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วิธีแกไ้ขใจใหมี้ความสงบด้วยทางสายกลาง 

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

ตอ่นีไ้ปตา่งคนก็ตา่งตัง้ใจ ตา่งคนก็ตา่งรกัษาใจ ตา่งคนก็

ตา่งดแูลหวัใจตวัของตวัเอง ใหรู้จ้กัการไปและการมา การอยู่ 

การออก การเขา้แห่งความคิด ซึง่ตวัเองมีความคิดประจาํมา

ตัง้แตเ่กิด หรอืมาตัง้แตแ่รกเกิด ใหเ้ราพยายามตัง้ขอ้สงัเกต ตัง้

ขอ้รกัษาในความเป็นมาของเขา ซึง่เขาเป็นมาโดยวิธีไหน เราจะ

หาอบุายธรรมคือคาํสอนของพระพทุธเจา้ ท่านบอกใหห้าความ

สงบ แตเ่บือ้งตน้เขาก็มีความคิดมา ความปรุงแตง่มา แตเ่ราจะ

มาทาํความสงบท่ีจะใหส้งบนัน้ จะมีหนทางท่ีจะทาํความสงบ

เหมือนอย่างคาํสอนพระพทุธเจา้หรอืไม ่

 ขอ้นีเ้ราก็ตอ้งพิจารณาดว้ยตนของตนเอง แมแ้ตอ่งค์

สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ พระองคก็์ไม่มีใครเสีย้มสอน ไม่มี

ใครตกัเตือนพระองค ์อนัดบัแรก แตพ่ระองคก็์มาคิดเอาเอง และ

ก็มาทาํเอาเอง แตพ่ระองคก็์ยงัมีความสามารถทาํความสงบนัน้ 

ใหบ้งัเกิดขึน้ในดวงหฤทยัใจของพระองคไ์ด ้จนถงึกบัพระองค์
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นัน้ไดต้รสัรูเ้ป็นอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ พระองคก็์ยงัทาํได ้

ทัง้ท่ีวา่ไม่มีใครทาํมาก่อน แตพ่ระองคก็์ยงัทาํได ้ 

ทีนีเ้ม่ือมีคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีท่านไดท้าํมาเป็น

ตวัอย่าง แลว้ท่านก็บอกเลา่เกา้สิบมาใหแ้ก่พวกเราฟัง เราก็ได้

ยินไดฟั้ง และเราก็ไดอ้า่นตามตาํรบัตาํรา ก็เคยอา่นมามาก แต่

พระองคก็์ทรงทาํได ้แมก้ระทั่งถงึพระอรยิสงฆส์าวกของพระผูมี้

พระภาคเจา้ ท่ีไดฟั้งจากพระโอษฐ์ของพระองค ์ท่านเหลา่นัน้ก็

สามารถท่ีจะทาํความสงบได ้และก็ยงัความสาํเรจ็ใหแ้กต่วัเอง

ได ้ท่านก็ทาํมาเป็นตวัอย่าง เราก็ไดเ้อาตวัอย่างนัน้หละมา มา

ปฏิบติัอยู่ทกุวนันีห้ละ ทีนีเ้ราจะทาํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

และจะทาํตามตวัอย่างของพระอรยิเจา้ท่ีท่านทาํมา เม่ือเราจะ

ทาํตาม เราจะทาํอยา่งไร  

เราก็ตัง้ขอ้สงัเกต ตัง้ขอ้สงัเกตในหวัใจตวัเอง วา่ใจตนเอง

มนัเป็นอย่างไร มนัคิด มนัปรุง มนัแตง่ มนันกึอะไรท่ีมนันกึมาก 

ตามสญัญาอารมณ ์เราหาหนทางท่ีจะแกไ้ขตน ก็ดว้ยสติและ

ปัญญาของเรานั่นนะ่ ใหเ้อาความสงบนัน้น่ะ ใหแ้ก่ดวงหวัใจ
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ของเรา ใหแ้กจ่ิตใจของเรา เราทาํยงัไงจงึจะสงบได ้ทีนีเ้ราก็เคย

ทาํมาและเคยปฏิบติัมา และก็เคยฟังมา ทาํอยา่งไรจงึจะสงบได ้

เราก็พากนั เขา้ใจกนัอยู่แลว้ ก็มีการกาํหนดลมนั่นแหละใน

เบือ้งตน้ ลมเขา้และลมออก คือลมหายใจเขา้ออกของตวัเอง

สาํหรบัเบือ้งตน้ แลว้ก็มีการบรกิรรมวา่พทุโธๆๆอยู่ในใจนั่นน่ะ น่ี

คือวิธีการท่ีจะทาํใหม้นัสงบ  

เราเอาอนันีห้ละสาํหรบัท่ีจะไปแกไ้ข นาํเอาพระคณุของ

พระพทุธเจา้เพ่ือเขา้ไปแกปั้ญหาคือคาํบรกิรรมน่ะ เรานาํเขา้ไป 

ตัง้องคพ์ทุโธเอาไวใ้นหวัใจ ตัง้ไวต้รงนัน้ แลว้ก็แกไ้ขตรงนัน้น่ะ 

และอย่านาํเรือ่งราวตา่งๆ เขา้มาทบัถมเขา และอยา่ใหเ้ขาไป

นาํเอาเรื่องมาทบัถมตวัเอง คือใหเ้รากาํหนดสะกดัความคิดของ

ตวัเองดว้ยสติ สติเราก็มีแลว้ สมัปะชญัญะเราก็มีแลว้ เราไม่ได้

ไปเอาของใครมา เขามีก็มากบัตวั เขาพรอ้มหมดทกุอยา่งแลว้ 

ไม่ไดไ้ปซือ้ใคร และไม่ไดไ้ปขอใคร และไม่ไดไ้ปแย่งใครมา เป็น

ของธรรมชาติซึง่มนัเกิดขึน้กบัตวัเอง  
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ไอเ้รื่องสติกบัสมัปะชญัญะ แลว้เราก็เอามาใชต้าม

