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รายการ “ธรรมะ จัดสรร” สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ชวง “ สนทนา ธรรม ใต รมโพธิ์” : บทสัมภาษณ 

พระอาจารยอำนาจ โอภาโส ประจำวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๑ มีรายละเอียดดังนี้ี้

ในอดีตทานเปนศิลปนฝายจิตวิญญาณ ผูศึกษาธรรมะดวยตนเอง และเคยใชชีวิตเปนอนาคาริกตาม
ปาเขา เพื่อคนหาวาชีวิตคืออะไร และเคยปฏิบัติธรรมกับหลวงปูเทสก เทสกรังสี ปจจุบันทานพำนักอยูที่ผา
ซอนแกว จ.เพชรบูรณ 

เรื่อง : จากเสียงขลุยแหงขุนเขา สูชองวางหวางเม็ดเซลล

หลวงพออำนาจ  :  หุบเหวคือเสียงขลุยแหงขุนเขา มีลมเขาไหลออกตามหลืบผา เปลี่ยนรูปทรง
ชองวางหวางศิลา บีบเขามาวิ่งหวีดรองกองกังวาน แตชองวางหวางเม็ดเซลลยิ่งกวานั้น กวาเสียงขลุยหลาย
พันหลายลานผสมผสาน เปลี่ยนรูปทรง เปลี่ยนชองวางพิสดาร เปนสังขารตระการตามายากล ในชองวาง
หวางเขา ผาหลืบถ้ำ ชองเงื่อมง้ำ ถ้ำรอนเย็นเปนฉงน ผานหินรอน ชองก็รอนในบัดดล ผานสายชลชองก็
เย็นเปนธรรมดา เพียงแตวาในชองวางหวางเม็ดเซลล มีรอนเย็นออนแข็งเลนซอนหา ระเหยผานชองวาง
สรางปฏิกิกิริยา สะทอนกลับ รับรูไปมามายาการ 

เหมือนเสียงสะทอนกองหุบเขาราวเสียงขลุย ปลิวไลหลุยดุจความจำกึ่งสังขาร เสียงสะทอนในชอง
เซลลกองกวานาน ปรุงสังขารจากความจำล้ำบรรยาย เสียงดังกองปฏิกิริยาดุจฟารอง รอนเย็นตองกระทบ
กันผาเปนสาย เปนพลังงานที่เคลื่อนไหวไมมีใคร แลวสายฟาในรางกายเปนใครกัน ความไมรูไปยึดปฏิกิริยา
ในนามรูป ลองทำรูปมือถูกกันไมเห็นฉัน เพราะกระทบบรรจบรูในฉับพลัน ยกมือพลางรับรูคลายสบายไป 

ตั้งมั่นอยูกับรูดูสังเกต รูปนามเหตุอัศจรรยพลันมากหลาย รูปภายนอกภายในไมมีใคร ชองเล็กใหญภายใน
นอกลวนหลอกลวง นามเดิมไมมีอะไรอยูในนั้นแตเกากอน เหมือนละครตอนขันธ ๕ พาหลุดรวง ชองวาง
เดิมกอนเติมรูดูกลวงกลวง ผานธาตุลวงลวงรูสูนามเดิม

เขียนเมื่อกี้นี้ หลวงปูดูลยทานเคยเขียนไว ในจักรวาลนี้มีแครูปนามเทานั้นเอง นามเดิมก็คือความ
วาง เมื่อรูปมันเคลื่อนไหวผานชองวางก็เกิดการรับรูนั่นเอง เหมือนหลวงพอเลยบอกวา หุบเหวนี้มันเหมือน
เสียงขลุยแหงขุนเขา พอขุนเขาหอตัวจะกอตัวมีชองวาง เมื่อชองวางนั้นถูกลมพัดผานก็เกิดเปนชวงทำนอง 

เมื่อเสียงเขาไปอยูในชองวางแลวมันก็จะสะทอนกลับไปกลับมา กลายเปนสัญญาหรือความจำ แตวารูปทรง
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มันหยาบ ชองวางในหินผาชองวางในหุบเหว มันหยาบแลวก็ใหญ แตลองคิดสิวาชองวางในเม็ดเซลลเรา ใน
ยีนส ในดีเอ็นเอ ละเอียดมาก ๑ ในลานมิล แลวลองคิดถึงถ้ำ ชองวางในถ้ำ เวลาเราเอาหินเย็นๆ เขาไป
อยูชองมันก็เย็น หินรอนเขาไปอยู ชองมันก็รอน ปฏิกิริยาในชองวาง ลองคิดสิชองวางในเม็ดเซลล ในยีน 

หรือดีเอ็นเอเรานี้ ยิ่งกวานั้นอีก ธาตุ ๔ ที่สรางปฏิกิริยากัน ปฏิกิริยาเคมี แลวไหลมากระทบผานชองวาง 

ละเอียดออนกวาไมรูกี่เทา เพราะมันตั้ง ๑ ใน ลานมิล ในชองวางนี้ก็เกิดการรับรูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขามา 

เหมือนฟารองฟารองฟาผา มันเกิดจากไอรอนบนผืนแผนดิน ไอเย็นบนทองฟามากระทบกัน ยังกลายเปน
พลังงานไดเลย แลวขางในนี้ละเอียดกวาฟาผาไมรูกี่ลานเทา มันก็เกิดเปนการรับรู ในชองวางระหวางรูป
กับนามนี้ ที่เรียกวาการรับรูที่หลวงปูดู ลยเขียนในหนังสือ “จิตคือพุทธะ” นี่หลวงพอไมไดวาเปรียบเทียบ
ความรู แตวาเปรียบเทียบวา ที่ทานพูดวาที่สุดของความหลอกลวงของรูปนาม ก็คือ วิญญาณ คือในรูปมัน
มีชองอยูและในชองวางเกิดไอมากระทบกันเกิดการรับรู และตัวรับรูนี้มันกอปปสิ่งที่รูเอาไว เรานึกถึงภาพ
ที่จุด จุด จุด เปนรูปรางสี แลวจุดระหวางรูปรางมีไอปฏิกิริยามากระทบกันอยางนี้ แลวมันเริ่มทำงานดวย
ตัวเองได พอรูปรางนั้นถูกลบหายไป ปฏิกิริยาระหวางชองวางมันถอดกอปปมาอีกทีหนึ่ง นี้คือที่สุดของ
ความหลอกลวงของรูปและนาม กลายเปนความรูสึกรับรูขึ้นมาเรียกวา “วิญญาณ” วิญญาณเขาไปรับรูแลว
มันยึดไง มีอุปาทาน เขาไปยึดมั่นในการรับรู อยางที่บอกวาแมเสียงสะทอนในหุบเขากองกลับไปกลับมา แต
เสียงสะทอนระหวางชองยิ่งละเอียดกวานั้นอีก เกิดเปนสัญญาขึ้น  รับรู รูสึก มีสัญญา ประเภทของการรับรู
จะเทากับประเภทของสัญญา ประเภทของวิญญาณจะเทากับประเภทของสัญญาทุกครั้ง เหมือนพวกเรานั่ง
อยูในขณะนี้มีเทากระทบพื้นรับรูและรูสึกดวยนะ 

อันที่หนึ่งรับรู อันที่สองรูสึก เชน รูสึกแข็งๆ เจ็บๆ และก็จำได จำความเจ็บได จำความแข็งได เรียกวา
สัญญา แลวเราเอาสองสิ่งนี้มาปรุงตอ เอามาคิดตอ คือมันจำไวไง จำวาแข็งๆ เจ็บๆ เปนอยางนี้ แลวก็มา
ปรุงวา เราไมชอบแข็งๆ เราไมชอบเจ็บ เจ็บๆ ไอดีไมดี มาทีหลัง เห็นไหม แลวมันก็ปวนเปยน มันไมใชจำวา
แข็งๆ เจ็บๆ อยางเดียวนิ มันรับรูผานอุปกรณตั้งหลากหลายตั้ง ๖ ตัว อายตนะ ๖ มีกระบวนการ รูปทรง
ของเมล็ดเซลลชองวางตั้งหลากหลาย เกิดกระบวนการอยางนี้ ลูกตาเราก็มีเลนส เรดา หูเราก็มีอีกแบบหนึ่ง 

มีจอรับภาพ มีเลนสเรดาอะไรตางๆ เหลานี้เต็มไปหมดเลย แลวการรับรูตางๆ ก็เต็มไปหมดเลยที่นี้ รับรู
แลวก็จำ จำแลวก็นำมาคิดตอ ขอมูลที่รับเขามา เพราะความไมรู มันก็ไปควาวาตอนที่รับรูวาเรารับรู เรา
รูสึก เราไดยิน มันคิดคำวาเรามาตลอด มีเราที่ไหนกัน  เนี่ยความไมรู เราก็เห็นแตเนื้อเรื่องที่มันคิดมันจำ
อยูตลอดเวลา ไมเคยเห็นสภาพเดิมวากอนนั้นไมเคยมีสิ่งนี้มากอนเลย รับรูมาวาเราชอบ เราไมชอบ อันนี้ดี 

อันนี้ไมดี ดีไมดีมันมีอยูกอนหรือเปลา เห็นไหมเราปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงในศาสนาพุทธ 

ศาสนาพุทธไมใชเรื่องฉาบฉวย เปนเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดออน เปนเรื่องสุดยอดของมนุษยชาติแลวกัน 

ของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่เกิดขึ้น นับจากชีวิตพืชมาเปนชีวิตสัตว ชีวิตพืชก็มีธาตุ ๔ เหมือนกัน เห็น
ไหม ยถาภูตญาณทัสสนะ หรือ ภูตะ คือภูต ที่เรียกวา “มหาภูต” ธาตุ ๔ แปลงรางไดสารพัดเหมือนภูต 

แปลงเปนกลวยก็ได มะละกอก็ได สมก็ได ใบกลวย ใบมะละกอ ใบมะมวง ไมเหมือนกันเลยสักใบ ผลไมก็

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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ไมเหมือนกันเลยสักลูกนะ แตเปนธาตุ ๔ เหมือนกัน หนำซ้ำมันแปลงจากผลไม ใบไมเปนตัวหนอนอีก ตัว
หนอนมันก็กินใบไมเขาไป นกก็กินหนอนอีก เปลี่ยนรูปไปเรื่อย หนอนก็เปนธาตุ ๔ นกก็เปนธาตุ ๔ งู แมว 

กินนกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เลย เปลี่ยนรูปรางไปสารพัด เปนนกก็ไมรูกี่ลานๆชนิด เปนปลาก็ไมรูกี่ลานๆ แบบ 

เปนแมลง เปนสัตว เปนธาตุ ๔ ทั้งนั้น ผลไมใบไมเปนธาตุ ๔ ทั้งนั้น เราเห็นแตเปลือกของมันที่นี้ไมเห็น
ความเปนจริง มันเปนวิวัฒนาการของธาตุทั้ง ๔ มาประชุมกันอยางพอเหมาะพอดี อยางพืชนี้มันหยาบเห็น 

เคยเห็นหนังตนไมมั้ย เราเห็นผิวตนไมมั้ย ผิวจามจุรีเปนไงบาง ใครอยากมีผิวแบบตนจามจุรีไหม ยิ่งกวา
แตกลายงาอีก ยิ่งกวาทองแตกอีกนะ คนมีลูกยังไมเทาตนจามจุรีเลย ผิวมันหยาบกวานึกออกไหม แตผิว
มนุษยนี้ละเอียดกวาหลายเทา

มีผูรูบางคนบอกวา เขาก็มีขันธ ๕ เหมือนกัน แตวาหยาบ มีขันธเดียวก็ไมไดนะ ขันธเดียวคือธาตุ 

๔ ใชไหม อันนี้เห็นไหมวาเขาพยายามชะโงกกิ่งไปหาแสงตะวัน ชะโงกยอดเขาไปหาแสงตะวัน ไมวาจะอยู
หลบตรงไหนจะก็พยายามยื่นกิ่งออกไปยืดใบออก หรือพยายามรากนี้ควานหาความหวานหอมของสายน้ำ
อยางนี้เปนตน แลวบางทียังสรางหนามมาปองกันตัวเอง กลัวสัตวเขามากินอยางนี้ สรางหนามแหลมๆ ไม
ใหเขามาใกลอีก หรือบางทีบางตนอยางหมอขาวหมอแกงลิงยังสรางกับดักไวกินแมลง จะบอกวามีขันธๆ 
เดียวกันไมไดนะ แตวากระบวนการมันจะหยาบกวา พอสิ่งมีชีวิตขาดเล็กมันก็เริ่มพัฒนาเหมือนตนไม
มันก็พยายามที่จะรักษาความเปนอยูของตัวมัน โดยการมีเมล็ดพันธุ ละอองเกษร ดูแคดอกหงอนไกก็ได 

ดอกหงอนไกมีกี่เมล็ด ตนหนึ่งมีกี่เมล็ด เอางี้ไปหยิบดอกหงอนไกมาสิ ก็พุงปลิวเต็มไปหมดเลย มหาศาล
เลย ไมตองคิดถึงสายพันธุสัตวตางๆ ของมนุษยชาติ ตัวส เปรม ตัวอะไรตางๆ ก็พอๆกันนะ แตวาวิธีการ
ตางๆ มันละเอียดกวา นึกออกไหม พวกเมล็ดมันแคปลิวไปบาง มันมีทุนบาง มีปก ๒ ปกเหมือ นลูกยาง
บางอะไรอยางนี้ วิธีการมันหยาบๆ บางเมล็ดก็มีปลายแหลมๆ นะ เวลาตกพื้นดิน มันจะไดควงๆ ไปมุดหา
แผนดินปกหลักมั่นคงลงแบบนี้ บางเมล็ดก็มีทุนลอย 

พอถึงชีวิตสัตวมันเริ่มละเอียดแลวตั้งแตเรื่องไข เรื่องสายพันธตางๆ  มันก็พยายามรักษาสภานภาพ
ของการมีชีวิตดำรงอยูในธาตุ ๔ ที่รวมตัวอยางพอเหมาะ อันนี้มองภาพรวมๆ นะ แตมองภาพรวมเห็นไหม
วา ตั้งแตแรกเริ่มมันมีรูปกับนามเทานั้นเอง คือมีธาตุกับชองวาง แตชองวางมันเขามาเบียดกันและเกิดปฏิ
กิริยากัน นึกถึงเสียงขลุยสิ เสียงขลุยก็คือชองวาง ถาเรากดรอง มันก็เปลี่ยนรูปทรง เรากดรูปทรงใหมก็เกิด
เสียงใหม คิดสิวาขางในนี้ยิ่งกวาเสียงขลุยอีกนะ เปนดนตรีอันอัศจรรยของธรรมชาตินะชีวิตนี้ แตเพราะ
ความไมรูนี้มันไปควาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น แตละขณะ อยางเชนการรับรูอยางนี้ ก็เรียกวาเรารับรูขึ้นมาเรียก
ชื่อวา วิญญาณ เด็กๆ เราไดยินคำวาวิญญาณหรือคำวาจิต เราก็สรุปวาเปนผีแนนอน เพราะวาวิญญาณมัน
คือรูปถอด อยางที่หลวงพอเปรียบเทียบวามันคือรูปถอด หมายความวาในชองวางเล็กๆ ที่เผยปฏิกิริยาขึ้น
มาเกิดการรับรู พอธาตุ ๔ มันสลายไป ชองวางที่เกิดปฏิกิริยามันทำงานดวยตัวเอง คือ มันรับรูเอาไวและ
มันจำเอาไว มันจำรูป รส กลิ่น เสียง ทั้ง ๕ เอาไว แลามันก็หมุนเหมือนกับเรา เดี๋ยวก็นึกถึงรูป เหมือนกับ
เราเดี๋ยวก็นึกถึงรส เดี๋ยวก็นึกถึงเสียง คิดตอ มันทำงานดวยตัวเองได แตแรกมันสัมผัสครั้งหนึ่งกอนใช
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มั้ย เคยเห็นมาครั้งหนึ่งกอน รับรูมาครั้งหนึ่งกอน แลวคอยนำมาคิดตอ มาวนเวียนคิดปรุงแตงตอ เหมือน
เปรียบเทียบหลวงพอแลวกัน  เหมือนไปดูพระอาทิตยตกดินที่ชายทะเล  เห็นสีสมของพระอาทิตยตกดิน 

สะทอนกับเงาสีฟาของชายทะเล สีฟากับสีสมอยูดวยกันแลวสวยดีนึกออกมั้ย ตอนแรกพอเห็นปปแลว
เอามาคิดใหม เอะ! เอาสีสมกับสีฟามาวางไวตรงไหนมันถึงจะสวย เรายักยายถายเทไดแลวเห็นมั้ย เอาไป
วางไวในรูปทรงเกาอี้ มีสีฟาสัก ๘๐% มีสีสม ๒๐% เอะดูสวยดี เอาไปวางไวในซองขนม มีสีฟา ๘๐% สีสม 

๒๐% สวยดี เห็นมั้ย มันเริ่มคิดผันพิสดารขึ้นมา จากสิ่งที่เรารับรูแลวก็จำ จำแลวก็คิดปรุงแตง ทีนี้เราหลง
กับเนื้อหามัน เราลืมที่มา แตถาเราปฏิบัติธรรม คำ วา ปฏิบัติ  คือ การ เขาไป ประจักษ ลักษณะ ของ ความ จริง 

ที่ มัน ทำงาน ของ นามธรรม เรายอนเขาไปดูถึงตนทาง ออมันเกิดจากการรับรู รับรูแลวจำเอาไว แลวเอามา
คิดตอ ไมเห็นมีเราเลยใชมั้ย เพราะมีดวงอาทิตยกระทบผิวน้ำทำใหเกิดการรับรู เราที่ไหนละใชมั้ย อันนี้มัน
มีเลนสจออยูประสาท เขาไปรับภาพได รับภาพมาแลวก็บันทึกเปนความจำ

อยางที่หลวงพอเปรียบเทียบ เหมือนเสียงกองในหุบเขา แคเสียงกองในหุบเขายังสะทอนกลับ
ไปกลับมาไดในชวงขณะหนึ่ง อาจจะสัก ๕ นาที แลวเราคิดสิวา ไอที่ละเอียดกวานี้ ไอชองวางหวาง
หุบเขาหยาบๆ ใหญๆ มันยังกองขนาดนั้น แลวชองวางที่ขนาดนี้ จะกองขนาดไหน เคยสังเกตุไหม เวลาที่
เราไดยินเสียงอะไรหรือพูดอะไรไป มันจะสะทอนไปกลับมาอยูเดี๋ยวหนึ่งหรือ เราเห็นภาพ เราเห็น แสงไฟ
หลับตาปบ มันสะทอนกลับไปกลับมาอยูเดี๋ยวหนึ่ง กลายเปนความจำเรียกวาสัญญา มีตัวตนที่ไหนละ 

สัญญาอาศัยการรับรูนั้นถึงจะมีความจำนะ ความรูตองอาศัยสิ่งถูกรู ถึงจะมีการรับรูได แลวนำมาคิดตอ
เรียกวาสังขาร สังขารก็ไมมีตัวตนเหมือนกัน เพราะอาศัยความจำบวกกับทุกขเวทนานำมาคิด มันปรุงแตง
ผัันพิสดารไง ลึกล้ำลึกซึ้งไปเรื่อยๆ จนเราลืมตนทางลืมที่มา ในนามเดิมกอนนั้น มันไมมีอะไรอยูในนั้นเลย 

เราปรุงแตงวาอันนี้ดี อันนั้นไมดี ดีไมดีมันมีอยูกอนหรือเปลาละ เห็นไหมถึงบอกการมาปฏิบัติธรรม ไมได
มาเอาดีนะ ถาเอาดีจะยุง แตถาเอาความจริงจะสนุก จะสนุกคือมีฉันทะนั่นเอง 

สติปฏฐาน ๔ การตามดูการทำงานของรูปและนาม กายและใจ สัมปยุตดวยอิทธิบาท ๔ มีฉันทะ 

เอะสนุกดี พอใจที่จะตามดูตามรู มันเราใจ นาสนใจ นาติดตาม มีวิริยะ มีจิตใจฝกใฝจดจอ วิมังสาพิจารณา
ไตรตรอง ทำไปแลวมันมีเหตุมีผล เกิดศรัทธาพละขึ้นมา ศรัทธาพละขจัดความงมงาย มันไมไดเกี่ยวกับพระ
เจาที่ไหนเลย ไอนี่มันรูปกับนาม เปนมายาการของรูปและนาม ศรัทธาพละขึ้นมาอยางนี้ มีศรัทธาศีล ขจัด
ความงมงาย มีพลังความเชื่ออยางมีเหตุผล มีความเพียรขึ้นมา ความเพียรที่จะตามดูตามรู ก็มีอะไรอีก มี
สติ ระลึกรูอยูกับรูปและนาม รูสึกมันนาสนใจไง มันทำงานรวมกัน กับฉันทะเห็นไหม มีสมาธิตั้งมั่นอยูกับ
รู พลังแหงปญญาพวกนี้ก็กำจัดพวกความหลงออกไป สมาธิก็กำจัดความฟุงซาน ตั้งมั่นอยูกับรู สติกำจัด
ความประมาทออกไป ตั้งมั่นอยูกับความระลึกรู วิริยะกำจัดความขี้เกียจออกไป เพราะตัวนี้มีประโยชน
กวาเปนตน มีอินทรีย ๕ พละ ๕ ก็ทำงานรวมกัน เก็บขอมูลจากการตามดูตามรูกายและใจ ยิ่งมีขอมูลมาก
ก็ยิ่งทำงานวิจัยไดเยอะเรียกวา “ธัมมวิจยะ” เห็นมั้ย มีสติสัมโพชฌงค  ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค  วิริยะสัม
โพชฌงค  ปติสัมโพชฌงค  ยิ่งตามดูตามรู อกุศลมันไมเขามาอยูแลว สติปฏฐาน ๔ เกิดขึ้นแลว ชวงที่เรามี

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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สติอยูอกุศลใหมก็ไมเขามา เรานั่งอยูนี้ยังไมคอยเห็นอกุศลใหมใชมั้ย

ผูดำเนินรายการ  :  แลวเปนหนทางไปสูมรรคผล

หลวงพออำนาจ  :  ถูกตอง หลวงพอพูดภาพรวมไปเมื่อกี้ สังเกตุไหม วามันจะเปนการทำงาน
รวมกันของ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ สังเกตุมั้ย แตมันทำงานรวมกันอยางสามัคคีนะ อยางสมเหตุสมผล อยาง
ถักรอยถักสานเขาดวยกัน

ผูดำเนินรายการ  :  ยิ่งถาเราลืมตนทางเนี่ย มันจะกอตัวเปนสภาพการสะทอนกลับอีก แลวเปนการ
มุงหมายจะพูดกลาวจากความจำของเราปรุงแตงขึ้นมา แลวยังใสพลังลงไป เพื่อที่จะจงใจใหคนภายนอก
เขาเชื่อตามเรา เสริมตัวตนเขาไปอีก

หลวงพออำนาจ  :  จริงๆ แลวอัตลักษณ  ก็ คือ “อา สวะ” นั่นเอง คือความไมรูตั้งแตตนทางไง พอ
มันกระทบกันแลว มันทำงานก็คิดวามันเปนเราขึ้นมา คิดวากายเปนเรา คิดวาไอการรับรูนี้เปนเรา หรือคิดวา
นามธรรมทั้งหลายแหลที่มันรับรูได ที่มันรูสึกได ที่มันจำได ที่มันคิดได คิดวาเปนเรา เรียกวาเราคิด เรารูสึก 

เราจำ พอมันมาคิดวากายและใจเปนเรา หรือวานามเปนเรา มันหลง อวิชชาสวะ มันก็เลยทำใหอยากจะ
เปนนูนเปนนี่ เรียกวา “ภวาสวะ” เปนเพื่ออะไร เปนเพื่ออยากจะได กามาสวะ ยิ่งอยากไดมาก ความ
อยากเปนก็ยิ่งรุนแรง แตมันเริ่มตนจากใชชีวิตของพืชนั่นแหละ เมื่อมันขาดแคลนแสงแดดอยางนี้นะ มัน
ก็พยายามจะยืดกิ่งเพื่อไปหาแสงตะวัน เมื่อมันขาดแคลนน้ำ รากมันก็พยายามหยั่งรากกวานไปหาสายน้ำ 

พวกสรรพสัตวก็เหมือนกัน มันมีธาตุ ๔ เหมือนกัน เวลาที่มันโหยหิวน้ำ ขาดแคลนน้ำอยางนี้ มันก็พยายาม
ไปหาแหลงน้ำกินอยางนี้ใชมั้ย ไปหาแหลงน้ำแลวเจอกัน มีน้ำนอย มีสัตวหลายตัวก็ตองแยงกัน ไอตัวแรก
รูสึกวาเปนเราขึ้นมา แลวโหยหาเพราะมันเกิดความบกพรองของธาตุทั้ง ๔ ก็เลยเกิดความตองการเรียกวา 

“โลภะ” พอเกิดโลภะ แลวตองการแกงแยงเรียกวา “โทสะ” อันนี้อยางที่บอกพอโลภะ โทสะเกิดขึ้น ก็เกิด
ความฝนใฝอยากจะเปน ถาเปนผูเปนใหญกวา มีอำนาจมากกวา มีกำลังมากกวา จะไดสิ่งที่ตองการงายกวา
คนอื่น อยางเชนจะไดแหลงน้ำงายกวา พวกนี้ก็ตองแกงแยงกัน แมวาจะเปนสัตวประเภทเดียวกัน ก็ตอง
แยงกันเปนจาฝูง ถาจาฝูงก็จะไดกอน อยางนี้จะเกิดภวาสวะ ฝนใฝอยากเปนนูนอยากเปนนี่ มนุษยก็แบบ
เดียวกัน ยิ่งอยากไดมากความอยากเปนก็ยิ่งรุนแรง ทุกวันนี้ก็จะเห็น ยิ่งมีสวนผลประโยชนที่จะไดนอยลง มี
ผูตองการมากขึ้น การแกงแยงความอยากเปนยิ่งสูงคามากขึ้นเทานั้น ยิ่งมีการทำลายแรงขึ้นเทานั้น 

ความไมรู อวิชชาสวะ ทำใหเกิดโลภะกับโทสะ ภวาสวะ ฝนใฝอยากจะเปน สัตวทุกตัวจึงอยากเปน
จาฝูงนะ ตองเอาหัวกระแทกกัน ตองตบตีฆากันอะไรตางๆ เพื่อจะไดภวาสวะ แลวก็มี ทิฏฐิสวะขึ้นมาอยาง
นี้ ตองทำอยางนี้ถึงจะไดอยางนี้ เชนเอาเขาขวิดกันบาง เอาอกกระแทกกันบาง เอาเขี้ยวแทงกันบาง พวก
ฮิปโป พวกชางน้ำอยางนี้  เลือดอาบโชกเลย ชางน้ำบางตัวก็ตองเอาตัว อกกระแทกกัน ไขมันทั้งนั้นเลย ใคร
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ชนะก็ไดแหลงหากิน ไดตัวเมียเยอะ ไดตัวเมีย ๘๐ ตัวนะชางน้ำ แตมันก็หลงวาสวยใชมั้ย ชางน้ำมันก็หลง
วาชางน้ำสวย แตมันเห็นวาพวกเราสวยมั้ยอยางนี้ เปนตัวที่ ๘๑, ๘๒ มันจะสนใจมั้ย เห็นไหม ถาถามวามัน
วิปลาศมั้ย ที่วาสวยอะ! ชางน้ำ มันสวยจริงหรือเปลา เห็นหมาปาไฮยีนามั้ย  เดินขาลากๆ กนหอยๆ นะ 
สวยจริงมั้ย มันวิปลาศเห็นคลาดเคลื่อนวาสวยอยางนี้ ไสเดือนกับไสเดือนละสวยไหม ผิวหนังบางเฉียบเลย
บางกวาพวกเราอีกนะ ไมตองครีมทาผิวดวย บางกวาตั้งเยอะเห็นมั้ย ความไมรูเห็นมั้ย ความไมรูมันสราง
ทิฐิ ตางๆ ขึ้นมา ทิฐิ จากความไมรู ลองนึกถึงมนุษยวานรก็ได มนุษยนี้เดินทางพัฒนาการมาแค ๕,๐๐๐ 

กวาปเทานั้น ที่พัฒนาจริงๆ จังๆ 

ลองนึกภาพมนุษยวานรที่หลวงพอเปรียบเทียบ หลังจากไปเปนจาฝูง ไปเปนหัวหนาเผาแลว ก็กูแน
ที่สุดในเผาแลว มีกำลังเขมแข็ง  มีกำลังมากกวา ปกครองไอพวกลูกนองเผา ไดกินกอน ไดตัวเมียเยอะกวา 

ไดที่อยูดีกวา อยูๆ วันหนึ่งเห็นฟาผาเปรี้ยง ตนไมพินาศลงไป เฮย! มีใครเกงกวาเราอีกเหรอเนี่ย นึกออกมั้ย 
อยูๆ เห็นน้ำทวมพัดทีเดียวตนไมตนไรพังพินาศ กระตอบพังหมดเลย เฮย! ยังมีใครเกงกวาเราอีกเหรอเนี่ย
เห็นมั้ย  มันนึกวามีใคร มีตัวตนอยูเสมอ มันก็เลยปนรูปปน สถาปนาขึ้นมาเปนพระเจา แลวเวลามีปญหา
ก็ไปขอความชวยเหลือพวกนี้ใชมั้ย เจ็บไขไดปวยขึ้นมา ไมมีหมอหนิ ไมรูทำยังไงละ ก็คิดวามีใครที่เกงกวา
เราแน  คิดวาเราเอาตัวไมรอดก็ตองมีคนเกงกวาเรา ก็ไปขอพรใหชวยหนอย ชวยใหหายปวยหนอย ไปไหว
ตนไม ไปไหวภูเขา ไปแชแมน้ำ ลองนึกถึงมนุษยวานรสิ มันตองทำอยางนั้น เพราะมันไมรูใชไหม 

ผูดำเนินรายการ  :  หาที่พึ่ง

หลวงพออำนาจ  :  เรียกวา “ทิฏฐิสวะ” ไง แลวก็สรางทิฐิิ เต็มไปหมดทั้งโลกเลย ลองกวาดสายตา
ลองดูสิ เผาแอฟริกาหรือที่ไหนก็แลวแต ก็จะมองเห็นภาพนี้เต็มไปหมดเลย ทิฏฐิสวะ แลวก็สรางความเชื่อ
แปลกๆ ตองทำอยางนั้น ตองทำอยางนี้ ตองยืนขาเดียว ตองนอนบนตะปู ตองเอาหวงใสคอ ตองเอาถาดใส
ปาก อะไรสารพัดไปหมดเลย พอพระพุทธเจาตรัสรูจึงทอพระทัยไง เออวา...คนทั้งโลกมันหลงหมดเลย หลง
คิดเนี่ยเห็นมั้ย ดูสิหลงคิดเนี่ย ทิฏฐิสวะเนี่ย อยางที่เรากำลังพูดถึงอัตลักษณ และอัตลักษณเนี่ยเปนกันหมด
ทั้งโลกเลยนะ สรางรูปแบบกันมาอยางนี้ หลวงพอถามสิวาพวกที่ใสหวงคอเนี่ย ถามันอยูดวยกันใชมั้ย  ถา
เราไมใสเนี่ยเราจะอยูดวยกันกับเขาไดมั้ย 

ผูดำเนินรายการ  :  อยูไมไดคะ

หลวงพออำนาจ  :  อยูไมไดใชมั้ย เขาไมตอนรับนะ นึกออกมั้ย เพราะเขาเชื่อเหมือนกันเขาถึงอยู
ดวยกันได แตที่นี้ลองลบภาพดูใหม ถาทั้งเผาเริ่มเปลี่ยนความเชื่อใหม ไมมีใครเชื่อแลวเหลืออยูคนเดียว
ใสหวงคอเนี่ย จะเปนบาใชมั้ย นึกออกมั้ย อันนี้มันบาเหมือนกัน มันจึงอยูดวยกันไดนะ นึกออกมั้ย เพราะ
มันเชื่อเหมือนกัน จึงอยูดวยกันได อยางแอฟริกา บางเผาเขาเอามีดโกนไปกรีดที่หลัง กรีดที่หลังผูชายนะ 

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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ตองกรีดที่หลัง กรีดใหเต็มเลย เอาเนื้อออกแลวมันจะเกิดเปนแผลเปนตุมนูนๆ เหมือนหนังจระเข อันนี้
มันเปนชายชาตรี มีผิวหนังเหมือนเกราะ เหมือนหนังจระเขอยางนี้ แตถาใครไมทำอยางนั้น ไมใชแมนนะ 
นึกออกมั้ย ถาไมทำอยางนี้นะ ไอนี่ไมไดเรื่องเลย ไมมีน้ำยาไมกลาหาญ อยูกับเขาไมไดนะ ไมเปนแมนอยาง
นี้เปนตน ความเชื่อ ทิฏฐิสวะเนี่ย เพื่ออะไร เพื่อภวาสวะ  เพื่อจะไดเปนไง  กามาสวะแลวก็สรางอัตลักษณ 
เต็มไปหมดทั้งโลกเลย จนกวาจะไดเห็นความจริงวา นี่มันไมมีอะไรอยูในนั้นเลย มันหลงคิดทั้งนั้นเลย 

หลวงพอเทียนบอกวา เมื่อไหรเห็นวาจิตหลงคิดไป ไดตนทางวามันไมใชของจริง พอหลงคิดไปปป มันจะ
ออกมาเร็วขึ้น ออกมาจากโลกของความคิด ออกมาจากการเกิด เกิดอะไร เกิดความคิดไง จริงๆแลวออกมา
ไมใชวาไปควานหาตอวา ตกลงแอฟริกากับเผานั้นใครถูกใครผิดกันแน ใครถูกใครผิด ผิดตรงที่หลงคิดใช
มั้ย นึกออกมั้ย ผิดตรงที่หลงคิด ถูกตรงที่รูวาหลงคิด มันไมผิดนะ เห็นมั้ย เหมือนที่หลวงพอเปรียบเทียบ
ชองวางระหวางขุนเขา ชองวางจักรวาล ชองวางในอวกาศ ไมเคยมีสิ่งนี้อยูกอน วาถูกหรือผิดดีหรือชั่ว มัน
หลงปรุงแตงจากความไมรู จากอวิชชา ความไมรู จนกวาจะมาตามดู ตามรู ความไมรู อวิชชาสวะ คิดวา
กายและใจเปนของเรา สวนสติปฏฐาน ๔ เปนการตามเก็บขอมูล ดูสิวากายและใจใชเราหรือเปลา มันเลย
เปนคูปรับกันเห็นมั้ย 

สติปฏฐาน ๔  เปนคูปรับกับสังโยชน สติปฏฐาน ๔ ไมมีตัวเจตนาดวยนะ สังโยชน เกิดไดเพราะวา
มีภพ ภพเปนปจจัยใหเกิดชาติ ภพคือเจตนาเรียกวากรรมภพ แตสติปฏฐาน ๔ ไมมีคำวาเจตนาอยู มีแตคำ
วาตามดูตามรู หรือโพชฌงค ๗ ก็ไมมีคำวา เจตนาอยูในนั้น เริ่มตนจากสติปฏฐาน ๔ ธัมมวิจยะ มีตามดู 

ตามรู ตามเก็บขอมูลไปเรื่อยๆ ๗ ป ลองคิดสิถาตามดูตามเก็บขอมูลเนี่ย เดี๋ยวนี้มีสำรวจโลกใชมั้ย ลองคิด
สิถาเขาสำรวจมา ๗ ป เขาก็มีขอมูลเยอะมั้ย เขาทำการวิจัยมากขึ้นใชมั้ย เราเคยสำรวจโลกตัวนี้ใชมั้ย โลก
ของรูปนามเนี่ย เราตามเก็บขอมูลมั้ย ถาตามเก็บขอมูลสัก ๗ ปสิ พระพุทธเจาถึงบอกไมเกิน ๗ ป ตองได
ปญญาแบบใดแบบหนึ่งแนนอน แตพวกเราไมเคยตามเก็บขอมูล ไมเคยสำรวจ สวนใหญเราก็สรางภวาสวะ
ฝนใฝอยากเปนนูน อยากจะไดไอนี่ ตองทำอยางนั้นถึงจะไดอยางนี้ ตองทำอยางนี้ถึงจะเปนอยางนั้น ไมเคย
ตามดูกลไกการทำงานของมันเลย วาสิ่งนี้มีอยูกอนหรือเปลา มันแคความคิด ความรูสึก เปนระลอกที่ไหว
ในความวาง มีตัวตนที่ไหน มีลักษณะการเกิดดับ มีลักษณะสลายไป ไรแกนสาร ควาเอาเมื่อไหรเปนภัย
เมื่อนั้น จริงมั้ย หลวงพอพูดวิปสสนาญาณ ๙ แลวนะ แตใชภาษาธรรมดาๆ ชอบใชภาษาธรรมดาที่คุยกัน
รูเรื่องมากกวา 

ผูดำเนินรายการ  :  พอหลวงพอพูดอยางนี้ ทำใหเห็นภาพถึงวา ออ! คำวาวัฏฏะหรือวังวนชีวิต มัน
ก็เกิดมาจากที่เราคิดไมแจง ไมทะลุมองถึงตนสาย

หลวงพออำนาจ  :  สังสารวัฏ สัง สาระ  แปล วาที่ ทอง ที่ยว  วัฏฏะ แปล วา หมุน ทองเที่ยวไปในไหน 

ทองเที่ยวไปในสังขาร ๓ อยางนี้ คือการปรุงแตง ปุญญาภิสังขาร ปรุงแตงดีบาง อปุญญาภิสังขาร ปรุงแตง
ไมดีบาง หรือไมอยากกระทบเรื่องแบบนี้เลย หรือเบื่ออยากพนสักทีหนึ่ง อเนญชาภิสังขาร ก็ปรุงแตงวามี
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เราอยากพนอีก พอปรุงแตงขึ้นมาเรียกวา กิเลสวัฏฏ อยางนี้ ปรุงแตงชอบ ไมชอบขึ้นมา ตอมาอีกตัวหนึ่ง 

พอปรุงแตงไมชอบก็จะลงมือไปกอกรรม ไมชอบอยากไปวาเขา ก็ลงมือไปวาเขา เรียกวา กัมมวัฏฏ พอไป
วาเขาเสร็จก็เกิดความรูสึกวา เราปฏิบัติธรรมมาตั้งนานไมนาไปวาเขาเลย รูสึกตระหนักถึงความเปนเราขึ้น
มา ภพเปนปจจัยใหเกิดชาติอยางนี้ ตระหนักวาเราไมนาทำ เรียกวา วิปากวัฏฏเราไมนาพูดไมดีเลย ถาไม
พูดไมดีจะมีคำวาเราไมนาพูดไมดีไดอยางไร ไอตัวนี้ก็มาทีหลังเห็นมั้ย ที่เราพูด สังสารวัฏ หรือ วัฏฏะ  นั่น
ก็คือ ๓ ตัวนั้น เรียกวา สังสารวัฏ เปนที่ทองเที่ยวหมุนเที่ยววนอยูอยางนี้ วนไปวนมา วนคิดดี วนคิดไมดี 

คิดดีคิดไมดี ไมไดมีอยูจริง สังขารุเปกขาญาณเปนการเกิดการปรุงแตง มันคือของปลอมทั้ง ๒ ตัว มันเกิด
ดับสลายไปทั้ง ๒ ตัว สังขารุเปกขาญาณ เปนปญญาสูงสุดในระดับโลกียแลว มีความเปนกลาง เพราะ
รูเทาทันลักษณะของมัน หรือ อุเบกขาสัมโพชฌงค ตัวเดียวกัน มีปญญา แตไมใชอุเบกขาขมเอาไว มีปญญา
รูวาความจริงแลว ๒ ตัวนี้เกิด ดับ เหมือนกัน รูก็ดับ หลงก็ดับ แลวจะไปวนอยู เอามาทำไมอยางนี้ แตถา
พลาดมื่อไหร กิเลสวัฏฏมันปรุงกอ กัมมวัฏฏ ตอมาเกิดวิปากวัฏฏ เราไมนาทำอยางโนน เราไมนาพูดอยาง
นี้ มันเห็นภัยเห็นโทษ อาทีนวานุปสสนาญาณ เห็นโทษของการเขากอกรรม ตองมารูสึกวาเราเปนอยางโนน 

เราไมนาทำอยางนี้ มันมีปญญาแกรอบขึ้น พอกิเลสจะเสนอหนามา ปญญาเขาไปเสียบแทน พวกอนุโลม
ญาณ สัจจานุโลมญาณ เขาไปเสียบแทน ไมจริงหรอกของเกิดดับ กิเลสเสนอตัวนะ ทำอยางนี้สิ จะไดมี
ความสุข ไปดาเขาสิจะไดมีความสุข ปญญาจะเขาไปเสียบเลยนะ ไมจริงหรอกของเกิดดับของเสื่อมสลาย
ไป ไรแกนสาร นาเบื่อจะตายไป ความปรุงแตงเนี่ย แกอยามาหลอกฉันเลย ไปยุงกับมันเมื่อไหร บรรลัย
เมื่อนั้น ทำตามมันเมื่อไหร บรรลัยเมื่อนั้น 

อาทีนวานุปสสนาญาณ มันเห็นโทษ หาทางออก มุญจิตุกัมยตาญาณ ออกอยางไรดีละ ดูสิมันทำงาน
อยางไร เอะ! !!!!!ขันธ ๕ มันทำนิไมใชเรา ไมทำตามมันก็ได บังคับมันก็ไมได เพราะมันตองรับรู มันตองรูสึก มัน
ตองจำ จำแลวตองคิด แตมันไมใชเรา วางใจเปนกลางกับมัน บังคับไมได ไมสุดโตงไปในขางบังคับ ไมสุดโตง
ไปขางไหลตาม อนุโลมตามสิ่งที่เคยตามแลว ปญญาจะเขาไปเสียบอยางนี้ โครตภูญาณ อดทนตอสิ่งการ
ปรุงแตง มันสุขดวยตัณหาธรรมไมเอา มองลงไปเปนไตรลักษณอยางนี้ พวกบารมีทั้งหลายนำมาใชตอนนี้
ดวย ขันติบารมี ทานบารมี จาคะบารมี มีการสละออก สละอารมณออก อดทนตอการเขามากระทบอยางนี้ 

มีปญญา ปญญาแกรอบแบบนี้ กิเลสจะทำงานไมคอยได เห็นมั้ย อยางที่หลวงพอพูด จะมองเห็นภาพรวมๆ 
ของการปฏิบัตินะ เมื่อกี้พูดไป โพธิปกขิยธรรม ๓๗ อันนี้พูดไปวิปสสนาญาณ ๙ เสียบเขาไปอีกแลว เห็น
มั้ยวา ธรรมะมันก็ถักรอยกันอยูอยางเปนธรรมชาตินะ แตหลวงพอตองอางตัวหนังสือนิดหนอย เพื่อใหไม
เห็นวาอยูๆ หลวงพอก็มั่วอะไรขึ้นมาก็ไมรู นัวเนียๆ แตถามองภาพรวม มันก็จะมองเห็นทั้งหมดถักรอย
อยูดวยกันหมดเลย มันทำงานสอดรอยไปดวยกันหมดเลย รวมทั้งการปฏิบัติแบบที่ไตเตาเปนลำดับอยาง
ถูกวิธี คือพื้นฐานของการปฏิบัติ อยางเราฟงอยางนี้นะ พอจะเห็นเหตุเปนผล พอฟงแลวเออมันมีเหตุมีผล 

ฟงดวยปญญารูสึกวามันพอมีเหตุมีผลอยางนี้นะ แตถาฟงแลวมีปญญาเฉยๆ มันไมเขาถึงนะ เรียกวาปญญา
นำหนาสมาธินะ มันโอเวอรไป สมาธิเราไมมีกำลัง ไมมีกำลังเพราะอะไร เพราะวามันถูกเคลือบดวยเนื้อหา 

การปรุงแตงมันไมสามารถยอนกลับเขามา จิตเรามันไมคอยปกติ แสสายไปมา เลยตองมาดูพื้นฐาน ปรับ
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พื้นฐาน เครื่องมือ เราพอเขาใจความจริงนะ แตวาเครื่องมือเรายังไมดีพอ มาพัฒนาเครื่องมือ ดวยการเจริญ 

สติปฏฐาน ๔ มีสติขึ้นมา มีสัมปชัญญะขึ้นมา รูสึกตัวขึ้นมา เวลามันเผลอแลวไมเอา อสัมโมหะสัมปชัญญะ 

จะคิดอะไรเห็นอยูในใจ สติคือความไมลืมใจ สัมปชัญญะ พอไมลืมใจจะเห็นการทำงานของใจ สัมปชัญญะ
รูสึกตัวขึ้นมา คิดไปมีประโยชนมั้ย ไมมีประโยชนไมเอา พูดไปไมมีประโยชน ไมพูด อยางนี้เปนตน

อันที่ ๒ สัปปายะสัมปชัญญะ จะคิดจะพูดไมทำใหเราดีขึ้น ไมเกื้อกูลไมทำใหเรางอกงาม แตนึกออก
มั้ย บางคนถาขาดสติ มันจะไมรูสึกตัว 

อันที่ ๓ โคจรสัมปชัญญะ แทนที่เราจะสนใจเรื่องผูอื่น สนใจการทำงานของกายและใจดีกวา สัง
เกตมั้ย เวลาไปดูเรื่องคนอื่น ไปดูหนัง ดูละคร จะลืมตัวไปเดี๋ยวหนึ่ง ฆาเวลาสักชั่วโมงหนึ่ง ฆาเวลาคือฆา
ชีวิตนะ แตถาเรารูกายรูใจ มันไดทำงานสำรวจไง อันนี้มีประโยชนกวา เรียกวา โคจรสัมปชชัญญะ หรือ 
อสัมโมหะสัมปชัญญะ พอมันหลงปปเห็นไมเอาอยางนี้ ความชั่วมันทำงานไมคอยไดนะ เห็นมั้ย เวลามันจะ
คิดชั่ว อยูในใจ ใจมันปกติอยูดีๆ พอคิดชั่วมันรอนปบ มันสะดุงกลัวตอบาป กลัวผลลัพธที่จะตามมา แคคิด
ยังขนาดนี้ ถาทำจะขนาดไหน เรียกวาสติสัมปชัญญะ มีอยูหิริโอตัปปะ เชื่อมีเหตุสมบูรณ พอมันสะดุง มัน
กลัวแลวเกิดการอะไร อยางพอเราไปที่ใหมๆ ก็กลัวนะ ก็จะสำรวมหนอยใชมั้ย ไปที่คุนๆ เคยแลวนะ จะรูสึก 

อหังการรหนอย ไปใหมๆ มันจะสำรวมไง ก็เกิดอินทรียสังวรณ เห็นมั้ย เพราะมันกลัวจึงเกิดอินทรียสังวรณ
ไง เกิดสำรวมระวังไว อยางเราไปวัดปาแรก ๆ   ที่ที่ไมเคยรูจัก มีผีหรือเปลาก็ไมรู เดี๋ยวเทวดามองเห็นไมกลา
ปลอยตัวเบอะบะ เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน อยูสัก ๗ วัน เริ่มเปนผูเผลอ ผูหลง ผูเบอะบะแลวนะทีนี้ เห็นไหม
วาอินทรียสังวรณมันทำงาน ทีนี้เมื่อไหรมีความละอายใจ และมีความกลัว มันจะสำรวมเขามา ตัวนี้ละเปน
ตนเหตุใหเกิดศีล ศีลนี้จึงแตกตางจากสีลัพพรตปรามาส หรือ สีลัพพตุปาทาน  

ทำไมพระพุทธเจาบัญญัติคำวาสีลัพพรตปรามาส งมงายในศีล คือสมัยกอนอินเดียนี้ ลองนึกภาพ
ยอนกลับไปดูใหดีกอน คนสมัยกอนตอนที่ยังไมมีศาสนาพุทธเกิดขึ้น สรางพรต สรางวัดแปลกๆ มา
เต็มไปหมดเลย บางคนแกผา คลาน ๔ ขาเหมือนสุนัข กินอาหารตามพื้นเหมือนสุนัข คิดวาทำอยางนี้จะเปน
พระอรหันตอยางนี้ บางคนไปนอนบนตะปู ยืนขาเดียว ทำตางๆ ประหลาด คิดวาวัตรแบบนี้ พรตแบบนี้ 

ศีลแบบนี้จะทำใหบรรลุ มันไมใช มันเปนการงมงาย ใชมั้ย นึกออกมั้ย หรือวาบางคนไปยึดมั่น ตองทำอยาง
นี้ ถึงจะเปนอยางนี้ ถึงจะไดอยางนี้  มันไมใชนิ พระพุทธเจามาคนพบ หลวงพอถึงตองพูดพื้นฐานนิดหนอย 

เรียกวาอินทรียสังวรณศีล สังเกตุมั้ยวา ศีลตัวนี้มีปญญาดวย มีสติ มีหิริโอตัปปะ มีอินทรียสังวรณ ถึงจะมีศีล
ขึ้น อินทรียสังวรณคืออะไร เวลาหูกระทบเสียงอยางนี้ ความไมชอบเกิดที่จิตไมเอา ทำชั่ว ไมไดสิ ไปพูดราย
ไมไดสิ ตาเห็นรูปไมใชของเรา ความยินรายเกิดที่จิตไมเอา มันทำชั่วไมได ศีลแบบนี้มีปญญานะ ศีลแบบนี้
ปลอดภัย ทำใหเราเปนคนดี ทำใหคนเปนปกติ เวลาพื้นฐานปกติ เมื่อศีลอยูในสัมมาสมาธิ ซึ่งมีเหตุสมบูรณ 

จิตมันตั้งมั่นงาย เมื่อจิตมันตั้งมั่นงาย เห็นมั้ย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะ ซึ่งมีเหตุสมบูรณ 

