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ความสํ าคัญของบทความ
้
่ จุดหมายทีจะวัดถึงความสําเร็ จ (๑) ถ้า
การดําเนิ นชีวิตของมนุษย์นนั ต้องประกอบด้วยความกาวหน้
าอยางมี
เป็ นทางโลก คือ ความมีอยูม่ ีกินทีพอเพียง (๒) ถ้าเป็ นทางธรรม คือ ความเป็ นไปได้ทีจะถึงนิ พพาน (๓) ถ้า
เป็ นทางปรัชญา คือ ความเป็ นปราชญ์เมธี ผูท้ รงคุณธรรม และ (๔) ถ้าเป็ นทางวิทยาศาสตร์ คือ การค้นพบ
นวัต กรรมใหมๆ่ ทางเทคโนโลยี ฉะนัน คนที จะคิ ด ถึ ง ผลกระทบในร ะดับ มวลมนุ ษ ยชาติ ไ ด้นัน ต้อ ง
ประกอบด้วยความคิดขันพืนฐานทีถูกต้อง อยูใ่ นภาวะอันถูกต้อง และถึงพร้อมด้วยความยอดเยียม ในทาง
ธรรม ก็เรี ยกวา่ “อเสขปฏิปทา–สั มมัตตะ ๑๐” ได้แก่ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ พร้อมด้วย สัมมาญาณ–สัมมาวิมตุ ติ
ิ
่ เมือผู ้
อันเป็ นภาวะทีปราศจากกเลสทั
งปวงดีแล้ว ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องเดิ นทางไปให้ถึงจุดหมายดังกลาวนี
่ พยัญชนะเหลานี
่ แล้ว ดูเหมือนไมมี่ อะไรงายเป็
่ นธรรมดา แตพอไปลงมื
่
ปฏิบตั ิธรรมอานดู
อปฏิบตั ิแล้ว กลับ
่ ่น
เป็ นคนละเรื อง ทิงบาตรลืมจีจรได้เหมือนกนั เพราะอุปสรรคมีมากมาย ทีมาเหนือความคาดหมาย อยางเช
่ ให้เสมอประชุมเป็ นอันเดียวกนั คือ เป็ นเอกภาพ
ความปรารภจะพยายามทําตนให้รู้แจ้งในศาสตร์ ๓ อยาง
เดียวกนั มารวมอยูใ่ นตัวบุคคลเดียวกนั เป็ นสหชาตปัจจัย เป็ นสหวุตติเดียวกนั เป็ นธรรมสามัคคีเดียวกนั มัน
็
ั งระหวาง
่ “พระอรหันต์ –ปราชญ์ เมธี–นักวิทยาศาสตร์ ” กเป็
็ น
กยากพอสมควร
เพราะภาวะการรวมกนจริ
่
ิ ยาก ดังทีเคยเกดขึ
ิ นในองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีเป็ นประวัติวาพระมหาบุ
รุษเสด็จ
เรื องทีเกดได้
่
ออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงได้เป็ นปราชญ์มุนีศาสดาเอกยิงใหญในโลก
[ปราชญ์เมธี ] ทรงเป็ นผูว้ ิจยั ธรรม
ิ นได้ง่ายในยุคภัทรกปนี
ั แต่ในเรื องปกติธรรมดาแล้ว
จําแนกแจกธรรม [นักวิทยาศาสตร์] ไมใ่ชเรื่ องจะเกดขึ
่ ่ น จะเป็ นสําเร็ จรู ปสามในหนึ งนัน คงเป็ นเรื องทียากมาก ทีจะอุบตั ิขึนใน
นัน มนุ ษย์เป็ นได้ทีละอยางเทานั
ิ นในเจ้าชายสิ ทธัตถะผูโ้ คตมะมาแล้ว “พระปั ญญาธิกพทธเจ้
โลก แตสิ่ งนี เกดขึ
ุ า” ผูเ้ ป็ นตัวแทนได้ทาํ การ
่
่ เดิ นตัวเปลาเสด็
่ จออกผนวชแตประการใด
่
่ าใจผิด
วิวฒั น์ปัญญาแหงมวลมนุ
ษยชาติ พระองค์ไมได้
อยาเข้
่
่ โลกและคติธรรมมากอนหน้
พระองค์มีความถึงพร้อมด้วยปั ญญาทีพรังพรู แหงคติ
านัน ถึงมีปรี ชาสามารถที
่
่ นอยางอื
่ น
ถึงพร้อมในการปฏิญาณตนได้ตรัสรู ้ซึง “พระอนตตรสั
มมาสั มโพธิญาณ” ได้จริ งแท้แนนอนไมเป็
ุ
แปลเป็ นภาษาไทยวา่: “ปั ญญาตรั สรู้ เองโดยชอบอันยอดเยียม” นันคือ “อธิคมธรรม–สมณธรรม” อันเป็ น
่ มปยุตตธรรมทังหลาย คือ “อนปัุ สสนาญาณ ๗
ธรรมหลุดพ้นลําเหนือมนุษย์ดว้ ย “อภิญญาปั ญญา” แหงสั
่
ิ นแล้วเป็ น
แห่ งปัญญา ๑๐” กบั “มหาวิปัสสนา ๑๘” เพือความตังมันแหงอรหั
ตตมรรคและอรหัตตผลทีเกดขึ
“จักขุ–ญาณ–ปั ญญา–วิชชา–อโลโก” ทังหลาย อันเป็ นผลแหง่ “สมาธิ ” และ “ปั ญญา” ที ปฏิสังยุตด้วยโล
ื ลเป็ นความรู ้ แ จ้งถึ ง “สั จจภาวะแห่ งพระ
กุตตรธรรมแหง่ “ฌานวิโมกข์ ” และ “ญาณวิโมกข์ ” และเกอกู
่ มนุษย์รุ่ นหลังก็สามารถดําเนินตามพระพุทธองค์ได้.
นิพพานในพระธรรมวินัยนี” ฉะนัน ในภาวะดังกลาวนี
บทความที ๑๐๕ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาวิวฒ
ั น์ แห่ งมวลมนุษยชาติ – นิธี ศิริพัฒน์
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ุ
่่
มนุ ษย์นัน นับเป็ นสัตว์สังคมทีมีวิวฒั นาการทางปั ญญาสู งสุ ดในสัตวโลกทังหลาย ไมวาจะเป็
น
ในทางสร้างสรรค์หรื อทางทําลายล้าง คําวา่ “มนษย์
ุ ” [Human Beings ในทางธรรมเรี ยกวา่ “สั ตว์ –Beings”
ี องอยูโ่ ลก แตถ้่ าเป็ นคําวา่ “สั ตว์ –เดียรัจฉาน–Animal” หมายถึง
หมายถึง ผูย้ งั มีกิเลสครอบงําอยู่ หรื อผูเ้ กยวข้
่ ญตังขึนไปเหมือนคนหรื อต้นไม้] หมายถึง “ผ้ ูมีใจสงู” ได้แก่ คน
สัตว์ผมู ้ ีร่ างกายเจริ ญขวางออกไปคือไมเจริ
่่
หรื อบุคคลผูม้ ีมนุษยธรรม [ไมวาจะเป็
นเพศหญิงหรื อเพศชาย รวมทังกะเทย–บัณเฑาะก์–Gay or Showy
และพวกหญิงชอบหญิง–Lesbian] เชน่ เมตตา กรุ ณา เป็ นต้น สัตว์ทีรู ้จกั คิดเหตุผล สัตว์ทีมีใจสู ง หรื อ “คน–
ี องอีกหลายคํา เชน่ (๑) “มนษยชาติ
่
–Humankind” หมายถึง เหลาคน
Man” นอกจากนี ยังมีคาํ อืนๆ ทีเกยวข้
ุ
มวลมนุษย์ (๒) “มนษยธรรม
–The Virtues of Man” หมายถึง ธรรมทีทําคนให้เป็ นมนุษย์ ได้แก่ ศีล ๕ และ
ุ
คุณธรรม เชน่ เมตตา กรุ ณา เป็ นต้น (๓) “มนษยโลก
–มนสสโลก
–The World of Humans” หมายถึง โลก
ุ
ุ
่ เชน่
มนุษย์คือโลกทีเราอาศัยอยูน่ ี (๔) “มนษยวิ
ุ บัติ–Imperfect Man” หมายถึง ผูม้ ีความเป็ นมนุษย์บกพรอง
คนทีถูกตอน เป็ นต้น (๕) “วัตถวิุ บัติ–Bad Man” หมายถึง วิบตั ิโดยวัตถุ คือ บุคคลหรื อวัตถุซึงเป็ นทีตังแหง่
ิ พึงทําโดยทีประชุมสงฆ์] เสี ย ใช้ไมได้
่ เชน่ ในการ
สังฆกรรมนันๆ ขาดคุณสมบัติ ทําให้ “สังฆกรรม” [กจที
่ ๒๐ ปี หรื อมีเรื องทีเป็ นความผิดร้ายแรง เชน่ ฆาบิ
่ ดามารดา หรื อภิกษุตอ้ ง
อุปสมบทผูอ้ ุปสมบทอายุไมครบ
่ หรื อไปเข้ารี ตเดี ยรถียท์ งั เป็ นภิ กษุหรื อเป็ นสตรี ดังนี เป็ นต้น
อาบัติปาราชิ กเมือบวชเป็ นภิ กษุคราวกอน
่ ษย์ ไมใชคน
่ ่ มักหมายถึง
นอกจากนี ควรทําความเข้าใจอีกคํา คือ (๖) “อมนษย์
ุ –Spirits” หมายถึง ผูม้ ิใชมนุ
่ ว อยางที
่ คนไทย เรี ยกวา่ พวกภูต–Soul ภูตผี–Ghost ปี ศาจ–Devil แตใน
่
สัตว์ในภพทีมีฤทธิ มีอาํ นาจนากลั
่ งหมายถึง เทวดา–Gods บางทีหมายถึง
ภาษาบาลี หมายถึง ยักษ์ –Giant หรื อ เปรต–Hungry Ghost บอยครั
็ น
“ท้ าวสั กกะ–The King of Death” คือ พระอินทร์ –Higher Gods ฉะนัน ในการพิจารณาธรรมนัน มนุษย์กเป็
ธรรมชนิ ดหนึ ง คือ พิจารณาทีพฤติกรรม ทีเรี ยกวา่ “กรรม ๓: กายกรรม–วจี กรรม–มโนกรรม” โดยกรรม
่ น จะต้องประกอบด้วยเจตนาหรื อสัญเจตนาทีเรี ยกวา่ “อภิสังขาร ๓” ทีทําหน้าปรุ งแตงกรรมทั
่
เหลานั
งหลาย
ั สสกตา] ได้แก่ (๑)
[บุญ–บาป–อาเนญชา] อันรับรองด้วย “กฎแห่ งกรรม” และ “กฎกรรมของสั ตว์ ” [กมมั
ปญญาภิ
สังขาร–กุศลธรรม (๒) อปญญาภิ
สังขาร–อกุศลธรรม และ (๓) อาเนญชาภิสังขาร–อัพยากตธรรม
ุ
ุ
ซึงขึนอยูว่ า่ มนุษย์จะมีจิตใจเลือกทําในธรรมใด ถ้ากระทําใน ๒ ข้อแรก นัน คือ แสดงพฤติกรรมสลับไปมา
็
กตกอยู
ใ่ นภาวะทัง “สุ คติ” [กามสุ คติภูมิ ๗: มนุษย์ –จาตุมหาราชิ กา–ดาวดึงส์ –ยามา–ดุสิต–นิมมานรดี–ปร
่
นิมมิตวสวัตดี เข้าถึงได้ดว้ ยศีลบริ สุทธิ แหงธรรม
] กบั “ทุคติ” [อบายภูมิ ๔: นิ รยะ–ติรัจฉานโยนิ –ปิ ตติวิสัย–
่
็ ใ่ น “กามาวจรภมิู” เป็ นผูม้ ี ๒ คติ ดังกลาว
่ นัน แตอยางลื
่ ่ ม
อสุ รกาย เข้าถึงได้ดว้ ยทุศีลแหงอธรรม
] จิตใจกอยู
วา่ บรรพบุรุษดังเดิมของมนุษย์นนั มาจากชัน “อาภัสสราพรหม” [เทพบุตร–นางฟ้ า ผูไ้ ด้ฌานที ๒–ทุติยฌาน
่
่ นมนุษย์เพราะคิด
แตมาเป็
ขันที ๓ ได้แก่ ปริ ตตาภา–อัปปมาณาภา–อาภัสสรา] คือ พวกมีรัศมีสุกปลังซานไป
่
ิ วนดินกบกะบิ
ั
ิ
ิ นภายหลัง
ากอนแล้
วมีดินเกดขึ
ตืนๆ หลงมากนง้
ดิน [อัคคัญญสูตร] ทีโลกเกดจากมวลนํ
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ฉะนัน ตามแนวคิดใน “อัคคัญญสตร
ู ” [พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิ กาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 145–
่ ให้พิจารณา
165 FILE 15] นัน มนุ ษย์มีทีมาจาก “รปพรหม
” คือ มีความเป็ น “อาภัสสราพรหม” มากอน
ู
่
ลําดับการกลายรางจากพรหมมาเป็
นมนุษย์ ดังนี
ิ การบริ โภค “ง้ วนดิน” นัน สมบูรณ์ดว้ ยสี กลิน รส มีสีคล้ายเนยใส
(๑) “ทิฏฐานคติ
ุ –ตัณหา” เกดจาก
่ และเนยขึนอยางดี
่ ฉะนัน และได้มีรสอันนาชอบใจ
่
อยางดี
เหมือนนําผึง อันปราศจากโทษ
ิ การบริ โภค “กะบิดิน” นัน ถึงพร้อมด้วยสี กลิน รส ได้มีสีเหมือนเนยใสทีปรุ ง
(๒) “มานะ” เกดจาก
่ หรื อเนยขึนอยางดี
่ และได้มีรสอยางนาชอบใจเหมื
่ ่
อยางดี
อนนําผึงซึงปราศจากโทษ
ิ การบริ โภค “เครื อดิน” นัน ได้ปรากฏคล้ายผลมะพร้าวฉะนัน เครื อดินนัน
(๓) “ทกขธรรม
” เกดจาก
ุ
่ หรื อเหมือนเนยขึนอยางดี
่ ฉะนัน และ
สมบูรณ์ดว้ ยสี กลิน รส ได้มีสีเหมือนเนยใสทีปรุ งอยางดี
ได้มีรสนําชอบใจเหมือนนําผึง ซึงปราศจากโทษ
ิ การบริ โภค “ข้ าวสาลี” ซึงบังเกดในที
ิ
(๔) “เมถนธรรม
” เกดจาก
ทีไมต้่ องไถ ไมมี่ รําไมมี่ แกลบ
ุ
็
่ นบริ โภคข้าวสาลี ซึงเกดสุ
ิ ก
บริ สุทธิมีกลินหอม มีเมล็ดเป็ นข้าวสารกปรากฏขึ
นมา สัตว์เหลานั
เองในทีทีไมต้่ องไถ มีขา้ วสาลีนนั เป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน โดย
ิ ในกายของสัตว์เหลานั
่ น และความ
ประการใดแล ความกล้าแข็งโดยประมาณโดยยิงได้เกดมี
่ ง
็ ปรากฏอยางชั
่ ดเจนโดยประการนัน และเพศหญิงกปรากฏแกหญิ
็
เป็ นผูม้ ีผวิ พรรณงดงามกได้
่ กได้
็
็ ยนิ วา่ หญิงยอมเพงดู
่ ่ ชายอยูต่ ลอดเวลา และชายกเพงดู
็ ่ หญิงอยู่
เพศชายกปรากฏแกชาย
่ ั เมือชนเหลานั
่ นตางเพงดู
่ ่ กนและกนอยู
ั
ั ต่ ลอดเวลา ความกาหนั
ํ ดกเกดขึ
็ ิ น
ตลอดเวลาเชนกน
่ อนกปรากฏขึ
็
่ น เพราะความเราร้
่ อนเป็ นปัจจัย
ความเราร้
นในกาย ชนเหลานั
ิ
่ นได้มีความคิดอยางนี
่ วา่ ผูเ้ จริ ญ
(๕) “อกศล
“แนวคิดใหม่ ” สัตว์บางจําพวกเหลานั
ุ ธรรม” เกดจาก
(๑) “การถือเอาสิ งของทีเขาไม่ ได้ ให้ ” จักปรากฏ (๒) “การครหา” จักปรากฏ (๓) “มุสาวาท” จัก
ปรากฏ (๔) “การถือเอาท่ อนไม้ ” จักปรากฏ (๕) “การขับไล่ ” จักปรากฏ ในเพราะ “บาปธรรม”
่ น ได้ปรากฏในหมู่สตั ว์ทงั หลาย [ทจริ
ใด บาปธรรมเหลานั
ุ ต ๓: กายทุจริ ต ๓–วจีทุจริ ต ๔–มโน
ทุจริ ต ๓ = อกศลกรรมบถ
๑๐]
ุ
่
ิ
ั นในหมู่สตว์
(๖) “วรรณ ๔” เกดจาก
“มหาสมมติบัญญัต”ิ ตกลงกนขึ
ั ทงั หลาย ตามลําดับตอไปนี
ิ
(๑) “มหาสมบัติ–กษัตริ ย์–ราชา” การบังเกดของ
บรรดากษัตริ ย ์
ิ
(๒) “พราหมณ์ –ฌายิกา–อชฺฌายิกา” การบังเกดของ
หมู่พราหมณ์
ิ
(๓) “เวสฺ สา” การบังเกดของพวกแพศย์
ิ นของหมู่ศูทร
(๔) “เวสฺ สา” การบังเกดขึ
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่ างต้นนัน มนุษย์มาจากภูมิดงั เดิม คือ “ทติุ ยฌานกศลจิ
จากข้อสรุ ปใน “อัคคัญญสตร
ู ” ดังกลาวข้
ุ ต” หรื อ “รปู
พรหมชั นอาภัสสรา” ทีมีจิตประกอบด้วยองค์ฌาน ๓ ได้แก่ “ปี ติ–สขุ–เอกัคคตา” ซึ งประกอบด้วยธรรม
สมาธิ ๕ ประการ ดังนี
่ งสดใส
(๑) “ปราโมทย์ ” คือ ความปลืมใจ ความชืนบานใจ ราเริ
(๒) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ ความดืมดํา ความปลาบปลืมเต็มไปทังตัว ได้แก่
(๑) “ขททกาปี
ติ” คือ ปี ติเล็กน้อย พอขนชูชนั นําตาไหล
ุ
(๒) “ขณิกาปี ติ” คือ ปี ติชวั ขณะ ทําให้รู้สึกแปลบๆ เป็ นขณะๆ ดุจฟ้ าแลบ
(๓) “โอกกันติกาปี ติ” คือ ปี ติเป็ นระลอกเป็ นพักๆ ให้รู้สึกซู่ลงมาๆ ในกาย ดุจคลืนซัดต้องฝัง
่
(๔) “อพเพคาปี
ติ–อพเพงคาปี
ติ” คือ ปี ติโลดลอย เป็ นอยางแรงให้
รู้สึกใจฟูแสดงอาการ
ุ
ุ
่
่ ทาน เป็ นต้น หรื อให้รู้สึกตัวเบาลอยขึน
หรื อทําการบางอยางโดยมิ
ได้ตงั ใจ เชน่ เปลงอุ
ไปในอากาศ
่ ให้รู้สึกเย็นซานแผเอิ
่
่ บอาบไปทัวสรรพางค์ ปี ติที
(๕) “ผรณาปี ติ” คือ ปี ติซาบซาน
ั
ประกอบกบสมาธิ
ท่านมุ่งเอาข้อนี
่
(๒) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ ความผอนคลายรื
นสบาย
่ ง
(๓) “สขุ” คือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
่ ่ ไมฟุ้่ งซาน
่ อยูใ่ นอารมณ์เดียว
(๔) “เอกัคคตา” คือ ภาวะจิตใจตังเรี ยบสงบแนวแน
่
่
ข้อทีพึงพิจารณาเป็ นพิเศษ คือ ถ้าปราศจาก “ปราโมทย์ ” กบั “ปัสสั ทธิ” คําวา่ “สมาธิ–เอกัคคตา” นัน ยอมไม
ิ นในภูมิแหงอาภั
่ สสราพรหมนัน ปราศจาก
ิ นในการเจริ ญฌานได้เด็ดขาด เพราะฉะนัน ภาวะจิตทีเกดขึ
เกดขึ
องค์ฌาน ๓ ได้แก่ (๑) “วิตก” คือ ความตริ ตรึ ก กําหนดตามรู้ เห็นในอารมณ์ (๒) “วิจาร” คือ ความไตร่ ตรอง
การฟั น–พัวพัน–พิจารณา ในอารมณ์ และ (๓) “อเบกขา
” คือ ความมีจิตเรี ยบสมดุลเป็ นกลาง นอกจากนี ใน
ุ
ขณะเดียวกนั จิตต้องสหรคตด้วย (๑) “สั มมาสติ” [สติสัมปชัญญะ–ระลึกได้และรู ้ตวั อยูเ่ สมอ คือ ฝึ กตนให้
่
า ระวังมิให้เป็ นคนมัวเมาประมาท] คือ “สติปัฏ
เป็ นคนรู ้จกั ยังคิด รู ้สึกตัวเสมอว่า สิ งใดควรทํา และไมควรทํ
ฐาน ๔” ได้แก่ กายานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน–เวทนานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน–จิ ตตานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน–ธั มมา
ิ ญญาในสมาธิ เพราะประกอบด้วยการเจริ ญอนุปัสสนา ๓ ได้แก่ อนิจจา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึงทําให้เกดปั
นุปั น นา–ชวนปั ญ ญา ๑ ทุ ก ขานุ ปั สสนา–นิ พ เพธิ ก ปั ญญา ๑ อนั ตตานุปั ส สนา–มหาปั ญญา ๑ และ (๒)
“สั มมาวายามะ” คือ “สั มมัปปธาน ๔” ได้แก่ สั งวรปธาน–เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกนั ๑ ปหานปธาน–เพียร
ํ ด ๑ ภาวนาปธาน–เพียรเจริ ญ ๑ อนุรักขนาปธาน–เพียรรักษา ๑
ละหรื อเพียรกาจั
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ี ั
ิ
ด้วยเหตุนี การตังข้อสมมติฐานเกยวกบการอุ
บตั ิเกดของมนุ
ษย์นนั จึงเป็ นการเริ มจาก “ดีก้าวไปสู่ ชัว” เพราะ
ได้จุติจากชันอาภัสสราพรหมมาอุบตั ิบนโลก เพราะหลง “ง้ วนดิน–กะบิดิน–เครือดิน” จึงทําให้ร่ างทิพย์หรื อ
่
ั ่
กายละเอียด [วิญญาณ–จิตตสังขาร–มโนสังขาร] หายไป กลายเป็ นรางหยาบหรื
อกายหยาบรวมอยู่กบราง
็ อกลับทิงกายหยาบไปอยูท่ ีกายทิพย์เทานั
่ น
ทิพย์หรื อกายละเอียด ดังทีเห็นในปั จจุบนั ในการปฏิบตั ิธรรมกเพื
่ นอาภัสสราพรหมขึ นไป จนถึ งนิ พพาน อยางไรกตาม
่
็ การที เหลา่ “อาภัสสรพรหม”
เพืออยู่ให้สูงกวาชั
่ นด้วยนัน อยาลื
่ มวา่ “อาภัสสรพรหม” หรื อ
ํ งเปลียนจากนํากลายเป็ นแผนดิ
ทังหลาย ต้องมาสนใจโลกทีกาลั
ั
่ ั ๑๐๐ ปี ] จะต้องจุติ
“เทวดาชั นอาภัสสรา” นัน มีอายุประมาณ ๘ กปั [โดยเปรี ยบเทียบ กบอายุ
๑ กปั เทากบ
่ น เป็ นสวนใหญ
่
่ มีภพภูมิมนุษยโลกเทานั
่ น ที
จากชันสวรรค์นนั ไปหาทีปฏิสนธิ ในภพภูมิอืนๆ ทีตํากวานั
ิ
่ แล้วยังเป็ นทีวัดผลและประเมินผลพฤติกรรมของการ
สามารถเป็ นฐานตังรับดวงวิญญาณทีลงมาเกดใหม
เป็ นมนุษย์ในมนุษยโลกนี เพือตัดสิ นวา่ จะไป “กามาวจรสขคติ
ุ ภูมิ” หรื อ “กามาวจรทคติ
ุ ภูมิ” แตถ้่ ามุ่งมัน
้ นสู่ ภูมิแหง่
ในการสร้างกุศลบารมี เจริ ญปฏิบตั ิธรรมด้วยรู ปาวจรธรรม [รู ปฌาน ๔] แล้วเจริ ญธรรมกาวขึ
ั ฏฐาน พร้อมได้ลุถึง “โลกตตรธรรม
็
วิปัสสนากมมั
๙” [มรรค ๔–ผล ๔–นิ พพาน ๑] กจะเสวยสุ
ขในชัน
ุ
่ ถ้าได้บรรลุถึง “อธิคมธรรมแห่ งอรหันตขีณาสพ” กไมต้
็ ่ องกลับมาเกดใหมในโลก
ิ
่
“โลกตตรภมิ
ุ
ู ” ตอไป
มนุ ษย์อีก [วิวัฏฏะ = ภาวะปราศจากวัฏฏะทัง ๓ คือ วงเวียนชี วิตในโลกมนุ ษย์ ไมมี่ ชีวิตสันตติต่อในโลก
มนุษย์ ได้แก่ “กิเลส–กรรม–วิบาก” อีก] เพือบําเพ็ญบุญบารมีในพระพุทธศาสนาใหมอี่ กครัง ดังนี เป็ นต้น
่
ฉะนัน เพือให้ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรมได้เห็ นภาพรวมที ชัดเจนยิงขึนในการปฏิ บตั ิ ธรรม ควรทําความเข้าใจอยาง
ั อง “ภมิู ๓๑” ซึงเป็ นการเห็นแผนทีประจุภูมิของตนวา่ ในขณะนัน สมัยนัน จิตภาพของตนดํารง
ถูกต้องกบเรื
่ ถ้าเกดภาวะที
ิ
เรี ยวกวา่ “จิตฟ้ ุงซ่ านในขณะเจริ ญภาวนา” หมายถึง “ธรรมธัุ จจ์ –ธัม
อยู่ในภูมิตาํ แหนงใด
ิ ปัสสนูปกเลสอยาง
ิ
่
มทธั
ุ จจะ” หมายถึง ความฟุ้ งซ่ านด้ วยสําคัญผิดในธรรม คือ ความฟุ้ งซ่านเนื องจากเกดวิ
่
่
ใดอยางหนึ
งขึน แล้วสําคัญผิดวาตนบรรลุ
ความตรัสรู ้ “โลกตตร
ุ ธรรม ๙” นันคือ มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑
็
่ น ไมเกดปั
่ ิ ญญาทีจะเห็น “ไตรลักษณ์ ” ได้จริ ง นันหมายถึง
จิตกเลยคลาดเขวออกไป
เพราะความฟุ้ งซานนั
การขาดประสบการณ์ในการเจริ ญอนุ ปัสสนาทัง ๗ ประการ ทีต้องทําให้มาก ทําให้บ่อย ให้เจริ ญงอกงาม
ิ
่
่ และ ความฉลาด ทีจะไพบูลย์ดว้ ย
ด้วยอริ ยมรรค ให้เกดความชํ
านาญ ความเชี ยวชาญ ความคลองแคลว
“ปัญญาญาณ” อีกมากมาย ทีเรี ยกวา่ “ปัญญา ๑๐” สําหรับ “อนปัุ สสนา ๗” มีรายละเอียด ดังนี
่ ยง
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมเที
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทุกข์
่ ่ วตน
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมใชตั
่
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความเบือหนาย
ํ ด
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
(๖) “นิโรธานุปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับ
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสละคืน
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“ปัญญา ๑๐” หมายถึง ปั ญญาทีเกิดจากการเจริ ญอนุปัสสนา ได้แก่
่ ยง]
(๑) “ชวนปัญญา” คือ ปัญญาเร็ ว โดยเจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไมเที
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” คือ ปัญญาทําลายกิเลส โดยเจริ ญ “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” [เห็นความทุกข์]
่ ่ วตน]
(๓) “มหาปัญญา” คือ ปัญญามาก โดยเจริ ญ “อนัตตานปัุ สสนา” [เห็นความไมใชตั
่
(๔) “ติกขปัญญา” คือ ปัญญาคมกล้ า โดยเจริ ญ “นิพพิทานปัุ สสนา” [หนายในกองทุ
กข์]
(๕) “วิบูลปัญญา” คือ ปัญญากว้ างขวาง โดยเจริ ญ “วิราคานปัุ สสนา” [ดับความกระหายวัฏฏะ]
ิ ]
(๖) “คัมภีรปัญญา” คือ ปัญญาลึกซึง โดยเจริ ญ “นิโรธานปัุ สสนา” [ดับกเลส
(๗) “อัสสามันตปัญญา” คือ ปัญญาไม่ ใกล้ โดยเจริ ญ “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” [สลัดคืน]
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” คือ ปัญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ “อนปัุ สสนา ๗” [ปั ญญาแตกฉาน–อุเบกขา]
(๙) “ปถปั
ุ ุ ญญา” คือ ปัญญาแน่ นหนา โดยเจริ ญ “ปัญญา ๘” [ความรู ้ทวั ถ้วน–สัพพัญ ู]
(๑๐) “หาสปัญญา” คือ ปัญญาร่ าเริ ง โดยเจริ ญ “ปัญญา ๙” [ทิพยจักขุ–ปัญญาจักขุ]
ี องกบพื
ั นฐานทางภูมิปัญญาทีเป็ นเรื อง “สั มมาทิฏฐิ ” เกยวกบความเ
ี ั
ข้าใจในการเจริ ญ
นอกจากนี ยังเกยวข้
่
ิ
ภาวนากรรมฐานทีถูกต้อง ทีเรี ยกวา่ “สั ญญา ๑๐” คือ รู ้วาในการเจริ
ญภาวนานัน มีเป้ าหมายเพือละกเลสและ
โลกธรรมทังหลาย ดังนี
“สั ญญา ๑๐” หมายถึง ความกําหนดหมาย–สิ งทีควรกําหนดหมายไว้ ในใจหรื อแนวความคิดความเข้ าใจ
สําหรั บใช้ กาํ หนดพิจารณาในการเจริ ญกรรมฐาน ได้แก่
ํ
่ ยงแหงสั
่ งขาร
(๑) “อนิจจสั ญญา” คือ กาหนดหมายความไมเที
ํ
่
นอนัตตาแหงธรรมทั
งปวง
(๒) “อนัตตสั ญญา” คือ กาหนดหมายความเป็
ํ
่
่
(๓) “อสภสั
ุ ญญา” คือ กาหนดหมายความไมงามแหงกาย
ํ
่
่
(๔) “อาทีนวสั ญญา” คือ กาหนดหมายโทษแหงกาย
คือ มีอาพาธตางๆ
ํ
(๕) “ปหานสั ญญา” คือ กาหนดหมายเพื
อละอกุศลวิตกและบาปธรรม
ํ
่ นธรรมอันสงบประณี ต
(๖) “วิราคสั ญญา” คือ กาหนดหมายวิ
ราคะ คือ “อริ ยมรรค” วาเป็
ํ
่ นธรรมอันสงบประณี ต
(๗) “นิโรธสั ญญา” คือ กาหนดหมายนิ
โรธ คือ “อริ ยผล” วาเป็
ํ
่ ่ ดเพลินในโลกทังปวง
(๘) “สั พพโลเก อนภิรตสั ญญา” คือ กาหนดหมายความไมนาเพลิ
ํ
่ ่
(๙) “สั พพสั งขาเรสุ อนิฏฐสั ญญา” คือ กาหนดหมายความไมนาปรารถนาในสั
งขารทังปวง
ํ
(๑๐) “อานาปานัสสติ” คือ สติกาหนดลมหายใจเข้
าออก
่
ั
่ ดังนี
ในอันดับตอไปนี
ให้ตงั ใจพิจารณาถึง “ภมิู ๓๑” มีความสัมพันธ์กบการเจริ
ญภาวนากรรมฐานอยางไร
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(๔) โลกตตรภมิ
ุ
ู ๔ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วิวฏั ฏะ–ขันธวินิมุต
อรหันต์ พ้ นจาก รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย
อนาคามี พ้ นจาก กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างละเอียด
สกทาคามี พ้ นจาก กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างหยาบ–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างหยาบ
โสดาบัน พ้ นจาก สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย
ิ –กรรม–วิบาก = กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๓) อรปาวจรภมิ
ู
ู ๔ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วัฏฏะ ๓: กเลส
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ ใช่ ไม่ มีสัญญาก็ไม่ ใช่
อากิญจัญญายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะไม่ มีอะไร
วิญญาณัญจายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะมีวิญญาณไม่ มีทีสุด
อากาสานัญจายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะมีอากาศไม่ มีทีสุด
ิ –กรรม–วิบาก = กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๒) รปาวจรภมิ
ู
ู ๔ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วัฏฏะ ๓: กเลส
จตตถฌาน
๗ เวหั ปผลา–อสั ญญีสัตว์ –อวิหา–อตัปปา–สุทัสสา–สุทัสสี –อกนิฏฐา [= สุ ทธาวาส ๕]
ุ
ตติยฌาน ๓ ปริ ตตสุภา –อัปปมาณสุภา–สุภกิณหา
ทติุ ยฌาน ๓ ปริ ตรตาภา–อัปปมาณาภา–อาภัสสรา [= ภมิู ดังเดิมของมนษย์
ุ ]
ปฐมฌาน ๓ พรหมปาริ สัชชา–พรหมปุโรหิ ตา–มหาพรหมา
ิ –กรรม–วิบาก = กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๑) กามาวจรภมิู ๒ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วัฏฏะ ๓: กเลส
กามสคติ
ุ ภูมิ ๗ [มีศีล–สมาธิ–ปั ญญา]
จาตุมหาราชิ กา–ดาวดึงส์ –ยามา–ดุสิต–นิมมานรดี–ปรนิมมิตวสวัตดี [= สวรรค์ ๖]
มนษยโลก
[ทุศีล–มีศีล–สมาธิ–ปั ญญา]
ุ
มนษย์
ุ –คน [= สถานภาพปัจจบัุ น]
อบายภมิู ๔ [ทุศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = ภาวะปราศจากความเจริ ญ
นรก
ติรัจฉานโยนิ
ปิ ตติวิสัย
อสุรกาย
่ น สวน
่ “กายภาพ” นัน คือ “ธาตุ ๔”]
รวมทังหมด ๓๑ ภมิู [การเปลียนภพภูมิทาํ ได้โดย “จิตภาพ” เทานั
“สทธาวาส
๕” = ภูมิทีอยู่ของท่ านผู้บริ สุทธิ คือ ภูมิทีเกิดของพระอนาคามี ซึ ง โลกุตตรฌาน [เจโตวิมุตติ]
ุ
จะสัมปยุตต์ พร้ อมกันกับ โลกุตตรญาณ [ปั ญญาวิมุตติ]
่
ภาพประกอบ ๑ แผนทีประจุภูมิแหงการปฏิ
บตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา
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่ างต้นนัน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมเริ มต้นพิจารณาที ข้อ (๑) กามาวจรภมิู ๒ รวมทังหมด
จากรายละเอียดดังกลาวข้
่ กข์ ทีเรี ยกวา่ “สั งสารทกข์
๑๑ ภูมิ ซึ งหมายถึง “สคติ
ุ ” กบั “ทคติ
ุ ” อันเป็ นลักษณะของสภาพแหงทุ
ุ แห่ งภว
ี องเกาะติดอยูก่ บั “โลกธรรม ๘” ในข้อประเด็นนี เป็ นเรื องสําคัญยิงในการพิจาณาภาวะจิต
จักร” อันเกยวข้
่่
ํ
ของตนเอง ไมวาจะอยู
ใ่ นขณะเจริ ญภาวนาหรื อในชีวิตตามปกติ กต้็ องกาหนดสติ
และสัมปชัญญะตามรู ้เห็น
ั
ิ งหลายให้ได้ [การจําแนกอารมณ์ ๓๘ = พิจารณาใน
ให้ทนั การ และทันกบการยึ
ดครองครอบงําของกเลสทั
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน] ดังนี
“โลกธรรม ๘” หมายถึง ความเป็ นไปตามคติธรรมดาซึ งหมุนเวียนมาหาสัตวโลก และเหล่ าสัตวโลกก็
่ นาปรารถนา
่
หมุนเวียนตามมันไปไม่ สินสุด คือ มีทงั “สคติ
และ “ทคติ
ุ –อิฏฐารมณ์ ” คือ สวนที
ุ –
่ ไมนาปรารถนา
่ ่
ิ บสลับกนไป
ั ทีเรี ยกวา่ “สังสารทุกข์ แห่ งภวจักร” นันคือ
อนิฏฐารมณ์ ” คือ สวนที
ซึงเกดดั
“ปถชนผ้
เป็ นธรรมดา” [โดยพิจารณาตามหลัก “ปฏิจจสมุปบาท
ุ ุ มู ี โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
๑๒” คือ การเกิดขึนพร้ อมแห่ งธรรมทังหลายเพราะอาศัยกัน ได้แก่ อวิชชา–ตัณหา–อุปาทาน–สังขาร (กรรม
ภพ) –วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ภพ (อุปปั ตติภพ) –ชาติ–ชรามรณะ ผลวิบากทีตามมา
่ น “อริยบคคลผ้
ได้แก่ โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส] แตถ้่ าเป็ นพระอรหันต์แล้วยอมเป็
ุ
ูปราศจาก
โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
เป็ นธรรมดา”ได้แก่
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
(๑) “ลาภ” คือ ได้ลาภ
(๒) “อลาภ” คือ เสื อมลาภ
(๓) “ยส” คือ ได้ยศ
(๔) “อยส” คือ เสื อมยศ
(๕) “นินทา” คือ ติเตียน
(๖) “ปสั งสา” คือ สรรเสริ ญ
(๗) “สขุ” คือ ความสุ ข
(๘) “ทกข์
ุ ” คือ ความทุกข์
่ คือ การเจริ ญภาวนากรรมฐานใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) “สมถะ–สมถภาวนา” ทีเรี ยกวา่
ในอันดับขันตอไป
่
่
่
่
่ ได้แก่ สมาบัติ ๘ คือ
“อารั มมณปนิ
แหงกรรมฐานอยางใดอยางหนึ
งใน ๔๐ อยาง
ู ชฌาน” คือ การเพงอารมณ์
รู ปฌาน ๔ และ อรู ปฌาน ๔ กบั (๒) “วิปัสสนา–วิปัสสนาภาวนา” ทีเรี ยกวา่ “ลักขณปนิ
ู ชฌาน” คือ การเพง่
ลักษณะอันเป็ นสามัญ ทีเรี ยกวา่ “สามัญลักษณะโดยไตรลักษณ์ ” [อนปัุ สสนา ๓ = อนิจจานุปัสสนา–ทุกขา
นุปัสสนา–อนัตตานุปัสสนา จนรวมถึง สุญญตานุปัสสนา–อนิมิตตานุปัสสนา–และ–อัปปณิ หิตานุปัสสนา]
ได้แก่ (๑) “วิปัสสนา” [พิจารณา] คือ ญาณในวิปัสสนา รวมทัง วิปัสสนาญาณ ๙ หรื อ ญาณ ๑๖ (๒) “มรรค
๔” [เจริ ญให้เสร็ จ] คือ มัคคญาณ และ (๓) “ผล ๔” [สัจจภาวะของนิ พพาน] คือ ผลญาณ อนึ ง ในขณะนัน
ิ
จะเกดภาวะที
เรี ยกวา่ “สั มปยุตตธรรม” คือ “ภาวะมีความเป็ นไปร่ วมกันแห่ งปัสสั ทธิยุคฬาทิ” [สหวุตติ]
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ิ
่ “สมถะกับวิปัสสนา” ในความเป็ นจริ งนัน คือ เกดภาวะที
หรื อจะเรี ยกวา่ “ธรรมสามัคคี” ระหวาง
ธรรมทัง ๓
่ มปยุตต์กนแหงไตรสิ
ั ่
่ ายไมละเมิ
่ ด
มารวมสั
กขาและวิสุทธิ ๗ ทีเป็ นการประชุมอันเดียวกนั โดยธรรมแตละฝ่
ั
ั ดขาด นันคือ มีภาวะทีเรี ยกวา่ “สากลลักษณะ–สามัญลักษณะ: Universality” กบั “ปัจจัตต
ซึงกนและกนเด็
ิ นรวมกนเป็
่ ั นองค์รวมเดียวกนั คือ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมมีปัญญาเห็น
ลักษณะ–ลักษณะเฉพาะ: Uniqueness” เกดขึ
ธรรมตามทีเป็ นจริ ง ทัง (๑) ความเหมือนในความต่ าง [Homogeneity] คือ รู ้เห็นโดยอุปมาน–Induction หรื อ
การสังเคราะห์–Synthesis อันเป็ นองค์ความรู ้ในระดับระบบ [Vertical System] กบั (๒) ความต่ างในความ
เหมือน [Heterogeneity] คือ รู ้เห็นโดยอนุมาน–Deduction หรื อการสังเคราะห์–Analysis อันเป็ นองค์ความรู ้
ในระดับโครงสร้าง [Horizontal Structure] โดยธรรมทังหมดนัน ต้องสัมปยุตต์ดว้ ย (๓) การเปรียบเทียบ–
ิ นทังในมิติความสัมพันธ์ในระดับระบบ
Comparison กบั การเทียบเคียง–Analogy ทีเป็ นองค์ความรู ้ทีเกดขึ
่ งหมดนัน ได้รับการพัฒนาถึ งขันวิจยั มาแล้ว ซึ งเรี ยกวา่ (๑)
และระดับโครงสร้ าง องค์ความรู ้ ดังกลาวทั
่
“ทักษะการคิดขันพืนฐาน” กบั (๒) “ทักษะการคิดขันสงู” ดังรายละเอียดตอไปนี
รปแบบเสริ
มสร้ างทักษะการคิดขันสงู
ู
(ทิศนา แขมมณี และคณะ. ๒๕๔๙)
(๑) ทักษะการคิดขันพืนฐาน
• ทักษะการคิดทีใช้ ในการสื อสาร รวม ๔ ทักษะ
่ การเขียน
การฟัง การพูด การอาน
• ทักษะการคิดทีเป็ นแกน รวม ๑๘ ทักษะ
็
สังเกต สํารวจ สํารวจค้นหา ตังคําถาม ระบุ เกบรวบรวมข้
อมูล เปรี ยบเทียบ คัดแยก
จัดกลุ่ม จําแนกประเภท เรี ยงลําดับ แปลความ ตีความ เชือมโยง สรุ ปยอ่ สรุ ปอ้างอิง
ให้เหตุผล นําความรู ้ไปใช้
(๒) ทักษะการคิดขันสงู
• ทักษะการคิดซับซ้ อน รวม ๑๘ ทักษะ
่
ทําความกระจาง
สรุ ปลงความเห็น
วิเคราะห์
สังเคราะห์
จัดระเบียบ
สร้างความรู ้
ปรับโครงสร้าง
หาแบบแผน
หาความเชือพืนฐาน
ตังสมมติฐาน
ทดสอบสมมติฐาน
ตังเกณฑ์

