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 ถาม   :   ๑๖๗๘. ศีล ๕ (เขาถามนะ ขอ้ ๑๖๗๘. เร่ืองศีล ๕) 

 ๑. ศีลขอ้ท่ี ๑ ดว้ยความเป็นแม่ เวลาเจอมด ยงุ ปลวก แมลงสาบอยูใ่นบา้น แลว้
ท่านก าจดั เชด็ ปัดทิง้ จบัปล่อย บางคร้ังอาจพลาดพลั้งท  าใหต้าย ดว้ยความห่วงลกูและ
หลาน แบบน้ีถือว่าผดิศีลไหม? ดว้ยความท่ีอยากรักษาศีล ๕ ใหค้รบ ผูใ้หญ่ท่ีบา้นท่าน
คิดว่าท่านรักษาศีลไม่ได ้เพราะขอ้น้ีท่านไม่สามารถท าได ้ 

 ๒. ศีลขอ้ท่ี ๔ หา้มพดูโกหก รวมทั้งหา้มยยุงส่อเสียด พดูแบบต่อเติมความคิด
ตนเอง พดูจริงคร่ึง โมค้ร่ึงดว้ยหรือไม่ และถา้เป็นการพดูไม่จริงแบบเล่นๆ เพื่อความ
สนุกสนานใหเ้กิดความขบขนัในบา้นหรือหมู่เพื่อนๆ ถือว่าผดิศีลดว้ยหรือไม่ 

 ๓. ศีล ๕ กินอาหาร ขนม หรือไอติมท่ีผสมเหลา้รัม ถือว่าผดิศีลหรือไม่ (ปกติไม่
ด่ืมเหลา้ เบียร์ ไวน์) ใหต้อบค าถาม 

 ตอบ   :   น้ีค  าถามขอ้ท่ี ๑ ใหต้อบค าถาม ค าถามขอ้ท่ี ๑ เร่ืองศีลขอ้ท่ี ๑ นะ น้ีเอา
เร่ืองพื้นฐานการถือศีลก่อน ถา้การถือศีล เห็นไหม การถือศีล ในพุทธศาสนาเรามีศีล ๕ 
ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แต่ครูบาอาจารยข์องเราถือศีลดว้ยอธิศีล น่ีพดูถึงศีลในพทุธ
ศาสนา เวลาเขาถือศีลกนันะ ศีลในลทัธิศาสนาอ่ืนเขาก็มีศีลเหมือนกนั แต่ค าว่าศีลของ
เขา เวลาศีลธรรมๆ เราพดูเพื่อศีลธรรม เราคิดกนัเอาเองนะ บอกคนนั้นเขามีศีล คนนั้นก็
มีศีล แต่เขาเป็นลทัธิศาสนาอ่ืนเขาก็มีศีลของเขา เขาไม่ใช่ศีล ๕ เหมือนเรา  

 ฉะนั้น ค าว่าศีล ๕ ค าว่าศีล ๕ นะ ศีล ๕ พอศีล ๕ ป๊ับ เพราะเราอ่านพระไตรปิฎก
ใช่ไหมว่าฤๅษีชีไพรเขาก็มีศีลเหมือนกนั ฤๅษีชีไพร นัน่ก็เป็นพวกฤๅษีชีไพรเขาก็มีศีล ๘ 
ค าว่าศีล ๘ ของเรา ศีลน่ีเขาถือตามน้ี แต่ลทัธิอ่ืน ลทัธิศาสนาอ่ืนเขาถืออีกอยา่งหน่ึง 
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ฉะนั้น ค าว่ารักษาศีลๆ ค าวา่รักษาศีลนะ เราจะรักษาศีลโดยท่ีว่าเรามีศรัทธา มีความเช่ือ 
ถา้รักษาศีลมนัก็รักษาดว้ยความตั้งใจของเรา พอตั้งใจของเรา เรากไ็ปขอศีล เวลาทัว่ไป
ประเพณีของชาวพุทธเราอาราธนาศีล  

 ฉะนั้น เวลาศีล ศีลเวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติั อาราธนาศีลคือว่า
เหมือนกบัโดยทัว่ไปเราก็ฝึกหดัเดก็ เดก็มาใหม่ๆ เขา้วดัเขา้วาเราก็ตอ้งบอกวิธีการกบัเขา 
เราก็บอกแนวทางกบัเขา น่ีก็เหมือนกนั อาราธนาศีลๆ เราก็อาราธนาศีลอยูเ่ร่ือยไป อยูร่ ่ า
ไป แต่ถา้เป็นกรรมฐานเราเขาเรียกว่าวิรัติเอา วิรัติคือเจตนา เจตนาถือศีล เจตนาถือศีล
สมบรูณ์แลว้ ไม่ตอ้งขอจากใคร ไม่ตอ้งขอจากใครเลย วรัิติเอา แลว้ศีลอีกศีลหน่ึงอธิศีล
คือศีลมนัเป็นปกติของใจ มนัเกิดจากหวัใจเลย ศีลมนัมีหยาบ มีละเอียดไง  

 ฉะนั้น อาราธนาศีล อาราธนาศีลไปถึงเรากอ็าราธนาศีลพระ พระเป็นผูค้  ้าประกนั 
พระเป็นผูรั้บรู้ เราก็ตอ้งไปอาราธนาศีล ขอศีลจากพระ ใหพ้ระเป็นพยานเพื่อจะใหเ้ราได้
มัน่คงในศีล แต่กรรมฐานเราเราวิรัติกนัเลย เราวิรัติเอาเอง วิรัติเอาเองเพราะว่าเวลาพดูถึง
ศีลเราก็วา่ศีลคืออะไร? ศีลคืออะไร? ถา้หลวงปู่ ฝ้ันท่านบอกศีล ศีล ๕ ศีล ๕ ก็มนุษย ์ตวั
มนุษย ์ศีรษะ ๑ แขน ๒ ขา้ง เทา้ ๒ ขา้ง ศีล ๕ ศีล ๕ มนัมีปกติ ถา้ศีล ๕ เรามีศีล ๕ อยูใ่น
ศีล ๕ นะ หน่ึงปาณาติปาตา ไม่ลกัทรัพย ์ไม่ฆ่าสัตว ์ไม่ผดิลูกเมียเขา ไม่โกหกมดเทจ็ ไม่
ด่ืมสุราเมรัย น่ีศีล ๕ 

 ฉะนั้น ค าว่าศีล ๕ เห็นไหม เราไปอาราธนาขอศีลจากพระใหพ้ระเป็นพยาน แต่
ถา้เป็นกรรมฐานล่ะ? กรรมฐานวิรัติ ตั้งใจ ตั้งใจน่ีตั้งใจถือศีลแลว้ถือศีลเลย ใน
พระไตรปิฎกมีนะ ชาวประมงเขา ชาวประมงเขาไปท าประมงก็ไปหาปลา พอหาปลา
เวลากลบัจากทะเลของเขา กลบัจากทะเลมนัเกิดพายลุมแรง พอพายลุมแรงคิดวา่เขาตอ้ง
ตายแลว้ เขาวิรัติเอาเด๋ียวนั้นเลยนะ เขาวิรัติเอาเด๋ียวนั้นเลย แลว้เขาก็ตายเพราะเรือคว  ่า 
เพราะเกิดพายใุหญ่เรือล่ม เรือล่มเขาก็ตาย  

 พอเขาตาย ถา้เขาไปท าประมงมา น่ีเขาฆ่าสัตว ์ ถา้ศีลเราเศร้าหมอง ศีลเราต่างๆ 
เวลาเราตายไปมนัก็จะตกนรกอเวจี เพราะเราท าแต่ความชัว่มา ก็ไปฆ่าสัตวม์าว่าอยา่งนั้น
เถอะ เราไปลากอวนมา ท าเตม็ท่ีเลยแลว้เรือมนัคว  ่า แต่เขาวิรัติเด๋ียวนั้น เขาท าใจเขา
เดด็ขาด เด๋ียวนั้นศีลเขาบริสุทธ์ิ เขาไปเกิดเป็นเทวดานะ น่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก มนัเป็น
วาระ เป็นต่างๆ  
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 ทีน้ีพอบอกว่าเราจะถือศีล เราอาราธนาศีล ถา้เราถือศีลไม่ได ้ เราถือศีลแลว้ศีล ๕ 
ขดักบัอาชีพของเรา ศีล ๕ ขดัแยง้กบัความเป็นอยูข่องเรา มนัเป็นความคิดของกิเลสไง 
เป็นความคิดของเรา เพราะอะไร? เพราะเวลาถือศีล เวลาเราจะถือศีล คนเราท าความดีมนั
ก็เอากฎหมายมาอา้งแลว้ มนัอึดอดัขดัขอ้งไปหมดเลย น้ีเวลาถือศีลเราขยบัอะไรไม่ได้
เลย เพราะว่าเวลาในพระไตรปิฎก ประเพณีวฒันธรรมเราจะบอกเลยว่าศีล ๕ ตอ้งสะอาด
บริสุทธ์ิ ไม่แตะสัตวเ์ลย ไม่ท าอะไรเลย ไม่ยุง่อะไรเลย น่ีมนัถึงสะอาดบริสุทธ์ิ แต่ถา้ไป
แตะถูกตวัสัตวผ์ดิแลว้นะ จะผดิแลว้นะ มนัระแวง มนักลวัไปหมดเลยเพราะเราตั้งใจ
เกินไปไง  

