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ขอเจริญพรญาติพี่นองพุทธบริษัททัง้ หลาย ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ วันนี้เปนวัน
ธรรมสวนะ วันพระแรม ๘ ค่ํา เดือน ๖ เดี๋ยวก็จะสิน้ เดือนไปตามลําดับ วันเวลาไวมากรวดเร็ว
อยางที่สุด วันธรรมสวนะเราก็ไมวางเวนในการสรางความดี การสรางความดีที่ดีที่สุดก็คือการ
พัฒนาใหเกิดปญญาญาณ พัฒนาตัวเอง สะสมบุญใหแกตัวเองเกิดความสุขความสนุก
ในการทํางานใหแกตัวเองใหมากที่สดุ เทาที่จะมากได การทําบุญที่เราสงเคราะหคนอื่นนั้นก็ดี
อยู แตกอนที่จะไปสงเคราะหคนอื่นเขา ชวยเหลือคนอื่นเขา ตองชวยเหลือตัวเองใหไดกอน การ
ชวยเหลือตัวเองนั้นเปนการเอาบุญมาใสไวที่จิตใจของตัวเอง
ใหเกิดความเจริญรุงเรืองวัฒนา
สถาพรกอน แลวคอยจะสงเคราะหคนอื่นเขา เรียกวาการพัฒนาใหเกิดปญญา เพราะปญญามี
อยูในตัวเราครบ แตเราไมใชปญญาในตัวเอามาเปนประโยชนตอตัวเองและสังคมแตประการใด
ปญญาในตัวก็ไดแกการเจริญกรรมฐาน เจริญสติปญญา เจริญสมาธิภาวนา เปนตน อัน
นี้เปนการพัฒนาชีวิตใหเกิดมีความสําคัญขึ้น ใชหลักที่พระพุทธเจาสอนมา ๓ ประการ คือ ศีล
สมาธิ ปญญา เรียกวาไตรสิกขา ๓ ตองการใหมีสติ ตองการใหมีความรูจริงในสัมปชัญญะ
ใหมีความรูความคิด ใหเกิดมีสติปญญา ใหเกิดทักษะในชีวติ ของเขา ใหเกิดความตั้งใจที่จะใช
ชีวิตเปนประโยชนตอการงานและหนาที่ เปนประโยชนตอการปฏิบัติตน และเปนการที่จะตองฝก
ปฏิบัติใหเกิดผลโดยประสบการณแกปญหาชีวิตของทาน
เรียกวาแกนนําทําใหความสําเร็จได
การงานก็จะสําเร็จไดอยูต รงนั้น การเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้เปนทางสายเอกของพระพุทธเจา ก็คือ
บําเพ็ญ ศีล สมาธิ ปญญา นั่นเอง สติปฏฐาน ๔ สําคัญในแนวทางของชีวิต ทําใหชีวิตรุงเรือง
วัฒนาสถาพรใหเกิดปญญาแกไขปญหาได
กายานุปสสนาสติปฏฐาน จะยืน เดิน นัง่ นอน จะเหลียวซาย แลขวา จะคูเหยียด
เหยียดขา เอาสติยัดเขาไป ทั้งลมหายใจเขาออก เจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ
เจริญภาวนาใหเกิดปญญา ก็สติยัดเขาไปที่ลมหายใจเขาออกที่เรากําหนดวา พองหนอ ยุบหนอ
เปนตน ตรงนี้เปนบทบาทสําคัญชีวิตของทานมากที่จะทําใหเกิดปญญาในชีวิตนั่นเอง ชีวิตเกิด
ปญญา ดลบันดาลใหแกไขปญหาชีวิตไดสมปรารถนาทุกประการอยางนั้น จึงมีการเดินจงกรม
เชน ยืนหนอ ๕ ครั้ง ผูปฏิบัติธรรมจงทําใหจงได ยืนหนอ ๕ ครั้ง ก็คือตจปญจกกรรมฐาน มูล
กรรมฐานที่พระภิกษุจะบวชอุปชฌายจะใหกรรมฐานตรงนั้น ก็คือ ยืนหนอ ๕ ครั้ง เบื้องต่ําตั้งแต
ปลายผมลงไป เบื้องบนตั้งแตปลายเทาขึ้นมา ใหมีสติกลับไปกลับมา เปนการทบทวนชีวิตใหจิต
มันวาง ใหจิตมันวาง ใหจิตเกิดแสงสวางไปในตัวดวย ตรงนี้เปนหลักสําคัญแกผูปฏิบัติธรรม ยืน
หนอ ๕ ครั้ง บางทานทําไมได ก็จะแกไขปญหาชีวิตอะไรไดเลา เบื้องต่ําก็ปลายผมลงไป เบื้อง
บนก็ปลายเทาขึ้น ยืน...หนอ ลงไปแลวก็จากเทายืนโดยหลับตามโนภาพจากปลายเทาถึงหนอที่
การพัฒนาทําใหเกิดปญญาญาณ
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ศีรษะไดจังหวะพอดี ตรงนี้เปนบทบาทสําคัญสําหรับกรรมฐานของมูลกรรมฐาน ตจปญจก
กรรมฐาน เรียกวากรรมฐาน ๕ ถาใครทําไดจะรูวาระจิตของตน รูอารมณของคนอื่น รูวาระจิตที่
สัมผัสเกิดจิตรูนิสัยคนได เปนบทบาทสําคัญที่จะตองกําหนดจดจําไปปฏิบัติใหจงได นี้เรียกวากา
ยานุปสสนาสติปฏฐาน หลับตาแลวก็ลืมตาดูที่ปลายเทา สวนมากผูปฏิบัติไปมองที่ผืนดิน มอง
สูง มองต่ํา ตองมองดูที่ปลายเทาของตนเสมอไป ลืมตา ขวา...ยาง...หนอ...ใหไดจังหวะ ชา
ที่สุดเทาที่จะชาได อยาเดินใหยาวอยาเดินใหสั้น เดินเฉพาะของใครของมัน ปานกลางของคนที่
เดินไปเดินมา อยากาวยาว อยากาวสั้น แลวก็ตามองดูที่ ขวา...ยาง...หนอ... ซาย...ยาง...หนอ
... ไปตามลําดับ ยางไปถึงสุดทางแลวก็หยุด ชิดเทาหยุด กําหนดกลับหนอ ๆ ๆ กลับไดแลวก็ยืน
หนออีก ๕ ครั้ง ตองทําติดตอกันไป ยืนหนอ ๕ ครั้ง หลับตาดูมโนภาพ ตั้งสติไวใหมั่น ในเมื่อทํา
ไดแลวเราก็ลืมตาดูปลายเทา ขวา...ยาง...หนอ... ซาย...ยาง...หนอ... ไปตามลําดับอยางนั้น มัน
จะเปนสมาธิในเมื่อจิตเขาสูสมาธิ ทําใหคุนเคยทําใหคลองแคลวขึ้นมาในการปฏิบัติ ดวยการเดิน
จงกรมกอนเสมอ เดินไดแลวก็ยอตัวนั่งหนอ ๆ ๆ ลงไป ขวาทับซาย นัง่ สมาธิขัดสมาธิเพชรก็ได
๒ ชั้นก็ได ชัน้ เดียวก็ได หรืออาจนั่งไมได นั่งบนเกาอีกก็ได ไดทุกวิธีทางที่จะทําไดดวยการปฏิบัติ
เปนขึ้นหนึ่ง ขั้นสอง ขัน้ สาม หนึง่ ไมไดเอาขั้นสอง สองไมไดเอาขั้นสาม มัชฌิมาปฎิปทาปาน
กลางที่จะทําไดก็ทําตามนั้น นัง่ แลวก็หายใจยาว ๆ จะเดินจงกรมหรือจะนั่งก็ตาม มีอะไรก็ตอง
กําหนด สวนมากนักปฏิบัติไมกําหนดปลอยใหเลยไปเสียใหหมด เราก็ไมมีสติ ขาดสติมาก ตอง
