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คนสวนมากมักสนใจอานหนังสือมีตวั แตหนังสือไมมตี ัวไมคอยมีคนสนใจอาน ปญญา
ภายนอก ปญญาภายนอก ไดแก การเรียนวิชาความรูเพือ่ ใหมีวิชาจะไดฉลาด ฉลาดในการ
ทํางานเทานั้น แมเราไมไดศึกษาเลาเรียนก็สามารถจะดําเนินชีวติ ดวยการทํางานและหนาที่
ไดแนนอน แตวิชาทีพ่ ูดตามศัพทชาวบานเรียกวา ปญญาในตัว มันไมมีชอื่ ไมมตี วั หนังสือ
บอกตัวเราและคนอื่นได แตปญญาในตัวนี้ สามารถแกปญหาใหตนเองและผูอื่นไดนั้น คนไม
คอยสนใจแสวงหาความรูปญญาตัวนี้จะแสดงออกไดดวยการฝกพระกรรมฐาน
การเจริญสติปฏฐาน 4 ตองการใหมปี ญญาในตัว ใหมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวไวได
ถาปญญาในตัวเกิดขึ้นเมื่อใด เราจะสามารถนําเอาปญญาในตัวไปชวยลูกชวยหลาน ชวยพอ
ชวยแม ชวยผูอื่นได ทําใหเกิดปญญาในตัว ทําใหเรารูตัวอยูตลอดเวลากาล
การรักษาจิตโดยใชสติควบคุมนั่นคือเจริญศีล สมาธิ ปญญานั่นเอง แตเราไมเขาใจใน
การปฏิบัติศลี เขาใจผิดคิดวาเรามารับศีลกับพระแลวก็เปนผูมีศีล ผูทรงศีลทรงธรรมตองมี
สติสัมปชัญญะ มีความรูทุกขณะลมหายใจเขาออกตลอดรายการ ในการเจริญธรรมสัมมา
ปฏิบัติในหนาที่ เราปฏิบัติธรรมบําเพ็ญเนกขัมมะ ปฏิบตั ิเพื่อใหจิตสงบแลว เจริญกุศล
ภาวนาดวยการเจริญสติปฏฐาน 4 แนวทางสายเอกของพระพุทธเจา
สติปฏฐาน 4 นี้บอกไวชดั เจนมากวา กายในกาย กายเราจะยืน เดิน นั่ง นอนนี้ ตองมี
สติใหครบ เรียกวาเปนผูมีธรรมะอยูในใจ คําวามีธรรมะประจําจิต จะตองรูจริง รูซ ึ้งตื้นลึก
หนาบางเขาไปภายใน เรียกวา กายในกาย กายนอกกายใน ปญญาตัวนอก ปญญาตัวใน มัน
ก็เกิดขึ้นแกทานทั้งหลายเอง ปญญาตัวนอกชวยคืนอื่นไมได แตปญญาตัวในสามารถชวย
ตัวเองไดแลว และยังสามารถชวยคนอื่นไดดวย
พระพุทธเจาทานทรงไวซึ่งปญญาธิคุณ คือ ปญญาภายใน ถาพูดตามศัพทชาวบาน
เขาเรียกวา “ปญญาในตัว” การฝกปฏิบัติเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เพือ่ ตองการสรางปญญาให
เกิดในตัวเอง ไมตอ งการไปเอาปญญาคนอื่นมาใชแตประการใด การปฏิบัติธรรมจึงเปน
ปจจัตตัง รูไดเฉพาะตัวเองเทานั้น คนอื่นหารูไม แตการปฏิบัตินี้ไมใชหมายความวา เขา
มาปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานแลวจึงจะใชสติ
แตตองใชสติสัมปชัญญะมาควบคุม
ตลอดชีวิต จะมีประโยชนตอตนและตอบุคคลอื่น
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ถาผูปฏิบัติขาดสติ จิตใจมันก็หลง มีโมหะจริตอยูในจิต ทําใหขาดความรูขาดความ
เขาใจ เปนตัวหลงไปเสียเวลากาลกับชีวิตของเรามาก ถาเรามีสติอยูตลอดรายการแลว โมหะ
ก็ไมเขามาย่ํายีบีฑา ความหลงก็ไมหลง จิตใจก็ไมงง จิตใจก็แสดงออกเปนผูซึ่งมีปญญา
