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อย่าอยู่อย่างประมาท 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

พวกพทุธบรษัิททัง้หลาย บรรพชิตและฆราวาสซึง่เป็นผูมี้

จิตใจอนันอ้มไปสูค่ณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆท์กุๆท่าน 

วนันีเ้ป็นกาลเป็นสมยัอนัหนึง่ ซึง่ทกุคนเราจะย่อมผ่านไปๆ ท่ี

พระพทุธเจา้ทา่นตรสัไวว้า่ วนัคืนลว่งไปๆ บดันีเ้ราทาํอะไรกนั

อยู่ อนันีเ้ป็นวาทะ เป็นคาํตกัเตือนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ของเรา ซึง่เป็นคาํท่ีพระองคเ์นน้หนกัไปในทางท่ีใหพ้วก

เราทัง้หลายดตูวัของตวัเอง มฉิะนัน้พทุธบรษัิทบางกลุม่บาง

เหลา่ก็ยงัปลอ่ยใหว้นัคืนมนัลว่งไปๆ ไมรู่จ้กัวา่เราทาํอะไรกนัอยู่

ในวนันี ้ในวนัพรุง่นี ้มะรนืนีห้รอืในวนัท่ีมนัลว่งมาแลว้นั่น โดย

ไม่มีสติกาํหนดการ ปลอ่ยใหว้นัคืนมนัลว่งไปๆวา่ เรามีความดี

หรอืไม่ เรามีความชั่วหรอืไม ่ในเวลานีเ้ราตัง้ใจดีหรอืไม่ หรอืใน

เวลานีเ้ราตัง้ใจผิดอยู่หรอืไม่ หรอืในเวลานีเ้รามีคณุงามความดี

อยู่หรอืไม่ อยา่งนี ้หาบคุคลท่ีจะมีความรูส้กึนกึคิดอยูอ่ย่างนีใ้น

ตวัตนของเรานัน้ก็นอ้ย  
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ฉะนัน้วนันีจ้งึเป็นวนัอนัหนึง่ซึง่โบราณาจารยท์่านวา่เป็นวนั

ขึน้ปีใหม่ หรอืสงัขะสงัขารลว่งไปน่ีเดือนหา้น่ีเองนะ มนัลว่งไป 

โบราณาจารยเ์ราถือวนันี ้มนัรอบปี มนัรอบปี อย่างไรอนันีก็้ไม่

ตอ้งสนใจมนัหละ มนัรอบอยู่ วนัอาทิตย ์วนัจนัทร ์วนัองัคาร วนั

พทุธ วนัพฤหสั วนัศกุร ์วนัเสาร ์จะตัง้ตน้วนัไหนก็ได ้จะตัง้ตน้

แตว่นัจนัทรไ์ปก็ได ้จะตัง้ตน้แตว่นัศกุรไ์ปก็ได ้คือมนันบัรอบไปๆ

เท่านัน้แหละ มนัก็มารอบปีหนึง่ ๑๒ เดือนมนัเป็นปีหนึง่ จะ

ตัง้แตท่ี่ไหนก็ได ้แตว่า่มนัติดสมมติุเขา ถงึจะรูปี้เช่นนี ้กาลท่ีลว่ง

มาท่ีเราเคยประพฤติปฏิบติักนัมาน่ี ก็เรยีกวา่จะมีความอยู่เย็น

เป็นสขุไดเ้พราะมีความซื่อสตัยส์จุรติ อยู่รว่มกนัเป็นหมู่หมวด มี

ความสขุ มีความสบายก็เพราะมีศีลธรรม  

สมยัอาตมายงัเป็นเด็ก กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น คนแก่ทัง้หลาย 

ถึงสดุสงกรานต ์ท่ีเรยีกวา่ สงัขะสงัขารมนัลว่งไป รวมกลุม่กนั

โนน้ ไปอาํเภอ ไปศาลอาํเภอน่ะ เคา้เรยีกวา่ไปถือนํา้กนั ไปกิน

นํา้กนั ไปสาบานนํา้กนั มีความซื่อสตัยต์อ่กนั อย่างในอาํเภอนี ้

จงัหวดันี ้ตาํบลนี ้ถงึแมจ้ะอยู่คนละบา้น คนละหวัใจก็จรงิ แต่
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ใหมี้ความเหน็เป็นกลุม่อนัเดียวกนั เพ่ือใหมี้ความสขุ ตัง้มั่นใน

