
คํานําเทสภาษิต 

หนังสือเลมเล็ก ๆ ที่ทานถืออยูนี้เปนผลงานของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ซึ่งทานไดรวบรวม
เอาจากหนังสือตาง  ๆ  ที่ผูเขียนไดเขียนไว เพื่อใหรวบรัดและมีเนื้อความยนยอในเนื้อหาสาระของ
ธรรมะหมวดนั้น ๆ โดยเฉพาะ เพื่อผูอานจดจําไดงายไมตองเสียเวลาไปอานใหยืดยาว  
         เนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ ๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ผูเขียนไดรับพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนที่ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปญญาวิศิษฏ ฯ 
ประกอบดวยผูเขียนจะมีอายุครบ ๘๙ ปบริบูรณ ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๓๔ บรรดาศิษยานุ
ศิษยผูเลื่อมใสศรัทธาในผูเขียน ทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีใจเลื่อมใสศรัทธาในผูเขียน ทั้ง
พุทธศาสนิกชนทั่วไป มีใจเลื่อมใสศรัทธาที่จะฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ และอายุของผูเขียนพรอมกัน
ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๓๔ จึงคิดจะพิมพหนังสือเลมนี้เพื่อเปนบรรณนาการแจกจายแกผู
ที่มารวมงานเปนจํานวนมาก    ผูเขียนจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันนี้แดทาน   พลอากาศ
เอก   หะริน หงสกุล ดวยเปนอยางยิ่ง 
         ดวยเจตนาอันแนวแนนี้จงเปนพลงปจจัยแก พลอากาศเอก หะริน หงสกุล พรอมดวย
ครอบครัว จงปราศจากโรคาพาธ มีอายุมั่นยืนนานเปนที่พอใจของตน ฯ ทุกคนเทอญ ฯ  

      

พระราชนิโรธรังสี 
เมษายน ๒๕๓๔ 

๕.๔ เทสกภาษิต 

ขึ้นปใหม ควรที่จะพากันตื่นขึ้นจากความชั่ว ทําความดีเสียจะเปนการดีกวาหรือพากันทําความสงบ 
อบรมจิตใจใหเปนไปเพื่อความเยือกเย็นเปนสุข ก็จะเปนประโยชนแกตน และแกผูอ่ืน ตลอดถึง
ประเทศชาติ 

          คิดอันใดมันเปนประโยชนตนและคนอื่น เปนของดี ถาหากเปนเครื่องเบียดเบียนตนและคน
อ่ืน ทําใหตนและคนอื่นเสียหาย อันนั้นเปนของไมดี นี่แหละเปนเครื่องวัด 



ศีลหาเปนรากฐานของการกระทําตางๆ ไมวากรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดตีองเวนจากโทษหานี้ ขอ
อ่ืนๆ เปนเรื่องปลีกยอยออกไปจากศีลหาทั้งนั้น เมื่อไมมีศีลหาขอนี้กํากับอยูกับใจแลว ความชั่ว
นอกนั้นทั้งหมดจะหลั่งเขามาครองใจ ความดีทั้งปวงไมสามารถจะทําใหเกิดมีขึ้นมาได ถึงทําใหเกิด
มีขึ้นมาได ก็ไมสามารถจะตั้งอยูไดนาน ไมตองพูดถึงสมาธิ สมาบัติ ปญญาหรอก 

          เครื่องกลั่นกรองของธรรม เพื่อใหใสสะอาดจากโลกนั้น นอกเหนือไปจาก ศีล สมาธิ ปญญา 
แลวไมมี 

 ศีล จัดเปนเครื่องมือสําหรับกลั่นกรองคนออกจากสัญชาตญาณของสัตวทั่วไปไดดีที่สุด เพระวา
สัญชาตญาณของมนุษย สัตวทั้งหลาย ที่เกิดมาในโลกนี ้ยอมมีความเห็นแกตัวเปนมูลฐาน แลวก็
อิจฉา ริษยา ฆาฟน บั่นทอนกําลังของผูอ่ืน เพื่อจะยื้อแยง หยิบฉวย เอาเนื้อหนังแลทรัพยสิ่งของของ
คนอื่นมาเปนของตัว ไมคิดถึงความชั่วชาสามานยในการกระทาํอันเปนบาปกรรมนั้นเลย ศีล 
ถึงแมวาจะเปนเครื่องกลั่นกรองอยางหยาบ ก็ยังไดชื่อวาละบาปทางกายและวาจา ซึ่งปรากฏออกมา
แกสายตาของสามัญชนทั่วไป 
 

ศีลหาขอนี้อยูมีอยูในบุคคลใด ในหมูมนุษยชุมชนใด หรือประเทศบานเมืองใด ถึงแมเขาเหลานั้น
จะไมรูวาเปนศีลหา แตเขาปฏิบัติตามก็ไดชื่อวาเขามีศีลอยูแลว และจะยังเขาเหลานั้นใหอยูเปนสุข
ตามอัตภาพของตน 

          เรารักษาศีลเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดของกาย วาจา และใจ รักษาไดนานเทาไร มากเทาไร ยิ่ง
สะอาดมาเทานั้น รักษาจนตลอดชีวิตไดยิ่งดีใหญ เราจะไดละความชั่วไดในชาตินี้ไปเสียที 

 

บางคนรูอยูวาการกระทําเชนนั้นผิดจากศีล แลวไมยอมละการกระทําชั่วนั้นหรือละไดแลวเปนครั้ง
คราวแลวกลับทําอีก เชน การดื่มเหลา ก็เขาใจดีอยูแลววาผิดศีลขอหา เมื่อถึงเวลาพระเขาพรรษาก็
เขาบาง พอออกพรรษาแลวยิ่งดื่มหนักกวาเกา คลายๆ กับวาดื่มเหลาบาปแตในฤดูเขาพรรษา ออก
พรรษาแลวไมบาป เลยดื่มทดแทนในพรรษาเสียใหคุม อยางนี้เรียกวาเครื่องกรองขาด ใชไมได 

          ศาสนาตั้งตนที่กายกับใจ เทวดา อินทร พรหม ไมสามารถที่จะบรรลมุรรคผลนิพพานได 
เพราะวาเหตุมันสุขเกินไป 



 

หากวาเราไดทําผิดแลว ทีหลังรูตัว ไปพูดความจริงขอโทษเขาแลว ก็กลับจะเปนความดียิ่งกวาเกา
อีกดวยซ้ํา เพราะเห็นใจซึ่งกันและกัน บาปในทางพุทธศาสนาตองลางดวยวิธีนี้ จึงจะเปนอันวาลาง
แท หากวาคนนั้นเขาไมยอมรับหรือไมยอมใหอภัย ก็หมายความวายังลางไมหมด ถาหากเขายอมรับ
อภัยกลับดีกนัได นั้นแหละเรียกวาลางบาปอยางแทจริง 