ั
ให้คาํ จํากดความ
ประยุกต์ใช้ความรู ้
จัดโครงสร้าง
พยากรณ์
พิสูจน์ความจริ ง
ประเมิน
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• ทักษะลักษณะการคิด รวม ๙ ทักษะ
่
คิดคลอง
คิดหลากหลาย
่ เหตุผล
คิดชัดเจน
คิดอยางมี
คิดกว้าง
คิดไกล

คิดละเอียด
คิดถูกทาง
คิดลึกซึง

• ทักษะกระบวนการคิด รวม ๖ ทักษะ
คิดวิจารณญาณ
คิดตัดสิ นใจ
คิดวิจยั
คิดริ เริ ม

คิดแกปั้ ญหา
คิดสร้างสรรค์

• ทักษะควบคมและประเมิ
นการคิดของตนเอง รวม ๒ ทักษะ
ุ
้
ตรวจสอบความกาวหน้
าของตนเอง
ปรับปรุ งกระบวนการคิด
่
ในรายละเอียดข้างต้นนี เป็ นประโยชน์อยางมากในการพั
ฒนาปั ญญาทีเป็ นองค์ความรู ้ ทางโลก โดยไมมี่
่่
็ ที เข้ามาฝึ กอบรม
่
พืนฐานจากการรั กษาศี ล คือ มีแตเฉพาะ
“สมาธิ –ปั ญญา” นันคือ ไมวาจะเป็
นใครกได้
่ างต้นนี โดยมีความพยายามจะวัดประเมินระดับคุณภาพจิตทีแสดงออกถึง
ปฏิบตั ิตามหลักการ ดังกลาวข้
ั กษะเชิ งพฤติ กรรม โดยวัดประเมิ นผลออกมาเป็ น
ความเป็ นอัจฉริ ยะหรื อความเป็ นเลิ ศทางปั ญญากบทั
ั
คะแนน คล้ายกบการประเมิ
น “ต้ นทนทางปั
ญญา” [Intellectual Capital] โดยนักวิชาการด้านจิตวิทยา “เดวิด
ุ
่ ั ดังนี
ฮอค์ คนิ ส์ ” (David Hawkins) พยายามจัดระดับชันของจิตมนุษย์ [Consciousness Calibrations] เชนกน
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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 ้

อัตราส่ วนความสขุ
Rate of Happiness (%)
1
4
5
9
10
10
12
22
60
68
71
79
89
96
100
100
100

