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การสมาทานอุโบสถศลี 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

…ในวนัพระวนัศีล สนใจกนัแตว่นัเสารว์นัอาทิตย ์เลยหมนุ

ไปตามสากลเขาสว่นมาก ไม่ช่วยกนัรกัษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีของพระพทุธศาสนาไวเ้ลย ไอเ้รือ่งวนัพระ ๘ คํ่า ๑๕ 

คํ่าน่ี มนัมีมาในพทุธศาสนาของพระพทุธเจา้ทกุพระองคท่ี์ลว่ง

แลว้มา และท่ีจะมีตอ่ไปเบือ้งหนา้โนน่ก็เหมือนกนันะ ไมใ่ช่เพิ่งมี

แตพ่ทุธศาสนาของพระพทุธเจา้ของเรานีเ้ท่านัน้นะ เพราะฉะนัน้

แหละ วนั ๘ คํ่า ๑๕ คํ่าเน่ีย จงึช่ือวา่เป็นวนัอโุบสถโดยแทจ้รงิ 

ท่านผูส้รา้งบารมีทัง้หลาย ทา่นก็ถือเอาวนั ๘ คํ่า ๑๕ คํ่าน่ีเป็น

วนัรกัษาอโุบสถศีลของผูค้รองเรอืนทัง้หลาย  

แมแ้ตพ่ระพทุธเจา้ของเรา ตอนท่ีพระองคเ์สวยพระชาติเป็น

พระมหาชนกนะ่ ไปคา้ในสาํเภาแตก แลว้ก็แหวกวา่ยอยู่ใน

มหาสมทุรทะเล ถึงวนัท่ี ๗ มองขึน้ทอ้งฟา้ เห็นพระจนัทรเ์ต็ม

ดวง ก็เลยเขา้ใจวา่วนันัน้เป็นวนัอโุบสถ วนั๑๕คํ่า อมนํา้ทะเล

บว้นปากลา้งปากแลว้ก็สมาทานอโุบสถศีลดว้ยตนเอง ดว้ย
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อานิสงสท่ี์สมาทานอโุบสถศีลนัน้ ก็รอ้นถงึเทพธิดาผูร้กัษา

มหาสมทุร เทพธิดานัน้จงึไดเ้หาะตรวจดทูอ้งนํา้มหาสมทุรไป ก็

จงึไปเหน็พระมหาชนกโพธิสตัวล์อยคออยู่กลางนํา้มหาสมทุร

ทะเล ก็จงึไดซ้กัถามกนั ทดลองความจรงิใจวา่ท่านจะแหวกวา่ย

ไปทาํไม มหาสมทุรกวา้งใหญ่ไพศาล มองไม่เห็นฝ่ังเลย ถึงจะ

แหวกวา่ยไปยงัไงก็ไมพ่น้หรอก ทาํไมจงึมาแหวกวา่ยอยูอ่ย่างนี ้

มหาชนกโพธิสตัวก็์ตอบเทวดาวา่ ธรรมดาบณัฑิตทัง้หลายก็

ตอ้งทาํอย่างนีแ้หละ ไม่ควรท่ีจะปลอ่ยใหชี้วิตของตนแตกดบัไป

โดยท่ีตนไม่ไดพ้ยายามช่วยตวัเองเลย คนท่ีหมดหวงัในชีวิต โดย

ไม่ไดพ้ากเพียรพยายามชว่ยตนเองเลยนั่น แสดงวา่คนสิน้คิด 

คนไม่มีความคิดเลย คนไมมี่ความอดทน อนันัน้ไม่ใช่วิสยัของ

นกัปราชญ ์เม่ือมหาชนกตอบเทวดาอย่างนัน้ เทวดาก็พอใจ

มาก ก็จงึลงไปอุม้เอาพระมหาชนกนัน้ขึน้ไปวางไวแ้ท่นบลัลงัก์

ของกษัตรยิเ์มืองตกัศิลาในครัง้นัน้ บญุก็บนัดาลใหร้ถเส่ียงทาย

ใหว้ิ่งมาเกยเอา ไปเสวยราชครองเมืองตกัศิลาอยู่ครัง้นัน้น่ะ 

เน่ืองจากวา่พระมหากษัตรยิอ์งคก์่อนนัน้สวรรคตไป  
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น่ีแหละการรกัษาอโุบสถศีลน่ี จงึไดช่ื้อวา่เป็นธรรมเนียม

