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        อยู่กับยิ้ม  

 



คำ�นำ�

 ในขณะที่เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่        

ได้พบรอยยิ้มแห่งความจริงใจอันเบิกบานจาก

ผู้คนอยู่เสมอและรอยยิ้มภายในก็มิอยู่ในบังคับ

บัญชาเพราะรู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์สะอาด

ภายในใจเดิมแท้ของทุกชีวิต จึงขอแสดงความ

เคารพต่อรอยยิ้มในใจของทุกคนซึ่งบ่อยครั้ง

ได้เห็นย้ิมภายในน้ันท่วมท้นผลิบานออกมา

ภายนอก แม้ในขณะที่อยู่ในสมาธิได้เห็นการ

ผลิแย้มของยิ้มภายในอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงช่วงท่ีปัญญาเห็นถึงความไร้ตัวตน อาจ

ย้ิมขำาภายในได้กับอวิชชาที่ไม่รู้ว่าตัวเองมิมี

ตัวตน รอยยิ้มแห่งสมาธิจิตจึงเป็นกลิ่นไอแห่ง

สันติสุขอันปลอดภัย 

 



 

      อยู่กับยิ้มจึงคือความไม่ลืมใจที่เป็นอมตสุข       

อยู่ก่อน   แต่ใช่ว่าร่างกายจิตใจของทุกชีวิตจะ

เข้มแข็งตลอดเวลาแต่ก็ไม่สมควรลืมใจเดิมท่ี

ปกติสุข เพียงหวังว่าหนังสืออยู่กับย้ิม อาจพอ

เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้มีความสุข

ด้วยการไม่ลืมใจเดิมท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเหมือนกัน

อยู่ก่อนในทุกชีวิต จึงขอบุญญานุภาพฝ่ายกุศล

เจตนาของผู้ร่วมจัดทำาหนังสือนี้ได้แบ่งปันแรง

บันดาลใจเพื่อเปิดประตูรอยยิ้มแห่งสันติสุขขึ้น



ในใจผู้คนท่ีมีใจเดิมแท้อันสะอาดบริสุทธิ์เสมอ

ภาคกันอยู่แล้วแต่ดั้งเดิม
 

     ขออำานาจคุณพระรัตนตรัยผลิบานแสงสว่าง

อันสดใสไร้มลทิน เอิบอิ่มในธรรมมีความสุข

เกษมศานต์ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
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๑๐  อยู่กับยิ้ม

อยู่ในยิ้มอย่างมีสติต้อนรับสิ่งไม่คาดคิด

อุปสรรคปัญหา                               

เพียงฉากที่ทำาให้ชีวิตสมบูรณ์แบบขึ้น

หากมีสติไม่ก่อเจตนาร้าย                       

และยิ้มรับด้วยเจตนาดีก็ไม่มีทุกข์

แม้เมื่อความตายมาถึง                           

ก็ควรยิ้มรับต่อเหตุปัจจัย

๑. ใจไร้อุป�ท�น
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เพราะคงไม่มีใครสอนเรื่องความตายได้

นอกจากความตายเท่านั้น

เมื่อมีสติไม่ลืมใจเดิมอันปกติสุข                           

มีสมาธิมั่นคงในความปกตินั้น

ไม่หลงยึดมั่นต่อเหตุปัจจัยที่เกิด – ดับ                

ไม่ใช่ตัวตน

อาศัยอยู่ในยิ้มด้วยเจตนาดีมีความสุข

ย่อมเผชิญกับปัญหาชั่วคราวที่เกิด – ดับ                 

ผ่านไปด้วยรอยยิ้ม

เพราะสิ่งไม่คาดคิดในชีวิตมีมากมาย

เพียงใจไร้อุปาทาน                                    

ไม่ยึดมั่นให้ทุกสิ่งเป็นดังปรารถนา



๑๒   อยู่กับยิ้ม

มีแต่ยิ้มภายในที่เห็นเหตุปัจจัยอันแปรปรวน

เป็น Unique ในแต่ละขณะ

มีสติปัญญารู้ชัด                                      

หยั่งถึงสภาวธรรมอันไร้ตัวตน

มีสมาธิมั่นคงแนบอยู่กับใจด้วยรอยยิ้ม        

อันเบิกบานภายใน

เห็นธรรมชาติใจเดิมที่ไร้การปรุงแต่ง                     

เป็นอมตสุขนิรันดร์
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๑๔   อยู่กับยิ้ม

อยู่ในยิ้ม

คำาขอบคุณอันอบอุ่น

ต่อทุกความการุณแห่งชีวิต

ของขวัญแห่งการพบกัน

ในเอกลักษณ์เฉพาะตนของทุกสภาวธรรม

และการเป็นอื่นที่แปรปรวนไปในแต่ละขณะ   

ตามเหตุปัจจัย

หากไม่หลงยื่นใจออกไปชอบชัง

ก็มิอาจมีสิ่งใดบดบังความเป็นอมตะ

รู้ความจริงเพียงเหตุปัจจัยเกิด – ดับ

๒. ของขวัญ
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ตื่นออกมาจากความยึดมั่นปรุงแต่ง

เบิกบานอาศัยอยู่ในยิ้ม                                  

อย่างไม่ลืมใจเดิมที่ปกติสุข

แม้น้ ำาหวานแห่งยิ้มภายใน

ก็เป็นเพียงสิ่งถูกรู้

ประตูอมตะเปิดกว้างอย่างไร้ตัวตน
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๑๖   อยู่กับยิ้ม

ขอบคุณ

เป็นความรู้สึกที่ยิ้มต้อนรับปรากฏการณ์

เพราะเคารพในเอกลักษณ์ของ                     

สภาวธรรมในแต่ละชีวิต

เพราะวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิต              

ในแต่ละขณะที่จะไม่ย้อนกลับมา

ความตระหนักอย่างไม่ประมาท                    

ทำาให้สติแนบอยู่กับใจอย่างซาบซึ้ง

จึงใช้ชีวิตร่วมกับชีวิตตรงหน้า                    

ด้วยความฉลาดในเหตุปัจจัยฝ่ายกุศล

จึงไม่น่าแปลกที่คำาลงท้ายของยิ้มหวานคือ   

คำาขอบคุณ
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๑.	อยู่ในยิ้มด้วยเหตุ

หากมีเจตนาดีย่อมมีผลเป็นความสุข

จึงสมควรต้อนรับ                                       

เหตุปัจจัยด้วยเจตนาดีไว้เสมอ

๒.	อยู่ในยิ้มอย่างรู้จักผล

คือความสืบเนื่องของเหตุปัจจัย

หากสร้างเหตุแล้วย่อมห้ามผลไม่ได้

ดังนั้นหากปรารถนาผลลัพธ์อันเป็นสุข

ย่อมไม่ก่อทุกข์ด้วยเจตนาร้าย

ไม่ใช่กลัวผู้อื่นแต่กลัวผลจากอกุศลที่จะตามมา

๓.	อยู่ในยิ้มอย่างรู้จักประมาณตน



๑๘   อยู่กับยิ้ม

เห็นความเป็นอมตะ                                          

ภายในใจอันบริสุทธิ์ของตนว่าไร้ตัวตน

แต่ก็ต้องรู้จักใช้สมมุติภายนอกตามหน้าที่

๔.	อยู่ในยิ้มอย่างพอดีในการใช้ปัจจัย	๔

ด้วยความขอบคุณ                                 

ในอุปการะของผู้คนต่าง ๆ รอบด้าน

๕.	อยู่ในยิ้มอย่างรู้จักเวลาอันเหมาะสม

ในแต่ละขณะที่เกี่ยวข้องอย่างประมาณกาล

เพราะเวลาในปัจจุบันขณะอันพิเศษนี้                       

จะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้ว

๖.	อยู่ในยิ้มอย่างรู้จักอุปาทานกลุ่ม
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รู้กิริยามารยาทในการเกี่ยวข้อง                              

กับอุปาทานกลุ่ม

แม้ว่าอุปาทานเป็นสภาวธรรมไม่ใช่คน

แต่ก็ต้องใช้สมมุติอุปาทานกลุ่มอย่างเหมาะสม

๗.	อยู่ในยิ้มอย่างประมาณ																						

เอกลักษณ์ในมหภาค

ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              

เป็นอมตะเสมอภาค

แต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกัน

ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          

แต่ก็ต้องใช้สมมุติอุปาทานกลุ่มอย่างเหมาะสมแต่ก็ต้องใช้สมมุติอุปาทานกลุ่มอย่างเหมาะสมแต่ก็ต้องใช้สมมุติอุปาทานกลุ่มอย่างเหมาะสมแต่ก็ต้องใช้สมมุติอุปาทานกลุ่มอย่างเหมาะสมแต่ก็ต้องใช้สมมุติอุปาทานกลุ่มอย่างเหมาะสมแต่ก็ต้องใช้สมมุติอุปาทานกลุ่มอย่างเหมาะสมแต่ก็ต้องใช้สมมุติอุปาทานกลุ่มอย่างเหมาะสม

																																																																																								

ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              ถึงแม้แกนกลางในใจของทุกชีวิต                              

แต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกันแต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกัน

ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          

แต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกันแต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกันแต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกันแต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกันแต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกันแต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกันแต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกันแต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกันแต่เอกลักษณ์ และความสามารถต่างกัน

ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          ควรเคารพในเอกลักษณ์ (Unique)                                          



๒๐   อยู่กับยิ้ม

และควรประจักษ์ใน                                       

สัมพันธภาพของมหภาค (Unity)

คำาขอบคุณด้วยความเคารพอ่อนน้อม

ต่อทุกสถานการณ์ในปัจจุบัน                                  

ที่จะไม่ย้อนกลับมา
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ขอบคุณ

ขอบคุณ

ขอบคุณ



๒๒   อยู่กับยิ้ม

การเข้าถึงความเสมอภาคแต่ดั้งเดิม                        

ในธรรมชาติของใจ

ทำาให้เข้าใจถึงธรรมชาติเดิมในจิตใจ                        

ของทุกชีวิตที่ไร้การปรุงแต่ง

เกิดรอยยิ้มแห่งสันติสุขและความสงสาร                       

ต่อความไม่คงที่

เพราะเหตุปัจจัยทำาให้ก่อเกิด                                  

คลื่นพลังงานของขันธ์ ๕

ต้องแปรปรวนไป                                                

ตามเงื่อนไขอันไม่คงที่มากมาย

๔. รู้อมตะ                        
  เค�รพใน Unique
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อันปรากฏเอกลักษณ์ไปตามสภาพแวดล้อม                   

ที่ถักทอต่อเนื่อง

ดั่งอุทยานดอกไม้หลากสีสรรแห่งธาตุ ๔                      

ที่ผลิบานแล้วร่วงโรย

ย่อมรวมถึงความเป็น Unique ของคน                         

และสรรพชีวิตจากธาตุ ๔

ความเคารพในความเป็น Unique                              

บนสามัญลักษณะ

ย่อมประจักษ์ถึงธรรมชาติเดิมของใจ                          

ที่เป็นอมตะเหมือนกัน

ต่างกันแค่เปลือกแห่งความสามารถ                        

และเวทนาอารมณ์



๒๔   อยู่กับยิ้ม

การยอมรับในความเป็น Unique                               

ในแต่ละขณะ

ทำาให้เกิดสุนทรีย์                                              

และจริยที่เคารพในแต่ละสภาวธรรม

ทำาให้ผลิยิ้มขึ้นภายในอย่างอ่อนโยนเบิกบาน

ด้วยใจที่เข้าถึงสัจจะ จริย สุนทรีย์ และ                      

วิเสสลักษณะบนสามัญลักษณะ

การยอมรับในความเป็น Unique                               การยอมรับในความเป็น Unique                               การยอมรับในความเป็น Unique                               



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๒๕

การเข้าใจถึงธรรมชาติ                                       

แห่งการไร้ปรุงแต่งภายใน

ทำาให้มีศิลปะในการใช้ชีวิตในขณะยังมีชีวิตอยู่

เหมือนอยู่ในยิ้ม

เพราะเคารพในใจเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เหมือนกัน    

ในทุกชีวิต

ต่างกันในเอกลักษณ์ท่ามกลางสามัญลักษณะ

ที่เหมือนกันในความไร้ตัวตนที่ถาวร

แม้แต่อวิชชา และอมตะก็ควรให้ความเคารพ

ในความเป็น Unique แห่งสภาวธรรม                              

อย่างเสมอภาค



๒๖   อยู่กับยิ้ม

แปลกดีที่การอยู่ในยิ้ม                                       

มักเป็นความแข็งแกร่งที่บอบบาง

ใช่ รอยยิ้มคือความบอบบาง                                      

ต่อความสงสารซึ่งไม่เคยทนได้

หัวใจแห่งรอยยิ้มไม่อาจต้านทานความดี

จากท่าทีอันเข้มแข็ง                                            

จะอ่อนยวบบอบบางอย่างเหลือเชื่อ

๕. รอยยิ้ม
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บางคนอาจมองยิ้มหวานเป็นคนโง่ที่อ่อนแอ

