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เมื่อสุ ขแท้ ก็ถึงธรรม*
มนุษย์ทุกคนต้องการชีวติ ที่ดีและมีความสุ ขที่แท้จริ ง และ
เราก็ดาเนินชีวิต เพียรพยายามทาทุกอย่างเพื่อหาสิ่ งนี้ แต่แล้วมนุษย์
ก็ประสบปั ญหากันอยูอ่ ย่างนี้แหละ เพราะเพียรพยายามไป โดยไม่
รู้ไม่เข้าใจว่าชีวติ ที่ดีและความสุ ขที่แท้จริ งนั้นคืออะไร
ขอรวบรัดว่า หลักในการสร้างชีวติ ที่ดีและมีความสุ ขนี้ ไม่
มีอะไรมาก ก็คือการเข้าถึงธรรมนัน่ เอง เป็ นอันเดียวกัน เมื่อใดเรา
เข้าถึงชีวติ ที่ดีมีความสุ ขที่แท้จริ ง ก็คือเข้าถึงธรรม พูดสั้นๆ ว่า เมื่อ
สุขแท้ ก็ถึงธรรม เมื่อพูดอย่างนี้แล้วทุกท่านจะได้ไม่หนักใจ คือจะ
ได้เห็นการก้าวเข้าไปหาธรรมเป็ นเรื่ องที่ตรงกับจุดหมายของชีวติ
ของเราอยูแ่ ล้ว
ถ้า หากท่ านใดยืน ยันกับ ตัวเองได้ว่า ฉันเข้า ถึ ง ชี วิต ที่ ดี มี
ความสุ ขแท้จริ งแล้ว ถ้าท่านยืนยันได้อย่างนั้น ท่านก็บอกกับตนเอง
ได้เลยว่า ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมแล้ว แต่ท่านจะยืนยันได้หรื อเปล่า ถ้า
ท่านยืนยันไม่ได้ก็ตอ้ งบอกว่า ฉันยังต้องพยายามเข้าถึ งชี วิตที่ดีมี
ความสุ ขต่ อไป นั่นก็คือ ฉันจะต้องเข้าถึงธรรมต่อไป สองอย่างนี้
เป็ นอันเดียวกัน คือ เมื่อสุขแท้ ก็ถึงธรรม และเมื่อถึงธรรม ก็สุขแท้
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พระพุ ท ธศาสนาก็ ไ ด้ บ อกแล้ว ว่ า การเข้า ถึ ง ชี วิ ต ที่ ดี มี
ความสุ ข หรื อการเข้าถึงธรรมนั้น มีให้เราเข้าถึงได้อยู่แล้วเป็ นขั้นๆ
หลายขั้น ซึ่งจัดรวมได้เป็ น ๓ ขั้น คือ
๑. ขัน้ กามอามิ ส ได้แก่ชีวติ ที่วนุ่ วายหรื อวนเวียนอยูก่ บั การ
หารู ป เสี ยง กลิ่น รส และสิ่ งสัมผัสกาย ที่สวยงาม ไพเราะ หอม
หวาน ซู่ซ่า เอร็ ดอร่ อย มาเสพบริ โภคบารุ งบาเรอ ตา หู จมูก ลิ้น
และร่ างกาย เป็ นสุ ขสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กบั สิ่ งเหล่านั้น
ชีวติ และความสุ ขขั้นนี้แบ่งซอยออกไปได้เป็ น ๒ ระดับ
คือ
ก) ระดับที่ไร้ การศึกษา หรื อยังไม่ พฒ
ั นา การบารุ งบาเรอ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ด้วยรู ป เสี ยง กลิ่น รส และสัมผัสเนื้ อหนังนั้น
เป็ นเรื่ องที่แต่ละคนทาให้แก่ตวั เอง และเมื่อหาไปเสพไปก็ไม่รู้จกั
อิ่มไม่รู้จกั พอ จึงต้องหามาเสพให้มากที่สุด และหามาเติมเรื่ อยไป
สิ่ งเสพนั้นอยูน่ อกตัว ซึ่งจะต้องหาเอามา ความสุ ขขั้นกาม
จึงเป็ นความสุ ขจากการได้การเอา เมื่อทุกคนต่างก็หาให้แก่ตวั ให้
ได้มากที่สุดและให้ยงิ่ ขึ้นไป ก็ตอ้ งแย่งชิงเบียดเบียนข่มเหงเอารัด
เอาเปรี ยบตลอดจนทาลายกัน จนกลายเป็ นว่า ทุกคนแย่งกันเอา จน
อดไปด้วยกัน หรื อคนที่แข็งแรงกว่าได้เต็มที่เพียงสองสามคน แต่
คนอื่นอดแย่ไปทั้งหมด รวมแล้วมนุษย์ก็อยูก่ นั อย่างไม่มีความสงบ
สุ ข
ชีวติ และความสุ ขของคนในขั้นกามระดับที่ยงั ไม่พฒั นานี้
ว่าโดยคุณภาพไม่แตกต่างจากสัตว์ท้ งั หลายที่คนดูถูกว่าเป็ นชั้นต่า
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และยิง่ เลวร้ายกว่าด้วยซ้ า โดยอัตราของความรุ นแรง เพราะมนุษย์มี
มือ สมอง และอุปกรณ์ที่จะใช้แย่งชิงและทาลายกันได้หนักหนากว่า
ข) ระดับที่เข้ าสู่การศึกษา หรื อเริ่ มมีการพัฒนา ถึงแม้วา่ แต่
ละคนจะแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง และยศศักดิ์ฐานะตาแหน่งกัน
ไป เพื่อจะได้มีสิ่งเสพสิ่ งบริ โภค และมีโอกาสเสพบริ โภคได้มากๆ
ท่านก็ไม่วา่ แต่ขอให้มีเครื่ องยับยั้งหรื ออยู่ในขอบเขตที่จะไม่ก่อ
ปัญหาแก่ชีวติ และสังคมมากเกินไป และให้รู้จกั พัฒนาชีวติ ขึ้นสู่ข้ นั
ที่สูงขึ้นไปอีก เพื่อจะได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชีวติ และสังคม
ให้มากขึ้น
เครื่ องยับยั้งหรื อขอบเขตที่วา่ นั้น ก็คือ ศีล โดยเฉพาะในขั้น
พื้นฐาน ก็คือศีล ๕ ซึ่งอาจจะมาในรู ปของกฎหมาย และกติกา
สังคมอย่างอื่นๆ ศีลนั้นจะเป็ นเครื่ องยับยั้งและเป็ นกรอบกั้น ทาให้
การแสวงหากามอยูใ่ นขอบเขตที่จะไม่แย่งชิงเบียดเบียนกันเกินไป
ทาให้มนุษย์พออยูก่ นั ไปได้ ทาให้สังคมพอมีสันติสุขบ้าง อย่างน้อย
แต่ละคนก็พอจะได้พอจะมีวตั ถุมาบารุ งความสุ ขของตัวบ้าง ต่างคน
ก็มีโอกาสเสวยสุ ขจากสิ่ งบาเรอประสาททั้ง ๕ กันได้ตามสมควร
ในระดั บ นี้ ท่ า นให้ เ อาทาน มาช่ ว ยเสริ มความมั่ น คง
ปลอดภัยและความสงบสุ ขของสังคม โดยให้มนุษย์รู้จกั ให้แก่กนั มี
การแบ่ง ปั น เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เฉลี่ ย รายได้ ช่ ว ยเหลื อผูต้ กทุกข์หรื อ
ยากไร้
พอมีศีลเป็ นฐาน และมีทานมาเสริ ม มนุษย์ก็อยูร่ ่ วมกันได้ดี
ขึ้น มีการเอื้อเฟื้ อเกื้อกูลกัน สังคมมีสันติสุขพอสมควร
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เมื่ อ มนุ ษ ย์พ ัฒ นามาถึ ง ขั้ นนี้ ซึ่ งท าให้ มี โ อกาสได้ รั บ
ความสุ ขจากกามามิสที่สนุกสนานหวานอร่ อยทัว่ ๆกันแล้ว ก็น่าจะ
เป็ นชี วิตและสังคมที่สมบูรณ์ แต่ความจริ งไม่เป็ นอย่างนั้น เพราะ
กามอามิ ส นอกจากหากันเสพกันไม่ รู้จักอิ่มไม่ รู้จักพอ ซึ่ งทาให้
เบียดเบียนกดขี่ ข่มเหงกันแล้ว ยังมี จุดอ่อนที่ทาให้เกิ ดปั ญหาอย่าง
อื่นอีก
ความสุ ขจากกามอามิสหรื อกามามิสนั้น ต้องอาศัยสิ่ งที่อยู่
นอกตัว เช่ นวัตถุ บริ โภคต่ างๆ จึ งเป็ นความสุ ขแบบพึ่งพา ขึ้ นต่ อ
