ศีล 5 ความหมายลึกกว่าที่คุณคิด !
ศีลข๎อที่ ๑ งดเว๎นการฆําสัตว๑
(ปาณาติปาตา เวรมณี)
การฆํา มิใชํนามีดไปฆําคน ฆําสัตว๑ จึงเรียกวําฆํา จิตใจเริ่มคิดไมํดี สิ่งที่ละเอียดอํอนบางแงํมุม มิได๎
ระมัดระวังจะกํอเกิดการชํวยเสริมการฆําขึ้น
การฆํามีหลายวิธี ฆําตัวตาย ถูกเขาฆํา สรรเสริญเห็นดีเห็นงามกับการฆํา เห็นสิ่งมีชีวิตถูกฆําพลอยยินดีด๎วย
เป็นการฆําทั้งหมด
อยําใช๎ภาวะสานึกของตัวเองปลูกเมล็ดพันธุ๑อัตวินิบาตกรรมขึ้น มิฉะนั้นเจ็ดชาติที่เกิดจะมีผลทาให๎เราทา
อัตวินิบาตกรรมตามมาทุกชาติ คนหนุํมสาวมีเรื่องคิดไมํตก ไมํสามารถเกิดวัน เดือน ปีเดียวกัน แตํพร๎อมที่
จะตายวัน เดือน ปี เดียวกัน ไมํนานอาจจะมีทารกแฝดที่รํางติดกันมาเกิด
ให๎ความสาคัญของความรักมาทาลายชีวิต เพื่อชํวยชีวติ ต๎องถือศีลปาณาติบาต หมื่นวิถีพระโพธิสัตว๑ มหา
เมตตาเป็นรากฐาน จึงต๎องถือศีลปาณาติปาตา
ถ๎าคนทั้งหลายถือศีลงดเว๎นการฆํา กินเจทั้งหมด ไมํนานเบญจธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ๑ เกษตรกรมิต๎อง
ฉีดยาฆําแมลง เหมือนเมื่อหลายพันปีสมัยกษัตริย๑เหยา กษัตริย๑ซุํน ในสมัยนั้นแม๎จะไมํได๎ใช๎ยาฆําแมลง แตํ
เบญจธัญพืชอุดมสมบูรณ๑ดี
ผู๎ที่ขายยาฆําแมลงเพื่อชํวยให๎เกษตรกรเก็บเกี่ยวธัญญาหารได๎มาก แตํได๎ฆําแมลงมากมาย เวรกรรมยังอยูํ
กรรมสนองกรรม กรรมมีสนองทันทีทันตาเห็น หรือสนองในชาติตํอๆ ไป บางทีผํานไปหลายชาติมาสนองก็
มี เหมือนเราปลูกผักเก็บเกี่ยวได๎เร็วหนํอย ถ๎าปลูกผลไม๎ต๎องรออีกหลายปี นี่ก็เชํนกัน
มีคนมาบอกจะทาแท๎ง เรากลับสนับสนุน ดีๆ เอาออกเลย เทํากับเราสนับสนุนการฆํา กรรมสนองกรรม
เห็นคนจัดงานเลี้ยงเธออาจจะพูดวํา มีการฆําสัตว๑มากมายดีจังเลย หากลูกหลานจัดงานเลี้ยงแตํงงาน จัด
เลี้ยงอาหารเนื้อสัตว๑ ถ๎าเธอเห็นด๎วยนั่นเทํากับการชํวยสํงเสริมการฆํา
ขายยาสมุนไพรจีน หากมีสัตว๑เป็นสํวนผสมกับยาด๎วย ต๎องรู๎วํายานี่ใช๎เพื่อรักษาโรค ไมํพึงประสงค๑ให๎กระทา
ผิดเกิดการฆําขึ้นมา แตํอยําสนับสนุนให๎เขาตุ๐นเป็ดตุ๐นไกํ หากถูกสอบถามขอคาปรึกษา ต๎องอยําแนะนา
มิฉะนั้นจะถือวําสนับสนุนการฆําต๎องรับเวรกรรมเอง
หากใครถูกนักเลงอันธพาลฆําผิดตัว นั่นแหละอดีตชาติหลายกัปเคยสนับสนุนการฆํา จึงเกิดกรรมสนอง
ตามมา
ซื้อยาสมุนไพรจีน หากใบสั่งยามีสํวนผสมของสัตว๑ นี่เพียงเพื่อรักษาโรคเทํานั้น รักษาหายแล๎วต๎องหยุด
ทันที อยํานามาเป็นยาบารุงตํอและต๎องไมํขอให๎หมอเพิ่มสํวนผสมของสัตว๑
ขายยาแผนปัจจุบัน ยานอนหลับ ยาที่มีสํวนผสมสิง่ เสพติด ต๎องรับผิดชอบต๎องระวังในการขาย ในมรรค

