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หวัใจการเจริญเมตตา 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

ใหพ้ากนัตัง้ใจสาํรวมใจของตนใหดี้ ใจนีเ้ม่ือมนัยงัมีกิเลส

รบกวนอยูม่นัก็วอกแวก ถา้ละกิเลสไดเ้ท่าไรมนัก็สงบลงไปได้

เท่านัน้ ดงันัน้ตอ้งใหเ้หน็ความสาํคญัของการละกิเลส คนเรา

นัน้น่ะ จะเป็นสขุก็เพราะฝึกฝนใจใหดี้ จะเป็นทกุขก็์เพราะไม่

ฝึกฝนใจปลอ่ยใหกิ้เลสมนัครอบงาํเอา เราจะไปหาความสขุ

ความทกุขท่ี์อ่ืนมนัไมพ่บหรอก อย่าไปสงสยั นอกจากรูจ้ากทกุข์

ดท่ีูใจนัน้ อยากรูจ้กัความสขุก็ดท่ีูใจ ดงันัน้พระพทุธเจา้จงึสอน

ใหเ้ราภาวนาก็เพ่ือท่ีจะใหรู้แ้จง้ในสขุในทกุขน์ัน้แหละ  

ถา้ใจกวดัแกวง่อยู่เนีย้มนัไมรู่ ้เรื่องมนัน่ะ มนัไม่รูผิ้ดไม่รูถ้กู

ซะเม่ือไร เม่ือใจมนักวดัแกวง่อยู่ ส่ิงนีเ้ป็นโทษมนัก็ไม่รู ้ส่ิงนีเ้ป็น

คณุมนัก็ไม่รู ้อนันีแ้หละสาเหตนีุใ้หค้นเราทาํความชั่วอยู่ในโลก

นีห้ละ ก็เพราะความไม่รูน่ี้เอง ท่ีไม่รูเ้พราะไม่ฝึกใจใหส้งบระงบั 

ปลอ่ยใหต้ณัหามนัครอบงาํเอา ความอยากมนัท่วมทน้จติใจ

แลว้ก็มนัมีอวชิชากาํกบัดว้ย อวิชชาคือความไม่รูน้ัน้นะ ทัง้
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อยากทัง้ไมรู่อ้ย่างนีน้ะ มนัจงึไดท้าํชั่วลงไป ไมรู่ว้า่ ความอยาก

ไดอ้นันี ้อยากทาํอนันีม้นัเป็นคณุหรอืเป็นโทษ มนัไม่รูอ้ย่างนีน้ะ 

มนัถงึไดท้าํลงไป จงึไดท้าํชั่วไป ดงันัน้เรามาฝึกจิตนีใ้หเ้กิด

ความรูค้วามฉลาดขึน้ ตามแนวทางท่ีพระศาสดาทรงแนะนาํไว ้ 

ความรูค้วามฉลาดย่อมเกิดขึน้ได ้๓ ทาง ทางนงึเกิดขึน้ได้

ดว้ยการเรยีน การท่อง การจาํ การฟังธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้จากนกัปราชญผ์ูรู้ท้ัง้หลาย ทางท่ีสอง เกิดจากการ

ดาํรติรติรองคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีไดย้นิไดฟั้ง ไดจ้ดจาํเอา

มาแลว้ไวใ้นใจของตน จะไดจ้าํไวเ้ฉยๆ ถา้ไม่นอ้มสติเขา้ไปตริ

ตรองพิจารณาอย่างนีก็้ไม่สามารถจะรูแ้นวทางปฏิบติัได ้เม่ือเรา

นอ้มเขา้ไปทาํจิตใหต้ัง้มั่นลงไปพิจารณา ไอธ้รรมะขอ้นีมี้

ความหมายอยา่งนี ้คือมีความหมายในทางปฏิบติัอย่างนีน้ะ 

อย่างนีจ้ะยกตวัอย่างใหฟั้ง เหมือนอยา่งเมตตาอย่างนีน้ะ 

ความหมายคือวา่ปรารถนาจะใหเ้ป็นสขุ ทีนีม้นัก็มีเง่ือนไขอยู่วา่ 

ไอจ้ิตใจของตนน่ีน่ะ ตนปรารถนาใหค้นและสตัวท์ัง้หลาย

ทัง้หมดเป็นสขุกนัถว้นหนา้กนัหรอืไม่ หรอืวา่ตนปรารถนาให้
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ตัง้แตเ่ป็นมิตรเป็นญาติของตนดีตอ่ตนเทา่นัน้มีความสขุ ถา้ผูใ้ด

ไม่ทาํดี ไมพ่ดูดีตอ่ตน แสดงเป็นศตัรูตน อย่างนีก็้ปรารถนา

อยากจะใหม้นัฉิบหายวายวอดลงไป ความคิดมีอยา่งนีห้รอื

เปลา่ ถา้ความคิดเป็นไปอย่างนี ้ไม่ช่ือวา่เป็นผูเ้จรญิเมตตาใน

พระพทุธศาสนา เมตตาในพทุธศาสนาน่ีเป็นอปัปมญัญา ทั่วไป

แก่บคุคล ไม่จาํกดัเพศ ไม่จาํกดัวยั ไม่จาํกดัชาติ ศาสนา 

เรยีกวา่คนดีคนชั่วปรารถนาใหส้ตัวท์ัง้หลายเป็นสขุทั่วหนา้กนั

หมดเลย ทัง้คนดีทัง้คนชั่ว ทัง้สตัวเ์ดรจัฉานท่ีมีพิษ ไม่มีพิษ ท่ีดุ

รา้ย ไม่ดรุา้ยก็ตาม น่ีตอ้งวางใจใหเ้สมอในสตัวท์ัง้หลายเหลา่นี ้

คือมีความปรารถนาท่ีจะใหเ้ขาเหลา่นีเ้ป็นสขุทั่วหนา้กนั น่ีอย่าง

นีน้ะคาํวา่เมตตามนัมีความหมายอย่างนี ้แนวทางปฏิบติัน่ะ ถา้

เรารูค้วามหมายนีเ้ราเจรญิเมตตาภาวนานั่ง เราก็นกึคิดดาํรติริ

ตรองไปอย่างนี ้อยา่งนีแ้หละจงึเรยีกวา่เป็นผูรู้จ้กัความมุ่งหมาย

ของธรรมะ แตล่ะขอ้ท่ีเราจะตอ้งลงมือปฏิบติัใหเ้กิดมีขึน้ในใจ  

กรุณาความสงสารฉะนี ้อะ้ สงสารยงัไงน่ี น่ีมนัมี

ความหมายอะ้ ก็เม่ือเหน็คนอ่ืนตกทกุขไ์ดย้ากลาํบากเชน่นีเ้ราก็
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คิดช่วยเหลือเกือ้กลูเคา้ ใหพ้น้จากความทกุขย์ากลาํบากนัน้ไป

