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   สํานวนแบบสืบคน 260

   ตัวอยางธรรมที่พิจารณาไดทุกระดับ 261

   สํานวนแนววิปสสนา แสดงความแตกตางระหวางพระอริยบุคคลหลายระดับ 

      ก. พระเสขะ กับ พระอรหันต 262

      ข. ผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล กับ พระโสดาบัน 263

      ค. พระโสดาบัน กับ พระอรหันต 264

      ง. พระอนาคามี กับ พระอรหันต 265

      จ. พระอรหันตปญญาวิมุต กับ พระอรหันตอุภโตภาควิมุต 266

      ฉ. พระพุทธเจา กับ พระปญญาวิมุต 267

ง) หลักการปฏิบัติที่จัดเปนระบบ 268

   หลักการปฏิบัติตามนัยแหงคัมภีรวิสุทธิมัคค 

      ระดับศีลและสมาธิ 269

      ระดับปญญา 270

บทท่ี ๑๐ บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน 
คุณคาและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพาน 

   ๑. จุดหมายสูงสุดของชีวิต เปนส่ิงที่อาจบรรลุไดในชาตินี้ 271

   ๒. นิพพานเปนจุดหมายที่ทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดชาติชั้น หญิงชาย 272

   ๓. นิพพานอํานวยผล ที่ยิ่งกวาลําพังความสําเร็จทางจิตจะใหได 273
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จุดที่มักเขวหรือเขาใจพลาด เกี่ยวกับนิพพาน 

   ๑. ความยึดม่ัน ในความไมยึดมั่น 274

   ๒. ลักษณะที่ชวนใหสับสน หรือหลงเขาใจผิด 275

   ๓. ความสุข กับความพรอมที่จะมีความสุข 276

ปญหาสําคัญเกี่ยวกับนิพพาน 

   ๑. นิพพาน กับอัตตา 277

   ๒. พระอรหันต สิ้นชีวิตแลวเปนอยางไร? 280

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา

ตอน ๕: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?

บทท่ี ๑๑ บทนํา ของมัชฌิมาปฏิปทา 
มัชฌิมาปฏิปทา ตอเนื่องจาก มัชเฌนธรรมเทศนา 286

มิจฉาปฏิปทา – สัมมาปฏิปทา 288

อาหารของอวิชชา – อาหารของวิชชาและวิมุตติ 291

ธรรมเปนอาหารอุดหนุนกัน 292

พรหมจรรยที่สําเร็จผล 293

ธรรมจริยา ๑๐ ประการ หรือ กุศลกรรมบถ ๑๐ 294

ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา 

   มรรค ในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา 295

   มรรค ในฐานะขอปฏิบัติ หรือทางชีวิต ทั้งของบรรพชิตและคฤหัสถ 296

   มรรค ในฐานะหลักปฏิบัติที่เนื่องดวยสังคม 297

   มรรค ในฐานะทางใหถึงความสิ้นกรรม 298

   มรรค ในฐานะอุปกรณสําหรับใช มิใชสําหรับยึดถือหรือแบกโกไว 299

   มรรค ในฐานะพรหมจรรย หรือพุทธจริยธรรม 300
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   มรรค ในฐานะมรรคาสูจุดหมายขั้นตางๆ ของชีวิต 302

   มรรค ในฐานะไตรสิกขา หรือระบบการศึกษาสําหรับสรางอารยชน 305

อริยมรรค กับ ไตรสิกขา 306

ชาวบาน ดําเนินมรรคาดวยการศึกษาบุญ 308

กระบวนธรรมในตัวคน ของมรรค กับกระบวนการฝกคน ของสิกขา 309

จุดเริ่ม พัฒนาเปนจุดสําเร็จ แหงความกาวหนาในมรรคา 312

บทท่ี ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร 
บุพภาคของการศึกษา หรือ บุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา 

ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ 313

บุพนิมิตที่ ๑: ปรโตโฆสะ – กัลยาณมิตร (วิธีการแหงศรัทธา) 314

ความสําคัญของการมีกัลยาณมิตร 315

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 317

   บันทึกที่ ๑: ความสําคัญของสังคหวัตถุ ๔ 322

การทําหนาที่ของกัลยาณมิตร 326

หลักศรัทธาโดยสรุป 328

   พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา 329

   บนัทึกที่ ๒: การแปลบาลีในกาลามสูตร 330

   พุทธพจนแสดงความสําคัญและความดีเดนของปญญา 338

บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ 
ความนํา 

   ฐานะของความคิด ในระบบการดําเนินชีวิตที่ดี 339

   ฐานะของความคิด ในกระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาปญญา 

      ก) จุดเริ่มของการศึกษา และความไรการศึกษา 340
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      ข) กระบวนการของการศึกษา 341

      ค) ความเขาใจเบื้องตน เกี่ยวกับจุดเริ่มตนของการศึกษา 342

      ง) ความคิดที่ไมเปนการศึกษา และความคิดที่เปนการศึกษา 343

บุพนิมิตที่ ๒: โยนิโสมนสิการ (วิธีการแหงปญญา) 345

   ความสําคัญของโยนิโสมนสิการ 346

   ความหมายของโยนิโสมนสิการ 347

   วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 350

   ๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 351

   ๒. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 352

   ๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ 353

         วิสุทธิ ๗ 354

         พุทธพจน 355

   ๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปญหา 356

         บันทึกที่ ๑: วิธีคิดแบบแกปญหา :  วิธีคิดแบบอริยสัจ กับ วิธีคิดแบบ
                       วิทยาศาสตร 

357

   ๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 358

   ๖. วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก 361

   ๗. วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม 364

   ๘. วิธีคิดแบบเรากุศล 365

   ๙. วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน 370

   ๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 372

      ก. จําแนกโดยแงดานของความจริง 373

      ข. จําแนกโดยสวนประกอบ  374

      ค. จําแนกโดยลําดับขณะ  375

      ง. จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย 376

      จ. จําแนกโดยเงื่อนไข  377
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      ฉ. จําแนกโดยทางเลือก หรือความเปนไปไดอยางอื่น 378

      ช. วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง  379

         ขอความในบาลีแหงตางๆ มาแสดงตัวอยางแหงวิภัชชวาท 380

         สมิทธิปริพาชก-บุคคลทํากรรมประกอบดวยเจตนา 381

         พระพุทธเจาตรัสจําแนกกามโภคี คือชาวบาน 382

         การจําแนกโดยวิภัชชวาทแบบนี้ ทําใหความคิด 383

         ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา มี ๕ ประเภท 384

สรุปความ เพื่อนําสูการปฏิบัติ 385

   เด็กเล็กคนหน่ึงของครอบครัวซึ่งมีฐานะดี 386

   โยนิโสมนสิการเปนตัวนํา ที่ทําใหการศึกษาเริ่มตน 387

   เตรียมเขาสูมัชฌิมาปฏิปทา 388

   พระรัตนตรัย 389

บทท่ี ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา 
บทนํา - ปญญา 390

๑. สัมมาทิฏฐิ 

   ความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ 391

   คําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ 392

   ขอควรทราบท่ัวไปเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ 393

      ๑. โลกียสัมมาทิฏฐิ 394

      ๒. โลกุตรสัมมาทิฏฐิ 395

   สัมมาทิฏฐิ กับการศึกษา 396

      ๑) การฝกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธา 397

      ๒) การฝกศีลที่ใชโยนิโสมนสิการกํากับ 398

      สัมมาทิฏฐิกับการศึกษาในแงมุมตางๆ 399

๒. สัมมาสังกัปปะ 404
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   ขอสังเกตเรื่องธรรมฝายกุศล และอกุศล 405

   สัมมาสังกัปปะ กับโยนิโสมนสิการ 406

   สัมมาสังกัปปะ กับมรรคหมวดศีล 407

   เมตตาในแงมุมตางๆ 408

บทท่ี ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล 
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ  ๕. สัมมาอาชีวะ 

