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ความสํ าคัญของบทความ
่ มีไว้เพือหลบเหลียมไหวพริ บคนอืน อันจะ
ความเป็ นเลิศทางปั ญญาหรื อปั ญญาแตกฉานทังหลายนัน ไมได้
่
นําความวิบตั ิมาสู่ ตนและคณะในภายหลัง “เกลือเป็ นหนอน–สนิทในเนือ” อันเป็ นเหตุแหงความแตกสามั
คคี
่ ประสิ ทธิ ภาพ ไมใช
่ ่
ในการงานและหมู่คณะ ปั ญญามีไว้เพือการแสวงหาสิ งทีเจริ ญและการแกปั้ ญหาอยางมี
ิ
เพือการโอ้อวดเอาชนะผูอ้ ืนให้เกดความอั
ปยศอดสู ต่อหน้าทีชุมนุ มชนหรื อธารกาํ นัล [ทา-ระ-กาํ-นัน] ซึ ง
เป็ นการพอกพูนศัตรู ให้งอกงามแบบไมรู่ ้ตวั คือ “ปิ สณาวาจา
–วาจาส่ อเสี ยดทําให้ เจ็บซํานําใจ = ปากหมา”
ุ
่ [อรติ]
ประการสําคัญ คือ เป็ นการทําลายปฏิภาณไหวพริ บของผูอ้ ืน “เตะถ่ วงขัดจังหวะ” กลัวเขาได้ดีกวาตน
ิ
เกดอาการเสี
ยอกเสี ยใจทีเห็นคนอืนประสบความสําเร็ จ [ปราศจากมุทิตาธรรม] กาเริ มต้นทําอะไรด้วยความ
่ แสดงผลออกมา กยอมมี
็ ่ แตความถู
่
ถูกต้อง พอถึงตอนปลายทุกอยางที
กต้อง โอกาสผิดจะมีนอ้ ยลง เชน่ การ
ิ
เริ มต้นนับถือในพระพุทธศาสนาในเบืองต้น มาเกดจากความศรั
ทธาทีประกอบด้วยเหตุผล จนกลายเป็ น
่ จริ ง นันคือ
“ศรั ทธาปสาทะ–ความเลือมใส” จนเป็ น “อธิโมกข์ ” ได้ ด้วยธรรมเป็ นเครื องเย็นจิตใจอยางแท้
่ ่ จิตกยิ็ งผุดผอง
่
“ศรั ทธาแรงกล้ าทีทําให้ ใจผ่ องใสอย่ างยิง” ยิงฝึ กอบจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ มากขึนเทาไหร
่ ง ในการเจริ ญธรรมมากขึนเทานั
่ น ทีเรี ยกวา่ “ธมฺมปี ติ” หมายถึง ผู้เอิ บอิ มในธรรม ผู้ดืมธรรม ผู้
สดใสราเริ
ไม่ ถึงความฟุ้ งซ่ าน มีจิตเป็ นสมาธิปราศจากนิวรณ์ อวิชชา อรติ อกุศลธรรมทังปวง จึงจะเป็ นผูม้ ีปัญญารอบรู ้
จริ งๆ ได้ นันคือ (๑) ปัญญาร้ ู เห็นในอดีตทีส่ งผลถึงปัจจบัุ น [ละเว้นจากอุกศกรรมทังหลายทังทีเคยทําและ
่ าทีจะทําใหม่ในปั จจุบนั ] กบั (๒) ปัญญาร้ ู เห็นส่ วนในอนาคตอันจะจากเหตในปั
ไมเคยทํ
ุ จจบัุ น [การสร้าง
่ [สติปัฏฐาน ๔] ทําให้เข้าถึง “สั มมัปปธาน ๔” [เพียรระวังปิ ดกัน
บุญกุศลเพือนิพพาน] ปั ญญาทัง ๒ สวนนี
ความชัว–เพียรละกําจัดความชัว–เพียรเจริ ญก่ อให้ เกิดความดี–เพียรรั กษาความดี] ได้โดยปริ ยาย และตามด้วย
“อิทธิบาท ๔” [ฉั นทะ–วิริยะ–จิ ตตะ–วิมงั สา] อันเป็ นธรรมเครื องบรรลุความสําเร็ จตามความมุ่งหมายไว้ จน
่ า จนทําให้เกดิ “องค์ แห่ งความตรั สร้ ูธรรมตามเป็ นจริ ง” [โพชฌงค์ ๗] ทัง
“อินทรีย์ ๕” และ “พละ ๕” แกกล้
ด้วย “สมถพละ” กบั “วิปัสสนาพละ” และประการสําคัญ ความบรรลุถึง “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” ทีเป็ นรู ้เห็น
ิ น อันเป็ นเหตุปัจจัยในผลวิบากในอนาคตธรรม เพราะมี ปรี ชาในการกาหนดข้
ํ
ปั จจุบนั ธรรมทีจะเกดขึ
อ
ิ ่ ทีจะทําให้เกดขึ
ิ นตามลําดับในปั จจุบนั กาล ฉะนัน “ข้ อสมมติฐาน” คือ รายละเอียด
สมมติฐานในกจตางๆ
่ ะเกดขึ
ิ นได้จริ งในอนาคต ตามทีคาดหวังหรื อกาหนดไว้
ํ
ความจริ งทีคาดคะเนวาจ
ในแผนและนโยบายทีวาง
เอาไว้ เพือพิสูจน์หรื อยืนยันตาม ความศรั ทธา ความเชื อ ความคิดเห็น ค่ านิยม อันพืนฐานแห่ งทฤษฎีหรื อ
ํ
ั
หลักการ [พระสัทธรรม] ทีกาหนดกรอบความคิ
ดไว้ในทางปฏิบตั ิ ตามข้อจํากดของ
กลุ่มตัวอย่ าง ๑ เวลา ๑
สถานที ๑ ทีจะศึกษาค้นคว้าวิจยั ธรรม [ธัมมวิจยะ] โดยเฉพาะ การยืนยันด้ วยผลแห่ งการปฏิบัติ นันเอง.