แปด เรื่องสัมมาอาชีพ จะเลือกอาชีพ ต๎องเลือกอาชีพที่ไมํเกี่ยวกับการฆํา
เห็นคนกาลังฆําสัตว๑อยํามองแล๎วพลอยยินดีกับการฆําด๎วย อยําบอกวําเนื้อชนิดนี้รับประทานอรํอย บารุง
รํางกายได๎ดี ไปเป็นแขกอยําให๎เจ๎าของบ๎านต๎องฆําสัตว๑เพื่อต๎อนรับเรา
อยําค๎าขายมีดพร๎าของมีคม ศัสตราวุธ เป็นเครื่องมือในการฆํา ผู๎ประกอบอาชีพประเภทนี้จะมีเวรกรรมตาม
ติดสนอง
ผู๎ประดิษฐ๑คิดเครื่องจักรกล เครื่องประหารด๎วยไฟฟ้า ทุกๆ ชาติจะไมํมลี ูกไมํมีหลานสืบตระกูล อยําไปริเริ่ม
คิดสร๎างเครื่องประเภทนี้
อยํามีอาชีพขายโลงศพ คนขายโลงศพหากขายไมํดี มักจะไปเคาะข๎างโลงศพขอให๎มคี นตาย เทํากับมีจิตใจไมํ
ดี ซื้อโลงศพชํวยคนตายได๎ แตํอยํามีความคิดอยากให๎มีคนตาย
อยําซื้อของใช๎ที่ทาด๎วยหนังแท๎ เชํนเสื้อหนัง รองเท๎าหนัง เข็มขัดหนัง กระเป๋าหนังที่มาจากเมืองนอก เป็น
หนังแท๎ราคาแพง ผู๎ศึกษาธรรมะอยําไปชืน่ ชมกับสิ่งเหลํานี้ดีที่สุด หากเผลอไปซื้อมาใช๎ก็จงทิ้งไปเสีย แตํ
หนังเทียมใช๎ได๎
มิงค๑เป็นสัตว๑ที่มีเมตตาจิต เห็นคนถูกฝังจมอยูํในกองหิมะกาลังจะหนาวตาย มิงค๑จงึ ใช๎ขนของตัวเองไปทา
ให๎มีความอบอุํนไมํหนาวตาย พรานลําสัตว๑จึงใช๎วิธีหลอกโดยทาทีจมอยูใํ นกองหิมะ มิงค๑ใช๎ขนของตัวเองให๎
ความอบอุํนจึงถูกลําเอาหนังทาเสื้อคลุม สัตว๑มีจิตเมตตาแตํมนุษย๑กลับทารุณเหิว๎ยมโหด ผู๎ศึกษาธรรมะต๎อง
อยําใช๎เสื้อคลุมที่ทาจากขนมิงค๑
ให๎เขายืมเงินต๎องระวัง ไมํรู๎วาํ เขาจะยืมไปใช๎อะไร จะผิดบาปเทํากับการชํวยให๎เขาฆํา เชํน นาไปทาแท๎ง
บริจาคเงินทาบุญจะต๎องใช๎ปัญญา บางศาลเจ๎าใช๎เงินที่เราบริจาคฆําหมูไหว๎เจ๎า งานเลี้ยงที่ใช๎เนื้อสัตว๑ เรา
จะต๎องมีสํวนรับกรรมสนองด๎วย หากศาลเจ๎าใดใช๎อาหารเจไหว๎เจ๎า นัน่ ไมํมีปัญหา
อยํามีอาชีพขายเบ็ดและคันเบ็ดตกปลา ปลาที่ตกได๎จะมาคิดบัญชีกับเธอด๎วย
ฆําปลาไขํเต็มท๎อง กรรมจะหนักกวําฆําปลาทั่วๆ ไป ไขํหนึ่งฟองเทํากับหนึ่งชีวิต
ที่ขายหมูปงิ้ หมูยําง หมูจะติดยึดกับเนื้อของตัวเอง จะเฝ้ารอเนื้อชิ้นสุดท๎ายถูกกลืนลงไปแล๎วจึงจะยอมไป
คนฆําหมูจะกลําววํา หมูนะหมู มันไมํแปลกหรอกที่เจ๎าเป็นอาหารของมนุษย๑ หากไมํมีใครกินเจ๎าข๎าก็คงไมํ
ต๎องมาฆํา ไปคิดบัญชีกับคนที่กินเจ๎าแล๎วกัน
คนกินกลับพูดวํา หมูนะหมู มันไมํแปลกหรอกที่เจ๎าเป็นอาหารของมนุษย๑ ถ๎าไมํมีใครฆําเจ๎ามาขาย ข๎าก็คง
ไมํซื้อมากินหรอก ไปคิดบัญชีกับคนฆํานะ ทุกคนรู๎วําการฆําเป็นบาป แตํเว๎นการฆํากลับยาก
ปัจจุบันการแพทย๑เจริญก๎าวหน๎า โรคแปลกๆ ยิ่งมายิ่งมาก ต๎องหยุดการฆําสัตว๑ตัดชีวิต เวรกรรมจึงจะ
แปรเปลี่ยนไป
ฉีดยาฆําแมลงไมํดี แมลงตํางๆ ต๎องการมีชีวิตอยูํ ขอเพียงแตํบ๎านชํองทาความสะอาดให๎เรียบร๎อยจะไมํมี
แมลงตํางๆ มารบกวนหรือมีน๎อยลง ยิง่ ฆํายิ่งกรรมหนัก แมลงยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เสือที่มนุษย๑ไมํเคยกินมันเลย กลับไมํเพิ่มจานวนมากขึ้น เป็ด ไกํ หมู คนบริโภคจานวนมาก จึงเพิ่มจานวน

มากยิ่งขึ้น
กรรมของการฆํามีหนักมีเบา เชํน มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต เป็นอนันตริยกรรม ตกมหาอเวจี ตัดทาง
สวรรค๑นิพพาน ฆําคนบาปหนัก ฆําสัตว๑บาปยังเบาหนํอย สติไมํดีไปฆําคน เพื่อปกป้องพระอริยเจ๎า เพื่อชํวย
คนสํวนมาก จึงมีการฆาตกรรมเกิดขึ้น กรรมเบาหนํอย แตํก็ยังกํอเกิดหนี้กรรมได๎ เพราะมนุษย๑ปถุ ุชนมี
โอกาสสาเร็จพุทธะได๎มาก การฆําคนจึงกรรมหนัก แตํสัตว๑ยังหํางไกลจากการสาเร็จเป็นพุทธะ ฆําสัตว๑จึง
กรรมเบากวํา
มักมีคนกลําววํา เป็ด ไกํ เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย๑ หากไมํกิน เป็ดไกํก็คงจะต๎องล๎นโลก เสือกินคน ยุง
ดูดกินเลือดคน เรายอมให๎เสือกิน ยอมให๎ยุงดูดกินเลือดไหม ใจเขาใจเราลองคิดดู จึงจะไมํทาให๎เราผิดพลาด
ได๎
รูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชา เมื่อเกําแล๎วหรือขาดสลาย ต๎องม๎วนเก็บให๎ดี อยําเผาทาลาย หากเผาทาลายปะปนกับ
เถ๎าขยะนั่นไมํดี เทํากับไมํให๎ความเคารพสิง่ ศักดิ์สิทธิ์
ถ๎ามีคนในบ๎านจะฆําเป็ดไกํ จะต๎องพยายามพูดให๎เขาเหลํานั้นงดการฆํา หากพูดแล๎วยังไมํได๎ผล ต๎องทํอง
สวดนามพระอมิตตพุทธ ทํองคาถาจุติสุขาวดี

ตั้งปณิธานทานเจแล๎ว สัตว๑เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว๎กํอนหน๎านัน้ ต๎องเลี้ยงจนสัตว๑เลี้ยงเหลํานั้นหมดอายุขัยไปเอง
จัดการฝังให๎เรียบร๎อย พร๎อมกับสวดมนต๑ให๎สัตว๑ไปเกิดใหมํ อยํานาสัตว๑ที่เลี้ยงไว๎ไปขายหรือให๎คนอื่น ไมํ
ควรนาไปให๎คนอื่นฆํา
หากผิดพลาดไปกํอฆาตกรรมเข๎า จะต๎องทาบุญอุทิศกุศลไปให๎เขา มิได๎ตั้งใจฆํากรรมเบา ตั้งใจฆํากรรมหนัก
คนกินเจซื้อของกินจะต๎องถามให๎ชัดเจน ไมํชัดเจนผิดพลาดกินเข๎าไป กลับมาจะต๎องจุดธูปกาใหญํขอขมา
กรรมสานึกบาป
นายจ๎างใช๎ให๎ไปซื้ออาหารที่เป็นเนื้อสัตว๑ หากขัดไมํได๎หรือปฏิเสธไมํได๎ ต๎องทาความเข๎าใจสิ่งที่เราไปซื้อ เรา
จะไมํเกี่ยวข๎องด๎วย
ทาบุญวันเกิดควรงดเว๎นการฆํา การเกิดของเธอมิใชํใหญํโตครึกโครม แตํกลับฆําสิ่งมีชีวิตมากมาย ด๎วย
หลักธรรมมิควรปฏิบัติ
บรรพบุรุษหมดอายุขัย ทาบุญโดยใช๎อาหารเจดีที่สุด อยําฆําสัตว๑ หากทุกคนในครอบครัวยังไมํได๎กินเจ
ทั้งหมด ถ๎าจะให๎ดีต๎องกินเจ 49 วัน สามีภรรยาแยกเตียงนอน 49 วัน ถ๎าทาได๎จะลดเวรกรรมให๎กับผู๎วายชนม๑
ได๎
บนหัวหมู เทํากับเราเริ่มนาความยุํงยากเข๎ามา ยังไมํมีผลตามที่เราบนไว๎ เริ่มกํอกรรมกํอนแล๎ว หน๎าโต๏ะพระ
อยําบนบานตามอาเภอใจ
กราบไหว๎บรรพบุรุษ ใช๎ดอกไม๎ ธูปเทียน ผลไม๎ น้าชา มีจิตเคารพบูชาก็พอ ไมํควรนาเป็ด ไกํ ปู ปลา เซํน

