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Introduction
่ ธ ฐานิโย
หลวงพอพุ
หลักปฏิบตั ิธรรมด้วยสัมมาปฏิปทา
อุทิศถวาย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) วัดป่ าสาลวัน จ.นครราชสี มา
 พทธวาทะ
ุ

ํ
่ ความรู ้
“ความรู ้ความเห็นอะไรทีเป็ น ‘สัมมาทิฏฐิ’ อะไรเป็ น ‘มิจฉาทิฏฐิ’ กาหนดเอางายๆ
ิ นแล้ว จิตของเรารู ้สึกปลอยวาง
่
ความเห็นอันใดทีมันเกดขึ
ไมยึ่ ดเอาไว้สร้างปัญหาให้
เดือดร้อน อันนันเรี ยกวา่ ‘สัมมาทิฏฐิ’ ทีนีสิงใดทีรู ้ขึนมาแล้ว ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้
ยุง่ ยาก อันนันเป็ น ‘มิจฉาทิฏฐิ’”
่ ธ ฐานิโย เนือง
วัตถุประสงค์ของการรวบรวมบทความการแสดงธรรมของ หลวงพอพุ
่
่
ในโอกาสตางๆ
นัน เพือเผยแผแนวทางการปฏิ
บตั ิธรรมอันประกอบด้วยสัมมาปฏิปทาตามวิธี
ปฏิบตั ิของพระบรมศาสดา ซึงสาธุชนทัวไปควรน้อมนํามาใสตั่ ว เพือสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้กบั
ชีวิตของตนและสังคม ซึงเป็ นการพัฒนา “ภูมิรู้ –ภูมิธรรม – ภูมิปัญญา” ในว◌ิปัสสนาภูมิ อันหมายถึง
่ ่ “ปัญญาสัมมาทิฏฐิ” นันเอง
“ภาวนามยปั ญญา” หรื อเรี ยกอีกอยางวา

ความรู ้ความเห็นทีถูกต้องในการปฏิบตั ิธรรมนัน เป็ นหัวใจสําคัญสําหรับการฝึ กฝนจิตให้มี
ศักยภาพ เพือให้เป็ น “สมาธิปัญญา” อันเป็ นปัญญาทีสามารถทําหน้าทีในการหยังรู ้ในสรรพสิ งได้
จริ ง คือ “ปั ญญาญาณ” หรื อ “ญาณทัสสนะ” โดยเป็ นกระบวนการปฏิวตั จิตทีตังอยูบ่ นพืนฐานการ
่
สํารวมศีลให้บริ สุทธิสะอาด คือ “ศีล ๕” ซึงจะสงผลอานิ
สงส์เป็ นเหตุเป็ นปัจจัยในการเพิมจํานวน
ทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณภาพให้แกสั่ งคมในทางอ้อม คือ “คนดีมีสติปัญญา”
“สมาธิ ” คือ ความตังมันของจิต และความมันใจ ดํารงสภาพอยูใ่ นรู ป “พลังจิต” เป็ น
พลังงานธรรมชาติในทางสร้างสรรค์สาํ หรับผูร้ ักษาศีลบริ สุทธิสะอาด และเป็ นเครื องมือสื อกลางที
จิตใช้เป็ นแนวทางในการปฏิวตั ิตวั เองไปสู่ “ภูมิรู้ –ภูมิธรรม –ภูมิปัญญา” ในว◌ิปัสสนาภูมิและนอก
วิปัสสนาภูมิ นอกจากนี ผูป้ ฎิบตั ิธรรมยังสามารถใช้เป็ นเครื องมือสื อกลางในการดับทุกข์ ซึงเป็ น
การวิวฒั น์ปัญญาญาณไปสู่ ระดับโลกุตตรญาณ คือ “นิพพาน”
ิ
ในอันดับสุ ดท้ายนี ขออุทิศถวายบุญกุศลด้วยดวงตาเห็นธรรมทีเกดจากการศึ
กษาค้นคว้า
่ ธ ฐานิโย และขอทานผู
่ อ้ ่านบทความธรรมะนี จง
หลักปฏิปัตติธรรมในบทความทังนี แด่ หลวงพอพุ
่
เข้าถึงพระพุทธธรรมเพือประสบสันติสุขทุกทานตลอดกาล
นิธี ศิริพฒั น์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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Introduction
 Buddhist Motto