ภายนอก ไม่ เป็ นอิสระแก่ ตวั นอกจากนั้น ทั้งสิ่ งเสพที่อยู่ข้างนอก
เหล่านั้น และตัวเราคือคนที่เสพเอง ต่างก็ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ
แห่ งความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง มีการเกิดดับเสื่ อมสลาย
เมื่อจุดอ่อนเหล่านี้มาบวกเข้ากับลักษณะที่แสวงหาและเสพ
ไม่รู้จกั อิ่มไม่รู้จกั พอ ก็ทาให้เกิดปัญหาเพิม่ ขึ้นอีก ถึงแม้จะผ่อนเบา
ปั ญหาจากการเบียดเบียนกันลงไปได้แล้ว ก็ยงั เจอกับปั ญหาของ
ชีวติ จิตใจ ที่พว่ งเอาอาการของความทุกข์เข้ามาแฝงไว้กบั ความสุ ข
ในการเสพกามอามิ ส เช่ น ความหวาดที่มาคู่กับความหวัง ความ
ห่ ว งหวงระแวงหวัน่ ใจที่ ซ่ อนตัว ซ้อนอยู่ใ นการได้ค รอบครอง
ความชิ นชาเบื่อหน่ ายที่ตามติ ดมาต่อจากการได้เสพสมปรารถนา
การตกเป็ นทาสหมดอานาจในตัวเมื่อหลงใหลเมามัว ความรันทด
เมื่ ออดหรื อหมดหวัง และความโศกเศร้ า เหี่ ย วแห้ ง ใจเมื่ อต้อ ง
สูญเสี ยหรื อพลัดพรากจากไป
แม้แต่ที่ประพฤติ อยู่ในศีล รั กษาระเบียบวินัย และทาทาน
ให้ปัน ก็เป็ นการฝื นใจ ทาด้วยความจาใจ เพราะการมีศีลทาให้หา
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และเสพไม่ได้เต็มที่ตามใจอยาก ทานก็ทาให้ตอ้ งเสี ยต้องสละ เกิด
ความเสี ยดาย
เพราะฉะนั้ น ท่ า นจึ ง บอกว่ า แค่ น้ ี ยัง ไม่ พ อนะ เธอเป็ น
มนุ ษย์มีศ ักยภาพที่ จะพัฒนาตัวได้อีก ถ้า พัฒนาเพียงแค่ น้ ี ยังหนี
ทุกข์ไม่พน้ หรอก ยังจะเจอทั้งทุกข์นอกและทุกข์ใน เพราะเป็ นสุ ข
ที่ต้ งั อยู่บนสิ่ งที่เป็ นทุกข์ ฐานมัน ไม่ มั่น ฉะนั้น เราจะต้องพัฒนา
ชีวติ ต่อไป
มนุษย์ที่มีการศึกษา (ในความหมายที่ถูกต้อง) จึงก้าวต่อไป
สู่ การพัฒนาในขั้นจิต และขั้นแห่ งอิสรภาพด้วยปั ญญา และเอาผล
จากการพัฒนาในขั้นของจิตใจและปั ญญานั้นมาช่วยแก้ปัญหาของ
ชีวติ ในขั้นกามอามิส ทาให้การปฏิบตั ิต่อกามอามิสเกิดโทษทุกข์ภยั
น้อยที่สุด และได้ประโยชน์มากที่สุด พร้ อมทั้งมี ความสุ ขในขั้นที่
สูงขึ้นไปมาเสริ มเพิม่ ขึ้นอีกด้วย
๒. ขัน้ จิ ตวัฒนะ พอพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม เกิดมีเมตตา
หรื อกรุ ณาขึ้น ก็มีความรักความปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น อยากให้เขามี
ความสุ ข แล้วก็อยากทาให้เขามีความสุ ข ก็เลยให้ สละ แบ่งปั นช่วย
เขา เมื่อเห็ นเขามีความสุ ข ตัวเองก็มีความสุ ขด้วย การให้หรื อทาน
แทนที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย ดาย ก็ ก ลายเป็ นความสุ ข ก่ อนนี้ รู้ จัก แต่
ความสุ ข จากการได้แ ละเอา แต่ เ ดี๋ ย วนี้ มี ความสุ ข อย่า งใหม่ เ กิ ด
เพิ่ ม ขึ้ น คื อ ความสุ ข จากการให้ แ ละการสละ การให้ ห รื อ เสี ย
กลายเป็ นความสุ ขไปได้ ในเมื่อจิตใจได้พฒั นาเปลี่ยนไป
จากการพัฒนาจิตเช่นเดียวกัน เกิดมีศรัทธา เชื่อมัน่ ในสิ่ งที่
ดีงาม ในการสร้างสรรค์ทาสิ่ งที่ดีงาม ก็เอาเงินทองออกมาให้ สละ
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บาเพ็ญประโยชน์ แล้วก็มีความสุ ขสบายเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ จาก
การให้หรื อเสี ยสละนั้น
ก่อนนี้เคยมองทรัพย์สินเงินทองและยศศักดิ์ตาแหน่ งฐานะ
ตลอดจนอานาจ เห็ นความหมายเพียงว่าเป็ นเครื่ องมือและช่องทาง
ที่จะแสวงหากามอามิสหรื อสิ่ งเสพต่างๆ มาบารุ งบาเรอตนเองให้
มากมายเต็ ม ที่ ที่ สุ ด แต่ พ อได้พ ัฒ นาจิ ต ปั ญ ญาขึ้ นบ้า งแล้ ว ก็
มองเห็ นความหมายใหม่ ว่า ทรั พย์สินเงิ นทองและยศศักดิ์อานาจ
เป็ นเครื่ องมื อขยายโอกาสให้สามารถสร้ างสรรค์ความดี งามและ
ประโยชน์สุขได้กว้างขวางและสาเร็ จผลได้ดียงิ่ ขึ้น
ถึ ง จะมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ดี ๆ แต่ ข าดทรั พ ย์ย ศบริ ว าร
ความคิ ดนั้น ก็ไ ม่ สัม ฤทธิ์ ผล หรื อทาได้เ พียงในวงแคบ แต่ พ อมี
ทรัพย์ มีอานาจ มีบริ วาร ความคิดที่ดีๆ ก็ออกผลเป็ นประโยชน์แผ่
ออกไปมากมายกว้า งไกล ตอนนี้ ทรั พ ย์แ ละอ านาจที่ เ คยเป็ น
เครื่ องมือรับใช้ตณ
ั หาหรื อความเห็ นแก่ ตวั ก็กลายมาเป็ นอุปกรณ์
ของธรรม
คนที่ ย ัง ไม่ พ ัฒ นาหรื อมี ก ารศึ ก ษาที่ ผิด เข้า ใจว่ า การที่
มนุ ษย์สามารถสร้ างสรรค์เทคโนโลยี ประดิ ษฐ์วตั ถุ มาเสพบารุ ง
บาเรอความสุ ขได้มากที่สุดนั่นแหละ คือสภาพของสังคมที่พฒั นา
แล้ว หรื อการมีอารยธรรมอย่างสู ง แต่เมื่อมีการศึกษาที่ถูกต้องได้
พัฒ นาตนขึ้ นบ้า งแล้ว ก็ จึ ง เข้า ใจว่ า อาการอย่า งนั้น หาใช่ เ ป็ น
ลักษณะของอารยธรรม หรื อการได้พฒั นาแล้วแต่อย่างใดไม่ การที่
ได้พฒั นาหรื อความมี อารยธรรมนั้นอยู่ที่การเปลี่ ยนแปลงในตัว
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มนุ ษ ย์ ที่ ท าให้ เ ขาจัด การกับ เทคโนโลยีเ ป็ นต้น เหล่ า นั้ น อย่า ง
ถูกต้องต่างหาก
การพัฒนาในขั้นจิ ตวัฒนะจะทาให้คนมีจิตใจที่มี คุณภาพ
ประกอบด้ว ยคุ ณ ธรรมเช่ น เมตตากรุ ณ า ศรั ท ธา ความกตัญ ญู กตเวที เป็ นต้น มีสมรรถภาพ เป็ นจิตใจที่เข้มแข็งมัน่ คง ขยันอดทน
มีสติ รู้ จักรั บผิดชอบ และมี สุขภาพ เพราะสงบสบาย ผ่อนคลาย
เอิบอิ่ม ผ่องใส สดชื่นเบิกบาน มีความสุ ข
เพียงแค่ ไ ด้การพัฒ นาในขั้น จิ ตปั ญญามาช่ วยแทรกเสริ ม
บ้าง ก็ยงั ช่วยให้การหาความสุ ขในขั้นกามอามิ สเป็ นไปด้วยดี ข้ ึ น
มากมาย ทั้งในส่ วนชีวิตของบุคคล และในด้านสันติสุขของสังคม