ของนกัปราชญท์ัง้หลายตัง้แตไ่หนแตไ่รมา แมว้า่พระพทุธเจา้ไม่

บงัเกิดขึน้ในโลก แตท่่านผูส้รา้งบารมีทัง้หลายทา่นก็รกัษาศีล ๕ 

ศีลอโุบสถตามกาลเวลาอยา่งวา่น่ีแหละ พอผูท่ี้สรา้งบารมี

ทัง้หลายมาระลกึได ้ถึงจะไมมี่พระพทุธเจา้บงัเกิดขึน้ แตม่นัก็มี

พวกฤาษีดาบสแนะนาํสั่งสอนเอา ใหรู้จ้กัขอ้วตัรปฏิบติั  

อย่างในตระกลูกษัตรยิ ์ศากยะราช คือตระกลูพระพทุธเจา้

ของเราเน่ีย เม่ือพระพทุธเจา้ยงัไม่อบุติับงัเกิดขึน้ ในตระกลูของ

พระพทุธเจา้น่ีก็พากนัไปนบัถือกบิลดาบสนัน้เป็นอาจารย ์ผูใ้ห้

ศีล ๕ หรอื ศีลอโุบสถ ถงึวนัอโุบสถมา ทา่นก็ไปสมาทานอโุบสถ

กบักบิลดาบส ไดแ้ก่พระเจา้สทุโธทนะ กบัพระนาางสิรมิหา

มายาเทวี และพระญาติพระวงศผ์ูใ้หญ่ เม่ือพระพทุธเจา้อบุติั

บงัเกิดขึน้ใหม่ๆ นัน้ กบิลดาบสก็เขา้ไปในพระราชวงั ไปขอดพูระ

ราชโอรส พระเจา้สทุโธทนะก็ใหแ้ม่เลีย้งนางนมเอาอุม้มาใหพ้ระ

ฤาษีไดด้ ูพระฤาษีดบูคุลิกลกัษณะของพระองคแ์ลว้ก็ไดก้ราบ

ลงไป พอกราบลงไปแลว้ก็รอ้งไห ้เม่ือมีผูถ้ามวา่ทาํไมจงึรอ้งไห ้
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รอ้งไหเ้พราะวา่พระราชกมุารน่ีเจรญิวยัใหญ่โตขึน้มา แลว้จะได้

ออกบวช จะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ในโลก แตข่า้พเจา้จะมี

อายอุยู่ไปไม่ทนัถึงนัน้เลย ก็จะหมดอายกุอ่นแลว้ น่าเสียดาย  

อนันีแ้หละธรรมดาทา่นผูรู้ท้ัง้หลายเป็นอยา่งนีแ้หละ เม่ือ

ท่านรูจ้กัวา่คนนีเ้ป็นคนมีบญุ เป็นคนดี ถงึแมจ้ะเป็นผูมี้อายุ

มากกวา่ตัง้หลายเทา่ก็ยอมกราบยอมไหว ้แมพ้ระเจา้สทุโธทนะ

ผูเ้ป็นพระบิดาของพระองคต์อนไปแรกนาขวญันั่นน่ะ พระองค์

ไปนั่งสมาธิอยูใ่ตต้น้หวา้นั่น จิตบรรลถุึงปฐมฌาณ จงึเอาพวก

เงาไมห้วา้นัน้ไมส่ามารถท่ีจะสา่ยไปตามเวลาบา่ยไดเ้ลย เงาไม้

หวา้คงท่ี พระเจา้สทุโธทนะไดเ้ห็นบญุญานภุาพของพระสิทธตั

ถะราชกมุารอย่างนัน้ ก็นั่งคกุเข่าลงกราบพระราชโอรสของตน  

น่ีแหละลองพจิารณาด ูทา่นผูเ้ป็นนกัปราชญท์่านไม่ถือเนือ้

ถือตวั ถือเอาความดีเป็นท่ีตัง้ เม่ือท่านผูใ้ดมีคณุสมบติัอนัดีงาม

เหนือกวา่ตนอย่างมากมายแลว้ ถงึจะเป็นผูมี้อายหุย่อนกวา่ก็

ตาม ก็แสดงความเคารพนบัถือ เป็นอย่างนัน้ อนับคุคลผูท่ี้ไม่

ถือเอาเหตผุลเป็นประมาณ หรอืไม่ถือเอาความดีเป็นหลกัอย่าง
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นีแ้ลว้ก็ แมว้า่ผูน้ัน้จะมีคณุสมบติัดีวิเศษยงัไงก็ตาม ถา้ตนมี