         ความชัว่ความดีไมใชอยูที่ปลายลิ้นตน แตอยูที่เจตนาเปนใหญ เห็นดวยใจของตนเอง 

 

เราเกิดขึ้นมาในโลก ไดชือ่วาเปนหนี้สินของโลก ตองพยายามทําคุณงามความดี ทําทาน รักษาศีล 
ทําสมาธิภาวนาใหเจริญ แลวก็จะมีปญญาเกิดความรูตางๆ  

         ถาผูมาระลึกถึงหนีบุ้ญคุณของโลกดังกลาวมานี้แลว คิดจะตอบหนี้บุญคุณของโลก ก็จะไดชื่อ
วาเปนคนดี การตอบแทนก็ไมมีอะไรหรอก เปนแตผูมาพิจารณาเห็นวาเราเปนหนี้บุญคุณของโลก
อยางไรบาง แลวมาพยายามใชหนี้นั้นๆ ตามกําลังความสามารถของตนๆ ก็พอแลว ซึ่งเราจะใชให
หมดนั้นเปนหมดไมไดแน เพราะบุญคุณของโลกมีมากหลาย 

 เมื่อผูเกิดมาในโลกนีรู้จักคุณคาของตน แลวทดแทนบุญคุณของโลก และบิดามารดาผูผลิตเราให
เกิดมา แมไมมากมายอะไร เบื้องตนเพียงแตแสดงความเคารพแลพูดจาดวยถอยคําซื่อสัตยสุจริต 
เชื่อถอยฟงคําสอนที่ทานสอนดวยความเมตตาเอ็นดูดังไดอธิบายมาเบื้องตนเทานี้ โลกนี้มนัก็เกิด
สันติสุขแลว คือจะตองหมดหนี้สินซึ่งกันและกัน ไมตองทวงหนี้บุญคุณกันอีก นั่นโลกเลย
กลายเปนธรรมไป 

         เราเกิดมาเปนมนุษยนับวาดีอักโขแลว ขอใหรักษามนุษยธรรมไวก็แลวกัน ถารักษาไวไมได 
มันจะเลวลงไปกวามนุษยนี้อีก ไปเกิดเปนสิงหสาราสัตว แตละภพละชาติมันนานแสนนาน 

บิดามารดารกับุตรหลาน บุตรหลานรักบิดามารดา ปูยา ตายาย สามีภรรยารักใครชอบใจในกันและ
กัน เรื่องเหลานี้เปนสัญชาตญาณของสัตวโลก ยอมมีไดทั่วไปแตยังไมไดจัดเขาในเกณฑของการ
กลั่นกรองธรรม แตผูใดที่มีความรักใคร หรือเคารพนับถือในผูมีพระคุณ หรือมีหิริ โอตตัปปะ อยูใน



ใจ แลวงดเวนจากความชั่วบาปกรรมนั้นๆ เพราะกลัวความดีของตนจะเสื่อมเสียไป ผูนั้นจัดไดชื่อ
วาเปนผูกาวขึ้นสูชั้นความเจริญแลว 
 
อาการที่บิดามารดาทํากับบุตรธิดาดังกลาวนี้ มันเปนการเพิ่มหนี้ใหแกลูกหนี้โดยเจาหนี้มิไดรองขอ
อะไรเลย แตเปนที่นาสงสารเจาหนี้ ซึ่งลูกหนี้มิไดรําลึกถึงคุณของเจาหนี้เลย ลงทุนทํางานบานงาน
เรือนใหดูก็ไมเอาใจใส หาหนังสือมาใหเรียนก็ไมอาน สงเขาโรงเรียนก็หนีโรงเรียนไปหาคบเพื่อน
เกเรเสีย พยายามลงทุนใหจนกระทั่งเติบโตเปนหนุมเปนสาวเปนทาวเปนนางขึ้นมา ลูกหนี้บางคน
เริ่มจะโกงเจาหนี้ขึ้นมาแลวก็มี พยายามอบรมใหใชทุนที่ลงทุนไปแลว กลัววาจะเอาไปลมจม ยิ่ง
อบรมยิ่งแนะนําเทาไร ลกูหนี้แทนที่จะคิดถึงบุญคุณเจาหนี้วาทานหวังดี กลับเห็นไปวาเจาหนี้
หัวโบราณ ไมทันกาลสมัย สูตนไมได 
 
 ผูกตัญูรูจักบุญคุณของผูอ่ืนที่ทําประโยชนใหแกตน จะเปนใหกําเนิดเกิดมาเปนคนก็ดี ใหวิชา
ความรูและหาอาชีพใหแกเราจนเปนหลักก็ด ีแมที่สุดแตใหคําพูดดวยวาจาในเวลาที่เราไดรับความ
เดือดรอน อันเปนที่ระงับทุกขดวยสุนทรวาทีก็ดี เมื่อคิดจะทดแทนเพราะเปนหนี้บุญคุณของทาน
แลว เบื้องตนไมมีอะไร ขอแตใหเราแสดงความเคารพเชื่อฟง แลพูดจาดวยถอยคําซื่อสัตยสุจริต เชื่อ
ถอยฟงคําที่ทานสอนดวยความเมตตาเอ็นดู เทานี้ก็จะเปนการตอบแทนหนี้สินบุญคุณของทาน
เหลานั้นไดอยางมากทีเดียว 
 

เมื่อเรามาระลึกไดวา ตัวของเรานี้มีคามหาศาล จะเปนคน จะมีลูกมีเมีย จะเปนเศรษฐีมหาเศรษฐี 
หรือเปนเจาเปนนาย มีคนนับหนาถือตาทั้งบานทั้งเมืองทั้งโลกก็ดี แมจะเปนพระเปนสงฆ มีผูคน
กราบไหวทั่วฟาดินแดนก็ดี ยอมมาจากวัตถุของโลก มีบิดามารดาเปนผูผลิตใหแลว จึงไมควรนําเอา
ของมีคาที่เราไดมาเปนกรรมสิทธิ์นี้ไปใชในทางที่ไมควร 

         พุทธศาสนาสอนใหรูจักบุญคุณของผูมีพระคุณทั้งหลาย แลวทําดีเพื่อสนองพระคุณของทาน
เหลานั้น ถาไมรูจักบุญคุณของผูมีพระคุณแลว คนเราก็จะกลายเปน เดรัจฉานไปหมด 

 



