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ความสงบเป็นบารม ี

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

เทศนท่ี์ กรมพลศกึษา วนัท่ี ๒๕ ต.ค. ๒๕๔๓ 

อนัดบัตอ่นีไ้ป ใหพ้ากนัตัง้ใจฟังและตัง้ใจภาวนาทกุคน 

เพราะใจเรามนัเป็นของท่ีทาํไดย้าก คนเรามนัมีความกงัวลอยู่

ในตวัแตล่ะคนๆนัน้ ไม่มีอะไรท่ีจะไปแกไ้ขมนัได ้มนัก็กงัวลอยู่

ตลอด แลว้แตเ่หตกุารณท่ี์มนัจะเกิดขึน้ ก็ทาํใหม้นักงัวล มนัก็

กงัวลในสมบติัน่ีหละอนัหนึง่ มนัก็กงัวลในบรวิารน่ีอนัหนึง่ มนั

เป็นปลโิพธ กงัวล คือกงัวลในบรษัิท กงัวลในบรวิาร แลว้ก็

กงัวลในสมบติัพสัถานของตวัเองนัน้หละ  

ทีนีจ้ะหาความสงบคือความสขุในตวัเองมนัยาก ถึงเราจะ

ไดส้มบติัตามความประสงคข์องตวัเองก็ตาม เราคิดวา่สมบติั

นัน้น่ะจะนาํความสขุมาให ้มนัก็หาไม ่กลบัมาเป็นส่ิงท่ีจะทาํ

ความกงัวลใหเ้ราอีกครัง้ กลวัสมบติันัน้มนัจะหาย กลวัสมบติั

นัน้มนัจะเส่ือมสญูไป กลวัสมบติันัน้มนัจะวิบติัไป หรอืวา่กลวั

เราจะวิบติัจากสมบติันัน้ไป มนัก็กงัวลอยูน่ั่นน่ะ แมแ้ตบ่รวิาร
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เราก็ยุง่กบับรวิาร กงัวลกบับรวิาร จะทาํอะไรกลวัจะไมดี่ หรอืจะ

ทาํอะไรก็กลวัจะไม่ถกูใจเขา เขาก็ไม่ถกูใจเรา เราก็ไมถ่กูใจเขา 

มนัก็กงัวลน่ะ ก็เพราะมนัมีเรื่องเกิดขึน้ในวงการบรษัิทบรวิารนัน้

ดว้ย มนัก็เป็นเรื่องท่ีจะใหเ้รากงัวลทัง้นัน้หละ 

ทีนีเ้ราก็แกปั้ญหาดว้ยสุปฏปัินโน เราเอาธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาปฏิบติัดี ใหม้นัหายกงัวล เราอย่าไปยุง่กบัส่ิง

ดงัท่ีกลา่วมานัน้น่ะ เราจะหวงัพึง่ใคร เราก็หวงัพึง่พระพทุธเจา้ 

น่ีทางหวัใจนะ สว่นภายนอกเราก็พึง่สมบติั สว่นภายในเราพึง่

พระพทุธเจา้ และพึ่งพระธรรมเจา้ พระสงัฆเจา้ เราเอาสปุฏิปัน

โน คือปฏิบติัดี การปฏิบติัเราก็ไม่ไดท้าํอะไร เราก็นั่งอยู่เฉยๆ ไป

ลงแรงอะไรท่ีไหนหละ ก็ไม่ไดล้งแรงอะไร เราก็อยู่ของเราเฉยๆ 

ความอยู่เฉยๆน่ีแหละเรยีกวา่ปฏิบติั นั่งอยูเ่ฉยๆเน่ีย  

นั่งดลูมตวัเอง นั่งกาํหนดลมตวัเอง กาํหนดเขา้ไปขา้งใน 

เวลาหายใจเขา้หายใจออก เราก็ตรงเขา้ไปนะ่ ตรงเขา้ไปขา้งใน

เรยีกวา่อุชุปฏปัินโน ก็เป็นผูป้ฏิบติัตรง ก็ตรงเขา้ไป ตรงเขา้ไป

ระงบัความกงัวล มนัจะกงัวลชนิดไหนก็ตาม มนัจะฟุ้งซา่นชนิด
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ไหนก็ตาม มนัจะวุน่วายชนิดไหนก็ตาม เราตอ้งเขา้ไป อยา่นาํ

ความอยากไปใหเ้ขา ไปถอนความอยากนัน้ออก ไประงบัความ

อยากนัน้ไว ้ใหม้นัมีแตค่วามไม่อยาก ความเฉยๆเขา้ไปนะ่ ดว้ย

ความเป็นผูป้ฏิบติัดีเขา้ไปและปฏิบติัตรงเขา้ไป เขา้ไปก็เพ่ือ

ความเป็นธรรม ไม่ใช่เขา้หาอะไรนะ เขา้ไปหาธรรมะ ท่ีวา่ธรรมะ

อยู่ท่ีใจ ธรรม ๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธอ์ยู่ท่ีใจ เราก็ตรงเขา้ไป

นั่นน่ะ  

พอตรงเขา้ไปแลว้ก็ไปเจอธรรมะ ก็คือเจอความสงบนั่นน่ะ 

ก็ไดแ้ก่ความสงบนั่นนะ่ ก็เป็นญายะ เป็นผูป้ฏิบติั เป็นธรรม ก็

ธรรมะมนัก็อยูต่รงนัน้ เม่ือเราปฏิบติัเป็นธรรม แลว้เราก็ได้

ธรรมะ เรยีกวา่ญายะปฏปัินโน เม่ือไดธ้รรมะแลว้ผลของธรรมะ

ท่ีมนัจะเกิดขึน้มนัก็เป็นสามีจปิฏปัินโน เราตรงเขา้ไปน่ีหละ 

เรารกัษาอยูน่ี่หละ การปฏิบติัมนัไม่ไดไ้ปทาํอะไรมาก มีแตน่ั่ง

เท่านัน้ มานั่งกาํหนดหวัใจตวัเอง มานั่งหาหวัใจตวัเองเท่านัน้ 

มานั่งรูห้วัใจตวัเองเท่านัน้ ไม่ไดไ้ปหาอะไร หาธรรมะ เราฟัง

ธรรมะก็คือฟังเทศนน์ั่นหละ ก็ฟังเทศนก็์คือคาํพดู คาํพดูก็คือ
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นาํเอาธรรมะของพระพทุธเจา้มาพดูใหฟั้งก็เพ่ือผูฟั้งจะไดป้ฏิบติั

