
โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 1 
 

ทา่มกลางโลกธรรม 

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

อนัดบัตอ่ไปใหพ้ากนัตัง้ใจฟังและก็ตัง้ใจปฏิบติัควบคูก่นัไป

พรอ้มกบัการฟัง คือการปฏิบติัเราก็หาทาํไดย้าก ยากท่ีเราจะ

ปลีกเวลาออกไปปฏิบติัคือการนั่ง นั่งภาวนา ถือวา่เป็นการ

ปฏิบติั มนัไม่เหมือนเราทาํงาน ไม่เหมือนกบัเราจดังาน คือการ

ปฏิบติัคือมีแต่การนั่ง และก็จะตอ้งหาสถานท่ีท่ีใหม้นัปราศจาก

การคลกุคลีหรอืวา่เสียงท่ีรบกวน คือเราทาํกนัดว้ยความสงบ ทาํ

ดว้ยความสบาย คือไม่ไดเ้ก่ียวกบัเรื่องอะไรทัง้สิน้ ถือวา่เรา

ปฏิบติั  

ทีนีเ้ราฟังไปดว้ยเราก็ปฏิบติัไปดว้ย การปฏิบติัมนัไม่ใช่วา่

เราจะไปทาํอย่างอ่ืน คือเป็นการฝึกฝน ฝึกฝนจิต น่ีการปฏิบติั 

แตว่า่เอากายมากระทาํ หรอืวา่เอากายมานั่ง สูด้ว้ยทางกาย แต่

ใจนัน้เป็นผูก้ระทาํ เป็นผูป้ฏิบติัอยู่ขา้งใน แตส่ว่นกายนีม้นัไม่มี

อะไร มีแตน่ั่งอย่างเดียว โดยท่าทางอนัสงบ แตส่ว่นใจมนัอยู่

ภายในคือในรา่งกายน่ีนะ่ เราจะหาท่านผูน้ัน้จงึวา่เอารา่งกาย
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มานั่ง ก่อนท่ีจะเอามานั่งเพราะอะไร ก็เพราะเขาอยู่ดว้ยกนั คือ

มนัมาอาศยัรา่งเสียก่อนตัง้แตเ่กิดมาโนน่น่ะ อาศยัรา่ง ทีนีม้นัก็

อยู่ดว้ยกนัมาจนตลอดถึงทกุวนันี ้มนัยงัไม่ไดแ้ยกจากกนั เราจงึ

เอารา่งกายมานั่ง เม่ือรา่งกายมนัมานั่ง ตวัเขาก็อยู่ดว้ย  

ทีนีเ้พ่ือจะเอารา่งกาย หรอืปฏิบติัเพ่ือหารา่งกายหรอื เพ่ือ

จะนาํรา่งกายจะไปสูส่คุติสวรรคห์รอื ก็หาใช่ไม่ รา่งกายน่ะเป็น

สะพานสาํหรบัท่ีจะใหเ้ราเดิน เดินขา้ม ก็คือเอามาทาํ เม่ือเอา

รา่งกายมาทาํ ใครเป็นผูไ้ดป้ระโยชน ์ก็ผูท่ี้อยู่ขา้งในนั่นนะ่ ก็หา

ดซูิวา่ผูท่ี้อยู่ขา้งในมนัคือใคร เรามีกนัหรอืไม่ ก็หากนัดสิู เราจะ

หาท่านผูท่ี้อยูข่า้งในน่ะ ผูท่ี้จะมาอาศยัรา่งกายน่ี มนัก็ไดแ้ก่ใคร

หละ ก็ไดแ้ก่ใจเราเทา่นัน้ เราจะปฏิบติัทา่นผูน้ัน้  

ทาํไมจงึจะปฏิบติัท่านผูน้ัน้ ก็ท่านผูน้ัน้ท่านก็อยู่มาตัง้แตด่กึ

ดาํบรรพแ์ลว้ ก็หลายภพหลายชาติ หลายกปัป์หลายกลัป์ ตาม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ แตพ่ระองคน์ัน้นะ่ทราบแลว้วา่การ

ท่องเท่ียวหลายภพหลายชาติ ท่านก็บอกวา่มนัหาท่ีสิน้สดุไม่ได ้

ถึงจะมีท่ีสิน้สดุ แตม่นัก็ยาวนาน ทีนีก้ารทอ่งเท่ียวน่ะ เท่ียวไป
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เท่ียวมาน่ะ ความสมํ่าเสมอในการเท่ียวไป มนัยงัไมพ่รอ้ม หรอื

วา่มนัไม่เสมอไป อย่างท่ีเรามาในครัง้นีแ้หละแตเ่รามาเป็น

มนษุย ์แตเ่ราก็พรอ้มไปดว้ยมนษุยส์มบติั อนันีเ้ราก็ถือวา่เราดี

หละ แตส่ว่นท่ีเราผ่านมาน่ะ มนัเป็นมนษุยส์มบติัหรอืเป็นอะไร

มา เราก็หาทราบไม ่ 

ถึงจะเป็นอะไรมาก็ตาม พระพทุธเจา้ทา่นก็ยงัตรสัวา่ ความ

เป็นทกุขใ์นการไปและการมาและการอยู่ของตวัเอง มนัก็ยงัอยู่

คงท่ี มนัก็ยงัเป็นทกุขอ์ยู่ แตก็่หาหนทางท่ีจะออกจากทกุขแ์ตม่นั

ก็ออกไปได ้และมนัก็ไมมี่ทางไป พระองคจ์งึไดม้าชีห้นทางน่ี

หละ หนทางออก ก่อนพระองคจ์ะชีห้นทางออก ก็พระองค์

ออกไปแลว้น่ะ คือออกไดแ้ลว้ คือมีตวัอยา่งแลว้ทา่นจงึบอก 

พรอ้มไปดว้ยพระอรยิสงฆส์าวกเจา้ของพระองค ์ทา่นก็ออกไป

แลว้  

ทีนีก้ารออกน่ี ออกไปเพ่ืออะไร มนัเป็นยงัไงถึงจะออก มนัมี

ความหมายอะไร การออกนัน้ทา่นวา่จะหาอะไรท่ีจะมาสขุเทียบ

ไม่ได ้จะหาอะไรมาเสมอเหมือนไม่ได ้ทา่นถือวา่มนัเป็นยอด
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ของความสขุ และเป็นยอดของความเป็นมงคล แลว้ท่านจงึ

