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บทคัดย่อ
 บทควำมทำงวิชำกำรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบข้อสงสัยว่ำ กำรเข้ำถึงธรรมในพระพุทธศำสนำเน้น

ปฏิบัติหรือเน้นฝึกฝนอบรม? ผลกำรศึกษำท�ำให้ทรำบว่ำ จุดเริ่มต้นของกำรปฏิบัติธรรมมำจำกคนผู้ได้รับ

ควำมร่มเย็นในใจ ควำมปลื้มใจ พบควำมล�้ำเลิศและควำมอัศจรรย์ในธรรม แล้วมีแรงบันดำลใจใคร ่

เชิญชวนคนอื่นให้มำปฏิบัติธรรมด้วยกัน จึงได้ก�ำหนดกิจกรรมที่เรียกว่ำกำรปฏิบัติธรรมขึ้นเพื่อเป็น 

ทำงเดินของทุกคน โดยยึดหลักกำรปฏิบัติธรรมตำมหลักสิกขำ ๓ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ ดังนั้น กำรเข้ำถึง

ธรรมในพระพุทธศำสนำจึงเป็นกำรปฏิบัติมำกกว่ำกำรฝึกอบรมโดยเน้นกำรปฏิบัติตำมหลักไตรสิกขำ 

เป็นส�ำคัญ 

ค�าส�าคัญ : กำรเข้ำถึงธรรม; กำรปฏิบัติ; กำรฝึกฝนอบรม
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Abstract 
 This academic article is intended to answer questions that does the Dharma 

attainment in Buddhism emphasize practice or training? The results of the study  

found that the beginning of dharma practice comes from people who have received 

peace of mind, contentment, and found excellence and miracles in the Dharma.  

Then there is an inspiration to invite others to practice Dharma together. An activity  

called Dharma practice has been established for everyone’s path by adhering to the 

principles of Dharma practice according to the threefold training principles (Ti-Sikkha), 

namely morality, concentration, and wisdom. Therefore, accessing the Dharma in Buddhism 

is practice rather than training by emphasizing of the practice according to the threefold 

training principles (Ti-Sikkha) as the importance. 

Keywords: Dharma attainment; Practice; Training

บทน�า
 กิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงหนึ่ง คือ กำรปฏิบัติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้ำถึงธรรม  

ซึ่งเป็นที่นิยมกระท�ำกันทั้งในระดับวัดและส�ำนักสงฆ์ กำรที่วัดและส�ำนักสงฆ์เชิญชวนพุทธศำสนิกชน 

ทุกเพศทุกวัยให้เข้ำปฏิบัติธรรมในสถำนที่แต่ละแห่งนั้น ถือเป็นบทบำทหน้ำที่โดยตรงที่วัดและส�ำนักสงฆ์

พึงกระท�ำ เพรำะมีประโยชน์เกื้อกูลและคุณค่ำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติธรรมเป็นอนันต์ แต่ในระหว่ำง ๕-๑๐ 

ปีทีผ่่ำนมำได้มีปรำกฏกำรณ์เกีย่วกบักำรปฏบิติัธรรมในบ้ำน หมูบ้่ำน ชมุชน หรือกำรสร้ำงส�ำนกัปฏบิติัธรรม

เป็นของตัวเอง โดยมีคฤหัสถ์ผู้ผ่ำนกำรปฏิบัติธรรมมำเป็นอย่ำงดี จนมีควำมเข้ำใจว่ำตนได้พบได้เห็นธรรม

ของพระพุทธเจ้ำ และได้รับประโยชน์และเห็นคุณค่ำจำกกำรปฏิบัติธรรมแล้ว จึงได้เชิญชวนคนใกล้ชิด 

เพื่อน คนรู้จักและคนท่ัวไปให้หันมำร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกัน โดยไม่สนใจเข้ำวัดฟังธรรมและปฏิบัติธรรม

ตำมวัดใกล้บ้ำนหรือตำมวัดทั่วไป ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในสมัยปัจจุบัน

 กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปที่นิยมท�ำกัน ส่วนใหญ่จะเร่ิมที่นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่ตนเคยไป

ปฏบิตัธิรรมด้วย หรอืไม่กเ็ป็นพระภิกษสุงฆ์ทีต่นเคำรพนบัถอื โดยนมินต์ให้ท่ำนเทศนำธรรมแล้วน�ำท�ำวตัร

เย็นหรือสวดมนต์เย็น ต่อด้วยน่ังสมำธิและแผ่เมตตำ ต่อมำจะไม่มีเทศนำธรรมแต่จะมีท�ำวัตรเย็นหรือ 

สวดมนต์เย็น แล้วนั่งสมำธิและแผ่เมตตำเพียงเท่ำนั้น แต่มีค�ำพูดเป็นเชิงถำมว่ำ หลักกำรทำงพระพุทธ-

ศำสนำในเรื่องกำรเข้ำถึงธรรมที่แท้จริงนั้นเน้นกำรปฏิบัติหรือเน้นกำรฝึกอบรม (ผึกหัดขัดเกลำ) กันแน่  

เท่ำที่เห็นกิจกรรมมีลักษณะเน้นปฏิบัติตำมรูปแบบมำกกว่ำผึกหัดขัดเกลำกำย วำจำและจิตใจให้สะอำด 

30. �������������� (��.��.������� 424-439).indd   425 28/11/2565   20:38:39



426 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

สงบ และสว่ำง ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักของพระพุทธศำสนำ ดังนั้น บทควำมทำงวิชำกำรนี้จึงมุ่งอธิบำยว่ำ 

หลักกำรของกำรปฏิบัติธรรมเพื่อเข้ำถึงธรรมในทำงพระพุทธศำสนำแล้ว เน้นปฏิบัติหรือเน้นฝึกอบรม 

กันแน่ 

หลักการ วิธีการ และเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนา
 จำกปรำกฏกำรณ์กำรปฏบิตัธิรรมเพือ่เข้ำถงึธรรมของชำวพุทธโดยทัว่ไป ซ่ึงสำมำรถพบเห็นได้จำก

ป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนชำวพุทธให้เข้ำร่วมปฏิบัติธรรมในวัดหรือส�ำนักสงฆ์แห่งนั้น ๆ  

กำรประกอบกิจกรรมคือกำรปฏิบัติธรรมดังกล่ำว อำจจะมีค�ำถำมว่ำเป็นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตำม 

ธรรมวินัยบ้ำง แสวงหำผลประโยชน์บ้ำง และอื่นๆ อีกมำก เมื่อมีค�ำถำม มีค�ำต�ำหนิติเตียน หรือมีข้อสงสัย

ประกำรต่ำง ๆ จ�ำเป็นอยู่เองที่จะต้องศึกษำควำมจริงให้ปรำกฏ และถือเป็นเครื่องมือปลุกเร้ำให้ชำวพุทธ 

(พุทธบริษัท ๔) พิจำรณำตรวจสอบตนเอง แล้วแก้ไขปรับปรุงกำรกระท�ำและพฤติกรรมของตนให้ถูกต้อง

ตำมหลักธรรมทีแ่ท้จรงิ หรอืแม้แต่ตวัค�ำสอน เมือ่มองเหน็จดุทีจ่ะต้องศกึษำตรวจสอบใหม่ๆ แล้วไปสบืค้น

ค�ำสอนดู พบประเด็นธรรมท่ีเป็นค�ำตอบแก้ข้อค�ำกล่ำวหำหรือต�ำหนิต่ำง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้มองเห็นควำม

ประเสริฐดีงำมของธรรม ก็ท�ำให้เอิบอิ่มใจและปลื้มปีติในธรรมมำกยิ่งขึ้น 

 เพื่อเป็นกำรตอบประเด็นค�ำถำมและข้อสงสัยข้ำงต้น จึงเห็นควรกลับไปศึกษำหลักกำรและวิธีกำร

ปฏิบัติธรรมเพื่อเข้ำถึงธรรมในพระพุทธศำสนำมี ๒ ประเด็น คือ

 ๑. หลักการปฏิบัติธรรม

 ในเบื้องต้นนี้คงต้องกลับไปยังสมัยพุทธกำลว่ำ ท�ำไมหรือเพรำะเหตุใดพุทธสำวก (พุทธบริษัท) จึงมี

กำรประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเข้ำถึงธรรมในแต่ละขั้น แค่ศึกษำธรรมฟังธรรมจำกพระสงฆ์ก็เป็น 

อันเพียงพอแล้วมิใช่หรือ? ในเรื่องนี้คงตอบได้ว่ำ เหตุที่มีกำรประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่ำยุคสมัยใด 

ก็สืบเนื่องมำจำกพุทธสำวกผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้ควำมรับควำมร่มเย็นในใจ มีควำมปลื้มใจ มีปีติ

สุขในใจ หรือได้เห็นได้ชมควำมเลิศล�้ำแห่งธรรม และเพื่อให้คนอื่นได้พบเห็นธรรมตำมอย่ำงที่ตนเองได้

พบเห็น พุทธสำวกในทุกยุคสมัยจึงนิยมเปล่งอุทำนว่ำ อโห พุทฺโธ, อโห ธมฺโม, อโห ธมฺมสฺส สฺวำกฺขำตตำ 

แปลควำมเป็นไทยว่ำ พระพุทธเจ้ำนี่ท่ำนเลิศล�้ำจริง พระธรรมตรัสไว้ดีแล้ว เลิศล�้ำจริง หรือแปลอย่ำงสั้น

ว่ำ อโห ธมฺมสุธมฺมตำ แปลอย่ำงง่ำยว่ำ พระธรรม ช่ำงเป็นธรรมดีเลิศล�้ำแท้
1
 

 เมื่อเกิดแรงบันดำลใจตำมที่กล่ำวแล้ว ก็จะมีแรงปรำรถนำเป็นฉันทะอันแรงกล้ำ อยำกจะประกำศ

ควำมดีงำมของธรรมให้เป็นท่ีรู้ท่ัวกัน หรืออยำกจะชวนผู้อื่นคนทั้งหลำยให้ได้พบเห็นธรรมควำมดีงำม 

เลิศล�้ำของธรรมนั้น จึงได้เปล่งวำจำเป็นเชิงอุทำนเป็นเชิงเชิญชวนให้มำดูชม ควำมว่ำ

 1
 ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๖๓/๓๓๙.
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      โส อห� จริสฺสำมิ  คำมำ คำม� ปุรำ ปุร�

      นมสฺสมำโน สมฺพุทฺธ�  ธมฺมสฺส จ สุธมฺมต�

     แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำนี้ จักท่องเที่ยวไป ตลอดทุกบ้ำน ตลอดทุกเรือน พร�่ำนบน้อม

   องค์พระสัมพุทธะและพระธรรมที่สุดดี หรืออย่ำงที่พระเถระมักกล่ำวกันสั้น ๆ ว่ำ 

   ปสฺส ธมฺมสุธมฺมต� (เชิญมำชมควำมที่ธรรมเป็นธรรมดี หรือมำดูสิ พระธรรมเป็นธรรมดีแท้)
2

 เป็นเร่ืองปกติธรรมดำในเมื่อตนได้พบเห็นควำมอัศจรรย์ควำมล�้ำเลิศของธรรม และได้เชิญชวน 

คนทัง้หลำยให้มำพบเห็นธรรมตำมอย่ำงแห่งตนแล้ว ได้เกดิแรงบนัดำลและควำมพอใจในธรรม (ธัมมฉนัทะ) 

ที่จะเผยแพร่ธรรมให้ยิ่งขึ้นไป จึงแสวงหำกิจกรรมที่จะให้คนทั้งหลำยได้เข้ำถึงธรรมได้มำกข้ึน กิจกรรม 

ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ำถึงธรรมอย่ำงง่ำยเป็นรูปธรรม ในบริบทของสังคมไทยเรียกกิจกรรม 

ทำงพระพุทธศำสนำนั้นว่ำ ‘กำรปฏิบัติธรรม’ โดยพิจำรณำตำมหลักกำรเดิมจำกรูปศัพท์ภำษำบำลีว่ำ  

ปฏิปตฺติ ที่แปลว่ำ กำรถึง, กำรด�ำเนิน, กำรท�ำ, กำรปฏิบัติ, ข้อปฏิบัติ, ควำมประพฤติ
3
 ซึ่งแต่เดิม 

รูปศัพท์นี้แปลว่ำ ทำงเดิน มีรำกศัพท์เดียวกับค�ำว่ำ ปฏิปทำ ที่แปลว่ำ ทำง ถ้ำเป็นกริยำจะมีรูปศัพท์ 

เป็น ปฏิปชฺชติ เช่น ในค�ำว่ำ มคฺคปฏิปชฺชติ แปลว่ำ เดินทำง เพรำะฉะนั้น กำรปฏิบัติธรรมก็คือกำรน�ำเอำ

ธรรมมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต หรือเอำมำช่วยให้กำรด�ำเนินชีวิตเป็นไปอย่ำงถูกต้อง จึงสรุปเป็นหลักกำร

ปฏิบัติธรรมได้ ๒ นัย คือ 

  ๑) นัยแบบกว้ำง หมำยถึงกำรน�ำเอำธรรมำปฏิบัติหรือกำรท�ำกิจท�ำหน้ำที่ให้ถูกต้อง ท�ำทุกเรื่อง

ทุกอย่ำงให้ถูกต้อง ให้เกิดผลดี ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต 

  ๒) นัยแบบแคบ หมำยถึง กำรปลีกตัวไปท�ำกรรมฐำนหรือไปบ�ำเพ็ญสมำธิ ด้วยวิธีอย่ำงใด 

อย่ำงหนึ่งที่เรียกว่ำ เจริญจิตภำวนำ
4
 

 ประเด็นท่ีควรพิจำรณำต่อไปคือค�ำว่ำ ปฏิบัติ ซ่ึงก็คือควำมประพฤติหรือกำรกระท�ำทำงกำย  

กำรกระท�ำทำงวำจำ และกำรกระท�ำทำงใจ ให้พร้อมเป็นหนึ่งเดียว โดยถือตำมกรอบแห่งหลักกรรม ๓  

คือกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม และมีค�ำอธิบำยดังนี้

  ๑)  กำรกระท�ำทำงกำย หมำยถึงกำรยืน เดิน นั่ง นอนอย่ำงมีสติ ด้วยกำรขยัยเยื้อนคลื่อนไหว

ช้ำ ๆ  (เหมือนคนถอืประคองน�ำ้เตม็แก้วระวงัไม่ให้น�ำ้หก) ด้วยกำรมสีตริะลกึรูท้กุกริยิำอำกำร ดงัพทุธพจน์

ว่ำ ภิกษุทั้งหลำย ข้อปฏิบัติอีกประกำรหนึ่งคือ ภิกษุเมื่อเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่ำก�ำลังเดินอยู่ เมื่อยืนอยู่ 

 2
 ส�.ส.(ไทย) ๑๕/๘๔๖/๓๑๖.

 3
 พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองกำรพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้ำ 

๔๒๘.

 4
 พระพรหมคณุำภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), ปฏบิตัธิรรมให้ถกูทาง, พมิพ์ครัง้ที ่๘๖, (กรงุเทพมหำนคร: โรงพมิพ์บรษิทั 

สหธรรมิก จ�ำกัด, ๒๕๕๕), หน้ำ ๑.
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ย่อมรู้ชัดว่ำก�ำลังยืนอยู่ เมื่อนั่งอยู่ ย่อมรู้ชัดว่ำก�ำลังนั่งอยู่ เมื่อนอนอยู่ ย่อมรู้ชัดว่ำก�ำลังนอนอยู่ หรือว่ำ

ภิกษุตั้งกำยไว้ด้วยอำกำรอย่ำงใดอยู่ ก็ย่อมรู้ชัดด้วยอำกำรอย่ำงนั้น
5

  ๒)  กำรกระท�ำทำงวำจำ หมำยถึงพูดในใจ สำธยำย บริกรรมอย่ำงถูกต้อง หมำยถึงจิตของ 

ผูป้ฏบิตัต้ิองพดู สำธยำยหรอืบรกิรรมอยูใ่นค�ำใดค�ำหนึง่โดยเฉพำะ ให้ตรงกบัสภำวธรรมปัจจุบนัทีป่รำกฏ

ตำมควำมเป็นจริง

  ๓) กำรกระท�ำทำงใจ หมำยถึงกำรใช้จติใจไปใส่ใจ (โยนโิสมนสกิำร) รูส้ภำวธรรมอย่ำงเป็นระบบ 