Any knowledge and opinion pertaining to the “Right View” or “Wrong View” can be separated
by a consequence happened already. Our mind feels indifference without an attachment to make a
suffering problem is the so–called “Right View”. Well, a happened thing that makes a difficult
problem is the so–called “Wrong View”.
The purposes of a collection of Dhamma articles of Noble Priest Phut Taniyo at any
occasion are (1) to publish the Buddhist Dhamma practice with right conducts that good common
people should use it for their self–development, and (2) to most utilize the Dhamma doctrine to
one’s life and society as metal development of the stages of “Knowledge–Dhamma–Wisdom” in
the plane of insight, exactly called “Wisdom Resulting from Mental Development” or
“Intellectual–Right Understanding”.
The right view on the Dhamma practice is essential to potential mental practice as
“Concentration–Wisdom”, that is the wisdom to make a real insight into reality (a clear
understanding of complicated situations or phenomena), the so–called “Insight and Wisdom” or
“Knowledge and Vision”. It is a process of mental revolution based on the purity of conduct
consisting in the restraint of morality or “The Five Precepts”, so that it causes as the consequence
of a direct increase in quality human resources in society with “Smart People”.
“Concentration” is a one-pointed mind or confidence in accordance with an existence of
“Mental Power”, a natural power in a creative way for those who keep the purity of conduct
consisting in the restraint of morality; and a medium tool is served as an evolutional way of mind
towards “Knowledge–Dhamma–Wisdom” in and outside the plane of insight. Moreover, Dhamma
apprentice can still use it for their extinction of suffering as the revolution of “Insight and
Wisdom” towards the absolute knowledge as “Nirvana”
At the end, we would like to offer a boon of “The Eye of Dhamma” resulted from
learning about Dhamma–Practice Knowledge of the following articles to Noble Priest Phut
Taniyo and let all readers of these articles to achieve the Buddhist Doctrine with calmness
forever.
Nithee Siripat
25 July 2011
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ปรมัตถะแห่ งนิพพาน
่
อริ ยสัจจธรรมอันสู งสุ ดแหงการบํ
าเพ็ญเพียรภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนัน คือ “พระนิ พพาน”
่
่
แตระหวางการดํ
าเนิ นสัมมาปฏิ ปทาด้วยแนวทางของ “ทุ ก ขนิ โรธคามิ นี ปฏิ ปทาอริ ย สัจ จ์”
(มรรคมีองค์ ๘) นัน ผูท้ ีจะสําเร็ จบรรลุธรรมตรัสรู ้ได้จะต้องมีการบําเพ็ญบุญบารมีสูงสุ ด คือ
่ ่ องสามัญทัวไปทีบุคคลจะทําได้ง่ายนัก พระบรมศาสดาทรงทําการ
“ปรมัตถบารมี” ซึ งไมใชเรื
่
เผยแพรพระศาสนาด้
วยหลักธรรมทีเป็ นกฎธรรมชาติพืนฐานตามความเป็ นจริ ง เพือให้ผูเ้ ป็ น
่
พุทธศาสนิ กชน สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ งในชีวิตตามอัตภาพแหงตนที
พอมีศกั ยภาพแหง่
่ ั งเป็ นดัชนี บ่งบอกพิสัยแหง่
ปั ญญาจะพึงทําความเข้าใจได้ ดังนัน ระดับปั ญญาทีแตกตางกนจึ