อายมุากกวา่แลว้ ก็ไม่ไดแ้สดงความเอือ้เฟ้ือนอบนอ้มอะไรตอ่

เลย กลวัเสียเกียรติ เคา้มีอายนุอ้ยกวา่ตน อยา่งนีแ้หละคน

ธรรมดาสามญัทั่วๆไป ไม่ไดถื้อเอาความดีเป็นเครื่องเทดิทนู 

หมายความวา่อย่างนัน้ 

ทีนีน้กัปราชญท์ัง้หลายนัน้ทา่นถือเอาความดีเป็นเครื่อง

เทิดทนูชีวิตจติใจของตน ทา่นเกลียดตอ่ความชั่ว ขึน้ช่ือวา่ความ

ชั่วแลว้ รูแ้ลว้วา่นีคื้อความชั่วอย่างนีแ้ลว้ก็ ไม่ปรารถนาจะทาํ

มนัเลย หาทางหลีกเล่ียง อนันีแ้หละเรยีกวา่เป็นนิสยัของ

นกัปราชญ ์บรรดาพวกเราท่ีเป็นพทุธศาสนิกชนอย่างนีแ้หละ 

แสดงความเล่ือมใสในพระรตันตรยัวา่เป็นท่ีพึง่ท่ีระลกึอย่างนี ้ก็

สมควรท่ีจะบาํเพ็ญตนเป็นนกัปราชญ ์ไมค่วรท่ีจะแสดงตวัเป็น

แตป่ถุชุนอยู่เรือ่ยไป น่ีเราเป็นสาวก สาวกิาของพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้ทรงวางพระองคอ์ย่างไร ทรงแนะนาํสั่งสอนใหว้าง

ตนอย่างไร เราก็พยายามดดัจรตินิสยัของเราใหล้งสูธ่รรมวินยั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 6 
 

คาํสอนของพระพทุธเจา้ใหเ้ต็มความสามารถของตน น่ีแหละจงึ

เรยีกวา่เป็นผูมี้ความเช่ือเล่ือมใสและเคารพอย่างจรงิใจ  

ถา้หากวา่เราไม่นอ้มตนลงสูธ่รรมสูว่ินยัอยา่งวา่นีน้ะ กิเลส

มนัก็ไม่เบาบางลงไปไดเ้ลย นั่นแหละ เพราะฉะนัน้เรื่องมานะทิฐิ

จงึช่ือวา่เป็นท่ีรวบรวมไวซ้ึง่กิเลสบาปธรรมกิเลสทัง้หลาย ขอให้

พากนัเขา้ใจ ความเป็นผูอ้อ่นนอ้มตอ่ธรรมตอ่วินยัอนันีเ้ป็น

อบุายกาํจดักิเลสบาปธรรมใหเ้บาบางออกไปจากจิตใจ 

เพราะวา่เรื่องศีลธรรมนีเ้ป็นของออ่นละเอียดน่ิมนวล สงบเย็น 

ไม่แข็งกระดา้ง ดงันัน้ถา้เราไม่นอ้มกาย นอ้มวาจา นอ้มใจลง

ไปสูธ่รรมวินยัท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงไวน้ัน้ มนัก็ไม่มีอนัใดท่ีจะ

มากาํจดักิเลสบาปธรรมออกไปได ้ 

เอา้ ทาํไมจงึเป็นอย่างนัน้ ธรรมดาไมอ้อ่นเน่ีย ลมพดัมา มนั

ก็ลม้ลงไปไม่ใช่เหรอ บางคนก็อาจจะคิดอย่างนัน้น่ะ อนัอย่าไป

เปรยีบเทียบเอาไม ้เอาธรรมชาตินัน้มาใสก่บัธรรมะอนัเป็นฝ่าย

กศุล มนัเขา้กนัไม่ได ้คือหมายความวา่กิเลสบาปธรรมทัง้หลาย

นั่นน่ะ มนัก็ใจของเรานั่นแหละเป็นผูส้รา้งขึน้ เม่ือใจสรา้งมนัขึน้
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มาแลว้ กิเลสบาปธรรมเหลา่นัน้มนัก็ทาํใจใหแ้ข็งกระดา้ง

กระเด่ือง น่ี มนัเป็นอย่างนัน้ ทีนีเ้ม่ือบคุคลมาเหน็โทษของกิเลส

บาปธรรมเหลา่นัน้วา่มนัจะพาตนใหท้าํกรรมอนัชั่วหนกัเขา้ไป

เรื่อยๆ จะพานาํตนไปสูท่กุขใ์นวฏัสงสารนี ้ไม่รูจ้กัจบจกัสิน้ เม่ือ

ผูใ้ดรูอ้ย่างนัน้แลว้ ก็พยายามนอ้มกายวาจาใจของตนลงสูธ่รรม

สูว่ินยัคาํสอนของพระพทุธเจา้นี ้เม่ือใจมนัฝักใฝ่หรอืมนัดดูด่ืม

ในธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เขา้ไปแลว้อย่างนี ้มนัก็ละทิง้ซึง่