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หน้า ๑

บทความที ๙๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – ศรัทธาทีนําไปสู่ ข้อสมมติฐานตลอด
่ รวมองค์ความรู ้ ทีเกดิ
เมือพิจารณาถึงกระบวนการคิดของมนุ ษย์นนั จิตของมนุ ษย์จะเป็ นแหลงที
่
็ นทึกไว้ที “สมองหน่ วยความจํา” [สัญญาโดยมีสติสัมปชัญญะ
จากประสบการณ์ทีผานมาทั
งหมด แล้วเกบบั
่
ควบคุมจัดการ] ดังนัน “สมอง” [Brain] จึงเป็ นสื อกลางฝ่ ายรางกายสรี
ระ ทีเรี ยกวา่ “รปธรรม
” [Concrete]
ู
และ “จิต” [Consciousness] จึงเป็ นสื อกลางฝ่ ายจิตวิญญาณ ทีเรี ยกว่า “อรปธรรม
” [นามธรรม: Abstract]
ู
ั ่ นเอกภาพเดียวกนั จึงจะ
นอกจากนี “สื อกลาง” [Medium] ทังสองฝ่ ายนัน จะต้องทํางานประสานกนอยางเป็
ิ ลยภาพระหวางกาย
่
ั [Mind] ทีลงตัว กลายเป็ น “หน่ วยรวม” สัมปยุตต์ดว้ ยกองทัง
ทําให้เกดดุ
[Body] กบใจ
๕ แหง่ “รู ปธรรม” และ “นามธรรม” ทีประกอบเข้าเป็ นชีวิต “ขันธ์ ๕–เบญจขันธ์ ” โดยมี “ใจ” [Mind] เป็ น
่ ใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑)
ประธานหลัก ทีทําหน้าทีควบคุม “พฤติกรรม” อันแสดงออกเป็ นการกระทําตางๆ
่
่
กายกรรม (๒) วจีกรรม และ (๓) มโนกรรม ใจทีเป็ น “เจตนา–สั ญเจตนา” จะทําหน้าทีปรุ งแตงกรรมตางๆ
ิ งหลายนัน จะ
โดยถูกกลุม้ รุ มหรื อควบคุมความรู ้สึกนึ กคิดในใจด้วย “กิเลส” [นิ วรณ์] ทังหลาย และกเลสทั
่ ปฌานสมาบัติ
ถูกควบคุมด้วย “จิตตสมาธิ” [จิตประภัสสร] ทีพัฒนาขึนมาด้วยการเจริ ญสมถภาวนาแหงรู
ั ] ฉะนัน จิตทีบริ สุทธิ จึงต้องมีพืนฐานทีสหรคตด้วย
[ฌาน ๔] โดยมุ่งเอา “จตตถฌาน
” [อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
ิ
่ [สัมปชัญญะ] กบเจตนา
ั
ั
“ธรรมสมาธิ ๕” เพราะเกดจากความดํ
ารงมันแหงสติ
[กุศลธรรมกบอาเนญชา
] อัน
เป็ นจิ ตตังมันคงในธรรมทีปฏิ บตั ิ อยู่ อันเป็ นจิ ตสัมปยุตต์ดว้ ยธรรม ๕ ประการ ได้แก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ–
ั ] หรื อ “กศลฌานจิ
ปัสสั ทธิ–สขุ–สมาธิ” อันเป็ นสมุฏฐานสําคัญทีทําให้เกดิ “จิตตสมาธิ” [เอกคคตา
ต” จนถึง
ุ
ิ ญญาในเบืองต้นนี ได้ กจะ
็
ขัน “โลกตตรกศลฌานจิ
ต” ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรมเข้าใจในขันตอนกระบวนการเกดปั
ุ
ุ
่
เป็ นบาทฐานสําคัญในการปฏิบตั ิธรรม คือ การเห็นภาพรวมของสภาวะการทางรางกายและจิ
ตวิญญาณได้ดี
ิ นใน ๒ ฝ่ าย นี เป็ นธรรมชาติทีแท้จริ ง นันคือ “สั จจธรรม” [ปรมัตถ์] ทีจิต
ขึน เพราะธรรมทังหลายทีเกดขึ
ิ
่ นกบั
ของมนุ ษย์ถูกครอบงําหรื อกลุม้ รุ มด้วยกเลสทั
งหลาย จนติดเป็ นนิ สัยสันดานทีคุน้ เคย เพราะคิดไมทั
“กิเลสอวิชชา” คือ ความไม่ ร้ ู จริ ง ได้แก่ อริ ยสั จจ์ ๔–ญาณแห่ งกาลทัง ๓–อิ ทัปปั จจยตา [ปฏิจจสมุปบาท
่ ณบทแหงบุ
่ คคลผูเ้ ขลาปั ญญาแท้ เรี ยกวา่ “อัสสตวาปถชน
๑๒] ทีเรี ยกวา่ “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” สวนคุ
ุ
ุ ุ ” คือ
ผูไ้ ร้การศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลคนผูม้ ีวาสนาได้ศึกษาทางวิชาทางโลก
่ พิสดารอยางไร
่ กยั็ งถือเป็ น “อันธปถชน
ถึงขันสูงๆ ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย จะมีแตกฉานทางโลกอยางไร
ุุ ”
ี
คือ ผูไ้ มรู่ ้จริ งในพระธรรม รู ้ได้เฉพาะปัญญาทางโลกยธรรม
ทีเรี ยกวา่ “ดิรัจฉานวิชา” หมายถึง วิชาความรู ้ที
่ ช่วยให้พน้ จาก “ผ้ ูมีโสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
่ คนสวน
่
ไมได้
เป็ นธรรมดา” ความรู ้ดงั กลาวนี
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
่ หลอกเขากนิ เพือเลียงชี พ ไมตางจากพวกโจรปล้
่ ่
ใหญใช้
นสะดมชาวบ้าน คือ “พวกโจรไม่ ถืออาวธุ” เชน่
พวกนักการเมือง นักวิชาการ จอมปลอมหลอกชาวบ้าน ชอบใช้ปากและมือเป็ นอาวุธ พูดจนลิงหลับ เพือให้
เหยือ [Victims] ผูเ้ คราะห์ร้าย ผูถ้ ูกโกง ตายใจสนิท คิดโง่ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในหลักสู ตรโจรที
ั แล้วดู ดเลื อดเหยือกนิ แตถ้่ านํามาใช้ประกอบอาชี พอยางสุ
่ จ ริ ตมี ความรู ้ จริ งคู่ คุณธรรม ไม่
เรี ยนกนมา
่ างคมยิงน้อยยิงใหญ่ อยางนี
่ สตั บุรุษยอมสรรเสริ
่
่
เบียดเบียนผูอ้ ืน สร้างคุณูประการตอสร้
ญกุศลของทาน
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่
็ พระพุทธศาสนาไมได้
่ ชกั นําสาธุชนให้เกลียดกนั รบราฆาฟั
่ นกนั ให้สังคมเดือดร้อน ทีมนุษย์
อยางไรกตาม
่ ั
่
่ ย นิ ย มแตละยุ
่ ค แตสอนให้
่
ชอบฆากนมาตั
งแตโบราณแล้
ว ตามคาสมั
ใ ช้ “เมตตาธรรมต่ อเพือนมนษย์
ุ
่ เกดิ “อาการเสี ยธรรม” [เสี ยผูเ้ สี ยคนอยางคาดไมถึ
่
่ ง
ด้ วยกัน” ต้องประกอบด้วยเหตุผลและปั ญญา ไมให้
ิ ม มันไม่
เพราะไว้ใจด้วยไร้สติสัมปชัญญะ] ฉะนัน คนจนจะโชคดีในสังคม ขณะพวกโจรทังหลายมันกนอิ
ิ
หากนตามซอกซอยอี
ก เลื อนฐานะไปตามสถานที หรู ๆ ไปดู ด เลื อ ดพวกคนรวยแทน เพราะพวกมัน
่ พวกมันปวดหัวไมอยากฟั
่
เหม็นสาบคนจนจนทนไมไหว
งเรื องร้ องทุกข์ต่างๆ นาๆ ปวดกระบาลโจร วิธี
ั วดีทีสุ ด คือ อานซะ
่ ่ “มงคล ๓๘” [อุดมมงคลแหงชี
่ วิต] ดีนกั แล จะได้เสื อมศรัทธาไปคบกบพวก
ั
ป้ องกนตั
่
โจร เพราะมีเยอะมากในสังคมทุกหมู่เหลา่ พระเข้าไปเทศน์ไมถึ่ ง “ไกลกลองเพล” [ไกลปื นเทียง] ทีกลาวมา
่ ส่ งเสริ มให้เลียงโจรเป็ นสัตว์เลียงในบ้าน เพราะมีแตนํ
