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ไตรสิกขา 

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก 

บดันีจ้กัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบติัอบรมจิต 

ในเบือ้งตน้ก็ขอใหท้กุๆ ทา่นตัง้ใจนอบนอ้มนมสัการ พระผูมี้

พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ตัง้ใจสาํรวมกาย

วาจาใจใหเ้ป็นศีล ทาํสมาธิในการฟัง เพ่ือใหไ้ดปั้ญญาในธรรม 

จะแสดงไตรสิกขา สีลสิกขา จติตสกิขา ปัญญาสกิขา 

หรอืศีล สมาธิ ปัญญา พระพทุธเจา้ไดต้รสัสั่งสอนใหป้ฏิบติั

ธรรมะท่ีทรงสั่งสอน ดงัเชน่ไตรสิกขาดงักลา่ว อนัท่ีจรงิธรรมะท่ี

ทรงสั่งสอนนีก็้เป็นธรรมชาติธรรมดา ท่ีทกุๆ คนตา่งมีพืน้อยู่ใน

จิตใจของตน และโดยเฉพาะผูท่ี้เกิดมาเป็น มนษุย ์ท่ีแปลวา่ ผูมี้ 

มนะ คือใจ หรอืความรูส้งู เป็นผลของกศุลซึง่ไดป้ระกอบกระทาํ

มา จงึไดม้าถือกาํเนิดเกิดเป็นมนษุย ์ผูมี้ มนะ ความรู ้หรอื ใจสงู 

ท่ีวา่เป็นผลของกศุล 
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คาํวา่กศุลนัน้แปลวา่กิจของคนฉลาดโดยตรงความฉลาดน่ี

แหละเป็นกศุล ก็คือปัญญานัน้เอง เพราะฉะนัน้ ทกุคนเกิดมาจงึ

มี สชาตปัิญญา ท่ีวา่ปัญญาท่ีไดม้ากบัชาติคือความเกิด มา

พรอ้มกบัชาติคือความเกิด มนษุยห์รอืคนจงึมีความรูส้งูมาแต่

กาํเนิด ตา่งจากสตัวเ์ดรจัฉานทัง้หลาย 

เพราะฉะนัน้ตัง้แตบ่งัเกิดมีสตัวโ์ลกมาในโลกนีก็้วา่ได ้

มนษุยไ์ดมี้ความเจรญิตา่งๆ ทัง้ในดา้นวตัถ ุทัง้ในดา้นจติใจ ใน

ดา้นวตัถนุัน้ก็มีความรูค้วามฉลาดสามารถสรา้งบา้นสรา้งเมือง

สรา้งส่ิงตา่งๆ อนัอาํนวยทัง้ความสขุ ทัง้ความทกุข ์ทัง้เพ่ือสรา้ง 

ทัง้เพ่ือทาํลายกนั ดงัท่ีปรากฏ ในทางจิตใจก็มีความเจรญิ ไดมี้

พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นพระศาสดาเอกบงัเกิดขึน้ในโลก ก็จากหมู่

มนษุยนี์เ้อง อนัแสดงถงึมีความเจรญิทางจิตใจถึงท่ีสดุ สามารถ

ปฏิบติัทาํกิเลสและกองทกุขใ์หสิ้น้ไปได ้สว่นสตัวเ์ดรจัฉานนัน้ 

เรยีกวา่ตัง้แตต่น้มาจนบดันี ้ก็อยู่คงท่ีนั่นเอง ไม่วา่จะเป็นสตัว์

เลก็ไม่วา่จะเป็นสตัวใ์หญ่ ไมมี่ความเจรญิคืบหนา้เหมือนอย่าง

มนษุย ์
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ท่ีมนษุยเ์ป็นดั่งนีก็้เพราะอาํนาจของกศุลโดยตรงก็คือ สชาติ

