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ประเทศอเมริกา (เมื่อป ๒๕๓๕) และทานผูจัดพิมพเดิม แหงโพธิธรรม
สมาคม ทีเ่ มืองลอสแองเจลีส ไดใหชอื่ ไววา “สาม ต.” ในการพิมพครัง้ ใหม
นี้ จึงถือโอกาสจัดปรับเนือ้ หาในหนังสือ ใหจาํ กัดอยูแ คเรือ่ งราวของสังคม
ไทย และปรับปรุงคําความตลอดจนรูปแบบทัว่ ไปใหเหมาะ ใหนา อานและ
งายตอความเขาใจมากขึน้ พรอมทัง้ ใชชอื่ ปจจุบนั วา สามไตร
ในฐานะที่เจลั้งอยูในตระกูลปรีชาวิทย ซึ่งเปนครอบครัวที่อุปถัมภ
บํารุงวัดบานกรางมา ตลอดยุคสมัยของหลวงพอเจาคุณพระเมธีธรรมสาร
และเจลงั้ เมือ่ ยังมีสขุ ภาพดี ก็ไดดแู ลขวนขวายชวยเหลือกิจการงานวัด
เรือ่ ยมา เมื่อใดอาตมภาพไปพักที่วัดบานกราง เจลั้งก็ดูแลอุปถัมภ เชน
จัดภัตตาหารถวาย แมกระทั่งไดเปนผูนําในการสรางกุฏิพระธรรมปฎก
ที่วัดบานกรางนั้น จึงถือโอกาสนี้เจริญมุทิตารวมดวย
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และธรรมทานบุญกิริยา ที่ได
บําเพ็ญ จงอภิบาลอวยชัยให คุณเงินลั้ง ปรีชาวิทย และคุณลูกจันทร
ปรีชาวิทย ผูเ ปนเจาของมงคลวาร พรอมดวยพี่นองและลูกๆ กับทั้ง
ญาติมิตร เจริญดวยจตุรพิธพร พรั่งพรอมดวยปติสุขในธรรม มีความ
แข็งแรงเบิกบานผองใส ทั้งกายและใจ ประสบสิรสิ วัสดิพพิ ฒ
ั นมงคล
งอกงามในธรรม มีความสุขเกษมศานต ยัง่ ยืนนานสืบไป
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นําเรื่อง
ทานพระเถรานุเถระ โยมญาติมิตรชาวไทยใน LA และเมืองใกลเคียง
วันนี้ ขออนุโมทนาที่โยมญาติมิตรทั้งหลาย ไดมีความสนใจ
ใหความสําคัญ สละเวลามาประชุมกันในที่นี้ เพื่อฟงอาตมภาพพูด
หรือแสดงธรรม
ความจริง วันนี้ก็จะไมไดแสดงธรรมอะไรเปนเรื่องเปนราวชัด
ลงไป หัวขอเรื่องก็ไมไดกําหนดไว แตเปนการพบปะโยมญาติมิตร
มากกวา ก็ยังนึกอยูวา อาจจะใชวิธีถามตอบกัน แตกอนถามตอบ ก็
ควรจะไดพูดจาปรารภอะไรตางๆ ไปพลางกอน
เหตุที่ไมไดกําหนดเรื่องที่จะพูด ก็เพราะวาการมาอเมริกา
คราวนี้ เปนการมาแบบเบาๆ โปรงๆ ไมเหมือนครัง้ กอนๆ เรือ่ งนีก้ จ็ ะ
ตองขออภัยที่ตองพูดเกี่ยวกับตัวเองสักหนอย หวังวาโยมคงไมถือ
∗

ธรรมกถาของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโฺ ต) ทีอ่ โุ บสถวัดไทย นครลอสแองเจลีส นอรทฮอลลีวดู
๒๓ พ.ค. ๒๕๓๕ คุณกุศล ชุตาภา แหงโพธิธรรมสมาคม LA ไดถอดเทป (คุณบุญฤทธิ์ อนันตลาโภชัย พิมพบทลอกเทป) แลวแจงความประสงคขอพิมพในป ๒๕๔๑ และไดตพี มิ พครัง้ ที่ ๑ เมือ่
ก.ค. ๒๕๔๔ ในชือ่ เรือ่ งวา สาม ต แตในการพิมพครัง้ ที่ ๒ ป ๒๕๕๐ ไดตกลงใชชอื่ วา สามไตร
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อาตมภาพเดินทางมาอเมริกาครั้งนี้เปนครั้งที่ ๔ สําหรับ ๓ ครั้งกอนโนน
มาทํางานทัง้ นัน้ ตามทีเ่ ขานิมนตในงานของพระ นับครัง้ สุดทายเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๔
ก็ตงั้ ๑๑ ปมาแลว หลังจากนัน้ ไมไดมาอเมริกาอีกเลย ไมวา จะนิมนตมาเรือ่ งอะไร
ก็ไมรบั ทัง้ นัน้
ที่ไมมาก็เพราะมุงจะทํางานที่โนนใหเสร็จ แตทํางานไปๆ ก็ไมรูจักจบสิ้น
ตอนหลังๆ นี้ โยมก็เลยนิมนตใหมาพักผอน แตก็เลื่อนกันอยูเรื่อย จนกระทั่งปที่
แลวนี้มีโยมตั้งทุนใหมา ก็ยังขอผัดไวกอน
ประจวบระยะที่ผานมานี้ ก็อาพาธ ตาดําเปนแผลทั้งสองขาง ถารักษาไมดี
ก็จะตาเสีย ถึงแมตาหายอักเสบแลว ก็ใชไดไมสมบูรณ ถาอานหนังสือไปมากๆ
จะเห็นตัวหนังสือเปนเงาซอนกัน ทําใหอานหนังสือไดยาก และอาจเปนอันตราย
ดวย อีกทั้งมีโรคปวดแขน ซึ่งมานั่งในที่ประชุมนี่ก็ยังปวดอยู ไมสะดวกที่จะ
ทํางาน โยมซื้อตั๋วเครื่องบินถวายขอใหไปพักผอน จึงมาลงตัวปนี้
แตมาคิดวา การจะพักผอนก็ไมคอยดี เราเปลี่ยนจากผูทํางานที่จะไปสอน
หรือทําอะไร มาเปนนักเรียนดีกวา
เพราะฉะนัน้ อาตมภาพมาครัง้ นี้ ก็เลยตัง้ ใจมาเปนนักเรียน ซึง่ จะไดเรียนรู
จะไดดู ไดเห็น ไดฟง การมาพบกับญาติโยมนี่ จึงอยากมาในฐานะผูเ รียนมากกวา
คือมาฟง เพราะญาติโยมมาอยูกันที่เมืองนี้ มีอะไรๆ ที่นารูเปนอันมาก
บางครั้งนั่งรถไป คุยกับญาติโยมที่ชวยขับรถให ก็ไดความรูเยอะแยะ
จะแสดงธรรมใหญาติโยมฟงนี่ จึงคิดวาสูฟ ง จากญาติโยมไมได ไดความรูด กี วา
เปนอันวา มาคราวนี้ มาในฐานะเปนนักเรียน

ความเปนชาวพุทธ ความเปนคนไทย
ยึดเหนี่ยวจิตใจใหเรามารวมกัน
ทีนี้ญาติโยมก็ใหความสําคัญ เมื่อมีพระสงฆมาถึง ญาติโยมก็มา
ประชุมกันเพื่อฟงธรรมเปนตน ในฐานะพุทธศาสนิกชน
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นอกจากฐานะทีเ่ ปนพุทธศาสนิกชนแลว อีกอยางหนึง่ ทีส่ าํ คัญ ก็
คือ ความเปนคนไทย เปนสิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจ และเปนพลังใหญที่ดึงดูด
ใหทุกทานพากันสละเวลาและเรี่ยวแรงกําลัง เดินทางกันมาที่นี่
ความรูสึกเหลานี้ คือความเปนพุทธศาสนิกชนก็ดี ความเปนคน
ไทยก็ดี เปนสิง่ ผูกพันบุคคลเขากับหมูค ณะของตน ยึดเหนีย่ วจิตใจให
บุคคลอยูก บั หมูค ณะหรือสังคมของตนได
เพราะฉะนัน้ การทีญ
่ าติโยมมาฟงธรรมกันนี้ ทีจ่ ริงมีความหมาย
ซอนอยู คือเปนการปฏิบตั หิ นาทีท่ งั้ ตอตนเอง และตอสวนรวมคือสังคม
ของตน เปนการไดมาแสดงออกถึงความรูส กึ ของพุทธศาสนิกชน และ
ความเปนคนไทย
เมื่อเรามาทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ในแงสวนตนเอง เราก็ได
ความรูจากการไดยินไดฟง ที่จะพัฒนาตนเองในดานตางๆ และพรอม
กันนั้น เราก็ไดทําหนาที่ตอสวนรวมดวย เปนการปฏิบัติถูกตองตาม
หลักพระพุทธศาสนา คือเมื่อเราทําใหถูกในเรื่องนั้นๆ ก็เปนการปฏิบัติ
ธรรมอยางหนึ่ง
ขออธิบายเพิ่มเติมวา ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น อยางที่วาเมือ่
กี้ คนเรามีหนาทีท่ งั้ ตอตนเอง และตอสวนรวมหรือตอสังคม ทางพระเรียก
วามีอัตถะ คือประโยชน หรือจุดหมาย ๒ อยาง ที่จะตองทํา คือ
๑. ประโยชนสวนตัว เรียกวา อัตตัตถะ และ
๒. ประโยชนผูอื่น เรียกวา ปรัตถะ
คนเราทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมก็มสี องอยางเทานี้ คือบําเพ็ญประโยชนตน
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และบําเพ็ญประโยชนผอู นื่ หรือทําประโยชนตน-ประโยชนทาน ซึ่งขยาย
ความออกไปไดมากมายกวางขวางแทบไมมีที่สิ้นสุด

ประโยชนสวนตัว-ประโยชนสวนรวม
รวมประสานเสริมกัน
อยางญาติโยมที่อยูในเมืองลอสแองเจลิสนี้ โดยหนาที่ตอสวนตัว
ก็แนนอนวาทุกคนทํามาหาเลี้ยงชีพ หาทรัพยสินเงินทอง สรางชื่อเสียง
เกียรติยศบาง สรางฐานะความเปนอยูบาง ตลอดจนศึกษาวิชาความรู
หรือถาเปนพระสงฆ ก็พัฒนาธรรมพัฒนาปญญา เปนการพัฒนาตัวเอง
ใหชีวิตสมบูรณขึ้น อยางนี้เรียกวาทําหนาที่ตอตนเอง
อีกดานหนึ่งตอผูอื่น ตอสังคม เราทุกคนก็มีหนาที่ทั้งนั้น เมื่อเรา
อยูรวมในสังคม เราก็เปนสมาชิกของสังคม และจะตองชวยกัน หรือมี
สวนรวมในการสรางสรรคสงั คมนัน้ ใหมคี วามสงบสุข
ถาสังคมมีความสงบสุข เราก็พลอยอยูสบาย ทําประโยชนตนไดดี
ดวย เพราะประโยชนตนกับประโยชนสวนรวม หรือประโยชนตนและ
ประโยชนทานนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกัน
ถาเราทําประโยชนตนใหดี เชน มีการศึกษา พัฒนาชีวิตขึ้นไป
สรางตัวดีแลว มีทรัพยสินเงินทอง พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ และพึ่ง
ตนเองไดในทางสังคม พรอมทั้งเปนคนมีคุณธรรม มีสติปญญาความ
สามารถ เราก็จะเปนสวนรวมที่ดีของสังคม ชวยทําใหสังคมเจริญกาว
หนา ฉะนั้น ประโยชนตนจึงสงเสริมประโยชนของสังคม
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พรอมกันนั้น เมื่อสังคมมีความเจริญงอกงามรุงเรืองสงบสุข มี
ความสะดวกสบายตางๆ ก็ชวยใหแตละคนเปนอยูดี และมีโอกาสพัฒนา
ตนไดดยี งิ่ ขึน้ ดวย ประโยชนสองอยางนีจ้ งึ อิงอาศัยซึง่ กันและกัน
เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติที่ถูกตอง ถาเรารูจักพัฒนาตัวเอง เราก็
พัฒนาประโยชนสวนรวมไปดวย หนาที่สองอยางนี้เปนสิ่งที่ชาวพุทธพึง
ปฏิบัติอยูเสมอ