ตามและจะไดก้าํหนดตาม  

แลว้พอกาํหนดตามเขา้ไป สว่นภายนอกเราก็อยา่ไปกงัวล

มนัมากนกัในขณะท่ีเรานั่ง เรากาํหนดใหม้นัสงบซะก่อน ความรู้

ในความสงบนัน้น่ะ มนัจะเป็นประโยชนอ์ย่างไร และมนัจะมี

อะไรเกิดขึน้ใหเ้รารูไ้ดห้รอืไม่ในขณะท่ีมนัมีความสงบนัน้น่ะ เรา

จะตอ้งทดสอบดสิู เราอย่าไปเขา้ใจวา่มนัสงบแลว้มนัจะไม่ได้

อะไร และมนัจะไม่รูอ้ะไร ก็โดยมากก็มกัจะเขา้ใจกนัไปใน

ทาํนองนัน้ ทีนีเ้ราลองสงบดซูิ แลว้ในความสงบนัน้มนัจะมีอะไร 

แตใ่หม้นัสงบไปทกุครัง้ แตล่ะครัง้มนัจะมีอะไรรูข้ึน้มา ครัง้นีม้นั

รูอ้ย่างนีข้ึน้มา ครัง้ตอ่ไปแลว้มนัจะรูอ้ะไร เราก็ทาํใหม้นัสงบไป

เรื่อยๆสิ 

บางคนน่ะสงบครัง้เดียวก็จะใหม้นัรูไ้ปหมด อะไรๆก็จะให้

มนัเกิดไปหมด จะใหม้นัเป็นไปหมด เหมือนกบัตวัเองท่ีจะ

รบัรองความสาํเรจ็ในเม่ือมนัจะสาํเรจ็มาจรงิๆ เราจะรบัรอง

หรอืไม่ เราไม่ไดคิ้ดไปในทาํนองนัน้สิ เราคิดแตว่า่อยากจะใหม้นั
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รูห้มด ถา้รูห้มดมนัก็สาํเรจ็หมด ก็เม่ือมนัสาํเรจ็มนัจะทาํยงัไง 

ความสาํเรจ็มนัจะไปอยู่กบัชาวโลกเขาไดเ้หรอ ก็ตวัเองหาไดคิ้ด

ไม่ 

เราเอาแตค่วามสงบสาํรองจติสาํรองใจของเราไปก่อน ให้

มนัเป็นพืน้ฐานไดเ้สียก่อน พืน้ฐานแห่งความเป็นอยู่ของเราซึง่

เราไดอ้ยู่ตอ่ไป พอใหเ้ราเป็นสขุประจาํวนั พอมนัจะไดห้ายกงัวล

บา้ง มนัจะไดห้ายความวุน่วายบา้ง แลว้มนัจะมีความสขุกบั

ตวัเองบา้ง เราก็เอาเพียงแคนี่ก้่อน เป็นสุปฏปัินโนไปกอ่น คือ

เราปฏิบติัดีของเราไปก่อน เราก็เป็นผูมี้สติควบคมุดแูลกาย

วาจาของตวัเองใหป้ราศจากโทษ ก็นั่นหละเป็นผูป้ฏิบติัดี ก็

ปฏิบติัอยู่ในองคศี์ลนั่นหละ ก็ศีลนั่นแหละปฏิบติักายวาจาให้

เรยีบรอ้ย ใหป้ราศจากโทษ ก็เป็นศีลในตวั แลว้มนัก็เป็นธรรมะ

ไปในตวั รกัษาศีลก็เหมือนปฏิบติัธรรม ปฏิบติัก็เหมือนรกัษาศีล

นั่นหละ แลว้ก็คิดใหม้นัเขา้ใจใหม้นัสอดคลอ้งกนับา้ง ก็ศีลก็คิด

วา่จะเป็นแตศี่ล ธรรมก็เป็นแตธ่รรม มนัก็ไม่ใช่ ของท่ีมนัเน่ืองถึง
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กนัอยู่แลว้ ของท่ีอยู่ดว้ยกนัอยู่แลว้น่ะ เราไม่ตอ้งไปคิดแยกอะไร

ใหม้นัมากภายในหวัใจนะ่ รวมเขา้มาเป็นสามคัคีเป็นอนัเดียว 

ทาํยงัไงมนัจะเป็นอนัเดียวได ้เด๋ียวนีเ้ราจะหาหนึ่ง หาหนึ่ง

ในหวัใจ หาหวัใจใหม้นัเป็นหนึง่ เด๋ียวนีไ้ม่รูก่ี้หวัใจ มนัก่ี

ความคิด มนัสารพดัสารเพ แตม่นัจะคิดไป เราจะมาทาํใหม้นั

เป็นหนึง่เทา่นัน้น่ะ มนัก็ทาํไม่ได ้พอทาํมนัเป็นหนึง่ไดม้นัจะเป็น

อะไร ความรูใ้นใจท่ีใจมนัเป็นหนึ่งมนัจะมีอะไรใหรู้ม้ัย้ ก็ลองดซูิ 

ส่ิงท่ีมนัจะเกิดขึน้ทัง้ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ก็เพราะใจมนัเป็น

หนึง่ 

อนันีพ้ระพทุธเจา้ไดท้าํมาแลว้น่ะ พระองคไ์ดท้าํมาตัง้แต่

สมยัพระองคท่ี์ตรสัรูน้่ะหรอืวา่กาํลงัตรสัรูไ้ปในคืนวนัเพญ็เดือน

หก ก็พระองคไ์ดน้ั่งขดัสมาธิ แลว้มากาํหนดจิตของพระองค ์

แลว้ใหจ้ิตพระองคมี์ความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ ก็ทาํใจของ

