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อุโบสถศลี 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

พากนัตัง้ใจฟัง ใหโ้อกาสแกผู่แ้สดงธรรมและใหโ้อกาสแก่

จิตใจของเจา้ของเพ่ือบรรลถุึงธรรมะ วนันีเ้ป็นวนัปัณรสี คือเป็น

วนัท่ี ๑๕ คํ่าแห่งปักษ ์เป็นวนัท่ีชาวพทุธเราทัง้หลายมาชมุนมุใน

ศาลาโรงธรรมท่ีน่ี และพรอ้มวนันี ้อาตมามีโอกาสจะมาเย่ียม

เยียนพวกชาวศิษยานศิุษยท์ัง้หลาย มีพระชาคโรเป็นประธานใน

สาํนกันี ้ไดม้าพกัอยูนี่ป้ระมาณสองคืน กลางคืนมาก็เลยอบรม

พระ ภิกษุสามเณรพอสมควรตามกาํลงั  

วนันีโ้ยมทกุคนแลว้แตค่นจะตัง้ใจทาํอโุบสถศีล ธรรมดา

ทกุๆวนัเรารกัษาศีล ๘ ประการ เป็นวนัอโุบสถศีล วนัหนึ่งคืน

หนึง่ อนันัน้เป็นประเพณีท่ีเราทาํมา เป็นระเบียบกฏอนัหนึ่งท่ี

ตัง้ขึน้เฉพาะผูท่ี้รกัษาอโุบสถศีล ดงันัน้วนันีอ้าตมาจะพลิก

ความรูแ้ละความเหน็ในวนัอโุบสถศีลนี ้วนัอโุบสถวนันีโ้ดย

ธรรมดาแลว้ก็พระประกาศศีล โยมทัง้หลายก็วา่ไปตาม เรยีกวา่

สมาทานวิรติั  
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การท่ีเราจะรกัษาศีลนัน้มี ๓ ประการ หนึง่ เราจะขอ

สมาทานกบัพระภิกษุ สมาทานวิรัตอินัหนึ่ง สัมปัตตวรัิติ

อนัหนึ่ง เรางดเวน้ดว้ยตนเอง เรารูว้า่ปาณา อทนินา กาเม มสุา 

สรุา ตลอดไปถึงอโุบสถศีล เรารูแ้ลว้ เราก็ละเอง ไม่ตอ้งไป

สมาทานกบัใคร อนันีก็้เป็นศีลประการหนึง่ ประการท่ีสามเป็น 

สมุทเฉทวรัิต ิเป็นศีลของพระอรยิเจา้ เป็นศีลท่ีวา่กาํหนด

ละเลย ตัง้ไวใ้นใจเด็ดขาดวา่อะไรเราก็จะเลิกมนั อนันีล้ะไปเลย

เด็ดขาดไม่ตอ้งสมาทานกบัใคร อนันีเ้ป็นศีลพระอรยิเจา้ สมทุ

เฉท ตดัขาดไป ผูนี้มี้สติคุม้ครองจิตแลว้เสมออยู่วา่ดอูยู่ดว้ย

ตนเองตลอดกาล ตลอดเวลา ศีลมีทางท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างนี ้

สมัปัตตวิรติั สมาทานวิรติั สมทุเฉทวิรติั สมาทานวิรติัก็คือวา่

ตามพระไป สมัปัตตวิรติั งดเวน้ดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งสมาทานกบั

ใคร คือเรารูแ้ลว้วา่ไอส้ตัวท่ี์ไม่ควรฆา่ เราก็ไม่ฆา่ ไม่เบยีดเบียน 

ไม่ตอ้งไปถามใคร รูแ้ลว้ ไม่ตอ้งทาํ สมทุเฉทวิรติั ขึน้ช่ือวา่

บาปน่ะ ฉนัเลิกเลย ตลอดชีวิตไปเลย ขึน้ช่ือวา่มนัเป็นบาปเป็น
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กรรมทางกาย ทางวาจาหละฉนัก็เลิกแตว่นันี ้เรยีบรอ้ย น่ี