ศีลธรรมอนัดี คือไปสาบานตวั ไปตัง้สตัยใ์หมี้ความซื่อสตัยต์อ่

เจา้นาย ตอ่ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิอ์ย่างนี ้ให้

กลวั ใหห้วาด ใหส้ะดุง้ ใหอ้ายอยู่ทกุคนๆในนี ้บา้นเมืองของเรา

อยู่เย็นเป็นสขุเพราะศีลธรรม เพราะการประพฤติกาย ประพฤติ

วาจา ประพฤติใจดี เพราะทกุคนรวมกลุม่กนั  

ถา้หากวา่คนเราไม่มีความซื่อสตัย ์ดมูนัตลอดมนัทกุวนัเน่ีย 

เราก็คงจะเหน็น่ะ บา้นเดียวกนัก็ทะเลาะกนั พอ่แม่อนัเดียวกนัก็

ทะเลาะกนั ประเทศเดียวกนัก็ทะเลาะกนั น่ีเพราะความหลง อนั

นีไ้ม่ใช่ใหโ้ทษใครทัง้นัน้หละ ไอค้วามหลงของคนเราเท่านัน้

แหละ พ่ีกนันอ้งกนัก็ตีกนั รบกนั ฆา่กนั ก็ไม่เกิดประโยชนอ์ะไร

เลยอย่างเนีย้ น่ีก็เพราะอะไร มนัเขา้ใจผิด คนจะเขา้ใจผิดก็

เพราะเรยีกวา่ไม่คาํนงึถึงศีลธรรมนั่นเอง  

ฉะนัน้พระบรมครูของเราทา่นจงึตรสัวา่เป็นพทุธศาสนา 

พทุธศาสนาน่ีคือเป็นพทุธศาสตร ์คือเป็นศาสตรอ์นัหนึง่ท่ียอด

เย่ียมกวา่ศาสตรท์ัง้หลาย ไอศ้าสตรท่ี์พวกเราทัง้หลายเรยีนมา
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ในโลกนี ้กลุม่ในชนในโลกเด๋ียวเนีย้ จะเป็นถึงปรญิญาจบด็อก

เตอรอ์ะไรก็ตามทีเถอะ เป็นศาสตรท่ี์ไม่จบ เป็นศาสตรท่ี์ไม่

สิน้สดุ เป็นศาสตรท่ี์สอ่สา่ย เป็นศาสตรท่ี์มีความหยาบ เป็น

ศาสตรท่ี์มีความยดึ เป็นศาสตรท่ี์ประกอบทกุขไ์วเ้ท่านัน้เอง น่ี

ไม่ปลอ่ยทกุข ์มีความรูอ้ยา่งนัน้ก็เรยีกวา่ศาสตร ์แตไ่ม่เหมือน

ศาสตรข์องพระพทุธเจา้ พทุธศาสตรนี์ถ้า้รูแ้ลว้ ตอ้งรูป้ลอ่ย รู ้

วาง รูเ้ลิก มีโทษก็เหน็โทษ ไม่ยดึมั่นถือมั่น ปลอ่ย รูป้ลอ่ยรูว้าง รู ้

ละ อนันีล้ว้นเป็นพทุธศาสตร ์ศาสตรท์ัง้หลายท่ีจะเป็นไปใน

ทาํนองนี ้ท่ีพระพทุธองคต์รสัไวแ้ลว้ก็ดี มนัเป็นสจัธรรม เป็น

ศาสตรท่ี์ถกูตอ้งทัง้หมด ท่ีพระพทุธเจา้ยงัไม่ตรสัไวก็้เพราะวา่

มนัยงัไม่มาถึงกบัพวกเรานัน้ มนัก็เป็นศาสตรอ์ย่างนี ้ศาสตร์

อย่างนีม้นัก็ไม่เปล่ียนเป็นศาสตรอ์ย่างอ่ืน มนัก็เปล่ียนเป็น

ศาสตรอ์ย่างนีอ้ยู่ตลอดเวลา เช่นวา่พระพทุธองคท์่านบอกวา่ 

ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว อยา่งนีเ้ป็นตน้ ศาสตรอ์นันีเ้ป็นศาสตรท่ี์

ตายตวั เป็นศาสตรท่ี์ไม่ลม้เลิก เป็นศาสตรท่ี์แน่นอน เป็นศาสตร์
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ท่ีมีกฏเกณฑอ์นัแนน่อน เป็นความรูซ้ึง่ออกมาจากปัญญาอนั