และยังได้ความสุ ขที่ประณี ตสู งขึ้นไป มาเพิ่มคุณค่ าให้แก่ ชีวิตนั้น
อีกด้วย
การพัฒนาในขั้น จิ ตวัฒนะโดยตรง จะท าให้ จิต เกิ ด มี คุ ณ
สมบัติที่สาคัญ คือ มี พลังมาก (เหมือนปล่ อยน้ าให้ไหลไปในท่อ
หรื อรางทางเดียวไม่กระจัดกระจาย) ใสกระจ่ างเอื ้อต่ อการใช้ ปัญญา
(เหมื อนน้ านิ่ งสนิ ทไม่ ไหวกระเพื่อม ฝุ่ นละอองตกตะกอนจึ งใส
มองเห็นทุกอย่างในน้ าชัดเจน) และสงบสบายมีความสุ ข (เพราะไม่
มีอะไรรบกวน ไม่ข่นุ มัว ไม่ฟุ้งซ่านร้อนรนกระวนกระวาย)
จิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ เรี ยกว่าเป็ นกัมมนี ย ์ คือเหมาะแก่
การใช้งาน พร้อมที่จะปลูกฝั งคุ ณธรรมต่างๆ หรื อใช้คิดพิจารณา
พัฒนาปั ญญา ซึ่ ง เป็ นลักษณะของจิ ตที่ มี สมาธิ การพัฒ นาในขั้น
จิตใจนี้ จึงมีสมาธิ เป็ นแกน หรื อเป็ นตัวแทนเลยทีเดียว
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ถ้ามุ่งหน้าเอาจริ งเอาจังกับเรื่ องสมาธิ ก็ฝึกสมาธิให้แน่วแน่
สนิทลึกลงไปอีก จนถึงขั้นเป็ นฌานระดับต่างๆ ซึ่งมีท้ งั ขั้นที่อยูก่ บั
รู ปธรรม (รู ปาวจร) และขั้นที่อยูก่ บั อรู ปธรรม(อรู ปาวจร)
ความสุ ขในขั้นจิตนี้ ประณีตและบริ สุทธิ์ข้ ึนไปมาก เพราะ
ไม่มีอาการของความทุกข์แบบที่แฝงมากับการเสพกามอามิส เช่น
ความหวาด ระแวง เบื่อหน่าย รันทดใจ เป็ นต้น
แม้จะได้ถึงขั้นนี้ ท่านก็บอกว่ายังไม่พออีกนั่นแหละ การที่
เราจะอยู่ข้างในกับจิ ตใจของตัวนั้น มันดื่ มด่ าไปได้ลึ กล้ าก็จริ งแต่
อาจจะติ ดเพลิ น กับสมาธิ และผลพลอยได้ของมัน แล้วกลายเป็ น
พวกหลีกหนี สังคม ไม่เผชิญหน้าความจริ ง เป็ นการหลบทุกข์พน้
ปัญหาไปได้ชวั่ คราว พอออกจากสมาธิก็เจอกับสภาพเก่า ยังมีความ
ยึด ติ ด ถื อมั่น และถู ก ธรรมดาของธรรมชาติ บี บ คั้น เอาได้ ไม่ ไ ด้
แก้ปัญหาให้เสร็ จสิ้ นไป เพราะฉะนั้นจะต้องก้าวต่ อไปอีกให้ถึ ง
ความสมบูรณ์จบสิ้ นปั ญหา ให้เป็ นสุ ขโดยไม่มีทุกข์เหลืออยู่ แล้ว
ท่านก็บอกขั้นต่อไปอีก
๓. ขัน้ อิ สระหลุ ดพ้น หมายถึงชีวิตที่พน้ หรื ออยู่เหนื อการที่
จะถูกบีบคั้นครอบงาด้วยปั ญหาไม่ ว่าอย่างใดๆ แม้แต่ความเป็ นไป
ของกฎธรรมชาติแห่ งความเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยงแท้และเสื่ อมสลาย
มี ค วามสุ ข ที่ป ลอดโปร่ ง โล่ ง เบา ไม่ มีเ งาของความทุ ก ข์รบกวน
เรี ยกว่าเป็ นพุทธะ ที่แปลให้เข้าใจกันง่ายๆว่า รู้ ตื่น และเบิกบาน
ผูท้ ี่มีชีวติ และความสุ ขถึงขั้นนี้ จะมีคุณสมบัติสาคัญอย่าง
หนึ่ง คือ เป็ นผูท้ ากิจเสร็ จแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว ไม่มีอะไรที่
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จะต้องทาเพื่อตัวเองอีก ปลดเปลื้องตัวเป็ นอิสระแล้ว จึงทาเพื่อผูอ้ ื่น
ได้เต็มที่ เรี ยกว่ามีกรุ ณาหรื อการุ ณยธรรมที่บริ สุทธิ์ และสมบูรณ์
ชีวติ และความสุ ขขั้นนี้เป็ นขั้นที่ถึงได้ดว้ ยปั ญญา ผูท้ ี่มีชีวิต
ในขั้น นี้ เป็ นผูม้ ี ชีวิต อยู่ด้ว ยปั ญ ญา ที่ รู้ เ ท่ า ทัน ความจริ ง ของสิ่ ง
ทั้ง หลายตามที่ มัน เป็ นอยู่ต ามธรรมดาแห่ ง เหตุ ปั จ จัย ของกฎ
ธรรมชาติ หรื อรู้ เท่าทันกฎธรรมชาติ น้ นั เอง จนความเป็ นไปของ
ธรรมชาติที่มีความเปลี่ ยนแปลงเป็ นต้น ครอบงาก่อความทุกข์แก่
เขาไม่ได้ สิ่ งใดไม่เป็ นปัญหาก็ไม่ทาให้เป็ นปั ญหาขึ้นมา สิ่ งใดเป็ น
ปั ญหาก็แก้ไขด้วยปั ญญาที่รู้และทาให้ตรงกับเหตุ ปัจจัย จนเผชิ ญ
ได้กบั ทุกสิ่ งโดยไม่มีทุกข์ใดๆ
เมื่อพัฒนามาจนมีชีวติ และความสุ ขถึงขั้นนี้ โดยมีความสด
ชื่นเบิกบานอยูเ่ ป็ นธรรมดาแล้ว ถ้าจะเอาความสุ ขทางจิตมาใส่ อีกก็
ไม่ ว่า จะมี ความสุ ขทางประสาททั้งห้ามาเสริ ม ก็ได้ความสุ ข นั้น
เต็มสภาพบริ บูร ณ์และทั้งไม่เป็ นพิษเป็ นภัย แก่ใครด้ว ย ทุก อย่าง
อยู่ใ นภาวะสมดุ ล พอดี ไ ปหมด เพราะมี ปั ญญาที่ ไ ร้ ทุ ก ข์เ ป็ นตัว
ควบคุม โดยนัยนี้ เมื่ อมีความสุ ขขั้นสุ ดท้ายที่ไร้ทุกข์ดว้ ยปั ญญา ก็
จบสูงสุ ดถึงจุดหมาย
ทั้งหมดนี้สรุ ปได้วา่ ชีวติ และความสุ ข ๓ ขั้นนั้น พูดโดยย่อ
คือ
๑) ขัน้ กามอามิส (เรี ยกให้ส้ นั ว่าขั้นกาม ชื่อเต็ม = ขั้น
กามาวจร-ท่องเที่ยวไปในกาม) ต้องใช้ศีล เป็ นเครื่ องควบคุม โดยมี
ทานสนับสนุน
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๒) ขัน้ จิ ตวัฒนะ (ชื่อเต็ม = ขั้นรู ปาวจร = ท่องเที่ยวไปใน
รู ป และอรู ปาวจร = ท่องเที่ยวไปในอรู ป) มีสมาธิ เป็ นแกนนาใน
การพัฒนา
๓) ขัน้ อิสระหลุดพ้ น (ชื่อเต็ม = ขั้นโลกุตตระ-เหนือโลก
หรื อขั้นปรมัตถ์-ประโยชน์สูงสุ ด) มีปัญญา เป็ นตัวชี้ขาดที่จะนาเข้า
ถึงจุดหมาย
เป็ นอันว่าพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้แล้ว เกี่ยวกับหลักการ
ในการเข้าถึงชีวติ ที่ดีมีความสุ ข แล้วก็แบ่งไว้เป็ นขั้นเป็ นตอน ดังที่
ได้กล่าวมา ซึ่ งที่จริ งเป็ นเรื่ องง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก เพราะว่าตัวสาระ
แท้ๆ ก็แค่น้ ีเอง คือให้เรามีชีวติ ที่ดีมีความสุ ขได้จริ ง ก็จบเรื่ องกัน
ได้พูดไว้แต่ ตน้ ว่า เมื่ อสุ ขแท้ ก็ถึงธรรม และเมื่อถึงธรรม ก็
สุ ขแท้ หมายความว่า การเข้าถึงชีวิตที่ดีมีความสุ ข ก็คือการเข้าถึ ง
ธรรม จะเข้าถึงธรรมได้ ก็ตอ้ งปฏิบตั ิธรรม การปฏิบตั ิธรรมนั้นคง
ไม่ยากอย่างที่หลายคนคิด จึงลองมาดูกนั ว่า ปฏิบตั ิธรรมนั้นคือทา
อย่างไร

