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จติคือนักทอ่งเทีย่ว 

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

ตอ่นีไ้ปพากนัตัง้ใจฟัง และก็ตัง้ใจภาวนาใหพ้รอ้มกบัการฟัง

ไปดว้ยเพ่ือความสะดวกในการปฏิบติัของเราพทุธบรษัิท

ทัง้หลาย เพ่ือจะไม่ใหเ้สียเวลา เวลาปฏิบติัและเวลาฟัง การ

ปฏิบติัก็ไม่ไดเ้ลือก ไม่ไดเ้ลือกกาลเลือกเวลา เรยีกวา่อกาลิโก 

ไม่ประกอบกาลเวลา เพราะการปฏิบติัก็ไม่ไดมุ้่งอะไรทาง

นอกเหนือไปจากความสงบของจิต เราจะทาํอะไร มนัก็เพ่ือ

ความสงบของจิตเรานั่นน่ะ  

เม่ือเรามาปฏิบติัเราก็มุ่งประเด็นความสงบเป็นหลกั ถึงเรา

จะฟังอยู่ก็ตาม การกาํหนดจิตของเราน่ะ มนัอยู่เฉพาะตวัของ

เรา คือมนัไม่ใช่วา่จะไปอยู่ขา้งนอก มนัอยูภ่ายใน เม่ือเราฟังไป 

เราก็กาํหนดไป คือเราจะหาความรูน้ะ่ใหม้นัอยู่กบัตวัเองหรอืวา่

หาความรูใ้นตวัเอง คือเอาความสงบเสียกอ่นในเบือ้งตน้ ใน

สมยัครัง้พทุธกาล พระพทุธเจา้ท่ีพระองคไ์ปทรงแสดงธรรม

เทศนานะ่ ผูฟั้งก็ปฏิบติัไปดว้ยก็คือกาํหนดจิตไปดว้ย เม่ือจบ
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ธรรมเทศนาผูฟั้งอยา่งนอ้ยก็ไดด้วงตาเหน็ธรรม คือบรรลุ

โสดาบนั สงูท่ีสดุก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัตใ์นขณะการฟัง  

เพราะฉะนัน้ถา้เราฟังเป็น มนัก็ไดป้ระโยชน ์ประโยชนใ์น

การฟัง สุสสฺูส ํลภเต ป�ญฺ ํฟังดว้ยดีก็ย่อมไดปั้ญญา อนันีม้นั

เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็คือฟังดว้ยดีนั่นนะ่มนัก็ไดปั้ญญา 

ก็ไดค้วามสาํเรจ็นั่นน่ะ คาํวา่ไดปั้ญญาก็คือไดค้วามสาํเรจ็ 

แมแ้ตส่าํเรจ็โสดาก็ปัญญา สกิทาคาก็ปัญญา อนาคาก็ปัญญา 

อรหนัตาก็เพราะปัญญานั่นน่ะ ก็สาํเรจ็ดว้ยปัญญานั่นนะ่ ตัง้แต่

ตน้จนตลอดถงึปลาย  

น่ีเราจะสาํเรจ็ดว้ยบญุ ความสาํเรจ็ของพวกเราก็คือสาํเรจ็

ดว้ยบญุดว้ยกศุล แตจ่ะใหส้าํเรจ็เป็นอรยิะอนันัน้เราก็ยกไวก้่อน 

เราเอาความสาํเรจ็ในทางบญุทางกศุลในทางความสงบเบือ้งตน้

เสียก่อน เราเอาความสงบไวก้่อน เพราะการฟังของพวกเราฟัง

เพ่ือความเขา้ใจในหลกัของการปฏิบติั คือปฏิบติัจิต ก็ไม่ใช่วา่

จะปฏิบติัอย่างอ่ืน ก็เพ่ือจิตของเรานั่นนะ่ ใหไ้ดร้บัความสงบน่ะ 

ก็เพ่ือความสงบมนัเกิดขึน้จากเรา น่ีเรยีกวา่สาํเรจ็ในการฟัง 
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หรอืวา่สาํเรจ็ในการปฏิบติั ก็เบือ้งตน้ของพวกเราก็เอาแคนี่ก้่อน 

