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Synopsis
The main principle of Dhamma practice in the Buddhism is derived from some
different opinions on the extreme conducts or the extreme way of living against the right states of “The
Middle Path”, comprised of (1) Extreme Hedonism – the extreme of sensual indulgence and (2)
Extreme Asceticism – the extreme of self–mortification. The Buddha chooses the middle way of
wisdom that is consisted of noble conducts, the so–called “The Noble Eightfold Path” –The Right
Method –in order to get some extinction of the defilements, the origin of a state of Suffering – “The
Five Aggregates of Existence subject to Clinging leaded to Suffering”. Practically, the study of
theoretic approach means “The Middle Path” that consists of three ways, as follows: (1) Begin with
wisdom (2) Carry out with wisdom and (3) Lead to the noble wisdom, in order to an ability to attain the
Enlightenment of the Four Noble Truths, under the power of the so–called “The Threefold Learning” in
relation to (1) Training in Higher morality: Right Speech, Right Action and Right Livelihood (2)
Training in Higher mentality: Right Effort, Right Mindfulness and Right Concentration and (3)
Training in Higher wisdom: Right Understanding and Right Thought, respectively. Moreover, it is
separated into four components of Development, as follows: (1) Physical Development (2) Moral
Development (3) Emotional Development and (4) Wisdom Development, respectively. However, the
mental development is categorized into two more ways, as follows: (1) Tranquility Development means
to concentrate with “The Four Absorptions of the Form Sphere” –Meditation and (2) Insight
Development means to consider the phenomena with “Sixteen Insights”. All of two processes are called
“Cultivation”, the way of Defilements–Solitude consisted of “Absorption” and “Insight” combined with
“The Thirty–Seven Enlightenment States”, the qualities contributing to enlightenment or encouraging
the Noble Path, as follows: the Four Foundations of Mindfulness, the Four Great Efforts, the Four Paths
of Accomplishment, the Five Controlling Faculties, the Five Powers, the Seven Enlightenment Factors,
and the Eightfold Path. Consequently, the process of Physical Development in the Buddhism directly
reveals the behavior to give a value of morality, Mentality Development to purify and make cheerful
without all defilements and sufferings, and Wisdom Development, cleanly and purely, to make a new
body of knowledge in accordance with “Natural Law”, together with “Truth Wisdom” and
“Enlightening Wisdom”, and perfectly fulfilled with “Insight Knowledge of Buddhism”. So, those who
follow up these mentioned approaches and right practices are absolutely able to attain the right
Enlightenment of the Four Noble Truths and become the Noble People in their most courageous life.
–ข–

