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คนสวนมากมักสนใจอานหนังสือมีตัว แตหนังสือไมมีตัวไม
คอยมีคนสนใจอาน ปญญาภายนอก ปญญาภายนอก ไดแก
การเรียนวิชาความรูเพือ่ ใหมีวชิ าจะไดฉลาด
ฉลาดในการ
ทํางานเทานั้น แมเราไมไดศึกษาเลาเรียนก็สามารถจะดําเนิน
ชีวิตดวยการทํางานและหนาที่ไดแนนอน แตวิชาทีพ่ ูดตามศัพท
ชาวบานเรียกวา ปญญาในตัว มันไมมีชื่อไมมีตัวหนังสือบอกตัว
เราและคนอื่นได แตปญ
 ญาในตัวนี้ สามารถแกปญหาใหตนเอง
และผูอื่นไดนั้น คนไมคอยสนใจแสวงหาความรูปญ
 ญาตัวนี้จะ
แสดงออกไดดว ยการฝกพระกรรมฐาน
การเจริญสติปฏ ฐาน ๔ ตองการใหมีปญ
 ญาในตัว ใหมี
สติสัมปชัญญะควบคุมตัวไวได ถาปญญาในตัวเกิดขึ้นเมือ่ ใด
เราจะสามารถนําเอาปญญาในตัวไปชวยลูกชวยหลาน ชวยพอ
ชวยแม ชวยผูอ ื่นได ทําใหเกิดปญญาในตัว ทําใหเรารูตัวอยู
ตลอดเวลากาล
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การรักษาจิตโดยใชสติควบคุมนั่นคือเจริญศีล
สมาธิ
ปญญานั่นเอง แตเราไมเขาใจในการปฏิบัตศิ ีล เขาใจผิดคิดวา
เรามารับศีลกับพระแลวก็เปนผูมีศีล ผูทรงศีลทรงธรรมตองมี
สติสัมปชัญญะ
มีความรูทุกขณะลมหายใจเขาออกตลอด
รายการ ในการเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ เราปฏิบัติ
ธรรมบําเพ็ญเนกขัมมะ ปฏิบัติเพื่อใหจิตสงบแลว เจริญกุศล
ภาวนาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔ แนวทางสายเอกของ
พระพุทธเจา
สติปฏฐาน ๔ นี้บอกไวชัดเจนมากวา กายในกาย กายเรา
จะยืน เดิน นั่ง นอนนี้ ตองมีสติใหครบ เรียกวาเปนผูมีธรรมะ
อยูในใจ คําวามีธรรมะประจําจิต จะตองรูจริง รูซึ้งตื้นลึกหนา
บางเขาไปภายใน เรียกวา กายในกาย กายนอกกายใน ปญญา
ตัวนอก ปญญาตัวใน มันก็เกิดขึ้นแกทานทัง้ หลายเอง ปญญา
ตัวนอกชวยคืนอื่นไมได แตปญญาตัวในสามารถชวยตัวเองได
แลว และยังสามารถชวยคนอื่นไดดวย
พระพุทธเจาทานทรงไวซึ่งปญญาธิคุณ คือ ปญญาภายใน
ถาพูดตามศัพทชาวบานเขาเรียกวา “ปญญาในตัว” การฝก
ปฏิบตั ิเนกขัมมะปฏิบตั ธิ รรม เพื่อตองการสรางปญญาใหเกิดใน
ตัวเอง ไมตองการไปเอาปญญาคนอื่นมาใชแตประการใด การ
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ปฏิบตั ิธรรมจึงเปนปจจัตตัง รูไดเฉพาะตัวเองเทานั้น คนอื่นหา
รูไม แตการปฏิบัตินไี้ มใชหมายความวา เขามาปฏิบัติเจริญ
พระกรรมฐานแลวจึงจะใชสติ แตตองใชสติสัมปชัญญะมา
ควบคุมตลอดชีวิต จะมีประโยชนตอตนและตอบุคคลอื่น
ถาผูปฏิบัติขาดสติ จิตใจมันก็หลง มีโมหะจริตอยูในจิต ทํา
ใหขาดความรูขาดความเขาใจ เปนตัวหลงไปเสียเวลากาลกับ
ชีวิตของเรามาก ถาเรามีสติอยูตลอดรายการแลว โมหะก็ไมเขา
มาย่ํายีบีฑา ความหลงก็ไมหลง จิตใจก็ไมงง จิตใจก็แสดง
ออกเปนผูซึ่งมีปญญา อยางนี้เรียกวาปญญาในตัว
