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จากนีไ้ปขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไวที่หูทั้งสองขาง ตั้งใจรับฟงแนวทางแหงการสั่งสอน

ขององคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ในวันนี้จะพูดใหทานทั้งหลายไดรับฟงในเรื่อง
ของไตรสิกขาโดยตั้งหัวขอวา ไตรสิกขา : ยาวิเศษ 3 เม็ด รักษามะเร็งทางอารมณ

ทีต่ัง้หวัขอเชนนี้ก็เพราะวาระบบไตรสิกขานั้น เปนระบบที่พระพุทธเจาทรงวางแนวทางไวเพื่อ
ทีจ่ะใหเราขจัดโรคทางจิต เพราะมนุษยนั้นมีโรคทั้งทางกายและทางจิต โรคทางกายเราจะไมพูดถึงเพราะ
วาเปนหนาที่ของหมอ ที่จะตองรูสาเหตุของโรคแลวก็วางยาใหถูกกับโรค เพื่อรักษาใหโรคหายไป

สวนโรคทางจิตนั้น พระพุทธเจาทานเปนแพทยใหญที่ทรงทราบวาในจิตของเรานั้นมีเชื้อโรค
ราย ซ่ึงเชื้อโรคนั้นก็คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง กิเลสสามตัวนี้แหละ เปนตัวที่ทํ าใหมนุษย
เราวุนวาย เดือดรอน มนุษยปุถุชนนั้นถาจะวากันไปจริง ๆ ก็คลายคนวิกลจริต เนื่องจากอารมณไมคอยคง
ที ่ทานทัง้หลายเคยสังเกตไหมวาในวันหนึ่ง ๆ อารมณของเราเปนอยางไรบาง เดี๋ยวก็หัวเราะและรองไห
เดีย๋วกเ็ปนสุขและก็เปนทุกข อารมณจะผันแปรตลอดเวลา

พระพทุธเจาทานตรัสวา ถาจะดูความเปนเด็กในธรรมวินัยนี้ใหดูที่พระหัวเราะ ถาจะดูความเปน
บาในธรรมวนิยันี้ ใหดูที่พระรองไห เพราะวาพระนั้นจะตองเปนผูที่มีอารมณคงที่ อารมณดังกลาวจะเกิด
ขึน้มาไดกม็าจากการขจัดกิเลสไดทั้งหมด  เมื่อหมดโลภ หมดโกรธ หมดหลง จิตก็จะมีแตความแนวแน
ตัง้มั่น จิตมีแตความใสสะอาดบริสุทธิ์

แตจติของเราที่เปนปุถุชนยังไมถึงขั้นนั้นหรอก จิตของเรายังขึ้น ๆ ลง ๆ มันฟู ๆ แฟบ ๆ มัน
หมนุไปตามอารมณของโลกธรรม คือ ธรรมที่มันประจํ าโลก ไดแก มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มี
สรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข เพราะฉะนั้น จิตของเราจึงไมมั่นคง พระพุทธเจาทานสอนใหเราเจริญ
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ไตรสกิขาเพื่อจะไดทํ าจิตของเราใหสะอาดบริสุทธิ์ ใหปราศจากเชื้อโรคคือกิเลส กระบวนของไตร
สิกขานั้นจึงมีความสํ าคัญ

กอนทีจ่ะพดูในรายละเอียดนั้น ขอใหทานทั้งหลายพิจารณาคํ าสนทนาของวิสาขอุบาสก ซ่ึงเปน
พระอนาคามแีละก็เปนอดีตสามีกับภิกษุณีช่ือวาธรรมทินนา ผูเปนพระอรหันตและเปนอดีตภรรยาของวิ
สาขอบุาสก ดงัที่เคยเลาใหทานทั้งหลายฟงไปแลวในตอนที่วาดวยเรื่องพระอนาคามี นางธรรมทินนา
ภกิษณุไีดกลาวกะวิสาขอุบาสกวา ดูกอน วิสาขอุบาสก เราสามารถที่จะจัดอริยมรรคมีองค 8 เขาในไตร
สิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญาได แตเราไมสามารถที่จะจัดไตรสิกขา  เขาในอริยมรรคมีองค 8 ได

