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ความสํ าคัญของบทความ
โดยธรรมชาติทวั ไป มนุ ษย์ทีได้เปรี ยบ คือ “ผ้ ูทีได้ รับโอกาสในชี วิต” ทีเรี ยกวา่ “สมบัติ ๔” หมายถึง ข้อดี
่
่ ประกอบตางๆ
่ ซึ งอํานวยแกการให้
่ ดชอง
่
ความเพียบพร้อม ความสมบูรณ์แหงองค์
ผลของกรรมดี และไมเปิ
่
่
่ ถึง
ให้กรรมชัวแสดงผล สวนประกอบอํ
านวย ชวยเสริ
มกรรมดี ได้แก่ (๑) “คติสมบัติ” คือ สมบัติแหงคติ
่ ่ าย ถึงพร้ อมด้วยรู ปกาย รู ปกายให้ (๓) “กาล
พร้ อมด้วยคติ คติให้ (๒) “อปธิ
ุ สมบัติ” คือ สมบัติแหงรางก
่
่
สมบัติ” คือ สมบัติแหงกาล
ถึงพร้อมด้วยกาล (๔) “ปโยคสมบัติ” คือ สมบัติแหงการประกอบ
ถึงพร้อมด้วย
ิ
่
่
่
การประกอบความเพียร กจการให้
ในสวนนี
ถ้าเป็ นหมอดู กถื็ อฤกษ์ยามดีเป็ นหลัก แตพระพุ
ทธเจ้าไมให้
เชือเรื องโชคลาง ให้เชือเรื อง “การกระทําแห่ งกรรม ๓: กายกรรม–วจี กรรม–มโนกรรม” ทีเรี ยกวา่ “กฎแห่ ง
ั สสกตาสัทธา] โดยใช้โอกาสทํามันตอนนี เลย แตต้่ องทําแบบ
กรรม” และ “กฎแห่ งกรรมของสั ตว์ ” [กมมั
่ เหตุผลและปั ญญา กถึ็ งคราวฉิ บหายวิบตั ิได้เช่นกนั ชีวิต
“สั ตบรษผ้
ุ ุ ูมีสัปปริุ สธรรมทัง ๗” ให้ได้ ถ้ามัวไมใช้
เหมาะจังหวะเสี ยงดนตรี ทีมี “สงู–ตํา–คงระดับ–ช้ า–เร็ ว–หยดุ” ใครจะเป็ นคนชํานาญ เรี ยงลําดับให้ไพเราะ
่ นเอง การใช้ชีวิตของคนกเชนเดี
็ ่ ยวกนั ใครจะเป็ นผูช้ าํ นาญในการชักนําจิตวิญญาณของตนให้กาวไป
้
เทานั
่ ่ ั
่ กอยาคิ
็ ่ ดทําชัว ก็
ข้างหน้าได้ดีทีสุ ด นันคือ “ความรู้ รอบการใช้ โอกาส” แตถ้่ามันซวยทังชีวิต คอยวากนใหม
ั
ให้หากลยาณมิ
ตรเป็ นคู่คิด ของอนุ ญาตใช้บุญคนอืน เพือสร้างฐานบุญของตนเองให้ได้ ถ้าสําเร็ จหรื อไม่
่
็ วกนั ประการสําคัญ อยาไปเสี
่
่ ยึดครองโลกไว้ พวกทียึด
สําเร็ จอยาไปเนรคุ
ณผูม้ ีพระคุณกแล้
ยใจ ทีไมได้
่ นสุ กๆ ดิบๆ ไหม้ๆ ไมได้
่ ดีอะไรเลย เอาทีวาไมอดตาย
่ ่
ครองโลกเอาไว้ ไมมี่ ใครมีความสุ ขเลยสักคน มีแตเป็
็ ่
็ วกนั เพือการเจริ ญภาวนากรรมฐานอยางถู
่ กวิธี จะได้
กนาจะใช้
ได้ แล้วมีลมหายใจไว้เพือพระรัตนตรัยกแล้
่
่ ่ เงินล้นฟ้ าล้นแผนดิ
่ นแล้วตายเหมือนหมาตัวหนึ งข้างถนน ถ้าเรา
หลุดพ้นจากโลกนี อยางสมศั
กดิศรี ไมใชมี
่
่ ่
็ ่ ่
ั น ปั ญญากบจิ
ั ตทีปราศจากนิ วรณ์
คิดวาโลกนี
ไมใชของเรา
มันกไมใชของเรา
จะไปอาลัยอาวรณ์อะไรกบมั
่ นทีจะทําให้หลุดพ้นจากกเลสทั
ิ งหลาย เพือสู่ นิพพานให้ได้ ปั ญญาทีสมบูรณ์ในโลกนี มีส่ วนประกอบ
เทานั
่ ได้แก่ (๒) ปัญญาในพระพุทธศาสนา (๒) ปัญญาในปรั ชญาและตรรกวิทยา และ (๓) ปัญญาใน
อยู่ ๓ อยาง
ั ว จะมีองค์ประกอบเป็ น (๑) ความศรั ทธา
วิทยาศาสตร์ ในปั ญญาทัง ๓ นี เมือสัมปยุตต์เป็ นธรรมรวมกนแล้
(๒) ความเชื อ (๓) หลัก ฐาน (๔) เหตผล
ุ รวมกนั คื อ “ปั ญญา ๓” ได้แ ก่ (๑) จิ น ตามยปั ญญา–โยนิ โ ส
มนสิ การ (๒) สตมย
ุ ปัญญา–ปรโตโฆสะ และ (๓) ภาวนามยปัญญา–ญาณทัสสน–ญาณ–ความตรั สรู้ นันคือ
่
่
(๑) “อารั มมณปนิ
แหงกรรมฐาน
ได้แก่ สมาบัติ ๘ (๒) “ลักขณปนิ
ู ชฌาน” คือ เพง่
ู ชฌาน” คือ เพงอารมณ์
่ งหลายต้องลงมือทําเอง.
ลักษณะนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ได้แก่ มรรค–ผล–นิพพาน ทีเหลือคือทานทั
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หน้า ๑

บทความที ๑๐๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – โอกาสของสั ตว์ ทงหลายไม่
ั
เทียมกัน
ิ นรอบข้างตนเป็ นประการ
ในความเป็ นธรรมชาติของมนุษย์นนั คือ การสื บค้นหาความจริ งทีเกดขึ
่
่
่ ั วาของตนยอมดี
่
่ ทีสุ ด
แรก แตใครจะมี
วิธีการค้นหาหรื อแสวงหาได้อยางไรนั
น กมี็ แนวคิดทีแตกตางกนไป
่ ถูกต้องหรื อคลาดเคลือนไปจากความเป็ นจริ ง คือ
อันเป็ นเหตุให้เกิด “ทิฏฐิ –ทฤษฎี–ความเห็น” ทังเป็ นสวนที
่ นจริ ง แตไมตรงกบความเป็
่ ่
ั
่
คําพูดวาเป็
นจริ งนันๆ ทีสําคัญคือการสร้างมโนภาพขึนเอาเอง วาความเห็
นของ
่ พวกตนคิดไว้ กถื็ อวาเป็
่ นพวกมีความคิด
ตนนัน ถูกต้อง แล้วบังคับให้คนอืนคิดตามไปด้วย ถ้าไมคิ่ ดอยางที
่ ทธิ ของตน เลนเอาคนที
่
่ อถูกต้องไมมี่ ทีจะอยู่ ทังทีโลกนี มนั กกว้
็ างใหญไพศาล
่
กบฏตอลั
คิดตางหรื
ปรัชญา
ิ นตามลําดับตอจากศาสนา
่
เพือหาโอกาสให้ตนเอง ขอคิดแบบถูกต้อง
ตรรกวิทยา และวิทยาศาสตร์ ได้เกดขึ
็
่
่
็
่
่่
่
ารวจโลกวากลม
ตอมานั
กวิทยาศาสตร์ กบอกวา
เชน่ แตกอนศาสนาบอกวาโลกแบน
นักปราชญ์กพยายามสํ
่
่ ่ กกลมๆ
กลมแนนอน
อาจเป็ นเพราะพวกนักบวชมองเห็นดวงจันทร์ และพระอาทิตย์มนั เป็ นวงแบน ไมใชลู
็
่ ่
ถ้าเดินทางรอบโลก กตกโลกตายอยางแนนอน
เรื องนี น่ าจะเป็ นนักเดินเรื อชาวสเปน และโปตุเกส ทีอาสา
่
่
เดินทางรอบโลก จนชาวฟิ ลิปปิ นส์พูดภาษาสเปนได้ แตพวกนี
มาพร้อมความฉิ บหาย คือ การลาอาณานิ
คม
ํ
่ อต้องเผาทัง
ตามระเบียบทีกาหนดไว้
ลัทธิศาสนาเริ มสันคลอน จึงใช้วิธีประกาศิต [Prescriptivism] ใครไมเชื
่
่ ตว์เป็ นบาป จนไมมี่ การจับเผาทัง
เป็ น ถือเป็ นพวกนอกรี ต หรื อยางไปเลย
ในพระพุทธศาสนานัน การฆาสั
่ ทังตาย แตเป็
่ นการใช้เหตุผลและปั ญญาประกอบกนั พวกนักวิทยาศาสตร์ ในสมัยยุโรปตอน
เป็ นหรื อยาง
่ สต์ศตวรรษที ๑๘ เป็ นต้นมา จึงมีการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในอังกฤษหรื อยุโรปตะวันตก การ
ปลาย คือ ชวงคริ
แสวงหาความรู ้เริ มเป็ นวิทยาศาสตร์ ในศาสตร์หลายสาขา โดยนําองค์ความรู ้ในปรัชญาและตรรกวิทยามาใช้
่ นกั คิดนักอุดมการณ์ ในสมัยปัจจุบนั เรี ยกวา่
ประกอบการใช้เหตุผล แตวิ่ ทยาศาสตร์จะใช้หลักฐานมากกวาใช้
“นักอนาคตศาสตร์ –Futurist” [โหราจารย์–หมอดู] ฉะนัน พระพุทธศาสนาใช้ความศรัทธาในพระศาสดา
ปรั ชญาใช้ความเชื อในปราชญ์เมธี วิทยาศาสตร์ ใช้หลักฐานที มี อยู่จริ ง ทัง ๓ ฝ่ าย กยั็ งใช้วิธีอนุ มานกบั
่
อุปมานตามแนวทางตรรกวิทยาเป็ นพืนฐาน แตพระพุ
ทธเจ้าใช้แนวคิดเรื อง “อิทัปปั จจยตา–ปฏิจจสมปุ
่ นเรื องการใช้เหตุผล กอนพวกนั
่
บาท” มากอนเป็
กปราชญ์ชาวกรี ก เพราะฉะนัน เรื อง “ปัญญา” นัน องค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นศาสดาผูเ้ ป็ นเลิศใน “ปัญญา” โดยใช้ของดีทีมีอยูใ่ นตัวมนุษย์เป็ นตัวหาความรู ้ คือ “จิต
่ สร้างสมขึนมาอยางถู
่ กวิธี ไมใชการนั
่ ่
ของตัวเอง รวมกับปัญญา” ทีคอยๆ
งเทียนยกเมฆขึนเอาเอง ปั ญญา
่ คือ ฝ่ ายสมาธิสมถะ เรี ยกวา่ “อารัมมณปนิ
่
่
ทีวานี
แหงกรรมฐาน
ฝ่ ายวิปัสสนา เรี ยกวา่
ู ชฌาน” การเพงอารมณ์
่
ิ
“ลักขณปนิ
กษณ์ เพราะฉะนัน “สมาธิ” [Concentration] ทีเกดใน
ู ชฌาน” การเพง่สามัยลักษณะแหงไตรลั
่ ั ไมของที
่
พระพุทธเจ้า นักปราชญ์เมธี นักวิทยาศาสตร์ จึ งแตกตางกน
จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดี ยวกนั
่ ่ ็ จุดมุ่งหมายในสิ งเดียวกนั คือ
ิ น “ปั ญญา” มีความสามารถในการหยังรู ้ต่างกนั แตตางกมี
เพราะผลทีเกดขึ
่ ายกตางเรี
็ ่ ยกวา่ “ปรัตถะ–ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” แตความบริ
่
“ความถกต้
สุทธิของ
ู อง” [Accuracy] ซึงตางฝ่
่
่ ่
จิตเป็ นเรื องสําคัญ พระพุทธเจ้าเน้นให้จิตปราศจากนิวรณ์ก่อน แล้วคอยหาความจริ
ง ไมใชหาความจ
ริ งด้วย
่
“ตัณหา–ทิฏฐิ–และ–มานะ” ดังรายละเอียดตอไปนี
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แหล่งมวลสรรพสิ งแห่ งสัจฉิกตั ตะ
(๑) มหาจักรวาล–บรมธรรม–มหาธาตุ–อมตธาตุ–พระนิพพาน
(๒) สริุ ยจักรวาล–มวลสารพลังงานธาตุ–พุทธภูมิ–พระธาตุ
(๓) โลกตตระ
–พุทธะ–พระเป็ นเจ้า–พระศาสดา–ผูส้ ูงสุ ด
ุ
(๔) อรปพรหม
–พรหมไมมี่ รูป–อรู ปฌาน–พระโพธิสตั ว์
ู
(๕) รปพรหม
–รู ปฌาน–เทพเทวดา–ภูตมาร–เทพบุตร–นางฟ้ า
ู
ั
(๖) กศลกามาวจร
–กลยาณปุ
ถุชน–สัตบุรุษ–สังสารวัฏ
ุ
(๗) โลกียะ–ธรรมชาติ–ความจริ ง–ความเชือ–กระบวนทัศน์ –––
(๘) อกศลกามาวจร
–อัสสัตวาปุถุชน–ปถชน
ุ
ุ ุ –สังสารวัฏ
(๙) อบายภมิู–ผีสาง–ปี ศาจ–นรก–เดรัจฉาน–เปรต–อสุ รกาย
(๑๐) สิ งไม่ มีชีวติ –รู ป–โมเลกุล–อะตอม–อณู–กลาป–ธาตุ ๖
