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อุโบสถศลี 

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

สาํรวมกาย สาํรวมใจ น่ีการทาํบญุอยู่ตรงนี ้คือความ

เรยีบรอ้ย ท่ีมีสติสาํรวมกาย ท่ีมีสติสาํรวมใจ เป็นความงามของ

พทุธบรษัิทในธรรมะวินยัของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เม่ือมีความ

สาํรวมแลว้ก็ตอ้งเป็นผูมี้สติ เป็นผูป้ระพฤติธรรมและปฏิบติั

ธรรม ก็ช่ือวา่เป็นผูมี้ศีล ท่านเรยีกวา่ สงัวโร ท่ีวา่ศีลคือความ

สาํรวมน่ีเอง ช่ือวา่ศีล รกัษาศีล ท่ีเราสมาทานนั่นละเวน้ ไม่

กระทาํส่ิงท่ีเป็นโทษ ๘ อย่าง แตม่าดใูน ๘ อย่างน่ี ขอ้ทา้ยไม่

น่าจะเป็นโทษ เพราะอาหารเป็นเครื่องเลีย้งชีวิต แตถ่า้เรา

สมาทานแลว้ ไปบรโิภคแลว้เป็นโทษ…ไมน่่าจะเป็นโทษ การท่ี

เป็นโทษก็เพราะเหตใุด อนันีพ้วกเราน่าจะศกึษาใหเ้ขา้ใจชดัให้

ละเอียดท่ีพระพทุธองคท์รงมุ่งหมาย  

ขอ้นอกนัน้ เชน่การประดบัประดาตกแตง่รา่งกาย การขบั

รอ้ง หรอืการดเูขาละเลน่ตา่งๆ การดเูขาละเลน่ตา่งๆ พระองคมี์

จดุประสงคเ์พ่ือใหเ้ราสาํรวมตา เพราะการเลน่นะ่ไม่เป็นเหตใุห้
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เกิดสติปัญญา ความสงบสขุอย่างแทจ้รงิ ทาํใหเ้รามวัเมาหลง

ไม่รูธ้รรม ไม่เห็นธรรม การไปฟังขบัรอ้งหรอืขบัรอ้งเองหรอืฟังคน

อ่ืนขบัรอ้ง ขบัรอ้งก็เป็นการสาํรวมห ูการไม่ใหป้ระดบัตกแตง่

ดว้ยเครื่องระเบียบเครื่องหอมก็เป็นการสาํรวมจมกู สาํรวมกล่ิน

ในจมกู การไม่ใหบ้รโิภคอาหารในเวลาวิกาลก็เพ่ือใหเ้กิดความ

สาํรวมลิน้ ไม่ใหน้อนในท่ีนอนอนัสงูอนัใหญ่ท่ีภายในมียดัดว้ย

นุ่นและสาํลีก็เพ่ือใหเ้ราสาํรวมกาย  

เพราะฉะนัน้อโุบสถศีลน่ีเป็นอินทรยีสงัวรครบถว้น จงึเป็น 

อปุรมิศีล ศีลอย่างสงูสาํหรบัฆราวาสผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรม 

พระองคไ์ดท้รงเทศนาสอนใหพ้ทุธบรษัิทปฏิบติัตัง้แตส่มยัครัง้

พทุธกาล ก็มีการปฏิบติัรกัษาศีลอโุบสถสาํหรบัฆราวาส มีธุระ

ภาระทางบา้นทางเรอืนหลายอย่าง พระองคก็์เปิดโอกาสใหไ้ด้

ประพฤติพรหมจรรยว์นัหนึง่กบัคืนหนึง่ เพราะศีลอโุบสถน่ีเป็น

ศีลพรหมจรรย ์เพราะขอ้ท่ี ๓ เวน้ เวน้ขาด ไม่ใหอ้ยู่รว่มกนั แต่

ศีล ๕ นัน้ไม่ไดเ้วน้ทัง้หมด เวน้แตเ่ฉพาะท่ีมีผูป้กครองหวงหา้ม 

สว่นการแตง่งานท่ีถกูตอ้งเฉพาะสามีภรรยาอยู่รว่มกนั ไม่หา้ม 
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แตอ่โุบสถศีลน่ีเวน้ ท่านใหเ้วน้ชั่วคราว วนัหนึ่งกบัคืนหนึ่ง เพ่ือ