ความสําเร็ จในการจะได้บรรลุถึง “ดวงตาเห็นธรรม” นันคือ “สั พพัญ ุตญาณ” เพือทําให้เห็น
่ ทธกจิ คือ “อนุปาทิเสสนิพพาน” ด้วยการดับขันธ์ ๕ ทังปวง ซึ งเป็ นการ
ความสัมฤทธิผลแหงพุ
ิ
ิ บแล้วนันยังยืน
หลุดพ้นจากการดับกเลสอาสวะทั
งหลายเสร็ จสิ นแล้ว ดํารงอยูใ่ นภาวะทีกเลสดั
ตลอดไป เรี ยกวา่ “นิสสรณนิ โรธ” ซึ งเป็ นขันตอนการดับจิตดวงสุ ดท้าย คือ “จริ มกจิ ต–จริ มก
่ นติบทของ “พระปริ นิพพาน” นันเอง
วิญญาณ–ปริ นิพานจิ ต” และเป็ นสภาวะแหงสั
่
ดังนัน สัมมาปฏิปทาสู่ ความตรัสรู ้ธรรมแหงพระปริ
นิพพานนัน จึงมีคุณลักษณะพิเศษยิงยวด
่
เป็ นองค์ประกอบแหงความสํ
าเร็ จ คือ การบําเพ็ญความเพียรยิงใหญ่ “สั มมัปปธาน ๔” ได้แก่
่ ิ ไมให้
่ เกดิ (๒) เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดิ
(๑) เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียังไมเกด
่ เกดิ (๓) เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน และ (๔) เพียรรักษากุศลธรรมที
แล้ว ไมให้
ิ นแล้วให้ตงั มัน และให้เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์ นอกจากนี ความสําเร็ จในประโยชน์อนั
เกดขึ
่
สู งสุ ดประการสําคัญ คือ สัมมาปฏิปทาแหงการบํ
าเพ็ญปรมัตถบุญบารมี ๑๐ ประการ หมายถึง
“ทศบารมี ” ได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปั ญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี
สัจจะบารมี อธิ ษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ซึ งทังหมดนี คือ คุ ณสมบัติอนั
ยิงยวดของพระโพธิ สัตว์ตอ้ งบําเพ็ญให้ครบบริ บูรณ์จึงจะบรรลุธรรมอนุ ตตรสัมมาโพธิ ญาณ
เป็ น “พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้ า”
่ ญญาญาณขอบุคคลจะเป็ นเครื องแสดงปั จจัยคําจุนแหงความตรั
่
ฉะนัน อัตภาพแหงปั
สรู ้ธรรม ซึ
่ าในไตรสิ ก ขา ได้แ ก่ ศี ล สมาธิ ปั ญญา ผสมผสานกบั
ประกอบด้วยความเพี ยรอันแกรงกล้
ศัก ยภาพในความเข้า ใจหลัก สัท ธรรม ได้แ ก่ ปริ ยัติ –หลัก ธรรม ปฏิ บั ติ –การลงมื อ ทดลอง
ปฏิ เวธ–การเห็ นผลจากการปฏิบตั ิ การศึกษาให้มาก การปฏิบตั ิให้มาก การพิจารณาเห็ นอัตถ
่
ประโยชน์สูงสู ดทีจะได้รับ ยอมแสดงให้เห็ นบุพนิ มิตแหงความตรั
สรู ้ธรรมในกาลอันใกล้นี
่ ่
่ ทธกจนี
ิ ดว้ ย “ความไม่ ประมาท”
อยางแนนอน
ขอให้ผใู ้ ฝ่ ในธรรมทังหลายจงเรง่ รี บการณ์แหงพุ
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The Highest Good of Nirvana
The highest Noble Truths of insight development is “Nirvana” (Nibbāna). As for the right
practice based on “The Noble Truth of the Path Leading to the Extinction of Suffering” (The
Noble Eightfold Path), the one who achieves the enlightenment needs to perform the highest
meritorious actions as “The Supreme Perfections”, that is difficult for common people. The
Great Master declares his doctrine of the Buddhism as the absolute natural law on the
Buddhists to apply it for their life depending on their intellectual potential to get a clear
understanding. So, the differences of intellectual level work as an indicator to specify the
range of achievements, including “The Eye of Dhamma”. Certainly, that is
“Sabbaññutañān a –Omniscience” to reveal the achievements of the Buddha’s duty, as