บรสิทุธ์ิ ซึง่เป็นของแนน่อน  ทา่นจงึวา่เป็นสจัธรรม  

แตก็่มีคนบางกลุม่เป็นกลุม่นัน้ก็เรยีกวา่ ทาํดีไดดี้ไม่แน่นอน 

เพราะวา่ฉนัทาํดีอยู่ ทาํไมมนัไม่ไดดี้ ทาํชั่วไดดี้ก็มีเยอะแยะไป 

ทาํดีไดช้ั่วก็เยอะอย่างนี ้อนันีก็้จรงิ แตว่า่มนัจรงิเป็นสจัจ ์แตว่า่

เป็นความเห็นผิด ไม่ใช่ความเหน็ถกู เป็นความเห็นผิด เป็น

ความเห็นท่ีไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ ถา้เหน็ถกูตอ้งตาม

ความเป็นจรงิน่ี พทุธศาสนานีไ้ม่มีการเปล่ียนแปลง ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง มนัจะเป็นยงัไงก็ช่างมนัเถอะ คือของจรงินั่นแหละ 

ท่านตรสัรูค้วามจรงิ มนัเป็นความจรงิแน่นอน มนัจะเป็นไปไงก็

ช่างมนัเถอะ ไอค้วามจรงิมนัก็เป็นความจรงิตลอดเวลา  

ไอท่ี้มนัเกิดไม่เป็นความจรงินั่นเพราะคนเขา้ใจผิดเช่นวา่ 

นาย ก เคา้จบันาย ก ไปติดตาราง ไอค้วามเป็นจรงินาย ก ไม่ได้

ขโมยเคา้เลย แตว่า่พยานไมพ่อ เคา้เอาคนอ่ืนมาเป็นพยานมา

หลายๆคน นาย ก มนัคนคนเดียว พยานของทา่นอยู่ตรงไหน ก็

ใจของขา้น่ีเป็นพยาน ไอน่ี้มนัสูเ้คา้ไม่ได ้ใช่มัย้ ถงึสูเ้คา้ไม่ได้
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ขนาดนัน้เป็นตน้ นาย ก ถึงยอมติดตาราง ติดตารางมนัก็ติด

ตารางดว้ยทางท่ีถกูตอ้ง มนัติดแตก่ายเทา่นัน้ แตใ่จมนัไม่ติด

หรอก เพราะมนัไม่ใช่อย่างนัน้น่ี อย่างนีค้นเราก็ถา้หากเป็น

อย่างนี ้ก็มีความนอ้ยใจ พระองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้

ไม่มีทางท่ีจะนอ้ยใจแหละ ถา้มนัเป็นเชน่นี ้บดันีเ้ราไปกระทาํ

อย่างนี ้มนัมีโทษอยา่งนัน้ ทา่นวา่มนัเป็นเพราะอะไร ท่านโยน

ใหก้รรมซะ มนัเป็นเพราะกรรม วนันีเ้ราไม่ไดท้าํ ก็ทาํเม่ือวานนี ้

เม่ือวานนีเ้ราไม่ไดท้าํ ก็ทาํเม่ือก่อนนัน้ มนัทาํหละมนัถงึเป็น

อย่างนี ้เพราะอะไร เราก็คลมุลงไปซะ สิง่ทัง้ปวงไม่มีเหต ุมนัไม่

เกิด ธรรมมนัเกิดเพราะเหตอุยา่งนี ้ 

ถา้เราพิจารณาอยู่อย่างนีเ้นืองนิจ ชีวิตของเราก็ราบรืน่ 

อย่างนัน้จงึเช่ือ หาคนท่ีเช่ือในทางพทุธศาสนาน่ีมนัยาก อย่าง

อาตมาพาญาติโยมมา พาสานศิุษยม์าสรา้งวดัป่าเน่ีย ไดเ้ป็น

เวลานานประมาณ ๒๐ กวา่ปีแลว้ ทกุคนก็คงจะรูส้ภาพวดั

หนองป่าพงมนัเป็นยงัไงมา เป็นมาท่ีผ่านพน้อะไรมาน่ีทกุส่ิงทกุ

ประการ อดทนก็เพราะวา่มีความเห็นจรงิ แน่นอน ไม่กลวั 
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เพราะวา่ตายมนัก็ตายเถอะ เป็นมนัก็เป็น เพราะเราทาํดีมาแลว้ 