ธรรมชาติ แมแ้ตเ่ราอยู่ในปัจจบุนั เราก็ใชส้ติของเรานั่นน่ะ ถา้

ไม่มีสติ งานการของเรานะ่จะเป็นไปเพ่ือความเรยีบรอ้ยเหรอ 

และมนัจะดีขึน้ไดอ้ย่างไรถา้เราไม่มีสติ แมแ้ตก่ารทาํ การพดู ถา้

ทาํไม่มีสติ มนัก็เป็นประโยชนไ์ม่ได ้ถา้พดูไม่มีสติ แลว้มนัจะไปรู ้

เรื่องอะไร แลว้มนัจะไปน่าฟังอะไร สติมนัมีพรอ้มอยู่แลว้หละ 

คือมนัเป็นของธรรมชาติของเขาอยู่แลว้ แตเ่ราก็จะตอ้งฝึก ฝึก

ตวัเขานั่นนะ่ เอาตวัของเขานั่นฝึกเขา ฝึกตวัของตวัเองน่ะให้

มนัดี ฝึกใหเ้ขานั่นดีขึน้ สติมนัก็มีอยู่แลว้ แลว้ก็ฝีกสติใหม้นัดี

ขึน้มาในตวัเขานั่นนะ่ แลว้ก็เพ่ืออะไร เพ่ือจะแกเ้ขานั่นนะ่ ก็เพ่ือ

จะรูเ้ท่าทนัเขานั่นน่ะ เพ่ือจะแกปั้ญหาเขาน่ะ  

ทาํไมถงึแกเ้ขา เขาเป็นอะไร…ก็เขามนัคิดมาก ก็มนัคิดมาก 

มนัเป็นอะไรถงึคิดมาก เม่ือมนัคิดมากมนัมีอะไรเกิดขึน้จากเขา 

เม่ือเขาคิดมาก มนัก็มีเรื่องมาก มนัก็มีตวัทกุขเ์กิดขึน้จากเขา 

แลว้ก็ทาํใหต้วัเขาฟุ้งซา่น แลว้ก็ทาํใหต้วัเขานั่นหละวุน่วาย ก็เรา

จะเอาตวัสตินั่นน่ะ เขา้ไปแก ้แกค้วามฟุง้ซา่น แลว้ก็แกค้วาม
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ราํคาญ แกค้วามวุน่วาย เราเอาสติสมัปะชญัญะนั่นน่ะเขา้ไปแก้

มนั แลว้ก็นาํเอาองคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ คือพทุโธ เอา

พระคณุของทา่นคือพระนามของท่านนั่นน่ะ เอาไปตัง้ไวเ้ถอะ 

ใหม้นัพรอ้มไปดว้ยสติ สติก็ใหมี้พรอ้ม พทุโธกบัสติก็ใหม้นั

พรอ้มกนั พทุโธกบัสมัปะชญัญะก็ใหม้นัพรอ้มกนั ใหต้ัง้ไวเ้ถอะ 

ใหต้ัง้ไวภ้ายในน่ะ  

เม่ือพทุโธเขา้ไปแลว้ สภาพของจิตของเราจะเป็นยงัไง เราก็

คอ่ยดเูอาสิวา่มนัจะเป็นยงัไง มนัจะมีการเปล่ียนแปลงยงัไงบา้ง 

ลกัษณะของความสงบนั่นนะ่มนัจะมีมากอ่น ถา้พทุโธเขา้ไปถึง 

ถา้ถงึพทุโธ ความวุน่วายน่ะ และความฟุง้ซา่น และความกระวน

กระวาย ความลกุลีล้กุลน ความราํคาญในตวัเอง ถา้สติของเรา

พรอ้มไปดว้ยพทุโธ ถา้พทุโธเราพรอ้มไปดว้ยสติและสมั

ปะชญัญะ ก็มีเท่านัน้หละท่ีจะนาํความสงบเขา้ไปให ้ความสงบ

นัน้มนัก็จะเกิดขึน้ จะเกิดขึน้จากตรงนัน้น่ะ  

เม่ือมนัเกิดขึน้มาแลว้มนัจะเป็นยงัไงไอค้วามสงบนัน้น่ะ ถา้

ไม่มีความสขุหละ และความสงบมนัก็ไมมี่ความหมายสิ 
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พระพทุธเจา้ก็คงจะไม่สอนใหพ้วกเราทาํความสงบ ท่ีพระองค์

ตอ้งการใหพ้ทุธบรษัิททาํความสงบก็เพราะมนัมีความสขุนั่นน่ะ 

มนัหายจากความวุน่วาย แตส่าํหรบัความสาํเรจ็เราก็เอาอนันัน้

ก่อน ก็อย่าเพิ่งวา่สาํเรจ็อยา่งนัน้สาํเรจ็อยา่งนี ้ก็อย่าเพิ่งวา่ ให้

เราเอาเฉพาะความสงบนัน้ไวเ้ป็นฐานรองรบัจิตของเราเพ่ืออยู่

ประจาํวนักนัไปก่อน เพ่ือใจของเราท่ีจะไดป้ฎิบติันั่นนะ่ใหม้นัได้

กา้วหนา้ขึน้ไปโดยลาํดบัๆบา้ง แตส่าํหรบัความสาํเรจ็นัน้นะ่

เอาไวเ้ม่ือภายหลงั มนัจะไปถึงความสาํเรจ็หรอืไม่อนันัน้ก็เป็น

อีกเรื่องหนึ่ง เราเอาความสงบเอาไวก้่อน ตัง้ฐานแห่งความสงบ

เอาไวภ้ายในจติของเราสงบกอ่น เอาจิตของเราใหอ้ยู่ดว้ยความ

สงบซะก่อน  

อานภุาพของความสงบในจตินั่นน่ะ จิตท่ีไดร้บัความสงบ

นัน้มนัจะมีอะไรบา้ง ความดีของเขาซึง่เขามีมา ท่ีเราเรยีกวา่บญุ

เก่า หรอืวา่ของเกา่ ท่ีเรยีกวา่บญุญาบารมี แลว้เขาจะมีมัย้ เขา

จะแสดงออกมัย้ คณุคา่ของเขานะ่ เขาจะมีในตวัของเขามัย้ ถา้

เขามีความสงบแลว้น่ะ ความดีของเขามีนั่นน่ะ เขาจะตอ้งแสดง
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แสนยานภุาพของเขาเองหรอก เราไม่ตอ้งไปแตง่เขา แตง่วา่ให้

