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คาํนํา 
 The  seven points  of  mind  training  หรือ  Lojong Tonglen 

เป็นคําสอนท่ีทรงคณุคา่ยิง่ของท่าน  Arya Atisha ( คศ 982-1054 ) ครุุผู้
ยิ่งใหญ่ชาวอินเดีย ผู้ ท่ีได้รับเชิญให้ไปวางรากฐานการปฏิบตัทิางพทุธ
ศาสนาในประเทศธิเบต  ซึง่ปัจจบุนัได้มีการใช้คําสอนนีเ้ป็นแนวทางการ
ฝึกจิตกนัอยา่งแพร่หลายทัง้ในหมูช่าวธิเบตเอง และ ในหมูช่าวตะวนัตก
ผู้สนใจพระพทุธศาสนาอยา่งจริงจงั 

 แม้คําสอนนีจ้ะเป็นแนวสอนของชาวพทุธมหายาน ซึง่เรามกั
เรียกวา่ เป็นคตขิองโพธิสตัว์ภมูิ มิใช่คตขิองสาวกภมูิแบบเถรวาท แต่
แท้จริงแล้วมนัก็ถกูกลัน่ออกไปจากคําสอนของพระพทุธองค์ทัง้สิน้ ด้วย
ญาณทรรศนะอนัละเอียดออ่นลกึซึง้และแยบคายอยา่งยิ่ง ของปราชญ์
ชาวพทุธผู้ยิ่งใหญ่ในยคุนัน้ ผู้ซึง่ได้ผา่นทัง้การศกึษาทางปริยตั ิ ปฏิบตั ิ

และปฏิเวธมาอยา่งดี 

 ข้าพเจ้า ได้รวบรวมและเรียบเรียงคําสอนนีข้ึน้ พร้อมทัง้ได้
อรรถธิบายขยายความเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีแจ้งชดั โดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้อา่นใช้เป็นคูมื่อในการนําไปฝึกจิตของตนได้ด้วยตวัเอง และข้าพเจ้า
ได้พยายามแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่น ระหวา่งคํา
สอนนีก้บัคําสอนท่ีเราเรียนรู้อยูใ่นวถีิแหง่เถรวาท หรือจะพดูให้ถกูคือ มนั



 

เป็นเร่ืองเดียวกนั มนัมิได้มีความแตกตา่งกนัเลยในด้านเนือ้หา แต่
อาจจะแตกตา่งกนับ้างในแงค่วามละเอียดออ่นลกึซึง้ของกศุโลบายท่ีใช้ 

 ธรรมดาคนเรามองสิง่ใด ก็มกัจะเอาสญัญาเก่าๆท่ีตนยดึมัน่โดย
ความเป็นตวัตนออกนําหน้า จงึทําให้ไมส่ามารถมองเห็นสิง่ตา่งๆตาม
ความเป็นจริงได้อยา่งแจ้งชดั เพราะความหลงยดึตดิในตวัตนแห่งความ
เป็นนิกายหรือสายตา่งๆ จงึทําให้เกิดการแยกแยะแบง่พวก และไม่
สามารถมองเห็นแก่นธรรมแท้แหง่ความไมแ่บง่แยก ท่ีพระพทุธองค์ได้
ทรงถ่ายทอดไว้ ซึง่นัน่ มนัจงึทําให้นกัปฏิบตัสิว่นมากเกิดความคบัแคบ 

และพลาดโอกาสท่ีจะเข้าใจพระธรรมคําสอนของพระพทุธองค์ ได้อยา่ง
ลกึซึง้และถกูตรง 

 ขอให้พวกเราซึง่เป็นชาวพทุธเดียวกนั จงเปิดใจกว้างยอมรับแง่
ดีของผู้ อ่ืน และมองข้อผิดพลาดของตนเอง เพ่ือการแก้ไขพฒันาตนให้ดี
ยิ่งขึน้ไปเร่ือยๆ การศกึษาในพทุธศาสนาโดยทัง้หมดแล้ว ก็ต้องมาจบลง
ท่ีการนําความรู้ความเข้าใจตา่งๆนัน้มาฝึกจิตของตนทัง้สิน้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่การพฒันาตนไปสูค่วามรู้แจ้งหลดุพ้นอนัสมบรูณ์ และยงั
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนให้ได้สงูสดุ ดงันัน้ จงอยา่ได้เสียเวลากบัสิง่ไร้สาระ และ
จงขยนัหมัน่เพียร ฝึกจิตของตนให้เกิดผลเถิด 

      ชยธมฺโม ภิกข ุ
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พุทธพจน์ 
 
 
 จงเตือนตนดว้ยตน 
 จงพิจารณาตนดว้ยตน 
 ถา้เธอคุม้ครองตนเองได ้    
 มีสติเรียนรู้ตนเองอยู่เสมอ 
 เธอก็จกัอยู่เป็นสขุ  

 พทุธศาสนาเป็นศาสนาแหง่การฝึกตน หากพดูถึงธรรมมากมาย
ในพทุธศาสนา แตป่ราศจากซึง่การฝึกฝนตนเองแล้ว ก็ยงัไมอ่าจเรียกได้
อยา่งเตม็ท่ีวา่เราคือ พทุธบริษัทท่ีแท้จริง   

 คนในยคุปัจจบุนันี ้ มีความรอบรู้ในคําสอนทางพทุธศาสนามาก 
มาย อาจเน่ืองมาเพราะส่ือการสอนท่ีใช้เผยแพร่นัน้มีอยูม่ากมายอยา่ง
นบัไมถ้่วน  แตน้่อยคนนกัท่ีจะได้เก็บเก่ียวผลแหง่ความรู้เหลา่นัน้ เน่ือง
เพราะหลายคนยงัมีความเข้าใจท่ีผิดเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา ยงัหลงคดิ
วา่ การมีความรู้มากมาย ลกึซึง้ ในสิง่ท่ีคนอ่ืนเขาไมรู้่ นัน้ถือวา่ตนเป็นผู้ รู้ 
แตโ่ดยความเป็นจริงแล้ว  หากไมมี่การนําความรู้เหลา่นัน้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองได้แล้ว มนัก็กลายเป็นเพียงสิง่
รกรุงรังในสมองเทา่นัน้ 

 พระพทุธองค์ท่านถงึทรงเน้นให้ชาวพทุธเรา ศกึษาให้รู้ ให้เข้าใจ 
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แล้วนํามาปฏิบตัใิห้เกิดผล ซึง่เรียกวา่ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ จน
สามารถทําตนให้เกิดประโยชน์ได้สงูสดุ ทัง้แก่ตนเอง และ ผู้ อ่ืน นัน่จงึจะ
เรียกวา่ ไมเ่สียทีท่ีเกิดมาเป็นมนษุย์และมีโอกาสได้พบพระพทุธศาสนา 

 ซึง่ การปฏิบตั ิ ก็หมายถงึ การนําเอาความรู้ความเข้าใจท่ีมีนัน้ 
มาตรวจสอบตนเอง มาเตือนตนเอง มาฝึกฝนตนเอง จนบงัเกิดผลให้ตน
มีชีวิตอยูอ่ยา่งเป็นสขุ และมีประโยชน์แก่โลก แก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย ตาม 
ลําดบัขัน้ของการพฒันาของแตล่ะบคุคลท่ีมีอยูไ่ปเร่ือยๆ จนบรรลสุู่
ความเป็นผู้ ท่ีมีประโยชน์สงูสดุ  

 ชาวนา   ย่อมกัน้น้ําเขา้นา 
 ช่างศร    ย่อมดดัลูกศรใหต้รง 
 ช่างไม ้   ย่อมถากไมใ้หเ้รียบ 
 บณัฑิต   ย่อมฝึกตนใหส้มบูรณ์ 

 จิตนัน้เปรียบเหมือนนํา้ท่ีชอบไหลลงสูท่ี่ต่ํา ชาวนาสร้างทํานบ
กัน้นํา้ เพ่ือเอานํา้มาใช้ในนา นกัปฏิบตัยิอ่มรู้จกักัน้จิตของตนด้วย สติ 
เพ่ือไมป่ลอ่ยให้มนัไหลไปตามอํานาจกิเลส เพ่ือเอาจิตนัน้มาใช้ประโยชน์
แก่ตนและผู้ อ่ืนตอ่ไป  

 ธรรมดาไม้ไผท่ี่ทําลกูศรยอ่มคดงอไมต่รง เปรียบเหมือนจิตท่ี
ชอบคดงอไปตามความพอใจและความไมพ่อใจท่ีเกิดขึน้ ช่างศรรู้จกัใช้
ไฟลน ใช้มือดดั เพ่ือดดัลกูศรนัน้ให้ตรงเพ่ือนํามนัมาใช้ประโยชน์ นกั
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ปฏิบตัก็ิยอ่มต้องรู้จกัใช้ ขนัติ และสมาธิ เป็นไฟแผดเผา เพ่ือทําให้จิตนัน้
ไมค่ดงอหวัน่ไหว ไปตามอารมณ์ทัง้หลาย 

 ไม้มาจากป่ายอ่มเตม็ไปด้วยเปลือกและเสีย้น ช่างไม้ยอ่มถาก
ให้เรียบเสียก่อนจงึนําไปใช้ประโยชน์  ธรรมดาจิตนีเ้ป็นสิง่ท่ีปกคลมุไป
ด้วยสิง่มวัหมองคือกิเลส นกัปฏิบตัจิงึควรใช้ ปัญญา ถากถางกิเลส 
เหลา่นัน้ออก เพ่ือใช้ประโยชน์ 

 ดงันัน้นกัปฏิบตัทิัง้หลายจงึสมควรฝึกตนเอง โดยใช้ สตกิัน้ สมาธิ
ดดั ปัญญาถากถาง ขนัตแิผดเผากิเลส และสิง่มวัหมองทัง้หลาย เพ่ือให้
จิตคืนสูส่ภาพบริสทุธ์ิเดมิแท้ของมนั อนัจะเป็นชีวิตท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่ไป 

 ซึง่หลกัในการฝึกฝนตนเองท่ีสําคญัท่ีสดุ ก็คือ โอวาทปาฏิโมกข์ 
อนัเป็นสิง่ท่ีพระพทุธองค์ท่านได้ทรงแสดงไว้ เพ่ือเป็นรากฐานสําหรับชาว
พทุธทกุคนในการพฒันาฝึกฝนตนเอง อนัได้แก่ 

 พึงงดเวน้จากการกระทําอนัเป็นทางเสือ่มทัง้ปวง 
 พึงเจริญส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ใหย่ิ้งข้ึนไป 
 ทําจิตของตน ใหป้ราศจากส่ิงมวัหมอง 
 ขนัติ คือ ความอดทนอดกลัน้ เป็นธรรมเคร่ืองเผากิเลสอย่างย่ิง 
 จงยินดีใน พระนิพพาน ซ่ึงเป็นธรรมอนัย่ิง 
 ไม่พึง เบียดเบียน หรือทําร้ายสรรพชีวิตใดๆ 
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 ไม่ว่าร้าย หรือกล่าววาจา กระทบกระทัง่ผูใ้ด 
 สํารวมระวงัในศีลและวินยั 
 รู้ประมาณในการบริโภค 
 ยินดีในทีส่งดัวิเวก 
 หมัน่ฝึกจิตใหย่ิ้ง 

 ซึง่ทัง้หมด คือรากฐานท่ีสําคญัยิ่ง ในการฝึกฝนตนเอง เรียกวา่ 
ไมว่า่ธรรมะปฏิบตัใิดๆ ก็ยอ่มต้องตัง้อยูบ่นรากฐานเหลา่นี ้ ไมว่า่จะเป็น
การปฏิบตัภิายใน หรือภายนอก, โลกียะ หรือโลกตุตระ นกัปฏิบตัจํิาต้อง
อาศยัธรรมเหลา่นีเ้ป็นเคร่ืองนําทาง และฝึกฝนตนเอง จนสามารถพฒันา
ตนไปสูเ่ป้าหมายอนัสงูสดุได้ 

 ดงันัน้ ในการศกึษาปฏิบตัทิางพระพทุธศาสนาไมว่า่จะเป็นใน
เร่ืองใดๆ เราจําต้องอิงอาศยัอยูบ่นรากฐานของโอวาทปาฏิโมกข์ทัง้สิน้ 
ซึง่สิง่ท่ีสําคญัของรากฐานนี ้จะอยูท่ี่สามประโยคแรก ซึง่จะแบง่ออกเป็น 
2 นยั คือ 

 สมมุตนัิย  เป็นนยัท่ีตัง้อยูบ่นหลกัการของประโยคท่ีวา่ 

 พึงงดเวน้ส่ิงอนัเป็นทางเสือ่มทัง้ปวง และ 
 พึงเจริญส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ใหย่ิ้งข้ึนไป 

 ซึง่นยันีเ้ป็นนยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบับคุคล และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ อนั
หมายถงึความจริงด้านสมมตุทิัง้หลายท่ีต้องไปเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์สงูสดุ  เป็นโลกียธรรม เป็นนยัแห่งสมัพนัธภาพ  ซึง่จิตท่ีแจ้งชดั
ตอ่ความจริงของเร่ืองนี ้เรียกวา่ โพธิจิตสมัพนัธ์ ( Relative Bodhicitta ) 

 วิมุตตนัิย เป็นนยัท่ีตัง้อยูบ่นหลกัการของประโยคท่ีวา่ 

 ทําจิตของตนใหป้ราศจากส่ิงมวัหมอง 

 ซึง่เป็นนยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัด้านในของตนเอง เก่ียวเน่ืองกบัขนัธ์
ทัง้ห้าในแง่ของความจริงอนัยิ่ง(ปรมตัถสจั) เพ่ือประโยชน์ในการไปสู่
ความหลดุพ้นจากทกุข์ เป็นโลกตุตระธรรม เป็นนยัแหง่ปรมตัถ์ ซึง่จิตท่ี
แจ้งชดัตอ่ความจริงเร่ืองนีเ้รียกวา่ โพธิจิตอนัย่ิง ( Ultimate Bodhicitta ) 

 ดงันัน้ในการศกึษาปฏิบตั ิ เราจงึจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องศกึษา
ปฏิบตัใิห้ครบทัง้สองนยั เพ่ือความสมบรูณ์ เพ่ือความสมดลุ เพ่ือความ
เป็นกลางอยา่งแท้จริง และเกิดประโยชน์สงูสดุ เราจะเลือกหรือจํากดัอยู่
เฉพาะเพียงด้านใดด้านหนึง่ไมไ่ด้ มนัจะทําให้เอนเอียงและไมอ่าจไปสู่
เป้าหมายอนัสงูสดุได้เลย 
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1.) เบือ้งต้น 
( สร้างเสริมศรทัธาทีห่นกัแน่นมัน่คง ) 

 

       “   ขา้ขอนอบนอ้มแด่องค์พระบรมครูผูป้ระเสริฐ  
 และ เหล่ากลัยาณมิตรทัง้หลาย 
 อนัเป็นขมุทรพัย์แห่งความดีงามทัง้ปวงในสงัสารวฏัและนิพพาน 
 ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู  
 ขอใหจิ้ตของขา้ฯ บริสทุธ์ิไปดว้ยศรทัธาอนัหนกัแน่น มัน่คง 
 ขอใหข้า้ฯ บงัเกิดความตระหนกัชดัในคณุค่า ทีไ่ดเ้กิดมาเป็น
มนษุย์ อนัเป็นส่ิงทีไ่ดม้ายาก แต่สูญเสียไปง่าย 
 การกระทําทัง้หลายลว้นเป็นผลมาจากกรรมทีไ่ดส้ร้างสมไว ้ 
 ขอใหข้า้ฯ มีพลงัทีจ่ะเจริญในส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ และละเลิกใน
ส่ิงทีเ่ป็นทางเสือ่มทัง้ปวง 
 ขอใหข้า้ฯ มีความมัน่คง แน่วแน่ ในการทีจ่ะทําตนใหอิ้สระจาก
สงัสารวฏั อนัเป็นแหล่งแห่งความทกุข์ยากทัง้ปวง 
 นีคื่อ ส่ิงจําเป็นเบือ้งตน้ของการปฏิบติั(1)  ” 

 ...........................ท่าน อติศะ 
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 ในการฝึกตนนัน้ สิง่จําเป็นอยา่งยิ่งในเบือ้งต้นท่ีนกัปฏิบตัจํิาต้อง
มี คือ ศรัทธาท่ีกล้าแข็ง มัน่คง และ แน่วแน่ ยิ่งนกัปฏิบตัมีิศรัทธาหนกั
แน่นมัน่คงเท่าใด การปฏิบตัก็ิจะเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วเทา่นัน้ แต่
หากนกัปฏิบตัยิงัขาดซึง่ศรัทธา การปฏิบตัก็ิจะเป็นไปได้ยาก หรืออาจจะ
ไมส่ามารถบรรลถุึงเป้าหมายแห่งการหลดุพ้นอนัสงูสดุได้เลย ซึง่นกั
ปฏิบตัสิว่นใหญ่ของเราก็มกัจะเป็นเช่นนัน้ 

 นกัปฏิบตั ิหลายๆคนอาจจะคิดวา่ ตนมีศรัทธามากแล้ว ตอ่พทุธ
ศาสนา ตอ่พระรัตนตรัย หรือ ตอ่การปฏิบตั ิ  แตใ่นความเป็นจริงแล้ว
มากกวา่คร่ึงหนึง่ของนกัปฏิบตั ิ ยงัขาดศรัทธาท่ีแท้จริง สว่นมากก็จะ
เป็นไปโดยอํานาจของตณัหาท่ีอยากได้ ดี มี เป็นอะไรสกัอยา่งหนึง่ อนั
เป็นผลจากการศกึษาปฏิบตัธิรรมนัน้ ซึง่มนัยอ่มไมมี่พลงัพอท่ีจะพาตน
ให้ดําเนินไปจนถงึท่ีสดุ และ มกัจะทําให้ไข้วเขวออกนอกทางได้โดยงา่ย 

 ศรัทธาท่ีหนกัแน่นมัน่คงยอ่มจะทําให้บคุคลนัน้ไมท้่อถอย หรือ
เลกิการปฏิบตัใินกลางคนั ไมว่า่จะต้องเผชิญกบัอํานาจแห่งราคะ โทสะ 

ความกลวั  หรือ ความหลงของตนเองเท่าใด เขายอ่มยงัคงสามารถ
มัน่คงหนกัแนน่ และฟันฝ่าอปุสรรคทัง้หลายท่ีมากระตุ้นเหลา่นัน้ไปได้ 

 ศรัทธาแม้จะมีลกัษณะท่ีคล้ายความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจ ความ
มุง่มัน่ปรารถนา แตม่นัต้องเป็นสิง่ท่ีเกิดจากการใช้เหตแุละผล ศรัทธาท่ี
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แท้จริงจะเกิดได้ ต้องอาศยัปัญญา ทัง้การเรียนรู้ พิจารณา และสงัเกต 

ยิ่งหากมีประสบการณ์ตรงเทา่ใด การเกิดศรัทธาอนัประกอบด้วยปัญญา
ก็ยิ่งแจ้งชดัเทา่นัน้  

 ซึง่ศรัทธาท่ีสําคญัยิ่ง ท่ีเราต้องมีในการปฏิบตัทิางพทุธศาสนา 

คือ ศรัทธาท่ีจะฝึกฝนตนเองเพ่ือไปสูค่วามรู้แจ้งหลดุพ้นจากทกุข์ทัง้ปวง 
และ ศรัทธาท่ีจะบําเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย
อนัเป็นสิง่ท่ีนกัปฏิบตัทิกุคนจะต้องพฒันาให้เกิดขึน้ เพ่ือเป็นรากฐาน
สําคญัอนัจะนําไปสูก่ารบรรลถุึงเป้าหมายอนัสงูสดุของพระพทุธศาสนา 

 ดงันัน้ในเบือ้งต้นนี ้ มนัจงึเป็นสิง่จําเป็นอยา่งยิง่ท่ีนกัปฏิบตั ิ

จําต้องทุม่เทเวลาให้กบัการพิจารณาธรรม เพ่ือเสริมสร้างพลงัศรัทธา 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอยา่งแจ่มแจ้ง จนจิตยอมรับ และบงัเกิดศรัทธาท่ี
หนกัแนน่มัน่คง ในการท่ีจะฝึกฝนตนเอง และฟันฝ่าอปุสรรคทัง้หลาย  

 ธรรมส่ีข้อท่ีต้องหมัน่พิจารณาให้มาก คือ  

 1.) พิจารณาใหเ้ห็นถึง คณุค่าของการทีไ่ดมี้โอกาสเกิดมาเป็น
มนษุย์ และพบพระพทุธศาสนา  
 2.) พิจารณาถึงความตาย และ ความไม่เทีย่งแทข้องชีวิต  
 3.) พิจารณาเร่ืองกรรม(การกระทํา) และ ผลของกรรม 
 4.) พิจารณาใหเ้ห็นถึงความทกุข์ยากในสงัสารวฏั 
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 ซึง่เม่ือนกัปฏิบตัพิิจารณาธรรมทัง้ส่ีข้อนีอ้ยา่งแยบคายแล้ว ผลท่ี
จะบงัเกิดขึน้คือ ความมุง่มัน่ตัง้ใจอนัแรงกล้าท่ีจะพากเพียรปฏิบตัเิพ่ือ
ไปสูค่วามพ้นทกุข์อยา่งสิน้เชิง เพ่ือยงัประโยชน์ให้แก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย 

ท่ียงัต้องทนทกุข์ทรมานอยูใ่นสงัสารวฏันี ้
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2.) ดาํเนินการปฏบัิต ิ
( การฝึกจิตเพือ่การหลดุพน้อนัสูงสดุ เพือ่ยงัประโยชน์แก่สรรพสตัว์ ) 

 
     “ ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหข้า้ฯ แจ้งชดัในความจริงของธรรมคู่ทัง้หลาย อนัลว้นเป็น
เพียงความว่างเปล่า 
 สมบูรณ์ดว้ยพลงัในการปฏิบติั เพือ่แลกเปลีย่นความสขุของตวั
ขา้ฯ กบัความทกุข์ของผูอื้น่  
 และสามารถดําเนินจิตภาวนา เพือ่การบรรลหุลดุพน้อนัสูงสดุ 
เพือ่ยงัประโยชน์แก่สรรพสตัว์ทัง้มวล(2)  ” 

 ...........................ท่าน อติศะ 
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วมุิตตนัิย 

การฝึกจติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง 

 เพราะจิตถกูปกคลมุไปด้วยสิง่มวัหมอง อนัได้แก่ กิเลส ตณัหา 

จงึทําให้มนษุย์ และสรรพสตัว์ทัง้หลาย ตดิอยูใ่นบว่งแหง่ความทกุข์
ทรมานของสงัสารวฏั อยา่งไมส่ามารถหาทางออกได้ การท่ีจิตจะพ้นจาก
ทกุข์ได้นัน้ จงึจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องทําจิตของตนให้ปราศจากสิง่มวั
หมองทัง้หลายเหลา่นัน้ ซึง่ปัจจยัท่ีสําคญัยิ่ง ท่ีจะช่วยขจดัสิง่มวัหมองนัน้
ได้ก็คือ สต ิสมาธิ ปัญญา 

 ดงันัน้ เม่ือนกัปฏิบตับิงัเกิดศรัทธาอนัแรงกล้าท่ีจะฝึกฝนตนเอง
เพ่ือความหลดุพ้นจากทกุข์ สิง่ตอ่ไปท่ีจะต้องกระทําก็คือ การพฒันา สต ิ

สมาธิ ปัญญาของตน ให้มีพลงักล้าแข็งพอท่ีจะขจดัสิง่มวัหมองทัง้หลาย
ออกไปจนหมดสิน้  ซึง่ก็หมายถงึการพฒันาเพ่ือความรู้แจ้งในธรรมอนัยิง่
(ปรมตัถธรรม) หรือการพฒันาโดยนยัแห่งโลกตุตระ อนัเป็นไปเพ่ือ
ความรู้แจ้งหลดุพ้นโดยสิน้เชิง ซึง่จะประกอบด้วยข้อปฏิบตัท่ีิใช้ในการ
ฝึกฝนจิตของตนดงัตอ่ไปนี ้

 เร่ิมต้นด้วยการทาํจติให้สงบ (ดภูาคผนวก) เม่ือจิตสงบแล้ว
เร่ิมดําเนินการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้



คู่มือฝึกจิต 

12 

 พิจารณาให้เหน็ว่า ปรากฏการณ์ทั้งปวงน้ัน เป็นด่ังเช่น
ความฝัน 

 ในความฝัน สิง่ตา่งๆปรากฏขึน้มากมาย ทัง้บคุคล, สถานท่ี, 
อารมณ์ ในขณะท่ีตวัเราผู้ ฝันนัน้ก็นอนอยูเ่ฉยๆ เรารู้สกึเหมือนวา่ เราได้
ประสบพบเจอเหตกุารณ์ตา่งๆมากมาย แตแ่ท้ท่ีจริงมนัเป็นเพียงการปรุง
แตง่ของจิตเทา่นัน้  

 ในชีวิตจริงของเราก็เป็นเช่นเดียวกนั ปรากฏการณ์ทัง้หลาย ไม่
วา่จะเป็นภายนอกหรือภายในท่ีปรากฏให้เรารับรู้นัน้ ล้วนเกิดไปจากการ
ปรุงแตง่ของจิตทัง้สิน้ หากไมมี่จิตก็ไมมี่ปรากฏการณ์เหลา่นัน้ หากจิตไม่
ปรุงแตง่ ก็ไมมี่การปรากฏขึน้ของปรากฏการณ์ทัง้หลายเหลา่นัน้ มนัเป็น
เพียงผลแหง่การปรุงแตง่เพราะความหลงของจิตเทา่นัน้เอง ซึง่ยดึถือ
อะไรไมไ่ด้เลย เช่นเดียวกบัความฝัน 

 การให้คณุคา่ความหมายในสิง่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น ถกูผิด ดีชัว่ 
สวยหรือน่าเกลียด ฯลฯ ล้วนเป็นผลจากการปรุงแตง่ของจิต ซึง่โดยเนือ้
แท้ของมนันัน้ล้วนวา่งเปลา่ หาแก่นสารสาระอะไรไมไ่ด้ เม่ือเราเฝ้า
สงัเกตธรรมชาตจิิตให้ดีๆ เราจะพบวา่คณุคา่แห่งความเป็นคูท่ัง้หลายนัน้ 
ล้วนเกิดออกไปจากจิต เม่ือเกิดความพอใจหรือไมพ่อใจขึน้ จิตก็จะปรุง
แตง่ตอ่เตมิให้คณุคา่ความหมายตา่งๆมากมาย ซึง่ล้วนมใิช่เป็นสิง่ท่ีมีอยู่
จริงเลย 

 เราควรจะพจิารณาสงัเกต ให้เห็นแจ้งชดัในสิง่เหลา่นี ้ตามความ 



2.) ดําเนินการปฏิบติั 

13 

เป็นจริง เพ่ือฝึกตนเองไมใ่ห้หลงใหลไปกบัโลกธรรม  หรือ ปรากฏการณ์
ทัง้หลายท่ีมากระทบ  

 เม่ือจิตแจ้งชดัใน ความวา่งเปลา่ของคณุคา่ความหมายทัง้หลาย
ของสิง่ตา่งๆ จิตจะไมห่วัน่ไหวไปกบัสิง่เหลา่นัน้ จิตจะสงบตัง้มัน่ ไมป่รุง
แตง่ดิน้รนไปกบัอารมณ์ท่ีมากระทบทัง้หลาย เม่ือเป็นเช่นนัน้ ตอ่ไปเรา
ต้องพิจารณาธรรมคูต่รงข้ามของปรากฏการณ์ท่ีถกูรับรู้ ซึง่ก็คือ ผู้ รู้ หรือ 
ตวัจิตรู้เอง 

 เม่ือแจ้งชดัในความวา่งเปลา่ของสิง่ถกูรู้ สิง่ท่ีเราต้องกระทําตอ่ 
ไปก็คือ ย้อนกลบัมาสงัเกตพจิารณา ธรรมชาตขิองอาการรู้ของจิต  

 พิจารณาสังเกตเรียนรู้ ธรรมชาตธิาตุรู้ของจติ ก่อนทีจ่ะ
เกิดการปรุงแต่ง 

 เม่ือจิตสงบตัง้มัน่ ไมห่วัน่ไหวไปกบัสิง่ท่ีมากระทบทัง้หลาย ให้
คอ่ยๆสงัเกตเรียนรู้ในอาการรู้ของจิต ซึง่ต้องเป็นไปด้วยความผอ่นคลาย 

ไมจ่ดจ้องมองหา พิจารณาสงัเกตดวูา่ มนัมีรูปร่าง มีสีสนั  มีรูปทรง หรือ 

มีขอบเขตอนัใดหรือไม ่?, มนัอยู ่ณ ท่ีใด หรือ อยู ่ณ สว่นใดของร่างกาย 

อยู ่ภายนอก หรือวา่ อยูภ่ายใน?, มนัเกิดขึน้ หรือดบัไป หรือไม ่อยา่งไร? 