ภาพประกอบ ๒: เกณฑ์วดั มาตรฐานจิตของนักจิตวิทยา
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ภาพประกอบ ๓ ภาพรวมขันพัฒนาปัญญาในพุทธศาสนา
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) มนษย์
ุ –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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(๔) โลกตตรภมิ
ุ
ู ๔ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วิวฏั ฏะ–ขันธวินิมุต
อรหันต์ พ้ นจาก รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย
อนาคามี พ้ นจาก กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างละเอียด
สกทาคามี พ้ นจาก กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างหยาบ–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างหยาบ
โสดาบัน พ้ นจาก สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย
ิ –กรรม–วิบาก = กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๓) อรปาวจรภมิ
ู
ู ๔ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วัฏฏะ ๓: กเลส
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ ใช่ ไม่ มีสัญญาก็ไม่ ใช่
อากิญจัญญายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะไม่ มีอะไร
วิญญาณัญจายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะมีวิญญาณไม่ มีทีสุด
อากาสานัญจายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะมีอากาศไม่ มีทีสุด
ิ –กรรม–วิบาก = กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๒) รปาวจรภมิ
ู
ู ๔ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วัฏฏะ ๓: กเลส
จตตถฌาน
๗ เวหั ปผลา–อสั ญญีสัตว์ –อวิหา–อตัปปา–สุทัสสา–สุทัสสี –อกนิฏฐา [= สุ ทธาวาส ๕]
ุ
ตติยฌาน ๓ ปริ ตตสุภา –อัปปมาณสุภา–สุภกิณหา
ทติุ ยฌาน ๓ ปริ ตรตาภา–อัปปมาณาภา–อาภัสสรา [= ภมิู ดังเดิมของมนษย์
ุ ]
ปฐมฌาน ๓ พรหมปาริ สัชชา–พรหมปุโรหิ ตา–มหาพรหมา
ิ –กรรม–วิบาก = กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๑) กามาวจรภมิู ๒ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วัฏฏะ ๓: กเลส
กามสคติ
ุ ภูมิ ๗ [มีศีล–สมาธิ–ปั ญญา]
จาตุมหาราชิ กา–ดาวดึงส์ –ยามา–ดุสิต–นิมมานรดี–ปรนิมมิตวสวัตดี [= สวรรค์ ๖]
มนษยโลก
[ทุศีล–มีศีล–สมาธิ–ปั ญญา]
ุ
มนษย์
ุ –คน [= สถานภาพปัจจบัุ น]
อบายภมิู ๔ [ทุศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = ภาวะปราศจากความเจริ ญ
นรก
ติรัจฉานโยนิ
ปิ ตติวิสัย
อสุรกาย
่ น สวน
่ “กายภาพ” นัน คือ “ธาตุ ๔”]
รวมทังหมด ๓๑ ภมิู [การเปลียนภพภูมิทาํ ได้โดย “จิตภาพ” เทานั
“สทธาวาส
๕” = ภูมิทีอยู่ของท่ านผู้บริ สุทธิ คือ ภูมิทีเกิดของพระอนาคามี ซึ ง โลกุตตรฌาน [เจโตวิมุตติ]
ุ
จะสัมปยุตต์ พร้ อมกันกับ โลกุตตรญาณ [ปั ญญาวิมุตติ]
่
ภาพประกอบ ๔ แผนทีประจุภูมิแหงการปฏิ
บตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา
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พระสตตั
ุ นตปิ ฎก
ขททกนิ
กาย ปฏิสัมภิทามรรค
ุ
เล่ มที ๗ ภาคที ๑
มาติกา
ว่ าด้ วย ปัญญาญาณ ๗๓
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 1–7 FILE 68)
๑. ปั ญญาในการทรงจําธรรมทีได้ฟังมาแล้ว เป็ น “สตมยญาณ
”
ุ
๒. ปั ญญาในการฟังธรรมแล้วสังวรไว้ เป็ น “สี ลมยญาณ”
๓. ปั ญญาในการสํารวมแล้วตังไว้ดี เป็ น “ภาวนามยญาณ”
ํ
๔. ปั ญญาในการกาหนดปั
จจัย เป็ น “ธรรมฐิติญาณ”
่
ํ
๕. ปั ญญาในการยอธรรมทั
งหลาย ทังอดีต อนาคต และปัจจุบนั แล้วกาหนดไว้
เป็ น “สั มมสนญาณ”
่
่ จจุบนั เป็ น “อทยั
๖. ปั ญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมสวนปั
ุ พพยญาณ”
๗. ปั ญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความแตกไป เป็ น “วิปัสสนาญาณ”
๘. ปั ญญาในการปรากฏโดยความเป็ นภัย เป็ น “อาทีนวญาณ”
”
๙. ปั ญญาในความปรารถนาจะพ้นไปทังพิจารณา และวางเฉยอยู่ เป็ น “สั งขารเปกขาญาณ
ุ
๑๐. ปั ญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอก เป็ น “โคตรภญาณ
ู ”
ิ ขันธ์ และ สังขารนิมิตภายนอกทังสอง เป็ น “มรรคญาณ”
๑๑. ปั ญญาในการออกและหลีกไปจากกเลส
๑๒. ปั ญญาในการระงับปโยคะ [การสร้างวิบากกรรม] เป็ น “ผลญาณ”
ิ นๆ อันอริ ยมรรคนันๆ ตัดเสี ยแล้ว เป็ น “วิมุตติญาณ”
๑๓. ปั ญญาในการพิจารณาเห็นอุปกเลสนั
๑๔. ปั ญญาในการพิจารณาเห็นธรรมทีเข้ามาประชุมในขณะนัน เป็ น “ปัจจเวกขณญาณ”
ํ
๑๕. ปั ญญาในการกาหนดธรรมภายใน
เป็ น “วัตถนานั
ุ ตตญาณ”
ํ
๑๖. ปัญญาในการกาหนดธรรมภายนอก
เป็ น “โคจรนานัตตญาณ”
ํ
๑๗. ปัญญาในการกาหนดจริ
ยา เป็ น “จริยานานัตตญาณ”
ํ
๑๘. ปั ญญาในการกาหนดปรมั
ตถธรรม ๔ เป็ น “ภมิู นานัตตญาณ”
ํ
๑๙. ปั ญญาในการกาหนดโลกุ
ตตรธรรม ๙ เป็ น “ธรรมนานัตตญาณ”
๒๐. ปั ญญาทีรู ้ยงิ เป็ น “ญาตัฏฐญาณ”
ํ
๒๑. ปั ญญาเครื องกาหนดรู
้ เป็ น “ตีรณัฏฐญาณ”
๒๒. ปั ญญาในการละ เป็ น “ปริจจาคัฏฐญาณ”
๒๓. ปั ญญาเครื องเจริ ญ เป็ น “เอกรสั ฏฐญาณ”
๒๔. ปั ญญาเครื องทําให้แจ้ง เป็ น “ผัสสนัฏฐญาณ”
่ ่
๒๕. ปั ญญาในความตางแหงอรรถ
เป็ น “อรรถปฏิสัมภิทาญาณ”
บทความที ๑๐๕ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาวิวฒ
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่ ่
๒๖. ปั ญญาในความตางแหงธรรม
เป็ น “ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ”
่ ่ รุตติ เป็ น “นิรุ ตติปฏิสัมภิทาญาณ”
๒๗. ปั ญญาในความตางแหงนิ
่ ่ ภาณ เป็ น “ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ”
๒๘. ปั ญญาในความตางแหงปฏิ
่ ่ หารธรรม เป็ น “วิหารรัฏฐญาณ”
๒๙. ปั ญญาในความตางแหงวิ
่ ่
๓๐. ปั ญญาในความตางแหงสมาบั
ติ เป็ น “สมาปัตตัฏฐญาณ”
่ ่ หารสมาบัติ เป็ น “วิหารสมาปัตตัฏฐญาณ”
๓๑. ปั ญญาในความตางแหงวิ
่
่ เป็ น “อานันตริก
๓๒. ปั ญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความบริ สุทธิแหงสมาธิ
อนั เป็ นเหตุให้ไมฟุ้่ งซาน
สมาธิญาณ”
๓๓. ทัสนาธีปไตย ทัสนะมีความเป็ นอธิบดีอนั ใหญยิ่ ง [ญาณทัสสนะ] วิหาราธิคมคุณเครื องบรรลุ [อภิญญา
่
่
] อันสงบ และปั ญญาในความทีจิตเป็ น
ความรู ้ใหญยิ่ ง] คือ วิหารธรรม [ทีตังอันแนนอนแหงธรรม
ธรรมชาตินอ้ มไปในสมาบัติอนั ประณี ต เป็ น “อรณวิหารญาณ”
๓๔. ปั ญญาในความเป็ นผูม้ ีความชํานาญด้วยความเป็ นผูป้ ระกอบด้วยพละ ๒ ด้วยความระงับสังขาร ๓ ด้วย
ญาณจริ ยา ๑๖ และด้วยสมาธิจริ ยา ๙ เป็ น “นิโรธสมาปัตติญาณ”
่
่ ิ
๓๕. ปั ญญาในความสิ นไปแหงความเป็
นไปแหงกเลสและขั
นธ์ของบุคคลผูร้ ู ้สึกตัว เป็ น “ปรินิพพานญาณ”
่
่
๓๖. ปั ญญาในความไมปรากฏ
แหงธรรมทั
งปวง ในการตัดขาดโดยชอบและในนิโรธ เป็ น “สมสี สัฏฐญาณ”
่ ิ นหนาสภาพตางๆ
่ และเดช เป็ น “สั ลเลขัฏฐญาณ”
๓๗. ปั ญญาในความสิ นไปแหงกเลสอั
่ ่ และจิตทีสงไป
่ เป็ น “วิริยารัมภญาณ”
๓๘. ปั ญญาในความประคองไว้ซึงจิตอันไมหดหู
่ เป็ น “อรรถสั นทัสสนญาณ”
๓๙. ปั ญญาในการประกาศธรรมตางๆ
ั
่ ั
๔๐. ปั ญญาในการสงเคราะห์ธรรมทังปวงเป็ นหมวดเดียวกนในการแทงตลอดธรรมตางกนและธรรมเป็
น
อันเดียวกนั เป็ น “ทัสสนวิสสทธิ
ุ ญาณ”
่ ยง เป็ นต้น เป็ น “ขันติญาณ”
๔๑. ปั ญญาในความทีธรรมปรากฏโดยความเป็ นของไมเที
๔๒. ปั ญญาในความถูกต้องธรรม เป็ น “ปริโยคาหนญาณ”
๔๓. ปั ญญาในการรวมธรรม เป็ น “ปเทสวิหารญาณ”
๔๔. ปั ญญาในความมีกศุ ลธรรมเป็ นอธิบดี เป็ น “สั ญญาวิวฏั ฏญาณ”
่ เป็ น “เจโตวิวฏั ฏญาณ”
๔๕. ปั ญญาในธรรมเป็ นเหตุละความเป็ นตางๆ
๔๖. ปั ญญาในการอธิษฐาน เป็ น “จิตตวิวฏั ฏญาณ”
่
่ เป็ น “ญาณวิวฏั ฏญาณ”
๔๗. ปั ญญาในธรรมอันวางเปลา
๔๘. ปั ญญาในความสลัดออก เป็ น “วิโมกขวิวฏั ฏญาณ”
่
๔๙. ปั ญญาในความวาธรรมจริ
ง เป็ น “สั จจวิวฏั ฏญาณ”
ํ
่
๕๐. ปั ญญาในความสําเร็ จด้วยการกาหนดกายและจิ
ตเข้าด้วยกนั และด้วยสามารถแหงความตั
งไว้ซึงสุ ข
สัญญาและลหุ สญ
ั ญา เป็ น “อิทธิวธิ ญาณ”
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่ ออยางเดี
่ ยวด้วยสามารถการแผวิ่ ตกไป เป็ น “โสตธาตุ
๕๑. ปั ญญาในการกาํหนดเสี ยงเป็ นนิมิตหลายอยางหรื
วิสุ ทธิญาณ”
ํ
่ ออยางเดี
่ ยว ด้วยความแผไปแหงจิ
่
่ ต ๓ ประเภท
๕๒. ปั ญญาในการกาหนดจริ
ยา คือ วิญญาณหลายอยางหรื
่ ยว สามารถแหงความผองในแหงอิ
่
่
่ นทรี ยท์ งั หลาย เป็ น “เจโตปริยญาณ”
อยางเดี
ํ
่
่
่
๕๓. ปั ญญาในการกาหนดธรรมทั
งหลายอันเป็ นไปตามปัจจัย ด้วยสามารถแหงความแผไปแหงกรรมหลาย
่ ออยางเดี
่ ยว เป็ น “บพเพนิ
อยางหรื
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ”
่ ออยางเดี
่ ยว ด้วยสามารถแหงแสงสวาง
่
่ เป็ น “ทิพจักขญาณ
๕๔. ปั ญญาในความเห็นรู ปนิมิตหลายอยางหรื
ุ ”
๕๕. ปัญญาในความเป็ นผูม้ ีความชํานาญในอินทรี ย ์ ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เป็ น “อาสวักขยญาณ”
่ นสิ งทีควรกาหนดรู
ํ
๕๖. ปั ญญาในอรรถวาเป็
้ เป็ น “ทกขญาณ
”
ุ
่ นสิ งทีควรละ เป็ น “สมทยญาณ
๕๗. ปั ญญาในอรรถวาเป็
”
ุ
่ นสิ งทีควรกระทําให้แจ้ง เป็ น “นิโรธญาณ”
๕๘. ปั ญญาในอรรถวาเป็
่ นสิ งทีควรเจริ ญ เป็ น “มรรคญาณ”
๕๙. ปั ญญาในอรรถวาเป็
่ กข์ เป็ น “ทกขญาณ
๖๐. ปั ญญาเห็นสภาพแหงทุ
”
ุ
่ กข์ เป็ น “ทกขสมทยญาณ
๖๑. ปั ญญาเห็นเหตุแหงทุ
”
ุ
ุ
๖๒. ปั ญญาเห็นแจ้งในนิพพาน เป็ น “ทกขนิ
ุ โรธญาณ”
๖๓. ปั ญญาเห็นข้อปฏิบตั ิทีพ้นทุกข์ เป็ น “ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทาญาณ”
่ เป็ น “อรรถปฏิสัมภิทาญาณ”
๖๔. ปั ญญาแตกฉานในความหมายแหงผล
่
๖๕. ปั ญญาแตกฉานในหลักธรรมแหงเหตุ
เป็ น “ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ”
๖๖. ปั ญญาแตกฉานในภาษา เป็ น “นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ”
่
๖๗. ปั ญญาแตกฉานในความคิดทันการมีไหวพริ บแหงญาณทั
งหลาย เป็ น “ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ”
่
๖๘. ปั ญญาเป็ นเหตุให้ทรงทราบอัธยาศัยแหงเวไนยสั
ตว์ คือ ญาณเฉพาะพระตถาคต เป็ น “อินทริยปโร
ปริยตั ตญาณ”
่
๖๙. ปั ญญาเป็ นเหตุให้ทรงทราบอุปนิสยั แหงเวไนยสั
ตว์ คือ ญาณเฉพาะพระตถาคต เป็ น “อาสยานสยญาณ
”
ุ
๗๐. ปั ญญาแสดงปาฏิหาริ ยเ์ ป็ นคู่ๆ คือ ญาณเฉพาะพระตถาคต เป็ น “ยมกปาฏิหาริยญาณ”
่ ่
๗๑. ปั ญญาแสดงพระคุณอันยิงใหญแกเวไนยสั
ตว์ คือ ญาณเฉพาะพระตถาคต เป็ น “มหากรณาสมาปั
ตติญาณ”
ุ
๗๒. ปั ญญาอันหยังรู ้ธรรมทุกประการ สมันตจักขุ คือ ญาณเฉพาะพระตถาคต เป็ น “สั พพัญ ุตญาณ”
่ ่ อะไรกนได้
ั ปั ญญารอบรู ้ ทศพลญาณ จักขุญาณ คือ ญาณเฉพาะ
๗๓. ปั ญญาหยังรู ้ตลอดทะลุปรุ โปรงไมมี
พระตถาคต เป็ น “อนาวรณญาณ”
่
่ น
่
หมายเหตุ: ญาณ ๖ เบืองปลาย ไมทั่ วไปแหงสาธารณ์
แกพระสาวก
และเป็ นญาณเฉพาะพระตถาคตเทานั
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ปัญญาวิวฒ
ั น์ แห่ งมวลมนษยชาติ
ุ