นั่นคือบทลงโทษในโลกนี้                        

ที่ทำาให้รอยยิ้มหวานหอมและแข็งแกร่งขึ้น

เข้มแข็งต่อหนทางแห่งน้ำาหวานที่บีบให้ได้                

ในทุกที่ซึ่งชีวิตเกี่ยวข้อง

เพราะอยู่ในยิ้มโดยไม่เคยเชื่อว่ามีอัตตาตัวตน

ถาวรของใครอยู่ในโลกนี้

มีแต่สภาวธรรมที่เป็นเอกลัษณ์เฉพาะ                        

ในแต่ละขณะที่น่าเคารพ

แม้แต่อวิชชาก็เป็นเพียงสภาวธรรม                           

ที่เป็น Unique

และทุกชีวิตล้วนมีแต่ดวงใจภายใน                     

ที่บริสุทธิ์เหมือนกัน



๒๘   อยู่กับยิ้ม

ธรรมประจำาใจอันประเสริฐ																																						

ที่อยู่ในยิ้มอันอ่อนหวานอยู่ภายใน

๑. มีคว�มปร�รถน�ดี                                        

อย�กให้สรรพชีวิตอื่นมีคว�มสุข

เพราะเห็นทุกขลักษณะในสรรพชีวิต                            

ที่ต้องประสบกับความแปรปรวน

๒. สงส�รปร�รถน�ให้พ้นทุกข์                                

ในทุกวิถีท�งที่ทำ�ได้

ที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของสรรพชีวิต

๓. อยู่ในยิ้มด้วยส�ยต�อันเบิกบ�น                             

เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีคว�มสุข

ชื่นชมยินดีด้วยอย่างสนับสนุน                                  

และให้เกียรติในเอกลักษณ์ในแต่ละขณะนั้น

โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่
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๔. อยู่ในยิ้มด้วยใจเป็นกล�ง

ในความเสมอกันของสรรพชีวิตด้วยธาตุ ๔

๔.๑ จึงมีปัญญามองเห็นความสามารถ                     

ในสรรพชีวิต

ด้วยความเคารพในมุมมองของจริยธรรม                  

ไม่เหยียดหยาม

๔.๒ สามารถเลือกเห็นคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ 

อย่างฉลาดและมีสุนทรีย์

แม้ในวันที่พายุโหมกระหน่ำา                                                   

หรือท่ามกลางราตรีอันมืดมิด

๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        

แม้ในเรื่องที่น่าทุกข์

ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      

ก็มีความน่าเคารพ

๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        ๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        ๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        

แม้ในวันที่พายุโหมกระหน่ำ

หรือท่ามกลางราตรีอันมืดมิด

แม้ในเรื่องที่น่าทุกข

ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      

แม้ในเรื่องที่น่าทุกขแม้ในเรื่องที่น่าทุกข

ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      

แม้ในเรื่องที่น่าทุกขแม้ในเรื่องที่น่าทุกข

ก็มีความน่าเคารพ

๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        ๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        ๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        

ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      

แม้ในวันที่พายุโหมกระหน่ำ

หรือท่ามกลางราตรีอันมืดมิด

๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        

แม้ในเรื่องที่น่าทุกข

ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      

       พระครูใบฎีกา อำ

๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        ๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        

ก็มีความน่าเคารพ

ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      

ก็มีความน่าเคารพ

ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตและปัญหาอันมืดมน                      

ก็มีความน่าเคารพ

       พระครูใบฎีกา อำ

แม้ในเรื่องที่น่าทุกขแม้ในเรื่องที่น่าทุกข

       พระครูใบฎีกา อำ

๔.๓ เก็บเกี่ยวหาความงามในจิตใจได้                        

แม้ในเรื่องที่น่าทุกข



๓๐   อยู่กับยิ้ม

๔.๔ มีปัญญาเห็นสัจจะอันสูงสุด

ในธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตน 

จึงยิ้มรับเหตุปัจจัยอันอัศจรรย์                                  

ที่ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง

และธรรมที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัย ไม่ใช่ตัวตน

คืออมตธาตุแห่งดวงใจในทุกชีวิต                             

ที่บริสุทธิ์เสมอภาค

เห็นความจริงในทุกชีวิตเสมอกันด้วยธรรมชาติ

แห่งใจเดิมก่อนเติมความปรุงแต่ง

แม้เมื่อเหตุปัจจัยใดเกิดขึ้นแล้ว                                

อย่างมิอาจปฏิเสธผล

คงไม่มีวิธีอื่นอีกแล้ว                                        

นอกจากยิ้มรับปรากฏการณ์ตรงหน้า
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ด้วยกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา

แม้ในท่ามกลางพายุโหมกระหน่ำา

หากไม่สร้างเจตนาร้ายความทุกข์ใจย่อมไม่มี

วางใจเป็นกลางเห็นเป็นสภาวธรรม

ในแต่ละขณะด้วยความเคารพใน Unique

อันเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่ไม่ซ้ ำากัน                                        

ไม่มีตัวตนถาวร

ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา แต่อย่างใด

เห็นแกนกลางในใจทุกชีวิตเป็นอมตะ                        

อย่างเสมอภาค

ด้วยความเคาพในความบริสุทธิ์ภายใน                             

แต่ดั้งเดิมของทุกชีวิต

ในแต่ละขณะด้วยความเคารพใน Unique

อันเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่ไม่ซ้ ำ

ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา แต่อย่างใด

เห็นแกนกลางในใจทุกชีวิตเป็นอมตะ                        

อย่างเสมอภาค

ด้วยความเคาพในความบริสุทธิ์ภายใน                             ด้วยความเคาพในความบริสุทธิ์ภายใน                             

แต่ดั้งเดิมของทุกชีวิต

ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา แต่อย่างใด

เห็นแกนกลางในใจทุกชีวิตเป็นอมตะ                        เห็นแกนกลางในใจทุกชีวิตเป็นอมตะ                        

อย่างเสมอภาค

เห็นแกนกลางในใจทุกชีวิตเป็นอมตะ                        เห็นแกนกลางในใจทุกชีวิตเป็นอมตะ                        เห็นแกนกลางในใจทุกชีวิตเป็นอมตะ                        

อย่างเสมอภาคอย่างเสมอภาค

ด้วยความเคาพในความบริสุทธิ์ภายใน                             

แต่ดั้งเดิมของทุกชีวิตแต่ดั้งเดิมของทุกชีวิตแต่ดั้งเดิมของทุกชีวิตแต่ดั้งเดิมของทุกชีวิต



๓๒   อยู่กับยิ้ม

อยู่ในยิ้มอย่างไม่ลืมใจ

มีสติเห็นธรรมชาติใจเดิมที่บริสุทธิ์                       

สะอาดอยู่เสมอ

ในเมื่อธรรมชาติใจเดิมคือพุทธะ

ทุกสิ่งที่ไหลออกจากใจย่อมเป็นพุทธะไปด้วย

เพราะหากไม่มีใจก็ไม่มีธรรมะ

ดังนั้นทุกสิ่งที่ไหลออกจากใจ                                

ย่อมเป็นธรรมะทั้งหมด

๖. ไม่ยึดมั่น                                  
  ในเหตุปัจจัย
ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 ไม่ยึดมั่น                                 
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หากอยากรู้จักโลภะ ก็อ่านโลภะในใจ

หากอยากรู้จักโทสะ ก็อ่านโทสะภายใน

หากอยากรู้จักโมหะ ก็อ่านโมหะภายใน

ทั้งกุศลธรรม และอกุศลธรรมล้วนออกจากใจ

ธรรมทั้งหล�ยจึงออกจ�กใจ

ห�กไม่มีใจก็ไม่มีธรรม 

ทั้งธรรมที่เป็นเหตุปัจจัย ไม่ใช่ตัวตน

และธรรมที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัย                                 

คืออมตะก็ไม่ใช่ตัวตน



๓๔   อยู่กับยิ้ม

แต่เพราะผัสสะกับเหตุปัจจัยจำาแลง

เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์

และความปรารถนาในอารมณ์นับอนันต์

ทั้งประณีตละเอียดอ่อนหวั่นไหว และหยาบคาย

ถักทอต่อเนื่องสร้างเรื่องดั่งมหากาพย์                    

แห่งธรรม

ตลอดกาลอันยาวนานดั่งมิมีที่สิ้นสุด

เหตุปัจจัยอันผันพิสดาร                                         

จึงเกิดการบัญญัติหลักธรรมขึ้นจากใจ

การจำาแลงแปลงรูปธรรม – นามธรรม

ล้วนมีจุดอ่อนอยู่ที่การเกิด - ดับ

ไม่ว่าจะกี่ล้านรูปลักษณ์อารมณ์นับอนันต์
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ของขวัญแห่งปัญญาที่บรรณาการมา

กลับเป็นการปล่อยวางเหตุปัจจัย                              

อันมิใช่ตัวตนของใคร

เมื่อหยุดยึดมั่นว่ามีตัวเราในเหตุปัจจัย                            

ใจจึงยิ้มอยู่ภายในต่อสภาวธรรม

เห็นเป็นเพียงกระแสที่เกิด – ดับ ไป                          

โดยไม่มีเราผู้ครอบครอง

มีแต่ครรลองของเหตุปัจจัย

ที่ยังคงถักทอต่อเนื่องอย่างไร้ตัวตนอยู่เช่นนั้น

ท่ามกลางความว่างที่ไร้เหตุปัจจัย

อยู่ในยิ้มอย่างไม่ลืมธรรมชาติใจเดิม                          

ที่บริสุทธิ์สะอาด

เป็นอมตะอยู่เช่นนั้น



๓๖   อยู่กับยิ้ม
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อนันตจักรวาลอันดารดาษ

ล้วนถูกประดับประดาไว้                                      

ด้วยเพียงรูป – นาม อันไร้เจ้าของ

ในครรลองแห่งการดูดซับ                                 

และถ่ายเทตามเหตุปัจจัย

จึงไม่เคยมีสัดส่วน                                           

แห่งการผสมผสานใดที่คงที่

ใยจึงต้องตัดพ้อให้ทุกข์ใจ                                         

กับความแปรปรวนของ                                     

สภาวธรรมเหล่านั้น

๗. ไม่ตัดพ้อ                                    
   คว�มแปรปรวน



๓๘   อยู่กับยิ้ม

การเห็นความจริงเช่นนี้                                   

ทำาให้เกิดรอยยิ้มรับต่อความจริง

ในเมื่อทุกสรรพสิ่งแห่งปรากฏการณ์

ล้วนเป็นเพียงกระแสสัมพันธ์

จากบรรพกาล สู่ปัจจุบันขณะ                               

ถักทอต่อเนื่องสู่อนาคต

ด้วยบทบาทของรูป – นาม อันไร้เจ้าของ

ความตระหนักรู้เช่นนี้แม้เพียงเสี้ยวขณะ

ก็ผลิบานรอยยิ้มแห่งอิสรภาพขึ้นในใจ

เปิดเผยศักยภาพอันบริสุทธิ์สะอาด                           

แต่ดั้งเดิมแห่งความสุข
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ก่อนจะเติมความปรุงแต่งสมมุติใด ๆ ลงไป

มันมิได้ถูกซ่อนเร้นอยู่ ณ ที่แห่งใด

แต่เปิดเผยอยู่ในใจที่ไร้การปรุงแต่งในขณะนี้

แม้เพียงเสี้ยววินาที

ก็รู้สึกได้ถึงความเป็นอมตะนิรันดร์



๔๐   อยู่กับยิ้ม

อยู่ในยิ้มเพราะไม่คิดอกุศล

การอาศัยอยู่กับยิ้มในกำาแพง ๗ ชั้น

ไม่มีใครทำาให้ทุกข์ได้

หากไม่ลืมธรรมชาติใจเดิมที่ไร้อกุศลอยู่ก่อน

ไม่เผลอปรุงแต่งเรื่องอกุศลให้ใจเศร้าหมอง

๑.	การมีศรัทธาเห็นสิ่งใดเป็นเหตุ																				

สิ่งใดเป็นผลไม่งมงาย

คือเห็นถูกว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา

ย่อมละอกุศลไม่ปรุงเจตนาร้าย

เจริญกุศลให้ผลเป็นความสุข                                   

ดุจอยู่ในยิ้มภายในใจ

๘. กำ�แพง ๗ ชั้น
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๒.	การคุ้มภัยภายในภายนอก

ด้วยการละอายต่อความทุจริต                                  

ทั้งกาย, วาจา, ใจ

ไม่หลงก่อเจตนาร้าย                                               

ผลแห่งความทุกข์ใจย่อมไม่มี

๓.	อยู่ในมุมสูงเป็นที่คุ้มภัย																																

ด้วยการกลัวต่อผลของความชั่ว

จึงไม่กล้าสร้างเหตุอกุศล

มิใช่กลัวคนอื่นแต่กลัวผลแห่งทุกข์จะตามมา

๔.	มีความรู้ที่สามารถหยิบใช้ได้ทัน																																			

ในทุกสถานการณ์

ย่อมเจริญกุศลด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำา

ทำาให้อกุศลไม่อาจก่อผลร้ายให้แก่ใจ

อยู่ในมุมสูงเป็นที่คุ้มภัย

ด้วยการกลัวต่อผลของความชั่วด้วยการกลัวต่อผลของความชั่วด้วยการกลัวต่อผลของความชั่วด้วยการกลัวต่อผลของความชั่วด้วยการกลัวต่อผลของความชั่ว



๔๒   อยู่กับยิ้ม

๕.	มีความเพียรอันไม่เกียจคร้าน

คอยปิดกั้นอกุศล และเจริญกุศล                                 

จนไม่มีเวลาคิดชั่ว

ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมอันนำาสุขมาให้

๖.	มีสติเป็นยามอารักขาจิตที่ปกติสุข

ไม่ลืมใจเดิมก่อนเติมความปรุงแต่ง

ไม่ประมาทเผลอใจไปในอกุศล

รู้ว่าสิ่งใดควรนำาเข้าหรือนำาออก

มีฐานที่ตั้งแห่งรู้ที่กาย – ใจ

ด้วยรอยยิ้มภายในแห่งความรู้สึกตัว
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๗.	มีปัญญาคุ้มภัยและป้องกันอวิชชา

เห็นอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยแห่งทุกข์

และเหตุปัจจัยทั้งหลายย่อมไม่ใช่ตัวตน

จึงเคารพในทุกสภาวธรรมที่เป็น Unique                  

ด้วยรอยยิ้ม

การอาศัยอยู่ในกำาแพง ๗ ชั้น

ย่อมไม่หวั่นไหวในความแปรปรวนของโลก

ยิ้มต้อนรับได้ในทุกสภาวธรรมตรงหน้า                         

อย่างอัศจรรย์

มีใจตั้งมั่นด้วยสมาธิที่เทลาดไปสู่                            

ความเป็นอมตะ

เป็นความสุขที่ปลอดภัยจากภัยทั้งปวง

การอาศัยอยู่ในกำาแพง ๗ ชั้น

ย่อมไม่หวั่นไหวในความแปรปรวนของโลก

ยิ้มต้อนรับได้ในทุกสภาวธรรมตรงหน้า                         

อย่างอัศจรรย์

มีใจตั้งมั่นด้วยสมาธิที่เทลาดไปสู่                            

ความเป็นอมตะ

เป็นความสุขที่ปลอดภัยจากภัยทั้งปวง



๔๔   อยู่กับยิ้ม

อยู่ในยิ้มอย่างไม่เพ่งโทษ

ดูเหมือนทุกปรากฏการณ์                                  

จะผ่านเข้ามาตามเหตุปัจจัย

แล้วผละจากไปในทุก ๆ ขณะอันไม่คงที่

แปลกดี! ถึงไม่มีเราอยู่ตรงนี้                                    

เหตุปัจจัยต่าง ๆ ก็เป็นอยู่เช่นนั้น

เช่น พายุร้าย เสียงหมาเห่า เสียงนกร้อง  

ดอกไม้ร่วง

เสียงหมาเห่าเสียงบีบแตรไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์

นอกจากขาดสติหลงออกไปเพ่งโทษจึงเกิดทุกข์

๙. อยู่อย่�งไร                                     
 ไม่ให้ทุกข์?

