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เอา้ ว่าไงต่อไป เด๋ียวจะอ่านตามรายการอนัน้ีเพื่อให้เขา้ใจความหมายกนัหน่อยซะก่อน 

รายการฎีกาวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร ในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาสานต่อปฏิปทาพระ

กรรมฐาน เขา้ใจไหม สานต่อ สานต่อ ปฏิปทาพระกรรมฐาน เพื่อสืบสานพระราชศรัทธา พระ

ราชปณิธาน นอ้มถวายใหเ้ป็นพระราชกศุล ตรงน้ีน่าคิดนะ เขา้ใจมากนอ้ยขนาดไหนพวกเรา คือ

เร่ืองแสดงพระธรรมเทศนา สานต่อปฏิปทาพระกรรมฐาน ประเด็นตรงน้ีนะ เอา้ ฟังกนัต่อ ทีน้ี 

จะสานต่อลกัษณะไหน พี่น้องญาติโยม ตรงน้ีตอ้งนึกถึงค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีพระองค์

เทศนาสอน ไม่ใช่สอนเฉพาะมนุษยน์ะ  

ลองนึกถึงบทสวดท าวตัร สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ แปลเป็นภาษาพวกเรา 

พอนึกไดไ้หม สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ นึกดูสิ นึกไดไ้หม แปลไดไ้หมภาษาเรา 

ถา้แปลไม่ไดห้มดทุกคน เอา้ หลวงปู่แปลใหฟั้งนะ หลวงปู่แปลใหฟั้ง ความหมายกว็่า สัตถา เท

วะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ แปลเป็นภาษาเราว่า พระพุทธเจา้เป็นศาสดาเอกสอนเทวดาและ

มนุษยท์ั้งหลาย รวมพวกเราเขา้ดว้ยนะ โดยเฉพาะกบัพวกเราน้ีแหละ เอา้ พี่นอ้งญาติโยม ท าไม 

ศพัท์ความหมายท่ีว่า พราะพุทธเจา้เป็นศาสดาเอกสอนเทวดา บางคนขนาดชาวพุทธแท้ๆ นะ 

เทวดาอยูท่ี่ไหนล่ะ เทวบุตรอยูท่ี่ไหน เทวดาอยูท่ี่ไหน 

ความสงสัยลกัษณะน้ีอยา่งน้ีกมี็กนัมากอยูน่ะ เพราะมีความเช่ือมัน่ตามหลกัวิทยาศาสตร์ 

หลกัวทิยาศาสตร์เคร่ืองใชใ้นโลก เขาจะไปทิศไหนภาคไหนในโลก เขาไปไดห้มด ไปเห็นหมด 

เคร่ืองพาเขาไป ไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษยไ์ม่ใช่หรือ หนกัๆเขา้ ไปถึงพระจนัทร์ เอ พระจนัทร์เป็น

ยงัไง มีจริงหรือเปล่า โลกพระจนัทร์นัน่นะ การท่ีพวกเราศึกษาท่ีเขาออกข่าว ลงข่าว ตรงน้ี สรุป

ใจความตรงน้ี เช่ือเถอะ พี่นอ้งญาติโยม พี่นอ้งลูกหลาน โลกพระจนัทร์มีจริง พวกเรากม็องเห็น
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ดว้ย ท่ีว่าโลกพระจนัทร์กบัโลกมนุษย ์ตรงน้ีแหละ ความแตกต่าง ส่วนโลกมนุษยเ์ราไม่สงสัย 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ส่วนโลกพระจนัทร์ พระองัคาร นั้นน่ะ เราสงสัย เพราะเรายงัไม่เห็น สงสัยว่า 

เออ จะเป็นลกัษณะไหน โลกพระจนัทร์ โลกพระองัคาร  

ถึงยงัไงๆ กส็รุปใจความตรงน้ี เช่ือเถอะ เป็นท่ีอยูเ่ป็นท่ีเกิด ของสรรพสัตวท์ั้งหลายของ

บรรดา มีดวงจิตดวงใจ ดวงจิตดวงวิญญาณ สามารถท่ีจะไปอยูไ่ปเกิดไดท้ั้งนั้น เอา้ พี่นอ้งญาติ

โยม สรุปใจความหนา้ท่ีท่ีพระพิธีกร ในวดัปทุมฯของเรา นิมนตอ์งคห์ลวงพ่อ มาเทศนาสานต่อ

ปฏิปทาพระกรรมฐาน ความหมายของท่าน ใหห้ลวงพ่อมาเทศนาสานต่อปฏิปทาพระกรรมฐาน 

ความหมายของท่านคืออยากจะใหห้ลวงพ่อเน่ีย มาเล่าปฏิปทาพระกรรมฐาน โดยเฉพาะยคุพระ

กรรมฐานยคุน้ีสมยัน้ี หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ถา้ว่าคร้ังพุทธกาลท่านเป็นพระอรหนัต ์ท่านเป็น

พระอริยเจา้ ฉะนั้น หลวงพ่อนั้นหน่ะ อยู่กบัหลวงปู่ฝ้ัน หลวงตามหาบวั ครูบาอาจารย ์พระ

กรรมฐานชุดน้ี เป็นลูกศิษยข์องหลวงปู่มัน่ แลว้หลวงปู่มัน่สอนยงัไง ผลการประพฤติปฏิบติัตาม

หลวงปู่มัน่ หลวงปู่ ครูบาอาจารยพ์ระกรรมฐาน ผลการปฏิบติัเป็นยงัไง ตรงน้ีล่ะ สาธุ ฯ องค์

หลวงพ่อไม่สงสัยเลย ไม่สงสัยเลย  เร่ืองอะไรไม่สงสัย  

ไม่สงสัยว่า บุญมีจริง บาปมีจริง ชาติน้ีมีจริง ชาติหนา้มีจริง มรรคผล นิพพานมีจริง ไม่

สงสัยเลย ไม่สงสัย สรุปใจความแลว้ ตามต าราท่านว่าเอาไวว้่า มนุษยส์มบติั สวรรคสมบติั 

นิพพานสมบัติ ท่านว่าตามต ารา พี่น้องญาติโยม พี่น้องลูกหลาน ต าราท่ีเป็นค าสอนของ

พระพุทธเจา้นะ ไม่ใช่ว่าต ารานึกคิดข้ึนมาเฉยๆ ต าราเน่ีย เป็นค าสอนของพระพุทธเจา้ พวกเรา