โลกตตรธรรม
–วิวฏั ฏะ
ุ

โลกียธรรม–วัฏฏะ

พทธศาสนา
ุ

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์

ตถาคตโพธิสัทธา–เหตุผล

เชือปราชญ์เมธี–เหตุผล

เชือหลักฐาน–เหตุผล

ไตรสิ กขา–อริยสั จจ์ ๔

ตรรกวิทยา

ระเบียบวิธีวจิ ัย

ปั ญญาญาณ ๗๓

ทักษะการคิดขันพืนฐาน

ทักษะการคิดขันสูง

ภาวนามยปัญญา

สตมยปั
ญญา
ุ

จินตามยปัญญา

่
ภาพประกอบ ๕ ภาพรวมกระบวนการวิวฒั น์ปัญญาแหงมวลมนุ
ษยชาติ
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ั
่ (๑) “พทธศาสนา
–ไตรสิ กขา” [จิตนิ ยม: Idealism–สัจจนิ ยม: Realism]
ด้วยเหตุนี ความสมมาตรกนระหวาง
ุ
่ ทธศาสนากบวิ
ั ทยาศาสตร์ ] และ (๓)
กบั (๒) “ปรั ชญา–ตรรกวิ ยา” [พรหมแดนความรู ้เชื อมระหวางพุ
“วิทยาศาสตร์ –ระเบียบวิธีวิจัย” [วัตถุนิยม: Materialism–สัจจนิยม: Realism] แล้วมีอะไรเป็ นหลักฐานยืนยัน
่
่ ปั ญญาทังหลายนําไปสู่ ภาวะอันเป็ นเหตุแหง่
วา่ สิ งนี เป็ นธรรมหรื อปรากฏการณ์ทีเป็ นจริ ง ทีจะบงบอกวา
่ จริ ง นันคือ “ความก้ าวหน้ าแบบ
ความเจริ ญ ทีนําไปสู่ “ความเป็ นอารยธรรมของมวลมนษยชาติ
” อยางแท้
ุ
ก้ าวกระโดดด้ านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลาํ ยุค” [The Leaping Advancement of Sophisticated Technology of
่่
the Modern Ages] ไมวาจะเป็
น “นวัตกรรม–สิ งประดิษฐ์ ใหม่ ๆ” [Innovations] ด้านความคิดหรื อวัสดุ
่
อุปกรณ์ก็ตาม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ –Computer อินเทอร์ เน็ต–The Internet ระบบสื อสารโทรคมนาคมผาน
ระบบดาวเที ย ม–Satellite Oriented Telecommunications System อุ ปกรณ์ ด้านการสื อสาร–
Telecommunications Equipment หุ่ นยนต์–Humanoids ซอฟท์แวร์ –Software Packages แอปพลิเคชัน–
Applications เป็ นต้น โดยปั ญญาหรื อองค์ความรู ้ของมนุ ษย์ได้รับการพัฒนาไปสู่ “ยคข้
ุ อมลข่
ู าวสารแบบ
่
่ คศตวรรษที ๒๑ นี
ระบบดิจิตอล” [Digital Information Ages] อยางสมบู
รณ์ แบบที สุ ดแหงยุ
่ ปฏิเสธความกาวหน้
้
่
่ ผใู ้ ช้รู้จกั
พระพุทธศาสนาไมได้
าด้านเทคโนโลยีทางโลกวิี สัยแตประการใด
เพียงแตให้
่ นได้อยางเหมาะสม
่
่ างความเดือดร้อนให้กบตนและค
ั
ความพอเพียงในการใช้เทคโนโลยีเหลานั
ไมสร้
นอืนๆ
่ นําไปสู่ ความเปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง การศึกษา
ในสังคม ปั จจัยความเจริ ญดังกลาวนี
่ ระบบการศึกษาทีกาวไปสู
้
่ “ยคการศึ
การทหาร เป็ นต้น ยกตัวอยาง
กษาอิเล็คทรอนิคส์ ” [Electronic Learning
ุ
ิ
็ นบริ การผานระบบ
่
่ ั เชน่ ธุ รกจิ
Platform Ages] ระบบธุ รกจและการเงิ
นกเป็
อิเล็คทรอนิ คส์ เชนกน
อิเล็กทรอนิ กส์: e–Business พาณิ ชย์อิเลคทรอนิกส์: e-Commerce, การบริ หารทุนทางปั ญญา –Intellectual
ิ
่ น
Capital Management: ICM, การบริ หารจัดการความรู ้–Knowledge Management: KM สิ งทีเกดใหมเป็
กระแสทางสังคมทียิงใหญ่ หรื อ “แนวโน้ มความเปลียนแปลงทียิงใหญ่ ” [Mega Trends] ทีเป็ นจริ งนี ซึงได้
ิ
่ งคมโลกพร้อมๆ กนั ไมใชที
่ ่ ใดทีหนึง เพือให้สอดคล้องกบความเปลี
ั
เกดกระทบตอสั
ยนแปลงทางสังคมด้วย
ทีเรี ยกวา่ “สั งคมอดมปั
ุ ญญา–Knowledge Based Society สั งคมแห่ งการเรียนรู้ –Learning Society” เป็ นต้น
หรื อจะเรี ยกวา่ “ยคปั
ุ ญญาเจริญงอกงาม–Knowledge Boom” หรื อ “อภิมหาปัญญา” [Mega Thoughts] ทีได้
่ จริ ง ฉะนัน ผ้ ูทีจะปรั บตัวได้ ดี มีสุ ขไม่ เดือดร้ อน คือ ผ้ ูมีปัญญาหยังร้ ู อย่ าง
เปลียนแปลงกระแสโลกอยางแท้
่ ่ กดินซัก
เท่ าทันกับความเปลียนแปลงในกระแสกิเลสตัณหาเหล่ านีได้ อย่ างมีคุณภาพในชี วิตของตน ไมใชซั
ั
่ น โดยไมใชเหตุ
่ ่ ผลและปั ญญา ทีจะรู ้จกั กลันกรองการไหลบาของกระแส
่
ตายไปกบกระแสโลกดั
งกลาวนั
่
่
่ ิ นมากอนในสั
ั ในทุกภาษา
ข้อมูลขาวสาร
ทีไมเคยเกดขึ
งคมโลก เพราะทุกคนบนโลกนี สามารถสื อสารกนได้
่
่ นเทอร์ เน็ต นันเอง ผูใ้ ช้เทคโนโลยีจึงแบงเป็
่ นกลุ่มใหญๆ่ ๒ พวก ได้แก่ (๑) คนดี–
ผานระบบเครื
อขายอิ
่
่ ของตกรุ่ น เพราะคิดมาก กบั (๒) คนชั ว–โจร [มักใช้เทคโนโลยีกาวหน้
้
่ ่มแรก
สั ตบรษ
ากวากลุ
ุ ุ สวนใหญใช้
่
่
เพือให้งานชัวสําเร็ จเร็ วทันใจเหยือและวัตถุประสงค์ของตน] สวนใหญตามกระแสโลกทั
น เพราะหาเงินชัว
่ นดี
ได้รวดเร็ ว กวาเงิ
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่ ว่า ชีวิตมนุ ษย์ก็เหมือนเหรี ยญสองด้าน คือ หัวกบกอย
ั ้ ดีกบชั
ั ว กุศลกบอกุ
ั ศล ธรรมกบั
ดังนัน อาจกลาวได้
ั
็
อธรรม หรื อ คุณอนันต์กบโทษมหั
นต์ คนทีจะยืนอยูต่ รงกลางพอดี แล้วมีวิถีชีวิตตามทางเส้นนัน กแทบจะ
่ การไหลบาของกระแสสั
่
หาได้ยากมาก โดยเฉพาะอยาง
งคมโลก ทีข้ามวัฒนธรรมกนั วากฟากโลกหนึงมาสู่
่ “การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ” [Knowledge Transfer หรื อ การถ่ ายทอด
่ มากอน
อีกฟากโลกหนึ ง ทีไมเคยมี
ั
้
วัฒนธรรม: Culture Transfer] กมี็ ความเร็ วพอๆ กบความกาวหน้
าทางเทคโนโลยี ทีทุกคนจะปฏิเสธได้ยาก
่
่ น ถ้าใช้อยางเข้
่ าใจจริ งๆ
มาก เพราะในบางสวนของเทคโนโลยี
กนํ็ าความสะดวกสบายมาให้ชีวิตมันงายขึ
่ ่
็ ความไปสิ นสุ ดปลายทางแหงปั
่ ญญาของมนุษยชาตินนั ไปจบลงทีสุ ดรอบ ณ “พทธปั
แตอยางไรกตาม
ุ ญญา
่ ่ ญญาแบบทางโลกทีเชือมกนระหวาง
ั
่ “ปรั ชญา–ตรรกวิทยา–วิทยาศาสตร์ ” คือ การเดินทาง
ญาณ” ไมใชปั
็ อวัตถุอนั เป็ นหลักฐานเทานั
่ น แตเมื
่ อกาวไปสู
้
่ โลกโมเลกูลจิวใน
ของปั ญญาจากการเชื อคนอยู่ดี และกเชื
้ กเข้าไปรู ้ “Nanobacteria” [A kind
ศาสตร์ “Nanotechnology” [Nano =A factor of 10,000,000,000] จนกาวลึ
of microorganism about a tenth the size of the smallest normal bacteria, claimed to have been discovered
in living tissue and in rock.] หรื อ “Mitochondria” [A structure found in large numbers in most cells, in
่ ่ ใน
which respiration and energy production occur.] คือ จุลินทรี ยข์ นาดเล็กในเซลล์สิงมีชีวิต อยางเชน
โครงสร้ างเซลล์ของมนุ ษย์ [ดร. พงษ์ศกั ดิ ละมัยพิศ เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญในเรื องนี ตามทีผูเ้ ขียนบรรยายได้มี
่ นอีกหลายล้าน
โอกาสเข้าฟังคําบรรยายมาแล้ว] นักวิทยาศาสตร์จะไปคลําดีวตั ถุได้ตรงไหน ยิงเล็กไปกวานั
่ นอะไรเข้า
เทา่ คือ Nanosecond Technology [NS or ns = One thousand millionth of a second] กยิ็ งมองไมเห็
่ ่ ยิงไมมี่ อะไรมากเทานั
่ น นันคือ ยิงมีตวั ตน กยิ็ งไมมี่ ตวั ตน
ไปอีก เพราะตามนัยนี ยิงมีขนาดเล็กลงไปเทาไหร
จาก “อัตตา–ตัวกู–ของกู” กลายเป็ น “อนัตตา–ไม่ มีตัวกู–ไม่ มีของกู” หรื อ “อัตตสั ญญา” กลายเป็ น “อนัตตา
ํ
สั ญญา” เป็ นการกาหนดหมายรู
้ ทีเป็ นจริ งตามพระตถาคตได้ปรารภไว้ถูกต้องดี แล้วจริ ง... นิ ! แปลเป็ น
ภาษาไทยวา่: “พระตถาคตไม่ ได้ ทรงตู่ความรู้ ในสมัยไว้ แต่ ประการใด แต่ คนสมัยใหม่ กลับทําไปเองตามข้ อ
่
ปฏิ บัติทีพระทรงได้ ดาํ รั สไว้ ” ในอันดับตอไปนี
จะเป็ นการบรรยายถึง ขันตอนความเชือและการใช้เหตุผล
ั
ในทาง (๑) พระพุทธศาสนา (๒) ปรัชญากบตรรกวิ
ทยา และ (๓) วิทยาศาสตร์ ดังนี
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(๑) แนวคิดในทางพระพทธศาสนา
[Buddhistic Approach]
ุ
็ มาอภิปรายในข้อประเด็นทีวา่ : “ความศรั ทธากับเหตผล
ในคราวนี กให้
ุ ” [Faith and Reasons] คือ วิธี
แสวงหาความรู ้ ในพระพุทธศาสนา [ที เรี ยกศาสนาพุทธวา่ “พระพทธศาสนา
” เพราะเป็ นเรื อง “สมณ–
ุ
่ กประการหนึ ง เพราะพระศาสดามาจากวรรณะชัน “กษัตริย์” ตังแต่ ครันใน
พระสงฆ์ ” ประการหนึ ง สวนอี
็ ่
สมัยพุทธกาล โดยถือตามคติพราหมณ์ เมือประมาณ ๒,๖๐๐ ปี กนาจะหายสงสั
ยได้นะ!] สําหรับ คําวา่
“ศรัทธา–สั ทธา: Faith” นัน หมายถึง “ปสาทะ–Pasāda: Confidence, satisfaction, joy, calm and clarity of
่
mind, appreciation, faith” แปลวา่ ความเลือมใส ความชืนบานผองใส
ความเชือถือมันใจ ความรู ้สึกยอมรับ
ิ มแจมใสโปรงโลงเบิ
่
่ ่ กบาน ปราศจากความอึดอัดขัดข้องขุ่นมัว
นับถือ ความเปิ ดใจรับ อาการทีจิตเกดควา
ิ
่ คคลหรื อสิ งทีพบเห็ นสดับฟั งหรื อระลึกถึง มักใช้คู่กบั คําวา่
โดยเกดความรู
้ สึกชื นชมนิ ยมนับถือ ตอบุ
่ “ความสําคัญอยู่ทีการตังใจรั กษาด้ วยจิ ตปสาทะให้ เต็มอิ มสมบูรณ์ ”
“ศรั ทธา” คือ “ศรั ทธาปสาทะ” ตัวอยาง
หรื อ “สถูป คื อ สิ งก่ อสร้ างซึ งก่ อไว้ สาํ หรั บบรรจุของควรบูชา เป็ นอนุสรณ์ ทีเตือนใจให้ เกิดเพิมพูนปสาทะ
่
็ “ความศรั ทธาเลือมใสในพระพทธศาสนา
และกุศลธรรมอื นๆ” เป็ นต้น อยางไรกตาม
” คือ “ความเป็ นพทธ
ุ
ุ
มามกะ” [Buddhamāmaka: One devoted to the Buddha, one who professes Buddhism, Buddhist] คือ
่ นผูน้ ับถือ
“ผู้ถือพระพุทธเจ้ าว่ าเป็ นของเรา” ๑ ผูร้ ับเอาพระพุทธเจ้าเป็ นของตน ๑ ผูป้ ระกาศตนวาเป็
พระพุทธศาสนา ๑ ให้พิจารนัยคํานิยาม “สั ทธา” ดังนี
“สั ทธา–บาลี ศรัทธา–สันสกฤต” (ข้อ ๑ ในพละ ๕, ข้อ ๑ ในเวสารัชชกรณธรรม ๕, ข้อ ๑ ใน
สัทธรรม ๗, ข้อ ๑ ในอริ ยทรัพย์ ๗, ข้อ ๑ ในอริ ยวัฑฒิ ๕) หมายถึง ความเชื อ ความเชื อถือ
ในทางธรรม หมายถึง เชื อสิ งทีควรเชื อ ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ความเชื อมันในสิ งทีดีงาม
ความเลือมใสซาบซึ งชื นใจ สนิทใจเชื อมัน มีใจโน้ มน้ อม มุ่งแล่ นไป ตามไปรั บ คุณความดีใน
บุคคล หรื อสิ งนันๆ ความมันใจในความจริ ง ความดีสิงดีงาม และในการทําความดี ไม่ ล่ ไู หลตืน
ตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก
อนึง “สั ทธา” จําแนกออกเป็ น (๑) สัทธา ๒ กบั (๒) สัทธา ๔ ดังนี
“สั ทธา ๒” หมายถึง ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
(๑) “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือปัญญาตรัสรู ้ของพระตถาคต
ั
(๒) “กมมผลสั
ทธา” คือ เชือกรรมและผลของกรรม
“สั ทธา ๒” หมายถึง ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
(๑) “กัมมผลสั ทธา” เชือกรรมและผลของกรรม เป็ น “โลกิยสัทธา”
(๒) “รตนัตตยสั ทธา” คือ เชือพระรัตนตรัย ถ้าถูกต้องจริ งแท้เห็นประจักษ์ดว้ ยปั ญญามันคง
่ นไหว เป็ น “โลกุตตรสัทธา”
ไมหวั
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“สั ทธา ๔” หมายถึง ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
(๑) “กัมมสั ทธา” คือ เชือกรรม เชือการกระทํา
(๒) “วิปากสั ทธา” คือ เชือผลของกรรม
่ ตว์มีกรรมเป็ นของตัว ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชวั
(๓) “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือวาสั
(๔) “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือปัญญาตรัสรู ้ของพระตถาคต
“สั ทธา ๔” หมายถึง ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
(๑) “อาคมนสั ทธา” [อาคมนียสัทธา–อาคมสัทธา] คือ ความเชือความมันใจของพระโพธิสตั ว์
อันสื บมาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี
ิ
(๒) “อธิคมสั ทธา” [อธิคมนสัทธา] คือความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึงเกดจากการเข้
าถึง
ด้วยการบรรลุธรรมเป็ นประจักษ์
ั ยสัทธา–อธิโมกข์–อธิโมกขสัทธา] คือ ความเชือหนักแนน่
(๓) “โอกัปปนสั ทธา” [โอกปปนี
้
สนิทแนว่ เมือได้ปฏิบตั ิกาวหน้
าไปในการเห็นความจริ ง
(๔) “ปสาทสัทธา” คือ ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟัง
่
สวนในเรื
องการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนานัน จะเป็ นหลัก “อิทัปปัจจยตา–ปฏิจจสมปบาท
–ปัจจยาการ”
ุ
ี องมูลเหตุอยางเดี
่ ยวกนั ได้แก่ “ปฏิจจสมปปั
และธรรมทีเกยวข้
ุ นนธรรม” และ “ปัจจัย ๒๔” ดังนี
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“ปฏิจจสมปบาท
๑๒” หมายถึง การเกิดขึนพร้ อมแห่ งธรรมทังหลายเพราะอาศัยกัน, ธรรมทีอาศัยกันเกิดขึน
ุ
พร้ อม, การทีสิ งทังหลายอาศัยกันๆ จึ งเกิดมีขึน ดังนี
“อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” = ฝ่ ายสมุทยั
ุ
ุ
(๑) เพราะ อวิชชา เป็ นเหตุปัจจัย ปัจจัยธรรม จึ งมี
(๒) เพราะ อวิชชา เป็ นปัจจัย สังขาร จึงมี
(๓) เพราะ สังขาร เป็ นปั จจัย วิญญาณ จึงมี
(๔) เพราะ วิญญาณ เป็ นปัจจัย นามรปู จึ งมี
(๕) เพราะ นามรู ป เป็ นปั จจัย สฬายตนะ จึงมี
(๖) เพราะ สฬายตนะ เป็ นปั จจัย ผัสสะ จึ งมี
(๗) เพราะ ผัสสะ เป็ นปั จจัย เวทนา จึงมี
(๘) เพราะ เวทนา เป็ นปั จจัย ตัณหา จึงมี
(๙) เพราะ ตัณหา เป็ นปัจจัย อปาทาน
จึงมี
ุ
(๑๐) เพราะ อุปาทาน เป็ นปั จจัย ภพ จึงมี
(๑๑) เพราะ ภพ เป็ นปัจจัย ชาติ จึ งมี
(๑๒) เพราะ ชาติ เป็ นปัจจัย ชรามรณะ จึงมี
ความโศก–ความครํ าครวญ–ทกข์
ุ –โทมนัส–และ–ความคับแค้ นใจ ก็มีพร้ อม
ิ นแหงกองทุ
่
ความเกดขึ
กข์ทงั ปวงนี จึงมีด้วยประการฉะนี
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“ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” = ฝ่ ายนิโรธ
ุ
(๑) เพราะ อวิชชา สํารอกดับไปไม่ เหลือ
(๒) เพราะ อวิชชา ดับ สังขาร จึ งดับ
(๓) เพราะ สังขาร ดับ วิญญาณ จึงดับ
(๔) เพราะ วิญญาณ ดับ นามรปู จึงดับ
(๕) เพราะ นามรู ป ดับ สฬายตนะ จึงดับ
(๖) เพราะ สฬายตนะ ดับ ผัสสะ จึ งดับ
(๗) เพราะ ผัสสะ ดับ เวทนา จึ งดับ
(๘) เพราะ เวทนา ดับ ตัณหา จึ งดับ
(๙) เพราะ ตัณหา ดับ อปาทาน
จึ งดับ
ุ
(๑๐) เพราะ อุปาทาน ดับ ภพ จึงดับ
(๑๑) เพราะ ภพ ดับ ชาติ จึงดับ
(๑๒) เพราะ ชาติ ดับ ชรามรณะ จึ งดับ
ความโศก–ความครํ าครวญ–ทกข์
ุ –โทมนัส–และ–ความคับแค้ นใจ ก็ดับ
่
่ ดว้ ยประการฉะนี
ความดับแหงกองทุ
กข์ทงั ปวงนี ยอมมี
่ าองค์ประกอบ
สําหรับ “ปฏิจจสมปปั
จจสมปบาท
” เพียงแตนํ
ุ นนธรรม” ถือเป็ นฝ่ ายสมุทยั คือ “อนโลมปฏิ
ุ
ุ
่ มาจําแนกแจกตามหลักธรรมยอย
่ “ปั จจัยธรรม” สวนเรื
่ อง “กฎแห่ งกรรม” และ “กฎ
ปั จจัยทัง ๑๒ อยาง
กรรมของสัตว์ ” นัน อยูใ่ น “วัฏฏะ ๓–ไตรวัฏฏ์ ” ดังนี
“อัทธา ๓” [Periods] หมายถึง กาลเวลาทัง ๓ ช่ วง ได้แก่
(๑) “อดีต” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ น” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๓) “อนาคต” = ชาติ–ชรา มรณะ (โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส)
“สั งเขป ๔” [Sections: สังคหะ ๔] หมายถึง ช่ วงองค์ ประกอบปั จจัยสื บเนืองกันด้ วยเหตุและผลเป็ นระยะ ๔
หมวด หรื อแยกเป็ น ๔ กลุ่ม ได้แก่
(๑) “อดีตเหตุ” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ นผล” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
(๓) “ปัจจบัุ นเหตุ” = ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๔) “อนาคตผล” = ชาติ–ชรามรณะ (โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส)
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“สนธิ ๓” [Connections] หมายถึง ขัวต่ อ ระหว่ างสังเขป หรื อช่ วงทัง ๔ ได้แก่
่ “อดีตเหตุ” กบั “ปัจจบัุ นผล”
(๑) ระหวาง
่ “ปัจจบัุ นผล” กบั “ปัจจบัุ นเหตุ”
(๒) ระหวาง
่ “ปัจจบัุ นเหตุ” กบั “อนาคตผล”
(๓) ระหวาง
“วัฏฏะ ๓” [Cycles: ไตรวัฏฏ์] หมายถึง การวน วงเวียน องค์ ประกอบปั จจัยใหญ่ ทีหมุนเวียนต่ อเนืองกันของ
“ภวจักร” หรื อ “สังสารจักร” ดังนี
ิ ได้แก่ อวิชชา–ตัณหา–และ–อุปาทาน
(๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” คือ วงจรกเลส
(๒) “กรรมวัฏฏ์ ” คือ วงจรกรรม ได้แก่ สังขาร–และ–กรรมภพ (อภิสงั ขาร ๓ หรื อ เจตนา)
(๓) “วิปากวัฏฏ์ ” คือ วงจรวิบาก ได้แก่ วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ– ผัสสะ–เวทนา ซึงแสดงออกใน
รู ปปรากฏทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ” คือ ภพทีอุบตั ิขึน ชาติ–ชรามรณะ–ความโศก–ความครําครวญ–
ทุกข์–โทมนัส–และ–ความคับแค้นใจ
“อาการ ๒๐” [Modesล หมายถึง องค์ ประกอบแต่ ละอย่ าง อันเป็ นดุจกําของล้ อ จําแนกตามส่ วนเหตุ (Causes)
และส่ วนผล (Effects) ได้แก่
(๑) “อดีตเหตุ ๕” = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อปาทาน
–ภพ
ุ
(๒) “ปัจจบัุ นผล ๕” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
(๓) “ปัจจบัุ นเหตุ ๕” = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อปาทาน
–ภพ
ุ
(๔) “อนาคตผล ๕” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
่
หมายเหตุ: “อาการ ๒๐” คือ หัวข้อทีกระจายให้เต็มในทุกชวงของ
“สังเขป ๔”
“มลู ๒” [Roots] หมายถึง กิเลสทีเป็ นตัวมูลเหตุ ซึ งกําหนดเป็ นจุดเริ มต้ นในวงจรแต่ ละช่ วง ได้แก่
่ ต สงผลถึ
่
่ จจุบนั
(๑) “อวิชชา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงอดี
งเวทนาในชวงปั
่ จจุบนั สงผลถึ
่
่
(๒) “ตัณหา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงปั
งชรามรณะในชวงอนาคต
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่ ให้พิจารณาในเรื อง “กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตาปัญญา” ตามบทสวดมนต์ ดังนี
ในอันดับตอไป
กฎแห่ งกรรม (The Law of Volitional Actions)
กฎข้อที ๑ กัมมัสสะโกมมะหิ (เรามีกรรมเป็ นของๆ ตน)
กฎข้อที ๒ กัมมะทายาโท (เราเป็ นผูร้ ับผลของกรรม)
ํ ด)
กฎข้อที ๓ กัมมะโยนิ (เรามีกรรมเป็ นกาเนิ
่ นธุ์)
กฎข้อที ๔ กัมมะพันธุ (เรามีกรรมเป็ นเผาพั
กฎข้อที ๕ กัมมะปะฏิสะระโณ (เรามีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย)
กฎข้อที ๖ ยัง กัมมัง กะริ สสามิ (เราจักทํากรรมอันใดไว้)
็ )
กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา (ดีหรื อชัวกตาม
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ (เราจักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนันๆ)
ในบรรดาหลัก “อิทัปปัจจยตา–ปฏิจจสมปบาท
–ปัจจยาการ–ตถตา” และ “ปัจจยธรรม–ปัจจยปปั
ุ
ุ นธรรม”
ิ ่ จจัยอยางเดี
่ ยวกนั [มีอวิชชาเป็ นสมุฏฐาน] นัน เป็ นกระบวนการ
[ปฏิจจสมุปปั นนธรรม] คือ ธรรมเกดแตปั
ิ ภูมิแหง่การ
คิดทีพิจารณาธรรม [สภาวธรรม] ในการเจริ ญภาวนา [สมถะ–วิปัสสนา] คือ เป็ นปั ญญาทีเกดใน
่ น ทีเรี ยกวา่ “ภาวนามยปัญญา” ไมใช
่ ่ ปั ญญาทีเกดจากการศึ
ิ
เจริ ญภาวนากรรมฐานเทานั
กษาค้นคว้าหรื อฟั ง
่
ิ นใน “สุตมยญาณแห่ งพาหุ
จากคนอืน [ปรโตโฆสะ] ทีเรี ยกวา่ “สตมยปั
ญญา” [ไมรวมจากปั
ญญาอันเกดขึ
ุ
่ [โยนิโสมนสิ การ]
สั จจะ” คือ ความเป็ นผูค้ งแกเรี่ ยน] หรื อการนึกคิดใช้เหตุผลอันสื บเนืองในตนเองมากอน
ิ นในขณะจิตสงบปั สสัทธิ เป็ นสมาธิ ไมวา
่่
ทีเรี ยกวา่ “จินตามยปั ญญา” ฉะนัน “ภาวนามยปัญญา” จะเกดขึ
่ ่ ] หรื อ “อัปปนาสมาธิ” [คือ สมาธิ สนิ ทแนวแนใน
่ ่
“อปจารสมาธิ
” [คือ สมาธิ จวนเจี ยนจะสนิ ทแนวแน
ุ
็ ทีมีจิตสหรคตด้วย “อเบกขา
อารมณ์เดียว] กตาม
” คือ ความเป็ นกลางในอารมณ์ เพราะจิตประกอบด้วยองค์
ุ
่ ปัสสนาทัง ๗ ได้ ยิงดี นันคือ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมมีความชํานาญเชียวชาญเป็ นอยางดี
่ ใน “อนปพพ
ความรู ้แหงอนุ
ุ ุ
ปฏิปทา ๔” คือ การปฏิบตั ิไปตามลําดับ ได้แก่ อนุปัสสนา ๗ มหาวิปัสสนา ๑๘ การจําแนกอารมณ์ ๓๘ และ
โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ และต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “อนปพพสิ
ุ ุ กขา ๓” คือ การศึกษาไปตามลําดับ ได้แก่ สิ กขา ๓–
ไตรสิ กขา หรื อรวมถึง “อนปพพกิ
ุ ุ ริยา ๑” คือ การทําไปตามลําดับ ธุดงค์ ธรรม ๑๓ ทีเรี ยกวา่ “อัจฉริ ยอัพภตู
่ ในธรรมวินยั นี (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 540 FILE
ธรรม ๘ อย่ าง” ยอมมี
44) นอกจากนี ยัง มี ห ลัก ธรรม “ปั จ จั ย ๒๔” อี ก หมวดหนึ ง ที มี ล ัก ษณะกระบวนการคิ ด คล้า ยคลึ ง กบั
่ ดังนี
“ปฏิจจสมปบาท
๑๒” ซึงเป็ นการอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยตางๆ
ุ
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“ปัจจัย ๒๔” [อยูใ่ นบทสวดพระอภิธรรม –ข้อนีมีประโยชน์สาํ หรับนักวิจยั ในการอภิปรายผลการ วิจยั
่ ทธปัญญา] หมายถึง
เพราะเป็ นการแยกความสัมพันธ์ออกเป็ น ๒๔ ประการ และเป็ น “มหาปัฏฐาน” แหงพุ
ลักษณะหรื ออาการแห่ งความสัมพันธ์ ระหว่ างสิ งทังหลาย ทีสิ งหนึงหรื อสภาวธรรมอย่ างหนึง เป็ น
องค์ ประกอบทีช่ วยเอือ เกือหนุน คําจุน เป็ นเหตุ หรื อเป็ นเงือนไข ให้ สิงอืน หรื อสภาวธรรมอย่ างอืน เกิดขึน
่ นผลแหงอกุ
่ ศลวิบากทีตามมา คือ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
คงอยู่ หรื อเป็ นไปอย่ างใดอย่ างหนึง และยอมเห็
ุ –
่ ั ได้แก่
โทมนัส–อุปายาส” เชนกน
(๑) “เหตปัุ จจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นเหตุ
(๒) “อารัมมณปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นอารมณ์
(๓) “อธิปติปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเจ้าใหญ่
่ องไมมี่ ช่องระหวาง
่
(๔) “อนันตรปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
่ องทันที
(๕) “สมนันตรปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
ิ ่ ั
(๖) “สหชาตปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเกดรวมกน
ั
ั
(๗) “อัญญมัญญปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยอาศัยซึงกนและกน
(๘) “นิสสยปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นทีอาศัย
(๙) “อปนิ
ุ สสยปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเครื องหนุนหรื อกระตุน้ เร้า
ิ ่
(๑๐) “ปเรชาตปั
จจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดกอน
ุ
ิ หลัง
(๑๑) “ปัจฉาชาตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดที
่
(๑๒) “อาเสวนปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยการซําบอยหรื
อทําให้ชิน
(๑๓) “กรรมปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นกรรมคือเจตจํานง
(๑๔) “วิปากปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นวิบาก
่ ยง
(๑๕) “อาหารปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นอาหาร หรื อเป็ นเครื องหลอเลี
(๑๖) “อินทรียปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเจ้าการ
(๑๗) “ฌานปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยภาวะจิตทีเป็ นฌาน
(๑๘) “มรรคปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นมรรค
(๑๙) “สั มปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปัจจัยโดยประกอบกนั
่
ั
(๒๐) “วิปปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปัจจัยโดยแยกตางหากกน
(๒๑) “อัตถิปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยต้องมีอยู่