ความโลภ ความโกรธ ความหลงอนันัน้ ไมส่ะสมกิเลสเหลา่นัน้

ใหห้นาแนน่ขึน้ในจิตใจของตน เป็นอย่างนัน้เรื่องมนัน่ะ  

เพราะวา่คนเราน่ีนะ ถา้หากวา่เรามองหาใครซึง่ไม่มี

คณุสมบติัเหนือกวา่ตนมากมายแลว้ มนัไม่ยินดีท่ีจะนอบนอ้ม

เลย ไม่พอใจท่ีจะเคารพนบัถือเลย นิสยัปัจจยัของมนษุยเ์รา

มนันะ่ เป็นมาแตไ่หนแตไ่ร เป็นอย่างนัน้ ดงันัน้แหละท่านผูท่ี้จะ

เป็นผูน้าํสตัวโ์ลกทัง้หลายใหพ้น้จากทกุขน์ะ่ จงึตอ้งสรา้งบารมี

เอามากมาย จนวา่พระบารมีธรรมอนันัน้แก่กลา้เต็มบรบิรูณ์

ตามพทุธภมูิ ภมูิของพระพทุธเจา้แลว้ นั่นแหละพระองคจ์งึได้
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ตรสัรู ้เม่ือตรสัรูแ้ลว้ก็ประกอบไปดว้ยคณุธรรม ๑๐ ประการน่ะ 

ซึง่ไม่มีในพระสาวกเลย ท่ีทา่นเรยีกวา่ทศพลญาณ พระองคท์รง

ไวซ้ึง่พระญาณ ๑๐ อยา่ง  

พระญาณอนัสาํคญัท่ีสดุก็คือพระสพัพญั�ตุญาณ แปลวา่

ญาณท่ีหยั่งรูส้พัพเญยยธรรมทัง้หลาย สดุทา้ยก็เรยีกวา่รูอ้รยิสจั

ธรรมทัง้ ๔ อนันีแ้หละ นบัวา่เป็นพระปรชีาญาณอนัสาํคญัน่ะ

ของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย คือวา่พระองคค์น้พบอรยิสจัธรรมทัง้ 

๔ ก่อนคนอ่ืนทัง้หมด แลว้ก็ไม่มีใครแนะนาํอบุายตา่งๆให้

พระองคเ์ลย พระองคใ์ชค้วามสามารถของพระองค ์พากเพียร

พยายามไป ก็ถึงไดรู้แ้จง้ในอรยิสจัธรรมทัง้ ๔ นีไ้ด ้เหตนุัน้ทา่น

จงึเรยีกวา่เป็นอจัฉรยิบคุคล แปลวา่บคุคลท่ีนา่อศัจรรยม์าก 

อศัจรรยค์วามเพียร ความพยายาม ความอดทนของพระองคน์ั่น

แหละ อศัจรรยพ์ระปัญญาอนัยิ่งเหนือมนษุยแ์ละเทวดา

ทัง้หลายนั่น  

ก็ถึงขนาดนัน้แหละ มนษุยแ์ละเทวดาทัง้หลายผูมี้เกียรติมี

ยศช่ือเสียง เช่นพระราชา มหากษัตรยิ ์เศรษฐี มหาเศรษฐีพวก
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เนีย้ ก็จงึไดย้อมเคารพนอบนอ้มตอ่พระองค ์นอกจากนัน้แลว้ก็

ไดแ้ก่พวกฤาษีดาบส อะไรท่ีถือตวัวา่ตนผูมี้ฤทธ์ิมีเดชอยู่นั่นน่ะ 

ก็ตอ้งไดไ้ปยอมนอบนอ้มตอ่พระองค ์สาํหรบัท่านผูมี้บารมีแก่

กลา้แลว้ ก็ไดข้อบวชในสาํนกัของพระองค ์บวชแลว้บาํเพ็ญไป

ไม่นานทา่นก็ไดส้าํเรจ็อรหนัต ์หมูนี่ก็้ลว้นตัง้แตไ่ดล้ดทิฐิมานะ

ของตนลงทัง้นัน้แหละ ท่ีตนสาํคญัวา่ตนดีมาแตก่่อนนั่นน่ะ ลด

ทิง้หมดเลย ไม่เอา นั่นแหละ มายอมรบัเอาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้น่ี ยกใสเ่กลา้เขา้ใสห่วั ประพฤติปฏิบติัตาม