ทุกองคทุ์กคนลองนึก เอา้ นึกถึงประวติัพระพุทธเจา้ เพื่อใหเ้ป็นคติ พระพุทธเจา้ก่อนท่ีพระองค์
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ท่านยงัไม่บรรพชาอุปสมบท ท่านก็เป็นฆราวาส แต่ศกัด์ิศรีเช้ือชาติของพระองคท่์าน เป็นเช้ือ

ชาติเจา้ฟ้ามหากษตัริย ์สาธุฯ  

พี่นอ้งญาติโยม พี่นอ้งลูกหลาน เช้ือชาติของพระพุทธเจา้ พระสมณโคดม เช้ือชาติเจา้ฟ้า

มหากษตัริย ์ความสุขแบบทางโลก ไม่ตอ้งสงสัย ไม่ตอ้งสงสัยเลย เพราะก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะ

เสด็จบรรพชา อุปสมบท ตามประวติั ต้องว่าภาษาเรา พระองค์ก็ต้องมีครอบครัวเสียก่อน 

แต่งงานเสียก่อน ใช่หรือเปล่า แต่งงานแลว้ก็มีลูกผูห้น่ึง ผูช้าย พอมีลูกผูช้ายแลว้ ออกบวชทีน้ี 

ออกบวชช่วงนั้น ไม่ไดล้าใครนะ ไม่ไดล้าใคร ไม่ไดบ้อกใครเลย เหตุผลตรงน้ี ถา้อาย ุช่วงระยะ

ท่ีพระองคอ์อกบรรพชา ยงัไม่ไดแ้ต่งงานจะมีศพัทท่ี์ไม่น่าจะไดย้ินยอ้นมา โอ๊ย ก็ออกบวชได้

นั้นแลว้ ยงัไม่มีภาระอะไร ยงัไม่ไดแ้ต่งการแต่งงาน กอ็อกบวชไดน้ัน่แหละ  

พระองคต์ดัปัญหาตรงน้ีดว้ยความรู้ความสามารถ เอา้ ตอ้งแต่งการแต่งงานเสียก่อน เผื่อ

ศพัท์เขาจะยอ้นว่าก็ออกบวชได้นั่นแหละ เพราะยงัไม่ได้แต่งงาน ตอ้งแต่งงานเสียก่อน ถ้า

แต่งงานแลว้ ออกบวช ทีน้ีจะมีศพัท์หน่ึงยอ้นมา ก็ออกบวชไดน้ั่นแหละ เพราะยงัไม่มีภาระ

ผกูพนัอะไรมาก เม่ือแต่งงานแลว้กค็วรจะมีลูก ควรจะมีลูกก่อน ฉะนั้น ใหมี้ลูกผูช้ายผูห้น่ึง ออก

บวชเลยทีน้ี ลูกผูช้ายไม่ใช่ว่า มีผูม้ากราบทูลกราบเรียนท่านว่า ภรรยานั้นน่ะคลอดลูกแลว้ ลูก

ของเราจะเป็นลกัษณะไหน เราจะไปดูหนา้ดูตา น่ารักหรือเปล่า แทนท่ีจะคิดอยา่งน้ีนะ กลบัไป

คิดแบบธรรมชาติ ทราบข่าววา่ลูกเกิดข้ึนมาแลว้ก ็เออ้ บ่วงคลอ้งคอ บ่วงสวมคอมาแลว้ คิดยงัไง 

ปรารภเร่ืองน้ีข้ึนมา คือ ความผูกพนั อุปทานการยึด พระพุทธเจา้ท าให้เป็นตวัอย่างสมบูรณ์

บริบูรณ์เลย เด๋ียวน้ีมนุษยค์นเรา ทุกข์กายทุกข์ใจเพราะปล่อยวางไดย้าก การอุปาทานการยึด 

ปล่อยวางไดย้าก ตรงน้ี ลกัษณะพระพุทธเจา้ น าสัจจะความจริงตรงน้ี จึงไดว้างเป็นบท เป็นแบบ
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สมบติัท่ีสมบูรณ์ ตามหลกัวิชาการท่ีพวกเราไดศึ้กษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ ควร

น ามาปฏิบติั ๑ ทาน ๒ ศีล ๓ สมาธิ ๔ ปัญญา คือ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา  

เอา้ ฟังแนวทางปฏิบติัท่ีน้ี แนวทางปฏิบติั ปฏิปทาครูบาอาจารย ์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ 

เราอยู่กบัหลวงปู่ฝ้ัน ท่านสอนอย่างไร แนวทางปฏิบติั พี่นอ้งญาติโยม ให้เขา้ใจความหมายว่า 

เอา้ ตั้งใจๆ ท่ีพวกเราเคยพดู เคยไดย้นิไดฟั้ง เอา้ ตั้งใจๆ ท ายงัไง ตั้งใจ ใหเ้ขา้ใจความหมายตรงน้ี 

เทศนา เทศนา อยา่ใหห้ลวงปู่เดินทางมาไกล มาเหน่ือยเฉยๆ นะ เทศนามาบอกมาสอน เทศนา

แปลว่าบอกสอน สอนพี่นอ้งญาติโยมชาวพุทธน่ีล่ะ ความจริงเร่ืองน้ี พวกเราก็ไดย้ินไดฟั้งค า

บอกค าสอนของหลวงปู่ครูบาอาจารยอ์ยูแ่ลว้ แต่บางส่ิงบางเร่ือง ยงัไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจนอ้ย จึง

ไดม้าเพิ่มเติมเสริม ตรงไหนท่ีมนัเขา้ใจนอ้ย ตรงไหนท่ีมนัยงัไม่เขา้ใจ ความหมายนะ เอา้ กลบั

ลงมา เอา้ ตั้งใจ  

ใจของเรา ทุกองคทุ์กคน ใจคือผูรู้้ ทางพระกรรมฐาน เขาว่า เอา้ ตั้งใจๆ โดยเฉพาะนั่ง

สมาธิ หลบัตานะ เอา้ หลบัตาดว้ย ทุกองคทุ์กคน หลบัตาตรงน้ี ไม่ใช่หลบัตาเฉยๆเพื่อนอนนะ 

ท าความเขา้ใจตรงน้ีใหเ้ป็นสัมมาทิฏฐิ ตั้งใจหลบัตา หลบัตาเพื่อดูใจ เขา้ใจไหม หลบัตา ดูใจ ใจ