(๒๒) “นัตถิปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องไมมี่ อยู่
(๒๓) “วิคตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องปราศไป
่
(๒๔) “อวิคตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องไมปราศไป
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ฉะนัน ข้อปฏิบตั ิในการใช้เหตุผลและปั ญญาในพระพุทธศาสนานัน ต้องใช้เวลาในการฝึ กฝนทียาวนานเป็ น
พิเศษ ทีเรี ยกวา่ “ปฏิบัติลาํ บาก–ทังรู้ ได้ ช้า” [ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺ ธาภิ ฺ ญา] โดยมีขอ้ สมมติฐานไว้วา่ ผูปฏิ
้ บตั ิ
ธรรมนัน ผูป้ ฏิบตั ิทีมี “ราคะ–โทสะ–โมหะ” [อกุศลมูล ๓] ทีแรงกล้า ต้องเสวยทุกข์โทมนัสเนื องจาก
่
็ ก้ บคนสู
ั
่ ถึงจะยากเพียงใด กไมหนายหนี
็ ่ ่
ช้ ีวิตไมได้
จากสิ งที
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” นันอยูเ่ นืองๆ แตอะไรกสู
ี ั งความสําเร็ จในการปฏิบตั ิธรรม ทีจะเป็ นปรมัตถประโยชน์ ถ้าไมสู่ ้ กหมดโอกาสในการจะ
็
ขัดขวางกดกนถึ
บรรลุ ถึง “โลกตตรธรรม
” ได้ใ นชาติ นี ภู มิค วามเป็ นมนุ ษ ย์อยู่ห่ างขึ น มาจากอบายภู มิท ัง ๔ ที เหลื อ อยู่
ุ
่ งพระอรหันต์ กตั็ งจิตอธิ ษฐานให้ดี อยาวอกแวกหวั
่
ข้างหน้าอีก ๒๗ ภูมิ [รวม ๓๑ ภูมิ] กวาจะถึ
นไหวย้าย
็ วกนั เพราะพวกไมได้
่ เรื องพากนเป็
ั นอาการนี เยอะขึนในสังคม ที
ศาสนาไปเป็ น “พวกไม่ มีศาสนา” กแล้
ี องไว้กบโลก
ั
่ ่ ยก โดยการเติมคํานําหน้าวา่ “ไอ้ ~”
แตอยาเรี
เรี ยกวา่ “สั ตว์ ” [ผูม้ ีกิเลสตัณหาครอบงําเกยวข้
็ วกนั นรกเจริ ญแนนอน
่ !] จริ งๆ ประการสําคัญ อยาลื
่ มการนับถือพระพุทธศาสนานัน
หรื อ “อี ~” เข้าไปกแล้
่ กขันตอน และ (๒) “การใช้ เหตผล
เริ มด้วย (๑) “สั ทธา” ในคําสอนของพระศาสดาอยางถู
ุ ” ด้วยความเข้าใจ
่ กต้องตามหลัก “อิทัปปั จจยตา–ปฏิจจสมปบาท
อยางถู
–ปัจจยาการ–ตถตา” รวมทัง บรรดา “ปั จจยธรรม–
ุ
็ นพระตถาคต
ปัจจยปปั
ุ นธรรม” [ปฏิจจสมุปปั นนธรรม] ทังหลายด้วย เพราะปั ญญาทีเห็นธรรมได้ ผูน้ นั กเห็
่
่ นอยางอื
่ น
คือ ความจริ งแท้แนนอน
ไมเป็
(๒) แนวคิดในทางปรัชญาและตรรกวิทยา [Philosophical and Logical Approach]
ิ าหลังพระพุทธศาสนา โดยนับเอาชวงสมั
่
ยของนักปราชญ์ชาว
หลักปรัชญาทางซี กโลกตะวันตกนัน เกดล้
กรี กเป็ นหลัก ชือวา่ “Plato” [c. 427–c. 347 B.C. The Greek Philosopher = ประมาณ พุทธศักราช ๙๗๐ หลัง
การประกาศพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า] โดยถือเป็ นลัทธิเพลโต ดังนี
Platonism
The philosophy of Plato or his followers, especially that relating to Plato’s Theory of ‘Ideas’
[Contents] or ‘Forms’, in which abstract entities (‘Universals’ [Universality]) are contrasted with
their objects (‘Particulars’ [Uniqueness]) in the material world. The theory that numbers or other
abstract objects are objective, timeless entities, independent of the physical world, and of the
symbols used to represent them. [Concise Oxford English Dictionary (Eleventh Edition)]
ลัทธิพลาโต
ี ั “เนือหา” [ความหมาย] กบั “รู ปแบบ” [คํา] คือ สิ งทีเป็ น
ปรัชญาตามลัทธิพลาโต เป็ นทฤษฎีเกยวกบ
ั ั ปธรรมของมันเอง [ลักษณะเฉพาะ] ในโลกแหงวั
่ ตถุ สิ งที
นามธรรม [ลักษณะสากล] จะแย้งกนกบรู
่ ตถุ และสัญลักษณ์
เป็ นนามธรรม [ปรมัตถ์] จับต้องได้ อยูเ่ หนือกาลเวลา เป็ นอิสระจากโลกแหงวั
[คํา] ทีใช้แทนมัน
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ิ
ี ั กปรัชญาและตรรกวิทยาในกระบวนการคิดของนักปราชญ์เมธี ใน
ดังนัน เพือให้เกดความเข้
าใจเกยวกบหลั
โลกตะวันตก ให้พิจารณารายละเอียดเพิมเติม ดังนี
คําวา่ “ปรัชญาบริสุ ทธิ” [Pure Philosophy] หมายถึง การศึกษาปรั ชญาทีเป็ นเนือหาสาระของ
ปรั ชญาโดยตรง ไม่ ใช่ ศึกษาเพือการอืนๆ ทังนี โลกตะวันตกแบ่ งปรั ชญาออกเป็ นสามสาขา
ใหญ่ ๆ [ยึดเนือหา/ปั ญหาพืนฐาน เป็ นหลัก] โดยการมุ่งตอบปั ญหาใดปั ญหาหนึง [ในขณะที
่ ่ ] ได้แก่
ปรัชญาตะวันออก ไมมี่ การแบงยอย
(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 คุณคาแหงความประพฤติ
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
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ปรัชญาพืนฐาน–Basic Philosophy
่ เกยวข้
ี องกบการศึ
ั
ในแนวคิดทางปรัชญาพืนฐาน–ปรัชญาทัวไป เมือพิจารณาในสวนที
กษามีลทั ธิ
่ [อดมศั
ตางๆ
ุ กดิ มีสุ ข: นิสิตปริ ญญาเอก สาขาอาชี วศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ] ดังนี
่ กที่ สุดในบรรดาปรัชญาตางๆมี
่ กาเนิ
ํ ดพร้อม
(๑) “ลัทธิจิตนิยม–Idealism” เป็ นลัทธิปรัชญาทีเกาแ
ั
กบการเริ
มต้นของปรัชญา ปรัชญาลัทธินีถือเรื อง “จิตเป็ นสิงสําคัญ” มีความเชือวา่ “สิ งทีเป็ น
จริ งสูงสุดนันไม่ ใช่ วัตถุหรื อตัวตน แต่ เป็ นเรื องของความคิดซึ งอยู่ใน จิต–Mind สิ งทีเราเห็น
หรื อจับต้ องได้ นัน ยังไม่ ความจริ งทีแท้ ความจริ งทีแท้ จะมีอยู่ใน โลกของจิต–The World of
Mind เท่ านัน” [วิจารณ์ : ในข้อนีทางพระพุทธศาสนา ให้ใช้จิตคือสติสมั ปชัญญะในการ
่่
มนสิ การสภาวธรรม เพือให้เห็นวา่ “นามรปโดยไตรลั
กษณ์ ” ไมวาจะเป็
น สังขตธรรม หรื อ
ู
็ [อนปัุ สสนาญาณ ๓: อนิจจานุปัสสนา–ทุกขตานุปัสสนา–อนัตตานุปัสส
อสังขตธรรม กตาม
ิ ญญา ๓ ประการ ได้แก่ ชวนปั ญญา–นิพเพธิ กปั ญญา–มหาปั ญญา = ปั ญญา
นา ซึงทําให้เกดปั
พาหุ ลละ คือ ปั ญญาใหญ่ –ปั ญญามากถึงความความเจริ ญ] ทีเรี ยกวา่ “สามัญลักษณะ: อนิจจ
ตา–ทุกขตา–อนัตตตา” คือ “ปรมัตถ์ ” หรื อ ธรรมนิยาม ๓: สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา –สังขารทัง
่ ยง ๑ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา –สังขารทังปวง คงทนอยูม่ ิได้ ๑ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา –
ปวง ไมเที
่ นตัวตน ๑ ดังนี เรี ยกวา่ “ธรรมดา–กฎธรรมชาติ–Natural Law”] ผูท้ ีได้ชือ
ธรรมทังปวง ไมเป็
่ นบิดาของแนวความคิดลัทธิปรัชญานี คือ “พลาโต” [Plato] นักปรัชญาเมธีชาวกรี ก ซึงมี
วาเป็
่ ่ น ถ้าพิจารณาลัทธิปรัชญาลัทธิจิต
ความเชือวา่ การศึกษา คือ การพัฒนาจิตใจมากกวาอยางอื
่
่
นิยมในแงสาขาของปรั
ชญา แตละสาขาจะได้
ดังนี
่ นจริ งสูงสุ ดเป็ น “นามธรรม–อรปธรรม
(๑.๑) “อภิปรัชญา” ถือวาเป็
” มากกวา่ “รปธรรม
”
ู
ู
่ ตถุ
ต้องพัฒนาคนในด้านจิตใจ–Subjectivism มากกวาวั
่
ิ
(๑.๒) “ญาณวิทยา” ถือวาความรู
้เกดจากความคิ
ดหาเหตุผล และการวิเคราะห์แล้วสร้างเป็ น
่
่ ่
ความคิดในจิตใจ สวนความรู
้ทีได้จาก “การสัมผัสด้ วยประสาททัง ๕” ไมใชความรู
้ที
แท้จริ ง
่ ณคาความดี
่
่ ยนแปลง
(๑.๓) “คณวิ
ความงามมีลกั ษณะตายตัวคงทนถาวรไมเปลี
ุ ทยา” ถือวาคุ
่ ยนแปลง สวน
่
ในด้าน “จริ ยศาสตร์ ” ศีลธรรม และ จริ ยธรรม จะไมเปลี
่
ิ
“สนทรี
เกดจากความคิ
ดสร้างสรรค์และ
ุ ยศาสตร์ ” นัน การถายทอดความงาม
่ ปวา่ ปรัชญาลัทธิจิตนิยมเป็ นการพัฒนาด้านจิตใจ สงเสริ
่ มการ
อุดมการณ์อนั สู งสงสรุ
่ การจัดการศึกษาตามแนวจิตนิยมจึง
พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปะตางๆ
เน้นในด้านอักษรศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้โดยเฉพาะตํารา การ
่ นคว้าและถายทอดเนื
่
่ ั
เรี ยนการสอนมักจะใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหลงค้
อหาวิชาสื บตอกนไป
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(๒) “ลัทธิวตั ถนิุ ยม–Materialism สั จนิยม–Realism” เป็ นลัทธิปรัชญาทีมีความเชือใน “โลกแห่ ง
วัตถุ–The World of Things” มีความเชือ “ในแสวงหาความจริ งโดยจิ ตตามแนวคิดของจิต
นิยมอย่ างเดียวไม่ พอ” ต้องพิจารณาข้อเท็จจริ งตามธรรมชาติดว้ ย “ความจริ งทีแท้ –ปรมัตถ์ ”
่ เป็ นพืนฐานของการศึกษาทางด้าน
คือ “วัตถุทีปรากฏต่ อสายตา สามารถสัมผัสได้ ” สิ งเหลานี
วิทยาศาสตร์ บิดาของลัทธินี คือ “อริ สโตเติล” [Aristotle] นักปราชญ์ชาวกรี กลัทธิปรัชญา
ํ ดของการศึกษาทางงด้านวิทยาศาสตร์ ถ้าพิจารณาปรัชญาลัทธิวตั ถุนิยม
สาขานีเป็ นต้นกาเนิ
่
ในแงสาขาของปรั
ชญา จะได้ ดังนี
(๒.๑) “อภิปรัชญา” มีความเชือวา่: ความจริ งมาจากธรรมชาติ ซึ งประกอบสิ งทีเป็ นวัตถุ
สามารถสัมผัสจับต้ องได้ [ประจักษ์ นิยม–Empiricism–Empiricalism คือ ระบบ
ประสาทสัมผัสทัง ๕] และ พิสูจน์ ได้ ด้วย “วิธีวทิ ยาศาสตร์ –The Scientific Method”
่
โดยมีขนั ตอนทีเป็ นมาตรฐาน ในชวงแรก
เรี ยกวา่ “กระบวนการค้ นพบความจริ ง”
[Discovery Procedures] โดยตังข้อสมมติฐานวา่ : Null Hypothesis = “ใครก็ตามทําตาม
ขันตอนดังกล่ าวนี ย่ อมได้ ความจริ งปรากฏไม่ แตกต่ างกัน” คือ ความจริ งนันจะ
่ ั
่
แสดงผลตางกนตามปั
จจัยแหงเวลาและสถานที
[ตัวแปรอิสระ–Independent
Variables]
(๒.๒) “ญาณวิทยา” เชือว่า: ธรรมชาติเป็ นบ่ อเกิดของความรู้ ทังมวลความรู้ ได้ มาจากการได้
เห็นได้ สัมผัสด้ วยประสาทสัมผัสทัง ๕–Objectivism โดยไม่ ให้ ความสําคัญทางจิต
[มโนวิญญาณ–อภิญญาในสมาธิ หรื อ ญาณในวิปัสสนา] ถ้ าสังเกตไม่ ได้ มองไม่ เห็น ก็
ไม่ เห็นหรื อลงความเห็นว่ าเป็ น: “ความร้ ูทแท้
ี จริ ง–ปรมัตถ์ ” ฉะนัน การลงความเห็น
ั
เป็ นข้อสรุ ปเชิงทฤษฎี–Generalizations นัน ต้องขึนกบความจริ
งทีเป็ นข้อมูลเชิง
่ งคุณภาพ–Qualitative Data โดยมักจะเป็ นวิจยั
ปริ มาณ–Quantitative Data มากกวาเชิ
่
เชิงประยุกต์ [Applied Research] โดยอาศัยคาความสํ
าคัญอันมีนยั ทางสถิติอนั
น่าเชือถือและเทียงตรงทีระดับ 0.01 [Statistically Significant at 0.01 Level of Degree
่
of Freedom] เชนในงายวิ
จยั ทางการแพทย์ หรื อวิศวกรรม ในระดับ 0.05 [Statistically
Significant at 0.05 Level of Degree of Freedom] เชน่ ในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์
่
การศึกษา เป็ นต้น ในชวงศตวรรษที
๒๑ เป็ นต้นไป นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจใน
เรื อง “การบริหารจัดการความรู้ –Knowledge Management: KM” และ “การบริหาร
จัดการต้ นทนทางปั
ญญา–Intellectual Capital Management: ICM” อันเป็ นเรื อง
ุ
่ ่ ยงความศิวิไลซ์ทางด้านวัตถุเพียงอยาง
่
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสังคม ไมใชเพี
เดียว และการแสวงหาความรู ้ปรับเปลียนวิวฒั น์ไปสู่ “ยคสั
ุ งคมข้ อมลข่
ู าวสาร–The
Ages of Informative Society” โดยเน้นแนวโน้มไปสู่ “สั งคมอดมปั
ุ ญญา–Knowledge้
่การวิวฒั นาการทางสังคมยุคใหมของมนุ
่
Based Society” ซึงกาวไปสู
ษย์ ทีมนุษย์
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เอาชนะธรรมชาติได้ในเรื องเวลาและสถาที [The Conquer of Time-Space
้
้
Constraints] ทีความกาวหน้
าแบบกาวกระโดดด้
านเทคโนโลยี ได้ คอมพิวเตอร์
่
อินเทอร์เน็ต การโทรคมนาคมการสื อสารผานดาวเที
ยม อุปกรณ์การสื อสาร เป็ นต้น
้ ่ แนวคิดโลกไร้พรหมแดน–Globalization Trends ทังด้านการค้า [eซึงมนุษย์ได้กาวสู
Commerce = Electronic Commerce] การเงินการธนาคาร [e-Banking Business]
เศรษฐกจิ สังคม การเมือง และ การศึกษา [Electronic Learning Platform] รวมทังการ
่
่
่ นใจ กอาศั
็ ยเครื อขายสั
่ งคมออนไลน์
เผยแพรประชาสั
มพันธ์ และการพันผอนหยอ
[สังคมจําลอง–Virtual Cyberspace Society]
(๒.๓) “คณวิ
ุ ทยา” เชือวา่: ธรรมชาติสร้ างทุกสิ งทุกอย่ างมาดีแล้ ว ในด้าน “จริ ยศาสตร์ ” ก็
ควรประพฤติปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ [การใช้เหตุผล เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลและ
การประเมินผล–Standard Measurements and Evaluations เกณฑ์มาตรฐานความเป็ น
เลิศ–The Best Practice] กฎธรรมชาติกค็ ือ ศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี
่ “สนทรี
ซึ งใช้ ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ สวน
ุ ศาสตร์ ” เป็ นเรื องของความงดงามตาม
ธรรมชาติ ทีจะสะท้ อนความงามตามธรรมชาติออกมา
สรุ ปวา่ ปรัชญาลัทธิจิตนิยม เน้นความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ การศึกษาหาความจริ งได้จาก
การสังเกต สัมผัสจับต้อง และเชือในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ [Natural Law] การศึกษาในแนว
ํ ด
ลัทธิจิตนิยมเน้น “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ –The Scientific Method” ซึงกลายเป็ นต้นกาเนิ
ของวิชาวิทยาศาสตร์
่
(๓) “ลัทธิประสบการณ์ นิยม–Experimentalism เป็ นปรัชญาทีมีชืออีกอยางหนึ
งวา่ “ปฏิบัตินิยม–
่
Pragmatism” ปรัชญากลุ่มนีมีความสนใจในโลกแหงประสบการณ์
“ฝ่ ายวัตถนิุ ยม–
Materialism” จะเชือใน “ความเป็ นจริ งเฉพาะสิ งทีมนุษย์ พบเห็นได้ เป็ นธรรมชาติทีปราศจาก
่
การปรุ งแต่ ง เป็ นธรรมชาติบริ สุทธิ ” [Pure Naturalism = Ultimate Truths] สวนประสบการณ์
นิยม มิได้หมายถึง “สิ งทีเราพบเห็นในชี วิตประจําวันเท่ านัน แต่ หมายรวมถึงสิ งทีมนุษย์
กระทํา คิด และรู้ สึก รวมถึงการคิดอย่ างใคร่ ครวญและการลงมือกระทํา ทําให้ เกิดการ
ั ทธศาสนาในเรื อง อภิสังขาร
เปลียนแปลงในผู้กระทํา” [Mind and Actions: ซึงคล้ายคลึงกบพุ
๓: ปุญญาภิสังขาร–อปุญญาภิสังขาร–อาเนญชาภิสังขาร กบั กรรม ๓: กายกรรม–วจีกรรม–
ิ นครบถ้วนแล้ว จึงเรี ยกวาเป็
่ น “ประสบการณ์ –
มโนกรรม] กระบวนการทังหมดทีเกดขึ
Experience” [ความชํานาญการ–Expertise หรื อ ทักษะ–Skills] ความเป็ นจริ งหรื อ
่
ประสบการณ์สามารถเปลียนแปลงได้ตามเงือนไขแหงประสบการณ์
บุคคลทีเป็ นผูน้ าํ ของ
ความคิดนี คือ “วิลเลียม เจมส์ ” [William James] และ “จอห์ น ดิวอี” [John Dewey] ชาว
่
อเมริ กนั วิลเลียม เจมส์ มีความเห็นวา่ “ประสบการณ์ และการปฏิบัติเป็ นสิ งสําคัญ” สวน
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จอห์น ดิวอี เชือวา่ “มนุษย์ จะได้ รับความรู้ เกียวกับสิ งต่ างๆจากประสบการณ์ เท่ านัน”
[Learning by Doing]
่
ถ้าพิจารณาปรัชญาลัทธิประสบการณ์นิยมในแงของสาขาของปรั
ชญาจะได้ดงั นี
(๓.๑) “อภิปรัชญา” เชือวา่: ความจริ งเป็ นโลกแห่ งประสบการณ์ สิ งใดทีทําให้ สามารถ
ได้ รับประสบการณ์ ได้ สิ งนันคือความจริ ง [การกระทําคือความจริ ง]
(๓.๒) “ญาณวิทยา” เชือวา่: ความรู้ จะเกิดขึนได้ กด็ ้ วยการลงมือปฏิบัติ กระบวนการแสวงหา
ความรู้ กด็ ้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ –The Scientific Method [ชอบลองของ]
(๓.๓) “คณวิ
ุ ทยา” เชือวา่: ความนิยมจะเกียวกับการประพฤติปฏิบัติ ในด้าน “จริ ย
ศาสตร์ ” เป็ นสิ งทีมนุษย์ สร้ างและกําหนดขึนมาเอง และสามารถเปลียนแปลงได้
่ “สนทรี
สวน
ุ ยศาสตร์ ” เป็ นเรื องของความต้ องการและรสนิยมทีคนส่ วนใหญ่
ยอมรั บกัน
สรุ ปวา่ ปรัชญาลัทธิประสบการณ์นิยม เน้นให้คนอาศัยประสบการณ์ในการแสวงหาความ
เป็ นจริ งและความรู ้ต่าง ๆ ได้มาจากประสบการณ์ การศึกษาในแนวลัทธิปรัชญานีเน้นการลง
มือกระทําเพือหาความจริ งด้วยคําตอบของตนเอง
ิ งสุด มีแนวความคิดที
(๔) “ลัทธิอตั ถิภาวะนิยม–Existentialism” เป็ นลัทธิปรัชญาทีเกดหลั
่
่
ี บุญเจือ. ๒๕๒๒]
นาสนใจและท้
าทายตอการแสวงหาของนั
กปรัชญาในปัจจุบนั [กรติ
Existentialism มีความหมายตามศัพท์ คือ “Exist” แปลวา่ การมีอย่ ู เชน่ ปั จจุบนั มีมนุษย์อยูก่ ็
่ “ไดโนเสาร์ ไม่ มีแล้ ว” กเรี็ ยกวา่ มันไม่ Exist คํา
เรี ยกวา่ “การมีมนษย์
ุ อย่”ู หรื อ “Exist” สวน
วา่Existentialism จึงหมายความวา่ “มีความเชื อในสิ งทีมีอยู่จริ งๆ เท่ านัน –The World of
Existing)” หลักสําคัญปรัชญาลัทธินีมีอยูว่ า่ : การมีอยู่ของมนุษย์ มีมาก่ อนลักษณะของมนุษย์
่ นี ขัดแย้งกบหลั
ั กศาสนาคริ สต์ ซึงมี
(Existence Preceding Essence) ซึงความเชือดังกลาว
แนวความคิดวา่: “พระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ และสรรพสิ งในโลก ก่ อนทีจะลงมือสร้ างมนุษย์
พระเจ้ ามีความคิดอยู่แล้ วว่ ามนุษย์ ควรจะเป็ นอย่ างไร ควรจะมีลกั ษณะอย่ างไร ควรจะ
ประพฤติปฏิบัติอย่ างไร” [วิจารณ์ : ให้ ผ้ ปู ฏิบัติธรรมเปรี ยบเทียบเชิ งศาสนาเพือให้ เกิดปั ญญา
อย่ างแท้ จริ งกับเรื อง “อัคคัญญสตร
ู ” คือ กําหนดมนุษย์ มาจากความเป็ นเทวดามาก่ อน แต่ ใฝ่ ตํ
ชอบง้ วนดิน กะบิดิน ข้ าวสาลี เลยกลับเป็ นเทวดาเหมือนเดิมไม่ ได้ จนทุกวันนี ถ้ าอยากจะ
ั ก
กลับไปอีก ก็ต้องปฏิบัติด้วยอริ ยมรรค เป็ นต้ น ฉะนัน แนวคิดของลัทธินี ขัดแย้งกบหลั
่ ั เพราะให้ความสําคัญกบั สัญชาตญาณดิบ –พืนจิตสันดาน –จิตไร้สาํ นึก
ศาสนาพุทธ เชนกน
้ งของใจ ทีไร้ระเบียบสังคม ศาสนา ทีมี
ทีรอให้มนั ถูกกระตุน้ สําแดงฤทธิออกมาจากกนบึ
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่ ญชาตญาณสัตว์ ดังเชน่ การทดลองสอนในโรงเรี ยน
บทบาทไปควบคุม เลียนแบบอยางสั
แบบ Summer Hill School ทีจังหวัดกาญจนบุรี ถึงมีได้ผลหน้าพอใจ แตต้่ องมีรายงายวิจยั ทาง
่
่ งคม แตนาจะดี
่ ่ กวาโรงเรี
่
การศึกษารับรองผลในระยะยาว ทีมีจะสงผลก
ระทบตอสั
ยนวัด ไมรู่ ้
่ ่ ่ สํานักอาจารย์ ทิศาปาโมกข์ อยางแนนอน
่ ่ ] ทังหมดเป็ น
เป็ นปรัชญาสํานักไหน คงไมนาใช
เนือหาหรื อสาระทีวา่: ลักษณะของมนษย์
ุ มีมาก่อนการเกิดของมนษย์
ุ มนษย์
ุ จะต้ องอย่ ใู น
ภาวะจํายอมทีจะต้ องปฏิบตั ิตามพระประสงค์ ของพระเจ้ า หมดเสรี ภาพทีจะเลือกกระทําตาม
ความต้ องการของตนเองปรั ชญาลัทธิอัตถิภาวะนิยมไม่ ยอมรั บแนวคิดดังกล่ าว” มีความเชือ
เบืองต้นวา่ : มนุษย์ เกิดมาพร้ อมกับความว่ างเปล่ า ไม่ มีลกั ษณะใดๆ ติดตัวมา ทุกคนมีหน้ าที
เลือกลักษณะหรื อสาระต่ างๆให้ กับตัวเอง การมีอยู่ของมนุษย์ [เกิด] จึงมีมาก่ อนลักษณะของ
่ ษย์มากทีสุ ด มนุษย์มีเสรี ภาพในการ
มนุษย์ หลักสําคัญของปรัชญานี จะให้ความสําคัญแกมนุ
่
กระทําสิ งตางๆได้
ตามความพอใจ และจะต้องรับผิดชอบในสิ งทีเลือก ถ้าพิจารณาลัทธิอตั ถิ
่
ภาวนิยมในแงสาขาของปรั
ชญาจะได้ ดังนี
่ ไร ขึนอยูก่ บแตละบุ
ั ่ คคลจะพิจารณา และกาหนด
ํ
(๔.๑) “อภิปรัชญา” ความจริ งเป็ นอยาง
ํ
่
วาอะไร
คือ “ความจริ ง” นันคือ ต้องมีความสามารถกาหนดรู
้ได้วา่ อะไรเป็ น
“สมมติสัจจะ” อะไร คือ “ปรมัตถสัจจะ” เอาเอง
ั ่ คคลทีจะเลือกสรร ตาม ความ
(๔.๒) “ญาณวิทยา” การแสวงหาความรู ้ขึนอยูก่ บแตละบุ
พร้ อม–Promptness และ ความปรารถนา–Volitions เพือให้สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้
่ ยมทีตนเองพอใจด้วย ความสมัครใจ–
(๔.๓) “คณวิ
ุ ทยา” ทุกคนมีเสรี ภาพทีจะเลือกคานิ
่
ํ
Satisfactions สวนความงามนั
นบุคคลจะเป็ นผูเ้ ลือกและกาหนดเอง
–Self-Control
โดยไมจํ่ าเป็ นจะต้องให้ผอู ้ ืนเข้าใจ
่ ษย์วา่ : “มีความสําคัญ
สรุ ปวา่ ปรัชญาลัทธิอตั ถิภาวนิยม เป็ นปรัชญาทีให้ความสําคัญแกมนุ
สงสด
ู ุ มีความเป็ นตัวของตัวเอง สามารถเลือกกระทําสิงใดๆได้ ตามความพอใจ แต่ จะต้ อง
รั บผิดชอบในสิงทีกระทํา” การศึกษาในแนวลัทธิปรัชญานีจะให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการ
่
่ เสรี มีการกาหนดระเบี
ํ
แสวงหาความรู ้ เลือกสิ งตางๆได้
อยาง
ยบกฎเกณฑ์ขึนมาเอง แตต้่ อง
่
รับผิดชอบตอตนเองและสั
งคม
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การให้ เหตผลตามหลั
กตรรกวิทยา
ุ
่ คือ (๑) วิธีการนิรนัย/
หลักการใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยานัน จําแนกออกเป็ น ๒ อยาง
อนุมาน [Deductive Method] และ (๒) วิธีการอุปนัย/อุปมาน [Inductive Method]
การอนุมานและการอุปมาน เป็ นการแสวงหาความรู ้ความจริ งโดยใช้เหตุผลในการลงข้อสรุ ป
่
ได้สรุ ปให้เข้าใจงายๆไว้
วา่ การสรุ ปโดยใช้เหตุผล เป็ นวิธีการหนึงทีทําให้ได้มาซึงความรู ้
่ ว. ๒๕๒๙: ๖)] คือ (๑) จากประสบการณ์ (๒)
ทีมาของความรู ้ มาได้ ๔ ทาง [พรศักดิ ผองแผ้
่ ่
็ พอลําดับ
จากเหตุผล (๓) จากผูร้ ู ้ และ (๔) จากการหยังรู ้ [การพยากรณ์] แตอยางไรกตาม
ขันตอนการแสวงหาความรู ้ ออกเป็ น ๖ ขันตอน [ธรรมนัด โถบํารุ ง. วิธีการแสวงหาความรู้ ของ
มนุษย์ : Methods of acquiring knowledge] ดังนี
ิ าทวมหรื
่
(๑) “การสอบถามจากผ้ ูรู้” [Authority] ดังเชน่ ในสมัยโบราณ เมือเกดนํ
อโรคระบาด
็ ถามผูท้ ีเกดกอนวาจะทํ
ิ ่ ่ าอยางไร
่ ซึงในสมัยนันผูท้ ีเกดกอนกจะแนะนํ
ิ ่ ็
าให้ทาํ พิธี
ผูค้ นกจะ
สวดมนต์ออ้ นวอนสิ งศักดิสิทธิต่างๆ ปัจจุบนั กมี็ การแสวงหาความรู ้ทีใช้วิธีการสอบถาม
จากผูร้ ู ้ เชน่ อาศัยผูเ้ ชียวชาญในศาสตร์สาขานันๆ ข้อควรระมัดระวังในการเสาะแสวงหา
่ ร้ ู ้นนั เป็ นผูร้ ู ้ในเรื องทีจะสอบถามอยาง
่
ความรู ้โดยการสอบถามจากผูร้ ู ้ คือ ต้องมันใจวาผู
แท้จริ ง
(๒) “การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี” [Tradition] ผูใ้ ช้วิธีการแสวงหาความรู ้แบบนี
่ เกดขึ
ิ นในอดีตจนเป็ นขนบธรรมเนียมนัน ไมใชวาจะเป็
่ ่่
ต้องตระหนักวา่ สิ งตางๆที
นสิ งที
ถูกต้องและเทียงตรงเสมอไป ถ้าศึกษาเหตุการณ์ต่างๆทางด้านประวัติศาสตร์จะพบวา่ มีขอ้
ปฏิบตั ิหรื อทฤษฎีต่างๆ ทีเป็ นผลสื บเนืองมาจากวัฒนธรรมหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี
ั
นัน ซึงได้ยดึ ถือปฏิบตั ิกนมาหลายปี
และพบข้อเท็จจริ งในภายหลังถึงความผิดพลาดข้อ
่ นกต้็ องยกเลิกไป ดังนัน ผูท้ ีจะใช้วิธีการเสาะแสวงหาความรู ้โดย
ปฏิบตั ิหรื อทฤษฎีเหลานั
่
่
การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี นนั ควรจะได้นาํ มาประเมินอยางรอบคอบเสี
ยกอน
่ นข้อเท็จจริ ง
ทีจะยอมรับวาเป็
ั บ่ ่อยๆ
(๓) “การใช้ ประสบการณ์ ” [Experience] วิธีการเสาะแสวงหาความรู ้ทีมนุษย์การใช้กนอยู
คือ การใช้ประสบการณ์ตรงของตนเอง เมือเผชิญปัญหามนุษย์พยายามทีจะค้นคว้าหา
คําตอบในการแกปั้ ญหาโดยใช้ประสบการณ์ตรงของตนเองทีเคยประสบมา การใช้
ประสบการณ์ตรงนันเป็ นวิธีการเสาะแสวงหาความรู ้ แตถ้่ าใช้ไม่ถูกวิธีอาจจะทําให้ได้
่ ั
ข้อสรุ ปทีไมถู่ กต้องได้เชนกน
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(๔) “วิธีการอนมาน
ุ ” [Deductive Method) การเสาะแสวงหาความรู ้โดยใช้วิธีการอนุมานนี เป็ น
่
่ ่
กระบวนการคิดค้นจากเรื องทัวๆไป ไปสู่ เรื องเฉพาะเจาะจง หรื อ คิดจากสวนใหญไปสู
่ จากสิ งทีรู ้ [หลักการ–ทฤษฎี] ไปสู่ สิงทีไมรู่ ้ ซึ งกคื็ อ “การคิดแบบวิเคราะห์ –
ส่ วนยอย
่ ดังนี
Analysis” วิธีการอนุมานนี ประกอบด้วย ๓ สวน
๑. ข้อเท็จจริ งใหญ่ ซึงเป็ นเหตุการณ์ทีเป็ นจริ งอยูแ่ ล้วในตัวมันเอง
่ ซึงมีความสัมพันธ์กบกรณี
ั
่ และ
๒. ข้อเท็จจริ งยอย
ของข้อเท็จจริ งยอย
๓. ข้อสรุ ป [Conclusion]
่
ข้อเท็จจริ งยอย
ทฤษฎีเกา่