ไดม้าตรสั และท่านจงึไดม้าชี ้ชีห้นทางใหอ้อก ใหอ้อกเหมือน

อย่างท่าน และก็จะใหม้นัไปไดเ้หมือนอยา่งทา่น ความหมายใน

การท่ีท่านชีบ้อก ทีนีก้ารออก ก่อนพระองคจ์ะออกได ้กอ่น

พระองคจ์ะหนีได ้ก่อนพระอรยิเจา้ทัง้หลายจะหนีได ้ก็ดว้ยการ

ปฏิบติัน่ีแหละ เราก็มุง่ประเด็นในทางออกนัน้หละ แตจ่ะออกได้

หรอืไม่ได ้แตก็่ความมุ่งความประสงคข์องพวกเรา ความ

เจตจาํนงมนัก็มีอยู่อย่างนัน้ตลอดก็คืออยากออกนั่นหละ แตจ่ะ

ออกไดเ้วลาไหนนัน้ อนันัน้มนัเป็นอีกเรื่อง แตเ่ราก็จะตอ้งการ

ปฏิบติั ก็ปฏิบติัเพ่ือออกนัน้น่ะ  

ถา้ออกไม่ไดม้นัเป็นอะไร ถา้ออกไม่ไดก็้เป็นบารมี ก็คือเป็น

บญุบารมี อนัดบัแรกเราก็ตอ้งการบญุซะก่อนนัน้น่ะ ถึงมนัไป

ไม่ได ้แตว่า่บญุมนัก็ยงัเป็นส่ิงท่ีจะรบัรองของการปฏิบติัของเรา

อยู่ เรยีกวา่ไมไ่ดไ้รค้ณุคา่ ก็ไม่ไดไ้รป้ระโยชน ์บญุนัน้มนัเป็นท่ี

รองรบั บญุนัน้ก็เป็นท่ีรบัรองเราอยู ่ก็เหมือนกบัเราท่ีผ่านมา ก็

บญุนั่นหละสนองเรามา ก็เราจงึไดม้าเป็นมนษุยส์มบติั ทีนีเ้ม่ือ
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เราทาํไป แตย่งัไม่ถึงท่ีสดุ ยงัไม่ถึงเปา้หมาย ก็บญุนั่นหละบญุ

บารมีนั่นหละก็รบัรอง ก็จะสนองเราตอ่ไป แตเ่ราจะไปอยู่ชาติ

ไหนภพไหนนะ่ นัน้มนัก็เป็นอีกประเด็นหนึง่ ก็แลว้แตอ่าํนาจ

ความดีของเราท่ีจะตามสนองเรา ท่ีวา่ตามสนองน่ะมนัสนอง

ใคร ก็ใหเ้ราคิด สนองผูท่ี้อยูข่า้งใน ผูท่ี้เรามาปฏิบติั ผูท่ี้เรามา

หา ก็เราหาด ูเราก็ตรวจดสิู  

ทีนีก้ารตรวจของเรานั่นน่ะ ใชส้ติและปัญญาใหม้นัรอบคอบ

กนัเสียบา้ง อนัไหนมนัผิด อนัไหนมนัถกู เราก็ควรจะทราบดว้ย

ตนเองกนัเสียบา้ง เรามาผิดหรอืเราจะมาถกู เราจะไปผิดหรอื

เราจะไปถกู เราก็พิจารณาดว้ยตนเองกนัเสียบา้ง ก่อนท่ีเราจะ

พิจารณาได ้ท่ีจะรูแ้จง้ได ้ท่ีจะเขา้ใจชดัในตวัของตวัเองได ้ตอ้ง

อาศยัความสงบเสียก่อน  

การปฏิบติัน่ีก็เพ่ือความสงบนั่นหละ เราจะทาํโดยวิธีไหนเรา

ก็ตอ้งการความสงบ แตค่วามสงบนัน้มนัไม่ใช่อยู่ขา้งนอกน่ะสิ 

ใครเป็นผูส้งบน่ะ ก็ผูท่ี้อยู่ขา้งในนั่นหละ ใครหละผูอ้ยู่ขา้งในท่ี

มนัมากบักาย ท่ีกายมานั่งอยู่เด๋ียวนี ้แตม่นัยงัวุน่วี่วุน่วาย ยงั
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กระโดดโลดเตน้ของมนัอยู่นะ่ นั่นหละผูน้ัน้หละ ก็จะหาผูน้ัน้ให้

มนัสงบเด๋ียวเนีย้ จะใหม้นัระงบั แตค่วามสงบของเขามนัจะไป

สงบตรงไหน เราก็ตอ้งหาสถานท่ีใหเ้ขาอีกทีหนึ่ง และเราก็ตอ้งรู ้

สถานท่ีของเขาอีกทีหนึ่ง เวลาเขาสงบนัน้ เขาไม่ไดไ้ปสงบอยู่

ขา้งนอก เขาก็สงบอยู่ขา้งในน่ะ ก็ในไหน ก็ในทา่มกลางหนา้อก

เราน่ะ นั่นหละสถานท่ี  

แมแ้ตค่วามวุน่วายของเขา เขาก็วุน่วายตรงนัน้น่ะ บางครัง้

ก็เหมือนอกจะแตก เวลามนัวุน่วายมา แตเ่วลาสงบมนัก็สงบ

ตรงท่ีนัน้ เราก็หาสถานท่ีใหเ้ขา เม่ือสถานท่ีเขาอยู่ตรงนัน้ 

จาํเป็นหรอืเราจะไปท่ีอ่ืน จาํเป็นหรอืเราจะไปท่องเท่ียว เราจะ

เขา้ไปหาสถานท่ีอนัท่ีมนัสงบนัน้จะไม่ดีหรอื เม่ือมนัสงบแลว้มนั

จะเอาไปทาํไม ก็มนัไประงบัความวุน่วายนั่นหละ อนัท่ีมนั

วุน่วายท่ีมนัฟุง้ซา่นก็จะเอาไประงบัตรงนัน้ แลว้มนัสงบมนัก็

สงบลงตรงนัน้ เวลารูม้นัก็รูต้รงนัน้ เวลาสขุมนัก็สขุตรงนัน้ เวลา

วุน่มนัก็วุน่อยูต่รงนัน้ มีบารมีหรอืไม่มีบารมีมนัก็อยู่ตรงนัน้ นั่น

หละเขา้ไปตรงนัน้  
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ก่อนท่ีเราจะเขา้ไปโดยวิธีไหน และทาํยงัไงมนัจะเขา้ไปได ้