 ถา้เราถือศีล ศีลคือขอ้หา้ม ศีล ๕ คือขอ้หา้ม ๕ ขอ้ ศีล ๘ ก็ขอ้หา้ม ๘ ขอ้ ศีล ๑๐ 
ก็ขอ้หา้ม ๑๐ ขอ้ ศีล ๒๒๗ ก็ขอ้หา้ม ๒๒๗ ขอ้ ถา้เราไม่ท ามนัก็ไม่ผดิ แลว้เรา
จ าเป็นตอ้งท าล่ะ? เวลาการด ารงชีวิตของเราเราตอ้งท า ทีน้ีค  าว่าถือศีล ๕ ศีลน้ีส าคญัมาก
นะ เพราะศีลน่ีเป็นตวัแบ่งแยกเลยล่ะ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มนัมีศีล พอมีศีล ปาณาติปาตา 
ค าว่าปาณาติปาตาคือไม่ฆ่าสัตว ์ เวลาผูท่ี้ครูบาอาจารยท่ี์ละเอียดท่านบอกว่าไม่ฆ่าสตัว์
เท่านั้นใช่ไหมถึงจะว่าไม่ผดิศีล แลว้ท าใหม้นับาดเจบ็ล่ะ? เวลาเราไปท ามนัศีลขาดไหม? 
ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านละเอียดท่านก็บอกว่าแมแ้ต่เราเจตนามนัก็ผดิแลว้ ท่าน
ไม่ใหมี้ถึงเจตนาเลยนะ  

 ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติั เพราะพระปฏิบติัเราเขาเอาหวัใจเลยนะ ถา้
หวัใจเรามนัอกุศล หวัใจเราท าอะไรมนัไม่ปกติแลว้ พอไม่ปกติมนัเศร้าหมองไหม? น่ีครู
บาอาจารยบ์อกเศร้าหมอง ฉะนั้น เวลาทางวิชาการ เราเรียนธรรมะน่ีวิชาการนะมนัมี
องคป์ระกอบของมนัไง  

 ๑. ตั้งใจฆ่าสัตว ์ น่ีศีลขาดหรือยงั? ยงั เศร้าหมองแลว้นะเพราะจิตใจเราอาฆาต
แลว้ จะฆ่าสัตว ์ 

 ๒. กา้วเดินไป มนัศีลขาดหรือยงั? ยงั ไปถึงแลว้เราจะท า เราจะฆ่าสัตว ์เราไดฆ่้า
หรือยงั มนัเศร้าหมอง มนัด่างพร้อย แต่ถา้เราไดต้ั้งใจ แลว้เราไดฆ่้าสัตว ์ เราไดฆ่้าสตัว ์
สัตวน์ั้นตายไป น่ีศีลขาด พอศีลขาด ศีลขาดแลว้กรรม มนัมีกรรมแลว้ ถา้ศีลขาดแลว้พระ
เราน่ี พระเวลาเราผดิศีลท าอยา่งไรต่อไป เวลาพระผดิศีลแลว้ใช่ไหม พระน่ีเป็นอาบติั 
เวลาผดิศีลเป็นอาบติั แลว้ท าอยา่งไรต่อ? ก็ปลงอาบติัไง ปลงอาบติัแลว้ตั้งใจถือต่อไปไง 
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 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราผดิพลาดไปแลว้ พอศีลขาดแลว้เรากว็ิรัติใหม่ เพราะอะไร? 
เพราะชีวิตเราตอ้งด าเนินต่อไปใช่ไหม เรามีชีวิตอยู ่ ฉะนั้น ค าว่ารักษาศีลๆ ศีลส าคญั
ตรงไหน? ศีลส าคญัท่ีว่าถา้มีศีล เวลาท าสมาธิข้ึนมาแลว้มนัจะเป็นสัมมาสมาธิ เห็นไหม 
เวลามิจฉาสมาธิเกิดจากว่าเราไม่มีศีล หรือศีลของเราบกพร่อง พอศีลของเราบกพร่องเกิด
สมาธินะ เวลาท าสมาธิข้ึนมา จิตน่ีพอมนัเป็นสมาธิแลว้จิตมีพลงัจิตมีพลงันะ จิตมีพลงั 
พลงัถา้เป็นสัมมาสมาธิ ดูสิเรามีเงิน มีทอง เราจะเอาเงินทองสร้างประโยชน์กบัเรา แต่ถา้
ของเราน่ีเราเป็นคนทุจริต เรามีเงินมีทอง เราจะเอาเงินทองน่ีไปจา้งใหค้นไปท าร้ายกนั 
เอาเงินทองไปท าทุจริต  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัสัมมาสมาธิ ถา้มีศีล มีศีล เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มีศีล
มนัเป็นสัมมาสมาธิ เพราะมนัไม่ท าร้ายใครไง ไม่ท าร้ายใครแลว้ไม่เบียดเบียนตนเอง 
แลว้ถา้มีสมาธิแลว้พยายามยกข้ึนฝึกหดัใชปั้ญญามนัจะออกวิปัสสนา ถา้ศีล สมาธิ 
ปัญญามนัก็เขา้สู่อริยมรรค มนัก็เขา้สู่เส้นทาง เขา้สู่มรรค เขา้สู่เส้นทางแห่งธรรม ถา้มนั
ทุศีลล่ะมนัเป็นสมาธิ พอเป็นสมาธิแลว้ เห็นไหม เราไม่ชอบหนา้คนน้ี คนน้ีท าใหเ้รา
เดือดร้อน มนัจะท าส่ิงใด เพราะศีลมนัไม่บริสุทธ์ิมาตั้งแต่ตน้ พอศีลไม่บริสุทธ์ิมาตั้งแต่
ตน้ พอจะท าอะไรมนัสะดวกใช่ไหม  

 แต่ถา้ศีล เห็นไหม ปาณาติปาตา เราไม่รังแกใคร เราไม่เบียดเบียนใคร เราไม่ท า
ร้ายใคร พอใครเขาท าใหเ้ราเจบ็ช ้าน ้ าใจ ใครท าใหเ้ราสะเทือนหวัใจ เราขอบคุณเขา เรา
ขอบคุณเขาว่าเขาแสดงธรรมใหเ้ราฟัง เขาเตือนเรา เขาเข่ียคุย้หวัใจของเราข้ึนมาใหม้นั
แสดงข้ึนมา ใหเ้ราไดมี้สติปัญญาดูแลหวัใจของเรา พอเวลาถา้จิตมนัสงบแลว้มนัยงั
ขอบคุณเขา มนัยงัเห็นเขาเป็นสัพเพ สัตตาสัตวร่์วมโลก เราไม่คิดเบียดเบียนเขาเพราะมี
ศีล เพราะเราไม่ท าลายเขาอยูแ่ลว้ เพราะมีศีล เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา  

 น่ีศีลส าคญัแบบน้ี ศีลท าใหจิ้ตใจของเราเวลาจิตสงบแลว้มนัจะเป็นประโยชน์ แต่
ถา้มนัทุศีล พอจิตเราสงบแลว้นะ แหม คนๆ น้ีมนัเคยท าร้ายเรา มนัเคยท าเราไม่ดี เราจะ
เพ่ง เราท าส่ิงท่ีไม่ดีกบัเขา มนัถึงเป็นมิจฉา มนัถึงไม่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา น้ีพดูถึงว่าศีล
ส าคญัอยา่งใดไง ศีลส าคญักบัการด ารงชีวิต เวลาผูท่ี้มีศีล เห็นไหม ธรรมะยอ่มคุม้ครอง
เรา พอเราถือปฏิบติัรักษาศีล เราท าสมาธิ เราประพฤติปฏิบติัธรรมเราจะไม่ตกไปในท่ีต ่า
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ตอ้ย เราจะไม่ตกไปในท่ีอกุศล ศีลมนัเป็นประโยชน์แบบนั้น น่ีพื้นฐานของศีลนะ ถา้
พื้นฐานของศีลมนัเป็นแบบน้ีว่ามนัส าคญัอยา่งนั้น 

 ฉะนั้น ขอ้ท่ี ๑.  