บทนํา-องคมรรค ๓ ขอในฝายศีล 409

ศีล ในความหมายที่เปนหลักกลาง อันพึงถือเปนหลักความประพฤติ 410

ลักษณะของศีล หรือหลักความประพฤติเบื้องตน แบบเทวนิยม กับแบบสภาว
นิยม 

   ลักษณะของศีลในพุทธธรรม 411

   ศีลแบบสภาวนิยมกับเทวนิยม 412

   ขอไดเปรียบของศีลแบบเทวโองการ 413

ศีลสําหรับประชาชน 

   ความเขาใจพื้นฐาน 414

   ก. ศีลพื้นฐาน 416

   ข. ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม 420

หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ 421

เศรษฐกิจจะดี ถามีศีล 425

   ก. การแสวงหา และการรักษาทรัพย 426

   ข. ความสุขอันชอบธรรมท่ีคฤหัสถควรมี 427

   ค. การใชจายทรัพย 428

   ง. เตรียมปญญาไว ถึงหาทรัพยได อิสรภาพตองไมเสีย 429

   จ. สังฆะ คือชุมชนของบุคคลที่เปนอิสระ ทั้งโดยชีวิตและดวยจิตปญญา 432
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คําแถมทาย 

   ก. ในแงบุคคล 435

   ข. ในแงสังคม 436

   ค. ในแงรัฐ 437

   ง. ในแงระบบเศรษฐกิจการเมือง 438

บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ 
๖. สัมมาวายามะ 439

๗. สัมมาสติ 

   คําจํากัดความ 442

   สติในฐานะอัปปมาทธรรม 443

   สติโดยคุณคาทางสังคม 445

   บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปญญา หรือการกําจัดอาสวกิเลส 446

      สติปฏฐานในฐานะสัมมาสติ 447

      สาระสําคัญของสติปฏฐาน 448

         ก. กระบวนการปฏิบัติ 450

         ข. ผลของการปฏิบัติ 451

      เหตุใดสติที่ตามทันขณะปจจุบัน จึงเปนหลักสําคัญของวิปสสนา? 452

      สติปฏฐาน เปนอาหารของโพชฌงค 453

๘. สัมมาสมาธิ 

   ความเขาใจเบื้องตน 

   ก. ความหมายของสมาธิ 455

   ข. ระดับของสมาธิ 456

   ค. ศัตรูของสมาธิ 457

   ง. ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิ 458

   จ. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ: มองอยางทั่วไป 459
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   ฉ. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ: สรุปตามประเภทของสมาธิภาวนา 460

   ช. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ: ในแงชวยปองกันความไขวเขว 461

วิธีเจริญสมาธิ 462

   ๑) การเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเอง 463

   ๒) การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท 464

   ๓) การเจริญสมาธิอยางสามัญ หรือฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา 467

   ๔) การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน 468

      ขอ ๑. ปลิโพธ ๑๐ 469

      ขอ ๒. เขาหากัลยาณมิตร  470

      ขอ ๓. รับกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริยา/จริต 471

         ความหมายของ-จริยา 472

         การรับกรรมฐาน  473

      ขอ ๔. เขาประจําที่ 475

      ขอ ๕. เจริญสมาธิ: หลักทั่วไป 476

      ขอ ๖. เจริญสมาธิ: อานาปานสติภาวนา เปนตัวอยาง 

         ก) ขอดีพิเศษของอานาปานสติ 477

         ข) พุทธพจนแสดงวิธีปฏิบัติ 478

         ค) วิธปีฏิบัติภาคสมถะ 479

            -กําหนดลมหายใจ 480

            -การติดตาม 481

      ผลสูงสุดของสมาธิ และสูความสมบูรณเหนือสมาธิ 

      ก) ผลสําเร็จและขอบเขตความสําคัญของสมาธิ 482

      ข) องคประกอบตางๆ ที่ค้ําจุน เก้ือหนุน และเสริมประโยชนของสมาธิ 

         (๑) ฐาน ปทัฏฐาน และที่หมายของสมาธิ 484

         (๒) องคประกอบรวมของสมาธิ 485

         (๓) เครื่องวัดความพรอม (อินทรีย ๕) 486
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         (๔) คณะทํางานของปญญา 488