“Anupādisesa–Nibbāna”, Nirvana without any remainder of physical existence or without all
the Five Aggregates remaining. It is the complete extinction of all mental intoxications or
defilements and sustainable existence without defilements as the so–called “Nissaran a–
Nirodha” (The Extinction by Escape). And then, it is the so–called “Carimaka–Citta,
Carimaka–Viññàn a, or Nibbāna–Citta” (Nirvana Mind), as the final stage of last–mind
extinction.
Therefore, the perfectly successful components of the right practice toward Nirvana
enlightenment are “Sammappadhāna” (The Four Great Efforts), as follows: (1) The effort to
prevent bad things that have not happened (2) The effort to abandon bad things that have
happened (3) The effort to develop good things and (4) The effort to maintain enormously
good things that have happened. Besides, the absolutely successful achievement is the right
practical restraint of ten perfections as “Pāramī”, consisting of Dāna (Charity), Sīla
(Morality), Nekkhamma (Renunciation), Paññā (Wisdom), Viriya (Endeavour), Khanti
(Endurance), Sacca (Truthfulness), Adhitthāna (Self–Determination), Mettā (Loving–
Kindness), and Upekkhā (Equanimity). All of these are the noble characteristics of the
Bodhisattva that need to perform perfectly to attain “The Enlightenment by the Buddha
Himself” (Anuttara Sammā Bodhiñān a) as “The Fully Enlightened One”
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Consequently, the wisdom level of individuals is the indicator of encouraging factors for the
supreme knowledge as the great effort components in “The Threefold Learning”, such as:
Morality, Concentration and Wisdom, that are categorized into three great potentials of
understanding about the true doctrine, as follows: (1) The true doctrine of study, (2) The true
doctrine of practice, and (3) The true doctrine of penetration, respectively. So, understanding
clearly about what advantages benefit becomes certainly “The Sign of Enlightenment” in the
near future. And, all Dhamma apprentices attempt to hurry up and carry out this “Duty of the
Buddha” with “Appamāda” –heedfulness.
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มหาปัญญาญาณแห่ งมนษยชาติ
ุ
“ปั ญญา” คือ “คุณธรรมปั จจัยคําจุน” หนึงประการในหลักธรรม “อริ ยทรั พย์ ” ซึ งสามารถสังสม
เป็ นลักษณะอาการของ “กุศลจิ ต” ในการอุปปั ตติภพชาติในสังสารวัฏฏ์ได้ เนื องจาก “จิ ต” คือ
่
่
พลังงานธรรมชาติทีมีอยู่จริ ง พลังงานจิตทีบริ สุทธิ คือ “อมตธาตุ” หมายถึง ความวางเปลาที
่ “ธาตุธรรมชาติ” อืนๆ ในจักรวาล นันคือ “ความว่ างจักรวาล” ดังนัน “จิ ตหนึง
ดํารงอยูร่ ะหวาง
ิ นระหวางความวางบริ
่
่ สุทธิ ของจิต กบความวางจั
ั
่ กรวาล หมายถึง “สภาวะแห่ ง
เดี ยว” ทีเกดขึ
ิ นจาก “การดับขันธ์ ๕” จนกระทังเกดิ “ปั ญญาญาณแห่ งการ
พุทธะ” ซึ งเป็ นสภาวธรรมทีเกดขึ
หยังรู้ ” ในสรรพสิ งทังหลาย ด้วยการเจริ ญความเพียรยิงใหญ่ คือ “สัมมัปปธาน ๔” จนบรรลุถึง
ความตรัสรู ้อริ ยสัจจธรรมด้วย “อนุตตรสั มมาโพธิ ญาณ” ซึ งกอปรด้วย “สั พพัญ ุตญาณ” อัน