ปัญญา ปัญญาท่ีไดม้าพรอ้มกบัชาติคือความเกิด นีเ้องคือ

ธรรมะท่ีแปลวา่ ทรงไว ้คือเป็นสภาพท่ีทรงไว ้ทรงตวัเองคือทรง

ธรรมะเอง โดยเป็นสจัจะคือความจรงิอยู่ทกุกาลสมยั ดงัท่ี

เรยีกวา่เป็น อกาลโิก ไม่ประกอบดว้ยกาลเวลา และทรงผูท่ี้ทรง

ธรรมะใหท้รง หรอืดาํรงอยู่ได ้… 

เช่นเดียวกบัชีวิตซึง่เป็นเครื่องทรงหรอืดาํรงรา่งกายหรอืรวม

เรยีกวา่บคุคล สตัว ์ใหด้าํรงอยู่หรอืใหท้รงอยู่ เชน่รา่งกายท่ีมี

ชีวิต ก็เป็นรา่งกายท่ีดาํรงอยูท่รงอยู ่ยืน เดิน นั่ง นอน ได ้ชีวิต

เป็นเครื่องทรงหรอืดาํรงรา่งกายนีด้งักลา่ว 

แตถ่า้ขาดชีวิตไม่มีชีวิต รา่งกายนีก็้ตอ้งนอนทอดทิง้อยูบ่น

แผ่นดิน ไม่สามารถท่ีจะลกุขึน้มายืนเดินนั่งนอนได ้เพราะไม่มี

เครื่องทรงอยู ่คือชีวิต และเครื่องทรงอยู่คือชีวิตนีก็้ประกอบดว้ย

จิตใจ และกายอนันีท่ี้รวมกนัอยู่นัน้เอง 

กายและจิตใจนีท้รงอยู่ดาํรงอยู่หรอืวา่กลา่วอีกอย่างหนึง่ก็

คือธาตุทัง้ ๖ ท่ีพระพทุธเจา้ตรสัไวว้า่บรุุษสตรนีีมี้ธาต ุ๖ ธาตุ
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ดนิ ธาตุนํา้ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาสคือช่องว่าง กับ

วิญญาณธาตุคือธาตรูุ ้ประกอบกนัอยู่ ทรงอยู่ จงึดาํรงความ

เป็นสตัวบ์คุคล เป็นชายเป็นหญิงท่ีดาํรงชีวิตอยู่ได ้ถา้ธาตุ

เหลา่นีแ้ตกสลาย ความทรงอยู่ดาํรงอยู่ของชีวิตก็ตอ้งสิน้ไปหมด

ไป ส่ิงท่ีดาํรงอยู่หรอืทรงอยู่ อนัเป็นเครื่องใหท้รงอยู่หรอืดาํรงอยู่

ดั่งกลา่วนี ้ก็เท่ากบัเป็นธรรมะ ท่ีแปลวา่ทรงอยู่หรอืดาํรงอยู ่คณุ

อนัเป็นเครื่องใหท้รงอยู่ดาํรงอยู่ก็คือธรรมะนัน้เอง ตวัธรรมะเอง

นัน้ก็ทรงอยู่ดาํรงอยู่ และสว่นท่ีเป็นคณุก็เป็นเครื่องทาํใหท้รงอยู่

ดาํรงอยู่ ในทางท่ีเป็นคณุดว้ย 

และแมส้ว่นท่ีเป็นโทษก็เชน่เดียวกนัเม่ือเป็นโทษก็เป็นส่ิงท่ี

ทรงอยู่ดาํรงอยู่โดยความเป็นโทษ และทาํใหผู้ท่ี้มีอยู่ ก็ทรงอยู่

ดาํรงอยู่โดยความเป็นโทษ ในทกุๆ คนย่อมมีส่ิงท่ีทรงอยู่ดาํรง

อยู่ดงักลา่วมานี ้และนอกจากสว่นท่ีเป็นคณุและสว่นท่ีเป็นโทษ

แลว้ ยงัมีสว่นท่ีเป็นกลางๆ ไม่ใช่คณุไม่ใช่โทษ ก็เป็นสว่นท่ีทรง

อยู่ดาํรงอยู่เชน่เดียวกนั 
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เพราะฉะนัน้ทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจา้ผูต้รสัรูใ้น