พระองคใ์หเ้ป็นหนึ่ง เม่ือใจของพระองคเ์ป็นหนึ่งน่ะ อะไรมนัเกิด

จากความเป็นหนึง่ของใจ ก็ญาณทัง้ ๓ ไม่ใช่หรอื 

บุพเพนิวาสานุสตญิาณ ความระลกึชาติได ้จุตูปปาตญาณ 
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รูจ้กัจติุของสตัวไ์ด ้อาสวกัขยญาณ ลคุวามสิน้ไปแห่งกิเลสของ

ตวัเอง ก็เพราะใจมนัเป็นหนึง่ไม่ใช่หรอื เพราะหนึ่งในใจไม่ใช่

หรอื  

แตเ่ราก็คิดใหดี้นะ ทีนีม้นัก็ไม่ใช่มีเฉพาะญาณ ๓ นะ ญาณ

อย่างอ่ืนอีกหละ ในบพุเพนิวาสานสุติญาณน่ีก็มาเทียบกบั อตี

ตังสญาณ ก็ญาณในอดีต ทีนีส้ว่นท่ีเป็นอนาคตเรยีกวา่ อนาค

ตังสญาณ ก็ญาณในอนาคต ปัจจุปานังสญาณ ก็ญาณใน

ปัจจบุนั ก็รูใ้นปัจจบุนัน่ะ ก็รูจ้กัความเป็นหนึ่งนั่นหละ ไมใ่ช่วา่รู ้

ดว้ยความวุน่วายนะ พระองคไ์ม่ไดต้รสัรูด้ว้ยความวุน่วาย พระ

อรหนัตท่ี์ไดส้าํเรจ็เป็นมรรคเป็นผลขึน้มานะ่ ก็ไม่ไดส้าํเรจ็ดว้ย

ความวุน่วาย สาํเรจ็ดว้ยความสงบ 

คณุคา่ของความสงบน่ีเหลือท่ีจะพรรณนา พิจารณาใหดี้นะ

พวกเรานะ สงบตัง้แตเ่บือ้งตน้จนตลอดถงึบัน้ปลายน่ะ จน

ตลอดถึงความสาํเรจ็นะ่คือบัน้ปลาย เบือ้งตน้ก็ยงัความสขุให้

เรานั่นน่ะ ใหเ้รามีความสขุ สขุกายสบายจิต สขุจิต สบายกาย ก็

ทาํจิตของเราใหส้งบสขุดซูิ ก็ไม่ไดไ้ปทาํอะไรท่ีวา่ทาํจิตใหเ้ป็น
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สขุ ทาํจิตใหส้งบ ไม่ไดท้าํอะไร เดินก็ไม่ไดเ้ดิน ยืนก็ไม่ไดยื้น มี

แตน่ั่ง นั่งฟังแลว้ก็กาํหนดจติเราตามไปดว้ย ตามไปไหนหละ ก็

ตามเขา้ไปขา้งในของตวัเองนั่นน่ะ ไม่ใหต้ามออกมานอก ไม่ให้

ตามมาหาคาํพดูท่ีพดูอยูน่ี่ ใหต้ามเขา้ไปขา้งใน ตามเขา้ไปหา

ความเป็นหนึง่ ตามเขา้ไปหาหนึง่ในหวัใจ ทาํใจใหเ้ป็นหนึ่ง 

ถา้เป็นหนึ่งไดม้นัไดห้มด เราคิดใหดี้ ไม่ตอ้งไปกงัวลหรอ

กวา่จะไดบ้รรลตุรงนัน้ จะไดธ้รรมะตรงนี ้สถานท่ีนัน้ สถานท่ีนี ้

ก็อย่าไปคิด ถงึจะบรรลจุรงิๆ ถึงจะสาํเรจ็จรงิๆน่ะ ความสาํเรจ็

จรงิๆมนัไม่ใชไ่ปสาํเรจ็ภายนอก ก็สาํเรจ็อยู่ในตวัของตวัเอง จะ

ไปชาติไหนก็ตาม ภพไหนก็ตาม ถา้ชาตินีย้งัไม่สาํเรจ็ในตวัเอง

แตก็่เป็นบารมีตอ่ไป ก่อนท่ีมนัจะสาํเรจ็ในชาติไหนก็ตาม ชาติ

ขา้งหนา้จะเป็นสิบชาติก็ตาม เจ็ดชาติก็ตาม สามชาติก็ตาม 

หนึง่ชาติก็ตาม มนัก็สาํเรจ็อยู่ภายในน่ะ 

มนัไม่ใช่วา่ถํา้สาํเรจ็น่ะ ไม่ใช่ป่าสาํเรจ็ ป่ามนัสาํเรจ็เอาไว ้

ถํา้มนัสาํเรจ็อรหนัตเ์อาไว ้เม่ือใครคนใดคนหนึ่งเดินผ่านไป คน

นัน้ก็สาํเรจ็ตามถํา้ก็ดี หรอืตามป่าก็ดี ก็มนัไม่มีนะ มนัเป็นไป
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ไม่ได ้แตค่วามสาํเรจ็นัน้มนัอยู่ท่ีเรา ถงึแมจ้ะอยู่ในป่าในถํา้ก็

ตาม เวลาสาํเรจ็ไม่ใช่ถํา้สาํเรจ็ เวลาสาํเรจ็ไม่ใช่ป่าสาํเรจ็ 

ความสาํเรจ็มนัอยู่กบัตวัเรา ตวัของตวัเอง ทีนีเ้ราจะสาํเรจ็ท่ีไหน

มนัก็ได ้ไม่จาํกดัเฉพาะแตใ่นถํา้ มนัอยูท่ี่ตวัเอง จะไปจาํกดัอยู่

ในถํา้ไดอ้ย่างไร ใครจะเอาถํา้ท่ีไหนมาใหค้นสาํเรจ็มาก จะเอา

ป่าท่ีไหนใหค้นสาํเรจ็มาก มนัก็เป็นไปไดย้าก  

อย่างพระพทุธเจา้ออกประกาศพระศาสนาน่ะ พระองคไ์ป

ประกาศในถํา้เหรอ พระ องคก็์ไม่ไดไ้ปประกาศในถํา้ พระองคก็์

ไปประกาศครัง้แรก ไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั แถวเมือง