ั
เป็ นปั ญญาญาณในการหยังรู ้ทีไมจํ่ ากดขอบเขต
คือ “นานาธิ มตุ ติกญาณ” คือ พลังอํานาจในการ
หยังรู ้พยากรณ์ปรากฏการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต อํานาจอันทรงพลังแหง่ ธรรมชาติของ
่ น คือ “ปฏิ ปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ” หมายถึง
จิตนี มนุ ษย์สามารถพัฒนาขึนได้ดว้ ยตนเองเทานั
่
ความหมดจดแหงญาณเป็
นเครื องเห็นทางปฏิบตั ิ ได้แก่ “วิ ปัสสนาญาณ ๙” ซึ งเป็ นการปฏิบตั ิ
ธรรมอันยอดเยียมซึงได้เห็นแล้วในข้อ (๑) “ทัสสนานุตตริ ยะ” การเห็นอันเยียม คือ เห็นธรรม
่ จะพึงละและพึงบําเพ็ญ (๒) “ปฏิปทานุตตริ ยะ” การปฏิบตั ิอนั เยียม คือ มรรคมีองค์ ๘
ทังสวนที
ิ
และ (๓) “วิมตุ ตานุตตริ ยะ” การหลุดพ้นอันเยียม คือ พ้นกเลสและกองทุ
กข์ ดังนัน สภาพการณ์
ิ นกบผู
ั ป้ ฏิบตั ิธรรมจริ งเทานั
่ น
ทังหมดนี คือ “มหาปั ญญาญาณ” ทีจะเกดขึ
“มหาปั ญญาญาณ” คือ ปั ญญาหยังรู ้ในสรรพสิ งทังหลายทีมีพืนฐานจากบุญธรรม คุ ณธรรม
ิ นในภูมิแหงวิ
่ ปัสสนาดังกลาวนี
่ คือ ปัญญาความรู ้
หรื อกุศลธรรม ดังนัน “ญาณทัสสนะ” ทีเกดขึ
่
ทีตอยอดจากความรู
้ซึงเป็ นวิสัยทางโลก ทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดับทุกข์ได้ในการ
ิ
ดําเนิ นชี วิต ซึ งประกอบด้วยปั ญญา ๒ ประการ ได้แก่ “จิ นตามยปั ญญา” ปั ญญาทีเกดจากการ
ิ
่ ยน สวน
่ “ญาณทัส
คิดพิจารณา และ “สุ ตมยปั ญญา” ปั ญญาทีเกดจากสดั
บ ศึกษา ค้นคว้า เลาเรี
ิ
สนะ” นัน คือ “ภาวนามยปั ญญา” ปั ญญาทีเกดจากการปฏิ
บตั ิบาํ เพ็ญเพียรในวิปัสสนาภูมิ
่ น ซึ งเป็ นปั ญญาญาณทีนํามาใช้ในการสร้าง “มหาปั ญญาญาณ” เพือการตรัสรู ้ธรรมแหง่
เทานั
ิ และกองทุกข์ทงั ปวงนัน โดยทัวไปแล้ว สามารถ
นิ พพาน เพราะฉะนัน การหลุดพ้นจากกเลส
่ ตจากราคะด้วยกาลั
ํ งแหงสมาธิ
่
ทําได้ ๒ แนวทาง คือ (๑) “เจโตวิมตุ ติ” ความหลุดพ้นแหงจิ
และ
่ ตจากอวิชชาด้วยอํานาจการเจริ ญปั ญญาทีรู ้เห็ นตาม
(๒) “ปั ญญาวิ มุตติ ” ความหลุดพ้นแหงจิ
ความเป็ นจริ ง ดังนัน ผูใ้ ฝ่ ในธรรมทังหลายสามารถค้นเฟ้ นหลักธรรมเพือ “วิมตุ ตานุตตริ ยะ” ได้
ตามจริ ตของตน ด้วยการบําเพ็ญเพียรคุณธรรม “อัปปมาทะ” อันเยียมนีเป็ นอาจิณ
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The Mega–Insight and Wisdom of Humankind
“Wisdom” is “The Virtues of Supporting Factors” as a kind of “The Noble Treasures” that are
accrued in the manner of “Moral Consciousness” and appears steadily in “The Triple Round
of Rebirth”, because “Consciousness” (Mind) is a certain natural energy. The pure mental
energy is an “Immortal Element”. It means that a void existing among other “Natural
Elements” in the universe. That is “The Universal Space”. Therefore, “A Single One–Pointed
Mind” happening between the purified mental void and the universal space means “The State
of Buddhism”. It is a natural phenomenon happened with “The extinction of the Five Groups
of Existence until Attaining”: “The Insight and Wisdom” of the whole thing. According to
performing “The Great Endeavors” as “Sammappadhāna” until accomplishing the noble
truths with “The Enlightenment by the Buddha Himself”, consisting of “Sabbaññutañān a –