ตรงนีเ้ปนสิ่งที่ทานทั้งหลายจะตองขบคิดพิจารณาใหดี ทํ าไมภิกษุณีช่ือวาธรรมทินนาจึงกลาว
เชนนัน้ สาเหตุก็เพราะวาอริยมรรคมีองค 8 ภาษาพระทานใชคํ าวา อัฏฐังคิกมรรค หนทางสายเดียวที่
ประกอบดวยองค 8 นั้น มันเปนขั้นตอนหรือวาเปนกรรมวิธีที่บรรลุภายในจิต เพราะฉะนั้น เวลาองค
มรรคเกิดขึ้นมา อํ านาจมรรคทั้ง 8 ก็จะมารวมตัวกัน ใชคํ าวา เอกสมังคี หมายถึง มรรคทั้ง 8 มารวมตัวกัน

 ทานทัง้หลายนึกถึงกํ าหมัดก็แลวกัน มือคนเรานี่ขางหนึ่ง มีอยู 5 นิ้ว เวลากํ ามือเขามานี่มันก็เปน
หมดัเดยีวและก็ชกเขาไปปลายคางคูตอสู จนกระทั่งคูตอสูถูกนอ็คเปนลักษณะแบบนั้น อริยมรรคมีองค
8 กเ็หมือนกันเวลารวมตัวกันเปน เอกสมังคี กจ็ะสามารถสังหารหรือทํ าลายกิเลสใหเปน สมุจเฉทประ
หาน ถอนรากถอนโคนกิเลสได

แตไตรสกิขานั้น เปนลักษณะของกระบวนการฝกจากตํ่ าไปหาสูง จากงายไปหายาก เมื่อเปนเชน
นี ้ไตรสกิขานั้นจึงเปนสิ่งที่พวกเราชาวพุทธควรใหความสํ าคัญใหมากที่สุด แลวก็ปฏิบัติไปตามหลักของ
ไตรสกิขา คํ าวาไตร แปลวา สาม สิกขา ก็คือ การศึกษา หมายการศึกษาในสิ่งสามประการ โดยมีจุดมุง
หมายเพื่อ การขจัดโลภ โกรธ หลง เพื่อทํ าใหจิตมีความสมบูรณ มีความมั่นคง และก็พบกับความสุขที่สูง
สุด

 ไตรสิกขานั้น เร่ิมดวย คํ าวา สีลสิกขา คํ าเต็ม ๆ ใชคํ าวา อธิศีลสิกขา คือการศึกษาในศีลอยางยิ่ง
ประการที่สองก็คือ อธิจิตสิกขา คือการศึกษาในจิตอยางยิ่ง คํ าวา อธิ นี่แปลวา ยิ่ง หรือแปลวา ใหญ ไมใช
ศกึษาธรรมดา ศึกษาแบบหนักแนน ยิ่งใหญ จริงจัง และตัวที่สามก็คือ อธิปญญาสิกขา การศึกษาใน
ปญญาอยางยิ่ง เราจะตองมาทํ าความเขาใจในเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา

เคยพดูใหทานทั้งหลายไดฟงไปแลววา ผูที่มีศีลสมบูรณจริง ๆ ก็คือ พระอริยบุคคลขั้นที่ 1 และ
ขัน้ที ่2 ไดแก พระโสดาบันและพระสกทาคามี  พระอนาคามีเปนผูที่มีสมาธิบริบูรณ พระอรหันตเปนผูที่
มปีญญาบรบิูรณ แตทั้งนี้ก็ไมไดหมายความวาพระโสดาบันและพระสกทาคามีมีแตศีลอยางเดียว ไมมี
สมาธิและปญญา หรือพระอนาคามีมีแตสมาธิอยางเดียว ไมมีศีลและปญญา เพราะศีล สมาธิและปญญา
นัน้ มอียูในอริยบุคคลทุกชั้น เพียงแตวาจุดเดนจะแตกตางกัน