จะไดถื้อวา่เป็นการบวชและประพฤติพรหมจรรยก็์วา่ได ้ 

การท่ีเราละ การท่ีเราเวน้เน่ียแหละ เป็นเจตนาท่ีจิต

ประกอบไปดว้ยศรทัธา ท่ีเป็นบญุเป็นกศุล เราทาํไดแ้ตไ่ม่ทาํ 

เราเวน้ เชน่เราเวน้จากการทาํลายชีวติซึง่กนัและกนัตลอดถึง

สตัว ์เราทาํได ้ใครก็ทาํได ้แตเ่ราไม่ทาํ มีเจตนาละเวน้ เพราะ

ปัญญาท่ีพจิารณาเห็นคณุเห็นโทษ คือเหน็โทษของการกระทาํ 

เป็นการเบียดเบียนทาํลายซึง่กนัและกนั พวกเราทาํไม่ได ้เพราะ

มารูช้ดัแจง้วา่ ชีวิตของใครใครก็รกั ใครๆก็หวงแหน ใครๆก็

ตอ้งการความสขุ อยู่เป็นสขุ ไม่ใหใ้ครมาเบยีดเบียน มาทาํลาย

ชีวิตของเรา สตัวอ่ื์นเคา้ก็เชน่เดียวกนั  

น่ีปัญญาสว่นในเรื่องของศีล ความดีของศีล เม่ือเราไม่

เบียดเบียนอยา่งนัน้แลว้ อานิสงสก็์คือไม่เป็นภยั เป็นมิตรภาพ

การอยู่รว่มกนั น่ีอนันี ้สงัคมรบัรอง บณัฑติทัง้หลายรบัรอง น่ีเรา

ควรพิจารณาใหเ้หน็ทัง้โทษ ทัง้คณุ ทัง้สองอย่าง อย่างนีศ้รทัธา
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ของเราจะไดต้ัง้มั่น มีสจัจะในการรกัษาศีลขึน้มาโดยความเหน็

คณุของการปฏิบติัท่ีเราเล่ือมใสนบัถือพระพทุธศาสนา  

น่ี ชดัขอ้เดียวเทา่นีก็้ใหพ้วกเราทัง้หลายพิจารณาดว้ย

ตนเองทกุขอ้ ทัง้คณุทัง้โทษ เพ่ือใหเ้กิดปัญญาดว้ยตนเอง ไม่

อยากขยายใหห้มด ใหโ้อกาสเราผูฟั้งจดจาํไวส้กัขอ้หนึ่ง แลว้ก็

ไปขยาย พิจารณาขอ้ ๒ ขอ้ ๓ แตล่ะขอ้ๆ การพิจารณาดว้ย

ตนเองอยา่งนีท้่านวา่ ธมัมวจิยะ เป็นธรรมอย่างสงูท่ีเรยีกวา่

โพชฌงค ์องคท่ี์เราจะตอ้งบรรลธุรรมหรอืตรสัรูธ้รรม ทาํใหเ้รา

มนสิการธรรม ทาํใหจ้ิตใจของเราไดมี้วหิารธรรมเป็นเครื่องอยู่ 

คือจะอยู่ดว้ยการพนิิจพิจารณาธรรม ไม่ใหว้า่งจากธรรม แมแ้ต่

เราทาํงานส่ิงอ่ืน เราก็หยิบยกธรรมเหลา่นีม้าพิจารณาไปดว้ยก็

ได ้ยงัเป็นบญุเป็นกศุล บงัเกิดผลความสขุความเจรญิ สมกบัเรา

ท่ีเป็นชาวพทุธท่ีพระพทุธเจา้สอนใหเ้ราเป็นคนมีความรูค้วาม

ฉลาดในการรกัษาตน เรยีกวา่ นิปโก มีปัญญาเครื่องรกัษาตน

ใหพ้น้จากเวร ใหพ้น้จากภยั ใหพ้น้จากความเศรา้หมองทาง

ภายนอกภายในรา่งกายและจิตใจ  
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เพราะฉะนัน้จะใหช้าวพทุธเรามีความรูค้วามสามารถ มี