มนัมีการมาจากท่ีใด หรือ การไปสูท่ี่ใด หรือไม?่  

 เราก็จะพบวา่ จิตเอง หรือ ธรรมชาตธิาตรูุ้อนัแจ้งกระจ่าง นัน้ 
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เป็นสิง่วา่งเปลา่ มนัมิได้มีการเกิดขึน้ หรือดบัไป มนัมิได้มีตวัตน สีสนั 

ขอบเขต หรือรูปร่างอนัใด มนัมิได้อยู ่ ณ ท่ีใด มนัไมใ่ช่ ส่ิงหน่ึง ใน
ความหมายวา่เป็นสิง่ท่ีมีอยูจ่ริง  เม่ือเรามีประสบการณ์ตรงเช่นนี ้ ให้คง
ความต่ืนรู้เชน่นัน้ไว้โดยมิต้องพยายามวิเคราะห์ หรือแยกแยะอะไร แตก็่
มิต้องพยายามประคบัประคองเพ่ือจะทรงอยูใ่นสภาพเช่นนัน้ แตม่นัจะ
ดําเนินไปด้วย ความผอ่นคลาย สอดคล้องกบัธรรมชาตท่ีิมีอยู ่

 จงปล่อยวางวิธีการท้ังหลาย ผ่อนคลาย และสอดคล้องกับ
ธรรมชาตทิีมี่อยู่ 

 ความคดิปรุงแตง่ตอ่วิธีการ และสิง่ท่ีเรารู้แจ้ง ทัง้ในความเข้าใจ
แจ้งชดัวา่ ทกุส่ิงลว้นเกิดไปจากจิต, ส่ิงทีถู่กรบัรู้ และตวัจิตรู้เองลว้นว่าง
เปล่า, คณุค่าความหมายทัง้ปวงลว้นว่างเปล่า, สรรพส่ิงลว้นไร้ซ่ึงการ
เกิดดบั ไร้การไปการมา, การปรุงแตง่ตอ่ความหมายแหง่ความรู้แจ้ง
เหลา่นีม้กัจะเกิดขึน้ อนัเป็นเหตโุน้มนําให้เราหลงเข้าไปยดึมัน่ถือมัน่กบั
ความรู้แจ้งและวิธีการตา่งๆนัน้ ซึง่จะมีผลให้เกิดการสร้างตวัตนซ้อนขึน้  

 จงตระหนกัไว้ให้ดีวา่ แม้ความหมายแห่งความรู้แจ้งทัง้หลาย
นัน้เอง ก็ล้วนวา่งเปลา่ ดงันัน้ เม่ือจิตเข้าใจแจ้งชดัเชน่นัน้ ให้สงบนิ่ง มิ
ต้องปรุงแตง่ความหมายใดๆตอ่ ปลอ่ยวางวิธีการและความรู้แจ้ง
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ทัง้หลายนัน้เสีย ต่ืนรู้อยูต่ามธรรมชาต ิท่ีนอกเหนือปรากฏการณ์แห่งการ
ปรุงแตง่ใดๆทัง้ปวง 

 สอดคล้องอยู่กับ ความตืน่รู้ตามธรรมชาตด้ัิงเดมิ อันเป็น
รากฐานของทุกส่ิง 

 เม่ือจิตแจ้งชดัในความวา่งเปลา่ของสิง่ถกูรู้ และตวัจิตรู้เอง จน
สามารถเป็นอิสระตอ่ปรากฏการณ์แห่งการปรุงแตง่ทัง้ปวงได้ ทัง้หยาบ
และละเอียด ทัง้ภายนอกและภายใน นัน่คือความต่ืนรู้ตามธรรมชาตท่ีิไร้
การครอบงําโดยความเป็นตวัตน  

 ขณะนัน้อายตนะทัง้หลายจะรับรู้กนัโดยอิสระ จิตไมวุ่น่วายไป
เสริมแตง่ปรุงตอ่สภาพหรือปรากฏการณ์ใดๆ ให้สอดคล้องและดํารงอยู่
เช่นนัน้ ด้วยความผอ่นคลาย ไร้ความพยายามท่ีจะกระทําใดๆอีก จิตจะ
เกิดประสบการณ์ตรง และเกิดการจดจําได้หมายรู้ในรากฐานดัง้เดมิของ
ตวัมนัเอง และน่ีเป็นท่ีท่ีความทกุข์จะเข้าไมถ่ึง 

 หลังการภาวนา จงพิจารณาให้เหน็ทกุส่ิง ล้วนเป็นมายา 

 เม่ือเสร็จสิน้การภาวนา จงอยา่ปลอ่ยให้ประสบการณ์แห่งความ
ต่ืนรู้ตามธรรมชาตนิัน้จืดจางหายไป ไมว่า่เราจะไปทํากิจกรรมใดๆ จงทนุ
ถนอมความต่ืนรู้นัน้ไว้ทา่มกลางการกระทบทัง้ปวง ซึง่หมายความวา่ ใน 
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ทกุๆขณะเราจะมีสตรู้ิในการรับรู้สามอยา่งสอดคล้องกนัไป คือ  
 1.) การรับรู้ทางอายตนะ เช่น ตาเห็นรูป หไูด้ยินเสีย ฯลฯ  
 2.) การรับรู้การปรุงแตง่ของจิต เช่น ความพอใจ ความไมพ่อใจ 

ความคดิปรุงแตง่ตา่งๆ หรือ อารมณ์ภายใน เช่น ความหดหู ่ ความขุน่
เคือง ความฟใูจ ฯลฯ  
 3.) การรับรู้ในธรรมชาตธิาตรูุ้ของจิต จะเป็นระดบัละเอียดถึงขัน้
ความต่ืนรู้ตามธรรมชาตดิัง้เดมิ หรือ ขัน้หยาบแคอ่าการรู้ธรรมดา ก็แล้ว 

แตอิ่นทรีย์และประสบการณ์ ในการฝึกของเราท่ีผา่นมา 
 ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะเป็นฐานของสตท่ีิเราจะใช้ เพ่ือให้เห็นแจ้งสรรพ
สิง่ตามท่ีมนัเป็นอยูจ่ริง และจงตระหนกัถึงความจริงท่ีเราได้แจ้งชดัใน
การภาวนามาแล้ววา่ ทกุสิง่ล้วนเกิดไปจากการปรุงแตง่ของจิต, จิตเองก็
มิใช่เป็นสิง่ท่ีมีอยูจ่ริง, ปรากฏการณ์ทัง้หลายล้วนเป็นเพียงมายา ไมว่า่
จะเป็นปรากฏการณ์ภายนอกหรือภายใน, ตวัเราหรือผู้ อ่ืน อารมณ์หรือ
ความคดิ มนัมิได้มีอะไรท่ีจริงแท้ มนัล้วนเป็นมายาอนัลวงหลอกทัง้สิน้ 

 เม่ือเรามีฐานแห่งสตดิงัท่ีกลา่วมานี ้ ก็ใช้จิตท่ีอยูบ่นรากฐานนัน้
มีประสบการณ์ตรงกบัทกุสิง่ท่ีถกูรู้ และเรียนรู้สงัเกตธรรมชาตขิองสิง่
เหลา่นัน้ตามท่ีมนัเป็นอยูจ่ริง จะทําให้เราแจ้งชดัถึงความเป็นมายาของ
สิง่ทัง้หลาย ได้อยา่งแท้จริงอีกทีหนึง่ ซึง่มไิด้ใช้การคดิเลย 
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สมมุตนัิย 

การเจริญเมตตาจติ เพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ 

 เหตท่ีุมนษุย์เราสว่นมาก ไมส่ามารถจะงดเว้นจากการกระทําอนั
เป็นบาปอกศุลได้ และไมมี่แรงพอท่ีจะเจริญในสิง่ท่ีเป็นกศุล ก็เพราะจิต
ของเราขาดพลงัและเตม็ไปด้วยความเห็นแก่ตวั เม่ือเราฝึกจิตให้เกิด
ความแจ้งชดัในความจริงท่ีวา่ ทกุๆสิง่ทัง้ภายนอกและภายในล้วนวา่ง
เปลา่จากความเป็นตวัตน อีกสิง่หนึง่ท่ีเราจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องฝึกฝน
จิตของเรา ก็คือ การฝึกจิตให้เกิดความรักความเมตตาตอ่ผู้ อ่ืน เพราะมนั
จะเป็นพลงัอนัแก่กล้า ท่ีจะสามารถทําลายความเห็นแก่ตวัได้ 

 เราจะเห็นวา่ นกัปฏิบตัหิลายคนมิคอ่ยได้คํานงึถงึความสําคญั
ของสิง่นี ้ จนถงึแม้วา่ตนจะบงัเกิดความเข้าใจแจ้งชดัในความไร้ซึง่ตวัตน
ของสรรพสิง่ แตต่นเองก็ยงัคงเตม็ไปด้วยความถือตวั ทะนงตน และเห็น
แก่ตวั ยงัปลอ่ยตวักระทําตนไปตามอํานาจแหง่ความมวัหมองภายในจิต 

โดยไมค่ดิท่ีจะทําประโยชน์ตอ่ผู้ใด 

 ซึง่โดยแท้จริงแล้ว ทัง้จิตท่ีมุง่สูค่วามหลดุพ้นอนัสงูสดุ และ จิตท่ี
รักและเมตตาปรารถนาจะช่วยเหลือสรรพสตัว์  สองสิง่นีจ้ะเป็นสิง่ท่ีจะ
เกือ้หนนุซึง่กนัและกนั และจําเป็นท่ีจะต้องพฒันาไปพร้อมๆกนั อนัจะมี 
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ผลให้บคุคลนัน้บรรลสุูเ่ป้าหมายอนัสงูสดุได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้  

 พระพทุธองค์ได้ทรงแสดงไว้อยา่งครบถ้วน ในโอวาทปาฏิโมกข์ 

อนัเป็นสิง่ท่ีไมใ่ช่ให้แยกกนัปฏิบตั ิ แตม่นัหมายถึงวิถีทางเดียวกนั ท่ี
ดําเนินการปฏิบตัไิปพร้อมๆกนั แม้อาจจะแยกศกึษาเรียนรู้หรือฝึกฝนที
ละอยา่งได้  แตท่ี่สดุเม่ือดําเนินในทางอยา่งเตม็ท่ี ทัง้สองก็มิใช่สิง่ท่ีจะ
แยกกนัได้อีกตอ่ไป 

 บาปอกศุลทัง้หลายล้วนเป็นผลมาจากความเห็นแก่ตวัเองทัง้สิน้ 

สว่นความดีงามความเป็นประโยชน์ทัง้หลาย ล้วนเป็นผลมาจากความ
รักความเมตตาปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน ซึง่นอกจากจะช่วยให้เราลดความ 

เห็นแก่ตวัแล้ว ยงัช่วยให้เรามีความสขุไปตลอดเส้นทางแหง่การดําเนิน
นัน้  และแม้วา่เราจะยงัไมส่ามารถหลดุพ้นจากทกุข์ได้ แตห่ากเราฝึกจิต
ของเราให้เจริญด้วยพลงัแหง่ความรักความเมตตา จิตของเราก็จะมี
คณุภาพ โปร่งเบา บริสทุธ์ิ และง่ายตอ่ความรู้แจ้งหลดุพ้น 

 อีกอยา่งหนึง่ แม้วา่นกัปฏิบตัหิลายคนจะคดิวา่ เมือ่ตนแจ้งชดั
ในความไม่มีตวัตนทีแ่ทจ้ริงของขนัธ์หา้แลว้ ตนก็จะหลดุพน้จากความ
ทกุข์ทัง้ปวงได ้ หากเรายงัปรารถนาท่ีจะหาแตค่วามสขุใสต่น แม้วา่จะ
เป็นความสขุจากความสงบแห่งนิพพานก็ตาม และกลวัท่ีจะเสียสละ
ความสขุของตนนัน้ออกไป แลกเอาความทกุข์ยากของผู้ อ่ืนเข้ามาไว้กบั
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ตวัเรา แน่ใจได้หรือวา่ เราหมดสิน้ความยดึมัน่ถือมัน่ในสิง่ใดๆแล้ว และ
เม่ือยงัมีความยดึมัน่อยูเ่ช่นนัน้ แน่ใจหรือวา่ เราจะไมต้่องกลบัมาเกิด
ตายและทกุข์ทรมานอีก 

 ดงันัน้ มนัจงึเป็นสิง่จําเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะต้องพฒันากศุลจิตทัง้
สองนีไ้ปควบคูก่นั ทัง้จิตท่ีมุง่สูค่วามรู้แจ้งหลดุพ้นอนัสงูสดุ และจิตท่ี
กอปรไปด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีตอ่สรรพสตัว์ทัง้ปวง 

 ฝึกซมึซับเอาความทุกข์ยากของผู้อ่ืนเข้ามาไว้ในใจเรา  
และส่งแผ่ความสุขของเราให้แก่ผู้อ่ืน  

 ท่านสนัตเิทวาได้กลา่วไว้วา่ “ หากฉนัไม่ยอมแลกเปลีย่นความ 
สขุของฉนักบัความทกุข์ยากของผูอื้น่ มนัย่อมไม่มีทางสําหรบัฉนั ทีจ่ะ
บรรลถึุงพทุธภาวะได ้และความปีติสขุทัง้หลายจะกลบัโบยบินไปจากฉนั  

 ผูที้ป่รารถนาจะเป็นทีพ่ึ่งแห่งตนเองและผูอื้น่โดยรวดเร็ว ย่อมจะ
ดําเนินตามความลบัอนัศกัด์ิสิทธ์ินี ้ โดยการเขา้ไปแทนทีค่วามทกุข์ยาก
ของผูอื้น่ และมอบความสขุของตนใหแ้ก่เขา” 

 นกัปฏิบตัเิราสว่นมาก แม้จะเคยทําบญุทําทานมามากมาย ทัง้
กบัคนภายนอกและภายในศาสนา แตโ่ดยความเป็นจริงแล้ว เรามไิด้
ห่วงใยพวกเขาเหลา่นัน้เท่ากบัหว่งใยตนเองเลย หรือบางครัง้การทําทาน
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ของเรากลบัจะทําไปเพ่ือประโยชน์แหง่ตวัเราเองเสียอีก มีใครบ้างท่ี
คดิถึงผู้ อ่ืนมากกวา่ตนเอง มีใครบ้างท่ียอมเสียสละความสขุของตนเอง
เพ่ือผู้ อ่ืนอยา่งแท้จริง 

 ดงันัน้ การฝึกจิตด้วยวิธีนีจ้งึเป็นการฝืนและรือ้ถอนความเคยชิน
เดมิๆของเรา ท่ีจะเห็นแก่ประโยชน์ตนมากกวา่ประโยชน์ผู้ อ่ืน ความรู้แจ้ง
หลดุพน้จะบงัเกิดข้ึนได ้ ก็ต่อเมือ่เราสามารถปรารถนาดีต่อผูอื้น่ไดเ้ท่าๆ 
กบัทีเ่ราปรารถนาดีต่อตนเอง และละวางตวัเองไดเ้ท่าๆ กบัทีเ่ราละเลย
ผูอื้น่อยู่ ซึง่หากทําได้เชน่นัน้ แม้วา่เราจะยงัคงท่องเท่ียวอยูใ่นสงัสารวฏั 

เราก็จะเป็นอิสระตอ่ความทกุข์ยากทัง้หลาย 

 เร่ิมต้นด้วยการทาํจติให้สงบ เช่นเดิม (ดภูาคผนวก) เม่ือจิต
สงบ แล้วเร่ิมดําเนินการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้

 พิจารณาให้เหน็ถงึความทุกข์ยากของแม่ทีเ่ล้ียงดเูรามา 

 กําหนดจิตนกึถึงภาพมารดาของตน ท่ีสู้ทนลําบากอุ้มท้องเรามา
ตัง้แตเ่รายงัไมเ่กิด และต้องทนรับความเจ็บปวดทรมานอยา่งแสนสาหสั
ในการท่ีช่วยคลอดเราให้ออกมาลืมตาดโูลกด้วยความปลอดภยั ตอ่จาก 

นัน้ท่านยงัต้องคอยเฝ้าดแูล เลีย้งดใูห้นม อาบนํา้ เช็ดอจุจาระปัสสาวะ
โดยไมเ่คยปริปากบน่ เม่ือเราเร่ิมโตขึน้ ท่านก็ยงัต้องออกไปทํางานหนกั
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เพ่ือหาเงินมาเลีย้งเรา  เฝ้าดแูลเรายามเม่ือเราเจ็บไข้ หาสิง่ท่ีเราต้องการ
ให้ยามเม่ือเราต้องการ  แม้เราจะดือ้และไมค่อ่ยเช่ือฟังทา่น แตท่า่นก็ยงั
อดทนทําหน้าท่ีของทา่นด้วยความรักและห่วงใย 

 เพราะท่านเราถึงได้มีวนันี ้ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศกึษาพระธรรม
ของพระพทุธเจ้า ได้มีโอกาสปฏิบตัธิรรม หากไมมี่ทา่น เราจะมาถึงตรงนี ้
ได้หรือ เพราะความรักความเมตตาของท่านแท้ๆท่ีเราได้รับโอกาสอนั
ประเสริฐนี ้

 และไมใ่ช่เฉพาะในชาตนีิเ้ทา่นัน้ ในทกุๆภพชาตอินันบัไมถ้่วน ท่ี
เราเกิดมา มารดาของเราในชาตนิัน้ ท่านก็กระทําเช่นเดียว และในขณะท่ี
ท่านทุม่เทอยา่งยิง่ให้เรามีความสขุ ทา่นกลบัยงัต้องทนรับทกุข์ทรมาน
อยูใ่นสงัสารวฏัแห่งการเวียนวา่ยตายเกิดนี ้ เราในฐานะท่ีได้ศกึษาปฏิบตัิ
จะปลอ่ยให้ทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้ต้องทนทกุข์ทรมานอยูเ่ช่นนัน้ โดยไม่
ช่วยอะไรเลยหรือ? 

 เม่ือความรู้สกึเมตตาปรารถนาดีแก่ผู้ อ่ืนเกิดขึน้ในจิตใจ จงอยา่
ปลอ่ยให้มนัเป็นเพียงแคค่วามคดิ จงดําเนินตอ่ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ 

ด้วยจิตสํานกึวา่ทกุๆชีวิตไมว่า่จะเป็นญาต ิ มิตร หรือศตัรู เพ่ือนร่วมโลก 

หรือสรรพสตัว์ทัง้หลาย ตา่งก็ล้วนเคยเป็นมารดาผู้ เคยให้กําเนิดและทน
ทกุข์ทรมาน เลีย้งดเูรามาอยา่งน้อยก็ชาตหินึง่ 
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 รับเข้าและนําออก สลับกันไปควบคู่กับลมหายใจ 

 เมือ่เธอหายใจเขา้จงยอมรบัและซึมซบัเอาความทกุข์ยาก เศร้า
โศก เสียใจ และส่ิงไม่ดีทัง้หลายของผูอื้น่ เขา้ไปไวใ้นตวัเธอคนเดียว เมือ่
เธอหายใจออก จงแลกเปลีย่น นําความรู้สึกทีดี่ ปีติสขุ ส่งแผ่กลบัคืนให ้

 เม่ือจิตสงบแล้วให้นกึภาพบคุคลใดบคุคลหนึง่ โดยเร่ิมจาก
บคุคลท่ีใกล้ชิดและเป็นท่ีรักของเราก่อน เช่น พอ่ แม ่ พ่ี น้อง หรือญาติ
มิตร นกึถึงเขาเหลา่นัน้ท่ีกําลงัต้องทนทกุข์อยูใ่นสงัสารวฏันี ้ สร้างมโน
ภาพเหมือนมีควนัสีแดงหรือสีดําอยูก่ลางอกเขา อนัหมายถึงความทกุข์ท่ี
กลุ้มรุมเขาอยู ่  ให้เธอสดูซบัเอาควนัดําแห่งความทกุข์ยากนัน้ เข้ามา
พร้อมกบัลมหายใจเข้า มาไว้ในตวัเธอ บริเวณกลางหน้าอก แล้วกระจาย
สลายมนัออกให้หายไปเป็นความวา่ง 

 จากนัน้สร้างมโนภาพ เป็นไอสีขาวนวล อนัอบอุน่สดช่ืน แทน
ความอ่ิมใจ ปิตสิขุท่ีมีในตวัเธอ แล้วสง่ออกพร้อมลมหายใจ ไปสูบ่คุคล
นัน้ จินตนาการวา่ไออุน่นัน้ ได้เข้าไปในตวับคุคลผู้นัน้ ช่วยขจดัความ
ทกุข์ยากในใจเขาให้หมดไป ทําให้ภายในของเขาสกุสวา่ง และสดช่ืน
ตามไปด้วย 

 สิง่สําคญัคือ จิตของเธอจะต้องปราศจากความกลวั ความกงัวล 
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หรือความหวาดหวัน่ท่ีจะรับเอาความทกุข์ยากของผู้ อ่ืนเข้ามา และปราศ 

จากความยดึตดิ ความเสียดายท่ีจะสง่ความสขุของตนให้ผู้ อ่ืน และปราศ 

จากความปรารถนา ความต้องการผลใดๆในการกระทําของเธอครัง้นี ้ 

 ซึง่แนน่อนเม่ือเร่ิมทําใหม่ๆ  อาการเหลา่นีย้อ่มจะเกิดขึน้ เม่ือมนั
เกิดขึน้ก็ให้รู้วา่มนัเกิดขึน้ เฝ้าสงัเกตดมูนัเฉยๆโดยไมต้่องปรุงแตง่ตอ่เตมิ 

เม่ือมนัหายหรือดบัไป ก็คอ่ยดําเนินซํา้ๆ เช่นเดมิตอ่ไปอีก 

 เม่ือทําเช่นนีจ้นคลอ่งกบักลุม่คนท่ีคุ้นเคยแล้ว ก็คอ่ยๆ เร่ิมนกึถงึ
บคุคลท่ีเราไมค่อ่ยใกล้ชิด คนท่ีเราไมรู้่จกั สรรพสตัว์ทัง้หลาย ไปเร่ือยๆ
จนท่ีสดุให้นกึถึงผู้ ท่ีเคยให้ร้าย เบียดเบียนเรา หรือแม้กระทัง่ศตัรูคูแ่ค้น
ของเรา ท่ีเราผกูใจโกรธไว้อยา่งไมเ่คยคดิจะให้อภยั  

 เม่ือปฏิบตัเิช่นนีบ้อ่ยๆ จิตของเธอจะเปล่ียนไป จากความห่วง
แตเ่พียงตวัเธอเองผู้ เดียว จะเกิดความเห็นอกเห็นใจ และห่วงใยผู้ อ่ืนมาก
ขึน้ จากการผกูโกรธผู้ใดไว้อยา่งไมเ่คยให้อภยั จะคอ่ยๆ ผอ่นคลายสลาย
ไป เปล่ียนเป็นรักและเห็นอกเห็นใจเขามากขึน้ 

 ใช้อารมณ์ทั้งสาม และ พษิทั้งสาม ให้เป็นเมล็ดพันธ์แห่ง
ส่ิงทีด่งีาม 
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 ในชีวิตประจําวนั เรายอ่มกระทบกบัสิง่ตา่งๆมากมาย ทําให้เกิด
ความรู้สกึพอใจบ้าง ไมพ่อใจบ้าง หรือวา่ เฉยๆไมส่นใจไยดีบ้าง ซึง่ทําให้
เกิดความโลภ โกรธ และหลงตามมา  

 ดงันัน้ เม่ือเราต้องกระทบกบัสิง่ท่ีมากระตุ้นให้เกิดอารมณ์นัน้ๆ 
จงตัง้สตไิว้ให้ดี หมัน่ฝึกตนให้รู้เท่าทนัการเกิดขึน้ของอารมณ์ และพษิทัง้
สามนัน้ เม่ือรู้เท่าทนั ก็จงตระหนกัให้ดีเถิดวา่ สรรพสตัว์อีกมากมายก็ยงั
ตดิกบัดกัหลงจมอยูใ่นสิง่เหลา่นี ้ จงตัง้จิตอธิษฐานวา่ “ ขอให้สรรพสตัว์
ทัง้หลายเหลา่นัน้ จงสามารถเป็นอิสระจากสิง่เหลา่นี ้ด้วยเถิด ” 

 ในชีวิตประจาํวัน จงระลึกถงึคาํพูดเหล่าน้ี อยู่เสมอ  

 ในการกระทํากิจตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั จงหมัน่นกึถึงคําพดู
เหลา่นี ้ หรือคตพิจน์อ่ืนๆ ท่ีโดนใจตน เตือนตนเองให้มีความรักความ
เมตตาตอ่สรรพสตัว์อยูเ่สมอ  และ พยายามเพาะบม่ให้มนัเกิดเป็นพลงั
ขึน้ภายในตวัเรา 

ท่านสนัตเิทวา: 

 ในขณะทีส่ิ่งเลวร้ายทัง้หลายของพวกเขา สกุงอมในตวัขา้ฯ 
  ขอให ้คณุความดีทัง้หมดของขา้ฯ จงไปสกุงอมในพวกเขา 

สาย กาดมัปะ แห่งธิเบต : 

 ฉนัขอมอบชยัชนะ และส่ิงทีไ่ดม้าทัง้หลาย ใหแ้ก่สรรพสตัว์ 
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 แต่ขอรบัเอาความพา่ยแพ ้และ การสูญเสียทัง้หมดมาไวใ้นตน 

ท่าน เกียล เซ ท็อกเม ่: 

 ในขณะทีค่วามทกุข์ยาก และส่ิงเลวร้ายทัง้หลาย ของสรรพสตัว์ 
กําลงัสกุงอมอยู่ในตวัขา้ฯ  ขอใหค้วามสขุและคณุความดีของขา้ฯ จงสกุ
งอมในพวกเขา 

 ฝึกยอมรับความทุกข์ยากทั้งหลาย กับตัวเอง 

 หากเรากําลงัประสบกบัความทกุข์ยากเข็ญใจอยู ่หรือต้องเผชิญ
กบัสิง่ท่ีทําให้เราทกุข์ ลองเปิดใจยอมรับ และเผชิญมนัด้วยความสงบน่ิง 
สงัเกตเรียนรู้ความทกุข์นัน้ไปพร้อม และตระหนกัเตือนตนเองวา่ 

  “ สรรพสตัว์ทัง้หลายเมือ่ตอ้งเจอทกุข์แบบนี ้ ก็ย่อมรู้สึกไม่ต่าง
ไปจากเรา หรืออาจจะมากกว่าเรา แต่พวกเขาเหล่านัน้ ซ่ึงเคยเป็นพอ่แม่
ของเรามา ไม่รู้วิถีทางทีจ่ะออกจากทกุข์นีไ้ดเ้ลย ดงันัน้ เราจึงตอ้ง
พากเพียรปฏิบติั เพือ่ใหต้นบรรลหุลดุพน้จากทกุข์ทัง้ปวงโดยเร็ว 
เพือ่ทีจ่ะไดช่้วยเหลือพวกเขา ” 

 หรือหากเราอยูป่กต ิ มิได้ประสบกบัความทกุข์อนัใด ให้ลองนกึ
ถึงเร่ืองร้ายๆ หรือความทกุข์ยาก ท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัเราได้ในอนาคต 
สร้างจินตนาการให้มนัมาสกุงอมกบัเราในปัจจบุนันี ้ หรือลองนกึถึงสิง่ไม่
ดีทัง้หลาย อนัเป็นผลจากกิเลส ผลจากกรรมชัว่ ท่ีเราเคยทําไว้ในอดีต 
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จินตนาการให้ผลของมนัมาสกุงอมในตวัเราในปัจจบุนันี ้ แล้วสงัเกต
จิตใจของเราวา่มีความหวาดหวัน่คร่ันคร้าม หรือเปลา่?  

