่น

เมื่ออุปาทานดับ                                                
ภพ – ชาติ – ทุกข์ทั้งหลายย่อมดับ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔



ดิน น้ำา ลม ไฟ เป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ตัวตน

ดิน น้ำา ลม ไฟ ผสมกันเป็นคนย่อมไม่ใช่ตัวตน

แม้แต่ชื่อว่าดิน น้ำา ลม ไฟ                                
ก็ล้วนไร้ชื่อสมมุติอยู่ก่อน

เห็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ตัวตนการรับรู้ย่อมไม่ใช่ตัวตน

ไม่มีชื่อว่าจิต หรือใจ

มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             
แต่ดั้งเดิม

หากไม่เผลอเติมอกุศล ผลแห่งทุกข์ย่อมไม่มี

ประจักษ์ถึงสภาวะแห่งอมตสุขอันนิรันดร์

.

วิธีพ้นทุกข์พบสุข

มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             มีแต่สภาวธรรมที่ว่างจากความปรุงแต่ง             



มีสติตามเห็นผัสสะทำาให้เกิดเวทนาอารมณ์

เช่น ลิ้นกระทบรสจนถึงใจกระทบความคิด

หากสิ่งกระทบนั้นประณีตเกิดสุขเวทนา

หากสิ่งกระทบนั้นหยาบเป็นทุกขเวทนา

หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔

เกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัย

เวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน

เวทนาย่อมไม่ใช่ตัวตน

ตัณหาย่อมดับความอยากได้เวทนา

ตัณหาดับ – อุปาทานดับ – ภพดับ ทุกข์ดับ

.

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    

หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔

เกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัย

หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔หากสิ่งกระทบนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุ ๔

เกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัย

เวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน

เกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัยเกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัย

เวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน

เกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัย

เวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน

เกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัยเกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัยเกิด – ดับไปตามเหตุปัจจัย

เวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่อาศัยผัสสะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน



ทุกชีวิตล้วนแสวงหาความสุข

แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             
ความสุขเป็นเช่นใด

เมื่อชั่งน้ำาหนักดูแล้วระหว่าง                                    
สุขจากการปรุงแต่งด้วยผัสสะ

และสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งเป็นอมตะ

จะพบความจริงว่าสุขจากความปรุงแต่ง       
มีความกระวนกระวาย

๔.

แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             

ทุกชีวิตล้วนแสวงหาความสุขทุกชีวิตล้วนแสวงหาความสุขทุกชีวิตล้วนแสวงหาความสุข

แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             

ทุกชีวิตล้วนแสวงหาความสุขทุกชีวิตล้วนแสวงหาความสุขทุกชีวิตล้วนแสวงหาความสุข

แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             แต่หลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว                             

หนักดูแล้วระหว่าง                                    หนักดูแล้วระหว่าง                                    หนักดูแล้วระหว่าง                                    หนักดูแล้วระหว่าง                                    หนักดูแล้วระหว่าง                                    หนักดูแล้วระหว่าง                                    

วิธีพ้นทุกข์พบสุข



อมตสุขคือธรรมชาติเดิมของสิ่งสมมุติว่าใจ

ซึ่งแท้จริงประดุจความว่าง

แต่ก็มิได้มีชื่อว่าความว่างซึ่งเป็นสมมุติบัญญัติ

และมิได้คิดด้วยว่านี้เป็นความว่างหรือสุญญตา

เพราะในสภาวะเช่นนั้น                               
มิใช่ตรรกะมิใช่ความคิดว่าอะไร?

คือมิใช่การตีความหรือ                                   
พยายามบัญญัติลงไปว่านี้อะไร?

การพยายามหาเหตุผลในสภาวธรรม  
ที่เป็นความรู้สึกตัวล้วน ๆ

แม้แต่จะพยายามคิดว่า                                      
อย่างนี้ใช่ความรู้สึกตัวหรือเปล่า

การพยายามค้นหาเพื่อจะเติมบัญญัติ

ได้บดบังอมตสุขที่ไร้ชื่อไร้เจ้าของ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



การได้สัมผัสแสงแห่งความสุขอมตะ                       
เพียงแวบเดียว

ย่อมชั่งน้ำาหนักได้ระหว่าง                                
ความสุขที่กระวนกระวายในผัสสะ

และสุขอมตะที่ไม่กระวนกระวาย

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



เพราะผัสสะทำาให้เกิด                                     
เวทนา – ตัณหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ

การคร่ำาครวญรำาพึงรำาพันทั้งหลาย         
เพราะหลงผัสสะ

แต่การหลงเข้าไปอาศัยในความยึดมั่น                   
คืออุปาทาน

เมื่อถอดรหัสดูอุปาทาน – ภพ – ชาติ

จะพบว่าในอุปาทานมีตัณหาอยากได้เวทนา

ในเวทนามีผัสสะอันเกิดจาก                    
ธาตุภายใน – ภายนอกที่ดับไป

.