โสดาบัน สกทาคามี มีศีลบริบูรณ สมาธิกับปญญาพอประมาณ  อนาคามี มีศีล สมาธิ บริบูรณ
ปญญาพอประมาณ สวนพระอรหันตมีทั้ง ศีล สมาธิ และปญญาบริบูรณครบหมดทั้ง สามประการ ดวย
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เหตฉุะนี ้ เวลาพิจารณาไตรสิกขาจึงมีภาพ 2 ภาพที่เขามาซอนกัน ก็คือ ภาพแหงความเปนโลกุตระ ใน
ความเปนธรรมชาติของอริยะ แตละขั้น และอีกภาพหนึ่งก็คือภาพแหงความเปนปุถุชนผูที่พยายามฝกฝน
ตนจากสภาพที่งายไปสูสภาพที่ยากโดยลํ าดับ

 ตอนนีก้ค็วรที่จะมาทํ าความเขาใจในเรื่องของศีลเสียกอน ศีล แปลวา การงดเวนจากการความ
ช่ัว ทางกายและทางวาจา แตถาจะแปลใหถูกตองจริง ๆ ก็ตองแปลวา เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากความชั่ว
ทางกายและทางวาจา ตองมีเจตนาเปนเครื่องงดเวนดวย ตั้งใจที่จะงดเวน ความชั่วทางกายและความชั่ว
ทางวาจาก็คือ

งดเวนความชั่วทางกาย ไดแก การฆาสัตว ลักทรัพย และการประพฤติผิดในกาม ละความชั่วทาง
วาจาก็คือ วจีทุจริต 4 ประการ คือ

1. งดเวนจากการพูดเท็จ คือพูดไมตรงกับความเปนจริง เชน ขาวบอกวาดํ า ดํ าบอกวาขาว เปรี้ยว
บอกวาหวาน เปนตน

2. งดเวนจากการพูดสอเสียด คํ าพูดสอเสียดนี่สวนมากชาวพุทธมักจะเขาใจไมคอยถูก นึกวา
สอเสยีดกค็อื พูดเสียดสี แดกดัน พูดเยาะเยย ถากถาง ทั้งหมดนี้ความจริงแลวเปนคํ าหยาบ คํ าพูดสอเสียด
คอืการพูดที่ทํ าใหคนเขาแตกราวกัน

3. งดเวนจากการพูดคํ าหยาบ คํ าหยาบก็คือ การที่เราโกรธแลวเราก็พูดออกไป มันเปนคํ าหยาบ
เพราะวา มันไมเปนคํ าที่สุภาพออนหวาน มันทํ าใหคนอื่นเกิดอารมณไมพอใจ

4. งดเวนจากการพูดเพอเจอ คือคํ าพูดที่เหลวไหลไรสาระ
ทัง้หมดนีค่อื การงดเวนจากกายทุจริต 3 และวจีทุจริต 4 เปนเรื่องของศีล โดยเฉพาะศีลมี

ประโยชนกค็ือวา จะเปนเครื่องกั้นกิเลสในใจไมใหไหลออกมา ถาเรามีศีลเมื่อใดก็ตาม เมื่อนั้นกิเลสมัน
ไมสามารถทะลักออกมาทางกายและวาจาได แตถาเมื่อใดก็ตามที่ศีลของเราขาด ก็หมายความวา จิตของ
เรานีม่ันหยาบมาก มันขาดสติ จึงไมสามารถที่จะควบคุมกิเลสไวได

กเิลสแบงออกเปนสามชั้น คือ กิเลสอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด กิเลสอยางหยาบเรียกวา
วีติกมกิเลส แปลวา กิเลสที่มันไมสามารถจะอยูในใจได มันตองออกมาทางกาย ทางวาจา กิเลสประเภทที่
2 เคาเรียกวา ปริยุฏฐานกิเลส แปลวา กิเลสที่มันสุมรุมเราอยูในใจ มันทํ าใหจิตใจไมสงบ เรียกวานิวรณ
ทัง้ 5 ประการ กิเลสอยางละเอียดก็คือ อนุสัยกิเลส ไดแก กิเลสที่มันนอนเนื่องอยูในใจ มันละเอียดมาก
จนกระทัง่ตองใชความละเอียดแหลมคมแหงปญญา เขาไปขูด ถอน ขจัดมันออกมา