่ าความวินาศมาสู่ ตนไมช้่ ากเร็
็ ว ยิงคบพวก
นี ไมได้
ิ อดได้สนิ ทเหมือนปลิงดูดเลือด ให้คบบัณฑิต ผูม้ ี
เรี ยนสู ง ไร้คุณธรรม ยิงต้องระวังให้มาก เพราะมันกนเลื
่ จริ ง จะได้เสริ มอุดมงคลแหงชี
่ วิต หรื อนมัสการพระอริ ยสงฆ์เป็ นกลยาณมิ
ั
คุณชาติเป็ นปราชญ์อยางแท้
ตร
ั
หรื อบรรดากลยาณปุ
ถุชน ผูทรงศี
้ ล ผูม้ ีสัปปุริสธรรม [ธรรมของคนดี] ไว้เป็ นมิตรแท้ดีกวา่ คนดีช่วยเหลือ
่
่ ั
ั นนะ ทานผู
่ ม้ ีอายุ ทานผู
่ เ้ จริ ญแล้ว กอยาไปสั
็ ่
กบั โจรชวยเหลื
อ มันแตกตางกนราวฟ้
ากบดิ
ทธาปสาทะในสิ ง
ทีผิด ให้เลือมใสในพระรัตนตรัยไว้ ปลอดภัยจากโยคธรรมทังสิ น สําหรับ คําวา่ “ศรัทธา” [Belief] หมายถึง
่
ความเชื อที ประกอบด้ วยเหตุผล ไมประกอบด้
วยความงงงาย หรื อ ความเชื อที มีเหตุผล มันใจในหลักที ถือ
และในการดีทีทํา ได้แก่
่
่
(๑) “กัมมสั ทธา” คือ เชือกรรม เชือการกระทํา เชือกฎแหงกรรม
เชือวากรรมมี
อยูจ่ ริ ง คือ เชือวา่ :
“เมือทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทังรู้ ย่ อมเป็ นกรรม คือ เป็ นความดีความชัวมีขึนในตน
เป็ นเหตุปัจจัยก่ อให้ เกิดผลดีผลร้ ายสื บเนืองต่ อไป การกระทําไม่ ว่างเปล่ า” และเชือวา่: “ผลที
ต้ องการจะสําเร็ จได้ ด้วยการกระทํา มิใช่ ด้วยอ้ อนวอนหรื อนอนคอยโชค” เป็ นต้น
่
(๒) “วิปากสั ทธา” คือ เชือวิบาก เชือผลของกรรม เชือวาผลของกรรมมี
จริ ง คือ เชือวา่ “กรรมทีทํา
แล้ วต้ องมีผล และผลต้ องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชัวเกิดจากกรรมชัว”
(๓) “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือความทีสัตว์มีกรรมเป็ นของของตน เชือวา่: “แต่ ละคนเป็ นเจ้ าของ
จะต้ องรั บผิดชอบเสวยวิบากเป็ นไปตามกรรมของตน”
่
(๔) “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือความตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า มันใจในองค์พระตถาคต วาทรงเป็
น
พระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทัง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินยั ไว้ดว้ ยดี ทรงเป็ นผูน้ าํ
็
ทางทีแสดงให้เห็นวา่ มนุษย์คือเราทุกคนนี หากฝึ กตนด้วยดี กสามารถเข้
าถึงภูมิธรรมสู งสุ ด
่
บริ สุทธิหลุดพ้นได้ ดังทีพระองค์ได้ทรงบําเพ็ญไว้เป็ นแบบอยาง
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ั ทธา–วิปากสัทธา] นัน
ฉะนัน ความเชือ ความศรัทธาปสาทะ ความเลือมใส ทีเรี ยกวา่ “กัมมผลสั ทธา” [กมมสั
นําไปสู่ ภาวะเจริ ญงอกงามทางปั ญญาทีสู งไพบูลย์ขึน นําไปสู่ การสร้างความดี การทําบุญกุศล การบําเพ็ญ
่ แตประการสํ
่
ทานบารมี ไปสู่ การเจริ ญภาวนากรรมฐานตอไป
าคัญ ทําให้รู้จกั “วิธีการตังข้ อสมมติฐาน” เพือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิธรรม นันเอง “ข้ อสมมติฐาน” [Hypothesis] หมายถึง ความคิดเห็ นเบืองต้นที
ิ ญญารู ้
นํามาเป็ นแนวทางศึกษาวิจยั ค้นคว้าความรู ้ หรื อ “ธัมมวิจยะ” ในการจําแนกแจกธรรมเพือให้เกดปั
แจ้ง ด้วยการพิสูจน์จาก “หลักฐานข้ อเท็จจริง” ทีรวบรวมมาในชุดข้อมูลนันๆ หรื อสภาวธรรมตามเป็ นจริ งที
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน ด้วยเหตุนี “ข้ อสมมติฐาน” จึงเป็ นกระบวนการคาดคะเน หรื อ การ
ปรากฏในภูมิแหงวิ
พยากรณ์ถึง “สิ งทีเป็ นไปได้ ทีจะเกิดขึนในอนาคต” รวมทังการทํานายเหตุการณ์ในอดีตและปั จจุบนั ด้วย แต่
่
็ ในทางพระพุทธศาสนานัน เป็ นเรื องเกยวกบ
ี ั (๑) “การทําลายอวิชชา ๔” คือ ความไมรู่ ้แจ้งใน
อยางไรกตาม
“อริ ยสั จจ์ ๔” กบั (๒) “การทําลายอวิชชา ๘” คือ ความไมรู่ ้แจ้งใน “อริ ยสั จจ์ ๔–ญาณแห่ งกาล ๓ อย่ าง–อิ
ทัปปั จจยการ ๑” โดยมีสมมติฐานวา่: “อวิชชาเป็ นให้ เกิดอปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” เพราะฉะนัน จิตมนุษย์
ิ ไมอยู
่ ใ่ นภาวะบริ สุทธิตามสภาพดังเดิม ดังพุทธพจน์วา่:
จึงเศร้าหมองและขุ่นมัวอยูต่ ลอดเวลาเพราะอุปกเลส
“จิตนีประภัสสร [ผุดผ่ อง ผ่ องใส บริ สุทธิ = จิตประภัสสร] แต่ เศร้ าหมองเพราะอุปกิเลสทีจรมา”
มีความหมายวา่ “จิตนีโดยธรรมชาติของมันเอง มิใช่ เป็ นสภาวะทีแปดเปื อนสกปรก หรื อมีสิงเศร้ า
หมองเจื อปนอยู่ แต่ สภาพเศร้ าหมองนัน เป็ นของแปลกปลอมเข้ ามา ฉะนัน การชําระจิต [วิถีจิต]
ให้ สะอาดหมดจดจึ งเป็ นสิ งทีเป็ นไปได้ จิตทีประภัสสรนี พระอรรถกถาจารย์ อธิ บายว่ า ได้ แก่
ภวังคจิต นันเอง”
่
ข้ อพึงสั งเกต คือ ข้อสมมติฐานในการปฏิบตั ิธรรมนัน นาจะเป็
นความเชื อในเรื อง (๑) “กฎแห่ งกรรม” คือ
่ ได้แก่ “กายกรรม–วจี กรรม–มโนกรรม” นันคือ
เจตนาโดยสัญเจตนาชักนําในการกระทํากรรมทัง ๓ อยาง
่
็ ผล
กได้
“กรรมเป็ นไปตามเจตนาของผู้กระทํา ไม่ ใช่ โชคบันดาล” กบั (๒) “กัมมัสสกตา” คือ ทําอยางไร
่ น ฉะนัน ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรมต้องพิสูจน์ความเชื อนี ให้ได้ดว้ ยการกระทําจริ ง โดยทําลาย “เจตนาแห่ ง
อยางนั
ิ –กรรม–วิบาก] เป็ น “วิวัฏฏะ” เทา่นันเอง จงทําให้จงได้ เพราะ “เจตนาทํา
สั ญเจตนา ๖” จาก “วัฏฏะ” [กเลส
ให้ สร้ างโลกแห่ งกรรมภพไม่ สินสดุ” ได้แก่ โลกแห่ งดวงตาด้ วยหลงรู ป ๑ โลกแห่ งหู ด้วยหลงเสี ยง ๑ โลก
แห่ งจมูกด้ วยหลงกลิน ๑ โลกแห่ งลินด้ วยหลงรส ๑ โลกแห่ งกายด้ วยหลงโผฏฐั พพะ ๑ [ซึ งเรี ยกวา่ “ปฏิฆ