มนัเช่ือใจของเจา้ของ  

ฉะนัน้พระบรมศาสดาของเรานั่น ทา่นจงึใหค้น้ควา้ดู

เจา้ของ ฝึกเจา้ของ อยา่ไปฝึกคนอ่ืนเคา้ ใหด้ตูวัของเราน่ีเอง 

เคา้วา่ดีนัน้ไม่เป็นประมาณ เคา้วา่ไม่ดีนัน้ก็ไม่เป็นประมาณ 

อย่าไปเพิ่งดีใจมนั อย่าไปเพิ่งเสียใจมนั ใหน้อ้มเขา้มาคน้ในใจ

ของเราท่ีเขาวา่เราไม่ดีนัน้ มนัไม่ดีท่ีตรงไหน ผิดตรงไหน มนัไม่ดี

มีมัย้ ถา้เห็นวา่ตรงนัน้มนัไม่ดีแลว้ เราก็เลิกมนัเสีย อยา่ไปโทษ

คนอ่ืนเคา้ ถา้เห็นวา่ตรงนัน้มนัดีอยู่ เคา้วา่ไม่ดี ก็ใหเ้คา้เสีย เคา้

พดูไม่ถกูหรอก เรามนัไม่ไดถ้กูทัง้นัน้หละ ใหเ้ราเช่ือตวัของเรา

อย่างนี ้เคา้วา่เราดี อย่าไปเพลินกบัเคา้ เคา้วา่เราไม่ดี อย่าไป

ทกุขก์บัเคา้ อนันัน้เป็นเรื่องคนเขาพดู ไอเ้รื่องความจรงิมนัอยู่

กบัเรา เราทาํอย่างนัน้จรงิมัย้ เรากระทาํอยา่งนัน้จรงิมัย้ ถา้เรา

ทาํอยา่งนัน้จรงิ เคา้พดู มนัก็ถกูของเขาแลว้ ถา้ถกูความเขาแลว้ 

ก็อย่าไปโทษเขาเลย มนัถกูแลว้ก็ใหเ้ขาเสีย ถา้เคา้วา่เราทาํ

อย่างนัน้ เราไม่ไดท้าํอะ้ เคา้พดูผิด ผิดก็ใหเ้คา้เอาเสีย เคา้พดูไม่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

ถกู เราไปเอาอะไรกบัเขาหละ อย่างนีเ้ราไม่มีทางผิดหละ จิตใจ

เราก็ปลืม้ใจอยู่ในการประพฤติปฏิบติัของเราอยู่อย่างนัน้ ไม่มี

อะไร  

ท่ีทา่นวา่ สีเล นะ สุขะตงิยนัต ิสีเล นะ โภคะสัมปทา 

สีเล นะ นิพตุงิยันต ิตัสมา สลัีง วิโส ทะเย ใหเ้ราคาํนงึดู

เถอะวา่ ศีล ๕ ประการเน่ียมนัเป็นศีลของมนษุยแ์ท้ๆ  ทกุคนเรา

เป็นฆราวาสก็ดีในกลุม่พทุธบรษัิทเน่ีย เคยตัง้ใจมัย้วา่เราจะ

รกัษาศีล ๕ ใหส้มบรูณ ์เคยมีมัย้ มีใครเคยตัง้ใจหรอืเปลา่ เน่ีย 

ใหเ้ราคิดอย่างนี ้อนันีคื้อความดี คือความจรงิ บางคนอาจจะ

ตอบวา่ ผมทาํไม่ไดค้รบั โลกเคา้พาทาํอย่างนัน้ โลกเคา้มาเป็น

อย่างนัน้ ผมก็เป็นไปตามโลก อา๋ว อาตมาตามพิจารณาแลว้ ไอ้

ทางมีความสขุนั่นน่ะ ไม่คอ่ยมีคนสนใจ นอกจากคนแก่ๆ เฒา่ๆ 

เขะๆขระๆ พดูไม่รูเ้รื่องกบัเคา้ เป็นคนโบราณซะ เขา้มารกัษาศีล 

๕ คนสมยัใหม่น่ีเคา้เรยีกวา่มนัไม่มีอะไรซะแลว้หละ อยา่งนี ้ 

ฉะนัน้บา้นเมืองของเราจงึมีความเดือดรอ้นขึน้ อย่างไอท้่อน

ไฟ ถ่านไฟน่ะ เราเขา้ใจวา่มนัไม่รอ้น แตม่นัรอ้นอยู ่ถา้เราไปจบั
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เขา้ มนัจะรอ้นหรอืมนัจะเยน็ มนัก็รอ้นอยา่งเกา่มนันั่นแหละ 