อยางนี้เรียกวาปญญาในตัว
คุณคาของพระรัตนตรัยที่อยูกับตัวเรานั้น คือพระพุทธเจาอยูที่จิต คือ ปญญาคุณ
ปญญาในตัว ตองการจะใชชีวติ ใหมปี ญญาเกิดขึ้นกับตัวเอง ไมจําตองกลาววาไปหาปญญา
นอกตัวแตประการใด กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เปนกิจกรรมที่เรา
จะสรางใหแกตัวเองใหเห็น โดยเฉพาะคือปญญาตัวนอกไดแก เรียนหนังสือ มีความรูธรรมะ
แตไมมีธรรมะ เพราะขาดปญญาตัวในที่จะแสดงออกใหเกิดผลกับตัวนอกได
การเจริญพระกรรมฐานตองการใหมีปญญาในตัว ใหมีสติสัมปชัญญะควบคุมไวได ถา
ปญญาในตัวเกิดขึ้นมาแสดงออกบอกใหคนอื่นทราบได เราสามารถจะเอาปญญาในตัวไป
ชวยลูกชวยหลาน ชวยพอชวยแม ชวยคนอืน่ ได ปญญานอกตัวชวยคนอื่นไมได ยกตัวอยาง
ใหเห็นเชน ไปเรียนปริญญาเอก เปนดอกเตอรกันมากมาย แตปญญาตัวนอกไดแกเรียนวิชา
ความรู ใหมีวิชาฉลาดในการทํางานเทานั้น ถาหากวาเราไมเรียนในวิชานั้นมาก็สามารถจะ
ดําเนินงานวิถีชีวิตนี้ดวยการทํางานและหนาที่ไดแนนอน แตวิชาที่เราเรียกวาปญญาในตัว
มันแสดงออกมาดวยการฝกพระกรรมฐาน ทําใหเกิดปญญาในตัว ทําใหเรารูตัวอยูตลอดเวลา
กาล
คนรูธรรมแตไมเขาใจธรรมะ ก็เนือ่ งจากมีแตปญ
 ญาตัวนอก อานธรรมะ อานหนังสือ
พระไตรปฎก เรียนรูธรรมะเปนมหาเปรียญกันก็มากหลาย แตปญญาตัวในมันไมมีชื่อ ไมมี
ตัวหนังสือบอกตัวเราได แตปญญาตัวในเปนปจจัตตัง มีความรูโดยเฉพาะของปญญาที่มัน
เกิดขึ้น เกิดเนื่องจากการเจริญสติปฏ ฐาน 4 ที่เรียกวาเนกขัมมะปฏิบัติ มาหาความสงบ มา
บําเพ็ญศีลภาวนา เพื่อตองการใหมีสติกําหนดจิตใหไดทุกอิริยาบถ
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ถาเรานําเอาคําสอนของพระพุทธเจามา สรางปญญาให
มันเกิดแกตน สามารถฟงเปน ใชเปน ทําเปน คนที่ใชใหเปนประโยชนกับตัวเอง สามารถ
อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปนแลว จะสามารถอานคนอื่นออกได รูวาระจิตของตนได
เมื่อใด ปญญาตัวในมันจะเกิดขึ้น มันก็จะผุดขึ้นมาเปนตัวหนังสือได เรียกวาอานหนังสือไมมี
ตัว มันผันผวนอยูในจิตใจ นําขอมูลเขาไปเหมือนจิตนี้เปนเครื่องคอมพิวเตอร อารมณของ
คนเรานี้เปลี่ยนแปรสภาพอยูเสมอ ถาหากวาจิตขาดสติสัมปชัญญะ ก็ผันผวนเปลี่ยนอารมณ
ไปนานาประการ
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ถาเรามีสติอยูในจิต ก็จะสามารถยับยั้งชั่งคิด มีสติปญญากอนจะพูดจะคิด จะทําสิ่งใด
จะไดประโยชนจากการกระทํา ประโยชนจากการคิดริเริ่มดําเนินงาน ทําตัวใหดีมีปญญา จะ
ฟงเสียงนกเสียงกา เสียงคนพูดนินทากาเลก็ตาม มันจะรูดวยตัวใน พูดดวยตัวใน ถารูตัวในนี้
