The Path Toward Nibbana
Dhamma Teachings from Luang Por Jamnian Seelasettho
----------------------------------------------------------------------------------------

หนทางแห่ งนิพพาน
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร สีลเสฏโฐ

REVISED EDITION
_____________________

ฉบับปรับปรุงใหม่

เรียบเรียงโดย ดร. พญ. สุ กญ
ั ญา คันธาวัฒน์

หนทางแห่ งนิพพาน
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร สี ลเสฏโฐ
ลิขสิทธิ์ปี ๒๕๖๓ ดร. พญ. สุกญ
ั ญา คันธาวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ตัดตอน หรื อนาไปพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ภาพ "เอกซเรย์" โดย สตีเวน สวีท ใบอนุญาตเลขที่ ๑๗๖๖๕๑๗ dreamstime.com
ดัดแปลงโดยสมาคมมหาสติกรรมฐาน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ภาพทางสายกลาง และปฏิจจสมุปบาท ได้รับอนุญาตจากสมาคมมหาสติกรรมฐาน
ให้ใช้พิมพ์ได้ในหนังสือเล่มนี้

จัดพิมพ์เพื่อเผยแผ่เป็ นธรรมทาน เป็ นอาจาริยบูชา
เนื่องในโอกาสวันครบรอบอายุ ๘๔ ปี หลวงพ่อจาเนียร สีลเสฏโฐ
วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๑
ภาษาไทย- อังกฤษ จานวน ๓,๕๐๐ เล่ม

คานาจากผู้เขียน
จุดประสงค์ของการจัดพิมพ์หนังสื อธรรมะหลวงพ่อ จาเนียร หนทาง
แห่ งนิพพานเล่มนี้ เพื่อเป็ นไปตามความประสงค์ของหลวงพ่อจาเนียร สี ลเสฏ
โฐ ที่ ได้ปรารภกับผูเ้ ขียนเมื่ อเดือนตุลาคม ปี พ .ศ. ๒๕๕๙ ที่ กรุ งมอสโคว์
ในขณะที่ ท่ านเดิ นทางไปเผยแผ่ธรรม ณ ประเทศรั สเซี ย ว่ าน่ าจะได้มีการ
รวบรวมข้อปฏิบตั ิธรรมจากประสบการณ์การปฏิบตั ิในแนวทางของท่านที่ได้
ปฏิบตั ิมากว่า ๕๐ ปี ซึ่ งเป็ นไปตามหลักคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า โดยที่หลวงพ่อได้มีเมตตาให้ขอ้ ชี้แนะแก่ผเู ้ ขียนในการรวบรวมข้อธรรมะ
ปฏิบตั ิ และให้ผเู ้ ขียนนามาเรี ยบเรี ยงเป็ นหมวดหมู่ โดยเขียนรวมไว้อยู่ในเล่ม
เดียวกันตามความรู ้และความเข้าใจ เพื่อนามาจัดพิมพ์เผยแผ่เป็ นธรรมทานแก่
ลูกศิษย์และผูป้ ฏิบตั ิธรรมที่สนใจในการแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้น เพื่อ
จะได้นามาใช้ในการปฏิบตั ิภาวนาของตนเอง
ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสกราบนมัสการหลวงพ่อ จาเนี ยรครั้ ง แรก เมื่ อปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่วดั พุทธางกูร เมืองโอลิมเปี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูเ้ ขียน
สามารถรับรู ้ได้ถึงกระแสแห่งความเมตตา ความปิ ติ และความสุ ข ที่แผ่กระจาย
ออกมาจากรัศมีรอบตัวท่าน แม้ในเสี้ ยววินาทีแรกที่ท่านย่างเท้าเข้ามาในศาลา
พลังของกระแสที่แผ่กระจายออกมาโดยรอบด้านนั้นดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้น
เป็ นทวีคูณในขณะที่ท่านสวดยันต์ ๙ ความที่รับรู ้ได้ถึงกระแสพลังแห่ งความ
เมตตา ความปิ ติ และความสุ ข ที่แผ่กระจายอยูร่ อบข้างในขณะนั้น ทาให้ผเู ้ ขียน

เริ่ มเกิดความพิศวงในความมหัศจรรย์ของธรรม และได้เกิดความปิ ติในธรรม
ในเวลาต่อมาเมื่อได้มีโอกาสรับฟังธรรมบรรยายจากท่าน
หลวงพ่อท่านได้จาแนกข้อธรรมต่าง ๆ ให้ฟัง ด้วยภาษาง่าย ๆ แต่
ลึกซึ้ งถึงแก่นแท้ของการปฏิบตั ิธรรมที่เป็ นทางสายตรง มุ่งสู่ หนทางที่สามารถ
นาไปสู่ การหลุดพ้นได้ โดยที่ผเู ้ ขียนได้กราบฝากตัวเป็ นลูกศิษย์ของท่านตั้งแต่
นั้นเป็ นต้นมา จากนั้นผูเ้ ขียนได้เรี ยนรู ้ ข้อธรรม และได้รับคาชี้ แนะในเรื่ อง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิภาวนาจากท่านอย่างสม่าเสมอเป็ นระยะ ๆ ทั้งจากการที่ได้
เข้าร่ วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากท่าน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
และจากการที่ได้มีโอกาสร่ วมเดินทางติดตามท่าน รวมถึงการได้ทาหน้าที่เป็ น
ล่ามแปลธรรมบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษให้แก่ท่านในบางโอกาส เมื่อครั้งที่
ท่านเดินทางไปสอนกรรมฐานที่ต่างประเทศตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา
ข้อธรรมและหลักการในการปฏิบตั ิธรรมตามแนวทางคาสอนของ
หลวงพ่อจาเนียรนั้นเป็ นคาสอนแบบง่าย ๆ แต่แจ่มแจ้งชัดเจน และเป็ นไปตาม
หลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อได้ช้ ีนาแนวทาง
ในการปฏิบตั ิโดยการทาเรื่ องลึกให้เป็ นเรื่ องตื้น ทาเรื่ องที่เข้าใจได้ยากให้เข้าใจ
ได้เง่ายขึ้น ท่านเทศน์ดว้ ยภาษาง่ายๆ เพื่อให้ลูกศิษย์และผูส้ นใจได้นาไปปฏิบตั ิ
ได้ในชีวิตประจาวัน
ความเมตตาอันใหญ่หลวงของท่านที่มีให้ต่อบุคคลทัว่ ไปเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกอายุ เพศ ผิวพรรณ ชนชั้น เชื้ อชาติ วรรณะ การศึกษา หรื อความ
แตกต่างของการเลื่อมใสในศาสนา ได้เป็ นที่ประจักษ์เป็ นอย่างยิ่งแก่ลูกศิษย์
และกลุ่มบุคคลที่ ได้มีโอกาสกราบนมัสการท่าน ท่านได้ปรารภว่ า ในพระ

เครื่ องของขลังที่ท่านได้ทาการปลุกเสก และนามาแจกจ่ายให้แก่บุคคลที่สนใจ
ทัว่ ไปนั้น มีพลังกระแสแห่ งความเย็นของเมตตาธรรม ที่จะได้ช่วยค้ าจุน และ
พยุงใจของผูค้ นให้คงอยูก่ บั ศาสนาพุทธสื บต่อไปได้จนครบพุทธกาล ๕๐๐๐ ปี
ดังที่มีพุทธทานายไว้
ผูเ้ ขียนได้นาข้อธรรมของหลวงพ่อส่วนหนึ่ง ที่ คุณสุ ทิน แซ่ล่าย อดีต
พระภิกษุ ณ วัดถ้ าเสื อ จังหวัดกระบี่ ผูท้ ี่เคยมีโอกาสดูแลรับใช้หลวงพ่อ ได้
รวบรวมไว้และเคยได้จดั ตีพิมพ์ไว้ในหนังสื อธรรมมัชฌิมาปฏิปทา
โดย
คณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ วัดเขาหลาว จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๗ มาจัดพิมพ์ไว้ในหนังสื อเล่มนี้ดว้ ย ผูเ้ ขียนได้จดั ทาอภิธานศัพท์ธรรม
ที่ผอู ้ ่านอาจจะไม่คนุ้ เคยไว้ในท้ายเล่มเพื่อเสริ มความเข้าใจ สาหรับผูศ้ ึกษาหา
ความแม่นยาแห่งปริ ยตั ิ สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากพระไตรปิ ฎก และ อรรถ
กถา ในการจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุ งใหม่น้ ี ผูเ้ ขียนได้แก้ไขข้อบกพร่ องที่พบในการ
พิมพ์ฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่บางส่วนไว้ในฉบับ
นี้ เพื่อให้ขอ้ ความในธรรมะของหลวงพ่อกระจ่างแจ้งมากขึ้น
คุณความดีอนั พึงมีในหนังสื อหนทางแห่งนิพพาน ธรรมะหลวงพ่อ
จาเนียร สี ลเสฏโฐ เล่มนี้ ขอน้อมถวายเป็ นอาจาริ ยบูชาแก่หลวงพ่อจาเนียรที่
ให้แสงสว่างแห่งธรรมแก่เหล่าศิษย์ แก่ครู บาอาจารย์ท้งั หลายที่ได้ประสาท
วิชาและผูม้ ีพระคุณ รวมถึงบิดามารดาของผูเ้ ขียน หากมีความบกพร่ อง
ผิดพลาดประการใด ผูเ้ ขียนขอน้อมรับผิดและขออโหสิ กรรมมาไว้ดว้ ย ณ ที่ นี้

ขอกุศลจริ ยาที่ได้บาเพ็ญจงเป็ นพละปัจจัยเป็ นฐานแห่งบุญ ส่ งเสริ ม
เกื้อหนุนการปฏิบตั ิธรรมของทุกท่านให้เจริ ญงอกงามในธรรม ให้ได้สาเร็ จ
มรรคผลพระนิพพาน สมดัง่ ที่ปรารถนาไว้ทุกประการ
ดร. พญ. สุ กญั ญา คันธาวัฒน์
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

ประวัติหลวงพ่อจาเนียร สีลเสฏโฐ (โดยย่อ)
หลวงพ่อจาเนียรเป็ นพระเถระผูม้ ีชื่อเสี ยงในด้านการสอนและปฏิบตั ิ
วิปัสสนา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บุคลิกที่ร่าเริ งแจ่มใสและรอยยิม้
ที่อบอุ่น รวมทั้งความเมตตาของท่าน ทาให้ท่านเป็ นที่เคารพรักของเหล่าลูก
ศิ ษ ย์ท้ ัง หลาย รวมทั้ง ผูท้ ี่ มี โ อกาสได้สนทนากับท่าน ในช่ วงเวลาที่ ผ่านมา
หลวงพ่ อ จาเนี ยรได้เดิ นทางไปต่ างประเทศอยู่บ่อ ยครั้ งเพื่ อ เผยแผ่ธ รรม ณ
ประเทศมาเลเซี ย สิ งคโปร์ ไต้หวัน สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลี ย อินโดนี เซี ย
อินเดีย และ รัสเซีย รวมทั้งการเดินทางไปเยือนประเทศอื่นเป็ นครั้งคราวดังใน
อดีตเช่น ทิเบต ประเทศจีน ลาว เขมร เวียดนาม และบางประเทศในยุโรป
ชีวิตในวัยเด็ก
ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่หมู่บา้ นชาวประมง ใน
ท้องถิ่นชนบทของจังหวัดนครศรี ธรรมราช เด็กชายจาเนียรเริ่ มฝึ กสมาธิ ต้ งั แต่
อายุ น้ อ ยกว่ า ๔ ขวบ ภายใต้ก ารดู แ ลจากทั้ง บิ ด าและมารดาของท่ า นที่ มี
ความสามารถในด้านการฝึ กสมาธิ บิดาของท่านเคยบวชเรี ยนเป็ นพระธุดงค์
เป็ นผูม้ ีคาถาอาคมเชี่ ยวชาญด้านเวทมนต์ มี ความสามารถในการดูดวง ไล่ผี
รวมทั้ง เป็ นหมอพื้ น บ้า นเชี่ ย วชาญในการรั ก ษาโรคตามแผนโบราณ ได้
ถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ ให้แก่ ท่านตั้งแต่เยาว์วยั มารดาของท่านเป็ นคนมี จิตใจ
เมตตากรุ ณาต่อทุก ๆ คน รวมถึงสัตว์ต่าง ๆ ท่านได้รับการฝึ กทักษะให้มีความ
รอบรู ้ในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้หลายรู ปแบบ
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เมื่ออายุได้ ๖ ปี มารดาของท่านได้เสี ยชีวิตลง บิดาของท่านกลายเป็ น
คนเสี ยสติ เด็กชายจาเนียรต้องรับภาระดูแลพี่น้องและบิดาที่เสี ยสติ อีกทั้งรับ
หน้าที่รักษาคน ช่วยคนแทนบิดา ท่านยังหาวิธีให้บิดาของท่านหามารดาเลี้ยง
มาช่วยดูแลครอบครัวได้สาเร็ จ ในช่วงนี้ เองบิดาของมารดาเลี้ยงของท่านได้
สอนให้ ท่ า นท่ อ งคาถาแห่ ง พลัง ของความเมตตาซึ่ งท่ า นยัง คงใช้อ ยู่จ นถึ ง
ปัจจุบนั เมื่ออายุได้ ๘ ปี เด็กชายจาเนียรก็มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ของชาวบ้านแถบ
นั้น รั กษาโรค ไล่ผี จับโจร ไปจนถึ งได้เป็ นที่ ปรึ กษาให้กับผูใ้ หญ่ที่ทางาน
ให้กบั รัฐบาล ตลอดจนได้เป็ นเจ้าของกิจการเรื อประมง ในเวลาต่อมาอีกไม่
นาน
เด็กชายจาเนี ยรมี นิสัยสนใจใฝ่ หาความรู ้ และมี ความเฉลี ยวฉลาด
ท่ า นหั ด เรี ยนหนั ง สื อที่ บ้ า นโดยได้ รั บ การสอนจากมารดาเลี้ ยง จนมี
ความสามารถอ่านออกเขียนได้ก่อนอายุ ๗ ขวบ ท่านได้ศึกษาพระไตรปิ ฎก
ด้ว ยตัว เองตั้ง แต่ อ ายุ ๘ ปี จนกระทั่ง อายุ ๒๐ ปี ซึ่ งเป็ นปี ที่ ท่ า นสละชี วิต
ฆราวาส และออกบวชเป็ นพระภิกษุในร่ มกาสาวพัสตร์ ตามที่ท่านใฝ่ ฝันตั้งแต่
ยังเด็ก โดยที่บิดาท่านได้เสี ยชีวิตลง ๑ ปี ก่อนหน้านั้น
ชีวิตช่ วงแรกในร่ มกาสาวพัสตร์
หลังจากที่ท่านได้เข้าบวชที่วดั นารี ประดิษฐ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ท่านได้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด จาวัดในป่ าช้า และได้ฝึกกรรมฐานสารพัดวิธีที่
มีสอนในสมัยนั้นรวมเป็ นเวลา ๗ ปี เต็ม แต่ก็ยงั เข้าไม่ถึงทางปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
ในพรรษาที่ ๘ ท่านได้มาศึกษาปฏิบตั ิธรรมตามหลักของสติปัฏฐาน ๔ กับพระ
อาจารย์แป้น ธมฺ มธาโร ที่วดั ชายนา จังหวัดนครศรี ธรรมราช หลังจากที่ท่าน
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ได้ต้ งั ใจปฏิบตั ิอย่างจริ งจังตามแนวของสติปัฏฐาน ๔ ในเวลาไม่นาน ท่านก็
สามารถเข้าใจธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง ท่านเล่าว่าการปฏิบตั ิธรรมตามหลักของ
สติปัฏฐานได้ช่วยเปิ ดทางให้ท่านได้ต่อสู ้กบั กิเลส ซึ่ งสติปัฏฐาน ๔ รวมทั้ง
มรรคองค์ ๘ และ โพชฌงค์ ๗ ก็ยงั คงเป็ นหลักใหญ่ที่ท่านใช้สอนธรรม จวบ
จนปัจจุบนั
ในขณะที่เป็ นพระหนุ่ม ท่านจะออกเดินธุดงค์เข้าไปในป่ าตามพื้นที่
ติดต่อกับเขตชายแดนพม่า ลาว และ เขมร เมื่อมีโอกาส ท่านจะเข้า ไปกราบ
ทาความเคารพและเรี ยนรู ้ธรรมจากพระผูใ้ หญ่หลายๆท่านในยุคนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลวงพ่อท่านคล้าย จนฺ ทสุ วณฺ โณ
หลวงพ่อจาเนียรได้เดินทางไปกราบเคารพหลวงพ่อชา สุ ภทฺ โท โดย
มีความตั้งใจว่าจะขออยู่ปฏิบตั ิธรรมที่นนั่ สักระยะ แต่หลวงพ่อชา สุ ภทฺ โท ได้
แนะนาให้หลวงพ่อจาเนี ยรรี บเดินทางกลับไปช่วยแก้ปัญหาคอมมิวนิ สต์ใน
ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเร่ งด่วน ซึ่ งในช่วงนั้นเป็ นช่วงที่ประเทศไทยเกิด
ปั ญหาผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิ สต์ และดินแดนทางภาคใต้แถบจังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี เป็ นแหล่งซ่องสุ มของกองกาลังคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
หลวงพ่ อ จ าเนี ย รได้ย า้ ยมาจ าพรรษาอยู่ที่ วดั สุ ค นธาวาส จัง หวัด
สุ ราษฎร์ธานี เพื่อนาธรรมะไปต่อสู ้กบั คอมมิวนิสต์และนาความสงบกลับคืนสู่
ดินแดนภาคใต้ของประเทศไทย ท่านได้ช่วยเหลือทุกฝ่ าย ตั้งแต่ชาวบ้าน ทหาร
ตารวจ ข้าราชการ ทหารพราน จนถึงผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จนกระทัง่ ท่าน
ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากหลายฝ่ าย ท่านสามารถช่วยเจรจาระงับการต่อสู ้
และสามารถช่วยชีวิตผูค้ นไว้ได้มากมาย ท่านช่วยพาผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิ สต์
จานวนมากเข้ามอบตัวกับทางการ เพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษ จนกระทัง่
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คอมมิ วนิ สต์ห มดไปจากประเทศไทยในที่ สุ ด ในช่ ว งเวลานี้ เองหลวงพ่ อ
จาเนี ยรได้เรี ยนรู ้วิธีปลุกเสกวัตถุมงคลแบบโลกุตระจากหลวงพ่อท่านคล้ าย
และเริ่ ม ท าวัต ถุ ม งคลแจก เพื่ อ สร้ า งขวัญ ก าลัง ใจ และช่ ว ยลดการบาดเจ็บ
รวมทั้งการสู ญเสี ยชีวิตของทุกฝ่ าย
ชีวิตช่ วงหลังในร่ มกาสาวพัสตร์
หลังจากปัญหาคอมมิวนิสต์จบลงแล้ว ในปี ๒๕๑๘ หลวงพ่อจาเนียร
ได้ยา้ ยมาก่อตั้งวัดถ้ าเสื อ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็ นถิ่นฐานของชาวไทยมุสลิม หลวง
พ่อได้ดาเนิ นการพัฒนาสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ทั้งน้ า ไฟฟ้า และถนนเข้าสู่เมือง
วัดถ้ าเสื อได้รับการสนับสนุ นเป็ นอย่างดี จากท้องถิ่ น และจังหวัดกระบี่ก็ได้
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
งานเผยแผ่ธรรม
ในขณะที่ท่านเป็ นเจ้าอาวาสอยูว่ ดั ถ้ าเสื อนั้น มีพระภิกษุสงฆ์ และ
แม่ชี มาพานักอยู่ที่วดั เป็ นจานวนมากนับร้อย ซึ่ งหลวงพ่อได้รับ เป็ นลูกศิษย์
โดยตรงแต่เฉพาะผูท้ ี่มีความสนใจธรรมะ และฝึ กปฏิบตั ิอย่างจริ งจังไว้เพียง
จานวนหนึ่ง
ในขณะเดียวกันท่านได้เริ่ มเดินทางไปเผยแผ่ธรรมในต่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึงประเทศในซี กโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริ กา
ตามกิจนิมนต์ จนเป็ นกิจวัตรประจาของทุกปี
หลวงพ่อได้ยา้ ยมาจาพรรษาอยู่ที่วดั เขาหลาว จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อมุ่งเผยแผ่ธรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แม้ขณะนี้
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หลวงพ่อจาเนียรจะมีอายุมากแล้วก็ตาม ท่านก็ยงั คงอุทิศตนช่วยเหลือเกื้อกูลให้
เพื่อนมนุษย์ได้มีโอกาสเห็นความจริ งในกายในใจ และเผยแผ่ธรรมของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสม่าเสมอโดยไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย
พวกเราเหล่ าลูกศิษย์ ของหลวงพ่อมีความปรารถนาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะ
ให้ หลวงพ่ อได้ อยู่คอยสอนสั่ งและชี้แนะธรรมะ ที่เปี่ ยมไปด้ วย ความเมตตา
กรุ ณ า และปั ญ ญา อั น ยิ่ ง ใหญ่ จ ากท่ า น ตราบนานเท่ า นาน เพื่ อ สาธุ ช นอี ก
มากมายจะได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ และเข้ าถึงธรรมะจากท่ าน เช่ นเดียวกับเหล่ าลูก
ศิษย์ของท่ านที่ได้ เคยรับโอกาสนั้นมาแล้ว
ดร. พญ. สุ กญั ญา คันธาวัฒน์
เดิอน มกราคม พ. ศ. ๒๕๖๓
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"ยากอะไรไม่ ยากเท่ าปฏิสังขรณ์ ถอนอะไรไม่ ยากเท่ าถอนมานะ
ละอะไรก็ไม่ ยากเท่ าละทิฏฐิ แต่ ทยี่ ากที่สุดจริง ๆ ก็คือ ยากที่เราจะทาหรือไม่ "
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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คาขึน้ กรรมฐาน
ขอให้ ข้าพเจ้ า
มีความรู้ รู ้เรื่ องทุกข์ ที่เกิดของทุกข์ และที่ดบั ของทุกข์ ให้ชดั เจน
มีความตื่น เป็ นพุทธะ ธาตุรู้ที่รู้เห็นทุกอย่างตามความเป็ นจริ ง ให้ตื่นมารู ้มาเห็น
ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเรา เป็ นของอาศัยชัว่ คราว ยึดถืออะไรไม่ได้ บังคับบัญชา
ไม่ได้
มีความเบิกบาน จิตใจผ่องใส เป็ นพุทโธ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน
มีสติปัญญาญาณ มีสติรู้ทนั ปัญญารอบรู ้ ญาณรู ้แจ้ง
มีความเฉลียวฉลาด เฉลียวนึกได้ว่าไม่ควรประมาท ให้เร่ งพิจารณาธรรม
ทั้งหลายตามความจริ ง ไม่หลงอยูก่ บั ร่ างกาย ฉลาดโดยที่สามารถรู ้ได้ว่าทา
อย่างไรให้จิตพ้นทุกข์ได้
มีความสามารถ สามารถในการปฏิบตั ิธรรม พิจารณาธรรม
มีความอาจหาญ ไม่กลัวตายตอนทาภาวนากรรมฐาน ไม่ทอ้ ถอยในการบาเพ็ญ
เพียร
มีปฏิภาณ สามารถนาความรู ้ในหลักสัจธรรม มาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ได้ทุก
แง่มุม
มีญาณรู้แจ้ ง รู ้แจ้งในทุกข์ท้งั ปวง ในการดับทุกข์ท้งั ปวง
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“การเดินทางของจิตต้ องมีบญ
ุ เป็ นที่พงึ่
ปัญญาเป็ นแสงสว่าง ส่ องทางให้ เราเดิน
ให้ เราเห็นทุกข์ เห็นโทษ สิ่งที่ชอบที่ชัง ก็ต้องวางเฉย”

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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ธรรมสาระ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อจาเนียร สี ลเสฏโฐ ได้เคยปรารภกับลูกศิษย์
รวมทั้งผูเ้ ขียนหลายต่อหลายครั้งว่า มีหลาย ๆ คนอยากไปนิพพาน แต่ไม่รู้ว่า
นิพพานคืออะไร เมื่อไม่รู้จกั นิพพาน หรื อแม้จะรู ้จกั แต่หาทางไปไม่ถูก แล้วจะ
ไปนิ พพานได้อย่างไร ท่านได้มีเมตตาแนะนาให้ผูเ้ ขียนรวบรวมคาสอนของ
ท่าน รวมทั้งข้อแนะนาถึงวิธีการในการปฏิบตั ิ ภาวนาตามแนวทางที่ท่ านได้
ปฏิ บัติมากว่า ๕๐ ปี เพื่อเข้าสู่ วิถีแห่ งนิ พพานการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ มา
เรี ยบเรี ยงไว้ในหนังสื อหนทางแห่ งนิ พพานเล่มนี้ โดยสังเขป เพื่อประโยชน์
สาหรับการเป็ นคู่มือฉบับย่อ ให้แก่เหล่าลูกศิษย์ และผูส้ นใจในการปฏิบตั ิธรรม
ท่านกล่าวว่า นิพพานคือความดับทุกข์ ไม่มีทุกข์ มีแต่วิญญาณธาตุรู้ที่
เป็ นอิ ส ระ รู ้ ใ นรู ้ ไม่ ยึ ด ในสิ่ ง ที่ ไ ปรู ้ ไม่ มี ทุ ก ข์จ ากขัน ธ์ ห รื อ อุ ป าทานขัน ธ์
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมที่มุ่งแสวงหาทางสู่ นิพพาน จะต้องเริ่ มจากการเห็นทุกข์ ซึ่ งทุกข์
นั้นแบ่งได้เป็ น ๓ อย่างคือ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ และทุกข์ในอุปาทานขันธ์ที่ไปยึด
ว่าทุกข์น้ นั เป็ นตัวเรา นอกจากจะเห็นทุกข์แล้ว ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องรู ้ จกั ทุกข์และ
อยากออกจากทุ กข์ เห็ น ต้น เหตุของทุกข์คือ ตัณหาและอุ ป าทานขัน ธ์ และ
หาทางที่จะดับทุกข์ เมื่อใดก็ตามที่ดบั ทุกข์ได้ จึงจะเข้าสู่นิพพาน
ทางที่นาไปสู่ การดับทุกข์ได้คือ ทางสายมรรคซึ่ งเป็ นทางสายกลาง
เป็ นเอกายนมรรค ที่มรรคทั้ง ๘ องค์ตอ้ งมารวมกันพร้อมเป็ นองค์เดียว สามารถ
กล่าวได้โดยย่อว่า ทางสายมรรคจะต้องมีท้งั ศีล สมาธิ และ ปัญญา
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ปัญญาเกิดได้ ๓ ทางคือ
๑. สุ ตมยปัญญาซึ่งเป็ นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการรับฟัง
๒. จินตมยปัญญาซึ่งเป็ นปัญญาที่ได้จากการรู ้แจ้งทางจิต และ
๓. ภาวนามยปัญญาซึ่งเป็ นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการหมัน่ เพียรปฏิบตั ิ
ภาวนาเป็ นประจา
กลุ่มของปั ญญาในทางสายมรรค นั้นประกอบไปด้วย สัมมาทิ ฏฐิ
และ สัมมาสังกัปปะ โดยที่
๑. สั ม มาทิ ฏ ฐิ มี ปั ญ ญาเห็ น ชอบ เห็ น ทุ กข์ เห็ น กามตัณหา เห็ น
ภวตัณหา เห็นวิภวตัณหา เห็นกิเลส เห็นพระไตรลักษณ์ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เห็นจนไปถึง สุ ญญตา และนิพพาน
๒. สัมมาสังกัปปะ มีความดาริ ชอบในการออกจากกามคุณ ๕ ที่เป็ น
กามตัณหา เพื่ อ ให้ จิ ต ถอนออกจากการยึด มั่นในอายตนะทั้ง
ภายนอกและภายใน ไม่ไปเกี่ยวข้องกับกิเลสที่เป็ นเหตุให้ทุกข์
เกิด
ก ลุ่ ม ข อ ง ศี ลใ น ทางสายม รร ค ป ร ะ กอ บ ด้ ว ย สั มมาวาจ า
สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชีวะ โดยที่
๑. สั มมาวาจา มีวาจาชอบ คอยพูดเตือนตนเองภายในจิตอยู่เสมอ
เพื่อไม่ให้กิเลสเล่นงานได้อีก และเพื่อไม่ยอมให้ถูกครอบงาโดย
ตัณหาทั้ง ๓ ที่หลอกให้เวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นทุกข์ไม่สิ้นสุ ด
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๒. สั มมากัมมันตะ การงานชอบนั้น เป็ นงานในการปฏิบตั ิธรรม
เพื่อฝึ กสติให้เป็ นมหาสติ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัณหาทั้ง ๓ หมัน่
ท าลายอวิ ช ชาภายในจิ ต ให้ พิ น าศ ค้น หาธาตุ รู้ ที่ เ ป็ นอิ ส ระ
ประคองจิตเข้าสายกลางไปตลอดโดยไม่ยึดสิ่ งใด หมัน่ เพียรละ
ไปตามลาดับจนถึงที่สุดคือเป็ นพระอรหันต์
๓. สั มมาอาชี วะ เป็ นการเลี้ ยงชี พ ชอบ โดยเลี้ ยงชี พไว้เพื่ อ อาศัย
ชัว่ คราว กินเพื่ออยู่ ไม่ไปปรุ งแต่งเรื่ องกิเลส คอยดูแลร่ างกาย
เพื่ออาศัยไปก่อนเพียงเพื่อการสาเร็ จมรรคผลเท่านั้น
กลุ่ ม ของสมาธิ ใ นทางสายมรรค ประกอบด้ ว ย สั ม มาวายามา
สัมมาสติ และ สัมมาสมาธิ โดยที่
๑. สั มมาวายามะ มีความเพียรชอบ หมัน่ เพียรให้จิตเข้ากลาง เพียร
ละ เพียรปล่อย ให้ถึงที่สุด เพียรละชัว่ บาเพ็ญดี เพียรรู ้ เพียรเห็น
เพียรในสติปัฏฐาน ๔ ให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในธาตุขนั ธ์
ทั้งหลาย เห็นแล้วปล่อยวาง เพียรไม่เลิก
๒. สั มมาสติ ความระลึกชอบ เป็ นมหาสติในองค์มรรคที่ คอยระลึก
ไว้ไม่ให้เผลอ ให้เดินอยูใ่ นสายกลางไม่ให้ขาด สัมมาสติเป็ นสติ
ที่รู้ทนั เมื่อรู ้ทนั มากขึ้นเรื่ อย ๆ จะเกิดปัญญารู ้แจ้งเห็นความจริ ง
เกิดจักขุกรณี และญาณกรณี เป็ นปั ญญาญาณ จนถึงปั ญญาวิมุติ
เห็นได้ถึงความดับทุกข์ถึงพระนิพพาน
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๓. สัมมาสมาธิ นั้น เป็ นสมาธิที่ต้งั มัน่ อยูท่ ุกขณะจิต ไม่เผลอ ไม่ติด
ดี ไม่ติดชั่ว ไม่หวัน่ ไหวในการรู ้การเห็นถึงที่สุดแห่ งทุกข์ อยู่
ในสายกลาง ไม่ขอ้ งแวะกับตัณหาทั้ง ๓ จนเข้าถึงนิพพาน
ในทางปฏิบตั ิ หลวงพ่อ สอนให้ลูกศิษย์ปฏิบตั ิ แบบอกาลิ โก คือให้
ปฏิบตั ิได้ทุกเมื่อโดยไม่เลือกโอกาส สถานที่ หรื อกาหนดเวลา ท่านเน้นให้เคร่ ง
ทางจิ ตโดยการวางจิตเข้าสายกลางเพื่อหาญาณตัวรู ้บริ สุทธิ์ ไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ ยวกับกิ เลส ทั้งฝ่ ายของโสมนัสที่มีบ่อเกิ ดมาจากกามตัณหาและภวตัณหา
หรื อกิเลสทางฝ่ ายของโทมนัสที่มีบ่อเกิดมาจากวิภวตัณหา
หลวงพ่อ ได้กล่าวว่า ฐานอารมณ์ ในจิต นั้น มี ความเชื่ อมโยงกันกับ
ตาแหน่ งที่วิญญาณตัวรู ้เ คลื่อนไปอยู่ที่ตาแหน่ งใดตาแหน่งหนึ่ง ของฐานที่ต้ งั
ต่าง ๆ ในร่ างกาย ที่วิญญาณตัวรู ้ไปรู ้ได้ตามที่เห็นในภาพประกอบ (รู ปที่ ๓)
ยามใดก็ตามที่ จิตเข้าสู่ สายกลางแล้ว ญาณตัวรู ้ จะเลื่ อนขึ้นไปอยู่ที่ตาแหน่ ง
ด้านบนเหนือฐานของจิต โดยที่ญาณตัวรู ้จะแยกออกจากฐานของจิต ในฐานที่
๔ ที่เต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็ นเหตุของการทาให้เกิดความวุ่นวายใจ เมื่อญาณตัวรู ้
เลื่อนขึ้นไปอยูใ่ นตาแหน่งตาญาณตรงระหว่างหัวคิ้ว ในฐานที่ ๖ ญาณตัวรู ้จะมี
ความใสบริ สุทธิ์ สามารถมองลงมาดู ในฐานต่าง ๆ ข้างล่างได้ แต่ไม่เข้ามา
วุ่นวายไปด้วยกับจิต
เมื่ อได้พบญาณบริ สุทธิ์ แล้ว ให้เจริ ญ สติปัฏฐาน ๔ โดยหมั่นเจริ ญ
ภาวนา แยกรู ป เวทนา สัญญา และ สังขาร ซึ่งเป็ น ๔ ขันธ์แรก ออกจากขันธ์ที่
๕ คือวิญญาณให้ได้ เมื่อ ใดก็ตามที่วิญญาณเป็ นอิสระได้แล้ว ก็จะพบอารมณ์
นิพพาน วิญญาณอิสระเท่านั้นที่ไปนิพพาน
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หลวงพ่อ ท่านย้ าว่า ผูป้ ฏิ บัติจะต้อง เพียรรู้ เพียรเห็น เพียรปฏิบัติ
เพียรละ แล้วจึงจะถึง วิมุตติหลุดพ้น เข้าถึงมรรคผลและนิพพาน
ปัญหาทัว่ ไปที่ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมอาจประสบก็คือ
๑. รู้ แล้ วไม่ เห็น คือแม้ว่าจะได้มีโอกาสฟังหรื อเล่าเรี ยนธรรมะมา
นาน แต่ ก็ ย ัง ไม่ ส ามารถเห็ น อนิ จ จั ง ทุ ก ขัง อนั ต ตา และ
สุ ญญตา
๒. เห็นแล้ วไม่ ปฏิบัติ คือไม่สามารถพบธรรมะของจริ งได้ถ้าไม่
ปฏิบตั ิ เช่น แม้ว่าจะเห็นถึงความไม่เที่ยง ไม่มีตวั ตน แต่ เมื่อไม่
ปฏิบตั ิต่อก็ไปไม่เห็นถึงสุ ญญตา หรื อถึงอารมณ์นิพพาน
๓. ปฏิบัติแล้ วไม่ ละ คือยังยึดมั่น ยึดติ ดอยู่กับการปฏิ บัติหรื อข้อ
ปฏิบตั ิ ต้องหัดวาง หัดปล่อย
๔. ละแล้ วแต่ ยังไม่ หลุดพ้ น หลวงพ่อเน้นเสมอว่าในการที่จะหลุด
พ้น ได้น้ ัน ผูท้ ี่ ต้อ งการหลุ ด พ้น จะต้อ งหมั่น ฝึ กปฏิ บัติ ท างจิ ต
เพื่อให้จิตหลุดพ้น ให้หมัน่ ฝึ กสติ มหาสติ โดยการเจริ ญสติปัฏ
ฐาน ๔ จนเกิ ด ปั ญ ญา และปั ญ ญาญาณ จนถึ ง ปั ญ ญาวิ มุตติ
หลุดพ้นจากทุกข์ท้งั ปวง
หนังสื อเล่ มนี้ได้ รวบรวมคาสอนของหลวงพ่ อที่ท่านได้ พร่ าสอนแก่
ลูกศิษย์ เพื่อเป็ นเพียงแนวทางในการปฏิบัติโดยย่ อเท่ านั้น โดยมีจุดประสงค์
หลักเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติ ได้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และความกระจ่ างแจ้ ง ถึงเหตุ
และผลแห่ งการเกิดดับของสรรพสิ่ งทั้งหลาย เพื่ อนาไปสู่ การหลุดพ้ นจาก
สังสารวัฎได้ ในที่สุด
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“เพลินอยู่ภายในกับสัญญาเก่าในอดีต จึงไม่ มีสติร้ ูอยู่กับปัจจุบัน”
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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เรื่ องของพระนิพพาน
นิ พ แปลว่าดับ พาน แปลว่าวานหรื อวน รวมกันเป็ นคาว่า นิ พพาน
มีความหมายว่า ดับการเวียนวนหรื อการเวียนว่าย นิ พพานไม่มีขอบเขต เป็ น
นิรันดร์ ไม่มีอายุ ไม่มีภพภูมิ ไม่อาศัยขันธ์ นิพพานคือความดับทุกข์ ไม่มีทุกข์
มีแต่วิญญาณธาตุรู้ เป็ นตัวรู ้ รู ้ในรู ้โดยไม่ยึดติด ขันธ์ที่เหลือทั้ง ๔ คือ รู ป เวทนา
สัญญา และ สังขาร ถูกตัดออก ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว เป็ นสภาวะที่สงบจากกิเลส
สงบจากรู ปนาม ไม่มีอุปาทานเข้าไปเกาะยึด จิตพ้นจากความเศร้าหมอง จิตที่
ตกกระแสนิ พพานจะไม่มีทุกข์จากขันธ์หรื ออุป าทานขันธ์ จะพ้นทุกข์โดย
สิ้นเชิง
วิ ญ ญาณเป็ นธาตุรู้ เป็ นอนัตตา เมื่ อ ไม่ ได้อยู่ในอานาจของขันธ์ ที่
เหลือทั้ง ๔ วิญญาณจะเป็ นอิสระอยู่เหนือโลกสมมติบญั ญัติ เป็ นโลกุตรธรรม
เข้าสู่ กระแสแห่ งนิพพาน วิญญาณจะว่าง ใส บริ สุทธิ์ เมื่อญาณปั ญญาเกิดขึ้น
จะเห็นอยู่และรู ้อยู่ แต่ไม่ไปยึดติดกับสิ่ งใดไม่ว่าดีหรื อชั่ว ไม่ยึดเรื่ องชั่วร้าย
เป็ นอารมณ์
ให้ว่างจากการยึดมัน่ ไม่ยึดทั้งดีและชัว่ ไม่เป็ นทุกข์กบั ดีและชัว่ ใน
ความว่างนั้นมีความใสอยูใ่ นอารมณ์ มีความสงบของอารมณ์ของจิต ไม่มีความ
ขุ่น ในความใสนั้นมีความบริ สุทธิ์ ว่างจากกิเลส ตัณหา อุปาทาน ว่างจากทุกข์
ไม่มีโลภ โกรธ หลง มีแต่ธาตุรู้ หาตัวตนไม่ได้ ไม่ใช่ความว่างอยูใ่ นอรู ปฌาน
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หมัน่ ประคองจิตให้อยู่กบั ความว่าง ใส บริ สุทธิ์ ปิ ติ และสุ ข ให้ใช้
ปิ ติ และสุ ขที่ เป็ นปรมัตถธรรม ที่ ไม่มีตัวเรา เป็ นเครื่ องอาศัยของชี วิต และ
ดาเนิ นชี วิตไปตามหน้าที่ โดยไม่เดือดร้อนไปกับชี วิตปั จจุบนั พลังจากปิ ติจะ
ช่วยไม่ให้เหนื่อยในการทางาน ไม่ให้ทอ้ ถอย ไม่เบื่อในภารกิจในหนทางชีวิต
เพื่อให้เดินหน้าในภาคปฏิบตั ิเรื่ อยไป โดยที่ในท้ายสุ ดก่อนเข้าสู่นิพพาน ก็ตอ้ ง
ละทั้ง ปิ ติ และสุ ข ให้เหลือไว้แต่ความว่าง ใส และ บริ สุทธิ์ ในตัวรู ้ที่เป็ นอิสระ