เพราะท่ีวา่มนัไม่รอ้น เพราะเราเขา้ใจวา่มนัไม่รอ้น แตค่วาม

จรงิน่ะมนัรอ้นอยู่ อย่างนัน้ประชาชนเราทัง้หลายจงึเดือดรอ้น 

ทกุประการทกุวนัน่ี ดเูหอะ ดคูรูบาอาจารยก์บัลกูศิษย ์ดพูอ่แม่

กบัลกู เจา้นายกบัราษฎรทกุวนัเน่ีย ไม่คอ่ยไปดว้ยกนัหรอก 

เพราะอะไรกนัก็ไม่รู ้เพราะมนัขาดศีลธรรมเน่ียแหละ สีเล นะ 

สขุะติงยนัติ มนัไม่มีความสขุ เพราะศีลน่ีเอง ไม่มีความซื่อสตัย ์

ไม่มีความสจุรติอนันี ้ทกุคนเป็นอย่างนี ้มนัก็รอ้น ถา้รอ้นมนัก็

เป็นไฟ เป็นไฟมนัก็รอ้น รอ้นมนัก็เป็นนรก เป็นนรก คนไปทาํใน

ส่ิงท่ีผิดมนัก็เป็นสตัวน์รก สตัวน์รกมนัก็รอ้น น่ี ก็เรยีกวา่เราตก

นรกทัง้เป็นกนันั่นเอง ทกุวนันี ้ 

อาตมาเคยพนิิจพิจารณาแลว้วา่ ไปเทศนท่ี์ไหน ไปฟังธรรม

ท่ีไหน ไปบรรยายท่ีไหน ไม่เคยเหน็วา่ ในสายตาสายใจ มองดู

ในกลุม่ชนไม่เคยคิดวา่ในกลุม่นีต้ัง้รอ้ยคน พนัคน จะพยายาม

รกัษาธรรมะนีท่ี้แทจ้รงิ ซกัส่ีหา้คน ยิง่ไปในชมุนมุชนใหญ่ๆ ไป

เทศนก็์เทศนอ์ย่างเนีย้ ไม่ไดย้ินหรอก ไม่ไดย้ิน ฉะนัน้อาตมาจงึ
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ไม่คอ่ยไปในกลุม่ชนใหญ่ๆ ไม่อยากจะไป ไปแลว้ไม่เกิด

ประโยชน ์ไปแลว้พระก็เทศน ์โยมก็คยุกนัวุน่วายสารพดัอย่าง 

ไอค้นกินเหลา้ก็กินกนั คนเลน่อะไรก็เลน่กนัตา่งๆนานา แตท่าํไม่

เป็นประโยชน ์ไม่รูว้า่จะไปทาํเป็นอะไร เสียเวลาเรา อีกไม่ก่ีวนัก็

จะตายแลว้ จะมาเลน่กบัคนไม่รูเ้รื่องอย่างนี ้ฉะนัน้ไปท่ีไหน

ญาติโยมคงจะรูส้กึวา่อาตมามนัเป็นพระยงัไงก็ไม่รู ้แตว่า่เคา้

นิมนตก็์นา่ไปนะ ไปโปรดอิฉนัดว้ย ไปโปรด เราไปไม่ใช่เอาเรา

ไปโปรด เอาเราไปโปรดเสียดว้ย กลบัมาไม่มีรบั มนัจะมีกาํไร… 

มนัขาดทนุทัง้นัน้แหละ อย่างในกลุม่ชนหมูห่นึง่ไกลๆ  

บางคนก็มาวดัหนองป่าพงแลว้ก็มีความดีใจ อยากใหญ้าติ

พ่ีนอ้งไดย้นิไดฟั้งดว้ย ทาํบญุบา้นนิมนตไ์ป เอาพระไปแย่ทัง้นัน้

น่ะ เอาขีเ้หลา้มาหาพระกนัหละวุน่ ไม่ไดเ้รื่องอะไรเลยนะ มานั่ง

อยู่วดัหนองป่าพงก็ยงัเกิดประโยชนดี์กวา่ท่ีจะไปเสียคา่รถ เสีย

คา่นํา้มนัอะไรวุน่วาย อยา่งนัน้ญาติโยมเราทัง้หลายเน่ีย ให้

พิจารณาใหม้นัดี อาตมาจงึยกออกมาอยูใ่นกลุม่เลก็ๆ พดูกนั 

ใครท่ีมีศรทัธาก็เขา้มาพดูกนั วา่กนั พดูกนั รูเ้รื่องง่ายๆ ในกลุม่
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หนึง่ตัง้พนัคนนะ เรามีคนเป็นคนซกัหา้สิบคนมนัคุม้ตวัมนัซะ