คือผู้ รู้ ตามหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้ ใจคือผูรู้้เน่ีย ถา้จะว่าตามสัจจะ ความจริง ใจคือผูรู้้เน่ีย 

แก่ไม่เป็น จริงไหมตรงน้ี 

ผูรู้้คือใจ ใจคือผูรู้้ของเรา เอา้ หลบัตาดู ท่ีพระพุทธเจา้สอนว่าใจน้ีแก่ไม่เป็น จริงไหม 

นอกจากแก่ไม่เป็นแลว้ ก็ตายไม่เป็น ใจดวงน้ี พี่นอ้งญาติโยม ท่ีพวกเราเคยไดเ้ห็นไดย้ินไดฟั้ง 

คนนั้นตาย คนน้ีตาย อย่าไปเขา้ใจว่า ใจเขาตายนะ ผิดนะตรงน้ี คนนั้นตาย คนน้ีตาย ความจริง

แลว้ ใจเขาไม่ไดต้าย ใจไม่ไดต้าย ใจออกจากร่าง จะใหอ้ะไรพาใจไป ทีน้ี จะใหบุ้ญหรือใหบ้าป
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พาใจไป เม่ือใจออกจากร่าง จะใหอ้ะไรพาใจไป ตรงน้ีล่ะ หลวงปู่ครูบาอาจารยท์างภาคปฏิบติั 

อาตมาอยู่กบัหลวงปู่ฝ้ัน สอนภาวนา สอนใหดู้ใจ สอนให้ดูใจ ดูใจ และสอนใหต้ั้งใจ ใจคือผูรู้้ 

ท่านสอนว่าใจคือผูรู้้เน่ีย แก่ไม่เป็น ตายไม่เป็น สาธุฯ เลย มนัเห็นไดช้ดันะ ใจคือผูรู้้เน่ีย แก่ไม่

เป็นและกต็ายไม่เป็น  

คนนั้นตาย คนน้ีตาย ความจริงแลว้ ใจไม่ไดต้าย ใจออกจากร่างเพราะทนกบัความทุกข์

กบัโรคไม่ไหว หมดลมหายใจ แลว้ก็ใจอยู่ในรูปร่างไม่ได ้ตรงน้ีแหละ ประเด็นตรงน้ีแหละ 

พระพุทธเจา้สอน ตรัสรู้ ตรัสรู้นัน่หน่ะ ท่ีพระองคต์รัสรู้ ค  าว่ารู้ รู้เร่ืองน้ี รู้แบบอศัจรรยด์ว้ยนะ 

แบบอัศจรรย์คืออะไร รู้ในส่ิงท่ีมนุษย์ทั้ งหลายไม่รู้ เห็นในส่ิงท่ีมนุษย์ทั้ งหลายไม่เห็น 

พระพุทธเจา้เห็น พระพุทธเจา้รู้ ยกตวัอยา่ง นรก มีจริง สวรรค ์มีจริง เปรต มีจริง อสูรกาย มีจริง 

สัตวน์รก มีจริง พระพุทธเจา้รู้ ทั้งเห็นดว้ย เปรตเป็นยงัไง สัตวน์รกเป็นยงัไง อสูรกายเป็นยงัไง 

สาธุฯ พี่น้องญาติโยม พี่น้องลูกหลาน พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ฟังเสียงเปรต ฟังเสียงสัตว์นรก 

ตะโกนความเป็นทุกข ์โอว้ เป็นเปรต เป็นผี เป็นสัตวน์รก ทุกขอ์ย่างทุกข์แสนทุกข์อย่างน้ีเลย 

ทุกขแ์สนทุกขอ์ยา่งน้ีเลย  

ความสลดสังเวชของพระพุทธเจา้ เมตตาสงสารแลว้ สลดสังเวช เมตตาสงสาร โอ ้ท า

ยงัไง พระองคล์องยอ้นในอดีตชาติ เราเคยไดเ้กิดมาหรือเปล่า หรือไดเ้กิดมาภพน้ีชาติน้ีชาติเดียว 

อดีตชาติท่ีผ่านมาเคยไดเ้กิดไหม มองไป ญาณความรู้เกิดข้ึน อดีตชาติกน็บัไม่ถว้น การเกิด เกิด

เป็นเทวดากเ็คยเกิด เกิดเป็นมนุษยก์เ็คยเกิด เกิดเป็นเปรต เป็นผี เป็นสัตวน์รก ก็เคยเกิด เกิดเป็น

สัตวเ์ดรัจฉานกน็บัไม่ถว้น ยิง่สลดสังเวช โอว้ ข้ึนช่ือว่าจิตใจ มนัแก่ไม่เป็น มนัตายไม่เป็น เวียน

วา่ยตายเกิด เวยีนวา่ยตายเกิด เห็นไดช้ดัเลย ไม่ตอ้งสงสัยเลยทีน้ี  
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โอ๊ย หมู่มนุษยท์ัว่โลกเขาจะเป็นยงัไง พระพุทธเจา้กม็องอีก มองดูมวลหมู่ดวงใจของหมู่

มวลมนุษยใ์นโลก เห็นไดช้ดั ไม่ตอ้งสงสัย บางดวงจิตดวงใจก็เป็นเทวบุตรเทวดา บางดวงจิต

ดวงใจก็เป็นสัตวเ์ดรัจฉาน บางดวงจิตดวงใจก็เป็นเปรตเป็นผี บ่นทุกขบ่์นยาก ตรงน้ีล่ะ ความ

เมตตาธรรมของพระพุทธเจา้ อดไม่ไดล่้ะท่ีน้ี ควรจะบอก ควรจะสอนมวลหมู่มนุษย ์พอท่ีจะ

บอกไดส้อนได้ให้เขารู้ว่า ความเป็นทุกข์ เกิดเป็นภพเป็นชาติ อยู่ในความทุกข ์ภาษาธรรมละ

บาป บาปพาเกิด บางภพบางชาติ เกิดข้ึนมาในฐานะความเป็นสมบติั มนุษยสมบติั สวรรคสมบติั 

เกิดเป็นเทวบุตร เทวดา อนัน้ี เรียกว่าบุญพาไปเกิด พระพุทธเจา้อดไม่ได ้เมตตาสงสาร จึงไดน้ า

สัจจะความจริงเน่ีย มาเทศนาสอน สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ท่ีพวกเราสวด

