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 เป็นการย์ากท่์�เราจะเห็นได้ว่า ธิ์รรมะเป็็น

เร่องเรียบัง่�ยแลิะธิ์รรมดำ�ที� สุดำ เพ่ราะภาพ่ 

ลักษณ์ขีองศาสันาหรือขีองธิรรมะท์่� เราร้้จักนั�น  

ด้อย่์างไรก็ไม่ธิรรมดาเลย์ เริ�มตัิ�งแต่ิภาษาท่์�ใชฺ้เต็ิม 

ไปด้วย์ภาษาบัาล่ ม่ศัพ่ท์์ท์่�ม่ความหมาย์เฉพ่าะ

มากมาย์ แค่ท์ำาความเขี้าใจศัพ่ท์์ก็ย์ากนักหนาแล้ว

 พ่อร้้ศัพ่ท์์แล้วลงมือศึกษาติำาราจริงๆ ก็พ่บั

ความย์ากอ่กคือ ธิรรมะท์่�พ่ระพุ่ท์ธิเจ้าท์รงสัอนไว้

ม่มากเหลือเกิน และติำาราท์่�พ่ระรุ่นหลังลงมาท์่าน 

เขี่ย์นไว้ ก็ม่อ่กมากมาย์

วันอังคารท์่� 31 สัิงหาคม 2542 / 14:07:29 น.
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 บัางท์่านพ่อใจท์่�จะลงมือปฏิิบััติิ ก็ม่ปัญหา 

อ่กว่า สัำานักปฏิิบััติิม่มากมาย์ ท์ุกสัำานักบัอกว่าแนว 

ท์างขีองตินถ้กติรงท์่�สัุดติามหลักมหาสัติิปัฏิฐาน  

บัางท์่ก็ท์ับัถมสัำานักอ่นหน่อย์ๆ ว่าสัอนไม่ติรงท์าง

 ความย์ากลำาบัากน่� พ่บักันท์ุกคนครับั ท์ำาให้

ผมติ้องนั�งถามตินเองว่า เป็นไปได้หรือไม่ ท์่�เราจะ

ศึกษาธิรรมได้อย์่างง่าย์ๆ โดย์ไม่ติ้องร้้ศัพ่ท์์บัาล่  

หรือไม่ติ้องอ่านหนังสัือ หรือเขี้าสัำานักปฏิิบััติิใดๆ  

เลย์

 ความจริงธิรรมะท์่�พ่ระพุ่ท์ธิเจ้าสัอนไว้เป็น

เร่องง่าย์ๆ ธิรรมดาๆ ดังท์่�ผ้้ได้ฟัังธิรรมจากพ่ระ 

โอษฐ์ มักจะอุท์านว่า “แจ่่มแจ้่งนัักพระเจ่้าข้้า  

ธรรมที่่�ที่รงแสดงเหมือนัดังเปิิดข้องคว่ำำ�าให้ 
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หงาย” ซึ�งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนักท์่�ผ้้ฟัังจะร้้สัึก  

เชฺ่นนั�น ก็เพ่ราะผ้้ฟัังเองเกิดมากับัธิรรม อย์้่กับั 

ธิรรม จนติาย์ไปกับัธิรรมเป็นอย์่างน่�มาแติ่ไหนแติ่

ไรแล้ว เพ่่ย์งแติ่มองไม่เห็นว่าธิรรมได้แสัดงติัวอย์้ ่

ท์่�ไหน เม่อพ่ระพุ่ท์ธิเจ้าท์รงชฺ่�แนะ ก็สัามารถร้้เห็น

ติามได้โดย์ง่าย์

 อ่กประการหนึ�ง พ่ระผ้้ม่พ่ระภาคเจ้าท์รง 

ถึงพ่ร้อมด้วย์ความรอบัร้้ สัามารถอธิิบัาย์ธิรรมอัน

ย์ุ่งย์ากซับัซ้อนให้ย์่นย์่อเขี้าใจง่าย์ สัามารถขีย์าย์

ความธิรรมอันย์่นย์่อให้กว้างขีวางพ่อเหมาะแก่ผ้้ฟััง  

ท์รงปราศจากอุปสัรรคท์างภาษา คือสัามารถสั่อ

ธิรรมด้วย์ภาษาท์่�ผ้้ฟัังเขี้าใจได้ง่าย์ๆ ไม่เหมือน 

ผ้้ศึกษาและสัอนธิรรมจำานวนมากในรุ่นหลัง ท์่�ท์ำา 

ธิรรมะซึ�งเป็นเร่องใกล้ติัวและแสันธิรรมดา ให้ 
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กลาย์เป็นเร่องย์ุ่งย์ากซับัซ้อน และไกลติัวเส่ัย์เหลือ 

ประมาณ จนเกินความจำาเป็นเพ่่อความพ่้นท์ุกข์ี

และสัั�งสัอนด้วย์ภาษาท์่�ผ้้ฟัังไม่สัามารถเขี้าใจได้ 

โดย์ง่าย์

 แท�จริงแลิ�ว ธิ์รรมะเป็็นเร่องใกลิ�ตััว ใกลิ� 

จนถึึงขน�ดำที�เรียกว่� เป็็นเร่องเกี�ยวกับัตััวเร�เอง  

แลิะขอบัเขตัของธิ์รรมะก็มีเพีิยงนิดำเดีำยว คืำอทำ�

อย่�งไรจึงจะไม่เกิดำคำว�มทุกข์

 ถึ��จะศึึกษ�ธิ์รรมะก็ศึึกษ�ลิงไป็เลิยว่�  

“คว่ำามทุี่กข้์อย่่ที่่�ไหนัเกิดข้้�นัได้อย่างไร และดับไปิ 

ได้อย่างไร” แลิะคำว�มสำ�เร็จของก�รศึึกษ�ธิ์รรมะ

อย้่ที�ป็ฏิิบััตัิจนเข��ถึึงคำว�มพิ�นทุกข์ไม่ใช่่เพ่ิอคำว�ม

รอบัร้�รกสมอง หรือเพิ่อคำว�มส�ม�รถึในก�ร

อธิ์ิบั�ยแจกแจงธิ์รรมไดำ�อย่�งวิจิตัรพิิสดำ�ร
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 แท์้จริงแล้ว ความท์ุกขี์ขีองคนเราอย์้่ใน