กําหนดทุกอิริยาบถ กําหนดใหละเอียดดวย
เวทนานุปส สนาสติปฏฐาน ขณะเดินจงกรมมีเวทนาก็หยุด อยาเดินตอ กําหนด
เวทนาใหหาย เวทนาจะปวดตรงไหนเราก็ปกจิตไปตรงนั้น กําหนดวา ปวดหนอ ๆ เปนตน
กําหนดใหละเอียด เดี๋ยวเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เดี๋ยวเวทนาก็แยกรูปแยกนามออกไป แลวเราก็จะ
ไดรูจริงตรงนั้น ทําใหเกิดปญญารูชัดในเวทนานั้น จะเปนสุขหรือเปนทุกข ดีใจหรือเสียใจ มันก็
แจงแกเราเอง เราก็จะไดทราบดวยปจจัตตัง รูต ัวขึ้นมาชัดเจนอยางนี้เปนตน นีแ่ หละทําใหเกิด
ปญญาตรงนั้น ไมใชเรื่องเสียหายแตประการใด แลวเรานั่งก็เชนเดียวกันมีเวทนาก็ตองกําหนด
คิดอะไรไมออกก็กําหนดที่ลิ้นปห ายใจยาวๆ อยากจะรูวาลิ้นปอยูตรงไหนเราก็เอาเชือกวัดตั้งแต
จมูกถึงสะดือเราแลวก็พบั ครึ่ง มันจะตรงลิ้นปข องเราพอดี หายใจลึกๆ ยาวๆ กําหนดเสียใจ
กําหนดโกรธ กําหนดดีใจ ตองที่ลนิ้ ปนั่น เวลาเห็นหนอ ก็ตองออกจากหนาผากสงกระแสจิต
ออกไปอยางนั้น มันจะไดผลดีขึ้น ไมใชหลับตาวาเห็นหนอ หรือลืมตาวาเห็นหนอเฉยๆ ถาเราสง
กระแสจิตถูกแลวมันจะไดผล จําความไดแมน มันจะไดปญญาตรงการดู ตามีทรัพย หูมที รัพย
เสียงหนอ หูไดยินเสียงเขาดาเขาวาอะไรก็ตั้งสติไว สติปญญาก็เกิดทางหูคือจิตมันเกิด แลวเดีย๋ ว
มันก็ดับไปไมมีอะไรที่จะเหลืออยูเลย เราไปเก็บมาเอง ในเมื่อเราเก็บมาแลวจะเกิดประโยชนอัน
ใดเลา ปญญาจะขาดตรงไหน กําไรขาดทุนตรงไหนมันก็จะออกมาอยางนั้นเปนตน อันนี้มี
ความหมายอยางนั้น ในเมื่อเปนเชนนี้การกําหนดอายตนะธาตุอินทรียก็อยูตรงนั้น กําหนด พอง
หนอ ยุบหนอ ก็กําหนดลมหายใจเขาออกใหมันไดจังหวะ หายใจใหยาวเขาไวอยาหายใจสัน้
หายใจสั้นมันจะกําหนดไมได พองก็เปนยุบ ยุบก็เปนพอง ขวาเปนซาย ซายเปนขวา เลยไมได
การพัฒนาทําใหเกิดปญญาญาณ
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จังหวะ ไมเปนสมาธิ ในเมื่อไมเปนสมาธิแลวจิตมันก็ไมวาง ฟุง ซานนานาประการ จิตมันก็
ออกไปคิดอะไร ไมเปนสมาธิ จิตใจไมเปนกุศล ปญญาก็ไมเกิดขึ้น ปญญาไมเกิดขึ้นแลวสิง่ นั้นก็
ไรสาระ เรียกวาฟุงซานออกไปนอกประเด็นนัน้ ได นี่ตองกําหนดอยางนั้น ในเมื่อเรากําหนดได
แลวมันก็คลองแคลววองไว จะไดเปนสมาธิไดงาย แตทานผูป ฏิบัติธรรมไมไดกําหนดตรงนั้น บาง
ทีไมสบายใจ เสียใจ ก็ปลอยมันเลยไปซะ ตองกําหนดที่ลนิ้ ปไมสบายใจหนอ หรือเสียใจ โกรธ
กําหนดเดี๋ยวมันก็จะหายไปอยาปลอยใหอารมณคาง
ถาอารมณคางไวเชาก็ทํางานไมสําเร็จ
อารมณไมดีจะทําอะไรก็ไมรับผิดชอบแตประการใด ก็ออกมาทํานองนี้เปนตน เวทนาก็มี ๓ สุข
ทุกข เสียใจ ดีใจ ไมสุขไมทุกข ไมเสียใจ ไมดีใจ ก็เปนเวทนา ตองตั้งสติกําหนดรูห นอๆ ๆ มัน
จะไดรูทั่วถึงเหตุการณของชีวิตนั้น กําหนดที่ลนิ้ ปใ หได คิดอะไรไมออกก็กําหนดที่ลนิ้ ป คิดหนอๆ
เดี๋ยวก็คิดออกมาได ตรงนี้เปนหลักปฏิบัติ เราจะไดรูเรื่องวาเกิดอะไรขึ้นมา แตสวนมากผูปฏิบตั ิ
ธรรมทําไมได ปลอยเลยไปเสียหมด แลวก็ไมไดกําหนดตรงนั้นดวย แลวปญญาก็ไมเกิด ปญญา
ไมเกิดแลวการพัฒนาก็ไรผล จิตใจไมเปนบุญไมเปนกุศล ศีล สมาธิ ปญญา ก็ไมเกิดขึน้
เพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวปญญาก็คือการพัฒนาจิตดวยการเจริญพระกรรมฐาน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐานนั้น จิตเปนธรรมชาติตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณ
ไวไดเปนเวลานานเหมือนเทปบันทึกเสียง มันเกิดทางอายตนะธาตุอินทรีย ตาเห็นรูป
เกิดจิต หูไดยินเสียงเกิดจิต จมูกไดกลิ่นเกิดจิต ลิ้นรับรสเกิดจิต กายสัมผัสรอนหนาว
เกิดจิต ตองกําหนด ตั้งสติไวทกุ อิริยาบถนั้น มันจะเปนสมาธิ มันจะเปนปญญาในตัวเอง
เรียกวา “ปญญาติดมากับตัว ความรูอยูในตํารา ใครสนใจศึกษาในตัวเอง” มีความหมาย
มาก ทานทําแลวทานจะรูกฎแหงกรรมของทานเอง ทานจะรูวาทานทําเวรทํากรรมอะไรไว สติมัน
จะบอกไดทกุ เวลา
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมเปนกุศล ธรรมเปนอกุศล เราจะรูไดเปนขอที่ ๔ ที่
เราทํานั้นมันผิดถูกประการใด อยากจะรูเราก็หายใจยาวๆ กําหนดรูหนอ เปนกุศลหรืออกุศล สติ
มันจะบอกเรา วาทีท่ ําไปแลวใชไมไดเปนอกุศลกรรม กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ มันก็
จะใกลเขามาทําใหเรารูเหตุการณของกฎแหงกรรม จากธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่ ๔ ถึง
รวมกันเปนทางสายเอกได แลวเราทําผิดถูกประการใดเราก็ไมทราบ เราจะรูจากการกําหนดจิต
โดยมีสติปญญาของเราเอง ปญญาติดมากับตัวอยางนี้เปนตน ก็ขอฝากผูปฏิบัติไวดว ยไมสบายก็
ตองกําหนด แตแลวมาปฏิบัติกันหลายครั้งก็ไมเขาใจ ไมรูจะกําหนดตรงไหน ปวดศีรษะก็ไมรูจะ
กําหนดตรงไหน เครียดเกินไปก็ไมรูจะกําหนดตรงไหน การกําหนดนี้เปนการคลายเครียดไป