ทําอยางไรจะใหคนไทย
มีความสามัคคีกวางใหญและยืนยาว
ทําอยางไรจะใหคนไทยเรา สามารถชวยเมืองไทยไดจริงๆ การที่
จะชวยไดจริงจังนั้น เราจะตองมีความจริงจังที่จะชวยดวย
การที่จะชวยไดอยางจริงจังดังที่วานี้ มีปจจัยสําคัญตางๆ ซึ่งขอ
พูดแค ๒ ประการ คือคนไทยจะ
๑. ตองมีความสามัคคีแนนหนา และ
๒. ตองใชปญญาอยางจริงจัง
การที่คนไทยจะชวยประเทศไทยของตัวไดนั้น เพียงใหแตละคน
คิดจะชวยยังไมพอ ตองมีการรวมกําลังกันจึงจะชวยไดสําเร็จ การที่จะ
รวมกําลังกันได ก็คือความสามัคคี
แตแคสามัคคีกนั เปนทีเปนคราวเทานัน้ ไมเพียงพอ เราจะตองมี
ความสามัคคีทยี่ นื ยาว ไมเฉพาะกาลเวลา คือมิใชวา พอเกิดเรื่องเกิดราว
ขึ้นมา ก็รวมตัวกันไดทีหนึ่ง แลวก็เลิกกันไป อยางนี้ไมยั่งยืน
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คนไทยเรานี้บางทีถูกตําหนิวา มักจะเอาตัวรอด ซึ่งที่จริงก็ไมเชิง
เอาตัวรอด แตหมายความวา มักจะไมสามัคคีกันจริง เชน ตองรอให
เกิดศึกสงคราม คนไทยจึงจะรวมตัวกันเขมแข็ง แตพอสงครามผานไป
แลว ก็มาตอสูกัน แยงชิงกันเอง
ทีนี้พอไปอยูที่อื่นไกลบานไกลเมืองของตน ถาคนไทยเราไมมี
ความสามัคคีชนิดที่รวมใจกันเต็มที่ตลอดเวลา การงานที่ตองเพียร
พยายามรวมกันระยะยาว ก็จะทําไมได ทําไดแตเรื่องเฉพาะหนาเปนครัง้
คราวไป นัน่ ก็คอื ความสามัคคีทไี่ มหนักแนน ไมมนั่ คง

ถายังยึดตัวเปนใหญ ก็สามัคคีจริงไมได
ถามีอะไรทีย่ อมยกใหใหญกวาตน คนก็จะรวมกันไดจริง
อะไรเลาที่จะชวยใหเกิดความสามัคคีได คนเรานี้จะยอมใหแก
สวนรวมได ก็ตอเมื่อเสียสละตนเองได
ทําอยางไรคนจะสละตนเอง หรือเสียสละผลประโยชนสว นตัวได ก็
ตองมีสิ่งที่สูงเหนือกวาตัวของเขา ที่เขาจะยอมเสียสละตนใหได
ยกตัวอยางเชน เวลาเขาทีป่ ระชุม ก็จะมีการถกเถียงกัน หาขอมูล หา
ความจริง หามติทจี่ ะทําการได ใหเปนประโยชนในการแกไขปญหา
ถึงตอนนี้ก็อยูที่ใจของคนที่เขาประชุม ถาใจของทุกคนที่เขา
ประชุมมีจุดหมายอันหนึ่งที่มุงไป ซึ่งอาจจะเปนตัวความจริงที่ตองการรู
หรือมุงไปที่ประโยชนของสวนรวม ถาใจที่มุงหมายนั้นแรงกลามาก จะทํา
ใหแตละคนยอมสละความรูส กึ เกีย่ วกับตัวตนได
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ถึงแมจะเถียงกันอยางไรก็ตาม ถาเขาเห็นแกความจริงหรือเห็นแก
ประโยชนรว มกันนัน้ แรงกลา ถาใจเขามุง หาความจริงอยางแนวแน ใจเขา
มุงเอาธรรมะแลว อยางนี้เรียกวา ถือธรรมเปนใหญ
ถาใจมุง ไปทีธ่ รรมเปนจุดหมายอยางแรงกลาแลว เขาจะไมรสู กึ ไม
นึกถึง ไมใสใจการกระทบกระทัง่ สวนตัว ถึงจะมีการพูดจารุนแรง หรือมี
ความเห็นไมลงกัน อะไรก็ตาม ก็ไมเปนไร เขาจะยอมได ทุกคนยอมได
เพือ่ เห็นแกสงิ่ สูงสุดทีเ่ ปนเปาหมายนัน้ ตรงนีแ้ หละจะสําเร็จ
แตถา ไมมสี งิ่ สูงสุดนี้ การประชุมนัน้ จะกลายเปนการเอาแพเอาชนะ
กัน เปนการแสดงวาฉันเกงกวา เหนือกวา เกิดการกระทบกระทั่งโกรธ
เคืองอะไรตางๆ แลวก็จะมีปญหาในการประชุม
ดังไดพบกันวา ในเมืองไทยเรามีปญ
 หาเรือ่ งนีม้ าก คือเวลาประชุม
กัน ก็ออกนอกเรือ่ งบาง ทะเลาะกันบาง มัวอวดภูมบิ า ง ก็เลยไมไดมติที่
เปนประโยชนแกสว นรวมเทาทีค่ วร เพราะคนมัวติดความรูส กึ วา จะเสีย
ศักดิศ์ รี หรือจะเอาแพเอาชนะกัน ก็เลยเกิดเถียงกัน โกรธกัน เสียเรือ่ งไป
แทนทีจ่ ะเขาสูเ รือ่ งทีต่ อ งการ แทนทีจ่ ะไดมติทเี่ ปนประโยชน ก็ไมได ตรงนี้
เปนจุดหนึง่ ทีพ่ ดู กันวา เหมือนกับเราแพฝรั่ง
ฝรั่งเขาเถียงกันอยางไร จะหนาดําหนาแดง วากันไป ก็เอาเฉพาะ
เนื้อหาแทๆ ไมมายุงกับเรื่องตัวบุคคล และเถียงกันก็ไมโกรธกัน ออก
จากที่ประชุมไปแลว ก็แลวกันไป
แตของเรานี่ เวลาเถียงกัน จะมีความรูสึกกระทบกระทั่งที่ตัวตน
มาก สวนความรูสึกที่มุงไปสูจุดหมาย จะเปนการหาความจริง หรือเรือ่ ง
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ประโยชนสวนรวมก็ตาม ก็เลยหายไป มาติดอยูแคความรูสึกกระทบ
กระทั่งสวนตัว
ฉะนั้นจะตองมีสิ่งหนึ่งที่เรายอมรับสูงสุดขึ้นมาเหนือตัวตน ที่จิต
ของเราไปจับไปยึด หรือเปนความหมายมุงอยางแรงกลาของจิตใจ ที่จะ
ทําใหเราลอยพนเหนือความรูสึกยึดติดในตัวตน
เรื่องความสามัคคีก็อยางเดียวกันนี้แหละ เราจะตองมีอะไรอยาง
หนึง่ ทีท่ กุ คนรูส กึ วาสําคัญ มีความรูส กึ รัก หรือมองเห็นความหมายแกชวี ติ
และแกสงั คมอยางสูง จนกระทัง่ ลอยพนเหนือความรูส กึ ยึดถือในตัวตน
ถาไดหลักนี้มาแลว เราจึงจะสามารถมีความสามัคคีที่แทจริง ถึง
ตอนนั้น ความรูสึกที่เกี่ยวกับตัวตน ที่จะยึดในตัวตน ที่จะใหความรูสึก
วายอมกันไมได ก็จะหายไป เราจะยอมกันได
คนไทยมีลักษณะที่ยอมกันไมไดนี้แรงมาก จึงตองมีสิ่งที่สูงกวา
เหนือกวาตัวตนขึ้นมายกใจใหหลุดขึ้นไป ที่เราจะยอมสละตัวตนใหกับ
สิ่งนั้นได
คนไทยเรามีความรูส กึ ผูกพันตอสิง่ หนึง่ สิง่ ใดอยางสูงเชนนัน้ หรือไม
เราจะตองหาจุดมุง อันนีใ้ หได ถาหาจุดมุง จุดมัน่ ทีร่ วมใจนีไ้ มได ความ
สามัคคีก็ไมสําเร็จ
ลองสํารวจดู เชนวา ความรูสึกผูกพันกับความเปนไทยมีแรงกลา
พอไหม ถาความเปนไทยแรงกลาเหนือความรูสึกยึดมั่นในตัวตนเมื่อไร
เมื่อนั้นเราจะยอมกันได ยอมกันไดเพื่อเห็นแกประโยชนของชาติไทย
อยางนี้เปนตน
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ในเมืองไทยเราจะยอมกันไมไดในยามปกติ ตองรอตอเมื่อมีเหตุ
เภทภัยแกประเทศชาติอยางเห็นชัดเจนเฉพาะหนา จึงจะยอมตัวให แตใน
เรือ่ งระยะยาวแลว เราไมคอ ยจะยอม ทําไมคอ ยได ฉะนัน้ จะตองปลูกฝง
ความรูส กึ นีข้ นึ้ มา
รวมความโดยสาระวา จะตองมีสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นความหมาย
ใหความสําคัญอยางสูงสุด เหนือกวาตัวตนของเราแตละคน ซึ่งจะทําให
เราขามพนหรือยอมสละตัวตนของเราเพื่อสิ่งนั้นได เมื่อนั้นแหละความ
สามัคคีที่แทจริงจึงจะเกิดขึ้นได
ถาไมมีสิ่งนี้แลว คนสามัคคีกันจริงไดยาก เพราะวาตัวตนยังเปน
สิง่ สูงสุดของแตละคน เมือ่ แตละคนยึดมัน่ ในตัวตน ความกระทบกระทัง่
ตัวตนก็ยอ มมีขนึ้ ไดงา ย แลวก็รสู กึ ทีจ่ ะผูกพันเอาตัวตนไวกอ นอยางอื่น
ที่วามานี้ เปนเรื่องแงคิดอยางหนึ่งที่ขอยกมาพูดในวันนี้ ซึ่งเปน
เรื่องเกี่ยวกับการทําหนาที่ของเรา ในฐานะที่เปนบุคคลผูหนึ่งที่มีความ
ผูกพันตอสวนรวม
ทั้งนี้ เพื่อใหสําเร็จผลอยางนั้น
ขอทีห่ นึง่ ก็อยางทีว่ า แลว คือ ตองมีความสามัคคีทแี่ นนหนา ซึง่ ถา
สํารวจไดวา ยังขาดอยู ก็แสดงวาการทําประโยชนแกสวนรวมของเรายังได
ผลไมเต็มที่ เมือ่ ใดเรามีความสามัคคีแนนหนา เราจะรวมกําลังกันไดเต็ม
แรง และทําประโยชนใหกบั สวนรวมไดเต็มที่
ขอที่สอง คือการใชปญญาอยางจริงจัง ซึ่งหมายถึงวา เราตองมี
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ความรูความเขาใจสังคมไทยแทจริง และไมประมาทในการพัฒนา
ปญญา ใหรูชองทางที่จะชวยเหลือหรือพัฒนาสังคม ใหเห็นจุดเห็นแงที่
จะชวยแกปญหาใหแกประเทศชาติ
อยางไรก็ตาม เมื่อเราจะทําหนาที่ตอ ตนเองก็ตาม จะทําหนาที่
ตอสังคมก็ตาม ก็ตองทําหนาที่นั้น ใหถูกตอง คือปฏิบัติห นาที่ใ หตรง
ตามธรรม
เมื่อเราปฏิบัติตามธรรมเมื่อไร ก็เรียกวานําธรรมะมาใช เปนการ
ปฏิบัติธรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย เปนการปฏิบัติหนาที่ตอตน
เอง และตอสังคม ชนิดที่เปนการพัฒนาอยางถูกตอง และเมื่อนั้นมันก็
จะไดผลจริง