่ ่
็ “ข้ อสมมติฐาน”
สั ญญา”] โลกแห่ งใจด้ วยหลงธรรมารมณ์ ๑ [ซึ งเรี ยกวา่ “นานัตตสั ญญา”] แตอยางไรกตาม
ในทางธรรมนัน คือ การพิสูจน์ในการดับอวิชชา ซึ งต้องดับด้วย “ฌาน” ในสมาถกรรมฐาน กบั “ญาณ” ใน
ั ฏฐาน ทีเหลือจากนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการเจริ ญภาวนากรรมฐานเอาเอง คือ
วิปัสสนากมมั
่
่ นจริ ง ทีเรี ยกวา่ “อนสาสนี
พิสูจน์อิทธิ ปาฏิหาริ ยแ์ หงสมถะและวิ
ปัสสนา วาเป็
ปาฏิหาริย์” หมายถึง คําสอน
ุ
เป็ นจริ ง สอนให้เห็นจริ ง นําไปปฏิบตั ิได้ผลสมจริ ง เป็ นอัศจรรย์
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เพราะฉะนัน “กฎแห่ งกรรม” กบั “กฎกัมมัสสกตา” [ทฤษฎี–ข้อสมมติฐาน] คือ พระสัตถุสาสน์ของพระ
ศาสดา เป็ นขันการใช้เหตุผลในการวิจยั ธรรม เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมพิสูจน์สัจจธรรมในคําสอน [ทีตังเป็ นข้อ
่
่ ขันตอน
สมมติฐานใหม่ เพือพิสูจน์ว่าจริ งหรื อไม่ กอนยอมรั
บเป็ นทฤษฎีอีกครัง] ทัง ๒ ประการ ดังกลาวนี
ี องกบั
ในตอนนี กคื็ อ การทบทวนทฤษฎี หรื อหลักการ [ปฏิปัตติสัทธรรม] พร้อมด้วยวรรณกรรมทีเกยวข้
่ นจริ งหรื อไม่ อันเป็ นผลลัพธ์แหง่
เรื องนัน [ชาดก–พุทธวจนะ = ปริ ยตั ิสัทธรรม] เพือตรวจสอบค้นหาวาเป็
การปฏิบตั ิธรรมจริ งๆ [ปฏิเวธสัทธรรม: มรรค–ผล–นิพพาน] ในการยอมรับ [Accepting a Hypothesis] หรื อ
่
การปฏิเสธข้อสมมติฐาน [Rejecting a Hypothesis] นัน ตังตรวจสอบด้วยการนังสมาธิบนพืนฐานแหงความ
ถูกต้องจริ งๆ คือ “สั มมัตตะ ๑๐” อันเป็ นภาวะทีถูกต้อง ฝ่ ายกุศลธรรม ได้แก่ “สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ–
สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาวายามะ–สั มมาสติ –สั มมาสมาธิ –สั มมาญาณ–สั มมาวิ มุตติ ” มิฉะนัน ก็
กลายเป็ นความไมถู่ ก ต้อ ง คื อ “มิ จ ฉั ต ตะ ๑๐” อัน เป็ นภาวะที ผิ ด ซึ งอยู่ ใ นฝ่ ายอกุ ศ ลธรรม ได้แ ก่
“มิจฉาทิฏฐิ –มิจฉาสังกัปปะ–มิจฉาวาจา–มิจฉากัมมันตะ–มิจฉาวายามะ–มิจฉาสติ–มิจฉาสมาธิ –มิจฉาญาณ–
มิจฉาวิมุตติ ” ฉะนัน หลักธรรมทัง ๒ ประการ นัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องนํามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบ
่ า ความเชื อมัน อันเป็ นผลแหงการปฏิ
่
่ ่ ง
ความเทียงตรง ความถูกต้อง ความแมนยํ
บตั ิ ธรรมจริ ง ไมใชไปตั
่ กวิธีเทานั
่ น ถ้าศึกษาพระธรรมไมรู่ ้เรื อง
เกณฑ์ทีนึกคิดเอาเองตามประสาคนไร้การศึกษาพระธรรมมาอยางถู
่ ่ อถือ อันสหรคตด้วยอกุศลธรรม “อคติ ๔” ดังนี
ิ น ทีไมนาเชื
มีความลําเอียงอคติเกดขึ
(๑) “ฉั นทาคติ” คือ ลําเอี ยงเพราะชอบ เนื องด้วย “ราคะ–ราคจริ ต” คือ ประพฤติหนักไปทางรัก
ํ ดด้วยใคร่ ความอยากได้ดว้ ยพอใจติดใจ
สวยรักงาม ด้วยความกาหนั
(๒) “โทสาคติ” คือ ลําเอียงเพราะชัง เนืองด้วย “โทสะ–โทสจริต” คือ ประพฤติหนักไปทางใจร้อน
หงุดหงิด หรื อ “ปฏิฆะ” คือ ความขัดใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง
(๓) “โมหาคติ” คื อ ลําเอี ยงเพราะหลง พลาดผิ ดเพราะเขลา เนื องด้วย “โมหะ–โมหจริ ต ” คื อ
ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม เงืองงง งมงาย
(๔) “ภยาคติ” คือ ลําเอียงเพราะกลัว เนืองด้วย “อวิชชา” คือ ความไมรู่ ้จริ ง
่ ิ
ดังนัน เกณฑ์ทีใช้วดั มาตรฐานกผิ็ ดไป เพราะประกอบด้วยความวิปลาสวิปริ ต ไมเกดความถึ
ง “โยนิ โส
่ (๓) อิ
มนสิ การสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมด้วยวิธีคิดทีถูกต้องด้วย (๑) อริ ยสัจจ์ ๔ (๒) ญาณในกาล ๓ อยาง
ทัปปั จจยตา ๑ จึงเรี ยกภาวะนีว่า “อโยนิโสมนสิ การ” ...นิ ! คือ ภาวะทีประกอบด้วยการใช้เหตุผลและปั ญญา
่ กวิธี อันมีพืนฐานจิตมาจาก “ตัณหา–ทิฏฐิ –มานะ” เพราะทานสํ
่ าคัญตนเองผิดๆ เชื อความเห็ นของ
อยางถู
่ นจริ งเสมอ ใครจะมาแย้งไมได้
่ เด็ดขาด ประการสําคัญมักสําคัญตนเองผิดวา่ ใหญโตกวาคนอื
่
่
ตนเองวาเป็
น
ถึงขันครองโลก [บ้าๆ] อยูเ่ พียงคนเดียวด้วยสวัสดี ดังนี
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“อโยนิโสมนสิการ” คือ การไม่ ใช้ ความคิดถกวิ
ู ธี–ความไม่ รู้จักคิด–ความคิดไม่ เป็ น นันคือ ไม่ทาํ
ในใจโดยแยบคาย ไม่มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณา ไม่รู้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ ง
่ ปัจจัย [ปฏิจจสมุป
นันๆ หรื อปัญหานันๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
บาท ๑๒] หรื ออีกนัยหนึง คือ ความทําไว้ ในใจโดยไม่ แยบคาย [วิปลาสข้อที ๔ = สัญญาวิปลาส–
่
จิตตวิปลาส–ทิฏฐิวิปลาส] หมายถึง (๑) ความทําไว้ในใจโดยไมแยบคาย
“ในสิงทีไม่ เทียง ว่ า
เทียง” คือ ยังยึดมันถือมันใน “นิจจสั ญญา” แทนทีจะเป็ น “อนิจจสั ญญา” ด้วยการทํา “โยนิโส
่
มนสิ การ” (๒) ความทําไว้ในใจโดยไมแยบคาย
“ในสิงทีเป็ นทกข์
ุ ว่ าเป็ นสขุ ” คือ ยังยึดมันถือมัน
ใน “สขุสั ญญา” แทนทีจะเป็ น “ทกข
ุ สั ญญา” ด้วยการทํา “โยนิโสมนสิ การ” (๓) ความทําไว้ในใจ
่
โดยไมแยบคาย
“ในสิงทีไม่ ใช่ อัตตาตัวตน ว่ าเป็ นอัตตาตัวตน” คือ ยังยึดมันถือมันใน “อัตต
สั ญญา” แทนทีจะเป็ น “อนัตตสั ญญา” ด้วยการทํา “โยนิโสมนสิ การ” (๔) ความทําไว้ในใจโดยไม่
แยบคาย “ในสิงทีไม่ งาม ว่ างาม” คือ ยังยึดมันถือมันใน “สภุสั ญญา” แทนทีจะเป็ น “อสภุสั ญญา”