คุณคาของพระรัตนตรัยที่อยูกับตัวเรานั้น คือพระพุทธเจา
อยูที่จิต คือ ปญญาคุณ ปญญาในตัว ตองการจะใชชีวติ ใหมี
ปญญาเกิดขึ้นกับตัวเอง ไมจําตองกลาววาไปหาปญญานอกตัว
แตประการใด กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมใน
ธรรม เปนกิจกรรมที่เราจะสรางใหแกตัวเองใหเห็น โดยเฉพาะ
คือปญญาตัวนอกไดแก เรียนหนังสือ มีความรูธรรมะแตไมมี
ธรรมะ เพราะขาดปญญาตัวในทีจ่ ะแสดงออกใหเกิดผลกับตัว
นอกได
การเจริญพระกรรมฐานตองการใหมปี ญญาในตัว
ใหมี
สติสัมปชัญญะควบคุมไวได
ถาปญญาในตัวเกิดขึน้ มา
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แสดงออกบอกใหคนอื่นทราบได เราสามารถจะเอาปญญาในตัว
ไปชวยลูกชวยหลาน ชวยพอชวยแม ชวยคนอื่นได ปญญานอก
ตัวชวยคนอื่นไมได ยกตัวอยางใหเห็นเชน ไปเรียนปริญญาเอก
เปนดอกเตอรกันมากมาย แตปญญาตัวนอกไดแกเรียนวิชา
ความรู ใหมวี ิชาฉลาดในการทํางานเทานั้น ถาหากวาเราไม
เรียนในวิชานั้นมา ก็สามารถจะดําเนินงานวิถีชีวติ นี้ดวยการ
ทํางานและหนาที่ไดแนนอน แตวชิ าที่เราเรียกวาปญญาในตัว
มันแสดงออกมาดวยการฝกพระกรรมฐาน ทําใหเกิดปญญาใน
ตัว ทําใหเรารูตวั อยูตลอดเวลากาล
คนรูธรรมแตไมเขาใจธรรมะ ก็เนื่องจากมีแตปญ
 ญาตัว
นอก อานธรรมะ อานหนังสือพระไตรปฎก เรียนรูธรรมะเปน
มหาเปรียญกันก็มากหลาย แตปญญาตัวในมันไมมีชื่อ ไมมี
ตัวหนังสือบอกตัวเราได แตปญ
 ญาตัวในเปนปจจัตตัง มีความรู
โดยเฉพาะของปญญาที่มันเกิดขึ้น เกิดเนื่องจากการเจริญสติ
ปฏฐาน ๔ ที่เรียกวาเนกขัมมะปฏิบัติ มาหาความสงบ มา
บําเพ็ญศีลภาวนา
เพื่อตองการใหมีสติกําหนดจิตใหไดทกุ
อิริยาบถ
ญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลาย
ถาเรานําเอาคําสอนของ
พระพุทธเจามา สรางปญญาใหมันเกิดแกตน สามารถฟงเปน
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ใชเปน ทําเปน คนที่ใชใหเปนประโยชนกับตัวเอง สามารถอาน
ตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปนแลว จะสามารถอานคนอื่นออกได
รูวาระจิตของตนไดเมือ่ ใด ปญญาตัวในมันจะเกิดขึน้ มันก็จะผุด
ขึ้นมาเปนตัวหนังสือได เรียกวาอานหนังสือไมมีตัว มันผันผวน
อยูในจิตใจ นําขอมูลเขาไปเหมือนจิตนี้เปนเครื่องคอมพิวเตอร
อารมณของคนเรานี้เปลี่ยนแปรสภาพอยูเสมอ ถาหากวาจิต
ขาดสติสัมปชัญญะ ก็ผันผวนเปลี่ยนอารมณไปนานาประการ
ถาเรามีสติอยูในจิต ก็จะสามารถยับยั้งชั่งคิด มีสติปญญา
กอนจะพูดจะคิด จะทําสิ่งใด จะไดประโยชนจากการกระทํา
ประโยชนจากการคิดริเริ่มดําเนินงาน ทําตัวใหดีมปี ญญา จะฟง
เสียงนกเสียงกา เสียงคนพูดนินทากาเลก็ตาม มันจะรูดวยตัวใน
พูดดวยตัวใน ถารูตัวในนี้แลว ตัวนอกมันก็จะไมไปฟง เสียงเขา
