Practicing Insight Dialogue
การสนทนาสภาวธรรม– ภาคปฏิบตั ิ
Insight Dialogue is an interpersonal practice and its emphasis differs from a primarily solitary
practice. Insight dialogue emphasizes mutuality; it involves speaking and interacting with
others. The time-tested foundations of Buddhism and other spiritual traditions, morality,
tranquility, and wisdom, are essential to that mutuality and to the interpersonal path.

การสนทนาสถาวธรรม แตกต่างจากการฝึ กสมาธิเดี่ยว
เป็ นการฝึ กตามรู ้ตามดูสภาวะธรรมและถ่ายทอดสภาวะของตัวเองผ่านบทสนทนากับผูฝ้ ึ กท่านอื่น
สนทนาสภาวธรรมอาศัยความร่ วมมือของผูฝ้ ึ กเพื่อการบรรยายสภาวะและการปฏิบตั ิสมั พันธ์ต่อกันเป็ นหลักสาคัญ
เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการฝึ กการสนทนาสภาวธรรม กาลเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า
พื้นฐานของพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่ องจิตวิญญาณ วัฒนธรรมศีลธรรม ความสงบ และปั ญญา
เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการฝึ ก
Morality is the foundation for spiritual progress. Tranquility and wisdom will elude us without
the human kindness, respect, and clear conscience that underlie morality. Two of the moral
components of Buddhism’s eightfold path are right speech and right action, both of which are
integral to Insight Dialogue. Right speech means abstaining from lying, abusive speech, divisive
speech and idle chatter. Speech should be true, useful, timely, and based on loving-kindness.
Right action means treating others as you would like to be treated.

ศีลธรรมเป็ นรากฐานของการพัฒนาจิต ความสงบและปั ญญาจะไม่เกิดขึ้น หากปราศจากซึ่งความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
มีความเคารพ และความกลัวในบาป ชีวติ ที่ชอบจึงเป็ นชีวติ ที่มีหลักจริ ยธรรม สองในแปดของมรรค 8 คือการพูดจาถูกต้อง
(สัมมาวาจา) และการกระทาถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ) ทั้งสององค์น้ ีเป็ นปั จจัยสาคัญของการสนทนาสภาวธรรม
สัมมาวาจาคือการละจากการพูดปด การพูดส่อเสี ยด การยุยงให้แตกแยก และการพูดโดยไร้สติ
การพูดจะต้องเป็ นสิ่ งที่เป็ นความจริ ง มีสาระ มีกาลเทศะ และจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความรักความเมตตา
สัมมากัมมันตะคือการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นเช่นเดียวกับที่เราต้องการให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเรา
A tranquil mind and heart allow us to examine our experiences long enough to understand their
nature. This tranquility, another key element of the eightfold path, is crucial to abandoning selfcentered fabrications and to awakening compassion towards ourselves and others. Tranquility
while listening and speaking fosters the mutual understanding that forms relationship.

ในภาวะที่จิตสงบ จิตจะเปิ ดโอกาสให้เราได้ดูสภาวะได้ยาวนานพอที่จะเข้าใจธรรมชาติของมัน
ความสงบนี้เองที่จะละความเป็ นตัวตนและนาไปสู่การตื่นรู ้ของความเมตตากรุ ณาต่อเราเองและผูอ้ ื่น
ใจสงบในขณะทาหน้าที่ฟังหรื อเป็ นหน้าที่พดู นั้น จะก่อให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์น้ นั ๆไปด้วยกัน
Wisdom, seeing things as they are, is the third element of any path to enlightenment. Our
understanding of the nature of mind and the world expands as tranquility allows us to be calmer

and more alert. Interpersonal practice supports this clear seeing by cultivating inquiry,
mindfulness and calm concentration.

การฝึ กแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นช่วยให้เห็นสภาวะได้อย่างชัดเจน สร้างเสริ มการพิจารณาสภาวะ
การมีสติและเกิดความสงบในสมาธิ ส่วนปั ญญาคือความสามารถมองเห็นสิ่ งต่างๆ ตามสภาวะจริ งของมัน
และเป็ นองค์ประกอบที่สาม ของทางสู่ความเห็นแจ้ง เมื่อความสงบเข้าครอบคลุม
ความเข้าใจในธรรมชาติของจิตและความเป็ นไปของโลกก็เพิ่มพูน จิตแม้สงบจะยังคงตื่นรู ้
Wisdom unfolds through the mutual practice of dialogue. The practice of working directly and
mindfully with language and relationship, with wisdom and with human decency, can bring
about profound transformation in practitioners.

การฝึ กร่ วมกันทาให้เกิดปั ญญา
การฝึ กบรรยายสภาวะอย่างตรงไปตรงมาและอย่างมีสติอยูก่ บั ถ้อยคาที่พดู และความสัมพันธ์ที่มาจากปั ญญาและความเหมาะสมจ
ะช่วยให้ผฝู ้ ึ กเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