ไหว๎ด๎วยเหล๎า รังแตํเพิ่มกรรมให๎ทําน ประเพณีที่ไมํดีอยําทาตาม
เสวยสุขคือทอนบุญ ได๎รับความทุกข๑คือลดเคราะห๑ภัย กินเจแล๎วสุขภาพยังไมํดี นั่นคือหนี้กรรมอดีตชาติยัง
ไมํหมด
หากธุรกิจการงานของเขายังไมํดีไมํราบรื่น รํางกายไมํแข็งแรงเจ็บไข๎ได๎ป่วย อยําพูดวําเขายังมีกรรมหนักอยูํ
คาพูดนี้จะทาลายจิตโพธิสัตว๑ของเขา เทํากับเราผิดศีลปาณาติบาต ต๎องระวังคาพูด ใช๎วาจาอํอนหวาน
นุํมนวลและให๎กาลังใจเขาจะดีกวํา
กรรมสนองจากการฆําสัตว๑
ต๎องตกนรกสามภูมิ คือ สัตวนรก เปรต อเวจี
คนเราเจ็บออดๆ แอดๆ อายุสนั้ เจ็บป่วยบํอยต๎องปลํอยสัตว๑ให๎มากหนํอย ปลํอยสัตว๑มีสองอยําง คือ หนึ่ง
ปลํอยสัตว๑ที่อยูํข๎างนอก สองปลํอยสัตว๑ทอี่ ยูํข๎างใน คือปลํอยวางในใจที่ยึดติด ปลํอยทิ้งอนุสัยตํางๆ ที่เกิดขึ้น
จากจิตใจเรา
สิ่งกระทบจากภายนอก ตัวอยํางเชํนการค๎ายิ่งทายิง่ ขาดทุน อยูํในสังคมบุญสัมพันธ๑กับผู๎คนลดน๎อยลง
จิตใจคิดร๎ายอยูํตลอดเวลาทุกๆ ชาติไมํมีหยุด ฆําหมูนานวันหน๎าตาเหมือนหมู ฆําไกํนานไปหน๎าตาเหมือน
ไกํ ในจิตสานึกทุกครั้งที่คิดๆ แตํการฆํา
จิตใจขลาดกลัว เจ็บป่วย เดินในที่มืดมักหวาดกลัวและฝันร๎ายอยูตํ ลอดเวลา
เพิ่มความเกลียดชัง ถูกผูค๎ นตาหนิทอดทิง้ ไมํมีบุญสัมพันธ๑กับผู๎คน
กํอนหมดลมหายใจหวาดกลัววําจะตายไมํดี กรรมที่ฆําหนักมากใกล๎ตายเจ๎ากรรมนายเวรมาตามทวง ขณะ
จะตายสํงเสียงร๎องนํากลัว เหมือนธนาคารปิดบัญชีตอนสิ้นปีถูกตามทวงหนี้

ผลจากการถือศีลปาณาติบาต
อภัยทานให๎สาธุชนปราศจากความหวาดกลัว
เกิดเป็นคนไมํคํอยเจ็บป่วย อายุยืน
กํอจิตเมตตามากขึ้น กิเลสลดน๎อย
ตัดความโกรธ
ใกล๎ชิดสนิทสนมกับสาธุชน เทพผีคอยปกปักรักษา ถือศีลหนึ่งข๎อมีเทวดาหนึ่งองค๑คอยคุ๎มครอง
ไมํฝันร๎ายนอนหลับสบาย
ชาติหน๎ามั่งมีศรีสุข

แก๎ปมกรรมเวร ผูกบุญสัมพันธ๑ที่ดี
ไปเกิด ณ แดนพุทธเกษตร

ศีลข๎อที่ ๒ งดเว๎นการลักขโมย
(อทินนาทานา เวรมณี)
ปัจจุบันสังคมวุํนวาย โจรขโมยมากมาย นักการศึกษา นักการศาสนา ต๎องเพิ่มภาระในการสั่งสอนมากขึ้น
ขโมย ลักเล็กลักน๎อย ปล๎น หลอกลวง ขูํเข็ญบังคับเพื่อให๎ได๎มา ขูํเข็ญเอาเงินโดยอ๎างวําจะเผยความลับ
ทัง้ หมดล๎วนผิดศีลอทินนาทาน
ผู๎ศึกษาธรรมะมักจะทาผิดได๎งํายที่สถานที่สาธารณกุศล คือ
มาตาหนักพระจุดธูปไหว๎พระ โดยใช๎ธูปจากตาหนักพระภาวนาขอ หรือแก๎ข๎อกังวลใจ ยังไมํได๎ทาบุญเลย
กลับหยิบของตาหนักพระมาใช๎ เจ๎าของตาหนักพระคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธะ มิใชํอาวุโสในนัน้ จะจุดธูปกา
ใหญํ ต๎องซื้อหามาเองจะดีกวํา ตัวเองอยําเอาแตํได๎
ใช๎โทรศัพท๑ในสถานที่สาธารณกุศล จะต๎องจํายคําโทรศัพท๑ด๎วย
อุทิศแรงกายชํวยทาครัว ขณะประกอบอาหารชิมอาหารหนึ่งคา แตํอยําโลภไปชิมหลายคาเข๎า
ของใช๎สํวนรวมในตาหนักพระเกิดจากผู๎มีจิตศรัทธานามาบริจาค เป็นสมบัติของตาหนักพระ ต๎องชํวยกัน
ดูแลรักษา
ซื้อของมาบริจาคให๎ตาหนักพระ อยําหยิบฉวยติดมือกลับบ๎าน ไมํดี
หลังจากการประชุมธรรม มีอาหารเหลือนากลับบ๎านได๎ โอกาสหน๎าซื้อของใหมํในราคาไมํตาํ งจากที่เอากลับ
บ๎านมาทาบุญด๎วย
ผลไม๎ซื้อมาถวายพระ อยําเอามากินกํอน ของที่ซื้อมาไหว๎พระเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพระพุทธทั้งหมด
อยําถือวิสาสะ
ญาติธรรมนาเงินมาบริจาค ผู๎มีจิตศรัทธานาเงินมาทาบุญเพื่อจุดประสงค๑ใด จะต๎องนาไปใช๎ในทางที่เขามี
เจตจานงไว๎ ถ๎าบอกไว๎วําใช๎สาหรับซื้อธูปไหว๎พระ ก็ต๎องซื้อธูปไหว๎พระ ถ๎าบอกวําเป็นคําใช๎จํายรายเดือน
ต๎องนาไปใช๎จาํ ยตามที่มีเจตนาไว๎
อุปกรณ๑ใช๎ทาความสะอาดสถานที่สาธารณกุศล จะต๎องใช๎ให๎ถูกต๎องตามแตํละเครื่องมือที่ใช๎และต๎องรักษาให๎
สะอาด ตัวอยํางเชํนไม๎กวาดที่ใช๎ปัดกวาดสถานที่สาธารณกุศล อยํานาไปใช๎ในครัว อยํานาไปใช๎ในห๎อง อยํา
นาไปใช๎ในห๎องน้า
ดอกไม๎นามาไหว๎พระอยํานามาดม ผํานการดมแล๎วจะไมํบริสุทธิ์ จะนามาไหว๎พระมิใชํนามาให๎ดมกลิ่น
หอมหรือไมํหอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู๎เองมิต๎องให๎เรามาดมกํอน
เป็นพนักงานของรัฐอยําหยิบฉวย กระดาษ ซองจดหมาย ปากกา หมึกแห๎งของราชการกลับบ๎าน จะ