เรยีกวา่สมทุเฉทวิรติั ตดัขาดไปเลย 

 ทีนีท้ัง้สามประการนีเ้ป็นพืน้ฐานของพระนิพพานทัง้นัน้ 

สมาทานวิรติัก็เป็นพืน้ฐานของพระนิพพานได ้สมัปัตตวิรติัก็เป็น

พืน้ฐานของพระนิพพานได ้สมทุเฉทวิรติัก็ไปได ้อนันีอ้บุาสก 

อบุาสิกาเราทัง้หลายบางทีก็ขอ้งใจ ศีลน่ีจะคิดวา่จะไปเรยีนกบั

พระอยู่ทกุเวลา ใครอยากจะไดศี้ล ตอ้งไปอาราธนา มะยงั ภนั

เต ตสิะระเณนะ สหะปัญจะ สลีาน ิยาจามะ คิดวา่อยา่งนีจ้งึจะ

ไดศี้ล จงึจะเป็นศีล นอกจากนีไ้ปเราก็ไม่มีพระ ไม่รูว้า่จะไปรบั

ศีลท่ีไหน บางทีก็จนตายเลย จนเพราะความโง่ของเราเอง เรารู ้

วา่กินสรุามนับาป เราก็เลิกเอาเทา่นัน้เองแหละ ไม่ตอ้งไปถาม

ใครแลว้ เรารูแ้ลว้ มนัก็ไม่เมาเหมือนกนั มนัก็ไม่เมา มนัก็ผิดอนั

ศีลบรสิทุธ์ิอยูแ่ลว้ ศีลเดิมเป็นอย่างนี ้จะไปสมาทานกบัคนอ่ืน

นัน้ก็เรยีกวา่เรายงัไม่รูจ้กัศีล ทา่นก็บอกไป ทา่นก็วา่ไปกอ่น 

บอกไป เรยีกวา่ประกาศศีล ขนาดนัน้ก็ยงัไม่รูห้ละ  
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ศีลน่ีถา้พดูรวมแลว้มนัเป็นพืน้ฐานของธรรมะ ถา้ไม่มีศีล

เน่ีย ธรรมะเกิดขึน้ไม่ได ้เหมือนกบัพอ่แมไ่ม่มีลกูเกิดขึน้ท่ีไหน

ไม่ได ้ลกูเกิดไม่ได ้ฉะนัน้ศีลเน่ียจงึเป็นพอ่แม่ของธรรมะ ธรรมะ

เกิดขึน้ไดเ้พราะคนมีศีล คนรกัษาศีล คนบรสิทุธ์ิผ่องใสสะอาด 

ฉะนัน้บรรดาท่ีคนเราทัง้หลายนัน้จงึพากนัสมาทานศีล ไอค้วาม

เป็นจรงินั่น สมาทานศีลนั่นเม่ือไรก็ได ้เม่ือไรก็ได ้อาตมายงัถกู

ลกูศิษยช์าวยโุรปถามอยูว่า่ เอ๊ะ ไอค้นไทยเน่ีย พระไทยเน่ีย 

ปฏิบติัพทุธศาสนาเน่ีย ทาํไมทาํไม่เหมือนกนั เขา้พรรษาแลว้ก็

ปฏิบติัอย่างหนึ่งก็มี ออกพรรษาแลว้ก็ปฏิบติัอย่างหนึง่ก็มี ทาํไม

ถึงทาํอยา่งนัน้ ออกพรรษากบัเขา้พรรษาทาํไปเรื่อยๆไม่ไดเ้หรอ 

บางคนคนไทยเขา้พรรษาก็อด ไม่ตอ้งกินเหลา้ นั่น ออกพรรษา

ไม่ทนัไร โอย้ หาขวดเหลา้มาเรยีงกนัไป กินจนหวัรานํา้เลย 

ทาํไมคนไทยถงึทาํอย่างนัน้  

อาตมาเลยตอบวา่ เคา้เป็นบา้ พวกนัน้เคา้เป็นบา้ พวกผีบา้ 

แตก็่ดี มนัไม่บา้ตลอดกาล มนับา้ชั่วคราว ในพรรษามามนัหาย

บา้ ยงัดีอยู่ ออกพรรษาหละเป็นบา้ ดีกวา่คนเป็นบา้ตลอด 
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เขา้พรรษาก็เป็นบา้ ออกพรรษาก็เป็นบา้ ดีกวา่คนฝงูนัน้อยู่

ครึง่นงึ ไม่รูจ้ะตอบยงัไงเคา้ เคา้วา่ออกพรรษาทาํไม่ได…้ได ้

ทาํไมไม่ทาํ ออกพรรษาแลว้ ทาํไมทาํงัน้ คือเวน้ขอ้วตัรปฏิบติั

เพ่ือคนท่ีมีโอกาสนอ้ย โอกาสนอ้ย ศรทัธานอ้ย กาํลงัไมพ่อ 

ดีกวา่จะไมท่าํ เช่นวา่ (ขโมย)ของกนัน่ีมนับาป ในพรรษามาก็

หยดุซะ อย่ามีขโมยเลย ก็ยงัดีกวา่ ดีกวา่มีขโมยทัง้พรรษา ออก

พรรษา มีขโมยอยู่ตลอดกาล นั่นรา้ยกวา่ ใหเ้คา้หยดุการขโมย

ซะในพรรษานั่น ก็ยงัดีอยู่ครึง่นงึ คนละ ๕๐% เรยีกวา่บรรเทา

เท่านัน้น่ะ  

ในทางท่ีดีแลว้ การสรา้งความดีแลว้ ไม่วา่ออกพรรษาแลว้ 

ไม่วา่จะเขา้พรรษาแลว้ เราก็จะพยายามสรา้งความดีอยู่อย่าง

นัน้ เหมือนกบัเรากินขา้วน่ะ ในพรรษามาก็หยดุซะ ไม่ตอ้งกิน

มนั เอางัน้ดิ ออกพรรษามาถึงกินอยา่งนัน้เหรอ มนัก็ดีแบบนงึ 

เปลืองขา้วครึง่นงึถา้เราทาํไดอ้ย่างนัน้ การสรา้งความดีก็ตอ้ง

เป็นอยา่งนัน้ น่ีก็เลยบญัญติัท่ีเรยีกวา่ไอค้นท่ีวา่ไม่ไดม้าก ใหไ้ด้

ซกัครึง่นงึอย่างนี ้คนมนัก็ง่ายๆ เอาทางงา่ยมนัซะ ก็ดีไปอย่าง
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หนึง่ ก็เหมือนเราภาวนาแหละ ภาวนาทาํไงรูม้ัย้ นั่งภาวนา