  ไมมีใครจะปฏิเสธไดสักคนเลยวา คนเราที่เกิดมานี้จะไมเอาวัตถุอันมีอยูในโลกนี้มาประกอบเปน
โครงสรางตัวตนเปนไมมี (ธาตุทั้งสี่นี้แหละคือธรรม) แมแตสัตวและพืชติณชาติที่เกิดอยูบน
แผนดินนี้ทั้งหมด ก็ไมพนเอาวัตถุของโลกนี้มาประกอบจึงจะเกิดแลงอกงามขึ้นได 

          วัตถุของโลกนี้เปนของกลาง มิใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ใครจะถือเอาเปนกรรมสิทธิ์แตผู
เดียวไมได ถึงจะถือเอาก็ไมเปนของตนไดแตผูเดียว ใครมาเกิดกอนเอาไปใชกอน และบริโภคชั่ว
ระยะเวลาที่ยังดํารงอยูนี้ เวลาแตกดับแลวสละทิ้งไวในโลกนีต้ามเดิม คนทีหลังเกิดมาก็จะตองเอา
ของเขาทิ้งไวนั้นมาประกอบเกิด และบริโภคตอไป 

 

 วัตถุทั้งหลายที่เราอาศัย เชนรางกายเปนตน มันไมใชของเรา บอกไมได หามไมฟง มันจะตองแก 
จะตองเจ็บ จะตองตาย เหตุนั้นอันนี้จึงจะตองเปนอนัตตา ไมมีสาระแกนสารอะไร เรียกวาอนัตตา 

         มนุษย คนเรานี้ เปนสมบัติชิ้นเดียวอันล้ําคาของโลกที่จะนํามาลงทุน เพื่อนํามาซึ่ง
ผลประโยชนทั้งปวง อันมีอยูในโลกนี้และโลกหนา ทั้งที่ดีแลที่เลว หากปราศจากมนุษยคนนี้คน
เดียวเสียแลว จะประกอบกิจใดๆ จะไมมีผลเลย ตางแตวาถาลงทุนในทางที่ผิด ประกอบดวยทุจริต 
จะใหผลผลิตเปนทุกข แตหากลงทุนในทางที่ชอบ ประกอบดวยสุจริตแลวผลิตผลอันเปนสุขก็จะ
ตามมาเอง 

 เกิดมาตองเปนทุกขแน โยม จะตางกันก็ทุกขมากทุกขนอยเทานั้นแหละ การทําบุญตองสงไปให
ชาติหนาแน ของเราทําแลวจะไปไหน การทําบุญไมใชหนทางพนจากทุกขโดยตรง แตเปนทางทํา
ทุกขใหนอยลง ภาวนานั้นซี เปนทางนําทุกขใหหมดไป 

         เมื่อเราเขาใจตามเปนจริงแลว หากจะมีเหตุการณอะไรมากระทบ ตามวิสัยของโลก ซึ่งเปน
ของหวั่นไหวอยูตลอดกาลก็ด ีจิตของเราก็มิไดหว่ันไหวไปตามเหตุการณนั้น เพราะสติควบคุมจิต 
พิจารณาเห็นดวยปญญาแจงชัดอยู จึงจะไดชื่อวา เปนผูรูอยูในโลกอันวุนวาย ดวยความสันติสุข 

โลกกับธรรมตางๆ ก็เดินเขาหาจุดหมายอันเดียวกันคือความสุข แตวิธีเดินมันผิดกันไปคนละทาง 
ฉะนั้น ผลมันจึงไมเหมือนกัน คือโลกมีแตจะเอาถายเดียว คิดปรุงแตงกอบโกยสะสมเอาๆ หนักเขา
จนเปนการเห็นแกตัว อันเปนเหตุทําความเดือนรอนเปนทุกขแกคนอื่นไปก็มี แลวก็ไมมีเวลาอิ่ม



เวลาพอสักทีเสียดวย แมอายุจะสักรอยปตายไป ความอิ่มความพอก็ยังไมมีสิ้นสุด ตายไปแลวยังเปน
หนี้ของโลกอยูเลย (คือความพรองอยู) จึงเปนทุกขทั้งแกตนและคนอื่นดวย 

          ชาวโลกทั้งหลายไมชอบทุกขจึงไมเห็นธรรม "ทุกขเปนของควรกําหนด" มิใชของควรทิ้ง ถึง
จะทิ้ง ก็จะเอาไปทิ้งใหใคร 

 

เรามีกรรมจึงตองมาเกิด เกิดมาแลวก็ตองแก เจ็บ ตาย เปนธรรมดา ความเจ็บความตายปองกันไมได 
แตที่ชวยไดก็คือ การระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เอาเปนที่พ่ึงอยางแนวแน ทําใหจิต
พนเสียจากความเจ็บ ความตาย ดวยการไมยึด จิตมันไมคิดถึงความเจ็บ ความตาย เจ็บก็เจ็บไป ตายก็
ตายไป อันนั้นเปนการระลึกถึงพระรัตนตรัย และระงับภัยอันตรายไดอยางหนึ่ง การระลึกถึงคุณ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ปองกันภัยไดจริง 

         ไปอยูปา ประสบเหตุการณตางๆ ที่ทําใหทุกขแสนทุกข กลัวแสนกลัว กลัวถึงที่สุดแลว มัน
เห็นธรรม เพราะพึ่งใครไมได ตองพึ่งตนเอง 

  เราเกิดมาเปนคน จะเปนหญิงเปนชาย รูปรางจะสวยหรืองามหรือข้ีเหรอยางไรก็อยาพากันดีใจ
เสียใจเลย นั่นมันมิใชของเรา มันเปนของกลางของโลกดังกลาวแลวขอแตใหมันครบครันใชไดก็
พอแลว เหมือนกับธนบัตรรัฐบาล จะเกาจะใหมขาดบางเล็กนอย ราคาก็ยังเทาเดิม เวนแตขาดมาก
ใชไมไดก็เอาไปคืนรัฐบาล ทานก็ยังรบัเปลี่ยนให (คือตาย) 

         เราควรอดทนตอเหตุการณ เมื่อมีจิตใจตางกัน มีกิริยาตางกัน จึงควรอดอยางยิ่ง อยาเอาแต
อารมณของตน ควรคิดถึงอกเราอกเขาบาง 

 สุขภาพทางกายเราบํารุงมามากแลว  แตสุขภาพทางใจ  คือ  ความสงบของใจ  ไมมีการพักผอน เมื่อ
ไมมีการพักผอนสุขภาพทางใจก็ไมดี ทําใหจิตใจหงุดหงิดวุนวาย เดือดรอน เพราะฉะนั้น เราควรพา
กันที่จะหาโอกาส หาเวลารักษาสุขภาพของใจ คือ ใหทําความสงบใหได ไมมากก็เล็กๆ นอยๆ ได
ชั่วครูหนึ่ง ขณะหนึ่งก็เอา 
         ทําใจใหผองใสตองใชปญญานะซี เหมือนกับเพชรนิลจินดาที่เขาเอามาแตดินเปนของใสจริงๆ 
แตมันมีเศราหมอง ตอเมื่อไปเจียระไนเสียใหละเอียดลงไป มันจึงคอยผองใสเต็มที่ ฉันใด ใจก็อยาง
นั้นเหมือนกัน 