 หากมี ก็ให้สงัเกตดธูรรมชาตขิองมนัด้วยความสงบน่ิง วางใจ
เฉยและยอมรับมนัจนมนัดบัสลายไปของมนัเอง แล้วตระหนกัเตือน
ตวัเองในทํานองเดียวกบัท่ีกลา่วมาข้างต้น เพ่ือให้เกิดความรักความ
เมตตาและเกิดพลงัท่ีจะพากเพียรปฏิบตัเิพ่ือยงัประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนตอ่ไป  

 เม่ือเราฝึกการแลกเปล่ียนความสขุของตนเอง กบัความทกุข์ยาก
ของผู้ อ่ืนอยูบ่อ่ยๆ จนเกิดความชํานาญและคลอ่งตวัเป็นนิสยั ความเห็น
แก่ตวัของเราจะคอ่ยๆหมดไปโดยอตัโนมตั ิ ทําให้เรามองเห็นสรรพสตัว์
ทัง้หลายนัน้เป็นหนึง่เดียวกนัไร้ความแบง่แยกแตกตา่ง อนัจะทําให้เรา
แจ้งชดัถึงความวา่งเปลา่จากตวัตน บคุคล เรา เขา  

 และเม่ือเราแจ้งชดัถึงความวา่งเปลา่จากตวัตน เราก็สามารถท่ี
จะช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้หลดุพ้นจากทกุข์ได้ เพราะเม่ือมนัวา่งเปลา่จาก
ตวัตน มนัก็ไมมี่ใครท่ีจะเป็นทกุข์ ไมมี่ความทกุข์ และไมมี่ใครท่ีช่วยใคร
ให้พ้นทกุข์ เม่ือแจ้งชดัในความวา่งเปลา่ของทัง้สามสิง่นี ้เราก็สามารถจะ
ซมึซบัเอาความทกุข์ยากของผู้ อ่ืนมาไว้ได้ อยา่งไร้ซึง่ความกลวัและความ 

ปรารถนาหรือความต้องการใดๆอีก 
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 ดงันัน้ เม่ือจิตเข้าถึง สภาพทัง้สอง อยา่งสมบรูณ์ คือเป็นจิตท่ี
แจ้งชดัในความวา่งเปลา่จากตวัตน และจิตท่ีสามารถช่วยเหลือปลด
เปลือ้งสรรพสตัว์ให้พ้นทกุข์ได้ โดยไร้ซึง่ความกลวัและความต้องการใดๆ 

เม่ือนัน้ จิตก็จะสมบรูณ์พร้อมท่ีจะเข้าสูจ่ดุอนัสงูสดุได้โดยตวัมนัเอง 
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3.) เรียนรู้จากทุกข์ 
( แปรเปลีย่นความทกุข์ยากทัง้หลายใหเ้ป็นหนทางแห่งพทุธะ ) 

 
     “ ดว้ยพระมหาเมตตาแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหข้า้ฯ เห็นแจ้งชดัว่า 
 สถานการณ์ทีเ่ลวร้ายทัง้หลาย และความทกุข์ยากทัง้ปวง 
 ลว้นเป็นเคร่ืองลวงหลอกของ ความหลงยึดตวัยึดตนของขา้ฯ 
 และสามารถใชม้นั เพือ่เป็นหนทางสู่ความรู้แจ้งหลดุพน้(3) ” 

 ............................ท่าน  อติศะ 
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สมมุตนัิย 

 เม่ือประสบกับ ส่ิงเลวร้าย หรือ ความทุกข์ร้อน ไม่ว่าจะ
ภายนอก หรือ ภายใน จงเรียนรู้มัน และแปรเปล่ียนมันให้เป็น
หนทางสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้น 

 เม่ือประสบกบัเร่ืองเลวร้าย หรือความทกุข์ยากเข็ญใจ คนเรามกั 

จะกลบเกลือน หลบหนี หรือไมก็่ เบ่ียงเบนความสนใจของตนเอง น้อย
คนนกัท่ีจะกล้าเผชิญกบัมนั และใช้ประโยชน์จากมนัได้ 

 พระพทุธองค์ท่านทรงแสดงความจริงเร่ืองทกุข์ไว้ใน อริยสจั ข้อ
แรกวา่ เมือ่มีทกุข์ใหเ้รียนรู้มนั แตจ่ะมีชาวพทุธสกัก่ีคนท่ียอมกระทําตาม
เช่นนัน้ แม้นกัปฏิบตัเิองก็ยงัเบ่ียงเบน และกลบเกล่ือนทกุข์อยูเ่สมอ ไม่
วา่จะเป็นการหลบหนีออกไปภายนอก หรือการหลบหนีเข้าภายใน มนัจงึ
ทําให้ไมส่ามารถรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงแห่งทกุข์ได้  

 ซึง่เม่ือไมเ่รียนรู้มนั ก็ไมรู้่จกัมนัตามเป็นจริง เม่ือไมรู้่จกัมนัตาม
เป็นจริง ก็ไมส่ามารถรู้เหตท่ีุแท้จริงของมนั เม่ือไมรู้่เหตท่ีุแท้จริงของมนั ก็
ไมส่ามารถละเหตขุองมนัได้ เม่ือละเหตมุนัไมไ่ด้ มนัก็ไมมี่ทางพ้นทกุข์ 

เม่ือยงัไมพ้่นทกุข์ ก็ไมมี่ทางบรรลหุลดุพ้นไปได้ ยงัต้องเวียนวา่ยตายเกิด
อยูอ่ยา่งนี ้
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 ดงันัน้จะเห็นวา่ การเรียนรู้จากทกุข์ จงึเป็นสิง่ท่ีจําเป็นอยา่งยิ่ง 
ถึงได้กลา่วเสมอวา่ “ เมือ่ทกุข์ทัง้ที ตอ้งเอาของดีใหคุ้ม้”,  

 “ จงดูดีๆ ทกุข์ นัน่แหละ คือแหล่งแห่งปัญญา ” 

 ดงันัน้ ไมว่า่จะประสบกบัเร่ืองเลวร้ายแคไ่หน ไมว่า่จะทกุข์ยาก
เข็ญใจแคไ่หน จงเผชิญมนั เรียนรู้มนั เพ่ือจะได้เข้าใจมนั แล้วจะพบ
ทางออกจากมนั และนัน่คือหนทางสูค่วามรู้แจ้งหลดุพ้นท่ีแท้จริง 

 จงมองหาเหตุทีต่นเอง 

 คนเราเม่ือยามทกุข์หรือประสบกบัสิง่เลวร้ายทัง้หลาย เรามกัจะ
โทษผู้ อ่ืน โทษสิง่อ่ืนๆเสมอ ไมว่า่จะเป็น ดนิ ฟ้า อากาศ สถานท่ี วตัถ ุ

บคุคล หรือ อะไรๆตา่งๆนานา สิง่ท่ีเราไมเ่คยโทษ หรือไมเ่คยแม้แตจ่ะ
ย้อนกลบัมามองเลย ก็คือ ตวัเราเอง 

 ความทกุข์ไมไ่ด้เกิดจากภายนอก เหตแุหง่ทกุข์มนัอยูภ่ายในตวั
เราเอง ท่ีเราทกุข์ไมว่า่จะเร่ืองใดๆ จากใคร หรือจากอะไร เหตท่ีุแท้จริง
ของมนัล้วนอยูท่ี่ตวัเราเอง ตัง้แตเ่หตหุยาบๆภายนอก จนถงึเหตลุะเอียด
ภายใน ทัง้หมดมนัล้วนอยูใ่นตวัเราเองทัง้สิน้ 

 ไมว่า่จะเป็นสิง่ท่ีเราได้ทําไว้ในอดีตทางกาย วาจา หรือใจ ก็ตาม 

นัน่ล้วนเป็นเหตใุห้เกิดทกุข์กบัเราในปัจจบุนัทัง้สิน้ ซึง่ในขัน้ต้นเราจะต้อง
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ยอมรับและมองเห็นให้ได้ก่อน เพราะหากเรายงัปักใจเช่ืออยูว่า่ เพราะสิง่
นู้น  สิง่นี ้  คนนู้น  คนนี ้ มาทําให้เราทกุข์ ไมใ่ช่เพราะตวัเรา เราก็จะไมมี่
วนัพ้นทกุข์นัน้ไปได้ 

 เหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง ล้วนเกิดจากความหลงยดึตดิโดย
ความเป็นตัวเราของเรา 

 เม่ือหลงยดึกายจิตนีโ้ดยความเป็นตวัเราของเรา มนัก็มี กายเรา 

จิตเรา ความคดิของเรา ความเห็นของเรา ความรู้สกึของเรา ซึง่รวมเรียก 

วา่ เรา หรือ ตวักู  และน่ีแหละคือบอ่เกิดแห่งความทกุข์ยากเข็ญใจ และ
สิง่เลวร้ายทัง้หลาย 

 สิง่เลวร้ายทัง้หลายคืออะไร ถ้าไมใ่ช่สิง่ท่ีเรารู้สกึไมช่อบใจ ไม่
พอใจมนั  ความทกุข์ทัง้หลายคืออะไร ถ้าไมใ่ช่ความรู้สกึท่ีเราไมช่อบ ไม่
พอใจมนั 

 แล้วความรู้สกึไมช่อบไมพ่อใจนัน้มนัเกิดจากอะไร ถ้าไมใ่ช่จาก
คณุคา่ความหมายตา่งๆท่ีเราจดจํา ตอกยํา้ไว้ในอดีตทัง้สิน้  ดงันัน้เม่ือ
เราไปรับรู้สิง่ใดๆเข้า สญัญาความจํามัน่หมายในอดีต มนัก็ออกทํางาน
แปรผล ให้คณุคา่ความหมาย เป็นดี เป็นร้าย เป็นสขุ เป็นทกุข์ ไปตาม
ข้อมลูท่ีมนัเคยตอกยํา้ไว้ ซึง่ทัง้หมดล้วนเกิดไปจาก เรา ทัง้สิน้ 
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 ดงันัน้ เม่ือประสบกบัทกุข์ จงเผชิญมนั เรียนรู้มนั อยา่ได้กลบ
เกล่ือน หลบหนี หรือ โทษผู้ อ่ืน สิง่อ่ืน แตใ่ห้ย้อนกลบัมามองตวัเราเอง ดู
เหตภุายในตนเองนี ้ วา่ เราไดก้ระทําอะไรผิดพลาดไวใ้นอดีต ทางกาย 

วาจา ใจ บา้ง?, เราวางใจผิดอย่างไร? , เรายึดมัน่ถือมัน่อะไรภายนอก?, 
เรายึดมัน่ถือมัน่อะไรภายใน?  นัน่คือประตสููท่างท่ีเราจะออกจากทกุข์ได้ 

 จงสํานึกในบุญคุณของทกุๆคน  

 ไมว่า่ใครจะให้ร้าย เบียดเบียนเราอยา่งไร  ไมว่า่ใครจะทําร้าย 

หรือ เอาเปรียบเราอยา่งไร  จงมองให้ดีเถิด นัน่! เขากําลงัมอบสมบตัอินั
ลํา้คา่ให้กบัเรา, นัน่! คือโอกาสและหนทางในการไปสูค่วามรู้แจ้งหลดุ
พ้น จงพิจารณาดใูห้ดีวา่ 

 หาเขาไม่ด่าทอ  ไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบเรา  เราจะมีโอกาส
ไดส้ร้างขนัติบารมีหรือ?   
 หากเขาไม่ กระตุน้กิเลสในใจของเราใหอ้อกมา  เราจะมีโอกาส
ไดเ้ห็นมนั ไดเ้ขา้ใจมนั  และสามารถจดัการกบัมนัไดห้รือ? 
 หากเขาไม่ทําใหเ้ราทกุข์ เราจะมีโอกาสพบความจริงของทกุข์ 
และ ดําเนินไปสู่ความหลดุพน้จากทกุข์ไดห้รือ ? 
 หากเขาไม่ช่วยทดสอบเรา เราจะแน่ใจไดห้รือว่า เราหลดุพน้
อย่างแทจ้ริง? 
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 พระพทุธเจ้าทัง้หลายตา่งเคารพสรรพสตัว์, เพราะมีสรรพสตัว์จงึ
มีพระพทุธเจ้าทัง้หลาย, การบรรลสุูพ่ทุธภาวะตา่งต้องอาศยัสรรพสตัว์,

แล้วสรรพสตัว์นัน้มีแตค่วามเรียบร้อยดีงามหรือวา่เตม็ไปด้วยกิเลสเคร่ือง 
มวัหมอง? เพราะสรรพสตัว์เตม็ไปด้วยกิเลสเคร่ืองมวัหมองนัน่แหละ เลย
ช่วยให้พระพทุธเจ้าเป็นพระพทุธเจ้า 

 แม้ขนาดบคุคลท่ีมอบสิง่เลวร้ายให้กบัเรา ยงัมีบญุคณุกบัเรา
มากมาย  แล้วบคุคลท่ีมอบสิง่ดีๆให้กบัเรา เชน่ พอ่ แม ่ ครูบาอาจารย์ 

ญาตมิิตร เพ่ือนฝงู จะไมมี่บญุคณุตอ่เราได้อยา่งไร  

 เราจงึต้องหมัน่พิจารณา และสํานกึถงึบญุคณุผู้ อ่ืนอยูเ่สมอ เพ่ือ
จะได้เพาะบม่ความรักความเมตตาให้งอกงามขึน้ในจิตใจ อนัจะเป็นการ
ชะล้างความผกูโกรธ พยาบาท ซึง่เป็นสิง่มวัหมองในจิตใจของเราทกุคน 

เม่ือเราคดิแตใ่นสิง่ดีๆ มองในแตใ่นแงท่ี่ดี มองด้วยความรักความเมตตา 

จิตใจของเราก็จะเป็นสขุ อ่ิมใจ และเบกิบาน ตรงกนัข้ามหากเราคดิไมดี่ 

ผกูโกรธ อาฆาตพยาบาท มนัก็มีแตจ่ะทําให้เราเป็นทกุข์ ทกุข์โดยไมมี่
ใครทํา ทกุข์เพราะการปรุงแตง่ของตวัเราเองเทา่นัน้ 
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วมุิตตนัิย 

 พิจารณาให้เหน็ว่า ความร้อนรุ่มสับสนท้ังหลายน้ัน ล้วน
คือ กายทัง้ส่ี  ซึง่มันก็มิได้พ้นไปจากสุญญตา 

 ความทกุข์ทัง้หลายนัน้ ล้วนเกิดมาจากความหลงยดึมัน่ถือใน
ความเป็นเราของเราทัง้สิน้ ความหมายมัน่วา่ เรา นัน่ละ่ มนันําไปสู่
ความทกุข์ ยามวา่งเราลองหดัพิจารณาดวูา่ ความเป็น เรา มนัอยูท่ี่ใด?, 

มนัอยูท่ี่กลางอก หรือ วา่อยูท่ี่สมอง หรือ มีอยูต่รงไหนหรือเปลา่? ความ
เป็น เรา มนัมีรูปร่าง สีสนั อยา่งไร? มนัมีขอบเขต หรือเป็นก้อนตวัตน
อะไรจริงๆ หรือเปลา่? 

 เราจะเห็นวา่ มนัวา่งเปลา่ ความเป็น เรา ไมใ่ช่สิง่ท่ีมีอยูจ่ริง มนั
เป็นผลของการปรุงแตง่ของจิตเองเทา่นัน้  เรียกวา่ จิตมนัเสกความเป็น
เรา ข้ึนมาลวงหลอกเรา ใหเ้ราเชือ่ว่ามนัมี เรา จริงๆ ความเป็น เรา มนั
เป็นจิตสงัขารหนึง่ ท่ีเกิดขึน้เพราะมีเหตมีุปัจจยัมาประกอบกนั มนัเป็น
มายาเหมือนๆกบัพยบัแดด เม่ือเข้าใจชดัวา่มนัวา่งเปลา่จากความเป็น 

เรา ท่ีแท้จริง แล้วอะไรเลา่ท่ีทกุข์? 

 น่ี! เป็นสมัมาทิฐิ ท่ีเราต้องพิจารณาอยูบ่อ่ยๆ ให้จิตมนัยอมรับ
เสียก่อนในขัน้ต้น 
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 คราวนี ้ เม่ือประสบกบัสิง่เลวร้ายเกิดเป็นความทกุข์รุ่มร้อนใจขึน้ 

นัน่ละ่โอกาสทองแหง่การเรียนรู้ เม่ือเราดําเนินในขัน้แหง่สมมตุนิยัจนจิต
เร่ิมสงบหนัมาดตูนเองได้ ให้สงัเกตดอูาการความรุ่มร้อนสบัสนท่ีเกิดขึน้
ในใจนัน้ วา่ มนัอยูต่รงไหน? มนัมีรูปร่าง หรือสีสนั อยา่งไร หรือไม?่,  มนั
มีขอบเขตเป็นก้อนตวัตนหรือเปลา่?, หากมนัเป็นสิง่ท่ีมีอยูจ่ริงถาวรแล้ว
มนัโผลม่าจากตรงไหน แล้วยามหายมนัหลบไปท่ีไหน อยา่งไร? เม่ือเรา
พิจารณาดเูชน่นีต้ามเป็นจริง เราจะไมพ่บอะไรเลย เราจะไมพ่บตวัตนอนั
ใดของมนัเลย เพราะมนัเป็นปรากฏการณ์แห่งความวา่งเปลา่  

 ตอ่ไปเราลองสงัเกตอีกวา่ มนัเกิดขึน้ได้ด้วยเหตปัุจจยัอยา่งไร? 

เรียกวา่แยกแยะองค์ประกอบในปัจจบุนันัน้ด ู เราจะพบวา่มนัเป็นการถึง
พร้อมกนัของเหตปัุจจยัหลากหลายท่ีมาประชมุปรุงแตง่กนั จงึปรากฏ
เป็นความรุ่มร้อนสบัสนขึน้ หมายความวา่ ท่ีเรารู้สกึเหมือนวา่ มนัเป็น
ก้อนตวัตนจริงๆ ของความรุ่มร้อนสบัสนนัน้ แท้จริงมนัประกอบด้วยองค์ 

ประกอบ หรือเหตปัุจจยัท่ีมาประชมุพร้อมกนัมากมาย มนัจงึวา่งเปลา่
จากความเป็นตวัตนท่ีแท้จริง หาความเป็นตวัตนเด่ียวๆ อนัเอกเทศไมไ่ด้ 

 ท่ามกลางความต่ืนรู้และเบกิบาน ปรากฏการณ์ทัง้หลายล้วน
เป็นผลแหง่การแสดงออกจากความวา่งเปลา่อนับริสทุธ์ิ คณุคา่ความ 

หมายทัง้หลายนัน้ไมใ่ช่สิง่ท่ีมีอยูจ่ริง มนัล้วนถกูปรุงแตง่ออกไปจากจิต
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ทัง้สิน้ ซึง่แก่นแท้ของมนันัน้วา่งเปลา่ แตบ่คุคลก็ยอ่มต้องมีปัญญาเลือก
ท่ีจะปฏิบตัติอ่คณุคา่ความหมายอนัเป็นสมมตุทิัง้หลายเหลา่นัน้ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สงูสดุโดยมิได้ยดึตดิในสิง่ใด 

 เม่ือพิจารณาดอูยา่งแยบคายด้วยความสงบเยน็ อนัมิได้เกิด
จากความคดิปรุงแตง่ แตเ่ป็นการสงัเกตอยา่งถ่ีถ้วนและแผว่เบา ด้วย
ความต่ืนรู้ตามธรรมชาต ิทา่มกลางปรากฏการณ์อนัสบัสนนัน้ เราจะแจ้ง
ได้ถึงธรรมชาตหินึง่อนัลกึซึง้ วา่งเปลา่ ไร้การเกิด ไร้การไปการมา ไมมี่
การเร่ิมต้น ไมมี่การเปล่ียนแปลง เป็นความเป็นหนึง่เดียวท่ีแผก่ระจาย
ซมึซา่นอยูท่ัว่ทกุหนแห่ง ในทกุขณะ นัน่คือ ธรรมกาย1 

 ธรรมชาตแิห่งปัญญาญาณ อนันอกเหนือความสขุความทกุข์
เป็นความสงบเย็นเบกิบานแห่งความต่ืนรู้เดมิแท้ อนัแจ้งกระจ่างตาม
ธรรมชาต ิ ท่ีอิสระแล้วจากการปรุงแตง่ทัง้ปวง อิสระจากความเป็นคูใ่ดๆ 

ไร้การเกิดดบั นอกเหนือความมีอยู ่และความไมมี่อยู ่คือ สมัโภคกาย   

 การคงอยูท่่ามกลางความวุน่วายสบัสน ด้วยความแจ้งชดัถึง
ความวา่งเปลา่จากตวัตนของปรากฏการณ์นัน้ และสามารถตอบสนอง

                                                  
1
 กาย หมายถงึ การประชมุกนั, การถึงพร้อมกนั ของเหตปัุจจยั  เป็นสญุญตสภาวะ ไมใ่ช่
กายในลกัษณะรูปร่าง หรือ ก้อนตวัตน แบบท่ีเราคุ้นเคย 
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ตอ่ปรากฏการณ์ด้วยประโยชน์สงูสดุ คือ นิรมานกาย อนัเป็นการแสดง 
ออกของปัญญาญาณแหง่จิตเดมิแท้  

 การประสานกลมกลืนเป็นหนึง่เดียวกนัของกายทัง้สาม อนัเป็น
ธรรมชาตท่ีิไมมี่การไปการมา คือ สวภาวิกกาย ซึง่ทัง้หมดล้วนวา่งเปลา่
จากตวัตน 

 เม่ือเราแจ้งชดัในกายทัง้ส่ีนี ้ ปัญญาญาณแห่งจิตเดมิแท้จะฉาย
แสงออกอยา่งเตม็ท่ี ซึง่มนัจะช่วยขจดัความหลงแห่งอวิชชาทัง้หลาย
ออกไป นัน่หมายความวา่ มนัเป็นการถึงพร้อมด้วยสตสิมาธิปัญญาใน
ขณะนัน้อยา่งสมดลุเตม็ท่ี มนัไมใ่ช่สภาวะท่ีเราจะพยายามมองหา 

ตรงกนัข้ามหากเรายิง่มองหา ความมืดมวัแห่งอวิชชากลบัจะยิ่งกลบ
เกล่ือนปิดบงัแสงแห่งปัญญาญาณนัน้ไว้ตามเดมิ ซึง่เราไมมี่ทางจะแจ้ง
ตอ่กายทัง้ส่ีได้เลย  

 จงหมัน่ฝึกเช่นนีบ้อ่ยๆ ไมใ่ชก่ารแจ้งเพียงครัง้สองครัง้  ไมใ่ช่การ
ใช้สญัญาความจํา แตเ่ป็นความเข้าใจและแจ้งประจกัษ์ชดัด้วยตนเอง
จริงๆ ท่ามกลางปรากฏการณ์ท่ีมีอยูจ่ริง มนัจะขจดัซึง่ความหลงทัง้ปวง
ของเราออกไป และ 

 เม่ือประสบกับส่ิงทีไ่ม่คาดหวัง จงเผชิญมัน และศึกษา
เรียนรู้พิจารณาให้เกิดปัญญา 
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 ดงันัน้โดยบทสรุป ในทกุๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ แม้เราไมค่าดคดิ
มาก่อนวา่มนัจะมีจะเป็นเช่นนัน้ จงยนิดีท่ีได้ประสบพบเจอ และจงใช้มนั
เพ่ือศกึษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง ให้เกิดพลงัแห่งสตสิมาธิปัญญาท่ีละเอียด 

ออ่นลกึซึง้ขึน้ไป ในทกุปรากฏการณ์ล้วนเป็นการแสดงออกไปจากจิต
เดมิแท้ มนัยอ่มพร้อมไปด้วยกายทัง้ส่ี พร้อมไปด้วยธรรมชาตแิห่งความ
วา่งเปลา่จากตวัตน เพราะมนัล้วนอยูใ่นขอบขา่ยแห่งสญุญตา 
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4.) ทุ่มเททัง้ชีวติให้การปฎบัิต ิ
( ทุ่มเทการปฏิบติัทัง้หมดเพือ่เสริมสร้างพลงัทัง้หา้ ) 

 
 ดว้ยพระมหาเมตตาแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหข้า้ฯ สามารถทุ่มเทชีวิตทัง้หมด  
 สู่การปฏิบติัอนัเป็นแก่นแทห้น่ึงเดียว 
 ดว้ยการเสริมสร้างพลงัทัง้หา้อนับริสทุธ์ิ คือ  
  - พลงัแห่งความตัง้ใจอนัเด็ดเดีย่วแน่วแน่  
  - พลงัแห่งการปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอจนคุน้เคย  
  - พลงัแห่งกศุลทีส่ร้างสมไว ้ 
  - พลงัแห่งการละวางตวัตน  
  - พลงัแห่งการตัง้จิตอทิุศส่วนกศุล(4) 

 ............................ท่าน  อติศะ 
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 พวกเรามกัมีความเข้าใจผิดกนัอยา่งมาก ในเร่ือง เป้าหมายแหง่
การปฏิบตั ิ เพราะความเข้าใจอยา่งไมแ่จ้งชดัเก่ียวกบัลําดบัขัน้ตา่งๆ 

แห่งอริยะภมู ิ ท่ีพระพทุธองค์ท่านได้ทรงกลา่วไว้ จนหลงสร้างความเป็น
ตวัตนท่ีแท้จริงอยูใ่นขัน้นัน้ๆขึน้ โดยหลงลืมไปวา่ขัน้แห่งอริยะภมูทิัง้หมด
นัน้ล้วนมาจากรากฐานแห่งหลดุพ้นจากความเป็นตวัตน  