แล้วผละจากไปในทุก ๆ ขณะอันไม่คงที่

งไร                                    งไร                                    

ดูเหมือนทุกปรากฏการณ์                                  ดูเหมือนทุกปรากฏการณ์                                  ดูเหมือนทุกปรากฏการณ์                                  ดูเหมือนทุกปรากฏการณ์                                  ดูเหมือนทุกปรากฏการณ์                                  

แล้วผละจากไปในทุก ๆ ขณะอันไม่คงที่แล้วผละจากไปในทุก ๆ ขณะอันไม่คงที่
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เช่นเดียวกับกิริยาทางกาย, วาจา                               

และความคิดเห็นต่าง ๆ มากมายในโลก

ตรงไหนกันในปรากฏการณ์เหล่านั้น                          

ที่ทำาให้เกิดทุกข์ใจ

หรืออวิชชาความไม่รู้ที่ออกไปหาเรื่องปรุงแต่ง

ชอบชังกับปรากฏการณ์

ทดลองทำางานวิจัยดูให้ดีซิว่า                                                    

ถ้าไม่มีเราอยู่ตรงนี้

โลกใบนี้ทั้งใบจะเป็นอย่างไร?

จะเกิดรอยยิ้มข้ึนในใจ                                             

เห็นโลกอย่างที่เป็นตามเหตุปัจจัย

ใช่ มันย่อมเป็นอย่างที่มันต้องเป็น

จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้



๔๖   อยู่กับยิ้ม

ตราบใดที่เหตุปัจจัยต่าง ๆ แบบนี้ยังมี

ผลที่ผลิบานเป็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ                   

ทั้งรูปธรรมและนามธรรมแบบนี้ก็ย่อมมี

ซึ่งเป็นเพียงสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น                          

ไม่ใช่ตัวตนของใครแต่อย่างใด

คำาถามที่ว่าจะอยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์

อาจจะพบคำาตอบอย่างตรงไปตรงมาในใจ

คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          

ให้เป็นทุกข์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่งโทษ

เพียงแต่ว่าจะกล้าเผชิญหน้า                                   

กับความจริงชนิดนี้อย่างซื่อตรง

ถามที่ว่าจะอยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์

ตอบอย่างตรงไปตรงมาในใจ

คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          

ตอบอย่างตรงไปตรงมาในใจ

คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          

ตอบอย่างตรงไปตรงมาในใจตอบอย่างตรงไปตรงมาในใจ

คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          คือความไม่หลงออกไปปรุงแต่งชอบชัง                          

เพียงแต่ว่าจะกล้าเผชิญหน้า                                   เพียงแต่ว่าจะกล้าเผชิญหน้า                                   เพียงแต่ว่าจะกล้าเผชิญหน้า                                   เพียงแต่ว่าจะกล้าเผชิญหน้า                                   เพียงแต่ว่าจะกล้าเผชิญหน้า                                   เพียงแต่ว่าจะกล้าเผชิญหน้า                                   เพียงแต่ว่าจะกล้าเผชิญหน้า                                   



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔๗

และดำารงสถานภาพแห่งรู้เช่นนั้นไว้ในใจ                     

ตลอดไปได้หรือไม่?

อย่างน้อยการมองโลกด้วยมิตรไมตรี                     

ย่อมดีกว่าเพ่งโทษ

การมีสติรักษาจิตที่ปกติสุขไม่คิดร้าย

คือการฉลาดด้วยบทสรุปทางปัญญาทั้งมวล

อยู่ในยิ้มภายในด้วยความรู้สึกอันท่วมท้น

ไม่ดิ้นรนออกจากฐานใจที่ปกติสุขอยู่ก่อนแล้ว

ไปหลงปรุงแต่ง ชอบชังต่อปรากฏการณ์                        

ที่ปรวนแปร

แล้วเผลอผลิความทุกข์ใจอย่างไม่ฉลาดเลย

ความคุ้นเคยที่จะอยู่กับยิ้มภายใน                             

อันปกติสุขอยู่เสมอ



๔๘   อยู่กับยิ้ม

ธรรมทั้งหลายจึงสรุปที่                                       

จะนำาไปใช้ดับทุกข์ตรงปัจจุบัน

คือออกมาจากความคิดปรุงแต่งทันที

และพบสุขตรงนี้ที่ว่างจากความยึดมั่น                          

ในความปรุงแต่งทั้งมวล



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๔๙

อยู่ในยิ้มเพราะรู้ว่าหัวใจของทุกชีวิตบอบบาง

เพราะความไม่มีตัวตนของใจ                                  

จึงพร้อมจะอ่อนไหว

จึงจำาเป็นต้องมีปัญญาและสมาธิอันมั่นคงในใจ

เป็นเครื่องอยู่

เห็นปรากฏการณ์แห่งเหตุปัจจัย                        

ภายนอกและภายใน

ทั้งหมดเป็นเพียงสภาวธรรม

สรรพเสียงและปรากฏการณ์ของรูป                           

อันแปรเปลี่ยน

เป็นเพียงสิ่งถูกรู้

๑๐. ปร�กฏก�รณ์



๕๐   อยู่กับยิ้ม

เช่นเดียวกับสภาวะของนามธรรมต่าง ๆ                       

ที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิด – ดับ

เช่นเวทนาความจำา และความคิด                             

จึงเป็นเพียงสิ่งถูกรู้

เหมือนจิตอันบริสุทธิ์สะอาด                               

เข้าไปอาศัยอยู่ในร่างนกเป็ดน้ำา

รูป ผัสสะ เวทนา อารมณ์ ความจำา ความคิด  

ในนกเป็ดน้ำา

ล้วนเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ เช่นเดียวกับสภาวธรรม

ภายในของชีวิตอื่น ๆ

ความเข้าใจชนิดนี้ทำาให้สงสารหัวใจ                                     

อันบอบบางในทุกชีวิต

หากเห็นนกเป็ดน้ำาไม่ใช่เรา คงไม่มีใครกลับมา

เกิดเป็นนกเป็ดน้ำา



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๕๑

เพราะเห็นโทษภัยของหัวใจอันบอบบาง                     

หวั่นไหว

แต่ก็ไม่รังแกนกเป็ดน้ำา                                

นอกจากยิ้มให้กับความไร้เดียงสา

ความเมตตาสงสารทำาให้ทนุถนอมจิตเดิม                        

อันประภัสสร

เห็นจิตบริสุทธิ์ที่ไร้การปรุงแต่ง                                

ยังคงสะอาดหมดจดอยู่เหมือนเดิม

การเห็นเป็ดไม่ใช่เราเหมือนการอยู่กับขันธ์ ๕ 

และเห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา

คงไม่มีใครอยากกลับมาเกิดเป็นเป็ด 



๕๒   อยู่กับยิ้ม

หรือกลับมายึดในขันธ์ ๕                                     

อันบอบบางแปรปรวน

เห็นขันธ์ ๕ เป็นสิ่งถูกรู้เกิด – ดับ  

เปลี่ยนแปลงไป

แต่อมตะอันบริสุทธิ์ไม่เคยเปลี่ยน



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๕๓

นกเป็ดน้ำาลอยตัวอยู่ในสระบัว

มิสนใจผู้ผ่านทางอันจอแจ                                      

ด้วยอุปาทานกลุ่มอันแตกต่าง

เมื่อเดินไปบนชายหาดของห้วงมหรรณพ               

เต็มทั่วสังสารวัฏ

มีแต่อุปาทานที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบชีวิต

ความยึดมั่นอันพ่วงความพลัดพราก                             

เป็นความน่าสงสาร

ปัญญามิใช่การตัดสินว่า

อุปาทานใดถูก – ผิด

๑๑. ทุกชีวิตล้วนแสวงห�                   
คว�มสุข



๕๔   อยู่กับยิ้ม

รูปแบบชีวิตใดควรมีอยู่ หรือไม่ควรมีอยู่

มีแต่ความไม่รู้อันน่าสงสาร                                        

ที่เข้าไปยึดมั่นพึ่งพิงสิ่งต่าง ๆ

คืออวิชชาเป็นปัจจัย                                                

สังขารการปรุงแต่งต่าง ๆ จึงมี

เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            

สิ่งที่เกิดจากสิ่งนี้ก็ย่อมมี

ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        

ที่อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น

คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        

ล้วนเป็นเหตุปัจจัย

ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง

และสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใคร

เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            

ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        

คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        

และสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใคร

คืออวิชชาเป็นปัจจัย                                                คืออวิชชาเป็นปัจจัย                                                

ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        

คืออวิชชาเป็นปัจจัย                                                

เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            

ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        

คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        

ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        

คืออวิชชาเป็นปัจจัย                                                

เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            

คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        

คืออวิชชาเป็นปัจจัย                                                คืออวิชชาเป็นปัจจัย                                                คืออวิชชาเป็นปัจจัย                                                คืออวิชชาเป็นปัจจัย                                                

เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            เพราะตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังมี                                            

ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        ย่อมเป็นเพียงสภาวธรรม                                        

คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน – ภพ – ชาติ                        

และสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใครและสภาวธรรมเหล่านี้ก็มิใช่ตัวตนของใคร



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๕๕

แต่เป็นเพียงสภาวธรรมล้วน ๆ                                    

ที่เกิด – ดับตามเหตุปัจจัย

ความพลัดพรากล้วนแหลกสลาย                                  

เกลื่อนกลาดห้วงมหรรณพ

เช่นเดียวกับเปลือกหอยกองท่วมทับ                            

เป็นหาดทราย

หรือผู้คนที่กำาลังย่างก้าวไปบนชายหาด

ทั้งหมดล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน

คือสภาวธรรมแห่ง “ความสุข”

จากการเติมเต็มความพร่องด้วยการดิ้นรน

กลับจบลงด้วยความปวดร้าว                                           

แห่งความพลัดพรากครั้งแล้วครั้งเล่า

ซึ่งไม่มีตัวตนของใครเป็นผู้ได้รับหรือสูญเสีย



๕๖   อยู่กับยิ้ม

แต่ยังมีอีกสภาวะหนึ่งซึ่งไม่มีความพร่อง

ความสุขย่อมสมบูรณ์แบบอยู่ในตัว                               

โดยไม่ต้องดิ้นรน

วิสัยทัศน์แห่งปัญญาชนิดนี้เป็นเพียงสภาวธรรม

มิใช่มีใครถูกใครผิด หรือบังคับให้ใครเลือก

เพราะหากสิ่งนั้นมี สิ่งที่เกิดจากสิ่งนั้นก็ย่อมมี

หากสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ย่อมดับ

คือหากอวิชชาดับ                                           

ความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วย

แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             

ผลนั้นก็ย่อมมี

เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                

เป็นแต่สภาวะหนึ่งซึ่งไม่มีตัวตน

มิใช่มีใครถูกใครผิด หรือบังคับให้ใครเลือกมิใช่มีใครถูกใครผิด หรือบังคับให้ใครเลือก

เพราะหากสิ่งนั้นมี สิ่งที่เกิดจากสิ่งนั้นก็ย่อมมี

มิใช่มีใครถูกใครผิด หรือบังคับให้ใครเลือกมิใช่มีใครถูกใครผิด หรือบังคับให้ใครเลือกมิใช่มีใครถูกใครผิด หรือบังคับให้ใครเลือกมิใช่มีใครถูกใครผิด หรือบังคับให้ใครเลือก

เพราะหากสิ่งนั้นมี สิ่งที่เกิดจากสิ่งนั้นก็ย่อมมีเพราะหากสิ่งนั้นมี สิ่งที่เกิดจากสิ่งนั้นก็ย่อมมีเพราะหากสิ่งนั้นมี สิ่งที่เกิดจากสิ่งนั้นก็ย่อมมีเพราะหากสิ่งนั้นมี สิ่งที่เกิดจากสิ่งนั้นก็ย่อมมีเพราะหากสิ่งนั้นมี สิ่งที่เกิดจากสิ่งนั้นก็ย่อมมี

คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           

ความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วย

แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             

คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           คือหากอวิชชาดับ                                           

ความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วยความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วยความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วยความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วยความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วยความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วยความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วยความปรุงแต่งตัวตนก็ดับไปด้วย

แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             แต่ตราบใดที่อวิชชาความไม่รู้ยังมี                             

เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                เพียงแต่อวิชชาไม่ใช่คน หรือสัตว์                                
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ดังนั้นอวิชชาจึงไม่เคยรู้จักตนเอง

จนกว่าจะมีปัญญาเห็นอวิชชาเป็นสิ่งถูกรู้                       

ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์

แม้แต่ปัญญาเองก็มิใช่คนฉลาด                                

แต่เป็นรู้ที่เป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่ง

ปัญญาเช่นนี้จึงมิได้กำาจัดคนคิดผิดแต่เห็น

อวิชชาเป็นสภาวะที่น่าสงสาร

เพราะเห็นเหตุปัจจัยว่าการมีเจตนาร้าย                       

ทำาให้ใจเป็นทุกข์

เห็นความจริงว่าตราบใดถ้าสิ่งนั้นยังมี                           

สิ่งที่เกิดจากสิ่งนั้นก็ย่อมมี

และเป็นเพียงความเป็นเช่นนั้นแห่งสังสารวัฏ

ไม่เผลอเข้าไปตัดสินด้วยอวิชชา



๕๘   อยู่กับยิ้ม

เห็นธรรมชาติเดิมอันว่างจากความปรุงแต่ง

เป็นความปลอดภัยจากความผูกพัน                           

อันพลัดพราก

เป็นอมตะที่ไม่มีอวิชชาอยู่ภายในนั้น
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ยิ้มหวานเดินทางมาไกล

เหมือนตามหาความฝันของตัวเอง

ที่ซึ่งยิ้มหวานได้บีบน้ำาหวานแห่งความเสียสละ

ได้อย่างท่วมท้น

บ่อยครั้งที่เสียงดนตรีอันลึกซึ้งมิอาจมีผู้ใด

เข้าใจหรือสนใจฟัง

น้ำาหวานแห่งความเสียสละ                                      

ก็อาจถูกมองเป็นความโง่

แต่ยิ้มหวานเติบโตภายในที่จะไม่คาดหวัง

เห็นความผูกพันมีความพลัดพรากอยู่ปลายทาง

๑๒. อยู่กับรู้



๖๐   อยู่กับยิ้ม

ช่างมันสำาหรับบทบาทที่ผู้อื่นยื่นให้                              

ว่าเป็นตัวตลกอันบอบบาง

อย่างน้อยพวกเขาก็ได้ขบขัน                               

เพราะรอยยิ้มหวานนั้น

ในขณะที่ยิ้มหวานบีบน้ำาหวานแบ่งปัน                           

ในฝูงชนอันสับสน

เหตุที่ยิ้มหวานไม่เคยบ่นหงุดหงิดรำาคาญ

เพราะยิ้มหวานอยู่ในบ้านยิ้มภายในใจ                      

อย่างมีความสุข

มิได้กลัวผู้คนแต่กลัวทุกข์จากความผูกพัน                    

อันพลัดพราก

อยู่กับยิ้มในธรรมชาติเดิมของใจอันปกติสุข

หากไม่ก่ออกุศลผลแห่งทุกข์ใจย่อมไม่มี
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การวางใจไว้ในกุศล

เป็นหนทางแห่งความสุขด้วยรอยยิ้มภายใน

๑. คว�มนึกคิดไปในท�งเสียสละ

ไม่ยึดติดอยู่กับตัณหาอุปาทาน                               

อันนำาไปสู่การผูกพันทุกข์

ไม่หลงว่ามีตัวตนที่ตอบสนองความอยาก

จึงวางใจอยู่ในความสุขจากเจตนาดี                           

ที่สละอัตตาตัวตน



๖๒   อยู่กับยิ้ม

๒. คว�มนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตต�                  

ปร�รถน�ดีมีไมตรีด้วยรอยยิ้ม

ไม่เพ่งโทษหงุดหงิดขุ่นเคืองต่อสภาวธรรม

ไม่มองโลกในแง่ร้ายว่ามีตัวตน                                   

ผู้กระทำาให้เราทุกข์

มองด้วยใจเป็นกุศลแห่งความปรารถนาดี                  

จึงมีความสุข

๓. คว�มนึกคิดที่ประกอบด้วยกรุณ�                         

คิดแต่จะช่วยให้พ้นทุกข์

ไม่มุ่งร้ายแต่เข้าใจถึงอวิชชา – ภวตัณหา                  

อันเป็นสภาวธรรม

ที่แฝงอยู่ในทุกชีวิตที่ปรารถนาอยากได้                   

ภาวะที่ดีกว่า
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ไม่ใช่ “คน” มีตัณหา                                    

แต่เห็นตัณหาเป็นสภาวะที่ดิ้นรน

ความสงสารนี้จึงมิต้องเสแสร้ง

แต่สงสารจิตเดิมแท้ที่ถูกบดบังด้วยอวิชชา              

อันไม่รู้หลงว่าเป็นตน

สงสารเพราะเห็นความจริงแห่งสภาวธรรม

ไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้นไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้นไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้นไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้นไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้นไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้น



๖๔   อยู่กับยิ้ม

รูปว่าง นามว่าง                                                 

ยิ้มต้อนรับแต่ไม่สร้างเรื่อง

ดั่งต้นไม้ที่ไร้ชื่อไร้เจ้าของ

เป็นการรวมตัวของธาตุ ๔ ชั่วขณะ

ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            

เป็นสรรพสัตว์ และผู้คน

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน                         

บนสามัญลักษณะที่เหมือนกัน

แปรปรวนแตกสลายคืนสู่ธาตุ ๔                          

ไม่มีตัวตนใดถาวร

๑๓. รูปว่�ง น�มว่�ง
รูปว่าง นามว่าง                                                 รูปว่าง นามว่าง                                                 รูปว่าง นามว่าง                                                 รูปว่าง นามว่าง                                                 รูปว่าง นามว่าง                                                 รูปว่าง นามว่าง                                                 รูปว่าง นามว่าง                                                 รูปว่าง นามว่าง                                                 รูปว่าง นามว่าง                                                 รูปว่าง นามว่าง                                                 

ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน                         

ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            ซึ่งสมมุติว่าเป็นต้นไม้ เป็นผีเสื้อ                            

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน                         เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน                         เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน                         เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน                         เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน                         เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน                         เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน                         
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แม้นามธรรมที่ผลักดันให้ต้นไม้ชูยอด                          

ไปหาแสงแดด

และผลักดันให้รากชอนไชไปหาสายน้ำา

เมื่อธาตุ ๔ ประชุมรวมกัน                                  

เป็นรูปร่าง - คน ก็ล้วนแตกดับ

คืนสู่ธาตุ ๔ เหมือนกับสรรพชีวิต                             

พืช – สัตว์ อื่น ๆ 

เพียงแต่ถูกตั้งชื่อสมมุติไว้สื่อสารกัน

แต่ธาตุ ๔ หารู้เรื่องด้วยไม่                                    

ไม่รู้แม้แต่ว่ามันเป็นธาตุ ๔ 

แม้สมมุติว่าเป็นเธอ เป็นฉัน เป็นเขา

เป็นสภาวะท่ีน่าสงสาร                                             

ที่ถูกอวิชชาบดบังอมตสุข

เพียงแต่ถูกตั้งชื่อสมมุติไว้สื่อสารกัน



๖๖   อยู่กับยิ้ม

แต่เพราะอุปาทาน + อวิชชา                                

หลงว่าธาตุ ๔ กลุ่มนั้น ๆ 

เป็นเขาแล้วปรุงแต่งทิฏฐิชอบ – ชัง ขึ้น

ตามอุปาทานนั้น ๆ อย่างลืมความจริง                           

รูปแท้และนามว่างแต่ดั้งเดิม

ดังนั้นในขณะที่เห็นการขาดสติเผลอสร้างเรื่อง

จึงยิ้มไว้ในใจไว้เสมอว่ารูปว่าง นามว่าง                        

ไม่สร้างเรื่องโต้ตอบสังสารวัฏ

ออกมาจากความคิดปรุงแต่งทันที

อยู่กับยิ้มด้วยความรู้สึกตัวที่ชัดอย่างไร้สมมุติ

อมตะที่มีอยู่ก่อนย่อมเปิดเผย แม้เพียงชั่วขณะ

ก็ตอกย้ำาให้เห็นท่ีพึ่งอันปลอดภัย                            

อาศัยอยู่ในยิ้มอันปราศจากอกุศล
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๖๘   อยู่กับยิ้ม

การชนะกิเลสอันก่อทุกข์ทั้งหมด                                

คือเป้าหมายของการอยู่ในยิ้ม

เพราะธรรมชาติของใจเดิมบริสุทธิ์อยู่ก่อน

แต่ขาดสติเผลอให้กิเลสอันเศร้าหมอง                   

มาปกคลุม

ความร้อนรุ่มของราคะ โทสะ โมหะ                         

เป็นสิ่งไม่น่าชื่นชม

ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และส่วนรวม

เป็นการก่อทุกข์ให้กับใจอย่างขาดสติ

๑๔. ยอมแพ้สมมุติ 
   คือชนะกิเลส
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ความตระหนักต่อโทษต่อภัย                                   

ของการขาดสติ ขาดปัญญา

จะทำาให้เริ่มต้นหันหน้าเข้ามาเผชิญกับ

พฤติกรรมของอวิชชา

แม้ขณะน้อยนิดท่ีขาดสติ                                       

เผลอปรุงกิเลสอันเศร้าหมอง

เห็นปมด้อยของความอยากชนะ                                     

ทำาให้ยกตนเชิดชูสู่สมมุติ

เป็นความพ่ายแพ้ต่อกิเลสอย่างยับเยิน

เพราะไม่ได้ทำาให้ผู้อยู่ต่อหน้ามีความสุข                         

ในขณะที่ทุกข์เพราะอยากชนะ

โลภะ โทสะเข้าครอบงำา                                              

ให้ดูเหมือนปีศาจอันน่าเกลียด

ความตระหนักต่อโทษต่อภัย                                   ความตระหนักต่อโทษต่อภัย                                   

แม้ขณะน้อยนิดท่ีขาดสติ                                       

เห็นปมด้อยของความอยากชนะ                                     

แม้ขณะน้อยนิดท่ีขาดสติ                                       แม้ขณะน้อยนิดท่ีขาดสติ                                       แม้ขณะน้อยนิดท่ีขาดสติ                                       แม้ขณะน้อยนิดท่ีขาดสติ                                       

เห็นปมด้อยของความอยากชนะ                                     เห็นปมด้อยของความอยากชนะ                                     เห็นปมด้อยของความอยากชนะ                                     



๗๐   อยู่กับยิ้ม

และทุกครั้งที่เกิดโทสะ                                            

คือความโง่ที่หลงเกลียดสิ่งไม่มีตัวตน

ความตระหนักเช่นนี้จะไม่ฮึกเหิมชื่นชมตนเอง                  

ในขณะที่มีอกุศล

และหันมาเผชิญหน้ากับกิเลสทุกชนิดในใจ                 

อย่างไม่ประมาท

เพราะกิเลส อวิชชาคือความไม่รู้ต่อความจริง

ไม่ใช่สิ่งที่ควรอิงอาศัย

แม้แต่น้อยนิดก็ไม่ควรเก็บไว้เป็นเสี้ยนหนาม

บ่อนทำาลายความปกติสุข

ในโลกของอุปาทานมีแต่ภวตัณหา

ที่อยากได้ อยากเด่น อยากเป็น ในโลกสมมุติ

แต่ตัณหาและอุปาทาน                                           

เป็นเพียงสภาวธรรมไม่ใช่คน
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ดังนั้นการอยู่กับยิ้มไว้ในใจ                                      

ในการไม่เอาชนะใครในโลกสมมุติ

คือการชนะกิเลสทั้งหมดอย่างราบคาบ

เพราะไม่มีใครให้ชนะ

มีแต่สภาวธรรมล้วน ๆ

แม้แต่อมตะก็ไม่มีใครอยู่ในนั้น

ดังนั้นการอยู่กับยิ้มไว้ในใจ                                      

ในการไม่เอาชนะใครในโลกสมมุติ

คือการชนะกิเลสทั้งหมดอย่างราบคาบ

เพราะไม่มีใครให้ชนะ

มีแต่สภาวธรรมล้วน ๆ

แม้แต่อมตะก็ไม่มีใครอยู่ในนั้น



๗๒   อยู่กับยิ้ม
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การดำาดิ่งของเม็ดฝนสู่ห้วงน้ำา

และการดำาดิ่งของนกเป็ดน้ำา                                    

มีวัตถุประสงค์ต่างกัน

การดิ่งลึกสู่สมาธิควรเป็นเช่นเดียวกับเม็ดฝน

เพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวธรรม                       

อันไร้ตัวตนอยู่ในนั้น

จิตใจที่ลงมาท่องเที่ยวในโลก

เหมือนการผจญภัยไปสู่ของขวัญ

มีทั้งอุปสรรคและหยาดน้ำาหวานหรือน้ำาตา

๑๕. เก็บข้อมูล



๗๔   อยู่กับยิ้ม

การต้อนรับทุกอุปสรรคปัญหาด้วยรอยยิ้ม

เป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิต                                       

ที่เห็นความจริงว่างจากตัวตน

แท้จริงคือการเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ

เพราะสังสาระแปลว่าท่องเที่ยว                         

วัฏฏะแปลว่าหมุน

คือการหมุนวนเที่ยวไปในสภาวะต่าง ๆ                          

อย่างเผลอเพลิน

จากกิเลสวัฏ หมุนสู่กรรมวัฏ และวิปากวัฏ   

วนไปมาอยู่เช่นนั้น

คือความอยากหมุนสู่เจตนาทางใจ                         

และรับผลเป็นเวทนาอารมณ์

คือความอยากหมุนสู่เจตนาทางใจ                         คือความอยากหมุนสู่เจตนาทางใจ                         คือความอยากหมุนสู่เจตนาทางใจ                         คือความอยากหมุนสู่เจตนาทางใจ                         คือความอยากหมุนสู่เจตนาทางใจ                         คือความอยากหมุนสู่เจตนาทางใจ                         คือความอยากหมุนสู่เจตนาทางใจ                         
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กรรมจึงคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา

ความเผลอเพลินในภาวะต่าง ๆ คือ ภวจักร

จักรคือหมุนจากสภาวะนี้                                     

ถักทอไปสู่อีกสภาวะหนึ่งอันปรวนแปร

การอยู่กับย้ิมด้วยความรู้สึกตัว                                

กลับออกมาจากการท่องเที่ยวในวังวน

สติจึงทำางานเข้มแข็งที่จะไม่ให้ใจลอยไปใน

สังสารวัฏอันไร้ตัวตน

จึงจำาเป็นต้องหาที่ให้ใจมีที่ตั้งอยู่ในฐาน

คือสติปัฏฐาน ๔ เป็นที่อาศัยให้ใจมีที่ตั้งแห่งรู้

ใจที่รู้อยู่ที่กาย – ใจ                                            

ย่อมเห็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับเป็นธัมมวิจยะ

ใจที่รู้อยู่ที่กาย – ใจ                                            ใจที่รู้อยู่ที่กาย – ใจ                                            ใจที่รู้อยู่ที่กาย – ใจ                                            ใจที่รู้อยู่ที่กาย – ใจ                                            

ย่อมเห็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับเป็นธัมมวิจยะ



๗๖   อยู่กับยิ้ม

สิ่งที่ดับไปได้ย่อมสรุปงานวิจัยให้ใจเห็นว่า                   

สิ่งนั้นไม่ปลอดภัยไม่ใช่ตัวตน

ใจจึงยุติการกระสับกระส่ายไปในภาวะต่าง ๆ      

ที่ไม่ควรเข้าไปอาศัย

ความสงบระงับประพรมรอยยิ้มอิ่มเอิบ                    

ลงทั่วความรู้สึกตัว

และผลิบานเป็นความสุขที่ชโลมลง                           

ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างประณีตขึ้น

ยิ่งความประณีตลึกซึ้งมีมากเท่าใด                             

ใจก็ยิ่งตั้งมั่นด้วยรอยยิ้มภายใน

หนทางแห่งสมาธิทั้งหมดจึงเทลาดลงสู่อมตะ

จิตใจที่ออกไปท่องเที่ยวในวังวนของสังสารวัฏ

ได้กลับมาอยู่กับยิ้ม
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ไม่เข้าไปอาศัยในความปรุงแต่ง                            

ซึ่งเกิด – ดับ ไม่ปลอดภัย

ย่อมสัมผัสความไม่เกิด ไม่ดับ                                   

ปลอดภัยเป็นอมตะอยู่แต่ดั้งเดิมในใจ



๗๘   อยู่กับยิ้ม

การอยู่ในยิ้ม

เพราะเห็นปรากฏการณ์                            

แห่งเหตุปัจจัยทั้งหลายในโลก

ไม่มีอัตตาตัวตนของ “เรา”                                 

อยู่ในธาตุ ๔ เหล่านั้น

เห็นความไม่รู้ที่แฝงตัวอยู่                                  

สรรพชีวิตจึงหลงก่อพฤติกรรมชอบ – ชัง 

ด้วยหลงผิดว่ามี “เรา” อยู่ในเหตุปัจจัย                    

อันแปรปรวนของธาตุ ๔

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย                                      

สังขารการปรุงแต่งดีร้ายจึงมี

๑๖. ไม่มีเร�ในธ�ตุ ๔
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คือในความรู้สึกแห่งผลลัพธ์                                   

จากการปรุงแต่งทางมโนกรรม

ส่งต่อสู่วจีกรรมหรือกายกรรม                               

ที่มีเจตนาในทิศทางใด

จึงเกิดวิญญาณการรับรู้                                      

ในปัจจัยให้เกิดนามรูป

รับผลแห่งเวทนาอารมณ์ ทุกข์ สุข                          

อ่อนไหวไปตามเจตนานั้น ๆ

เพราะใจไร้ตัวตนจึงบอบบางไหวตัวง่าย                    

ไปตามผัสสะ

ซึ่งความอ่อนไหวแปรปรวนของโลก                           

ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์



๘๐   อยู่กับยิ้ม

ดังนั้นการเห็นว่าใจไร้ตัวตน                                    

อาการของใจเป็นเพียงอ่อนไหว                              

ไปตามเหตุปัจจัย

แม้ที่สุดแล้วทั้งหมดแห่งกระบวนการ                         

ก็ล้วนเป็นสภาวธรรม

จึงยิ้มรับได้ในกระแสสังสารวัฏภายนอก                    

ที่ถักทอ

คือ อวิชชา ---> สังขาร --->                              

วิญญาณ ---> นามรูป

โดยไม่หลงก่อสังสารวัฏภายใน                                 

ขึ้นตอบโต้สังสารวัฏภายนอก

เพียงรูปธรรมและนามธรรม                                   

ที่อาศัยกันเกิดขึ้นในโลก
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ไม่มีสภาวธรรมใดมีตัวตนด้วยตนเอง

เป็นเปลือกแห่งรูปลักษณ์ต่าง ๆ                                

ที่บดบังธรรมชาติอันไร้ตัวตน

ไม่มีอัตตาตัวตน                                                 

ของ “เรา” หรือ “เขา” อยู่ในโลก

นอกจากขาดสติเผลอคิด                                      

คำาว่า “เรา” หรือ “เขา” ขึ้นมา

แล้วหลงทุกข์กับความแปรปรวนของโลก                 

อย่างลืมใจเดิม

ที่ว่างจากความปรุงแต่ง อยู่ก่อน

เมื่อมีสติเห็นจิตคิดคำาว่า “เรา” “เขา”

แลเห็นเงาของอวิชชาอยู่เบื้องหลัง                          

การปรุงแต่งนั้น



๘๒   อยู่กับยิ้ม

ตื่นออกมาจากความคิดคำาว่า “เรา”

เห็นถูกว่าไม่มี “เรา” อยู่จริง อวิชชาจึงดับ

เห็นว่าแม้อวิชชาก็เป็นเพียง Unique

เป็นสภาวธรรมหนึ่งในธรรมชาติ                             

ที่สร้างสังสารวัฏ

อุปาทาน – ภพ – ชาติ ก็เป็น Unique

คือตถตา หรือความเป็นเช่นนั้นเอง

ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน เรา เขา                                            

ดังเปลือกสมมุติบัญญัติ

ปัญญาการเข้าใจเช่นนี้ทำาให้อวิชชาดับ

เกิดรอยยิ้มอันโปร่งโล่งขึ้นในใจอย่างไร้ขอบเขต

อมตสุขที่ไม่มีการปรุงแต่งจึงเปิดเผย
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๘๔   อยู่กับยิ้ม

อยู่กับยิ้มอย่างไม่ลืมใจ

เห็นความจริงว่าอะไรคือตัวเรา

ในเมื่อร่างกายเป็นเพียงเหตุปัจจัยของธาตุ ๔ 

เกิด – ดับ สืบต่อเปลี่ยนแปลงไม่คงที่

แตกสลายแปรรูปไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง

ไม่ว่าจะหลงสมมุติว่ารูปนั้นเป็นใคร        

อย่างมากมายในอดีตล้วนแตกสลายไป

แม้รูปลักษณ์มากมายในปัจจุบัน                              

ทั้งใกล้ ไกล หยาบ ละเอียด

๑๗. เกิด – ดับนับอนันต์
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ก่อเกิด – ดับ อยู่ในทุกหัวระแหงแห่งแผ่นดิน                  

ในโลกนี้

แม้ในห้วงสมุทรลึกหรือกว้างขวางในสังสารวัฏ

ก็มิอาจนับความเกิด – ดับ แห่งรูป – นาม                

อันอนันต์เหล่านั้น

เช่นนั้นแล้วอะไรกันที่สมมุติว่าเป็นตัวเรา

ในเมื่อสิ่งภายนอกไม่มีตัวตน                              

ความคิดที่คิดเรื่องภายนอก

ความคิดนั้นจะมีตัวตนเป็นเราไปได้อย่างไร

หรือแท้จริงมีแต่เรื่องปรุงแต่ง                                 

ไม่มีตัวเราตัวเขาอยู่จริง

มีแต่สภาวธรรมภายในภายนอกที่เกิด – ดับ                 

ไปอย่างไร้ตัวตน



๘๖   อยู่กับยิ้ม

การอยู่กับยิ้มอย่างไม่ลืมใจ

ย่อมเห็นธรรมชาติเดิมของใจที่ไร้สมมุติอยู่ก่อน

งดงามสะอาดบริสุทธิ์                                        

จากเรื่องปรุงแต่งอยู่เช่นนั้น

เป็นการย้ิมรับความจริงอันสูงสุด                                 

ที่เปิดเผยเต็ม ๑๐๐% อยู่ตรงหน้าในใจ

เป็นความปลอดภัยที่อมตะไม่เกิด – ดับ
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๘๘   อยู่กับยิ้ม

คำาว่าไม่เป็นไรพร้อมกับยิ้มหวาน

เป็นคำาที่ไพเราะยิ่งนัก                                      

เพราะอยู่ในยิ้มอย่างไม่ลืมใจ

เห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดเพิ่มหรือลด                         

ในใจเดิมที่อมตะได้

ดูเหมือนยิ้มหวานจะมีความสุข                                  

จากกัลยาณธรรมที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายใน

เข้าใจความทุกข์                                                 

และความต้องการได้ความสุขของผู้คน

บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           

จากใจอันวุ่นวายภายนอก

๑๘. อยู่ในยิ้ม 

จากกัลยาณธรรมที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายในจากกัลยาณธรรมที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายใน

และความต้องการได้ความสุขของผู้คนและความต้องการได้ความสุขของผู้คนและความต้องการได้ความสุขของผู้คน

บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           บางครั้งเต็มไปด้วยความเรียกร้อง                           

จากใจอันวุ่นวายภายนอกจากใจอันวุ่นวายภายนอก
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น่าแปลกใจที่ยิ้มหวานทำาได้                                    

โดยไม่หวังผลตอบแทน

เหมือนว่าอาศัยอยู่บ้านแห่งยิ้มในใจ                            

ที่ไม่มีสิ่งใดเพิ่มหรือลด

สายตาอันคาดเค้นว่ายิ้มหวานเสแสร้งหรือเปล่า

มันน่ากลัวกว่าที่คิดที่ไม่เห็นการเสแสร้งนั้น

ในท่ามกลางหยาดเหงื่อ                                      

และความสับสนของผู้คน

ยิ้มหวานเพียงกล่าวคำาว่าไม่เป็นไร                          

ด้วยความอ่อนน้อม

พร้อมกับส่งรอยยิ้มหวานอย่างจริงใจ                       

ออกไปทุกครั้ง



๙๐   อยู่กับยิ้ม

ยิ้มหวานคือ	กัลยาณมิตรในดวงใจ

เป็นแสงทองของชีวิต                                            

ที่นำาไปสู่แรงบันดาลใจในความจริง

๑.                                                        

อยู่ในย้ิมด้วยความน่ารัก                                    

เห็นแล้วสบายใจไม่เคลือบแคลง

๒.                                                         

อยู่ในยิ้มด้วยความน่าเคารพ                                

เห็นแล้วอบอุ่นใจปลอดภัย
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๓.                                                          

อยู่ในยิ้มอย่างน่าเจริญใจ                                

เห็นแล้วน่าทำาตามด้วยความภาคภูมิใจ

๔.                                                          

อยู่ในยิ้มด้วยถ้อยคำาอันชาญฉลาด                         

เกิดผลลัพธ์ที่ดี

๕.                                                             

อยู่ในยิ้มอย่างอดทนต่อถ้อยคำา  

๖.                                                             

อยู่ในยิ้มอย่างลึกล้ำา                                          

ผลิบานถ้อยคำาที่ทำาให้เข้าใจง่าย

๗.                                                                      

อยู่ในยิ้มผลิแย้มกุศล ปิดหนทางเสื่อม



๙๒   อยู่กับยิ้ม

แท้จริงย้ิมหวานคือกัลยาณธรรม                              

ที่ชี้นำาไปสู่การพ้นทุกข์

การตรวจสอบดูคุณธรรมภายในใจ

จะพบว่ายามใดที่มีความสงสาร                               

ดั่งเห็นเด็กที่ไร้เดียงสา

ยามนั้นจะไม่กลัวต่อความเหน็ดเหนื่อย                      

และทนได้ต่อการเรียกร้อง

กัลยาณธรรมในหัวใจเป็นศิลปะในการใช้ชีวิต

เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิต                                     

ควรเห็นใจในกันและกัน

คือเห็นใจที่บริสุทธิ์สะอาดอยู่ก่อนอย่างไม่ลืมใจ

และเข้าใจคือเห็นเหตุปัจจัยที่แปรปรวน                             

ไม่คงที่เป็นทุกข์
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การเห็นใจ เข้าใจ และไม่ลืมใจ                              