ในตัวดวย ทําใหจิตสงบ ทําใหจิตนิ่ง ทําใหจิตวาง ทําใหจิตไมฟุงซาน นัน่ แหละถึงจะ
ทําใหเกิดปญญาได จิตมันไมนงิ่ จิตไมวา ง มันก็ฟุงซานก็เครียด ทําใหความดันสูง
ความดันต่ํา ทําใหเกิดโรคหัวใจ ทําใหเปนโรคอัมพฤกษ อัมพาต เปนกันมากมาย
เครียดไปทําใหเกิดเปนโรคกระเพาะ โรคลําไส โรคมะเร็งได จะเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง ก็
ตองนั่ง ๑ ชัว่ โมง ใหมันไดจังหวะ ถาเดินยังไมถงึ เวลาที่กําหนดก็อยาออกจากการนั่ง ไมอยานั้น
จะเสียสัจจะ จะทําอะไรก็ไมไดผล ไมไดผลแนนอน เพราะฉะนัน้ การเจริญกรรมฐานทําใหเกิด
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ปญญาที่จะความคิด สติปญญาใหความสําเร็จเกิดแกชีวิตได วันนี้กจ็ ะชี้แจงเรื่องการพัฒนาให
เกิดปญญาญาณจะไดแกปญหาตามสมควรแกอัตตภาพของตน ดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
เทานั้น ถาไมเจริญกรรมฐานไมมีสติปญญาแน เราจะมีปญญาทางเรียนรูตามวิชาการก็ไม
สามารถจะแกปญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้นได ไมสามารถจะแกปญ
 หาทุกข ที่มันมีทุกขเกิดขึ้นมาได
เพราะฉะนั้นก็ขอใหตั้งใจฟง เรื่องการเจริญกรรมฐานใหเกิดปญญาแกไขปญหา ไดรูกฎแหงกรรม
จากการกระทําของตนบาง มีหลักอยางไรบาง ก็ขอไดติดตามฟงตอไป ณ โอกาสบัดนี้
ขอเจริญพร เจริญสุข โดยทั่วกัน ณ โอกาสบัดนี้ ตอนี้ไปก็จะไดชี้แจงขอหลักเกณฑ
ของการเจริญกรรมฐาน อยางที่กาํ หนดไวเบื้องตน ทําใหเราเกิดปญญาได รอบรูกองการณ
สังขาร เปนหัวใจสําคัญของระดับความสําเร็จของชีวิต คนมีปญญานอยจะประสบความสําเร็จ
นอย คนเจริญกรรมฐานนอยก็สําเร็จนอยเพราะทํานอย คนมีปญญามาก จะเจริญสมาธิไดมากก็
มีปญญามากจะประสบความสําเร็จมาก เชนเดียวกัน
ปญญาที่แทจริงนั้นมิใชแตความรูที่ร่ําเรียนมา หรือความเขาใจที่คิดไปเอง แตปญญา
คือความรูที่เที่ยงตรง แจมชัด และปญญาที่ไดรอบดานในความเปนจริง และรูการบริหารความ
เปนจริงนัน้ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดดวยการเจริญสมาธิภาวนานี้
ดังนั้น
ปญญาจึงมิอาจวัดไดดวยปริญญาบัตร
แตสามารถวัดไดดวย
ความสําเร็จสุขแหงชีวติ
หมายความวา ผูมีปญญานั้นไมจําเปนตองจบการศึกษาตาม
ระบบสูง และผูที่จบการศึกษาตามระบบสูงไมไดหมายความวามีปญญาเปนเลิศเสมอไป
แตผูประสบความสําเร็จโดยสมควร และมีความสุขอันยิ่งใหญนั้น คือผูมีปญญายอดเยี่ยม
แทจริง ดวยการเจริญกรรมฐานทีม่ ีปญญานัน่ เอง เรียกวาปญญาในตัว
จากนิยามแหงปญญา ยอมเห็นไดชดั วา ความรูกับปญญา เปนคนละสิง่ กัน ปญญา
นํามาเพื่อความรู แตความรูอาจไมกอใหเกิดปญญาเสมอไป บอยครั้งที่ความรูเปนเพียงขยะ
ขอมูลที่รกความทรงจํา เชน รูวาเมื่อคืน นาย ก. กับ นาง ข. ทะเลาะวิวาทกัน หรือ รูวาเด็กนอย
กําลังถายอุจจาระ หรือ นางสาวงมงายอยากแตงงาน ความรูเหลานีเ้ ปนเพียงขอมูล ไมกอใหเกิด
ปญญาใด ๆ รูก็สักแตวารู ไมไดทําใหผูรูดีขึ้น หรือผูถูกรูดีขึ้น และไมไดทําใหใครประสบ
ความสําเร็จสุขแตอยางใด การเจริญกรรมฐานทําใหมีสติปญ
 ญาและรูกฎแหงกรรม รูการแกไข
ปญหาไดทุกขณะ
แตความรูใดที่กอใหเกิดความเขาใจในสัจจะ
และการบริหารสัจจะใหเกิดประโยชน
สูงสุดได ความรูนั้นเปนขอมูลที่มีประโยชน เชน รูวาสิ่งใดก็ตามที่มีองคประกอบมาประกอบกัน
เกิดขึ้น ยอมถูกบีบเคนดวยอํานาจของกันและกัน การบีบเคนทําใหเกิดความแปรปรวน และไมมี
เอกลักษณทแี่ ทจริง ความรูเหลานีท้ ําใหเขาใจกฎเกณฑของการกําเนิดภาวะในความมี และ
คุณคาในความเปน เมือ่ เขาใจธรรมชาติเหลานี้แลว จึงสามารถบริหารความมีความเปนใหเปน
ประโยชนสูงสุดได นี่คือ ผลของปญญา
กระนั้น เนือ่ งจากความรูและปญญา เปนคนละสิ่งทีเ่ นื่องตอกัน และเสริมสรางซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นเราลองมาพิจารณาการสรางปญญากันตอไป
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การสรางปญญา
ภาวะของปญญานั้น คือ รูเที่ยงตรง รูแจมชัด รูรอบ และรูประโยชนสูงสุด เราลองมาดู
กันวา เราจะสรางภาวะปญญาไดอยางไร
ความรูเที่ยงตรง การจะมีความรูเที่ยงตรงไดนั้น ตองทําจิตใหนิ่ง เพราะจิตที่ไมนิ่ง จะ
กอใหเกิดความรูที่ไมเที่ยงตรง ตัวอยางเชน เมือ่ เราขับรถยนตอยูบนถนนดวยความเร็ว ๖๐ กม./
ชม. เห็นรถแลนสวนทางมาดวยความเร็ว ๕๐ กม./ชม. เราจะรับรูวารถคันนั้นแลนเร็วมาก และอีก
ไมนานเราพยายามแซงรถคันหนึ่งซึ่งแลนดวยความเร็ว ๕๐ กม./ชม. เราจะรับรูวารถคันนี้แลนชา
มาก ความรูในความเร็วของรถทั้งสองคันซึ่งเทากันนั้นไมเทากัน เพราะการรับรูในขณะที่เคลื่อนที่
ทําใหความรูบิดเบือน ในทํานองเดียวกันหากจิตเคลื่อนที่ ฟุงซาน ไมนิ่ง จิตไมสงบเคลื่อนที่ดวย
อารมณชอบ ชัง อยาก ไมอยาก การรับรูใด ๆ ในภาวะจิตไมนิ่งเชนนี้ยอ มเกิดความรูที่บิดเบือน