เป็นอยา่งนัน้ใหเ้ป็นอย่างนี ้ใหดี้อย่างนัน้ ใหดี้อย่างนี ้เราไม่ตอ้ง

แตง่ มีแตเ่พียงวา่เราสงบอยูเ่ฉยๆ เม่ือเราสงบแลว้ความสงบนัน้

หละ มนัจะแสดงอะไรใหต้วัของตวัเอง ท่ีตวัเองจะมีความดีท่ีมนั

เป็นคณุสมบติัของเก่า ท่ีมนัมีมาแตด่ัง้เดิม ท่ีเราไดเ้คยสรา้งสมอ

บรมบารมีมา คณุสมบติัในตวัของจิตนัน้มนัจะมีอะไรบา้ง ก็ให้

เขาแสดงเอง  

แตเ่ราก็อย่าไปคิดเอา ถา้เราไปคิดเอาน่ะ มนักลบไปหมด

หละ มนัปกปิดความดีหมด ความดีแทนท่ีมนัจะเกิดขึน้เอง ท่ีมนั

จะแสดงออกมาใหเ้ราเหน็เอง พอความคิดของเราไปคิดไว้

เท่านัน้หละ มนังอกมาไม่ได ้มนัแสดงออกมาไม่ได ้ตกลงมนัก็

เลยไม่เหน็ความดีของตวัเอง ก็เพราะความคิดของตวัเองนั่น

หละมนัไปกลบเอาไว ้ฌาณ แทนท่ีมนัจะเกิดขึน้มา สมาธิก็

แทนท่ีมนัจะเกิดขึน้มา มนัก็ไม่เกิด ในสมาธินัน้มนัจะมีอะไร

เกิดขึน้ แทนท่ีมนัจะเกิดขึน้ใหเ้ราเห็นในสมาธินัน้ มนัก็ไม่มีมา

ใหเ้ราเห็นอีก ก็เพราะอะไร ก็เพราะเรามนัมีแตค่วามคิดนั่นน่ะ 
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อะไรก็ไปคิดเอาหมด อนิจจงัเราก็คิดเอาเอง ทกุขงัเราก็คิดเอา

เอง อนตัตาเราก็คิดเอาเอง เขาจะเป็นหรอืไม่เป็น เราจะคิดก็

ตามไม่คิดก็ตาม เรื่องอนิจจงัน่ะมนัเป็นของท่ีแนน่อน เรือ่งทกุขงั

มนัก็เป็นเรื่องท่ีแนน่อน เรื่องของการหาเจา้ของไม่ไดม้นัก็เป็น

เรื่องท่ีแนน่อน คืออนตัตา เขามนัเป็นประจาํโดยธรรมชาติอยู่

อย่างนี ้เราจะคิดหรอืไม่คิด เขาก็มีอยา่งนี ้ 

ทีนีเ้ราก็รูว้า่เขามนัมีแลว้นะ่ เรื่องของอนิจจงั ทีนีส้ว่นอนิจจงั

ปีเก่าน่ะ ก็อีกไม่ก่ีวนัมนัก็จะหมดแลว้ เหลืออีกก่ีวนัจากนีไ้ป 

ประมาณส่ีหรอืหา้วนัท่ีมนัจะหมดแลว้เรื่องอนิจจงั ความไม่

แน่นอน ความไม่คงท่ีของวนัเดือนปี มนัก็จะหมดไปแลว้ ทีนี ้

สว่นความเป็นอยู่ของเรามนัเจรญิหรอืมนัเส่ือมหละ คาํวา่เจรญิ

มนัเป็นไปไดย้าก มนัก็มีแตจ่ะเส่ือมนั่นหละ แตเ่ราก็ถือวา่เราได้

ของใหม่ แตค่วามเป็นจรงิมนัก็เป็นไปในความเส่ือมนั่นหละ 

เพราะมนัหาความเจรญิไม่ไดห้รอก เจรญิอะไร มนัเจรญิมาแลว้

ในเรื่องความเป็นอยู่ของอาย ุแตค่วามเป็นอยู่ของธรรมชาติท่ีเรา

ไดฝ่้าฟันอปุสรรค ๖๕ วนัมาน่ะ เราก็ถือวา่เราดีแลว้ ก็ถือวา่เป็น
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บญุกศุลอนัมหาศาล เราก็พลอยดีใจกบัความเป็นบญุเป็นกศุล