ศรทัธาพลงัอนัเขม้แข็งในตวัของเราเพ่ือจะไดเ้ด็ดขาดในการ

กระทาํอนัส่ิงท่ีไม่มีประโยชน ์เพ่ือจะไดต้ดัขาดใหห้มดไป ไม่

สงสยัในเรื่องส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน ์ไม่จาํเป็น เพราะโทษท่ีเกิดขึน้

จากการกระทาํคือทกุขน์ะ่ไม่จาํเป็นสาํหรบัพวกเรา เราไม่

ตอ้งการ เราตอ้งการแตค่วามสงบสขุท่ีไมมี่เวรไม่มีภยัเท่านัน้ ท่ี

ทาํใหเ้ราอยู่เยน็เป็นสขุ  

แตส่งัเกตดแูลว้ ชาวพทุธเรายงัปฏิบติัหละหลวม จงึมี

ปัญหาตามวดัตา่งๆในระหวา่งพระกบัโยม ในระหวา่งโยมกบั

พระ ในระหวา่งโยมกบัโยมเขา้วดัดว้ยกนั ปัญหาตา่งๆ เพราะ

เราไม่หนกัแนน่ในการศกึษาและปฏิบติัอนันีใ้หม้นัจรงิจงักบั

ปัญหาเหลา่นีเ้กิดขึน้ไดอ้ย่างไร ซึง่ทกุคนก็ไม่ตอ้งการ แตก็่

เกิดขึน้บอ่ยๆ แตเ่ฉพาะอยา่งยิ่งอนันีส้าํหรบัท่ีอ่ืนนะ ไม่ใช่พดูถึง

วดัเรา วดัเรานบัวา่อยู่ในสว่นท่ีเรยีบรอ้ย เพราะอยูห่่างจาก

หมู่บา้น ผูท่ี้มาลว้นแตเ่ป็นผูมี้ศรทัธา ตัง้ใจมาเพ่ือสงบวเิวกจรงิๆ 

เพราะฉะนัน้วดัเราจงึมีเหมือนกบัวดัคดัเลือก ถา้ผูไ้ม่มีศรทัธา
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อย่างแรงกลา้แลว้ก็มาไมถ่ึง ดว้ยเหตขุดัขอ้งอย่างโนน้อย่างนี ้ผู้

ท่ีเขา้มาลว้นแตเ่ป็นผูท่ี้หนกัแน่นในการบญุการกศุล ตัง้ใจ

ปฏิบติั ดว้ยวดัเราจงึอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยตลอดมา  