แลว ตัวนอกมันก็จะไมไปฟง เสียงเขานินทาใสรายปายสี ก็ไมอยากจะไปดูของที่เลวราย
ตอไป ความชั่วก็ไมเขามาในจิตใจของเรา
ความดีความชั่วนั้น ไมใชวาจะวิ่งมาหาเรา ความหายนะ เชน อบายมุข สุรา
การพนันตางๆ ไมใชวามันมาหาเรา แตเราไปหามันเอง เราไปติดการพนัน ไปติดเหลา
เมายา เปนตน ไมใชวามันเขามาหาเรา ถาสติปญญาดีแลว ปญญาตัวในไมตองการที่จะ
ออกไปหาปญญาตัวนอก ที่วามันเปนเรื่องนั้นเรื่องนี้ เพราะเปนปญญาทางโลกีย สราง
อาวุธประหัตประหารกัน ปญญาตัวในนี้ไมตองการไปอยางนี้แลว
ปญญาตัวใน คือ กายภายในนี่เอง กําหนดวา กายานุปสสนาสติ ปฏฐาน มี
สติกําหนดกาย เชน ยืนหนอ 5 ครั้ง ขอใหทําใหได ตั้งสติไวที่กระหมอม กําหนดวายืน
ฉายแสงลงไป ยืนหนอลงไปที่ปลายเทา ยืนสํารวมจากปลายเทาขึ้นมาศีรษะ ยืนหนอ
อยางนี้เปนตน ถาสติเราดีแลวจิตใจเราก็จะอยูม ั่นคง มันจะเกิดปญญาภายใน จะรูอารมณ
ของเรา รูวาระจิตของเรา หายใจสั้นยาว เราจะมีสติควบคุมอารมณของเราอยูเสมอ ภายใน
มันก็แจงชัด ตัวเราก็อา นตัวออก บอกได ใชเปน จะเห็นตัวตาย คลายทิฏฐิ ดําริชอบ
ประกอบกุศล ไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญเพราะปญญาในตัวนี้เอง
ปญญาตัวนอกที่ไปเรียนหนังสือ เรียน ม.1 ถึง ม.6 ใครก็เรียนได ปริญญาตรี ปริญญา
โท ก็มีตองอาศัยศึกษาเลาเรียนทั้งนั้น แตการศึกษาเลาเรียนชีวิตนั้นมีคา ชีวติ ที่มีประโยชนนี้
ทําใหเกิดปญญารุงโรจนโชตนาการ เกิดแสงสวางของจิตใจไมเศราหมอง จิตใจก็ผองใส
ปญญาตัวนีไ้ มมีใครมาศึกษาแสวงหาความรูแตประการใด คน 1000 คน จะเรียนจบครบทั้ง
1000 คนตองมีความศรัทธา มีความเชื่อ มีความเลื่อมใส นํามาปฏิบตั ิเอง จะอยูใ นฐานะใด
จะอยูในภพไหน จะอยูในทาอิริยาบถใด จะเดินจะนอนจะนัง่ จะเหลียวซายแลขวา จะคูหรือ
จะเหยียดขา ก็ใชปญญาตัวนี้คอื สติกําหนดภายในกาย กายเคลื่อนที่ยายก็กําหนด คูเขามา
เหยียดออกไปก็ตองกําหนด สติก็ดีขึ้น สมาธิก็เกิดขึ้นในเรื่องกายเหลานั้น เรียกวา กายทิพย
เกิดทิพยอํานาจทางกาย ในจิตของเรานี่เอง ไมใชอยูที่อื่นประการใด กําหนดไดทันที ตรงนี้
คือปญญาตัวใน
เดี๋ยวนี้คนมักไปหาปญญาแตปญญาตัวนอก ไปศึกษาไปฟงพระเทศน ไปฟงพระ
บรรยาย ไปบวชชีพราหมณ แลวก็แจกซองกฐินแจกซองผาปากันไมพัก สรางศาลาบาง
สรางโบสถบาง อยางนี้ทานก็เรียกวา ปญญาตัวนอก ไมใชปญ
 ญาตัวใน ในจิตใจของทานเลย
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ทานจะแสดงออกบอกไดอยางไรวาปญญาของทานที่จะแกไขปญหาไดอยางนี้จะมีที่ไหนเลา
เชน
กายานุปสสนาสติปฏฐาน ขอ 1 นี้สําคัญมาก กายยืน ยืนหนอ เอาสติตามจิตใหทนั
อยาไปวิจัยประเมินผล เราตองการมีสติอยูภายใน เรียกวา กายภายใน มีสติอยูภายนอก