กาย์ในจิติขีองตินนั�นเอง สันามศึกษาธิรรมะขีอง

เรา จึงอย์้่ท่์�กาย์ท่์�จิติน่�แหละ แท์นท่์�เราจะเท่์�ย์ว 

เร่ย์นร้้ออกไปภาย์นอก ก็ให้เราย์้อนเข้ีามาศึกษา 

อย์้่ในกาย์ในจิติขีองเราน่�แหละ วิธ่ิการก็ไม่ม่อะไร 

มาก ขีอเพ่่ย์งให้หัดสัังเกติกาย์และจิติขีองเราเอง 

ให้ด่ เริ�มติ้นง่าย์ๆ จากการสัังเกติร่างกาย์ก่อนก็ได้

 ขัี�นแรก ท์ำาใจให้สับัาย์ๆ อย์่าเคร่งเคร่ย์ด 

อย์่าไปคิดว่าเราจะปฏิิบััติิธิรรม แต่ิให้คิดเพ่่ย์งว่า  

เราจะสัังเกติด้ร่างกาย์ขีองเราเองเท่์านั�น สัังเกติ 

แล้วจะร้้ได้แค่ไหนก็ไม่เป็นไร เอาแค่ว่าจะเฝ้้าสัังเกติ 

ให้ได้เท์่าท์่�ท์ำาได้ก็พ่อ
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 เม่อท์ำาใจสับัาย์ๆ แล้ว ลองนึกถึงร่างกาย์ 

ขีองเรา นึกถึงให้ร้้พ่ร้อมท์ั�งติัวเลย์ก็ได้ เหมือนเรา

กำาลังด้หุ่นย์นติ์อย์้่สัักติัวหนึ�ง ท์่�มันเดินได้ เคล่อน 

ไหวได้ ขีย์ับัปากได้กลืนอาหารอันเป็นวัติถุเขี้าไปใน

ร่างกาย์ ขีับัถ่าย์กากอาหารออกจากร่างกาย์

 ถ้าเราเห็นหุ่นย์นต์ิท์่�ชฺ่อว่าติัวเรา มันท์ำาโน่น 

ท์ำาน่�ไปเร่อย์ๆ เราเป็นคนด้เฉย์ๆ ถึงจุดหนึ�งก็จะ

เห็นแจ้งประจักษ์ใจเองว่า ร่างกาย์น่�ไม่ใชฺ่ติัวเรา

มันเป็นวัติถุก้อนหนึ�งเท์่านั�น ม่ความไม่หย์ุดนิ�ง 

ไม่คงท์่� แม้แติ่วัติถุท์่�ประกอบัเป็นเจ้าหุ่นตัิวน่�ก็ย์ังม่

ความเปล่�ย์นแปลงไหลเข้ีาไหลออกอย์้่ติลอดเวลา

เชฺ่นหาย์ใจเข้ีาแล้วก็หาย์ใจออก กินอาหารและนำ�า

แล้วขีับัถ่าย์ออก ไม่ใชฺ่สิั�งท์่�เป็นก้อนธิาตุิท์่�คงท์่�ถาวร  

ความย์ืดถือด้วย์ความหลงผิดว่า กาย์เป็นเรา ก็จะ 
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บัรรเท์าเบัาบัางลงได้ แล้วก็จะเห็นอ่กว่า ย์ังม่

ธิรรมชฺาติิท์่�เป็นผ้้ร้้ร่างกาย์ อาศัย์อย์้่ในร่างกาย์ 

น่�เอง

 เม่อเห็นชฺัดแล้วว่า กาย์น่�เป็นแค่ก้อนธิาติุ

ไม่คงท่์� ไม่ใชฺ่ติัวเรา คราวน่�ก็ลองมาสัังเกติสิั�งท์่� 

ซ่อนเร้นอย์้่ในร่างกาย์น่�ติ่อไป เป็นการเร่ย์นร้้เร่อง 

ขีองเราเองให้ละเอ่ย์ดย์ิ�งขีึ�นไปอ่ก

 สิั�งท์่�แฝ้งอย์้่ในร่างกาย์ท์่�เห็นได้ง่าย์ๆ คือ 

ความร้้สึักเป็นสัุขีบ้ัาง เป็นท์ุกข์ีบั้าง เฉย์ๆ บั้าง  

เชฺ่น เม่อเราเห็นหุ่นย์นต์ิติัวน่� เคล่อนไหวไปมา  

ไม่นานก็จะเห็นความเม่อย์ปวด ความหิวกระหาย์

หรือความท์ุกขี์อย์่างนั�นอย์่างน่�แท์รกเขี้ามาเป็น

ระย์ะๆ พ่อความท์ุกข์ีนั�นผ่านไปท์่หนึ�ง ก็จะร้้สัึก
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สับัาย์ไปอ่กชฺ่วงหนึ�ง (ร้้สัึกเป็นสัุขี) เชฺ่น กระหาย์นำ�า  

เกิดเป็นความทุ์กข์ีขึี�น พ่อได้ด่มนำ�า ความทุ์กข์ีเพ่ราะ 

ความกระหาย์นำ�าก็ดับัไป หรือนั�งนานๆ เกิดความ 

ปวดเม่อย์ ร้้สัึกเป็นท์ุกขี์ พ่อขีย์ับัติัวเส่ัย์ก็หาย์ปวด

เม่อย์ ร้้สัึกว่าท์ุกขี์หาย์ไป (ร้้สัึกเป็นสัุขี)

 บัางคราวม่ความเจ็บัไข้ีได้ป่วย์ ก็จะร้้ความ

ท์ุกขี์ท์างกาย์ได้ติ่อเน่องย์าวนานขึี�น เชฺ่น เกิดปวด 

ฟัันติิดต่ิอกันนานๆ เป็นวันๆ ถ้าคอย์สัังเกติ ร้้ความ

ท์ุกข์ีท์่�เกิดขึี�นนั�น ก็จะเห็นชฺัดว่า ความปวดนั�นเป็น 

สิั�งท์่�แท์รกอย์้่กับัเหงือกและฟััน แติ่ติัวเหงือกและ 

ฟััน มันไม่ได้เจ็บัปวดด้วย์เลย์ กาย์เหมือนหุ่นย์นติ์ท์่�

ไม่ม่ความเจ็บัปวด เพ่่ย์งแติ่ม่ความเจ็บัปวดเป็นอ่ก 

สัิ�งหนึ�งท์่�แฝ้งอย์้่ในกาย์
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 เราก็จะร้้ชฺัดว่า ความร้้สัึกสัุขี ร้้สัึกท์ุกขี์ หรือ