 ถาม   :   ๑. ดว้ยความเป็นแม่เวลาเจอมด เจอยงุ เจอปลวก แมลงสาบอยูใ่นบา้น 
ท่านจะก าจดัเชด็ ปัดทิง้ จบัปล่อย บางคร้ังอาจพลาดพลั้งท  าใหต้าย ดว้ยความเป็นห่วง
ลูกหลาน แบบน้ีถือว่าผดิศีลไหม ดว้ยความท่ีอยากจะรักษาศีลใหค้รบ ผูใ้หญ่ท่ีบา้นท่าน
คิดว่าท่านรักษาศีลไม่ได ้ เพราะขอ้น้ีท่านไม่สามารถท าได ้ เพราะขอ้น้ีท่านไม่สามารถ
รักษาได ้

 ตอบ   :   รักษาศีล ศีลเราตั้งใจวรัิติเอาเลย เราอยากมีศีล มีธรรม เพราะเราอยากจะ
เป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ มีศีรษะ ๑ แขน ๒ ขา้ง เทา้ ๒ ขา้งศีล ๕ ถา้รักษาไม่ไดก้็เหมือนกบั
คนพิการ เรามีแขนขา้งเดียว มีเทา้ขา้งเดียว แต่ถา้เรามีศีรษะ ๑ แขน ๒ เทา้ ๒ เรามีศีล ๕ 
รักษาได ้รักษาได ้ฉะนั้น ถา้เรามีศีล ๕ รักษาได ้อยา่งเช่นเวลาถา้เรามีลูก มีหลาน เราห่วง
ลูกหลาน เวลามียงุ มีมด มีต่างๆ เขา้มาจะกดั เรารักษาศีลใช่ไหมเราก็ป้องกนัได ้ เรา
ป้องกนัไดเ้รานอนในมุง้ก็ได ้ เราใชย้ากนัยงุเราป้องกนัก็ได ้ แลว้ถา้ยงุมนัจะมากดั ถา้ยงุ
มากดั เห็นไหม เราพยายามปัดก็ได ้ 

 ค าว่าปัดนะเราไม่มีเจตนาจะไปท าร้ายเขา ศีลมนัอยูท่ี่เร่ืองเจตนาดว้ย เราไม่มี
เจตนาจะไปฆ่ายงุ แต่เรามีเจตนาจะดูแลลกูหลาน เรามีเจตนาไง เราก็ปัด เราก็ท  าอะไร 
เราปัด เราพยายามป้องกนั แต่น้ีบางทีพลาดพลั้งท  าใหต้ายได ้เออ มนัพลาดพลั้งท  าใหต้าย
ได ้ ส่ิงท่ีตายมนัก็สุดวิสัย เพราะเราไม่มีเจตนา มนัเป็นสุดวิสัย ค  าว่าสุดวสิัยนะ คนถา้
จิตใจเขามัน่คง อยา่งเช่นหลวงปู่ ลีวดัอโศการาม เราอ่านประวติัของท่าน ท่านบอกว่า
ท่านจะชดใชก้รรมนะ  

 น่ีเวลาท่านไปนัง่อยูท่ี่ชายทะเล วดัอโศฯ มนัอยูติ่ดทะเล นัง่อยู่ท่ีกลางทะเลเลย 
แลว้ยงุทะเลเวลามนัมาน่ีเป็นลูกๆ เลยนะ ท่านนัง่หลบัตาเลยนะ แลว้ยงุน่ีมนัรุม มารุมกดั
เลยล่ะ ยงุทะเลมาเป็นกลุ่มๆ เหมือนควนัเลยเวลามนัมาเป็นกลุ่มๆ แลว้ท่านหลบัตานะ
แลว้มนัก็กดั ท่านก็พุทโธ พุทโธของท่านไป ท่านท าของท่านได ้แลว้เวลาท่านบอกว่าพอ
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ท่านภาวนาลงเป็นสมาธิ เวลาลืมตามานะ โอโ้ฮ เลือดน่ีแดงหมดเลย มนักดัเลือดน่ีแดง
หมดเลย น่ีผูเ้สียสละ เวลาผูเ้สียสละท่านท าอยา่งนั้นก็เพื่อเป็นประโยชน์กบัท่าน  

 ในประวติัหลวงปู่ ลีท่านบอกว่าท่านนัง่อยูริ่มทะเลเลย ยงุทะเลมนัมาท่านหลบัตา
ใหม้นักดั แต่ถา้เราพระกรรมฐานใช่ไหม ถา้เราไปอยูอ่ยา่งนั้นนะเราก็ตั้ง ๓ ขาแลว้ก็กาง
มุง้ เอามุง้ลงแลว้ก็นัง่ในมุง้ อา้ว มนัมามนัก็อยูน่อกมุง้ ถา้มนัลอดเขา้มาได ้ เออ เสียสละ
ใหม้นั ถา้มนัลอดมาไม่ไดเ้ราก็ทนเอา น้ีคือผูท่ี้มีจิตมุ่งมัน่ เขาเสียสละ แลว้ผูท่ี้มีจิตใจ
มุ่งมัน่ บางคนนะเขายอมใหย้งุกดั เพราะเขาถือว่าเขาเมตตาสัตว ์ แต่เรามีลูกศิษยค์นหน่ึง
เป็นโยมอุปัฏฐากวดัดว้ย ท่านบอกว่าถือศีล ๕ แต่เวลายงุมาท่านตบผลวัะเลย แลว้บอก
ท าไมโยมตบยงุล่ะ? อา้ว ผมถือว่าผมถือศีล แลว้ผมตบยงุน่ีผมว่าผมไม่ผดิ เพราะมนัเอา
เช้ือโรคมา ผมไม่ตอ้งการใหเ้ช้ือโรคเขา้ตวัผม ผมถือว่าผมถูก  

 น้ีเราจะยกใหเ้ห็นว่ามุมมองของคน เจตนาของคนมนัมีหลากหลาย ผูท่ี้เสียสละ
อยา่งเช่นหลวงปู่ ลีวดัอโศการามท่านนัง่อยูใ่หย้งุทะเลมนัเขา้มากดั กดัเตม็ท่ีเลย ท่าน
เสียสละของท่าน ท่านว่าท่านชดใช ้ ท่านอยากเสียสละใหม้นัไดอ้าหาร เวลาครูบา
อาจารยข์องเรา หรือผูท่ี้เขาทนไดเ้ขาก็ใหม้นักดั บางคนเขาก็ปัดของเขา เขาก็ดูแล เพราะ
เขาเสียสละไดแ้ค่นั้น แต่บางคนเขาตบแปะเลย  

 เขาบอกว่าผมถือศีล ๕ แต่ผมถือว่าน่ีไม่ผดิศีล ไม่ผดิศีลเพราะมนัเอาเช้ือโรคมา
ใหเ้รา เราตอ้งป้องกนัเช้ือโรค ตบแปะเลย แลว้ก็บอกว่าไม่ผดิศีลดว้ย แต่ถา้ใหเ้ราวินิจฉยั
เราว่าผดิ ก็เขาตั้งใจตบดงัแปะเลย แลว้ก็บอกว่าไม่ผดิ มนัก็ผดิสิ แต่เราพดูถึงมุมมอง 
เพราะเราน่ีคนมาคุยธรรมะดว้ยเยอะมาก มุมมองของคนคุยเขาคุยของเขา คือว่าคุยโดย
ความเห็นของเขา เราจะบอกว่าความเห็นของเขาคือเจตนาของเขา เจตนามนัสูง มนัต ่า 
มนัไม่เหมือนกนัใช่ไหม  

 ฉะนั้น เวลาเราศึกษาธรรมวินยัเราตอ้งเอาธรรมวินยัเป็นตวัตั้ง ตวัตั้งธรรมวินยัเขา
จะบอกเลยว่าอะไรถูก อะไรผดิ มีเจตนาหรือไม่มีเจตนา ถา้มีเจตนา ถา้ไม่มีเจตนาผดิ
ไหม? ก็ผดินัน่แหละ แต่กรรมมนัไม่เหมือนกบัมีเจตนา มีเจตนา มีความจงใจน่ีกรรม 
๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ลย แต่เราไม่มีเจตนา เราอยากรักษา เช่นของๆ สงฆ ์ของๆ สงฆ ์ เราไป
ใชไ้ปสอยเราตอ้งรักษา ถา้ไม่รักษานะ พวกมุง้ พวกหมอน ในสมยัพุทธกาลมนัจะมีพวก
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กุฏิ พวกร้านอยูต่ามป่า เขาจะเอามุง้ เอาหมอน เอาเส่ือผกูไว ้ เชือกผกูไวแ้ลว้กนัไม่ให้
ปลวกมนัข้ึน แลว้เราเอามาใชเ้สร็จแลว้ เราไปถึงเราไปพบัใช่ไหม เราก็ไปแกม้า  

 ของๆ สงฆเ์ราก็เอามาใชส้อย เวลากลบัแลว้เราตอ้งผกู ตอ้งเก็บ ถา้ไม่ผกู ไม่เก็บ
เป็นอาบติัปาจิตตียเ์ลย ของๆ สงฆเ์อามาใช ้ ไม่เก็บเองก็ดี ไม่ฝากใหผู้อ่ื้นเก็บ ไม่ฝาก
ภาระใหค้นอ่ืนเก็บ ทิง้ไปโดยท่ีไม่ดูแลนะ อยา่งแคร่เขาวางไว ้ เขาเอาใหใ้ช ้ เวลาไปแลว้
เราตอ้งยกข้ึนป้องกนัปลวก ตอ้งท าหมดนะ ของๆ สงฆเ์อาไปใช ้ถา้ไม่ดูแลรักษา น้ีค  าว่า
ดูแลรักษา ค าว่าดูแลรักษา ถา้มนัมีปลวก มีอะไรอยูเ่ราดูแลรักษา เราก็เคาะมนัออกไง เรา
ก็เคาะ ไม่มีเจตนาหรอก แต่ถา้ปลวกมนัเยอะมากมนัเคาะน่ีมนักระทบ ตายไหม? ตาย มี
อยู ่เห็นอยู ่แต่เราก็ตอ้งรักษาของๆ สงฆ ์พระก็อยูด่  ารงชีวิตเหมือนโยมน่ีแหละ  