เรียกวา กายภายนอก เชน เราจะมีจิตสั่งงานใหทํางาน กายทําไปตามจิตที่สั่ง ถาสติกับจิต
มันอยูดวยกัน ผนึกเปนแบบเดียวกันแลว มันจะสั่งงานที่ถูกตอง สั่งงานที่ดี สรางแตความดี
คิดแตความดี ดําเนินงานดวยความถูกตอง ทําอะไรมีแตกําไร มีแตไดไมมีเสียแนนอนที่สุด
จะมีเสียหายหรือบกพรองไปบางก็มแี ตนอยเต็มที
คนที่บกพรองการงานมากมาย ไมเอาการเอางาน ขี้เกียจตลอดรายการ นั่น
หมายความวาเขาขาดปญญาตัวใน ไมมีปญญาที่จะอยูกบั จิตได เขาจึงขี้เกียจ ไมอยากจะ
ชวยงานใคร ไมอยากจะทํางานใหแกใคร ตัวเองก็จะชวยตัวเองไมได แลวพึ่งตัวเองไมได จะ
สอนตัวเองก็ไมได ตองมีปญญาในตัว จึงจะสอนตัวเองได จะเปลี่ยนระบบนิสัยปจจัยจาก
อัธยาศัยที่เลวรายกลับกลายดีได อัธยาศัยโอบออมอารี วจีไพเราะสงเคราะหทุกคน วางตน
ใหเปนกลางมันก็เกิดขึ้นแกตัวทานเอง นีค่ ือปญญาตัวใน เรียกวา มันไมมีตวั หนังสือบอก จะ
ไปดูหนังสือกี่รอยเลมก็ไดแคปญญาทางโลกีย ปญญาทางโลกเกงมาก แตปญญาตัวในไมมี
ทานจะแกปญ
 หาในชีวิตไมได ทานจะแกทุกขไมได ในเมื่อเกิดปญหาขึ้นมา ทานจะแกปญหา
ไดอยางไรเลา ก็แกไมไดเพราะขาดปญญาตัวใน
ผูที่จะมีปญ
 ญาในตัวไดนั้น ตองเจริญกรรมฐาน ตั้งสติไว กระทําใหฐานะดี จิตก็อยูที่
งานในสมาธิ ไมทิ้งงานและหนาที่ ปญญาก็เกิดในตัวใน งานการที่ทําก็จะไมเสียหาย ไม
บกพรองแตประการใด สติทานจะดีขึ้น จิตใจทานจะละเอียดออน จิตใจทานจะออนนอมตอ
ทานผูใหญ จิตใจจะโนมเอียงไปทางที่ดีเสมอ จะไมริเริ่มในทางที่เสียหายแตประการใด จิตใจ
จะไมเหลาะแหละหละหลวมเหลวไหลอีกตอไป ทําอะไรก็เปนแกนสาร ทําอะไรก็เปนเนื้อหา
สาระ ก็ไดอาศัยปญญาตัวในนี้เอง
ปญญาตัวในนี้ไมมีใครสนใจปฏิบัติกนั หมายความวาเปนสุขทางใจ จิตใจมีความสุข
ไมมีความทุกขนั่นแหละปญญาตัวใน ตองทําใหคลองดวยและชาดวย ตั้งสติไวภายในก็มี
ปญญาตัวใน แกปญหาแกอารมณรา ยใหกลับรายกลายดีได ใจรอนรนใจมักงายมักได มันก็
เกิดความละเอียดออนขึ้นมา กลายเปนมรรค 8 กลายเปนศีล กลายเปนสมาธิ กลายเปน
ปญญา รอบรูในกองการสังขาร อานออก บอกได ใชเปน รูอ ารมณของเราเชนนี้แลว เหตุใด
เลาจะรูคนอืน่ ไมได
ปญญาในตัว
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เพราะปญญาของพระพุทธเจา ปญญาในตัวของทานเรียกวา พระปญญาธิคุณ พระวิ
สุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ สามารถชวยชาวโลกไดทั้งโลก ก็เพราะพระองคใชปญ
 ญาตัวใน
นี้ แตญาติโยมใชแตปญญาตัวนอก เอาแตอารมณของตนเองไปใสกัน ตางคนตางเถียงกัน
ควันโขมงหมด ที่ไหนเลยเลาจะมีปญญาไปแกไขปญหา มีแตสรางปญหาสรางความทุกข
ไมไดสรางความสุขใหแกจิตใจแตประการใดเลย สรางแตปญหาใหเกิดในครอบครัวของทาน