เอาแคส่งบก่อน ทาํไมถงึจะเอาความสงบก่อน  

ทีนีก้ารปฏิบติัธรรมน่ะ ถา้ขาดความสงบนั่นน่ะ มนัเป็นไป

ไดย้าก มนัลาํบาก ถา้จิตไมส่งบหละมนัลาํบาก เราจะตอ้งอาศยั

ความสงบเป็นพืน้ฐาน ก็เป็นฐานท่ีตัง้ ฐานท่ีตัง้ของการปฏิบติั 

ถา้จิตมนัขาดหลกัของความสงบแลว้ มนัไปยาก คือมนัปฏิบติั

ไดย้าก เราจงึอาศยัความสงบเสียก่อนในเบือ้งตน้  

ทีนีก้่อนท่ีมนัจะสงบน่ีมนัก็เป็นปัญหาสาํหรบัเราชาวโลก 

เพราะความวุน่วายน่ะมนัก็มีมาแตเ่บือ้งตน้ อนัดบัแรกก็คือ

ความวุน่วายนั่นน่ะ โลกมนัก็คือความวุน่วาย มนัก็วุน่วายของ

มนัอยู่อยา่งนัน้หละ มนัก็ตัง้แตเ่ราน่ีหละไป ความวุน่วายก็ตัง้แต่

เราน่ีหละเป็นตน้ไป เขาก็วุน่วาย ก็ความวุน่วายนั่นน่ะมนัก็มี

ประจาํโลก ก็สาเหตมุนัก็ท่ีจะใหเ้ราหาความสงบระงบัก็เพราะ

มนัมีความวุน่วาย แตว่า่โลกมนัก็ตอ้งอาศยัความวุน่วาย อาศยั

ความเป็นอยูด่ว้ยความคิดดว้ยความนกึ เขาก็จงึอยู่ได ้แตเ่ม่ือ

เวลามนัเดือดรอ้นมา มนัก็เป็นปัญหาสาํหรบัตวัเอง ทีนีเ้ราก็
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วุน่วายกนัมาพอแลว้ ทีนีเ้ราตอ้งการความสงบสขุในทางดา้น

ศีลธรรม เราจงึมาแสวงหาความสงบ  

ก็ความสงบมนัก็ไม่ใช่วา่เราจะไปเอาท่ีไหน ขัน้แรกก็คือการ

ฟังน่ีหละแลว้เราก็กาํหนดตามไปดว้ย คือเราก็ประคองจิตของ

เราไปตามกระแสน่ะ กระแสแห่งธรรม ก็หมายถงึความรูข้อง

ตวัเองนั่นน่ะ ก็ตามกระแสแห่งความรูข้องตวัเอง เราก็ตัง้จดุใจ

จดุหนึง่เอาไว ้ก็จดุท่ีทา่มกลางหน้าอกของเรานะ่ เราก็ตัง้เอาไว้

ตรงนัน้ คือตัง้ฐานตัวรู้ เราก็เอาไวต้รงนัน้ มนัจะดีจะรา้ยอะไรก็

ตาม มนัจะวุน่วายอะไรก็ตามมนั เราก็อยา่ไปสนมนัหละ คือเรา

จะตัง้จดุเอาไวต้รงนีห้ละ ก็เพ่ืออะไร ก็เพ่ือเป็นฐานท่ีตัง้แห่ง

ความสงบนั่นหละ เราก็จงึไดร้วมความรูเ้ขา้ไปตรงฐานท่ีความ

สงบนั่นนะ่ ท่ีตัง้ของความรูน้่ะ  

ทีนีเ้ราอย่าสง่กระแสจิตไปทางอ่ืน ก็เหมือนกบัวา่ใชก้ระแส

จิตของเราไปหาไฟ ก็ไปนาํเอาไฟนั่นนะ่มาเผาตวัเอง ก็เพราะ

ความฟุง้ซา่นนั่นน่ะ เราจะระงบัความฟุง้ซา่นนั่น ก็เพ่ืออะไร ก็

เพ่ือความสขุในตวัเอง ก็เม่ือความสขุมนัเกิดขึน้ในตวัเองก็
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ธรรมะมนัก็เกิดในตวัเอง คือเราจะหาธรรมะในตวัเองเด๋ียวนี ้

ธรรมะในตาํรา เราทัง้หลายก็พากนัทราบดีแลว้ จะตาํราหมวด

ไหน เลม่ไหน เราก็ไดค้น้กนัมาแลว้ ในตาํรบัตาํราเราก็ทราบดี 

คณุคา่ของธรรมะท่ีพระพทุธเจา้พระองคส์อนเอาไว ้แตเ่ราก็ยงั

หาพบในความเป็นจรงิแห่งธรรมะท่ีพระองคไ์ดส้อนนัน้อยู่ท่ีไหน 

เราก็จงึไดม้าหาในใจของตวัเองนั่นนะ่ ก็ธรรมะทัง้หลายเหลา่นัน้

ไม่ใช่วา่จะอยูใ่นตาํราน่ี จะอยู่ในใจของเรา ก็เราจงึไดพ้ากนัมา

หา มาเสาะแสวงหา  

ท่ีเราจะแสวงหาธรรมะในตวัเอง เราก็ตอ้งดาํเนินความสงบ

ก่อน ก็ความสงบนีใ้หเ้ป็นหลกัไปกอ่น ถา้ขาดความสงบหละ 

ธรรมะมนัจะอยู่ท่ีไหนหละ อะไรมนัจะเกิดขึน้ มนัก็ไม่มีอะไรจะ

เกิด ผลลพัธม์นัก็ไม่มี มนัตอ้งอาศยัความสงบซะก่อน เม่ือความ

สงบมนัเกิดขึน้ ทีนีเ้ราจะทาํงานอะไร เราจะตรวจอะไร ก็ใจเรา

มนัไมไ่ดไ้ปไหนมนัก็ตรวจได ้มนัตรวจไดท้ัง้รูปธรรม มนัก็ตรวจ

ไดท้ัง้นามธรรม ทัง้รูปทัง้ธรรมเราก็รูแ้ลว้น่ี ก็ไดแ้ก่สกลกายเรา

นั่นน่ะ ธาตุทัง้ ๔ ขนัธท์ัง้ ๕ ก็คือธาต ุ๔น่ีหละ ก็รวมแลว้ก็เป็น
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รูปธรรม ก็มนัจะไปรูอ้ะไร ก็รูอ้นันีแ้หละ รูรู้ปธรรมก็รูอ้ะไร 