            อาหารและอนาหารของนิวรณ 489

         (๕) องคมรรคสามัคคีพรอมไดที่ 492

            องคมรรคหลายอยางทําหนาที่ไดในขณะเดียวกันไดอยางไร 493

            ความสําเร็จของแตละบุคคลแตกตางกันเพราะเหตุใด 494

            พุทธพจนแสดงโพธิปกขิยธรรมและมรรค 495

บันทึกที่ ๑: การเจริญสติปฏฐาน คือการอยูอยางไมมีความทุกขที่จะตองดับ 496

บทท่ี ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔ 
ฐานะและความสําคัญของอริยสัจ 497

ความหมายของอริยสัจ 498

อริยสัจ กับปฏิจจสมุปบาท 499

   ปฏิจจสมุปบาท กับอริยสัจ พิเศษ 500

กิจในอริยสัจ 501

   ญาณ ๓ 502

   ขอควรทราบเพิ่มเติม 503

แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป 504

   ก) ยกทุกขขึ้นพูดกอน เปนการสอนเร่ิมจากปญหา เพื่อใชวิธีการแหงปญญา 505

   ข) คนเหตุปจจัยใหพบดวยปญญา ไมมัวหาที่ซัดทอด 506

   ค) ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา มีความสุขอยางอิสระ และทํากิจดวยกรุณา 507

   ง) ถาถึงพระรัตนตรัย ก็ไมรอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย เลิกฝากตัวกับโชค
ชะตา 

508

   จ) ทางของอารยชนกวางและสวาง ทั้งพึ่งตนได และคนทั้งหลายก็ชวยหนุนกัน  509

   ฉ) เมื่อพระรัตนตรัย พาเขาและคืบไปในไตรสิกขา มรรคก็พัฒนาสูจุดหมาย 510

วิธีแกปญหาแบบพุทธ 511

คุณคาที่เดนของอริยสัจ 513
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ขอสังเกตบางประการ ในการศึกษาพุทธธรรม 

   ก. ภาคมัชเฌนธรรมเทศนา หรือ ภาคกระบวนธรรม 514

   ข. ภาคมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ภาคกระบวนวิธี 515

สรุป “พุทธธรรม” ลงในอริยสัจ 516

ภาค ๓ อารยธรรมวิถี

ตอน ๖: ชีวิตท่ีดี เปนอยางไร?

บทท่ี ๑๘ บทความประกอบที่ ๑: ชีวิตและคุณธรรมพ้ืนฐานของ
อารยชน 
บทนํา และคุณสมบัติของบุคคลโสดาบัน ฝายมี และฝายหมด 517

   ละหรือมีก็เชนกัน 519

   สะพานสูนิพพาน 520

บุคคลโสดาบันตามนัยพุทธพจน 521

โสตาปตติยังคะ-ก.ลักษณะ-ข.คุณสมบัติทั่วไป 522

โสตาปตติยังคะ-ก.ลักษณะ-ข.คุณสมบัติทั่วไป 523

โสตาปตติยังคะ-ง.กอนเปนโสดาบัน 524

คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน

   - ศรัทธา 525

   - ศีล 526

   - สุตะ 527

   - จาคะ 528

   - ปญญา 529

สรุปคุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน 530

คุณสมบัติเดน ๒ ขอของบุคคลโสดาบัน 531
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บันทึกพิเศษทายบท 532

บทท่ี ๑๙ บทความประกอบที่ ๒: ศีลกับเจตนารมณทางสังคม 
บทนํา และสามคําสําคัญในชุดของศีล: ศีล วินัย สิกขาบท 533

ศีลระดับธรรมอยูที่ตัวคน ศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคม 535

ตัวอยางหลักปฏิบัติที่มุงเพื่อเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชนสุขของสังฆะ

   ก) การกราบไหวตามแกออนพรรษา 538

   ข) พุทธบัญญัติหามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม 539

   ค) ทําไมจึงทรงยกยองสังฆทานวามีผลมากที่สุด 541

หัวใจของวินัย: เคารพสงฆ ถอืสงฆและกิจสงฆเปนใหญ มั่นในสามัคคี ชูธรรม ถือ
หลักการ มีประโยชนสุขของประชาชนเปนจุดหมาย 

