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หน้าแรกที่พึงอ่าน

 คำว่า “ขยันทำความดีจนไม่มีเวลาทำชั่ว” เป็นอุบายที่ทำให้เกิด

สำนึกขึ้นมาในใจว่า วันเวลาที่จะใช้ทำคุณความดีแต่ละอย่างได้สำเร็จ

ลุล่วงก็ล้วนเหลือน้อยนิดเต็มทีแล้ว จะเอาเวลานาทีเหล่านี้ไปก่อกรรม

ทำชั่วทำไม?

 

 หากตระหนักได้เช่นนี้แล้ว ย่อมไม่สมควรเผลอปล่อยใจออกไป

ก่ออกุศลใหม่ท่ียังไม่เกิด ป้องกันหรือไม่เปิดโอกาสให้เกิดข้ึนด้วยการสร้าง

กุศลจนผลิแย้มและเบ่งบานขึ้นในใจและความประพฤติกายในกุศลไว้

เสมอๆ อันเป็นการทำลายอกุศลเก่าไปในตัว คือไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่ง

ปล่อยใจไปเผลอคิดกับอกุศลในอดีตที่ดับไปแล้ว หรือไม่เอาอกุศลจาก

บุคคลภายนอกมาหลงคิดไม่พอใจ ซึ่งเป็นการก่ออันตรายโทษภัยแก่ใจ

จากการหลงคิดผิดนั้นเอง

 

 กระบวนการเช่นน้ี จะเห็นว่ากรรมใหม่น้ันเป็นส่ิงสำคัญ หากเข้าใจ

ถูกต้องก่อนว่า “กรรมคือเจตนา เป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์” คือ เวลาใด

ขณะใดที่มีเจตนาดีย่อมส่งผลสู่อารมณ์ที่ดีมีความสุขเลยทันทีในขณะนั้น

โดยไม่ต้องรอฤกษ์งามยามดีที่ไหน และไม่ต้องรอสถานที่ อายุ หรือชุด

แต่งกายเพราะไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใด ชุดใด เวลาใดที่คิดดี ย่อมมีเจตนาดี 

ทำดี ย่อมมีความสุขเลย ณ เวลานั้น

 

 ถ้าเช่นนั้นแล้ว การขยันทำความดีจนไม่มีเวลาทำชั่วน่าจะถือเป็น

นโยบายแห่งชีวิต ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ในเหตุผลและผลลัพธ์ ทำให้มีจุดเริ่ม

ต้นการดำเนินชีวิตอันงดงาม และพัฒนาไปสู่ผลลัพธ์อันเบ่งบานสะอาด
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บริสุทธิ์ ปราศจากความมัวหมองใดๆ เพราะธรรมชาติเดิมแท้แห่งใจทุก

ดวงล้วนมีธรรมชาติเดิมที่สะอาดจากโทสะ ราคะหรือโมหะอยู่ก่อน ส่วน

ความคิดปรุงแต่งร้ายในอกุศล ล้วนเป็นสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาในภายหลัง 

การตระหนักถึงทิศทางอย่างมีเหตุมีผลเช่นนี้ที่ชื่อว่า มีพลังแห่งศรัทธา

คือ มีความเชื่ออย่างมีเหตุผล กำจัดความงมงายอันเป็นการขจัดบาป

แห่งความล้มเหลวในทิศทางอื่นๆ ออกไป 

 

 ทำให้เกิดความเพียรหรือขยันอย่างถูกทาง กำจัดความเกียจคร้าน 

คือ ขยันสร้างกุศลให้ผลิแย้มเบ่งบานจนปิดโอกาสเนื้อที่ในจิตใจให้อกุศล

ใหม่เข้ามาทำการตลาดมิได้ หรืออกุศลเก่าอันเศร้าหมองในอดีตก็ขาด

อาหารเพราะไม่ขุดคุ้ยขึ้น หลงคิดต่อก่อเรื่องใหม่ ใช้เวลาขยันทำความดี

จนไม่มีเวลาคิดชั่ว

 ทำให้เกิดการขยันในการเจริญสติ คือ คอยมีสติรักษาใจที่ปกติสุข

อยู่ก่อนไว้ ไม่ประมาทขาดสติปล่อยใจให้ล่องลอยเผลอไผลไปสร้างอกุศล

ขยันสอดส่องเห็นสิ่งที่จะไปดึงเข้ามาในใจ หรือปฏิกิริยาอาการทางกาย

วาจาที่จะแสดงออกไปอย่างไร อย่างไม่ได้มีมาก่อน ทั้งตะกอนภายในทั้ง

หลายหากไม่หลงเอาเรื่องจากภายนอกที่ดับไปแล้วมาเก็บไว้ในใจ

 ขยันทำใจให้ตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน เพราะตะกอน

ราคะ โทสะไม่มีมาก่อนในใจแล้วไม่เก็บไว้ ความ

เร่าร้อนกระสับกระส่ายอยากได้ หรือเร่าร้อน

เพราะหลงคิดประทุษร้ายย่อมไม่ได้มี

ตัวตนอยู่จริง จึงควรขยันฝึกใจให้

ตั้งมั่นคง
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 ขยันมองในมุมแห่งปัญญาเห็นรูปแท้แห่ง

ธาตุ ๔ ซึ่งว่างจากอัตตาตัวตนของใครหรือนามเดิมซึ่งว่าง

จากการปรุงแต่งทั้งหลาย เห็นลักษณะที่เกิดดับไปตาม

เหตุปัจจัย กำจัดความหลง

 เรื่องราวที่ควรขยันทำความดีจนไม่มีเวลาทำความชั่วล้วนมีอีก

มากมายที่น่าใส่ใจ แทนที่ดีกว่าเอาใจไปใส่ไว้ในที่ผิด ดังนั้นควรขยันเอาใจ

ที่ปกติเป็นกลางสะอาดบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั้นใส่เข้าไปในใจในยามที่ต้อง

ไปกระทบกับสิ่งไม่คาดคิดต่างๆ อย่างระมัดระวัง ที่ถูกแล้วควรขยันเอาใจ

ใส่ใจที่ปกติอยู่ก่อนดูบ้าง จะพบหนทางแห่งการดำเนินชีวิตอันงดงาม

 

 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มิใช่ตำรา แต่เป็นเพียงแค่แรงบันดาลใจ

ในฝ่ายกุศลอันมีความพ้นทุกข์ คือ พ้นจากเหตุแห่งกิเลสและสร้างเหตุแห่ง

กุศลซึ่งย่อมเกิดผลเป็นความสุขในแต่ละระดับให้ชิมเป็นผลลัพธ์ จึงไม่มี

ความจำเป็นต้องรีบอ่านอย่างเคร่งเครียดถึงจุดหมาย แต่ควรมีจุดหมาย

อยู่ที่การอ่านอย่างผ่อนคลาย หากมีความสุขในช่วงเวลาใดก็ควรพักหยุด

อ่านต้อนรับของขวัญในใจที่ผลิบานขึ้น เพราะนั่นเท่ากับถึงจุดหมายของ

หนังสือเล่มนี้แล้ว

 

 ขอความขยันทำความดีอันเป็นปัญญาบารมี เชื่อมต่อกับบารมี

ธรรมในคุณพระรัตนตรัย เปิดเผยสันติสุขอันสว่างไสว ให้เห็นถึงธรรมชาติ

เดิมแท้ในจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ก่อนในจิตใจทุกดวงเทอญ

พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส

วัดพระธาตุผาแก้ว (พุุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว) 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
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ถ้าไม่ทำตามความคิดอกุศล

ผลแห่งความทุกข์ใจ

จะมาจากไหน
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ขยันมีสติอย่างต่อเนื่อง๑
 คนทุกคนล้วนปรารถนาความพ้นทุกข์และมีความสุขอันสดชื่น

แจ่มใสเบิกบาน คนมีปัญญาอาจสังเกตเห็นความจริงตามหลักความจริง

ได้โดยง่าย ในข้อที่ว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากคนอื่น หรือปรากฏการณ์

ภายนอกเป็นผู้กระทำ คือ ไม่ใช่เพราะว่าแม่น้ำ ลำธาร หรือมหาสมุทรที่

เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา หรือไม่ใช่เพราะเม็ดทรายบนชายหาดถูกคลื่น

ลมซัดให้เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปมาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะกฎของธรรมชาติ

ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอด ไม่มีอัตตาของใครอยู่ในสาย

น้ำ ลำธารหรือหาดทรายที่ไม่ได้เป็นสัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขาแต่อย่างใด 

หากใครไปหลงโทษปรากฏการณ์เหล่านั้นคงเหลวไหลและขาดสติอย่าง

น่าขัน และเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของ

คนรอบๆ ข้างก็ย่อมไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์ หากไม่หลงผิดขาดสติไปโยน

บาปให้กับเขาว่าเป็นตัวการ อย่างขาดปัญญาหรือขาดความเที่ยงธรรม

 เม่ือความทุกข์ไม่ใช่มาจากผู้อ่ืนกระทำ แล้วย่ิงไปกว่าน้ัน คือ ไม่ได้

มาจากเราทำเองด้วย? เพราะคำว่า “เรา” หรือ “เขา” ก็ล้วนมาจากความ

หลงคิด เห็นผิดจากธาตุ ๔ ที่ไม่ใช่ตัวตนของใคร หากหลงโทษว่า “เรา” 

เป็นตัวการคงต้องอยู่อย่างโศกเศร้า มีชีวิตเหมือนโศกนาฏกรรมอย่างหา

ทางออกไม่พบ 

              ในมุมมองท่ีผิดพลาดจากสองทาง

                        ข้างต้นนั้น อาจสังเกตเห็นได้จาก

         ในใจว่าทุกคนใช่ว่าจะช่ืนชมกับตัวเอง

      ได้ตลอดเวลา เพราะบ่อยคร้ังปรารถนา

       ให้ผู้อ่ืนเป็นดังใจและเข้าไปก้าวก่าย แทรกแซง



๑๐ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

ดุจคลื่นใต้น้ำที่สร้างกลไกให้ผู้อื่นเป็นดังใจ โดยลืมสังเกตว่าแม้แต่ใจตน

ก็ยังไม่อาจบังคับให้เป็นดังใจ หรือไม่อาจเป็นดังใจปรารถนาของผู้อื่น

แต่ยังฝืนใจให้ผู้อื่นเป็นไปตามทิศทางที่ตนเองปรารถนาเช่นนี้ แล้วจึงก่อ

เกิดความทุกข์ใจ สลับซับซ้อนไปมาดุจว่าหาทางออกจากความแปรปรวน

ไม่คงที่สักขณะเหล่านั้น อย่างสับสนหลงทาง

 

 แท้จริงแล้วทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นทำ ไม่ได้มาจากเราทำ 

แต่ทุกข์เกิดจากความหลงคิดผิด แต่ถึงกระนั้น

ก็ไม่ได้แปลว่า “เราคิด” แต่อวิชชาหรือ

ความหลงต่างหากที่ปรุงแต่งความคิดขึ้นมา ดังจะเห็นได้จาก

บางเรื่องที่ขาดสติเผลอคิดแล้วไม่ทำตามมันก็ดับ ไม่สร้างผลต่อ

เนื่องหรือเสวยผลทางใจเพียงนิดเดียวแล้วดับไปแต่หากขาดสติ

เผลอคิดนานสร้างเนื้อเรื่องว่ามีเขาที่อยากให้เป็นดังใจปรารถนา

ของเราแล้วลงมือก่อกรรมอกุศล คือ มีโมหะหลงผิด ก่อราคะ โทสะ

ทุกข์ใจทั้งหลายจึงตามมา ด้วยการก่อห่วงโซ่แห่งการเบียดเบียนอย่าง

น่าสงสารและไม่สมควรกระทำเลย

 

 เม่ือใดมีสติเห็นความเผลอคิดผิดแล้วไม่ทำ ส่ิงน้ันก็ดับไป ไม่ก่อฟืน

ก่อไฟ เข้าใส่ใจตน พอได้ลิ้มชิมรสของการพ้นทุกข์หรือออกจากทุกข์ได้

ให้ประจักษ์ขึ้นกับใจ แล้วอาจแอบตั้งปณิธานไว้ในใจว่า น่าจะมีสติอย่าง

ต่อเนื่องให้มากกว่านี้ ปัญหาการก่อเรื่องทุกข์ใจทั้งหลาย ดูเหมือนจะเห็น

ทางออกจากสายตาปัญญาภายในได้บ้างแล้ว แต่กระน้ันก็ยังพลาดขาดสติ

เผลอก่อกรรมอย่างน่าละอายใจ เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้สติได้สำรวมระวัง

มากกว่านี้



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๑๑

 ดังนั้น การขยันมีสติให้ต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่ควรตอกย้ำกับใจ

อย่างไม่ควรประมาทในทุกโอกาส และตระหนักถึงผลแห่งกุศลความดี

อีกมากมายที่ตามมาดังนี้ คือ 

 ๑. ในขณะที่มีสติสัมปชัญญะ ย่อมผลิแย้มหิริโอตตัปปะ คือ

      ความละอายใจและกลัวบาปให้ผลิบานขึ้น
 

 ๒. ในขณะที่มีหิริโอตตัปปะ ย่อมผลิแย้มอินทรียสังวร คือ

      การสำรวมระวังให้ผลิบานขึ้น
 

 ๓. ในขณะที่มีอินทรียสังวร ย่อมผลิแย้มศีลให้ผลิบานขึ้น
 

 ๔. ในขณะที่มีศีล ย่อมผลิแย้มสัมมาสมาธิให้ผลิบานขึ้น
 

 ๕. ในขณะที่มีสัมมาสมาธิ ย่อมผลิแย้มปัญญาที่เห็นปัจจัย

      ไม่ใช่ตัวตนให้ผลิบานขึ้น
 

 ๖. ในขณะที่มีปัญญาแยกแยะเหตุปัจจัย ย่อมผลิแย้ม

      ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดให้ผลิบานขึ้น
 

 ๗. ในขณะที่มีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดย่อมผลิแย้ม 

      หนทางแห่งความพ้นทุกข์ให้ผลิบานขึ้น

  เม่ือเหตุปัจจัยเป็นเช่นน้ีแล้ว การขยันมีสติอย่างต่อเน่ือง  

 ย่อมเท่ากับเป็นการขยันในคุณธรรมความดีงามแห่งความพ้น

 ทุกข์ให้ผลิบานขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเอง



๑๒ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

๒
เพ่งใส่ผู้อื่นย่อมหลงทาง

เพ่งใส่ตนคือหนทาง



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๑๓

ขยันทำความดี เพ่งเข้ามาที่ตนเอง๒
         ปัญหาความทุกข์ใจทั้งหลายล้วนเกิดมาจากการเพ่ง

         ไปที่ผู้อื่น ถ้าเพ่งเข้ามาที่ตนจนเห็นความผลิแย้มของใจ 

         ทุกขณะที่เผลอคิดเห็นความเผลอเพ่งไปที่คนอื่นแล้วไม่เอา 

         ไม่ลืมใจท่ีปกติอยู่ก่อน ปัญหาความทุกข์ใจท้ังหลายจะก่อตัว 

         จากความเผลอคิดขึ้นมาไม่ได้ สติเป็นคู่ปรับกับความเผลอ  

        เพราะเหตุ ดังนี้

 ๑. สติมีลักษณะเป็นความไม่เหม่อ ไม่ล่องลอย ไม่เผลอ   

      เป็นลักษณะ

 ๒. มีหน้าที่ มีที่ระลึกอยู่ที่กายและใจเป็นที่อาศัยให้รู้สภาวะ

      ที่เกิดขึ้นในกายและใจ

 ๓. มีผลลัพธ์ เป็นการอารักขาธรรมชาติจิตเดิมที่ปกติสุขอยู่ก่อน

      เห็นสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนเข้ามาในภายหลัง

 ๔. เหตุใกล้ให้เกิดสติ คือ จำถูกต้อง เช่น จำได้ว่าความคิดเหล่านี้

      เป็นเพียงเหตุ ปัจจัย ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง

 ดังนั้น หากพิจารณาความหมายและลักษณะของสติทั้ง ๔ องค์

ประกอบข้างต้น จะสามารถสังเกตตนเองได้ว่าขณะนี้มีสติหรือขาดสติ

เช่นความไม่ปกติของใจ เผลอคิดร้ายจนมาบังธรรมชาติของใจเดิมที่

ปกติสุขอยู่ก่อน ลืมกายใจหรือรูปนามแท้ ซ่ึงว่างจากอัตตาตัวตนของใคร

แต่อย่างใด คือ ขาดสติ สัญญาวิปลาส 



๑๔... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 จึงมักมีคำกล่าวว่า คนขาดสติมักหลงลืมคือหลงว่ารูปนาม ธาตุ ๔ 

เป็นเขา เป็นเรา หรือลืมความจริงแห่งรูปเดิม นามเดิมซึ่งว่างจากตัวตน

ของใคร หรือว่างจากความถูกผิด ดีชั่ว ได้เสีย มาก่อน

 ซ่ึงหากสะสมนิสัยความขาดสติ หลงลืมจนเคยชิน ย่ิงเวลาผ่านไป

มากเข้า ความหลงลืมก็ยิ่งเพิ่มพูน ดังที่ปรากฏให้เห็นในบุคคลผู้ไม่เคย

ฝึกเจริญสติ เช่น หลงเอาสัญญาความจำเก่าๆ มาหลงคิดอย่างต่อเนื่อง

จนเหมือนจมอยู่ในความคิดที่หลงผิดว่าเป็นอัตตาตัวตนของตน จนถึง 

วัตถุธาตุ ๔ ต่างๆ ท่ีประกอบเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ หรือท่ีดิน ลำธาร 

ลืมความจริงแห่งธรรมชาติของรูปแท้ 

ซึ่งไม่ได้เป็นของใคร ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน

บุคคล เรา เขา หรือนามเดิม คือ

ธรรมชาติเดิมของใจซึ่งว่างจากความ

ปรุงแต่งอยู่ก่อนมีธรรมชาติที่สะอาดจาก

โทสะ ราคะ หรือโมหะ คือ ว่างจากความ 

หลงผิดมาก่อน      

 ที่ตั้งแห่งสติ คือความไม่ลืมกายหรือรูปแท้

ซึ่งว่างจากอัตตาตัวตนของใคร ไม่ลืมธรรมชาติแห่งใจ

เดิมแท้อันว่างจากความปรุงแต่งทั้งหลายมาก่อน เมื่อไม่ลืม

ใจจึงควรสอดส่องไว้ที่ใจไว้เสมออย่างไม่หลงลืม ไม่ประมาท

ไม่เผลอไผล ผลลัพธ์แห่งสติจึงรักษาจิตให้ปกติสุขไว้เสมอๆ

 เครื่องหมายแห่งการขาดสติจึงเผยให้เห็นถึงลักษณะที่เผลอ

สร้างความปรุงแต่งในสมมุติจนทุกข์ใจ



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๑๕

 ดังนั้น เวลาใดที่

ไม่สบายใจ ให้เฉลียวใจว่า

เวลานั้นกำลังขาดสติ 

เหลียวกลับมามองใจว่า

ลืมมุมมองที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ไปหรือเปล่า 

หรือว่าเริ่มจำผิด คิดผิด เห็นผิดไป วิปลาสไป

เสียแล้วว่ามีอัตตาตัวตนในสิ่งที่ความจริง

เป็นอนัตตา

 

 ดังนั้น จึงเห็นองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 

ที่ตั้งของสติ อย่าได้ประมาททิ้งวิหารธรรม คือ 

เครื่องอาศัยรู้ อาศัยระลึกรู้ที่กายใจไว้เสมอๆ ในธรรมชาติซึ่งเป็นรูปว่าง 

นามว่าง หากเผลอทิ้งวิหารธรรมเมื่อไร ชื่อว่านำภัยมาสู่เป็นความทุกข์ใจ

อย่างไม่สมควรต้องได้รับเลย ถ้าไม่ขาดสติ?