รูปธรรมมนัเป็นอะไร  

ก็รูปธรรมเราก็รูแ้ลว้วา่ท่ีพระองคบ์อกเอาไว ้คือมนัเป็น

อนิจจัง ส่ิงท่ีไม่เท่ียงก็คือรูปธรรมน่ีหละ ส่ิงท่ีมนัเป็นทกุขก็์คือ

รูปธรรมน่ีหละ ก็เม่ือรูปธรรมมนัไม่เท่ียง รูปธรรมมนัเป็นทกุข ์ที

นีค้วามเป็นสขุของใจมนัอยูท่ี่ไหน ก็คือความทนไดย้าก ก็เพราะ

ความไม่เท่ียงมนัก็ทนไดย้าก มนัก็รูแ้ลว้เน่ีย อนันีม้นัแน่นอนท่ี

เราอยู่อาศยัก็คืออาศยัรูปธรรม ท่ีเราทาํงานทาํการหากินหาอยู่

ทกุวนัน่ี ก็เพราะรูปธรรม แตน่ามธรรมมนัเป็นเจา้ของของรูป แต่

รูปธรรมนั่นน่ะมนัก็ไม่คงทน เด๋ียวมนัก็จะแตกดบั ก็ความ

แตกดบันั่นหละก็เพราะรูปธรรมนั่นหละ ก็พระพทุธเจา้ก็ใหม้า

พิจารณาใหรู้เ้ท่าเอาทนัแหง่ความแตกดบั ความไม่เท่ียง มนัไม่

เท่ียงมนัก็เป็นทกุข ์ถา้เป็นทกุขใ์ครเป็นเจา้ของ เราก็บอกมนั

ไม่ได ้ก็ส่ิงเหลา่นีห้ละ ก็มนัเป็นของท่ีแน่นอน เรารูว้า่มนั

แน่นอน  
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แตส่าํหรบันามธรรม นามธรรมตวันีแ้หละ ท่ีมนัยงัทรงตวัอยู่

มนัจะตอ้งรบัภาระ ภาระของนามธรรมมนัก็ตอ้งไปก่อรูปธรรม

อีกหละ ก็คือมนัจะตอ้งเท่ียวไป มนัก็เป็นนกัท่องเท่ียวสิ 

นามธรรมน่ีหละมนัเป็นนกัท่องเท่ียว ท่ีมนัท่องเท่ียวอยูใ่น

สงัสารวฏัน่ี ก็นามธรรมนั่นหละ ออกจากรูปธรรมอนันี ้

นามธรรมอนันัน้ก็จะตอ้งเท่ียวไปอีก แลว้ก็ไปหารูปธรรมอีก ไอ้

รูปธรรมนั่นก็เป็นของท่ีไม่เท่ียงอีก ก็ความไม่เท่ียงนั่นหละมนัก็

เป็นไปของมนัอยู่ตลอด น่ีสาํหรบัรูปธรรม คือมนัมีการ

สบัเปล่ียนกนัอยู่เรื่อย แตล่ะชาติละภพ น่ีเรยีกวา่รูปธรรม แต่

นามธรรมมนัตวัเดิม ก็ของเก่านั่นหละ แตว่า่มนัก็เท่ียวไป ก็

เท่ียวไปเสาะแสวงหาตามหนา้ท่ีของนามธรรม  

แตก่ารเท่ียวไปมนัก็ตอ้งอาศยัเสบียง ถา้มีเสบียงการ

ท่องเท่ียวมนัก็สะดวกสิ ถา้ไม่มีเสบียงหละ การท่องเท่ียวมนัก็ไม่

สะดวก ก็ไดแ้ก่บญุกศุลนั่นหละท่ีเป็นเสบยีงของนกัท่องเท่ียว

ของเราแตล่ะคน ท่ีเราจะเท่ียวไปน่ะ แตก่ารไปของเราก็ไม่รูจ้ะ

ไปไหนหละ ไอไ้ปน่ะมนัไปแน่ ไอน้กัท่องเท่ียวมนัเท่ียวแน่ๆหละ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