สามไตร ถา ทําได
ก็พ อใหเ ปน ชาวพุท ธแท
วันนี้ จะพูดถึงหลักธรรม ซึ่งถาเรามีเปนรากฐานไวแลว ไมวาเรา
จะทําหนาที่ตอตนเองก็ดี จะไปทําหนาที่ตอสังคมก็ดี ตลอดจนเรือ่ งของ
การพัฒนาทัว่ ๆ ไป ก็ใชไดหมด เพราะธรรมเปนตนแหลงแหงความเจริญ
งอกงามทุกอยาง
ถาเราเขาใจ แลวยกธรรมขึ้นมานับถือใหจริง ใจของเราก็จะพน
จากตัวตน ขึ้นไปเหนือการยึดติดถือมั่นในอัตตา มารวมกันที่ธรรม เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะเกิดความสามัคคีไดจริง
เมื่อใจขึ้นไปถึงธรรม เปนอิสระ ไมถูกความยึดติดถือมั่นในอัตตา
มาจํากัดปดกั้น ปญญาก็จะมองเห็นชัดแจง ตรงตามที่เปนจริง แลวก็แก
ปญหาทั้งหลายใหสําเร็จได
ธรรมนั้นมีมากมาย พูดไปไดไมรูจบ แตถาจับหลักได ก็โยงถึง
กันหมด
ในที่นี้ จะพูดถึงหลักธรรมพื้นฐานแค ๓ หมวด ซึ่งโยงธรรมทั้ง
มวลมาถึงกัน มารวมกันไวหมด และคนไทยก็คุนหูกันมาก แตควรเขา
ใจใหดี และปฏิบัติใหไดดวย
ถาเอาจริงกันแมเพียงแคนี้ คนไทยที่วาเปนชาวพุทธ ก็จะเปนได
จริงสมชื่อ มิใชเปนแคสักวาชื่อ และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดประโยชน
แกชีวิตและสังคมไดจริงดวย มิใชสักแตวาไดนับถือ
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ธรรมะ ๓ หมวดนี้ ก็เปนธรรมะงายๆ ซึ่งพุทธศาสนิกชนไดยิน
กันอยูเปนประจํา จนเปนคําสามัญในภาษาไทย
หลักที่ ๑ คือ พระไตรรัตน หรือพระรัตนตรัย หรือแกว ๓
หลักนี้งายมาก ใครเปนพุทธศาสนิกชน ก็ตองรูจักทั้งนั้น ไดแก
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
หลักที่ ๒ คือ ไตรลักษณ หรือลักษณะ ๓ อยาง
ไตรรัตน แลวก็ ไตรลักษณ "ต.ร." เปลี่ยนเปน "ต.ล." ญาติโยม
คนไทยรูจักกันแทบทั้งนั้น ไตรลักษณมีอะไรบางก็ทวนในใจ หนึ่ง
อนิจจัง ไมเที่ยง สองทุกขัง เปนทุกข สามอนัตตา ไมใชตัวตน
หลักที่ ๓ คือ ไตรสิกขา ศึกษา ๓ ดาน
"ต.ร." แลวก็ "ต.ล." ทีนี้ "ต.ส." หลายทานไดยินมาแลว ทานที่
อยูวงนอก ศึกษาพุทธศาสนานอย อาจจะไมคอยไดยิน แตที่จริงเปนคํา
คุนหูพอสมควร มีอะไรบาง ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา
หลักธรรมทีจ่ ะพูดวันนี้ “ไตร” ทัง้ นัน้ เลย ไตรรัตน ไตรลักษณ
และไตรสิก ขา และสามหลัก ก็เ ปน “ไตร” อีกนั่นแหละ คือรวมแลว
พูดสามเรื่อง ก็เปน ไตรเรื่อง
ถาเอาสามเรื่องนี้มาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ไมตองเอาลึกซึ้ง
อยางในที่นี้ ไมตองจบเรื่องพระรัตนตรัย ไมตองจบเรื่องไตรลักษณ ไม
ตองจบเรื่องไตรสิกขา
เอาแคไดความรูเบื้องตนเปนพื้นฐาน ถาเอามาใชใหถูกตอง เราก็
จะปฏิบัติหนาที่ตอตนเอง และตอสังคมอยางถูกตอง เราจะมีการพัฒนา
ชีวติ และพัฒนาสังคมอยางถูกตอง และไดผลอยางแทจริง

-๑ไตร. ที่ นับถือ
เอาพุทธคุณ ๓ เปนจุดเริ่มกาว
จากสวดดวยปาก สูการปฏิบัติดวยชีวิตของเรา
เรื่องพระรัตนตรัยหรือไตรรัตนนี้ เรามักพูดถึงคุณของทาน คุณ
ของพระรัตนตรัยก็คือ คุณของพระพุทธเจา คุณของพระธรรม และคุณ
ของพระสงฆ แตถาพูดครบ ๓ อยางก็เยอะแยะ แคคุณของพระพุทธ
เจาอยางเดียวก็มี ๓
ตกลงวันนี้พูดเรื่อง ๓ ทั้งนั้น
เริ่มดวยพุทธคุณมี ๓ อยาง อะไรบาง คือ
๑. พระปญญาคุณ
๒. พระมหากรุณาคุณ
๓. พระวิสุทธิคุณ
นี่คือพระคุณของพระพุทธเจา ๓ ประการ เวลาสวดมนตไหวพระ
เราสวดพุทธคุณ ๓ ประการนี้ ตอนนี้เราควรจะเอาสิ่งที่สวดที่วาดวย
ปากนี้ ออกมาเปนสิ่งที่ปฏิบัติในชีวิตจริงบาง

๑๔

สามไตร

จากคําพูดที่เราสวดนี่ เอาออกมาเปนการกระทํา นําพุทธคุณ ๓
คือ ปญญาคุณ วิสุทธิคุณ และกรุณาคุณ นั้นมาใชในการปฏิบัติ ก็จะได
ผลทั้งแกชีวิตตน และประโยชนของสังคม
เราเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา นับถือพระพุทธเจาเปนพระ
ศาสดา เราจะตองประพฤติปฏิบัติตามพระคุณของทาน นอมเอาพระ
คุณของทานมาไวในตน
พระคุณทั้ง ๓ ประการนี้เราตองปฏิบัติตาม
๑. พระพุทธเจาทรงมีพระปญญา จึงตรัสรูธรรม สามารถสั่งสอน
ประกาศพระศาสนาและบริหารหมูสงฆไดสําเร็จ เราก็ตองพยายาม
ศึกษาใหรูเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย และดําเนินชีวิตทํากิจการ
ตางๆ ดวยปญญาที่รูเขาใจความจริงนั้น
อยางนอยในการเปนอยูของเรา คือ ในการดําเนินชีวิตนั้น เราจะ
ตองใชปญ
 ญา คนเราจะรับผิดชอบตอตัวเอง และสรางสรรคจัดการสิ่ง
ตางๆ ไดถูกตอง จะตองมีความรู มีความเขาใจ และใชปญญา ไมใชอยู
แคอารมณ หรือความรูสึก
เราจะตองรูจักปฏิบัติตอชีวิตนี้ โดยเนนที่การใชปญญา การ
กระทําอะไรตางๆ เราจะตองพยายามทําดวยปญญา ดวยความรู ดวย
ความเขาใจเหตุผล อยางนอยก็ไมทําตามอารมณ
ถามีปญหาอะไรเกิดขึ้น ไมวาจะเปนปญหาชีวิตจิตใจ ปญหาทาง
สังคม เราจะตองใชปญญากอน
ในหนาที่ตอสวนตน ตองใชปญญาพิจารณาใหเขาใจเหตุผล ถาม
ตนเองวา ในเรื่องนี้ที่เราจะแสดงออกนี่ เรามีความรูความเขาใจแจมชัด
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แคไหน เรารูขอมูลเพียงพอไหม เราไดวิเคราะหเรื่องอยางเห็นจะแจง
เขาถึงหลัก จับเปนขั้นเปนตอน มองเห็นเหตุปจจัยของมันหรือยัง เห็น
เหตุเห็นผลของมันไหม
ที่วาเห็นเหตุเห็นผล ก็คือ เห็นเหตุของมันในแงของการสืบทอดวา
ที่เรื่องราวเปนอยางนี้ เหตุปจจัยเปนมาอยางไร ถาแยกเปนลําดับไดก็ยิ่ง
ดี แลวก็เห็นผลในแงที่วา เมื่อเราทําเหตุอยางนี้ลงไปแลว ผลอะไรจะ
ตามมา เปนผลดีหรือผลเสีย เปนตน
นี่คือแงปญญา ตองมีการใชปญญาอยางจริงจัง เปนการทําความ
รับผิดชอบของตนเองใหสมบูรณ
๒. พระพุทธเจาทรงมีพระมหากรุณา ทรงมุงหมายจะใหชาวโลก
ไดประโยชนจากธรรมที่พระองคไดตรัสรู เพื่อใหมวลมนุษยมีชีวิตที่ดี
งาม มีความสุข หลุดพนจากอํานาจบีบบังคับครอบงําของกิเลสและ
ความทุกข จึงอุทิศพระชนมทั้งหมดของพระองคบําเพ็ญพุทธกิจเทศนา
สั่งสอนประชาชน โดยไมคํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากใดๆ
เราทั้งหลายจะตองมีกรุณา ซึ่งจะพูดรวมทั้งเมตตาไปดวย เพราะ
คนไทยคุนกับคําวาเมตตากอน
เมตตาก็คือ การมองผูอื่นดวยความรูสึกรักใครปรารถนาดีหรือ
เปนมิตร คือตั้งจิตไวในทางที่มีความรักกัน ไมใชตั้งจิตดวยโทสะ หรือ
ความโกรธเกลียดชัง
ถาเราตั้งจิตในทางโกรธเกลียดชังเมือ่ ไร เราจะมองคนดวยความ
ลําเอียง แลวการมองของเราก็จะผิดพลาด และจะเกิดอคติ
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ฉะนั้น เมื่อมีเหตุการณอะไรขึ้นมา จะตองตั้งจิตเมตตา มองอยาง
มิตรนี้ขึ้นมาใหมีใหไดกอน
สวนกรุณา ก็คือ ความมีใจพลอยหวั่นไหวไปกับความทุกขความ
เดือดรอนหรือปญหาของผูอ นื่ อยากจะชวยแกไข อยากจะชวยปลดเปลือ้ ง
ความทุกข เริม่ ตัง้ แตเห็นอกเห็นใจ จนกระทัง่ ขวนขวายทีจ่ ะชวยเหลือ
ในการแกปญหา เมื่อมีเมตตากรุณาแลว ก็จะทําใหหันหนาเขาหา
กัน พิจารณาปญหารวมกัน พูดจากัน แลวก็จะมีทางแกปญหาไดดีขึ้น
ปญหาที่เกิดขึ้นที่แกไขยาก ก็เพราะวาคนไมมีความรัก ไมมีความ
เปนมิตรตอกัน วางจิตใจในทางโกรธเกลียดชิงชังตั้งแงซึ่งกันและกัน
พอเริ่มจากจุดนี้แลว ก็มีแตการที่จะมองแงราย ผลักไสและทําลายซึ่งกัน
และกัน แลวการแกปญหาของสังคมก็จะยืดเยื้อเรื้อรังแกไมรูจักจบ
ฉะนั้น ๒ ขอนี้จะตองเปนคูกัน และมีความสมดุล คือในแงสวน
ตัวเราจะตองใชปญญา สวนในแงของผูอื่นเราจะตองใชเมตตาการุณย
เมื่อเรามีเมตตากรุณาตอผูอื่น ก็จะทําใหเราใชปญญาอยางถูก
ตองดวย ปญญานั้นจะไดใชอยางไมลําเอียง ไมเกิดโทสาคติ ฉะนั้น
ปญญาก็ตองมีเมตตามาชวย
สวนเมตตาก็เหมือนกัน ก็ตองมีปญญามาชวย ถาเรารัก อยูแค
ความรูสึก ไมใชปญญา ไมหาความรูจริง ไมพินิจวิเคราะหพิจารณา เรา
ก็อคติอีกแบบหนึ่ง อาจจะหลงไปเลย
ฉะนั้น มีเมตตาขางเดียวก็เสียดุล มีปญญาขางเดียวก็เสียดุล
ตองมีทั้งปญญาและเมตตากรุณา เมื่อมีทั้ง ๒ สวนแลวก็สมบูรณ จะเอา
ใจใสชวยเหลือกัน แตก็ไมหลง ไมเขาขางลําเอียง
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ทําการดวยปญญา ออกจากใจที่เมตตา
โดยลึกลงไป ก็จริงใจ บริสุทธิ์ใจ จิตไรเงื่อนงํา
๓. พระพุทธเจาทรงมีพระวิสุทธิคุณ ทรงหลุดพนแลวจากกิเลส
และความทุกขทั้งปวง ทรงมีการกระทําทางกาย ทางวาจา บริสุทธิ์ มี
พระทัยบริสุทธิ์ ทรงรูจริง เปนจริงอยางที่ทรงสอนผูอื่น และทรงสอนเขา
ดวยความบริสุทธิ์พระทัย มุงประโยชนแกเขาอยางแทจริง
เราทั้งหลายก็จะตองอยูรวมในสังคมดวยจิตใจที่บริสุทธิ์ มีความ
จริงใจตอกัน นอกจากมีคุณสมบัติ ๒ ขอแรก ซึ่งเปนหลักใหญของการ
แกปญหาแลว ลึกลงไปจะตองมีอีกอยางหนึ่ง คือความบริสทุ ธิใ์ จ หรือ
ความจริงใจวาเรามุง หมายความดี ความงาม
เรามุงหมายประโยชนสุขแกชีวิตของผูอื่นและของสังคมอยางแท
จริง ไมไดมีเงื่อนงํา ไมไดมีความมุงหมายซอนเรน และพรอมกันนั้นก็
ฝกฝนพัฒนาชีวิตของตนใหงอกงามมีความบริสุทธิ์สะอาด โลงเบาเปน
อิสระ ปราศจากกิเลส ปลอดทุกขยิ่งๆ ขึ้นไป
ปญหาอยางหนึ่งของสังคม ที่เกิดเรื่องอะไรตออะไรก็เพราะผูทําผู
ปฏิบัติมีความมุงหมายซอนเรนอยูในใจตัวเอง ไมบริสุทธิ์ใจ แตมุงหวัง
ผลประโยชน มุงหวังอํานาจ มุงหวังอะไรบางอยาง แลวทําการนั้นขึ้นมา
จึงมีอะไรแอบแฝงอยู จนกระทั่งในการปกครองบานเมือง บางทีประชา
ชนก็กลายเปนเครื่องมือไป
ฉะนั้น เราในฐานะชาวพุทธที่รวมสังคมอยูในโลก ควรดําเนินตาม
หลักพระพุทธจริยาวัตร โดยนําเอาพระพุทธคุณมาใช เราเปนลูกศิษย
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พระพุทธเจา ตองใชพุทธคุณใหครบ ๓ อยาง ถาเราใชครบสามอยาง
แลว ปญหาของสังคม ของบานเมือง ของประเทศชาติ และแมแตปญหา
สวนตัว ก็จะแกไขไดงายขึ้น
สรุปใหจับหลักไดงายขึ้นวา
๑. พระปญญาคุณ สอนวา เราจะตองมีปญญาความรูความ
สามารถทีจ่ ะรับผิดชอบตัวเอง ดําเนินชีวติ และกิจการใหสําเร็จ แกปญ
 หาได
และรูจ กั วิเคราะหเรือ่ งราวใหจะแจงลึกซึง้ ถึงความจริง
๒. พระกรุณาคุณ สอนวา เราจะตองมีเมตตากรุณาในการเกี่ยว
ของสัมพันธกับคนอื่น วางใจเปนมิตร มุงหวังประโยชนสุขแกเขา และ
ทําประโยชนแกสังคม
๓. พระวิสุทธิคุณ สอนวา ตัวเราเองตองสะอาด ปราศจากปญหา
ปลอดโปรงโลงเบา ทําจิตใจใหเปนอิสระเบิกบานผองใสไรทกุ ขไดดว ยตน
เอง และมีความบริสทุ ธิใ์ จ ตัง้ ใจจริงเพือ่ ประโยชนสว นรวม เพื่อสันติสุข
มุงเพื่อความจริงแท
ที่วานี้คือการนําเอาหลักพุทธคุณ ๓ อยางมาใช แคเอาพระ
พุทธคุณสามอยางมาใช ก็ดําเนินชีวิตที่ดีอยูไดในสังคม และชวยสังคม
ไดดี จึงปฏิบัติตามหลักพุทธคุณ ๓ นี้เปนพื้นฐาน ตอจากนั้นก็เอาขอ
ปฏิบัติอื่นๆ มาเสริม
ฉะนั้น ในฐานะลูกศิษยพระพุทธเจา อยาละเลยที่จะใชพุทธคุณ
สามประการในชีวิตของเรา
เราใชพทุ ธคุณในการสวด วาออกมาเปนคําพูดแลว ก็เอามาใชใน
ทางปฏิบตั ใิ หเกิดผลกับชีวติ จริงดวย เราจึงจะชือ่ วาเขาถึงพุทธคุณ
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ลําพังสวดอยางเดียวเขาไมถึงหรอกพุทธคุณ เราไดเพียงเอา
พุทธคุณนั้นมาเปนอุบายสําหรับโนมนําจิตใจเขาสูความสงบ เปนทางที่
จะนําไปสูการเขาถึงตอไป แตยังไมเขาถึงจริง
แตเมื่อไรเรานําพุทธคุณทั้งสามมาใชปฏิบัติในชีวิตจริง เมื่อนั้นคือ
เราเขาถึงพุทธคุณอยางแทจริง
ฉะนั้น ประการแรก การปฏิบัติตามพุทธคุณสามนี้จะตองเปนการ
ดําเนินชีวิตพื้นฐานของพุทธศาสนิกชน
ขอย้ําเรื่องการนําพุทธคุณสาม มาเปนหลักในการดําเนินชีวิตของ
เรา เพื่อใหเราเปนพุทธศาสนิกชนที่แทจริง