ท่ีพดูน่ีเหน็ท่ีอ่ืนท่ีมีบางแห่งน่ี ปัญหายุง่เหยิง ไม่ระวงัตา่งๆ 

ไดป้ระโยชนอ์ะไรจากปัญหาเหลา่นัน้ เราทัง้หลายควรพินิจ

พิจารณาเพ่ือรกัษาเสถียรภาพจิตใจของเราใหม้ั่นคง เวลาไป

รวมกลุม่กบัคนอ่ืน คณะอ่ืนเราก็จะไดพ้นิิจพิจารณา รูจ้กั

ขอ้บกพรอ่ง รูจ้กัขอ้ท่ีเส่ือมเสีย รูจ้กัขอ้ท่ีไม่ดี ท่ีมีอยู่ในความคิด

และการกระทาํของพวกเราชาวพทุธ  

เพราะฉะนัน้ขอใหเ้ราทัง้หลายศกึษาใหเ้ขา้ใจละเอียดลกึซึง้ 

อย่าเขา้ใจวา่ชีวติเราอยู่ไดเ้พราะเงนิทองอย่างเดียว นั่นเป็น

เพราะความเขา้ใจท่ีผิดมาก จงึทุ่มเทเวลํ่าเวลา หาแตเ่งินแตท่อง 

เพ่ือความรํ่ารวย ไดเ้งนิทองมาแลว้ เม่ือชีวิตของเราหรอืจิตใจ

ของเราไม่มีธรรมะ หรอืไม่มีพลงัแหง่ธรรมประจาํอยู่ในจติใจแลว้ 

ถึงไดเ้งนิทองมาก็ไปใชใ้นเรือ่งท่ีผิดๆ แนะ่ ไปใชท่ี้ไม่ถกูตอ้ง 

ไดม้าเท่าไหรก็่ไม่มีเหลือ ยงัเป็นหนีเ้ป็นสินเขา เราไม่ไดส้าํรวจ
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พิจารณา เงนิทองท่ีเราหามาดว้ยความเหน่ือยยากลาํบากแลว้ 

เราก็กะประมาณใชใ้นส่ิงท่ีเกิดประโยชน ์แลว้ก็มีเวลาท่ีจะทาํ

จิตใจหรอืปฏิบติัตวัของเรา ขอใหมี้ความสงบสขุ ไม่ใหส่ิ้งท่ีมวั

เมาลุม่หลงครอบงาํจิตใจใหเ้กิดความมอมเมาขึน้มา เป็นทาง

ไม่ใหเ้กิดสติปัญญาในทางท่ีชอบ เราควรสาํรวจพิจารณา  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชาวพทุธของเรา พระพทุธศาสนาดีอยู่ 

แตเ่รายงัไม่รูค้ณุคา่ทั่วถึงความดี จงึไม่สามารถท่ีจะรว่มกลุม่กนั 

สามคัคีกนั ตัง้ใจปฏิบติั อยู่ใหเ้ป็นความสงบเรยีบรอ้ย ในชาว

พทุธของเรา ยงัมีเป็นเหตใุหผู้ท่ี้ศาสนาอ่ืนเคา้มองตาํหนิติเตียน

ชาวพทุธของเราได ้วา่ชาวพทุธเป็นผูมี้ศีลธรรม แตก็่ยงัมีคนเมา 

ยงัมีคนลกัขโมย ฆา่กนั เบยีดเบียนกนั ยงัมีคนประพฤติผิดใน

กาม มีอาชญากรรมตา่งๆ ทาํความไม่ดีขึน้ในวงชาวพทุธอย่างนี ้

กนัทั่ว ไมมี่หลกัมีฐาน ไรศี้ลธรรม เกิดทะเลาะววิาทกนัขึน้ในวง

ชาวพทุธ น่ี เพราะฉะนัน้ใหพ้วกเราทัง้หลายพยายามพนิิจ

พิจารณาเลือกเพ่ือชีวิตของเราจะไดต้ัง้หลกัอนัมั่นคงในทางท่ีดี  
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วนัเม่ือวานนีก็้ข่าวดีสาํหรบัท่ีวดัของเราไดh้earingผ่านไป

แลว้ ท่ีเราทัง้หลายไดร้อมายาวนาน อยา่งนีก็้เรยีบรอ้ยแลว้ ก็

ช่วยกนั รกัษาน่ีไวเ้พ่ือเป็นหลกั หาความสงบวิเวกตามหลกัคาํ

สอนพระพทุธเจา้ท่ีเราเคารพนบัถือ เพ่ือเป็นมรดกตกทอดถึง

ลกูหลานของเรา ลกูหลานของเรามาภายหลงัก็จะไดมี้สาํนกั

ศกึษาและปฏิบติัอบรมเพ่ือจะไดเ้ป็นคณุภาพชีวิตท่ีอยูติ่ดโลก ท่ี

ผสมรอ้ยแปด ความกระทบกระเทือน ความวุน่วายจากบคุคล

หลายประเภท หลายชนิด มีเป็นจาํนวนมาก ถา้หากวา่เราไม่มี

ธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้เป็นหลกัชีข้าดแลว้ เราก็จะไม่แน่นอน 