ของตวัเองซึง่ไดฝ่้าฟันอปุสรรค หรอืฝ่าฟันอนัตรายมาได ้เราก็

ทาํความดีใจก็เพราะส่ิงเหลา่นัน้เท่านัน้หละ อย่าไปคิดวา่จะดีใจ

เพ่ือความเจรญิไปขา้งหนา้ มนัมีแตค่วามเส่ือม นัน้มนัเป็นเรื่อง

ของอนิจจงั เราจะคิดก็ตาม ไม่คิดก็ตาม อนิจจงัมนัเป็นอย่างนัน้ 

เราก็รบัทราบกนัไวแ้ลว้ และรบัทราบกนัอยู่แลว้  

เม่ือเรารบัทราบอย่างนัน้ ท่ีอนัชีวิตของเรามนัจะสัน้เขา้ไป 

ความสัน้ของชีวิตมนัก็คือความจะหมดของชีวิต คือความหมด

ของความเป็นอยู่ เม่ือมนัหมดความเป็นอยู ่มนัอยู่ไม่ได ้แลว้มนั

ก็จะไป เม่ือมนัไปนั่นหละ ก็ขอใหม้นัไปดว้ยความดีบา้ง ท่ี

พระพทุธเจา้ไดต้รสัเอาไว ้ศีลก็ใหม้นัสมบรูณบ์า้ง สมาธิก็ใหม้นั

สมบรูณบ์า้ง ปัญญาพอท่ีจะใหส้มบรูณก็์ใหม้นัสมบรูณบ์า้ง 

เพ่ือประโยชนอ์ะไร เพ่ือจะไดเ้ป็นคณุสมบติั ถา้พอจะพน้ไดม้นัก็

พน้ไดเ้พราะธรรม ๓ ประการนั่นน่ะ ก็เพราะศีลสมบรูณ ์ก็สมาธิ

ของเราก็สมบรูณ ์ปัญญาของเราก็สมบรูณ ์ส่ิงท่ีจะหลดุพน้ใน

ขา้งหนา้มนัก็จงึจะสมบรูณ ์ 
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ส่ิงท่ีจะหลดุพน้ก็คืออะไร ก็คือวิมตุติ มนัก็ตอ้งสมบรูณไ์ป

ดว้ยศีล สมาธิก่อน แตเ่ราก็ไม่ถึงหรอก เอาแคว่า่ความสงบไว้

ก่อน เอาพอเป็นท่ีพึ่งไวก้่อน ยงัไงๆก็เอาเป็นท่ีพึ่งไวก้่อน เอาพอ

เป็นบญุไปก่อน เอาความสขุพอเป็นฐานสาํหรบัรองรบัจิตของ

เราไวก้่อน ก่อนท่ีวา่อนิจจงัมนัจะมาถงึ อนิจจงัมนัมีอยูข่า้งหนา้ 

มนัก็หนา้เรื่อยไปน่ะ ขา้งหลงัมนัก็หมดไป ขา้งหนา้มนัก็คอ่ย

มาถงึ แลว้มนัก็หมดไป ก่อนท่ีมนัจะหมดน่ีแหละ แตเ่รื่องความ

หมดของชีวิตมนัไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายท่ีจะบอกวา่ วนั 

เดือน ปี พ.ศ. มนัไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอก แตม่นัก็ตอ้งไปแน่ 

ความแนน่อนคือการไปของเขา นั่นหละเขาไปแน่ เม่ือเขาไปแน่ 

ทาํอยา่งไรศีลเราจะสมบรูณ ์สมาธิเราจะสมบรูณ ์ปัญญาของ

เราจะสมบรูณ ์เราจะทาํยงัไง  

ก่อนท่ีมนัจะสมบรูณไ์ด ้เราจะทาํยงัไง ทาํความสงบไวก้อ่น

เน่ียหละ เอาความสงบก่อน สงบในอะไรหละ สงบในองคส์มเด็จ

พระผูมี้พระภาคเจา้คือพทุโธ เอาพระพทุธเจา้นั่นหละเป็นหลกั 

เป็นท่ีพึ่ง ท่ีจะนาํมาซึง่ความสงบ แลว้ความสงบมนัจะให้
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ประโยชนอ์ะไร เราก็คอ่ยดเูอาสิ ดคูวามสงบน่ะสิ แลว้มีอะไรจะ

เกิดขึน้ในตวัเอง ธรรมชาติของความดีมนัมีอยู่แลว้นะ แตล่ะจิต

ละจิต แตล่ะหวัใจธรรมชาติเคา้มีอยู่แลว้ แตเ่รามนัหาไมพ่บ

เท่านัน้หละ หาเคา้ไม่เจอเทา่นัน้หละ  

คือหาตวัของตวัเองมนัหาเจอยาก หาจิตของตวัเองรูส้กึมนั

หายากแสนท่ีจะยาก หาอะไรในโลกนีม้นัไม่ยากเท่าหาใจตวัเอง

หรอก หาอยา่งอ่ืนมนัก็ยงัพอหา มนัก็ยงัพอได ้ไอเ้รื่องหาใจเน่ีย 

พากนัไปทกุท่ี ท่ีไหนเคา้วา่ดีๆไปหมด กลบัมาก็มนัก็อยู่เท่าเดิม 

ก็ทัง้ๆท่ีมนัมีอยู่น่ี ก็อยากไดม้นั ก็อยากเหน็มนั ก็อยากรูม้นั แลว้

อยากรูว้า่ความดีของเขามนัเป็นยงัไง เราก็ตอ้งการ ตอ้งการท่ี

อยากรูเ้ขา หาเท่าไหรม่นัก็หาไม่เจอ ก็ทัง้ๆท่ีรูอ้ยู่น่ีแหละ แลว้มนั

เป็นอะไร มนัทาํไมจงึหายาก แลว้มนัมาแลว้ก่ีภพก่ีชาติ แลว้มนั

มาจากชาติไหนบา้ง แลว้มนัมาอยู่อยา่งนีน่ี้ แลว้ออกจากนีม้นั

ไปขา้งหนา้ มนัจะไปยงัไง มนัทาํไมมนัจงึหายากเหลือเกิน และ

มนัทาํไมจงึแกย้ากเหลือเกิน  
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ก็ไม่วา่ใครนะ มนัมกัจะเป็นทกุคน ในโลกนีห้ละมนัเป็นทกุ