ทางเขา้ของเขามนัอยู่ตรงไหน ก็ทางเขา้ของเขานั่นน่ะ 

พระพทุธเจา้ก็บอกไวแ้ลว้ ก็คืออานาปานสต ิก็คือลมหายใจ

เขา้หายใจออก ก็ตัง้แตป่ลายจมกูน่ีหละ น่ีหละทางเขา้ของเขา 

เขาก็จะเขา้ไปตรงนี ้คือใหเ้ขาเขา้ไปตามลม เวลาลมหายใจเขา้

เราก็ตามเขา้ไป หายใจออกเราก็ตามออกมา เขา้ไปแลว้ก็

ออกมา อยู่แคป่ลายจมกูเราเท่านัน้หละ น่ีทางเขา้ไป  

ทีนีเ้ม่ือเวลาเราเขา้ไปน่ะ ออกมาน่ะ ก็ใหมี้พระพทุธเจา้อนัท่ี

เรามีความเคารพนบัถือสกัการะบชูาอยา่งยิ่ง ก็ใหพ้ระองคต์าม

ไปดว้ยจะไม่ดีหรอื ก็จะดีกวา่หายใจทิง้เฉยๆไม่ใช่หรอื ก็เอา

พระพทุธเจา้นั่นหละเขา้ไปดว้ย เวลาเราหายใจเขา้ไป เราก็วา่ 

“พุท” ซะ เวลาออกเราก็วา่ “โท” ซะ น่ีสาํหรบัผูท่ี้ยงัไมมี่ความ

สงบในเบือ้งตน้ ก็เราทาํแบบนีก้่อน น่ีทางเขา้มนัเขา้ไป คือให้

พระพทุธเจา้นั่นเขา้ไปดว้ย และก็ใหอ้อกมาดว้ย เราปฏิบติัท่าน

อยูเ่พียงแคนี่น้ะ  
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น่ีการปฏิบติั น่ีทางเขา้ไปนะ เพ่ือจะใหเ้ขานั่นน่ะเขา้ไประงบั

ยบัยัง้ความวุน่วาย เพ่ือเขาจะไดน้าํเอาความสขุมาใหต้วัเขา

บา้ง เพ่ือเขาก็จะไดน้าํเอาบญุเอากศุลมาใหเ้ขาบา้ง น่ีการ

ปฏิบติั ก็อยู่ในรา่งกายน่ีหละ ในระยะนีม้นัอยู่รา่งกายน่ีหละ ทกุ

คนก็มีรา่งกายแลว้ กายเราก็เอามาใชแ้ลว้ สว่นงานภายนอกเรา

ก็ทาํแลว้ งานทางโลก เราก็ไดป้ระโยชนก์บัเขาน่ะ แตไ่ด้

ประโยชนท์างกายแลว้ก็พรอ้มไดด้ว้ยใจ เราก็ใชเ้ขาอยู ่ 

ทีนีง้านทางธรรมก็ใหม้นัมีบา้ง เราก็นาํเขา้ไปสิ นาํท่านเขา้

ไปสิ เพราะธรรมะมนัอยู่ตรงนี ้ตรงท่ีทา่มกลางเน่ีย เรยีกวา่

มัชฌิมา ก็คือความเป็นกลาง กลางของโลก กลางของความ

เป็นโลก ท่ีวา่โลกธรรมน่ะ โลกธรรมมนัมีอะไร เคา้เรยีกวา่ธรรม

ประจาํโลก ก็ใหอ้ยู่ในความเป็นกลาง กลางรกั กลางชงั คือ

ความยนิดีและความยินรา้ยนั่นน่ะ คืออย่าใหม้นัไปยนิดี อย่าให้

มนัไปยินรา้ยในอารมณต์า่งๆท่านวา่ แลว้ใหอ้ยู่ในระหวา่งกลาง 

ระหวา่งกลางทัง้สองนัน้ ตลอดทัง้อดีต ดีทัง้อดีต ความไม่ดีทาง

อดีต ก็ใหอ้ยู่ในระหวา่งกลาง กลางอดีต กลางอนาคต กลาง
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อิฏฐารมณแ์ละอนิฏฐารมณ ์คือความยนิดีกบัความไม่ยินดี 

ความยนิดียนิรา้ยนั่นหละ นั่นหละใหต้ัง้อยูใ่นทา่มกลาง  

เม่ือตัง้อยู่ในทา่มกลางนั่นหละท่านเรยีกวา่มชัฌิมา คือ

ความเป็นกลาง ส่ิงท่ีมนับงัคบัใหเ้กิดความวุน่วายมนัเพราะ

อะไร ก็เพราะความยนิดี ก็เพราะความยนิรา้ย ทัง้ท่ีเป็นอดีต ทัง้

ท่ีเป็นอนาคต เราเอาท่านผูรู้ข้องเรานั่นหละไปตัง้ไวต้รงท่ี

ท่ามกลาง แลว้ก็ใหต้ามลมเขา้ไป อนัดบัแรกก็ตามลมตัง้แต่

ปลายจมกู แลว้ก็นาํพระพทุธเจา้เขา้ไปดว้ย ก็คือพทุโธ 

พระพทุธเจา้ก็คือพทุโธหละ ไม่ใช่ไปเอาตวัตนของทา่นหรอก 

เอาแตช่ื่อ เอาแตน่าม เอาแตค่าํบรกิรรม ตามเขา้ไปสิ ไปอยู่ใน

ระหวา่งความเป็นกลางเพ่ือกาํจดัอดีตบา้ง เพ่ือกาํจดัอนาคต

บา้ง เพ่ือกาํจดัความยนิดีบา้ง เพ่ือกาํจดัความยนิรา้ยบา้ง ก็จะ

ไดอ้ยู่ดว้ยความเป็นกลาง  

เม่ืออยู่ดว้ยความเป็นกลาง สันตก็ิคือความสงบเริม่มนัจะ

เกิดขึน้แลว้ และมนัก็จะเกิดขึน้ น่ีความสงบมนัอยู่ตรงนัน้ ตรงท่ี

ความเป็นกลาง ทีนีเ้ราทาํความเป็นกลางไม่ไดม้นัลาํบากอยู่ 
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เด๋ียวมนัก็ยนิดีทางนีซ้ะ มนัก็ไปยินรา้ยทางโนน้ซะ ยนิดีทัง้ท่ีเป็น