สจัจะท่ีเป็นตวัความจรงิ จงึไดต้รสัแสดงไวท้ัง้หมด วา่ธรรมะคือ

สว่นท่ีทรงอยูด่าํรงอยู่นีมี้เป็น ๓ คือ กุสลาธรรมา ธรรม

ทัง้หลายท่ีเป็นกศุล อกุสลาธรรมา ธรรมทัง้หลายท่ีเป็นอกศุล 

อัพยากตาธรรมา ธรรมทัง้หลายท่ีเป็นอพัยากฤตคือไม่ใช่กศุล

ไม่ใช่อกศุล 

เม่ือจะชีต้วัอยา่งธรรมะท่ีเป็นสว่นกศุลก็ไดมี้อยู่ในบคุคลผู้

เกิดมาเป็นมนษุย ์ยกขอ้ท่ีสาํคญัท่ีสดุก็คือ สชาติปัญญา 

ปัญญาท่ีไดม้ากบัชาติคือความเกิด พรอ้มทัง้สงัขารรา่งกาย 

จิตใจ อนัพรอ้มท่ีจะไดป้ฏิบติักระทาํในทางพฒันา คือทาํใหเ้กิด

ความเจรญิ นีเ้ป็นตวัอยา่งของกศุลธรรม สว่นท่ีเป็นอกศุลธรรม

นัน้ ก็ยกตวัอยา่งไดแ้ก่ สตัวเ์ดรจัฉานทัง้หลาย ท่ีไม่ได ้สชาติ

ปัญญา มาเหมือนอย่างมนษุย ์มีรา่งกายพรอ้มทัง้จิตใจไม่อาจท่ี

จะปฏิบติั พฒันาใหบ้งัเกิดความเจรญิ 

สว่นท่ีเป็นกลางๆ นัน้ก็หมายถึงรา่งกายและจิตใจเองท่ี

ไดม้าโดยธรรมชาติธรรมดาตลอดจนถึงการกระทาํท่ีเป็นไปตาม
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ธรรมชาติธรรมดา เชน่การ ยืน เดิน นั่ง นอน การบรโิภค การ

ถ่าย ซึง่เป็นไปตามธรรมดาของรา่งกาย ตลอดจนถึงการด ูการ

ฟัง การสดูดม การลิม้รส การถกูตอ้งทางกาย ความคิดตา่งๆ 

รวมทัง้การกระทาํอะไรๆ การพดูอะไรๆ การคิดอะไรๆ ท่ีเป็นไป

ตามธรรมชาติธรรมดา เหลา่นีน้บัวา่เป็นของกลางๆ เชน่คนท่ี

ตอ้งยืนเดินนั่งนอน ตอ้งกินด่ืมทาํพดูคิด ตา่งๆ เป็นตน้ดงักลา่ว 

ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเรยีกวา่เป็นบญุ ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเรยีกวา่บาป ไม่ใช่

เป็นส่ิงท่ีเรยีกวา่ความดี ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเรยีกวา่ความชั่ว 

เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกวา่เป็นธรรมะท่ีเป็นกลางๆ ไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่ว 

พระพทุธเจา้ก็ไดท้รงสั่งสอนใหใ้ชส่ิ้งท่ีมีเป็นธรรมชาติเป็น

ธรรมดาน่ีแหละ ละความชั่ว กระทาํความดีตา่งๆ คือวา่ใชต้า ใช้

ห ูใชจ้มกู ใชลิ้น้ ใชก้าย ใชม้นะคือใจ พรอ้มทัง้วาจา หรอืวา่ใช้

ทวารทัง้ ๓ คือ กาย วาจา ใจ เวน้จากอกศุลธรรม ธรรมะท่ีเป็น

อกศุล ประกอบกศุลธรรม คือธรรมะท่ีเป็นกศุลตา่งๆ 

เพราะวา่ กศุลธรรมก็ดี อกศุลธรรมก็ดี ย่อมเกิดขึน้จากการ

กระทาํ อนัประกอบดว้ยเจตนาคือความจงใจ สาํเรจ็เป็นการงาน
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ท่ีกระทาํตา่งๆ อนัเรยีกวา่กรรม แปลวา่การงานท่ีกระทาํ เม่ือทาํ