ทำาให้การตัดสินใจในแต่ละขณะแม่นยำา

แม้เรื่องลึกลับที่ดูซับซ้อน                                         

ก็ล้วนเห็นเป็นเหตุปัจจัยที่เกิด – ดับ

จึงไม่ลืมใจเดิมที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัย                         

จึงเป็นอมตสุข

อยู่ในยิ้มด้วยกัลยาณธรรมภายใน



๙๔   อยู่กับยิ้ม

อยู่กับยิ้มภายในอย่างไม่ลืมใจ

เห็นใจเดิมแท้เหมือนความว่าง

ไม่มีสิ่งใดเพิ่มลงไปได้

ไม่มีสิ่งใดลดคุณค่าแห่งใจว่างนั้น

และไม่มีผู้ได้รับหรือสูญเสีย

ไม่มีเราผู้ถูกกระทำาใด ๆ จากผู้ใด

อยู่กับยิ้มอันว่างเปล่าในใจที่ไร้ตัวตน

หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       

ทุกสิ่งที่ออกจากใจย่อมเป็นความว่าง

๑๙. สิ่งที่ไม่เพิ่ม และไม่ลด

ใด ๆ จากผู้ใด

อยู่กับยิ้มอันว่างเปล่าในใจที่ไร้ตัวตน

หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       

ทุกสิ่งที่ออกจากใจย่อมเป็นความว่าง

ใด ๆ จากผู้ใด

อยู่กับยิ้มอันว่างเปล่าในใจที่ไร้ตัวตน

ใด ๆ จากผู้ใด

อยู่กับยิ้มอันว่างเปล่าในใจที่ไร้ตัวตนอยู่กับยิ้มอันว่างเปล่าในใจที่ไร้ตัวตน

ใด ๆ จากผู้ใดใด ๆ จากผู้ใด

หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       

ทุกสิ่งที่ออกจากใจย่อมเป็นความว่าง

ใด ๆ จากผู้ใดใด ๆ จากผู้ใด

หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       

ทุกสิ่งที่ออกจากใจย่อมเป็นความว่าง

หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       

ทุกสิ่งที่ออกจากใจย่อมเป็นความว่าง

อยู่กับยิ้มอันว่างเปล่าในใจที่ไร้ตัวตน

หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       

ทุกสิ่งที่ออกจากใจย่อมเป็นความว่าง

หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       หากใจเดิมเป็นความว่าง                                       

ทุกสิ่งที่ออกจากใจย่อมเป็นความว่าง
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ท่ามกลางความสรรเสริญ และนินทา

หรือหยาดน้ำาตา หรือเสียงหัวเราะ

ทุกเหตุปัจจัยล้วนเกิด – ดับผ่านไปบนความว่าง

ไม่มีสิ่งใดเพิ่มหรือลดอะไรให้กับใจว่างนั้น

เพราะในอมตะอันปราศจากการปรุงแต่ง                                

มิมีใครได้อะไรจริง

ไม่มีทั้งพระเจ้า หรือผู้ต่ ำาต้อย

ไม่มีทั้งบุญ บาป หรือใครถูก – ผิด

นอกจากความปรุงแต่งชั่วคราวที่เกิด – ดับ



๙๖   อยู่กับยิ้ม

และมิใช่ใครผู้พลัดพราก                                       

นอกจากเพียงสภาวธรรม

ซึ่งล้วนเกิด – ดับ ผ่านไปบนความว่าง

แม้อวิชชาเองก็ว่างเปล่าจากตัวตน

ในอมตะจึงไม่มีทั้งอวิชชา และสัมมาทิฏฐิ

หมดปัญหาจากการปรุงแต่ง                                   

ดี - ชั่ว ถูก – ผิด ทุกประการ

และไม่มีอะไรเพิ่มลดบนความเป็นอมตะนั้น

ในอมตะจึงไม่มีทั้งอวิชชา และสัมมาทิฏฐิ

หมดปัญหาจากการปรุงแต่ง                                   
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๙๘   อยู่กับยิ้ม

จะเก็บยิ้มหวานนั้นไว้นานเท่าใด

แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              

หรืออาจถูกรังแก

แต่ไม่รังแกใจตัวเองด้วยความคิดอกุศล

การอยู่กับยิ้มอย่างไม่ลืมใจย่อมปลอดภัย

เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         

สะอาดผ่องใสอยู่ก่อน

ไม่หลงไปกับละครมายาของเหตุปัจจัย                       

ที่เกิด – ดับ

แต่ใจเดิมเป็นอมตะไม่เกิด ไม่ดับ

จึงบ่มเพาะรอยยิ้มหวานผ่านแววตาอันสดใส

๒๐. อยู่กับยิ้มอย่�งไม่ลืมใจ
แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              

แต่ไม่รังแกใจตัวเองด้วยความคิดอกุศล

แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              แน่นอนตราบใดท่ียังไม่ถูกรังแก                              

แต่ไม่รังแกใจตัวเองด้วยความคิดอกุศลแต่ไม่รังแกใจตัวเองด้วยความคิดอกุศล

การอยู่กับยิ้มอย่างไม่ลืมใจย่อมปลอดภัย

เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         

การอยู่กับยิ้มอย่างไม่ลืมใจย่อมปลอดภัยการอยู่กับยิ้มอย่างไม่ลืมใจย่อมปลอดภัยการอยู่กับยิ้มอย่างไม่ลืมใจย่อมปลอดภัย

เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         

การอยู่กับยิ้มอย่างไม่ลืมใจย่อมปลอดภัย

เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         เพราะเห็นธรรมชาติใจเดิมของทุกชีวิต                         

ไม่หลงไปกับละครมายาของเหตุปัจจัย                       
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เมื่อเลือกที่จะไม่ลืมใจที่ปลอดภัยไม่รังแกตัวเอง

ความคุ้นเคยต่ออมตะอันประภัสสรจะผลิแย้ม

เป็นความหวานด้วยรอยยิ้ม

ด้วยพลังแห่งความสงเคราะห์                             

ทำาให้ยิ้มหวานสง่างามในทุกที่

มีชีวิตอื่นอีกมากมาย                                              

ที่ต้องการแรงบันดาลใจจากยิ้มหวาน

อยู่ในยิ้มอย่างสง่างาม                                        

ท่ามกลางการดำาเนินชีวิต

เป็นศิลปะแห่งจริยธรรมในท่ามกลางอมตะ

๑.																																																																	

อยู่ในยิ้มแห่งปัญญาที่เห็นเหตุปัจจัย

รู้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุ	สิ่งใดเป็นผล



๑๐๐   อยู่กับยิ้ม

เพราะกรรมคือเจตนา เป็นที่ตั้งของเวทนา

หากเจตนาดี ย่อมมีเวทนาอารมณ์เป็นสุข

หากเจตนาร้าย ย่อมมีเวทนาอารมณ์เป็นทุกข์

และมีปัญญาเห็นว่า                                         

เจตนาและเวทนาเป็นสภาวธรรมไม่ใช่คน

๒.																																																														

อยู่ในยิ้มด้วยความเพียร	ปิดกั้นเจตนาร้าย

และเพียรผลิบานกุศลอันมีผลเป็นความสุข

อย่างไม่ลืมใจ

๓.																																																											

อยู่ในยิ้มด้วยความสุจริต	เพราะไม่ลืมใจ																				

จึงไม่ก่ออกุศลทางกาย	วาจา	ใจ

ทำาทุกอย่างด้วยเจตนาบริสุทธิ์                                

ไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานใด ๆ
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๔.																																																								

อยู่ในยิ้มด้วยจิตคิดสงเคราะห์																												

คิดเกื้อกูลไม่คิดเอาเปรียบ

ย่อมสง่างามประสานประโยชน์ต่อมหภาค                

อย่างจริงใจ

สง่างามในทุกย่างก้าวในแต่ละชุมชนที่เกี่ยวข้อง

แต่ไม่เกาะเกี่ยวโทษไว้ในใจ

มีแต่บีบน้ำาหวานแห่งชีวิตลงไปในทุกขณะ

เท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางเหตุปัจจัย                     

แต่ไม่ลืมใจที่เป็นอมตะ

เท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางเหตุปัจจัย                     เท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางเหตุปัจจัย                     

แต่ไม่ลืมใจที่เป็นอมตะ

เท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางเหตุปัจจัย                     เท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางเหตุปัจจัย                     เท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางเหตุปัจจัย                     



๑๐๒   อยู่กับยิ้ม

การพูดว่าคนอื่นไม่ดี

แค่รู้สึกดีที่มีคนชั่วเหมือนเรา

แต่การรู้สึกว่าไม่มีคนอื่นชั่ว

เพราะรู้สึกตัวว่าความชั่วไม่มีตัวตน

ทำาให้อยู่ในยิ้มได้แม้ในท่ามกลางเรื่องที่น่าทุกข์

๒๑. ไม่มีคนชั่วข้�งนอก  
    มีแต่อวิชช�ข้�งใน
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การอยู่ในยิ้มอย่างไม่ลืมใจ

จิตเดิมที่ประภัสสรนั้น                                           

จึงถูกดูแลอย่างทะนุถนอม

มิเคยยินยอมต่อความหยาบคายอันน้อยนิด                 

ที่จะปนเปื้อน

ความละอายใจและเกรงกลัวผลของอกุศล

นั่นเป็นเหตุผล                                                      

ที่ควรทะนุถนอมรอยยิ้มไว้ในหัวใจ

มันน่ายำาเกรงจนใครมิกล้าแสดง                           

กิริยาไม่สุภาพออกมา

แต่มันก็น่าเหน็บหนาวที่ใครก็ไม่กล้าอาจเอื้อม

๒๒. ถนอมรอยยิ้ม



๑๐๔   อยู่กับยิ้ม

คุณค่าอันสูงส่งของอยู่ในยิ้ม                                  

น่าทะนุถนอมยิ่งกว่าอื่นใด

มิใช่ไม่มีใครใส่ใจ                                                

แต่ผู้คนไม่ปรารถนาเห็นอยู่ในยิ้มเศร้าหมอง

เพียงตอกย้ำาให้รู้ว่า                                                 

ความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสมีค่ากว่าอื่นใด

อยู่ในยิ้มอย่างปลอดภัย                                          

และแบ่งปันรัศมีนั้นผ่านยิ้มหวาน

อยู่ในยิ้มด้วยพลังแห่งน้ำาใจ                                      

ประสานประโยชน์สู่มหภาค

คุณค่าอันสูงส่งของอยู่ในยิ้ม                                  คุณค่าอันสูงส่งของอยู่ในยิ้ม                                  คุณค่าอันสูงส่งของอยู่ในยิ้ม                                  คุณค่าอันสูงส่งของอยู่ในยิ้ม                                  คุณค่าอันสูงส่งของอยู่ในยิ้ม                                  คุณค่าอันสูงส่งของอยู่ในยิ้ม                                  
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๑.	อยู่ในยิ้มด้วยการช่วย

เหลือเกื้อกูลอย่างประเสริฐ                      

หมายถึง ธรรมทาน

แนะนำาหนทางแห่งความพ้นทุกข์                             

และมีสุขในปัจจุบัน

๒.	อยู่ในยิ้มด้วยถ้อยคำาอันหวานหอม                 

ปรารถนาดีมีประโยชน์อย่างประเสริฐ                                         

หมายถึง ช่วยชี้แจงหลักความจริง

มีเหตุมีผลในเหตุปัจจัยที่สามารถพิสูจน์ได้                   

ในปัจจุบัน

คำาพูดนั้นจึงงดงามไพเราะด้วยสัจธรรม

มีเหตุมีผลในเหตุปัจจัยที่สามารถพิสูจน์ได้                   มีเหตุมีผลในเหตุปัจจัยที่สามารถพิสูจน์ได้                   มีเหตุมีผลในเหตุปัจจัยที่สามารถพิสูจน์ได้                   มีเหตุมีผลในเหตุปัจจัยที่สามารถพิสูจน์ได้                   

พูดนั้นจึงงดงามไพเราะด้วยสัจธรรมพูดนั้นจึงงดงามไพเราะด้วยสัจธรรมพูดนั้นจึงงดงามไพเราะด้วยสัจธรรม



๑๐๖   อยู่กับยิ้ม

๓. อยู่ในยิ้มเพื่อบำาเพ็ญ

ประโยชน์อย่างประเสริฐ                                                        

หมายถึง ส่งเสริมให้คนมีปัญญาคุณธรรม

เป็นการต่อยอดไปสู่ประโยชน์สูงสุด                             

ในมนุษยชาติ

๔.	อยู่ในยิ้มอย่างเสมอภาค                               

เห็นสรรพชีวิตเป็นเหตุปัจจัยแห่ง

ธาตุ ๔ เหมือนกันอย่างประเสริฐ                                           

หมายถึง การเห็นใจเดิมที่ไม่เติมปรุงแต่ง

เป็นอมตะบริสุทธิ์สะอาดเสมอภาคกัน                      

ในทุกสรรพชีวิต
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๑๐๘   อยู่กับยิ้ม

ความเคยชินต่อรอยเท้าอันบางเบา                         

ที่ไร้การร้อยรัด

ผลิบานดอกไม้แห่งคุณงามความดี                            

ในทุกย่างก้าว

บีบน้ำาหวานเท่าที่มีในทุกที่ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้อง

มิเคยร้องขอหรือรอคอยความเข้าใจจากใคร

เพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่หรือค่าตอบแทนในสิ่งที่ทำา

ยิ้มหวานมักทำางานหนักจนลืมสนใจตัวเอง

บทเพลงแห่งกาลเวลาเดินทางมาถึงขอบตา     

และกำาลังทางกายที่ลดลง

๒๓. บ้�นแห่งยิ้ม
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ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       

มองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัย

ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  

มันจึงเป็นบ้านยิ้มอันปลอดภัย

อยู่ในยิ้มแห่งอุปัญญาตธรรม

ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรม ๒ อย่าง

ดำาเนินอริยมรรค

จนเห็นคุณค่าประจักษ์ด้วยพระองค์เอง

บรรลุจุดหมายอันสูงสุด

ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       

มองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัย

ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       

มองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัย

ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       

ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  

ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ                                       

มองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัยมองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัยมองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัยมองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัย

ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  

มองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัยมองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัย

ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  

มองเข้าไปในบ้านแห่งยิ้มที่เคยอาศัย

ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  ที่นั่นว่างเปล่าจากใครสักคน                                  

ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรม ๒ อย่างซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรม ๒ อย่างซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรม ๒ อย่างซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรม ๒ อย่างซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรม ๒ อย่างซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรม ๒ อย่างซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรม ๒ อย่าง



๑๑๐   อยู่กับยิ้ม

๑.	ความไม่สันโดษในกุศลธรรม

คือไม่ถอยหลังในการสร้างกุศล

และไม่ยอมให้อกุศลครอบงำา

แม้แต่โลภะละความปรารถนาสิ่งใด ๆ
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๒.	ความไม่ย่อท้อในความเพียร

ความเพียรละอกุศล และผลิบานกุศล

จนถึงตัวปัญญาที่ละเอียดอ่อนอย่างถึงที่สุด

ดุจการโม่แป้งที่ละเอียดยิ่งขึ้น                                

จนอนัตตาปรากฎ

สักอนุภาคก็ไม่เห็นเป็นอัตตาตัวตน

หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยความปลอดภัยในอมตะ



๑๑๒   อยู่กับยิ้ม

ยิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมา

จึงมิได้สับสนวุ่นวายกับสิ่งชั่วคราว

นอกจากสนุกกับยิ้มภายในที่เบ่งบานสู่ภายนอก

โดยมิเสแสร้ง

เหมือนยิ้มหวานมีเรี่ยวแรงมากมาย                          

ต่อการร้องขอภายนอก

บีบน้ำาหวานไปในทุกที่ซึ่งมีเสียงขอร้อง

๒๔. ยิ้มหว�นเหมือนกัน

ยิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมายิ้มหวานเคยบอกว่าแค่ผ่านมา

จึงมิได้สับสนวุ่นวายกับสิ่งชั่วคราวจึงมิได้สับสนวุ่นวายกับสิ่งชั่วคราว
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ดูเหมือนความต้องการ และเวลาในชีวิต                       

ที่ไม่สอดคล้องกัน

น้ำาหวานที่หยาดหยดลงบนหนทางแค่ผ่านมา

ไม่เพียงพอต่อความเหือดแห้งในหัวใจผู้คน

แต่ก็เพียงพอที่ได้รู้ว่ายังมียิ้มหวานอยู่ใน                        

กาลเวลาเสมอ

๑. อยู่ในยิ้มท่ามกลางการเสียสละ

๒. อยู่ในยิ้มท่ามกลาง                       

ความประพฤติที่ไม่เบียดเบียน

๓. อยู่ในยิ้มท่ามกลาง                          

การปลีกออกจากเหยื่อแห่งผัสสะ

๔. อยู่ในยิ้มด้วยปัญญา                               

เห็นเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน



๑๑๔   อยู่กับยิ้ม

๕. อยู่ในยิ้มด้วยความเพียร                                 

ปิดกั้นอกุศล ผลิบานกุศล

๖. อยู่ในยิ้มด้วยการควบคุมกิเลส                           

ไม่ทำาตามอกุศล

๗. อยู่ในยิ้มอย่างจริงใจซื่อตรงต่อสัจจะ

๘. อยู่ในยิ้มอย่างตั้งมั่นในกุศลที่แน่วแน่

๙. อยู่ในยิ้มด้วยการวางใจ                          

เป็นมิตรไมตรีเกื้อกูล
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๑๐. อยู่ในยิ้มด้วยใจเป็นกลาง

ไม่สับสนวุ่นวายต่อเหตุปัจจัย

เพราะเห็นลักษณะที่เกิด – ดับอย่างเสมอภาค

ท่ามกลางอมตะที่ไม่เกิด – ดับ



๑๑๖   อยู่กับยิ้ม

ความเข้าใจที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้ผ่านสายตา

นั่นละคือความน่ากลัวของยิ้มหวาน

เพราะบ้านแห่งยิ้มภายในใจนั้นปลอดภัยจาก

ความพลัดพราก

ยิ่งผู้อื่นพยายามเข้าใจแต่หัวใจของยิ้มหวาน

กลับยิ่งอ่อนแอ

เพราะในบ้านแห่งยิ้มภายในมีหัวใจ                            

ที่แข็งแกร่งอยู่ในนั้น

เป็นอมตะอันปลอดภัยที่ไม่จำาเป็น                     

ต้องมีใครให้พักพิง

๒๕. อยู่ในยิ้มอย่�งปลอดภัย

เป็น                     

เพราะในบ้านแห่งยิ้มภายในมีหัวใจ                            เพราะในบ้านแห่งยิ้มภายในมีหัวใจ                            เพราะในบ้านแห่งยิ้มภายในมีหัวใจ                            เพราะในบ้านแห่งยิ้มภายในมีหัวใจ                            เพราะในบ้านแห่งยิ้มภายในมีหัวใจ                            เพราะในบ้านแห่งยิ้มภายในมีหัวใจ                            

เป็น                     
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ความไม่ประมาททำาให้อยู่ในยิ้มอย่างปลอดภัย

เป็นความสำาคัญในจริยธรรมส่วนลึก

เป็นสำานึกเร้าเตือนให้ยับยั้งใจในสิ่งไม่ปลอดภัย

แม้จะเข้าใจว่าธรรมชาติใจเดิมทุกชีวิตเป็นอมตะ

แต่ยังมีความสงสารอวิชชาที่ไม่รู้ว่า                               

ไม่มีตัวตน ผู้ได้รับหรือสูญเสีย

จึงไม่หลงเพลินไปในผัสสะ                                    

ที่มีปลายทางพลัดพราก

ทำาให้อวิชชามิอาจก่อตัวด้วยโลภะ โทสะ โมหะ

เป็นความตื่นต่อสติ และสัมปชัญญะ                    

ที่รู้สึกเข้าไปถึงตัวใจ



๑๑๘   อยู่กับยิ้ม

อันมีธรรมชาติเดิมเป็นความประภัสสรปกติ

ผ่องใสอยู่ก่อน

สิ่งต่าง ๆ ล้วนจรผ่านมาแล้วดับไป

ไม่เผลอใจปล่อยให้อวิชชาหลงว่า                        

ตัวตนเห็นสิ่งที่เรียกว่าคนเป็นสภาวธรรม

มีความสงสารต่ออวิชชาไม่หลงเกลียดอวิชชา 

ที่เป็นสภาวธรรม



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๑๑๙

จริยธรรมแห่งการดำาเนินชีวิตจึงมีสติ                            

รักษาจิตที่ปกติอยู่ก่อนแล้ว

อัปปมาทะนี้เป็นบาทฐานอันสำาคัญ                            

ที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดสติ

เป็นองค์ประกอบภายใน                                   

ที่ทำางานร่วมกับโยนิโสมนสิการ

คือการแยกแยะเหตุปัจจัย                                

เห็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตน

จึงปลอดภัยอยู่ในธรรมชาติเดิมของใจ                         

ที่เป็นอมตะ



๑๒๐   อยู่กับยิ้ม

อยู่กับยิ้ม

เพราะเห็นทุกอย่างต้องผ่านไป

ถ้าการได้มานำามาซึ่งความทุกข์

การไม่ได้ในสิ่งนั้นย่อมเป็นความสุขกว่า

การพลัดพรากคงมีขึ้นไม่ได้หากมิเคยได้รับ

๒๖. สุญญตวิโมกข์
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ในเมื่อทุกสิ่งต้องเกิด – ดับ ผ่านไปในโลก

จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายในโลกใบนี้

ล้วนว่างเปล่าจากเจ้าของอยู่แต่ดั้งเดิม

จักรวาลเกิด – ดับ มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

ควรหรือที่จะเข้าไปยึดมั่นในสิ่งเกิด – ดับ

อยู่กับยิ้มภายใน                                              

และปล่อยให้ความเกิด – ดับผ่านไป

เห็นธรรมชาติเดิมในใจก่อนนั้น                          

ไม่มีคำาว่า “โลก”

ไม่มีสัญญาในโลก ไม่มีความจำาในผู้คนรอบข้าง

ไม่มีความคิดผูกพันสิ่งของในโลก



๑๒๒   อยู่กับยิ้ม

ย่อมแสดงสถานภาพเดิมของความว่าง																				

จากผูกพัน

เมื่อผัสสะจึงรับรู้แต่ไม่ยึดมั่นว่าของเรา

เห็นธรรมชาติใจว่างจากทุกอย่างแต่ดั้งเดิม

เป็นสุญญตวิโมกข์

คือเห็นความไม่มีแล้วมี	เมื่อมีแล้วไม่มี

จึงไม่เข้าไปยึดมั่นกับเหตุปัจจัยชั่วคราว                  

อันไม่ปลอดภัย

จึงไม่เข้าไปยึดมั่นกับเหตุปัจจัยชั่วคราว                  จึงไม่เข้าไปยึดมั่นกับเหตุปัจจัยชั่วคราว                  จึงไม่เข้าไปยึดมั่นกับเหตุปัจจัยชั่วคราว                  
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อยู่กับยิ้มในใจที่เป็นอิสรภาพ                                

ว่างจากความผูกพัน

เพราะไม่มีสิ่งใดผูกพันไว้ได้ถาวร

ปัญญาที่สอนใจเช่นนี้                                        

ย่อมยืนยันถึงความจริงในใจเดิม

อาศัยอยู่ในความไม่ปรุงแต่งไม่แปรปรวน                   

เป็นอมตะ



๑๒๔   อยู่กับยิ้ม

การอยู่ในยิ้ม

เพราะเห็นความจริงมีเพียง ๒ อย่าง คือ  

๑.	ความจริงของสิ่งที่อาศัย																															

เหตุปัจจัย	เกิด	–	ดับ																																																										

ไม่มีตัวตน

๒.	ความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัย																										

เหตุปัจจัย	ไม่เกิด	–	ดับ																																																												

ไม่มีตัวตน

แม้ว่าความจริงทั้ง ๒                                              

ล้วนไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้น

๒๗. ท่องเที่ยวไปในเหตุปัจจัย
ไม่สิ้นสุด

เพราะเห็นความจริงมีเพียง ๒ อย่าง คือ  

ล้วนไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้น

เพราะเห็นความจริงมีเพียง ๒ อย่าง คือ  

ความจริงของสิ่งที่อาศัย

เหตุปัจจัย

เพราะเห็นความจริงมีเพียง ๒ อย่าง คือ  

๑.

เพราะเห็นความจริงมีเพียง ๒ อย่าง คือ  เพราะเห็นความจริงมีเพียง ๒ อย่าง คือ  

ความจริงของสิ่งที่อาศัย

เพราะเห็นความจริงมีเพียง ๒ อย่าง คือ  

ความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัยความจริงของสิ่งที่อาศัย

เหตุปัจจัย

ไม่มีตัวตน

เหตุปัจจัย เกิดเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัย

ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตน

ความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัยความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัยความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัย

เหตุปัจจัย

ความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัยความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัยความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัย๒. ความจริงของสิ่งที่ไม่อาศัย๒.๒.๒.

ไม่เกิดเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัย

ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตน

แม้ว่าความจริงทั้ง ๒                                              แม้ว่าความจริงทั้ง ๒                                              

ล้วนไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้น

แม้ว่าความจริงทั้ง ๒                                              

ล้วนไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้นล้วนไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้นล้วนไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้นล้วนไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้น
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แต่หากท่องเที่ยวไปในเหตุปัจจัย

ย่อมหาที่สิ้นสุดไม่พบ

มีแต่ความแปรปรวนไม่คงที่ของเหตุปัจจัย

ไม่อาจจะบังคับให้ทุกสิ่งเป็นดังใจปรารถนาได้

หากฉลาดมีศิลปะในการใช้เหตุปัจจัย                          

ในฝ่ายกุศล

ควรอาศัยอยู่ในยิ้มด้วยเจตนาดีมีความสุข

ก็ไม่ก่อปัญหาทุกข์แสนสาหัสให้แก่ใจ                    

ด้วยเจตนาร้าย

แม้ต้องประสบกับทัศนคติ                                   

ในอุปาทานกลุ่มมากมาย

ซึ่งหากมีสมาธิมั่นคงไม่ก่อเจตนาร้าย



๑๒๖   อยู่กับยิ้ม

อยู่กับยิ้มด้วยความสุขจากจิตที่ตั้งมั่น

แต่กระนั้นก็ใช่ว่าจิตจะตั้งมั่นได้ตลอดเวลา

ในช่วงที่อ่อนแอทางร่างกาย                                    

และเหตุปัจจัยทางขันธ์ ๕

ดังนั้นการรู้ในความจริง                                        

ของสิ่งไม่อาศัยเหตุปัจจัย

และเห็นความจริงของธรรมชาติเดิม                         

ที่ไม่ปรุงแต่ง

ไม่มีใครอยู่ในอมตะที่ไม่มีใคร? อะไร?  

อย่างไร?