 

 หากเมื่อใดสังเกตเห็นความไม่สบายใจ หันเข้าหาใจ ตั้งสติด้วย

องค์ประกอบทั้ง ๔ ข้างต้น จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายล้วนเป็นเพียงเหตุ

ปัจจัย สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ ไม่ใช่อัตตา ตัวตน สัตว์ บุคคล 

เรา เขา แต่อย่างใด สติจะรักษาธรรมชาติเดิมแท้ของใจให้สะอาดปกติสุข

ไว้ดังเดิม



๑๖ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

๓

         โลกไม่ได้วุ่นวาย

ความหลงคิดผิดนั่นละ 

              ที่ทำให้ใจรู้สึกวุ่นวาย



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๑๗

ขยันเก็บข้อมูลของเหตุและผลลัพธ์๓
 แท้จริงแล้วปรากฏการณ์ภายนอก หรือบุคคลอ่ืนไม่อาจก่ออันตราย

ให้แก่ใจเราได้ การขาดสติเผลอไม่พอใจต่อปรากฏการณ์ภายนอกต่างหาก

ที่เป็นอันตรายต่อจิตใจ

 

 จากนั้นจึงซ้ำเติมตัวเอง คือ เมื่อขาดสติเผลอไม่พอใจแล้วขาดสติ

ซ้ำสอง คือ มองไม่ออกว่าอันตรายหรือความไม่สบายใจนี้มาจากความคิด

ไม่พอใจ แต่หลงไปเพ่งใส่บุคคลภายนอกว่าเป็นต้นเหตุ จึงลงมือก่อ

พฤติกรรมไปแสดงกิริยาไม่ดีใส่ผู้อื่น แต่ผลลัพธ์กลับมาตกที่ตนซ้ำสอง 

คือ เพิ่มความไม่สบายใจหนักขึ้นกว่าเก่า จากกรรมไม่ดีที่ขาดสติเผลอ

กระทำลงไป โดยมองไม่เห็นกลไกภายใน คือ

 ๑. การเผลอเพ่งโทษไปที่ปรากฏการณ์แห่งรูปนาม หลงผิด

     ด้วยอวิชชา ด้วยมีโมหะแทรก หลงว่ามีเขา มีเรา มีผิด มีถูก 

     มีได้ มีเสีย มองไม่ทันหรือไม่แจ่มแจ้งขึ้นในใจว่า แท้จริง

     สิ่งที่ผลิขึ้นในใจนั้น คือ กิเลสวัฎฎ์
 

 ๒. จึงขาดสติซ้ำสองคือลงมือก่อพฤติกรรมนั้น ด้วยวาจา กิริยา  

     อันเผลอไผล อันตรงข้ามกับลักษณะของผู้มีสติ คือความไม่

     เผลอเป็นลักษณะ พฤติกรรมที่ขาดสตินั้น เรียกว่า กรรมวัฎฎ์
 

 ๓. ในขณะที่เผลอตัวขาดสติสร้างกรรมทางกิริยาวาจา วิญญาณ

     คือ การรับรู้ ก็ต้องรับผลอันขุ่นมัวเศร้าหมอง ในขณะที่เวทนา

     อารมณ์ก็รับวิบากไปด้วยความอึดอัด คับข้อง เป็นทุกขเวทนา

     ทางใจ เรียกว่า วิปากวัฎฎ์



๑๘ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 ในกรณีของคนขาดสติทั่วไป เมื่อรับผลเป็นความทุกข์ใจแล้ว

หากขาดสติซ้ำลงไปอีก หาต้นตอหรือที่มาของทุกข์ไม่ถูกวิธี ก็มักจะเพ่ง

โทษไปที่บุคคลหรือปรากฏการณ์ภายนอกอีก แส่ส่ายควานหาด้วยอวิชชา

ในความหลงว่ารูปนามเหล่านั้นเป็นสัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา มีถูกผิด 

ดีช่ัว ได้เสีย แล้ววนเวียนก่อพฤติกรรมใหม่ทางมโนกรรมบ้างถึงแม้อยู่ลำพัง

ก็ก่ออันตรายหรือความทุกข์ใจให้กับตนเองได้ด้วยการเผลอคิดผิดหรือ

ทางวจีกรรม กายกรรม หมุนวนเวียนต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่ที่ร้อยรัดใจไว้เช่น

นี้ จึงเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่า “สังสารวัฏ” จากการหมุนวนไปในภพ คือ

ภาวะต่างๆ เรียกว่า “กรรมภพ” และภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ คือความหลง

ตระหนักว่ามีตัวตนของเราอยู่ในผลลัพธ์แห่งพฤติกรรมเหล่านั้น เป็นดีชั่ว

ทุกข์สุข เกิดดับสลับซับซ้อน ขึ้นลงไปมา

 

 การเห็นโทษของการขาดสติ นับเป็นตัวอย่างอันเป็นกรณีศึกษา

ให้แก่จิตใจวินิจฉัย ถึงกระบวนการเหตุปัจจัย เช่น เพราะขาดสติหลงคิด

ไม่ดี เวทนาอารมณ์จึงไม่ดี หรือเพราะเผลอคิดไม่ชอบผลจึงเป็นความ

โกรธ การเก็บข้อมูลถึงเหตุและผลลัพธ์ทางใจบ่อยๆ ย่อมทำให้จิตฉลาด

ขึ้นจากการจดจำข้อมูลที่ถูกต้อง

 และสรุปเป็นปัญญาอย่างแม่นยำว่า เพราะเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี 

แสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนด้วยตนเองของสภาวธรรมทั้งหลาย หรือ

เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ จึงไม่ใช่เป็นการดับความโกรธแต่ดับความ

เผลอคิดไม่พอใจ เป็นการดับที่เหตุ ผลลัพธ์ คือ ความหงุดหงิด รำคาญใจ 

หรือพฤติกรรมเร่าร้อนกระวนกระวายจึงดับตามมา เป็นการสะสมแต้ม

ข้อมูลให้แก่สติปัญญา
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 การเก็บข้อมูลจนเกิดความจำท่ีถูกต้องของเหตุปัจจัยในสภาวธรรม

ต่างๆ น้ีเองท่ีเรียกว่า ถิรสัญญา เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ คือ จะเผลอคิดสร้าง

เหตุแห่งความคิดร้าย ใจจะจำผลลัพธ์ท่ีจะตามมาได้ สติ คือ ความระลึกข้ึน

มาได้ในเหตุและผลเหล่านั้น จึงผลิตัวขึ้นมาแทนที่ความเผลอคิด และทำ

หน้าที่ไม่ลืมใจ รักษาธรรมชาติของใจเดิมให้ปกติปลอดภัยไว้ได้

 

 การจำถูกต้องเช่นนี้ ทำให้ใจไม่ประมาท สอดส่อง

ที่ใจไว้ดีกว่าไปเพ่งโทษใส่ผู้อื่น ครั้นจะเผลอออกไปจัดการ

ใคร จัดการใจตัวเองไม่ให้ทุกข์ใจเพราะถูกกิเลสวัฎฎ์ 

ตัดห่วงโซ่จากกรรมวัฎฎ์ ไม่ต้องรับวิปากวัฎฎ์ รักษาใจ

ให้ปกติสุขไว้ดีกว่า

 

 อนึ่ง ห่วงโซ่ในที่นี้หมายถึงอาการที่หมุนวนจาก

เผลอแล้วจึงก่อกรรม.ทำแล้วจึงรับผล..หมุนวนกันอยู่เช่นนี้



๒๐ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

๔

                                            ป้องกันใจ 

                     เห็นความเผลอคิดร้ายแล้วไม่ทำ         

              ก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ตัวกับใคร
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ขยันกันไว้ดีกว่าแก้ ๑๔
 แท้จริงแล้วสตินั้น เป็นองค์ธรรมที่ทำให้เกิดจริยธรรม

โดยนัยที่คอยระลึกถึงคุณธรรมความดีงามที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ในธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่ปกติสุข สะอาดบริสุทธิ์อยู่ก่อน 

และคอยยับยั้งชั่งใจต่อโทษภัยของความผิดพลาดขาดสติซึ่ง

ไม่ควรทำ บทบาทของสติจึงกินความไปถึงอัปปมาทะ คือ 

ความไม่ประมาทอันเป็นองค์ประกอบสำคัญภายในใจที่ทำให้เกิด

ความสำรวมระวังท่าทีในกาย วาจา ใจ

 

 การสำรวมที่จะไม่ประมาทขาดสติ อวดเก่งในทางที่ไม่ควร เช่น

หลงสำคัญผิดว่ามีตนที่เก่งกว่าผู้อื่น จึงไม่ระวังกายใจ เก่งกล้าในทาง

ไม่ควรที่จะเข้าไปก้าวก่ายประเมินตัดสิน ถูกผิด ดีช่ัว ในตัวผู้อ่ืนว่าผิดพลาด

อย่างไร? ลืมดูใจตนเองว่ากำลังแสดงท่าทีที่ผิดพลาดอยู่หรือไม่? จึงควร

มีสติเตือนใจไว้ในขณะที่กำลังเพ่งโทษใส่ผู้อื่นอยู่นั้น กำลังทำอันตรายให้

แก่ใจตนอยู่หรือเปล่า?

 

 ความไม่ประมาทนี้ คือ การไม่เปิดโอกาสให้กิเลสพาใจไหลไปใน

ทางเสื่อม อันนำความทุกข์มาสู่ใจโดยไม่สมควรต้องได้รับ การคอยยับยั้ง

ชั่งใจไว้ คือ การยับยั้งไม่ส่งใจออกไปหาทุกข์ใส่ตัว ด้วยการเพ่งออกไปหา

ความผิดจากภายนอก ลืมเพ่งเล็งดูใจว่ากำลังก่อมโนกรรมทางอกุศลอยู่ 

ความชั่งใจ คือ ไม่ชั่งน้ำหนักดูถึงคุณโทษต่อจิตใจว่ามันคุ้มค่ากันไหมที่จะ

ออกไปจัดการสิ่งภายนอกแล้วก่ออันตรายให้กับใจตน แล้วหลงมาบ่น

รำพึงรำพันว่าที่ทำไปนั้นคือความปรารถนาดี แต่กลับมีทุกข์ใจด้วยกันทั้ง

สองฝ่ายจากการกระทำนั้นๆ
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 การกันไว้ดีกว่าแก้ คือ การสำรวมท่าทีไว้ก่อนด้วยการสังเกต

ให้รอบคอบในเหตุปัจจัยอย่างมีปัญญา ไม่ใช่หลงคิดว่าตนเองเก่ง ตนเอง

ดี ตนเองถูกต้องอยู่ตลอดเวลา จนกล้าในทางไม่ควร ด่วนตัดสินใจไปตาม

แรงของตัณหา มานะ ทิฏฐิภายใน คือกิเลสวัฎฎ์ ผลักดันสู่กรรมวัฎฎ์ และ

รับผลเป็นวิปากวัฎฎ์อย่างรวดเร็ว สูญเสียความปกติสุขไปอย่างรวดเร็ว

เช่นกัน อย่างไม่ควรสูญเสีย แล้วมาหลงคิดต่อที่จะหาทางแก้ไขในภาย

หลัง หากสำรวมระวังใจไม่ก่อกิเลสวัฎฎ์ หรือเห็นกิเลสทำงานแล้วไม่ตาม

ก่อกรรมวัฎฎ์ วิปากวัฎฎ์ ท่ีจะต้องมาคร่ำครวญหาทางแก้ไขจะมาจากไหน?

เช่นนั้นแล้วมีสติกันไว้ดีกว่าแก้จะไม่ดีกว่าหรือ

 

 ความไม่ประมาทหรือกันไว้ดีกว่าแก้ ด้วยการมีสติรักษาจิตนี้ 

จึงช่วยทำหน้าที่ กันส่วนที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่ให้เข้ามาในใจ โดยไม่

เผลอขาดสติไปหลงคิดผิด นำพาสิ่งไร้สาระเหล่านั้นเข้ามาในใจที่ปกติ

สะอาดอยู่ก่อนแล้ว
 

  ควรสร้างอัปปมาทะ คือการรักษาใจด้วยสติ
 

  อย่าหลงติดใจในสิ่งที่ชวนให้ติดใจ
 

  อย่าหลงขัดเคืองในสิ่งที่ชวนให้ขัดเคือง

                       คอื ไมป่ระมาทคกึคะนอง ทางกาย วาจา  

               ใจในสิ่งไม่ควร มีสติ เห็นความคะนอง อวดเก่ง

   แล้วไม่ทำตาม รักษากาย วาจาให้สุจริตไว้ดีกว่า  

         กันไว้จากมโนทุจริต วจีทุจริตและพฤติกรรมที่เสี่ยง 

   หรือใกล้ประตูแห่งบาปอกุศลอันอาจคึกคะนองล้ำเส้น 

เข้ไปสู่ความผิดพลาด ก่อความทุกข์ใจที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สมควรต้องได้รับ
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 การมีสติกันไว้ดีกว่าแก้ ด้วยการดูแลใจผ่านปากทางแห่งการ

ต้องไปรับรู้ต่อกระแสของโลก คือ ตาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไปเห็นทั้งความมี

ระเบียบ และไม่มีระเบียบ อันหยาบหรือประณีต หูก็ต้องรับฟังทั้งคำนินทา

และสรรเสริญ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจากบุคคลต่างๆ ฯลฯ 

 

 การกันไว้ดีกว่าแก้ ตั้งแต่การจำไว้ถูกต้องถึงความเป็นอนัตตา 

ในรูปแท้ และนามเดิม ซึ่งว่างจากอัตตาตัวตนของใครอยู่ก่อน การมองมุม

นี้ ยังช่วยนำหนุนให้สมาธิ คือ เกิดความตั้งมั่นเป็นกลางสงบมั่นคงอยู่ภาย

ในใจและหนุนให้ปัญญาพัฒนาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างยั่งยืนขึ้น ดีกว่า

การถอยกลับไปกลับมาอยู่กับความผิดพลาด แล้วตามแก้ไขวนเวียนอยู่กับ

เรื่องสารพัด แต่ควรเปิดโอกาสให้สติ สมาธิและปัญญาได้พัฒนาขึ้นไป

สู่ความพ้นทุกข์ในระดับที่มีความปกติสุข สะอาดบริสุทธิ์ อย่างต่อเนื่อง 

อันเป็นคุณค่าแห่งการพัฒนาชีวิตจิตใจที่สมควรจะได้รับ

 ความผิดพลาดแล้วตามแก้ไข วนเวียนอยู่กับเรื่องสารพัดแต่ควร

เปิดโอกาสให้สติ สมาธิ และปัญญาได้พัฒนาขึ้นไปสู่ความพ้นทุกข์ใน

ระดับที่มีความปกติสุข สะอาดบริสุทธิ์ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นคุณค่าแห่ง

การพัฒนาชีวิตจิตใจที่สมควรจะได้รับ
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รสชาติแห่งความรู้สึกทั้งหลาย

ไม่ล้ำลึกเท่าความรู้สึกตัวที่เป็นกลาง
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ขยันรู้สึกตัว ไม่มัวหลง ๕
          การตัดสินใจในแต่ละขณะจะส่งผลมาสู่อีกขณะหนึ่งเสมอ

 หากมีสติสังเกตการทำงานของจิตใจในแต่ละขณะจะประจักษ์

ขึ้นกับใจ ถึงรสชาติอันละเอียดอ่อนทางเวทนาอารมณ์ อาจสังเกตจาก

ปัจจุบันที่ใจมีความเป็นกลางปกติอยู่ก่อน แต่ในขณะที่เผลอคิดในทิศทาง

หนึ่งทิศทางใด รสชาติแห่งใจที่ปกติจะถูกย้อมให้กลายเป็นปฏิกิริยา

อารมณ์ เช่น การหน่วงหนักขึ้นนิดหนึ่งอันเกิดจากการถลำเข้าไปยึดใน

เนื้อหาที่หลงคิดอย่างจริงจัง ลืมธรรมชาติเดิมของใจที่ปกติสุขอยู่ก่อน 

 

 การขาดสติเผลอคิดนั้นยังมีความต่อเนื่องถึงการแอบตัดสินใจ

อยู่ในที เช่น ตัดสินใจท่ีจะทำในส่ิงท่ีคิดหรือแม้แต่การตัดสินใจท่ีจะไม่คิดต่อ 

ล้วนมีผลต่อปฏิกิริยาหรือสภาวธรรมตัวต่อมาทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งที่เข้าไปช่วย

ในการตัดสินใจคือความรู้สึกตัวหรือไม่? ซึ่งความรู้สึกตัวหรือสัมปชัญญะ

นี้จะไม่เกิดขึ้นโดยลำพัง แต่จะเกิดตามหลังสติเท่านั้น จึงเรียกว่า

สติสัมปชัญญะ

 สัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนี้ แท้จริงคือ ตัวปัญญาที่เข้าไปช่วย

วินิจฉัยหรือเจียระไนในสิ่งที่สติเข้าไปจับหรือไประลึกรู้ เช่น อาการของใจที่

เผลอคิดในทางหนึ่งทางใด เมื่อสติระลึกรู้ถึงใจที่เผลอนั้น สัมปชัญญะจะ

เข้าไปทำหน้าที่สอดส่องอย่างรวดเร็วเฉียบพลัน คือรู้เท่าทันในขณะแห่ง

สภาวะนั้นว่า 
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 ๑. มีประโยชน์หรือไม ่เช่น สอดส่องแล้วเห็นว่าไม่มีประโยชน์  

                 จะเกิดการตัดสินใจหยุดคิดทันที อนึ่งควรทราบก่อน ถึงคำว่า

     ประโยชน์ เช่น ควรรักษาประโยชน์ตนไว้ก่อน คือ ธรรมชาติ

     ของใจเดิมที่ปกติสุขอยู่ก่อน ก่อนที่จะทำประโยชน์ผู้อื่น 

     ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ควรสูญเสียประโยชน์เฉพาะหน้า คือ  

     ใจท่ีบริสุทธ์ิ สะอาดจากโทสะ ราคะหรือโมหะอยู่ก่อน คือ คำนึง 

     ถึงประโยชน์ในปัจจุบัน อนาคต หรือประโยชน์สูงสุด เช่น ใน

     ขณะเจริญปัญญาอบรมสมาธิที่กำลังพัฒนาไปสู่ความตั้งมั่น 

     ขึ้นเป็นลำดับ
 

 ๒. เกื้อกูลหรือไม่ คือ ความเฉลียวใจทันต่อปรากฏการณ์ที่

     กำลังเกิดขึ้น เช่น องค์ธรรมที่กำลังใคร่ครวญอยู่นั้นเป็นความ 

     ฟุ้งซ่านหรืองมงายหรือไม่ หากเลยเถิดไปถึงความมีทิฏฐิมานะ

     อวดเก่งอวดดี จนเผลอคิดเปรียบเทียบตำหนิติเตียนคนอื่น 

     ความรู้สึกตัวนั้นจะแล่นเข้ามาตัดสิ่งที่ไม่เกื้อกูล ซึ่งย่อมรวมถึง

     การตัดสินใจในการเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่และอิริยาบถ

     อันเกื้อกูลในแต่ละขณะ 
 

 ๓. รู้สึกตัวถึงความเคลื่อนไหวในแต่ละขณะ ทั้งร่างกายและ

     จิตใจ อันเป็นสถานปฏิบัติธรรมเคลื่อนที่ ไม่ว่ามีกิจจำเป็นที่

     จะต้องเดินทางไปไหน น้อมใจเข้าไปเห็นในความเคลื่อนไหว

     ในอิริยาบถต่างๆ เหล่านั้นว่ามีความหลงชอบชังครอบงำใจอยู่

     หรือไม่  คือ รู้สึกตัวที่จะไม่นำความชอบชังติดตัวไปด้วย

 ๔. รู้สึกตัวว่าหลงหรือไม ่ซ่ึงย่อมยืนยันถึงการมีสติหรือขาดสติ

     หากไม่รู้สึกตัวว่าหลงนั้นในขณะที่หลงอยู่ นั่นย่อมขาดสติแล้ว 

         ความระลึกรู้ที ่ใจอาจช่วยแก้สถานการณ์ขึ้นมา แล้วความ
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     รู้สึกตัวเข้าไปตัดสินใจอย่างแม่นยำ  

     ไม่ทำให้การหลงนั้นยืดเยื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

     การหลงคิดผิดในมุมมองว่ารูปนามเป็น สัตว์ ตัวตน บุคคล 

     เรา เขา แล้วหลงคิดเป็นเรื่องได้เสีย ถูกผิดขึ้นมา ความรู้สึกตัว

     ท่ีเป็นปัญญาจะพาจิตต่ืนข้ึนจากอาการสลบไสลมัวเมาในอัตตา

     หรือรู้สึกตัวเห็นทันถึงสภาวธรรมที่เป็นอนัตตา อันประกอบด้วย

     เหตุปัจจัย

 ดังนั้น การมีสติสัมปชัญญะที่เห็นการตัดสินใจในแต่ละขณะที่

ส่งผลสู่อีกขณะเสมอ จะทำให้เกิดการพัฒนาแห่งการตัดสินใจที่แม่นยำ

ขึ้นรวดเร็วขึ้นในการยุติบทบาทของความหลง ทำให้การกันไว้ดีกว่าแก้ 

มีตัวสนับสนุนที่เข้มแข็งทางปัญญา อันพอที่จะพาพึ่งพิงได้ในระดับหนึ่ง 

ไม่ถึงกับปล่อยให้อกุศลครอบงำอย่างเนิ่นนาน

             ดังนั้น เครื่องมือแห่งสติสัมปชัญญะที่ใช้ในการตัดสินใจด้วย

องค์ประกอบทั้ง ๔ ดังกล่าวที่ผสานทำงานร่วมกันอย่างอัตโนมัติ จึงเป็น

ที่พึ่งซึ่งพอปิดประตูอบายภูมิได้ทัน ไม่ถลำลึกเผลอนึกคิดทางอกุศล

อย่างยืดยาว



๒๘ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

การสำรวมระวังใจ ย่อมกันไว้ดีกว่าแก้

หลงอวดเก่งว่าเราแน่  ล้วนตามแก้ไม่ทันกัน
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๓๐ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

ขยันปิดกั้นอกุศล ไม่ต้องร้อนรนขยันแก้๖
 อย่ามัวนั่งรอฆ่าเวลาเสี่ยงทายว่ากุศลหรืออกุศลจะเข้ามาในใจ 

หากุศลกรรมทำเป็นเครื่องอยู่อาศัยของใจจะไม่ดีกว่าหรือ

 

 หากมีสติสัมปชัญญะสังเกตการทำงานของจิตใจจะพบความจริง

ว่า ขณะใดที่ใจเบิกบานอยู่ด้วยสติปัญญา ใครจะชวนไปก่ออกุศลไม่ได้ 

เพราะในขณะน้ันใจกำลังมีความฉลาดแม่นยำในการตัดสินใจ คงไม่มีใคร

ที่ไหนทิ้งของมีค่าที่กำลังดื่มกินกันอย่างมีความสุขอันประณีต แล้ววิ่งไป

ดื่มกินของสกปรกแทน

 

 ดังนั้น การมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัว ฉลาดทางปัญญาวางใจไว้ใน

กุศลมูล คือ ความเผื่อแผ่ เสียสละ วางใจไว้ด้วยเมตตาปรารถนาดี และ

วางใจอย่างมีปัญญาเห็นความจริงของรูปแท้และนามเดิมที่ว่างจากอัตตา

ตัวตนของใครมาก่อน เพื่อคอยปิดกั้นความหลง หรือโมหะ ไม่ให้เข้ามาก่อ

ราคะ หรือโทสะได้

 

 ดังนั้น ความขยันหรือความเพียรในที่นี้ จึงมีความสัมพันธ์กับสติ

สัมปชัญญะ ที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น ลักษณะของความเพียร ๔ คือ

 ๑. เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิด
 

 ๒. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
 

 ๓. เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น

 ๔. เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่น ไพบูลย์ยิ่งขึ้น
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 ดังนั้น การขยันทำความดีไว้ก่อน ย่อมดีกว่าการขยันไปจ้องเพ่ง

โทษก่อบาปอกุศลที่ยังไม่มี การทำความดีจนไม่มีเวลาว่างที่จะไปสร้าง

อกุศล เช่น การทำทานเสียสละอ่อมน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือเกื้อกูล ชื่นชม

ยินดีในการทำความดีของผู้อื่น ขยันทำสมาธิภาวนาอยู่ในวิหารธรรมให้

เกิดประโยชน์สุข ใช้เวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รู้จักฟังธรรมที่ดีเป็น

เครื่องอาศัย เข้าใจแล้วจึงช่วยแนะนำแก้ไขทุกข์ บอกผู้อื่นอย่างถูกวิธี 

มีความเห็นที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงของรูปนามที่ว่างจากอัตตาตัวตน

อยู่เสมอๆ คือ ขยันที่จะวางใจในความดีจนไม่มีเวลาเหลือพอไปก่อ

กรรมชั่วเปรียบเสมือนในขณะที่ดื่มกินรสชาติอันเป็นทิพย์ที่สะอาด 

ย่อมไม่ปรารถนารสชาติอันหยาบแห่งอกุศลแต่อย่างใด

 

 การขยันทำความดีจนไม่มีเวลาว่างไปทำชั่ว นับเป็นอุบายที่ควร

ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ ไม่ปล่อยเวลานั่งนอนคิดฟุ้งซ่านเพ่งโทษไปใน

บุคคลต่างๆ อย่างอกุศล เป็นการสร้างอกุศลใหม่ให้เกิดอย่างไม่สมควร

ต้องได้รับเลย หรือหลงคิดถึงแต่อกุศลเก่าทั้งที่ผ่านไปแล้ว แต่กลับหลง

เอาสัญญาความจำที่ไม่ดีกลับมาคิดใหม่อย่างไม่เลิกรา จนเหมือนดั่งว่า

มันมีตัวตนอยู่อย่างคงท่ี จากการหลงคิดปะติดปะต่ออารมณ์ท่ีเศร้าหมอง

เหมือนๆ กันขึ้นมา หรือพากาย วาจา ใจ ไปก่อเรื่องอกุศลอีก 

ตามแก้ไขด้วยวิธีผิดพลาดอย่างไม่จบสิ้น คือ หลงขาดสติ..

