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ขอเจริญพรญาติพี่นองพุทธบริษัททั้งหลาย
ทั้งฝาย
บรรพชิตและคฤหัสถ วันนี้เปนวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๘ ค่าํ
เดือน ๖ เดี๋ยวก็จะสิน้ เดือนไปตามลําดับ วันเวลาไวมากรวดเร็ว
อยางทีส่ ุด
วันธรรมสวนะเราก็ไมวางเวนในการสรางความดี
การสรางความดีทดี่ ที ี่สุด ก็คือการพัฒนาใหเกิดปญญาญาณ
พัฒนาตัวเอง สะสมบุญใหแกตวั เองเกิดความสุขความสนุก
ในการทํางานใหแกตวั เองใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การ
ทําบุญที่เราสงเคราะหคนอื่นนั้นก็ดีอยู แตกอ นที่จะไปสงเคราะห
คนอื่นเขา ชวยเหลือคนอื่นเขา ตองชวยเหลือตัวเองใหไดกอน
การชวยเหลือตัวเองนั้น เปนการเอาบุญมาใสไวที่จติ ใจของตัวเอง
ใหเกิดความเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรกอน
แลวคอยจะ
สงเคราะหคนอื่นเขา เรียกวาการพัฒนาใหเกิดปญญา เพราะ
ปญญามีอยูในตัวเราครบ
แตเราไมใชปญญาในตัวเอามาเปน
ประโยชนตอตัวเองและสังคมแตประการใด
ปญญาในตัวก็
ไดแกการเจริญกรรมฐาน เจริญสติปญญา เจริญสมาธิ
ภาวนา เปนตน อันนี้เปนการพัฒนาชีวิตใหเกิดมีความสําคัญ
ขึ้น ใชหลักทีพ่ ระพุทธเจาสอนมา ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ
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ปญญา เรียกวาไตรสิกขา ๓ ตองการใหมีสติ ตองการใหมี
ความรูจริงในสัมปชัญญะ
ใหมคี วามรูความคิด
ใหเกิดมี
สติปญญา ใหเกิดทักษะในชีวิตของเขา ใหเกิดความตั้งใจที่จะใช
ชีวิตเปนประโยชนตอการงานและหนาที่ เปนประโยชนตอการ
ปฏิบตั ติ น
และเปนการที่จะตองฝกปฏิบตั ิใหเกิดผลโดย
ประสบการณแกปญหาชีวติ ของทาน
เรียกวาแกนนําทําให
ความสําเร็จได การงานก็จะสําเร็จไดอยูตรงนั้น การเจริญสติปฏ
ฐาน ๔ นี้เปนทางสายเอกของพระพุทธเจา ก็คอื บําเพ็ญ ศีล
สมาธิ ปญญา นั่นเอง สติปฏ ฐาน ๔ สําคัญในแนวทางของชีวิต
ทําใหชวี ิตรุงเรืองวัฒนาสถาพรใหเกิดปญญาแกไขปญหาได
กายานุปสสนาสติปฏฐาน จะยืน เดิน นัง่ นอน จะ
เหลียวซาย แลขวา จะคูเ หยียด เหยียดขา เอาสติยดั เขาไป
ทั้งลมหายใจเขาออก เจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุส
สติ เจริญภาวนาใหเกิดปญญา ก็สติยัดเขาไปทีล่ มหายใจเขา
ออกที่เรากําหนดวา พองหนอ ยุบหนอ เปนตน ตรงนี้เปน
บทบาทสําคัญชีวิตของทานมาก
ที่จะทําใหเกิดปญญาในชีวิต
นั่นเอง ชีวติ เกิดปญญา ดลบันดาลใหแกไขปญหาชีวิตไดสม
ปรารถนาทุกประการอยางนั้น จึงมีการเดินจงกรม เชน ยืน
หนอ ๕ ครั้ง ผูปฏิบตั ิธรรมจงทําใหจงได ยืนหนอ ๕ ครั้ง ก็
คือตจปญจกกรรมฐาน มูลกรรมฐานที่พระภิกษุจะบวชอุปช ฌาย
จะใหกรรมฐานตรงนั้น ก็คือ ยืนหนอ ๕ ครั้ง เบื้องต่ําตั้งแต
ปลายผมลงไป เบื้องบนตั้งแตปลายเทาขึน้ มา ใหมีสติกลับไป
กลับมา เปนการทบทวนชีวติ ใหจิตมันวาง ใหจิตมันวาง ใหจิต
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เกิดแสงสวางไปในตัวดวย ตรงนี้เปนหลักสําคัญแกผูปฏิบตั ิธรรม
ยืนหนอ ๕ ครั้ง บางทานทําไมได ก็จะแกไขปญหาชีวติ อะไรได
เลา เบือ้ งต่ําก็ปลายผมลงไป เบื้องบนก็ปลายเทาขึน้ ยืน...หนอ
ลงไปแลว ก็จากเทายืนโดยหลับตามโนภาพจากปลายเทาถึงหนอ
ที่ศีรษะไดจังหวะพอดี ตรงนี้เปนบทบาทสําคัญสําหรับกรรมฐาน
ของมูลกรรมฐาน ตจปญจกกรรมฐาน เรียกวากรรมฐาน ๕ ถา
ใครทําไดจะรูว าระจิตของตน รูอารมณของคนอื่น รูวาระจิตที่
สัมผัสเกิดจิตรูนิสัยคนได
เปนบทบาทสําคัญที่จะตองกําหนด
จดจําไปปฏิบตั ิใหจงได
นี้เรียกวากายานุปส สนาสติปฏ ฐาน
หลับตาแลวก็ลืมตาดูทปี่ ลายเทา สวนมากผูปฏิบัติไปมองที่ผืน
ดิน มองสูง มองต่ํา ตองมองดูที่ปลายเทาของตนเสมอไป ลืม
ตา ขวา...ยาง...หนอ...ใหไดจงั หวะ ชาที่สุดเทาทีจ่ ะชาได อยา
เดินใหยาวอยาเดินใหสั้น เดินเฉพาะของใครของมัน ปานกลาง
ของคนที่เดินไปเดินมา อยากาวยาว อยากาวสั้น แลวก็ตา
มองดูที่ ขวา...ยาง...หนอ... ซาย...ยาง...หนอ... ไปตามลําดับ
ยางไปถึงสุดทางแลวก็หยุด ชิดเทาหยุด กําหนดกลับหนอ ๆ ๆ
กลับไดแลวก็ยนื หนออีก ๕ ครัง้ ตองทําติดตอกันไป ยืนหนอ ๕
ครั้ง หลับตาดูมโนภาพ ตั้งสติไวใหมั่น ในเมื่อทําไดแลวเราก็ลืม
ตาดูปลายเทา ขวา...ยาง...หนอ... ซาย...ยาง...หนอ... ไป
ตามลําดับอยางนั้น มันจะเปนสมาธิในเมื่อจิตเขาสูส มาธิ ทําให
คุนเคยทําใหคลองแคลวขึ้นมาในการปฏิบตั ิ ดวยการเดินจงกรม
กอนเสมอ เดินไดแลวก็ยอตัวนั่งหนอ ๆ ๆ ลงไป ขวาทับซาย
นั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรก็ได ๒ ชั้นก็ได ชัน้ เดียวก็ได หรืออาจ
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นั่งไมได นัง่ บนเกาอีกก็ได ไดทุกวิธีทางที่จะทําไดดวยการ
ปฏิบตั ิ เปนขึน้ หนึ่ง ขั้นสอง ขั้นสาม หนึ่งไมไดเอาขั้นสอง
สองไมไดเอาขัน้ สาม มัชฌิมาปฎิปทาปานกลางที่จะทําไดก็ทาํ
ตามนั้น นั่งแลวก็หายใจยาว ๆ จะเดินจงกรมหรือจะนั่งก็ตาม มี