ดว้ยความไมป่ระมาท  

ถา้เป็นฆราวาสนิสยัก็นอ้มเอาทานมยัน่ีเขา้ไปตัง้ไวใ้นจติใจ

ของตน ยนิดีในการบรจิาคทานทกุเม่ือ นั่นแหละ นอ้มเอาศีล ๕ 

ศีลอโุบสถไปใสใ่จไว ้รบัปฏิบติัตามโดยความไม่ประมาท อยา่ง

นีแ้หละ นอ้มเอาสมาธิภาวนาน่ีเขา้ไปไวใ้นใจ คือวา่ฝึกหดันั่ง

สมาธิภาวนาตามท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่งสอนไว ้สาํหรบัฆราวาสก็

ลองฟังดซูี่ ทาน ศีล ภาวนา ไม่ใช่วา่ภาวนาแตภิ่กษุสามเณร

เท่านัน้นะ แมผู้ค้รองเรอืนก็ภาวนาเหมือนกนั  
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แตค่นสว่นมากน่ะไม่คอ่ยสนใจเลย สนใจแตกิ่นๆทานๆไป

ตามประเพณีเท่านัน้แหละเป็นสว่นมาก แมแ้ตศี่ลน่ีก็ไม่คอ่ย

สนใจกนัเลย เอาแตม่นัจะได ้เอา้ ถา้เขา้วดัทีนงึ ก็สมาทานศีล 

๕ เสียครัง้นงึ แลว้ก็แลว้ไป เม่ือออกจากวดัไปแลว้ ศีล ๕ ก็ฝาก

ไวก้บัพระ ไม่ไดเ้อาติดตวัไปในบา้นเลย อย่างนีมี้อยูถ่มไปเป็น

อย่างนี ้น่าทเุรศ อนันัน้ไดช่ื้อวา่เป็นผูท่ี้ไม่ไดซ้าบซึง้ในคณุของ

ศีลดว้ยปัญญาของตนเองเลย ไม่ไดม้องเหน็วา่ ศีลอนันีเ้ป็น

สมบติัอนัลํา้คา่สาํหรบัชีวิตของตนนะ่ ไม่ไดคิ้ดเห็นเลย คน

สว่นมากน่ะนกึวา่เป็นประเพณีเฉยๆ รบัศีลก็รบัไปตามประเพณี

เท่านัน้แหละ เม่ือเลิกจากวดัวาอารามไปแลว้ก็แลว้ไปเลย ก็ยงั

ไปทาํความชั่วอยู่เหมือนเดิม อย่างนีมี้อยู่ถมไป เป็นอยา่งนัน้ 

ความจรงิน่ะ ศีลน่ะเป็นสมบติัอนัลํา้คา่จรงิๆอะ้ เพราะผูใ้ด

มีศีลแลว้ ผูน้ัน้จะเป็นผูไ้มท่าํบาป ผูไ้ม่ทาํบาปแลว้ก็ชีวิตน่ีมนัก็

จะไม่หมนุไปสูท่กุขท์ัง้ในปัจจบุนัและเบือ้งหนา้ ละโลกนีไ้ปแลว้ 

ถา้หากวา่มนัจะตอ้งไปเกิดอีกก็เกิดในสถานท่ีมีความสขุความ

เจรญิยิ่งๆขึน้ไป เชน่สวรรคด์ั่งท่ีตาํราทา่นกลา่วไวน้ั่นแหละ คน
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ทัง้หลายไม่ไดน้อ้มจิตคิดพิจารณาใหเ้ห็นคณุคา่ของศีลวา่เป็น

ของประเสรฐิ จะนาํชีวิตของตนใหบ้รรลถุึงซึง่ความสขุอนัยั่งยืน

นาน น่ี คนทัง้หลายมาติดแตค่วามสขุชั่วคราวอยู่อย่างนัน้แหละ 

พอมาเกิดมาเป็นคนแลว้ มีอวยัวะรา่งกายสมบรูณ ์กินก็ได ้นอน

ก็หลบั ฟ้อนราํขบัรอ้งดีดสีตีเป่าอะไรก็ได ้อย่างนีแ้ลว้ก็ถือตนมี

ความสขุสบาย แลว้ก็ลืมเสีย ลืมศีลลืมธรรม ลืมบญุลืมบาปไป

เลย ตนทาํบาปอยู่ก็ไม่รูต้วั อย่างนีแ้หละ เม่ือเป็นเชน่นีแ้ลว้มนั

จะไปนาํตนใหพ้น้ทกุขไ์ดอ้ยา่งไรอะ้ เกิดไปชาติใดก็จะไปเสวย

แตท่กุขจ์ากกระทาํบาปกรรมอนันัน้ ไม่รูจ้กัละ ไม่รูจ้กัถอน เลย

ไม่คิดท่ีจะละบาปเลยในชีวติน่ะ คนสว่นมากเป็นอยา่งนัน้  

ดงันัน้ในท่ีนีจ้งึขอเตือนเพ่ือนพทุธบรษัิททัง้หลาย ขอให้

สาํนกึถึงคาํสอนของพระพทุธเจา้ไวใ้หม้าก นกึถงึคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้นัน้พระองคเ์จา้ตรสัรูแ้จง้แทงตลอด