 

ความเจ็บก็เชนเดียวกัน เราจะพยายามรักษาสุขภาพอนามัยใหดีที่สุด ก็รกัษาไดเพียงเปลี่ยนหนา
ความเจ็บเทานั้น เชน เจ็บในเวลานั่ง เราจะตองนอน เจ็บเวลานอน เราจะตองลุกเดิน เจ็บในขณะ
เดิน เราจะตองยืนหรือนั่ง เปลี่ยนเจ็บอยูอยางนี้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือตลอดวันตาย 

         อาหารที่สัมผัสทางกาย กินอิ่มพอได แตอาหารทางใจ (มโนสัญเจตนาหาร) กินไมรูจักอิ่มไม
รูจักพอสักที 

 

ผ ูไมเขาใจในเหตุผลของความตาย เมื่อถึงความตายจึงเปนทุกข เพราะอาลัยในความตาย แตผูตาย
กลับสบายแฮ เพราะไมตองตายอีก 

         คนที่ตายไปแลวเทานั้น เปนผีที่นาเกลียด แตหาไดรูไมวาตัวของเราก็เปนผีสดศพหนึ่งดีๆ 
นี่เอง นอกจากจะเปนผีสดแลว ยังเปนปาชาที่ฝงผีของสัตวตาง ๆ  มีหมู วัว เปด ไก เปนตน ซึ่งเรา
ขนมาฝงอยูทุกๆ วัน คนที่ตายแลว เขาไมไดเปนปาชาของสัตวอ่ืนอีกตอไปแลว 

 

 ผลที่สุดตัวของเราเกิดขึ้นมาก็ตองตาย ไมมีตนไมมีตัวสักอยางเดียว ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ รวมเปน
กอน แตกสลายลงไปก็เปนดิน น้ํา ลม ไฟ ของเกา มันมีอะไรเหลือละคราวนี้ ทุกคนพิจารณาเห็น
ความจริงอยางนี้ มันก็ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน อยูเย็นเปนสุข ปราศจากอุปทวันตรายทั้งปวง
หมด ตางก็มีความเอ็นดู เมตตาสงสารปรานีซึ่งกันและกัน เห็นความไมเที่ยง เปนทุกข เห็นเปนของ
อนัตตา ทุกคนตองเปนอยูอยางนั้นหมด ใจมันก็สงบ 

         สังขารรางกายแกชราภาพ ยอมเสื่อมคุณภาพ ทํางานอะไรไมคอยได แตธรรมยิ่งแกก็ยิ่งมี
คุณภาพดี ธรรมยอมไมถึงซึ่งแกชราภาพ 

 

ของที่บริโภคนํามาหลอเลี้ยงในขณะที่ยังดํารงอยูนั้น เมื่อถายออกมาก็จะถายลงไปถมบนแผนดินนี้
อีก กลายเปนปุยหลอเลี้ยงผักหญา แลลูกไมผลไมตางๆ ผูเกิดมาทีหลังก็จะตองอาศัยของเกาเขา



เหลานั้นบริโภคหลอเลี้ยงใหเขาไดทรงอยูตอไปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใชบริโภควัตถุของโลก
อยางนี้ตลอดไปไมมีที่สิ้นสุด ไมทราบวาใครเปนผูเกิดกอนเกิดหลัง และใครบริโภคของใครกันแน 

          คนเราที่เกิดมาในพื้นปฐพีนี้ทั้งหมด ที่จะหาความสุขไมมีเลย พระองคตรัสวา "ทุฆราวาสํ" 
เปนฆราวาสก็เปนทุกข "ทุปพพชิตํ" เปนพระก็เปนทุกข ที่วาสุข ๆนั้น เพราะมัวเมาในความทุกข
ตางหาก 

 เมื่อไดรับความทุกข กลุมใจแลว ก็บอกวานี่แหละเราเคยทําไวเชนใดแลวเราก็ไดรับอยางนี้แหละ 
เราก็พอใจยินดีกับกรรมของเราแลว เราจะไมทํากรรมชั่วนั้นขึน้อีกตอไป กรรมที่มันมีอยูแลวแต
กอนก็คอยๆ หมดไป ๆ ไมใหกรรมใหมเกิดขึ้นมาอีก นี่จึงจะถูก ถูกหนทางที่พระพุทธเจาทานสอน 
อยาไดสรางกรรมเวรตอไปอีก จะเกิดภพเกิดชาติไมมีที่สิ้นสุดลงได 

         สิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี ้มันจะเกิดกิเลสขึ้น ก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้ เปนตน เปนเหตุทั้งนั้น 

 

 สิ่งที่ไมดีมันสกปรก มนันาเกลียด จึงเรียกวาบาป บุญเปนสิ่งที่ดี ทําลงไปแลวมันสะอาดจิตใจผอง
ใสและเบิกบาน จึงเรียกวาบุญ 

         ถามีอิจฉาริษยา เบียดเบียน ยกโทษซึ่งกันและกัน ไมวาจะอยูปา อยูวัด อยูที่ไหนก็แลวแต มัน
เปนนรก ไมใชสวรรค ไมเปนภาวนา เรียกวาไปหานรก นรกมนัอยูใกลกับเรานี่แหละ ไมตองไปหา
ใตดิน ใตภูเขา หรือที่ไหนๆ มีอยูในตวัของเรา เราทําใหเกิดขึ้นในตัวเรานี้เอง ความเดือดรอนอยูใน
ตัวเรา นี่แหละเรียกวานรก 

 

กรรมที่ตนกระทําไวแลว ไมวากรรมดีและกรรมชั่ว ผลของกรรมนั้นยอมเกิดที่ใจของตนเอง มิใช
ผูทํากรรมผูหนึ่ง เจากรรมนายเวรอกีผูหนึ่ง คนที่ทํากรรมทําเวรแกกันแลว เมื่อยังเปนคนอยูนี้จะพน
จากกรรมจากเวรได ก็เมื่ออโหสิกรรมใหแกกันและกัน ในเมื่อยังเปนคนอยูนี่แหละ ตายไปแลวจะ
อโหสิกรรมใหกันและกนัไมไดเด็ดขาด 