นินทาใสรายปายสี ก็ไมอยากจะไปดูของทีเ่ ลวรายตอไป ความ
ชั่วก็ไมเขามาในจิตใจของเรา
ความดีความชัว่ นั้น ไมใชวาจะวิ่งมาหาเรา ความ
หายนะ เชน อบายมุข สุรา การพนันตางๆ ไมใชวามันมา
หาเรา แตเราไปหามันเอง เราไปติดการพนัน ไปติดเหลาเมา
ยา เปนตน ไมใชวามันเขามาหาเรา ถาสติปญญาดีแลว
ปญญาตัวในไมตองการที่จะออกไปหาปญญาตัวนอก ที่วา
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มันเปนเรื่องนั้นเรื่องนี้ เพราะเปนปญญาทางโลกีย สรางอาวุธ
ประหัตประหารกัน ปญญาตัวในนี้ไมตองการไปอยางนี้แลว
ปญญาตัวใน คือ กายภายในนี่เอง กําหนดวา กายา
นุปสสนาสติ ปฏฐาน มีสติกําหนดกาย เชน ยืนหนอ ๕
ครั้ง ขอใหทาํ ใหได ตั้งสติไวที่กระหมอม กําหนดวายืน
ฉายแสงลงไป ยืนหนอลงไปที่ปลายเทา ยืนสํารวมจาก
ปลายเทาขึ้นมาศีรษะ ยืนหนออยางนี้เปนตน ถาสติเราดีแลว
จิตใจเราก็จะอยูมั่นคง มันจะเกิดปญญาภายใน จะรูอ ารมณของ
เรา รูวาระจิตของเรา หายใจสั้นยาว เราจะมีสติควบคุมอารมณ
ของเราอยูเสมอ ภายในมันก็แจงชัด ตัวเราก็อานตัวออก บอก
ได ใชเปน จะเห็นตัวตาย คลายทิฏฐิ ดําริชอบ ประกอบกุศล
ไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญเพราะปญญาในตัวนี้เอง
ปญญาตัวนอกที่ไปเรียนหนังสือ เรียน ม.๑ ถึง ม.๖ ใครก็
เรียนได ปริญญาตรี ปริญญาโท ก็มีตองอาศัยศึกษาเลาเรียน
ทั้งนั้น แตการศึกษาเลาเรียนชีวิตนัน้ มีคา ชีวิตที่มีประโยชนนี้
ทําใหเกิดปญญารุงโรจนโชตนาการ เกิดแสงสวางของจิตใจไม
เศราหมอง จิตใจก็ผองใส ปญญาตัวนีไ้ มมีใครมาศึกษาแสวงหา
ความรูแตประการใด คน ๑,๐๐๐ คน จะเรียนจบครบทั้ง ๑,๐๐๐
คน ตองมีความศรัทธา มีความเชือ่ มีความเลื่อมใส นํามา
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ปฏิบตั ิเอง จะอยูในฐานะใด จะอยูในภพไหน จะอยูในทา
อิริยาบถใด จะเดินจะนอนจะนั่ง จะเหลียวซายแลขวา จะคูห รือ
จะเหยียดขา ก็ใชปญญาตัวนีค้ ือ สติกําหนดภายในกาย กาย
เคลื่อนที่ยายก็กําหนด คูเ ขามา เหยียดออกไปก็ตองกําหนด สติ
ก็ดีขึ้น สมาธิก็เกิดขึน้ ในเรื่องกายเหลานั้น เรียกวา กายทิพย
เกิดทิพยอํานาจทางกาย ในจิตของเรานี่เอง ไมใชอยูท ี่อื่น
ประการใด กําหนดไดทนั ที ตรงนี้คือปญญาตัวใน
เดีย๋ วนีค้ นมักไปหาปญญาแตปญญาตัวนอก ไปศึกษาไป
ฟงพระเทศน ไปฟงพระบรรยาย ไปบวชชีพราหมณ แลวก็แจก
ซองกฐินแจกซองผาปากันไมพัก สรางศาลาบาง สรางโบสถ
บาง อยางนี้ทานก็เรียกวา ปญญาตัวนอก ไมใชปญญาตัวใน ใน
จิตใจของทานเลย ทานจะแสดงออกบอกไดอยางไรวาปญญา
ของทานที่จะแกไขปญหาไดอยางนี้จะมีที่ไหนเลา เชน
กายานุปสสนาสติปฏฐาน ขอ ๑ นี้สําคัญมาก กายยืน
ยืนหนอ เอาสติตามจิตใหทนั อยาไปวิจยั ประเมินผล เรา
ตองการมีสติอยูภายใน เรียกวา กายภายใน มีสติอยูภายนอก
