คําแนะนําการอ่าน
่
การอานหนั
งสื อพระธรรมนัน ถือเป็ น ทักษะการอ่ านเฉพาะตน เพราะเป็ นเรื องทฤษฎีในเชิง
พระอภิธรรมโดยปรมัตถ์ พร้ อมด้วย หลักการ–ทฤษฎี–สตร
ู –กฎ–ระเบียบ–กฎเกณฑ์ –แนวคิด–ความเชื อ
ั
รวมทัง การตั งข้ อสมมติฐาน เพือหาข้อสรุ ปทัวไป [Generalizations] ที สอดคล้องกบภาคปฏิ
บตั ิ ฉะนัน
่ งเป็ น การพัฒนาทักษะการคิดขันสงู นันคือ “การอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ” เพือสังเคราะห์ย่อย
ขันตอนการอานจึ
่ คือ การลงความเห็ นที ถูกต้ อง ซึ งหมายถึง “สั มมาทิฏฐิ ” ตามหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา–
สาระเนื อหาทีอาน
อริ ยมรรคมีองค์ ๘” หมายถึง “วิปัสสนาภูมิ–ปั ญญาภมิู” [ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย ์ ๒๒–
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ [ปฏิจจสมุปปั นนธรรม] –ไตรลักษณ์–อริ ยสัจจ์ ๔] อันเป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิของพระ
อริ ยเจ้า–อริ ยบุคคล ซึ งจะเป็ นวิถีกระบวนการคิด คือ “สั มมาสั งกัปปะ” คือ ความดําริ ชอบ ทีประกอบด้วย
่ เพราะฉะนัน “ภมิู รู้–ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” อันเป็ น “ภมิู หลัง
“เนกขัมมะ–อพยาบาท–อวิหิงสา” ในขันตอไป
่ ถึงระดับความเข้าใจทีถูกต้องในพระธรรมวินยั นี ดังนี
ของผ้ อู ่ าน” ทีสําคัญ ซึงจะบงชี
่
(๑) แก่ นพระสั ทธรรม คือ สรุ ปลงที “ธรรมเอก ๓” ได้แก่ “อัปปมาทะ” ความไมประมาท
๑
ั
่ กวิธี ๑
“กัลยาณมิตตตา” การมีกลยาณมิ
ตร ๑ “โยนิโสมนสิการ” ความคิดอยางถู
่ ญญาอันยิง ๑ “อริ ยมรรคมี
(๒) ปฏิปทาอันยิงยวด คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” เส้นทาสายกลายแหงปั
ิ
องค์ ๘” ข้อปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐแหง่ “ญายธรรม–สัลเลขธรรม” ทีเป็ นการดับกเลสและปวง
่
ทุกข์ ๑ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ทางวิถีอนั เอก “เอกายนมรรค” ทีเอือกูลตอความตรั
สรู ้ ๑
(๓) ปฐมพุทธโอวาท คือ ปฏิปทาอันยิงทีพุทธศาสนิ กชนต้องถือประพฤติปฏิบตั ิ ได้แก่ ไม่ ทาํ
ความชัวทังปวง ๑ ทําความดีให้ เพียบพร้ อม ๑ ทําใจของตนให้ สะอาดบริ สุทธิ ๑
่ แล้ว จึงคอยเริ
่ มลงมือศึกษาพระธรรมได้ เพือขจัด “ข้ ออคติ
เมือประมวล “ภมิู หลัง” ได้อยางนี
่ [เปิ ดใจให้ กว้ าง –เพือพิจารณาสิ งทีดีดว้ ยเหตุผล] นันคือ (๑) สํารวจการอ่ านถึง
ลําเอียง” ในเนื อหาทีอาน
สาระสําคัญหลัก (๒) สํารวจการอ่ านเจาะเฉพาะประเด็น (๓) อ่ านเจาะประเด็นในเชิ งลึ กเพื อให้ เห็ นมิ ติ
สัมพันธ์ กับหลักธรรมอื นๆ ด้ วยเหตุผล–ปฏิจจสมปบาท
ทีประกอบด้ วยปั ญญา–โยนิโสมนสิ การ และ (๔)
ุ
่ าทบทวนให้เห็น “ความคิดทีอย่ ูระหว่ างบรรทัดของผ้ ูเขียนบรรยาย” เป็ นการพัฒนาทักษะการ
การอานซํ
หยังรู้ ภายในตนอีกวิธีหนึง เพือเก็บทักษะการคิดของผู้อืนมาดัดแปลงต่ อยอดอย่ างสร้ างสรรค์ เป็ นของตนเอง
ิ
ทีเรี ยกวา่ “ปฏิภาณ–ไหวพริ บ–อปายโกศล
” ซึงจะทําให้เกดภาวะที
ยอดเยียมได้ นันคือ (๑) ทัสสนานตตริ
ุ
ุ ยะ
คือ การเห็นอันเยียม–ปั ญญาอันเห็นธรรม (๒) ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ–การปฏิบัติอันเยียม–อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๓)
วิมุตตานตตริ
ุ ยะ–การพ้ นอันเยียม–ความหลุดพ้ นอันเป็ นผลแห่ งการปฏิ บัตินัน ฉะนัน ขันตอนนี เป็ นทักษะ
่ สร้างปัญญาทีถูกต้องให้เกดได้
ิ จริ ง สวนเนื
่ อหาสาระสําคัญในคู่มือการปฏิบตั ิธรรมฉบับยอนี
่ แบง่
การอานที
ออกเป็ น ๕ บท พร้อมด้วยภาคผนวก ดังนี
–ช–