พาราณสี มนัก็เป็นแตเ่พียงวา่ป่า ป่าก็คงไม่รกเท่าไหร ่ก็เป็นแต่

เพียงวา่ธรรมชาติ แลว้พระองคก็์ทรงสอน สอนแลว้ก็ไมใ่ช่วา่ป่า

นัน้จะทาํความสาํเรจ็ใหแ้กอ่ญัญาโกณฑญัญะ อัญญาโกณ

ฑัญญะไดม้าพิจารณาไปตามกระแสธรรมคาํสอนขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พิจารณาไปแลว้ก็เกิดญาณ

ปัญญาขึน้ แลว้ก็ไดด้วงตาเห็นธรรม ดวงตาเหน็ธรรมก็คือได้

ปัญญาญาณขึน้มา สิ่งใดมคีวามเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งน้ัน
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ทัง้มวลกล้็วนดับเป็นธรรมดา ก็เทา่นัน้นะปัญญา 

พระพทุธเจา้ก็ยงัรบัรองวา่ อญัญาโกณฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอ รู ้

แลว้หนอ ก็ไดด้วงตาเห็นธรรม ก็ไดส้าํเรจ็โสดาบนั  

ท่ีนีม้นัสาํเรจ็ในถํา้เหรอ ก็ไม่ใช่ สาํเรจ็ในหวัใจของอญัญา

โกณฑญัญะ นั่นน่ะ แมแ้ตท่่านทัง้ ๔ พระองคก็์แสดงธรรม

เทศนาโดยปกิณกะธรรมตา่งๆนั่นน่ะ แลว้ก็ไดส้าํเรจ็โสดาบนั 

แลว้ก็จงึมารวมกนัฟัง อนตัตลกัขณสตูร เป็นครัง้ท่ีสอง พอจบ

ธรรมเทศนานะ่ ทา่นทัง้หา้ก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ทีนีบ้รรลใุน

ถํา้เหรอ ป่าบรรลเุหรอ ไม่ใช่ใจเหรอท่ีบรรลธุรรมท่ีสาํเรจ็เป็น

พระอรหนัต ์พระพทุธเจา้ไปสมมติุป่าเป็นอรหนัตเ์หรอ 

พระพทุธเจา้ไปสมมติุถํา้เป็นอรหนัตเ์หรอ ก็ไม่ใช ่ 

ก็ท่านทัง้หา้นั่นหละ ท่ีไดส้าํเรจ็ตามหวัใจของท่านทัง้หา้น่ี

หละ ท่านทัง้หา้ก็ไดส้าํเรจ็ตามหวัใจของทา่นแตล่ะองค์ๆ  ก็ถือวา่

สิน้อาสวกิเลส ก็เลยไดเ้ป็นอรหนัต ์พอไดเ้ป็นอรหนัตแ์ลว้ได้

สาํเรจ็แลว้ พระองคก็์อปุสมบทก็คือบวชให ้บวชก็บวชไม่ยาก 

แตก่่อนพระพทุธเจา้บวช บวชดว้ยพระโอษฐข์องพระองคว์า่ทา่น
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ก็เป็นภิกษุมาเถิด ธรรมวนิยัของเราไดก้ลา่วมาดีแลว้ ทา่นจง

ประพฤติพรหมจรรยเ์ถิด เทา่นัน้ก็สมบรูณ ์ก็ไม่สมบรูณย์งัไงก็

สาํเรจ็แลว้ ไมไ่ดบ้วชยาก ไม่ไดส้วดยาก ไม่ไดส้วดญตัติ ไม่ตอ้ง

รบัศีล ไม่ตอ้งอะไรยาก บวชสมยัพระพทุธเจา้ท่ีบวชครัง้แรก ก็

เพราะท่านสาํเรจ็ก่อนบวช ทา่นก็เลยบวชงา่ยสิ  

ทีนีส้ว่นใจนั่นน่ะ ความสาํเรจ็ในใจนั่น นัน้หละคือวา่บวชแท ้

เรยีกวา่บวชใน บวชนอกก็เป็นแตเ่พียงวา่พดูนิดเดียว แตบ่วชใน

นัน้น่ะพระพทุธเจา้บวชไวก้อ่นแลว้ตัง้แตธั่มมจกักัปปวัตตน

สูตร แลว้ก็มาอนัตตลักขณสูตร บวชภายใน ไม่มีการสกึขาลา

เพศ พอพระองคบ์วชภายในไดแ้ลว้ จบบรบิรูณท์กุอย่างแลว้ 

พระองคก็์จงึใหไ้ปประกาศพระศาสนา ก็ตา่งคนตา่งไป ไม่ใหไ้ป

ดว้ยกนั น่ีก็เพราะความเป็นหนึง่ ไม่มีความเป็นสอง มีหนึง่อนั

เดียว เพราะฉะนัน้น่ะทีนีเ้รามาทาํใจของเราน่ี ใหเ้ป็นหนึง่ ทีนี ้

สว่นเป็นหนึง่เราก็เอาหนึง่ในหวัใจเราไวก้อ่น เอาความสงบไว้

ก่อน เราก็อยา่เพิ่งอะไรใหม้ากนกั ไม่ใช่วา่จะไปสาํเรจ็ในป่าใน
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เขา ไม่ใช่วา่เอาความสงบป่าเขามาเป็นท่ีพึ่งของตวัเอง เอาใจ