 นกัปฏิบตัเิรามกัคดิวา่ มีจดุๆหนึง่ท่ี ฉนัจะเป็นอย่างนัน้อย่างนี,้ 
ฉนัจะไดข้ัน้นัน้ขัน้นี ้หรือแม้กระทัง่ ฉนัจะเป็นผูห้ลดุพน้  ซึง่เป็นเร่ืองนา่
หวัแบบงกิูนหาง วกไปวนมา เลยหาทางหลดุพ้นท่ีแท้จริงไมไ่ด้สกัที 

 ความจริงก็คือ จงทุ่มเททัง้ชีวิตใหก้บัการปฏิบติั หรือพดูภาษา
ง่ายๆวา่ ปฏิบติัไปจนตายนัน่ล่ะ ซึง่มนัหมายความวา่ เราจะแปรเปล่ียน
การดําเนินชีวติของเราให้กลายเป็นการปฏิบตั ิ เป็นการดําเนินโดยธรรม 

ดําเนินโดยมรรค มรรคอนัเป็นหนทางแหง่ความพ้นทกุข์ และวิถีแห่งชีวิต
ท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุทัง้กบัตนเองและผู้ อ่ืน  

 หมายความวา่ ตราบท่ีเราอยูใ่นทางๆนี ้ ทกุข์เข้าไมถ่งึและเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่ง ชีวิตมนัจะดําเนินไปในทางๆนีเ้ร่ือยๆจนเป็นอตัโนมตั ิ

อตัโนมตั ิ คือ ไมต้่องมีความพยายามกระทําอนัใดอีก มนัคุ้นเคย มนั
คลอ่งตวั มนัเป็นหนึง่เดียวกนักบัชีวิตของเรา เป็นความหลดุพ้นโดย
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อตัโนมตั ิ เป็นความมีประโยชน์สงูสดุโดยอตัโนมตั ิ เป็นความอิสระตาม
ธรรมชาตเิดมิของมนั  

 การทุ่มเททัง้ชีวิตให้การปฏิบตั ิ นัน้มีสาระสําคญัอยูส่องช่วง คือ 

ช่วงยามเม่ือชีวิตอยู ่และ ชว่งเม่ือกําลงัจะตาย ซึง่โดยแก่นแท้เดียวกนั ก็
คือ การเสริมสร้างพลงัทัง้ห้าให้เข้มแข็ง พลงัทัง้ห้าท่ีจะเกือ้หนนุเรายาม
เม่ือมีชีวิตอยู ่และสําคญัยิ่งยามเม่ือเรากําลงัเผชิญกบัความตาย 

 1. พลังแห่งความตั้งใจอันเดด็เดีย่วแน่วแน่  

 ไมว่า่เราจะทําสิง่ใดในทางโลกหรือทางธรรมให้สําเร็จ สิง่จําเป็น 

อนัยิ่งยวดท่ีเราจะต้องมี คือ ความตัง้ใจอนัแน่วแน่เดด็เด่ียว สิง่นีจ้ะเป็น
พลงัขบัเคลื่อนท่ีสําคญัยิ่ง ท่ีจะทําให้เราฟันผา่อปุสรรคทัง้หลายไปได้ 

 ในวิถีแห่งการฝึกจิต เรามีเป้าหมายเพ่ือ ยงัประโยชน์ตน  และ
ประโยชน์ทา่นให้สําเร็จ ประโยชน์ตน คือ ความบรรลหุลดุพ้นอนัสงูสดุ 

ประโยชน์ทา่น คือ เพ่ือช่วยเหลือสรรพสตัว์ทัง้หลายให้พ้นทกุข์ สองสิง่นี ้
หากเราเดนิคูก่นัไปมนัจะเป็นสิง่ท่ีเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัอยา่งยิง่ 

 คนเราหากคดิทางด้านลบ นกึแตส่ิง่ไมดี่ คดิอยากได้แตใ่นสิง่ไม่
ดี นัน่มนัยอ่มมีแตฉ่ดุลากให้ชีวิตของเรานัน้ลงไปสูท่ี่ต่ํา และสร้างความ
ทกุข์ยากเข็ญใจให้เกิดขึน้มากมาย ตรงกนัข้าม หากเราคดิแตใ่นสิง่ท่ีดี 
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มุง่มัน่ปรารถนาท่ีจะทําในสิง่ท่ีดี นัน่ก็ยอ่มเกิดพลงัผลกัดนัให้เราก้าวเดนิ
ไปในทางท่ีดีขึน้ สงูขึน้ อนัจะนํามาซึง่ความสขุ  

 แตก่ารกระทําดีทัง้หลายนัน้ แม้วา่ผลของมนัจะทําให้เราดีขึน้
และมีความสขุ แตม่นัก็ไมไ่ด้มีทิศทางท่ีเฉพาะแน่นอนวา่จะสง่ผลไปทาง
ใด ดงันัน้ เราจงึควรกําหนดทิศทางให้มนัด้วยความตัง้ใจอนัแนว่แนข่อง
เราอยูเ่ป็นประจํา เพ่ือให้ผลนัน้ไปสูเ่ป้าหมายอนัสงูสดุแห่งการฝึกจิตนัน้
ด้วย  ตวัอยา่งเช่น การตัง้จิตวา่ 

 “ ขอใหบ้ญุกศุลทีเ่ราทํา จงส่งผลใหเ้ราเกิดพลงัในการยงัประโยชน์แก่
สรรพสตัว์ผูท้กุข์ยากทัง้หลาย ใหสํ้าเร็จ” 
“ ขอใหบ้ญุกศุลแห่งการปฏิบติันี ้ จงช่วยใหเ้ราสามารถเอาชนะกิเลส
ตณัหา และความหลงทัง้หลายของเราได ้” 
“  ขอใหบ้ญุกศุลนี ้ จงช่วยขจดัอปุสรรคทัง้หลาย ในทางแห่งการปฏิบติั
ของเราออกไป ” 
“  ขอใหบ้ญุกศุลนี ้จงช่วยผลกัดนั ใหเ้ราไปสู่การบรรลหุลดุพน้อนัสูงสดุ 
เพือ่ยงัประโยชน์แก่สรรพสตัว์ ” 

 หรือแม้กระทัง่การตัง้ใจกบัตวัเองให้แน่วแน่ ท่ีจะกระทําบางสิง่
บางอยา่งอนัเป็นทางไปสูก่ารพฒันาตน หรือท่ีเราเรียกวา่ การตัง้สจัจะ
กบัตวัเอง  หรือ  การตัง้จิตอธิษฐาน  หรือ  การตัง้ปณิธาน   นัน่ก็จะเป็น 
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แรงผลกัดนัให้เราฟันฝ่าอปุสรรคทัง้หลายไปได้  เช่น เราอาจจะตัง้จิตวา่ 

“ ตลอดเวลา เท่านีว้นั หรือ เท่านีเ้ดือน หรือ เท่านีปี้ เราจะพากเพียร
รกัษาไม่ใหจิ้ตเกิดความโกรธเคือง ไม่ว่าจะถูกกระทบเช่นใด” 
“ จวบจนวนัตาย เราจะไม่ละท้ิงการปฏิบติัเพือ่พฒันาตนไปสู่ความพน้
ทกุข์อย่างเด็ดขาด” 
“ เราจะขอยอมใหผู้อื้น่เบียดเบียน แต่จะไม่ขอเบียดเบียนผูใ้ด” 

ท่านสนัตเิทวาได้กลา่วไว้วา่ 

 พระพทุธองค์ท่านทรงกล่าวไวว่้า 
 การตัง้ปณิธานอนัแน่วแน่นัน้ เป็นรากเหงา้ของความดีทัง้ปวง 
 และในทางกลบักนั รากเหงา้ของปณิธานอนัแน่วแน่ 
 ก็คือ การภาวนาอย่างสม่ําเสมอถึงผลของการกระทํา 

 เราสามารถใช้พลงัของการตัง้ปณิธานอนัแน่วแน ่ ในชีวติประจํา 

วนัของเรา โดยการตัง้จิตตัง้ใจกบัตวัเองทกุๆ เช้าค่ํา ในความคดิแรกท่ี
ต่ืนขึน้ และความคดิสดุท้ายก่อนท่ีจะหลบัลง ซึง่มนัจะมีผลมากกบัการ
ดําเนินชีวิตของเราในเวลาท่ีเราต่ืนอยู ่ คล้ายกบักรอบควบคมุกระแสจิต
ของเราให้ไหลไปในทางท่ีดีและเป็นประโยชน์ 

 เราไมค่วรต่ืนนอนขึน้แล้วรุกเดนิไปทํานูน่ทําน่ีอยา่งเร่งรีบ แตเ่รา 
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ควรท่ีจะลกุขึน้นัง่สกัครู่ ผอ่นคลาย สงัเกตจิตของตน ปลกุตวัเองให้ต่ืน
และสดช่ืนกระตือรือร้น ด้วยการตัง้จิตท่ีจะทําในสิง่ดีๆในวนันี ้ ทัง้เพ่ือ
เป้าหมายของวนันัน้เองและเป้าหมายใหญ่ในระยะยาว มนัเป็นสิง่สําคญั
ท่ีเราควรจะเรียนรู้เพ่ือลดความกงัวลของเม่ือวานนี ้ และวางแผนการใน
วนันี ้ด้วยใจท่ีต่ืนตวัสดช่ืน และคดิในแง่บวก  

 ในตอนค่ํา ก่อนจะเข้านอน เราไมค่วรนอนทัง้ๆ ท่ีจิตใจยงัว้าวุน่
สบัสนไปด้วยเหตกุารณ์ตา่งๆมากมาย ท่ีเราผา่นมาในตอนกลางวนั จง
ทบทวนข้อผิดพลาดท่ีเราได้ทําไปในวนันัน้เพ่ือการแก้ไข โดยเฉพาะสิง่ท่ี
เราได้ตัง้ใจไว้แตทํ่าไมไ่ด้ หรือข้อผิดพลาดจากการกระทบท่ีทําให้เราหลง
ไปยดึมัน่ถือมัน่จนเกิดอารมณ์ขึน้  

 จงพิจารณาข้อผิดพลาดนัน้ๆ และมองให้เห็นเหตท่ีุทําให้มนัเกิด 

ขึน้เพ่ือหาหนทางแก้ไข โดยไมใ่ช่การตําหนิตนเองจนเกิดความท้อถอย
หดหู ่ แตเ่พ่ือการตัง้ใจกบัตนเองท่ีจะไมใ่ห้มนัเกิดขึน้อีกในครัง้ตอ่ไป เม่ือ
ได้ตัง้ใจ และเกิดความกระตือรือร้นในการท่ีจะไมใ่ห้ปัญหานัน้เกิดขึน้
แล้ว ก็ให้ปลอ่ยวางทิง้ทัง้หมด ทําใจให้ผอ่นคลาย โดยไมต้่องหวน
กลบัไปคดิถงึมนัอีก แล้วจงึเข้านอนด้วยจิตใจท่ีโปร่งโลง่โดยมิต้องหว่ง
กงัวลกบัสิง่ใดอีก 

 พลงัแหง่ความตัง้ใจอนัแนว่แน่ในการจะทําสิง่ท่ีดีจะมีผลมากใน 
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การท่ีจะชีนํ้าชีวิตของเราให้ไปสูเ่ป้าหมายอนัสงูสดุท่ีเราได้ตัง้ใจไว้ มนัจะ
ทําให้การดําเนินชีวิตในทกุๆวนัของเราสดช่ืน มีกําลงั และเตม็ไปด้วย
ความกระตือรือร้น ท่ีจะกระทําประโยชน์อนัยิ่งๆขึน้ตอ่ไป ตรงกนัข้าม 

การปลอ่ยให้ความคดิด้านลบครอบงําเราอยูเ่ป็นประจํา มนักลบัจะทําให้
ชีวิตนีน้่าเบ่ือหน่าย ท้อถอย และขาดกําลงั แตก่ารคดิถึงในสิง่ดีๆอยู่
เสมอและทุ่มพลงัของเราทัง้หมดไปในทิศทางบวก เราจะแปรเปล่ียนชีวิต
นีไ้ปสูพ่ลงัอนัยิ่งใหญ่ของการเดนิทางไปในหนทางแห่งจิตวิญญาณนี ้

 2. พลังแห่งการปฏิบัตอิย่างสม่ําเสมอจนคุ้นเคย 

 ในชีวิตของเรานัน้ ปฏิกิริยาโต้ตอบตอ่การกระทบทัง้หลาย ล้วน
ถกูกําหนดโดย สิง่ท่ีเราได้ตอกยํา้กระทําไว้ในอดีตทัง้สิน้ คนเรามกัท่ีจะ
ยินดีในสิง่ท่ีนา่ยินดี   ยินร้ายในสิง่ท่ีน่ายนิร้าย   และ หลงยดึตดิทกุๆ สิง่
โดยความเป็นตวัตน  ซึง่ทัง้หมดก็มีผลทําให้ชีวิตมนษุย์นัน้  วกวน  หมนุ 

เวียนอยูใ่นสงัสารวฏั อยา่งหาทางออกไมไ่ด้ 

 เราไมรู้่วา่ สิง่ใดไมค่วร สิง่ใดควร    สิง่ใดไมมี่สาระ สิง่ใดมีสาระ 

เราจงึได้กระทํากรรมตา่งๆลงไปมากมาย  ทบัซ้อนกนัไว้อยา่งนบัไมถ้่วน 

อนัเป็นผลให้เกิดวิบากท่ีเราต้องรับ  

 ดงันัน้ ในการฝึกจิต เราจงึจําเป็นต้องเรียนรู้วา่ อะไรควร อะไรไม ่
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ควร อะไรเป็นทางเส่ือม อะไรเป็นทางเจริญ และ แก้ไขดดัแปลงการ
กระทําตา่งๆของตน ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  สิง่ใดเป็นทางเส่ือมก็ควรละ
เสีย สิง่ใดเป็นทางเจริญก็เจริญให้มาก เพ่ือให้นํา้ดีแหง่การกระทํานี ้ ไป
ไลนํ่า้เสียท่ีเราได้สร้างสมไว้ 

 พระพทุธองค์ท่านทรงเปรียบไว้วา่ ทะเลนีล้าดลงทีละนอ้ย ไม่ใช่
หนา้ผาขาด การละกิเลสเคร่ืองมวัหมองทัง้หลาย ก็จะค่อยๆหมดไปทีล่ะ
นอ้ยเช่นกนั เพราะฉะนัน้สิง่ท่ีสําคญัในการปฏิบตัก็ิคือ ภาวิตา พหลีุกตา  

การปฏิบติัใหม้าก สม่ําเสมอ อย่างสืบเนือ่ง  เพราะด้วยสิง่นีเ้ทา่นัน้ ท่ีจะ
ทําให้เกิดพลงัท่ีสําคญัยิง่ในการรือ้ถอนกิเลส คือ พลงัแห่งความคุน้เคย  

 เพราะเราตอกยํา้สิง่ผิดไว้มากมาย จงึมีผลให้เราต้องเวียนวา่ย
อยูใ่นสงัสารวฏั การปฏิบตัเิพียงเลก็ๆน้อยๆ แม้จะถกูต้องและถกูทางก็
ตาม ก็ไมส่ามารถจะชะล้างสิง่มวัหมองท่ีฝังลกึอยูม่ากมายนัน้ให้หมดไป
ได้ มนัจงึต้องหมายถงึ การกระทําท่ีซํา้ๆบอ่ยๆ อยา่งสม่ําเสมอ สืบเน่ือง 
เพ่ือแปรเปล่ียนพฤตกิรรม สร้างความเคยชินใหม ่ มนัถึงจะบงัเกิดพลงั
เพียงพอท่ีจะชะล้างสิง่หมกัหมมเหลา่นี ้ และเม่ือถงึตอนนัน้ ชีวิตของเรา
จะเปล่ียนไป ความเป็นอยูข่องเราจะเปล่ียนไป จะเป็นชีวิตท่ีดําเนินอยู่
โดยธรรม อนัจะเกิดประโยชน์ตนและท่านได้สงูสดุ 
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 3. พลังแห่งกุศลทีส่ร้างสมไว้  

 กศุล หมายถึงสิง่ท่ีเป็นคณุ เป็นสาระ เกิดประโยชน์ เปรียบ 

เสมือนเมลด็พนัธุ์ท่ีดีท่ีเราหวา่นลงผืนดนิ เรายอ่มได้เก็บเก่ียวพืชผลท่ีดี 

หากปลอ่ยให้เมลด็หญ้าคาหรือวชัพืชเจริญงอกงามในผืนดนิของเรา มนั
ยอ่มไมอ่าจเก็บเก่ียวผลผลติใดได้ นอกจากความรกรุงรังและเป็นแหลง่ท่ี
อยูแ่ห่งสตัว์ร้ายมากมาย 

 จิตเปรียบเหมือนผืนดนิ การกระทําทัง้หลายของเรา ทัง้ทาง กาย 

วาจา ใจ เปรียบเหมือนเมลด็พนัธุ์ท่ีเราหวา่นลงไป หากเราคดิดี ทําดี  

พดูดี ผลยอ่มนําคณุนําประโยชน์และความสขุมาสูเ่รา และหากกระทํา
ในทางตรงกนัข้าม มนัยอ่มนําโทษและความเส่ือมมาสูต่วัเราทัง้สิน้ 

 การเจริญแตใ่นสิง่ท่ีเป็นกศุล เช่น  การเฝ้าระวงัความคดิ และ
จิตใจของตนเอง การเฝ้าระวงัการแสดงออกทางกาย และวาจา  และ
หมัน่เตือนสตติวัเองอยูเ่สมอเพ่ือให้การกระทําทัง้หลายของเรานัน้ เป็น 

ไปเพ่ือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้ อ่ืน เม่ือเราทําบอ่ยๆ อยา่งสม่ําเสมอ 

สิง่เหลา่นีจ้ะคอ่ยๆ ปลกูฝังลงในจิต และผลดิอกออกผลในท่ีสดุ 

 เราอยา่ได้คาดฝันถึงผลอนัใหญ่โตในทนัทีทนัใด คําวา่ การเพาะ
หวา่นเมลด็พนัธุ์ นัน้ เปรียบให้เห็นถงึการใสใ่จในการกระทําเลก็ๆ  และ 
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ความขยนัหมัน่เพียร หยดนํา้ทีละหยดก็เตม็โอง่ได้ฉนัใด ความดีเลก็ๆ 

น้อยๆ ในแตล่ะปัจจบุนัขณะท่ีเราทํา ยอ่มให้ผลอนัยิง่ตอ่จิตใจของเราได้
ในท่ีสดุ ในทางตรงกนัข้าม อยา่ได้หลงคดิวา่ ความชัว่เลก็น้อยจะไมมี่ผล 

แม้ประกายไฟเลก็ๆ จากหินเหลก็ไฟ ก็สามารถเผาไหม้ป่าทัง้ป่าได้ 

 พลงัทัง้สามข้างต้นนี ้ ล้วนมีผลเสริมซึง่กนัและกนั พลงัแห่ง
ความตัง้ใจอนัเดด็เด่ียว กอปรกบัพลงัแห่งความพากเพียรปฏิบตัอิยา่ง
สม่ําเสมอจนเกิดความคุ้นเคย พลงัแหง่กศุลท่ีสร้างสมไว้ ยอ่มยงัผลให้
สิง่ดีงามทัง้หลายท่ีเราตัง้ใจไว้นัน้ผลดิอกออกผลอยา่งงดงาม 

 4. พลังแห่งการละวางตัวตน 

 การหลงยดึมัน่ถือมัน่โดยความเป็นตวัตนของตนนัน้ เป็นต้นเหตุ
แห่งความทกุข์ทัง้ปวง ไมว่า่จะเป็นทกุข์ท่ีเกิดจากสิง่ภายนอกหรือภายใน
ตวัเราเองก็ตาม อตัตาตวัตนมกัปกป้องตวัมนัเองเสมอ  มนัจะโทษทกุๆ
สิง่ภายนอกท่ีมาทําให้มนัทกุข์ไมว่า่จะเป็น คน สตัว์ สิง่แวดล้อม หรือ 

อ่ืนๆ แตม่นัจะไมย่อมย้อนกลบัมามองตวัมนัเองเลย มนัจงึมองไมเ่ห็น
เหตแุห่งทกุข์ท่ีแท้จริง  และไมส่ามารถพ้นทกุข์ไปได้ 

 ยิ่งเรากลบเกล่ือน หลีกหนี หรือ เมนิเฉยตอ่ทกุข์ โดยไมย่อมสืบ
ค้นหาสาเหตภุายในตวัเรา มนัยิง่ทําให้ข้อผิดพลาดทัง้หลายในตวัเราถกู
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ฝังให้ลกึลง ซึง่มนัจะเป็นเสมือนระเบดิเวลาท่ีจะระเบดิขึน้มาเม่ือไรก็ได้
ในอนาคต ยิ่งเรามีความเช่ียวชาญมากมายในการหาข้ออ้าง หรือให้
เหตผุลเพ่ือปกป้องความผิดพลาดของตวัเราเอง มนัก็ยิง่เป็นการให้
อาหารแก่เสือร้ายในตวัเราตวันีใ้ห้มนัเข้มแข็งมากขึน้ ซึง่ก็แนน่อน มนั
ยอ่มจะทําให้เราและผู้ อ่ืนเดือดร้อนอยา่งแสนสาหสัในอนาคตอีกเช่นกนั 

 หากเราไมย้่อนกลบัมามองตนเอง และไมก่ล้าพอท่ีจะยอมรับ
ข้อผิดพลาดของตวัเราเองเพ่ือการแก้ไข แตก่ลบัเสริมสร้างความเคยชินท่ี
จะโทษผู้ อ่ืน โทษสิง่อ่ืน ปกป้องตวัเองอยูเ่ป็นประจํา นัน่มนัยอ่มจะยิ่ง
ตอกยํา้ให้เราเป็นคนขาดเหตขุาดผลท่ีถกูต้อง ไมรู้่วา่สิง่ใดควร สิง่ใดไม่
ควร และมองเห็นกงจกัรเป็นดอกบวั ซึง่แน่นอนมนัยอ่มไมใ่ช่หนทางไปสู่
ความสขุอยา่งท่ีเราปรารถนาเลย 

 ความหลงโดยความเป็นตวัตนของตนนัน้ มนัเป็นความมวัหมอง
ท่ีฝังรากลกึอยูภ่ายในจิตของสรรพสตัว์ทกุๆชีวิตมานานแสนนาน ซึง่ไม่
อาจท่ีจะกําจดัมนัให้หมดไปได้ในระยะเวลาอนัสัน้ มนัจําเป็นต้องอาศยั
การเฝ้าสงัเกต เรียนรู้ ให้รู้เท่าทนัลีลาอาการและพฤติกรรมของมนัยาม
เม่ือมนัปรากฏขึน้ อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป นัน่หมายความวา่ การจะรือ้
ถอนความเป็นตวัตนนีไ้ด้ มนัจะผา่นกระบวนการงา่ยๆของการเฝ้าสงัเกต
เรียนรู้ดตูนเอง การสํารวจตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของตวัเอง 
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ตัง้แตเ่ร่ืองหยาบๆไปสูล่ะเอียด ไปท่ีละเลก็ละน้อย จนในท่ีสดุเราก็
สามารถจะรู้เท่าทนัมนัได้หมด และสามารถละวางมนัได้ ไมว่า่มนัจะมา
ลีลาไหน  

 การท่ีเราจะละวางตวัตนได้ มนัจงึไมใ่ช่แคเ่พียงการนัง่คดิ
พิจารณาถึงความไมใ่ช่ตวัตนของขนัธ์ห้าเท่านัน้ แตม่นัต้องเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงตอ่การปรากฏขึน้ของตวัตน  รู้จริง เห็นจริง และละวาง
ได้จริง ซึง่นัน่มนัยอ่มถกูปิดกัน้ด้วยพฤตกิรรมท่ีชอบโทษผู้ อ่ืน โทษสิง่อ่ืน 

ปกป้องตนเอง เพราะการกระทําตา่งๆเหลา่นัน้ ยอ่มจะยิ่งทําให้เรามอง
ไมเ่ห็นตวัตนอนัเป็นสิง่ละเอียดท่ีซอ่นเร้นอยูภ่ายในได้เลย  

 ท่านอตศิะได้กลา่วไว้วา่ 

 ครูทีดี่ คือ ผูที้จ้ี่ตรงเขา้ไปยงัขอ้ผิดพลาดทีซ่่อนเร้นอยู่ ของเรา 
 คําแนะนําทีดี่ คือ คําแนะนําทีชี่ใ้หเ้ห็นถึงขอ้ผิดพลาดทีซ่่อนเร้น
อยู่นัน้ ซ่ึงนัน่ก็คือ การหลงยึดติดโดยความเป็นอตัตาตวัตน 

 ดงันัน้ การมองตน การสงัเกตและเรียนรู้ตนเอง เพ่ือให้เข้าใจ
ลีลาอาการของอตัตาตวัตน การหมัน่ตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนเพ่ือ
การแก้ไขอยูเ่สมอ และการกระทําในทางตรงกนัข้ามกบัความยดึตดิโดย
ความเป็นตวัตนอ่ืนๆ เช่น การรักและเมตตาปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน การออ่น
น้อมถ่อมตน การเสียสละของของตนทัง้ภายนอกและภายใน การให้อภยั 
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การช่ืนชมในคณุความดีของผู้ อ่ืน การเปิดเผยความไมดี่ของตวัเราเอง  
การรู้จกัยอมรับความผิดพลาดท่ีตนได้กระทํา การไมค่ยุโวโอ้อวด การ
มองผู้ อ่ืนในแงดี่ ฯลฯ สิง่ตา่งๆเหลา่นี ้ จะมีสว่นช่วยในกระบวนการรือ้
ถอนอตัตาตวัตนท่ีเราได้สร้างสมมนัไว้อยา่งยาวนานได้อยา่งดี 

 ซึง่ หากเราคอ่ยๆ ปฏิบตัด้ิวยการละวางอตัตาตวัตนเช่นนี ้ตัง้แต่
เร่ิมแรกไปเร่ือยๆ มนัเป็นพลงัเกือ้หนนุอยา่งมาก ท่ีจะนําเราไปสูค่วาม
หลดุพ้นอนัสงูสดุได้ อยา่งรวดเร็ว  

 5. พลังแห่งการต้ังจติอุทศิส่วนกุศล 

 เม่ือเราได้บําเพ็ญบญุกศุล ไมว่า่จะเป็นทาน ศีล หรือ ภาวนาก็
ตาม เราควรจะตัง้จิตคดิถึงผู้ อ่ืนให้มีสว่นร่วมในบญุกศุลท่ีเราได้บําเพญ็
มานัน้ทกุครัง้ แทนการเก็บบญุนัน้ไว้ในตวัเราเองเพียงผู้ เดียว ซึง่วิธีการ
อทิุศสว่นกศุลนี ้ จะยิ่งทําให้ผลบญุท่ีได้ทํามานัน้ขยายเพิ่มมากขึน้ และ
ดงึดดูสิง่ดีๆ ทัง้หลายให้เข้ามาในชีวิตของเรา 