มีปญหาเมื่อใด สามีภรรยาคูนั้นจะหาความสุขไมไดเลย เพราะมีแตความวาวุนเดือดรอน มี
แตความวุนวาย จิตจะไมสงบ ทานจะมีความสุขทางจิตใจไมไดเลย ความสุขจะหายไป ความ
ทุกขก็มาแทนที่ สรางแตปญหา แกปญหาไมตกเพราะทานปลงไมตก ขาดสติสัมปชัญญะใน
การแกไขปญหา ไฉนเลยเลาปญญาในตัวทานจะออกมาแกปญหาได
สามีภรรยาทะเลาะวิวาทกัน ไมมีความสุขทางจิตใจ ก็สามารถจะเบียดเบียนจิตใจกัน
เหยียดหยามซึ่งกันและกัน สามีเหยียดหยามภรรยา ภรรยาไหนเลยเลาจะใหเกียรติสามี นี่
แหละปญญาตัวใน ถาทานมีปญญาดวยกันทั้งสามีภรรยา ทานจะไมอยูรอนนอนทุกข มีแต
ความสุขกายสุขใจ มีแตสติปญญาอยูในบานของทาน สามารถแกปญหาใหครอบครัวไดอยู
รมเย็นเปนสุข ตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางแนนอน คงจะไมผิดหวังอีกตอไปแลว
ถาทานมาเจริญพระกรรมฐาน ทานจะอดทน บริหารกายก็เขมแข็งดี จะเดินจงกรม
ลืมตาดูปลายเทาบริหารกายใหเขมแข็ง ตั้งสติใหอดทน ตองการฝกจิตใหอดทน ฝกใจให
ประเสริฐล้ําเลิศใหแกตนไวเพื่อตองการ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตองการจะพึ่งตนเอง ไม
ตองการจะไปพึ่งคนอื่นแตประการใด จะพึ่งพีน่ อ งก็เปลี่ยวกาย พึ่งพอแมก็แลเหลียว หมด
วาระและเวลาสังขารก็เสื่อมแลว เฒาชะแรแกชราไปตามๆ กัน ไฉนเลยเลาทานจะชวยเราได
ตลอดไป
เราก็โตขึ้น เจริญวัยชันษาอายุถึงปูนนี้แลว ก็ยังพึ่งตัวเองไมได จะชวยตัวเองก็แสน
ยากลําบากลําเค็ญใจ จะสอนตัวเองก็สอนไมได เนื่องจากเปนมิจฉาทิฏฐิ ขาดปญญาตัวใน
จะประกอบอาชีพการงานก็เปนมิจฉาชีพ เปนอาชีพที่ไมดี เปนอาชีพทีฆ่ าเขา เปนอาชีพที่
ขายของที่เปนพิษเปนภัย ไมมีความบริสุทธิ์ใจแตประการใด ไมเปนคนสัมมาทิฏฐิ
คนที่มีปญญาตัวในจะมีแตสติปฏฐาน 4 ครบ เจริญสติ เรียกวาประกอบอาชีพการงาน
ที่ไมใชมิจฉาทิฏฐิ แตเปนทิฏฐิที่ชอบแลวประกอบสัมมาทิฏฐิ ประกอบกิจโดยชอบ ใชชีวติ ตอ
ธรรมะ แลวใชชีวิตครองรักครองเรือน ครองจิตครองใจ ครองเหตุครองผลใหแกคนใน
ครอบครัว จะไมมีมักงายมักได จะรักกัน ทานจะมีสามีเปนเพื่อนคูค ิดภรรยาเปนมิตรคูบาน นี่
แหละปญญาตัวใน จะไมแหนงหนายกันแตประการใด จะมีแตความรักความเคารพบูชา มีแต
ความรักความนิยมชมชอบ มีมิตรภาพแลวยังไมพอ จะมีการเคารพนับถือกัน มีการเอาใจใส
ปญญาในตัว
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ซึ่งกันและกัน ตางคนตางปฏิบัติดีตอ กัน จะกลายเปนคนเห็นอกเห็นใจกัน เอาอกเอาใจกัน
ตลอดเวลากาล จะไมทําลายน้ําใจกัน นี่ชัดเจนมาก
ในเมื่อไมทําลายน้ําใจซึ่งกันและกันแลวก็เอาใจกันเห็นใจกัน
มันจะเกิดขึ้นมาใน
รูปแบบของปญญาตัวใน ดีตอกันก็เกิดความสงสารกรุณา จะทิ้งจะขวางกันก็แสนจะยาก อยู