ดีก็เป็นกรรมดี เม่ือทาํชั่วก็เป็นกรรมชั่ว เพราะฉะนัน้ เม่ือมุ่งถงึ

การกระทาํ การงานท่ีกระทาํดงักลา่วนีจ้งึเรยีกวา่กรรม และ

กรรมดงักลา่วมานีคื้อการกระทาํ หรอืการงานท่ีกระทาํ เม่ือทาํ

ชั่วเราก็เรยีกกนัในภาษาไทยวา่ ทาํความชั่ว ทาํดีก็เรยีกกนัใน

ภาษาไทยวา่ ทาํความดี มีคาํวา่ “ความ" ความดี ความชั่ว 

เพราะฉะนัน้ คาํวา่ความดี ก็คือกศุลธรรมนัน้เอง ความชั่ว ก็

คืออกศุลธรรมนัน้เอง ซึง่แสดงวา่ ตอ้งมีความดี ตอ้งมีความชั่ว 

อยู่ในโลกนี ้ไม่ใช่ไม่มี มีความดี มีความชั่ว มีความดีก็คือมีกศุล

ธรรม มีความชั่วก็คือมีอกศุลธรรม คาํวา่ธรรมะนัน้เป็นสภาพ ก็

คือตวั “ความ” ท่ีเราพดูกนัในภาษาไทยนีเ้อง แตว่า่ความดี

ความชั่วนีจ้ะปรากฏดว้ยการกระทาํ เม่ือกระทาํความดีก็เป็น

กรรมดี เม่ือกระทาํความชั่วก็เป็นกรรมชั่ว แตเ่ม่ือไม่กระทาํ 

ความดีความชั่วก็ย่อมยงัไมม่าเกิดขึน้ในบคุคล ตอ่เม่ือกระทาํจงึ

จะมาบงัเกิดขึน้ในบคุคล และเม่ือมาบงัเกิดขึน้ในบคุคล ก็ทาํให้

บคุคลเป็นคนดี หรอืวา่เป็นคนชั่ว ไปตามความดีหรอืความชั่วท่ี
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กระทาํ และก็เป็นคนดีหรอืเป็นคนชั่วขึน้ทนัที ท่ีไดก้ระทาํความดี