 ทีน้ีโยมบอกว่าผูใ้หญ่ท่ีบา้นท่านบอกว่าท่านรักษาศีลขอ้น้ีไม่ได ้ ท่านไม่สามารถ
ท าได ้ เราตั้งใจสิ แลว้เวลาเราตั้งใจแลว้ ส่ิงท่ีว่ามนัมีปลวก มียงุ มีแมลงสาบเราพยายาม
จบั พยายามจบั พยายามรักษา เพราะว่าแมลงสาบน าเช้ือโรคมาให ้ เราจบัแลว้เราไป
ปล่อย ปล่อยตามทางของเขา แลว้เราก็ด  ารงชีวิตของเรา น่ีเราแกไ้ขอยา่งน้ีนะ น่ีพดูถึงว่า
ศีล ๕ เรารักษาศีลไดไ้หม รักษาศีลได ้ เราดูแล เราป้องกนัได ้ เรามีสิทธิไง เรามีสิทธิใน
ชีวิตของเรา แลว้เราก็ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน แต่ผูท่ี้มีสิทธิในตวัของเราแลว้ ถา้มีความ
เมตตาจะอุทิศใหย้งุนั้นก็ว่ามีใจเมตตา ถา้ไม่อุทิศใหเ้ราก็ป้องกนั เราป้องกนัของเรา 

 มนัน่าคิดนะ มนัน่าคิดเพราะว่าท าไมมนัเกิดเป็นยงุ ยุงน่ีมนัตอ้งกินเลือดของสัตว ์
มนัตอ้งกินเลือดเป็นอาหาร ท าไมมนัไม่เกิดเป็นสัตวท่ี์กินพืช เวลาบอกถือศีลๆ สัตวท่ี์มนั
กินพืชมนัมีศีลของมนั มนัรักษาศีลของมนัไดใ้ช่ไหม แลว้ท าไมตอ้งเกิดเป็นเสือ เกิดเป็น
เสือตอ้งล่าเหยือ่ ถา้ล่าเหยือ่มนัไปท าร้ายเขา แลว้มนัไม่ต่อเน่ืองหรือ? บอกว่าถา้ถือศีล ๕ 
มนัขดัแยง้กบัโลก มนัอยูไ่ม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปได ้มนัเป็นไปไดน้ะ ใน
เม่ือสัตวท่ี์มนัเกิดมากินเน้ือเป็นอาหาร มนัตอ้งล่าเน้ือของมนัถา้เป็นสัตวป่์า สัตวบ์า้นไม่
ตอ้งพดูถึงมนั น่ีเราพดูถึงธรรมชาติ  

 น้ีท  าไมมนัมีกรรมอยา่งนั้น ท าไมมาเกิดอยา่งนั้นล่ะ ท าไมมนัไม่เกิดเป็นสัตวท่ี์
กินพืชล่ะ สัตวท่ี์กินพืชมนัก็กินพืชเป็นอาหารนะ เราจะบอกว่ามนัมีกรรมไง น่ีกรรม
จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดแตกต่างกนั เวลาเกิดข้ึนมาแลว้ เกิดในสถานะอะไร เกิดในสถานะของ
สัตวท่ี์กินพืช เกิดในสถานะของสัตวท่ี์กินเน้ือ แต่เราเกิดเป็นมนุษย ์ เห็นไหม เรากินทั้ง
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พืชก็ได ้ กินทั้งเน้ือก็ได ้ เราจะกินมงัสวิรัติก็ได ้ เราจะกินเน้ือก็ได ้ แลว้เน้ือมนัก็ยงัมีเน้ือ
สะอาดบริสุทธ์ิ เน้ือท่ีเราไม่ไดจ้งใจ เราไม่ไดต้ั้งใจ  

 เน้ือท่ีถวายเห็นไหม ถา้เน้ือเขาจงใจ เขาจงใจเน้ือนั้นท าเพื่อเรา อยา่งน้ีเน้ือท่ีจงใจ 
เน้ือน้ีไม่บริสุทธ์ิเน้ือท่ีไม่จงใจ ดูสิตลาดเขาไม่จงใจ เพราะอะไร? เพราะคนท่ีเขาท าอาชีพ
นั้นเขาตอ้งยอมรับความท่ีเขาท าอาชีพนั้น เราไปซ้ือเน้ืออยา่งนั้นมาท าอาหาร มนัไม่ได้
เจาะจง เขาไม่ไดเ้จาะจงบอกว่าสัตวต์วัน้ีท  ามาเพื่อนาย ก. คนเดียว สัตวต์วัน้ีท  ามาเพื่อ ไอ้
อยา่งน้ีมนัถึงเป็นไง ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเรารักษาได ้ ถา้ท าความเขา้ใจอยา่งน้ี แต่ถา้เราไม่ท า
ความเขา้ใจอยา่งน้ีไง พอรักษาศีลแลว้ก็เป็นไมบ้รรทดัเลย ตอ้งอยา่งน้ีๆ แลว้พอท าอยา่ง
น้ีป๊ับเราด ารงชีวิตไดย้าก  

 คนท่ีฉลาดนะเวลาเขาไม่กินเน้ือสัตว ์ เวลาเขายงัอยูชี่วิตปกติเรายกยอ่ง หลวงปู่
ผาง หลวงปู่ ผางท่ีขอนแก่นเขาบอกว่าท่านไม่ฉนัเน้ือสัตวน์ะ ทั้งชีวิตไม่มีใครรู้ว่าท่านไม่
ฉนัเน้ือสัตว ์ ท่านบิณฑบาตปกติน่ีแหละ ท่านเอาเน้ือสัตวไ์วข้า้งๆ บาตร ท่านฉนัเฉพาะ
ในบาตร แลว้ไม่ใหบ้อกใคร ไม่ใหใ้ครเดือดร้อน ไม่ใหใ้ครยุง่วุ่นวาย ท่านไม่ฉนั
เน้ือสัตว ์ แต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าท่านไม่ฉนั คนก็ใส่อาหารปกติน่ีแหละ เห็นไหม ท่านไม่
ฉนัเพราะอะไร? เพราะว่ามนัเป็นนิสัยของท่าน  

 แต่ไอพ้วกเราบอก อยา่งเราน่ีนะถา้ไม่ฉนัเน้ือสัตวเ์ราจะเขียนไวท่ี้กลดเราเลย 
พระองคน้ี์ไม่ฉนัเน้ือสัตว ์ เออ แลว้เราแบกไปไหนเขาจะไดรู้้ไง เขาจะไดไ้ม่เอาเน้ือสัตว์
มาใส่ กลวัจะไม่ไดกิ้นไง ถา้เป็นเรานะเราจะเขียนไวท่ี้กลดเลย พระองคน้ี์ไม่ฉนัเน้ือสัตว ์
แลว้ก็แบกไป ธุดงคก์็ตอ้งแบกไปดว้ย แลว้เอากลดใหเ้ขาเห็นก่อนเลย พระองคน้ี์ไม่ฉนั
เน้ือสัตว ์ แลว้อยา่เอาเน้ือสัตวม์าใส่ฉนันะ เด๋ียวฉนัไม่มีฉนั น่ีนิสัยคนมนัไม่เหมือนกนั 
เห็นไหม  

 ฉะนั้น อยา่งท่ีว่าน่ีท  าได ้ เราป้องกนัได ้ เราคุม้ครองลูกหลานเราได ้ แต่เราไม่
เจตนาจะท าร้าย เจตนาจะเขา้ไปท าร้ายเขาตลอด เราไม่ไดเ้จตนาท าร้ายเขา อยา่งท่ีว่าเรา
ปลูกบา้น ปลูกบา้นใครเป็นคนปลูก เราหาเงินมาใช่ไหม เราปลูกบา้น แลว้ตุ๊กแกเอย 
ปลวกเอย จิ้งจกเอยมนัไม่ไดเ้สียสตางคเ์ลย มนัมาอยูบ่า้นเราไดอ้ยา่งไร? ญาติก็ไม่ไดเ้ป็น 
เงินก็ไม่เสีย แลว้มนัเขา้มาแลว้มนัยงับอกบา้นของมนัดว้ยนะ อา้ว จิ้งจกมนัก็ว่าบา้นมนั 
ไอเ้ราน่ีปลูกบา้นมาเลย แลว้เราไม่มีสิทธิรักษาบา้นเราหรือ? เรากมี็สิทธิรักษานะ แต่เรา
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รักษาดว้ยเหตุผลสมควรแก่เรา เราป้องกนัได ้เรามีปัญญา คนน่ีมีปัญญาเราป้องกนัได ้เรา
ป้องกนัได ้เด๋ียวน้ีมนัมียาแกก้นัปลวก มนัมีทุกอยา่งพร้อม  

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั กางมุง้ซะ ถา้เรากางมุง้ของเรา ถา้มนักดัเราก็ไล่มนัไป ไล่มนัไป
นะ วีๆ มนัไปแลว้ แลว้น่ีพดูถึงว่าถือศีล ๕ น่ีขอ้ท่ี ๑ นะ  

 ถาม   :   ขอ้ท่ี ๒ ศีลขอ้ท่ี ๔ หา้มโกหก รวมทั้งหา้มยยุง ส่อเสียด พดูแบบต่อเติม
ความคิดของตน พดูจริงคร่ึงหน่ึง โมค้ร่ึงหน่ึง (เขาเขียนอยา่งน้ีจริงๆ) แลว้ถา้เป็นการพดู
ไม่จริง พดูเล่นๆ แลว้พดูสนุกสนานใหเ้ป็นการขบขนัในบา้น ในหมู่เพื่อนมนัจะผดิศีล
หรือไม่  

