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ศีล สมาธ ิปัญญา 

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

ณ โอกาสตอ่ไปนี ้จะไดน้าํธรรมะ อนัเป็นคาํสอนของสมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้มากลา่วบรรยายเพ่ือเป็นเครื่องประดบั

สติปัญญาของทา่นผูฟั้ง แตค่วามจรงิ การศกึษาธรรมะและการ

ฟังธรรมะนัน้ เราฟังกนัมาซะจนมากมายแลว้ เขา้ใจวา่สมาคมนี้

มีนกัศกึษาธรรมะและนกัรูธ้รรมะท่ีมีความละเอียดลกึซึง้มาก 

แตก่ารรูธ้รรมะหรอืธรรมะท่ีเราศกึษารูต้ามตาํรบัตาํรานัน้ เป็น

แตเ่พียงเครื่องอปุกรณห์รอืเป็นแผนท่ีท่ีเราจะถือเป็นหลกั

ดาํเนินการปฏิบติั  

ณ บดันีเ้ราทัง้หลายก็ไดส้มาทานเบญจศีลคือศีล ๕ อนัเป็น

หลกัการท่ีเราจะละกิเลสคือเจตนาดว้ยความตัง้ใจ กิเลส

บางอยา่งเราละไดด้ว้ยความตัง้ใจท่ีจะละ เช่นกิเลสสว่นหยาบๆ

ท่ีเป็นไปในทางกาย ทางวาจา อนันีเ้ราตัง้ใจละได ้เช่นอยา่งศีล 

๕ ท่ีท่านสมาทานมาแลว้เม่ือซกัครูนี่ ้อนันีเ้ป็นหลกัการละกิเลส

ท่ีจะพงึกา้วลว่งดว้ยทางกายและทางวาจา กิเลสสว่นนีเ้ราตัง้ใจ 
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ตัง้เจตนางดเวน้ โดยไม่ลว่งละเมิดสิกขาบทนัน้ๆท่ีเราสมาทาน

มา และการละกิเลสดว้ยความตัง้ใจนี ้บางทีอาจจะมีการขาดตก

บกพรอ่ง แตเ่ราก็ตัง้ใจพากเพียรพยายามท่ีจะละ คืออาศยั

ความพากเพียรพยายามท่ีจะละบอ่ยๆ ละใหม้ากๆ เป็นการ

ฝึกหดันิสยัของเราใหเ้คยชินตอ่การละกิเลสสว่นนี ้ 

เม่ือหนกัๆเขา้ นิสยัท่ีเราฝึกหดัจนเคยชนินัน้มนัจะกลายเป็น

นิสยั แลว้ก็กลายเป็นอุปนิสัยเป็นความเคยชิน เม่ือเป็นอปุนิสยั

แลว้ เจตนาท่ีจะละเวน้กิเลสสว่นนีม้นัจะกลายเป็นสภาพความ

เป็นเอง ซึง่จะเป็นคณุธรรมเกิดขึน้ประจาํจิตของเรา เม่ือเป็น

เช่นนัน้เราก็จะกลายเป็นผูมี้สตสัิมปะชัญญะ รูส้กึสาํนกึผิด

ชอบชั่วดี จนกลายเป็นอปุนิสยัท่ีแทจ้รงิ ฝังแน่นอยู่ในจติของเรา 

ดงันัน้หลกัการละความชั่ว ประพฤติความดีในขัน้ศีลธรรมซึง่

เป็นไปดว้ยความตัง้ใจนัน้ ก็หมายถงึละความชั่วตามกฏของศีล 

๕ ประการดงัท่ีทา่นทัง้หลายสมาทานมาแลว้นัน้  

แตส่าํหรบักิเลสซึง่เป็นส่ิงท่ีฝังแน่นอยู่ในจติใจของเรามาแต่

นมนามนัน้ เราจะตอ้งอาศยัการฝึกหดัอบรมในทางจิต ในเม่ือ
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กลา่วถึงการฝึกหดัอบรมในทางจิต จะหนีไปจากหลกัของการ