ใหเ้ทา่ท่ีเราจะช่วยไดต้ามสติกาํลงัความสามารถ เหน็คนเจ็บอยู่

หรอืเหน็คนวบิติัอย่างใดอย่างหนึ่งแลว้เบือนหนา้หนี หนีไปเสีย

ไม่เหลียวแลไม่ช่วยเหลือ อนันีท้่านเรยีกวา่คนใจดาํ คนขาด

กรุณา คนสงสารเอ็นดใูนฐานะเป็นสตัวโ์ลกรว่มกนัคือเป็นเพ่ือน

ทกุขเ์กิดแก่เจบ็ตายดว้ยกนั ธรรมดาผูมี้จิตใจประกอบไปดว้ย

กรุณาธรรมอยู่ในใจแลว้ เม่ือเห็นเพ่ือนผูอ่ื้นตกทกุขไ์ดย้ากถงึ

ความวบิติัอยา่งใดอย่างหนึง่อย่างนีเ้ราอดไม่ได ้จะเบือนหนา้

หนีไม่ได ้ถา้พอช่วยไดก็้ช่วย ถา้ชว่ยเหลือไม่ไดก็้นกึถงึกรรมถึง

เวรของเขาท่ีเขาทาํมาแตก่อ่นมนัตามมาสนองเอา ใครก็ช่วย

ไม่ได ้เม่ือนกึถงึกรรมเวรของสตัวท์ัง้หลายอย่างนีแ้ลว้ก็วางจิต

เป็นอเุบกขาลง น่ีทา่นวา่วางเฉยลงไปไม่ตอ้งเสียใจไม่ดีใจ การ

เจรญิพรหมวหิารนะ่ ตอ้งมีอเุบกขาเป็นท่ีสดุ  

สว่นมุทติา ความพลอยยนิดีเม่ือเห็นผูอ่ื้นไดดี้ น่ีคนผูท่ี้มี

กิเลสชอบอิจฉารษิยาผูอ่ื้นแลว้ พอเหน็คนอ่ืนเขาไดดิ้บไดดี้ มีคน

ยกย่องนบัถือมีลาภมาก คิดอิจฉาในใจแลว้ อิจฉาอยากจะกด
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อยากจะข่มเขาลง ใหย้กตนขึน้ ใหเ้ป็นผูดี้มีผูย้กยอ่งสรรเสรญิ

เยินยอ เชน่นีเ้รยีกวา่เป็นผูท่ี้ขาดมทุิตา ความพลอยยินดีในเม่ือ

ผูอ่ื้นไดดี้มนัก็เกิดความอิจฉา พยาบาทขึน้มา หรอืเกิดความ

โกรธ ความไมพ่อใจขึน้มาในบคุคลเหลา่นัน้ อนันีม้นัก็เป็นการ

สะสมกิเลสใหห้นาแนน่ขึน้ในใจ เป็นอยา่งนีน้ะ น่ีแหละ

ความหมายของธรรมะแตล่ะขอ้ ตอ้งใหเ้ขา้ใจแนวทางปฏิบติั  

เม่ือเป็นเชน่นี ้หากวา่จรตินิสยัของตนเคยเป็นมาเช่นนัน้ 

เม่ือมาเรยีนธรรมรูธ้รรมอย่างนีแ้ลว้ เราก็ละนิสยัอยา่งนัน้นะ ข่ม

ใจละเขา้ไป เรยีกวา่เป็นกิเลสท่ีเราจะตอ้งละ ถา้ไม่ละแลว้ก็จะ

เป็นคนดีไม่ไดเ้ลย จะไปเขา้อยู่กบัสงัคมใดเขาก็รงัเกียจ สงัคมท่ี

เขาตัง้อยู่ในยติุธรรม เขาก็รงัเกียจแหละ ทางท่ีดีเม่ือเหน็เขาทาํดี

เขาไดดี้กวา่ เขาไดร้บัความยกย่องจากสงัคมมาก เราปรารถนา

อย่างนัน้ก็ทาํดีเขา้ไป คนเราน่ะมนัจะทาํดีอย่างเดียวกนัได้

ทัง้หมด ไม่ใช่หรอก มนัก็ทาํไดค้นละอย่างกนั ผูใ้ดมีความชาํนิ

ชาํนาญอย่างไรก็พยายามทาํการงานเก่ียวแกค่วามชาํนิชาํนาญ

ของตนใหดี้ขึน้ ใหค้นทัง้หลายไดย้อมรบัรูว้า่ผูนี้ฉ้ลาดงานอย่าง
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นี ้อยา่งนีน้ะ เม่ือเหน็เคา้ฉลาดกบังานการอย่างนัน้ๆ เราก็ยก

ย่องเขา้ไป เราก็แสดงความพลอยยนิดีดว้ย ไม่คิดอิจฉารษิยา 

อย่างนีน้ะจงึเรยีกวา่เม่ือเหน็ผูอ่ื้นไดดี้ก็พลอยยินดีไปดว้ย ไม่

อิจฉารษิยา น่ีความหมายของธรรมะมนัเป็นอย่างนีน้ะ  

เม่ือเราปฏิบติัตามนีแ้ลว้มนัก็เป็นไปเพ่ือความสงบท่ีอยู่

ดว้ยกนัหมูม่ากก็ไม่ทะเลาะววิาทกนัไม่ขดัแยง้กนั ในหนา้ท่ีการ

งาน อา้วใครถนดัความรูใ้นทางไหนมากก็ทาํการงานอย่างนัน้

ตามความรูข้องตนใหม้นัเป็นไป แตถ่า้ผูใ้ดไม่มีความรูอ้ะไร

อย่างนี ้ก็ยอมตนลง ยกผูท่ี้มีความรูส้งูกวา่ ยกยอเขา้ไป อาศยั

ปวารณาตวัใหเ้ขาแนะนาํ ไม่ถือตวัวา่ ตนก็คนๆหนึ่งละ ไม่ยอม

ใหใ้ครสอน ไปถือเอาถือตวัอย่างนัน้ก็ไม่มีความรูอ้ะไรเลย น่ีมนั

เป็นอยา่งนัน้คนเราน่ะ เม่ือตนไม่รูไ้ม่ฉลาดอะไร เคา้รูก้วา่ตน

อย่างนี ้เราก็ตอ้งยอมลงใหเ้คา้สอน แมเ้ราจะมีอายมุากกวา่เคา้

ก็ตาม จะมีคณุวฒุิอ่ืนอยา่งอ่ืนนัน้สงูกวา่ก็ช่าง เราก็ยอมวางลง

ไป วางตนลงไป เม่ือผูใ้ดทาํไดอ้ย่างนีม้นัก็ไดค้วามรูเ้พิ่มเติมสิ 

ความรูค้วามฉลาดท่ีมนัมีอยูใ่นตวัของบคุคลอ่ืน เรายอมพดู
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ง่ายๆวา่ เรายอมเป็นศิษยข์องเขา เขาก็ถา่ยทอดความรูน้ัน้มาให้