542

วินัยในความหมายที่กวางใหญเลยจากศีล 544

บันทึกพิเศษทายบท

บันทึกที่ ๑: แสดงธรรม บัญญัติวินัย 546

บันทึกที่ ๒: ศีล วินัย ศีลธรรม 547

บันทึกที่ ๓: ความหมายบางอยางของ “วินัย” 548

บันทึกที่ ๔: การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหชูน 549

บันทึกที่ ๕: เคารพธรรม เคารพวินัย 550

บันทึกที่ ๖: การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ 551

บทท่ี ๒๐ บทความประกอบที่ ๓ : เรื่องเหนือสามัญวิสัย: 
ปาฏิหาริย – เทวดา 
บทนํา และมนุษยทั้งหลายลวนแตมัววุนวายกับปญหาวา มีหรือไมมี 552

จะเช่ือหรือไมเชื่อ ก็ควรปฏิบัติตอสิ่งนั้นใหถูกตอง 554

อิทธิปาฏิหาริย 

   อิทธิปาฏิหาริย คืออะไร? และแคไหน? 555
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   ปาฏิหาริย ไมใชแคฤทธิ์ แตมีถึง ๓ อยาง 556

   อิทธิปาฏิหาริย ไมใชธรรมท่ีเปนแกนสาร 557

   อิทธิฤทธิ์ ชนิดอริยะ และชนิดอนารยะ 558

   โทษแกปุถุชน ในการเกี่ยวของกับเรื่องฤทธิ์ 559

   แนวปฏิบัติที่ถูกตอง ในการเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องฤทธิ์ 560

   บันทึกที่ ๑ : อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร 561

   การแสดงอิทธิปาฏหิาริยของพระสาวก 562

   เร่ืองที่เลาในอรรถกถา มีมากมาย 563

   เร่ืองฤทธิ์ของคนอื่นๆ มีมาในบาลีบางบางแหง 564

เทวดา 

   มนุษย กับ เทวดา เปรียบเทียบฐานะกัน 565

   ญาณทัสสนะของพระผูเหนือกวาเทพ 566

   มนุษยกับเทวดา ความสัมพันธใด ที่ลาสมัย ควรเลิกเสีย 567

   หวังพึ่งเทวดา ไดผลนิดหนอย แตเกิดโทษมากมาย 568

   สรางความสัมพันธที่ถูกตอง ระหวางมนุษยกับเทวดา 569

   ความสัมพันธแบบชาวพุทธ ระหวางมนุษยกับเทวดา 570

   บันทึกที่ ๒: การชวย และการแกลง ของพระอินทร 571

   บันทึกที่ ๓: สัจกิริยา ทางออกที่ดี สําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล 572

   บันทึกที่ ๔: พระพุทธ เปนมนุษย หรือเทวดา 573

สรุปวิธีปฏิบัติตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย 

   พัฒนาการแหงความสัมพันธ ๓ ขั้น 574

   กาวสูขั้นมีชีวิตอิสระ เพื่อจะเปนชาวพุทธที่แท 575

   วิธีปฏิบัติที่ถูกตอง ตอสิ่งเหนือสามัญวิสัย 576

   ปฏิบัติถูกตอง คือเดินหนา เปนชาวพุทธ คือไมหยุดพัฒนา 577

   ภาคผนวก-สรุปหลักการสําคัญของพุทธศาสนา 578

   เหตุใดพระพุทธเจาทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย 579
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   วัตถุมงคล-พระก็ให-สรุปแลวคนไทยนับถือพุทธ หรือไสยศาสตร 580

   การนับถืออํานาจดลบันดานภายนอก-ตางจากพุทธ 581

บทท่ี ๒๑ บทความประกอบที่ ๔: ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
บทนํา และกลไกชีวิตในการกระทํา 582