อะไรก็ตองกําหนด สวนมากนักปฏิบัติไมกาํ หนดปลอยใหเลยไป
เสียใหหมด เราก็ไมมีสติ ขาดสติมาก ตองกําหนดทุกอิริยาบถ
กําหนดใหละเอียดดวย
เวทนานุปสสนาสติปฏ ฐาน ขณะเดินจงกรมมีเวทนาก็
หยุด อยาเดินตอ กําหนดเวทนาใหหาย เวทนาจะปวด
ตรงไหนเราก็ปกจิตไปตรงนั้น กําหนดวา ปวดหนอ ๆ เปน
ตน กําหนดใหละเอียด เดี๋ยวเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เดี๋ยว
เวทนาก็แยกรูปแยกนามออกไป แลวเราก็จะไดรูจริงตรงนั้น ทํา
ใหเกิดปญญารูชัดในเวทนานัน้ จะเปนสุขหรือเปนทุกข ดีใจหรือ
เสียใจ มันก็แจงแกเราเอง เราก็จะไดทราบดวยปจจัตตัง รูต ัว
ขึ้นมาชัดเจนอยางนี้เปนตน
นี่แหละทําใหเกิดปญญาตรงนั้น
ไมใชเรือ่ งเสียหายแตประการใด
แลวเรานั่งก็เชนเดียวกันมี
เวทนาก็ตองกําหนด คิดอะไรไมออกก็กําหนดที่ลิ้นปหายใจยาวๆ
อยากจะรูวา ลิ้นปอยูตรงไหน เราก็เอาเชือกวัดตั้งแตจมูกถึงสะดือ
เราแลวก็พับครึ่ง มันจะตรงลิน้ ปของเราพอดี หายใจลึกๆ ยาวๆ
กําหนดเสียใจ กําหนดโกรธ กําหนดดีใจ ตองที่ลนิ้ ปนั่น เวลา
เห็นหนอ ก็ตองออกจากหนาผากสงกระแสจิตออกไปอยางนั้น
มันจะไดผลดีขนึ้ ไมใชหลับตาวาเห็นหนอ หรือลืมตาวาเห็นหนอ
เฉยๆ ถาเราสงกระแสจิตถูกแลวมันจะไดผล จําความไดแมน
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มันจะไดปญญาตรงการดู ตามีทรัพย หูมที รัพย เสียงหนอ หู
ไดยินเสียงเขาดาเขาวาอะไรก็ตั้งสติไว สติปญญาก็เกิดทางหูคือ
จิตมันเกิด แลวเดี๋ยวมันก็ดับไปไมมอี ะไรที่จะเหลืออยูเลย เราไป
เก็บมาเอง
ในเมื่อเราเก็บมาแลวจะเกิดประโยชนอันใดเลา
ปญญาจะขาดตรงไหน กําไรขาดทุนตรงไหนมันก็จะออกมาอยาง
นั้นเปนตน อันนี้มีความหมายอยางนั้น ในเมือ่ เปนเชนนี้การ
กําหนดอายตนะธาตุอนิ ทรียก็อยูตรงนั้น กําหนด พองหนอ ยุบ
หนอ ก็กําหนดลมหายใจเขาออกใหมันไดจงั หวะ หายใจใหยาว
เขาไวอยาหายใจสั้น หายใจสั้นมันจะกําหนดไมได พองก็เปนยุบ
ยุบก็เปนพอง ขวาเปนซาย ซายเปนขวา เลยไมไดจังหวะ ไม
เปนสมาธิ ในเมื่อไมเปนสมาธิแลวจิตมันก็ไมวาง ฟุงซาน
นานาประการ จิตมันก็ออกไปคิดอะไร ไมเปนสมาธิ จิตใจไม
เปนกุศล ปญญาก็ไมเกิดขึน้ ปญญาไมเกิดขึน้ แลวสิ่งนั้นก็ไร
สาระ เรียกวาฟุงซานออกไปนอกประเด็นนัน้ ได นี่ตองกําหนด
อยางนั้น ในเมื่อเรากําหนดไดแลวมันก็คลองแคลววองไว จะได
เปนสมาธิไดงาย แตทา นผูปฏิบัติธรรมไมไดกําหนดตรงนั้น บาง
ทีไมสบายใจ เสียใจ ก็ปลอยมันเลยไปซะ ตองกําหนดที่ลนิ้ ปไม
สบายใจหนอ หรือเสียใจ โกรธ กําหนดเดี๋ยวมันก็จะหายไปอยา
ปลอยใหอารมณคาง
ถาอารมณคางไวเชาก็ทํางานไมสําเร็จ
อารมณไมดีจะทําอะไรก็ไมรับผิดชอบแตประการใด
ก็ออกมา
ทํานองนี้เปนตน เวทนาก็มี ๓ สุข ทุกข เสียใจ ดีใจ ไมสุขไม
ทุกข ไมเสียใจ ไมดีใจ ก็เปนเวทนา ตองตั้งสติกาํ หนดรูห นอๆ
ๆ มันจะไดรูทั่วถึงเหตุการณของชีวิตนั้น กําหนดที่ลิ้นปใ หได
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คิดอะไรไมออกก็กําหนดที่ลิ้นป คิดหนอๆ เดี๋ยวก็คิดออกมาได
ตรงนี้เปนหลักปฏิบตั ิ เราจะไดรเู รื่องวาเกิดอะไรขึ้นมา แต
สวนมากผูปฏิบัติธรรมทําไมได ปลอยเลยไปเสียหมด แลวก็
ไมไดกําหนดตรงนั้นดวย แลวปญญาก็ไมเกิด ปญญาไมเกิดแลว
การพัฒนาก็ไรผล จิตใจไมเปนบุญไมเปนกุศล ศีล สมาธิ
ปญญา ก็ไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวปญญาก็คือ
การพัฒนาจิตดวยการเจริญพระกรรมฐาน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐานนั้น จิตเปนธรรมชาติตองคิด
อานอารมณ
รับรูอารมณไวไดเปนเวลานานเหมือนเทป
บันทึกเสียง มันเกิดทางอายตนะธาตุอินทรีย ตาเห็นรูปเกิด
จิต หูไดยินเสียงเกิดจิต จมูกไดกลิ่นเกิดจิต ลิ้นรับรสเกิด
จิต กายสัมผัสรอนหนาวเกิดจิต ตองกําหนด ตั้งสติไวทุก
อิริยาบถนั้น
มันจะเปนสมาธิ
มันจะเปนปญญาในตัวเอง
เรียกวา “ปญญาติดมากับตัว ความรูอยูในตํารา ใครสนใจ
ศึกษาในตัวเอง” มีความหมายมาก ทานทําแลวทานจะรูกฎ
แหงกรรมของทานเอง
ทานจะรูวา ทานทําเวรทํากรรมอะไรไว
สติมันจะบอกไดทุกเวลา
ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐาน ธรรมเปนกุศล ธรรมเปน
อกุศล เราจะรูไดเปนขอที่ ๔ ที่เราทํานั้นมันผิดถูกประการใด
อยากจะรูเราก็หายใจยาวๆ กําหนดรูหนอ เปนกุศลหรืออกุศล
สติมันจะบอกเรา
วาที่ทําไปแลวใชไมไดเปนอกุศลกรรม
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ มันก็จะใกลเขามาทําให
เรารูเหตุการณของกฎแหงกรรม จากธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
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ขอที่ ๔ ถึงรวมกันเปนทางสายเอกได แลวเราทําผิดถูกประการ
ใดเราก็ไมทราบ เราจะรูจากการกําหนดจิตโดยมีสติปญญาของ
เราเอง ปญญาติดมากับตัวอยางนี้เปนตน ก็ขอฝากผูปฏิบัติไว
ดวยไมสบายก็ตองกําหนด แตแลวมาปฏิบัติกนั หลายครั้งก็ไม
เขาใจ
ไมรูจะกําหนดตรงไหน
ปวดศีรษะก็ไมรูจะกําหนด