ก็ไวใจ ไปก็คิดถึงตลอดรายการ บางคนอยูก็ไมไวใจ ไปก็ไมมใี ครคิดถึงรําพึงรําพันแต
ประการใด เพราะไมมปี ญ
 ญาตัวใน ก็กลายเปนความรักที่เลือนราง ไมไดรักกันแทจริง
ถาเราเอาใจซึ่งกันและกันแลว นับถือซึ่งกันและกัน มันจะเกิดเอาใจตอกันเห็นใจตอ
กัน ความเปนอยูก็เปนอยางราบเรียบ ไมถือเนื้อถือตัว ไมถือยศถือศักดิ์ เชนดังกลาวแลว
ทานจะมีความสุขในครอบครัว จะพูดจาไพเราะ พูดดีเขาใจงาย คนที่พดู ดีๆ ตอกัน ความ
ปรารถนาดีมันก็เกิดขึ้น ถาไมมีปญ
 ญาตัวใน มีแตปญญาตัวนอกจะชวยอะไรไมได ขาด
มนุษยสัมพันธ ขาดวาทะ ขาดศีล ขาดธรรม ขาดกิจกรรมที่มีประโยชน นี่แหละการปฏิบัติ
ธรรมจะไดประโยชนออกมาอยางนี้ เรียกวาปญญาตัวใน สามีภรรยาไมเขาใจกัน เถียงกันรุง
แวงแลวไมไวใจกันและกันแลว เทาที่เห็นมาตางคนตางใชเงินคนละกระเปา ไมมปี รองดอง
กันเลย เพราะขาดปญญาตัวใน ถาสามีภรรยารักกันแทแนนอนและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งกันและ
กัน รับรองวาหนึ่งบวกหนึ่งเปนหนึ่ง นี่คือปญญาตัวใน
ถาปญญาตัวในเกิดเมื่อใด จิตใจทานจะเบิกบานหรรษา ชีวิตชีวาทานจะแจมใส
เหมือนดอกไมตางพันธุ สีเขียว สีแดง สีเหลือง นํามาจัดแจกัน นํามาจัดใสพานจะสวยงาม
คนมีปญญาจะมีระบบมีระเบียบเพียบดวยวินัย จะมีบตุ รธิดาก็สวยนารัก ทําอะไรมันนาดูนา
ชมภิรมยรัก ทรัพยก็เกิดขึ้น คุณสมบัติก็ดี เรียกวา ทรัพย มีชอื่ เสียง มีความรัก ไปไหนคนไว
เนื้อเชื่อใจไดรับความสะดวกสบายเหลือเกิน จิตทานจะมีความสุข จิตทานจะมีอารมณดี จิต
ทานจะมีปญ
 ญา จิตทานจะแกปญหาได ทานจะมีแตความมัง่ มีศรีสุข ทําอะไรก็มีศิรมิ ิ่งขวัญ
มงคล เทพเจาเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญเจริญพรแกทานทั้งหลายดวย
เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน ขอที่ 2 เอาสติตามลมหายใจ หายใจเขาทองมันก็พอง
หายใจออกทองมันก็ยุบ หายใจเขาเหมือนลูกโปง เขาแลวมันก็ตองพอง เอาลมออกมันก็แฟบ
ไปอยางนี้แหละหนอ กําหนดใหได กําหนดจิตตั้งจิตเขาไว ใหมันไดระเบียบมีระบบปญญา
ภายในมันจะเกิดทองพองอยางนี้ ทองยุบอยางนี้เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สภาวะกายพอง
กายยุบ รูปพอง รูปยุบ มีสติกําหนดได ทานก็รูวารูปธรรมนามธรรม ปญญาก็เกิดขึ้นไดใน
ตัวเอง ทําอะไรเคยเปนคนรอยก็เปนคนใจเย็นๆ ในเมื่อใจเย็นดีแลวทําอะไรมันก็เย็นอกเย็น
ใจ
ปญญาในตัว
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นี่แหละโบราณวาไวรอนแดดที่แผดเผาตองหลบเขาใตตนพฤกษา รอนนักหนักอุราจะ
หลบเขาที่ไหน หนักไมเอาเบาไมสู ความรูกไ็ มมี จิตใจก็เหลวแหลกแตกราญออกไปนอก