บาํเพ็ญสมาธิ หรอืเจรญิภาวนาดว้ยอบุายอย่างใดอยา่งหนึง่

ไม่ได ้เพราะการบาํเพญ็สมาธิเท่านัน้จะเป็นพืน้ฐานใหจ้ิตของ

เรามีความมั่นคงในการท่ีจะตัง้ใจมั่นตอ่การละความชั่วและ

ประพฤติความดี  

วิธีการบาํเพ็ญสมาธิก็มีหลายแบบหลายอย่าง แตจ่ะดว้ย

ประการใดก็ตาม สาํคญัอยูท่ี่ผูป้ฏิบติัจะตอ้งตัง้ใจกาํหนดรูล้งท่ี

จิตของตน โดยอบุายวธีิท่ีจะเหน่ียวเอาอารมณอ์ย่างใดอย่าง

หนึง่มาเป็นเครื่องบรกิรรมภาวนาหรอืเป็นอารมณพ์ิจารณาเพ่ือ

เป็นอบุายใหเ้ราไดพ้ละ คืออินทรีย ์ศรัทธาพละทาํใหเ้ราเกิด

ศรทัธาในการท่ีจะประพฤติปฏิบติั วิริยะพละทาํใหเ้ราเกิด

ความพากเพียรในการปฏิบติั สตพิละความตัง้ใจท่ีจะปฏิบติั 

สมาธิพละความมั่นคงในการท่ีจะปฏิบติั และปัญญาพละ

ความรอบรูภ้ายในดวงจิตซึง่เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีนกัปฏิบติัจะพงึ

อบรมใหเ้กิดใหมี้ขึน้  
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ดงันัน้การบาํเพ็ญสมาธิโดยหลกัความเป็นจรงิแลว้เรามุง่ท่ี

จะใหจ้ิตสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ มีอุปจาระสมาธิและอัปปนา

สมาธเิป็นลาํดบั จนกระทั่งไดบ้รรลฌุาณ คือปฐมฌาณ ทุตยิ

ฌาณ ตตยิฌาณ และจตุตฌาณ ซึง่เป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ทาํ

ใหจ้ิตไดก้รรมฐาน เพราะสมถกรรมฐานหรอืสมถะจิตนัน้เป็น

พืน้ฐานใหเ้กิดสติปัญญา เพราะฉะนัน้การบาํเพ็ญสมาธินีจ้งึ

เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีเราทกุคนจะตอ้งตัง้ใจบาํเพ็ญกนัอย่างจรงิจงั  

ถา้หากวา่นกัปฏิบติัทัง้หลายมาตัง้ใจท่ีจะบาํเพ็ญสมาธิ

ภาวนากนัอยา่งแทจ้รงิ โดยตดัความลงัเลสงสยัใดๆออกจาก

จิตใจใหห้มดสิน้ไป แมเ้ราจะยดึเอาอารมณก์รรมฐานอย่างใด

อย่างหนึง่มาเป็นคูข่องใจ แมแ้ตบ่รกิรรมภาวนา พทุโธๆ หรอืยบุ

หนอพองหนอก็ตามแต ่หรอืจะเอาอะไรอยา่งใดอย่างหนึง่มา

เป็นเครื่องพจิารณาของจิตก็ไดท้ัง้นัน้ บรกิรรมภาวนาก็ดี หรอื

การพิจารณาอะไรก็ดี จดุมุ่งหมายก็เพ่ือมุง่ใหจ้ิตมีสมาธิและเป็น

การอบรมสติ ใหส้ตินัน้กลายเป็นมหาสตปัิฏฐาน  
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เม่ือจิตไดก้ลายเป็นมหาสติปัฏฐานแลว้ สติประกอบกบัจิต