ตรงไหน เครียดเกินไปก็ไมรูจะกําหนดตรงไหน การกําหนดนี้
เปนการคลายเครียดไปในตัวดวย ทําใหจิตสงบ ทําใหจิต
นิ่ง ทําใหจิตวาง ทําใหจติ ไมฟุงซาน นั่นแหละถึงจะทําให
เกิดปญญาได จิตมันไมนิ่ง จิตไมวาง มันก็ฟุงซานก็เครียด
ทําใหความดันสูง ความดันต่ํา ทําใหเกิดโรคหัวใจ ทําให
เปนโรคอัมพฤกษ อัมพาต เปนกันมากมาย เครียดไปทําให
เกิดเปนโรคกระเพาะ โรคลําไส โรคมะเร็งได จะเดินจงกรม
๑ ชั่วโมง ก็ตองนั่ง ๑ ชัว่ โมง ใหมันไดจงั หวะ ถาเดินยังไมถงึ
เวลาที่กาํ หนดก็อยาออกจากการนั่ง ไมอยางนั้นจะเสียสัจจะ จะ
ทําอะไรก็ไมไดผล ไมไดผลแนนอน เพราะฉะนั้นการเจริญ
กรรมฐานทําใหเกิดปญญาที่จะความคิด สติปญ
 ญาใหความสําเร็จ
เกิดแกชวี ิตได วันนี้ก็จะชี้แจงเรื่องการพัฒนาใหเกิดปญญาญาณ
จะไดแกปญหาตามสมควรแกอัตตภาพของตน
ดวยการเจริญ
วิปสสนากรรมฐานเทานั้น ถาไมเจริญกรรมฐานไมมีสติปญ
 ญาแน
เราจะมีปญญา ทางเรียนรูตามวิชาการก็ไมสามารถจะแกปญหา
ชีวิตที่มนั เกิดขึน้ ได ไมสามารถจะแกปญหาทุกข ที่มันมีทุกขเกิด
ขึ้นมาได เพราะฉะนัน้ ก็ขอใหตั้งใจฟง เรือ่ งการเจริญกรรมฐาน
ใหเกิดปญญาแกไขปญหา ไดรูกฎแหงกรรมจากการกระทําของ
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ตนบาง มีหลักอยางไรบาง ก็ขอไดติดตามฟงตอไป ณ โอกาส
บัดนี้
ขอเจริญพร เจริญสุข โดยทัว่ กัน ณ โอกาสบัดนี้ ตอนี้ไป
ก็จะไดชี้แจงขอหลักเกณฑของการเจริญกรรมฐาน
อยางที่
กําหนดไวเบื้องตน ทําใหเราเกิดปญญาได รอบรูกองการณ
สังขาร เปนหัวใจสําคัญของระดับความสําเร็จของชีวิต คนมี
ปญญานอยจะประสบความสําเร็จนอย คนเจริญกรรมฐานนอยก็
สําเร็จนอยเพราะทํานอย คนมีปญญามาก จะเจริญสมาธิไดมาก
ก็มีปญญามากจะประสบความสําเร็จมาก เชนเดียวกัน
ปญญาที่แทจริงนั้นมิใชแตความรูที่ร่ําเรียนมา หรือความ
เขาใจทีค่ ิดไปเอง แตปญญาคือความรูที่เที่ยงตรง แจมชัด และ
ปญญาที่ไดรอบดานในความเปนจริง และรูการบริหารความเปน
จริงนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดดวยการเจริญสมาธิภาวนานี้
ดังนั้น ปญญาจึงมิอาจวัดไดดวยปริญญาบัตร แต
สามารถวัดไดดวยความสําเร็จสุขแหงชีวิต หมายความวา ผู
มีปญญานั้นไมจําเปนตองจบการศึกษาตามระบบสูง และผู
ที่จบการศึกษาตามระบบสูงไมไดหมายความวามีปญญาเปน
เลิศเสมอไป แตผูประสบความสําเร็จโดยสมควร และมี
ความสุขอันยิ่งใหญนนั้ คือผูม ีปญญายอดเยี่ยมแทจริง ดวย
การเจริญกรรมฐานที่มีปญญานั่นเอง เรียกวาปญญาในตัว
จากนิยามแหงปญญา ยอมเห็นไดชัดวา ความรูกับ
ปญญา เปนคนละสิ่งกัน ปญญานํามาเพือ่ ความรู แตความรูอาจ
ไมกอใหเกิดปญญาเสมอไป
บอยครั้งที่ความรูเปนเพียงขยะ
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ขอมูลที่รกความทรงจํา เชน รูวาเมือ่ คืน นาย ก. กับ นาง ข.
ทะเลาะวิวาทกัน หรือ รูวาเด็กนอยกําลังถายอุจจาระ หรือ
นางสาวงมงายอยากแตงงาน ความรูเหลานี้เปนเพียงขอมูล ไม
กอใหเกิดปญญาใด ๆ รูก็สักแตวารู ไมไดทําใหผรู ูดีขึ้น หรือผู
ถูกรูดขี ึ้น และไมไดทําใหใครประสบความสําเร็จสุขแตอยางใด
การเจริญกรรมฐานทําใหมีสติปญ
 ญาและรูกฎแหงกรรม
รูการ
แกไขปญหาไดทุกขณะ
แตความรูใดทีก่ อใหเกิดความเขาใจในสัจจะ
และการ
บริหารสัจจะใหเกิดประโยชนสูงสุดได ความรูนั้นเปนขอมูลที่มี
ประโยชน เชน รูวาสิ่งใดก็ตามทีม่ ีองคประกอบมาประกอบกัน
เกิดขึ้น ยอมถูกบีบเคนดวยอํานาจของกันและกัน การบีบเคนทํา
ใหเกิดความแปรปรวน และไมมีเอกลักษณที่แทจริง ความรู
เหลานี้ทําใหเขาใจกฎเกณฑของการกําเนิดภาวะในความมี และ
คุณคาในความเปน เมื่อเขาใจธรรมชาติเหลานี้แลว จึงสามารถ
บริหารความมีความเปนใหเปนประโยชนสูงสุดได นีค่ ือ ผลของ
ปญญา
กระนั้น เนื่องจากความรูและปญญา เปนคนละสิ่งที่เนื่อง
ตอกัน และเสริมสรางซึ่งกันและกัน ดังนั้นเราลองมาพิจารณา
การสรางปญญากันตอไป
การสรางปญญา
ภาวะของปญญานั้น คือ รูเทีย่ งตรง รูแจมชัด รูรอบ และรู
ประโยชนสูงสุด เราลองมาดูกันวา เราจะสรางภาวะปญญาได
อยางไร
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ความรูเที่ยงตรง การจะมีความรูเทีย่ งตรงไดนั้น ตองทํา
จิตใหนงิ่
เพราะจิตที่ไมนงิ่ จะกอใหเกิดความรูที่ไมเทีย่ งตรง
ตัวอยางเชน เมื่อเราขับรถยนตอยูบนถนนดวยความเร็ว ๖๐ กม./
ชม. เห็นรถแลนสวนทางมาดวยความเร็ว ๕๐ กม./ชม. เราจะรับรู
วารถคันนั้นแลนเร็วมาก และอีกไมนานเราพยายามแซงรถคัน
หนึ่งซึ่งแลนดวยความเร็ว ๕๐ กม./ชม. เราจะรับรูวารถคันนี้แลน
ชามาก
ความรูในความเร็วของรถทั้งสองคันซึ่งเทากันนั้นไม
เทากัน เพราะการรับรูในขณะที่เคลื่อนที่ทําใหความรูบดิ เบือน
ในทํานองเดียวกันหากจิตเคลือ่ นที่ ฟุงซาน ไมนิ่ง จิตไมสงบ
เคลื่อนที่ดว ยอารมณชอบ ชัง อยาก ไมอยาก การรับรูใด ๆ ใน
ภาวะจิตไมนิ่งเชนนี้ยอมเกิดความรูทบี่ ิดเบือนเชนกัน เชน ยาม
ชอบแมเขาชั่วก็เห็นวาเขาดี ยามชังแมเขาดีก็เห็นวาเขาชัว่