กำลังมันพอไง เมื่อเครื่องมือมันเริ่มดีแลว มันก็เริ่มแยกแยะยถาภูตญาณทัสสนะ  คือแยกแยะการทำงาน 
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ภูตะ เมื่อกี้พูดไวแลวคือ มหาภูต ภูตทั้ง ๔ มันไมมีอะไรจริงเลย มันเปนภาพมายา ชางน้ำมันก็วาสวยของ
มันนะ ไอหมาปาไอยีนามันก็วาสวยของมัน หมาก็วาสวยของมัน สวยจริงที่ไหน ขางในมีแตธาตุ ๔ หมดเลย 

ความไมรูทำใหเรายึดถือวาเราเปนนูนเปนนี่ เปนจริงที่ไหน ไมมีใครเปนอะไรเลย มีแตธาตุ ๔ ทั้งนั้น ใบแกกับ
ใบที่รวงโรย ใบออนกับใบแรกแยม เหมือนกันหมด เปนธาตุ ๔ เหมือนกัน ศัตรูกับมิตรก็เปนสิ่งเดียวกันนะ 
หนอนกับนกก็เปนสิ่งเดียวกันนะ นึกออกมั้ย ทีแรกหนอนเห็นนกเปนศัตรูนะ แตพอแมนกคาบหนอนไปให
ลูกนกกิน หนอนเขาไปอยูในตัวลูกนก ก็เปนสิ่งเดียวกันแลวนะ แมนกก็ตองคอยดูแลตัวหนอนอยางลูกนก
คอยฟูมฟกขึ้นมา เห็นมั้ย เราคอยๆ เห็นภาพรวม แตความไมรูไปสรางความแบงแยก คำ วา  ยถาภูตญาณ 

ทัสสนะ คือวา  มัน กระจาย ออก แตเมื่อไหรทิ้งการเห็นที่เปนอนัตตาแบบนี้ เชื่อวานำภัยมาสูตัวเรา  เริ่มไป
มองเปนตัวเปนตน แตถามองแบบยถาภูตญาณทัสสนะ  จะเบื่อ เกิดนิพพิทาวิราคะ เมื่อไหร ยถาภูตญาณ
ทัสสนะ มีอยู นิพพิทาวิราคะเชื่อมีเหตุสมบูรณ มันไมเห็นมีตัวตนอยางจริงจัง พอหลงคิดมันจะออกมาเร็ว
ขึ้น มีวิมุตติญาณทัสสนะ เชื่อในเหตุสมบูรณ เมื่อไหรมีนิพพิทาวิราคะมีอยู ธรรมะมันถักรอยกันหมด
เลย ดูสิหลวงพอเลา ไมมีอะไรกระโดดออกจากกันเลยนะ ทำงานอยูรวมกันอยางเปนระบบ อยางงดงาม 

ศาสนาพุทธโดยปญญาของพระพุทธเจาเปนศาสนาที่ยิ่งใหญมาก ไมไดมองกันแบบฉาบฉวย บางทีนึกแลว
สงสารนะ สงสารคนที่มองแบบฉาบฉวย แลวก็นำเสนอแตสิ่งที่ฉาบฉวย เปนการทำลายพระพุทธศาสนา นี่
ก็สงสารมากเลยนะ เพราะวาสิ่งที่มีคาตอมนุษยชาติมากเลย พวกนักวิทยาศาสตรเขาพยายามจะเขาใจนะ 
รายการสำรวจโลก สำรวจสิ่งมีชีวิต ยอนเขาไปดูการเกิดของดวงดาว การเกิดของมนุษย เซลล ฟสิกส เคมี 

ประวัติศาสตร ทุกอยาง เพื่อพยายามจะเขาใจวา ชีวิตนี้คืออะไร แตพระพุทธเจาคนพบความจริงอันนี้ แต
พวกเราบางคนก็ไมสามารถจะมองเห็นได มองห็นแตภาพภายนอก มองโจมตีศาสนาพุทธ มุมที่เสียหาย 

หลวงพอเลาอยางนี้ใหเห็นวา ศาสนาพุทธ เปนเรื่อง ของ ปญญาชน ตองมีปญญานะถึงจะมองเห็นระดับนี้
ได แตปญญานี้ก็ตองมีเครื่องมือที่ดีใชมั้ย เครื่องมือที่ฉาบฉวยมองไมได เครื่องมือที่เลอะๆ เลือนๆ เผลอๆ 
ไผลๆ เบอะๆ บะๆ อยางที่ทำกันอยูทุกวันนี้ มองเห็นไดมั้ยละ ก็มองเห็นแตสิ่งที่ฉาบฉวย ไมเคยเดินเขามา
ศึกษาอยางลึกซึ้งนะ...นาสงสาร

ผูดำเนินรายการ  :  เหมือนบัว ๔ เหลา

หลวงพออำนาจ  :  จริงๆ ไมมีคนเลวหรอกนะ มีแตความไมรู หลวงพอพูดอยูเสมอไมมีคนเลว มี
แตความไมรู แตความรูนี้จะทำใหนาสงสาร เหมือนเวลาที่เราแผเมตตาเห็นมั้ย  คือแผกระแสของความ
เย็น กระแสของคลื่นที่บวกออกไป กระทบคลื่นที่รอนๆ ใหชะลอความเรารอนลง แผรัศมีความเย็นออกไป 

เพราะความไมรูมันเขาไปเคลือบ เคลือบอยูในชองวางอันนั้น ไมมีใครไง ปฏิจจสมุปบาท ถึงไมมีใครอยูใน
นั้น ไมมีใครไปเกิด ไมมีใครตาย แตมีเหตุนี้ถึงมี เหตุนี้มีผลนี้ถึงมีเทานั้นเอง เปนแคละครตอนขันธ ๕ ที่เปน
ระลอกไหวอยูในความวาง เปนการละเลนของวัฏสงสาร ชั่วครั้งชั่วคราว 

ผูดำเนินรายการ  :  มีตัวแสดง

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑

ผาซอนแกว11



พระอาจารยอำนาจโอภาโส

หลวงพออำนาจ  :  ก็นาตื่นตา ตระการตานะ เราลองคิดดูสิจากชองวางที่เบียดเสียดกัน จากขุนเขา
มาสูชองวางเล็กๆ ในหลืบถ้ำ ชองวางเล็กๆในเสียงขลุย กลายเปนชองวางในดีเอ็นเอของเรา เราก็เกิดการ
รับรู เกิดการจดจำ เกิดการผันพิสดารตางๆ โอโหอลังการ นาตื่นตาจะตายไป พระพุทธเจา จึง บอกวา “สู 

ทั้งหลาย จง มา ดู โลก นี้  อันตระการ  ดุจ ราชรถ แต ผูรู หา ของ ไม เพราะ ไมมีใคร อยู ใน นั้น”

ผูดำเนินรายการ  :  สรางตัวตน

หลวงพออำนาจ  :  คุยแบบไตเติ้ลกันไปกอน คุยกับบทกวีที่เขียนเลนๆ เมื่อกี้นี้

ผูดำเนินรายการ  :  พุทธภาษิตคะ พระอาจารยเจาขา ที่กลาววาเราเห็นเจาแลวตอไปนี้ เจาจะไมมี
สิทธิจะสรางบานอีกคะ อันนั้นเต็มๆ เขากลาวไวอยางไรเจาคะ

พระอาจารยกฤช:  พูดถึงเสนทางของพระพุทธเจาตอนที่ตรัสรูใหมๆ จำพระพุทธพจนทั้งหมดไมได 

โดยความก็คือวา เห็นมารแลว เราเห็นเจาแลว นี้หมายถึงวา พระพุทธเจาเห็นมารแลว เราทองเที่ยวอยูใน
สังสารวัฏ ก็เพราะวาเราไมรูจักเจามากอน เจาก็สรางภพ สรางอะไรใหเราไปหลงอยูเรื่อยๆ ตอนนี้เราเห็น
เจาแลว เราก็ไมสรางภพสรางชาติแลว รื้อถอน ทานก็เปรียบเหมือนโคลงกลอนของสิ่งกอสราง เราก็ไมมีภพ
ชาติที่วาอีกแลว

ผูดำเนินรายการ  :  ไมสามารถจะจูงลากเราไปไดอีกแลว 

พระอาจารยกฤช  :  พอเขาใจโลกแลว เหมือนที่ทานอาจารยบอกวา เก็บขอมูลมาจนเขาใจหมดแลว 

แตวาขอมูลระดับพระพุทธเจา ทานเก็บขอมูลมาไมไชวา ๗ ป อยางที่สำหรับสาวก แตทานเก็บขอมูลมาถึง 

๔ อสงไขย กับ แสนมหาห,skกัป

หลวงพออำนาจ  :  เปนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่วานะ คือบางคนก็ไปเปนครูบาอาจารยคน อยาง
ตอนที่พระพุทธเจาไปเปนสุเมธดาบส ทานจะไปก็ไปไดนะ จะไปเปนพระอรหันตชาตินั้นก็ได แตทานคิดวา
ไหนๆ ไปทั้งที เหมือนกับวาจริงๆ วายน้ำถึงฝงตอนนั้นก็ได แตวาเราก็ไมไดจมน้ำตาย ไมไดลำบากลำบน
อะไร เราก็ชวยคนอื่นไปกอน ตามที่มีกำลังอยูใช แค ๔ อสงไขย กับอีกแสนกัป แตวาเหมือนเรามองสายตา
ไปที่เด็ก ที่ไหนก็ได ที่ดอยโอกาส ที่ไกลโพนจากศาสนาพุทธที่แอฟริกา ที่เอธิโอเปย ที่ตะวันออกกลางก็ได 

เปรียบเทียบอยางนี้นะ เกิดเราอยากจะบอกความจริงกับเขาแบบนี้ กำลังเราไมพอนึกออกมั้ย บอกเขาจะ
เชื่อเหรอ เขาจะเชื่อมั้ย ดีไมดีเขาผอมกวาเกานะ เราคงชวยใหผอมกวาเกาอีก เห็นมั้ย แลวทำยังไงละ มัน
ถึงตองสะสมไง สะสมแตม ตองมีความอดทน อดทนไหวมั้ย ไปบอกเขา เขาไมเชื่ออยางนี้ อดทนไมไหว
แลว ไมเอาแลว  เมตตาก็ไมพอ ตองสรางสะสมบารมี ตองอดทน ตองเสียสละ ตองมีเมตตา เห็นคนลำบาก
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อยูแคไหน ก็ยินดีเขาไปชวย เห็นไฟไหมอยูทั่วจักรวาล มีคนใหไปชวยอยูสุดจักรวาล ก็ไปชวย มีเมตตา ไม
เสียดาย ไมกลัว จะสังเกตุมั้ยเวลาที่เราสงสาร เราจะไมกลัว เชนสงสารใครสักคนอยางนี้ เขามาขอความ
ชวยเหลือ จะไมกลัว ลุยน้ำไปก็เอา หมดตัวก็ยอม ถาสงสารนะ ถาสงสารแลว จะไมกลัวสังเกตสิ เวลา
สงสารเราจะไมกลัว สะสมแตม สะสมปญญาบารมี ปญญาของเราไมพอ เหมือนเราปรารถนาอยากจะชวย
คน นึกออกมั้ย เราจะพูดยังไงใหเขาเขาใจ เรานึกวิธีไมออก พระพุทธเจาตองสะสม ตองเรียนทุกอยางหมด
เลย รวมถึงอะไรตางๆ ที่ตองไปเรียน เรียนเปนสัตวทุกชนิด เรียนการอะไรสักอยาง แตพระศรีอาริย นี้ทาน
สะสมบารมีมากกวา ๔ เทาคือ มีความละเอียดออนมากกวา ก็เหมือนพวกเรา ครั้งแรกยอมเสียชีวิตใหได 

แตยอมใหแคครั้งเดียวนะ แตพระศรีอาริยนี้ยอมไดสัก ๔ ครั้ง ก็ยอมได เปรียบเทียบคลายๆ อยางนี้นะ 
มากกวานั้น อดทนไดมากกวานั้นอีก  ๔ เทา บารมีเวลาที่ทานลงมาถึงมากกวาอีก แตเปนการเดินทาง 

ถาฟงจากหลวงพอเลาถึงชองวาง (Space) เรื่องชองวางเมื่อกี้ เลาถึงกระบวนการรับรูที่มันผัน
พิสดารตางๆ จะมองภาพรวมออกเลย นี้การสะสมแตมก็เปนเชนเดียวกัน คือบางทีเวลามันนอยเกินไป ชีวิต
สัก ๗๐ ป ๘๐ ป มันนอยเกินไป แตถาเรามีเวลามากกวานั้น การฝกฝน การพยายาม การเชี่ยวชาญจะ
มากกวานั้น นึกออกมั้ย จะมากกวานั้นตามมาอยางนี้ ทุกๆ ดาน แมแตในชองวางนั้น มันจะรับรูอะไร ก็
ไปรับรูแสงสวาง เราก็จะสนใจแตแสงสวาง ชองวางก็จะรับรูแตแสงสวางอยางเดียว กลายเปนพลังงาน
แสงสวาง นี้คือวิชากสิณนั่นเอง ซึ่งมันไมไดพิสดารอะไร ถาเขาใจแลวมันเปนเรื่องธรรมชาติหมดเลย อยูที่วา
จะไปใชมันดานไหน มันก็เลยกลายเปนเรื่องลึกล้ำขึ้นมา ของการเดินทาง การสะสมแตม มันตองใชเวลาไง 
อยางพระพุทธเจาตองใชเวลาสะสม ความสามารถหลากหลายมากเลยทีเดียว ตองใชเวลามากขึ้นๆ เปนตน

 พูดถึงเรื่องมารก็เชนเดียวกัน มารตัวแรกเลยก็คือ  อภิสังขารมาร มาร คือ ความ ปรุงแตง มารคือ
สิ่งปดกั้นไมใหเห็นความเปนจริง อยางที่หลวงพอพูดเราเห็นแตเรื่องที่คิด เราไมเห็นสภาพเดิม ไมเห็นนาม
เดิม นามเดิมไมมีอะไรอยูในนั้นเลย ไมมีถูกไมมีผิด ไมมีใครแลว มันก็ปรุงแตงขึ้นมา อันนี้ถูกอันนี้ผิด เขา
วาเรา ปรุงแตงเขาขึ้นมา ปรุงแตงเราขึ้นมา ปรุงแตงวาเราถูกกระทำ โกรธขึ้นมาอยางนี้ เห็นแตสภาวะ
ธรรมที่ปรากฎขึ้นมา อันนี้เรียกวากิเลสมาร ตอนแรกอภิสังขารมาร ตามดวยกิเลสมาร เกิดโทสะ เกิด
ความอยากได ปรุงโลภะขึ้นมา ปรุงโมหะวาเราขึ้นมาอีก เกิดเทวบุตรมารตามมาอีก พอไดแลวก็มีความ
สุข ทำความดีแลวมีความสุข ไมอยากไปไหนแลว อยากจะเสวยกับความสุขนี้ นิพพานไมสนใจแลว ไมเห็น
สนุกอะไรเลย ตรงนี้สนุกกวา อยางนี้ มันก็ไปไมรอดสิ เผลอเพลินอยู พวกเทวบุตรมาร ตอไปไมนานก็เจ็บไข
ได ปวยสะงอกสะแงก จะภาวนา จะลุกก็โอย จะนั่งก็โอย เหมือนดอกไมโรยไมมีเกสร พวกขันธมาร ไปไม
รอดแลวทีนี้ มาคอยรบกวนอยูเรื่อย วาจะนั่งสักชั่วโมงหนึ่ง ๕ นาทีก็เหน็บชากินแลว เดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็เมื่อย 

เดี๋ยวก็ความจำเลอะเลือนหลงๆ เหมือนที่เห็นคนตรงขามเนี่ย พวกขันธมารมาคอยรบกวนอยูเรื่อยๆ นั่งไป
แทนที่จะเห็นความโปรงๆ ก็เห็นความมึนตึ้บของสังขาร เลือดลมไมคอยจะเดิน เดี๋ยวเวียนหัว เดี๋ยวอะไร 

ไมเห็นความโปรงๆ แลวทีนี้ เห็นแตเวทนามากลุมรุม พวกคนใกลจะตาย พวกขันธมารจะรบกวนมากทีเดียว 

หรือบางคนภาวนาคิดวาตอนนี้ กำลังจะดีแลว ถามีเวลาอีกสัก ๒-๓ ป นาจะกาวหนา อยูๆ เกิดอุบัติเหตุ
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ตายเสียกอน มัจจุราชมารมาตัดโอกาสเรา เรากำลังจะทำความดีตอสักหนอย จะทำนูนทำนี่ หวังวาจะสราง
บารมี จะชวยคน จะไดมีโอกาสเรียนรูสักพักหนึ่ง เจอครูบาอาจารยดีแลว อยูๆ มัจจุราชมารมาตัดโอกาส 

มารคือสิ่งที่ปดกั้นไมใหเห็นความจริง พูดถึงทางดานนามธรรม เมื่อรูจักมาร รูจักอภิสังขารมาร เวลามันพา
ปรุงแตง เห็นหนาแลวจำไดแลว จำไดแลววานี้คือความคิดปรุงแตงไมใชเรา ไมใชเราคิด ตอนแรกนึกวาเรา
คิด ออมันไมใชเราคิดนี่ิ พอเห็นวามันหลอกลวงปป มันก็จะออกมาของการเกิดของการปรุงแตง ออกเร็วขึ้น 

นี้คือปญญาที่แกรอบ มันจำได จำสภาวะได สติมันจำไดวานี้ไมใชเรา ความคิดมันทำงาน ความคิดมันเอา
ความจำมาคิด ความจำก็ไมใชเรา มันเอาการรับรูมาจำ ก็ออกมาเร็วขึ้นๆ ไอที่จะเผลอยาว ไปสรางอกุศล 

มันก็ไมคอยมี เห็นการทำงานของปฏิจจสมุปบาทขาดเปนชวงๆ อยางนี้

-------------------- จบ ---------------------

ชวง ขอคิด สะกิดใจ

ขอเสนอบทเพลงกวีธรรมะ ชุด “ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งเปนผลงานรวมระหวางพระอาจารย อำนาจ 

โอภาโส สมัยที่ทานเปนฆราวาส รวมงานกับคุณดินปาด จีวัน และในวันนี้จะเสนอในหัวขอ “อวิชชา” ขอ
เชิญรับฟงไดเลยคะ

 ดินปาจีวันถาม  :  อาจารยครับอวิชชาคืออะไรครับ?

 พระอาจารยอำนาจ  :  อวิชชา คือเมล็ดอันมืดมิดในจิตใจ ถูกบังคับดวยความฝนใฝ ดวยไมรู
วาความใฝฝนนั้นไมใชของตน อะไรเอยทำใหเราคิดฝนใฝ มีอะไรเปนปจจัยใหคิดใหปรารถนา คิดใฝในรูป 

รส กลิ่น เสียง สัมผัสกายา คิดปรารถนาจะมีจะเปนในรูปแบบที่คิดวาดี คิดจากความเชื่อ ทัศนคติที่ยึดถือ 

หรือคิดจากความไมรู ในความจริงวาทุกสิ่งไมคงที่ เปนทุกขไมใชตัวตน ทนอยูไมได เปลี่ยนแปลงทุกวินาที 

สิ่งทั้ง ๔ นี้หมักไวเปนเมล็ดจิตอวิชชา
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รายการ “ธรรมะ จัดสรร” สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ชวง “ สนทนา ธรรม ใต รมโพธิ์” : บทสัมภาษณ
พระอาจารยอำนาจ โอภาโส ประจำวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๑ มีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง : ปรากฏการณแหงจิตในวัยเยาว 

ผูดำเนินรายการ  :  สวัสดีคะ ชวงสนทนาธรรมใตรมโพธิ์ในวันนี้นะคะ ขอเสนอบทสัมภาษณของพระ
อาจารยอำนาจ โอภาโส ในอดีตทานเคยเปนศิลปนฝายจิตวิญาณผูศึกษาธรรมะดวยตนเอง และเคยใชชีวิต
เปนอนาคาริกตามปาเขา เพื่อคนหาวา “ชีวิตคืออะไร?” ทานเคยปฏิบัติธรรมกับหลวงปูเทสก เทสรังสีนะ
คะ ปจจุบันทานพำนักอยูที่ผาซอนแกว จ.เพชรบูรณคะ ขอเชิญรับฟงบทสัมภาษณตอจากเมื่อวานนี้นะคะ 

พระอาจารยกฤช  :  เรายอนมาที่นิทานชีวิตของทานอาจารยกวาจะมาถึงวันนี้ได คือจากที่ มีวีซีดี
แนะนำชีวิตของพระอาจารย บอกวา อาจารยสนใจชีวิตธรรมะมาตั้งแตเยาววัย ตั้งแตเด็กๆ เลย นิมนตพระ
อาจารยเลาชีวิตตอนเด็กใหฟงหนอย 

หลวงพออำนาจ  :  เด็กๆนาจะสัก ๕-๖ ขวบ เวลานอนที่บานปดไฟ จะดีใจ จะลุกขึ้นตื่น และ
นอนตะแคงขวา จะดูลมหายใจ ไมมีคนสอน เหมือนเปนของเลน เวลานอนตะแคงขวา แลวดูลมหายใจ เวลา
ดูไปสักพักตัวจะซูๆ เหมือนลูกโปง สนุกดี คิดวาเปนของเลน บางวันมันก็ลอยไปบนหลังคามุง บางวันตัว
ขางบนก็ดูตัวขางลางได นึกวาเปนของเลน ไมไดเขาใจวาเปนเรื่องสมาธิ หรือเปนเรื่องฌานอะไร หรือบางที
เห็นภาพอะไรภาพหนึ่งติดลูกกะตาใสแจวอยางนี้ มันรูสึกมันรำคาญเพราะมันเห็นติดคางอยู ตองลุกขึ้นไป
เขียน พอลุกไปเขียนเปนรูปแลวมันจะหาย มี ๒ สิ่งนี้ติดมา

พระอาจารยกฤช  :  เลยเรียนศิลปะดวยตัวเอง 

หลวงพออำนาจ  :  ศิลปะเปนแคเครื่องมือถายทอดในความรูสึกคือ ความจริงที่เห็น เชนเห็นหนา
คนแลว เขาไปแลว หลับตาเห็นภาพ แลวจับมาพลิกซายพลิกขวา หันหนาหันหลัง หันอะไรดูได แลวเขียน
ออกมาไดโดยไมตองดู เพราะ

 มันเขาไปติดอยูในใจ แลวมันไหลเขาผานปลายมือ มีพระบางคน เดินผานแลว บอกวาคนนี้ทำกสิณ
ได เพราะเห็นเขาไปขางใน  เพราะความสามารถไปทำกสิณสบายเลย เพราะก็ไมรูจะไปทำทำไม เพราะไมได
มีเจตนาจะไปอยางนั้น คิดวาเปนแคของเลน เอาศิลปะเปนเครื่องมือ เปนแคเครื่องมือในการถายทอดความ
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เปนจริง ไมใชวาเอาไปเพื่อไปตอบสนองความยิ่งใหญ ไมเคยมีเจตนาอยางนั้นเลย ตั้งแตเด็กๆ เลยคิดวาเรา
มีความสามารถ ๒ สิ่งนี้ติดมา ตั้งใจอยากเอาความสามารถดานนี้ไปถายทอดความจริงไปใหถึงระดับโลก 

ระดับนานาชาติ มีความฝนตั้งแตเด็กๆ อยางนั้น เรามามีความสามารถจุดหนึ่งที่นาจะไปทำประโยชนได 

ความสามารถในชวง ๒๐ ปแรก เอาไปทำประโยชนในระดับรากหญาเยอะมากเลย เชนเอา ไป
สอนเด็กในมูลนิธิเด็ก พวกเด็กดอยโอกาสตางๆ ที่เมืองกาญจน ที่ซัมเมอรฮิลล ที่โรงเรียนหมูบานเด็ก ไป
ชวยอยูพักหนึ่ง เปนชวงๆ ไปชวยเด็กครอบครัวแตกแยก เด็กติดยาเสพติด สอนศิลปะใหฟรี ใหเขาเอาไป
ประกอบอาชีพได จนถึงสอนเด็กพิการระดับปริญญาตรีที่ราชสุดาฯ ม.มหิลด รวมแลวในชวงแรกๆ ใชเวลา 

๒๐ กวาป ในการใชความสามารถที่มีติดตัวมา เอาไปทำประโยชนในระดับรากหญา และไปทำงานที่วัด
เขาสารพัดดี ๑ ปที่ไปทำงานที่วัดเขาสารพัดดี ก็ทำงานโดยไมเอาคาแรง รูสึกวามีความสามารถติดตัวมาก็
ทำใหเกิดประโยชน ขอขาวกินวันละมื้อ เอาแคพออยูได แตไมไดตอบสนองความมีชื่อเสียง หลวงพอสำรวม
ใหสลักชื่อไวก็ไมเอา ใหเขียนชื่อไวก็ไมเอา ไมตองการประกาศ แตกอนไมเคยเซ็นชื่อ วาดรูปไมเคยเซ็นชื่อ 

ไมตองการมีตัวมีตน เพราะกลัว กลัวความมีตัวมีตน กลัวอุปทาน กลัวความมีชื่อเสียง กลัวความเขาไป
ยึดมั่นถือมั่น เพราะไมมีเจตนาตรงนั้นในการเดินทาง ในความรูสึกของตัวเองนะ ไมใชวาจะเปนอะไร และ
ความรูสึกตรงนั้นมันฝงใจอยู มันกลัวกลัวการได เห็นภัยของการได เห็นภัยของความมี  เห็นภัยของความ
เปน มันกลัว เห็นคนที่เขามี เขาเปน เปนโนนเปนนี่ โอย ดูแลวมันนากลัว 

พระอาจารยกฤช  :  แลวไมเคยคิดแบบเปนศิลปนโชวแกลลอรี่ 

หลวงพออำนาจ  :  ไมเคยคิดเชนนั้น กลัวดวย ประกาศตัวเสมอวาเราไมใชศิลปน เราเปนแคคน
เอาศิลปะมาถายทอดเรื่องความจริง ศิลปะเปนแคเครื่องมือ เหมือนนิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร เราจะมาอหังการ
อะไรกับนิ้วของเรา เปาหมายของเราคือใหคนเขาใจที่ดวงจันทร เขาใจความเปนจริง ไมใชดูสิ นิ้วฉันสวยไหม 

ไมเปนไรฉันชี้ นิ้วฉันยิ่งใหญไหม ฉันชี้ไดงดงามไหม รูสึกวากลัวตรงนี้ไง เปาหมาย คือ อยากเลาเรื่องความ
จริง แตนี่เปนแคเครื่องมือ เปนศิลปะในการถายทอด 

พระอาจารยกฤช  :  แสดงวาภาพที่อาจารยวาดมาตั้งแตเด็กๆ ไมไดมีภาพประโลมโลกอยางอื่นเลย 

หลวงพออำนาจ  :  ไมมีเลย ไมกลาทำ กลัว ธรรมดาทั่วๆ ไป คนเขาก็หลงอยูแลว ยิ่งสรางภาพ
ประโลมใหเขาหลงหนัก ยิ่งบาปนะ ตกนรก ๒ เดงนะ เดงแรกเราตกนรก เพราะ ๑ อยาง เราหลงไป
เรียบรอยแลว เราพาใหคนหลงเขาไปอีก เขาไมคอยมีสติอยูแลว ยังไปชี้ชองใหเขาหลงกวาเกาอันตรายนะ 
ไมใชหลวงพอพูดเองนะ สมัยพุทธกาลก็มี มีศิลปนคนหนึ่งชื่อนายตาลบุตร ไปถามพระพุทธเจา ไปถาม เปน
เปเปนศิลปนไปทำใหคนหัวเราะ รองไหแลวไดขึ้นสวรรคจริงหรือเปลา ไปถามพระพุทธเจา ๓ เที่ยว พระพุทธเจา
ไมตอบนะ บอกวาพระพุทธเจาถามตั้ง ๓ เที่ยวพระพุทธเจาตองตอบนะ พระพุทธเจาตอบวาตองไปตกนรก 
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ทำใหเขาขาดสติ เพราะธรรมดาเขาก็ไมคอยมีสติอยูแลว เราก็ไมคอยมีอยูแลว อันตราย หลวงพอถึงกลัวไง

พระอาจารยกฤช  :  ไดอานพุทธพจนอันนี้มากอนหรือเปลา

หลวงพออำนาจ  :  เปลา มันฝงมาในใจ มันมีนิสัยฝงมาในใจ มันมีจิตที่เคยอธิษฐานอยูในใจเสมอ
ไมวาจะอยูที่ไหน อะไรก็แลวแต อยูปาอยูเขา ก็อธิษฐานในใจ แนบแนนอยูในใจเสมอ เพราะเปาหมายของ
เราไมไดอยูตรงนี้ เปาหมายของเราจะไปสูมรรคผลนิพพาน ถึงไมสำเร็จในชาตินี้ ก็ขอใหติดในทุกชาติให
ติดตาตรึงใจอยูอยางนี้เสมอๆ ไดอะไรมา มันไมใชเปาหมาย มันรูอยูในใจ อันนี้ไมใชเปาหมาย หลวงพอถึง
ไมเสียดาย มันถึงสละออกงายๆ เพราะไมใชเปาหมาย เพราะเปาหมายเราอยูอีกที่ แตตัวนี้มันเปนตัวเขาไป
เสริม ทำใหเราไดฝกความเสียสละ ความอดทน ความอะไรตางๆ 

พระอาจารยกฤช  :  แลวพัฒนาตัวเองอยางไรจากการที่วา มันมีความรูสึกอยูภายในวา เรามีจุด
มุงหมายอยางนี้ เราไปหาครูบาอาจารย หรือไปศึกษา จากไหนตอ 

หลวงพออำนาจ  :  ไปทั่วเลย ตั้งแตเด็กๆ ไปตั้งแตเด็กๆ 

พระอาจารยกฤช  :  ไปไหนบาง 

หลวงพออำนาจ  :  ตั้งแตเด็กๆ สมัยเรียนมัธยม ก็ซุมแลวนะ อานธรรมะ อาน ท. เลียงพิบูลย 
เพื่อนฝูงไมคอยรูหรอก หลวงพอจะเปนคนซุมๆ ดูเหมือนเด็กทั่วๆ ไป แตใชเวลาวางไมเหมือนคนอื่น ใชเวลา
เขาหองสมุดอานหนังสือธรรมะ กลางคืนนั่งสมาธิ ไมมีคนสอนแรกๆ นะ

พระอาจารยกฤช  :  เพื่อนในกลุมมีแนวนี้ไหม 

หลวงพออำนาจ  :  ไมมีคนรูหรอก ไมมีเลย ใชเวลาพออายุ ๑๙ - ๒๐ ก็ไปที่สวนโมกขแลว อยู ๗ 

วัน เรียนกับพระอาจารยพุทธทาสนะ แตวาศักยภาพมันยังไมพอ วุฒิภาวะมันยังไมพอ ถึงจะอานจะเรียน
เยอะ หนังสือพุทธทาสชุดธรรมโฆษน อานเกือบจะทุกเลม  เลมละ ๕๐๐ หนา คืนเดียวก็อานจบแลว  ไปซื้อ
อานาปานัสสติสูตร ๕๐๐ หนา คือมันอยากจะรูไง คือมีความอยากรูสูง มีความอยากรูอยากเขาใจสูง เพราะ
มันมีของเกาติดมา อยากอานในสิ่งที่เขาไปตอ ไดหนังสือมานี่อานทั้งคืนเลย ไมนอน ก็ยอม พอดีจะไป
ทำงาน ไปซื้อ ไดหนังสือมาปืบ ไมไปทำงานเลย หาที่นั่ง วัดโพธิ์ วัดแจงนั่งอานหนังสือทั้งวัน รูสึกกระหาย
ในความรู มีความตองการสิ่งที่จะมาตอ มาตอพื้นฐานที่เรามีอยู เพราะจำไดวาตอนที่เปนวัยรุนเด็กๆ เคย
หลับตา นอนหลับตาคว่ำหนาแลวถามวาเราคือใคร เราคืออะไร ถามไปอยางนี้ แลวจิตมันก็โพลงตอออกมา
เลยก็คือความคิดไง มันเห็นแลววาจิตมันคิดไมใชเรานะ แตตอนนั้นเราตอยอดไมเปน อันนี้ตั้ง ๒๐ กวาป 

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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แตไมมีใครตอยอดให แตมันเห็นแลวไงวา มันไมใชเรา มันคือความคิด แลวไมไดมีอยูจริง มันเปนเรื่องสมมุติ
หมดเลย เหมือนคนบา เพราะมันคุยกับคนไมคอยรูเรื่องแลว เพื่อนก็วาบา เพราะหาคนคุยยากแลว เวลา
หนังสือก็ไมไดเขียนเปนตัวแลวตอนนั้น เขียนไมเปนตัวละ เขียนกระดุกกระดุยเปนเลมๆ เลย ใหเพื่อนดูสิๆ 
มันบอกอะไร  วานี่สมมุติไง ของปลอมหมด แตวามันตอยอดไมเปนไง ตอยอดไมได ตอนนั้น ไปทุกสายเลย 

ไปดวยความไมรู มันก็แสวงหา ครูบาอาจารยที่ไหนวาดีวาดังก็ไปหมด แมแตสายหลวงพอฤาษีลิงดำก็ไป
หมด ไปฝกกับเขาหมด มโนมยิทธิขั้น ๑ ขั้น ๒ อยากจะรูวาเปนยังไง 

พระอาจารยกฤช  :  ไดหรือเปลาก็ไมรู  

หลวงพออำนาจ  :  จนกระทั่งมาเจออาจารยสุธรรม ทานเปนลูกศิษยหลวงปูเทสกฯ ตอนนั้นมี
อาจารยอีกคนอยูวัดสองพี่นอง รุนๆ เดียวกัน เปนพระรุนๆ นั้นนะ จำไมไดแลว เจอแลวทานก็ถามวาเคย
ไปสายหลวงปูเทสกฯ หรือยัง พอมาชวนไป หลวงพอก็เลยไป ประมาณป ๒๕๒๖ ตอนนั้น พอไปเจอหลวง
ปูเทสกฯ รูสึกวามันไดตอยอด หลวงปูเทสกฯ ทานมองแลวจะบอก เอานั่งสมาธิใหดูซิ อะไรอยางเงี๊ยะ เปน
ยังไง บอกเฉยๆ บอกเฉยๆ นะดีแลว รักษาความเฉยๆ ไวใหได เอะ! ไอเราก็คิดวาไอความเฉยๆ มันจะไปดี
ยังไง มันตองเปนโนนเปนนี่ ล้ำลึกพิสดารนะสิ ถึงจะดี ก็เลยลาทานเขาไปธุดงคในเขตจากที่หนองคายเขาไป 

ธุดงคทั้งที่เปนฆราวาส มันเปนสาขาของทานอยู ตั้งแตสาขาวังน้ำมอก เทสกรังสี ลุมพินี ก็เลยขึ้นเปนผาดัก 

ผาดักก็จะเขาไปตอทางกับวัดปาบานคอ ทางอุดรธานี ของอาจารยพระอาจารยทูล ขิบปปญโญ ตอนนั้นไป
คนเดียว

พระอาจารยกฤช  :  ขออภัยครับ โยมทางบานอาจจะไมเขาใจการไปธุดงคในเพศฆราวาส ไป
แบบไหน ถือศีล ๕ หรือ ศีล ๘ 

หลวงพออำนาจ  :  ถือศีล ๘ เหมือนพระทุกอยาง พระทานฉันมื้อเดียวก็มื้อเดียวเหมือนทาน 

พระอาจารยกฤช  :  นุงขาว หมขาวเหรอครับ

หลวงพออำนาจ  :  เปนชุดสีกระ เพราะอยูปามันสะดวก มีกลดคันนึง ไมมีรองเทา ก็ออกไปจาก
บาน 

พระอาจารยกฤช  :  ไปคนเดียวเหรอครับ 

หลวงพออำนาจ  :  ไปคนเดียว เพราะคิดวาตายก็ตาย และก็บอกที่บานเอาไวไมไดกลับแลว เวลา
ออกปาแบบนี้มันตองตัดสินใจแลว จะตายก็ตาย เพราะไปที่ไมไดรูจักใครทั้งสิ้น เดินทางคนเดียว 
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พระอาจารยกฤช  :  เหมือนฤาษีใชเปลาครับ

หลวงพออำนาจ  :  ที่นั่นเขาเรียกอนาคาริก ที่วัดหินหมากเปง สมัยนั้น 

พระอาจารยกฤช  :  มีคนเปนแบบนี้เยอะไหม

หลวงพออำนาจ  :  ไมคอยมีใครเปนแบบนี้ หลวงปูทานก็สอน เวลาทานจะไปธุดงค  เวลาจะเขาปา 

ทานก็สอน สอนตอหนาที่ประชุมสงฆ อยูตอหนาที่ประชุมสงฆทานก็เรียกเขาไป บอกวาอยูไหนก็แลวแตนะ 
วิธีก็คืออยาสงจิตออกนอก ถาเราไมสงจิตออกนอก ไมมีใครทำอะไรเราได ไมวาจะภูตผีปศาจ ไมวาใคร
ก็แลวแต ถาเราไมสงออกนะ ไมมีใครทำอะไรได อันที่สองอยูกับผูรูเสมอๆ ใมวาจะมีอะไร อยูกับผูรู ไมวา
จะอยูปาอยูเขา ถาใจมันวังเวงก็ดูใครวามันวังเวง ถามันเหงาก็ใครเหงาใหดูเขาไป ใหอยูกับผูรู อันที่สาม 

รักษาศีลขอเดียว คือ รักษาใจไวเสมอๆ และก็รูนิสัยวา เปนพวกอินดีวิดูอัล (Individual) คือปจเจกชน 

ไมคอยชอบอะไรที่หยุมหยิมกฎกติกา ใครจะมาบังคับอะไรไมคอยชอบนิสัยเปนพวกอิสระชน เปนพวก
อยางนั้น รักษาศีลขอเดียว คือรักษาใจเอาไว ดูวางายนะ แตวายาก 

ผูดำเนินรายการ  :  ตอนนั้นทานอายุเทาไหรคะ

หลวงพออำนาจ  :  อายุ ๒๐ กวาเอง ๒๐ กวา  ป ๒๕๒๖  ๓๐ กวาปแลว ถึงบอกวาหลวงพอหลงนี่ 

หมายความวาหลงผิดทำผิด คนหากันมาเยอะ ติดสมถะ ติดอะไรหลายอยางตางๆ อะไรอยางเงี้ยะ   ทุกขา 

ปฏิปทา ทำมาทั้งนั้น ทรมานรางกายแบบประหลาดๆ เวลาหลวงปูไปก็ขึ้นไปอดอาหาร 

พระอาจารยกฤช  :  หลวงปูใหโอวาทไวกี่ขอ 

หลวงพออำนาจ  :  หลวงพอใหโอวาทไว ๔ ขอ อีกขอ คือ หาใจใหเจอ บอกหาใจเจอ ศาสนาพุทธ
ก็จบ บอกแคเนี้ยะ ใจเดิม คือความเปนกลาง คือไมเอียงไปขางถูกขางผิดขางดีขางชั่ว ไมเอียงไปขางใดขาง
หนึ่ง มันจบตรงเนี้ยะ ทานบอก แลวก็จบ 

พระอาจารยกฤช  :  ทานบอกไวดวยนะ วา หาใจใหเจอ แลวใจนั้นตองกลางๆ ดวย 

หลวงพออำนาจ  :  ใจคือความเปนกลาง ที่ไมเอียงไปขางใดขางหนึ่ง หัวใจที่หลวงปูเทสกสอน ที่
สอนประจำแบบเนี้ยะ เวลาอยูกับทาน ผูใดเขาถึงความเปนกลางจะพนจากทุกขทั้งปวง หัวใจที่หลวงปูเทสก
ที่สอนประจำ ก็เขาปา เขารกไปตามเรื่อง อดอาหาร ๕  วัน อดนอนอะไรไปตามเรื่อง แลวลงมารายงาน 
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พระอาจารยกฤช  :  แลวเรื่องอาหารทำอยางไรครับ

หลวงพออำนาจ  :  อาหารก็แบงจากพระ เวลาไปจะหางจากพระไปชวงหนึ่ง หลายโลเหมือนกัน 

แลวเชาๆ ก็นัดมาเจอกัน เวลาทานไปบิณฑบาตนัดทานที่ชายปา สัก ๗ กิโล เดินไปเจอกัน ขอขาวเหนียว
แบง เพราะวาอยูที่โนนไมมีนาฬิกา ไมมีอะไร อาศัยเมื่อนกตัวแรกรอง นกตัวแรกรองใหลงจากเขาแลวไป
เจอกันที่ชายปา ปนหนาผาลงมา ๗ กิโล กวาจะกลับขึ้นไปอีกทีก็รวม ๑๑ โมงกวาถึงจะเริ่มฉัน มันเปน
หนาผา มันเปนทางปา เรียกผาดัก สมัยกอนมีผีกองกอยเยอะ นากลัว สยอง 

ผูดำเนินรายการ  :  ใชเวลาอยูจุดนั้นกี่ปคะ

หลวงพออำนาจ  :  อยู ๔ เดือน ๔ เดือนนี่ก็สะบักสะบอมแลวสำหรับคนกรุงเทพฯ 

ผูดำเนินรายการ  :  ผีกองกอยหนาเปนอยางไรเจาคะ

หลวงพออำนาจ  :  ผีกองกอยหนาตาเปนอยางไร เขาลือกันเฉยๆ นะ คือสมัยกอน แถวผาดักเขาลือ
กันวามีผีกองกอย บรรยากาศจะวังเวง มีตนตะเคียนเยอะ มีพระทานก็เลาๆ วา บอกวามันเปนครึ่งภูตผีครึ่ง
ลิง มันเหมือนเสือสมิง เสือสมิงก็เปนครึ่งเสือครึ่งภูตผี อะไรแบบนี้  มันก็เหมือนมีกำลัง อำนาจจิต มีกำลังจิต
กลาแข็ง แตมันเปนสัตว เคาถึงเรียกครึ่งภูตผีครึ่งลิง เวลามันรอง เสียงมันจะเย็นๆ ที่เรียกวาผีกองกอยเนี่ยะ 
เสียงมันจะกอยๆ เวลาสัตวอื่นไดยิน สัตวมันจะเหมือนถูกสะกด เพราะเสียงมันเย็นๆ อยางเชน เวลามันจะ
กินตัวอะไร ตัวหนู กินตัวอะไรตัวเล็กตัวนอย เวลาเสียงมันรอง พวกตัวเหลานี้จะอึ้ง พอไดยินเสียงแลวมัน
เย็น ตกภวังค แลวมันก็จะเก็บกินงายๆ แบบนี้ ใชเสียงสะกดฟงแลวมันจะเคลิ้ม ตกภวังค เหมือนฟงนักรอง
ที่มีชื่อเสียง สาวๆ ฟงแลวตกภวังคใชมั้ย แตนี่ถาสาวๆ ฟงผีกองกอย คงจะกรี๊ด วิ่งหนี ไมใชกรี๊ดตกภวังค 

ผูดำเนินรายการ  :  แลวตกลงหลวงพอเจอไหมคะ

หลวงพออำนาจ  :  หลวงพอเจอผีในจิตใจที่ปรุงแตง ไมไดเจอผีขางนอกหรอก เพราะเปนคน
กรุงเทพฯ เวลาไปแลวมันกลัว มันคิดปรุงแตง กลัวไปสารพัด ไมกลามองไปในหุบเหวที่วามีผีกองกอยอยู
เลย ไดยินเสียงอะไรก็ไมอยากจะฟง มันเสียงอะไร เพราะมันกอยๆ เย็นๆ ไมอยากจะไดยิน แตทนความ
กลัวไมไดนะ มันละอายใจ เอ...เรามาปฏิบัติ แลวเรามากลัวอยูในนี้ ไมกลาออกไปเดินที่ไหนเลยนะ กลาง
ค่ำกลางคืน นั่งหันหนาเขาหาผนังถ้ำ หลับตาป ไมกลาไปดูเลย กลัวจะไปเห็นนูนเห็นนี่เขา รูสึกทนกับความ
กลัวไมไหว มันอาย เลยหาอุบาย พอบายๆ ก็ลงไปวัดหินหมากเปง ๑๕ โลจากผาดักไป ๑๕ โล ไปฉันน้ำ
ปานะ กับพวกพระ พอทานดื่มเสร็จ ก็ประมาณ ๕-๖ โมงก็เดินกลับปา ก็เดินอีก ๑๕ โล ก็จะถึงปาเดิน
ตอนกลางคืน เปนอุบาย ตั้งใจวาจะแกลงตัวเองใหอยูกลางปา ที่เรากลัวมันตอนกลางคืน เพราะเดินเขาไป
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มันถอยไมไดแลว ไมวาจะถอยหรือจะขึ้นก็มืดอยูดี หนีไมออก มันก็ตองไปมืดอยูกลางปาแนนอน คือ หลวง
ปูเทสกสั่งสอนเอาไวไงวา อยาสงจิตออกนอก ไมมีใครทำอะไรเราได กำหนดดูจิตไปเรื่อยๆ ไมสงจิตออก
นอก และพุทโธ พุทโธ ไวถี่ๆ ไมใหจิตมันปรุงแตงนั่นเอง ทำแบบไรเดียงสา 

สมัยกอน ก็เดินผานในปาไปได ถึงหนาผาประมาณสัก ๔ ทุม พอขึ้นไปแลวมันหายกลัว เพราะมัน
ไมมีอะไร กำแพงความกลัวมันปดกั้นเราจากธรรมชาติ ปดกั้นเราจากสิ่งแวดลอม มันขีดวงแบงวานี่เรา 
แลวก็มีโลภะ อยากใหเราสุข มีโทสะ กลัววาจะมี มีอะไรมาทำรายเรา ก็เลยเปนความกลัวขึ้นมา พออาน
กระบวนการออกวานี่มันหลงเต็มๆ เลย หลงวามีเรา และเราอยากมีความสุข และโทสะกลัววาอะไรจะมา
ทำรายเรา ทำใหเกิดความกลัว เกิดความปรุงแตงสารพัด ทำใหเราปดกั้นตัวเองจากธรรมชาติตรงนี้ พอ
ความกลัวมันหายไป ชีวิตกับธรรมชาติมันก็เริ่มกลมกลืนขึ้น คือเดินผาหนาผา ดูตนไมใหญกิ่งกานแหง
เกรอะกรังทะมึนทึบ เห็นกิ่งกานออกเปนดวงดาวบานสะพรั่งเสียบแซมอยูตามกิ่งไมดำๆ ดอกไมปาหอม
เย็นรูสึกสวรรคมันอยูบนผืนดินนี่เอง สามารถทำลายกำแพงแหงความกลัวกำแพงแหงความขัดแยง ออกไป
และกลมกลืนกับธรรมชาติรูสึกขึ้นมาเอง รูสึกเลยกลับมาจะกลับมาเขียนสวรรคติดดินตอนนั้น รูสึกสวรรค
อยูบนผืนแผนติดดินถาหากเราไมมี ไมสรางอุปสรรคของความกลัว หรือสิ่งที่ปดกั้นเราจากสิ่งแวดลอม 

และกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมไดอยางงดงาม ชีวิตและสิ่งแวดลอมก็จะเปนหนึ่งเดียวกัน อันนั้นก็เปนพื้นฐาน
แรกๆ แตยังไมมีปญญานะ 

พระอาจารยกฤช  :  อันนั้นเปนหนังสือเลมแรกที่ทานอาจารยเขียน

หลวงพออำนาจ  :  ใชๆ แตคนหลายคนบอก ตองเกิดมาอีกหลายชาติจึงจะอานรูเรื่อง คือไมใช
หนังสือยากไปหรอก เพราะสมัยกอน หลวงพอมีนิสัยเปนพวกกวี ใชภาษาโวหาร เปรียบเทียบเปนสัญลักษณ 

สะทอนกลับไปกลับมา ในสิ่งเล็กไปถึงสิ่งใหญ ในสิ่งใหญไปถึงสิ่งเล็ก ในสิ่งใกลไปถึงสิ่งไกล คนอานแลวมัน
เหมือนซับซอนเหลือเกินของภาษา สมัยกอนเปนอยางนั้น นิสัยเปนคนแบบนั้น ตอนหลังก็พยายามปรับสิ่ง
ตางๆ ใหมันเรียบงายขึ้น เหมือนเมื่อกี้ที่เขียนบทกวี วางๆ ก็จะเปนคนแบบนี้ จะเขียนสะทอนสิ่งตางๆ จาก
สิ่งใหญมาหาสิ่งเล็ก สิ่งเล็กมาหาสิ่งใหญ สิ่งใกลมาหาสิ่งไกล และทั้งหมดก็กลายมาเปนหนึ่งเดียวกัน 

อันนี้ยังพอที่จะมีเคราโครง เพราะพวกเรามีพื้นฐานยังพอจะฟงรูเรื่อง แตสำหรับบางคนที่ไไมไมไดศึกษา
ธรรมะ ก็จะเออๆ เลย เหมือนเขียนอะไร พูดอะไร คิดอะไรอยางนี้ อะไรเสียงขลุยในขุนเขา จะมาตรงกับ
ชองวางในดีเอ็นเอ มันจะเปนไปไดไง และชองวางในดีเอ็นเอ เปนชองวางเดียวกับจักรวาล มันเขาไปอยู
ดวยกันได ไง มันจะแลดูเหมือนกับวาเปนเรื่องจินตนาการ แตจริงๆ แลวมันเปนความจริง แตมองในแงมุม
ที่ลึกซึ้งเทานั้นเอง ตอนแรกวาจะตัดลิ้นทิ้งเหมือนกันนะ วาจะไมใชภาษาพวกนี้ไง เพราะรูสึกวามันจะ
ทำใหคนเขาไมเขาใจ หรือมองวานักบวชทำไมใชภาษาพูดอะไรแบบนี้ มันดูอะไรแบบนี้ ก็พยายามเจียม
เนื้อเจียมตัว ตอนหลังมันแกไมหาย เพราะมันเปนลำธารเกาแกของขันธ ๕ ซึ่งไมใชเรา ที่สะสมมาหลาย
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ชาติ นานแสนนาน แตก็ไมใชเรานะ เปนการทำงานของขันธ ๕ เปนอนุสัย เปนจริตมันแกไมได อยางความ
สามารถดานศิลปะ ทีแรกก็หยุด หยุดตะบัดมือนะ หยุดสะบัดปลายมือ หยุดสะบัดปลายลิ้นไปพักนึง ๓ ป  