คน เวน้ไวแ้ตค่นท่ีเคา้ไดแ้ลว้เท่านัน้ ถา้เคา้ไดแ้ลว้ เคา้ก็มี

หนทางท่ีจะแกเ้ขาได ้เหมือนอย่างครูบาอาจารยท่ี์ทา่นไปอยู่ใน

ป่าในดงพงลกึบางท่านบางองค ์แตก็่เป็นบางท่านบางองคน์ะ ก็

ไม่ใช่จะเป็นทกุองค ์ก็ไม่ใชว่า่จะไดง้่ายๆนะ แตท่่านก็ตอ่สู ้ก็เอา

ชีวิตเขา้แลก แตบ่างทา่นก็สูไ้ม่ไหว แตบ่างท่านก็ไดช้ยัชนะมา ก็

คือไดใ้จนั่นหละ ก็ไม่ไดอ้ะไรหละ ท่านเอาชีวิตเขา้แลกถงึขนาด

นัน้ ไอห้วัใจน่ีมนัเป็นของท่ีหายาก หาไดย้าก ก็ทัง้ท่ีมนัมีอยู่น่ี

หละ ใครไม่มีหละ นั่งอยู่น่ีหละมีมัย้ มนัมีทกุคนนะ ถงึไม่มานั่ง

อยู่น่ี มนัก็มีทกุคนนะ เคา้มีกนัทัง้นัน้ แตมี่ใครเลา่หละเป็นผูท่ี้หา

ได ้เป็นผูท่ี้หาเห็น เป็นผูท่ี้เจอหวัใจตวัเอง แลว้มนัเป็นยงัไง มนั

ไม่มีใครนะ ไมมี่ใครรูน้ะ แลว้ก็ไม่มีใครเห็น วา่ใจนั่นน่ะมนัเป็น

ยงัไง มนัมาอย่างไร มนัจะไปท่ีไหน ความดีของตวัเองนัน้จะไม่มี

บา้งเชียวหรอื  

ทีนีม้นัก็ไม่ไดรู้เ้ลย มนัก็มีแตเ่หมาวา่ตวัเองไม่มีอะไรดีเลย 

ถือวา่มีแตบ่าปมีแตก่รรมอย่างเดียว ก็วา่ดีก็ถือวา่ตวัเองดีอย่าง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

เดียวก็ดีไปเลย แตใ่นความดีของตวัดีนัน้น่ะ ท่ีมนัอยู่ดีน่ะมนัอยู่

ตรงไหน แลว้ความดีอนัท่ีมนัแสดงขึน้ในตวัเองนัน้น่ะมนัอยู่

ตรงไหน แลว้มนัก็หาไดพ้บไม่ ผูท่ี้จะพาใหเ้ราไปสูค่วามสขุ ผูท่ี้

จะนาํความสขุมาให ้มนัหามนัไม่เจอ เราก็มีแตห่าบญุและหา

กศุล หากนัอยูอ่ย่างนีห้ละ เรือ่งหาบญุ ก็ไมมี่ท่ีจบ คือวา่ไม่มีท่ี

สิน้สดุ ก็ทาํกนัอยู่อยา่งนีห้ละ น่ีเรยีกวา่เราหาบญุ  

แตว่า่ไ◌อ้บ้ญุนัน้น่ะ เคา้ไปบรรจกุนัไหนแน่ เคา้ไปบรรจกุนั

ท่ีไหนแน่ ทีนีก็้ไม่มีใครพบมนัอีกนะ่ แลว้ก็ไม่มีใครเจอมนัอีกนะ่ 

อย่างพระพทุธเจา้วา่ ท่ีสดุแห่งทกุขน์ั่นน่ะ มนัอยู่ตรงไหน 

พระพทุธเจา้ก็วา่บญุนั่นน่ะมนัตอ้งสง่ถึงท่ีสดุแห่งทกุข ์ท่ีสดุของ

ทกุขม์นัอยู่ตรงไหน ทีนีเ้ม่ือไหรเ่ราจะพากนัเจอ เม่ือไหรเ่ราจะ

พากนัพบท่ีสดุแห่งทกุข ์มนัก็มีแตห่ากนัอยูอ่ย่างนีห้ละ  

ทีนีเ้ราก็หาแตข่า้งนอก แตภ่ายในคือหวัใจของตวัเองเลา่ ให้

พากนัเขา้ไปกนัเสียบา้ง นัตถ ิสันต ิปรมงั สุขงั สขุอ่ืน

นอกจากความสงบไม่มี นั่นหละควรจะเขา้ไปหากนับา้ง ควรท่ี

จะไปดกูนับา้ง ความสงบมนัอยู่ตรงไหน ความสงบมนัอยู่
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ภายใน อยู่ตรงท่ีหวัใจเรา ท่ีมนัคิดอยู่นั่นนะ่ มนัคิดอยู่ตรงไหน 