(๑๑) สิ งมีชีวติ –นาม–วิญญาณ–จิต–วิถีจิต–ภวังคจิต–มโนธาตุ
(๑๒) มนุษย์ –สัตว์–พืช–จุลินทรี ย–์ ไมโทคอนเดรี ยน–ธาตุ ๔
(๑๓) มโนกรรม–ความคิด–จินตนาการ–ทิฏฐิ –ทฤษฎี–ธาตุ
(๑๔) กายกรรม–พฤติกรรม–ธาตุ กบั วจีกรรม–ภาษา–ธาตุ

โครงสร้ างระบบแสวงหาความรู้ในมนษย์
ุ
(๑) พทธศาสนา
: ศรัทธา–เหตผล
ุ
ุ
ปรมัตถสัจจะ–โลกุตตรธรรม
สมมติสัจจะ–โลกียธรรม
(๒) ปรัชญา: ความเชือ–เหตผล
ุ
ปรั ชญาบริ สุ ทธิ [ปรมัตถ์]
–ภาววิทยา [ความจริ ง]
–ญาณวิทยา [วิธีเรี ยนรู ้]
–คุณวิทยา [จริ ยา–สุ นทรี ยะ]
ปรั ชญาประยกต์
ุ
(๓) วิทยาศาสตร์ : ข้ อมลหลั
ู กฐาน–เหตผล
ุ
วิทยาศาสตร์ บริ สุ ทธิ [ปรมัตถ์]
–ระเบียบวิธีวจิ ยั
วิทยาศาสตร์ ประยกต์
ุ
–ศาสตร์ สาขาต่ างๆ
–วิทยาการเทคโนโลยี
–นวัตกรรม

––ภาวนามยปัญญา [วิสุทธิ ๗]
โยนิโสมนสิ การ––
จินตามยปั ญญา–สุ ตมยปั ญญา–– ––ปรโตโฆสะ
ธรรมนิยาม ๓: สังขารทังปวง ไม่ เทียง ๑–สังขารทังปวง คงทนอยู่มิได้ ๑–ธรรมทังปวง ไม่ เป็ นตัวตน ๑
ไตรลักษณ์ –สามัญลักษณะ: อนิจจตา ๑–ทุกขตา ๑–อนัตตตา ๑ [อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘]
ปัญญาภมิู: ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ปฏิจจสมุปปันนธรรม
โครงสร้ างระบบสมองมนษย์
ุ –Brain Hardware กบั ภมิู รู้–ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา–Mind Software
สถาปัตยกรรมทางเผ่ าพันธ์ุ–Primate Species กบั รหัสข้ อมลพั
–Genetic DNA Codes
ู นธกรรม
ุ
Primate Species = A mammal of an order (Primates) including the lemurs, bush-babies, tarsiers, marmosets,
monkeys, apes, and humans as Homo-sapiens, the primate species to which modern humans belong
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่่
่
จากภาพประกอบข้างบนนี แสดงให้เห็นภาพองค์รวมเกยวกระบวนการคิ
ดของมนุ ษย์ ไมวาจะเป็
นเผาชาติ
็ คือ แบงไปตาม
่
็ ใ่ น “กรอบความคิด”
พรรณใดกตาม
“ระดับความโง่ กับความฉลาด” กระบวนการคิดกจะอยู
[The Framework of Conceptualizations] สําหรับปุถุชนทัวไป ผูไ้ มมี่ โอกาสในชีวิต ทีจะได้ศึกษาหลักธรรม
็ ิ “ปัญญาสามัญ” อยู่ ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) จินตามยปั ญญา–โยนิ โส
คําสอนของพระพุทธเจ้านัน กจะเกด
มนสิ การ กบั (๒) สตมยปั
ญญา–ปรโตโฆสะ โดยมีวิธีการศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ ใน ๒ ศาสตร์ คือ (๑)
ุ
็
ปรัชญา–Philosophy กบั (๒) วิทยาศาสตร์ –Science แตถ้่ าเป็ นบุคคลผูถ้ ือพุทธศาสนาเป็ นทุนเดิมอยูน่ นั กให้
่ ความรู ้มากหรื อน้อยนัน กขึ็ นกบตั
ั วบุคคลวา่ จะเป็ นผู ้
เพิมองค์ความรู ้ในพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย แตจะได้
่ ดังนี
มีโอกาสได้รับการศึกษาสู งมากน้อยแคไหน
่ า กบการใช้
ิ
ั
(๑) พทธศาสนา
–[Buddhism] เกดจากแรงศรั
ทธาและฉันทะทีแกกล้
เหตุผลตามหลัก
ุ
“อนุโลมปฏิจจสมุปบาท” [Genetic Deduction–อนุมาน] โดยลําดับการสื บค้นจากเหตุไปหา
ั
่ คือ “การ
ผล เป็ นการคิดในเชิงวิเคราะห์ [Analysis] เพือแยกแยะความเหมือนกบความตาง
เปรี ยบเทียบ” [Comparison] กบั “การเทียบเคียง” [Analogy] เพือจัดหมวดหมู่ ในธรรม
่ ่ “การพิจารณากลาป–กลาปสั มมาสนะ” [กลาปวิปัสสนา]
ิ น ทีเรี ยกอีกอยางวา
ทังหลายทีเกดขึ
กบั “ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท” [Genetic Induction–อุปมาน] โดยลําดับจากผลเพือไปดับทีต้น
เหต เป็ นการคิดในชิงสังเคราะห์ [Synthesis] เพือสร้างทฤษฎี อนึง เมือพิจารณาพุทธศาสนา
ในเชิงปรัชญานัน จัดเป็ นฝ่ าย “จิตตนิยม–สัจนิยม” [Idealism–Realism] ตามแนวทาง
การศึกษาทางพระพุทธศาสนานัน มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาเพือความหลุดพ้น โดยเน้นที
่ ปฌานเป็ นหลัก เพือให้จิตสะอาดบริ สุทธิปราศจากนิวรณ์
ฐานของจิตทีพัฒนามีสมาธิแหงรู
่ ้ ่ ฐานในการวิปัสสนากมมั
ั ฏฐาน รวมทังการพัฒนาพฤติกรรมให้สะอาดบริ สุทธิจน
กอนกาวสู
่ นการ
กลายเป็ นศีลวัตรปกติ ทังหมดนี เรี ยกวา่ “ไตรสิ กขาแห่ งมัชฌิมาปฏิปทา” ทีต้องแบงขั
่
่ วโดย (๑) เริ มด้ วยปัญญา (๒) ดําเนินด้ วยปัญญา
ชําระรางกายและจิ
ตใจให้บริ สุทธิผองแผ้
้ ขึนสู่ “กามาวจรกศลจิ
และ (๓) นําไปสู่ ปัญญา เพราะฉะนัน (๑) ศีลบริ สุทธิทาํ ให้จิตกาว
ุ ต”
ั าม ผูท้ ีไมสามารถรั
่
็ ้
่ อบายภูมิ ทีเรี ยกวา่
ในทางตรงกนข้
กษาศีลให้บริ สุทธิได้ กจะกาวลงสู
“กามาวจรอกศลจิ
ุ ต” ได้แก่ “นรก–กําเนิดเดรั จฉาน–เปรต–อสุรกาย” (๒) จิตบริ สุทธิ
้ นสู่ “รปาวจรกศลจิ
ปราศจากนิวรณ์ ทําให้จิตกาวขึ
ู
ุ ต” และพัฒนาไปสู่ (๓) “อรปาวจรกศล
ู
ุ
่ ั จนถึงการเข้านิโรสมาบัติ และ (๔) จิตทีมีความใสสะอาดผุดผองปราศจาก
่
จิต” ได้เชนกน
้ ง “ปั ญญาในโล
นิวรณ์และอกุศลธรรมทังปวงนัน ทําให้เจริ ญญาณในวิปัสสนาได้ จนกาวถึ
กุตตรธรรม” [โลกุตตรญาณ] ได้ นันคือ “มัคคญาณ ๔–ผลญาณ ๔–นิพพาน ๑” ทีเรี ยกวา่
“โลกุตตรกศลจิ
ุ ต” ในขันสูงสุ ดโดยปรมัตถ์ คือ “อมตธาตแห่
ุ งพระนิพพาน”
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(๒) ปรัชญา–[Philosophy] เกดจากความเชื
อในตัวปราชญ์เมธีเน้นกระบวนการคิดแยกออกเป็ น ๓
ระดับ ได้แก่ “อภิปรั ชญา–ภววิทยา” ศึกษาความจริ ง (๒) “ญาณวิทยา” วิธีการศึกษา (๓) “คณ
ุ
่ งต่างแยกเป็ น ๒ ลักษณะ ได้แก่ จริ ยศาสตร์ ๑ สุนทรี ยศาสตร์ ๑ และ
วิทยา” การให้คุณคาสิ
รวมทังการใช้เหตุผลเชิงตรรกวิทยา [Logics] โดยแยกออกเป็ น (๑) “วิธีอนมาน
ุ ” [Deductive
Reasoning–ตรรกวิทยาเชิงนิรนัย] กบั (๒) “วิธีอุปมาน” [Inductive Reasoning–ตรรกวิทยา
่
เชิงอุปนัย] ดังรายละเอียดเพิมเติมตอไปนี
(๑) “อภิปรัชญา–Metaphysics” คือ ศึกษาอะไรคือความจริ ง หรื อ “ภววิทยา–
ี ั
Ontology” เป็ นการศึกษาเกยวกบความจริ
ง–Reality เพือค้นหา “ความจริ งอัน
ี ั
เป็ นทีสู งสุ ด–Ultimate Reality ได้แก่ ความจริ งทีเกยวกบธรรมชาติ
จิตวิญญาณ
่ ิ
รวมทังเรื องของพระเจ้า อันเป็ นบอเกดของศาสนา
่ เป็ นการศึกษา
(๒) “ญาณวิทยา–Epistemology” คือ ศึกษาวิธีรู้ความจริ งได้อยางไร
ี ั องความรู ้–Knowledge ศึกษาธรรมชาติของความรู ้ บอเกดของความรู
่ ิ
เกยวกบเรื
้
่ ่ เชน่ จากพระเจ้า
ขอบเขตของความรู ้ ซึงความรู ้อาจจะได้มาจากแหลงตางๆ
่ จากผูเ้ ชียวชาญที
ประธานมาซึงปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์ของศาสนาตางๆ
ิ
ิ นมาใน
ทําการศึกษาค้นคว้าปรากฏในตํารา เกดจากการหยั
งรู ้เป็ นความรู ้ทีเกดขึ
ิ
ทันทีทนั ใด เชน่ พระพุทธเจ้าตรัสรู ้หรื อเป็ นความรู ้ทีเกดจากการพิ
จารณาเหตุ
และผล–Reasoning หรื อ ได้จากการสังเกต–Observation
ี ั ณคา่ หรื อ ศึกษาเรื องราว
(๓) “คณวิ
ุ ทยา–อัคฆวิทยา–Axiology” คือ ศึกษาเกยวกบคุ
ี ั ณคาหรื
่ อคานิ
่ ยม–Values เชน่ คุณคา่ เกยวกบความดี
ี ั
เกยวกบคุ
และความงาม มี
่ ่
่
อะไรเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาวาอยางไรดี
อยางไรงาม
โดยแยกได้ ๒ประเภท
่ ่
่
ได้แก่ (๑) “จริยศาสตร์ –Ethics” ได้แก่ คุณคาแหงความประ
พฤติ หลักแหงความ
่ ่ ยธรรม เป็ นคุณคาภายใน
่
ดี ความถูกต้อง เป็ นคุณคาแหงจริ
นันคือ เอาอะไรมา
่ หรื อไม่ และ (๒) “สนทรี
ตัดสิ นการกระทําวาดี
ุ ยศาสตร์ –Anesthetics” ได้แก่
่
ั ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึง
คุณคาความงามทางศิ
ลปะ ซึงสัมพันธ์กบจิ
่
ตัดสิ นได้ยากและเป็ นอัตนัย เป็ นคุณคาภายนอก
นันคือ เอาอะไรมาตัดสิ นความ
งาม
่
ฉะนัน ความรู ้ปรัชญาจะเป็ นตัวกลางทีทําหน้าทีเชือมโยงความคิดระหวางพระพุ
ทธศาสนา
ั ทยาศาสตร์ ให้เป็ นเอกภาพอยางเดี
่ ยวกนั ทีเป็ นภาวะสมดุลหรื อมี “ดุลยภาพทีสมมาตร
กบวิ
อย่ างสมบรณ์
ู ในความเป็ นมนษย์
ุ ” [Well-Educated People] นันคือ (๑) “มีความร้ ูดี” และ (๒)
่ เ้ จริ ญแล้วในอารยธรรมทีศิวิไลซ์ ซึ งจะเป็ นจิตทีข้าม
“มีคุณธรรม” อันเป็ นสัญลักษณ์แหงผู
ิ ณหาได้แล้ว
เลยกเลสตั
