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วันนี้จะไดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ปญญาคาถา พรรณนาถึงปญญา
เพื่อประดับความรูความเขาใจในหลักธรรมแกพุทธบริษัทสืบไป
คําวาปญญานั้น แปลวา ความรูแบงออกเปนสองอยาง คือ ๑.ปญญาทาง
โลก ๒.ปญญาทางธรรม ปญญาทางโลก นั้นเปนปญญาสรางโลก กับปญญา
ทําลายโลก เชน สรางรถยนต รถไฟ เรือยนต เครื่องบิน สรางของใชสอยตางๆ
สรางบานสรางอาคาร ปรุงยาแกโรค สรางวิทยุโทรทัศน เปนตน เพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุขใหแกตัว ครอบครัว ประเทศชาติ ศาสนา และสรางศาสตราวุธตางๆ
ตลอดจนสรางระเบิดปรมาณู จรวด ดาวเทียม เปนตน เพื่อปองกัน เพื่อทําลายกัน
โดยมุงหมายจะหาความสุขสวัสดีใหแกตัว ครอบครัว ประเทศชาติ ดังกลาวมานั้น
แตก็ตองเบียดเบียนกันประหัตประหารกัน
ตามปญญาที่ตนไดศึกษาเลาเรียนมา
ปญญาอยางนี้ทําใหคนมัวเมาประมาทหลงติดอยูในภพชาติไมรูจักสิ้นสุดยุติได จึงได
ชื่อวาโลกิยปญญา แปลวาปญญาที่ทําคนใหวนอยูในโลก
สรุปความวา ปญญาทางโลกนั้นเปนเหมือนดาบสองคม คือใหทงั้ คุณและ
โทษ สวนปญญาทางธรรมนั้นมีอยู ๕
๑.
ปญญารูจักทางไปอบายภูมิ ๔
๒.
ปญญารูจักทางไปมนุษย
๓.
ปญญารูจักทางไปสวรรค
๔.
ปญญารูจักทางไปพรหม
๕.
ปญญารูจักทางไปนิพพาน
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ขยายความตอไปนี้
๑. อบายภูมิ แปลวา ภูมิต่ํา ภูมิเลว สัตวเดรัจฉาน ทั้ง ๔ ภูมินี้ ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง เปนผูนําไป คือ
ก. โดยสวนมาก ความโลภ นําไปเปน เปรต กับ อสุรกาย
ข. โดยสวนมาก ความโกรธ นําไปเปน สัตวนรก
ค. โดยสวนมาก ความหลง นําไปเปน สัตวเดรัจฉาน
๒. ทางไปมนุษยนั้น ไดแก ศีล ๕ ผูใดมีศีล ๕ บริบูรณ ผูนั้นชื่อวา
มนุษยสภูโต แปลวา เปนคนเต็มคน ถาผูใดมีศีล ๕ บริบูรณแลว ยังไดแสวงหาบุญ
กุศลตอไปอีก เชน ใหทาน ฟงธรรม เรียนธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อหวังผลอันไพบูลย
ยิ่งๆ ขึ้นไป ผูนั้นชื่อวา มนุษยสเทโว แปลวา มนุษยเทวดา คือตัวเปนคนแตใจเปน
เทวดา เพราะใจสูง ใจประเสริฐ ใจมีศีลมีธรรม ใจมีวฒ
ั นธรรมอันสูง
๓. ทางไปสวรรคนั้น ไดแก มหากุศล มีใหทาน รักษาศีล ฟงธรรม เรียน
ธรรม ปฏิบัติธรรม สรางโรงเรียน สรางโรงพยาบาล สรางโบสถ สรางวิหาร สราง
ศาลาการเปรียญ สรางพระประธาน บวชลูกบวชหลาน บวชตัวเอง ทอดกฐิน
ทอดผาปา เปนตน
๔. ทางไปพรหมนั้น ไดแก อารมณของสมถกรรมฐาน ๔๐ อยาง มีกสิณ
๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ เปนตน พวกใดไดเจริญสมถกรรมฐานขอใดขอหนึ่ง
เชน เพงดิน น้ํา ลม ไฟ เปนตน จนไดบรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถ
ฌาน ตลอดถึงอรูปฌาน เมื่อตายแลว ผูนั้นยอมไดไปเกิดในพรหมโลก
ทางสายที่ ๑ ถึง สายที่ ๔ นี้ แมพระพุทธเจาจะมาอุบัติตรัสในโลกก็ตาม
ไมมาตรัสก็ตามมีสอนกันอยูกอนแลว เชน อาฬารดาบส อุทกดาบส เปนตัวอยาง
ผูที่จะพิสูจนไดวา อบายภูมิ ๔ มีจริงหรือไม สวรรคมีจริงหรือไม พรหมโลกมีจริง
หรือไม มรรคผล นิพพานมีจริงหรือไมนั้น ตองพิสูจนไดดวยการปฏิบัติ คือตอง
เดินทางสายที่ ๔ ไดแกทางไปนิพพาน
นตฺถิ ปฺญา สมาอาภาติ

๒

๕. ทางไปนิพพานนั้น ไดแก สติปฏฐาน ๔ หรือวิปสสนากรรมฐาน ซึ่ง
เหมาะแกบุคคลทุกเพศ ทุกชั้น ทุกวัย สําหรับนักเรียน ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พอคา
ประชาชน ผูมีเวลานอยก็ปฏิบัติไดทั้งนั้น มีวิธีปฏิบัติยอๆ ดังนี้คือ
กอนจะนอน ถามีเวลาใหไหวพระเสียกอน แลวนั่งขัดสมาธิ หรือนั่งพับ
เพียบก็ได เวลาหายใจเขาไปทองพองออกมาใหใชสติตามดูอาการพองนั้น ตั้งแตเริ่ม
พองจนสุดพองพรอมกับภาวนาในใจวา พองหนอ เวลาหายใจออกทองแฟบทองยุบ
เขาไปใหใชสติตามดูอาการยุบนั้นตั้งแตเริ่มยุบจนสุดยุบพรอมกับภาวนาในใจวา ยุบ
หนอ ใหภาวนาในใจกลับไปกลับมาอยูอยางนี้วันละ ๕ นาที สัก ๗ วัน แมเวลานอน
ก็ใหวา พองหนอ ยุบหนอ จนหลับไปดวย
เมื่อภาวนาโดยทํานองนี้ครอบ ๗ วันที่หนึ่ง แลวใหเพิ่มเวลาขึ้นอีกสัก ๕
นาที รวมเปนวันละ ๑๐ นาที เมื่อครบ ๗ วันที่สองแลว ใหเพิ่มเวลาขึ้นอีกสัก ๕ นาที
รวมเปนวันละ ๑๕ นาที เมื่อครบ ๗ วันที่สามแลว ใหเพิ่มเวลาขึ้นอีกสัก ๕ นาที รวม
เปนวันละ ๒๐ นาที เมื่อครบ ๗ วันที่สี่แลว ใหเพิ่มเวลาขึ้นอีกสัก ๕ นาที รวมเปนวัน
ละ ๒๕ นาที เมื่อครบ ๗ วันที่หา แลว ใหเพิ่มเวลาขึ้นอีกสัก ๕ นาที รวมเปนวันละ
๓๐ นาที แลวใหปฏิบัติอยางนี้สืบไปเปนกิจวัตร ถาไดมากกวานี้ยิ่งเปนการดี ถาใคร
ปฏิบัติอยางนี้ เรียกวา เจริญสติปฏฐาน ๔ คือเจริญวิปสสนากรรมฐาน นั่นเอง
ทางนี้แหละเปนทางสายเอก เปนไปพรอมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของคน
ทั้งหลาย เพื่อลวงความโศกเศราเสียใจปริเทวนาการตางๆ เพื่อดับทุกข โทมนัส
เพื่อดับกิเลสตัณหา ดับความเดือดรอนนานาประการ เพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน
ดังพุทธบรรหารวา
เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มรรคโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา เปนตน
แปลวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางสายนี้เปนทางสายเอก เปนไปพรอมเพื่อความ
บริสุทธิ์หมดจดของสัตวทั้งหลาย ดังนี้เปนตน
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การปฏิบัตอิ ยางนี้ เปนการบําเพ็ญศีล สมาธิ ปญญา เชน ขณะที่นั่ง
ภาวนาวา พองหนอ ยุบหนอ อยูนั้นกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ บริสุทธิ์
ดี จัดเปนศีล
ใจไมเผลอจากพองยุบคือใจอยูกับรูปกับนาม เรียกวา สมาธิ เมื่อเห็นพอง
ยุบเห็นรูปนาม เห็นพระไตรลักษณ ตามความเปนจริง ตลอดจนเห็นอริยสัจจธรรม
ทั้ง ๔ เรียกวา ปญญา
การปฏิบัตอิ ยางนี้ เปนการปฏิบตั ิตามอัฏฐังคิกมรรคทั้ง ๘ อันเปนมัชฌิมา
ปฏิปทา คือทางสายกลาง กลางอยูที่รูปนาม กลางอยูที่พองยุบนั่นเอง เพราะศีล
สมาธิ
ปญญา
ไดรูปนามเปนอารมณ
ทางสายนี้มีปรากฏอยูเฉพาะใน
พระพุทธศาสนาเทานัน้
การปฏิบัตอิ ยางนี้ ชื่อวาไดบูชาพระพุทธเจา ดวยการปฏิบัติบูชา ซึ่งพระ
พุทธองคทรงยกยองวาเปนการบูชาอยางสูงที่สุดในพระพุทธศาสนา
เมื่อปฏิบัตถิ ูกตองตามทางสายนี้ จะไดผลวิเศษ โดยยอๆ เปน ๔ อยางคือ
๑.
จะไดปจจุบันธรรม
๒.
จะไดเห็นรูปนาม
๓.
จะไดเห็นพระไตรลักษณ
๔.
จะไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน
ถาจะกลาวโดยสวนกลาง ผูปฏิบัติจะไดบรรลุ วิสทุ ธิมรรค ๗ มีศีลอัน
บริสุทธิ์หมดจด เปนตน
ถาจะกลาวโดยสวนพิสดาร ผูป ฏิบัติจะไดบรรลุญาณ ๑๖ มีนามรูปปริเฉส
ญาณ คือปญญากําหนดรูรูปนาม เปนตน
เมื่อผานการปฏิบัติและไดผลประจักษชัดอยางนี้แลว
จึงจะพิสูจนไดวา
บุญบาปมีจริง นรก สวรรค พรหมโลก มีจริง มรรค ผล นิพพาน มีจริงหายของใจ
สงสัยอยางเด็ดขาด ถายังไมผานอยางนี้ ความสงสัยลังเลใจยังมีอยู เพราะวิจิกิจฉา
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ยังไมสิ้นไป พระพุทธศาสนางามในเบื้องตนดวยศีล งามในทามกลางดวย
สมาธิ งามในที่สุดดวยปญญา งามในเบื้องตนดวยปริยัติ งามในทานกลาง
ดวยปฏิบัติ งามในที่สุดดวยปฏิเวธ มีเหตุผลตอการพิสูจน เชิญเมธีชนพิสูจนได
ทุกเมื่อ เมื่อพิสูจนแลวจึงจะรูไดวาปญญาเปนแสงสวางในโลกจริง คือสองสวางทั้ง
โลกนี้ ทั้งโลกหนา จนกระทั่งถึงโลกุตระธรรมนําสรรพสัตวใหพนทุกข ประสบสุขอัน
ไพบูลย กลาวคือ มรรค ผล นิพพาน ดังพุทธบรรหารวา
¹µÚ¶Ô »ÚÒ ÊÁÒÍÒÀÒ
แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี ซึ่งมีอรรถาธิบาย ดังที่ไดบรรยายมา ดวย
ประการฉะนี้.
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