สถานท่ีแหง่ความสงบมนัก็อยู่ตรงนัน้ และมนัวุน่วายตรงไหน 

สถานท่ีแหง่ความสงบมนัก็อยู่ตรงนัน้ ความฟุง้ซา่นมนัอยู่

ตรงไหน สถานท่ีแห่งความสงบมนัก็อยู่ตรงนัน้ เราก็หาตรงนัน้สิ  

เราก็มดุเขา้ไปบา้งสิ มีแตว่า่ยนํา้หนี ไม่ไดด้าํนํา้เขา้ไป ดาํ

เขา้ไปขา้งในบา้งซ่ี ดาํเขา้ไปขา้งในก็คือยงัไง ก็คือโอปนิยโิก 

นอ้มเขา้ไปขา้งใน นอ้มเขา้ไปไหน นอ้มเขา้ไปทรวงอก ก็นอ้มเขา้

ไปบา้งสิ อนันีมี้แตว่า่ยนํา้หนี มีแตไ่ปตามกระแสโลก กระแส

โลกเคา้พากนัไปตามกิรยิาของความวุน่วายไปหมด นัน้มนั

กระแสโลก อย่างโลกท่ีเขาเป็นอยูท่กุวนันี ้จิตมนัไม่ไดอ้ยู่กบัเนือ้

กบัตวันะ มนัไปอยู่กบัเรื่องของคนอ่ืนกนัซะหมด มนัเรื่องของ

ตวัเองมนัไม่ไดส้น แลว้มนัไปสนแตเ่รื่องของคนอ่ืน ก็โดยมาก

มนัไปกนัทาํนองนัน้  

ทีนีม้นัไม่ไดโ้อปนยโิกน่ะ นอ้มเขา้ไปหาตวัเอง มนัไม่มีนะ 

ทีนีม้นัจะเอา นัตถ ิสันต ิปรมัง สุขัง ท่ีไหนหละ ความสขุมนั

จะอยู่ท่ีไหน มนัก็ไม่มี ความสขุท่ีมนัจะแสดงออกในตวัของมนั 
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มนัก็ไม่มีใหเ้หน็อีกหละ ตวัเขาท่ีเขาจะแสดงออกซึง่ความดี

นั่นน่ะ มนัก็ไมเ่ห็น ก็เพราะอะไร เพราะเขาไม่อยู่ เราก็คิดแตว่า่

เขาไม่มี คิดวา่แตเ่ขาจะเป็นไปไม่ได ้ถา้เขาอยู่แลว้มนัจะมีอะไร

เกิด แลว้มนัจะไดอ้ะไรถา้เราไม่คิด ก็โดยมากก็มกัจะพดูกนัไป

ทาํนองนัน้ มกัจะมีความเหน็กนัไปทาํนองนัน้น่ะ มีไม่มีก็ช่างมนั

สิน่ะ ก็ใหม้นัอยู่ซะก่อน อยู่ไปเป็นเดือนๆ ไปเป็นปีๆ ลองดซูิมนั

จะเป็นยงัไง  

แลว้จะใหม้นัดีขึน้ไปทกุวนัก็อย่าใหม้นัอยู่เฉยๆ แลว้มนัจะ

เป็นยงัไง เขาจะแสดงความดีของเขาออกในตวัของเขาหรอืไม่ 

อนันีเ้ราก็ไม่ไดรู้เ้ลย เลยปฏิเสธตวัเองทัง้หมด วา่ตวัเองนัน้น่ะ 

ไม่มีอะไร ไปๆมาๆก็เลยเบื่อ ก็ช่างหวัมนั ก็คิดไปอย่างนัน้ ได้

หรอืไม่ได ้แลว้ความตัง้ใจท่ีจะตอ่สูก้บัเหตกุารณอ์นัท่ีจะเกิด

ขึน้กบัตวัเองเลยไม่มี อนันีก็้เพราะอะไร ก็เพราะความสงบมนัไม่

พรอ้ม สงบไมพ่รอ้มก็ปัญญาก็ไม่พรอ้มอีก ความรูก็้ไม่

กวา้งขวางอีก ความดีก็ไม่แสดงออก สงบก็ไดแ้ตแ่ค่สงบ ความดี

ท่ีมนัแสดงออกจากความสงบนัน้เพ่ือเป็นเครื่องจงูศรทัธา เพ่ือ
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ความเจรญิกา้วหนา้ของคณุธรรม ก็มนัก็ไม่มีอีกนะ่ มนัก็ไดแ้ต่

สงบ แตส่งบอยู่เฉยๆก็มี ความดีท่ีมนัจะแสดงออกก็มนัมี

อะไรบา้ง  

ทีนีเ้ราก็ยงัเป็นหว่ง เรยีกวา่กํา้กึง่ ก็จะไปก็เสียดาย เอา้ จะ

อยู่ ก็อยากไป น่ีมนัคาราคาซงัคือมนัยงัไมต่ดัสินใจ ทีนีม้นัก็เลย

ไม่ขา้มเสน้ไปได ้มนัอยู่ในระหวา่งกึ่งกลาง จิตก็เลยเอาแน่นอน

อะไรไม่ได ้จะขา้มไปเสียเลยมนัก็ไม่ขา้ม จะหลดุมาเสียเลยมนัก็

ไม่หลดุ ก็เรยีกวา่มนัอยูก่ ํา้กึง่ ถึงมนัจะสงบแตม่นัก็ไม่กา้วหนา้ 

ปัญญามนัก็ไม่เกิด เกิดแตม่นัเกิดเฉพาะ คือมนัมีเท่าไหรม่นัก็

เกิดเทา่นัน้ แตปั่ญญาอนัท่ีมีขา้งหนา้ ความดีอนัท่ีมนัจะมี

ขา้งหนา้ หรอืความกา้วหนา้ของปัญญา มนัก็ไม่ไดพ้รอ้ม ก็

เพราะตวัเองไม่รูจ้กัสนบัสนนุและปรบัปรุงจิตของตวัเองให้

กา้วหนา้ มนัก็เลยจะทรงตวัอยู่หรอืวา่มนัจะทรุด หรอืวา่มนัจะ

ทรง เทา่นัน้หละ  

ความกา้วหนา้มนัจะเป็นยงัไงหละ ท่ีจะใหม้นัเป็นประโยชน์

แก่โลก อรรถประโยชน ์อรรถประโยชนคื์อประโยชนต์น 
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โลกัตถประโยชนคื์อประโยชนแ์ก่โลก ปรมัตถประโยชน ์คือ

