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โอวาทปาฏโิมกข ์

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

ณ บดันีม้าถึงกาลสมยั พวกเราท่านทัง้หลาย ทัง้ภิกษุ

สามเณร และอบุาสก อบุาสิกา ท่านสาธุชนทัง้หลาย เน่ืองใน

วนันีพ้วกเราทา่นทัง้หลายไดม้าประชมุในพระวหิารแหง่นี ้ใน

การทาํพิธีหรอืประกอบพิธีเวยีนเทียนทกัษิณาวตัร มาระลกึถึง

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เพ่ือบชูานอ้มนกึระลกึถึงสมยัครัง้

พทุธกาลตัง้แตอ่งคส์มเด็จพระศาสดาจารยพ์ระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่ 

ในวนันีเ้ป็นวนัคลา้ยวนัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้เสด็จประทบั

อยู่วดัเวฬวุนักลนัทกนิวาปสถาน ในกรุงราชคฤห ์ประเทศ

อินเดีย มีพระเจา้พิมพสิารเป็นพระราชามหากษัตราธิราช ครอง

อยู่ในนครราชคฤหแ์หง่นี ้เป็นเมืองใหญ่ เมืองหนึ่งของประเทศ

อินเดีย สมยันัน้พระเจา้พมิพิสารไดถ้วายสวนเวฬวุนั สรา้งเป็น

วดั ใหเ้ป็นสถานท่ีประทบัของพระผูมี้พระภาคเจา้และภิกษุสงฆ์

สาวกทัง้หลาย อยู่ในสถานท่ีนั่น วนัคลา้ยวนันีน้ัน้ พระภิกษุสงฆ์
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พระขีณาสพ ก็เรยีกวา่ผูบ้รรลธุรรมถึงท่ีสดุแห่งทกุข ์คือเป็นพระ

อรหนัตน์ั่นเอง อยู่ในทิศทัง้ ๔ อยู่สถานท่ีอ่ืนๆ หรอืวดัอ่ืน ท่ีทา่น

พกัอยู ่ไดเ้หาะเหนิเดินอากาศมาประชมุกนัท่ีในวดัเวฬวุนั วดั

เวฬวุนั ภาษาไทยเราเรยีกวา่ วดัป่าไผ่  

ในวนันีภิ้กษุสงฆขี์ณาสพทัง้หลายนัน้ ไม่มีใครเชือ้เชิญและ

นิมนตม์านมสัการพระพธุเจา้อะไร แตว่า่พระภิกษุสาวก

ทัง้หลายนัน้ ไมไ่ดน้ดัหมายอะไรกนัแตพ่ากนั ฌาณมาบน

อากาศ ไดม้ารวมกนัอยู่ ๑๒๕๐ รูป เม่ือมารวบรวมกนัอยูท่ี่

เดียวกนันัน้ พระพทุธองคก็์ทรงเลง็เหน็วา่ ควรท่ีจะประทานพระ

โอวาทคาํสอน คือคาํตรสัสอนนัน้เป็นศีล ๒๒๗ ขอ้ของภิกษุนัน้

แตพ่ระองคท์รงบญัญติัมารวบรวมเป็น ๒๒๗ ขอ้ ใหพ้ระภิกษุ

เป็นผูส้าํรวมระวงัรกัษาสดุความสามารถของตนเพ่ือจะใหศี้ล

ของแตล่ะท่านและองคน์ัน้บรสิทุธ์ิ เป็นผูมี้ศีลบรสิทุธ์ิเกิดขึน้ น่ีก็

เรยีกวา่โอวาทปาฏิโมกข ์ท่ีพระภิกษุสงฆใ์นวนัพระใหญ่ คือ ๑๔ 

คํ่า ๑๕ คํ่า ตามปักขคณนา  
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ในเดือนหนึง่นัน้พระพทุธองคท์รงสั่งสอนใหส้วดโอวาทพระ

ปาฏิโมกข ์๑๕ วนัตอ่ครัง้หนึง่ เดือนหนึ่งก็สองครัง้ ทกุวดัท่ีมี

ภิกษุตัง้แต ่๔ รูปขึน้ไปตอ้งทาํสงัฆกรรมอโุบสถในโบสถห์รอืใน

ศาลาวหิารท่ีเหมาะสมแตล่ะสาํนกัแตล่ะวดันัน้ ก็แปลวา่

ประกาศเรื่องศีลของพระภิกษุนี ้พระพทุธองคท์รงบญัญติัเอาไว้

แลว้ พทุธองคก็์เลยทรงตรสัเทศนา เพ่ือทวนความจาํในศีล 

๒๒๗ ขอ้นัน้ ใหภิ้กษุทัง้หลายไดย้ินไดฟั้งทั่วกนั เหตฉุะนัน้ถา้

บคุคลท่ีบรรลเุป็นอรยิบคุคลแลว้ คือสาํเรจ็มรรคผลพน้จาก

ความทกุขแ์ลว้ ก็หมดเรื่องหมดราวท่ีจะทาํศีลของตนนัน้ใหเ้ศรา้

หมองเป็นอนัวา่ไม่มี แตพ่ระภิกษุท่ียงัไม่บรรลธุรรม ท่านกาํลงั

ปฏิบติัอยู่เรยีกวา่บรรพชิตนัน้ก็ยงัพากนัปฏิบติัสาํรวมระวงักนั

อยู่ น่ีพระพทุธองคจ์งึเลง็เหน็วา่เพ่ือจะใหภิ้กษุทัง้หลายเหลา่นัน้

ไดเ้ขา้ใจแจง้ชดัเขา้ไปอีกทีหนึ่ง ทรงบญัญติัใหมี้ก่ีขอ้ มีเรื่อง

อะไรบา้ง ในวนันีเ้ป็นวนัคลา้ยวนันัน้ วนันกัขตัฤกษ ์นกัขตัสมยั 

ตัง้แตส่มยัอดีตกาลท่ีผ่านมา เป็นวนัพระจนัทรเ์ต็มดวง ก็คือ
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พระจนัทรน์ัน้เต็มบรบิรูณ ์เต็มเป่ียม ท่ีพระพทุธองคท์รงแสดง