เรา เคา้ก็ฝึกเราใหรู้ใ้หฉ้ลาดในการงานอนันัน้ เราก็ไดค้วามรู้

ขึน้มา มนัก็ไมเ่สียหายอะไรมีแตดี่ขึน้ อย่างนีน้ะ แลว้คนอ่ืนเหน็

เรามีความสามารถทาํไดอ้ยา่งนัน้เคา้ก็ยกย่องเหมือนกนั  

ทีแรกน่ีมนัก็ธรรมดาแหละ เม่ือตนยงัไมมี่ความรูก็้ถกูคนอ่ืน

ดถูกูดหูมิ่นเอามั่ง ตาํหนิติเตียนเอามั่ง ก็อดเอาทนเอา ก็ทาํยงัไง

ตนมนัไม่มีความรูน่ี้ ก็ยอมใหเ้พิ่นวา่แหละ ใหเ้พิ่นวา่อยา่งนัน้

แสดงวา่ใหเ้พิ่นเตือนนะ เตือนตนใหรู้ส้กึวา่ตวัวา่ตนนัน้ไม่มี

ความรูอ้ะไร ทาํอะไรก็ไม่เป็นอย่างนีน้ะ อยา่ไปถือวา่เพิ่นตาํหนิ

ติเตียนเหยียดหยามดหูมิ่นตน ถา้มวัไปถืออย่างนัน้แลว้ ไม่มี

ความรูค้วามฉลาดซกัทีอย่างดงักลา่วมาแลว้แหละ แถมก็ยงัเกิด

การทะเลาะววิาทอะไรตอ่อะไรกนัไป กลายเป็นคนไม่ดีไป น่ีมนั

เป็นอยา่งนีน้ะ คนเราน่ะมวัแตถื่อเนือ้ถือตวัในทางท่ีผิดอยู่นั่นน่ะ 

มนัไม่เป็นไปเพ่ือความเจรญิ ใหเ้ขา้ใจ ถา้ถือตวัในทางท่ีถกูน่ะ

มนัดี เชน่อยา่งวา่เราไม่ยอมทาํความชั่วแหละ  
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ถา้เป็นพระภิกษุสามเณรอยา่งนีน้ะ เม่ือบวชเขา้มาแลว้ตอ้ง

ตัง้อธิษฐานใจลงไปวา่เราจะปฏิบติัตามธรรมวินยัใหค้รบถว้น 

เวน้เสียแตม่นัพลัง้เผลอเท่านัน้ เราจะไม่แกลง้ลว่งสิกขาวินยั

นอ้ยใหญ่ทัง้หลาย เพราะวนิยันัน้เป็นรากแกว้ของพระศาสนา 

พทุธศาสนาจะตัง้ยั่งยืนอยู่ไดก็้เพราะบคุคลมาสาํรวมวนิยั ไม่

ลว่งละเมิดวนิยัท่ีพระองคเ์จา้ทรงบญัญติัไวอ้ย่างนี ้เราอธิษฐาน

ใจลงไปอย่างนีแ้ลว้ บวชเขา้มาก็ตัง้ใจเรยีนตัง้ใจด ูพทุธบญัญติั

ตา่งๆ ทรงหา้มไวอ้ย่างไร เรยีนใหรู้ ้เม่ือรูแ้ลว้เราก็สาํรวมระวงัน่ะ 

มีสติสมัปชญัญะ ระมดัระวงัไม่แกลง้ลว่ง ไออ้ย่างนีจ้งึเรยีกวา่

เป็นผูท่ี้ปรารถนาดีตอ่ตวัเอง จงึไดช่ื้อวา่เป็นคนดีในโลก  

บรรดาคนผูดี้ทัง้หลายในโลกน่ีเคา้ย่อมทาํตามระเบียบของ

หมู่ของคณะ ไม่วา่แตใ่นพระธรรมวินยันีเ้ลย แมใ้นภายนอกผูท่ี้

เคา้ไดเ้ป็นใหญ่เป็นโตมีเกียรติมียศมีคนนบัถือลือหนา้มากๆ 

ลองฟังดสิู เคา้ทาํความดี เคา้มีความสามารถความฉลาดใน

หนา้ท่ีการงานนัน้ๆ เคา้ทาํใหจ้นปรากฏในคนหมู่มาก ไดเ้ห็น

ยอมรบัวา่ผูท่ี้มีความสามารถในหนา้ท่ีอยา่งนีจ้รงิๆ เชน่นีน้ะ คน
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สว่นใหญ่เคา้ก็ยกย่องขึน้ อย่างนีแ้หละ อย่างเช่นยกตวัอย่างใน

บรรดาราชวงศข์องพระมหากษัตรยิอ์ย่างนีน้ะ ในปัจจบุนันี ้พระ

ราชโอรส พระราชธิดา ก็มีความสามารถในหนา้ท่ีการงาน 

เรยีนรูใ้นหนา้ท่ีการงาน เม่ือรูแ้ลว้ก็ลงมือปฏิบติั จนใหค้น

ทัง้หลายยอมรบัวา่พระองคไ์ดมี้ความรูจ้รงิ ความรูข้องท่านนัน้

ทาํใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่สว่นรวมไดจ้รงิๆอยา่งงีน้ะ เพราะฉะนัน้