Omniscience” – Omnipotent knowledge; such as, “Nānādhimuttikañān a” – Knowledge of
the different dispositions of beings or a predictable power of some situations in the past,
present, and future. As for the powerfully natural authority of mind, human beings can
merely develop it by themselves as “Patipadā Ñān adassana Visuddhi” – Performing of
“Purification by Knowledge and Vision”. It means the purification of knowledge as a
practical tool or “Insight–Knowledge” –the obviously excellent Dhamma practice, as follows:
(1) “Unsurpassable Vision” – An ideal sight of Dhamma about what should do or should not
do (2) “Supreme Way” – The Noble Eightfold Path and (3) “Supreme Deliverance” –
Extinction from defilements and sufferings. Therefore, all mentioned above are “The Mega–
Insight and Wisdom”, that really happens to entire Dhamma apprentices
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“Mahā Paññā Ñān a” (Mega–Insight and Wisdom) is the infinite knowledge of all things
based on boon states, ennobling virtues or wholesome states. So, the “Insight–Knowledge” in
the plane of mental development is the wisdom extended from worldly knowledge with an
ability to use for extinction of sufferings for living, consisting of two components; such as,
“Cintāmaya–Paňňā” – wisdom resulting from reflection or knowledge that is thought out
and “Sutamayapaññā” – wisdom resulting from study or knowledge that is learned from
others. “Ñān adassana” (Insight–Knowledge) is “Bhāvanāmayapaññā” – wisdom resulting
from mental development or knowledge that is gained by development or practice in the
plane of mental development, leading to create “The Mega–Insight and Wisdom” for
enlightening as “Nirvana”. As a result, the deliverance from all defilements and sufferings is
generally separated into two ways: (1) “Cetovimutti” – deliverance of mind or liberation by
concentration and (2) “Paññāvimutti” – deliverance through insight or liberation through
wisdom. So, all Dhamma apprentices are able to categorize the doctrine for
“Vimuttānuttariya” – ideal freedom or supreme deliverance depending on one’s aptitude
with performing regularly the excellent virtues of “Appamāda” – heedfulness.
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สั ทธรรมแห่ งสั มมาปฏิปทา
“สั ทธรรม” หมายถึ ง ธรรมที ดี ธรรมที แท้ ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษผูบ้ าํ เพ็ญเจริ ญ
่ ยน ได้แก่ พุทธพจน์
“สัทธรรม ๓” ได้แก่ (๑) “ปริ ยตั ิสัทธรรม” สัทธรรม คือ สิ งทีพึงศึกษาเลาเรี
พระธรรมวินัย พระไตรปิ ฎก (๒) “ปฏิ บัติสัทธรรม” สัทธรรม คือ สิ งพึงปฏิ บตั ิ ตาม ได้แ ก่
ไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา และ (๓) “ปฏิ เวธสัทธรรม” สัทธรรม คือ ผลทีพึงบรรลุได้จาก
การปฏิบตั ิดว้ ยสัมมาปฏิปทาอันเยียม ได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน
ในอีกนัยหนึ ง “สั ทธรรม” หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษผูบ้ าํ เพ็ญเจริ ญ “สั ทธรรม ๗” พึงละเว้น
