บทสรปย่
ุ อ
่
ิ
่ นด้วยกบข้
ั อ
แกนสารหลั
กในการปฏิบตั ิธรรมทางพระพุทธศาสนานัน เกดจากความไมเห็
ปฏิบตั ิหรื อการดําเนิ นชี วิตทีเอียงสุ ด ผิดพลาดไปจากทางอันถูกต้อง คือ “มัชฌิ มาปฏิ ปทา” ได้แก่ (๑)
“กามสุ ขัลลิกานุโยค” คือ การหมกมุ่นอยู่ดว้ ยกามสุ ข (๒) “อัตตกิลมถานุโยค” คือ การประกอบความ
่
ลําบากเดือดร้อนแกตนเอง
การบีบคันทรมานตนให้เดือดร้อน พระพุทธเจ้าทรงเลือก “เส้ นทางสายกลาง
แห่ งปั ญญา” ทีประกอบด้วยข้อประพฤติปฏิบตั ิทีประเสริ ฐ คือ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” เพือเป็ นแนวทางที
ิ
่ ิ ่ งกองทุกข์ ซึ งหมายถึงการยึดมันถือ
ถูกต้อง “สั มมาปฏิ ปทา” ในการดับกเลสทั
งหลาย อันเป็ นบอเกดแห
มันใน “ขันธ์ ๕” ทีเรี ยกวา่ “อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ” ในทางปฏิบตั ินนั การศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี
หมายถึง หลักธรรม “มัชฌิมาปฏิปทา” ทีประกอบด้วยวิธีปฏิบตั ิ ๓ ประการ คือ (๑) เริ มต้นด้วยปั ญญา (๒)
่ ยสัจจ์ ๔ โดย
ดําเนิ นด้วยปั ญญา และ (๓) นําไปสู่ ปัญญาอันยิง เพือให้สามารถตรัสรู ้สัมโพธิ ญาณแหงอริ
ั นตะ–สัมมาอาชีวะ
ปฏิบตั ิตามแนวทาง “ไตรสิ กขา” ได้แก่ (๑) “อธิ สีลสิ กขา” คือ สัมมาวาจา–สัมมากมมั
(๒) “อธิ จิตตสิ กขา” คือ สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ (๓) “อธิ ปัญญาสิ กขา” คือ สัมมาทิฏฐิ –
ั ซึ งแยกออกเป็ นการพัฒนาภาวนาใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) กายภาวนา (๒) สี ลภาวนา (๓)
สัมมาสังกปปะ
่
็ ในการพัฒนาจิตใจนัน ยังแยกออกเป็ นหลักสําคัญใหญๆ่ ๒
จิตตภาวนา (๔) ปั ญญาภาวนา อยางไรกตาม
ประการ คือ (๑) “สมถภาวนา” [ฌาน] คือ การทําสมาธิดว้ ยฌาน “รู ปฌาน ๔” กบั (๒) “วิปัสสนาภาวนา”
่ นี เรี ยกวา่ “สัล
[ญาณ] คือ การพิจารณาสภาวธรรมด้วยญาณ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” ขันตอนทัง ๒ อยาง
ิ นันคือ “ฌาน” กบั “วิปัสสนา” โดยต้องสัมปยุตต์กบั “โพธิ ปักขิย
เลขธรรม” คือ ธรรมเครื องขัดเกลากเลส
่ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–
่
ื นแกอริ
ธรรม ๓๗” คือ ธรรมอันเป็ นฝั กฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ และเกอหนุ
สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท –อินทรี ย ์ ๕–พละ–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ ด้วยเหตุนี กระบวนการพัฒนา
่
่ ต ใจทํา ให้เกดความ
ิ
รางกายในพระพุ
ทธศาสนานัน เป็ นการปรั บพฤติ ก รรมให้อยู่ใ นศี ลธรรม สวนจิ
่ ปราศจากกเลสทั
ิ งหลายและกองทุกข์ และทางด้านปั ญญาทีสะอาดบริ สุทธิทาํ ให้
บริ สุทธิ เบิกบานแจมใส
ิ
เกดองค์
ความรู ้ใหมที่ คล้อยตาม “กฎธรรมชาติ ” อันประกอบด้วย “ปั ญญาเห็นธรรม” กบั “ปั ญญาตรั สรู้
ธรรม” ทีไพบูลย์ดว้ ย “ปั ญญาญาณแห่ งพุทธธรรม” ฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิตามแนวคิดและสัมมาปฏิปทาอันยิง
่ ได้ ยอมกลายเป็
่
่ ยสัจจ์ ๕ ได้ คือ “ความเป็ นอริ ยบุคคล” ทีสุ ดรอบแหง่
เหลานี
นผูต้ รัสรู ้สมั โพธิญาณแหงอริ
ชีวิตนี.
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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.
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