ด้วยการทํา “โยนิโสมนสิ การ” หรื ออีกนัยหนึง คือ ความไม่นึก ความไม่นึกเนืองๆ ความไม่คิด
่ ต โดยวิปริ ตผิดไปจากความจริ ง = ไม่ มีสัมปชัญญะ–
ความไม่พิจารณา ความไม่ทาํ ไว้ในใจแหงจิ
อวิชชา
ด้วยเหตุนี ในการปฏิบตั ิธรรมทางพระพุทธศาสนานัน เมือพิจารณาถึง “การตังข้ อสมมติฐาน” นัน จึงเป็ น
ี ั (๑) ข้อคิดเห็นนัน มีความเป็ นไปได้ (๒) ข้อคิดเห็นนัน มีความเป็ นไปไม่ ได้ หรื อ
เรื องการพยากรณ์เกยวกบ
(๓) ข้อคิดเห็นนัน มีความไม่ เปลียนแปลง นันคือ มีสภาพทีเสถียรใน “อมตธรรม–พระนิพพาน” [สุ ญญตา]
ิ
อันเป็ นสภาพทีดับกเลสและกองทุ
กข์แล้ ภาวะทีเป็ นสุ ขสู งสุ ด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์
่
เพราะฉะนัน การพิสูจน์ขอ้ คิดเห็นแหงสมมติ
ฐานในพระธรรมหรื อคําสอนของพระศาสดานัน จึงเป็ นเรื องที
็ เพราะขึนอยูก่ บระดั
ั
่ ั อาจหมายถึงกาลเวลาทังชีวิตในชาตินี กได้
บ “ภมิู
ใช้เวลาในการปฏิบตั ิแตกตางกนไป
รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” [โยนิโสมนสิ การ หรื อวา่ อโยนิโสมนสิ การ = จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ คือ มีญาณคือ
่ เ้ จริ ญแล้วทานนั
่ นๆ เมือบุคคลนัน มี “โยนิโสมนสิ การสั มปทา” แล้ว ยอมเกดความ
่ ิ
ปฏิสัมภิทา ๔] ของทานผู
ฉลาดเชียวชาญ [Proficiency] ในการคิดเพราะมีปัญญาแตกฉานเป็ นพืนฐาน ดังนี
“โกศล ๓” หมายถึง ความฉลาด–ความเชี ยวชาญ = ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ได้แก่
(๑) “อายโกศล” คือ ความฉลาดในความเจริ ญ รอบรู ้ทางเจริ ญและเหตุของความเจริ ญ
(๒) “อปายโกศล” คือ ความฉลาดในความเสื อม รอบรู ้ทางเสื อมและเหตุของความเสื อม
้
(๓) “อปายโกศล
” คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู ้วิธีแกไขเหตุ
การณ์และวิธีทีจะทําให้สาํ เร็ จ
ุ
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อนึง ให้พิจารณาถึงประเด็นใน “ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” โดยภาพรวม ทีมนุษย์สามารถสร้างองค์ความรู ้
่ ให้เกดขึ
ิ นภายในตนเองและสังคมสวนรวม
่
ตางๆ
ทีเรี ยกวา่ “ต้ นทนทางปั
ญญา” [Intellectual Capital] ดังนี
ุ
ต้ นทนทางปั
ญญา [ภูมิรู้–ภูมิธรรม–ภูมิปัญญา]
ุ
่ ยม ความเห็น ทัศนคติ โลกทัศน์ กระบวนทัศน์
ความเชือ ศรัทธา อธิโมกข์ คานิ
พัฒนาการทางจิตวิญญาณ
่
ิ
รางกาย
จิตใจ สัญเจตนา
กเลส
ศีล
สมาธิ
ปั ญญา
โลกุตตรจิต
วิวฒ
ั นาการทางปัญญา
ข้อสมมติฐาน ศีลพรต ศาสนา วิธีปฏิบตั ิ ปรัชญา ทฤษฎี วิทยาศาสตร์ ศาสตร์สาขา
สติสัมปชัญญะ
อโยนิโสมนสิ การ
โยนิโสมนสิ การ
ลัทธินอกพระพทธศาสนา
พระพทธศาสนา
ุ
ุ
อกศลธรรม
กศลธรรม
อัพยกตธรรม
ุ
ุ
ตัณหา–ทิฏฐิ–มานะ [ดิรัจฉานวิชา]
มัชฌิมาปฏิทา [วิชชาและจรณะ]
กามาวจรสุ คติ
กามาวจรทุคติ
กามาวจร รู ปาวจร อรู ปาวจร โลกุตตระ
่ พพาน
สังสารทุกข์แห่งวัฏฏะ
วิวฏั ฏะแหงนิ
อันธปุถุชน–อัสสุ ตวาปุถุชน
อริ ยบุคคล–อรหันตขีณาสพ

่
ฉะนัน ในทุกขันตอนของการปฏิบตั ิธรรมนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมยอมอยู
ใ่ นขันการพัฒนาการทางจิตวิญญาณตาม
ข้อประพฤติ ปฏิ บตั ิ ของพระพุทธศาสนา ชื อวา่ “ภาวนา ๔” ได้แก่ กายภาวนา–สี ลภาวนา–จิ ตตภาวนา–
้ ่ ระดับจิตใน “ภมิู ๔” หมายถึง ชั นแห่ งจิ ต ระดับจิ ตใจ ระดับชี วิต ได้แก่ กามาวจร
ปั ญญาภาวนา เพือกาวสู
ภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ ตามลําดับ โดยหมายเอา “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” [โสดาบัน–สกทาคามี–
่ น ดังนี
อนาคามี–อรหันต์] เป็ นหลัก ในขันสูงสุ ด คือ “พระอรหันตขีณาสพเจ้ า” เทานั

่
รางกาย
[สมอง]

จิตใจ

ขันการพัฒนาการทางจิตวิญญาณ
ิ
สัญเจตนา กเลส
ศีล
สมาธิ
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ดังนัน ความฉลาดเชียวชาญ ความมีปัญญาแตกฉาน ความคิดทีถูกวิธีดว้ ยอุบายทีแยบคาย [โยนิโสมนสิ การ]
่ าให้เกดปั
ิ ญญาเห็นแนวทางในการตังข้อสมมติฐานขึนได้ เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิธรรม ซึง
นัน ยอมทํ
ประกอบด้วย (๑) ทฤษฎี (๒) ข้ อสมมติ ฐาน (๓) ข้ อปฏิ บัติปฏิ ปทา (๔) เกณฑ์ ตรวจสอบ (๕) การปฏิ บัติ
ทดลอง (๖) สรุ ปผล (๗) อภิปรายถึงสภาวธรรมที ค้ นพบ [พิสูจน์ขอ้ สมมติฐานเพือยืนยันหรื อหักล้างทฤษฎี
่ ่
ข้อสมมติฐานทีผ่านการพิสูจน์ และยอมรับแล้ว ถือเป็ นทฤษฎีใหมตอไปที
รอการพิสูจนได้อีกในครังใหม่]
่
(๘) ข้ อเสนอแนะ [ประยุกต์ดดั แปลงประโยชน์] กระบวนการพิสูจน์ขอ้ สมมติฐานนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมสวน
่ ่ ามาเสนอเป็ นรู ปแบบเอกสารตีพิมพ์อยางเป็
่ นทางการ เพราะเป็ นเรื อง “ปจฺ จตฺต ํ เวทิ ตพฺโพ วิ ฺ ูหิ”
ใหญไมนํ
่
่
่ ติมา
หมายถึง “อันวิญ ูชนพึงร้ ู เฉพาะตน” เป็ นเรื องทีรู ้ได้เฉพาะตน ตางคนตางความคิ
ด จะไปนําเอาคาสถิ
ํ
เป็ นเกณฑ์วดั คุณภาพ เพือกาหนดนั
ยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 หรื อ ระดับ 0.01 นัน คงเป็ นเรื องยากมาก
ั
่ เพราะการหาไม้บรรทัด อุปกรณ์วดั ตรวจสอบ ไปวัด
เพราะการไปวุน่ วายกบพระอริ
ยเจ้านัน เป็ นเรื องไมควร
ระดับจิตของผูเ้ จริ ญภาวนา คงเป็ นไปได้ยาก แม้นกั วิทยาศาสตร์ทางจิต พยายามจะสร้างเครื องมือวัดภาวะจิต
่ ออกมาหลายอยางกตาม
่ ็ อนึ ง การปฏิบตั ิธรรม ถ้าไปอวดอ้างสําคัญตนผิดวา่: “ได้ บรรลอธิ