ซึ่งเป็นกำรระลึกรู้สภำวธรรมโดยใช้จิตใจเป็นองค์ก�ำหนด
6

 ดังนั้น กำรปฏิบัติธรรมเมื่อว่ำตำมหลักกำรแล้วได้แก่กำรกระท�ำทำงกำย กำรกระท�ำทำงวำจำ  

และกำรกระท�ำทำงใจ เพื่อควำมสงบทำงจิตใจ ไม่ใช่เพียงแค่พูด คิดหรือนึกถึงธรรมะต่ำง ๆ ที่ได้ศึกษำ 

เล่ำเรียนมำ ดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยำกรณะ คำถำ 

อิติวุตตกะ ชำตกะ อัพภูตธรรม เธอไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไป ไม่ละกำรหลีกเร้นอยู่ ตำมประกอบ 

ควำมสงบใจภำยใน เพรำะกำรเรียนธรรมนั้น ภิกษุจึงชื่อว่ำ เป็นผู้อยู่ด้วยธรรมอย่ำงนี้แล
7

 เพรำะฉะนั้น จึงกล่ำวได้ว่ำกำรปฏิบัติธรรมมีจุดเร่ิมต้นจำกตัวผู้ปฏิบัติธรรม ซ่ึงได้รับควำมร่มเย็น 

ในใจ ปล้ืมใจ ได้พบเห็นควำมล�้ำเลิศแห่งธรรม และเกิดควำมอัศจรรย์ในธรรม แล้วเกิดแรงบันดำลใจ 

ใคร่เชิญชวนคนอ่ืนให้มำปฏิบัติธรรมด้วยกัน จึงได้ก�ำหนดกิจกรรมที่เรียกว่ำกำรปฏิบัติธรรมขึ้น เพ่ือเป็น

ทำงเดินส�ำหรับทุกคน โดยยึดหลักกรรม ๓ คือ กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม เป็นหลักกำรปฏิบัติธรรม

 ๒. วิธีการปฏิบัติธรรม

 วิธีกำรปฏิบัติธรรมในท่ีนี้ผู้เขียนประสงค์น�ำหลักสิกขำ ๓ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ ซ่ึงเป็นธรรมท่ีมี 

ควำมสัมพันธ์กับกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่นิยมกันในสังคมไทย เพรำะมีกำรถือศีลอย่ำงเคร่งครัด มุ่งเน้น 

เจริญสมำธิ (พองหนอ ยุบหนอบ้ำง พุท โธบ้ำง อรหัง สัมมำบ้ำง) เพ่ือให้เกิดปัญญำญำณเป็นล�ำดับไป  

หำกกล่ำวเฉพำะศีล สมำธิ และปัญญำทั้ง ๓ ข้อนี้เป็นธรรมที่ย่อมำจำกมรรคมีองค์ ๘ (ข้อ ๓-๔-๕ เป็นศีล, 

ข้อ ๖-๗-๘ เป็นสมำธิ, ข้อ ๑-๒ เป็นปัญญำ) แต่เมื่อศึกษำลงไปในรำยละเอียดจะพบว่ำ สิกขำ ๓  

อีกนัยหนึ่งก็คือไตรสิกขำ หมำยถึงข้อที่จะต้องศึกษำ, ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส�ำหรับศึกษำ คือ ผึกหัดอบรม

กำย วำจำ ใจ และปัญญำให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมำยสูงสุดคือพระนิพพำน
8

 5
 ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๐๘/๑๐๔. อ้ำงใน พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๓๙, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๗), หน้ำ ๑๑๔๘.

 6
 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, หน้ำ ๑๑๗.

 7
 ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๕๑/๑๑๑.

 8
 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพ-

มหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๒๗.
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429การเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนาเน้นปฏิบัติหรือเน้นฝึกฝนอบรม

 กำรให้ควำมหมำยของไตรสิกขำในแต่ละข้อข้ำงต้นจะเห็นว่ำ มีข้อควำมส�ำคัญ (Key statement) 

ที่จะน�ำไปสู่วิธีกำรเชิงปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี ได้แก่ ข้อควำมว่ำ ‘ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส�ำหรับศึกษำ คือ  

ผึกหัดอบรมกำย วำจำ ใจ และปัญญำให้ย่ิงขึ้นไปจนบรรลุจุดหมำยสูงสุดคือพระนิพพำน’ ข้อควำมว่ำ  

ผกึหัดอบรมกำย วำจำ ใจ และปัญญำ นีส้ำมำรถแสดงให้เหน็วิธกีำรปฏบิติัธรรมในแง่ทีว่่ำ ผึกหดักำยวำจำ 

ตรงกับหน้ำที่ของศีล ผึกหัดใจ ตรงกับหน้ำที่ของสมำธิ และผึกหัดปัญญำ ตรงกับหน้ำที่ของปัญญำ และดู

เหมือนว่ำธรรมช่ือปัญญำเป็นธรรมข้อสุดท้ำยที่เปรียบเหมือนหำงเสือท่ีคอยก�ำกับให้กำรผึกหัดอบรม 

กำย วำจำ กำรผึกหัดอบรมจิตใจ และผึกหัดอบรมปัญญำให้เป็นไปด้วยดี ทั้งนี้เพรำะปัญญำมีหน้ำที่รู ้

ทีจ่ะจดัแจง จดัสรร และจดักำรศีล สมำธ ิและปัญญำให้ด�ำเนนิไปและเป็นไปในทำงทีเ่จรญิงอกงำมไพบลูย์

มำกขึ้น จนสำมำรถประหำรท�ำลำยล้ำงกิเลสตัณหำได้อย่ำงหมดจดและอย่ำงสิ้นเชิง 

 ดังนั้น ท่ำนจึงแสดงวิธีกำรปฏิบัติธรรมไว้ ๓ วิธี คือ 

  ๑)  มี ‘ศีล’ เป็นเครื่องผึกหัดขัดเกลำกำยวำจำให้เรียบร้อย เป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับควบคุมกำย

วำจำให้ต้ังอยู่ในควำมดีงำม เป็นข้อปฏิบัติในกำรผึกหัดกำยวำจำให้ดียิ่งขึ้น และเป็นควำมสุจริตทำงกำย

วำจำและอำชีพ 

  ๒)  มี ‘สมาธ’ิ ได้แก่ กำรมีใจตั้งมั่น มีควำมตั้งมั่นแห่งจิต กำรท�ำจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่ำน กำรมีจิต

ก�ำหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพำะ (ซึ๋งจะท�ำให้จิตมีพลังเข้มแข็งขึ้น)

  ๓)  ม ี‘ปัญญา’ ได้แก่ มปีรชีำหยัง่รูเ้หตผุล ควำมรู้เข้ำใจชดัเจน ควำมรู้เข้ำใจหย่ังแยกได้ในเหตผุล 

ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดกำร และควำมรอบรู้ใน 

กองสังขำรมองเห็นตำมควำมเป็นจริง
9

 เม่ือผู้ปฏิบัติธรรมในวัด ส�ำนักสงฆ์ หรือแม้แต่ในชุมชน หมู่บ้ำน บ้ำนของแต่ละคน ได้น�ำเอำศีล 

ไปเป็นเครื่องผึกหัดขัดเกลำกำยวำจำให้เรียบร้อยและให้ตั้งอยู่ในควำมดีงำม ได้น�ำเอำกำรมีจิตใจตั้งมั่น  

กำรท�ำจิตใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่ำนไปกิจกำรงำนน้อยใหญ่ มีควำมรู้เข้ำใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล และรู้จัดกำร 

จัดสรร จัดกำรสิ่งต่ำงๆ ให้ประสบควำมส�ำเร็จแล้ว จึงจะได้ชื่อว่ำเป็นผู้รู้ในวิธีกำรปฏิบัติธรรมเป็นอย่ำงดี

 ๓. เป้าหมายการปฏิบัติธรรม

 กำรท่ีพุทธบริษัทสนใจและเอำใจใส่ต่อกำรปฏิบัติธรรมด้วยดีนั้น เนื่องเพรำะผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน 

มีเป้ำหมำยในใจตนเองอย่ำงแน่วแน่ ได้เพียรพยำยำมแสวงหำสถำนที่ปฏิบัติธรรม และเมื่อได้สถำนที ่

อันเหมำะแก่ตนเองแล้ว จึงลงมือปฏิบัติธรรมอย่ำงทุ่มเทมุ่งมั่นและจริงจัง โดยมีเป้ำหมำยคือส่ิงท่ีจะเกิด

ขึ้นในใจตนอยู่ ๕ ประกำร
10

 คือ

 9
 ดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมาลศัพท,์ พิมพ์ครั้ง

ที่ ๑๑, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๖), หน้ำ ๑๓๖, ๒๔๘ และ ๒๕๔.