ประโยชนอ์ย่างสงู ท่ีนีม้นัก็ไม่ไปสิน่ะ ก็ใหช้าวโลกมนัเล่ืองลืออยู่

น่ีหละมนัจะเป็นยงัไงหละ ถา้มนัจะเป็นจรงิไดก็้จรงิสิ ถา้จะลือก็

ใหม้นัลือ ถา้ประโยชนม์นัสงูสดุหละ มนัถงึขัน้ปรมตัถประโยชน์

คือประโยชนอ์นัชัน้ยอด ประโยชนอ์นัปรมตัถ ์คือประโยชนอ์นั

สงูสดุหละ เรยีกวา่ปรมตัถประโยชน ์ครัง้แรกมนัก็

อรรถประโยชนเ์สียก่อน อรรถประโยชนคื์อประโยชนใ์นเบือ้งตน้ 

คือประโยชนต์นเสียก่อน ทาํประโยชนต์นน่ีใหม้นัเกิดขึน้เสียก่อน 

คือทาํความสงบน่ีหละ ใหม้นัเกิดขึน้แกพ่วกเรา  

รบีระงบักนัเสียในระยะนี ้ขา้งหนา้ไปน่ีนะมนัก็มีแตค่วาม

วุน่วายนะ อยา่จะไปคิดวา่มนัจะสนัตินะ บา้นเมืองมนัจะวุน่วาย

อยู่นะ ไม่รูว้า่เราจะเอียนเอียงไปทางไหนแลว้จะไปตกลงทาง

ไหน จะเอาทางก็เสียทาง จะเอาอย่างก็เสียอย่าง มนัจะวุน่ในตวั

อยู่แลว้นะ ใหร้บีระงบัตวัเองและก็รบีตดัสินใจตวัเองเอาไว ้

ความวุน่วายนั่นน่ะ ปีใหมเ่ราก็รูว้า่ปีใหมห่รอก แตอ่ะไรมนัจะ

เกิดในปีใหม ่มนัก็คือความวุน่วายนั่นหละ มนัก็เริม่วุน่วายไป
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แลว้หละ นั่นหละใหเ้รารบีทาํความสงบแลว้ใหรู้จ้กัตดัสินใจตวั

ของตวัเอง อยา่ไปเท่ียวโฆษณาอะไรใหม้นัมากนัน้ ใหม้นัอยู่

ภายในตวัของตวัเอง นัน้ก็เรยีกวา่อยูภ่ายใน แลว้เราคอ่ย

ตดัสินใจดว้ยตนเอง ถึงเวลาเคา้หล่ิวก็ตอ้งหล่ิวตาตามเคา้หละ 

บา้นเมืองมนัเป็นอย่างนัน้ อนันัน้เป็นสว่นโลก  

สว่นตนของตนเน่ียหละเราตอ้งเตรยีมพรอ้มเพราะศีลธรรม

มนัเป็นสมบติัของพวกเราอยู่แลว้ คนอ่ืนจะเอาหรอืไม่เอามนัก็

เรื่องเขา เขาก็เอาไปอีกอย่างหนึ่ง เคา้ก็วา่เขาเอา แตเ่ขาก็เอา

ศีลธรรมนัน้นะ่ไปก่อกวนเพ่ือความวุน่วายก็หากมี ทีนีเ้ราเอา

ศีลธรรมของเรานัน้เป็นไปเพ่ือความสงบ สงบในตวัเรานัน้หละ 

เลด็รอดไปเอง ทาํยงัไงใหเ้ราสขุได ้ใหส้ขุไปเถอะ เรื่องอนิจจงั

มนัไม่ไดย้กเวน้ใครหรอก มนัจะวุน่วายอยูม่นัก็เป็นอนิจจงั มนั

จะทาํอะไรอยู่มนัก็เป็นอนิจจงั มนัจะนั่งภาวนาสนัติคือความ

สงบอยู่มนัก็เป็นอนิจจงั ความเปล่ียนแปลงมนัเป็นไปเรื่อยหรอก 

คือความแก่นะ่ มนัก็ตอ้งแกต่ามหนา้ท่ีของเขา ความเจบ็มนัก็
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เจ็บตามหนา้ท่ีของเขา ความตายมนัก็ตายตามหนา้ท่ีเขา มนั

ไม่ไดย้กเวน้ใคร เรารบีซะ ทาํยงัไงหละ เราจงึจะสงบได ้ 

อย่าไปตามกระแสโลกใหม้ากนกั อิฏฐารมณณ ์และ 

อนิฏฐารมณ ์คืออารมณใ์นทางท่ีดีและอารมณใ์นทางท่ีรา้ย 

หรอืความยนิดีหรอืความยนิรา้ยนั่นหละเรยีกวา่อิฏฐารมณ ์

อนิฏฐารมณ ์ความยนิดีกบัความยนิรา้ยมนัก็ไปอยูท่ัง้สองน่ีหละ 

ถา้เคา้วา่ดีตรงไหนมนัก็ไปยนิดีตรงนัน้นะ่ ถา้เคา้วา่รา้ยตรงไหน

ก็ไปยินรา้ยตรงนัน้หละ หรอืในตวัเองทัง้ท่ีมนัเป็นอดีต ทัง้ท่ีมนั

เป็นอนาคต สว่นท่ีมนัเป็นอดีตในทางท่ีดี ในทางท่ีเป็น

อิฏฐารมณคื์อความยนิดีนา่ปรารถนา ก็อย่าใหม้นัมารบกวน 

อนิฏฐารมณ ์คืออารมณท่ี์ไม่น่าปรารถนา คืออารมณร์า้ย ทัง้ท่ี

เป็นอดีตก็อยา่ใหม้นัมารบกวน ทัง้สองอย่างหละ ทัง้อดีต ทัง้ท่ี

เป็นอนาคต เราก็อยา่ใหม้นัมารบกวนหวัใจ อย่าใหใ้จของเราไป

รบกวนเขา  

ใหอ้ยู่ระหวา่งท่ามกลาง กลางโลกธรรม คือความยนิดีและ

ความยนิรา้ยน่ะ อย่าไปเกาะ เกาะทัง้สองทาง นัน้เรยีกวา่
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มัชฌิมาคือความเป็นกลาง ใครจะทาํได ้ก็ทาํไป ลองดซุิ นัน้