เชนกัน เชน ยามชอบแมเขาชั่วก็เห็นวาเขาดี ยามชังแมเขาดีก็เห็นวาเขาชั่ว
ความรูที่เที่ยงตรงนั้นมีลกั ษณะดังนี้
รูความจริงโดยความเปนจริง
รูความเท็จโดยความเปนเท็จ
รูความดีโดยความเปนความดี
รูความชั่วโดยความเปนความชั่ว
รูความมีประโยชนโดยความเปนความมีประโยชน
รูความมีโทษโดยความเปนความมีโทษ
รูความเปนไปไดโดยคงไวตามเดิมความเปนไปได
รูความเหมาะสมโดยความเปนความเหมาะสม
รูความไมเหมาะสมโดยความเปนความไมเหมาะสม
การจะทําจิตใหนิ่งทําไดยากตองฝกบอยๆ กําหนดไปเรื่อยๆ เพื่อความรูที่เที่ยงตรงนั้น
ตองละวางคูท วิลักษณะในธรรมชาติคือ เกิด-ดับ ดี-ชั่ว ชอบ-ชัง ถูก-ผิด เมื่อละบวกและลบได
ใจจึงสงบมั่นคงในความเปนกลางแทจริง
และเห็นภาวะบวกและภาวะลบอยางเที่ยงตรงตาม
ความเปนจริง
เมื่อจิตนิ่งในอุเบกขา และรูสิ่งตาง ๆ อยางเที่ยงตรงนั้น เปนคุณสมบัติประการแรกของ
ปญญา
ผูที่มีจิตนิง่ จากสมาธิภาวนาและรูโ ลกอยางเทีย่ งตรงนี้
แมอยูในทามกลางความ
เคลื่อนไหวก็ไมวุนวาย แมอยูทามกลางความหลากหลายอันมากมายก็ไมถูกหลอกหลอนแนนอน
เพราะจิตเขาจะนิ่งตลอดเวลา ความรูของเขาจึงเที่ยงตรงเสมอ นี่คือ คนที่มีปญญา จากการ
เจริญวิปสสนากรรมฐานเทานั้น
ความรูแจมชัด ลักษณะประการที่สองของปญญา คือ มีความรูแจมชัด การจะมี
ความรูแจมชัดไดนั้น ตองทําจิตใหสวางในตนเอง ดังพระพุทธวัจจนะทีว่ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิต
นั้นปภัสสร แตเศราหมองเพราะกิเลสจรเขามา
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คําวา จิตปภัสสร นั้น คือจิตมีแสงสวางในตนเอง แตหมองมัวและมืดมนไปเพราะ
กิเลสครอบงําอยู ไดแก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความพยาบาท ความตระหนี่ การถือตัว
การดูหมิ่นคนอื่น ความริษยา การยกตนขมทาน ความไรมารยาท การโออวด ความกระดาง การ
แขงดี ความมัวเมา และความประมาท เหลานี้คอื กิเลสที่ทําใหจิตเศราหมองและมืดมน
ยามจิตมืดมนนั้น จะตกอยูในภาวะ คิดไมออกบอกไมถูก ยามจิตหมองมัวนั้น บางที
ก็เหมือนรูๆ อยูแตนึกไมได เมื่ออยูในภาวะจิตเหลานี้ จะคิดอะไร ทําอะไร มันตื้อตันไปหมด มอง
ชีวิตก็ไมรูวาชีวิตคืออะไร เกิดมาทําไมหนอ จะไปไหน แมชวี ิตตองการอะไรแนก็ไมรู ยามทําการ
งาน ก็ไมรูจะจัดการงานอยางไรจึงจะดี หรือมีความสัมพันธกับใคร ก็ไมรูจะบริหารความสัมพันธ
อยางไรจึงจะไดเกื้อกูล และยั่งยืน คนที่จิตมืด แมลืมตาอยูก็จิตบอด ดําเนินชีวิตไปตามกระแส
กําหนดตัวเองไมได คนที่กําหนดตัวเองไมได คนที่ตั้งสติไมไดเหมือนคนประสาทเจริญกรรมฐาน
ไมไดแนนอน ควบคุมทิศทางไมได พอมืดมากเขาไมรูแมกระทั้งตนเองคือใคร ก็ไมรูวาตัวเองคือ
ใคร
แลวจะรูไดอยางไรวา ขณะนี้จิตเรามืดหรือสวางเพียงใด วิธกี ารตรวจสอบงาย ๆ คือ
ลองหลับตาดู หลับตาใหสนิท กําหนดพองหนอง ยุบหนอ หรือหลับตาใหสนิทเอาจิตปกไวที่ลิ้นป
หายใจยาวๆ ก็ได สําหรับทดสอบตัวเอง
ถาหลับตาแลว มืดตื้อไปเลย แสดงวาจิตถูกหอหุมดวยกิเลส จนเขรอะ เลอะเทอะ
สูญเสียแสงสวางในตัวเอง จนกลายเปนคนโงอยู
ถาหลับตาแลวเห็นแสงสวางแปลบไปมา นัน่ แสดงวาจิตสวางเปนขณะวาบ ๆ รูอะไรก็รู
ประเดี๋ยวประดาว รูไมจริงและไมลึกซึ้ง
ถาหลับตาแลว เห็นสีตางๆ ตองวิเคราะหวาเปนแสงสีอะไร บางคนนั่งเห็นนิมิตเห็นแสง
สีสวางมากแตก็ไมรูอะไรเลย
ถาเปนสีเขียว แสดงวาจิตกําลังมุงมั่นอยูในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือภาวะใดภาวะหนึ่ง
ถาเปนจิตสีสม แสดงวาจิตกําลังเสพปติ หรือความยินดี หรือความรัก
ถาเปนสีฟา แสดงวาจิตกําลังครุนคิด ถาเปนสีขุนเหมือนน้ําซาวขาว แสดงวาจิต
กําลังเศราโศก
ถาเปนสีมวง แสดงวาจิตกําลังละเอียดออน สุนทรี ถาเปนสีเหลือง แสดงวาจิต
กําลังรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และโปรงอยูดวย ความรูสึกนั้น เปนตน
ถาหลับตาแลว เห็นแสงไรสี สวางสนิท นวลไปทั่ว นั้นคือ แสงจิตตามธรรมชาติที่
ปราศจากอารมณ พรอมที่จะรูสิ่งตาง ๆ ไดอยางชัดเจนและลึกซึ้ง รูสึกแมในรายละเอียด ซึ่งสิ่งที่
จิตในภาวะนี้สามารถรูไดคือ
๑. ความรูในตน
๒. ความรูในมนุษย
๓. ความรูในองคกร
๔. ความรูในงาน
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๕. ความรูในสังคม
๖. ความรูในระบบเหตุผล
๗. ความรูในความเปนไปได
๘. ความรูในความเหมาะสม
เมื่อจิตสวางนั้นจะรูส ิ่งเหลานี้โดยชัดลึก คือทั้งแจมชัดและละเอียดละออ เชน เมื่อเห็น
ผลก็รูเหตุ เมื่อเห็นเหตุกร็ ูผล เมื่อเห็นคนก็รูภาวะจิตใจของเขา เมื่อมองเขาไปในตัวเราเองก็เขาใจ
แจมแจงทั้งภาวะ ฐานะ พลัง ขอดอย ขอเดน และวิถีการพัฒนาสูเปาหมายสูงสุดโดยเหมาะสม
เมื่อจะทํางานก็รูชัดในกลไกของงานโดยละเอียด เมื่อตั้งองคกรก็รูธรรมชาติขององคกร และการ
บริหารองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค
เมื่อยูในสังคมก็รูการสรางสัมพันธและการวางตัวโดย
เหมาะสม จะคิด จะพูด จะทําอะไรก็รูวาสิ่งใดเปนไปได สิ่งใดเปนไปไมได สิ่งใดควรสิ่งใดไมควร
จิตที่สวางนัน้ จะแจมจาตลอด แมในค่ําคืนจิตก็ยังสองไสวอยู และรูสิ่งตาง ๆ ที่ควรรู
เสมออยางชัดเจน
ความรูรอบ คุณสมบัติประการที่สามของปญญา คือ รูรอบ การจะเกิดปญญารูรอบ
นั้นตองทําจิตใหสวาง จนอยูเหนือกาละและอวกาศ เมื่อยูเหนือกาละและอวกาศจึงรูรอบตลอดกา
ละและสถานที่ คือ รูอดีต ปจจุบัน และอนาคตได รูทั้งในมิติ ธาตุ มิติทพิ ย และมิตธิ รรมได
เมื่อจิตสวางแลวจึงรอบรูภาพรวม คือ
๑. รูธรรมชาติ ทั้งปรากฏการณ กฎเกณฑ และกลไก
๒. รูโลก ทั้งที่มา กระแสและแนวโนม
๓. รูระบบ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีและอื่น ๆ
๔. รูวงจรชีวิต ทั้งการกําเนิด การดํารงอยู และการตาย
๕. รูมิติตาง ๆ คือรูสัมพันธภาพแหงธาตุ และพลังตาง ๆ ในทุกระดับ
โดยปกติแลวจิตเกิดขึ้นเพราะการปรุงแตง
แลวเราจะทําใหจิตวางไดอยางไรเลา
ประกอบ เมื่อความมีสองสิ่งมาประกอบกันตั้งแตระดับละเอียดถึงระดับหยาบ จิตจะกําเนิดขึ้น
และรับรูการปรุงประกอบกันขึ้นเปนสิง่ ใหมนั้น ตัวอยางเชน ใหทานลองเอานิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้จีบ
เขาสัมผัสกัน จะมีปฏิกิรยิ าในระหวางจิตเกิดและรับรู เปนความรูสึก เมื่อแยกนิ้วออกจากกัน จิต
นี้ดับ และไมรับรูการสัมผัส แตกระแสความรูสึกถูกบันทึกในความทรงจํา และประกอบกันเปนชุด
ประสบการณ และมวลความรูแลว จะหลอหลอมเปนบุคลิกภาพทางใจของบุคคลนั้น
แลวลองคิดดูเถิด ในรางกายเรานี้ อนุภาคกี่อนุภาคมารวมกันเปนอะตอมทั้งหลาย
อะตอมกี่อะตอมมารวมกันเปนโมเลกุลทั้งหลาย
โมเลกุลกี่โมเลกุลมารวมกันเปนธาตุทั้งหลาย
ธาตุกี่ธาตุมารวมกันเปนสารประกอบทั้งหลาย
สารประกอบกี่ตัวมารวมกันเปนเซลลทั้งหลาย
เซลลกี่เซลลมารวมกันเปนเนื้อเยื่อทัง้ หลาย เนื้อเยื่อกี่ชุดมารวมกันเปนอวัยวะทั้งหลาย อวัยวะกี่
อวัยวะมารวมกันเปนรางกายเรา นั้นเปนเพียงแคโครงสราง เมื่อมีรางกายขึ้นแลว สารเคมีกี่ชนิด
ที่มาบํารุงเลีย้ ง พลังกีช่ นิดที่มาขับเคลื่อนรางกายใหเปนไป นั้นเปนเพียงแครางกาย แลวจิตใจ
เลาสัมผัสกีส่ มั ผัสที่กอใหเกิดความรูสึกทั้งหลาย ความรูสึกและความรูเทาใดที่บันทึกอยูในความ
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ทรงจํา ความทรงจําและความปรารถนา ความไมปรารถนาเทาใดที่สรางความนึกคิด ความนึกคิด
เทาใดที่รวมกันเปนตัวตนอันจิตเกาะอยู
จะเห็นไดวา ชีวิตเปนผลรวมของรางกายและจิตใจ รางกายก็เต็มไปดวยความซับซอน
จิตใจยิ่งสลับซับซอนยิ่งกวา การที่จิตยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหลานี้ หรือหลายสิ่งหรือทุกสิ่งนั้น
แหละทําใหจิตไมวาง
ดังนั้นการทําจิตวางคือ การปลอยวางความมี และการรับรูในความมีทั้งหมด ทรงจิต
อยูในความไรอันไมมีขอบเขตจํากัด เมื่อนั้นจิตก็จะวาง
บุคคลที่จิตวาง และรูรอบไดทุกขณะแลว แมเผชิญภาวะซับซอนก็ไมสับสน
ความรูประโยชนสูงสุด คุณสมบัติสูงสุดของปญญาคือ รูประโยชนสูงสุด เพราะถาไมรู
ประโยชนสูงสุด ชีวิตก็จะไมถึงที่สุดแหงวิวัฒนาการ หลงวนเวียนอยูกับประโยชนเล็กนอย โทษ
มาก ไมพบความยิ่งใหญแทจริง เปนทุกขมากกวาเปนสุข หรือเปนสุขเปนทุกขสลับกันไปจนจิตใจ
เศราหมอง
เชน หากปญญาไมถึงที่สุด ไมรวู าประโยชนสูงสุดของการเกิดคืออะไรก็จะหลงการ
เกิดและไมไดประโยชนยงิ่ ใหญจากการเกิด หากไมรูวาประโยชนสูงสุดของการตายคืออะไรก็จะ
หลงตายและไมไดประโยชนยิ่งใหญจากความตาย หากไมรูวาประโยชนสูงสุดของความร่ํารวยคือ
อะไรก็จะหลงความร่ํารวยและไมไดประโยชนยิ่งใหญจากความร่ํารวยนั้น หากไมรูวาประโยชน
สูงสุดของการมีอํานาจคืออะไรก็จะหลงอํานาจและไมไดประโยชนยิ่งใหญจากอํานาจนั้น หากไมรู
วาประโยชนสูงสุดของความมีชื่อเสียงคืออะไรก็หลงชื่อเสียงและไมไดประโยชนยิ่งใหญจากการมี
ชื่อเสียงนั้น หากไมรูวาประโยชนสูงสุดของความสุขคืออะไรก็จะหลงความสุขและไมไดประโยชน
ยิ่งใหญจากความสุขที่มี หรือ หากไมรูวาประโยชนสูงสุดของความทุกขคืออะไรก็จะหลงเปนทุกข
และไมไดประโยชนยิ่งใหญจากการเปนทุกขนนั้ คนที่ไมรจู ักประโยชนในธรรมชาติมักดําเนินชีวิต
อยางขาดทุน เชน ยามเปนทุกข ก็มัวแตร่ํารวย โวยวาย สรางความเสียหายเพิ่มเติมใหมากขึ้นไป
อีก บางกับฆาตัวตายไปเลย เพราะไมรูจักใชประโยชนจากความทุกข เปนตน
อยาลืมวาทุกอยางมีทั้งคุณประโยชน มีโทษ และความเปนกลาง อยูในตัวมันเอง
แตไมรูวาประโยชนสูงสุดของชีวิตคืออะไร
หรือแมรูประโยชนสูงสุดของแตละสิ่ง
องคประกอบที่กลาวมาทั้งหมดนั้นมีคาตอการสรางชีวิตใหถึงที่สุดไดแคไหน