โอวาทพระปาฏิโมกข ์

ท่ีนีท้่านทัง้หลายมาดแูลว้วา่พระภิกษุสงฆ ์๑๒๕๐ องคน์ัน้ 

เป็นผูบ้รสิทุธ์ิทัง้นัน้ท่ีพวกเราไดพ้ากนัทาํพิธี ประกอบพธีิเวียน

เทียนทกัษิณาวตัรเจดียเ์ป็นสถานท่ีประดิษฐานแทน

พระพทุธเจา้ไวเ้ป็นหลกัฐาน บรรจพุระบรมสารรีกิธาตหุรอืพระ

ธาตขุองพระอรหนัตพ์ระเจา้ทัง้หลาย เอาไวใ้นพระเจดีย ์จงึพา

กนัประกอบพธีิเวียนเทียนรอบพระเจดียส์ามรอบตามจารตี

ประเพณีเพ่ืออะไร เพ่ือเป็นอตีตารมณ ์ระลกึถึงอดีตท่ีผ่านมานัน้ 

เป็นวนัคลา้ยวนันี ้พวกเราจงึไดร้ะลกึถึงพระผูมี้พระภาคเจา้และ

พระอรยิสงฆส์าวกทัง้หลายเหลา่นัน้ เพ่ือไดมี้การบชูาเคารพ

ระลกึถึงอยู ่เป็นอารมณใ์นจติใจของพวกเราเพราะพวกเราเป็น

ชาวพทุธ เป็นผูเ้ช่ือมั่นในคาํสอนของพระพทุธเจา้ พวกเราก็เลย

พากนัระลกึถึงบชูาอยู่ เรยีกวา่พวกเราเป็นผูท่ี้บชูาส่ิงท่ีควรบชูา 

จงึจะนาํมาซึง่บญุซึง่กศุลซึง่คณุงามความดีทัง้หลายไดเ้ป็นท่ีพึ่ง

ของตนคือความสขุ 
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เหตฉุะนัน้พวกเราทา่นทัง้หลายในวนันีจ้งึควรท่ีจะมีปลืม้ปีติ

ยินดีท่ีชีวิตของพวกเรานีไ้ดผ่้านมาหลายปีแลว้จนถงึ ปีนีจ้นถึง

วนันีไ้ด ้จงึถือวา่เป็นผูโ้ชคดี ภาษิตท่ีเราไดคิ้ดในเบือ้งตน้นัน้วา่ 

กิจโฺฉ มนุสฺสปฏลิาโภ การไดม้าเกิดเป็นมนษุยท่ี์ไดร้า่งกาย

บรสิทุธ์ิบรบิรูณเ์ป็นหญิงเป็นชาย จงึไดเ้รยีกวา่เป็นโชคดี เพราะ

คนเราน่ีมนัเกิดยาก เกิดมาแลว้มนัไม่บรสิทุธ์ิบรบิรูณ ์เป็นหญิง

เป็นชายก็ดี มนัยงัไม่สมบรูณบ์ดันีถ้า้เราไดเ้กิดมาเป็นหญิงเป็น

ชาย ก็เรยีกวา่โชคดีอย่างนัน้  

เม่ือโชคดีแลว้อย่างนี ้กิจฉัง มัจจานะ ชวีตัิง ท่ีเราเกิดขึน้

มาแลว้ เรายงัไม่ลว่งลบัดบัไป ยงัมีชีวิตอยูจ่นมาถึงปัจจบุนันี ้ก็

ยงัโชคดีอีกอยา่งหนึง่ ท่ีชีวิตของเรายงัมีอยู่ ไดป้ระกอบคณุงาม

ความดี  

กิจโฉ พุทธนะมุปปาโท พวกเราทัง้หลายโชคดีท่ีมี

พระพทุธเจา้มาอบุติับงัเกิดขึน้ในโลก เม่ือพระพทุธเจา้ไดบ้รรลุ

ธรรท ไดต้รสัรูข้ึน้มาในโลกนี ้ก็คือจะมาเกิดเป็นพระพทุธเจา้นัน้

ตอ้งสรา้งบญุบารมีหลายอสงไขยแสนกาํไรมหากปัป์ เวยีนวา่ย
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ตายเกิดในวฏัสงสารอยู่ สรา้งบญุสรา้งกศุล สรา้งบารมีของตน

เพ่ือจะใหเ้ต็มเป่ียมก่อน ทาํยาก เหตฉุะนัน้พวกเราเป็นผูโ้ชคดี

ไดม้าเกิดมีพระพทุธเจา้มาตรสัรู ้รูแ้จง้เห็นจรงิในธรรมแลว้ใน

โลกนี ้เพ่ือใหพ้วกเรานัน้มีพระพทุธเจา้ หากเป็นพระปัจเจกโพธ์ิ

มาตรสัรูแ้ลว้ แตก็่ไม่เทศนส์ั่งสอนใคร อนันีพ้ระปัจเจกโพธ์ิ เรา

จะไดท้าํบญุแคน่ัน้เอง แตนี่พ้ระผูมี้พระภาคเจา้นัน้ตรสัเทศนา 

แนะนาํสั่งสอนเวไนยสตัวท์ัง้หลาย  

เรยีกวา่ กจิฉัง สัทธัมมะสะสวนัง พวกเราเป็นผูโ้ชคดีได ้

ยินไดฟั้งเทศนธ์รรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีพระพทุธองคส์ั่ง

สอนเอาไวโ้ดยย่อๆวา่ ธรรมทัง้หลายเกิดจากเหต ุดบัเพราะเหต ุ

ถา้ไม่มีเหตไุม่มีผล ทกุอย่าง ถา้ทาํเหตไุมดี่ ผลก็ออกมาไม่ดี ถา้

พดูไม่ดี ผลก็ออกมาก็ไม่ดี ถา้คิดไม่ดี ผลก็ออกมาไม่ดี จงึ

เรยีกวา่เหตไุมดี่ ผลก็ไม่ดี พวกเราท่านทัง้หลายท่ีเป็นผูท่ี้

เล่ือมใสในคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราตอ้งพนิิจพิจารณาดใูหดี้

เป็นเรื่องเหต ุถา้การพดูก็ดี ทาํก็ดี คิดก็ดี มนัเป็นเหตไุมดี่แลว้ 

ความทกุขจ์ะเกิดขึน้ในภายหลงั พระพทุธองคท์รงสั่งสอนอย่าง
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นัน้ บดันีถ้า้เหตดีุผลก็ดี การเราทาํอะไรทกุอยา่ง ถา้ทาํดีแลว้ ไป