 พลงัแหง่การอทิุศสว่นบญุให้กบัผู้ อ่ืนด้วยความบริสทุธ์ิใจนัน้ ยิง่
จะทําให้เรารู้สกึในทางบวกกบัผู้ อ่ืน มนัเป็นการกําหนดทิศทางให้ผลบญุ
ท่ีได้กระทํา และเป็นหลกัประกนัให้ทกุๆสิง่ท่ีเราทําไปเพ่ือประโยชน์ตน
และประโยชน์ท่านนัน้ สมัฤทธ์ิผลในแนวทางท่ีเรามุง่มัน่ตัง้ใจ ดงันัน้ไม่
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วา่เราจะบําเพญ็บญุใดๆ เราควรจะปิดท้ายด้วยการอทิุศสว่นกศุลนัน้ทกุ
ครัง้  ท่านอตศิะได้กลา่วไว้วา่ 

 ไม่ว่าบญุกศุลใดทีเ่ธอไดก้ระทําไวใ้นกาลทัง้สาม 
 ขอจงอทิุศมนัเพือ่ความรู้แจ้งหลดุพน้อนัสูงสดุเพือ่ยงัประโยชน์
แก่ สรรพสตัว์ทัง้ปวง 

 ในการฝึกจิตนัน้ เรามีเป้าหมายทัง้ในด้านสมมตุแิละวิมตุต ิ เรา
ปรารถนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์อนัสงูสดุทัง้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน เม่ือเราตัง้
จิตอนับริสทุธ์ิอทิุศสว่นกศุล มนัจะยิ่งเป็นกําลงัเสริมให้เกิดประโยชน์ทัง้
ในแง่สมมตุแิละวิมตุตอิยา่งดียิ่ง บญุกศุลท่ีเราทําในแตล่ะครัง้หาก
ปราศจากการอทิุศสว่นกศุล มนัยอ่มให้ผลเพียงครัง้เดียวแล้วเส่ือมสลาย
ไป แตห่ากเราอทิุศสว่นกศุลนัน้ เพ่ือความรู้แจ้งอนัสงูสดุเพ่ือช่วยเหลือ
สรรพสตัว์ บญุนัน้จะไมมี่วนัเส่ือมสลาย แม้จะให้ผลนบัร้อยๆ ครัง้แล้วก็
ตาม และตรงกนัข้ามมนักลบัจะยิ่งสร้างสมเพิ่มพนูมากยิ่งขึน้ จนกวา่เรา
จะบรรลถุึงซึง่พทุธภาวะ พระสตูรไว้กลา่ววา่ 

 หยดน้ําเพียงหน่ึงหยดทีต่กลงสู่ทะเล  
 ย่อมจะไม่สูญหายไปไหนจนกว่าทะเลจะแหง้ผาก 
 บญุกศุลทีอ่ทิุศใหแ้ก่การรู้แจ้งหลดุพน้อนัสูงสดุ 
 ย่อมไม่มีวนัสูญหายไปไหน จนกว่าจะบรรลถึุงซ่ึงความรู้แจ้งนัน้  
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 เม่ือสิน้สดุการบําเพ็ญกศุลทกุครัง้ไมว่า่จะเป็น ทาน ศีล ภาวนา 

จงตัง้จิตอทิุศสว่นกศุลนัน้ ด้วยความจริงใจ ดงันี ้ 

- “ บญุกศุลใดทีข่า้พเจ้าไดก้ระทําไป แมน้จะนอ้ยแค่ไหนก็ตาม 

 ขอจงมีส่วนทําใหส้รรพสตัว์ทัง้หลาย เจริญกา้วหนา้ทัง้ทางโลก
และทางธรรม เพือ่การพฒันาโพธิจิตใหเ้ขม้แข็งย่ิงข้ึน  
 ขอท่านเหล่านัน้จงปราศจาก ความทกุข์ยากเข็ญใจ ความขุ่น
เคืองใจ  การผูกพยาบาท และ ความเกลียดชงั 
 ขอใหท่้านเหล่านัน้ จงมีแต่ความสขุความเจริญ ดว้ยการถึง
พร้อมซ่ึง เมตตา กรุณา  มทิุตา และ อเุบกขา ดว้ยเถิด ” 

 “ ดว้ยบญุกศุลทีข่า้พเจ้าไดทํ้าในครัง้นี ้ขอใหข้า้พเจ้าจงสามารถ
นําทาง ใหส้รรพสตัว์ทัง้หลาย ไปสู่ความรู้แจ้งหลดุพน้จากทกุข์ทัง้ปวง
ดว้ยเถิด ” 

 “ ดว้ยบญุครัง้นี ้ ขอจงช่วยใหข้า้พเจ้า จงอย่าไดห้ลงลืมซ่ึงโพธิ
จิตทัง้สองนยัแมก้ระทัง่ยามฝัน  ขอโพธิจิตของขา้ฯ จงเขม้แข็งข้ึนเร่ือยๆ 
และไม่ว่าตอ้งเผชิญกบัเร่ืองร้ายใดๆ ขอใหข้า้พเจ้าสามารถแปรเปลีย่น
มนัเพือ่เสริมสร้างโพธิจิต ”   
 
 พลงัทัง้ห้านัน้ ยอ่มมีความเฉพาะของแตล่ะอนัแตกตา่งกนัไป 

พลงัแหง่ความตัง้ใจอนัเดด็เด่ียวแนว่แน ่ และพลงัแห่งกศุลท่ีสร้างสมไว้ 
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จะทําให้เราพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ เจริญยิ่งขึน้ไป จนบรรลสุูค่วามรู้แจ้ง
อนัสงูสดุ พลงัแห่งการปฏิบตัอิยา่งสม่ําเสมอจนคุ้นเคย จะทําให้เรา
มัน่คงหนกัแนน่ไมห่วัน่ไหวไปกบัอารมณ์และสิง่แวดล้อมตา่งๆ พลงัแห่ง
การละวางตวัตน จะชว่ยแก้ปัญหาแหง่ความทกุข์ยากทัง้หลาย ทัง้ในการ
ดําเนินชีวิต และบนเส้นทางแห่งการปฏิบตัท่ีิตวัต้นเหต ุและพลงัแห่งการ
ตัง้จิตอทิุศสว่นกศุล จะช่วยเสริมพลงัท่ีได้สร้างสมทัง้ส่ีนัน้ ให้มีผลมาก
ยิ่งขึน้ไป ดงันัน้ ทกุๆครัง้ท่ีเราเจริญการปฏิบตัเิพ่ือเสริมสร้างพลงัทัง้ส่ี ไม่
วา่จะด้วยกศุโลบายใดๆ ก็ตาม จงปิดท้ายด้วยการเจริญพลงัแหง่การตัง้
จิตอทิุศสว่นกศุลนีเ้สมอ เพ่ือผลอนัยิง่ในการรู้แจ้งหลดุพ้นอนัสงูสดุเพ่ือ
ยงัประโยชน์แก่สรรพสตัว์ทัง้มวล ตอ่ไป 

 การเผชิญกับความตายด้วยพลังทั้งห้า 

 ความตายนัน้เป็นสิง่ท่ีไมแ่นน่อน ไมส่ามารถกําหนดได้ ไมมี่ใคร
รู้วา่จะมาถึงเม่ือไร  เป้าหมายทัง้หมดของชีวิตก็คือเพ่ือให้มีชีวิตอยูอ่ยา่ง
เป็นสขุ และตายจากร่างนีไ้ปด้วยความเหมาะสม ไปสูส่ถานะท่ีดีขึน้ และ
เป็นประโยชน์มากขึน้ ซึง่หากเราได้ฝึกจิตของเราไว้อยา่งดี เราก็ยิ่งมี
กําลงัพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความตาย แตแ่ม้บางคนท่ีไมเ่คยได้ฝึกมาก่อน 

มนัก็ไมส่ายเกินไปท่ีจะเจริญเสริมสร้างพลงัทัง้ห้า ไปพร้อมกบัการเผชิญ
นัน้  ซึง่มนัจะสามารถช่วยให้การตายของเราราบร่ืน และเป็นเพ่ือสถานะ
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ท่ีดียิ่งขึน้ ซึง่พลงัทัง้ห้าท่ีเราจะฝึกยามเผชิญความตาย ก็เหมือนๆกบัท่ี
กลา่วมาแล้วข้างต้น เพียงแตมี่รายละเอียดแตกตา่งกนับ้างเลก็น้อย 

 1. พลังแห่งกุศลทีส่ร้างสมไว้  

 พลงัแหง่กศุลท่ีสําคญั ท่ีเราจะต้องหวา่นเมลด็พนัธุ์ไว้ยามเม่ือ
เผชิญความตาย ก็คือ การปล่อยวาง เราต้องพยายามคดิในแง่บวก และ
ปลอ่ยวางทกุๆอยา่งในชีวิตนีเ้สีย ไมว่า่จะเป็นทรัพย์สมบตั ิ ญาตมิิตร 
หรือ คนรัก หากเรามีเวลาพอท่ีจะจดัสรรทกุสิง่ให้เรียบร้อยก่อนได้ ก็ควร
กระทํา เพ่ือไมใ่ห้เกิดความห่วงกงัวลภายหลงั ซึง่จะทําให้จิตว้าวุน่และ
วนเวียนอยูก่บัเร่ืองเหลา่นัน้อนัจะนําไปสูท่คุตไิด้ สิง่ใดก็ตามท่ีเรารู้สกึยดึ
ตดิกบัมนั จงปลอ่ยวางมนัเสียให้หมด จงคดิให้ได้วา่ มนัไม่มีอะไรอีกแลว้ 
ทีเ่ราจําเป็นจะตอ้งมี  

 สิง่สําคญัอีกอยา่งคือ เราต้องหดัท่ีจะให้อภยัตวัเองและผู้ อ่ืน มี
ความรักความเมตตาตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนให้มาก จงอยา่ผกูใจโกรธผู้ใด 

อยา่ได้คดิตําหนิตวัเอง หรือ เสียอกเสียใจมากมาย กบัการกระทําท่ีผิด 

พลาดในอดีต ทกุสิง่มนัได้ผา่นไปแล้ว และมนัได้ถกูดําเนินไปอยา่งดี
ท่ีสดุตามเหตตุามปัจจยัท่ีมีในตอนนัน้ จงอยา่ได้คร่ําครวญหวนคํานงึวา่ 

“ รู้อย่างนี ้เราน่าจะทําอย่างนัน้อย่างนี,้ โถ่เอ๋ย! เราไม่น่าทําเช่นนัน้เลย” 
มนัไมใ่ช่เวลาท่ีเราจะมาแก้ไขเร่ืองเหลา่นัน้อีกแล้ว ความคดิเช่นนีมี้แตจ่ะ
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บัน่ทอนกําลงัและความสขุสงบของจิตใจ ท่ีเราต้องใช้ในการเผชิญกบั
ความตาย จงนกึถงึแตส่ิง่ดีๆท่ีผา่นมาในชีวิต นกึถงึความสขุ ความสงบ
ของจิตใจยามเม่ือได้ปฏิบตัธิรรม และสิง่สําคญัจงนกึถงึพระคณุของพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เพ่ือให้จิตใจมีเคร่ืองยดึเหน่ียว อนัจะมีโอกาส
ให้เราได้หวนกลบัมาในดนิแดนแห่งพทุธศาสนาอีก 

 2. พลังแห่งการต้ังจติอุทศิส่วนกุศล 

 เม่ือเรามีโอกาสฝึกจิตยามเม่ือเราใกล้จะตาย จงตัง้จิตอทิุศสว่น
กศุลท่ีเกิดขึน้นัน้ทกุๆครัง้ ด้วยใจท่ีสงบ ปราศจากความกงัวล และ ความ
หวาดหวัน่ จงอทิุศบญุกศุลนัน้เพ่ือการเกิดในภพหน้าท่ีดียิ่งขึน้ เราอาจ
ตัง้ปรารถนาให้ไปเกิดในดนิแดนแห่งผู้ รู้ หรือครูบาอาจารย์ท่ีจะช่วยชีนํ้า
ทางท่ีถกูต้องแก่เรา หรืออาจอทิุศสว่นกศุลนัน้ เพ่ือการรู้แจ้งหลดุพ้นอนั
สงูสดุเพ่ือยงัประโยชน์แก่สรรพสตัว์ในภพหน้าตอ่ไป สิง่เหลา่นี ้ จะเป็น
เคร่ืองนําทางจิตใจอยา่งดีเพ่ือไปเกิดในสถานะภาพท่ีเป็นประโยชน์ยิง่ขึน้  

ท่านอตศิะได้กลา่วไว้วา่ 

 ไม่ว่าบญุกศุลใดทีเ่ธอไดทํ้าไว ้ในอดีต ปัจจบุนั และ อนาคต 
 จงอทิุศมนัเพือ่ความตืน่รู้และเบิกบาน ในธรรมอนัสูงสดุ 
 และแผ่บญุกศุลนัน้ ไปสู่สรรพสตัว์ทัง้ปวง 
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 3. พลังแห่งการละวางตัวตน 

 การเฝ้าเรียนรู้ดอูตัตาตวัตนของตนเอง ในยามเม่ือต้องเผชิญกบั
ความตาย เป็นสิง่สําคญัในการตายอยา่งมีคา่ และเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิ่ง แม้วา่เราจะเห็นปรากฏการณ์ท่ีไมดี่ ความคดิท่ีไมดี่ หรือ อารมณ์ท่ีไม่
ดีของเราเกิดขึน้ เราก็แครู้่และเข้าใจมนั โดยไมต้่องไปขดัแย้งหรือไหล
ตามมนั มนัเป็นเพียงแคป่รากฏการณ์อนัเกิดจากความยดึตดิในอตัตา
ตวัตนของเรา ซึง่การแครู้่และเข้าใจมนัโดยไมมี่ปฏิกิริยาสนองตอบใดๆ 

กบัมนันัน้ จะทําให้มนัไมมี่ผลตอ่จิตของเรา  เราอาจจะตัง้จิตอธิษฐานวา่  

 “ ขา้ฯไดท้กุข์มามากแลว้ เพราะการหลงอยู่ภายใตอํ้านาจของ
อตัตาตวัตนนี ้ มนัมีแต่สร้างความยุ่งยากใหก้บัชีวิตของขา้ฯทีส่มัพนัธ์กบั
ผูอื้น่มาตลอด วนันีข้า้ฯ ขอปลดปล่อยมนัทัง้หมด ขอใหข้า้ฯ ปราศจาก
ความหลงยึดติดในอตัตาตวัตนนี ้ และปราศจากความทกุข์ยากเข็ญใจ
อนัเกิดจากมนั ”  

 การยอมรับความผิดพลาดของตน ( แตม่ิใช่การเสียใจท้อถอย
หดหู ่ ) ก็เป็นสิง่สําคญั จิตของเรามิอาจบริสทุธ์ิได้หากวา่ยงัมองไมเ่ห็น
และยอมรับได้วา่ ความผิดพลาดท่ีเราได้ทําในไว้อดีต เป็นความผิดของ
ตวัเราเอง มนัเป็นสิง่สําคญัท่ีเราจะต้องสํานกึด้วยความปิตแิละเบกิบาน
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ยินดี ในการท่ีได้ปลดปลอ่ยภาระท่ีเราได้แบกไว้เป็นเวลานานออกไป เรา
จะพบวา่ แม้เราจะไมเ่คยสามารถปลอ่ยวางหลายๆสิง่ในชีวิตได้ ยามเม่ือ
มีชีวิตอยู ่แตเ่ม่ือเวลาแห่งความตายมาถึง หากเราตระหนกัและพิจารณา
ถึงสิง่เหลา่นี ้ มนักลบัเป็นช่วงเวลาท่ีเราจะปลอ่ยวาง และปลดปลอ่ยให้
จิตนัน้เป็นอิสระได้ง่าย 

 หากมีกําลงัพอ และเคยปฏิบตัมิาอยา่งดีแล้ว ควรทําใจให้สงบ
และยกกายจิตนีข้ึน้มาพิจารณา ให้เห็นแจ้งถึงความวา่งเปลา่จากตวัตน
ท่ีแท้จริงของมนั มองให้เห็นแจ้งวา่ จากประสบการณ์ทัง้หมดในชีวิตที่
ผ่านมาจวบจนทีเ่รากําลงัจะจากมนัไปอยู่นี ้ มนัเคยอยู่ในอํานาจของเรา
อย่างแทจ้ริงไดห้รือไม่? มนัคงทีห่รือว่าผนัแปรอยู่ตลอดเวลา? มนัมีแก่น
แทอ้นัเป็นตวัตนทีแ่ทจ้ริงตรงไหน? เราควรพิจารณาเร่ืองเหลา่นีใ้ห้มาก
เพ่ือ ให้จิตไมห่ลงยดึตดิในกายจิตนีโ้ดยความเป็นตวัตนอีกตอ่ไป 

 4. พลังความตั้งใจอันเดด็เดีย่วแน่วแน่  

 พลงัแหง่ความตัง้ใจอนัแนว่แน่นี ้ จะช่วยผอ่นคลายความทกุข์
ยากอนัจะเกิดขึน้ในระหวา่งการตาย แทนท่ีเราจะจมอยูใ่นความทกุข์ 

หรือความเศร้าโศก จงแผค่วามรักความเมตตา ความปรารถนาดีแก่
สรรพสตัว์ทัง้ปวง และเราควรดํารงอยูใ่นธรรมอนัประเสริฐทัง้ส่ีประการ 
คือ เมตตา กรุณา มทิุตา อเุบกขา เธอจงแผค่วามรู้สกึท่ีดีไปทัว่ทกุสารทิศ 
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ทําความรู้สกึถงึจิตอนัรักและเมตตาตอ่ผู้ อ่ืนนัน้ ให้เตม็เป่ียมอยูใ่นใจเรา  

และตัง้จิตมัน่ท่ีจะช่วยเหลือสรรพสตัว์ให้พ้นทกุข์ เธออาจจะตัง้จิต
อธิษฐานวา่ 

 “ ขอใหข้า้พเจ้า จงอย่าไดพ้ลากจากความรู้สึกอนัประเสริฐคือ 
เมตตา กรุณา มทิุตา อเุบกขา และความรู้สึกอนัเป็นกศุลทัง้หลาย 
เพือ่ใหข้า้พเจ้ามีพลงั ทีจ่ะนําพาผูอื้น่ใหมี้ความสขุ และพน้ทกุข์ไดใ้น
อนาคต ขอใหค้วามรู้สึกแห่งการอยากช่วยเหลือผูอื้น่จงอย่าไดห้มดไป
จากจิตใจของขา้พเจ้าเลย ” 

 ซึง่การตัง้จิตอธิษฐานเช่นนี ้ จะช่วยบรรเทาทัง้ความทกุข์ทรมาน 

และความดีดดิน้ของจิตใจท่ีมีในตวัเอง และยงัจะช่วยแปรเปล่ียนจิตของ
เราให้ดําเนินไปสูห่นทางแหง่ความพ้นทกุข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อยา่งดี 

 5. พลังแห่งการปฏิบัตอิย่างสม่ําเสมอจนคุ้นเคย 

 แม้ในเวลาท่ีเรากําลงัจะตาย มนัก็ยงัไมส่ายเกินไปท่ีเราจะสร้าง
ความคุ้นเคยใหมใ่ห้กบัตนเอง เราควรปรับจิตของเราให้มองไปข้างหน้า
ในแง่บวกแทนการจมปรักอยูก่บัอดีตด้วยความเศร้าโศก  เราควรละทิง้
ความเป็นตวัตนของเราท่ีผา่นมาทัง้หมด คดิแตใ่นแง่ท่ีดีและพยายาม
สร้างความคุ้นเคยให้กบัจิตของตน ท่ีจะสงบและสนัตใิห้มากท่ีสดุในช่วง 



คู่มือฝึกจิต 

60 

เวลานัน้ ความรู้สกึของเราในเวลาตายจะมีผลมากกบัสิง่ท่ีจะเกิดขึน้ตาม 

มาเม่ือเราตายไปแล้ว ยิ่งเราคดิแตส่ิง่ท่ีดี ปรารถนาดีแก่ผู้ อ่ืน หรือจิตใจ
สขุสงบโดยปราศจากความหวัน่ไหว มนัยิง่นําไปสูส่ิง่ท่ีดีๆ ตอ่ไป 

 หากเรามีเร่ียวแรงพอ เราอาจจะนัง่ในทา่ขดัสมาธิ หรือ หาก
ออ่นเพลียมาก ก็อาจนอนในทา่สีหไสยาสน์ ทําใจให้คงอยูใ่นความสงบ 

ปลอ่ยวางทกุๆสิง่ ตามวิธีการท่ีเราคุ้นเคยปฏิบตัมิา คงความต่ืนตวัอยู่
ตลอดเวลา คงรักษาสตไิว้ให้ได้ แม้ยามเม่ือใกล้จะตาย  

 หากเราต้องเผชิญกบัความเจ็บปวดทรมานในยามใกล้ตาย เรา
อาจจะตัง้จิตอธิษฐานวา่  “ ขอให ้ความเจ็บปวดทกุข์ทรมานทีเ่รากําลงั
เผชิญอยู่นี ้ จงช่วยชะลา้งวิบากกรรมไม่ดีทีเ่ราไดเ้คยทําไว ้ และดว้ยผล
แห่งความอดทนของเรา ขอใหส้รรพสตัว์ทัง้หลายจงอย่าไดป้ระสบความ
ทกุข์ยากเช่นนีเ้ลย ” 

 เม่ือนาทีแหง่ความตายมาถึง เราควรปฏิบตั ิ การนําเขา้และ
ส่งออก คือ ซมึซบันําเข้าเอาความทกุข์ยากของสรรพสตัว์ทัง้หลายเข้ามา
ไว้ภายในตวัเราผู้ เดียวพร้อมกบัลมหายใจเข้า และนําสง่ความสขุเบกิ
บานใจภายในตวัเรา พร้อมทัง้ความรักความปรารถนาดีออกสูส่รรพสตัว์
พร้อมกบัลมหายใจออก และตัง้จิตท่ีจะนําความรู้สกึอนัเป็นกศุลนีไ้ปสู่
การเกิดใหมใ่นภพภมูิหน้าด้วย 
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5.) เคร่ืองวัดผลการฝึกจติ 
 

 ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู 
 เมือ่ผลแห่งการปฏิบติัทัง้หลายของขา้ฯ  
 สามารถใชเ้ป็นยาแกค้วามหลงยึดติดในความเป็นตวัตน 
 จนจิตเป็นอิสระ และบงัเกิดความเชือ่มัน่ 
 ขอใหข้า้ฯ สามารถใชส่ิ้งแวดลอ้มอนักดดนัทัง้หลาย 
 เป็นหนทางใหเ้กิดปัญญาอนัย่ิงข้ึนไป ดว้ยเถิด(5) 
 

 ............................ท่าน  อติศะ 
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 นกัปฏิบตัเิรา มกัมีความสบัสนกนัอยา่งมาก ในเร่ืองผลของการ
ปฏิบตั ิ พวกเรามกัหลงคดิกนัวา่ การปฏิบตัท่ีิเราพากเพียรกนัอยา่งมาก 

มายนัน้ ก็เพ่ือจะได้อะไรบางสิง่บางอยา่งท่ีมนัวิเศษ เราจะเป็นผู้ ท่ีพเิศษ
ขึน้กวา่คนธรรมดา ราวกบัขึน้ไปอยูบ่นหอคอยงาช้างอนัสงูสง่ เราจะดี 

กวา่คนอ่ืนๆ ซึง่นัน่นบัเป็นความหลงผิดอยา่งยิ่ง  หากเราหลงยดึมัน่
เช่นนัน้ วา่เราเก่งเราดีกวา่คนอ่ืน หรือในท่ีสดุเราอาจหลงคดิวา่ เราดีกวา่
ครูบาอาจารย์เสียอีก นัน่กลบักลายเป็นวา่ การปฏิบตัท่ีิเราดําเนินมานัน้
มนัผิดทาง หรือจริงๆแล้วเรากําลงัหลดุออกไปนอกทางแห่งความรู้แจ้ง
หลดุพ้นเลยทีเดียว 

 เหตแุห่งความทกุข์ คือ ความหลงยดึมัน่โดยความเป็นตวัตนของ
ตน เพราะเราไมแ่จ้งชดัวา่ปรากฏการณ์ทัง้หลายล้วนวา่งเปลา่จากความ
เป็นตวัตน เราจงึหลงเพลนิแช่อยูใ่นปรากฏการณ์ และทะยานอยากไป
กบัปรากฏการณ์นัน้ เม่ืออยากได้ ดี มี เป็น ก็หลงยดึตดิ เม่ือยดึตดิโดย
ความเป็นตวัตนมนัก็ยอ่มมีการเกิด ซึง่นัน่ยอ่มนํามาซึง่ความทกุข์ ธรรม
ทัง้หลายท่ีพระพทุธองค์ทรงสอน ล้วนเป็นไปเพ่ือความพ้นทกุข์ทัง้สิน้  

 ธรรมทัง้หลายล้วนมีจุดมุ่งหมายเดยีว คือ เพ่ือกําจัดความ
หลงยดึตดิโดยความเป็นตัวตน 

 การหลงยดึตดิโดยความเป็นอตัตาตวัตน  มนัทําให้จิตเข้าไปตี 
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กรอบสิง่ตา่งๆ ปรากฏการณ์ตา่งๆ ด้วยสญัญาความคดิของมนัเองตามท่ี
มนัเก็บสะสมมา ทําให้มนัไมส่ามารถมองเห็นสิง่ทัง้หลายตามสภาพ
ความเป็นจริงได้ เม่ือไมเ่ห็นตามสภาพความเป็นจริง ก็ทําให้จิตหลงไป
กบัปรากฏการณ์นัน้ๆ ไขว่คว้า ยดึไว้ หรือ ผลกัไส กําจดัออก  ตามแต่
ความรู้สกึพอใจและไมพ่อใจท่ีเกิดขึน้ มนัจงึนําไปสูค่วามยดึมัน่ถือมัน่ใน
สิง่เหลา่นัน้ อนันํามาซึง่ความทกุข์ ยิง่ตวัตนมากเท่าใด ก็ยิ่งทกุข์มาก
เท่านัน้ หากไมมี่ความหลงยดึตดิสร้างอตัตาตวัตนขึน้ในขณะกระทบนัน้ 

มนัก็ไมทํ่าให้เกิดความทกุข์ 

 ดงันัน้ นกัปฏิบตัจิงึต้องศกึษาปฏิบตัจินสามารถรู้เท่าทนัการเกิด 

ขึน้ของอตัตาตวัตน และมีกําลงัสต ิ สมาธิ ปัญญาพอ ท่ีจะละวางมนัได้ 

ซึง่นัน่ก็หมายถึงการใสใ่จเรียนรู้ธรรมชาตกิายและจิตนี ้ จนเกิดความ
เข้าใจแจ้งชดัถึงความเป็นมายาของมนั จนไมเ่ผลอไผลไหลไปยดึตดิกาย
จิตนีเ้ป็นตวัตนของตนอีกตอ่ไป ซึง่ผลตา่งๆเหลา่นีข้องการปฏิบตั ิเราจะรู้
ได้ชดัแจ้งได้ก็ด้วยตวัของเราเอง ไมมี่ใครท่ีจะรู้ได้ดีเท่ากบัของตวัเรา 

เพราะมนัเป็นการมองด้านใน เห็นด้วยตาใน ตาปัญญา ตอ่ให้พระผู้ รู้ท่ีมี
ความสามารถในการอา่นจิตใจคนได้ ก็ยงัไมส่ามารถดเูราเห็นเราได้
อยา่งถ่ีถ้วนและตลอดเวลา เท่ากบัตวัเราเอง ดงันัน้ 