อดีตท่ีผ่านมาแลว้ แลว้ก็ยินรา้ยกบัอดีตท่ีมนัผ่านมาแลว้ มนั

เป็นอยู่สองประเด็นนีห้ละ กระโดดขา้มกนัไป กระโดดขา้มกนัมา 

แทนท่ีมนัจะลงในระหวา่งกลาง มนัก็ไม่ลงซะ มนักระโดดไป

กระโดดมา เพราะฉะนัน้เราจะเอาความเป็นกลาง เอาความเป็น

มชัฌิมาในตวัเอง มนัจงึยาก ก็ไมว่า่ใครนั่นนะ ท่ีมนัจะบรรลุ

เปา้หมายน่ีมนัยาก น่ีหละวธีิการท่ีเราจะเขา้ไปน่ะ จะไดบ้รรลุ

หรอืไม่บรรลก็ุตามเถอะ อนันัน้เอาไวก้่อน แตเ่ราเขา้ไปก่อน ให้

ไดเ้ขา้ไปเห็นมนัซะก่อน ความเป็นกลางมนัอยู่ตรงไหน  

เม่ือเราไปอยู่ดว้ยความเป็นกลาง มนัสงบแลว้ มนัสขุแลว้ 

มนัสบายแลว้ มนัตัง้มั่นแลว้ ก็ไม่ใช่วา่จะไปอยู่เฉยๆนะ จะไปสขุ

อยู่เฉยๆก็หาไม่ จะไปตัง้มั่นอยู่เฉยๆมนัก็หาไม่ ก็มนัก็ตอ้ง

ใครค่รวญใชว้ิจารณญาณของตวัเอง พิจารณาหาหนทาง ทางท่ี

มนัเขา้มาน่ี มนัเขา้มาโดยวธีิไหน แลว้เขา้มาอยู่แลว้มนัมีอะไร 

อะไรในท่ีอยูข่องตวัเองมนัก็จะตอ้งสาํรวจสิ ท่ีวา่มนัเป็นญาณ

บา้ง ท่ีวา่มนัเป็นฌาณบา้ง ท่ีวา่มนัเป็นหทูิพยบ์า้ง เป็นตาทิพย์
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บา้ง เป็นอิทธิฤทธีบา้ง เป็นมโนมยิทธิบา้ง เป็น

บพุเพนิวาสานสุติญาณบา้ง มนัอยู่ในนัน้ เราจะไปอยู่เฉยๆมนั

จะไดห้รอื ธรรมะอะไรมนัจะเกิดขึน้ ก็เราก็ตอ้งดเูอาสิ นั่นหละ

พวกญาณมนัเกิดก็เกิดในนัน้น่ะ นั่นหละจงึเขา้ไปตรงนัน้  

เม่ือเขา้ไปตรงนัน้่ะสารพดัอย่างธรรมะท่ีมนัจะเกิดขึน้ แมแ้ต่

บญุทกุประเภทจะบญุใกลบ้ญุไกล บญุท่ีไหนก็ตาม ก็อยูต่รง

ท่ามกลาง อยูก่บัคนๆนัน้ อยู่กบัทา่นผูน้ัน้ ทา่นไปทาํเอามาจาก

ไหน ก็จะไปอยู่กบัทา่นนั่นนะ่ ไม่ใช่วา่ไปทาํตรงนัน้ มนัจะอยู่

โนน้ ทาํแลว้มนัก็มาอยู่กบัทา่นผูน้ัน้ผูท่ี้อยูก่ลางน่ะ แมว้า่เราจะ

ไปทาํอยู่ประเทศอินเดีย เวลาทาํอยู่โนน้ แตบ่ญุนัน้จะอยู่อินเดีย

ก็หาใช่ไม ่ก็มาอยู่ในท่ามกลางน่ีหละ อยูก่บัท่านผูท้าํน่ีหละ ผูรู้ท่ี้

อยู่ท่ามกลางเราน่ีหละ มารวมกนัอยู่ตรงนี ้แมท่ี้ไปก่อภพก่อชาติ

ท่ีวา่ไปเกิด ก็ท่านผูน้ัน้แหละไป ก็บญุของตวัเองมีเท่าไหร ่เคา้ก็

เอาไปหมด มนัก็ไปดว้ยกนัหมด  

แตส่าํคญัวา่การไปนีห้ละ มนัไม่มีใครรู ้ปัญหาอยู่ตรงนี ้มนั

ยาก แมจ้ะไปสูอ่บายภมูิก็ดี แมจ้ะไปสูส่คุติก็ดี มนัไม่มีใครรู ้มนั
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ไม่มีใครเห็นเวลาไปน่ี เพราะมนัสลบัซบัซอ้น มนัปิดบงัอย่าง