แลว้ มนัเป็นไปอย่างนีไ้ม่มีทางท่ีมนัจะดาํเนินไปไดอ้ย่างนี ้เม่ือ

เราทาํงานทกุส่ิงทกุอย่างเหมือนกนั เราทาํไปๆ ดผูลงานแลว้ไม่

มีอะไรเลย แลว้จะมีใจทาํงานหรอืเปลา่ก็ไม่รู ้น่ีไม่ใช่ทาํงาน

หรอก เพราะเรายงัโง่อยู ่ยงัไม่ฉลาดเหมือนพระพทุธเจา้ เช่นวา่

เราไปทาํนาสิ วนันีด้าํนาไปเหอะ ดาํกนัไปทัง้วนัทัง้คืน ดาํไป

สามวนัส่ีวนัน่ี มีคนกลุม่หนึง่มาถอนไปตามหลงัน่ะ วนันีเ้ราดาํ

ไป พรุง่นีม้นัก็มาถอนทิง้ไปเรื่อยๆๆ ใครจะทาํไง พรุง่นีจ้ะดาํ

ตอ่ไปอีก เคา้ก็มาถอนอีกเรือ่ยๆ ทาํไง มนัเกิดประโยชนห์รอื

เปลา่อย่างนี ้เราก็มองดขูา้งหลงัมนัถอนทิง้หมด จะทาํไปอะไร 

ทาํทัง้หลายเรยีกวา่ทาํใหเ้กิดประโยชน ์พระพทุธเจา้ท่านก็ไม่

ตอ้งทาํถา้ไม่เกิดประโยชน ์ 

อนันีก็้เหมือนกนันั่นแหละ สีเล นะ สุขะตงิยันต ิมีอยูแ่ต่

วา่มนัไม่มีสขุน่ะ ถา้จะพดูใหมี้ศีลมีธรรมน่ี กลวั กลวัซะ กลวั

อย่างนีเ้ป็นตน้ และกลุม่ทัง้หลายมาหนัหนา้เขา้อยา่งนี ้ถา้หาก

วา่เป็นผูมี้ศีลธรรมทกุวนันี ้ก็เป็นของอยู่ไดย้าก เป็นของอยู่
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ยากลาํบากเหมือนกนั เราทัง้หลายก็เหมือนกนัฉนันัน้ ทกุวนันี ้

มนัเป็นอย่างนัน้ ถา้หากวา่มีใครมีบญุบารมีจรงิๆ มีศรทัธาจรงิๆ 

จงึจะมีความคิด จงึจะมีปัญญาปลีกตวัออกมาปฏิบติัธรรมะได้

ดีท่ีสดุเด๋ียวนี ้มนัเป็นซะอยา่งนัน้  

สีเล นะ โภคะสัมปทา โภคะทัง้หลายของเรานัน้มนัเกิดมา

จากศีล โภคะสมบติัทัง้หลาย จกัขสุมบติั โสตสมบติั ฆานะ

สมบติั ชิวหาสมบติั กายสมบติั มโนสมบติั สมบติัทัง้หลายท่ีเรา

นั่งอยูเ่น่ีย มนัเป็นสมบติัทัง้นัน้แหละ ถา้หากเป็นคนท่ีมีสมบติั

ทัง้หลายเหลา่นีไ้ม่บรบิรูณซ์ะ มีแขนเสียซะ มีตาเสีย มีหเูสีย 

อวยัวะอะไรเสียไปซะไม่สมบรูณแ์ลว้ มนัเป็นเพราะอะไร คือศีล

ไม่บรสิทุธ์ิ โภคะในศีลไม่มี มนัเป็นซะอยา่งนี ้เรามองเหน็งา่ยๆ 

ทางตาเราก็มองเหน็ ทางใจเราก็พิจารณาเห็นไดอ้ยา่งนี ้มนัเป็น

ซะอย่างนัน้  โภคะสมัปทา โภคะทัง้หลายเหลา่นี ้เราจะมองเหน็

แตข่องขา้งนอก เห็นแตส่มบติัเงินทองตา่งๆ ตาเราน่ีไมม่องเหน็ 

หเูราน่ีไม่มองเห็น จมกูเราน่ีไม่มองเห็น กายเราน่ีเราไม่มองกนัด ู

มนัเป็นยงัไง อวยัวะทัง้หลายเหลา่นีไ้ม่สมบรูณ ์สมบติัภายนอก
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จะเกิดมาจากไหน มาจากอะไร ควรรกัษาตวัเราแลว้ในเวลานี ้