กลายเป็นขโมยของราชการ ทางานบริษัทฯ ก็เหมือนกันต๎องอยําทาด๎วย
สอนให๎หลีกเลี่ยงภาษี โทรศัพท๑ไมํจํายเงิน สํงสิ่งตีพิมพ๑ทางไปรษณีย๑กลับสอดจดหมายเข๎าไปด๎วย โดยสาร
รถโดยสารเรือไมํจํายคําโดยสาร ทั้งหมดคือการลักขโมยของราชการ
ขายของจะต๎องออกใบเสร็จรับเงินด๎วย หากผู๎ซื้อกับผู๎ขายตกลงกันโดยซื้อได๎ราคาถูกลงไมํต๎องออก
ใบเสร็จรับเงิน ทั้งสองฝ่ายลักขโมยของราชการ
กรณีที่ไมํถึงกับถือวําลัก ขโมย
เข๎าใจผิดคิดวําเป็นของตัวเอง ตัวอยํางเชํน ตัวเองมีรํมหนึง่ คัน ขณะหยิบไปใช๎หยิบผิดไป
เข๎าใจผิดคิดวําของสิ่งนี้มีคนฝากมาให๎แล๎วนากลับไป
ขยะคิดวําเขาทิ้งแล๎ว เราไปเลือกที่ใช๎ได๎แล๎วนากลับไป
ยืมใช๎ชั่วคราว เชํนโทรศัพท๑หรือหมึกแห๎ง ใช๎เสร็จแล๎วต๎องนากลับที่เดิม
สนิทสนมกัน ตัวอยํางเชํน เพื่อนที่ดีและสนิทกัน เปิดตู๎เย็นหยิบของในตู๎เย็นกินเหมือนกับบ๎านตัวเอง ถ๎า
เชํนนี้ก็มักงํายเกินไปหนํอย
ลักขโมยมีหนักมีเบา ขโมยของจากตาหนักพระโทษหนัก แม๎เข็มหนึ่งเลํม ด๎ายหนึ่งเส๎นก็อยําได๎มักงําย
เพราะเป็นของสํวนรวมมิใชํของคนใดคนหนึ่ง
กลับกัน ผู๎ทาบุญกับตาหนักพระ เป็นประโยชน๑กับผู๎ศึกษาธรรมะ บุญวาสนาเหลือล๎น
ทาบุญไปแล๎วอยําได๎ยึดติด ที่ได๎ทาไปเบื้องบนรับรู๎หมด ไมํต๎องนากลับมาคิดอีก ไมํจาเป็นต๎องสลักชื่อติดไว๎
ที่เสาตาหนักพระให๎คนกราบไหว๎ทุกๆ วัน บุญวาสนามากปานใดก็อาจหมดได๎ อยากหลุดพ๎นจากหนี้เวรหนี้
กรรม จะต๎องหัดปลํอยวางใจไมํยึดติด ให๎เหมือนจรวด ยิงออกไปแล๎วพุํงทะยานหายลับไปเลย
หนีแชร๑โกงเงินชาวบ๎าน เกิดชาติหน๎าเป็นสุนัขเฝ้าบ๎านเหมือนคนใช๎ เกิดเป็นหมู สมมุติขายได๎ตัวละหมื่น
บาท หนีแชร๑หนีหนี้จานวนเงินเทําไร ต๎องเกิดเป็นหมูชดใช๎ตามราคาที่โกงไปจนครบ ขายของเงินผํอนคิด
ดอกแพงก็คือขโมย
มาตาหนักพระกินข๎าวที่ตาหนักพระได๎ กระดาษชาระ ยาสีฟัน ของใช๎ประจาวันเอามาใช๎ได๎ แตํต๎องอยํา
ตระหนี่ ทาบุญกับตาหนักพระมากหนํอยก็ใช๎ได๎
เก็บเงินได๎บนถนนที่คนอื่นทาหลํนหาย นามาทาบุญถือวําไมํผิดศีล ถ๎าเอาเข๎ากระเป๋าตัวเองไมํได๎
ลักขโมยละเอียดอํอนที่สุดในศีลห๎า ศีลของพระภิกษุยงิ่ ละเอียดอํอนกวํามากนัก
กรรมสนองจากการผิดศีลลัก ขโมย
ตกลงสูํนรกสามภูมิ คือ สัตวนรก เปรต อเวจี
เกิดมายากจนตกต่าหรือมีทรัพย๑สมบัติแตํไมํมีโอกาสใช๎

ทรัพย๑สมบัติบา๎ นเรือนถูกวาตภัยทาลาย ไฟไหม๎เผาผลาญ
ของหาย ของถูกขโมย ถูกสงสัยเป็นคนขโมย
เป็นคนทุกข๑ทรมาน จิตใจวิตกกังวล
ผลจากการรักษาศีลอทินนาทาน
ทรัพย๑สมบัติเพิ่มพูนมากมาย ไมํรั่วไหล
เป็นคนนํารัก เป็นที่เชื่อถือ
ความดีขจรขจาย คนชมเชยมากมาย
เป็นที่เกรงขามไมํกล๎ารังแก
กายใจเป็นสุข หมดอายุไปเกิดบนสวรรค๑วมิ าน

ศีลข๎อที่ ๓ งดเว๎นการละเมิดกาม
(กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี)
อิ่มนักมักมุํนคิดทางกามารมณ๑ ความผิดทั้งหลายผิดศีลกาเมเลวที่สุด สังคมวัตถุอุดมสมบูรณ๑ จะพาให๎สังคม
คุณธรรมตรงข๎ามกับความเจริญ
คนโบราณรับประทานอาหารชืดๆ ไมํอุดมสมบูรณ๑เหมือนปัจจุบัน แตํทุกคนรํางกายแข็งแรงอายุยืน ปัจจุบัน
อาหารทะเล บนบก บนอากาศ หารับประทานเรียบหมด กลับไมํแข็งแรง
รับประทานอิ่มท๎อง ความคิดฟุ้งซํานเริ่มกํอ ความไมํดี อะไรเลวๆ ทาหมด ในโลกโลกีย๑นี้ชํางนําสงสาร
สมัยกํอน ไป๋เลํอเทียน ถามอาจารย๑รังนกวํา ทํานนอนหลับอยูํบนต๎นไม๎ เวลาหลับจะตกจากต๎นไม๎ไหม แตํ
เขากลับไมํได๎คิดวําตัวเองอยูํบนโลกโลกียน๑ ี้จะพลัดตกต่าลงหรือเปลํา
มีคนรับประทานจนจุกตาย สนุกสนานจนตัวตาย แตํไมํเคยมีใครบาเพ็ญจนตัวตาย
ในโลกนี้ที่ผูกมัดคนที่สุด คือ กามราคะ ร๎ายกวําบรรดาพิษร๎ายทั้งหลายมาก หากตัดไมํขาดจะเวียนวํายทุก
ชาติภพ
พระพุทธทุกพระองค๑ มองเรื่องกามตัณหาเป็นเรื่องสกปรกโสโครกที่สุด
บาเพ็ญพระโพธิสัตว๑ธรรม ตัวเองจะต๎องรู๎จักสังวร
ศีลกาเมมิใชํต๎องตัดขาดการเป็นสามีภรรยา การเป็นสามีภรรยาที่ถูกต๎องตามหลักธรรม ถูกต๎องตามจริยา
นอกเหนือจากการเป็นสามีภรรยาแล๎ว ไปมีความสัมพันธ๑กันผิดศีลกาเม ใช๎เงินทองซื้อหาแลกเปลี่ยนเพื่อ
กามสุขก็ผิดศีลข๎อนี้ ความสัมพันธ๑กันมิใชํคูํสมรส เป็นต๎นเหตุปัญหาของสังคม ต๎องตัดให๎ขาด
กามตัณหาเกิดขึ้น ญาติทงั้ หกมิยอมรับ ทาผิดศีลธรรมจรรยา ผิดมนุษยธรรม ทาผิดกฎหมายด๎วย