ลกึซึง้ ไม่ใหไ้ดเ้ห็นง่ายๆ มนัปิดบงัเอาอยา่งท่ีวา่จนคนปฏิเสธน่ะ 

ท่ีมนัไปน่ะ เหมือนกบัเราท่ีมาน่ีหละ มนัก็ปิดหนทางเรา 

ยอ้นหลงัไปดซู ิไม่รูว้า่มาจากไหน แลว้ขา้งหนา้ท่ีเราจะไปมนัก็

ปิดอีก เราก็พากนัมาทาํกนัน่ีก็เพ่ืออะไร มนัจะปิดจะเปิดอะไรก็

ตาม ก็ทาํอยู่น่ีหละ ก็เผ่ือมนัอยู่นั่นน่ะ จะเผ่ือขนาดไหนมนัก็ปิด

อยู่ขนาดนัน้  แตว่า่ผลมนัจะรบัหละ ถึงจะปิดมนัก็รบั ถงึจะเปิด

มนัก็ไดร้บั ก็เพราะมนัอยู่ในตวัเขาแลว้ เขาไดท้าํแลว้ แตม่นัไป

แบบโดยท่ีวา่ลกึลบั  

แมแ้ตอ่งคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ พระองคก็์ยงัไม่รูน้ะ

เบือ้งตน้วา่เขามาอย่างไร และเขาไปอย่างไร พระองคก็์ยงัหาได้

ทรงทราบไม่ ตอนท่ีพระองคจ์ะไดต้รสัรูน่ี้ ท่ีวา่มนัเกิด

บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวขยักญาณ 

ตอนท่ีตรสัรูน่ี้หละ จงึไดใ้ครค่รวญและพินิจพิจารณาทวนหลงั 

พระองคก็์ไดท้รงทราบวิถีการเดินทางของพระองคม์า แมก้ระทั่ง

ถึงบคุคลอ่ืน พระองคก็์ทรงทราบวา่เคยไดท้าํอะไรมา เม่ือ
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พระองคม์าทรงรูอ้ย่างนีแ้หละ เปิดของท่ีควํ่าอยู่ใหห้งาย แลว้

พระองคก็์จงึไดน้าํเอามาสอนเราน่ีหละ  

ทีนีก้ารสอนทา่นก็สอนดว้ยเจตนาดี ถึงท่านจะสอนขนาด

ไหนก็ตาม แตว่า่ตวัภายในของเราน่ี มนัก็ยงัไม่เหน็อยู่ตามเคย 

แลว้มนัก็ยงัปฏิเสธของมนัอยู่ตามเคย ก็เพราะมนัไม่เหน็ ก่อนท่ี

มนัไม่เหน็มนัก็เพราะอะไร ก็เพราะมนัไปอยู่สองฟากฝ่ังนะสิ ฝ่ัง

ท่ีหนึ่งก็คือความยนิดี ฝ่ังท่ีสองก็คือความยินรา้ย ฝ่ังท่ีหนึ่งก็คือ

อดีต ฝ่ังท่ีสองก็คืออนาคต ทีนีม้นัไม่ไดล้งเป็นกลางใหน้ะสิ 

ความเป็นกลางมนัไม่มีก็ไม่รูว้า่มนัจะไปรูเ้ห็นอะไร ก็เพราะมนั

ไม่อยู่  

สว่นอดีตมนัก็ลากหนีไปซะ สว่นอนาคตท่ียงัไม่มาถึงมนัก็

คาํนวณไปโนน่วา่มนัจะไปยงัไง สว่นความยินดีมนัก็ยนิดีในส่ิงท่ี

มนัไดดี้มา สว่นความยนิรา้ยมนัก็ไม่พอใจกบัความยินรา้ยมนัก็

เห่ียวแหง้ใจ เกิดโทมนสัก็คือความทกุขใ์จ แทนท่ีมนัจะลงไปตรง

กลาง มนัก็ไมล่งซะ แลว้จะไปพิจารณาอะไรมนัก็พิจารณาไม่ได้

หละสิในสว่นกลางในสว่นภายใน แตม่นัก็ไดแ้ตภ่ายนอก เอาแต่
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ขา้งนอก หยิบยกเอาขา้งนอกน่ีหละออกมาวา่กนัอยู่น่ี ออกมา

วิจารณก์นัอยูน่ี่หละ แตม่นัไม่ไดเ้ขา้ไปซกัที ทีนีค้วามรูเ้ห็นอนัท่ี

มนัเป็นมา ท่ีเราเป็นมาน่ี มนัก็เลยไม่รูสิ้  

ทีนีก้ารท่ีเราจะไปขา้งหนา้ เราก็ไม่รูอี้กหละ มนัปิดไปหมด 

ก็เม่ือมนัปิดไวอ้ย่างนี ้พระพทุธเจา้เรยีกวา่อะไรหละ ก็เรยีกวา่ 

อวิชชา นั่นหละ นั่นพระพทุธเจา้ก็เลยเอาอนันีม้าใหคื้ออวิชชา 

ก็ไดแ้ก่ความมืด คือมนัไม่มีวชิามนัก็มืดซะ นั่นหละพระองคก็์ตัง้

เอาตวันีม้าให ้มาใหใ้คร ก็มาใหจ้ิตทัง้หลายทั่วโลกนั่นหละ ก็

ไม่ใช่เฉพาะแตเ่ราหรอก มนัก็มืดมนอนธการกนัอยูน่ี่หละ  

เพราะฉะนัน้เราควรนาํเขา้ไป นาํเขา้ไปตัง้แตป่ลายจมกูเรา

น่ีแหละ ตามชอ่งปลายจมกูของเราและก็ตามลาํคอลงไป ก็เขา้

ไปหาปอด แลว้ก็ยอ้นออกมา เขา้ไปออกมาอยู่อย่างนีก้อ่น แลว้

ก็กาํหนด พทุโธๆๆ เขา้ไป น่ีหละการกระทาํ น่ีหละการปฏิบติั 

เราอย่าไปเขา้ใจแตว่า่บรกิรรม แลว้กาํหนดลมหายใจเขา้ใจออก 

ก็จะวา่แตถ่กู จะบรกิรรมอนัใดก็ตามมนัก็หายใจตามเคยน่ะ วา่

จะยบุหนอ พองหนออย่างนี ้ก็หายใจนั่นหละ ก็หายใจเขา้ไป 
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แลว้วา่พอง หายใจออกมาก็เรยีกวา่ยบุ มนัก็อนัเดียวกนันะหละ 