          คนเราบางคนเขาใจวาทําผิดแลวไมมีหนทางที่จะแกไข ทําชั่วแลวไมมีหนทางที่จะกลับตัวได 
อันนั้นเปนความเขาใจผิด แทที่จริงคนเราถาหากรูจักวาสิ่งใดที่เปนของสกปรกนาเกลียด สิ่งนั้นเรา
ก็รีบลางรีบชาํระใหสะอาดเสีย ก็จะดีขึ้นไดทันที 

 

ตัวกรรมแทเกิดที่จิตใจของบุคคล คนไมมีใจไมทํากรรมนั้นๆ ได เชนคนตายแลว ไมเคยเห็นเขามา
ทํากรรมอีก มีแตคนยังมีชีวิตจิตใจอยูบนโลกนี้แหละ พากันทํากรรมดีและชั่ว ยุงกันอยูนี่แหละไมมี
ที่สิ้นสุด จิตใจเปนผูริเริ่มที่จะทํากรรมนั้นๆ กรรมจงึคอยเกิดขึ้น กรรมไมไดเกิดเอง เปนเอง 
 
          เจากรรมนายเวรก็คือตัวของเราเองนั่นแหละ เราไดกระทําไวแลวดวยความตั้งใจ มิใชมีคน
อ่ืนมาบังคับใหกระทํา หรือคนอื่นมายกให จิตที่ตั้งเจตนาไวแลววาจะทํากรรมนั้นๆ ไมวาดีหรือชั่ว 
นั่นแหละตัวกรรม ผลของกรรมดีและกรรมชั่วก็จิตของผูนั้นไดเสวย คนอื่นจะเสวยแทนไมได 

   

 

พระพุทธเจาทานวากรรมที่ตนทํามาแลว ความชั่วที่ตนทํามาแลว ทําอยางไรมันก็ไมหาย ตองติดตัว
อยูร่ําไปกวาจะหมดกรรม หมดเวร 

         แรงของเวรนี้มันรายกาจเหลือหลาย หากวาคูเวรทั้งสองมาเห็นโทษของมันแลวหันหนาเขาหา
กัน ตางก็ใหอโหสิกรรมแกกันและกนั เวรนั้นยอมสิ้นสุดลงเพียงแคนั้น 

         เวลาที่มันลวงเลยไปนั้น มันไมใชลวงเลยไปเฉยๆ มันนําชีวิตของเราใหหมดไปๆ ดวย โอกาส
เวลาที่จะทําความดี มันพลอยหมดไปดวยกันกับชวิีตรางกาย 

          เมื่อทําแตกรรมดีเรือ่ยๆ ไปจนเคยชินแลว กรรมชั่วมันจะละไปเองโดยไมรูตัว 

กรรมนี ้เมื่อทําลงไปแลวยอมไดรับผลในปจจุบัน ไมวาจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่ว ในทีล่ับหรือในที่
แจง ยอมไดรับผลกรรมนั้นดวยใจของตนเอง คนอื่นจะรูหรือไมก็ตาม ตัวของตนนั่นแหละยอมรูชัด
ดวยใจของตนตลอดเรื่อง สวนภพอื่น ชาติอ่ืนเปนอีกเรื่องหนึ่ง 



         ความชัว่มันยุแหยจิตใจของบุคคล ที่ไมมั่นตอความดีใหหลงตามไป แตจิตใจของบุคคลที่
มั่นคงในความดีแลว หายุแหยหรือหลอกลวงไดไม อันความดีนั้นมีนอยแตเปนของหายาก ความชั่ว
นั้นมีมากแตเปนของหางาย 

 

เมื่อคนบางคนไมดีมาแตเดิมแลว  เวลามาบวชในพระศาสนาเขา ธาตุแทความเลวของมันก็ยังติดตัว
มาอยูนั้นเอง มิใชมาบวชแลวมันจะหลุดออกไปหมดเหมือนกับเราถูขี้ไคลก็หาไม   ทั้ง
ระเบียบ   ธรรมวินัย   ขอบังคับ  ก็มีอยู  ครูบาอาจารยก็พร่ําสอนอยู แตมันไมยอมรับทําตาม ไม
ทราบวาจะทําอยางไร 

         ผูคิดประทุษราย  อาฆาตพยาบาท  เบียดเบียนคนอื่นนั้น  ฝกหัดใหมีจิตเมตตากรุณาปรานี เผื่อ
แผแกคนอื่น ทําจิตใจใหแชมชื่นเบิกบาน ตอสถานที่และบุคคลนั้นๆ นี่วิธีแกกรรม แกเวร 

 

ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในโลกนี ้แมที่สุดแตตัวของเราเอง มันเปนแตเพียงของอาศัยชั่วคราวเทานั้น 
ฉะนั้น เมื่อสิ่งนั้นๆ เกิดมีมาแลว จะใหรูอ่ิมและพอเปน แลวใชแลสละใหเปนประโยชน สมควรแก
ฐานะและหนาที่ของมันเสีย 

          สมบัติ ิที่มนุษยตองการ ไมทราบวาจะกอบโกยเอาไปถึงไหน ครั้นไดมาเพียงแคเอามาเลี้ยง
ชีวิตเทานั้นแหละ เลี้ยงชีวิตใหมันนานตายหนอย นั่นละประโยชนของมนุษยสมบัติ เพียงแคนั้น
แหละ 

 

ความโลภมนัมิใชอยูที่วัตถุ แตอยูที่ใจ คือความอยาก วัตถุมันจะมีมากสักเทาไร ก็แตความอยากมัน
ไมพอ มันก็ไมพออยูดีนั่นเอง 

         อุตสาหพยายามใหเห็น ใหรูจักตัวของเรา ทุกคนพยายามตรวจดูตัวของตน ความโลภ ความ
โกรธ ความหลงมันเกิดที่ตัวของเรา ครั้นเมื่อเราไมเห็นตัวของเราแลวเราก็ไมเห็นความโลภ ความ



โกรธ ความหลง แทที่จริงจิตใจของเราเปนของใสสะอาดและบริสุทธิ์ แตเราไปยึดเอาความโลภ 
ความโกรธ ความหลง มาใส มันก็เลยขุนมัวไปหมด 

 

ความอยากทําใหใจขุนมัว น้ําขุนทําใหไมเห็นตัวปลา ถึงแมนน้าํใส แตก็ยังกระเพื่อมอยู ก็ไมเห็นตัว
ปลาเหมือนกัน 

         ความทะยานอยากของคนในโลกนี้ไมพอสักที จึงเปนเหตุใหเกิดทุกข ไมวาอยากในสิ่งใด
ทั้งหมด เมื่อไดสิ่งนั้นมาแลว แตความอยากยังไมหยุดจึงตองเปนทุกข เมื่อจับตนเหตุแหงทุกขได
แลว ไมตองไปมัวแสวงหาสิ่งอื่นมาบําบัดทุกขใหเสียเวลาเขาไปหยุดความทะยานอยากแลวก็สิ้น
เรื่อง 