คู่มือฝึกจิต 

64 

 ระหว่างประจักษ์พยานทัง้สองคือ ผู้อ่ืน และ ตัวเราเอง จง
ใช้ตัวเราเป็นพยานสําคัญ   

 เราจงึต้องรู้แจ้งชดัด้วยตนเอง เห็นการเปล่ียนแปลงในตนเอง
ด้วยตนเอง เพราะตวัเราเองนัน่แหละจะเป็นท่ีพึง่ท่ีดีท่ีสดุของตวัเราเอง 
เราจะอาศยัผู้ อ่ืนได้ก็เพียงบางครัง้บางคราว แตห่ากเราไมเ่ห็นแจ้งใน
ตนเองด้วยตนเองแล้ว มนัยอ่มไมอ่าจบรรลถุึงเป้าหมายอนัสงูสดุได้
อยา่งแท้จริง 

 เฝ้าสังเกตตัวเองด้วยตนเอง ทั้งพฤตกิรรมทางกาย วาจา 
และ ใจ ทีเ่ปล่ียนไป  

 หากการปฏิบตัขิองเรามีความก้าวหน้า สิง่ท่ีเราจะสงัเกตได้ง่าย
คือ พฤตกิรรมทาง กาย วาจา ใจของเรา จะเปล่ียนไป มนัไมไ่ด้หมาย 

ความวา่ เราจะกลายเป็นคนเรียบร้อยแบบผ้าพบัไว้ แตห่มายถงึใจเราจะ
เปล่ียนไป เพราะทศันคตแิละการมองโลกของเราเปล่ียนไป ทําให้การพดู 

หรือ การแสดงออกทางกาย ถกูผลกัดนัมาจากจิตท่ีสงบเย็นมากขึน้ จิตท่ี
จะหวัน่ไหวไปกบัอารมณ์ตา่งๆน้อยลง ทําให้เราสามารถแสดงออกทาง
กายวาจาให้เกิดประโยชน์ได้มากขึน้   

 ผลของการปฏิบตั ิมนัจงึไมใ่ช่การได้สภาวะท่ีวเิศษ หรือ สภาวะ 
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ท่ีพิเศษอนัใด แตห่ากเรามีความแยบคาย เราจะสงัเกตได้จากอาการ
ตา่งๆ เหลา่นีท่ี้เปล่ียนแปลงไป เชน่ 

- ความสามารถในการวางเฉยต่ออารมณ์ทีเ่คยทําใหห้วัน่ไหว 
- การลดลงของอตัตาตวัตน และความเย่อหย่ิงถือตน 
- การเพ่ิมข้ึนของความถ่อมตน และเห็นแก่ผูอื้น่มากข้ึน 
- การลดลงของความเบีย่งเบนหวัน่ไหวของอารมณ์ 
- การลดลงของความตึงเครียดของจิต  

 พฤตกิรรมเหลา่นีท้ัง้ทางกาย วาจา ใจ จะเป็นเคร่ืองชีว้ดัอยา่งดี
ถึงผล หรือ ความก้าวหน้าในการปฏิบตัขิองเรา เพราะเม่ือเราดําเนินมา
ในทางแหง่การปฏิบตัเิพ่ือความพ้นทกุข์ท่ีถกูต้อง ผลท่ีสําคญัยิ่งคือความ
ลดลงของความยดึมัน่ถือมัน่โดยความเป็นตวัตนของตน ซึง่จะทําให้เรา
เปิดใจได้กว้างขึน้ ยอมรับทกุสิง่ท่ีเข้ามาในชีวิตได้มากขึน้ และวุน่วายไป
กบัอารมณ์ตา่งๆ น้อยลงอยา่งมาก อนัจะทําให้  

 เราสามารถคงอยู่ด้วยจติทีส่งบเยน็ เบกิบาน ได้มากขึ้น 

 ไมว่า่จะต้องเผชิญกบัความทกุข์ยาก หรือ สิง่ท่ีทําให้เราไมพ่อใจ 
หรือ สถานการณ์อนักดดนับีบคัน้อยา่งไร เราจะสามารถเปิดใจ ยอมรับ 
และเรียนรู้ ท่ีจะแปรเปล่ียนมนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การฝึกจิตของ
ตน และหาทางออกอนัเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้ อ่ืนได้ดียิ่งขึน้ เราจะ
สามารถคงอยูใ่นสถานการณ์เช่นนัน้ ด้วยจิตท่ีสงบเยน็และเบกิบานมาก
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ยิ่งขึน้ได้ ความพ้นทกุข์ไมไ่ด้แปลวา่ต้องไมมี่ทกุข์ ความสขุไมไ่ด้แปลวา่
ต้องไมมี่ความกดดนับีบคัน้ แตม่นัหมายถงึ เราสามารถท่ีจะเปิดใจ
ยอมรับสิง่เหลา่นัน้ได้ด้วยใจท่ีสงบเย็นไมห่วัน่ไหว และมีปัญญาท่ีจะหา 
ทางออก หรือ แปรเปล่ียนสถานการณ์อนัไมน่่าพงึพอใจเหลา่นัน้ ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุได้อยา่งดียิ่ง ทา่นมิลาเรปะโยคีผู้ยิง่ใหญ่ได้กลา่วไว้วา่  

 โอ!้ ปรากฏการณ์อนัหลากหลายลว้น คือ ความสขุ 
 ย่ิงหาความแน่นอนไม่ไดเ้ท่าไร ฉนัก็ย่ิงรู้สึกปีติสขุเท่านัน้ 
 ความสขุ คือ กายทีป่ราศจากบาปกรรมทัง้ปวง 
 ความสขุ แทจ้ริงแลว้ คือ ความยุ่งเหยิงสบัสนอนัมากมาย 
 ย่ิงน่ากลวัมากเท่าใด ฉนัย่ิงรู้สึกมีความสขุมากเท่านัน้ 
 โอ!้ความสขุ คือ การตายจากของความรู้สึกสมัผสั และ ตณัหา 
 ย่ิงทกุข์ยากและรุ่มร้อนเท่าใด  
 ผูฉ้ลาดกลบัย่ิงสามารถเริงร่าไดม้ากเท่านัน้ 

 การฝึกปฏิบัต ิ ท่ามกลางอารมณ์รุมเร้า อย่างรุนแรง เป็น
การฝึกทีด่มีาก 

 เม่ือเราแจ้งชดัในวิถีทางแหง่ความหลดุพ้นจากทกุข์ หรือลถุึงผล
แห่งการปฏิบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่แล้ว จงอยา่ได้คดิวา่มนัจบ มนัพอเพียง
เท่านัน้ เราจําเป็นต้องฝึกปรือตนเองให้มีความเข้มแข็ง และคลอ่งตวัมาก
ยิ่งขึน้ไปอีกในท่ามกลางอารมณ์ท่ีรุมเร้ารุนแรงมากขึน้ไปเร่ือยๆ เพราะ
การท่ีเราวา่ยนํา้เป็น ก็ไมไ่ด้แปลวา่เราจะวา่ยนํา้กลางทะเลลกึได้ เม่ือเรา
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วา่ยนํา้เป็นแล้วเราจงึต้องฝึกหดั และทดสอบกบัสถานการณ์ท่ียาก และ
บีบคัน้มากยิง่ขึน้ไป เพราะมนัจะเป็นเหตใุห้เรากล้าแข็งและพฒันาไปได้
อยา่งรวดเร็ว  

 ดงันัน้เม่ือบรรลถุึงผลของการปฏิบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่ มนัจงึ
ไมใ่ช่การหลบไปเสวยสขุอยูแ่ตเ่พียงผู้ เดียวตามป่าเขา แตผู่้ รู้ทัง้หลายจะ
ออกเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีบีบคัน้รุนแรงยิ่งขึน้ไป นัน่คือท่านจะออกเผย
แผศ่าสนาเพ่ือช่วยเหลือและยงัประโยชน์ให้แก่ผู้ อ่ืน เพราะบนการเผยแผ่
ศาสนาและช่วยเหลือผู้ อ่ืนนัน้ มนัเป็นการฝึกปรือและทดสอบตนเอง
อยา่งดี และยงัเป็นการสร้างสมทานบารมีขัน้สงูยิง่ขึน้ไปพร้อมๆ กนั  
 

 

 



68 

6.) วนัิยของการฝึกจติ   
 
 ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหก้ารปฏิบติัของขา้ฯ ไม่เป็นไปดว้ยการเสแสร้งหลอกลวง, 
 ขอใหข้า้ฯ ไม่เลือกปฏิบติัแต่เฉพาะในส่ิงทีต่นพึงพอใจเท่านัน้,  
 และขอใหก้ารปฏิบติัของขา้ฯ ไม่เป็นไปเพือ่การโออ้วด 
 ขา้ฯ ขอสญัญาทีจ่ะคงรกัษาวินยัในการฝึกจิตเหล่านีไ้ปจน
ตลอดชีวิต(6) 
 

 ............................ท่าน  อติศะ 
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 ในการฝึกจิตนัน้ มนัมีความจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมีระเบียบ
วินยัเป็นข้อบงัคบัท่ีเราตกลงหรือตัง้ใจจะกระทําไปตลอดชีวิต ซึง่มนัจะ
ช่วยแปรเปล่ียนทศันคตแิละพฤตกิรรมของเรา ให้เกือ้กลูตอ่การบรรลถุึง
เป้าหมายอนัสงูสดุได้ง่ายขึน้ สิง่เหลา่นีเ้ป็นเหมือนสิง่ท่ีเราจะต้องคอย
รักษาไว้เพ่ือเตือนสตติวัเอง อนัมีทัง้สิง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพฤตกิรรมภายนอก 
และสิง่ท่ีเก่ียวกบัตวัการปฏิบตัขิองเราโดยตรง ซึง่ได้แก่ 

 รักษากฎทีสํ่าคัญยิง่สามข้อ คือ 

- ปฏิบติัเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ 
- ไม่เสียเวลาไปกบัเร่ืองไร้สาระ 
- อย่าอา้งเหตอุา้งผล กบัขอ้ผิดพลาดของตน 

 ปฏิบัตบินหลักการสามอย่างอยู่เสมอ  อนัไดแ้ก่ 

- ไม่ฝ่าฝืนระเบียบวินยัหรือขอ้ตกลงทีต่นไดต้ัง้ใจเอาไว ้
- ไม่ปล่อยใหก้ารฝึกจิต เป็นไปเพือ่การโออ้วดเอาหนา้ 
- อย่าเลือกปฏิบติัแต่ในส่ิงทีถู่กใจตน  

 ระเบียบวนัิยทั่วไป 

- เปลีย่นแปลงท่าทีเสียใหม่ แต่ยงัคงอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ 
- แปรเปลีย่นกิเลสตณัหา แต่ยงัคงเป็นแบบทีเ่ธอเป็น 
- อย่าพดูถึงขอ้ผิดพลาดหรือปมดอ้ยของผูอื้น่ ดว้ยประสงค์ร้าย 
- อย่าวิตกกงัวลในเร่ืองของคนอืน่ 
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- แกไ้ขจดุบกพร่องทีสํ่าคญัของเราก่อน เป็นอนัดบัแรก 
- อย่าคาดหวงัในผล จงเพียรสร้างแต่เหตทีุดี่  
- อย่ารบัประทานอาหารทีเ่ป็นพิษแก่ร่างกาย 
- อย่าอ่อนขอ้ใหก้บักิเลสตณัหา 
- อย่ายินดีในการพดูหรือการกระทํา ทีจ่ะทําใหผู้อื้น่คบัแคน้ใจ 
- อย่ายินดีในการนินทา หรือ ดูถูกผูอื้น่  
- หากถูกผูอื้น่ใส่ร้าย เราควรมองเขาในแง่ดี แทนการปกป้องตวั 

เอง หรือตําหนิผูน้ ัน้ผูนี้ ้ 
- หมัน่ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของตนเอง ทัง้ในอดีต และปัจจบุนั 

เพือ่การแกไ้ขปรบัปรุงตน 
- อย่าพดูใหค้นอืน่เจ็บช้ําน้ําใจ 
- อย่าปัดภาระความรบัผิดชอบ ไปใหผู้อื้น่ 
- อย่าปัดงานทีย่ากลําบาก ใหผู้อื้น่กระทํา   
- จงจําไวว่้า การฝึกจิตไม่ใช่การแข่งขนั 
- การปฏิบติั ไม่ใช่การปีนข้ึนหอคอยงาชา้งเพือ่ความเป็นเลิศ  
- ซ่ือสตัย์ ตรงไป ตรงมา อย่ามีเล่ห์กล 
- อย่าใส่ใจกบัความวิเศษทีเ่กิดข้ึน แต่จงสนใจในธรรม 
- อย่าใชพ้ลงัอนัวิเศษของตน ไปเพือ่เสริมอตัตาตวัตน  
- อย่าเปลีย่นส่ิงทีดี่งาม ใหเ้ป็นส่ิงไม่ดี 
- อย่าหาประโยชน์ บนความทกุข์ยากของผูอื้น่  
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7.) แนวทางในชีวติประจาํวัน 
 
 ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหข้า้ฯ สามารถฝึกจิตของตนไปตามแนวทางอนัถูกตอ้ง 
 เพือ่เสริมสร้างโพธิจิตใหเ้ขม้แข็ง และ 
 บรรลถึุงซ่ึงการหลดุพน้อนัสูงสดุในปัจจบุนัชาตินีด้ว้ยเถิด(7) 
 

 ............................ท่าน  อติศะ 
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 ในข้อสดุท้ายนี ้ เป็นแนวทางท่ีเราจะนําการฝึกจิตของเราทัง้หมด
ในบทท่ีผา่นมา มาใช้ในชีวิตประจําวนั เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและ
เข้มแข็งยิ่งขึน้ในการพฒันาจิตของเรา มนัเป็นทัง้เคร่ืองกระตุ้น เคร่ือง
ช่วยเหลือ  และ เคร่ืองทดสอบความก้าวหน้าของจิตเราอยา่งดียิ่ง หาก
เราจดจํา และนําสิง่เหลา่นีไ้ว้เตือนสต ิ เพ่ือดําเนินการปฏิบตัใินชีวิต 

ประจําวนัของเรา ด้วยรากฐานท่ีเราฝึกมาอยา่งดีในบทต้นๆ มนัจะช่วย
ให้จิตของเราพฒันาไปในทางท่ีถกูตรงได้โดยอตัโนมตั ิ และสามารถ
จดัการกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
ซึง่สิง่ท่ีเราควรจดจําเหลา่นัน้ คือ 

- การปฏิบติัทัง้หมดไม่ว่าวิธีใด ในขัน้ตอนไหน ลว้นมีเป้าหมาย
เดียว คือ เพือ่ลดความหลงยึดติดโดยความเป็นอตัตาตวัตน  

- การปฏิบติัในชีวิตประจําวนั อาศยัส่ิงทีสํ่าคญัย่ิง คือ ความตืน่
รู้ดูตน  

- จงเผชิญกบัปัญหาต่างๆทีเ่กิดข้ึน ดว้ยการยอมรบัเอาส่ิงทีไ่ม่ดี
ไวก้บัตนเอง แลว้แปรเปลีย่นเป็นส่ิงทีดี่ๆ ออก ใหแ้ก่สรรพสตัว์ 

- ยามเร่ิมตน้ และส้ินสดุของวนั สองโอกาสสองการกระทํา ที่
ควรกระทําอย่างย่ิง 

 เมือ่ตืน่ข้ึน ควรปลกุเร้าตนเองให้มีความกระตือรือร้น สร้างความ
มุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะดําเนินการปฏิบตั ิและกระทําในสิง่ท่ีดีทัง้หลาย รวมทัง้ 
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ทบทวนข้อตกลงของตนท่ีตัง้ใจจะกระทํา  
 ก่อนเขา้นอน จงทบทวนการกระทําของตน  ท่ีผา่นมาในวนันัน้
ตรวจสอบและเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพ่ือการแก้ไขในวนัตอ่ๆไป เม่ือเสร็จ
แล้วจงละวางสิง่เหลา่นัน้เสีย และขอบคณุตอ่ทกุๆ สิง่ท่ีเกิดขึน้ตลอดทัง้
วนั ไมว่า่จะเป็นสิง่ท่ีดี หรือ สิง่ท่ีร้าย   

- ยอมรบั ส่ิงดี และ ส่ิงร้าย ทีป่ระสบ ดว้ยจิตทีเ่สมอกนั 
 ไมว่า่จะประสบกบัธรรมคูข้่างใด จงยอมรับมนัด้วยความอดทน 

อดกลัน้ และใจท่ีเป็นกลาง  

- จงรกัษาปณิธานทัง้สองใหดี้ คือ คงความตืน่รู้ดูตน และ ดํารง
ตนอยู่ดว้ยเมตตาจิต เพราะนัน่ คือ ความหมายและคณุคา่ของชีวิต  

- เรียนรู้ ส่ิงยากทัง้ 3   

โดยหลกัการ คือ  
- รู้เท่าทนักิเลส  
- รู้อบุายในการเอาชนะมนัได้  
- รู้อบุายในการตดัขาดมิให้มนัเกิดขึน้อีก    

โดยการปฏิบตั ิคือ  
- ตระหนกัรู้เทา่ทนัเม่ือกิเลสเกิดขึน้    
- ตระหนกัรู้เทา่ทนัความคดิปรุงแตง่อนันํามาซึง่กิเลสนัน้ 
- ตระหนกัรู้เทา่ทนัความพอใจและไมพ่อใจท่ีเกิดขึน้ อนัเป็น

เหตนํุามาซึง่ความคดิปรุงแตง่นัน้ 
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- ประกอบเหตอุนัเป็นปัจจยัเกือ้หนนุหลกั 
- ศกึษาธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้ รู้ 
- ขยนัหมัน่เพียรฝึกฝนจิตของตน 
- จดัสรรชีวิตให้เกือ้หนนุตอ่การปฏิบตั ิ

- เคารพรกัครูบาอาจารย์, ยินดีในการปฏิบติั และคงรกัษา
ปณิธานไว ้โดยอย่าปล่อยใหส่ิ้งสําคญัสามส่ิงนีเ้สือ่มไปจากใจเรา  

- ใส่ใจตัง้มัน่อยู่ทีก่ายจิต และ เจตนารมณ์แห่งโพธิจิต   

- อย่าให ้กาย วาจา ใจ ปราศจากคณุงามความดี, และจงละ
เวน้จากความชัว่ทัง้ปวง  

- ทุ่มเทหมดใจใหก้ารปฏิบติัไปจนตลอดชีวิต 

- ปฏิบติัในทกุๆเร่ืองเท่าเทียมกนั โดยไม่ลําเอียง ผลรวมแห่ง
ความเชีย่วชาญทีค่รอบคลมุทัง้หมด เป็นส่ิงสําคญัทีส่ดุ 

- หมัน่พิจารณาอยู่เสมอ ในส่ิงทีทํ่าใหเ้ธอขุ่นเคือง ,ในบคุคลที่
ทําใหเ้ธอเบือ่หน่าย ,และ ในบคุคลหรือส่ิงทีนํ่ามาซ่ึงอารมณ์ต่างๆ 

- อย่าข้ึนอยู่กบัส่ิงอืน่ภายนอก 

- จงใส่ใจแต่ในส่ิงทีเ่ป็นสาระ และปฏิบติัในส่ิงทีสํ่าคญัทีส่ดุ 
- อย่าใหอ้ารมณ์ทัง้หลายมา ทําใหเ้ธอหวัน่ไหว แต่จงใชม้นัเพือ่

การพิจารณา    
- อย่าทําขอ้ผิดพลาด 



7.) แนวทางในชีวิตประจําวนั 

75 

- อย่าหวัน่ไหวซวนเซ จงดํารงอยู่ดว้ยความมัน่คงหนกัแน่น  
- อย่าทําชีวิตใหก้ลบัหวักลบัหาง อย่าใชชี้วิตกลบัทาง  
- จงสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ, จงยอมรบัและเป็นส่วนหน่ึงกบั

กระแสของธรรมชาติ   
- เฝ้าสงัเกตและ ทําความเขา้ใจธรรมชาติจิตใหดี้ แลว้เธอจะ

เป็นอิสระจากมนั 
- อย่ารู้สึกเศร้าโศกเสียใจกบัตวัเอง 
- อย่าคยุโวโออ้วด 
- อย่าจกุจิกจู้จ้ี 
- อย่าเอาแต่อารมณ์ 
- อย่าผูกตนไวก้บัความเกลียดชงั  
- จงอย่าขุ่นเคืองไม่ว่าจะถูกกระทบเช่นไร 
- อย่าคาดหวงัแมก้ารขอบคณุ 
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คาํอุทศิ 
 
 ดว้ยบญุกศุลทีข่า้พเจ้าตัง้ใจทุ่มเทปฏิบติั 
 เพือ่การฝึกจิตของตนทัง้เจ็ดขอ้  
 อนัเป็นแก่นแทแ้ห่งธรรมของพระพทุธองค์และเหล่าพระสาวก
ทัง้หลาย 
 ขอใหบ้ญุเหล่านี ้จงดลบนัดาลใหส้รรพสตัว์ทัง้หลายบงัเกิด
ความรู้แจ้งหลดุพน้ กนัโดยทัว่หนา้ดว้ยเถิด 
 
 ............................ท่าน  อติศะ 
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ภาคผนวก 
 

บทสวด ส่ิงสาํคัญทัง้เจด็ในการฝึกจติ    

 ขา้ขอนอบนอ้มแด่องค์พระบรมครูผูป้ระเสริฐ  
 และ เหล่ากลัยาณมิตรทัง้หลาย 
 อนัเป็นขมุทรพัย์แห่งความดีงามทัง้ปวงในสงัสารวฏัและนิพพาน 
 ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู  
 ขอใหจิ้ตของขา้ฯ บริสทุธ์ิไปดว้ยศรทัธาอนัหนกัแน่น มัน่คง 
 ขอใหข้า้ฯ บงัเกิดความตระหนกัชดัในคณุค่า ทีไ่ดเ้กิดมาเป็น
มนษุย์ อนัเป็นส่ิงทีไ่ดม้ายาก แต่สูญเสียไปง่าย 
 การกระทําทัง้หลายลว้นเป็นผลมาจากกรรมทีไ่ดส้ร้างสมไว ้ 
 ขอใหข้า้ฯ มีพลงัทีจ่ะเจริญในส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ และละเลิกใน
ส่ิงทีเ่ป็นทางเสือ่มทัง้ปวง 
 ขอใหข้า้ฯ มีความมัน่คง แน่วแน่ ในการทีจ่ะทําตนใหอิ้สระจาก
สงัสารวฏั อนัเป็นแหล่งแห่งความทกุข์ยากทัง้ปวง 
 นีคื่อ ส่ิงจําเป็นเบือ้งตน้ของการปฏิบติั(1)  

 ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหข้า้ฯ แจ้งชดัในความจริงของธรรมคู่ทัง้หลาย อนัลว้นเป็น 
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เพียงความว่างเปล่า 
 สมบูรณ์ดว้ยพลงัในการปฏิบติั เพือ่แลกเปลีย่นความสขุของตวั
ขา้ฯ กบัความทกุข์ของผูอื้น่  
 และสามารถดําเนินจิตภาวนา เพือ่การบรรลหุลดุพน้อนัสูงสดุ 
เพือ่ยงัประโยชน์แก่สรรพสตัว์ทัง้มวล (2)  

 ดว้ยพระมหาเมตตาแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหข้า้ฯ เห็นแจ้งชดัว่า 
 สถานการณ์ทีเ่ลวร้ายทัง้หลาย และความทกุข์ยากทัง้ปวง 
 ลว้นเป็นเคร่ืองลวงหลอกของ ความหลงยึดตวัยึดตนของขา้ฯ 
 และสามารถใชม้นั เพือ่เป็นหนทางสู่ความรู้แจ้งหลดุพน้ (3) 

 ดว้ยพระมหาเมตตาแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหข้า้ฯ สามารถทุ่มเทชีวิตทัง้หมด  
 สู่การปฏิบติัอนัเป็นแก่นแทห้น่ึงเดียว 
 ดว้ยการเสริมสร้างพลงัทัง้หา้อนับริสทุธ์ิ คือ  
  - พลงัแห่งความตัง้ใจอนัเด็ดเดีย่วแน่วแน่  
  - พลงัแห่งการปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอจนคุน้เคย  
  - พลงัแห่งกศุลทีส่ร้างสมไว ้ 
  - พลงัแห่งการละวางตวัตน  



คู่มือฝึกจิต 

80 

  - พลงัแห่งการตัง้จิตอทิุศส่วนกศุล(4) 

 ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู 
 เมือ่ผลแห่งการปฏิบติัทัง้หลายของขา้ฯ  
 สามารถใชเ้ป็นยาแกค้วามหลงยึดติดในความเป็นตวัตน 
 จนจิตเป็นอิสระ และบงัเกิดความเชือ่มัน่ 
 ขอใหข้า้ฯ สามารถใชส่ิ้งแวดลอ้มอนักดดนัทัง้หลาย 
 เป็นหนทางใหเ้กิดปัญญาอนัย่ิงข้ึนไป ดว้ยเถิด(5) 

 ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหก้ารปฏิบติัของขา้ฯ ไม่เป็นไปดว้ยการเสแสร้งหลอกลวง, 
 ขอใหข้า้ฯ ไม่เลือกปฏิบติัแต่เฉพาะในส่ิงทีต่นพึงพอใจเท่านัน้,  
 และขอใหก้ารปฏิบติัของขา้ฯ ไม่เป็นไปเพือ่การโออ้วด 
 ขา้ฯ ขอสญัญาทีจ่ะคงรกัษาวินยัในการฝึกจิตเหล่านีไ้ปจน
ตลอดชีวิตฯ(6) 

 ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุแห่งองค์พระบรมครู 
 ขอใหข้า้ฯ สามารถฝึกจิตของตนไปตามแนวทางอนัถูกตอ้ง 
 เพือ่เสริมสร้างโพธิจิตใหเ้ขม้แข็ง และ 
 บรรลถึุงซ่ึงการหลดุพน้อนัสูงสดุในปัจจบุนัชาตินีด้ว้ยเถิด(7) 
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 ดว้ยบญุกศุลทีข่า้พเจ้าตัง้ใจทุ่มเทปฏิบติั 
 เพือ่การฝึกจิตของตนทัง้เจ็ดขอ้  
 อนัเป็นแก่นแทแ้ห่งธรรมของพระพทุธองค์และเหล่าพระสาวก
ทัง้หลาย 
 ขอใหบ้ญุเหล่านี ้จงดลบนัดาลใหส้รรพสตัว์ทัง้หลายบงัเกิด
ความรู้แจ้งหลดุพน้ กนัโดยทัว่หนา้ดว้ยเถิด 
 
 ............................ท่าน  อติศะ 
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บทขยายความ ส่ิงสาํคัญทัง้เจด็ในการฝึกจติ    

1.) เบ้ืองต้น 
( สร้างเสริมศรทัธาทีห่นกัแน่นมัน่คง ) 

 พิจารณาใหเ้ห็นถึงคณุค่าของการทีไ่ดมี้โอกาสเกิดมาเป็นมนษุย์ 
และพบพระพทุธศาสนา  
 พิจารณาถึงความตาย และ ความไม่เทีย่งแทข้องชีวิต  
 พิจารณาเร่ืองกรรม(การกระทํา) และ ผลของกรรม 
 พิจารณาใหเ้ห็นถึงความทกุข์ยากในสงัสารวฏั 

2.) ดาํเนินการปฏิบัต ิ
( การฝึกจิตเพือ่การหลดุพน้อนัสูงสดุ เพือ่ยงัประโยชน์แก่สรรพสตัว์ ) 