ในทางท่ีถกูตอ้งแลว้ ผลก็ตอ้งออกมาดี พดูจาปราศรยัคยุกนั ถา้

พดูในทางท่ีดีมีศีลธรรม มีเหตมีุผล มีประโยชนแ์ลว้ ผลก็คือมี

ความสขุออกมา ถา้เราคิดดี เรามีความเหน็ดีถกูตอ้งตามทาํนอง

คลองธรรม ผลก็ออกมาดีคือความสขุความสงบเกิดขึน้ ตรงนี ้

แหละพระพทุธองคจ์งึทรงสั่งสอนวา่ ถา้เราทาํเหตดีุ พดูดี คิดดี

เป็นเหตแุลว้ ผลก็ย่อมดี ย่อมมีความสขุความสงบเกิดขึน้แก่

เวไนยสตัวท์ัง้หลายก็คือพวกคนเราน่ีเอง  

แลว้พวกเรามานอ้มนกึระลกึถึงคาํสอนของพระพทุธเจา้ เรา

ไดย้ินไดฟั้งจากครูบาอาจารย ์บวชสืบๆกนัมาตัง้แตค่รัง้

พทุธกาลจนถงึปัจจบุนันี ้เราก็เป็นผูโ้ชคดี ไดฟั้งเทศนฟั์งธรรม 

เพ่ือจะรูเ้หตดีุเหตไุม่ดี รูจ้กับญุจกับาป รูจ้กัดีรูจ้กัชั่ว รูจ้กัคณุจกั

โทษ รูจ้กัประโยชนแ์ละไม่ใชป่ระโยชน ์เราจะไดเ้ลือกสรรหาละ

ส่ิงท่ีไม่ดีและบาํเพ็ญความดี เรยีกวา่ละความชั่ว ทาํความดี ละ

บาปบาํเพ็ญบญุท่ีเราพดูกนั น่ีพวกเราท่านทัง้หลายมาบาํเพ็ญ

บญุ ตอนเชา้ก็ไดถ้วายอาหาร ไดร้บัศีล ตอนคํ่าก็ไดพ้ากนัเวยีน
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เทียนแลว้ก็ไดพ้ากนัไหวพ้ระสวดมนต ์สรรเสรญิพระรตันตรยั มี

แตค่ณุงามความดีทัง้นัน้เป็นของพวกเราท่ีเป็นนกัปฏิบติั 

เรยีกวา่ทาํทัง้อามิสบชูา ทัง้ปฏิบติับชูาดว้ย ท่ีเรานั่งฟังเทศนอ์ยู่

ดว้ยความสงบ ทาํใจของตนใหอ้ยูก่บัตนและตัง้ใจฟังเทศนใ์ห้

จิตใจสงบ ใหจ้ิตใจสบาย ใหจ้ิตใจรื่นเรงิอยู่ในคณุงามความดีวา่

ตนเองไดท้าํคณุงามความดีแลว้ จนถึงปัจจบุนัท่ีนั่งอยู่ กาํลงัฟัง

เทศน ์ก็เรยีกวา่พวกเรากาํลงัทาํดี ทาํคณุงามความดี บาํเพ็ญ

ความดี สรา้งสมอบรมบญุบารมีของตนใหม้ากขึน้ เราก็เป็นผูท่ี้

โชคดี  

ปฏรูิปเทสวาโส จ เราโชคดีท่ีเราไดม้าเกิดในเมืองไทย โชค

ดีอย่างไร โชคดีนัน้คือมีครูบาอาจารยบ์วชสืบศาสนามา และ

จดจาํคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตามกาํลงัความสามารถของท่าน 

ไดน้อ้มนาํธรรมะทา่นตรสัเทศนาสั่งสอนพวกเรา ใหรู้บ้ญุ รูบ้าป 

และรูดี้ รูช้ั่ว เพ่ือเราจะไดล้ะความชั่ว บาํเพ็ญความดี เป็นผูโ้ชค

ดีไดย้ินเรื่องอย่างนี ้เหตฉุะนัน้พวกเราจงึเขา้ใจในการทาํบญุทาํ

ทานการกศุล ก็อาศยัซึง่ครูบาอาจารย ์เราจะรกัษาศีลและเป็นผู้
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มีศีล ก็อาศยัครูบาอาจารย ์เราจะนั่งเจรญิเมตตาภาวนาฝึกฝน

อบรมจิตใจใหส้งบเป็นสมาธิ เราก็ตอ้งอาศยัครูบาอาจารย ์เหตุ

ฉะนัน้ในเมืองไทยของเราจงึเป็นเมืองท่ีนบัถือศาสนามาก 

เพราะมีครูบาอาจารยอ์ยูท่ั่วไปในประเทศแตล่ะจงัหวดัๆ แตล่ะ

องคท์่านจะจดจาํคาํสอนพระพทุธเจา้ตกัเตือนเทศนาแนะนาํสั่ง

สอนอบรมพทุธบรษัิททัง้หลาย ผูเ้ขา้มาใกล ้ผูเ้ล่ือมใสตัง้ใจ

อยากไดย้นิไดฟั้งและปฏิบติัตน ฝึกฝนอบรมตน น่ีแหละจงึถือวา่

เป็นประเทศท่ีสมควร  

อนัประเทศท่ีสมควรนัน้แตก่อ่นก็คือประเทศอินเดีย ก็

เรยีกวา่เป็นชนบท เป็นชมพทูวีป บดันีพ้ระพทุธศาสนาเกิดจาก

ประเทศอินเดีย แตอิ่นเดียนัน้ก็ยงัรกัษาไวไ้ดคื้อมีประเพณีตา่งๆ 

และการรกัษาศีลและกิรยิามารยาทตา่งๆ ก็รกัษาเป็นภมูิของ

พทุธอยู่ แตห่ากไม่มีพระท่ีจะประกาศพระศาสนามาก ก็คือมี

พระไทยของพวกเราไปอยู ่แตนี่ใ้นเมืองไทยของพวกเรานัน้ก็

เจรญิท่ีสดุในโลกนี ้จะมีแตป่ระเทศไทยประเทศเดียวนี ้มี

พระภิกษุสงฆส์ามเณรมาก และมีผูส้นใจปฏิบติัมาก สว่น
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ประเทศพมา่ก็มีเหมือนกนั หรอืศรลีงักา แตก่ารปฏิบติัย่อม