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(๓) วิทยาศาสตร์ –[Science] เกดจากการรวบรวมหลั
กฐานอันจัดเป็ นชุดข้อมูลหนึงๆ ตาม
่ น
ระยะเวลาและสถานที และดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล [A Collection of Data] ดังกลาวนั
เพือสังเคราะห์หาข้อสรุ ปพืนฐานในชันตอนพิสูจน์ขอ้ สมมติฐาน [Proving Hypothesis] และ
่
่ อทฤษฎีทีมีมากอนหน้
ยืนยันทฤษฎี [Asserting Theory] ทีสร้างขึนใหมหรื
านัน ข้อสมมติฐาน
่
ทีผานการทดสอบแล้
ว จึงเรี ยกวา่ “ทฤษฎี” [Accepted Theory] ทีถูกต้อง ขันตอนทังหมด
่ ต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ “ระเบียบวิธีวจิ ัย” [Research Methodology] ซึงทุกขันตอน
ดังกลาวนี
่ ยวกนั ทีเรี ยกวา่ “วิธีใช้ เหตผลเชิ
ของการวิจยั จึงเป็ นเรื องการใช้เหตุผลเชิงตรรกวิทยาเชนเดี
ุ ง
อนมาน
” [Inductive Reasoning] หลักการ
ุ ” [Deductive Reasoning] กบั “วิธีใช้ เหตผล
ุ อปมาน
ุ
ในการวิจยั จึงมีขนั ตอน คือ (๑) กระบวนการคิด กบั (๒) ขันตอนการทําวิจัย ทังหมดรวมกนั
่
เรี ยกวา่ “กระบวนการค้ นพบความจริง” [Discovery Procedures] ดังตอไปนี
่
(๑) กระบวนการคิด [Thinking Process] หมายถึง ในขันตอนนีเป็ นการยอยความคิ
ดและภูมิ
ี ั ญหาทีกาลั
ํ งเผชิญอยู่ เป็ นการรวบรวมองค์ความทังหมดเทาที
่ จะ
ปั ญญาทีมีอยูเ่ กยวกบปั
ี อง เอกสาร
ค้นหาสื บเสาะมาได้ ทังข้อมูลทีเป็ นฝ่ ายบุคคลพยาน หรื อวรรณกรรมทีเกยวข้
หรื อรายงานการวิจยั เพือประมวลความเชือพืนฐาน ความคิดเห็น หลักการ ทฤษฎี
่ นจริ งหรื อไม่ ถ้ายอมรับข้อ
กฎเกณฑ์ เพือตังเป็ นข้อสมมติฐานใหม่ ในการพิสูจน์วาเป็
่ บข้อสมมติฐานนัน ทฤษฎีนนั กเป็
็ นอันตก
สมมติฐานนัน ทฤษฎีนนั กถู็ กต้อง ถ้าไมยอมรั
่ ่ อถือ เป็ นเรื องทีต้องปฏิเสธในแนวความคิดดังกลาวนั
่ น กระบวนการคิดนี มี
ไป ไมนาเชื
๔ ลําดับ ดังนี
๑. ข้อสรุ ปนามธรรม [Assumptions]
๒. การตังสมมุติฐาน [Hypotheses]
ั อเท็จจริ ง [Hypothetic Proof]
๓. การตรวจสอบสมมุติฐานกบข้
๔. การตังเป็ นทฤษฎีหรื อกฎเกณฑ์ [New Theory Establishment]
(๒) ขันตอนการทําวิจัย [Research Design] หมายถึง เค้าโครงงานวิจยั [Research Proposal] ที
่
จะต้องทําจริ งในอนาคต เพือให้เห็นแนวคิดเชิงนโยบายและแผนการทํางานจริ ง วาจะมี
่ และต้องปรับปรุ งกระบวนการคิดใหมอยางไรบ้
่ ่
ความเป็ นไปได้มากน้อยแคไหน
าง
่ ง ต้องขอความปรึ กษาจากผูเ้ ชียวชาญในศาสตร์สาขานันๆ โดยทีผูว้ ิจยั
โดยเฉพาะอยางยิ
่ ี ่ คุณธรรมหรื อจริ ยธรรมสูง
ต้องมีจรรยาบรรณของนักวิจยั ทีดีประกอบด้วย ไมเกยววาจะมี
่ นความถูกต้องทีเป็ นรู ปธรรม ยอมรับได้ [Acceptability] และใช้การได้
ทุกอยางเน้
่ สาธารณชนสามารถตรวจสอบหรื อมีความไว้วางใจได้
[Practicality] โดยเฉพาะอยาง
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่ นจริ งหรื อมีความเชียวชาญได้จริ ง โดยมี ๒ ขันตอน หลักๆ ดังนี
[Accountability] วาเป็
ํ
๑. กาหนดเรื
อง/หัวข้อทีจะทําวิจยั
๑.๑ เลือกปั ญหา
๑.๑.๑ แนวทางในการเลือกปัญหาเพือทําวิจยั
๑.๑.๒ เรื องทีควรทําวิจยั
๑.๑.๓ การตังชือเรื องงานวิจยั
๑.๒ วิเคราะห์ปัญหา
๑.๒.๑ ทีมาของปั ญหา สิ งทีต้องการทราบจากการวิจยั
๑.๒.๒ ขอบเขตการวิจยั
ี องกบงานวิ
ั
๑.๒.๓ สิ งทีเกยวข้
จยั [ทฤษฎีทีจะนํามาใช้ในงานวิจยั ]
๑.๒.๔ ข้อความหรื อคําทีเป็ นปัญหา
๑.๒.๕ คาดคะเนผลการวิจยั
๒. วางแผนงานและออกแบบงานวิจยั
๒.๑ ระเบียบวิธีวิจยั
๒.๒ เครื องมือวิธีวิจยั
็
๒.๓ วิธีการเกบรวบรวมข้
อมูล
๒.๔ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ํ
๒.๕ กาหนดแผนการดํ
าเนินการ
๒.๖ เขียนโครงการ
อนึง เมือพิจารณาวิทยาศาสตร์ในเชิงปรัชญานัน จัดเป็ นการแสวงหาความรู ้ในฝ่ าย “วัตถุ
่
นิยม–สัจนิยม” [Materialism–Realism] เพราะฉะนัน เมือเข้าใจวิทยาศาสตร์ดา้ นวัตถุอยาง
่ ท้ดีแล้ว ยอมทํ
่ าให้เข้าพุทธศาสนาด้วยจิตได้ดีขึน คือ มีความสมบูรณ์ทงั ฝ่ ายรู ปธรรมกบั
ถองแ
้
ฝ่ ายนามธรรม ยิงวิทยาศาสตร์มีความกาวหน้
ามากขึนเพียงใด กยิ็ งเป็ นการรับรองแนวคิดทาง
่ น คือ พระพุทธศาสนาทําหน้าทีเป็ น “ทฤษฎีพนฐาน”
พระพุทธศาสนามากขึนเทานั
ื
[General
่ นจริ งตามหลักการหรื อ
Theory or Prototype Theory] ทีวิทยาศาสตร์มีน่าทีต้องพิสูจน์วาเป็
็ นฝ่ ายรับรองถึงผลกระทบทีจะมีตอวิ
่ ถีการดําเนิน
ทฤษฎีนนั มากน้อยเพียงใด และปรัชญากเป็
่
่
ั
้
ชีวิต วายอมรั
บได้มากน้อยแคไหนกบความกาวหน้
าทางวิทยาศาสตร์ เชน่ การทําแท้ง
[Abortion] หรื อ การโคลนนิงมนุษย์เงาขึนมาใหม่ [Cloning Technology] ซึงต้องกระทบทัง
่
ด้านศาสนา [Religious Impacts] และปรัชญา [Philosophical Impacts] ในเวลาเดียว วาจะ
่ มีผลพวง
่ มหาศาลถึงสังคมในสวนรวมอยางแนนอน
่
่ ่
ยอมรับได้มากน้อยเพียงใด เพราะยอม
บทความที ๑๐๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – โอกาสของสั ตว์ ทังหลายไม่ เทียมกัน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๗

่ ่ ผลความกาวหน้
้
้
ยกตัวอยางเชน
าอยา่ งกาวกระโดดทางด้
านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เชน่
่
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ การสื อสารโทรคมนาคมผานระบบดาวเที
ยม ทีทําให้มนุษย์
ั านเวลาและสถานที ทําให้สงั คมมนุษย์กาวสู
้ ่ ยคุ ใหมแหงศตวรรษที
่ ่
เอาชนะข้อจํากดด้
๒๑ ที
เรี ยกวา่ “ยคุโลกาภิวตั ร” [Globalization Ages] หรื อ “ยุคข้ อมลข่
ู าวสารสนเทศดิจิตอล”
ั วโลกในเวลาเดียวกนั
[Digital Information Ages] ซึงเป็ นความเปลียนแปลงทีกระทบถึงกนทั
ั
่
ฉะนัน การผสมผสานรวมกนระหวางองค์
ความรู ้ทงั หลายใน ๓ ด้าน ทีประกอบด้วย (๑) “พระพทธศาสนา
”
ุ
่
(๒) “ปรั ชญา” และ (๓) “วิทยาศาสตร์ ” [The Synergy of Buddhism with Philosophy and Science] นัน ยอม
่
กลายเป็ นผลพวงประโยชน์
ทียิงใหญ่ “นวัตกรรมแห่ งอภิปัญญา” [Mega–Thoughts Innovations] ของมนุษย์
่ ่
่
่
่ ย
รุ่ นใหมแหงศตวรรษที
๒๑ นี สังคมโลกทีไมสามารถตามพวงในกระแสความเปลี
ยนแปลงนี ได้ ยอมเสี
่
โอกาสไป เพราะมีปัญญาเข้าไปไมถึ่ งจุดแหงความเจริ
ญในอารยธรรมใหมนี่ [Low–Touch: ใช้เทคโนโลยีไม่
่ าใจความคิดขันพืนฐานทีเหมาะสม เชน่ การตามกระแสสังคมทีด้อยพัฒนา ไมเข้
่ า
มีความสุ ข เพราะไมเข้
่
่ งคมทีพัฒนาระบบสังคมได้อย่าง
ใจความต้องการทีแท้จริ งของตน หรื อกออาชญากรรม
เป็ นต้น] สวนสั
่
่
ั
พร้อมเพียงกนั มีความเห็นทีถูกต้องตามเป็ นจริ ง ยอมใช้
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมกบความต้
องการของตน
ทีเรี ยกวา่ “High–Touch” มีความคิดทีเข้าใจ คําวา่ “พอกบัรอ” [Get Enough and Await] ซึ งประกอบด้วย
่ งยืน ไมใช
่ ่ “ปัญญาหางอึง” ทีขาดวินหลุดลุ่ยกะรุ่ งกะริ ง ไมสมบู
่ รณ์สมมาตร คือ
เหตุผล และใช้ปัญญาอยางยั
่ มบาทแหงภาวนาทั
่
ไมเต็
ง ๔ ด้าน ทีในขันสู งสุ ดอันได้พฒั นาตนแล้ววา่ “ภาวิตัตต์ ” อันเป็ นคุณสมบัติแหง่
พระอรหันต์ ข้อนี พิจารณาตามแนวพระพุทธศาสนานัน ทีเรี ยกวา่ “อัตตาสั มปทา: Self–Actualization”
ั
เพราะฉะนัน สังคมทีจะรองรับกบความเจริ
ญทางพุทธเทคโนโลยีได้นนั ต้องเป็ น “สั งคมแห่ งการเรี ยนร้ ู :
่ ่ สังคมของ
Learning Society” [พาหุ สัจจะ: Knowledge–Based Society คือ สังคมอุดมปั ญญา] อยางเชน
่ พลเมืองสวนใหญ
่
่พดู รู ้
ประเทศทีพัฒนาแล้ว [Developed Country or First World] เพราะสังคมดังกลาวนี
ั าวา่ (๑) “พอเพียง” [Adequateness] และ (๒) “รอเป็ น” [Waiting] เพือ (๓) “ความ
ภาษา รู ้จกั และเข้าใจดีกบคํ
่ จริ ง ทีเห็น (๑) “ประโยชน์ ในปัจจบัุ น–ทิฏฐธัมมิกตั ถะ” และประโยชน์ใน
ยังยืน” [Sustainability] อยางแท้
อนาคต คือ (๒) “ประโยชน์ เบืองหน้ า–สั มปรายิกตั ถะ” กบั (๓) “ประโยชน์ สู งสดุ –ปรมัตถะ” นันคือ คุณภาพ
่
ของทรัพยากรมนุษย์ของสังคมแหงการเรี
ยนรู ้นนั ต้องประกอบด้วย “โกศล ๓” [โกสัลละ] หมายถึง ความ
่
เชียวชาญ ความฉลาดรอบรู ้ โดยมีปัญญาพิจารณาไตรตรอง