จาก “สั ทธรรมปฏิ รูป” ซึงเป็ นสัทธรรมปลอม อวดคุณพิเศษด้วย “อุตตริ มนุ สธรรม” ธรรมของ
มนุ ษย์ผูย้ อดยิง ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาบัติ มรรคผล เรี ยกวา่ “ธรรมวิ เศษ” หรื อ “คุณวิ เศษ”
ิ
เพือให้เกดความงมงายด้
วยอวิชชา “สัทธรรม ๗” ได้แก่ (๑) “ศรั ทธา” มันใจในหลักทีถือและใน
่
การดี ทีทํา (๒) “หิ ริ” ความละอายใจตอการทํ
าความชัว (๓) “โอตตัปปะ” ความเกรงกลัวตอ่
ความชัว (๔) “พาหุ สัจจะ” (พหู สูต) ความเป็ นผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟังมาก ได้แก่ “พหุ สฺสุตา” ได้ยนิ ได้ฟัง
่
มาก “ธตา” ความจําไว้ได้ “วจสา ปริ จิตา” ความคลองปาก
“มนสานุเปกฺขิตา” เจนใจด้วยการจํา
ขึนใจด้วยภาพทีชัดเจน และ “ทิ ฏฺ ฐิ ยา สุ ปฏิ วิทฺธา” ขบได้ดว้ ยทฤษฎี (๕) “วิ ริยารั มภะ” ความ
้
่่ อ
ขยันหมันเพียรในการละความชัว ประกอบความดี มีใจแกล้วกล้า บากบัน กาวหน้
า ไมยอท้
ํ
่
่
า ระลึกการทีทําคําทีพูดไว้ได้ เป็ นอยูอ่ ยาง
ไมทอดทิ
งธุระ (๖) “สติ” ความมีสติ รู ้จกั กาหนดจดจํ
่
่
ไมประมาท
(๗) “ปั ญญา” ความรู ้ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล ดีชวั ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์
่
มิใชประโยชน์
รู ้คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
นอกจากนี ต้องประกอบด้วย “สั ปปุริสธรรม ๘” คือ ธรรมทีทําให้เป็ นสัตบุรุษ หรื อคุณสมบัติ
ของคนดี ได้แก่ (๑) “สทฺ ธมฺมสมนฺ นาคโต” คือ สัทธรรม ๗ (๒) “สปฺปุริสภตฺตี” ภักดีสัตบุรุษ
่ ตบุ รุษ ไม่
คื อ ผูป้ ระกอบด้ว ย “สั ท ธรรม ๗” เป็ นมิ ต รสหาย (๓) “สปฺ ปุ ริ สจิ นฺ ตี ” คิ ด อยางสั
่ ่ ยดเบียนตนและ (๕) “สปฺปุริสวา
เบียดเบียนตนและผูอ้ ืน (๔) “สปฺปุริสมนฺตี” ปรึ กษาอยางไมเบี
่ ตบุรุษด้วยคําทีถูกต้องตามวจีสุจริ ต ๔ (๖) “สปฺปุริสกมฺมนฺโต” ทําอยางสั
่ ตบุรุษที
โจ” พูดอยางสั
่ ตบุรุษ คือ มีสัมมาทิฏฐิ เชนวา
่ ่
ถูกต้องตามกายสุ จริ ต ๓ (๗) “สปฺปุริสทิฏฺ ฐี ” มีความเห็นอยางสั
่ ตบุรุษ คือ ให้ตามหลักสัป
ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชวั เป็ นต้น (๘) “สปฺปุริสทานํ เทติ” ให้ทานอยางสั
่
่ โดยเอือเฟื อทังแกของที
ปุริสทาน เชนให้
ตัวให้ ทังแกผู่ ร้ ับทาน ให้ของบริ สุทธิ ให้โดยเข้าใจถึง
่ างต้นนี พุทศาสนิ กชนทังหลายพึงบําเพ็ญเพียร
ผลทีจะมีตามมา เป็ นต้น ด้วยเหตุผลดังกลาวข้
่ ตถประโยชน์ดว้ ยหลักสัทธรรมอยางถองแท้
่ ่
ปรมัตถะแหงอั
ดว้ ยกุศลจิ ตทุกประการ อันเป็ น
่ ชนรุ่ นหลัง เพือธํารงรักษาพุทธสัทธรรมด้งกลาวข้
่ ดีแกอนุ
่ างต้น
แบบอยางที
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True Doctrine of the Right Practice
“Saddhamma” means a good law, true doctrine or doctrine of the good, consisting of (1)
“Pariyatti–Saddhamma” –the true doctrine of study, textual aspect of the true doctrine or
study of the Text or Scriptures, (2) “Pañipatti–Saddhamma” –the true doctrine of practice or
practical aspect of the true doctrine, and (3) “Pañivedha–Saddhamma” –the true doctrine of
penetration, or realizable and attainable aspect of the true doctrine including the Path,
Fruition, and Nirvana, respectively.
In the other hand, “Saddhamma” means the doctrine of the good related to “Saddhamma 7”.