จากพระคุณของพระพุทธเจา
ตองเขาถึงพระรัตนตรัยใหครบทั้งสาม
เมื่อเราปฏิบัติตามหลักพุทธคุณ ๓ ก็เหมือนกับวา เราไดเขาเฝา
ถึงองคพระพุทธเจา
ถึงตอนนั้น พระพุทธเจาก็จะทรงนําเราใหเขาถึงพระรัตนตรัยทั้ง
หมด ครบทั้งพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ
พระธรรมเริ่มแรกก็คือ ความจริงของทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งมีอยูตาม
ธรรมดาของธรรมชาติ พระพุทธเจาจะเกิดขึ้นหรือไม ธรรมคือความจริง
ก็มีอยูอยางนั้น
ดวยพระปญญาทีท่ าํ ใหเจริญแกกลาขึน้ มา เจาชายสิทธัตถะผูเปน
มนุษยกไ็ ดตรัสรูค น พบเขาถึงธรรมนัน้ และกลายเปนพระพุทธเจา
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เนื่องดวยมีมหากรุณา ปรารถนาจะชวยมนุษยทั้งหลายผูยังไมรู
ธรรมยังประสบความทุกขอยู พระพุทธเจาก็ทรงใชพระปญญานั้นแหละ
เลือกคัดจัดสรรพระธรรมนํามาแสดงสั่งสอนมนุษยทั้งหลายใหรูเขาใจ
ความจริงของโลกและชีวิต และใหรูจักปฏิบัติใหถูกตองสอดคลองกับ
ความจริงที่เปนกฎธรรมชาตินั้น เพื่อจะไดมีชีวิตที่ดงี ามมีความสุข และ
ชวยกันสรางสรรคสงั คมทีอ่ ยูร ว มกันใหมสี นั ติสขุ
ถาเราดําเนินชีวิตหรือประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวใหเจริญขึ้นไปใน
หลักพุทธคุณ ๓ นั้น เราก็จะกาวหนาไปในธรรม ทั้งดวยตนเอง และ
ชวยคนอื่นใหกาวหนางอกงามไปดวยกันในธรรมนั้น จนสามารถเขาถึง
ธรรมโดยสมบูรณ มีจิตใจบริสทุ ธิ์ หลุดพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส
เปนสุขเบิกบานผองใสไรทุกขอยางแทจริง
พระธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนั้น เปนหลักใหแกการดําเนิน
ชีวิตของเรา เมื่อเราปฏิบัติถูกตองตามธรรมนั้น ศักยภาพแหงความเปน
มนุษยของเราก็จะเจริญพัฒนาปรากฏออกมา จนกระทั่งเราเขาถึงความ
จริงของธรรมชาติ มีชีวิตที่ดีงามมีความสุขอยางแทจริง พระธรรมจึง
เปนรัตนะที่ ๒ ในพระรัตนตรัย
แตตามปกติ คนเรานั้นตองอาศัยสิ่งแวดลอมที่ดีชวยเกื้อหนุน ถา
เรามีสิ่งแวดลอมดี มีเพื่อนมนุษยผูรวมสังคมหรือรวมชุมชนที่ดีงาม มี
ปญญา มีคณ
ุ ธรรม ก็จะเกือ้ หนุนกันใหเจริญงอกงามไปในธรรมไดดว ยดี
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงตั้งสังฆะขึ้น ใหเปนชุมชนอัน
ประเสริฐ ซึ่งบุคคลผูตั้งอยูในธรรม ประพฤติปฏิบัติตามธรรม หรือเปน
ผูเ จริญงอกงามแลวในธรรม จะมาชุมนุมประกอบกันเขา
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ชุมชนที่เรียกวาสังฆะนี้ จะเปนแหลงที่ชวยดํารงรักษาธรรมที่พระ
พุทธเจาทรงสั่งสอนไว และเปนที่เจริญงอกงามแหงคุณความดีทั้งหลาย
เปนแหลงซึ่งมีกัลยาณมิตร ที่จะชวยเกื้อหนุนใหผูที่เขามา สามารถเจริญ
งอกงามไปในธรรม จนกระทัง่ เขาถึงธรรมนัน้ โดยสมบูรณ
ชุมชนนีค้ อื สังฆะ ซึง่ เปนรัตนะที่ ๓ ในพระรัตนตรัย
จากพุทธคุณ ๓ ของพระพุทธเจา ก็นําเรามาเขาถึงพระรัตนตรัย
คือหลักของชีวิตที่มีคุณคาสูงสุด ๓ อยาง ดังนี้
๑. พระพุทธเจา คือทานผูตรัสรูธรรม เขาถึงความจริงของธรรม
ชาติ แลวนําธรรมนัน้ มาประกาศใหผอู นื่ ไดรู และประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะ
ไดประสบผลที่ดีงามตามอยางพระองค
๒. พระธรรม คือ ความจริงของสิง่ ทัง้ หลายหรือธรรมชาติทั้งหมด
รวมทั้งโลกและชีวิตของเรา ซึ่งเราจะตองรูเขาใจ และดําเนินชีวิตให
ประสานสอดคลองถูกตองตามนัน้ เพือ่ จะไดมชี วี ติ ทีด่ งี าม เปนสุขแทจริง
๓. พระสงฆ คือ ชุมชนอันประเสริฐ ซึ่งเกิดจากทานผูรูผูดาํ เนิน
ตามอยางพระพุทธเจา มาอยูร ว มกัน เปนแหลงที่ดํารงรักษาธรรม และ
เปนแหลงแหงกัลยาณมิตร ที่จะชวยเกื้อหนุนใหผูศึกษาเจริญงอกงาม
ขึ้นไปในชีวิตอันประเสริฐ จนสามารถเขาถึงธรรม ตามอยางพระพุทธเจา
นี่คือหลักพระรัตนตรัย ที่กวางใหญครอบคลุมพระพุทธศาสนา
ทั้งหมด
ในหลักพระรัตนตรัยนี่แหละ เราจะรูไตรลักษณของธรรมชาติ
และปฏิบัติไตรสิกขา ซึ่งเปนหัวขอใหญอีกสองไตรตอไป