สมัยโบราณผู๎ออกบาเพ็ญตามป่าเขา ประพฤติผิดในกาม แม๎กระทั่งลิง แพะ
กามราคะเปรียบเหมือนไฟ ลุกเผาไหม๎ยากที่จะแก๎ไข จะตัดรากเหง๎า ต๎องเริ่มจากแปรเปลี่ยนจิตใจให๎สะอาด
กํอน ให๎จิตเกิดความสงบ อยํารับประทานอิ่มจนเกินไป อยูํบ๎านเดินเท๎าเปลําดีที่สุด ฝ่าเท๎าสัมผัสกับพื้นเย็นๆ
จะลดไฟราคะลงได๎
จะหํางจากกามราคะ จะต๎องหํางหรืองดเว๎นตํอสิ่งที่งํายตํอการชักนากํอให๎เกิดกามราคะ เชํน หนังสือวารสาร
โป๊-เปลือย เรื่องเริงรมย๑ หนัง ทีวี อยําให๎ผํานเข๎าสูํนัยน๑ตาดีที่สุด
ผู๎ชายที่ชอบดูสิ่งเหลํานี้ ตายแล๎วตาจะเนําเฟะกํอน
หาเวลาอํานหนังสือธรรมะ ทํองอํานคัมภีร๑ สวดมนต๑ เกิดกามตัณหาขึน้ รีบสวดมนต๑เพื่อสยบมารร๎ายนี้ กาม
ราคะคํอยๆ สงบลง
ตัดกามราคะเหมือนตัดเอ็นตีนวัว เป็นสิ่งที่ยากและทารุณยิ่ง
ปุถุชนที่ยังมีกเิ ลส ต๎องอยูํในขอบเขต สามีภรรยาเป็นพื้นฐานความสัมพันธ๑ระหวํางวิสัยมนุษย๑ ต๎องเคารพ
เกรงใจกัน หากปลํอยใจให๎กาเริบในกามราคะ คงไมํตํางจากสัตว๑เดรัจฉาน หนึ่งค่า สิบห๎าค่า วันเฉลิมวัน
สาคัญของพระพุทธพระโพธิสัตว๑ ไมํควรจะมีเพศสัมพันธ๑
ระหวํางไว๎ทุกข๑ สามีภรรยาควรงดเรื่องเพศเว๎น 49 วัน ความสัมพันธ๑ระหวํางสามีภรรยาเป็นความสุขชํวง
สั้นๆ จะต๎องรักษาสุขภาพรํางกายเป็นสาคัญ เพื่อเป็นพลังในการสร๎างครอบครัว เป็นคนต๎องรักษาจริยะ มีจ
ริยะจึงจะรักษาระเบียบครอบครัวได๎
กามตัณหาเป็นรากของการเกิดตาย หากยังตัดไมํได๎ ยังคงเวียนเกิดเวียนตายอยูํ
ยังไมํได๎แตํงงาน ครอบครัวที่เราอยูํรํวมในปัจจุบันต๎องบริหารจัดการงานตํางๆ ให๎ดี สามี ภรรยา พํอแมํ
ครอบครัวบริวาร ตํางมีบุญสัมพันธ๑จึงได๎มาอยูํรํวมกัน ต๎องหาวิธีที่จะทาให๎บุญสัมพันธ๑นี้กลมกลืนสมบูรณ๑
หากชาตินี้ไมํจดั การงานตํางๆ ให๎สมบูรณ๑กลมกลืน ชาติตํอไปจะมีกรรมสัมพันธ๑อีกชํวงหนึ่ง
การแตํงงานต๎องแล๎วแตํบุญสัมพันธ๑ อยําเที่ยวไปยินดีกบั การแตํงงานของแตํละคูํ วําการแตํงงานดีตํางๆนานา
เพื่อชักจูงชี้แนะให๎เขาได๎แตํงงานกัน และอยําตํอต๎านการแตํงงานของคนอื่น แตํละคนตํางมีบุญสัมพันธ๑ที่
ตํางคนต๎องทา ตามบุญสัมพันธ๑ของแตํละคนที่ต๎องดาเนินตามธรรมชาติ
ตํอหน๎าผู๎ที่หยําร๎าง ต๎องอยํากลําวสรรเสริญถึงครอบครัวที่สมบูรณ๑ดีพร๎อม
อยําใช๎สถานที่สาธารณกุศลเป็นที่ตดิ ตํอสัมพันธ๑ความรักกัน เพราะเป็นที่บริสุทธิ์สูงสํง หากตํางมีบญ
ุ
สัมพันธ๑กัน จะคบหากันนอกสถานทีส่ าธารณกุศลได๎
หนุํมสาวต๎องรักบริสุทธิ์ รักตัวเอง จะแตํงงานต๎องได๎รับความเห็นชอบจากพํอแมํกํอน ต๎องปฏิบตั ิถูกต๎อง
ตามจริยประเพณี จึงจะเป็นสามีภรรยากันได๎ อยําชิงสุกกํอนหํามทาผิดจริยระเบียบ
สิ่งที่เป็นพันธะผูกมัดที่สุดคือกามตัณหา หากยากที่จะตัดขาดใช๎วิธีปลงอนิจจังทางพุทธเข๎าชํวย (ปลงอสุภ
กรรมฐาน) รํางกายมนุษย๑เต็มไปด๎วยสิ่งโสโครก มีขี้มูก ขีต้ า อุจจาระ ปัสสาวะ ฯลฯ เป็นสิง่ สกปรกทั้งหมด

เรามองคนในโลกนี้วําในอดีตชาติอาจเป็นพํอแมํพี่น๎องเรามากํอน สาธุชนที่เกิดมาจากอายาตนหก อดีตชาติก็
เคยเป็นพํอแมํเรามากํอน มิอาจลํวงเกินได๎ ใช๎เงินทองซื้อหาแลกเปลี่ยนทางกามสุข ผิดคุณธรรมอยํางยิง่
เลี้ยงสุนัขเพศผู๎กับเพศเมีย ผสมพันธุ๑เอาลูกสุนัขขาย ผู๎บาเพ็ญไมํควรทา
ขี่ม๎าแรงสะเทือนทาให๎เกิดกามราคะ เป็นการทารุณสัตว๑ด๎วย ผู๎บาเพ็ญไมํควรฝึกขี่มา๎