ตา่งกนัอยู่บา้ง แตอ่งคป์ฏิบติัดีก็จะมีอยู่บา้ง แตถ่า้พวกเราไป

ศกึษาและไปปฏิบติัไปเห็นก็จะตา่งกนั เพราะพระแตล่ะประเทศ

นัน้ยงัยุง่เหยงิกบัโลกอยู ่ 

เหตฉุะนัน้ฝ่ายเมืองไทยของพวกเรานัน้ พระภิกษุสงฆอ์ยู่ใน

ขอบเขต วา่กนังา่ยๆคือไม่เลน่การเมือง หา้มไม่ใหเ้ลน่การเมือง 

ใหศ้กึษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ นาํไปปฏิบติัตาม

ความสามารถของตน เหตฉุะนัน้พวกเราทกุท่านทกุคนจงึได้

ศกึษาและปฏิบติัหาหนทางท่ีถกูตอ้งในการดาํเนินวิถีชีวติของ

พวกเรา เราเป็นผูโ้ชคดีแลว้ ไดม้าเกิดในสถานท่ีนีเ้ป็นประเทศท่ี

จะไดย้ินไดฟั้ง สิ่งท่ีดีและส่ิงท่ีไม่ดี เราจะไดเ้ลือกสรรหาพากนั

ศกึษาและปฏิบติั ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ นีแ้หละมา

รวบรวมแลว้ชีวิตของเรานัน้จนมาถึงวนันี ้ยงัไ◌ด้เ้ดินไปเดินมา

ได ้หรอืทาํคณุงามความดีได ้ทา่นโชคดีมาก  

ถา้หากเราไปเกิดในประเทศอ่ืนๆ ลทัธิอ่ืน หรอืศาสนาอ่ืนๆ

แลว้ เราจะไมไ่ดย้ินไดฟั้งเรือ่งแบบนีเ้ลย เรื่องบญุ เรื่องบาป 
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เรื่องเช่ือเหตเุช่ือผล เรื่องกรรมเรื่องอย่างนี ้เพราะคณาจารยข์อง

เคา้จะสอนไปตา่งๆกนั แลว้แตป่ระเทศตา่งๆ บา้นเมืองของ

ประเทศอ่ืนๆจงึไม่คอ่ยจะสงบ คอยรบราฆา่ฟันกนั เบยีดเบียน

ซึง่กนัและกนั โตแ้ยง้กนัทั่วโลกมมุโลก นัน้เราจะเห็นไดช้ดั ทาํไม

บา้นเมืองเหลา่นัน้จงึไมส่งบ เพราะขาดจากหลกัคณุธรรม 

จรยิธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

พระพทุธองคท์รงสอนใหท้กุคนมีความสมานสามคัคีรกัใคร่

ปรองดองกนัอยู่ดว้ยกนั เหมือนพ่ีเหมือนนอ้ง แลว้บา้นเมืองนัน้

จะอยู่ในความสงบเพราะคนมีคณุธรรม จรยิธรรม เหตฉุะนัน้

วนันีพ้ระพทุธองคท์รงตรสัเทศนาใหโ้อวาทพระปาฏิโมกขศี์ล 

๒๒๗ ขอ้ของพระภิกษุสงฆ ์ศีล ๒๒๗ ขอ้นีม้าจากไหน มาจาก

ศีล ๕ ศีล ๕ เป็นตน้เคา้มลูของศีล เรยีกวา่เป็นตน้ของศีล แลว้

ขยายปลีกย่อยออกไปจงึมีมากมายเป็นศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 

ขอ้ ทีนีค้ณะศรทัธาญาติโยมทัง้หลาย เม่ือเรามาระลกึถึงเรื่อง

อย่างนีแ้ลว้ เราควรจะพากนัมาตัง้ใจรกัษาศีล เพ่ือใหมี้ศีล ๕ น่ี

ก็ดีแลว้สมบรูณ ์ถา้เราเผยอขึน้ไปถึงศีล ๘ เราก็ไดฐ้านะดีขึน้มา
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เรื่อยๆ เราปฏิบติัใหบ้รรลธุรรม ใหไ้ดเ้ขา้ใจในธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เราก็ยกฐานะของตวัเองใหส้งูขึน้  

แตว่นัคลา้ยวนันีน้ัน้ ก็แสดงเรื่องศีลของพระ บดันีศี้ลญาติ

โยมท่ีพากนัประพฤติปฏิบติัอยู่นีค้วรแลว้ท่ีพวกเราควรปฏิบติัให้

ศีล ๕ ท่ีใหเ้ราไดศี้ลเป็นท่ีพึง่ของตน ถา้ศีลขอ้ท่ี ๑ นัน้ ถา้หาก

พวกเราอยากรกัษา อยากปฏิบติัใหม้นัเกิดขึน้ตอ่ตน เราตอ้ง

ระลกึถึงเมตตาตอ่ซึง่กนัและกนั ถา้จิตใจของพวกเรานัน้มี

เมตตาตอ่กนัแลว้ เพ่ือนมนษุยแ์ละสตัวท์ัง้หลายก็ย่อมไม่ทาํลาย

กนั ย่อมอยู่ดว้ยกนัได ้มีความผาสขุเกิดขึน้ ตรงนีสิ้ เราก็ตอ้งได้

ศีลขอ้ท่ี ๑ เราจะไดเ้หน็อานภุาพศีลขอ้ท่ี ๑ นีถ้า้คนไม่

เบียดเบียนกนัแลว้ บา้นใดเมืองใด เราไปท่ีไหนเราจะกลวัทาํไม 

เราก็ไม่กลวัซิ ไปคบกนัก็มีความสขุสบาย นีเ้ป็นขอ้ท่ีหนึง่ เรา

ควรท่ีจะพินิจพิจารณาดวูา่มนัมีความดีอย่างไร  

ถา้ศีลขอ้ท่ี ๒ นัน้ ถา้หากบคุคลอยูด่ว้ยกนัแลว้ มีเมตตาตอ่

กนั ไม่ขโมยของกนั ของใครของมนัหามาไดแ้ลว้ ก็เคา้ก็หวง

แหน เราไม่ควรจะไปแย่งเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนท่ีเคา้หวง
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แหนอยู ่ถา้หากเรามีการงดเวน้อยา่งนี ้มีเมตตาตอ่กนั เห็นใจกนั

อย่างนี ้มนัก็ไม่มีขโมย บา้นใดเมืองใดไม่มีโจรมีขโมยแลว้ จะอยู่

ในความสงบมัย้ สบายมัย้ รกัษาสมบติั ไม่ตอ้งปิดประตบูา้น ไม่

ตอ้งปิดประตรูถ ของวางไวท่ี้ไหนเก็บไวท่ี้ไหนมนัคงไมห่ายซกั

อย่าง เพราะทกุคนมีศีลขอ้ ๒ ดอูานภุาพของศีลสองขอ้น่ี ขอ้นี ้

เห็นแจง้ชดัขึน้มา  

ถา้หากพวกเรามีศีลขอ้ ๓ ไม่ผิดประเวณีสามีภรรยาซึง่กนั

และกนั ไม่แกง่แย่งกนัอะไร เราสาํรวมระวงั ของใครของมนั ให้

อยู่รกัษา ยินดีเฉพาะของตนอยู่แลว้ แลว้เราจะแตกสามคัคี

กนัมัย้ ไม่แตกสามคัคีกนั สามีภรรยาอยู่ดว้ยความสงบ น่ีมี

ความสงบเกิดขึน้ มีความสบายไม่วุน่วายเกิดขึน้ ไม่มีเรื่องมีราว

อะไรในเรื่องอย่างนี ้น่ีศีลขอ้ ๓ ก็ตอ้งมีอานภุาพอย่างนี ้ใหค้น

อยู่ดว้ยความสงบ ไม่ถิดไม่เถียงไม่โตไ้ม่แยง้ ไม่แตกสามคัคีกนั  

ถา้หากพวกเรานัน้พากนัสาํรวมระวงัในศีลขอ้ท่ี ๔ เรา

พดูคยุกนัมนัซื่อสตัยต์อ่กนั ไวใ้จกนัได ้เราพดูแลว้ไม่ยไุมแ่หย่ 

พดูใหส้มานสามคัคีรกัใครป่รองดองกนั ถา้หากคนแตกสามคัคี
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กนั เราไปชกัชวนใหเ้ขาสามคัคีกนั เม่ือเคา้สามคัคีกนัแลว้ควรท่ี

