อารัมภบท
ี องในความรู ้ ภาคทฤษฎี เพือนําไปปฏิ บตั ิ ดว้ ย
เนื อหาสาระในการศึ กษาปฏิ บตั ิ ธรรมเกยวเนื
ั
ขันตอนทีถูกระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ เพือให้มีความทัดเทียมคู่ขนานกบความรู
้ทางโลก ทีเรี ยกวา่ “ปั ญญา
่ ได้แก่ (๑) “จินตามยปัญญา” คือ การทํา “โยนิโสมนสิการ” ทีสื บเนืองในตน การคิดอยาง
่
สามัญ” มี ๒ อยาง
ถูกวิธีพิจารณาสื บค้นด้วยอุบายทีมีเหตุผลทีแยบคายในใจ กบั (๒) “สตมยปั
ญญา” คือ การศึกษาเล่ าเรี ยนจาก
ุ
่
ผู้อืนที เป็ นแหล่ งความรู้ นันคือ “ปรโตโฆสะ” แตในทางธรรมนั
น คือ “อธิปัญญา” เรี ยกวา่ (๓) “ภาวนามย
ปัญญา” คือ ปัญญาหยังรู ้จาก การเจริญฌานสมาธิ เพือหมายเอา “จตุตถฌานจิต–จิตประภัสสร” ซึงเป็ นภาวะ
จิตทีปราศจากนิ วรณ์ ทีทําให้เกดิ “ญาณทัสสนะ” –ปั ญญาทัสสนะ คือ การเห็นด้วยปั ญญาในการหยังรู ้ดว้ ย
ิ น
ญาณ อันเป็ น “จิ ตตัววิปัสสนา” –สมาธิในวิปัสสนา กบั การเจริญวิปัสสนาญาณ คือ ความรู ้ทีคมชัดทีเกดขึ
่ ปัสสนา เพราะฉะนัน เนื อหาสาระจึงเป็ นเรื อง “นามธรรมขันสงู” ทีประกอบด้วย (๑) “อํานาจ
ในภูมิแหงวิ
ิ
่
พลังแห่ งสมาธิ –อธิจิตต์ ” ได้แก่ สั มมาวายามะ สั มมาสติ สั มมาสมาธิ อันมีพลังทีดับกเลสอยางกลาง
“ปริ ยฏุ
ฐานกิ เลส” เชน่ นิ วรณ์ ๕–อุปกิ เลส ๑๖ และ (๒) “อํานาจพลังแห่ งปั ญญา–อธิปัญญา” ได้แก่ สั มมาทิ ฏฐิ
ิ
่
สัมมาสังกัปปะ อันมีพลังทีดับกเลสอยางละเอี
ยด “อนุสยกิเลส” เชน่ อนุสัย ๗–อาสวะ ๔–สังโยชน์ ๑๐
่ ยมรรคนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้อง มีศีลวัตรบริ สุ ทธิ [อธิ ศีล] เชน่ ศีล ๕–ศีล ๘
โดยพืนฐานแหงอริ
ิ
่า งหยาบ “วี ติ ก กมกิ เ ลส” ไมทุ่ ศีล ดัง นัน การทํา ความเข้า ใจในความสัม พัน ธ์ แ หง่
เพื อที จะดับ กเลสอย
หลักธรรมทังหลายด้วยการเจริ ญปั ญญาใน “โยนิโสมนสิ การ” เพือให้เกดิ “ปั ญญา–ความรอบรู้ ลึกซึ ง” ๑
่
“ญาณ–ความรู้ ที คมชั ด” ๑ “ญาณสั มปยตต์
นกระบวนการคิดทีพิจารณาจําแนกแจกธรรม ที
ุ ” ๑ ยอมเป็
สามารถหาข้อสรุ ปทัวไปได้ อันเป็ นภาพรวมเชิงทฤษฎี ทีเป็ นความเข้าใจทีถูกต้อง คือ “สั มมาทิฏฐิ”
่
ฉะนัน จุดประสงค์สูงสุ ดโดยปรมัตถ์แหงการปฏิ
บตั ิธรรมนัน เพือให้เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม”
คือ “อริ ยธรรม–พทธธรรม
” ได้แก่ “อริ ยศี ล–อริ ยสมาธิ –อริ ยปั ญญา–อริ ยวิ มุตติ ” ซึ งจะกลายเป็ นปั ญญา
ุ
่ ยบุคคล–พระโยคาวจรขีณาสพ–
แตกฉาน คือ “ปฏิสัมภิทา ๔–ปฏิสัมภิทาสั มปทา” ซึ งเป็ นคุณบทแหงอริ
พระอรหันต์ ได้แก่ (๑) ความถึงพร้อมปั ญญาแตกฉานด้าน ความหมาย–อัตถปฏิสัมภิทา (๒) ความถึงพร้อม
ปั ญ ญาแตกฉานด้า น ธรรม–ธั ม มปฏิ สั ม ภิ ท า (๓) ความถึ ง พร้ อ มปั ญ ญาแตกฉานด้า น ภาษา–นิ รุ ตติ
ปฏิสัมภิทา และ (๔) ความถึ งพร้อมปั ญญาแตกฉานด้าน ไหวพริ บ–ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ด้วยเหตุผลนี ผู ้
่
ปฏิบตั ิธรรมจึงต้องมุ่งมันในการปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม
คือ “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” ทีพรังพร้อมด้วย
ทัง (๑) “ภาคทฤษฎี” และ (๒) “ภาคปฏิ บัติ” ทีสอดคล้องเป็ น “เอกภาพ” เดียวกนั ให้หมันประกอบความ
เพียร “วิริยะ” และความอดทน “ขันติ” เพือทีจะบรรลุเอกอุดมอันเป็ นเลิศสู งสุ ดถึง “ความตรั สร้ ู สัมโพธิ
่ วิตนี.
ญาณ” อันเป็ นทีสุ ดรอบแหงชี

–ง–