 ตอบ   :   ฉะนั้น ผดิศีลหรือไม่ผดิศีลนะ การพดู พดูลอ้ พดูเล่นโยมพดูกนัได ้แต่
ถา้นกัปฏิบติัเรา ครูบาอาจารยข์องเราท่านจะไม่ใหพ้ดูเพอ้เจอ้ แมแ้ต่เวลาปฏิบติัธรรมไป
แลว้นะ เวลาปฏิบติัธรรมใครไดส้ัมผสัแลว้ท่านยงัไม่อยากใหพ้ดูกนัเลย เพราะพดูไป
แลว้มนัเป็นการวิตกกงัวลนะ นิวรณธรรมกางกั้นสมาธิ เพราะเราพดูไปแลว้ เราพดูถึงผล
การปฏิบติัของเรา พอพดูจบแลว้มนัจะคิดทนัทีว่าเขาจะเช่ือเราหรือไม่เช่ือเรา เขาจะหาว่า
เราพดูปดหรือเปล่า เขาจะหาว่าเราพดูเกินหรือเปล่า มนัจะเป็นความกงัวลแลว้ แต่ถา้เรา
ไม่พดูเราเก็บไวใ้นใจ พอเก็บไวใ้นใจนะมนัก็อยากจะบอก อยากจะพดูนะ เอะ๊ เราปฏิบติั
น่ีเรามีประสบการณ์ของเรา  

 ฉะนั้น เวลาว่าหา้มยยุง หา้มพดูส่อเสียด น้ีมนัเป็นปัญหาสังคม ปัญหาสังคมท่ีเขา
มีจิตใจ พดูยยุง พดูส่อเสียด เพราะพดูเพอ้เจอ้ ถา้นกัปฏิบติัจริงๆ แลว้ นกัปฏิบติัจริงๆ เขา
จะไม่พดูกนั ไม่พดูเพราะอะไร? ไม่พดูเพราะว่าไม่ไดเ้ห็นว่ามนัผดิ มนัน่ารังเกียจอะไร 
ไม่ใหพ้ดูเพราะรักษาใจของตวัไง ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าถา้ปฏิบติัจริงๆ ข้ึนไปนั้นเป็นอีกเร่ือง
หน่ึง มนัก็เหมือนขอ้แรกว่ามาตรฐานของผูรั้กษาศีลมนัสูงต ่าแค่ไหน  

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ศีลขอ้ ๔ หา้มพดูโกหก หา้มโกหกจริงๆ เพราะค าว่าโกหกน่ีนะ 
เวลาพดูโกหกไปแลว้มนัท าใหบ้า้นเมืองป่ันป่วนนะ ค าพดูโกหก ค าพดูส่อเสียด ความยุ
ยงส่งเสริม ยใุหร้ า ต าใหร่ั้วมนัท าใหเ้กิดความระส ่าในสังคมเลยล่ะ แลว้ยิง่คนท่ีน่าเช่ือถือ
พดู โอโ้ฮ คนฟังแลว้มนัไปหมดเลย ทีน้ีเราไม่พดูยยุงใหเ้ขาส่อเสียด นกัปราชญเ์วลาเขา
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พดู เขาพดูใหส้มานสามคัคี เขาพดูกนัเขาพดูเพื่อใหอ้ภยัต่อกนั เขาพดูแต่ส่ิงดีๆ เขาไม่พดู
ส่อเสียด เขาไม่พดูยยุงส่งเสริม เขาไม่พดูส่ิงใดทั้งส้ิน  

 ฉะนั้น เวลาถา้มีศีล ถา้มีศีล เวลาคนจะใหศี้ลเขามนัตอ้งมีศีล ฉะนั้น บอกว่าเวลา
พดู พดูจริงคร่ึงหน่ึง โมค้ร่ึงหน่ึง ไอน่ี้ยิ่ง เวลาพดูโดยอยา่งเช่นเราเจรจาทางธุรกิจ เรา
เจรจาทางการคา้ เราเจรจาน่ีเราพดูตรงหมด ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลาเขาบอกว่าพดูเล่น พดูหวัอนั
น้ีอีกเร่ืองหน่ึงแลว้ ค  าว่าพดูเล่น พดูหวัตีไดส้องประเดน็ ประเดน็หน่ึงเวลาหลวงตาท่าน
พดูว่าเวลาไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ๘ ปี หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหันต ์ ท่านพดูมีแต่ส่ิงท่ีดี
งามทั้งนั้น  

 ฉะนั้น โดยธรรมชาติพ่อกบัลูกอยูด่ว้ยกนั ท่านบอกอยูก่บัหลวงปู่ มัน่มา ๘ ปี ดว้ย
ความสนิท ดว้ยความใกลชิ้ดกนัท่านก็พดูเล่น พดูคุน้เคย พดูหยอก พดูอะไรเหมือนกนั 
แต่ค าว่าหลวงปู่ มัน่ท่านจะพดูเล่น พดูจริง แต่เราฟังจริงๆ เราฟังจริงๆ เราไม่เคยฟังเล่น 
ท่านจะพดูเล่น พดูจริง ท่านจะพดูเพื่อใหเ้รามีก าลงัใจ ท่านจะพดูใหเ้ป็นอุบาย ท่านจะพดู
อยา่งไร ท่านพดูเล่นพดูหวัพดูเพื่อใหเ้ราไดใ้ชปั้ญญา ท่านบอกว่าเราจะฟังจริง เราไม่เคย
ฟังเล่น ท่านจะพดูเล่น พดูจริงเราจะฟังจริงๆ  

 อนัน้ีก็เหมือนกนั เวลาท่ีบอกว่าพดูเล่น พดูหวั ถา้ครูบาอาจารยท่์านใหอุ้บายนะ 
เวลาท่านใหอุ้บายท่านพยายามจะบอกแนวทางใหเ้ราไดเ้ลือกหลายๆ แนวทาง การพดู
เล่นอยา่งน้ี การพดูเล่นของครูบาอาจารย ์การพดูเล่น เราใชค้  าวา่พดูเล่น แต่ความจริงแลว้
ท่านเปิดช่องทางใหเ้รา อนัน้ีเป็นนกัปฏิบติันะ แต่ในสังคมล่ะ? สังคมว่าเราพดูเพื่อความ
สนุกสนาน เราพดูสนุกสนาน พดูเล่นมนัพดูเล่นเพื่อความสนุก  

 ฉะนั้น เวลาไอค้นฟัง คนฟังถา้เขายดึว่าเป็นความจริงไป ฟังไม่ไดศ้พัท ์ จบัไป
กระเดียดอนันั้นเสียหาย แต่ถา้มนัอยูใ่นบา้นเราพดูเล่น พดูหวักนัมนัไม่เสียหายหรอก ยิง่
ถา้เพื่อนบอกค าว่าพดูเล่น เห็นไหม ถา้เวลาหลวงตาท่านไปไหนท่านบอกท่านพดูเล่นนะ 
เวลาหยอกลอ้ลกูศิษยท่์าน แลว้เวลาท่านบอกว่าคราวน้ีพดูจริงแลว้นะ ฟังจริงๆ คราวน้ี
พดูจริง แลว้พดูจริงท่านพดูจริงๆ เลย แต่ท่านก็ชอบพดูเล่นเหมือนกนั พดูเล่นบ่อย แต่
ท่านจะบอกว่าอนัน้ีเป็นการพดูเล่นนะ เพราะกลวัคนยดึไปว่าเป็นความจริงไง ท่านพดู
เล่น แต่กลวัคนอ่ืนจะยดึเป็นความจริงบอกอนัน้ีพดูเล่นนะ พดูเล่นแลว้ตอ้งบอกว่าพดู
เล่นดว้ย เด๋ียวคนไม่รู้มนัจะเอาจริง แต่เวลาพดูจริงๆ อนัน้ีจริงนะ อนัน้ีจริงนะ  
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 ฉะนั้น ค าว่าศีลมนัพดูอยา่งนั้น ศีลหา้มยยุง พดูส่อเสียด เป็นอยา่งนั้นจริงๆ น้ีค  า
ว่าพดูปดนะ แต่ถา้ค าวา่พดูปด ค าโกหกมนัโกหกเพื่อประโยชน์ไง แต่ถา้เป็นอุบายนะเรา
ยงัใชค้  าว่าอุบายอยู ่ ค  าอุบาย เวลาอุบาย เราไปรู้เห็นส่ิงใดแลว้เรายดึมัน่ เรายดึมัน่ของเรา 
พอเรารู้ เราเห็นเรายดึมัน่ของเรา แลว้คนจะใหเ้ราปล่อย ปล่อยความคิดอนัน้ี ปล่อยความ
ยดึมัน่ของเรามนัตอ้งมีอุบายนะ มีอุบายเปรียบเทียบ มีอุบายอยา่งเช่นท่ีหลวงตาท่านเล่า
ใหฟั้งนะ ท่านไปท่ีเมืองจนัทน์ แลว้ชาวเมืองจนัทน์เขามาหาหลวงตาเลยนะ หลวงตาๆ 
หนูรู้แลว้นิพพานๆ นิพพานหนูเขา้ใจแลว้ เขาว่านิพพานท่านพดูถึงหนองอะไรท่ีท่านพดู
ถึง หลวงตาท่านฟังแลว้ โอโ้ฮ ผดิ ไม่ใช่ พอไม่ใช่ท่านบอกไม่เป็นไรนะ  