จะกลายเป็นตวัผูรู้ ้ผูรู้ซ้ึง่ไดน้ามวา่พทุธะเกิดขึน้กบัจิตของผู้

ปฏิบติั นบัจาํเดิมจากนัน้จิตก็จะสามารถปฏิวติัตวัไปสูภ่มูิจิตภมูิ

ธรรมไดต้ามลาํดบัขัน้ ซึง่ทัง้นีส้ดุแทแ้ตค่วามพากเพียรพยายาม

ของท่านผูใ้ด ดงันัน้การศกึษาธรรมะก็ดี การเรยีนธรรมะก็ดี 

หากปราศจากการปฏิบติัอย่างจรงิจงัแลว้ ผลท่ีจะพงึเกิดจาก

การปฏิบติันัน้ย่อมไม่มี ดงันัน้ส่ิงท่ีจาํเป็นจรงิๆก็คือปฏิบติัจรงิ 

ทาํจรงิ อาศยัหลกัท่ีวา่ ภาวติา อบรมใหม้ากๆ พาหุลกีตา 

กระทาํใหม้ากๆ  

เช่นอยา่งเราจะภาวนา พทุโธๆ เป็นตน้ก็ดี ถา้ท่านผูใ้ดจะคิด

หรอืตดัสินใจใหแ้น่วแน่ลงไปวา่ ลองดซูิ ฉนัจะภาวนาพทุโธอ

ย่างเดียว แลว้มนัจะมีผลอะไรเกิดขึน้หรอืไม่ แลว้ก็ตัง้ใจนั่ง

บรกิรรมภาวนาพทุโธ หรอืเราจะไม่นั่งก็ตาม เดินภาวนาพทุโธก็

ได ้ยืนภาวนาพทุโธก็ได ้นอนภาวนาพทุโธก็ได ้ยืน เดิน นั่ง นอน 

กิน ด่ืม ทาํ พดู คิด ทาํสติกาํหนดจิตนกึพทุโธไวใ้นใจ เอาพทุโธ

เป็นเครื่องรูข้องจิต เป็นเครื่องระลกึของสติ จนสามารถทาํจิตให้
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จดจอ้งอยู่กบัคาํวา่พทุโธ แมว้า่ในขัน้ตน้นี ้จิตของเรายงัจะไม่

สงบตัง้มั่นเป็นสมาธิตามแบบฉบบัท่ีทา่นกลา่วไวก็้ตาม แต่

ปัญหาสาํคญัเม่ือจิตของเรามาอยู่กบัพทุโธเป็นสว่นมากแลว้ 

แลว้เราจะมีความรูส้กึกบัอารมณอ่ื์นๆนัน้อย่างไร เขา้ใจวา่ถา้จิต

มีเครื่องยดึ จติมีเครือ่งอยู่ จติของเราคงจะพรากจากอารมณท่ี์

วุน่วายตา่งๆ ใหเ้ขา้มาจดจอ้งอยู่กบัคาํวา่พทุโธ เม่ือเวลากระทบ

อารมณส่ิ์งใดเขา้แลว้โดยท่ีไม่ไดต้ัง้ใจ จิตของเราอาจจะวิ่งเขา้ไป

หาพทุโธ แลว้ก็อาจจะบรรเทาความวุน่วายท่ีจะพงึเกิดขึน้กบัจิต

ไดบ้า้ง อนันีเ้ป็นผลท่ีเราจะพงึไดร้บัจากคาํวา่การภาวนาพทุโธ  

เพราะฉะนัน้ การท่ีเราจะทาํสมาธิภาวนาใหไ้ดร้บัผลจรงิจงั

นัน้ อยูท่ี่การกระทาํจรงิ และทาํใหม้ากๆเป็นสาํคญั การภาวนา

พทุโธๆๆนี ้แมว้า่บางท่านอาจจะกลา่ววา่ การภาวนาพทุโธ จิต

เป็นไดแ้ตเ่พียงแคข่ัน้สมถกรรมฐาน ไมถ่ึงขัน้วิปัสสนากรรมฐาน

ก็ตาม แตข่อใหท้า่นลองทาํดซูิวา่ เม่ือสามารถท่ีจะภาวนาพทุโธ 

ทาํจิตใหส้งบตัง้มั่นลงเป็นสมาธิ เม่ือจิตภาวนาพทุโธแลว้ จิต

สงบลงไปพอสวา่งขึน้มา คาํวา่พทุโธนัน้จะหายไป ในเม่ือพทุโธ
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หายไปแลว้ จติของผูภ้าวนานัน้นอ้มเขา้ไปสูล่มหายใจ ยดึเอา