แตไ่ม่รูว้า่นกัทอ่งเท่ียวมนัจะไปไหน จะไปอยู่กบัใคร จะไปเท่ียว

กบัใครอีก มนัก็หาทราบไม่อีก มนัก็ไปดว้ยความมืด ก็พวกเราน่ี

มนัก็จะตอ้งไปยงัไงก็หาไดท้ราบไม่อีกแหละ คือนกัท่องเท่ียวเรา

นั่นน่ะ เราจะเท่ียวไปไหนและมนัมีอะไรไปบา้ง เสบียงมนัพรอ้ม

หรอืยงั ก็เสบียงสาํหรบัท่ีจะเป็นท่ีอาศยัของนกัทอ่งเท่ียว เป็นท่ี

จบัจ่ายใชส้อย เพ่ือความสะดวกและสบายของตวัเอง มนัพรอ้ม

หรอืยงั แตส่าํหรบัอนันีห้ละมนัเป็นปัญหาหละ เป็นปัญหา

สาํหรบันกัท่องเท่ียว  

แตม่นัจะเท่ียวไปตรงไหน ก็ท่ีเท่ียวมนัก็เยอะน่ี มนัมีทัง้ฝ่าย

ตํ่าและฝ่ายสงู ถา้ไปทางตํ่า ถา้ตกไปในทางตํ่า มนัก็พวก

อบายภมูิ ท่ีมนัจะเท่ียวไป ก็ภมูิท่ีหาความเจรญิไม่ไดม้นัก็ขาด

เสบียงในทางท่ีเป็นกศุล ก็นกัท่องเท่ียวมนัก็จะไปทางนัน้อีก ก็

อบายภมูิมนัก็อะไรหละ นรก เปรต สตัวเ์ดรจัฉาน อสรุกาย ก็

ลว้นแลว้เป็นอบายภมูิ คือภมูิท่ีหาความเจรญิไม่ได ้น่ีทางของ

นกัท่องเท่ียว ถา้มนัมีเสบียง มนัก็ไปทางสคุติ สคุติคือทางไปสู่

ความสขุ จะไปสขุท่ีไหนหละ ก็แลว้แตอ่าํนาจของเสบียงตวัเองสิ 
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ก็คือบญุกศุลจะสง่ไปถึงไหน และจะนาํพาเราไปเท่ียวท่ีไหน มนั

ขึน้อยู่กบัเสบยีงของเรานั่นน่ะ  

แมแ้ตเ่ราจะทาํอะไร คิดวา่เราจะทาํดีแลว้ แตก่ารรบัรอง

ตวัเองมนัไม่มีใครรรบัรอง แตท่าํดีกบัโลกทาํไดอ้ยู่ แตส่ว่น

ภายในน่ะ มนัไม่มีใครรบัรองใครนะ แลว้ก็ไม่มีใครเห็นใครอีกวา่

เราจะไปตกแห่งหนตาํบลใด อนันีม้นัยากอยูน่ะ ถา้พดูถึงสภาพ

ของจิตน่ะ สภาพของนกัท่องเท่ียว แตน่กัท่องเท่ียวเราก็คืออะไร

ก็คือจิตน่ีหละ ก็ไม่ใช่อะไร ก็คือจิตของเราน่ีหละท่ีมนัจะเท่ียวไป

ขา้งหนา้  

ท่ีเราศกึษากนัอยู่ท่ีวา่นามธรรม ก็นามธรรมน่ีหละมนัเป็น

นกัท่องเท่ียว ก็เท่ียวไปในนีห้ละ ในสองคา่ยนีห้ละ คา่ย

อบายภมูิกบัคา่ยสคุติ แตเ่ราจะหนีจากอบายภมูิมนัก็ยงัยาก แค่

จะไปสูส่คุติยงัยาก สว่นภายในน่ีมนัไปยากนะ แตส่ว่นภายนอก

เราก็พอมองกนัได ้คิดวา่จะไปตรงนัน้หละ คิดวา่จะไปดีหละ แต่

ความไม่ดีมนัแฝงอยู่นั่นนะ่ มนัแฝงในตวัมนันั่นหละ ก็เพราะ

อาํนาจของกิเลส ไอน้ามธรรมก็ใช่วา่มนัจะอยู่ดว้ยความ
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ปลอดภยัเม่ือไหรห่ละ ก็มนัมีส่ิงท่ีจะประคบัประคองมนัอยู่ มีส่ิง

ท่ีจะตอ้งบงัคบัมนัอยู ่นามธรรม ก็คือพวกกิเลสนั่นหละ ก็พวก

เจตสิกนั่นหละ ก็ความเศรา้หมองของตวัมนัเอง ความเศรา้

หมองในนามธรรมนั่นหละ ก็มนัมีความเศรา้หมองในตวั ก็ความ

เศรา้หมองมนัจะพาไปในทางบรสิทุธ์ิไดห้รอื มนัก็นาํพาเราไป

ทางบรสิทุธ์ิไมไ่ด ้ 

น่ีหละนามธรรม มนัไม่ใช่วา่มนัจะเป็นอิสระ การท่องเท่ียว

ไม่ใช่วา่มนัจะเป็นอิสระ มนัมีผูบ้งัคบับญัชามนัอยู่ก็คือกิเลส ก็

พวกกิเลสตัณหา พวกอวิชชา พวกนีห้ละมนัพวกท่ีจะแอบแฝง

อยู่นั่นน่ะ ท่ีใหม้องไม่เหน็วา่การไปมาของนกัท่องเท่ียวจะไป

ดว้ยความสะดวก ท่ีจะไปถงึฟากฝ่ังคือเมืองอมตะน่ีมนัยาก แต่

ท่องเท่ียวในสงัสารวฏัมนัไดอ้ยู่หรอก มนัก็เปล่ียนกนั บางทีมนัก็

ไปทคุติ บางทีมนัก็ไปสคุติ ก็นกัท่องเท่ียวมนัก็เท่ียวอยู่แคนี่ห้ละ  

แตถ่า้ไปทางสคุติมนัก็ยงัพอทาํเนา ก็ถือวา่เรายงัมีเสบียง

คือกศุลจิตไปดว้ย ไอค้วามสขุนัน้ก็ยงัท่ีจะสนองตอบเราบา้ง ก็

เหมือนกบัเราทกุวนัน่ีหละ เสบียงของเราก็คือสคุตินัน้นะ่มนัก็
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ตามมาดว้ย ก็จงึใหเ้รามีความสขุในความเป็นมนษุย ์เราก็ยงัมี