เสด็จไปท่ีไหนก็มีคนตอ้นรบัมากมายกา่ยกอง ยงัมีคนบรจิาค

เงนิทองขา้วของใหเ้ยอะแยะเลย แทนพระราชบิดา พระราช

มารดาไดเ้ลย น่ีแหละใหข้ึน้ช่ือวา่ความรูค้วามฉลาดน่ีนะ รู ้

ฉลาดดว้ยและตัง้ใจดีดว้ย ทัง้มีความอดทนตอ่คาํสรรเสรญิและ

คาํนินทาของคนทัง้หลายไดอี้กดว้ย  

น่ีคนเรามนัจะดีไดน้ะมนัตอ้งมีคณุธรรมเหลา่นี ้อยู่ในใจให้

พากนัเขา้ใจ ไม่ใช่วา่ เราจะดีเองโดยไม่ไดป้ฏิบติัตามคาํสั่งสอน

ของพระพทุธเจา้ มนัก็ดีไปไดอ้ย่างนีไ้ม่ใชน่ะ ดซู ิผูท่ี้ไมป่ฏิบติั

ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไม่วา่คนไทย คนตา่งประเทศ ก็

เบียดเบียนกนั ฆา่กนัตายอยูอ่ย่างนัน้น่ะ โดยเฉพาะคน
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ตา่งประเทศพวกนบัถือลทัธิอ่ืน ถือกนัเป็นก๊กเป็นเหลา่ วนัดีคืน

ดีก็ยกพวกตีกนั ถา้คนของก๊กนัน้เหลา่นัน้ไปทาํผิดหน่อยหนึง่ ไป

กระทบกระทั่งกบัคนอีกพวกหนึง่อีกเขา้นิดหน่อยเทา่นัน้ แทนท่ี

จะทัง้สองฝ่ายมาประนีประนอมกนัใหย้กเลิกกนัไป ไม่แลว้ ยก

พวกมาตีกนัเขา้ไป จนลม้จนตายจนเจ็บจนปวด อย่างนีมี้ใน

ศาสนาอ่ืนลทัธิอ่ืนนะ น่ียกใหฟั้งวา่ไอค้วามรูใ้นลทัธิอ่ืนศาสนา

อ่ืนน่ะ มนัไม่เป็นไปเพ่ือละกิเลสตณัหาพยาบาทอะไรเลย  

สาํหรบัในพทุธศาสนาน่ีนัน้แหละอย่างวา่พทุธองคท์รง

แสดงธรรมไว ้ผูใ้ดมาปฏิบติัตามคาํสอนของพระองคแ์ลว้ย่อม

ไม่ทะเลาะกนัเลย มนัจะอยู่ดว้ยกนัหมู่มากก็อยู่ไดส้บายๆ 

ผูน้อ้ยก็เคารพตอ่ผูใ้หญ่ ก็ใหพ้งึเขา้ใจ เราบวชมาน่ีนะ เราจะได้

บวชเป็นพระเป็นเจา้มาน่ีนะก็เพราะสงฆ ์สงฆเ์หน็ดีเห็นชอบ

ดว้ย การบวชน่ีในปัจจนัตประเทศ ในประเทศนอกจากอินเดีย

ออกมาน่ีนะ ทรงอนญุาตใหส้งฆ ์๕ รูปขึน้ไป ทางสว่นมากไม่

กาํหนด มากเท่าไหรก็่ยิ่งดี ไปนั่งหอ้มลอ้มรอผูบ้วช น่ีอยา่งนี ้

แหละ คอยสงัเกตวา่การบวชมนัถกูตอ้งหรอืไม่ ถา้หากวา่การ
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บวชมนัไมถ่กูตอ้งตรงไหน สงฆท่ี์นั่งอยู่ในท่ีนัน้ก็มีสิทธ์ิทกัทว้งได ้

ตกัเตือนได ้ทัง้นีก็้เพ่ือใหก้ารบวชนัน้น่ะ เป็นไปโดยถกูตอ้งตาม

พระธรรมวนิยั  

แลว้ก็มีกรรมวาจา ผูช้าํนาญในการสวด ผูมี้พรรษานบัแต ่

๕ ขึน้ไป สวดสมมติุใหเ้ป็นพระเป็นเจา้ขึน้มาตามพระวินยันิยม 

กวา่จะเป็นพระมาไดน้ะมนัเป็นอย่างนีใ้หเ้ขา้ใจ เพราะฉะนัน้

พระพทุธเจา้จงึไดท้รงสอนใหเ้คารพในสงฆ ์เม่ือบวชเขา้มาแลว้

นะ เม่ือสงฆมี์ความเห็นรว่มกนัวา่พระรูปนีน้่ะประพฤติไม่ดี ลว่ง

ธรรมลว่งวนิยัอย่างนีน้ะ ควรตอ้งสาํรวมระวงัตอ่ไปอย่าไปลว่ง

อย่างนี ้ตกัเตือนอย่างนัน้ก็ยอมรบัยอมปฏิบติัตามดว้ยดี ไม่

โกรธ ไม่ตอบโต ้ไม่คดัคา้น ความเห็นของสงฆห์มูม่ากท่ีมี

ความเห็นตรงตามธรรมตามวินยั อยา่งนีน้ะ อย่าไปลืมตวั กวา่

จะไดเ้ป็นพระเป็นเจา้มาน่ะ มนัตอ้งมีกรรมวิธี มีอปัุชฌายเ์ป็น

ประธานในการบวช มีสงฆเ์ป็นคณะเป็นสกัขีพยาน เป็นอย่าง

นัน้  
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เพราะฉะนัน้ผูบ้วชเขา้มาใหม่น่ะ อย่าไปตีตนเสมอกบัพระผู้

บวชมาก่อน ใหถื้อวา่เพิ่นเป็นอาจารยข์องเราโดยลาํดบัทีเดียว 

อุปสัมปทาจารย ์อาจารยผ์ูใ้หอ้ปุสมบทน่ี มนัลว้นตัง้แตค่ณะ

สงฆท์ัง้นัน้แหละอนัขอ้นีน้ะ และมีอีก ๒ รูป หนึ่งท่านเรยีกวา่

กรรมวาจาจารย ์อาจารยผ์ูส้วด เป็นผูส้วดใหส้มมติุขึน้ถาม

ความดีความชั่วของตวัเอง วา่ตนน่ะมีความบกพรอ่งมัย้เช่นเป็น

ขีท้ดูกดุถงั เป็นกลากเป็นเกลือ้น อยา่งนีน้ะ มีหนีมี้สินติดตวัมัย้ 

ไดเ้ป็นโจรหวัไมม้ัย้ อะไรอยา่งนีน้ะ น่ีหละกรรมวาจาจารยไ์ด้

ถามไถ ่เราก็ตอบวา่ ถา้ไม่มีก็ตอบวา่ไม่มี อย่างนีแ้หละ ถา้อนัใด

มนัมีไม่ผิด เชน่บาตร จีวรมีแลว้มัย้ มีแลว้ อย่างนีน้ะ 

กรรมวาจาจารยก็์เป็นผูถ้ามอย่างนี ้ไอเ้ราผูบ้วชเขา้มาตอ้งยก

ท่านเหลา่นีเ้ป็นอาจารยอี์กชัน้นงึ เรยีกวา่กรรมวาจาจารย ์ตอ้ง

ใหเ้ขา้ใจอย่างนัน้  

แลว้สงฆท์ัง้หมดท่ีไปนั่งหตัถบาสเรยีกวา่ อปุสมัปทาจารย ์

อาจารยผ์ูเ้ป็นสกัขีพยานใหใ้นการบวชของเราวา่เราบวชจรงิ มี

อปัุชฌายจ์รงิ มีอาจารยจ์รงิ เราก็เป็นท่ียอมรบัของหมู่สงฆ์
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ทัง้หลายวา่ ผูนี้ว้า่คาํขอบวชก็ถกูอกัขระพยญัชนะ ไม่ผิดเพีย้น 