มี “สติสัมปชัญญะ” ได้แก่ (๑) “อายโกศล” คือ
็ ยบเคียงได้กบั “อริ ยปริ เยสนา” คือ การ
ความฉลาดในความเจริ ญ รอบรู ้ทางเจริ ญและเหตุของความเจริ ญ กเที
่
่
แสวงหาอยางประเสริ
ฐ ตนมีทุกข์ แตแสวงหาสภาพที
ไมมี่ ทุกข์ เชน่ “สั มมาอาชี วะ” โดยเลียงชีวิตชอบ คือ
เว้นจากเลียงชีวิตโดยทางทีผิด เชน่ โกงเขา หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญ ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาบ้า
่
เป็ นต้น หรื อ การวิวฒั น์พฒั นาไปสู่ “กระแสแห่ งนิพพาน” ได้ไมยากนั
ก (๒) “อปายโกศล” คือ ความฉลาด
็ ยบเคียงได้กบการไมดํ
ั
่ าเนิ นชี วิตใน “อนริ ยปริ
ในทางเสื อม รอบรู ้ทางเสื อมและเหตุของความเสื อม กเที
่ ่
เยสนา” คือ การแสวงหาอยางไมประเสริ
ฐ ตนยังมีทุกข์ ก็ยงั แสวงหาสภาพทีมีทุกข์ เชน่ “มิจฉาอาชี วะ” เลียง
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ชี พผิดโดยมิ จฉาชี พ การหาเลียงชี พในทางผิด ได้แก่ หาเลียงชี พในทางทุจริ ต ผิดวินัย หรื อ ผิดศี ลธรรม
่ หลอกลวงเขา เป็ นต้น (๓) “อปายโกศล
้
ดังเชน
” คื อ ความฉลาดในอุ บ ายวิธีที แยบคาย รอบรู ้ วิธีแ กไข
ุ
ั
เหตุการณ์และวิธีทีจะทําให้สาํ เร็ จ ทังในการป้ องกนความเสื
อมและในการสร้างความเจริ ญด้วยสติปัญญา ซึง
่ จริ ง นันคือ
เทียบเคียงได้กบั “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในไหวพริ บด้วยเชาวน์ปัญญาอยางแท้
่ ค คลที มี ค วามคิ ด ๓ ทัก ษะที เชี ยวชาญเป็ นเลิ ศ ดัง นี (๑) “ความคิ ด ริ เ ริ ม”
ประกอบด้ว ยคุ ณ ชาติ แ หงบุ
[Initiativeness] คือ มีความหวังใหมๆ่ หรื ออุดมการณ์ทีทันสมัยเป็ นปัจจุบนั ทีทันการไมล้่ าหลังสมัยนิ ยม นัน
คือ ทันกระแสความต้องการ (๒) “ความคิดสร้ างสรรค์ ” [Creativeness] คือ มีแรงดลบันดาลใจทีจะใฝ่ ฝันใน
ชินงานทีจะสร้างขึน และ (๓) “ความคิดประยกต์
ุ ดัดแปลง–หรื อ–ต่ อยอดความร้ ู ได้ ” [Applicability and
้
Reproducibility] คือ รู ้จกั คิดติดตามปรับปรุ งและแกไขงานให้
ดีขึนทันเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี พระพุทธศาสนา
่ านาจผลักดันทีไมใช
่ ่ “ตัณหา–ทิฏฐิ–มานะ กบั สารั มภะ” หมายถึง ความทะยานอยาก–
จึงมีศกั ยภาพแหงอํ
ความเห็นผิด–ความถือตัวทะนงตน กบั ความไม่ ยอมลดละมุ่งแต่ จะเอาชนะกัน แต่กลับกลายเป็ น “สั ทธา–
ั ] หมายถึง ความศรั ทธาเลือมใสที แก่ กล้ าที ทําให้ ใจผ่ องใสอย่ างยิง และ ความพึง
ฉันทะ” [อธิ โมกข์–นิกนติ
พอใจที แรงกล้ า หรื อ ความติ ดใจพอใจ ทีสหรคตด้วย “ไมตรี จิต” คือ ความยินดี และ “เมตตากรณาจิ
ุ ต”
หมายถึง ความรั กความปรารถนาดี และความสงสาร ความอยากช่ วยเหลื อปลดเปลื องทุกข์ หรื อ ความรั ก
ความปรารถนาดี คิดเกือกูลหวังให้ สรรพสัตว์ อยู่ดีมีความสุข
้
ดังนัน สังคมทีเป็ นยุคกาวหน้
าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหมนั่ น จึงควรเป็ นยุคทีคนเป็ น “นายเทคโนโลยี” [The
่ ่ คทีคนคือ “ทาสเทคโนโลยี” [The Slave of Technology] ซึงผูบ้ รรยายไมได้
่
Master of Technology] ไมใชยุ
่ งเกนความเป็
ิ
่
่ ยามทัง ๒ นัน บงบอกถึ
่
กลาวถึ
นจริ ง แตประการใดเลย
ตามนัย อรรถะแหงนิ
งระดับหรื อ
คุณภาพทีเป็ นระดับชันของปั ญญาของมนุษย์ ทีจะต้องประกอบด้วย “มนษยธ
ุ รรม” หมายถึง ธรรมที ทําคน
ให้ เป็ นมนุษย์ นันคือ
“ศีล ๕–เบญจศีล” หมายถึง ความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรั กษากายวาจาให้ เรี ยบร้ อย การรั กษา
ปกติตาม ระเบียบวินัยข้ อปฏิบัติในการเว้ นจากความชัว การควบคุมตนให้ ตังอยู่ในความไม่ เบียดเบียน ได้แก่
่
(๑) เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆาการประทุ
ษร้ายกนั
(๒) เว้นจากการถือเอาของทีเขามิได้ให้ เว้นจากการลัก โกง ละเมิดกรรมสิ ทธิ ทําลายทรัพย์สิน
่
่
(๓) เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม เว้นจากการลวงละเมิ
ดสิ งทีผูอ้ ืนรักใครหวงแหน
(๔) เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง
่
(๕) เว้นจากนําเมาคือสุ ราและเมรัยอันเป็ นทีตังแหงความประมาท
เว้นจากสิ งเสพติดให้โทษ
่
่ และมีนิสัยชอบละเมิดศีลทัง ๕ ข้อ
สําหรับ “ศีล ๕” นี คนในสังคมได้มองข้ามความสําคัญไปเป็ นสวนใหญ
่ บเป็ นข้อปฏิบตั ิในสังคมทีเหมาะทีสุ ด ทีเห็นผลได้รวดเร็ ว ทําให้สังคมอยูเ่ ป็ นสุ ขมากขึน นอกจากนี
นี แตกลั
่
“มนษยธรรม
” ยังรวมถึง บรรดาคุณธรรมอีก ๕ ประการ ดังตอไปนี
“พรหมวิหาร ๔” หมายถึง ธรรมเครื อง
ุ
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่ ม้ ีคุณความดียิงใหญ่ ได้แก่ “เมตตา–
อยู่ของพรหม ธรรมประจําใจอันประเสริ ฐ ธรรมประจําใจของทานผู
กรณา
” หรื อ “อัปปมัญญา ๔” หมายถึง ธรรมทีแผ่ ไปไม่ มีประมาณ โดยแผ่ ไปในมนุษย์ และ
ุ –มทิุ ตา–อเบกขา
ุ
สัตว์ ทังหลาย อย่ างกว้ างขวางสมําเสมอกัน ไม่ จาํ กัดขอบเขต ได้แก่ “เมตตา–กรณา
” หรื อ
ุ –มทิุ ตา–อเบกขา
ุ
่
จะเป็ นคุณธรรมในหลักธรรม ตอไปนี
“สั ปปริุ สธรรม ๗” คือ ธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี เป็ นต้น ได้แก่
(๑) “ธัมมัญ ุตา” คือ ความร้ ูจักธรรม ร้ ูหลัก หรื อ ร้ ูจักเหตุ นันคือ รู ้หลักความจริ ง รู ้หลักการ รู ้
่
่ ผล และรู ้หลักการทีจะทําให้เกดผล
ิ เชน่ ภิกษุรู้
หลักเกณฑ์ รู ้กฎแหงธรรมดา
รู ้กฎเกณฑ์แหงเหตุ
วา่: “หลักธรรมข้ อนันๆ คือ อะไร มีอะไรบ้ าง” พระมหากษัตริ ยท์ รงทราบวา่: “หลักการปกครอง
ตามราชประเพณี เป็ นอย่ างไร มีอะไรบ้ าง” รู ้วา่: “จะต้ องกระทําเหตุอันนีๆ หรื อกระทําตาม
หลักการข้ อนีๆ จึ งจะให้ เกิดผลทีต้ องการหรื อบรรลุจุดหมายอันนันๆ” เป็ นต้น
(๒) “อัตถัญ ุตา” คือ ความร้ ูจักอรรถ ร้ ูความม่ ุงหมาย หรื อ รู้ จักผล นันคือ รู ้ความหมาย รู ้ความมุ่ง
ิ นสื บเนืองจากการกระทํา หรื อความเป็ นไปตาม
หมาย รู ้ประโยชน์ทีประสงค์ รู ้จกั ผลทีจะเกดขึ
หลัก เชน่ รู ้วา่ : “หลักธรรมหรื อภาษิตข้ อนันๆ มีความหมายว่ าอย่ างไร หลักนันๆ มีความมุ่งหมาย
อย่ างไร กําหนดไว้ หรื อพึงปฏิบัติเพือประสงค์ ประโยชน์ อะไร การทีตนกระทําอยู่มีความมุ่งหมาย
อย่ างไร เมือทําไปแล้ วจะบังเกิดผลอะไรบ้ าง” ดังนี เป็ นต้น
(๓) “อัตตัญ ุตา” คือ ความร้ ูจักตน นันคือ รู ้วา่: “เรานัน ว่ าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู้
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็ นต้ น บัดนี เท่ าไร อย่ างไร แล้ วประพฤติให้ เหมาะสม
และ รู้ ทีจะแก้ ไขปรั บปรุ ง ต่ อไป”
(๔) “มัตตัญ ุตา” คือ ความร้ ูจักประมาณ นันคือ ความพอดี เชน่ ภิกษุรู้จกั ประมาณใน “การรั บและ
บริ โภคปั จจัยสี ” คฤหัสถ์รู้จกั ประมาณใน “การใช้ จ่ายโภคทรั พย์ ” พระมหากษัตริ ยร์ ู ้จกั ประมาณ
ใน “การลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี” เป็ นต้น
(๕) “กาลัญ ตุ า” คือ ความร้ ูจักกาล นันคือ “รู้ กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาทีควรหรื อจะต้ อง
ใช้ ในการประกอบกิจ ทําหน้ าทีการงาน หรื อปฏิบัติการต่ างๆ เช่ น ให้ ตรงเวลา ให้ เป็ นเวลา ให้
ทันเวลา ให้ พอเวลา ให้ เหมาะเวลา” เป็ นต้น
(๖) “ปริสัญ ุตา” คือ ความร้ ูจักบริ ษทั นันคือ รู ้จกั ชุมชน และรู ้จกั ทีประชุม รู ้กิริ ยาทีจะประพฤติต่อ
ชุมชนนันๆ วา่ : “ชุมชนนีเมือเข้ าไปหา จะต้ องทํากิริยาอย่ างนี จะต้ องพูดอย่ างนี ชุมชนนีควร
สงเคราะห์ อย่ างนี” เป็ นต้น
่ ่ คคลวา่ :
(๗) “ปคคลั
ญ ุตา” คือ ความร้ ูจักบคคล
ุ ญ ุตา–ปคคลปโรปรั
ุ
ุ นันคือ ความแตกตางแหงบุ
“โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็ นต้ น ใครๆ ยิงหรื อหย่ อนอย่ างไร” และรู ้ทีจะปฏิบตั ิ
่ คคลนันๆ ด้วยดี วา่ : “ควรจะคบหรื อไม่ จะใช้ จะตําหนิ ยกย่ อง และแนะนําสังสอนอย่ างไร”
ตอบุ
เป็ นต้น
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็ ทีพระภิกษุผปู ้ ระกอบด้วย “สั ปปริุ สธรรม ๗” ข้อนี ชือวา่ “เป็ นผ้ ูประกอบด้ วยสั งฆ
นอกจากนี เมือใดกตาม