แล้วก่อกรรมอกุศล..รับผล..แล้วหลงขาดสติต่อ..

ก่ออกุศล..รับผล วนเวียนอยู่กับความทุกข์ใจ

อย่างไม่สมควรจะต้องได้รับ หากไม่ขาดสติ

หลงดำริอกุศลขึ้นมา
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      ดังนั้น การขยันทำความดีจนไม่มีเวลาว่าง น่าจะเป็น

     การป้องกันไว้ดีกว่าแก้ โดยเฉพาะกุศลที่เป็นตัวอโมหะ ที่เป็น

      ปฏิปักษ์กับความหลงผิดคิดว่ารูปนามเป็นเรา เป็นเขา

 

   ส่วนอสัมโมหสัมปชัญญะ รู้สึกตัวว่าหลงหรือไม่หลงจึง

                  ช่วยเข้ามาทำงานร่วมกับความเพียร ที่คอยปิดกั้น

        อกุศลใหม่ และทำลายอกุศลเก่าคือมีสติเห็นว่าหลง

      แล้วไม่ทำตาม อีกทั้งยังช่วยทำกุศลให้ผลิแย้มขึ้นใน

ช่วงที่มีสติสัมปชัญญะ และทำกุศลให้เจริญคือพ่วงเอากาย วาจา ใจ ที่มี

ความสุจริต คือศีล และสมาธิ ปัญญา ตามกันมา

 

 ดังนั้น ขยันๆ หน่อยในกุศล จงอย่าเกียจคร้านปล่อยเวลาให้ผ่าน

ไป ขยันมีสติรู้สึกตัวในอิริยาบถย่อย หรือขยันตามดูลมหายใจ ท่องพุทโธ

ไว้เป็นวิหารธรรม ป้องกันอกุศลใหม่ไม่ให้เข้ามา ขยันมีสติสอดส่องรักษา

ใจที่ปกติสุขไว้เสมอๆ เห็นที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงของรูปนามที่ว่าง

จากอัตตาตัวตนอยู่เสมอๆ



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๓๓



๓๔ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

        ขยันทำความดี 

นาทีต่อนาทีกำลังปลิดชีวิต

         เวลาเหลือน้อยนิด 

     จะคิดทำชั่วไปทำไม?
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ขยันทำความดีจนไม่มีเวลาทำความชั่ว๗
 วันเวลาของแต่ละชีวิต แต่ละผู้คนเหลือสักเท่าไหร่กัน เพียงแค่จะ

ทำโครงการแห่งความดีให้สำเร็จลุล่วง ในแต่ละอย่างก็ยังทำแทบจะไม่ทัน

แล้วจะมีเวลาเหลือไปทำความชั่วทำไม? หากตระหนักว่าความตายไม่รู้

ว่าจู่โจมเข้ามาในเวลาใด ไม่ว่ายามหลับ ยามเดินทาง หรืออยู่กับที่ ในเมื่อ

เหตุปัจจัยของส่ิงแวดล้อมรอบตัวล้วนแปรผันอยู่ตลอดเวลา จะเอาเวลามา

นั่งนินทา วิพากษ์วิจารณ์ ให้ร้ายก้าวก่าย หรือเพ่งโทษหาความผิดใส่กัน

ไปทำไม 

 

 การมีสติสัมปชัญญะและความเพียรคอยปิดก้ันอกุศลใหม่ทำลาย

อกุศลเก่า ทำกุศลให้ผลิแย้ม และเบ่งบานไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ 

ขึ้นไปจะไม่เป็นการดีกว่าหรือ ดีกว่าปล่อยให้ใจถูกร้อยรัดอยู่ด้วยโซ่ตรวน

แห่งความเห็นผิด ว่ารูปนามท้ังภายนอกภายในเป็นอัตตาตัวตนหรือร้อยรัด

ไว้ด้วยความลังเล งมงาย อยากได้ในธาตุ ๔ ภายนอกมาสนองกามราคะ

หรือถูกร้อยรัดไว้ด้วยความขุ่นเคืองอันไม่เป็นไปดังใจปรารถนา อีกทั้งความ

ปรารถนาในรูปธรรมอันประณีตหรืออรูป ด้วยความสำคัญผิดว่ามีตนเป็น

นั่นเป็นนี่ ฟุ้งซ่านแส่ส่ายอยู่ด้วยความหลงแห่งอวิชชา หลงลืมธรรมชาติ

ใจเดิมแท้ที่มีความปกติสุขด้วยอิสรภาพอันสะอาดจากราคะ โทสะและ

โมหะ อยู่ก่อน  

 ใช้เวลาที่เหลือปลดโซ่ตรวนแห่งอวิชชา ด้วยการเจริญสติปัญญา

เก็บข้อมูลแห่งความจริงของรูปนามกายใจ ให้เห็นความจริงจนคืนสู่

ธรรมชาติเดิมแท้ซึ่งมีสันติสุขอยู่เป็นนิรันดร์
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 ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้
 

 ...ฯ ทางนี้เป็นทางเดียว

 เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย
 

 เพื่อระงับความโศกและความคร่ำครวญ

 เพื่อดับทุกข์กายและทุกข์ใจ

 เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกทาง

 เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน

 ทางเดียวนี้คือสติปัฏฐาน ๔

 ต่อจากนั้นจึงได้ทรงกล่าวลำดับความในเบื้องต้นว่า

 

 ...เป็นผู้มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ...

 ก่อนจะพูดถึงเนื้อความอื่น ในที่นี้อยากให้สังเกตเห็นบาทฐาน

เบื้องต้นก่อนจะผลิแย้มวลีอื่นของคำว่า มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ  

            คือ ความขยันปิดกั้นอกุศลใหม่ ทำลายอกุศลเก่า มีความ

     ระลึกรู้ ไม่เหม่อเผลอ ไม่ล่องลอย มีความไม่ลืมกายใจ  

          รักษาใจให้ปกติ รู้สึกตัวถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล  

    ไม่เผลอโคจรออกไปนอกกายใจ รู้สึกตัว

     ชัดว่าหลงหรือไม่หลง?
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 ซึ่งในที่นี้จะเห็นถึงความขยันอย่างถูกทาง ถูกวิธี ซึ่งประโยคที่

สมบูรณ์ทั้งหมดมี ดังนี้

 ๑. เป็นผู้มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ 

      เฝ้าตามดูกายในกายอยู่ กำจัดความพอใจและไม่พอใจใน

      อารมณ์ของโลกออกเสียได้

 ๒. เป็นผู้มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ

      เฝ้าตามดูเวทนาในเวทนาอยู่ กำจัดความพอใจและไม่พอใจ

      ในอารมณ์ของโลกออกเสียได้

 ๓. เป็นผู้มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ 

      เฝ้าตามดูจิตในจิตอยู่ กำจัดความพอใจและไม่พอใจ

      ในอารมณ์ของโลกออกเสียได้

 ๔. เป็นผู้มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ     

      เฝ้าตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ กำจัดความพอใจและ

      ไม่พอใจในอารมณ์ของโลกออกเสียได้

  ฯลฯ

    ข้อสังเกตที่เหมือนกันในทุกหัวข้อ นอกจากการเป็นผู้มีความ

เพียร มีสติ มีสัมปชัญญะแล้ว ที่เหมือนกันในกาย เวทนา จิต ธรรม คือ

คำกริยาที่เฝ้าตามดู และกำจัดความพอใจไม่พอใจในอารมณ์ของโลก

ออกเสียได้

 ย่อมแสดงให้เห็นถึงลักษณะเหมือนการทำงานวิจัยเก็บข้อมูล

ด้วยความเที่ยงธรรม ดังที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปกระทำการเก็บข้อมูลของ



๓๘ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

ปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ เช่น การดำเนินชีวิตของพืช สัตว์ ดินฟ้า

อากาศ ฯลฯ ล้วนเป็นการเฝ้าตามสังเกตด้วยใจเป็นกลาง เก็บข้อมูลอย่าง

ต่อเนื่องด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ดีที่สุด เพื่อสรุปประเมินผลเป็นงานวิจัยที่

แม่นยำตามความเป็นจริง ซ่ึงในสติปัฏฐาน ๔ น้ี จึงทำให้ธัมมวิจัยเจริญข้ึน

 

 ซึ่งแน่นอน หากตามเห็นความจริงจนปรากฏชัดว่า กาย เวทนา 

จิต ธรรม ล้วนไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา ย่อมกำจัดความหลงพอใจ

และไม่พอใจในอารมณ์เหล่านั้นออกได้ เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่

ตามเก็บข้อมูลของธรรมชาติด้วยใจเป็นกลางย่อมไม่เติมอคติ หลงชอบ 

ชัง ต่อปรากฏการณ์เหล่านั้น

  ส่วนภาคขยาย หรือรายละเอียดในการตามดูกายในกาย 

ได้แบ่งออกไว้เป็น
  

 ๑. หมวดลมหายใจ คือการเห็นกายในกาย ซึ่งประกอบด้วยลม  

     ไม่ใช่สัตว์ ตัวตนแต่อย่างใด

 ๒. หมวดอิริยาบถใหญต่างๆ ในการยืน เดิน นั่ง นอน ซึ่งเกิด-ดับ

     ไปตามเหตุปัจจัย

 ๓. หมวดสัมปชัญญะ มีสติพร้อมด้วยความรู้สึกในอิริยาบถย่อย  

     เช่นการเหลียว กิน ดื่ม ขับถ่าย

 ๔. หมวดสิ่งปฏิกูลในร่างกาย เช่น อาหารเก่าในลำไส้

      ย่อมไม่ใช่เราแต่อย่างใด

 ๕. หมวดธาตุ การพิจารณาโดยความเป็นธาตุ

      ดิน น้ำ ลม ไฟในกาย อันเป็นเพียงธาตุ ๔ ในโลก
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 ๖. หมวดป่าช้าทั้ง ๙ 

     การพิจารณาร่างศพ ๙ ประการ  

     ที่ล้วนกำลังผุพังสลายไปด้วย

     อาการต่างๆ 

 ซึ่งทรงสรุปปิดท้ายให้ตามเห็นถึงความเกิด ดับ ดังนี้
 

 ...เฝ้าตามดูกายในกายภายในอยู่บ้าง เฝ้าตามดูกายในกาย

ภายนอกอยู่บ้าง เฝ้าตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง 

ด้วยประการฉะนี้

 เฝ้าตามดูสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นในกายอยู่บ้าง เฝ้าตามดูสิ่งที่ทำให้ดับ

ไปในกายอยู่บ้าง  เฝ้าตามดูสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นและดับไปในกายอยู่บ้าง

 อนึ่งภิกษุนั้น เข้าไปตั้งสติอยู่ว่า กายมีอยู่ดังนี้ เพียงเพื่อรู้ไว้เท่านั้น 

เพียงเพื่อระลึกไว้เท่านั้น เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ทั้งไม่ยึดถือ

อะไรๆ ในโลกด้วย

 ในที่นี้ อยากให้สังเกตถึงวิธีการเก็บข้อมูลและทำงานวิจัยอย่าง

ละเอียดถ่ีถ้วน ด้วยการสุ่มตัวอย่างต่างๆ อย่างรอบคอบ คือ มีบทพิสูจน์ท้ัง

จากภายนอกและภายใน รวมถึงองค์ประกอบของการท่ีทำให้ส่ิงน้ันเกิดข้ึน

และดับไป ซึ่งชี้ให้ดูถึงสภาวะที่ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองแต่อย่างใด 

 

 



๔๐ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 จึงทรงสรุปวิธีการปิดท้ายอีกว่าให้เข้าไปต้ังสติเพียงเพ่ือรู้ไว้เท่าน้ัน

เพียงเพ่ือระลึกไว้เท่าน้ัน คือ อาการสักว่ารู้เหมือนดูปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

เช่น สายลมพัดใบไม้ไหวหรือสายน้ำไหล เป็นการวางท่าทีอย่างเรียบง่าย

ไม่เคร่งเครียด เป็นกลาง จึงทรงเน้นไปในวลีที่ว่า...

  

          เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ 

                                ทั้งไม่ยึดถืออะไรๆ ในโลกด้วย  
 

 คือเป็นการดูปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเติมตัณหา คือ

ความอยากได้ อยากเป็น หรืออยากพ้น และไม่เติมความคิดเห็นหรือทิฏฐิ

ต่างๆ ลงไป ทั้งไม่ยึดถือ คือไม่มีอุปาทานในสิ่งเหล่านั้น เห็นความจริงของ

ธาตุ ๔ ที่เกิดดับ ล้วนเป็นของโลกที่ไม่ควรเข้าไปยึดถือ ว่าเป็นของเรา 

ไม่ใช่ สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา ที่เป็นอัตตาตัวตนถาวรแต่อย่างใด

 

 ในเวลาปฏิบัติจริง หากระลึกขึ้นในใจจริงๆ ได้ว่ารูปธรรมหรือกาย

ที่ประกอบเป็นกาย ล้วนเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุที่แปรปรวนเกิดดับ ไม่คงที่ 

มีแต่ทุกขลักษณะ ไม่ใชอ่ัตตาตัวตนของใคร จึงเห็นรูปว่างจากความหมายมั่น

ยึดถือใดๆ ใจจึงตั้งมั่นขึ้นเป็นสมาธิ มีความสงบแน่วแน่มั่นคงจนเป็นหนึ่ง

ไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ใดๆ เรียกว่า จิตเข้าถึงเอกัคคตารมณ์ จากนั้น

จิตจึงพัฒนาขึ้นไปตามแนวทางของสมาธิไปสู่วิมุตติตามลำดับ

 ๑. ในขณะที่อยู่ในสมาธิและองค์ฌาน เป็นการข่มกิเลสนิวรณ์ ๕  

      ไว้ไม่ให้ก่อความทุกข์ใจ เรียกว่า วิกขัมภนวิมุตติ

 ๒. ในขณะที่แยกรูปนาม เห็นว่าไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา

      เป็นการหลุดพ้นจากความเห็นผิดในขณะ เรียกว่า   

      ตทังควิมุตติ
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 ๓. หากจิตมีกำลังสมาธิและปัญญาเสมอกัน ผ่านอัปปนาสมาธิ

      ไม่สนใจจิตสังขารเดินอยู่ในมรรคญาณ เรียกว่า   

      สมุจเฉทวิมุตติ
  

 ๔. ในขณะจิตผ่านมรรคญาณ เข้าไปรับผลญาณ เรียกว่า   

      ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

 ๕. ในสภาวะที่จิตหลุดพ้นจนกิเลสก่อทุกข์ใจไม่ได้อีกต่อไป   

      เรียกว่า นิสสรณวิมุตติ

 วิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ หากเข้าใจวิธีการหมวดหนึ่งหมวดใด

แล้ว จะทำเป็นเหมือนกันหมดในทุกหมวด เพราะเร่ิมด้วยเคร่ืองมือประเภท

เดียวกัน คือ มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ และเริ่มต้นด้วยวิธีการเดียว

กันอีก คือ การตามดูลักษณะภายในของสิ่งนั้น คือเห็นความเกิดดับ จนรู้

เท่าทัน โดยมีผลลัพธ์ในเบื้องต้น คือ กำจัดความชอบชังในสิ่งที่ดูนั้น ด้วย

การวางท่าทีในการดูดุจนักสังเกต เก็บข้อมูล ทำงานวิจัยดั่งดูปรากฏการณ์

ธรรมชาติหนึ่ง จึงดูอย่างถูกวิธี คือ สักแต่ว่าอาศัยเป็นที่รู้ อาศัยเป็น

ท่ีระลึกรู้ เพ่ือไม่เป็นท่ีอาศัยของตัณหา และทิฏฐิ คือไม่เติมความอยาก

หรือความคิดเห็นลงไปจึงมีผลเป็นลักษณะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อ

สิ่งถูกรู้เหล่านั้นว่าเป็นเราหรือของเราแต่อย่างใด ผลที่เกิดขึ้นในสมาธิ 

จึงทำให้จิตตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่ง ไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์อื่นในแต่ละ

หมวดนั้น แม้จะใช้วิธีขึ้นต้นและลงท้ายเหมือนกัน แต่ก็แล้วแต่จริตนิสัย

สภาพแวดล้อมและปรากฏการณ์เด่นที่เกิดขึ้นกับกายใจ ซึ่งผู้มีสติ

ปัญญาย่อมเฉลียวใจเลือกใช้ในแต่ละขณะอย่างสอดคล้องกลมกลืน

ในการดับทุกข์ และเกิดประโยชน์สุขได้ตามสมควร



๔๒... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

  เวทนาอารมณ์ในโลกแค่ความเผลอเพลิน

                แต่งเติมด้วยผัสสะ 

อย่างหลงมีมานะว่าเป็นตน
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ขยันสังเกตเวทนาอารมณ์ ๘
 สรรพชีวิตทั้งหลาย ล้วนมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อเสวยเวทนาอารมณ์  

และแสดงปฏิกิริยาทางกาย วาจา ใจ ต่างก็เพราะเกิดเวทนาอารมณ์ เช่น 

ในขณะพูดจาด้วยความปรารถนาดีแต่เกิดความเห็นไม่ตรงกัน ขัดเคืองใจ 

คือ เกิดทุกข์เวทนา จึงแสดงพฤติกรรมผลักทุกขเวทนาหรือเหตุแห่งทุกข์

นั้นให้ห่างออกไป เช่น หากสิ่งนั้นเป็นตัวบุคคลก็จะถอยห่างจากตัวบุคคล

นั้น เพื่อเสวยเวทนาอารมณ์ที่ปลอดโปร่งและเป็นอิสระจากความกดดัน

เหล่านั้น

 

 ส่วนใหญ่เวทนาอารมณ์เหล่านั้นเหมือนถูกจ้างให้มีความสุขโดย

อาศัยผัสสะที่น่าพึงพอใจและไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง เช่น การพาเพื่อน

ไปทานอาหารอร่อย อาหารที่อร่อยนั้นละเป็นตัวจ้างเวทนาให้มีความสุข 

หรือคำสรรเสริญเยินยอก็เหมือนค่าจ้างให้การรับฟังนั้นเกิดการเคลิ้มตัว

มีความสุข จนถึงผัสสะในการรับรู้ต่างๆ อันเป็นองค์ประกอบของชีวิต คือ 

ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกล่ิน ล้ินกับรส กายกับสัมผัสกาย ใจกับสัมผัส

ทางความนึกคิด จึงเรียกความสุขเหล่านี้ว่าเป็นความสุขที่เกิดจากอามิส 

หรือที่ใช้กันทั่วไปว่าอามิสสินจ้าง

 

 หรือความสุขที่ปราศจากอามิส คือ ไม่ต้องอาศัยเหยื่อ

หรือค่าจ้างจากสิ่งภายนอก เช่น ความสุขที่เกิดจากความสงบ

จากราคะ โทสะ โมหะ หรือความสุขในสมาธิ ฌาน และ

วิปัสสนา เป็นต้น
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 สุขเวทนาทั้งหลายที่ทุกชีวิตได้รับ กลับเป็นเพียงแค่ความเผลอ

เพลินเพียงชั่วขณะ เช่น ขณะที่ดูภาพยนตร์ที่ชอบ กินอาหารที่อร่อยหรือ

เผลอเพลินไปกับเสียงเพลง ดั่งเช่นแมลงหรือนกเคลิบเคลิ้มเหม่อเผลอไป

กับเสียงที่แต่งท่วงทำนองขึ้น จนถึงกลิ่นและผัสสะทางกายต่างๆ เช่น 

การนวดเพื่อการผ่อนคลาย หรือปรุงแต่งอารมณ์นึกคิด อันเคลิบเคลิ้ม 

เผลอเพลินทางใจ ดังนั้น เวทนาอารมณ์ทั้งหลายจึงให้ผลเป็นเพียงความ

เผลอเพลินเท่านั้น ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น 

เวทนาอารมณ์เหล่านั้นจึงไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา แต่อย่างใด

 

 การมีสติสังเกตเวทนาอารมณ์เหล่านี้ จึงชื่อว่าเวทนานุปัสสนา

สติปัฏฐาน ซึ่งขึ้นต้นด้วยวิธีและเครื่องมือเหมือนกัน คือ มีความเพียร 

มีสติ มีสัมปชัญญะ เฝ้าตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ กำจัดความ

พอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเฝ้าตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่

 อย่างไร

 ๑. เมื่อเสวยเวทนาเป็นสุข ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาเป็นสุข 
 

 ๒. เมื่อเสวยเวทนาเป็นทุกข์ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาเป็นทุกข์

 ๓. เมื่อเสวยเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุข ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาไม่ทุกข์

      ไม่สุข

       ๔. เมื่อเสวยเวทนาเป็นสุขมีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวย

            เวทนาเป็นสุขมีอามิส หรือเสวยเวทนาเป็นสุขไม่มี

            อามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาเป็นสุขไม่มีอามิส
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 ๕. เมื่อเสวยเวทนาเป็นทุกข์มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาเป็น

      ทุกข์มีอามิส หรือเสวยเวทนาเป็นทุกข์ไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่าเรา

      เสวยเวทนาเป็นทุกข์ไม่มีอามิส
 

 ๖. เมื่อเสวยเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขมีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนา

      ไม่ทุกข์ไม่สุขมีอามิส หรือเสวยเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขไม่มีอามิส  

      ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขไม่มีอามิส

 ภิกษุเฝ้าตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่บ้าง เฝ้าตามดู

เวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่บ้าง

 เฝ้าตามดูเวทนาในเวทนาท้ังหลายท้ังภายในและภายนอกอยู่บ้าง

ด้วยประการฉะนี้

 เฝ้าตามดูสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายอยู่บ้าง เฝ้าตามดู

สิ่งที่ทำให้ดับไปในเวทนาทั้งหลายอยู่บ้าง เฝ้าตามดูสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นและ

ดับไปในเวทนาทั้งหลายอยู่บ้าง

 อนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งสติอยู่ว่า เวทนาทั้งหลายมีอยู่ดังนี้ เพียงเพื่อ

รู้ไว้เท่านั้น เพียงเพื่อระลึกไว้เท่านั้น เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ 

ทั้งไม่ยึดถืออะไรๆ ในโลกด้วย

 หากสังเกตจะพบว่าวิธีการขึ้นต้นในการดูและบทสรุปสุดท้ายจะ

เหมือนกัน คือ เป็นการดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างมีความเพียรปิด

กั้นอกุศล มีสติ มีความรู้สึกตัว กำจัดความยินดียินร้าย เห็นเวทนาเป็น

เพียงสิ่งที่ถูกรู้ เกิดดับตามเหตุปัจจัยไม่เติมตัณหาและทิฏฐิลงไป ทั้งไม่

เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นสัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา แต่อย่างใด ซึ่งล้วน

เป็นบทสรุปทางปัญญาที่เกิดจากการเก็บข้อมูล ทำงานวิจัยทั้งสิ้น
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    ขณะใดหลงคิดเรื่องความจริง 

อย่าลืมเห็นความจริงว่าจิตกำลังคิด



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๔๗

ขยันสังเกตเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดกับจิตใจ ๙
  คนส่วนใหญ่มักหลงว่าจิตเป็นตัวเป็นตน หรือหลงเผลอจนเคย

ชินติดปากว่า “จิตของเรา” การตามสังเกตเหตุและผลลัพธ์ในจิตใจเป็น

การทำงานวิจัยเกี่ยวกับจิต ซึ่งแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ นักชีววิทยาหรือ

                 นักจิตวิทยาก็ยังไม่เคยสรุปความจริงให้กับโลกหรือสาธารณชน

  ได้รับรู้มีแต่การสุ่มเดาอย่างหาต้นชนปลายไม่ถูก ซึ่งอาจโยน

       บทสรุปสุดท้ายลงไปว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างหรือพระพรหม

    อะไรทำนองนั้น แต่หากสังเกตด้วยตนเองให้เห็นถึงเหตุและ

และผลลัพธ์ในแต่ละขณะของสภาวะจิตที่ถักทอต่อเนื่องจากสภาวะหนึ่ง

 ส่งผลไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง ซึ่งไม่ได้มีสภาวะใดมีตัวตนด้วยตนเอง

 จนแม้แต่ในขณะที่จิตหลุดพ้นไปจากความหลงผิดต่างๆ ก็ล้วน

เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ว่างจากอัตตาตัวตนของใคร คือ 

ไม่มีอัตตาตัวตนของใคร เข้าไปเป็นอะไรอยู่ในนั้นจริง

    คำว่า จิตในจิต ก็ล้วนมีลักษณะเหมือนกายในกาย  

    คือ สิ่งที่เรียกว่ากายก็ล้วนมีองค์ประกอบย่อยๆ ในกาย เช่น 

    แคลเซียม คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ฯลฯ ซ่ึงในแต่ละส่วนท่ีประกอบ 

                กันเข้าน้ันก็ล้วนไม่ใช่สัตว์หรืออัตตาตัวตนของใครแต่อย่างใด      

    เช่นเดียวกับลักษณะของจิตในจิต เช่น อาจมีส่วนประกอบบางขณะ

เป็นโทสะ แต่โทสะนั้นก็เป็นเพียงสภาวธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยจากการ

เผลอคิดร้าย ซ่ึงท้ังความเผลอคิดร้ายและโทสะก็ล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัย เช่น เมื่อหยุดคิดร้าย โทสะก็ดับ 

ไม่มีอัตตาตัวตนถาวรอยู่จริงและสภาวะที่เกิดดับเหล่านั้นก็ไม่ใช่ สัตว์ 

ตัวตน บุคคล เรา เขา แต่อย่างใด
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 การตามสังเกตเห็นจิตในจิต เป็นการทำงานวิจัยจากประสบการณ์

โดยตรง ซึ่งต่างจากประสบการณ์เทียมที่คาดคะเนหรือหลงคิดเอาว่า 

“จิตคืออะไร” หรือแม้ในเน้ือหาของประสบการณ์เทียม ก็ยังมีประสบการณ์

แท้ที่แสดงปัจจุบันขณะอยู่ต่อหน้าว่า สิ่งที่กำลังคิดว่าจิตคืออะไรนั่นละ 

สิ่งนั้นที่สมมุติเรียกว่า จิต คือ เห็นจากประสบการณ์ตรงว่า แม้แต่คำว่า 

จิต ก็ยังเป็นเพียงชื่อสมมุติ ธรรมชาติที่แท้ของสิ่งนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ก่อน

รวมถึงช่ือท่ีสมมุติเป็นอาการต่าง ๆ เหล่าน้ันก็ดี ทางท่ีดีจึงควรสังเกตเข้าไป

ที่สภาวะของความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิต จึงเรียกชื่อหมวดนี้ว่าการเฝ้า

ตามดูจิตในจิต หรือ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งไม่ควรละเลย วิธีการ

ที่เหมือนกันด้วยประโยค ที่ว่า

 “เป็นผู้มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ เฝ้าตามดูจิตในจิตอยู่ 

กำจัดความพอใจและไม่พอใจในอารมณ์ของโลกออกเสียได้”

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเฝ้าตามดูจิตในจิตอยู่อย่างไร

 ๑. จิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีราคะ      

                 จิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากราคะ

             ๒. จิตมีโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีโทสะ 

                  จิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากโทสะ

 ๓. จิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีโมหะ     

      จิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากโมหะ

 ๔. จิตหดหู่ ก็รู้ชัดว่า จิตหดหู่

 ๕. จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ชัดว่า จิตฟุ้งซ่าน
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 ๖. จิตถึงซึ่งความเป็นจิตใหญ่ ก็รู้ชัดว่า

      จิตถึงซึ่งความเป็นจิตใหญ่ 

      จิตไม่ถึงซึ่งความเป็นจิตใหญ่ ก็รู้ชัดว่า

      จิตไม่ถึงซึ่งความเป็นจิตใหญ่ (จิตถึงความเป็น

      จิตใหญ่ คือ ตั้งอยู่ในรูปฌานและอรูปฌาน    

      ไม่ถึงคือยังอยู่ในกาม)
 

 ๗. จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า     

      จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ชัดว่า

      จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า

 ๘. จิตตั้งมั่น ก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่น  จิตไม่ตั้งมั่น ก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่น
 

 ๙. จิตหลุดพ้น ก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้น  

      จิตไม่หลุดพ้น ก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้น

 ภิกษุเฝ้าตามดูจิตในจิตภายในอยู่บ้าง เฝ้าตามดูจิตในจิตภาย

นอกอยู่บ้าง เฝ้าตามดูจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง ด้วยประการ

ฉะนี้

 เฝ้าตามดูสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นในจิตอยู่บ้าง เฝ้าตามดูสิ่งที่ทำให้ดับ

ไปในจิตอยู่บ้าง เฝ้าตามดูทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นและดับไปในจิตอยู่บ้าง

 อนึ่ง ภิกษุนั้นเข้าไปตั้งสติอยู่ว่า จิตมีอยู่ดังนี้ เพียงเพื่อรู้ไว้เท่านั้น 

เพียงเพื่อระลึกไว้เท่านั้น เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ทั้งไม่ยึดถือ

อะไรๆ ในโลกด้วย

 



๕๐ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 ผู้มีปัญญาอาจเฉลียวใจได้เพียงแวบเดียวถึงเครื่องมือในการดู

และวิธีการในการดู รวมถึงการวางท่าทีในการดู อันสรุปเป็นผลลัพธ์จาก

การตามดูข้อมูล และสรุปเป็นงานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองของจิตใจได้ไม่ยากนัก 

โดยเฉพาะลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันในปรากฏการณ์ขอ งกาย เวทนาและ

จิต คือ การตามเห็นลักษณะที่เกิดและดับ โดยอาศัยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้น

ย่อมชี้ชัดลงไปว่า สิ่งที่อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น ย่อมไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง

แต่อย่างใด แล้วจะมาหลงยึดมั่นอยู่ว่า “จิตของเรา” ไปได้อย่างไร 

 หากสังเกตจิตในจิตในขณะเผลอคิด คำว่า “จิตของเรา”ก็อาจเกิด

ประสบการณ์ตรงปัจจุบันว่า คำว่า “จิตของเรา” นั้นก็ล้วนเป็นสภาวะที่จิต

หลงคิดคำว่า “เรา” ขึ้นมา ไม่ได้มีอัตตาตัวตนของเราจริงแต่อย่างใด

 ดังนั้น ปัญหาของความมีหรือไม่มี อันเกิดจากความหลงคิดก็จะ

ถูกยุติบทบาทไปด้วย และประจักษ์ถึงความรู้สึก หรือธรรมชาติเดิมแท้อัน

ไร้ถ้อยคำภายในอยู่ก่อน หมดปัญหาท่ีจะถกเถียงกันด้วยถ้อยคำภายนอก



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๕๑



๕๒ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

ธาตุ ๔ ยังไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่าเป็นธาตุ ๔

นามธรรมที่ไปหลงยึดกับชื่อเหล่านั้น

ล้วนเหลวไหลสิ้นดี



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๕๓

ขยันสังเกตรูปธรรมและนามธรรม๑๐
 ในสติปัฏฐาน ๔ หมวดสุดท้าย คือ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้

นับว่าเป็นที่รวมเอาทั้งส่วนที่เป็นกาย เวทนา จิต ธรรม คือ รูปธรรมและ

นามธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยแห่งความเกิดขึ้นและดับไป สร้างสภาวธรรม

แห่งปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนมากมาย คือ นิวรณ์ ๕, 

ขันธ์ ๕, อายตนะ ๖, โพชฌงค์ ๗, และอริยสัจ ๔ แต่ยังใช้เครื่องมือและ

วิธีการเดียวกัน คือ วางท่าทีอย่างเป็นผู้รู้ เห็นทุกปรากฏการณ์เป็นเพียง

ส่ิงถูกรู้ ส่ิงท่ีเพียงเพ่ือระลึกรู้ โดยไม่เติมตัณหาและทิฏฐิ ท้ังไม่ยึดถืออะไรๆ

ในโลกด้วย
 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางท่าทีในการดูอย่างเริ่มต้นที่เพียบพร้อม

ด้วยอุปกรณ์เคร่ืองมืออย่างถูกต้อง เป็นผู้มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ

เฝ้าตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ กำจัดความพอใจและไม่พอใจใน

อารมณ์ทั้งหลายของโลกออกเสียได้

 นิวรณ์ ๕ คือ

 ๑. กามฉันทะ   ความพอใจในกามคุณ
 

 ๒. พยาบาท  ความคิดร้าย
 

 ๓. ถีนมิทธะ  ความท้อแท้และความง่วง เหงาซึมเซา
 

 ๔. อุทธัจจะ กุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและความหงุดหงิด

    รำคาญใจ
 

 ๕. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย
 

 โดยมีวิธีการตามดูความเกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกับที่ผ่านมา 

ทุกประการ ฯลฯ



๕๔ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 ขันธ์ ๕ คือ

 ๑. รูป   รู้ชัดว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูป 

   อย่างนี้ความดับแห่งรูป

 ๒. เวทนา รู้ชัดว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนา 

   อย่างนีความดับแห่งเวทนา
 

 ๓. สัญญา รู้ชัดว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญา   

   อย่างนี้ความดับแห่งสัญญา
 

 ๔. สังขาร รู้ชัดว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร   

   อย่างนี้ความดับแห่งสังขาร
 

 ๕. วิญญาณ รู้ชัดว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ   

   อย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณ 

 ...ฯลฯ...

                  ในที่นี้ทดลองทำงานวิจัย สังเกตดูการทำงาน

            ของขันธ์ ๕ ที่อาศัยเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันอยู่

    ๑. รูป คือ สิ่งที่อาศัยธาตุ ๔ ผสมกัน

                    หนึ่งกลุ่มหรือเอามากองรวมกัน จึง  

                    เรียกว่า “ขันธ์”
 

    ๒. เวทนา คือ ผลจากการที่รูปภายใน

         กระทบกับรูปภายนอก รวมถึงความ

         นึกคิดที่กระทบกับใจ เป็นสุขหรือ

         ทุกข์หรือเฉยๆ

 



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๕๕

 ๓. สัญญา คือ ผลจากการจดจำความสุข ความทุกข์ คุณ โทษ  

      จากรูป รส กลิ่น เสียง ผัสสะต่างๆ

 ๔. สังขาร คือ การนำเอาสัญญาความจำมาผสมกับเวทนา

      อารมณ์ ประมวลเปรียบเทียบเป็นความคิดปรุงแต่ง
 

 ๕. วิญญาณ คือ การรับรู้รูป รับรู้เวทนา รับรู้ความจำ รับรู้ความ

      คิดหรือสังขารที่ผสมจากองค์ประกอบข้างต้น เรียกว่า

      วิญญาณ
 

  รับรู้รูปที่กระทบทางตา เรียกว่า “จักขุวิญญาณ”

  รับรู้เสียงทางหู  เรียกว่า “โสตวิญญาณ”

  รับรู้กลิ่นทางจมูก เรียกว่า “ฆานวิญญาณ”

  รับรู้รสทางลิ้น  เรียกว่า “ชิวหาวิญญาณ”

  รับรู้สัมผัสทางกาย เรียกว่า “กายวิญญาณ”

  รับรู้ความนึกคิดทางใจ เรียกว่า “มโนวิญญาณ”

 บทสรุปของสติปัฏฐาน ๔ ทุกบทล้วนเป็นการเก็บข้อมูลอย่าง

ละเอียดของปรากฏการณ์ของกายและใจ เพื่อให้เกิดบทสรุปทางงาน

วิจัยว่าสิ่งที่ถูกรู้ต่างๆ เหล่านี้ แม้แต่วิญญาณก็ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล 

เรา เขา เป็นแต่เพียงสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุ

ปัจจัย ไม่ใช่ภูตผีปีศาจอย่างที่หลงนึกเอาเองจากความความจำที่ผิด

พลาดเพราะไม่เคยศึกษาและทำงานวิจัยอย่างถูกวิธี



๕๖ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖

 

 ซึ่งในที่นี ้พระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้รู้จักสังโยชน์ที่แปลว่า 

“เครื่องร้อยรัดใจ” โดยอาศัยการกระทบกันของอายตนะภายในและภาย

นอก ซึ่งสังโยชน์ต่างๆ ยังล้วนไม่ได้มีอยู่ก่อน จึงทรงให้สังเกตเห็นสังโยชน์

ที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่เกิดขึ้น

แล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการน้ันด้วย สังโยชน์ท่ีละแล้ว

แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วย
 

 จะขอยกตัวอย่างให้พอเป็นที่สังเกตสักเล็กน้อย เช่น 

           ปฏิฆะสังโยชน์ คือ ความหงุดหงิด

             ขัดเคืองล้วนไม่ได้อยู่ในใจมาก่อน

          มามีตอนเผลอขาดสติในขณะที่หู

              กระทบเสียง เช่น การสนทนาที่ก้าวก่าย  

         กดดันข่มเหงจิตใจกัน เม่ือเผลอหลงประเด็น 

            เห็นผิด ลืมความจริงคิดว่าธาตุ ๔ เหล่านั้น

           เป็นเรา เป็นเขา มีถูก มีผิด มีได้ มีเสีย ความหงุดหงิด

           ขุ่นเคืองจึงเข้ามาร้อยรัดไว้ในใจ ครั้นเจริญ

              ปัญญาตามดูความจริงของกายและใจ 

                 ไม่เห็นเป็นสัตว์ ตัวตน บุคคล  

          เรา เขา ในรูปนามแท้และนามเดิม

    ที่ว่างจากความคิดถูกผิด ดีชั่ว สังโยชน์

    เหล่านั้น ก็ขาดไปเป็นต้น
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  ๑. สักกายทิฏฐิ 

  ๒. วิจิกิจฉา 

  ๓. สีลัพพตปรามาส 

  ๔. กามราคะ 

  ๕. ปฏิฆะ 

  ๖. รูปราคะ 

  ๗. อรูปราคะ 

  ๘. มานะ 

  ๙. อุทธัจจะ 

  ๑๐. อวิชชา

 ดังนั้น ในหมวดอายตนะ ๖ นี้ พระพุทธองค์จึงทรงให้รู้ชัดตาด้วย 

รู้ชัดรูปทั้งหลายด้วย

  รู้ชัดหู  รู้ชัดเสียง

  รู้ชัดจมูก รู้ชัดกลิ่น

  รู้ชัดลิ้น  รู้ชัดรส

  รู้ชัดกาย รู้ชัดสิ่งสัมผัสกาย

  รู้ชัดใจ  รู้ชัดธรรมารมณ์

 

 และรู้ชัดสังโยชน์ที่อาศัยอายตนะภายในภายนอกเหล่านี้เกิดขึ้น

ดังที่อธิบายพอเป็นสังเขปแล้ว

สังโยชน์ ๑๐ 



๕๘ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๕๙

เพียงตามสังเกตกายใจ 

เก็บข้อมูลวิจัยอย่างซื่อตรง

ความจริงทั้งหลาย

ล้วนเปิดเผยอยู่ตรงหน้า



๖๐ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

ขยันรู้ชัดในธรรมที่เอื้อต่อการตรัสรู้๑๑
 โพชฌงค์ ๗

 ๑. ในขณะที่ตามเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต 

ธรรมในธรรมอยู่น้ัน ด้วยความเพียร ปิดก้ันอกุศลและทำกุศลให้ผลิบาน 

ด้วยการมีสติระลึกรู้ ไม่ล่อยลอย รักษาใจให้ปกติ ด้วยสัมปชัญญะ 

ความรู้สึกตัวว่าหลงหรือไม่หลง เช่น ในขณะดื่มกินหรือดูลมหายใจ 

ด้วยการรู้ชัดสังเกตสอดส่องอย่างไม่เผลอ ไม่หลงลืมในขณะน้ัน ช่ือว่า 

สติสัมโพชฌงค์
 

         ๒. ในขณะที่มีสติ ไม่เหม่อ รู้ชัดอยู่กับปรากฏการณ์ใน

กายใจเฉพาะหน้า ด้วยการสังเกต เก็บข้อมูล ทำงานวิจัยเห็นลักษณะ

ผลลัพธ์ของเหตุปัจจัยในขณะนั้น ชื่อว่า ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์
 

          ๓. ในขณะที่ตามสังเกตเก็บข้อมูลทำงานวิจัย

        อยู่เสมอ เท่ากับเป็นการแยกรูปนามอยู่เสมอเท่ากับเป็น

           การปิดก้ันอกุศลและทำกุศลให้ผลิบานอยู่ในขณะน้ัน

      ชื่อว่า วิริยสัมโพชฌงค์
 

                 ๔. ในขณะที่มีความสอดส่องเห็น

   กายใจอย่างรู้เท่าทันและปิดกั้นอกุศลอยู่นั้น  

       ความอิ่มเอิบใจโดยไม่ต้องอาศัยเหยื่อหรือค่าจ้าง

  จากภายนอกย่อมเกิดขึ้น ชื่อว่า ปิติสัมโพชฌงค์
   

                 ๕. ในขณะที่ปิีติเกิดขึ้น ความรู้สึกกระสับ

     กระส่ายทางกายและใจก็ถูกระงับไป แม้แต่ปิติเอง

     ก็ระงับไปด้วยในขณะนั้น ชื่อว่า 

     ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
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 ๖. ในขณะที่กายสงบระงับมีความแช่มชื่นเบิกบานผ่องแผ้วอยู่

ภายในด้วยความสุข จิตย่อมตั้งมั่นแน่วแน่ ถึงซึ่งความเป็นหนึ่ง ชื่อว่า 

สมาธิสัมโพชฌงค์

 ๗. ในขณะที่จิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นหนึ่งไม่เอนเอียงไปมาในชอบ

ชัง อันปราศจากความหลงในเรื่องถูกผิด ดีชั่ว รักเกลียด หรือแม้กระทั่ง

เรา เขา ย่อมเข้าถึงซึ่งความเป็นกลาง ชื่อว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์

 ซึ่งในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ด้วยเครื่องมือเดิม วิธีการเดิมและ

ท่าทีในการดูปรากฏการณ์ อย่างไม่เติมตัณหาและทิฏฐิลงไป และไม่ยึด

ถืออะไรๆ น้ัน ยังคงเน้นท่ีความรู้ชัดอยู่เหมือนเดิม ดังน้ี

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเฝ้าตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายคือ

โพชฌงค์ ๗ อยู่อย่างไร

 เมื่อสติสัมโพชฌงค์ มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า

สติสัมโพชฌงค์ มีอยู่ ณ ภายในจิต หรือ เมื่อสติสัมโพชฌงค์ ไม่มีอยู่ 

ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต

 เมื่อธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์ …

 เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์ …

 เมื่อปีติสัมโพชฌงค์ …

 เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ …

 เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ …

 เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ …



๖๒ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

              อนึ่ง สติ..(จนถึงอุเบกขาเช่นเดียวกัน)  

              สัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดจะเกิดข้ึนด้วยประการ

   ใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้น ด้วยสติ..(จนถึง

              อุเบกขา) ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วย 

   ประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ฯลฯ

 ดังที่กล่าวแล้วถึงวิธีการขึ้นต้นและบทสุดท้ายย่อมมาสู่จุดหมาย      

เดียวกัน ในขณะปฏิบัติจริงย่อมไม่จำเป็นต้องสะดุด หยุดอยู่กับความสงสัย

เพราะวิธีการรู้เหมือนกันเปลี่ยนแต่สิ่งถูกรู้ต่างกัน แต่ก็ล้วนเหมือนกัน คือ

ความเป็นอนัตตาท่ีเป็นเพียงสภาวธรรม ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา 

แต่อย่างใด จึงนำพาไปสู่ธรรมชาติแท้ของใจที่บริสุทธิ์เหมือนกันในที่สุด

 

 



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๖๓



๖๔ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

เหตุก่อ ผลจึงเกิด

    ไร้ผู้ก่อ ไร้ผู้รับผล
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ขยันรู้ชัดเหตุผลและผลลัพธ์

ในอริยสัจ ๔๑๒
 อริยสัจ ๔ 

 แท้จริงแล้วธรรมทั้งหลายล้วนสงเคราะห์รวมลงในอริยสัจ ๔ 

รวมถึงข้อปฏิบัติทุกๆ ข้อก็ล้วนมีไว้เพื่อจุดหมายปลาย ทางแห่งการพ้น

ทุกข์ด้วยอริยสัจ ๔ คือ หลุดพ้นจากกิเลส อันก่อความทุกข์ใจด้วยสมาธิ

และปัญญาที่ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนสมส่วน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติที่นิยม

ชมชื่นการเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาก็ดี ล้วนมีจุดหมายปลายทางแห่งการ

พ้นทุกข์ใจ ด้วยการยุติบทบาทของกิเลสที่ก่อทุกข์ใจไปได้ตามกำลังสติ

ปัญญา

 

 อริยสัจ ๔ นี้ จึงเป็นสิ่งที่ควรขยันรู้ชัดเพื่อตัดสังสารวัฏแห่งทุกข์

เพราะความไม่รู้ในอริยสัจ ๔ นี้เองที่ทำให้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารอย่าง

ไม่รู้เท่าทันถึงโทษภัยที่จะตามมาจากทุกข์ คือ สภาวะที่ทนอยู่กับที่ไม่ได้

สักขณะ จึงหลงแสวงหาด้วยตัณหาอยากได้สภาวะที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา

กิริยาอาการที่กำลังดิ้นรนแสวงหาภาวะที่ดีเหล่านั้นกลับยิ่งสร้างทุกข์

ซ้อนทุกข์เข้าไปอีก คือทุกข์จากความไม่คงท่ีช้ันหน่ึงอยู่แล้ว เช่นการเจ็บไข้

ได้ป่วย หรือการพลัดพรากจากสิ่งต่างๆ แต่กลับสร้างความทุกข์ใจเพิ่ม

ขึ้นด้วยความอยาก เช่น ในเวลาป่วยเผลอหลงคร่ำครวญไม่ชอบความ

ป่วยกระสับกระส่ายด้วยความอยากหายป่วยสร้างภาระแห่งความทุกข์ใจ

ให้เคร่งเครียดยิ่งขึ้น เพราะไม่รู้นิโรธ หรือความพ้นทุกข์ดับกิเลสและไม่รู้

วิธีที่ถูกต้อง คือ ไม่รู้มรรค
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 สติปัฏฐาน ๔ ในหมวดธัมมมานุปัสสนาในช่วงสุดท้าย คือ

การเฝ้าตามดูธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ ๔
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ... ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ 

 ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์

 ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ความดับทุกข์

 ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ปฏิปทาดำเนินไปสู่

 ความดับทุกข์
 

 ........ฯ.......

 

 ซึ่งว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์

 และกิจต่อทุกข์ให้รู้ คือรู้สภาวะแต่ละกลุ่มของขันธ์ ๕ คือ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

 รู้ลักษณะว่าแต่ละกลุ่มนั้นล้วนเป็นเพียงองค์ประกอบที่อาศัย

เหตุปัจจัยเกิดขึ้น แปรปรวน ทนอยู่กับที่ไม่ได้สักขณะและไม่ได้มีตัวตน

ด้วยตนเอง คือ เป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา 

 รู้แล้วละ คือ กิจต่อทุกข์ท่ีละความเห็นผิด ว่ามีอัตตา ตัวตน เรา เขา 

 อนึ่งกระบวนการนี้ล้วนเข้าสู่วิปัสสนาญาณแล้ว คือ 

 การรู้สภาวะของรูปนามในขันธ์ ๕ นั้นคือรูปนามปริจเฉทญาณ 

และปัจจยปริคคหญาณ
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 การรู้ลักษณะของขันธ์ ๕ คือ สัมมสนญาณ และอุทยัพพยญาณ 

คือ เห็นไตรลักษณ์และความเกิดดับ

 การรู้แล้วละความเห็นผิด คือ วิปัสสนาญาณตั้งแต่ภังคญาณ 

คือ เห็นความสลายไป ดับไปๆ เป็นต้น
 

 ในส่วนความเกิด ความแก่ ความตายนั้นจึงไม่มีอยู่ในนั้น รวมถึง

ความโศกเศร้า ความคร่ำครวญรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 

ความคับแค้นใจ ความประสพกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ความพรัดพราก

จากสิ่งที่รัก ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น จึงสรุป

ลงตรง อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ดังกล่าว

 ดังนั้น การรู้ทุกข์ คือ ความทนอยู่กับที่ไม่ได้

สักขณะของรูปนามขันธ์ ๕ จึงทำให้ละสมุทัย คือ 

ตัณหา ความอยากได้ อยากเป็น หรือตัณหาในรูป รส 

กล่ิน เสียง สัมผัสกาย และสัมผัส อารมณ์ ความนึกคิด

ทางใจ เพราะไม่มีใครได้อะไรจริงในสิ่งเหล่านั้น
 

 กิจในสมุทัย คือการละ

 กิจในนิโรธ คือ ทำให้แจ้ง คือ ความสำรอก 

ดับโดยไม่มีเหลือ ความสละ ความสลัดคืน ความปล่อยวาง

ความไม่อาลัยในตัณหา

 กิจในมรรค คือ การเจริญมรรค มีองค์ ๘ 

ด้วยวิธีการที่ตรงไปสู่จุดหมายแห่งการพ้นทุกข์ ที่ควรขยันรู้ชัด

ในเหตุและผลลัพธ์ดังกล่าว

 



๖๘ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

๑๓

เริ่มต้นถูกทางที่จะไป โดยไม่ไป

จุดหมายก็อยู่ในทุกย่างก้าวเรียบร้อยแล้ว
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ขยันเจริญมรรคมีองค์ ๘๑๓
 ๑ สัมมาทิฏฐิ

 

 ในเบื้องต้นขออนุญาตขยายความเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิเสียก่อน 

เพื่อให้เกิดการขยันอย่างถูกวิธี ไม่หลงผิดว่ามรรคจะเจริญเฉพาะตอน

ดำเนินมรรคญาณ เข้าสู่ผลญาณ ในพระนิพพานเท่านั้น เพราะพระพุทธ

องค์ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิมี ๒ อย่าง ดังนี้ 
 

 ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน? เรากล่าวว่า สัมมาทิฏฐิมี ๒ 

อย่าง คือ สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ ซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายบุญ อำนวยวิบากแก่

ขันธ์อย่างหนึ่ง กับ สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ และ

เป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง 
 

 สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ จัดอยู่ในฝ่ายบุญ อำนวยวิบากแก่ขันธ์ 

เป็นไฉน? คือ ความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผล การบำเพ็ญทานมีผล 

การบูชามีผล กรรมที่ทำไว้ดีและชั่วมีผลมีวิบาก โลกนี ้มี ปรโลกมี

มารดามี บิดามี สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ

ปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้และปรโลกให้แจ่มแจ้ง เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง

มีอยู่ นี้แล สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ จัดเป็นฝ่ายบุญ อำนวยวิบากแก่ขันธ์

 สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์มรรค 

เป็นไฉน? คือ องค์ธรรมมรรค ข้อสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวปัญญา ปัญญินทรีย์ 

ปัญญาพละ ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์ของผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ 

ผู้พร้อมด้วยอริยมรรค ผู้กำลังเจริญมรรคอยู่ นี้แล สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ 

ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์มรรค
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 ส่วนคำจัดความในสัมมาทิฏฐิท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ล้วนสรุป

ลงตรงที่เห็นขันธ์ ๕ เป็นไตรลักษณ์ หรือเห็นอายตนะ ๖ เป็นไตรลักษณ์ 

รู้กุศลมูล อกุศลมูล โดยสรุปลงที่รู้อริยสัจ ๔

 

 ในที่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับความหมายในชีวิตประจำวันใน

ปัจจุบัน จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก่อน เช่น 

เชื่อว่ากรรมมีจริง เพื่อให้เข้าใจกระชับในความหมายของกรรมที่สามารถ

มองเห็นได้ทันทีเลย โดยไม่ต้องสงสัย ทดลองน้อมใจพิจารณาเกี่ยวกับ

พุทธพจน์ ดังนี้

 “ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษนี้ทำกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา

อย่างไรๆ เขาย่อมได้เสวยวิบากของกรรมนั้น อย่างนั้นๆ เมื่อเป็นอย่าง

ที่กล่าวนี้ การครองชีวิตประเสริฐ จึงมีได้ เป็นอันเห็นช่องทางที่จะทำ

ความสิ้นทุกข์ให้สำเร็จได้”

  จากพุทธพจน์ข้างต้น หากเฉลียวใจแล้วสรุปได้ในทันทีว่า กรรม

คือ เจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา คือ ในขณะมีเจตนาดี เวทนาอารมณ์ย่อม

          ให้ผลดีมีความสุข หรือหากมีเจตนาร้าย ย่อมได้รับผลเป็นเวทนา

 อารมณ์ท่ีทุกข์ในขณะน้ัน คือ กรรมน้ันให้ผลโดยทันที ไม่ว่าจะอยู่

             ในเสื้อผ้าอาภรณ์เช่นใด หรือสถานที่ใดไม่สำคัญ ไม่ว่า

              จะอยู่ในกระท่อมชาวนา หรือคฤหาสน์เศรษฐี 

                          หากคิดไม่ดีอารมณ์ก็ย่อมรับผลเป็นความทุกข์

                    หากคิดดี มีเจตนาดีย่อมส่งผลเป็น 

            เวทนาอารมณ์ที่มีความสุข หรือซึ่งย่อม

                  สอดคล้องการมีเจตนาดี จึงย่อมไม่่

       จำเป็นต้องรอฤกษ์ดี หรือดวงดาว เวลานาที 
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ดังพุทธพจน์
 

 “บุคคลใดประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้น ได้ชื่อว่า เป็นฤกษ์ดี 

มงคลดี เป็นเช้าดี อรุณดี เป็นขณะดี ยามดี และเป็นอันได้ทำบูชาดีแล้ว

ในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย แม้กายกรรมของเขา ก็เป็นสิทธิโชค

วจีกรรม ก็เป็นสิทธิโชค มโนกรรม ก็เป็นสิทธิโชคปณิธานของเขาก็เป็นสิทธิโชค

คร้ันกระทำส่ิงท้ังหลายท่ีเป็นสิทธิโชคแล้ว เขาย่อมได้ประสบแต่ผลท่ีมุ่งหมาย

อันเป็นสิทธิโชค”

 คำว่า สิทธิโชค หมายถึง สิทธิท่ีจะมีโชคโดยชอบธรรม หากพฤติกรรม

ที่ดีนั้น ในขณะนั้นหรือต่อเนื่องอยู่ด้วยการขยันทำความดี การเข้าใจอย่าง

ถูกต้องในมุมที่ว่า กรรม คือ เจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์ เช่นนี้ย่อม

ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น ซึ่งจัดเป็นฝ่ายบุญ อำนวยวิบากแก่ขันธ์ 

ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ถึงที่ตั ้งแห่งบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เพื่อเป็น

เหตุปัจจัยที่เอื้อวิบากฝ่ายความสุขให้แก่ขันธ์ ๕ คือ ขยันทำความดีจนไม่มี

เวลาทำความชั่ว

 ๑.  ทาน ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ

 ๒.  ศีล ทำบุญด้วยการรักษาศีลประพฤติดี

 ๓.  ภาวนา ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา

 ๔.  ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม

 ๕.  ทำบุญด้วยการขวนขวายช่วยเหลือเกื้อกูล

 ๖.  ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น



๗๒ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 ๗.   ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น

 ๘.   ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้

 ๙.   ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้

 ๑๐. ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง
 

 การที่ได้พยายามขยายความถึงสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นให้เห็นนี้ เพื่อจะ

ได้เห็นถึงความสัมพันธ์กับมรรคทั้ง ๗ ที่เหลือ โดยหากมีความเห็นถูกว่า 

กรรม คือ เจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา ย่อมทำให้เกิด

 ๒  สัมมาสังกัปปะ ดำรินึกคิดด้วยเจตนาที่ดี คือ ออกจากกามคุณ

          อันเร่าร้อน ดำริไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน

 ๓  สัมมาวาจา ย่อมเจรจาด้วยเจตนาที่ดีตามกันมาจากเบื้องต้น

 ๔  สัมมากัมมันตะ การกระทำด้วยเจตนาดีจึงส่งผลสอดคล้อง

      ตามมา

 ๕  สัมมาอาชีวะ เพราะมีเจตนาย่อมเว้นมิจฉาชีพ เลี้ยงชีพด้วย

      เจตนาเป็นกุศล

 ๖  สัมมาวายามะ จึงมีความเพียรตามเจตนาดีนั้นคือ 

      เพียรปิดอกุศลและเพียรเจริญกุศล

 ๗  สัมมาสติ ความระลึกรู้ที่กายใจจึงสอดคล้องกับเจตนาดีดังกล่าว
 

 ๘  สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ เพราะไม่ถูกรบกวนให้มัวหมอง

      ด้วยเจตนาร้าย
 

 ความสัมพันธ์ของมรรคมีองค์ ๘ จากสัมมาทิฏฐิเบ้ืองต้น จึงสอดคล้อง

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๗๓



๗๔ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

๑๔
มิคาดยิ่งเห็นโทษทุกข์

ของความเกาะเกี่ยวมากเท่าใด

ยิ่งปลดโซ่ตรวน

ไปสู่อิสรภาพอันพ้นทุกข์

มากขึ้นเท่านั้น



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๗๕

ขยันออกจากทุกข์

พบความสุขไปตามลำดับ๑๔
 การขยันเจริญสติปัฏฐาน ๔ ดังที่อธิบายผ่านมาทั้งหมด จะพบ

หนทางแห่งการขยันออกจากทุกข์ในแง่มุมต่างๆ มากมาย เพราะในการ

เจริญสติปัฏฐาน ๔ ทุกหมวด ล้วนทำหน้าที่ปิดกั้นกิเลสประเภทนิวรณ์ ๕ 

และทำให้สมาธิตั้งมั่นไปตามลำดับ ดังพุทธพจน์ที่ต่อจากนี้
 

 “เข้าไปตั้งสติไว้ว่า กาย เวทนา จิต ธรรม มีอยู่ ดังนี้

 เพียงเพื่อรู้ไว้ เพียงเพื่อระลึกไว้เท่านั้น

 เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ทั้งไม่ยึดถืออะไรๆ   

 ในโลกด้วย

 .....ฯ.....

 ย่อมละอภิชฌา (กามฉันทะนิวรณ์)
 

 ละพยาบาท
 

 ละถีนมิทธะ

 ละอุทธัจจะ  กุกกจจะ

 ละวิจิกิจฉา

 



๗๖ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 ภิกษุนั้น  ครั้นละนิวรณ์ ๕ ประการ อันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิต 

ทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้ว เธอเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกาย

อยู่ มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนานั้นหลายอยู่ มีปกติตามเห็นจิตในจิต

อยู่ มีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเผากิเลส มีสติ 

มีสัมปชัญญะ นำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก

 ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า

 มาเถิดภิกษุ  เธอจงเป็นผู้มีสติ ตามเห็นกายในกาย แต่อย่าตรึก

ซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับกายเลย (สภาวะช่วงนี้จิตอยู่ในระดับ

ปฐมฌาน)

 (ในเวทนา...จิต...ธรรม..ก็ตรัสเช่นเดียวกัน)

 ภิกษุนั้น  เพราะเข้าไปสงบระงับเสียได้ซึ่งวิตกจาร จึงเข้าถึง 

ทุติยฌาน อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตใจภายใน นำให้สมาธิอันเป็นธรรม

เอกผุดมีขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ แล้วแลอยู่

 (แล้วได้ตรัสถึง ตติยฌาน  จตุตถฌาน..ฯ อาสวักขยญาณ  

จนกระทั่ง วิมุตติญาณ หลักที่มีกล่าวอยู่ในบาลีทั่วไปที่กล่าวถึงเรื่องนี้)
 

 การขยันเจริญสติปัฏฐาน ๔ จึงคือ การขยันออกจากทุกข์ ตั้งแต่ 

กิเลสประเภทนิวรณ์ ๕ จนพบกับความสุขไปตามลำดับดังที่กล่าว



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๗๗



๗๘ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

   หากสายลม 

   ไม่ใช่อัตตาตัวตนของใครแต่อย่างใด

                ลมที่ไหลแผ่ซ่านอยู่ทั่วร่างกาย

           จะเป็นตัวตน “เรา” ไปได้อย่างไร



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๗๙

ขยันรู้ลมหายใจ 

ทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์๑๕
 ๑. เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้สึกตัวทั่งถึง ว่าหายใจออกยาว

      เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้สึกตัวทั่งถึง ว่าหายใจเข้ายาว

 ๒. เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้สึกตัวทั่งถึง ว่าหายใจออกสั้น

      เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้สึกตัวทั่งถึง ว่าหายใจเข้าสั้น
 

 ๓. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  

      จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี
 

 ๔. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่   

      จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

      ... ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ

                      เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

                นำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้......

 ๕. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ   

      จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 ๖. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข     

      จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 ๗. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขาร   

      จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 



๘๐ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 ๘.  ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้ทำจิตสังขารให้รำงับอยู่   

       จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 ... ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ   

  เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

   นำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้......

 ๙.   ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้รู้พร้อมซึ่งจิต 

        จักหายใจเข้า จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี

 ๑๐. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่   

        จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 ๑๑. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ 

        จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 ๑๒. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ 

        จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี
 

 ... ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตอยู่เป็นประจำ 

  เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

   นำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้......



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๘๑

 ๑๓. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยง

        อยู่เป็นประจำ จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 ๑๔. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้ตามเห็นความความจาง

        คลายอยู่เป็นประจำ จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 ๑๕. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลือ

        อยู่เป็นประจำ จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 ๑๖. ย่อมทำในบทศึกษาว่า เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืน

        อยู่เป็นประจำ จักหายใจเข้า จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี

 ... ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ   

             เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

            นำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้......

            อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มาก ย่อมทำสติปัฏฐาน ๔ 

ให้บริบูรณ์



๘๒ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

๑๖

เอาใจใส่ดูบ้าง

ธรรมชาติใจเดิม

ว่างจากความปรุงแต่งมาก่อน



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๘๓

ขยันฝึกใจให้มั่งคง

ไม่ลุ่มหลงในทุกสถานการณ์๑๖
 เม่ือพูดถึงอานาปานสติ คือ การตามรู้ลมหายใจจนเห็น กาย เวทนา

จิต ธรรมแล้วก็ไม่อาจละเลยที่จะไม่พูดถึงฌานและสมาธิ อันเป็นผลจาก

การตามดูลมหายใจเช่นเดียวกัน

 ในที่นี้ อย่าได้ลืมวัตถุประสงค์ว่า “ทำไปเพื่ออะไร”

 เพื่อยกจิตออกจากนิวรณ์ กิเลสประเภทนิวรณ์ ๕ ที่ก่อความทุกข์

ใจจากราคะและพยาบาท เป็นต้น

 แล้วทำอย่างไรจึงจะให้ความฟุ้งซ่านแส่ส่ายเหล่าน้ัน ระงับดับไปได้

 ทำด้วยการยกจิตมาใส่ใจไว้กับลมหายใจอย่างรู้ชัดเพื่อเปลี่ยน

เหตุปัจจัยในนิวรณ์ ๕ 

 ทำแล้วได้อะไรขึ้นมา? 

 สิ่งที่ได้ คือ ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนเหตุจากการขาดสติเผลอคิดอกุศล 

ทำให้ผลจากความเดือดร้อนใจดับไปและได้รับผลใหม่ คือ ใจที่สงบสุข

ตั้งมั่นเป็นกลาง จากเหตุที่รู้ลมหายใจอันมีธรรมชาติเป็นกลาง ได้ความสงบ

แล้วจะทำประโยชน์อะไรต่อได้?

 ประโยชน์ที่ต่อเนื่องตามมาจากความสงบของใจ ทำให้มองเห็น

ปรากฏการณ์ของกายใจได้ชัดตามความเป็นจริง ถึงจะเกิดปัญญาเห็นว่า 

เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ 



๘๔ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 การเห็นความเกิดดับของเหตุปัจจัยเหล่านี้ ย่อมเกิดปัญญา 

      ละความเห็นผิด ที่หลงคิดว่ามีใคร? หรืออะไร? ที่เป็นอัตตา 

  ตัวตนถาวร 

  ผลสุดท้ายจะได้อะไร? 

                        ได้ความพ้นทุกข์ หรือดับทุกข์  เพราะถ้ามีปัญญาเห็นว่า  

                ไม่มีอัตตาตัวตนของใคร? อะไร? ที่ถาวร การหลงผิดคิดจาก

           อวิชชา ตัณหาอุปทาน ก็ถูกยุติบทบาทไป คือกิเลสวัฎฎ์ไม่อาจ

   ทำงาน การก่อกรรมวัฎฎ์ที่ผิดพลาดย่อมไม่มีวิปากวัฎฎ์ คือการ 

          รับผลทุกข์ใจจากพฤติกรรมที่ผิดพลาดจะมาจากไหน? 