 พิจารณาใหเ้ห็นว่า ปรากฏการณ์ทัง้ปวงนัน้ เป็นดัง่เช่นความฝัน 
 พิจารณาสงัเกตเรียนรู้ ธรรมชาติธาตรูุ้ของจิต ก่อนทีจ่ะเกิดการ
ปรุงแต่ง 
 จงปล่อยวางวิธีการทัง้หลาย ผ่อนคลาย และสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติทีมี่อยู่ 
 สอดคลอ้งอยู่กบั ความตืน่รู้ตามธรรมชาติดัง้เดิม อนัเป็น
รากฐานของทกุส่ิง 
 หลงัการภาวนา จงพิจารณาใหเ้ห็นทกุส่ิง ลว้นเป็นมายา 
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 ฝึกซึมซบัเอาความทกุข์ยากของผูอื้น่เขา้มาไวใ้นใจเรา  และส่ง
แผ่ความสขุของเราใหแ้ก่ผูอื้น่  
 พิจารณาใหเ้ห็นถึงความทกุข์ยากของแม่ทีเ่ลีย้งดูเรามา 
 รบัเขา้และนําออก สลบักนัไปควบคู่กบัลมหายใจ 
 ใชอ้ารมณ์ทัง้สาม และพิษทัง้สาม ใหเ้ป็นเมล็ดพนัธ์แห่งส่ิงทีดี่
งาม 
 ในชีวิตประจําวนั จงระลึกถึงคําพดูเหล่านี ้อยู่เสมอ  
 ฝึกยอมรบัความทกุข์ยากทัง้หลาย กบัตวัเอง 

3.) เรียนรู้จากทุกข์ 
( แปรเปลีย่นความทกุข์ยากทัง้หลายใหเ้ป็นหนทางแห่งพทุธะ ) 

  เมือ่ประสบกบัส่ิงเลวร้าย หรือ ความทกุข์ร้อน ไม่ว่าจะ
ภายนอก หรือ ภายใน จงเรียนรู้มนั และแปรเปลีย่นมนัใหเ้ป็นหนทางสู่
ความรู้แจ้งหลดุพน้ 
 จงมองหาเหตทีุต่นเอง 
 เหตแุห่งทกุข์ทัง้ปวง ลว้นเกิดจากความหลงยึดติดโดยความเป็น
ตวัเราของเรา 
 จงสํานึกในบญุคณุของทกุๆคน  
 พิจารณาใหเ้ห็นว่า ความร้อนรุ่มสบัสนทัง้หลายนัน้ ลว้นคือ 
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กายทัง้สี ่ ซ่ึงมนัก็มิไดพ้น้ไปจากสญุญตา 
 เมือ่ประสบกบัส่ิงทีไ่ม่คาดหวงั จงเผชิญมนั และ ศึกษาเรียนรู้
พิจารณาใหเ้กิดปัญญา 

4. ทุ่มเททั้งชีวิตให้การปฎบัิต ิ

 ทุ่มเทการปฏิบติัทัง้หมดเพือ่เสริมสร้างพลงัทัง้หา้ คือ 

 1. พลงัแห่งความตัง้ใจอนัเด็ดเดีย่วแน่วแน่  
 2. พลงัแห่งการปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอจนคุน้เคย 
 3. พลงัแห่งกศุลทีส่ร้างสมไว ้ 
 4. พลงัแห่งการละวางตวัตน 
 5. พลงัแห่งการตัง้จิตอทิุศส่วนกศุล 

5. เคร่ืองวัดผลการฝึกจติ 

 ธรรมทัง้หลายลว้นมีจดุมุ่งหมายเดียว คือ เพือ่กําจดัความหลง
ยึดติดโดยความเป็นตวัตน 
 ระหว่างประจกัษ์พยานทัง้สองคือ ผูอื้น่ และ ตวัเราเอง จงใชต้วั
เราเป็นพยานสําคญั   
 เฝ้าสงัเกตตวัเองดว้ยตนเอง ทัง้พฤติกรรมทางกาย วาจา และ 
ใจ ทีเ่ปลีย่นไป  
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 เราสามารถคงอยู่ดว้ยจิตทีส่งบเย็น เบิกบาน ไดม้ากข้ึนหรือไม่ 
 การฝึกปฏิบติั ท่ามกลางอารมณ์รุมเร้าอย่างรุนแรง เป็นการฝึก
ทีดี่มาก 

6.) วินัยของการฝึกจติ   

 รกัษากฎทีสํ่าคญัย่ิงสามขอ้ คือ 

- ปฏิบติัเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ 
- ไม่เสียเวลาไปกบัเร่ืองไร้สาระ 
- อย่าอา้งเหตอุา้งผล กบัขอ้ผิดพลาดของตน 

 ปฏิบติับนหลกัการสามอย่างอยู่เสมอ  อนัไดแ้ก่ 

- ไม่ฝ่าฝืนระเบียบวินยัหรือขอ้ตกลงทีต่นไดต้ัง้ใจเอาไว ้
- ไม่ปล่อยใหก้ารฝึกจิต เป็นไปเพือ่การโออ้วดเอาหนา้ 
- อย่าเลือกปฏิบติัแต่ในส่ิงทีถู่กใจตน  

 ระเบียบวินยัทัว่ไป 

- เปลีย่นแปลงท่าทีเสียใหม่ แต่ยงัคงอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ 
- แปรเปลีย่นกิเลสตณัหา แต่ยงัคงเป็นแบบทีเ่ธอเป็น 
- อย่าพดูถึงขอ้ผิดพลาดหรือปมดอ้ยของผูอื้น่ ดว้ยประสงค์ร้าย 
- อย่าวิตกกงัวลในเร่ืองของคนอืน่ 
- แกไ้ขจดุบกพร่องทีสํ่าคญัของเราก่อน เป็นอนัดบัแรก 
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- อย่าคาดหวงัในผล จงเพียรสร้างแต่เหตทีุดี่  
- อย่ารบัประทานอาหารทีเ่ป็นพิษแก่ร่างกาย 
- อย่าอ่อนขอ้ใหก้บักิเลสตณัหา 
- อย่ายินดีในการพดูหรือการกระทํา ทีจ่ะทําใหผู้อื้น่คบัแคน้ใจ 
- อย่ายินดีในการนินทา หรือ ดูถูกผูอื้น่  

- หากถูกผูอื้น่ใส่ร้าย เราควรมองเขาในแง่ดี แทนการปกป้องตวั 
เอง หรือตําหนิผูน้ ัน้ผูนี้ ้ 

- หมัน่ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของตนเอง ทัง้ในอดีต และปัจจบุนั 
เพือ่การแกไ้ขปรบัปรุงตน 

- อย่าพดูใหค้นอืน่เจ็บช้ําน้ําใจ 
- อย่าปัดภาระความรบัผิดชอบ ไปใหผู้อื้น่ 
- อย่าปัดงานทีย่ากลําบาก ใหผู้อื้น่กระทํา   

- จงจําไวว่้า การฝึกจิตไม่ใช่การแข่งขนั 
- การปฏิบติั ไม่ใช่การปีนข้ึนหอคอยงาชา้งเพือ่ความเป็นเลิศ  
- ซ่ือสตัย์ ตรงไป ตรงมา อย่ามีเล่ห์กล 

- อย่าใส่ใจกบัความวิเศษทีเ่กิดข้ึน แต่จงสนใจในธรรม 
- อย่าใชพ้ลงัอนัวิเศษของตน ไปเพือ่เสริมอตัตาตวัตน  
- อย่าเปลีย่นส่ิงทีดี่งาม ใหเ้ป็นส่ิงไม่ดี 
- อย่าหาประโยชน์ บนความทกุข์ยากของผูอื้น่  
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7. แนวทางในชีวิตประจาํวัน 

- การปฏิบติัทัง้หมดไม่ว่าวิธีใด ในขัน้ตอนไหน ลว้นมีเป้าหมาย
เดียว คือ เพือ่ลดความหลงยึดติดโดยความเป็นอตัตาตวัตน  

- การปฏิบติัในชีวิตประจําวนั อาศยัส่ิงทีสํ่าคญัย่ิง คือ ความตืน่
รู้ดูตน  

- จงเผชิญกบัปัญหาต่างๆทีเ่กิดข้ึน ดว้ยการยอมรบัเอาส่ิงทีไ่ม่ดี
ไวก้บัตนเอง แลว้แปรเปลีย่นเป็นส่ิงทีดี่ๆ ออก ใหแ้ก่สรรพสตัว์ 

- ยามเร่ิมตน้ และส้ินสดุของวนั สองโอกาสสองการกระทํา ที่
ควรกระทําอย่างย่ิง 

- ยอมรบั ส่ิงดี และ ส่ิงร้าย ทีป่ระสบ ดว้ยจิตทีเ่สมอกนั 

- จงรกัษาปณิธานทัง้สองใหดี้ คือ คงความตืน่รู้ดูตน และ ดํารง
ตนอยู่ดว้ยเมตตาจิต  

- เรียนรู้ ส่ิงยากทัง้ 3   

โดยหลกัการ คือ  
- รู้เท่าทนักิเลส  
- รู้อบุายในการเอาชนะมนัได้  
- รู้อบุายในการตดัขาดมิให้มนัเกิดขึน้อีก    

โดยการปฏิบตั ิคือ  
- ตระหนกัรู้เทา่ทนัเม่ือกิเลสเกิดขึน้    
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- ตระหนกัรู้เทา่ทนัความคดิปรุงแตง่อนันํามาซึง่กิเลสนัน้ 
- ตระหนกัรู้เทา่ทนัความพอใจและไมพ่อใจท่ีเกิดขึน้ อนั

เป็นเหตนํุามาซึง่ความคดิปรุงแตง่นัน้ 

- ประกอบเหตอุนัเป็นปัจจยัเกือ้หนนุหลกั 
- ศกึษาธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้ รู้ 
- ขยนัหมัน่เพียรฝึกฝนจิตของตน 
- จดัสรรชีวิตให้เกือ้หนนุตอ่การปฏิบตั ิ

- เคารพรกัครูบาอาจารย์, ยินดีในการปฏิบติั และคงรกัษา
ปณิธานไว ้โดยอย่าปล่อยใหส่ิ้งสําคญัสามส่ิงนีเ้สือ่มไปจากใจเรา  

- ใส่ใจตัง้มัน่อยู่ทีก่ายจิต และ เจตนารมณ์แห่งโพธิจิต   

- อย่าให ้กาย วาจา ใจ ปราศจากคณุงามความดี, และจงละ
เวน้จากความชัว่ทัง้ปวง  

- ทุ่มเทหมดใจใหก้ารปฏิบติัไปจนตลอดชีวิต 

- ปฏิบติัในทกุๆเร่ืองเท่าเทียมกนั โดยไม่ลําเอียง ผลรวมแห่ง
ความเชีย่วชาญทีค่รอบคลมุทัง้หมด เป็นส่ิงสําคญัทีส่ดุ 

- หมัน่พิจารณาอยู่เสมอ ในส่ิงทีทํ่าใหเ้ธอขุ่นเคือง ,ในบคุคลที่
ทําใหเ้ธอเบือ่หน่าย ,และ ในบคุคลหรือส่ิงทีนํ่ามาซ่ึงอารมณ์ต่างๆ 

- อย่าข้ึนอยู่กบัส่ิงอืน่ภายนอก 

- จงใสใ่จแต่ในส่ิงทีเ่ป็นสาระ และปฏิบติัในส่ิงทีสํ่าคญัทีส่ดุ 
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- อย่าใหอ้ารมณ์ทัง้หลายมา ทําใหเ้ธอหวัน่ไหว แต่จงใชม้นัเพือ่
การพิจารณา    

- อย่าทําขอ้ผิดพลาด 
- อย่าหวัน่ไหวซวนเซ จงดํารงอยู่ดว้ยความมัน่คงหนกัแน่น  
- อย่าทําชีวิตใหก้ลบัหวักลบัหาง อย่าใชชี้วิตกลบัทาง  
- จงสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ, จงยอมรบัและเป็นส่วนหน่ึงกบั

กระแสของธรรมชาติ   
- เฝ้าสงัเกตและ ทําความเขา้ใจธรรมชาติจิตใหดี้ แลว้เธอจะ

เป็นอิสระจากมนั 
- อย่ารู้สึกเศร้าโศกเสียใจกบัตวัเอง 
- อย่าคยุโวโออ้วด 
- อย่าจกุจิกจู้จ้ี 
- อย่าเอาแต่อารมณ์ 
- อย่าผูกตนไวก้บัความเกลียดชงั  
- จงอย่าขุ่นเคืองไม่ว่าจะถูกกระทบเช่นไร 
- อย่าคาดหวงัแมก้ารขอบคณุ 

 

 

 



คู่มือฝึกจิต 

90 

การทาํจติให้สงบ 

 ให้นกึภาพองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า และพอ่แมค่รูบาอาจารย์
ทัง้หลาย นัง่อยูต่อ่หน้าและกําลงัเฝ้าดกูารปฏิบตัขิองเราอยู ่ สวดตรัย
สรณาคมน์ แล้วตามด้วยบทสวด ส่ิงสําคญัทัง้เจ็ดในการฝึกจิต ของทา่น
อตศิะ 

 นัง่คู้บลัลงัก์ ตัง้กายตรง ในทา่ขดัสมาธิ ผอ่นคลายจิต กําหนด
รู้อยูก่บัลมหายใจท่ีเข้าออก อาจเร่ิมด้วยการหายใจออกยาว โดยการ
แขมว่กล้ามเนือ้หน้าท้อง อยา่งช้าๆและนุม่นวล แล้วปลอ่ยให้มนัคลาย
ตวัออกเพ่ือดดูลมหายใจเข้าเอง เม่ือหายใจเข้าสดุให้กลัน้ลมไว้สกั
เลก็น้อย แล้วจงึคอ่ยเร่ิมหายใจออกใหม ่  ทําเช่นนี ้ 3-5 ครัง้ เพ่ือให้จิต
ต่ืนตวักลบัมารู้อยูท่ี่กาย(1) 

 ผอ่นคลายการบงัคบัลมหายใจลง ให้หายใจเข้าออกสัน้และ
นุ่มนวล สบายๆ เพ่ือจะได้ไมรู้่สกึอดึอดั กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกท่ี
ปลายจมกู โดยไมต้่องเพง่จ้อง เม่ือลมออกหมดให้นบั1 และนบัเชน่นีไ้ป
เร่ือยๆ จนถึง 10 แล้วเร่ิมนบั1ใหม ่ ทําเช่นนี ้ 2 รอบ( หากเผลอสต ิ ให้
กลบัไปเร่ิมนบั1 ใหม ่) หากไมเ่ผลอก็ให้ดําเนินขัน้ตอ่ไป (2) 

 ทําความรู้สกึตวัทัว่ทัง้กายไปพร้อม ในขณะท่ีหายใจเข้าออกนัน้ 
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แทนการกําหนดรู้อยูเ่ฉพาะท่ีปลายจมกู นบัลมเชน่เดมิ อีก 2 รอบ (3) 

 ผอ่นคลายเตม็ท่ี เลกิควบคมุการหายใจ ปลอ่ยให้ลมหายใจเข้า
ออกกนัเองตามธรรมชาต ิ แตย่งัคงมีสตรู้ิตวัทัว่พร้อมในขณะท่ีหายใจเข้า
ออกนัน้ ดําเนินไปเช่นนีอี้ก 2 รอบ หากไมเ่ผลอสต ิก็หยดุนบัได้ คงรักษา
สตรู้ิลมหายใจและรู้ตวัทัว่พร้อมไว้เช่นนัน้ (4) 

 สําหรับผู้ ท่ีทําจนชํานาญแล้ว หรือ ผู้ ท่ีสงัเกตตนเองวา่วนันัน้มี
สตรู้ิตวัดี จิตสงบไมห่วัน่ไหว ไมมี่อารมณ์รบกวนให้ว้าวุน่ฟุ้ งซา่น อาจจะ
ไมต้่องนบัมากครัง้เหมือนข้างต้นก็ได้ หรือ อาจเร่ิมต้นท่ีขัน้(4)เลย คือ 

ผอ่นคลายให้ลมหายใจเข้าออกกนัเองตามธรรมชาต ิ ทําความรู้สกึทัว่
ทัง้ตวัไปพร้อม ในขณะท่ีรู้ลมหายใจเข้าออกนัน้ นบัลมหายใจท่ีเข้าออก
ประมาณ 3 รอบ ( 20-30 ครัง้ ) จงึหยดุนบั ก็ได้ 
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ส่ิงสาํคัญ ในท่าน่ังขัดสมาธิ  

 1.) นัง่ในทา่ขดัสมาธิ จะเป็นขดัสมาธิเพชร หรือ ขวาทบัซ้าย 

หรือ ซ้ายทบัขวา ก็ได้ ให้เป็นไปด้วยความผอ่นคลาย ไมก่ดเกร็ง หรือ ทํา
ตนให้เจ็บปวด 

 2.) ปิดตาลงคร่ึงหนึง่ เป็นการคร่ึงหลบัคร่ึงลืมตา  ให้เป็นไปด้วย
ความผอ่นคลาย โดยไมต้่องกงัวลถงึมนั แตห่ากบางคนไมส่ามารถนัง่ลืม
ตาได้ ก็ให้นัง่หลบัตาเบาๆด้วยความผอ่นคลาย ไมใ่ชห่ลบัตาป๋ี  

 สําหรับผู้ ท่ีนัง่ลืมตาให้ชําเลืองมองท่ีบริเวณเหนือปลายจมกู หรือ 

บริเวณพืน้หา่งจากตวัเองประมาณ1เมตร สว่นผู้ ท่ีหลบัตา ก็ปลอ่ยให้ตา
เห็นความมืดดําๆอยูภ่ายใน ซึง่ทัง้สองต้องเป็นไปด้วยความผอ่นคลายไม่
ไปจดจ้องสิง่ใด ปลอ่ยให้ตาเขาเห็นกนัเอง 

 3.) หลงัตรงแตไ่มเ่กร็ง  เม่ือหลงัตรง ลมปราณจะเดนิได้คลอ่งตวั
ไมส่ะดดุ ทําให้จิตใจต่ืนตวั ผอ่นคลายและสงบได้ง่าย แตห่ากนัง่หลงังอ
กระแสลมปราณจะขดัข้อง พลงังานอนัละเอียดออ่นภายในจะสบัสนและ
ตีกลบั ซึง่จะมีผลทําให้จิตใจว้าวุน่ และฟุ้ งซา่น เกิดอกศุลจิตได้ง่าย ให้ใช้
หมอนเลก็ลองก้นกบ เพ่ือผอ่นคลายความตงึเครียดของกล้ามเนือ้หลงั 
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 4.) ไหลผ่อ่นคลายได้ระดบั ไมย่ก ไมต่ก ไมเ่อียง ไมงุ่้ม ไมห่่อ คอ
ตัง้ตรงไมก้่มไมเ่งย ไมเ่อียง ใบหอูยูใ่นระนาบเดียวกบัไหล ่

 5.) ปลอ่ยให้มีท่ีวา่งเลก็ๆระหวา่งริมฝีปาก และระหวา่งฟัน อยา่
เม้มริมฝีปาก หรือกดัฟัน  ปลายลิน้แตะเพดานบนด้านหน้าเบาๆ 

 6.) วางมือซ้อนกนับนหน้าตกั(อาจเอาหมอนหรือผ้ารอง) โดยให้
ปลายนิว้หวัแมมื่อทัง้สองสมัผสักนัเบาๆ(ไมใ่ช่กด) หรือ อาจวางมือไว้บน
เหนือเขา่ทัง้สอง ปลายนิว้ชีแ้ตะปลายนิว้หวัแมมื่อเบาๆ สว่นนิว้ท่ีเหลือ
ผอ่นคลายตามธรรมชาต ิ 
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พลังที่มีผลให้จติสงบ 

 1.) พลงัจากการได้รับฟัง คําสอนท่ีถกูต้อง 
 2.) พลงัจากการคดิพิจารณาคําสอนนัน้จนเข้าใจแจ่มแจ้ง 
 3.) พลงัจากการจดจําได้และมีสตรู้ิเท่าทนั 

 4.) พลงัจากการตระหนกัรู้ในสิง่ท่ีตนกระทํา และรู้เท่าทนัสภาวะ
ท่ีเกิด ขึน้วา่เป็นกศุลหรืออกศุล  

 5.) พลงัจากความขยนัหมัน่เพียรปฏิบตั ิ

 6.) พลงัจากการปฏิบตับิอ่ยๆจนเกิดความชํานาญ(วสี) 

ระดบัขัน้ของความสงบ 

 1.) เร่ิมพกัจิตอยูก่บัอารมณ์ท่ีกําหนด 

 2.) จิตเร่ิมพกัและผอ่นคลายได้นานขึน้ 

 3.) จิตพกัและผอ่นคลายอยา่งตอ่เน่ือง 
 4.) จิตตัง้มัน่ 

 5.) ควบคมุจิตได้ 

 6.) ทําจิตให้บริสทุธ์ิ 

 7.) จิตบริสทุธ์ิ 

 8.) จิตเดียวตัง้มัน่ 

 9.) จิตพกั วางเฉย 
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ความสัมพันธ์ของพลังและผลของความสงบในระดบัต่างๆ 

พลัง ผลของความสงบ 

1. การได้รับฟัง คําสอนท่ีถกูต้อง 
2. การคิดพิจารณา 

1. เร่ิมพกัจิตอยู่กบัอารมณ์ท่ีกําหนด 
2. จิตเร่ิมพกัและผอ่นคลายได้นานขึน้ 

3. จดจําได้และมีสติรู้เทา่ทนั 
 

3. จิตพกัและผอ่นคลายอยา่งตอ่เน่ือง 
4. จิตตัง้มัน่ 

4. ตระหนกัรู้ในสิง่ท่ีตนกระทํา และรู้เทา่
ทนัสภาวะ 

5. ควบคมุจิตได้ 
6. ทําจิตให้บริสทุธ์ิ 

5. ความขยนัหมัน่เพียรปฏิบติั 7. จิตบริสทุธ์ิ 
8. จิตเดียวตัง้มัน่ 

6. ปฏิบติับอ่ยจนเกิดความชํานาญ 9. จิตพกั วางเฉย 
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ส่ิงสาํคัญในการสังเกตเรียนรู้ธรรมชาตจิติ 

1.) สังเกตให้ถ่ีถ้วน  เราจําเป็นต้องสงัเกตอาการตา่งๆ ของจิตอยา่งถ่ี
ถ้วนตามท่ีมนัมีอยูจ่ริง เพ่ือให้ได้คําตอบ โดยไมใ่ช่เพียงการคดิวิเคราะห์
เอาเองด้วยเหตผุล มนัเป็นการสํารวจตรวจสอบดดู้วยตาใน ไมใ่ช่การคดิ 

หรือ การมองแบบลวกๆ แตต้่องสงัเกตดอูยา่งรอบคอบ ละเอียดถ่ีถ้วน  

แตก็่ไมใ่ช่เป็นไปด้วยอํานาจตณัหาความทะยานอยาก ท่ีจะค้นหาอะไร
บางสิง่บางอยา่งตามท่ีเคยได้ยินหรือศกึษามา 

  ตวัอยา่งเช่น สงัเกตดวูา่จิตมนัอยูใ่นกายหรือไม ่ หากมนัอยู ่ มนั
อยูต่รงไหน เราต้องคอ่ยๆมอง คอ่ยๆสงัเกต อยา่งถ่ีถ้วนไปทัว่ทัง้กายจาก
หวัจรดเท้า; หรือ การสงัเกตผสัสะท่ีเกิด เราต้องคอ่ยๆดอูยา่งพิถีพิถนั
และแผว่เบาวา่ มนัเกิดท่ีใด เกิดท่ีอายตนะภายนอก หรืออายตนะภายใน 

สงัเกตดลูกัษณะของความรู้สกึท่ีเกิดขึน้นัน้ มนัมีสีสนั มีขอบเขตหรือไม ่ 

หากไม ่มนัเป็นอยา่งไร  น่ีคือความหมายของการสงัเกตอยา่งถ่ีถ้วน  

2.) สังเกตอย่างพิถีพิถันในส่ิงน้ันๆตามจริง  สํารวจตรวจสอบดใูนสิง่
นัน้ ท่ีมีอยูข่ณะนัน้จริงๆ มองดใูนสิง่ท่ีมนัมีอยู ่ ในปรากฏการณ์ท่ีมนั
แสดงอยูอ่ยา่งละเอียด โดยปราศจากการคดิปรุงแตง่เอาเอง  

 ตวัอยา่งเช่น  สงัเกตดคูวามคดิ วา่มนัเกิดขึน้มาได้อยา่งไร  มนั 
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เกิดมาแล้วมนัอยูต่รงไหน และเม่ือมนัสลายไป มนัไปอยูท่ี่ใด หรือ สงัเกต
ดอูารมณ์ตา่งๆท่ีเรามี ลองดเูหตปัุจจยัท่ีประกอบกนัให้เกิดอารมณ์นัน้ขึน้ 

ลองดลูกัษณะอาการของอารมณ์นัน้ๆตามเป็นจริง และดเูหตปัุจจยัท่ี
ประกอบกนัยามเม่ือจะมนัดบัไป ซึง่ทัง้หมด ก็ไมไ่ด้ใช้การคดิอีกเช่นกนั 

3.) ย้อนมาสังเกตอาการของจติผู้สังเกตน้ัน ในขัน้ท่ีสองนัน้ เรา
สงัเกตอาการของอารมณ์หรือจิตสงัขารท่ีมี แตใ่นขัน้นีเ้ป็นการสงัเกตท่ี
ละเอียดยิ่งขึน้ตอ่ไปอีก โดยย้อนกลบัมาดจิูตท่ีไปรู้อารมณ์นัน้ด้วย เพราะ
ปกตเิม่ือเราสงัเกตตวัอารมณ์หรือจิตสงัขาร เรามกัจะหลงไปวา่อารมณ์
นัน้มีอยูจ่ริง แล้วก็พลอยหลงเข้าใจผิดไปวา่ จิตท่ีรับรู้อารมณ์นัน้ก็มีอยู่
จริงด้วย ดงันัน้ มนัจงึเป็นสิง่จําเป็นท่ีจะต้องสงัเกตอยา่งถ่ีถ้วนทัง้ใน
อารมณ์และในตวัจิตรู้ท่ีไปรู้อารมณ์นัน้ด้วย ซึง่เราจะพบได้ด้วยตวัเองวา่ 

มนัมิได้มีอะไรเลย มนัเป็นเพียงความวา่งปลา่ แตใ่นความวา่งเปลา่นัน้ 

มนัก็มีความสํานกึรู้ได้ อยูใ่นนัน้ 

4.) จติสงบ  จากในขัน้ท่ี1-3 เราจะพบวา่ ทัง้วตัถหุรืออารมณ์ท่ีถกูรู้ และ
ตวัจิตรู้เอง มนัมิได้มีสิง่ใดเลยท่ีเป็นตวัตนให้เราพบ มนัไมใ่ช่วา่มนั
ละเอียดเกินไปจนเรามองไมเ่ห็น แตม่นัหมายถึงวา่ การท่ีเราพบและ
สมัผสัได้ด้วยการสงัเกตของเราเองวา่ มนัไมมี่ตวัตนอนัใดเลยนัน้ นัน่คือ
ลกัษณะของจิต ซึง่ก็คือความวา่งเปลา่ ในขัน้ท่ีส่ีนี ้ ให้เราพกัจิตของเรา
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ท่ามกลางประสบการณ์นัน้ ด้วยความต่ืนรู้อยูส่งัเกตอยู ่มนัคือความสงบ
บนการสงัเกต ความสงบบนความต่ืนรู้อนัใสกระจ่างและความวา่งเปลา่
ของจิต  อนัปราศจากความคดิปรุงแตง่ใดๆ  