 ฉะนั้น ใหป้ฏิบติัอยา่งน้ีๆๆ ต่อไปนะ แลว้พอท่านไปใหม่นะ อ๋อ หลวงตารู้แลว้
แหละ ไอนิ้พพานท่ีหนูพดูมนัไม่ใช่ มนัผดิ ของหลวงตาถูก มนัพฒันาใหใ้จคนมนัข้ึนมา 
อยา่งน้ีถือว่าโกหกไหม? น่ีเขาเขา้ใจของเขาอยา่งนั้นเพราะเขาเขา้ใจผดิ พอเขา้ใจผดิ
หลวงตาท่านก็ใหอุ้บายเลย ใหอุ้บายว่าใหก้ าหนดพุทโธต่อไปนะ พอจิตมนัสงบเขา้มา
มนัละเอียดเขา้มาไง มนัผา่นเขา้มา อ๋อ ไอท่ี้เราเขา้ใจว่านิพพานมนัไม่ใช่แลว้ มนัมีไง มนั
มีอุบาย มีต่างๆ ท่ีว่าจิตท่ีสูงกว่าจะดึงจิตท่ีต ่ากว่า อนัน้ีไม่ใช่โกหก อนัน้ีเป็นอุบาย แต่
พระท่ีโกหกน่ีมี เห็นไหม ไอพ้ดูจริงคร่ึงหน่ึง พดูโมค้ร่ึงหน่ึง ไอพ้วกโมม้นัเยอะ ไอพ้วก
โมม้นัไปฟังเอามาจากครูบาอาจารยแ์ลว้มนัก็บวกเอาความเห็น แลว้มนักโ็มไ้ป  

 พอโมไ้ปแลว้ โมม้นัรู้ไดอ้ยา่งไร โมม้นัรู้ไดว้่าไอค้นพดูมนัพดูไม่มีเหตุมีผล
รองรับ ไม่มีเหตุมีผลเพราะเราไม่เคยท าไง สังเกตว่าเราเคยท าส่ิงใดมา ใครมาถามส่ิงใด
เราจะอธิบายไดห้มดเลย เราอธิบายไดห้มดเลย แลว้เขาไม่ตอ้งถามหรอก เพียงแต่เขาพดู
เรารู้แลว้วา่มนัถูกหรือผดิ เพราะว่าเราเคยผา่นเหตุการณ์อยา่งนั้นมา แต่คนท่ีไม่เคยผ่าน
อยา่งนั้นมามนัพดูมนัโมไ้หม? คนไม่มีแลว้พดูว่ามีน่ีโมไ้หม? คนท าไม่เป็นบอกว่าตวัเอง
ท าได ้แลว้พอท าไดเ้ขาใหอ้ธิบาย อธิบายไม่ถูก อยา่งน้ี ไอน่ี้มนัโกหกทั้งนั้นแหละ  

 ฉะนั้น พดูจริงคร่ึงหน่ึง โมค้ร่ึงหน่ึง ถา้พดูเล่น พดูหวัในบา้นนัน่เร่ืองหน่ึงนะ มนั
เป็นนิสัยดว้ย นิสัยคนเป็นอยา่งนั้นจะเป็นอยา่งนั้น นิสัยถา้คนไม่เป็นอยา่งนั้นก็จบเลย ที
น้ีไอค้  าว่าโกหกมนัเป็นเร่ืองเครดิตนะ ถา้คนเคยพดูโกหกคร้ัง ๒ คร้ัง เครดิตจะไม่มีใคร
เช่ือเลย แต่ถา้ใครพดูค าสัตย ์ ค  าจริงตลอด คนๆ นั้นมีคนเช่ือถือศรัทธา ค าว่าโกหกแลว้
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ส าคญัมาก ค าว่าโกหกเพราะมนัความเห็นผดิมนัท าใหจิ้ตใจน้ีโลเลเลยล่ะ จิตใจของเรา
ไม่มัน่คง  

 ฉะนั้น เราถึงบอกว่าถา้เราไม่ตั้งใจ ถา้พดูเล่นในบา้นพดูเพื่อความสนุกสนาน เพื่อ
ความขบขนันะเราว่าไม่ผดิ ฉะนั้น ค าวา่ศีล ถา้ศีล ค าวา่ไม่ผดิหมายถึงว่าเป็นปัญหาสังคม 
เป็นปุถุชนนะ แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยน์ะ เวลามนัเป็นอธิศีลแลว้ไม่มีเลยล่ะ ถา้พดูเล่น 
พดูหวันัน่ก็เป็นเร่ืองหน่ึง น่ีเป็นปัญหาสังคม แต่ถา้ศีลก็คือศีล เวลาตดัสินตอ้งตดัสินกนั
ดว้ยบาลี บาลีวา่อะไรผดิ อะไรผดิ ตอ้งเป็นอยา่งนั้นเลย แต่ขณะท่ีว่าการด ารงชีวิตของเรา
มนัท าอยา่งนั้นไม่ได ้น่ีศีลขอ้ท่ี ๔  

 ฉะนั้น ขอ้๓. ศีลขอ้ท่ี ๕ ใช่ไหม 

 ถาม   :   ๓. ศีล ๕ ค าว่าศีล ๕ กินเหลา้ อาหารท่ีมีขนม หรือไอติมท่ีผสมเหลา้รัม
ถือว่าผดิศีลหรือไม่ ปกติไม่ด่ืมเหลา้อยูแ่ลว้ คือไม่ผดิศีลอยูแ่ลว้ เขาว่าเขาไม่ด่ืมเหลา้ ไม่
ด่ืมเบียร์อยูแ่ลว้ แต่เวลากินอาหารมนัมีส่วนผสมของเหลา้ ของเหลา้รัม ไอติม มนัจะผดิ
ศีลหรือไม่  

 ตอบ   :   ถา้โดยเถรตรง โดยเถรส่องบาตรมนัก็ว่าผดิๆๆ เลย แต่ถา้เราบอกว่าไม่
ผดิ โอโ้ฮ หลวงพ่อชอบสิ หลวงพ่อฉนัแลว้อร่อยใช่ไหม ก็ใช่ ใช่ แกงน่ีเขาใส่เหลา้อะไร
มา เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะมนัเป็นประเพณี มนัเป็นขอ้เทจ็จริงของสังคมเขา ถา้เป็น
ขอ้เทจ็จริงของสังคมเขา ในวินยัขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ ส่ิงใดเขาใส่
เพื่อเป็นประโยชน์กบัการท าอาหารนั้นถือว่าไม่ผดิ มีเลย อยา่งเช่นส่ิงท่ีว่าพวกน ้าตาล เขา
ใส่ส่ิงอะไรเพื่อผสมเพื่อความป้ันใหม้นัเป็นกอ้นได ้ป้ันติดได ้ถือว่าไม่ผดิ  

 ทีน้ีขนม อาหารท่ีเขาใส่เหลา้ อาหารน่ีเขาใส่ส่วนผสมนะ อาหารฝร่ังเขาใส่เหลา้
ทั้งนั้นแหละ ทีน้ีเขาใส่เหลา้เขาใส่เพื่อเป็นอาหาร กินแลว้ไม่เมาหรอก กินอาหารอยา่งไร
ก็กินแลว้ไม่เมา แต่ถา้ไปกินเหลา้เมา น่ีเหลา้หา้ม ทีน้ีค  าว่าหา้มก็หา้มขาดไง หา้มก็หา้มมี
ส่วนผสมเลย หา้มมีส่วนผสมเลย ไอน่ี้มนัก็เร่ือง ถา้เป็นพระนะพวกกาลิก สัตตาหกาลิก
มนัมีส่วนผสมของอายสุั้น อายยุาว ถา้อายท่ีุยาวกว่า ถา้มีส่วนผสมอะไรใหน้บัส่ิงท่ีอายุ
สั้น  
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 อยา่งเช่นถา้มีน ้าตาลผสมใหเ้ป็นสัตตาหกาลิกอยูไ่ด ้๗ วนั อยา่งเช่นกาแฟเพียวๆ 
กาแฟอยา่งเดียว กาแฟมนัเป็นตวัยา มนัไม่มีส่วนผสมอะไรตลอดชีวิต ยาน่ียาบางอยา่ง
เป็นตลอดชีวิต เวน้ไวแ้ต่ผสม ผสมอะไรใหน้บัส่ิงนั้น ถา้ผสมนมใหเ้ป็นอาหารตอนเชา้
ได ้ กินเป็นอยา่งอ่ืนไม่ได ้ อนัน้ีเขาใหไ้วเ้พราะอะไร? เพราะพระเราเป็นคนท า พระเป็น
คนผสม เพราะเม่ือก่อนนั้นมนัยงัไม่มีโรงงาน สมยัพุทธกาลใช่ไหม แต่เด๋ียวน้ีมนัมี
โรงงานแลว้ใช่ไหม มีโรงงานไปท า  