ลมหายใจเป็นเครื่องรู ้เอาลมหายใจเป็นเครื่องรูข้องจิต เป็น

เครื่องระลกึของสติ ตามรูล้มหายใจเขา้ไปเรื่อยๆ เพียงแตรู่อ้ยู่ท่ี

ลมหายใจอย่างเดียวเทา่นัน้ แลว้จิตก็จะคอ่ยสงบละเอียดลงไป

ทีละนอ้ยๆ จนกระทั่งผ่านอปุจาระสมาธิ แลว้ก็เขา้ไปถงึอปัปนา

สมาธิ  

เม่ือจิตเขา้ไปถึงจดุท่ีเรยีกวา่อัปปนาสมาธนิัน้ ขอทาํความ

เขา้ใจกบัทา่นผูป้ฏิบติัอีกครัง้หนึ่งวา่ จิตอยู่ในอปัปนาสมาธิจะมี

ลกัษณะน่ิง น่ิงแลว้ก็มีความสวา่งเป็นเครือ่งหมาย สมาธิท่ี

ถกูตอ้งและสมาธิท่ีแทจ้รงินัน้ย่อมมีความสวา่งภายในจติเป็น

เครื่องหมาย ถา้สมาธิอนัใดมืด ไม่มีความสวา่ง สมาธิอนันัน้

ท่านเรยีกวา่โมหะสมาธิ ทีนีค้วามสวา่งของจิตนัน้เป็น

สญัลกัษณท่ี์จะทาํใหจิ้ตมีสมัปะชญัญะดีขึน้ และความรูส้กึของ

ผูท้าํจิตไดถ้ึงขัน้อปัปนาสมาธิไดน้ัน้จะมีความรูส้กึอยู่ภายในจิต

อย่างเดียว ความรูส้กึของจิตท่ีจะติดตอ่กบัโลกภายนอกไม่มี 

เพราะในขนาดนัน้ลมหายใจก็ไดห้ายขาดไปแลว้ เม่ือลมหายใจ
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หายขาดไปแลว้ ลมหายใจก็เป็นกายสว่นหนึ่ง รา่งกายท่ีเป็นตวั

เป็นตน้น่ีก็หายไป  

ในเม่ือตวัตนโดยสมมติุบญัญติัคือกายหายไปแลว้ ลม

หายใจก็หายไปแลว้ ตวัตนท่ีเรยีกวา่ อตตฺทปีา (อตัตะทีปา) มี

ตนเป็นเกาะ อตตฺสรณา (อตัตะสะระณา) มีตนเป็นท่ีพึ่ง คือจิต

จะปรากฏเดน่ชดั ในเม่ือจิตปรากฏเดน่ชดัและความรูส้กึอยู่

ภายในจิตอยา่งเดน่ชดั นั่นแหละคือคาํท่ีพระพทุธเจา้ตรสัไวว้า่ 

อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ (อตัตา ห ิอตัตโน นาโถ) ตนเป็นท่ีพึ่ง

ของตน  

เม่ือใครทาํจิตใหบ้รรลถุึงขัน้นี ้ก็จะไดรู้ส้กึในทนัทีวา่ อตัตา 

ตวัตนท่ีเป็นท่ีพึ่งเป็นเกาะ หรอืมีตนเป็นท่ีเป็นสรณะนัน้ จะ

ปรากฏอย่างเดน่ชดั และในบางครัง้ถา้ผูมี้สติปัญญาเฉลียว

ฉลาดรอบรูห้น่อย ก็จะเกิดความรูข้ึน้มาวา่ แทท่ี้จรงิอตัตา 

ตวัตนท่ีเป็นรูปรา่งกายนัน้ มนัไม่ใช่ตวัตนอย่างแทจ้รงิ ไม่ใช่ท่ี

พึ่งพาอาศยักนัอย่างแทจ้รงิ แตแ่ทท่ี้จรงิตวัตนท่ีเป็นท่ีพึง่ท่ีอาศยั

ก็คือจิต ดวงจติท่ีปรากฏเดน่ชดัอยู่นั่นแหละจะเป็นตวัตนท่ีพึง่ท่ี
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อาศยั และอีกอย่างหนึง่จะทาํใหผู้ภ้าวนานัน้รูจ้กัวา่อะไรคือ