แตครูบาอาจารยบอกวาไมเปนไร ทำได ทำเหมือนพระเซน ก็เลยนำมาใชใหเปนประโยชน เผื่อวาบางคน
อาจจะถูกจริตกับวิธีแบบนี้ 

ผูดำเนินรายการ  :  เคยเห็นภาพชุดที่หลวงพอเขียนบนผาซอนแกว ที่มองเมฆนะคะ ภาพชุดมอง
เมฆ มันก็สะทอนเปนขอธรรมได ขอยกตัวอยางสักภาพ ๒ ภาพไดไหมคะ

หลวงพออำนาจ  :  เหรอ จำไมไดแลว

ผูดำเนินรายการ  :  ที่กอนเมฆแลวก็เห็นภาพมือ จับมือเอื้อมไปสูสิ่งไหน จับสิ่งนั้นกอใหเกิดสิ่งหนึ่ง

หลวงพออำนาจ  :  ที่ไมมีอะไรเปนตัวเปนตน คือชอบดูเมฆ เพราะเมฆมันไมมีตัวตน มันเปนขุนเขา
แหงละอองน้ำ ดูไกลๆ เหมือนเปนโนนเปนนี่ เขาไปใกลๆ มันก็แหลกสลาย ก็กลายเปนละอองธุลี ปลิว
กระจายเปนเพียงแคกระแส มันไมมีตัวตนถาวร เดี๋ยวก็คืนสูผิวน้ำ ตกสูผิวน้ำกระทบเปนวงแหวน มันเปลี่ยน
รูปรางไดสารพัด เมื่อหยดน้ำสูผิวมหาสมุทร ก็รวมกับมหาสมุทรหาไมเจอ ไปอยูไหนก็ไมรู ในความใสของ
มหาสมุทรก็สะทอนเงาสิ่งตางๆ ไดอีก ก็เลยเปรียบเทียบวา สภาพธรรมชาติภายนอกภายใน ธรรมชาติของ
จิตกับสายน้ำมันดูคลายๆ กัน  

อยางอันที่ ๑ น้ำมันไมมีตัวมีตน มันเปลี่ยนรูปรางไดสารพัน มันสามารถสะทอนเงาสิ่งตางๆ ไดอีก 

สะทอนเงาเมฆ สะทอนเงาจันทร สะทอนปรากฏการณ ตัวมันเองไมมีสีสันดวยตัวมันเอง เมฆสีใด น้ำก็สีนั้น 

เปรียบเทียบเหมือนจิต หรือวิญญาณ วิญญาณคือการรับรู เห็นมั้ย มันสามารถรับรูสิ่งที่เปนปรากฏการณ
ได ตัวมันไมมีตัวตนตองอาศัยสิ่งที่ถูกรูอยางนี้ คำวาจิต หรือวิญญาณ สวนใหญจะไปรับรู พวกเจตสิก หรือ
รับรูรูป แตจริงๆ ในปรมัตตที่เราเรียกกัน มีตั้ง ๔ อยาง มีรูป จิต เจตสิก และนิพพาน จนกวามันจะรูวาไอ
เจตสิกหรือการปรุงแตงนั้นไมไดมีตัวตน และไมใชเรา มันจะรับรูสภาวะหนึ่ง ที่ไมมีการปรุงแตง ที่มีอยู แต
สวนใหญ วันแตละวันเราจะเห็นเลยเจตสิก เราพูดแตเรื่องที่ทิพย เรื่องที่ปรุงแลวก็ยึดเอาไวอยางนี้เปนตน 

ฉะนั้นสายน้ำก็เหมือนกันมันไมมีตัวตน อาจจะอยูในใบไม อยูในมด อยูในชาง อยูในทุกผูคน ถา
ใครเขาไปแตะสภาวะของน้ำ และเปนน้ำได มันจะแผกวางเต็มอยูในทุกที่ ที่มีน้ำไมวาจะอยูในใบไม ในมด 

ในชาง ที่ไหนที่มีน้ำ มันก็จะถึงดวยกันหมด เพราะมันเปนหนึ่งเดียวกันหมด เพียงแตวามันสลายกระจาย
เปลี่ยนรูปรางได นี้พออีกอยางที่พิ สดารของมัน คือ เวลามันกระทบ อยางเชน เวลาเราโยนกองหินไป ปง 

มันก็เกิดระลอกกระฉอก จิตก็เชนเดียวกัน มีเสียงปดประตูปงอยางนี้ เราก็ตกใจ จิตมันก็วาบขึ้น วาบมา
เปนระลอกแลวก็หายไป หมดกำลังก็หายไป เอะมันก็คลายๆ กัน มันก็ไมมีตัวตนเหมือนกัน มีเหตุใหเกิด
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มันก็เกิด มีการกระทบมันก็มีอาการวาบขึ้น แลวก็หายไป มีการเกิดดับเหมือนกัน มีความไปเสื่อมสลาย
เหมือนกัน อันที่ ๓ มันสามารถเปลี่ยนรูปรางได จากที่เปนระลอกคลื่นอยางนี้ ทะยานขึ้นกลายเปนคลื่นที่
รูปรางประหลาดๆ เต็มไปหมด เปนคลื่นที่มีริมกลีบดอกไมสวยๆ บิดพลิ้วรุยรายเหมือนคลื่นหัวแตกตาม
มหาสมุทร ชายทะเล เปลี่ยนแปลงไปเปนกอนเมฆไดอีกเห็นมั้ย ระเหยตัว สลายตัวเปนจุดเล็กๆ กลาย
เปนกอนเมฆรูปทรงหลากหลาย เปลี่ยนสีสันไปตามแสงตะวัน ไปตามแสงจันทร ไปตามกาลเวลา ทอง
เที่ยวไปในเวิ้งฟา เราดูเวลาอยูบนเครื่องบินนะ ขึ้นไปเครื่องบินใหมๆ เห็นเมฆเล็กๆ เปนแผนบาง ๆ เหมือน
แผงแกวคลุมอยูเหนือเมือง ขึ้นไปสูงอีกหนอยเห็นเมฆปุกปุย เหมือนฝูงแกะ ทองเที่ยวไปจรดของฟา ขึ้นไป
อีกหนอยหนึ่ง เห็นเมฆเปนกลุมเขาทมึงทึนยาวสุดขอบฟา แตลวนเปนขุนเขาแหงละอองน้ำ ที่ไมมีตัวตน
ทั้งสิ้นอยางนี้เปนตน เปลี่ยนรูปรางไปสารพัด 

จิตก็เชนเดียวกัน แตเราไปหลงเปลือกของมัน แตถาเห็นภายในมันไมมีตัวตน เหมือนภายในกอน
เมฆ ภายในหยดน้ำฝน ภายในมหาสมุทร ภายในหยดน้ำคาง ภายในหยดน้ำหวานก็แลวแต มีแตความใสแต
ดั้งเดิม และไมมีเจาของ เปลี่ยนแปลงสลายกลับไปกลับมา มีความเปนอนัตตาเหมือนกัน จิตก็เชนเดียวกัน 
สัพเพ  ธรรมา  อนัตตา ไมไดมีตัวตนเหมือนกัน แตเราไป หลงเปลือกของเนื้อหา จึงมีหนังสือเลมหนึ่ง เขียน
เรื่อง “ระลอกคลื่นบังน้ำใส” หรือ “ เปลือกความคิด ปกปดจิตประภัสสร” อยูในเนื้อหาคลาย ๆ กัน 

ผูดำเนินรายการ  :  ภาพบังเอิญจากหมึกหยดละคะ

หลวงพออำนาจ  :  หลวงพอเปนคนขี้เสียดาย เวลากระดาษมันเลอะ สมัยกอนตอนวาดรูปมัน
เหมือน เคยถูกหลอดสีทับเกือบตาย 

พระอาจารยกฤช  :  หลอดสีทับ?

หลวงพออำนาจ  :  ไมมีเงินไปซื้อสี กระดาษ และอุปกรณวาดรูป จะใชแบบทะนุถนอมมาก เพราะ
ตองใชใหเปนประโยชน วันนึงหมึกมันหยดลงไปบนกระดาษ มันเสียดายกระดาษเลยตวัดไปหนึ่งภาพ ความ
ที่มันรางมือมานาน ๓ ปที่ไมไดเขียน หมึกมันหยด เสียดายกระดาษก็เลยตวัดเปนภาพขึ้นมา ภาพวาดมัน
สะทอนถึงจิตใจที่สะสมกระบวนการเหลานั้นมา และถายทอดออกมาเปนภาพ เปนภาพขุนเขา เปนภาพ
ลำธาร ของธาตุทั้ง ๔ เหมือนมีตัวตน เหมือนเปนภาพนักบวช แตจริงๆ เปนแครูปนาม ไมมีใครอยูในนั้น 

เปนภาพสะทอนชีวิตที่อยูบนผาซอนแกว ชีวิตภาพผาซอนแกว แตในผาซอนแกวเหมือนมีตัวตนแตไมมีใคร
อยูในนั้น มีแตการทำงานของธาตุทั้ง ๔ เกิดจากการตวัดหมึกที่หยดลงไปเลอะๆ อยางเงี้ยะ นี่คือมันหาม
ไมได การทำงานของขันธ ๕ แตก็เห็นอยูวามันไมใชเรา มันมีสิ่งที่ฝงเปนนิสัยที่เคยชินอยู เปนลำธารอัน
เกาแกของขันธ ๕
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พระอาจารยกฤช  :  ขอยอนกลับไปเมื่อเปนฆราวาส เมื่อรับโอวาสจากหลวงปูเทสก แลวไปฝก
ตัวเองถึง ๔ เดือน ไดสรางโอกาสใหกับตัวเอง ไดผานกำแพงแหงการกลัวไปแลว หลังจากนั้นทานอาจารย
ไปทำอะไรตอครับ

หลวงพออำนาจ  :  พอกลับมาจากหลวงปูเทสก หลวงพอสำรวมไดขาว ก็ไดชวนไปสรางหนาบรรณ
ที่วัดเขาสารพัดดี ๑ ป ชวงนั้นคอนขางลำบากเหมือนกัน เพราะวาเปนคนกรุงเทพฯ กินอาหารมื้อเดียว 

ทำงานหนัก คือปนหนาบรรณขึ้นไป ๑๒ เมตร หนาบรรณประมาณ ๑๑ เมตร ตองไปออกเหล็ก ทั้งฉาบปูน 

ทั้งปน ทั้งระบายสี 

พระอาจารยกฤช  :  เอาเหรอครับ ไมใชวาดอยางเดียวเหรอครับ

หลวงพออำนาจ  :  ไมใชงานวาด เปนงานปูนปน ปนนูนสูงดวย ทั้งออกเหล็กเอง เจาะสวานทะลุ
กำแพงเอง ฝุนปูนอะไร  มันไมเคยทำ ก็เลยลำบากหนอย กินอาหารนอย กินมื้อเดียว เหมือนพระอะไร
อยางเงี้ยะ ลงมาแตละวัน ดินมันจะเอียงไปเอียงมา เลยเขียนบทกวีไวบทหนึ่ง ตอนชวงนั้น เขียนบทกวีไว
ดวย มีนิสัยติดตัวมา เวลาทำอะไรปบ มันชอบบันทึกไว เปนบทกวีบาง เปนภาพบาง คลายวาสิ่งนั้นเปนแค
เครื่องมือในการถายทอด ก็เลยเขียนบทกวีไววา ออ ตอนนั้นมีเสื้อผาอยู ๒ ชุด เพราะวาไมไดรับปจจัยอะไร 

อยูกินขาววัดวันละมื้อ เขียนชุดบทกวีโกโรโกโส เพราะคนมองเปนคนโกโรโกโส คนมองคนนี้ไมมีอนาคต 

คารถจะไปทำงานยังไมมี บางทีนั่งรถเมลยังขอกระเปาเลย วาจะไปที่หลวงพอสำรวมเนี่ย บอกกระเปาไมมี
ตังค ขอคารถ ขอนั่งไปลงที่หันคาหนอย จากหันคาตองมีมอเตอรไชคเขาไปวัด วัดเขาสารพัดดี หลวงพอก็
ไมมีคารถ ไมมีก็ตองเดิน เดินจากหันคาเขาไปที่วัดเขา คิดดูสิวาไกลไหม ไมใชนอยๆ  นะ สมัยกอนนะ เดิน
เพราะวาอะไร เคยเดินจากวัดหินหมากเปงไปผาดักมาแลว ๑๕ โล 

พระอาจารยกฤช  :  เคยเดินไปฉันน้ำปานะ กับพระที่วัดหินหมากเปงแลวก็เดินกลับหนาผา

หลวงพออำนาจ  :  เคยเดิน ๑๕ โล มาแลวไง ที่อยูหินหมากเปงบางทีเคยเดินถึง ๔๐ โล มาแลว
วันหนึ่ง บางทีไปอยูที่ผาดัก บางทีมีพระผานมา ทานก็ชวนไปที่ของทานตออยางเงี้ยะ แลวก็ไปไกลมากเลย 

ไมรูที่ไหนก็ไมรู แลวปลอยใหกับเอง เดินวันหนึ่ง ๔๐ โลบางทีอะไรอยางเงี้ยะ แลวพอมาเดินจากหันคาไปวัด
เขาสารพัดดี เราก็คิดวาเดินไดนะ เพราะเคยเดินมามากกวานี้แลว แตก็ไกลนะ นาจะ ๑๐ กวาโลเหมือนกัน 

โอโห รอน  ถาวันไหนมีเด็กชาวนาถีบจักรยานผานมา แลวรับนะ ตองยกมือไหวเขาทุกทีเลย ไมใชไหววาเขา
อายุนอย หรืออายุมากกวา ไหวจิตใจที่งดงามของเขา เขายังรูจักมีเมตตา เขาเห็นเราเปนคนตางถิ่น เขาเปน
เด็ก นี่จริงๆ นะ ไหวจิตใจ ไหวคุณธรรมของเขา เขามีจิตใจที่งดงาม และก็อาบน้ำ ระหวางที่เดินทางหันคา
ไปวัดเขาสารพัดดี ก็แวะอาบน้ำตามคลองสงน้ำ มันรอนมาก 
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พระอาจารยกฤช  :  ใครอาบ เด็กอาบเหรอครับ

หลวงพออำนาจ  :  หลวงพอเนี่ยแหละเปนฆราวาส อาบอยูกับพวกควายละ พูดงายๆ เดินไปรอนก็
ลง เห็นควายลงไปแช ก็ลงไปแช แลวก็เดินตอ สมัยกอนตอนที่อยูหินหมากเปงก็เหมือนกัน บางทีตอนเชาไป
บิณฑบาตกับพระ ออกไปทางที่อยูแถวผาดัก บางทีฝนตกก็ตองเดินตากฝนไป เดินตากฝนไป จนขากลับฝน
หายก็เดินจนแหง มันก็เลยชินกับการใชชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เดินตากฝนเปยกไปจนแหง ฝนแหงไป
จนเปยกใหม หรือเดินปาไอหญาคามันสูงทวมหัว ตองเอามือปองขึ้นไป กันไมใหมันบาดหนาไง และน้ำคาง
ตามหญาคาเปยกชุมไปทั้งตัว เดินเปยกไปจนแหง แลวก็กลับมาเปยกใหม มันจนชิน แลวก็เดินมาอาบน้ำที
แถวผาดัก เวลาอาบน้ำทีหางกันประมาณสัก ๗ โล มันก็ชินไง ชินกับไอกับการเดินลำบากๆ กลับมาเลยแก
เร็วอยางเงี้ยะ 

ผูดำเนินรายการ  :  แลวหลวงพอไปเรียนการปนหนาบรรณมาจากไหน 

หลวงพออำนาจ  :  ไมไดเรียนหรอก หลวงพอเปนคนที่มีความสามารถพิเศษอยางหนึ่งวา เวลามอง
อะไรปบเนี่ย มันจะสรุปออกเลยวาจะตองทำอยางงี้ๆ 

พระอาจารยกฤช  :  เปนคนมีวาสนาทางดานนี้ 

หลวงพออำนาจ  :  เปนคนที่มีดานนี้ หลวงพอสังวาลยทานก็เคยบอกอยู บอกวาทำมาหลายชาติ
แลววาอยางงี้ ทำแบบนี้มาหลายชาติแลว 

พระอาจารยกฤช  :  ชวงนั้นหลวงพอสังวาลยยังอยูที่วัดเขาสารพัดดี

หลวงพออำนาจ  :  ทานไปๆ มาๆ แตมีครั้งหนึ่งเจอทานที่กรุงเทพฯ นะ หลวงพอสังวาลย เขาไป
กราบทาน ทานก็ถามอยูคำหนึ่ง หลวงพอก็แปลกใจในคำถามของทาน ทานถามวา เมื่อไหรจะกลับบานละ 

เอะ! ทานถามแบบนี้หมายความวาอยางไร หลวงพอนึกสะทอนวาทานคงหมายถึงบานอะไรสักอยาง ที่ไมใช
เปนบานจริงๆ แบบนี้ ทานคงจะพูดถึงบานอะไรอีกอยาง คิดเอาในใจตัวเองนะ สักวันคงถึงเวลา ก็คิดอยาง
นั้น ที่ทานถามอยางนั้น 

ฉะนั้นเวลาที่เดินจากหันคาไปวัดเขาฯ มันก็เลยรูสึกวาไมลำบากอะไร แตก็เขียนบทกวี เลาตอละ
กันบทกวีบทนี้  ชื่อ โกโรโกโส เขียนไววา “เสื้อปกชุนดูโกโร ทาโซเซเดินแบกหาม ฝาแดดแรง ปากคำราม 

ฮึกเหิมสู   มีคำถามอยูในใจ ตีนงุนงง ดินมึนเมา (ดินมัน เดินไป มันเดินเอียงไปเอียงมา ดินมันยกไปยกมา 

เซไปเซมาเลย เขียนวาตีนงุนงง ดินมึนเมา) สุมดุมเดา สูจุดหมาย ตาโลเล ตาฟูมฟาย กลายเปนสายน้ำ
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เปือนดิน ดูโกโรดูโกโส ดูงั่งโงงงงัน ลื่นลมลุกนาขบขัน หมกรุมควันตะวันแล ฟนกัดฟนปากสั่นหวิว ดูหนา
นิ่วดูตาลาย ทางกวางไกล  ใจสงสัย กาวตอไป กาวตอไป” มันเปนชวงวัยเด็ก แตมันรูสึกเอะ เราทำเรามี
จุดหมาย แตเราไมรูวาจะถึงจุดหมายเมื่อไหร และก็ไมมีใครเขาใจอะไรในชวงนั้นอะไรอยางเงี้ยะ รูสึกวา
บทกวีมันสะทอนภาพชีวิตในวัยหนุมของตัวเอง ที่วามันสูอยางที่ไมเห็นฝง แตเราก็ทำ ไมวาจะถึงฝงเมื่อไหร
ก็ทำ บางคนก็ถามวามันจะไดอะไรขึ้นมา บอกวาตายก็ยอม เพราะวามันรูสึกวามีจุดหมาย แตเราไมรูวาจะ
ถึงเมื่อไหร บทกวีบอกวา กาวตอไป กาวตอไป 

พระอาจารยกฤช  :  ตอนนั้นสายตาคนทั่วไปมองทานอาจารยเปนอยางไร 

หลวงพออำนาจ  :  เขามองเปนคนบาแนนอน ไมไดแปลกอะไรหรอก ดูกระจกก็ยังวาเราบาเลย 

มันเปนชวงคนหา คือถาเปรียบเทียบ ลองคิดถึงคนที่อายุ ๒๐ กวา ที่เดินทางแบบนี้สิ ยังไมเห็นจุดหมาย
อะไรชัดเจนหรอก แตก็ตองลงมือ แตถาไมกาวเดินอยางนั้น มันก็จะไมสามารถไปผานไอความอดทน ความ
เสียสละ หรือความเขมแข็งมาได 

พระอาจารยกฤช  :  แลวทนทำอยูตั้งปหนึ่ง แบบโกโรโกโส 

หลวงพออำนาจ  :  ใชแบบโกโรโกโส

ผูดำเนินรายการ  :  หลวงพอใหกำลังใจตนเองอยางไร

หลวงพออำนาจ  :  คือมันมีนิสัยติดอยูในใจ มันมีเปาหมายอยูในใจลึกๆ ที่เรารูสึกวาเรามีเปาหมาย
อะไรบางอยางอยูในใจลึกๆ 

ผูดำเนินรายการ  :  เหมือนมีธงประจำใจ 

หลวงพออำนาจ  :  อยางที่บอก ถึงจะตายก็ยอม อธิฐานไวเสมอวาถึงตายก็จะเดินทางตอเปาหมาย
อยางเชนวาจะใหหลุดพนเปนพระอรหันต อธิษฐานไวเสมอนะ ถึงตายก็จะเดินทางตอ ถึงตายวันนี้ก็ไม
เสียดายอะไร เกิดมาชาติใดก็ไมใหลืม อธิษฐานไวในใจขอใหไดปฏิบัติไปทุกภพทุกชาติอยางนี้ มันก็เลย
ไมคอยกลัว เหมือนชีวิตมันก็แคเปลี่ยนเสื้อ  ถึงมันจะตายเปลี่ยนเสื้อใหม ก็เดินทาง ก็ใสเสื้อใหม ก็เดินทาง
ตออะไรอยางเงี้ยะ ถึงยังไมรูจุดหมาย อยูไหน เหมือนคนวายน้ำ ชวงนั้นก็ฝนนะ ฝนวากระโดดลงไปใน
สายน้ำตอนกลางคืน วายน้ำไมเปน 

พระอาจารยกฤช:  แลวจริง ๆ วายเปนมั้ยครับ
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หลวงพออำนาจ  :  จริงๆ วายเปน แตวาในฝนไปกับเพื่อน เพื่อนเปนพวกฤาษีดวยกันนะ นิสัย
เปนพวกฤาษี ก็ชวนพรรคพวกวาเราจะวายน้ำไปฝงโนนกัน เขาก็บอกวาหูย อยาเพิ่งไปเลย มันอันตราย มัน
ยังมืดอยู บอกวาไมไป จะไปแลวนะ ก็เลยกระโดดลงไปเลย กระโดดลงไปในสายน้ำ มืดตื๊ดตื๋อเลยนะ แลวก็
วายไมเปน แตตะเกียกตะกายวายสุดฤทธิ์เลยนะ วายจนมันลอยขึ้นเหนือผิวน้ำ แลวเหาะไดเลย ก็เลยรูสึก
มีกำลังใจวา ในสิ่งที่เรามุงมั่นอยูเนี่ย มันคงถึงฝงสักวันหนึ่ง เลยไมคอยกลัว ไมคอยกลัว แตก็ไมรูวาฝงจะถึง
เมื่อไหร ฝงจะเปนแบบไหนก็ยังไมรูนะ

ตอนในวัยนั้น วัยที่อายุ ๒๐ กวาเนี่ย แตก็รูสึกวาพอมองยอนกลับไป ก็รูสึกวามันเปนชวงหนึ่งของ
การที่ตองฝกฝน ซึ่งตองฝกความอดทน ความเสียสละ ความกลาหาญ ความเด็ดเดี่ยว ซึ่งมันนำมาใชใน
บั้นปลาย แตถาเราไมมีพื้นฐานตรงนั้น เราไมมีบั้นปลายแบบนี้เด็ดขาดเลย ทุกอยางไมมีอะไรสูญเปลา เคย
เขียนบทกวีไวเลนๆบทหนึ่งวา มันไมมีอะไรสูญเปลา ในขณะที่เกลียวคลื่นมันถาโถมเอาชายหาดของความ
หวัง แหงความสบายของเรามันพังพินาศไปเนี่ย มันไมไดสูญเปลา มันกลับงอกไปบรรณาการอีกฝงหนึ่ง งอก
เปนชายฝงแหงความอดทน แหงความเขมแข็ง เม็ดกรวดเม็ดทรายที่มันพาไปเนี่ย มันอาจจะคมบาดเจ็บ  อยู
ในจิตใจ เหมือนเปนคอลเล็คชั่นสวนตัว จนกวาสักวันหนึ่งจะเจียระไนเปนเพชรนิลจินดา ถึงจะมาแบงปนให
คนอื่นไดชื่นชมอะไรอยางเงี้ยะ แตคนก็ไมเขาใจ ในคอลเล็คชั่นสวนตัวเนี่ย แตวาในความเปนจริงแลว 

ผูดำเนินรายการ  :  เหมือนชีวิตมีไดมีเสีย

หลวงพออำนาจ  :  มันไมมีอะไรเสียเปลา เพียงแตวาจะมองในมุมไหน คือ ชีวิตไมไดมีตัวตนนะ 
เพียงแตจะมองในมุมไหน  ถาเลาแบบนี้ ถามองไปในมุมของความเจ็บปวดอยางเงี้ยะ ก็จะดูวาชีวิตเปนเรื่อง
เจ็บปวด เปนโศกนาฏกรรม แตถามองในเรื่องของความอดทน มันคือขันติบารมี มันก็จะเปนความงดงาม 

คนที่อยูรอบๆ ตัวเรา กลายเปนครูบาอาจารยที่สอนเรา มีความอดทน มีความเขมแข็ง แตถามองไมเปน ก็
มองวาเราถูกรังแก เราถูกขมเหง เราถูกดูถูก เราถูกเหยียดหยาม ก็จะกลายเปนถีนมิทธะ ความหดหูซึมเศรา 

ไมใชงวงนอน ไมใชนะ ความหดหูซึมเศราเกิดจาก อันที่  ๑ ถูกรังแก เราไมสามารถจะตอบโตเขาได เห็น
ไหม เราสังเกตุไหม ถาเด็กถูกรังแก ถูกพอแมตีก็ได ถูกครูบาอาจารยตีก็ได แลวตอบโตไมได เด็กจะเปน
ยังไง จะนั่งซึมๆ เห็นนะ อยางนี้เรียกถีนมิทธะนะ หรือเด็กมันฝนใฝ อยากเปนเหมือนคนอื่นเขา เห็นเขามี
โนนมีนี่ และไมไดสมหวังแลวเปนไง มันก็จะซึมเหมือนกันๆ  นะ ถีนมิทธะ แปลวา ความหดหูซึมเศรา ไมใช
กายงวงนะ 

เกิดอันที่ ๑ อยากไดแลวไมสมหวัง นี่คือกามฉันทะ นิวรณอยางนี้ อันที่ ๒ ถูกรังแก ถูกขมเหง แลวไม
สามารถจะทำอะไรได เปนพยาบาทนิวรณ ใกลกับหดหูซึมเศรานะ หรือฟุงซานไปในสิ่งผานไปแลวในอดีต 

หรือฟุงซานกับสิ่งภายในอนาคต ก็หดหูซึมเศราเหมือนกันไปอยางนี้ ถาเรามองเปนปบมันจะพลิกทันทีเลย 

วาชีวิตไมไดมีตัวตนแลวแตเราจะมองในมุมไหนนะ 

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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พระพุทธเจาจึงบอกวา มีผูทูลถามพระพุทธเจาวาโลกคืออะไร เวลาตาเห็นรูป และเกิดความปรุงแตง 

ที่เรียกวาธรรมารมณ ก็เรียกวาโลก หลวงพอก็งงนะ สมัยกอน วาไมใชดวงดาวที่มาดวงอาทิตยเหรอ เวลา
หูไดยินเสียงแลวเกิดธรรมารมณเรียกวาโลก โลกก็คือการปรุงแตงไง โลกของแตละคนจึงไมเหมือนกันไง 
เปรียบเทียบอยางงี้ โลกบางคนก็รายกาจ โลกบางคนก็ดี แสนดี โลกของบางคนก็มีความสุขหวานแหวว 

โลกของคนบางคนก็ขมขื่นเปนโศกนาฎกรรม เห็นไหม ที่หลวงพอเปรียบเทียบ ที่คุณนองพูดถึงเรื่องอัต
ลักษณ คนแตละคนสรางโลกของตนเองมาไมเหมือนกัน แตถาสรางแลว คนอื่นยอมรับก็อยูดวยกันได เชน
พวกใสหวงคออยาวนี้ พวกกรีดหลัง นึกออกไหม แตถาไมมีคนยอมรับจะอยูไดไหม จะเปนบาไหม เห็นไหม 

คนบาคือคนที่สรางโลกแลวไมมีใครอยูดวย เคยเห็นคนบาเดินคุยกัน ๒ คนไหม เห็นไหม เพราะเขาสราง
โลกแลวใครเขาไปอยูกับเขาไมไดไง นั่งวนเวียนแลวพูดอยูคนเดียว วนเวียนอยูอยางนี้ ออกมาไมได ออก
มาจากโลกการคิดปรุงแตง ออกมาไมได มองภาพอยางนี้ แลวชีวิตไมไดมีตัวตน โลกก็ไมไดมีตัวตนจนกวา
จะไปปรุงแตงขึ้นมาเปนแบบใดแบบหนึ่งอยางนี้ นี่เราฉลาดขึ้นยังนี้ เราจะไมมองโลกในแงราย ใหมันเจ็บตัว 

ใหมันขมขื่น  หรือขมเหงตัวเองทำอะไรยังงี้ หรือหาเรื่องรายๆ มาใสตัวทำอะไรอยางงี้ หรือเอาความไมดี
ของคนอื่นมาทำรายความดีของเรา ทำอะไร หรือเอาความชั่วของคนอื่นมาบั่นทอน ความผองใสของเรา
ทำอะไรยังงี้ มันก็เริ่มฉลาดขึ้นเห็นมั้ย มันก็มองไปในมุมมองวาทุกอยางมันงดงาม ก็เกิดความขันติบารมี 

ทานบารมี ปญญาบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี ยังงี้ มองแลวคารวะตอโลก คารวะตอผูคนเปนอยางงี้  

รูจักขอบคุณทุกคนที่จะเปนครูบาอาจารย 

หลวงพอเขียนบทกวีเหมือนกันวา ทุกวันมีแตครูบาอาจารย ครูบาอาจารยที่เดินสวนผานไปมา ทุกคน
ก็สอบอารมณเรา ไมใชเราสอบอารมณเขานะ เวลาเขาวัดนี่เราไปสอบอารมณพระนะ วาพระรับไดหรือเปลา 

ไมใชพระสอบอารมณโยมนะ ทุกวันก็เชนเดียวกัน คนแตละคนมีครูบาอาจารย ถึงเรียกอภิสังขารมาร เขา
แปลงรางมาเนี่ย เห็นไหม นึกออกไหม เขาแปลงรางมาเปนมาร จริงๆ ไมใชมารนะ เขาเปนเทพเจา หรือเปน
เทวดา เปนเทวบุตรมาร แปลงรางมาหลอกเรา ดูซิวาเราจะผานขอสอบไหม อันนี้คือมุมมองอยางศิลปะนะ 
ทำใหชีวิตเรามีสุนทรียขึ้น และผานขอสอบตางๆ ไดอยางงดงาม ใชชีวิตอยูไดอยางงดงาม อยางมีศิลปะ 

ไมไดนั่งเปนคนซึมเศรา ถีนมิทธะ เปนโรคซึมเศรา คิดแตเรื่องเศราๆ เปนนางเอกหนังไทย 

พระอาจารยกฤช  :  อยูศาลาคนเศรา

ผูดำเนินรายการ  :  เหมือนที่หลวงพอมักจะกลาวสอนกับลูกศิษย วาใหรูจักฝกพลิกมุมคิด แลวชีวิต
จะเปลี่ยนไป 

พระอาจารยกฤช  :  ใหมีสุนทรียในการมอง 

หลวงพออำนาจ  :  ใชๆ หลวงพอวาการปฏิบัติธรรมมันมี ๓ ระดับ ที่พิจารณาจากตัวเองนะ ระดับ
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แรกเปนระดับจริยธรรม คุณธรรม มันรูจักที่จะเสียสละ  ที่จะแบงปน ที่เปนพื้นฐานของการอยูรวมกันใน
โลกมนุษย แตระดับที่สองมันแยบคาย สายวัดปาที่เขาเรียกวาแยบคาย คือคนทุกคนนะเรียนเหมือน แต
แยบคายตองสรางเอาเอง  เห็นมะ ครูบาอาจารยชอบพูดอยางนี้เสมอ สายวัดปานะ เรียนธรรมะขอเดียวกัน 

กินน้ำบอเดียวกัน เที่ยวทางเดียวกัน แตเดินแลวไมเหยียบรอยกัน อันนี้คือ ศิลปะละ ซึ่งแตละคนมีแยบคาย
เฉพาะตัว แตละสถานการณ เพราะมันไมมีสคริปตตายตัวไง วาวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น แตละสถานการณจะ
ตองพูดยังไง  มีมั้ย มีสคริปตลวงหนาไหม ไมมีนะ อันนี้อยูที่สติ ปญญา กับไหวพริบ หรือสติสัมปชชัญญะ
ที่จะนำมาใชแลว เวลาอะไรจะเกิดขึ้น อยางที่บอกวาสติสัมปะชัญญะมันจะทำงาน 

สัมปะชัญญะ เปน ปญญาเบื้องตน มันรูสึกตัวขึ้นมาจะพูดไปมีประโยชนไหม ควรพูดยังไงถึงจะ
เกื้อกูล ถึงทำใหเราดีขึ้น หรือจะทำใหสถานการณเราแยลง สัปปายะสัมปชัญญะ เห็นไหม ควรจะโคจร
แบบไหนดี ควรจะโคจรอยูที่นี่ ควรจะโคจรออกไป รูจักตั้งรับเปน อยางงี้ บางสถานการณเราถอยไมได เรา
ก็ตั้งรับ ทำสมถะ รูสึกไวที่มือ  ที่เทา ไมหลง ไมใหมันลอยออกไปอยางงี้ นี่เปนกระบวนทาศิลปะมันเลยนะ 
สติสัมปชัญญะ พอมันจะหลงปบ มันไมเอาเลยนะ เพราะมันไมมีสคริปตตายตัวไง เราไมรูวามารมันจะมา
รูปแบบไหน ใชปะ มันมีไหมแตงชุดมารมา ไมมีนะ มีคนเขาวัดแตงชุดมารไปไหมโยม ไมมีนะ ใชไหม มีชุด
ขาว สวยนะ ยิ้ม ใสอะไรอะ ใสเพชร ใสทอง ใสเลสเต็มไปหมด 

พระอาจารยกฤช  :  ไมมีใครออกเขี้ยวเลย

หลวงพออำนาจ  :  ใช ไมมีนะ ไมใชเดินเขาวัดมา แกๆ คนแตไกลคนนั้นนะมาร เขี้ยวมันลากถนน
มา ไดยินเสียง ไมมีนะ มีแตยิ้มแยมแจมใส พูดดี เคยเห็นคนยืมเงินแลวทำทาดุรายเขามายืมเงิน มีมั้ย ตอง
พูดหวานๆ ตองเอาของมาฝาก มายืมเงิน ตองเอาของมาฝาก พูดดีๆ ออนโยน แลวก็ชมเราหนอยๆ ใชมั้ย 
เห็นไหม มันจำแลงมานะ เห็นมั้ย มันไรกระบวนทา มันตองสติ สัมปชัญญะ ปฏิภาณ ไหวพริบละ หลวงพอ
เปรียบเทียบนะวา มารนะมันไมไดแบบมารหรอก
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รายการ “ธรรมะ จัดสรร” สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ชวง “ สนทนา ธรรม ใต รมโพธิ์” : บทสัมภาษณ
พระอาจารยอำนาจ โอภาโส ประจำวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๑ มีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง : ขอ ธรรม คำ สอน จาก หลวง ปู เทสก  เทส รังสี

ผูดำเนินรายการ:  สวัสดีคะ ชวงสนทนาธรรมใตรมโพธิ์ในวันนี้นะคะ ขอเสนอบทสัมภาษณของพระ
อาจารยอำนาจ โอภาโส ในอดีตทานเคยเปนศิลปนฝายจิตวิญาณผูศึกษาธรรมะดวยตนเอง และเคยใชชีวิต
เปนอนาคาริกตามปาเขา เพื่อคนหาวา “ชีวิตคืออะไร?” ทานเคยปฏิบัติธรรมกับหลวงปูเทสก เทสรังสี นะ
คะ ปจจุบันทานพำนักอยูที่ผาซอนแกว จ.เพชรบูรณคะ ขอเชิญรับฟงบทสัมภาษณตอจากเมื่อวานนี้นะคะ 

ผูดำเนินรายการ  :  กำลังนึกยอนถึงภาพของหลวงพอ ปกติคนเขาจะใชพูกันเขียนนะคะ แตหลวงพอ
จะใชปลายเกรียงเขียน

พระอาจารยกฤช:  ปลายเกรียง!! 

หลวงพออำนาจ  :  ปลายมีดเลย ไมใชเกรียงหรอก หลวงพอใชมีดดาบ ใชมีดสับหมู ใชมีดปงตอ ใช
มีดปอกผลไม 

ผูดำเนินรายการ  :  ใชนิ้วมือ

หลวงพออำนาจ  :  ใชนิ้ว

ผูดำเนินรายการ  :  สารพัดใชไดใหเปนประโยชนในการที่จะถายทอดขอธรรมออกมา 

พระอาจารยกฤช  :  ยอนไปถึงตอนที่ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปูเทสก ทานอาจารยเคยเลาไววา มัน
เหมือนตำพริกไทยดวยครกหิน มันยังไงครับ?

หลวงพออำนาจ  :  ออ!!...คือมันละเอียดขึ้น ในมุมมองมันละเอียดขึ้นๆ มันเหมือนเราทีแรกเรา
จะเห็นภาพรวมหยาบๆ กอนไงการปฏิบัติธรรม? อยางเชน ถาพูดแบบในวิปสสนาญาณหรือในโสฬสญาณ
ก็แลวกัน มันก็จะเห็นทั้ง ๒ สวนเปนรูปและนามกอน ทิฎฐิวิสุทธิอยางนี้ มันก็จะเห็นรูปและนามทำงาน
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รวมกัน หรือรูปนามปริจเฉทญาณ มันเห็นหยาบๆ ไง เห็นแครูปและนาม แตยังไมเห็นรายละเอียด (Detail) 

อยางเรามองบอยๆขึ้น เราจะเริ่มเห็นรายละเอียด (Detail) ก็คือปจจยปริคคหญาณอยางนี้ มันเริ่มเห็นเหตุ
ปจจัย เห็นกระบวนทาของการทำงาน อะไรเปนเหตุ? อะไรเปนผล? อะไรเปนเหตุ? อะไรเปนปจจัย? อะไร
เปนผลลัพธ? มุมมองมันเริ่มละเอียดขึ้น ก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง

 เริ่มเห็นบอยๆ พอเห็นบอยๆแลว มันเริ่มละเอียด เวลาหลวงพอบรรยายเรื่องปฏิจจสมุปปบาทเห็น
มั้ย? แทบจะไมตองกางตำราเลย เพราะอานจากจิตจากใจตนเองจนชำนาญ แลวเห็นกระบวนทาหมดวา 

ทำงานแบบไหน? ทำงานอยางไร? เพราะดูอยูเสมอๆ เหมือนตำพริกไทย? มันละเอียดขึ้นๆๆ อยางภพนอย 

ภพใหญ มันเห็นเลย ออ!!...ไอกรรมภพนี่เอง กรรมภพคือภพนอย เมื่อไหรมีเจตนา? (ก็สรางภพขึ้นมาแบบใด
แบบหนึ่งอยางนี้) ถาสรางไวเคยชิน จะไปสรางภพใหญเรียกวาอุบัติภพ เขาใจอยางนี้เลย เมื่อภพเปนปจจัย
ใหเกิดชาติอยางนี้ ภพคือกรรมภพ เมื่อไหรทำกรรม? ลงมือกระทำอะไรลงไป? (ถึงเกิดความตระหนักวาเรา
อยางนี้ขึ้นมา) เราไมนาพูดไมดีเลย ถาพูดไมดีนะเห็นมั้ย? ไอคำวาเราจะตามมาทันทีเลย ภพเปนปจจัยให
เกิดชาติ ออ........เพราะเราเกิดขึ้นมาตอนนี้นี่เอง แตถาเกิดขึ้นแลวไมเอา เชน คิดไมดีแลวไมเอา ไมพูด จะไมมี
คำวาเราไมนาพูดไมดีเลยเห็นมั้ย? มันก็ดับหายไปเฉยๆอยางนี้ คือเราไมตอภพตอชาติอยางนี้ หรือพออยาก
ขึ้นมาอยางนี้ เราไมเอา สำรอกตัณหาออก ไมยึดมั่นมันเอาไว ไมลงมือกอพฤติกรรม ตัณหาก็ทำงานไมได
อีกเหมือนกัน มาสงลูกใหตัณหา เราไมรับตอ ไมทำตามอยางนี้ เราก็เห็นกิเลสวัฏฏ วิปากวัฏฏฏ กรรมวัฏฏ 
ทำงานรวมกันอยางนี้ เริ่มเห็นมุมมองละเอียดขึ้น ไปเห็นธรรมะที่ถักสายอยูดวยกัน ไมไดมีตัวตนอยูกอน มี
แตขบวนการเหตุปจจัยทั้งนั้นเลยอยางนี้ แมแตในหมวดอายตนะอยางนี้ใชมั้ย? 

เมื่อหูกระทบเสียง มีการรับรูเกิดขึ้น ก็มีความรูสึก ความรูสึกก็ไมไดมีอยูกอน อาศัยการรับรู ถึงมา
รูสึก ถารูสึกแลว ก็มีเวทนาเกิดขึ้น มีความชอบหรือไมชอบ ถาเราไมเอา ตัณหาก็ทำงานไมได แตถาเราไมรู 

ไปยึดมัน ยึดความไมชอบอยางนี้ ถาเผลอก็กลายเปนปฏิฆานุสัยมานอนเนื่อง พอไปนั่งสมาธิ กลายเปน
พยาบาทนิวรณ  ออ!!...มันทำงานอยางนี้นี่เอง แตถารู มันจะดับไปทันที จะไมมีอะไรมาตกคางอยูในใจ? 

อนุสัยก็ไมไดมีอยูกอนเห็นมั้ย? “อนุ” แปลวาตาม “ไไ”ไสยะ ” แปลวานอน หูกระทบเสียง ของมันเกิดดับ 

แตวาเราเก็บมาไวในใจไงเห็นมั้ย? จิตเดิมประภัสสร กิเลสมันจรมา เสียงบางทีมันผานมาเฉยๆ แตเราไปควา
ไมชอบมัน เอาความไมชอบมาไวในใจเรียกปฏิฆานุสัย พอไปนั่งสมาธิ คนนี้พูดไมดี จะไปแกแคน ใหมันรูซะ
บาง!! เราเปนใคร? เดี๋ยวเสกใหเปนกอนหินเสียเลยดีมั้ย? เกิดพยาบาทนิวรณอยางนี้

หรือตาเห็นรูป ก็แคผานมา แลวก็ผานไป ชางน้ำก็ผานไป ฮิบโปก็ผานไป เราควรจะมีราคานุสัยมั้ย? 

(ไมควร) เพราะมันไมใชคนใชมั้ย? อยางนี้เปนตน คือราคานุสัยก็ไมไดมีอยูกอน แตความไมรูคือวิปลาสไง!! 
วิปลาสวามันสวย ก็เก็บเอาไวในใจ วิปลาสวามีเราเปนผูได วิปลาสวามันเที่ยง วามันเปนความสุข มันเปน
เราอยางนี้ วิปลาส ๔ อยางเห็นมั้ย?
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 ๑.  วิปลาสอสุภะ หาวา เปนสุภะ

 ๒.  ความไมเที่ยง ก็หาวาเที่ยง

 ๓.  ความไมสุข ก็หาวาสุข 

 ๔.  มันเปนทุกข อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

พอเห็นตรงนี้ปป!! มันจะตามนอนไมไดแลว มันทำงานไมคอยได แตถาเผลอเมื่อไหร? (เวทนาเกิดขึ้น) 

ชอบปป!! ตัณหาอยากไดทันที อยากไดยึดมั่นไว กามุปาทาน อยากไดก็ยึดไว ยึดวามีเรา อัตตวาทุปาทาน 

แลวก็ลงมือกอพฤติกรรมทันที ไปหาวิธีที่จะเอามาใหไดดั่งใจ มันก็เกิดความตระหนักวาเราได เราเปนโนน!! 

เปนนี่!! พวกนี้ไมไดมีตัวตนอยูกอนเลย สิ่งนี้มี สิ่งนี้ถึงมี ถาสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จะมีไดอยางไร? ถาสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็
ดับ ถาตัณหาดับ อุปาทานก็ทำงานตอไมได ก็จะเห็นอยางที่ทานอาจารยถาม เหมือนตำพริกไทย มันก็เห็น
มุมมองที่ละเอียดขึ้นๆๆ ออ!!...สิ่งนี้ไมไดมีอยูกอน ในรูปและนามนี้เปนของธรรมชาติหมดเลย แต เพราะ 

ความ ไมรู ก็ ไป ยึด ไป ควา เอา ปรากฏการณ ของ รูป นาม ขึ้น มา  วา เปน เรา ขึ้น มา ใน แตละ ขณะ  วาเราไดยิน
เห็นมั้ย? จริงๆ มีแคเสียงกระทบหู แตบอกเราไดยิน เราคิด ที่ไหนมีการคิดอยางนี้? แตถาเห็นปฏิจจสมุป
บาท จะเห็นวาไมมีเราอยูในนั้น มีแตเหตุปจจัยทีละขณะที่เกิดดับๆๆ อยางนี้หวงโซมันก็จะขาดตอนลง แต
ถาไมรู มันก็จะนอนเนื่องตอ หมายถึงวาพอไปถึงชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ คือสิ่งที่ไดมา มันก็เสื่อมไป พอ
เสื่อมไป มันก็แหงใจ

อยางคนที่ไดรับคำชม มีคนเคยเอาอกเอาใจ พอเขาไมเอาอกเอาใจ แลวก็แหงใจ คร่ำครวญ 

รำพึงรำพัน ปริเทวะ เดี๋ยวนี้ทำไมคนนั้นเขาไมเหมือนเดิมเลย? (ก็เราเองก็ไมเหมือนเดิม) เราก็เหี่ยวลง
ทุกวันๆ คับแคนใจ มันไมไดสมหวังเห็นมั้ย? คับแคนใจมันก็เกิดไปฝนใฝใหมอีกเห็นมั้ย? เกิดฝนใฝอยาก
เปนโนนอีกแลว (ภวาสวะ) อยากไดโนนอีกแลว (กามสวะ) มีทิฏฐิตองทำอยางนี้ดีกวา ตองไปทำอยางโนน 

เผื่อจะไดสิ่งนี้มา เพราะอะไร? (เพราะอวิชชายังไมหายไปไหน?) มันหลงคิดวาอันนี้เปนเรา กายและใจเปน
เรา สติปฏฐาน ๔ จึงเปนคูปรับใหไปตามดูกายและใจใชของเรามั้ย? นี่คือตนทาง คืือทางสายเอก!! เอกายน
ยนมรรคเปนทางสายเดียว เพราะไปแกที่ตนเหตุ อวิชชาดับ กายและใจไมใชเรา แลวจะไปอยากเปนอยากได 

ไปตอบสนองอะไร? เพื่ออะไร? เรื่องอะไรละ? ใชมั้ย? เนี่ย!!...วิธีก็เลยชัดเจนอยู อยางที่อาจารยถาม การตำ
พริกไทย มุมมองก็ละเอียดขึ้นไปทีละขณะๆ 

พระอาจารยกฤช  :  แลวหลังจากที่ทำงานอยูที่เขาสารพัดดี ๑ ป หลังจากนั้นพระอาจารยไปทำ
อะไรตอครับ? 
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หลวงพออำนาจ  :  ก็กลับมาอยางที่วานี่แหละ ก็ไปชวยที่มูลนิธิเด็กบาง ชวยกอกๆ แกกๆ ไป
ตามเรื่องบาง คือไมไดตั้งใจวาจะไปเปนฮีรงฮีโรอะไรหรอกนะ? (แตมีนิสัยอยางหนึ่งคือทนตอความรองขอ
ไมคอยไหว) เปนนิสัย!! อยางเวลาคนมาขอความชวยเหลือ มันไมคอยกลัว ทั้งๆ ที่เราก็ไมไดมีกำลังความ
สามารถอะไรมากมาย? แตวาทนไมไหวเปนนิสัย!! ทำนบหัวใจชอบพัง เวลามีใครมาเคาะประตูแลว? 

(ทนไมได) ตองเปดออกไป บางทีก็ตองพะรุงพะรังกับเรื่องแบบนี้ ใชเวลา แตเหมือนกับวาเปนเหตุปจจัย 

เปนขบวนการของมัน ขบวนการของเหตุปจจัยที่ตองผานเหตุการณแบบนี้ เขาเรียกวากรรมบังคับ กรรม
บีบขึ้นมาวาตองทำอยางนี้ สถานการณบีบวาตองทำอยางนี้ ก็เหมือนอยางที่บอกแหละ 

ถาโยมเดินไปแลวเจอเด็กตกน้ำตะเกียกตะกายอยู ทั้งๆ ที่ไมเคยคิดวาจะกระโดดน้ำไปชวยใครนะ? 

หรือวายน้ำไมเกง มันก็ทนไมไหวใชมั้ย? พอเดินไปก็เจออีกแลวๆ จะทำอยางไง? คนนี้ก็ยื่นมือ คนโนนก็
ยื่นมือ กรรมบีบบังคับไง!! อยางคลายๆวา แหม!!...วันนี้เราจะตั้งทาเปนฮีโร จะไปหาชวยคนตกน้ำเสียหนอย 

ไมมีใครคิดอยางนั้น? นึกออกมั้ย? บางทีกรรมบีบบังคับวา ตองไปเจอสถานการณแบบนั้น สถานการณนั้น
ฝกใหเรารูจักอดทน รูจักเสียสละ รูจักเขมแข็ง มันก็เปนตัวเสริมโดยอัตโนมัติ  หลวงพอทบทวนดู บางที
มองยอนกลับไป เอ!!..มันเหมือนถูกกรรมบีบบังคับ ใหเราตองอยูในสถานการณอยางนั้น ทั้งๆ ที่เราไมไดมี
เปาหมายวา อยากจะไปทำสิ่งเหลานั้นเลย ไมไดมีเปาหมายวาเกิดมาแลว จะไปขอชวยเด็กดอยโอกาส ไมได
คิดอยางนั้นเลย แตสถานการณมันบีบบังคับแลว เขามารองขอ เราทนไมไหว มันก็ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑๐ ๒๐ ๓๐ เปน ๑๐๐ ไปเรื่อยๆ อยางนี้ ใชชีวิตอยางนั้นอยูอีกหลายปพอสมควร จนถึงที่ไปสอนเด็กพิการ
ที่วิทยาลัยราชสุดา ตอนเขามาขอรูสึกวา ทนไมไหว มีเทาไหรก็ใหหมด? หาสีให หาผาใบให อะไรก็ไมเอา?  