็
่
คณครบ
๙” แม้ “พระอรหันตสั มมาสั มพทธเจ้
วยธรรมเหลานี
ุ า” และ “พระเจ้ าจักรพรรดิ” กทรงประกอบด้
ุ
จึงทรงยัง “ธรรมจักร” และ “อาณาจักร” ให้เป็ นไปด้วยดี
“สั ทธรรม ๗–สทฺธมฺมสมนฺนาคโต” หมายถึง ธรรมทีดี–ธรรมทีแท้ –ธรรมของคนดี–ธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่
(๑) “ศรัทธา” คือ มีความเชือประกอบด้วยเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
่
(๒) “หิริ” คือ มีความละอายตอบาป
่
(๓) “โอตตัปปะ” คือ มีความสะดุง้ กลัวตอบาป
่ ยนมาก
(๔) “พาหสัุ จจะ” คือ มีความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
(๕) “วิริยารัมภะ” คือ มีความเพียรอันปรารภแล้ว
(๖) “สติ” คือ มีสติมนั คง ความระลึกได้ ความสํานึกพร้อมอยู่
่
(๗) “ปัญญา” คือ มีความรอบรู ้ เข้าใจชัดในเหตุผล ดี ชัว ประโยชน์ มิใชประโยชน์
เป็ นต้น รู ้คิด รู ้
วินิจฉัย และ รู ้ทีจะจัดการ
“อริยทรัพย์ ๗” หมายถึง ทรั พย์ อันประเสริ ฐทีจะนําไปสู่ “ความเป็ นอริ ยบุคคล” ได้แก่
(๑) “ศรัทธา” คือ ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “ศีล” คือ การรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
่
(๓) “หิริ” คือ ความละอายใจตอการทํ
าความชัว
่
(๔) “โอตตัปปะ” คือ ความเกรงกลัวตอความชั
ว
่ ยนมาก
(๕) “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
(๖) “จาคะ” คือ ความเสี ยสละ เอือเฟื อเผือแผ่ และประการสําคัญ
่
(๗) “ปัญญา” คือ ความรู ้ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล ดีชวั ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่
ประโยชน์ รู ้คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
่ พย์ภายนอก เพราะไมมี่ ผใู ้ ดแยง่
ฉะนัน “อริ ยทรั พย์ ” เป็ นทรัพย์อนั ประเสริ ฐอยูภ่ ายในจิตใจ ดีกวาทรั
่ ทําใจให้ไมอ้่ างว้างยากจน และเป็ นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้
ชิง ไมสู่ ญหายไปด้วยภัยอันตรายตางๆ
่ ยกวาเป็
่ น “พหการธรรม
ด้วย เพราะฉะนัน “คณ
” หรื อ “ธรรมมีอปการะ
ุ ธรรม ๗” ประการนี ทานเรี
ุ
ุ
ํ งหนุนชวยสงเสริ
่ ่ มในการบําเพ็ญคุณธรรมตางๆ
่ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์
มาก” เพราะเป็ นกาลั
่ างขวางไพบูลย์ เปรี ยบเหมือนคนมีทรัพย์มาก ยอมสามารถใช้
่
ผูอ้ ืนให้สาํ เร็ จได้อยางกว้
จ่ายทรัพย์เลียง
ตนเลียงผูอ้ ืนให้มีความสุ ข และ บําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ได้เป็ นอันมาก
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่ ่ สมาชิกในสังคม
ด้วยเหตุนี จะเห็นได้ว่า ยิงสังคมมีความทันสมัย [More Modernization] มากขึนเทาไหร
่ น ไมใชเป็
่ ่ นคนเถือนหรื อคน
นันๆ กยิ็ งมีความพัฒนาตนให้เป็ นอารยชนผูเ้ จริ ญมากขึน เป็ นเงาตามตัวเทานั
่ อยอารยธรรม ผูข้ ดั ขวางความเจริ ญงอกงามไพบูลย์แหงอารยธรรมของมวลชน
่
ถอยด้
ในสังคม หรื อผูเ้ ป็ น
่
่ านอํานาจรัฐหรื อไมปฏิ
่ บตั ิตามครรลอง
ปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองทีเป็ นนโยบายสวนกลาง
หรื อตอต้
ั ่
คลองธรรมตามกฎหมาย เพือความสงบสุ ขของสังคม อันเป็ นหน้าทีถึงต้องปฏิบตั ิกนอยางเสมอหน้
า
่ หญแสวงหากนอยางมากมาย
่
ั ่
ดังนัน คําวา่ “โอกาส” [Opportunity] จึงเป็ นภาวะทีคนสวนใ
ในการทํามาหากนิ
่
่ ั ใครมีโอกาสทางสังคม หมายถึง สาย
ซึ งหมายถึง โอกาสเงินโอกาทองของชี วิต วาใครจะรวยมากกวากน
่
็ โอกาสประสบความสําเร็จ
สัมพันธ์เชิงเครื อขายในสั
งคมมากกวา่ [Social Connection Network] คนนันกจะมี
่
่ ่
ั
่่
็ ทุ กคนต้อง “วง
ได้สูงกวาคนอื
นๆ ที ไมคอยสมาค
มกบคนในสั
งคม ไมวาจะเป็
นคนดี หรื อคนเลวกตาม
่่
สั งคม” ของตนเอง ไมวาจะเป็
นกลุ่มเครื อญาติ กลุ่มเพือนฝูง กลุ่มอาชีพ กลุ่มปฏิบตั ิศาสนา เป็ นต้น ตามนัยนี
่
่
่
่ กยิ็ ง หมายความวา่ มี โ อกาสประสบ
คื อ “มนษย์
ุ เป็ นสั ต ว์ สั ง คม” ยิง มี เ ครื อ ขายขนาดใหญมากเทาไหร
่ น ภาวะดัง กลาวนี
่ เป็ นเรื องของโลกธรรม ที สวนทางกนกบทาง
ั ั
ความสํ า เร็ จ ในเชิ ง สั ง คมมากเทานั
พระพุทธศาสนา ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องยึดมันด้วยการใช้เหตุผลและปั ญญา เพือพิจารณาความเหมาะควรแก่
ิ งหลาย แตไมได้
่ ่ หมายความวา่ “ต่ อต้ านสั งคม –Antisocial: against the Basic
ธรรม ในการขัดเกลากเลสทั
Principles of Society or harmful to the Welfare of the people generally = Unsocial” หรื อ ทําตัวเป็ นภัยตอ่
่
่ ฉะนัน ความเข้าใจทีถูกต้อง “สั มมาทิฏฐิ ” เป็ นเรื องสําคัญ ถ้าคนเราคิดอะไร
ความสงบสุ ขของคนสวนใหญ
่ ดๆ อยู่ดว้ ย “ทิฏฐิ ทีสหรคตด้ วย ตัณหา–มานะ” เรี ยกวา่ “ปปัญจธรรม ๓” ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความ
อยางผิ
่ วิต ยอมมอดั
่
่ ่ ยดาย เพราะมีจิตทีประกอบด้วย “มิจฉาทิฏฐิ ” เพราะคิดไป
งอกงามแหงชี
บไปเรื อยๆ อยางนาเสี
ิ
่ กๆ “ความไม่ รู้ จริ งแห่ งอวิชชา”
เอง ทําไปเอง ตามแรงอํานาจการผลักดันของกเลสที
กลุม้ รุ มในจิตใจสวนลึ
่ ํ งลง ไมให้
่ ถือโอกาสเข้าถึงคุณธรรมความดีทงั หลายที
ยิงเป็ นตัวสําคัญทีปิ ดกนั “ปัญญา” ให้มืดมนออนกาลั
ต้องการหรื อปรารถดีดว้ ยจิตทีเป็ นกุศลทีจะทําหรื อปฏิบตั ิธรรม องค์ประกอบภายในตนเอง จึงเป็ นปั จจัยที
่ ว [อนสยกิ
นากลั
ุ เลส เชน่ อาสวะ ๔: กาม–ภพ–ทิฏฐิ –อวิชชา] ทีควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
่
่ วบาป ไมเรี่ ยนรู ้จากคนอืน ไมชวยเหลื
่ ่
ทีเป็ นอกุศลกรรม ทําในสิ งทีไมดี่ คิดชัว ทําชัว ไมอายและไมกลั
อ
่ ิ ญญา ทีเรี ยกวา่ “ปฏิภาณ” คือ มีไหวพริ บ รู ้รอบเหตุแหงความเจริ
่
สังคม ไมเกดปั
ญและความเสื อม รวมทัง
้ ญหาให้ดีขึน องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศคําสอนในเรื อง “สั ลเลขปฏิปทา–สั ลเลข
วิธีการแกไขปั
ปฏิบัติ” ในคําวา่ “ธตคเณ
ุ ุ ” นี (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เลม่ ๙ ภาค ๒ - หน้าที 136 FILE 73)
ํ ดกเลส
ิ ธรรมกาจั
ํ ดกเลส
ิ ชือวา่ “ธตคณ
ธรรมชือวา่ “ธตะ
” คืออะไร คือ “ธรรม ๕
ุ ” เพราะกาจั
ุ ุ ” ก็ “ธตธรรม
ุ
่ คือ (๑) “อัปปิ จฉตา” คือ ความมักน้ อย (๒) “สั นตฏฐิ
ประการ” บริ วารของธุตงั คเจตนาเหลานี
ุ ตา” คือ ความ
สันโดษ (๓) “สั ลเลขตา” คือ ความขัดเกลา (๔) “ปวิเวกตา” คือ ความสงัด (๕) “อิทมัฏฐิกตา” คือ ความมีสิง
นีเป็ นประโยชน์ คุณธรรมทังหมดนี ชือวา่ “ธตธร
ุ รม”
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่
ฉะนัน ผูท้ ีเป็ นพุทธมามกะผูน้ ้อมนําคําสอนของพระตถาคตมาใสใจปฏิ
บตั ินนั ต้องไมลื่ มกระบวนการขัด
ิ
่ ใสสะอาด มองโลกในแงดี่ ไมคิ่ ดอยากได้
เกลากเลสหรื
ออกุศลธรรมทังหลาย เพือให้จิตใจบริ สุทธิ ผุดผอง
่ –อนภิชฌา ไมคิ่ ดร้ายพยาบาท–อพยาบาท และไมคิ่ ดเบียดเบียนคนอืน–อวิหิงสา คือ เจริ ญ
ของคนอืนไมควร
จิตด้วย “สั มมาทิฏฐิ ” นันคือ (๑) ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ (๒) มีปัญญาเห็ นไตรลักษณ์ (๓) รู ้รอบในอกุศลและ
ั ศลและกุศลมูล และ (๔) ได้ปัญญาเห็นปฏิจจสมุปบาท ธรรมเหลานี
่ จะปิ ดระงับ “อวิชชา” ไว้
อกุศลมูลกบกุ
ได้ ฉะนัน “ธตธรรม
” จึงเป็ นความเข้าใจภายในตน จิตใจของตน พฤติกรรมของตน ปั ญญาของตน ให้เดิน
ุ
่
่นอกทางแหงอริ
่ ยมรรค ดังนี
ถูกทาง ไมออกนอกลู
“ธตธรรม
” หมายถึง ธรรมกําจัดกิเลส ธรรมนีคือพระสัตถุสาสน์ของพระศาสดา เป็ นพระธรรมวินยั ทีผู ้
ุ
่
่
่ เกดิ
ปฏิบตั ิธรรมหมันมนสิ การไว้ในใจอยางแยบคาย
ให้กลายเป็ นสติสมั ปชัญญะทีคอยควบคุ
มตน ไมให้
“ธรรมบาป–ธรรมชัว–ธรรมลามก” หรื อ “เมถุนธรรม” ขึนในใจ กคื็ อ “ความไม่ ประมาท–อัปปมาทะ” ได้แก่
(๑) “อัปปิ จฉตา” คือ ความมักน้อย
(๒) “สั นตฏฐิ
ุ ตา” คือ ความสันโดษ
(๓) “สั ลเลขตา” คือ ความขัดเกลา
(๔) “ปวิเวกตา” คือ ความสงัด
(๕) “อิทมัฏฐิ กตา” คือ ความมีสิงนีเป็ นประโยชน์
่
ํ งกาวไปสู
้
่ ความสุ ดโตง่ จน
เพราะฉะนัน โลกยุคใหมในศตวรรษที