นิพพาน ปรม สุ ข นิพพำนเป็ นสุขอย่ ำงยิ่ง เมี่อดับทุกข์ ได้ จิตมี
ควำมสุขสบำย มีควำมสุขมำอำศัยอยู่ สุขด้ วยโลกุตรญำณ และ
สุขด้ วยโพชฌงค์ ไม่ เศร้ ำหมอง มีควำมสุขคู่กับชีวิตที่ยงั อยู่
เมื่อใดก็ตำมที่ชีวิตไม่ มีแล้ ว ควำมสุขก็ดับไป
นิพพาน ปรม สุ ญญ นิพพำนเมี่อดับทุกข์ ได้ ไม่ เหลือสิ่ งใดในใจ ว่ำง
สงบจำกกำรดับสูญของอำนำจกิเลส อุปำทำนขันธ์ หมดไม่ เหลือ แม้
ควำมสุขก็ไม่ มี

หมัน่ ตั้งสติให้อยู่กบั ปั จจุบนั กาหนดทุกข์ เห็นทุกข์ รู ้ทุกข์ ปล่อยวาง
จากทุกข์ ไม่ไปด้วยกับทุกข์ เอาญาณเป็ นธาตุรู้ รู ้แล้วปล่อยวาง ไม่ยึดว่าเราทุกข์
ในทุกขณะจิต ทาได้ทุกโอกาส ทุกที่ ทุกเวลา ญาณตัวรู ้อนั บริ สุทธิ์อยูส่ ่วนหนึ่ง

๑๖

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

ทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่ ง ไม่เอาไปรวมว่าเราทุกข์อยู่ดว้ ยกัน กายมันไม่รู้ว่ามันเป็ น
ทุกข์เพราะมันเป็ นแค่ธาตุขนั ธ์ ทั้งรู ป เวทนา สัญญา และสังขาร แต่ละส่ วน
นั้นเขาไม่รู้ว่าเขาเป็ นขันธ์ ไม่รู้ว่า เขาเป็ นธาตุ แค่ให้ธาตุรู้หรื อวิญญาณมารู ้
ส่ วนธาตุรู้หรื อวิญญาณก็เพียงแต่รู้แต่ไม่ไปทุกข์ดว้ ย ตัวทุกข์ก็ไม่รู้ ตัวรู ้ก็ไม่
ทุกข์ เราดูรู้ในรู ้ไปเรื่ อย รู ้ไม่ทุกข์ ทุกข์ไม่รู้ รู ้ในรู ้ แต่ไม่ไปยึดในสิ่ งที่รู้ เราจะ
พ้นทุกข์ได้ทุกขณะจิต
เมื่ อ สติ อ ยู่ ใ นความว่ า งและสงบ จะท าให้ จิ ต มี พ ลัง เมื่ อ ขึ้ น ถึ ง
โลกุตระ วิญญาณจะอยู่เหนื อความเกิดดับ เหนื อความเปลี่ยนแปลง ให้รู้แจ้ง
เห็นจริ ง ในทุกข์ ทั้งทุกข์กาย ทุกข์ใจ และ ทุกข์ในอุปาทานขันธ์ซ่ ึ งเป็ นทุกข์
จากการยึ ด เอาขัน ธ์ ท้ ัง ๕ มายึ ด ถื อ เอาว่ า เราทุ ก ข์ ให้ รู้ ว่ า ทุ ก ข์เ กิ ด เพราะ
ธรรมชาติ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็ นธรรมดา ภพ ชาติ อนาคต ทุกอย่าง
เกิดดับไม่มีสิ้นสุ ด ให้รู้ว่าเราเพียงแค่อาศัยอยูใ่ นอุปาทานขันธ์ท้งั ๕
“ฝึ กจิตให้ มีที่พงึ่ ให้ ตั้งมั่นเป็ นอารมณ์ เดียว
เป็ นเอกัคคตา เห็นทุกข์ ไม่ หวั่นไหวไปตามทุกข์”
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

ปุถุชนเอาตัวรู ้ไปอยู่ในตัวทุกข์ ไม่รู้จกั หลบหลีก เป็ นทุกข์กบั ความ
ไม่เที่ ยง ยึดมั่นในอดี ตและอนาคต วิญญาณตัวรู ้ ยงั ถูกควบคุมหรื อตกอยู่ใต้

๑๗

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

อานาจของสังขาร ให้ผูป้ ฏิบตั ิ หมัน่ รู ้ความจริ งของรู ปนาม ให้เห็นตามความ
เป็ นจริ งทั้งหมด แล้วจิตจะปล่อยวาง
อย่าทุกข์กบั เครื่ องอาศัย เห็นทุกข์แล้วอย่าถือว่าเราทุกข์ เมื่อรู ้ว่าทุกข์
แล้ว อย่ า เข้า ไปอยู่ ร่ ว ม ให้ พิ จ ารณาในทุ ก ข์ ให้ เ ห็ น แจ้ง เข้า ไปถึ ง อนิ จ จัง
อนัตตา สุ ญญตา จนรู ้แจ้งไปถึงนิพพาน
พุทธะ คือธาตุรู้ รู ้เห็นทุกอย่างตามความเป็ นจริ ง ไม่ยึดถือ ปล่อยวาง
พุทโธ คือ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน

"วิญญาณเป็ นตัวรู้ อยู่ที่กายและใจ
ให้ ร้ ูร้อน รู้หนาว รู้ดี รู้ชั่ว
มาฝึ กวิญญาณให้ ร้ ูจักทุกข์ เหตุเกิดทุกข์
และความดับทุกข์ "

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

๑๘

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

เรื่ องของปฏิจจสมุปบาท
ปฏิ จ จสมุปบาท เป็ นหลักธรรมที่ อธิ บายถึ ง การเกิ ดขึ้น พร้ อมแห่ ง
ธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีข้ นึ เช่นการที่
ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดขึ้นสื บเนื่องกันมา ที่เกิดของปฏิจจสมุปบาท
คือจิต มีที่มาจากอาสวะ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่หมักหมม หมักดองในสันดาน คอยย้อมมัว
มอมจิ ต ในสิ่ งที่ รับ รู ้ เข้า มา อาสวะนี้ เป็ นตัว การให้ม นุ ษย์หลงผิด ท าให้เกิ ด
อวิชชาขั้นพื้นฐานที่สุด เป็ นขั้นเริ่ มต้นของวงจรปฏิจจสมุปบาท หรื อสังสารวัฏ
๑. อวิชชา คีอความไม่รู้แจ้ง มองเห็นสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเป็ นตัวตนของ
ตน เป็ นปัจจัยให้เกิดขันธ์แรกคือสังขาร
๒. สั ง ขาร ดื อ ความคิ ด ปรุ ง แต่ ง มี ปุ ญ ญาภิ สั ง ขาร ปรุ ง ในบุ ญ
อปุญญาภิสังขาร ปรุ งในบาป และอเนญชาภิสังขาร ปรุ งในฌาน
หรื อปรุ งจิตให้สงบนิ่ งไม่หวัน่ ไหว สังขารนี้ เป็ นปั จจัยให้เกิด
ขันธ์ที่ ๒ คือวิญญาณ
๓. วิญญาณ มีหน้าที่รู้ ซึ่งเป็ นปัจจัยให้เกิดนามรู ป
๔. นามรู ป สิ่ งที่ไปให้วิญญาณรู ้ทางอายตนะทั้ง ๖ เป็ นรู ป คือ รู ป
เสี ยง กลิ่น รส สัมผัส และ ธรรมารมณ์ ส่ วนวิญญาณเป็ นนาม
นามรู ปนี้เป็ นปัจจัยให้เกิด สฬายตนะ
๕. สฬายตนะ คือสื่ อแห่ งการรับรู ้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
ซึ่งเป็ นปัจจัยให้เกิดผัสสะ

๑๙

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

๖. ผั ส สะ คื อ การรั บ รู ้ ถึ ง การกระทบทั้ง ภายนอกและภายใน ถึ ง
ตอนนี้ ก็ได้ขนั ธ์ที่ ๓ คือสัญญา การจาได้ หมายรู ้ ทั้งภายนอก
และภายใน ผัสสะเป็ นปัจจัยให้เกิดเวทนา ซึ่งเป็ นขันธ์ที่ ๔
๗. เวทนา คือความรู ้ สึก เวทนาภายในเกิ ดขึ้นในจิต มี ทุกข์ สุ ข
โสมนัส โทมนัส อุเบกขา ส่ วนเวทนาภายนอก เป็ นความรู ้สึก
ได้ในส่ วนของร่ างกาย เช่น ร้อน หนาว คัน ปวด เวทนานี้เป็ น
ปัจจัยให้เกิดตัณหา
๘. ตัณหา คือความอยากได้ อยากเป็ น ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็ น
ความชอบ และ ความไม่ชอบ ที่เกิดขึ้นภายในใจ ตัณหานี้ เป็ น
ปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
๙. อุ ป าทาน คื อ ความยึ ด ติ ด ถื อ มั่น เกิ ด การถื อ รวมเข้า กับ ตัว
อุปาทานนี้ เป็ นปั จจัยให้เกิด ภพ ทั้งตัณหาและอุปาทานเป็ นตัว
ทุกข์
๑๐. ภพ เป็ นภาวะที่เป็ นอยู่ เป็ นไป ครอบครองเฉพาะตัว ซึ่งอาจเป็ น
อรู ปภพ หรื อรู ปภพ ปรากฏเป็ นตัวตน ยึดถือ หรื อออกรับว่าเป็ น
เจ้าของภพหรื อ ผูเ้ สวยผล เกิ ด เป็ นขัน ธ์ ๕ ถึ ง ตอนนี้ ก็มีครบ
บริ บูรณ์ ท้ งั ๕ ขันธ์ พร้ อมด้วยอายตนะภายในภายนอก และ
ธาตุ ๑๘ ทาให้เกิด ชาติ ตามมาด้วย
๑๑. ชรา และ ๑๒. มรณะ
เมื่อวงจรปฏิจจสมุปบาทครบบริ บูรณ์ท้ งั ๑๒ ขั้นตอน จะทาให้เกิด
การเวียนว่ายตายเกิ ดอย่างไม่ มีที่สิ้นสุ ด ถ้าผูป้ ฏิ บัติธรรมสามารถตัดตัวใด

๒๐

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

ตัว หนึ่ งได้โ ดยเด็ ด ขาด ก็ จ ะหลุ ด ออกจากสั ง สารวัฏ ได้ ในกลุ่ ม ของผู ้มี
มิจฉาทิฏฐิ ที่เห็นผิด มีความยึดมัน่ ถือมัน่ เห็นเป็ นอัตตาตัวตน เป็ นเราเป็ นเขา
พระพุทธเจ้าไม่สามารถให้คาพยากรณ์สาหรับชนกลุ่มนี้ได้ว่าจะต้องเกิดดับอีก
นานเท่าใด จะสิ้นสุ ดได้เมื่อใด

รูปที่ ๑ ปฎิจจสมุปบาท

๒๑

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

ส่ วนที่อยู่ลึกที่สุดในจิ ตเรี ยกว่า ภวังคจิต มี โลภะ โทสะ และ โมหะ
นอนเนื่องอยู่ เมื่อได้รับสิ่ งยัว่ ยุจากการกระทบของอายตนะทั้งภายนอกภายใน
ก็ จ ะขึ้ นมาแสดงให้เราเห็ น หมู เ ป็ นตัวแทนของโลภะหรื อ ความโลภ งู เป็ น
ตัวแทนของโทสะหรื อความโกรธ ไก่ เป็ นตัวแทนของโมหะหรื อความหลง
เป็ นไก่หลง หลงหากินอาหาร หลงเขี่ยไปเรื่ อย ๆ อยูต่ ลอด ไม่ว่าจะเป็ น โลภะ
โทสะ หรื อโมหะ ที่โผล่ข้ ึนมาจากสัญญาขันธ์ เมื่อหมดแรงมันก็กลับลงไปสู่
ภวังคจิต เก็บไว้ในสัญญาขันธ์ตามเดิม ขึ้น ๆ ลงๆ อยู่อย่างนี้ตลอดกาล ทุกภพ
ทุ ก ชาติ ใ นอดี ต ถ้า ต้อ งการให้ จิ ต หลุ ด พ้น ได้จ ากทุ ก ข์ ก็ ต้อ งปฎิ บัติ ท างจิ ต
ถ้าสามารถตัด ตัวใดตัวหนึ่ งในปฏิ จจสมุปบาทให้ขาดสะบั้นได้โดยเด็ดขาด
สังสารวัฏก็จะถูกตัดไปด้วย ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป
ในขณะที่เรานั่งฟั งธรรมะ เราจะเห็นว่า ไม่มี โลภ โกรธ หรื อ หลง
ขึ้นมาให้เห็นเพราะมันยังอยู่ในภวังคจิต ถ้ามีสิ่งมายัว่ ยุให้โกรธให้แค้น มันจึง
จะขึ้นมาแสดงให้เราเห็น เปรี ยบเสมือนกลอง เมื่อไม่ตีก็ไม่ดงั
“รู้จักเอาสัญญาในจิตมาใช้ สัญญาในอดีต
ที่มีความสุ ข ที่มีปิติในจิต เรียกมาใช้ ได้ หมด
ความว่ าง ความใส ปัญญา เอามาใช้ ได้ หมด
ความโศกเศร้ าในภวังค์อย่าเอามาใช้ ”
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

๒๒

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

กิเลส ๒ ฝ่ ายกับทางสายกลาง
ผูป้ ฏิบตั ิที่ต้งั มัน่ อยูใ่ นทางสายกลางซึ่ งเป็ นทางสายของเอกายนมรรค
โดยที่มรรคทั้ง ๘ องค์มารวมกันเป็ นหนึ่งเดียว จะไม่ขอ้ งแวะกับกิเลสซึ่ งเกิด
เมื่อผัสสะได้เข้ามากระทบที่อายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ ทั้ง
กิเลสในฝ่ ายอภิชฌาความน่ายินดี หรื อฝ่ ายโทมนัส ความไม่น่ายินดี ผูป้ ฏิบตั ิจะ
รู ้แต่ไม่ยึดว่าเรารู ้ จะไม่ยึดในตัวผูร้ ู ้ว่าเป็ นตัวเรา รวมทั้งไม่ยึดติดในสิ่ งที่ถูกรู ้
โดยจิตจะตั้งมัน่ อยูใ่ นสายกลางได้ก็ตอ้ งอาศัยทั้งสัมมาสติในองค์มรรค และสติ
จากการเจริ ญสติปัฏฐาน ๔
อารมณ์ ฝ่ ายซ้ าย เป็ นสายอภิ ช ฌาหรื อความน่ า ยิ น ดี เกิ ด จาก
กามตัณหา และ ภวตัณหา กิเลสฝ่ ายนี้ มีท้งั วัตถุกามและกิเลสกาม วัตถุกามคือ
รู ป เสี ยง กลิ่น รส หรื อการสัมผัสที่มายัว่ ยุ ส่ วนกิเลสกามเป็ นตัวไปพอใจใน
วัตถุกามเหล่านั้น สาหรั บ ปุถุชนทัว่ ไป เมื่ อกามตัณหาหรื อภวตัณหาเกิดขึ้น
ก็ จ ะกลายเป็ นอิ ฏ ฐารมณ์ คื อ ความน่ า พอใจในกามตัณ หาหรื อ ภวตัณ หาที่
เกิด เมื่อไม่มีสติยบั ยั้งก็จะเกิดโลภะ เป็ นความโลภซึ่ งเป็ นเหตุนาพาให้เกิดการ
ฉ้อโกง อยากรวยทางลัด ยอมเบียดเบียนผูอ้ ื่นมาให้เราร่ ารวยเอง มีการปรุ งแต่ง
ด้วยความโลภไม่สิ้นสุ ด
พระอรหันต์มีขนั ธ์ ๕ และ อายตนะพร้อม รวมทั้งยังมี วัตถุกาม มีรูป
เสี ยง กลิ่น รส การสัมผัส มาคอยยัว่ ยุ แต่ท่านไม่มีกิเลสกามให้ไปชอบใจใน
วัตถุกามเหล่านี้อีกต่อไป ภวตัณหาก็ไม่เกิด
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รูปที่ ๒ ทางสายกลาง
อารมณ์ ฝ่ ายขวา เป็ นสายโทมนัส หรื อ ความไม่ น่ า ยิ น ดี เกิ ด จาก
วิภวตัณหา คือความไม่สบอารมณ์ ทาให้เกิดอนิฏฐารมณ์เป็ นความไม่น่าพอใจ
เมื่อความไม่น่าพอใจใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ จนระงับไม่ได้ จะทาให้เกิดปฏิฆะ เป็ น
ความขุ่นอยู่ขา้ งในของจิต มีความโกรธในจิต ทาให้เกิดทุกข์ เมื่อไม่มีสติ ไม่
สามารถรู ้เท่าทันด้วยพระไตรลักษณ์ จากปฏิฆะก็จะลามขึ้น กลายเป็ นโกรธ
อิจฉา พยาบาท ซึ่งเป็ นอารมณ์ของอบายภูมิ อิจฉาริ ษยาเป็ นเปรต พยาบาทเป็ น
อสุ รกาย โกรธตกนรก หลงเป็ นสัตว์เดรัจฉาน ความเศร้าโศก เสี ยใจ เดือดร้อน
ความทุกข์ใจ กังวล อยู่ที่ฝ่ายโทมนัสนี้ ท้ งั นั้น ในส่ วนของพระอริ ยเจ้าตั้งแต่
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โสดาบันขึ้นไปจะไม่มีอารมณ์ เลยไปจากปฏิฆะ พระโสดาบันเห็ นอารมณ์
ปุถุชนยึดเห็นเป็ นตัวเรา
อารมณ์ ท้ งั สองฝ่ ายนี้ ผูป้ ฏิ บัติ ไม่ควรเสพเพราะจะทาให้ติดอยู่กับ
ตัณหา โดยที่เมื่อติดกับตัณหาแล้วจะเกิดอุปาทานไปยึดทันทีว่าเป็ นตัวตนของ
ตน ผูป้ ฏิบตั ิควรใช้มโนธรรมในการฝึ กจิต ไม่ให้ติดอยู่ในกิเลสทั้งสองฝ่ ายนี้
เมื่อจิตอยูใ่ นสายกลาง จะไปพบญาณตัวรู ้บริ สุทธิ์ หรื อตาญาณ ซึ่ งจะนาไปพบ
กับปัญญาล้วน ๆ แล้วจะไม่ทุกข์
จักขุกรณี คือกิจที่เห็นพระไตรลักษณ์ เห็นความไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ไม่
มีตวั ตน ไม่ยึดว่าตัวเราของเรา ส่ วน ญาณกรณี คือญาณรู ้แจ้งเห็นถึง อารมณ์
พระนิพพานซึ่งเป็ นสภาวะแห่งความดับทุกข์ได้ไม่เหลือโดยสิ้นเชิง
เมื่อจิตเข้าสายกลาง วิญญาณจะเลื่อนขึ้นไปที่ฐานด้านบนซึ่งอยู่เหนือ
ฐานของจิต เมื่อขึ้นไปถึงเป็ นฐานที่ ๕ ซึ่ งเป็ นฐานของมโนธรรม วิญญาณจะ
เริ่ มเปลี่ยนเป็ นญาณตัวรู ้ที่ไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายในจิต แต่สามารถมองเข้ามาดูใน
จิตได้ทุกอย่าง สามารถสอนจิต คุมจิตได้ เป็ นมโนธรรม หรื อเรี ยกสั้น ๆว่า มโน
เปรี ยบจิตเหมือนช้าง มโนเป็ นควาญช้าง คอยดูแลช้างให้เรี ยบร้อย ไม่ให้ไป
ซุกซน
“มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา ทโนเสฏฺฐา มโนมยา
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็ นหัวหน้ า ”
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มโนก็คื อ ใจ เป็ นตัวรู ้ ซึ่ ง ใจนี้ ก็ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของอายตนะภายใน
นอกเหนือไปจาก ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย โดยที่มโนเป็ นตัวรู ้ที่รู้ดีชวั่ จะช่วย
ในการตัดสิ นใจ เช่นว่า รู ้แล้วจะเป็ นหรื อไม่เป็ น ควรทาหรื อไม่ควรทา มโนจะ
สามารถบังคับจิต สั่งสอนจิตได้
ตอนที่ยงั ไม่เข้าสายกลาง ญาณตัวรู ้กบั จิตรวมกันอยู่ จิตเป็ นอย่างไร
ญาณก็เป็ นอย่างนั้น เมื่อเข้าสายกลางแล้ว ญาณไม่ไปยุง่ อยูก่ บั จิต แต่ญาณตัวรู ้ที่
ตั้งอยูใ่ นฐานของมโนจะสามารถลงไปถามจิตได้ เมื่อต้องการรู ้สิ่งใดจิตตอบได้
หมดทุ ก อย่ า งเพราะค าตอบมี อ ยู่ ใ นสั ญ ญาขัน ธ์ ที่ จิ ต เก็ บ ไว้ม ากมาย ส่ ว น
วิญญานนั้น เมื่อเปลี่ยนที่อยู่ ย่อมจะเปลี่ยนหน้าที่ในการรับรู ้ เมื่อวิญญาณไปอยู่
ตามอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรื อ ใจ ย่อมจะรู ้ในสิ่ งที่มาสัมผัสต่างกันไป
เป็ น รู ป เสี ยง กลิ่น รส สัมผัส หรื อ ธรรมารมณ์
“ให้ ทาจิตให้ อยู่สายกลาง ดีไม่ เอา ชั่วไม่ เอา ยึดเอาดี ดีก็พาไปหลง ยึดเอาชั่ว
ชั่วก็พาไปหลง ทาจิตเข้ ากลาง ไม่ เอาดี ไม่ เอาชั่ว ถ้ายึดมั่นในดี ดีนั้นก็ไม่ เที่ยง
ดีนั้นก็กลับเป็ นทุกข์ ได้ แม้ ดีก็เป็ นอนัตตา ไม่ ใช่ เรา ไม่ ใช่ ใคร
เป็ นสภาวะที่เกิดขึ้น ทั้งดีและชั่วต้ องละทิ้ง อย่าไปติดทั้งสองอย่าง
สายกลางนี้พาไปสู่พระนิพพานดับทุกข์”

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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เมื่อจิตยังไม่ได้เข้าทางสายกลาง ญาณรู ้จะไปรวมกับทุกสิ่ งที่จิตปรุ ง
เป็ นอดีต-อนาคต ไปอยูก่ บั ฌานเวลาทาสมาธิ ไปคิดเรื่ องโลก ชีวิตร่ ารวย สาเร็ จ
ผล เมื่อจิตปรุ งเรื่ องเพศเรื่ องกามก็ไปปนกันอยู่ แต่เมื่อเข้าสายกลางแล้วญาณรู ้ก็
จะเป็ นอิสระ เป็ นมโนที่รู้จิตได้ชัดเจน ไม่ลงไปยุ่งกับอารมณ์จิตอีก เมื่อใดก็
ตามที่ญาณรู ้มาอยู่กบั จิต เราก็จะรู ้ว่ามันปรุ งไปในทั้งในอดีตและอนาคต เมื่อ
ญาณรู ้มารวมกับฐานฌาน ก็จะเข้าไปเสพกับรู ปฌานหรื ออรู ปฌาน เมื่อญาณรู ้
มาร่ วมกับโลกียะ ก็จะปรุ งแต่งไปเป็ นเรื่ องราวของความเป็ นอยู่ ความร่ ารวย
การประสบความสาเร็ จ ต่าง ๆ นา ๆ เมื่อญาณรู ้มารวมกับฐานกามราคะ ก็ปรุ ง
เสพกามต่างไป แต่ละคนก็ปรุ งไม่เหมือนกัน เมื่อใดก็ตามที่ เราอยากจะฝึ กจิต
แก้ไขจิตของเราให้ดี ตอนนั้นมโนทางานแล้ว เมื่อจิตเครี ยด รู ้แล้วก็อยากจะ
แก้ไขให้หายเครี ยดนั้น เราเห็นมโนทาหน้าที่แล้ว เมื่อเราเห็นอะไรหรื อได้ยิน
อะไรที่ไม่ดี เราเกิดความไม่ชอบ เมื่อเรารู ้ว่าไม่ชอบ มโนแสดงตัวแล้ว เมื่อรู ้ว่า
จะคิด จะพูด หรื อจะทา ไปตามความไม่ดีน้ นั ไม่ได้ มโนเริ่ มควบคุมจิตแล้ว

“ธรรมะทั้งหลายเกิดขึน้ และดับไป ทาใจไม่ ไปยึด
ก็ไม่ ทุกข์ เพราะสิ่งที่เกิดและสิ่งทีด่ ับ”

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

๒๗

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

หลวงพ่อกล่าวว่า ความจริ งแล้วเราทุกคนมีญาณรู ้ที่บริ สุทธิ์ อยู่แล้ว
มโนก็รู้ดีรู้ชวั่ อยูแ่ ล้ว รู ้อยูแ่ ล้วว่าทุกข์ไม่ดี แล้วทาไมยังไปอยูก่ บั มัน ไปทุกข์กบั
มัน ทาไมจึงไม่อยู่กบั ความว่าง ใส และบริ สุทธิ์ ทุกข์ของเราก็มีมากอยู่แล้ว ยัง
ไปทุกข์กับลูก กับ คู่ครอง กับคนอื่น ๆ ปล่อยจิ ตให้ไปหาเรื่ องทุกข์มาใส่ ตวั
มโนรู ้ หมดแล้ว ญาณบริ สุทธิ์ ดี อยู่แล้ว ทาไมปล่อยมันให้มาปนกับจิ ต ที่ ขุ่น
มัว ถ้าญาณไม่ไปรวมกับขันธ์ก็อยู่สบาย แต่ชอบลงไปปะปนกันยุ่ง ให้เป็ น
ทุกข์ ให้เราเอาความว่าง ใส และบริ สุทธิ์ เป็ นสรณะดีกว่า จะได้ไม่ทุกข์ หา
ที่มาที่ไปของทุกข์ให้หมด ดูให้ดี ตัวอวิชชามันมาบังให้เราไม่แจ้งจึงจมทุกข์

"จุดหมายปลายทางอยู่ที่ปรมัตถ์ทั้งหมด ตาย่อมฝ้าฟาง หนังย่อมเหี่ยวย่น
เรามาฝึ กจิตให้ ถึงปรมัตถ์ หัดแยกจิตออกจากทุกข์ "

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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เรื่ องของญาณ และ วิญญาณ
ทั้งญาณและวิญญาณมีหน้าที่ในการรั บรู ้ เป็ นตัวรู ้ เหมือนกัน แต่ทา
หน้าที่ต่างกัน วิญญาณเป็ นส่ วนหนึ่งของขันธ์ ๕ และถูกสังขารเข้าครอบงามา
ตั้งแต่เกิด จึงเป็ นตัวรู ้ที่ยงั มีกิเลส ตัณหา และอุปาทานบังอยู่ ยังมีอตั ตาตัวตน
เป็ นไปตามอุปาทานขันธ์ แตกต่างจากญาณที่เป็ นตัวรู ้บริ สุทธิ์ ไม่มีกิเลส ตัณหา
หรื ออุปาทานมาครอบงา มีความว่าง ใส รู ้แจ้ง เห็นจริ งตามความเป็ นจริ ง ทาให้
พ้นทุกข์ได้ ปล่อยวางได้
พระพุทธเจ้าทรงพบญาณเมื่อตอนที่พระองค์พบทางหลุดพ้น ในปฐม
พุทธภาษิตคาถา พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า
อเนกชาติ ส สาร สนฺ ธ าวิ สฺ ส อนิ พฺ พิ ส เราต้อ งท่ อ งเที่ ย วไปใน
สังสารวัฏอันเป็ นอเนกชาติ (เมื่อพระพุทธองค์ยงั ไม่พบญาณ)
วิสงฺขารคต จิตฺต ตณฺหาน ขยมชฺ ฌคา จิตของเราถึงแล้วซึ่ งสภาพที่
ปรุ งแต่งไม่ได้อีกต่อไป มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา
เมื่อพระพุทธองค์ยงั ไม่พบญาณจึงต้องท่องเที่ยวในวัฏสงสารนับชาติ
ไม่ถว้ น เมื่อญาณบริ สุทธิ์ของพระองค์เกิดขึ้น จิตของพระองค์จึงได้พน้ จากการ
ปรุ งแต่งของสังขาร และไม่ถูกตัณหาครอบงาอีกต่อไป
ในธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงญาณไว้อีกว่า
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จกฺขุ อุทปาทิ ญาณ อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก
อุทปาทิ จักขุได้เกิดขึ้นแล้ว ญาณได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
เมื่ อเกิ ดญาณจึ งได้เ กิ ดปั ญ ญา เป็ นวิชชาแห่ งความรู ้ แจ้ง ซึ่ งท าลาย
อวิชชาความไม่รู้ แสงสว่างเกิดขึ้นเพราะวิชชาเหมือนแสงสว่างทาลายความมืด
บอดของอวิชชา เมื่อวิชชาเกิดขึ้น อวิชชาก็หายไป เหมือนเปิ ดไฟในที่มืด ความ
มืดก็หายไป
สรุ ปโดยย่อได้ว่า วิญญาณคือตัวรู ้ ที่อยู่ใต้อานาจของกิ เลส ตัณหา
หรื ออุปาทาน ที่มาครอบงา ส่ วนญาณคือตัวรู ้บริ สุทธิ์ ที่ไม่มีกิเลส ตัณหา หรื อ
อุปาทาน มาครอบงา ทาให้สามารถรู ้เห็นได้ตามความเป็ นจริ งแห่งความเกิดดับ
ของสรรพสิ่ งทั้งหลาย รู ้แล้วปล่อยวาง รู ้แจ้งไปจนถึงนิพพาน

" เมื่อเรายกจิตอยู่เหนือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์
เรียกว่ าอยู่เหนืออารมณ์ วัตถุซึ่งเป็ นที่ตั้งแห่ งกามคุณนั้นแล้ ว
บุคคลนั้นจะเป็ นอิสระ "
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

๓๐

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

เรื่ องของฐานอารมณ์ในจิต
ฐานอารมณ์ในจิตนั้น มีความเชื่อมโยงกับกับตาแหน่งที่วิญญาณตัวรู ้
เคลื่อนไปอยู่ที่ตาแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่ ง ของร่ างกายตามฐานที่ต้ งั ที่แสดงใน
ภาพประกอบ (รู ปที่ ๓) โดยที่ตาแหน่งเหล่านี้สอดคล้องกับอารมณ์ที่จิตเข้าไป
เสวยอยู่ เมื่อญาณตัวรู ้ เลื่อนไปรู ้ในตาแหน่ งของฐานด้านบนทั้ง ๓ ฐานที่อยู่
เหนือฐานของจิตแล้วจิตจะไม่ทุกข์ เพราะฐานเหล่านี้ไม่มีที่อยูข่ องกิเลส ตัณหา
หรื ออุปาทานให้มายึดได้ ฐานด้านบนทั้ง ๓ ฐานนี้ คือ ฐานของมโนธรรมซึ่ ง
เป็ นฐานที่ ๕ อยู่ตรงบริ เวณคอ ฐานของญาณอิสระที่เป็ นตัวรู ้บริ สุทธิ์ ซึ่ งเป็ น
ฐานที่ ๖ อยูบ่ ริ เวณระหว่างคิ้ว และ ฐานที่ ๗ บริ เวณกระหม่อมซึ่งเป็ นที่อยูข่ อง
สมอง โดยที่ญาณตัวรู ้ในฐาน ที่ ๗ นี้ จะทางานกับสมอง ในส่ วนของความคิด
และการสั่งงานเพื่อให้ร่างกายตอบสนอง
เมื่ อญาณเลื่ อนขึ้นมาอยู่ฐานที่ ๖ คือบริ เวณระหว่ างคิ้ว หรื อเหนื อ
จากนั้นขึ้นไป ญาณจะมีแต่ความใส และบริ สุทธิ์ ห่ างไกลจากตาแหน่งที่เป็ น
ฐานของกิเลส จะทาให้เกิดตาญาณ เป็ นญาณปั ญญาที่รู้แจ้งรู ้จริ งทุกอย่าง และ
ไม่ถูกสังขารเข้าครอบงา
ความเข้ าใจในเรื่ องฐานของอารมณ์ จะช่ วยในภาคปฏิบัติ ให้ ผู้ปฏิบัติ
สามารถหลุ ด ออกจากอ านาจของกิ เ ลส และตั ณ หาทั้ ง ๓ คื อ กามตั ณ หา
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา ได้

๓๑

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

ฐานที่ ๑ เป็ นฐานต่าสุ ด ฐานนี้ เป็ นตาแหน่ งของอารมณ์ ราคะหรื อ
กาหนัด เมื่อคนมีอารมณ์เพศ วิญญาณจะวิ่งจากจิตลงไปอยูท่ ี่ฐานนี้
ฐานที่ ๒ เป็ นตาแหน่งของอารมณ์โลกียะ เมื่อวิญญาณออกจากจิตไป
อยูฐ่ านนี้ จิตจะปรุ งแต่งเรื่ องกิเลสล้วน ๆ เกิดอุปาทาน เข้าไปยึดว่าขันธ์ ๕ เป็ น
ตัวเราของเรา เราเป็ นกับโลกทั้งหมด สร้างความร่ ารวยปรุ งแต่ง
ฐานที่ ๓ เป็ นตาแหน่ งของอารมณ์ ฌ าน เมื่ อ อยู่ในฌาน จะไม่เกิ ด
วิปัสสนาญาณ เพราะไม่สามารถเห็นพระไตรลักษณ์
ฐานที่ ๔ เป็ นฐานของจิต เมื่อวิญญาณตัวรู ้ เลื่อนมาอยู่ตาแหน่งนี้ จะ
ไปเห็น อดีต-อนาคต ปรุ งแต่งเรื่ องอดีต-อนาคต เพราะความจาทุกชาติที่ทามา
เป็ นมาได้ถูกเก็บไว้อยู่ในจิตนี้ท้ งั หมดจึงทาให้แยกออกจากกิเลสไม่ได้ กิเลส
ต่าง ๆ อุปาทานขันธ์ ๕ อยูท่ ี่ฐานจิตนี้ท้งั หมด
ฐานที่ ๕ เป็ นฐานของมโนธรรม วิญญาณเริ่ มกลายเป็ นญาณตัวรู ้ ฐาน
นี้ จะพบมโนธรรมซึ่ งเป็ นใหญ่กว่าจิ ต สามารถสอนจิต คุมจิ ตได้ เปรี ยบจิต
เหมือนช้าง และมโนเหมือนควาญช้าง
ฐานที่ ๖ เป็ นฐานของญาณอิสระหรื อตัวรู ้อิสระ เป็ นฐานของสติและ
มหาสติ ซึ่ งนามาถึงการก่อเกิดของปั ญญา เมื่อตัวรู ้อิสระเลื่อนไปอยู่ในความ
ว่าง จะสามารถเห็นทุกข์ได้ในทุกสิ่ งทุกอย่าง จะพบจักขุกรณี และญาณกรณี

๓๒
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รูปที่ ๓ ฐานของอารมณ์ ในจิต

๓๓
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จักขุกรณี คือกิจของตาที่เห็นรู ปแล้วไม่ยึดว่าเป็ นตัวเราของเรา เป็ น
กิ จ ที่ รู้ถึงอนิ จจัง ทุกขัง และอนัตตา ให้เราเห็นพระไตรลักษณ์ เห็ นว่ารู ปไม่
เที่ยงทั้งหมด เห็นสักแต่ว่ารู ป ไม่มีอตั ตาตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่ วน ญาณกรณี
เป็ นญาณรู ้อยู่ตลอดเป็ นมหาสติ เป็ นปั ญญาที่รู้แจ้ง เห็นไปจนถึงสุ ญญตาและ
นิพพาน
ฐานที่ ๗ เป็ นฐานที่วิญญาณจากจิตวิ่งไปสั่งสมองให้สั่งร่ างกายให้
ทางาน ตัวจิตทางานเองไม่ได้เพราะไม่มีธาตุ ๔ คือ ดิน น้ า ลม และ ไฟ

”จิตเป็ นทาสความคิด จึงขาดอิสระทางจิต“
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

หลวงพ่ อ ให้ ห มั่น ปฏิ บัติ ไ ม่ ใ ห้ ญ าณเลื่ อ นลงต่ า กว่ า ฐานของมโน
ธรรม ไม่ให้ลงไปในฐานของจิต ฐานฌาน ฐานโลกีย ะ หรื อ ฐานของอารมณ์
ราคะ โดยที่ฐานเหล่านี้จะทาให้เกิดความหลงในอารมณ์ ถ้าเราอยูก่ บั มโนธรรม
หรื อญาณตัวรู ้ เมื่อจิตประกอบด้วยความกาหนัด ญาณตัวรู ้ก็รู้ทนั ญาณเห็นจิต
ว่าเขาเป็ นไม่ใช่เราเป็ น เห็นความกาหนัดเป็ นแค่อารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่
และดับไป เมื่อจิตประกอบด้วยราคะ ความกาหนัด หรื อความใคร่ ก็ให้เราเห็น

๓๔
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ว่าเขาเกิด ไม่ใช่ตวั ญาณไปเกิด ตัวรู ้ไม่ได้เกิด ตัวเกิดไม่ได้รู้ เป็ นแค่ธรรมชาติ
ของจิ ต ถ้าเราสามารถปล่อยวางไม่ไปยึดได้น้ ัน เรี ยกได้ว่าโลกุตรญาณและ
โลกุตรจิต เมื่อมโนธรรมเกิด มหาสติเกิด จิตที่เกิดดับนั้นก็จะเป็ นโลกุตรจิต
ญาณตัวรู ้ที่บริ สุทธิ์ เป็ นโลกุตรญาณ ทั้งสองเป็ นโลกุตระ ถ้าไม่ไปยึดว่าเป็ นตัว
เราของเรา ให้เห็นแค่ว่าเป็ นเรื่ องของจิตเท่านั้น จะเป็ นโลกุตระตลอดไป

“แยกญาณขึ้นข้ างบน ไม่ ให้ ปนกับจิต เพราะจิตเต็มไปด้ วยกิเลสมากมาย
ญาณรู้ บริสุทธิ์ ใส ว่ าง ฝึ กจิตให้ อยู่เหนือสังขาร ญาณให้ อยู่เหนือจิต
เมื่อญาณใสไม่ปนกับกิเลสในจิต ญาณก็มปี ัญญาพิจารณาธรรม
เป็ นทางลัดตัดกิเลส ญาณอิสระเป็ นกลาง ควรแก่การงาน "