เรื่องบาปบญุคณุโทษจรงิๆ ถา้หากวา่พระองคไ์ม่รูจ้รงินัน้ 

พระองคไ์ม่ไดท้รงแนะนาํสั่งสอนพทุธบรษัิทเลย เหมือน

อย่างเช่นพระองคเ์จา้เสด็จออกบวชทีแรกนั่นแหละ เม่ือยงัไม่ได้
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ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ พระองคไ์ม่ไดส้อนคนเลย และก็ไม่ได้

ประกาศความตรสัรูอ้ะไรใหภิ้กษุปัญจวคัคียท์ัง้ ๕ นัน้ฟังเลย  

เม่ือพระองคต์รสัรูแ้ลว้ เสด็จไปโปรดปัญจวคัคียท์ัง้ ๕ ท่ีป่า

อิสิปตนมฤคทายวนั ใกลก้บัเมืองพาราณสีนั่นน่ะ ภิกษุปัญจ

วคัคียท์ัง้ ๕ ก็ยงัไปตอ่วา่พระองค ์เม่ือพระองคป์ระกาศวา่จะ

แสดงธรรมใหฟั้งอยา่งนี ้อญัญาโกณฑญัญะก็คดัคา้นพระองค์

วา่พระองคน์ัน้ไม่ไดต้รสัรูเ้ลย เพราะวา่คลายความเพียร เวียน

มาเป็นคนมกัมาก ไฉนจะไดต้รสัรู ้อย่างนีแ้หละ เม่ือพระองคเ์จา้

ทรงตกัเตือนวา่ ไอค้าํพดูเชน่นีน้่ะ เราเคยพดูมารเึปลา่ตัง้แตท่ี่

ลว่งแลว้มา ตัง้แตเ่รากบัทา่นทัง้หลายอยูด่ว้ยกนัน่ะ เราไดเ้คย

พดูอย่างนีห้รอืไม่ ใหท้บทวนด ูเม่ือท่านเหลา่นัน้ทบทวนด ูก็

ปรากฏวา่พระองคไ์ม่ไดพ้ดูอย่างนัน้ซกัทีเลย พระองคไ์ม่ไดพ้ดู

วา่พระองคไ์ดต้รสัรูแ้ลว้ อย่างนีน้ะ ไม่มีเลย ดงันัน้แหละ ปัญจ

วคัคียท์ัง้ ๕ นัน้ จงึไดส้าํคญัวา่พระองคเ์ป็นผูต้รสัรูส้มัมาสมัโพธิ

ญาณแลว้จรงิๆ จงึไดแ้สดงความเคารพกราบไหว ้ยอมตน ท่ีจะ

ฟังธรรมคาํสอนของพระองค ์อย่างเนีย้นะ่  
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ถา้หากวา่ท่านภิกษุปัญจวคัคียท์ัง้ ๕ นั่นนะ่ ไม่ยอมเคารพ

หรอืวา่เช่ือถือถอ้ยคาํของพระองค ์ท่ีพระองคท์รงแสดงวา่

พระองคเ์ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้นัน้ พระองคก็์จะไม่แสดง

ธรรมใหแ้ก่ฤาษีทัง้ ๕ นัน้เลยแหละ เพราะวา่ถงึแสดงไปแลว้มนั

ก็ไม่สามารถท่ีจะรูแ้จง้ไดเ้ลย เน่ืองจากวา่จติใจแข็งกระดา้ง

กระเด่ือง ไม่เช่ือไม่เคารพ ลองพิจารณาดซูิ ความเคารพนอบ

นอ้ม ความเช่ือน่ีนบัวา่เป็นปัจจยัสาํคญัมากท่ีจะใหค้นเราได้

บรรลถุึงกศุลธรรมตา่งๆ นบัแตโ่ลกียกศุลไปจนถงึโลกตุตรกศุล

นั่นแหละ มนัเกิดขึน้ไดด้ว้ยอาการท่ีเราเคารพออ่นนอ้มลงไป

จรงิๆ  

นอ้มตนลงไปตอ่ทานอย่างนีน้ะ ก็อย่างท่ีพระพทุธเจา้

แนะนาํไว ้นั่นแหละ ก่อนจะใหท้านก็ยกของทานจบศีรษะก่อน 

นั่นแสดงวา่เราเคารพตอ่ทาน เราเช่ือวา่ทานนีมี้ผลดีจรงิ ผลทาน

นีจ้ะอาํนวยความสขุใหเ้ราจรงิ เน่ียเราจงึไดแ้สดงความเคารพ

ตอ่ทานนัน้ก่อน จงึไดน้อ้มเขา้ไปถวายผูร้บั นั่นแหละ เรานอ้ม

ตนตอ่ศีลอย่างนีน้่ะ ตอนท่ีเราจะรกัษาศีล เราก็ไดก้ราบไดไ้หว ้
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ไดอ้าราธนาศีลเขา้ไป นั่นแสดงวา่พอใจท่ีจะรบัเอาศีลนัน้ไป