ประเด็นนี่หรือ ทานจะเปนผูมีปญญา จะรอบรูในกองการสังขารอยางไรไดเลา อานตัวไมออก
ตั้งแตยืนหนอแลว พองหนอ ยุบหนอ ก็อานไมออก เลยขาดสติ ดีใจ เสียใจ หรือรูสึกเดี๋ยว
ทุกขเดี๋ยวสุข เรียกวา เกิดเวทนา บังคับบัญชาไมได ถาปญญาตัวในเกิดมันจะบอกวาทุกข
ไมมีความสุขเลย มีแตความเสียใจ ดีใจก็ตองกําหนดที่ลิ้นป ตั้งสติเอาไว ปญญาตัวในจะบอก
เราวามันเกิดขึ้นแลว มันก็เปลี่ยนแปลงไป เดี๋ยวมันก็ดับไปเปนธรรมชาติธรรมดา ไมมีอะไรที่
แนนอน เปลี่ยนแปลงไปตามหนาที่ของอินทรีย หนาที่การงานที่จะตองรับผิดชอบทางตา
เห็นหนอ เสียงหนอรับผิดชอบทางหูได กลิ่นหนอรับผิดชอบทางจมูกได มันก็อยูในตัวเรา
ครบ ก็สรุปแลวเหลือรูปกับนาม มันจะแกไขปญหาไดทุกวิถีทาง ถาปญญาตัวนี้สิงสถิตอยูใน
จิตใจทานได ทานจะรูวาปญญาตัวใน สามารถแกปญหาไดจริง ถาปญญาตัวนอกไปเรียนมา
สูงเพียงใด ก็ไมสามารถแกปญหาได ขอฝากไว ณ ที่นี้ดวย
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่ 3 จิตเปนธรรมชาติ ตองคิดอานอารมณ รับรู
อารมณเหมือนเทปบันทึกเสียงมันไมมีตัวตนจะคลํา ถาเรามีสติสัมปชัญญะดีตลอดหายใจเขา
ออก เราจะรูไ ดเลยวาอารมณดีมีสุข อารมณไมดมี ีทุกข นอนไมหลับ มันแนนหนาอกพกในใจ
ไมรูจะไปถายใหใครเขา บางคนมาเลาเรื่องความหลังเรื่องความทุกขความในใจไมควรจะเลา
อดีตเปนความฝน ปจจุบันเปนความจริง อดีตอยามารื้อฟน เรื่องคนอื่นอยาไปคิด กิจ
ที่ชอบนาจะทํากัน อนาคตไมแนนอน ทานอยาจับใหมั่นคั้นใหตาย ผิดหวังทานจะ
เสียใจตลอดชีวิต ไมสามารถจะแกไขปญหาชีวติ ของทานได จะไมเกิดประโยชนโสตถิผลแต
ประการใด
ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐาน ขอที่ 4 นั้น ธรรมเปนกุศล ธรรมเปนอกุศล ทําไปแลว
เมื่อครั้งอดีต เมื่อเดือนที่แลวปที่แลวถูกตองทุกประการ มาปนี้หาความสุขไมไดเลย เปน
หนี้สินเขามากมาย ปญญาตัวในจะบอกวาครั้งอดีตปที่แลวมีขาดตกบกพรองตรงไหน ปญญา
ตัวในจะบอกวาตองอุดตรงนั้น ขาดก็ตองเติม เกินไปก็ตองตัดเพื่อประหยัดเวลา นี่แหละมันมี
ประโยชนตอ ผูปฏิบัติธรรมตลอดกาลเวลา ไมใชเรื่องเสียหาย จะไปเครียดสมองทําไมเลา ไป
คิดใหโลกแตกก็ไมมีประโยชน คิดไปก็เสียสมองเปนพิษเปนภัยตอรางกาย มีโรคแทรกซอน
อายุสั้น ทําใหเราตายไว เปนโรคหัวใจก็เยอะ เดี๋ยวก็ดีไมดีเปนโรคไตบาง คิดมากไปก็
กลายเปนโรคลําไสบาง โรคตับ โรคไต โรคมะเร็งบางเปนตน เปนกันหลายรสหลายเรื่อง
เปลืองเวลา เปนกฎแหงกรรมประจําตัวประจําตน
ปญญาในตัว
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สติเปนพลังภายในใหเรา เรียกวา ปญญาตัวใน สติเปนอาหารจิตของผูปฏิบัติธรรม