จะใหเ้คา้มีความสามคัคีปรองดองกนัหนกัแน่นมั่นคงขึน้ คนก็

จะอยู่ดว้ยกนัดว้ยความสามคัคี ทีนีก้ารพดูจาปราศรยัไพเราะ

เสนาะห ูเราอยู่ดว้ยกนั เราพดูคยุกนัแตเ่รือ่งดีๆ ไม่มีคาํหยาบ

โลน ะไร ไม่มีคาํเจ็บใจอะไร มีแตค่าํไพเราะเสนาะห ูมว่นหคูยุ

กนั มนัไม่มีอะไรเกิดขึน้ใหท้ะเลาะกนั อยูด่ว้ยกนัมีความสขุ กนั

รอ้ยๆพนัๆหม่ืนๆคนแลว้ เราอยู่ดว้ยกนั พดูไพเราะเสนาะห ูไม่มี

ทะเลาะกนั ไมมี่แก่งแย่งกนั อยู่ดว้ยกนั มีความสขุ ผูพ้ดูก็สบาย 

ไม่มีเรื่อง ผูฟั้งก็สบายห ูตรงนีเ้ราก็พากนัศกึษาวา่เราตอ้งการ

อย่างนีม้ัย้  

ทีนีเ้วลาพดูคยุกนันัน้ สรรหาเรื่องท่ีมีประโยชน ์ทัง้ชาตินี ้

และชาติหนา้ เราจะอยู่อยา่งไรจะมีความสขุความเจรญิ จะ

พฒันาอยา่งไร จะแกไ้ขอย่างไรนัน้ ครอบครวัก็ดีหรอืตวัเองก็ดี 

เราดท่ีูตวัเอง ลองดวูา่ตนเองนีต้อ้งแกไ้ขตนเองอยา่งไร จะพดูจา

ปราศรยัจงึจะใหมี้เหตมีุผล ไม่เสียการเสียเวลาอะไร ถา้หากเรา

พารกัษาศีลอย่างนี ้จะพดูจาปราศรยักนัอย่างนีแ้ลว้ เราก็ตอ้งได้
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ศีลขอ้ท่ี ๔ เหตฉุะนัน้ศีลขอ้ท่ี ๔ น่ี พระพทุธองคท์รงสั่งสอน

เอาไว ้ถา้ผูใ้ดพดูมีความซื่อสตัยต์อ่กนัดีแลว้ ทา่นยกย่องวา่ สัจ

จัง เว อะมะตา วาจา คาํสจัจแ์ลเป็นวาจาท่ีไม่ตาย ก็เหมือน

คาํสอนของพระพทุธเจา้น่ีเอง อะไรมนัเป็นบาป อะไรมนัเป็น

บญุ อะไรมนัไม่ดี อะไรมนัดี สอนมาตัง้สองพนักวา่ปีมาแลว้ ยงั

มั่นคงอยูย่งัเดิม เพราะเป็นสจัธรรม เป็นวาจาท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ พดูมี

เหตมีุผล มีหลกัฐาน คนเอาไปวิจยัวจิารณ ์ไปปฏิบติั ไดร้บัผล

รบัประโยชน ์น่ีพวกเราก็ควรพากนัตัง้ใจปฏิบติัการพดูจา

ปราศรยัของตน เราก็จะไดมี้ศีลขอ้นี ้เรามองหนา้มองตา ไป

พดูจาปราศรยัอยู่ท่ีไหนดว้ยกนัก็เลยจะมีความสบาย มีความสขุ

เพราะพดูแตเ่รื่องดีทัง้นัน้  

ทีนีศี้ลขอ้ท่ี ๕ หากคนงดด่ืมสรุาเมรยัของมนึเมาเน่ีย เป็น

ฐานแห่งความประมาท งดมนัเสีย เราไม่ตอ้งด่ืมมนัหรอก ด่ืม

แลว้มนัมีประโยชนอ์ะไร เราก็นกึถึงโทษของสรุาแลว้ มนัทาํให้

เสียกิรยิามารยาท เสียศกัดิศ์รขีองมนษุย ์เราก็ใหพ้ากนัพินิจ

พิจารณาด ูคนด่ืมเหลา้ทกุวนัๆ เมาทกุวนั มนัสวยงามมัย้ มนั
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เดินสวยงามมัย้ ยืน เดิน นั่ง นอน เคา้ดีมัย้ กิรยิามารยาท

สวยมัย้ เป็นท่ีสรรเสรญิของนกัปราชญม์ัย้ อนันีเ้ราตอ้งตดัสินใจ

ดว้ยตนเอง ถา้หากเราละไดแ้ลว้ เราไม่เมา ถา้เคยเมามาแลว้ 

เราก็ละ ไม่ด่ืมแลว้มนัก็ไม่เมา มนัก็เดินไปก็ตรง ยืนก็ดี นั่งก็

เรยีบรอ้ย นอนก็เรยีบรอ้ย มีสติสมัปะชญัญะ ถา้เราเวน้ได ้เราก็

ไดศี้ลขอ้นี ้ 

ศีลทัง้ ๕ ขอ้นีท้่านเรยีกวา่ มนษุยธรรม ธรรมตัง้อยู่ในมนษุย ์

มนษุยอ์ยู่ดว้ยกนัตอ้งมีศีล เป็นเครื่องก้นักางเอาไว ้เราจะไม่ทบุ

ตีกนัก็ดว้ยศีลขอ้ท่ี ๑ เรารกัษาได ้ศีลขอ้ท่ี ๒ คนก็ไม่ขโมยของ

กนั ศีลขอ้ท่ี ๓ ก็ไม่ผิดประเวณี ลว่งเกินของกนั ศีลขอ้ท่ี ๔ ก็ไม่

โกหกหลอกลวง ใครพดูตรงไปตรงมาตอ่กนัได ้ศีลขอ้ท่ี ๕ เป็นผู้

มีสติสมัปะชญัญะ เพราะไม่เมาเหลา้ของมนึเมาเป็นฐานแหง่

ความประมาท ทีนีห้ากเราพากนัระลกึหรอืปฏิบติั มีวิรติัเจตนา

งดเวน้ในการรกัษา ก็เรยีกเป็นผูมี้ศีล  

ถา้เรามีศีลนัน้ เราไม่ตอ้งรบัจากพระ ถา้ศีล ๕ เราสมบรูณ ์

ถา้พระประกาศศีล ๕ ไม่ตอ้งรบั ไม่ตอ้งสมาทาน สมาทานไป
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ทาํไม เรามีอยูแ่ลว้ในตวัเอง เพราะเรารกัษาไดท้กุขอ้อยู่ เราทรง