แงความหมายที่ชวยใหเขาใจตัณหา และฉันทะ ชัดยิ่งขึ้น 584

ความเขาใจหลักธรรม ตามหลักฐานทางวิชาการ 585

“ฉันทะ” อยางไหนเปนตนตอของทุกข อยางไหนคือที่ตั้งตนของกุศลธรรม 586

“ฉันทะ” ถึงจุดลงตัวของความหมายที่ใชเปนมาตรฐาน 587

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ: ตัณหา กับฉันทะ 588

อธิบายเชิงเปรียบเทียบ 589

ปญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหา 590

ผลดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะ 591

สภาพการกนิ ภายใตครอบงําของระบบเงื่อนไข 592

การสืบพันธุ: ระบบธรรมชาติที่แทบเลือนหาย ภายใตอารยธรรมแหงกามคุณ 593

กินดวยปญญา พาใหกินพอดี 594

ขอพิจารณาเชิงซับซอน 595

เมื่อไมมีอะไรลอตัณหา ก็พึ่งพาไดแตฉันทะ 596

คนวนอยูที่อยากใหตัวไดสิ่งที่ปรารถนา รักษาความมั่นคงของอัตตาไว 597

ฉันทะตอของ ขยายสูเมตตาตอคน 598

แมวาฉันทะจะขยายไปถึงเมตตากรุณา ตัณหาก็ยังตามไปรังควาน  599

ทวนความหมาย และกระบวนการเกิดของฉันทะ 600

ฉันทะอยากชั่ว ตัณหาอยากดี มีหรือไม? 601

ระวังไว ฉันทะมา ตัณหาอาจจะสอด หรือแทรกสลับ  602

อยากนิพพาน อยางไรเปนฉันทะ อยางไรเปนตัณหา   603

ตัณหาใหละแน แตฉันทะก็ละอีกแบบหน่ึง  604



23

จะละตัณหา ก็ใชตัณหาได แตไมวายตองระวัง  605

บทสรุป 

มนุษยเปนสัตววิเศษ ตองเพิ่มเดชดวยฉันทะ มิใชจะมัวเปนทาสของตัณหา 606

ถึงจะพนตัณหา ไดฉันทะมา ก็ยังตองเดินหนาไปกับปญญา จนกวาจะพนปญหา
แทจริง

607

ปญญามาแทนที่ ตัณหาหมดหนาที่ มีฉันทะเต็มที่ 608

ปญญาและกรุณา ตัวกํากับและขับเคลื่อนการทํางานของมหาบุรุษ 609

สรุปขอควรกําหนดเกี่ยวกับตณัหาและฉันทะ 610

พัฒนาคนได ดวยการพัฒนาความตองการของเขา 611

บทท่ี ๒๒ บทความประกอบที่ ๕: ความสุข ๑ : ฉบับแบบแผน 
รูจักกามสุข และเสพบริโภคอยางมีปญญา ที่ทําใหเปนอิสระเสรี 612

ความสุขมีหลากหลาย สูงขึ้นไปตามลําดับข้ัน 613

กามสุขของมนุษย ของสวรรค และความสุขที่ดีกวานั้น 614

สวนเสีย หรือขอดอยของกามสุข 615

พระพุทธเจายืนยันวา ทรงมีความสุขยิ่งกวาบุคคลที่โลกถือกันวามีความสุขที่สุด 616

เทียบกามสุขต่ําไว เพื่อใหเรงพัฒนาความสุข จะไดมีสุขที่เลือกได และกาวขึ้นไป
ใหถึงสุขที่สูงสุด

617

ถึงจะยังบริโภคกามสุข ก็ตองมีปญญารักษาอิสรภาพไว  รูหนทางปลอดภัยจาก
กามทุกข

618

บริโภคกามสุขอยางอิสรชน รูจักจัดรูจักใชขยายประโยชนสุข ก็เปนผูประเสริฐ 
เปนอริยสาวก

619

สุขใน สุขประณีต จนถึงสุขสูงสุด 622

สุขเหนือเวทนา 623

สุขไดไมตองพึ่งเวทนา คืออิสรภาพ และเปนสุขภาวะที่สมบูรณ 624

ถึงนิพพาน สุขเต็มสุดแลว จะเลือกสุขอยางไหนก็ได ทําไมมองลงมาไมถึงกามสุข 625

ทบทวนความสุขที่คนสามารถพัฒนาไปถึงได 626
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บทสรุป 