สาธยาย พระพุทธเจา้เป็นศาสดาเอกสอนโลก สอนเทวดาดว้ย สอนมนุษยท์ั้งหลายดว้ย 

วิธีสอนทีน้ี ฟังแลว้ โอปนยิโก ฟังค าสอนของพระพุทธเจา้แลว้ ให้ โอปนยิโก ให้นอ้ม

เขา้มาดู ท่ีกายท่ีใจของตวัเอง มนัจะไดห้ายสงสัย เม่ือนอ้มเขา้มาดูท่ีกายท่ีใจ ความสุข ก็มีกายมี

ใจ มีใจมีกายเน่ีย เป็นเคร่ืองแสดงออกบอกลกัษณะความสุขความสบาย ความเป็นทุกขก์มี็กายมี

ใจเน่ีย เป็นเคร่ืองลกัษณะแสดงออกในความเป็นทุกข ์ความเป็นทุกขก์ายทุกขใ์จ ภาษาชาวพุทธ 

ท่านเรียกว่าบาป ทุกข์น้อยก็บาปน้อย มีความทุกข์มากยิ่งบาปมาก ความสุขก็เหมือนกนั มี

ความสุขกายสุขใจ สุขนอ้ยเป็นผูมี้บุญนอ้ย มีความสุขมากเป็นผูมี้บุญมาก ฉะนั้น ค  าว่า บุญและ

บาป บุญและบาป อยา่ไปดูท่ีอ่ืนนะ โอปนยิโก ตามค าสอนของพระพุทธเจา้ นอ้มเขา้มาดูท่ีกายท่ี

ใจ เม่ือน้อมเขา้มาดูท่ีกายท่ีใจ อย่างอาตมาอธิบายให้ฟังเน่ีย มนัสงสัยตรงไหนท่ีน้ี เอา้ สงสัย

ตรงไหน ถา้เผือ่เราตั้งใจฟัง หายสงสัย  
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เอา้ ฟังเน้ือหาต่อไป ทีน้ี พระพุทธเจา้สอนให้ มนุษยท์ั้งหลาย รู้จกัการท าบุญ ทาน ศีล 

สมาธิ ปัญญา หรือ ฟังพระธรรมเทศนา ท่ีเกิดแห่งบุญ ไม่ใช่เร่ืองอ่ืนเร่ืองไกลนะ เพราะการเกิด

ข้ึนมาเป็นมนุษย ์เพราะบุญพามาเกิด ถา้บาปพาเกิดกอ็ย่างว่านั้นน่ะ มนัจะเกิดเป็นมนุษยไ์ม่ได ้

เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เป็นเปรต เป็นผี อนันั้นบาปพาเกิด พี่นอ้งญาติโยม พี่นอ้งลูกหลานทุกคน 

เอา้ ตั้งใจข้ึนมา ใจถามใจ เอา้ ใครอยากจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นผ ีเอา้ ใครอยากจะไปเกิดเป็นสัตว์

เดรัจฉาน เอา้ เอา้ ตั้งใจๆ นะ ตั้งใจ ข้ึนมาดูใจ และตั้งใจข้ึนมาถามใจดว้ย ตั้งใจดูใจกเ็พื่อ ใจคือ

ผูรู้้ ความรู้เน่ีย มนัแก่ไม่เป็น จริงไหม ตายไม่เป็นดว้ย ใจคือผูรู้้ ใจของเราเน่ีย จะนัง่อยูท่ี่น่ี หรือ

ไม่ไดน้ัง่อยูท่ี่น่ี ฉะนั้น เม่ือใจคือผูรู้้เน่ีย แก่ไม่เป็น ตายไม่เป็น ควรจะสร้างความดี หรือว่าสร้าง

ความเป็นบุญ สร้างแลว้ความดี หรือบุญนั้นล่ะ มนัจะมารวมอยู่ท่ีใจ ไม่ไดไ้ปอยู่ท่ีอ่ืนนะ มา

รวมอยู่ท่ีใจ หรือสร้างท าความผิด มนัเป็นบาปเป็นกรรม เป็นบาปเป็นกรรม ความทุกข์ ผล

เกิดข้ึน มนักไ็ม่ไดไ้ปอยูท่ี่อ่ืน มนักม็ารวมอยูท่ี่ใจอีกล่ะ ฉะนั้น โอปนยโิก โอปนยโิก ศพัทน้ี์นะ 

จึงเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวพุทธ จะนัง่อยู่ท่ีน่ี หรือไม่ไดน้ัง่อยู่ท่ีน่ี ให้เขา้ใจความหมายว่า 

โอปนยโิก เร่ืองบุญเร่ืองบาป เร่ืองสุขเร่ืองทุกข ์เร่ืองความเป็นสมบติัเร่ืองความเป็นวิบติั ใหม้าดู

ท่ีกายท่ีใจของเรา  

ใจคือธาตุรู้ ใจคือความรู้ รู้อยู่ แนวทางปฏิบติั ท่านเน้นหนัก ใจคือความรู้ ให้ใช้ความ

ฉลาด ใจคือผูรู้้เน่ีย เราฟังค าสอนของพระพุทธเจ้า จากหลวงปู่ครูบาอาจารย ์หลวงปู่ครูบา

อาจารยส์อนให้พวกเรา มีการท าบุญ มีการรักษาศีล จะท าบุญให้ทานมากน้อยขนาดไหน ผล

ความเป็นบุญนั้นหน่ะ มนัมารวมอยูท่ี่ใจ ใจคือความรู้ ไม่ไดไ้ปอยูท่ี่อ่ืนนะ รักษาศีลกเ็หมือนกนั 
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จะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีลของนกับวช สามเณร พระภิกษุ มนักม็ารวมอยูท่ี่ใจ พอมารวมอยูท่ี่ใจ ค  า

วา่ รักษาศีล รักษาศีล ปฏิบติัธรรม รักษาศีล รักษาศีล ตรงน้ีหน่ะ  

ศีลของพระ มีเท่าไร ๒๒๗ ข้อ ท่ีพระพุทธเจ้าห้าม ศีลของสามเณร มี ๑๐ ข้อท่ี

พระพุทธเจา้ห้าม ศีลแม่ขาวนางชี หรือบวชเป็นชีพราหมณ์ ศีล ๘ ตามปกติ พระพุทธเจา้สอน 

ทางพุทธศาสนาใหเ้ขา้ใจเร่ืองศีล ๕ เม่ือเขา้ใจเร่ืองศีล ๕ ค าว่า รักษาศีล ๕ รักษาศีล ๕ มนัจะได้