ของเรานั่นนะ่ใหเ้ป็นหนึง่ เอาใจของเรานัน้ใหส้งบ  

ความสงบมนัไม่ไดเ้ลือกสถานท่ี ท่ีภายนอกอย่าไปเลือก เรา

จะมีเวลาไปหรอืภายนอก ภายในมนัจะไปเลือกอะไร มนัเป็นอ

กาลโิก ไม่ประกอบกาลเวลา ไม่ประกอบกาลสมยั ไดท้กุสมยั 

ไดท้กุกาล ไดท้กุเวลา มนัวา่แตว่า่มนัสงบได ้กาลนีส้มยันีม้นัก็

สงบได ้มนัจะเป็นอะไร พระพทุธเจา้ไม่ไดเ้ลือก แมถ้งึทกุวนันีก็้

อยากเป็น พระพทุธเจา้ก็ไมไ่ดว้า่อะไร และเวลานีก็้เป็นไปไม่ได ้

พระพทุธเจา้ก็ไม่ไดว้า่ สมยันีก็้เป็นไปไม่ได ้พระพทุธเจา้ก็ไม่ได้

วา่ แลว้แตใ่จของเราจะมีความสงบนั่น  

ถา้เรามีความสงบแลว้ มนัจะไปเลือกอะไร มนัเวน้ไวแ้ตใ่จ

ของเราไม่สงบนะสิ มนัก็มีแตค่วามกงัวล ไม่รูว้า่กงัวลเอาอะไร 

ไม่รูว้า่กงัวลอะไรท่ีไหนก็ไมรู่ ้มนัจะไดอ้ะไรก็ไม่รู ้แตเ่วลามาทาํก็

ทาํเพ่ือความสงบ แตเ่วลาไปทาํก็ไปทาํความวุน่วายใหต้วัเองซะ 

ก็ไปกงัวลซะ ทีนีม้นัจะไปสงบไดย้งัไง มนัจะมีผลลพัธไ์ดย้งัไง 

แลว้มนัจะเป็นหนึง่ไดย้งัไง หนึ่งในหวัใจตวัเองก็ยงัไม่ได ้เราไม่
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ตอ้งกงัวลหรอก จะสวดมนตไ์ดห้รอืไม่ได ้มนัก็เรื่องหนึง่ คนท่ี

สวดไดเ้คา้ก็สวดไปสิ แตว่า่มนัสงบหรอืไม่ ความสงบมนัไม่ได้

เก่ียวกนั เก่ียวกบัการท่องบน่สาธยายจดจาํอะไรหรอก ความ

สงบมนัเป็นเรือ่งของความสงบ ความจดความจาํมนัก็เป็นเรื่อง

ของความจดความจาํ คนละเรื่อง เรื่องของความสงบน่ีมนัไม่ได้

เก่ียวหรอก  

แตเ่ราก็อย่าไปยุ่งกบัของภายนอกเม่ือเวลาเราทาํ มั่นใจใน

ส่ิงท่ีเราทาํนั่นน่ะ มั่นใจในความสงบ ตัง้ใจเพ่ือความสงบ ตัง้ใจ

เพ่ือความสนัติสขุในตวัเอง เราอย่าไปยุง่อย่างอ่ืนสิ ถา้เรา

ตอ้งการความดีในตวัเอง เพราะความดีมนัมีอยู่แลว้นะ ดีกบัชั่ว

มนัมีอยู่แลว้ เราจะเอาดีหรอืเราจะเอาชั่ว เวลาเราอยู่ดว้ยกนันะ่

มนัมีทัง้สอง บางครัง้มนัก็ดี บางครัง้มนัก็ชั่ว จิตมนัเป็นอยู่อย่าง

นัน้ มวัหมองมนัก็มี บางครัง้มนัก็สดใส บางครัง้มนัก็สะอาด มนั

ก็มีของมนั ถา้เราจะเอาดีในตวั เอาอย่างเดียว ก็เอาสงบสิ เอา

ความสงบซะก่อน เอาใหม้นัสงบอยา่งเดียวนั่นหละ ก็อย่าไป

กงัวลกบัอย่างอ่ืน สว่นอ่ืนๆนัน้ปลอ่ยมนัไวก้่อน เพราะวา่เรา



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 14 
 

ตอ้งการความสงบ เราจะไปกงัวลกบัอย่างอ่ืน ทีนีค้วามสงบมนั

จะไปอยู่ตรงไหน มนัจะเป็นไปไดย้งัไง  

เรามุ่งประเด็นความสงบซะก่อน มุ่งอยา่งเดียวซะก่อน แลว้

ความสงบมนัจะเป็นยงัไง ถา้ไม่มีประโยชนพ์ระพทุธเจา้พระองค์

ก็คงจะไม่สอน คงจะไม่ตรสัธรรมะคือการปฏิบติัเพ่ือความสงบ

ขึน้มาหรอก พระองคก็์คงจะตดัทิง้ไปแลว้ อนันีพ้ระองคท์รง

บญัญติัเอาไว ้ปัสสัทธก็ิคือความสงบ ธัมมวิจยก็สอดสอ่งแห่ง

ธรรม สตก็ิความระลกึได ้พระองคก็์บอกไวห้มดในนัน้น่ีนะ สติก็

ความระลกึได ้ธมัมวิจย ก็สอดสอ่งหาธรรม ก็เรากาํลงัสอดสอ่ง

หาธรรม สอดสอ่งหาความสงบ ปัสสทัธิก็คือความสงบ ก็ผล

สดุทา้ยก็คือตัง้ใจมั่น สมาธนิ่ะ น่ี ก็พระองคบ์ญัญติัเอาไวแ้ลว้น่ี 

ตัง้เอาไวแ้ลว้  

ทีนีเ้ราท่องไดแ้ลว้ แตเ่ราเป็นไปตามท่ีเราท่องไดห้รอืไม่ ก็

ไม่ไดอี้กหละ ก็นอกจากวา่เราจะมาทาํเอาเทา่นัน้ เราทาํเอา 

ของมนัอยูก่บัใจเรา ธรรมทัง้หลายอยู่น่ีหมดหละ สติก็อยูต่รงนี ้

ธมัมวิจยก็อยูต่รงนี ้ปัสสทัธิก็อยู่ตรงนี ้สติปัญญาอะไรก็อยู่ในนี ้
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หมด อยู่ในท่ีเดียวนีห้มด หาเอาทา่นผูเ้ดียว หาเอาทา่นองค์