กรรมสนองจากการผิดศีลกาเม
ตกนรกสามภูมิ เกิดเป็นสัตว๑เดรัจฉาน เป็นเปรตอสุรกาย เพราะการกระทาเหมือนสัตว๑เดรัจฉาน ผิด
ศีลธรรมจรรยา
หากเกิดเป็นคน ได๎ภรรยาไมํซื่อสัตย๑ไมํบริสุทธิ์ ภรรยาเพื่อนอยํารังแก หากไมํละเว๎น ภรรยาตัวเองต๎องกรรม
สนอง อยําทาลายรังนก รังมด ชาติตํอไปอาจถูกทาลายบ๎านแตกได๎
กามราคะเป็นเหตุ เกิดตายเป็นผล ถือศีลปฏิบัติโพธิสตั ว๑ธรรม ต๎องตัดด๎านนี้กํอน พระโพธิสัตว๑กลัวเหตุ หาก
ยังมีกามคุณเหตุต๎นผลกรรมยังไมํตัด ยากที่จะหลุดพ๎นสามภพ พ๎นเวียนวํายได๎ จะตัดขาดความเป็นสามี
ภรรยา ความสัมพันธ๑ชายหญิงเป็นเรื่องยากยิ่ง หากถือศีลงดเว๎น ปฏิบัติมนุษยธรรมที่ดี แตํงงานถูกต๎องตาม
ประเพณีก็ได๎ เหตุเพราะกามคุณเป็นปรากฏการณ๑ธรรมชาติของคน หักห๎ามกดทับไว๎ ไมํสู๎เราตัดขาดเลย

ผลจากการรักษาศีลกาเม
ชีวิตทุกอยํางสมประสงค๑ หํางไกลจากความสับสน มีฌานสมาธิมากขึน้ กํอเกิดปัญญา
มีศีลกาเม เกิดเป็นคน พํอแมํ เครือญาติ บุตรภรรยา ครอบครัว บริวาร สะอาดบริสุทธิ์ไมํสับสนวุํนวาย
กตัญ๒ู มีเพื่อนดี ลูกหลานดี เป็นหญิงไมํดํางพร๎อย
ฟ้าคนเคารพนับถือ ได๎รับการสรรเสริญ
ตัดกามคุณ เป็นพระพุทธ รูปลักษณ๑สงํางาม
หลุดพ๎นจากการเวียนเกิดเวียนตาย

ศีลข๎อที่ ๔ งดเว๎นการพูดเท็จ
(มุสาวาทา เวรมณี)
พูดโกหก รวมทั้งปากร๎าย ลิ้นสองแฉก คาเยินยอ โกหกหลอกลวง (พูดโกหก พูดคาหยาบ พูดเพ๎อเจ๎อ พูด
สํอเสียด)

เกิดเป็นคนพูดเกํง วาทศิลป์แพรวพราว เพิม่ พูนปัญญาให๎กับคนฟัง เป็นคนที่ประสบความสาเร็จในการพูด
เป็นคนที่มีวาทศิลป์คลํองแคลํวคารมฝีปากดี ต๎องไมํเป็นคนโกหกหลอกลวงมากํอนสามชาติ
พูดโกหกหลอกลวงมากเกินไป กรรมที่มาสนองคือ เป็นใบ๎หรือพูดไมํชัด
พํอค๎างํายตํอการพูดโกหก ศีลข๎อนี้ปฏิบัติได๎ยากหนํอย ทางที่ดีต๎องคิดวํา เงินที่เราได๎กาไรมา เป็นเงินที่เขาจะ
นาไปกินดื่ม เลํนพนันเที่ยวเสเพล เราได๎ทากาไรมาจากเขา นาไปชํวยเขาทาบุญ ต๎องทาจริงด๎วย อยํางนี้อาจ
ชดเชยคาเท็จได๎บ๎าง
ผู๎ชายมีคาพูดไพเราะนําฟัง เป็นคาปลอบใจภรรยา เพื่อสื่อภาษาของความรัก ไมํนับเป็นการโกหก พูดกับ
หญิงอื่นถือเป็นคาเยินยอ เป็นคาเท็จ
นักการเมืองระหวํางหาเสียงพูดเด็ดขาด กลําวคาสบถสาบาน ปากพูดจาไว ต๎องการเอาชนะรักษาตาแหนํง
เอาไว๎
ครูอาจารย๑สอนให๎คนเป็นคนดี แตํกลับไปเป็นพํอค๎าวาณิชย๑
ดารานักร๎องคุยโวโอ๎อวดเสริมแตํงตัวเอง ทัง้ หมดผิดตํอการพูดเท็จได๎
ฉุดชํวยคนแล๎วต๎องติดตามสํงเสริม เหมือนตามบริการหลังการขาย ต๎องจริงใจไปสํงเสริม อยําพูดวํา ถ๎าเธอ
รับธรรมะแล๎วตั้งตาหนักพระ อาการป่วยเป็นโรคก็จะหายได๎
มีความเป็นไปได๎มากเทําไรก็พูดความจริงเทําที่เป็น อยําพูดเกินกวําความจริง นักปรัชญากลําวไว๎วาํ พูด
โกหกหนึ่งคา ต๎องพูดโกหกอีกสิบคามาปิดบังอาพรางคาที่โกหกไว๎ พูดโกหกเป็นประจาจนเกิดความเคยชิน
กลายเป็นคนชอบพูดโกหก พาให๎กลายเป็นภัยออกทางปากจากคาพูด กลายเป็นการฆําคนโดยไมํเห็นโลหิต
คนวํางงานไมํมีอะไรทา บ๎านเหนือพูดที บ๎านใต๎พูดที พูดแตํเรื่องไร๎สาระ เสียเวลาไมํเกิดประโยชน๑
อยํานาความลับของคนอื่นไปเปิดเผย พูดแตํสิ่งร๎ายสิ่งไมํดีของคนอื่น ผู๎หญิงทาผิดข๎อนี้งํายกวํา ตายแล๎วปาก
จะเนํากํอน
ศีลมุสาคํอนข๎างถือยาก คาพูดในชีวติ ประจาวันอยําไปทาร๎ายเขา อยําใช๎คาพูดทาให๎เขาเกิดโทสะ อยําใช๎
คาพูดปลิ้นปล๎อนเกินไป อยําใช๎คาพูดของเราทาให๎สามีภรรยาทะเลาะแตกแยกกัน เรื่องของสามีภรรยาเป็น
เรื่องระหวํางเขาเอง เราไมํควรเข๎าไปยุงํ เกี่ยว ใช๎ลิ้นของเราย๎อนกลับเข๎าบาเพ็ญ อยําปลํอยออกมาให๎มีเรื่อง ใช๎
คาพูดให๎คนฟังได๎ประโยชน๑
ใช๎คาพูดไมํไปทาลายคนอื่นแตํให๎คุณ จะผูกบุญสัมพันธ๑ได๎กว๎างขวาง
ผู๎มีอาชีพใช๎ปากหาสตางค๑ ผู๎บาเพ็ญต๎องระวัง
ทนายความ อัยการ โบราณกลําวไว๎วํา หนึง่ ชาติทาหน๎าทีน่ ี้ เก๎าชาติเกิดเป็นวัวควาย ผู๎รับหน๎าที่ดังกลําวเพียง
คาพูดคาเดียวจะให๎เขาเป็นหรือตายก็ได๎ ต๎องระมัดระวังเสียงสะท๎อนด๎วย ต๎องยุติธรรม อยําให๎มีนสิ ัยการติด
สินบน หากอยูํในอานาจหน๎าที่ให๎คุณให๎โทษได๎ จะทาให๎ชีวิตคนผิดพลาดได๎
หมอดู ผู๎เป็นหมอดูมักกลําววํา หากเธอไมํเชํนนี้ ไมํเชํนนั้น จะมีผลอะไรตามมา ฯลฯ อะไรทานองนี้ นี่คือ
ปากวาจากลําวร๎าย ผู๎ประกอบการดังกลําวนี้ พูดจาต๎องผํอนหนักผํอนเบา นุํมนวลละมุน ละไม เสนอแนะ