หรอืความชั่วนัน้ นีเ้ป็นสจัจะคือความจรงิท่ีพระพทุธเจา้ไดต้รสัรู ้

และไดท้รงแสดงสั่งสอน 

ในการกระทาํความดีหรอืความชั่วทัง้๒ อย่างนี ้ก็ตอ้งอาศยั

ธรรมะท่ีเป็นกลางๆ อนัมีอยูใ่นบคุคลทกุคน คือกายใจ หรอืกาย

และจิต หรอืวา่สงัขารรา่งกาย ท่ีสมมติเรยีกวา่อตัภาพตวัตนนี้

แหละ หรอืวา่โดยตรงเม่ือยกเอาทวารคือทางท่ีจะกระทาํกรรม ก็

คือกายทวารทางกาย วจีทวารทางวาจา มโนทวารทางใจ นีเ้อง 

ซึง่ทัง้หมดนีเ้รยีกวา่เป็นธรรมะท่ีเป็นกลางๆ คือเป็นสว่นท่ีเป็น

กลางๆ เป็น “ความ” ท่ีเป็นกลางๆ ซึง่ทกุคนไดม้าตัง้แตก่าํเนิด 

เกิดมาก็มีกายและจิตนีม้า มีสงัขารรา่งกายนีม้า มีกายวาจาใจ

นีม้า หรอืเรยีกตามภาษาธรรมะวา่เป็นวิบากขนัธ ์คือเป็นขนัธท่ี์

เป็นวิบากคือเป็นสว่นผล ท่ีไดม้าตัง้แตเ่กิด ไม่เรยีกวา่เป็นดี 

หรอืไม่เรยีกวา่เป็นชั่ว เป็นกลางๆ ก็ใหใ้ชส้ว่นท่ีเป็นกลางๆ นี ้

แหละ โดยเวน้จากกรรมท่ีชั่วท่ีผิด อนัเรยีกวา่อกศุลกรรม หรอื

บาปกรรม ประกอบกรรมท่ีดีท่ีชอบอนัเรยีกวา่บญุกรรม หรื
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อกศุลกรรม และก็ตรสัใหช้าํระจิตใจของเรา ของตนเองน่ีแหละ 

ใหบ้รสิทุธ์ิผ่องใส เพราะจิตใจนีเ้ป็นสว่นสาํคญั 

มาจบักลา่วถึงศีลสมาธิปัญญาพระพทุธเจา้ก็ตรสัสอนจาก

ธรรมชาติธรรมดา คือธรรมะท่ีเป็นกลางๆ ท่ีทกุคนมีอยูน่ี่แหละ 

เพราะวา่ทกุคนนัน้ก็ตอ้งมีกายพรอ้มทัง้ใจ อนัประกอบดว้ย

อายตนะ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และมโนคือใจ และทกุคนเม่ือจะ

ทาํอะไรก็ตอ้งใชร้า่งกายใชต้าใชห้เูป็นตน้ เช่นวา่เม่ือจะฟังอะไร

ก็ตอ้งใชห้ฟัูง จะดอูะไรก็ตอ้งใชต้าด ูจะทราบกล่ินก็ตอ้งใชจ้มกู 

จะทราบรสก็ตอ้งใชลิ้น้ จะทราบส่ิงถกูตอ้งก็ตอ้งใชก้าย จะคิด

จะรูอ้ะไรก็ตอ้งใชม้โนคือใจ ก็ตอ้งอาศยัอายตนะเหลา่นีน้ั่นเอง 

และโดยเฉพาะอายตนะ ๕ขอ้ขา้งตน้คือตาหจูมกูลิน้และ

กายนัน้ เป็นสว่นประสาททางรา่งกาย ซึง่เป็นสว่นภายนอก สว่น

มโนอนัเป็นขอ้ท่ี ๖ นัน้เป็นสว่นภายในประกอบกนัอยู่ 

เพราะฉะนัน้ การท่ีจะทาํอะไรทกุอย่างจงึตอ้งอาศยัทัง้ ๖ ทางนี ้

ประกอบกนั 
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ยกตวัอยา่งเชน่กาํลงัฟังธรรมบรรยายอยูนี่ก็้ตอ้งมีรา่งกาย