 10
 ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๔/๓๔๐.
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  ๑)  มคีวำมบรสิทุธิส์งบสว่ำงของจติใจ ผลจำกกำรปฏบิตัธิรรมสำมำรถท�ำให้จติบรสิทุธิจ์ำกกเิลส

เครื่องเศร้ำหมองมีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ำ ภิกษุทั้งหลำย สัตว์ทั้งหลำย 

เศร้ำหมอง เพรำะจิตใจเศร้ำหมอง สัตว์ท้ังหลำยผ่องแผ้ว เพรำะจิตใจผ่องแผ้ว และควำมผ่องแผ้วของ 

จิตใจนั้นหำมิได้ 

  ๒)  สำมำรถก้ำวล่วงควำมเศร้ำโศกพิไรร�ำพัน (โสกะปริเทวะ) ได้ เพรำะจิตที่มีควำมเศร้ำโศก

ครอบง�ำจะไม่สำมำรถคดินกึสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ได้ เมือ่ปฏบิติัธรรมแล้วจะสำมำรถก้ำวล่วงควำมเศร้ำโศกได้

  ๓)  สำมำรถดับทุกข์และโทมนัส ทุกขสัจคือควำมทุกข์ท่ีไม่น่ำปรำรถนำไม่น่ำพอใจ เมื่อปฏิบัติ

ธรรมจะสำมำรถขจัดควำมทุกข์กำยและทุกข์ใจ คือ ควำมโกรธ ควำมกลัว ควำมกลุ้มใจ ควำมเสียใจได้

  ๔)  สำมำรถบรรลญุำยธรรม คอื ธรรมทีค่วรรู้ซ่ึงเกดิขึน้กบัผูป้ฏบิติัธรรม ได้แก่ ปัญญำรูค้วำมจรงิ 

ของธรรมชำติ ประกำรแรกคือรู้เพียแค่มีสิ่งที่ถูกรู้กับใจที่รู้อยู่เพียงเท่ำนั้น ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มี 

ตัวตน ไม่มีเรำ ไม่มีเขำ มีเพียงธรรมชำติที่ถูกรู้กับธรรมชำติที่รู้อยู่เท่ำนั้น และธรรมชำตเหล่ำนนี้เกิด 

และดับไปอยู่เนืองนิตย์ทุก ๆ กำรก�ำหนดที่รับรู้ เริ่มเบ่ือหน่ำยคลำยก�ำหนัดจำกควำมยึดมั่นถือมั่นใน 

รูปนำม เพรำะได้รับควำมรู้ในธรรมชำติเหล่ำนั้นยิ่งๆ ขึ้นไป จนหยั่งเห็นควำมจริงดังกล่ำว และจนสำมำรถ

บรรลุอริยมรรคคือกำรรับเอำพระนิพพำนเป็นอำรมณ์ด้วยมรรคญำณ

  ๕)  สำมำรถท�ำให้แจ้งพระนิพพำน คือ กำรปฏิบัติธรรมจะท�ำให้แจ้งซ่ึงควำมดับทุกข์ ดังที ่

พระพุทธองค์ทรงแสดงอำนิสงส์ของกำรปฏิบัติธรรมไว้ว่ำ ภิกษุทั้งหลำย ครึ่งเดือน จงยกไว้ บุคคลผู้เจริญ

ในธรรม ตลอด ๗ วัน พึงหวังได้ผล ๒ อย่ำง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปำทำนเหลืออยู ่

ก็จักเป็นพระอนำคำมี

วิเคราะห์ศีลและธรรมในฐานะเป็นเครื่องฝึกอบรมหรือฝึกหัดขัดเกลา
 ข้อควำมทีก่ล่ำวมำทัง้หมดข้ำงต้นนัน้ ถอืว่ำเป็นกำรน�ำเสนอข้อมลูทำงพระพทุธศำสนำเพือ่เป็นฐำน

ส�ำหรบัตอบประเดน็ทีต่ัง้เป็นเชงิค�ำถำมว่ำ หลักกำรเข้ำถงึธรรมในพระพุทธศำสนำเน้นปฏบิติัหรือเน้นฝึกฝน

อบรม ? จำกข้อมูลพร้อมค�ำอธิบำยตำมท่ีกล่ำวมำพอประมวลควำมได้ว่ำ พระพระพุทธศำสนำได้เน้น 

กำรเข้ำถึงธรรมด้วยกำรฝึกฝนอบรมหรือฝึกหัดขัดเกลำมำกกว่ำกำรปฏิบัติ เพรำะค�ำว่ำ กำรปฏิบัติ  

ในข้อควำมว่ำ ‘ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส�ำหรับศึกษำ คือ ฝึกหัดอบรมกำย วำจำ ใจ และปัญญำให้ยิ่งขึ้นไป’ 

ที่กล่ำวข้ำงต้นนั้น เป็นข้อควำมที่สื่อควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนและมีเหตุผล แต่กำรปฏิบัติธรรมที่ปรำกฏ 

ในปัจจุบันมักพำกันเข้ำใจในควำมหมำยว่ำ เป็นกำรฝึกอบรมทำงจิตปัญญำข้ันหนึ่งระดับหนึ่งโดยเฉพำะ 

ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบ และท�ำไปตำมแบบแผนท่ีได้ก�ำหนดวำงไว้ อันท่ีจริงแต่เดิมมำนั้นค�ำว่ำ ‘ศึกษำ

หรือสิกขำ’ คือ ‘เป็นตัวแท้ของกำรปฏิบัติหรือเป็นตัวกำรปฏิบัติ’ นั่นเอง เพรำะสิกขำ ได้แก่ ศีล สมำธิ 

ปัญญำ ซึง่เป็นเรือ่งของกำรปฏบิตัฝึิกหดัอบรม โดยเฉพำะกำรเจรญิปัญญำ ย่อมเป็นกำรปฏบิตัริะดบัสงูสดุ 
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431การเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนาเน้นปฏิบัติหรือเน้นฝึกฝนอบรม

ซึง่จะท�ำให้บรรลผุลคอืปฏเิวธ ต่อมำค�ำว่ำศกึษำคงถกูใช้ในควำมหมำยของกำรเล่ำเรยีน อำจถงึกบัเล่ำเรยีน

โดยไม่ต้องคิด หรือคิดอย่ำงเลื่อนลอย คิดฟุ้งซ่ำนไป ไม่มีหลักไม่มีระเบียบ ดังนั้นค�ำว่ำ ศึกษา จึงม ี

ควำมหมำยกลำยมำเท่ำกับค�ำว่ำ ปริยัติ
11

 รำยละเอียดข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศำสนำไม่เน้นการปฏิบัติแต่เน้นการ 

ฝึกอบรมหรือการฝึกหัดขัดเกลา กำรจะวิเครำะห์ประเด็นนี้ได้ครบถ้วนคงต้องไปกล่ำวถึงสิกขำ ๓  

ซึ่งไม่ใช่ศีล สมำธิ และปัญญำ แต่เป็นนัยของไตรสิกขำ ได้แก่ อธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำ และอธิปัญญำ

สิกขำ โดยแบ่งกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

 ๑. ค�าว่า ‘ศึกษา’ ในไตรสิกขา

 คัมภีร์หลักพระพุทธศำสนำคือพระไตรปิฎกได้กล่ำวถึงค�ำว่ำ ศึกษำ ผ่ำนศัพท์ว่ำ เสขะ โดยปรำกฏ

ในเสขสูตร ซ่ึงเป็นสูตรท่ีว่ำด้วยเสขบุคคล ควำมว่ำ พระผู้มีพระภำคตรัสตอบภิกษุรูปหนึ่ง (ที่ทูลถำม 

ว่ำด้วยเหตุเพียงไรจึงชื่อว่ำเสขบุคคล) ว่ำ ที่เรียกว่ำ เสขะ เพรำะยังต้องศึกษำ ถำมว่ำ ศึกษำอะไร?  