หายใจเขา้ใจออก  

แตว่า่เม่ือเขา้เม่ือออกก็ไม่ใชว่า่จะใหม้นัเขา้มนัออกอยู่เพียง

แคน่ัน้ ผลของการเขา้การออก ผลของการกาํหนดก็เพ่ืออะไร 

เราก็ตอ้งคิด เขาก็ประสงคค์วามสงบนะใหท้าํนะ่ ก็ไม่ใช่จะให้

ตามลมอยู่อยา่งนัน้ตลอดปีตลอดชาติหรอก ไอล้มน่ะถงึเราจะ

ตามก็ตาม ไมต่ามก็ตามมนัก็เขา้ก็ออกของมนัน่ะ แต่

ผลประโยชนข์องการท่ีเรามากาํหนดนัน้น่ะเพ่ืออะไร ก็ทาํความ

เขา้ใจกนับา้งสิพวกเรา เพ่ือความสงบนะ เม่ือสงบแลว้มนัก็ไม่ได้

เก่ียวกบัลมนะ เราก็จะไดพ้ิจารณาธรรมนะ  

ถา้งัน้ก็จะมาแตก่าํหนดลมเขา้ลมออกอยูนี่ห้ละ การท่ีจะไป

พิจารณาธรรมท่ีจะใหเ้กิดปัญญาขึน้มา มนัก็เลยไม่ไดอี้กหละ 

มนัก็ไดแ้คล่มอย่างน้นัหละตลอดปีตลอดชาติ แตธ่รรมะอนัท่ีมนั

จะเกิดขึน้กบัการพิจารณาธรรมท่ีเราไดไ้ปอยู่ดว้ยความเป็น

กลาง ธรรมะอนันัน้จะไดล้ะเอียดลกึซึง้ มนัจะไดอ้อกหนีจาก

พวกอวิชชา มนัก็จะไดเ้ปิดประตอูอกมั่งสิ  
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อนันีเ้ขาปิดประตตูนัหมด เราไม่มีทางไปเลย มีแตว่นหนา้

วนหลงัอยูน่ี่ เขาใสล่กูกลอนอะไร ก็หาไดรู้ไ้ม่ มีแตปิ่ดประตกูนั

ตวัเองอยูน่ี่ ไมรู่จ้กัทางไป ไมรู่จ้กัทางมา ทีนีเ้ราก็เขา้ไปเปิด

ประตบูา้งสิ ประตอูวิชชานะ่ มนัปิดเรามาทาํไม ทีนีก้ารเขา้ไป 

เขา้ไปตรงไหนหละ ก็เขา้ไปท่ีท่ามกลางหนา้อกนะ่ แลว้ใหไ้ปอยู่

ดว้ยความเป็นกลาง กลางอดีตหรอืกลางอนาคต กลางความ

ยินดีกบักลางความยนิรา้ย คือมนัไม่กระทบทัง้สองฝ่ัง ไม่กระทบ

ทัง้สองทาง ถา้อยู่ดว้ยความเป็นกลางไดน้ัน้หละ พระองคจ์งึได้

เรยีกวา่เป็นมชัฌิมา คือความอยู่ดว้ยความเป็นกลาง  

น่ีกลางขา้งใน กลางของธรรมะ กลางมรรค กลางผล มนัจะ

เกิดมรรคเกิดผล อะไรมนัก็จะเกิดสิ หทูพิย ์ตาทิพย ์มนัก็เกิดใน

นัน้น่ะ มโนมยทิธิ อิทธิฤทธี มนัก็เกิดในนัน้ อภิญญามนัก็เกิดใน

นัน้ ฌาณมนัก็เกิดในนัน้ ทีนีเ้ราจะพิจารณาอะไรมนัก็ง่ายสิถา้

เขา้ไปอยู่ดว้ยความเป็นกลาง ไม่ใช่วา่จะอยู่แลว้ก็อยู่สบายแลว้

ก็จะอยู่ ก็ไม่ใช่นะ ใครค่รวญพิจารณาอีกทีเพ่ือจะใหม้นัเกิด

ปัญญาขึน้มา เพ่ือหาหนทางออกนะ ไม่ใชว่า่จะไปหมกอยู่ ไป
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แลว้ใหห้าหนทางออกจากพวกนีห้ละ พวกอดีต พวกอนาคต ดี

ในอดีต ดีในอนาคต รา้ยในอดีต รา้ยในอนาคต ก็เพ่ือเราจะหนี

พวกนี ้ไม่ใชว่า่จะไปอยู่นะ เราตอ้งพิจารณาธรรมใหดี้นะ  

ธรรมะของพระพทุธเจา้เป็นของท่ีลกึซึง้ ไอส้ว่นประเพณี

นิยมของพวกเรา เราก็ทาํกนัอยู่ ก็ทาํกนัอยูอ่ย่างนี ้น่ีเป็น

ประเพณีนิยม ทาํเพ่ืออะไร ก็เพ่ือความเป็นบญุเท่านัน้หละ แต่

วา่บญุนัน้นะมนัอยู่ตรงไหนเท่านัน้หละ ก็คือท่านผูน้ัน้ ผูท่ี้จะเขา้

ไปอยู่ในความเป็นกลาง ถา้เขา้ไปนัน้แลว้ มนัก็หมดหละทีนี ้ทีนี ้

เราจะเขา้ไปไดห้รอืเปลา่นะ เขา้ไปในนัน้มนัก็ไม่ใช่วา่มนัจะมีแต่

วา่พวกฌาณพวกญาณ ส่ิงท่ีมนักดฌาณ กดญาณ ส่ิงท่ีจะ

ทาํลายก็พวกกามาสวะ อวิชชาสวะ ก็พวกอาสวะก็คือพวก

กิเลส ก็มนัก็ทบัถมเขา้อีกหละ มนัก็ปิดบงัไม่ใช่วา่มนัจะมีอย่าง

เดียว นั่นหละเราจะเขา้ไปแกพ้วกนี ้ 

ในจิตแตล่ะคนไม่ใช่วา่มนัจะไปปลอดสะอาดเม่ือไหร ่ไอเ้รา

ท่ีวา่เราบรสิทุธ์ิมนัก็วา่อยู่ไดห้รอกบรสิทุธ์ิภายนอก เราไม่ได้

ประกอบความชั่ว จะเป็นความบรสิทุธ์ิทางกายทางวาจาของเรา
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ก็ไดอ้ยู่ แตส่ว่นภายใน สุทธิ อสุทธิ ปัจจตัง ความบรสิทุธ์ิ