ข้อเท็จจริ งใหญ่

่
ข้อเท็จจริ งยอย

ข้อสรุ ปใหม่

่
ข้อเท็จจริ งยอย

ทฤษฎีใหม่

ภาพประกอบ ๖: ลําดับขันในวิธีอนุปมาน
่
่ นจริ ง ข้อสรุ ปกจะต้
็ องเป็ นจริ ง เชน่ “สัตว์ ทุกชนิดต้ อง
ถ้าข้อเท็จจริ งใหญและข้
อเท็จจริ งยอยเป็
ตาย แมวเป็ นสัตว์ ชนิดหนึง ข้ อสรุ ป แมวต้ องตาย”
่ ่
่
่ ซึงเป็ นการหา
(๕) “วิธีการอปมาน
” [Inductive Method] จะเริ มจากสวนยอยไปหาสวนใหญ
ุ
ข้อสรุ ปทัวไป [Generalizations] หรื อเป็ น “การคิดแบบสังเคราะห์ –Synthesis” วิธีการ
อุปมานนีอาจ จะจัดแยกเป็ น ๒ ชนิด ดังนี
่
ข้อเท็จจริ งยอย
่
ข้อเท็จจริ งยอย

ข้อเท็จจริ งใหญ่

ข้อสรุ ปใหม่

ทฤษฎีใหม่

่
ข้อเท็จจริ งยอย
ภาพประกอบ ๗: ลําดับขันในวิธีอุปมาน
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(๕.๑) “วิธีการอปมานแบบสมบรณ์
ุ
ู ” [Perfect Inductive Method] เป็ นวิธีการเสาะ
่
่
่มประชากร
แสวงหาความรู ้โดยรวบรวมข้อเท็จจริ งยอยๆจากทุ
กหนวยของกลุ
่
[การหาคาพารามิ
เตอร์ของประชากรทีต้องการศึกษาทังหมด เรี ยกวา่
่
่ ท้ ีอาศัย
คาพารามิ
เตอร์–Parameter] จึงสรุ ปไปสู่ ส่ วนใหญ่ เชน่ ต้องการทราบวาผู
อยูใ่ นเขตเมืองนันนับถือผีเทวดาอะไร กต้็ องมาถามจากผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นเมืองนัน
่ กคนนับถือผีเทวดาอะไร แล้วจึงนํามาสรุ ปรวมวา่ ผูท้ ีอาศัยในเมืองนันนับ
วาทุ
ถือศาสนาอะไรบ้าง
ประชากร

ข้อสรุ ปใหญ่

ค่ าพารามิเตอร์

ทฤษฎีใหม่

ภาพประกอบ ๘: ลําดับขันในวิธีอุปมานแบบสมบูรณ์
(๕.๒) “วิธีการอปมานแบบไม่
สมบรณ์
ุ
ู ” [Imperfect Inductive Method] เป็ นวิธีการเสาะ
่
่
่มประชากร
แสวงหาความรู ้โดยรวบรวมข้อเท็จจริ งยอยๆจากบางสวนของกลุ
่
่ ทีเป็ นตัวแทนประชากรทังหมด เรี ยกวา่ คาสถิ
่ ติ–Statistic]
[สุ่ มตัวอยางบางสวน
แล้วสรุ ปรวมไปสู่ ส่ วนใหญ่ ในทางปฏิบตั ิเป็ นไปได้ยากทีจะรวบรวมข้อเท็จจริ ง
่
่
่
ยอยๆจากทุ
กๆหนวยของ
กลุ่มประชากร จึงใช้วิธีรวบรวมข้อเท็จจริ งยอยๆจาก
่ งเป็ นสวนหนึ
่
กลุ่มตัวอยางซึ
งของกลุ่มประชากร
ประชากร

กล่ มุ ตัวอย่ าง

ค่ าสถิติ

ข้อสรุ ปใหญ่

ทฤษฎีใหม่

ภาพประกอบ ๙: ลําดับขันในวิธีอุปมานแบบสมบูรณ์
(๖) “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ” [Scientific Method] เป็ นวิธีการแสวงหาความรู ้โดยใช้หลักการ
ของ “วิธีการอปมาน
–Inductive Method” [สังเคราะห์–Synthesis] และ “วิธีการอนมาน
ุ
ุ –
Deductive Method” [วิเคราะห์–Analysis] มาผสมผสานกนั โดยมีขนั ตอนการเสาะแสวงหา
ความรู ้โดยเริ มจากการทีมนุษย์เริ มเรี ยนรู ้ทีละเล็กทีละน้อยจากประสบการณ์ตรง ความรู ้
่
เกาๆและการสั
งเกต เป็ นต้น จนกระทังรวบรวมแนวความคิดเป็ นแนวความรู ้ต่างๆทีสมมติ
หรื อคาดคะเนขึนมาวา่ มีความเป็ นไปได้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึงเป็ น “วิธีการ
อปมาน
” [นันคือ การสร้าง ความเห็นเบืองต้ น–Assumptions การคาดคะเน–
ุ
Presupposition ข้ อสมมติฐาน–Hypothesis ทฤษฎี–Theory การยืนยันทฤษฎี–Assertion
็ “วิธีการอนมาน
ตามลําดับ] และหลังจากนัน กใช้
ุ ” ในการแสวงหาความรู ้ทวั ไป โดยเริ ม
บทความที ๑๐๕ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาวิวฒ
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่
่ ่
จากสมมติฐานซึงเป็ นสวนรวม
แล้วศึกษาไปถึงสวนยอยๆเพื
อทีจะศึกษาถึงการหา
่ ่ ่ ั ่
ความสัมพันธ์ระหวางสวนยอยกบสวนรวม
เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปของความรู ้ต่างๆ
เพราะฉะนัน ในการแสวงหาความรู ้ของมนุษย์ในปัจจุบนั ถือวา่ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ”
่ ไม่
[Scientific Method] นัน เป็ นวิธีการแสะแสวงหาความรู ้ทีดีในการแก ้ ปัญหาตางๆ
ิ นในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์เทานั
่ น แตยั่ งสามารถนํามา
เพียงแตปั่ ญหาทีเกดขึ
ประยุกต์ใช้ในการแกปั้ ญหาทางสังคมได้ดว้ ย
ิ
(๓) แนวคิดในทางวิทยาศาสตร์ [Scientific Approach] ตามลักษณะแนวคิดนี เกดจากการรวบรวมหลั
กฐาน
อันจัดเป็ นชุดข้อมูลหนึ งๆ ตามระยะเวลาและสถานที และดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล [A Collection of Data]
่ น เพือสังเคราะห์หาข้อสรุ ปพืนฐานในชันตอนพิสูจน์ขอ้ สมมติฐาน [Proving Hypothesis] และ
ดังกลาวนั
่
่ อทฤษฎีทีมีมากอนหน้
่
ยืนยันทฤษฎี [Asserting Theory] ทีสร้างขึนใหมหรื
านัน ข้อสมมติฐานทีผานการ
่ ต้องเป็ นไปตาม
ทดสอบแล้ว จึงเรี ยกวา่ “ทฤษฎี” [Accepted Theory] ทีถูกต้อง ขันตอนทังหมดดังกลาวนี
เกณฑ์ “ระเบียบวิธีวิจัย” [Research Methodology] ซึ งทุกขันตอนของการวิจยั จึงเป็ นเรื องการใช้เหตุผลเชิง
่ ยวกนั ทีเรี ยกวา่ “วิธีใช้ เหตผลเชิ
ตรรกวิทยาเชนเดี
ุ งอนมาน
ุ ” [Deductive Reasoning] กบั “วิธีใช้ เหตผล
ุ
อปมาน
” [Inductive Reasoning] หลักการในการวิจยั จึงมีขนั ตอน คือ (๑) หลักฐาน (๒) กระบวนการคิด และ
ุ
(๓) ขันตอนการทําวิ จัย ทังหมดรวมกนั เรี ยกวา่ “กระบวนการค้ นพบความจริ ง” [Discovery Procedures]
่
ดังตอไปนี
ํ
(๑) “หลักฐาน” [Confidence] หมายถึง การกาหนดขอบเขตข้
อมูล [Data] ทีแยกออกเป็ น ๒
่
ลักษณะ ได้แก่ (๑) ประชากร–Population คือ คาพารามิ
เตอร์–Parameter กบั (๒) กล่มุ
่ ติ–Statistic สวนใหญมั
่
่ กศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอยางที
่ สุ่ มเป็ น
ตัวอย่ าง–Sample คือ คาสถิ
่
ตัวแทนข้อมูลของประชากร ข้อทีนาสนใจมาก
คือ “ทฤษฎีการสุ่ มตัวอย่ าง” (“เทคนิค
การใช้ สถิติเพือการวิจัย”: ชูศรี วงศ์รัตนะ. ๒๕๕๓.)
๑.๑ “การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่ าง” [Sampling Distribution] คือ การแจกแจง
่
่ ติต่างๆ ทีเป็ นไปได้ทงั หมด ทีได้จากกลุ่มตัวอยาง
่
ความนาจะเป็
นของคาสถิ
่
่มตัวอยางมี
่ ขนาด
หลายๆ กลุ่ม ทีสุ่ มจากกลุ่มประชากรเดียวกนั โดยทีแตละกลุ
่ ั และความเบียงเบนมาตรฐานของการแจกแจงกลุ่มตัวอยางของคาสถิ
่
่ ติ
เทากน
ใดๆ เรี ยกวา่ “ความคลาดเคลือนมาตรฐานของค่ าสถิติ” นัน
๑.๒ “การแจกแจงของค่ าเฉลีย” [Sampling Distribution of the Mean = X ] คือ
่ นจํานวนมากมายหลายๆ กลุ่ม จากกลุ่มประชากรกลุ่มหนึง
ถ้าสุ่ มตัวอยางเป็
่ ยของกลุ่มตัวอยางตา
่ ่ งๆ เหลานี
่ จะเข้าใกล้การแจกแจง
การแจกแจงของคาเฉลี
ปกติ
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๑.๓ “การแจกแจงของผลต่ างระหว่ างค่ าเฉลีย” [Sampling Distribution of the
่ นอิสระจากกนมี
ั ขนาดตางกน
่ ั ถูก
Difference of Mean] คือ ถ้ากลุ่มตัวอยางเป็
่ ยและความเบียงเบนมาตรฐานคนละชุด
สุ่ มจากประชากร ๒ กลุ่ม ทีมีคาเฉลี
่
่ ่ ย จะมีการแจกแจงปกติ
ตามลําดับแล้ว การแจกแจงของผลตางระหวางคาเฉลี
่
๑.๔ “การแจกแจงแบบที” [t–Distribution] คือ การเปรี ยบเทียบความแตกตางของ
่ ละคู่ เมือกลุ่มตัวอยาง
่ จํานวน ๒ กลุ่ม ทีมีขนาดเล็กกวา่จํานวน
กลุ่มตัวอยางที
่ โดยมีขอ้ ตกลงเบืองต้นวา่ กลุ่มตัวอยา่ งทีต้องการศึกษาภายใน
๓๐ ตัวอยาง
กลุ่มต้องเป็ นอิสระจากกนั ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทัง ๒ กลุ่มจะ
่ ั อไมเทากนกได้
่ ่ ั ็
เทากนหรื
๑.๕ “การแจกแจงแบบไค–สแควร์ ” [χ2–Distribution] คือ การเปรี ยบเทียบ
่ วามี
่ ความสัมพันธ์ทีเหมือนกนหรื
ั อแตกตางกน
่ ั
ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอยาง
่ กกลุ่มต้องเป็ นอิสระจากกนั คาที
่
โดยมีขอ้ ตกลงเบืองต้นวา่ กลุ่มตัวอยางทุ
่ งๆ จะจัดให้อยูใ่ นกลุ่มใดกลุ่มหนึง เพียงกลุ่มเดียว และกลุ่ม
สังเกตได้คาหนึ
่
่ ทีจะให้ความถีทีคาดหวังในแตละช
่ ่องไมน้่ อย
ตัวอยางจะต้
องมีขนาดใหญพอ
กวา่ ๑๐
๑.๖ “การแจกแจงแบบเอฟ” [F–Distribution หรื อ Analysis of Variance] คือ การ
่
่ ่มตัวอยาง
่ ทีมีมากกวา่ ๒ กลุ่มขึนไป
เปรี ยบเทียบความแตกตางระหวางกลุ
่ ่
่มต้องเลือกมาโดยการสุ่ มจาก
โดยมีขอ้ ตกลงเบืองต้นวา่ กลุ่มตัวอยางแตละกลุ
่ ่
่มต้องเป็ น
กลุ่มประชากร ทีมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ กลุ่มตัวอยางแตละกลุ
่ ่
่มได้มาจากกลุ่มประชากรทีมีความ
อิสระจากกนั กลุ่มตัวอยางแตละกลุ
่ ั และข้อมูลทีจะนํามาวิเคราะห์นนั ต้องอยูใ่ นมาตราอันตร
แปรปรวนเทากน
่
ภาคหรื ออัตราสวน
่
(๒) “กระบวนการคิด” [Thinking Process] หมายถึง ในขันตอนนีเป็ นการยอยความคิ
ดและ
ี ั ญหาทีกาลั
ํ งเผชิญอยู่ เป็ นการรวบรวมองค์ความทังหมดเทาที
่
ภูมิปัญญาทีมีอยูเ่ กยวกบปั
ี อง
จะค้นหาสื บเสาะมาได้ ทังข้อมูลทีเป็ นฝ่ ายบุคคลพยาน หรื อวรรณกรรมทีเกยวข้
เอกสาร หรื อรายงานการวิจยั เพือประมวลความเชือพืนฐาน ความคิดเห็น หลักการ
่ นจริ งหรื อไม่ ถ้า
ทฤษฎี กฎเกณฑ์ เพือตังเป็ นข้อสมมติฐานใหม่ ในการพิสูจน์วาเป็
่
ยอมรับข้อสมมติฐานนัน ทฤษฎีนนั กถู็ กต้อง ถ้าไมยอมรั
บข้อสมมติฐานนัน ทฤษฎีนนั ก็
่ ่ อถือ เป็ นเรื องทีต้องปฏิเสธในแนวความคิดดังกลาวนั
่ น
เป็ นอันตกไป ไมนาเชื
กระบวนการคิดนี มี ๔ ลําดับ ดังนี
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๑. ข้อสรุ ปนามธรรม [Assumptions]
๒. การตังสมมุติฐาน [Hypotheses]
ั อเท็จจริ ง [Hypothetic Proof]
๓. การตรวจสอบสมมุติฐานกบข้
๔. การตังเป็ นทฤษฎีหรื อกฎเกณฑ์ [New Theory Establishment]
(๓) “ขันตอนการทําวิจัย” [Research Design] หมายถึง เค้าโครงงานวิจยั [Research Proposal]
่
ทีจะต้องทําจริ งในอนาคต เพือให้เห็นแนวคิดเชิงนโยบายและแผนการทํางานจริ ง วาจะมี
่ และต้องปรับปรุ งกระบวนการคิดใหมอยางไรบ้
่ ่
ความเป็ นไปได้มากน้อยแคไหน
าง
่ ง ต้องขอความปรึ กษาจากผูเ้ ชียวชาญในศาสตร์สาขานันๆ โดยทีผูว้ ิจยั
โดยเฉพาะอยางยิ
่ ี ่ มีคุณธรรมหรื อจริ ยธรรมสูง
ต้องมีจรรยาบรรณของนักวิจยั ทีดีประกอบด้วย ไมเกยววาจะ
่ นความถูกต้องทีเป็ นรู ปธรรม ยอมรับได้ [Acceptability] และใช้การได้
ทุกอยางเน้
่ สาธารณชนสามารถตรวจสอบหรื อมีความไว้วางใจได้
[Practicality] โดยเฉพาะอยาง
่ นจริ งหรื อมีความเชียวชาญได้จริ ง โดยมี ๒ ขันตอน หลักๆ ดังนี
[Accountability] วาเป็
(๑) กําหนดเรือง/หัวข้ อทีจะทําวิจัย
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) วางแผนงานและออกแบบงานวิจัย
๒.๑ ระเบียบวิธีวิจยั
๒.๒ เครื องมือวิธีวิจยั
็
๒.๓ วิธีการเกบรวบรวมข้
อมูล
๒.๔ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ํ
๒.๕ กาหนดแผนการดํ
าเนินการ
๒.๖ เขียนโครงการ
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่ จะเห็นได้วา่ “ปรัชญา–ตรรกวิทยา” นัน ถือเป็ นศาสตร์ทีอยูต่ รง
ดังรายละเอียดทังทีได้บรรยายมาดังกลาวนี
่ “พระพทธศาสนา
่
กลางระหวาง
” กบั” วิทยาศาสตร์ ” โดยการสร้าง “คณค่
ุ
ุ าในความเป็ นมนษย์
ุ ” ทีแตกตาง
่ าย ดังรายละเอียดข้างลาง
่ นี
กนัตามเกณฑ์ของแตละฝ่
พระพทธศาสนา
ุ
ความศรัทธา–พระพุทธเจ้ า
จิตนิยม–สั จจนิยม
วิสุทธิเทพ-อรหันตขีณาสพ
ปัญญาเพือความหลดพ้
ุ น
–ทฤษฎีตน้ แบบ–Prototype
–ภาวนามยปัญญา
–อิทปั ปั จยตา-ปฏิจจสมุปบาท
อริ ยสัจจ์ ๔ [วิสุทธิ ๗]
วิชชา ๓–วิชชา ๘ [ความรู ้ชดั ]
จรณะ ๑๕ [ความประพฤติ]
–สี ลสัมปทา ๑
–อปัณณกปฏิปทา ๓
–สัทธรรม ๗
–ฌาน ๔
โลกตตรธรรม
ุ

ปรัชญา
ความเชือ–นักปราชญ์ เมธี
จิตนิยม–สั จจนิยม–วัตถนิุ ยม
กลัยาณปุถุชน-ผูม้ ีคุณธรรมสูง
ปัญญาเพือทีจะร้ ูยงิ
–ทฤษฎีพืนฐาน–General
–จินตามยปัญญา–สุ ตมยปัญญา
–ตรรกวิทยาเชิงนิรนัย-อุปนัย
ภววิทยา–Ontology
ญาณวิทยา–Epistemology
อัคฆวิทยา [คุณวิทยา]–Axiology
–จริ ยศาสตร์–Ethics
–สุ นทรี ยศาสตร์–Anesthetics

วิทยาศาสตร์
ความเชือ–นักวิทยาศาสตร์
สั จจนิยม–วัตถนิุ ยม [บริ โภคนิยม]
อัสสุ ตวาปุถุชน-ผูไ้ ม่ถือพุทธปฏิปทา
ปัญญาเพืออัตถประโยชน์
–ทฤษฎีประยุกต์–Applied
–จินตามยปัญญา–สุ ตมยปัญญา
–วิธีวิทยาศาสตร์ [ตรรกวิทยา–วิจยั ]
กระบวนการค้ นพบ–Discovery Procedures
ระเบียบวิธีวิจัย–Research Methodology
จริ ยธรรม–Ethics [ข้อตกลงทางสังคม]
–จรรยาบรรณวิจยั –Research Etiquettes
่ ยมทางสังคม–Social Values
–คานิ
–หน้าทีพลเมือง–Civil Rights
–ประโยชน์ส่ วนตน–Self-Needs
โลกียธรรม