เสบียงของเราอยู่ เสบียงคือกศุลอนัท่ีเราทาํมา มนัตามมาอยู่นะ่ 

น่ีในเมืองมนษุย ์คนท่ีมนัขาดเสบียงเราก็พอมองออกอยู่แลว้ ทีนี ้

เราก็มาเสรมิเสบียงของเราน่ี ท่ีเราจะท่องเท่ียวไปขา้งหนา้อีก  

ทีนีก้ารท่ีเสรมิเสบียงน่ีหละ เราก็ควรท่ีจะหยดุชะงกัพกั พกั

ใหม้นัอยู่ดว้ยความสงบเสียก่อน พกัอยู่ดว้ยความสงบเสียก่อน 

คือเอาความสงบนั่นหละเป็นท่ีพกัของเขาเสียก่อน เม่ือเขาพกั

ดว้ยความสงบเรยีบรอ้ยดีแลว้ ทีนีเ้ราจะเดินทางในทางไหน นั่น

หละ เราก็ดเูอาตรงนัน้นะ่ เราจะไปกนัตรงนัน้น่ะ ก็เพราะเราพกั

หาหนทาง พกัเพ่ือดทูิศทางของตวัเองเสียกอ่น ก็คืออยู่ดว้ย

ความสงบนัน้ ก็อาศยัความสงบนี ้ความสงบก็เกิดจากการ

ปฏิบติัน่ีหละ ความสงบมนัก็เกิดจากการกระทาํหรอืวา่การฟัง

ของเราน่ีหละ ก็อาศยัการฟังและอาศยัการกาํหนดจิตของเรา

เพ่ือมนัจะไดพ้กัผ่อนเสียก่อน แลว้จะไดห้ลบมมุเขา้ไปสูค่วาม

สงบ  
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เม่ือจิตมีความสงบแลว้มนัก็จะไดรู้ช้่องทางของตวัเอง มนั

จะเดินไปขา้งหนา้มนัจะไปทางไหน ทางท่ีมนัจะถกูตอ้งมนั

ตรงไหน ศีลธรรมคาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้

เราก็ไดศ้กึษามาแลว้ เราก็รูม้าแลว้ เราก็เขา้ใจมาแลว้ แตเ่ราจะ

มาทาํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้นั่นหละ เพ่ือสาํหรบัหา

หนทางท่ีจะเดินหนา้ตอ่ไป ก็ไม่ใช่วา่เราจะปฏิบติัเพ่ือนอกรตี

นอกรอยอะไร ก็ปฏิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็คือ ศีล 

คือสมาธ ิและปัญญานี ้ 

เราจะดาํเนินจติของเราเขา้ไปสูส่มาธิก็คือความสงบ ก็

ความสงบน่ีหละจะไดน้าํความสวา่งมาใหต้วัเองและตวัเองก็จะ

ไดร้บัความสวา่งในความสงบ ความเป็นสมาธินั่นน่ะ ก็เม่ือมนั

เกิดความสวา่งในตวัเองหละ ก็มนัก็ตอ้งรูห้นทางสิ ก็ทางตวัเอง

จะไปทางไหนหละ ก็ความสวา่งมนัมีในตวั มนัก็ตอ้งมองเห็นสิ 

ถา้ความสวา่งไม่มีมนัจงึยากอยู่เด๋ียวเนีย้ มนัก็มืดตึด๊ต๋ืออยู่นั่น 

ไม่รูจ้ะไปทางไหน ไม่รูจ้ะไปเท่ียวทางไหน หาท่ีท่องเท่ียวก็ยงัไม่

มีเลย ก็เพราะมนัมืด เพราะมนัยงัไม่รูจ้กัทาง ท่ีมนัไม่รูจ้กัทางก็
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เพราะอะไร เพราะความสวา่งไม่มีในตวัเอง ก็ความสวา่งไม่มีใน