ไดม้ัย้…ได ้ยืนภาวนาไดม้ัย้…ได ้นอนภาวนาไดม้ัย้…ได ้คน

รอ้ยนงึมนัก็นอนภาวนากนัหมด ลกัษณะการนอนภาวนามนั

สบายน่ี ยืนจะมีก่ีคน มนัลาํบากน่ี ยงัไงก็เป็นสมาธินอนกนั 

สบายกวา่ คนเรามนัถึงเกียจตนอย่างนัน้  

อนันีห้ละวนัพระ ศีลน่ีมนัจะเป็นพืน้ฐาน ถา้หากออกพรรษา

ก็ดี เขา้พรรษาก็ดี ถา้คนเราขาดศีลอยู่เม่ือไหรน่ัน้ ก็เป็นคนไม่

พอคน เป็นคนครึง่หนึง่ หรอืไม่ถึงครึง่ เพราะวา่ศีลน่ะเป็น

คณุสมบติัของมนษุย ์ถา้หากวา่ คนเราปราศจากศีลแมว้นัหนึง่ 

ก็เป็นคนไม่สมบรูณว์นัหนึง่ ปราศจากศีลปีหนึง่ก็เป็นคนไม่

สมบรูณปี์หนึง่ ถา้เป็นคนมีศีลบรสิทุธ์ิดีแลว้ เป็นคนสมบรูณ ์พอ

คน มนัพอคน ถา้คนไมพ่อคน มนัก็คนกึ่งๆกลางๆ คนครึง่ๆ

กลางๆ ก็คือคนไม่เต็มพืน้ของคนนั่นแหละ ไม่เต็มคน เพราะวา่

ศีลน่ีเป็นคณุสมบติัของมนษุย ์อยา่งนอ้ยก็เรยีกวา่ ถา้โยม

แม่บา้น พอ่บา้นมีศีลกนั ก็เป็นคนสมบรูณ ์ไม่ตอ้งทะเลาะกนั 

ถา้ศีลไม่คอ่ยมี เอาเหอะ ไม่วนัใดวนัหนึง่ตอ้งทะเลากนั หรอื
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อย่างใดอยา่งหนึง่จนไดห้ละ เกิดเหตขุึน้มาเม่ือไหรน่ั่นน่ะ ขาด

ศีลแลว้ คือคนไม่สมบรูณ ์พดูไม่รูเ้รื่องกนัเลย ผูห้ญิงก็พดูไม่รู ้

เรื่อง ผูช้ายก็พดูไม่รูเ้รื่อง ผูห้ญิงทะเลาะเบาะแวง้กนัไป นั่นคือ

คนขาดจากศีล  

ดงันัน้ศีลน่ีจงึเรยีกวา่ เป็นคณุสมบติัของคน ถา้คนไม่มีศีล

เท่าไหรเ่ป็นตน้ ก็เรยีกวา่เป็นคนพรอ่งจากคน ไม่สมบรูณ ์ดงันัน้

ศีลจงึจดัเป็นพอ่เป็นแม่ของธรรมะ ธรรมะท่ีจะเกิดขึน้มาได ้ก็

เพราะศีลเป็นพอ่เป็นแม ่ธรรมะเศรา้หมอง ศีลก็เศรา้หมอง ศีล

เศรา้หมอง ธรรมะก็เศรา้หมอง มนัเป็นซะอย่างนี ้ฉะนัน้จงึพดู

อยู่สมํ่าเสมอวา่ใหโ้ยมพากนัรกัษาศีล ไอต้ามความเป็นจรงิน่ี 

ศีลน่ีใหมี้อยู่ตลอดเวลานั่นหละดีมากท่ีสดุหละ ใหมี้สติอยู่ 

คุม้ครองตวัอยู ่รกัษาตวัอยู ่สงัวรอยู่ สาํรวมอยู่อยา่งนี ้ 

บางคนเขา้ใจวา่ถา้ไม่ไดส้มาทานกบัพระแลว้ แลว้ก็คงจะ

ไม่ไดศี้ลละมัง้ ตอ้งหาพระจนไดห้ละ ตอ้งไปกราบลง หาพระ ไป

เรยีนกบัพระ ใหพ้ระบอก ใหเ้ขา้ใจกนัใหม่ วนันีอ้าตมาไม่ตอ้ง

บอกหรอก เทศนบ์อกเอา สมาทานวิรติัวนันีใ้หช้าคโรขึน้มา
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ธรรมาสน ์ก็วา่ นโมตสัสะใหด้ว้ย โยมก็วา่ไปตามหมดทกุคนเลย 