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

๓๕

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

“การติดอยู่ในลาภ ยศ สุ ข สรรเสริญ เป็ นเหตุปิดบังไม่ เห็นทุกข์ ”
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

๓๖

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

เรื่ องของวิปัสสนา
ปั ญญา เป็ นส่ วนของวิญญาณตัวรู ้ที่ประกอบไปด้วยสังขารที่ปรุ งไป
ในทางที่ ถูกต้อ ง รู ้ จ ริ ง รู ้ แ จ้ง ปั ญ ญาเกิ ดได้ ๓ ทางคื อ ๑. สุ ต มยปั ญ ญาเป็ น
ปั ญญาที่ได้จากการฟัง ๒. จินตมยปัญญาเป็ นปั ญญาที่ได้จากการรู ้แจ้งทางจิต
และ ๓. ภาวนามยปัญญาซึ่งเป็ นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเป็ นประจา
ปัญญาในวิปัสสนาเป็ นปั ญญาที่รู้แจ้ง เห็นตามความเป็ นจริ ง เห็นว่า
ทุกสิ่ งเป็ นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา เห็นว่าร่ างกายของสรรพ
สัตว์ท้งั หลายเป็ นเพียงแค่ส่วนประกอบของธาตุขนั ธ์มารวมกันเท่านั้น
อธิปัญญา เป็ นปั ญญาอันละเอียด เห็นความเกิดดับของทุกอย่างที่มา
กระทบกับอายตนะ เห็ น ความว่ างในตัวตน ท าให้ จิตว่ างจากอายตนะที่ ถูก
กระทบ
ปัญญาญาณ เห็นแจ้งตามความเป็ นจริ ง เห็น ถึงตัณหาและอุปาทาน
ขันธ์ ๕ นาไปสู่ความรู ้แจ้ง ทาให้เกิดปัญญาวิมุติซ่ ึงเป็ นปัญญาที่ทาให้หลุดพ้น
จากกิเลสที่เคยยึดถือ เห็นแจ้งว่าตัวเราไม่มีอะไร
“รู้ เห็น ปฏิบัติ ละ วิมุตติ หลุดพ้น จิตผ่องใส หลุดพ้นจากอารมณ์ ”
ปัญญาจะเกิดขึ้นได้โดยการเจริ ญสติปัฏฐาน ๔ ให้เห็นว่าสิ่ งทั้งหลาย
ไม่ เ ที่ ย ง เกิ ด ขึ้ น ตั้ง อยู่ ดับ ไป เมื่ อ ดับ แล้ว จะท าให้ วิญ ญาณธาตุ ไ ม่ หลงใน
สังขารที่ปรุ งขึ้นมา ปฏิบตั ิไปเรื่ อย ๆ ติดต่อกันให้รู้แจ้งในความจริ ง นาน ๆ เข้า

๓๗

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

ทุกข์ก็ไม่เกิด จิตที่เป็ นสมาธิ จะนาทางให้เกิดปั ญญาและปั ญญาญาณ ให้ใช้
ปัญญาญาณที่บริ สุทธิ์ตามรู ้ทุกอย่างในกายและใจ ให้เห็นว่าอุปาทานขันธ์น้ ีเอง
เป็ นตัวไปยึดว่าเราทุกข์ ให้หมัน่ พิจารณาเพื่อให้รู้ เห็น และเข้าใจให้แจ่มแจ้งใน
รู ปนาม แยกธาตุ แยกขันธ์ แยกอายตนะทั้งฝั่งนอกและฝั่งใน เห็นรู ป เห็นนาม
จนไม่มีการรวมเป็ นอัตตาตัวตน ทาลายอวิชชา ความไม่รู้ ความมืดบอด ให้รู้
แจ้งได้ ให้เห็นจริ งได้ ปั ญญาคือความรู ้แจ้ง เปรี ยบเสมือนแสงไฟ ส่ วนญาณตัว
รู ้จะรู ้เห็นไปตามแสงไฟ และจะสามารถรู ้เห็นได้ไปจนถึงความหลุดพ้น
ให้หมัน่ เจริ ญตัวรู ้เพื่อให้รู้ทนั ในสิ่ งที่เกิดขึ้นเรี ยกว่าเจริ ญสติ ใช้สติ
ตามรู ้และตามเห็นความเกิดดับของธาตุท้ งั ๑๘ โดยให้วิญญาณตัวรู ้คอยแยกดู
อยู่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและไม่มีอุปาทานขันธ์เข้าไปยึด ให้ผปู ้ ฏิบตั ิทาจิตให้ว่าง
ปล่อยวาง ไม่หวัน่ ไหวต่อสิ่ งทั้งหลายที่ผา่ นเข้ามาทางอายตนะ

“ปฏิบัติ ให้ สติ สมาธิ และปัญญา มารวมกันเป็ นดวงเดียว”

ใช้มโนธรรมเป็ นตัวนาจิต และควบคุมจิตให้รู้แจ้งเห็นจริ งในปรมัตถ
ธรรม ตามความเป็ นจริ งที่แท้ ดูจิตว่ามีอะไรเกิดขึ้น พิจารณากิเลสกามและวัตถุ
กาม
แยกขันธ์ ๕ ให้ออกเป็ นแต่ละขันธ์ ให้เห็นแจ้งใน รู ป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณซึ่ งเป็ นตัวรู ้ แยกให้ได้ว่า ร่ างกายไม่ใช่ตวั รู ้ เวทนาไม่ใช่
ตัวเรา เกิดเอง ดับเอง พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่าได้

๓๘
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ทุ ก ข์กับ มัน ปล่ อ ยให้ จิ ต เป็ นอิ ส ระ รู ้ อ ยู่ เห็ น อยู่ แต่ ไ ม่ วุ่ น วายกับ สิ่ ง ที่ เ ห็ น
เห็นสัญญาเป็ นผูบ้ นั ทึกความจา เห็นสังขารความปรุ งแต่ง เห็นอภิสังขาร อัน
เป็ นความคิดที่ประกอบกับอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วย
๑. ปุ ญ ญาภิ สั ง ขาร ปรุ ง เรื่ อ งบุ ญ ส่ ง ให้ ไ ปเกิ ด ในมนุ ษย์โ ลกกับ
เทวโลก
๒. อปุญญาภิสังขาร ปรุ งเรื่ องบาป ส่ งให้ไปเกิดในอบายภูมิท้ งั ๔
มีนรก เปรต อสุ รกาย และสัตว์เดรัจฉาน
๓. อเนญชาภิสังขาร ปรุ งแต่งภพอันมี ความคิดนึ กอยู่ในอารมณ์
เดียวจนจิตแน่วแน่ไม่หวัน่ ไหว เมื่ออยู่ในฌานก็ทาให้ไปเกิดใน
รู ปพรหมหรื ออรู ปพรหม ซึ่ งทาให้ชา้ เสี ยเวลามาก อยู่ในฌานก็
ไม่ได้รู้แจ้งและไม่สามารถจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ ถ้าอยูใ่ น
ความว่างหรื ออรู ป ก็ไปเกิดได้แค่มนุษย์กบั พรหมเท่านั้น
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิรู้เห็นว่าในจิตมีท้งั กุศลและอกุศล และให้รู้ว่าอุปาทานใน
ขันธ์ท้ งั ๕ นั้นมารวมกันในจิต เมื่อจิตยังติดอยู่ในทุกข์จะทาให้วิญญาณพลอย
ทุกข์ไปด้วย เมื่อใดก็ตามที่แยกวิญญาณออกได้แล้วจากขันธ์อื่น วิญญาณจะยัง
รู ้อยูแ่ ต่ไม่เป็ นทุกข์ไปด้วย
ให้หมั่นฝึ กสติ จนเป็ นมหาสติ ให้ รู้ทันมากเข้าๆ ตามรู ้ ตามเห็ นไม่
เผลอ ให้ รู้ ทันว่ า ขันธ์ น้ ัน ไม่เ ที่ ย ง เป็ นทุ กข์และวุ่ นวาย ฝึ กให้ เ ห็ น พระไตร
ลักษณ์ กาหนดทุกข์ เห็นทุกข์ รู ้ทุกข์ ปล่อยวางจากทุกข์ และดับทุกข์ ไม่ไปกับ
ทุกข์ รู ้แล้วปล่อยวาง ปฏิบตั ิจนให้เหลืออยูแ่ ต่ตวั รู ้โดยแยกวิญญาณให้ออกจาก

๓๙
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ขันธ์อื่น ให้สติมหาสติมาอยู่ที่ตวั รู ้ โดยไม่มีอุปาทานขันธ์เข้าไปยึด ไม่มีอตั ตา
ตัวตน ตัดสมมติ ไม่มีสัญญา ให้เหลือแต่ธาตุรู้ รู ้อยูอ่ ย่างเดียวโดยไม่ปรุ งแต่ง รู ้
แล้วปล่อย ไม่ยึดว่าเราทุกข์ในทุกขณะจิต ยึดมัน่ มากทุกข์มาก ไม่ยึดไม่ทุกข์
ดับทุกข์ตรงที่มนั เกิด
เมื่อเจอตัวรู ้ที่เป็ นอิสระ เกิดเป็ นมโนวิญญาณที่มีความว่าง ใส และ
บริ สุทธิ์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้เพราะนัน่ คืออารมณ์ของนิพพาน ให้หน่วงอารมณ์
นั้นไว้ ให้อยู่กบั สภาวะนั้นให้ได้นาน ๆ วิญญาณที่เป็ นอิสระนี้จะเป็ นธาตุรู้อยู่
ตลอดการไม่เปลี่ยนไป ไม่ทุกข์จากอายตนะทั้งหลาย หรื อจากไฟ ราคะ โทสะ
โมหะ ไม่ ทุ กข์กับขัน ธ์ อื่น อีก ๔ ขัน ธ์ เมื่ อ ธาตุ รู้ เป็ นมหาสติ สมบูร ณ์ จะเกิ ด
ปั ญญาญาณ เป็ นปฏิเวธโดยได้บรรลุผลจากการปฏิบตั ิ เมี่อวิญญาณเป็ นอิสระ
จะเกิดเป็ นปัญญาวิมุติ เป็ นโลกุตระ เข้าสู่กระแสอมตะแห่งนิพพาน

"วิปัสสนา รู้แจ้ งเห็นจริงแล้ วปล่อยวาง
เห็นวัตถุไม่ ติดวัตถุ เห็นคนไม่ ติดคน"
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

ให้หมัน่ ปฏิบตั ิ โดยให้สติท้งั ๓ คือ สติในสติปัฏฐาน ๔ สติในมรรค
และสติ ในโพชฌงค์ เข้ามารวมเป็ นหนึ่ งเดียว ให้ต้ งั ไว้ในที่เดียวกันในขณะ
ปฏิบตั ิภาวนา เพื่อให้เกิดความรู ้แจ้ง จะขาดสติใดสติหนึ่งไม่ได้

๔๐
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สติ ปั ฏ ฐาน ๔ จะคอยหมั่น ดู กายในกายจนเห็ น อนิ จ จัง เพื่ อ ให้จิต
ปล่อยวาง ดูกายภายนอกให้เห็นความไม่เที่ยง ดูกายภายในให้เห็นทุกข์ ดูกาย
ในกายให้เห็นความไม่มีตวั ตน ให้เห็นทัว่ พร้อมทั้ง กาย เวทนา จิต และ ธรรม
ให้หมัน่ พิจารณาในสติปัฏฐาน ๔ แล้วเราจะแจ่มแจ้งว่าเราถูกหลอกด้วยกายใจ
ของเราเอง หลวงพ่อจาเนียรท่านสอนยืนดูกายให้เห็นอนิจจัง พิจารณาทุกขัง
ให้เห็ นอนัตตา เห็ นไปถึ งสุ ญญตาจนไปถึ งนิ พพาน ส่ วน สติในมรรค เป็ น
สัมมาสติ จะคอยตามประคองจิต ให้อยู่ในสายกลาง ไม่ไปติดอายตนะทั้งฝั่ง
นอกและฝั่งใน รวมทั้งความชอบหรื อความไม่ชอบ และ สติในโพชฌงค์ จะ
คอยตามรู ้ตามเห็น คอยสอดส่องธรรม เลือกเฟ้นธรรมที่เกิดในสังขารนั้น

“กิเลสบังคับจิต ของเสพติดบังคับร่ างกาย วิบากบังคับสัตว์ โลกให้ เป็ นไป
อาสวักขยญาณบังคับกิเลส ”
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

เมื่อสติในสติปัฏฐาน ๔ มารวมกับสติสัมโพชฌงค์แล้ว สติในมรรค
องค์ ๘ จะพาเดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลัง ไม่แวะไปซ้ายไปขวา ไม่ไปติดดี
หรื อติดชัว่ ให้เอาวิญญาณตัวรู ้ไปตั้งเป็ นสติและมหาสติ หมุนไปตามจักรของ
โพชฌงค์ โดยหมุนเริ่ มจากความมีสติในกองสังขารทั้งหลาย ตามมาด้วยวิจยั
วิจารณ์ เลื อกเฟ้ นธรรมที่เกิ ดในสังขาร และให้มีความเพียรอยู่ในกองสังขาร
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ธรรมนั้น จนเกิดปิ ติมีความซาบซ่ านไปในธรรมนั้น ตามมาด้วยปั สสัทธิ ที่มี
ความสงบในธรรมนั้น ได้ส มาธิ คื อ ไม่ ห วั่น ไหวในสั ง ขารธรรมนั้น เกิ ด
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เมื่อวางธรรมทั้งปวงได้แล้ว ไม่ติดในธรรมสังขารใดแล้ว
เป็ นวิมุติหลุดพ้น เป็ นวิสังขารหยัง่ ลงสู่พระนิพพาน

" พิจารณาด้ วยญาณทั่วสรรพางค์กาย
ให้ เห็นกายเป็ นของเปื่ อยพัง เป็ นรังหนอน
เห็นกระดูกเป็ นท่อนๆ เป็ นอัตภาพหยาบๆ
เป็ นของคาว เป็ นของสู ญหาย"

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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เรื่ องของสติปัฏฐาน ๔
สติ ปั ฏ ฐาน เป็ นการฝึ กสติ แ ละใช้ส ติ ใ นการก าหนดระลึ ก รู ้ ห รื อ
พิจารณาสิ่ งทั้งหลาย ให้รู้เห็นได้ตามความเป็ นจริ ง สติปัฏฐาน ๔ แบ่งออกเป็ น
๔ หมวดด้วยกันคือ
๑. กายานุปัสสนา เป็ นการพิจารณาฐานกาย เพื่อให้ละสักกายทิ ฏฐิ
ให้ละปล่อยวางร่ างกายว่าไม่ใช่ ของเรา ทาให้ไม่หลงในรู ปตัวเองหรื อผูอ้ ื่น
พิจารณากายภายนอกให้เห็นความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลงของ ผม ขน เล็บ
ฟัน และผิวหนัง พิจารณากายภายในให้เห็นความจริ งภายในกาย ในอาการ๓๒
เห็นอวัยวะต่างๆในร่ างกายว่าเป็ นแค่ส่วนประกอบ เป็ นอนัตตาไม่มีตวั ตน ไม่มี
เราไม่มีใคร มีแต่ความรู ้สึก เห็นว่านามเป็ นตัวรู ้ รู ปเป็ นสิ่ งที่ถูกรู ้ ใช้ปัญญามอง
ทะลุอนัตตาความไม่มีตวั ตน ให้เห็นไปจนถึงสุ ญญตาความว่าง พิจารณากายใน
กาย เมื่อยังอยู่ในโลกียะจะเห็นเป็ นวิญญาณ เมื่อเข้าโลกุตระจะเห็นความไม่มี
ตัวตน เห็นเป็ นอนัตตา
๒. เวทนานุปัสสนา เป็ นการพิจารณาฐานเวทนา เมื่อเกิดเวทนาขึ้นใน
กาย เช่น เจ็บปวด ร้อน เย็น หนาว อบอุ่น คัน หรื อปวดเมื่อย ต่าง ๆ ให้เห็นว่า
เวทนาเกิ ดดับเป็ นธรรมดา เป็ นธรรมชาติ เดี๋ ยวมันก็หายไปเอง เมื่ อเกิ ดสุ ข
เวทนาที่ ท าให้ เ กิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ทุ กขเวทนาที่ ท าให้ เ ศร้ าหมองวุ่ น วาย
ท้อถอยใจ โสมนัสเวทนาความปิ ติอิ่มใจ โทมนัสเวทนาความโศกเศร้าเสี ยใจ
ความแค้นใจ หรื ออุเบกขาเวทนาความไม่ยินดียินร้ายก็ตาม ให้เห็นว่าเป็ นเรื่ อง

๔๓
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ของอารมณ์ เมื่อเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดบั เอง พิจารณาให้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เรา ไม่ไป
ยึดมัน่ ในเวทนานั้น ให้เห็นว่าเวทนาทั้งหลายเป็ นเรื่ องธรรมดา เป็ นธรรมชาติที่
เกิดขึ้นมา ตั้งอยู่ และดับไปได้เอง
๓. จิตตานุปัสสนา เป็ นการพิจารณาฐานจิต ให้ดูจิตในจิต ให้เห็นว่า
จิตประกอบด้วย วิญญาณผูร้ ู ้ สัญญาผูจ้ า และ สังขารผูป้ รุ งแต่ง ให้ตามดูการ
ปรุ งอารมณ์ของจิต เมื่อจิตเกิดราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะ เมื่อรู ้ เท่าทันแล้วไม่ปรุ ง
แต่งไปตามราคะ มันก็จะดับไปเอง เมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะ ให้
เห็นว่าเกิดดับเป็ นธรรมดา เมื่อจิตประกอบด้วยโทสะ ก็รู้ว่าจิตมีโทสะ ให้เข้าใจ
ว่าโทสะมี ต้นเหตุมาจากวิภวตัณหาซึ่ งทาให้เกิ ดอนิ ฏฐารมณ์ ความขุ่นเคือง
ความไม่สบอารมณ์ ถ้าไม่รู้เท่าทัน ความโกรธจะเกิดขึ้น ตามมาด้วยโทสะ ทา
ให้ เ กิ ด ความอยากจะประทุษร้ าย ท าลายตัวเอง ผูอ้ ื่ น หรื อ สั ต ว์โ ลก เมื่ อจิ ต
ปราศจากโทสะแล้วก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ เมื่อจิตเกิดโมหะซึ่งเป็ นความหลง
ในสมมติบญั ญัติว่าเป็ นตัวเรา ของเรา หรื อของใคร หลงความสวยงาม หลงการ
ตกแต่งประดับประดาตามที่ตนเองชอบปรุ งแต่งขึ้นมา ก็ให้รู้ โมหะจะตั้งอยู่
และดับไปเอง เมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตไม่หลง เมื่อจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่
เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน แต่ไม่ยึดถือ ให้เห็นว่าเป็ นหน้าที่ของเขา เราจะไป
บังคับไม่ได้ เมื่อจิตยึดมัน่ อยู่ในอุปาทานขันธ์ คันก็เรา เจ็บก็เรา ร้อนก็เรา เห็น
เป็ นตัวเราของเราทั้งหมด ก็ให้รู้ เมื่อจิตอยูใ่ นกามาวจร แส่ส่าย เที่ยวไปไม่หยุด
คิดสร้างสรรค์ไปต่าง ๆ นานา บังคับไม่ได้ ก็ให้รู้อยู่ เมื่อจิตอยู่ในอารมณ์ฌาน
มีเอกัคตา ปิ ติ สุ ข และอุเบกขา ก็รู้ว่าจิตเป็ นหนึ่ งอยู่ในอารมณ์ฌาน เมื่อจิตตั้ง
มัน่ ในสมาธิหรื อไม่ต้งั มัน่ ในสมาธิ กใ็ ห้รู้ เมื่อจิตหลุดพ้นจากอารมณ์กร็ ู ้ จะเห็น
การประกอบของจิต แยกจิตได้ ให้เห็นสภาวะที่จิตยังมีสัญญาตัวจาได้หมายรู ้

๔๔
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และวิญญาณตัวรู ้ แต่ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยกับสังขารหรื ออารมณ์ปรุ งแต่ง ให้เรา
อย่าไปกังวลหรื อทุกข์กบั จิต ถ้าจิตจะคิดก็ปล่อยให้คิดไป เดี๋ยวจิตเหนื่อยก็จะ
เลิกเอง ให้ฝึกจนชานาญ ให้ยอมรับตามความเป็ นจริ งว่าทุกอย่างเป็ น อนิจจัง
ทุกขัง และอนัตตา อย่าไปทุกข์กบั มัน ฝึ กให้ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ให้เห็นเป็ นเรื่ องของ
หน้าที่ของมันตามธรรมชาติ
๔. ธัมมานุปัสสนา การพิจารณาฐานธรรม ให้ดูธรรมในธรรมเป็ น
เนืองๆ ให้เข้าใจว่าที่สุดของธรรมทั้งหลายอยู่ที่รูปธรรมนามธรรม ให้ทาความ
เข้าใจและตามดู ค วามเกิ ด ดับ ของรู ป ธรรมและนามธรรมทั้ง ภายนอกและ
ภายใน เมื่อรู ้สึกถึงรู ปธรรมนามธรรมอันใด ให้เอาสติไปตามรู ้ทนั โดยไม่มีการ
ปรุ งแต่งของอารมณ์ เมื่อเห็นที่ไหนก็ดบั ที่นนั่ การพิจารณาฐานธรรมสามารถ
ทาได้โดย
๔๑ พิจารณานิวรณ์ ๕ ที่ประกอบด้วย กามฉันทะ ซึ่ งเป็ นความใคร่
ในวัตถุกามและกิเลสกาม ความพยาบาท ความง่วงเหงาหาวนอนหรื อถีนมิทธะ
ความฟุ้ ง ซ่ า นร าคาญใจหรื อ อุ จ ธั จ จะกุ ก กุ จ จะ และ ความลัง เลสงสั ย หรื อ
วิจิกิจฉา (ดูรายละเอียดในเรื่ องของนิวรณ์ ๕)
๔๒ พิจารณาขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ให้พิจารณาได้ทุกขณะ
รู ป ให้ยกอาการ ๓๒ แต่ละอย่างออกมาพิจารณาให้เห็นว่า ไม่เที่ยง
เป็ นทุกข์ ไม่มีตวั เราหรื อตัวตน เป็ นเพียงแต่หน้าที่ของรู ปธรรมทั้งหมด ให้รู้ถึง
ความวุ่นวายในความเป็ นไปของสังขารร่ างกาย ที่มีความเกิดดับเป็ นธรรมดา
ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา ทาจิตให้ว่างไป เมื่อจิตว่าง ใส ก็จะสบาย
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เวทนา ให้เห็นสุ ขเวทนา ทุกขเวทนา โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนา
และอุเบกขาเวทนา ว่าเป็ นเพียงเรื่ องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมา ตั้งอยู่ แล้วก็ดบั
ไป ปวดก็ดี ร้อนก็ดี เย็น หนาว อบอุ่น คัน แสบ หรื อร้อนก็ดี ให้เห็นว่าเกิดดับ
เป็ นธรรมดา เป็ นธรรมชาติของเขา เวทนาไม่ใช่เรา ตัวเราไม่ใช่เวทนา เดี๋ยวมัน
ก็หายไปเอง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดบั ไปเอง พิจารณาให้ถึงที่สุดจนถึงปรมัตถ์
ไม่ยึดมัน่ ในเวทนานั้น
สั ญ ญา เป็ นตัวจ าได้ห มายรู ้ ใ นสมมติ บัญญัติ คอยจดจ าอดี ต ให้ ผู ้
ปฏิบตั ิถือว่าเรื่ องที่จาอดีตไว้น้ นั เป็ นเรื่ องธรรมดา ให้เปลี่ยนสัญญาจากสมมติ
บัญญัติเป็ นปรมัตถ์ เมื่อเปลี่ยนได้แล้วญาณปัญญาจะสู งขึ้น
สั งขาร เป็ นการปรุ งแต่ง เมื่อปรุ งไปในทางบุญก็อยากสร้างบุญกุศล
คิดอยู่แต่เรื่ องทาบุญ เมื่อปรุ งไปในทางบาปก็คอยคิดแต่ในด้านอกุศล คิดแต่
ท าลาย เมื่ อ ปรุ ง ไปในทางฌาน แม้จิ ต จะไม่ หวัน่ ไหวแต่ ก็ ย งั ถู ก ทับถมด้วย
อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน ผูป้ ฏิบตั ิบางท่านอาจเกิดฤทธิ์ทางใจขึ้นได้ แต่ฤทธิ์
นี้ สามารถเสื่ อ มได้ถ้า ยัง ไม่ เข้า เขตของโลกุ ตระ ให้ เ ราเห็ นว่ า เป็ นเรื่ องของ
สังขารปรุ งแต่ง เห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของสังขารนั้น
วิ ญ ญาณ เป็ นธาตุ รู้ รู ้ ทุ กอย่าง ให้ ต ามดู ธาตุ รู้ ไ ปเรื่ อ ยๆว่ ารู ้ อ ะไร
อย่างไร ตามดูรู้ในรู ้ จนให้ญาณผ่านไปได้
๔.๓ พิจารณาสั งโยชน์ ตามอายตนะ สังโยชน์เกิ ดขึ้นได้เมื่ อมี ก าร
สัมผัสที่อายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็ นกามราคะสังโยชน์
ให้ เ ห็ น ว่ า ไฟราคะเกิ ด ได้ทุ ก ขณะ เกิ ด ได้ท้ ัง ที่ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย และใจ
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ให้พิจารณาว่า รู ปเป็ นของร้ อน ตาเป็ นของร้ อน รู ปกระทบตาเป็ นของร้อน
วิญญาณที่อาศัยในตาก็เป็ นของร้อน ร้อนเพราะไฟราคะ ร้อนเพราะไฟโทสะ
ร้อนเพราะไฟโมหะ โดยนัยเดียวกันให้เห็นว่าเสี ยงเป็ นของร้อน หูเป็ นของร้อน
เสี ยงที่มากระทบหู เป็ นของร้อน เช่นเดียวกันกับ จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรสชาด
ร่ างกายกับการสัมผัส และ จิตกับ ธรรมารมณ์ ทุกอย่างเป็ นปั จจัยให้จิตเกิดการ
เสวยอารมณ์ สุ ข ทุ กข์ ไม่ สุข ไม่ ทุ กข์ น่ ายิ น ดี ไม่ น่ ายิ น ดี ให้ พิ จ ารณาตาม
อายตนะให้เห็นความเกิด ความตั้งอยู่ ความดับไป ให้เห็นความโลภ ความโกรธ
แค้น ความหลง ให้ตดั อารมณ์ไม่ให้เกิคกามราคะสังโยชน์ที่ทาให้เราเพลินไป
กับการเสพอารมณ์ในวัตถุกาม กิเลสกาม หรื อปฏิฆะสังโยชน์ที่ทาให้เกิดความ
ขุ่นในอารมณ์ ให้เห็นเป็ นธรรมดาเป็ นธรรมชาติ ไม่ยึดถือในอารมณ์ท้งั หมดที่
เกิดขึ้นจากการสัมผัส ทั้งทาง ตา หู จมูก ลิ้นกาย และใจ ว่าเป็ นเรา หรื อของเรา
ให้ถือเป็ นเรื่ องของธรรมชาติ เป็ นธรรมดาของสัตว์โลก อย่าไปยึดถือว่าเป็ นตัว
เป็ นตน เป็ นบุ คคล ให้ ล ะอัต ตาจนเห็ นอนัต ตา ต้อ งพิ จ ารณาให้เ ห็ นว่าเป็ น
หน้าที่ของเขา สังโยชน์ท้ งั หลายก็ให้เห็นว่าเป็ นธรรมดาทั้งหมด ไม่ยึดมัน่ ถือ
มัน่ เมื่อเห็นแล้วจะได้ปล่อยวาง ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเกิด ที่ไม่เกิดก็รู้ว่าไม่เกิด
เมือจิตปรุ งก็เห็นว่าเขาปรุ ง ทาจิตให้เป็ นกลางให้ได้ พิจารณาให้เห็นว่าธรรม
ทั้งหลายเกิดขึ้นมาอย่างไร ตั้งอยูอ่ ย่างไร และดับไปได้อย่างไร
๔.๔ พิจารณาโพชฌงค์ องค์ ของความรู้ พร้ อมแห่ งการตรั สรู้ ใช้สติ
สั มโพชฌงค์ หรื อความระลึกได้ในปั จจุบนั ธรรมเป็ นตัวนาหน้า คอยสอดส่ อง
ธรรมเป็ น ธั มมวิจยะ ให้พิจารณารู ปธรรมนามธรรมให้ละเอียดโดยใช้ วิริยะ
หรื อความเพียร ความอิ่มใจหรื อ ปิ ติ ที่ เกิ ดขึ้นตามมาเพราะความดับไปของ
กิเลสหยาบ จะเป็ นพลังให้จิตไม่ให้ทอ้ ถอย และจะเป็ นกาลังให้ปฏิบตั ิต่อไปได้
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จนเกิด ปั สสั ทธิ หรื อความสงบกายสงบใจตามมาโดยไม่มีการปรุ งแต่ง ความ
ตั้งมัน่ แน่วแน่ในการปฏิบตั ิ หรื อ สมำธิ ก็จะเกิดขึ้น ตามมาด้วย อุเบกขำ หรื อ
ความไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆ อารมณ์ใดตั้งอยูก่ ็รู้ ดับก็รู้ แต่ปล่อยวางได้
เห็นว่าเป็ นหน้าที่ของเขา พิจารณาให้ได้ว่าเป็ นเรื่ องของโพขฌงค์ของความรู ้
พร้อมแห่ งการตรัสรู ้ที่เราจะต้องเรี ยนรู ้ ที่จะต้องทาตาม ที่จะต้องพิจารณาให้
เห็นทุกขณะ ให้เห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของเขา
๔.๕ พิจารณาอริ ยสั จ ๔ ให้เห็ นว่าทุกข์เป็ นเรื่ องธรรมดาของสัตว์
โลกที่จะต้องประสบ เพราะทุกอย่างในโลกทั้งนอกกายและในกายมีแต่ความ
ทุกข์ ชาวโลกทัว่ ไปมักพยายามที่จะย้ายทุกข์ หนี ทุกข์ หรื อปรารถนาให้ทุกข์
ดับ แต่ก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะไม่ได้ฝึกปฏิบตั ิเพื่อการหลุดพ้นทางจิต ผู ้
ปฏิบตั ิเพื่อที่จะให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกข์น้ นั จะต้ องกาหนดให้ เห็นทุกข์ แล้ ว
จึงดับทุกข์ ด้วยสติปัญญา เห็นทุกข์ในขันธ์ ๕ ทุกข์ในอายตนะ ทุกข์ที่เกิดขึ้น
ในใจ ในกาย และในอุปาทานขันธ์ เห็นแต่ไม่ยึดมัน่ ในทุกข์หรื อแบกทุกข์ เมื่อ
ทุกข์เกิดเองก็ตอ้ งดับเองตามหน้าที่ของเขา หมัน่ แก้ไขเรื่ อยไปโดยไม่ยึดถือใน
อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นการปฏิบตั ิในสายกลางเพื่อให้พน้ ทุกข์ ให้พิจารณาจนเห็น
ถึงที่เกิดของความทุกข์คือตัณหา ๓ และ อุปาทานขันธ์ ๕ ที่อยู่ในจิต ให้เห็น
จนถึงความดับทุกข์
การเจริ ญสติปัฏฐาน ๔ ทาให้เกิดปั ญญาเพื่อให้เห็นทุกข์ได้ชัด ได้รู้
เห็นในชีวิตที่เป็ นทุกข์อยู่ เห็นรู ปกายที่เต็มไปด้วยโรคภัยมากมาย เห็นเวทนาที่
ประกอบไปด้วยความรู ้สึกหลากหลายของทั้งกายและใจ ให้แยกเวทนาออกไว้
อย่าไปอยู่กบั มัน เวทนามันไม่รู้ตวั มันเอง ให้ตามรู ้ในตัวรู ้ ให้เห็นความทน
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เห็นความอยาก เห็นสัญญาที่จาไว้แต่เรื่ องราวในทุกข์ เห็นสังขารปรุ งแต่สิ่งที่
เป็ นทุกข์ เห็นวิญญาณไปรู ้แต่สิ่งที่เป็ นทุกข์ ให้เห็นทุกข์ ละทุกข์ เห็นอนิจจัง
ละอนิจจัง เห็นอนัตตา เห็นไปจนถึงความว่าง ให้รู้อยูก่ บั วิญญาณตัวรู ้ ไม่ไปยุ่ง
กับเวทนาหรื อสังขารว่าเป็ นตัวเราของเรา พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่า

“อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺ ส”
“ให้ มีความเพียรปฏิบัติ มีความรู้พร้ อม รู้ตัว มีความระลึกได้ หรือความกาหนด
พิจารณา กาจัดความยินดียินร้ ายในโลกเสีย”

ให้ผูป้ ฏิบตั ิ มีความเพียร เพียรทุกขณะตื่น ทุกอิริยาบท หมั่นตั้งสติ
พิจารณา ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต ฐานธรรม ให้ต้งั สติตามเข้าไปตามดู ตาม
รู ้ระลึกอยูใ่ นฐานทั้ง ๔ อยูเ่ สมอ ให้แยกตัวรู ้ออกจากสิ่ งที่ไปรู ้ ให้มีสัมปชัญญะ
คือความรู ้ตวั ความรู ้พร้อม รู ้สึกทุกอย่าง เช่น รู ้สึกปวด มีสติซ่ ึ งเป็ นญาณตัวรู ้
รู ้ทนั ทุกอย่าง เช่น รู ้ว่าปวด แต่ไม่ไปยึดถือเป็ นอารมณ์ ทั้งในฝ่ ายของอภิชฌา
หรื อความน่าพอใจ ในความโลภ ความปรุ งแต่ง ความเป็ นไป ความยึดมัน่ หรื อ
ในฝ่ ายของโทมนัสหรื อความไม่น่าพอใจ ในความโศกเศร้า ความเสี ยใจ ความ
ทุกข์ ให้ตามรู ้ ทนั อยู่กบั สติ ยกจิตขึ้นสู่ พระไตรลักษณ์ เข้าไปรู ้แจ้งเห็นจริ ง
ในรู ปนามที่เป็ นจริ งตามธรรมชาติ ให้เห็นแจ้งถึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จนถึง
สุ ญญตา เมื่อสติถูกฝึ กให้รู้ทนั มากขึ้นเรื่ อย ๆ และไม่เผลอ จะเกิดเป็ นมหาสติ
ให้ฝึกต่อเนื่ องเป็ นประจาไปจนเกิดปั ญญา จนมีความรู ้แจ้งเห็นจริ ง ฝึ กจิตให้
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ปล่อยวาง ไม่ทุกข์ไปด้วยกับทุกข์ที่เกิด เมื่อแยกเห็นขันธ์ เห็นธาตุ เห็นอายตนะ
เห็นสภาวะ เห็นสิ่ งที่เกิดขึ้นในจิต เห็นธรรมารมณ์และมโนธรรม เห็นทุกอย่าง
ได้แจ่มแจ้งแล้ว ให้ยงั คงทาหน้าที่ในชีวิตประจาวันต่อไปตามปรกติ
ในขณะที่ปฏิบตั ิกาหนดนั้น ธรรมจะเกิดขึ้นในจิต ผูป้ ฏิบตั ิอาจจะได้รู้
เห็ นในกรรมที่เราได้ทามาทุกชาติ ก่อนที่ ตามมาให้ได้รู้ได้เห็น จนกว่าจะได้
หลุดพ้น เมื่อใดก็ตามที่มีธรรมารมณ์เกิดขึ้นในจิต ให้เข้าไปหาที่เหตุและดับที่
เหตุให้ได้ เช่ นจิ ตเกลี ยดก็ให้ดบั ที่เกลี ยด แล้วจิ ตก็จะว่าง จิ ตโกรธก็ให้ดบั ที่
โกรธ แล้วจิตก็จะว่าง จิตไม่พอใจสิ่ งใดก็ดบั ให้ว่างจากสิ่ งนั้น ให้ว่างจากกิเลส
ตัณหา อุ ป าทาน และความทุกข์ มองให้ ลึ กเข้าไปถึ ง ที่ สุดจนรู ้ แจ้ง เห็ นจริ ง
จนกระทัง่ เห็นถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่ไม่ทุกข์ดว้ ย ให้วางจิตเข้ากลาง พิจารณาฐาน
กายให้เห็นแจ้งว่ากายไม่ใช่ของเรา ละสักกายทิฏฐิโดยไม่ยึดมัน่ ในตัวตน ฝึ กให้
จิตสงบนิ่งอยูต่ ลอด ให้ว่างในอารมณ์
เมื่อเวทนาเกิดในขณะปฏิบตั ิ จะมีผสั สะเข้าไปสู่ จิตและญาณจะเข้า
ไปรู ้ในจิต ตอนมีเวทนามันปวด จิตทนไม่ไหวและไม่อยากทนเพราะไม่ชอบ
ญาณคอยบังคับจิตว่าให้อดทนไว้ สอนให้อดทนจนกระทัง่ ทนได้ ครั้งแรก ๆ
จิตยังจะแยกจากเวทนาไม่ได้ ต้องมีตวั ญาณไปบังคับให้จิตแยก พอนานเข้าจิต
จะแยกเวทนาได้โดยอัตโนมัติ พอเวทนาเกิดขึ้นจิตมันจะแยกออกจากเวทนาไป
เองโดยไม่ดิ้นรน ญาณที่ เกิ ดนี้ จะไปต่อสู ้ ให้วิญญาณละสัญญาให้ปล่อยวาง
ความอดทนนี้มาจากญาณ เป็ นวิปัสสนาญาณซึ่ งสามารถบังคับทั้งกาย จิต และ
เวทนา ให้สามารถปล่อยวางได้ ใช้สติมหาสติเป็ นตัวเดินเข้าไปรู ้ไปเห็น รู ้ทนั
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อยู่ทุกขณะ เมื่อรู ้ทนั จะไม่ปรุ ง ปั ญญาเป็ นตัวหลบหลีกแก้ไข เป็ นตัวกาหนด
และเป็ นตัวปล่อยวาง

"ทั้ง อิฏฐารมณ์ อารมณ์ ที่น่าพอใจ
และ อนิฏฐารมณ์ อารมณ์ ที่ไม่ น่าพอใจ ก็เป็ นสังขาร
สังขารความปรุงแต่ งเป็ นเหตุ
ให้ ดับที่เหตุ ไม่ ดับข้ างนอก ให้ ดับที่เรา "