อยากชวยใหเขาผานปญหาอุปสรรค อยากใหเขามีโอกาส แตมันก็เปนชวงวัยหนึ่ง ชวงที่วัยยังหนุมยังแนน
แข็งแรง แตพออายุมากขึ้น ทำงานอยางนั้นไมไหว ทำงานรากหญาไมไหว อยางพออายุสัก ๕๐ อยางนี้ มัน
เปลี่ยนทิศทางไปอัตโนมัติ 

พระอาจารยกฤช  :  ก็กลายเปนระดับโลกขึ้นมา ไปตางประเทศ 

หลวงพออำนาจ  :  ใชๆ!! เปนการทำงานเพื่อตอยอดไปโดยอัตโนมัติ สังขารไมเอื้ออำนวย คือการ
ทำงานรากหญาตองใชพระหนุมๆ หรือคนหนุมๆ ตองใชพลังเยอะ อยางสมัยกอนหลวงพออดนอนสบาย 

อดนอน ๓ คืนทำงานตั้งแตตี ๕ ยันตี ๓ สบายวัยหนุม เดี๋ยวนี้ไมไหวแลว แคจะพูด ก็เหนื่อยแลว สมัยกอน
เดินเขาขึ้นเขา ไมตองเอาน้ำไปกิน ไมตองไปกินน้ำ เดิน ๔๐ กิโลก็ไหว ทุกวันนี้อยูที่ผาซอนแกวเดินแค ๒ โล
ก็หอบแฮกๆอะไรอยางนี้? มันก็เปลี่ยนไปตามเหตุและปจจัย 

พระอาจารยกฤช  :  แลวมีเหตุปจจัยอะไร? ที่ทำใหคิดละจากสภาพชีวิตที่เปนศิลปนเดี่ยว มีอิสระ
ในตัวเอง กลับมาอยูในเพศของบรรพชิตที่มีศีลตั้ง ๒๒๗ ขอนะ 
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หลวงพออำนาจ  :  คือชีวิตที่ตั้งเปาไววา จะทำงานเรื่องศิลปะกับเรื่องศาสนาใหไปถึงระดับโลก ก็
ไปถึงจุดหมาย เดินทางไปแสดงผลงานที่อเมริกา ไปแสดงที่สหประชาชาติอะไรก็แลวแต? แปลไปจนเปน 

๕ ภาษาทั่วโลกในสิ่งที่มุงหวังเอาไว คือตอนแรกที่ไปแสดงที่อเมริกาก็แสดงเกี่ยวกับเรื่องความเปนหนึ่ง
เดียวกันของทุกชีวิต คือพยายามจะเสนอเรื่องของสันติภาพ งานศิลปะที่แสดงทั้งหมดไปถึงที่โนนก็ดี แตฝรั่ง
ที่เขามาดู คนอเมริกาเขามีนิสัยแบบหนึ่ง เขาฟงแลว เขาบอกมีเหตุมีผล เขาเชื่อหมดเลยวาเปนเหตุ เปนผล 

เปนจริง เปนหนึ่งเดียวกันตั้งแตลมหายใจ สายน้ำ ธรรมชาติ จิตของการรับรู แตพระเจาฉันก็เกงกวาอยูดี 

เขาพูดอยางนี้ พระเจาฉันก็ใหญกวาอยูดี เราก็รูสึกวาทำไมเขาถึงมองมุมนั้นนะ? 

ขากลับจากอเมริกา ก็นั่งเครื่องบินก็สเก็ตชภาพมาวา ทำอยางไรจะสื่อใหคนเขาใจวาเรามีชีวิต
เปนหนึ่งเดียวกัน? อาศัยธาตุ ๔ เหมือนกัน มีธรรมชาติเดิมเหมือนกัน ก็สเก็ตชภาพเปนผูหญิงที่เปนแม มี
รางกายเปนดวงดาวเปนจักรวาล แลวมีทองเปนโลกวา เรามีแมคนเดียวกัน เรามีชีวิตเปนหนึ่งเดียวกัน เปน
ภาษากวีขึ้นมา เวลาหลวงพอทำงาน มันจะมีภาษากวีเขาไปผสมอยู หรือเวลาเขียนกวีก็มีภาพเขาไปสะทอน
อยู สังเกตมั้ย? เวลาเขียนกวี จะเห็นภาพเปนรูปธรรมไปดวย แลวเวลาวาดภาพ ก็เหมือนมีภาษาของกวี
สะทอนเขามา เหมือนมีสีสันของกวี มีอารมณทั้ง ๒ อยางผสมผสาน แลวก็จะมีสัจจธรรม นิสัยของเวลา
ทำงานจะมีอยู ๔ อยางอยูรวมกันในนั้น

๑. มีสัจจธรรมเปนหัวขอกอนคือมีความจริงเปนหัวขอ

๒. มีศิลปะเปนการถายทอด เชน มีภาพวาด มีสีสัน 

๓. ในภาพวาดในสีสัน มีอารมณของกวี มีการเปรียบเทียบ มีพรรณนาโวหารนิดหนอยอะไรอยางนี้? 

๔. มีสุนทรียในการทำ มีสุนทรียในการนำเสนอ ไมใชเปนแบบนากลัว หยาบคาย ไมเปนอยางนั้น!! ดู
แลวมีสุนทรีย ในขณะเดียวกันก็มีภาษากวี 

อยางที่วาดภาพผูหญิงที่ทองเปนโลก รางกายผูหญิงประกอบไปดวยดวงดาว กาแล็กซี่ตางๆ 

เต็มไปหมดเลยเปนอาภรณ มีชองวางเปนทองฟาที่กวางใหญไพศาล และทองเปนโลก โลกนี้คือสายใย
เดียวกันทั้งจักรวาลอยางนี้ แตเรามีแมคนเดียวกัน จะบอกวาเรามีแมคนเดียวกัน แลวหลวงพอก็วาดอีก
รูปหนึ่ง จอรจบุชกับบินละเด็นกินนมจากแมเดียวกัน นมเปนรูปแผนที่โลก แต ๒ คนนี้หันหลังใหกัน เลย
ไมเห็นวา จริงๆ เรามีแมคนเดียวกันนะ เรากินน้ำจากที่เดียวกัน เราหายใจจากที่เดียวกัน เราอาศัยอยูบน
ผืนแผนดินเดียวกัน ภาพเหลานี้ก็จะอาศัยภาษากวีสะทอน

อยางเวลาเขียนภาพแสดงที่เมืองไทย คนก็บอก อาจารยเขียนรูปอะไรก็ไมรู? แลวใครจะซื้อไปแขวน
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บาน? (ก็ไมไดตั้งใจใหใครซื้อไปแขวนบาน?) ตั้งใจจะถายทอดเรื่องความจริงอันนี้ ซึ่งอาจารยประเวศ วะสี 

ทานก็เปนคนมีเมตตาหรือวาเปนคนมีปญญา ทานมองภาพนี้ (ภาพที่หลวงพอวาด) แลวบอกวา อาจารย
อำนาจวาดภาพนี้ดีกวาผมเขียนหนังสือเปนหมื่นคำอีก อยากจะเผยแพรไปใหคนทั่วโลก นาจะพิมพเปน
หนังสือ พิมพเปนเสื้อเผยแพรออกไป       

พระอาจารยกฤช  :  ภาพจอรจบุชกับบินละเด็น 

หลวงพออำนาจ  :  แลวภาพในซีรี่สทั้งหมดก็ไดเอาไปแสดงที่สหประชาชาติ แลวเอาพิมพเปน
หนังสือเปนซีรี่สทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตที่เปนหนึ่งเดียวกันในแงมุมมองตางๆ บางทีก็เปนรูปขุนเขา
ใหญทะมึน มีน้ำตกไหลลงมา แตมองยอนไปที่ภูเขากลายเปนรูปผูหญิงคนหนึ่ง น้ำตกที่ไหลมาก็ผานน้ำนม 

พวกสรรพสัตว เสือก็ดี กวางก็ดี ที่เปนศัตรูกัน ก็กินน้ำจากแหลงเดียวกัน มนุษยก็ดี อะไรก็ดี? ภาพเหลานี้
เวลาอยูในเมืองไทยคนไมคอยเขาใจ เขียนไปทำอะไร? ใครจะซื้อไปแขวนบาน? (ก็รูสึกวาทาทางจะลมเหลว) 

แตสำหรับในสายตาของคนที่อยูในเวทีโลกก็บอกวา ขอบคุณมากที่เขียนภาพใหเราเขาใจความเปนจริง การ
ไปแสดงผลงานในระดับนั้นก็ไดผลดี หนังสือที่พิมพเผยแพรไปก็ไดผลดี พิมพไปตั้ง ๕ ภาษา ซึ่งถือวาจบ
การบานแลว และชวงนั้นก็ไมรูวาจะเอาอะไรตอจากโลก? อะไรเราก็ไมเอาอยูแลว? ชื่อเสียงเราก็ไมเอา 

เงินทองเราไมเอา โนนเราก็ไมเอา นี่เราก็ไมเอา แลวเราจะเอาอะไร?

ก็เลยตัดสินใจอธิษฐานจิตเลยวา จะขออุทิศชีวิตที่เหลือใหกับพระพุทธศาสนา สิ่งที่ไดมาทั้งหมดก็จะ
ขออุทิศใหพระศาสนา ไมวาปจจัยที่ไดมาจากอะไรก็แลวแต? อยางการขายรูปอะไรตางๆ? ถาปจจัยเขามา
หลวงพออั้นไวอยู คือกลัวพวกลาภ ยศ ชื่อเสียง สมัยนั้นก็อธิษฐานไวเหมือนกันวา ไมอยากใหพวกปจจัย
เขามา คือกลัวพวกนี้จะทำใหเราพินาศ จะทำใหเรามีอุปาทานตัณหามาสูเรา อุปาทานตัณหาคนอื่นเขามา
รุมหาเรา พระพุทธเจาจึงบอกวา ไมมีอะไรที่นากลัว? (เทากับลาภสักการะ) ลาภ ยศ ชื่อเสียงนากลัวที่สุด  

บางคนอาหารนอยๆ ก็อยูได ที่อยูนอยๆ ก็อยูได ไมมีกามคุณก็พออยูได แตพอมีลาภ ยศ ชื่อเสียง ก็พัง
ทุกที หลวงพอก็กลัวมาก กลัววามันจะนำเอาความไมจริงใจในสิ่งรอบขางที่มาหาตัวเรา แลวเราก็ขี้สงสาร 

ใจออนอยูแลว ชีวิตเราตองพังแนนอน คนนั้นมารุม คนนี้มาหลอกหลวง อธิษฐานอั้นไวไมใหเขามา คือ
ตอนนั้นหลวงพอมีรูปเยอะมาก มูลคาก็หลาย ๑๐ ลาน แตพอตัดสินใจบวชปป!! ปจจัยตางๆ ก็ไหลเขามา
เปนสิบๆ ลานเหมือนกัน ก็มาตั้งใจทุมเทใหพระศาสนาที่อธิษฐานไววา จะอุทิศชีวิตและสิ่งที่มีทั้งหมดใหกับ
พระพุทธศาสนา ก็ไมไดเสียดาย!! 

ผูดำเนินรายการ  :  หลวงพอไดรูจักกับคุณจีวัน ดินปา ไดอยางไรคะ? 

หลวงพออำนาจ  :  ออ!!...จีวันไปหาหลวงพอตอนที่เขาอยูวงการศิลปะ แลวก็จะไปทิศทางไหนตอ
อยางนี้? ตั้งแตหลวงพอเปนฆราวาส เห็นหลวงพอทำงานเรื่องธรรมะ เลยคิดวานาจะเปนแนวทางที่ดี ก็เลย
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มาชวนกัน อยูกลุมๆ เดียวกัน ทำงานรวมกันไป จีวันเขาเปนคนนารัก เปนคนดี 

 ผูดำเนินรายการ  :  เห็นผลงานหลวงพอในปกซีดีปฏิจจสมุปบาท ที่เปนรูปเมล็ดพันธุ ซึ่งขางในเปน
ภาพตัวคนอยูในนั้น 

หลวงพออำนาจ  :  ใช!! คือชุดปฏิจจสมุปบาทหลวงพอวาดรูปอยู แลวก็มันมีเหตุ คือวันหนึ่งคุณ 

(ขออนุญาตเอยชื่อก็แลวกันนะ) คุณภัทราวดีจะเดินทางไปเชียงใหม อานขาวหนังสือพิมพเจอแตขาวไมดี 

ก็ไมสบายใจ ไมมีที่ไหนอยูแลวจะมีความสุขเลย? แกก็ไปเชียงใหม ขับรถไปคนเดียว หลวงพอตอนนั้น
อยูที่โรงแรมสวนสามพรานโรสการเดน เขียนภาพปฏิจจสมุปบาทอยู เจาของโรงแรมเปนสปอนเซอรดูแล
เรื่องที่พัก เรื่องอาหาร และอะไรใหหมดทุกอยาง? เขียนอยูประมาณปกวา คุณเล็กก็โทรมา หลวงพอกำลัง
อาบน้ำอยู ก็เลยนึกบทเพลงขึ้นมา นิสัยเปนแบบนี้ นึกบทเพลงขึ้นมาวา.....

 “ยังมีดินแดนที่หางจากความปวดราว มีดวงดาวแผพุมจักษุสายตา มีที่นั่งเปนมวลบุปผา มีกรุณาอยู
ในหัวใจ เปนดินแดงที่หางไกลจากความเกลียดชัง....” 

หมายความวาถาหากเรามีจิตใจที่ดี เราก็จะพบดินแดนที่ดี รองอยู ๒ เพลงในหองน้ำ หรือ.....

“จะอยูดินแดนไหน? ขอใหใจเธออยูกับลมหายใจก็แลวกัน อาจใจลอยเพอฝน ก็ฝนใหโลกเปนสุข 

ดวยลมหายใจของเธอ แมเธอเดินทางไป ก็ขอใหรอยเทาเธอ จงผลิแตคุณงามความดี อยูหางความโหดราย 

ก็เพราะหัวใจของเธอ หางความเกลียดชัง ไดเจอสิ่งสมหวัง ก็เพราะหัวใจของเธอหวังสรางแตสิ่งที่ดี” 

พอออกจากหองน้ำมาก็เลยโทรไปบอกคุณจีวัน บอกจีวันเมื่อกี้อาบน้ำอยูแตงเพลงได ๒ เพลง จด
ไวนะ คุณจีวันก็เลยนำเพลง ๒ เพลงนี้ไปทำเพลงปฏิจจสมุปบาท ก็เลยกลายเปนแผนชุดนั้นขึ้นมา แลวก็เลย
เอาบทกวีที่หลวงพอเขียนจากหนังสือปฏิจจสมุปบาท ๑๒ บท ๑๒ เพลง เอาไปทำเปนแผนซีดีเปนปฏิจจสมุป
บาทขึ้นมา นี่ก็เปนเหตุปจจัยใหไดไปเดินสายออนทัวรดวยกัน มีคุณเล็กไปทำละครเรื่องปฏิจจสมุปบาท คุณ
จีวันเอาไปทำเปนดนตรี หลวงพอก็เอาภาพวาดแลวก็บรรยายธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาท แมชีศันสนียก็ไป
ดวย ไปสรุปเรื่องปฏิจจสมุปบาทกัน เดินสายไดทุนจาก สสส. ไปบรรยายตั้งแตมหาวิทยายาลัยเชียงใหมจนถึง
มหา’ลัยสงขลานครินทร ๑ ปเต็มที่ออนทัวรกัน ก็เปนที่มาของการใชศิลปะเปนเครื่องมือในการถายทอด
ธรรมะ ในการทำแรงจูงใจ ใหเกิดแรงบันดาลใจในฝายที่ดีงาม เพราะศิลปะมันมีแรงสั่นสะเทือนสูงที่จะเขา
ไปสูจิตใจคนไดงาย เลยตั้ง Concept อยางนั้นแลวก็ทำตอไปอีกประมาณ ๒ ป แลวก็ทำเรื่องเซียมซีพุทธอีก 

๔ ป คือเช็คดูแลวในชวง ๒๕ ปแรก ตั้งแตเริ่มเปนวัยรุน ไดใชเวลาทำงานเกี่ยวกับศิลปะ เกี่ยวกับธรรมะอยู 

๒๕ ป โดยใชความสามารถที่ติดตัวมาทำใหเกิดประโยชน ตั้งแตงานรากหญาจนถึงงานมหภาค จนถึงงาน
ระดับโลก ถึงตอนนั้นแลวก็อายุครบ ๕๐ ปพอดีก็ไปบวช
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รูสึกวาชีวิตเหมือนกรรมบีบเขามา  เพราะชวงแรกตองไปสรางฐานกอน สรางฐานตั้งแตขันติบารมี
อะไรตางๆขึ้นมาอยางนี้? ถาไมมีสิ่งนั้น ก็กาวไปถึงตรงนี้ไมได แลวก็ใชความสามารถนั้นๆ เปลี่ยนมาตั้งแต
มาชวยใหคนมีโอกาส จนถึงเปลี่ยนเปนทรัพยมาสรางถาวรวัตถุไวในพระพุทธศาสนา หลวงพอก็ดู เอ!!....
ขบวนการของธรรรมชาติเปนขบวนการเหตุปจจัย   ไมใชวาเราจะไปตั้งโปรแกรมแบบนั้นเลย แตวาเหตุ
ปจจัยผลักดันใหไหลไปตามกาลเวลาที่เหมาะสม คือทุกอยางไมใชวาใครจะไปฝนเปนอยางใดอยางหนึ่งได? 

แตถาเหตุปจจัยพรอม มันก็เกิดอยางนี้ อยางตอนแรกฝน ก็ไมรูวาฝนอยูที่ไหน? แตถาเหตุปจจัยถึงพรอม 

มันก็ไหลไปตามกระแสตามทิศทางของมัน แตถาสรางเหตุที่ดีเอาไวนะ ผลที่ดีก็จะงอกงาม แลวก็จะหามผล
ไมไดเหมือนดอกไมที่พูดเสมอๆ

“ดอกไมดอกหนึ่งตั้งมั่นทำสมาธิอยูในสระบัว ผานโคลนตมอะไรเงียบๆ? มันไมไดสนใจจะไปแขงกับ
ดอกกุหลาบ ไปแขงกับดอกกลวยไมที่ไหนหรอก? ถึงเวลามันก็เบงบาน แลวก็หามผลไมไดวา อยาใหคนเห็น 

อยาใหกลิ่นโชยไปทั้งสวน มันก็เกิดผลตามธรรมชาติของมัน คือหามผลนั้นไมได เปนไปตามเหตุปจจัยของ
มันเอง อยางนี้ถึงบอกวา มันเปนเพียงลำธารอันเกาแกของขันธ ๕ ไมมีใครอยูในนั้น? มีแตกระแสของเหตุ
ปจจัย” 

ผูดำเนินรายการ  :  ที่ตัดสินใจแลว มีเรียนปรึกษากับครูบอาจารยทานไหน? 

หลวงพออำนาจ  :  (มี) ที่แรกเลยก็โทรไปคุยกับ ดร.สนอง วรอุไร เพราะเมื่อกอนบรรยายธรรม
ดวยกันบอย แลวทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ทานก็ชอบไปประกาศที่หลวงพอไมไปทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งเสมอ? ซึ่งหลวงพอก็ไมคอยไดสนใจ ทานก็เคยบอกญาติโยมวา อาจารยอำนาจเปนอยางนี้นะ รูสึกวา
ทานคงจะรูภูมิหลังเราบางอะไรอยางนี้? แลวทานก็เปนคนที่มีฌาน มีอะไรแกกลา? ทานฝกมาเยอะ ก็เลย
โทรไปปรึกษาทาน เพราะเหตุทานเคยพูดอยูกอนหนานี้วา อาจารยอำนาจอยาเพิ่งทิ้งกันไปกอน อยูชวยกัน
กอนนะ เอ!!...ทานพูดอยางนี้หมายความวาอยางไร? (ก็เลยโทรไปบอกอาจารย) ผมจะบวชแลวนะ (นึกเเลว
เชียว) อาจารยทานก็บอกดีบวชเลย!! เวลาเขาโบสถทานก็โทรศัพทเขามากำกับตองทำใจอยางนี้ๆ ก็โทร
ปรึกษาอยูหลายคนบอก จะไปแลวนะ!! ลูกศิษยลูกหาบางคนก็บอกวาไมเสียดายหรือ? กวาจะสรางชื่อเสียง
มาขนาดนี้ ความสามารถขนาดนี้ จะทิ้งไปงายๆเฉยๆ ชีวิตนักบวชไมไดสบายนะ ลำบากนะ ไมเสียดาย ไม
กลัวเหรอ? (เพราะอยูทางโลกสบายไง!!) มีลาภ ยศ ชื่อเสียงสมบูรณทุกอยาง หลวงพอไมเสียดายหรอกและ
ตั้งใจจะไปอยูกระตอบเล็กๆ เรียบงาย ไปดูที่ไวแลวทางเขาคออะไรอยางนี้? ไมมีทางขึ้นนะ ตอนที่ไปใหมๆ 
มีแตปาลวนๆ เลย ปนปาหญาคาขึ้นไป    

ผูดำเนินรายการ  :  ไปเจอมาเมื่อไหรครับ?

หลวงพออำนาจ  :  ตอนหลังประมาณจากตนปกอนจะบวช มีเพื่อนกันคนหนึ่งเขาบำเพ็ญตบะแบบ

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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ฤาษีคนนี้เดินเกง แกเดินไปทั่ว เมื่อกอนเคยอยูภูกระดึง อยูภูหลวง จ.เลย แลวก็เดินผานทุงใหญนเรศวร เดิน
คนเดียว เดินเกง อดอาหารเกง   

ผูดำเนินรายการ  :  เปนฆราวาส แตใชชีวิตแบบอนาคาริก ใชชีวิตแบบฤาษี

หลวงพออำนาจ  :  ใชๆ!! แลวแกก็ไปเจอที่ตรงนี้ แกก็บอกวาตั้งแตแกไปเดินมาทั่วประเทศไทย  ที่ 
ตรงนี้สวยที่สุด สัปปายะที่สุดอยากใหไปดู โทรมาอยู ๓ ปก็ไมไปดู  แลวแกก็เฝาอยูประมาณ ๓ ป คือแก
ชอบไปปลีกวิเวกแถวนั้น แกชอบมากอยากใหมา พอวันหนึ่งพรอมก็ไปดู ไปแลวก็ประทับใจมาก เหมือน
อัศจรรย คือไปประมาณเดือนพฤษภา มีสายหมอกโอบลอมขุนเขา เคยไปสวิตเซอรแลนด เคยไปธิเบต
มา  แลวชอบไง คือเปนคนชอบอากาศโปรงๆ กวางๆ สุดลูกหูลูกตา ชอบอากาศเย็นๆ มันสัปปายะ เขา
เรียกอุตุสัปปายะ คือสัปปายะกับบุคลิกภาพ ไมชอบอากาศรอนๆ พอเหงื่อออกแลว มันภาวนาไมดี แต
อากาศโปรงๆ ลมหายใจโลงๆ มองสุดลูกหูลูกตา รูสึกวาเหมาะหรือสัปปายะกับบุคลิกภาพ พอไปเห็นที่นั่น
แลว ชอบมากเลย มีขุนเขาทะมึนสวยงาม สลับซับซอน เมฆหมอกลอยตัดหนา เดินเตะเมฆกระจุยกระจาย 

กลาง  คืนเอาเทาไปเขี่ยแสงดาวเลน มีหิ่งหอยออยอิ่งโอบลอมกอดขอเทาเปนพวงมาลัยในรัตติกาล อะไร
อยางนี้? รูสึกวามันนาทึ่งดี อากาศก็ดีมาก คือตอนที่ไปสวิตเซอรแลนดมีพระอาจารยองคหนึ่ง ไมแนใจ
วาชื่อพระอาจารยอะไร? แตนิสัยดีมากเลย ตอนเปนฆราวาสทานบอกมาอยูดวยกันที่นี่เลย จะมาเมื่อไหร
บอก? (จะสงคาตั๋วเครื่องบินไปให) มาดูที่พักนาอยูมาก ก็ชอบนะเพราะสวิตเซอรแลนดอากาศดี ไปธิเบตก็
ชอบเหมือนกัน แลวคนธิเบตก็ตอนรับดีมาก เรียกจางซันฟง เพราะหลวงพอไวหนวดไวเคราเหมือนคนธิเบต 
เขาบอกโอโห!!...จางซันฟงมาอยูดวยกันที่นี่ชอบ (คนธิเบตชอบสงภาษาคุยกัน) พอมาเจอที่เขาคอก็ถูกจริต 

มันพอเหมาะพอดี 

แลวก็เจอกัลยาณมิตรที่ดี เจอพระอาจารยยงยุทธอยางนี้ เคยเจอทานที่เมืองกาญจน ทานบวช
ประมาณ ๒๐ พรรษา ทานก็ทำประโยชน ใหศาสนามาเยอะเลย สรางเจดีย ๙ ยอด ที่แมฮองสอน สราง
โบสถไมสัก สรางวัด ชวยเหลือเขาตลอดโดยใชทุนทรัพยของทาน ทานขายที่แถวๆ บางมด ประมาณ ๑๗ 

ลาน เอาไปทำประโยชนหมดเลย แลวทานไมเคยยึดถือวาจะเปนของทานเลย แลวทานก็สงเงินไปชวยเขา 

อีกนะ  สงยาไปชวยพวกกะเหรี่ยง พวกแมฮองสอน พวกคนเขาตั้ง ๓๐ หมูบาน สรางวัดไมรูกี่แหง? พอเจอ
หลวงพอทานรูสึกมีความรัก เมตตาหลวงพอรูวาหลวงพอปวยเปนโรคหัวใจ บอกยอมตายแทนไดเลย ขนาด
เจอกันครั้งแรก หลวงพอยังเปนฆราวาสนะ รูสึกวาทานเปนกัลยาณมิตรที่ดีมาก นารัก ทั้งๆ ที่ทานเปนพระ
ผูใหญ แตทานก็ไมถือตัว 

อีกองคหนึ่งคือหลวงพอปราโมทย ตอนนั้นหลวงพอเปนฆราวาสอยูไดเจอทาน คุยกับทาน แลวรูสึก 

มีความรัก มีความเคารพทานสูงมาก รูสึกวาชีวิตในสมณะนี้นารัก มีเพื่อนที่ดี มีกัลยาณมิตรที่ดี อบอุน แลวก็
มีความจริงใจสูง ไมมีอันตรายใดๆ  ทั้ง สิ้น รูสึกแค ๒ คนนี้ เราก็ปลอดภัยแลวในชีวิตนี้  คือมีครูบาอาจารย 
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ที่ดี มีเพื่อนที่ดี อะไรอยางนี้นะ รูสึกมีความซาบซึ้งตรงนี้ดวยวา เออ!!...ชีวิตนักบวช หลวงพอก็ไปปรึกษา
หลวงพอปราโมทย ทานใหไปเลือกที่ เอาไปเลือกวัดเอาที่พอเหมาะกับจริตนิสัยเรา ดูเอาที่พอเหมาะกับ
นิสัยเรา ก็เลยคิดวาอยูกับหลวงพอยุทธนิสัยเหมาะกัน อยูดวยกันแลวมีความสุข ทานดูแล ทานเอาใจใส 

ทานหวงใย ทานมีเมตตา ทานไมเคยขมเหง ไมเคยพูดไมดี ไมเคยอะไรสักนิดนึง? ไมเคยมีเลย!!  ทั้งๆ ที่ ทาน
เปนพระ ผูใหญ ใหความรัก ใหความดูแลกันดี ก็เลยรูสึกวาการตัดสินใจค รั้งนี้ มันก็เลยงายขึ้น หลวงพอ
ปราโมทยทานบอกวา ถือเปนพี่เปนนองกัน มาหากันไดทุกเวลา  รูสึกอบอุนใจ มีอะไรก็ไปหาทานไดทุกเวลา? 

ใหความรักควา มเมตตาสูงมาก รูสึกมีความอบอุนใจ รูสึกวาชีวิตนี้คุมคา 

แมแตหลวงพอบุญลือนะ รูสึกมีความสุขเวลาที่เจอทาน ทานก็มีความเมตตา ไมวาไปเวลาไหน? ไป
ตอนกลางคืน ทานก็ลงมาหาตอนกลางคืน หาที่นอน หาไฟฉาย ดูแลทุกอยาง ไมเคยมีทาทีวาจะปฏิเสธ
อะไรเลย? มีแตความรักความเมตตาเหมือนพี่เหมือนนอง  รูสึกวาชีวิตนักบวชมีความจริงใจ มีความอบ อุน มี
มิตรแทอะไรอยางนี้ มีความปลอดภัยสูงมาก ไมเคยเจอจากที่อื่นมากอน การตัดสินใจก็เลยไมมีความลังเล
อะไร? ที่จะ ไป อยูอยาง งั้น ตอนแรกกตั้งใจจะไปอ ยูกันเงียบๆ ไปอยูกระตอบคนละหลังเทานั้นนั้น

พระอาจารยกฤช  :  ตกลงบวชแลวก็ไปอยูที่ผาซอนแกวนี้ เลย 

หลวงพออำนาจ  :  รุงขึ้นก็ไปเลย บวชเย็นนี้เสร็จ เชาก็ไปเลย 

พระอาจารยกฤช  :  แลวตอนนั้นมีใครอยูที่นั่นกอนหรือเปลา?  

หลวงพออำนาจ  :  (ไมมี) 

พระอาจารยกฤช  :  มีทานอาจารยองคเดียว 

หลวงพออำนาจ  :  ก็ไปพรอมกับหลวงพอยุทธเลย บวชเสร็จก็นั่งรถไป ญาติโยมก็ไปสง ไปก็ไปเริ่ม
ปลูกกระตอบเล็กๆ อยูกัน ไมมีถนน ไมมีอะไร? จุดตะเกียงใชกัน อยูกระตอบเล็กๆ ตอนนั้นยังนากลัวอยู 

เพราะอยูทามกลางปาเขาจริงๆ มีหมาปา มีเลียงผา มีสัตวปาอยู มีงูจงอาง มีอะไรทะมึนทึงเต็มไปหมด? 

ลึกลับ นากลัว วิเวก วังเวง อะไรอยางนี้?

พระอาจารยกฤช  :  ถึงกับตองปนหนาผาขึ้นไปดวยหรือเปลา? 

หลวงพออำนาจ  :  ทีแรกก็เดินสักประมาณ ๒ โล มันก็ไมถึงกับปนมาก แตที่ติดกับวัดก็จะมีหนาผา 

มีถ้ำ มีอะไร? มีน้ำตก ๔ สาย มีหนาผา มีถ้ำอยูในหนาผาสูง ๗ เมตร ตองปนขึ้นไป หลวงพอยุทธทานก็
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ปนเขาไปจำพรรษาอยูเรื่อย อยูทีละ ๕ วันอดอาหารไปดวย ก็อยูกันมีความสุข เดือนหรือสองเดือนก็มาหา
ครูบาอาจารยครั้งหนึ่ง 

พระอาจารยกฤช  :  ครูบาอาจารยนั้นคือทานใดครับ? 

หลวงพออำนาจ  :  หลวงพอปราโมทย ทานก็มีความเมตตาสูงมาก

พระอาจารยกฤช  :  ตอนนั้นทานบวชหรือยังครับพระอาจารยปราโมทย?  

หลวงพออำนาจ  :  บวชแลว ตอนแรกหลวงพอยังไมไดบวช พอเจอทานแลวก็มีความมั่นใจสูง 

เหมือนเจอหลวงปูเทสก คือตอนเจอหลวงปูเทสกก็เหมือนกัน รูสึกพอเจอแลว มีความมั่นใจ มองปป!! 
รูสึกเลย สิ่งนั้นมีอยูจริง แบบนี้มีอยูจริง สัมผัสจากความรูสึกนะ อยางสมัยกอนเวลาฟงหลวงปูเทสก เวลา
หลับตาฟงเสียงทาน เวลาทานเทศน เหมือนเปลี่ยนเปนแสงสวางทันทีเลย สวางขึ้นมาในความรูสึกทุกที
เลย เจอหนาทาน เจอรอยยิ้มทาน ความรูสึกมันเกิดความเอิบอิ่มขึ้นมาทันทีเลย แลวพอมาเจอหลวงพอ
ปราโมทยก็เหมือนกัน มาเจอทาน แลวมันไมสงสัยอะไร? เห็นแววตาทาน เห็นทานแลว มันอิ่มเอิบขึ้นมา
ในใจ มันทวมทนขึ้นมาในใจ ทานใหความเมตตาสูง และคิดวาทานคงเมตตากับทุกคนนั่นแหละ 

พระอาจารยกฤช  :  ตกลงวาจะไปอยูที่นั่น แลวคิดจะสรางเปนธรรมสถานที่นั่นเลยหรือเปลา? 

หลวงพออำนาจ  :  ไมไดคิดเลย ไมไดมีอยูในหัวสมองเลย มันพอกับทางโลกไง ก็อยากจะไปอยู
เรียบงาย ไปทำการบานของตัวเองในสิ่งที่มีปณิธานเอาไว หาที่วิเวกทำการบาน ดูแลใจ ศึกษาเรื่องใจของ
ตัวเองไป แตเพราะวิบากเหมือนกัน

พระอาจารยกฤช  :  มันเปนยังไง?  

หลวงพออำนาจ  :  สมัยตอนที่เปนฆราวาสก็บรรยายธรรมที่นั่นที่นี่อยูบาง คนที่รูขาวก็ตามกันไป ก็
ยังไปฟงธรรมะกัน ที่อยูไมพอก็สรางศาลา ที่อยูไมพอก็ทำที่พัก มันก็เลยลามมาเรื่อยเลย ตอนแรกก็ปรึกษา
หลวงพอปราโมทยอยูเหมือนกัน บอกกับหลวงพอยุทธดวย ไมอยากทำอะไรเลย? ไมอยากสรางอะไรเลย? 

(เพราะวาเห็นทุกที่เขาทำเยอะแยะไปหมดแลว) ไมอยากทำอะไรเลย? อยากจะภาวนา อยากอยูเรียบงาย
มากกวา ไปปรึกษาหลวงพอปราโมทยดวย ทานบอกไมทำก็ไมได เพราะมันกะลุงกะลังกันมาทานบอก 

บางคนเขาอยากทำ เขาก็ไมมีใครใหทำ? เราไมอยากทำ? (ก็ตองทำ) หลวงพอยุทธก็บอกไมทำไมได ตองทำ 

เพราะคนอื่นเขาทำไมได เราทำได มันก็เลยกอกแกกๆ ไปเรื่อย ทำโนน ทำนี่ ทำศาลา มีคติไวในใจบอกวา 

อยูแบบไมเอา แลวก็ไมหนี ถาเอาก็เปนเรา ถาหนีก็เปนเราอยูดี หนีก็มีเราอยากพน มีเราไมชอบ 
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พระอาจารยกฤช:  มีวิภวตัณหาไปอีก 

หลวงพออำนาจ  :  ใช!! มีคติในใจ เห็นโทษของการได เห็นภัยของการมี ทำเพื่อเราเมื่อไหร? (ก็
บรรลัยเมื่อนั้น) หรือมีเราเมื่อไหร? (ก็บรรลัยเมื่อนั้น) ก็คอยระวังใจไวเสมอ เวลามันคิดคำวาเราปป!! มัน
หลงแลว

พระอาจารยกฤช  :  อาจารยมีคติตรงกวานั้นอีกบอกวา มีเราขึ้นมาในใจเมื่อไหร? ก็จัญไรเมื่อนั้น!!

หลวงพออำนาจ  :  ใช!! มันจัญไรจริงๆ คำๆ นี้ก็ไมใชหลวงพอพูดขึ้นมานะ ลองไปยอนดูคัมภีร
สมัยโบราณก็มีคำแบบนี้ เห็นความจัญไร เห็นขันธ ๕ เปนสิ่งจัญไร เห็นขันธ ๕ เปนภัย อาว!!...มันก็ตรง
กับที่เราพูดนี่นะ ตรงกับที่เราดำริในใจ สิ่งนี้ก็ไมใชคำที่รุนแรงหรือประหลาดอะไร? ครูบาอาจารยสมัยกอน
ทานก็พยายามที่จะสะกดความรูสึกแบบนี้ไว ไมใหมันฮึกเหึม ใหรูสึกวามันเปนตัวจัญไรนะ ไอคำวาเรา ไอ
ขันธ ๕ คือมันนำภัยมาสูเราไง!! นำภัยพิบัติ กายและใจถายึดมั่น ก็เปนทุกขแลวแหละ ก็คือรูทุกข ละสมุทัย 

ก็ตองคอยเตือนใจตัวเองไว เวลาทำอะไรบางเรื่องบางราวก็ตองใชสมมุติบาง ที่นี้ก็เลยบานไปเรื่อย คือคนที่
ตามกันไป กะลุงกะลังกันมา หลวงพอทานก็บอก กะลุงกะลังกันมา   

พระอาจารยกฤช  :  คนที่เคยมีปฏิสัมพันธกันมากอน 

หลวงพออำนาจ  :  ใชๆ!! เหตุปจจัยถึงเวลามันก็ถักสานเขามากันหมดเลย ถักสานเขามาหากัน 

มาชวยเหลือเกื้อกูลกัน มาเรียนรูรวมกัน อะไรอยางนี้? เพราะวาบางคนอาจจะฟงคนอื่นไมปงไง!! ภาษา
หลวงพออาจเหมาะกับคุณจีวัน หรือคนที่มีพื้นฐานแบบนี้ พอฟงแลวเขาใจ แตอาจจะฟงคนอื่นไมเขาใจ 

นิสัยเปนแบบนี้นะ คนบางคนก็เชนเดียวกัน พอมาฟงหลวงพอแลวปงกวา แลวแตจริตที่เคยเกี่ยวของ เคย
ผูกพัน เคยกะลุงกะลังกันมา ครูบาอาจารยทานใชคำนี้ หลวงพอก็เลยใชตาม ก็วากันไปตามเหตุปจจัย มัน
ไมไดมีใครหรอก? มีแตกระแสแหงเหตุปจจัย ทุกวันนี้ยังมีคนชอบไปพูดอยางนี้อยูวา เดี๋ยวจะขออธิษฐาน
ตามทานอาจารย เดี่ยวถาหลวงพอไมอยู ใครจะสอนหนูละ? อั๊วเรียนกับคนอื่นไมได เรียนกับหลวงพอลาย 
มีคนจีนคนหนึ่งอายุ ๖๐ กวา ฟงคนอื่นแลวแกไมเขาใจ แตพอฟงหลวงพอแลวแกเขาใจ นี่ก็คงตามกันกะลุง
กะลังมา นี่ก็เปนนิสัยเปนจริต ก็เลยเกิดเหตุปจจัยของเรื่องผาซอนแกว 

พระอาจารยกฤช  :  ชื่อเดิมหรือเปลาครับ? หรือวาตั้งชื่อใหม?

หลวงพออำนาจ  :  ชื่อเดิม ชื่อผาซอนแกว หลวงพอวาชื่อคลาสสิคดีนะ 

พระอาจารยกฤช  :  คลาสสิคมากเลยผาซอนแกว
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ผูดำเนินรายการ  :  ผาซอนพระอริยะ มีตำนานอยางไรเจาคะ 

หลวงพออำนาจ  :  มีตำนานเกาแกของชาวบาน เลาเเบบนิทานจริงหรือไมจริงก็ไมรู ชาวบาน
บอกวาเมื่อกอนมีลูกแกวลอยอยูประจำ เปนดวงสีเขียวใหญ ลอยขนานอยูตามพื้น ไมไดลอยอยูเหนือ
ยอดเขา ลอยอยูในระหวางเขาในระดับสายตาที่มองเห็น ลอยอยูประจำในวันพระวันศักดิ์สิทธิ์อะไรอยางนี้? 

แลวพอเกิดเหตุการณบานเมืองแตกแยก ลูกแกวลูกนี้ก็ลอยเขาไปในภูเขา เสียงถ้ำก็ปดดังสะเทือนปม!! เลย
ไดชื่อวาผาซอนแกวตั้งแตนั้นมา ลูกแกวหายไป ๒๐ ป

พระอาจารยกฤช  :  ๒๐ ปยุคไหน?  

หลวงพออำนาจ  :  ยุค ๑๔ ตุลา หลังจากนั้นพอไปสรางวัด ชาวบานก็เริ่มเห็นลูกแกวนี้กลับมา
ลอยใหม มันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัย จะเปนแบบไหน? ก็มีลักษณะเหมือนกันหมด ลักษณะเกิดดับ 

เปลี่ยนแปลง ไมใชตัวตนเหมือนกัน เวลาที่เราปฏิบัติไปถึงจุดๆหนึ่ง พอผานเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะไปสูตัวที่
เรียกวา มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ตัวนี้ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น? มันจะมองเขาไปในทาง ทางนี้ก็คือทางแหง
ไตรลักษณนั่นเอง พวกนี้จะไปแกพวกวิปสสนูปกิเลสดวย ไมวาเกิดโอภาส เกิดแสงสวาง เกิดปติ มันก็มอง
ลงไปในไตรลักษณหมด ไมไดไปสรางความสงสัยเพราะวามันผานกังขาวิตรณวิสุทธิไปแลว อยางพวกเราก็
ชอบไปนึกวาเปนอยางนั้นหรือเปลา? เปนอยางนี้หรือ เปลา? ดูเอาแลวกันวาหลงคิดไป แตก็มี มีแตไมมีนะ

รูจักมีแตไมมีมั้ย? (มีอยูในขบวนการเหตุปจจัย แตไมไดมีตัวตนที่ถาวร) มีนะ!! อยางพวกเราก็มีใช
มั้ย? มีขันธ ๕ แตไมมีใครเปนเจาของขันธ ๕ มีลมใชมั้ย? มีลมหายใจ แตไมมีใครเปนเจาของลมหายใจ? มี
กาซในกระเพาะใชมั้ย? แตไมมีใครเปนเจาของกาซ เวลาที่ปลอยออกไปใชมั้ย? มีขันธ ๕ แตไมมีเราเปน
เจาของอยางนี้? มีความรับรู มีความรูสึก มีปรากฏการณทุกอยาง แตไมมีใครเปนเจาของปรากฏการณ
เหลานั้น? มีแตเหตุปจจัย เรียกวามีแตไมมี พอจิตมันเห็นเขาไปอยางนี้ อยางที่อาจารยถามเรื่องตำพริกไทย 

จะเห็นวามันมี แตมันไมมีเรา มันมีการทำงานของขันธ ๕ ที่วาบังคับไมไดไง!! เปนสังขารุเปกขาญาณ สังขาร
มันทำงาน ขันธ ๕ มันทำงาน แตไมใชเรา แลวเวลามีปรากฏการณอะไรเกิดขึ้น? ใจจะเปนกลางๆ ลูกแกวมา
หรือลูกแกวไป? มีหรือไมมา? ลอยหรือไมลอย? มันก็เปนกลางๆ มันไมรูสึกวามีใคร? หรือมีอะไรอยูในนั้น?  

แตมีเหตุปจจัยใชมั้ย? 

ในความวางในศาสนาพุทธจึงมีอยู ๓ นัยไง นึกออกมั้ย? สุญญตาในศาสนาพุทธมีอยู ๓ นัย

๑. วาง จาก ตัวตน เพราะมันเปนเหตุปจจัย อยางเชน มีขันธ ๕ ใชมั้ย? มีลมหายใจ มีแสงแดด มี
สายน้ำ มีแผนดินอยางนี้ในรางกาย แตประกอบเปนเหตุปจจัย ไมมีตัวตน เรียกวามีแตไมมี มีเหตุปจจัย แต
ไมใชเรา วางนัยที่ ๑ มีแตเหตุปจจัย มันเปนเหตุปจจัย แตวางจากตัวตน ถามันวางจากตัวตน วางจากความ
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เปนเราแลว มันก็วางจากทุกขไดสิใชมั้ย? (จริง) มีใครไดละ? เวทนาเกิด ก็ดับไปคราวนี้ ลิ้นกระทบรส ก็ดับ
ไป เสียงกระทบหู ก็ดับไปอยางนี้ เวทนาเกิดขึ้นก็ดับไป? มันไมมีใครได? (วางจากโลภะ) ไมมีใครได? แลวจะ
ตองไปทำลายผูอื่นเพื่ออะไร? (มันก็วางจากโทสะ) 

๒. วาง จาก ความ หลง ถาวางอยางนี้ ไมมีใครอยูในนี้? มันก็วางจากการปรุงแตง วางในศาสนาพุทธ
วางอยางนี้นะ ไมใชวางเพราะกลวงโบไปเฉยๆ

๓. วาง เพราะ ปญญา เห็นมั้ย? มีแตไมมีแลวทีนี้ มันมีขันธ ๕ ตามขบวนการของธรรมชาติ แตไมได
มีเราเปนเจาของ มีบทกวีบทหนึ่ง (หลวงพอก็พวกสุนทรีย) มีบทกวีบทหนึ่งเขียนวา “อัญมณีเหตุปจจัย
คณานับ” คือทุกอยางมันงดงามดวยเหตุปจจัยเหมือนอัญมณี อัญมณีเหตุปจจัยคณานับ เกินกวาจะกวาด
เก็บจับเอาไวได เหมือนน้ำคางยามเชา สวยงาม ดารดาษ เปนหมื่นๆ แสนๆ ลานๆเม็ดเลย สีสันงดงาม แต
มีใครเก็บไวไดมั้ย? (ไมมี) ใครเก็บไวไดเอามาฝากหลวงพอหนอยนะ? ไปเก็บลูกเห็บมาก็ได นี่ลูกเห็บตกแลว 

โอโหสวยมากเลย 

วันกอนที่เขาคอหลังคากุฏิดังกองๆแกงๆ หลวงพอรีบเอาขันไปรอง โอโห...ลูกเห็บเต็มขันเลย!! นึก
วาจะเก็บเอาไวใหใครดูดีนะ? คนกรุงเทพฯ ยังไมมา โทรไปบอกคนกรุงเทพฯ นี่ลูกเห็บตกแลว เขาไมเห็น 

เก็บไวใหเขาดูก็ไมไดใชมั้ย? มันก็ละลายหายไป ถึงจะงดงามแคไหน? สายหมอก หิ้งหอย ทางชางเผือก 

ค่ำคืน บางทีค่ำคืนบางค่ำคืนสวยงามมากเลย เมฆมันผานแสงเปนแกว เหมือนเมฆแกวเลย เดินจงกรม
หิ่งหอยมันมาบินอยูขางฝาเทา อยากใหคนมาเห็น มันก็เปนไปไมไดใชมั้ย? ค่ำคืนมันก็ผานไป อัญมณีเหตุ
ปจจัยคณานับ เกินกวาจะกวาดเก็บจับเอาไวได มันก็จะกวาดเก็บเอาไวไมได ปรุงดี ปรุงรายเกิดดับตามเหตุ
ปจจัย ยึดถือไว คลายจะมี แตไมมี จริงมั้ย? อยางไปยึดลูกเห็บ ไปยึดน้ำคาง เหมือนมีแตไมมีใชมั้ย?  

“รู ดวย ใจเปนกลาง ไม เหนี่ยวรั้ง ไม พลั้งเผลอ จะ พบเจอ เลอเลิศ คา ขณะนี้ บริสุทธิ์ วิเศษ กวา ทุก 

อัญมณี แต ไมมี เรา ผู ครอบครอง” ปจจุบันขณะนั้นงดงามกระจางสวางพราวอยูขางหนา แตไมมีใครเปน
เจาของ เก็บเอาไวก็ไมได เพียงแตวารูทีละขณะๆ แลวก็ผานไป ชีวิตนักบวชก็มีสุนทรีย ไมใชแหงแลงนะ 
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ไมใชเปนผูรู ผูเบอะบะ ผูเครงเครียด ชีวิตนักบวชก็ยังสุนทรี ยอยู จะใหแหงแลง
ซังกะตายแบบผีตายซากหรือไงก็ไมรู?

บางคนมาถามวาหลวงพอทำอยางนี้ติดราคะหรือปาว? มันหามไมได เพราะมันเปนนิสัยติดตัวมา 

ทีแรก ๒ - ๓ ปแรกก็พยายามเจียมเนื้อเจียมตัวมากเลย เหมือนกับตัดลิ้น ตัดแขนขางขวาออกไปอยูแลว? 

ตวัดปลายลิ้นทีไร? ก็เปนบทกวีทุกที  ตวัดแขนทีไร? ก็เปนงานศิลปะทุกที แตวามันหามไมได ขันธ ๕  มัน
ของเกา จริตหามไมได เหมือนพระสารีบุตรใชมั้ย? เจอทองรองยังตองกระโดดเลย หลวงพอเองก็เหมือนกัน 

เจออะไรก็สะบัดปลายลิ้นหนอย ก็เปนบทกวี เปนภาษา เปนศิลปะ  อันสุนทรี ยเล็กๆนอยๆ  พอเปนน้ำจิ้ม
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ของชีวิต 

พระอาจารยกฤช  :  เหมือนกับพระวังคีสะก็เปนเลิศทางดานกลาวธรรมะดวยคำไพเราะออกมาเปน
คำบาลี ก็เปนฉันท มีทวงทำนองของกวีเหมือนกัน  

ผูดำเนินรายการ  :  ชวงสนทนาธรรมใตรมโพธิ์วันนี้ก็หมดเวลาลงแลวนะคะ ก็เชิญติดตามรับฟงบท
สัมภาษณพระอาจารยอำนาจ โอภาโส ไดใหมในสับดาหหนาคะ สวัสดีคะ

ชวง ขอคิด สะกิดใจ

ผูดำเนินรายการ  :  สวัสดีคะชวงขอคิดสะกิดใจวันนี้นะคะ ขอเสนอบทเพลงกวีธรรมะ ชุด 

“ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งเปนผลงานรวมกันระหวางพระอาจารยอำนาจ โอภาโส ในสมัยที่ทานเปนฆราวาส 

รวมงานกับคุณดินปา จีวัน นะคะ และในวันนี้นะคะจะเสนอในหัวขอเวทนา ขอเชิญรับฟงไดเลยคะ 

คุณดินปาจีวัน  :  อาจารยครับ เวทนาคืออะไรครับ? 