เดียว แลว้ไม่ตอ้งไปกงัวลหรอก ไมต่อ้งไปวุน่วี่วุน่วายอะไรให้

มากนกั มนัไมจ่าํเป็นนะ เราพยายาม พยายามดหูวัใจของ

ตวัเองเท่านัน้ คือมนัไม่มีอะไรหรอก ก็คือใจตวัเดียวนั่นหละ ก็ใจ

ตวัเดียวมนัยาก  

ทีนีค้วามกงัวลมนัก็คือใจ ก็นอกจากใจมนัก็ไม่กงัวล ความ

ฟุ้งซา่นมนัก็คือใจ ก็นอกจากใจแลว้มนัก็ไม่มีอะไรฟุ้งซา่น ความ

วุน่วายมนัก็คือใจ พอนอกจากใจแลว้มนัก็ไม่วุน่วาย ความเกียจ

ครา้นมนัก็เรื่องของใจ ถา้ไมมี่ใจมนัก็ไม่เกียจครา้น มนัก็อยู่อนั

เดียว ความขยนัความเพียร ก็อนัเดียวกนันั่นน่ะ มนัก็อยู่ท่ีเดียว 

ก็อยู่กบัคนๆเดียว ก็เหมือนเราน่ะ บางทีก็เกิดความขีเ้กียจมา 

บางทีก็เกิดความขยนัมา บางทีก็เกิดความขนัติก็คือความอดทน

มา ทนเอา  

ก็อย่างนีเ้ราสูม้าแลว้ไม่ใช่หรอื ก็ลว้นแตธ่รรมะไม่ใช่หรอื ก็

ธรรมะมนัอยู่ในตวัของตวัเองไม่ใช่หรอื สติของเราก็รอบคอบ

เวลาเราทาํ เวลาเรามีความพากความเพียรจะทาํงานทาํการ
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อะไร เราก็มีสติรอบคอบ ขนัติมีความอดความทนตอ่สูก้บั

เหตกุารณท่ี์มนัเกิดขึน้ สติของเรามนัก็เพียบพรอ้ม มนัก็อยู่กบั

คนๆเดียวไม่ใช่หรอื หรอือยูท่ี่ไหน คิดหรอืยงั หรอืจะมีแตพ่ากนั

หา หรอืจะท่องสาธยายจดจาํใหม้นัไดม้ากๆ ถา้ไดม้ากแลว้ก็จะ

สาํเรจ็ไปเลย ก็เอาซี่ ก็ไม่มีปัญหา เราจะไปศกึษาตาม

ตาํรบัตาํราใหม้นัสาํเรจ็ไดม้นัก็ไม่มีปัญหา  

แตม่นัก็วุน่วายอีกหละ ก็เกิดความสงสยัในตาํรานัน้อีก มนั

ก็แลว้ไม่เป็นอีกหละ ถงึยงัไงก็เอาใจเราไปเลยดีกวา่ ทาํยงัไงมนั

จะสงบได ้ทาํญาณปัญญาใหม้นัเกิดขึน้ ทาํความสวา่งไสวให้

มนัเกิดขึน้ มนัเกิดขึน้ในตวัมนัเองหละ มนัเกิดขึน้ในความสงบ

นะสิ เราก็ดคูวามสงบนะสิ ดใูจนั่นน่ะ ใจของเรามนัเป็นยงัไง

ตอนนี ้มนัมีความฟุ้งซา่นยงัไง แลว้มนัมีความวุน่วายยงัไง มนัมี

ความรอ้นยงัไง ก็สงัเกตดสิู แลว้มนัสงบหรอืไม่สงบ ก็สงัเกตดสิู  

เรือ่งความสงบไม่ตอ้งถามใครหรอกถา้มนัสงบ มนัมีอาการ

เบาตน เบาตวั เบากาย เบาใจ แลว้มนัก็มีความสขุ ความเยือก

เย็นในจิตในใจของตวัเองนะ่ มนัรูแ้ลว้หละน่ะ มนัแสดงแลว้ 
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ย่ีหอ้มนับอก คือมนับอกในตวัมนัแลว้ ก็มนัมีในตวัของมนัอยา่ง

นัน้เราจะไปถามใคร ทีนีเ้ราจะไปเอากบัใคร ทีนีเ้ราจะไป

แลกเปล่ียนกบัใคร แลกเปล่ียนไม่ได ้ทีนีค้วามสวา่ง ถา้มนัสงบ

มนัเกิดของมนัเอง มนัเกิดในตวัของมนันั่นน่ะ ถา้มนัสงบมนัเกิด

ในตวั เม่ือมนัเกิดมนัจะรูอ้ะไร  

ทีนีม้นัหาอะไร มนัก็หาบญุในตวัไม่ใช่หรอื ก็ตอ่เม่ือมนัเห็น

บญุน่ะ มนัรูบ้ญุน่ะ เม่ือมนัเห็นบญุในตวัเอง มนัก็เห็นความดีใน

ตวัเอง มนัก็เหน็บาปในตวัเองเทา่นัน้ พอเหน็บญุมนัก็เหน็บาป 

พอเหน็ความดีมนัก็เห็นความชั่ว ทีนีม้นัจะไปทางไหนพอมนัเหน็

อย่างนัน้แลว้ ทีนีม้นัก็จะตอ้งละชั่วและก็ประพฤติดี มนัก็ตอ้งไป

ตรงนัน้อีก ก็เพราะมนัเห็นดีแลว้มนัจงึจะปฏิบติัดีได ้ตามความ

ดีอนัท่ีมนัเกิดขึน้ในตวัเองนัน้ แลว้ก็ละความชั่วอนัท่ีตวัเองได้

ปรากฏนัน้ แลว้มนัเกิดขึน้เพราะอะไร และสาเหตมุนัมาจากไหน 

และตน้เหตแุห่งความชั่วอยูต่รงไหน มนัก็จะไดค้น้หากนั  

เราจะมาตดัตัง้แตป่ลายมนั แตต่น้มนัหละ ก็ไม่ไดเ้ขา้ไปด ู

ถา้เรามีความสงบเราก็เขา้ไปดไูด ้มนัก็เหน็ได ้เหน็ตน้เหต ุ
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ตน้เหตขุองความดี ตน้เหตขุองความชั่ว ตน้เหตขุองบญุ ตน้เหตุ