ร้้สัึกเฉย์ๆ ไม่ใชฺ่ร่างกาย์ แติ่เป็นสิั�งอ่กสิั�งหนึ�งท่์� 

แท์รกอย์้่ในร่างกาย์ และท่์�สัำาคัญ เจ้าความร้้สัึก

เหล่านั�น ก็เป็นสิั�งท์่�กำาลังถ้กร้้ถ้กด้อย์้่ เชฺ่นเด่ย์วกับั 

ร่างกาย์นั�นเอง

 ถัดจากนั�น เรามาเร่ย์นร้้เร่องราวขีองติัว

เองให้ละเอ่ย์ดมากขึี�น คือคอย์สัังเกติให้ด่ว่า เวลาท์่� 

เกิดความท์ุกขี์ขึี�นนั�น จิติใจขีองเรามันจะเกิดความ

หงุดหงิดรำาคาญใจติามมาด้วย์ เชฺ่น หิวขี้าวแล้วจะ

โมโหง่าย์ เหน่อย์ก็โมโหง่าย์ เจ็บัไข้ีก็โมโหง่าย์ เกิด 

ความใคร่แล้วไม่ได้รับัการติอบัสันองก็โมโหง่าย์  

ให้เราหัดร้้ให้เท์่าทั์นความโกรธิท์่�เกิดขึี�นในเวลาท์่�

เผชฺิญกับัความท์ุกขี์
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 ในท์างกลับักัน เม่อเราได้เห็นขีองสัวย์งาม

ได้ย์ินเส่ัย์งท์่�ถ้กใจ ได้กลิ�นหอมถ้กใจ ได้ลิ�มรสัท์่� 

อร่อย์ ได้รับัสิั�งสััมผัสัร่างกาย์ท์่�นุ่มนวล ม่อุณหภ้มิ 

พ่อเหมาะ ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ได้คิดถึงสิั�งท์่� 

พ่อใจ เราจะเกิดความรักใคร่พึ่งพ่อใจในสิั�งท์่�ได้ 

เห็น ได้ย์ิน ได้กลิ�น ได้รสั ได้สััมผัสั และได้คิดนึก

นั�น ก็ให้เราร้้เท์่าท์ันความรักใคร่พ่อใจท์่�เกิดขึี�นนั�น  

พ่อเราร้้จักความโกรธิหรือความรักใคร่พ่อใจแล้ว  

เราก็สัามารถร้้จักกับัอารมณ์อย่์างอ่นๆ ได้ด้วย์ เชฺ่น 

ความลงัเลสังสััย์ ความอาฆาติพ่ย์าบัาท์ ความหดห้ใ่จ  

ความอิจฉาริษย์า ความคิดลบัหล่้ผ้้อ่น ความผ่องใสั 

อิ�มเอิบัขีองจิติใจ ความสังบัในจิติใจ ฯลฯ
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 เม่อ เรา เ ร่ย์น ร้้อารมณ์หรือความ ร้้สัึก

เหล่าน่�มากขึี�นๆ เราก็จะเริ�มร้้ว่า ความจริงแล้ว

อารมณ์ท์ุกอย์่างนั�นไม่คงท์่� เชฺ่น เม่อโกรธิ และเรา

ก็ร้้อย์้่ท์่�ความโกรธินั�น ก็จะเห็นระดับัขีองความโกรธิ

เปล่�ย์นแปลงอย์้่ติลอดเวลา อย์้่ไปๆ ความโกรธิ 

ก็ดับัไปเอง และไม่ว่าความโกรธิจะดับัหรือไม่ 

ก็ติาม ความโกรธิก็เป็นแค่สิั�งท์่�ถ้กร้้ ไม่ใชฺ่ติัวเรา  

ไม่ม่เราอย์้่ในความโกรธิ แม้อารมณ์อ่นๆ ก็จะเห็นใน

ลักษณะเด่ย์วกับัความโกรธิน่�ด้วย์

 ถึงติอนน่� เราจะร้้ชฺัดว่า ร่างกาย์ก็เป็นแค่ 

หุ่นย์นติ์ติัวหนึ�ง ความร้้สัึกสุัขีทุ์กข์ี และอารมณ์ 

ท์ั�งหลาย์ ก็เป็นสิั�งท่์�ถ้กร้้ ไม่ใชฺ่ติัวเรา เม่อหัดสัังเกติ

เร่ย์นร้้ จิติใจตินเองมากขึี�น คราวน่�ก็จะเห็นการ

ท์ำางานขีองจิติใจได้ชฺัดเจนขึี�นเร่อย์ๆ จนร้้ความจริง
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ว่าความทุ์กข์ีเป็นเพ่่ย์งสิั�งท่์�ม่เหตุิท์ำาให้เกิดขึี�นเป็น 

คราวๆ เท์่านั�น

 เราจะพ่บัพ่ลังงานหรือแรงผลักดันบัาง

อย์่างในจิติใจขีองเรา เชฺ่น พ่อเห็นผ้้หญิงสัวย์

ถ้กใจพ่อจิติใจเกิดความร้้สัึกรักใคร่พ่อใจแล้ว มันจะ

เกิดแรงผลักดันจิติใจขีองเรา ให้เคล่อนออกไปยึ์ด

เกาะท์่�ผ้้หญิงคนนั�น ท์ำาให้เราลืมด้ติัวเอง เห็นแติ่ 

ผ้้หญิงคนนั�นเท์่านั�น

 (เร่ื่องจิิตเคล่ื่อนไปได้้น่� ถ้้าเป็นคนที่่�เร่ื่ยน

ตำารื่าอาจิจิะงงๆ แต่ถ้้าลื่งมืือปฏิิบััติจิรื่ิง จิะเห็็น 

ว่่า คว่ามืรัื่บัรื่้้มืันเคล่ื่อนไปได้้จิ ริื่งๆ ตรื่งกัับัที่่� 

พรื่ะพุที่ธเจิ้าที่่านพ้ด้เร่ื่องจิิตเที่่�ยว่ไปได้้ไกัลื่ ไมื่มื ่

คลื่าด้เคลื่่อนแมื้แต่คำาเด้่ยว่)
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 หรือเม่อเราเกิดความสังสััย์ในธิรรม ว่า