-๒ไตร. ที่ รูทัน
พูดถึงไตรลักษณ ก็นึกถึงอนิจจัง
นึกถึงอนิจจัง ก็ตองตั้งใจใหไมประมาท
ตอไปชุดที่ ๒ คือ พระไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
หลักธรรมชุดนี้ เรายังไมตองเขาถึงชนิดที่เรียกวาจบหรอก เอาแคนํามา
ใชใหถูกตองในชีวิตประจําวันกอน
ไตรลักษณนี้มีคติอยางงายๆ ในที่นี้ควรจะรวบรัด ไตรลักษณมี
๓ ประการ
๑. อนิจจัง สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง ไมคงที่ มีการเกิดดับ ชีวิตของ
คนเราก็ตาม กอนหิน กอนดิน อะไรๆ ก็ตาม มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู เสื่อม
โทรม มีการสลายไป ตองแตกดับทั้งนั้น ไมวาอะไรก็เปนอยางนี้เสมอ
กัน เพียงแตชาหรือเร็วเทานั้น
เรื่องของอนิจจัง ที่ไมเที่ยง มีเกิด ดับ เปนธรรมดานี่ ชาวพุทธเรา
ก็บอกวาใหรูเทาทัน เวลาเกิดภาวะที่เปนอนิจจัง มีการเกิด การตาย การ
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แตกสลาย การเสื่อมสิ้น หรือมีการพลัดพรากจากไป ชาวพุทธก็มักจะ
สอนกันใหปลงวา โอ อนิจจังไมเที่ยง พอบอกวาอนิจจังไมเที่ยง ใจเราก็
จะปลอยวางลงได แลวก็จะสบายใจ ไมมีทุกขมาก
อยางไรก็ตาม ตองระวังไว การใชประโยชนแคนยี้ งั ไมพอ ยังไมชอื่
วาปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจาอยางแทจริง ไดเพียงเสีย้ วหนึง่ เทานัน้
หลักอนิจจังนั้น พระพุทธเจาทรงสอนเพื่ออะไร ทานใหรูจัก
อนิจจังเพื่อจะไดไมประมาท คือ เมื่อรูวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง ไมคงที่
ไมแนนอน มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แมแตชีวิตของเราจะอยูไป
นานเทาไรก็ไมแนนอน อยางที่วา จะตายวันตายพรุงไมรูที่ ฉะนั้น เราจะ
นอนใจ หรือจะนิ่งเฉยเฉื่อยชาอยูไมได มีอะไรจะตองทํา ก็เรงทําเสีย
โดยไมประมาท
ถาเปนนักปฏิบัติธรรม ก็ตองทําแขงกับเวลาเลย พระพุทธเจาทรง
สอนไวถึงขนาดวา เวลาแตละขณะอยาใหลวงทานไปเปลา ฉะนั้น หลัก
อนิจจังจึงมีคติสําคัญอยูที่วา ใหไมประมาท
เมื่อพระพุทธเจาจะปรินิพพานนั้น ในพระดํารัสสุดทายของพระ
องคทเี่ รียกวาปจฉิมวาจา พระองคตรัสวา วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน
สมฺปาเทถ "สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้ง
หลายจงทําจุดหมายใหถึงพรอมดวยความไมประมาท"
หมายความวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง มันตองแตกดับ สลายไป
เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายตองรีบเพียรพยายาม ทํากิจหนาที่ เพื่อทํา
ประโยชนทั้งของตนและผูอื่นใหสําเร็จ จะรีรอชักชาอยูไมได

สามไตร
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ถาจะไมประมาท ก็ตองใหเวลาไมผานไปเปลา
เนื่องจากเวลาเปนเครื่องหมายของความเปลี่ยนแปลง จึงมีคํา
เตือนและคติเตือนใจเกี่ยวกับเรื่อ งกาลเวลาเปนอันมาก ถาพุทธ-ศา
สนิกชนนํามาใชก็ไดประโยชนมาก
จะขอยกพุทธภาษิตเกี่ยวกับความไมประมาท ที่เปนการใชกฎ
อนิจจังใหเปนประโยชน เชนคาถาบทหนึ่งวา
อโมฆํ ทิวสํ กยิรา

อปฺเปน พหุเกน วา

แปลวา "เวลาแตละวัน อยาปลอยใหผา นไปเปลา ไมมากก็นอ ย
ตองใหไดอะไรบาง"
คาถาพุทธศาสนสุภาษิตวาไวอยางนี้ ถาจําไวประจําใจจะเอาไปใช
ประโยชนไดมาก
เริ่มตนก็ใชเตือนตัวเอง และตรวจสอบประจําวัน ชวยใหเรามีการ
วัดผลการดําเนินชีวิตชนิดที่เรียกวาประจําวันเลย ไมตองรอวัดผลกัน
เปนเดือน เปนป งบบัญชีไมตองรอชา บางทีเราจะงบบัญชีตองรอตั้ง
เดือน แตถาจําคาถานี้ได ทํางบบัญชีแตละวันเลย
กอนนอนก็พิจารณาวา วันนี้จะผานไปแลว พระทานสอนวา “เวลา
แตละวัน อยาใหผานไปเปลา ไมมากก็นอยตองใหไดอะไรบาง” เราได
บางหรือเปลา บางทานก็คิดวา วันนี้ไดถึง ๑๐๐เหรียญไหม คิดในทางได
เงินไดทอง ไดวัตถุ ก็ถูกขั้นหนึ่ง
แตนอกจากไดเงินไดทอง ตองดูวาไดการไดงาน ไดทําประโยชน
แกชีวิต แกสังคม ไดทําการพัฒนาตัวเอง ไดพัฒนาจิตใจจนถึงพัฒนา
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ปญญาบางหรือไม มองใหลกึ ลงไป ตองมองทุกชัน้ อยามองแควตั ถุเทานัน้
ขั้นที่สําคัญคือ ตองมองลึกเขาไปถึงในใจของตัวเราเองวาไดอะไร
บางไหม ไดคุณธรรมเพิ่มขึ้นบางไหม
ถาไมไดคุณธรรม ก็ใหไดภาวะจิตที่มีความโปรงโลง จิตใจของเรา
มีความสดชื่น ราเริง ผองใสไดบางไหม
อยางนอยพัฒนาจิตใจใหไดภาวะนี้ คือปลอดโปรง โลงใจ มี
ความอิ่มใจ ปลื้มใจ สดใส แชมชื่น เบิกบานใจ ที่ทางพระทานวาไดปติ
และปราโมทย ถาไดอยางนี้ อยางนอยก็มีสุขภาพจิตดีแลว
ฉะนัน้ จึงบอกวา กอนจะนอนหลับไปในแตละวัน ตองใหไดบาง
ถาไมไดทางวัตถุ อยางนอยทางจิตใจตองใหได เพราะอะไร
เราแสวงหาทรัพยสินเงินทองมานี่เพื่ออะไร เรามักบอกวาเพื่อ
ความสุข แตคนจํานวนมากหาเงิน หาทอง หาเกียรติยศ หาอํานาจมาได
มากมาย แตไมไดความสุขเลย สิ่งที่เปนจุดหมายแทจริงกลับถูกทอดทิ้ง
ละเลยขามไปเสีย
เพราะฉะนั้นอยาลืม เราจะตองตรวจสอบวา ในใจของเรานี่ได
ไหม ความสุข ความสงบผองใส ถาได เราก็สามารถพูดกับตัวเองดวย
ความภูมิใจวา วันนี้เราไดแลว
ฉะนั้น ไมวาจะวุนวายกับการงานอยางไร จะติดขัดยุงยากอยางไร
ก็ตาม ตองใหไดภาวะแหงความสุขสงบของจิตใจเปนอยางนอย ตอง
สามารถทําใจใหแจมใส สามารถยิม้ กับผูอ นื่ ไดบา ง
กอนนอนก็ลองสํารวจตรวจสอบตัวเองวา เออ วันนี้เราไดยิ้มสัก
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ครั้งหนึ่งก็ยังดี ไมใชวาหนาบึ้ง หนานิ่วคิ้วขมวด เครงเครียดทั้งวัน
อยางนั้นไมไหว แสดงวาไมไดอะไรเลย
พอคิดขึ้นมาวา วันนี้จะนอนแลว ตองตรวจสอบตัวเองหนอย
นึกขึ้นมาไดวา วันนี้ยังไมไดยิ้มเลย ก็ออกจากมุงไปยิ้มเสียกอน ออก
ไปยิ้มสักครั้งหนึ่ง ก็เอาละ วันนี้ยิ้มแลว นอนไดละ แลวหลับไปกับ
การยิ้มเสียดวย ทานพยายามสอนเราไว เพราะฉะนั้นญาติโยมตอง
พยายามปฏิบัติใหได
เมื่อกี้บอกแลววา ทานสอนไมใชแคแตละวัน แตสอนถึงขั้นที่วา
ขณะแตละขณะอยาใหลวงไปเปลา พระพุทธเจาตรัสวา
ขโณ โว มา อุปจฺจคา

เวลาแตละขณะอยาไดลวงทานไปเสีย คือเวลาแมแตขณะเดียว
อยาใหผานขามเราไป ตองทันมัน เอาจากมันใหได
นี่ ทุกขณะเลยทีเดียว พระที่ทานบําเพ็ญธรรมอยางสูงนั้น ตอง
พิจารณาแตละขณะเลย ไมใชแตละวัน นี่คือไมประมาท

อนิจจังขอเดียว ก็สอนเราถึง ๓ ขั้น
หลักอนิจจังทานสอนไวมุงตรงนี้ คือใหไมประมาท ที่ตองไม
ประมาทนั้น ก็โยงกับหลักความจริงที่วา การที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลง
ไปนั้น มันไมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางเลื่อนลอย
๑. ชีวิตและกิจการของเราก็เปลี่ยนไปดวย
๒. มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย
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เมื่อมันเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัย เราก็มีทางที่จะแกไขจัดการใหดี
ได โดยเขาไปดูเหตุปจจัยของมัน
ที่วานี้หมายความวา ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้น มันจะ
เปลี่ยนไปในทางเสื่อมก็ได มันจะเปลี่ยนไปในทางเจริญก็ได แลวแตเหตุ
ปจจัย เราตองการอะไรละ
ถาเราตองการความเจริญ เราก็ตองทําเหตุปจจัยของความเจริญ
ถาเราไมตองการความเสื่อม เราก็ตองหลีกเลี่ยง ละเลิก หรือกําจัดเหตุ
ปจจัยของความเสื่อม เราทําหรือจัดการกับเหตุปจจัยอยางไร มันก็
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยอยางนั้น
เพราะฉะนั้น หนาที่ของเราที่วาไมประมาทก็คือ ศึกษามันใหรูเหตุ
ปจจัยของความเสื่อม แลวก็ละเลิกกําจัดเหตุปจจัยความเสื่อมนั้นเสีย
แลวอันใดเปนเหตุปจจัยของความเจริญ เราก็ทําอันนั้น ถามีปญญาทํา
อยางนี้ เราก็จะไดรับผลสําเร็จที่ตองการ คือการพัฒนาหรือการเจริญขึ้น
เพราะฉะนัน้ ตองเขาใจวา หลักอนิจจังนี้ ทานไมไดสอนใหเรางอมือ
งอเทา รออยูเ ฉยๆ แตทา นสอนเพือ่ ใหเราไมประมาท และใหทาํ ใหถกู จุด
คือใหทําตรงเหตุปจจัย นี่คือหลักที่สําคัญอยางยิ่ง
ฉะนัน้ ผูท จี่ ะไดประโยชนจากหลักอนิจจังนี้ ตองทําใหได ๓ ชัน้ คือ
๑. ใหเกิดความไมประมาท เรงทํากิจที่ควรทํา
๒. ใหทําตามเหตุปจจัย และแกไขปญหาที่เหตุปจจัย
๓. อยูดวยปญญาที่ทําใหจิตใจปลอดโปรง โลงเบา และ
ปลอยวาง ไมบีบคั้นตนเอง

๒๘
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คนที่ทําดวยความรูเขาใจถึงสัจธรรม อยางที่พูดกันวารูเทาทัน
ความจริงนั้น ใจจะมีปญญากํากับ ไมถูกความยึดติดบีบคั้น จะทําอะไร
ก็ทําดวยใจที่โปรงโลงและทําไดผลดี ทั้งใจก็สบายและงานก็สําเร็จดวย
ขอ ๑. ทําใหกระตือรือรนมีชีวิตชีวา และชีวิตมีคุณคา
ขอ ๒. ทําใหทําการอะไรก็สําเร็จ
ขอ ๓. ทําใหจิตใจโลงสบายผองใส มีความสุข
แตคนที่ไมเปน ไมรูจักใชหลักอนิจจัง บางคนทําใจได ใจสบาย
แตงานไมสําเร็จ ก็เสื่อม เพราะวาปลอยวาง แลวกลายเปนปลอยปละละ
เลย พอปลอยปละละเลย ก็คือประมาท กลายเปนเสียเลย ปฏิบัติผิด
หลักพุทธศาสนา
ตองระวัง ปลอยวาง กับ ปลอยปละละเลย เปนคนละอยาง
ปลอยวาง คือใจเปนอิสระ นี่ดี
แต ปลอยปละละเลย คือประมาท นี่รายที่สุด
ทานใหปลอยวางทางใจ แตเรื่องการงานอะไรที่ตองทํานี้ หยุดไม
ได ตองทํา มีปญหาตองแก ทั้งแกดวยความไมประมาท และแกใหตรง
เหตุปจจัย แลวจะไดทั้งสองอยาง ดังที่วา:
ปญหาก็แกได ใจก็สบายดวย หรือ งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
คนบางพวกมีความไมประมาท เพียรพยายามจริงจัง แตจิตใจ
เต็มไปดวยความเครียด ความยึดมั่น ความวุนวายใจ เดือดรอนใจ
ทํางานกาวหนาไปได ไมประมาท แตใจมีความทุกข เครียดมาก นี่เสีย
ไปดานหนึ่ง
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สําหรับพุทธศาสนิกชน ตองไดทั้งสองอยาง ทั้งความเพียร
พยายามความเจริญกาวหนา ก็ไดดว ยความไมประมาท และความสบายใจ
ทีเ่ ปนอยูแ ละทํางานดวยจิตใจ โลง โปรง เบา ก็ไดดว ยปญญาทีร่ เู ทาทัน
ความจริงของธรรม
แถมดวยขอสาม คือทําไดผล งานสําเร็จ เพราะทําตรงกับเหตุปจ จัย
อันนีเ้ ปนคติจากอนิจจัง