เรยีกวา่สมาทานวิรติั อนันัน้ก็เป็นศีลอนัหนึ่ง แตว่า่ทาํไปเรื่อยๆ 

โยมก็คงไมเ่ขา้ใจ อีกวนัหนึ่ง ชาคโรจะขึน้ธรรมาสนเ์ฉย…ไม่

ตอ้งใหศี้ลโยม โยมก็วา่ชาคโรเป็นอะไรนอ้วนันีน้อ้ โกรธให้

โยมมัง้น่ี ทาํไมไม่ใหศี้ลโยมซะแลว้ เป็นอะไรนอ้ ไม่รูน้ะ แน่ะ เรา

คิดวา่ถา้ชาคโรไม่บอกศีล เราก็ใจไม่สบาย นกึวา่ท่านชาคโรเป็น

อะไรก็ไม่รู ้หรอืวา่เป็นโรคประสาทก็ไม่รูน่ี้ ไม่คอ่ยพดูกบัโยมเลย 

น่ีคิดทั่วๆไป ถา้หากวา่วนัใดท่ีทา่นขึน้มานั่งเฉย เทศนม์าก็แลว้

ไป วนันีเ้ราตัง้ใจมาแตบ่า้น รูจ้กัแลว้ศีลเราจะตอ้งรกัษา วนัหนึ่ง

คืนหนึ่งก็ได ้หรอืหลายๆวนัหลายๆคืนก็ได ้สมัปัตตวิรติั อย่าไป

ติด พวกเราทัง้หลายอย่าไปติดแบบ อย่าไปติดตาํรา อยา่ไป

หมายถงึครูบาอาจารยท์ัง้หลาย ใหพ้ดูถงึส่ิงท่ีวา่มนัเป็นธรรม  

เหมือนกนักบัท่ีวา่เราเป็นนกัเรยีน เราไปเรยีนหนงัสือใน

โรงเรยีน ถา้เรายงัรูไ้ม่ได ้เราก็ไปเรยีนหนงัสือในโรงเรยีน อา่นใน

โรงเรยีน เขียนในโรงเรยีน สอนในโรงเรยีน จนกวา่เราสอบป.๔ 

อา่นไดแ้ลว้ เขียนได ้ทกุอยา่งแลว้ เราก็ออกจากโรงเรยีนมา เม่ือ
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เพ่ือนเขียนจดหมายมาหาเราท่ีบา้น เราก็อา่นท่ีบา้นเลย ไม่ตอ้ง

ถือมาอา่นในโรงเรยีนหรอก เขาสง่ใหเ้รา อยู่ถนนหนทางเราก็

อา่น ถา้เรารูไ้ดห้นงัสือ เราก็อา่นตรงไหนก็รูว้า่เคา้วา่อะไร เคา้

ทาํอะไร ไม่ตอ้งถือจดหมายวิ่งมาอา่นโรงเรยีนหรอก เม่ือจะ

เขียนจดหมายเป็นตน้ ก็เขียนไปเลย อยูถ่นนหนทางนั่นก็เขียน

ได ้อยู่ในบา้นเราก็เขียนสง่ไปได ้เพราะเราเขียนไดแ้ลว้ ไม่

จาํเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรยีน อนันีก็้

เหมือนกนัฉนันัน้ อนันีเ้ราก็ไม่ตอ้งไปวา่ตามกบัพระ เพราะเรารู ้

ขอ้ปฏิบติัมาแลว้ ทา่นสอนใหเ้ราก็เอา เราก็ฟัง เป็นศีลทัง้นัน้ อนั

นีเ้ราจะไมย่ดึมั่นถือมั่นตาํรบัตาํราจนเกินไป  

อาตมาเคยไปเมืองลาว ก่อนท่ีเมืองลาวเป็นอิสระอยู่นะ่ ไป

อา่น ไปเทศนใ์หเ้คา้ฟัง ขึน้ธรรมาสนอ์าตมาก็เทศนเ์ลย ไอเ้คา้ก็

สงสยั เอ ้พระองคนี์ท้าํไมเทศนไ์ม่มีปึง้ หนงัสือน่ะ ตาํราเคา้

เรยีกวา่ปึง้ เอ ้บางคนเคา้ก็สะกิดกนัวา่ เอ ้เทศนก์นัเหมือนพดู

ไปเฉยๆเวย้ เคา้ไม่ควรจะเช่ือได ้เทศนไ์มมี่หลกัฐาน ธรรมดาเคา้

ตอ้งยกปึง้ใหญ่ๆ อา่น เคา้เตรยีมใจเคา้ เคา้วา่เทศนมี์ท่ีพึ่ง มี
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หลกัฐาน มีปึง้มีตาํรา น่ีคือมนัติดซะจนเกินไป ติดซะจนเกินไป 