วิธีพ้นทุกข์พบสุข



เมื่อมีปัญญาทำางานวิจัยเห็นผัสสะ                           
ที่ดับไปในโลก

ย่อมยืนยันถึงความไม่มีตัวตนในผัสสะ – เวทนา

ความปรารถนาด้วยตัณหาในผัสสะนั้น                       
จึงดับไปด้วย

อุปาทานที่ยึดกับตัณหาจึงไม่อาจมีที่ยึด

เมื่อไม่มีที่ยึดก็ไม่อาจก่อกรรมภพ                        
ด้วยเจตนาใด ๆ

ชาติคือการเกิด คำาว่า “เรา” จึงไม่อาจก่อตัว

การมีปัญญาเห็นในแต่ละขณะแห่งผัสสะที่ดับไป

ย่อมประกาศสัจธรรมอยู่ตรงหน้าว่า                       
ไม่มีเราผู้ได้ผัสสะไม่มีเราผู้ได้ผัสสะ

ย่อมประกาศสัจธรรมอยู่ตรงหน้าว่า                       ย่อมประกาศสัจธรรมอยู่ตรงหน้าว่า                       
ไม่มีเราผู้ได้ผัสสะ

ย่อมประกาศสัจธรรมอยู่ตรงหน้าว่า                       
ไม่มีเราผู้ได้ผัสสะ

ย่อมประกาศสัจธรรมอยู่ตรงหน้าว่า                       
ไม่มีเราผู้ได้ผัสสะ

ย่อมประกาศสัจธรรมอยู่ตรงหน้าว่า                       
ไม่มีเราผู้ได้ผัสสะ

ย่อมประกาศสัจธรรมอยู่ตรงหน้าว่า                       
ไม่มีเราผู้ได้ผัสสะไม่มีเราผู้ได้ผัสสะ

        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    



มีสติตามดูเข้าไปในอาการของจิต

หากเผลอคิดอกุศลมีผลเป็นทุกข์

โลภะ, โทสะ, โมหะ ล้วนเกิด – ดับได้

อาการของจิตที่เกิด – ดับได้ย่อมไม่ใช่ตัวตน

หากอาการของจิตไม่ใช่ตัวตน                              
เกิด – ดับไปในความว่าง

จิตย่อมไม่ใช่ตัวตน                                            
ว่างจากความปรุงแต่งอยู่ก่อน

เห็นธรรมชาติเดิมของสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ไม่ใช่จิต

เมื่อไม่ยึดมั่นในสมมุติ วิมุตติย่อมเปิดเผย

.

วิธีพ้นทุกข์พบสุข
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การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้

และฝึกออกมาจากความคิด

เป็นวิธีที่ทำาให้ทุกข์ไม่สามารถก่อตัวได้

ทุกครั้งที่ความคิดอกุศลผลิแย้มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมหะที่คิดคำาว่า “เรา”

ให้เฉลียวใจทวนย้อนเข้าไปดูความคิดนั้น

อาการที่ทวนย้อนเข้าไปดูทำาให้ความคิดดับลง

.

การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้การฝึกเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้

และฝึกออกมาจากความคิดและฝึกออกมาจากความคิดและฝึกออกมาจากความคิด

วิธีพ้นทุกข์พบสุข



ในขณะที่ความคิดดับไป

อาจมีปัญญาเฉลียวใจได้ทันทีว่า                         
ความคิดไม่มีตัวตน

และความคิดที่คิดคำาว่า “เรา” ก็ไม่มีตัวตน

ปัญหาที่หลงคิดคำาว่า “เรา”                               
ในมุมต่าง ๆ จะดับลง

ทุกข์ทั้งหลายจึงดับไปด้วย

คืออุปาทานดับ – ภพดับ – ชาติดับ – ทุกข์ดับคืออุปาทานดับ – ภพดับ – ชาติดับ – ทุกข์ดับคืออุปาทานดับ – ภพดับ – ชาติดับ – ทุกข์ดับคืออุปาทานดับ – ภพดับ – ชาติดับ – ทุกข์ดับ
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หากมีสติสังเกตดูในขณะที่จิตคิด