ภูมิใจ มนัจะไดย้นิดี ในการรักษาศีล ๕ ตรงน้ี พี่นอ้งญาติโยม เขา้ใจค าว่าศีล ๕ ศีล๕ เขา้ใจมาก

นอ้ยขนาดไหน เอาทางภาคปฏิบติัเถอะ หลวงปู่จะอธิบายทางภาคปฏิบติั สัจจะ ความจริงนะ  

มนัเป็นความจริงยงัไง สัจจะความจริงยงัไง ศีล ๕ ศีล ๕ ไปดูท่ีไหน ไปรู้ท่ีไหน ศีล ๕ 

ตรงน้ีแหละ ฟังแลว้ใหโ้อปนยโิก นอ้มเขา้มาสู่กายของเรา ใหม้ารู้ในกาย เห็นในกายของเรา ศีล 

๕ หน่ะ เห็นในกาย รู้ในกายยงัไง พวกเราจะนั่งอยู่ท่ีน่ี หรือ ไม่ไดน้ั่งอยู่ท่ีน่ี เป็นผูช้ายก็ตาม 

ผูห้ญิงกต็าม ดูศีล ๕ ดูในกาย ดูยงัไง เรียนยงัไง อา้ว หลวงปู่จะถาม จะสอน พวกเรามีขาเท่าไร มี

ขาเท่าไร ๒ ไม่ใช่หรือ มีแขนเท่าไร ๒ ไม่ใช่หรือ รวมกนัแลว้ เป็น ๔ มี ๔ กบัศรีษะอนั ๑ เป็น 

๕ แขน ๒ ขา ๒ ศรีษะ อนั ๑ น่ีเป็น ๕ น่ีตวัศีล ๕ คือตวัพวกเรา  

น่ีตวัศีล ๕ ตัวศีล ๕ ตวัพวกเรา น่ีตัวบุญนะเน่ีย บุญพามาเกิด อานิสงส์การรักษาศีล 

ท าบุญใหท้าน เมตตาภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา นัง่สมาธิเน่ีย มนัเป็นผล ผลไปรวมอยูท่ี่ใจเน่ีย 

ใจท่ีแก่ไม่เป็น ตายไม่เป็น เน่ีย รวมอยูท่ี่ใจ ใจบุญพามาเกิด คือศีล ๕ เน่ีย เรางดเวน้ เราไม่ท าผิด

ศีล ๕ ขอ้ใดขอ้หน่ึง ปาณาติปาตา กาเม มสุา อทินนา สุรา แต่ละขอ้ แต่ละขอ้ ลงทา้ย เวระมณี เว

ระมณี แปลเป็นภาษาเรา ใหพ้ากนัหลีกนะ พากนัเล่ียงนะ พากนัเวน้นะ การฆ่ากไ็ม่ดี การลกัชิง

วิง่ราว ปลน้สดมภโ์จมตีกไ็ม่ดี การผดิจารีตประเพณีสามีภรรยากไ็ม่ดี การโกหกหลอกลวงกไ็ม่ดี 
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การด่ืมสุราเมรัยก็ไม่ดี ฉะนั้นพระพุทธเจา้จึงห้าม เวระมณี ให้พากนัหลีก ให้พากนัเล่ียง ให้พา

กนัเวน้ ปาณาติปาตา กาเม มุสา สุรา นั้นน่ะ เป็นขอ้พระพุทธเจา้หา้ม เป็นส่ิงท่ีพระพุทธเจา้หา้ม

นะอนันั้นหน่ะ น่ีทางภาคปฏิบติั ตวัศีล ๕ จริงๆ คือตวัของเรา ขา ๒ แขน ๒ ศรีษะอนั ๑ อยา่เอา

ตวัศีล ๕ ไปท าโทษ ๕ ท่ีพระพุทธเจา้หา้มไม่ใหท้ า เขา้ใจไหมตรงน้ี หรือใครสงสัย ถา้ตั้งใจฟังดี

ดี ตั้ งสติฟังดีดี ค  าว่ารู้ธรรม เห็นธรรม  รู้ธรรม เห็นธรรม ธรรมท่ีควรรู้ ก็คือ องค์หลวงปู่

อาราธนาค าสอนของพระพุทธเจา้มาสอนใหพ้วกเรารู้ พวกเราฟัง รู้ในเหตุในผลอยา่งท่ีวา่เน่ีย  

รูปธรรม รูปธรรม ร่างกาย นามธรรม จิตใจ รูปธรรม นามธรรม รู้ธรรม เรารู้อยา่งน้ี มนั

ควรไหม ท่ีจะเอาธรรม ส่ิงท่ีมนัเป็นประโยชน์ไปท าความชัว่ ฉะนั้น ขอ้ท่ีพระพุทธเจา้สอน ให้

พวกเรารู้จกัการท าบุญ ทานมยั บุญเกิดข้ึน เพราะการท าบุญ ท าทาน จาคะ เสียสละ อนัน้ีตอ้ง

แบ่งเป็นส่วนหยาบ ส่วนกลาง ส่วนละเอียดดว้ยนะ ทางศีลดว้ย ส่วนหยาบ ทาน จาคะ เสียสละ 

คือ วตัถุส่ิงของ เราท าบุญท าทานมากนอ้ยขนาดไหน นัน่ล่ะ จาคะ เสียสละ อาหารหวานคาวใส่

บาตร จงัหนั ตอนเชา้ ตอนเท่ียงนั้นน่ะ ท าดว้ยความยนิดี ท าดว้ยความพอใจ เอาความพอใจ เอา

ความยนิดีนั้นน่ะ เป็นท่ีอยู ่เป็นเคร่ืองระลึกรู้ ผลการกระท า เราท าแลว้ยนิดีจากการกระท า ความ

ยนิดี ความพอใจนั้นน่ะ เกิดเป็นบุญเป็นกุศลจากการกระท า เรียกว่าทานมยั เอาส่วนละเอียดเขา้

ไป ทีน้ี ใจของเรานั้นหน่ะ ถา้ยงัเป็นสามญัชน เป็นปุถุชน ร้อยทั้งร้อย มนัจะไปเอาเร่ืองไม่ใช่

เร่ืองไปเก็บไวท่ี้ใจ ให้ใจมนัมีความทุกข ์ให้ใจมนัมีความร าคาญ หนกัๆเขา้ ภาษาเราว่าเครียด 