อะไรท่ีเราจาํไดแ้ลว้ เราเขา้ใจแลว้ เราก็พดูไปเลย ก็ยงัไมพ่อใจ  

น่ีหละพทุธศาสนาของเรานัน้ การเรยีนหนงัสือนั่นเพ่ือให้

เขา้ใจ การอา่นหนงัสือเพ่ือใหเ้ขา้ใจ เม่ือเราเขา้ใจแลว้ เราก็

ขวา้งหนงัสือเขา้ป่าเลย พดูเลย คณุจะไปไหน…ผมจะไปบา้น

ผม ไม่ตอ้งเอาหนงัสือมาอา่นวา่ “ผมจะไปบา้นผม” เรารูเ้ราจะ

ไปบา้น เราไมต่อ้งอา่นหนงัสือหรอก “ผมจะไปบา้นผม” ไปทาํไม

..ไปเย่ียมคนโนน้ แลว้ก็พดูไปเลย ไม่จาํเป็นจะตอ้งเอาหนงัสือ

ไปกางอา่นทัง้นัน้น่ะ ฉิบหายเทา่นัน้หละ ทาํไง น่ีคือมนัติดซะ

จนเกินไปซะ เรารูค้วามหมายแลว้ เราก็พดูกนัไปเลย น่ีก็เรยีกวา่ 

ไอค้วามจาํไดห้มายรูเ้ราเน่ียในใจเราก็พดูไปอนันี ้อนันีไ้มติ่ด

แบบ ไม่ติดตาํรา อนันัน้มนัเมืองลาว จะไปอะไรก็๊ช่างมนัเถอะ 

ตอ้งถือปึง้ไป เทศนต์ามปึง้ เทศนต์ามตาํรา เทศนไ์ป เคา้จงึเช่ือ

แน่วา่ เคา้แน่ใจวา่เคา้ไดฟั้งธรรมะ อาศยัปึง้ใหญ่ๆ ไม่รูว้า่ใคร

เขียนก็ไม่รู ้ไอค้นท่ีเขียนนะ่เขา้ใจผิดหรอืเขา้ใจถกูก็ไม่รู ้นั่นเคา้

เช่ือกนัอยา่งนัน้ นั่นก็เหมือนกนัน่ะ นั่นก็ติดแบบ ติดตาํรา ถา้มี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 11 
 

พระทา่นไปอธิบายธรรมะใหฟั้งโดยพิสดาร โดยปากเปลา่นั่นก็

ไม่คอ่ยเล่ือมใส วา่เทศนไ์ม่มีตาํรา เทศนเ์อาแตค่วามเหน็ของตวั

ไปอย่างนัน้ อนันีม้นัติดถงึขนาดนัน้  

ไอพ้วกเราทัง้หลายนั่น ซึง่เป็นนกัศกึษาพทุธศาสนาหลายปี

มานานแลว้ ไม่ควรท่ีจะไปติดอยู่อย่างนัน้ ดเูหตผุลท่ีวา่ ไอค้าํท่ี

ท่านพดูขึน้นัน้ วาทะท่ีทา่นทาํนัน้ มนัมีเหตผุลหรอืเปลา่อย่างนี ้

เป็นตน้ ใหเ้ราพิจารณาใหดี้ อย่าไปติดแบบติดตาํรา ถา้เรา

เขา้ใจแลว้ ธรรมะมนัไม่มีหลาย มนัมีอนัเดียว มนัมีอนัเดียว ถา้

เราพดูขึน้เชน่นี ้มนัก็อนัเดียว คนอ่ืนพดูท่ีไหนมนัก็อนัเดียวกนั

ทัง้นัน้ เม่ือเรารูแ้ลว้ มนัก็รูจ้กัธรรมะในตวัมนั ไม่ตอ้งเลือกแบบ 

เลือกตาํรา ทาํตาํราขึน้เพ่ืออา่นใหเ้ขา้ใจ เพ่ือเรยีนใหเ้ขา้ใจแลว้ 

ก็พอแลว้ มีแตห่ลกัการจะปฏิบติัตอ่ไปเท่านัน้ อนันีเ้มืองไทยเรา

เป็นตน้ ติดแบบติดตาํรามาตลอดทกุวนัเนีย้ ติดจนกวา่ท่ีวา่ทา่น

เทศนอ์ธิบายปากเปลา่ใหฟั้ง บางทีลกุไปเลย กลวัมนัจะผิดไป  

ในสมยัท่ีรุน่หลงัอาตมามานั่นน่ะ เทศนเ์น่ียก็ยาก ท่านไม่ให้

คอ่ยใหเ้ทศน ์เทศนอ์รยิสจั ๔ ไม่ได ้เทศน ์ทกุข ์เทศนส์มทุยั 
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นิโรธ มรรค เทศนไ์ม่ได ้ไลเ่ลย พระองคใ์ดเทศน ์“เอย้ นั่นธรรมะ