ตวัเองเพราะอะไร เพราะขาดความสงบ ก็เม่ือมนัขาดความสงบ

แลว้ จะเอาความสวา่งมาจากไหน  

ท่ีมนัขาดความสงบมนัเพราะอะไร ก็เพราะตวัเองไมท่าํ ก็

เม่ือทาํแลว้หละ ก็ตวัเองไม่เขา้ใจหละ แลว้ก็ไปใชแ้ตค่วามคิด

ของตวัเองอยูน่ั่นหละ ก็คิดวา่ตวัเองไดแ้ลว้ ก็มวัแตคิ่ด แตค่วาม

สงบอยู่ท่ีไหนหละ ก็บอกใหส้งบแตก็่อยากไดส้งบ แตก็่ไปคิดอยู่ 

แลว้จะเอาความสงบมาจากไหน ขาดความสงบ ความสวา่งจะ

มาจากไหน ถา้ขาดความสวา่งหละ ความรูท้าง เห็นทางมนัอยู

ทางไหน มนัก็ไดแ้ตค่วามคิดนั่นหละ มนัก็ไดแ้ตค่วามรูท่ี้เรา

ศกึษามาเทา่นัน้แหละ แตค่วามเหน็ในตวัของเขาเองหละ มนัอีก

อนัหนึ่งตา่งหาก ตวัตาํรามนัอีกตา่งหาก รูใ้นตาํรามนัอีก

ตา่งหาก แตม่นัรูใ้นตวัเองท่ีมนัจะเกิดความสวา่งในตวัเองมนัก็

อีกตา่งหาก ท่ีมนัจะไปน่ะ เราก็ตอ้งดเูอากอ่นสิ ตอ้งทาํความ

สงบก่อนสิ ถา้ขาดความสงบมนัก็ไม่เห็นอีกหละ  
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เพราะฉะนัน้หละเอาความสงบเน่ียเป็นรากฐานของการ

ปฏิบติัเสียก่อน ก็นกัท่องเท่ียวท่ีเราจะตอ้งเท่ียวไปก็ใหม้นัเห็น

หนทางเสียก่อน ก่อนมนัจะเห็นหนทางมนัก็ตอ้งสงบก่อนสิ หยดุ

ซะก่อนสิ ก็มวัแตไ่ปคิดอยู่นั่น ก็ไม่รูจ้ะคิดไปไหน แตเ่วลาอยาก

ไดก็้อยากไดค้วามสงบ แตเ่วลาทาํละก็ไปใชแ้ตค่วามคิด ก็คิด

หาความสงบ ก็เวลามนัสงบก็มวัแตไ่ปคิด ทีนีม้นัจะเอาความ

สงบท่ีไหน มนัก็เรื่องของเรานะ  

ทีนีถ้า้มนัไมส่งบแลว้ ความสวา่งในการเดินทางเรา มนัยาก

นะสาํหรบันกัท่องเท่ียวท่ีจะเท่ียวอยู่ในสงัสารวฏั เท่ียวอยู่ใน

วฏัฏะ ตา่งคนก็ตา่งระวงัเอานะ ระวงันกัทอ่งเท่ียวตวัเอง แตล่ะ

คนก็ใหร้ะวงัเอาเอง แตล่ะคนก็ใหร้กัษาเอาเอง แตล่ะคนก็ให้

ดแูลเอาเอง อย่าพากนัประมาท ส่ิงท่ีเราอยู่อาศยัอยูท่กุวนัคือ

รูปธรรมมนัเป็นของท่ีแน่นอนไม่ไดห้รอก เอาแน่นอนไม่ได ้ก็ไม่รู ้

วา่เราจะจากกนัเม่ือไหร ่รูปก็ดีนามก็ดี มนัก็จะจากกนัอยู่แน่ๆ

หละ รูปน่ีเขาก็ตอ้งเอาไปทิง้หละ นามเราก็ไม่รูจ้ะไปไหนหละ 

เป็นของไม่แน ่ 
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ทาํไปเถอะท่ีเราทาํงานไปนะ่ ก็ไม่เป็นไรหรอก แตส่ว่น

ภายในก็ใหมี้ความสาํนกึบา้ง ทาํยงัไงนกัท่องเท่ียวเรานั่นน่ะ ท่ี

เราจะท่องเท่ียวไปขา้งหนา้ แลว้มนัจะจากกนักบัรูปธรรม เราจะ

เอาอะไรไปบา้ง ก็ปัญหามนัน่ะ มนัปัญหามนัอยู่กบันามธรรม 

แตรู่ปธรรมเราก็รกัษา เราก็รกัษามนัมาตลอดแตแ่รกเกิดก็มา

จนถงึบดันี ้จนถึงจะจากกนัไอเ้รื่องรูปธรรมน่ะ แตป่านนัน้มนัก็

ยงัไม่วายท่ีจะใหโ้ทษเราอยา่งนัน้ ก็คือความไม่สบายก็ตอ้งมี 

ความเจ็บความปวดมนัก็ตอ้งมี ผลสดุทา้ยมนัก็ตอ้งจากกนัดีๆ

น่ะ เรื่องจากกนัน่ีมนัเป็นของท่ีแนน่อน หา้มไม่ไดห้รอก ใหพ้วก

เราพากนัเตรยีมตวัซะนะ  

เตรยีมจิตเตรยีมใจตวัเองน่ีหละ ก็เตรยีมในนีห้ละ ก็ไม่ใช่วา่

แตเ่ฉพาะภายในวดันะ ท่ีไหนมนัก็เต็มไปหมดนะ่วดั เราเอาตวั

ของเราน่ีเป็นวดั เป็นท่ีแห่งสงฆ ์เป็นธรณีสงฆม์นัก็ได ้เพราะ

สถานท่ีบาํเพญ็กศุลน่ีมนัก็อยู่กบัเรา วดับญุวดับาป วดัศีลวดั

ธรรม มนัก็อยูก่บัเรานะ่ เราก็มาเตรยีมตรงนีห้ละ ก็เหมือนกบั

เราทาํอยู่อย่างนีห้ละ เราก็ทาํไม่ใช่วา่สถานท่ีของสงฆเ์ม่ือไหร ่
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เป็นท่ีทาํงานของราชการแตเ่ราก็ยงับาํเพ็ญกศุลได ้และทาํ