ความรูที่เทีย่ งตรงนั้นมีลักษณะดังนี้
รูความจริงโดยความเปนจริง
รูความเท็จโดยความเปนเท็จ
รูความดีโดยความเปนความดี
รูความชั่วโดยความเปนความชั่ว
รูความมีประโยชนโดยความเปนความมีประโยชน
รูความมีโทษโดยความเปนความมีโทษ
รูความเปนไปไดโดยคงไวตามเดิมความเปนไปได
รูความเหมาะสมโดยความเปนความเหมาะสม
รูความไมเหมาะสมโดยความเปนความไมเหมาะสม
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การจะทําจิตใหนิ่งทําไดยากตองฝกบอยๆ
กําหนดไป
เรื่อยๆ เพื่อความรูที่เทีย่ งตรงนั้น ตองละวางคูทวิลักษณะใน
ธรรมชาติคือ เกิด-ดับ ดี-ชั่ว ชอบ-ชัง ถูก-ผิด เมือ่ ละบวกและ
ลบได ใจจึงสงบมั่นคงในความเปนกลางแทจริง และเห็นภาวะ
บวกและภาวะลบอยางเที่ยงตรงตามความเปนจริง
เมื่อจิตนิ่งในอุเบกขา และรูสิ่งตาง ๆ อยางเทีย่ งตรงนั้น
ผูที่มจี ิตนิ่งจากสมาธิ
เปนคุณสมบัติประการแรกของปญญา
ภาวนาและรูโลกอยางเที่ยงตรงนี้
แมอยูในทามกลางความ
เคลื่อนไหวก็ไมวุนวาย
แมอยูทา มกลางความหลากหลายอัน
มากมายก็ไมถกู หลอกหลอนแนนอน
เพราะจิตเขาจะนิ่ง
ตลอดเวลา ความรูของเขาจึงเที่ยงตรงเสมอ นี่คือ คนที่มปี ญญา
จากการเจริญวิปสสนากรรมฐานเทานั้น
ความรูแจมชัด ลักษณะประการที่สองของปญญา คือ มี
ความรูแจมชัด การจะมีความรูแจมชัดไดนนั้ ตองทําจิตใหสวาง
ในตนเอง ดังพระพุทธวัจจนะที่วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนั้น
ปภัสสร แตเศราหมองเพราะกิเลสจรเขามา
คําวา จิตปภัสสร นั้น คือจิตมีแสงสวางในตนเอง แต
หมองมัวและมืดมนไปเพราะกิเลสครอบงําอยู ไดแก ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความพยาบาท ความตระหนี่ การถือตัว
การดูหมิ่นคนอื่น ความริษยา การยกตนขมทาน ความไรมารยาท
การโออวด ความกระดาง การแขงดี ความมัวเมา และความ
ประมาท เหลานี้คือกิเลสที่ทําใหจิตเศราหมองและมืดมน
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ยามจิตมืดมนนัน้ จะตกอยูในภาวะ คิดไมออกบอกไมถูก
ยามจิตหมองมัวนั้น บางทีกเ็ หมือนรูๆ อยูแ ตนึกไมได เมื่ออยูใน
ภาวะจิตเหลานี้ จะคิดอะไร ทําอะไร มันตือ้ ตันไปหมด มองชีวติ
ก็ไมรูวาชีวิตคืออะไร เกิดมาทําไมหนอ จะไปไหน แมชีวิต
ตองการอะไรแนก็ไมรู ยามทําการงาน ก็ไมรูจะจัดการงาน
อยางไรจึงจะดี หรือมีความสัมพันธกับใคร ก็ไมรูจะบริหาร
ความสัมพันธอยางไรจึงจะไดเกื้อกูล และยั่งยืน คนที่จิตมืด แม
ลืมตาอยูก็จิตบอด ดําเนินชีวิตไปตามกระแส กําหนดตัวเอง
ไมได คนทีก่ ําหนดตัวเองไมได คนทีต่ ั้งสติไมไดเหมือนคน
ประสาทเจริญกรรมฐานไมไดแนนอน ควบคุมทิศทางไมได พอ
มืดมากเขาไมรูแมกระทั้งตนเองคือใคร ก็ไมรูวาตัวเองคือใคร
แลวจะรูไ ดอยางไรวา ขณะนี้จิตเรามืดหรือสวางเพียงใด
วิธีการตรวจสอบงาย ๆ คือ ลองหลับตาดู หลับตาใหสนิท
กําหนดพองหนอง ยุบหนอ หรือหลับตาใหสนิทเอาจิตปกไวที่
ลิ้นปหายใจยาวๆ ก็ได สําหรับทดสอบตัวเอง
ถาหลับตาแลว มืดตือ้ ไปเลย แสดงวาจิตถูกหอหุมดวย
กิเลส จนเขรอะ เลอะเทอะ สูญเสียแสงสวางในตัวเอง จน
กลายเปนคนโงอยู
ถาหลับตาแลวเห็นแสงสวางแปลบไปมา นั่นแสดงวาจิต
สวางเปนขณะวาบ ๆ รูอะไรก็รูประเดี๋ยวประดาว รูไมจริงและไม
ลึกซึ้ง
ถาหลับตาแลว เห็นสีตา งๆ ตองวิเคราะหวาเปนแสงสีอะไร
บางคนนั่งเห็นนิมิตเห็นแสงสีสวางมากแตก็ไมรูอะไรเลย
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ถาเปนสีเขียว แสดงวาจิตกําลังมุงมั่นอยูในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือภาวะใดภาวะหนึ่ง
ถาเปนจิตสีสม แสดงวาจิตกําลังเสพปติ หรือความ
ยินดี หรือความรัก
ถาเปนสีฟา แสดงวาจิตกําลังครุนคิด ถาเปนสีขุน
เหมือนน้ําซาวขาว แสดงวาจิตกําลังเศราโศก
ถาเปนสีมวง แสดงวาจิตกําลังละเอียดออน สุนทรี ถา
เปนสีเหลือง แสดงวาจิตกําลังรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และโปรงอยูดวย
ความรูสึกนั้น เปนตน
ถาหลับตาแลว เห็นแสงไรสี สวางสนิท นวลไปทั่ว นั้น
คือ แสงจิตตามธรรมชาติทปี่ ราศจากอารมณ พรอมที่จะรูสิ่งตาง
ๆ ไดอยางชัดเจนและลึกซึ้ง รูสึกแมในรายละเอียด ซึ่งสิ่งที่จติ ใน
ภาวะนีส้ ามารถรูไดคอื
๑. ความรูในตน
๒. ความรูในมนุษย
๓. ความรูในองคกร
๔. ความรูในงาน
๕. ความรูในสังคม
๖. ความรูในระบบเหตุผล
๗. ความรูในความเปนไปได
๘. ความรูในความเหมาะสม
เมื่อจิตสวางนั้นจะรูสิ่งเหลานี้โดยชัดลึก คือทั้งแจมชัดและ
ละเอียดละออ เชน เมื่อเห็นผลก็รูเหตุ เมือ่ เห็นเหตุก็รูผล เมื่อ
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เห็นคนก็รูภาวะจิตใจของเขา เมื่อมองเขาไปในตัวเราเองก็เขาใจ
แจมแจงทั้งภาวะ ฐานะ พลัง ขอดอย ขอเดน และวิถกี ารพัฒนาสู
เปาหมายสูงสุดโดยเหมาะสม เมื่อจะทํางานก็รูชัดในกลไกของ
งานโดยละเอียด เมื่อตั้งองคกรก็รูธรรมชาติขององคกร และการ
บริหารองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค เมื่อยูใ นสังคมก็รูการสราง