ควรจัดสัดสวน
ความสําเร็จในแตละองคประกอบอยางไรจึงจะไดประโยชนแกชีวิตสูงสุด
เสมือนการกอสราง
อาคารวิศวกรตองคํานวณแรงและการรับน้ําหนักของวัสดุองคประกอบทุกชนิดใหเหมาะสม หาก
มากเกินไปก็สิ้นเปลืองและสูญเสียโอกาสในการสรางประโยชนอื่น ๆ หากนอยเกินไปก็เสีย่ งตอ
หายนะ ดังนั้นการจัดสัดสวนองคประกอบในชีวิตที่เหมาะสม จะทําใหสามารถสรางชีวิตแหง
ความสําเร็จได หากไมรูภาพรวมแหงชีวิตเชนนี้ ก็มักจะไปหลงอยูในมุมใดมุมหนึ่งของชีวิต และ
ชีวิตก็ไมถึงที่สุดสักที เพราะไมมีปญญาแทงตลอดในชีวิตนั้นเอง
การจะรูประโยชนสูงสุดไดนั้น ตองทําจิตใหแทงตลอด เชน กายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม การที่จิตจะแทงตลอดไดนั้นตองทําจิตใหเปนอิสระจากทุกสิ่ง การ
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ที่จิตจะเปนอิสระจากทุกสิ่งแทจริงและมีประสิทธิภาพทางปญญาสูงสุด จะตองรวมคุณสมบัติของ
จิตทั้งสามประการขางตน คือ จิตนิ่ง จิตสวาง และจิตวางเขาดวยกันขณะจิตเดียว ครั้นแลว
พิจารณาวา แมความนิ่ง แสงสวางและความวางก็ไมเปนตน ไมใชภาวะแทจริงของใครคลายการ
ยึดถือในภาวะอันปราณีตนั้นเสีย จิตก็จะเปนอิสระแทจริงแทงตลอดสรรพสิ่งทั้งความวาง ความมี
ในความสวาง ในความมืด ในความนิ่ง และในความเคลื่อนไหว สิง่ ที่สําคัญอยางยิ่ง จิตอิสระนี้
จะตองมีคุณสมบัติ นิ่ง สวาง วาง ที่สมบูรณกอน หาไมแลวจะไมอาจแทงตลอดได และการไม
ยึดถือความนิ่ง ความสวาง และความวาง มิไดหมายถึงการหวนกลับไปสูความไหว ความมืด
และความหมกมุนในความมีอีก แตเปนการกาวจากความนิ่ง ความสวาง และความวาง เขาสู
พุทธภาวะ คือ ความเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน อยางไรขอบเขตจํากัด
ดังนั้น ตอนจะเปนดังนี้ ละความวุนเขาสูความนิ่ง แตความนิ่งนั้นมีหลายระดับ นิ่ง
บางระดับยังมืดตื้อ บางระดับก็โลงแตแคบเปนอุเบกขัง ไมใชอุเบกขา ดังนั้นตองทําจิตนิ่งนั้นให
สวางตอไป แตความสวางนั้นก็มีหลายระดับ สวางอยางมีความจํากัดจนกระทั้งถึงไรความจํากัด
สวางเปนจุดจนกระทั้งถึงสวางไปทั่ว สวางอยางจากระจายจนกระทั้งถึงสวางสนิทสม่ําเสมอ เรา
ตองพัฒนาจิตสวางใหสวางสนิทสม่ําเสมอไปทั่วทุกอยางไรความจํากัด ซึ่งการจะทําใหเกิดภาวะ
เชนนี้ไดอยางรวดเร็ว คือการเขาสูจติ วาง แตการอยูในความวางก็ยังมีหลายระดับ ความปราณีต
คือจิตวางและยึดมั่นความวางอยู จิตแบบนีจ้ ะไมอยากออกจากความวางไปไหน ยามมีความ
เคลื่อนไหวแมเล็กนอยก็จะเหนื่อยมากเพราะการยึดถือนั้น หรือจิตวางแลวกําหนดรูความวางอยู
จิตแบบนี้คลายการยึดมั่นลงไปบางแตตองคอยระวังตัวอยูตลอดเวลา
เพื่อรักษาภาวะวางไว
มิฉะนั้นจะหลุดไปสูความมี หรือทีส่ ุดคือจิตที่เคยชินกับความวางแลว และไดเรียนรูวาแมความ
วางก็ไมเปนตนไมเที่ยงมีความมีเปนภาวะตรงขาม แลวปลอยวางการยึดถือในความวางนั้น จิต
กาวเขาสูภาวะพุทธะที่เบิกบานอยางไรขอบเขต ตื่นตัวสมบูรณแบบ และรูแจงแทงตลอดทุกสิ่งได
ตั้งแตตนจนจบจึงมองเห็นประโยชนสงู สุดแหงชีวิต การดําเนินชีวิตจึงเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
อยางแทจริง
ปญญาในการใชปญญา
เมื่อสรางปญญาใหเกิดขึ้น จงชื่อวาเปนผูมีปญ
 ญา คือ รูตรง รูชัด รูรอบ และรู
ประโยชนสูงสุดแลว ในขัน้ ตอไปคือ การมีปญญาในการใชปญญานั้นอีกชั้นหนึ่ง
คนเปนจํานวนมากรูดีวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด อยางไรควร อยางไรไมควร แตก็
ไมสามารถรักษาตนใหอยูกับสิ่งที่ดี หรือควบคุมตนใหทําเฉพาะสิ่งที่ควรได เมื่อไม
สามารถเพราะขาดปญญาในการใชปญญาก็จะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ซึ่งทําใหปญญา
ที่มีอยูเดิมถูกบิดเบือนหลอกตัวเอง และคอย ๆ กลายเปนคนโงมากขึ้นทุกทีโดยไมรูตัว
ดังนั้นเมื่อมีปญญารูวาอะไรควร
อะไรไมควรแลว
ควรนําปญญานั้นมาใชใหเกิด
ประโยชนแกชีวิตทันทีดวยกลไกของปญญาในการใชปญญา
ปญญาในการใชปญญานั้นมีสองประการคือ
๑. ปญญาในการนําความรูแทมาปรับชีวิต
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๒. ปญญาในการผสมผสานชีวิตใหเขากับสัจจะสูงสุดทีป่ ญญาไดรูแลว
ปญญาในการนําความรูแทมาปรับชีวิต สามารถทําได โดยการแผญาณอันคือ
ความรูแทนั้นสูจิตใตสํานึก จิตสํานึก ความนึกคิด คําพูด อิริยาบถ การกระทํา พฤติกรรม และ
วิถีชีวิตใหความรูแทกํากับชีวิตโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มิเชนนัน้ จิตใจอาจอิดออดเพราะเคยชินเกา
หรือไหวหวั่นเพราะสิ่งเราอันยั่วเยาภายนอกได
ปญญาในขั้นนี้คือปญญาในการพัฒนาตนโดย
ปรับตั้งแตรากฐานของชีวติ ออกมา เพราะเมื่อเราจัดการกับรากฐานไดดี ลําตน กิ่งกาน ใบ ดอก