เราควรปฏิิบััติิอย์่างไร ก็จะเห็นแรงผลักดันท์่�บัังคับั

ให้เราคิดหาคำาติอบั จิติใจขีองเราเคล่อนเขี้าไปอย์้่

ในโลกขีองความคิด ติอนนั�นเราลืมด้ตัิวเราเอง  

เจ้าหุ่นย์นติ์นั�นก็ย์ังอย์้่ แต่ิเราลืมนึกถึงมันก็เหมือน

กับัว่ามันหาย์ไปจากโลก ความร้้สัึกติ่างๆ ในจิติใจ

เราเป็นอย์่างไร เราก็ไม่ร้้ เพ่ราะมัวแติ่คิดหาคำา 

ติอบัในเร่องท์่�สังสััย์อย์้่นั�นเอง

 หัดร้้ทั์นจิติใจตินเองมากเขี้า ไม่นานก็จะ

ท์ราบัด้วย์ตินเองว่า ความทุ์กข์ีเกิดขึี�นได้อย่์างไร

ความพ้่นทุ์กขี์เกิดขึี�นได้อย์่างไร สัภาพ่ท่์�ไม่ท์ุกขี์ 

เป็นอย์่างไร สัภาพ่จิติใจมันจะพั่ฒนาขีองมันไป 

เองท์ุกอย์่าง ไม่ติ้องไปคิดเร่องฌาน เร่องญาณ  

หรือเร่องมรรคผลนิพ่พ่านใดๆ ท์ั�งสัิ�น
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 ถึึงตัรงนี� อ�จจะพิ้ดำธิ์รรมะไม่ไดำ�สักคำำ�  

แป็ลิศึัพิท์บั�ลิีไม่ไดำ�สักตััว แตั่จิตัใจพิ�นจ�กคำว�ม 

ทุกข์ หรือมีคำว�มทุกข์ ก็ทุกข์ไม่ม�ก แลิะไม่น�น

 ผมเข่ีย์นเร่องน่� ขึี�นเป็นขีองฝ้ากสัำาหรับั

ผ้้ เริ�มสันใจจะศึกษาธิรรมะ เพ่่อบัอกว่า ธิรรมะ

เป็นเร่องธิรรมดาๆ เป็นเร่องขีองตัิวเราเอง และ

สัามารถเร่ย์นร้้ได้ไม่ย์ากนักด้วย์ตินเอง อย่์าพ่ากัน

ท์้อถอย์เส่ัย์ เม่อได้ย์ินคนอ่นพ้่ดธิรรมะแล้วเราฟััง 

เขีาไม่ร้้ เร่อง เราไม่ติ้องร้้อะไรเลย์ก็ได้ ร้้แค่ว่า  

ทำ�อย่�งไรเร�จะไม่ทุกข์ก็พิอแลิ�ว เพิร�ะนั�นคืำอ

ใจคำว�มทั�งหมดำของพิระพิุทธิ์ศึ�สน� ซึึ่�งจำ�เป็็น 

ที�คำนคำนหนึ�งคำวรจะเรียนร้�ไว�



แนวท�งป็ฏิิบััตัิธิ์รรม

โดำยสังเขป็
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 เพ่่อนร่วมท์ุกขี์จำานวนมาก ไปศึกษาการ 

ปฏิิบััติิธิรรมกับัผม และผมได้เห็นปัญหาท์่�ติามมา

หลาย์อย์่าง

 เชฺ่น บัางท่์านกลัวว่า พ่อไม่ได้อย์้่ใกล้ผม 

แล้วจะท์ำาไม่ได้ หรือท์ำาไม่ถ้ก ถ้าเป็นคนกรุงเท์พ่

ก็ย์ังอุ่นใจว่าจะพ่บัผมได้อ่กไม่ย์ากนัก แต่ิคนติ่าง

ประเท์ศหรือติ่างจังหวัดจะกังวลกันมากหน่อย์  

จึงอย์ากได้ ค่้มือสัำาหรับัการปฏิิ บัั ติิอย่์างง่ าย์ๆ  

แติ่เป็นระบับั เพ่่อความอุ่นใจว่าจะใชฺ้เป็นแนวท์าง

ปฏิิบััติิติ่อไปได้เม่อไม่พ่บัผม

วันศุกร์ท์่� 7 มกราคม 2543 / 15:41:32 น.
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 บัางท์่านฟัังแล้วย์ังสัับัสัน ไม่เขี้าใจ หรือ 

ไปจำาธิรรมท์่� ผมติอบัคนอ่น เอา ไปปฏิิ บัั ติิบั้ าง  

ซึ�งเป็นคนละขัี�นติอน หรือคนละจริติ ผลก็ไม่ติ่าง

จากการเอาย์ารักษาโรคขีองคนอ่นไปรับัประท์าน  

จึงอย์ากเห็นภาพ่รวมขีองการปฏิิบััติิธิรรมท์ั�งหมด 

ท์่�ผมแนะนำา เพ่่อจะคล่�คลาย์ความสัับัสันติรงน่� 

ได้บั้าง

 ปัญหาอ่กประการหนึ�งท่์�ผมท์ราบัก็คือ

เพ่่อนบัางท่์านถกเถ่ย์งกันเร่องการปฏิิบััติิธิรรม  

โดย์นำาคำาแนะนำาขีองผมท่์� ไ ด้ย์ินมาติ่ างกรรม 

ติ่างวาระ ไปเป็นขี้ออ้างอิงโติ้แย์้งกัน
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 ผมจึงเห็นว่า สัมควรสัรุปใจความย่์อขีอง 