เรียกวา กายภายนอก เชน เราจะมีจติ สั่งงานใหทํางาน กายทํา
ไปตามจิตที่สั่ง ถาสติกับจิตมันอยูด วยกัน ผนึกเปนแบบ
เดียวกันแลว มันจะสั่งงานทีถ่ ูกตอง สั่งงานที่ดี สรางแตความดี
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คิดแตความดี ดําเนินงานดวยความถูกตอง ทําอะไรมีแตกําไร
มีแตไดไมมีเสียแนนอนที่สุด จะมีเสียหายหรือบกพรองไปบางก็
มีแตนอยเต็มที
คนที่บกพรองการงานมากมาย ไมเอาการเอางาน ขี้เกียจ
ตลอดรายการ นั่นหมายความวาเขาขาดปญญาตัวใน ไมมี
ปญญาที่จะอยูก ับจิตได เขาจึงขี้เกียจ ไมอยากจะชวยงานใคร
ไมอยากจะทํางานใหแกใคร ตัวเองก็จะชวยตัวเองไมได แลวพึ่ง
ตัวเองไมได จะสอนตัวเองก็ไมได ตองมีปญญาในตัว จึงจะสอน
ตัวเองได จะเปลี่ยนระบบนิสัยปจจัยจากอัธยาศัยทีเ่ ลวรายกลับ
กลายดีได อัธยาศัยโอบออมอารี วจีไพเราะสงเคราะหทุกคน
วางตนใหเปนกลางมันก็เกิดขึน้ แกตัวทานเอง นี่คือปญญาตัวใน
เรียกวา มันไมมีตัวหนังสือบอก จะไปดูหนังสือกี่รอยเลมก็ไดแค
ปญญาทางโลกีย ปญญาทางโลกเกงมาก แตปญ
 ญาตัวในไมมี
ทานจะแกปญหาในชีวิตไมได ทานจะแกทกุ ขไมได ในเมื่อเกิด
ปญหาขึ้นมา ทานจะแกปญหาไดอยางไรเลา ก็แกไมไดเพราะ
ขาดปญญาตัวใน
ผูที่จะมีปญญาในตัวไดนั้น ตองเจริญกรรมฐาน ตั้งสติไว
กระทําใหฐานะดี จิตก็อยูที่งานในสมาธิ ไมทิ้งงานและหนาที่
ปญญาก็เกิดในตัวใน งานการที่ทําก็จะไมเสียหาย ไมบกพรอง
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แตประการใด สติทานจะดีขนึ้ จิตใจทานจะละเอียดออน จิตใจ
ทานจะออนนอมตอทานผูใหญ
จิตใจจะโนมเอียงไปทางที่ดี
เสมอ จะไมริเริ่มในทางทีเ่ สียหายแตประการใด จิตใจจะไม
เหลาะแหละหละหลวมเหลวไหลอีกตอไป ทําอะไรก็เปนแกน
สาร ทําอะไรก็เปนเนื้อหาสาระ ก็ไดอาศัยปญญาตัวในนี้เอง
ปญญาตัวในนีไ้ มมีใครสนใจปฏิบัติกนั หมายความวาเปน
สุขทางใจ จิตใจมีความสุขไมมีความทุกขนั่นแหละปญญาตัวใน
ตองทําใหคลองดวยและชาดวย ตั้งสติไวภายในก็มีปญญาตัวใน
แกปญหาแกอารมณรายใหกลับรายกลายดีได ใจรอนรนใจมัก
งายมักได มันก็เกิดความละเอียดออนขึ้นมา กลายเปนมรรค ๘
กลายเปนศีล กลายเปนสมาธิ กลายเปนปญญา รอบรูในกอง
การสังขาร อานออก บอกได ใชเปน รูอารมณของเราเชนนี้แลว
เหตุใดเลาจะรูคนอื่นไมได
เพราะปญญาของพระพุทธเจา
ปญญาในตัวของทาน
เรียกวา พระปญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ
สามารถชวยชาวโลกไดทั้งโลก ก็เพราะพระองคใชปญญาตัวใน
นี้ แตญาติโยมใชแตปญ
 ญาตัวนอก เอาแตอารมณของตนเองไป
ใสกัน ตางคนตางเถียงกันควันโขมงหมด ที่ไหนเลยเลาจะมี
ปญญาไปแกไขปญหา มีแตสรางปญหาสรางความทุกข ไมได
กฎแหงกรรมเลม ๑๐ - ปญญาในตัว

๙

e‐Library

สรางความสุขใหแกจิตใจแตประการใดเลย สรางแตปญหาให
เกิดในครอบครัวของทาน มีปญ