พระอรยิเจา้ เอามาเทศนท์าํไม มรรคผลนิพพานอยา่เอาไปเทศน์

เลย บาป อนันัน้คาํเทศนข์องพระอรยิเจา้ มรรค ๔ ผล ๔ 

นิพพาน ๑ เน่ีย อยา่เอามาพดูเลย ไม่ใช่เรื่องของเรา เรือ่งของ

เราเป็นแตผู่ฟั้ง อยา่เอามาพดู สงูไป” อยา่งนีห้ละ กกัขงักนัไว้

ท่ีน่ี ไม่บรรลธุรรมะท่ีพระพทุธเจา้ทา่นสอนไว ้เราก็เหมือนกนั

ทกุๆคน อยา่ใหเ้ขา้ใจอยา่งนัน้  

น่ีเรยีกวา่ศีล ศีลนีคื้อตดั หรอืแปลวา่ตดัเลย (นาทีท่ี 47.10-

47.15ท่านเทศนส์าํเนียงอีสาน) ท่ีวา่ศีลก็ได ้ท่ีวา่ตดัก็ไดใ้หม้นั

ขาดออกจากความชั่วทัง้หลาย ศีละหรอืแปลวา่หนิ มนัเป็นของ

หนกั ไม่เป็นของเบา ทิง้ลงนํา้มนัก็จมด่ิงลงไป เป็นของหนกัแนน่ 

ถา้เรามีศีลคือเราไม่มีโทษทางกาย ไม่มีโทษทางใจ ไม่มีโทษทาง

วาจา เราก็พดูไดถ้นดัเลย เราพดูไดถ้นดัเลย พดูตรงไปตรงมา

เลย ไม่กลวั ไม่เกรง เป็นผูอ้าจหาญ กลา้พดูกลา้ทาํในทางท่ีถกู 

ไม่เกรง ไมห่วาด ไม่กลวัใครทัง้นัน้น่ะ น่ีหละศีลจงึเป็นผูอ้งอาจ

ในท่ีประชมุชน หรอืวา่จะตายก็องอาจ เราไม่ทาํความชั่ว เม่ือเรา
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ทาํแลว้ เราก็ละแลว้ เลิกแลว้ก็ไม่มีอะไร ใจเราก็สบาย องอาจ

รูจ้กัอนัตรายทัง้หลายแลว้ ก็วา่โทษอะไรเราไม่มี ไมท่ดัทานตอ่

อนัตรายทัง้หลายนี ้ 

ฉะนัน้ศีลนีจ้งึไดเ้ป็นพืน้ฐานของธรรมะ เป็นพืน้ฐานของ

สมาธิ เป็นพืน้ฐานของปัญญา ถา้ปัญญาเกิดในท่ีมีศีลก็เรยีกวา่

เป็นสปัุญญา เกิดในส่ิงท่ีไมมี่ศีลนัน้ ไม่เป็นพืน้ ก็เป็นปัญญา แต่

เป็นทปัุญญา ปัญญามนัสปัุญญา ก็คือปัญญามนัดี ทปัุญญาก็

ปัญญามนัชั่ว ปัญญาในทางพทุธศาสนาคือปัญญาท่ีดี มี

สมฏุฐานอนัเกิดมาจากศีล เกิดจากความบรสิทุธ์ิเป็นตน้ อนันี ้

หละเป็นบอ่เกิดของบญุกศุลอนัหนึ่ง ท่ีท่านจดัไดว้า่ ไม่กระทาํ

บาปทัง้หลายทัง้ปวงนัน้ ดว้ยกายวาจานัน้ ทา่นจดัเป็นหวัใจ

พระพทุธศาสนา เป็นหลกัของพทุธศาสนา เป็นหวัใจพทุธ

ศาสนา น่ี หวัใจพทุธศาสนา 

เม่ือหากวา่จิต กาย หรอืวาจาของเราไม่มีโทษ ใจเราก็เยน็

ลง ใจเราก็เยน็ เย็นลงก็ทาํสมาธิก็เกิดงา่ย จิตก็เป็นบญุ จิตก็

เป็นกศุล เพราะไม่มีเรื่องราวอะไรตา่งๆเป็นพืน้ นั่นเรยีกวา่มนั
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เป็นไวพจนข์องสมาธิ สมาธิมนัก็เกิดขึน้ สมาธิคือความตัง้ใจมั่น 

เม่ือความตัง้ใจมั่นมีขึน้ มนัก็เป็นไวพจนใ์หเ้กิดปัญญา ปัญญา

คือความรูแ้จง้แทงตลอด อะไรทัง้หลายทัง้ปวงนัน้ รูจ้กัเหตผุล 

รูจ้กัถกูเป็นถกู รูจ้กัผิดเป็นผิด อนันีก็้เหมือนกนัท่ีคนไม่มีปัญญา

น่ะ ท่ีวา่เทศนห์นงัสือท่ีไม่มีตาํรายกขึน้มาก็เรยีกวา่มนัผิด น่ีคือ

หมดปัญญา แตว่า่ปัญญาสาก ไม่ใช่ปัญญามนัดี เรยีกวา่การ

ประพฤติปฏิบติัของเราทัง้นัน้ เรยีกวา่ศีล สมาธิ เรยีกวา่ปัญญา 

อยูต่รงนี ้ 

ฉะนัน้เม่ือเราท่านทัง้หลายรูแ้ลว้ เม่ือไรจะเป็นวนัพระ

หรอืไม่เป็นวนัพระก็ตาม หาโอกาสอยู่ในบา้นเรา วนันีห้รอืใน

ขณะนี ้ฉนัเหน็อยู่เด๋ียวนี ้อนันีเ้หน็ของท่ีจะควรขโมย ฉนัก็ไม่เอา

แลว้ เลิก น่ี เป็นศีลขึน้มาแลว้ น่ีสตัวค์วรจะฆา่มนั ฉนัก็ไม่เอา

หละวนันี ้เลิกมนั มนัก็เป็นศีลอยู่เด๋ียวนัน้ ง่ายๆอยา่งนี ้ศีลมนั

เป็นอยา่งนี ้ไอส่ิ้งนีไ้อค้นท่ีขโมย ก็ไม่ขโมยวนันี ้เลิก กินเหลา้ ส่ิง

ท่ีมนึเมามนัผิดศีล เอา้ ฉนัจะไม่กินแลว้ทีนี ้เลิก มนัก็เป็นศีลอยู่

แลว้ อนันัน้มนัเป็นสมัปัตตวิรติั ท่ีเราเดินผ่านมา นั่งรถผ่านมา มี
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แตผ่่านฝงูศีลมาทัง้นัน้หละ แตญ่าติโยมทัง้หลายไม่รูจ้กัศีล ก็นกึ