อย่างนีน้ะ มนัถึงเป็นพระเป็นเจา้มา ตอ้งคิดใหเ้ห็น เพราะฉะนัน้

เม่ือพระอปัุชฌายไ์ม่อยู่ เชน่พระกรรมวาจาจารยห์รอื อุทเทศา

จารย ์อาจารยผ์ูฝึ้กผูส้อนคาํบวช สาํเนียงในการขานนาค ขอ

อปุสมบทตา่งๆอย่างนีน้ะ ก็ใหถื้อเป็นอาจารยร์องจากอปัุชฌาย์

ลงมา ปวารณาตวัใหท้่านแนะนาํสั่งสอนได ้เม่ือทา่นแนะนาํสั่ง

สอนอย่างใด เห็นเราทาํผิดทา่นตกัเตือนอยา่งนีก็้ตอ้งเช่ือฟัง 

ตอ้งงด อยา่ไปฝืน ถา้หากวา่ไปฝืน ไม่เคารพยาํเกรงเชน่นัน้แลว้ 

การบวชของผูน้ัน้ก็ไม่เจรญิไปได ้เต็มไปดว้ยทิฐิมานะมีแตกิ่เลส

เต็มอยู่ในหวัใจ มนัจะเป็นไปเพ่ือความเจรญิรุง่เรอืง เจรญิดว้ย

บญุกศุลไม่มี ผูท่ี้มีทฐิิมานะแข็งกระดา้งกระเด่ืองไม่เคารพตอ่ผู้

มีอปุการะคณุแก่ตน ก็ใหพ้งึเขา้ใจอย่างนี ้ 

การปฏิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ แมว้า่ผูท่ี้ไม่ได้

เป็นพระกรรมวาจาจารยส์วดใหส้มมติุใหแ้ก่เราเป็นพระก็อย่าง

ท่ีวา่มนันัน้น่ะ พวกคณะสงฆท่ี์นั่งเป็นสกัขีพยาน ก็ถือวา่เป็น

อาจารยช์ัน้นงึ ผูใ้หโ้อวาทผูฝึ้กสอนในสาํเนียงหางเสียงในการ
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วา่คาํบวช ผูฝึ้กสอนในระเบียบการกราบการไหว ้การบวช ทาํ

ยงัไงๆเน่ีย ก็เป็นอทุเทศาจารย ์แปลวา่อาจารยผ์ูใ้หโ้อวาทหรอื

ผูส้อนธรรมสอนวนิยัให ้อยา่งนีน้ะ ผูแ้นะนาํตกัเตือนในทางท่ีผิด

ทางท่ีถกู ใหต้นไดรู้ท้างผิดทางถกูอย่างนีท้า่นเรยีกวา่ อทุเทศา

จารย ์อาจารยผ์ูใ้หโ้อวาสแนะนาํสั่งสอน เราตอ้งรูเ้ราตอ้งเคารพ 

นอกจากอาจารยเ์หลา่นีแ้ลว้ก็เรยีกวา่ผูท่ี้ไดร้บันิมนตไ์ปรบัหตัถ

บาส ช่วยเป็นสกัขีพยานใหใ้นการบวชของตนหมูนี่ ้ใหถื้อวา่เป็น

ครูบาอาจารยท์ัง้นัน้แหละ อย่าไปลว่งเกินอย่าไปปรามาส อย่า

ไปตีตนเสมอ น่ีตอ้งถ่อมตนเสมอไป ใหเ้ขา้ใจไว ้ผูท่ี้บวชเขา้

มาแลว้ก็ดี ผูท่ี้กาํลงัจะบวชก็ดี ตอ้งใหเ้ขา้ใจในทางปฏิบติัตาม

คาํสอนของพระพทุธเจา้อยา่งนี ้เป็นหนา้ท่ีท่ีของเรา ทกุคน

จะตอ้งปฏิบติัตาม ตอ้งใหมี้อยู่ในใจทัง้นัน้เลยนกับวชน่ีนะ  

ถา้เป็นนกับวชน่ีหากขาดพรหมวหิารธรรม ๔ ประการนีแ้ลว้ 

นั่นแหละมนัแสดงบทบาทแข็งกระดา้งกระเด่ืองชอบเหยียด

หยามดหูมิ่นผูอ่ื้น เห็นผูอ่ื้นเขาไดดิ้บไดดี้ก็เดือดรอ้นใจ น่ี คอย

กดเคา้ลงใหต้ ํ่ากวา่ตน อย่าใหม้นัสงูขึน้มาได ้อนันีเ้ป็นกิเลสจดั
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อยู่ในจาํพวกอปุกิเลสนา กิเลสท่ีทาํใหใ้จเศรา้หมอง อุปกเิลส 