การปฏิิ บัั ติิธิรรมติามท์่� ผมได้แนะนำาหม้่ เพ่่อน  

เพ่่อใ ห้ เห็นภาพ่รวมขีองการปฏิิ บัั ติิอย่์างเ ป็น 

ระบับั ติั�งแติ่เบัื�องติ้นเป็นลำาดับัไป เพ่่อแก้ปัญหา 

ดังท์่�กล่าวมาแล้วขี้างติ้นนั�น



30

 เพ่่อนท์่� ม่พ่ื� นฐานความเขี้ า ใจ เ ก่� ย์วกับั

พ่ระพุ่ท์ธิศาสันามาน้อย์ จะได้รับัการป้พ่ื�นความ 

เขี้าใจเส่ัย์ก่อนว่า พิระพุิทธิ์ศึ�สน�ไม่ใช่่ย�แก� 

ส�รพัิดำโรคำคำรอบัจักรว�ลิ ไม่ใช่่เคำร่องมืออย่�ง

เดำียวในก�รดำำ�รงช่ีวิตัอย้่ในสังคำม ดังนั�น ไม่ใชฺ่

ว่าเป็นนักเร่ย์น ก็เลิกเร่ย์น เพ่่อมาศึกษาพ่ระพุ่ท์ธิ 

ศาสันา เพ่ราะความร้้ท์างโลกเป็นสิั�งจำาเป็นสัำาหรับั

การดำารงชฺ่วิติในท์างโลก ผ้้ศึกษาพ่ระพุ่ท์ธิศาสันา

จำาเป็นติ้องรอบัร้้ในศาสัติร์สัาขีาอ่นๆ ด้วย์

1. การสร้างความเข้้าใจข้อบเข้ตข้อง
พระพุทธศาสนา



31

 และ อย่�เข��ใจว่� พิระพุิทธิ์ศึ�สน�เป็็น

เร่องอ่น นอกเหนือจ�กก�รเรียนร้�เร่องคำว�มทุกข์

แลิะก�รป็ฏิิบััตัิเพิ่อคำว�มพิ�นทุกข์ (ท�งใจ) เท่�นั�น

พ่ระพุ่ท์ธิศาสันาไม่ได้ม่ไว้เพ่่อติอบัปัญหาเก่�ย์วกับั

ไสัย์ศาสัติร์ โชฺคลาง เจ้ากรรมนาย์เวร ชฺาติิโน้น 

ชฺาติิหน้า ผ่สัางเท์วดา ฯลฯ 
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 ผ้้ท่์�เขี้าใจแล้วว่าพ่ระพุ่ท์ธิศาสันาสัอนเร่อง

ท์ุกขี์และการดับัทุ์กขี์ ก็จะได้รับัการแนะนำาให้ร้้จัก

เคร่องมือสัำาหรับัการปฏิิบััติิธิรรม ได้แก่ สตัิ และ 

สัมป็ช่ัญญะ

 ผมมักจะพ่ย์าย์ามแนะนำาให้พ่วกเราร้้ท์ัน 

สิั�งท์่�กำาลังปรากฏิกับัจิติ เชฺ่น ความลังเลสังสััย์  

ความอย์าก ความกังวล ความสุัขี ความทุ์กขี ์ฯลฯ เปน็ 

การหัดให้ม่ สตัิ ซึ�งเป็นเคร่องมือร้้อารมณ์ท์่�กำาลัง

ปรากฏิ และเฝ้้ากระตุ้ินเตืิอนพ่วกเราให้ท์ำาความร้้ติัว

ไม่เผลอ ไม่ว่าจะเผลอสั่งจิติไปท์างติา ห้ จม้ก ลิ�น 

กาย์ หรือใจ สั่วนมากก็จะเผลอกันท์างติา กับัท์าง

ใจ คือหลงเขี้าไปอย์้่ในโลกขีองความคิด กับัเผลอ

 2. เคร่�องม่อในการปฏิิบัติธรรม
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ไปเพ่่งจ้องอารมณ์ เอาสัติิจ่อแน่นเขี้าไปท์่�อารมณ์ท์่�

กำาลังปรากฏิ การกระตุ้ินความไม่เผลอและไม่เผลอ

เพ่่ง ก็คือการพ่ย์าย์ามให้พ่วกเราม่ สัมป็ช่ัญญะ  

คือความร้้ติัวไว้เสัมอๆ 
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 เม่อพ่วกเราม่เคร่องมือหรืออาวุธิในการ

ปฏิิบััติิธิรรมแล้ว ขัี�นติอนติ่อไปผมจะแนะนำาให้พ่วก

เราเจริญสัติิปัฏิฐาน คือม่สัติิสััมปชฺัญญะ ระลึกร้้  

กาย์ เวท์นา จิติ และ/หรือธิรรม ติามความถนัดขีอง

แต่ิละบุัคคล เชฺ่น ให้ร้้อิริย์าบัถ ร้้ความเคล่อนไหว

ระหว่างการเดินจงกรม ร้้ลมหาย์ใจเขี้าออก เบัื�องติ้น

ถ้าจิติย์ังไม่ม่กำาลัง ก็ให้ร้้ไปอย์่างสัมถะ คือเอาสัติิ 

จดจ่อสับัาย์ๆ ลงไปในกาย์ท่์�ถ้ก ร้้นั�น เม่อจิติม ่

กำาลังขึี�นแล้ว ก็ให้เห็นว่าอิริย์าบัถ ความเคล่อนไหว

กาย์ หรือลมหาย์ใจนั�น เป็นเพ่่ย์งสิั�งท์่�ถ้กร้้ ถ้ก 

เห็น ไม่ใชฺ่จิติ ม่ความไม่เท์่�ย์ง เป็นท์ุกข์ี เป็นอนัติติา  

ปรากฏิอย์้่ติ่อหน้าติ่อติานั�นเอง

 3. การเจริญสติปัฏิฐาน
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 เม่อท์ำา ได้อย์่ าง นั�นแล้ ว  จิ ติจะม่กำา ลัง

สัติิสััมปชัฺญญะมากขึี�นอ่ก หากนามธิรรมใดปรากฏิ

กับัจิติ ก็สัามารถจะร้้เท์่าท์ันได้ เชฺ่น เกิดความร้้สัึก 

สัุขี ร้้สัึกท์ุกข์ี เกิดกุศล อกุศลติ่างๆ ก็ให้ร้้ท์ัน 

นามธิรรมนั�น ในลักษณะสิั�งท์่�ถ้กร้้ เชฺ่นเด่ย์วกับั 

การร้้ร้ปนั�นเอง

 อนึ�ง คนไหนม่กำาลังร้้นามธิรรมได้เลย์  

ผมมักแนะนำาให้ร้้นามธิรรมไปเลย์ หรือผ้้ไม่ถนัดจะ

ระลึกร้้นามธิรรม สัมัครใจจะร้้ร้ปธิรรมอย์่างเด่ย์ว 

ก็ได้

 เม่อจิติร้้ ร้ปธิรรมหรือนามธิรรมอย์่าง 

ติ่อเน่องแล้ว พ่อม่กำาลังสัติิปัญญามากขึี�น ก็จะเห็น 

ว่า เม่อจิติไปร้้ร้ปธิรรมหรือนามธิรรมติ่างๆ แล้ว  



36

จิติจะม่ความย์ินด่ย์ินร้าย์หรือเป็นกลางขึี�นมา  

ผมมักแนะนำาหม้่เพ่่อน ให้ระลึกร้้ความย์ินด่ย์ินร้าย์

หรือความเป็นกลางนั�น เม่อจิติร้้ความยิ์นด่ย์ินร้าย์

แล้ว ก็จะเห็นความย์ินด่ย์ินร้าย์นั�นเกิดดับั เชฺ่น 

เด่ย์วกับัร้ปธิรรมและนามธิรรมท์ั�งปวงนั�นเอง  

แล้วจิติปล่อย์วางความย์ินด่ย์ินร้าย์ เขี้าไปส่้ัความ 

เป็นกลางขีองจิติ ติอนแรกความเป็นกลางๆ จะม ่

สัั�นๆ แล้วก็ม่ความยิ์นด่ย์ินร้าย์เกิดขึี�นอ่ก ติ่อมาชฺำานิ

ชฺำานาญขึี�น จิติจะเป็นกลางมากขึี�นติามลำาดับั ก็ให้ 

ผ้้ปฏิิบััติิร้้อย์้่ท์่�ความเป็นกลางขีองจิติ เม่อจิติม่ 

กำาลังขึี�น ก็จะสัามารถจำาแนกขัีนธิ์ละเอ่ย์ดต่ิอไป 

จนเขี้าถึง ใจ ได้

 ใน ขัี� นท์่� จิ ติ เ ฝ้้ าระลึกร้้ ความเป็นกลาง 

นั�น ปัญญาชฺนจะเกิดโรคประจำาติัว 2 ประการ  
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เป็นสั่วนมาก คือ