 ส่ิงท่ีท  ามาแลว้จบท่ีนัน่ แต่ถา้พระท าเองตอ้งนบัตามนั้นเลย ส่ิงใดถา้มนัมี
ส่วนผสมของน ้าผึ้งใหน้บั ๗ วนั เพราะน ้าผึ้งอายสุั้นท่ีสุด เราท ายาท าอะไรลูกกลอนน่ี
แลว้ท าเอง แต่ในปัจจุบนัน้ีเขาเอายาลูกกลอนมาถวาย เขามาแลว้ เขาเสร็จมาตั้งแต่
โรงงานใช่ไหม เราถือว่าเป็นยาตลอดชีวิต วินยัทั้งหมดเขาไม่ตอ้งการใหพ้ระมีเร่ืองมาก 
ไม่ใหพ้ระมีงาน ใหทุ้กอยา่งมนัเรียบง่าย ถา้มีความจ าเป็น พระมีความจ าเป็นว่าเจบ็ไขไ้ด้
ป่วยจะท ายา ก็ท  ายาเฉพาะท่ีใชน้ั้น แต่ในปัจจุบนัน้ี อู๋ย มีแต่คนส่งเสริม มีแต่คนกลวัว่า
พระจะอยูไ่ม่ได ้ อู๋ย ซ้ือยามาถวายเตม็ไปหมดเลย ไอน้ัน่มาแลว้มนัก็จบตรงนั้น น่ีพดูถึง
ส่วนผสมไง  

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั อาหาร อาหารท่ีเขาผสมเหลา้ ขนมท่ีผสมเหลา้เราถือว่าผดิศีล
ไหม? เวลาเราไปกินอาหาร ไปกินไอติมเราไม่ไดไ้ปกินเหลา้ เรากินไอติม สั่งไอติมมา 
อา้ว บอกเลยไอติม ไม่ผดิศีล ถา้สั่งเหลา้ผสมไอติมผดิศีล ก็ตั้งใจกินเหลา้ไง ขอ้น้ีมนัมีนะ 
เด๋ียวน้ียาดองไง พวกยาดองถือว่าเป็นยา กินยาดอง กินยาดองน่ีเมาแป้เลยกินยาดอง อา้ว 
ก็กินยา พระจะกินยา เอายาดองมาเลย แหม อยา่งน้ีผดิ เพราะมนัเล่ียงบาลีไง  

 มี เราเคยเห็น เราเป็นเดก็ๆ หนา้บา้นเขามีร้านกาแฟ มีหลวงตาองคห์น่ึงแกจะมา
กินยาทุกวนั เหลา้ขาวกบัน ้าตาลทราย แกสั่งนะเหลา้ขาว น ้าตาลทราย แลว้ท่ีร้านคา้นั้น
เขาเคยเขาก็ท  าให ้ มาทุกวนัเลยมากินยา เหลา้ขาวกบัน ้าตาลทราย สั่งเหลา้ขาวมาเป็นพิธี 
แลว้ใส่น ้าตาลทรายไปหน่อยหน่ึง เพราะคนจีนเหลา้ขาวกบัน ้าตาลทรายเขาถือว่าเป็นยา
นะ น่ีเขาก็อา้งว่าเป็นยา ไอน่ี้อยูท่ี่เจตนา เห็นไหม ตั้งแต่ขอ้แรกเลยถา้เจตนาเราไม่มี 
เจตนาเราไม่ตั้งใจมนัไม่มีหรอก แต่เราตั้งใจเรารักษาศีล ดีกว่าเราไม่รักษา ดีกวา่เราไม่ได้
อะไรเป็นประโยชน์กบัเราเลย เราพยายามรักษา มนัจะผดิพลาด ผดิพลาดเพราะเรารัก
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หลาน รักลูก เรารักของเรา เราไม่ตอ้งการใหเ้จบ็ไขไ้ดป่้วยเราก็ป้องกนั ดูแล ไม่ผดิหรอก 
ไม่ผดิ เพราะเรายงัท าคุณงามความดีมาบา้ง  

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ไปกินอาหารแลว้เขาใส่เหลา้รัมมนัผดิศีลหรือไม่ โอโ้ฮ ไม่ผดิ 
ฉะนั้น ไม่ผดิ น้ีเพียงแต่ว่าพวกเราพวกท่ีปฏิบติัใหม่ อวดรู้ไง เห็นกล่ินเหลา้หน่อยไม่ได ้
กินไม่ได ้นู่นก็ไม่ได ้น่ีก็ไม่ได ้อนัน้ีไม่ได้ๆ  นะ แต่ แต่ถา้อยา่งเน้ือดิบ อยา่งท่ีพระเขาท า
กนั เน้ือมนัดิบมนัเห็นชดัๆ ส่ิงท่ีมนัเห็นชดัๆ แลว้มนัเห็นแลว้เขาเรียกวา่โลกวชัชะ โลก
เขาติเตียนเราท าไม่ไดห้รอก แมแ้ต่รู้วา่มนั เพราะเวลาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ใหถื้อมหาปเทส ๔ ส่ิงใดท่ีเป็นยา แต่ในพื้นท่ีเขากินเป็นอาหาร ภิกษุก็
ไม่ควรฉนัแลว้  

 ส่ิงใดท่ีเป็นยานะ แลว้พื้นท่ีเขากินเป็นอาหารกนั เราถือว่าเป็นยา แต่ชาวบา้นเขา
เป็นอาหาร แลว้พระมากินบอกเป็นยา เพราะวินยัตดัสินว่ายา แต่พื้นถ่ินนั้นเขากินเป็น
อาหารกนัอยู ่ แลว้เราบอกเรากินยา แต่ชาวบา้นเขาบอกเขากินอาหาร มนัก็เป็นความเห็น
ไม่ตรงกนัใช่ไหม มหาปเทส ๔ ถา้ท่ีไหนเขากินเป็นอาหาร เราภิกษุไม่ควรกิน เวน้ไว ้๕ 
ชนิด พริก ข่า ตะไคร้ กระเทียม พริกน่ีมนัเป็นเขาท าอาหารอยูแ่ลว้ มีอยู ่ ๕ อยา่ง เราจ า
ไม่ไดอี้กอยา่งหน่ึง พริก ข่า ตะไคร้ กระเทียม กระเทียมน่ีเป็นยา แต่กระเทียมกินโดดๆ ก็
ไม่ได ้ ตอ้งเอามาผสม อยา่งเช่นดองสมอ ๕ ชนิดน้ีเขาเรียกว่ามนัเป็นรากเหงา้ของยา
สมุนไพร ๕ ชนิดน้ีท่ีไหนเขากินเป็นอาหาร พระกฉ็นัได ้ อยา่งข่า ตะไคร้เราจะมาซอย
ฉนักบัยาถ่าย ยาบ ารุง น่ีฉนัได ้

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราไปสั่งไอติม แลว้มนัผสมเหลา้รัมเราก็กินไอติมอร่อย เหลา้รัมมนั
ติดมาดว้ยไม่รู้ ไอน่ี้ไม่ผดิศีลหรอก ไม่ผดิ ถา้จะละเอียดอยา่งนั้น ละเอียดท่ีว่าเราเป็นคน
ท าไง ถา้เราเป็นคนท าไม่ควร เพราะพระพุทธเจา้สอนใหเ้รียบง่าย ศาสนาพุทธสอนให้
ติดดิน เรียบง่าย ติดดิน แต่เพราะความวิตกกงัวลคนไปพลิกแพลงท่านถึงไดบ้ญัญติัเป็น
อนุบญัญติั น้ีไม่ได ้ น้ีไม่ได ้ น้ีไม่ได ้แลว้เราไปเอาตรงนั้นเป็นตวัตั้ง แต่ความจริงแลว้ศีล 
สมาธิ ปัญญา ศีลเป็นกรอบ เป็นร้ัว แลว้ท าใหรั้กษาศีลแลว้ท าสมาธิ แลว้สมาธิมนัเกิดข้ึน 
เกิดภาวนามยปัญญาข้ึน ท่านตอ้งการอนันั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งการให้
เราประพฤติปฏิบติั ตอ้งการใหเ้ราดดัแปลงจริตนิสัยจากคนพาลใหเ้ป็นบณัฑิต จาก
บณัฑิตใหเ้ป็นอริยภมิู พยายามดดัแปลงใหห้วัใจเราสูงข้ึน  
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 ไอข้องส่ิงน้ีเป็นของเสริมทั้งนั้นแหละ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้พดูอยา่งน้ีไปมนัจะ
เสียหายนะ เพราะหลวงตาท่านบอกว่าพวกน้ีเป็นสมมุติทั้งนั้น ทุกอยา่งเป็นสมมุติ มนั
เป็นสมมุติข้ึนมาใหเ้ราเป็นหนทาง เป็นทางกา้วเดินไป แต่เวลาปฏิบติั ความสมมุติน้ีเรา
ตอ้งถือใหจ้ริงจงั ความจริงจงัของเรา เราจะเขา้ไปสู่สัจธรรม พอไปถึงสัจธรรม ไปถึง
เป้าหมายแลว้ ไอพ้วกน้ีเป็นวิธีการ เป็นพาหะ เป็นการส่งข้ึนมาไง ถึงสุดทา้ยแลว้เราทิง้
หมดเลย ตอ้งทิง้มนัดว้ย เวลานัง่เรือไปจะข้ึนฝ่ังแลว้บอกว่า โอ๋ย จะแบกเรือไปดว้ย ก็เอา
เรือมาตั้งไกลมนัไม่ไดห้รอกเรือของฉนั ฉนัทิง้ไม่ได ้มนัจะแบกเขา้บา้นไปดว้ย  