จะพบว่าจิตคว้าเรื่องภายนอกมาคิด

ซึ่งประมวลด้วยความจำาในเรื่องภายนอก

และผสมกับเวทนาอารมณ์จาก                         
ราคะ โทสะ โมหะ

เนื้อเรื่องความจำาที่นำามาปรุงแต่ง                           
จากสิ่งภายนอก

จึงเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่หลงรัก และหลงชัง

ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
เรื่อง “คน”

ซึ่งแท้จริงแล้วคืออวิชชาที่ไม่รู้หลงยึด                    
ธาตุ ๔ ในมุมต่าง ๆ

.

มาปรุงแต่ง                           มาปรุงแต่ง                           มาปรุงแต่ง                           

จึงเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่หลงรัก และหลงชัง

ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       

จึงเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่หลงรัก และหลงชังจึงเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่หลงรัก และหลงชังจึงเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่หลงรัก และหลงชังจึงเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่หลงรัก และหลงชัง

ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       

จึงเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่หลงรัก และหลงชังจึงเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่หลงรัก และหลงชัง

ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       

ซึ่งแท้จริงแล้วคืออวิชชาที่ไม่รู้หลงยึด                    

๔ วิธีพ้นทุกข์พบสุข



อันเนื่องอยู่ด้วยผลประโยชน์ทางเวทนาอารมณ์

เรื่องความผูกพันที่อยู่อาศัย และการงาน

ตรงไหนกันในเรื่องเหล่านั้นที่เป็นตัวตน

ที่อยู่ก็ไม่ใช่ตัวตน การงานก็ไม่ใช่ตัวตน

หรืออุปาทานที่เข้าไปยึดมั่นผูกพันก็ไม่ใช่ตัวตน

หากสิ่งที่จิตคิดถึงไม่ใช่ตัวตน

จิตก็ย่อมไม่ใช่ตัวตนไปด้วย

เพราะหากไม่มีธาตุ ๔, เวทนา, ความจำา

อันมาผสมเป็นความคิด ก็ย่อมไม่มีจิต

ดังนั้นส่ิงที่เรียกว่า “จิต”                                       
และอาการของ “จิต” ต่าง ๆ
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การผันพิสดาร                                                
ในอาการของจิตมาอย่างเนิ่นนาน

และหลงทางต่ออาการของจิตคดเคี้ยวภายนอก

ถูกหลอกมาปรุงแต่งภายใน

ในทุกขณะที่จิตคิดคำาว่า “เรา” หรือ “เขา”

เฉลียวใจย้อนเข้าไปดูในตัวจิต

ความคิดคำาว่า “เรา” จะดับลงชั่วขณะ

ย่อมยืนยันให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนคงที่

มีแต่ความคดเคี้ยวที่เที่ยวคว้าขันธ์ ๕ ภายนอก

.
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เช่นความคิดทัศนคติภายนอก                                   
ที่ไม่ตรงกับตัณหาภายใน

ความคดเคี้ยวเช่นนี้                                              
จึงสร้างกลไกโต้ตอบจิตภายนอก

ถูกหลอกโดยไม่รู้ว่าจิตภายนอกก็ไม่มีตัวตน

หลงกลสร้างเสียงเจื้อยแจ้วที่ขบเคี้ยว                      
ปรุงแต่งอยู่ภายใน

ทุกครั้งที่มีสติเห็นจิตเจื้อยแจ้ว

หากวิจัยดูจะพบว่าเสียงเจื้อยแจ้วนั้น                         
ล้วนเป็นเรื่องภายนอก

ซึ่งไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง

นอกจากจิตหลงทางยึดมั่น                                
ด้วยทัศนคติอุปาทาน
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อย่าเอาจิตคดเคี้ยวข้างนอก

มาปรุงแต่งจิตคดเคี้ยวข้างใน

เพราะขาดสติเห็นผิดว่า                                        
จิตเป็นตัวตน “เรา”  “เขา”

จึงคิดผิดคดเคี้ยวด้วยโมหะในมุมต่าง ๆ

หากจะปล่อยวางจิต

ก็ต้องปล่อยวางอาการของจิต

คือไม่หลงยึดมั่นต่อเสียงเจื้อยแจ้วภายใน

เห็นเป็นอาการของจิตตสังขารจากอวิชชา

หากไม่เติมอุปาทานลงไป                                      
คือไม่มีอุปาทานในขันธ์ ๕

.