This doctrine purposes that we should ignore the “Pseudoscience” –any system of methods,
theories that presumes without warrant to have a scientific basis or application regarding
hypocrisy of “Ultra–Conscious Insight”, consisting of absorption (Jhāna), emancipation
(Vimokkha), meditative attainments (Samāpatti), the Path (Magga) and fruition (Phala), and
the so–called “Higher Psychic Powers” or “Supernormal Knowledge”. They cause a state of
delusion (Moha) with ignorance (Avijjā). However, “Saddhamma 7” is comprised of the
following: (1) “To have confidence” –belief in the doctrine and good–doings (2) “To have
moral shame” –shame of bad–doings (3) “To have moral fear” –Fear of blame (4) “To be
much Learned” –a lot of hearing and learning; such as, “Bahussutā” –having heard or
learned many ideas, “Dhatā” –having retained or remembered them, “Vacasā Paricitā” –
having frequently practiced them verbally or having consolidated them by word of mouth,
“Manasānupekkhitā” –having looked over them with the mind and “Diññhiyā
Supañividdhā” –having thoroughly penetrated them by view (5) “To be of stirred–up energy”
–trying to ignore the bad–doings, attempting to do good earnestly, progressively,
undiscouragedly, and responsibly (6) “To have established mindfulness” –keeping in mind,
recalling the mentioned words, living carefully and (7) “To have wisdom” –realizing
rationally good or bad things, rightly or wrongly, valuably or invaluably, advantageously or
disadvantageously, how to think, consider or manage.
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Nevertheless, it should emphasize on “Sappurisa–Dhamma 8” –qualities of a good man,
consisting of: (1) “Saddhamma–Samannāgato” –to be endowed with the seven virtues (2)
“Sappurisa–Bhattā” –to consort with good men (3) “Sappurisa-Cintā” –to think as do good
men (4) “Sappurisa–Manta” –to consult as do good men (5) “Sappurisa–Vāco” –to speak as
do good men (6) “Sappurisakammanto” –to act as do good men (7) “Sappurisa–Diňňhā” –
to have the views of good men and (8) “Sappurisadānaŋ Deti” –to give a gift as do good
men, respectively. As a result, all Buddhists should perform their endeavors of absolute
advantages with the true doctrine and all moral consciousness in order to transfer the good
sample towards the next generations and protect the Buddhist doctrine as mentioned above.
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สารบัญ
หน้ า
ก

คํานําภาษาไทย
คํานําภาษาอังกฤษ

ข

่ พพาน
ปรมัตถะแหงนิ

ค

่ ษยชาติ
มหาปั ญญาญาณแหงมนุ

ฉ

่ มมาปฏิปทา
สัทธรรมแหงสั

ฌ

บทความธรรมะ
บทที ๑ การเจริ ญพระพุทธคุณ

๑

บทที ๒ ฐานการภาวนา

๑๐

บทที ๓ ธรรมะคือสัจจธรรมสากล

๒๐

บทที ๔ ศีลห้าคืออุบายสร้างความรัก

๒๕

บทที ๕ คัมภีร์พระธรรม

๓๗

บทที ๖ ธรรมปฏิบตั ิเพือความสุ ขใจ

๕๐

บทที ๗
บทที ๘
บทที ๙
บทที ๑๐

่ สุทธิ
สะอาดแตไ่มบริ
ภาวนาปลุกจิตใต้สาํ นึก
อุบายวิธีดบั ไฟนรก
อุตริ มนุสธรรม
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