อย่างตาเราน่ีนะ อย่างหเูราน่ีนะ อยา่งแขนนะ ควรจะรกัษาแลว้ 

อย่างแขนเคา้จะมาซือ้เราซกัหลายหม่ืน ขายยงัไง เขามาตดัให้

เขาไดม้ัย้ น่ีของตวัเราน่ี อวยัวะเราน่ี ไอล้กูกะตาเราน่ีใครมาควกั

ออก ลกูหนึง่หลายหม่ืนเอามัย้ เน่ีย มนัเป็นยงัไง มนัมีคณุคา่

อย่างไร ท่ีมนัสมบรูณบ์รบิรูณก็์ดว้ยโภคะคือศีลนี ้อนันีเ้ราไม่คิด

อย่างนัน้ โภคะอนัเกิดจากศีลคือภายในมนัเป็นอย่างนี ้คนเรา

มนัไม่มองเหน็วา่เป็นโภคะ  

วนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ ใหญ้าติโยมทัง้หลายจงช่วยกนั

พิจารณา แตว่า่ท่ีมานั่งอยู่ในกลุม่น่ีบางที มนักึง่คนแลว้ก็มี คอ่น

คนแลว้ก็มีนะ วนัคืนลว่งไปๆ คือวนัคืนมนัไม่หยดุแลว้น่ี มนัลว่ง

ไปๆ อยู่เรื่อยๆๆๆ ถามเจา้ของดว้ยวา่วนันีเ้ราทาํอะไรมั่ง เราทาํ

อะไรกนัอยู่ เราอยู่ในความประมาทหรอืเปลา่ หรอือยู่ในความ

เป็นอยา่งไร อะไรเป็นอย่างไร ควรคิดควรพิจารณาอยา่งนี ้ถา้

เราเหน็นะ่ ชว่ยแกไ้ขเจา้ของเอง อยา่ไปแกไ้ขคนอ่ืนใหม้าก 

แกไ้ขตวัเราเองซะก่อน ถา้เราแกไ้ขตวัเราเองไม่ได ้ไปแกไ้ขคน
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อ่ืน มนัก็แกไ้มไ่ด ้ถา้เราแกไ้ขตวัเราเอง ไปแกไ้ขคนอ่ืน เคา้ไม่แก้

ตามก็ช่างเคา้ ตวัเราเป็นปกติอยู่แลว้ ไม่มีความเสียหายอะไร น่ี

พระพทุธองคท์่านสอนอยา่งนี ้ 

ฉะนัน้ศีลนีท้า่นจงึเรยีกวา่มนัเป็นส่ิงท่ีสาํคญั ศีลเป็นพอ่แม่

ของธรรมทัง้หลายทัง้ปวง อย่างลมหายใจมนัเป็นพอ่แมข่อง

อวยัวะทางรา่งกาย ถา้หมดลมหายใจ อะไรมนัจะเป็นไปมัย้ มนั

ก็เป็นไปไม่ไดท้ัง้นัน้แหละ ศีลน่ีก็เหมือนกนั จะมีมรรคมีผลมี

พระนิพพานถงึท่ีสดุ ก็ควรจะมีศีลเสียก่อน จงึวา่ สีเล นะ สุขะ

ตงิยันต ิสีเล นะ โภคะ สัมปทา สเีล นะ นิพพุตงิยนัต ิตัส

มา สลัีง วิโสทะเย พระพทุธเจา้ทา่นถงึชวนใหพ้ทุธบรษัิท

ทัง้หลายใหส้มาทานศีลใหมี้ เหมือนกบัคนเราทัง้หลายเกิดมานั่ง 

เกิดมาจากไหน พอ่แม่ เกิดมาจากพอ่จากแม่ ธรรมะคณุงาม

ความดีทัง้หลายทัง้ปวงจะเกิดมา ก็เกิดมาจากศีล ท่ีเราพดูกนั

อยู่เรื่อยๆทกุวนัพระ เราพดูกนัแตเ่รื่องศีลๆทัง้นัน้แหละ เพราะ

มนัเป็นพอ่เป็นแม่ท่ีจะคลอดบตุรคือคณุงามความดีออกมาจาก

ท่ีนั่น แตค่นก็ไม่คอ่ยจะไวใ้จ ถา้คนไปประพฤติปฏิบติัหละ เหน็
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เองรูเ้องแลว้นัน้แหละใหเ้ขา้ในใจ อนันัน้เป็นบญุอนัเลิศ เป็นบญุ