ผล ก็จะดีตามไปดวย ดังนั้นเมื่อเราปลูกฝงปญญาไวที่รากแหงชีวิต ทุกระดับของพฤติแหงชีวติ ก็
จะดีตามไปดวย และเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ แผญาณนั้นไปในทุกระดับพฤติแหงชีวิตก็จะยิ่งไดผล
เร็วและสมบูรณยิ่งขึ้น
ปญญาในการผสานชีวิตใหเขากับสัจจะสูงสุด เพื่อพบสัจจะอันเปนประโยชน
สูงสุดที่ชีวิตจะเขาถึงไดแลว ควรตั้งสภาวะนั้นเปนเปาหมายแหงชีวิต แลวทุมเททุกสิ่ง
แมชีวิตเพื่อสัจจะอันเปนประโยชนสูงสุดนั้น
ชีวิตทั้งชีวิตผสานรวมเปนหนึ่งเดียวกับ
สัจจะสูงสุด และไดรับประโยชนสูงสุดในชีวิตได ปญญาในขั้นนี้เปนปญญาในการสละ
สิ่งที่มีประโยชนนอยกวาสูสิ่งที่มีประโยชนสูงกวาจนถึงทีส่ ุด ไดแก สมาธิขั้นกลาง
ตัวอยางเชน เบื้องตนตามธรรมชาตินั้น มนุษยทั้งหลายตองการลาภ อันไดแกสรรพ
วัตถุสิ่งของทีจ่ ะอํานวยตอการดํารงอยูและความพึงพอใจในการดํารงอยู เชน ตองการอาหาร ที่
อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยาบําบัดโรค อันคือสิง่ จําเปนพืน้ ฐาน
เมื่อความตองการพื้นฐานถูกปรุงแตง ตอใหวิจิตมากขึ้น ความตองการลาภอาจ
แปรปรวนเปนความตองการในอาหารอันอรอย ที่อยูอันหรูหรา เครื่องนุงหมดี ๆ ยาบําบัดโรคดี ๆ
และดนตรีเพราะ ๆ
หากความตองการที่ถูกปรุงแตงมาแลว ถูกตบแตงตอใหพิสดารมากขึ้น ความตองการ
ลาภอาจแปรปรวนเปนตองการอาหารชั้นเลิศ ที่อยูอาศัยชั้นเลิศ เครื่องนุงหมชั้นเลิศ ยาบําบัดโรค
ชั้นเลิศ ดนตรีที่ซาบซึ้งเราใจ กลิน่ ที่เยายวนใจ สัมผัสละมุนละไมชวนใหเคลิบเคลิ้มหลงใหล ใน
ชั้นลาภนีเ้ ปนการปรนเปรอความตองการดานกามคุณแกมนุษยทั่วไป
ตามแตความประหลาด
มหัศจรรยของกามารมณที่แตละคนปรุงแตงไวเปนรสนิยม
เมื่อเสพกามพอแลว เห็นวายังไมสาแกใจ เพือ่ ใหรสชาติเพียงชั่ววูบ รูสึกแคตอน
สัมผัส ครั้นไมสัมผัสก็หมดความรูสึก จึงตองการความสุขที่ถาวร และยิง่ ใหญกวาเดิม มนุษยจงึ
แสวงหาภาวะที่ตนจะอยูไดอยางเปนสุขมากขึ้น และพบวาเกียรติยศใหความสุขไดลกึ ซึ้งกวากาม
ยิ่งใหญกวากาม เพราะเกียรติยศเกิดจากการยอมรับของชนจํานวนหนึ่ง จึงเกิดได แกการที่จะได
เกียรติยศบุคคลตองสละลาภ เพื่อประโยชนแกคนอื่น จึงจะไดรับการยอมรับและปรากฏเกียรติยศ
ขึ้นได ทานหรือการสละทรัพยเพื่อเกือ้ กูลผูอื่นจึงบังเกิดขึ้น เพื่อแลกกับยศ แตในเรื่องแปลกเมื่อ
สละลาภเพือ่ ยศแลว
ครั้นครองยศอยู ลาภก็หลั่งไหลมาเทมาเปนไปโดยธรรมชาตินี่เปนการ
ยกระดับความปรารถนาขั้นแรกของมนุษยใหสูงขึน้ อีกลําดับหนึ่ง
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เมื่อครองยศอยูพอประมาณแลวจะเห็นวายศก็แคนั้นเอง
มันมากับภาระและความ
เสี่ยง พรอมกับการจับตาดูของผูคนวา เราจะใชยศทําอะไร อยางไร เมื่อไรดีหรือไมเปนประโยชน
ตอพวกเขาหรือเปลา เมื่อใชยศกระทําการไมเปนไปตามความตองการของเขา เขาก็จะเรียกรอง
นา ๆ ประการ เมื่อแบกยศนาน ๆ จะเห็นวา ยศนั้นแมจะใหความภาคภูมิแตก็นํามาซึ่งภาระ
ความจํากับความวุนวาย ซ้ํายังเปนที่เรียกรองหมายปองของคนทั้งหลาย
 ญาจึงแสวงหาความสุขที่ปราณีต ที่เบาสบายกวายศและพบวา
มนุษยผูมีปญ
สรรเสริญนั้น เปนที่ยอมรับของมหาชนดวยความจริงใจกวา การที่ผูคนสรรเสริญนั้น
ทั้งเบาสบาย ไรภาระผูกพัน ไมเหมือนยศที่ทําใหหนักอึ้ง จึงบังเกิดการสละยศ สละ
ตําแหนง และเจริญคุณธรรมอันมีศีลเปนเบื้องตน เพื่อใหชนชื่นชมยินดีวาเปนคน
สะอาดไมตองการลาภยศใด ๆ เมื่อดีจริง สะอาดจริง ผูคนก็จะนับถือดวยความจริงใจ
กลาวสรรเสริญทั่วไป ทั้งตอหนาและลับหลัง ยังความแชมชื่นบันเทิงใจแกผูไดรับการ
สรรเสริญนั้น แตก็เปนเรื่องแปลกยิ่งสละยศแลว ลาภยศก็จะยิ่งหลั่งไหลมาเขามาตาม
ธรรมชาติ นี่เปนผลพัฒนาอีกชั้นหนึ่งของความตองการของมนุษย
ครั้นไดรับสรรเสริญไปมาก ๆ นาน ๆ ในที่สุดจะพบวา รสของสรรเสริญนั้นจะชืดและ
เอียน เพราะคนทั้งหลายมาสรรเสริญคุณสมบัติที่มีอยูในตนบาง ไมมีอยูในตนบาง แมที่มีอยูใน
ตนจริง เมื่อตนปฏิบัติเปนปกติ ก็รูสกึ เปนธรรมดาไปแลวไมเห็นแปลกวิเศษ ควรแกการสรรเสริญ
ในระยะนี้จะเอียนสรรเสริญและพบวาเรื่องอะไรจะตองความสุขไปแขวนไวกับถอยคําของผูอื่น ซึ่ง
จริงบาง เท็จบาง โดยจงใจบาง ไมจงใจบาง มนุษยจึงแสวงรสอันปราณีตกวาเดิม ก็จะพบวาใน
สภาวะแหงความสงบทีม่ ีจิตตั้งมั่นอยูในใจอันสะอาด ทรงประสิทธิภาพนัน้ มีความสุข มั่นคงถาวร
ยิ่งกวา จึงบังเกิดการประพฤติวัตรหยุมหยิมเสีย และหันมาฝกจิต เจริญสมาธิ มีการแผเมตตา
เปนตน เมื่อแผเมตตาไดที่ จะพบวาความสุขที่มอบความปรารถนาดีใหแกผูอื่นดวยใจอันสะอาดนี้
ยิ่งใหญและตั้งมั่นกวาความสุขที่ตองอิงการสรรเสริญจากคนอื่นเปนไหน ๆ จึงทรงอยูในสมาธิ
ระดับตาง ๆ มีเมตตาเปนอาทิ ตามสามารถ แตมหัศจรรยนั้น ยิ่งสละสรรเสริญเพียงใด ลาภ ยศ
สรรเสริญ ก็จะหลั่งไหลเทมาตามธรรมชาติแหงดุลยภาพ