พอประมาณก็พอ
อาจารย๑ดูภูมิทศั น๑ งํายตํอการพูดวําหากเธอยังไมํบาเพ็ญ หลังจากนี้กี่ปี จะเกิดอยํางนั้น เกิดอยํางนี้ เป็นคาพูด
เด็ดขาด ทาร๎ายคนอื่น
บรรพชนใครเสียชีวิต เชิญนักพรตสวดมนต๑ฉุดชํวยสํงวิญญาณ หากนักพรตทํานฉุดชํวยสํงวิญญาณได๎จริง
พญายมคงจะเกรงกลัวนักพรตแนํ หนี้กรรมที่ผํานมาสามชาติ บัญชีนี้จะหักลบกันอยํางไร นี่คือวิธกี ารที่เคย
กระทากันมาเพื่อให๎คนมีความสบายใจ หากจะสวดมนต๑ ต๎องหานักพรตที่ถือศีลกินเจ หากมิได๎ถือศีลกินเจ
กรรมเวรของนักพรตเองกองใหญํ ตัวเองยังฉุดชํวยไมํหมด แล๎วจะฉุดชํวยผู๎อนื่ ได๎อยํางไร
สามชาติมิได๎พูดเท็จ ลิ้นแลบแตะจมูกได๎ โคนลิ้นแดงสีชมพู คนริมฝีปากหนามีธรรมประจาใจดีงาม สตรีที่มี
ฟันซี่ใหญํและหนาชํวยสามีบริหารครอบครัวรักษาทรัพย๑สมบัติ ฟันหํางเป่าลมลอดออกมาได๎ ซีฟ่ ันเล็ก
เหมือนฟันหนูเป็นคนเลํห๑เหลี่ยมมาก ฟันเหลื่อมล้าไมํเสมอกัน ชาติกํอนพูดโกหกไว๎มาก ผู๎หญิงเสียงแหลม
สูงเป็นคนดุร๎าย เสียงต่าเกินไปเป็นข๎อเสียทางกิริยาวาจา หญิงที่มีเสียงนุํมนวลละมุนละไม เป็นคนมีบุญ
วาสนา มีสงําราศี คิ้วยาวกวําตา ได๎รับการคุ๎มครองจากคนในครอบครัวและคุ๎มครองชนรุํนหลังได๎ดว๎ ย
ผู๎บาเพ็ญไมํดหู มอ ชะตาชีวติ ไมํดีเปลี่ยนแปลงได๎ จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตต๎องเริ่มจากจิต หากเปลี่ยนแปลง
แตํหน๎าตา ไมํมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวติ อวัยวะทัง้ ห๎าไมํนําดู พูดจาไมํชัดเจนกากวม ไมํมวี าทศิลป์
หากรักษาศีลมุสาได๎ จึงจะไมํมีอุปสรรค
ถือศีลเจมิใชํเพียงไมํทานเนือ้ สัตว๑ ศีลเจปากต๎องไมํปากร๎ายลิ้นสองแฉก ไมํเยินยอ ไมํโกหกหลอกลวง
ผู๎ชายอยําออกปากมีแตํคาหยาบ ผู๎หญิงดําสามีดําลูก อยําให๎มีได๎ยินคาดําทอตลอดเวลา
หากใครมีปัญหาครอบครัวอยํายุให๎เขาหยําร๎างกัน หรือกลับพูดจาทิ่มแทงซ้าเติม ทาให๎เกิดการฆําตัวตายขึน้
ไมํเพียงผิดศีลมุสายังผิดศีลปาณาด๎วย
เพื่อฉุดชํวยเวไนยหรือชํวยแก๎ปัญหาให๎เขา โกหกหลอกด๎วยความหวังดีไมํถือวําผิดศีล
ผู๎บาเพ็ญต๎องหํางไกลจากการกลําววาจาร๎าย หํางจากใช๎วาจารบกวนทาให๎วุํนวาย อยําใช๎วาจาทาลายให๎เขา
เป็นทุกข๑
อยําไว๎ใจคนมากเกินไป บอกความในใจออกมาหมด เพื่อป้องกันวันข๎างหน๎า จะถูกนาคาพูดนี้ไปเลําผิดๆ อยูํ
ในทุกที่พูดจาให๎คุณกับทุกคนดีที่สุด อยําพูดทางลบของผู๎อื่น อยํางนีจ้ ะหลีกเลี่ยงการนาไปเลําตํอผิดๆ ได๎
ลิ้นเป็นอวัยวะที่อํอนนุํม แตํร๎ายกวํามีดนัก เรื่องไมํดีมากมายล๎วนออกจากปาก อีกทั้งลิ้นเป็นตัวกํอขึ้น
เคราะห๑ภัยออกจากปาก หยุดเคราะห๑ภัยต๎องหุบปาก หากจะพูดต๎องพูดจาให๎มีประโยชน๑ หากไมํระวังกลําว
วาจาไมํดีออกมา ต๎องสานึกขอขมาบาป นาจิตใจที่สานึกละอายตํอผิดบาปมาแก๎ไข
คนผิดหวังต๎องการคนมาปลอบใจ ต๎องยืนอยูํในจุดยืนของเขาเพื่อปลอบโยนเขา ถ๎าใช๎จุดยืนของเรา ใช๎
ความเห็นของเราเพื่อให๎เขายอมรับเทํากับเข๎าข๎างตัวเอง
เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นต๎องตรวจสอบให๎ชัดเจน อยําตัดสินโดยลวกๆ อยํางเชํนลูกศิษย๑ของทํานขงจื้อกาลังต๎ม
ข๎าวต๎มให๎ทํานขงจื้อ บนเพดานมีอะไรหลํนลงในหม๎อข๎าว ลูกศิษย๑กลัวทํานขงจื้อรับประทานเข๎าไปทาให๎

ท๎องเสีย ใช๎มือหยิบขึ้นมา
ทํานขงจื้อเห็นเข๎าจึงตาหนิวําขาดมารยาท ทาไมรับประทานกํอนอาจารย๑ ลูกศิษย๑จึงได๎อธิบายทํานขงจื้อ
ทราบแล๎ว
ทํานขงจื้อเรียกประชุมลูกศิษย๑ทั้งหมด แล๎วบอกให๎ทุกคนฟังวํา ข๎าพเจ๎าได๎เห็นกับตาตนเอง ยังปรักปราคน
อื่นได๎ สามะหาอะไรที่มีคนมาเลําให๎ฟัง โดยผํานจากคนที่สามมาเลําตํอ ยากที่จะไมํบิดเบือนจากความจริง
กํอนที่จะตัดสินถูกผิด ต๎องตรวจสอบให๎ชัดเจนกํอน อยําฟังความจากการเลํา อยําเดาโดยมีจิตใจระแวงสงสัย
จึงจะไมํเกิดผิดถูกขึ้นมา ทาให๎คนถูกสอบล๎มหายไป
พระอริยเจ๎ายังเข๎าใจผิดได๎ สามัญชนคนธรรมดาจะเป็นอยํางไร
นักการเมืองมีกรรมสนองกรรมไมํจบสิ้น ผู๎บาเพ็ญต๎องหนีหํางจากการเมือง อยําไปรํวมกับเขาออกไปหา
เสียง พูดจารบกวนจิตใจคน หากมีญาติเข๎ารํวมการเมือง อยําลงไปรํวมกับเขา
ญาติธรรมหญิงอายุยังเยาว๑วยั จะฉุดชํวยคนสํงเสริมคน มีจิตเมตตาก็พอแล๎ว อยําให๎เกิดมีความรักใครํสนิท
สนมกันเกิดขึ้น อยําให๎ฝ่ายชายเข๎าใจผิดวําเธอมีความหมายกับเขา หากมีความหมายจริงก็จงคบกันอยําง
ซื่อสัตย๑สุจริต