๔ วิธีพ้นทุกข์พบสุข

เห็นการกระทบทางกายเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบทำาให้เกิดเวทนาดับไปไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบทำาให้เกิดความจำาไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบทำาให้เกิดความคิดไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบทำาให้เกิดการรับรู้ไม่ใช่ตัวตน

เห็นการกระทบแล้วไม่ปรุงแต่งเป็นอมตะ

.

เห็นการกระทบแล้วไม่ปรุงแต่งเป็นอมตะเห็นการกระทบแล้วไม่ปรุงแต่งเป็นอมตะเห็นการกระทบแล้วไม่ปรุงแต่งเป็นอมตะเห็นการกระทบแล้วไม่ปรุงแต่งเป็นอมตะเห็นการกระทบแล้วไม่ปรุงแต่งเป็นอมตะ
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อายตนะ	--->	ผัสสะ	--->	วิญญาณ

รูปธาตุ ไม่ใช่ตัวตน + ตา   =  จักขุวิญญาณ

เสียง ไม่ใช่ตัวตน + หู      =  โสตวิญญาณ

กลิ่น ไม่ใช่ตัวตน + จมูก    =  ฆานวิญญาณ

รส ไม่ใช่ตัวตน + ลิ้น      =  ชิวหาวิญญาณ

ธาตุ ๔ ไม่ใช่ตัวตน + กาย  =  กายวิญญาณ

ความคิด ไม่ใช่ตัวตน + ใจ  =  มโนวิญญาณ

สิ่งที่อาศัยสิ่งไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้น

สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวตน

.
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๑.                                           
สติตามดูเกิด – ดับในกายใจ

๒.                                                              
ธัมมวิจยะเห็นความเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตน

๓.                                                      
เพียรปิดกั้นอกุศลไม่ก่อผลแห่งความทุกข์

๔.                                                           
มีปิติสุขอยู่ในยิ้ม

๕.                                                      
อิ่มใจไม่แส่ส่าย

๖.                                                            
ใจย่อมมั่นคงสง่างาม

๗.                                                    
วางใจเป็นกลางอยู่ในอมตสุข

.
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มีสติไม่ใจลอยมีที่ตั้งของกาย – ใจ                        
รักษาใจให้ปกติ

มีสมาธิตั้งมั่นแนบลงที่ใจอันปกติ                          
ไม่ปรุงแต่งอกุศล

มีปัญญาเห็นความจริงว่า                                   
ความปรุงแต่งดับไปได้ไม่ใช่ตัวตน

๔.

มีสติไม่ใจลอยมีที่ตั้งของกาย – ใจ                        มีสติไม่ใจลอยมีที่ตั้งของกาย – ใจ                        มีสติไม่ใจลอยมีที่ตั้งของกาย – ใจ                        มีสติไม่ใจลอยมีที่ตั้งของกาย – ใจ                        
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๑.                                                            
มีสติสัมปชัญญะ                                           

เห็นกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา

มีเจตนาร้ายถึงใครไม่รู้ก็มีผลเป็นความทุกข์ใจ

จึงมีนิสัยละอายใจกลัวเจตนาร้ายให้ผลทุกข์ 

๒.                                                            
จึงมีนิสัยระวังใจในผัสสะไม่สร้างเจตนาร้าย

๓.                                                     
จึงมีนิสัยรักษาใจให้ปกติ                                         
ไม่เก็บเจตนาร้ายไว้ในใจ

๔.                                                      
จึงมีนิสัยสงบตั้งมั่นเพราะไร้เจตนาร้าย

.
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๕.                                                         
จึงมีนิสัยเห็นความจริงในเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน

๖.                                                         
จึงมีนิสัยไม่เร่าร้อนในความปรารถนา

๗.                                                              
จึงมีนิสัยเห็นอมตสุขไม่ปรุงแต่ง                               

เป็นที่ปลอดภัย
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ศีล                                                              
ยามกระทบการปรุงแต่ง                                  

มีสติรักษาใจให้ปกติ

สมาธ ิ                                                            
ออกมาจากความคิดปรุงแต่งมีใจตั้งมั่น

ปัญญา                                                            
เห็นความปรุงแต่งเป็นเหตุปัจจัย                               

ดับไปไม่ใช่ตัวตน

.
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ความเพียรมิใช่เพียรเดินนาน นั่งนาน

แต่เพียรขยันปิดกั้นอกุศล                                        
ผลแห่งทุกข์ใจย่อมไม่มี

เพียรเจริญกุศลผลย่อมเป็นความสุข

ไม่เปิดช่องให้อกุศลน้อยนิดก่อตัว

ย่อมปิดอบายภูมิคือความไม่สบายใจ

อ แปลว่าไม่ บาย แปลว่าสบาย ภูม คือใจ

เรียกว่าปิดกั้นอบายภูมิเพราะไม่ก่ออกุศล

เมื่อไม่ก่อโลภะ โทสะ โมหะ

สุขในนิพพานคือสภาวะที่ปราศจากอกุศล  

.