ไวไ้ดท้กุขอ้อยู่ ๕ ขอ้น่ี เราไมต่อ้งรบัก็ได ้ไม่เป็นอะไร พระท่าน

จะไม่วา่อะไร เพราะเราปฏิบติัอยู่ เกิดเราไม่ครบทัง้ ๕ ซบิดันี ้

เราก็ตอ้งรบัสมาทาน เพ่ือจะรกัษาวนัหนึง่คืนหนึ่ง หรอืไดช้ั่ว

ระยะใดระยะหนึง่แลว้แตก่าํลงัท่ีเราจะรกัษาได ้ 

เหตฉุะนัน้ศีลจงึมีอานภุาพ ท่านจงึวา่ สีเลนะ สุขะตงิ ยัน

ต ิคนจะไปสวรรค ์ไปเกิดในโลกสวรรค ์ก็คือการรกัษาศีล สีเล

นะ โภคะ สัมปะทา โภคาทรพัยส์มบติัทัง้หลายท่ีไดม้าดว้ยศีล

หม่ืนๆแสนๆลา้นๆโกฏิก็ไม่เป็นอะไร ไม่มีใครอะไร ไม่มีคน

เดือดรอ้นอะไร สีเลนะ นิพพุตงิ ยันต ิคนจะไปถงึนิพพานก็

อาศยัเรื่องรกัษาศีลเป็นพืน้ฐาน แลว้จงึทาํจิตใจใหส้งบสมาธิจงึ

จะไดส้รา้งปัญญาใหเ้กิดขึน้ หาหนทางพน้ทกุขไ์ด ้ก็อาศยัเรื่อง

ศีลนีเ้องเป็นพืน้ฐานท่ีดี เราจะอยู่ดว้ยกนัมีความผาสขุไดอ้ย่าง

แน่นอน  

ฉะนัน้การรกัษาศีลของพวกเรานัน้ รกัษาท่ีไหน ศีลมนัตวั

เดียว คือตวัเจตนาท่ีจิตใจเทา่นัน้ ตวัองคข์องศีลก็ ๕ ขอ้ก็ดี หรอื 
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๘ ขอ้ก็ดี ท่ีเรยีกวา่องคข์องศีล ๑๐ ขอ้ของสามเณรก็เรยีกวา่องค์

ของศีล ๒๒๗ ขอ้นัน้เป็นของภิกษุก็เรยีกวา่องคข์องศีล ไม่ใช่ตวั

ของศีล ตวัของศีลมีตวัเจตนาตวัเดียวอยู่ท่ีใจของบคุคล ถา้เรามี

เจตนางดเวน้หละไดห้มด น่ีเรารกัษาตรงท่ีใจของพวกเราน่ี

แหละ คือเจตนางดเวน้ พิธีรกัษาศีลเราจะไดศี้ลสมบรูณไ์ดก็้

อาศยัตวัเจตนา ถา้เราเจตนาไม่ฆา่สตัว ์เจตนาไม่ลกัทรพัย ์

เจตนาไม่ประพฤติผิดประเวณี เจตนาไมโ่กหก เจตนาไม่ด่ืม

เหลา้ อยูท่ี่ใจ ไม่ใช่อยู่ท่ีรา่งกายของพวกเราการรกัษาศีล อยู่ท่ี

ใจ รกัษาท่ีใจ ถา้ใจมนังดเวน้แลว้ หมด กายทาํอะไรไม่ได ้เพราะ

รา่งกายของพวกเรานีอ้ยู่ใตอ้าํนาจของจิตใจ ใจเป็นนายกาย

เป็นบา่ว ถา้ใจของพวกเรานี ้ควบคมุรา่งกายของเราไปตาม

อาํนาจของจิตใจ ถา้จิตใจมีศีลแลว้ รา่งกายก็มีศีล เพราะใจคมุ

เอาไว ้ไม่ใหล้ว่งเกินไปได ้ 

ตรงนีแ้หละพวกเราท่านทัง้หลายท่ีเป็นพทุธบรษัิทใน

พระพทุธศาสนานี ้เราควรท่ีพนิิจพิจารณาเรื่องการรกัษาศีลของ

พวกเราเป็นพืน้ฐานใหดี้ เม่ือเรารกัษาศีลเป็นพืน้ฐานท่ีดีแลว้ทาํ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 19 
 

สมาธิ จิตใจจะสงบงา่ยท่ีสดุ ง่าย เราทาํจติใจของเราไม่สงบเป็น

สมาธิไดท้กุวนันีก็้เพราะศีลของเราขาด ศีลของเราไม่สมบรูณ ์

ศีลของเราดา่งพรอ้ยทะลปุรุโปรง่ ศีลพทุธเมืองเหนือของเรา ศีล

เมืองพทุธมนัขาด น่ีแหละตรงนีแ้หละเราก็ควรท่ีจะพากนัรกัษา 

ถา้รกัษาศีล ๕ ไดก็้เป็นทางแห่งสวรรคอ์ยู่แลว้ ถา้รกัษาศีล ๘ ก็

เป็นทางของตามฐานะของบคุคลท่ีรกัษา เราจะอยู่ดว้ยกนัแบบ

ความผาสขุได ้ 

เหตฉุะนัน้เรื่องในวนันีจ้งึเป็นเรื่องท่ีเราพากนัสรรเสรญิ เรื่อง

พระพทุธเจา้แสดงโอวาทพระปาฏิโมกข ์แสดงเรื่องศีล ทีนี ้

อาตมาก็แสดงเรื่องศีลน่ีมนัตน้ของศีล ศีล ๕ เพ่ือใหพ้วกเรานีจ้ะ

ไดน้อ้มนาํพากนัประพฤติปฏิบติัตามกาํลงัความสามารถของตน 

ใครจะปฏิบติัไดส้องขอ้ สามขอ้ก็แลว้แต ่ใครปฏิบติัไดส่ี้ขอ้ หา้

ขอ้สมบรูณก็์แลว้แตก่าํลงัของพวกเราจะทาํได ้ถา้ใครทาํไดห้มด

มนัก็มีคณุภาพตา่งกนั เหมือนอาตมาอธิบายเรื่องอานิสงสใ์หฟั้ง

วา่ เราอยู่ดว้ยกนัจะมีความสงบสขุมัย้  
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คนมีศีลน่ีไปอยู่บา้นของใคร เคา้ก็ใหน้ั่งใหน้อนได ้อยู่บา้น