หรอืไม่บรสิทุธ์ิก็เพราะตน เน่ียมนัตรงนีสิ้ เราควรเขา้ไปดสิู  

น่ีวิธีการปฏิบติั ทางท่ีเราจะปฏิบติัไม่ไดเ้ขา้ไปหาใครนะ 

และไม่ไดไ้ปเกาะใครนะ ไม่ไดไ้ปขอใครนะตรงนัน้ ไม่ไดไ้ปอา้ง

ถึงใคร ถา้เขา้ไปถึงนัน้ ไม่ไดอ้า้งใคร ไม่ไดไ้ปเกาะใครหรอก เป็น

อิสระ เราจะเดินไปดว้ยอิสระ และก็ไม่ไดไ้ปอา้งวา่คนนัน้เป็น

อย่างนัน้ องคน์ัน้เป็นอยา่งนัน้ องคน์ัน้เป็นอย่างนี ้ไม่ไดไ้ปอา้ง

หละ จะไปอา้งอะไรหละ ก็มนัเรื่องของตวัเองหละท่ีเขา้ไปถึง เรา

ไม่ไดไ้ปอา้งใครแลว้ตรงนัน้ อา้งตวัเองเท่านัน้คืออา้งก็อา้งอยู่

ภายใน มนัไมไ่ดม้าหาอวดคนหรอก มนัรูข้องมนันะสิ มนัก็หา

หนทางออกของมนันั่นน่ะ  

นั่นหละมนัจะยอ้นหลงัไดห้ละ ในอดีตก็ภพในอดีตชาติ

อาจจะปรากฏบา้ง แตเ่ราก็ไม่รูก็้มี เคยไดป้ระสบพบเหน็ในนิมิต

อะไรตา่งๆ ซึง่มนัแสดงบอกในเรื่องของเกา่ของหลงับางอย่างน่ี 

มนัก็เก่ียวกบัพวกอดีต เก่ียวกบัการกระทาํของตวัเองท่ีเคยทาํ

มา ก็คือกรรมนั่นหละ กรรมท่ีเคยทาํมาในอดีตชาติ มนัก็บอกมา
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สิ มนัก็บอกอดีตชาติน่ะ ก็บอกเรื่องกรรม แลว้มนัก็ตามมาสนอง 

มนัก็ญาณมนัก็เกิดในนัน้ แมแ้ตอ่นาคต บางทีมนัก็บอกหนทาง

จะไป  

ทีนีม้นัก็บอกในตวัของมนันะสิ เม่ือมนับอกเราก็ตอ้งไปสิ 

เราก็ตอ้งเดินตามท่ีเขาบอก ก็คือตวัของตวัเองสอนตวัเองน่ะ

ตอนนัน้ เป็นเอกเทศ เราจะตอ้งไปของเรา จะไปใกลไ้ปไกลได้

ขนาดไหนก็แลว้แตอ่ายขุองเรา กาํลงัจะไดดี้มนัก็มาตายซะ

อย่างนีก็้มี แทนท่ีจะไดดี้ซะ พอเริม่จะไดดี้นิดหน่อย กาํลงัจะเริม่

ไป มจัจมุารมนัก็เลยมาตดัรอนซะน่ี เลยมาสงัหารอยา่งนีม้นัก็มี  

เหมือนกบัพระอรยิเจา้นั่นนะ่ แคไ่ดโ้สดาบนั แทนท่ีจะบรรลุ

ไปถึงอนาคา ไปไม่ได ้มจัจรุาชมนัตดัก่อน คือมนัตายก่อนอย่าง

นีก็้มี ท่ีไปอยูพ่รหมโลกกนัน่ะ ท่ีวา่ไปอยู่ชัน้สทุธาวาสหรอืไป

อะไร ก็เพราะอายนุั่นหละ แทนท่ีจะบรรลอุรหนัต ์มจัจรุาชมนั

จดัการก่อนซะ แคโ่สดาบนั แทนท่ีจะไดบ้รรลไุปถงึโนน่ มนัก็

ไม่ไดใ้หไ้ป เอาแคน่ัน้ก่อน ก็พอไดไ้ปเสวยสขุซะก่อน แลว้ก็จะ

ไดม้าเกิดอีกซะก่อน  
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พระโสดาบันน่ีก็มาเกิดเพียง ๗ ชาติ ตามตาํราวา่นะ เอกพิ

ชีน่ีชาติเดียว โกลังโกละน่ี ๓ ชาติ สัตตักขัตตุงปรมะ ๗ ชาติ 

มนัมีอยู ่๓ ชัน้ แคโ่สดาบนั ก็ไม่ใช่วา่โสดาบนัแลว้จะเสมอกนั 

แคโ่สดาบนัก็ยงัไม่เสมอกนั ก็ยงัจะมาเกิดอีกซะก่อน ชาติหนึง่

ซะก่อน บางองคก็์ ๓ ชาติ บางองคก็์ ๗ ชาติ ก็เพราะมจัจรุาช

นั่นน่ะมนัมาสงัหารซะก่อนซะนั่น มนักลวัเราจะไดดี้ ในขณะนัน้

มนัเอาไวก้่อน อย่างท่ีเรากาํลงัท่ีจะไดดี้ ไดดี้น่ี บางทีมนัเกิดมา

สงัหารซะน่ี มนัเป็นนะพวกมารเน่ีย เรยีกวา่มจัจมุาร  

เพราะฉะนัน้พวกเรานั่นนะ่อย่าพากนัประมาทในชีวิตคือ

ความเป็นอยูข่องตวัเองใหม้ากนัน้ ถา้มีโอกาสและเวลาก็ใหพ้า

กนัสาํนกึบา้ง และก็ใหพ้ากนักระทาํบา้ง ทาํก็ไม่ไดท้าํอะไรมาก

หรอก แตว่า่นั่งน่ีหละมนัยาก มนัลาํบากนะนั่ง นอ้ยเดียวก็

เท่านัน้หละ เก่ียวกบัแขง้กบัขานั่นหละ ไอต้วันีห้ละมนัตวั

ลาํบาก ใหม้นันั่งมนัก็เจ็บซะ ปวดแขง้ปวดขา ใหน้ั่งสบายก็นั่ง

ได ้แตม่นัก็ไม่ถกูระเบียบกบัการท่ีจะนั่งภาวนา++สิ จะนั่งฟังมนั

ก็ฟังไปก่อนหละ จะนั่งภาวนามนัก็นั่งขดัสมาธิ เหมือนกบั
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พระพทุธรูปนะ่ ทา่นนั่งขดัสมาธิยงัไงก็นั่งอย่างนัน้ ท่ี