๑๖น่ะ อิจฉารษิยาเห็นเคา้ไดดี้ทนอยู่ไม่ได ้แลว้ก็มานะความถือ

ตวัวา่ตนนัน้ดีกวา่เขา ตนนัน้มีความรูส้งูกวา่คนอ่ืนอยา่งนีน้ะ 

ปลาสะ ตีตนเสมอยกตนเสมอคือถือตวั ไอต้นนัน้นะมี

คณุสมบติันอ้ยกวา่เพ่ือน มีความรูค้วามฉลาดก็นอ้ยกวา่ ถา้เป็น

นกับวชก็ตนก็เพิ่งบวชเขา้มาใหม่อยา่งนีน้ะ แลว้ยงัไปยกตนตี

ตนเสมอกบัผูท่ี้เคา้บวชมากอ่น แลว้ไม่แสดงอาการเคารพทาง

กาย ทางวาจาอะไร อย่างนีไ้ดช่ื้อวา่มนัไมถ่กูทางเสียแลว้ ไม่

เป็นธรรมผิดธรรมใหเ้ขา้ใจ อย่าตีตนเสมอนั่นหมายความวา่ 

เช่นอยา่งวา่นั่งกนัน่ี นั่งเสมอกนัเลย อยา่งนีน้ะ บางคนนั่งไขว่

หา้งเอาขาขดักนัสั่นดิก๊ๆคยุกบัผูท่ี้เคา้มีอาวโุสสงูกวา่อยา่งนีก็้มี

นิ นั่น ไออ้ย่างนีไ้ม่ถกูนะอยา่ไปทาํกนั  

ใหรู้ว้า่ใครเป็นอาจารยข์องเราในประเภทไหนอยา่งท่ีแนะนาํ

มาน่ีแหละ เพราะวา่ อปุสมัปทาจารย ์หมายถงึอาจารยผ์ูใ้ห้

อปุสมบทรวมหมดเลยอนันีน้่ะ ก็ไปนั่งในโบสถน่ี์แหละ แตใ่นทกุ

วนันีเ้พิ่นใหจ้ดัใหพ้ระทัง้อปัุชฌายด์ว้ยรวมเป็น ๑๐ รูป เป็นสกัขี
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พยานในการบวช ตัง้แตค่รัง้พระพทุธเจา้นู่น ไอพ้วกท่ีอยู่นอก

ประเทศอินเดียออกมาอย่างนี ้ทรงอนญุาตใหส้งฆม์กัจะ ๕ รูป 

รวมทัง้อปัุชฌายด์ว้ยขึน้ไป บวชได ้แตม่าทกุวนันีค้ณะธรรมยติุ

เราก็ถา้หากวา่มนัหาพระไมไ่ดจ้รงิๆ ๕ รูปก็ใหบ้วชได ้เพราะ

ประเทศไทยก็อยู่นอกประเทศอินเดียมาแลว้น่ี แตถ่า้มีพระพอ

หาไดอ้ยู่ ไม่ควรท่ีจะไปบวช ๕ องคเ์ท่านัน้ ตอ้งนบัแต ่๑๐องค์

ขึน้ไปใหเ้ขา้ใจอย่างนี ้ 

การบวชไม่ใชว่า่ทาํไดง้า่ยๆ มนัตอ้งมีระเบยีบแบบแผนมี

กิจจะลกัษณะ ทีนีอ้ทุเทศาจารย ์อาจารยผ์ูใ้ห ้ผูฝึ้กปรอืในการ

บวชอย่างท่ีวา่มาแลว้นะ น่ีทบทวนอีก แลว้ก็นอกจากนัน้ก็ผู้

แนะนาํในทางธรรมทางวนิยั ทาํอย่างนีผิ้ดธรรม ทาํอย่างนีผิ้ด

วินยั อยา่งนีน้ะ ผูใ้ดท่านมีความฉลาดในธรรมในวินยั ทา่น

แนะนาํตกัเตือนใหเ้ราไดรู้ธ้รรมรูว้ินยันั่นช่ือวา่ อทุเทศาจารย ์

อาจารยผ์ูใ้หโ้อวาท ตอ้งใหเ้ขา้ใจ อนัเป็นบคุคลท่ีเราตอ้งเคารพ

นอบนอ้มดว้ยกายวาจาใจไม่ลว่งเกิน  
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กรรมวาจาจารย ์อาจารยผ์ูส้วดสมมติุใหเ้ราเป็นภิกษุภาวะ

ในพทุธศาสนา โดยมากนิยม ๒ รูปดั่งท่ีกระทาํกนัมานั่นแหละ 

อปัุชฌายาจารย ์คืออาจารยผ์ูน้าํกลุบตุรผูจ้ะบวชนัน้มาเขา้หมู่ 

มาแจง้ตอ่สงฆ ์วา่บรุุษคนนีแ้หละมีประสงคอ์ยากจะบรรพชา

อปุสมบทในพทุธศาสนา ขอใหส้งฆพ์ิจารณาด ูสมควรจะบวชได้

หรอืไม่ อย่างนีน้ะ ถา้สงฆท์ัง้หลายน่ิงอยู ่ไม่มีใครคดัคา้นในการ

บวชนัน้อยา่งนี ้ก็ดาํเนินในการบวชไปไดเ้รื่อยๆจนจบ  

แลว้อปัุชฌายาจารยน่ี์ยงัจะตอ้งดแูล สทัธิวิหารกิ ผูท่ี้ตน

นาํเขา้หมู่สงฆบ์วชอย่างใกลช้ิด ดแูลความประพฤติท่ีไมต่รงตอ่

ธรรมตอ่วินยั แนะนาํตกัเตือนใหป้ระพฤติตรงตอ่ธรรมตอ่วินยั 

อย่างนีอ้ยา่งท่ีแนะนาํอยู่เด๋ียวนีแ้หละใหเ้ขา้ใจ เม่ืออปัุชฌายา

จารยไ์ม่อยู่ก็ตอ้งเป็นหนา้ท่ีอทุเทศาจารย ์หรอืวา่

กรรมวาจาจารยนี์น้ะ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีแทนอปัุชฌายาจารย ์คือ

ดแูลความประพฤติของพระเณรผูบ้วชเขา้มาใหม่ น่ี ก็เห็นวา่ไม่

ดี ทาํผิดวินยัยงัไงก็ตกัเตือนหา้มไม่ใหท้าํ แตบ่างคน บางรูปก็

เพิ่นหา้มไม่ใหท้าํยงัฝืนทาํก็มีนะ  
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เพราะฉะนัน้ใหรู้ไ้ว ้ไม่ไดน้ะ ไปขืนลว่งเกินคาํตกัเตือนของ