ของเขาได ้หนึง่จะไม่กลวัจะฆา่เรา ถา้เรามีศีลขอ้ ๑ ทีนีข้อ้ ๒ 

นัน้ เรามีเงนิมีทองอยูท่ี่ไหน วางไวใ้กล้ๆ ขา้งเขาเป็นแสนเป็น

ลา้น มนัก็ไม่ขโมยของเรา ขอ้ท่ี ๓ เคา้จะไม่ผิดภรรยาสามีของ

ใคร ขอ้ท่ี ๔ เคา้จะไม่มาโกหกเรา คนๆนัน้เป็นคนมีศีล ขอ้ท่ี ๕ 

มนัจะไม่ด่ืมเหลา้เมามายอาละวาดในบา้นของเรา ถา้มีศีล เอา

เถิดถา้คนมีศีลไปบา้นของใครแลว้ คนนัน้สบายใจ เพราะเป็น

คนท่ีปลอดภยั น่ีแหละพวกเราท่านทัง้หลาย ควรแลว้ท่ีพวกเราท่ี

จะปฏิบติัใหเ้กิดใหมี้ขึน้แก่ตน ตามกาํลงัของตน แลว้จะเห็น

อานิสงสมี์ความสงบสขุเกิดขึน้ ตัง้แตย่งัไม่นั่งภาวนาก็เห็นความ

สงบ และมนัมีความสขุ ไปพบกนัท่ีไหน ไปเจอกนัท่ีไหน เหมือน

พวกเราน่ีหละมาฟังเทศนฟั์งธรรม มาประพฤติปฏิบติัธรรมคณุ

งามความดีอย่างนี ้เราอยู่ดว้ยกนัมากๆ เราไม่ถิดไม่เถียง

ทะเลาะเบาะแวง้กนั เพราะเรามีคณุงามความดี มีคณุธรรม 

จรยิธรรม มีศีลธรรม พดูคยุกนัแตเ่รื่องทาํความดีทัง้นัน้ น่ีเป็น

เรื่องบญุเรื่องกศุลท่ีพวกเราจะไดเ้กิด ใหเ้กิดใหมี้ขึน้แกต่น  
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เหตฉุะนัน้การท่ีพวกเราจะทาํสมาธิ ฝึกฝนอบรมจิตใจนัน้ 

พืน้ฐานท่ีดีท่ีสดุก็คือเรารกัษาศีลก่อน เม่ือเรารกัษาศีลไดแ้ลว้ ใจ

ของเรานัน้ไมพ่ะวา้พะวงกบัศีลขอ้นัน้ขาด ศีลขอ้นีข้าด เรื่อง

อนัตรายเหลา่นัน้จะมารบกวนจิตใจของพวกเราไม่มี เม่ือมนัไม่

มีแลว้ จิตใจก็เลยสงบน่ิง โอ เรามีศีลนะ เรามีศีลอยู่ในตวัของ

เรานะ จากปฏิบติัใจก็เลยสงบ มีปีติก็ตนเองมีศีลก่อน ทีนีใ้จก็ได้

สงบเป็นสมาธิ ทาํไดง้่าย งา่ยๆ ภิกษุสงฆท์่านพยายาม

เหมือนกนั พยายามรกัษาศีลตามความสามารถของแตล่ะท่าน

ละองค ์อยากใหบ้รสิทุธ์ิจนหมด ญาติโยมก็เลยตัง้ใจทกุคน

ปฏิบติักนัอยู่ตามกาํลงัความสามารถของตน แลว้จะไดเ้หน็

อานิสงสไ์ด ้เราจะอยู่ดว้ยกนัสบายจรงิๆกนัตรงนี ้ในโลกนีถ้า้เคา้

หากรูจ้กัพากนัรกัษาแลว้ แหม บา้นใด ครอบครวัใดมีศีล 

ครอบครวันัน้ก็สงบ บา้นใด หมู่บา้นใดเป็นคนมีศีล บา้นนัน้สงบ

สขุ อาํเภอใด จงัหวดัใดเป็นคนมีศีลธรรม สงบ ประเทศใดนัน้มี

ศีลธรรม สงบ ไม่มีรบราฆา่ฟัน ไม่มีเรื่องแบบนีเ้กิดขึน้ เรื่องราว
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ตา่งๆท่ีไม่ดี มีแตเ่รื่องดีๆอยู่ในความสงบ ตรงนีเ้ราก็เหน็ได้

ชดัเจนอยา่งนี ้ 

เหตฉุะนัน้พวกเราทา่นทัง้หลายท่ีไดม้าประกอบพิธีเวียน

เทียนในวนันี ้ไหวพ้ระสวดมนตก็์ดี มีแตบ่ญุแตก่ศุล บชูาในส่ิงท่ี

ควรบชูา คือบชูาศีล เรามาปฏิบติัอีก เราปฏิบติับชูา นอ้มนกึ

ระลกึถึงพระพทุธเจา้ และพระธรรม และพระสงฆส์าวกทัง้หลาย 

เป็นบญุกศุลอนัยิ่งใหญ่ท่ีเราจะไดเ้ป็นท่ีพึ่งของตน บดันีพ้วกเรา

ควรท่ีจะทาํจิตใจของเรานัน้ใหอ้ยู่กบัตนกบัตวัใหส้งบ เรื่องท่ีไม่ดี

ทัง้หลายนัน้ เราควรละ ควรปลอ่ย ควรวางทัง้อดีตอนาคต อย่า

ไปคิดกบัมนั ของเป็นอดีตท่ีลว่งแลว้ก็ใหม้นัมนัแลว้ไป เหมือน

เราทาํอะไรไม่ดี พดูไม่ดี คิดไม่ดี ตัง้แตอ่ดีตผ่านมา เราทิง้มนั

หมด อยา่ไปคิดถึงมนั อยา่ไปคิดถึงเรื่องอย่างนัน้ ทัง้ส่ิงท่ีเป็น

อนาคตเราก็ไมต่อ้งไปคาํนงึถึง อย่าไปกลวัเรื่องนัน้เรื่องนี ้เราเอา

ในปัจจบุนัซ ิเราเด๋ียวนี ้เรามีศีลอยู่ เราปฏิบติัอยู่ เราสรา้งความ

ดีอยู่ในปัจจบุนันี ้ตรงนีสิ้  
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ทีนีถ้า้หากอะไรเกิดขึน้มาไมดี่กบัตน ก็รบีละ รบีปลอ่ย รบี