                     ในส่วนกระบวนการของผลลัพธ์เหล่านี้ ไม่อาจจินตนาการ

          รสชาติของสภาวะได้ นอกจากเริ่มต้นอย่างถูกวิธี ผลอันเกิดแต่

 เหตุนั้นย่อมแบ่งเบาไปตามเหตุปัจจัย 

 ดังนั้น การฝึกหัดเจริญสติ สัมปชัญญะ และสมาธิ ด้วยการ

สอดส่องเห็นต้นทางแห่งความคิด แม้เพียงน้อยนิดก็ไม่เอา ไม่บวกต่อ 

ไม่ก่อเร่ือง สลายทุกอารมณ์ท่ีผลิแย้มข้ึน โดยมีวิหารธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ก่อน 

 เช่น การฝึกหัดอย่างง่ายๆ ให้ใจอยู่กับลมหายใจ หรือท่องพุทโธ

ไว้ในใจเป็นเครื่องอาศัย จนใจกับลมหายใจ หรือพุทโธรวมเป็นหนึ่งเดียว

กัน ไม่มีอารมณ์หรือความคิดอื่นใดเข้ามาครอบงำได้ หากใจเผลอขาดสติ

ดำริคิดผิด สมาธิที่ผลิบาน ปัญญาอันว่องไวจะเข้าไปเห็นทันที ดุจวินาที

ต่อวินาทีที่สลายออกไป ไม่พิรี้พิไร อาลัยที่จะคิดต่อ เป็นการฝึกหัดความ

แคล่วคล่องว่องไวของใจ เห็นความคิดแล้วไม่เอา ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ มโนผัสสะ

ทางวาทะภายในอันเบาบางจะสร้างเร่ืองราวยืดเย้ือข้ึนมาไม่ได้ 



ผลิแย้ม แล้วกรรมวัฎฎ์ไม่ตอบสนอง วิปากวัฎฎ์จึงเป็นเพียงการรับผลบน

ความรับรู้ ในเมื่อเหตุที่จะผลิคิด ยังไม่ทันปรุงเนื้อหาใดๆ แล้วโทสะอันเป็น

ผลของความคิดร้ายหรือราคะอันเป็นผลของความกระสับกระส่ายใน

ปรารถนา จะผลิบานขึ้นมาครอบงำใจไปได้อย่างไรอย่างน้อยวิธีนี้ก็พอได้

ลิ้มชิมรสของการดับกิเลสในประเภทนิวรณ์ ๕ คือ

  ๑. ด้วยการยกจิตมาวิตกในลมหายใจ หรือฐานตำแหน่ง

ใดที่จิต พอใจเลื่อมใสอยู่อาศัยแล้วสบาย เพื่อเปลี่ยนเหตุปัจจัย ยกจิต

    ออกจากนิวรณ์ ๕ ตั้งแต่ความฟุ้งซ่าน แส่ส่ายมาวิตกหรือตรึก

        ลงตรงสภาวะที่เป็นกลาง เช่น คำว่า พุทโธ หรือ สัมมาอรหัง  

             หรอืยกมาไวท้ีล่มหายใจ ทอ้งพองยบุ หรอืเทา้กระทบพืน้  

            ซึ่งผู้ฉลาดย่อมเข้าใจได้โดยฉับพลัน มิสร้างปัญหาขัดแย้ง

  ว่า 

          ตรงไหน? 

        ดีกว่าตรงไหน?   

                   หรือคำอะไรดีกว่า? 

     

           เพียงแต่ว่ายกใจมาอาศัยแล้ว

             สบายซ่ึงย่อมข้ึนอยู่กับสถานการณ์  

                 และอิริยาบถเฉพาะหน้า

ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๘๕



๘๖ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 ๒. วิจาร คือ การตามสังเกตพิจารณา หมายถึง การสังเกตตัว

สภาวะหรือเห็นลักษณะ เช่น ลมหายใจ หรือคำว่า พุทโธ ที่ท่องอยู่ในใจ 

มิได้มีความหมายไปในทางดีชั่ว หากเผลอคิดคำอื่นที่ชอบหรือชังเข้ามา

แทรก อารมณ์กลางๆ จากลมหายใจ หรือคำว่า พุทโธ ก็เปลี่ยนแปลงไป

ตามคำที่เผลอปรุงแต่งในมโนผัสสะทางวาทะขึ้นมาภายใน เช่น เผลอ

คิดถึงชื่อคนที่ไม่ชอบ เวทนาอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงเป็นหงุดหงิดรำคาญ

หรือเผลอคิดถึงชื่อคนที่ชอบ อารมณ์ก็เปลี่ยนเป็นฟูฟ่อง กระสับกระส่าย

ซึ่งล้วนเป็นมโนผัสสะทางวาทะภายใน ไปในชื่อที่จำไว้อย่างวิปลาส

เหล่านั้นว่ามีอัตตาตัวตนจริงจัง จิตจะฉลาดขึ้นจากการตามสังเกตหรือ 

วิจาร พิจารณา แม้แต่ส่วนอื่นๆ ที่ยกจิตมาไว้ก็เช่นกัน เช่น ลมหายใจ 

หรือท้องพองยุบ ล้วนเป็นฐานที่มีธรรมชาติเป็นกลางๆ อยู่ก่อนทั้งสิ้น

 ๓. ปีติ เมื่อจิตไม่ถูกบดบังด้วยกิเลสวัฎฎ์ในนิวรณ์ ๕ ธรรมชาติ

ใจที่ว่างจากกิเลสอยู่ก่อนก็เปิดเผยตัว เป็นความเอิบอิ่มในระดับหนึ่ง

เพราะจิตทรงตัวอยู่ภายใน ไม่กระจายออกไปในกิเลสวัฎฎ์ที่เศร้าหมอง

 ๔. สุข เมื่อปีตินั้นเอิบอิ่มอยู่ภายใน ดุจทุกส่วนในร่างกายและ

จิตใจถูกประพรมด้วยความซาบซ่านในทุกอณูแห่งความรู้สึกแล้วพลัน

ผลิบานอย่างแช่มช้า เป็นความสุขอันผ่องแผ้ว อ่อนโยน นุ่มนวล กระจ่าง

อย่างท่วมท้น จนสามารถรู้สึกได้ถึงความโปร่งเบาคล้ายดั่งไม่มีีร่างกาย

และไม่มีส่วนไหนในความรู้สึกที่ความสุขจะประพรมไปไม่ถึง เป็นความ

ซาบซึ้งอันประหลาดที่ไม่ปรารถนาจะไปวุ่นวายกับอะไรอีก



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๘๗

 

 ๕. เอกัคคตา จิตจึงตั้งมั่นแน่วแน่

ข้ึนเป็นอารมณ์หน่ึง คือ พุทโธ หรือลมหายใจ 

กลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกับจิต ไม่ถูกอารมณ์

อื่นใดครอบงำ อารมณ์ตั้งมั่นนี้เองที่เรียกว่า 

สมาธิ คือ ความตั้งมั่นแน่วแน่

 ส่วนองค์ประกอบทั้ง ๕ ดังกล่าว

ข้างต้นช่ือว่า ปฐมฌาน ท่ีข่มกิเลสประเภท

นิวรณ์เอาไว้ได้ เป็นการหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราว 

ในขณะอยู่ในองค์ฌานนั้นๆ จึงชื่อว่า วิขัมภนนิโรธ

 การอยู่ในอารมณ์สงบสุขที่ปราศจากกิเลสวัฎฎ์ในนิวรณ์ ๕ นี้ 

จิตจะเริ่มมีปัญญาเห็นว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครทำอันตรายใจได้ การเผลอ

ปรุงแต่งคิดร้ายต่างหากที่เป็นอันตรายแก่ใจ

 ดังนั้น จิตจึงไม่ดำริส่งออกนอกจากเอกัคคตา แต่กลับพัฒนา

ความตั้งมั่นแน่วแน่ขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ดื่มด่ำกับปีติ สุข เอกัคคตานั้น 

โดยไม่อาลัยในวิตกวิจาร ชื่อว่า ฌาน ๒ 

 หรือยู่กับสุขที่ประณีตยิ่งขึ้น โปร่งเบาแต่มีความตั้งมั่น เรียกว่า 

ฌาน ๓



๘๘ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 และพัฒนาเข้าสู่ความเป็นกลางที่มั่นคงตั้งมั่นเข้มข้นขึ้น 

(เอกัคคตา) สมมุติเรียกว่า ฌาน ๔ 

 จะสังเกตเห็นได้ว่า ตั้งแต่ ฌาน ๑ ถึง ๔ ล้วนมีสภาวะที่เหมือน

กันอยู่อย่าง คือ เอกัคคตา คือ ตัวสมาธิ ซึ่งความตั้งมั่นแน่วแน่นั้นก็ยังมี

ระดับไม่เท่ากัน คือ

 ๑. ขณิกสมาธิ ความตั้งมั่นชั่วขณะ เผลอแล้วรู้ทัน มีสติรู้ทันใจ

ตั้งมั่น แต่ไม่เผลอนาน ทำให้กิเลสอ่อนกำลังไม่สามารถปรุงแต่งยืดเยื้อ

ต่อเนื่องได้ คือ พอเผลอแล้วรู้ กิเลสดับไป แสดงความเกิดดับให้ดูเป็น

บาทฐานวิปัสสนาได้ 

 ๒. อุปจารสมาธิ สมาธิจวนเจียนจะตั้งมั่นแน่วแน่ แต่ไม่ส่งออก

ไปนอกใจ ไม่ถึงกับตั้งมั่นเป็นหนึ่งในอารมณ์อันเดียว แต่ก็ไม่ยอมปล่อย

ตามใจไปในอารมณ์อื่น

 ๓.  อัปปนาสมาธิ คือ สภาวะที่จิตตั้งมั่นแน่วแน่ 

น้อยนิดหนึ่งก็ไม่ส่งออกไปในอารมณ์อื่น ก่อนที่จิตจะรวม

ตัวลง มีอาการคล้ายเคลิ้มนิดหนึ่ง อาการเคลิ้มคล้าย

จะตกภวังค์นี้ แท้จริงคือ อาการที่จิตไม่ถูกครอบงำด้วย

อารมณ์อื่น แต่เพราะความไม่เผลอขาดสติจึงตั้งมั่นแน่วแน่ 

รวมตัวเข้ามาอย่างละเอียดประณีตเป็นอัปปนาสมาธิ   

 



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๘๙

 ฌานนั้น เป็นการข่มกิเลสในนิวรณ์ ๕ ให้สงบไป ส่วนสมาธิที่

เป็นแกนของฌาน มีความตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ ไม่ว่าในระดับใด หากมีสติิ

สัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ ย่อมเห็นความจริงที่ปรากฏไปตามสภาวะอัน

หยาบละเอียดในเหตุปัจจัย ที่อาศัยกันเกิดขึ้นดับไป เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้

ก็ดับ เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี หรือสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี

 การขยันฝึกจิตปิดอกุศล เห็นเหตุปัจจัยของรูปนามภายในว่าไม่มี

สภาวะใดที่มีตัวตนถาวร อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น จึงฉลาดที่จะพัฒนาเหตุ

ปัจจัยที่เป็นกุศล ขยันฝึกฝนใจให้พ้นทุกข์ขึ้นไปตามลำดับ

 



๙๐ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

รสชาติแห่งความว่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้น

เพียงหยุดสร้างความปรุงแต่ง 

ความว่างก็เปิดเผย 

 



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๙๑

๑๗
 วิกขัมภนวิมุตติ คือ การพ้นทุกข์หรือดับทุกข์ชั่วคราวหรือ

วิกขัมภนนิโรธ ด้วยองค์ฌาน สมาธิข่มกิเลสประเภทนิวรณ์ ๕ ให้ยุติ

เหตุปัจจัยไป อันจะก่อทุกข์ใจด้วยเหตุทั้ง ๕ มิได้ คือ

 ๑. ความปรารถนากามคุณจนรุ่มร้อน

 ๒. ความคิดร้ายจนร้อนใจ

 ๓. ความหดหู่เซื่องซึม จนท้อแท้

 ๔. ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ

 ๕. ความลังเลสงสัยใจว้าวุ่น

 ดังนั้น ตราบใดที่ยังอยู่ในองค์ฌานและสมาธิ ตราบนั้นกิเลส

ประเภทนิวรณ์ ๕ ก็ถูกข่มให้ระงับดับไปชั่วคราวด้วยการยกจิตออกมา

จากความแส่ส่ายเหล่านั้น ให้มาจดจ่ออยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในกายและใจ  

รวมถึงคำบริกรรมล้วนเป็นแต่เพียงที่ให้ใจได้อาศัยในสภาวะที่เป็นกลาง  

ไม่หลงสร้างกิเลสนิวรณ์ ๕ เข้ามาสร้างความทุกข์ใจ

 เพราะการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยหลายอิริยาบถ คนมีปัญญาจึง

ฉลาดเลือกใช้ที่อาศัยให้ใจมีที่อยู่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์

ในปัจจุบัน คือ อาศัยสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นที่อาศัย

ระลึกรู้  เป็นที่อาศัยตั้งมั่นแห่งรู้ เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาและทิฏฐิ 

เพื่อให้ใจเกิดสมาธิแน่วแน่  ไม่หลงไปก่อเหตุทุกข์ใจอย่างไร้สาระ

ขยันชิมรสชาติของการพ้นทุกข์

เพื่อประโยชน์สุขอันสูงขึ้น



๙๒ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 พระพุทธองค์จึงทรงตรัสถึงประโยชน์ของสมาธิไว้ ดังนี้

 ๑. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อการอยู่

     เป็นสุขในปัจจุบัน

 ๒. เป็นไปเพื่อการได้ญาณทัศนะ

 ๓. เป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ

 ๔. เป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย

 และในส่วนของสติปัฏฐาน ๔ มีพุทธพจน์  ที่ชี้ให้เห็นประโยชน์

ไว้ ดังนี้ 

 เพื่อความบริสุทธิ์

 เพื่อความระงับความโศกและความคร่ำครวญ

 เพื่อดับทุกข์กายและทุกข์ใจ

 เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกทาง

 เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน

 ประโยชน์สุขดังกล่าวที่ยกใจออกมาจากกิเลสนิวรณ์ ๕ แล้วยก

ใจมาอาศัยกายใจเป็นเครื่องระลึกรู้ หรือเป็นที่ตั้งมั่นแห่งรู้ เช่น ลมหายใจ

จนลมและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในเอกัคคตา หรือในอุปจารสมาธิก็ใช้

กายและใจเป็นที่เจริญวิปัสสนาและรวมสู่อัปปนาสมาธิในช่วงปลายของ

วิปัสสนาดุจกัน

 เมื่อกล่าวถึงฌานและสมาธิแล้ว มีเรื่องให้สังเกตนิดหน่อย

เกี่ยวกับภวังค์และนิมิตดังนี้  คือ
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 เมื่อจิตจะเข้าถึงฌาน จะมีภวังค์เป็นปรากฏ เหมือนคนที่เพ่งจ้อง

มองอะไรอย่างแน่วแน่ โดยไม่สนใจสิ่งอื่นจะตกภวังค์

 ๑. ภวังคบาต จิตลงสู่ภวังค์มีอาการวูบวาบสะท้านเบาๆ เหมือน

ตกเข้าไปอยู่ในสภาวะหนึ่งซึ่งขาดจากอารมณ์ภายนอกชั่วขณะ บางครั้ง

ลืมกรรมฐานท่ีอาศัยเป็นเคร่ืองอยู่ แล้วกลับมาสู่บริกรรมหรือองค์กรรมฐาน

ต่อไปอีก บางทีอาจเกิดนิมิตว้อบแว้บแล้วหายไป

 ๒. ภวังคจลนะ คือ ตกภวังค์แล้วซ่านซ่าเบาๆ ละเอียดอยู่ใน

ภวังค์นั้น ไม่ส่งออกจากอารมณ์ของภวังค์ ปฏิภาคนิมิต และนิมิตต่างๆ 

เช่นแสงสว่าง ฯลฯ เกิดขึ้นในภวังค์ช่วงนี้แต่ไม่ควรหลง จะกลายเป็น

วิปัสสนูปกิเลส ควรสังเกตเห็นความไม่คงที่ ไม่เติมตัณหา มานะ ทิฏฐิ

หลงว่ามีเราเป็นผู้เห็นผู้ชื่นชมด้วยวิปลาสจากอนัตตาว่าเป็นอัตตาตัวตน

จริงจัง หากมีสติพลิกไปเป็นอุปจารสมาธิ  นิมิตนั้นจะเป็นที่พิจารณาของ

วิปัสสนาปัญญา

  ๓. ภวังคุปัจเฉท คือ จิตที่ตกลงสู่ภวังค์ขาดจากอารมณ์

         ภายนอกทั้งหมด ไม่มีนิมิตปรากฏ บางครั้งตกภวังค์เหมือนหายไป

         ไม่รู้ตัว แต่หากมีสติตามรู้ปรากฏการณ์อยู่ในขณะท่ีเคล้ิม ไม่ส่งออก

         ไปในอารมณ์ใด จะพลิกตัวรวมเข้ามาเป็นอัปปนาสมาธิ คือ สติ 

         สัมปชัญญะ และสมาธิรวมตัวกันแล้วรักษาความตั้งมั่นของสภาวะ

         นั้นเอง โดยไม่ต้องพยายามตั้งสติจะรักษาแต่หากชื่นชม ยินดีพอใจ

         แต่ความสงบสุขอันละเอียดท่ีเกิดข้ึน เรียกว่า อัปปนาฌาน
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 ดังนั้น ภวังค์ทั้ง ๓ ระดับนี้ เล่าสู่กันฟังเพื่อใช้ประกอบกับสติ

ปัญญา เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าในแต่ละขณะของปรากฏการณ์ทางใจ

มีประโยชน์ที่จะนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาความสุขหรือการพ้นทุกข์ใน

ระดับละเอียดประณีตยั่งยืนขึ้นได้อย่างไร อย่างน้อยก็พอได้ชิมรสชาติ

แห่งการดับทุกข์จากการใช้ฌานสมาธิข่มกิเลสประเภทนิวรณ์ ๕  

ได้ชั่วคราวในระดับที่เรียกว่า  วิกขัมภนนิโรธ

 ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เจริญสมาธิ  ละนิวรณ์ ๕ ได้ เพื่อเป็น

ไปในทิฏฐธรรมสุขวิหาร หรือการอยู่อย่างเป็นสุขในปัจจุบัน หากอาศัย

บริกรรมนิมิต เช่นพุทโธ หรือลมหายใจ จนบริกรรมนิมิตกับใจรวมเป็น

หนึ่งไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์อื่นใดได้ เพียงเท่านี้อันตรายจากภายนอก

ก็ไม่สามารถก่อกวนใจให้เป็นอันตรายได้  ถ้าใจไม่หลงปรุงแต่งร้ายอัน

เป็นการทำอันตรายให้แก่ใจเอง

 ส่วนผู้ที่มีความแน่วแน่น้อยนิดก็ไม่ส่งออก อยู่ในภาวะของ

อัปปนาสมาธิ หรืออัปปนาฌานแล้ว ยังสามารถพัฒนาต่อไปในระดับ

อรูปฌานได้ 

 อรูปฌานที่ ๑ ต่อจากฌานที่ ๔ ซึ่งจิตอาศัยอุเบกขาและ

เอกัคคตาเป็นอารมณ์จนนิ่งแน่วแน่ ไม่ใส่ใจในเอกัคคตาและอุเบกขา  

เหลือแค่ความว่างโล่งเป็นอากาศโปร่งเบากว้างอยู่ เป็นที่อาศัยของ

อารมณ์ เรียกว่า อากาสานัญจายตนะ 
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 อรูปฌานที่ ๒ ด้วยอำนาจจิตในฌานย่อมเห็นสภาวะของ

วิญญาณการรับรู้ ที่ไปยึดอากาศมาเป็นอารมณ์ จึงพลิกตัวกลับมา

อย่างแผ่วเบาถือเอาวิญญาณเป็นเครื่องหมายรับรู้ ข่มนิวรณ์ธรรม 

อยู่ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ของวิญญาณนั้นเรียกว่า 

วิญญานัญจายตนะ

 อรูปฌานที่ ๓ วิญญาณเป็นอรูป อารมณ์หยาบจึงก่อตัวขึ้น

ไม่ได้ จิตจึงละเอียดสุขุมประณีต เหมือนจะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่าง  

เรียกว่า อากิญจัญญายตนะ

 อรูปฌานที่ ๔ เมื่อเอาความว่างที่ละเอียดจากรูปเป็นอารมณ์ 

ณ ที่นั้นจะถือว่ามีสัญญาอารมณ์อันหยาบก็มิใช่ จะเรียกว่าไม่มีสัญญา

        เลยก็มิใช่ แต่ความจำในความละเอียดว่าเป็นความละเอียดว่าเป็น   

         อันบางเบาก็ยังปรากฏอยู่จึงเรียกว่า  เนวสัญญานาสัญญาตนะ

         

                         ในที่นี่คงละเลยที่จะไม่พูดถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ  

        ไม่ได้แล้ว เพราะเป็นการดับสัญญาและเวทนาที่เรียกอีก

        อย่างว่า นิโรธสมาบัติ  เป็นแต่เฉพาะพระอนาคามีและ

        พระอรหันต์ ผู้ชำนาญในสมาบัติ ๘ ข้างต้นเท่านั้น 

 ซึ่งถึงอย่างไรก็ควรรู้เป็นแนวทางไว้ กันไม่ให้ประมาทไปลบหลู่

ดูถูกกันอย่างไม่สมควร  
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๑๘
     ในเมื่อธรรมชาติรอบกายทั้งหลาย

            ล้วนว่างจากชื่อสมมติ  

                   หยุดวาจาในสมมติเสียบ้าง  

                           จะไม่เป็นการดีกว่าหรือ?
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๑๘ ขยันกันไว้ดีกว่าแก้ ๒

 ความจริงแล้วการที่มีจิตใจสงบมั่นคง ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลส

ประเภทนิวรณ์ ๕ ที่พาก่อทุกข์ใจไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป ถ้าไม่ประมาท