ปฏิบติัตาม จงึไดก้ลา่วคาํอาราธนาตอ่พระ ขอใหพ้ระท่าน

ประกาศศีลให ้ใหท้า่นเป็นสกัขีพยาน วา่พวกขา้พเจา้ทัง้หลาย

จะรกัษาศีล ๕ หรอืวา่รกัษาศีลอโุบสถ อนัประกอบไปดว้ยองค ์

๘ ประการ ใหบ้รสิทุธ์ิบรบิรูณ ์จะไม่ใหข้าด ไม่ใหด้า่ง ไม่ให้

พรอ้ย  

น่ีแหละ มนัเป็นความสตัยค์วามจรงินะ เราตัง้ความสตัย์

ความจรงิลง ก็เป็นการแสดงความออ่นนอ้มตอ่ศีลจรงิๆ เม่ือ

สมาทานแลว้ก็สาํรวมระวงัตนจรงิๆ ไม่ใหศี้ลมนัดา่งมนัพรอ้ย 

อย่างนีม้นัก็มีอานิสงสม์ากแลว้บดันีน้ะ่ การรกัษาศีลนั่นน่ะ 

เพราะวา่เราตอ้งนอ้มกาย วาจา ใจ ลงตอ่ศีลจรงิๆ ถา้หากวา่ไป

ใจแข็งกระดา้งกระเด่ืองเขา้ไปแลว้ ซกัหนอ่ยศีลก็ขาดแหละบดันี ้

นะ รกัษาศีลไวไ้ม่ไดเ้ลย เป็นอย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้แหละ อนัชีวิตของคนเราน่ี ท่ีมนัจะถึงซึง่ความ

บรสิทุธ์ิผดุผ่อง จากกิเลสบาปธรรมได ้ก็เพราะอาศยัการท่ีเรายดึ

มั่นอยู่ในขอ้ปฏิบติัสามประการนีเ้อง ถา้เป็นพระภิกษุสามเณร 
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ก็เป็นผูม้ั่นอยู่ใน ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เป็นทายก ทายิกา ก็เป็น

ผูต้ัง้มั่นอยู่ในทาน ในศีล ในภาวนา โดยความไม่ประมาท ทาํ

ความพอใจในขอ้ปฏิบติัอย่างนี ้อย่างแก่กลา้ดีเดียว ไม่ใช่พอใจ

ธรรมดา พอใจอย่างหนกัแน่นเลยอะ้ ในชีวิตของเราน่ีจะไม่ละ

เวน้จากขอ้ปฏิบติัอนันีเ้ลย น่ีสมาทานมั่นลงไปอย่างนัน้จรงิๆ  

เม่ือผูใ้ดสมาทานมั่นลงไปอย่างนัน้แลว้ ลงมือปฏิบติัไป

ตามนัน้แลว้ บญุกศุลมนัก็เกิดไดท้กุเวลาเลย ในตวัของบคุคลผู้

นัน้ก็เต็มไปดว้ยบญุกศุลน่ะ เม่ือเป็นผูส้ั่งสมบญุกศุลใสต่นอยู่

เป็นประจาํอยูอ่ย่างนัน้แลว้ บาปมนัก็ไม่มีโอกาสจะแทรกแซง

เขา้ไปไดเ้ลย น่ีนั่นแหละ สาเหตท่ีุบาปมนัจะหมดไปสิน้ไปจาก

กาย วาจา ใจได ้ก็เพราะวา่บคุคลมาทาํความพอใจในบญุกศุล

ใหม้ากขึน้เรื่อยๆ เอา้ ไม่ไดใ้หท้าน วตัถ ุส่ิงของ ก็สาํรวมในศีล

ใหบ้รสิทุธ์ิ ไม่ลว่งศีล อนันัน้มนัก็เป็นบญุกศุลสว่นหนึง่แลว้ เอา้ 

นอกจากใหส้าํรวมในศีลแลว้นัน้ เราก็มีภาวนา เพราะวา่เรื่อง

รกัษาศีลก็ดี ภาวนาก็ดี ไม่ไดสิ้น้เปลืองเงนิทองขา้วของอะไรเลย 

เพียงแตม่าสาํรวมกาย วาจา ใจของตนใหม้นัสงบระงบัลงไป 
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จากความโลภ ความโกรธ ความหลงนีใ้หไ้ด ้เรยีกวา่ทาํใหกิ้เลส