วา่ศีลอยู่ในชาคโร ชาคโรทา่นจะมีศีลอะไรใหเ้รา ท่านก็อยู่ของ

ท่าน  

ใหเ้ขา้ใจวา่ศีลมนัอยูท่กุทิศทกุทาง เม่ือเราตัง้ใจรกัษาขึน้ 

มนัก็เป็นศีลขึน้เด๋ียวนี ้เจตนาเป็นศีลขึน้อยู่เด๋ียวนี ้มนัก็เป็นอยู่

เด๋ียวนี ้ใหเ้ขา้ใจซะอย่างนัน้ อย่างนีเ้ราจะมีปัญญากวา้งขวาง 

ไม่จาํเป็นท่ีเราจะตอ้งมาไปหาพระ แลว้ก็ไปกราบพระ แลว้ก็ไป

สมาทานศีลกบัพระ น่ีผูรู้แ้ลว้จะตอ้งง่าย การประพฤติก็ง่ายขึน้ 

การปฏิบติัมนัก็ง่ายขึน้ถา้เรารูจ้กัหละ ถา้เราไมรู่จ้กัก็ลาํบาก

หลาย ลาํบาก ศีลเราจะเอาเม่ือไร เอาเม่ือเรายงัไม่ตาย  

อาตมาไปเคยสงสาร เห็นคนฝงูหนึง่ พอ่ตาย เอาใสใ่นหีบ

แลว้ นิมนตพ์ระใหไ้ปมาติกา คนเป็นก็อาราธนาศีลขึน้ ลกูชายก็

ไปเคาะโลง ปุๆ ๆ “พอ่ รบัศีลเดอ้ แม่รบัศีลเดอ้” เฮย้ ไปบอกคน

ตาย ใครจะมารบัศีลอยู่น่ะ คนตาย น่ีอยา่ไปโง่ถึงขนาดนี ้อยา่

ไปโงถ่ึงขนาดนัน้ อย่าไปงมงายถึงขนาดนัน้ อยา่ คนตายแลว้น่ะ 

ตายแลว้ คนตายนั่นรบัศีลไม่ไดห้รอก คนเป็นถงึจะรบัศีลได ้ไม่รู ้
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เรื่อง คนตายนะ่มนัแลว้ไปแลว้ ท่ีเราทาํบญุเพ่ือเป็นสนองบญุ

พอ่และแม่ พอ่แม่คนนีเ้ลีย้งเรามา เป็นผูอ้ปุการะเรา เราเกิดมา

นกึถงึบญุคณุของท่าน กตญั�กูตเวทีของทา่นจงึเกิดการกระทาํ

บญุขึน้มาและอทุิศสว่นกศุลนีถ้ึงพอ่แม่ผูมี้อปุการะเรา  

น่ีอนัวา่บคุคลหาไดย้าก ผูอ้ปุการะเรามาแลว้ บางคนก็เฉย

ซะ จะกตญั�ตูอบแทนทา่นเวลาใดก็ไม่ อนันีผู้ท้าํแลว้เราก็ทาํ

แทน บคุคลผูท่ี้รูจ้กับญุคณุอย่างนีม้นัหาไดย้าก ท่านจงึเรยีกวา่

เป็นบคุคลหาไดย้ากเทา่นัน้ อนันีอ้ยา่ไปงมงายถงึขนาดนัน้เลย 

ทาํซะเม่ือเรามีชีวิตน่ี เจตนาหงั มีเจตนาน่ี ไอค้นตายมนัหมด

เจตนาแลว้หละ ยกคณุพอ่คณุแม่ขึน้ เทา่นัน้หละ เป็นตวัอย่าง

แลว้ก็ทาํบญุ ไม่จาํเป็นตอ้งไปเคาะโลง “พอ่ๆ พระจะใหศี้ลแลว้ 

รบัศีลดว้ย” มนัจะเป็นบา้กนัหมดแลว้นั่น บา้กนัหมดเลย ยงัไม่

เท่านัน้อีกนะ เรยีกไปนิมนตพ์ระใหศี้ลเลย พระก็เป็นบา้ไป

ดว้ยกนัเหมือนกนั พระก็ นะโม ตสัสะ ภควะโต ก็เงียบ ไอค้น

เป็นๆไม่ตอ้งพดูหรอกในเวลานัน้ ไม่ใช่ใหศี้ลคนเป็น ใหศี้ลคน

ตาย ก็ใหห้ลวงตาเลน่กบัผีนั่นแหละ พทุธงั สรณงั คจัฉามิ ก็
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เงียบ ธมัมงั สรณงั คจัฉาม ิก็เงียบ คนตายไม่รูเ้รื่อง พระก็เป็น