ตอบว่ำ ศึกษำอธิสีลสิกขำบ้ำง อธิจิตตสิกขำบ้ำง อธิปัญญำสิกขำบ้ำง ภิกษุที่ชื่อว่ำ เสขะ เพรำะยังต้อง

ศึกษำแล
12

 อีกนัยเดียวกันปรำกฏในเสขสูตร พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ญำณในควำมสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่

พระเสขะผู้ก�ำลังศึกษำและก�ำลังปฏิบัติตำม ‘ทำงสำยตรง’ เพื่อบรรลุอรหัตตผล โดยทรงอธิบำยว่ำ ค�ำว่ำ 

ศึกษำ หมำยถึงอธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำ อธิปัญญำสิกขำ
13

 นอกจำกนี้ยังมีค�ำอธิบำยขยำยควำมหมำย 

ที่ช่วยให้เข้ำใจมำกขึ้น ดังปรำกฏในสโตกำริญำณนิทเทสแห่งคัมภีร์ปฏิสัมภิทำมรรค ซึ่งอธิบำยเรื่อง 

กำรเจริญอำนำปำนัสสติ พระสำรีบุตรได้อธิบำยควำมหมำยของค�ำว่ำ สิกขำ หรือ ศึกษำ ในไตรสิกขำว่ำ

  เมือ่ภกิษคุ�ำนงึถึงสกิขำ ๓ นี ้ชือ่ว่ำ ศกึษำ เมือ่รูช้ือ่ว่ำ ศกึษำ เมือ่เหน็ช่ือว่ำ ศกึษำ เมือ่พิจำรณำ

ชื่อว่ำ ศึกษำ เมื่ออธิษฐำนจิตชื่อว่ำ ศึกษำ เมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธำช่ือว่ำ ศึกษำ เม่ือประคอง 

ควำมเพียรชื่อว่ำ ศึกษำ เมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่ำ ศึกษำ เมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่ำ ศึกษำ เมื่อรู้ชัดด้วย 

ปัญญำชื่อว่ำ ศึกษำ เมื่อรู้ยิ่งธรรมท่ีควรรู้ยิ่งชื่อว่ำ ศึกษำ เมื่อก�ำหนดรู้ธรรมที่ควรก�ำหนดรู้ชื่อว่ำ 

ศึกษำ เม่ือละธรรมทีค่วรละชือ่ว่ำ ศกึษำ เมือ่เจรญิธรรมทีค่วรเจรญิชือ่ว่ำ ศกึษำ เมือ่ท�ำให้แจ้งธรรม

ที่ควรท�ำให้แจ้งชื่อว่ำ ศึกษำ
14

 ตำมค�ำอธิบำยนี้ ค�ำว่ำ สิกขำหรือศึกษำ จึงหมำยถึงกำรเห็น กำรพิจำรณำ กำรอธิษฐำนจิต  

กำรน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธำ กำรประคองควำมเพียร กำรตั้งสติไว้มั่น กำรตั้งจิตไว้มั่น กำรรู้ชัดด้วยปัญญำ 

 11
 ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หน้ำ ๑๑๔๙.

 12
 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๖/๓๑๒.

 13
 องฺ.ติก. (ไทย) ๓๑/๘๖/๓๑๒.

 14
 ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๗๐/๒๖๗.
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432 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

กำรรูย้ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ิง่ กำรก�ำหนดรูธ้รรมทีค่วรก�ำหนดรู ้กำรละธรรมทีค่วรละ กำรเจรญิธรรมทีค่วรเจรญิ 

และกำรท�ำให้แจ้งธรรมที่ควรท�ำให้แจ้ง ควำมหมำยที่กล่ำวมำทั้งหมดเป็นสิ่งที่ภิกษุผู้เสขะยังต้องศึกษำ 

 ๒. การศึกษาไตรสิกขาในเชิงปฏิบัติ

 ค�ำว่ำ เชิงปฏิบัติ หมำยถึงกำรศึกษำหลักไตรสิกขำ คือ อธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำ อธิปัญญำสิกขำ 

ในฐำนะท่ีเป็นระบบวชิำควำมรูห้รอืระบบควำมรู้ (ศำสตร์) ทีค่วรประพฤติตำมหลักกำรทำงพระพุทธศำสนำ 

(พทุธจรยิศำสตร์) ท่ีสำมำรถน�ำไปสูก่ำรประพฤตแิละกำรปฏบิตัไิด้ จนมีประสบกำรณ์ตรงจำกกำรประพฤติ

ปฏิบัติอธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำ และอธิปัญญำสิกขำตำมล�ำดับ และจนเกิดเป็นควำมเข้ำใจอย่ำง 

กระจ่ำงชัดด้วยตนเองว่ำ แท้ทีจ่รงิแล้วหลกัไตรสกิขำนัน้สรปุลงในค�ำว่ำ ศีลธรรม ได้อย่ำงสมเหตสุมผล คอื 

อธิสีลสิกขำจัดเป็น...ศีล ส่วนอธิจิตตสิกขำและอธิปัญญำสิกขำจัดเป็น...ธรรม เขียนเป็นผังควำมคิดได้ว่ำ

ผังความคิดที่ ๑

อธิจิตตสิกขำและอธิปัญญำสิกขำ
จัดเป็น...ธรรม

ไตรสิกขำระดับสูงไตรสิกขำระดับต้น

อธิสีลสิกขำ
จัดเป็น...ศีล

ไตรสิกขา
อธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำ อธิปัญญำ

 

 ตำมผงัควำมคดินี ้ค�ำว่ำ สกิขำ จงึหมำยถงึกำรปฏบิตัด้ิวยกำรฝึกอบรมจติจนเกดิควำมรูแ้จ้งเหน็จรงิ 

ละสิ่งที่ควรละคือกิเลสหรือควำมชั่วตำมกรอบของ...ศีล และท�ำให้เกิดสิ่งที่ดีงำมคือปัญญำญำณท่ีท�ำให้

บรรลุเป็นอรหันต์ตำมกรอบของ...ธรรม อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติตำมหลักไตรสิกขำมีทั้งเป็นกำร 

ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�ำวันโดยทั่วไป คือให้ชีวิตของบุคคลทั่วไปสำมำรถมีชีวิต ใช้ชีวิต และด�ำเนินชีวิต

ไปอย่ำงปกติสุข และทั้งที่เป็นกำรปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพำน ดังนั้น หำกพิจำรณำตำมกรอบ

ของศีลและธรรม (ศีลธรรม) ผู้เขียนขอจัดไตรสิกขำออกเป็น ๒ ระดับ คือ 

  ๑) ไตรสิกขำระดับต้น เป็นกำรจัดไตรสิกขำลงในข้ออธิสีลสิกขำว่ำเป็นระดับ...ศีล เพรำะกำร

ปฏิบัติศีลในระดับนี้ต้องมีสติ สมำธิ และปัญญำก�ำกับอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งจะต่ำงจำกกำรปฏิบัติตำมหลักศีล 

๕ หรือศีล ๘ ที่เป็นกำรปฏิบัติที่ยังไม่เข้มข้น 

  ๒)  ไตรสกิขำระดบัสงู เป็นกำรจดัไตรสกิขำในข้ออธจิติตสิกขำและอธปัิญญำสกิขำว่ำเป็นระดบั...