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

เมื่อเห็นแล้ว รู ้ถึงที่สุดแล้ว อวิชชาจะถูกทาลาย จะเกิดปัญญา ตามมา
ด้วยปั ญ ญาญาณจนกระทั่ง ถึ ง ปั ญ ญาวิ มุ ติ จะรู ้ เ ห็ น แต่ ไ ม่ ทุ กข์ด้วย ไม่ เ ป็ น
ด้วย นี่ คือวิญญาณอิสระที่มีปัญญามาก ถึงตรงนี้ให้สร้างเครื่ องอาศัยชัว่ คราว
ไว้สองอย่าง อย่างหนึ่งคือปิ ติ ซึ่ งจะทาให้อิ่มสบายสดชื่น และอีกอย่างหนึ่งคือ
สุ ขที่เป็ นสุ ขปรมัตถ์ อาศัยได้แต่ไม่ใช่เรา ถึงตอนนี้จะเกิดตาญาณคือจักขุกรณี
เป็ นกิจของตาที่รู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และญาณกรณี ซ่ ึงเป็ นปัญญารู ้แจ้ง เห็น
ไปถึงสุ ญญตาและนิพพานความดับทุกข์
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เมื่ อ สติ ปั ฏ ฐานเข้ า มาประกอบกั น ดี แ ล้ ว มั่ น แน่ ว แน่ ดี แ ล้ ว ใน
อริ ยมรรค ปั ญญาพิจารณาเห็นว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นห้ามไม่ได้ว่าอย่าเกิด
ห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ขนั ธ์เปลี่ยน ญาณรู ้ ญาณเห็นแล้ว จะสามารถละสักกายทิฐิ
ได้ นี่คือมรรควิถีของพระอริ ยเจ้า ไม่ยึด ไม่ถือมัน่ ว่ากายนี้เป็ นของเราของเขา
หรื อของใคร เป็ นเรื่ องของธรรมชาติ เป็ นเรื่ องของขันธ์ที่จะต้องเสวยอารมณ์
เมื่ อญาณรู ้ เห็นแจ่มแจ้งแทงตลอดชัดเจนลงไปแล้วเรี ยกว่าปรมัตถ
ธรรม เห็นเป็ นความจริ งของปรมัตถ์ เห็นความไม่เที่ยง เห็นว่าเป็ นทุกข์ เห็นถึง
ว่าไม่มีตวั ตน จิตเข้าสู่ ปฏิเวธธรรม คือความสงบ ความสะอาด ทาลายอุปาทาน
ขันธ์ได้ดบั ขาด ไม่ถือว่าเราทุกข์ ญาณรู ้เห็นแจ่มแจ้ง รู ้ในรู ้ ดับความทุกข์เสี ย
ได้

เมื่อเกิดตัณหา ตัดตัณหาได้ ความทุกข์ กด็ ับ
เมื่อตัดอุปาทานขันธ์ ได้โดยเด็ดขาด ความทุกข์ กด็ ับ เรียกนิพพาน
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เรื่ องของมรรคองค์ ๘
"ตราบใดที่ยังมีผ้ ปู ฏิบัติทางสายมรรค โลกย่อมไม่ ว่างด้ วยพระอรหันต์ "
พระพุทธพจน์
ทางสายมรรคเป็ นทางสายกลาง ทางสายเอก ทั้ง ๘ องค์ของมรรคต้อง
รวมอยูพ่ ร้อมเป็ นองค์เดียวเป็ นเอกายนมรรค เป็ นหนทางไปสู่นิพพาน สามารถ
จัดมรรคองค์ ๘ เป็ นหมวดหมู่ได้โดยย่อเป็ น ปัญญา (สัมมาทิฏฐิ และ สัมมา
สังกัป ปะ) ศี ล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชี วะ) และ สมาธิ
(สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ)
สั ม มาทิ ฏ ฐิ มี ปั ญ ญาเห็ น ชอบ เห็ น กามตั ณ หา ภวตั ณ หา และ
วิภวตัณหา เห็นกิเลสทั้งหลาย ว่าไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ไม่มีตวั ตน เห็นอุปาทาน
ขันธ์ ทั้ง ๕ ว่าเป็ นทุกข์ ไม่มีตวั ตน เห็นพระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้น เกิดๆ ดับๆ ใน
จิต ตลอดกาล ทั้งอดีต ปั จจุบนั และ อนาคต มารวมกันอยู่ เมื่อเห็นว่าเกิดแล้ว
ไม่ปรุ งตาม ญาณไม่ไปลงรวมกับจิต เห็นพระไตรลักษณ์ ในทุกสิ่ ง ในร่ างกาย
ทั้ ง ภายนอกและภายใน ในอดี ต ทั้ ง หมดและปั จ จุ บั น ให้ เ ห็ น ว่ า ทุ ก สิ่ ง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่เที่ยงสักอย่าง เพื่อ น้อมนาจิตให้ออกจากวัฏฏะที่ ไม่
เที่ยงไปสู่ ความเที่ยง ให้เห็นทุกข์ในกาย ทุกข์ในใจ และทุกข์ในอุปาทานขันธ์
ทั้ง ๕ ที่ไปยึดว่าตัวเราเป็ นทุกข์ เห็นทุกข์ในธรรมชาติที่มนั ทนไม่ได้
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สั ม มาสั ง กั ป ปะ ด าริ อ อกจากกามคุ ณ ท าการละกามคุ ณ ๕ ที่ เ ป็ น
กามตัณหา ให้ออกจากการยึดมัน่ ในรู ป เสี ยง กลิ่น รส และสัมผัส เมื่อตาเห็น
รู ปแล้วให้วางเฉยในการแสดงออกภายนอก รวมทั้งวางเฉยภายในจิต ให้ละ
อุปาทานขันธ์ที่ไปยึด ให้รู้ทนั ว่ามีการเกิดดับเป็ นธรรมดาทั้งภายในภายนอก
ให้เห็นจนชัดเจนแล้วปล่อยวาง ญาณรู ้จะอยู่ในสายกลาง ไม่ไปข้องเกี่ยวกับ
กิเลสสองฝ่ ายที่เป็ นเหตุให้ทุกข์เกิด ทั้งฝ่ ายโสมนัสที่มีกามตัณหาและภวตัณหา
ที่มีสุดยอดคือความโลภ หรื อฝ่ ายโทมนัสที่มีวิภวตัณหา ที่มีสุดยอดคือความ
โกรธและโทสะ ซึ่งจะนาไปสู่ความพินาศได้
สั มมาวาจา วาจาชอบ คอยพูดเตือนตัวเองภายในจิตอยู่เสมอว่า เรา
หลงมานาน ยึดติดมานาน ไม่ได้ปล่อยวาง เห็นแล้วว่ามีแต่ ทุกข์ เราจะไม่ให้
กิเลสเล่นงานอีกแล้ว จะไม่ยอมถูกครอบงาโดยตัณหา ๓ ที่หลอกให้เวียนว่าย
ตายเกิดอยูใ่ นทุกข์ไม่สิ้นสุ ดโดยไม่มีประโยชน์อะไร บอกตัวเองว่ามีเพียงธาตุรู้
เท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์ ทุกข์ไม่ใช่เรา ไม่มีเรา อนาคตก็เหมือนกันกับอดีต มี
แต่ทุกข์เท่านั้น ไม่ต้องสงสัยลังเลอีก ดังที่ พระพุทธเจ้า ทรงตรั สกับบุตรสาว
ของพระยามารทั้ง ๓ คือ ตัณหา ราคะ และอรตี ว่า เราเกิดด้วยเจ้าอเนกชาติ มี
แต่ทุกข์ร่ าไป เห็นแล้วว่ามีแต่ทุกข์ในอดีตที่ผา่ นมาทั้งหมด
สั มมากัมมันตะ การงานชอบ ในงานของอริ ยมรรคจะเป็ นงานของ
กรรมฐาน เป็ นการปฏิบตั ิธรรมเพื่อฝึ กสติให้เป็ นมหาสติโดยไม่เลิก ไม่เอาไป
เกี่ ยวข้องกับตัณหา ๓ เมื่ อไม่เกี่ ยวข้อง อุปาทานขันธ์ท้ งั ๕ ไม่เกิ ด ให้หมัน่
ทาลายอวิชชาในจิตให้พินาศให้จงได้ เมื่อใดที่พบธาตุรู้ที่เป็ นอิสระแล้ว ให้อยู่
ในความว่าง ปล่อยวาง อยู่ในความใสบริ สุทธิ์ อยู่ในสายกลางโดยไม่ไปยึดสิ่ ง
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ใดไม่ว่าดีหรื อชั่ว ประคองจิตให้เข้าสายกลางไปตลอด งานของพระอริ ยะจึง
เป็ นงานที่จะต้องละไปตามลาดับจนถึงที่สุดคือเป็ นพระอรหันต์
สัมมาอาชีวะ โดยการเลี้ยงชีพไว้เพื่ออาศัยชัว่ คราว เห็นว่าชีวิตนี้อยูไ่ ด้
ไม่นาน เป็ นเพียงแค่อาศัย กินเพื่ออยู่ให้สาเร็ จมรรคผลเท่านั้นไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
กินไปก็ตายเท่านั้น ชี วิตนี้ ต้ งั อยู่แล้วดับไปไม่ยงั่ ยืน ไม่แน่ นอน ไม่ใช่ไปปรุ ง
แต่งเรื่ องกิเลส ไม่ยึดว่าชีวิตเป็ นเรา เราไม่ใช่ชีวิต ไม่ไปทาลาย เพียงคอยดูแล
เพื่ออาศัยไปก่อนในวันหนึ่งๆ เพื่อบรรลุมรรคผล
สั มมาวายามะ มีความเพียร เพียรให้จิตเข้าสายกลางตลอด เพียรละ
เพียรปล่อยให้ถึงที่สุดอยู่ตลอดเวลา เพียรละชัว่ บาเพ็ญดี เพียรเห็น เพียรรู ้ เห็น
การเกิด ให้สติมารู ้ เห็นในการเกิดและการตั้งอยู่ หมัน่ เพียรในสติปัฏฐานอยู่
เสมอ ทั้ง กาย เวทนา จิต และธรรม ให้เห็นว่า ทุกอย่างไม่เที่ยง มีความสิ้นสลาย
เป็ นธรรมดา เพียรให้เห็น อนิ จจัง ทุกขัง และอนัตตา ในขันธ์ท้ งั ๕ เมื่อเห็น
แล้วปล่อยวาง เพียรให้เห็นอภิชฌา ความน่ายินดี เห็นโทมนัส ความไม่น่ายินดี
เมื่อเห็นแล้ว เกิดแล้ว ให้ทาลายทั้งอภิชฌาและโทมนัสให้พงั พินาศไม่ให้เหลือ
ให้ชีวิตนี้อยูร่ อดให้ดี เพียรไม่เลิก
สั มมาสติ เป็ นมหาสติในองค์มรรค หมัน่ ฝึ กสติจนเป็ นมหาสติ ให้อยู่
กับปัจจุบนั ระลึกได้ไม่ให้ขาด ให้อยูใ่ นสายกลางไม่ให้เผลอ เมื่อมีมหาสติมาก
ขึ้น จะรู ้ทนั มากขึ้นเรื่ อย ๆ จนเกิดปั ญญาเห็นพระไตรลักษณ์ สัมมาสติจะเป็ น
สติที่รู้มากขึ้นตามไปด้วยจนเกิดเป็ นปัญญารู ้แจ้งเห็นความจริ ง เมื่อเกิดปัญญารู ้
แจ้งมากขึ้น จะเกิดจักขุกรณี และญาณกรณี เป็ นปั ญญาญาณ จนถึงปั ญญาวิมุติ
เห็นได้ถึงความดับทุกข์ถึงพระนิพพาน

๕๕

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

สั มมาสมาธิ มี ความตั้งมั่นทุกขณะจิ ตไม่เผลอ ตั้งมั่นว่าทุกสิ่ งทุก
อย่างเกิดดับ ไม่เหลือ ไม่หวัน่ ไหวในการรู ้การเห็นจนถึงที่สุดแห่ งทุกข์ หมัน่
ประคองจิตเข้าสายกลาง ไม่ติดดี ไม่ติดชัว่ ไม่ขอ้ งแวะกับตัณหาทั้ง ๓ จนเห็น
แจ้งถึงความดับทุกข์ จิตที่มีสมาธิแน่วแน่ ตั้งมัน่ ไม่หวัน่ ไหว บริ สุทธิ์ ปราศจาก
เครื่ องเศร้าหมอง ควรแก่การงาน อาจน้อมนาให้เกิด อำสวักขยญำณ คือญาณ
หยัง่ รู ้ถึงความสิ้นไปหรื อความดับไปแห่งอาสวะกิเลส
เมื่อมรรคทั้ง ๘ องค์ได้รวมเข้าเป็ นองค์เดียวเป็ นเอกายนมรรคแล้ว
จิตจะเดินเข้าสายกลาง ญาณตัวรู ้จะว่าง ใส บริ สุทธิ์ เป็ นอิสระ ไม่ลงไปวุ่นวาย
กับฐานของอารมณ์จิตทั้ง ๔ ฐานที่อยู่ดา้ นล่างซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของฐานของราคะ
หรื อความกาหนัด ฐานของโลกียะ ฐานของฌาน หรื อในฐานของจิตเองที่
พอกพูนไว้ดว้ ยกิเลส ตัวญาณอิสระจะรู ้เห็นกิเลสที่ปรุ งแต่งแต่ไม่ไปยึดติดด้วย
เหมือนใบบัวไม่ติดน้ า จะเห็นไฟของราคะ โทสะ และ โมหะ จะเห็นว่าธาตุ
ขันธ์เป็ นตัวทุกข์ เห็นว่าเกิดขึ้นมา ตั้งอยู่ แล้วดับไป เห็นตัณหา เห็นรู ้แจ้งใน
รู ปธรรมนามธรรม ญาณตัวรู ้ จะสามารถรู ้ไปได้ทวั่ โดยไม่ไปยึดติดกับอะไร
ไม่มีการปรุ งของอุป าทานขันธ์ หลังจากนั้นแล้ว สัมมาสติจะเข้าไปพบ และ
รวมกันกับสติในโพชฌงค์องค์ตรัสรู ้ ที่ได้รู้แจ้งในธรรมทั้งหมด
“สัตว์ โลกวุ่นวายกับความเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและวัตถุ
สัตว์ โลกเป็ นทุกข์ เพราะหยุดจิตไม่ ได้ ”
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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เรื่ องของโพชฌงค์ ๗
โพชฌงค์องค์ตรัสรู ้ หรื อองค์ของความรู ้พร้อม เป็ นตัวปั ญญา เป็ น
พื้นฐานนาไปสู่การบรรลุธรรม มีองค์ประกอบ ๗ องค์ คือ
สติสัมโพชฌงค์ เป็ นความรู ้ตวั ในปั จจุบนั ธรรม เข้าถึงขันธ์ ๕ เป็ น
ตัวเดียวกับสติปัฏฐานที่คอยระลึกอยู่ในฐานกาย ในฐานเวทนา ในฐานจิต ใน
ฐานธรรม ให้ผูป้ ฏิบตั ิ หมัน่ น้อมสติไปตามรู ้ในสังขารไม่ให้ขาด สติย่อมรู ้อยู่
ระลึกอยู่ รู ้แล้วไม่ยึด ฝึ กสติให้เป็ นมหาสติ จนเกิด ปั ญญา ปั ญญาญาณ จนถึง
ปัญญาวิมุติ
ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ คอยสอดส่ องธรรม เลื อกเฟ้ นธรรม ทั้งกุศล
ธรรม และอกุศลธรรม พิจารณาธรรมตามความเป็ นจริ ง อะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้
ทันที ว่านี้ดี นี้ชวั่ มีโทษ ไม่มีโทษ เป็ นธรรมะวิจยั เห็นทั้งภายนอกภายใน เห็น
เหมือนกับสติปัฏฐาน ๔ ให้เห็นถึง อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา สุ ญญตา ตลอดไป
จนถึงนิพพาน
เมื่ อจิ ตไปรั บเวทนา เป็ นทุกข์ กระวนกระวาย กระสับกระส่ าย ให้
ปล่อยไป ถือเป็ นเรื่ องธรรมดา ให้ใช้สติและธัมมวิจยะร่ วมกัน คอยสอดส่ องดู
ว่านี่ คือความปวดเกิ ดขึ้นแล้ว ความไม่สบายเกิ ดขึ้นแล้ว ความทุกข์ทรมาน
บังเกิดแล้ว สิ่ งไม่น่าพอใจมาปรากฏเกิดขึ้นแล้ว สิ่ งน่ าพอใจสลายไปเสี ยแล้ว
ยึดถื ออะไรไม่ได้เลย ให้ผูป้ ฏิ บตั ิพิจารณาดู ให้ชัด ระลึ กให้ได้ว่านี่ คือเวทนา
ขันธ์ เรื่ องของความปวด ให้เขาปวดไปตามเรื่ องของเขา ตั้งสติ ให้แข็ง ให้
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มัน่ คง ให้รู้อยู่เห็นอยู่ สอดส่ องอยู่ ดูอนิ จจังความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงสลาย
ไป เกิดขึ้นมา ดับลงไป แล้วเกิดใหม่ข้ ึนมาอีก เราห้ามไม่ได้ว่าอย่าเกิด ให้รับรู ้
ว่าเป็ นเรื่ องของขันธ์ เรื่ องของธาตุ เรื่ องของธรรมชาติ พยายามสอดส่องว่ากาย
นี้ มี ธ าตุ มี ข ัน ธ์ มี สภาพธรรมดา จะต้อ งเป็ นไปอย่า งนั้นไปห้ ามไม่ ไ ด้ เห็ น
เวทนาภายใน สุ ข ทุ กข์ โสมนัส โทมนัส อุ เ บกขา ให้ เ อาความว่ างมาเป็ น
อารมณ์ส่วนหนึ่ง
วิริยะสั มโพชฌงค์ ทาความเพียรเรื่ อยไป ไม่เลิก ไม่ถอยหลัง มุ่งมัน่
เรื่ อยไป ละส่วนที่เป็ นอกุศลหรื อนิวรณ์ต่าง ๆ เพียรให้จิตเข้ากลางไม่เผลอเป็ น
อย่างอื่น ไม่ให้กิเลสสองฝ่ าย ทั้งสายอภิชฌาความน่ ายินดี หรื อสายโทมนัส
ความไม่น่ายินดี เข้ามาเป็ นอุปสรรค เพียรละ เพียรปล่อยวาง เพียรจนเห็นแจ้ง
ถึง ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา สุ ญญตา จนไปถึงนิพพาน
ปิ ติสัมโพชฌงค์ เป็ นผลจากวิริยะความเพียร เกิดขึ้นมาเองเมื่อหลุด
พ้นจากอารมณ์ท้ งั สองฝ่ ายของอภิชฌาหรื อโทมนัส เกิดความอิ่มใจว่าได้เจอ
แล้ว ได้พ บที่ พ่ ึง แล้ว มี ค วามอิ่ ม อกอิ่ ม ใจเมื่ อ กิ เ ลสและทุ กข์ดับ ลงไปแล้ว
ชัว่ ขณะหนึ่ ง เกิดความแจ่มใสขึ้นภายในไม่เศร้าหมอง ญาณตัวรู ้อยู่ในความ
บริ สุทธิ์ ดูดดื่มอยู่ในกุศล ปิ ติที่เกิดขึ้นนี้เป็ นปิ ติในองค์โลกุตระฌาน โดยที่ไม่
ยึดว่าเป็ นตัวเรา และไม่ติดอยูใ่ นสมมติบญั ญัติ
ปั สสั ทธิสัมโพชฌงค์ คือความสงบ กายปั สสั ทธิ เป็ นสภาวะที่ กาย
สงบนิ่ งอยู่ ไม่ดิ้นรนเหมื อนก่ อนเพราะไม่ไปยึดกับร่ างกาย ร่ างกายมี อยู่แต่
เหมื อนไม่มี จิตตปั สสั ทธิ เป็ นสภาวะที่ จิตสงบนิ่ ง ผ่องใส ไม่ดิ้นรนเหมือน
ก่อน ไม่ทุกข์กบั จิต มีความสงบใจ ว่าง โปร่ ง สบาย ไม่ไปวุ่นวายกับอารมณ์
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สองฝ่ ายที่สืบเนื่องมาจากตัณหา ๓ หรื อ อุปาทานขันธ์ ๕ ในสภาวะนี้ จิตจะ
ประกอบด้วยธรรมะที่เป็ นกุศล
สมาธิสัมโพชฌงค์ เป็ นผลจากปั สสัทธิ จิตมีความสงบ วางนิ่ ง วาง
เฉย ตั้งมัน่ อยู่ภายใน แน่ วแน่ หนักแน่ น ไม่โยกเยก ไม่หวัน่ ไหวในปั จจุบนั
ธรรมที่กาลังพิจารณา เป็ นสมาธิเพื่อให้ปล่อยวางได้ ไม่ถอยหลัง ไม่อ่อนไหว
กับอารมณ์ท้งั สองฝ่ าย ไม่ปรุ งแต่งอดีตหรื ออนาคต แม้ว่าอาสวะกิเลสหรื อขันธ์
เขาจะเกิดขึ้นมาอย่างไร ให้ปล่อยเป็ นเรื่ องของเขา ถือว่าร่ างกายนี้แตกดับเป็ น
ธรรมดา ของใช้สลายเป็ นธรรมดา สิ่ งไม่น่าพอใจก็เกิดขึ้นเป็ นธรรมดา เมื่อไม่
วุ่นวายไปกับอายตนะทั้งภายนอกและภายในที่ถูกกระทบ จะเกิดอธิ ปสมาธิ ซ่ ึง
เป็ นความตั้งมัน่ ชั้นสู งขึ้น
อุเบกขาสั มโพชฌงค์ เกิดขึ้นเมื่อจิตที่ต้ งั อยู่สงบนั้นเป็ นตัวรู ้ที่รู้แล้ว
วางไม่ยึดถือ วางเฉย ไม่ยินดียินร้าย ไม่ดิ้นรน ไม่วุ่นวาย ไม่กระสับกระส่ าย
ปล่อยเรื่ องของความปวดให้เป็ นเรื่ องของเวทนา ปล่อยให้เป็ นเรื่ องของสัญญา
ความจา ปล่อยให้เป็ นเรื่ องของธาตุที่วิปริ ตไป ปล่อยให้เป็ นเรื่ องของอารมณ์ที่
เขาเป็ นไป ให้ ว างเฉยเสี ย เลย นี่ เ รี ย กว่ าองค์ต รั สรู ้ ปวดก็เ ฉย ร าคาญก็เฉย
ปฏิ ฆะขุ่นมัวก็เฉย ญาณรู ้ ญาณเห็น แต่ทาจิตให้ว่าง แยกให้เป็ นคนละส่ วน
อย่าให้ เ ข้าอยู่ด้วยกัน ให้ ญ าณรู ้ ที่ อ ยู่ต าแหน่ ง ตาญาณมองดู ล งไปในความ
กระวนกระวายกระสับกระส่ าย ถ้าเกิดความทุกขเวทนาก็ให้ ญาณรู ้ว่าในกาย
หรื อในจิตได้มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้ว และเมื่อถึงที่สุดไปไม่ได้จิตก็ตอ้ งปล่อย
วาง ในขณะเดี ยวกัน ญาณที่ ว่าง ที่ สว่าง ที่ สงบ และ ที่ สะอาดนั้น ยังไม่ได้
สลายไปที่ใดเลย
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อุเบกขาจะทาให้สมาธิ กา้ วหน้าแนบแน่นเป็ นอัปปนาสมาธิ มีตวั รู ้ที่
ตื่ นอยู่ภายใน สงบ ไม่วุ่นวาย และไม่ยึดถือ ตัวรู ้ จะมีท้ งั สติ สมาธิ อุเบกขา
และมโนธรรม เมื่อใดก็ตามที่เกิดสภาวะธรรมที่มีความแรงกล้าในทุกขเวทนา
ในกายหรื อในธาตุขนั ธ์ ก็ให้สะกดข่มไว้ก่อนจนกว่ามันจะดับหาย ให้ญาณรู ้
ญาณเห็น ให้ดบั ไปขณะหนึ่งก่อนเป็ นตทังคปหาน ตอนนี้โพชฌงค์องค์ตรัสรู ้
ก็สมบูรณ์ ต่อจากนั้นให้ต้ งั อิทธิ บาทภาวนาเป็ นประธาน เพื่อให้วงจักรของ
โพชฌงค์หมุนต่อไปเรื่ อย ๆ ให้ญาณตามรู ้ตามเห็นจนสภาวะธรรมนั้นดับลง
ไปได้โ ดยสิ้ น เชิ ง เป็ นสมุจเฉทปหานคือ ประหารได้โดยเด็ดขาด เมื่ อใดที่ ผู ้
ปฏิ บัติ ต้ ัง มั่น อยู่ใ นโพชฌงค์อ งค์ต รั ส รู ้ ทุ กข์จะไม่ มี เพราะสติ สั ม โพชฌงค์
สมบูรณ์คอยสอดส่ องธรรมอยู่ตลอด หมัน่ เพียรให้อยู่ในสายกลาง ว่างจากดี
จากชัว่ ไม่ยึดมัน่ เพียรให้เข้าสู่อนัตตา จนถึงสุ ญญตาและนิพพาน
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิหมัน่ ยึดธรรมคาสอนนี้เป็ นที่ต้งั อยู่เสมอว่า ธรรมเหล่าใด
เป็ นไปเพื่อลดความกาหนัดย้อมใจ เป็ นไปเพื่อลดตัณหาและอุปาทาน นั่น
แหละเป็ นธรรมเพื่อนาไปสู่ อมตะและพุทธะ คือความรู ้ ความตื่น ความแจ้ง
ความเบิกบาน ไม่ควรเป็ นไปตามอธรรมที่นาไปสู่ ทุคติและอบายภูมิ ให้รู้ให้
เห็นว่าภูมินรกมีความทุกข์ทรมานด้วยการโกรธ ถูกเผาผลาญด้วยไฟโทสะ ไฟ
โมหะ เพราะอาศัย ไฟราคะเผาเป็ นเบื้ อ งต้น ภู มิ เ ปรตเกิ ด จากความอิ จ ฉา
ผูอ้ ื่น ร้องไห้ครวญครางไปด้วยอาการให้ผอู ้ ื่นเขาเศร้าหมอง และตัวเองก็เศร้า
หมองไปด้วย ภูมิอสุ รกาย เกิดจากการอาละวาด เบียดเบียนผูอ้ ื่น ไม่มีความสุ ข
มีแต่ความทุกข์และทรมาน ทั้งตนเองและผูอ้ ื่น ให้ผูป้ ฏิบตั ิ คอยมีญาณรู ้ญาณ
เห็นให้ดบั ลงไป ให้สภาวะธรรมนั้นดับลงไปสลายไป ขาดไปด้วยปั จจัยการรู ้
เห็น หรื อรู ้เห็นแล้วปล่อยวาง ตัดภพภูมิ

๖๐
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" รีบเดินเจริญปัญญาให้ ถงึ ทางดับทุกข์ ไม่ ต้องรอใคร
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ให้ วางเฉยได้
ให้ เห็นทุกสิ่งไม่ เที่ยง ไม่ มีตัวตน นึกก็จะคลาย
เมื่อถึงอนัตตา ปลดปล่ อยความทุกข์ เราได้ หมด
เหมือนนกออกจากกรง เหมือนนักโทษออกจากที่คุมขัง
เข้ าถึงอนัตตา ปลดปล่ อยทุกข์ ได้ โดยสิ้นเชิง "

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

๖๑
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“สิ่งที่ทาให้ เราล่าช้ าก็คือการเอากิเลสของคนอื่นมานึกคิด”
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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เรื่ องของสังโยชน์ ๑๐ และ อนุสัย ๗
สังโยชน์ คือกิเลสที่เป็ นเครื่ องร้อยรัดจิตใจที่มดั สัตว์ไว้กบั ทุกข์ ให้จม
อยูก่ บั สังสารวัฏ แบ่งได้เป็ นสังโยชน์เบื้องต่า และสังโยชน์เบื้องสู ง มีอยูด่ ว้ ยกัน
๑๐ ประการ
สังโยชน์ เบื้องต่า เป็ นกิเลสผูกใจอย่างหยาบ มี ๕ ประการ
๑. สักกายทิฏฐิ มีความเห็นเป็ นเหตุถือตัวตน มีความยึดมัน่ ถือมัน่ เห็นว่า
กายนี้ใจนี้ ขันธ์ท้งั ๕ นี้ เป็ นตัวตนของเรา
๒. วิจิกิจฉา คือมี ความลังเลสงสัย เคลือบแคลง ในกุศลธรรมทั้งหลาย
เช่นสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย หรื อสงสัยในอริ ยสัจ ๔ ว่ามีจริ ง
หรื อไม่ สงสัยในข้อปฏิบตั ิของตนว่าถูกต้องหรื อไม่ สงสัยว่านิพพาน
มีจริ งหรื อไม่ เหตุเพราะยังไม่เห็นอนัตตาชัด
๓. สี ลัพพตปรามาส คือความถือมัน่ ศีลพรตโดยสักแต่ว่าทาตาม ๆ กัน
ไป เห็นว่าจะสามารถหลุดพ้นได้ดว้ ยเพียงศีลและวัตร พิธีกรรม หรื อ
โดยการอ้อนวอน รวมถึงการเชื่อในพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างงมงาย หรื อ
การนาศีลและพรตไปใช้เพื่อเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพื่อเป็ นปั จจัยแห่ งการ
สิ้นกิเลส
๔. กามราคะ มีความติดใจในกามคุณ อยากได้ใคร่ ดีในอาการนั้น ๆ
๕. ปฏิฆะ มีความกระทบกระทัง่ ในใจ ความหงุดหงิด ความแค้นใจ

๖๓
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สั ง โยชน์ เ บื้ อ งสู ง เป็ นกิ เ ลสผูกมัด อัน ละเอี ย ด เป็ นไปแม้ใ นภพอัน สู ง
มี ๕ ประการ
๑. รู ปราคะ มีความพอใจในรู ปธรรม หรื อรู ป ฌาน หรื อความพอใจใน
รู ปภพ เป็ นอารมณ์ของจิตขั้นสู ง
๒. อรู ปราคะ มีความพอใจในอรู ปธรรม เช่นความรู ้ หรื ออรู ปฌาน เป็ น
อารมณ์ของจิตขั้นสู งเช่นกัน
๓. มานะ มีความสาคัญตัวว่าเป็ นนั่นเป็ นนี่ ยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน หรื อ
ในคุณสมบัติของตน เช่น เห็นว่าเราดีกว่าเขา เราเลวกว่าเขา หรื อเรา
เสมอกับเขา เป็ นความเคยชินที่เคยถือมาแต่เดิมเหลือติดอยู่
๔. อุทธัจจะ มีความฟุ้งของจิต ครุ่ นคิด ความฟุ้งซ่ านราคาญใจ ไม่สงบ
เป็ นเหตุให้เห็นธรรมไม่แจ่มแจ้ง รวมถึงการมีความมุ่งมัน่ มากเกินไป
หรื อมี ความพยายามเร่ งมากเกิ นไปเพื่อหวังที่จะก้าวหน้าขึ้นไปใน
ธรรมอย่างรวดเร็ ว
๕. อวิชชา ความไม่รู้แจ้ง ไม่รู้ จริ ง คือโมหะ ทาให้ยงั หมุนเวียนอยู่ใน
สั ง สารวัฏ ถ้า ตัด ได้ชั่ว คราวถื อ ว่ า เป็ นการสร้ างบารมี ถ้าตัด ได้
เด็ดขาดก็สาเร็ จมรรคผล

๖๔
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อนุสัย ๗ (สั งโยชน์ ๗) คือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน เป็ นความ
สื บต่อแห่งจิตหรื อกระแสจิตที่เกิดดับต่อเนื่องกันมาจากทุกภพ ทุกชาติ เป็ นเหตุ
ให้เกิดความหลงและสาคัญผิดไปจากความจริ ง กิเลสเหล่านี้จะฟุ้งขึ้นมาทาให้
จิตขุ่นมัวต่อเมื่อมีการกระทบหรื อมีการยัว่ ยุของอารมณ์ภายนอกเท่านั้น อนุสัย
หรื อสังโยชน์ ๗ นี้ ประกอบด้วย
๑. กามราคะ คือความกาหนัดในกาม
๒. ปฏิฆะ คือความขัดใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง เป็ นโทสะ
๓. ทิฏฐิ คือความเห็นผิด
๔. วิจิกิจฉา คือความลังเล เคลือบแคลงสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย
๕. มานะ คือความถือตัว
๖. ภวราคะ คือความพอใจในภพ
๗. อวิชชา คือความไม่รู้จริ ง เป็ นโมหะ
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“จิตเราไปยึดในวัตถุ วัตถุก็เปลี่ยนแปลง
จิตเราไปยึดในอารมณ์ อารมณ์ ก็เปลี่ยนแปลง
จิตเราไปหวังอะไรให้ เที่ยงแท้ แน่ นอนไม่ ได้ เลย”

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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เรื่ องของโลกุตรธรรม
โลกุ ต รธรรม คื อ ธรรมที่ เ หนื อ โลก หรื อธรรมที่ พ ้น จากโลก
มี ๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
มรรค ๔ เป็ นทางสายกลางที่เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อบรรลุผล มี โสดา
ปฏิมรรค ๑ เพื่อบรรลุผลคือความเป็ นพระโสดาบัน สกิทาคามีมรรค ๑ เพื่อ
บรรลุผลคือความเป็ นพระสกิทาคามี อนาคามีมรรค ๑ เพื่อบรรลุผลคือความ
เป็ นพระอนาคามี และ อรหัตตมรรค ๑ เพื่อบรรลุผลคือความเป็ นพระอรหันต์
ผล ๔ เป็ นผลที่สืบเนื่องจากการเกิดญาณความรู ้ เป็ นเหตุให้ ละกิเลส
หรื อสังโยชน์ได้ดว้ ยมรรค เป็ นผลที่เกิดเองเมื่อกิเลสหรื อสังโยชน์สิ้นไปด้วย
มรรคนั้น ๆ มีโสดาปั ตติผล ๑ สกิทาคามีปัตติผล ๑ อนาคามีปัตติผล ๑ และ
อรหัตตผล ๑
พระโสดาบัน ละสังโยชน์ได้ ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
และ สี ลพั พตปรามาส โสดาบันแปลว่าผูเ้ ข้าถึงหรื อผูแ้ รกถึงกระแสธรรม หรื อ
ผูต้ ดั กระแสโลก ผูบ้ รรลุพระโสดาบันนี้จะเห็นว่า ร่ างกายนี้ ใจนี้ ไม่ใช่ตวั เรา
ของเรา เห็นเป็ นเพียงธาตุขนั ธ์ เป็ นสภาวะที่เกิดขึ้นมา ตั้งอยู่ ดับไป เห็นอนิจจัง
ได้ชดั เจน ทาให้สามารถละความยึดถือหรื อยึดมัน่ ในร่ างกาย พระโสดาบันเกิด
อีกไม่เกิน ๗ ชาติ จะไม่ถือเกิดในภูมิของสัตว์ เปรต นรก หรื ออสุ รกาย ซึ่ งเป็ น

๖๗

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

การปิ ดอบายภูมิได้ ธรรมะที่ ก้ นั ขวางทางแห่ งการบรรลุโสดาบันคือ ความ
โกรธ ความอิจฉา และความพยาบาท พระโสดาบันยังเหลือกิเลสอยู่ ๑๖ ตัว
พระสกิทาคามี นอกจากจะสามารถละสังโยชน์เบื้องต่า ๓ ประการ
แรกได้เช่นเดียวกับพระโสดาบันแล้ว ยังสามารถทาให้ กิเลสในโลภ โกรธ หลง
ลดลงเบาบางได้กว่า อีกทั้งยังสามารถทาให้สังโยชน์เบื้องต่าอีก ๒ ประการที่
เหลื อให้เบาบางลงด้วยคือ กามราคะ เหลื อเป็ นกามราคะอนุ สัย และปฏิฆะ
เหลือเป็ นปฏิฆะอนุสัย พระสกิทาคามียงั เหลือกิเลสอยู่ ๑๔ ตัว
พระอนาคามี ละสังโยชน์เบื้องต่าทั้ง ๕ ประการได้คือ สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สี ลพั พตปรามาส ราคะ และปฏิฆะ ยังคงเหลือแต่สังโยชน์เบื้องสู งอีก
๕ ประการคือ รู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา สั งโยชน์ เบื้อง
สู งที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจของพระอนาคามีน้ัน เป็ นกิเลสที่ละเอียดกว่ าของ
ปุถุชนมาก แม้ว่าชื่ อ ของสังโยชน์เบื้ องสู งบางข้อจะมี ชื่อเหมื อนกิ เลสอย่า ง
หยาบที่ยงั มีในปุถุชน พระอนาคามียงั เหลือกิเลสอยู่ ๑๒ ตัว
พระอรหันต์ ละสังโยชน์ได้ครบ ๑๐ ประการ ทั้งเบื้องต่าและเบื้องสู ง
สิ้ นความยินดี ในรู ปฌานหรื อรู ปภพ และ อรู ปฌานหรื ออรู ปภพ หมดมานะ
ความสาคัญ หรื อความเคยชิ นที่เคยถือ ว่าเป็ นตัวเป็ นตน หมดอุทธัจจะความ
ฟุ้งซ่ านราคาญใจ เพราะท่านถึ งที่ สุดแล้วไม่ต้องมุ่ งที่ จะก้าวไปข้างหน้าอี ก
ต่ อ ไป และละอวิ ช ชาได้เ พราะวิ ช ชาเกิ ด ขึ้ น เต็ม ที่ พระอรหัน ต์ สามารถละ
สังโยชน์และกิเลสได้หมด

๖๘
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" พระอรหันต์ อารมณ์ภวังคจิตในอดีตที่โกรธ มันหมดไปจากใจ
ปุถุชน อารมณ์ภวังคจิตในอดีตทีโ่ กรธ โผล่ ขึ้นมาก็โกรธตาม
อารมณ์ ไม่ ดี สังขารบาปมันส่ งมา เสนอมา
เราอย่าไปรับ มันก็อ่อนกาลังไปเอง เพราะมันไม่ ใช่ เรา
จิตเราเก็บไว้ บันทึกไว้ มากกว่ าคอมพิวเตอร์
เราต้ องป้อนอารมณ์ ที่ดีให้ ตัวเอง
ผู้ไม่ มีสติ พอไม่พอใจสักนิด สังขารบาปมันส่ งขึ้นมาสมองเป็ นแถว
ผู้มีสติมหาสติ อะไรเกิดขึ้นมามันเห็นหมด "