นัน่น่ะเห็นไหม อารมณ์ ประเภทนั้นเป็นอารมณ์ของกิเลส ความเป็นทุกข์ภายในจิตใจ ให้มา

เรียนรู้อยา่งน้ี  
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พระพุทธเจา้จึงสอนว่า จาคะ ให้พากนัสละออกซะ ถา้รู้ว่าจิตใจมนัอยู่กบัความทุกข ์

อารมณ์ความเป็นทุกข ์เครียด ร าคาญ ภายในจิตใจ จาคะ เสียสละ ปล่อยวางไปกไ็ด ้อยา่งในขณะ

น้ี เอา้ อารมณ์ไม่ดีภายในจิตใจ อารมณ์ความเป็นทุกขป์ระเภทไหน จะมากจะนอ้ย ตั้งใจข้ึนมาดู

ใจ ตั้งสติข้ึนมาดูใจ อารมณ์ความไม่ดี พระพุทธเจา้สอนใหเ้สียสละ จาคะ ปล่อยวาง ให้ใจ มนั

สบาย สบาย สบาย เบาสบาย ปล่อยวางความทุกข์ความยาก ให้ใจของเราสบาย สบาย สดช่ืน 

แจ่มใส จิตใจดีงาม ความหมายค าวา่ทาน จาคะ เสียสละ อารมณ์ท่ีเป็นทุกข ์อารมณ์ท่ีไม่ดี จากใจ

นะ ค าวา่ ทาน ทาน หน่ะ จาคะ ค าวา่ จาคะ เสียสละ อารมณ์ทางจิตใจ หรือส่วนหยาบ ในส่ิงท่ีไม่

ดี กิเลสมนัพานึก กิเลสมนัพาคิด กิเลสมนัอยากจะไปท า จาคะ เสียสละ อยา่ไปนึกไปคิดไปท า

ตามอารมณ์ของกิเลสตณัหา ความหมายนั้นหน่ะ  

ลกัษณะของศีล ทีน้ี  ทาน ศีล พี่นอ้งญาติโยม พี่นอ้งชาวพุทธ เอา้ ฟังใหเ้ขา้ใจความหมาย

นะ ลักษณะของศีล ลกัษณะของศีล และกิริยาของศีลด้วย ศีล ท่านว่าเอาไวว้่า ศีลคือความ

เรียบร้อย ใช่หรือเปล่า ศีลคือความเรียบร้อย เอา้ แบ่งเป็น ๓ ลกัษณะ ศีลคือความเรียบร้อยเน่ีย 

แบ่งเป็น ๓ ลกัษณะ ลกัษณะหน่ึง ศีลส่วนหยาบ คือ เวน้ตามสิกขาบท จะเป็น ๕, ๘, ๑๐, ๒๒๗ 

คือศีลส่วนหยาบ  

ศีลส่วนกลางคือสังวรระวงัอารมณ์ น่ีศีลส่วนกลาง สังวรระวงั ศีลคือความส ารวมนะ 

สังวรระวงันะ ศีลส่วนละเอียด ท าใหจิ้ตใจเป็นปกติดี เหมือนกอ้นหิน แผ่นหิน ศิลา แดดมา ฝน

มา ลมพามา จะมากจะแรงขนาดไหน กอ้นหินไม่หวัน่ไหวเลย อยูเ่ป็นปกติ ฉะนั้นการฝึกใจ ท า

ใจให้อยู่เป็นปกติ น่ิง สบายๆ เอา้ ท าอยู่ ท  าอยู่เด๋ียวน้ี ฟัง ไม่ไดฟั้งอยู่เฉยๆนะ ฟังแลว้ก็ท า ฟัง

แลว้กท็  าดว้ย มนัจะไดเ้ห็นดว้ย มนัจะไดรู้้ดว้ย ความหมายนั้นน่ะ เม่ือฟังเขา้ใจ ความรู้ว่า เราจะ
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ไดเ้ขา้ใจท่ีท่านบอกว่าอานิสงส์ของศีล สีเลนะ สุคติง ยันติ ท่ีท่านบอกอานิสงส์นะ ถา้ใครเวน้

จากความชั่ว รักษาศีล บุคคลนั้น พวกนั้น หมู่นั้น มีความสุข สีเลนะ สุคติง ยันติ นัน่เห็นไหม 

เวน้จากความชัว่ จ  าเป็นไหม จะไปหาฆ่า หาตี หาฆ่า ไปหาลกัชิงวิ่งราว ปลน้สดมภโ์จมตี ไปหา

ผดิจารีตประเพณีสามี ภรรยา ผูช้ายกไ็ปผดิประเพณี ไปอยูก่บัชู ้ผูห้ญิงไปผดิประเพณี ไปอยูก่บัชู ้

ไปอยูก่บัชู ้ไปมีชูเ้น่ีย ภาษายคุใหม่ สมยัใหม่เขาเรียกอะไรนะ ไปมีก๊ิก ใช่หรือเปล่า (หวัเราะ) 

อนัน้ี แรงฤทธ์ิของกิเลสตณัหานะ ฉะนั้น พระพุทธเจา้ท่านให้ใช้ ความรู้ความฉลาด 

เหนือกิเลสเหนือตณัหา เม่ือไปท าในส่ิงท่ีมนัผิด ผลความทุกขน์ั้นหนา มนัมาแผดเผาในจิตใจ

ของตนเอง มนัไม่คุม้ค่าความหมายนะ ฉะนั้น ตอ้งการมีความสุขความสบาย พระพุทธเจา้จึง

สอนให้เวน้จาก ความชัว่ ๕ ประการ คือ ศีล ๕ สีเลนะ สุคะติง ยนัติ มีความสุข เม่ือมีความสุข

กาย วาจา ใจ – กายของเรา ใจของเรามีความสุข ตรงน้ีล่ะ การนอ้มใจของเราให้อยู่ในลกัษณะ

ของศีล ศีลคือความเรียบร้อย อารมณ์ดี อารมณ์เรียบร้อย ใจมนัก็สดช่ืน ร่ืนเริง แจ่มใส จิตใจดี

งาม จิตใจมนักเ็ป็นปกติสุข มีความสุขกาย สุขใจ สุขแบบธรรมชาตินะ คือ เวน้จากความชัว่  

อนัน้ีคือตั้งใจ ใหใ้จตั้ง ตั้งสติ ใหส้ติตั้ง รู้ตวั รู้ตวั รู้ตวั รู้ตวั ใหใ้จของเรา ใหก้าย วาจา ให้