ทุกขที่อยูตามธรรมชาติของมัน
อยาเอาเขามาบีบคั้นใหเปนทุกขของเรา
๒. ตอไป คติจากทุกขัง ก็สัมพันธกับอนิจจังนั่นแหละ ทุกขังนี้
ทานอธิบายวา สภาวะของสิ่งทั้งหลายนั้น ถูกเหตุปจจัยนั่นแหละบีบคั้น
สิ่งทั้งหลายมันอยูดวยเหตุปจจัยมากมายหลายอยาง จึงเปนธรรมดาวา
เหตุปจจัยตางๆ ก็ยอมขัดแยงกัน สิ่งทั้งหลายที่เปนไปตามเหตุปจจัยจึง
ถูกบีบคั้นใหคงอยูอยางเดิมไมได
เหมือนกับที่เราเห็นไดทั่วไปแมแตผิวๆ เผินๆ วา เมื่อสิ่งทั้งหลาย
แตละอยางเปลี่ยนแปลงไป ก็เกิดความขัดแยงซึ่งกันและกัน ไมมีอะไรที่
จะคงทนอยูในสภาพเดิมไดตลอดไป
ภาวะที่คงทนอยูในสภาพเดิมไมได เพราะมีความบีบคั้นกดดัน
ดวยปจจัยตางๆ ที่ขัดแยงนี้ เรียกวาทุกขัง สิ่งทั้งหลายมีสภาพนี้เสมอ
กันหมด

๓๐
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ทีนี้ทุกขังนั้นเปนสภาพของสิ่งทั้งหลาย เปนลักษณะตามธรรมดา
เปนธรรมชาติ เหมือนกับที่เรามาอยูในโบสถวัดไทย LA สิง่ ทัง้ หลายที่
ญาติโยมพบเห็นอยู มันก็เปนทุกขทงั้ นัน้ มันคงสภาพเดิมไมได มันตอง
เปลีย่ นแปลงไป ไมชา มันก็เกา ก็พงั ก็หมดไป
แตที่จะเกี่ยวของกับเราก็คือ ในเมื่อทุกขังมันเปนธรรมชาติของ
มันอยูภายนอก เราจะปลอยใหมันเปนไปตามธรรมชาติของมันไดไหม
อยาใหมันมาเปนทุกขังในใจเรา คืออยาไปเก็บไปยึดฉวยเอาเขามาบีบ
คั้นใจของเรา เออ ตอนนี้ซิที่มันยาก
จุดพลาดก็คอื ทุกขังในธรรมชาติขา งนอกนี่ มันไมอยูแ ตขา งนอก
มันกลับมาเปนทุกขังในใจของเราดวย ตอนนีแ้ หละคือขอเสีย
ทีนี้ ทําไมทุกขังธรรมดา จึงมาเกิดเปนทุกขังในใจของเรา เพราะ
อะไร ก็เพราะเกิดมีความขัดแยงกันระหวางกระแส ๒ กระแส
กระแสที่ ๑. คือกระแสทุกขังที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตาม
เหตุปจจัย หรือเรียกวากระแสความเปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ
อันนี้เปนกระแสหลัก ซึ่งเปนความจริงตามธรรมดาของมันอยูภายนอก
กระแสที่ ๒. คือกระแสความอยาก ที่เกิดขึ้นในใจของเรา ซึ่ง
อยากใหสิ่งนี้เปนอยางโนน อยากใหสิ่งโนนเปนอยางนี้ หรืออยากไมให
เปนอยางโนน อยากไมใหเปนอยางนี้
เมื่อสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง มันจะตองเปนอยางโนนตามเหตุปจ จัย
ของมัน เราก็อยากไมใหเปนอยางนัน้ หรืออยากใหเปนอยางอื่น สิ่งที่เรา
อยากใหเปนมันไมเปน แตที่ไมอยากใหเปนมันก็เปน
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ถึ ง ตอนนี้ ก ระแสสองกระแสนี้ก็ขัดกัน คื อ เกิดความขั ดแย ง
ระหวางกระแสความเปนไปของเหตุปจ จัยตามธรรมชาติ กับกระแสความ
อยากในใจของเรา ตรงนีแ้ หละเปนตนเหตุของความทุกข
เรามีกระแสความอยากไปทางหนึ่ง แตกระแสความเปนไปของ
เหตุปจจัยภายนอกไปอีกทางหนึ่ง มันขัดแยงและสวนทางกัน ขอให
พิจารณาวากระแสไหนจะชนะ
ทุกคนก็ตองตอบวา กระแสความเปนไปแหงเหตุปจจัยตามธรรม
ชาติชนะ เพราะมันเปนกฎธรรมชาติ กระแสความอยากของเราเปนหลัก
อะไรไมได เราอยากใหเปนอยางโนน อยากใหเปนอยางนี้ เปนเพียง
กระแสที่สรางขึ้นมาในใจของเรา ไมมีจริง
แตในเมื่อเราไมรู ไมเขาใจ ปฏิบัติไมถูก ทําไมเปน เราก็เอา
กระแสความอยากของเราตั้งขึ้นมาใหแรง แตยิ่งแรงเทาไร มันก็ยิ่งตาน
ยิ่งขัดแยงกับกระแสความเปนไปของธรรมชาติหนักเขาเทานั้น และ
ความขัดแยงนั้นก็ยิ่งบีบคั้นใจเราแรงหนักขึ้น
เมื่อกระแสความอยากของเราแพ เพราะมันไมเปนไปตามที่ใจเรา
อยาก เราอยากใหเปนอยางนั้นอยางนี้ มันก็ไมเปน มันกลับเปนไปตาม
เหตุปจจัยของธรรมชาติ ก็ฝนใจเรา
เหมือนกับวากระแสความเปนไปของเหตุปจจัยตามธรรมชาตินั้น
มาบีบกระแสความอยากของเรา ก็เลยบีบใจเราใหเครียด คับแคน โศก
เศรา กระวนกระวาย หมนหมอง คือมีความทุกขนั่นเอง นี่คือการ
ปฏิบัติที่ผิด

๓๒
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สวนผูที่ปฏิบัติถูกตอง ก็รูเทาทันวา สิ่งทั้งหลายมันจะไมเปนไป
ตามความอยากของเราเปนอันขาด แตมันจะตองเปนไปตามเหตุปจจัย
ตามธรรมดาของธรรมชาติ
เมื่อมันเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติ เราก็ไดหลักอยางเดียว
กับที่พูดเมื่อกี้ คือเราจะตองเรียนรูเหตุปจจัยของมัน แลวก็มองตามเหตุ
ปจจัย และจะตองทําใหตรงเหตุปจจัย
เริ่มตนเราจะตองมองตามเหตุปจจัย เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้น เราอยาก
จะใหเปนอยางไร ก็กําหนดความตองการของเราไว แลวไปดูเหตุปจจัย
เมื่อรูวาถาจะใหเปนไปตามที่เราตองการ จะตองกันหรือกําจัดเหตุปจจัย
อะไร และตองทําเหตุปจจัยอะไรแลว เราก็จัดการที่เหตุปจจัยตามที่รูนั้น
ใหดีที่สุด ไดแคไหนก็แคนั้น
ถามันจะไมเปนตามนั้น เราก็ตระหนักวา เรารูหรือทําเหตุปจจัยไม
พอ หรือเหตุปจจัยบางอยางมันสุดวิสัยของเรา รูอยางนั้นแลวก็วางใจได
ไมปลอยใหความอยากเขามาครอบงําจิตและไมมวั ติดอยูก บั ความยึดมัน่
ของตัว แลวก็ศกึ ษาเหตุปจ จัย เพือ่ แกไขปรับปรุงตอไป ถาอยางนีก้ จ็ ะมี
ความสุขมากขึน้ แลวก็จะอยูใ นโลกอยางไดผลประสบความสําเร็จดวย
เปนอันวา โดยสาระสําคัญ หลักทุกขังสอนใหรูเทาทันกระแส ๒
กระแส คือกระแสความเปนไปของเหตุปจจัยตามธรรมดาธรรมชาติ กับ
กระแสความอยากในใจที่เราสรางขึ้นมา
อยาใหเจาสองกระแสนี้ตองมาบีบคั้นกันและกัน ซึ่งเราจะตองแพ
มันแนๆ และเราก็จะเกิดความทุกข แลวทุกขทมี่ ตี ามธรรมดาของธรรมชาติ
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ก็จะมาเกิดเปนทุกขในใจของเรา
แตถาเราวางใจและทําดวยความรูเทาทัน เจาความทุกขตาม
ธรรมดาของธรรมชาติก็จะอยูขางนอกไปตามธรรมดาของมัน มันจะไม
กลายมาเปนความทุกขในใจของเรา เราก็หมดปญหา
นี่คือคติจากทุกขัง

ดูฟงไมเปนจะเกิดปญหา
เพราะอัตตาเกิดขึ้นมากระทบกระแทก
๓. ตอไปคติจากอนัตตา มีหลายขั้นหลายระดับ สําหรับชีวิต
ประจําวันนี้เอาแคระดับตนๆ กอน
ระดับตนๆ เปนอยางไร คือเกี่ยวกับความยึดมั่นในตัวตน
คนเรานี้ทุกคนตองยอมรับวา เมื่อเปนปุถุชน ก็ยอมมีความยึด
มั่นในตัวตน แตตัวตนของเรานี้มันขัดขวางความรูความเจริญของตัวเรา
เอง เริ่มตั้งแตการรับรู ดูเห็นสิ่งตางๆ ก็เจอปญหา
เราอยูในชีวิตประจําวันนี้ ชีวิตของเราคืออะไร วันหนึ่งๆ ชีวิตของ
เราก็คือการไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดลิ้มรส ไดสัมผัสสิ่งโนนสิ่งนี้ ไดรู
อารมณดวยใจ แลวก็มีความรูสึกพอใจ ไมพอใจ รัก โกรธ เกลียด อะไร
ตางๆ วันๆ เราก็ยุงอยูแ คนแี้ หละ
เดี๋ยวเขามาทางตา เดีย๋ วเขามาทางหู เดีย๋ วเขามาทางจมูก เดีย๋ วเขา
มาทางปาก แตละวันเราไมพน จากสิง่ เหลานีไ้ ปได
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ทีนี้เรารับรูอยางไร การรับรูของมนุษยนั้น วาตามหลักพระพุทธ
ศาสนา คือตามธรรม มี ๒ แบบ ไดแก
๑. รับรูแบบเรียนรู หรือรับรูตามความเปนจริง
๒. รับรูแบบยินดี ยินราย