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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เรื่ องของอิทธิบาทภาวนา
อิทธิ บาทภาวนา เป็ นฐานหรื อหนทางสู่ ความสาเร็ จ มีองค์ประกอบ
๔ ประการ เมื่อหมัน่ ใช้อิทธิ บาทภาวนาในการปฏิบตั ิฝึกฝนร่ างกายเป็ นประจา
เช่น เดินลมปราณ หรื อปลุกธาตุ จะทาให้อายุยืน ดูอ่อนกว่าวัย ร่ างกายแข็งแรง
ดี ไม่มีโรคภัย มีความสดใสอยูต่ ลอด
ในส่วนของการปฏิบตั ิธรรม โดยทัว่ ไปให้หมัน่ ปฏิบตั ิเพื่อฝึ กจิตดังนี้
ฉันทะ คือมีความพอใจรักใคร่ ในความรู ้ ความตื่น ความแจ้ง ความ
เบิกบาน พอใจในความว่าง ความใส ความบริ สุทธิ์ พอใจในความปิ ติ อุ่นใจ
พอใจในความสุ ขที่เป็ นปรมัตถ์ ให้ยึดถือสรณะในโลกุตรธรรม ของความรู ้
ความตื่น และ ความเบิกบาน และในการปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ
วิริยะ คือการหมัน่ ทาความเพียรเสมอจนกว่าจะหลุดพ้น เพียรรักษา
จิตให้อยูใ่ นความ ว่าง ใส บริ สุทธิ์ ปิ ติ และสุ ข จนจบถึงอุเบกขาในโพชฌงค์
จิตตะ คือทาจิตฝักใฝ่ ไม่วางธุระในความเพียร ให้ฝักใฝ่ อยู่ในความ
ว่าง ใส บริ สุทธิ์ ปิ ติ และสุ ข เพื่อดับทุกข์และทรมาน
วิมังสา คือการหมัน่ ตรึ กตรองอยูเ่ สมอจนถึงที่สุด เพื่อให้จิตหลุดพ้น
ให้จงได้ เมื่อจิตพ้นทุกข์แล้วให้หมัน่ ตรึ กตรองว่า จะกลับไปหามันทาไม ไม่
ย้อนกลับไปอีก
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เรื่ องของบารมี ๑๐ ทัศ
บารมี แปลว่ามีกาลังใจเต็ม ให้ผปู ้ ฏิบตั ิหมัน่ บาเพ็ญเพียร สร้างบารมี
ทั้ง ๑๐ ทัศ ให้ เ ต็ม เพื่ อ ปลู กฝั ง กาลัง ใจ และหมั่น สร้ า งบารมี ใ ห้ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ย
ๆ บารมีแบ่งได้เป็ น ๓ ชั้น คือ
บารมี เป็ นบารมีช้ นั ต้น
อุปบารมี เป็ นบารมีช้ นั กลาง ที่ยอมเสี ยแม้เลือดเนื้อ
ปรมัตถบารมี เป็ นบารมีช้ นั สู ง ที่ยอมเสี ยแม้กระทัง่ ชีวิตของตนเอง
ทาน คือการให้ เป็ นการตัดความโลภ ไม่ให้หวังผลหรื อความดีเ มื่อ
เราให้ความช่วยเหลือแก่ใคร ให้เอาบารมีอย่างเดียว เราให้เขาแต่เราได้บารมี
ทานบารมี คือการสละวัตถุ สิ่ งของ ร่ างกาย และสังขาร ทานอุปบารมีคือการ
สละเลือดเนื้อ แม้ยุงจะกัดหรื อสิ่ งใดมาเบียดเบียนบางครั้งก็ตอ้ งสละให้เมื่อทา
ความเพียรอยู่ ทานปรมัตถบารมีคือการสละได้ทุกอย่างแม้ชีวิต แม้ลูกเมียผัว
ตัวเอง พ่อแม่พี่นอ้ ง รวมทัง้ ของสิ่ งอื่นที่มีชีวิต ก็ตอ้ งสละไปด้วย สามารถสละ
ได้ทุกอย่างโดยการปล่อยวางทางจิต มี ร่างกายแต่ไม่ทุกข์ไปกับร่ างกาย ไม่
ยึดถืออะไรทั้งนั้น
ศีล คือการรักษาศีลให้เป็ นปกติ เมื่อมีศีลบารมีก็ตอ้ งไม่ทาบาปทุก
ชนิ ด ยอมละเว้นบาปกรรมให้กบั ชี วิตตนเองและสัตว์อื่น ศีลอุปบารมีเป็ นศีล
สารวมให้สงบเรี ยบร้อย ในกาย วาจา และใจ ไม่ไปทาให้ใครเดือดร้อนเพราะ
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เรา และไม่ให้เราไปเดือดร้อนเพราะเขาด้วย ศีลปรมัตถบารมีเป็ นศีลสารวม
ยิ่งขึ้นให้จิตบริ สุทธิ์ สะอาด ไม่ทาให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้ นไม่ก่อเวรก่อกรรมกับ
ใครอีกแล้ว แม้ตอ้ งตายก็ยอม
เนกขัมมะ แปลว่าการถือบวช เป็ นการปลดเปลื้องตนจากโลกียวิสัย
ไปบาเพ็ญเพียรเพื่อความปลอดจากการทาบาป แต่ไม่จาเป็ นว่าต้องโกนหัวหรื อ
ต้องบวช เป็ นการตัดอารมณ์ของกามคุณโดยออกจากกามคุณ ๕ ที่เกิดจากการ
กระทบของอายตนะภายนอกภายใน ยอมตัดทั้งอดีตและอนาคตที่ทาให้ตอ้ ง
กลับมาเวียนว่ายตายเกิด เนกขัมมะปรมัตถบารมีเป็ นการถือบวชเพื่อหาทางพ้น
ทุกข์จริ ง มีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ทาความเพียรไม่เกียจคร้าน ขยันหมัน่ เพียร
ละกิเลส ค้นหาตัวเอง อาศัยความสุ ขสงบทางด้านจิตใจ
ปัญญา ได้จากการแสวงหาความรู ้ การศึกษาเล่าเรี ยนธรรมะ เป็ นการ
ตัดความไม่รู้ หมัน่ สร้างบารมีให้เกิดปั ญญา ให้ปัญญาญาณตามรู ้ตามเห็นจน
สามารถละสักกายทิฏฐิ ไม่ยึดถือมัน่ ว่ากายนี้เป็ นของเรา ของเขา หรื อของใคร
เป็ นเรื่ องของธาตุธรรมชาติ เป็ นเรื่ องของขันธ์ที่จะต้องเสวยอารมณ์ เมื่อถึงขั้น
ปรมัตถบารมีจะเห็นถึงความไม่เที่ยง เห็นความเป็ นทุกข์ เห็นถึงอนัตตาว่าไม่มี
ตัวตน เห็นเป็ นแค่เรื่ องของอารมณ์การปรุ งแต่ง
วิริยะ คือความเพียร เป็ นการตัดความเกียจคร้าน ให้ผูป้ ฏิบตั ิ เร่ งทา
ความเพียรเพื่อสร้างบารมี โดยพิจารณาธรรม ฟังธรรม หรื อปฏิบตั ิดูอยู่ ในฐาน
กาย ในฐานเวทนา ในฐานจิ ต และในฐานธรรม ถึ ง แม้ จ ะเหนื่ อ ยมาก
ลาบากมากก็หมั่นพยายามทาให้สาเร็ จ โดยไม่ท้อถอย เพียรสละกิ เลส เพียร
สร้ างกุศลจิ ตให้มีสติและปั ญญาบารมี ให้มารวมกัน เพียรในการรักษาไว้ซ่ ึ ง
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สัมมาทิ ฏฐิ อย่าท้อถอยเมื่ อทางานใหญ่ เมื่ อยังคงทาต่อไปแม้ว่าจะถูกด่าว่ า
เบียดเบียน ทุบตี หรื อโดนทาลาย แล้วจะได้วิริยะอุปบารมี ส่ วนในขั้นปรมัตถ
บารมีน้ นั จะสามารถยอมตายได้ในความเพียรโดยเอาชีวิตเป็ นเดิมพัน
ขันติ คือความอดทนอดกลั้น ให้มีความอดทนต่อสภาพทุกอย่าง ใน
ทุกขณะและทุกโอกาสที่เกิดขึ้น มีความอดทนต่อสิ่ งที่มากระทบ ไม่ไปตามสิ่ ง
ยัว่ ยุ ให้ทาตามหน้าที่โดยบริ สุทธิ์ ไม่ทาตามความชอบ แม้ว่าเราจะชอบถ้าไม่
เป็ นไปตามหน้าที่ก็ตอ้ งสละตัดไป เมื่อเราทาสิ่ งใดเขาไม่เห็นด้วย เขาว่าเรา เขา
ไม่ชอบเรา เราอย่าไปว่าเขา เราจะได้ขนั ติบารมี ในขั้นปรมัตถบารมีน้ นั จะ
สามารถอดทนต่อสู ้กบั เวทนาทั้งภายนอกและภายในได้ทุกอย่าง ไม่ยึดไม่ถือ
จนปล่อยวางไปได้ มีความอดทนต่อสู ้เอาชนะกิเลสและตัณหาได้จนจิตว่างใส
อยูใ่ นทางสายกลาง
สัจจะ คือความตั้งใจจริ ง การทาจริ ง การพูดคาสัตย์ ในทางปฏิบตั ิเพือ่
การหลุดพ้นนั้น หลวงพ่อกล่าวว่า เมื่อใดก็ตามที่ผปู ้ ฏิบตั ิสามารถรู ้เห็นสัจธรรม
ตามความเป็ นจริ งในธรรมชาติ เช่น ความเกิดดับ จะได้สัจจบารมี เมื่อผูป้ ฏิบตั ิ
เกิ ดญาณรู ้ ญาณเห็นได้ถึงความเป็ นจริ งของปรมัตถธรรม จะได้สัจจปรมัตถ
บารมี
อธิ ษ ฐาน เป็ นการตั้ง ใจมั่น เพื่ อ ให้ ส าเร็ จ ผลเพื่ อ ทรงก าลัง ไว้ใ ห้
สมบูรณ์ เกิ ดขึ้นได้ในขณะที่มีความตั้งใจ เพียรพิจารณาดูอยู่ในขณะนั้น แม้
ไม่ได้สาเร็ จบรรลุล่วงไปในอารมณ์ก็ได้บารมีไปก่อน เมื่ออธิ ษฐานในการทา
ความเพียรจนเป็ นอุปนิสัยจะได้อุปบารมี เมื่อถึงขั้นตั้งจิตแน่วแน่ เอาชีวิตเป็ น
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ที่ต้ งั ไม่กงั วลถึงชี วิต ตายเป็ นตายขอให้บรรลุมรรคผลจนกว่าจะดับทุกข์ไป
ได้ จะได้ปรมัตถบารมี
เมตตา มีความสงสารตัวเองและผูอ้ ื่นที่ตกอยูใ่ นสังสารวัฏ สงสารคน
ชั่วคนไม่รู้เรื่ อง สงสารความวุ่นวายของสัตว์โลก เมตตาสามารถสร้ างความ
เยือกเย็นของจิต ในขั้นอุปบารมี จะสามารถยอมสละร่ างกายและเลือดเนื้อ เมื่อ
ถึงขั้นเมตตาปรมัตถบารมีจะสามารถสละได้แม้ชีวิต ยอมตายได้เพื่อผูอ้ ื่นได้
โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
อุเบกขา สามารถวางเฉยได้ เมื่อมีคนว่าเราหรื อไม่ชอบเราก็ไม่ไปจอง
เวรกับเขา เป็ นอุเบกขาบารมี เมื่อวางเฉยได้โดยเด็ดขาดเป็ นอุเบกขาอุปบารมี
เมื่อวางเฉยได้ต่อรู ป เสี ยง กลิ่น รส สัมผัส และอารมณ์ ที่บงั เกิดขึ้นกับจิต ไม่
ติดสมมติบญ
ั ญัติ เป็ นอุเบกขาปรมัตถบารมี ถึงตอนนี้ ขนั ธมารจะดับหายไป
แม้ ร่ างกายจะปวด จะเมื่ อ ย จะร้ อ น จะขั ด ยอก กระวนกระวาย หรื อ
กระสับกระส่าย ก็เป็ นเรื่ องของร่ างกาย ผูป้ ฏิบตั ิมีหน้าที่ดูรู้อยูว่ ่า เขาเกิดมาแล้ว
อย่างนี้ เขาตั้งอยู่อย่างนี้ แล้วเขาก็ดบั ไปอย่างนั้นตามธรรมดาของเขา ตามรู ้
ตามเห็น แล้วปล่อยวาง
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เรื่ องของพรหมวิหาร ๔
พรหมวิหาร ๔ เป็ นเครื่ องอยู่ของพรหม เมื่อถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
จะทาให้เกิดอานุภาพ สามารถทาให้เกิดสันติภาพในภูมิมนุษย์ สัตว์โลก เทวดา
และ พรหม
๑. เมตตา มีความรักและปรารถนาดี ต่อตัวเองและผูอ้ ื่น ไม่ให้ใคร
เดือดร้อน ปรารถนาให้เขามีความสุ ขโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
ความเมตตาจะท าให้ จิ ต สงบนิ่ ง หลวงพ่ อ จาเนี ย รแนะน าให้
ปฏิบัติจนถึงขั้นของเมตตาอัปปมัญญา โดยให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีความ
รักและปรารถนาดีให้แก่บุคคลทัว่ ไป ไม่เลือกปฏิบตั ิในชนชั้น
วรรณะ ชาติ หน้าตา ผิวพรรณ เผ่าพันธุ์ ภาวะ หรื อความเชื่อใน
เรื่ องของลัทธิ หรื อศาสนา แต่ ถ้ำเขำไม่ รักหรื อเมตตำเรำ ให้ ถือ
อุเบกขำ
๒. กรุ ณา มีความสงสารทั้งตัวเราและผูอ้ ื่นโดยไม่แบ่งชั้น เมื่อเห็น
ผูอ้ ื่นวุ่นวายเดือดร้อนหรื อมีทุกข์ก็อยากช่วยให้พน้ ทุกข์ หลวง
พ่อกล่าวว่าอย่าเอาทุกข์ไปให้เขา ให้สงสารว่าเขาเป็ นทุกข์อยู่ แต่
ถ้ ำเขำไม่ เห็นควำมดีของเรำ ไม่ เห็นด้ วยกับเรำ ก็ให้ ถืออุเบกขำ
๓. มุทิตา ใครทาดีก็ให้อนุโมทนาด้วยไม่ไปอิจฉาเขา ให้พลอยยินดี
และชอบใจในความดีของคนที่ได้ดี แม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะเคย
เป็ นฝ่ ายตรงข้ามกับเราหรื อเคยเบียดเบียนเรามาก่อน และให้ทา
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ความดีร่วมไปกับเขาด้วย แต่ ถ้ำเขำคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ ทำ
ดีอีกต่ อไป อย่ ำไปเสียใจหรื อผิดหวัง ให้ ถืออุเบกขำ
๔. อุเบกขา รักษาจิตของเราให้สงบบริ สุทธิ์ ไม่วุ่นวาย ทาจิตให้วาง
เฉยต่อสิ่ งที่เกิดขึ้น เช่นในเรื่ องของ การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เมี่อ
เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยึดอะไร ปล่อยวางเฉยได้ เมื่อเราทาดีแล้วคนไม่
เห็นในความดีที่เราทา หรื อคนที่เคยรักเรากลับไปรักคนอื่น ก็
อย่ า เสี ย ใจ ไม่ เ ป็ นทุ ก ข์กับ ความทุ ก ข์ข องคนอื่ น ใครอิ จ ฉา
พยาบาทก็ให้ถืออุเบกขา ไม่เป็ นไปกับเขาด้วย เมื่อใดก็ตามที่
สามารถปล่อยวางได้ ไม่ว่าอะไรจะกิดขึ้น จัดเป็ นอุเบกขาชั้นสู ง
อุเบกขานี้จะเป็ นตัวกากับให้ พ้นทุกข์ จะปลดทุกข์ออกได้จาก
เมตตา กรุ ณา และ มุทิตา
“เมื่อมีเมตตาก็ต้องมีอุเบกขา
เมื่อมีกรุณาก็ต้องมีอุเบกขา
เมื่อมีมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขา
อุเบกขาจะเป็ นตัวปลดปล่อย ไม่ ให้ เลิกทาความดี”
ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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เรี่องของ อินทรีย์ (โดยย่อสาหรับภาคปฏิบัต)ิ
อินทรี ย์ หมายถึงสภาพธรรมที่เป็ นใหญ่ในกิจหน้าที่ของตน หรื อ
ความเป็ นใหญ่ในแต่ละอายตนะตามหน้าที่ของตน เช่น ตา (จักขุนทรี ย)์ หู (โส
ตินทรี ย)์ จมูก (ฆานินทรี ย)์ ลิ้น (ชิวหิ นทรี ย)์ กาย (กายินทรี ย)์ และใจ (มนินท
รี ย)์ เป็ นอินทรี ย ์ ๖ ประการ ที่ เป็ นใหญ่ในการรู ้ กระทบสิ่ งที่ ปรากฎทางตา
กระทบเสี ยง กระทบกลิ่น กระทบรส กระทบสิ่ งที่กระทบสัมผัส และเป็ นใหญ่
ในการคิดนึกและรู ้สิ่งต่าง ๆ

อินทรีย์สังวร เป็ นการสารวมอินทรี ยท์ ้ งั ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
และ ใจ เมื่อได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส ได้รับการกระทบสัมผัส หรื อคิด
นึ ก ก็ไม่นึกคิดหรื อทาอะไรที่ เป็ นอกุศล ใช้กุศลธรรม คือ สติ ขันติ ปั ญญา
วิริยะ เป็ นเครื่ องช่วย ไม่ให้กิเลสครอบงาใจในเวลารับรู ้อารมณ์ที่เกิดเนื่องจาก
อินทรี ยท์ ้ งั ๖ โดยให้รู้ความจริ งของสภาพธรรมที่เกิ ดขึ้นในขณะนั้นว่าเป็ น
ธรรมไม่ใช่เรา เช่นในขณะที่เห็นภาพ อกุศลไม่เกิดในสิ่ งที่เห็นเพราะรู ้ความ
จริ งว่าเป็ นธรรมไม่ใช่เรา นี้เป็ นการสารวมตาหรื อสังวรทางตา เช่นเดียวกันกับ
ขณะที่ได้ยินเสี ยงก็รู้ความจริ งว่าเสี ยงเป็ นแต่เพียงสภาพธรรมไม่ใช่เรา อกุศล
ไม่เกิด แต่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเกิด นี้เป็ นการสังวรทางหู ส่วนการสารวม
ทางอายตนะอื่น ๆ คือ จมูก ลิ้น กาย และ ใจ ก็ทาได้โดยนัยเดียวกัน

๗๗

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

ฝ่ ายของอินทรีย์ ที่เป็ นไปในการบรรลุธรรมหรื อฝ่ ายแห่ งการตรัสรู้
เรี ยกว่าอินทรี ย ์ ๕ เกิดขึ้นได้จากการหมัน่ เจริ ญภาวนาสติปัฏฐาน ๔ โดยระลึก
รู ้ ล ักษณะของสภาพ ธรรมที่ มี จ ริ ง ในขณะนั้น ว่ า เป็ นธรรมไม่ ใ ช่ เ รา มี อ ยู่
ด้วยกัน ๕ ประการคือ
๑. สั ทธินทรีย์ มีความเป็ นใหญ่ในความเชื่อมัน่ น้อมใจเชื่อ มีศรัทธา
ที่จะระลึกรู ้ลกั ษณะของสภาพธรรมที่กาลังปรากฏ และมีศรัทธาต่อธรรมอัน
เกื้อกูลแก่การบรรลุธรรม
๒. วิริยินทรี ย์ มี ความเป็ นใหญ่ในการมุ่งมัน่ ทาความชอบ ไม่เกียจ
คร้าน ไม่ทอ้ ถอยที่จะระลึกรู ้ลกั ษณะของสภาพธรรมที่กาลังปรากฏ
๓. สติ น ทรี ย์ มี ค วามเป็ นใหญ่ ใ นการระลึ ก ได้ ใ นสติ ปั ฏ ฐาน
ไม่หลงลืม ระลึกรู ้ลกั ษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ
๔. สมาธินทรีย์ มีความเป็ นใหญ่ในการตั้งมัน่ ในสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน มี
ความแน่วแน่ในอารมณ์ที่ปรากฏ
๕. ปั ญญินทรี ย์ มี ความเป็ นใหญ่ในการเห็นตามความเป็ นจริ งใน
สภาวธรรม สังเกตศึกษาลักษณะและไตร่ ตรองพิจารณาตามของสภาพธรรมที่
ปรากฏ เช่นเห็นได้ว่าสุ ขเวทนาเป็ นเรื่ องของสุ ขเรื่ องของขันธ์ เห็นอารมณ์ของ
ความสุ ข เห็นว่าความสุ ขเกิดขึ้นแล้วในกาย เกิดขึ้นแล้วในจิต เกิดขึ้นแล้วใน
ธรรมคื อ เกิ ด อารมณ์ น่ า พอใจในความสุ ข ปั ญ ญิ น ทรี ย์คื อ สั ม มาทิ ฏ ฐิ ใ น
อริ ยมรรคนัน่ เอง เพียงแต่เรี ยกคนละชื่อเท่านั้น

๗๘
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ผูป้ ฏิ บัติธรรมที่ ต้องการจะตรั สรู ้ ธรรม จะต้องค่อย ๆ ฝึ กอินทรี ย ์
ให้แก่กล้า จนเกิดพละ คือความไม่หวัน่ ไหว ให้รู้ตามความเป็ นจริ งของสภาพ
ธรรมในชีวิตประจาวันที่ปรากฎทางอายตนะ ให้รู้เท่าทัน ไม่หลง ไม่ให้จิตเป็ น
อกุศล ให้ปล่อยวาง จนมีกาลัง และทาให้ถึงการบรรลุธรรม

“เอาญาณปัญญาไปตัดอดีต
การตัดอดีตไม่ ใช่ ลบล้ างอดีต
อดีตลบล้ างไม่ ได้ สักอย่าง
ถ้าลบล้ างได้ หนังสือเราก็อ่านไม่ออก
ชื่อเราก็จาไม่ ได้ ว่าชื่ออะไร
ลบล้ างเพียงอุปาทานเท่ านั้นที่เราไม่ ยึดถือ
เป็ นธรรมดาของเรื่องอดีตไป”

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

๗๙

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

" วิญญาณทีบ่ ริสุทธิ์เท่ านั้นจึงจะไปนิพพานได้
เราแบกคน แบกวัตถุ พาไปนิพพานไม่ ได้
ภาระหน้ าที่กพ็ าไปนิพพานไม่ ได้
ความตายพาวัตถุไปไม่ ได้ แต่ พากิเลสกรรมไปได้
พาความรัก ความโศก ความชัง ไปได้ ไปเกิดอีก
แต่ นิพพานพาอะไรไปไม่ ได้ สักอย่าง
สัญญาความจาทั้งหลายในโลกก็ตัดหมด ไม่ ได้ พาไปด้ วย
แล้ วเราจะเอาอะไรอยู่อกี เล่ า"

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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นิวรณ์ ๕
นิ วรณ์ ธรรมคือสิ่ งที่ มากี ดขวางไม่ให้เข้าถึ งธรรมะ ไม่ให้บรรลุถึง
ที่สุดคือนิพพาน นิวรณ์มี ๕ อย่างคือ
๑. กามฉั นทะ เป็ นความพอใจที่ทาให้จิตหลงไปในกิ เลสกามหรื อ
วัตถุกาม แล้วเอามานึกคิด ปรุ งแต่งเป็ นอารมณ์ เป็ นสัญชาตญาณ เป็ นเอง คิด
ปรุ งเอง เป็ นมโนภาพที่ทาให้เราหลง ถูกหลอก กันไม่ให้เห็นถึงความว่าง ความ
ใส หรื อความบริ สุทธิ์ ทาให้ไปยึดว่ากามฉันทะเป็ นที่พ่ งึ เป็ นที่พึงปรารถนาของ
เรา ให้เราพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของรู ปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นตาม
วิสัยของกามฉันทะ ให้พิจารณาว่ากามฉันทะนั้นเกิดขึ้นมาด้วยความใคร่ อนั ใด
เมื่ อ เกิ ด ขึ้ น ตั้ง อยู่ แล้ว ก็ ต้อ งดับ ให้ เ ห็ น ความเกิ ด ดับ ความไม่ เ ที่ ย ง ความ
แปรเปลี่ยน ให้กาหนดไปเรื่ อยๆจนเห็นได้ ให้ใช้สติร่วมกับความเพียรและ
ความอดทนจนเห็นความดับไปของกามฉันทะ
๒. ความพยาบาท เป็ นความไม่พอใจในสิ่ งที่ไม่ดี ในสิ่ งที่มารบกวน
อาจเกิ ด ขึ้นเมื่ อ ถู ก เบี ย ดเบี ย นหรื อ ถูกใส่ ร้ ายป้ ายสี ต่ างๆ เมื่ อ ความพยาบาท
เกิดขึ้นจะทาให้มีความคิดอยากจะทาลาย ทาให้เกิดความเคียดแค้น ความเสี ยใจ
หรื อความน้อยใจเกิดขึ้น ในภาคปฏิบตั ิน้ นั ให้พิจารณาให้เห็นว่าความพยาบาท
เป็ นอธรรม เป็ นธรรมฝ่ ายต่า ทาให้จิตมืดมน ไม่สว่าง การคิดพยาบาทไม่ว่าต่อ
ผูอ้ ื่นหรื อตนเองจะมีแต่ความเศร้าหมอง ไม่มีอะไรดีเลย ให้เห็นทุกข์เห็นโทษ
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ของความพยาบาท ให้ปล่อยวางสลัดตัดทิ้ง ไม่ไปยึดถือในความพยาบาทนั้น
จนอารมณ์น้ นั ผ่านไปเอง
๓. ถีนมิทธะ เป็ นความง่วงเหงาหาวนอน เคลิบเคลิ้ม ให้ผปู ้ ฏิบตั ิถือ
ว่าเป็ นเรื่ องของธรรมชาติ ให้แก้ความง่วงโดยเดินจงกรมให้มาก หรื อยืนบ้าง
เดินบ้างแล้วจึงนัง่ สมาธิ ถ้านัง่ สมาธิ อย่างเดียวทุกครั้งความง่วงจะเข้ามาทาให้
ทาสมาธิ ไม่ได้ผล โดยเฉพาะหลังอาหารต้องเดินจงกรม ให้นอนให้เป็ นเวลา
ตื่นเป็ นเวลา กินอาหารเป็ นเวลา นิวรณ์ขอ้ ถีนมิทธะนี้ ได้รบกวนพระโมคคัลลา
นะไม่ให้เข้าถึงมรรคผล จนพระพุทธเจ้าให้แก้โดยใช้น้ าลูบหน้า ดัดตัว เดินไป
เดินมา ออกกาลังกาย ดูดาว ท่องสาธยายมนต์ จนกระทัง่ ความง่วงดับไปเอง
๔. อุทธัจจะอุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านราคาญใจ เป็ นอารมณ์ที่นึกไปทั้ง
ภายในและภายนอก เมื่ อ ฟุ้ ง ซ่ า นไม่ ห ยุด ความร าคาญก็ จะเกิ ดขึ้ นมา ให้ ใ ช้
วิปัสสนาญาณพิจารณาทั้งความฟุ้งซ่านและความราคาญว่าเกิดดับเป็ นธรรมดา
ไม่ใช่ ตัวเราไม่ใช่ ของเรา ไม่ไปยึดถื อ ให้ปล่อยวาง ต้องต่อสู ้ ให้ใช้ความ
อดทนในการพิจารณา ใช้ความเพียรให้สูงขึ้น ทั้งความฟุ้งซ่านและราคาญใจก็
จะดับไปเอง
๕. วิจิกิจฉา เป็ นความสงสัย ความลังเลหรื อกังวลในภาคปฏิบตั ิ ว่าที่
เราปฏิ บัติอยู่น้ ี จะสาเร็ จหรื อไม่ ความลังเลในอดี ตที่ ปฏิบัติผ่านมา ลังเลใน
อนาคตว่าในภายภาคหน้าจะทาได้หรื อไม่ ความลังเลนี้เป็ นเหตุให้ไม่สาเร็ จผล
อะไรสักอย่าง ทาให้อารมณ์วุ่นวาย ความลังเลเกิดจากความไม่แน่ นอน จาก
การที่ยงั ไม่พบความจริ ง ในภาคปฏิบตั ิน้ นั เมื่อความลังเลเกิดขึ้นให้พิจารณาว่า
ความลัง เลก็ เ ป็ นของไม่ เที่ ย ง ท าจิ ต ให้ เ ป็ นหนึ่ ง ให้ ตัด ความลัง เลในธรรม
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ทั้งหลาย ให้พิจารณาของจริ ง เมื่อพบความจริ งแล้วความลังเลจะหายไปเอง ให้
ยึดเอาความจริ งที่ว่า เราต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย แน่นอน ให้เห็นว่า ทุกสิ่ งเกิดดับ
แน่นอนเป็ นธรรมดา ยึดถือไม่ได้ อย่าไปยึดถือมาเป็ นอารมณ์

“สมมติกับปรมัตถ์เป็ นของคู่กัน ถ้าไม่ เข้ าใจสมมติก็ไม่ ถงึ ปรมัตถ์
เมื่อถึงปรมัตถ์แล้ ว สมมติจะถูกทาลายไปเอง”

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร
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“เราไปแบกทุกข์ของผู้อื่น ไปเก็บทุกข์ ของผู้อื่น
แล้ วเอาทุกข์ ไปปล่ อยให้ คนอื่นอีก
อย่าไปแบกทุกข์ อย่าไปเก็บทุกข์ และอย่าเอาทุกข์ ไปให้ ผ้ อู ื่นอีกเลย ”

ธรรมะหลวงพ่ อจำเนียร

๘๔

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

เรื่ องของมาร
มาร คือเครื่ องขวางกั้นแห่ งความดี กันไม่ให้เข้าถึ งพระไตรลักษณ์
มารมีอวิชชาที่ไม่รู้ความจริ ง มีตัณหาความอยาก มีอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่
ในทางพุทธศาสนาได้จาแนกมารเป็ น ๕ ประเภท คือ
๑. ขันธมาร มารคือขันธ์ ๕ ได้แก่ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
ที่ ค อยเป็ นตัว ถ่ ว ง ไม่ อ านวยให้ ท าความดี เช่ น ร่ า งกายเจ็ บ ป่ วย
ทุพพลภาพ
๒. อภิสังขารมาร มารคือเจตนากรรมในอดีตภพ แบ่งเป็ น
๒.๑ ปุญญาภิสังขาร เจตนาอันเป็ นบุญ ได้แก่เจตนาในมหากุศล รู ป
ฌานกุศล
๒.๒ อปุญญาภิสังขาร เจตนาอันเป็ นบาป ได้แก่เจตนาในอกุศล
๒.๓ อเนญชาภิสังขาร เป็ นเจตนาที่ไม่หวัน่ ไหว ได้แก่เจตนาในอรู ป
ฌานกุศล
นอกจากความชั่วที่สามารถขัดขวางไม่ให้บรรลุธรรมแล้ว ตัวบุญก็
สามารถขัดขวางไม่ให้บรรลุธรรมได้เช่นกัน ผูท้ ี่ทาบุญไว้และได้ไป
เกิดในภพภูมิที่ดีเช่นสวรรค์ก็ยงั หลงอยู่ ติดอยูก่ บั บุญ ผูท้ ี่อยูใ่ นฌานก็
ไม่ได้รู้แจ้งและไม่สามารถไปถึงนิพพานได้

๘๕

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

๓. กิเลสมาร มารคือกิเลสภายในจิต โดยที่เก็บเอาไว้ในสญญา ทุกภพทุก
ชาติ เกิดความเกียจคร้าน รัก ชัง โลภ โกรธ หลง
๔. มัจจุมาร มารคือความตาย เช่นตายเร็ ว ตายก่อนอายุขยั หรื อปลงชีวิต
ตัวเองจากการเกิดความเบื่อหน่ายทางโลก หรื อเมื่อเกิดความผิดหวัง
น้ อ ยใจที่ ท าดี แ ล้ ว ไม่ ไ ด้รั บ ผลดี ต อบแทน เป็ นการตั ด โอกาส
ความก้าวหน้าในธรรมของชีวิตนี้
๕. เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตรหรื อเทวดาที่คอยขัดขวางไม่ให้ทาความ
ดีหรื อบรรลุธรรม เป็ นเทพบุตรหรื อเทวดาในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิ ที่คอย
ขัดขวางไม่ให้พน้ ทุกข์หรื อออกจากสังสารวัฏฏ และอาจจะชี้ นาให้
เดินทางผิด

ในการเอาชนะมารนั้น หลวงพ่อจาเนียรให้ใช้ปัญญาญาณ มองเข้าไป
ในมารทั้งหลายให้ทะลุปรุ โปร่ ง ให้เห็นถึงความไม่เที่ยง ความเป็ นทุกข์ และ
ความไม่มีตวั ตน จนไปถึงความว่างเปล่า ว่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไรให้ยึดถือ ไม่
ว่าตัวเราของเรา ของเขาหรื อของใคร เมื่ อเห็ นของจริ งในปรมัตถธรรมแล้ว
ปัญญาจะช่วยให้จิตปล่อยวางได้

๘๖

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

แก้ทุกข์ ทางจิตด้ วยหลักสัจธรรม ๓ ข้ อ คือ
ข้ อที่ ๑ ยอมรับความจริงให้ หมดว่ าทุกสิ่งไม่ เที่ยง บังคับไม่ ได้
เมื่อเรายอมรับความจริงแล้ ว ความทุกข์ ก็ลดลง
ข้ อที่ ๒ ยอมให้ เป็ นไปตามหน้ าทีข่ องโลก แต่ เราต้ องมี
สติสัมปชัญญะ พร้ อมที่จะต่ อสู้ ความทุกข์ แต่ จิตใจอย่าเป็ นทุกข์ ตาม
ไปด้ วย
ข้ อที่ ๓ ยอมรับว่ าทุกสิ่งบังคับบัญชาไม่ ได้ ไม่ เป็ นไปตามจิตใจที่เรา
ต้ องการ ถ้าแก้ไขได้ ก็แก้ไข วางเฉพาะที่ใจ ไม่ ใช่ ปล่ อยปละละเลย
แบบไม่ ทาอะไรเลย

ธรรมะหลวงพ่อจาเนียร

๘๗

ธรรมะหลวงพ่อจำเนียร

๘๘

อภิธานศัพท์
กิเลส คือเครื่ องที่ทาให้จิตเศร้าหมอง มีตวั หลัก ๓ ตัวคือ โลภะ คือความอยาก
ได้ ความเพลิดเพลินยินดี โทสะ คือความโกรธ ความขัดเคืองใจ ความขัดข้อง
ทางใจทั้งหลาย และโมหะ คือความหลง เป็ นความไม่รู้ธรรมชาติของสิ่ งต่าง ๆ

ขันธ์ แปลว่ากอง หมวด หมู่ หรื อส่วน ในทางพุทธศาสนาหมายถึงร่ างกายของ
มนุษย์

ขันธ์ ๕ คือสิ่ งทั้ง ๕ ที่มาเป็ นเหตุปัจจัยปรุ งแต่งเป็ นชีวิตขึ้น แบ่งเป็ น
๑. รู ปขันธ์ หรื อรู ป หมายถึง กองหรื อส่ วนของร่ างกาย หรื อฝ่ ายตัวตน
รวมถึ งอายตนะภายใน หรื อทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
รวมทั้ง สิ่ งที่ถูกรู ้ เช่น รู ป เสี ยง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์
๒. เวทนาขันธ์ หรื อเวทนา คือความรู ้สึกรับรู ้ แบ่งเป็ นเวทนาในกาย เช่น
ความรู ้สึก อ่อน แข็ง หนาว หรื อร้อน ส่ วนเวทนาที่จิตเป็ นความรู ้สึก
ที่เกิดจากการรับรู ้ในรสของอารมณ์ ประกอบด้วย ทุกขเวทนา สุ ข
เวทนา โสมนัส โทมนัส หรื อ อุเบกขาเวทนา
๓. สัญญาขันธ์ หรื อสัญญา คือความจาได้หมายรู ้
๔. สั งขารขันธ์ หรื อสังขาร คือความปรุ งแต่งของจิตที่เกิดจากขันธ์ต่าง
ๆ มาเป็ นเหตุปัจจัยกัน

๘๙

๕. วิญญาณขันธ์ หรื อวิญญาณ คือหมวดหมู่ของระบบประสาททั้งปวง
ที่มีหน้าที่รับรู ้สิ่งที่มากระทบกับอายตนะภายใน ของทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ รวมทั้งทาหน้าที่ในการสื่ อสารเชื่อมสัมพันธ์กนั ภายใน
ขัน ธ์ ท้ ัง ๕ เป็ นจัก ขุวิญ ญาณ โสตวิ ญ ญาณ ฆานวิ ญ ญาณ ชิ วหา
วิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ

ฌาน คือการเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่ เป็ นสมาธิ ภาวะจิตสงบประณี ต แบ่งได้
เป็ น
๑. รูปฌาน มีรูปธรรมเป็ นอารมณ์
๒. อรูปฌาน มีอรู ปธรรมเป็ นอารมณ์

ญาณ คือความหยัง่ รู ้ รู ้แจ้งเห็นจริ งตามความเป็ นจริ ง เป็ นตัวรู ้บริ สุทธิ์ ไม่มี
กิเลส ตัณหา หรื ออุปาทานมาครอบงา

ตั ณ หา คื อ ความทะยานอยาก ความดิ้ น รน ความปรารถนา ความเสน่ ห า
แบ่งเป็ น
๑. กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม
๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเป็ นนัน่ เป็ นนี่
๓. วิ ภ วตั ณ หา ความทะยานอยากในวิ ภ พ อยากไม่ เ ป็ นนั่น ไม่ เ ป็ น
นี่ อยากให้พน้ ดับสู ญไปเสี ย

ไตรลักษณ์ หมายถึงสามัญลักษณะ 3 ประการคือ
๙๐

๑. อนิจจัง ความเป็ นของไม่เที่ยง
๒. ทุกขัง ความเป็ นทุกข์หรื อความเป็ นของคงทนอยูม่ ิได้
๓. อนัตตา ความเป็ นของมิใช่ตวั ตน

โทมนัส คือความยินร้าย เป็ นฝ่ ายของโทสะ
ธาตุ ๑๘ แบ่งได้ได้เป็ น ๖ หมวด เมื่อจาแนกตามหน้าที่ที่ทาด้วยกัน คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

จักขุธาตุ รู ปธาตุ และ จักขุวิญญาณธาตุ
โสตธาตุ สัททธาตุ และ โสตวิญญาณธาตุ
ฆานธาตุ คันธธาตุ และ ฆานวิญญาณธาตุ
ชิวหาธาตุ รสธาตุ และ ชิวหาวิญญาณธาตุ
กายธาตุ โผฐัพพะธาตุ และ กายวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ ธัมมธาตุ และ มโนวิญญาณธาตุ

ธัมมจักกัปปวัตนสู ตร คือพระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็ นไป เป็ นชื่อ
ของปฐมเทศนา คือพระธรรมเทศนาครั้งแรกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจ
วัคคีย ์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘
ว่าด้วยมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลางของมรรคองค์ ๘ ซึ่ งเว้นทางที่สุดโด่ง
๒ ทาง และว่ า ด้ว ยอริ ย สั จ ๔ ซึ่ งพระพุ ท ธเจ้า ได้ต รั ส รู ้ อัน ท าให้ พ ระองค์
สามารถปฏิญญาว่าได้ตรัสรู ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ คือญาณตรัสรู ้เองโดย
ชอบอันยอดเยี่ยม ท่านโกณทัญญะ หัวหน้าคณะปัญจวัคคียฟ์ ังพระเทศนานี้แล้ว
ได้ดวงตาเห็นธรรม และขอบวชเป็ นพระภิกษุรูปแรก เรี ยกว่าเป็ นปฐมสาวก

๙๑

ปฎิ จ จสมุ ป บาท เป็ นหลักธรรมที่ อธิ บ ายถึ ง การเกิ ด ขึ้ น พร้ อมแห่ ง ธรรม
ทั้งหลายเพราะอาศัยกัน การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีข้ ึน เช่นการที่ทุกข์
เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดขึ้นสื บเนื่องกันมา

ปฏิฆะ ความขัดใจ แค้นเคือง ความขึ้งเคียด ความกระทบกระทัง่ แห่งจิต ได้แก่
ความที่จิตหงุดหงิดด้วยอานาจโทสะ

มโน แปลว่าใจ เป็ นอายตนะภายในอย่างสุ ดท้ายใน ๖ อย่างคือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ อาจใช้นาหน้าคาอื่น ๆ ที่ แสดงความเกี่ ยวเนื่ องกับใจ เช่ น มโน
วิญญาณ คือความรับรู ้ ทางใจ หลวงพ่ อจาเนียรใช้ คาว่ ามโนหรื อมโนธรรมใน
ความหมายของตัวรู้ที่สามารถสอนจิตคุมจิตได้ สามารถเข้ ามาดูในจิตได้ แต่ ไม่
เข้ าไปยุ่งวุ่นวายด้ วย