กเิลสอยางหยาบ กลาง และละเอียดนั้น มันก็มีคูปรับของมันคือ ถากิเลสอยางหยาบ ใชศีลเขาไป
ควบคมุ ถากิเลสอยางกลางก็ใชสมาธิเขาไปควบคุม สวนกิเลสอยางละเอียดก็ใชปญญาเขาไปตัดทํ าลาย
มนั กเิลสทัง้สามประการนี้จึงมีความสํ าคัญมาก จะอธิบายใหฟงอีกครั้งในตอนที่วาดวยตัณหา

ศลี สมาธิ ปญญานั้น เปนกระบวนการที่มีความสํ าคัญมาก เพราะมันเปนกระบวนการที่มีความ
ตอเนือ่ง อยากจะอุปมาใหทานทั้งหลายเขาใจวา อุปมาเหมือนเราเปนชายตัดฟน กอนที่จะตัดฟนได มันก็
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ตองมอุีปกรณหลายอยาง คือวาภาคพื้นที่จะยืนตัดฟนนั้น ตองเปนภาคพื้นที่มั่นคง หมายความวา ถาไป
ยนืในโคลนตม ในเลน ในที่ ๆ ไมมั่นคงก็ตัดฟนไดลํ าบาก พื้นที่ ๆ มั่นคงเปรียบเหมือนกับศีล ชายตัดฟน
คนนัน้จะตองมีกํ าลัง เร่ียวแรงกํ าลังนั้นก็คือ สมาธิ ชายตัดฟนคนนั้นจะตองมีอาวุธที่คมกริบ อาวุธที่คม
นัน้กเ็ปรยีบเหมือนกับปญญา สวนกิเลสก็เปรียบเหมือนกับตนไมที่จะตัดนั่นเอง

 เพราะฉะนั้น ศีล สมาธิ ปญญา จึงมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ไมใชวาเริ่มแรกเราตองมารักษา
ศลีใหบริสุทธิ์กอนแลวจึงกาวไปปฏิบัติสมาธิ เมื่อปฏิบัติสมาธิแลวจึงกาวไปปฏิบัติปญญา ความจริงก็
เปนกระบวนการที่ตองทํ าไปพรอม ๆ กัน เพราะคนที่จะรักษาศีลได เขาก็จะตองมีปญญาเสียกอน มี
ปญญาพจิารณาเห็นวา การรักษาศีลนี่ทํ าใหเกิดอานิสงสผลที่เปนประโยชน เพราะวาคนที่รักษาศีลไดนี่ก็
คอื คนทีม่ีจิตสะอาดบริสุทธิ์ มีจิตที่เต็มไปดวยพรหมวิหารทั้ง 4 ประการ มีเมตตา ความรัก มีกรุณา ความ
สงสาร มีมุทิตา มีจิตชื่นบานพลอยยินดีในคุณความดีของผูอ่ืน มีอุเบกขา คือความเขาใจวา สัตวโลกทั้ง
หลายยอมเปนไปตามกรรม

  อันดบัแรกก็ตองใชปญญากอน เพราะฉะนั้น ถาเมื่อใดก็ตามที่ศีลเราขาด ก็ขอใหเราคิดวา เรายัง
เปนผูทีม่ีคุณภาพจิตไมดีพอ จึงมีศีลที่ขาดอยูเร่ือย ดังนั้น เราจะตองมีศีลเปนอารมณ กอนจะนอนหลับไป
ในแตละวัน ลองใชปญญาพิจารณาทบทวนวา วันนี้เปนอยางไร มีศีลขอไหนของเราที่ขาด ดาง หรือวา
พรอยบาง ถาพิจารณาแลวปรากฏวา วันนี้ศีลไมขาดสักขอเลย ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดใน
กาม ไมพูดเท็จ ไมดื่มสุรา ก็แสดงวาคุณภาพจิตมันเริ่มเขมขนแลว