พระพทุธเจา้สอนมาอยา่งนัน้เราก็ตอ้งเอาตามนั่นหละ  

แตว่า่การนั่งน่ีมนัลาํบาก ถึงจะลาํบาก มนัก็หากมีสว่น

ศรทัธามนัก็พอไปได ้แตเ่จ็บถึงมนัก็เจ็บหรอก แตม่นัก็มีส่ิงท่ี

ตอบแทน ส่ิงตอบแทนความเจ็บก็คือบญุกศุล ถา้หากวา่นั่งไดก็้

คือความสงบสขุ มนัก็มีส่ิงตอบแทน ไม่ใชว่า่มนัจะเจ็บแลว้ก็จะ

เจ็บไปโดยไรป้ระโยชนน์ะ แลว้ก็พอออกจากภาวนามนัก็หาย 

มนัก็ไม่ใชว่า่จะเจ็บไปตลอด แตว่า่มนันั่งยาก มนัมีส่ิงตอบแทน

อยู่นะ ก็ใหเ้ราเขา้ใจกนับา้ง  

เหมือนกบัเราทาํบญุนั่นหละ ใหท้านนะ่ เอาทานไปรอ้ยหนึง่ 

พนัหนึง่ เราถือวา่มนัมีตอบแทนนะ เราจงึใหน้่ะ เราจงึทาํ มนัก็

เหมือนกนันั่นน่ะ การภาวนามนัเจ็บ มนัก็มีส่ิงตอบแทนก็คือบญุ

กศุล ถา้มนัไดค้วามสงบก็คือความสงบนั่นหละตอบแทนจิต ใจ

สบายนะ่ตอบแทน แตข่ามนัก็หาย ออกมาแลว้มนัก็หาย ก็

ทาํงานได ้มนัไม่ใช่วา่มนัจะเป็นไปเลย เราก็พากนัคิดกนับา้ง ก็

อย่าไปคิดแตว่า่มนัเจ็บซะเราก็เลยเลิกกนัเลย แลว้ก็ไมท่าํเลย 
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มนัก็ไม่รูว้า่จะเอาอะไรมาใหอี้ก ก็ไม่รูว้า่จะไปทาํกนัยงัไง น่ีเรื่อง

มนัเป็นอย่างนีน้ะ  

เพราะฉะนัน้หละ เราทกุคนท่ีไดเ้กิดมาน่ะ สมบรูณแ์ลว้ดว้ย

ความเป็นมนษุยส์มบติั เราควรท่ีจะรกัษาคณุสมบติัอนัท่ีจะนาํ

ใหเ้ราเป็นมนษุยส์มบติันี ้เอาไปบา้ง ท่ีองคส์มเด็จพระผูมี้พระ

ภาคเจา้พระองคเ์อาชีวิตไปแลกมา ก่อนท่ีเราจะมาได ้กอ่นท่ีเรา

จะไดม้าประพฤติปฏิบติักนันะ่ พระองคเ์อาชีวิตไปแลกมานะ ผู้

เดียวนะครัง้แรกน่ะ ตอ่มาก็ยงัคอ่ยมีพระสงฆ ์พระองคเ์อาชีวิต

ไปแลกมา แลว้เราก็จงึไดพ้ากนัมา มาปฏิบติัน่ี 

เม่ือปฏิบติัแลว้ก็ไม่ใช่วา่พระพทุธเจา้จะมาแย่งเอากบัเรา 

พระองคก็์เพ่ือวา่จะใหเ้ธอทัง้หลายจะไดถ้งึซึง่มนษุยส์มบติั ถา้

ยงัไม่ถงึท่ีสดุก็ใหไ้ดไ้ปเกิดทางท่ีดีบา้ง น่ี เพ่ือจะไดเ้ป็นมนษุย์

สมบติับา้ง ความหมายของพระพทุธเจา้เป็นอย่างนัน้ ก็ใหเ้รา

เขา้ใจอย่างนี ้ถา้มนัถงึท่ีสดุก็ไป พระองคก็์ไม่ไดว้า่ ถา้ไม่ถึงก็ให้

ไดม้นษุยส์มบติัเอา ก็เหมือนกบัเราไดม้นษุยส์มบติัถึงจะยากจะ

ง่าย มนัก็ไดแ้ลว้มนษุยส์มบติั ก็อยู่กนัอยา่งนีห้ละ ก็ทะเลาะกนั 
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ก็ทะเลาะไป เถียงกนั ก็เถียงไป ฆา่กนัก็ฆา่กนัไป แตม่นัถึงแลว้

มนษุยส์มบติั จะทาํยงัไง จะอยู่จนชีวิตหาไม่นั่นหละ  

ดงันัน้หละเราทัง้หลายท่ีไดย้นิไดฟั้งมา ท่ีไดอ้ธิบายมา ก็

พอท่ีจะเป็นท่ีเขา้ใจและใหพ้ากนักาํหนดจดจาํเอาไว ้เพ่ือนาํเอา

ไปเป็นขอ้คิดและเพ่ือจะไปปฏิบติัตาม เม่ือเราประพฤติปฏิบติั

ตาม ขออานิสงสอ์นันัน้จงบงัเกิดแกท่่านผูฟั้งและผูป้ฏิบติัตาม 

สมควรแก่สติและกาํลงัของตวัเองท่ีจะปฏิบติัได ้ดงัท่ีไดแ้สดงมา

ก็สมควรแก่กาลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/JGThVFaJXkg  
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