โมหะ คือความหลง ความไม่รู้ตามที่เป็ นจริ ง เป็ นอวิชชา
ปรมัตถธรรม คือสภาพธรรมตามความเป็ นจริ ง เป็ นไปตามเหตุปัจจัย แบ่ง
ออกได้เป็ น จิต เจตสิ ก รู ป นิพพาน

ปัญญา คือความรอบรู ้ทวั่ ถึงเหตุผล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ปั ญ ญาญาณ เป็ นปั ญ ญาที่ ห็ น แจ้ง ตามความเป็ นจริ ง เห็ น ถึ ง ตัณ หาและ
อุปาทานขันธ์ ๕ นาไปสู่ความรู ้แจ้ง

๙๒

ปั ญญาวิมุติ เป็ นปั ญญาที่ทาให้หลุดพ้นจากกิเลสที่เคยยึดถือ ว่าตัวเราไม่มี
อะไร

โลกียะ คือสภาวะหรื อสภาพธรรมในทางเกี่ยวกับโลก เนื่องในโลก เรื่ องของ
ชาวโลก ยังอยูใ่ นภพ ๓ ซึ่งยังเป็ น กามาวจร รู ปาวจร หรื ออรู ปาวจร

โลกุตระ คือสภาวะหรื อสภาพธรรมที่พน้ จากโลก เหนื อโลก พ้นวิสัยของ
โลก

วิชชา คือความรู้แจ้ง สภาพแห่ งความรู้เท่าทัน ความรู้แจ้งเห็นจริ งตามความ
เป็ นจริ ง รู ้ว่าสิ่ งใดเป็ นทุกข์ รู ้ถึงเหตุและหนทางแห่งความดับทุกข์ ตรงข้ามกับ

อวิชชา ซึ่งหมายถึงความไม่รู้แจ้งในอริ ยสัจ ๔
วิ ปัส สนา คือการเห็นชัดเจนหรื อการเห็นแจ้ง วิปัสสนากรรมฐาน คือ
กรรมฐานที่ มุ่ ง อบรมปั ญ ญา ท าให้ เ กิ ด การเห็ น แจ้ง ตามความเป็ นจริ งว่ า
สภาวธรรมหรื อนามรู ปทั้งหลายตกอยูใ่ นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่

๙๓

สั กกายทิฐิ คือความเห็นว่าเป็ นตัวตนของตน การถือเขาถือเรา การเห็นว่าเป็ น
ตัวตนของตน เกิดความยึดมัน่ ในตัวตนเราเขา มองไม่เห็นสภาพความจริ งที่
สัตว์บุคคลเป็ นเพียงองค์ประกอบต่าง ๆ มาประชุมกันเข้า

สุ ญญตา คือความว่างเปล่า ความเป็ นสภาพสู ญ ว่างจากความเป็ นตัวตน สัตว์
บุคคล ตัวตน เรา เขา ว่างจากกิเลสตัณหา และอุปาทานขันธ์

สติ คือ ความระลึกได้ หรื อความกาหนดพิจารณา
สติปัฏฐาน คือธรรมอันเป็ นที่ต้ งั แห่ งสติ หรื อข้อปฏิบตั ิที่ใช้สติเป็ นหลักใน
การกาหนดระลึกรู ้หรื อพิจารณาสิ่ งทั้งหลาย ให้รู้เห็นตามความเป็ นจริ งของ
ธรรมนั้น ๆ

อนัตตา คือความไม่มีตวั ตน ไม่ใช่ตวั ตน หรื อเป็ นสภาพที่บงั คับบัญชาไม่ได้
อิฏฐารมณ์ คืออารมณ์ที่น่าปรารถนา สิ่ งที่คนอยากได้ อยากพบ
อนิฏฐารมณ์ คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา สิ่ งที่คนไม่อยากได้ ไม่อยากพบ
อภิชฌา คือความยินดี เป็ นฝ่ ายของโลภะ ที่มีความโลภ อยากได้ของเขา
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อายตนะ คือสื่ อเชื่อมต่อทาให้เกิดความรู ้สึกขึ้น อายตนะภายในได้แก่ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกคือ รู ป เสี ยง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ เมื่อตาเห็นรู ปเรี ยกว่าสัมผัส รู ้ว่ามีการเห็นเรี ยกว่าวิญญาณ เกิด
ความรู ้สึกเมื่อตาเห็นรู ปเรี ยกว่าเวทนา

อาสวักขยญาณ คือญาณหยัง่ รู ้ถึงที่สุดแห่ งกิเลส หยัง่ รู ้ได้ทนั ถึงความดับสิ้ น
ไปแห่งอาสาวะกิเลสทั้งหลาย

อุเบกขา คือความวางเฉยแบบวางใจเป็ นกลาง ๆ โดยไม่เอนเอียงเข้าข้างเพราะ
ชอบ เพราะชัง เพราะหลง และเพราะกลัว

อุปาทาน คือการยึดมัน่ ถือมัน่ ตามความพึงพอใจของตัวของตน เช่นยึดมัน่ ถือ
มัน่ ในขันธ์ ๕ รวมกันว่าเป็ นตัวตน ยึดมัน่ ใน รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส ยึดมัน่
ในความเห็นหรื อความเชื่อ ยึดมัน่ ถือมัน่ ในศีลพรต ในคาพูดที่ใช้แสดงความ
เป็ นของตัวเป็ นของตน

เอกายนมรรค คือทางสายเอก เป็ นทางปฏิบตั ิอนั เดียวเพื่อความบริ สุทธิ์ของ
สัตว์ท้งั หลาย เพื่อกระทาให้แจ้งซึ่งนิพพานคือความดับทุกข์

เอกัคคตา คีอความที่จิตมีอารมณ์อนั เดียว
๙๕
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กิตติกรรมประกาศ
หนังสื อเล่มนี้ ผูเ้ ขียนได้รวบรวมธรรมคาสอนของหลวงพ่อจาเนียร ที่ได้สอนลูก
ศิษย์ท้งั ในประเทศไทยและต่างประเทศในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา และได้นามาเรี ยบเรี ยงเขียน
ไว้เป็ นหมวดหมู่ตามเนื้อหา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อให้คาแนะนาเพิ่มเติม
หนังสื อเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้โดยความอนุเคราะห์จาก ดร. คริ ส อิสกานดาร์ ผูเ้ ป็ น
สามีของผูเ้ ขียน ที่ได้ช่วยดูแลในเรื่ องเนี้อหาธรรม งานพิสูจน์อกั ษรภาคภาษาอังกฤษ งาน
รู ปภาพ และการวางรู ปเล่ มสาหรั บ การจัดพิม พ์ นอกจากนี้ ผูเ้ ขี ยนต้องขอขอบคุ ณ พญ.
ประภาภรณ์ ลิ้มทอง ที่ได้ช่วยงานพิสูจน์อกั ษรภาคภาษาไทย และ คุณ แซลลี่ โอดอนทัล
ในภาคภาษาอังกฤษ ในการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๑ ขอขอบคุณ คุณสุ ทิน แซ่ล่าย เป็ น
อย่างยิ่งสาหรับข้อธรรมของหลวงพ่อที่ท่านได้จดั เก็บและรวบรวมไว้ และได้จดั พิมพ์ไว้ใน
หนังสื อธรรมมัชฌิมาปฎิปทา หลวงพ่อจาเนี ยร สี ลเสฎโฐ โดยคณะกรรมการและศิษยานุ
ศิ ษ ย์ วัด เขาหลาว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอขอบคุ ณ สมาคมมหาสติ ก รรมฐาน ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ที่อนุญาตให้พิมพ์รูปภาพประกอบการสอนกรรมฐานของ พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อจาเนี ยร สี ลเสฏโฐ ในหนังสื อเล่มนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กาลังใจและได้ร่วม
บริ จาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
ส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการจัดพิม พ์หนังสื อครั้ งนี้ ได้รับการสนับสนุ นจาก
สมาคมมหาสติกรรมฐาน และวัดอริ ยมรรค มลรัฐออริ กอน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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เกีย่ วกับผู้เขียน
ผูเ้ ขียน ดร. พญ. สุ กญ
ั ญา คันธาวัฒน์ สาเร็ จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริ ญญาเอกสาขาวิชาเภสัชวิทยาจากมหาวิทยาลัยฟลอริ ดา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เกิดในครอบครัวชาวพุทธที่จงั หวัดสระบุรี ผูเ้ ขียนได้รับการปลูกฝัง
ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่เยาว์วยั จากบิ ดาซึ่ งได้ผ่านการบวชเรี ยนเป็ น
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่หลายปี ก่อนที่จะออกมาใช้ชีวิตฆราวาส เมล็ดแห่งธรรมที่
ได้ผ่านการปลูกฝังไว้ในจิตของผูเ้ ขียนในครั้งนั้นได้เจริ ญงอกงามขึ้นมาเป็ นระยะ ๆ ด้วย
ความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อจาเนียร สี ลเสฏโฐ ที่ได้คอยชี้นาหนทางแห่งการ
ปฏิบตั ิธรรมให้แก่ผเู ้ ขียนตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา
ในขณะที่เขียนหนังสื อเล่มนี้ ผูเ้ ขียนประกอบอาชีพเป็ นแพทย์เฉพาะทางด้าน
โรคภูมิแพ้ ที่มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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Preface
This Dhamma book contains a summary of core teachings and
practice advice of Venerable Phra Ajahn Jamnian Seelasettho, our
beloved master teacher and Dhamma father. Luang Por
(Venerable Father) Jamnian, as he is affectionately and reverently
called by his students, has been a practicing Thai Buddhist
Theravada monk for over 60 years.
One of the greatest blessings of my life was meeting Luang Por
Jamnian, during one of his many visits to the United States, at the
Buddhangkura Temple in Olympia, Washington, in 2012. At that
first encounter, I was immediately basked in his vibrant and
wholesome energy of loving-kindness, joy, and happiness. The
intensity of these energies increased tremendously during Luang
Por’s chanting of “Yan Kao” or “The Nine Auspicious Chanting”.
Afterward, I was awestruck by his profound Dhamma teachings.
Subsequently, I was won over by his potent instructions on finding
the path to liberation of the mind, and I became one of Luang Por
Jamnian’s disciples. I am blessed with opportunities to learn and
practice Dhamma under Luang Por’s direct guidance, and I have
had the great privilege of joining Luang Por during several of his
overseas travels. During my travels with Luang Por, I have
occasionally served as his interpreter for his Dhamma teachings.
In October of 2016, I accompanied Luang Por on a trip to Russia
to spread the Dhamma of the Lord Buddha. During this trip, Luang
Por expressed to me his interest in collecting his Dhamma
teachings and practice advice into a book that could be published
and distributed to his students and other practitioners seeking the

i

path to liberation. With his great Metta, Luang Por gave me his
blessing to conduct the wholesome project of writing this book.
This book is intended to serve as a quick reference for Luang Por
Jamnian’s Dhamma teachings and practice advice over the past
five decades, and as a guide for those who want to practice
Dhamma as taught by Luang Por Jamnian. I have arranged Luang
Por’s teaching materials into relevant topics that expand and delve
deeper into the essence of his teachings. Throughout the entire
process of writing this book, I sought and obtained guidance from
Luang Por Jamnian.
Luang Por Jamnian’s core teachings are based on Lord Buddha’s
teachings. Luang Por’s teaching style focuses on the application
of the Dhamma from his own personal practice and experiences.
His teaching methods are subtle, refined, and simplified, yet
imbued with clarity. His teaching style enables students and
followers to directly apply his instructions to their daily life.
Luang Por’s unrelenting loving-kindness to all beings, without
discrimination to age, gender, sexual orientation, ethnic
background, or religious belief, has been witnessed consistently
by his students and others. Luang Por mentioned that the amulets
and power objects he blessed and gave out carry the wholesome
energy of loving-kindness and tranquility. In turn, this energy
helps support people’s faith in Buddhism so that the Lord
Buddha’s teachings can continue until the end of 5000 BE
(Buddhist Era) as the Lord Buddha predicted.
Throughout the book are short Dhamma teachings given by Luang
Por Jamnian to his disciples over the years. These short Dhamma
quotes were drawn primarily from the collection of Mr. Suthin
Saelai, a former monk and Luang Por’s attendant at Wat Tham
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Sua. Mr. Saelai’s Practicing the Middle Way collection was
published by the Board of Directors and students of Wat Khao
Lao, Ratchaburi Province, Thailand in 2014.
To help make this book more readable for those who are not
familiar with the Pali language, a glossary of Pali words are
included at the end. A brief translation is also provided when a
Pali term appears for the first time. Subsequent uses of the same
term are rendered in either Pali or English depending on the
context and common usage. For more scholarly elucidation of the
Dhamma and Pali terms referenced, readers are encouraged to
read the Tipitaka (Pali Canon and Buddhist Scriptures) and the
commentaries (traditional Theravada interpretation of the
scriptures).
For this revised edition, the author has made some minor revisions
and added more content to clarify and simplify Luang Por’s
Dhamma teachings. For any and all errors throughout this
endeavor, I take full responsibility and humbly ask for
forgiveness.
All merit that may result from the creation of this book is
dedicated to our beloved teacher, Luang Por Jamnian Seelasettho,
who has most graciously and lovingly illuminated our lives with
the light of the Dhamma, and to my parents, mentors, and
supporters.
May the merit resulting from this Dhamma book also empower all
Dhamma practitioners to develop clear insight imbued with
wisdom for finding the path toward the liberation of the mind.
Sukanya Kanthawatana, MD, PhD
January 2020
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Biography of Luang Por Jamnian
Luang Por Jamnian is a Thai Theravada Buddhist master
renowned for his Vipassana meditation teachings and practices in
the Far East and North America. His joyful teaching style, jolly
appearance full of loving-kindness, and lighthearted smile endear
him to his audience, students, and followers all over the world.
Luang Por Jamnian has taught Vipassana meditation in Australia,
India, Indonesia, Malaysia, Russia, Singapore, Taiwan, Thailand,
and the United States. Occasionally, he also took a pilgrimage to
other locations such as Tibet, Cambodia, China, Laos, Vietnam,
and some European countries.

EARLY LIFE
Luang Por Jamnian was born on May 1, 1936, in a rural fishing
village in Nakhon Sri Thammarat province in southern Thailand.
He started learning meditation before the age of four under the
guidance of his parents who were established Buddhist
meditators. His father, an ex-Buddhist monk, shaman, and rural
Thai medicine master taught the young Jamnian traditional Thai
herbal and healing practices, shamanic rituals, astrology, and
Buddhist meditation techniques. His mother taught him by
example how to generate non-discriminating loving-kindness
towards all beings including animals. These skills enabled Luang
Por to spend his childhood serving and helping others.
At age six, Luang Por experienced the death of his mother and
subsequent loss of his father to mental illness. This left the young
Jamnian to fend for himself and his siblings, as well as support his
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mentally ailing father at a very tender age. Fortunately, Luang Por
managed to convince his father to find another wife to help take
care of the family. It was during that difficult time when Luang
Por learned from his step-grandfather the powerful lovingkindness mantra which he still teaches to this day. By the time he
was eight years old, Luang Por Jamnian was sought after by adults
in his village for help in healing physical ailments, for advice in
solving mental and other life challenges, and for his wisdom on
topics ranging from interpersonal and community relations to
national politics. Luang Por also owned a successful fishing
business with several adult employees since his early years.
With a predisposition to learning and wisdom beyond his years
and guidance from his stepmother, Luang Por Jamnian taught
himself to read and write before age seven. He subsequently selfstudied the Tipitaka (Buddhist canonical scriptures) in depth from
ages eight through twenty. That was the year he followed the call,
which had always been present since he was a toddler, to enter
monastic life. He abandoned his business and ordained as a
Buddhist monk in the Thai forest tradition. His mentally ailing
father had passed away the previous year.

EARLY MONASTIC LIFE
Under the tutelage of his teacher at Wat Naripradit in Nakhon Sri
Thammarat province, Luang Por spent the first six years of his
monkhood learning and practicing meditation. He practiced with
a great dedication that included sleeping on charnel grounds. His
devotion notwithstanding, Luang Por was unable to find the path
to liberation. Then, after seven years of monastic life, Luang Por
had a breakthrough in understanding the Dhamma. The discovery
came after he single-mindedly dedicated himself to the practice of
the Four Foundations of Mindfulness (Satipatthana Sutta). Luang
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Por had learned the Satipatthana Sutta from Ajahn Pan
Dhammadaro, the abbot of Wat Chaina (also in Nakhon Sri
Thammarat Province). The Four Foundations of Mindfulness
along with the Noble Eightfold Path and the Seven Factors of
Enlightenment remain at the core of Luang Por’s Dhamma
teachings.
Whenever the opportunity arose, much of Luang Por’s early
monastic life as a forest monk was spent wandering in the remote
and forest areas of Thailand, Laos, Cambodia, and Burma. During
these wanderings, Luang Por met and learned from some great
forest masters of his generation. Luang Por had a particularly
strong connection and deep reverence to Luang Por Clai and
Luang Por Chah.
Luang Por Jamnian mentioned that he originally had the intention
to practice Dhamma with Luang Por Chah. However, during their
encounter, Luang Por Chah urged the young monk Jamnian to go
back to southern Thailand to help solve a civil conflict. The
conflict was growing between the Thai government and
communist rebels. Luang Por Chah encouraged Luang Por
Jamnian to help bring safety and peace to the region.
Following Luang Por Chah’s advice, Luang Por Jamnian moved
to Surat Thani, the province in southern Thailand with the highest
concentration of communist rebels and made his residence at Wat
Sukhonthavas. During this period of communist insurgency in
southern Thailand, Luang Por Jamnian worked tirelessly to
mediate between the warring parties. He gave blessings and moral
guidance to people on all sides of the conflict including military
personnel, government officers, policemen, the Thai border
patrol, local villagers, and the communist insurgents. Luang Por
played crucial roles in numerous cease-fires so the warring parties
could tend to their wounded and be able to visit and take care of
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their family’s needs. Toward the end of the insurgency, Luang Por
helped negotiate political amnesty for the communists who, with
his encouragement, renounced violence and surrendered to the
government.
It was during this communist insurgency when Luang Por
Jamnian learned from Luang Por Clai to use the supra-mundane
quality of his mental power to bless amulets. After blessing the
amulets, Luang Por Jamnian gave them away with the intention
that the power of the amulets be used for moral support and to
minimize injuries and deaths among the people in the conflict.

LATER MONASTIC LIFE
In 1975, not long after the communist insurgency ended, Luang
Por established the Tiger Cave Temple (Wat Tham Sua) in Krabi
Province. Krabi is a predominantly Muslim area in southern
Thailand. Luang Por facilitated the development of much-needed
infrastructure including electricity, water, and roads into town.
Wat Tham Sua gained the support of the community as businesses
and prosperity grew. Consequently, Krabi province has now
become one of the most popular tourist destinations in the country.

SPREADING THE DHAMMA
During Luang Por’s abbotship at Wat Tham Sua, there were
usually hundreds of monks and nuns or maechi (white-robed
laywomen) in residence at the temple. Of these hundreds, only
those who were serious about learning the Dhamma were taken by
Luang Por as his direct disciples.
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While at Wat Tham Sua, with the encouragement of his senior
disciples, Luang Por started traveling overseas to spread the
Dhamma. Thus, began the yearly travel and teaching tours to the
west, especially the United States. Throughout the years, Luang
Por has taught the Dhamma in the United States and Europe as
well as in Asian countries such as Malaysia, Indonesia, Singapore,
Taiwan, and India.
In 2010, Luang Por left Wat Tham Sua and set up residence at Wat
Khao Lao in Ratchaburi province. To this day, Luang Por
continues to dedicate his life to spreading the Buddha’s teaching
to those who listen.

We wish Luang Por many more years of blessing us with his
presence and teachings which are full of loving-kindness,
compassion, and wisdom. May he inspire many others as he has
his disciples.
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" There is no harder work than to continuously
embellish and proliferate. There is nothing
harder to uproot than conceit. There is
nothing harder to relinquish than our own
view. But, the hardest of all is mustering the
conviction and commitment to change. “

Luang Por Jamnian
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Resolute Determination
Luang Por Jamnian encourages his students to make the following
determination before starting Dhamma practice or meditation.
May I:
Attain the knowledge - to have a clear understanding of
suffering, the cause of suffering, and the cessation of suffering.
Attain an awakening - to attain the “Buddha” quality: endowed
with pure knowing able to see things as they really are. To be able
to see that everything is transient and does not belong to us, that
there is nothing to hold on to. And that nothing is under our
control.
Attain great joy or bliss - as found in the qualities of “Buddho”:
the one who is awakened and blissful.
Attain mindfulness and wisdom - to be cognizant or aware of
any arising phenomena, and to have a clear insight.
Attain intelligence and cleverness – to not be heedless of
attachments to the body. To dutifully contemplate the Dhamma
until the ultimate truth is realized. To be clever enough in finding
the “right” path to liberate the mind.
Attain proficiency - to master the practice of Dhamma and
contemplation.
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Attain bravery – to not be afraid of death while meditating, and
to not be discouraged from practicing Dhamma.
Attain astuteness – to be able to apply the understanding of the
Dhamma to overcome hindrances during practice.
Attain the penetrating wisdom – to have insights that can
penetrate through all sufferings and lead to the cessation of
suffering.

“To make a journey on the spiritual path, you
will need support from meritorious deeds and
the light of wisdom to illuminate your path so
that you can clearly see the suffering and the
perils of following your desires. Renounce
your likes and dislikes.”
Luang Por Jamnian
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The Essence of the Teachings
This book is intended to serve as a guide for those who want to
practice Dhamma as taught by Luang Por Jamnian. This book
incorporates Luang Por Jamnian’s teachings and practice advice
from over five decades. I had sought and obtained Luang Por’s
guidance throughout the entire process of writing this book. It is
my hope that this book may serve as a basic guide to a clear
understanding of the causes and effects of arising and ceasing of
all phenomena, and that this understanding ultimately leads the
way toward the liberation of the mind.
Our beloved Luang Por Jamnian Seelasettho often mentions that
many people have the desire to reach Nibbana but have no
knowledge of what Nibbana really is or how to get there. Luang
Por has regularly emphasized that no one can reach Nibbana
without finding and then following the “right” path.
Luang Por states that Nibbana is the extinguishment of suffering.
In this state, the viññāṇa or consciousness is liberated; it can still
cognize, but no longer identifies with or attaches to any worldly
concepts. The mind no longer experiences dissatisfaction or
suffering arising from the aggregates or from clinging to the
aggregates (upadana).
There are three types of suffering:
a. suffering of the body,
b. suffering of the mind, and
c. suffering from clinging to the aggregates which creates a
sense of ownership or self; i.e., I or we suffer.
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Those who are seeking the path toward Nibbana need to:
a. have a realization and a clear understanding of suffering,
b. have a desire to be free from suffering,
c. have a realization of the root causes of suffering; namely,
cravings (tanha) and clinging to the aggregates
(upadana), and
d. find a path to extinguish those suffering.
Only when all suffering is extinguished can one enter the state of
Nibbana.
The path leading to the extinguishment of suffering is the Middle
Way or Ekayana magga formed by the eight factors of the Noble
Eightfold Path which can be grouped into three qualities:
a. Wisdom (Pañña): right view and right resolve.
b. Virtues (Sila): right speech, right action, and right
livelihood.
c. Concentration
(Samadhi):
right
effort,
right
mindfulness, and right concentration.
Wisdom (Pañña) may arise by hearing, reading, or studying
Dhamma (sutamaya-pañña), by thinking things through
(cintamaya-pañña), or by developing/meditating (bhavanamayapañña).

The Wisdom Group:
Right view: Having the right understanding of
a. Suffering,
b. the three types of cravings (tanha) which are craving for
sensual pleasure (kama tanha), craving for becoming
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(bhava tanha), and craving for non-becoming (vibhava
tanha),
c. defilements,
d. the three characteristics of existence: impermanence
(anicca), suffering (dukkha), and non-self (anatta),
e. voidness (suññata), and
f. Nibbana.
Right resolve: Having the intention or resolution to
a. relinquish any clinging or attachment to any sensual
pleasure arising from the input to the sense doors, and
b. to not get entangled with any mental defilements which
can create suffering.

The Virtues Group:
Right speech: Always remind oneself not to be affected by any
defilements or by the three types of cravings that keep bringing us
back to the endless cycles of suffering.
Right action:
a. Cultivating mindfulness until it becomes sustained
mindfulness.
b. To not be affected by craving (tanha).
c. Destroying or penetrating through ignorance (avijja).
d. Finding pure knowing (ñāṇa) by keeping the mind in the
Middle Way without getting entangled with the two
extremes of defilements.
e. Cultivating the ability to let go until reaching the full
enlightenment state or arahantship.
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Right livelihood: Living one’s life to maintain the body only as a
temporary shelter for achieving enlightenment and not for
indulgence or feeding one’s own defilements.

The Concentration Group:
Right effort: To put forth continuous effort with:
a. Keeping the mind in the Middle Way.
b. Relinquishing unwholesomeness while at the same time
cultivating wholesomeness.
c. Practicing the Four Foundations of Mindfulness until
one is able to penetrate through impermanence (anicca),
suffering (dukkha), and non-self (anatta) nature of the
aggregates and elements.
d. Relinquishing all attachments (upadana).
Right mindfulness: To develop mindfulness in keeping the mind
in the Middle Way without fail. This will lead to the arising of
wisdom or knowledge (pañña). With continued practice, pañña
ñāṇa, which is a higher form of wisdom or intuitive knowledge
including cakkhu-karani and ñāṇa-karani, can subsequently
develop. Pañña ñāṇa provides clear insight and discernment that
leads to pañña vimutti, the wisdom associated with the fruition of
the extinguishment of suffering or Nibbana.
Right concentration: Having an unwavering or steadfast
concentration in the Middle Way without entanglement with
cravings and not being perturbed by either wholesomeness or
unwholesomeness until Nibbana is reached.
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Luang Por always emphasizes “restraining and training of the
mind” by keeping it in the Middle Way at any time, place, or
occasion. The Middle Way is free of entanglement with the Two
Extremes of Defilements: Abhijja (covetousness and greed)
rooted in craving for sensual pleasure and craving for becoming,
and Domanassa (mentally painful feeling or grief) rooted in
craving for non-becoming.
Luang Por also mentions that a mind state depends on the location
where consciousness (viññāṇa) lodges in the body at the time.
Whenever the mind is in the Middle Way, the knowing element
can be found at the location higher than the citta’s location (over
mid-chest). Thus, it is separated from the defilements accumulated
in the citta. When the knowing element moves to the location
between the eyebrows, it becomes ñāṇa or pure knowing. Pure
knowing is capable of investigating all phenomena arising from
the lower bases without entanglement.
The Dhamma practitioner is encouraged to abide in pure knowing
(ñāṇa) while contemplating the Four Foundations of Mindfulness
until viññāṇa (consciousness) is separated from the other four
aggregates: form (rupa), feeling (vedana), perception/memory
(sañña), and mental fabrication (saṅkhāra). Whenever viññāṇa is
liberated from the other four aggregates, the state of Nibbana can
be achieved. Only the liberated viññāṇa can reach Nibbana.

Luang Por emphasizes that all Dhamma practitioners need to
a. keep learning and acquiring knowledge in Dhamma,
b. “experience” or “see” Dhamma,
c. practice the Dhamma, and
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d. practice relinquishment until fully liberated.
Luang Por states that the common obstacles observed among
Dhamma practitioners are
a. Inability to “see” despite having knowledge of Dhamma.
For example, not being able to “see” anicca, dukkha,
anatta, or suññata despite having studied Dhamma for a
long time.
b. Able to “see” but not continuing the practice. Without the
continuation of Dhamma practice or contemplation,
practitioners may not be able to progress further. For
example, not being able to penetrate suññatā through to
Nibbana despite being able to see through anicca and
anatta.
c. Inability to fully relinquish attachments. Some Dhamma
practitioners still have attachments to practice rituals or
rules.
d. Able to relinquish all attachments, but not yet fully
liberated.
Luang Por also stresses that one would need to be diligent in
training the mind in order to become liberated and to be ardent in
practicing mindfulness until sustained mindfulness in all four
foundations is developed.
He encourages his students to practice Dhamma ardently
regardless of time and place. Subsequently, the arising wisdom
will lead to the extinguishment of suffering.
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What follows in this book is a more in-depth explanation of Luang
Por Jamnian’s Dhamma teachings and practice advice.

By being absorbed in and entertained by past
memories, one is unmindful of the present.
Luang Por Jamnian
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About Nibbana
The word Nibbana came from Nibba (cessation) and vana (cycle).
Nibbana is the cessation of the cycle of rebirths: the end of
samsara. Nibbana is boundless. It has no acquisition or possession
of any state of being (bhava) or existence. It is ageless and eternal.
It does not rely or depend on the aggregates.
In the transcendent state of Nibbana, the mind would no longer
experience any suffering or dissatisfaction since viññāṇa
(consciousness) is completely relinquished from the other four
aggregates: form (rupa), feeling (vedana), perception/memory
(sañña), and mental fabrication (saṅkhāra). Nibbana is a state
where the mind is liberated from defilements, mundane nature of
forms, identifications, clinging to the aggregates (upadana), and
mental phenomena.
Viññāṇa is anatta or non-self. Once no longer under the influence
of the other four aggregates, viññāṇa will abide in voidness,
clarity, and purity of the supra-mundane quality in the stream of
Nibbana. With the arising of penetrating wisdom, viññāṇa
will still cognize but no longer identify with or abide in any
worldly concepts, either wholesomeness or unwholesomeness.
Voidness means there is no attachment or clinging to, nor is
affected by, either wholesomeness or unwholesomeness. In the
voidness state, the mind is clear. Amidst the clarity is purity
without any trace of defilements (foremost are greed, hatred, and
delusion), cravings, clinging, or suffering. Only viññāṇa is
present. Note that this type of voidness is not the one experienced
in the deep concentration of the jhana or absorptive practice.
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There are two states of Nibbana:
Nibbanam Paramam Sukham: When all suffering is
extinguished, the mind abides in the happiness of both the supramundane quality and the Seven Factors of Enlightenment. There
is no more grief or restlessness while still living. This happiness
ends when life ends.
Nibbanam Paramam Suññam: Suffering is extinguished when
the mind is neither under the influence of defilements nor
clinging to the aggregates (upadana). The mind is in the
voidness state (suññata); even happiness no longer exists.

“Keep your mind abiding in the voidness that
is endowed with clarity, purity, bliss, and
happiness. Bring in the supra-mundane state
of joy and happiness to support our beings,
live our lives, and not feel caught up by our
daily grimes. Use the arising energy to help
carry on your duties without feeling exhausted
or discouraged, and to continue the dhamma
practice. Before entering Nibbana, one must
let go of the bliss and happiness resulting in
the liberated viññāṇa abiding in the voidness,
clarity, and purity.”
Luang Por Jamnian
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“Cultivate your mindfulness and stay with the
present. Use ñāṇa (pure knowing) to identify,
understand, experience, and relinquish
suffering, but not to entangle with it. Do not
identify or take ownership of any suffering as
self at any time, anywhere, and on any
occasion.
Separate the knowing element from suffering.
Do not bundle them together, and then claim
that you are suffering.
The aggregates, namely form (rupa), feeling
(vedana), perception/memory (sañña), and
mental fabrication (saṅkhāra) do not
recognize their own suffering. While viññāṇa
(consciousness), also a knowing element, can
cognize the suffering of the other four
aggregates, itself does not suffer.
There is no suffering in the knowing element,
whereas the aggregates are not aware of their
own suffering. Thus, our mind will no longer
suffer when abiding in the knowing element.”
Luang Por Jamnian
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The mind is more powerful when abiding in voidness and
tranquility. Once at the supra-mundane level, the viññāṇa will be
beyond arising, ceasing, and change, and can penetrate through
the true nature of suffering. It is important to realize:
1. That suffering is just another phenomenon of the endless
cycle of arising, existing, and ceasing,
2. That this cycle will go on continuously like other
phenomena such as bhava (state of becoming), birth, or
the future.
3. That these are rooted in our clinging to the aggregates
(upadana). And, that the aggregates are only a temporary
shelter.
Ordinary people abide in the objects of suffering not knowing how
to avoid them. They are suffering from the impermanence of all
things and tend to hold on to the past or the future. This is because
their viññāṇa (consciousness) is still under the influence of
saṅkhāra (mental fabrication).

“Train the mind to take refuge, to abide
steadfastly. Be aware of dukkha but not
shaken by dukkha.”
Luang Por Jamnian
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When we train the mind to realize the ultimate truth of nama-rupa
(worldly concepts of names and forms), the mind will be able to
let go of any attachment and see things the way they really are.
Seeing suffering, but not claiming any ownership or getting
entangled with it. Seeing through its nature of impermanence and
non-self all the way to suññata or voidness, and then through to
Nibbana.

“Viññāṇa is the knowing element. When in the
body, it can discern hot from cold and
wholesome from unwholesome.
Let's train the Viññāṇa to discern suffering,
the root cause of suffering, and the
cessation of suffering."

Luang Por Jamnian
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“Buddha is the pure knowing element, the
ability to see things the way they really are
without any attachment or clinging.
Buddho is the one who is awakened and
blissful.”
Luang Por Jamnian
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Dependent Origination
(Paticca-Samuppāda)
Dependent co-arising describes how the arising of dhamma is
dependent upon other dhamma; if this thing exists, then that exists.
Dependent origination resides in the citta. It is initiated by the
presence of asava: the predilections or karmic propensities in the
citta. Asava clouds the citta when receiving inputs, causing
delusion or ignorance (avijja) and thus perpetuating the cycle of
Paticca-Samuppāda or samsara.
Paticca-Samuppāda consists of:
Avijja: ignorance; not knowing the truth or not understanding the
Dhamma. For example, still having an attachment to self. This
allows saṅkhāra or mental volition, the first of the five aggregates,
to arise.
Saṅkhāra: mental volition or fabrication of the mind in
wholesomeness, unwholesomeness, or even in the stillness
condition of the jhanic state. This allows viññāṇa or
consciousness, the second aggregate, to arise.
Viññāṇa: consciousness. Its function is to cognize. Viññāṇa
conditions the arising of nama-rupa or name-and-form
phenomenon.
Nama-rupa: name-and-form. Viññāṇa itself is nama or name. Its
function is to know. The object to be known is rupa or form such
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as sight, sound, odor, taste, tactile sensation, and mental
phenomenon. Nama-Rupa enables the six sense-bases or
salayatana to arise.
Salayatana: the six sense-bases of eye, ear, nose, tongue, body,
and mind. Salayatana facilitates phassa or contact to arise. At this
point, the third aggregate, sañña or perception, also arises.
Phassa: contact between the sense organs and their objects.
Conditioned by contact, vedana or feeling, the fourth aggregate
arises.
Vedana: feeling. Vedana occurs in the mind as a feeling of
pleasant, unpleasant, or neutral. Vedana occurs in the body as
physical senses such as cold, hot, itch, pleasure, and pain. Vedana
is the condition that allows Tanha or craving to arise.
Tanha: craving. There are three types of cravings: craving for
sensual pleasures (kama tanha), craving for becoming (bhava
tanha), and craving for non-becoming (vibhava tanha). These
cravings create liking or disliking in the citta, hence enabling
upadana or clinging to arise.
Upadana: attachment and clinging. Clinging to the aggregates
leads to the forming of a sense of self. Upadana is the condition
that allows Bhava or state of becoming to arise. Both Tanha and
Upadana are the root causes of suffering.
Bhava: state of becoming. Bhava can be either a form or formless
type of existence. At this stage, the five aggregates, the six sense
doors, and the eighteen elements (see Glossary) are present,
leading to a sense of attachment and the presence of self-identity.
Bhava is the condition that allows Jati (birth) to arise which is
naturally followed by Jara (aging) and Marana (death), thus
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completing the twelve steps of the endless cycle of PaticcaSamuppāda or Samsara.
These twelve links of dependent origination complete the chain of
causes which result in the endless cycles of rebirth. By breaking
the chain, liberation from the endless cycles of rebirth and dukkha
can be achieved. For those with the wrong view who still have a
strong attachment and clinging to self-identification view, even
the Lord Buddha was unable to predict if or when their cycles of
rebirth would come to an end.

Figure 1: Dependent Origination (Paticca-Samuppāda)
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At the deepest level of the mind is the subconscious or dormant
mind (bhavanga citta). This level of the mind contains the
unwholesome roots of lobha (greed), dosa (anger), and moha
(delusion). The three types of animals in the center of the circular
representation of the paticca-samuppäda (see Figure 1) represent
the three different types of defilements residing deep in the citta.
The pig represents greed, the snake represents anger, and the
rooster represents delusion. These animals lie dormant in our
citta. When an internal or external sense experience occurs,
inducing an emotional response, the corresponding animal comes
out from the subconscious and acts. Once the cycle of unskillful
reaction has run its course, the animal returns to the subconscious
until triggered again.
To avoid these unskillful actions, stay on the middle path, and do
not get entangled with the two extremes of Abhijja (covetousness
or greed) and Domanassa (mentally painful feeling or grief).

“Notice as you are sitting and listening to the
Dhamma talk, that there is no greed, hatred,
or delusion in the mind. They are dormant.
But as soon as something unpleasant occurs,
then we may see one or more of these qualities
arise in the mind. It is like a drum that can
make sound only when beaten.”
Luang Por Jamnian

26

“Learn to put memories to good use: Do so by
recalling those that are happy or joyful. You can
also make use of emptiness, clarity, and
wisdom. Memories of past grief and suffering
are not useful, so do not waste your energy
recalling them.”
Luang Por Jamnian
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The Two Extremes and The Middle Way
The Middle Way is a single path or Ekayana magga composed
of the eight folds of the Noble Eightfold Path. To keep the mind
in the Middle Way, a Dhamma practitioner must cultivate both
right mindfulness of the Noble Eightfold path and mindfulness
of the Four Foundations of Mindfulness.
As depicted in Figure 2 below, when in the Middle Way, a
practitioner will not be indulging in either of the two extremes
of defilements: Abhijja and Domanassa - which have arisen
from contact with the six sense doors of the eye, ear, nose,
tongue, body, and mind. In the Middle Way, the knowing
element has no more clinging to the aggregates or identification
of self and is devoid of any clinging or attachment to the object
being known.
The first extreme is Abhijja or covetousness and greed. It is
rooted in the craving for sensual pleasure (kama tanha) and
craving for becoming (bhava tanha). Craving for pleasant sight,
sound, odor, taste, touch, and mental experience creates further
“liking” in the mind.
For ordinary people, liking or itarom arises out of bhava tanha and
kama tanha. The coarsest manifestations of abhijja, which are greed
(lobha) and lust (raga), arise from liking. When greed and lust are
unrestrained, they may give rise to gluttony, fraudulent exploitation,
and a willingness to prey on others, causing endless suffering.
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Figure 2: The Middle Way
On the other hand, for an arahant, despite the five aggregates and
the six sense doors, the sensual desire for sight, sound, odor, taste,
touch, and mental experience no longer exists. Thus, bhava tanha or
craving for becoming will not arise.
The second extreme is Domanassa or mentally painful feeling
which is the extreme of disliking and displeasure. Rooted in craving
for non-becoming, Domanassa is characterized by feelings of
discontentment due to a desire for things or conditions which we
dislike to simply not exist or be different than they are (vibhava
tanha). A small feeling of discontentment can grow into disliking
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(anitarom) which can grow into resentment (patigha). Resentment
causes unhappiness and irritation. Without mindfulness (sati),
resentment can grow into anger, jealousy, and vengefulness (kodha)
which can then develop into hatred and rage (dosa).
While ordinary people identify these emotions as self, enlightened
beings, including stream enterers (sotapañña), see them as only
mental phenomena. For sotapañña, these phenomena will not take
them beyond the irritation level.
The fire of anger and delusion rooted in sensual desire causes one
to be reborn in a hell realm. Grief, which is rooted in jealousy either
toward others or toward oneself, results in being reborn in the
mourning-hungry-ghost realm. Disturbing or taking advantage of
others or running rampage results in being reborn in a demon realm.
Indulging in either of the two extremes of Abhijja and Domanassa
leads to entanglement with Tanha or cravings which then give rise
to upadana or clinging. By using Mano Dhamma in training the
mind to abide in the Middle Way and not get entangled in the Two
Extremes, one will find cakkhu-karani and ñāṇa-karani, as well as
freedom from dukkha brought about by the arising of pure wisdom.
Both cakkhu-karani and ñāṇa-karani are part of Pañña ñāṇa
(intuitive knowledge) arising from practicing vipassana.
Cakkhu-karani: is the wisdom that penetrates through the nature of
impermanence (anicca), dissatisfaction or suffering (dukkha), and
non-self (anatta), thus producing vision.
Ñāṇa-karani: is the penetrating wisdom imbued with sustained
mindfulness (mahasati), providing clear insight and discernment
that can penetrate through voidness, all the way to Nibbana, the
cessation of all suffering.
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When the mind is in the Middle Way, viññāṇa will spontaneously
abide at the location above the citta (see Mind States chapter). At
the Mano’s position, the viññāṇa will start transforming itself into
ñāṇa or pure knowing/pure awareness. There, one finds another
kind of mind: the discerning mind or Mano Dhamma which can
discern wholesomeness from unwholesomeness. Mano Dhamma
can train and purify the citta, thus functioning as the master of the
citta.
“Mano pubbangama Dhamma Mano settha Mano maya”
All mental phenomena have mind as their forerunner; they have
mind or Mano as their chief.