หละ สงบหละ ถา้อยู่ในระหวา่งทา่มกลางทัง้สองอย่าง สงบได ้

คืออิฏฐารมณแ์ละอนิฏฐารมณ ์ทัง้ท่ีเป็นอดีต ทัง้ท่ีเป็นอนาคต 

ไม่เกาะอะไรทัง้สองอยา่ง อยู่ในระหวา่งความเป็นกลางนัน้

เรยีกวา่มชัฌิมา คือความเป็นกลาง ตัง้อยู่ในทา่มกลาง ถา้จิต

อยู่เป็นกลางหละ ความทกุขม์นัจะมาจากไหนน่ะ มนัก็ไมม่า มนั

ก็มีแตค่วามผาสกุเท่านัน้น่ะ  

แตเ่ราอยู่ภายนอก เราอยู่กบัโลก เราก็ช่วยได ้ช่วยโลกได ้ใน

เม่ือมนัยงัมีชีวติอยู่มนัก็ชว่ยได ้มนัไม่ใช่วา่ถึงอยู่เป็นกลางมนัจะ

ไม่เอาอะไร มนัก็ไม่ใช่ มนัชว่ย ชว่ยดว้ยความเป็นกลางเน่ียหละ 

แลว้มนัก็ใหพ้ึง่ดว้ยความเป็นกลาง เราใหพ้ึ่งได ้พึ่งไดท้ัง้สอง 

คนเราก็จะคิดวา่ อยูเ่ป็นกลางแลว้ไมท่าํอะไร จะไม่เอาอะไร มนั

ก็เป็นไปไม่ได ้ในเม่ือมีชีวิตอยู่มนัก็ตอ้งช่วยกนัเป็นธรรมดา 

เพราะหลกัเมตตาธรรมน่ะมนัมีตลอด ยิ่งอยู่ดว้ยความเป็นกลาง

ยิ่งมีเมตตามาก แมแ้ตเ่ราไมไ่ดอ้ยู่ความเป็นกลาง เมตตาของ

พวกเราก็ยงัมีกนัอยู ่ความสงสาร ความเมตตามนัก็ยงัมี ก็พวก
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เราก็ยงัมี ก็ยงัใชก้นัอยู ่เม่ือเราไปอยู่ดว้ยความเป็นกลางน่ะ 

เมตตาของเราก็จะสมบรูณ ์กรุณาเราก็สมบรูณ ์นัน้มนัชว่ยไดน้ะ 

น่ีเรยีกวา่ความสมบรูณใ์นภายใน  

ถา้เราสมบรูณไ์ดแ้ลว้ ศีล สมาธิของเราสมบรูณ ์นัน้หละเรา

จะอยู่กนัดว้ยความผาสกุ ความสขุนัน้ก็จะปรากฏแก่บรรดาพวก

เราท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายก็จะไดป้ระสบพบเหน็ซึง่

คณุสมบติัอนัท่ีมีในตวัเอง ท่ีเราไดส้รา้งสรรคม์าตัง้แตด่กึดาํ

บรรพห์รอืวา่อดีตชาติ หรอืวา่คณุสมบติัของเขาซึง่มนัมีอยู่ในตวั

เขาเองนั่นน่ะ ความรา้ยก็อยูใ่นตวัเองเขาเองนั่นนะ่ มนัจะ

แสดงออก เม่ือมนัแสดงออกนั่นน่ะ เราจะไดเ้ห็นความรา้ยใน

ตวัเองและเหน็ความดีตวัเอง เห็นอยู่ในจติตวัเองวา่ความรา้ย

กาจมนัมาจากไหน ความดีมนัมาจากไหน ความดีมนัมาจาก

ไหน มนัจะเหน็ในตวัมนั เม่ือมนัเห็นแลว้มนัจะหาหนทางปลอ่ย 

และหาหนทางวาง ทัง้ปลอ่ยทัง้วาง แลว้มนัก็อยู่ดว้ยความเป็น

กลาง  
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เม่ือเขาอยู่ดว้ยความเป็นกลางได ้จะไปไหนก็ไปเถอะทีนี ้อยู่

ท่ีไหนมนัก็มีแตค่วามผาสกุ อนันีห้ละเป็นยอดธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ แมแ้ตอ่งคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้พระองคก็์อยู่

ดว้ยความเป็นกลาง คือมัชฌิมา อยูก่ลางโลกธรรม ไมย่ินดีและ

ก็ไม่ยินรา้ยในโลกธรรม พระอรยิสงฆส์าวกเจา้ก็เชน่เดียวกนั เรา

ก็มุ่งประเด็นอย่างนัน้หละ แตจ่ะถึงหรอืไม่ถึง อนันีก็้ใหเ้ป็นเรื่อง

ของเราแตล่ะคน แตเ่ราก็มุง่ท่ีสดุอย่างนัน้เช่นเดียวกนั แตจ่ะไป

ไดเ้ม่ือไร อนันัน้ก็ขอเอาไวก้อ่น ไปไดเ้ม่ือไหรเ่ราก็ตอ้งไปเม่ือนัน้ 

ถา้ยงัไปไม่ได ้เราก็คอ่ยปฏิบติัไปเหมือนอยา่งท่ีเรากาํลงัปฏิบติั

กนัอยู่ในขณะนี ้เราก็ตอ้งคิดอย่างนัน้ อยา่ไปใจรอ้น แลว้ก็อย่า

ไปนอนใจจนเกินไป แลว้ก็ใหค้อ่ยๆทาํ คอ่ยๆปฏิบติักนัไป แลว้

ผลมนัก็จะปรากฏขึน้มา ภายในตวัเองท่ีไดก้ระทาํนัน้  

ดงันัน้หละท่ีไดแ้สดงมาก็สมควรแก่กาลเวลา จงึขอยติุเอาไว้

แตเ่พียงเท่านี ้เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/D5OoifgfEMw  

https://youtu.be/D5OoifgfEMw