๒๑ นี ความเจริ ญทางด้านวัตถุนิยม กาลั
้ ่ าไปถึง (๑) “อภิปรัชญา: Metaphysics – ภววิทยา: Ontology” (๒) “ญาณวิทยา–Epistemology”
กาวลวงเข้
และ (๓) “คณวิ
ุ ทยา–อัคฆวิทยา–Axiology” [จริ ยศาสตร์–Ethics กบั สนทรี
ุ ยศาสตร์ –Anesthetics] คือ ได้เข้า
่ “วัตถุ” [Materialism] กบั “จิตใจ” [Idealism] จนเป็ นงงงวย เริ ม
ไปถึงขอบชายแดนหรื อพรหมแดนระหวาง
่ วาอะไรเป็
่
ั ่ เพราะความเข้าใจในด้านวัตถุหรื อรู ปธรรมนัน เมือเข้าไปถึงสวนที
่
จะแยกไมออก
นอะไรกนแน
่ น “วัตถมัุ นมองไม่ เห็นวัตถแล้
เล็กทีสุ ด ในระดับ “Nanotechnology” หรื อลึกเข้าไปมากกวานั
ุ ว” [กล้องขยาย]
่ น คือ “พระปัญญาญาณ” คือ “จิ ตที เห็นทังวัตถุและจิ ตใจใน
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้กล้องทีดีกวานั
ั
เวลาเดียวกัน” [Omnipresence] เพราะพระพุทธองค์ทางทําลายอกุศลธรรมเครื องกนและปิ
ดบังปั ญญาได้
่ ิ
หมดสิ นแล้ว จิ ตยอมเกดภาวะจิ
ตทีเป็ นกลาง นันคือ (๑) “ไม่ อยากร้ ู แต่ เห็น” และ (๒) “ไม่ อยากเห็นแต่ รู้”
่ ั “อเบกขาจิ
่ คือ
เทากบ
ต” เมือจิตเป็ นสมาธิ [จตุตถฌาน–ฌานที ๔] นันเอง มนุ ษย์ทีพัฒนาตนได้อยางนี
ุ
่
ั าหากนไมลื
ิ ่ มหูลืมตา ไมมี่ เวลามาพัฒนาปั ญญาในทางที
เผา่พันธุ์มนุษยชาติในอนาคต ไมพวกผี
บา้ ทีพากนบ้
่ ท่ ีไหน ซึงไมได้
่ วุน่ วายกบเรื
ั องกนิ ทีพากนมากนง้
ั
ิ วน
ถูกต้องและเป็ นประโยชน์ นันคือ ยังไมรู่ ้ว่าบ้านเกาอยู
่ นธุ์แตกตางกนไปทั
่ ั
วโลก ความจริ งนัน มนุ ษย์มาจาก
ดินหรื อกะบิดิน จนกลายเป็ นมนุ ษย์ทุกวันนี ทีมีเผาพั
่ ยวอยูใ่ นรู ป ชันรู ปพรหม) หมายถึง จิตวิญญาณที
“อาภัสสราพรหม” (ข้อ ๖ ในรู ปาวจรภูมิ ๑๖: ชันทีทองเที
่
อยูใ่ น “ระดับทติุ ยฌาน–ทติุ ยฌานภมิู ” ทีเรี ยกวา่ “อาภัสสรา” คือ พวกมีรัศมีสุกปลังซานไป
สัตว์พวกทีอิม
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่ น บางคราวเปลงอุ
่ ทานในทีไหนๆ วา่ สุ ขหนอๆ ดังนี เชน่
เอิบบริ บูรณ์ถูกต้องด้วยความสุ ขมีอยู่ สัตว์เหลานั
่ สสรา โดยเปรี ยบเทียบ “ชั นอาภัสสราเป็ นของพวกดาบส” นันคือ มีจิตประกอบด้วยองค์ฌาน
เทพเหลาอาภั
่
็ เพือขยายความให้ชดั เจนยิงขึนในการเจริ ญฌานสมาบัติ
๓ คือ “ปิ ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” อยางไรกตาม
“รปฌาน
๔” ดังเชน่ ความวา่: “พรหม–เทพ–เทวดา” ชือวา่ “อาภัสสรา” (พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิ กาย สัต
ู
ตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม่ ๔ - หน้าที 108 FILE 37) ดังนี
่ มีรัศมีซ่านออก คือ แผ่
ความวา่: “พรหม–เทพ–เทวดา” ชือวา่ “อาภัสสรา” เพราะพรหมเหลานี
่
ออกไปจากสรี ระดุจขาดตกลงเหมือนเปลวไฟแหงคบไฟ
หรื อคบเพลิงมีดา้ ม ฉะนัน บรรดาอา
่ น พรหมผูเ้ จริ ญทุติยฌานและตติยฌานทัง ๒ อยางออน
่ ่ ในปัญจกนัยเกดขึ
ิ น
ภัสสรพรหมเหลานั
่ น มีอายุประมาณ ๒ กปั [อายุกปของคน
ั
ชือวา่ “ปริตรตาภาพรหม” และ ปริ ตตาภาพรหมเหลานั
่
ิ น ชือวา่ “อัปปมาณาภาพรหม”
ยุคนี ประมาณ ๑๐๐ ปี ] ทีเจริ ญทุติยฌาน ตติยฌานอยางกลางเกดขึ
่ น มีอายุประมาณ ๔ กปั ทีเจริ ญทุติยฌาน ตติยฌานอยางประณี
่
และ อัปปมาณาภาพรหมเหลานั
ต
่ น มีอายุประมาณ ๘ กปั ในทีนีทรง
ิ น ชือวา่ “อาภัสสราพรหม” และ อาภัสสราพรหมเหลานั
เกดขึ
่ นทังหมด โดยการกาหนดอยางอุ
ํ
่ กฤษฏ์ ความจริ ง พรหมเหลานั
่ นทังหมดมี
ถือเอาพรหมเหลานั
่ ญญาตางๆ
่ กนั ไมมี่ วิตกเพียงมีวิจารบ้าง ไมมี่ วิตกวิจารบ้าง
กายกว้างเป็ นอันเดียวกนั สวนสั
การกลับไปสู่ ชันอาภัสสราพรหมเดิม
(พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 410 FILE 22)
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ประการอืนยังมีอีก คือ ภิกษุเป็ นผูป้ ระกอบด้วย “ศรั ทธา–ศีล–สตะ
ุ –จาคะ–
ปัญญา” เธอได้ฟังวา่ “เทวดาชันอาภัสสรา” มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุ ข เธอมีความ
่ วา่ ไฉนหนอ! เราเมือตายไปแล้ว พึงเข้าถึง “ความเป็ นสหายแหงเทวดาชั
่
ปรารถนาอยางนี
นอา
ภัสสรา” เถิด เธอจึงตังจิตนัน อธิษฐานจิตนัน เจริญจิตนัน ความปรารถนาและวิหารธรรม
เหล่ านัน อันเธอเจริ ญแล้ วอย่ างนี ทําให้ มากแล้ วอย่ างนี ย่ อมเป็ นไปเพือความสําเร็ จในภาวะนัน
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย นีมรรค นีปฏิปทา เป็ นไป เพือความสําเร็ จใน “ความเป็ นสหายแห่ งเทวดาชัน
อาภัสสรา”
้
เพราะฉะนัน ให้เปรี ยบเทียบความกาวหน้
าทางเทคโนโลยีทีลํายุค กบั (๑) ความจริ ง และ (๒) วิธีเข้ าใจความ
่ คือ “ก่ อนตาย” [Before
จริ ง พร้อมด้วย (๓) อุบายวิธีทางหนีทันเวลาจากโลกนี [Timely Evacuation] ทีวานี
่ ่ วนดินและกะบิดินนี [A Time after Death] ทีเรี ยกวา่ “ปรโลก: The World
Death] คือ การสละรางแหงง้
่ เรี ยบร้ อยแล้ว อยางจริ
่ งแท้
Beyond” นันเอง ฉะนัน องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกวิธีการดังกลาวไว้
่
่ นอยางอื
่ นเลย แตอยาลื
่ ่ มวา่ แนวคิดทีเป็ นแบบวิทยาศาสตร์สุดเอียงนัน “มันผิด..!” เพราะเป็ น
แนนอน
ไมเป็
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ั น มันกพอๆ
็ กบการเขี
ั
่
เรื องการพัฒนาวัตถุภายนอกตน แล้วนําจิตของตนไปผูกไว้กบมั
ยนนิ ยายขึนมาวาจะมี
่ นอยางนี
่ มาปลดปลอยโลก
่
่ นอยางนั
่ นอยางนี
่ เชน่
องค์เทพอยางนั
คือ สร้างสิ งสู งสุ ดขึนมา แล้วบูชาวาเป็
่
่
ั
นักวิทยาศาสตร์ ได้สร้างยานอวกาศสงไปนอกโลก
เพือสํารวจอวกาศแดนไกล คนทีสร้างยังคิดอยางไรกบ
่
่ เดิ นทางตามลําพังอยางแนนอน
่ ่
ยานทีมันลองลอยไปในจั
กรวาล เพราะยานนันไมได้
มันเอาความหวังจิต
่ กวิทยาศาสตร์ นนั กตายนอนตาไมหลั
็
่ บ แทนทีจักรวาลทีใหญ่
วิญญาณของคนสร้างไปด้วย สุ ดท้าย เหลานั
ทีสุ ดมันอยูใ่ นตัวของเรานีเอง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้คน้ พบและเห็นจนหมดแล้ว คือ ความจริ งทัง
่ ยวกนั มาประชุมรวมเป็ นอยางเดี
่ ยวกนั โดยธรรมทังหลายตางไม
่ ่
ภายในตนและนอกตน เป็ นธรรมอยางเดี
ั ง
ั
ั
่
็ พระพุทธองค์ยงั ชีแนะทางหนี ทีไลให้
่ อีก คือ ไม่ให้ไปยึดติดกบสิ
ละเมิดซึ งกนและกนเลย
อยางไรกตาม
ั น แม้แตตั่ วเอง ซึงทําหน้าทีเป็ นตัวแทนฝ่ ายตัณหา ทีพระองค์ทรงเรี ยกวา่
ทังหลายทีจิตใจจะไปผูกพันไว้กบมั
“อตัมมยตา” [Dispassionateness: “อตัมมโย–อตัมมัย” คําคุณศัพท์] หมายถึง “ภาวะที ไม่ เนืองด้ วยสิ งนัน”
ั งใดๆ ไมมี่ อะไรยึดถือผูกพันทีจะ
คือ “ความไม่ เกาะเกียวกับมัน” ความเป็ นอิสระ ไมติ่ ดไมข้่ องไมค้่ างใจกบสิ
่
่
ได้จะมีจะเป็ นอยางหนึ
งอยางใด
ได้แก่ “ความปลอดพ้ นปราศจากตัณหา–ภาวะไร้ ตัณหา” [รวมทังมานะ
ิ
ั ่ = ปปั ญจธรรม ๓ หมายถึง กเลสเครื
ิ
เป็ นตัวการทําให้คิดปรุ งแตง่
และทิฏฐิทีเนื องกนอยู
องเนิ นช้า กเลสที
่ เกดปั
่
่ เปิ ดเผย กอให้
ิ ญหาตางๆ
่ และขัดขวาง
ยืดเยือพิสดาร ทําให้เขวหางออกไปจากความเป็
นจริ งทีงายๆ
่ เข้าถึงความจริ งหรื อทําให้ไมอาจแกปั
่
้ ญหาอยางถู
่ กทางตรงไปตรงมา]
ไมให้
ด้วยเหตุนี “การแสวงหาโอกาส” [Searching for a Chance] ของบุคคลในสังคมยุคใหมนั่ น ต้องประกอบด้วย
ิ
่
ปั ญญาใน ๒ ประการ ได้แก่ (๑) ปัญญาทางโลก กบั (๒) ปัญญาทางธรรม โดยจะต้องเกดความเข้
าใจอยาง
่ เชนกน
่ ั ดังนี
ถูกต้องในศาสตร์ ๓ อยาง
(๑) พระพทธศาสนา
–Buddhism มีพืนฐานด้วย ความศรัทธา–เหตผล
ุ –ปัญญา
ุ
(๒) ปรั ชญา–Philosophy และ ตรรกวิทยา–Logics มีพืนฐานด้วย ความเชือ–เหตุผล–ปัญญา
(๓) วิทยาศาสตร์ –Science มีพืนฐานด้วย หลักฐาน–เหตผล
ุ –ปัญญา
่ “พระพทธศาสนา
ฉะนัน ศาสตร์ ใน “ปรั ชญา–ตรรกวิทยา” นัน จะทําหน้าทีเชือมเขตแดนปั ญญาระหวาง
”
ุ
ั นอยางเดี
่ ยวกนั โดยศาสตร์ ใน ๓ ด้าน
กบั “วิทยาศาสตร์ ” ให้เป็ นภาวะที มาสัมปยุตต์ประชุ มรวมกนเป็
่ ตางไมละเมิ
่ ่ ดแนวทางปฏิบตั ิคน้ คว้าของกนและกน
ั
ั แตทํ
่ าหน้าทีเป็ นปั จจัยสนับสนุ นซึ งกนและ
ั
ดังกลาวนี
ิ นฐานแหงศาสตร์
่