สองอยางนี้ตางกันอยางไร ลองพิจารณาดู
ธรรมดาวา สิ่งทั้งหลาย ที่เขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของ
เรานี้ มันไมมาเปลาๆ แตมันมาพรอมกับคุณสมบัติที่นาชอบใจและไม
นาชอบใจของมัน พอมันผานเขาตา หู ฯลฯ ของเราเทานั้นแหละ คุณ
สมบัติของมันนั้น ก็แสดงตัวกระทบเราทันที
คุณสมบัติของมันนี้ก็สัมพันธกับตัวเรานั้นเอง คือ ทําใหเกิดความ
รูสึกถูกใจ กับไมถูกใจ ถาพนจากนี้ก็เฉยๆ เพลินๆ
สิง่ ทัง้ หลายทีเ่ ราไดเห็นก็ตาม ไดยนิ ก็ตาม จึงเกิดมีผลกระทบตอ
ชีวติ จิตใจของเรา
พอเขามาแลว ความสวยงาม ถูกตาถูกใจ ไมถกู ตาไมถกู ใจ ความ
นาเกลียดนาชัง ความไพเราะ ไมไพเราะ ความอรอย ไมอรอย เปนตนนี้
ก็กระทบตัวเรา พอกระทบตัวเราแลว เราก็มีปฏิกิริยา
สิ่งไหนที่ถูกใจ เราก็ชอบ ทางพระเรียกวา ยินดี ถาสิ่งไหนไมถูก
ใจ เราก็ไมชอบ เรียกวา ชัง หรือยินราย
มนุษยเราคนหนึ่งๆ นี้ ดําเนินชีวิตอยูไปแตละวัน เต็มไปดวย
ความยินดี-ยินราย และความชอบ-ชัง เกิดขึ้นตลอดเวลา
ถาเรายินดีหรือชอบ เราก็คดิ ไปทางหนึง่ เชนวาจะเอาจะได ทํา
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อยางไรจะไดมา เปนตน ถาไมถกู ใจ เกิดความยินราย ชังมันขึน้ มา เราก็
คิดไปอีกทางหนึง่ วา ทําอยางไรจะพนมันไปเสีย ทําอยางไรจะทําลายมัน
ได อยางนีเ้ ปนตน คิดไปตางๆ ทางพระเรียกวา คิดปรุงแตง
ทีนี้ พอเรามีความยินดี-ยินรายขึ้นมา ก็จะมีตัวตนขึ้นมารับ วามัน
ถูกใจเรา เราชอบ มันไมถูกใจเรา เราเกลียดมัน
พอมีตัวเราขึ้นมารับกระทบ มาเปนเจาของเรื่องแลว จากนี้ปญหา
ก็เกิดขึ้น คือมีตัวตน ที่จะได จะเอา จะเสีย จะทําลาย อะไรตางๆ มาก
มาย แลวปญหาทั้งหลายก็ตามมา
นี่เปนการรับรูแบบที่หนึ่ง ที่เราสะสมกันมาตั้งแตเกิด ทํากันมา
อยางนีจ้ นเปนความเคยชิน แลวก็กอ ใหเกิดปญหาแกตวั เราอยูเ รือ่ ยๆ

ดูฟงดวยปญญา อัตตาไมมา ปญหาหายไป
ทีนี้ การรับรูแบบที่สอง คือการรับรูตามเปนจริง ที่เรียกวาเปน
การเรียนรู
การรับรูแ บบเรียนรูน ี่ ก็คอื วา อะไรเขามา ถามันไมเกีย่ วกับการทีเ่ รา
จะตองปฏิบตั ิ หรือจะเอามาพัฒนาชีวติ ของเรา ก็ทาํ อยางที่ทานเรียกวา
เห็นก็แคเห็น ไดยินก็แคไดยิน ไมรับเขามากระทบตัวตน ไมไปยินดียิน
ราย เอาแครูตามที่มันเปน และรับรูโดยมีสติ คือแคเก็บมันเอาไวเปนขอ
มูลสําหรับใชประโยชนตอไป พูดสั้นๆ วาเปนความรู และเปนขอมูล
สําหรับสติ ที่จะเอาไปใชประโยชน
ถารับรูอยางนี้ เราก็ไดอยางเดียว และสบายดวย ไมมีปญหา

๓๖

สามไตร

ถาเปนเรื่องที่เราจะตองเกี่ยวของ ก็พิจารณาไปตามเหตุปจจัย วา
นี่คืออะไร เกิดขึ้นอยางไร เปนมาอยางไร ทําอยางไรจึงจะถูกตอง แลวก็
ทําไปดวยปญญาใหตรงเหตุปจ จัยนัน้ ๆ ไมมคี วามยินดีหรือยินรายเกิดขึน้
ถาปฏิบตั อิ ยางนีก้ ไ็ มเกิดปญหาและจะเปนไปในทางแกปญ
 หา
ตัวอยางหนึ่งที่ยกใหฟงบอยๆ ใหเห็นวาวิธีมองแบบที่หนึ่งกับ
แบบที่สอง หรือรับรูอยางที่หนึ่งกับอยางที่สองตางกันอยางไร
เชนวา นักเรียนสองคนรักกัน เปนเพื่อนกัน เห็นกันมาทุกวัน
ตามปกติ เวลาพบกันก็ทักทายปราศรัยยิ้มแยมเขาหากัน จับมือจับไม
อยูมาวันหนึ่ง ที่โรงเรียน คนหนึ่งมากอน อีกคนหนึ่งมาทีหลัง คนแรก
คุณ ก. ยิ้มให ทักทาย แตคุณ ข. ไมยิ้มดวย ไมทักทายดวย หนาบึ้ง
เอาแลวสิ
ถารับรูแบบที่หนึ่ง คือรับรูแบบยินดี-ยินราย ก็จะเปนการรับรู
แบบกระทบตัวตน คุณ ก. ก็รูสึกขึ้นมาเลย วา เอะ เพื่อนเราทําไมทํา
อยางนี้ เรายิ้มดวยทําไมไมยิ้มตอบ ภาพหนาตาที่ไมยิ้มแยม บึ้ง อาการ
ที่ไมทักทายตอบ ไมพูดตอบ เปนสิ่งที่เราไมชอบใจ คุณ ก. เกิดความ
ยินรายขึ้นมาแลว เกิดตัวตน เรา-เขา ขึ้นมากระทบกันแลว เอะ ยายนี่
นายนี่มันยังไงกับเรา มันโกรธเราหรือ เอาซิ เธอโกรธได ฉันก็โกรธเปน
เหมือนกัน ฉันก็โกรธบางซิ
นีค่ อื ตัวเรา-ตัวเขาเกิดขึน้ แลวก็เกิดปญหาตามมา อาจจะโกรธกัน
เลย จากเห็นกันแคนนั้ บึง้ นิดเดียว เลยโกรธกันไปทัง้ วัน หรืออาจจะเปน
เดือน หรืออยางหนักอาจจะเปลีย่ นกลายเปนศัตรูไปเลย
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แตถารับรูแบบเรียนรู รับรูตามที่มันเปน เชนมองที่เหตุปจจัย เขา
จะมองอีกแบบหนึง่ คือ พอเห็นเพือ่ นเดินมา คุณ ก. ยิม้ ไป แตคณ
ุ ข.
ไมยมิ้ มา คุณ ก.ทักทายดวย คุณ ข.ไมยอมทักทายตอบ คุณ ก. ก็มอง
ออกไปโดยใชปญ
 ญาวา เอะ เพือ่ นของเราวันนีท้ าํ ไมไมยมิ้ ตอบ เขาคงมี
ปญหาไมสบายใจ เขาอาจไมมเี งินใช อาจจะมีเรือ่ งอะไรมาจากบาน อาจจะ
ถูกคุณพอคุณแมดุ หรือมีความคับของใจอะไรบางอยาง
เออ เราควรจะถามเขา วาเขามีปญหาอะไร ลองดูทาที ถาเหมาะก็
จะเขาไปถาม พอไดโอกาสก็เขาไปไตถามแบบเห็นอกเห็นใจวา เพื่อนมี
ทุกขรอนหรือไมสบายใจ หรือเปนอยางไร ก็สอบถามกันไป ถายังไมได
โอกาส ก็รอเวลาไปกอน
ถามองโดยใชปญญาอยางนี้ (ศัพทพระเรียกวาโยนิโส-มนสิการ)
ความรูสึกกระทบตัวตนก็ไมมี ความโกรธ ความเกลียดไมมี ความขุน
มัว ความเศราหมองใจ เดือดรอนใจ ก็ไมมี มีแตความสงสาร เห็นใจ
หรือแคไตรตรอง นี่คือการมองที่ถูกตอง
จากเรือ่ งเดียวกัน คนมองสองแบบตางกันไปเลย ถารับรูแ บบยินดี
ยินราย ก็กระทบตัวตน เกิดตัวตนขึน้ มาวาเปนเราเปนเขา ทีก่ ระทบ
กระทัง่ ขัดแยงกัน เปนปญหาวุน วายไปหมด แตถา รับรูดวยปญญา มอง
ตามความเปนจริง ก็นําไปสูการสืบสาวหาเหตุปจจัยของเรื่องราวเพื่อจะ
แกไข และไดความเมตตากรุณาดวย
พอรูสึกวา เอ เขาคงมีเรื่องไมสบายใจ นี่เราเกิดกรุณาแลวนะ ใจ
เราก็สบาย มองไปที่เพื่อนโดยไมมีตัวเราขึ้นมารับกระทบ และนอกจาก
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ใจเราสบายแลว ก็เปนทางแกปญหาตอไป เพราะเราอาจจะเขาไปพูดจา
ไถถามเพื่อหาทางชวยเขา อันนี้คือเรื่องของอนัตตา ที่นํามาใชประโยชน
ในระดับหนึ่ง
ถาเราดําเนินชีวิตประจําวัน ตั้งแตในระดับการรับรูใหเปนการมอง
ตามเปนจริง พิจารณาไปตามเหตุปจ จัย ไมรบั รูแ บบกระทบกระทัง่ ตัวตน
ทีเ่ ปนชองทางของการยินดียนิ รายแลวมีตวั ตนเราเขาขึ้นมากระทบกระทั่ง
บีบกระแทก เราจะมีชีวิตที่ผาสุกเปนอยางมาก ไมมีเรื่องมีราวมากมาย
อยางที่เปนปญหากันอยูในปจจุบัน
คนที่ไมไดเรียนรู มีตัวตนเราเขาขึ้นมากระทบกระทั่งบีบกระแทก
เพราะมองอะไรๆ แคยินดี-ยินราย ชอบใจ-ไมชอบใจ จึงกระทบโนน
กระแทกนี่ วันหนึ่งไมรูวาตัวตนเกิดขึ้นมาใหถูกกระทบกระทั่งเทาไร
แลวก็วุนวายเดือดรอน ทั้งกอปญหาใหตัวเองขุนของเปนทุกข และสราง
ปญหาระหวางกัน กับทั้งสะสมปญหาเกาซึ่งแกไมไดใหยิ่งซับซอน

ไตรลักษณสอนเราใหอยูดวยปญญา
ปญหาก็แกได จิตใจก็สุขสบายโลงเบา
ฉะนัน้ ในการทีจ่ ะแกปญ
 หาของโลก ของชีวติ ของสังคม จะเอาตัว
ของเราเปนหลักในการแกปญหาไมได ตองเอาความจริงที่มองเห็นดวย
ปญญา เอาความเปนไปตามเหตุปจ จัย เอาสติปญ
 ญาเขามาแก
ถาเมื่อไรเราพิจารณาปญหาดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ไมมีตัวตนเขา
มาเกี่ยวของ มองตามเหตุปจจัยลวนๆ เมื่อนั้นปญญาจะเห็นแจงความ
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จริง และแกปญหาได
ขอสรุปวา ทั้งสามหลัก คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา จะไปรวม
กันประสานกับหลักเดียวคือ ความเปนไปตามเหตุปจจัย
๑. อนัตตา ไมมีตัวตนเขามารับกระทบ ก็เพราะเรามองตามเหตุ
ปจจัย
๒. ทุกขัง ที่ไมเกิดเปนปญหาแกเรา ก็เพราะวาเรามองตาม
กระแสความเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเอากระแสความอยากของเราไป
ขัดแยงใหเกิดความบีบคั้น และ
๓. อนิจจัง ก็ใหเรามองเห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลายที่เสื่อม
และเจริญนั้น เปนไปตามเหตุปจจัย
จากการมองตามเหตุปจจัยนี้ จะทําใหเราจัดการกับปญหาไดอยาง
พอดี และปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตอง
อยางที่บอกเมื่อกี้นี้วา ตัวเราเองก็ไมมีปญหา เพราะปญญาที่รูเทา
ทัน มองตามความเปนจริง ทําใหจิตใจโปรงโลงเบาสบาย พรอมกันนั้นก็
สามารถทําประโยชนแกผูอื่น แกไขปญหาสวนรวมของสังคมไดอยางถูก
ตองดวย
ขอใหวิเคราะหดูเถิด ปญหาสวนรวมของสังคมก็ตาม ปญหาชีวิต
ก็ตาม ที่แกกันไมไดนั้น ก็มาจากเรื่องนี้ คือการไมรูจักนําเอาหลัก
อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตามาใชอยางถูกตอง
ถาเมื่อไรเราเขาใจและใชหลักไตรลักษณอยางถูกตอง เราจะแก
ปญหาชีวิตและชวยกันแกปญหาสังคมไดสําเร็จ
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เวลานี้คนกําลังมีความยึดมั่น เต็มไปดวยตัวตน และพวกตน
ฝายตน ฝายเขา แกกับขา มันกับเรา พอมีเจาสองตัวนี้แลว ปญญาที่จะ
เอามาพิจารณาความจริงก็เอนเอียงไปหมด จึงไมสามารถเขาถึงความ
จริงได และปญหาก็เกิดขึ้น
ฉะนั้น ขอใหใชหลักไตรลักษณนี้ใหเปนประโยชน
เอาละ ไตรลักษณจะขอผานไป สองหมวดแลว ญาติโยมทนฟง
อีกหมวดหนึ่ง เหลือไตรเดียวคือ ไตรสิกขา