ใจของเราอยูใ่นลกัษณะของทาน ของศีล ไม่ไดอ้ยูท่ี่อ่ืนนะ ศีลธรรมของปฏิบติั ไม่ใช่มาอยู ่โอ๊ย 

อยู่กบัพระกบัเจา้ อยู่กบัวดักบัวานู่น เราเป็นชาวบา้น ไม่จ าเป็นท่ีจะรักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม 

ศีลธรรมอยูก่บัวดักบัวา อยูก่บัพระกบัเจา้ ถา้เขา้ใจอยา่งน้ี ผิดอีก นะ ว่าง่ายๆ คือ ทาน ศีล สมาธิ 

ปัญญา สติ ปัญญา เน่ีย เป็นเคร่ืองแต่งใจเป็นเคร่ืองรักษาสมบติั สมบติัอะไร มนุษยสมบติั กาย 

วาจา ใจ เป็นเคร่ืองแต่ง เป็นเคร่ืองรักษา เหมือนพวกเราแต่งตวันั้นแหละ เอา้ แต่งตวัแลว้เคร่ือง

แต่งตวั ก็ไม่ใช่ว่ามีเคร่ืองแต่งตวัแล้ว พอใจแลว้ สมบูรณ์แลว้ ไม่ใช่ อย่างนั้นอีกนะ เคร่ือง
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แต่งตวั จะแต่งตวัระดบัไหนก็เถอะ ในขณะท่ีแต่งตวันั้นหน่ะ ถา้ไม่จ าเป็น มนัตอ้งมีกระจกเงา

ส่อง ใช่หรือเปล่า ส่องกระจกเงา ส่องเพื่ออะไร ส่องเพื่อ เออ้ การแต่งอย่างน้ีมนัดูไดไ้หม มนั

น่าดูไหม แต่งลกัษณะน้ี ส่องดู แลว้เห็นสมบูรณ์ดว้ย ว่าตอ้งแต่งตรงไหน บกพร่องตรงไหน 

แลว้กแ็ต่งเพิ่มเติม แลว้กส่็องกระจกนั้นหน่ะ น่ีแต่งใจ เอาสติปัญญาแทนกระจกเงา  

ทีน้ี เขา้ใจไหม แต่งใจ จะส่องกระจกไม่ได ้เอาสติปัญญาแทนกระจกเงา สติปัญญารู้ เออ้ 

แต่งใจ เราจะท าใจ ตั้งใจท าใจใหดี้ ท าใจอยา่งน้ี ตั้งใจอยา่งน้ี ใจกดี็ ใจมีความสุข ความสบาย ท า

ใจใหส้บาย ๆ สดช่ืน ร่ืนเริง แจ่มใส จิตใจดีงาม อนัน้ี คือ การแต่งใจ ใหใ้จอยูก่บัความเป็นบุญ - 

บุญก็คือ ความสุข ความสบายนัน่เอง บุญก็คือความดีนัน่เอง ฉะนั้นนะ พี่นอ้งญาติโยม พี่นอ้ง

ลูกหลาน นอกจากลกัษณะของศีล ศีล คือความเรียบร้อย อารมณ์ดี อารมณ์เรียบร้อย  

แลว้ก็สมาธิ  สมาธิคือความตั้งใจมัน่ สมาธิคือความสงบ ดูเร่ืองต่างๆอย่าให้มีความ

วุ่นวายภายในจิตใจ อารมณ์วุ่นวายภายในจิตใจ จาคะ เสียสละ ปล่อยวาง ให้ใจของเราอยู่ใน

ลกัษณะของศีล ศีลคือความเรียบร้อยสมาธิใหมี้ความตั้งมัน่ เช่ือมัน่ อยูก่บั ความเรียบร้อย อยูก่บั

ความดี ลกัษณะน้ี นะ สมาธิ ไม่ไดอ้ยู่ท่ีอ่ืนนะ ถา้ไม่งั้น แลว้มนัจะว่าตามต าราเฉยๆ ความจริง

แลว้ ศีล สมาธิ สติ ปัญญา เน่ีย เป็นเร่ืองท่ีเราฝึก จิตใจของเราทั้งนั้น รู้จกัจิตใจของเราน่ีแหละ 

คือปัญญา  

ปัญญาคือความรอบรู้ ปัญญา คือความฉลาดนะ สติปัญญา สติปัญญา ไม่ใช่อยูก่บัวดักบั

วา กบัพระกบัเจา้อยา่งเดียวนะ เป็นแนวทาง เส้นทางท่ีมวลหมู่มนุษยค์วรจะท าความเขา้ใจ แลว้

เอาเร่ืองทาน ศีล ภาวนา เน่ีย เป็นแนวนึก แนวคิด สร้างประโยชน์สุขให้เกิดข้ึนกบัตวัเอง และ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตลอดถึงประเทศชาติบา้นเมือง  
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พี่น้องญาติโยม พี่น้องลูกหลาน มองดูเวลา ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแลว้นะ สรุป

ประเดน็ตรงน้ี ท่ีอาราธนาหลวงปู่มาอธิบายหลกัธรรมภาคปฏิบติั กคื็อ ในส่ิงท่ีพระพุทธเจา้หา้ม 

ภาษาเราก็เรียกว่า ศีล ศีล ๕ ก็คือโทษ ๕ ก็คือ ปาณา กาเม มุสา สุรา อทินนา ก็คือส่ิงท่ี

พระพุทธเจา้ห้าม จ  าเป็นไหม จะไปท าในส่ิงท่ีเป็นโทษ ถา้เห็นว่าไม่จ าเป็น ให้มีความตั้งใจ 

พอใจ ยนิดี เวน้จากความชัว่ ศีล ๕ ความชัว่ ๕ อย่าง ศีล ๘ ความชัว่ ๘ อย่าง ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 

เขา้ใจอยา่งน้ี อนัน้ีแหละ มนัจะเกิดผลอานิสงส์  

สีเลนะ สุคะติง ยนัติ นอกจากน้ีแลว้ เรามาฝึกท าใจใหส้บาย สบาย ใจมีความรู้สึกสบาย 

สบาย ภาวนาต่อทีน้ี ตั้งใจอยูก่บัความสุข ความสบาย จะนึกพุทโธ ธมัโม สังโฆ หรือ พุทโธ พุท

โธ มาเป็นหลกัใจ ส่วนประกอบ หรือ อานาปานุสติ ลมหายใจเขา้ก็มีสติรู้ตวั ลมหายใจออกก็มี