ปฏิบตั ิธรรม คืออย่างไร
คาว่า ปฏิบตั ิธรรม นั้น หมายความว่าอย่างไร ปฏิบตั ิธรรมก็
คือ เอาธรรมมาปฏิบตั ิ เอาธรรมมาใช้ เอามาใช้ดาเนินชีวติ ทาการ
ทางาน คือเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ จริ ง ทาให้เป็ น
ชีวติ ที่ดีมีความสุ ขนัน่ เอง
เมื่ อปฏิบ ัติธ รรมก็ หมายถึ ง ว่า เอาธรรมมาใช้ในชี วิตจริ ง
หรื อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต ถ้ายังไม่ได้ใช้ ก็ไม่เรี ยกว่า
เป็ นการปฏิบตั ิ
ว่าถึงตัวคาว่า “ปฏิบตั ิ” เองนี้ เดิมนั้นแปลว่า “เดินทาง” มา
จากภาษาบาลี ของเดิมนี้ มีคาคล้ายๆ กันอีกคาหนึ่งคือ “ปฏิปทา”
“ปฏิ ป ทา” แปลว่ า อะไร จะเห็ น ได้ใ นค าว่า “มั ชฌิ ม าปฏิ ปทา” ที่เราแปลกันว่า “ทางสายกลาง” มัชฌิ มา แปลว่า สาย
กลาง และปฏิปทา แปลว่า ทาง ทางคืออะไร ทางนั้นคือ ที่ที่จะเดิน
คาว่าปฏิปทา ก็คือที่ที่จะเดิน คาว่าปฏิปทา กับคาว่าปฏิบตั ิน้ ี เป็ นคา
เดี ยวกัน รากศัพท์อันเดี ย วกัน ถ้าเป็ นกริ ยา มี รูปเป็ น ปฏิ ปชฺ ชติ
แปลว่า ดาเนิน หรื อเดินทาง
เพราะฉะนั้น ปฏิ ปชฺ ชติ มาเป็ น ปฏิบตั ิ หรื อเป็ นปฏิปทา ก็
ตาม ก็ แ ปลว่า การเดิ น ทาง หรื อแปลว่า ทางที่ เ ดิ น ถ้า เป็ นการ
เดินทางก็นิยมใช้ในรู ปว่า ปฏิ ปตฺ ติ หรื อไทยใช้ว่า ปฏิ บัติ ถ้าเป็ น
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ทางที่เดินก็นิยมใช้ ปฏิปทา เพราะฉะนั้น เราเอาถ้อยคาสาหรับสิ่ งที่
เป็ นรู ปธรรมนั้นเอง มาประยุกต์ใช้ในทางนามธรรม
การเดินทางตามปกติน้ นั เป็ นการเดินทางภายนอก เป็ นการ
เดิ น ทางด้ า นวัต ถุ เอาเท้า เดิ น หรื อแม้ มี ร ถแล้ ว เอารถวิ่ ง ไป
ตลอดจนไปด้วยเครื่ องบิน ก็เรี ยกว่า เป็ นการเดินทาง
ทีน้ ี ชี วิต ของเราก็เหมื อนกัน ชี วิตก็เป็ นการเดิ น ทางชนิ ด
หนึ่ ง แต่ เรามัก เปลี่ ยนคาพูดจากเดิ นมาเป็ นด าเนิ น ที่ จริ งเดิ นกับ
ดาเนินนั้น ก็ศพั ท์เดียวกันนั่นแหละ เดินก็แผลงมาเป็ นดาเนิ น แล้ว
เราก็มีการดาเนินชีวิต ในการดาเนิ นชีวิตนั้น ก็เหมือนกับว่า เราเอา
ชีวิตนี้ ไปเดินทาง หรื อว่าการเป็ นอยู่ของเรานั้นเปรี ยบเสมือนทาง
ถ้า เป็ นอยู่อย่ า งถู ก ต้อง ก็ เ รี ย กว่า เดิ น ทางชี วิ ต อย่ า งถู ก ต้อง คื อ
ดาเนินชีวติ ได้ดี ถ้าเดินทางชีวติ ไม่ถูกต้อง ก็เรี ยกว่าดาเนินชีวติ ที่ผดิ
ในเมื่อปฏิปทา หรื อปฏิบตั ิน้ ี แปลว่า การเดินทางและทางที่
เดิ น เพราะฉะนั้ น การปฏิ บ ัติ ธ รรมก็ คื อ เอาธรรมมาใช้ใ นการ
เดินทางชีวติ หรื อเอามาช่วยให้ดาเนิ นชีวิตอย่างถูกต้อง หรื อเอามา
ช่วยในการเดินทางชีวติ เพือ่ ให้การดาเนินชีวติ นั้นเป็ นไปด้วยดี
หมายความว่า ถ้าเราไม่เอาธรรมมาใช้ การเดินทางชีวิตของ
เราก็ อาจจะผิด อาจจะเขว อาจจะพลาด อาจจะหลง อาจจะไป
ในทางที่เกิดความเสื่ อมความพินาศ แทนที่จะเป็ นทางแห่ งความสุ ข
ความเจริ ญ เราก็เลยเอาธรรมมาช่ วย เอาธรรมมาปฏิ บตั ิ ก็คือเอา
ธรรมมาใช้ช่วยให้การเดินทางชีวติ นี้ถูกต้อง ได้ผลดีที่ประสงค์
พูด ง่ า ยๆ จึ ง ว่ า การปฏิ บ ัติ ธ รรมคื อ การเอาธรรมมาใช้
นัน่ เอง ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวติ ของเรา
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เพราะฉะนั้ น การปฏิ บ ัติ ธ รรมก็ จึ ง เป็ นเรื่ องกว้า งๆ ไม่
เฉพาะการที่จะปลีกตัวออกจากสังคม ไปอยู่ที่วดั ไปอยู่ที่ป่า แล้วก็
ไปนั่ง บาเพ็ญสมาธิ อะไรอย่า งนั้น ไม่ ใช่ แค่ น้ ัน อันนั้นเป็ นเพีย ง
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นการพยายามน าธรรมมาใช้ใ นขั้น ลึ ก ในการที่ จ ะ
ฝึ กฝนจิตใจอย่างจริ งๆ จังๆ
ถ้าจะเรี ยกเป็ นภาษาสมัยใหม่ การปลี กตัวไปปฏิบตั ิ แบบ
นั้นก็เรี ยกว่าเป็ นการปฏิบตั ิ แบบ intensive เป็ นการปฏิบตั ิ แบบ
เข้มข้น หรื อลงลึกเฉพาะเรื่ อง
ที่จริ งนั้น การปฏิบตั ิธรรมต้องมีตลอดเวลา เรานัง่ กันอยูใ่ น
ที่น้ ี ก็ตอ้ งมีการปฏิบตั ิธรรม คือเอาธรรมมาใช้ เมื่อปฏิบตั ิสิ่งนั้น ทา
สิ่ งนั้นอย่างถูกต้อง ก็เป็ นการปฏิบตั ิธรรม
เมื่อทางานหรื อทาหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง ตั้งใจทาให้ดี
ให้ เ กิ ด คุ ณประโยชน์ ให้ ส าเร็ จ ความมุ่ ง หมายที่ ดี งาม ก็ เ ป็ นการ
ปฏิบตั ิธรรม
ดังนั้น ถ้าตนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรี ยน แล้วศึกษาเล่าเรี ยนอย่าง
ถูกต้อง มี ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่ าเรี ยน เล่าเรี ยนให้ได้ผล ก็
เป็ นการปฏิบตั ิธรรม เช่น เล่าเรี ยนโดยมีอิทธิ บาท ๔ มีฉันทะ พอใจ
รั กในการเรี ยนนั้น มี วิริย ะ มี ความเพียร ใจสู้ มี จิตตะ เอาใจใส่
รับผิดชอบ มีวิมังสา คอยไตร่ ตรอง ตรวจสอบ ทดสอบ ทดลองให้
ได้ผลดียงิ่ ขึ้นไป อย่างนี้ก็เรี ยกว่าปฏิบตั ิธรรม
หรื อในการทางานก็เหมือนกัน เมื่อมีอิทธิบาท ๔ เอาอิทธิ บาท ๔ มาใช้ในการทางานนั้น ก็เป็ นการปฏิบตั ิธรรม
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แม้แ ต่ ออกไปในท้องถนน ไปขับรถ ถ้าขับโดยรั กษากฎ
จราจร ขับ เรี ย บร้ อยดี ไ ม่ ป ระมาท มี ค วามสุ ภ าพ หรื อลึ ก เข้า ไป
แม้กระทัง่ ว่า ทาจิตใจให้สบาย ไม่เครี ยด มีความผ่องใสสบายใจใน
เวลาที่ขบั รถนั้นได้ ก็เป็ นการปฏิบตั ิธรรมในระดับต่างๆ
แล้วแต่ว่าใครจะสามารถเอาธรรมมาใช้ในการดาเนิ นชีวิต
หรื อในการทากิ จหน้า ที่น้ ันๆ ให้ ได้ผลแค่ ไหนเพียงไร ก็เรี ยกว่า
ปฏิบตั ิธรรมทั้งนั้น
เพราะฉะนั้ น การปฏิ บ ัติ ธ รรมที่ แ ท้จ ริ งนั้ น ต้ อ งมี อ ยู่
ตลอดเวลา เพราะเราทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินชีวติ ให้ดีงามถูกต้อง
แม้แต่การนัง่ ฟังปาฐกถานี่ ก็มีการปฏิบตั ิธรรม เมื่อตั้งใจฟั ง
ฟั ง เป็ น ใช้ค วามคิ ด พิจ ารณาไตร่ ต รองสิ่ ง ที่ รับ ฟั ง นั้น ท าให้ เ กิ ด
ปัญญาขึ้น ก็เป็ นการปฏิบตั ิธรรมทั้งนั้น
เป็ นอันว่า การปฏิบตั ิธรรมนี้ เป็ นเรื่ องที่กว้างมาก หมายถึง
การน าเอาธรรมมาใช้ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ แ ก่ ชี วิต หรื อ การท ากิ จ
ทางานทาหน้าที่ให้ถูกต้อง ทาทุกเรื่ องทุกอย่างให้ถูกต้อง ให้ดี ให้
เกิ ด ผลเป็ นประโยชน์ เพื่อจะได้เ ข้า ถึ ง ชี วิต ที่ ดี ง ามมี ค วามสุ ข ที่
แท้จริ งนัน่ เอง เป็ นการปฏิบตั ิธรรม