วาง เราคิดโกรธ คิดเกลียด คิดไม่ดีในใจของเรา เรารบีละทิง้อยา่

ใหม้นัมาอยู่ในใจของเราใหม้นัทกุข ์เคา้เรยีกวา่การปฏิบติั

ภาวนาเพ่ือใหช้าํระจิตของตน เพ่ือจะใหจ้ติใจของเรานัน้สงบ 

เม่ือเราละกิเลสไดม้ากเทา่ไหร ่ใจก็ยิ่งสงบมากขึน้เทา่นัน้ ไม่

วุน่วาย ไม่วุน่วายกบัโลก เขาไม่ยุ่งเหยงิ น่ีเป็นเรื่องท่ีพวกเราจะ

ปฏิบติั ไม่ตอ้งพดูลวงโลกใหม้นัเสียการเสียเวลาอะไรมาก เคา้

พดูคยุ เคา้พดูมีเหตมีุผลใหม้าก มนัก็มีประโยชนม์าก พดูมากๆ

เฉยๆแตม่นัไม่มีประโยชน ์ไม่พดูเรื่องท่ีเป็นประโยชน ์แลว้มนัจะ

เสียประโยชนเ์รา เสียเวลาเปลา่ เรยีกวา่ สัมผัปปลาปา พดูเพอ้

เจอ้เหลวไหล ไม่มีเหตมีุผล เหตฉุะนัน้เราก็ควรพากนัเลือก

พดูคยุกนัใหมี้เหตมีุผล ชกัชวนกนัทาํแตค่วามดีพดูดีและคิดดี 

เม่ือเราทาํเชน่นีแ้ลว้มนัจะสงบเอง การทาํสมาธิ จิตใจก็สงบเอง 

มามอง เอ๊ เราพากนัแตพ่ดูดีนะ ทาํดี คิดดีทัง้นัน้ ใจก็เลยมี

ความสงบอยู่เรื่อยๆในความดี ก็เลยมีเป็นสมาธิในตวั ใน

อตัโนมติัของมนัในตวัมนัเองจิตใจ  
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หรอืวา่พวกเราจะแผ่เมตตา อยากใหเ้พ่ือนมนษุยต์ัง้แตเ่ด็ก

ถึงหนุ่มสาว ทา่มกลางคนจนเฒา่จนแก ่อยากใหมี้ความสขุ 

ความสขุหมดทกุคน แลว้ตนเองก็จะมีความสขุเหมือนกนั เอา

สัน้ๆอย่างนีก็้ได ้เอาเป็นอารมณอ์ยู่ในจิตใจของพวกเรา เราไม่

คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตใคร อยากใหค้นมีความสขุหมดในโลก 

แตเ่ราก็จะสขุเหมือนกนั ไม่เบียดเบียนกนัใหอ้ยู่ดว้ยกนัมี

ความสขุ น่ีเคา้เรยีกวา่แผ่เมตตาทัง้คนอ่ืนและตนเอง เม่ือคนแผ่

เมตตาบอ่ยๆ มนัก็เป็นเจรญิภาวนา คือเจรญิเมตตา ก็ทาํจิตใจ

ของเราใหแ้ช่มช่ืน ใหชุ้่มช่ืน ใหมี้ความสขุเกิดขึน้ก็สงบ เป็น

สมาธิอยู่เรื่อยๆอย่างนัน้เอง  

น่ีการทาํสมาธิอย่างย่อๆ ท่ีญาติโยมท่ีจะนาํเอาไปปฏิบติัตน 

อยู่ในบา้นในชอ่งในครอบครวัก็ดี กบัหมูก่บัฝงู ในหน่วยงาน

ตา่งๆ มองหนา้มองตากนัดว้ยหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส ใหเ้ราเมตตา

ดว้ยกาย พดูจาปราศรยัไม่กระทบกระเทือนกนั เคา้เรยีกวา่ดว้ย

ความเมตตาในการพดู คิดในจิตในใจอยากใหมี้ความสขุหมด 

คนในโลก และตนเองก็จะมีความสขุ เรยีกวา่เมตตาในจติใจ 
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พวกเราทา่นทัง้หลายควรเอาเรื่องอยา่งนีไ้ปปฏิบติั ลองดซูิ มนั

จะไดร้บัความรม่เย็นเป็นสขุ ถา้ความสงบสขุเกิดขึน้แก่ตน ผลก็

จะอยู่ดว้ยกนัมีความสขุตามความมุง่มาดปรารถนาท่ีพวกเราตัง้

เอาไว ้ 

เหตฉุะนัน้การบรรยายธรรมมาแตต่น้จนอวสานนี ้อาตมา

ภาพก็ขออาํนวยอวยพรใหค้ณะศรทัธาญาติโยมสาธุชน

ทัง้หลายไดม้าฟังธรรมในวนันี ้ใหพ้ากนักาํหนดจดจาํขอ้ธรรมท่ี

ไดบ้รรยายมานัน้ ส่ิงใดควรละ ส่ิงใดควรปฏิบติัก็ปฏิบติัเอา ให้

เกิดใหมี้ขึน้แกต่น ผลก็จะไดร้บัความสขุความเจรญิเกิดขึน้แก่

ตน ดงัไดอ้ธิบายมาก็เห็นเวลาพอสมควร  

ตามภาษิตท่ีไดคิ้ดในเบือ้งตน้วา่ กจิโฺฉ มนุสฺส ปฏลิาโภ 

การไดม้าเกิดเป็นมนษุยเ์ป็นโชคลาภอนัดี กิจฉัง มจจฺาน ชีวิต ํ

เรามีชีวิตมาถงึวนันีก็้เป็นผูโ้ชคดี กิจโฺฉ พทุธฺานมุปปฺาโท 

พระพทุธเจา้มาอบุติับงัเกิดขึน้ในโลกเป็นโชคดี กิจฉัง 

สทธฺมฺมสสฺวน ํเราไดย้ินไดฟั้งเทศนฟั์งธรรมเป็นโชคดี ปฏรูิป

เทสวาโส จ เรามาอยู่ในประเทศท่ีสมควรแลว้ ท่ีเราจะไดป้ฏิบติั
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คณุงามความดีใหเ้กิดขึน้แกต่น ก็ขอยติุการบรรยายธรรมไว้

เพียงแคนี่ ้เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Cc8ZOJU_N74 

 

https://youtu.be/Cc8ZOJU_N74