 หาเมือ่ ใด สามีภรรยาคูนั้นจะหา
ความสุขไมไดเลย เพราะมีแตความวาวุนเดือดรอน มีแตความ
วุนวาย จิตจะไมสงบ ทานจะมีความสุขทางจิตใจไมไดเลย
ความสุขจะหายไป ความทุกขก็มาแทนที่ สรางแตปญหา
แกปญหาไมตกเพราะทานปลงไมตก ขาดสติสัมปชัญญะในการ
แกไขปญหา ไฉนเลยเลาปญญาในตัวทานจะออกมาแกปญ
 หา
ได
สามีภรรยาทะเลาะวิวาทกัน ไมมคี วามสุขทางจิตใจ ก็
สามารถจะเบียดเบียนจิตใจกันเหยียดหยามซึ่งกันและกัน สามี
เหยียดหยามภรรยา ภรรยาไหนเลยเลาจะใหเกียรติสามี นี่
แหละปญญาตัวใน ถาทานมีปญญาดวยกันทั้งสามีภรรยา ทาน
จะไมอยูรอนนอนทุกข มีแตความสุขกายสุขใจ มีแตสติปญ
 ญา
อยูในบานของทาน สามารถแกปญหาใหครอบครัวไดอยูร มเย็น
เปนสุข ตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางแนนอน คงจะไม
ผิดหวังอีกตอไปแลว
ถาทานมาเจริญพระกรรมฐาน ทานจะอดทน บริหารกายก็
เขมแข็งดี จะเดินจงกรม ลืมตาดูปลายเทาบริหารกายให
เขมแข็ง ตั้งสติใหอดทน ตองการฝกจิตใหอดทน ฝกใจให
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ประเสริฐล้ําเลิศใหแกตนไวเพื่อตองการ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ
ตองการจะพึ่งตนเอง ไมตอ งการจะไปพึ่งคนอื่นแตประการใด
จะพึ่งพีน่ องก็เปลี่ยวกาย พึง่ พอแมก็แลเหลียว หมดวาระและ
เวลาสังขารก็เสื่อมแลว เฒาชะแรแกชราไปตามๆ กัน ไฉนเลย
เลาทานจะชวยเราไดตลอดไป
เราก็โตขึ้น เจริญวัยชันษาอายุถึงปูนนี้แลว ก็ยังพึ่งตัวเอง
ไมได จะชวยตัวเองก็แสนยากลําบากลําเค็ญใจ จะสอนตัวเองก็
สอนไมได เนื่องจากเปนมิจฉาทิฏฐิ ขาดปญญาตัวใน จะ
ประกอบอาชีพการงานก็เปนมิจฉาชีพ เปนอาชีพที่ไมดี เปน
อาชีพที่ฆาเขา เปนอาชีพที่ขายของทีเ่ ปนพิษเปนภัย ไมมีความ
บริสุทธิ์ใจแตประการใด ไมเปนคนสัมมาทิฏฐิ
คนที่มปี ญญาตัวในจะมีแตสติปฏ ฐาน ๔ ครบ เจริญสติ
เรียกวาประกอบอาชีพการงานที่ไมใชมิจฉาทิฏฐิ แตเปนทิฏฐิที่
ชอบแลวประกอบสัมมาทิฏฐิ ประกอบกิจโดยชอบ ใชชีวติ ตอ
ธรรมะ แลวใชชีวติ ครองรักครองเรือน ครองจิตครองใจ ครอง
เหตุครองผลใหแกคนในครอบครัว จะไมมมี ักงายมักได จะรัก
กัน ทานจะมีสามีเปนเพื่อนคูคิดภรรยาเปนมิตรคูบาน นี่แหละ
ปญญาตัวใน จะไมแหนงหนายกันแตประการใด จะมีแตความ
รักความเคารพบูชา มีแตความรักความนิยมชมชอบ มีมติ รภาพ
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แลวยังไมพอ จะมีการเคารพนับถือกัน มีการเอาใจใสซึ่งกันและ
กัน ตางคนตางปฏิบตั ดิ ีตอกัน จะกลายเปนคนเห็นอกเห็นใจกัน
เอาอกเอาใจกันตลอดเวลากาล จะไมทําลายน้ําใจกัน นี่ชัดเจน
มาก
ในเมื่อไมทําลายน้ําใจซึ่งกันและกัน แลวก็เอาใจกันเห็นใจ
กัน มันจะเกิดขึ้นมาในรูปแบบของปญญาตัวใน ดีตอกันก็เกิด
ความสงสารกรุณา จะทิ้งจะขวางกันก็แสนจะยาก อยูก็ไวใจ ไป