 

คนเราไมดีเสียอยางเดียว จะทําอะไรก็ไมดีทั้งนั้น เกิดในตระกูลผูดีมีหนา มีธรรมประจําตระกูลดี 
เขาศึกษาในสถาบันที่ดีมีระเบียบ สอนดี เขาทํางานในสถานที่งานดี ๆ มีเงินเดือนสูง แตตนเอง
ประพฤติไมดีก็ไรคาทั้งนั้น แมแตเขามาบวชในพระพุทธศาสนา ก็ไปทําลายความดีในที่นั้นๆ หมด 

          คนรกโลกถาเปนนาก็นารกราง ไมเปนประโยชนแกมนุษยโลกเลย แตมนุษยรกยังซ้ํารายกวา
นารกเสียอีก คือมนุษยมีปากมีทอง เมื่อข้ีเกียจเสียอยางเดียวแลวทองก็กลวง คนทองกลวงนี้แหละ
มันเปนเสี้ยนหนามในโลก ลักเล็กขโมยนอย ฉอโกง เบียดบังไมเลือกของใคร เอาตะบัน ขอแตให
ไดมาจุกทองกลวงของมันก็แลวกัน 

 

บาปที่ทําดวยเจตนาอันแรงกลา ไมสามารถลบลางได บาปที่ทําดวยไมเจตนาพอจะลบลางไดบาง
บางกรณี การทําภาวนาในปจจุบัน ไมคิดถึงอดีต อนาคต จะลดบาปเล็กๆ นอยๆ ลงบาง แตมิได
หมายความวาบาปนั้นไมใหผล เปนแตทําใจใหสงบได ในขณะที่ลงปจจุบันเทานั้น 

         บุญคือความอิ่มใจ บุญคือความพอใจในการที่เราสละจาคะลงไปแลว เกิดเต็มตื้นขึ้นมาภายใน
ใจ อันนั้นแหละเปนตัวบุญแท บาปก็ตรงกันขาม เราคิดประทุษรายคนอื่น ทําลายคนอื่น เชนวาตี



ศีรษะเขา หรือขโมยของเขา อันเปนเจตนาภายใน นั่นแหละเปนตัวบาป บาปเพราะเหตุที่ใจเศรา
หมอง 

พุทธศาสนาจะตั้งมั่นถาวรอยูได ก็ดวยการปฏิบัติโดยสวนมาก ปริยัติเรียนแลวไมปฏิบตัิตาม หา
เปนประโยชนอะไรไม 
           

          พระพุทธเจาทานใหเห็นตามความเปนจริงอยางไร ใหเห็นตามความเปนจริงอยางนั้น นั่น
แหละเปนของจริงแท อัตภาพเปนของหลอกลวงใหเราลุมหลง แตคนชอบ ถาพูดตรงๆ ไมชอบ 
ปรุงแตงใหหลงเทาใดยิ่งอยากหลง คนทั้งหลายในโลกนี้มันเปนอยางนั้น หลงมัวเมาก็พอแลว ยิ่งมี
คนมาหลอกมาลวงยิ่งไปใหญเลย 

ศาสตรทั้งหลายซึ่งมีอยูในโลก  ทั้งหมดสอนกันไมมีที่สิ้นสุด  ยิ่งเรียนยิ่งสอนก็ยิ่งกวางออกไปทุกที 
มีพุทธศาสนาเทานั้นที่สอนใหถึงที่สุดได พุทธศาสนาสอนเบื้องตนใหรูจักกายอันนี้วา  มีสิ่ง
ตางๆ  ประกอบกันเขา  จึงเรียกวา สรีระรางกาย (คืออาการสามสิบสอง) และมีหนาที่อะไรบาง 
พรอมกันนั้นก็สอนใหเห็นเปนของอสุภะเปนของจริงไปในตัว สอนใหรูจักโลกอันนี ้(คือ มนุษย) ที่
ประกอบไปดวยทุกขทั้งนั้น ผลที่สุดก็ตองแตกดับไปเปนธรรมดาของมัน 

          พระองคทรงสอนใหพัฒนาทางดานจิตใจใหมันสูงขึ้นมา มันเห็นแกตัวก็ทรงสอนใหรูจัก
กําจัดเสีย และใหรูจักเฉลี่ยความสุขแกกันและกัน ตามสมควรแกอัธยาศัย 

 

  พระพุทธเจาทานสอนนั้นตรงไปตรงมา แตคนไมชอบ บังไว ปกปดไว มันจึงไมเห็นของจริง 
พระองคทรงสอนตรงไปตรงมาเลย ทานบอกวารางกายเหมือนกับซากอสุภ เปนของปฏิกูลโสโครก 
เมื่อมีคนใดมาพูดวาเรา สกปรกนี่ โกรธใหญไมชอบใจเลย 

         ศาสนาพุทธไมเพียงสอนใหคนศึกษาหรือนับถือเพียงเทานั้น แตวาสอนใหคนตั้งใจปฏิบัติ ถา
ไมมีการปฏิบัติ เพียงแตถือเฉยๆ ก็จะไมไดรับคุณคาเทาที่ควร ศาสนาพุทธสอนสัจจะคือของจริง 
ใหเขาใจของที่มีอยู ของที่มีอยูนั้นแหละคือของจริง คือสอนตัวเราทุกคน ซึ่งเปนผูมีอยูแลวทั้งนั้น 
คือ กายกับใจ 



พระพุทธศาสนาจึงสอนเขาถึงใจ คือสอนถึงที่สุด คือเขาถึงความบริสุทธิ์นั่นเอง สุดนั่นก็คือที่สุด
ของทุกขนั่นเอง ถาเขาถึงใจแลว ไมมีทุกขมีรอน ไมปรุงไมแตง ไมคิดไมนึกก็หมดเรื่องเทานั้น
แหละ ถาปรงุแตงก็จะไปกันมากมาย หลงใหลไมมีที่สิ้นสุด 

          ผูทําใหพระศาสนาเจริญนั้นพูดแตสิ่งที่เปนจริง เปนประโยชน และไมพูดเลน พูดมีเหตุมีผล 
ปฏิบัติภาวนาอยางนี้ บริกรรมอยางนี้ ทําจิตใจใหรวมได สงบ ระงับกิเลสความฟุงซานไดอยางนี้ 

 

ปลูกสัจจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาลงไปในดิน (คือคนเรา) นี้ แลวมันกข็ึ้นงอกงามดีไดทุก
อยาง ทาน ศีล ก็ปลูกลงไปเถิด ในที่อันนี้แหละ เมื่อปลูกลงไปแลวขอใหรดน้ําใหดี เปนขึ้นงอกงาม
หมดทุกสิ่งทุกอยาง น้ําคืออะไร น้ําคือศรัทธาความเชื่อมั่น 