ธรรม เพรำะกำรปฏบิตัธิรรมในระดบันีเ้ป็นกำรปฏบิตัไิตรสกิขำในขณะเจรญิวปัิสสนำกมัมฏัฐำน และทีจั่ด
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เป็นระดบัสงูเพรำะกำรปฏิบัตไิตรสกิขำแบบนีเ้ท่ำนัน้ ทีจ่ะท�ำให้เกดิวปัิสสนำญำณจนสำมำรถท�ำลำยกเิลส

และบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ 

 เพรำะฉะนั้น เพื่อเป็นกำรศึกษำหลักไตรสิกขำในเชิงปฏิบัติคือปฏิบัติจนเกิดควำมเข้ำใจที่กระจ่ำง

มำกขึ้นจำกกำรปฏิบัตินั้น ผู้เขียนขออธิบำยหลักไตรสิกขำตำมกรอบศีลและธรรมเป็นล�ำดับ ดังนี้

 ๑) อธิสีลสิกขาตามกรอบของ...ศีล

 กำรจะศึกษำอธิสีลสิกขำตำมกรอบของศีลได้อย่ำงเข้ำใจนั้น ในเบื้องต้นคงต้องกลับไปศึกษำสำระ

ส�ำคัญของค�ำว่ำศลีก่อน โดยทีท่่ำนได้ให้ควำมหมำยของศลีในเชงิปฏิบตัไิว้หลำยนยั ได้แก่ ควำมประพฤตดิี 

กำรรักษำ ข้อปฏิบัติในกำรฝึกหัด ควำมสุจริต ฯลฯ ควำมหมำยทั้งหมดล้วนเกี่ยวเนื่องกับกำยและวำจำ 

คือ ควำมประพฤติทำงกำยและวำจำ กำรรักษำกำยและวำจำให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติในกำรฝึกหัดกำย 

และวำจำ ควำมสุจริตทำงกำยและวำจำ ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่ำกำรอธิบำยเรื่องอธิสีลสิกขำต้องเป็นไป 

ตำมควำมหมำยท่ีกล่ำวแล้ว เพื่อเป็นกำรศึกษำที่เน้นเชิงปฏิบัติ ผู้เขียนจึงก�ำหนดกรอบควำมคิดของ 

หลักไตรสิกขำเป็น ๒ กรอบ โดยเขียนผังควำมคิดได้ว่ำ

ผังความคิดที่ ๒

ศีล

อธิสีลสิกขำ

๑. กำรรักษำกำยและวำจำ

(เจตนำ/เจตจ�ำนง)

๒. ข้อปฏิบัติในกำรฝึกอบรม

กำยและวำจำ (แนวทำง/วิธีกำร)

เป้ำหมำย คือ
๑. ควำมประพฤติดีงำมทำงกำยและวำจำ
๒. ควำมสุจริตทำงกำยและวำจำ

 เมื่อเห็นกรอบควำมคิดท่ีเป็นเชิงรูปธรรมแล้ว ต่อไปเป็นกำรอธิบำยเนื้อหำตำมหลักฐำนใน 

พระไตรปิฎก หนังสือ ต�ำรำ และเอกสำรวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำ ภำยใต้กรอบควำมคิดทั้ง ๒ กรอบ 

ดังนี้
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  ๑. การรักษากายและวาจา 

  ข้อควำมว่ำ การรักษากายและวาจา หำกแยกย่อยออกไปอีกจะมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนประธำน 

ได้แก่ ค�ำว่ำ กำรรักษำ จัดเป็นค�ำนำม (ซึ่งแผงมำจำกค�ำกริยำว่ำ รักษำ) กับส่วนค�ำขยำย ได้แก่ ค�ำว่ำ  

กำยและวำจำ เมื่อน�ำ ๒ ส่วนมำรวมกันก่อให้เกิดควำมหมำยใหม่ในเชิงกำรกระท�ำ ซึ่งก�ำลังสื่อให้คนอื่น 

ได้เข้ำใจถึงควำมศรัทธำ ควำมเชื่อมั่น และหรือควำมมุ่งมั่นอันเป็นคุณสมบัติภำยในว่ำ ก�ำลังรักษำคือ 

คอยก�ำกับกำยและวำจำให้อยู่ในภำวะปกติ 

  มหีลำยค�ำพดูและหลำยข้อควำมในพระไตรปิฎก ได้กล่ำวถงึควำมหมำยทีม่นียัเก่ียวกบักำรรกัษำ

กำยและวำจำ โดยไม่ได้กล่ำวถึงค�ำว่ำรักษำอย่ำงตรงๆ อย่ำงเช่นในปฐมสิกขัตตยสูตร พระพุทธเจ้ำตรัส 

แก่ภิกษุทั้งหลำยว่ำ อธิสีลสิกขำ หมำยถึงกำรมีศีลหรือกำรสมำทำนสิกขำบททั้งหลำย
15

 กำรสมำทำน

สิกขำบทของภิกษุคือกำรรักษำศีลที่พระพุทธเจ้ำบัญญัติไว้ ดังนั้น อธิสีลสิกขำจึงหมำยถึงกำรรักษำศีล 

แต่ไม่ใช่กำรรักษำศีล ๕ หรือศีล ๘ เพรำะต้องเป็นกำรรักษำศีลท่ีประกอบด้วยสมำธิและปัญญำ โดยม ี

เป้ำหมำยสูงสุดอยู่ที่นิพพำน

  ในสโตกำริญำณนิทเทส พระสำรีบุตรอธิบำยอธิสีลสิกขำว่ำหมำยถึง ‘ควำมส�ำรวม’
16

 ค�ำว่ำ 

‘ควำมส�ำรวม’ นี้ ครอบคลุมทั้งควำมส�ำรวมทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจได้ ดังจะเห็นได้จำกพุทธพจน์

ในฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุแห่งคัมภีร์อรรถกถำธรรมบท ที่ตรัสให้บุคคลส�ำรวมกำย ละกำยทุจริต ส�ำรวมวำจำ 

ละวจีทุจริต และส�ำรวมใจ ละมโนทุจริต
17

 และในกัลยำณสีลสูตร พระพุทธเจ้ำทรงเรียกภิกษุผู้ไม่มี 

ควำมชั่วทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจ และมีหิริครองใจว่ำ เป็นผู้มีศีลงำม
18

 ดังนั้น กำรรักษำศีลที่แท้จริง

จึงหมำยถึงกำรส�ำรวมระวังไม่ให้ควำมชั่วเกิดทั้งทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจ อธิสีลสิกขำจึงไม่ได้ 

หมำยถึงกำรส�ำรวมระวังควำมชั่วแค่ทำงกำยและทำงวำจำเท่ำนั้น แต่ยังหมำยถึงกำรระวังควำมชั่วไม่ให้

เกิดทำงใจ คือ กำรระวังไม่ให้กิเลสเกิดในใจของตนด้วย

  ๒. ข้อปฏิบัติส�าหรับฝึกอบรมกายและวาจา

  ควำมจริงในข้อนี้มีว่ำ กำรรักษำศีลเพื่อควบคุมกำยและวำจำไม่ให้ท�ำชั่วจะเป็นไปได้ยำกมำก 

หำกเรำไม่ควบคุมจิตไม่ให้คิดชั่ว เพรำะกำรท�ำกรรมชั่วทำงกำยและทำงวำจำล้วนมีต้นตอมำจำกควำมคิด

ชัว่ท่ีมอียูภ่ำยในจติใจ ในทำงตรงกนัข้ำม ถ้ำเรำควบคมุจติไม่ให้คดิชัว่หรอืควบคุมจติทีค่ดิชัว่ให้อยูใ่นอ�ำนำจ

ตนเองได้ กำรส�ำรวมกำยและวำจำย่อมเป็นไปเองอย่ำงอัตโนมัติ เพรำะเมื่อใจไม่คิดชั่ว กำรท�ำควำมชั่ว 

ทำงกำยและทำงวำจำก็จะไม่เกิด ดังนั้น กำรถือศีล ๕ หรือศีล ๘ เป็นต้น จึงเป็นเพียงกลยุทธ์ที่ใช้ฝึกจิต

 15
 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๐/๓๑๘.

 16
 ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๗๐/๒๖๗.

 17
 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๓๑-๒๓๔/๑๐๔-๑๐๕.