พรอ้มท่ีจะฟัง ดงัเช่นท่ีนั่งสาํรวมกาย สาํรวมวาจา สาํรวมใจ 

สาํรวมกายนัน้ก็คือรา่งกายพรอ้มทัง้ห ูเรยีกวา่เง่ียหท่ีูจะฟัง กาย

ก็ตอ้งมีความสาํรวม สาํรวมวาจานัน้ก็คือตอ้งสาํรวมความคิด 

ซึง่เป็นตน้ของวาจา ไม่คิดไปในเรื่องอ่ืน และสาํรวมใจนัน้ก็คือ

ตอ้งตัง้ใจ มีความตัง้ใจท่ีจะฟัง เรยีกวา่ในการฟังนี ้หก็ูตอ้งฟัง 

วาจาคือความคิดก็ตอ้งคิดไปในส่ิงท่ีฟัง ใจก็ตอ้งตัง้ท่ีจะฟัง คือ

ใจก็ตอ้งฟัง แปลวา่หก็ูตอ้งฟัง ใจก็ตอ้งฟัง และความคิดก็ตอ้ง

คิดไปตามท่ีฟัง ดั่งนี ้จงึจะฟังไดย้ิน และเม่ือฟังไดย้ินก็รูเ้รื่องท่ี

ฟัง เขา้ใจเรื่องท่ีฟัง ความรูเ้รือ่งท่ีฟังเขา้ใจเรื่องท่ีฟังนี ้คือตวั 

ปัญญา และความท่ีตัง้ใจฟังเป็นตวั สมาธิ ความท่ีสาํรวมกาย

เง่ียหฟัูงเป็น ศีล 

ฉะนัน้จงึจะเหน็ไดว้า่แมใ้นการฟังธรรมบรรยายท่ียกมาเป็น

ตวัอย่างนี ้กายก็ตอ้งเป็นศีล คือตอ้งมีความเป็นปรกติ มีความ

สาํรวม ใจก็ตอ้งมีสมาธิคือตัง้ใจ ตัง้ใจฟัง จงึจะไดปั้ญญาคือ

ความท่ีฟังไดย้ิน และไดค้วามรูค้วามเขา้ใจตามท่ีฟัง ตามท่ีจะ
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พงึได ้อนัเป็นตวัปัญญา ทกุคนจะตอ้งใชอ้าการของรา่งกายท่ี

ตอ้งสาํรวม อาการของใจท่ีตอ้งตัง้ใจ ดั่งนี ้พรอ้มทัง้ความคิดไป

ตาม จงึจะไดปั้ญญาท่ีเป็นตวัความรูค้วามเขา้ใจในส่ิงท่ีทาํนัน้ๆ 

ตอ้งเป็นดั่งนีท้กุอย่าง อนัจะขาดเสียมิได ้

ถา้ขาดเสียแลว้การทาํการงานทกุอยา่งไมมี่ความสาํเรจ็ 

ตัง้แตเ่ป็นเด็กเรยีนหนงัสือมาในขัน้ตน้ จนถึงเรยีนสาํเรจ็ 

และเม่ือทาํการงานอะไรทกุอย่างก็จะตอ้งอาศยัอาการทัง้ ๓ 

นี ้คือความสาํรวมทางกาย ความตัง้ใจ และปัญญา ท่ีไดจ้าก

อาการทัง้ ๓ นัน้ มาประกอบกระทาํการงานตา่งๆ ตอ้งมีอาการ

ทัง้ ๓ นีอ้ยู่ดว้ยกนัทัง้นัน้ จงึจะสาํเรจ็เป็นการงานทกุอยา่ง 

แตว่า่ในการประกอบกระทาํ อาการทัง้ ๓ อย่างดงัท่ีกลา่วนี ้

ย่อมเป็นไปไดท้ัง้ในทางดี ทัง้ในทางชั่ว จะทาํความดีก็จะตอ้งมี

ความสาํรวมทางกายเพ่ือท่ีจะทาํ มีความตัง้ใจท่ีจะทาํ มีปัญญา

ท่ีจะทาํ จะทาํความชั่วก็เชน่เดียวกนั ตอ้งมีความสาํรวมทาง

กายท่ีจะทาํชั่ว ตัง้ใจท่ีจะทาํชั่ว มีปัญญาท่ีจะทาํชั่ว 
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เพราะฉะนัน้ อาการทัง้๓ นี ้เม่ือวา่ถึงตวัอาการทัง้ ๓ นีจ้รงิๆ 

ย่อมเป็นของกลางๆ แตว่า่ใชไ้ปไดท้ัง้ในทางดี ทัง้ในทางชั่ว 

เหมือนอย่างมือทัง้ ๒ ของทกุๆ คนท่ีมีอยู่ ก็เป็นของกลางๆ มือ

ไม่ดีไม่ชั่วอะไร เป็นของกลางๆ แตว่า่ถา้ใชมื้อทาํความชั่ว เชน่วา่

ไปชกตอ่ยใครตอ่ใคร ทาํรา้ยใครตอ่ใคร ก็เป็นการทาํชั่ว แตถ่า้

ใชมื้อทาํดี เชน่ใชมื้อทาํการทาํงานท่ีเป็นประโยชน ์ทาํบญุทาํ

กศุลตา่งๆ ก็เป็นการใชท้าํความดี ตวัมือเองนัน้ไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่ว 