สติรู้ตวั อยา่ไปลืมลกัษณะของความเป็นศีลเป็นธรรม ลกัษณะของความเป็นบุญ ท าใจใหส้บาย 

สบายๆ นึกดูลมหายใจเข้า ลมหายใจออก เป็นส่วนประกอบ หรือนึกพุทโธ ๆๆ มาเป็น

ส่วนประกอบ อนัน้ีแนวทางฝึกใจ ตั้งใจ ท าใจให้อยู่กบัความเป็นบุญ ให้เห็นคุณค่าความเป็น

สมบติั มโนสมบติั รูปสมบติัคือร่างกาย วจีสมบติัคือค าพดู มโนสมบติัคือจิตใจ  

ฉะนั้น พี่นอ้งญาติโยม หลวงปู่ดูเวลากพ็อสมควรแก่เวลา ทา้ยท่ีสุด อาตมาขออญัเชิญคุณ

พระศรีรัตนตรัย คือ พุทธะรัตนะ ธัมมะรัตนะ สังฆะรัตนะ  จงมาเป็นเคร่ืองคุมครองปกป้องพี่

นอ้งญาติโยมใหพ้น้จากทุกขโ์ศกโรคภยั แลว้ปรารถนาส่ิงใด ส่ิงนั้นไม่เหลือวิสัย ขอใหพ้วกเรา

ทุกองคทุ์กคน จงสมความปรารถนาโดยทัว่หนา้กนัทุกองคทุ์กคนเทอญ ฯ  

 

 



มรดกธรรมศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ปี ๒๕๖๑ 
หลวงปู่ อทุัย สิริธโร 
 

๑๕ 
 

แก่นธรรมหลวงปู่อุทยั สิริธโร 

 

 บทสวดท าวตัร สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ แปลเป็นภาษาเราวา่ พระพุทธเจา้

เป็นศาสดาเอกสอนเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย 

 พระพุทธเจา้น าสัจจะความจริง วางเป็นบทเป็นแบบท่ีสมบูรณ์ ตามหลกัวชิาการใหพ้วกเรา

ไดศึ้กษา น ามาปฏิบติั คือ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา  

 ศีลคอืความเรียบร้อย แบ่งเป็น ๓ ลกัษณะ ศีลส่วนหยาบ คือ เวน้ตามสิกขาบท จะเป็นศีล ๕, 

๘, ๑๐, ๒๒๗ ศีลส่วนกลาง คือ สังวรระวงัอารมณ์ ศีลส่วนละเอียด ท าให้จิตใจเป็นปกติดี 

เหมือนกอ้นหิน แผ่นหิน ศิลา แดดมา ฝนมา ลมพามา จะมากจะแรงขนาดไหน กอ้นหินไม่

หวัน่ไหวเลย อยูเ่ป็นปกติ ฉะนั้นเป็นการฝึกใจ ท าใจใหอ้ยูเ่ป็นปกติ น่ิง สบายๆ 

 สมาธิ คือความตั้งใจมัน่ ความสงบจากอารมณ์วุน่วายภายในจิตใจ ใหมี้ความตั้งมัน่เช่ือมัน่ 

อยูก่บัความเรียบร้อย อยูก่บัความดี ปัญญา คือความรอบรู้ คือความฉลาด 

 อาตมาอยู่กบัหลวงปู่ฝ้ัน หลวงปู่สอนภาวนา สอนให้ดูใจและสอนให้ตั้งใจ ใจคือผู้ รู้ ท่าน

สอนว่าใจคือผูรู้้แก่ไม่เป็น ตายไม่เป็น ฉะนั้น เม่ือใจคือผูรู้้ แก่ไม่เป็น ตายไม่เป็น ควรจะ

สร้างความดี สร้างความเป็นบุญ แลว้ความดีหรือบุญนั้นจะมารวมอยูท่ี่ใจเรา   



มรดกธรรมศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ปี ๒๕๖๑ 
หลวงปู่ อทุัย สิริธโร 
 

๑๖ 
 

 แขน ๒ ขา ๒ ศรีษะ ๑ เป็นตวัศีล ๕ คือตวัพวกเรา เป็นตวับุญ บุญพามาเกดิ  

 บุญพามาเกิด คือศีล ๕ ฉะนั้น เราไม่ท าผิดศีล ๕ ขอ้ ปาณาติปาตา กาเม มุสา อทินนา สุรา 

ซ่ึงแต่ละขอ้ลงทา้ย เวระมณี ซ่ึงแปลว่า ให้พากนัหลีก เล่ียง เวน้ การฆ่าก็ไม่ดี การลกัชิง

วิง่ราว ปลน้สดมภโ์จมตีกไ็ม่ดี การผดิจารีตประเพณีสามีภรรยากไ็ม่ดี การโกหกหลอกลวงก็

ไม่ดี การด่ืมสุราเมรัยกไ็ม่ดี ฉะนั้นพระพุทธเจา้จึงหา้ม 

 สีเลนะ สุคติง ยนัติ ถา้ใครเวน้จากความชัว่ รักษาศีล บุคคลนั้น พวกนั้น หมู่นั้น มีความสุข - 

สุขกาย วาจา ใจ อานิสงส์การรักษาศีล ท าบุญใหท้าน เมตตาภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา นัง่

สมาธิ มนัเป็นผลไปรวมอยูท่ี่ใจ 

 ใหเ้อา สติปัญญา แทนกระจกเงา แต่งใจ ตั้งใจ ท าใจใหดี้ ใจกดี็ ใจมีความสุขสบาย ท าใจให้

สบาย ๆ สดช่ืน ร่ืนเริง แจ่มใส จิตใจดีงาม อนัน้ี คือ การแต่งใจ ใหใ้จอยูก่บัความเป็นบุญ  

 บุญกคื็อ ความสุขความสบาย บุญกคื็อ ความดี  

 ฝึกท าใจใหส้บาย สบาย ภาวนา ตั้งใจอยูก่บัความสุข ความสบาย จะนึกพุทโธ ธมัโม สังโฆ 

หรือ พุทโธ พุทโธ มาเป็นหลกัใจ หรือ อานาปานุสติ ลมหายใจเขา้ ก็มีสติรู้ตัว ลมหายใจ

ออก ก็มีสติรู้ตัว ท าใจใหอ้ยูก่บัความเป็นบุญ ใหเ้ห็นคุณค่าความเป็นสมบติั - รูปสมบัติคือ

ร่างกาย วจีสมบัติคือค าพดู มโนสมบัติคือจิตใจ  
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