ครูบาอาจารย ์ผูท่ี้ท่านรูธ้รรมรูว้ินยั ผูป้ระพฤติตอ่ธรรมวนิยัดี

มาแลว้ อย่างนีเ้รายงัไมเ่ช่ือ ไม่ทาํตาม ในวินยัทา่นใหถื้อวา่เป็น

ผูว้า่ยากสอนยาก ลว่งธรรมลว่งวนิยัไมย่อมปฏิบติัตามคาํ

ตกัเตือนของครูบาอาจารย ์อย่างนีก็้จะตอ้งเรยีกผูน้ัน้มา มา

ตกัเตือนเสียกอ่น ถา้เตือนแลว้ยงัไมฟั่งก็จะประชมุสงฆ ์เรยีกเขา้

ไปในสงฆ ์ไปสวดสมนุภาสน ์ตัง้กรรมวาจาจารยส์วดขึน้เพ่ือ

ตกัเตือนใหผู้ท้าํความผิดนัน้ไดรู้ส้กึตวั สวดจบไปลงไปครัง้ท่ีหนึง่ 

ถา้ผูน้ัน้รูส้กึตวัแลว้ ยอมรบัผิด ขอยอมสาํรวมระวงัตอ่ไป สงฆ์

ทัง้หลายก็ยอมรบัก็เป็นอนัวา่เลิกการสวดสมนภุาสนอ์นันัน้ แต่

ถา้สวดจบไปครัง้ท่ีหนึ่งก็ยงัน่ิงอยู ่ไม่ยอมรบัผิด อย่างนีก็้สวดอีก

ครัง้ท่ี ๒ จบลงก็ยงัน่ิงอยู่ไมย่อมรบั ออกมาไม่สารภาพผิดดว้ย

วาจาอย่างนี ้พอกรรมวาจาจารยส์วดจบลงครัง้ท่ี ๓ ยงัน่ิงเฉย

อยู่ อนันัน้ท่านก็ปรบัเป็นอาบัตสัิงฆาทเิสส หมายความวา่เป็น

บคุคลวา่ยากสอนยาก สอนใหป้ระพฤติตามธรรม ตามวินยั

ไม่ได ้ก็ปรบัอาบติัสงัฆาทิเสสใหอ้ยู่กรรม น่ีแหละ ถา้ไมย่อมทาํ
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ตามอย่างนี ้เพิ่นก็อปัเปห ิออกไปจากหมู่ ระเบียบพระวนิยัมี

อย่างนัน้นะ แตโ่ทษไม่ถงึใหส้กึ ก็ไม่สกึหรอก ตอ้งอาบัติ

ปาราชกินั่นมนัถึงมีสิทธ์ิบงัคบัใหส้กึได ้หรอืไปด่ืมเหลา้เมาสรุา

กญัชาฝ่ินเฮโรอีน อยา่งนีใ้หม้นึเมา สอนก็ไม่ฟัง ไปติดของติด

งอมแงมเน่ีย อนันีบ้ญัญติัพระราชคณะสงฆย์อมใหส้กึไดเ้ลย 

แตถ่า้หากวา่ ไม่ลว่งปาราชกิ ๔ และ ก็ไมต่อ้งเสพของเสพติดจน

ติดงอมแงมไมล่ะไดอ้ย่างนี ้ความผิดนอกนัน้น่ะ ถา้ดือ้ดงึอย่าง

นีก็้ท่านก็ใหข้บัไลห่นีเสียจากวดัแลว้แตจ่ะไปไหน ตามพระวินยั

เป็นอยา่งนัน้  

เพราะฉะนัน้ใหพ้ากนัเขา้ใจไว ้เราบวชเขา้มานัน้มีระเบยีบ

นะ ไม่ใช่บวชเขา้มาไม่มีระเบียบ บวชเขา้มาแลว้จะอยูอ่ะไรตาม

ชอบใจของตนเองไป ไม่ยอมฟังคาํตกัเตือนของครูบาอาจารยย์งั

นีไ้ม่ได ้ขอใหเ้ขา้ใจ แลว้จะเป็นคนดีไม่ได ้ถา้เพิ่นขบัไลอ่อกจาก

หมู่คณะไปแลว้ ใหไ้ปหาผูอ่ื้นยิ่งรา้ยเลย ไม่เคารพนบัถือใครแลว้

ตัง้แตอ่ปัุชฌายอ์าจารยข์องตน สอนอยู่แท้ๆ ยงัไมท่าํตามอย่างนี ้

นะ แลว้จะไปอยู่กบัสาํนกัอ่ืนท่ีอ่ืนซึง่ไม่ใชเ่ป็นครูเป็นอาจารยน่ี์ 
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จะยากอยู่นะเน่ียมนัจะทาํตาม มนัก็จะเลวรา้ยไปเทา่นัน้เอง จะ

เอาดีไม่ไดเ้ลย ตอ้งใหเ้ขา้ใจนะ น่ีตกัเตือนน่ะ ใหเ้ขา้ใจกนั  

น่ีหละเราบวชมาหวงัเอาบญุเอากศุล หวงัตอบแทนคณุ

มารดาบิดาท่ีท่านมีอปุการคณุแก่เรา ทา่นใหข้า้วฟ้อนนํา้นมแต่

ออ้นแตอ่อก ซกัผา้ขีตี้ผา้เย่ียว โอย้ตัง้แตไ่ปนอนในทอ้งมารดาก็

มารดาลาํบากพอไดแ้ลว้ จะกินเผ็ดกินเค็มอะไรก็ไม่ได ้กลวัลกู

ในทอ้งจะรอ้นเอา จะไปไหนมาไหนตอ้งระมดัระวงักลวัจะหกลม้

กระทบกระเทือนลกูอยู่ในทอ้ง ถา้อย่างนีน้ะตอ้งนกึถงึมารดา

ผูใ้หก้าํเนิดเราใหม้ากๆ เม่ือมารดาเรารกัใครเ่อ็นดอูย่างนัน้เราก็

จงึไดค้ลอดออกมา คลอดออกมาแลว้มาเลีย้งกนัแสนยากแสน

ลาํบาก กวา่จะเจรญิวยัใหญ่โตมาได ้บดันีค้วามมุ่งหมายของ

มารดาบิดานะ่ก็เพ่ือใหล้กูตนน่ะเป็นคนดีกะเขา ไดสื้บแทน

ตระกลู รกัษาตระกลูไม่ใหเ้ส่ือม ก็จงึไดใ้หอ้าย ุ๖ ขวบ ๗ ขวบให้

ศกึษาเลา่เรยีน ความรูใ้นภาษาไทย ความรูใ้นทางโลกในการทาํ

มาหาเลีย้งชีพใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจ เผ่ือวา่เจรญิวยัใหญ่โตมาก็จะไดมี้

ความรูค้วามฉลาดทาํมาหาเลีย้งชีพ ดาํรงวงศต์ระกลูใหเ้จรญิ
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ตอ่ไป พอ่แม่หวงัดีตอ่ลกูจะไดข้วนขวายหาเงินหาทองมาสง่เสีย