บทที ๑ การเจริ ญภาวนา = อัตตสัมปทา–ความถึงพร้ อมแห่ งตนคือมีจิตใจซึ งพัฒนาเต็มทีแล้ ว
บทที ๒ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ = ทางสายกลายแห่ งปั ญญา–มัชฌิมาปฏิปทา–ไตรสิ กขา–อริ ยสัจจ์ ๔
บทที ๓ การเจริ ญสมถภาวนา = ภาคผนวก วิธีเจริ ญกรรมฐาน ๔๐–โพชฌังคปริ ตร–กายานุปัสสนา
บทที ๔ การเจริ ญวิปัสสนาภาวนา = ภาคผนวก เบญจขันธ์ –ปั ญญาญาณ ๗๓–การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด
่
บทที ๕ การรักษาอารมณ์แหงกรรมฐาน
= ภาคผนวก วิธีเจริ ญกรรมฐาน ๔๐
่ เป็ น “แผนภมิู ความคิด” เพือชวยในการเข้
่
าใจและจดจําได้ง่าย ดังนี
เมือจัดเนือหาสาระสําคัญใหมให้
(๑) เริ มต้ นด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ปัญญาอันยิง
d อริยมรรคมีองค์ ๘ สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ–สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ
e อริยสั จจ์ ๔ ทุกขอริ ยสั จจ์ –ทุกขสมุทัยอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิโรธอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิ โรธคามินีปฏิ ปทาอริ ยสั จจ์
c มัชฌิมาปฏิปทา

f ภาวนา ๔
g ไตรสิ กขา
h ภาวนา ๒

7 วิสุ ทธิ ๗

กายภาวนา

สีลภาวนา

อธิสีลสิกขา

จิตตภาวนา

ปัญญาภาวนา

อธิจิตตสิกขา

อธิปัญญาสิกขา

สมถภาวนา [ฌาน] วิปัสสนาภาวนา [ญาณ]
กรรมฐาน ๔๐–รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔ โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖
นิโรธสมาบัติ
ปั ญญาญาณ ๗๓
สี ลวิสุทธิ

จิตตวิสุทธิ

ทิฏฐิ วิสุทธิ
กังขาวิตรณวิสุทธิ
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
ญาณทัสสนวิสุทธิ

สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรี ย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘
8 โพธิปักขิยธรรม ๓๗

นิพพาน

่ ทธธรรมเพือความตรัสรู ้สมโพธิ
ภาพประกอบ ๑: ภาพองค์รวมเชิงโครงสร้างและระบบแหงพุ
ั
ญาณ
–ซ–