ก็คิดถึงตลอดรายการ บางคนอยูก็ไมไวใจ ไปก็ไมมีใครคิดถึง
รําพึงรําพันแตประการใด เพราะไมมปี ญญาตัวใน ก็กลายเปน
ความรักที่เลือนราง ไมไดรักกันแทจริง
ถาเราเอาใจซึ่งกันและกันแลว นับถือซึ่งกันและกัน มันจะ
เกิดเอาใจตอกันเห็นใจตอกัน ความเปนอยูก ็เปนอยางราบเรียบ
ไมถือเนื้อถือตัว ไมถอื ยศถือศักดิ์ เชนดังกลาวแลว ทานจะมี
ความสุขในครอบครัว จะพูดจาไพเราะ พูดดีเขาใจงาย คนที่พูด
ดีๆ ตอกัน ความปรารถนาดีมันก็เกิดขึ้น ถาไมมีปญ
 ญาตัวใน มี
แตปญญาตัวนอกจะชวยอะไรไมได ขาดมนุษยสัมพันธ ขาดวา
ทะ ขาดศีล ขาดธรรม ขาดกิจกรรมที่มปี ระโยชน นี่แหละการ
ปฏิบตั ิธรรมจะไดประโยชนออกมาอยางนี้ เรียกวาปญญาตัวใน
สามีภรรยาไมเขาใจกัน เถียงกันรุงแวงแลวไมไวใจกันและกัน
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แลว เทาที่เห็นมาตางคนตางใชเงินคนละกระเปา ไมมีปรองดอง
กันเลย เพราะขาดปญญาตัวใน ถาสามีภรรยารักกันแทแนนอน
และเลื่อมใสศรัทธาซึ่งกันและกัน รับรองวาหนึ่งบวกหนึ่งเปน
หนึ่ง นี่คือปญญาตัวใน
ถาปญญาตัวในเกิดเมือ่ ใด จิตใจทานจะเบิกบานหรรษา
ชีวิตชีวาทานจะแจมใสเหมือนดอกไมตางพันธุ สีเขียว สีแดง สี
เหลือง นํามาจัดแจกัน นํามาจัดใสพานจะสวยงาม คนมีปญ
 ญา
จะมีระบบมีระเบียบเพียบดวยวินัย จะมีบตุ รธิดาก็สวยนารัก ทํา
อะไรมันนาดูนาชมภิรมยรัก ทรัพยก็เกิดขึ้น คุณสมบัติกด็ ี
เรียกวา ทรัพย มีชื่อเสียง มีความรัก ไปไหนคนไวเนื้อเชือ่ ใจ
ไดรับความสะดวกสบายเหลือเกิน จิตทานจะมีความสุข จิตทาน
จะมีอารมณดี จิตทานจะมีปญญา จิตทานจะแกปญหาได ทาน
จะมีแตความมัง่ มีศรีสุข ทําอะไรก็มีศิริมิ่งขวัญมงคล เทพเจา
เทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญเจริญพรแกทานทัง้ หลายดวย
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่ ๒ เอาสติตามลมหายใจ
หายใจเขาทองมันก็พอง หายใจออกทองมันก็ยุบ หายใจเขา
เหมือนลูกโปง เขาแลวมันก็ตองพอง เอาลมออกมันก็แฟบไป
อยางนี้แหละหนอ กําหนดใหได กําหนดจิตตั้งจิตเขาไว ใหมัน
ไดระเบียบมีระบบปญญาภายในมันจะเกิดทองพองอยางนี้ ทอง
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ยุบอยางนี้เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สภาวะกายพอง กายยุบ
รูปพอง รูปยุบ มีสติกําหนดได ทานก็รูวารูปธรรมนามธรรม
ปญญาก็เกิดขึน้ ไดในตัวเอง ทําอะไรเคยเปนคนรอยก็เปนคนใจ
เย็นๆ ในเมื่อใจเย็นดีแลวทําอะไรมันก็เย็นอกเย็นใจ
นี่แหละโบราณวาไว รอนแดดที่แผดเผาตองหลบเขาใตตน
พฤกษา รอนนักหนักอุราจะหลบเขาที่ไหน หนักไมเอาเบาไมสู
ความรูก็ไมมี จิตใจก็เหลวแหลกแตกราญออกไปนอกประเด็นนี่
หรือ ทานจะเปนผูมีปญ
 ญา จะรอบรูในกองการสังขารอยางไรได