กนั ทีเรี ยกวา่ “ธรรมสามัคคี” เพราะฉะนัน จึงเกดพื
ใหม่ คือ สมองของมนุ ษย์มีขนั ตอน
่ ได้แก่ (๑) ความศรั ทธา (๒) ความเชือ (๓) หลักฐาน (๔) เหตผล
ประมวลผลด้วยเกณฑ์ ๕ อยาง
ุ (๕) ปัญญา
็ ผลลัพธ์ ดังนี
แตถ้่ าแยกพิจารณาใหม่ ตามเกณฑ์ “ปัญญา ๓” นัน กจะได้
(๑) “พระพทธศาสนา
” คือ ภาวนามยปั ญญา = โลกุตตรธรรม
ุ
ี
(๒) “ปรัชญา–ตรรกวิทยา–วิทยาศาสตร์ ” คือ จินตามยปั ญญา–สุตมยปั ญญา = โลกยธรรม
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่ นัน ทําให้เกดความสมบู
ิ
ในการรวมกันของปั ญญาทัง ๓ อยาง
รณ์ในพิจารณา “สภาวธรรมทังหลาย” ได้แก่
ิ ้ เห็ นในระดับนี ยอมทํ
่ าให้เกดภาวะอั
ิ
“โลก–จักรวาล–และ–ธรรมชาติ” ปั ญญาทีเกดรู
นยอดเยียม มี ความ
สมบูรณ์ บริ บูรณ์ และ มี ความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ยิง ด้วย “ปั ญญา” เพราะฉะนัน ผูท้ ี เป็ นพุทธมามกะ
่ จริ ง ไมใชงมโขงไปไมรู
่ ่
่
่้
ทังหลายควรทําความเข้าใจในประเด็นนี ให้ถ่องแท้และเดินทางให้ถูกต้องอยางแท้
่
เรื อง ศาสตร์ดา้ น “ปรัชญา–ตรรกวิทยา–วิทยาศาสตร์ ” กมี็ ความแข็งแกรงพอตั
ว คือ ได้พฒั นาองค์ความรู ้ได้
ื
่ ่ ่
่ กทาง
เกอบสมบู
รณ์บริ บูรณ์ ทีเรี ยกวา่ “ปริโยสาน” คือ ที สุดลงโดยรอบ จบอย่ างสมบูรณ์ แตไมใชไปไมถู
ั นนั ต้องประกอบด้วยปั ญญาเป็ นเลิศอันเยียม ถึงจะได้ชือวา่
คนทีจะเชือมองค์ความรู ้ทงั ๓ ด้าน เข้าหากนได้
“ผ้ ูรู้ แจ้ งโลก” ดังเชน่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระปรี ชาเห็ นทังโลกทังหมด ที เรี ยกวา่ “โลก ๓”
ิ
่ เหมือนถึง “สัตว์ เดรั จฉาน”
หมายถึง โลกคือหมู่สัตว์ –สัตวโลก [“สัตว์ ” คือ ผูอ้ นั กเลสมากปิ
ดบังไว้แล้ว ไมได้
เชน่ หมา แมว เป็ นต้น] ได้แก่ (๑) “มนษยโลก
” [The World of Man] คือ โลกคือหมู่มนุษย์ (๒) “เทวโลก”
ุ
[The Heavenly World] คือ โลกคือหมู่เทพ สวรรค์ชนั กามาวจรทัง ๖ หรื อ โลกสวรรค์ ทัง ๖ ชัน (๓) “พรหม
โลก” [The Brahma World] คือ โลกคือหมู่พรหม สวรรค์ชนั พรหม ได้แก่ รู ปพรหมมี ๑๖ ชัน อรู ปพรหมมี ๔
่ กวิทยาศาสตร์ นนั กรู็ ้แคเรื่ องของโลกคือ ดาวเคราะห์โลกของเรา ทีเป็ นวัตถุสสารมากกวาตั
่ วตน
ชัน สวนนั
ของตนเองเทา่นัน ถ้าไปพูดเรื องสวรรค์ พวกนี จะเข้าใจเพียงเรื องเพศสัมพันธ์ คือ “สวรรค์ –Paradise or
่ นเอง ไมได้
่ เข้าใจถองแท้
่
Heaven” [เบญจกามคณ
ตาม
ุ : รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–กายสั มผัส (โผฏฐัพพะ)] เทานั
แนวพระพุทธศาสนา ในขันตอนนี สมณเพศพูดรู ้เรื อง พวกนักวิทยาศาสตร์พูดไมรู่ ้เรื อง พวกนักปรัชญาพอ
่ นเชนนี
่ หนอ พอไปคุยกบสมณเพศรู
ั
่ ตวิญญาณคนทัง ๓ เหลา่
เข้าใจโลกวาเป็
้เรื อง เพราะฉะนัน การนํารางจิ
ั นหนึ งเดียวในคนๆ เดียวกนั จึงเป็ นเรื องยากพอสมควร กนาจะเห็
็ ่
่
มารวมกนเป็
นได้เฉพาะเหลาคนที
สังสม
่ น หรื อผูม้ ีปัญญาเห็นธรรมในชาติปัจจุบนั ทีถึงพร้อมด้วยความดีเป็ นสัตบุรุษ
บุญบารมีทางปั ญญามาดีเทานั
่
่
ี ั
ทีจะสามารถตอยอดองค์
ความรู ้ได้ครบสมบูรณ์ทงั ๓ ด้าน ดังทีกลาวมาแล้
ว ดังนัน ความหมดสงสัยเกยวกบ
ิ ญญาพิจารณาเห็ นมิติแหงโลกอื
่
เรื องโลกทังหมดนัน เมือถึงทีสิ นสุ ดจริ งๆ แล้ว ยังทําให้เกดปั
นๆ ตาม ที
่ ต ระดับ
เรี ยกวา่ “ภมิู ๔” [The Degrees of Spiritual Development] อันเป็ นความรู ้ความเข้าใจถึง ชันแหงจิ
จิตใจ ระดับชีวิต ในขณะเดียวกนั ในทางโลกนัน กมี็ นกั วิชาการด้านจิตวิทยาโดย “เดวิด ฮอค์ คินส์ ” (David
่ ั โดยการประเมินให้ค่า
Hawkins) พยายามจัดระดับชันของจิตมนุษย์ [Consciousness Calibrations] เชนกน
คะแนนตามลําดับ
“ภมิู ๔” หมายถึง ชันแห่ งจิ ต–ระดับจิตใจ–ระดับชี วิต [คือ เจตสิ ก ๕๒ กบั จิต ๘๙] ได้แก่
่ ยวอยูใ่ นกาม ระดับจิตใจทียังปรารภกามเป็ นอารมณ์ คือ ยัง
(๑) “กามาวจรภมิู” คือ ชันทีทองเที
ี องกบกาม
ั
เกยวข้
คุณ, ระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทัง ๑๑ ชัน
่ ยวอยูใ่ นรู ป ระดับจิตใจทีปรารภรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ระดับจิตใจ
(๒) “รปาวจรภมิ
ู
ู ” คือ ชันทีทองเที
่ ไ้ ด้ฌานหรื อผูอ้ ยูใ่ นรู ปภพทัง ๑๖ ชัน
ของทานผู
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่ ยวอยูใ่ นอรู ป ระดับจิตใจทีปรารภอรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ระดับ
(๓) “อรปาวจรภมิ
ู
ู ” คือ ชันทีทองเที
่ ไ้ ด้อรู ปฌาน หรื อผูอ้ ยูใ่ นอรู ปภพทัง ๔ ชัน
จิตใจของทานผู
่ ตตรธรรม ระดับจิตใจของพระอริ ยเจ้าอัน
(๔) “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” คือ ชันทีพ้นจากโลก ระดับแหงโลกุ
ี มิ ๓ ข้างต้น ข้อนีในบาลีทีมา เรี ยกวา่ “อปริ ยาปั นนภูมิ” คือ ขันทีไมนั่ บ
พ้น แล้วจากโลกยภู
เนืองในวัฏฏะ ระดับทีไมถู่ กจํากดั
่ ประเด็นในระดับคุณภาพของชีวิตสามารถตังมาตรฐานวัดได้ โดย เดวิด ฮอค์คินส์ [David Hawkins]
สวน
่
เรี ยกวา่ “เกณฑ์ วดั คณภาพจิ
ต” [Consciousness Calibrations] ดังตารางข้องลางนี
ุ
เกณฑ์
Calibration
20
30
50
75
100
125
150
175
250
310
350
400
500
540
600
700–849
850–1000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ระดับคณภาพจิ
ต
ุ
Level of Consciousness
Shame
ความนา่อับอาย
Guilt
ความรู ้สึกผิด
Apathy
ความไร้อารมณ์
Grief
ความเศร้าโศก
Fear
ความกลัว
Desire
ความปรารถนา
Anger
ความโกรธ
Pride
ความภูมิใจ
Neutrality
ความเป็ นกลาง
Willingness
ความสมัครใจ
Acceptance
การยอมรับ
Reason
สติสมั ปชัญญะ
Love
ความรัก
Joy
ความปลืมปี ติ
Peace
ภาวะสงบสุ ข–ปัสสัทธิ
่
Self–Realization
ความถึงพร้อมแหงตน
Enlightenment
ภาวะทีรู ้แจ้ง–ตรัสรู ้
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อัตราส่ วนความสขุ
Rate of Happiness (%)
1
4
5
9
10
10
12
22
60
68
71
79
89
96
100
100
100
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ั
็
เมือเปรี ยบเทียบองค์ความรู ้ดา้ นจิตของนักจิตวิทยาทางโลก กบองค์
ความรู ้ของพระพุทธศาสนา กอาจบอกได้
่
วา่ กระดูกคนละเบอร์ เพราะทางธรรมนัน จําแนกระดับจิตออกอยางละเอี
ยด และบอกวิธีการพัฒนาจิตของ
่ น ได้อยางไร
่ ทีเรี ยกวา่ “การเจริญภาวนากรรมฐาน” โดยอาศัยการเจริ ญฌาน
ตนให้เข้าถึงภาวะจิตดังกลาวนั
สมาบัติเป็ นพืนฐานในการบริ หารจัดการจิต คือ (๑) “รปฌาน
๔” ประกอบด้วย “ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติย
ู
ั
ฌาน–จตุตถฌาน” นันคือ (๑) “ปฐมฌาน–ฌานที ๑” มีองค์ ๕ คือ วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
(๒) “ทติุ ย
ั
ั
ฌาน–ฌานที ๒” มีองค์ ๓ คือ ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
(๓) “ตติยฌาน–ฌานที ๓” มีองค์ ๒ คือ สุ ข–เอกคคตา
(๔)
“จตตถฌาน
–ฌานที ๔” มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา–เอกัคคตา แล้วแยกออกเป็ น ๒ สาย ได้แก่ (๒) “อรปฌาน
๔”
ู
ุ
ํ
่ ่
ซึ งประกอบด้วย (๑) “อากาสานัญจายตนะ” คือ ฌานอันกาหนดอากาศคื
อชองวางหาที
สุ ดมิได้เป็ นอารมณ์
ํ
หรื อภพของผูเ้ ข้าถึงฌานนี (๒) “วิญญาณัญจายตนะ” คือ ฌานอันกาหนดวิ
ญญาณหาทีสุ ดมิได้เป็ นอารมณ์
ํ
หรื อภพของผูเ้ ข้าถึงฌานนี (๓) “อากิญจัญญายตนะ” คือ ฌานอันกาหนดภาวะที
ไมมี่ อะไรๆ เป็ นอารมณ์
็ ่ ่ ไมมี่
หรื อภพของผูเ้ ข้าถึงฌานนี (๔) “เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ” คือ ฌานอันเข้าถึงภาวะมีสัญญากไมใช
็ ่ ช่ หรื อภพของผูเ้ ข้าถึงฌานนี โดยจะพัฒนาตอไปอี
่
สัญญากไมใ
กจนถึง “การเข้ านิโรธสมาบัติ–สัญญาเวทยิต
็ ทีเรี ยกวา่ “อนปพพวิ
นิโรธ” คือ สมาบัติทีดับสัญญาและเวทนา กได้
ุ ุ หาร ๙–อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙” หรื อจะข้าม
็ ที
จาก “อรปฌาน
๔” เพือเข้าสู่ (๓) “โลกตตรฌาน
๔–โลกตตรญาณ
๔” [สมถพละ–วิปัสสนาพละ] เลยกได้
ู
ุ
ุ
เรี ยกวา่ “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” อันประกอบด้วย “มรรค ๔–ผล ๔” อยู่ดว้ ย ทีเรี ยกวา่ (๑) “มัคคญาณ ๔–