่
็ ในการเขียนบรรยายธรรมในคู่มือปฏิบตั ิธรรมฉบับยอนี
่ เป็ นลักษณะ “การ
อยางไรกตาม
เขียนบรรยายในเชิงภาพรวม” [Holistic Descriptive Method] คือ การพรรณนาความให้เห็นธรรมทังหลายที
สัมปยุตต์เป็ นเอกภาพเดียวกนั “สหชาตธรรม–สหวตติ
ุ ” [Omnipresence] นันคือ แสดงให้เห็น “อาณาจักร
ธรรมทังหมด” [ธรรมจักร] ทีกลายเป็ น “หน่ วยรวมเดียวกัน” [United Unit] แตสํ่ าหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรมนัน
่
ั อยางไร
่
่ (๑)
เมืออานแล้
ว ต้องจับใจความประเด็นสําคัญทีทําให้เกดิ “สั มปยตตธรรม
” กนได้
ยกตัวอยาง
ุ
่ อตอการเจริ
่
“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” สัมปยุตต์รวมกบั “สมถธรรม” ยอมเอื
ญรู ปฌานทัง ๔ ขัน และ (๒)
ิ บตั ิขึนใน “ภมิู แห่ งการเจริ ญภาวนา” ซึง
“วิปัสสนาธรรม” คือ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” นัน เป็ นธรรมทีเกดอุ
่ น ไมใช
่ ่ “ปั ญญาธรรมสามัญ” แตเป็
่ นเรื อง “ภาวนามย
ต้องสัมปยุตต์กบั “รู ปฌาน ๔” [จิตบริ สุทธิ ] เทานั
ี องกบแกนธรรมสํ
ั ่
ปัญญา–ปัญญาในวิปัสสนา” ซึงเกยวข้
าคัญ คือ “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่ ขันธ์ ๕–
อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อิ นทรี ย์ ๒๒–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒ [ปฏิจจสมุปปั นนธรรม] –ไตรลักษณ์ และ
อริ ยสั จจ์ ๔ ซึ งเป็ นธรรมสาระยิงยวด “อภิธรรม–ปรมัตถสั จจะ” และในขณะเจริ ญ “วิปัสสนาญาณ” นัน
่ ิ นควบคู่กบั “ฌานธรรม–รปฌาน
ิ
ยอมเกดขึ
๔” เสมอ เรี ยกวา่ “สัลเลขธรรม” คือ ธรรมเครื องขัดเกลากเลส
ู
เพราะฉะนัน ภมิู การเกิดปัญญาธรรมแห่ งญาณในการเจริ ญภาวนา จึงเป็ นองค์ความรู ้ในทาง
่ ่
ธรรม ไมใชในทางโลก
“องค์ ความร้ ู สามัญ–ปัญญาสามัญ” ฉะนัน “ภาวนามยปัญญา” คือ ปั ญญาแห่ งญาณ
ั
ิ นในแตละบุ
่ คคล ผูม้ ีความ
อันขึนอยูก่ บความบริ
สุทธิ แหง่ “สมาธิ” [ฌาน] กบั “ปัญญา” [วิปัสสนา] ทีเกดขึ
่ ระดับชี วิตจิตใจที สะอาด–บริ สุทธิ –ผ่ องใส–ปราศจากนิ วรณ์ ทําให้
ละเอียดประณี ตในการปฏิบตั ิ ยอมมี
่
เข้าถึง “อริยสั จจธรรม–สั จจสภาวะแห่ งนิพพาน” ได้ง่ายกวา่ ซึ งแตกตางจากผู
ม้ ีจิตใจกระด้างหยาบโลน ผู ้
มัวเมาตามกระแสโลกไมสิ่ นสุ ด นันคือ “ผู้มีโสกะ–ปริ ยเทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส–เป็ นธรรมดา” มีแต่
่ รวมทังผูอ้ ืน จนถึง “วิปลาส–วิปริ ต–คลาดเคลือน” ไป
่
จะ “ทําวิปฏิ สาร” ยอมสร้
างความเดือดร้อนให้แกตน
่
[ซอมได้
ยาก–พูดไมรู่ ้ภาษา] ได้แก่ (๑) สั ญญาวิปลาส–สัญญาคลาดเคลือน (๒) จิตตวิปลาส–จิตคลาดเคลือน
(๓) ทิฏฐิ วปิ ลาส–ความเห็นผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง “วิปลาส” ทัง ๓ ระดับนี จึงเป็ นพืนฐานความวิปลาส
ใน ๔ ด้าน [สติแตก] ได้แก่ (๑) วิปลาสในสิ งทีไม่ เทียง ว่ าเทียง (๒) วิปลาสในสิ งทีเป็ นทุกข์ ว่ าเป็ นสุข (๓)
วิ ปลาสในสิ งที ไม่ เป็ นตัวตน ว่ าเป็ นตัวตน และ (๔) วิ ปลาสในสิ งที ไม่ งาม ว่ างาม นันคือ “อภัพบคคล
ุ ”
่ ไมสามารถเข้
่
ดังกลาวนี
าถึงอริ ยมรรคได้ แทนทีจะเป็ น “ภัพพบคคล
ุ ” คือ คนทีควรบรรลุธรรมพิเศษได้
่
กลาวโดยสรุ
ป คือ (๑) การเป็ นผู้ไม่ มีปัญญาเข้ าถึงการเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ได้ (๒) การ
เป็ นผู้ไม่ เข้ าใจตนเอง ย่ อมไม่ เข้ าใจถูกต้ องกับสัจจธรรมทางวิสัยโลกได้ และ (๓) การเป็ นผู้หมดโอกาสที จะ
บรรลุโลกุตตรธรรมได้ ฉะนัน “การวิวัฒน์ พัฒนาปัญญา” ให้เจริ ญทังทางโลกและทางธรรมนัน เป็ นเรื อง
่ ต้องมี กัลยาณมิ ตรที ดี “กัล ยาณมิ ต ตตา” ประกอบด้ว ยการพัฒนาปั ญ ญาที ถึ ง พร้ อ มความ
ละเอี ย ดออน
ิ นอยางสื
่ บเนื องในตนเอง “โยนิโสมนสิ การสั มปทา” และประการสําคัญ ไมดํ่ าเนิ นชีวิตด้วย
สมบูรณ์ทีเกดขึ
ความประมาท “อัปปมาทะ” พร้อมด้วยการหมันประกอบความดีดว้ ยการศึกษาพระธรรม “พาหสัุ จจะ” คือ
ความเป็ นผู้ได้ ศึกษาเล่ าเรี ยนมาก กบั “วิริยารัมภะ” คือ ปรารภความเพียรคิดจริ งทําจริ งย่ อมได้ ผลจริ ง.
–ฌ–