ตางๆ
ุ คมธรรม
่ องอาบัติปาราชิ ก อันเป็ นบทลงโทษอยางหนั
่
่
แล้ ว” ถ้าเป็ นสมณะถือวาต้
ก เป็ นเรื องทีออนไหวสู
งเป็ นพิเศษ
็ ่ ่
่
่
่ งสมคําอ้าง บาปกนหั
ิ ว
เพราะผูอ้ วดอ้าง กไมตางไปจาก
คนบ้าเสี ยสติ ฟุ้ งซานอยางแรง
ถ้าเป็ นเรื องเท็จไมจริ
่
่
็ วิธีวดั ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิธรรมนัน อยาไ
่ ปประกาศอะไรให้ใครรู ้เลย รู ้เรา
ด้วยตางหาก
อยางไรกตาม
็ ิ
่ น
เองคนเดียวดีทีสุ ด เอาเป็ นวา่ ให้จิตเป็ นสมาธิให้มากทีสุ ด มีความเบิกบานใจ มันกเกนพอ
ไมต้่ องไปแขงขั
่
อมสถานเดียว เอาฤทธิเดชนันมาใช้เป็ นเครื องดับทุกข์ดีกวา่
ทีฤทธิเดชอะไรดีกวา่ มีแตความเสื
่ ่ว่าทํา
เมือพิจารณาถึงขันตอนในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานัน มีขนั ตอนทีเป็ นวิทยาศาสตร์ ไมใช
ั
่ แบบแผนเป็ นมาตรฐานแตประการใดเลย
่
กนเองไมมี
เพราะหลักธรรมอริ ยสัจจ์ ๔ กคื็ อ ขันตอนต้นแบบของ
่ ่ รู ปแบบการ
“ระเบียบการวิจัย” [Research Methodology] ในศาสตร์สมัยใหม่แทบทุกสาขา นี เอง เพียงแตวา
เจริ ญภาวนานัน เป็ น “การวิจัยเชิ งทดลอง” โดยใช้ประสบการณ์ตรง ในการเข้ารวมภาคสนามจริ ง และเป็ น
“การวิจัยเชิ งคณภาพ
” [Qualitative Research] ฉะนัน องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็ น “พระบิดาแห่ ง
ุ
่ สนใจมาก เพราะบุญน้อย ไมมี่ โอกาสศึกษา
วิจัยคนแรกในโลก” เพียงพวกนักวิชาการโลกตะวันตกไมได้
่ จริ ง โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง คนพวกนียงั คิดวาคนอิ
่
พระพุทธศาสนาอยางแท้
นเดียสมัยโบราณป่ าเถือน เป็ นสังคม
แบบเกษตรกรรมโบราณ ไมมี่ ยคุ ประวัติอุตสาหกรรมเหมือนยุโรปสมัยกลาง การยกตัวขึนเหนือคนอืน ทังที
่ ยมวัตถุนิยมและบริ โภค
ไมรู่ ้ความจริ ง จึงเป็ นความเลาเบาปัญญาของคนตะวันตก เพราะพวกนียดึ มันในคานิ
ั นสวนใหญ
่
่ เพราะหาความสุ ขทีแท้จริ งใน
นิ ยมเป็ นวิถีชีวิต ในสมัยปั จจุบนั จะเป็ นโรคจิตหวาดระแวงกนเป็
่ สังคมไทยกพยายามตามจะไปเป็
็
็
ชี วิตไมได้
นเหมือนพวกนี จากสังคมเมืองยิม กกลายเป็
นสังคมหน้ามืด
บอกบุญไมรั่ บ เพราะไม่หลงทิศทางวา่ จะรวยไปทําไม งงชีวิตตนเอง ความจริ ง “อวิชชา” มันครอบงําสมอง
่
จากสังคมมีอารยธรรมไทย กลายเป็ นสังคมมัวๆ ไมรู่ ้จกั ตัวเอง พวกคนทีสะสมบุญเกาความดี
มาเยอะ กถื็ อวา่
โชคดี ทีหันหน้า พาครอบครัว เพือนฝูง มาศึกษาพระธรรม และลงมือปฏิบตั ิธรรม พยายามเข้าหาพระอริ ย
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่ ่
่
สงฆ์ ไมใชพระปลอม
เพือตอยอด
“ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” ของตนและคณะ ให้สะอาดบริ สุทธิ ยิงขึน
่ ค่าทีผาน
่
เป็ นสังคมมีอนาคต รู ้จกั หน้าทีการงาน ความรับผิดชอบ มีระเบียบในการดําเนินชีวิต ใช้เวลาอยางมี
ไปทุกเสี ยวนาที มีสติสมั ปชัญญะ และเดินทางตามหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” อันมีปทัฏฐานข้อประพฤติปฏิบตั ิ
่ ่
ด้วย “อริยมรรคมีองค์ ๘” มีศรัทธาทีถูกต้องทีนําไปสู่ ขอ้ สมมติฐานชีวิตทีถูกต้อง ไมผิ่ ดทางอยางแนนอน
่
็ เทคนิ คการใช้ “วิธีตังข้ อสมมติฐาน” [Hypothesis = A supposition or proposed explanation
อยางไรกตาม
made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation.] จึงเป็ นข้อคิดทีคาดคะเน
่
จะเป็ นจริ งใหมตามข้
อมูลหลักฐานทีมีอยูใ่ นขณะนัน และทําการตรวจสอบค้นหาความจริ งหลังจากนัน เพือ
่ นจริ งตามนัน อีกครังหนึง เพราะฉะนัน การตังข้อสมมติฐานจึงเป็ นทักษะสําคัญที
หาหลักฐานมายืนยันวาเป็
ั ฏฐาน เพราะเป็ น
เป็ นวิธีวิทยาศาสตร์ ทีต้องใช้ประกอบในกระบวนการคิด และในการเจริ ญวิปัสสนากมมั
การศึกษาค้นคว้า “องค์ ความร้ ู พนฐานอั
ื
นเป็ นความรู้ พืนฐาน” [Assumptions] ไว้ก่อนทีจะลงมือศึกษาจริ ง
่ ่ องทีผิด แตเป็
่ นการไมประมาทในการคิ
่
่ นเป็ น
การคิดอะไรไว้ล่วงหน้า จึงไมใชเรื
ด โดยมีเรื องราวประวัติยออั
ั
ั ่ ้จกั การอธิบาย
ภูมิหลังไว้ประกอบการตัดสิ นใจของตน เปรี ยบเสมือนวา่ การจะคุยกบคนที
เรารู ้จกั ดี กบไมรู
่
่ ั และการค้นหาหัวข้อสนทนา ก็
่ คคลระหวาง
่ ๒ คน นี ยอมแตกตางกน
ถึงภาพลักษณ์อนั บุคลิกภาพสวนบุ
่ ่
่
่ ั
แตกตางกนไปตามลั
กษณะของบุคคล การเข้าใจคนกอนลวงหน้
าวา่ จะแสดงมนุ ษยสัมพันธ์ทีดีอยางไรไว้
่ จึงเรื องที “ไม่ ประมาท–อัปปมาทะ” เพราะประกอบด้วยกระบวนการคิดทีถูกต้องถูกวิธี และทีสําคัญ
กอน
ประกอบด้วยเหตุผลและปัญญาตามหลักปฏิจจสมุปบาท ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การสั มปทา” การทําการบ้าน
่ ่
่ กคื็ อ “การวางแผนทีดีทสด
่ ยวกนั คือ การเตรี ยมการอยางรอบคอบในทุ
่
ี ุ ” เชนเดี
กเรื อง
มากอนลวงหน้
าอยางดี
่
ิ นกบตนในการดํ
ั
่ ่ กคิดแบบคนไมมี่ เป้ าหมายในชีวิต อยูไ่ ปวันๆ อยูอ่ ยางสิ
่ นคิด
ทีนาจะเกดขึ
าเนินชีวิต ไมใชนึ
เป็ นทุกข์เพือรอวันตาย “ด้ วยเป็ นงงกับชี วิต” ฉะนัน “อัปปมาทะ–โยนิโสมนสิ การสั มปทา–ปฏิสัมภิทา ๔”
่ าให้เกดภาวะอั
ิ
รวมกนั ยอมทํ
นยอดเยียมภายในตนได้ ในทางธรรมเปรี ยบได้กบั หลักธรรม “อนตตริ
ุ ยะ ๓”
[Excellence] หรื อไปเสมอกบัหลักธรรม “โกศล ๓” [Proficiency] ดังนี
“อนตตริ
ุ ยะ ๓” หมายถึง ภาวะอันยอดเยียม–สิ งทียอดเยียม เมือผูป้ ฏิบตั ิรอบรู ้ปฏิปัตติสทั ธรรม ได้แก่