หลักการทัว่ ไปของการปฏิบตั ิธรรม: ชุดที่ ๑
เนื้อตัวของการปฏิบตั ิที่ท่านจัดวางไว้เป็ นหลักธรรมหัวข้อ
ต่างๆ นั้น ย่อให้ส้ นั ก็คือสิ กขาหรื อการศึกษา ซึ่งแยกออกไปเป็ น
ศีล สมาธิ ปั ญญา เรี ยกว่า ไตรสิกขา
ถ้าแยกแบบง่ายๆ โดยเน้นด้านภายนอกสาหรับคฤหัสถ์ ก็
เป็ นทาน ศีล ภาวนา ซึ่งเรี ยกว่าบุ ญสิกขา
หลักการศึกษา ๓ อย่าง จะเป็ นไตรสิ กขา หรื อบุญสิ กขาก็
ตาม ควรจะทบทวนความหมายกันไว้เล็กน้อยพอได้สาระ
ขอเริ่ มด้วยไตรสิ กขา ก่อน ไตรสิ กขา แปลว่า สิ กขา หรื อ
การศึกษา ๓ อย่าง ดังนี้
๑. ศี ล คือ ความมีระเบียบในการดาเนินชีวติ และในการ อยู่
ร่ วมสังคม หรื อพูดให้ง่ายอีกอย่างหนึ่ งว่า ได้แก่ ความมีวินัย และ
การปฏิ บ ั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ก ติ ก าในการอ ยู่ ร่ วมกั น เพื่ อ ให้ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม ชีวติ และสังคมจะได้เรี ยบร้อยราบรื่ น ไม่
สับสนวุน่ วาย ไม่ระส่ าระสาย เอื้อโอกาสต่อการที่จะทาอะไรๆ ให้
สะดวก ได้ผลดีและมีความเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป
ศีล มี หลายระดับ หรื อจัด ไว้หลายประเภท ให้ เ หมาะกับ
สภาพชีวติ และสังคมหรื อชุมชนนั้นๆ ในการที่จะปฏิบตั ิเพื่อเข้าถึง
จุดหมายของตน
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ศีล ๕ เป็ นกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์พ้นื ฐานในสังคม เพือ่ ให้
คนอยูร่ ่ วมกันด้วยดี ไม่เบียดเบียนกัน สังคมจะได้ไม่เดือดร้อน
ระส่ าระสาย เป็ นฐานรองรับความมีสันติสุขของสังคม
ดังนั้น ในหลักศีล ๕ จึ งกาหนดให้มีการไม่ เบียดเบียนทา
ร้ า ย ไม่ ล ะเมิ ด ต่ อ ชี วิต และร่ า งกาย ไม่ ล ะเมิ ด ต่ อกรรมสิ ท ธิ์ ใน
ทรั พย์สิน ไม่ ละเมิ ดต่ อ คู่ครองของกันและกัน ไม่ ใช้วาจาทาร้ า ย
หลอกลวงกัน และไม่คุกคามต่อความรู้สึกมัน่ คงปลอดภัยของผูอ้ ื่น
ด้ว ยความสู ญเสี ย สติ สั ม ปชัญ ญะเนื่ องจากยาเสพติ ด ที่ ท าให้ เ กิ ด
ความประมาท และไม่น่าไว้วางใจ
จะเห็นว่า ศีล ๕ เป็ นมาตรฐานอย่างต่ าสาหรับจัดระเบียบ
ชีวติ และสังคมของมนุษย์ ให้อยูใ่ นสภาพที่เอื้อโอกาสขั้นพื้นฐาน
ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม หรื อทาการพัฒนาไม่วา่ อย่างหนึ่ง
อย่างใด ทางจิตใจก็ตาม ทางวัตถุก็ตาม
ศีลเฉพาะกลุ่มเฉพาะหมู่ชน และศีลในระดับที่สูงขึ้นไป จะ
เป็ นการทาตามข้อปฏิบตั ิต่างๆ ในการฝึ กหัดขัดเกลาพฤติกรรมของ
บุคคล เพือ่ สร้างเสริ มสภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ และการอยูร่ ่ วมกันใน
สังคม ให้สอดคล้อง และเอื้อโอกาสแก่การที่จะปฏิบตั ิให้เข้าถึง
ภาวะสูงสุ ดที่เป็ นจุดหมายของบุคคลหรื อสังคมนั้น เช่น
ศีล ๘ มุ่งฝึ กให้มีสภาพชีวติ ที่เอื้อต่อการพัฒนาทางจิตใจ จึง
เพิ่ม การรั บ ประทานอาหารจ ากัด เวลา และการหั ด ลดละการหา
ความสุ ขจากสิ่ งบันเทิง หรื อเครื่ องปรนเปรอความสุ ขทางประสาท
สั ม ผัส ตลอดจนงดการใช้เ ครื่ องนั่ง นอนฟูก ฟูห รู ห รา เป็ นการ
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ฝึ กฝนตนให้ รู้จกั ที่จะมี ชีวิตที่เป็ นอิสระได้มากขึ้น สามารถอยู่ดีมี
สุ ขได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาหรื อขึ้นต่อวัตถุภายนอกมากเกินไป
ศีล ๘ นั้น เป็ นเครื่ องเสริ มและเอื้อโอกาสยิง่ ขึ้นไป ทั้งด้าน
เวลาและแรงงาน ในการที่จะพัฒนาชีวิตทางด้านจิตใจและปั ญญา
พูดอีกสานวนหนึ่งว่า เป็ นเครื่ องเสริ มและเอื้อโอกาสในการบาเพ็ญ
จิตตภาวนา และปั ญญาภาวนา
ศีลอย่างอื่นๆ ยังมีอีกมาก เช่น ศีลในการฝึ กอินทรี ย ์ คือ ฝึ ก
ให้รู้จกั ใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยเฉพาะ ๕ อย่างแรก ให้ดู
เป็ น ฟั งเป็ น คือ ดู และฟั งให้ได้ประโยชน์แก่ชีวิต ไม่ให้เกิดโทษ
ก่อความเสี ยหายความเดือดร้อน หรื อความลุ่มหลงมัวเมา และศีล
ในการเสพ หรื อบริ โ ภคสิ่ ง ต่ า งๆ ให้ ไ ด้คุ ณ ค่ าแท้ ไม่ ห ลงไปใน
คุณค่าเทียม เป็ นต้น
การมี สภาพชี วิตและการอยู่ร่วมกันที่จัดระเบียบไว้ด้วยดี
เรี ยกว่าศีล
การจัดระเบียบชีวติ และการอยูร่ ่ วมกันให้เรี ยบร้อย รวม
ทั้งตัวระเบียบนั้นเอง เรี ยกว่าวินยั
ข้อปฏิ บ ัติ ต่ า งๆ ในการจัด สภาพชี วิต และการอยู่ร่ ว มใน
สังคมให้มีระเบียบ เรี ยกว่าสิ กขาบท
ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ในการฝึ กฝนขัดเกลาพฤติกรรมเพือ่ สร้าง
เสริ มสภาพชีวติ ให้สอดคล้องเกื้อกูลต่อการปฏิบตั ิในแนวทางที่จะ
เข้าถึงจุดหมายที่ตอ้ งการยิง่ ๆ ขึ้นไป เรี ยกว่า วัตร
ทั้งหมดนี้เมื่อเรี ยกคลุมๆ รวมๆ ก็พดู ว่า ศีล
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๒. สมาธิ หมายถึง การฝึ กฝนอบรมจิตใจให้สงบแน่วแน่
มัน่ คง เพื่อให้เป็ นจิตใจที่สามารถทางานหรื อใช้การได้ดี โดยเฉพาะ
ในการคิดพิจารณาให้เกิดปั ญญา หรื อใช้ปัญญาอย่างได้ผล
อนึ่ง จิตใจที่มีสมาธิ จะเป็ นจิตใจที่เอื้อหรื อเหมาะต่อการ
พัฒนาของคุณสมบัติต่างๆ เช่น คุณธรรมทั้งหลายที่จะเจริ ญเพิม่ พูน
พ่วงมาด้วยในจิตนั้น
นอกจากนั้น เมื่อจิตใจสงบมั่นคงแน่ วแน่ มีสมาธิ แล้ว ก็จะ
อยู่ในภาวะที่ปลอดพ้นจากการรบกวนของความเศร้ าหมองขุ่นมัว
ความเร่ าร้อนสับสนวุน่ วายต่างๆ จึงเป็ นจิตที่ปลอดโปร่ ง เบาสบาย
เบิกบาน สดชื่น ผ่องใส เป็ นสุ ข
พูดสั้นๆ ว่า เป็ นการฝึ กฝนพัฒนาจิตใจ ทาให้บุคคลมี
สมรรถภาพจิ ต คุณภาพจิ ต และสุขภาพจิ ต
๓. ปั ญญา ได้แก่ การมีความรู้เข้าใจสิ่ งทั้งหลายตามความ
เป็ นจริ ง และการฝึ กฝนอบรมหรื อพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เช่นนั้น ปัญญามีหลายขั้นหลายระดับ เช่น
ขั้นเริ่ มต้น ก็คือการรู้เข้าใจสิ่ งที่เล่าเรี ยน สดับตรับฟั งหรื อ
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ และประสบการณ์ที่เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้ น
กาย ตลอดจนความจาหมายและความรู้สึกนึ กคิดที่ปรากฏหรื อสั่ง
สมอยู่ในใจ ปั ญญาทาให้รับ รู้และมองดูประสบการณ์น้ นั ๆ อย่าง
ถู ก ต้ อ งตรงความจริ ง และอย่ า งบริ สุ ท ธิ์ ไม่ ถู ก ปรุ งแต่ ง ด้ ว ย
ความชอบชัง ยินดียนิ ร้าย ไม่เอนเอียงด้วยอคติต่างๆ
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ขั้นต่อไป ได้แก่การพิจารณาวินิจฉัยและคิดการต่างๆ ได้
ถูกต้องชัดเจน โดยไม่ถูกกิเลสเช่นความเห็นแก่ได้ และความเกลียด
โกรธเคียดแค้นชิงชังเป็ นตัวครอบงาชักจูง
ปั ญญาอีกด้านหนึ่ ง หมายถึ งการมองเห็ นสิ่ งทั้งหลายล่ วง
ทะลุ ถึงเหตุ ปั จจัย ต่ างๆ ตลอดจนสามารถเชื่ อมโยงความรู้ ใ นสิ่ ง
ทั้งหลาย มาใช้แก้ไขปั ญหาและทาการสร้ างสรรค์ จัดดาเนิ นการ
ต่างๆ
ปัญญาในขั้นสูงสุ ด หมายถึงความรู้เท่าทันความเป็ นจริ งของ
โลกและชีวติ ที่ทาให้หายติดข้องหมดความถือมัน่ ในสิ่ งทั้งหลาย ซึ่ ง
ส่ งผลย้อนกลับไปยังจิตใจ ทาให้เกิดความเป็ นอิสระหลุดพ้น
เป็ นอยูด่ ว้ ยความปลอดโปร่ งโล่งเบา เบิกบานผ่องใสอย่างแท้จริ ง
สิ กขา หรื อ ศึกษา แปลว่า การฝึ กฝนปฏิบตั ิ หรื อเรี ยนให้รู้
และฝึ กทาให้เป็ น หลักไตรสิ กขา หรื อการศึกษา ๓ อย่างนี้ เป็ นการ
ฝึ กพัฒนาชีวิต ๓ ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมทั้ง
ทางวัตถุและทางสังคม ด้านจิตใจ และด้านปั ญญา
ในการกระท าทุก ครั้ งทุก อย่า ง ไม่ ว่าจะแสดงพฤติ กรรม
อะไร หรื อมี กิจกรรมใดๆ ก็ตาม เราสามารถฝึ กฝนพัฒนาตนและ
สารวจตรวจสอบตนเอง ตามหลักไตรสิ กขานี้ ให้มีการศึกษาครบ
ทั้งสามอย่าง ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา พร้อมกันไปทุกครั้งทุกคราว
คือเมื่อทาอะไรก็พจิ ารณาดูวา่
พฤติกรรมหรื อการกระทาของเราครั้งนี้ มีการเบียดเบียน
จะทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใครหรื อไม่ หรื อว่าเป็ นไปเพือ่ ความ
เกื้อกูล ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และสร้างสรรค์ (ศีล)