กรรมสนองจากการผิดศีลมุสาวาทา
ตกนรกสามภูมิ เกิดเป็นสัตว๑เดรัจฉาน เป็นเปรตอสุรกาย
มักถูกติฉินนินทากลําวร๎าย ถูกใสํร๎ายป้ายสี ถูกกีดกัน ถูกขับไลํ
ถูกเขาหลอกลวง งํายตํอการถูกฉ๎อโกง กลําวโทษ
วาจาไมํมีคนเชื่อถือ คาพูดไมํมีคนยอมรับ
คาพูดกากวม ปากแหวํงโดยกาเนิด ไมํมีลนิ้ พูดไมํชัด
ไมํได๎มรรคผล จะบาเพ็ญอยํางไรก็ไมํสาเร็จมรรคผล
กลิ่นปากเหม็น รักษาไมํหาย กลิ่นตัวแรง หากกินเจกลิ่นจะลดลงบ๎าง ยิ่งกินเนื้อสัตว๑กลิ่นยิ่งรุนแรงหนักขึ้น
ผลจากการถือศีลมุสาวาทา
ปากสะอาดหมดจด กลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกบัว ไมํต๎องฉีดน้าหอม กลิ่นหอมเองโดยธรรมชาติ พระ
พุทธมิได๎กลําวลอยๆ แลบลิ้นปิดหน๎าได๎ทั้งหมด ศพถูกเผาแล๎วฟันทุกซี่อยูํในสภาพปกติ
เป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไป
ใจเกิดปีติ ผู๎คนยินดี ไมํกลําวคาเท็จ ยินดีที่มีชีวิตอยูํในทํามกลางความจริง

ชาติหน๎า ยินดีที่ได๎ยินเสียงทีด่ ี ไมํมีเสียงมารบกวนทาให๎สับสน มาทาร๎าย
เพิ่มพูนเกียรติคุณ ไมํมีอุปสรรค ปัญญามิอาจประมาณ

ศีลข๎อที่ ๕ งดเว๎นการเสพสุราเมรัย
(สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี)
เหล๎ามิใชํของคาว แตํมันเป็นสิ่งเริ่มต๎นของบาปกรรมทั้งปวง เหล๎าลงคอฆําสัตว๑ ลักขโมย ผิดศีลกาเม พูด
เท็จ เกิดจากจิตใจที่เมามัว หลังสรํางเมาจึงเห็นความเป็นไปที่แนํนอน ต๎องหยุดดื่ม จึงเรียกศีลหยุดไมํดื่ม
ดื่มสุรามีผิดอะไร
ทาไมพระพุทธเจ๎าจึงให๎ถือดื่มสุราเป็นศีลห๎าม
สิ้นเปลืองเงินทอง บุญวาสนาถูกลดทอน อยําดื่มเหล๎าและอยํานาเหล๎าไปกานัลคนอื่น ถือศีลข๎อนี้ยังซื้อเหล๎า
แจกอยูํ เกิดห๎าร๎อยชาติมือกุด เกิดเป็นไส๎เดือน กลับจากตํางประเทศอยําชํวยคนนาเหล๎าเข๎ามา
ทุกรากปัญญามืดบอด ปัญญาหดหาย
ปัจจุบันเจ็บป่วยบํอย กินอาหารได๎น๎อย ดืม่ เหล๎างํายตํอการเป็นโรคตับ โรคเบาหวาน โรคไต โรคกระเพาะ
เพิ่มความโกรธ ตํอสู๎แยํงชิง ทาร๎าย เขํนฆํา
กามราคะลุกโชติชํวง ขณะเมาเหล๎าธรรมจริยาทุกอยํางหายหมด
ออกจากบ๎านแตํงตัวภูมิฐาน เหล๎าเข๎าปากผํานไปสามแก๎ว เมาไมํได๎สติ ขาดมารยาท ปากพํนคาหยาบ อาการ
นําเกลียดทุกอยํางแสดงออก กํอปัญหาให๎ครอบครัวมากมาย
เปิดเผยความลับ ธุรกิจล๎มเหลว วงการค๎าเหมือนสนามรบ พอเมาเหล๎าเปิดเผยความลับทางการค๎าทุกอยําง
เป็นลูกจ๎างถูกนายจ๎างตาหนิให๎ออกจากงาน หากตัวเองเป็นเถ๎าแกํบุญวาสนาไมํพอ ไมํเกินสองเดือนอาจเจ๏ง
ได๎
พํอแมํไมํชอบ ครอบครัวบริวารหนีหําง กลิ่นเหล๎ารุนแรง ผู๎คนรังเกียจ ชนรุํนตํอไปทาตามอยําง
ทุศีลเจ ทาผิดบาป หลังดื่มเมาแล๎วศีลเจอะไรก็ไมํรู๎หมด รักษาไมํอยูํ ไมํเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑
ไมํเคารพ
คนดีหนีหําง ใกล๎ชิดคนชั่ว รวมกลุํมกับคนเมาด๎วยกัน คบเพื่อนดื่มเหล๎ากินเนื้อสัตว๑
จิตใจสับสน หํางไกลฌานสมาธิ จิตใจไมํสงบ จิตใจฟุ้งซําน
มักทาผิดคุณธรรม
มักเป็นคนผิดหวัง ทุกข๑
สูญเสียเวลา ความเคยชินไมํดีแก๎ยาก
รํางกายทรุดโทรม ชีวิตดับสูญตกนรกอเวจี
เพื่อความจาเป็นการรักษาโรคภัย ยามีสํวนผสมของเหล๎า แตํต๎องไมํถงึ กับทาให๎เมา ยาทาภายนอกผสมเหล๎า

ได๎
ยาดองเหล๎าบารุงรํางกายไมํควรดื่ม รํางกายแข็งแรงเกินจะเพิ่มความกาหนัดไมํดี

กรรมสนองจากการผิดศีลสุราเมรัย
ตกนรก เกิดเป็นคนโงํเขลาไมํเชื่อธรรม
ผลจากการถือศีลสุราเมรัย
ปัญญาแจํมใส จิตสงบสุขเกษม ได๎เกิดเป็นนักบวช เป็นอาจารย๑บรรยายธรรม ไมํคิดฟุ้งซําน ไมํเผอเรอ
ถือศีลทั้งสี่ข๎อนี้ จะไมํทาผิดโทษหนัก รักษาศีลฆํา ลักขโมย กาเม พูดเท็จ

ที่มา
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