อริ ยมรรค ๔” คือ โสดาปั ตติมรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค (๒) “ผลญาณ ๔–อริ ยผล
ิ นถัดไปอีก
๔–สามัญผล ๔” คือ โสดาปั ตติ ผล–สกทาคามิผล–อนาคามิผล–อรหั ตตผล และ ญาณทีจะเกดขึ
คือ “ปัจจเวกขณญาณ” หมายถึง ญาณหยังรู้ ด้ วยการพิจารณาทบทวน คือ (๑) สํารวจรู ้มรรค (๒) สํารวจรู ้ผล
ิ ละแล้ว (๔) กเลสที
ิ เหลืออยู่ และ (๕) นิ พพาน เว้นแตวาพระอรหั
่่
ิ ยัง
(๓) กเลสที
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
่ ่ “ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓” แล้วจึงเป็ น การเจริ ญญาณในอันดับสุ ดท้ายอีก
เหลืออยู่ หรื อ เรี ยกอีกอยางวา
คือ “อาสวักขยญาณ” หมายถึง ญาณหยังรู้ ในธรรมเป็ นที สิ นไปแห่ งอาสวะทังหลาย ความรู้ ที ทําให้ สินอา
สวะ หรื อ ความตรั สรู้ ถัดจากนัน จึงจะเป็ น “โลกตตรญาณ
” สุ ดท้ายทีเรี ยกวา่ (๓) “นิพพาน ๒” คือ สอุปาทิ
ุ
่
เสสนิ พพาน–อนุปาทิเสสนิ พพาน แตที่ นับเป็ นขันตอนแหงโลกุ
ตตระจริ งๆ นัน เรี ยกวา่ “โลกตตรธรรม
๙”
ุ
[มรรค ๔–ผล–๔–นิพพาน ๑] รวมกบั “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” และ “อาสวักขยญาณ” ตามลําดับ
่ กลาวมานี
่
่
ฉะนัน องค์ความรู ้ ดงั กลาวที
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมหรื อเหลาบรรดาพุ
ทธมามกะทังหลาย ต้องสามารถ
่ ่
่ ิ ทธาเลือมใสในพระ
อธิ บายได้ถึงขันตอนการปฏิบตั ิธรรมในศาสนาของตน ได้อยางถองแท้
และนาเกดศรั
่ ่
็ ่ ้เรื อง แล้วไมรู่ ้จะนังตายหาอยู
่ ่ทาํ อะไรในแตละ
่
ธรรมของพระศาสดาของเราทังหลาย ไมใชถามอะไรกไมรู
็ กกนหน
ั ่อยเถอะ ขันตอนการปฏิบตั ิธรรม อยางเป็
่ น “อภัพบคคล
วัน หายใจทิงไปวันๆ ไร้ประโยชน์ กลองฝึ
ุ ”
่
่
[บุคคลผูไ้ มสมควร
มีความหมายตามข้อความแวดล้อม เชน่ คนทีไมอาจบรรลุ
โลกุตตรธรรมได้ คนทีขาด
่
่ ั
คุณสมบัติ ไมอาจให้
อุปสมบทได้ เป็ นต้น] อีกเลย มาชวยกนคนละไม้
ละมือ ทําให้สิงทีถูกต้องคลองธรรม
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่ นต้องนาอั
่ บอายพวกมารทีไหนอีกเลย เอาลมหายใจเข้า [อัสสาสะ] ลมหายใจออก [ปั สสาสะ] มาใช้ทาํ
ไมเห็
ํ
ประโยชน์ในทุกวินาทีทีมีชีวิตอยูด่ ีกวา่ ทีเรี ยกวา่ “อานาปานสมาธิ” หรื อ “อานาปานสติ” คือ การกาหนดสติ
่
่ ทังเจตสิ กและจิต ซึ งจะมีผล
ไลตามพิ
จารณาลักษณะลมหายใจทังเข้าและออก ให้สงบปั สสัทธิ ละเอียดออน
่
็ ่ มีสติดาํ รงมัน มีสัมปชัญญะ
ตอความสงบเย็
นทังกายและใจในเวลาเดียวกนั ถ้าพัฒนาเรื อยๆ จิตใจกแจมใส
ิ นในฌานสมาบัติ [จตตถฌาน
คมชัด จนเกดิ “อภิญญา” คื อ ความรู้ คมชั ด–ความรู้ ยิ งยวด ที เกดขึ
ได้แ ก่
ุ
อภิญญา ๕ ได้แก่ (๑) “อิทธิ วิธา–อิทธิ วิธิ” คือ ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ ได้ (๒) “ทิ พพโสต–ทิพพโสต
ํ
ญาณ” คือ ญาณทีทําให้มีหูทิพย์ (๓) “เจโตปริ ยญาณ” คือ ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
นได้ (๔) “ปุพเพนิ วา
สานุสสติ–ปุพเพนิวาสญาณ” คือ ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้ (๕) “ทิ พพจักขุ–ทิพพจักขุญาณ” คือ ญาณทีทํา
ให้มีตาทิพย์ และ ญาณ ๒ คือ ความรู้ แจ้ ง ได้แก่ (๑) “ยถากัมมูปคตญาณ–อตีตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วน
่ องมาได้ (๒) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคตและหยังผลที
อดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ิ บตอไปได้
่
จะเกดสื
(พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 432–435 FILE 78)] ทีปฏิบตั ิเจริ ญอยู่
็ กาหนดจิ
ํ
เรี ยกวา่ “ปัญญาในสมาธิ” [สมถะ] ในขณะเดียวกนั กให้
ตน้อมไปสู่ การพิจารณาสภาวธรรมอันเป็ น
่ นทางการ คือ “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” ดังทีกลาว
่
นามรู ปทังหลายในตัวเราเอง ทีเรี ยกวา่ “ขันธ์ ๕” อยางเป็
ิ นภูมิแหงวิ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐานนี คือ “ปัญญาในวิปัสสนา” [วิปัสสนา] ให้
มาแล้วข้างต้นนัน ปั ญญาทีเกดขึ
่ ได้ [สมาธิ ภาวนาธรรม] ยิงทําได้ในขณะทํางาน ยิงทําให้จิต
เจริ ญสมถธรรมและวิปัสสนาธรรมดังกลาวนี
่ นไหว ไมฟุ้่ งซาน
่ หรื อฟั นเฟื อน เป็ นบ้าเป็ นหลังไปกบผู
ั อ้ ืน มีสัมปชัญญะ มีจิตทีปรารภถึง
เป็ นสมาธิ ไมหวั
่
่ งตาเหลือก
กุศลกรรม ทําให้ผลงานออกมาดี เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
รี บฝึ กรี บทํานะ! อยานั
่ เป็ นหัวหน้าคนอืน กเป็
็ นประธานาธิบดีของตนดีกลาว
่ ไมต้่ องให้
อยูเ่ ฉยๆ เหมือนพวกหมดความคิด ถึงไมได้
่ ปเป็ นบ้าตามหาความฝัน
ใครมาลงคะแนนเสี ยงเลือกตังให้เสี ยเวลา นี คือผูบ้ ริ หารทีแท้จริ ง ไมมี่ คู่แขง่ อยาไ
ความรักให้เสี ยเวลา มันหลอกตัวเองและผูอ้ ืน มาสนใจเรื อง (๑) พระพทธศาสนา
(๒) ปรั ชญา–ตรรกวิทยา
ุ
่
ั กวา่
และ (๓) วิทยาศาสตร์ [ความชํานาญตามศาสตร์ สาขาทีตนได้ศึกษาจบมา ตอยอดความรู
้ให้เป็ น] กนดี
เพือต้อนรับศตวรรษที ๒๑ นี สิ งนีคือความจริ ง ไม่ ใช่ ขีกลาก!
่ มเรื อง “โอกาส” [Opportunity] ทีทุกคนมี ไมเทาเที
่ ่ ยมกนั มันขึนอยู่กบการ
ั
ในประการสุ ดท้ายนี อยาลื
่ เหตุผล ไมเชื
่ ออะไรงายๆ
่ ให้พิจารณาตาหลักการขัดเกลาตัณหา
แสวงหา และการเลือกทีเป็ นปั ญญาอยางใช้
่ ิ
ตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วปลอดภัย ไมเกดความเศร้
าหมองในใจเลย ทีเรี ยกวา่ “ธตุ
ธรรม” หมายถึง ธรรมกําจัดกิเลส ได้แก่
(๑) “อัปปิ จฉตา” คือ ความมักน้อย
(๒) “สั นตฏฐิ
ุ ตา” คือ ความสันโดษ
(๓) “สั ลเลขตา” คือ ความขัดเกลา
(๔) “ปวิเวกตา” คือ ความสงัด
(๕) “อิทมัฏฐิ กตา” คือ ความมีสิงนีเป็ นประโยชน์
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ฉะนัน วันนี เป็ นโอกาสดี ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้มารู ้เรื อง “ธตธรรม
” อันเป็ นคําสอนของพระตถาคต ให้น้อม
ุ
ั
ิ
่ ่ เป็ นแบบเห็นแล้วรู ้แล้วกเฉย
็ ไมทํ
่ าทําอะไรให้เกดขึ
ิ น เป็ นคุณ
นําไปใช้กบตนให้
เกดประโยชน์
แตอยาให้
่ จริ งกบตนเอง
ั
็ เข้าใจอยางถู
่ กต้องกบการทํ
ั
ความดีเป็ นประโยชน์อยางแท้
และกให้
าความดี การทําบุญ การ
่ ทะลุเหมือนวัวเหมือนควาย พูด
สร้างกุศล ทีถูกแนวทาง ด้วยการใช้เหตุผลและปั ญญาประกอบกนั อยามุ
็ ่ ้เรื อง ไมรู่ ้ความ ไมรู่ ้ภาษา มุดไปสถานเดียว คงไมได้
่ ดีอะไรหรอก มานังเงียบพิจารณาหาทางอัน
อะไรกไมรู
ั กบจริ
ั ตของตน เพิมปั ญญาทังทางโลกและทางธรรม ให้
เป็ นอุบายวิธีในการเห็นธรรมทังหลาย ทีเข้ากนได้
่ ่
่ าทํานอง
กลายเป็ นผูถ้ ึงพร้อมในตน “อัตตสั มปทา” เข้าใจจิตวิญญาณทีแท้จริ งของตนเองอยางถองแท้
อยาเข้
่ คอยโปรดสั
่ าใจตนเอง ยังจะทําเป็ นเข้าใจผูอ้ ืน เอาตัวเองให้รอดกอน
่
่
ไมเข้
ตว์ทงั หลายทีเหลืออยู่ แล้วคอย
ั
บริ จาคธรรมทานให้กบคนอื
น อันถือเป็ นการทําบุญขันสู งสุ ด เพราะให้ “ปัญญา” แกผู่ ส้ มควรได้ แล้วเขา
่ น ยอมนํ
่ า “ปัญญา” ไปทําประโยชน์ต่างๆ ได้จริ ง เพราะฉะนัน ผูท้ ีถือวาเป็
่ น “พทธมามกะ
เหลานั
” ทีดีแล้ว
ุ
่
่ นผูม้ ีปัญญาทีไมดู่ ถูกผูอ้ ืน มีความเมตตากรุ ณาต่อผูอ้ ืนอยางเหมาะควรแกธรรม
่
่ ยธรรมแก่
ยอมเป็
และไมเสี
่ ดขาด ไมสงเสริ
่ ่ มคนชัวให้ได้ดี แตเปิ
่ ดโอกาสให้คนดีได้แสดงความ
ตนเอง เชน่ การทําบุญบูชาโทษ อยางเด็
ิ น
ดีในกาลเทศะทีเหมาะสม ฉะนัน การให้โอกาสทีดีแกผู่ ส้ มควรได้ และมองเห็นประโยชน์สูงสุ ดทีจะเกดขึ
ิ
่เย็นเป็ นสุ ข ไมเบี
่ ยดเบียนกนั
แกตั่ วเขาเองและสังคม คือ การทําบุญทียิงใหญ่ เพราะให้สังคมเกดความอยู
่ เพราะทุกคนทีเป็ นคนดี ได้โอกาสทีดี ทีจะทําดี ให้ทงั ตนเองและผูอ้ ืน สิ งนี คือสภาพทีแท้จริ งของ
ตอไป
่
่
สังคมในยุคขาวสารแหงศตวรรษที
๒๑ นี “อย่ าลืมธรรมะ คนดีแม้ ตกทกข์
ุ ได้ ยาก ก็ไม่ ทิงธรรมะ” ฉะนัน
่ เชนนี
่ เป็ นความจริ งทุกประการ.
“ธรรมย่ อมสงกว่
ู าอธรรม” ทีกลาวไว้
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