 (1) เกิดความเบั่อหน่าย์ แล้วเลิกปฏิิบััติิ

 (2) เกิดความลังเลสังสััย์ ว่าจะติ้องท์ำาอะไร

ติ่อไปอ่กหรือไม่ แล้วเลิกปฏิิบััติิโดย์การ ร้� หันมา 

คิดค้นคว้าหาคำาติอบัด้วย์การ คำิดำ เอา

 แท์้จริงเม่อจิติเข้ีาไปร้้อย์้่ท่์�ความเป็นกลาง 

แล้ว ก็ให้ร้้อย์้่อย์่างนั�น แล้วจิติเขีาจะพ่ัฒนาขีองเขีา

ไปเองเม่อกำาลังขีองสัติิ สัมาธิิ ปัญญา สัมบ้ัรณ์ 

เติ็มท์่�

 น่� เป็นข้ีอสัรุปแนวท์างการปฏิิ บัั ติิธิรรม 

โดย์สัังเขีป ท์่�ขีอฝ้ากไว้ให้กับัหม้่เพ่่อนเพ่่อประกอบั

การพ่ิจารณาปฏิิบััติิติ่อไป
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 จากแนวท์างอันเด่ย์วกันขี้างต้ิน เม่อแต่ิละ 

คนลงมือปฏิิบััติิธิรรมจริงๆ กลับัปรากฏิปัญหาปล่ก

ย์่อย์แติกติ่างกันเป็นจำานวนมาก ปัญหาหลักก็มา 

จากการเจริญสัติิสััมปชฺัญญะไม่ถ้กติ้อง

 พ่วกเราจำานวนมากในขีณะน่� ย์ิ�งปฏิิบััติิ 

ย์ิ�งเกิดความคลาดเคล่อน ย์ิ�งขีย์ัน ย์ิ�งพ่ลาดไปไกล  

จุดท์่�พ่ากันพ่ลาดมากในชฺ่วงน่�ก็คือแท์นท์่�จะ ร้�ตั�ม

คำว�มเป็็นจริง พ่วกเรากลับัไปสัร้างอารมณ์อันหนึ�ง 

ขีึ�นมา แล้วพ่ากันเขี้าไปติิดอย์้่ในอารมณ์อันนั�น

 ความผิดพ่ลาดนั�นเกิดจากบัางคนร้้สัึกว่า 

ตินฟัุ้งซ่านมากไป จึงเห็นว่าจำาเป็นติ้องฝึ้กสัมถ

4. การเจริญสติสัมปชััญญะท่�ไม่ถููกต้อง
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กรรมฐานเส่ัย์ก่อน แล้วการฝึ้กสัมถกรรมฐานนั�น

ก็กระท์ำาอย่์างผิดพ่ลาด คือแท์นท่์�จะกระท์ำาสััมมา

สัมาธิิ กลับัไปท์ำามิจฉาสัมาธิิอันไม่ประกอบัด้วย์ 

ความร้้ติัว โดย์การเพ่่งเข้ีาไปท่์�อารมณ์อันเด่ย์ว  

กล่อมจิติให้เคล่อนเคลิ�มเขี้าไปเกาะอารมณ์อันเด่ย์ว 

แท์นท์่�จะม่สัติิระลึกร้้อารมณ์อันเด่ย์วไปอย์่าง 

สับัาย์ๆ โดย์ม่ความร้้ติัว ไม่เผลอ ไม่เพ่่ง จิติแค่ 

ระลึกร้้อารมณ์อันเด่ย์วอย์่างสับัาย์ๆ เป็นธิรรมเอก

 เม่อท์ำามิจฉาสัมาธิิ จิตัเคำล่ิอน ไปเกาะ 

อารมณ์ท์่�สัร้างขึี�นมา พ่อหย์ุดการท์ำาสัมาธิิหันมาด้

จิติ หรือเจริญสัติิปัฏิฐาน ก็เอาจิติท์่�เกาะติิดอารมณ์

นั�นเอง มาใชฺ้ด้จิติ ซึ�งจิติชฺนิดน่�ใชฺ้เจริญสัติิปัฏิฐาน 

ไม่ได้จริง เพ่ราะกระท์ั�งจิติติิดอารมณ์อย์้่ก็มอง 

ไม่เห็นความจริงเสั่ย์แล้ว
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 สัาเหติุขีองความผิดพ่ลาดท์่�เป็นกันมากอ่ก

อย์่างหนึ�งก็คือ แท์นท์่�จะร้้อารมณ์ไปติามธิรรมดา

ง่าย์ๆ สับัาย์ๆ พ่วกเราจำานวนมากกลัวจะเผลอ  

กลัวจะหลงมากเกินไป โดย์เฉพ่าะอย์่างย์ิ�งในเวลา

ท์่�พ่บักับัผม หรือใกล้จะพ่บักับัผม จิติจะเกิดการ 

ติ่นตัิวขึี�น เกิดอาการเกร็ง ระวังติัวแจ ไม่ผิดอะไร 

กับันักวิ�งเวลาเขี้าเสั้นสัติาร์ติ

 สัาเหตุิอ่กประการหนึ�งคือ การปฏิิบััติิธิรรม

ด้วย์ความอย์าก เชฺ่น อย์ากร้้ธิรรมเห็นธิรรมเร็วๆ

อย์ากเป็นคนเก่ง เป็นดาวเด่น อย์ากได้รับัการ 

ย์อมรับัและคำาชฺมเชฺย์จากหม้่ เ พ่่อน พ่ออย์าก

มาก ก็ติ้อง “เร่งคำว�มเพิียร” แต่ิแท์นท์่�จะเจริญ

สัติิสััมปชัฺญญะอย่์างเป็นธิรรมชฺาติิให้ติ่อเน่อง 

ติลอดเวลา อันเป็นความหมาย์ท่์�ถ้กต้ิองขีองการ 
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เร่งความเพ่่ย์ร กลับักลาย์เป็นการปฏิิบัั ติิด้วย์ 