หลักการพ้ืนฐานแหงการตรัสรูของพระพุทธเจาวา ความสุขลุถึงไดดวยความสุข 627

เรียนรูใหชัด วิธีปฏิบัติตอความสุข 628

มองความสุขเชิงปฏิบัติ วัดจากการพัฒนาของชาวบานขึ้นไป 

   ๑. กรณีที่เสวยกามสุข 629

   ๒. กรณีที่ไมเสวยกามสุข 630

บันทึกพิเศษทายบท 631

บทท่ี ๒๓ บทความประกอบที่ ๖: ความสุข ๒ : ฉบับประมวลความ 
พุทธศาสนา คือ ระบบการพัฒนาความสุข 632

พุทธศาสนาสอนวา สุขถึงไดดวยสุข 633

ภาคหลักการ 

   ความสุข คืออะไร 634

   ความตองการ คืออะไร และสําคัญอยางไร 635

   พอจะไดใจพองฟูขึ้นไป เปนปติ ไดสมใจสงบลงมา เปนความสุข 636

   สองทางสายใหญ ที่จะเลือกไปสูความสุข 637

   ถาการศึกษาพัฒนาคนใหมีความสุขดวยฉันทะได จริยธรรมไมหนีไปไหน 638

   กฎมนุษยสรางระบบเงื่อนไข 639

   ถาใหระบบเงื่อนไขหนุนกฎธรรมชาติได ก็จะมีผลดีจริง 640

   รูทันวาอยูในระบบเงื่อนไข ก็ใชมันใหเต็มคุณคา 641

   ความสนุกในการเรียน กับความสุขในการศึกษา 642

   แคมีความสุขในการเรียน ยังไมพอ ตองขอให เรียนแลวกลายเปนคนมีความสุข 643

   ความสุขมีมากมาย ธรรมชาติรอบกายก็รอจะใหความสุข 644

   จะพัฒนาความสุข ตองพัฒนาความตองการตอเพื่อนมนุษยดวย 645

   ความสุขเหนือกาล เมื่อเหนอืการสนองความตองการ 646

   สุขเพราะไดเกาที่คัน กับสุขเพราะไมมีที่คันจะตองเกา 647
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   การพัฒนาความสุข: วัดผลเชิงอุดมคติ 648

ภาคปฏิบัติการ 

   ทุกขมีทุกขมา อยาเสียทาเอาใจรับ จงเรียกปญญาใหมาจับเอาทุกขไปจัดการ 649

   ทั้งทุกขและสุข ปฏิบัติใหถูก มีแตสุข ทุกขไมมี 650

   ความสุขที่พึงเนน สําหรับคนทั่วไป เริ่มตั้งแตในบาน 651

   พัฒนากามสุขที่สุขแยงกัน ใหมีความสุขที่สุขดวยกัน 652

   ชีวิตจะวัฒนา ถาไดปราโมทยมาเปนพื้นใจ 653

   สังคมจะมีสันติสุขได คนตองรูจักความสุขจากการให 654

   ไมเฉพาะสังคม แมในสังฆะ พระก็ถือหลักแบงปนลาภ 655

   ใหความดีงามในจิตใจบุคคล ออกมาเปนปฏิบัติการเกื้อสังคม 656

   บุคคลเอื้ออารี สังคมสามัคคี ทุกคนได ทุกคนดี มีสุขดวยกันและทั่วกัน 657

   คนมีปญญา แมแตทุกข ก็เห็นคณุคา และใชประโยชนได 658

   ความสุขมีคุณมาก โทษก็หนัก ตองรูจักใช 659

   ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกขก็งาย 660

   จะสุขงาย ทุกขไดยาก หากฝกไว 661

บทลงทาย 

   ความสุขที่สมบูรณ ดูอยางไร 662

   เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก 663
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แผนภูมิประกอบการฟง 
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย 
โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เสียงอานโดย พระกฤช นิมฺมโล
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