สัมพันธและการวางตัวโดยเหมาะสม จะคิด จะพูด จะทําอะไรก็
รูวา สิ่งใดเปนไปได สิง่ ใดเปนไปไมได สิ่งใดควรสิ่งใดไมควร
จิตที่สวางนั้นจะแจมจาตลอด แมในค่ําคืนจิตก็ยงั สองไสว
อยู และรูสิ่งตาง ๆ ทีค่ วรรูเสมออยางชัดเจน
ความรูรอบ คุณสมบัติประการที่สามของปญญา คือ รู
รอบ การจะเกิดปญญารูรอบนั้นตองทําจิตใหสวาง จนอยูเหนือกา
ละและอวกาศ เมือ่ ยูเหนือกาละและอวกาศจึงรูรอบตลอดกาละ
และสถานที่ คือ รูอดีต ปจจุบนั และอนาคตได รูทงั้ ในมิติ ธาตุ
มิติทิพย และมิติธรรมได
เมื่อจิตสวางแลวจึงรอบรูภาพรวม คือ
๑. รูธรรมชาติ ทั้งปรากฏการณ กฎเกณฑ และกลไก
๒. รูโลก ทั้งทีม่ า กระแสและแนวโนม
๓. รูระบบ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีและอื่น ๆ
๔. รูวงจรชีวติ ทั้งการกําเนิด การดํารงอยู และการ
ตาย
๕. รูมิตติ าง ๆ คือรูสัมพันธภาพแหงธาตุ และพลังตาง
ๆ ในทุกระดับ
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แลวเราจะทําใหจิตวางไดอยางไรเลา
โดยปกติแลวจิต
เกิดขึ้นเพราะการปรุงแตงประกอบ เมื่อความมีสองสิ่งมาประกอบ
กันตั้งแตระดับละเอียดถึงระดับหยาบ จิตจะกําเนิดขึ้นและรับรู
การปรุงประกอบกันขึ้นเปนสิ่งใหมนั้น ตัวอยางเชน ใหทานลอง
เอานิ้วหัวแมมอื กับนิ้วชี้จีบเขาสัมผัสกัน จะมีปฏิกริ ิยาในระหวาง
จิตเกิดและรับรู เปนความรูสึก เมื่อแยกนิ้วออกจากกัน จิตนี้ดับ
และไมรับรูการสัมผัส แตกระแสความรูสึกถูกบันทึกในความทรง
จํา และประกอบกันเปนชุดประสบการณ และมวลความรูแลว
จะหลอหลอมเปนบุคลิกภาพทางใจของบุคคลนั้น
แลวลองคิดดูเถิด ในรางกายเรานี้ อนุภาคกี่อนุภาคมา
รวมกันเปนอะตอมทั้งหลาย
อะตอมกี่อะตอมมารวมกันเปน
โมเลกุลทั้งหลาย โมเลกุลกี่โมเลกุลมารวมกันเปนธาตุทงั้ หลาย
ธาตุกี่ธาตุมารวมกันเปนสารประกอบทั้งหลาย สารประกอบกี่ตัว
มารวมกันเปนเซลลทั้งหลาย เซลลก่เี ซลลมารวมกันเปนเนื้อเยื่อ
ทั้งหลาย เนือ้ เยื่อกี่ชุดมารวมกันเปนอวัยวะทั้งหลาย อวัยวะกี่
อวัยวะมารวมกันเปนรางกายเรา นัน้ เปนเพียงแคโครงสราง เมือ่
มีรางกายขึ้นแลว สารเคมีกชี่ นิดที่มาบํารุงเลี้ยง พลังกี่ชนิดที่มา
ขับเคลือ่ นรางกายใหเปนไป นั้นเปนเพียงแครางกาย แลวจิตใจ
เลาสัมผัสกี่สัมผัสที่กอใหเกิดความรูสึกทั้งหลาย ความรูสึกและ
ความรูเทาใดทีบ่ ันทึกอยูในความทรงจํา ความทรงจําและความ
ปรารถนา ความไมปรารถนาเทาใดทีส่ รางความนึกคิด ความนึก
คิดเทาใดที่รวมกันเปนตัวตนอันจิตเกาะอยู
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จะเห็นไดวา
ชีวติ เปนผลรวมของรางกายและจิตใจ
รางกายก็เต็มไปดวยความซับซอน จิตใจยิ่งสลับซับซอนยิ่งกวา
การที่จติ ยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหลานี้ หรือหลายสิ่งหรือทุกสิ่งนัน้
แหละทําใหจิตไมวาง
ดังนั้นการทําจิตวางคือ การปลอยวางความมี และการ
รับรูในความมีทั้งหมด ทรงจิตอยูในความไรอันไมมีขอบเขตจํากัด
เมื่อนั้นจิตก็จะวาง
บุคคลทีจ่ ิตวาง และรูรอบไดทุกขณะแลว แมเผชิญภาวะ
ซับซอนก็ไมสับสน
ความรูประโยชนสูงสุด คุณสมบัติสูงสุดของปญญาคือ รู
ประโยชนสูงสุด เพราะถาไมรูประโยชนสูงสุด ชีวิตก็จะไมถึง
ที่สุดแหงวิวฒ
ั นาการ หลงวนเวียนอยูกับประโยชนเล็กนอย โทษ
มาก ไมพบความยิ่งใหญแทจริง เปนทุกขมากกวาเปนสุข หรือ
เปนสุขเปนทุกขสลับกันไปจนจิตใจเศราหมอง
เชน หากปญญาไมถึงที่สดุ ไมรวู าประโยชนสูงสุดของ
การเกิดคืออะไร ก็จะหลงการเกิดและไมไดประโยชนยิ่งใหญจาก
การเกิด หากไมรูวาประโยชนสูงสุดของการตายคืออะไรก็จะหลง
ตายและไมไดประโยชนยิ่งใหญจากความตาย
หากไมรูวา
ประโยชนสูงสุดของความร่ํารวยคืออะไร ก็จะหลงความร่ํารวยและ
ไมไดประโยชนยิ่งใหญจากความร่ํารวยนั้น หากไมรูวาประโยชน
ก็จะหลงอํานาจและไมได
สูงสุดของการมีอํานาจคืออะไร
ประโยชนยิ่งใหญจากอํานาจนั้น หากไมรูวาประโยชนสูงสุดของ
ความมีชื่อเสียงคืออะไร ก็หลงชื่อเสียงและไมไดประโยชนยิ่งใหญ
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จากการมีชื่อเสียงนั้น หากไมรูวาประโยชนสูงสุดของความสุขคือ
อะไรก็จะหลงความสุข และไมไดประโยชนยิ่งใหญจากความสุขที่
มี หรือ หากไมรูวาประโยชนสูงสุดของความทุกขคืออะไรก็จะหลง
เปนทุกขและไมไดประโยชนยิ่งใหญจากการเปนทุกขนั้น คนทีไ่ ม
รูจักประโยชนในธรรมชาติมักดําเนินชีวิตอยางขาดทุน เชน ยาม
เปนทุกข ก็มัวแตร่ํารวย โวยวาย สรางความเสียหายเพิ่มเติมให
มากขึ้นไปอีก
บางกับฆาตัวตายไปเลย
เพราะไมรูจักใช
ประโยชนจากความทุกข เปนตน
อยาลืมวาทุกอยางมีทงั้ คุณประโยชน มีโทษ และความ
เปนกลาง อยูในตัวมันเอง
หรือแมรูประโยชนสูงสุดของแตละสิ่ง แตไมรูวาประโยชน
สูงสุดของชีวิตคืออะไร องคประกอบที่กลาวมาทั้งหมดนั้นมีคาตอ
การสรางชีวติ ใหถึงที่สดุ ไดแคไหน ควรจัดสัดสวนความสําเร็จใน
แตละองคประกอบอยางไรจึงจะไดประโยชนแกชีวติ สูงสุด เสมือน