่
ภาพประกอบ ๑๐: เปรี ยบเทียบความแตกตางในศาสตร์
ทงั ๓
ิ
ข้อทีพึงสังเกต คือ วิทยาศาสตร์เป็ นศาสตร์ทีเกดจากการปฏิ
เสธความเชือไมมี่ เหตุผลในศาสนา อันเป็ นความ
เชือในข้อถือปฏิบตั ิ ทีเรี ยกวา่ “ความศรัทธาแบบประกาศิต” [Prescriptivism] หรื อ “ความคิดแบบยึดตนเอง
่ บตั ิตามหรื อมีแนวคิดทีแตกตางไป
่
่
เป็ นศนย์
กมี็ โทษถึงตาย โดยการยาง
ู กลาง” [Egocentricism] ใครไมปฏิ
่ งเป็ น นักวิทยาศาสตร์ในยึดมืด [The Dark Ages] นัน พยายามต้องสู ้เพือเสนอความจริ งให้ผคู ้ นได้
หรื อเผาทั
่ เชือในอิทธิฤทธิหรื อปาฏิหาริ ยข์ องพวกนักบวช สวนกเข้
่ ็ ากบแนวเป็
ั
เข้าใจ ไมให้
นตัวแทนพระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อ
็ ไมสู่ ตรบูชายัญตามสไตล์เชนเดี
่ ยวกบลั
ั ทธิ พราหมณ์ฝ่ายโลกตะวันออก [ถ้าสนธิ กาลั
ํ ง
เทพเจ้าทังหลาย กหนี
ั กบนั
ั กบวชฝ่ ายโลกตะวันตกในตอนนัน กคงยึ
็ ดครองโลกได้สมบูรณ์พูนสุ ข อานเพิ
่ มเติม อัคคัญญ
กนได้
สตร
ู (พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิ กาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 145–165 FILE 15)] เรื องหนีภยั ศาสนา
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ั
นี บรรพบุรุษชาวอเมริ กนซาบซึ
งผลวิบากในเรื องนี ดีเป็ นพิเศษ เพราะฉะนัน “วิทยาศาสตร์ ” ทีเป็ นศาสตร์
่ จึงมีเจริ ญรุ่ งเรื องทีประเทศสหรัฐอเมริ กาประมาณ ๒๐๐ ปี ทีผานมา
่
สาขาตางๆ
เมือกองทัพประเทศอังกฤษ
่
่ [The Declaration of Independence Day in 1776 and the
ยอมแพ้และปลดปลอยประเทศอาณานิ
คมแหงนี
Fist President of the U.S. was George Washington (1789-1797); Commander in Chief of the Continental
่ จึงกลายเป็ น “ดินแดนเสรีภาพแห่ งความคิด” ทีผูถ้ ูกกดขีทัวโลกฝันไปเองวาเป็
่ นแดน
army] ประเทศแหงนี
่ นตนาการ โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง เป็ นทางเลือกหนึ งของพวกนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทัว
สวรรค์แหงจิ
ิ นชวงสงครามโลก
่
โลก ทีอพยพออกจากประเทศของตน เพือไปตังรกรากในประเทศสหรัฐอเมริ กาทีเกดขึ
่
่ งปฏิเสธแนวคิดแบบศาสนา เพราะไร้
ครัง ๒ เป็ นต้นมา พวกนักวิทยาศาสตร์ หรื อนักวิชาการสวนใหญจึ
เหตุผลทียืนยันได้ดว้ ยความจริ งทีสัมผัสได้ดว้ ยระบบประสาททัง ๕ [ตา–หู –จมูก–ลิน–กายสัมผัส ปฏิเสธ ใจ
่
่ กลับมี หั วใจ–หทัยวัตถุ ด้วย] เพราะฉะนัน หลักฐานทางข้อมูลจึงเป็ นเรื องสําคัญในการค้นหา
แตคนเหลานี
่ ตถุนิยม [Materialism] ไมเชื
่ ออีกแล้ว อํานาจพอมดหมอผี
่
ความจริ งในโลกวิทยาศาสตร์ แหงวั
หรื อนักบวช
นันคือ “ความจริงต้ องสามารถพรรณนาได้ ตามหลักฐาน” [Descriptivism] และเป็ นเรื องทีเชิงปริ มาณและมี
ิ
ความเป็ นปรนัย [Quantitative Data and Objectivism] ทีเกดจากการสั
งเกตการณ์ขอ้ มูลทีมีขนั ตอนการศึกษา
ชัดเจนทีปฏิบตั ิได้จริ งเชิ งประจักษ์นิยม [Empiricalism] ซึ งมีเครื องมือการศึกษา [สถิติเพือการวิจยั ] ที
เทียงตรง [Validity] ไว้วางใจได้ [Reliability] ประการสําคัญ ขันตอนการศึกษานัน ต้องเป็ นทีโปรงใส
่
[Transparency] และตรวจสอบได้ต่อสาธารณะ [Accountability] กลาวโดยสรุ
ป รู ปแบบการศึกษาของฝ่ าย
ตะวันตกหรื อประเทศทีเจริ ญแล้ว ทีเชือในวิธีทางวิทยาศาสตร์ ยังมี “อคติลําเอียง” [Prejudice] ในเรื องจิต
วิญญาณ เพราะความกลัว [It’s a fear. = ภยาคติ] หรื อ “อคติ ๔–Biased Mind” หมายถึง ทางความประพฤติที
ผิด ความไม่ เที ยงธรรม ได้แก่ (๑) “ฉั นทาคติ” คือ ลําเอียงเพราะชอบ (๒) “โทสาคติ” คือ ลําเอียงเพราะชัง
(๓) “โมหาคติ” คือ ลําเอียงเพราะหลง–พลาดผิดเพราะเขลา และ (๔) “ภยาคติ” คือ ลําเอียงเพราะกลัว ภาวะ
่ ฝังลึกในพืนจิตสันดาน ยากทีจะเข้าใจได้จริ งแบบนักวิทยาศาสตร์ [วิจารณ์: พูดกับเณรแอร์
จิตดังกลาวนี
ิ ่]
เข้ าใจง่ ายกว่ า] ภาวะจิตนักวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นพวกประเภท “เกลียดตัวแอบขโมยกินไข่ ” [เกลียดตัวกนไข
ั ้เรื องหนอย
่ เพราะมีความสนใจในปรัชญาประยุกต์ คือ “ปรัชญาศาสนา: The
แตฝ่่ ายนักปราชญ์ พอคุยกนรู
่ สอนให้สาธุชนเชือ
Philosophy of Religion” เชน่ พุทธปรัชญา ปรัชญาเซ็น เป็ นต้น พระพุทธศาสนาไมได้
่
่ ่ ผล ไมประกอบด้
่
่
อยางงมงาย
ไมใชเหตุ
วยปั ญญา แตประการใดทั
งสิ น “พทธปรั
ชญา” [The Philosophy of
ุ
่
่ ออะไรทังสิ น แตให้
่ ใช้ปัญญาของตนเอง และค้นหาประโยชน์แกตนและ
Buddhism] เป็ นฝ่ ายสัจจนิยม ไมเชื
่
คณะด้ว ยการใช้เ หตุ ผ ล พิ นิ จ พิ เ คราะห์ ไตรตรอง
ตามหลัก ปฏิ จ จสมุ ป บาท หรื อ โยนิ โ สมนสิ ก าร ดัง
รายละเอียดใน “กาลามสตร
ู ” ดังนี
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“กาลามสตร
กาย” พระพุทธเจ้ าตรั สสอนชนชาวกาลามะ
ู ” หมายถึง สูตรหนึงใน “คัมภีร์ติกนิบาตรอังคตตรนิ
ุ
แห่ งเกสปุตตนิคม ในแคว้ นโกศล ไม่ ให้ เชื องมงายไร้ เหตุผลตามหลัก ๑๐ ข้ อ ต่ อเมือใด พิจารณาเห็นด้ วย
ปั ญญาว่ า “ธรรมเหล่ านัน เป็ นอกศล
ุ –เป็ นกศล
ุ มีโทษ–ไม่ มีโทษ เป็ นต้ น แล้ วจึงควรละหรื อถือปฏิบัติ
ตามนัน” ประการสําคัญ ไมมี่ ประสงค์ทาํ ลายความดีของผูอ้ ืนทีคิดดี เพียงแตมี่ จิตระวังภัย ดังนี
(๑) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการฟั งตามกันมา
(๒) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการถือสื บๆ กันมา
(๓) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการเล่ าลือ
(๔) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการอ้ างตําราหรื อคัมภีร์
(๕) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยตรรก
(๖) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการอนุมาน
(๗) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
(๘) อย่ าปลงใจเชือ เพราะเข้ ากันได้ กับทฤษฎีของตน
(๙) อย่ าปลงใจเชือ เพราะมองเห็นรู ปลักษณะน่ าเชื อ
(๑๐) อย่ าปลงใจเชือ เพราะนับถือว่ าท่ านสมณะนีเป็ นครู ของเรา
่
่ ออะไรไมวาจ
่ ่ ะเป็ น (๑) พระพุทธศาสนา (๒) ปรั ชญา หรื อวา่ (๓) วิทยาศาสตร์ แตพระ
ด้วยเหตุนี จึงอยาเชื
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ปัญญาตนเอง พิจารณาธรรมทังหลายทีจริ งตามทีเป็ นจริ ง คือ “ธรรมดา–กฎ
่ ่ “อํานาจลึกลับจากเบือง
ธรรมชาติ” พระสัตถุสาสน์ของตถาคตนัน เป็ นเรื อง “มนษย์
ุ ปฏิบัติต่อมนษย์
ุ ” ไมใช
บนมาสอนมาช่ วย” กด้็ วยอรรถวา่ “พระศาสดาเป็ นมนุษย์ และพระองค์ ทดลองประพฤติปฏิ บัติมาแล้ วด้ วย
ตนเองโดยชอบ” [มัชฌิมาปฏิปทา = (๑) เริ มด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ การเกิดปั ญญา]
่ ่ อง “การโฆษณาชวนเชื อ” [Propaganda] หรื อการชือขายอุดมการณ์ [Ideology]
พระพุทธศาสนาจึงไมใชเรื
่ ่ องต้องทําในเรื องการชักชวน
แบบทางการเมือง ซึ งเป็ นการทําผิดและเป็ นอันตรายตอ่ “ศี ล” จึ งไมใชเรื
เพราะฉะนัน การศึกษาค้นคว้าวิจยั ธรรม [ธัมมวิจยะ] ขององค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทังหลาย
่ จริ ง จึงเป็ นทรัพย์สมบัติแหงมวลมนุ
่
่ จดสิ ทธิ บตั รตาม
ผูป้ ระกาศตนเป็ นพุทธมามกะอยางแท้
ษยชาติ ไมได้
ิ ณหาพวกทุนเสรี นิยม มนุ ษย์ทุกคนทีเกดมาบนโลกนี
ิ
กเลสตั
คือ “เจ้ าของพระพทธศาสนาตั
งแต่ ปฏิสนธิ”
ุ
ิ
หรื อมีเจตนาจะมาเกดบนโลกนี
เพือมาปฏิบตั ิธรรมของพระศาสดา อย่ าลืมนะ! แค่ เจตนาจะมาเกิดและมา
็ น “พทธบริ
่
เพือปฏิ บัติธรรม กเป็
ษัท” ได้ [คือ เป็ นกุศลเจตนาในพระศาสนาทีไมประมาท
] และ แน่ นอน!
ุ
่ ไมใช
่ ่ “พทธบริ
่ าใจผิดเด็ดขาด อยา่พากนไปขายพระศาสนาหากนกน
ั
ิ ั
ยอม
ษัทมหาชนในตลาดห้ ุน” อยาเข้
ุ
่ ่
อยางไมอายเทวดา
เชน่ ยืมเงินวัดไปลงทุน เอาทีวัดไปขายหลอกชาวบ้าน สร้างบ้านเชา่ คอนโด ตลาดสด
่ ่ วางของเทศบาล
่
ตลาดนัด ทีนี คือวัด ไมใชที
อบต. พระเองกคื็ อ ผูม้ ีคุณสมบัติจะเป็ นพุทธะ ไมต้่ องมาหากนิ
่
มีสมองคิดเองละกัน! ก็เวียนหั วแล้ ว เป็ นต้น
เลียงชีพเหมือนชาวบ้านอีกตางหาก
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่ ่ องการทอดผ้าป่ าแบบชาวบ้านทํากนอี
ั กแล้วนะ พระธรรมวินยั นี
อนึ ง เรื องของพระพุทธศาสนานัน ไมใชเรื
ั
่ เหตุผลและปั ญญา มันกกลายเป็
็
เป็ นเรื องสังคมโลกไปแล้ว ถ้าพุทธศาสนิ กชน ยังทําอะไรกนแบบไมใช้
น
่ บอายชาวโลกทีจะมานับถือพระพุทธศาสนาในอนาคต ถ้าชนผูม้ าจากสังคมทีเจริ ญทางวัตถุมา
เรื องทีนาอั
ั
ั ่ แตพวกที
่
เห็นชนพุทธ ยังทําปลัดขิกกนขายเลี
ยงชีพกนอยู
จะมากลับขายระเบิดปรมาณู คงสนธิ กาํ ลังกันไป
่ กออกไซด์สีดาํ เป็ นแรเหล็
่ กทีสําคัญสามารถถูก
ได้ ดีกระละมัง! จะหา “เหล็กไหล” [Magnetite: แรเหล็
่ กดึงดูดไว้ดีมาก เชือวาเป็
่ นพวก “ธาตุกายสิ ทธิ ” ทีแสดงฤทธิในตัวได้ แตไมระบุ
่ ่ วาใช้
่ ภาษาอะไรจึงจะ
แมเหล็
่ ่
สื อสารรู ้เรื องกบัมนุ ษย์ ไมนาจะเป็
น “ภาษาเทพ–Devine Language” ทีมีเสี ยงแหลมๆ จังหวะสู งตํา เหมือ
่
่ ่
พวกรางทรงพู
ดหรื อเปลา่ มิทราบได้ หรื อ... ก็คงไมใชภาษาบาลี
สนั สกฤต หรื อลาติน] เพือนําไปหลอมในเตา
่
่ เตาปรมาณู ระเบิดกได้
็ หรื อเอาไปเคลือบยานอวกาศ เพือ
ปฏิกรณ์ปรมาณู เพือจะชวยลดความรู
้และไมให้
ั ่ ลูกอุกาบาตรหรื อสะเกดดาว
็
ป้ องกนไมให้
[Meteor] วิงชนในขณะเดินทางไปตังรกฐานถินฐานในดาวดวง
่
็ สังคมโลกเริ มหันมาสนใจเรื องแนวคิดใน
่ ดจะอ้างกนเอง
ั
อืน ไมรู่ ้ เหมื อนกนั แล้วแตจะคิ
อยางไรกตาม
่
็ า
พระพุทธศาสนามากขึนตามลําดับ เพราะความสุ ดโตงทางโลกวั
ตถุได้พฒั นาไปถึงทีสุ ดรอบมากยิงขึน กเข้
ั ่ เชน่ พวกทีรวยกรวยจนล้
็
่ น วันๆ ไมรู่ ้จะทําอะไร กพยายาม
็
ทํานองไมรู่ ้จะไปทางไหนกนตอ
นฟ้ าล้นแผนดิ
ั
สร้างความเดื อดร้อนวิปฏิสารให้ตนเองไปเรื อยๆ จัดงานเลียงสุ มหัวกนในอบายมุ
ขครบทุกรู ปแบบ คือ มี
ิ
็
่ พวกทีจนกวา่ กพยายามหาประโยชน์
็
มากไปจนเกนความพอดี
สุ ขจนไหม้ กเลยใช้
การอะไรไมได้
ให้ได้ทุก
่ ่ หรื อร้ายไมสนใจ
่
่ ั พระพุทธศาสนาสอนให้อยูม่ ีชีวิตทีพอดี สุ ขกาย
วิถีทาง ไมวาดี
กคื็ อ ไร้เมตตาธรรมตอกน
่ างความเดือดร้อน ชวยเหลื
่
่ เสี ยธรรม ที
สบายใจ มีความลงตัวพอดีในชีวิต ไมสร้
อผูอ้ ืนตามเหมาะควร ไมให้
่
จะสงเสริ
ม คนชัว ให้ ไ ด้ดี และในอี ก มุ ม หนึ ง ชี วิ ต มนุ ษ ย์ใ นยุ ค สมัย ใหมนี่ อยู่ ภ ายใต้แ รงกดดัน ของ
้
้ าเขตแดนศาสนากบปรั
ั ชญาไปไกลพอสมควร จนถึงขั
ความกาวหน้
าทางเทคโนโลยีดา้ นวิทยาศาสตร์ ทีกาวลํ
ทีนักวิทยาศาสตร์บอกวา่ “เราคือพระเจ้ า” ด้วยความสามารถในเทคโนโลยีโคลนนิง การสร้างเด็กหลอดแกว้
่ ยวะสํารอง เพือชําแหละทําเป็ นอะไหลชิ่ นสวนมนุ
่
การปลูกถายอวั
ษย์ ทีเรี ยกวา่ “เชี ยงกงมนษย์
ุ ” [Human
่ ่
ั ายศาสนากบปรั
ั ชญาอยางรุ
่ นแรง เพียงแตวาจะหาทางออกได้
่่
Spare Parts] ซึงเรื องดังกลาวสงผลกระทบกบฝ่
่
ั
่ นธุ์มนุษย์
่
อมสู่ หายนะของเผาพั
อยางใน
๓ ฝ่ ายนี ระหวางความเจริ
ญทีไร้ทิศทางกบความเสื
่ ่
่ รับผลกระทบกบความกาวหน้
ั
้
้
แตสํ่ าหรั บฝ่ ายพระพุทธศาสนานัน ใชวาจะไมได้
าแบบกาวกระโดดด้
าน
่ ่ งคมโลกทุกวัน จนพากนตั
ั งทารั
่ บไมถู่ ก หลงทิศหลงทางไปตามกนั ไม่
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีไหลบาทวมสั
่
็ ผลกระทบอยางใหญหลวงของนวั
่
่
วาจะเป็
นฝ่ ายพุทธบริ ษทั หรื อฝ่ ายฆราวาสกตาม
ตกรรมทางปั ญญาที
็ ให้เป็ นประโยชนสู งสุ ดได้ คือ “นายเทคโนโลยี” ถ้าใช้ไมเป็
่ นก็
มนุ ษย์ได้พฒั นาขึนนัน ถ้ามีสติปัญญากใช้
่
กลายเป็ น “ทาสเทคโนโลยี” ชนิ ดสิ นคิ ดไปเลย ในอันดับตอไปนี
จะเปรี ยบเที ยบให้เห็ นวา่ ความปรี ชา
สามารถด้านวิทยาศาสตร์ หรื อเทคโลยีนัน ได้เสริ มศักยภาพอะไรบ้างให้มนุ ษย์ในสมัยปั จจุ บนั โดยจะ
ั ส้ าํ เร็ จได้ “จตตถฌาน
เปรี ยบเทียบกบผู
” [การได้ฌานระดับนี ต้องเป็ นพระอนาคามี หรื อพระอรหันต์] ดังนี
ุ
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“จตตถฌานมี
๑๓ ประเภท” คือ อิทธิ ฤทธิ แห่ งจตุตถฌานทีทําให้ เกิดคุณวิเศษต่ างๆ ๕ ประการ (พระ
ุ
อภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 432–435 FILE 78) ได้แก่
่ ั นไปโดยลําดับในสมาธิ
(๑) หมวดอนปพพนิ
ุ ุ โรธ คือ ธรรมเครื องอยูท่ ีประณี ตตอกนขึ
(๑) “บาทแห่ งฌานทังปวง” คือ “รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔” และ “นิโรธสมาบัติ” [สัญญาเวทยิตนิโรธ]
(๒) หมวดอภิญญา [อภิญญา ๕] คือ ความรู ้ยงิ ยวด
(๒) “อิทธิวธิ ิ–อิทธิวธิ ญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ ได้
(๓) “ทิพพโสต–ทิพพโสตญาณ” คือ ญาณทีทําให้มีหูทิพย์
ํ
(๔) “เจโตปริยญาณ” คือ ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
นได้
(๕) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
วาสญาณ” คือ ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้
ุ
ุ –ปพเพนิ
ุ
(๖) “ทิพพจักขุ–ทิพพจักขญาณ
ุ ” คือ ญาณทีทําให้มีตาทิพย์
(๓) หมวดญาณ [ญาณ ๒] คือ ปรี ชาหยังรู ้–ปัญญาหยังรู ้
่ องมาได้
(๗) “ยถากัมมปคตญาณ
–อตีตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ู
ิ บตอไปได้
่
(๘) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคตและหยังผลทีจะเกดสื
(๔) หมวดอรปฌาน
[ข้อ ๗ ในกรรมฐาน ๔๐] คือ อรู ปฌาน ๔ ทีเป็ นบาทฐานในการเข้านิโรธสมาบัติ
ู
(๙) “อากาสานัญจายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “อากาศหาทีสุดมิได้ ”
(๑๐) “วิญญาณัญจายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “วิญญาณหาทีสุดมิได้ ”
(๑๑) “อากิญจัญญายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “ภาวะไม่ มีอะไรเลย”
(๑๒) “เนวสั ญญานาสั ญญายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “ภาวะมีสัญญาก็ไม่ ใช่ ไม่ มีสัญญาก็ไม่ ใช่ ”
ี
ิ
(๕) หมวดโลกตตระ
คือ ภาวะเหนือโลกยธรรม
ทีจิตปราศจากกเลสและทุ
กข์แล้ว
ุ
(๑๓) “โลกตตรจตตถฌาน
” คือ จิตน้อมถึง “เจโตวิมตุ ติ” [สุ ญญตสมาธิ–อนิมิตตสมาธิ–อัปปณิ หิตสมาธิ ]
ุ
ุ
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ผ้ ูได้ จตตถฌาน
ุ
หมวดอภิญญา [อภิญญา ๕]
(๑) “อิทธิวิธิ–อิทธิวิธญาณ”
(๒) “ทิพพโสต–ทิพพโสตญาณ”
(๓) “เจโตปริ ยญาณ”
(๔) “ปุพเพนิวาสานุสสติ–ปุพเพนิวาสญาณ”
(๕) “ทิพพจักขุ–ทิพพจักขุญาณ”
หมวดญาณ [ญาณ ๒]
ั ปคตญาณ–อตีตงั สญาณ”
(๖) “ยถากมมู
(๗) “อนาคตังสญาณ”
จดม่
ุ ุงหมาย: เพือจะหลุดพ้นจากโลก

เทคโนโลยีลายคทางวิ
ํ ุ
ทยาศาสตร์
โครงการฮาร์พ [HARRP Project]
มือถือรุ่ น Smart Phone พร้อมภาพ
ซอฟต์แวร์ประมวลผลสภาพจิต
สื อ Audiovisual Media ทังหมดในอินเทอร์เน็ต
่
ระบบ GPS ผานดาวเที
ยม โปรแกรม Search Engines
โปรแกรมหรื อแอปพลิเคชันหมอดู
โปรแกรมหรื อแอปพลิเคชันหมอดู
จดม่
ุ ุงหมาย: เพือจะอยูค่ รองโลก