ประโยชนใ์นทางท่ีเป็นกศุลได ้ก็เราไม่ไดเ้อาสถานท่ี เราเอาตวั

เราน่ี การทาํอย่างนีท้าํท่ีไหนก็ตามก็ตวัเราทัง้นัน้หละเป็นผูท้าํ ก็

ยดึเอาตวัเรานั่นน่ะ ศีลมนัก็อยู่กบัเรา สมาธิก็อยูก่บัเรา ปัญญา

ก็อยู่กบัเรา บญุมนัก็อยูก่บัเรา บาปมนัก็อยู่กบัเรา เราไมจ่าํเป็น

จะไปยดึสถานท่ีหรอก เอาตวัของตวัเองเป็นสถานท่ี  

ก็เพราะนกัท่องเท่ียวมนัเท่ียวมาอยู่ตรงนีแ้ลว้ ก็มาอยู่แลว้

ท่ีน่ี มนัก็จะออกท่ีน่ีไป มนัก็จะไปท่ีอ่ืนอีก มนัก็เท่ียวไปอีก เรา

จะตอ้งทาํดีเอาไวสิ้ เอาสถานท่ีอนันีแ้หละเป็นวดั เป็นท่ีบาํเพ็ญ

กศุล คาํวา่วดัก็คือสถานท่ีบาํเพ็ญกศุล เป็นสถานท่ีบาํเพญ็

ความดีเรยีกวา่วดั ก็คือตวัเรานั่นแหละบาํเพ็ญกศุล ก็คือตวัเรา

นั่นแหละบาํเพ็ญความดี ก็คือตวันั่นแหละบาํเพ็ญใหเ้กิดมรรค

เกิดผล สมมติุมนัเกิดมรรคเกิดผลกบัเราหละ แลว้วดัมนัอยู่

ตรงไหนทีนี ้มนัก็อยูก่บัเรา ก็เราทาํใหม้นัเกิดขึน้จากเรา ก็สมมติุ

เอาตรงนีสิ้ เม่ือมนัเกิดขึน้ตรงนีก็้แสดงวา่ตวัของเรามนัเป็นอะไร

สิ ก็เป็นสถานท่ีบาํเพ็ญกศุลไม่ใช่หรอื  
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นั่นหละพวกนกัปฏิบติัของเราทัง้หลายน่ะใหพ้ากนัคิดสัน้ๆ

และย่นเขา้มาหน่อย อยา่ไปตีกวา้งใหม้นัมากนกั จะเสียเวลาใน

ความเป็นอยู่ของการปฏิบติัเรา เพราะอายขุองเรามนัก็เหลืออยู่

นอ้ยเดียว แตล่ะคนๆเหลืออยูน่อ้ยเดียว แลว้มนัจะไม่ไดอ้ะไรท่ี

จะเป็นเสบยีงของตวัเองท่ีจะเดินทางไปขา้งหนา้ หรอืวา่พอท่ีจะ

หยดุในการเดินทางก็หยดุซะ หยดุตรงไหนหละ ก็หยดุใน

ท่ามกลางหนา้อกเราน่ีหละ ไม่ตอ้งไปตอ้งมาก็ได ้ก็วดัตรงนีก็้อยู่

กบัวดัน่ี ถา้ไม่อยากท่องเท่ียวอีก ก็หยดุซะสิ ก็หยดุท่ีวดัตวัเอง 

มวัแตไ่ปสรา้งอยู่นั่นหละ มนัก็เลยยุ่งยากขึน้ สรา้งแลว้ก็ไม่เหน็

วา่ไปไหนอีกหละ ก็วา่แตว่า่ไดบ้ารมี ก็เวลานั่นน่ะก็ไปดสิูวา่

ผูส้รา้งไปถึงไหนหละ มนัก็ไม่ไปถึงไหนหละ ไอส้รา้งวดัภายนอก 

ถา้สรา้งวดัภายในก็หยดุ ไมต่อ้งไปตอ้งมาน่ะ มนัก็หมดปัญหา

หละ  

แตว่า่การกระทาํแบบนัน้มนัก็เรยีกวา่มนัเป็นท่ีสิน้สดุของ

การเดินทางของนกัท่องเท่ียว ก็ไดแ้ก่ความเป็นอรหนัตน์ั่นหละ 

ถา้จะพดูใหส้มมติุน่ะ ก็จะวา่กนั แตม่นัก็เป็นไปไดย้ากท่ีจะให้
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มนัชาํระกิเลสในการเดินทาง ก็กิเลสมนัยงัมีอยู่มนัก็ตอ้งสง่ไป