ความหักหาญ เคร่งเคร่ย์ด ด้ผิวนอกเหมือนจะด่  

แติ่จิติภาย์ในไม่ม่ความสังบัสัุขีใดๆ เลย์

 สัาเหติุท์่�นึกได้ในติอนน่�ท์ั�ง 3 ประการน่� 

แหละ ท์ำาให้พ่วกเราจำานวนมาก หลงไปย์ึดอารมณ์

อันหนึ�งไว้ แล้วคิดว่าสัามารถร้้จิติร้้ใจได้อย์่าง 

แจ่มชฺัด ติอนน่�บัางคนพ่อจะแก้ไขีได้ บ้ัางแล้ว  

เม่อเริ�มร้้ท์ันการท์่�จิติไปสัร้างภพ่ขีองนักปฏิิบััติิ 

ขึี�นมา แท์นท่์�จะ ร้้ สิั� งท์่�กำา ลังปรากฏิติามความ 

เป็นจริง

 ม่เร่องขีำาๆ เร่องหนึ�ง คือน้องคนหนึ�งจิติ 

ติิดอารมณ์ภาย์ในอย์้่ ผมก็แนะนำาว่า ให้ด้ให้ร้้ว่า 

กำาลังติิดอย์้่  ถ้า ร้้แล้วจะได้กลับัออกมาอย์้่ ข้ีาง 
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นอกและแท์นท์่�จะเพ่่งเขี้าไปขี้างในให้พ่ย์าย์าม 

ร้้ติัวออกไปย์ังภาย์นอก ออกไปสััมผัสัสิั�งแวดล้อม 

ให้ด่ จิติท์่�ติิดอย์้่ข้ีางในจะได้หลุดออกมา น้องคน 

นั�นฟัังแล้วกลุ้มใจมาก เพ่ราะคิดว่าผมสัอนให้สั่งจิติ

ออกนอก ย์ังด่ว่าสังสััย์แล้วถามผมเส่ัย์ก่อน ไม่นำา 

ไปเล่าถวาย์คร้บัาอาจารย์์ ว่าผมสัอนให้สั่งจิติออก

นอก มิฉะนั�น ถ้าท่์านพ่บัผม ท์่านคงท์ุบัผมติกกุฏิ ิ

เลย์

 ความจริงการท์่�หลงสัร้างอารมณ์ออกมา 

อันหนึ�ง แล้วตินเองเข้ีาไปติิดอย์้่ภาย์ในนั�น ก็เป็น 

การสั่งจิติออกนอกแล้ว คือออกไปนอกจากร้้ ผม

พ่ย์าย์ามแก้การสั่งจิติออกไปสัร้างภพ่โดย์ไม่ร้้ติัว 

ให้  ไม่ ได้ปรารถนาจะให้หัดสั่งจิติออกนอกแติ่ 

อย์่างใด
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 ปัญหาอ่กอย์่างหนึ�งท์่�พ่วกเราส่ัวนน้อย์เป็น

กัน ได้แก่การหลงติามอาการขีองจิติ เชฺ่น หลงใน

นิมิติ แสัง ส่ั เส่ัย์งติ่างๆ หรือหลงในการกระติุก 

ขีองร่างกาย์ ฯลฯ พ่อเกิดอาการขึี�น บัางคนก็ย์ินด่  

บัางคนก็ย์ินร้าย์ ติ้องคอย์ปลอบัคอย์แนะให้หันมา 

สัังเกติร้้ความยิ์นด่ยิ์นร้าย์ขีองจิติ จนจิติเข้ีาถึง 

ความเป็นกลางเอง แท์นการไปเพ่่งใส่ัอาการติ่างๆ

เหล่านั�น และม่ราคะ โท์สัะ หรือโมหะครอบังำาโดย์

ไม่ร้้ติัว

 ก�รป็ฏิิบััตัินั�น ถึ��จะป็้องกันคำว�มผู้ิดำ 

พิลิ�ดำ ก็คำวรจับัหลิักให�แม่นๆ ว่� “เร�ป็ฏิิบััตัิ

เพ่ิอร้�ทันกิเลิสตััณห� ที�คำอยแตั่จะคำรอบังำ�จิตัใจ  

ป็ฏิิบััตัิไป็จนจิตัฉลิ�ดำ พิ�นจ�กอำ�น�จของกิเลิส

ตััณห�” ไม่ใช่่ป็ฏิิบััตัิเพิ่อสิ�งอ่น หากปฏิิบััติิโดย์ 
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แฝ้งสัิ�งอ่นเขี้าไป เชฺ่น ความอย์ากร้้ อย์ากเห็น อย์าก

เป็น อย์ากได้ อย์ากเด่น อย์ากดัง อย์ากหลุดพ่้น 

โอกาสัพ่ลาดก็ม่ส้ัง เพ่ราะจิติมักจะสัร้างบัางสิั�ง 

บัางอย่์างขึี�นมา แท์นท์่�จะร้้ท์ุกอย่์างติามความ 

เป็นจริง

 แลิ�วก็คำวรสังเกตัจิตัใจตันเองไว�บั��ง 

ห�กร้�สึกว่� จิตัใจเกิดำคำว�มหนักที�แตักต่ั�ง หรือ

แป็ลิกแยกจ�กธิ์รรมช่�ติัแวดำลิ�อม ก็แสดำงว่�จิตั

ไป็หลิงยึดำอะไรเข��ให�แลิ�ว เพ่ราะโดย์ธิรรมชฺาติิ 

ขีองสิั�งภาย์ในภาย์นอกนั�น มันไม่ม่นำ�าหนักอะไรเลย์

ท์่�ม่นำ�าหนักขึี�นมา ก็เพ่ราะเราไปแบักไปถือไว้เท์่านั�น

เอง ลองสัังเกติด้ติอนน่�ก็ได้ครับั ลองท์ำาใจให้ 

สับัาย์ๆ สัังเกติไปยั์งสิั�งแวดล้อมภาย์นอก เชฺ่น  

อาคารบั้านเรือน โติ๊ะเก้าอ่� ติ้นหมากรากไม้ จะเห็น
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ว่า สิั�งภาย์นอกนั�นโปร่ง เบัา ไม่ม่นำ�าหนัก เพ่ราะ 