เพราะสุดท้ายแล้วเมื่อการท่องเที่ยว                         

ของเหตุปัจจัยสิ้นสุด

เป็นการยุติความว้าวุ่นใจทั้งมวล
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ไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไป

เพราะแท้จริงแล้วไม่มี “เรา”

และไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในธรรมที่ปรุงแต่ง และธรรมที่ไม่ปรุงแต่ง

ปัญญาที่เห็นความจริงเช่นนี้

ทำาให้ใจหยุดท่องเที่ยวในสังสารวัฏอีกต่อไป

คืนสู่ธรรมชาติเดิมที่เป็นอมตะไม่เกิด ไม่ดับ

ไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวกับเหตุปัจจัยอีกต่อไป



๑๒๘   อยู่กับยิ้ม

ทุกเช้ายามตื่นนอนดูเข้าไปในใจอย่างไม่หลงลืม

หากเห็นความคิดใดแฝงตัวอยู่                             

รู้สึกตัวเข้าไปถึงตัวใจที่ไม่มีความคิด

สนใจที่เท้ากระทบพื้นรู้สึกตัวลงตรงจุดสัมผัส              

ที่ว่างจากคำาว่า “เรา”

ในขณะก้าวเดินไปห้องน้ำารู้สึกที่เท้ากระทบพื้น 

ที่เกิด – ดับไม่มีคำาว่า “เรา”

ในขณะแปรงฟันเห็นใบหน้าในกระจก                          

ยิ้มต้อนรับใบหน้านั้น

จะพบรอยยิ้มที่สดใสจากใจที่ปกติสุข

๒๘. ฝึกอยู่กับยิ้ม
      อย่�งไม่ลืมใจ
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จำาอารมณ์รอยยิ้มนั้นไว้ในใจ                                 

ในขณะก้าวออกจากห้องน้ำา

อาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำากิจวัตรตอนเช้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พัก

เห็นรอยยิ้มในใจยังคงอยู่

สำารวจดูว่าขาดสติหลงเข้าไปอาศัย

อยู่ในอุปาทานใด ๆ หรือไม่ (กรรมภพ)

หากเห็นความหลงเข้าไปอาศัยในความคิด

เรื่อง “เรา” “เขา” ออกมาจากความคิดทันที

และยิ้มต้อนรับใจเดิมที่ไม่ได้เติมอกุศลลงไป

หากต้องเผชิญปัญหาตั้งสติจำาถูกต้องว่า  

“เพียงแค่สิ่งเกิด – ดับ”

อาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พัก

ในขณะก้าวออกจากห้องน้ำ

อาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พัก

จำาอารมณ์รอยยิ้มนั้นไว้ในใจ                                 

ในขณะก้าวออกจากห้องน้ำ

อาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พัก

า

ในขณะก้าวออกจากห้องน้ำในขณะก้าวออกจากห้องน้ำในขณะก้าวออกจากห้องน้ำ

อาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำ

ในขณะก้าวออกจากห้องน้ำ

อาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำอาศัยอยู่ในยิ้มในขณะทำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก้าวเท้าออกจากที่พัก

รวจดูว่าขาดสติหลงเข้าไปอาศัย

อยู่ในอุปาทานใด ๆ หรือไม่ (กรรมภพ)

หากเห็นความหลงเข้าไปอาศัยในความคิด

เรื่อง “เรา” “เขา” ออกมาจากความคิดทันที

อยู่ในอุปาทานใด ๆ หรือไม่ (กรรมภพ)อยู่ในอุปาทานใด ๆ หรือไม่ (กรรมภพ)

หากเห็นความหลงเข้าไปอาศัยในความคิด

อยู่ในอุปาทานใด ๆ หรือไม่ (กรรมภพ)

เรื่อง “เรา” “เขา” ออกมาจากความคิดทันทีเรื่อง “เรา” “เขา” ออกมาจากความคิดทันทีเรื่อง “เรา” “เขา” ออกมาจากความคิดทันทีเรื่อง “เรา” “เขา” ออกมาจากความคิดทันทีเรื่อง “เรา” “เขา” ออกมาจากความคิดทันทีเรื่อง “เรา” “เขา” ออกมาจากความคิดทันที



๑๓๐   อยู่กับยิ้ม

ตั้งหลักอยู่กับใจอย่างไม่หลงลืมใจเดิม             

ที่ไร้การปรุงแต่งอยู่ก่อน

ตอบสนองเหตุปัจจัยอย่างไม่เติมอกุศล

ผลแห่งความทุกข์ใจย่อมไม่มี

ในขณะกายเคลื่อนไหวหรือเดินไปทำาธุระ,             

เข้าห้องน้ำาฯ

มีสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้น

เห็นลักษณะเกิด – ดับของผัสสะ

หากไม่ขาดสติเผลอเติมอกุศลย่อมไม่เกิดผล

เป็นความทุกข์ใจ

สรุปด้วยปัญญาอย่างว่องไว                                       

เห็นลักษณะเกิด – ดับของรูป – นาม

ในขณะกายเคลื่อนไหวหรือเดินไปทำาธุระ,             

มีสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้น

ธุระ,             ธุระ,             

มีสติระลึกรู้ลงไปที่เท้ากระทบพื้น
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ที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น                                       

และดับไปในแต่ละขณะ

จะเห็นธรรม ๒ ชนิดปรากฏ                                  

คือธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตน

ในขณะความปรุงแต่งดับ

เห็นธรรมที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัย                             

เหมือนความว่างไม่ใช่ตัวตน

มีปัญญาเห็นธรรมทั้งหมดเป็นสภาวธรรม

ไม่ใช่ตัวตนทั้งความว่าง และเหตุปัจจัย

อาศัยอยู่ในยิ้มอย่างไม่ลืมใจ                                  

เห็นธรรมชาติของใจเดิมเป็นอมตสุข

คือธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตน

เห็นธรรมที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัย                             

เหมือนความว่างไม่ใช่ตัวตน

มีปัญญาเห็นธรรมทั้งหมดเป็นสภาวธรรม

คือธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตนคือธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตนคือธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตนคือธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตนคือธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับไม่ใช่ตัวตน

เหมือนความว่างไม่ใช่ตัวตน



๑๓๒   อยู่กับยิ้ม

ทดลองยิ้มขึ้นเบา ๆ บนใบหน้า

และสังเกตเห็นรอยยิ้มบาง ๆ เกิดขึ้นในใจ

อาศัยอารมณ์ยิ้มนั้นเป็นเครื่องอยู่

รู้สึกตัวว่ายิ้มนั้นเกิดจากเหตุปัจจัย                             

ให้ผลอย่างไร

๒๙. ฝึกหัดอยู่กับยิ้ม
      ทำ�ให้เกิดสม�ธิ

ทดลองยิ้มขึ้นเบา ๆ บนใบหน้า
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แล้วทวนย้อนเข้าไปดูสภาวะ                                   

แห่งความโปร่งเบานั้น

ด้วยการดื่มด่ำาอย่างท่วมท้น                                 

ด้วยความรู้สึกถึงตัวจิต

ซึ่งคือช่องว่างใน DNA เล็ก ๑ ในล้านมิล                   

ต่อกับช่องว่างภายนอก

จึงทำาให้ความรู้สึกตัวนั้นโปร่งเบาดั่งความว่าง

การวางท่าทีเช่นนี้ทำาให้เข้าสมาธิง่าย

แต่ไม่ได้หลงว่ามีเราเป็นผู้กระทำา

เป็นเพียงการสร้างเหตุปัจจัยหนึ่ง                              

เพื่อเปลี่ยนเหตุปัจจัยหนึ่ง

แล้วทวนย้อนเข้าไปดูสภาวะ                                   

แห่งความโปร่งเบานั้น

แล้วทวนย้อนเข้าไปดูสภาวะ                                   

แห่งความโปร่งเบานั้น

แล้วทวนย้อนเข้าไปดูสภาวะ                                   

แห่งความโปร่งเบานั้นแห่งความโปร่งเบานั้นแห่งความโปร่งเบานั้น

อย่างท่วมท้น                                 



๑๓๔   อยู่กับยิ้ม

เป็นอุบายในการปิดกั้นอกุศลหรือนิวรณ์ ๕  

คือกามฉันทะ พยาบาท หดหู่ซึมเซา ฟุ้งซ่าน  

และกังวลสงสัย

เพราะการอยู่ในยิ้มเป็นองค์ประกอบเบื้องต้น

ของฌาน ๑ และ ๒

คือ ปฐมฌาน	มีองค์ประกอบ

๑. วิตก                                                         
คือดื่มด่ำาอยู่กับจุดสนใจในกาย – ใจ                         

เพื่อปิดกั้นนิวรณ์ ๕

๒. วิจ�ร                                                       
คือรู้ชัดต่อสภาวธรรมตรงจุดสนใจ                           

ทำาให้นิวรณ์ ๕ ไม่ปรากฏ

คือดื่มด่ำคือดื่มด่ำคือดื่มด่ำ อยู่กับจุดสนใจในกาย – ใจ                         

เพื่อปิดกั้นนิวรณ์ ๕

คือดื่มด่ำคือดื่มด่ำ

คือรู้ชัดต่อสภาวธรรมตรงจุดสนใจ                           



        พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส    ๑๓๕

๓. ปีติ                                                            
คือการอยู่กับยิ้มภายในที่ซาบซ่านดื่มด่ำา

๔. สุข                                                         

คืออยู่กับยิ้มภายในที่แช่มชื่นโปร่งเบา

๕. เอกัคคต�                                                       

คือสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่

ฌานที่	๒	นับเป็นการอาศัยยิ้ม																												

เป็นเครื่องอยู่ของสมาธิ

 ๑. ปีติ

 ๒. สุข

 ๓. เอกัคคตา



๑๓๖   อยู่กับยิ้ม

ฌานที่	๓	ก็ยังอยู่ในยิ้มอย่างมีความสุข

๑. สุข

๒. เอกัคคตา

ฌานที่	๔	รอยยิ้มภายในบางเฉียบ																											

นุ่มนวลอ่อนโยนโปร่งเบา

๑. อุเบกขา

๒. เอกัคคตา

สภาวะแห่งเอกัคคตา คือสมาธิ

ซึ่งสามารถใช้ ขณิกสมาธิ	กับชีวิตประจำาวัน

คืออาศัยอยู่ในยิ้มอย่างไม่ลืมใจ                                 

ที่มีความปกติสุข

ก็ยังอยู่ในยิ้มอย่างมีความสุขก็ยังอยู่ในยิ้มอย่างมีความสุข

รอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบ																											รอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบ

นุ่มนวลอ่อนโยนโปร่งเบา

																											รอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบ																											รอยยิ้มภายในบางเฉียบรอยยิ้มภายในบางเฉียบ

นุ่มนวลอ่อนโยนโปร่งเบานุ่มนวลอ่อนโยนโปร่งเบานุ่มนวลอ่อนโยนโปร่งเบานุ่มนวลอ่อนโยนโปร่งเบา

สภาวะแห่งเอกัคคตา คือสมาธิ
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พอพบผัสสะแล้วเผลอไหลเข้าไปใน                  

ความคิดปรุงแต่ง

จะเห็นความแตกต่าง                                

ระหว่างอยู่ในยิ้มกับความปรุงอกุศล

ส่วน อุปจารสมาธิ เป็นฌานที่ ๒, ๓                         

ที่อาศัยปีติสุข

คืออยู่กับยิ้มบาง ๆ แนบอยู่กับใจ                          

เป็นสภาวะแห่งรู้ที่เด่นชัด

จนเห็นปรากฏการณ์เป็นเหตุปัจจัย                        

ที่เกิด – ดับไม่ใช่ตัวตน

อัปปนาสมาธิ เมื่อปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตน

ของอวิชชา

จะสามารถยิ้มใส่อวิชชา และไม่ทำาตาม                   

ตัณหาอุปาทาน



๑๓๘   อยู่กับยิ้ม

น้อยนิดจิตก็ไม่ส่งออกปรุงแต่ง                         

จึงรวมตัวตั้งมั่นแน่วแน่

เข้าไปแตะสภาวะแห่งอมตสุขที่ไม่ปรุงแต่ง

อันเป็นธรรมชาติเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว
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บทสรุป



๑๔๐   อยู่กับยิ้ม

๑. อยู่กับยิ้มเพราะมีสติไม่ลืมใจที่ปกติสุข

     ทำาให้ได้ฟังธรรม ๒๔ ชั่วโมงจาก                       

เหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตน

     ทั้งธรรมที่เป็น                                              

สังขตธรรม และ  อสังขตธรรม                                

คือธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกิด – ดับ

     และธรรมที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัย                       

เหมือนความว่าง

     แต่ธรรมทั้ง ๒ ชนิด                                   

ล้วนไม่ใช่ตัวตนของใคร
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๒. อยู่กับยิ้มเพราะไม่ขาดสติเผลอเพ่งโทษ

๓. อยู่กับยิ้มด้วยการวางเมตตาไว้ในใจ

ทำาให้สงสารต่อความไม่คงที่                         

อันเป็นทุกข์ของทุกชีวิต



๑๔๒   อยู่กับยิ้ม

๔. อยู่กับยิ้มเพราะเห็นจิตเดิมเป็น                                

พุทธะ บริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้ว

     แม้เหตุปัจจัยที่เกิด – ดับในจิต                        

จึงเป็นพุทธะไปด้วย

     เพราะหากไม่มีจิตก็ไม่มีธรรม

ดังนั้นสิ่งที่ออกจากจิตล้วนเป็นธรรมทั้งสิ้น
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๕. อยู่กับยิ้มด้วยสมาธิในแต่ละระดับ

     ที่ออกจากความคิดปรุงแต่ง

เห็นความสุขอันปลอดภัยเทลาดไปสู่                   

อมตสุขอันนิรันดร์



๑๔๔   อยู่กับยิ้ม

          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