เลา อานตัวไมออกตั้งแตยืนหนอแลว พองหนอ ยุบหนอ ก็อาน
ไมออก เลยขาดสติ ดีใจ เสียใจ หรือรูสึกเดีย๋ วทุกขเดีย๋ วสุข
เรียกวา เกิดเวทนา บังคับบัญชาไมได ถาปญญาตัวในเกิดมัน
จะบอกวาทุกข ไมมีความสุขเลย มีแตความเสียใจ ดีใจก็ตอง
กําหนดที่ลิ้นป ตั้งสติเอาไว ปญญาตัวในจะบอกเราวามัน
เกิดขึ้นแลว มันก็เปลีย่ นแปลงไป เดีย๋ วมันก็ดับไปเปนธรรมชาติ
ธรรมดา ไมมีอะไรที่แนนอน เปลี่ยนแปลงไปตามหนาที่ของ
อินทรีย หนาที่การงานที่จะตองรับผิดชอบทางตา เห็นหนอ
เสียงหนอรับผิดชอบทางหูได กลิ่นหนอรับผิดชอบทางจมูกได
มันก็อยูในตัวเราครบ ก็สรุปแลวเหลือรูปกับนาม มันจะแกไข
ปญหาไดทุกวิถที าง ถาปญญาตัวนี้สิงสถิตอยูใ นจิตใจทานได
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ทานจะรูวาปญญาตัวใน สามารถแกปญหาไดจริง ถาปญญาตัว
นอกไปเรียนมาสูงเพียงใด ก็ไมสามารถแกปญหาได ขอฝากไว
ณ ที่นี้ดว ย
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่ ๓ จิตเปนธรรมชาติ
ตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณเหมือนเทปบันทึกเสียงมันไมมี
ตัวตนจะคลํา ถาเรามีสติสัมปชัญญะดีตลอดหายใจเขาออก เรา
จะรูไดเลยวาอารมณดมี ีสุข อารมณไมดีมที ุกข นอนไมหลับ มัน
แนนหนาอกพกในใจ ไมรูจะไปถายใหใครเขา บางคนมาเลา
เรื่องความหลังเรื่องความทุกขความในใจไมควรจะเลา อดีต
เปนความฝน ปจจุบันเปนความจริง อดีตอยามารื้อฟน
เรื่องคนอื่นอยาไปคิด กิจที่ชอบนาจะทํากัน อนาคตไม
แนนอน ทานอยาจับใหมนั่ คั้นใหตาย ผิดหวังทานจะเสียใจ
ตลอดชีวิต ไมสามารถจะแกไขปญหาชีวติ ของทานได จะไมเกิด
ประโยชนโสตถิผลแตประการใด
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่ ๔ นั้น ธรรมเปนกุศล
ธรรมเปนอกุศล ทําไปแลวเมือ่ ครั้งอดีต เมือ่ เดือนที่แลวปที่แลว
ถูกตองทุกประการ มาปนี้หาความสุขไมไดเลย เปนหนี้สินเขา
มากมาย
ปญญาตัวในจะบอกวาครั้งอดีตปที่แลวมีขาดตก
บกพรองตรงไหน ปญญาตัวในจะบอกวาตองอุดตรงนั้น ขาดก็
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ตองเติม เกินไปก็ตองตัดเพื่อประหยัดเวลา นี่แหละมันมี
ประโยชนตอผูป ฏิบตั ิธรรมตลอดกาลเวลา ไมใชเรือ่ งเสียหาย
จะไปเครียดสมองทําไมเลา ไปคิดใหโลกแตกก็ไมมีประโยชน
คิดไปก็เสียสมองเปนพิษเปนภัยตอรางกาย มีโรคแทรกซอน
อายุสั้น ทําใหเราตายไว เปนโรคหัวใจก็เยอะ เดีย๋ วก็ดีไมดเี ปน
โรคไตบาง คิดมากไปก็กลายเปนโรคลําไสบาง โรคตับ โรคไต
โรคมะเร็งบางเปนตน เปนกันหลายรสหลายเรื่องเปลืองเวลา
เปนกฎแหงกรรมประจําตัวประจําตน
สติเปนพลังภายในใหเรา เรียกวา ปญญาตัวใน สติเปน
อาหารจิตของผูปฏิบตั ิธรรม สติเปนยารักษาโรคใหหายเครียด
หายปวดศีรษะได สติปญญาทําใหติดสินใจไดถูกตอง จะไม