ตวัตน ตวัตนท่ีจะเป็นท่ีพึง่แกต่นจรงิจงันัน้คืออะไร นอกจากจะรู ้

วา่ตวัตนอนัเป็นท่ีพึ่งของตวัเองอย่างแทจ้รงิคืออะไรแลว้ ย่อมจะ

สามารถรูว้า่สภาพจิตเดิมแทน้ัน้คืออะไร  

ในขณะท่ีเรามีความรูส้กึอยูอ่ย่างนัน้ จิตของเราจะรูส้กึวา่มี

ความบรสิทุธ์ิสะอาด และเรยีกวา่เป็นจิตท่ีอยู่เหนือความสขุ

ความทกุขเ์พราะในขณะท่ีสภาพจิตเป็นเชน่นัน้ สขุก็ไม่ปรากฏ 

ทกุขก็์ไม่ปรากฏเป็นสภาพจติท่ีน่ิงอยู่เฉยๆ ในขัน้นีถ้งึแมว้า่

สติปัญญาอย่างอ่ืนจะไม่เกิดขึน้ในขณะนัน้ก็ตาม แตห่ากใคร

สามารถทาํจิตใหบ้รรลถุึงความเป็นเช่นนีบ้อ่ยเขา้ จะเป็นฐานท่ี

ใหเ้กิดสติ เกิดสติสมัปะชญัญะ ซึง่มนัจะเกิดขึน้อย่างท่ีเราไม่

รูส้กึตวั  

ทีนีต้ามตาํราท่ีทา่นกลา่ววา่จิตอยู่ในสภาพของสมถกรรม

ฐานย่อมไม่มีความรูท่ี้จะปรากฏขึน้ในขณะนัน้ อนันีเ้ป็นความ

จรงิ ใครๆอย่าไปปฏิเสธมติอนันี ้แตที่นีเ้ราอาจจะเกิดสติปัญญา

ขึน้ตอ่เม่ือ จิตของเราถอนจากสมาธิในขัน้นีอ้อกมาแลว้ เราจะมี
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สติสมัปะชญัญะตามรูเ้ม่ือจิตเกิดความคิดขึน้มา โดยธรรมชาติ

ของจิตแลว้จะไปสงบน่ิงอยู่อย่างนัน้ตลอดกาลไม่ได ้ถึงคราว ถงึ

กาล ถึงเวลาแลว้ จิตก็ย่อมถอนออกมาจากสมาธิ ในเม่ือจิต

ถอนออกจากสมาธิก็เกิดความรูส้กึขึน้มา จิตก็จะมีความคิด

เกิดขึน้ จิตไปคิดเรื่องอะไรก็ตามไม่สาํคญั สาํคญัอยู่ตรงท่ีวา่สติ

ตวัท่ีจะตามรูท้นัความคิดนั่น นั่นเป็นตวัการท่ีสาํคญั  

ถา้หากผูภ้าวนาไม่ดว่นพรวดพราดออกจากการปฏิบติั

สมาธิ ใชเ้วลาตามกาํหนดรูค้วามคิดของตนเองไป ความคิดอนั

นัน้จะกลายเป็นเครือ่งรูข้องจติ เป็นเครื่องระลกึของสติ ในเม่ือ

จิตมีความคิด จิตก็มีเครื่องรู ้ในเม่ือจิตมีเครื่องรู ้สติก็มีเครื่อง

ระลกึ ถา้หากวา่จิตตามรูท้นัหรอืสติตามรูท้นัความคิดเม่ือไหร ่

ความคิดอนันัน้จะกลายเป็นภมูิความรู ้กลายเป็นภมูิปัญญา

ของผูป้ฏิบติั แตถ่า้ผูน้ัน้ไม่หลงความคิดของตวัเอง ถา้หากสติ

สมัปะชญัญะมีพลงัแกก่ลา้ แมจ้ิตจะเกิดความรูค้วามคิดอะไร

ขึน้มาก็ตาม ความรูแ้ละความคิดอนันัน้จะกลายเป็นภมูปัิญญา
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ของจิต จิตอาจจะคิดเรื่องดีก็ได ้อาจจะคิดเรื่องชั่วก็ได ้แต่