          ธรรมมีอยูพรอมในตัวของเรานี้แลว ไมตองหาธรรมที่อ่ืน ลงมือพิจารณาหรือคิดคนไดแลว 
มิใชเรื่องของใครทั้งหมด แตมันเปนเรื่องของแตละบุคคล จะตองพิจารณาใหรู ใหเขาใจ เห็นดวย
ปญญาอันชอบของตนเองเทานั้น 

ธรรมตองอาศัยอยูกับโลก ไมมีโลก ธรรมก็อยูไมได ผูเห็นธรรม รูธรรมกค็ือผูมารู มาเห็นโลกตาม
ความเปนจริง และเบื่อหนายคลายจากโลกนั้นเอง 

         พึงทําสวรรคใหเกิดแกเราเสีย เมื่อเรายังเปนมนุษยอยูนี้ การเฉลี่ยความสุขใหคนอื่น ทําให
จิตใจเราเบิกบาน ผองใสสะอาด มันตองสะอาดจากที่นี่เสียกอน ถาหากวาที่นี่ไมเบิกบาน ไมสะอาด 
ไมปลอดโปรง ไปภพหนามันก็เศราหมองอยูนั้นเอง สัคคะ หรือ สวรรค เรียกวาสุคติ (ที่ๆ มี
ความสุข) 

 ที่จริงชาวเอเชียเปนชาติที่เจริญมากอนแลว มีขนบธรรมเนียมประเพณีแลวัฒนธรรม ศลีธรรมดีงาม
เรียบรอยมากอนนานแลว ชาวตะวันตกเพิ่งมาเปลี่ยนสภาพจากเปนปาเมื่อไมกี่พันปมานี้เอง พอเขา
เปลี่ยนจากสภาพปามาเปนชาวบานใหม ชาวเอเชียเลยเห็นวาเปนของแปลกแลโกด ีเลยไปเอาแบบ
ของเขามาใช จึงไดเลอะกันไปใหญ สวนเขาจะมีความรูสึกอะไร เพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนจากปามาใหม 
ๆ เหมือนกับเราเอาลิงมาหัดนุงกางเกงนุงเสื้อเลนละครเทานั้นเอง ความจริงคนเปนผูไปหัดใหลิง
เลนละคร แตพอลิงหัดไดบางไมไดบาง คนกลับชอบใจวา ลิงเลนดีกวาคน  



         ดูแตนักศึกษานักเรียนสมัยนี้ก็แลวกัน โดยมากใชสังคมแบบตะวันตก นานหนักเขาบางคน
ตัวเองก็เลยพลอยตกตามไปดวย 

พระพุทธเจาจึงสอนใหอบรมใจ ใหทรมานใจตนเอง อยางเบื้องตนหัดอยาใหมันโกรธ อยาใหมัน
สงสายไปหาความโกรธ ใหจิตใหใจสงบขึ้น เนื่องจากมันเกิดที่ใจ เราจึงตองมาหัดดูที่ใจ พอมาหัด
อบรมที่ใจแลว ใจมันก็ด ีนิสัยมันก็ดขีึ้น ถาใจดีแลวกายมันก็ดไีปเสียทุกอยาง ความโกรธมันก็ไมม ี
ความหงุดหงิดฉุนเฉียวก็ไมมี เพระเราอบรมใจ 

          ผูที่ยังทําใจของตนเองใหสงบไมไดแลว จะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนสันติ มา
พิจารณาก็คงไมเกิดผล 

เรื่องปาฏิหาริย โดยมากมันเปนตามนิสัยวาสนาบารมีที่เคยสรางสมอบรมมาแตกอน ถาหากบารมี
ไมมีแลว จะหัดเทาไรๆ ก็ไมเปนไปได ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจาทานก็ไมปฏิเสธ แตก็ไมทรง
สอนทางนั้น สอนใหละความชั่ว ทําใจใหบริสุทธิ์สะอาด 

          การปลุกเสกเปนเรื่องทางไสยศาสตร  พุทธศาสนาไมมี  ความจริงพระพุทธรูปมิใชของขลัง
เปนแตพยานใหระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจาตางหาก 

ธรรมทั้งหลายเกิดจากความสงบ  ความสุขเกิดจากความสงบ   สุขอื่นที่ประกอบดวย
อามิส   ทุกๆ  คนก็พากันรูรสชาติของมันแลววามันมีรสชาติขนาดไหน แตความสุขที่เกิดจากความ
สงบ บางคนอาจไมไดพบเลยก็มี เพราะฉะนั้น จึงควรที่จะพากันอบรม ความสงบ ใหรูจักรสชาติ
ของความสงบบาง 

         การฝกหัดสมาธิภาวนาเปนการฝกหัดใจ ซึ่งเปนของไมมีตัวไมมีตน ไมเหมือนการสอน
หนังสือ ตองฝกหัดดวยตนเองใหชํานิชํานาญ รูจักเลหกลมารยาของใจเสียกอน จึงจะฝกหัดคนอื่น
ไดถูกตอง 

 

การฟงเทศนก็ตองการใหใจสงบนั่นเอง   ถาหากวาใจสงบจนกระทั่งฟงเทศนไมไดยินอะไรเลย นั่น
แหละถูกตองแลวฟงเทศนในที่ใดๆ หรือในอุบายอันใด ก็เพื่อสงบแหงใจนี่เอง พระธรรมเทศนาที่
พระพุทธเจาเทศนใหพระภิกษุสงฆฟง ก็ตองการใหใจสงบเปนสมาธินั่นเอง 



         ภาวนาไมใชการได เปนการทิ้ง ทิ้งของไมดี ชําระของไมดีที่มันติดอยูที่ใจของเรา 

         เพราะเหตุนั้น จึงมาหัดภาวนาใหมันเห็นของไมดี ที่อยูในใจของเราแลวทิ้งของอันไมดีนั้น
เสีย นี่คือการภาวนา 

 เมื่อจิตสงบแลวก็มองเห็นตัวเอง (คือความสงบของใจ) นั่นแหละคือตัวเรา มองเห็นตัวเราแลว จง
รักษาตัวเรานั้นใหมั่นคง ดวยการทําสติกําหนดใหแนวแนอยูเสมอทุกเมื่อ มันจะคิดดีคิดชั่ว หยาบ 
ละเอียด ก็รูอยูเสมอ ใหรกัษาอยูอยางนี้จะนานแสนนานสักเทาไรก็ตามใจ อยาไปอยากรูโนนรูนี่ 
อะไรตางๆ นานา มันเปนตัณหา เดี๋ยวจิตจะเสื่อม ใชไมได 