วิธีพ้นทุกข์พบสุข

ไม่นำาเรื่องที่ดับไปมาชอบชัง

อยู่กับปัจจุบันของใจที่ปกติสุข

อีกหนึ่งขณะในอนาคตย่อมไม่มีทุกข์อยู่ก่อน

จึงเป็นอมตสุขอยู่นิรันดร์

.
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การเข้าใจความจริงของเหตุปัจจัย

ทำาให้มีความเชื่ออย่างมีเหตุผล                            
กำาจัดความงมงาย

คือเห็นว่าสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี

ย่อมแสดงว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง

เช่นหากเจตนาไม่ดีย่อมมีผลเป็นความทุกข์

จึงทำาให้เกิดความเพียรคอยปิดกั้นเจตนาอกุศล

และผลิแย้มเจตนากุศลขึ้นในใจให้งอกงาม

มีสติคอยยับยั้งจิตไม่ให้ล่องลอยไปในอกุศล

.
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สรุปความจริงมีเพียง ๒ อย่าง คือ  

๑.                                                          
ความจริงของสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัย                  

เกิด – ดับไม่มีตัวตน

๒.                                                                               
ความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัย                     

ไม่เกิด – ดับไม่มีตัวตน

๔ .
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เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”

และไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในธรรมที่ปรุงแต่ง และธรรมที่ไม่ปรุงแต่ง

ปัญญาที่เห็นความจริงเช่นนี้

ทำาให้ใจหยุดท่องเที่ยวในสังสารวัฏอีกต่อไป

คืนสู่ธรรมชาติเดิมที่เป็นอมตะไม่เกิด ไม่ดับ

เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”
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ไม่มีใครได้อะไรมีแต่ผัสสะที่ดับไป

คำาตอบสุดท้ายที่คืนสู่อมตะ

เพราะไม่มี “เรา” ได้อะไรตั้งแต่เริ่มต้น

จนถึงบทสุดท้ายในอมตะก็ไม่มี “เรา” ได้

ความไม่รู้หรืออวิชชาต่างหากที่พร่ำาเพ้อ               
ว่า “เรา” ได้หรือเสีย

แต่ความจริงคือ                                             
ไม่มีสักปรมาณูที่เป็นตัวตนของ “เรา”

ในจักรวาลแห่งธาตุ ๔                                      
ตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่มี “เรา”

จนถึงโลกธาตุในปัจจุบัน                                         
ก็ไม่มีสักอณูที่เป็นของ “เรา”

๔ .
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ดังนั้นในเมื่อจุดเริ่มต้นจักรวาลก็ไม่มี “เรา”

ในจุดสุดท้ายในอนาคตก็ไม่มี “เรา”

แม้ในปัจจุบันขณะ                                                
ก็ไม่มีสักปรมาณูที่เป็น “เรา”

มีแต่เหตุปัจจัยโดยเฉพาะอวิชชาที่พาปรุงแต่ง
คำาว่า “เรา”

การปล่อยวางอวิชชา                                       
ต้องอาศัยความจริงของปัญญา

ไม่ถูกอวิชชาคดเคี้ยวเที่ยวคว้าคำาว่า                    
“ของเรา” ขึ้นมาในโลก
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การเข้าไปอาศัยอยู่ในความคิด                             
ด้วยความยึดมั่นคือภพ

การออกมาจากความคิดปรุงแต่งทันที                  
กรรมภพภายในจึงดับ

ทุกข์ทั้งหลายจึงดับลงชั่วขณะ                                 
ที่ออกมาจากความคิด

การฝึกเจริญสติ                                              
ด้วยการออกมาจากความเผลอคิด

คือการตัดกรรมภพภายใน

ย่อมหายสงสัยในอุบัติภพอันงอกงาม                         
มาจากกรรมภพ

๔ .