๒๐

ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทัว่ ไปของการปฏิบตั ิธรรม

ในการกระทาเดียวกันนี้ จิตใจของเราเป็ นอย่างไร เราทา
ด้วยจิตใจที่เห็นแก่ตวั มุ่งร้ายต่อใคร ทาด้วยความโลภ โกรธ หลง
หรื อไม่ หรื อทาด้วยความเมตตา มีความปรารถนาดี ทาด้วยศรัทธา
ทาด้วยสติ มีความเพียร มีความรับผิดชอบ เป็ นต้น และในขณะที่
ทาเรามีสภาพจิตใจเป็ นอย่างไร เร่ าร้อน กระวนกระวาย ขุ่นมัว
เศร้าหมอง หรื อว่ามีจิตใจที่สงบ ร่ าเริ ง เบิกบาน เป็ นสุ ข เอิบอิ่ม
ผ่องใส (สมาธิ )
การกระทาครั้งนี้ เราทาด้วยความรู้ ความเข้าใจ มองเห็น
เหตุผล รู้เข้าใจหลักเกณฑ์และความมุ่งหมาย มองเห็นผลดีผลเสี ย
และหนทางแก้ไขปรับปรุ งพร้อมดีแล้วหรื อไม่ (ปั ญญา)
เพราะฉะนั้น คนที่ฉลาดจึงสามารถบาเพ็ญสิ กขา คือฝึ กฝน
พัฒนาตน และสารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนาตนได้เสมอตลอด
ทุกครั้งทุกเวลา เป็ นการบาเพ็ญไตรสิ กขาในระดับจุลภาคหรื อรอบ
เล็ก คือครบทั้งสามอย่างในพฤติ กรรมเดี ยว หรื อในกิ จกรรมเดียว
พร้อมกันนั้นก็เจริ ญไตรสิ กขาในระดับมหัพภาคหรื อรอบใหญ่ คือ
ค่ อยๆ ท าที ล ะส่ ว นไปด้ว ย ชนิ ด ที่ ดู ภ ายนอกก็ เ หมื อนศึ ก ษาไป
ตามลาดับทีละอย่าง โดยที่การบาเพ็ญไตรสิ กขาในระดับจุลภาคนี้ ก็
จะช่วยให้การเจริ ญไตรสิ กขาในระดับมหัพภาคก้าวหน้าไปด้วยดี
แล้วในทางย้อนกลับการเจริ ญไตรสิ กขาในระดับมหัพภาค ก็จ ะ
ส่ งผลให้การบาเพ็ญไตรสิ กขาในระดับจุ ลภาคมี ความมั่นคงและ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นจนเต็มเปี่ ยมในที่สุด

หลักการทัว่ ไปของการปฏิบตั ิธรรม: ชุดที่ ๒
ส่ วนทาน ศีล ภาวนา ที่เรี ยกว่าบุ ญสิกขา ก็มีสาระสาคัญ
อย่างเดียวกับไตรสิ กขานี้เอง
๑. ทาน คือการให้ การเผือ่ แผ่แบ่งปัน เพือ่ ช่วยเหลือกัน เพือ่
ยึดเหนี่ยวสังคม และเพือ่ ส่ งเสริ มความดีงามและการทาสิ่ งที่ดี
ทานเป็ นเครื่ องเสริ มการอยูร่ ่ วมในสังคมให้เป็ นไปด้วยดี มี
ระเบียบมั่นคงยิ่ง ขึ้ น พร้ อมกัน นั้น ก็เป็ นเครื่ องฝึ กหั ดขัด เกลาทั้ง
พฤติกรรมภายนอกทางกาย วาจา และฝึ กฝนอบรมจิ ตใจให้เจริ ญ
ยิง่ ขึ้นไปในคุณธรรม และความเอิบอิ่มเบิกบานผ่องใส
๒. ศี ล ก็มีสาระอย่างศีลในไตรสิ กขาข้างต้น
๓. ภาวนา แยกเป็ นภาวนาในด้านสมาธิ และภาวนาในด้าน
ปัญญา ตรงกับที่ได้บรรยายมาแล้ว
การปฏิบตั ิธรรมในความหมายที่เราพูดกันมาก ตามที่นิยม
กันในปัจจุบนั นี้ เป็ นการจากัดแคบในระดับภาวนา คือเป็ นการ
ปฏิบตั ิในระดับภาวนาและเน้นที่รูปแบบ เช่นไปนัง่ สมาธิ เข้าไปใน
วัดที่วเิ วก เข้าไปในป่ า ก็เลยจะขอพูดเจาะจงเฉพาะระดับนี้เสี ยที
หนึ่งก่อน ว่าในแง่ที่เรานิ ยมปฏิบตั ิธรรมคือไปบาเพ็ญสมาธิ เป็ นต้น
นี้ เราจะต้องรู้จกั ตัวภาวนาเสี ยก่อนว่ามันเป็ นอย่างไร
ภาวนา นั้น จะต้องแยกจากภาวนาในภาษาไทยก่อน คื อ
ไม่ใช่ เป็ นเพียงมามุบมิ บๆแต่ ปาก แล้วบอกว่าเป็ นภาวนา หรื อเอา
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ถ้อยค าในภาษาพระ เอามนต์เ อาคาถามาท่ องมาบ่ น แล้ว ว่า เป็ น
ภาวนา ไม่ใช่อย่างนั้น
ภาวนา แปลว่า ทาให้เกิดให้มีข้ ึน ทาให้เป็ นขึ้น สิ่ งที่ยงั ไม่
เป็ นก็ ท าให้ มัน เป็ น สิ่ ง ที่ ยงั ไม่ มี ก็ ท าให้ มัน มี ข้ ึ น เรี ย กว่า ภาวนา
เพราะฉะนั้น จึงเป็ นการปฏิบตั ิ ฝึ กหัด หรื อลงมือทา ภาวนาจึงแปล
อีกความหมายหนึ่ งว่า การฝึ กอบรม ฝึ กนั้น เมื่ อยังไม่ เป็ นก็ทาให้
มันเป็ น อบรมนั้น เมื่อยังไม่มีก็ทาให้มีข้ ึน ยิ่งกว่านั้น เมื่อทาให้เกิด
ให้มี ให้เป็ นขึ้นมาแล้ว ก็ตอ้ งทาให้เจริ ญงอกงาม เพิม่ พูนพรั่งพร้อม
ขึ้นไปด้วยจนเต็มที่
ภาวนาจึงมีความหมายตรงกับคาว่า พัฒนา ด้วย และจึง
แปลง่ายๆ ว่า เจริ ญ
ในภาษาไทยแต่โบราณมาก็นิยมแปล ภาวนา ว่าเจริ ญ เช่น
เจริ ญสมาธิ เรี ยกว่าสมาธิภาวนา เจริ ญเมตตา เรี ยกว่าเมตตาภาวนา
เจริ ญวิปัสสนา เรี ยกว่าวิปัสสนาภาวนา
ตกลงว่า ภาวนา แปลว่าการฝึ กอบรมหรื อการเจริ ญ หรื อ
การทาให้เป็ นให้มีข้ ึนมา และพัฒนาให้งอกงามบริ บรู ณ์
การภาวนาในระดับที่เราต้องการในที่น้ ีแยกเป็ น ๒ อย่างคือ
จิตตภาวนา การฝึ กอบรมจิตใจ อย่างหนึ่ง และปัญญาภาวนา การ