สาํคญัอยู่ท่ีตวัสติท่ีรูเ้ท่าทนัความคิดอนันัน้  

เม่ือคิดขึน้มาแลว้จิตไม่มีความยดึ เม่ือจิตไม่มีความยดึกบั

ความคิดของตวัเอง ปฏิกิรยิาท่ีจะพงึใหเ้กิดความยนิดียินรา้ย

ย่อมไม่มี เป็นแตเ่พียงกิรยิาสกัวา่คิด คิดแลว้ก็ปลอ่ยวางไป เม่ือ

เป็นเชน่นัน้สติตวัผูรู้ม้นัก็จะตามทนัความคิดของตวัเองตลอดไป 

ถา้ยิ่งตามกาํหนดรูค้วามคิดนี ้ถา้สติตามทนัความคิด ความคิด

อนันีม้นัยิง่จะเกิดมากขึน้ เพราะยิ่งจอ้งด ูยิ่งตามรูต้ามเหน็ ยิ่ง

ตามทนัเทา่ไหร ่ความคิดมนัก็จะเกิดขึน้มากขึน้เทา่นัน้ บางทีมนั

อาจจะคิดขึน้มาอย่างท่ีเราไม่สามารถจะกาํหนดทนั ถา้สติออ่น

เม่ือไหรก่าํหนดตามรูค้วามคิดไม่ทนั จิตไปหลงยดึถือส่ิงนัน้ๆเขา้ 

มนัก็เกิดเป็นตวักิเลส ถา้ยินดีก็เป็นกามตัณหา ถา้ติดก็เป็น

ภวตัณหา ถา้หากวา่ยินรา้ยก็เป็น วิภวตัณหา  

ถา้จิตคิดแลว้มีสภาพปกติ มีแตค่วามเป็นปกติเป็นหนึง่ ไม่

ยดึ ไม่หลง ไมเ่กิดความยินดี ไม่เกิดความยินรา้ย นั่นแหละคือ

อาการดับกเิลส จรงิอยู่ความคิดท่ีเรายงัไม่มีสมาธิ ท่ีเรายงัไม่มี
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สติสมัปะชญัญะรูเ้ท่าทนัความคิด ความคิดอนันัน้มนัสามารถท่ี

จะเอาจิตของเราไปบดขยี ้ใหเ้กิดความสขุ ใหเ้กิดความทกุขซ์ึง่

สดุแทแ้ตกิ่เลสจะปรุงไป อนันีเ้ป็นความคิดในสมยัท่ีเรายงัไม่มี

สมาธิ ไมมี่สติสมัปะชญัญะ สมบรูณอ์นัเป็นพละหรอืเป็น

อินทรีย ์แตถ่า้หากจิตผ่านความเป็นสมาธิบอ่ยๆ สติก็จะ

กลายเป็นพละ เป็นอินทรยี ์สามารถท่ีจะรูท้นัความรูส้กึนกึคิดท่ี

เกิดขึน้ภายในจิตได ้และจะสามารถประคบัประคองจิต ให้

ดาํเนินไปสูภ่มูิจิตภมูิธรรมได ้ 

เม่ือจิตรูเ้ท่าทนัอารมณคื์อความคิดท่ีเกิดขึน้ในจิต มนัก็

กลายเป็นตวัสติปัญญา ปัญญานีถ้า้จะวา่กนัตามความเขา้ใจ

โดยทั่วๆไป ปัญญาท่ีเราใชส้ญัญา แลว้มานอ้มนกึคิดพจิารณา

ธรรมะตามท่ีเราเขา้ใจ โดยความตัง้ใจ อนันีม้นัเป็นสติปัญญา

ธรรมดาๆ แตถ่า้ปัญญาท่ีเกิดจากสมาธิ อนันัน้มนัเป็นสมาธิ

ปัญญา แตเ่ราจาํเป็นจะตอ้งอาศยัปัญญาในขัน้จนิตามย

ปัญญา หรอื สุตมยปัญญาท่ีเกิดจากการคิดและการฟัง และก็

นาํนอ้มนาํไปพินิจพิจารณาตามหลกัการ เช่นเราจะพิจารณา
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พระไตรลักษณว์า่ส่ิงนีไ้ม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา เราใช้

สติปัญญาอย่างธรรมดาๆ คน้คิดพิจารณาไปตามตาํรบัท่ีเรา

เรยีนรูม้า และพรอ้มๆกนันัน้ก็พยายามทาํจิตใหเ้ป็นสมาธิไป

ดว้ย เม่ือจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเม่ือไหร ่เม่ือนัน้ปัญญาท่ีเกิด

จากความคิด ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง มนัก็จะเป็นคณุธรรม