อีกทาํใหเ้ราเดินทางไปอีก ถา้หมดกิเลสน่ะ สิน้หนทางเทา่นัน้ ก็

มีอย่างเดียวคือ นิพพานัง ปรมัง สุขัง นั่นหละหมดกิเลส ถา้มี

กิเลสอยู่ก็ตอ้งเท่ียวไป  

น่ีธรรมชาติ ธรรมคือธรรมชาติ มนัเป็นอยู่อย่างนีน้ะสตัวโ์ลก

นะ พระพทุธองคก์่อนท่ีจะหนีจากโลกก็เพราะพระองคม์า

พิจารณาอยา่งนีแ้หละ หนีซะดีกวา่ ถา้ไมห่นีก็ไม่แลว้ ไม่หนีก็

สรา้งอยู่อยา่งนีแ้หละ ทีนีก้่อนจะหนีไดพ้ระองคก็์ใชเ้วลา เป็น

การลาํบากเหมือนกนันะ แตพ่ระสงฆบ์างทีมนัง่าย มาฟังธรรม

แลว้ก็ไดส้าํเรจ็ไปเลย  

แตพ่วกเราสิเม่ือไหรจ่ะไดส้าํเรจ็ก็ไม่รูห้ละ เราก็ทาํกนัไป

หละ ทาํบญุทาํกศุลไป หมดกิเลสเม่ือไหรเ่ราก็ไปเม่ือนัน้หละ ถา้

ยงัไม่หมดก็ทาํบญุกนัไป ก็ทาํกนัไปอย่างนีแ้หละ น่ีแหละใหพ้า

กนัทาํความเขา้ใจในเรื่องของการปฏิบติัเพ่ือจะใหม้นักะทดัรดั 

บางส่ิงบางอยา่งพอท่ีจะใหม้นัเน่ินชา้ก็อยา่ใหม้นัเน่ินชา้ 

พอท่ีจะตดักระแสโลกได ้ก็พากนัตดักระแสเป็นบางอยา่งไปบา้ง 
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เพ่ือจะไดย้่นหนทางในการท่ีเราจะเดินไปขา้งหนา้ ถา้อยา่งนัน้

หนทางมนัก็ยืดยาวคราวไกลไปอีก ก็เลยไม่รูจ้กัย่นหนทาง

ตวัเอง แสนชาติก็แสนชาติอยู่นั่นน่ะ แสนชาติใหม้นัเหลืออยู่สิบ

ชาติก็ยงัดี สิบชาติก็ใหม้นัเหลืออยู่ซกัสามชาติ ทางมนัจะไดใ้กล้

เขา้มา มนัจะไดย้่นเขา้มา อนันีม้นัยงัไกลอยู่น่ี  

นกัท่องเท่ียวเรามนัยงัเช่ือไม่ไดน้ะ แลว้ก็พากนัเตือนตนดว้ย

ตนเอง พอท่ีจะดาํเนินกิจการของตวัเองในทางความสงบไดก็้ให้

พากนัเดินเขา้ไปหาระบบความสงบในจิตของตวัเองใหไ้ด ้ส่ิง

เหลา่นีม้นัก็จะรูข้องมนัเองหรอก ไม่ตอ้งมีใครไปบอกใหม้นัยาก

หรอก ก็มนัสงบแลว้ มนัไม่มีใครไปบอกหรอก มนัจะรูข้องมนัเอง 

สขุหรอืทกุขม์นัก็จะรู ้ดีหรอืรา้ยมนัก็รูห้ละ มนัขาดอยู่ความสงบ

น่ีหละ มนัยากอยู่เด๋ียวเนีย้ จะมีความสงบก็ไปกลวัซะ อนันีม้นั

ลาํบาก  

เพราะฉะนัน้ใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจหาความสงบใหแ้ก่ตวัเอง

ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป สว่นครูบาอาจารยน์ัน้ก็แตล่ะองค์ๆ ท่านก็

จากเราไปแลว้ จะเหลืออยู่ก็ไม่เท่าไหรท่ี่จะมาแนะนาํพร ํ่าสอน
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พวกเรา ก็ยาก ก็พอท่ีจะเรง่ตวัเองก็เรง่ไปซะในขณะนี ้ครูบา

อาจารยแ์ตล่ะองค์ๆ  ก็คอ่ยลม่ไป ลม่ไปหละ คอ่ยหมดไปทีละ

ท่าน พวกเราก็จะขาดครูบาอาจารยไ์ปก็มีแตรุ่น่ใหม่เกิดขึน้ รุน่

เก่าท่านก็จากไป ตอ่ไปเราก็ตอ้งจากไปเชน่เดียวกนันั่นหละ ก็

คิดเอาอย่างนัน้ก็แลว้กนั  

เพราะฉะนัน้ท่ีไดแ้สดงมาน่ีก็เป็นเวลาพอสมควร ขอยติุใน

การแสดงธรรมเทศนาเอาไวแ้ตเ่พียงเท่านี ้เอวงัก็มีดว้ยประการะ

ฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/MGHZ4POb-GU  
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