This proverb indicates that Mano is in charge, not the citta. The citta
is like a wild elephant. The Mano is the citta’s trainer, controlling
its impulses, and thus preventing it from misbehaving.
When the mind is not in the Middle Way, the knowing element and
the citta are still entangled. The knowing element will be affected
by whatever arises in the citta. When the mind is in the Middle Way,
the knowing element no longer mingles with the citta but still able
to retrieve all the knowledge previously accumulated in the saññā
(memory/perception).
The function of viññāṇa is to cognize contacts from the six sense
doors. It can perceive sights, sounds, taste, odors, tactile sensations,
and mental phenomena through the eyes, ear, tongue, nose, skin, and
mind.
When viññāṇa moves to the location of the citta and becomes
entangled with the citta, it will experience a proliferation of the mind
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about the past and future. The mind becomes clouded by
accumulated memories which makes it difficult to see things clearly.
When viññāṇa moves down to the location of meditative absorption
center, it will experience the mental proliferation of meditative
absorption or jhana, either form or formless. When abiding at the
location of Lokiya or worldly concern, the mind becomes influenced
by mundane worldly concerns.
Everyone has his or her own way of fabricating or proliferating.
Mano starts working when we resolve to purify our minds. When
we realize that we are stressed and have a determination to be free
from stress, Mano is at work. When we see or hear something that
results in disliking and know that we are experiencing disliking,
Mano is already working. When we understand that it is not skillful
to think, speak, or act about any unwholesome phenomenon, Mano
starts to oversee the citta.

“All things arise and cease. If your mind is not
attached, there is no suffering caused by arising
and ceasing.”
Luang Por Jamnian
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“Keep the mind in the Middle Way, not to get
entangled in the two extremes of defilements:
Abhijja or Domanassa. Attach to neither
wholesomeness nor unwholesomeness since
both can lead to delusion; relinquish both.
Even
wholesomeness
is
subject
to impermanence, dissatisfaction, and nonself thus can create suffering. There is no self,
only phenomena or conditioning. Only the
Middle Way will lead to Nibbana.”
Luang Por Jamnian
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“The truth is that we all possess the pure
knowing element as well as the Mano
Dhamma with its ability to discern
wholesomeness from unwholesomeness. We
know that suffering is not desirable, but we
still abide in suffering, instead of abiding in
voidness, clarity, and purity.
Not only do we carry our own suffering, but
we also go around carrying other people’s
suffering and let the citta bring in more
suffering. Rather than separating, we allow
the knowing element to get entangled with the
citta, hence creating suffering.
We should abide in voidness, clarity, and
purity and take them as our refuge, then we
will not suffer. Investigate the cause and effect
of suffering. Contemplate deeply until we are
able to realize that it is Avijja or ignorance
that keeps us bogged down in suffering, by
preventing us from seeing the ultimate truth.”
Luang Por Jamnian
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“The final destination of all things in this
world is dictated by this ultimate truth:
Whatever things arise must also cease. The
eyes will lose their sight. The skin will become
wrinkled. Train the mind to be in touch with
the ultimate truth and keep the mind separate
from suffering."
Luang Por Jamnian
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Viññāṇa and Ñāṇa
Both viññāṇa and ñāṇa are knowing faculties, but they function
differently. Viññāṇa (consciousness), one of the five aggregates, is
born after saṅkhāra arises. Viññāṇa is innately under the influence
of saṅkhāra hence it is tainted by defilements, craving, and clinging.
On the other hand, ñāṇa (pure knowing) can cognize without the
influence of defilements, craving, or clinging. This ability results in
the arising of wisdom and the ability to clearly see the ultimate truth.
The Buddha found his ñāṇa when he found freedom from craving.
In the Buddha's words:
“Aneka jati samsaram, sandhavissam anibbisam”
I wandered through innumerable births in samsara (for as long as I
did not find pure knowing).
“Visankharagstam cittam, tanhanam khayamajjhaga”
My mind has reached the condition where there is no more
fabrication. Craving has been completely eradicated.
Before the Buddha found ñāṇa, he was subjected to numerous
cycles of birth and death. When ñāṇa (pure knowing) arose, his
mind was freed from the influence of craving.
In his first teaching, Dhammacakkappavattana Sutta, the Buddha
also referred to ñāṇa as follows:
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“Cakkhum udapadi, ñāṇam udapadi, pañña udapadi, vijja
udapadi, aloko udapadi”
Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose,
illumination arose.
This teaching reveals how the arising of ñāṇa enables wisdom and
knowledge to develop, thus eradicating avijja (ignorance). Aloko
(brightness and clarity) arises because knowledge is like an
illumination that dispels the darkness of avijja. Turning on
illumination eliminates darkness. Likewise, whenever pure
knowledge arises, avijja is obliterated.

In summary, viññāṇa is the knowing element which is still under
the influence of saṅkhāra, so it is tainted by defilements, cravings,
and clinging. In contrast, ñāṇa understands things as they really
are without any influence from defilements, cravings, or clinging,
resulting in the arising of wisdom and seeing the ultimate truth
leading the way toward Nibbana.

“Work to lift your mind so that it is not held
captive by sight, sound, odor, taste, touch, and
mental experience. Those who abide
unperturbed by emotions and sense experience
will become free.”
Luang Por Jamnian
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A state of the mind depends on where the viññāṇa (consciousness)
lodges in the body (see Figure 3).
When viññāṇa resides in the upper three locations, the citta no
longer suffers because these higher bases are free of defilements,
cravings, and clinging. The upper three locations are the site of
Mano Dhamma or discerning mind near the throat, the site of ñāṇa
or pure knowing in between the eyebrows, and the location where
consciousness engages with the physical brain at the crown of the
head. When at the location between eyebrows or above, the mind is
clear and pure, free from the influence of saṅkhāra or fabrications,
and not engaged with defilements. This state of mind leads to clear
insight accompanied by the highest form of wisdom capable of
realizing the ultimate truth in all things.
Understanding the locations where the mind can lodge itself helps
us avoid the influence of defilements and cravings which obstructs
the path to liberation.
The first location is the lowest location where the mind can lodge.
This is where the mind is entangled in sexual desire. When lust
arises, viññāṇa moves out of the citta down to this lowest location.
This mind state is commonly experienced by ordinary people who
are still obscured by defilements and have yet to experience the
truth.
The second location is where the mind becomes influenced by
lokiya or mundane worldly concerns. Here, clinging to the five
aggregates propagates the illusion that there is a solid and physical
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self which leads to misapprehending reality and generating
misperceptions. For example, this is me, this is mine, this is
happening to me, or this is my wealth, etc.
The third location is the location of meditative absorption or jhana.
In this state, vipassana ñāṇa or insight knowledge will not arise.
The practitioner will not be able to clearly see the three
characteristics of existence: impermanence (anicca), suffering
(dukkha), and non-self (anatta).
The fourth location is the location of the citta (heart-mind). When
viññāṇa abides here, the mind tends to proliferate about the past and
the future. The mind becomes clouded by accumulated memories
from previous life experiences which make it hard to break free from
defilements. Both defilements and clinging to the aggregates
(upadana) reside in this citta location.
The fifth location is where viññāṇa begins to transform itself into
ñāṇa or pure knowing. In this location, the discerning mind or Mano
Dhamma can be found. Mano Dhamma, or Mano for short, is the
master of the citta because it can train and purify the citta. Mano
Dhamma acts as the “elephant trainer” to citta the “elephant”.
The sixth location is the location of ñāṇa (pure knowing/pure
awareness). It is also the base of mindfulness (sati), and sustained
mindfulness (mahasati), the qualities leading to the development of
wisdom (pañña).
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Figure 3: Mind States
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When pure awareness abides in voidness - a state that is not bound
by any defilement - it is free to investigate the truth and see the
dukkha that is inherent in all things. This process is described as two
kinds of seeing namely cakkhu-karani and ñāṇa-karani.
The seventh location is the location where consciousness moves
out of the citta, engages with the brain, which then orders the body
to function. The citta does not have a physical form and therefore
cannot produce a physical action on its own.

“The mind, enslaved by thoughts, lacks
freedom.”
Luang Por Jamnian

In our practice, Luang Por emphasizes that we should not allow
viññāṇa to move down to the locations of the citta, absorption,
mundane worldly concern, or sexual desire. These four lower
locations cause the mind to get entangled with delusion. In contrast,
abiding in Mano Dhamma will help recognize defilements, such as
lust or sexual desire, as merely mental phenomena subject to arising
and ceasing, thus enabling us to not identify with or claiming its
ownership. We should realize that when lust arises, it is just a mental
phenomenon. It is not part of the knowing element. Arising mental
phenomenon has no awareness whereas the knowing element is not
subject to arising. This is the nature of the mind.
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Once clinging is relinquished, the mind is at a supra-mundane level.
When both Mano Dhamma and sustained mindfulness (mahasati)
are attained, the mind, while still subject to arising and ceasing, is in
the supra-mundane state. The pure knowing (ñāṇa) is supramundane. Once we let go of the view of self (sakkāya-ditthi) and
able to see things arising in the mind as only mental phenomena
without taking ownership, the mind will remain in the supramundane state.

“Keep awareness lifted. Don't allow it to mingle
with the mind because the mind is tainted with
defilements. When awareness separates from
defilements, wisdom becomes accessible and
clear. Defilements can be cut through with the
knowing safely in the middle; flexible and
capable”
Luang Por Jamnian
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“Attachment to wealth, status, mundane
happiness, and praise, blocks you from seeing
suffering”
Luang Por Jamnian
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Pañña, translated as wisdom or knowledge, is part of the mind that
possesses clear insight.
Pañña may arise by
a) listening to or studying Dhamma (sutamaya-pañña),
b) thinking things through (cintamaya-pañña), and
c) developing/meditating (bhavanamaya-pañña).
Pañña arising from vipassana (insight) leads the mind to see or
understand things as they really are. In other words, it understands
the three characteristics of existence (tilakkhana): impermanence
(anicca), dissatisfaction (dukkha), and non-self (anatta).
Adhipañña is higher-level wisdom which can see the arising,
ceasing, and voidness nature of things as they come in contact with
the six sense bases. This ability leads the mind to voidness state, not
being disturbed by the six-sense-door contacts, resulting in the
arising of pañña ñāṇa.
Pañña ñāṇa (intuitive knowledge) can see through tanha (craving)
and upadana (clinging to the aggregates). This seeing gives rise to
insight knowledge that leads to the path of Pañña vimutti - the
wisdom associated with the fruition of liberation.
Pañña can be cultivated by practicing the Four Foundations of
Mindfulness until the mind can see the impermanent nature of all
things: arising, existing, and then ceasing. Once the mind realizes
the ultimate truth, the knowing element will no longer be polluted
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by saṅkhāra (fabrication). When the mind is focused, pañña can be
cultivated leading to the development of pañña ñāṇa.
Use pañña ñāṇa to investigate the body and the mind and see that
clinging to the aggregates causes a sense of ownership of suffering.
Keep contemplating until a clear understanding of nama-rupa is
achieved. This clear understanding enables us to differentiate the
body elements, aggregates, internal and external sense bases, as well
as name and form, leading to the relinquishing of the view of self
(sakkāya-ditthi). This, in turn, leads to the development of clear
insight that allows us to witness the ultimate truth and destroy avijja
or ignorance. Pañña is like a lantern illuminating the path to reach
the liberation of the mind.

“The steps leading to the liberation of the mind
from all mental phenomena are:
knowing or understanding, experiencing or
“seeing”, developing or practicing,
relinquishing, and liberating.”
Luang Por Jamnian

Cultivate mindfulness (sati) - a mental state of being conscious or
aware - so that it can observe the arising and ceasing phenomena of
all eighteen elements without getting entangled with, interfered by,
or clinging to them.
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Keep the mind in voidness state, to not be disturbed by phenomena
arising from the six sense bases.

“Unify these three mental qualities:
Sati (mindfulness), Samadhi (concentration),
and Pañña (wisdom) when contemplating the
Dhamma.
Luang Por Jamnian

Luang Por advises us to let Mano Dhamma lead and train the citta
until the citta can clearly see things as they truly are. Observe
defilements arising in the citta. Contemplate both the objects of
sensual pleasures such as sight, sound, odor, taste, and tactile
sensation as well as any arising mental phenomena or defilements.
Separate the five aggregates until you clearly see them as rupa
(form), vedana (feeling), sañña (perception/memory), saṅkhāra
(mental fabrication), and viññāṇa (consciousness). See that the body
or form is not the knowing element and that vedana is not our own
self, but they are arising and ceasing of their own volition.
Contemplate until you can see the three characteristics of existence
without suffering from them. Let the mind be liberated by not
meddling with any arising phenomena.
Realize that sañña is just perception or a memory recorder and that
saṅkhāra are just thoughts associated with three types of mental
fabrication:
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1. Fabrication in wholesomeness or merit which leads to a
rebirth in the human and heavenly realms.
2. Fabrication in unwholesomeness or demerit which leads to
rebirth in one of the lower realms: hell, hungry-ghost,
demon, or the animal realm.
3. Fabrication in the imperturbability of absorption or
concentration state which leads to rebirth in one of the
Brahma realms resulting in a delay in entering the path to
liberation1.
Understand that both wholesomeness and unwholesomeness reside
in the citta and that clinging to the five aggregates also occurs in the
citta. Viññāṇa remains in suffering if it is still entangled with the
other aggregates. Once separated, viññāṇa is aware of the other
aggregates but no longer suffers with them.
Cultivate mindfulness until it becomes sustained mindfulness that
enables clear insight into the impermanent, suffering, and non-self
nature of the aggregates.
Keep investigating without fail until you see the three characteristics
of existence in all things. Determine suffering, understand suffering,
see suffering, relinquish suffering, and finally extinguish suffering
at its root cause. Let go of suffering and not be entangled with it.

1

Absorption or concentration is a state of mind abiding in one mental
quality until it is at ease, unwavering, and enters the absorption (jhanic)
state, either form or formless. Since there is no clear insight in a jhanic
state, it is not the path to Nibbana. Abiding in either the voidness or
formless jhanic state only leads to rebirth in the human realm or one of the
Brahma realms.
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Continue practicing until viññāṇa is separated from the other
aggregates. Keep mindfulness and sustained mindfulness with the
pure knowing element (ñāṇa) that is free from attachment to the
aggregates, identification of self (sakkāya-ditthi), worldly concepts
(lokiya), memory or perception (sañña), or any other fabrication
(saṅkhāra). Simply acknowledge whatever arises, and then let it go.
Do not hold on to the idea that suffering is yours to own. The more
clinging, the more suffering. No attachment, no suffering

“The practice of vipassana is to see the ultimate
truth in everything. This naturally leads to nonclinging. Seeing objects, do not cling to them.
Seeing people, do not cling to them.”
Luang Por Jamnian

Once viññāṇa is liberated from the other aggregates, it becomes
eternal and not subject to change. It will no longer suffer from
defilements, such as greed, hatred, and delusion arising from input
to the six sense bases. This void, clear, and pure state of viññāṇa is
also known as Mano viññāṇa: the Nibbana state of mind. Maintain
this Mano viññāṇa state of mind as long as possible. Once the
liberated viññāṇa becomes unified with mahasati (sustained
mindfulness), the highest level of wisdom can arise leading to the
fruit of the practice. The viññāṇa is now in the supra-mundane state,
entering the eternal stream of Nibbana.
When practicing Dhamma, unify the three types of mindfulness:
Mindfulness of the Four Foundations, Right Mindfulness of the
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Noble Eightfold Path, and Mindfulness of the Seven Factors of
Enlightenment (Sati-Sambojjhanga). These three types of
mindfulness must be present to achieve clear insight.

“Defilements control the mind. Intoxicants
control the body. Conditioning from the past
controls our lives. Pure knowing endowed with
wisdom, in its highest form, controls
defilements.”
Luang Por Jamnian

Mindfulness of the Four Foundations enables the mind to see the
impermanence of the external body and the suffering of the internal
body. When contemplating body in the body, the mind will see its
impermanent, suffering, and non-self nature. With an understanding
of the three characteristics of existence, the mind will then be able
to let go of attachment to the body. By contemplating through the
lens of the Four Foundations of Mindfulness of the body, feelings,
mind, and mental phenomena, we will realize that we are tricked by
our own body and mind.
One of Luang Por’s meditation techniques for the Four Foundations
of Mindfulness uses standing meditation. With this technique, we
observe body in the body until we see its impermanence. We then
contemplate its suffering or dissatisfaction. In turn, this leads us to
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realize its non-self nature which can then take us to voidness state
(suññata) and ultimately to Nibbana.
Right Mindfulness of the Noble Eightfold Path helps the mind stay
in the Middle Way and not get entangled with phenomena arising
from the six sense bases or get caught in either of the Two Extremes
of Defilements: Abhijja and Domanassa.
At the same time, the Mindfulness of the Seven Factors of
Enlightenment (Sati-Sambojjhanga) is on the lookout for any mental
phenomena arising from saṅkhāra (mental fabrications).
Once unified with the other two types of mindfulness, Right
Mindfulness of the Eightfold Noble Path helps propel the mind
forward while staying in the Middle Way. Hence, there is no
regressing or turning left or right, and no getting entangled in either
wholesomeness or unwholesomeness.
Abide the knowing element in mahasati (sustained mindfulness)
while following the steps of the Seven Factors of Enlightenment.
Start with developing mindfulness or looking out for any arising
saṅkhāra, and then investigate any physical or mental phenomena
as that arises (Dhammavicaya). Persevere (Viriya) in applying the
effort and persistence in investigating mental phenomena until piti
(joy/rapture) arises. Piti is followed by passadhi (tranquility) and
then samadhi (concentration) resulting in a stable mind undisturbed
by any pleasant or unpleasant experiences. Upekha (equanimity)
will then follow. At this state, whatever experiences occur, the mind
is aware but does not react or attach to them. Upekha enables us to
break free from saṅkhāra resulting in the liberation of the mind into
the stream of Nibbana.

51

“Use your faculty of knowing to contemplate the
body deeply. To see that it is subject to
deterioration: Home to worms, filled with
bones. See its coarse and repulsive nature.
Observe that, in the end, it is no different from
refuse.”
Luang Por Jamnian
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The Four Foundations of Mindfulness (Satipatthana) is a
mindfulness practice that enables us to see things the way they
really are. The four domains of the Four Foundations of
Mindfulness are:

1. Mindfulness of the body (Kaya). Contemplation of the body
enables us to let go of the self-identity view (Sakkāya Ditthi)
so that we no longer get deluded in our own or other people’s
bodies.
1.1. Contemplation of external body.
To realize the impermanent nature of hair of the head,
hair of the body, nails, teeth, and skin.
1.2. Contemplation of internal body.
To see the truth that suffering is inherent in all body parts
and that there is nothing to identify as self. There are
merely sensations. To realize that the mind (nama) has a
knowing element which can cognize forms or matter
(rupa). Use wisdom to penetrate through the body until
seeing its non-self (anatta) and voidness (suññata) nature.
1.3. Contemplation of body in the body.
At the mundane level (lokiya), one would see
consciousness (viññana) while contemplating. At the
supramundane level (lokuttara), one will realize the nonself (anatta) nature of the body.
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2. Mindfulness of feelings or sensation (Vedana).
Whenever vedana arises; for example, pain, hot, cold, warm,
itch, or achy sensation, realize that, just like any other
phenomenon, it is subject to arising and passing away. See any
mental state: pleasant, unpleasant, or neither-pleasant-nor
unpleasant, as just a phenomenon: do not identify vedana as
self or claim ownership of it. See vedana as a natural process
that arises, exists and ceases on its own accord.
3. Mindfulness of heart-mind (Citta).
Contemplation of the citta enables us to see its three
components: consciousness (viññana), memory/perception
(sañña), and mental fabrication (saṅkhāra). Know when lust
arises and do not proliferate it any further. It will cease on its
own. Know when lust dissolves and realize its own arising
and ceasing. Know when anger arises and ceases. Understand
that anger is rooted in Vibhava tanha (cravings for nonbecoming), resulting in mental irritation, followed by anger
and wrath. Know when anger is no longer present in the citta.
See that delusion is rooted in attachment to self and worldly
concepts fabricated by Bhava tanha (cravings for becoming).
See that delusion arises, exists, and ceases on its own. When
restlessness or dismay arises, do not get attached or claim
ownership of it. See it as a merely natural and uncontrollable
phenomenon. Recognize when the citta, while still attached to
the aggregates, is taking ownership of body discomforts such
as itching, pain, or heat. Recognize when the citta tends to
stray and fabricate sensual pleasures beyond our control.
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Comprehend when the citta is in or out of the absorptive
(jhanic) state characterized by singleness of mind, rapture,
pleasure, and equanimity. Know when the citta is liberated
from mental phenomena. When in that state, both
memory/perception (sañña) and (viññana) no longer get
entangled with mental fabrication (saṅkhāra). One can observe
how the citta functions but not worry or suffer from it. Just
know when the citta does its own thinking or wandering until
it stops on its own. Develop a keen practice of not getting
attached to or suffer from any of those phenomena. Keep
practicing until able to see the nature of impermanence
(anicca), suffering (dukkha) and non-self (anatta) in all things.
4. Mindfulness of mental objects or Dhamma.
Understand name and form (nama and rupa) and see their
arising and ceasing. Whenever bodily phenomena occur,
whether nama and/or rupa, be ardent, fully aware and attentive
without creating any fabrication.
Contemplation of Dhamma in Dhamma:
4.1 Contemplation of the five hindrances: sensual desires
(kama-chanda), ill-will (Vyapada), drowsiness and
lethargy (thina-middha), restlessness and worry (uddhacca
and kukkuca), and doubt (vicikiccha) -- See the Five
Hindrances section.
4.2 Contemplation of the five aggregates and the attachment to
the aggregates (Upadana).
4.2.1

Form or body (Rupa).
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See the inherent nature of impermanence (anicca),
suffering (dukkha), and non-self (anatta) in all 32
parts of the body. See, without claiming
ownership, the chaos in the body’s fabrications
(saṅkhāra) which are subject to arising and
ceasing. Stay abiding in voidness and clarity
which can give rise to pleasure (sukha).
4.2.2

Feeling or Sensation (Vedana).
Observe the mental sensations of pleasantness,
unpleasantness, or neither-pleasantness-norunpleasantness, as well as any physical sensations
such as pain, itch, burn, hot, cold or warm. See
those feelings as natural phenomena subject to
arising, existing, and ceasing on their own. Keep
contemplating without any attachment or selfidentity, until the ultimate truth is realized.

4.2.3

Memory or perception (sañña).
View memories and perception only as worldly
concepts. See that remembering the past is just a
natural process. Transform sañña from worldly
concepts to supramundane to give rise to a higher
form of wisdom.

4.2.4

Fabrication (saṅkhāra).
Fabrication in wholesomeness results in the
tendency to perform meritorious acts whereas
fabrication in unwholesomeness results in the
tendency to create demerits. Fabrication in
absorption or jhanic state results in an unperturbed
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mind, which, however, is still imbued with
ignorance (avijja), cravings (tanha) and clinging
to the aggregates (upadana). In the jhanic state,
some individuals may develop psychic ability
which nonetheless is still temporary unless one of
the states of enlightenment has been obtained.
Contemplate these fabrications and realize that
they are also subject to arising, existing, and
passing away.
4.2.5

Consciousness (viññana).
Consciousness can cognize any phenomena. To
develop insight, keep abiding in the knowing
element and investigate what and how it knows.

4.3 Contemplation of Mental Fetters (Samyojana) arising from
the Six Internal and External Sense Bases (Salayatana).
Fetters of mental objects can arise when there is an input
to the six sense bases: eye, ear, nose, tongue, body tactile,
and mind. Realize that the fire of lust, a fetter of sensual
desire, may arise from any of the sense doors at any time.
Contemplate that the eyes, visual forms, as well as the
contact of visual forms and the eye-consciousness, all are
burning from the arising of lust, anger, and delusion.
Similarly, the inputs to other corresponding sense bases:
the ears and sound, the nose and smells, the tongue and
taste, the body and tactile objects, as well as the mind and
mental objects, are the factors which create the mental
phenomena of pleasantness, unpleasantness, or neitherpleasantness-nor-unpleasantness.
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Contemplate in each of the sense bases to see the arising,
existing, and ceasing of mental phenomena, and not to let
them propagate any further into lust (Kama-raga) or
aversion (patigha). When mental phenomena arise from
contact to the six sense bases, let go of the sense of self by
not getting attached or claiming ownership. See those
fetters as just natural phenomena. Know when they are
arising or not arising. Realize any fabrication and steer the
mind back to the middle way. Contemplate in how the
Dhamma arises, exists, and ceases.
4.4 Contemplation of the Seven Factors of Enlightenment
(Sambojjhanga).
Use mindfulness (Sati-sambojjhanga) to lead the
investigation of arising Dhamma (Dhammavicayasambojjhanga). Contemplate in both nama and rupa using
diligence (Viriya-sambojjhanga). Rapture (Pitisambojjhanga), arisen after extinguishing coarse
defilements, will empower the citta to continue
contemplating until reaching tranquility of both the body
and the mind (Passadhi-sambojjhanga) without any
further fabrication. Concentration (Samadhisambojjhanga) will then develop, followed by equanimity
(Upekkha-sambojjhanga). At this state, the knowing
element is aware but not affected by any arising or ceasing
phenomena. Follow through until all Dhamma of the
Seven Factors of Enlightenment are achieved.
Comprehend when any mental objects of the Seven
Factors of Enlightenment arise, exist, and dissolve.
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4.5. Contemplation of the Four Noble Truths.
Realize that we encounter suffering everywhere in this
world both internally and externally. Ordinary people will
attempt to displace it, escape from it, or merely wish it to
go away, but are not able to do so. Understand that for the
mind to be liberated from suffering, one needs to
contemplate until seeing sufferings in the body, the mind,
the body aggregates, the six sense bases, and the
attachment to the aggregates. Just observe the arising and
ceasing of those sufferings without getting attached to or
affected by them. This is the Practice of the Middle Way
which leads to the cessation of suffering. Apply the
wisdom to end suffering by extinguishing both cravings
and clinging to the aggregates, the root causes of suffering
in the citta.

Both pleasant feeling and unpleasant feeling are
mental proliferation. Mental proliferation is the
root cause. One must extinguish them at the root
cause within yourself, not by extinguishing the
external trigger.
Luang Por Jamnian

Practicing the Four Foundations of Mindfulness facilitates the
arising of wisdom. This enables us to clearly see the truth that life is
full of suffering. The body or form (rūpa) comes with ailments.
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There is a magnitude of feelings (vedana) we must endure along
with memory/perception (saññā) which keeps reminding us of our
past sufferings. Moreover, mental fabrication (saṅkhāra) creates
more suffering and our consciousness (viññāna) keeps noticing the
suffering. With the comprehension of suffering, impermanence, and
non-self nature of the aggregates, one can relinquish the
identification of self (sakkāya-ditthi). Once that is accomplished,
continue to penetrate deeper into the realization of voidness
(suññatā). Abide in the knowing element and do not get entangled
with or claim ownership of feelings (vedana) or mental fabrications
(saṅkhāra).
In the Buddha’s words:
“Atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam.”
Be ardent, fully aware, and attentive to the arising and passing
away of bodily phenomena; having overcome, in this world,
covetousness and grief.

Luang Por Jamnian advises Dhamma practitioners to be ardent in
applying effort to cultivate mindfulness of the body, feeling, mind,
and mental phenomenon in all postures and at any waking moment.
Have a clear comprehension (sampajana) of the arising and passing
of all phenomena. For example, realize that pain is just a
phenomenon. Keep the pure knowing (ñāṇa) abiding with
mindfulness (sati) or sustained mindfulness (mahasati). Cultivate
discernment to prevent falling into either Abhijja or Domanassa. Do
not be affected by any suffering. Cultivate mindfulness until it
becomes sustained mindfulness. This will lead to the development
of wisdom (pañña) which enables the mind to realize the ultimate
truth. See all arising phenomena through the lens of the Tilakkhana
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(the three characteristics of existence): anicca, dukkha, and anatta.
Having clear insight into nama-rupa as they really are will
eventually lead to suññata or voidness state of mind.
For those Dhamma practitioners who have attained a clear insight
into the true nature of the aggregates, the six-sense bases, the
eighteen elements, mental states, mental phenomena, and Mano
Dhamma, Luang Por’s advice is to stay grounded and continue to
conduct their daily life as usual.
Mental phenomena may arise while contemplating Dhamma. If one
is not fully liberated, prior actions or karma from previous lifetimes
may be repetitively replayed in one’s mind. Whenever mental
phenomena arise, find the cause and extinguish them at the root.
When an unpleasant feeling arises, extinguish it. When hatred
arises, extinguish it. When anger arises, extinguish it. Stay abiding
in voidness; free of defilements, cravings, clinging, and suffering.
Contemplate deeply through the deepest layer of suffering while
keeping the mind in the Middle Way until clear insight is attained.
See that the body is not our body and relinquish the selfidentification view (sakkāya-ditthi) by not taking ownership of the
aggregates. Cultivate the mind to abide in tranquility, free from
mental volition.
When feeling (vedana) arises, the input is sent to the citta which is
then perceived by the knowing element. Arising vedana in the form
of pain may cause the citta to feel unpleasant and create a desire to
avoid the discomfort. Nonetheless, ñāṇa can direct and enforce the
citta to withstand or endure this pain. Initially, without enforcement
from ñāṇa, the citta will not be able to separate itself from the
vedana. With continued practice, the citta will be able to
spontaneously separate itself from vedana. This is due to ñāṇa
enabling viññāṇa to discern saññā (perception) whenever vedana
arises. This type of ñāṇa is vipassana ñāṇa or intuitive wisdom
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which can lead the mind to develop discernment of the rupa (body)
and vedana (feeling).
Continue using sati/mahasati to investigate the truth of the body and
the mind without further fabrication. The arising wisdom (pañña)
will help the mind navigate, set course, and discern.
Once the ultimate truth is realized, avijja (ignorance) is destroyed.
Subsequently, pañña arises, followed by pañña ñāṇa (intuitive
knowledge) and pañña vimutti (the ultimate form of intuitive
knowledge), resulting in the liberation of the viññāṇa. The viññāṇa
still sees dukkha but no longer gets entangled or suffers with it. It is
free to investigate the truth and see dukkha that is inherent in all
things. Keep the mind invigorated by abiding in Piti (joy/bliss) and
the supramundane form of happiness with no self-identification
view. Consequently, Cakkhu-Karani (providing vision) and ÑāṇaKarani (producing insight) will arise.
When the Four Foundations of Mindfulness are firmly established
in the Middle Way, apply pañña to contemplate the uncontrollable
nature of all phenomena, whether arisen or yet to arise, as well the
constantly changing nature of the aggregates. Keep contemplating
until ñāṇa gains clear insight and can relinquish clinging to the five
aggregates and self-identification view. This is the path which
enlightened beings have traveled. The path with no clinging and no
self-identification view or ownership. All things on the path,
including those phenomena arising from the aggregates, are seen as
just natural processes.
The ultimate truth is realized when ñāṇa develops clear insight and
can deeply penetrate through anicca, dukkha, and anatta, paving the
way to the extinguishment of suffering. At the fruition state of the
practice, the mind enters tranquility and purity. Clinging to the
aggregates has been completely relinquished, and there is no further
claim of ownership of suffering.
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“Whenever craving is extinguished, suffering is
extinguished. Whenever clinging to the
aggregates is extinguished, suffering is
extinguished. This is called Nibbana.”
Luang Por Jamnian
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“All living beings are bombarded by constant
change, internally and externally. All living
beings suffer because they cannot stop the
mind.”
Luang Por Jamnian
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The Noble Eightfold Path
“As long as there are still those practicing the Middle Way, the world will
not be without arahants.”
The Lord Buddha.

All factors of the Noble Eightfold Path combine into the path of the
Middle Way (Ekayana Magga) that leads to Nibbana. The eight
folds combine into three groups: pañña or wisdom (right view and
right intention), sila or virtue (right speech, right action, and right
livelihood), and samadhi or concentration (right effort, right
mindfulness, and right concentration).
1. Samma-ditthi (Right View or Right Understanding):
Understanding that defilements and the three types of craving
(kama-tanha, bhava tanha, and vibhava tanha) are
impermanent, cause suffering, and are non-self. Understanding
that clinging to the five aggregates (upadana) is also suffering
and non-self. Comprehending the three characteristics of
existence in all mental phenomena arising in the citta; past,
present, and future. Seeing the arising of mental phenomena and
to not proliferate them any further. Not allowing the knowing
element to get entangled with the citta so that it can witness the
three characteristics of existence in all things. Seeing suffering
of the body, suffering of the mind, and suffering from clinging
to the aggregates (claiming ownership of suffering). And,
understanding that suffering is just a natural process. Realizing
the impermanent nature of all phenomena arising in the past and
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present, both externally and internally. This will guide the mind
to relinquish the impermanence of Samsara and take refuge in
constancy.
2. Samma-sankappa (Right Thought or Right Intention): To
relinquish any attachment or clinging to any sensual pleasure
arising from sight, sound, odor, taste, and touch. When any of
these sense experiences occur, the Dhamma practitioner is
advised to maintain both the body and mind in equanimity and
to not cling to any of the aggregates. Realize that all phenomena
are subject to arising and passing away. Keep contemplating
until clear insight develops, thus enabling one to let go of any
attachments. The knowing element will stay in the Middle Way
and not get entangled with either of the Two Extremes of
Defilements: Abhijja (covetousness and greed) or Domanassa
(mentally painful feeling).
3. Samma-vaca (Right Speech): To remind the citta about its own
delusion regarding suffering that arises due to clinging and
inability to let go of attachments. Keep training the mind to free
itself from the influence of defilements or the three types of
craving which keep us in the endless cycle of rebirth. Remind
the citta that the knowing element does not suffer, and that
suffering is not us or ours because there is no "us” or “ours". If
suffering is allowed to persist, the future will then be the same
as the unpleasant past.
The Buddha used Right Speech while sitting under the Bodhi
tree on the night of his enlightenment when he refused to be
enticed by the three daughters of Mara - the personification of
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temptations: Tanha (craving), Raga (lust), and Arathi
(discontentment). Thus, he declared his freedom:
“Through many births, I wandered in samsara, seeking but not
finding the builder of this house. Painful it is to be born again
and again. The rafters are broken, shall build no house again.
The rafters are broken, the ridgepole is shattered. My mind has
attained the unconditioned. Achieved is the end of craving.”
4. Samma-kammanta (Right Action): To ardently cultivate
mindfulness until it becomes sustained mindfulness. To not get
entangled with tanha (the three types of craving). To not cling
to the five aggregates. Keep penetrating through avijja
(ignorance) in the citta until able to cut through. Once the pure
knowing (ñāṇa) is discovered, stay abiding in the voidness,
clarity, and purity. Remain in the Middle Way free of any
clinging or attachment. This is the work that the Noble ones
must continuously carry on until they become fully enlightened
beings (arahants).
5. Samma-ajiva (Right Livelihood or Right Vocation): Avoid
self-indulgence because the body is just a transient shelter full
of uncertainties and is subject to disease and aging. Do not be
influenced by or proliferate our defilements. Do not claim
ownership of our life and body and let go of self-identity. Take
care of our life and maintain our body only as our temporary
home while seeking the path to enlightenment.
6. Samma-vayama (Right Effort): Keep the mind in the Middle
Way without fail. Abandon any unwholesomeness and cultivate
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wholesomeness. Maintain efforts to see the arising, existing,
and ceasing characteristics of any phenomena. Practice the Four
Foundations of Mindfulness by cultivating mindfulness of the
body, feeling, mind, and mental phenomena until able to
comprehend the nature of anicca, dukkha, and anatta in all
things. Watch for the defilements of the Two Extremes: Abhijja
and Domanassa, and then extinguish them whenever they arise.
Sustain right effort with constancy.
7. Samma-sati (Right Mindfulness): Samma-sati is sustained
mindfulness or mahasati. Cultivate mindfulness until it
becomes sustained mindfulness, culminating in wisdom or
knowledge of the intuitive process of realizing the three
characteristics of existence with direct insight into seeing things
as they really are. Right Mindfulness gives rise to pañña ñāṇa
(intuitive knowledge), followed by pañña vimutti, which is the
wisdom associated with the fruition of liberation, the cessation
of suffering in the stream of Nibbana.
With right mindfulness, some individuals may develop
Asavakkhaya-ñāṇa or the knowledge of the ending of the
fermentation or defilements in the mind. Asavakkhaya-ñāṇa, the
result when pure knowing is endowed with wisdom in its
highest form, has the super-knowledge of realizing the
extinction of mental defilements.
8. Samma-samadhi (Right Concentration): The mind remains
steadfast and not disturbed by any phenomena arising from the
six sense doors. Keep the mind in the Middle Way. Avoid
attachment to either wholesomeness or unwholesomeness and
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not get entangled with tanha (the three types of craving) until
reaching enlightenment. Remain unperturbed and firmly
established, with a clear understanding that all those arising, and
passing away, will ultimately dissolve in the state of voidness
(suññatā).
The mind will be on the path of the Middle Way when all of the
eight folds come together to form one path of Ekayana magga. The
knowing element is liberated and abides in the voidness, clarity, and
purity. In this state, the mind will no longer abide or lodge at any of
the lower four locations: sexual desire center, the worldly concern
(lokiya), absorptive center (jhana), or the citta which is filled with
defilements.
The liberated knowing element can see defilements and all
fabrications clearly without becoming entangled behaving like a
lotus leaf that does not get wet in the water. It can see the suffering
in the aggregates and elements. It can perceive the burning fire of
sensual desire, anger, and delusion, as well as realizing the arisingexisting-and-ceasing nature of all things. It can see through tanha
(craving) and nama-rupa (name-and-form) without any attachment
(upadana) or further fabrication (saṅkhāra).