หลวงพออำนาจ  :  เวทนาเกิดจากสิ่งที่ไหลลงสูใจ อันออนไหวบอบบาง ก็คือเครื่องสั่นสะเทือน ดุจ
สะเก็ดไฟภายนอก พบแหลงน้ำมันภายในใจ เพราะสัมผัสเลยเกิดสุข เกิดทุกขบาง เฉยๆบาง บางครั้งแค
ประเดี๋ยว เปลี่ยนไปมา ทุกขสุขประเดี๋ยวเดียว ใจทองเที่ยวขึ้นลงตรงเวทนา ถาเรื่องสุขทุกขเหมือนฟองน้ำ 

บานฉ่ำนำเงาจากทองฟา แจงแตงสี สันเพลิดเพลินในกาลเวลา หลงวาเปนตัวเปนตน 

ผูดำเนินรายการ   :  สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรไดหมดเวลาลงแลว ขอเชิญติดตามรับฟงได
ใหมทุกวันจันทรถึงวันพุธเวลา ๑๘ นาฬิกาถึง ๑๙ นาฬิกา
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รายการ “ธรรมะ จัดสรร” สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ชวง “ สนทนา ธรรม ใต รมโพธิ์” : บทสัมภาษณ
พระอาจารยอำนาจ โอภาโส ประจำวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๑ มีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง : มี แต ไมมี

ผูดำเนินรายการ  :  สวัสดีคะ ชวงสนทนาธรรมใตรมโพธิ์ในวันนี้นะคะ ขอเสนอบทสัมภาษณของพระ
อาจารยอำนาจ โอภาโส ในอดีตทานเคยเปนศิลปนฝายจิตวิญาณผูศึกษาธรรมะดวยตนเอง และเคยใชชีวิต
เปนอนาคาริกตามปาเขา เพื่อคนหาวา “ชีวิตคืออะไร?” ทานเคยปฏิบัติธรรมกับหลวงปูเทสก เทสรังสี นะ
คะ ปจจุบันทานพำนักอยูที่ผาซอนแกว จ.เพชรบูรณคะ ขอเชิญรับฟงบทสัมภาษณตอจากเมื่อวานนี้นะคะ 

หลวงพออำนาจ  :  มันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัย จะเปนแบบไหน ก็เปนลักษณะเหมือนกันหมด 

ลักษณะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไมใชตัวตนเหมือนกัน เวลาที่เราปฏิบัติไปถึงจุดๆ หนึ่งผานปฏิจจสมุทปบาท 

จะไปตัวที่เรียกวา “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิิ” ตัวนี้ไมวาอะไรเกิดขึ้น มันจะไปมองเขาไปในทาง ทาง
นั้นก็คือทางของไตรลักษณ ทั้งนี้จะไปแกพวกวิปสสนูปกิเลส ไม วาจะเกิดโอภาส เกิดแสงสวาง เกิดปติ 

เกิดโนนเกิดนี่ มันก็มองลงไตรลักษณหมด ไมวาจะเกิดเหตุการณอะไรมันก็จะมองลงไตรลักษณหมด ตัวนี้
มันก็ไมไดไปสรางความสงสัยเพราะมันผานตัว กังขาวิตรณวิสุทธิ แตพวกเราก็ชอบเปนอยางงั้นหรือเปลา 
เปนอยางนี้หรือเปลา ก็ดูไปแลวกันวาหลงคิดไป แตก็ยังมี มีแตไมมี รูจักมีแตไมมีมั้ย มีอยูโดยความเปน
เหตุปจจัย แตไมมีตัวตนที่ถาวร อยางพวกเรานี่ก็มีขันธ ๕ แตไมมีใครเปนเจาของขันธ ๕ มีแตไมมี มีลมใช
มั้ย มีลมหายใจแตไมมีใครเปนเจาของลมหายใจ มีแกสในกระเพาะใชมั้ย แตไมมีใครเปนเจาของแกสเวลา
ปลอยออกไป ไมมีใครเปนเจาของมีขันธ ๕ แตไมมีเราเปนเจาของ มีความรับรูมีความรูสึก มีปรากฏการณ
ทุกอยาง แตไมมีใครเปนเจาของปรากฏการณเหลานั้น มีแตเหตุปจจัยเรียกวามีแตไมมี อันนี้จิตมันพอมัน
เห็นเขาไปมุมนี้ 

พอทานอาจารยถามเรื่อง ตำพริกไทย จะเห็นวามันมีแตมันไมมีเรา จะมีการทำงานของขันธ ๕  ที่วา
บังคับไมได ที่วา สังขารุเปกขาญาณ สังขารมันทำงาน ขันธ ๕ มันทำงาน แตไมใชเรา มันเปนหลักฐาน
อันเกาแกที่คุนเคย เวลาปรากฏการณอะไรเกิดขึ้นจะเดินเปนกลางๆ ลูกแกวมาหรือลูกแกวไป มีหรือไมมี 

มาหรือไมมา ลอยหรือไมลอย มันก็เปนกลางๆ มันไมรูสึกวามีอะไรหรือวามีใครอยูในนั้น แตมีเหตุปจจัย 

เพราะฉะนั้นในความวางในศาสนาพุทธจึงมีอยู ๓ นัย นึกออกมั้ย สุญญตานุปสสนาในศาสนาพุทธจึงมี ๓ 

นัย 
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วาง อัน แรก คือ วาง จาก ตัวตน เพราะมันเปนเหตุปจจัย อยางเชนมีใชมั้ย มีขันธ ๕ มีลมหายใจ มี
แสงแดด มีสายน้ำ มีแผนดิน รางกาย แตประกอบเปนเหตุปจจัย ไมมีตัวตน เรียกวามีแตไมมี มีเหตุปจจัย
แตไมใชเรา วางนัยที่ ๑ มีแตเหตุปจจัย มันเปนเหตุปจจัย แตวางจากตัวตน ถามันวางจากตัวตนวางจาก
ความเปนเราแลว มันก็วางจากคูไดซิ จริงมั้ย มีใครไดละ เวทนาเกิดขึ้นก็ดับไป ลิ้นกระทบรสก็ดับไป ก็ดับ
ไปอยางนี้ เสียงกระทบหูก็ดับไปอยางนี้ เวทนาเกิดก็ดับไป มันไมมีใครได วางจากโลภะ ถาไมมีใครไดแลว 

มันจะตองไป ทำลายผูอื่นเพื่อใหตัวนี้ไดเพื่ออะไรมันก็วางจากโทสะ วางจากความหลง 

วาง นัย ที่ ๒ ถามันอยางนี้จะเห็นวาไมมีใครอยูในนี้ มันก็วางจากการปรุงแตง 

วาง นัย ที่ ๓ วางในศาสนาพุทธมันวางแบบนี้ มันไมใชวางแบบกวงโบไปเฉยๆ วางเพราะปญญาเห็น
มั้ย จะเห็นวามีแตไมมี มันมีขันธ ๕ มีการทำงานของธรรมชาติ แตไมมีเราเปนเจาของ มีบทกวีบทหนึ่ง เขียน
วา อัญมณีเหตุปจจัยคณานับคือทุกอยางมันงดงาม จะงดงามดวยเหตุปจจัยเหมือนอัญมณี อัญมณีเหตุ
ปจจัยคณานับเกินกวาจะกวาดเก็บจับเอาไวได เหมือนน้ำคางยามเชาสวยงามดารดาษเปนหมื่นๆ แสนๆ 
ลานๆ เม็ดเลย สีสันงดงามแตมีใครเก็บเอาไวไดมั้ย ถาใครเก็บเอาไวไดเอามาฝากหลวงพอหนอยนะไปเก็บ
ลูกเห็บมาก็ได นี่ลูกเห็บตกแลวหลวงพอ สวยมากเลย วันกอนที่เขาคอหลังคากุฏิมันดังกองแกงๆ หลวงพอ
รีบเอาขันไปรอง ฮูลูกเห็บเต็มขันเลย นึกวาจะไปใหใครดูดีนะ คนกรุงเทพก็ยังไมมา โทรไปบอกคนกรุง
เทพ นี่ลูกเห็บตกแลวนะเขาก็ไมเห็น เก็บไวใหเขาดูก็ไมไดใชมั้ย มันก็ละลายหายไป ถึงจะงดงามแคไหน 

สายหมอก หิ่งหอย ทางชางเผือก ค่ำคืน บางทีค่ำคืนบางค่ำคืนสวยงามมากเลย เมฆมันผานแสงเปนแกว
เลย เหมือนเมฆแกวเลย เดินจงกรมหิ่งหอยมันมาบินอยูขางฝาเทา โอ อยากใหคนมาเห็นแตมันก็เปนไป
ไมไดใชมั้ย ค่ำคืนมันก็ผานไป “อัญมณี เหตุ ปจจัย คณานับ เกิน กวา จะ กวาด เก็บ จับ เอา ไว ได (เหมือนกับ จะ 

กวาด เก็บ จับ เอา ไว ไมได) ปรุง ดี ปรุง ราย เกิด ดับ ตาม เหตุ ปจจัย ยึดถือ ไว คลาย ดัง มี แต ไมมี” จริงมั้ย ไปยึด
ลูกเห็บยึดเม็ดน้ำคางเหมือนมีแตไมมี “รู ดวย ใจเปนกลาง ไม เหนี่ยวรั้ง ไมพ ลั้ง เผลอ จะ พบเจอ เลอเลิศ คา 

ขณะนี้ บริสุทธิ์ วิเศษ กวา ทุก อัญมณี แต ไมมี เรา ผู ครอบครอง” 

ปจจุบันขณะนั้นงดงามกระจางสวางพราวอยูขางหนา แตไมมีใครเปนเจาของเก็บไวก็ไมได เพียง
แตวารูทีละขณะ ทีละขณะ แลวก็ผานไป ชีวิตนักบวชก็มีสุนทรีย ไมใชแหงแลง เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน 

ไมไดเปนผูรู ผูเบอะบะ ผูเครงเครียด มีคนบอกวาทำไมชีวิตนักบวชยังมีสุนทรียอยู จะใหแหงแลงซังกะตาย
เหมือนผีตายซากหรือไงก็ไมรู  มีคนถามวาหลวงพอทำอยางนี้ติดราคะหรือเปลา มันหามไมได เพราะวา
มันเปนนิสัยติดตัวมา ทีแรก ๒ - ๓ ปแรกพยายามเจียมเนื้อเจียมตัวมากเลย แทบจะตัดลิ้นตัดแขนขางขวา
ออกไปอยูแลว สะบัดปลายลิ้นทีไรก็เปนบทกวีทุกที สะบัดแขนทีไรก็เปนงานศิลปะทุกที  แตวามันหามไมได 

ขันธ ๕ มันของเกา จริตหามไมได อยางพระสารีบุตร เจอทองรองยังตองกระโดดเลย หลวงพอก็เหมือนกัน 

เจออะไรก็สะบัดปลายลิ้นหนอยเปนบทกวี เปนศิลปะ เปนสุนทรีย เล็กๆ นอยๆ พอเปนน้ำจิ้มของชีวิต 
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พระอาจารยกฤช  :  ก็เหมือนอยางพระวัง คีสะ ก็เปนเลิศในทางดานกลาวธรรมะดวยคำไพเราะ
ออกมา ถาเปนคำบาลีก็เปนฉันท เปนโคลง มีทวงทำนองของกวีเหมือนกัน

หลวงพออำนาจ   :  นี่เมื่อวันกอนนั่งวางๆ พอดีไมอยูแลว ขีดไปขีดมา ขีดไอรูปกาแล็คซีี่ รูปกลม
ที่มันหลุดจากแกนกลางขีดเลนๆ เอะลองดูนะ มันออกมาเปนรูปอะไรไดบาง ไดประมาณซัก ๔๐ แบบ 

ภายใน ๑ ชั่วโมง มันออกมาไดแพ็ทเทิรน (Pattern) ไดตั้งมากมาย ชื่อชุดจักรวาลจำแลง ชุดนี้แหละเอาไป
ใหเขาทำเหล็ก ทองเหลืองดัดที่พื้น ขัดหินขัด

พระอาจารยกฤช  :  ออ หินขัด ลายหินขัด

หลวงพออำนาจ  :  ลายหินขัดที่พื้นเจดีย ก็เลยเอาไปสเก็ต ชเปนพื้นหินขัดที่ฐานเจดียโดยเอาพวก
เม็ดหิน เม็ดอะไร คนใหไวเต็มเลย เม็ดเพชร เม็ดพลอย เม็ดกรวดเม็ดลูกปด เม็ดๆ เต็มไปหมดเลย ไมใช
หินขัดธรรมดาแลวทีนี้ คนขนใหไปเปนสิบๆ ลังเลย จากโรงงานจิวเวลรี่ จากโรงงานแกวเปนคันรถเลย 

๓ ตัน  พื้นหินขัดที่วัดมันเลยไมเปนหินขัดแลวทีนี้ มันเปนเพชรนิลจินดา บางองคทานเก็บสะสมไว เพชร
พญานาคประหลาดๆ ไมรูวาพญานาคจริงหรือพญานาคปลอม ที่เขาอาง เต็มไปหมด หลวงพอก็เลยเอาไป
เรียงเปนรูปทรงกาแล็คซี่ประหลาดๆ  รูปทรงจักรวาล เต็มไปหมดเลย หลากหลาย อนันตจักรวาล แลวก็
เรียงรอยถักทออยูดวยสายใยดีเอ็นเอ (DNA) ของมนุษย ใหเห็นวาชองวางของจักรวาลกับชองวางดีเอ็นเอ 

(DNA) เปนหนึ่งเดียวกัน 

ศิลปะมีเอาไวสื่อเรื่องความเปนจริง ศิลปะในสมัยกอนมนุษยถ้ำใชมั้ย เขาเห็นมนุษยลาสัตว มีหอก 

เขาก็เอาไปวาดรูป คนปาถือหอก ลาสัตว  ไวในถ้ำ ศิลปะเปนการบันทึกความเปนจริงในชั่วขณะที่มนุษย
เขาใจ พอถึงยุคนี้เห็นมั้ย หลวงพอก็ชวนญาติโยมทำกัน เอาลูกปดเอาอะไรมารอยเรียงกันเปนรูปจักรวาล 

หลากหลาย อนันตจักรวาล หลายกาแล็คซี่ หลายรูปแบบ เต็มไปหมด นี่หมุนออกมาจากแกนกลาง จาก
ความวาง แลวก็เปลี่ยนแปลงรูปโฉมรูปลักษณ เห็นพวกลายกนหอยมั้ย เวลาเราผาดู ออกมาสารพัดสารเพ 
รูปรางเต็มไปหมดเลยจากเกลียวหนึ่งเดียว กลีบดอกไมก็เหมือนกัน ออกหมุนมาจากแกนกลางออกมา
เปนรูปมากมาย แลวญาติโยมก็มาชวยรอยดีเอ็นเอ (DNA) รหัสพันธุกรรมมนุษย ถักทออยูในจักรวาล แต
ชองวางนี้ตอขนานถึงกันหมด เปนหนึ่งเดียวกันไมมีใครเปนเจาของ ในขณะเดียวกันก็เหมือนเปนการแสดง
ภูมิปญญาของพุทธศาสนาของชาวพุทธ ใหเห็นวาชาวพุทธไมใชคนที่งมงายหรือวาคนที่หลง แตเปนคนที่
เขาใจความเปนจริง ไอนสไตน (Albert Einstein) ก็เห็นใชมั้ยวาชีวิตเปนแคอนูเล็กๆ ของจักรวาล ไมมีใคร
เปนเจาของสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเปนศาสนาของปญญาชน ไมใชเรื่องที่เรามองอยางฉาบฉวย มัน
ก็แสดงศักยภาพไวแลวชุมชนญาติโยมชวยกันทำ

ผูดำเนินรายการ  :  แมแตผนังศาลาก็อยางกับวิมาน

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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หลวงพออำนาจ  :  คือ มันก็เปนเรื่องที่หามไมได มันทำทั้งทีไง อยางเชนไหนๆ จะเอาลวดมางอ
ทั้งที  ก็งอใหมันเปนเรื่องเปนราว ใหมันพอสื่อสารเนื้อหาอะไรดีๆ ดีกวาไปงอสะเปะสะปะ นึกออกมั้ย ไมรู
จะทำยังไง มันหามไมได บังคับก็ไมได มันเปนลำธารอันเกาแก แลวคนอื่นก็ทำไมได อยางที่หลวงพอยงยุทธ
บอกวาคนอื่นเขาทำไมได เราทำได เราก็ตองทำ ถาคนอื่นไปทำ เขาก็ทำสะเปะสะปะ มันก็เลยตกกระได
พลอยโจร

ผูดำเนินรายการ   :  กาแลที่ฉะลุนี้เปนฝมือเด็กๆ ชาวบานใชมั้ยคะ

หลวงพออำนาจ   :  ชาวบานครับ สอนชาวบานทำกัน ทำดวยเหตุปจจัย 

พระอาจารยกฤช  :  แลวเหตุที่สรางเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีเหตุมาจากอะไร

หลวงพออำนาจ   :  คือ ที่ตรงนั้นนะ มันเปนที่สัปปายะอยางที่วานะ ญาติโยมก็ไปๆ กัน 

หลวงพอบวชไดแคซักพรรษาที่ ๒ เอง สมเด็จพระสังฆราช ก็ผานมาทางคุณหมอปโยรสกับคุณลุงทองดี จะ
มอบพระบรมสารีริกธาตุใหไปบรรจุที่วัด ก็มารับจากทานสมเด็จพระสังฆราชไป 

พระอาจารยกฤช  :  ที่โรงพยาบาลจุฬา

หลวงพออำนาจ   :  ใช พรอมกับทานพระอาจารยมิตซูโอะ พรอมกัน ๒ องค หลวงพอจึงเปนพระ
ผูนอย เพราะพึ่งจะบวชไดปกวาๆ เอง ก็ไปรับพระบรมสารีริกธาตุ รับไปไวที่วัดเสร็จ ทีแรกก็ไวที่ศาลาปกติ 

ไมไดคิดอะไร วันหนึ่งไมรูเปนอะไร ไปหยิบหนังสือมาอาน ไปหยิบหนังสือเรื่องการสรางเจดีย โดยที่ไมได
ตั้งใจจะหยิบเลมนั้น หยิบๆ ไปเรื่อยเปือย หาหนังสืออานซักเลม อะ! หยิบเรื่องการสรางเจดีย แลวก็เห็น
ประวัติเรื่องการสรางเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวา เปนสิ่งที่งดงามและเปนสิ่งที่มีประโยชนมีคุณูปการ
ตอพุทธบริษัททั้ง ๔ มาก และเราไดรับพระบรมสารีริกธาตุมาเรายังไมไดทำใหเรียบรอยเลย ก็เลยโทรไปหา
คนที่เขาสรางเจดียอิสรภาพคนนั้นแหละที่ทำหนังสือ เขาก็เลยขับรถมาเลย เปนเจดียอิสรภาพที่ศูนย บจล. 
ตรงแคมปสน โทรไปคุณศรีเพ็ญก็เลยขับรถมาเลย คุณศรีเพ็ญก็เปนเพื่อนกับคุณลาวัลย ดาวราย ตั้งแตสมัย
ทำเจดียอิสรภาพ รุน ๑๔ ตุลาโนน ก็เลยขับรถมา มาดูก็มีเหตุ เหตุปจจัย วาตองทำตรงนี้ขึ้นมา 

เปนที่ที่สำคัญแหงหนึ่งในศาสนาพุทธในประเทศไทย เพราะตรงนั้นบริเวณแถวนั้น เคยสถาปนาเปน
เมืองหลวงมาแลวครั้งหนึ่ง เปนชัยภูมิธรรมที่งดงาม คืออยางที่บอกวาที่ฤาษีที่ตอนนั้นมาเฝาให ๓ ปบอกวาที่
ตรงนี้เปนที่ที่สวยที่สุดที่เคยเห็นมา หลายคนไมวาชาวตางชาติก็ไปกันนะ ที่ไปปฏิบัติ จากสวิสเซอรแลนด 

จากเยอรมัน จากอังกฤษ จากฝรั่งเศส จากบราซิล จากออสเตรีย จากไตหวัน จากอะไรไปกันเยอะแยะมาก 

บางคนบอกทำไมที่ชางสวยงามอยางนี้ แบบวาขอบคุณมากที่ทำที่ที่สวยงามใหเราไดมาปฏิบัติธรรม มันสัป
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ปายะมาก เหตุปจจัยมันก็เลยถูกผลักดันมาเรื่อยเลย จนญาติโยมก็ไปทำสถานที่พักผูปฏิบัติธรรม ทำหองน้ำ 

ติดโซลาเซลล มีทั้งที่พักเดี่ยว ที่พักกลุม จนถึงเรื่องของเจดีย ชวยกันแบบ มากันอุตลุด เมื่อกี้ก็มา โทรมาราย
หนึ่งชื่อ คุณแอ็ด คุณอัจฉราพรรณ เปนเลขา ดร.ทนง พิทยะ ก็พึ่งจะไป ๒ - ๓ ครั้งนี้เอง ก็มีความมุงมั่นมาก
เลย ที่จะชวยเรื่องสรางเจดีย โทรมาวามีคนรวมทำบุญ ชวยสรางหนังสือธรรมะเลมใหญประกอบภาพวาด 

กับบทกวีธรรมะ แลวก็ชวยซื้อภาพวาดที่จะไปสรางเจดียกัน รวมทั้งคุณศิรพร วงศสวัสดิ์ ตั้งปณิธานจะไป
ชวยกัน รวมทั้งคุณวิวัฒนจะขึ้นไปชวยกัน คุณลุงทองดี แตละสายก็ไปกันเยอะแยะไปหมด รวมทั้งคุณนอง 

คุณอะไรตางๆ ทุกคนก็คนละไมละมือตามเหตุปจจัย หลวงพอก็แคอะไร อยูเปนผูรับใช หยิบหินหยิบกรวด
หยิบทรายมาเรียงรอยไปเรื่อยๆ เทานั้นเอง แตวามันเปนเหตุ ไมไดตั้งเปาไวกอนเลย ถึงเวลามันก็งอกงาม
ไปตามเหตุปจจัย

พระอาจารยกฤช  :  มีตำนานวาเคยเปนที่ตั้งเมืองหลวง

หลวงพออำนาจ   :  รูสึกจะสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เขาเคยสถาปนาเปนเมืองหลวงไปแลว
ครั้งหนึ่ง ประทับตราไปแลวดวยนะ แลวก็ยายมาสรางที่กรุงเทพฯ ตรงนั้นก็เปนที่ี่ชัยภูมิที่งดงามที่สัปปายะ
ที่สวยงาม

ผูดำเนินรายการ   :  เห็นทะเลภูเขา

หลวงพออำนาจ   :  ที่บางคนไปบอกวาเหมือนสวิสเซอรแลนดผสมทิเบต ที่หลวงพออยู พอดีจังหวะ
ตรงนั้น มันตองไปดูเอง 

พระอาจารยกฤช  :  ฟงอยางเดียวไมไดตองไปดู

หลวงพออำนาจ  :  พระพุทธเจาถึงบอกวา อยาใหเชื่อนะ ที่คนอื่นบอก อยาใหเชื่อที่ครูบาอาจารย
บอก อยาใหเชื่อที่คนอื่นบอกตอกันมา อยาเชื่อจนกวาจะไดพิสูจนดวยตัวเอง เพราะฉะนั้นการปฏิบัติ
ธรรมก็แบบเดียวกัน มันคิดเอาไมได เห็นมั้ย คิดเอายังไงมันก็ไมใชอยูดี จนกวาจะไปประจักษดวยตัวเอง 

เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการเขาประจักษประสบการณโดยตรง  ถาเราไมมีประสบการณที่ผาซอน
แกว นึกเทาไหรก็ไมเปนผาซอนแกว ถาเราไมมีประสบการณในการเขาไปประจักษสภาวะธรรม ก็ไปนึกเอา 

จิตเปนอยางงั้นรึเปลา วิญญาณคืออยางนี้รึเปลา แตถาเขาไปประจักษประสบการณตรง ออ นี่กำลังคิดอยู 

จิตกำลังคิดอยู ไมใชเราซักกะหนอย อยางนี้ของจริงแนนอน พิสูจนไดทุกขณะ อยางที่พระพุทธเจาบอกวา   
อกาลิโก ไมจำกัดเวลา นั่งอยูนี่ก็ไดนะ กนกระทบพื้นรูสึก มือถูกกันรูสึก มีเราที่ไหนมีแคความรูสึกอยางนี้ 

ฟงไปมีการคิดไป มีเราที่ไหนมีแคการคิด อกาลิโก ไมจำกัดเวลา โดยมีประสบการณตรงปจจุบันขณะรองรับ 

พิสูจนดูดวยตัวเอง
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ผูดำเนินรายการ  :  เปนปจจัตตัง

หลวงพออำนาจ   :  ใช ๆ รูไดเฉพาะตัว รูแลวก็พูดไมไดดวยวามันเรียกวาอะไร ถาใชเหตุผลเมื่อไหร
ก็ผิดทันที จริงมั้ย ลองไปตั้งชื่อสิิวาอะไร

ผูดำเนินรายการ   :  ตำนานหมื่นป

หลวงพออำนาจ   :  ก็เปนแคเรื่องตำนานๆ ตองไปฟงเอาที่ผาซอนแกวโนน ตองใหหลวงพอยุทธเลา 

เพราะทานเปนผูสัมผัส ทานเปนผูไปสัมผัสนิมิตทานเปนผูไปเห็น ใครสนใจก็ไปใหหลวงพอยุทธเลาแลวกัน
ที่วัด

พระอาจารยกฤช   :  มีตำนานที่มากกวานี้อีก?

หลวงพออำนาจ   :  มีมากกวานี้อยูแลว ทุกอยางเปนเหตุปจจัย ไมมีคำวาบังเอิญอยูแลว ใน
ศาสนาพุทธไมมีคำวาบังเอิญใชมั้ย

ผูดำเนินรายการ   :  หมายถึงหนังสือกะลา หนังสือเลมที่มีภาพกะลามะพราวเยอะๆ 

พระอาจารยกฤช  :  กะลา ชื่อหนังสือชื่อวา?

ผูดำเนินรายการ   :  ชื่อ ปฏิจจสมุปบาทรายวัน

หลวงพออำนาจ   :  มีอะไร คุณนองจะพูดเรื่องอะไร

ผูดำเนินรายการ   :  โยงเรื่องปะการังทะเลแหงภูเขากับตำนานหมื่นปคะ

หลวงพออำนาจ   :  ก็ไปดูที่วัดแลวกัน ไปพิสูจนเอาเอง เพราะพระพุทธเจาทานตรัสไววา คนฟงแลว
สงสัยไมเกิดประโยชนอะไรขึ้นมา เดี๋ยวฟงไปแลว เปนอยางงั้นจริงหรือเปลา อยางนี้จริงหรือเปลา ไปพิสูจน
เอาดีกวา ถาเลาไปบางเรื่องแลว ทำใหคนสงสัยแลวไมเกิดประโยชนอะไรขึ้นมา แตถาสงสัยแลวก็รูวาสงสัย 

อยางนี้ดีกวา ของจริงนะปจจุบันขณะจิตกำลังทำหนาที่นี้อยู

ผูดำเนินรายการ  :  ในการสรางวัดมีอุปสรรคอะไรบางมั้ยครับ
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หลวงพออำนาจ   :  โอ แนนอนเลยอยูแลว 

พระอาจารยกฤช   :  จะผานไปไดอยางไง อุปสรรคเหลานั้น  

หลวงพออำนาจ   :  ก็ที่บอกนั่นแหละ เพราะวาถาไมเคยฝกขันติบารมีอะไรไวกอน ไมมีทางเลย 

ทุกอยางตองมีอุปสรรคอยูแลว เหมือนอยางที่ทานอาจารยกฤชบอก พระพุทธเจาทานสะสมบารมีไวเยอะ
ไมใชแคนิดเดียว ทุกคนก็เหมือนกัน ถึงเวลาตองนำมาใช เหมือนกันในบารมี ๑๐ ทัศ ในเวลาปฏิบัติ อยางที่
บอกในระดับโคตรภูญาณตองใชขันติบารมี เมื่อเวลามีสิ่งเขามากระตุนใหปรุงแตงภายใน มีความอดทนปบ
ไมเอากะมัน แตถาไมเคยฝกไวกอนยาก อยางทานบารมี ถาไมเคยสละวัตถุหยาบๆ อยางนี้  ระดับศีลจะ
ทำไดยังไง เพราะศีลมันสละความประพฤติชั่วออกไป แตถาของหยาบๆ ยังใหไมได ของวัตถุขางนอกยังให
ไมได ไอความรูสึกอยางนี้จะใหไดยังไง มีความรูสึกวาของเรา เราโกรธ เราไมพอใจ มันจะสละไดยังไง แตวา
ถาเคยสละวัตถุหยาบๆ ในระดับศีล มันก็สลายความประพฤติไมดีออกไปได พอระดับสมาธิเห็นมั้ย มันสละ
พวกนิวรณฟุงซานปบสละได แตถาคนไมเคย ของหยาบๆ ก็ใหไมได ความประพฤติไมดีก็ใหไมได พอมาถึง
ความฟุงซาน เรื่องอดีต เรื่องอนาคต มันจะสละไดยังไง หรือพยาบาทนิวรณก็สละไมออก เพราะมันคิดวา
เราเต็มๆ หรือกามฉันทะก็สละไมออก อันนี้พวกทานบารมีมาใชหมดเลย นี่แคระดับสมาธิ พอในระดับ
ปญญามันสละตัวตน ถาของหยาบๆ แกวก็ไมเคยให ตนไมซักตน ใบไม ผลไมก็ไมเคยให ถาไมใชเรา ยังให
ไมออก แลวจะมาสละอันความรูสึกวาตัวเราไดยังไง ก็เราเต็มๆ สิ 

เพราะฉะนั้นตัวทุกตัวมันเอามาใชหมดเลย เหมือนอยางที่ทานอาจารยกฤชถาม อุปสรรคตางๆ มัน
เปนสวนที่เปนเครื่องประดับ จริงมั้ยทานอาจารย อุปสรรคเปนเครื่องประดับของนักปราชญ มีนักปราชญ
คนไหน ที่โยมดูหนังฮีโรคนไหนที่ไมเคยมีอุปสรรคแลวจะเปนฮีโรไดมั้ย อุปสรรคเปนเครื่องประดับของฮีโร 

ตองขอบคุณอุปสรรคนะ จริงมั้ย เอาเพิ่มมั้ย อยากไดมั้ย หรือพอเหมาะพอดีกับตัวเราแลวตอนนี้ รูสึกมั้ย
อุปสรรคของแตละคนพอเหมาะพอดีกำลังของแตละคน ไมมากไมนอยเกินไป ตามกำลังที่พอเหมาะพอดี 

เรือที่ออกไปทะเลลึกก็ตองเจอคลื่นใหญ เรือที่เก็บปลาชายฝงก็เจอคลื่นเล็ก คนที่ไปทำงานระดับอยางงี้ 

ระดับมหภาคมันก็ตองเจอกระแสอุปสรรคระดับมหภาคเหมือนกัน ธรรมดา

ผูดำเนินรายการ   :  ตองเปนเรือเดินสมุทรใหญมาก

หลวงพออำนาจ  :  ถาอยางหลวงพอนี่ไป ถาเจอแคเสี่ยวเออมาสูนี่ ถือวาไมใหเกียรติหลวงพอนะ 
จริงมั้ย ถาบอกวาเดี๋ยวจะสงเสี่ยวเออไปปราบพระอาจารยอำนาจหนอย 

ผูดำเนินรายการ  :  สงลิ่วลอมา
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หลวงพออำนาจ  :  ใช อยางนี้ไมไดนะ ก็เปนธรรมดา ถาเรามองโลกในแงสุนทรีย ในแงศิลปะของ
การใชชีวิต ทุกอยางมันก็พอเหมาะแกเหตุแกผลของมัน เหตุกับผลนี้มันก็สรางเหตุปจจัยที่พอเหมาะแกเหตุ
แกผลของมัน ถึงวาเหตุหลากหลาย ผลอนันต ลองมองภาพดสิิ พระพุทธเจาทานตรัสไวงดงามมาก วาเหตุ
หลากหลาย ผลอนันต ไมใชเหตุเดียวผลเดียวนะ เห็นมั้ย แลวผลก็ไมสิ้นสุดอยูแคตรงนั้น

พระอาจารยกฤช  :  อเนกเหตุอเนกปจจัย

หลวงพออำนาจ   :  ใช “เพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็มี แลวผลก็ไมสิ้นสุดตรงนั้นอีก ผลนี้ก็กระทบ ชิ่งๆ เปน
ลูกโซตอไปอีก อยางที่บอกไง มันก็นางดงาม มองภาพของชีวิตเปนเหมือนเครื่องดนตรีอันงดงามยิ่งใหญ
ยิ่งกวาหุบเหวที่เปนเสียงขลุยแหงขุนเขา เพราะชีวิตมันมีเสียงสะทอนมีอะไรตางๆ ที่ตอบรับปรากฏการณ
ตางๆ อยางงดงาม ตามเหตุปจจัย แตก็ไมมีใครเก็บไวได”

พระอาจารยกฤช  :  เมื่อสักครูทานอาจารยพูดถึงเรื่อง การให การแบงปน แตมีโยมหลายคน เลยมา
บนวาทุกครั้งที่ใหหรือแบงปนทำบุญใหทาน จะมีเสียงเยยหยันจากคนในครอบครัว หรือคนรอบขางวา โง 

ใหเขาทำไม เราควรจะแนะนำเขายังไงดีครับ

หลวงพออำนาจ  :  เราจึงบอกวา คนดีกับคนโงเปนคนคนเดียวกันใชมั้ย คนดีกับคนโงเปนคนคน
เดียวกัน  แตคนบางคนก็ชอบบนวาทำดีไมเห็นไดดี แตจริงๆ แลวทำดีก็ไมไดดีอยูแลว เรื่องจริงๆ นะทำดี
ไมไดดีอยูแลว เพราะอะไรรูมั้ย เพราะไมคิดจะไดไง ถาคิดวาจะไดก็เปนการลงทุนสิสิ จะเรียกเปนความดี
ไดไง ใชมั้ย ถาคิดวาจะไดสิ่งตอบแทน ก็กำลังลงทุนอยูนะสิสิ แลวก็คอยอยูวา เมื่อไหรจะได มันก็เลยรูสึก
วาไมไดซักกะที ไมไดสมอยากซักกะที เพราะมันลงทุน แตถาทำดีไมไดดีอยูแลว เพราะวามันไมคิดวาจะได
อยูแลว ถึงมันไดมาก็ไมใชเรา เราก็เปนแคทางผาน เปรียบเทียบหลวงพออยางนี้ มีความสามารถสะบัดมือ
เปนภาพวาด อาว...สมมุติมีปจจัยเขามา ปจจัยก็แคทางผาน ทางผานของธาตุ ๔ ที่มันทำงาน พอธาตุ ๔ 

ไหลผานแลวของเราเหรอ ถาเราฉลาดหรือมีความฉลาด มีปญญาหนอยเราก็เอาธาตุ ๔ ที่ไหลผานนั้นไป
สรางประโยชนในระดับมหภาค ไมเห็นมีเราเปนผูครอบครองที่ไหนเลย มันก็แคธาตุ ๔ ที่มันเคลื่อนไหว
ได แลวธาตุ ๔ มันก็พลิกผันกลายเปนปจจัย กลายเปนทรัพย ทรัพยนั้นมันก็แคไหลผานเหตุปจจัยของมัน
เทานั้นเอง ถาเราบอกของเราเมื่อไหร มันก็บรรลัยเมื่อนั้น จริงหรือเปลาละ แตถาใหมันไหลผานไปอยาง
สรางสรรค มีมั้ย มันก็เกิดความฉลาดทางปญญา มีใครไดที่ไหน บอกทำดีไมได ทำดีไมไดดีอยูแลว เพราะ
วาไมไดคิดจะไดอยูแลว แตถาไปยึดไวเมื่อไหร ก็บรรลัยสิินะ โยมวามั้ยละ ถาของเรา เราทำที่ไหน เหตุ
ปจจัยนี้มันสมเหตุสมผล แสงตะวันก็ไมเคยจายตังคใหมันเลยใชเปลา ลมหายใจก็ไมเคยจายตังค พอไดอะไร
จากลมหายใจจากแสงตะวันบอกของเราขึ้นมาอยางนี้ มันขาดความซื่อตรง ธรรมะทำใหเราซื่อตรง 

เพราะฉะนั้น การ ทำดี ไม ไดดี  เพราะ เห็นวา เรา ไมได คาดหวัง วา จะ ได แต ถา คาดหวัง เรียก วาการ 
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ลงทุน แตผลมันก็เกิดนะ ผลมันเกิด อยางที่หามผลมันไมไดเหมือนกัน ที่บอกดอกไมบานดอกหนึ่ง หาม
ความหอมหวานมันไมได มันก็โปรยปลิวความหอมหวานไปทั้งสวนนี้เหมือนกัน แตไมมีใครเปนเจาของ
ความหอมหวานนั้นๆ เพราะมันเกิดจากเหตุปจจัย ถาฉลาดหนอยก็รูจักสรางเหตุปจจัยไปในทางดีที่เปน
กุศลแตไมไดเขาไปยึดถือครอบครอง แตดีกวาสรางเหตุปจจัยไปในฝายทำลาย เพราะฉะนั้นคนที่ทำดี 

บางคน ที่บอกวา คนบางคนดูเหมือนคนโง จริงๆ เขาไมไดโงหรอก แตเขาทนตอความรองขอ ทนตอการ
เสียสละไมไหวตางหาก เพราะฉะนั้นคนที่ทนกับการรองขอทนตอความเสียสละไมไหวไมใชคนธรรมดา มัน
เหมาะตอเหตุปจจัยของเขาตางหาก พระพุทธเจาจึงตรัสวา คนที่ทนตอความรองขอไมไหว เปนคุณธรรม
ของมหาบุรุษ เขาเรียกทนไมได ทนเห็นคนอื่นเดือดรอนไมได ทนตอความสงสารไมไหว ไมใชโงหรอกเขา
รูวาเขาทำอะไรอยูตางหาก แตคนอื่นมองไมออกตางหากเปนเรื่องธรรมดานะ แลวคนในโลกนี้คนโงหรือคน
ฉลาดอันไหนมากกวากันละ ใชมั้ย คนสวนใหญก็เลยตองมองมุมนั้นไง ไอจะไปรองแรกแหกกระเชอ ก็ไมได
ใชมั้ย พวกนี้รองแรกแหกกระเชอ แตเขารูอยูเฉพาะตัว และก็รูอยูเฉพาะคนที่มองกันออกเทานั้น ในกลุมคน
ปริมาณนอย 

หลวงพอเลยบอกวา บางทีมาอยูในกลุมของพระสงฆองคเจาที่มีคุณธรรม มีความรัก มีความอบอุน 

เพราะมีความเขาใจซึ่งกันและกัน มองกันทะลุปรุโปรง มองกันแลวมีความรัก มีความเอ็นดูกัน เขาใจกัน 

ไมใชวามองกันดวยความเยยหยันเหยียดหยาม ดูถูกดูแคลนวาโง ไมมีความรูสึกอยางนั้น ที่หลวงพออยูนี่นะ 
ในกลุมรูสึกอบอุน ก็เขาใจวาทำอะไร ทำอะไรกันอยู แตมันก็ทาทาย เพราะถาไมผานอุปสรรคเหมือนที่โยม 

เหมือนที่หลวงพอถามเรื่องของโยมคนนั้น ถาไมผานอุปสรรคแบบนั้นความเขมแข็ง ความแข็งแกรง ศรัทธา
ที่ปกมั่นลงในความเชื่ออยางมีเหตุผล ถากำลังไมพอ ศรัทธาทำใหเกิดจุดเริ่มตน ศรัทธานั้นมีเปาหมาย แต
ถาไมมีเปาหมายก็ไมมีจุดเริ่มตน แตเปาหมายนั้นจะมีก็ตอเมื่อมีความเชื่ออยางมีเหตุผลกอน 

ศรัทธาทำใหมีเปาหมาย ศรัทธาทำใหมีจุดเริ่มตน แตถาเขาขาดศรัทธาละ ไมมีความเชื่อไมมีเหตุมีผล 

แตถาตระหนักดวยตัวเองวา เหตุและผลของตัวเองคืออะไร มันมีจุดเปาหมาย มันก็มีจุดเริ่มตน มันก็มี
การกาวเดิน แลวมันก็ไมมีความหวาดหวั่นแตตองมีศรัทธา ศรัทธาขจัดความงมงาย ทำใหเกิดความเชื่อ
อยางมีเหตุผล ทำใหมีเปาหมายทำใหมีจุดเริ่มตน แตนี้มันตองตระหนักอยางมีเหตุผลดวยตัวเองกอน  รู
ไดเฉพาะตัวดวย จะไปประกาศใหใคร ก็ไมไดรูไดเฉพาะตัว เพราะสิ่งนี้มันก็ไมไดมีไปฟาดฟนคนอื่น วาเรา
ฉลาดกวา เราเขาใจกวา วาเราดีกวา รูไดเฉพาะตัว ของแบบนี้มันก็เปนคอลเลคชั่นสวนตัวเหมือนกัน ทั้ง
ความคับแคนทั้งความขมขื่นทั้งความเขาใจและไมเขาใจ จนกวาจะเจียระไนเปนเพชรพลอยได บางคนก็รอ
ตอนที่ผลไมมันสุกงอมเทานั้นนะ แตตอนที่รากมันหยั่ง รากควานหาตั้งมั่นไมคอยมีคนสนใจ บางทีแลวคนก็
ชอบไปสรรเสริญตอนมันออกดอกออกผล ก็เปนธรรมดาอยางที่โยมคนนี้ถาม แตมันก็ทาทายดี อยางที่บอก 

“อุปสรรค เปน เครื่อง ประดับ ของ นักปราชญ ถา มอง แบบนี้ มัน จะ ผาน สิ่ง เหลานี้ ไปได อยาง งดงาม เรา จะ 

ได ขอบคุณ อุปสรรค ดวย”
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พระอาจารยกฤช  :  พระอาจารยมาอยูที่ผาซอนแกว ไดเห็นตัวอยางจากธรรมชาติหรือจากชีวิต
ในที่นั้นมาสั่งสอนกับญาติโยมในพื้นราบบางมากขึ้นมั้ยครับ 

หลวงพออำนาจ   :  ใชๆ เยอะ 

พระอาจารยกฤช   :  พอยกตัวอยางบางไดมั้ยครับ

หลวงพออำนาจ   :  คือที่นั่น ตอนที่ไปอยูแรกๆ เนี่ย ใหมงมาชวยทำงานสรางกระตอบ มงมาอยู
คืนเดียว ตกกลางคืน มีพวกเปรต  พวกอสูรกายมา เปรตมารองหวีดหวิว อสูรกายมาเดินย่ำพื้นสะเทือน
เลื่อนลั่นเลย เชามันหนีไปเลย พวกมง หลวงพอก็ไปนอนกระตอบนั่น ที่บอกวามีเปรต อสูรกาย มาจริงๆ 

นะกลางคืนรองเสียงหวีดหวิว นากลัวโหยหวน เยือกเย็น ยะเยือก พื้นกุฏินี่ก็ไหวไปไหวมา ใตพื้นก็ปป ปป 
ปป เหมือนจะพังใหไดเลย หลังคานี่ถูกจับฉีกเปนชิ้นๆ เลย เสียงทุบประตูหนาตางดังสะเทือนเลื่อนลั่น ตูม 
ตูม ตูมตาม มันเขามาผานชองเล็กๆ ของหนาตางกอน เสียงลม เวลาเขามาตอนแรกก็เปนเสียงหวีดหวิว 

ครวญคราง นากลัว อยูคนเดียว เสียงลมเวลาที่มันมุดเขาไปใตพื้นไมไผใตพื้นแครมันไปดังขึ้นมา มันเหมือน
มีคนจะพังกุฏิอะไรอยางนี้ จริงๆ มันเปนลมทั้งนั้นเลยปรุงแตง

พระอาจารยกฤช   :  อยูชองทางที่ลมจะตองมา

หลวงพออำนาจ   :  ใชถาไปปรุงแตงมันเปนอะไรก็เปนอยางนั้น แตมันก็ไมไดมีตัวตน มันไมได
เปนใครอะไร ที่ไหน ปรุงแตงแบบไหนก็เปนอยางงั้น แลวลมก็ไมไดทำใหทุกข แลวลมก็ไมไดมีตัวตนอะไร
มันมาสาธยายธรรมใหฟง ทุกอยาง มากมายหลายอยางซึ่งบังคับไมได บางคนก็ชอบไปถามเรา เวลาไปถึง
ที่วัด หนาวนะ ที่นี่หนาวทุกวันหรือ บอกวาไมใชอยางงั้นหรอก พอวันไหนไปลมแรง ที่นี่ลมแรงทุกวันหรือ 

บอกวาไมใชอยางงั้นหรอก มันไมแนนอน โยมบอกวา วา...แลวมันเปนยังไง ก็บอกวามันไมแนนอน บางที
คนไปเห็นวันไหนชอบไปทักวามันเปนอยางงั้นตลอด นึกออกมั้ย เหมือนคนมาเจอเราแลว มาเจอเราวันที่
ปวดหัว ปวดหัวทุกวันเหรอ มันไมใชอยางงั้นหรอก อยางวันนี้หิว หิวตลอดเหรอ ไมไดเปนอยางนั้นหรอก 

มีใครรองไหทั้งวันบาง มีใครยิ้มทั้งวันบาง ลมพายุก็เชนเดียวกัน ที่นั่นก็เหมือนกัน อากาศไมแนนอน บาง
วันลมแรงจนยืนไมอยู ยืนไมอยูจริงๆ ตองหลบหาที่กำบัง บางวันก็หนาวเหน็บ ๔ องศา บางวันก็พายุฝน
โหมกระหน่ำ สายน้ำหลาก ไมมีที่กำบังตนไมลมโคลนระเนระนาด 

ผูดำเนินรายการ   :  อยูกับธรรมชาติจริงๆ

หลวงพออำนาจ   :  ใช เราตองตอนรับมันเปน ตอนรับฤดูกาล เหมือนตอนรับฤดูกาลแหงชีวิต โคง
คำนับตอนรับมันไดทุกอยาง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจเรา
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ผูดำเนินรายการ  :  คนที่ไปถึงที่โนน มักจะเปนโรคคลายๆ กัน คือ ไมนอน นอนไมหลับ หลับไมลง

พระอาจารยกฤช  :  คือ สวย ตองตื่นมาดู หรือวาตื่นเตน หรือวา กลัว

ผูดำเนินรายการ  :  ชวงกลางคืน มันมีเวลาที่ีเห็นสีสันของธรรมชาติแตกตางกันโดยเฉพาะดาวตก

พระอาจารยกฤช  :  ดาวตก เห็นชัดมากมั้ย 

หลวงพออำนาจ  :  ถาหนาหนาว ฟาโปรง มองเห็นดาวตกดวยตาเปลา ไดชั่วโมงละ ๔ - ๖ ดวง 

หลวงพอเคยออกมาตอนตี ๔ แตวาไปยืนอยูเฉยๆ ไมไดนะ ดูดาวตกตองคอเปนพัดลม ตองกด ตองหมุมให
ทัน คอเปนพัดลม มันไมตกที่เดียวกันซ้ำซ้ำ เปนไปไมไดวาดาวตกอยูที่เดียว เดี๋ยวมันตกซายเดี๋ยวมันตกขวา 

เดี๋ยวมันตกหนา เดี๋ยวมันตกหลัง ปบๆๆๆ แตก็ดีนะ 

พระอาจารยกฤช  :  บริหารคอไปดวย

หลวงพออำนาจ   :  แตก็ดี ก็เปนของขวัญแหงรัตติกาล คือ “ไมใชวาความสวางจะเปดเผยทุกสิ่ง
เสมอไป บางครั้งมันก็ปกปดเอาความมืดที่งดงามเอาไว ในความมืดก็มีของขวัญรัตติกาล ที่ความสวาง
ไมมี เชนเดียวกัน ชีวิตก็เหมือนกัน ไมใชวาความสุขจะบรรณาการทุกอยางใหเสมอไป ความสะดวกสบาย
จะบรรณาการทุกอยางใหเสมอไป บางทีมันอาจจะปกปดเอาความเขมแข็ง ความอดทน ความเสียสละ
และความสูญเสียเอาไวก็ได ความสูญเสียก็ไมใชวา มันจะทำรายเราเสมอไปก็ได มันอาจจะบรรณาการ
ความอดทน ขันติบารมี ทานบารมี เมตตาบารมี ปญญาบารมี สัจจะบารมี เนกขัมมบารมี และอะไรอีกตั้ง
เยอะแยะก็ได เชนเดียวกันทุกอยางถามีธรรมะอยูตลอดเวลา” อยูในทุกขณะอยูแลว 

ถามองเปน “ดาวบางดวงใหญกวาดวงอาทิตยตั้ง ๗ เทายังตกเลย แลวเรานี่แคฝุนธุลีี แคตะไครน้ำ
บนกอนกรวด จะไปอหังการรอะไรกันนักกันหนา ลองขึ้นเครื่องบินไปสิ มองลงมาบนผิวโลก ไมเห็นมีเลย 