บา้ ใหศี้ลคนตาย เงียบ ปาณา ก็เงียบ อทินนา ก็เงียบ อะไรก็

เงียบๆทัง้นัน้แหละ สีเลนะสขุติงยนัติ ก็เงียบ เลยเงียบไปเลย คือ

เขา้ใจผิด ประชาชนทัง้หลาย พวกเราเงียบๆซะ ใหพ้อ่รบัศีล พอ่

ท่ีตายอยู่ในหีบนั่น เป็นบา้กนัหมดทัง้เมืองเลย อนันัน้อยา่ไปงม

งายถึงขนาดนัน้ ใหเ้ขา้ใจซะอย่างนัน้  

ศีลไม่ใช่เป็นของยาก ศีลก็หมายความวา่ไอก้ารละความชั่ว

เท่านัน้หละ ความชั่วจะเกิดขึน้ทางไหน เกิดขึน้ทางกายของเรา 

ทางวาจาของเราน่ี ทางใจของเราน่ี เท่านีห้ละมนัจะผิดพลาด

เกิดทีนี ้เราไปท่ีไหนก็เอาไปดว้ย กายก็มาวนันีใ้ช่มัย้ ใจก็มาวนันี ้

วาจาก็มาวนันี ้โทษมนัจะเกิด ก็เกิดขึน้มางกาย ทางวาจา ใจนี ้

น่ีคือแหลง่ท่ีจะปฏิบติั ขอ้ปฏิบติัมีอยู่แลว้ อย่าไปจนมนัเลย ดี

มนัก็ดีขึน้ตรงนี ้พดูดีก็ดีขึน้ตรงท่ีปากเราน่ี พดูไม่ดีก็ไม่ดีขึน้ท่ี

วาจานี ้ทัง้กายทัง้วาจานีม้นัมีอยู่แลว้ ไมต่อ้งอดท่ีจะตอ้งปฏิบติั 

ฉะนัน้เม่ือพดูถึงความเป็นจรงิหละ ปฏิบติัง่ายๆ คือขอ้ปฏิบติัมนั
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ง่าย มนัยากท่ีเราจะตอ้งปฏิบติันั่นแหละ ใหเ้ขา้ใจซะอยา่งนัน้ 

ใหเ้ขา้ใจธรรมะอย่างนีเ้ราเอาง่าย ไม่ลาํบาก  

วนันีก็้เหมือนกนั วนันีใ้ครจะรกัษาอโุบสถศีลก็รกัษาสิ รกัษา

อโุบสถศีล รกัษากาย รกัษาวาจาของเราเน่ียใหส้งบ มาน่ีภาวนา 

ใหมี้สติคุม้ครองเสมอ จะพดูอะไรก็ใหมี้สติสตงั พดูในทางท่ีดี ท่ี

ชอบ เป็นประโยชนต์น เป็นประโยชนค์นอ่ืนเท่านัน้ วนันีเ้ลิก

ในทางฆราวาส พดูอะไรตา่งๆนานาท่ีเรื่องท่ีไม่ดี ไม่ชอบธรรมะ 

ไม่เอามาพดู อยู่ในความสงบวนันี ้วนัหนึง่กบัคืนหนึง่ ท่านจดั

เรยีกวา่อยู่อโุบสถ อยู่อโุบสถศีล แตว่า่มนัยากนะ ปากมนัเคย

พดูมนัอยากพดูน่ะ ตามนัเคยเหน็มนัก็อยากเห็นน่ะ มนัดิน้อยู่

นั่นแหละ ไม่คอ่ยสบายหละ เย็นๆมาหรอือะไรมามนัก็นั่งสมาธิ 

หรอืเงียบในกลางวนัมานั่งสมาธิอยา่งนีก็้ได ้อย่าคยุกนัไปเรื่อง

อ่ืน  

วนันีแ้ปลวา่ทาํจิตใจใหม้นัสงบ รกัษาศีล เป็นศีล แลว้ก็เป็น

สมาธิ แลว้ก็เป็นปัญญา ทาํไปอย่างนีใ้หมี้ความหมายอยา่งนี ้

บางคนไม่รูจ้กันะ มาเขา้วดัตัง้แตเ่ป็นวดัป่ามาจนเป็นวดับดัเนีย้ 
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อยู่ไปนานๆ อยู่ไปนานๆ นกึวา่มนัจะดีขึน้ ไม่ไดน้ะคน บางทีก็

ยิ่งเหลวแหลกไป เหมือนไมเ้รานั่นแหละ มนัช่วงยาวๆ ก็เอาขงึ

ไปนานๆนกึวา่มนัจะทนทาน แหม มนัออ่นโยนๆไปหมด เราอยู่

ใกล้ๆ เหมือนกนัน่ะ นกึวา่เรามาวดั ก็มาแตว่ดันั่นแหละ แต่

ความเขา้ใจในการรกัษาศีลนัน้ไม่มี มนัก็ลาํบาก น่ี ศีลมนัอยู่ท่ี

เรา บญุมนัอยูท่ี่เรา เราสรา้งท่ีกาย วาจา ใจของเราน่ีเอง 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/PuJSWjh7hp0 (เริม่นาทีท่ี 28.05) 
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