ฝึ กอบรมปัญญา อีกอย่างหนึ่ง
ถ้าใช้ตามนิยมของภาษาสมัยใหม่ เจริ ญ แปลว่า พัฒนา
เพราะฉะนั้น จิตตภาวนา ก็แปลว่า การพัฒนาจิต หรื อพัฒนาจิตใจ
ส่ วนปัญญาภาวนา ก็แปลว่า การพัฒนาปัญญา
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จิตตภาวนานั้น เรี ยกง่ายๆ ว่า สมถะ บางทีกเ็ รี ยกว่าสมถ
ภาวนา สมถะนี้ตวั แก่นของมันแท้ๆ คือสมาธิ เพราะสมถะนั้น
แปลว่า ความสงบ ตัวแก่นของความสงบก็คือสมาธิ ความมีใจแน่ว
แน่ สมถะนั้นมุ่งที่ตวั สมาธิ จะว่าสมาธิเป็ นสาระของสมถะก็ได้
ฉะนั้นก็เลยเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า สมาธิภาวนา
คาว่าจิตตภาวนาก็ดี สมถภาวนาก็ดี สมาธิภาวนาก็ดี จึงใช้
แทนกันได้หมด
ต่อไปอย่างที่สอง ปัญญาภาวนานั้นเรี ยกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า
วิปัสสนาภาวนา การเจริ ญวิปัสสนา มุ่งให้เกิดปัญญา คือ ปั ญญาที่
เข้าใจความจริ งของสิ่ งทั้งหลาย ปัญญาในขั้นที่รู้จกั โลกและชีวติ
ตามความเป็ นจริ ง เรี ยกว่าวิปัสสนา แปลว่ารู้แจ้ง ไม่ใช่รู้แค่ทามาหา
เลี้ยงชีพได้เท่านั้น แต่รู้สภาวะ รู้สภาพความเป็ นจริ งของสิ่ งทั้งหลาย
จึงเรี ยกว่า วิปัสสนา ซึ่งก็เป็ นปัญญาระดับหนึ่งนัน่ แหละ
เพราะฉะนั้น วิปัสสนาภาวนา ถ้าจะเรี ยกให้กว้างก็เป็ น
ปัญญาภาวนา
ตกลงก็แยกภาวนาเป็ น ๒ อย่าง
อย่างที่หนึ่ง เรี ยกว่า จิตตภาวนาบ้าง สมถภาวนาบ้าง สมาธิ
ภาวนาบ้าง
อย่างที่สอง เรี ยกว่า ปัญญาภาวนา หรื อเรี ยกให้แคบจากัด
ลงไปว่าวิปัสสนาภาวนา
เอาละเรื่ องภาวนาก็ทาความเข้าใจกันง่ายๆ อย่างนี้
อย่างไรก็ตาม ได้บอกข้างต้นแล้วว่า ทาน ศีล ภาวนานี้ ท่าน
มุ่งสาหรับคฤหัสถ์ ดังนั้น บุญสิ กขาจึงเน้นข้อปฏิบตั ิข้ นั ต้นๆ หรื อ
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ขั้นพื้นฐาน คือ ทานเน้นที่อามิสทาน ได้แก่การให้วตั ถุ ศีลเน้นที่ศีล
๕ หรื อขยับขึ้นไปอีกก็เป็ นศีล ๘ ส่ วนภาวนาในทีน้ ี ก็เน้นแค่เมตตา
ภาวนา คือการเจริ ญเมตตาหรื อไมตรี ที่จะเป็ นพื้นฐานแห่ งสันติสุข
ของสั ง คม ถ้า สามารถท าได้ม ากกว่ า นั้ น ก็ ข ยายออกไปสู่ จิ ต ต
ภาวนาและปัญญาภาวนาเต็มรู ปอย่างที่วา่ ข้างต้น
ว่าที่จริ ง ทั้ง ๒ ชุด คือ ทาน ศีล ภาวนา กับ ศีล สมาธิ
ปัญญา นี้ ที่จริ งก็เรื่ องเดียวกัน แต่ชุดหนึ่งเน้นด้านภายนอก เน้น
ด้านหยาบ จัดเป็ นทาน ศีล และภาวนา โดยขยายด้านนอกเป็ น ๒
อย่าง คือ ทาน กับ ศีล เอาข้างใน ๒ อย่างคือ สมาธิ และปัญญาไป
ยุบเป็ นภาวนาอย่างเดียว
ส่ วนชุดศีล สมาธิ ปัญญา นั้น เอาด้านในคือภาวนาไปแยก
ละเอียดเป็ นจิตใจ(สมาธิ) กับปัญญา แต่ดา้ นนอกคือ ทานกับศีลนั้น
รวมเป็ นอันเดียว เพราะว่าศีลนั้นหลักการก็คืออยูร่ ่ วมกันด้วยดีกบั
ผูอ้ ื่นในสังคม ส่ วนทานก็เป็ นองค์ประกอบในการที่จะอยูร่ ่ วมกัน
ด้วยดีกบั ผูอ้ ื่นในสังคม ก็เลยมารวมอยูใ่ นคาว่าศีล
เพราะฉะนั้น เมื่อท่านได้ฟังคาว่า ทาน ศีล ภาวนา กับ ศีล
สมาธิ ปัญญานี้ ก็ให้ทราบว่าที่จริ งเป็ นระบบอันเดียวกัน แต่เราแยก
เพือ่ ให้เห็นจุดเน้นที่ต่างกัน สาหรับคฤหัสถ์จะเน้นด้านนอก จัดเป็ น
ทาน ศีล ภาวนา แต่สาหรับพระสงฆ์จะเน้นด้านใน วางหลักเป็ นศีล
สมาธิ ปัญญา
อนึ่ง ชื่อเรี ยกก็คล้ายๆ กัน ชุด ศีล สมาธิ ปั ญญา ทุกท่าน
รู้จกั กันดีแล้วว่าไตรสิ กขา ไตร แปลว่า ๓ สิ กขา คือ การศึกษา รวม
เป็ นไตรสิ กขา แปลว่า การศึกษา ๓ อย่าง
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ส่ วนชุดทาน ศีล ภาวนา เรี ยกชื่อต่างไปนิดหนึ่งว่าปุญญสิ กขา หรื อ บุญสิ กขา ก็คือ การฝึ กฝนในเรื่ องความดี หรื อการ
ฝึ กหัดทาความดีนนั่ เอง ปุญญ=ความดี สิ กขา=การฝึ กอบรม คือการ
ฝึ กฝนปฏิบตั ิอบรมในเรื่ องความดี การทาให้คนเจริ ญงอกงามขึ้นใน
ความดีต่างๆ ด้วยทาน ศีล ภาวนา
รวมแล้วทั้ง ๒ ชุดก็เป็ นอันเดียวกัน ต่างกันที่จุดเน้น
ดังกล่าว
เมื่ อ ปฏิ บ ัติ ธ รรมตามหลั ก ไตรสิ ก ขา หรื อ บุ ญ สิ ก ขา ๓
ประการ อย่า งถูก ต้องดี แล้ว ก็จ ะเข้าถึ ง ชี วิตที่ ดีงาม มี ความสุ ข ที่
แท้จริ ง โดยเข้าถึงธรรมและความสุ ขทั้ง ๓ ระดับ ได้จนถึงที่สุด ดัง
ได้กล่าวแล้วแต่เบื้องต้น