เหลา่นีม้นัสงบลง แตม่นัก็ยงัไม่ขาดเด็ดลงไปไดก้่อนหรอก แต่

ขอใหม้นัสงบลงไป ใหม้นัออ่นกาํลงัลง  

น่ี เราตอ้งพยายามภาวนาตดัรอนมนั ใหม้นัเบาลงไปเรื่อยๆ 

เช่นอยา่งความโลภน่ีมนัก็พอเบาอยู่บา้ง คนผูเ้ล่ือมใสใน

ศีลธรรมแลว้ซึง่จะไปคิดอยากจะไดส้มบติัผูอ่ื้นมาเป็นของตน

แลว้วางแผนฉอ้โกงหลอกลวงเอาโดยทางทจุรติอย่างนัน้ คงไม่มี 

แตว่า่เรื่องความโกรธน่ีซี่ ความโกรธเน่ีย ถงึแมว้า่ผูร้กัษาศีลฟัง

ธรรมอยู่ มนัก็ยงัมีอยู่ในใจอยู่น่ี เม่ือใครพดูอะไรไม่สบกบั

อารมณแ์ลว้มนัก็หงดุหงิดขึน้มา น่ีมนัมีอยู่ เพราะฉะนัน้ตอ้งให้

สาํรวจตรวจตราดจูิตใจของตนใหม้ากทีเดียว ตอ้งสงัเกตไปเป็น

ระยะๆไป ระยะเวลาท่ีมีอารมณไ์ม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเขา้

มานะ่ ตนมีสติควบคมุจิตไดเ้พียงไหน ไมใ่หจ้ิตมนัหวั่นไหวหรอื

วา่หงดุหงิดหรอืวา่โกรธไปในเรื่องนัน้น่ะ เรือ่งไม่พอใจนั่นน่ะ ตน

ควบคมุจิตใจของตนไดเ้พียงไหน หรอืวา่ควบคมุจิตใจไม่อยู่ ถา้

ตนสงัเกตตนไปเรื่อยๆมนัก็รูไ้ด ้ 
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พอรูว้า่ตนยงัควบคมุจิตใหต้ัง้มั่นตอ่เรื่องนีย้งัไม่ได ้จิตยงั

หวั่นไหวไปอยู ่ตัง้สติสมัปชญัญะใหก้ระชบัเขา้ไปกวา่นัน้ 

ระมดัระวงัจิตใจของตน สาํรวมจิตของตนใหแ้น่วแน่ไปกวา่นัน้ 

แลว้ใชอ้บุายปัญญา สอนจิตใจใหเ้หน็โทษแห่งความโกรธ ความ

หงดุหงิดในจิตใจ แมไ้ม่แสดงออกทางกายวาจาก็ตาม เพียงแต่

แสดงออกทางกิรยิาใจ กิรยิาของจิตใจนัน้มนัก็เป็นชนวนท่ีจะให้

แสดงออกมาทางกาย วาจาไดเ้หมือนกนัแหละ เม่ือมนัก่อตัง้

กิเลสเหลา่นีใ้หม้ากๆขึน้ไปแลว้ เพราะฉะนัน้เม่ือเราประพฤติ

ปฏิบติัเขม้งวดเขา้ไปจรงิๆแลว้ก็ระวงัอยา่ใหจ้ิตมนัหงดุหงิดเลย 

เม่ือไดก้ระทบกบัอารมณท่ี์ทา่นเรยีกวา่อนิฏฐารมณ ์อารมณท่ี์

ไม่ชอบใจนั่นน่ะ แลว้ก็สะกดจิตไว ้ไม่ใหม้นัหวั่นไหวไปตาม

อารมณน์ัน้ใหไ้ด ้เม่ือเราสะกดมนัไวบ้อ่ยๆเขา้ไปอย่างนี ้มนัก็

เขม้แข็งขึน้หละบดันีน้ะ มนัก็ไม่เผลอ เม่ืออารมณม์นัเชน่นัน้ 

กระทบกระทั่งตอ่ไปมนัก็รูส้กึเฉยๆไม่ต่ืนเตน้อะไรเลย เพราะมนั

มีกาํลงัสมาธิ กาํลงัสติ…(เทปจบ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/Kb3b5mknEaY  

https://youtu.be/Kb3b5mknEaY