การกอสรางอาคาร วิศวกรตองคํานวณแรงและการรับน้ําหนักของ
วัสดุองคประกอบทุกชนิดใหเหมาะสม
หากมากเกินไปก็
สิ้นเปลืองและสูญเสียโอกาสในการสรางประโยชนอื่น ๆ หากนอย
เกินไปก็เสี่ยงตอหายนะ
ดังนั้นการจัดสัดสวนองคประกอบใน
ชีวิตที่เหมาะสม จะทําใหสามารถสรางชีวิตแหงความสําเร็จได
หากไมรูภาพรวมแหงชีวิตเชนนี้ ก็มักจะไปหลงอยูในมุมใดมุม
หนึ่งของชีวติ และชีวิตก็ไมถึงที่สุดสักที เพราะไมมีปญญาแทง
ตลอดในชีวิตนัน้ เอง

กฎแหงกรรมเลม ๑๒ - การพัฒนาทําใหเกิดปญญาญาณ

๑๗

e-Library

การจะรูประโยชนสูงสุดไดนั้น
ตองทําจิตใหแทงตลอด
เชน กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม การ
ที่จิตจะแทงตลอดไดนั้นตองทําจิตใหเปนอิสระจากทุกสิ่ง การที่
จิตจะเปนอิสระ จากทุกสิ่งแทจริงและมีประสิทธิภาพทางปญญา
สูงสุด จะตองรวมคุณสมบัติของจิตทั้งสามประการขางตน คือ
จิตนิ่ง จิตสวาง และจิตวางเขาดวยกันขณะจิตเดียว ครั้นแลว
พิจารณาวา แมความนิ่ง แสงสวางและความวางก็ไมเปนตน
ไมใชภาวะแทจริงของใคร คลายการยึดถือในภาวะอันปราณีตนัน้
เสีย
จิตก็จะเปนอิสระแทจริงแทงตลอดสรรพสิ่งทั้งความวาง
ความมี ในความสวาง ในความมืด ในความนิ่ง และในความ
เคลื่อนไหว สิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง จิตอิสระนี้จะตองมีคุณสมบัติ
นิ่ง สวาง วาง ที่สมบูรณกอ น หาไมแลวจะไมอาจแทงตลอดได
และการไมยึดถือความนิ่ง ความสวาง และความวาง มิได
หมายถึงการหวนกลับไปสูความไหว ความมืด และความ
หมกมุนในความมีอีก แตเปนการกาวจากความนิ่ง ความสวาง
และความวาง เขาสูพทุ ธภาวะ คือ ความเปนผูรู ผูต ื่น ผูเ บิก
บาน อยางไรขอบเขตจํากัด
ดังนั้น ตอนจะเปนดังนี้ ละความวุน เขาสูความนิ่ง แต
ความนิ่งนั้นมีหลายระดับ นิ่งบางระดับยังมืดตื้อ บางระดับก็โลง
แตแคบเปนอุเบกขัง ไมใชอุเบกขา ดังนั้นตองทําจิตนิง่ นั้นให
สวางตอไป แตความสวางนั้นก็มีหลายระดับ สวางอยางมี
ความจํากัดจนกระทั้งถึงไรความจํากัด สวางเปนจุดจนกระทั้งถึง
สวางไปทั่ว
สวางอยางจากระจายจนกระทั้งถึงสวางสนิท
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สม่ําเสมอ เราตองพัฒนาจิตสวางใหสวางสนิทสม่ําเสมอไปทั่วทุก
อยางไรความจํากัด
ซึ่งการจะทําใหเกิดภาวะเชนนี้ไดอยาง
รวดเร็ว คือการเขาสูจิตวาง แตการอยูในความวางก็ยังมีหลาย
ระดับ ความปราณีต คือจิตวางและยึดมั่นความวางอยู จิตแบบ
นี้จะไมอยากออกจากความวางไปไหน ยามมีความเคลื่อนไหวแม
เล็กนอยก็จะเหนื่อยมากเพราะการยึดถือนั้น
หรือจิตวางแลว
กําหนดรูความวางอยู จิตแบบนี้คลายการยึดมั่นลงไปบางแตตอง
คอยระวังตัวอยูตลอดเวลา เพื่อรักษาภาวะวางไว มิฉะนั้นจะ
หลุดไปสูความมี หรือที่สุดคือจิตที่เคยชินกับความวางแลว และ
ไดเรียนรูวา แมความวางก็ไมเปนตนไมเทีย่ งมีความมีเปนภาวะ
ตรงขาม แลวปลอยวางการยึดถือในความวางนั้น จิตกาวเขาสู
ภาวะพุทธะที่เบิกบานอยางไรขอบเขต ตื่นตัวสมบูรณแบบ และ
รูแจงแทงตลอดทุกสิ่งได
ตั้งแตตนจนจบจึงมองเห็นประโยชน
สูงสุดแหงชีวติ
การดําเนินชีวิตจึงเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
อยางแทจริง
ปญญาในการใชปญญา
เมื่อสรางปญญาใหเกิดขึ้น จงชื่อวาเปนผูมปี ญญา คือ รู
ตรง รูชดั รูรอบ และรูประโยชนสูงสุดแลว ในขั้นตอไปคือ การมี
ปญญาในการใชปญญานั้นอีกชั้นหนึ่ง
คนเปนจํานวนมากรูดีวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด อยางไร
ควร อยางไรไมควร แตก็ไมสามารถรักษาตนใหอยูก ับสิ่งที่
ดี หรือควบคุมตนใหทาํ เฉพาะสิ่งที่ควรได เมื่อไมสามารถ
เพราะขาดปญญาในการใชปญญาก็จะหาเหตุผลเขาขาง
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ตนเอง ซึ่งทําใหปญ
 ญาทีม่ ีอยูเดิมถูกบิดเบือนหลอกตัวเอง
และคอย ๆ กลายเปนคนโงมากขึ้นทุกทีโดยไมรตู ัว ดังนั้น
เมื่อมีปญ
 ญารูว าอะไรควร อะไรไมควรแลว ควรนําปญญา
นั้นมาใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตทันทีดว ยกลไกของปญญา
ในการใชปญญา
ปญญาในการใชปญญานั้นมีสองประการคือ
๑. ปญญาในการนําความรูแทมาปรับชีวิต
๒. ปญญาในการผสมผสานชีวิตใหเขากับสัจจะสูงสุดที่
ปญญาไดรูแลว
ปญญาในการนําความรูแทมาปรับชีวติ
สามารถทําได
โดยการแผญาณอันคือ ความรูแทนั้นสูจิตใตสํานึก จิตสํานึก
ความนึกคิด คําพูด อิริยาบถ การกระทํา พฤติกรรม และวิถี
ชีวิตใหความรูแทกํากับชีวิตโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
มิเชนนั้น
จิตใจอาจอิดออดเพราะเคยชินเกาหรือไหวหวัน่ เพราะสิ่งเราอันยั่ว
เยาภายนอกได ปญญาในขั้นนี้คือปญญาในการพัฒนาตนโดย
ปรับตั้งแตรากฐานของชีวติ ออกมา
เพราะเมื่อเราจัดการกับ
รากฐานไดดี ลําตน กิ่งกาน ใบ ดอก ผล ก็จะดีตามไปดวย
ดังนั้นเมื่อเราปลูกฝงปญญาไวที่รากแหงชีวติ ทุกระดับของพฤติ
แหงชีวติ ก็จะดีตามไปดวย และเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ แผญาณนั้น