ท่ีจะใหเ้กิดบญุ และก็ตน้เหตขุองบาปและตน้เหตท่ีุจะใหเ้กิด

บาป มนัอยู่ในตวัมนัน่ะ  

ทีนีเ้ราจะไปคน้ในตาํรา ตาํรานั่นนะ่ เลม่นัน้วา่อย่างนัน้อยู่

หนา้นัน้และก็อยูใ่นระหวา่งแถวนัน้ มีก่ีแถวน่ะ เราก็จะไปรูไ้ดแ้ต่

เฉพาะนั่นนะ่ วา่โบราณเคา้เขียนไวช้ดัเจนตรงนี ้ๆ ๆ แตส่ว่นใจ

ของตวัเองหละท่ีไดไ้ปรูอ้ย่างนัน้ มนัจะละไดห้รอืไม่ ก็ไดแ้ตจ่าํ

เท่านัน้ จาํตาํรา อยูห่นา้นัน้ หมายเลขเทา่นัน้ และเลม่นัน้ และก็

อยู่แถวนัน้ จดเอามามนัก็ได ้แตว่า่ใจของเราน่ะมนัจะเป็นอย่าง

นัน้หรอืไม ่อนันีห้าไดคิ้ดไม่  

เพราะฉะนัน้เรานั่นนะ่ควรท่ีจะสนใจใหม้าก บา้นเมืองมนั

กาํลงัวุน่วาย และความวุน่วายของบา้นเมือง คาํวา่บา้นเมืองมนั

ก็หมายถงึวา่ทั่วๆไป แลว้ก็รวมเราไปดว้ย ไม่ใชว่า่แตเ่ขา มนั

วุน่วาย เราพยายามจบัความสงบเอาไวน้ะ เลีย้งนํา้ใจของตวัเอง

ไวก้่อน ก่อนท่ีมนัจะหายความวุน่วาย จะหายความยุ่งยาก 

ระยะนีม้นักาํลงัยุ่งยาก อะไรมนัก็ป่วนป่ันกนัไปหมด แลว้มนั
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ใครทาํขึน้ มนัก็มนษุยน์ะ่ทาํขึน้เอง มนัก็ไม่มีใครหรอกจะทาํขึน้ 

ก็มนษุยต์อ่มนษุยท์าํขึน้มาเอง ทีนีเ้ราหาความสงบซะ ตอ่เม่ือ

เคา้หามาแลว้ ตอ่เม่ือมนัมีมาแลว้ มนัก็ตอ้งวุน่วาย ก็เม่ือมนั

วุน่วายมาแลว้เราจะไปทาํยงัไง มนัก็ทาํอะไรไม่ได ้มนัก็มีอย่าง

เดียวคือสงบเท่านัน้หละ  

ปลง ถา้ปลงไดก็้ปลง ใหสู้ก็้สูไ้ม่ได ้สูไ้ปก็สูไ้ปอย่างนัน้น่ะ 

แตผ่ลสดุทา้ย ปลงซะนั่นน่ะ เอา้ วาง แลว้แตม่นัจะเป็น 

เพราะฉะนัน้เราเอาความสงบน่ี เอาไวใ้หดี้ เอาใจของเราน่ีให้

สงบเทา่นัน้ อย่างอ่ืนไม่ให ้ไม่รูจ้ะเอาไปทาํไม ไอเ้รื่องความรํ่า

ความรวย ร ํ่ารวยแลว้มนัก็ลาํบากอีกหละ มนัก็ยากอีกหละ เรา

เอาความสงบไปก่อน ก่อนท่ีจะร ํ่ารวยนะ ถา้มนัสงบมาแลว้ มนั

ร ํ่ารวยมา มนัก็ไม่มีปัญหา มนัสามารถระงบัยบัยัง้ชั่งจิตของ

ตวัเองได ้แลว้มนัก็ไม่ไดดิ้น้รนกบัส่ิงท่ีมนัไดม้า และมนัก็ไม่ได้

ทาํกระวนกระวายให ้มนัมีปกติ เหมือนกบัมนัไม่ได ้แตค่วามดี

ใจเป็นของธรรมดา ก็มีเทา่นัน้ ทีนีม้นัก็สบายสินั่น  
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ถา้มนัไม่ร ํ่ารวย เราก็รวยภายในสิ รวยภายในก็คือใจเรามี

ความสขุตลอด ใจมนัอ่ิมตลอด ใจมนัรวยอยู่ตลอด เราก็คิดเอา

อย่างนีเ้ถอะ ไหนๆเราก็เกิดมาแลว้ เกิดมาแลว้ไปไหนหละ เรา

จะไปไหนเกิดมาแลว้ พระพทุธเจา้ทา่นตรสัวา่ไปไหนหละ มีเกิด

แลว้มนัก็มีความแปรปรวนในทา่มกลาง แลว้ก็มีความแตกดบัใน

ท่ีสดุ น่ีพระพทุธเจา้บอก มนัมีเกิดมาแลว้ เราก็ไดเ้กิดมาแลว้ ผล

สดุทา้ยก็ตายกนัทัง้นัน้หละ หนีไมพ่น้หรอก รวยก็ตามเถอะ จน

ก็ตามเถอะ จะพอปานกลางก็ตามเถอะ ไม่พน้หรอก จะเลิศ

ประเสรฐิอะไรมาจากไหนก็ตาม หนีไมพ่น้ คิดเอาอย่างนีก็้พอ  

ทาํยงัไงเราจะเป็นสขุ ก่อนท่ีเราจะลงเอยในบัน้ปลาย เอาแค่

นีห้ละดี เอาอยา่งนีดี้ หาความสขุไปเถอะ สขุก่อนท่ีจะถงึบัน้

ปลาย เพราะมนัเกิดมาแลว้ ก็มนัเกิดมาแลว้มนัหนีไดเ้หรอ มนั

หนีไม่ไดห้รอก หนีอนิจจงันะ่ หนีแก่ หนีเจบ็ หนีตาย หนีไม่ได้

หรอก หาความสขุไวเ้ถอะ ในระยะกาํลงัจะแก่อยู่นีห้ละ น่ีหา

ความสขุ หาความดีเอาไว ้แก่กบัเจ็บมนัอยู่ดว้ยกนันะหละ มนัก็

แยกกนัเฉยๆหรอก แยกคาํพดู มนัพดูคาํเดียวไม่ได ้ถา้มนัแกม่นั
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ก็ตอ้งเจ็บหละ ลกุโอย นอนโอยหละ ตอ้งเจ็บตอ้งปวด มนัมีมา