ทานอธบิายเปรียบเทียบวา ใหรักษาศีลใหเหมือนจามรีรักษาขน ใหเหมือนชายที่มีตาเดียวรักษา
ดวงตาทีเ่หลือไวขางเดียว เหมือนกับมารดาถนอมลูกนอยในออมกอด จามรีนี่มันรักขนมันยิ่งกวาชีวิต ถา
มนัหนนีายพรานไป ขนมันเกิดไปติดตนไม มันจะไมยอมหนีเลย เพราะมันกลัวขนจะหลุด แมจะถูก
นายพรานฆาตายเพราะความหวงขนมันก็ยอม  คนตาเดียวก็ยอมหวงแหนตาขางเดียวที่เหลือเพราะเปน
ดวงตาสดุทายทีเ่หลืออยู มารดาถนอมลูกนอย ลูกยอมเปนที่รักปานแกวตาดวงใจ ใหแมตายดีกวาจะให
ลูกตาย ทานทั้งหลายก็พึงสมาทานศีลใหสะอาดบริสุทธิ์เหมือนตัวอยางดังที่กลาวมาแลว

เวลาพระใหศีลจงสังเกตตอนที่ทานสรุปศีลวา สเีลน สุคติง ยันติ แปลวา ใครก็ตามถารักษาศีล
ใหสะอาดบริสุทธิ์แลว ศีลจะนํ ามาซึ่งความสุข อยูในโลกนี้ก็เปนสุข ตายจากโลกนี้ไปก็ไปสูสุคติ มีโลก
สวรรคเปนที่ไป สีเลน โภคสัมปทา ศลีจะนํ ามาซึ่งโภคสมบัติ  และขอสุดทายก็คือ สีเลน นิพพุติง ยันติ
ศลีจะเปนบันไดใหกาวไปสูพระนิพพานในที่สุด

เมือ่เรารกัษาศีลของเราใหสะอาดบริสุทธิ์ดีแลว มันก็เปนปจจัยที่จะทํ าใหเกิดจิตที่เปนสมาธิ ให
สังเกตถาเราไปละเมิดศีลและมาปฏิบัติสมาธิ จิตเราจะเกิดความเดือดรอนใจ พอเร่ิมนั่งสมาธิ จิตก็จะนึก
ถึงอารมณอดีต เมื่อสักครูนี้ไปดากับยายคนนั้นมา ไปตบกับยายคนนี้มา หรือวาไปดื่มสุรามาแลวมา
ปฏิบัติสมาธิ นั่งสมาธิมันก็โยกเยกไปมา หัวทิ่มไปขางหนา หัวทิ่มมาขางหลัง มันไปไมรอด เพราะฉะนั้น
ถาเรามีศีลสะอาดบริสุทธิ์ดีนี่ มันสะทอนใหเห็นวา คุณภาพจิตเราเริ่มบริสุทธิ์ดีขึ้น เมื่อเรานอมจิตที่มีคุณ
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ภาพมาปฏิบัติสมาธิ จิตของเราก็จะเขาสูสมาธิไดไว และสมาธินั้นก็จะเปนสมาธิที่นิ่ง แนวแน โดย
เฉพาะสิ่งสํ าคัญของการปฏิบัติสมาธิก็คือ

 ทานทั้งหลายตองสังเกตวา สมาธิของเรานั้นมีความตั้งมั่น สงบนิ่งไดมากเทาไร จิตเรามีความ
บริสุทธิ์มากแคไหน และขอสํ าคัญก็คือจิตของเรานั้นออนโยนเหมาะควรที่เราจะนอมเขาไปสูปญญาหรือ
ยงั เพราะเวลาที่เราปฏิบัติสมาธิจนเกิดจิตสงบนั้น ทานสอนวาไมใหเราติดยึดอยูในความสงบ เพราะใน
ความสงบนัน้ มันไมไดเปนความสงบที่เกิดมาจากการตัดกิเลส แตมันเกิดมาจากความสงบที่อํ านาจสมาธิ
ของเรานัน้ไปกดกิเลสไว พอไปกดกิเลสไว จิตมันก็เกิดความสงบ แตมันเปนความสงบที่อันตราย เพราะ
วามนัเหมือนกับเราไปกดคอเสือเอาไว ทํ าใหเสือมันไมมีแรงเพราะอํ านาจสมาธิกิเลสมันก็เลยไมสามารถ
แสดงอาการออกมาได