บกพรองในตัวเอง ปญญา สติสัมปชัญญะทําใหเกิดสมาธิ คือ
ทางระบายความกลัดกลุมเศราหมองใจไดแนนอน ไมตองไป
ระบายใหคนอื่นฟง
สมาธิหรือสติปญญาเกิดจากภายใน
สามารถจะมีสมาธิดุจแบตเตอรี่
รถยนตไดสตารทชารจแลว
สติสัมปชัญญะเปรียบประดุจตํารวจปราบนิวรณ ๕ ประการ
สติสัมปชัญญะ เปรียบประดุจเปนยารักษาโรคเศราซึมเสียใจได
ถาทานตั้งสติกาํ หนดไดทุกอยาง ก็สามารถตัดสินใจแกปญ
 หา
ชีวิตไดถูกวิธีการ
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นี่แหละปญญาสมาธิ เกิดจากการมีสติ สามารถจะแกไข
ปญหาชีวิตไดถูกวิธีและถูกตอง สติสัมปชัญญะทําใหไมปวด
ศีรษะ ไมใหเปนโรคหัวใจไดแนนอนที่สุด สติปญญาตัวนีจ้ ะให
นับลมหายใจเขาออก คือ พองหนอ ยุบหนอ สมาธิแบบเจริญ
อนุสติก็มี เชน เจริญสมาธิพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สวด
มนตพาหุงมหากาฯ
ก็ถือวาเปนสมาธิเหมือนกันไดผล
เหมือนกัน สมาธิแบบเจริญอสุภะ ทวาร ๙ ทวาร ๓ คือ บอบุญ
บอบาป กาย วาจา จิต ทวาร ๖ ไปสวรรคนรกจะบอกไวทุก
ประการ ทวาร ๙ ไดแก ตา ๒ จมูก ๒ หู ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก
ทวารเบา ก็พิจารณาในรางกายสังขารวาเปนปฏิกูลสัญญา หา
ความหอมและชื่นใจไมไดเลย พิจารณาแลวก็ปลงตกในรางกาย
และสังขารของเรา ไมตองไปพิจารณาคนอื่นแตประการใด
การนั่งสมาธิ บําเพ็ญจิตภาวนาใหมสี ติปฏฐาน ๔ อยูตลอด
รายการแลว ทานจะมีสมาธิดี มีปญ
 ญาเกิด สามารถจะ
แกปญหาไดทกุ ประการ ขอใหทานโปรดทําดวยความตั้งใจเถิด
ทําดวยความเคารพ ปฏิบตั ิเนกขัมมะดวยเครงครัด ดวยความ
สงบ หมั่นปฏิบัติตอไป ไมมที างจบหลักสูตร แตมนั จะบอกเรา
ได มีประโยชนตอธุรกิจ มีประโยชนตอการทํางานและหนาที่ มี
ประโยชนตอการรับผิดชอบชีวิตของตนตลอดกระทัง่ ตาย ถึงจะ
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จากโลกไปสูสัมปรายภพ ก็ไปสูแดนสวรรค จากชีวิตนี้กระทั่ง
ชีวิตหนาตอไป แมจะไมสามารถไปนิพพาน จะเกิดมาในโลก
มนุษยกเ็ กิดเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีศรีสุขตอไป จะมีเครือ่ ง
ครบ อารมณจะดีขึ้น หรือเราไปเกิดในตระกูลใหม ก็จะไดดิบได
ดีทั้งตระกูลเพิม่ พูนบริบูรณโดยตลอด เพราะอํานาจบุญกุศลดล
บันดาลใหคุณได
ถาไรบุญกุศลดวยบุญวาสนาแลวมันก็ไม
สามารถจะดลบันดาลใหได ก็ตองอาศัยบุญกุศล อาศัยที่พงึ่ ของ
ตนตลอดเวลา
การเจริญสมาธิ การเจริญสติปฏฐาน ๔ ทางเดินสาย
เอก การมีปญญาภายในตัว สามารถแกปญหาแกตนและ
คนอื่นไดอยางแนนอน พระพุทธเจาทานมีพระปญญาคุณ
ในพระองคทาน และนําเอาปญญาของพระองคไปสอนให
ชาวโลกไดพน ทุกข ปญญาตัวนี้เองที่เกิดแสงสวาง ทําให
เราสวางไสวตลอดกาลเวลา ทัง้ ชีวิตนี้และชีวติ หนาสืบ
ตอไป
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