แตว่า่ตวับคุคลนั่นแหละเม่ือใชมื้อทาํดีก็เป็นการทาํดี ใชมื้อทาํ

ชั่วก็เป็นการทาํชั่ว 

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึไดต้รสัสอนใหใ้ชส่ิ้งท่ีมีอยู่เป็น

ธรรมชาติธรรมดา คือเป็นส่ิงท่ีคนเรามีอยูแ่ลว้ และก็กระทาํกนั

อยู่แลว้น่ีแหละ ใหก้ระทาํความดี ละความชั่ว และใหเ้พิ่มพลงั

ของการกระทาํโดยเพิ่มพลงัของอาการท่ีมีอยู่เป็นธรรมชาติเป็น

ธรรมดาน่ีแหละ ใหมี้พลงัในการท่ีจะละความชั่ว ท่ีจะกระทาํ

ความดีใหม้ากขึน้ จงึไดท้รงบญัญติัขอ้ปฏิบติั อนัเรยีกวา่เป็นศีล 
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ขอ้ปฏิบติัอนัเรยีกวา่เป็นสมาธิ ขอ้ปฏิบติัอนัเรยีกวา่ปัญญา ให้

เป็นขอ้ท่ีเรยีกวา่เป็นสิกขาหรอืศกึษา คือใหศ้กึษาใหรู้จ้กั 

และฝึกปฏิบติัใหเ้ป็นขึน้ใหมี้ขึน้ใหเ้ป็นศีลขึน้ ใหเ้ป็นสมาธิ

ขึน้ ใหเ้ป็นปัญญาขึน้ ฝึกหดักายวาจาใจนีเ้อง ใหเ้วน้จากบาป

อกศุลทจุรติทัง้หลายทางกายทางวาจาทางใจ โดยท่ีงดเวน้ใจ

ของตวัเองใหไ้ดจ้าก ความโลภ ความโกรธ ความหลง จาก

ตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก อนัจะดงึไปใหป้ระพฤติทาง

กาย ประพฤติทางวาจา ประพฤติทางใจ เป็นบาปเป็นอกศุล 

เป็นทจุรติตา่งๆ ดั่งนีเ้ป็น ศีล ใหฝึ้กปฏิบติัจติใจนีใ้หส้งบจาก

อารมณอ์นัเป็นท่ีตัง้ของกิเลสทัง้หลาย ใหมี้อารมณเ์ป็นอนัเดียว

ในทางท่ีดีท่ีชอบ ใหจ้ิตตัง้มั่นอยู่เป็นอารมณอ์นัเดียว อนัเป็น

อารมณท่ี์ดีท่ีชอบนัน้ อนัจะทาํใหจ้ิตใจใหส้งบจากกาม จาก

อกศุลธรรมทัง้หลายเป็น สมาธิ 

และใหฝึ้กตวัความรูท่ี้เป็นสชาติปัญญา ปัญญาโดยชาติ

กาํเนิด และท่ีไดส้ั่งสมเพิ่มเติมมานี ้ใหเ้ป็นความรูท่ี้เขา้ถงึสจัจะ 

ท่ีเป็นตวัความจรงิในตนเอง ใหรู้จ้กันามรูปหรอืขนัธ ์๕ โดยเป็น
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ไตรลกัษณ ์อนิจจะไม่เท่ียง ทกุขะเป็นทกุขต์อ้งแปรปรวน

เปล่ียนแปลง อนตัตาไม่ใช่อตัตาตวัตน เพ่ือละความยดึมั่นถือ

มั่นในตวัเราของเรา อนัเป็นปัญญา ท่ีกาํจดั หรอืท่ีดบักิเลสและ

กองทกุข ์

ตอ่ไปนีก็้ขอใหต้ัง้ใจฟังสวดและตัง้ใจทาํความสงบสืบตอ่ไป 

(ถอดเสียงธรรมโดย คณุ อณิศร โพธิทองคาํ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/moJqTLmr9-Y  
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