แตเมือ่ใดก็ตามที่สมาธิมันแตก  สมาธิมันหาย กิเลสมันก็พรูขึ้นมา เหมือนกับเสือมีแรงขึ้นมามัน
กก็ดัเราได เพราะฉะนั้น เมื่อจิตของเราเกิดความสงบแลว ทานจึงบอกวา ใหนอมจิตของเรานั้นขึ้นสูภาค
แหงวปิสสนาที่เรียกวาใชปญญาตัดกิเลสนั่นเอง การใชปญญาตัดกิเลสนี่ ทานทั้งหลายอาจจะสงสัยวาเขา
ตดักนัอยางไร ความจริงการตัดกิเลสของพระอริยะทั้งหลายนี่ก็คือ การที่ทานพิจารณาไตรลักษณนั่นเอง

ทานหยิบยกอตัภาพที ่ ยาววา หนาคืบ กวางศอก มาพิจารณา โดยหลักของไตรลักษณก็คือ
พจิารณาวาสรรพสิ่งของโลกนี้มันไมเที่ยง มันไมยั่งยืน มันเกิดขึ้นในเบื้องตน มันมีความแปรปรวนไปใน
ทามกลาง และมันก็มีความแตกสลายไปในที่สุด สรรพสิ่งในโลกนี้ลวนเต็มไปดวยความทุกข มันไมใช
ความสขุ สรรพสิ่งในโลกนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในของเรา ถอนความ
เขาไปยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่ง ทั้งตัวเรา ทั้งบุคคลที่เรารักและวัตถุธาตุทั้งปวงในโลกนี้

นีค่อืกระบวนการของไตรสิกขา เพราะฉะนั้น ในแตละวัน ๆ ขอใหทานทั้งหลายพึงพิจารณาอยู
เปนประจ ําวา เราจะเปนผูที่เจริญไตรสิกขาอยูเปนนิจ ไมวา นั่ง ยืน เดิน นอน ตรวจดูวาศีลขอใดที่บก
พรอง พยายามฝกปฏิบัติในสมาธิ ทํ าจิตของเราใหเกิดความสงบ มากบางนอยบางก็ปฏิบัติไป และที่
สํ าคญัก็คือ พยายามใชปญญาพิจารณา เวลาไปสัมผัสอารมณใด ๆ ไมวาจะเปนอารมณ สุข อารมณทุกข
อารมณทีพ่อใจไมพอใจก็ใชปญญาพิจารณา มองใหเห็นความไมเที่ยง มองใหเห็นความเปนทุกข มองให
เหน็อนตัตา ความไมใชเรา ไมใชของเรา การไมอยูในอํ านาจที่จะไปบังคับบัญชา

ถาเราปฏิบัติไดเชนนี้ แนนอนจิตของเราก็จะตองเกิดความใสสะอาดบริสุทธิ์ และจิตของเราก็จะ
มแีตความสุข เพราะวาจิตของเราไดพบกับพระนิพพาน ตามกํ าลังบารมีของแตละคนที่จะไดสรางสม อบ
รมกนัไป ดวยเหตุฉะนี้ ระบบของไตรสิกขานั้นจึงเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญมาก เพราะเปนกระบวนการ
ปฏิบตัจิากตํ่ าไปหาสูง จากงายไปหายาก การรักษาศีลวายากแลว การปฏิบัติสมาธิยิ่งยากกวา การปฏิบัติ
สมาธวิายากแลว การใชปญญาในการตัดกิเลสยิ่งยากกวา แตคิดวาก็คงไมเกินความสามารถของทานทั้ง
หลายทีเ่ปนศากยบุตรพุทธชิโนรส โอรสและธิดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย สํ าหรับการบรรยายในวันนี้ก็
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พอสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลาย ตัง้สติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจาก
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