 มนัเขา้บา้นไม่ไดห้รอก มนัอาศยัเรือมาเสร็จแลว้ก็จอดไวท่ี้ท่านัน่แหละ แลว้เราก็
ข้ึนฝ่ัง ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นของเสริมข้ึนมาทั้งนั้นแหละ เสริมข้ึนมาใหใ้จหลุดพน้ แต่ถา้
ของเสริมข้ึนมาเรากใ็ช ้ ไอน้ัน่เขามาเรือ ไอเ้รามาแพ ไออี้กคนหน่ึงเขามาเรือท่ีใหญ่กว่า 
เรือเลก็กว่า มนัมีหมดเจตนามนัถึงไม่เหมือนกนัไง  

 ฉะนั้น ส่ิงน้ี ส่ิงท่ีว่าอาหารถา้มนัมีส่วนผสมอยา่งนั้น เขาเป็นสูตรอาหารของเขา 
เราสั่งอาหารชนิดนั้น อาหารนะ ไม่ใช่สั่งซีฟู๊ ดไปช้ีกุง้ตวัน้ี ตวันั้น ไม่ใช่ ถา้ช้ีอยา่งนั้นผดิ
แน่ๆ เลย แต่อาหารน้ีมนัไม่มีชีวิต อาหารอยา่งน้ีเขาเรียกอะไรนะ วสัดุท่ีเขาผสมเป็น
อาหาร มนัไม่มีชีวิต มนัไม่เสียหาย แต่ถา้ไปช้ีเลยนะ บอกอาหารอะไรก็ไดท้ั้งหมด กไ็ป
ช้ีเลยเอาปลาตวัน้ี เอากุง้ตวัน้ี นัน่น่ะปาณาติปาตา นัน่จงใจ จงใจ เจาะจงเลย นัน่ล่ะกรรม
เตม็ท่ีเลย แต่ถา้เราไม่รู้ เราไม่รู้ ไม่เห็นมนัเป็นเน้ือท่ีเขาสั่งมาแลว้ อะไรมาแลว้มนัเป็น
อาหาร มนัไม่ใช่ส่ิงมีชีวิต  

 ถา้พดูอยา่งน้ีป๊ับ ไอค้นท่ีว่าจะกินยาดองบอก โอโ้ฮ หลวงพ่อบอกเราเป็นเพื่อน
กนั ไอพ้วกจะกินยาดอง เออ หลวงพ่อพดูถูก แลว้กินยาดองไม่ผดิมนัจะไปชวนกนัเลย 
ยาดองนัน่แหละผดิ เพราะมนัรู้อยูแ่ลว้ว่ากินแลว้มนัเมา ไปกินยาอ่ืนก็ได ้ท  าไมตอ้งกินยา
ดอง แต่อาหารมนักินแลว้มนัไม่เมา เพราะเขาใส่เพราะเป็นอาหาร ใส่เพื่อปรุงรส เขา
ไม่ไดใ้ส่ใหเ้มา ไอย้าดองมนัเมาเลยล่ะ นัน่ล่ะช่ือมนัเลยว่ายา นัน่แหละผดิ เพราะยานั้น
ไม่กินก็ได ้ กินยาอ่ืนก็ได ้ ท  าไมตอ้งกินยาดองดว้ย แต่อาหารเขาใส่มาเพื่อเลก็นอ้ยเพือ่
ปรุงรส กินจนทอ้งแตกมนัก็ไม่เมา ใส่อาหารมาน่ีกินอยา่งไรก็ไม่เมา เพราะมนัไม่ใช่ยา
ดอง มนัเป็นอาหาร ไอย้าดองนัน่แหละผดิ พอยาดองไม่ตอ้งกิน ไปกินมะขามป้อมมนัก็
ระบายแลว้ ไม่ตอ้งกินยาดอง  
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 น่ีพดูถึงว่าคนท่ีตั้งใจจะท าดี เราอยากพดูเพราะคนท่ีตั้งใจจะท าดีแลว้ท าไม่ถูกไง 
คนตั้งใจท าดีแลว้ท าไม่ถูกเพราะพื้นฐานไง เร่ิมตน้ เห็นไหม พุทธศาสนา สัญชยัถึงบอก
ไง เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปลาสัญชยั ในโลกน้ีมีคนโง่มากหรือคนฉลาด
มาก พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตรบอกว่าโลกน้ีมีคนโง่มากกวา่คนฉลาด อยา่งนั้นเรา
จะอยูก่บัคนโง่ เพราะคนโง่คุยกนัง่าย คนโง่ชกัน าไดง่้าย  

 น้ีคนฉลาด ถา้จะไปอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีมนัตอ้งคนฉลาด 
พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะทิง้สัญชยัไป เรียนกบัสัญชยัมาจนหมดไส้ หมดพุงไม่ได้
แกกิ้เลสสักตวั ไปฟังพระอสัสชิหน่อยเดียวเป็นพระโสดาบนัเลย พอไปเฝ้าองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนจนเป็นพระอรหันตเ์ลย สังคมของนกัปราชญ ์ สังคมของ
บณัฑิตผูมี้ปัญญา แต่มนัมีนิดหน่ึง นอ้ย แต่ไอพ้วกท่ีชกัน า ไม่ตอ้งมีเหตุผลเลย เช่ือตามๆ 
กนัมา ใหท้  าอยา่งไรท าหมดเลย น่ีคนโง่มากหรือคนฉลาดมาก  

 ฉะนั้น เราเป็นชาวพุทธ เห็นไหม เราจะประพฤติปฏิบติั เร่ืองศีลมนัก็ตอ้งใช้
ปัญญา แค่เร่ืองศีลก็ปวดหวัแลว้ ท าไม่ได ้นู่นก็ท  าไม่ได ้น่ีก็ท  าไม่ได ้แต่ถา้เรามีเจตนาท า
ความดี ส่ิงน้ีมนัเป็นการเสริมเราๆ เราท าไดม้าก ท าไดน้อ้ยขนาดไหนมนัก็เป็นการสร้าง
อ านาจวาสนาบารมีของเรา เราพยายามท าของเรา เราอยากไดป้ระโยชน์กบัเรา การรักษา
ศีล เห็นไหม น่ีเร่ิมตน้จากคนท่ีเขา้มาจะเป็นอยา่งน้ีทั้งนั้นแหละ เพราะว่าไมดิ้บๆ มนั
คุน้เคยกบัความเคยชินของกิเลส มนัคุน้ชินกบัความเคยตวั เคยกิเลส แลว้พอมนัจะมาขีด
เส้น พอมนัจะมาเร่ิมมีกรอบ  

 น่ีถา้มีศีลข้ึนมา ศีลเป็นพื้นฐาน ถา้ท าสมาธิข้ึนมามนัจะเป็นสัมมาสมาธิ ถา้
สัมมาสมาธิมนัก็เกิดภาวนามยปัญญา แต่ถา้เราจะท าจิตใจของเรามัน่คงข้ึนมา แต่ศีลของ
เราด่างพร้อย พอท าอะไรไปมนัเป็นมิจฉาแลว้ พอมิจฉา พอเป็นสมาธิท าอะไรก็ได ้ จะ
อีลุ่ยฉุยแฉกอยา่งไรก็ได ้มนัยิง่ไปใหญ่ไง มนัไม่เขา้มาสู่มรรคไง ศีล สมาธิ ปัญญา 

 ศีลส าคญั แต่ส าคญัโดยท่ีว่ามนัเป็นบาทฐาน เราไดม้าก ไดน้อ้ยขนาดไหนเราก็
พยายามฝึกของเรา ท าของเรา แต่ถา้คนเขามีก าลงัใจ มีหลกัใจข้ึนมาเขาท าไดดี้กวา่น้ี 
อยา่งท่ีว่าน่ีไม่พดูส่อเสียด ไม่พดูยยุง ไม่พดูอะไรทั้งส้ิน ไม่พดูทั้งนั้น เวน้ไวแ้ต่ใหอุ้บาย 
ครูบาอาจารยท่ี์ท่านฉลาดท่านใหอุ้บาย ไม่ใช่ไอพ้วกท่ีไม่รู้ ไม่ช้ี ท  าอะไรมืดแปดดา้น แต่
โมเ้ก่ง ไอพ้วกนั้นมนัโกหกตั้งแต่ตวัมนัเอง ตวัมนัเองยงัโกหกเลย ท าไมมนัจะไม่โกหก
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คนอ่ืน แลว้ยงัใหศี้ลคนอ่ืนอีกนะ โยมๆ รับศีลๆ โยมรับศีล มึงมีศีลสกัตวัหน่ึงไหม? จะ
ใหค้นอ่ืนรับศีล ศีลมึงยงัไม่มีเลยมึงจะเอาศีลใหใ้คร ก็มึงยงัโกหกมดเทจ็กนัอยูน่ัน่  

 น่ีเราคาดหวงั แมแ้ต่โยม โยมยงัปวดหวัเลย ถือศีลยงังงๆ ขนาดน้ีเลย แลว้เวลา
พระมนังงๆ มนัโกหกเลย มนัโมไ้ปเลย แลว้มนัใหศี้ลเขาไปทัว่เลย ไม่รู้ศีลนั้นมนัเป็น
ศูนยอ์ยา่งท่ีหลวงตาว่าหรือเปล่า เขาใหศี้ลกนั ไอน่ี้มนัใหศู้นย ์ เพราะตวัมนัศูนยม์าตั้งแต่
ภายใน แลว้มนัจะใหค้นอ่ืนถือศูนยเ์หมือนมนัไม่ไดถื้อศีล ถา้ถือศีลตอ้งถือตั้งแต่เจตนา 
น่ีพดูถึงว่าการรักษาศีล เอวงั 