HAARP Project: High Frequency Active Auroral Research Program
GPS: Global Positioning System [A satellite navigational system]
ั
ภาพประกอบ ๑๑: เปรี ยบเทียบผลในจตุตถฌานกบเทคโนโลยี
สมัยใหม่
ั ายวิ ทยาศาสตร์ นัน มี ความแตกตางกนในเรื
่ ั
เพราะฉะนัน จะเห็ น ได้ว่า ทังฝ่ ายพระพุทธศาสนากบฝ่
อง
ิ ญญา ในฝ่ ายแรกนัน ปราศจาก “ปปัญจธรรม
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาปัญญา เนืองจากพืนฐานของการเกดปั
่
๓: ตัณหา–ทิ ฏฐิ –มานะ” เพราะมีการพัฒนาตนเองตาม “อนปพพสิ
กขา
ุ ุ กขา” การศึกษาตามลําดับแหงไตรสิ
ได้แก่ “ศี ล–สมาธิ –ปั ญญา” อันสัมปยุตต์ดว้ ย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ซึ งเรี ยกวา่ “เทคโนโลยีบริ สุ ทธิ” [Pure
ั าม สวนฝ่
่ ายหลังนัน ประกอบด้วย “ปปัญจธรรม ๓: ตัณหา–ทิ ฏฐิ –มานะ”
Technology] ในทางตรงกนข้
ิ
่ เน้นศีลธรรมเพือให้ตนสะอาดบริ สุทธิ จากกเลสตั
ิ ณหา ทําจิต
เพราะมีการศึกษาเพือสนองกเลสของตน
ไมได้
ิ งหลาย ไมได้
่ สัมปยุตต์ดว้ ย “อริ ยมรรคมี
ให้สะอาดบริ สุทธิ จากนิ วรณ์ และปั ญญาสะอาดบริ สุทธิ จากกเลสทั
องค์ ๘” ซึ งเรี ยกวา่ “เทคโนโลยีสกปรก–เทคโนโลยีดิรัจฉาน–เทคโนโลยีไม่ บริ สุ ทธิ” [Impure Technology]
ถ้าเทคโนโลยีนีดีจ ริ ง (๑) จะต้ องไม่ มีความอดอยากทุ กข์ บนโลกนี (๒) จะต้ องไม่ มีก ารค้ าที เอาเปรี ย บ
่ บเป็ นวา่ : ยิง
เบียดเบียนคู่ค้า (๓) จะต้ องไม่ มีสงครามระหว่ างเผ่ าพันธุ์มนุษย์ ด้วยกัน ผลสรุ ปทีเป็ นจริ ง แตกลั
่
พัฒนายิงรู ้มาก ยิงมีปัญญามาก กยิ็ งมี “ความเจริ ญทีประกอบด้ วยความเสื อมวิบัติทัง ๓ ด้ าน” ทีกลาวมาเป็
น
่ บอายอดสู ยงิ นัก ไมสมกบวามี
่ ั ่ อารยธรรมทีสู งสงเลยสั
่
ทีนาอั
กนิ ดเดียว นันหมายความวา่ : “จิตใจของมนษย์
ุ
่
ิ
่ บ
ไม่ ได้ พัฒนาให้ สู งเป็ นอริ ยะอย่ างแท้ จริ ง” เพราะไมสามาร
ถสลัดกเลสทั
งหลายให้หลุดพ้นได้จริ ง แตกลั
่ งขึนในด้านอกุศลกรรม
ิ
พอกพูนกเลสให้
เจริ ญงอกงามหนายิงขึนไปอีก ด้วยความตังใจมีปณิ ธานทีสู งสงยิ
ั ั
อันสวนทางกนกบทางพระพุ
ทธศาสนา เพราะเข้าใจดี เข้าใจถูกต้องในเรื อง “กฎแห่ งกรรม” กบั “กฎกรรม
ั สสกตา] แตมนุ
่ ษย์ปัญญาทีไมบริ
่ สุทธิ จึงสร้างอาวุธสงครามทีใช้เทคโนโลยีทีแยบ
ของสั ตว์ ทังหลาย” [กมมั
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่ นธุ์ของตนเองอยางตั
่ งใจและไมตั่ งใจ
คายและแนบเนี ยน ทีเป็ นความเจริ ญทีเสื อมคลายในทางทีทําลายเผาพั
่ ชชา ทีเรี ยกวา่ “Nescience” = Naked Science คือ ศาสตร์ทีเปลือยเปลาไมมี
่ ่ อารย
เพราะความไมรู่ ้จริ งแหงอวิ
่
ธรรมแหงความศิ
วิไลซ์ทีแท้จริ ง เป็ นการทําลายล้างเผาพันธุ์ตนเอง ทีเรี ยกวา่ “Conspiracy Theory” ซึ งเป็ น
ิ
ความรู ้ทีเกนทฤษฎี
ทีเป็ นจริ งเพือทําลายตนเอง ทีไร้สติสัมปชัญญะด้วยความเสแสร้งหรื อความจอมปลอม
่ สุทธิ จริ ง คือ “ความเป็ นเทคโนโลยีทีเลือนลอย: Floating Technology” เชนเดี
่ ยวกบั
ด้วยปั ญญาทีไมบริ
่ อนลอย ไมอยู
่ ค่ งทีอยางถาวร
่
่ ยรภาพจริ ง เพราะความรู ้ไมจริ
่ ง ไมเป็
่ นไปตามกฎ
แนวคิดการทําไรเลื
ไมเสถี
ั
่
่ นธรรม แตเป็
่ นอธรรม ไมใชปราชญ์
่ ่
ธรรมชาติ มีความขัดแย้งกบธรรมชาติ
แหงความเป็
นธรรมดา ไมเป็
มุนี
่
แตเ่ป็ นปราชญ์ยุยง มี ฉันทราคะ เป็ นสิ เนหะ ด้วยราคะติดใจอยางแรงกล้
า ทีครองงํากลุม้ รุ มจิ ตใจพืนจิ ต
ิ อยเปอร์เซ็นต์ = โยคธรรม หรื อ
สันดาน [กิเลสอาสวะ: กาม–ภพ–ทิ ฏฐิ –อวิชชา ชนิดเต็มกระบอกสู บเกนร้
ี องอยูใ่ นถําผูม้ ากด้วยดิรัจฉานวิชา] เพราะฉะนัน ความเจริ ญทางโลกวิสัย จึงเป็ นเรื องความเสื อม
สัตว์ผเู ้ กยวข้
ทางศี ลธรรม คือ ศี ลชั ว–ศี ลบาป–อกุศลธรรม–อกุศลกรรม–อปุ ญญาภิ สังขาร–เนรคุณธรรม–จั ญไรคุณ–
วิปลาสธรรม–มิจฉาทิ ฏฐิ นันเอง ถึงแม้จะเป็ นฝ่ าย กุศลจิต–ปุญญาภิสังขาร กยั็ งจัดอยู่ใน “สั งสารทกข์
ุ แห่ ง
็ น
ภวจักร” หรื อ “ไตรวัฏฏ์ –วัฏฏะ ๓” ได้แก่ วงจรกิเลส–วงจรกรรม–วงจรวิบาก คือ จะมีสุคติหรื อทุคติ กเป็
่ ่ นหรื อคํา กสวางไสวด้
็ ่
ชีวิตสันตติในสังสาระหรื อสังสารทุกข์วนั ยันคํา ไมวาวั
วย “ชาติ–ชรา–พยาธิ –มรณะ”
พร้ อมด้วย “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” และ “สั งกิเลส” หมายถึง ความเศร้ าหมอง ความ
สกปรก สิ งที ทําใจให้ เศร้ าหมอง ธรรมทีอยูใ่ น “หานภาค” คือ ในฝ่ ายข้างเสื อม ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้
ตกตําเสื อมทราม เชน่ อโยนิโสมนสิ การแห่ งมิจฉาทิฏฐิ –อคติ–ตัณหา–มานะ–ทิฏฐิ –อวิชชา เป็ นต้น ซึ งตรง
ข้ามกบั “โวทาน–โวทานธรรม” หมายถึง ความบริ สุทธิ ความผ่ องแผ้ ว การชําระล้ าง การทําให้ สะอาด ธรรม
ทีอยู่ใน “วิเสสภาค” คือ ในฝ่ ายข้างวิเศษ ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้เจริ ญงอกงามดียิงขึนไป จนปลอดพ้น
จากประดาสิ งมัวหมองบริ สุทธิบริ บูรณ์ เชน่ โยนิโสมนสิ การแห่ งสัมมาทิฏฐิ –กุศลมูล–สมถะและวิปัสสนา–
ตลอดถึง–นิพพาน [วิวฏั ฏะ–ขันธวินิมุต–อมตธรรม–บรมธรรม = ขันธปรินิพพาน–อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน] อัน
่
่
เป็ นปรมัตถประโยชน์แหงพระธรรมวิ
นัยนี หรื อพระสัตถุสาสน์แหงพระบรมศาสดาของเราทั
งหลาย คือ
ิ ณหา เป็ นฉันทะ [พอใจ] ทีมี
“พระพทธศา
สนา” ปรมัตถ์ในวิทยาศาสตร์ บริ สุทธิ นนั ยังเจือปนด้วยกเลสตั
ุ
่ กยิ็ งเกดิ “นิกนั ติ” คือ ความพอใจติดใคร่
ราคะ [ติดใจ] เจริ ญพอกพูนอยู่ เป็ นนิ ตย์ ยิงพบความจริ งมากเทาไร
่ น ยอมเป็
่ น มิจาวายามะ–พยายายามผิด มิจฉาสติ–ระลึกกาหนดรู
ํ
มากเทานั
้ผิด มิจฉาสมาธิ –ตังใจผิด คือ อยู่
่ ก
ในภาวะทีผิดเพราะมีกิเลสตัณหาครอบงํากลุม้ รุ มจิตใจอยู่ คือ ยังเป็ นผูไ้ ร้การศึกษาพระพุทธศาสนาอยางถู
่ จริ ง ยังเมาเคลือนเมาลมอยู่กลางทะเล ยังยอมเป็
่ นชนผูห้ ลงทิศ เพราะมี “ราคะ–โทสะ–โมหะ”
วิธีอยางแท้
แรงกล้า ยังมีกิเลสหนามาก และจะขัดเกลาด้วย “ธตธรรม
” ได้ยากอยู่ หมายถึง ธรรมกําจัดกิเลส ธรรมนี คือ
ุ
พระสัตถุสาสน์ของพระศาสดา เป็ นพระธรรมวินยั ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมทังหลายจักต้องหมันมนสิ การไว้ในใจ
่
่
่ เกดิ “ธรรมบาป–ธรรมชัว–ธรรมลามก”
อยางแยบคาย
ให้กลายเป็ นสติสัมปชัญญะทีคอยควบคุ
มตน ไมให้
หรื อ “เมถุนธรรม” ขึนในใจ กคื็ อ “ความไม่ ประมาท–อัปปมาทะ” ได้แก่
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(๑) “อัปปิ จฉตา” คือ ความมักน้อย
(๒) “สั นตฏฐิ
ุ ตา” คือ ความสันโดษ
(๓) “สั ลเลขตา” คือ ความขัดเกลา
(๔) “ปวิเวกตา” คือ ความสงัด
(๕) “อิทมัฏฐิกตา” คือ ความมีสิงนีเป็ นประโยชน์
แตนั่ กวิทยาศาสตร์ ทงั หลาย มักจะได้ใน ข้อ (๔) “ความสงัดเงี ยบ” เพือสํารวมสมาธิ ให้ตงั มันใน ข้อ (๕)
ิ ณหาของตน โดยพิจารณาตาม “หลักความต้ องการพืนฐาน
“ความมีสิงนีเป็ นประโยชน์ ” เพือสนองกเลสตั
ของมนษย์
ุ ”ของมาสโลว์ [Maslow. Motivation and Personality. Harper & Brothers, Abraham H. 1954.
Maslow, Abraham H. 1970.] ทีอธิบายถึงความต้องการพืนฐานของมนุษย์ไว้ โดยเฉพาะสังคมทีมีค่านิยมตาม
หลักปรัชญา คือ สัจจนิยม–Realism วัตถนิุ ยม–Materialism และ บริ โภคนิยม–Consumerism มีรายละเอียด
ดังนี
(๑) ความต้องการทางด้านสรี ระหรื อกายภาค (Physiological Needs)
(๒) ความต้องการความมันคงปลอดภัยหรื อสวัสดิภาพ (Safety Needs)
่
(๓) ความต้องการความรักและเป็ นสวนหนึ
งของหมู่ (Love and Belonging Needs)
่
(๔) ความต้องการทีจะรู ้สึกวาตนเองมี
คา่ (Self–Esteem Needs)
(๕) ความต้องการทีจะรู ้จกั ตนเอง ตามสภาพทีแท้จริ ง (Self–Actualization Needs)
่ ทําให้คนในซีกโลกตะวันตกพากนกาหนดเป็
ั ํ
่
่
ในความต้องการเหลานี
นแนวทางดําเนิ นชีวิต โดยตางคนตาง
ํ
่ ธีดงั กลาวนั
่ นสร้างความเดือดร้อนไมหรื
่ อให้กบผู
ั อ้ ืน กยอมได้
็
กาหนดวิ
ธีจะหาเงินให้ได้มากทีสุ ด จนลืมวาวิ
่
่ การศึกษากชวยไมได้
็่
่ ในเรื องนี เพราะระบบวิธีคิดในระบบการศึกษากเน้
็ นการแขงขั
่ น
ทังนันเป็ นสวนใหญ
ั กวิธี เพือความเป็ นหนึงในสายอาชีพของตน ซึงไมตางจากสั
่ ่
่ ่ นจาฝู
่ ง
เอาชนะกนทุ
ตว์ทีตัวทีแข็งแรงกวายอมเป็
่ ็ อคนชนะเชนกน
่ ั ตางกนคื
่ ั อสัตว์พดู ไมเป็
่ น คนพูดเป็ นเทานั
่ น สิ งโตไมมี่ ตูเ้ ย็นเกบ็
คนใครทีรวยมังคังกวากคื
่
อาหารไว้กิน คนมีตเู ้ ย็นและแชซากสั
ตว์ทุกชนิดไว้กิน แถมยังทําเป็ นไส้กรอกหรื อแฮม แหนม เนือแดดเดียว
หรื อซากพืชดอง เป็ นต้น ไว้กินได้ ทําให้ฆ่าสัตว์หรื อพืชมาทําอาหารในโรงงานไว้ล่วงหน้า เชน่ ปลา ไก่ หมู
่
วัว ควาย แพะ คนชักนําให้ไปตายลวงหน้
า เพือเสี ยสละเลือดเนื อให้คนกนิ มีสัตว์บางสายพันธุ์ปรับตนเป็ น
ั
ั
เสแสร้งทําเป็ นสนิทกบพวกมนุ
ษย์ เชน่ หนู ไก่ แมว หมา งู ทําตัวเป็ นสัตว์น่ารัก หักหลังพวกสัตว์ดว้ ยกนมา
่ ่ “คนมันกิ นสั ตว์ ” อะไรทํานองนี นี คือเรื องของสัตว์โลก เพราะมันเป็ น
ั
เป็ นเพือนกบคน
ทังทีรู ้อยู่แกใจวา
ิ ตว์ และสัตว์ใหญกกนสั
่ ็ ิ ตว์เล็ก แตให้
่ ยอ้ นกลับสัตว์เล็กกกนสั
็ ิ ตว์ใหญเชนกน
่ ่ ั อยา่
ความจริ ง ทีคนต้องกนสั
ิ ตว์เล็ก แม้แตในตั
่ วคนในไส้มีตวั ตืด ตัวหนอง กนเลื
ิ อดคน เล็กลง
ไปเพียงด้านเดียววา่ สัตว์ฝ่ายเดียวทีกนสั
ไปอีก มีพวกจุลินทรี ยใ์ นลําไส้ เล็กลงไปอีกในระดับโครงสร้างเซลล์ กมี็ พวกปาราสิ ต หรื อเชือโรค ทีเรี ยกวา่
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่
“Nanobacteria” ทีเป็ นฝ่ ายร้ายกมี็ ทีเป็ นฝ่ ายดี ก็มี คือ “Mitochondria” เป็ นต้น มนุ ษย์รู้จกั ถึงขันนี กยั็ งชวย
่ ทีจะเข้าใจวงจรชีวิตอยางแท้
่ จริ ง และคิดไมออกที
่
่
่ ได้อยางไร
่ มี
อะไรไมได้
จะหนี จากวงจรโซอาหารเหลานี
่
แตจะจมลึ
กลงไป ถอนตัวออกได้ยาก กถึ็ งข้อสรุ ปทีวา่ : “ไม่ ฆ่าก็ไม่ ได้ กิน จึ งต้ องฆ่ า” มนุ ษย์บางกลุ่มพอ
็ ั เสธการกนซากสั
ิ
ิ
่ ยว วาเป็
่ นการทําบุญครัง
ตว์ แตหั่ นมากนซากพื
ชอยางเดี
เข้าใจในเรื องนี ดีขึน กพากนปฏิ
่ วิต แตประการสํ
่
ใหญในชี
าคัญ เป็ นเรื องสุ ขภาพมากกวา่ เพือยืดชีวิตให้ยาวนานออกไป ฉะนัน การปฏิเสธ
่ ่
ิ
่
หวงโซอาหารตามธรรมชาติ
จึงเป็ นเรื องทีทําได้ยากมาก ตราบใดยังอยูบ่ นโลกมนุษย์และยังต้องกนอาหารอยู
่ นเอง
ไมมี่ ทางหนีพน้ จากวงจรชีวิตนี จะยอมรับมันมากน้อยเพียงใดเทานั
ในหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน ให้เข้าใจวงจรชี วิต โดยให้มีการเบียดเบียนชีวิตอืนให้
่่
ั ็ โดยเฉพาะ “สั ตว์ ” กบั “มนษย์
น้อยลง ไมวาจะเป็
น (๑) พืช (๒) สัตว์ หรื อ (๓) มนุษย์ ด้วยกนกตาม
ุ ” ฉะนัน
ปั ญญาทีประมวลมาทังหมดในพระพุทธศาสนานัน เป็ นเรื อง (๑) “การตัดกิเลส” (๒) “การตัดกรรม” และ
่ วงจรนี เกดขึ
ิ นในจิตใจ โดยเริ มเสี ยตอนนี เลย การ
(๓) “การตัดวิบาก” ทีเรี ยกวา่ “วัฏฏะ ๓–ไตรวัฏฏ์ ” ไมให้
่ เ ป็ นไปมากกวานี
่ นัก โดยพระพุทธเจ้า ให้เ น้น การออกบวชเป็ น
ปฏิ บตั ิ ธรรมในพระธรรมวิ นัย นี ไมได้
ประการสําคัญ เพือตัดขาดจากการประกอบอาชีพแบบชาวโลกทัวไป นันคือ (๑) ความอยากได้ ของผู้อืน (๒)
ความคิ ดมุ่งร้ ายผู้อืน (๓) ความเบี ยดเบี ยนผู้อืน สิ งนี คือการประกอบอาชี พในโลกมนุ ษย์ ฉะนัน “ความ
บริสุ ทธิ” [สมาธิ] กบั “ปัญญา” จึงเป็ นทางเลือกสุ ดท้าย ทีนํามาใช้ในการปฏิบตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา”
่ ่ ่ น ถ้าไมเชนนั
่ ่ น กอยาไปบวช
็ ่
่
[ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] การออกบวชจึงเป็ นไปเพือเรื องนี ไมใชอยางอื
แตการบวช
่ ่
ไมใชการทิ
งหนี สังคมไป เพราะยังต้องพึงสังคมอีกฝ่ ายหนึ ง คือ ให้โอกาสสังคมได้บริ จาคทานทําบุญ ชําระ
ั
่ ่
่ ่ “ใส่ เงิน” [เงิน
จิตใจให้ดีขึน เห็นดีกบการบวชของตน
ไมใชกาฝากของสั
งคม คือ “ใส่ บาตร” [อาหาร] ไมใช
ิ
่ ถ้าอยูก่ บมั
ั นเมือไหรกศี
่ ็ ลขาด] ผูอ้ อกบวชกตอบแทนสั
็
คือพญากเลสใหญ
งคมในทางกลับกนั ด้วยการให้
่ ่ ของขลัง ผ้ายัญ ปลัดขิก หรื อ พระเครื อง ฉะนัน อาหาร ยา จีวร ทีอยู่
“ธรรมะ” แทน คือ “ให้ ปัญญา” ไมใชให้
่ เพือเสริ มแนวทางดําเนิ นชีวิตในความ
ตามสภาพ คือ “ความมักน้ อย” [อัปปิ จฉตา] ที “เริ มด้ วยปั ญญา” กอน
เป็ นผูบ้ วช นันคือ “การค้ นหาปั ญญาในตน แล้ วนําปั ญญานัน มาดําเนินปฏิ บัติให้ หลุดพ้ น นําไปสู่ ปัญญาอัน
่ น เกดขึ
ิ นจริ งตามคําสอนของพระศาสดา จนรู ้แจ้งเห็นจริ ง [ปฏิเวธ] ทีเรี ยกวา่
ยิงขึนไป” เมือปั ญญาเหลานั
“ความตรั ส รู้ –สั ม โพธะ–อาสวั ก ขยญาณ” ซึ งเป็ นภาวะที ประกอบด้ว ย “สั ม โพธิ ภ าร” คื อ “กรณา
ุ ” กบั
“ปัญญา” [ญาณ] ซึ งประกอบด้วย “ปั ญญา ๓” ได้แก่ (๑) “จิ นตามยปั ญญา” (๒) “สุ ตมยปั ญญา” นันคือ
ิ
บรรดาปั ญญาทีเกดจากความรู
้ใน “วิทยาศาสตร์ ” กบั “ปรัชญา” และ (๓) “ภาวนามยปั ญญา” นันคือ บรรดา
ิ
ปั ญญาญาณทีเกดจากการบํ
าเพ็ญเพียรภาวนากรรมฐานใน “พระพทธศาสนา
” [กรุ ณา–ปั ญญา] ดังทีได้
ุ
บรรยายมาทังหมดนี คือ “กระบวนการวิวัฒน์ พัฒนาทางปั ญญาแห่ งมวลมนษยชาติ
” ซึ งประกอบด้วย ๓
ุ
ทิศทาง ได้แก่

บทความที ๑๐๕ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาวิวฒ
ั น์ แห่ งมวลมนุษยชาติ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๔๘

(๑) พระพุทธศาสนา–ปรัชญา–วิทยาศาสตร์ = พทธมามกะ
–วิวัฏฏะ
ุ
(๒) ปรัชญา–วิทยาศาสตร์–พระพุทธศาสนา = ปราชญ์ เมธี–วัฏฏะ
(๓) วิทยาศาสตร์–ปรัชญา–พระพุทธศาสนา = นักวิทยาศาสตร์ –วัฏฏะ
ิ ไมใชพอกพู
่ ่
ิ ความเข้าใจใน
เพราะฉะนัน คําวา่ “ผู้รู้ ” ต้องประกอบด้วยความหลุดพ้นจากกเลส
นด้วยกเลส
่ ่ นการ คือ มีความสามารถปิ ด “อวิชชา” ไมให้
่ ปิด “ปัญญา” ของตนได้
เรื องนี อยูท่ ีใครจะคิดได้รู้ได้อยางเทาทั
นันคือ มีความรู ้ความเข้าใจถูกต้อง ประกอบด้วยการใช้เหตุผล [โยนิโสมนสิ การ] และปั ญญาใน อริ สัจจ์ ๔–
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ปฏิจจสมุปปั นนธรรม ทังหลาย และ ปั ญญารู ้เหตุและผลในกาลทัง ๓ [อัทธา ๓] ผูท้ ีได้
่ นไป
ตัดสิ นใจออกบวชแล้ว กมี็ ขนั ตอนปฏิบตั ิธรรมใน ๒ ระดับ ซึ งเป็ นพระสัตถุสาสน์ของตถาคต ถ้าไมเป็
็ ปรับปรุ งตนใหม่ให้ได้จริ ง ดังนี
ตามลักษณะนี กให้
วิถีดําเนินชีวติ ประจําวัน
ํ ด
(๑) “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
(๒) “วิสังโยค” คือ ความหมดเครื องผูกรัด
่
ิ
(๓) “อปจยะ” คือ ความไมพอกพู
นกเลส
(๔) “อัปปิ จฉตา” คือ ความมักน้อย
(๕) “สั นตฏฐี
ุ ” คือ ความสันโดษ
(๖) “ปวิเวก” คือ ความสงัด
(๗) “วิริยารัมภะ” คือ การประกอบความเพียร
่
(๘) “สภรตา
” คือ ความเลียงงาย
ุ
การปฏิบตั ิธรรมประจําวัน
่ นเชิง
(๑) “เอกันตนิพพิทา” คือ ความหนายสิ
(๒) “วิราคะ” คือ ความไมติ่ ดพันเป็ นอิสระ
ิ
(๓) “นิโรธ” คือ ความดับหมดกเลสหมดทุ
กข์
(๔) “อปสมะ
” คือ ความสงบ
ุ
(๕) “อภิญญา” คือ ความรู ้ชดั ยิง
(๖) “สั มโพธะ” คือ ความตรัสรู ้
(๗) “นิพพาน” คือ ภาวะปราศจากทุกข์แล้ว
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็ พิจารณาถึง “จรณะ ๑๕”
ฉะนัน พระธรรมวินัยให้รักษาศีลให้บริ สุทธิ อาจมีจาํ นวนข้อปฏิบตั ิมากมาย กให้
เป็ นหลัก ได้แก่ สี ลสั มปทา ๑–อปั ณณกปฏิปทา ๓–สัทธรรม ๗–และ–ฌาน ๔ อันเป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิให้
บรรลุถึงวิชชาได้ [วิชชา ๓–วิชชา ๘] ซึงหมายถึง “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” (ข้อ ๓ ในพุทธคุณ ๙) คือ ความเป็ น
ผูถ้ ึงพร้อมสมบูรณ์ดว้ ย “วิชชา” และ “จรณะ” นันเอง ด้วยเหตุนี ผูท้ ีได้ออกบวชถือเพศเป็ นสมณะแล้ว คือ
่ ม
“บคคลผ้
ุ
ูจะมีคุณสมบัติเป็ นพระพทธเจ้
ุ า” [...แล้ วไม่ ดีใจหรื อที เป็ นสั ญลักษณ์ ของพระพุทธเจ้ ากัน!] อยาลื
่ ่
ข้อเตือนใจเตือนสติในข้อนีเด็ดขาด จะได้รู้สึกเกรงใจชาวบ้านเวลานึกคิดจะทําอะไร ชาวบ้านไมไปดาหรอก
่ แตตนเองต้
่
เสี ยขีฟันเปลาๆ
องจักตนเองเป็ นสําคัญ มิฉะนัน จะเอาอะไรไปสอนชาวบ้านได้จริ ง ให้ระลึกไว้
่ ่ ยงการให้พรเทานั
่ น อยาไปยุ
่ ่ง
วา่ “เอาธรรมะรวมกับปั ญญา” ไปแลกกบั “ของฉัน–ของใส่ บาตร” ไมใชเพี
่
ั
่
่ “สร้ างปั ญญา” ดี กวา่
อะไรมากกบั “ผ้ าป่ าสามัคคี” อยาไปสร้
างอะไรมากกบพวกวั
ตถุ ใช้เวลาสวนใหญ
ั ็ นึกถือ “กถาวัตถุ ๑๐” เอาไว้ เชนกน
่ ั ดังนี
แม้แตเรื่ องจะคุยกนกให้
“กถาวัตถุ ๑๐” หมายถึง เรื องทีควรนํามาสนทนากันในหมู่ภิกษุ ได้แก่
(๑) “อัปปิ จฉกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้มีความปรารถนาน้อย
(๒) “สั นตฏฐิ
ุ กถา” ถ้อยคําทีชักนําให้มีความสันโดษ
(๓) “ปวิเวกกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้มีความสงัดกายสงัดใจ
่ กคลีดว้ ยหมู่
(๔) “อสั งสั คคกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ไมคลุ
(๕) “วิริยารัมภกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ปรารภความเพียร
(๖) “สี ลกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ตงั อยูใ่ นศีล
(๗) “สมาธิกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ทาํ จิตมัน
ิ ญญา
(๘) “ปัญญากถา” ถ้อยคําทีชักนําให้เกดปั
ิ สและความทุกข์
(๙) “วิมุตติกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ทาํ ใจให้พน้ จากกเล
ิ
ิ
(๑๐) “วิมุตติญาณทัสสนกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้เกดความรู
้ความเห็นในภาวะทีหลุดพ้นจากกเลส
และความทุกข์
่ ดีของชาวโลก สิ งทีปรากฏอยู่ ไมวา
่ ่ “กาย–วาจา–
ผูท้ ีถือเป็ นสาวกของพระตถาคตนัน ต้องเป็ นแบบอยางที
ใจ” ต้องเป็ นของดีในพระพุทธศาสนา ทีแสดงออกเป็ นกรรมหรื อพฤติกรรมให้ชาวโลกได้รู้ แสดงออกเป็ น
่
เรื องปกติดว้ ยความบริ สุทธิจนกลายเป็ นศีล คือ “ปาริสุ ทธิศีล ๔” ยอมหมายถึ
ง ความถึงพร้อม ความสมบูรณ์
บริ บูรณ์ อันไพบูลย์ดว้ ย “ศีล” ดังนี
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“ปาริสุ ทธิศีล ๔” หมายถึง ศีลคือความบริ สุทธิ –ศีลเครื องให้ บริ สุทธิ –ความประพฤติบริ สุทธิ ทีจัดเป็ นศีล ได้แก่
(๑) “ปาฏิโมกขสั งวรศีล” คือ ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อห้าม ทําตามข้อ
่ ดในสิ กขาบททังหลาย
อนุญาต ประพฤติเครงครั
่ บาปอกุศลธรรมครอบงําเมือรับรู ้
(๒) “อินทรียสั งวรศีล” คือ ศีลคือความสํารวมอินทรี ย ์ ระวังไมให้
อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖
่ วะ เลียงชีวิตโดยทางทีชอบ ไมประกอบ
่
(๓) “อาชีวปาริสุ ทธิศีล” คือ ศีลคือความบริ สุทธิแหงอาชี
อเนสนา มีหลอกลวงเขาเลียงชีพเป็ นต้น
ี ั จจัย ๔ ได้แกปั่ จจัยปั จจเวกขณ์ คือพิจารณาใช้สอยปัจจัย
(๔) “ปัจจัยสั นนิสิตศีล” คือ ศีลทีเกยวกบปั
่ โภคด้วยตัณหา
๔ ให้เป็ นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ งนัน ไมบริ
่ ่
เมือมีศีลทีสะอาดบริ สุทธิ เป็ นอาการกริิ ยาทีแสดงออกเป็ นปกติในชีวิตแหงสมณเพศนัน ขันตอ่ ไมใชนอน
่
กลางวัน ฝันหวาน แตประการใด
ให้ปรารภประกอบความเพียรด้วย ประกอบความตืนในทําความดีในสมาธิ
ภาวนา ให้จิตหมันประกอบด้วย “ธรรม ๕” ได้แก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ–ปั สสัทธิ –สุข–สมาธิ ” จะเลยไปเข้าฌานก็
็
่
ทําได้ง่าย เพราะใจมันดีอยู่ก่อนแล้ว เพียงนังจัดระบบภายในจิตใจใหม่ เทวดากอวยพรทานแล้
ว ธรรมอัน
่
ทําลายสมาธิ ก็จะหมดไป ไมมาละเมิ
ดให้ใจระคายเคืองได้อีก เขาเรี ยกวา่ “นิวรณ์ ” [นิ วรณ์นันเป็ น กาม
ฉั นทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิ จิกิจฉา–อวิ ชชา–อรติ –อกุศลธรรมทังปวง เป็ นนิ วรณ์] แต่
่ ่
ต้องรักษาใจตนเอง ไมใชของคนอื
นด้วยจิตตสมาธิ ในธรรม ๕ ประการ ได้แก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ–ปั สสั ทธิ –
ิ ณธรรมใหมผุ่ ดอุบตั ิขึนครองในใจใหม่ แล้วจะ
สุข–สมาธิ ” ใจแบบนี จะทําลายพวกนิวรณ์ให้ราบเรี ยบ เกดคุ
่ ยว นันคือ “เนกขัมมะ–ความไม่ พยาบาท–อาโลกสัญญา–
่ ่
ดีใจ แตอยางไปติ
ดใจ ได้แก่ ความเป็ นธรรมอยางเดี
่ ยว” ตอนนี
ความไม่ ฟุ้งซ่ าน–ความกําหนดธรรม–ญาณ–ความปราโมทย์ –กุศลธรรมทังปวง เป็ นธรรมอยางเดี
ใจมีความสมบูรณ์ไพบูลย์ดว้ ยคุณธรรมสู งขึน ปราศจากนิ วรณ์ จะเจริ ญรู ปฌานทัง ๔ กเริ็ มไมลํ่ าบากนัก ก็
่ ิ “ญาณทัสสนะ–จิ ตตัว
เชิญเจริ ญได้ ไมต้่ องไปอายคนอืน เมือจิตได้จงั หวะดีงามเป็ นมหากุศลแล้ว ยอมเกด
วิปัสสนา = อธิจิตต์ : สัมมาวายามะ–สั มมาสติ–สัมมาสมาธิ ” [สมถะ–ฌาน ๔] ด้วยอํานาจสมาธิ ทีควบคู่กนั
เป็ น “ปัสสั ทธิยุคฬาทิ” [ธรรมคู่ทีสงบด้วยกนั เชน่ สมถะ กบั วิปัสสนา หรื อ สติ กบั สั มปชัญญะ เป็ นต้น]
ั ั “วิปัสสนา–อธิปัญญา” [ญาณในวิปัสสนา–ญาณ ๑๖ ได้แก่ นามรู ปปริ จเฉทญาณ–ปั จจยปริ คคห
กนกบ
ั าญาณ–
ญาณ–สัมมาสนญาณ–อุทยัพพยญาณ–ภังคญาณ–ภยญาณ–อาทีนวญาณ–นิ พพิทาญาณ–มุญจิตุกมยต
ปฏิสังขาญาณ–สังขารุ เปกขาญาณ–อนุโลมญาณ–โคตรภูญาณ–มัคคญาณ–ผลญาณ–ปั จจเวกขณญาณ] หรื อ
้ ่
จะเป็ นกาวชวงเจริ
ญ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” [สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย ์ ๕–พละ
๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘] ทีควบคู่กบั “อนปัุ สสนา ๗” [อนิ จจานุปัสสนา–ชวนปั ญญา ทุกขานุปัสส
นา–นิ พเพธิ กปั ญญา อนัตตานุปัสสนา–มหาปั ญญา นิพพิทานุปัสสนา–ติกขปั ญญา วิราคานุปัสสนา–วิบูล
ปั ญญา นิโรธานุปัสสนา–คัมภีรปั ญญา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา–อัสสามันตปั ญญา หลังจากนัน เจริ ญให้มากๆ
่ ิ ปฏิสัมภิทา ๔–ปุถุปัญญา–หาสปั ญญา = ปัญญา ๑๐] ฉะนัน กยอม
็ ่ เกดปั
ิ ญญาเจริ ญงอกงามไพบูลย์
ยอมเกด
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ยิงด้วย “ปัญญาญาณ” ทีมีระดับความบริ สุทธิ สูงขึนไปเรื อยๆ เป็ นการสร้างสมปั ญญาบารมี ทีบรรยายมานี
่ นอธิ การ [บุญหรื อคุณความดีสาํ คัญทีได้บาํ เพ็ญมา] ในวิปัสสนากมมั
ั ฏฐาน เป็ นคุณชาติ
คือ ความยิงใหญเป็
่
่
่ ั สิ งทังหลายทังปวงทีได้กลาวมานี
แหงสมถภาวนากรรมฐาน
เชนกน
คือ “พืนฐานสํ าคัญในกระบวนการ
่ จริ ง ทีเหลือ คือ เรื องของทานทั
่ งหลาย หรื อจะเอาสู ตรหนึงด้วย
วิวัฒน์ ปัญญาแห่ งมวลมนษยชาติ
” อยางแท้
ุ
“ธรรม ๘” ของ หลวงป่ ูทา จารธัุ มโม:
(๑) รู ้อยูท่ ีใจ (๒) ดูอยูท่ ีใจ (๓) เห็นอยูท่ ีใจ
่ ท่ ีใจ (๕) กาหนดอยู
ํ
(๔) เพงอยู
ท่ ีใจ
่ (๘) ความสงบ ขึนในใจ
ให้เห็น (๖) ความแจ้ง (๗) ความสวาง
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