5.) สตปัิญญาคมชัด เม่ือเราพกัจิตของเราอยูบ่นความแจ้งชดัในการรู้
ธรรมชาตขิองจิตได้แล้ว มนัเป็นสิง่จําเป็นท่ีเราต้องทําให้มนัเข้มแข็งขึน้ 

เพราะสภาวะเช่นนัน้มนังา่ยตอ่การขวดัแขวง่ของจิต เราจงึต้องคงการ
สงัเกตแล้วสงัเกตอีกในธรรมชาตขิองจิตอยูเ่ช่นนัน้ตอ่ไป ด้วยความต่ืนรู้
และต่ืนตวั ด้วยความใสและคมชดัของสตปัิญญา เพราะแม้จะอยูใ่น
สภาวะเช่นนี ้ความคดิปรุงแตง่อนัละเอียดก็ยงัคงสามารถเบ่ียงเบน หรือ
คอ่ยๆกดักร่อนความมัน่คงตัง้มัน่ในการต่ืนรู้ของจิตได้ 

 ดงันัน้ ในขัน้นีม้นัจงึหมายความวา่ แม้วา่เราจะสงบอยูไ่ด้
ท่ามกลางความต่ืนรู้และการเข้าใจธรรมชาตขิองจิต มนัยงัเป็นสิง่สําคญั
ท่ีเราจะต้องพกัอยูบ่นความสงบเช่นนัน้ ด้วยความต่ืนรู้และคงการสงัเกต
อยูเ่ช่นนัน้ตอ่ไปอีกเร่ือยๆ เพ่ือให้เกิดความต่ืนรู้อนัใสกระจ่างและคมชดัท่ี
เข้มแข็งยิ่งขึน้ 

6.) เป็นหน่ึงเดยีวกัน ในขัน้นีม้นัเป็นการประสานรวมกนัเป็นหนึง่ของ
ขัน้ท่ี 3,4 และ 5 คือ จิตทีตื่น่รู้อยู่ดว้ยความสงบตัง้มัน่ และสงัเกตแจ้งชดั 
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ในธรรมชาติของตวัมนัเอง ซึง่มนัจะเป็นความสมดลุกนัระหวา่ง ความ
สงบตัง้มัน่ และ ความแจ้งชดัในการสงัเกต เพราะสองสิง่นีอ้าจขดัแย้งซึง่
กนัและกนั บางครัง้ความสงบมากเกินไป ทําให้จิตไมต่ื่นรู้ท่ีจะสงัเกต 

บางครัง้การสงัเกตแรงเกินไป ทําให้จิตไมส่งบ ดงันัน้มนัจงึต้องฝึกทําให้
ชํานาญจนสามารถรักษาสมดลุของทัง้สองนีไ้ด้ จนในท่ีสดุจิตสามารถ
ต่ืนรู้อยูส่งัเกตอยูด้่วยความสงบตัง้มัน่อยา่งมัน่คงเข้มแข็ง 

7.) ตืน่รู้อย่างกระจ่างแจ้ง และ 8.) ไร้ความคดิปรุงแต่ง แม้ในขัน้ 

ตอนแห่งวิปัสสนาให้เห็นรูปนามตามเป็นจริงเองก็ตาม บางครัง้ก็อาจเกิด
นิวรณ์ขึน้ได้ เช่น ความท่ือทบึ หดหู่ของจิต หรือ ความฟุ้ งซา่นวุน่วายของ
ความคดิปรุงแตง่ เราจงึจําเป็นจะต้องใช้ไหวพริบในการแก้ไขนิวรณ์
เหลา่นี ้เพ่ือให้จิตคงความต่ืนรู้อยูด้่วยความสงบตัง้มัน่ 

 ความกระตือรือร้นจะนํามาซึง่ความต่ืนรู้อนักระจ่างแจ้ง ซึง่เป็น
ยาแก้อยา่งดีของความท่ือทบึของจิตใจ บางครัง้เราอาจจะต้องใช้วธีิการ
หรือยาแก้ตา่งๆ ท่ีเราเคยใช้ในขัน้สมถะ เพ่ือขจดัความท่ือทบึ และปลกุ
ใจให้ต่ืนตวัขึน้  สว่นความสงบไร้ความคดิปรุงแตง่ ก็เป็นยาแก้อยา่งดี
สําหรับนิวรณ์ตวัอ่ืนๆท่ีทําให้จิตฟุ้ งซา่นวุน่วาย อนัเกิดไปจากการหลงไป
ในอารมณ์ท่ีพอใจและไมพ่อใจ ซึง่ทัง้หมดนีเ้ราจําต้องฝึกตนให้มีไหว
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พริบแยบคายในการรู้เท่าทนันิวรณ์ท่ีเกิดขึน้ และฉลาดท่ีจะหายาแก้ท่ี
เหมาะสมกบัมนั เพ่ือผลท่ีจะคงความต่ืนรู้ด้วยความสงบตัง้มัน่ไว้ได้ 

9.) เป็นกลางวางเฉย เม่ือเราสามารถขจดันิวรณ์ทัง้หลายท่ีสอดแทรก
ในวิปัสสนาด้วยวธีิการในข้อ 7,8 ได้แล้ว ก็ให้หยดุใช้ยาแก้เหลา่นัน้ และ
จงอยา่ได้วิตกกงัวล หรือสงสยัลงัเล อะไรตอ่ไปอีก แตใ่ห้คงอยูด้่วยความ
เป็นกลางวางเฉย ต่ืนรู้ดตูนอยูด้่วยความสงบตัง้มัน่ตอ่ไปเร่ือยๆ 

10.) คงความสืบเน่ือง มนัเป็นสิง่ท่ีสําคญัยิง่ท่ีเราจะต้องดําเนินการ
ปฏิบตัเิช่นนีใ้ห้สืบเน่ืองไปเร่ือยๆ เรียกวา่ ปฏิบติัใหม้ากเจริญใหม้าก ไม ่

ใช่ปฏิบตัแิคเ่พียงเห็นผลบางสิง่เลก็ๆน้อยๆแล้วก็เลกิไป หรือปฏิบตัยิงัไม่
ทนัเทา่ไรเลย ยงัไมเ่กิดผลอนัใดเลย ก็ท้อแท้เลกิไป ซึง่นัน่จะทําให้ไมอ่าจ
ลถุึงเป้าหมายอนัสงูสดุได้ 

11.) ไม่หว่ันไหวไปกับอารมณ์  หมายถึง การพยายามคงความต่ืนรู้ดู
ตนด้วยความสงบตัง้มัน่ตอ่ไปเร่ือยๆ แม้เราจะออกจากการนัง่สมาธิ
ภาวนาในรูปแบบแล้วก็ตาม ท่ามกลางอารมณ์ทัง้หลายท่ีมากระทบใน
ชีวิตประจําวนั เราจําเป็นต้องคงความต่ืนรู้เช่นนีไ้ว้ให้นานและมัน่คงท่ีสดุ 

มนัจะทําให้วปัิสสนาญาณของเราเข้มแข็งขึน้อยา่งรวดเร็ว 
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อัญมณีแห่งการตื่นรู้  

The Jewel Rosary of an Awakening Warrior 
Bodhisattvamaniavali  

Composed by the great Indian pandit  Palden  Atisha 
 

 

ขอนอบนอ้มต่อความเมตตากรุณาอนัสดุประมาณ 
ขอนอบนอ้มแด่เหล่าครุุทางจิตวิญญาณทัง้หลาย 
ขอนอบนอ้มแด่เหล่าเทพผูอ้ทิุศตน 

จงละท้ิงความสงัสยัลงัเลและความยึดติดทัง้หลาย 
จงทุ่มเทเพือ่ความสําเร็จในการปฏิบติั 
ละท้ิงความง่วงเหงา เศร้าซึม ทือ่ทึบ และเกียจคร้าน 
และจงพากเพียรพยายามอย่างจริงจงัอยู่เสมอ 

ดว้ยความระลึกรู้  ความตืน่ตวั และการเฝ้าสงัเกต 
จงเป็นยามในทกุทวารแห่งประสาทสมัผสั, 
จงเรียนรู้อาการของจิตอย่างต่อเนือ่ง, 
ทัง้สามเวลา ตลอดกลางวนักลางคืน อยู่เสมอๆ 

จงมองหาขอ้ผิดพลาดของตนเอง แต่อย่ามองขอ้ผิดพลาดของผูอื้น่ 
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จงปกปิดความดีของตน แต่จงยกย่องความดีของผูอื้น่ 
จงปฏิเสธลาภและเกียรติ 
และละท้ิงความด้ินรนปรารถนาในชือ่เสียงเกียรติยศต่างๆ 

จงมีความอยากอนันอ้ย และคงอยู่อย่างสนัโดษ 
แต่จงแสดงต่อทกุๆชีวิตดว้ยความเมตตากรุณา 
จงหมัน่เจริญความรกัความเมตตา 
และคงความตืน่รู้ของจิตอยู่เสมอ 

จงหลีกห่างจากอกศุลทัง้สิบ และคงความศรทัธาใหม้ัน่คง 
จงเอาชนะความหงดุหงิดขุ่นเคือง และความเย่อหย่ิง และดํารงอยู่
ดว้ยความถ่อมตน 
จงอย่าหาเลีย้งชีพในทางทีผิ่ด แต่จงอยู่อย่างธรรม  
จงละวางสมบติัของโลก แต่จงประดบัดว้ยสมบติัแห่งพระอริยะ 
จงละท้ิงความไม่เอาจริงเอาจงั และคงอยู่อย่างวิเวกสนัโดษ 
จงอย่าพดูเพอ้เจ้อ และจงสํารวมวาจาอยู่เสมอ 

เมือ่พบครูบาอาจารย์ จงแสดงความเคารพ 
เมือ่พบผูรู้้ หรือ ผูเ้ร่ิมตน้ จงปฏิบติัต่อท่านเหมือนดัง่ครู 
จงปฏิบติัต่อสรรพสตัว์ทัง้หลาย ราวดัง่พอ่แม่และลูกรกั 
จงหลีกห่างจากคนพาล แต่จงคบหาบณัฑิต 
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จงละท้ิงความรู้สึกเป็นปรปักษ์ และความมุ่งร้าย  
แต่จงทําใจใหเ้ป็นสขุ เบิกบาน ในทกุๆที ่ทีเ่ธอไป 
จงละเวน้การยึดติดในทกุๆส่ิง และอยู่อย่างอิสระ 
ความยึดติดย่อมไม่ก่อใหเ้กิดชีวิตใหม่ทีเ่ป็นสขุ  
แต่มนัจะทําลายชีวิตแห่งความรู้แจ้งหลดุพน้ 

ในทีใ่ดก็ตามทีเ่ธอปฏิบติัอย่างเป็นสขุ จงทุ่มเทความเพียรให ้
ไม่ว่าอะไรก็ตามทีเ่ธอเร่ิมตน้กระทํา จงทํามนัใหส้มบูรณ์  
จงทําทกุๆส่ิงใหดี้ทีส่ดุเช่นนี ้มิฉะนัน้ เธอจะไม่ไดร้บัอะไรเลย 
จงละท้ิงความรู้สึกทีไ่ม่ดีทัง้หลายเสีย 

เมือ่มีความหย่ิงยะโสเกิดข้ึน จงขจดัมนั  
จงหมัน่ระลึกถึง คําสอนของครูบาอาจารย์ 
เมือ่รู้สึกขีข้ลาด จงใหกํ้าลงัใจตนเอง และกระตุน้ความกลา้ของจิต 

เมือ่ใดก็ตามทีป่ระสบส่ิงทีน่่าพึงพอใจหรือไม่น่าพึงพอใจ, 
จงพิจารณาใหเ้ห็นถึงความว่างเปล่าของมนัทัง้สอง, 
จงเห็นมนัเป็นดัง่เช่นมายา หรือส่ิงทีเ่ลือ่นลอย 
เมือ่ไดยิ้นเสียงทีไ่ม่เสนาะหู จงมองมนัเป็นดัง่เช่นเสียงสะทอ้น 
เมือ่ร่างกายของเธอตอ้งเจ็บปวดทกุข์ทรมาน, 
จงเขา้ใจว่ามนัเป็นผลจากกรรมเก่าของเธอเอง 
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จงอยู่อย่างสงบและสนัโดษ ห่างออกจากเขตเมือง, 
ราวกบัซากศพของสตัว์ป่า 
จงอยู่ดว้ยตนเอง ซ่อนเร้นตนเอง และอยู่โดยปราศจากความยึดติด 

จงตระหนกัถึงเทพแห่งคณุธรรมประจําใจเธออย่างมัน่คง 
เมือ่ใดก็ตามทีค่วามเกียจคร้าน เซ่ืองซึม บงัเกิดข้ึนแก่เธอ, 
จงตระหนกัชดัถึงมนั และรู้สึกสํานึกผิดจากใจของเธอ 

หากเธอพบผูอื้น่ทีก่ล่าววาจาดว้ยความสงบและจริงใจ, 
จงหลีกเลีย่งการแสดงออกดว้ยความขุ่นเคืองและความไม่พอใจ, 
แต่จงคงความย้ิมแยม้เบิกบานอยู่เสมอ 
เมือ่พบปะกบัผูอื้น่ จงยินดีทีจ่ะให ้โดยไม่เสียดาย 
จงละท้ิงความอิจฉาริษยาเสีย 
เพือ่รกัษาน้ําใจผูอื้น่ จงหลีกเลีย่งความขดัแยง้, 
และใชค้วามอดทนอยู่เสมอ 
อย่าเป็นคนสอพลอ หรือเหลาะแหละ,แต่จงเป็นคนแน่วแน่มัน่คง 
จงอย่าดูถูกผูอื้น่ แต่จงใหค้วามนบัถือผูอื้น่ 
เมือ่ตอ้งใหคํ้าแนะนําผูอื้น่, 
จงใชค้วามเมตตา และคํานึงถึงประโยชน์ท่าน 
จงอย่าดูหม่ินคําสอนอืน่  
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แต่จงแน่วแน่ในคําสอนทีเ่ธอเลือ่มใส 
โดยผ่านประตูแห่งธรรมะปฏิบติัทัง้สิบ 
จงทุ่มเทความเพียรตลอดทัง้กลางวนักลางคืน, 

ไม่ว่ากศุลใดทีเ่กิดข้ึนทัง้ในอดีตอนาคตปัจจบุนั 
จงอทิุศมนัเพือ่การรู้แจ้งอนัสูงสดุ 
จงแผ่บญุกศุลของเธอไปสู่สรรพสตัว์ทัง้หลาย 
จงหมัน่สวดมนต์ภาวนาในบทสวดทัง้เจ็ด 
และบทสร้างความปรารถนาอนัย่ิงใหญ่ทีจ่ะเดินไปบนทาง 

หากเธอปฏิบติัตนเช่นนี ้ 
การสร้างสมทัง้ปัญญาและบารมีย่อมเต็มเป่ียม 
รวมทัง้จะช่วยขจดัอปุสรรค์ทัง้สอง, 
อนัจะทําใหบ้รรลถึุงเป้าหมายแห่งการเป็นมนษุย์, 
และเป็นผูตื้น่อย่างสมบูรณ์ 
แกว้มณีแห่งศรทัธา,แกว้มณีแห่งศีล,แกว้มณีแห่งทาน, 
แกว้มณีแห่งการฟัง,แกว้มณีแห่งการพิจารณา, 
แกว้มณีแห่งหิริโอตบัปะ และแกว้มณีแห่งปัญญา 
นีคื่อแกว้มณีอนัสูงสดุทีร้่อยเรียงกนั 
ซ่ึงแกว้มณีทัง้เจ็ดนีจ้ะไม่มีทางเสือ่มสลายไปได ้
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จงอย่าไดบ้อกส่ิงนีก้บัเหล่าอมนษุย์ 
 
จงเฝ้าระวงัคําพดูตน ยามเมือ่อยู่กบัผูอื้น่ 
จงเฝ้าระวงัจิตตนยามเมือ่อยู่คนเดียว 
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สมบตัลิํา้ค่าของผู้แสวงหาโพธิญาณ 

Essential wealth for the warrior 
By Atisha ( Lhacig Jobo Je ) 

 
1.) แม้วา่เป็นการไมเ่หมาะสมสําหรับฉนั ผู้ซึง่ท่ือทบึ และยงัมิสามารถ
ดแูลตนเองได้ ท่ีจะให้คําแนะนําแก่เพ่ือนผู้ เรียนรู้มามาก และมีจิตใจท่ีใส
สะอาด แตอ่ยา่งไรก็ตาม เพราะเธอผู้ เป็นเพ่ือนแท้ของฉนั ได้มีเจตจํานง
ท่ีจะถามฉนั ฉนัในฐานะเดก็น้อยผู้ยงัมีความรู้อนัจํากดัก็จะพยายามให้
คําแนะนําตามความต้องการของเพ่ือน 

2.) เพ่ือนเอย เธอจําเป็นต้องมีครู ไปจนกวา่เธอจะบรรลซุึง่ความรู้แจ้ง
หลดุพ้น ดงันัน้เธอต้องเช่ือฟังครูบาอาจารย์ 

เธอจําต้องศกึษาให้มากจนกวา่จะรู้แจ้งในความจริงอนัสงูสดุ 

ดงันัน้จงเช่ือฟังคําแนะนําของกลัยาณมิตร 
แคเ่พียงความรู้จากตํารา ไมส่ามารถทําให้เธอแจ้งในพทุธภาวะได้ 

มนัไมเ่พียงพอ ดงันัน้เธอจําต้องปฏิบตัใิห้มาก 

จงหา่งไกลจากสิง่ท่ีทําให้เกิดอกศุล และอยูใ่นท่ีๆกศุลจะเจริญได้ดี 

3.) การกระทําทัง้หลายยอ่มก่อให้เกิดปัญหายุง่ยากได้ หากจิตยงัไม ่
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บรรลใุนพระธรรมคําสอน ดงันัน้จงึควรอยูใ่นท่ีท่ีปลีกวิเวก 

พยายามหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีจะก่อให้เกิดความหลงและอกศุล แต่
ใกล้ชิดกบัผู้ ท่ีสง่เสริมให้กศุลเจริญ 

จงจําไว้เสมอวา่ การกระทําแบบโลกๆยอ่มวนเวียนไมรู้่จกัสิน้สดุ 

ดงันัน้ จงึควรละทิง้มนัและผอ่นคลาย 

จงเพียรเจริญในกศุล และหมัน่เรียนรู้สงัเกตจิตของตนอยูเ่สมอ 

4.) คําแนะนําสัง่สอนจะมีประโยชน์อนัใด หากไมนํ่ามาภาวนาและ
ปฏิบตัอิยา่งจริงจงั ดงันัน้จงนําคําสอนของครูบาอาจารย์มาปฏิบตั ิ

หากปฏิบตัด้ิวยความเคารพและศรัทธาเช่ือมัน่ ผลแม้อยูไ่กลแตก็่
จะมาถึงโดยรวดเร็ว 

มนัไมมี่ความจําเป็นใดๆท่ีจะต้องหว่งกงัวลในเร่ืองการดํารงชีวิต 

หากเธอตัง้ใจปฏิบตัธิรรม จากสว่นลกึของหวัใจเธอ 

เพ่ือนเอย ตณัหาทัง้หลายยอ่มไมรู้่จกัอ่ิมพอ เชน่เดียวกบัการด่ืมนํา้
ทะเล ดงันัน้จงรู้จกัพอเพียง 

5.)   จงละอายตอ่ ความเยอ่หยิ่ง จองหอง ความทะนงตน ความหลงตน 

และความรู้สกึลําพอง 
จงสงบเสง่ียม และฝึกตนให้อยูใ่นวนิยั 
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แม้จะเป็นการกระทําทางโลกท่ีน่าสรรเสริญ มนัก็ยงัเป็นอปุสรรค
ขวางกัน้ธรรมไว้ได้ ดงันัน้จงึควรละเว้น 

ลาภและเกียรต ิ ล้วนเป็นบว่งของมาร ดงันัน้เธอจงึควรกําจดัมนั 

ราวกบัมนัเป็นก้อนหินท่ีขวางถนนอยู ่
คําสรรเสริญและช่ือเสียงเกียรตยิศ ล้วนเป็นสิง่หลอกลวง ดงันัน้เธอ

จงถ่มมนัออกราวกบันํา้ลาย 

6.)   แม้วา่ความสขุ ทรัพย์สมบตั ิ และญาตมิิตร จะอยูพ่ร้อมเพียงตอ่
หน้าเธอ มนัก็เป็นเพียงชัว่ประเด๋ียวประดา๋ว ดงันัน้จงหนัหลงัให้แก่มนั 

อนาคตนัน้ยาวกวา่ปัจจบุนั ดงันัน้จงตระเตรียมเสบียงของเธอให้
พร้อมสําหรับการเดนิทางไกล 

เน่ืองเพราะทกุสิง่จะต้องถกูทิง้ไว้เบือ้งหลงัเม่ือเธอไป และไม่
สามารถทําอะไรกบัมนัได้ ดงันัน้จงอยา่ไปยดึตดิสิง่ใดเลย 

จงเพาะบม่ความเมตตากรุณาตอ่ผู้ ท่ีด้อยกวา่ หยดุการเมนิเฉย 

หรือ ดหูมิน่ดแูคลนเขา 

7.)   จงอยา่ได้รู้สกึแบง่แยก หรือ คดิท่ีจะเอาชนะศตัรู หรือ ยดึตดิแต่
เฉพาะพวกของตน 

จงอยา่อิจฉาริษยาคนท่ีดีกวา่เรา แตค่วรให้ความนบัถือเขา และ
เอาเขาเป็นตวัอยา่ง 
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จงอยา่มองหาความผิดของผู้ อ่ืน แตจ่งมองหาข้อผิดพลาดของ
ตนเองและแก้ไขมนั เชน่เดียวกบัเธอขจดัเลือดท่ีเสียของเธอออก 

8.) จงอยา่คดิถึงแตค่วามดีของตนเอง แตจ่งคดิถึงความดีของผู้ อ่ืน และ
ทําตวัเป็นข้ารับใช้ตอ่ทกุคน 

จงถือวา่ สรรพสตัว์ทัง้หลายเป็นดัง่พอ่แมข่องเรา และรักพวกเขา
ราวกบัลกู 

จงพดูแตค่วามจริงโดยปราศจากความโมโหโทโส จงมีใจท่ีรักผู้ อ่ืน 

และมีใบหน้าท่ียิม้แย้ม อยูเ่สมอ 

การพดูพลา่ม เพ้อเจ้อ ยอ่มพาให้ผู้ อ่ืนผิดทาง ดงันัน้จงึควรรู้จกั
ประมาณในการพดู 

9.)   การกระทําในสิง่ท่ีไมจํ่าเป็นมากเกินไป จะตดัทอนเวลาในการทําสิง่
ท่ีมีคา่ ดงันัน้ จงึควรละการกระทําท่ีไมเ่ก่ียวกบัการพฒันาจิตเสีย 

จงอยา่ได้สร้างงานท่ีไมมี่ความจําเป็นมากเกินไป มนัเป็นการ
เหน่ือยยากโดยไร้ประโยชน์ 

มนัเป็นสิง่ดีกวา่ท่ีจะปราศจากความตงึเครียด เพราะไมมี่อะไร
เกิดขึน้ได้จากเพียงแคค่ดิปรารถนา แตม่นัจะถกูกําหนดโดยกรรมท่ีทําไว้ 

หากเธออดึอดัขดัเคืองใจตอ่บคุคลผู้ควรเคารพนบัถือ จงละทิง้
ความคดิและความรู้สกึเช่นนัน้เสีย  
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จงอยา่ได้ดหูมิน่ หรือทําให้ท่านได้อบัอาย แตจ่งดํารงอยูบ่นความ
ซื่อตรง ไมห่ลอกลวง 

10.)  ความสขุและความทกุข์ ในชาตนีิ ้ล้วนเป็นผลมาจากการกระทําใน
อดีต ดงันัน้ จงอยา่ได้โทษผู้ อ่ืนหรือสิง่อ่ืนเลย 

ความสขุทัง้หลาย ล้วนเป็นพรจากครุุ ดงันัน้จงึควรขอบคณุในความ
เมตตาของท่าน 

หากเธอไมฝึ่กฝนตนเอง เธอจะไมส่ามารถฝึกฝนผู้ อ่ืนได้ ดงันัน้ จง
ตัง้ใจฝึกฝนตนก่อน 

หากปราศจากปัญญาญาณ บคุคลไมส่ามารถจะช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ 

ดงันัน้จงพากเพียรเพ่ือให้บรรลถุึงมนั 

11.)  เพราะวา่ทกุๆคน จําต้องจากทรัพย์สมบตัทิัง้หลายของตนไปอยา่ง
แน่นอน ดงันัน้ จงอยา่ได้สะสมมนัอยา่งไร้เหตผุลเลย 

การหลงเพลดิเพลนิในการบริโภค มนัไมทํ่าให้ใครก้าวหน้าไปไหน 

ดงันัน้ จงมองให้เห็นคณุคา่ของการให้ทานเถิด 

จงดํารงตนอยูใ่นศีลในธรรม เพราะมนัทําให้ชีวิตนีง้ดงาม และจะ
นํา ไปสูค่วามสขุในอนาคต 

ความโกรธความหงดุหงิดจะงอกงามยิ่งขึน้ในวยัชรา ดงันัน้จงสร้าง
เสริมเกราะแหง่ความใจเยน็และอดทนอดกลัน้ไว้ตัง้แตปั่จจบุนันีเ้ถิด 
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12.)  เธอจะถกูทิง้ไว้ข้างหลงัหากเธอเกียจคร้าน ดงันัน้จงึควรพากเพียร
แผดเผากิเลสดัง่ไฟ 

ชีวิตจบลงในถนนสายเปล่ียวแห่งความว้าวุน่ใจ ดงันัน้ ตอนนีจ้งึ
เป็นเวลาท่ีสมควรจะภาวนาอยา่งยิ่ง 

เธอไมมี่ทางท่ีจะเข้าใจความจริงของสรรพสิง่ได้ หากเธอมีความ 

เห็นท่ีผิด ดงันัน้ จงึควรทําความเห็นให้ถกูต้อง 
เพ่ือนเอย มนัไมมี่ความสขุใดหรอก ในปลกัตมแห่งสงัสารวฏั ดงันัน้ 

เธอจงึควรสร้างผืนดนิแห่งการรู้แจ้งหลดุพ้นเถิด 

13.)  หากบคุคลเพียรภาวนาอยา่งเหมาะสม ตามคําแนะนําของครูบา
อาจารย์ แมนํ่า้แห่งความทกุข์คือสงัสารวฏั ก็จะแห้งขอดลง 

คําพดูเหลา่นีม้ิใช่คําพดูเล่ือนลอย มนัสมควรท่ีจะฟังและจดจํามนั
ไว้ในจิตของเธอ หากเธอทําเช่นนัน้ ตวัฉนัก็จะภมูิใจ สว่นตวัเธอเองและ
ผู้ อ่ืน ก็จะมีความสขุ 

 

นีคื่อคําแนะนําทีท่่านอติศะไดใ้หไ้วแ้ก่ศิษย์ชือ่ จางชบุโอ ก่อนเดินทางกลบัประเทศ
อินเดีย 

 