 18
 ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๙๗/๔๗๒.
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ช�ำระกเิลส ซึง่ในขณะปฏบิตัวิปัิสสนำกมัมฏัฐำนเท่ำกบัได้รักษำศลีไปพร้อมๆ กนัด้วย แม้ไม่ได้สมำทำนศลี

โดยตรง เพรำะเจตนำในกำรส�ำรวมเพือ่งดเว้นจำกกำรท�ำชัว่ทำงกำยและทำงวำจำในขณะนัน้ แท้ท่ีจริงแล้ว

อำกำรหรือกำรกระท�ำอย่ำงนั้นก็คือ ศีล นั่นเอง 

  หำกจะกล่ำวถึงข้อปฏิบัติเพื่อฝึกอบรมกำยและวำจำในอธิศีลข้ออธิสีลสิกขำ สำมำรถพิจำรณำ

ได้จำกสำระส�ำคัญที่ท่ำนได้แบ่งอธิสีลสิกขำออกเป็น ๒ ระดับ คือ อธิสีลสิกขำระดับต้นและระดับสูง  

โดยอรรถกถำแห่งคัมภร์ีมหำนทิเทสได้อธบิำยควำมหมำยของอธศิลีไว้ ๒ อย่ำง (ทีเ่ป็นข้อปฏิบตั)ิ คอื อธิศลี 

หมำยถึง ปำฏิโมกขสังวรอันได้แก่ควำมส�ำรวมในพระปำฏิโมกข์ และปำฏิโมกขสังวรศีลที่ประกอบด้วย

มรรค ซึง่อธศิลีนีเ้ป็นศีลทีม่เีฉพำะในเวลำทีพ่ระพุทธเจ้ำเสด็จอบุติัขึน้มำ เป็นศลีทีย่ิง่ใหญ่กว่ำศีลทัง้ปวง
19

 

ข้อปฏิบัติส�ำหรับกำรฝึกอบรมกำยและวำจำตำมหัวข้อย่อยที่ตั้งไว้ข้ำงต้น มีประเด็นที่ควรพิจำรณำ ได้แก่ 

อธิศีล ๒ อย่ำงที่ท่ำนแบ่งไว้ดีแล้ว คืออธิศีลที่หมำยเอำปำฏิโมกขสังวรศีลซึ่งเป็นข้อที่ ๑ ในปำริสุทธิศีล ๔ 

โดยที่ปำฏิโมกขสังวรศีลหมำยถึงศีลคือควำมส�ำรวมในพระปำฏิโมกข์ เว้นจำกข้อห้ำม ท�ำตำมข้ออนุญำต 

ประพฤติเคร่งครัดในสิกขำบททั้งหลำย
20

  ส่วนข้อทีค่วรพจิำรณำเป็นพเิศษคอืปำฏโิมกขสังวรศลีท่ีประกอบด้วยมรรค ซ่ึงสำมำรถถอดควำม

ออกเป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับกำรฝึกอบรมกำยและวำจำได้ ๓ ทำง (มรรค) ได้แก่

   ๑)  สัมมำวำจำ : ในระดับต้นหมำยถึงกำรพูดแต่ค�ำจริงและค�ำที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งกำร 

ไม่พูดค�ำเท็จ กำรไม่พูดค�ำส่อเสียด กำรไม่พูดค�ำหยำบ และกำรไม่พูดค�ำเพ้อเจ้อ กล่ำวโดยย่อคือกำรพูด

แต่วจีสุจริตและกำรงดเว้นจำกวจีทุจริตในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนในระดับสูงหมำยถึงกำรงดเว้นจำกวจีทุจริต

เหล่ำนี้ในขณะเจริญวิปัสสนำกัมมัฏฐำน ซึ่งเรียกว่ำ วิรตีสัมมำวำจำ คือมุ่งเอำเจตนำที่งดเว้นวจีทุจริตทั้ง ๔ 

มีกำรพูดค�ำเท็จเป็นต้น ไม่ได้เน้นกำรพูดค�ำจริงและค�ำที่มีประโยชน์ ผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในป่ำคนเดียว 

ไม่สำมำรถปฏิบัติอริยมรรคได้ครบทั้ง ๘ องค์ เนื่องจำกไม่มีใครพูดด้วย ในวิภังคสูตร พระพุทธองค์ตรัส

เฉพำะเจตนำเป็นเหตุเว้นวจีทุจริตเหล่ำนี้
21

   ๒)  สัมมำกัมมันตะ : นัยแห่งควำมหมำยเหมือนกับสัมมำวำจำ นั่นคือในระดับต้น หมำยถึง

กำรท�ำควำมดทีำงกำยและกำรเว้นจำกกำยทุจรติ ๓ คือ กำรไม่ฆ่ำสตัว์ กำรไม่ลกัทรัพย์ และกำรไม่ประพฤติ

ผิดในกำม ซึ่งเป็นศีลข้อ ๓ ข้อแรกในศีล ๕ และถ้ำถือศีล ๘ จะต้องเว้นจำกอพรหมจรรย์ (กำรปฏิบัติ 

อันเป็นข้ำศึกต่อพรหมจรรย์) คือกำรงดเว้นเรื่องเพศสัมพันธ์อย่ำงเด็ดขำด กล่ำวโดยย่อสัมมำกัมมันตะ 

ได้แก่ กำรกำรท�ำกำยสุจริตและกำรงดเว้นจำกกำยทุจริต ส่วนในระดับสูงมุ่งกำรปฏิบัติเพื่อควำมหลุดพ้น 

 19
 ขุ.ม.อ. ๑๑๗/๑๑๘.

 20
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้ำ ๑๒๐.

 21
 ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๑.
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หรือกำรท�ำลำยกิเลสอย่ำงจริงจัง สัมมำกัมมันตะจึงหมำยถึงเจตนำเป็นเหตุงดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ กำรลัก

ทรัพย์ และอพรหมจรรย์ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้วิภังคสูตร
22

   ๓) สัมมำอำชีวะ : ในระดับต้นหมำยถึงกำรเล้ียงชีพชอบ หรือกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ  

ที่สุจริตและไม่ผิดศีลธรรม ไม่ใช่อำชีพที่หลอกลวงผู้อื่นและไม่ใช่อำชีพที่เบียดเบียนหรือมีอันตรำยต่อสิ่ง 

มีชีวิตอื่น ๆ กำรเลี้ยงชีพชอบในที่น้ีครอบคลุมทั้งกำรประกอบอำชีพที่สุจริต และกำรด�ำรงชีพอย่ำง 

ชอบธรรมของบรรพชิตด้วย ในวิภังคสูตร พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำสัมมำอำชีวะ หมำยถึงกำรละมิจฉำชีพ  

(กำรเลี้ยงชีพที่ผิด) และเลี้ยงชีพด้วยสัมมำอำชีวะ (อำชีพที่ชอบธรรม)
23

 ในระดับสูงสัมมำอำชีวะมุ่งเอำ

เจตนำเป็นเหตุงดเว้นจำกมิจฉำชพีท่ีเกดิในขณะเจรญิวปัิสสนำกมัมฏัฐำน คอืในขณะนัน้ผูป้ฏบิติัย่อมคดิจะ

หลีกให้พ้นจำกกำรท�ำชั่วทุกอย่ำง ทั้งกำรเลี้ยงชีพท่ีไม่ถูกต้องด้วย กล่ำวอย่ำงง่ำย ๆ คือในขณะเจริญ

วปัิสสนำกมัมัฏฐำน ผูป้ฏิบัติย่อมงดเว้นจำกอำชพีทจุรติหรอืกำรด�ำรงชีพทีผิ่ด โดยปรยิำยเหมอืนกำรปฏบัิติ

สัมมำกัมมันตะ ดังนั้น สัมมำอำชีวะในระดับสูงจึงเรียกว่ำ วิรตีสัมมำอำชีวะ คัมภีร์วิภังค์ตอนที่อธิบำย 

มัคคสัจตำมแนวอภิธรรม (อภิธรรมภำชนีย์) ยังได้อธิบำยสัมมำอำชีวะว่ำหมำยถึง เจตนำเป็นเหตุเว้นจำก

มิจฉำชีพและกำรก�ำจัดต้นเหตุ (แห่งมิจฉำชีพ)
24

 

 ๒) อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาตามกรอบของ...ธรรม

 ผูเ้ขียนขอย้อนกลบัไปดผูงัควำมคดิที ่๒ จะพบว่ำ กำรมเีจตนำหรอืเจตจ�ำนงทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัศิลี 

(อธสิีลสิกขำ) เกิดขึ้นในภำยในจติใจก่อนแล้ว หรือพดูให้เข้ำใจอย่ำงง่ำยๆ คอืมีควำมศรัทธำ มุง่มั่น เอำจริง

เอำจงั เกดิควำมฮกึเหมิกบักำรประพฤตปิฏบิติัตำมหลักของศลีแล้ว แม้นไม่มใีครบอกกจ็ะประพฤติปฏบิติั

อย่ำงจริงจัง ซึ่งผลมีเพียงควำมประพฤติดีงำมและควำมสุจริตทำงกำยและวำจำเท่ำนั้น แต่มีควำมตั้งใจ 

จะประพฤติปฏิบัติตำมธรรมชื่อว่ำ อธิจิตตสิกขำและอธิปัญญำสิกขำ เพ่ือให้เกิดสมำธิอย่ำงสูง มีจิตใจ 

เข้มแขง็ มัน่คง มคีวำมรูแ้จ้งอย่ำงสงู เหน็สิง่ทัง้หลำยตำมเป็นจริง และมจิีตใจปรำศจำกกเิลสและควำมทกุข์

ทั้งปวง โดยเขียนผังควำมคิดได้ว่ำ

 

 22
 ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๑.