ชีวิตของเราตดัสินใจไม่ได ้ไหนเป็นของแท ้ไหนเป็นของเทียม 

เราจะไปทางไหนก็ไปไม่ถกู ผลท่ีสดุตดัสินใจผิดๆ เป็นวฏัฏะวน

อยู่ ไม่มีท่ีสิน้ท่ีสดุ  

ฉะนัน้ขอใหเ้ราทัง้หลายพยายามศกึษา ในเรื่องทานก็ควร

จะศกึษาใหล้กึซึง้ ใหห้นกัแน่นมั่นคง เพราะการทานของบคุคลรู้

กบัคนไม่รูซ้ึง้น่ีไดผ้ลผิดกนั มีผลประโยชนผิ์ดกนัแก่ผูก้ระทาํ การ

รกัษาศีล การภาวนาก็เชน่เดียวกนั ตอ้งรูจ้กัคณุจกัโทษ การทาํ
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ความดีก็ตอ้งใหฉ้ลาด การทาํความดี ทาํแตดี่แตเ่ราไม่ฉลาด 

เสียโดยไม่รูต้วัก็มี สมมติุวา่เรามาทาํความดี เป็นคนชอบทาํบญุ

ใหท้าน หรอืเป็นคนชอบรกัษาศีล เป็นคนชอบปฏิบติัภาวนา จะ

ยกถือฐานะของเราเป็นวา่เป็นผูดี้ขึน้มา เอาความดีของตนไปข่ม

เหยียดหยามดถูกูบคุคลผูอ่ื้นท่ีเขาทาํไม่ได ้น่ีเป็นกิเลส 

พระพทุธเจา้พระองคส์อนไมใ่หเ้ป็นคนประเภทนัน้ ไม่ใหถื้อตวั

เรยีกวา่ยกตนข่มทา่น หรอืยกตนข่มคนอ่ืน เราทาํความดีนัน้เพ่ือ

ชาํระกิเลส เพ่ืออยู่ความสงบสขุ ถา้เราไปข่มคนอ่ืน คนอ่ืนก็

ผลกัดนัไม่พอใจ ก็เป็นเวรกบัเราอีก ก็แปลวา่เราฉลาดในการทาํ

ดีไม่พอ ก็ไดร้บัทกุขข์ึน้มาอีก น่ี โดยรูเ้ท่าไมถ่ึงการ สาํคญัตวัเรา

ดีกวา่เขา แลว้ก็ดถูกูเหยียดหยามวา่คนอ่ืนท่ีทาํไม่ดี นินทาคน

อ่ืน แลว้ก็เป็นศตัรูขึน้มา ทาํใหก้ารปฏิบติัของเราไม่สงบ  

เพราะฉะนัน้การถือดีก็ผิด แมแ้ตต่นของตนไม่มีแลว้ ส่ิงไหน

จะเป็นตนได ้เราพยายามสละไดท้กุอย่างจนเหลือแตธ่รรมชาติ

ปกติ จงึจะนั่งเป็นสขุ นอนเป็นสขุ ตามหลกัคาํสอนพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้พระองคไ์ม่มีทิฐิมานะ อวดดี ถือดี แมแ้ตน่อ้ยเลย 
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ไม่เคยข่มข่ี เอาความดีของพระองคไ์ปดถูกูเหยียดหยาม 

พระองคส์งเคราะหอ์นเุคราะหค์นทกุชนชัน้ แมแ้ตส่ตัวอ่ื์น 

พระองคก็์ไม่เบียดเบียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกับวช แมแ้ตผ่กั

หญา้ท่ีเขียวสดอยู่กบัท่ี พระองคก็์ไม่ใหท้าํลายเบียดเบยีนอีก 

นั่น พระเมตตาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระองคไ์ม่ไดท้นงยก

ตนวา่พระองคเ์ป็นพระพทุธเจา้แลว้ เราพทุธบรษัิทควรรบัทราบ 

เรยีกวา่ความรูร้อบตวัเพ่ือจะปอ้งกนัภยัของเรา เม่ือไดย้ินไดฟั้ง

แลว้ จดจาํใหดี้ ตัง้ใจปฏิบติัตาม 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/ZFpQamPNJqI  

 

https://youtu.be/ZFpQamPNJqI