ไมเห็นมีความโกรธอยูที่ไหน มองไมเห็นเลย มันเปนระลอกแฝงอยูในความวาง เห็นมั้ยโทสะแฝงอยูไหน 

เวลาขึ้นเครื่องบินมองลงมา มันมีแตธาตุ ๔ สวนนี่มันเปนแคระลอกที่แฝงอยูในความวาง ปรุงแตงแฝงอยูใน
ความวางชั่วขณะเกิดแลวก็ดับไมไดมีตัวตนอะไรเลย” ถามองแบบนี้

พระอาจารยกฤช   :  ในภาวะที่ตรงขามกันกลางวันสวางกลางคืนมืด ในภาวะของความสวางก็
มีความจริงอยูอยางหนึ่งซึ่งก็งาม ในกลางคืนซึ่งหมดแสงสวางแลว ก็มีความจริงอีกอยางหนึ่งซึ่งก็งดงาม
เหมือนกัน เชนเดียวกับโลกธรรม มีสุขมีทุกขสรรเสริญนินทา ถามองอยางนี้แลวทุกๆ ขณะมีความงดงาม
ของมันซอนอยูเสมอ
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หลวงพออำนาจ   :  เสมอภาคกัน ที่ความเปลี่ยนแปลงที่ไมมีใครเปนเจาของ ตรงนี้เสมอภาคกัน
ทุกอยาง ตัวรูก็ดับ ตัวหลงก็ดับ ตัวเผลอก็ดับ ตัวรูก็ดับเสมอภาคกันเหมือนกลางวันกลางคืน แตถาเรา
ไมรู มันจะไปอยากไดแตตัวรู ไมชอบตัวเผลอ แตถายอมรับมันไดทั้ง ๒ ตัว ก็เหมือนกลางวันกลางคืน มัน
แคเปลี่ยนฉากมาเลนละครใหเราดู ละครตอนขันธ ๕ ไง พิสดารนะละครตอนขันธ ๕ คือมันสัประยุทธ
รวมกันอยางงดงาม ถึงไดเกิดเปนประกายแหงชีวิตขึ้นมาชั่วขณะ สะทอนภาพลักษณแหงวิบาก “ชีวิต นี้ 

เปน เพียงแค ฉาก สะทอน ภาพลักษณ ของ วิบาก เฉยๆ ที่เกิด มาจาก กรรม มัน เปน แค ฉาก ที่ ปรากฏการณ 

เฉยๆ หนาตา แตละคน พฤติกรรม แตละคน มัน เปน แค ฉาก แหง วิบาก ที่ สะทอน มาจาก กรรม แต กรรม นี้ 

ก็ ไมมีใคร เปน เจาของ”

ผูดำเนินรายการ   :  ตองเปนผูดูที่ดีดวย

หลวงพออำนาจ   :  ใช มันเปนแคละคร ทุกคนก็เลนไปตามบทบาทอยางสมบทบาทดวย จริงมั้ย 

ทุกคนก็เลนตามบทบาทอยางสมบทบาท คนขับแท็กซี่ก็เลนบทคนขับแท็กซี่ใชมั้ย กระเปารถก็เลนบทบาท
กระเปารถไป คนตัดตนไม คนกวาดถนน คนเก็บขยะ คนตักสวม ถาเรามองอยางนี้ 

พระอาจารยกฤช  :  ควรจะเลนใหสมบทบาทดวย

หลวงพออำนาจ  :  ใช ตองเลนใหสมบทบาทดวย ถาไมเลนตามบทบาทก็ลำบาก แตถาเรายอมรับ
มันจะเห็นความงดงามมาก ทุกอยางเลนไปตามบทบาทอยางสมบทบาทมาก เปนฉากของวิบากซึ่งมีกรรม
อยูเบื้องหลัง และกรรมนั้นก็เกิดจากเหตุปจจัยที่ถักทอตอเนื่องมานานแสนนาน เปนลำธารอันเกาแกของ
ขันธ ๕ แลวก็เปลี่ยนแปลงลำธารไปเรื่อยๆ เปลี่ยนแปลงกระแสธารไปในอนาคตขางหนา เหมือนใบไมที่
มันรวงลงสูลำธารน้ำ มันรวงแลวก็ไหลผานกอนหินกอนหินซายกอนหินขวา สายน้ำเชี่ยวเหวี่ยงไปเหวี่ยง
มา แลวใบไมมันก็ถาม เธอรูมั้ยขางหนาจะเปนอยางไร หรือเธอรูมั้ยขางหนาจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวก็เกิด
กอนหินอยูขางหนาเหวี่ยงหลบไป สายน้ำกระเด็นเขา ใบไมรองหวีดวายกระตูวูตื่นเตนดี ไมมีใครรูวา 

ขางหนาอาจจะเจอน้ำตกไนแองการาก็ได ถาโถมพุงไป แตก็ตองเลนไปตามบทบาทใชมั้ย ถาเปนใบไมที่รวง
ตามกระแสธาร แตไมมีใครรู วันหนึ่งอาจจะไปนอนอยูกนลำธารรวมกับดอกกลวยไมบนหนาผาก็ได เพราะ
ดอกกลวยไมบนหนาผาก็รวงสูกนลำธารเหมือนกัน วันหนึ่งอาจจะไปนอนรวมกับกลีบดอกบัวที่บานอยูใน
โคลนตมก็ได เพราะทุกอยางเกิดจากธาตุ ๔ เกิดดับเหมือนกัน เลนตามบทบาท ไปตามชั่วขณะไมมีใครเปน
เจาของ เปนหนึ่งเดียวกัน ทั้งภายนอกภายใน ทั้งเล็กทั้งใหญ 

พระอาจารยกฤช  :  เราก็ตองเตรียมพรอมกับทุกสถานการณ 

หลวงพออำนาจ  :  ตอนรับมัน อนัตตาบังคับไมได มีเหตุใหเกิดมันก็ตองเกิด
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ผูดำเนินรายการ  :  มีทางที่จะฝืนวิบากไดมั้ย

หลวงพออำนาจ  :  เฮอ เอาอยางงั้นเชียวหรือ มีแตสรางเหตุใหม คือปจจุบันนี้เปนเวลาที่ประเสริฐ
สุดพระพุทธเจาตรัสอยางนี้ ปจจุบันเปนเวลาที่ประเสริฐสุด เพราะปจจุบันนี้เราสามารถสรางเหตุใหมได 

แตเหตุเกาที่ทำไปแลว อยางหนูนี้ สรางเหตุเกาที่ทำไปแลวคือ นั่งรถเขามาที่นี่ อยางนี้ใชมั้ย นี่คือเหตุเกา
ที่ทำไปแลวใชมั้ย อันนี้หามไมไดแลว ถาจะขอยอนเวลากลับไปตอนเที่ยงจะไมมาที่นี่ เปนไปไมไดแลว แต
ปจจุบันนี้ทำเหตุได จะเลือกเอาแบบไหนจะเลือกเจริญสติ จะเลือกฟง หรือจะเลือกเหมอ เลือกได เหมอ
ก็เลือกได หลวงพอก็ไมวา เลือกไดนะ แตอาจจะดูไมสวยหนอยเทานั้นเอง หรือจะเลือกเจริญสติ หรือจะ
เลือกอยูกับรู หรือจะเลือกไปคิดในอดีต หรือจะเลือกกังวลในอนาคต ตอนนี้เลือกไดนะหรือจะเลือกดูจิต
ดูใจในปจจุบันขณะ เลือกไดทุกอยางเลย 

ปจจุบันเปนเวลาที่อันประเสริฐสุด แตสิ่งที่ทำไปแลวแกไมไดแลว ขอกลับไปตอนเที่ยง อยูวัด
สังฆทาน จะไมนั่งรถมา เปนไปไมไดแลว ไหนๆ ก็มาเจอกันบนทางชางเผือกแลว ก็ตองเจอกันแลวตอนนี้ 

ก็พยายามที่จะใหเห็นภาพพจน ภาพลักษณของศาสนาพุทธวาจริงๆ มันเปนเรื่องของปญญาชน เปนเรื่อง
ความงดงามทางภูมิปญญา ที่เปนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพระพุทธเจาไดคนพบ เรานึกถึงมนุษยวานร เรา
จะเห็นภาพรวมๆ พวกที่ไมรูอยางมนุษยวานรนี่มีเยอะมากเลย ที่หลงไปไหวภูเขาไหวดินฟาอากาศไปขอพร
สิ่งนี้ใหชวยเหลือมันเปนไปไมไดเลย แลวไมมีใครอยูในนั้นเลย พระพุทธเจามาคนพบความจริง 

ที่หลวงปูดูลย เขียน จิตคือพุทธะ คืนสูนามเดิมของจักรวาล ไมมีใครอยูในนั้นอยูกอนเลย มัน
เปนความสำเร็จอันยิ่งใหญ ซึ่งนักวิทยาศาสตรตางๆ ยังหาตรงนี้ไมเจอเลย เห็นมั้ย ซึ่งพระพุทธเจาปญญา
ทานล้ำหนาไปกอนแลว  แมแตพวกนักจิตวิทยาอันยิ่งใหญ อยางเชนพวก ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund 

Freud) อยางนี้ เห็นพฤติกรรมมนุษยที่บนยอดภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งไมรูวาฐานภูเขาน้ำแข็งมีอะไรบาง เพราะเห็น
แตแคยอดมัน อยาง คารล จุง (Carl G. Jung)บอกวา สิ่งที่เปนพฤติกรรมของมนุษยมันมีสิ่งหนึ่ง แตก็ยัง
ไมรูวาอะไร แตพระพุทธเจาทานถอดรหัสไวหมดแลว ตั้งแตเรื่องปฏิจจสมุปบาท บุคลิกกับพฤติกรรมตางๆ 

มันเกิดจากกระบวนการอะไร เวลาที่ปรากฏการณทางบุคลิกภาพเกิดขึ้น ตั้งแตทางอนุสัย เพราะความไมรู 

ตาเห็นรูปไปเก็บความชอบไวในใจ หูไดยินเสียงไปเก็บความไมชอบไวในใจ กอเปนกระบวนการอนุสัยมา
นอนเนื่อง แลวสรางบุคลิกภาพขึ้นมา กายเอามาบนเพอเปนพยาบาทนิวรณบาง เปนกามฉันทะนิวรณบาง 

ทั้งหมดเลย แมแตสังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูปอยางนี้ ทานก็ชี้ไวหมด
เลยวามันละเอียดมาก แคสายฟาแลบเกิดขบวนการพฤติกรรมตั้ง ๑๒ อาการ นี้เปนภูมิปญญาที่สูงสงมาก
แตถาเราชาวพุทธพยายามที่จะเรียนรูแลวก็เผยแพรแลวก็คุยกันเรื่องแบบนี้ มันจะสงางามมากเลย

ชาวพุทธเปนอัญมณีของโลกที่งดงามมาก ที่เปลงประกายอยูชั่วขณะเดียวในหมูปญญาชน ดูซิคนที่
สนใจเรื่องศาสนาพุทธหรือสนใจเรื่องที่หลวงพอเลาแบบนี้ มีจำนวนนอยแสนนอย เพราะมันตองใชปญญา

ผาซอนแกว57



พระอาจารยอำนาจโอภาโส

อีกระดับหนึ่ง แตถาสนใจเรื่องเปลือกๆ มันงายกวา ทำอยางนี้จะไดอยางนี้ ทำอยางนี้จะรวยปบ อยางนี้ไม
มีเหตุมีผล ปบ โอ มันงายเหลือเกิน สบายกวา ฟงแลวรูสึกวา ตองใชปญญาลึกซึ้งมาก แลวเผลอก็ไมไดตอง
ฝกซอมเสมอๆ อยางนี้ จริงๆ แตมันเปนเรื่องสงางามของชาวพุทธที่หลวงพอรูสึกวา ที่บอกทานอาจารยกฤช
ถามวา หลวงพอยืนชีวิตศิลปนอิสระ เปนอินดิวิดวล (Individual) เปนปจเจกชนไมขึ้นกับใคร โอโห มาบวช
ทำอะไร แสดงวาหลวงพอถาจะยอมอะไรนี่ไมใชยอมงายๆ จนกวาจะมีความเชื่ออยางมีเหตุผล จนกวาจะ
เห็นวาสิ่งนั้นยิ่งใหญหรืองดงามจริงๆ มันถึงจะยอมใชมั้ย มนุษยนี่ไมใชคนที่แบบวาจะไปงมงายอะไรงายๆ  

เพราะฉะนั้นการที่หลวงพอเขามาใชชีวิตเปนนักบวชนี่ รูสึกวามีความภูมิใจที่ไดมาอยูใตรมเงาศาสนาพุทธ 

ใตรมเงาคำสอนของพระพุทธเจาที่งดงามและยิ่งใหญมาก เกินกวาที่จะคาดคิดเอาไวกอนพูดงายๆ แลวกัน

 ผูดำเนินรายการ  :  ยอมศิิโรราบใหกับรมกาสาวพัสตร 

หลวงพออำนาจ  :  ใช เวลามาประจักษความจริงนี่ถึง เราถึงมีพุทธบริษัท ๔ อุปสรรคนี้ถูกสืบทอด
กันมาถึง ๒,๕๐๐ กวาป ในบึงพุทธบริษัท ๔ มีอุบาสกอุบาสิกาชวยกันรักษา ไมมีใครสถาปนาเปนตัวแทน 

ตอนพระพุทธเจาทานปรินิพพาน ทานก็ไมไดตั้งใครเปนตัวแทน ทานใหพระธรรมเปนตัวแทน ถาใคร
เห็นพระธรรมนี้มีประโยชนตอประเทศชาติก็ชวยกันรักษาไว เหมือนอยางทุกวันนี้ ศาสนาพุทธก็อยูในมือ
ของเรา เพราะเรายังมีชีวิตอยูไง ถาเราตระหนักวา ศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจา หรือพระธรรม
มีประโยชนตอการใชชีวิตของเราตอการทำชีวิตของเรา สามารถแกทุกขเปน แกปญหาเปน หรือไมสราง
ปญหาใหม ไมสรางทุกขใหม มีชีวิตที่มีปกติสุขขึ้น หรือสามารถแกปญหาทุกขไดอยางถาวรอยางนี้ เราก็มี
ความเอ็นดูตอมนุษยชาติที่เดินตามหลังเรามา ตอลูกหลานตอเด็กตาดำๆ วาถาทิ้งคำสอนที่งดงามสูญหาย
จากโลกนี้นาเสียดาย เราก็ชวยกันสืบทอดรักษาไว ตั้งแตผานถาวรวัตถุจนถึงผานคำสอนผานการบรรยาย
ธรรม ผานการเก็บคำสอนหรือผานการปฏิบัติจากคำสอนใหถูกตองอยางนี้เพื่อสืบทอดคำสอน อันนี้มันคือ
ความงดงามที่ยิ่งใหญ ที่เรามองเห็นแตสายตามนุษยชาติที่เราเคยอาศัยอยู อยางนี้เปนตน ที่คุณนองตั้งชื่อ
อะไรนะ ธรรมะทันสมัย สมสมัย หลวงพอวาก็ดีเขาจะไดเห็นวาศาสนาพุทธไมใชเรื่องของความงมงาย แต
เปนของปญญาชนจริงๆ ที่ตองมองแบบความลึกซึ้ง จะมองเบื่อๆ แลวก็มาฟาดฟนกันดูถูกกัน ไมใชอยางงั้น
หรอก เขายังไมมองอยางลึกซึ้งตางหาก ก็นาสงสารนะคนที่มองอยางนั้น แลวก็เทากับ หนึ่งตัวเองหลงแลว
ไมเขาใจแลวยังไปชี้คนอื่นหลงตามใหคนอื่นไมเขาใจตาม แลวก็ปดโอกาสของเขาที่จะเรียนรู ดูนาสงสารนะ

ผูดำเนินรายการ  :  เปนมิจฉาทิฐิ

หลวงพออำนาจ  :  ดูแลวนาสงสาร มันเห็นที่หมายปลายทางก็เขาสรางเหตุอยางนี้ผลก็เปนอยางงั้น 

หลวงพอก็เลยเนี่ย เสียงแหบเสียงแหงเจ็บคออะไรตางๆ ทุกวันนี้ ก็ทำเพื่อแบงปนแลวกัน ใชศักยภาพความ
สามารถที่มี ที่พวกเราเห็น สะบัดปลายมือสะบัดปลายลิ้นอะไรตางๆ เอามาทำประโยชนในระดับมหภาค 

หรือระดับที่ใหเห็นวา อาจารยอำนาจเปนพวกอินดิวิดวล เปนพวกปจเจกชนไมเคยกมหัวใหใคร ใหกับ
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องคกรใด ยังมาทำงานในระดับนี้ มันตองมีอะไรดีจริงกวานี้สิ ไมใชวาอาจจะเปนคนงมงายอะไรงายๆ ทาน
ก็ไมเคยยอมใครอยูแลว อะไรอยางนี้เปนตน หลวงพอเอามาเลา มันก็มีวิธีมีกระบวนการใหเห็น ไมใชวามอง
กันฉาบฉวย
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รายการ “ธรรมะ จัดสรร” สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ชวง “ สนทนา ธรรม ใต รมโพธิ์” : บทสัมภาษณ
พระอาจารยอำนาจ โอภาโส ประจำวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๑ มีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง : การศึกษาปรัชญาและศาสนาดวยตนเอง

ผูดำเนินรายการ  :  สวัสดีคะ ชวงสนทนาธรรมใตรมโพธิ์ในวันนี้นะคะ ขอเสนอบทสัมภาษณของพระ
อาจารยอำนาจ โอภาโส ในอดีตทานเคยเปนศิลปนฝายจิตวิญาณผูศึกษาธรรมะดวยตนเอง และเคยใชชีวิต
เปนอนาคาริกตามปาเขา เพื่อคนหาวา “ชีวิตคืออะไร?” ทานเคยปฏิบัติธรรมกับหลวงปูเทสก เทสรังสีนะ
คะ ปจจุบันทานพำนักอยูที่ผาซอนแกว จ.เพชรบูรณ คะ ขอเชิญรับฟงบทสัมภาษณตอจากเมื่อวานนี้นะคะ 

หลวงพออำนาจ  :  หลวงพอศึกษาตั้งแตเปนฆราวาส อันที่หนึ่ง ตั้งแตเด็กๆ ชอบศึกษาเรื่องปรัชญา
นุศาตร ทุกศาสนาไมวาจะเปนของมุสลิม คริสต เซน เตา อานหมดอานอยางลึกซึ้ง ไมไดอานอยางผิวเผิน 

เพราะลัทธิเซน พวกคำสอนสูตรของเวยหลาง ของฮวงโป ก็อานหมด ตั้งแตอายุประมาณสัก ๒๐ ละ อาน
จนตีลังกา โอโฮ...เปนไปไดยังไงขนาดนั้น ยังสูตรของเวยหลาง ที่เขาสงมอบตอพระศาสดาสังฆปรินายก 

เวลาสง เขาสงตอเงียบๆ กัน ๒ ตอ ๒ วาสูตรลับคืออะไร สูตรลับ คือจิตไมเกี่ยวของกับอะไร โยมนึกออก
มั้ย ถาโยมเปนผูหญิงแลวไปเจอพี่มาก แลวแมนาคเจอพี่มาก เขาเกี่ยวของ เขาของแวะ เขาก็กลับมาเจอพี่
มากในชาติหนาอีกใชมั้ย ในชาติหนา เขาผูกพันเขายึดไว แตถาโยมเจอพี่มากแลว โยมไมไดเกี่ยวของกับพี่
มาก โยมจะกลับมาเจอพี่มากไดมั้ย 

ผูดำเนินรายการ  :  ไมเจอ

หลวงพออำนาจ  :  เห็นมั้ย นึกออกมั้ยเพราะสิ่งอื่นก็เหมือนพี่มาก ถาสิ่งอื่นแลวโยมไมเกี่ยวของกับ
สิ่งอื่น โยมจะกลับมาไดอยางไร เพราะงั้นสูตรของเวยหลาง จิตไมเกี่ยวของกับอะไร เมื่อไมเกี่ยวของมันจะ
กลับมาไดอยางไรละ คือไมมีอะไรของอยูในนั้น ไมของในรูป ในรส ในกลิ่น ในเสียง ไมของในเวทนา มันจะ
กลับมาไดยังไงละ หรือคำสอนของฮวงโป จิตนี้คือพุทธะอยางนี้ ไมมีพุทธะอื่นใดที่ไหนอีก มีแตเพียงจิตหนึ่ง
เทานั้น แตจิตหนึ่งนี้ไมมีของเขต ไมมีขนาด ไมมีที่ตั้งชื่อ อยูในทุกสิ่ง ไมวาจะสัตวเลื้อยคลานที่ต่ำตอยจนถึง
พระพุทธเจาที่ตรัสรูแลว มีธรรมชาติเสมอภาคกันไมมีใครเปนเจาของ แตลองไปใชเหตุผลของสิ่งนั้นดูสิ จะ
ตกเขาสูความผิดพลาดทันที แคคิดก็พลาดแลวนะ เห็นมั้ย สิ่งนั้นประจักษอยูตรงหนาแทๆ เห็นมั้ย อยางนี้
เปนตน อานตั้งแตเด็ก อานแลวก็ตีลังกาหงายหลังไปมา มันมีเรื่องอะไร 
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ผูดำเนินรายการ  :  ตอนนั้นใฝรูหรือเพื่อที่จะคนหา

หลวงพออำนาจ  :  นั้นละ ทุกอยางนั้นละ ไมใชหลวงพอจะศึกษาเรื่องแค ศาสนา ปรัชญา ทุกๆ 

ลัทธิแลวนะ ยังไปสมัครเรียนเรื่องดาราศาสตรอีก ตอนอายุ ๒๐ กวา ไปสมัครลงทะเบียนเรียนที่รามคำแหง 

ตอนนั้นเปนหนาตาศิลปน ไวหนวด ไวเครา แตงตัวรุมราม คณบดีก็งง คุณเปนศิลปน แลวทำไมคุณมาเรียน
ดาราศาสตร บอกอยากรูเรื่องความจริง อาวทำไมลงชีวะอีก บอกเรียนชีวะอยากรูเรื่องความจริง ลงฟสิกส
อีกบอกอยากรูเรื่องความจริง หลวงพอเปนคนที่ใฝรูเรื่องความจริงในทุกๆ แงมุมหมดเลยนะ

พระอาจารยกฤช  :  พระอาจารยเรียนไดทั้งหมดเลย

หลวงพออำนาจ  :  ทั้งหมดเลย หาหนังสือมาอาน หาอะไร คนควาเอง ชอบทุกอยางเลย หนังสือ
ฟสิกส ก็เอามาอานนะ หนังดาราศาสตร หนังสือชีวะ

พระอาจารยกฤช  :  ดูมันขามแขนงกันเลยนะครับ 

หลวงพออำนาจ  :  แตวาเห็นมั้ย วามันเปนมุมเดียวกัน มันมีความจริงเหมือนกัน แตมันตางมุมมอง
กันไง คือถาเรามองครบหลายมุม ตามทิศทางที่ทานอาจารยถาม แตมันหลายมุม ถาเรามองครบทุกมุมมอง 

แลวมันสามารถนำมาประยุกตรวมกันหมด เหมือนที่หลวงพอพูดเขียนถึงบทกวี เมื่อกี้นี้สังเกตมั้ยวา มันรวม
เอาทุกแขนงของความรูเขามาถักรอยอยูดวยกัน หลวงพอพูดถึงจักรวาล พูดถึงขุนเขา พูดถึงธรรมชาติพูดถึง
เสียงขลุย พูดถึงรหัสดีเอ็นเอ พูดถึงยีน (gene) พูดถึงชองวาง พูดถึงธรรมะ พูดถึงอนัตตา แลวมาถักรอย
อยูดวยกันหมดเลย เปนหนึ่งเดียวกันเห็นมั้ย มีทั้งสัจธรรม มีทั้งสุนทรีย มีทั้งปรัชญา มีทั้งศิลปะ ถักรอยอยู
ดวยกันอยางงี้ ทั้งนี้เปนความใฝฝนในวัยเด็ก สมัยกอนในวัยเด็กมีความใฝฝนสูงมาก หวังวาสักวันจะสรางยุค
สมัยใหมของโลกขึ้นมา ใหเปนโลกที่มีแตสุนทรีย ไมมีการทำลายลาง แบบที่ยังไรสาระอยางทุกวันนี้ มนุษย
ยังไมเจริญนะ ยังกอสงครามแบงพรรค แบงพวก คิดวามนุษยยังสามารถมีโอกาส สรางยุคที่สุนทรียขึ้นมา
ได ยุคที่สรางสรรคขึ้นมาไดโดยไมไดแบงแขนงเปนเผาพันธุ เปนสายเปนพันธุตางๆ ออกมา เราสามารถรวม
เปนหนึ่งเดียวกันได  ใชชีวิตใชเวลาตางๆ ในการสรางสรรค ที่อยูดวยกันอยางงดงาม นี่เปนความหวังตั้งแต
เด็กๆ สะสมมาพูดแบบเลนๆ แลวกันนะ สะสมมาหลายพันชาติจากความใฝฝนแบบนี้ 

ผูดำเนินรายการ  :  ก็ตอนนี้เปนโลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เขาก็ตองการพิสูจนวาเปนจริงมั้ย เกี่ยวกับ
พุทธศาสตรคะ

หลวงพออำนาจ  :  ก็อยางที่หลวงพอบอก ถาฟงใหดี มันคือรูป กับ นาม รูปมันมีอยูมันก็เคลื่อนไหว
ผานตามที่วางไป เมื่อเคลื่อนไหวผานที่วาง มันก็เกิดบรรยากาศ เกิดปรากฏการณปฏิกิริยาขึ้นมา แคเราเอา

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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มือขึ้นมากระทบกระทั่งกัน มันยังเกิดพลังงานเลย ที่หยาบๆ ขนาดนี้นะ ถาเปรียบกับชองวางที่เล็กกวานั้น 

หรือสายใยที่เล็กกวานั้น แคกอนน้ำแข็งกอนหนึ่งเรายกออก ยังคงเหลือไอเย็นตกคางเลย แคกอนอิฐเผาไฟ 

แคเรายกออกยังเหลือความรอนตกคางเลย แลวไอนี้ทั้งเย็นรอนออนแข็ง สัประยุทธกันอยางงงดงามอยาง
พอดี อยางพอเหมาะ และใชเวลาพัฒนาการมาเปนลานๆ ป กวาจะไดสภาวะแบบนี้ขึ้นมา แลวไอระเหยที่
ผานเขามากระทบชองวางเนี้ย จะเกิดปฎิกิริยาขนาดไหน ยิ่งกวากอนน้ำแข็งกอนเดียวอีก นึกออกมั้ย สิ่งที่
ผานชองวางมากระทบ เกิดอาการรับรู เมื่อรับรูแลวรูสึกก็จะจำไวได หมุนรอบตัวเองเปนรูปปรมาณู รอบ
ตัวเองได มันก็สามารถเอาสิ่งที่จำมาคิดใหมไดอะไรอยางงี้ 

เมื่อจำและคิดใหมได เหมือนที่หลวงพอเปรียบเทียบเสียงสะทอนของขุนเขา แคเราสงเสียงไป ตึ๊ง มัน
ยังสะทอนกลับไปกลับมาอยูชวงนึงเลย แลวเสียงสะทอนจะกลายเปนสัญญาขึ้นมา จำเอาไว จำแลวก็เอามา
คิดปรุงแตงใหม สามารถทำงานดวยตัวเองได นี่เปนวิวัฒนาการนะ ลองนึกภาพดูใหดี อยางสัตวหยาบๆ 

อยางงี้ สิงโต หมา มันฉีกเนี้อกันกิน หมาปาไฮยีนาอะไรอยางงี้ มันไมเคยสัมผัสถึงอารมณที่ประณีตกวานี้ 

นึกออกมั้ย พวกนี้มีมั้ย การเสียสละ การใหทาน การชวยเหลือ การเกื้อกูล ความปรารถนาดี ไมมีนะ แต
พอมนุษย พัฒนาขึ้นมาจากสัตวมาเปนมนุษยวานร  โงหัวขึ้น พัฒนาสติปญญา พัฒนาดานจิตใจ แทนที่จะ
ฉีกเนื้อกันกิน รูจักเสียสละ รูจักใหกัน อาว...กินขาวหรือยัง เคยเห็นหมาทำอยางงี้มั้ย อยางหมาวัดก็ได เอา
ขาวไปกองซักกองสิสิ พระเอาไปเทๆ ใครถึงกอนมันก็ขนหัวชันละ ของกูใครหามเขา แยกขาเลย หมาอีกตัว
ก็ ไมใชของมึง กูจะแยง กระจุยกระจาย อะไรเกิดขึ้น อยางเวลาที่หมากัดกัน ไกก็มาเก็บ เก็บเล็กเก็บนอย
กิน เคยเห็นมั้ยอยูตามวัด พวกนี้มีมั้ย อาว...ไกมากิน เฮย....หมาดวยกันมากิน เฮย...นก ไมมีนะ มีแตใคร
เขามาไมได แตพอมนุษยพัฒนาขึ้นมาก็มีความรูสึกแบบนี้ขึ้นมาวา รูจักใหแลวมีความสุขมากกวาการที่แยง
กัน การที่ฆากัน  รูสึกความสุขนั้นมันประณีตกวา เรียกวา “ปุญญาภิสังขาร” อยางงี้ ทีนี้เวลาตาย กอปปที่
มันถอดจากพลังตัวนี้มันจะกอปปชุดใหมขึ้นมาละ จากความรูสึกที่ประณีตลึกล้ำกวา เหมือนโยมนึกถึงขา
หมู นึกถึงขาหมูมั้ย หรือนึกถึงขาวหนาเปด  

ผูดำเนินรายการ  :  นึกถึงชาเขียว 

หลวงพออำนาจ  :  นึกถึงกวยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามั้ย ? 

ผูดำเนินรายการ  :  ตอนนี้ยังคะ

หลวงพออำนาจ  :   ชอบกินอะไร 

ผูดำเนินรายการ  :  ชอบกินขาวคลุกกะปคะ
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หลวงพออำนาจ  :  นึกถึงขาวคลุกกะปสิ รูสึกมั้ย วามันประณีตอยูในจิตใจเรา หลวงพอกำลังจะ
เปรียบเทียบใหเห็นนะวา เวลาที่เรารูสึกที่เรารับรูเนี่ย หรือถาเอาขาวคลุกกะป ขึ้นมาถวายพระอาจารย
กฤชอยางนี้ แลวทานอาจารยกฤชก็ฉันหมดจาน จะรูสึกยังไงบาง ปติมั้ย ปลื้มมั้ย นึกออกมั้ย รูสึกมั้ยวามัน
ทำใหเราปลื้มได มันประณีตทำใหเราปลื้มได แตดูใหดีนะ ธาตุ ๔ จริงๆ ขาวคลุกกะป กะปจริงๆ เปนของ
สกปรก จริงมั้ย มาจากตัวเคย เอามาหมัก เอามาหมม เปนแคธาตุ ๔ ไมไดมีอะไรเลย แตการที่เราไปให
แลวเรานึกถึงนะ มันกลับใหประณีตลึกล้ำขึ้น ไอรูปถอดตัวเนี้ย เห็นมั้ย นึกถึงขาวคลุกกะปปบ โหย มั้น
ประณีต อิ่มเอิบขึ้นมา ทั้งที่ขาวคลุกกะป เปนของสกปรกนะ คือธาตุ ๔ เปนของสกปรก แตรูปถอดกลับ
ของละเอียด เปนของงดงามเปนของประณีตขึ้นมา ทีนี้มันถอดกอปปมาอีกที พอธาตุ ๔ ตาย ไอตัวนี้ถอด
กอปปมาเปนนามขันธ  ๔ ตัว รับรู รูสึก จำได และจิตปรุงแตงไว เรียกวา “ปุญญาภิสังขาร” เห็นมั้ยมัน
เกิดอะไรขึ้น พลังงานนี้ทำงานดวยตัวเองได ถอดกอปปไปสรางภพใหม เปนวิวัฒนาการอีกแบบหนึ่งของ
สิ่งมีชีวิต เมื่อกอนมันตองอาศัยธาตุ ๔  ตอนนี้ไมตองอาศัยละ เพราะมันทำสิ่งที่ดีเอาไว แลวมันกอปปถอด
มา กลายเปนพลังงานที่บริสุทธิ์ มีพลัง มีความเชื่อ มีศรัทธา เห็นมั้ย กำลังสูงมากเลย ก็ไปสรางพิภพใหม
ขึ้นมาเลย เรียกวาสวรรค สวรรคไมไดมีอยูกอนในจักรวาลนี้นะ มันเกิดจากรูปถอดจากการที่ไปทำความดี 

ถาไมทำความดีมันจะมีสวรรคไดอยางไร เห็นมั้ยเวลาคนตายนึกเห็นสิ่งที่เคยทำเอาไวนึกถึงแลวมันประณีต
ขึ้นมา นึกถึงขาวคลุกกะปถวายอาจารยกฤช อาจารยกฤชทานฉันวันนั้น นึกแลวมันโหย...ปลื้ม  ฉันเสร็จ
อาจารยกฤชก็ทองเสียแตไมกลาไปบอกโยม โยมก็ปลื้มไดขึ้นสวรรค พอตอนหลังมารูอาจารยกฤชทองเสีย 

ใจก็เศรา...ปุป ตกไปเลย จิตใจมันเศราหมองหดหูเห็นมั้ย ก็ถอดกอปปมา หนักอึ้งเลยนะ หมนมัว เศราหมอง 

ก็ไปสรางภพที่เศราหมองขึ้นมาสิิ 

เพราะฉะนั้นภพของสิ่งมีชีวิตอยางนี้นะ หลากหลายมากสปชี่ยมาเลยทีนี้ หลายรูปแบบเพราะ
อุณหภูมิมันตางกันออกไป นึกออกมั้ย ไมใชแคสวรรค ๖ ชั้น อีกประเภทหนึ่งก็ไดไอพวกที่เบื่อนูน เบื่อนี้ 

ไมอยากยุงเลยขี้เกียจตอสู ขี้เกียจทำสงคราม หนีไปหาที่เงียบๆ อยู หลบมุมเขาถ้ำ พวกมนุษยวานรนะ ไป
นั่งขมๆ ๆๆๆ เพงๆๆๆพอตายไป กอปปเพงก็ถอดไปอีกที ก็ไปสรางเปนรูปพรหมขึ้นมา ไมไดมีอยูกอนเลย 

พวกนี้ พระพุทธเจาทานบรรยายไวหมดแลว ทีนี้พอพวกฤาษี ชี ไพร ตอนหลังๆ ก็แลวกันนะ ที่นั่งภาวนา
แลวก็ตายไป ก็ไปเปนพรหม ไปเห็นพรหมอยูกอน ก็ ออ...ขางบนนี้มีพรหมอยูนี่ พรหมเปนพวกสรางโลก
อยางนี้ ก็เลยบัญญัติไววาพรหมเปนผูสรางโลก ไมไดมีอยูกอนนะ เกิดจากพวกฤาษีตนแรกๆ เนี่ย เขาฌาน 

เรียกวา “อเนญชาภิสังขาร” เห็นมั้ยมันปรุงแตงแบบนี้ขึ้นมา ถาไมปรุงจะมีไดอยางไรหละ สิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมี
เห็นมั้ย นี่เปนสุดยอดของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอีกระดับหนึ่ง แตพระพุทธเจาก็มาคนพบความจริงวาไอ
สองตัวทั้งหมดเนี่ย ก็เปนการปรุงแตงขึ้นมา 

อันหนึ่งเรียกวา “ปุญญาภิสังขาร” ปรุงแตงฝายดีก็ถอดรูปไปเปนเทวดา เปนพัฒนาการของสิ่งมีชิวิต
ที่ไมตองอาศัยธาตุ ๔  อีกตอไปแลว อยางพวกนางฟาเนี่ย อายุ ๑๖ ตลอด ไมมีอุจจาระ ไมมีปสสาวะ เห็นมั้ย 

ไมมีครรภ ไมมีทอง ไมใชไมคัน ไมเกา อยางนั้นนะ ไมมีทอง ไมมีประจำเดือน เพราะไมมีธาตุ ๔ ไง ไมมีปวย 
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ไมมีไข จริงมั้ย ไมมีน้ำเหงื่อออกจั๊กกะแรดวยนะ ไมตองใชเรโซนานะ นึกออกมั้ย เพราะวามันเปนรูปถอด
แลวไง มันก็มีแตปติลวนๆ ที่ทำความดีเอาไวสิ มันก็เปนปลื้มปติ มีความสุข นึกถึงอะไร นึกถึงสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น
ทันที นึกถึงขาวคลุกกะป มันก็เปนขาวคลุกกะปทิพย ไปแลวทีนี้ ไมใชสีขมุกขมัวแลวนะ เปนสีประกายเพชร  

สีมวงอำพัน ระยิบระยับเรืองรอง ขึ้นมาเลยนะ กุงแหงก็ไมแหงแหงแกแลวนะทีนี้ อาจจะเปนสีชมพูดารดาษ
ก็ไดนะ หลวงพอเปรียบเทียบเพราะมันเปนความรูสึกไง คือที่วัดเนี่ย ที่เขาไปทำฐานเจดียกันเนี่ย เขาบริจาค
พวกจากโรงงานแกวไปนะ เขาก็ไปทุบเปนเศษแกวเพื่อจะไปฝงตามพื้น แล วขัดไง โยมทุกคนที่ไปทุบเศษแกว 

สีฟา สีชมพู สีเหลือง สีสม อะไรพวกนี้ พอทุบเสร็จกลางคืน แกไปนอนหรือไปนั่งที่ไหนก็แลวแต ไอภาพที่
แกไปทุบแกวมันติดลูกตา แตวาติดลูกตาแลวมันเปนเศษแกวมั้ย ไมเปนนะ มันกลับเปนสีแกว ระยิบระยับ 

เปนสีเหลือง สีสม สีทอง ยิบยับ ไมเปนรูปเปนเหลี่ยมเปนคมนะ มันกลับเปนแกวเพชรนิล จินดา นึกออกมั้ย 

มันเปนทิพย แบบนี้ ทั้งที่เปนแคเศษแกว เม็ดทราย กอนกรวด อะแตความรูสึกที่ประทับไวนะมันเกิดเปน
นิมิต เปนสัญญา ปรุงแตง ขึ้นมาอยางนี้ เรียกวา “ปุญญาภิสังขาร” อยางนี้ โยมนึกดูสิ แคโยมมองไฟอยาง
นี้ยังติดลูกตาเลย ถาทำอยางนี้เสมอๆ  มองจะไมติดไดอยางไร แลวมันก็ถอดกอปปไปเปนพวกเทวดาในภพ
ภูมิตางๆ ตามกำลังของบุญที่ทำเอาไวอยางนี้ 

หรือ “อปุญญาภิสังขาร” อยางงี้เคยไปฆาเขา เห็นเขาตาเถลือกถลน เลือดทะลักกระเซ็น เขาขู
อาฆาตเรา เราก็สะใจที่ไดเอาขวานจามหัวมัน ที่ไดเอามีดผาไสมัน เอามีดตัดคอมัน ความรูสึกนี้ก็ติดลูกตา
อยูดีจริงมั้ย ตายไปนิมิตก็ปรากฏสิิ ถาไมมีสิ่งนี้มันจะมีไดอยางไรละ สังขารมันเกิดจากสัญญา ถาไมมีสัญญา
จะมีสังขารไดอยางไร แตสังขารคือการประสมระหวางสัญญากับเวทนา เขาเรียกวา “อปุญญาภิสังขาร” 

หรือพวกพรหม “อเนญชาภิสังขาร” พระพุทธเจามาคนพบวา สังขารใน ๓ ตัวนี้ ทานพบความลับอีกตัว
หนึ่ง เรียกวา “วิสังขาร” นิพพานนี้ชื่อ “วิสังขาร” ความไมปรุงแตงนี้ก็มีอยู ความปรุงแตงนี้ไมวาปรุงแตง
ดีแคไหน มันก็ตองเขาอยูในกฎของไตรลักษณเหมือนกัน คือตองเสื่อมไง จะเปนพันป หมื่นป ก็ตองเสื่อม 

ทานเห็นภัยในวัฏสงสารตองมาเวียนวายตายเกิดอยางงี้ ไมเอาอีกแลวเพราะไมมีใครอยูในนั้นอยางงี้ ทาน
มาคนพบกอนจะไดบอกคนอื่น นี่ใหเราเห็นภาพรวมๆ ศาสนาพุทธไมใชเรื่องงมงาย เปนการมองทะลุ
ปรุโปรงเขาไปถึงการทำงานของธรรมชาติทั้งหมด ทั้งรูปธรรมและนามธรรม มองภาพรวมแลวมีแครูปกับ
นาม ไมมีใครอยูในนั้นอยางงี้  

พวกบทกวี เขียนไปเลนๆ ประมาณ ๒๐๐ กวาบท บางทีนึกอะไรออกก็เขียนไป จะบันทึก พอบันทึก
อีกทีก็ มันก็นิสัย เปนอะไรอะ ปลายลิ้นตวัดเปนโวหาร อันนี้ระหวางที่สรงน้ำอยูก็นึกขึ้นมาไดวาขนาดเสียง
สะทอนในขุนเขามันกลับไปกลับมาเนอะ แลวไอเสียงสะทอนมันสามารถผนึกพวกสัญญาไดทันทีเพราะมัน
ละเอียดกวาหลายพันเทา หลายลานเทา นี่มันก็หนึ่งในลานมิลอยางงี้ แลวไอชองวางในขุนเขามันสามารถ
เกิดทวงทำนองที่หลากหลาย แลวไอชองวางพวกนี้ยิ่งอัศจรรยกวา แตทั้งหมดมันเปนความวางเดิมของ
จักรวาลไมไดมีใครอยูในนั้นเลย แตความรูมันก็ไปควาปรากฏการณเวลาที่เกิดขึ้น เรียกวาเราขึ้นมา  จิตมัน
ก็ไมใชจิตเหมือนที่หลวงปูดูลยบอก แตหมายถึงบางสิ่งที่มีอยูแลว มันคือนามเดิมของจักรวาลที่ไมมีใครเปน
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เจาของไมมีขนาดไมมีขอบเขต แตตัวนี้เขารูตัวนั้นอีกทีนึง แคชั่วขณะเนี่ย สรงน้ำแลวก็กลับมาเขียน แตมัน
เคยเปนนิสัยพอกลับมาปบ บันทึกเปนบทกวีขึ้นมา 

พระอาจารยกฤช  :  เหมือนตอนที่แตงเปนเพลงใหจีวัน

หลวงพออำนาจ  :  เดี๋ยวก็ตายแลว (หัวเราะ) ใครจะวาอะไรก็วาเหอะ ยอมถูกเขาวาไปหนอย

พระอาจารยกฤช  :  เรื่องเกงลงเขาเปนเรื่องจริงที่ผาซอนแกวหรือเปลาครับ

หลวงพออำนาจ  :  มันอยูขางๆ กัน ที่น้ำกอ ที่วัดก็จะมองเห็นหวยน้ำกอ

พระอาจารยกฤช  :  เกงลงมาแลวชาวบานนึกวาเปนลาภปากของตัวเอง

หลวงพออำนาจ  :  คือจริงๆ เหตุปจจัยภายใน ภายนอกเนี่ย ถาคนฉลาดนะ เวลาทำอะไรมันมองถึง
เหตุปจจัยภายใน ภายนอก ไมไดมองแตเหตุปจจัยภายในอยางเดียว มองเหตุปจจัยภายในคือมองแตความ
อยากของเราอยางเดียวลืมดูเหตุปจจัยภายนอก วามันมีอะไรเกิดขึ้นถึงมีผลเปนแบบนี้ ซึ่งเกงก็เหมือนกัน 

ปลาโลมาก็เหมือนกัน เมื่อกอนเคยอยูแถวชะอำ ที่วาดภาพชุด “เซียมซีพุทธ” พักอยูแถวชะอำ ชาวบาน
บอกถาเขาเห็นปลาโลมาขึ้นฝง เขาจะยายเรือหนีขึ้นฝง หนีกันหมด เพราะแสดงวากลางมหาสมุทรมัน
ตองเกิดเรื่องอะไรขึ้นแนนอน ปลามันถึงหนีมาอยางนี้ และไมนานคลื่นใหญจะมา มันจะกวาดเอาไอพวก
ปลากระเบน หอยยักษ หอยมือเสือ อะไรที่ไมเคยเห็นอะ อยูลึกๆ ในมหาสมุทรขึ้นมาบนชายหาดหมด เนา
เปนรอยๆ พันๆ ตัวเลย แตมันก็จะกวาดเอาไอพวกชายหาดเกลี้ยงเลย พวกเขื่อนๆ ที่รีสอรตทำไวพังพินาศ
หมดเลยเพราะคลื่นใหญมันจะมา พวกชาวเลเขาถึงไมฆาปลาโลมา เวลาปลาโลมาเขามาชายฝง ไมใช
ปลาโลมาเขามาดีใจรีบจับมาฆา ไมนะ เหมือนมาแจงเหตุวามีอะไรเกิดขึ้นอยูในกลางมหาสมุทร เขาจะรีบ
เอาเรือขึ้นฝงหนีเลย พวกเกงก็เหมือนกัน มันลงมาจากเขา ๗๐ ป ไมเคยลงมา แลวเกงเขาไปในหมูบานทำ
อะไร เกงไมเคยเขาไปในหมูบานคน เพราะมันอันตราย นี่ถาคนเฉลียวใจนะ เอะมันเกิดเหตุปจจัยอะไรขึ้น 

แตนี่มันมองแตเหตุปจจัยขางใน เราอยากจะกินมัน มันโงมันหลงเขามา

พระอาจารยกฤช  :  มีสิ่งปกปด ปดบังปญญา?

หลวงพออำนาจ   :  ใช...ก็ อวิชชา ความไมรู พระพุทธเจา ถึง ตรัส ไง  เวลา ที่เกิด ความ โลภ เกิด 

ความ โกรธ หรือ เกิด ความคิด จะ เบียดเบียน  ปญญา จะ ดับ สังเกตมั้ยพวกที่ถูก ๑๘ มงกุฎหลอก เราฟงดู
ไมนาจะถูกหลอกเลยนะ ทำสรอยหลนแลวเอามาแบงกันอยางงี้ ไมนาจะถูกหลอกไง เพราะอะไร เพราะมัน
โลภไง คิดวาจะได ไง เหมือนคนที่โกรธเหมือนกันเห็นมั้ย ถูกแท็กซี่ปาดหนา ยิงแท็กซี่ตาย เอาเขาไปเขาคุก 
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มันไมนาไปทำอยางนั้นเลย ไมเห็นจะคุมกันเลย ถูกมอเตอรไซดปาดหนาฆากันตาย ทำไมมันฆากันตายดวย
เรื่องไรสาระอยางนี้ เพราะอะไร พอโกรธแลวปญญาดับลืมเหตุลืมผลวามันคุมกันมั้ย

พระอาจารยกฤช  :  คนอานขาวก็เปนคนที่ยังไมมีความโกรธ อานแลวก็ โอ ทำไมไรสาระขนาดนั้น

หลวงพออำนาจ   :  หมาไปฉี่ที่ปอมยามหมูบานอยางนี้ เจาของบานออกมาวายาม ยามก็ทะเลาะกับ
เจาของบาน ไปๆ มาๆ ยิงกันตายเพราะหมาฉี่ อยางงี้ เพราะเวลาโกรธแลวปญญามันดับ พระพุทธเจาถึง
บอก พระพุทธเจาแยกดูไงวา เวลาที่มีความโลภ ปญญาจะดับ เวลาโกรธปญญาจะดับ เวลาคิดจะเบียดเบียน
ปญญาจะดับ

พระอาจารยกฤช  :  เหมือนชาวบานที่เจอเกง เกิดความโลภ 

หลวงพออำนาจ  :  ปญญาก็ดับ

พระอาจารยกฤช  :  เวลาคิดเบียดเบียนเกงนั้น ฆาเกงตาย โดยไมรูเลยวา เกงมันหนีภัยจากบนภูเขา
มา แลวคืนนั้นตายกันเยอะมั้ยครับ

หลวงพออำนาจ  :  ก็รอยกวาศพ  ตามเหตุปจจัย ทุกวันนี้ก็เชนเดียวกัน ถามนุษยฉลาดมอง
สถานการณภาพรวมๆ มองเหตุปจจัยภายนอก ไมใชวาฝนใฝทะเยอทะยานอยางเดียว ดูเหตุปจจัยภายนอก
มันสมควรแกเหตุปจจัยภายในที่เราฝนใฝมั้ย มันเกิดขึ้นไดมั้ย กับความฝนที่เราฝนในยุคแบบนี้ ยุคกอนหนา
นี้มันอาจเปนยุคที่รุงเรือง เศรษฐกิจกำลังเฟืองฟู สิ่งตางๆ มีแตความสงบสันติ มีแตชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

ธนาคารตางๆ ก็พรอมจะปลอยเงินกูชวยใหเกิดยุคใหมขึ้นในการสรางสรรค ยุคนั้นก็เหมาะ แตยุคแบบนี้ 

เราก็ตองมองดูสถานะมันเปนยังไง ธรรมชาติเปนยังไง สิ่งแวดลอมของโลกเปนยังไง ผูคนขางนอกเปน
ยังไง สถานการณตางประเทศ แตละคน แตละเผาพันธุ แตละกลุมอยูกันแบบไหน อยางที่ในหลวงทาน
ตรัสเรื่องความพอเพียง จึงเปนเหตุที่สำคัญมากจริงๆ ความพอเปนความร่ำรวย เปนความร่ำรวยในจิตใจ 

ถาเราตระหนักเห็นวา จริงๆ เราไดสิ่งตางๆ มามากมายมหาศาล เราร่ำรวยอยูแลว มีดวงตาเห็นดวงดาว
เต็มฟากฟา เปนลานๆ ดวง เห็นดอกไมดารดาษสีสันทองทุง นกหลากสีสัน ทวงทำนองธรรมะ ทวงทำนอง
ความดีงาม ลมหายใจจากใบไมหลายๆ ลานๆ ใบจากทุกๆ ชีวิตที่เขามาหลอหลอมกับชีวิตเรา มันเกิดความ
พอของความร่ำรวย มันเกิดความรูสึกที่จะใชสิ่งที่ไดมาอยางคุมคา อยางมีประโยชนสูงสุดตางหาก มันไมได
มองแตสิ่งที่สูญเสีย มองแตสิ่งที่เราไดมา โหมันล้ำคา ถึงเรียกมนุษยสมบัติ คือเปนสมบัติชิ้นหนึ่งที่ล้ำคามาก 

สมบัตินี้สามารถเอาไปสรางสรรคทำความดีก็ได มีพลังงานใชมั้ย พลังงานไดฟรีจากแสงอาทิตย ยกน้ำให
พระสักแกวนึงก็ไดบุญแลว แตไมมีมือทำไมไดนะ เปรียบเทียบอยางนี้นะ อยางพวกมีมือเปนมนุษยสมบัติ 
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หรือมีดวงดาวดารดาษเต็มฟากฟา ถาไมมีสายตา อยางคนตาบอดไมมีสมบัติชิ้นนี้ เขาไมสามารถจะ
เห็นนะ มีทวงทำนองมีเสียงอันหลากหลาย ใบไมไหว มีเสียงขลุยจากขุนเขา เสียงขลุยจากกระบอกไมไผ 

เสียงพระธรรม เสียงทวงทำนอง เต็มไปหมด ของหยดน้ำไหลอะไรตางๆ แตคนไมมีหูเขาไมไดยินนะ นี่ก็เปน
สมบัติชิ้นหนึ่งเห็นมั้ย ถาทำแบบนี้ชีวิตเราจะร่ำรวยนะ ทุกที่ที่เรากาวไปบนพื้นโลกเนี่ย เหมือนบานของเรา
ที่ใชอาศัยชั่วคราว ไมไดมีขอบเขต อยางบานเราอยูในรั้วลวดหนามกั้น เอาเศษแกวมาปกขางนอกไมใชบาน
เราก็เดินวน ๆ อยูอยางนี้อึดอัดตายเลย จะออกขางนอกนะ เศษแกวหลนเศษขวดกระทิงแดงแตกเอาไป
ทิ้ง โลกนี้เปนที่อยูของเรา แบงปนผูอื่นดูแลผูอื่น รถมาจะไดเหยียบไมทิ่มไมตำ คน เด็กเดินมาจะไดไมเกิด
ปญหา ตนไมไมใชแคในบานเรา ดอกไมของเรา พอนอกบานดอกไมคนอื่นก็ไมสวย ตนไมคนอื่นก็ไมสวย
เพราะไมใชของเราอยางงี้ ก็อยูแบบคับแคบสิ อึดอัด แตถาอยูแบบพอเพียง โลกนี้งดงาม กาวไปไหนอยู
ตรงไหนทุกมุมโลก กาวไปไหนรูสึกวามีพี่มีนองทั้งหมด 

หลวงพอตอนไปสวิสเซอรแลนดตอนเปนฆราวาส กลางคืนตอนที่เขาเลิกประชุม หลวงพอชอบ
ออกมาเดินมืดๆ คนเดียว นิสัยเปนคนอยางนั้น หาที่เดินจงกลม ไดยินเสียงผูหญิงคุยกันที่หัวมุมถนน เอะ! 