อดุหนนุใหเ้กิดปัญญาในขัน้สมาธิปัญญา หรอืภาวนามย

ปัญญา  

ปัญญาตามสญัญาหรอืความทรงจาํเป็นอปุกรณใ์หเ้กิด

สติปัญญาในขัน้สมาธิภาวนา เป็นส่ิงท่ีอาศยัซึง่กนัและกนั 

เพราะการบรกิรรมภาวนาก็ดี การคน้คิดพจิารณาตามสญัญาท่ี

เราเรยีนมาก็ดี ทัง้สองอยา่งนีเ้ป็นอปุกรณใ์หจ้ิตเกิดมีสมาธิ แต่

สมาธิท่ีเกิดจากบรกิรรมภาวนานัน้ สว่นมากเม่ือจิตสงบลงไป

แลว้ จะไมค่อ่ยเกิดความรูอ้ะไรขึน้มา แตถ่า้สมาธิท่ีเราไดผ่้าน

การพิจารณาอะไรมาแลว้ เม่ือจิตสงบตัง้มั่นลงเป็นสมาธิ จะทาํ

ใหเ้กิดมีปัญญาในสมาธิขึน้มา เพราะอาศยัปัญญาความรู้
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ในทางท่ีเราทรงจาํมาดว้ยสญัญานัน้เป็นคณุธรรมเกือ้กลู

อดุหนนุกนัไป  

น่ีขอ้สงัเกตในการท่ีเราจะพงึทาํความเขา้ใจในขณะท่ี

บาํเพ็ญภาวนาและถา้หากวา่จิตของเราไดผ่้านการพจิารณา

อะไรมาแลว้ เม่ือจิตสงบลงไปในขัน้อปุจาระสมาธิ ถา้เกิด

สติปัญญาความรูข้ึน้มาเอง ปัญญาความรูอ้นันัน้ยงัจะมีสมมุติ

บัญญัตอิยู่ เม่ือจิตรูอ้ะไรขึน้มายงัจะเรยีกช่ือส่ิงท่ีรูน้ัน้วา่ส่ิงนัน้

เป็นส่ิงนี ้ส่ิงนีเ้ป็นอย่างนัน้  

แตถ่า้จิตสงบละเอียดลงไปกนัจรงิๆแลว้ จะใชค้าํวา่จิตอยู่

ในระดบัของอัปปนาสมาธก็ิสดุแทแ้ตผู่ฟั้งจะเขา้ใจ แต่

ประสบการณบ์างครัง้ท่ีมนัเกิดขึน้นัน้ จิตอยู่ในลกัษณะท่ีสงบน่ิง

สวา่ง มีความสวา่งไสว แตก็่หากมีส่ิงซึง่ผ่านเขา้มาเป็นเครื่องรู ้

ของจิต เป็นเครื่องระลกึของสติอยู่ตลอดเวลา แตส่ิ่งท่ีรู ้ท่ีปรากฏ

ขึน้มานัน้ จิตไม่มีความสาํคญัมั่นหมายวา่จะเรยีกส่ิงนัน้วา่เป็น

อะไร มีแตส่ิ่งท่ีมีอยู่เป็นอยูต่ลอดเวลา อนันีคื้อลกัษณะของภมูิ

จิตท่ีสงบอยา่งละเอียดแลว้ เกิดภมูิความรูข้ึน้มา เขา้ใจวา่สจั
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ธรรมท่ีเกิดขึน้กบัจิตนัน้ย่อมอยูเ่หนือสมมุตบิัญญัต ิแมใ้น

ขณะนัน้จิตตวัผูรู้ ้เคา้ก็จะไมส่มมติุเรยีกตวัเคา้เองวา่จิตตวัผูรู้ ้

แมแ้ตส่ิ่งท่ีรูท่ี้ปรากฏอยู่นัน้ จิตก็ไม่เรยีกวา่อะไร เขา้ใจวา่ภมูิ

ความรูใ้นขัน้นีอ้ยู่ในขัน้ท่ีอยู่เหนือสมมติุบญัญติั ของจรงิท่ี

ปรากฏขึน้กบัจิตของผูภ้าวนานัน้จะตอ้งอยู่เหนือสมมติุบญัญติั

เสมอ ถา้ส่ิงใดท่ียงัมีสมมติุบญัญติัอยู่ ส่ิงนัน้ก็ยงัไม่ใช่ความจรงิ 

หรอืยงัไม่ใช่สจัธรรม  

อนันีข้อฝากใหส้มาคมนีน้าํไปพินิจพิจารณาวา่จะมีความ

เขา้ใจจะมีความเหน็อยา่งไร สาํหรบัการกลา่วธรรมะอนัเป็นคติ

เตือนใจของทา่นนกัศกึษาและนกัปฏิบติัทัง้หลายก็เหน็วา่

พอสมควรแกก่าละเวลา จงึขอยติุดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/1QvKeLfPM_w  

 

https://youtu.be/1QvKeLfPM_w