อนัประเสรฐิแสน อาตมาจะดีใจเหลือเกิน ถา้ไดล้กูศิษย ์อบุาสก 

อบุาสิกาเขา้ใจในธรรมะอยา่งนัน้ เหน็วา่เกิดมาเป็นมนษุยพ์บ

พระพทุธศาสนาแลว้ไมเ่สียที  

อะไรเรามนัรูก้นัหมดทัง้นัน้แหละ เด๋ียวนีม้นัรูก้นั แตม่นัไม่

ทาํ จะทาํไง อนันีพ้ากนัเขา้ใจในปีนี ้ปีนีก็้จะมีครัง้เดียวเทา่นี ้

หละ ปีตอ่ไปนัน้ก็ใหม้ารวมกนัท่ีน่ี สรงนํา้กนัท่ีน่ีอยา่งเก่า แตไ่ม่

แน่นะ คนมาน่ีกลุม่ใหญ่ ปีหนา้จะหยดุสงกรานต ์เลน่หยดุ

สงกรานตก์บัเคา้อีก ก็ไม่แนน่อนนะ ไมมี่หวงัทัง้หมดหละ พดู

ง่ายๆหละ บางคนอาจจะไมไ่ดร้ดนํา้กบัเขาก็มี เพราะอะไร มนั

ลว่งไปๆ ทกุวนันีเ้คา้ตามฆา่อยู่ใช่มัย้หละ ตามฆา่อยู่ มีโยมเขา้

มาถามนะวา่ หลวงพอ่ไม่กลวัคอมมิวนิสต ์โอย๋ ไอค้อมมิวนิสต ์

กลวัมนัทาํไม ไอค้อมมิวนิสตม์นัตามฆา่เรามาตัง้แตว่นัเราเกิด

นั่นน่ะ คอมมวินิสต ์น่ีไม่กลวัหรอก ในตวัของเราน่ีเยอะแยะไป

หรอกนา่ อยา่ไปคิดใหม้นัหา่งไกลอยา่งนัน้สิ  
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ฉะนัน้ขอพวกเราทัง้หลายพทุธบรษัิทนัน้ใหป้ลีกตวัออก 

พยายามสรา้งคณุงามความดี ถา้ยงัไม่มีทาํใหม้นัมี ถา้มีนอ้ยทาํ

ใหม้นัมาก ถา้มีมากทาํใหม้ากขึน้ไป จนกวา่มนัจะพน้วฏัสงสาร

นั่นเอง ฉะนัน้บรรดาสาธุชนทัง้หลายวนันี ้ดว้ยอาํนาจของคณุ

พระศรรีตันตรยั จงปกปักษร์กัษาคุม้ครองของพวกทา่นทัง้หลาย 

ดว้ยการประพฤติปฏิบติัศีลธรรมนี ้จงมีความอยู่เยน็เป็นสขุ ใหมี้

อายมุั่นขวญัยืน ใหป้ระพฤติพระธรรมวนิยัตอ่ไป ดบัทกุขซ์ึง่ท่ี

มนัเกิดมาในใจนัน้ ใหบ้รรเทาทกุข ์ใหถ้งึสขุ ถึงความสงบทกุๆ

คน อยา่มีความประมาท ฉะนัน้วนันีก็้วนัเวลาก็พอสมควร 

ฉะนัน้ญาติโยมทัง้หลายจงพากนัตัง้อกตัง้ใจ ทกุๆคนพากนั

ประพฤติปฏิบติัเช่นวา่กิจวตัรอนัใดท่ีในวดัหนองป่าพงเราทาํ

มาแลว้ ก็ใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจทาํตอ่ๆไป เป็นเย่ียงอยา่งของ

กลุบตุรลกูหลานท่ีดีทกุๆคน จงึจะเป็นมงคล ฉะนัน้วนันีจ้งึไดข้อ

เลิกการบรรยายธรรมใหโ้อวาทกบัพทุธบรษัิททัง้หลายในวนันี ้

ฉะนัน้ขอความปรารถนาของทา่นทกุๆคน จงไดด้ั่งความมุ่งมาด

ปรารถนาทกุๆประการเทอญ 
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ท่ีมา: https://youtu.be/fJ70PBIfVyw 
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