ไปในทุกระดับพฤติแหงชีวติ ก็จะยิ่งไดผลเร็วและสมบูรณยิ่งขึ้น
ปญญาในการผสานชีวิตใหเขากับสัจจะสูงสุด เพื่อพบ
สัจจะอันเปนประโยชนสูงสุดที่ชีวติ จะเขาถึงไดแลว ควรตัง้
สภาวะนั้นเปนเปาหมายแหงชีวิต แลวทุมเททุกสิ่งแมชีวิต
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เพื่อสัจจะอันเปนประโยชนสูงสุดนั้น ชีวิตทั้งชีวิตผสานรวม
เปนหนึ่งเดียวกับสัจจะสูงสุด และไดรับประโยชนสูงสุดใน
ชีวิตได
ปญญาในขั้นนี้เปนปญญาในการสละสิ่งที่มี
ประโยชนนอยกวาสูสิ่งที่มีประโยชนสูงกวาจนถึงที่สุด ไดแก
สมาธิขั้นกลาง
ตัวอยางเชน เบื้องตนตามธรรมชาตินั้น มนุษยทั้งหลาย
ตองการลาภ อันไดแกสรรพวัตถุสงิ่ ของที่จะอํานวยตอการดํารง
อยูและความพึงพอใจในการดํารงอยู เชน ตองการอาหาร ที่อยู
อาศัย เครื่องนุงหม และยาบําบัดโรค อันคือสิ่งจําเปนพื้นฐาน
เมื่อความตองการพื้นฐานถูกปรุงแตง ตอใหวิจติ มากขึ้น
ความตองการลาภ อาจแปรปรวนเปนความตองการในอาหารอัน
อรอย ที่อยูอันหรูหรา เครื่องนุงหมดี ๆ ยาบําบัดโรคดี ๆ และ
ดนตรีเพราะ ๆ
หากความตองการที่ถูกปรุงแตงมาแลว ถูกตบแตงตอให
พิสดารมากขึ้น
ความตองการลาภอาจแปรปรวนเปนตองการ
อาหารชั้นเลิศ ที่อยูอาศัยชั้นเลิศ เครื่องนุงหมชั้นเลิศ ยาบําบัด
โรคชั้นเลิศ ดนตรีทซี่ าบซึ้งเราใจ กลิ่นที่เยายวนใจ สัมผัส
ละมุนละไมชวนใหเคลิบเคลิม้ หลงใหล
ในชั้นลาภนี้เปนการ
ปรนเปรอความตองการดานกามคุณแกมนุษยทวั่ ไป
ตามแต
ความประหลาดมหัศจรรยของกามารมณที่แตละคนปรุงแตงไว
เปนรสนิยม
เมื่อเสพกามพอแลว เห็นวายังไมสาแกใจ เพื่อใหรสชาติ
เพียงชัว่ วูบ รูสึกแคตอนสัมผัส ครั้นไมสัมผัสก็หมดความรูสึก
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จึงตองการความสุขทีถ่ าวร และยิ่งใหญกวาเดิม มนุษยจงึ
แสวงหาภาวะที่ตนจะอยูไดอยางเปนสุขมากขึ้น
และพบวา
เกียรติยศใหความสุขไดลึกซึ้งกวากาม ยิง่ ใหญกวากาม เพราะ
เกียรติยศเกิดจากการยอมรับของชนจํานวนหนึ่ง จึงเกิดได แก
การที่จะไดเกียรติยศบุคคลตองสละลาภ เพื่อประโยชนแกคนอื่น
จึงจะไดรับการยอมรับและปรากฏเกียรติยศขึ้นได ทานหรือการ
สละทรัพยเพื่อเกื้อกูลผูอื่นจึงบังเกิดขึ้น เพื่อแลกกับยศ แตใน
เรื่องแปลกเมื่อสละลาภเพื่อยศแลว
ครั้นครองยศอยู ลาภก็
หลั่งไหลมาเทมาเปนไปโดยธรรมชาติ นี่เปนการยกระดับความ
ปรารถนาขั้นแรกของมนุษยใหสูงขึ้นอีกลําดับหนึ่ง
เมื่อครองยศอยูพ อประมาณ แลวจะเห็นวายศก็แคนั้นเอง
มันมากับภาระและความเสี่ยง พรอมกับการจับตาดูของผูคนวา
เราจะใชยศทําอะไร อยางไร เมื่อไรดีหรือไมเปนประโยชนตอ
พวกเขาหรือเปลา
เมื่อใชยศกระทําการไมเปนไปตามความ
ตองการของเขา เขาก็จะเรียกรองนา ๆ ประการ เมื่อแบกยศ
นาน ๆ จะเห็นวา ยศนัน้ แมจะใหความภาคภูมิแตก็นาํ มาซึ่งภาระ
ความจํากับความวุนวาย ซ้าํ ยังเปนที่เรียกรองหมายปองของคน
ทั้งหลาย
มนุษยผูมีปญญาจึงแสวงหาความสุขที่ปราณีต ที่เบา
สบายกวายศและพบวา สรรเสริญนั้น เปนที่ยอมรับของ
มหาชนดวยความจริงใจกวา การที่ผูคนสรรเสริญนั้น ทั้ง
เบาสบาย ไรภาระผูกพัน ไมเหมือนยศที่ทําใหหนักอึง้ จึง
บังเกิดการสละยศ สละตําแหนง และเจริญคุณธรรมอันมีศีล
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เปนเบือ้ งตน
เพื่อใหชนชื่นชมยินดีวาเปนคนสะอาดไม
ตองการลาภยศใด ๆ เมื่อดีจริง สะอาดจริง ผูคนก็จะนับถือ
ดวยความจริงใจ กลาวสรรเสริญทั่วไป ทั้งตอหนาและลับ
หลัง ยังความแชมชื่นบันเทิงใจแกผูไดรับการสรรเสริญนั้น
แตก็เปนเรื่องแปลกยิ่งสละยศแลว ลาภยศก็จะยิ่งหลั่งไหล
มาเขามาตามธรรมชาติ
นี่เปนผลพัฒนาอีกชั้นหนึ่งของ
ความตองการของมนุษย
ครั้นไดรับสรรเสริญไปมาก ๆ นาน ๆ ในที่สุดจะพบวา รส
ของสรรเสริญนั้นจะชืดและเอียน เพราะคนทั้งหลายมาสรรเสริญ
คุณสมบัติที่มีอยูในตนบาง ไมมีอยูในตนบาง แมทมี่ ีอยูในตนจริง
เมื่อตนปฏิบตั ิเปนปกติ ก็รูสึกเปนธรรมดาไปแลวไมเห็นแปลก
วิเศษ ควรแกการสรรเสริญ ในระยะนีจ้ ะเอียนสรรเสริญและ
พบวาเรื่องอะไร จะตองความสุขไปแขวนไวกับถอยคําของผูอื่น
ซึ่งจริงบาง เท็จบาง โดยจงใจบาง ไมจงใจบาง มนุษยจงึ แสวง
รสอันปราณีตกวาเดิม ก็จะพบวาในสภาวะแหงความสงบที่มีจติ
ตั้งมั่นอยูในใจอันสะอาด ทรงประสิทธิภาพนั้น มีความสุข มั่นคง
ถาวรยิ่งกวา จึงบังเกิดการประพฤติวัตรหยุมหยิมเสีย และหันมา
ฝกจิต เจริญสมาธิ มีการแผเมตตาเปนตน เมื่อแผเมตตาไดที่
จะพบวา ความสุขที่มอบความปรารถนาดีใหแกผูอื่นดวยใจอัน
สะอาดนี้ ยิง่ ใหญและตั้งมัน่ กวาความสุขที่ตองอิงการสรรเสริญ
จากคนอื่นเปนไหน ๆ จึงทรงอยูในสมาธิระดับตาง ๆ มีเมตตา
เปนอาทิ ตามสามารถ แตมหัศจรรยนั้น ยิ่งสละสรรเสริญ
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เพียงใด ลาภ ยศ สรรเสริญ ก็จะหลั่งไหลเทมาตามธรรมชาติ
แหงดุลยภาพ
นี่คือตัวอยางของการสละสิ่งที่มีคุณนอยกวา เพื่อกลมกลืน