เราไม่ได้เขี้าไปแบักหามเอาไว้ สั่วนจิติใจขีองเรานั�น

มองย์้อนเขี้ามาจะเห็นว่ามันหนักมากบั้างน้อย์บ้ัาง  

ถ้ายึ์ดมากก็หนักมาก ย์ึดน้อย์ก็หนักน้อย์ มันย์ัง 

แปลกแย์กออกจากธิรรมชฺาติิ ธิรรมดา สิั�งท์่�แปลก 

แย์กนั�นแหละครับั คือสั่วนเกินท์่�เราหลงสัร้างขึี�นมา

โดย์ร้้ไม่เท์่าท์ันมาย์าขีองกิเลสั

 เม่อร้้แล้ว ก็ สัังเกติจิติตินเองติ่อไปว่า  

มันย์ินด่ย์ินร้ าย์ต่ิอสิั�งท์่� แปลกปลอมเข้ีามานั�น 

หรือไม่แล้วก็ร้้เร่อย์ไป จนจิติเป็นกลางติ่ออารมณ์ 

ท์ั�งปวง ธิรรมชฺาติิภาย์ในกับัธิรรมชฺาติิภาย์นอก 

ก็จะเสัมอกัน คือไม่ม่นำ�าหนักให้ติ้องแบักหาม 

ติ่อไป
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 พิระศึ�สดำ�ทรงสอนว่� ขันธิ์์ทั�ง 5 เป็็น 

ของหนักบัุคำคำลิแบักของหนักพิ�ไป็ เข�ย่อมไม่ 

พิบัคำว�มสุขเลิย คำำ�สอนของพิระองคำ์นั�นคำำ�ไหน

ก็เป็็นคำำ�นั�นขันธ์ิ์เป็็นของหนักจริงๆ สำ�หรับัคำนที�มี

ตั�ที�จะดำ้ออกไดำ�
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พ่ระพุ่ท์ธิเจ้าท์่านสัอนว่า ความเกิด ความแก่ 

ความเจ็บัไขี้ได้ป่วย์ ความติาย์เป็นท์ุกขี์ 

น้อย์คนนักท์่�ฟัังธิรรมะติรงน่�แล้วจะเขี้าใจจริงๆ 

สั่วนใหญ่ฟัังแล้วก็จะเขี้าใจเป็นว่า 

เราเกิด เราแก่ เราเจ็บั เราติาย์ เป็นท์ุกขี์

ไม่ม่ใครเขี้าใจจริงๆ ว่าความจริงแล้ว 

สัภาวะขีองความเกิด สัภาวะขีองความแก่

สัภาวะขีองความเจ็บั สัภาวะขีองความติาย์ 

ติ่างหากท์่�เป็นท์ุกขี์ ไม่มี เร� ที�เป็็นทุกข์

ม่เพ่่ย์งสัภาวะขีองร้ปนามท์่�แสัดงถึงไติรลักษณ์ 

เกิดขีึ�น ติั�งอย์้่ แล้วดับัไป 
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ควบัคุมไม่ได้

บัังคับัให้อย์้่ในอำานาจติามใจปราถนาไม่ได้

เม่อเขี้าใจผิด ม่ความเห็นผิดว่า 

ร้ปนาม/กาย์ใจเป็นติัวเรา 

เม่อร้ปนามแก่ เจ็บั ติาย์ก็พ่ย์าย์ามดิ�นรนหน่ 

แติ่ย์ิ�งพ่ย์าย์ามดิ�นก็ย์ิ�งท์ุกขี์ เม่อย์ิ�งท์ุกขี์ก็ย์ิ�งดิ�น 

แทนที�จะเห็นคำว�มจริงว่� 

คำว�มทุกข์มีอย้่แตั่ไม่มีผู้้�ทุกข์ 

เม่อใดท์่�เราปฏิิบััติิธิรรม 

จนสัามารถเห็นแติ่สัภาวะล้วนๆ 

อันปราศจากสััติว์ บัุคคล ติัวติน เรา เขีา 

เราจะเขี้าใจในอริย์สััจ 4 อย์่างแจ่มแจ้ง
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จ�กเดำิมที�เห็นแตั่ว่� 

เพิร�ะสมุทัยคำือตััณห� จึงทำ�ให�เกิดำทุกข์ 

เร�ก็จะแจ่มแจ�งเข��ใจว่� 

เพิร�ะเร�ไม่ร้�จักทุกข์คำือร้ป็น�ม 

โดำยไป็สำ�คำัญผู้ิดำว่�ร้ป็น�มคำือตััวเร� 

จึงทำ�ให�เกิดำตััณห�อันเป็็นคำว�มอย�ก 

ที�จะให�ตััวเร�พิ�นทุกข์แลิะมีคำว�มสุข 

แลิะตััณห�นั�นเองทำ�ให�เกิดำคำว�มทุกข์ท�งใจ

ทับัซึ่�อนขึ�นม�อีก 

อริยสัจนี�เป็็นธิ์รรมะที�ลิึกซึ่ึ�งลิะเอียดำเสียจริง 

เพิร�ะคำว�มไม่เข��ใจอริยสัจ 

สัตัว์ทั�งหลิ�ยจึงตั�องเวียนว่�ยตั�ยเกิดำ

อย่�งไม่มีที�สิ�นสุดำ 
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แตั่ห�กร้�ทุกข์แจ่มแจ�ง 

สมุทัยก็เป็็นอันถึ้กลิะโดำยอัตัโนมัตัิ 

แลิ�วนิโรธิ์จะป็ร�กฏิตั่อหน��ตั่อตั�ในฉับัพิลิัน 

ก�รร้�ทุกข์จนลิะสมุทัยแจ�งนิโรธิ์ 

นี�แหลิะคำืออริยมรรคำ 

อันเป็็นท�งส�ยเดำียวที�จะนำ�ไป็ส้่ 

คำว�มพิ�นทุกข์ถึ�วรไดำ�
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เม่อใดท์่�เราเห็นว่ามันเป็นแติ่เพ่่ย์งสัภาวะล้วนๆ 

เกิดขีึ�น ติั�งอย์้่ แล้วก็ดับัไป 

เป็นท์ุกขี์ ไม่ม่ติัวติน บัังคับัไม่ได้ 

เราก็จะเกิดสัภาวะสัักแติ่ว่าด้ 

สัักแติ่ว่าร้้ สัักแติ่ว่าเห็น 

ไม่เกิดติัณหาในสัภาวะนั�นๆ อ่ก 

(สัภาวะเป็นความร้้สัึก 

ไม่ม่ความคิดนึกในสัภาวะนั�น)

       

พรื่ะปรื่าโมืที่ย์  ปาโมืชฺฺโชฺ