่ งสุ ดคือเห็น
(๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” คือ การเห็นอันเยียม ได้แก่ ปัญญาอันเห็นธรรม หรื ออยางสู
่
่
นิพพาน ในทางโลก คือ ปั ญญารอบรู ้สถานการณ์โลกลวงหน้
าได้เป็ นอยางดี
่ ง่ายหมาย
(๒) “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” คือ การปฏิบตั ิอันเยียม ได้แก่ การปฏิบตั ิธรรมทีเห็นแล้ว กลาวให้
เอามรรคมีองค์ ๘ ในทางโลก คือ ความรอบรู ้อุบายวิธีหรื อกุสโลบายในการดําเนินงาน
ั ตถุประสงค์การทํางาน
เหมาะสม ตรงกบวั
่
(๓) “วิมุตตานตตริ
บตั ินัน คือ
ุ ยะ” คือ การพ้นอันเยียม ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็ นผลแหงการปฏิ
ิ
ความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง หรื อนิพพาน ในทางโลก คือ ประโยชน์อนั เป็ น
ิ นด้วยปรี ดาปราโมทย์และปี ติยงิ ดี เป็ นสุ ขสันต์สวัสดี
ความสําเร็ จทีจะเกดขึ
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“โกศล ๓” หมายถึง ความฉลาด–ความเชี ยวชาญ–ความรอบรู้ พิเศษ [Expertise] เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้ฌาน ๔
โดยเฉพาะจตุตถฌาน ได้แก่
(๑) “อายโกศล” คือ ความฉลาดในความเจริ ญ ความรอบรู ้ทางเจริ ญและเหตุของความเจริ ญ
(๒) “อปายโกศล” คือ ความฉลาดในความเสื อม ความรอบรู ้ทางเสื อมและเหตุของความเสื อม
้
(๓) “อปายโกศล
” คือ ความฉลาดในอุบาย ความรอบรู ้วธิ ีแกไขเหตุ
การณ์และวิธีทีจะทําให้สาํ เร็จ
ุ
่ ่ ปุถุชนผูไ้ มได้
่ ศึกษาพระธรรมอยางจริ
่ งจัง จนเกดปฏิ
ิ ภาณไหวพริ บได้ กยอม
็่
ในภาวะทีถูกต้องดังกลาวเชนนี
เสี ยโอกาสทีจะประยุกต์ดดั แปลงนําข้อธรรมหรื อหลักธรรมดีๆ มาใช้ในชีวิตจริ ง เรี ยนรู ้ความได้ทงั คติโลก
่ มสร้างสรรค์ และริ เริ มความคิดใหมๆ่ ไมได้
่ เข้าทํานองทีวา่ : “ความร้ ู ท่วม
และคติธรรม แตดั่ ดแปลก ตอเติ
่ น = รู ้ดีจนไมได้
่ ดี] ไมสามารถเข้
่
หัว เอาตัวไม่ รอด” [เรี ยนมากจนโง่–เพราะคิดเองไมเป็
าถึงการเอาตัวรอด
่ ่ กวางแผนยุทธศาสตร์ทีดี
ทีวา่: “ร้ ู หลบเป็ นปี ก ร้ ูหลีกเป็ นหาง” [ตายนําตืน เพราะชอบคิดอะไรตืนๆ] ไมใชนั
่ าความเดื อดร้อนมาสู่ ตนและคณะในทีสุ ด ไมใชความสวั
่ ่
่ น
สดี แตเป็
คิดแคบ คิดสัน สิ นคิด สุ ดท้ายยอมนํ
่ นทุกข์ นันเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นการดับความไมรู่ ้
งูสวัดติดกนัทังคณะ ปวดแสบ ปวดร้อน ไมเป็
จริ ง คือ “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” ด้วยหลักธรรม ๓ ประการ ได้แก่ (๑) อริ ยสั จจ์ ๔ (๒) ญาณในกาลทัง ๓
อย่ าง และ (๓) อิทปั ปัจจยตา ๑๒ เพือให้เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม = ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” [The Eye of
่
Truths] คือ ปั ญญาเห็นไตรลักษณ์แหงนามรู
ป ด้วยปั ญญาเห็นตามเป็ นจริ งวา่ : “สิงใดสิ งหนึงมีความเกิดขึน
เป็ นธรรมดา สิ งนันทังหลายย่ อมดับไปเป็ นธรรมดา” คําวา่ “ธรรมดา” หมายถึง ความเป็ นไปตามธรรมชาติ
เป็ นไปตามความจริ งที ปรากฏตาม “กฎธรรมชาติ” เชน่ ปฏิ จจสมุ ปบาท ๑๒ ไตรลักษณ์ ธรรมนิ ยาม ๓
ิ นในกระบวนการคิด ได้แก่
อริ ยสัจจ์ ๔ ธรรม ๒ ธรรม ๓ เป็ นต้น เพราะฉะนัน ต้องมี “ปฏิสัมภิทา ๔” เกดขึ
(๑) ปั ญญาฉานในธรรม [เห็นเหตุ] (๒) ปั ญญาฉานในความหมาย [เห็นผล] (๓) ปั ญญาฉานในภาษา [นิ ยาม
่ กวิธี] อันมีบาทฐานมาจาก “ญาณ ๓” [กาล ๓] ทีจะ
ศัพท์ได้] และ (๔) ปั ญญาฉานในปฏิภาณ [คิดเป็ นอยางถู
เป็ นปัจจัยสําคัญใน “การกําหนดข้ อสมมติฐาน” ได้รัดกุมรอบคอบดีและสมบูรณ์ ดังนี
“ญาณ ๓” หมายถึง ความหยังรู้ –ปรี ชาหยังรู้ เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้ฌาน ๔ โดยเฉพาะจตุตถฌาน ได้แก่
่ องมาได้
(๑) “อตีตงั สญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีต รู ้อดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ิ บตอไปได้
่
(๒) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคต รู ้อนาคต หยังผลทีจะเกดสื
ํ
ถึงองค์ประกอบและเหตุ
(๓) “ปัจจปปั
ุ นนังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนปัจจุบนั รู ้ปัจจุบนั กาหนดได้
ปั จจัยของเรื องทีเป็ นไปอยู่
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เพราะฉะนัน เป้ าหมายสําคัญในชีวิต คือ “ความสํ าเร็จ–ปฏิเวธ = รู้ แจ้ งแทงตลอด” โดยทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้อง
่ อย ๒ ประการ ในทางคติโลก (๑) “อดเพือความสํ าเร็ จ” กบั (๒) “กินเพือ
ตัง “ข้ อสมมติฐาน” ไว้อยางน้
ั ธรรม ได้แก่ “ปฏิปทา ๔” หมายถึง การปฏิ บัติแบบที เป็ นทางดําเนิ นให้
ความสํ าเร็จ” เมือเปรี ยบเทียบกบคติ
ถึงจุดหมายคือความหลุดพ้ นหรื อความสิ นอาสวะ ซึงจะเป็ น ข้อ ๑ กบั ข้อ ๓ ดังนี
่
“อดเพือความสํ าเร็จ” คือ ขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนในการประกอบอาชีพอยางหนั
ก
(๑) “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” [ปฏิปทาทราม] คือ “ปฏิบตั ิลาํ บาก ทังร้ ูได้ ช้า” เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” แรงกล้า ต้องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นัน
่ ่ นใจ เชน่ อสุ ภะ เป็ นต้น อีกทังอินทรี ยก์ ออน
็่
อยูเ่ นืองๆ หรื อ เจริ ญกรรมฐานทีมีอารมณ์ไมนาชื