-๓ไตร. ที่ ตองทํา
ไตรสิกขา เริ่มดวยศีลที่เปนหลักประกันของสังคม
ไตรสิกขา คือ หลักการศึกษาแบบพุทธ หรือการศึกษาแบบ
ธรรมชาติ ญาติโยมก็รูกันอยูแลววา ไตรสิกขามีอะไรบาง
๑. ศีล
๒. สมาธิ
๓. ปญญา
ศีลคืออะไร? ในขัน้ พืน้ ฐาน ศีลก็คอื การดําเนินชีวติ โดยมีพฤติกรรม
ที่ถูกตอง ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและเพื่อนมนุษย ตั้งแตการดู
การฟง การกินอยู บริโภค ทําอาชีพการงาน ดังนั้น ศีลจึงมีหลายดาน
ในที่นี้จะพูดถึงศีลพื้นฐานในการอยูรวมสังคม คือการสัมพันธกับ
เพื่อนมนุษย ซึ่งหมายถึงการอยูรวมกันในสังคมโดยไมเบียดเบียนกัน
ไมกอความเดือดรอนแกใครๆ โดยเฉพาะในขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี ๕ ขอ
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เรียกและรูจักกันดี คือ ศีล ๕
๑. เวนปาณาติบาต คือ เวนจากการเบียดเบียนทํารายรางกาย
ทําลายชีวิตกัน
๒. เวนอทินนาทาน คือ เวนจากการเบียดเบียนกันในดาน
ทรัพยสิน
๓. เวนกาเมสุมิจฉาจาร คือ เวนจากการเบียดเบียนลวงละเมิด
กันในเรื่องคูครอง ของรัก ของหวง
๔. เวนมุสาวาท คือ ไมเบียดเบียนกันดวยการใชวาจาหลอกลวง
ตัดรอนประโยชนของกันและกัน
๕. เวนสุราเมรัย คือ ไมเบียดเบียนความรูสึกมั่นคงปลอดภัยใน
สังคม เชนไมทําตนใหเปนที่นาหวาดระแวง ที่จะทําใหคนอื่นเกิดความ
หวาดหวั่นวา เมื่อเรามึนเมาไมมีสติ อาจจะทําอะไรที่ใหเกิดความเดือด
รอนเชนอุบัติเหตุขึ้นมา ไวใจไมได
รวมความวา ศีล ก็คือ การดําเนินชีวิตเปนอยูที่ปราศจากการ
เบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนตอผูอื่น สาระอยูที่นี่ พรอมทั้งดาน
ตรงขาม คือการชวยเกื้อกูลกันในสังคมมนุษย
ศีลขั้นตน เปนเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยเปนสําคัญ แลวก็
ฝกกาย วาจา ของตนใหสุจริต
ตอจากนั้นก็ไปสูขอที่สอง คือการฝกจิตใจของเราใหมคี วามสงบ
อยูตัว หนักแนน มั่น คง เรียกวา สมาธิ หรือ ศัพ ทท างการเรียกวา
อธิจิต ตสิกขา การฝกฝนในเรื่อ งจิตใหยิ่ง ขึ้น ไป
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เรื่องของสมาธิ ก็คือ การมีสภาพจิตที่หนักแนนมั่นคง มีความสุข
ความสงบ มีความแนวแน เรียกวาใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน เปนตน
หมายความวาไมฟุงซาน ไมวุนวาย ไมเดือดรอนใจ ตลอดจนมีคุณ
ธรรมตางๆ
ขอสามคือ ปญญา ไดแกความรูความเขาใจเหตุผล รูเขาใจความ
จริงของโลกและชีวิต จนกระทั่งสามารถทําจิตใจใหเปนอิสระได ไมตก
อยูใตการครอบงําของสิ่งทั้งหลาย
สามอยางนี้เปนหลักการฝกฝน หรือการศึกษาพัฒนาคนในพระ
พุทธศาสนา
ธรรมะที่เรานํามาปฏิบัติกันมากมาย หรือสอนกันเยอะแยะนั้น ไม
วาอะไรก็ไมพนไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ กับปญญานี้ แตวันนี้จะไมพูด
ถึงการปฏิบัติเปนขั้นเปนตอนที่เปนรายละเอียดของไตรสิกขานั้น เพราะ
เปนเรื่องใหญเกินเขตเวลา

ใหชีวิตเปนไตรสิกขา คือปฏิบัติธรรมตลอดเวลา
จะชื่อวาเปนชาวพุทธสมจริง
วันนี้จะพูดรวบรัดในเรื่องศีล สมาธิ ปญญาที่เราปฏิบัติไดในแต
ละขณะ ทุกขณะไปเลย
หมายความวา ในการทํากิจกรรม หรือมีพฤติกรรมอะไรก็ตาม
ในการแสดงออกทุกอยาง เราสามารถบําเพ็ญไตรสิกขาไปไดพรอมกัน
ทั้งหมด
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เมือ่ เราทําไปพรอมกันสามอยางนี้ ก็เปนการฝกฝนพัฒนาไตรสิกขา
ในชีวิตประจําวัน และเราก็ชื่อวาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาอยู
ตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหเราไดชื่อวาเปนพุทธศาสนิกชนสมชื่อ
ทําอยางไรจะไดปฏิบัติไตรสิกขาพรอมกันสามอยาง ไมยาก ขอให
รูจักใช อยางที่บอกแลววาสาระของไตรสิกขานั้น คือ
๑. ศีล อยูที่การไมเบียดเบียน เกื้อกูลกัน
๒. สมาธิ อยูที่ทําจิตของตนใหมีคุณธรรม มีความสงบ เขมแข็ง
และมีความสุข
๓. ปญญา อยูที่ความรูคิด และเขาใจความจริง
เวลาจะทําอะไรสักอยางหนึ่ง จะประกอบกิจการอะไรอยางหนึ่ง
หรือจะแสดงออกอะไรอยางหนึ่ง เราลองสํารวจตรวจดูซิวาสามดานนี้
ของเราเปนอยางไร คือ

หนึ่ง การกระทําของเราครั้งนี้ เปนการกระทําที่เบียดเบียน กอ
ความเดือดรอนแกใครหรือเปลา เปนไปเพื่อการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
หรือไม นี่แงที่หนึ่ง คือ ศีล

สอง พรอมกันนั้น ในการกระทําอันเดียวกันนี้ ในจิตใจของเราเปน
อยางไร จิตของเรามีความโลภ ความโกรธ ความหลงหรือไม เราทําดวย
ความรูสึกเห็นแกตัว มุงจะไดจะเอา โดยไมคํานึงถึงถูกผิดหรือวาใครจะ
เปนอยางไร หรือมีความรูสึกเกลียดชังใคร จะทําเพื่อปองรายหรือ
ประทุษรายใครหรือเปลา หรือวาเราทําดวยความมีเมตตากรุณา มี
ศรัทธาเปนตน และสภาพจิตขณะที่ทํานั้นเปนอยางไร มีความเดือดรอน
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วุนวายใจไหม ขุนมัว เศราหมอง หดหู หรือวามีความสบายใจ มีความ
ปลาบปลื้มอิ่มเอมใจ มีความผองใส เบิกบาน ราเริง สดชื่น ดูซิ ใจของ
เรา ในขณะที่จะทํากิจกรรมนั้น เปนอยางที่วานี้ไหม แงนี้คือ สมาธิ

สาม ในการกระทําอันเดียวกันนั่นแหละ เรารูเขาใจเหตุผลในการ
กระทําของเราไหม วาที่เราทํานี่เราทําเพราะอะไร เมื่อทําไปแลวจะเกิด
คุณหรือเกิดโทษอยางไร เกิดประโยชนหรือเกิดความเสียหายอยางไร
แลวเราก็จะทําดวยความรูความเขาใจที่สวางชัด แงนี้คือ ปญญา
เราพิจารณาสามดานในการกระทําเดียวกัน ทุกทานจะยอมรับวาทํา
ได เมือ่ พิจารณาอยางนี้ เราก็ฝก ตัวเองทัง้ สามดาน ในการกระทําทุกอยาง
ไตรสิกขาก็ไดหมด จึงอยูที่วาเราจะปฏิบัติหรือไมเทานั้น
บางทีเราไมเคยคิด เราปลอยการกระทําตางๆ ใหผานไปเรือ่ ยๆ
ลอยๆ ไมไดใชประโยชน จึงเปนความประมาทอยางละเอียด
ถาญาติโยมทําตามนี้ ก็จะเปนการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธ
เจาตลอดเวลา และมีไตรสิกขาที่ฝกฝนพัฒนาตนเองกาวหนาไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งเปนคนที่สมบรูณ
เพราะฉะนั้น ตอไปนี้จะทําอะไรก็ตาม ในการกระทําทุกอยางนั้น
ใหเราสํารวจตรวจดูตัวเอง มองตัวเอง แลวเตรียมตัวเองใหพรอมใน ๓
ดานนี้ ขอใหการกระทําของเราแตละอยางนั้น
ดานที่หนึ่ง เปนการกระทําที่เปนไปเพื่อเกื้อกูล ชวยเหลือกันและ
กัน ไมเปนไปเพื่อกอความเดือดรอน เบียดเบียน

สามไตร

๔๖

ดานที่สอง เปนการกระทําโดยมีจิตใจที่ประกอบดวยคุณธรรม มี
ความรัก มีเมตตา มีศรัทธา มีความกตัญู เปนตน และทําดวยความรูส กึ
หรือสภาพจิตทีม่ คี วามสุข ปลอดโปรง ผองใส สดชืน่
ดานที่สาม เปนการกระทําดวยปญญา รูเขาใจเหตุผลในการ
กระทําของตน รูคุณ รูโทษ รูประโยชนและผลที่จะตามมา
เอาละ เทานี้แหละ การกระทําของเราก็จะมีความสมบูรณในขณะ
นั้นๆ และตัวเราก็จะพัฒนายิ่งขึ้นไปดวย การกระทําของเราจะไมเกิด
โทษ จะเกิดแตคุณประโยชน
ไตรสิกขานี้ ถาขยายความอาจจะยากและมากมาย ตองวากัน
ตลอดชีวติ เลย แตถา เอาหลักนีม้ าใช ทุกทานปฏิบตั ไิ ดตลอดเวลาทุกขณะ
ฉะนั้นจึงเอาแคไตรสิกขาที่ใชไดทุกขณะมาพูด
“สามไตร” สามหลักนี้ พอแลว

๑. ไตรรัตน คือ พระรัตนตรัย โดยตั้งตนจากพุทธคุณสาม
กลาวคือ ปญญาคุณ วิสุทธิคุณ มหากรุณาคุณ
๒. ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และ
๓. ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
เอามาเปนหลักในการดําเนินชีวิตของเราเถิด แลวเราจะเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยไมตองเปนหวงวาจะตองทําอะไรอีกบาง และเราก็ได
ปฏิบัติหนาที่ทั้งตอตนเอง และตอสวนรวมไปพรอมกันเลย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

๔๗

วันนี้ ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานที่ไดมานั่งฟง ซึ่งชักจะ
พูดยาวเกินไป ไดบอกไวตอนตนวาควรจะพูดนําแลวก็มาสนทนากัน
เลยกลายเปนพูดเสียคนเดียว
ขอความตัง้ ใจดีมกี ศุ ลเจตนาของทุกทาน จงเปนปจจัยอภิบาลรักษา
โยมญาติมติ รทุกทาน ใหมคี วามเจริญกาวหนา งอกงามในการดําเนินชีวิต
ในการประกอบกิจอาชีพการงาน ใหสําเร็จผลตามความมุงหมายอันชอบ
ธรรม และมีความรมเย็นเปนสุข ในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา
โดยทั่วกันทุกทาน