สติเปนยารักษาโรคใหหายเครียด หายปวดศีรษะได สติปญญาทําใหติดสินใจไดถูกตอง จะ
ไมบกพรองในตัวเอง ปญญา สติสมั ปชัญญะทําใหเกิดสมาธิ คือ ทางระบายความกลัดกลุม
เศราหมองใจไดแนนอน ไมตองไประบายใหคนอื่นฟง สมาธิหรือสติปญญาเกิดจากภายใน
สามารถจะมีสมาธิดุจแบตเตอรี่ รถยนตไดสตารทชารจแลว สติสัมปชัญญะเปรียบประดุจ
ตํารวจปราบนิวรณ 5 ประการ สติสัมปชัญญะเปรียบประดุจเปนยารักษาโรคเศราซึมเสียใจ
ได ถาทานตั้งสติกําหนดไดทุกอยาง ก็สามารถตัดสินใจแกปญหาชีวิตไดถูกวิธีการ
นี่แหละปญญาสมาธิ เกิดจากการมีสติ สามารถจะแกไขปญหาชีวิตไดถูกวิธีและ
ถูกตอง สติสัมปชัญญะทําใหไมปวดศีรษะ ไมใหเปนโรคหัวใจไดแนนอนที่สุด สติปญ
 ญาตัวนี้
จะใหนับลมหายใจเขาออก คือ พองหนอ ยุบหนอ สมาธิแบบเจริญอนุสติก็มี เชน เจริญสมาธิ
พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สวดมนตพาหุงมหากาฯ ก็ถือวาเปนสมาธิเหมือนกันไดผล
เหมือนกัน สมาธิแบบเจริญอสุภะ ทวาร 9 ทวาร 3 คือ บอบุญ บอบาป กาย วาจา จิต ทวาร
6 ไปสวรรคนรกจะบอกไวทุกประการ ทวาร 9 ไดแก ตา 2 จมูก 2 หู 2 ปาก 1 ทวารหนัก
ทวารเบา ก็พิจารณาในรางกายสังขารวาเปนปฏิกูลสัญญา หาความหอมและชื่นใจไมไดเลย
พิจารณาแลวก็ปลงตกในรางกายและสังขารของเรา ไมตองไปพิจารณาคนอื่นแตประการใด
การนั่งสมาธิ บําเพ็ญจิตภาวนาใหมีสติ ปฏฐาน 4 อยูตลอดรายการแลว ทานจะมี
สมาธิดี มีปญญาเกิด สามารถจะแกปญหาไดทุกประการ ขอใหทานโปรดทําดวยความตั้งใจ
เถิด ทําดวยความเคารพ ปฏิบัติเนกขัมมะดวยเครงครัด ดวยความสงบ หมั่นปฏิบัตติ อไป ไม
มีทางจบหลักสูตร แตมนั จะบอกเราได มีประโยชนตอธุรกิจ มีประโยชนตอ การทํางานและ
หนาที่ มีประโยชนตอการรับผิดชอบชีวิตของตนตลอดกระทั่งตาย ถึงจะจากโลกไปสู
สัมปรายภพ ก็ไปสูแดนสวรรค จากชีวิตนี้กระทัง่ ชีวิตหนาตอไป แมจะไมสามารถไปนิพพาน
จะเกิดมาในโลกมนุษยก็เกิดเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีศรีสขุ ตอไป จะมีเครื่องครบ อารมณ
จะดีขึ้น หรือเราไปเกิดในตระกูลใหม ก็จะไดดิบไดดีทั้งตระกูลเพิ่มพูนบริบรู ณโดยตลอด
เพราะอํานาจบุญกุศลดลบันดาลใหคุณได ถาไรบุญกุศลดวยบุญวาสนาแลวมันก็ไมสามารถ
จะดลบันดาลใหได ก็ตองอาศัยบุญกุศล อาศัยที่พึ่งของตนตลอดเวลา
การเจริญสมาธิ การเจริญสติปฏฐาน 4 ทางเดินสายเอก การมีปญญาภายในตัว
สามารถแกปญหาแกตนและคนอื่นไดอยางแนนอน พระพุทธเจาทานมีพระปญญา
คุณในพระองคทาน
และนําเอาปญญาของพระองคไปสอนใหชาวโลกไดพนทุกข
ปญญาตัวนี้เองที่เกิดแสงสวาง ทําใหเราสวางไสวตลอดกาลเวลาทั้งชีวิตนี้และชีวิต
หนาสืบตอไป
ปญญาในตัว
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