กับสิ่งที่มีคุณมากกวาโดยลําดับ จนถึงที่สุดแหงวิวัฒนาการเมื่อใจ
เราสละสิ่งใดไดแสดงวาอํานาจใจเราอยูเหนือสิ่งนั้น เราจึงไดสิ่ง
นั้นมาโดยงายดายไมวาจะปรารถนาหรือไมก็ตาม
การพัฒนาปญญา
จากที่อธิบายมาแลว จะเห็นไดวาปญญาเปนสิ่งที่สามารถ
พัฒนาไดและตองเพียรพัฒนาโดยลําดับ จึงจะไดปญญาที่ยิ่งใหญ
สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับการพัฒนาปญญา คือ ระดับของ
ปญญา และการยกระดับปญญา
ระดับของปญญา ปญญามีสามระดับ คือ
๑. ปญญาจากการอาน ดู ฟง
๒. ปญญาจากการคิด
๓. ปญญาจากการเห็นในสมาธิจิต
ปญญาจากการอาน ดู ฟง คือความรูที่รับรูความเปนจริง
ของธรรมชาติ และหรือบทบันทึกหรือคําบอกเลา การเรียนรู
ธรรมชาติของผูอื่น เชน การรับรูโลกแหงความเปนจริง การ
เรียนในสถาบันการศึกษา และการศึกษาจากตํารา วีดีโอ และ
อุปกรณอื่น ๆ ความรูระดับนี้เปนเสมือนขอมูลดิบสําหรับสราง
ปญญาในระดับตอไป
ปญญาจากการคิด เมื่อจิตทํางานควบกับใจแหงความทรง
จําจะสามารถคิดจินตนาไดมากมายบนพื้นฐานขอมูลเดิมตามแรง
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ขับของความอยากและความไมอยาก เมือ่ นําความรูจากระดับ
การดู อาน ฟงมาคิดวิเคราะห แยกแยะ เปรียบเทียบ สังเคราะห
และสรุปแลว จะเกิดความรูสัมพัทธเชิงระบบใหม ๆ เกิดขึ้น
เสมือนการนําอิฐ หิน ดิน ทราย
อันเปนวัตถุดิบมาสราง
ความสัมพันธเชิงระบบจนเกิดเปนอาคารบานเรือน ถนน เขื่อน
ไปตามจินตนาการที่ออกแบบไว ตามวัตถุประสงคแหงปรารถนา
นั้นเอง ความรูในระดับนี้เรียกวา ปญญาจากการคิด จะ
กอใหเกิดความรูและสรางสรรใหม ๆ มากมาย แตความคิดของ
มนุษยกม็ ีความจํากัดโดยตัวมันเอง ความรูระดับนี้จึงมีความจํากัด
ตามศักยภาพการคิดของมนุษยดว ย เชน เมื่อเราเห็นรถชนคน
ตายความคิดทีค่ ิดไดกค็ ือ คนขับ ขับรถประมาท หรือคนเดินเทา
ประมาท หรือระเบียบจราจรไมดี อาจจะไมมีสัญญาณที่ชัดเจน
หรืออาจจะคิดไปถึงความยอหยอนวินัยในสังคม ความไมปลูกฝง
กันในสถาบันการศึกษา ความไมเอาใจใสของรัฐบาล การขาด
แคลนงบประมาณ
การหลีกเลี่ยงภาษีของประชาชน
การ
คอรัปชัน่ ของนักการเมือง เปนอาทิ แตการคิดจะไมสามารถลวง
ลึกไปถึงเหตุแหงการตายอันเปนกลไกกรรมสากล ที่เชื่อมโยง
สรรพสัตวใหมปี ฏิสัมพันธกัน หากความรูจากการคิดสามารถเห็น
สายใยกรรมอันเปนเหตุอยูเบื้องหลังปรากฏการณทั้งหลายได จะ
ไมมีผูใด ดีใจหรือเสียใจ เพราะการเกิดหรือการตายเลยแมแต
นอย แตเพราะความคิดเขาถึงความรูระดับนี้ไมได จึงยังดีใจ
และเสียใจตอเหตุการณทั้งหลายกันอยู
แตการรูดวยสมาธิจิต
สามารถรูสัจจะแมในระดับละเอียด ปราณีตซอนเรนทั้งหลายได
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ดังพุทธวัจจนะที่วา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย จิตที่เปนสมาธิยอ มเห็น
ทุกสิ่งตามเปนจริง
การเห็นในสมาธิจิตนัน้ จะเห็นสัจจะแท ๆ ที่เปนหรือเคย
เปน หรือจะเปน และเต็มไปดวยความเขาใจ โดยไมมีนิยามหรือ
ภาษาเปนความเขาใจลวน ๆ ในความรูชัด ครั้นออกมาสูระดับ
ความคิดก็พออนุมาน สัจจะเหลานั้นออกมาถายทอดตามภาษา
สมมติไดบาง
ความรูใ นสมาธิจิตนี้ เปนปญญาที่ยิ่งใหญที่สดุ ของ
มนุษยที่รูไดทกุ สิ่ง โดยไมจาํ กัดกาลหรือสถานที่
การยกระดับปญญา
ปญญาทุกชนิดมีความสัมพันธ
โดยตรงกับสภาวะจิต เพราะจิตคือธาตุรู ถารูดีก็เกิดปญญา ถา
รูไมดีหรือรูไมเปนก็วุนวาย
และอาจโงมากขึ้น
ดังนั้นการ
ยกระดับปญญา จึงสามารถกระทําไดโดยการปรับสภาวะจิตเปน
สําคัญ
เมื่อปรับสภาวะจิตดีแลว
ตองเลือกประเด็นหลักในการ
รับรูและเรียนรู ไมใชรับรูไปหมดทุกเรื่อง การรับหมดโดยไม
เลือกนั้นในที่สุดจะเละ จึงเรียกกันวารับเละ
เมื่อเลือกรับรูโดยสมควรแลว ตอไปจะจัดระบบการรูใหมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแตการรับรู การบันทึกความจํา การระลึกรู
การวิเคราะห การเปรียบเทียบ การสังเคราะห และการสรุป
เมื่อสรุปกฎเกณฑไดจากปรากฏการณใด ตอไปใหพิสูจน
ขอสรุปนั้นกับ ปรากฏการณตางๆ จนเหตุสัจจะที่ปราณีตขึ้น
ชัดเจนขึ้น แมนยําขึ้น
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ในที่สุดคือการฝกรูโดยไมตองคิด รูไ ดดวยญาณแหงสมาธิ
จิต นั้นคือที่สุดของปญญาของมนุษย
ผูประสบความสําเร็จยิง่ ใหญลวนเปนผูเพียรพัฒนาปญญา
อยางตอเนื่อง เพราะเมื่อปญญาไดรับการพัฒนาความสําเร็จก็ถูก
ยกระดับดวยเชนกัน
การเจริญวิปสสนากรรมฐานเปนการแกไขปญหา และแก
กรรม ไดตามสมควร ตามที่ไดชี้แจงมาก็พอสมควรแกเวลา
สุดทายนี้ ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแกทานทัง้ หลาย
ขอทุกทานจงเจริญไปดวย อายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ
คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอใหสมความมุงมาด
ปรารถนาทุกประการ เทอญ.
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