ขาดสติ กล้าในทางที่ไม่ควรกล้า เช่น กล้าไปอวดเก่งเข้าหากัน แล้วเก็บ

ความหงุดหงิดรำคาญที่ไม่เป็นดังใจไว้ เรียกว่า ปฏิฆานุสัย จะตามนอน

เนื่องในใจอย่างไม่ควรต้องได้รับหรือปฏิฆะสังโยชน์

 ปฏิฆะ แปลว่า ความขัดใจ อนุ แปลว่า ตาม สัย แปลว่า นอน

 รวมความแล้วแปลว่า เอาความขัดใจมานอนเนื่องอยู่ในใจ ทั้งที่

ผัสสะเหล่านั้นดับไปแล้ว โดยที่ธรรมชาติใจเดิมแท้มีอิสรภาพ เป็นกลาง

อยู่ก่อนแต่กลับถูกร้อยรัดไว้ด้วยความแค้นเคือง เรียกว่า ปฏิฆะสังโยชน์

 ซึ่งความขัดใจแค้นเคืองที่ตามมานอนเนื่องในใจนี้เอง เมื่อเผลอ

สตินำกลับมาคิดใหม่ด้วยมานะ ทิฏฐิ อัตตา จึงพัฒนาขึ้นเป็นพยาบาท

นิวรณ์ ก่อความทุกข์ใจจากนิวรณ์ ๕ ธรรมชาติเดิมของใจท่ีบริสุทธ์ิสะอาด

จาก ราคะ โทสะ โมหะ และความขุ่นข้องหมองใจมาก่อน

 ดังนั้น การกันไว้ดีกว่าแก้ ด้วยการไม่อวดเก่ง

เข้าไปใกล้ประตูอบายภูมิ หรือประตูแห่งความไม่เจริญ 

ด้วยการเข้าไปประเมินก้าวก่ายคนอื่นจนขัดแย้ง หรือแอบ

เข้าไปฝันใฝ่ในความอยากได้ จนลืมความจริงว่าไม่มีใคร

ได้อะไรไปจากธาตุ ๔ เหล่านั้น
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 การฝึกกายวาจาใจไม่ให้เข้าไปใกล้ประตูอบายภูมิมีด้วยกันมากมาย

ตั้งหลายวิธี เช่น ฝึกวิเวกปิดวาจาเป็นบางโอกาสที่ปิดประตูวจีกรรมไม่ให้ก่อ

กรรมวัฎฎ์ทางวาจา วิปากวัฎฎ์จากคำพูดก็ไม่มี

 เช่น เห็นความเผลอขาดสติ อวิชชาสร้างคำพูดภายใน สร้างเรื่อง

“เขา” เรื่อง “เรา” ขึ้นมา มองเห็นมุมผิดพลาดจากอนัตตาที่หลงสร้างอัตตา

ตัวตนข้ึนมาเป็นกิเลสวัฎฎ์ แล้วไม่พูดออกมาตัดกรรมวัฎฎ์ทางวาจา วิปากวัฎฎ์

ที่ต้องมาเสียใจในภายหลังกับคำพูดที่ผิดพลาดก็ไม่มี แต่วิปากวัฎฎ์ทาง

วิญญาณที่ต้องรับรู้มโนกรรมหรือความคิดปรุงแต่งนั้นย่อมมี หากยังไม่

เผลอคิดร้าย ชอบชัง เนื้อหาเป็นกลาง ก็รับผลเป็นอุเบกขาเวทนา นอกจาก

         เผลอคิดร้ายย่อมได้ทุกขเวทนาหรือคิดดีเป็นสุขเวทนาที่เกิดดับสลับ          

           กันไป แต่ในขณะที่ยังไม่พูดออกมามีสติสังเกตข้อมูลในใจว่า 

 ที่เกิดดับเหล่านั้น ไว้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสังสารวัฏภายในที่เกิดดับ 

  จากสภาวธรรมตัวหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งอย่างมากมายจะเข้าใจ

   คำว่า ภพน้อยใหญ่ คือกรรมภพ หรือการสร้างเหตุภาวะจากเจตนา

          หากทำไว้ในทิศทางใดจนเคยชินเป็นอาจิณณกรรม จะรับผล

      เป็นอุปัตติภพ คือภาวะแห่งตัวตนที่ปรากฏเป็นรูปใด

          รูปหนึ่ง หรือเป็นเหตุปัจจัยที่เรียกว่า ภพเป็นปัจจัย   

    ชาติ (การเกิด) จึงมี

   การฝึกอีกวิธีหนึ่งพอเป็นงานวิจัยเก็บข้อมูลให้จิต

  ยอมรับความจริงของการขาดสติเผลอคิดว่าเป็นไปอย่าง

รวดเร็วแค่ไหน ในการก่อกิเลสวัฎฎ์ กรรมวัฎฎ์ และวิปากวัฎฎ์ คือการมีสติ

สอดส่องเข้าไปในใจให้รู้เท่าทันความคิดที่เริ่ม ผลิแย้มแล้วไม่เอา ด้วยการ

จับเวลา โดยการนำนาฬิกามาวางไว้ข้างๆ แล้วค่อยสอดส่องดูใจ เห็นความ

เผลอคิด ยังไม่ทันคิดต่อก่อเป็นเรื่อง ติ๊กเวลาทันที
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 เช่น   

    เวลา ๘.๓๐.๑   วินาที     เผลอคิดชื่อ  ก. ผลลัพธ์
 ๘.๓๐.๙   วินาที  ..........จะไป....   สรุปจิตทำงานเอง
            ๘.๓๐.๑๙ วินาที . .......... คุณ....  ไม่เอามันก็ดับ
            ๘.๓๐.๒๘ วินาที .............คุณ...  ก่อเป็นเนื้อเรื่องยาว
      ไม่ได้
            ๘.๓๐.๓๕ วินาที .............คุณ...  เป็นกลาง
                    ฯลฯ

 ๓ นาทีแรก ๘.๓๓.๑ วินาที  สรุป        
     …               สามารถมีสติ เห็นความคิด
                        …              ที่บางเบา เกิด-ดับระยิบระยับ
                        …   อยู่บนความว่าง

 ๓ นาทีหลัง ๘.๓๖.๑ วินาที  

 ทดลองทำรายงานวิจัยความเผลอคิดดูสักครั้งละ ๓ นาทีแรกก่อน

และ ๓ นาทีหลัง แค่ต๊ิกเคร่ืองหมาย / พอต่อจากน้ัน ขณะท่ีสอดส่องเข้าไป

ในใจจะเห็นความคิดอยู่ลึกและบางเบามากจนยังไม่สามารถก่อเป็นถ้อย

คำจริงจังขึ้นมา แค่ผลิแย้มขึ้นมาจากความว่าง สติ ความระลึกรู้ที่ใจก็เข้า

ไปเห็นเสียแล้ว ทำให้การเกิดดับดูระยิบระยับบางเบา ความคิดไม่สามารถ

ก่อเป็นเรื่องชอบชังทำให้เวทนาอารมณ์เป็นกลาง ไม่ต้องรับผลเป็นความ

หงุดหงิด ขุ่นเคือง เพราะฟุ้งซ่านเผลอคิดนาน กิเลสวัฎฎ์ กรรมวัฎฎ์ 

วิปากวัฎฎ์ ยังไม่ทันก่อตัวเป็นมโนกรรม หรือกรรมวัฎฎ์ วิปากวัฎฎ์

จากมโนกรรม จึงเป็นกลาง ไม่ต้องรับผลทุกขเวทนาทางใจจากนิวรณ์ ๕ 

หรือเป็นการเตรียมพร้อมป้อนข้อมูลให้ใจเห็นความเกิดดับอันไร้แก่นสาร

จนใจสงบ มั่นคงตั้งมั่นแน่วแน่ได้ง่าย
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 อาจสรุปด้วยปัญญาหลังจากจับเวลาดูทั้งสองแบบสัก ๖ นาที

แล้วอาจเฉลียวใจเห็นปรากฏการณ์ที่เปิดเผยอยู่ต่อหน้าว่า ชื่อที่เผลอคิด

ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง เป็นเพียงมโนผัสสะในวาทะภายใน ซึ่งเป็นเพียงชื่อ

สมมุติ ไม่ได้มีอัตตาของเขาอยู่ในอัตตาของเราจริง ทุกสิ่งที่เกิดผลิแย้ม

ขึ้นในใจเป็นเพียงสัญญาวิปลาสที่จำเอาไว้ผิดว่าเป็นอัตตา การมองเห็น

ความเกิดดับที่ผ่านไปจากงานวิจัยเมื่อสักครู่ จะเฉลียวใจได้ในแวบเดียว

ถึงคำว่า สันตติขาด ฆนะแตก อนัตตาปรากฏ คือ 

 ๑. ความตรงเห็นความเกิดดับสืบต่อกันอยู่เรียกว่า สันตติขาด
 

 ๒. เมื่อความเกิดดับไม่สามารถต่อเป็นเนื้อเรื่องได้ เรียกว่า   

      ฆนะแตก ไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
 

 ๓. เมื่อความคิดไม่สามารถก่อตัวเป็นเนื้อเรื่องที่มีอัตตาตัวตน

      ของใครเข้าไปอยู่ในนั้นได้ มีแค่ลักษณะที่เกิดดับแสดงให้เห็น

      ถึงความไม่มีตัวตนอันคงที่ในความคิดอันคงที่ถาวร อนัตตา

      จึงปรากฏ

 ๔. เพราะความคิดไม่สามารถสร้างเรื่องราว เนื้อเรื่องชอบชัง

      ขึ้นมาได้

 ๕. เห็นเหตุปัจจัยจากสภาวะที่ไม่มีมาก่อนแล้วจึงมี เช่น สัญญา

      ความจำในช่ือบุคคลไม่ได้มีมาก่อนเพราะเข้าไปเก่ียวข้องผัสสะ

      จึงติดมาเป็นสัญญาแล้วเผลอปรุงเป็นสังขาร คือ ความคิด

      เมื่อเห็นความจำที่ผุดขึ้นแล้ว ไม่เอาไปปรุงแต่งต่อ มันก็ดับไป

      สู่ความไม่มี เห็นความคิดที่บางเบาเกิดดับอยู่ในความว่าง

      ระยิบระยับ แสดงสภาวะและลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนอันคงที่ 

      หรือไม่เท่ียง ทนอยู่กับท่ีไม่ได้สักขณะ ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง
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      อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับ เกิดขึ้นแล้วดับไป ถ้าไม่หลง

      คิดต่อก็ก่อเรื่องขึ้นไม่ได้

 ๖. การเห็นความเกิดดับในไปในแต่ละขณะที่สลายทำให้ละ 

      สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส เกิดความจำที่ถูกว่า

      เป็นอนัตตสัญญา จนเกิดสติจำถูกต้องแม่นยำในสภาวะว่า

      ไม่ใช่อัตตาตัวตน ครั้นพอจะเผลอคิดใหม่ ข้อมูลความจำที่

      ถูกต้องจะฟ้องข้ึนมาในใจว่าไม่ใช่ตัวตน จิตจะยอมจำนนและ

      พัฒนาไปสู่ความสงบมั่นคงในสมาธิได้ง่ายขึ้น อาจอนุโลมได้

      ว่าใช้ข้อมูลทางปัญญาอบรมสมาธิก็ได้

 เมื่อใดก็ตามที่เผลอยาวแล้ว ทดลองกลับมา

สอดส่องจับเวลาดูสัก ๓ นาที คงไม่เสียเวลาเกินไปนัก

 



๑๐๒ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

๑๙
             หยั่งการรับรู้ลงสู่ความรู้สึกดูสิ

     จะหยั่งรู้ถึงสภาวะที่ไม่มีสิ่งใดเกาะ

หรือเกี่ยวเอาไว้ได้ในความรู้สึกนั้น

 



ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว ... ๑๐๓

๑๙ ขยันหยั่งรู้สู่ความจริงจนถึงที่สุด

 ความจริงแล้วการตามสังเกตการณ์ 

เก็บข้อมูลทำงานวิจัย ด้วยอุบายวิธีการต่างๆ  

มากมาย เพื่อให้เห็นความจริงแท้ในแต่ละระดับ 

ตั้งแต่สติปัฏฐาน ๔ ที่ตามดู กายในกาย เวทนาใน

เวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ล้วนเป็นการแยกรูป

นามให้เห็นปัจจัยในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งการตามดูความ

เกิดดับในรูปนามเหล่านั้น เพื่อให้เห็นลักษณะอันไม่คงที่ แปรปรวน

เกิดดับสลายไปตามเหตุปัจจัย เป็นการทำงานวิจัยไปตามลำดับชั้น

เพื่อยืนยันกับปัญญาให้เห็นความจริง สุดแท้แต่จริตนิสัย บางครั้งอาจ

เห็นข้อมูลบางส่วนแล้วสรุปได้ด้วยปัญญาเพียงแวบเดียว บางทีอาจต้อง

เพิ่มข้อมูลให้ครบทุกแง่มุม จนปัญญายอมรับอย่างยอมจำนน ไม่อาจจะ

พาทัศนคติเฉไฉออกไปนอกลู่นอกทางไม่ว่าจะหมุนไปทางไหน ปัญญาก็

หมุนตัวเข้ายืนยันอยู่ต่อหน้า จนกิเลสไม่อาจพาไปก่อปัญหาให้ทุกข์ใจได้

 ดังนั้น การขยันหยั่งรู้ดูความจริงอย่างถูกมุมถูกวิธี หรือวางท่าที

ในการเป็น ผู้รู้ ผู้ดู อย่างด้วยใจเป็นกลาง ดั่งนักวิจัยทั่วไปควรกระทำ 

จึงจะนับว่าเป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นว่าการพัฒนานั้นกำลังงอกงาม

มาอย่างถูกทาง
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ความหยั่งรู้ในที่นี้ หมายถึงญาณหรือปัญญาที่ผลิบานขึ้นแก่ผู้เจริญ

วิปัสสนาตามลำดับตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด โดยอาศัยสมถะเป็นบาทฐาน

วิปัสสนา คือ อาศัยความสงบมั่นคงเป็น ผู้รู้ ดูปรากฏการณ์ของรูปนาม

ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

 ๑. นามรูปปริเฉทญาณ ปรีชาญาณที่จำแนกรู้รูปธรรมและ

      นามธรรม

 ๒. ปัจจยปริคคหญาณ คือ มีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยของรูปธรรม

      และนามธรรมเหล่านั้นว่า อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ไม่ได้มี

      ตัวตนด้วยตนเองสักขณะ เห็นความลับของสังสารวัฏ   

      ในปฏิจจสมุปบาท คือ กิเลสวัฎฎ์ กรรมวัฎฎ์ และวิปากวัฎฎ์

 ๓. สมัมสนญาณ ปญัญาเหน็รปูนามเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  

      คงที่อยู่ไม่ได้สักขณะ และมีภาวะอาศัยสิ่งอื่นเป็นปัจจัยให้

      เกิดข้ึน จึงไม่ใช่ตัวตนท่ีแท้จริงแต่อย่างใด เป็นการเห็นรูปนาม

      โดยไตรลักษณ์

 ๔. อุทยัพพยญาณ ปัญญาเห็นลักษณะความเกิดดับของรูปนาม

      ในแต่ละขณะ

 ๕. ภังคญาณ ปัญญาที่เห็นความสลายไปในทุกขณะของรูปนาม
     

 ๖. ภยญาณ ส่ิงท่ีสลายไปน้ันล้วนไร้แก่นสาร น่ากลัวต่อการเข้าไป

      ยึดมั่น

 ๗. อาทีนวญาณ การเห็นความปรุงแต่งเป็นภัย ย่อมเห็นโทษ

      ของการก่อกรรม ซึ่งต้องรับวิบากในขันธ์ ๕
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 ๘.   นิพพิทาญาณ เมื่อเห็นโทษย่อมเบื่อหน่าย

 ๙.   มุญจิตุกัมยตาญาณ เมื่อเบื่อหน่ายในสังขารความปรุงแต่ง

        ท้ังหลายย่อมใช้ปัญญาสอดส่องช่องทางท่ีจะพ้นออกจากทุกข์
        

 ๑๐. ปฏิสังขาญาณ ปัญญาจึงคอยสอดส่องทวนเข้าไปดูภายใน  

        เห็นความไม่มีแล้วมี มีแล้วไม่มี

 ๑๑. สังขารุเปกขาญาณ เมื่อเห็นสังขารความปรุงแต่งทั้งหลาย

        ไม่หลงทำตาม ไม่ผลักต้าน เห็นเป็นเพียงปรากฏการณ์

        ธรรมชาติ จึงวางใจเป็นกลางด้วยปัญญา

 ๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ เมื่อวางใจเป็นกลางอนุโลมตามกฎของ

        สัจจะ ญาณต่อการรู้อริยสัจ ย่อมผลิบานตามมา

 ๑๓. โคตรภูญาณ ความหยั่งรู้นั้นจึงทำให้กิเลสครอบงำขันธ์ ๕  

        ไม่ได้

 ๑๔. มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค

 ๑๕. ผลญาณ ญาณในอริยผล

 ๑๖. ปัจจเวกขณญาณ สำรวจรู้มรรคผลและนิพพาน เห็นกิเลส

        ที่ละแล้วหรือเหลืออยู่

 



๑๐๖ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

๒๐
ถ้าไม่ทำตามความหลงคิด

จะมีปัญหาอะไรไหม?
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ขยันรู้ทันความลับของสังสารวัฏ 

 สังสาร แปลว่า สภาวะที่ท่องเที่ยวไปในภพ

 วัฏฏะ แปลว่า การวนเวียนหรือหมุน

 ยกตัวอย่างง่ายๆ กับชีวิตประจำวัน เช่น  

 ๑. เพราะความไม่รู้ที่เคลือบแฝงด้วยความหลงยึดมั่นว่ามีตัวตน

      ของเราจริง ยึดไว้กับความปรารถนานต่างๆ ที่แอบอยู่ในใจ 
 

 ๒. จึงหลงคิดฝันใฝ่อยากได้อยากดี หากคิดในทางที่ดี   

      หรือกระทำดีลงไปตั้งแต่พูดดี ช่วยเหลือเกื้อกูล

 ๓. ก็ตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไปว่า รับผลแห่งความรู้สึกที่ดี แช่มชื่น

      เบิกบานเป็นสุข แอบชื่นชมและภูมิใจกับตนเองว่าเป็นคนดี

     

 ครั้นพอมีคนมาตำหนิขัดขวาง ไม่เห็นด้วย ดูหมิ่น ถากถาง ข่มเหง

 ๑. ความไม่รู้ที่หลงว่ามีตัวเราเป็นผู้ถูกกระทำ คืออวิชชา   

      ที่หลงยึดมั่นว่า เราถูก เขาผิด

 ๒. จึงพาหลงคิดปรุงแต่งในทางไม่พอใจ ลงมือก่อพฤติกรรม

      ปกป้องตนเอง ด้วยการอธิบาย กลายเป็นการโต้เถียง ซึ่งแฝง

      ด้วยมานะ ทิฏฐิ

 ๓. จึงเกิดความรู้สึกหดหู่ หงุดหงิด ขุ่นเคือง อึดอัดคับข้อง เร่าร้อน  

      อันเป็นผลลัพธ์ตามมา

๒๐
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 เมื่อเกิดความรู้สึกละอายใจ ไม่ชื่นชมต่อตัวเองที่ควบคุมอารมณ์

ไม่ได้ ยึดมั่นว่าเราน่าจะดูแลใจของเราได้

 ๑. จึงพยายามข่มใจไว้ มีเจตนาทางใจที่จะข่มอารมณ์ฟุ้งซ่าน

      ต่างๆ 

 ๒. จึงรู้สึกสงบม่ันคงในใจข้ึนช่ัวขณะ อันเป็นผลลัพธ์จากการข่มใจ

  

 ครั้นพอถูกกระทบเรื่องราวที่ขัดแย้งใหม่

 ๑. ตัวตนที่ถูกข่มไว้ แต่ยังแอบยึดมั่นว่าเราถูก ก็กระเพื่อมขึ้นมา

     เพราะโมหะ คือความหลงว่ามีเขามีเรา ยังแฝงตัวอยู่ในอวิชชา
 

 ๒. จึงลงมือก่อพฤติกรรมตั้งแต่หลงคิดปรุงแต่ง (มโนกรรม)    

      พูดตัดพ้อออกมา (วจีกรรม) หรือก่อพฤติกรรม

      บึ้งตึง (กายกรรม)

 ๓. จากนั้นจึงตระหนักถึงผลลัพธ์ในใจอันเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส   

      ไม่เบิกบาน อาจแอบสำนึกผิดในใจดูซึมเศร้า หดหู่ คับแค้นใจ 

      ใจแห้งไม่ชุ่มชื่น

 อาจคร่ำครวญรำพึงรำพัน (๑) หลงยึดมั่นว่าเราถูก  

(๒) ก่อพฤติกรรม และ (๓) รับผลจากพฤติกรรม วนเวียนกันอยู่อย่างนั้น 

จากสถานการณ์หน่ึงไปสู่อีกสถานการณ์หน่ึงอย่างไม่จบส้ิน ด่ังหาทางออก

ที่แท้จริงยังไม่พบ
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 ลองทำงานวิจัยถอดรหัสแห่งสังสารวัฏ จากตัวอย่างข้างต้นนี้

ดูจากหมายเลขที่กำกับไว้

 ๑. ปรากฏการณ์ข้อที่ ๑ เรียกว่า กิเลสวัฎฎ์ คือ ความไม่รู้ หรือ

อวิชชาที่แฝงตัวอยู่ด้วยตัณหาอุปาทานปรารถนาภาวะที่น่าพึงพอใจและ

หลงยึดมั่นว่ามีเราอยู่จริงในรูปนามหรือกายใจนี้ 

 ๒.  ปรากฏการณ์ขั้นที่ ๒ เรียกว่า กรรมวัฎฎ์ คือ ถูกผลักดันจาก

พลังแฝงภายใน ว่ามีหลงผิดว่ามี “เรา” จึงหลงคิดด้วยเจตนาจงใจ

แฝงไว้ด้วยอัตตาอย่างไม่รู้เท่าทัน (สังขาร)  

ส่งผลสู่มโนผัสสะทางวาทะภายใน 

มีเขาผิด เรา ผุดขึ้นในใจ จึงเปล่งเป็นวาจา 

เปิดเผยพฤติกรรมออกมา (วจีกรรม) และ

แสดงกิริยาอาการต่าง โดยเผยผ่านสีหน้าท่าที

และบุคลิกภาพ (กายกรรม)  

 