มีคนไทยดวย ก็เลยเดินเขาไปทักเขานะ เขาก็ตกใจนะ เพราะหลวงพอหนาตานากลัวดวย หนวดเครายาว
ใสชุดรุมราม เขาเปนโสเภณีไปทักทาย เปนไง มาอยูกันลำบากมั้ย กลับบานกี่ทุมละ ที่อยูที่พักพอกันมั้ย 

อาหารการกินรายไดพอกันมั้ย เราเจอใคร เราก็รูสึกมีความเปนพี่เปนนอง มีความหวงใยนะ โสเภณีคนนั้น
ก็น้ำตาซึม วามีคนแบบนี้มาทักถามแบบนี้ก็มี แบบวามีแตคนจะมาเสนอจะขายตัว จะซื้อตัว เขาบอกนี่ยังมี
โสเภณีอีกเยอะเลย อยูในซอง เดี๋ยวจะพาเขาไป โอโฮ..พาเขาไปในซอกเล็กๆ ที่สวิสเซอรแลนด มีโสเภณี
คนไทยเต็มเลย นุงนอยหมนอย เขาไปเขาก็ตกใจเลยนะ เราเขาไปก็ไปทักทายแบบนี้นะ อยูกันยังไง  กลับ
บานกี่ทุม พวกนั้นน้ำตาซึมกันเปนแถวเลย คือจริงๆ ทุกคนเนี่ย ประตูหัวใจเขาพรอมจะเปดรับความดีนะ 
พรอมตอบรับความรักทุกขณะ แตบางทีไมมีใครไปเคาะประตูหัวใจเขา และไมมีใครกลาพอ คิดวามนุษยคง
ไมกลานะ มนุษยคงไมทำอยางนั้นหรอกนะ มนุษยเรามักจะละอายเวลาจะทำความดี ไมคอยกลาเปดเผย
ความรูสึกแบบนี้ แตจริงๆ ถาเรามองโลกแบบนี้นะ โลกจะนารักและงดงามอยูตรงไหนก็แลวแต 

หลวงพอตอนไปอเมริกาก็เหมือนกันนะตอนเปนฆราวาสขับรถอยูแถวมาริบู แถวชายหาดตอนเชาๆ 
เห็นรานอาหารไทย เอะ! !+แวะเขาไปรานอาหารไทยหนอย ไปดูคนไทยเขาอยูกันยังไง ขายอะไรกันบาง ไปดู
เมนู เนี่ยเขาบอกวาจะสอนทำอาหารใหเลยหลวงพอ บอกเขาตอนเปนฆราวาสนะ เขาไปในครัวเขาเลย นี่
จะทำหอหมกใหดู หอหมก ๕ นาที เขาทำอยางนี้ เอาใสไมโครเวฟ เอานี่ใส พับๆ เอาขายไดเลย เจาของ
รานบอก โฮ...ไปอยูบานดวยกันมั้ย เราอยูแบบที่ไหนเปนพี่เปนนองหมด เขาบอกเขาไมเกี่ยวกับเรา เขาสวน
เขา เราสวนเรา นั้นแหละเราอยูไหนรูสึกเหมือนมีพี่มีนองหมด มีอะไรชวยเหลือกันได หวงใยกันแลวไปอยู
ไหนทั่วโลกมีความสุขไปไหนก็แลวแตนะ อยูทิเบต อยูสวิส อยูอเมริกา อยูออสเตรเลีย อยูที่ไหนก็แลวแต
มีเพื่อนมีมิตรตลอดเลย เปนพี่เปนนองทุกคน รวมทั้งสรรพสัตวดวยนะ โดยเฉพาะสรรพสัตวไปนั่งที่ไหนก็
เหมือนกัน เจอสรรพสัตว เจออะไรมีความเปนพี่เปนนอง ถึงอยูปาได คือคนอยูปาเขา เหมือนอยูคนเดียว 

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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แตจริงๆ ไมไดอยูคนเดียว มีพวกสรรพสัตวเต็มไปหมดเลย เวลามองมดนะ มดมันเดินๆ มดพวกนี้มันอาจ
เคยเปนลูกเปนเมียเราก็ไดเนอะ ตอนนี้มันมาเปนมดเนอะ นาสงสารมันมองดวยความรัก หรือใบไมเราไป
จับใบไม มันใหออกซิเจนใหรมเงาเหมือนเปนเด็กๆ เออ..มันนารักดีมันไมเหงา ไมใชวาอยูอยางเหงาแหงแลง
โดดเดี่ยว ไมเปนอยางนั้นนะ หลวงพอเปนคนที่มีมุมมองแบบวา หาสุนทรียอะไรใสตัว ก็ไมคอยแหงแลง ไม
ใชชีวิตจืดชืดขาดความรักไมมีอะ แตวารักอันนี้ ไมไดรักแบบครอบครอง หึงหวง ริษยา รักใบไมอยางเงี้ย 
ตองไปครองครองมั้ย ตองไปหึงหวงริษยามั้ย หนอนจะกินก็ชางมันนะ ไมใชใบไมเราหนอนหามกินนะตี
หนอนตายเพื่อรักษาใบไมนะ

พระอาจารยกฤช  :  เมื่อสักครูพูดถึงการหยิบยื่นความดีใหแกกันมอบความหวงใยอาทร คนหลาย
คนมองขามจุดนี้ไป เวลาเจอใครก็ไมไดคิดที่จะหยิบยื่นความดี มองเห็นแตสิ่งที่เปนโทษของบุคคลอื่น แลวก็
นำเอาสิ่งที่เปนโทษนั้นมาพูดถึงมาบนถึง กลายเปนขี้โกรธ โทษขี้บน

หลวงพออำนาจ  :  การเพงโทษก็เปนสายใย เปนสายชนวนใหเกิดอาสวะ สมัยกอนก็งงนะ เวลาที่
บอก อาสวะมี วิชชาถึงมี แตอาสวะมีเพราะมีการเพงโทษเปนอาหาร งง..ตอนนั้นหลวงพอศึกษาใหมๆ เอะ
การเพงโทษเปนอาหารใหอาสวะไดอยางไร แตดูใหดีที่ทานอาจารยกฤชพูดนะ เวลาเรามองเรื่องไมดีก็ไป
เพงโทษเขาไมดี เรามีทิฐิวามันนาจะเปนอยางนั้น มันนาจะเปนอยางนี้ เราก็มีภวาสวะวาเราเปนอยางนี้เขา
เปนอยางนั้น เราก็ไดอยางนี้ไมอยากใหเขาทำอยางนั้น เห็นมั้ยเนี่ยเปนสายตอใหอาสวะ คิดวามีเขาแลว ก็มี
เราอยูดวย มีเขามีเราคือ “อวิชาสวะ” มีเราอยากใหเปนอยางนั้นอยากใหเปนอยางนี้เรียกวา “ภวาสวะ” มี 

“กามาสวะ” เราอยากไดอยางนี้ ไมอยากใหเขาทำอยางนั้น มี “ทิฐิสวะ” เขาไมนาจะทำอยางนั้น เขานาจะ
ทำอยางนี้แลวก็ไปเพงโทษเห็นมั้ย เปนสายชนวนไปหลอเลี้ยงอาหารใหอาสวะเนี่ย กลายเปนเปลือกหอหุม
ไมใหเห็นสภาพจิตเดิมที่ไมมีขอบเขต 

อา สวะ มี อวิชชา ถึง มี  ทำใหเกิด ความ ไมรู ไมรู อริยสัจ ๔ ไม รูวา เนี่ย แห ละ คือ ทุกข ไม รูวา เนี่ย 

หนทาง ดับทุกข ตอง ทำ ยังไง รู สมุทัย เห็นมั้ย แลวก็ไมรูวาผลของการไมมีทุกขเปนแบบไหน เพราะไปปรุง
ไอการเพงโทษอยู ไมรูวิธีที่จะไปสูความไมมีทุกขเปนแบบไหน พอไมรูก็ไปปรุงแตงเปนสังขาร มีความคิด
ฝนใฝ คิดอยากไดนูน คิดอยากเปนนี่ คิดอะไรตางๆ นานา ผลสะทอนกลับใหวิญญาณ ก็ไปรับรูความคิด
ปรุงแตงนั้น แทนที่จะไปรับสภาพที่ไมปรุงแตงก็ไปปวนเปยนกับไอความปรุงแตงนั้น สงผลถึงสภาพรูปนาม 

ทีนี้บางคนมองไมออก วาสายใยนิดเดียว เวลามันทำงาน มีผลขอพิสูจนความหมักดอง ความกอตะกอนของ
จิตใจที่เศราหมองอยางมหาศาลขึ้นมาโดยไมเห็นความเปนจิต ทีนี้จิตของเรามันประภัสสรอยูแลว สิ่งตางๆ 

มันแคจรผานไปไขวควาไอนี่ไมถูก ไอนี่ไมชอบ ไอนี่ไมดี เพงโทษ ขนขยะเขามาใสในหองหัวใจ ในแกวใจ 

แกวใจเราก็วางอยูดีใชมั้ย แตโชคดีนะที่ไมไดมีแกวใบเดียว มันไดใบใหมตลอดเวลา 

ถึงบอกวาเรามีกรรมเปนเผาพันธุ คือถาเลิกทำอยางนั้น เผาพันธุมันก็ขาดตอนไมเปนทายาท เรามี
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กรรมเปนทายาท ไมรับชวงเปนทายาทของมัน ไอตัวเมื่อกี้มันหลงไปแลวไมเอา พอจะใหตัวนี้ไมรับ เรื่อง
ของแก ฉันเปนตัวใหมแลวที่นี้ก็เปนอิสระภาพแลว นี่คือปจจุบันขณะที่งดงามที่วิเศษ กรรมก็จะขาดชวงๆ 
ไป สันตติมันก็จะขาดกระจายกลุมกอนจะกระจายตัวออก อนัตตาก็ปรากฏ ปรมัตถปรากฏ สมมติหายไป
ชั่วขณะแตถาหลงคิดเมื่อไหรแลวก็สรางสมมติปรุงแตงขึ้นมาอีก มันถักทอตัวรูขึ้นมาสรางอีกแลว ตัวหลง
ก็ดับ คนละตัวอีกแลว คนละคน ไปเรื่อยๆ  นะ ถาบอยๆ สติก็ถี่ขึ้นๆ เพราะปญญามันแกรอบแลวมันจำ
สภาวะตางๆ ได 

ศาสนาพุทธเวลาศึกษาแลวมันไมใชเรื่องตื้นๆ เห็นมั้ยเหตุหลากหลายผลอนันต แคเรื่องเดียวมัน
กระจายปืดไปเปนตัวปญญาถาปญญามันกลาพอนะ หรือปญญามันแกรอบหมุนจี๋ขึ้นมาเลย ไอพวกเกลียด
จะเสนอหนาตอไมไดเลย มันจะเสนอวาเอาอยางงี้ซิ เขาเรียกวา “กามคุณ” ใชมั้ย คำวากามคุณมันเสนอ
คุณไง ทำงี้สิ ไดคุณ ไดประโยชนอยางงี้ อยางเชนมาเสนอวามาจีบคนนี้สิิ ไดเขามาแลวมีความสุข อีกตัว
บอกไมจริงหรอก ถาไดเขามานะตองหาบานใหเขาอยู ตองซื้อรถ ตองมีเสื้อผา ตองซื้อแปรงสีฟน ยาสีฟน 

สบูตองหาที่ทำงาน โอย เยอะแยะมหาศาล แตจริงๆ มันไมไดทำอยางนั้นหรอก ไมจริงหรอก แคของเกิด
ดับของชั่วคราวสลายไปไรแกนสาร ขืนไปยึดกับความปรุงแตง ก็ตองกลับมาเปนทาสความปรุงแตงชอบสิ่ง
ใดก็ตองกลับมาเปนทาสสิ่งนั้นซ้ำแลวซ้ำเลา ตองกลับมาเปน อ.๑ ใหม อ.๒ ใหมใชมั้ย นี่ อ. อะไร อ.อวน 

ยิ่งกวา อ.๑ อ.๒ อีก 

ธรรมะเรียนแลวสนุกหมายถึงวามี “ฉันทะ” เห็นมั้ย มันเรียนดวยความพอใจ มันไมไดเรียนดวยความ
อยาก อยากสงบ อยากรู อยากดี อยากหลุดพน เพราะมันทำขึ้นมาไมไดนะ แตถามีฉันทะ กำลังแกรอบขึ้น 

มันก็สูการเปนตัวของมันเอง แตถาใชความอยาก ความอยากเปน “สมุทัย” เปนเหตุของความเกิดทุกข มัน
ก็จะปดกั้นทันที เพราะงั้นจิตที่มีคุณภาพในการที่เราทำสมาธิ หรือจิตที่มีคุณภาพของธาตุรูที่ดีเนี่ย อันที่

๑.  อโลภะ มีความอยาก ความอยากจะปดกั้นทันที

๒.  อะไรเกิดขึ้นอยาไปรังเกียจมัน อยาไปขับไลมัน ถาขับไลมัน จิตก็จะเปนโทสะทันที

๓. อโทสะ ถาอโทสะ อโลภะตองทำยังไง มีความเปนกลาง เพราะงั้นไอ ๓ ตัวนี้อยูในหมวดเดียวกัน
คุณภาพของธาตุรูที่ดี ผูรูที่ดี เวลาดู มันดูที่อโลภะ อโทสะเปนกลาง สามตัวเนี่ย เมื่อเปนกลางไมแสสาย
มีความสงบระงับอยู มีความซื่อตรงกับสภาวะที่เกิดขึ้น มีความคงแกการงาน เพราะมันไมถูกนิวรณ ๕ 

ครอบงำ อีก ๓ ตัว เมื่อไมถูกนิวรณครอบงำ มันก็มีความนุมนวล เพราะมันไมถูกอกุศลครอบงำมีความเบา 

มีความออน มีความปราดเปรียวคลองแคลว ไมซื่อบื้อเห็นมั้ย เห็นมือหลวงพอมั้ย ทำไมถึงออน ทำไมถึง
ปราดเปรียวเห็นมั้ย ปราดเปรียวมั้ย จิตใจ สมองก็เชนเดียวกันนะ เวลาทำงานตองปราดเปรียวคลองแคลว 

พวกที่ติดยาเสพติด สมองจะไมคอยเตนระบำ มันถูกเขมามันไปครอบอยูมันทำใหอึดอัด เวลาจะคิดก็

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑

ผาซอนแกว69



พระอาจารยอำนาจโอภาโส

คิดไมออก งุดหงิดงาย ขึ้โมโห ฉุนเฉียวงาย แกปญหาอะไรผิดๆ ที่มันปราดเปรียวไมไดเพราะมันหนัก หรือ
คนที่หนักใจคิดอะไรไมออกเห็นมั้ย มันไมเบามันหนักใจมันไมออน งั้นคุณภาพ ๓ ตัวหลัง มีความออน มี
ความเบา ปราดเปรียว อยูในหมวดเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นคุณภาพของจิตที่ดี มี ๙ ลักษณะที่นำไปทำสมถวิปสสนา พอเวลาเราทำอะไรลองเช็ค
ดูเลย เราไปพลาดกอนไหน ๙ ลักษณะ เปนอนุสาวรียแหงความเยือกเย็น เอาอิฐแหงความรอนไปกอความ
เย็นไดไหม เอาอิฐแหงความโกหกไปกอความจริงจะไดไหม เอาอิฐแหงอกุศลไปกอกุศลก็เปนไปไมได ไอ ๙ 

ตัวเปนลักษณะของจิตที่เปนกุศล ในการทำสมาธิ ในการทำสมถวิปสสนาอยาง ถาเราพลาดนั่งแลวอยาก
สงบ อยากรู อยากดี อะไรเกิดขึ้นไมชอบมันเลย ทำไมมันจำเรื่องนี้อาว..ก็สัญญามันตองจำสิิ แตถาดูอันนี้
แลวมันขำดีวะ มีเหตุมันตองจำขึ้นมา มันทำงานของมันเอง เห็นมั้ย มันเบิกบานขึ้นแตถาเรา ไมนาจำเรื่องนี้
เลยมันจะเครียดขึ้นมาทันที  เมื่อไหรจะหยุดจำ สัักที เมื่อไหรจะหยุดคิด เมื่อไหรจะไปซะที ไมชอบเลย เห็น
มั้ย โทสะเขามาแทรกตลอดเวลาเลย แตถาดูเหอะมันทำงานของมัน ยังไงขำๆ ดีเนอะ ไมใชเราซักกะหนอย 

อยูๆๆๆ มัันทำเพราะวามันจำ รับรู มันก็เลยจำ พอจำมันก็มาคิดขันธ ๕ มันทำงาน ขำๆ ดี จะเปนผูเบิกบานขึ้น
มา แตไมใชนั่งหัวเราะคนเดียวนะบาไปอีก เอาพอดีพองามเปนกลางๆ 

เห็นมั้ยธรรมะทั้งหมดมันจะถักรอยกันอยางงดงามมีเหตุมีผล เวลาพลาดตรงไหน จะไดตรวจสอบถูก 

คือมันเลี้ยวผิดซอยจะไดรู แตถาเราไมเรียนอยางละเอียดรอบคอบเนี่ย เรียนอยางผิวเผินไมได ศีลสิกขา จิต
สิกขา หลวงพอพูดเปนจิตสิกขา ศีลสิกขา เปนอินทรียสังวรศีล จิตสิกขาคือจิตที่มีคุณภาพมีการทำสมถ
วิปสสนา เมื่อไหรควรทำมีสัมปชัญญะรูสึกตัว เมื่อไหรควรทำสมถวิปสสนาเวลาไหน เพราะมันไมใชวิธีเดียว
ไง สวนปญญาสิกขาจะเห็นลักษณะ เห็นขบวนการของมัน ตั้งแตปฏิจจสมุปบาท จนถึงวิปสสนาญาณ ๙ ถา
ศึกษาแบบนี้นะ มันจะสนุก แลวนำมาใชกับชีวิตประจำวันไดดวย อยางไรกระบวนทาอยางสมเหตุสมผล
อยางงอกงาม แลวพอมันงอกงามแลว ก็มีกำลังใจที่จะเดินตอไปไง ถาปฎิบัติแบบนี้นะ ๓ เดือน ก็จะ
เปลี่ยนแปลงเลย กลารับประกัน มันเกิดกับตัวเองไง 

ถาเดินถูกทางแลวนะ มันจะงอกงามอยางรวดเร็วเลย แลวมันจะถอยหลังกลับไปในสิ่งที่ต่ำๆ ไมได
เด็ดขาดเลย เพราะกำลังปญญามันจะเสียบเขามาตลอดเวลา เมื่อกอนถายังไมมีปญญาตัวนี้ ถากิเลส
เสนอหนาใชมั้ย มันไมมีตัวเขาไป เหมือนเราถูก ๑๘ มงกุฎหลอก ถาเราไมมีกำลังพอไมมีปญญาพอ ไมรู
เอาอะไรไปสูมัน อยางนูนดี อยางนี้ดี เอะ...สงสัยจะดีจริงนะ ตอมาเราจำไดไง มันไมใชละ เราเริ่มมีปญญา
แลว มันไมใช มันของเกิดดับ ของสลายไป ไรแกนสาร หลงตามมันเมื่อไหรก็บรรลัยเมื่อนั้น หาทางออก ไม
หาทางเอา สมัยกอนเราหาทางเอาใชมั้ย เห็นอะไรก็อยากไดอยากเอา แตวาหาทางออกจากความอยาก มัน
ไมใชนี่ มันของปลอม มันไมคิดจะเอาตอ มันคิดจะออกดีกวา หาทางออก เห็นมั้ยสมัยกอนหนุมๆ สาวๆ 
เห็นอะไรก็หาทางเอาไวกอน ทำยังไงจะไดสิ่งนั้นมา มานั่งครุนคิด วันนี้อะไรเกิดขึ้นจะออกจากสิ่งนั้นยังไงดี 

มันเปลี่ยนมุมแลวเห็นมั้ย มันคือ “มุญจิตุกัมยตาญาณ” เพราะงั้นปญญามันแกรอบ เห็นปุป ไมใชจำไดแลว
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วาไมใช ไมไดอะไรจริง 

พระอาจารยกฤช  :  นี่เปลี่ยนวิธีการมองโลกอยางสวยงาม ขนาดเมื่อกี้ผมอุตสาหแหยเอาเรื่องที่ไมดี 

ไมดี คนโกรธกันมาใหอาจารยไดบรรยาย อาจารยยังบรรยายวาจิตก็เหมือนเปนแกวใบหนึ่ง โชคดีวาแกวใบ
นี้มันเปลี่ยนอยูเรื่อยๆ

หลวงพออำนาจ  :  ใช ไมไดมีใบเดียว เพราะงั้นถาเราไปคร่ำครวญถึงอดีต มันจะพลาดทันทีเลย วิธี
ละกรรมเกาไมพูดถึง ไมคิดถึง ไมคร่ำครวญถึง ไมใชเจอเพื่อนเอาเรื่องเกาๆ มาเลา เมื่อกอนนะพวกนั้นมันดา
ฉันนะ เดี๋ยวนี้มันเปนอยางไงบาง เดี๋ยวนี้มันรวยมากเลย เหรอ ฉันคิดวามันนาจะพังพินาศไป เคยดาฉัน ฉัน
เปนคนดี มันนาจะไดรับผลกรรมตามสนองมันมั้ง ทำไมมันยังรวยอยู ก็ยิ่งโกรธกวาเกาเห็นมั้ย แตถาบอกวา
ตอนนี้ โอย มันพิการแลว โอย ฉันนึกแลว  มันมารังแกคนดีอยางฉัน มันตองไดรับกรรมแนนอน แลวได
อะไรขึ้นมา เขาแยลงก็ไมทำใหเราดีขึ้น เขาดีขึ้นก็ไมไดทำใหเราแยลง หาเรื่องเจ็บตัว ฉะนั้นวิธีละกรรมเกา 

คือไมพูดถึง ถาพูดถึงนะ ตอนนั้นนะ มันดาฉันนะ มันดาฉันวายัยหมูอวน นึกแลวยังเจ็บใจไมหาย นึกแลว
ยังโกรธอยูดี ใชมั้ย แตถาไมพูดถึงมันจะเจ็บไดมั้ย นึกออกมั้ย แตคนเราชอบคนเลาเรื่องแบบนี้นะ เห็นมั้ย 

เขาเลาแลว เพราะงั้นคนแกถึงเปนโรคหลง ชอบเลาเรื่องอดีต พอเลาแลวก็เศราสรอยนะ พอเลาเรื่องที่มัน
เกาๆ ที่มันพลัดพลาก ที่มันสูญเสีย เนี่ย โศกะปริเทวะใหใจรำพึงรำพัน เปนสายชนวนใหหลอเลี้ยงอาสวะ
เหมือนกัน วิธีไมพูดถึง ไมถามถึง ไมคิดถึง ปดกั้นอกุศลเกา ทำลายอกุศลเกา ถาที่มีสติเปนความเพียรชอบ 

อาตาป สัมปชาโน สติมา มีความเพียรชอบ 

ความเพียรอันที่ ๑ ปดกั้นอกุศลใหม ไมใหเขามา ถาเรารูสึก มือรูสึก เทารูสึก พยักหนารูสึกอยางนี้ 

เห็นมั้ย มีมั้ยอกุศลใหมจะเขามา คิดมั้ย คิดจะดาหลวงพอมั้ย ก็ไมคิดใชมั้ย ไมคิดจะแกแคนใชมั้ย อกุศล
ใหมทำงานไมได

ความเพียรอันที่ ๒ อกุศลเกาถูกทำลาย จริงหรือเปลา ไมมีเวลาไปคิดถึงอดีต ใครเคยวาเรา ก็ไมมี
เวลานึกถึง นั้นเพราะเราอยูกับปจจุบันไง ความเพียร ไมใชความเพียรที่เปนเรื่องเดินขามเขาไปประเทศ
ลาวนะ ไมใชอยางนั้น เวลามีสติตองมีความเพียร ความเพียรปดกั้นอกุศลใหมไมใหเขามา เพราะเราอยูกับ
ปจจุบัน ไมมีเวลาไปนึกถึงเรื่องชั่วๆ อยางนี้ อกุศลเกาไมใหอาหารมัน มันเหมือนถูกทำลายไปไง แตถาไป
พูดถึงใชมั้ย เมื่อ ๕ ป เขาก็วาเรา เมื่อ ๕ ป เราก็เคยทำไมดี นั่นมันแกวเกาแตกไปแลว ไปยุงกับมันทำอะไร  

มันของเกิดดับไปแลวอยางงี้ แตถาเราไมรูไดแตไปคร่ำครวญนึกถึงอดีต อกุศลเกามันก็ไดอาหารสิิ แตถาไม
พูดถึง ไมนึกถึงบอยๆ มันก็คอยๆ หายไป คอยๆ เลือนๆไป เพราะมันไมไดอาหารไง ทำลายอกุศลเกาชวงที่
มีสติ กุศลก็งอกงามขึ้นตอนที่อยูกับปจจุบัน พยักหนารูสึก ยิ้มรูสึก ยกมือไหวรูสึก รูสึกวารอดพนปลอดภัย 

ใชคาถาปองกันไว เห็นมั้ยกุศลก็ถูกรักษาทีละที ละ ขณะอยางนี้ 
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ชวงใดที่เรายังปวนเปยนอยูกับธรรมะอยางนี้นะอกุศลจะเขามาไมได นี่ความเพียรชอบ อาตาป สัมป
ชาโน รูสึกตัวอยู อยูกับปจจุบัน รูวามันโคจรที่กายและใจเราดีกวา ดีกวาโคจรขางนอก มันดีกวาสงออก 

ธรรมะมันก็ทำงานตลอดเวลาแบบนี้ ปญญามันจะแกรอบ แลวมันรูวาตรงนี้มีประโยชน มันก็ไมคอยทิ้ง
ไง ก็เกิดความเพียร มันก็อยูตรงนี้ๆ ก็ละความเกียจครานที่จะลืมเนื้อลืมตัว เอะ! ใหรูเนื้อ รูตัวดีกวา ทิ้ง
รูเนื้อรูตัวเมื่อไหร บรรลัยเมื่อนั้น แตเมื่อรูเนื้อ รูตัวบอยๆ มันก็ปกติเฉยๆ นะ ดูจืดๆ นะ รูสึกมั้ย มันจืด
บางทีก็ไปหาเรื่องเจ็บตัว ดูละครน้ำเนาก็ หมันไสตัวอิจฉา รำคาญตัวนางเอกทำเปนรองไห พอพระเอกมา 
หื้ม นาจะเปนเรา หลวงพอแกลงพูด มันเสียเวลาเพราะมันสงออกไป อยูกับรูตัวดู อาจจะดูเฉยๆ ไง แตถา
สงออกก็เสียเวลาเปลา แลวก็ถูกไอกิเลสที่ไรสาระครอบงำ ชั่วครั้งชั่วคราวไมไดอะไรขึ้นมาเลย เราถึงชอบ
ทิ้งสิ่งที่มีแกนสาร ไปหาเรื่องไรแกนสาร คือความรูสึกตัวเปนสิ่งที่มีแกนสาร เปนที่พึ่ง 

พระพุทธเจา ตรัส วา สักแตวา อาศัย เปน ที่ตั้ง แหง รู ไม เปน ที่อาศัย ของ ตัณหา ลอง นึกภาพ ดูสิ เกาอี้ 

ตัว นี้ ที่ หลวงพอ นั่ง อยู เนี่ย ถา หลวงพอ นั่ง อยู  คน อื่น จะ มา นั่ง ได มั้ย ถา ตัว รู นั่ง อยู ตัว ตัณหา จะ มา นั่ง ได มั้ย 

หอง หัวใจ ก็ เหมือนกันนะ  ถา ตัว รู มัน นั่ง อยู ตัว ตัณหา เขามา นั่ง ไมได กาย เวทนา จิต ธรรม ก็เหมือนกัน 

ถาตัวรูมันนั่งอยู ตัวตัณหาเขามาอาศัยไมได อยางที่วาสักเปนที่อาศัยเปนที่ตั้งแหงรู ไมเปนที่อาศัยของ
ตัณหา ไมเปนที่อาศัยของทิฐิ เพราะทิฐิเขามาอาศัยไมได ในชวงที่ตัวรูมันทำงานอยู แตตัวรูจะดูจืดชืดนะ 
แตปกติถาทิ้งเมื่อไหรบรรลัยเมื่อนั้น เพราะตัวตัณหาจะเขามาใชงานไง ตัวทิฐิจะเขามา นาจะเปนอยางนั้น 

นาจะเปนอยางนี้ อยากใหเปนอยางนั้น อยากใหเปนอยากนี้ทุกขใจทันทีเลย พลาดเมื่อไหรนะ ตองไมยึดถือ
อะไรในการทำงานของรูปนาม ไมยึดถืออะไรในโลก ไมใชสัตว ตัวตน บุคคล เรา เขา สักแตวาอาศัยเปนที่ตั้ง
แหงรู แตละคำในสติปฏฐาน ๔ งดงามชัดเจนมาก สักแตวาอาศัยเปนที่ตั้งแหงรู ตามดูกาย ตามดูเวทนา 

ตามดูจิต ตามดูสภาวะธรรม ไมยึดถืออะไรในรูปและนาม ตามดูแบบไมยึดถืออะไรเลยนะ เพราะวาถาตัวรู
ไมมีที่อาศัยเห็นมั้ย จะเกิดอะไรขึ้น ลองนึกภาพดูแคนี้ ก็จะนึกออกแลว

พระอาจารยกฤช  :  ฟงแลวเบิกบาน โดยไมตองมีเรื่องตลก แลวก็ยิ้มแยมเบิกบานกันได

หลวงพออำนาจ   :  ใช เพราะตลกไมออกแลว 
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รายการ “ธรรมะ จัดสรร” สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ชวง “ สนทนา ธรรม ใต รมโพธิ์” : บทสัมภาษณ
พระอาจารยอำนาจ โอภาโส ประจำวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๑ มีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง : วิธีการมองโลกใหสวยงาม

พระอาจารยกฤช   :  วิธีการมองโลกอยางสวยงาม พระอาจารยเคยบรรยายไววา จิตก็เหมือนเปน 

“แกว” ใบหนึ่งแลวโชคดีวาแกวนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

หลวงพออำนาจ   :  ใช “แกว” ไมไดมีใบเดียว ฉะนั้นถาเราไปคร่ำครวญถึงอดีต มันจะพลาดทันที
เลย วิธีละกรรมเกา ไมพูดถึง ไมคิดถึง ไมคร่ำครวญถึง ไมใชเจอเพื่อนก็เอาเรื่องเกาๆ มาเลา เชน เมื่อกอนนะ 
คนนั้นมันดาฉัน เดี๋ยวนี้มันเปนยังไงบาง ออ เดี๋ยวนี้มันรวยมาก เหรอ ฉันนึกวามันจะพังพินาศไป เคยดาฉัน 

ฉันเปนคนดี มันนาจะไดรับผลกรรมตามสนองบางนะ ปรากฏวามันยังรวยอยู ก็ยิ่งโกรธกวาเกาใชไหม แต
ถาไดฟง ออ..เดี๋ยวนี้มันพิการ โห..ฉันนึกแลว มารังแกคนดีอยางฉัน มันตองไดรับกรรมแนนอน แลวไดอะไร
ขึ้นมา เขาแยลงก็ไมไดทำใหเราดีขึ้น เขาดีขึ้นก็ไมทำใหเราแยลง นี่หาเรื่องเจ็บตัว วิธีจะ “ละกรรมเกา” ก็
คือ ไมพูดถึง

ถาพูดถึงนะ ตอนนั้นนะ มันดาวายัยหมูอวน นึกแลวมันเจ็บใจไมหาย นึกอีกทีก็โกรธอีก แตถาไม
พูดถึงมันจะเจ็บไดไหม นึกออกไหม! 

คนเราชอบไปเลาเรื่องแบบนี้นะ คนแกถึงเปนโรคหลงไง ชอบไปเลาเรื่องอดีต แลวก็เศราสรอยนะ
เวลาเลา เลาแตเรื่องเกาที่มันพลัดพราก มันสูญเสียไป นี่คือ โศศกะ ปริเทวะ ใจรำพึงรำพัน เปนสายชนวน
หลอเลี้ยง ‘อาสวะ’ เหมือนกัน

วิธีไมพูดถึง ไมถามถึง ไมคิดถึง ถือวาปดกั้นอกุศลเกา มันทำลายอกุศลเกา การที่มีสติเปนความเพียร
ชอบ อาตาป สัมปชาโน สติมา มีความเพียรชอบ

อันที่ ๑  ปดกั้นอกุศลใหมไมใหเขามา ถาเรารูสึก มืออยูที่นี่เรารูสึก เทาอยูที่นี่เรารูสึก พยักหนาเรา
รูสึกอยางนี้มีไหม! อกุศลเกาจะเขามา “คิดไหม คิดจะดาหลวงพอไหม” ก็ไมคิดใชไหม ไมคิดจะแกแคน
ใชไหม เห็นมั้ย อกุศลทำงานไมได นี่เห็นๆ เลย อกุศลใหมทำงานไมได

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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อันที่ ๒ อกุศลเกาถูกทำลาย จริงไหม อดีตใครเคยวาเรา ไมมีเวลาไปนึกถึง ตองอยูกับปจจุบัน 

ความเพียรไมใชเปนเรื่อง ไปเดินขามเขาไปประเทศลาวนะ ไมใชอยางนั้น เวลามีสติก็มีความเพียร ความ
เพียรปดกั้นอกุศลใหมไมใหเขามา เพราะเราอยูกับปจจุบัน ไมมีเวลาไปคิดเรื่องชั่วๆ อยางนี้ อกุศลเกาไม
ใหอาหารมัน มันเหมือนถูกทำลายไป

ถาไปพูดถึง เชน เมื่อ ๕ ปที่แลว เคาก็วาเรา เราก็เคยทำไมดี เมื่อมันแกวเกาแตกไปแลว ยังไปยุง
กับมันทำอะไร ของมันเกิด-ดับไปแลวอยางนี้ ถาไมรู เราก็ไปคร่ำครวญคิดถึงอดีตอยางนี้ อกุศลเกามันก็ได
อาหารสิ แตถาไมพูดถึงมันก็คอยๆ หาย คอยๆ เลื่อนไป เพราะมันไมไดอาหารไง เรียกวา ทำลายอกุศลเกา 

ชวงที่มีสติอยางนี้ กุศลก็งอกงามขึ้น ตอนที่อยูกับปจจุบันอยางนี้ เห็นไหม..พยักหนาอยางนี้..รูสึก ยิ้มอยาง
นี้..รูสึก ยกมือไหว..รูสึก อยางนี้ รูสึกรอดพนปลอดภัย ใชคาถาปองกันไว เห็นมั้ย กุศลก็จะถูกรักษาทีละ
ขณะแบบนี้

ชวงใดที่เรายังปวนเปยนอยูแถวธรรมะอยางนี้ อกุศลจะเขามาไมได นี่ความเพียรชอบ อาตาป สัมป
ชาโน สติมา รูสึกตัวอยูๆ กับปจจุบัน รูวามันโคจรอยูที่กาย-ใจเราดีกวา ดีกวาโคจรอยูขางนอก ดีกวา
สงออก 

ธรรมะจะทำงานอยูตลอดเวลาอยางนี้ เรียกวา ปญญาจะแกรอบๆ อยางนี้ และมันรูวา ตัวนี้มี
ประโยชนแลวจะไมคอยทิ้งตัวนี้ ก็จะเกิดความเพียร ก็จะละความเกียจครานที่จะลืมเนื้อลืมตัว ใหรูเนื้อรูตัว
ดีกวา ทิ้ง รู เนื้อ รูตัว เมื่อไรบรรลัย เมื่อนั้น แตการรูเนื้อรูตัวบางทีมันก็ปกติอยูเฉยๆ นะ ดูจืดๆ เหมือนกันนะ 
รูสึกไหมบางทีดูจืดๆ บางทีก็ไปหาเรื่องเก็บตัวนะ เชน ดูละครน้ำเนาเนี่ย หมั่นไสตัวอิจฉา รำคาญตัวนางเอก
ทำเปนรองไห พอพระเอกมา อือฮือ..นาจะเปนเรา

 หลวงพอพูด อยางนั้นมันเสียเวลา มันก็สงออกไป อยูกับรูตัว อยูเฉยๆ แตถาสงออกมันก็เสียเวลา
เปลา ถูกกิเลสที่ไรสาระ ครอบงำชั่วครั้งชั่วคราวไมไดอะไรขึ้นมา มันถึงชอบทิ้งสิ่งที่มีแกนสาร ไปหาที่ไร
แกนสาร คือ ความรูสึกตัวเปนสิ่งที่มีแกนสาร เปนที่พึ่ง พระพุทธเจาตรัสวา สักแตวาอาศัยเปนที่ตั้งแหง 

“รู” ไมเปนที่อาศัยของตัณหา

 ลองนึกภาพดูสิ เกาอี้ตัวนี้ หลวงพอนั่งอยูนี่ ถาหลวงพอนั่งอยูคนอื่นจะมานั่งไดไหม ถาตัวรูตั้งอยู 

ตัวตัณหาจะมานั่งไดไหม (โยม ตอบ : ไมได) หองหัวใจก็เหมือนกันนะ ถาตัวรูมานั่งอยู ตัวตัณหาก็เขามานั่ง
ไมได

 กาย-เวทนา-จิต-ธรรม เหมือนกัน ถาตัวรูมานั่งอยู ตัวตัณหาก็เขามาอาศัยไมได สักแตวาเปน
ที่อาศัย เปนที่ตั้งแหงรู ไมเปนที่อาศัยของตัณหา ไมเปนที่อาศัยของทิฐิ เพราะทิฐิมันเขามาอาศัยไมได ใน
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ชวงที่ตัวรูมันทำงานอยู อาจจะดูวาจืดชืด เฉยๆ หรือปกติอยางนี้นะ แตปกติถาทิ้งเมื่อไรก็บรรลัยเมื่อนั้น 

เพราะตัวตัณหาจะเขาใชงาน ตัวทิฐิจะเขามาใชงาน วามันนาจะเปนอยางนั้น มันนาจะเปนอยางนี้ อยากให
เปนอยางนั้น อยากใหเปนอยางนี้ ทุกขใจทันทีเลย ถาพลาดเมื่อไรนะ

 ตองไมยืดถืออะไรในการทำงานของรูปนาม ไมยืดถืออะไรในโลก ไมใชสักตัวตนบุคคลเรา-เขา 

สักแตวาอาศัยเปนที่ตั้งแหงรู แตละคำในสติปฏฐาน ๔ งดงามชัดเจนมากเลย สักแตวาอาศัยเปนที่ตั้งแหงรู 
ตามดูกาย ตามดูเวทนา ตามดูจิต ตามดูสภาวธรรม ไมยึดถืออะไรในรูปและนาม ตามดูแบบไมยึดถือเลยนะ 
เพราะถาตัวรูไมมีที่อาศัย จะเกิดอะไรขึ้น ลองนึกภาพดูแคนี้ก็จะนึกออกแลว

 พระอาจารยกฤช  :  ฟงแลวเบิกบาน โดยไมตองมีเรื่องตลก แลวก็ยิ้มแยมเบิกบานกันได

 หลวงพออำนาจ  :  ใช เพราะตลกไมออกแลว

 พระอาจารยกฤช   :  จริงๆ แลวเห็นวา ธรรมะไมจำเปนตองสรางสรรคที่เปนเรื่องไรสาระ เพื่อมา
หัวเราะเฮฮากัน เราพูดกันเรื่องจริงนี่แหละ เรื่องปจจุบันนี่แหละ แตก็เบิกบานกันได

 หลวงพออำนาจ   :  ใช บางทีหลวงพอพูดตลกนิดหนอย เพราะวา เวลาคนฟงธรรมะบางชวง อยาง
เชน ชวงบายโมงอยางนี่ เราตองสังเกตวา.. เวลานี้ควรทำอะไรถึงจะเกิดประโยชน อะไรที่เหมาะสม เพราะ
ชวงบายโมงคนเพิ่งไปกินขาวมาใหมๆ งวง ไง เราก็ตองหาเรื่องอะไรกระตุนนิดหนอย เพื่อใหเขาตื่นๆ ขึ้นมา 

ไมงั้นจะงวงๆ ไปอยางนี้ เหมือนเด็กๆ มัธยม เด็กมหาวิทยาลัย พอเห็นพระเขามาก็หลับ อยางนี้ บางทีเราก็
ตองแสดงภูมิปญญาใหเขารูสึกหนอยวา พระไมใชคนเชยๆ นะ

 บางทีมันก็แลวแต อยางคนนั่งหนา เชน พวกเราอยางนี้ พื้นฐานดีจิตใจดีอะไรดี หลวงพอคุยธรรมะ
นิดหนอย ก็ตอยอดกันไดสบาย คุยกันชวงไหนก็เขาไปเสียบไดเรื่อยๆ เพราะพวกเรากายนะ มันพรอมอยู
แลวนะ หลวงพอจะเขาชวงไหนก็ได แตบางคนมันตองเกริ่น ตองอินโทรดักชั่น (Introduction) ตองเปดตัว
แบบซาวนแทร็ก (Sound track) หนอยอะไรอยางนั้น เวลาเปดตัวกับวัยรุนก็ตองซาวนแทร็ก (Sound 

track)  หนอย เวลาหลวงพอไปเทศนใหวัยรุนฟง ถาวัยรุนเขาไปเห็นพระแลว หลวงตาแกๆ โอย...ตองเซ็ง
แนนอนเลย เราไปเปดตัวอยางนั้นไมไดนะ ตองเปดตัวแบบมุมตึก เราตองเปดตัวแบบมุมตึก มีซาวนแทร็ก 
(Sound track) หนอย.. (ถามโยม) เคยเจอผีมุมตึกเหรอ! หลวงพอไมใชมุมตึกแลวนะ ตองมุมตึกแบบ  Bat 

Man นะ มีลวดสลิงหอยลงมา ลงมาใหประทับใจหนอย

ผูดำเนินรายการ   :  แลวหลวงพอใชธรรมะอยางไรกับเด็กๆ คะ
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หลวงพออำนาจ   :  คือ มันเปลี่ยนไปตามสิ่งที่อยูขางหนา หนูไมใชเด็กพูดไมได

พระอาจารยกฤช  :  ยังไมเกิด คือ สภาวะนั้นยังไมเกิด

หลวงพออำนาจ   :  ใช จะใหหลวงพอลองพูด มันพูดไมได มองไปมองอยางไรก็ไมใชเด็กแลว มัน
พูดไมไดนะ มองแลวจะตองบอกไดแตวา ใหไปซื้อโลงรานไหน (เสียงหัวเราะ)

ผูดำเนินรายการ   :  แลวทำอยางไรใหเด็กๆ สนใจคะ

หลวงพออำนาจ   :  ธรรมะของหลวงพอนั้น เด็กๆ จะไดในระดับจริยธรรม คุณธรรม เพราะเขายังมี
ความฝนใฝที่จะไปสรางสรรค สวนธรรมะระดับลึกๆ ที่จะไปถอดถอนเรื่องอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นนั้น 

เขายังไมพรอมที่จะรับ 

ตอนหลังถึงมาเปลี่ยน ทำเรื่องตอยอด แลวกำลังก็ไมเหมาะที่จะไปทำงานรากหญา สวนความ
สามารถนั้นก็เทากับเราลดทอนความสามารถลงไปสวนหนึ่ง ถาไปทำงานรากหญา มันไมเหมาะกับวัยแลว 

แตพวกเราก็มาใชอยูเรื่อยๆ ถาเอาความสามารถหลวงพอถายโอนได จะถายโอนใหเลย หลวงพอไปสอน
เด็กเกงมากเลย เด็กนี้ติดงอมแงมเลย ตั้งแต อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ ป.๔ จนถึง มัธยม และมหาวิทยาลัย เคย
สังเกตไหม หลวงพอมีอุปกรณเยอะเลย ทั้งเรื่องศิลปะ ทั้งเรื่องกวี ทั้งเรื่องภาษา ทั้งเรื่องมุม เรื่องมุก แตวา
มันไมเหมาะกับวัยแลว สมัยกอนนะโอย ลูกศิษยกระจองอแงเลย

ผูดำเนินรายการ   :  สมัยหลวงพอเปนฆราวาส เมื่อไปแสดงธรรมมีความประทับใจอะไรบางคะ เชน 

ตอนไปกับ ดร.สนอง วรอุไร คะ

หลวงพออำนาจ   :  ประทับใจอะไร อันนี้ตองถามคนฟงนะ มาถามคนพูดไดอยางไร (เสียงหัวเราะ)

ผูดำเนินรายการ   :  คือ ไดผลตอบรับอยางไรบางคะ

หลวงพออำนาจ  :  ออ ดี ดีอยูแลว

ผูดำเนินรายการ   :  ตอนนั้น ภาพลักษณเปนฆราวาส

หลวงพออำนาจ   :  อืม ดี คนเขาชอบนะภาพลักษณเปนฆราวาส ก็กระอักกระอวนตัวเองดวยซ้ำ
ไป ตอนเปนฆราวาส เวลาไปแสดงธรรมแลวคนเขามากราบขางถนนเลย กราบเหมือนเราเปนพระเลย เราก็
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รูสึกระอายใจ เพราะเราเปนฆราวาส

ถึงเวลามันมีเหตุปจจัย มันอยูไมได มันก็ตองไปตามเหตุปจจัยของมัน แตไมใชเรานะ มีแตเหตุปจจัย
ที่ไหลไปตามกระแสทำนองชีวิต มันเปนแคฉากของวิบาก มันเปนฉากที่เปนปรากฏการณออกมาใหเห็น
เทานั้นเอง 

ลองนึกถึงพระศรีอาริยสิ ถาพระศรีอาริยทานลงมา นั่นก็คือฉากของวิบากอันหนึ่ง ซึ่งปรากฏเปน
รูปลักษณแบบนั้น ลองคิดสิ แลวลองตอบวาเพราะเหตุใดพระพุทธเจา เขาวาทานสวยงดงาม เปลงปลั่ง 

กิริยามารยาท วาจา น้ำเสียง วิธีพูด แตพระศรีอาริยยิ่งกวานี้ ๔ เทา คิดสิ คนเห็นหนาทาน ก็จะบรรลุ
ธรรมนะ แตถาทานไมสรางกรรมแบบนั้นมากอน มันจะมีวิบากที่ปรากฏภาพลักษณอยางนี้ขึ้นมาไดอยางไร 

ฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏ ก็แคฉากของวิบากแคนั้นเอง ไมมีใครอยูในนั้นถามองแบบอยางนี้นะ แตก็จะเห็นแตสิ่งที่
งดงามแคนี้เอง ซึ่งแตกตางในทวงทำนองกันออกไปของแตละลีลา ของแตละสายธาร

วันหนึ่งพระศรีอาริย ทานก็บรรลุธรรม เราไดยินเสียงทานแคนี้ก็แทบจะบรรลุธรรมนะ เพราะบารมี
ทานสะสมมาเยอะนะ พลังของทานสูง ของเราก็แลวแตเหตุปจจัยนะ อยางพวกที่ดูจิตเปนจะไดเปรียบนะ 
ดูจิตเปนไดเปรียบหลายอยางมากเลย