นี่คือตัวอยางของการสละสิ่งที่มีคุณนอยกวา เพื่อกลมกลืนกับสิ่งที่มีคณ
ุ มากกวาโดย
ลําดับ จนถึงที่สุดแหงวิวัฒนาการเมื่อใจเราสละสิ่งใดไดแสดงวาอํานาจใจเราอยูเหนือสิ่งนั้น เรา
จึงไดสิ่งนัน้ มาโดยงายดายไมวาจะปรารถนาหรือไมก็ตาม
การพัฒนาปญญา
จากที่อธิบายมาแลว
จะเห็นไดวาปญญาเปนสิ่งทีส่ ามารถพัฒนาไดและตองเพียร
พัฒนาโดยลําดับ จึงจะไดปญญาที่ยิ่งใหญ
สิ่งที่ควรรูเกีย่ วกับการพัฒนาปญญา คือ ระดับของปญญา และการยกระดับปญญา
ระดับของปญญา ปญญามีสามระดับ คือ
๑. ปญญาจากการอาน ดู ฟง
๒. ปญญาจากการคิด
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๓. ปญญาจากการเห็นในสมาธิจิต
ปญญาจากการอาน ดู ฟง คือความรูที่รับรูความเปนจริงของธรรมชาติ และหรือบท
บันทึกหรือคําบอกเลา การเรียนรูธรรมชาติของผูอื่น เชน การรับรูโลกแหงความเปนจริง การ
เรียนในสถาบันการศึกษา และการศึกษาจากตํารา วีดีโอ และอุปกรณอื่น ๆ ความรูระดับนี้เปน
เสมือนขอมูลดิบสําหรับสรางปญญาในระดับตอไป
ปญญาจากการคิด เมื่อจิตทํางานควบกับใจแหงความทรงจําจะสามารถคิดจินตนาได
มากมายบนพื้นฐานขอมูลเดิมตามแรงขับของความอยากและความไมอยาก เมื่อนําความรูจาก
ระดับการดู อาน ฟงมาคิดวิเคราะห แยกแยะ เปรียบเทียบ สังเคราะห และสรุปแลว จะเกิดความรู
สัมพัทธเชิงระบบใหม ๆ เกิดขึ้น เสมือนการนําอิฐ หิน ดิน ทราย อันเปนวัตถุดิบมาสราง
ความสัมพันธเชิงระบบจนเกิดเปนอาคารบานเรือน ถนน เขือ่ น ไปตามจินตนาการที่ออกแบบไว
ตามวัตถุประสงคแหงปรารถนานั้นเอง ความรูในระดับนี้เรียกวา ปญญาจากการคิด จะกอใหเกิด
ความรูและสรางสรรใหม ๆ มากมาย แตความคิดของมนุษยก็มีความจํากัดโดยตัวมันเอง ความรู
ระดับนี้จึงมีความจํากัดตามศักยภาพการคิดของมนุษยดวย เชน เมื่อเราเห็นรถชนคนตาย
ความคิดที่คิดไดก็คือ คนขับ ขับรถประมาท หรือคนเดินเทาประมาท หรือระเบียบจราจรไมดี
อาจจะไมมีสญ
ั ญาณที่ชัดเจน หรืออาจจะคิดไปถึงความยอหยอนวินัยในสังคม ความไมปลูกฝง
กันในสถาบันการศึกษา ความไมเอาใจใสของรัฐบาล การขาดแคลนงบประมาณ การหลีกเลีย่ ง
ภาษีของประชาชน การคอรัปชั่นของนักการเมือง เปนอาทิ แตการคิดจะไมสามารถลวงลึกไปถึง
เหตุแหงการตายอันเปนกลไกกรรมสากล ที่เชื่อมโยงสรรพสัตวใหมีปฏิสัมพันธกัน หากความรูจาก
การคิดสามารถเห็นสายใยกรรมอันเปนเหตุอยูเบือ้ งหลังปรากฏการณทั้งหลายได จะไมมีผูใด ดี
ใจหรือเสียใจ เพราะการเกิดหรือการตายเลยแมแตนอย แตเพราะความคิดเขาถึงความรูระดับนี้
ไมได จึงยังดีใจ และเสียใจตอเหตุการณทั้งหลายกันอยู แตการรูดวยสมาธิจิต สามารถรูสัจจะ
แมในระดับละเอียด ปราณีตซอนเรนทั้งหลายได ดังพุทธวัจจนะที่วา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย จิตที่
เปนสมาธิยอ มเห็นทุกสิง่ ตามเปนจริง
การเห็นในสมาธิจิตนั้น จะเห็นสัจจะแท ๆ ที่เปนหรือเคยเปน หรือจะเปน และเต็มไป
ดวยความเขาใจ โดยไมมีนิยามหรือภาษาเปนความเขาใจลวน ๆ ในความรูชัด ครั้นออกมาสู
ระดับความคิดก็พออนุมานสัจจะเหลานั้นออกมาถายทอดตามดภาษาสมมติไดบาง
ความรูในสมาธิจิตนี้เปนปญญาที่ยิ่งใหญที่สุดของมนุษยที่รูไดทุกสิ่ง โดยไม
จํากัดกาลหรือสถานที่
การยกระดับปญญา ปญญาทุกชนิดมีความสัมพันธโดยตรงกับสภาวะจิต เพราะจิต
คือธาตุรู ถารูดีก็เกิดปญญา ถารูไมดีหรือรูไมเปนก็วุนวาย และอาจโงมากขึ้น ดังนัน้ การยกระดับ
ปญญา จึงสามารถกระทําไดโดยการปรับสภาวะจิตเปนสําคัญ
เมื่อปรับสภาวะจิตดีแลว ตองเลือกประเด็นหลักในการรับรูและเรียนรู ไมใชรับรูไป
หมดทุกเรื่อง การรับหมดโดยไมเลือกนั้นในที่สุดจะเละ จึงเรียกกันวารับเละ
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เมื่อเลือกรับรูโดยสมควรแลว ตอไปจะจัดระบบการรูใหมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการรับรู
การบันทึกความจํา การระลึกรู การวิเคราะห การเปรียบเทียบ การสังเคราะห และการสรุป
เมื่อสรุปกฎเกณฑไดจากปรากฏการณใด ตอไปใหพิสูจนขอสรุปนั้นกับ ปรากฏการณ
ตางๆ จนเหตุสัจจะที่ปราณีตขึ้น ชัดเจนขึ้น แมนยําขึ้น
ในที่สุดคือการฝกรูโดยไมตองคิด รูไดดวยญาณแหงสมาธิจติ นั้นคือทีส่ ุดของปญญา
ของมนุษย
ผูประสบความสําเร็จยิ่งใหญลวนเปนผูเพียรพัฒนาปญญาอยางตอเนื่อง เพราะเมื่อ
ปญญาไดรับการพัฒนาความสําเร็จก็ถูกยกระดับดวยเชนกัน
การเจริญวิปสสนากรรมฐานเปนการแกไขปญหา และแกกรรม ไดตามสมควร ตามที่
ไดชี้แจงมาก็พอสมควรแกเวลา
สุดทายนี้ ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย ขอทุกทานจงเจริญไปดวย
อายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอใหสมความมุงมาด
ปรารถนาทุกประการ เทอญ.
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