่ า พระจักขุบาลอาจเป็ นตัวอยางในข้
่
จึงบรรลุ “โลกตตรมรรค
” ลาช้
อนีได้
ุ
่ บูรณ์
“กินเพือความสํ าเร็จ” คือ มีความถึงพร้อมด้วยปัจจัยสนับสนุนในการประกอบอาชีพอยางบริ
(๓) “สขา
ุ ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” [ปฏิปทาทราม] คือ “ปฏิบตั ิสบาย แต่ รู้ได้ ช้า” เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
่
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” ไมแรงกล้
า ไมต้่ องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ”
นันเนืองนิตย์ หรื อ เจริ ญสมาธิได้ “ฌาน ๔” อันเป็ นสุ ขประณี ต แตมี่ อินทรี ยอ์ ่อน จึงบรรลุ
่ า
“โลกตตรมรรค
” ลาช้
ุ
แนวทางปฏิบตั ิตน
“อดเพือความสําเร็ จ”
ิ อความสําเร็ จ”
“กนเพื
“ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺ ธาภิ ฺ ญา”
“สุ ขา ปฏิปทา ทนฺ ธาภิ ฺ ญา”

ทีสดของชี
วติ
ุ
ตายทุกข์ตายยาก
ตายสุ ขในโภคทรัพย์
ละสังขารด้วยวิมุตติสุข
ละสังขารด้วยวิมุตติสุข

ความสํ าเร็จ
วัฏฏะ
วัฏฏะ
วิวฏั ฏะ
วิวฏั ฏะ

่ ดยสรุ ป ในกระบวนการตังข้อสมมติฐานพอประมวลได้ ๖ ประการ ดังนี
กลาวโ
(๑) ความคิดเบือต้ น–Assumptions คือ ขอบเขตภูมิหลังของประเด็น
(๒) ศรัทธา–Belief คือ ความเชือประกอบด้วยเหตุผล
(๓) ข้ อคาดคะเน–Presupposition คือ ความเป็ นไปได้
(๔) ข้ อสมมติฐาน–Hypothesis คือ ทางเลือกเชิงปฏิบตั ิ
(๕) ข้ อยืนยัน–Assertion คือ การค้นคว้าสื บหา
(๖) ภาวะทีถกต้
ู อง–Righteousness คือ ข้อสรุ ปสุ ดท้าย
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่
ิ กอยางมี
่ ความจําเป็ นอยางยิ
่ งในทุกกรณี ไมวาจะเป็
่่
กลาวโดยสรุ
ป การตังสมมติฐานในการประกอบกจทุ
นกจิ
ิ อยกตาม
็ ไมควรดํ
่ าเนินชีวิตทีไร้จุดหมาย คือ ไมมี่ การวางแผนชีวิต ยอมปลอยชี
่ วิตไปตามสายลมกบั
เล็กกจน้
่ ั “คณบทของผ้
แสงแดด ซึงไมตรงกบ
เู ป็ นพทธะ
ุ
ุ ” ได้แก่ (๑) ผ้ รู ้ ู (๒) ผ้ ตู ืน (๓) ผ้ ูเบิกบาน นันคือ ความมุ่งมัน
เพือความตรัสรู ้ “สั มโพธะ” โดยให้เข้าถึง “กระแสแห่ งนิพพาน” ให้ได้โดยปรมัตถ์ หรื อเรี ยกวา่ “ปรมัตถะ”
คือ ประโยชน์สูงสุ ด จุดหมายสู งสุ ด ให้เห็นถึงประโยชน์ในปั จจุบนั ประโยชน์ในโลกนี ประโยชน์ขนั ต้น ที
เรี ยกวา่ “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” และประโยชน์ในอนาคต ประโยชน์เบืองหน้า ประโยชน์ในภพหน้า ประโยชน์
็
ํ นดหรื อตังข้อสมมติฐานได้ กแสดง
ขันสูงขึนไป ทีเรี ยกวา่ “สัมปรายิกตั ถะ” ฉะนัน ความสามารถในการกาห
่ คคลนัน มีขนั ตอนในการวางแผนชีวิตทีรอบคอบ มีกิจทีเป็ นประโยชน์ทาํ ตอเนื
่ องกนไป
ั ไมเสี
่ ยเวลากบั
วาบุ
่
่ นแกสารในชี
สิ งไร้ ส าระ ไมเป็
วิ ต ที เรี ย กวา่ “โลกธรรม ๘” หมายถึ ง ความเป็ นไปตามคติ ธ รรมดาซึ ง
็ นเวียนตามมันไปไมสิ่ นสุ ด คือ มีทงั “สุคติ–อิ ฏฐารมณ์ ” คือ
หมุนเวียนมาหาสัตวโลก และเหลา่สัตวโลกกหมุ
่ นาปรารถนา
่
่ ไมนาปรารถนา
่ ่
ิ บสลับกนไป
ั ทีเรี ยกวา่
สวนที
และ “ทุคติ –อนิ ฏฐารมณ์ ” คือ สวนที
ซึ งเกดดั
“สั งสารทุกข์ แห่ งภวจักร” ได้แก่ (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
ุ ”
่ น “ปถชนผ้
เป็ นธรรมดา ” [โดย
คือ ความทุ ก ข์ นัน คื อ ไมเป็
ุ ุ ูมี โสกะ –ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนั ส –อปายาส
ุ
พิจารณาตามหลัก “ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒” คือ การเกิดขึนพร้ อมแห่ งธรรมทังหลายเพราะอาศัยกัน ได้แก่
อวิชชา–ตัณหา–อุปาทาน–สั งขาร (กรรมภพ) –วิ ญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ภพ (อุปปั ตติ
ภพ) –ชาติ–ชรามรณะ ผลวิบากทีตามมา ได้แก่ โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส] แตถ้่ าเป็ นพระ
่ น “อริยบคคลผ้
อรหันต์แล้วยอมเป็
เป็ นธรรมดา” ด้วยเหตุ
ุ
ูปราศจาก โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
่ งด้วย “ญาณแห่ งปฏิสัมภิทา ๔” [ปฏิสัมภิทปั ปั ตตะ]
นี บุคคลผูม้ ีปัญญาเห็นธรรมตามเป็ นจริ งได้นนั ยอมถึ
่ ง “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ การรู ้เห็นอยางเทาทั
่ ่ นการ ทีประกอบด้วยปั ญญา ๓ อยาง
่ ได้แก่
โดยเฉพาะอยางยิ
(๑) ความคิดริ เริ ม–Initiativeness (๒) ความรู ้สร้างสรรค์–Creativeness และ (๓) ความรู ้ประยุกต์ดดั แปลง–
่
Applicability นันคือ “คิดได้ –คิดออก” จึงมีความสามารถตัง “ข้ อสมมติฐานของกิจต่ างๆ” ทีจะทําในแตละ
ิ
ํ
วันและในอนาคต ถ้าเป็ นกจทางค
ติ โลก คือ การวางแผน การกาหนดนโยบาย
การทําแผนธุ รกจิ [การ
ี
่ หรื อ แผนยุทธศาสตร์
โฆษณา–การตลาด–การผลิต–การขยายธุรกจิ เป็ นต้น = โลกยธรรม
] โครงการตางๆ
ํ
่ ยอมเป็
่ นคนทีไมมี่ ความนึกคิดจะทําการใดในอนาคตได้เชนกน
่ ั
ถ้าบุคคลนัน คิดกาหนดข้
อสมมติฐานไมได้
่ าผลลัพธ์ทีจะเกิดขึนในอนาคตได้ตามทีตังใจไว้หรื อวางแผนและ
เพราะการทําสิ งในปัจจุบนั ให้ดีทีสุ ด ยอมนํ
่ งประเด็นความสําเร็ จในชีวิตไว้อยางดี
่ ทัง
นโยบายไว้ เพราะฉะนัน พระธรรมในพระพุทธศาสนาได้กลาวถึ
ิ
ทางคติ โ ลกและทางคติ ธ รรม อยู่ที ใครจะผูน้ ึ ก คิ ด ประยุก ต์ดัด แปลงนํา ไปใช้ใ ห้เ กดประโยชน์
ไ ด้จ ริ ง
่ ง ความริ เริ มและความคิดสร้างสรรค์ ไมวาจะเป็
่่
่ ็ ด้วยประการ
โดยเฉพาะอยางยิ
นงานเล็กหรื องานใหญกตาม
ฉะนี.
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