ใหล้กู ไดศ้กึษาเลา่เรยีน เอา้ มีความรูใ้นทางโลกเทา่นัน้ยงัไม่พอ 

เพราะมนัยงักาํจดักิเลสอนัชั่วรา้ยบางอยา่งไม่ไดเ้ลย เอา้พอ่แม่

ผูห้วงัดีตอ่ลกูมาแนะนาํใหล้กูมาบวชเรยีนในพทุธศาสนานี ้น่ีนะ 

แลว้ไดม้ามอบหมายใหอ้ปัุชฌายอ์าจารยเ์ป็นผูแ้นะนาํสั่งสอน 

ใหเ้ป็นคนดิบคนดี น่ี เหลา่นีม้นัผ่านขัน้ตอนมาอยา่งนี ้ 

คนเราน่ีกวา่จะดิบจะดีได ้กวา่จะเป็นผูร้บัความยกย่อง

สรรเสรญิจากคนหมู่มากวา่คนนีเ้ป็นคนดีมีศีลมีธรรมไดน้่ะ มนั

ตอ้งผ่านการฝึกตนมาโดยลาํดบั จนมาถึงขัน้อดุมเพศ เป็นเพศ

ภิกษุสามเณร ขึน้มาอยา่งนีแ้ลว้ ยงัสอนไม่ได ้ยงักระดา้ง

กระเด่ืองอยู่ ประพฤติอะไรเอาตามใจชอบตวัเองอยู่อยา่งนี ้ผู้

นัน้มนัไม่มีทางจะดีไดต้อ่ไปนะ จะบอกใหท้ราบลว่งหนา้ไวเ้ลย 

ก็ตอ้งมาเป็นพระเป็นเจา้เป็นผูมี้เพศอนัอดุมกวา่คฤหสัถค์รอง

เรอืน มีธรรมวนิยัเป็นเครื่องบงัคบักาย วาจา ใจอยูป่านนี ้ยงัทาํ

ดีไม่ไดล้ะก็ แมน้วา่สกึออกไปเป็นผูค้รองเรอืนก็เอาดีไมไ่ด ้ถา้ไม่

เช่ือลองสงัเกตดนูะ ด ูมนัเอาดีไม่ไดห้รอก มนัเป็นอย่างนัน้  
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เพราะฉะนัน้ผูใ้ดหวงัดีตอ่ตวัเอง ไดบ้วชเขา้มาแลว้นัน้ ให้

เขม้งวดตอ่ธรรมตอ่วินยัจรงิๆตอ่ขอ้วตัรปฏิบติั อย่าไปเกียจ

ครา้น สาํรวมในพระวินยัทกุสิกขาบทไปเลย อยา่งนีถ้งึจะเป็น

คนดีได ้แมว้า่ถา้ตนมีวาสนานอ้ยอยูไ่ม่ไดใ้นพระศาสนานี ้สกึ

ออกไปก็จะตอ้งเป็นคนดี เพราะอยู่ในเพศพรหมจรรย ์ไดร้บัการ

ฝึกปรอืจากอปัุชฌายอ์าจารย ์ไดฝึ้กตนตามธรรมตามวนิยั มี

กาย วาจา ใจ ออ่นนอ้ม ออ่นโยน ไม่กระดา้งกระเด่ือง อย่างนี ้

นะ เม่ือไปเป็นคฤหสัถเ์ขา้ไปมนัก็มีนิสยัดีติดตวัไป เขา้หาผูห้ลกั

ผูใ้หญ่ผูมี้เกียรติมียศเท่าไหนก็เขา้ไดไ้ม่เกอ้ไม่เขิน เพราะวา่ตน

ไดฝึ้กจรรยามารยาทมาแลว้ คนท่ีไม่ไดฝึ้กตนอย่างวา่น่ี อาจจะ

ไปเขา้ใกลผู้ห้ลกัผูใ้หญ่ ผูเ้ฉลียวฉลาด ผูมี้คณุความดียงัไงน่ี เขา้

ใกลไ้ม่ไดเ้ลย เกอ้ละอาย กระดาก ถือวา่ตนนีเ้ป็นผูต้ ํ่าตอ้ยไม่มี

ความรูอ้ะไร น่ี ก็เลยเป็นคนป่าคนเถ่ือนอยู่เรื่อยไป หากินอยู่

ตามป่าตามดงไปอย่างนัน้ จะไปสงัคมกบัคนผูดี้ในบา้นใหญ่

เมืองใหญ่ไม่ไดเ้ลย  
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น่ีตอ้งคิดใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจนะ พระธรรมวินยัคาํสอนของ

พระพทุธเจา้น่ี ดีจรงิๆ เราสมควรทาํตามแท้ๆ  เม่ือเราปฏิบติัตาม

ไดดี้ เราก็เป็นคนดีในโลกน่ะ ไม่เสียหายอะไร น่ีใหเ้ขา้ใจ 

โดยเฉพาะมาฝึกจิตใจใหส้งบระงบัใหต้ัง้มั่นลงไปเป็นสาํคญัน่ะ 

การสาํรวมจิตน่ีอย่าไปลืมนะ่ อย่างท่ีแนะนาํมาแลว้หมูน่ัน้แหละ 

เพราะฉะนัน้ความสาํรวมตอ้งมีสติสมัปชญัญะ สาํรวมจิตใจทกุ

อิรยิาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน สาํรวมยงัไง สาํรวมไมใ่หค้วามโลภ

ครอบงาํ แมม้นัอยากไดอ้ะไรตอ่อะไรอนัผิด ทาํผิดวินยั สาํรวม

จิตไม่ใหค้วามโกรธครอบงาํ เม่ือมีอารมณท่ี์ไม่นา่พอใจอะไร

กระทบกระทั่ง ก็อดกลัน้ทนทานหา้มจิต ไม่ใหม้นัโกรธ หา้มตน

ใหม้นัได ้ไม่แสดงกิรยิาความโกรธออกมาทางกาย ทางวาจา น่ี

จงึเรยีกวา่สาํรวมใจ เพราะวา่ใจเป็นใหญ่กวา่กาย กวา่วาจา 

เม่ือสาํรวมใจใหดี้แลว้ เราก็ดี กายก็ดี วาจาก็ดี น่ีใหเ้ขา้ใจ ก่อน

จะพดูอะไรกบัใครท่ีไหนก็ตอ้งคิดตอ้งตรองเสียก่อน เม่ือเห็นวา่

มนัไม่ผิดธรรม ผิดศีล ผิดวินยั แลว้ก็จงึคอ่ยพดู ถา้เห็นวา่มนัผิด



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 24 

ละก็ อยา่พดู น่ีเพราะฉะนัน้การสาํรวมใจฝึกใจจงึช่ือวา่เป็น

ความดีในพระพทุธศาสนา ดงัแสดงมา 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/n0qE7mULvwA 

https://youtu.be/n0qE7mULvwA