อันที่ ๑ ปจจุบันก็ไดเปรียบ พอจิตมันหลงคิดเรื่องไมดี ก็ไมเอา อยางตอนตายอยางนี้ พอจิตมัน
รวมคิดปบไมเอา เห็นไหม ไปอกุศลไมไดแนนอน เพราะสติมันจะเขามาเสียบ แตถาตายแลว รางกายสลาย
ไปโดยที่จิตคิด ถาไมเอาจิต มันก็จะวางจิตเลย แตถากำลังยังไมพอ มันยังเปนปลื้มกับสิ่งดีงามที่ทำเอาไว 

มันก็ไปเกิดภพภูมิที่ดี เปนเทวดาหรืออะไรที่ไมตองมีธาตุ ๔ แลว ไมตองมีขันธมาร ไมตองมารบกวนเจ็บไข
ไดปวย หาอาหาร หาที่อยู ไมตองวุนวาย เจอะแตคนดีๆ ไมมีสัตวเดรัจฉาน ไมมีขโมยขโจร เจอแตคนดี 

ขางบนสวรรคก็คืออุณหภูมิเย็นมาอยูดวยกัน แตถาดูจิตเปน ก็ไปปฏิบัติตอขางบนได มีสุข-เวทนาก็รู มัน
ไมไปเผลอเพลิน 

อยางพวกเทวดา หรือ ‘นันทิราคะ’ เผลอเพลินๆ กับความสุข พวกที่ดูจิตเปน ก็ไปตอขางบนได 

ตอสบายๆ นะ ดูจิตไปเรื่อยๆ สามารถบรรลุธรรมขางบนไดดวยนะ แตถายังไมบรรลุ อยางพระศรีอาริย
ตรัสรู ก็ลงมาเกิด ก็เจอแตคนดีๆ ฟงธรรมพระศรีอาริยนิดหนอยก็บรรลุแลว เจอแตคนดีๆ บารมีที่สะสม
แตมไว มีไมลเลจ (Mileage) ไง นึกออกไหม ถาเราไมมีไมลเลจ พอไปขึ้นเครื่องบินตองไปนั่งทายแถว นั่ง
ใกลสวม คนเดินเขาเดินออก แตถามีไมลเลจไดขึ้นเครื่องกอนเลย มีการดทอง ไดนั่งหนา ไดอาหารที่ดีกวา 

ใชไหม มีผาเย็น มีอะไรทุกอยาง บริการอยางดี ถาเรามีไมลเลจสะสมแตม แตถาไมมีไมลเลจเพิ่งจะเริ่มทำ 

เดินไปเดินมาเดอๆ ดาๆ ขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นครั้งแรก ไปสวรรคก็เดอๆ ดาๆ ใครไมอยากเดอก็ไปวัดหลวงพอ
กอนนะ ออ...เคยไปวัดหลวงพออำนาจมาแลว อยางนี้ไมตกสวรรคเลย เทวดาหมั่นไส เลาเลนๆ นะ คุย
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เปลี่ยนบรรยากาศบาง

เมื่อเห็นภาพรวมแบบนี้ แลวจะทำใหการเดินทางไมนากลัว สำหรับคนที่ดูจิตเปนมันจะไมนากลัว
เลย เพราะวามันเดินทางชา-เร็วมันก็ถึงอยูดี เพราะมันเห็นวิธีการชัดเจนแลว เพียงแตกำลังมันยังไมสุกงอม
เทานั้นเอง ไมสุกงอมแลวก็ตอแบบสบายๆ ยังมีชีวิตอยู มีธาตุ ๔ เราก็ทำประโยชน ในระดับธาตุ ๔  คือ 

ขางบนเนี่ย เหมือนเราไปเจอแตคนรวยๆ นึกออกไหม มันไมมีมีคนงอยเปลี้ยเสียขา ไมมีสัตวเดรัจฉาน มัน
ก็จะไปชวยเหลือใครไมได มันก็จะสรางบารมีไมได แตลงมาขางลางเนี่ย มีคนไมดีมีคนขี้โกง มีคนดา มีคน
ขโมย ขางบนไมมีนะ เห็นไหม นี่เราตองอดทน สรางบารมี ความเสียสละ สรางกายใจใหเรามีพลังไง มันมี
ธาตุ ๔ ที่ไปตอใหเรา เหมือนจิ๊กซอว พลังแสงอาทิตย พลังสายลม พลังตางๆ ใหเรามีพลังงาน พลังงานตัวนี้
ก็สามารถนำมาทำประโยชนได พวกเทวดาเวลาเขาตกสวรรค เขาถึงใหพรกันวา ขอใหเธอไปสูสุคติดวยการ
ไปเกิดเปนมนุษย เทวดาใหพรกันแบบนี้นะ เพราะจะไดไปสรางบารมี เพราะถาไมสรางบารมีจะมีเทวดาได
อยางไร ก็มาสะสมแตมไง ก็เอาพลังงานนี้มาใช

ถาคนฉลาด ก็นำพลังงานมาใชใหเปนประโยชน ไมใชในการทำลาย ใชอยางพอเพียงกับตัวเอง ตัวเอง
เปนแคทางผานของพลังงาน ของทรัพยทุกชนิดเลย ทรัพยไมไดตกคางอยูที่เราเลยนะ มีใครบางที่ตกคาง 

ไมมีเลยเห็นไหม เปนแคของไหลผานไปในเกาอี้ เราก็นั่งแคกนเอง เตียงก็นอนแคหลังเอง ใชมากไปกวานี้
ที่ไหน เดินก็เดินแคใตฝาเทาเอง คนบางคนเอาอะไรเยอะๆ มีเปนสิบๆ ที่แลวไมไดใชเลยเห็นไหม แตถารูจัก
ทำประโยชนนะ ทำใหเกิดประโยชนตอมหภาค ผลที่เกิดจากมหภาค ก็ยอนกลับมาเปนมหภาคเหมือนกัน 

นึกออกไหม เวลาเราไปดาคนเนี่ย ถาดาแลวมีคนไดยินคนเดียวก็โกรธคนเดียวใชไหม แตถาโยมดา
คนนี้นะ เปรียบเทียบนะ สมมุตินะ ถาเราจะดาคนนี้นะ ตั้งใจจะดาเขาคนเดียวแลวก็เสียงดังดวย แตบังเอิญ
วาคนนี้ไดยิน คนนี้ก็ไดยิน หลวงพอก็ไดยิน ๓ คน แลวคิดวาคนนี้เขาจะโกรธโยมคนเดียว หรือวาคนอื่นก็
โกรธไปดวย

ผูดำเนินรายการ   :  คนอื่นมองไมดีดวย

หลวงพออำนาจ   :  เห็นไหม แคนี้เขาก็ไมพอใจแลว เพราะวามีผลตอมหภาคไง เวลาทำคนๆ นี้คน
เดียว แตมีผลตอมหภาคดวยอยางนี้ แตถาโยมนะ ทำความดี มันมีผลตอมหภาคหมดเลย ทั้ง ๕ คนนี้ คนเขา
ก็รักเราอีก ๕ - ๖ คนเหมือนกัน นึกออกไหม 

ดังนั้นเรื่องที่หลวงพอเลา ถาคนฉลาดจะรูจักสรางเหตุปจจัย ไมใชวาสิ่งที่ไหลผานไปแลว ก็ยังยึด
เปนของเราอีก ถาฉลาดก็ปลอยใหไปสูมหภาค แลวผลจะกลับมาอยางมหาศาลเลย เหมือนเปรียบเทียบ
เรื่องคนดาคน อยางเชน ไปดาคนที่วัดก็ได อยูวัดสังฆทานฯ หรือเปลา ถาเกิดวาไมชอบคนวัดสังฆทานฯ 
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คนหนึ่งนะ แลวก็ไปดาเขานะ ถาเกิดโยมเกิดเจ็บคอใชไหม มาสัมภาษณพระ ถาเกิดเห็นพระเจ็บคอ ก็เจ็บ
คอไปดวยอยางนี้ ทำอยางไรดี ก็ยืมไมคของทานอาจารยกฤชไป ยืมเครื่องขยายเสียงไป แลวก็ไปดา จะเกิด
อะไรขึ้น เสียงก็ดังไปทั้งวัดเลยใชไหม คนจะโกรธเราคนเดียวหรือโกรธกันวัดอยางนี้ ถาเกิดเดินไปไหนคน
เดียวแลวหกลม เขาจะชวยเราไหม หมั่นไสสมน้ำหนา เห็นหรือไม ถาเกิดรถเสียก็ไมมีใครชวยเข็นอีก หมั่น
ไสมันนะมันดาเสียงดังไปทั้งวัดเลย อยางนี้ มีผลตอมหภาคแบบนี้ 

แคทำความไมดีกับคนคนเดียว แตวาเรามีเครื่องขยายเสียง ความดีก็เหมือนกันมีเครื่องขยายเสียงนะ 
ทำความดีเหมือนทานอาจารยกฤชอยางนี้ ออกรายการวิทยุเสียงไปทั่วประเทศอยางนี้ มีผลตอมหภาคไหม 

ถาเกิดทานไปตกระกำลำบากที่ไหน ที่ไมเคยฟงวิทยุจะเปนอยางไร จะมีคนชวยไหม วาจาจะคิดรายกอน 

หลวงพอยังไมเคยเจอเลยนะ

ผมดูรายการของอาจารยกฤช ไปสัมภาษณพระที่พุทธคยา หลวงพอฟงแตยังไมเคยเจอตัวเลย นี่คือ
ผลออกไปสูมหภาคไง แลวเคยเจออาจารยจันทรทิพยไหม

พระอาจารยกฤช  :  เคยเจอครั้งหนึ่งครับ

หลวงพออำนาจ  :  นี่ก็แบบเดียวกันอยางนี้ เสียงก็รำลือๆ ตอๆ กัน ไมมีใครจะมองในแงราย ก็
ไมมีเห็นไหม นี่ผลของการทำความดีที่มันออกไปๆ เรื่อยๆ อยางนี้ ถาเกิดอะไรขึ้นคนก็จะชวยเหลือ อาจารย
กฤชจะทำอะไรคนก็จะชวยเหลือ

 คุยใหเห็นภาพ โยงใหเห็นผลที่ไปสูมหภาคเมื่อกี้เขาเรียกอยางไร ทำไมบุญกุศลแตละอยางถึงไม
เทากัน มีผลตางกันเพราะเหตุอะไรอยางไร คือถามองแบบนี้ จะมองทะลุแผนที่ของวัฏสงสารหมดเลย ทั้ง
ฝายที่เปนลบและฝายที่เปนบวก ในฝายที่เปนกุศล-อกุศล มันจะมองทะลุหมดเลย อะไรเปนเหตุอะไรเปน
ปจจัย แลวเกิดขึ้นไดอยางไร เรียกวา หายสงสัย หรือ หายกังขา “กังขาวิตรณวิสุทธิ” ออ..เหตุปจจัยมันเปน
อยางนี้ ขบวนการมันเปนอยางนี้นี่เอง ถาใครเขาใจปฏิจจสมุปบาทจะไมสงสัยเลย วาชาติหนาจะมีไหม หรือ
ถาชาติหนาจะมีจะมีเพราะอะไร ถามีจะไปเปนอะไร แบบไหน อะไรจะเกิดขึ้นเพราะอะไร 

 ถาเขาใจถึงขบวนการของเหตุปจจัย แลวมองภาพรวมมันทะลุอยางนี้ ศาสนาพุทธจึงไมเปนเรื่อง
ฉาบฉวย เปนเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดออน อยางที่อาจารยกฤชถามเรื่องตำพริกไทย ยิ่งมองไปนี่ละเอียดทุกๆ 

แงมุม และมันมีความตอเนื่องถักทอกันหมดเลย โดยภาพรวม ดูแลวหายสงสัย หายวิจิจิขจจิิจิกิจฉา หายกังขา  

อยางนี้เปนตน อาจารยกฤชมีอะไรไหม

 พระอาจารยกฤช  :  พระอาจารยอธิบายเรื่องยากๆ ดวยภาษางายๆ เปนอยางที่ครูบาอาจารย
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บอกไววา หลักธรรมนี้สอนกันได แตเรื่องความแยบคายตองพิจารณากันเอง

หลวงพออำนาจ  :  ใชๆ เรื่องแยบคายนี้สำคัญมากเลย หลวงพอเองเมื่อกอนฟงคำวาแยบคายก็งง
แลวนะ ยังตีความไมออกวาแยบคายคืออะไร อยางหลวงปูเทศกทานบอก “หลักธรรมสอนกันได แตเรื่อง
แยบคายตองไปหาเอาเอง” แลวจะทำยังไง แยบคายคืออะไรละหลวงปู แคแยบคายยังตีความไมออกเลย

พระอาจารยกฤช  :  แคคำนี้คำเดียวก็แยแลว

หลวงพออำนาจ  :  แตพอมันลมลุกคลุกคลาน พอผานไป มนุษยเราสัก ๕๐ ป มันทำวิจัยไง ปญญา
มันก็คอยๆ แกรอบไง มันก็คอยๆ มองทะลุ ออ..เพราะวาอะไรๆ มันเปนอยางนี้ มันคอยๆ มองกระบวนทา
ออก ทีแรกมันก็ตีอะไรไมคอยออกแมแตคำหนึ่ง จนกวาจะมีประสบการณจริงๆ ตรงๆ กับตัวเอง อยางการ
ปฏิบัติ มันคอยๆ มองเห็นแงมุมตางๆ มันเหมือนมองจากที่สูง เหมือนมองกรุงเทพฯ จากที่สูง แลวมองเห็น
ถนนทุกสาย วามันถักทอกันอยางไร มันทำงานรวมกันอยางไร มันจะไปเลี้ยวผิดผิดผชองทางที่ตรงไหน มันจะ
เขาตรงนี้ไดเพราะเหตุอะไร มันแวบเดียวขึ้นขึ้นมาเลย ขณะนั้นเลยนะ วาโห...มันเปนอยางนี้เอง 

พอมันผานไป หลวงพอถึงเลาแบบภาพรวมๆ ได อยางพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ วิสุทธิมรรค ๗ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ โสฬสญาณ ๑๖ วิปสสนาญาณ ๙ มันทำงานอยูรวมกันหมด ถักทออยูรวมกันหมดเลย 

อยางดงาม

พระอาจารยกฤช  :  และที่สำคัญคือ อธิบายแบบงดงามดวย

ผูดำเนินรายการ  :  เปนธรรมะขั้นสูง แตฟงดูเหมือนงายนะคะ

หลวงพออำนาจ  :  หลวงปูเทศก ทานมีนิสัยเหมือนหลวงพอไง ถึงเวลาสอน ทานก็สอนหลวงพอ 

อยางงายๆ ไมสอนหลวงพอใหแบบอะไรที่ยากๆ แลวนำภาษายากๆ มาใช ไมเลยนะ คือ เขาใจ แลวสื่อดวย
ภาษางายๆ รูสึกวาเหมาะแกจิตตัวเอง แลวตัวเองก็เปนคนอยางนั้น ไมชอบสรางอะไรที่มันดูอลังการมัน
เปนภาพมายา รูสึกวาธรรมะเปนเรื่องที่เขาถึงกันดวยความรูสึก ดวยภาษาตรงๆ ดวยการนึก การรูสึกเอา 

และสามารถสื่อกันได

พระอาจารยกฤช  :  คืองานนั้นไมจำเปนตองเปนงานที่ใหญอลังการ แตดวยใจที่ใหญ คือใจที่งดงาม 

นั่นคือใจ ที่ใหญอลังการแลว

หลวงพออำนาจ   :  อืม มันก็แคภาษาตางชาติ ภาษาแขก ภาษาอังกฤษ แตถาเราเขาใจแลว ก็สื่อ
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ดวยภาษาไทยได สื่อดวยภาษาความรูสึกได

พระอาจารยกฤช  :  ก็คงจะเห็นแงมุมในการสื่อธรรมะของทานอาจารยอำนาจ โอภาโส ซึ่งทำใหเรา
ไดมีสุนทรียในการมองโลก ดูวาโลกนี้งดงามได โดยไมตองไปปนหนาผา รอตะวันขึ้น ตะวันตกอยางใด ก็จะ
สามารถทำใหชีวิตนี้งดงามได ก็ขอนิมนตทานอาจารยไดสรุปอีกครั้งหนึ่งวา เราจะใชชีวิตใหงดงามไดอยางไร 

ในฐานะที่ทานอาจารยไดผานเรื่องงดงามมา ตั้งแตทานเปนฆราวาส เปนศิลปน แลวเปนผูที่สรางสรรค
บทกวี มาตั้งแตเปนฆราวาสแลวศึกษาธรรมะดวย จนบัดนี้มาบวชเปนพระภิกษุแลวนำเอาความงามตางๆ 

ในชีวิตบวกกับธรรมะ แลวก็ชวยสั่งสอนญาติโยม อีกครั้งหนึ่งครับวา จะใชชีวิตใหงดงามไดอยางไรครับ

หลวงพออำนาจ   :  คือ เรื่องของสติเนี่ย มันมีประโยชนตั้งแตเบื้องตน อยางขอประโยชนใน
ศาสนาพุทธ คือความรูสึกตัววามีประโยชนหรือไมมีประโยชน ประโยชนในเบื้องตนมีไหม ประโยชนใน
เบื้องปลายมีไหม ประโยชนสูงสุดเกิดขึ้นไดไหมอยางนี้

คำวาประโยชน ทำใหเราถึงเปาหมาย ทำใหมีเปาหมาย “บาป แหง ความ ลมเหลว เหตุการณ แรก 

ของ มนุษย คือ การ ตั้ง เปาหมาย ไม เปน หรือ ตั้ง เปาหมาย ผิด คือ บางที เปาหมาย ที่ เรา ตั้งไว ไมมี ประโยชน 

ตอ ตัวเรา ไมมี ประโยชน ตอ คน อื่น ไมมี ประโยชน ใน เบื้องตน ไมมี ประโยชน ใน เบื้องปลาย หรือ ไมมี 

ประโยชน สูงสุด”

อยางเชน เราไปเคาะขวด ปองแปงๆ ประโยชนเราก็ไมได ประโยชนคนอื่นก็ไมได ประโยชนบั้นปลาย
ก็ไมได ตายไปก็เอาใชอะไรไมได ตัว “สติ” นี่ตางหาก ประโยชนเบื้องตนก็มี ชวงที่เรามีสติ สติเปนตัวกุศล 

เราก็มีความสุขแลว มีโสมนัสเวทนา มีอุเบกขาเวทนา จิตใจมีความสุขอยูกับปจจุบัน เบื้องปลาย ในชั่วขณะ 

ทุกๆ ขณะ ในอนาคต เราก็ใชใหมีประโยชนหมดเลย แมแตวินาทีแหงความตาย วินาทีแรกแหงการมีสติ 
เราก็ไปกุศลอยางนี้ ก็สามารถใชเดินทางไปถึงมรรคผลนิพพพานได พระพุทธเจาไดตรัสไววา สติปฏฐาน ๔  

เปนของขวัญชิ้นแรกที่จะไดรับจากการเจริญสติปฏฐาน ๔  คือ

๑. มัน ดัก ความ ทุกขใจ เพราะความทุกขใจมันตองมีการคิด มีการปรุงแตงขึ้นมา แตถาเราไมไดไป
เผลอปรุงแตง อยูกับปจจุบัน มีสติในฐานทั้ง ๔  ในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม อยางนี้ ไมไปเผลอปรุงแตง ทุกขใจ
ก็เขามาไมได

๒. มัน ดัก ความ รองไห รำพึง รำ พัน เมื่อเราอยูกับปจจุบันอยางนี้ใชไหม มันก็ไมไปคิดถึงอดีตรำพึงรำ
พันอยางนี้อยางนั้นไมได อยางนี้เปนตน นี่คือของขวัญแรกๆ เลยที่ทำใหชีวิตเรารูสึกมีความสุขขึ้น

นี่ทำใหเราเขามาสูความบริสุทธิ์ของกายและใจ เรารูสึก เอะ..เรารูสึกกายและใจบริสุทธิ์ มันไมถูก
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ครอบงำดวยอกุศล เพราะกุศลมันเขามานั่งอยู เหมือนเราจุดแสงสวางขึ้น ในความมืดมันหายไปชั่วขณะ 

ถาแสงสวางยังจุดตอเนื่องอยูเรื่อยๆ จะรูสึกมันมีความเรืองรองอยู มันมีความสุขเบาๆ มีความออนโยน มี
ความเปนกลางๆ นี่เขาไปสูบริสุทธิ์ของกายและใจ เขาไปถึงอริยมรรค อยางนี้ เพื่อใหเรามีสติรูอยูกับกาย
และใจ ตัวสมาธิมันก็ตั้งมั่นอยูกับรูอยางนี้ เพราะสติเปนตัวรู ตัวจับ สมาธิเปนตัวตั้งมั่นในการเห็น ทำให
เขาสูอริยมรรค เกิดการเห็นถูก เกิดสัมมาทิฐิ เกิดความดำริถูก ก็จะไมไปดำริเบียดเบียนใคร ไดดำริไปโลภ
ไปโกรธไปหลงที่ไหน วาจาก็ชอบ ความประพฤติก็ชอบ ความเพียรก็ชอบ เพียรปดกั้นอกุศลใหมไมใหเขามา
เพียรทำลายอกุศลเกา 

มันทำงานสอดคลองกันหมดเลย การเขาสูอริยมรรค หรือ ประโยชนสูงสุด เห็นไหม ในบั้นปลาย
สามารถเขาไปถึงมรรคผลนิพพาน เพราะขณะที่อกุศลไมทำงาน อกุศลเกาก็ออนแรงลงไป ถากำลังมันถึง
พรอมเมื่อไร นิโรธ หรือ นิพพาน ก็จะแจงขึ้นมา แจงจากการที่ไมมีการปรุงแตง ก็ไปเห็นสภาวะนั้นขึ้นมา
เอง

การที่มีสติ ประโยชนในปจจุบันก็เกิด ประโยชนบั้นปลายก็เกิด ประโยชนสูงสุดก็เกิด ประโยชนตอ
ตัวเราก็เกิด ถาเราดูแลตัวเราไมใหทำชั่วคนอื่นก็ไมเดือดรอน ดูแลตัวเราคือดูแลผูอื่น เห็นไหม ประโยชนตอ
ตัวเราก็เกิด ประโยชนกับผูอื่นก็เกิด ประโยชนรวมกันก็เกิด อยูรวมกันอยางมีความสุข ไมมีใครคิดกออกุศล
ขึ้นมา สิ่งแวดลอมรอบตัวเราก็มีความสุขรวมกันอยางนี้ สังคมก็นาอยู อันนี้ก็เปนแคศิลปะพื้นฐานเลยนะ 
ถึงบอกวา สติ เปนธรรมที่มีอุปการะมาก อุปการะทั้งตอตัวเรา อุปการะทั้งตอผูอื่น คืออุปการะไมใหเราไป
ทำชั่วนั่นเอง ทำใหเรามีความสุขตั้งแตปจจุบันไปเลย อยางนี้

การที่มีสติสัมปชัญญะ มีความรูสึกตัว เปนปฏิภาณไหวพริบ เปนปญญาพื้นฐานเบื้องตน ทำใหเรา
เปนคนฉลาดเฉลียว คลองแคลว วองไว ปราดเปรียว ไมคอยเบอะๆ บะๆ ไมคอยปลอยใหความขาดสติ 

หรือปลอยความไรสาระออกมา เพราะสติสัมปชัญญะทำหนาที่รูสึกตัวอยูวา มีประโยชนหรือไมมีประโยชน 

จะพูดคำนี้ออกไป จะเห็นในใจกอน เพราะสติมันไมลืมใจ พอดำริขึ้นมาปบ ก็อืม..ไมมีประโยชนไมพูดดีกวา 

เดี๋ยวเรื่องเล็กกลายเปนเรื่องใหญ 

เห็นไหม นี่เปนศิลปะที่งดงามมากเลย ใครที่ขาดสติปบ จะพูดแบบไมรูสึกตัว ไมละอายใจ พูดไปไมมี
ประโยชน ก็ไมรูสึกตัว พูดไมควรพูดก็ไมรู หรือคิด คิดไปมีประโยชนไหม เกื้อกูลเราไหม เกื้อกูลคนอื่นไหม 

ทำใหเราดีขึ้นไหม ทำใหเขางอกงามไหม พอรูสึกตัวปบ มันจะเห็นทันที มันจะเช็คอยางรวดเร็วเลย ไมได
ทำงานอยางที่หลวงพอทอง มันจะปบๆๆ อยางรวดเร็วเลย อะไรเกิดขึ้นปบ มันเห็นปบ มันเขาไปสติทันที
เลย

หรือ โคจร-สัมปชัญญะ ตัวสิ่งไมดีมันไมสงออกเลย สงออกไปควาขยะมาทำอะไร เดี๋ยวมันก็ผานไป 
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รถขยะมาเดี๋ยวก็ผานไป หามมันไมได บางทีขยะไมใชมีแคริมถนนนะ ออกจากปากคนก็มีนะ เราก็ทำไมรูไม
ชี้ซะ อยาไปอาปากรับนะ หรือเตรียมภาชนะไปกวาดๆๆ ใสหองหัวใจอยางนี้ หัวใจเราก็เหม็นสิ ถาฉลาดก็
ไมควรไปโคจร เรื่องนี้เราตั้งรับรูสึกตัวไว ดูแลใจ สตินั้นชวยอารักขา อารักขาจิตไว ไมไปควาขยะมานะ ไม
ไปควารถขยะ รถขยะมาแลวก็ไป ตุกแกมาแลวก็ไป อะไรอยางนี้นะ

เห็นไหม มันของแคเกิด-ดับ ดวยความไมรู มันก็ไปควา มันก็เกิดความทุกข ทุกข ไมใช คน อื่น ทำ ทุกข 

ไมใช เรา ทำ ทุกข เกิด จาก ความ ไมรู  แลวไป ควา สิ่ง ตางๆ เหลานี้ เขามา ตางหาก เหมือนมันเห็นตนทาง 

โคจรอยูที่นี่ดีกวา อยางนี้ นี่ปญญาพื้นฐานเลยนะ 

รูสึกตัวขึ้นมา พลอยไปหลงคิดวา เขากับเราใครผิดกันแน โอย...มันหลงคิด ไมมีใครผิดใครถูกหรอก 

มันหลงคิดตางหาก เขากับเราใครดีกวากันแน ไมจริงหรอก มันหลงคิด ออกเลย ออกจากโลกของความหลง
ปบ สติเขามาแทนที่ตลอดเวลา นี่พื้นฐานเลยนะ ลองมองไปสิ ตอนนี้ชีวิตจะงดงามขนาดไหน การมีสติเปน
พื้นฐานแบบนี้

แตถาตนทางถูกแบบนี้ มันจะคอยๆ งอกงามขึ้น มันจะคอยๆ เริ่มเก็บขอมูล อะไรเปนเหตุอะไร
เปนผล การทำงานวิจัยจะคอยๆ แมนยำขึ้น หนทางนี้ก็ไมไกลนะ อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสไว ถาทำ
ตามที่ทานตรัสไว จากหนึ่งตองไมเปนสอง ถาตามเก็บขอมูลอยางนี้ ตามเจริญสติปฏฐาน ๔ อยางนี้ ไมเกิน 

๗ ป ปญญายังตองสะสม เพราะขอมูลมันมากนะ ๗ ป ถาตามดูแบบนี้นะ ถาเราใชเวลาแบบนี้

เราลองเช็คดูวา วันๆ หนึ่งเราสงออก เราใชเวลาไปตามรูตามดูอยูขางใน เราตรวจสอบดูวาเราจะรูได
วา เวลาสวนใหญเราใชแบบไหน นี่คือปญญาละ เห็นไหม ตนเปนที่พึ่งแหงตนแลว มันเช็คดวยตนเองได

แลวคิดวา ‘ศิลปะ’ (การใชชีวิตแบบนี้) เปนศิลปะที่สูงคามาก ในการที่จะอยูกับตัวเอง ดูแลตัวเองคือ
ดูแลผูอื่น ผูอื่นก็ไมเดือนรอน เราสามารถที่จะแบงปน ความรูสึกที่ดีงาม อะไรอยางนี้ จากการที่มี ‘ปญญา’ 

ความเมตตาก็ไมตางจากการที่มีปญญานะ ไมใชเมตตาเพราะเห็นวา คนอื่นเขาวาดีก็เลยทำ ไมใชอยางนั้นนะ 
มันมี ‘ปญญา’ เห็นความเปนจริงวา ธรรมชาติจิตเดิม ของแตละคนเนี่ย ‘ประภัสสร’ เหมือนกันอยูแลว แต
ความไมรูตางหาก ไมมีคนเลวนะ มีแตความไมรู ถาเขารูเขาคงไมทำอยางนั้นหรอก เพราะผลของความไมรู 

ไมรูใน ‘อริยสัจ ๔’ ไปกอ ‘สมุทัย’ แลวผลมันนากลัวมากเลย มันเกิดความเมตตาสงสารอยางนี้นะ เห็นสิ่ง
ที่ยังไมรู ยิ่งโงเขลาสลบไสล เห็นแลวนาสงสาร มันจะเกิดความเมตตา ไมใชเมตตาเพราะวา เขาวาดีก็เลยทำ
อยางนั้น หรือวาเมตตาเพราะวาอยากไดประโยชนจากเขา ไมใชอยางนั้นนะ มันเมตตาเพราะวา มันมีความ
สงสารในความเสมอภาคกัน มี ‘อุเบกขา’ แลวมีความเสมอภาคกัน

คำวา “อุเบกขา” หนึ่ง เสมอภาค เปนธาตุ ๔ เหมือนกัน เสมอภาคที่มีจิตประภัสสรเหมือนกัน มีจิต

:ใหสัมภาษณรายการ“ธรรมะจัดสรร”วิทยุสังฆทานธรรม:๑๑-๑๓,๑๘-๒๐ก.พ.๒๕๕๑
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เดิมแทเหมือนกัน เสมอภาคกันที่ มีความไมรูเหมือนกัน เสมอภาคที่มีกรรมเหมือนกัน มันทำใหเกิดความ
เมตตา ขึ้นมา

การใชชีวิตแบบนี้ มันไมมองแบบเพงโทษ จะมองดวย ‘มิตรไมตรี’ จะมองดวยความเมตตาแทน ใน
การมองดวยความเมตตา มันนำความสุขใจมาให แตถามองดวยความเพงโทษ เห็นไหม มันไปเก็บเอาขยะ
มา มันไปเก็บเอาเชื้อมา เก็บถังแกสมาสะสมเอาไว ถาเก็บถังแกสมาสะสมไวเปนอยางไร?

ผูดำเนินรายการ   :  มันจะระเบิดคะ

หลวงพออำนาจ   :  นึกวาเอาไปขายรานแกส ถาไปเก็บถังแกสแลว มองเพงโทษบอยๆ มันจะมี
ถังแกสไวในใจ พอเขาพูดไมดีปบ โกรธงายทันทีเลย ‘อโทสะ’ เปนความไมถือผิด มีความใหอภัย เชน เขา
เสิรฟกวยเตี๋ยวผิด “ไมเปนไร” ไมถือ กินชามนี้ก็ได หรือ สั่งชามเล็ก กลับใหชามใหญ แตคิดราคาเทาชาม
เล็ก ก็ดีแลว ไมถืออะ วาจะซื้อแคนี้ แตใหมากกวาเกา ไมถืออะ ไมเปนไรๆ กินสองชามก็ได แตคิดแคชาม
เดียว อยางนี้ ถือไหม ไมถือหรอก ไมถือผิด 

แตถาคนไมยอม เราคิดวา อยากใหเขาจัดดอกไมสีแดง คิดไวในใจนะ เขาดันจัดสีขาว โกรธอยางนี้ 

ใครจะไปรู วาคิดอะไรอยูในใจละ หลวงพอเคยเจอแบบนี้จริงๆ นะ คนที่หาเรื่องหาทุกขใสตัว คือมี ‘โทสะ’ 

งายมากเลย ลงมาถึงเขาจัดดอกไมสีขาว ทั้งที่อยากใหจัดสีแดง “อาว ทำไมจัดสีขาว เอาไปเปลี่ยน โยนทิ้ง 

ฉันไมชอบเลย ไมรูหรือไง (ทำน้ำเสียงโกรธ)” ใครจะไปรูเหรอ 

ผูใหญคนหนึ่งเขาไปในงาน หลวงพอเคยเห็นนะ เขาไปในงาน มีพวกรัฐมนตรีมาเปดงาน แลวเจาของ
งานคนนี้ก็เขาไป ไปถึงเด็กลูกนองก็ตั้งโตะรับแขกไวแบบหนึ่ง “อาว ทำไมไมตั้งอยางนี้ ไปตั้งอยางนี้ แก
ทำงานฉันพังหมดเลย” เอะอะลูกนองตอหนาเจาใหญนายโต ใครทำพังกันแนนะ หลวงพอนึกในใจ ใครมัน
พังกันแน เพราะไปถือผิดไง ถาเออ..อยางนี้ก็ได นั่งอยางนี้ก็ได หยวน ๆ อยางนี้ก็ได ทำไมไมตั้งตรงนี้ละ ฉัน
อยากใหตั้งตรงนี้ แลวก็ไปดาลูกนองกลางงาน เห็นไหม ถามีความเมตตาไมถือผิดอยางนี้นะ เพราะเขาจะไป
รูใจเราไดอยางไร วาเราอยากใหทำอยางนี้ๆ ‘อโทสะ’ ไมถือผิด มีความใหอภัย ขจัดความรอนออก มีความ
เยือกเย็นเปนผล ดูสินี่เปนศิลปะนะ ในพื้นฐาน คำวา ‘อโทสะ’ คำเดียว บางทีก็ไมคอยไดเรียนเรื่องนี้ ก็ไป
พลาดเพงโทษอยางนี้ ไปถือหาความเดือนรอนมาใสใจอยูเรื่อย เอาไฟมาสุมใจอยูเรื่อยๆ ใจมันก็รอน ชีวิตก็
ไมมีความสุข ถาฉลาดขึ้นนะ มันมีศิลปะ ไมขมเหงตัวเอง ไมขมขืนตัวเอง แลวก็ไมทำรายจิตใจตัวเอง

พระอาจารยกฤช   :  งานพังไมอยูที่ตำแหนงเกาอี้ งานพังนี่เพราะวา วาจาที่ออกไปที่ไมดี

หลวงพออำนาจ   :  ใชๆ หลวงพอมีคนๆ หนึ่ง เปนเจาใหญนายโตเหมือนกัน จะจัดงานแลวก็โทร
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มาถามวา จะเชิญพวกระดับผูใหญชั้นสูงมากเลย จะตองไปเปนพิธีกร ก็กังวลกลัววาจะพูดไมดี กลัววางาน
จะมีอะไรผิดพลาดอยางนี้ บอกวิธีนะ วาไมไดยากอะไรหรอก ถาเรายอมรับมันได ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได ถา
ไฟดับสักดวงหนึ่งก็ไมถือสา ถาแกวจะแตกสักใบ ก็ไมถือสา หรือถาเราเดินหกลม ก็ไมถือสานะ จะกลาย
เปนความนารักนะ แตถาเราวางสเปกนะ ถาไฟดับดวงหนึ่งนะ จะตองเลนงานชางไฟ ถาแกวตกใบ จะตอง
เลนงานเด็กเสิรฟ ถาฉันหกลม งานตองพังอยางนี้ ยอมรับมันได ถายอมรับมันไดงานทุกอยางจะนารัก

พระอาจารยกฤช  :  ยอมรับแมแตความผิดพลาดของตัวเอง

หลวงพออำนาจ   :  ใชๆ ลองคิดดูสิ ถาคนหกลมแลวลุกขึ้นมาแบบวา โห..วันนี้ตองขอโทษดวยนะ
คะ เปนมากเลยนะคะ หวังวาคงจะใหอภัยนะคะ แลวคนก็ปรบมือเกรียวนะ แตถา โอโห..งานนี้ฉันพังแนๆ 
ฉันตองเลิกลมงาน ถอยหลังเขาฉากไป พังจริงๆ เลยนะ

พระอาจารยกฤช   :  วิ่งกลับหลังเวทีไปเลย

หลวงพออำนาจ   :  ใชๆ หลายคนสังเกตไหม ถาเขายอมรับความเปนของตัวเองได จะดูนารักมาก
เลย แตถาใครคิดแตวา ตัวเองจะตองสมบูรณแบบ (Perfect) ขึ้น อันนี้จะเครียดมากเลยๆ อันนี้ก็เปนเรื่อง
เสนหอีกแบบหนึ่ง ถาเราสามารถที่จะยอมรับในความไมสมบูรณของตัวเองได ในเรื่องที่ผิดๆ พลาดๆ เปนๆ 
เพราะไมมีใครสมบูรณแบบ คนอื่นก็ไมไดสมบูรณแบบเหมือนกันอยางนี้ มันจะเกิด ‘อโทสะ’ และความ
เมตตาขึ้นมา ชีวิตก็มีความสุนทรียขึ้น

ผูดำเนินรายการ   :  เปนศิลปะในการใชชีวิตนะคะ

หลวงพออำนาจ   :  แนนอน ในสมัยพุทธกาลก็มีนะ เคยรูไหม มีพระรูปหนึ่ง ทานลาพระพุทธเจา
เพื่อไปจำพรรษาที่หมูบางแหงหนึ่ง ที่มีคนไมคอยดี พระพุทธเจาบอกหมูบานนั้นเขาไมคอยดีนะ ถาเขาดา
เธอๆ จะทำอยางไร ขาพเจาคิดวาเขาเปนคนดีมากเลยนะ ที่เขาแคดา เขาไมไดตบเรา 

พระพุทธเจาบอกวา ถาเขาตบเธอๆ จะทำอยางไร วาไงถาเขาตบเรา ขาพเจาก็วาดีนะจะไดไมตอง
จางหมอนวด เขาจะตบใหไขมันละลาย มันไมใชอยางนั้นหรอก หลวงพอแกลงพูด เขาตอบวา ขาพเจาก็
คิดวาเขาเปนคนดีมากเลย ที่เขาแคตบเขาไมเอาไมตี 

ถาเขาเอาไมตีเธอจะทำอยางไร ขาพเจาคิดวาเขาเปนคนดีมากเลย เขาแคเอาไมตี ดีนะเขาไมเอามีด
ฟน 
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ถาเขาเอามีดฟนเธอจะทำอยางไร ขาพเจาก็คิดวาเขาเปนคนดีมากเลย เขาแคเอามีดฟน เขาไมฆาเรา 

ถาเขาฆาเธอๆ จะทำอยางไร หลวงพออยางนี้นะ ถามีคนมาฆาจะทำอยางไร เขาเปนคนดีมากเลยนะ 
เพราะเขาปวยสะเงาะสะแงะอยูแลว ตายซะไดก็ดี 

พระอาจารยกฤช  :  นี่อีกมุมมองนะครับ

หลวงพออำนาจ  :  เขาไมตอบอยางนี้นะ บอกเขาตอบวา สาวกของพระองคบางคนก็เบื่อธาตุขันธ
เต็มทีนะ ไมตองไปจางใครมาฆา เขามาฆาใหฟรีๆ 

ตองมองแบบนี้นะ ถึงถูกฆาก็ยังมีความสุข เห็นไหม ถึงถูกฆาแตจิตใจก็ยังมีความสงบ มีความ
เมตตาหรือมองโลกในแงดีอยางนี้ ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นนะ ถามองแบบนี้นะ ก็นาจะมีศิลปะในมุมมองนะ 
ไมใชหลวงพอเปนคนเดียว ยิ่งกวาหลวงพอก็มีนะ ยิ่ง ‘พระสารีบุตร’ ยิ่งกวานี้อีกนะ คำวา ‘แยบคาย’ 

มีความหมายลึกซึ้งมาก ในการวางแยบคายไวในใจ อยางพระสารีบุตรทานวางแยบคายไวในใจ 

บางคนวางแยบคายไวในใจอีกแบบหนึ่งนะ เวลาเราไปไหนนะ เราเปนผูยิ่งใหญ เราเปนลูกเจาใหญ
นายโต เราเปนโนนเปนนี่ ไปไหนตองไดรับความสะดวก ใครตองเกรงใจตองเกรงกลัวเรา วางแยบคายไว
อยางนี้เปนไง ไมโกรธก็โกรธงายนะ

แตพระสารีบุตร ทานวางแยบคายไวอีกแบบหนึ่ง ทานวางแยบคายไววา ทานเปนเหมือนวัวเขาขาด 

ที่เขาตัดเขาทิ้งแลว ไมมีสงาราศี เวลาไปไหนไมมีความอหังกาเลย จอยไมมีเขา จะไปสูอะไรกับใครเขาได 

วางแยบคายไววา เรานี้เหมือนเด็กจัณฑาลที่ต่ำตอยที่สุดเลยในทุกชั้นวรรณะ ไปไหนไมมีความอหังการรเลย 

ไปไหนตองเจียมเนื้อเจียมตัว วางแยบคายไววา เราเหมือนผาขี้ริ้วเกาๆ ผืนหนึ่ง ใครจะเอาไปเช็ดอะไรก็ได 

จะนำไปเช็ดพื้นเช็ดอุจจาระก็ไมเสียใจ จะนำไปเช็ดทองคำเราก็ไมดีใจ เพราะเราก็แคผาขี้ริ้วเกาๆ ผืนหนึ่ง 

หรือวางแยบคายไวในใจวา เรานี่นะ เหมือนมีหมาเนาแขวนคออยูนะ มีแตภาระที่เนาเหม็นของ ‘ขันธ ๕’ 

เปนภาระอยู ไมเห็นจะวิเศษวิโสกวาใครที่ไหน หรือวางแยบคายไววาเรานี่นะ เหมือนนักโทษประหาร 

ที่ถือถาดน้ำมันเขาไปในตลาด ถาน้ำมันหยดหนึ่งหยด เขาจะประหารชีวิตเรา เขาใหเราเขาไปในตลาดที่
กำลังมีงานเฉลิมฉลองอยางสนุกสนาน ถาเผลอ ‘สติ’ ไปดูอะไรเขาแลวน้ำมันหยด เราตองถูกเขาประหาร
ชีวิตแนนอน นี่เจริญ ‘สติ’ ไววาไมใหพลาดอยางนี้ หยดหนึ่งหยดก็ไมได ทานวางแยบคายไวแบบนี้ เห็นไหม 

นี่คือคำวา “แยบคาย”

ไมรูวาพวกเราวาง ‘แยบคาย’ ไวแบบไหนสวนใหญ อันนี้เปนศิลปะแบบหนึ่ง ไมใชวาจะมีแบบใดแบบ
หนึ่ง แตวาตองประยุกตใหเหมาะกับตัวเรา สำหรับเราอันไหนที่พอเหมาะ ที่จะนำมาใช แลวแตภูมิประเทศ
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ดวยนะ อยางพระเซนเขาก็คิดอีกแบบหนึ่งนะ พระเซนทานคิดวา เรานาจะเจริญสติเหมือนกับวา กำลังเดิน
ไปบนธารน้ำแข็งในหนาหนาว น้ำแข็งในหนาหนาวผิวจะเปนน้ำแข็ง แตขางลางอาจจะเปราะบาง ถาพลาด
เมื่อไรตกไปเมื่อนั้นอยางนี้ ทุกยางกาวตองมีสติ เหมือนเดินบนธารน้ำแข็ง แตวาวิธีนี้มาใชกับเมืองไทยไมได
ใชไหม เพราะเมืองไทยไมมีธารน้ำแข็ง หรือคนอินเดียเคาถือถาดน้ำมัน แตเมืองไทยก็ไมมีถาดน้ำมัน ทีนี้
เราก็ตองนึกวา จะเจริญสติเหมือนกับอะไร เหมือนขนมครก เหมือนซาลาเปา ก็นึกใหมันเหมาะกับชีวิตเรา
แลวกัน

ผูดำเนินรายการ  :  ใหลด ‘สักกายทิฏฐิ’

หลวงพออำนาจ  :  เหมือนซาลาเปา ปลอยไวคางคืน เดี๋ยวมันจะบูดคืนนี้ตองรีบกินซะกอน อวน
ไมวาขออยาใหซาลาเปาเสีย อะไรก็วาไป เตือนสติไวเสมอๆ หาเอาเองนะ นึกเอาเอง หลวงพอก็หาใหไมได
เหมือนกัน เพราะไมไดเปนพวกเรา คำวา ‘แยบคาย’ นี้ก็เปน ‘ศิลปะ’ 

พระอาจารยกฤช  :  นี่คือความแยบคาย ในการมองโลก

หลวงพออำนาจ :  ตอตัวเองและตอผูอื่น วางในใจ หลวงปูมั่น ทานก็มีวิธีนะ ใครเคยอานบาง บางคน
วางแยบคายไวผิดไง ไปวาง ‘ปฏิฆะ’ ไวอยางนี้ โทสะไมเกิดก็เกิด คือวางความไมพอใจ วางความหงุดหงิด
ไว อยางนี้ โทสะไมเกิดก็เกิด ใหวาง ‘เมตตา’ ไวแทน แตถาวาง ‘สุภะ’ ไวในใจ ‘ราคะ’ ไมเกิดก็เกิด ถาวาง 

‘อสุภะ’ ไว ราคะก็ไมเกิด เห็นไหม มันก็มีอุบายอยางนี้ หวังวามันเปนทุกขอยางนี้ หวังวามันไมเที่ยงอยาง
นี้ วาง ‘อนัตตา’ ไวในใจอยางนี้ ถาทิ้ง ‘ยถาภูตญาณทัสสนะ’ เมื่อไร ทิ้งความอนัตตาเมื่อไร เชื่อวานำภัย
มาสูตัว คือ เมื่อไรเรามองมันเปนตัวเปนตน คำวา ‘ยถา’ มันเปนการมองแบบแยกกระจายสวนออก มอง
เปนอนัตตา ถามองแบบนี้ภัยจะไมเขามาถึงตัวเรา นี่ก็เปนแยบคายนะ เยอะแยะมาเลยนะ ถาศึกษาจาก
ครูบาอาจารยหลายๆ คน แมแตคำพระพุทธเจาหลายๆ แบบ จะพบความงดงามเต็มไปหมดเลย

พระอาจารยกฤช  :  โลกจะงดงามเมื่อมองดวยใจที่ไมมีอกุศลมาครอบงำ

หลวงพออำนาจ   :  ใช ถามี ‘สติ’ อกุศลก็เขามาไมได

พระอาจารยกฤช  :  ครับ ก็อยางที่ทานอาจารยไดกลาวใหพวกเราไดฟง เพราะทานก็เคยนิยาม
ตัวเองไววา เปนละอองน้ำเล็กๆ ซึ่งสะทอนวงรุงแหงรัศมีธรรมของพระพุทธองค ซึ่งในวันนี้เราก็ไดเห็นจริงๆ 

วาทานพระอาจารยอำนาจ ก็ไดสะทอนรัศมีธรรมของพระพุทธองค ใหเราไดเห็นความงามของธรรมะ และ
ความงามของโลก ความงามของการใชชีวิตของแตละคน ที่จะทำอยางไรใหอยูในโลกนี้ อยางไมเปนทุกข 

ไมเปนโทษดวย แลวก็อยูดวยใจที่ไมมีอกุศลครอบงำ มีหลักและเปาหมายชัดเจน เริ่มตนซะตั้งแตตอนนี้ได
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เลยนะครับ ทานผูฟงทั้งหลายที่ฟงอยูถาสนใจที่จะไปฟงธรรมจากทาน หรือสนทนาธรรมกับทาน ก็ไปพบ
กับทานไดที่ พุทธธรรมสถานผาซอนแกว ตำบลแคมปสน อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

ก็จะไปพบกับสถานที่ ที่ทานไดเลือกสรรแลว เห็นวาเปนสถานที่ที่งดงามอยางที่เพื่อนอนาคาริกของ
ทาน ไดบอกไววา เปนสถานที่ที่สวยงามที่สุดเทาที่เคยพบมา และบัดนี้ก็กำลังสรางเจดีย ซึ่งไวสำหรับบรรจุ 

พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งไดรับพระราชทานมาจาก สมเด็จพระสังฆราช ก็กำลังอยูในระหวางการกอสราง

วันนี้ ก็คงพอสมควรแกเวลาในการรบกวนทานอาจารยมา ก็ขอขอบคุณในนามของรายการ ‘ธรรมะ
จัดสรร’ ของสถานีวิทยุสังฆทานธรรม พรอมดวยผูรวมสนทนาธรรมในวันนี้ ก็ขอขอบพระคุณทานพระ
อาจารยอำนาจ โอภาโส ที่ไดมอบขอคิดในชีวิต ที่จะทำใหชีวิตงดงาม สำหรับในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

(โยม) โยมทุกคนขอกราบขอขมามา ณ โอกาสนี้ดวยคะ ถาเกิดไดลวงเกินดวยกายวาจาใจอยางไร 

กราบขอบพระคุณเจาคะ

ขออนุโมทนาแด..ผู รวมถอดไฟลเสียงทุกทาน

๑.  ออกอากาศวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๑ : คุณเเอน ABAC (ศิวิชญา ลิมุเมธี) & คุณ แนน

๒.  ออกอากาศวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๑ : คุณเปิ้ล เดลินิวส (สุภารัตน ยอดศิริวิชัยกุล)

๓.  ออกอากาศวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๑ : คุณเอื้อย (จิตรลดา คมคาย)

๔.  ออกอากาศวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๑ : คุณยุย (อัมพร ประเสริฐศรีชะนะ)

๕.  ออกอากาศวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๑ : คุณจูดี ้(ดารณี สืบนุการณ)

๖.  ออกอากาศวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๑ : คุณรัตน (นารีรัตน จิรชัยพิทักษ)

คุณ จัน (จันทนา ตั้งทรง วุฒิ) :  ร วบรวม ตรวจ ทาน

คุ ณพอไกอ ู(ธานี ชิน ชู ศักดิ์) : พ ิสูจนอักษร, จัด รูป เลม PDF สำหรับ เผ ยแพรบน เว็บ
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