At this state, Right Mindfulness (Samma-sati) will be unified with
the Mindfulness of the Seven Factors of Enlightenment (Satisambojhanga) which can see all arising Dhamma.
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“Do not delay the development of wisdom that
will bring freedom from suffering. Do not wait
for anyone. Be undisturbed by sight, sound,
smell, flavor, touch and mental experience.
When you see everything as impermanent and
without a solid self, the attachment will lose its
grip. When you clearly see non-self, all suffering
will be released. Like a bird freed from a cage
or a prisoner freed from incarceration, one who
reaches non-self is freed from all suffering.”
Luang Por Jamnian
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The Seven Factors of Enlightenment
The Seven Factors of Enlightenment are the foundation for
culminating wisdom that leads the way to enlightenment.
1. Sati-sambojjhanga or Mindfulness: A mental state that is
aware of arising conditions. It is the same mindfulness as in the
Four Foundations of Mindfulness which refers to the body,
feelings, mind, and mental phenomena as its objects of
contemplation. Be diligent in keeping mindfulness to look out
for the arising of saṅkhāra (mental fabrications). Do this
without any clinging or attachment. Cultivate mindfulness until
it becomes sustained mindfulness which paves the path for
wisdom to arise, starting from pañña, followed by pañña ñāṇa,
and culminating in pañña vimutti.
2. Dhammavicaya-sambojjhanga or Keen investigation of the
Dhamma: Investigate the Dhamma or phenomena. When
phenomena arise, realize whether they are wholesome or
unwholesome, harmful or harmless. Contemplate their true
nature; the way they really are. Keep contemplating both
internally and externally, as in the Four Foundations of
Mindfulness, until you realize anicca, dukkha, anatta, suññatā,
and, ultimately, Nibbana.
3. Viriya-sambojjhanga or Effort: Apply effort and persistence
consistently in abandoning unwholesomeness and overcoming
hindrances. Bring the mind to the Middle Way, and do not allow
the defilements of the Two Extremes to become obstacles along
the way. Continue with the effort until able to penetrate through
anicca, dukkha, anatta, suññatā, all the way to Nibbana.
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4. Piti-sambojjhanga or Joy: When the mind is no longer
entangled with either of the Two Extremes of Defilements
(Abhijja and Domanassa), piti (joy) will naturally arise. When
the mind is liberated from defilements, a sense of fulfillment in
wholesomeness will develop. The mind becomes bright and
clear without any trace of grief or suffering. This type of piti is
of the supra-mundane quality, beyond worldly concepts, and
without clinging to the aggregates (upadana) or selfidentification view (sakkāya-ditthi).
5. Passaddhi-sambojjhanga or Tranquility: Tranquility of the
body is the result of the relinquishment of attachment to the
body. There is a feeling or sensation that one’s body does not
exist. Tranquility of the mind occurs when the mind is no longer
engaged in any of the Two Extremes of defilements which are
fueled by craving or clinging to the five aggregates. The mind
in this state abides in wholesomeness, is calm and illuminated,
and not struggling.
6. Samadhi-sambojjhanga or Concentration: When the mind is
tranquil, it remains stable and undisturbed by any arising
phenomena. This is a type of concentration that allows the mind
to contemplate without getting entangled with the defilements
of the Two Extremes and without fabricating into the past or the
future. In this state, the mind can see defilements or phenomena
arising from the aggregates as impermanent objects. When the
mind is no longer perturbed by any experiences that may arise
through either internal or external sense bases, a higher form of
concentration or adhipa-samadhi is developed.
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“Whenever the citta experiences dissatisfaction
or develops restlessness from arising vedana,
one needs to realize that this is a natural
phenomenon and to let go. Apply Satisambojjhanga (mindfulness) together with
Dhammavicaya (investigation of Dhamma)
when investigating the arising phenomenon.
Seeing that this is just pain arising; this is
discomfort arising; this is suffering arising; this
is unpleasantness arising, and this is
pleasantness ceasing. There is nothing for one
to hold on to. Contemplate deeply until having a
realization that pain is just vedana, an
aggregate, and let it be on its own course. Keep
your mindfulness steadfast while contemplating
the nature of impermanence: arising, ceasing
then re-arising. Understand that this is beyond
our control; it is the nature of the aggregates
and elements of the body. Contemplate in
internal vedana (mental feeling): happy or
content, unhappy or discontent, pleasant,
unpleasant or equanimous, while abiding in
voidness.”
Luang Por Jamnian
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7. Upekkha-sambojjhanga or Equanimity: Equanimity arises
when the mind is aware of occurring phenomena but does not
react or attach to them. For example, the knowing element can
discern pain sensation as a vedana aggregate, as sañña
(perception), and as a malfunctioning body element. Hence, it
can relinquish the pain. At this state, the knowing element is
aware, yet not affected by any rising phenomena such as pain,
annoyance, or irritation. Stay abiding in the voidness and do not
get entangled with vedana (feeling), sañña (perception or
memory), or saṅkhāra (mental phenomena or fabrication). The
ability to relinquish any arising phenomena is enlightenment.
When probing into restlessness arising from unpleasant vedana,
abide in the location of Mano Dhamma. Let ñāṇa be aware of the
arising of unpleasant vedana until the citta can let go of the vedana
on its own. Throughout this process, ñāṇa stays present in voidness,
clarity, tranquility, and purity, without getting entangled with the
citta. Because of equanimity, Appana Samadhi, a higher state of
samadhi with unwavering concentration, may then arise. In this
state, ñāṇa is awakened, calm, and not disturbed or attached. It is
imbued with mindfulness, concentration, equanimity, and Mano
Dhamma.
Whenever any unpleasant vedana arises in the aggregates or
elements, persevere in equanimity and let ñāṇa cognize the entire
process until it ceases on its own. This is the completion of the wheel
or cycle of the Seven Factors of Enlightenment.
Use the Four Bases of Success or Iddipada Bhavana (see its chapter
for details) when practicing the Seven Factors of Enlightenment.
Let ñāṇa see through mental phenomena until able to completely
and permanently cut through the defilements. Once established in
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the wheel of the Seven Factors of Enlightenment, one will no longer
experience suffering. This is because Sati-sambojjhanga
(mindfulness) keeps watching for any arising Dhamma. Maintain
the mind in the Middle Way, void from either wholesomeness or
unwholesomeness and free from clinging. Be diligent in practicing
until the realization of anatta, suññata, and Nibbana, the cessation
of suffering.

Cultivate the development of ñāṇa so it can
penetrate deeply into any arising Dhamma and
witness its independent arising and ceasing until
the mind can let go, breaking the endless cycles
of rebirth.”
Luang Por Jamnian
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“Follow the Buddha: the one who knows, who
is awakened, enlightened, and blissful, by taking
refuge in the Dhamma which will lead to the
decrease of sensual desires, clinging and
attachment. Do not take refuge in any
unwholesomeness which may lead to unskillful
actions that cause rebirth in the lower realms
full of suffering.
Understand that the fire of anger and delusion
rooted in sexual desire or lust causes one to
suffer in a hell realm. Grief which is rooted in
jealousy, either toward others or toward
oneself, results in being born in the mourninghungry-ghost realm. Disturbing or taking
advantage of others, or running rampage,
results in being born in a demon realm.”
Luang Por Jamnian
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Fetters and Latent Tendencies
(Samyojana and Anusaya)
Fetters (Samyojana)
Samyojana are mental fetters or chains which tie a sentient being to
samsara, the cycle of rebirth. There are ten types of mental fetters
or samyojana.
The first five of these are called 'lower fetters' as they tie to the
sensual world.
1.

Sakkāya-ditthi: Belief in a separate personality or
individual identity. The belief that the body, the mind, and
the five aggregates are self. It can also be translated as
personality-belief or self-identification view.

2.

Vicikicchā: Skeptical doubt or uncertainty. Doubt in the
wholesomeness of the Triple Gems or doubt in existence
of the Four Noble Truths or Nibbana. As well as doubt of
whether one’s own dhamma practice is on the right path.
Doubt will remain when one has not yet realized anatta or
non-self.

3.

Sīlabbata-parāmāsa: Clinging to mere rules and rituals
or grasping at precepts and practices. Indiscriminate
attachment to rules and rituals can lead to a
misunderstanding that one can be liberated by merely
observing rules and rituals. Believing that one may apply
rituals or rules for a purpose other than eliminating
defilements.
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4.

Kāma-rāga: Sensual desire or lust

5.

Patigha: Aversion, mental irritation, or ill-will.

The latter five are “higher fetters” because they relate to finematerial and immaterial worlds.
6.

Rūpa-rāga: Craving for a higher material existence such
as a jhanic state or as higher beings.

7.

Arūpa-rāga: Craving for non-material existence such as
craving for knowledge or existence in a formless jhanic
state.

8.

Mana: Conceit and pride or arrogance. Clinging to self as
a solid body with certain qualities compared to others:
better, worse, or similar. This can be the result or remnants
of old habits.

9.

Uddhacca: Having restlessness, annoyance, or turbulent
mind, which results in not being able to have clear insight.
This can be the consequence of a strong desire to fast
forward the progression of one’s own Dhamma practice.

10. Avijjā or Ignorance: Not realizing the truth or still having
delusion which causes one to enter the endless cycle of
rebirth. If avijja is temporarily cut through, perfection or
parami is achieved. If avijja is permanently extinguished,
one will realize the supra-mundane path and the fruition of
the Dhamma practice.
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Latent Tendencies (Anusaya)
Anusaya: Latent tendencies or hidden inclinations are results of
prior imprinting of the arising and ceasing of mental phenomena in
the citta which remains life after life. These anusayas or latent
tendencies arise and become conditions that cloud the citta when the
mind sense doors are disturbed.

The seven latent tendencies or anusayas are:
1. Kāma-rāga: Sense of greed or craving for sensual
pleasure,
2. Patigha: Aversion,
3. Ditthi: Speculative opinion or own point-of-view,
4. Vicikicchā: Skeptical doubt in wholesomeness,
5. Māna: Conceit and pride,
6. Bhava-rāga: Craving for continued existence, and
7. Avijjā: Ignorance.
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Lokuttara Dhamma
Lokuttara means superior to the earth, beyond worldly affairs,
transcending the earthy, or supra-mundane. Lokuttara Dhamma
consists of the four supramundane paths or magga, the four supramundane fruitions or phala, and one Nibbana.
The four supramundane paths, or simply called magga, are the
designation for the four stages of nobility or ariya that leads to
Nibbana. Entering any of the paths are the result of intuitional
insight or vipassana.
The four supramundane paths are:
1. Sotāpatti-magga: The path of Stream-enterer,
2. Sakadāgāmi-magga: The path of Once-returner,
3. Anāgāmi-magga: The path of Non-returner (to the sensual
world), and
4. Arahatta-magga: The path of arahantship.
The four fruitions or phala are those states of consciousness which
follow immediately after completion of a corresponding path
(magga). These are:
1.
2.
3.
4.

Sotāpatti-phala: The fruition of Stream-enterer,
Sakadāgāmi-phala: The fruition of Once-returner,
Anāgāmi-phala: The fruition of Non-returner, and
Arahatta-phala: The fruition of Arahantship.
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Sotāpañña (stream-enterer): A sotapañña is able to completely
relinquish the first three fetters or mental chains which are sakkāyaditthi (personality-belief), vicikicchā (skeptical doubt) and
sīlabbata-parāmāsa (clinging to mere rules and rituals). A
sotapañña realizes that both the body and mind are only aggregates
which are subjected to arising and ceasing and does not identify
them as self. With a clear insight into the nature of anicca, the mind
can let go of upadana (attachment or clinging). The three
unwholesome mental qualities that can obstruct the path of a
sotapañña are anger, jealousy and ill will.
A sotapañña has a maximum of seven rebirth rounds before attaining
full enlightenment and cannot be reborn in the animal, hungry ghost,
demon, or hell realm. However, there are still 16 defilements that a
Sotapañña needs to abandon to attain full enlightenment.
Sakadāgāmi (once-returner): In addition to relinquishing the first
three lower fetters, as in a sotapañña, a sakadāgāmi has a relatively
lesser degree of defilements. Greed, anger, delusion, as well as the
grosser form of sensual desire (kama-raga), and mental irritation
(patigha) have been overcome. Consequently, only the latent
tendencies (anusaya) of kama-raga and patigha are all that remains.
There are 14 defilements remain in a Sakadāgāmi.
Anāgāmī (non-returner): All five lower fetters are completely
relinquished. There are five higher forms of fetters remaining in the
citta of an Anāgāmī. These higher fetters are more refined than those
of ordinary people despite the same name or category. There are 12
defilements remain in an Anāgāmī.
Arahant (enlightened being): All ten fetters, in both lower and
higher forms, have been relinquished. An Arahant has no craving
for fine material existence (rūpa-rāga) or formless existence
(arūpa-rāga) and has no conceit or ego (māna).

82

Lokuttara Dhamma

Since an enlightened one has reached the ultimate goal of the
deliverance of the mind with no need for further progression, he/she
has no more restlessness or uddhacca. Ignorance or avijja is also
relinquished since the highest form of wisdom or vijja has arisen.
Thus, an arahant is freed from all ten fetters and all defilements.

"For enlightened beings, any remnant of past
anger has been completely drained away from
the subconscious mind. For ordinary beings,
whenever remnants of past anger arise from the
subconscious, they become angry. Negative
mental states are offered up by unwholesome
proliferation. Do not act on remnants of past
anger and they will naturally weaken and pass
because they are not who you are. The mind
keeps countless records: more than any
computer. You need to feed positive mental
states into your mind. Those who lack
mindfulness allow unwholesome proliferation to
take hold whenever they experience anything
undesirable. Those who have strong and
sustained mindfulness can clearly see whatever
mental states may arise."
Luang Por Jamnian
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“The mind likes to cling to material objects, but
material objects are subject to change. The mind
likes to cling to mental states, but mental states
are bound to change. There is really nothing
stable or reliable enough for the mind to cling
to.”
Luang Por Jamnian
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The Four Bases of Success
(Iddhipada Bhavana)

There are four bases of success in Iddhipada Bhavana which are
necessary for achieving one’s goals2.
For Dhamma practice, one is to train the mind to have the following:
1. Chanta: aspiration or passion for attaining pure knowing,
wisdom, and enlightenment. To have a passion for voidness,
clarity, purity, joy, and the supra-mundane quality of
happiness. To have an aspiration for taking refuge in the
knowing, awakening, and bliss of the supra-mundane nature
arising from the Dhamma practice.
2. Viriya: to have diligence or perseverance in practicing until
reaching liberation. Maintain efforts in abiding in voidness,
clarity, purity, joy, and happiness with the equanimity of the
Seven Factors of Enlightenment.
3. Citta: to have the dedication to continuing practice. Focus
on keeping the mind abiding in voidness, clarity, purity, joy,
and happiness until able to extinguish suffering.

2

Luang Por mentioned that one can also apply this principle to daily life.
For example, when one continues practicing or exercising the Chi energy
to strengthen the body elements, one will live in good health and longevity.
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4. Vimangsa: to investigate, evaluate, monitor, or scrutinize
all Dhamma until the mind becomes liberated from
suffering. Once liberated, continue to monitor to avoid
returning to suffering.

86

Perfections
(Paramis)
Perfections or Paramis are wholesome deeds cultivated as a way of
purification toward the goal of enlightenment. There are ten
perfections at three levels: ordinary, superior, and supreme.
These ten perfections are:
1. Dana or Generosity: Dana can cut through greed. When
you help anyone or any cause, set aside your expectations.
Give and help wholeheartedly without worrying about your
own sacrifices. Deeds offered in this manner are an act of
generosity and contribute to perfecting the parami of dana.
Then, you benefit from the opportunity to perfect your own
virtue while someone else may also benefit from your
charity. Ordinary generosity can be in the form of giving
objects or labor. Superior generosity is offering your own
flesh, blood, and bodily fluid such as allowing a mosquito
to bite and feed on you during meditation. With supreme
dana, one is willing to sacrifice his or her loved ones,
including spouse, children, and parents, and even her or his
own life. This type of perfection can also be achieved by the
mind letting go of attachment to the body; i.e., the mind no
longer suffers with the body.
2. Sila or Morality: Ordinary level of morality or sila parami
is when we avoid causing physical harm to any living
beings. The superior level is when one is mindful that one’s
actions whether they are physical, verbal, or mental, are
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kind and do not cause harm to anyone including oneself.
This can be achieved by keeping the body and mind from
unskillfully reacting to phenomena arising from the six
sense doors. At the supreme level, one is to purify the mind
and values virtue to a degree higher than one’s own wellbeing and even greater than one's own life.
3. Nekkhamma or Renunciation: A practice to relinquish
worldly entanglements by refraining from sensual pleasures
arising from the six sense doors. This does not necessarily
mean that one must ordain or live a monastic life. But, one
is willing to relinquish the past and future attachments that
sustain the endless cycle of rebirth. The supreme level is
when renunciation is sincerely taken on in support of the
path to extinguish suffering, by remaining devoted and
determined to practice the abandonment of defilements and
cravings and taking refuge in the quietness of the mind.
4. Pañña or Wisdom: Pañña (wisdom) can cut through Avijja
(ignorance) and may be cultivated by learning and
practicing Dhamma. Be diligent in cultivating pañña and
pañña ñāṇa until realizing the ultimate truth of the body and
mind, enabling relinquishment of self-identification view
(sakkāya-ditthi). In this state, there is no attachment or
clinging; the mind will see the body, aggregates, and
elements as natural phenomena and will not take ownership.
Supreme wisdom is achieved by having a clear and
complete understanding of all saṅkhāra and the three
characteristics of existence: anicca, dukkha, and anatta in
all things.
5. Viriya or Diligence: Viriya cuts through sloth. This
perfection can be cultivated by being persistent in
conducting wholesome activities such as listening to
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Dhamma teachings, or contemplating the body, feeling,
mind, and mental phenomena as previously mentioned in
the Four Foundations of Mindfulness chapter. Persevere
despite feeling exhausted. Continue practicing the
relinquishment of one’s own defilements and accumulating
wholesome qualities of the mind. Bring together
mindfulness and wisdom while maintaining right view
(samma-ditthi). It is a superior effort when one continues
practicing despite being encroached, exploited, or verbally
or physically abused. A supreme effort is when one
sacrifices one’s own life to continue the practice.
6. Khanti or Tolerance: To not be affected by any conditions
at any given moment. Develop your perfection of tolerance
by reacting skillfully when faced with disagreement,
criticism, or hostility in response to your actions. When
facing negativity from others, do not criticize or argue.
Follow your duties, not just your preferences. The Supreme
level can be achieved when one can overcome negative
feelings (vedana) of both the body and mind by
relinquishing clinging or attachment and is able to
overcome defilements and cravings resulting in the
liberation of the mind.
7. Sacca or Honesty/Truthfulness: For those Dhamma
practitioners seeking the path to liberation from suffering,
Luang Por stated that the ordinary level of truthfulness can
be achieved whenever one has developed an insight into
seeing the truth of nature. For example, seeing arising and
ceasing phenomena. The supreme level of truthfulness
occurs when the practitioner has cultivated ñāṇa (pure
knowing) to have clear insight penetrating through to the
ultimate truth of all phenomena.

89

Perfections

8. Adhitthana or Determination: Determination can lead to
success by creating supportive mind energy (bala).
Whenever we make a determination, perfection is created.
A superior determination is achieved when the effort in
continuing Dhamma practice has become habitual. A
supreme determination is attained when one is resolved to
obtain enlightenment even to the point of sacrificing one’s
own life.
9. Metta or Loving-kindness: Develop goodwill for self and
others, even for those with ignorant or unwholesome minds,
and for all beings who are suffering. Loving-kindness will
create calmness in the mind. The superior level is when one
sacrifices one’s own flesh, blood, or body part when
performing a goodwill gesture. The supreme level is
sacrificing one’s own life for another’s benefit with
forgiveness and without ill-will.
10. Upekkha or Equanimity: This type of perfection is
developed when remaining neutral and not holding any
grudge while facing criticism or hostility. The superior level
is achieved when completely unaffected by unwholesome
acts. Supreme perfection is achieved when the equanimity
state of mind is developed despite phenomena arising from
the sense doors: sight, sound, odor, taste, touch, and mental
phenomena. At this point, any phenomena arising from the
five aggregates such as aches, pain, discomfort, hot, or
restlessness will not affect the mind. The practitioner just
keeps contemplating on the natural process of arising,
existing, and ceasing. Just knowing, seeing, experiencing,
then relinquishing.
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The Four Divine Abodes
(Brahma-Vihara)
Brahma-Vihara or the Four Divine Abodes are a series of four
Buddhist virtues leading to peacefulness in the realms of human,
animal, and heaven including Brahma.
1. Metta (loving-kindness): to have goodwill toward
oneself and others without expecting anything in return.
To not cause harm to oneself or others. Metta will result
in the tranquility of the mind. Luang Por advises the
Dhamma practitioner to diligently cultivate this mental
quality to the supreme level without any discrimination
based on social status, class, race, ethnic background,
appearance, skin color, or belief. If Metta is not
received in return, stay in equanimity.
2. Karuna (compassion): to have empathy for self and
others without discrimination. Realizing that those who
have troubles are already suffering, therefore, do not
add more suffering to them. If not receiving an
acknowledgment or appreciation in return, stay in
equanimity.
3. Mudita (sympathetic or appreciative joy): the ability
to be happy for others receiving rewards for conducting
wholesome deeds. To join in the wholesomeness, free
of jealousy even for those who are against or have
infringed upon you. Stay in equanimity and not be

91

The Four Divine Abodes

disappointed if those individuals no longer conduct
wholesome deeds.
4. Upekkha (equanimity): This is a balanced state of
mind. Keep the mind in tranquility, purity, and out of
trouble. Remain in equanimity when faced with life
events such as aging, sickness, and death, or when faced
with a lack of appreciation or ill-will from others. Not
be disappointed if our loved ones have a change of heart
and love someone else. Not to be affected by other’s
suffering. Not to get involved when facing jealousy. A
superior level of equanimity is achieved whenever one
can let go of any arising mental phenomena.

The mind will be directed away from
entanglement with suffering and be steadfast in
conducting wholesome deeds when the other
three divine abodes: loving-kindness,
compassion, and appreciative joy, are
accompanied by equanimity.
Luang Por Jamnian
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Controlling Faculty
(Indriya)
(in brief for the practitioner)
The Six Faculties or Indriya Six are the six sense doors (eye, ear,
nose, tongue, body, and mind) functioning as a controlling faculty
for sense contacts coming from sight, sound, odor, taste, touch, and
mental phenomenon. In this context, Indriya means a controlling
faculty that is dominant in its function.
The Six Faculties can be restrained by not reacting to a phenomenon
arising from the six sense doors into unwholesomeness (i.e., sense
restraint). Restrain the mind so that it will not be affected by the
defilements or mental phenomena arising from input to any of the
sense doors. Abide in the wholesome quality of mindfulness,
perseverance, wisdom, and persistence. Do not claim ownership of
arising phenomena or identify them with the self.
Restraint of the eye sense door is attained when an unwholesome
action does not occur when the eyes see any visual images due to a
realization that those arising phenomena are not us or ours. Similar
restraint can be applied to ear sense door by not having a selfidentification view when hearing a sound. In this way,
unwholesomeness will not occur. Instead, wholesomeness will arise
along with wisdom. This type of restraint can be applied to the other
sense doors: nose, tongue, body, and mind.
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For an awakening to take place, the following Five Faculties or Five
Mental Factors (Indriya Five) must reach a state of dominance in
the mind:

1. Saddha (Conviction): Strength in belief or fully convinced
in the practice of maintaining mindfulness and
contemplation of any arising phenomenon. Also, having
faith in all Dhamma supporting the path of awakening.
2. Viriya (Persistence): Strength in exertion without holding
back while practicing Dhamma or while cultivating
mindfulness in seeing the true nature of all arising
phenomena.
3. Sati (Mindfulness): Strength in having mindfulness in
arising mental phenomena as in the Four Foundations of
Mindfulness, without fail.
4. Samadhi (Concentration): Strength in keeping mental
focus without wavering or restlessness and ability to
maintain focus on arising mental phenomena.
5. Pañña (Wisdom/Discernment): Strength in the ability to
see any arising phenomena the way they really are. For
instance, one can discern happiness as a vedana aggregate.
Seeing that happiness is arising in the body and mind. When
experiencing happiness, one also sees the arising of mental
pleasure. In this context, the discernment faculty is the same
as the right view in the Noble Eightfold Path.
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The Five Faculties can be cultivated by practicing the Four
Foundations of Mindfulness and by not identifying arising
phenomena as self or taking ownership of them. To be able to attain
enlightenment, it is important to cultivate all five faculties.
Strengthening of these faculties gives rise to unwavering power
(bala) which helps support our capacity to understand, without any
delusion, all phenomena arising from the six sense doors as the way
they really are. Continue practicing the relinquishment and
abandonment of unwholesomeness until gaining enough momentum
to support the realization of the ultimate truth.

“Use the wisdom mind to cut attachments with
the past. Cutting attachments does not mean
erasing memories of the past. Not a single
memory can be erased, otherwise, you would not
be able to read and write or even recognize your
own name. Just remove attachments and
clinging. Then, that to which you are not
attached simply becomes the past.”
Luang Por Jamnian
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“Only liberated viññāṇa or pure consciousness
can reach Nibbana. It is not possible to carry
concerns for people, objects, or responsibilities
into Nibbana. You cannot bring material objects
with you into death, but you can bring the
karmic impetus that results from your actions.
Love, grief, and hatred will be carried over into
the next existence. But nothing is carried into
Nibbana. No memories can be brought along.
What else is there to hold onto?”
Luang Por Jamnian
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The Five Hindrances
Hindrance is an obstacle or a barrier to the development process of
the mind making it unable to see the truth, thus preventing one from
achieving the state of Nibbana.
There are five kinds of hindrances:
1. Desire for sensual pleasure (Kama-chanda). This creates
the preoccupation with the sensual realm which distracts us
from accessing the subtler spiritual experiences of voidness,
clarity, and purity. One needs to see the impermanence
nature of sensual desires, both name and form (nama and
rupa). Whatever arises is subject to existing and passing
away. Keep contemplating while applying right
mindfulness, right effort and right diligence until realizing
the ultimate truth.
2. Ill-will (Vyāpāda). This may arise as a response to
unpleasant or unwelcome experiences such as being
gossiped or encroached. Ill-will may manifest in a variety
of ways such as dislike, resentment, anger, aversion,
hostility, hate, or rage. In practice, understand that ill-will is
unwholesome, causing the mind to be clouded or deluded.
Having ill-will towards others or even oneself causes
unpleasantness and has no benefit. Understand the pitfalls
or consequences of having ill-will, then relinquish the
attachment until that mental phenomenon ceases on its own.
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3. Lethargy and Drowsiness (Thīna-middha). See this as a
natural phenomenon. Lethargy and drowsiness may arise
while meditating especially in the sitting position. This can
be resolved by alternating meditation positions: standing,
walking and sitting. Maintaining a regular schedule of sleep,
waking, and mealtime is also advisable.
This type of hindrance initially prevented Venerable
Moggallana from obtaining full enlightenment. He was
enlightened only after the Buddha advised him on how to
overcome this hindrance by washing his face with water,
stretching his body, doing walking meditations as well as
conducting other exercises such as looking at the stars, or
chanting a mantra until the lethargy and drowsiness
subsided on their own.
4. Restlessness and annoyance/remorse (Uddhacca and
Kukkucca). The mind tends to proliferate all kinds of
thought. This can give rise to annoyance, remorse, worry or
discontentment. Use vipassana ñāṇa to see that the rising
and ceasing phenomena of both restlessness and
annoyance/remorse are natural processes. Do not get
attached by claiming ownership or identify it as self. Use
diligence and develop higher tolerance when
contemplating. Both restlessness and annoyance/remorse
will cease on their own.
5. Doubt (Vicikicchā). This can be skeptical doubt,
uncertainty, perplexity (specifically regarding the teachings
or training), or doubt about one’s ability to do the practice
either in the past, at present, or in the future. Doubt arises
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when one experienced uncertainty from not realizing the
truth.
When doubt arises, keep your mind focus when
contemplating the truth. For example, contemplate the
certainty of birth, aging, sickness and death. Realize that
everything that arises will naturally cease and there is
nothing to hold on to. Doubt will dissipate once one realizes
the truth.

“Worldly concepts coincide with the ultimate
truth. Without understanding worldly concepts,
the ultimate truth will not be realized. Once the
ultimate truth has been realized, those worldly
concepts will vanish on their own”.
Luang Por Jamnian
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“We go around carrying other people’s suffering.
We go around collecting other people’s suffering.
And then, we spread that suffering to others.
Don’t carry around other people’s suffering.
Don’t collect other people’s suffering.
Don’t spread suffering to others.”
Luang Por Jamnian

100

Mara
Mara is an entity obstructing the path to wholesomeness by inducing
Avijja (ignorance or not knowing the truth). Mara has a wrong view
and is under the influence of Tanha, and Upadana.
In Buddhism, there are five types of Mara:
1. Khanda-māra or The Five Aggregates: All five
aggregates are Mara: rūpa (form), vedana (feeling), saññā
(memory/perception), saṅkhāra (mental volition), and
viññāna (consciousness). For example, one may not be able
to practice Dhamma due to ailments of the body or because
of having severe unpleasant vedana (feeling). Mental
volition such as anger and ill-will can also obstruct the path
to wholesomeness.
2. Abhi-saṅkhāra-māra or Mental Fabrication: All three
types of mental fabrication can prevent one from reaching
enlightenment. These are fabrication in wholesomeness,
unwholesomeness, and imperturbability of absorption or
jhanic concentration. Not just unwholesomeness that can
obstruct the path to enlightenment, attachment to merits or
wholesomeness may also create suffering from
disappointment. One who is reborn in a heavenly realm (due
to previous good deeds) can still have delusion because of
attachment to merits. Even being reborn in one of the
Brahma realms - the result of absorptive meditation practice
- causes a delay in entering the path of enlightenment.
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3. Kilesa-māra or Defilements: Kilesas or defilements reside
in the citta. They are imprinted in the citta as sañña
(memory/perception) from previous bhava (existences).
Examples of defilements are sloth, love, hatred, anger, and
delusion.
4. Mṛtyu-māra or Death: Death may come before one attains
enlightenment. One may also develop dispassion of the
world or become discouraged for not getting positive
returns for wholesome acts resulting in one taking one’s
own life before attaining enlightenment.
5. Devaputra-māra or Celestial beings: There are celestial
beings with the wrong view who are antagonistic towards
liberation from samsara or attaining enlightenment. They
may misguide Dhamma practitioners to follow the wrong
path.
Luang Por Jamnian advised Dhamma practitioners to use pañña
ñāṇa when faced with Mara. See the arising and ceasing of the
Khanda-māra (the five aggregates) as a function of elements.
Realize their impermanence, suffering and non-self nature until
attachment and worldly concepts can be relinquished. There is no “
I ”, “ we ”, “she” or “he” in each part of the body. See Vedana only
as a phenomenon. Recognize tanha arising from the subconscious
as a root cause of mental phenomenon and extinguish it at the root.
Use Pañña ñāṇa to see the true nature of anicca, dukkha, and anatta
in all types of Mara until the mind can relinquish the clinging or
attachment and thus no longer affected by Mara.
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"One can mitigate mental suffering by
following three truths:
1. Accept things as they are. Not to struggle with
what is. The suffering will be reduced if one
does not fight.
2. Allow things to be as they are, but in the
meantime, use mindfulness and clear
comprehension to address the situation,
without becoming distressed.
3. Know clearly that there is nothing that you
can control; nothing is subject to your
wishes. If able, make an adjustment, do not
just ignore it. Keep the mind undisturbed. "
Luang Por Jamnian
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Abhijja: covetousness.
Anatta: non-self, devoid of a separate identity, ownerless,
impersonal.
Anicca: impermanent, unsteady.
Anittharom: disliking, displeasure.
Arahant: one who is freed of mental defilements and is released
from the cycle of rebirth.
Ariya: noble, distinguished. Noble person; enlightened individual.
An individual who has realized at least the lowest of the four stages
of enlightenment.
Ariya-Magga: the Noble Eightfold Path is the fourth component of
the Four Noble Truths that lead to the extinguishment of suffering.
These eight folds are:
1. samma-ditthi -- right view or right understanding
2. samma-sankappa -- right resolve or right intention
3. samma-vaca -- right speech
4. samma-kammanta -- right action
5. samma-ajiva -- right livelihood
6. samma-vayama -- right effort
7. samma-sati -- right mindfulness
8. samma-samadhi -- right concentration
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Ariya Sacca: the Four Noble Truths, the first and central teaching
of the Buddha: suffering, which is to be understood; its origin, which
is to be abandoned; its cessation, which is to be realized; and the
path leading to cessation, which is to be developed.
Avijja: ignorance; obscured awareness. Lack of awareness of life as
impermanent, unsatisfactory, and void of "I" or "mine". Also, not
knowing the Four Noble Truths (see ariya sacca).
Bala: physical or energetic powers, strength, or force.
Bhava Tanha: craving for becoming (see Tanha)
Bhavanga Citta: subconscious or dormant mind.
Bojjhanga: The Seven Factors of Enlightenment:
1. sati-sambojjhanga: mindfulness
2. dhammavicaya-sambojjhanga: keen investigation
dhamma
3. viriya-sambojjhanga: effort, energy
4. piti-sambojjhanga: joy or rapture
5. passaddhi-sambojjhanga: tranquility
6. samadhi-sambojjhanga: concentration
7. upekkha-sambojjhanga: equanimity

of

Cakkhu-Karani: producing vision that can penetrate through the
nature of impermanence, dissatisfaction or suffering, and non-self.
Citta: heart-mind; a state of consciousness.
Citta-Passaddhi: tranquility of the mind.
Dhamma: the truth. (As in Buddha Dhamma, the Buddhist doctrine
or teachings of the Buddha) or mental phenomena.
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Domanassa: mentally painful feeling or grief.
Dosa: hatred, aversion, anger, ill-will. One of the three
unwholesome roots.
Dukkha: stress; that which is difficult to bear; suffering;
discontentment; pain.
Ekayana-Magga: the direct, unified path. An epithet for the
practice of being mindful of the four frames of reference (the Four
Foundations of Mindfulness): body, feelings, mind, and mental
phenomena (dhammas).
Eighteen Elements: a. eye, sight, eye-consciousness; b. ear, sound,
ear-consciousness; c. tongue, taste, tongue-consciousness; d. nose,
smell, nose-consciousness; e. body, touch, body-consciousness; f.
mind, thoughts, mind-consciousness.
Ittharom: liking or satisfaction.
Jhana: mental absorption; concentration meditation; the meditative
practice of immersion in a chosen mental or physical object of
attention during which sense activity and the five hindrances are
temporarily suspended.
Kamma: action; volition of the body, speech, and mind; can be
wholesome or unwholesome causing favorable or unfavorable
results.
Kama Tanha: craving for sensuality or sensual pleasure (see
Tanha)
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Kaya-Passaddhi: tranquility of the body.
Khandha: heap: aggregate; as in the five bases of clinging. Said to
comprise the entirety of the sense of self and personality: 1. rupa,
form or appearance; 2. vedana, feeling; 3. sañña, perception,
influenced by memory; 4. saṅkhāra, mental proliferation;
fabrication; 5. vinñāṇa, consciousness.
Kilesa: defilements, unwholesome qualities that distress the mind,
including greed, hatred, delusion, conceit, wrong view, skeptical
doubt, sloth and torpor, restlessness, shamelessness, and lack of
moral dread.
Kodha: wrath, anger, ill-will.
Lobha: greed; one of the three unwholesome roots.
Lokiya: mundane or worldly, as opposed to Lokuttara
(transcendent).
Magga: path or road; e.g., the Noble Eightfold Path
Mahasati: continuous or sustained mindfulness.
Mano: an aspect of mind consciousness; thought that processes
concepts and can direct the citta.
Mano Dhamma: the discerning mind.
Mara: the personification of the negative emotional and
psychological forces that oppose spiritual development; that which
distracts humans from practicing the spiritual life by making the
mundane seem alluring or the negative appear positive.
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Moha: delusion; ignorance; one of the three unwholesome roots.
Ñāṇa: knowledge or comprehension.
Ñāṇa Karani: producing insight. Penetrating wisdom that can
discern through voidness all the way to Nibbana.
Nibbana: extinction, cessation; unbinding from the fuel of
becoming, freedom from mental defilements and further rebirth;
liberation from all suffering.
Pañña: wisdom, understanding, knowledge, discernment, insight.
Pañña ñāṇa: intuitive knowledge which can see through tanha or
craving and upadana or clinging to the aggregates.
Pañña vimutti: insight knowledge or the wisdom associated with
the fruition of liberation.
Parami: perfection; virtue cultivated as a way of purification toward
the goal of enlightenment. The ten perfections are 1. Dana:
generosity, giving of oneself; 2. Sila: virtue, morality; 3.
Nekkhamma: renunciation; 4. Pañña: wisdom, insight; 5. Viriya:
energy, diligence; 6. Khanti: tolerance, endurance; 7. Sacca:
truthfulness, honesty; 8. Adhitthana: determination, resolution; 9.
Metta: loving-kindness; 10. Upekkha: equanimity, serenity.
Paticca-Samuppāda: dependent origination or dependent coarising is the doctrine of mutually dependent co-arising based on
cause and effect, often described as twelve facets: 1. Avijja:
ignorance; 2. Saṅkhāra: mental fabrications; karmic formations; 3.
Viññāṇa: consciousness; 4. Nama-rupa: mind and form; 5.
Salayatana: the six sense bases; 6. Phassa: contact; 7. Vedana:
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feeling; 8. Tanha: craving; 9. Upadana: clinging; 10. Bhava:
becoming; 11. Jati: birth; 12. Jaramarana: old age, sickness, and
death.
Patigha: irritation.
Phala: fruit; result; also, the fruition of the meditative path.
Piti: rapture, spiritual joy, bliss, delight.
Raga: lust.
Rupa: form; the appearance of material forms/physical objects;
Samsara: the cycle of birth and death; relentless, perpetual
wandering in the world of all conditioned phenomena.
Saṅkhāra: mental fabrications; karmic formations.
Sati: mindfulness; recollection; carefulness in placing the attention.
Satipatthana: foundations or Establishment of Mindfulness; frames
of reference for contemplation, classically there are four: rupa,
vedana, citta, and dhamma.
Sotapanña: stream-enterer: one who has attained the first stage of
enlightenment by experiencing a taste of Nibbana (liberation) for the
first time.
Suññata: emptiness; voidness.
Tanha: craving; from the word for thirst; chief cause of suffering
and the cycle of rebirth; three types of craving: kama tanha, bhava
tanha, and vibhava tanha.
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Tilakkhana: the three characteristics of existence inherent in all
conditioned phenomena: anicca (impermanence), dukkha (suffering
or unsatisfactoriness) and anatta (non-self).
Upadana: clinging; classically, attachment in four categories:
clinging to sensual pleasures, clinging to views, clinging to precepts
and practices, and clinging to the notion of a self or personality.
Upekkha: equanimity, serenity (see parami)
Vedana: feeling: Pleasant, unpleasant or neither pleasant-norunpleasant (see also khanda)
Vibhava Tanha: craving for non-becoming (see tanha).
Vinñāṇa: consciousness (see khanda)
Vipassana: insight; the clear seeing of a calm and concentrated
mind skilled in meditation which leads to pañña (wisdom) and
includes penetration of the Four Noble Truths, an embodiment of
the bridge that leads to cessation.
Viriya: energy; diligence or effort (see parami).
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