แตไ่หนแตไ่รก็ตัง้แตแ่รกเกิด ก็ความแกก็่ตัง้แตแ่รกเกิดนะ่  

ทีนีค้วามตายในวนัสดุทา้ย หมดลม เราจงึถือวา่ลมหมด เรา

จงึถือวา่ตาย อนันีม้นัเป็นของแน่นอนกบัชีวิตเราทกุคนนะ อย่า

ไปวา่คนใดคนหนึง่ไม่ได ้จะมีเฉพาะคนใดคนหนึ่งไม่ได ้หนึง่เรา 

สองเราอยูน่ั่นน่ะ มนัไปไหนไม่ได ้เพราะความตายมนัอยู่กบัเรา 

รบีหาความสขุ รบีหาความสงบ อยา่งอ่ืนไม่อยากใหท้าํเท่าไหร่

หรอก อยากใหไ้ดค้วามสงบ ถา้มนัสงบมนัเป็นสขุ ถา้มนัเป็นสขุ

แลว้มนัปลงได ้มนัยงัมีสว่นวางไดบ้า้ง เจ็บมามนัก็ยงัไม่ไดตี้โพย

ตีพาย เป็นอะไรมามนัก็ยงัมีขอ้คิดบา้ง ถา้มนัสงบสขุน่ะ  

ทีนีถ้า้มนัไมส่งบสขุ มีธรรมะเทา่ไหรก็่มีไปเถอะ ท่องบน่

สาธยายมาเทา่ไหรก็่ท่องบน่มาเถอะ มนัระงบัยบัยัง้หวัใจตวัเอง

ไม่ไดเ้ลย น่ีมนัเป็นอย่างนัน้น่ะ มนัสูค้วามสงบไม่ได ้แมแ้ตเ่รา

แตกตายทาํลายขนัธ ์อนันีม้นัเป็นของแนน่อน แตกตายทาํลาย

ขนัธเ์ป็นแน่นอนนะ ผูท่ี้อยู่ขา้งในนัน้จะไปไหน ถา้เขามีความสขุ
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ไวแ้ลว้หละ สคุติ มนัก็ตอ้งเป็นผูเ้สด็จไปดี เสด็จไปไหน ก็ไปสู่

สคุตินั่นหละ ก็เพราะมนัสขุแลว้  

น่ีเราตอ้งการอะไรท่ีเราทาํกนัอยู่ ถา้ไม่ตอ้งการส่ิงนีอ้ยา่งนี ้

นะ ก็ไม่รูว้า่จะมาทาํกนัทาํไม ท่ีเราทาํเราก็ตอ้งการอยา่งนัน้อยู่

แลว้ เสียสละเวลามาเพ่ือฟังเทศนฟั์งธรรม เพ่ืออบรมจิตใจของ

ตวัเองท่ีจะใหเ้กิดความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ แลว้ก็เพ่ือความสขุ

ของตวัเอง เม่ือเวลาแตกดบัไปแลว้มนัจะไดไ้ปสูส่คุติบา้ง 

ความหมายมนัไปอย่างนัน้น่ะ ไม่ใชว่า่จะไปหาแตค่วามรูน้ะ จะ

ใหรู้ห้มดมนัเป็นไปไม่ไดห้รอก จะไปใหท้่านบอกไปหมดหวัขอ้

ธรรมะทกุหวัขอ้น่ะ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ไอเ้ราก็จาํไม่ไดอี้ก มี

อย่างเดียวคือรวมสงบ รวมความสงบอนัเดียวพอน่ะ จะเป็นก็

ตาม จะตายก็ตาม ดีก็ตาม รา้ยก็ตาม ขอใหส้งบ และความสขุ

อนัมนัเกิดขึน้จากความสงบนัน้ นัน้เป็นคณุสมบติัอนัยวดยิ่ง 

เป็นของท่ียิ่งใหญ่ เป็นบารมีอนัยวดยิ่ง  

น่ีหละท่ีเราทา่นทัง้หลายซึง่มีความตอ้งการท่ีไดพ้ากนัมา

กระทาํ ธรรมะท่ีไดบ้รรยายมานีข้อใหท้่านทัง้หลายจงไดพ้ากนั
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กาํหนดและจดจาํ นาํเอาไปเป็นขอ้คิดพิจารณาของตวัเองแลว้

ใหพ้ากนัประพฤติปฏิบติั การประพฤติปฏิบติัก็เหมือนดงัท่ีกลา่ว

มานัน้ ไม่ไดไ้ปทาํอะไรมาก ก็คือนั่ง นั่งมนัจะยากซกัแคไ่หน นั่ง

นิดเดียวก็เหมือนวา่มนัจะเป็นจะตายนะ เวลาทาํอยา่งอ่ืนทาํได้

หมดวนัหมดคืน เวลาไปนั่งแคห่า้นาทีใจจะขาดบางครัง้ สิบนาที

เท่านัน้ มนัยากนะ น่ีทนเอาหน่อย นั่งก็เพ่ือรูจ้กัความสขุอนัท่ีมนั

จะเกิด ผลประโยชนท่ี์จะเกิดจากตวัเองบา้งนัน้หละ ถา้รูอ้ย่างนี ้

เราก็นั่งไดน้าน ดงัท่ีไดพ้รรณนามา ก็สมควรแก่กาลเวลา ขอยติุ

เอาไวแ้ตเ่พียงเท่านี ้เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/jIsv1BL_1JA  

 

https://youtu.be/jIsv1BL_1JA