         ใจเปนใหญกวาอะไรทั้งปวงหมด ถาเราคุมใจใหสงบไมวุนวายสงสายไดแลว ความเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา ปวดนั่นปวดนี่ จะหายไปโดยไมรูตัว 

  ปญญาพิจารณาเห็นสังขารรางกายของตน เห็นอะไร เอากระจกมาสองดูก็ไดหรอก หนาตาของเรา
นี่แหละ ไมตองไปสองคนอื่น มันเห็นของแก ของเฒา ของชํารุดทรุดโทรม เหี่ยวแหง อันนี้มันเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นเทานี้ก็เอาละไมตองเห็นอื่นไกล พยายามใหเห็นอยูอยางนั้นอยูเสมอ 
เพียรพยายามอยูตลอดเวลา 

         จิตนี้ชอบกล ยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัด ยิ่งมัดยิ่งผูกใหแนน ตึงเขาทุกที หากเรานิ่งเฉยเสีย ถงึมันจะไมหลุด 
แตมันก็ไมรัดใหเดือดรอนเกินไป 

จิตที่ปลอยวางสิ่งทั้งปวงหมด มารวมอยูในพุทโธอันเดียว จิตเปนอันเดียวเอาพุทโธเปนอารมณ นั่น
แหละเรียกวาภาวนาสมาธิ 

         เราตามกําหนดใหเขาใจเรื่องจิตอยูอยางนั้นไปเรื่อยๆ เสียกอน ตอไปมันเปนเองของมัน อยา
พ่ึงอยากไดความรูกอน ไมดี ใหมันเปนไปกอนแลวจึงคอยรูตามหลังคืออยาใหไปฉลาดกอนโง ถา
ไปฉลาดกอนโงก็เลยไมฉลาดสักที ความโงมาเสียกอนความฉลาดมันจึงมาตามหลัง มันไปรูความ
โงมันจึงคอยฉลาด ถาไปฉลาดกอน เลยไมรูจักโง รูจักโงนั้นแล คือความฉลาด 

การภาวนาตองพึ่งตนเอง การที่จะหวังพึ่งคนอื่นมันจะไหวหรือ หัดพึงตนเองใหไดในปจจุบัน
เดี๋ยวนี้แหละ จึงเรียกวาภาวนามีหลัก ถายังพึ่งตนเองไมไดแลวก็ยังไมมีหลัก ใหจับอยางนี้ หลักคือ
ตัวใจของเรา เรามาจับหลักอันนี้ใหไดแลว ไดชื่อวาพึ่งตนเอง 



         การหัดภาวนาในทางที่ถูก ไมเปนไปเพื่อเสียจริต ยิ่งหัดเขาไปก็ยิ่งทําใหคนมีสติมีปญญา มี
ความสงบเสงี่ยม เรียบรอยสุภาพขึ้น ถาหากวาไมถูกหนทาง หัดภาวนาไป บางทีมันอาจจะเกิดภาพ
นิมิตตื่นตระหนกตกใจ แลวกลัว สงออกไปภายนอก ไมได นอมเขามาภายในใจของเรา 

 ไมวาใครทั้งหมด เรื่องภาวนาไมใชเปนของงายๆ คนที่เปนเองเรียกวาวาสนาสูงสงที่สุด โดยมากที่
อยากจะมาภาวนาก็เพราะเห็นทุกขทั้งหลายเหลานี้แหละตองฝาฝนอุปสรรคบากบั่นเพื่อจะใหพน
ทุกข คือหัดทําความสงบ ถาไมเห็นทุกขอยางนี้แลว ไมมีใครอยากภาวนาใหพนจากทุกขเลย 

         อยาไปแสสายหาความรูในเมื่อมันสงบแลว ความสงบนั้นมันจะหายไป มันจะเกิดความรู
ขึ้นมาเอง ถามันไมเกิดก็ใหรักษาความสงบไวกอน จะนานแสนนานก็ชางมั่นความคิดคนหาความรู
โดยปราศจากความสงบแลว เปนของปลอม 

 ขอเท็จจริงผูที่ไดทั้งหลาย ตองหมดความอยากเสียกอนจึงจะได จริงอยูความอยากเปนเหตุเบื้องตน 
แตการที่จะได ตองทําความอยากใหหมดไป จึงจะได 

         การภาวนาไมใชเรื่องอยากได อะไรๆ ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอยางมันไดมามากมายเยอะแยะแลว 
คราวนี้มาลองหัดทิ้งดูเสียบาง คิดหัดปลอยวางลงในปจจุบัน ใหเห็นจิตแท คือของจริงตัวเดิม 

         ผูบําเพ็ญเพียรภาวนา ทําคุณงามความดี เห็นคุณคาแลว ไมขี้เกียจ ทุกขหายไปเอง 

 เวลาบมผลไมตองเอาไวที่เดียว ไมตองยายไปยายมา เอาไวที่เกานั่นแหละเมื่อบมแลวมันจะสุกงอม
ของมันเอง ถาตองการอยากใหสุกเร็ว ก็เอาเครื่องอบอุนใสเขาไป แตวาสุกอยางนั้นสุกไมหวาน ไม
เหมือนใหมันสุกดวยกําลังของมันเอง มันมีรสชาติหวานดีดวยกําลังความแกของมันเอง การทํา
สมาธิภาวนาก็เหมือนกัน ถารีบรอนนกัมักจะไมไดผล เราทําสม่ําเสมอเปนกิจวัตร ทําใจใหเฉยๆ 
อยาไปรีบรอนเลยทําใจใหรีบรอนเลยไมเปนอีก อยากจะเห็น อยากจะเปน อยากจะมีอะไรตางๆ ให
มันเกิดขึ้น เลยไมเปน อยางชาวบานเขาวา สุกกอนหาม อันนี้ก็ฉันเดียวกัน 

 อยาภาวนาเอารางวัล (รูเห็นเหตุการณ ฯลฯ) เลย เราภาวนาเพื่อการพนทุกข 

         ปญญา เปนสิ่งที่เราทุกคนไมเลือกชั้น ไมวาไพร ผูดี มี จน ยอมปรารถนาดวยกันทั้งนั้น ถาได
ทราบวาคนนั้น คนนี้ แมจะไมใชลูก หลาน เหลนหรือญาติมิตรของเราก็ตาม วาเขาเปนผูดีมีปญญา
เฉลียวฉลาดแลว ก็จะแสดงความสนใจเปนพิเศษในบุคคลนั้น 



         มิใชจิตฝกหัดเรา แตเราฝกหัดจิตใหอยูในบังคับไดตามปรารถนาของตน 

 