 ๓. ปรากฏการณ์ขั้นที่ ๓ เรียกว่า วิปากวัฎฎ์  

คือ ผลที่เกิดขึ้นในการรับรู้ (วิญญาณ) และ

อารมณ์สุขทุกข์ต่างๆ ที่พลุ่งพล่าน

สลับกันไปมา หรือแม้แต่อารมณ์ที่เฉยๆ 

(เวทนา) ซึ่งอาศัยการกระทบ (ผัสสะ) จาก

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (สฬายตนะ) คือ

การกระทบกับรูป รส กลิ่น เสียง ผัสสะ

ทางกายและใจ ซึ่งพ่วงเอาความรู้สึก

อันสลับซับซ้อน แฝงตัวอย่างเป็นลูกโซ่  
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              เช่น หากไม่สมหวังไม่เป็นด่ังใจ ไม่ช่ืนชม  

                                ไม่แช่มชื่น ก็รู้สึกเหือดแห้งใจ  

                                    คร่ำครวญ รำพึงรำพัน บ่นหา

      ท่ีระบายความคับแค้นท่ีไม่เป็น    

                 ดังใจอันเป็นเชื้อให้กิเลสวัฎฎ์

           ตัวใหม่หมุนวนขับเคลื่อนไปได้ต่อ

      อย่างไม่จบสิ้น

 ที่เรียกว่า สังสารวัฏ คือ ความรู้สึกที่ท่องเที่ยวไปในภพต่างๆ ก็คือ

ท่องเที่ยวไปในสภาวะต่างๆ ด้วยความหลงผิดยึดมั่นว่าเป็นเรา จึงเที่ยว

เล่นไปในจินตนาการแห่งความคิดปรุงแต่งต่างๆ ในทางดีวิจิตรเลอเลิศ

ในแต่ละระดับที่ประณีตละเอียดอ่อนไม่เท่ากัน (ปุญญาภิสังขาร) หรือ

เผลอคิดปรุงแต่งร้ายตั้งแต่ความไม่พอใจ หงุดหงิด เกลียด โกรธ อาฆาต

ประทุษร้ายในแต่ละระดับของความรู้สึกนึกคิดจะทวีขึ้นลงไม่เท่ากัน

(อปุญญาภิสังขาร) หรือคิดข่มใจให้สงบมั่นคงไว้ในแต่ละระดับ 

(อเนญชาภิสังขาร)

 จะเห็นภาพแห่งการท่องเที่ยวไปในภพหรือสภาวะต่างๆ ได้ชัดขึ้น

เมื่อย้อนเข้ามาดูพฤติกรรมที่เคยก่อลงไปตามความยึดมั่นในความนึกคิด

ต่างๆ เหล่านั้น แม้เพียงมโนกรรมก็ส่งผลลัพธ์สู่วิบากทางวิญญาณ หรือ

การรับรู้และเวทนา คือ ความรู้สึกทางอารมณ์สุขทุกข์ต่างๆ ท่ีเกิดจิตสำนึก

ว่า “เราดี หรือ เราเลว” ขึ้นในใจในแต่ละระดับไม่เท่ากันแล้ว

 ยิ่งหากก่อพฤติกรรมออกไปจากมโนกรรม ไปสู่วจีกรรมและ

กายกรรมแล้ว (กรรมภพ) หรือกรรมวัฎฎ์แล้ววิปากวัฎฎ์ในการรับผลทาง

ความรู้สึกเร่าร้อน เจ็บปวด หดหู่ สะดุ้งหวาดกลัว กระสับกระส่าย อึดอัด 
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บีบเค้น คับข้อง หรือผ่อนคลาย แช่มชื่น ผ่องใส เอิบอิ่ม ผ่องแผ้ว ปีติ 

ซาบซ่าน โปร่งเบา เรืองรอง สงบสุข มั่นคง แน่วแน่ ตั้งมั่น ฯลฯ

 สภาวธรรมเหล่านี้ที่เป็นที่ท่องเที่ยวอันหมุนวนสลับกันไปมามาก

มายในแต่ละวัน และช่วงของชีวิต สุดแท้แต่กิเลสวัฎฎ์ที่แฝงตัวอยู่จะพา

ผลักดันไปก่อกรรมวัฎฎ์ในทางใด และรับผลในวิปากวัฎฎ์ท่ีต่างระดับสภาวะ

กันออกไปอย่างมากมาย จึงถูกบัญญัติสมมุติชื่อสภาวะเหล่านั้นเป็นนรก 

สวรรค์ หรือชื่อสมมุติของภพภูมิต่างๆ ตามพฤติกรรมหรือความรู้สึกสุข

ทุกข์อันไม่เท่ากันเหล่านั้น

 ซึ่งความหมายของกรรมภพและสังขาร คือความจงใจต่างๆ 

อาจสังเกตได้จากตนเอง ดังนี้

 ๑. ปุญญาภิสังขาร คือ สภาวะในฝ่ายคิดดีทำดี ซึ่งมีมากมายใน

แต่ระดับไม่เท่ากัน จึงสมมุติบัญญัติชื่อสภาวะเหล่านั้นแตกต่างกันออก

ไป เช่น คนดี คนดีมาก คนประเสริฐ คนนี้ดีอย่างกับนางฟ้าเทวดา หรือ

แม้แต่ไปจนถึงชื่อของเทวดาแต่ละระดับความสุขที่ไม่เท่ากัน หรือสมมุติ

ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆ ในแต่ละภาษาขึ้นมา

   ๒. อปุญญาภิสังขาร คือ สภาวะในฝ่ายคิดไม่ดี

          หรือทำไม่ดี ซึ่งก็มีอารมณ์ทุกข์เดือดร้อนไม่เท่ากัน   

      จึงสมมุติชื่อสภาวธรรมในฝ่ายเร่าร่อนเหล่านั้นไว้มาก

             มาย ทั้งภาษาไทย ภาษาแขก และภาษาอังกฤษ จีนหรือ  

       ภาษาอื่นๆ ผู้มีปัญญาอาจเฉลียวใจเพียงแวบเดียวแล้วหาย 

  สงสัยได้ เช่น คำว่านรก หรืออสุรกาย ฯลฯ



๑๑๒ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

 ๓. อาเนญชาภิสังขาร คือ สภาวะท่ีจงใจ ข่มอารมณ์ไว้ สงบม่ันคง

ซึ่งอาจสังเกตเห็นได้ว่า ความสงบมั่นคงในตนเองและผู้อื่นที่ฝึกฝนมาต่าง

มีความสงบมั่นคงแน่วแน่ไม่เท่ากัน จึงบัญญัติชื่อสภาวะเหล่านั้นว่าเป็น

พรหมประเภทต่างๆ 

 ความลับแห่งสังสารวัฏ โดยย่อพอเป็นตัวอย่างให้เห็นเหตุ

ปัจจัยที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวตน แท้จริงคือ ญาณปัญญา

ในปัจจยปริคหญาณ คือ มีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยของนามรูป หรือเห็น

ปฏิจจสมุปบาท โดยนัยพอให้เป็นที่สังเกตเป็นกระบวนลูกโซ่ ดังนี้
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 โสกะความโศก ความคร่ำครวญรำพึงรำพัน ทุกข์กาย ทุกข์ใจ

ความคับแค้นใจทั้งหลายจึงตามมาแล้วส่งผลวนไปสู่อวิชชา คือ 

ความไม่รู้ หลงคิด ก่อพฤติกรรมผิดพลาดและรับผลวนกันอยู่เช่นนี้

จนกว่าจะมีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยเหล่าน้ันไม่ใช่ตัวตนของใครแต่อย่างใด

จึงจะมีกำลังตัดวงจรเหล่านั้น 

ให้ขาดออกได้ตามลำดับ

ในขณะแห่งการมีสติ

สัมปชัญญะ มีสมาธิ

มั่นคง จนถึงการเจริญ

วิปัสสนาญาณ

ดังกล่าว
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   ใกล้ค่ำ

มักนำความมืดดำมาห่มคลุมอย่างเร่งรีบ

  ผิดกับรุ่งอรุณแห่งชีวิต

 มักคืบคลานอย่างแช่มช้า
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๒๑ขยันฝึกจิต ปิดอบายภูมิ 

 คนส่วนใหญ่ใช่ว่าจะชื่นชมตัวเองได้ตลอดเวลา บางทีก็เบื่อหน่าย

ตนเองที่มีอารมณ์หวั่นไหว ถึงแม้จะปั้นหน้ายิ่งกว่าปฏิมากรหรือแต่งหน้า

ให้เปื้อนยิ้มไว้น้อยๆ แต่บ่อยครั้งที่ในใจแอบว้าวุ่น หาความสงบสุขอันมั่น

คงไม่ค่อยเจอ บางครั้งเข็ดขยาดต่อผัสสะที่ไม่คาดคิด ไม่รู้ว่าจะเอาชีวิต

น้อยๆ นี้รอดพ้นจากสังสารวัฏ หรือปิดประตูอบายภูมิได้มั่งคงเข้มแข็ง

สักเท่าใด

อน่ึง ควรทราบก่อนว่าคำว่า อบายภูมิ มาจากคำว่า 

อะ แปลว่า ไม่ บาย มาจากคำว่า สบาย ภูมิ คือ สภาวะของจิตใจ 

รวมความแปลว่า “ไม่สบายใจ” หรือปราศจากความเจริญ

 เช่น อบายภูมิ ๔ ในที่นี้จะขออธิบายเฉพาะตัวสภาวธรรมเป็นตัว

อย่างให้พอเห็นได้จากสภาวะอารมณ์ ในปัจจุบันชาติ หรือปัจจุบันสมัยที่

พอมีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมาย

 ๑. นรก คือ สภาวะที่หาความสุขมิได้ มีแต่ความเร่าร้อน เช่น 

เวลาหลงคิดผิด หรือก่อพฤติกรรมไม่ดี (กรรมวัฎฎ์) ก็ได้รับผลเป็นความ

ไม่สบายใจ ร้อนใจ หาความสุขมิได้ (วิปากวัฎฎ์) เช่น ผู้ที่ฆ่าบิดา มารดา 

ยุยงสงฆ์ให้แตกแยกกัน ในวิบากที่ได้รับนั้น สมมติเรียกว่า อเวจีนรก

 หากหาความสุขมิได้ มีแต่ความเร่าร้อนใจ ให้สังเกตดูว่าวางใจ

ไว้ผิดหรือเปล่า จะหายสงสัยในชื่อนรกต่างๆ ที่สมมติตั้งชื่อขึ้นมา ตัวแท้ 

คือ สภาวธรรม ซ่ึงอาจเฉลียวใจดูถึงพฤติกรรมท่ีบิดเบ้ียวมากมายในแต่ละ
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ระดับของความเร่าร้อน ในแต่ละขณะที่ยาวนานไม่เท่ากัน ทั้งภายใน 

ภายนอก ก็อาจเกิดบทสรุปเล็กๆ ในใจได้ ว่าทำไมจึงมีการตั้งชื่อนรกไว้

หลายแบบหลายมุม

 ๒. ดิรฉาน ในที่นี้ขอยืมคำว่า เดรัจฉานวิชา มาอธิบายสภาวธรรม

ที่หมายถึง การความจริงให้ปรากฏ ซึ่งอาจสังเกตเห็นจากการมีธาตุ ๔ 

ขันธ์ ๕ เหมือนกัน แต่ใช้เวลาในชีวิตไม่เหมือนกัน บางทีจึงมีคำสมมติ

เรียกพฤติกรรมเหล่านั้นว่า “มนุษย์ดิรฉาน”

 ๓. เปรต คือ สภาวะของความกระหายอย่างไม่รู้จักพอ

คือ ความโลภในทิศทางต่างๆ อย่างกระสับกระส่าย ไม่อิ่มใน

อารมณ์ กระหายอยากได้ไม่สิ้นสุด ซึ่งในที่นี้อยากให้สังเกต

เข้าไปที่สภาวะของตัวอารมณ์ที่กระสับกระส่ายในเวลาที่อยาก

ได้เล็กๆ จะเข้าใจถึงความกระหายที่ใหญ่กว่านั้นในแต่ละระดับ

อย่างน่ากลัว และกวาดสายตาปัญญามองเห็นพฤติกรรม (กรรมวัฎฎ์)

และผลลัพธ์ (วิปากวัฎฎ์) จึงมีการตั้งชื่อสภาวะธรรม ในทำนองนี้ไว้

มากมาย 

 ๔. อสุรภูมิ คือ สภาวะที่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความชั่วที่แอบทำ 

หาความร่าเริงเบิกบานไม่ได้ในช่วงนั้น พอสังเกตปรากฏการณ์ดูถึง

ความปกปิดความไม่ดีที่ทำไว้ ถึงไม่มีใครรู้แต่ก็แอบหวาดหวั่นอยู่

ในใจ ไร้ความสดชื่นเบิกบานภายใน ซึ่งอาจสรุปด้วยตัวเองได้ว่า

สภาวะเช่นนี้ก็น่าจะมีหลายระดับด้วยเช่นกัน
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๑๑๘ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว
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ไม่ว่า ความมี หรือ ความไม่มี 

ก็ล้วนเป็นเพียงความคิด 

จักรวาลและความว่างตรงหน้า 

ไม่เคยมีวาทะว่า มี หรือ ไม่มี 
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๒๒ ขยันอยู่ในวิหารธรรม

             เพื่อการพ้นทุกข์

 ในเมื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดรอบกายใจ ล้วนจู่โจมปรากฏขึ้นมาอย่าง

รวดเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัว แล้วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างไม่อาจเห็นถึง

ต้นสายปลายเหตุ หากประมาทอาจประทุษร้ายใจตนให้เป็นอันตรายลงสู่

อบายภูมิ ๔ ดังกล่าวอย่างไม่สมควร

 

 การขยันกันไว้ดีกว่าแก้ ด้วยการอาศัยอยู่ในวิหารธรรมไว้เสมอๆ

คือ ขยันมีสติให้ต่อเนื่อง เพราะไม่อาจรู้ได้ว่าเรื่องราวที่ไม่คาด จะฟาดฟัน

เข้ามาในเมื่อใด หากมองมุมเช่นนี้ จะเห็นความสำคัญของวิหารธรรมที่

จำเป็นต้องใช้อาศัย และมองเห็นความสำคัญของการเจริญสติสัมปชัญญะ

ในทุกขณะอย่างไม่ประมาท ไม่ว่ากับคนใกล้ชิด มิตรสนิท ก็ไม่ควรปล่อย

ใจอย่างขาดสติ เพราะเร่ืองไม่เป็นเร่ืองอาจก่อเร่ืองทุกข์ใจจากการขาดสติ

ขึ้นได้เสมอๆ 

 

 ดังนั้น จึงควรอยู่อย่างตื่นออกมาจากนิวรณ์ ๕ อันเป็น

เครื่องอยู่ในวิหารธรรมที่อาศัยแล้วสบาย ซึ่งมีอุบาย

กว้างขวางอยู่ในสติปัฏฐาน ๔ นับต้ังแต่อาศัยลมหายใจ

เป็นที่อยู่แห่งรู้ หรืออิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย ในหมวด

กาย คือ ตามดูกายในกาย หรือ เวทนาในเวทนา 

หรือ จิตในจิต ธรรมในธรรม สุดแท้แต่ใจจะเลื่อมใส

ต่ออุบายวิธีการใดที่เหมาะแก่จริตนิสัยในแต่ละ

สภาพแวดล้อม แต่ละสถานการณ์
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 การอาศัยวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ เพื่อป้องกันหรือยุติบทบาท

ของนิวรณ์ ๕ อันเป็นกิเลสวัฎฎ์ที่แฝงอยู่ด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

พาก่อกรรมวัฎฎ์ และต้องรับผลในวิปากวัฎฎ์ อย่างไม่สมควร 

 การพ้นทุกข์ในแต่ละระดับจึงคือการยุติบทบาทของกิเลสวัฎฎ์ไป

ตั้งแต่ระดับชั่วคราว ด้วยการข่มนิวรณ์ ๕ ไว้หรือระดับแยกรูปแยกนาม

ในวิปัสสนา หรือดับด้วยการตัดขาด ดับด้วยสงบระดับเด็ดขาดไป หรือ

ดับด้วยการสลัดออก ในลักษณะ ๕ ประการนี้เรียกว่า นิโรธ ๕ หรือ

วิมุตติ ๕ ดังนี้

 ๑. วิกขัมภนนิโรธ ดับด้วยการข่มนิวรณ์ ๕ ไว้ในขณะที่อยู่ในฌาน 

ตั้งแต่ปฐมฌาน เป็นต้น 
 

 คือ ในช่วงที่ยกจิตออกมาจากความเผลอคิดอกุศล เช่น พยาบาท

เป็นต้น 

 จึงเกิดผลพ้นออกมาจากความทุกข์ใจชั่วคราวด้วยเหตุแห่งการ

ยกใจมาไว้ในลมหายใจ ฯลฯ จนจิตสงบมั่งคงเป็นเอกัคคตา คือ มีความ

สงบมั่นคงแน่วแน่เป็นหนึ่ง ไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์อื่นใด (ดังที่อธิบาย

มาแล้วในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในฌาน และสมาธิ ซึ่งมีเหตุและผลลัพธ์

ดังกล่าว)

                  ๒. ตทังคนิโรธ ดับกิเลสด้วยการเจริญ

       วิปัสสนา เช่น การแยกรูปนาม ให้เห็นรูปแท้ซ่ึง

             เป็นเพียงแค่ธาตุ หรือนามเดิมคือความว่างจาก

             ความสมมติถูกผิดดีชั่วมาก่อน ทำให้กิเลสไม่อาจ
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สร้างเรื่องอัตตาตัวตน ที่มีตัวละคร

เป็นเรา เขา ถูก ผิด อันเป็นเนื้อเรื่องที่พา

ทุกข์ใจขึ้นมาไม่ได้ ในขณะที่เจริญวิปัสสนาญาณ

ในแต่ละขณะในแต่ละช่วงอยู่ในนั้น เช่น การเห็นเหตุปัจจัย

ในปฏิจจสมุปบาท หรือเห็นความเกิดดับอยู่ต่อหน้า กิเลสตัณหาจึงไม่อาจ

พาหลงคิดผิดได้ในช่วงนั้น เป็นการพ้นออกมาจากทุกข์ได้ชั่วคราว 

 ๓. สมุจเฉทนิโรธ ดับกิเลสด้วยการดำเนินวิถีอยู่ในโลกุตตรมรรค

ในขณะแห่งมรรคญาณนั้น ดังที่ได้อธิบายรายละเอียดอยู่ในวิปัสสนา

ญาณ ๑๖ พอให้สังเกตเป็นแนวทาง ส่วนผลลัพธ์ย่อมเกิดจากการปฏิบัติ 

ไม่ใช่เกิดจากการคาดเดาหรือจินตนาการเอาว่ารสชาตินั้นเป็นอย่างไร

 ๔. ปฏิปัสสัทธินิโรธ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้ว

นั้น ในขณะนั้นจึงบรรลุสู่โลกุตตรผล

 ๕. นิสสรณนิโรธ คือ ภาวะที่ดับกิเลสเสร็จสิ้นอย่างยั่งยืน

 นิโรธ ๕ หรือวิมุตติ ๕ ดังอธิบายมานี้ พอให้เห็นหนทางแห่งการ

พ้นทุกข์เป็นกำลังใจถึงหนทางที่ยังมีอยู่ อย่างน้อยก็พอได้ชิมรสชาติ 

การพ้นทุกข์จากกิเลสชั่วคราว ใน ๒ ระดับแรกพอเป็นที่อาศัยไปก่อน 

จนเกิดการขยันทำความดีจนไม่มีเวลาไปทำชั่ว คือ ปิดอบายภูมิ ๔ 

ดังกล่าว หากกลัวโทษภัยในสังสารวัฏแล้วมีความขยันอยู่ในวิหารธรรม

อย่างต่อเนื่อง ไม่ไหลตามกิเลส การพ้นทุกข์จากกิเลสอย่างยั่งยืน 

ย่อมผลิบาน อิสรภาพจากการเป็นทาสของกิเลสได้ในที่สุด
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๑๒๔ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว
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๑๒๖ ... ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำชั่ว

                        ข่าวสำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม

                    

         วัดพระธาตุผาแก้ว (พุุทธธรรม

            สถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว) ได้จัดตาราง

            การปฏิบัติสำหรับผู้สนใจ โดยจะจัดทุก

            เดือน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง

            ธันวาคม ๒๕๕๔ (เว้นเดือนพฤษภาคม  

            ๒๕๕๔) เดือนละ ๒ ครั้ง รวม ๒๔ ครั้ง  

            โดยแบ่งเป็น

 ๑). หลักสูตร “อยู่กับรู้” ระยะเวลา ๔ วัน สำหรับบุคคลทั่วไป

       รับกลุ่มละ ๑๐๐ คน

 ๒). หลักสูตร “วิเวก” (พักเดี่ยว ปิดวาจา) ระยะเวลา ๕ วัน

       สำหรับผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้ว รับกลุ่มละ ๕๐ คน

       โดยขอสงวนสิทธ์ิให้ผู้ปฏิบัติแต่ละท่านสามารถสมัครหลักสูตร

       อยู่กับรู้ ได้ ๒ ครั้ง และหลักสูตรวิเวกได้ ๑ ครั้ง / ปี เพื่อเปิด

       โอกาสให้กับผู้สนใจท่านอื่นๆ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก

 ท่านที่สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติม

ได้ที่ www.phasornkaew.org (โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนกรอก

ใบสมัคร)



 วัชำทาลวเีมมไนจ ีดมาวคำทนัยข ... ๑๒๗

งอขนาฐมรรกานสสปิวนางนุนสบันสมวรนชุธาสญิชเอข

)วกแนอซาผุตาธะรพนาถสมรรธธทุุพ( วกแาผุตาธะรพดัว

มรรธิตับิฏปูผกแราหาอพาภาจเนปเมวรยดโ

นค ๐๐๑ / / ทาบ ๐๐๐,๕ นวนำจ

ีชญับาขเนิงเนอโาณุรกยดโ

ติสงัร คราปรอจเวฟาขาส ยทไรกิสกร าคานธ

 งาทบารทหใงจแาณุรก วลแนิงเนอโนาทกาห

email: sivaporn.kh@gmail.com

ชื่อบัญชี ศิวพร ขวัญรักษ ๖๑๐-๒-๒๐๙๔๙-๒

มื้อ
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