 23
 ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๑.

 24
 อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๗๔.
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ผังความคิดที่ ๓

 - เพียรชอบ
 - ระลึกชอบ
 - ตั้งมั่นชอบ

 - รู้แจ้งอย่ำงสูง
 - เห็นตำมเป็นจริง
 - ปรำศจำกกิเลส
 - ปรำศจำกทุกข์

การฝึกอบรม

อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา

 - เห็นชอบ
 - ด�ำริชอบ

 - สมำธิอย่ำงสูง
 - จิตใจเข้มแข็ง
 - จิตใจมั่งคงแน่วแน่
 - จิตใจมีคุณธรรม

ธรรม

ผล ผล
 

 ตำมผังควำมคิด
25

 น้ีอธิบำยได้ว่ำ ธรรม เป็นค�ำหลักท่ีแบ่งย่อยออกเป็น อธิจิตตสิกขาและ 

อธิปัญญาสิกขา (ในไตรสิกขำ) ต่อจำกน้ันได้ใช้วิธีกำรที่เรียกว่ำ การฝึกอบรม หรือเรียกว่ำ กิจกรรม 

กำรฝึกอบรมกไ็ด้ ด้วยกำรน�ำหลกัธรรมฝ่ำยอธจิิตตสิกขำ ๓ ข้อ คือ ควำมเพียรพยำยำมชอบ (สัมมำวำยำมะ) 

ควำมระลึกชอบ (สัมมำสติ) และควำมตั้งมั่นชอบ (สัมมำสมำธิ) เม่ือมีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลัก 

อธิจิตตสิกขำครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อทุกประกำรแล้ว ผลที่เกิดคือมีสมำธิอย่ำงสูง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตใจ

ทีม่ั่นคงแน่วแน่ และคณุธรรมต่ำงๆ เช่น ควำมอดทน ควำมมุง่มัน่ เป็นต้น เกดิขึน้ภำยในจติใจกบัหลกัธรรม

ฝ่ำยอธิปัญญำสิกขำ ๒ ข้อ คือ ควำมเห็นชอบ (สัมมำทิฏฐิ) และควำมด�ำริชอบ (สัมมำสังกัปปะ) เมื่อมีกำร

ประพฤติปฏิบัติตำมหลักอธิปัญญำสิกขำครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อทุกประกำรแล้ว ผลที่เกิดคือ ควำมรู้แจ้ง

กระจ่ำงชัดในสิ่งต่ำง ๆ เห็นสรรพสิ่งตำมควำมเป็นจริงหรือตำมจริงของสิ่งนั้นๆ และมีจิตใจที่ปรำศจำก

เครื่องเศร้ำหมองต่ำงๆ (กิเลส) และปรำศจำกควำมทุกข์ทำงใจทุกข์ทำงกำย มีควำมพลัดพรำกจำกสิ่งรัก

สิ่งหวงแหน มีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น

 25
 ผังควำมคิดนี้เขียนจำก พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ หน้ำ 

๓๐๗-๓๐๘.
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บทสรุป
 กำรปฏบิตัธิรรมมจีดุเริม่ต้นจำกตวัผูป้ฏบัิติธรรม ซ่ึงได้รับควำมร่มเยน็ในใจ ปล้ืมใจ ได้พบเห็นควำม

ล�ำ้เลศิแห่งธรรม และเกดิควำมอศัจรรย์ในธรรม แล้วเกดิแรงบันดำลใจใคร่เชญิชวนคนอืน่ให้มำปฏิบติัธรรม

ด้วยกัน จึงได้ก�ำหนดกิจกรรมที่เรียกว่ำกำรปฏิบัติธรรมขึ้น เพ่ือเป็นทำงเดินส�ำหรับทุกคน โดยยึดหลัก 

กรรม ๓ คือ กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม เป็นหลักกำรปฏิบัติธรรม จำกนั้นท่ำนจึงแสดงวิธีกำร 

ปฏิบัติธรรมตำมหลักสิกขำ ๓ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ ซึ่งเป็นธรรมที่ย่อมำจำกมรรคมีองค์ ๘ สิกขำ ๓  

เรียกอีกชื่อว่ำ ไตรสิกขำ หมำยถึงข้อปฏิบัติอันเป็นหลักกำรส�ำหรับฝึกอบรมผึกหัดขัดเกลำกำย วำจำ ใจ 

โดยแสดงวิธีปฏิบัติธรรมไว้ ๓ วิธี คือ 

  ๑)  มีศีลเป็นเครื่องผึกหัดขัดเกลำกำยวำจำให้เรียบร้อย เป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับควบคุมกำยวำจำ

ให้ตั้งอยู่ในควำมดีงำม เป็นควำมสุจริตทำงกำยวำจำและอำชีพ 

  ๒)  มีสมำธิ ได้แก่ กำรมีใจตั้งมั่น กำรท�ำจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่ำน กำรมีจิตก�ำหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งโดยเฉพำะ

  ๓)  มีปัญญำ ได้แก่ มีปรีชำหยั่งรู้เหตุผล ควำมรู้เข้ำใจชัดเจน ควำมรู้เข้ำใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล 

ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดกำร รอบรู้ในกองสังขำร 

มองเห็นตำมควำมเป็นจริง โดยมีเป้ำหมำยอยู่ ๕ ประกำร คือ มีควำมบริสุทธิ์สงบสว่ำงของจิตใจ สำมำรถ

ก้ำวล่วงควำมเศร้ำโศกพิไรร�ำพัน สำมำรถดับทุกข์และโทมนัส สำมำรถบรรลุญำยธรรม และท�ำให้แจ้ง 

พระนิพพำนได้

 ดังน้ัน จึงกล่ำวได้ว่ำ กำรปฏิบัติธรรมในพระพุทธศำสนำเน้นกำรฝึกอบรมหรือฝึกหัดขัดเกลำ 

กำย วำจำ ใจ โดยใช้หลักสิกขำ (สิกขำ ๓ หรือไตรสิกขำ) หมำยถึงกำรปฏิบัติด้วยกำรฝึกอบรมจิตจนเกิด

ควำมรู้แจ้งเห็นจริง ละสิ่งที่ควรละคือกิเลสหรือควำมชั่วตำมกรอบของศีล และท�ำให้เกิดสิ่งที่ดีงำมคือ 

ปัญญำญำณท่ีท�ำให้บรรลุเป็นอรหันต์ตำมกรอบของธรรม อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติตำมหลักไตรสิกขำ 

มีทั้งเป็นกำรปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�ำวันโดยทั่วไป คือให้ชีวิตของบุคคลท่ัวไปสำมำรถมีชีวิต ใช้ชีวิต  

และด�ำเนินชีวิตไปอย่ำงปกติสุข และทั้งที่เป็นกำรปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพำน หำกพิจำรณำ 

ตำมกรอบของศีลและธรรมแล้วสำมำรถจัดไตรสิกขำเป็น ๒ ระดับ คือ 

  ๑)  ไตรสกิขำระดบัต้น เป็นกำรจดัไตรสกิขำลงในข้ออธสิลีสิกขำว่ำเป็นระดับศีล เพรำะกำรปฏบิตัิ

ศีลในระดับนี้ต้องมีสติ สมำธิ และปัญญำก�ำกับอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งจะต่ำงจำกกำรปฏิบัติตำมหลักศีล ๕ หรือ

ศีล ๘ ที่เป็นกำรปฏิบัติที่ยังไม่เข้มข้น 

  ๒)  ไตรสิกขำระดับสูง เป็นกำรจัดไตรสิกขำในข้ออธิจิตตสิกขำและอธิปัญญำสิกขำว่ำเป็น 

ระดับธรรม
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