ศัพท์ที่ควรรู้
๑. รู ปาวจร
๒. อรู ปาวจร

อยูใ่ นระดับจิตชันรู
้ ปฌาน
ซึง่ ท่องเที่ยวไปในอรูปภพ, อยูใ่ นระดับจิตชันอรู
้ ป
ฌาน, ยังเกี่ยวข้ องอยูก่ บั อรูปธรรม
๓. โลกุตตระ พ้ นจากโลก, เหนือโลก, พ้ นวิสยั ของโลก, ไม่เนื่องใน
ภพทังสาม
้
๔. ปรมัตถ์
ประโยชน์อย่างยิ่ง, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน
๕. จุลภาค
ส่วนเล็ก หมายถึง ขอบเขตที่แคบ
๖. มหัพภาค ส่วนใหญ่ หมายถึง ขอบเขตที่กว้ าง
๗. ภาวนา
การทาให้ มีขึ ้นเป็ นขึ ้น, การทาให้ เกิดขึ ้น, การเจริ ญ,
การบาเพ็ญ, การพัฒนา
๘. บุญ
เครื่ องชาระสันดาน, ความดี, กรรมดี, ความ
ประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ,
กุศลกรรม,
ความสุข, กุศลธรรม
๙. สัจจธรรม ธรรมที่จริ งแท้ , หลักสัจจะ เช่น ในคาว่า “อริ ยสัจจ
ธรรมทังสี
้ ”่
๑๐. จริ ยธรรม ธรรมคือความประพฤติ, ธรรมคือการดาเนินชีวิต,
หลักความประพฤติ, หลักการดาเนินชีวิต
๑๑. พรหมจรรย์ การครองชีวิตประเสริ ฐ,
ตามที่เข้ าใจกันทัว่ ไป
หมายถึงความประพฤติเว้ นเมถุน หรื อการครองชีวิต
ดังเช่นการบวชที่ละเว้ นเมถุน
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พุทธศาสนสุ ภาษิต
อจฺเจนฺ ติ กาลา ตรยนฺ ติ รตฺตโิ ย
วโยคุณา อนุ ปุพฺพํ ชหนฺ ติ

กาลเวลาล่วงไป วันคืนผ่านพ้นไป วัยก็หมดไปทีละตอนๆ ตามลาดับ
(๑๕/๓๐๐)

รู ปํ ชีรติ มจฺจานํ

นามโคตฺต ํ น ชีรติ

รู ปกายของสัตว์ยอ่ มร่ วงโรยไป แต่ชื่อและโคตรไม่เสื่อมสลาย
(๑๕/๒๑๐)

ทหราปิ จ เย วุฑฺฒา
อฑฺฒา เจว ทลิทฺทา จ

เย พาลา เย จ ปณฺ ฑติ า
สพฺเพ มจฺจุปรายนา

ทั้งเด็ก ทั้งผูใ้ หญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมี ทั้งคนจน ล้วนเดินหน้า
ไปหาความตายทั้งหมด
(๑๐/๑๐๘)

