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อย่าใหเ้สียโอกาสสันตภิายใน 

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

อนัดบัตอ่นีไ้ปใหพ้ากนัตัง้ใจฟัง และก็ตัง้ใจทาํความสงบให้

พรอ้มไปกบัการฟังไปดว้ยกนั เพ่ือเป็นการสะดวกในการปฏิบติั 

เพราะการท่ีเราจะปลีกตวัออกไปปฏิบติัมนัเป็นของท่ีทาํไดย้าก 

เป็นของท่ีลาํบากท่ีเราจะมีโอกาสไป เราจงึมาอาศยัการฟังและ

ก็จดัเป็นพิธีกรรมขึน้ แลว้ก็นดัหมายกนัมาประชมุกนัตามวนั

เวลาเหมือนกบัวนันีห้ละ เราก็ไดพ้รอ้มกนัมาและก็ไดน้ดัหมาย

กนัมาเพ่ือฟังธรรม ทีนีก้ารฟังของเรา เราก็อาศยัการปฎิบติัไป

ดว้ย  

คาํวา่การปฏิบติัเราจะทาํยงัไงท่ีวา่ปฏิบติั คนทัง้หลายก็จะ

เขา้ใจวา่พิธีกรรมตา่งๆท่ีเราจะควรนาํมากระทาํน่ะ นบัตัง้แตไ่หว้

พระสวดมนตห์รอืเดินจงกรม หรอืทาํอะไรในพิธีกรรมตา่งๆนัน้ 

เขาก็ถือวา่การปฏิบติัคืออย่างนัน้ ทีนีก้ารปฏิบติัมนัไม่ใช่เฉพาะ

แตท่ี่จะทาํอยา่งนัน้ อนันัน้เป็นพิธีกรรม เป็นศาสนพธีิ ทีนีก้าร
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ปฏิบติัจรงิๆน่ะเคา้ไม่ไดมุ้่งในพิธีกรรมอย่างนัน้มาก เคา้มุ่ง

ประเด็นในทางความสงบเป็นสว่นมาก  

ทีนีค้วามสงบมนัควรจะทาํอย่างไรในความสงบนัน้มนัจงึจะ

เกิดขึน้ ถา้เราไปทาํอยา่งนัน้ หลกัของความสงบก็ไม่รูว้า่มนัจะ

เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร ก็มีแตพ่ิธีกรรมตา่งๆ ก็ไดแ้ตท่าํพิธีกรรมก็พอ

เป็นกิรยิาแหง่ความเป็นกศุล แตส่าํหรบัความสงบท่ีจะเกิดขึน้

นัน้น่ะ เราน่ีตอ้งฟังไปดว้ยและก็กาํหนดจติไปดว้ย จิตของเรา

มนัอยู่ตรงไหนหละ เราทราบวา่จิตของเรามนัอยู่ตรงไหนและอยู่

ท่ีไหนเราก็ตอ้งรบัทราบ  

จิตของเรามนัไม่ใช่อยู่ขา้งนอก มนัไม่ใช่อยู่นอกตวั มนัก็อยู่

ในตวัเราทกุคนนั่นนะ่ ตวัก็คืออะไร ตวัก็คือรา่งกาย พดูแลว้ก็

เรยีกวา่อยู่ในรา่งกายทกุคน ทีนีม้นัอยูย่งัไง จิตอยู่ยงัไง คืออะไร

เป็นจิต ก็สภาพท่ีรูท่ี้มาอยู่ภายในอยู่ในรา่งเราท่ีเรยีกวา่จิตท่ี

เรยีกวา่ใจ ก็หมายถงึวา่ผูรู้ ้ก็ท่านผูรู้น่ี้หละซึง่เป็นเจา้ของ

รา่งกาย ซึง่อยูภ่ายในรา่งกาย  
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ทีนีเ้ราจะเอาความสงบ เอาใครสงบ สองอย่างนีห้ละท่ีสงบ

แทท่ี้เราตอ้งการ สว่นรา่งกายของเรามนัก็สงบแลว้ คือเราไม่ได้

ทาํอะไรแลว้ เราพกัแลว้ งานการอะไรเราก็ไม่ไดท้าํ สว่นวาจา

ของเราก็สงบแลว้ คือเราก็เลิกพดูแลว้ เราก็ไม่ไดพ้ดูอะไร เรา

ระงบัและเราเลิก เราพกัหมดแลว้ ความสงบสองอยา่งนีห้ละ ซึง่

เรยีกวา่สันตภิายนอก ความสงบอนันีม้นัมีและมนัทาํไดง้่าย 

แตผ่ลน่ะมนัยงัไม่เกิด พระพทุธเจา้ยงัไม่รบัรองวา่ผลจะเกิด 

เพราะส่ิงนีท่ี้จะนาํประโยชนอ์นัใหญ่หลวงใหแ้ก่ตวัเอง แตค่วาม

ประสงคข์องพระพทุธเจา้น่ะท่านตอ้งการความสงบภายใน 

เรยีกวา่สันตภิายใน ก็ไดแ้ก่ใจน่ะ  

ทีนีเ้ราจะทาํยงัไงหละท่ีจะทาํใจของเราใหส้งบได ้พรอ้มไป

ดว้ยการฟังนะ่ เราจะทาํยงัไง ถา้เราจะมวัแตม่านกึมาคิดมาปรุง

มาแตง่ ตามเรือ่งตามราวตามเหตกุารณอ์ะไรตา่งๆ และมกัจะ

สรา้งปัญหาขึน้ใหต้วัเอง ทีนีเ้ราจะไปเอาความสงบโดยลกัษณะ

นัน้น่ะ มนัก็เป็นไปไดย้าก ความสงบนัน้นะ่มนัไม่ไดเ้ป็นไป

ในทางนกึคิดและปรุงแตง่ ความสงบนัน้เคา้พกั พกัในการปรุง
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การแตง่ พกัในการสรา้งปัญหา พกัในการท่ีใครค่รวญอะไรตา่งๆ 

ใหมี้เฉพาะตวัรูต้วัเดียว รูโ้ดยท่ีวา่ไม่เก่ียวกบัเรื่อง เรื่องอะไร

ตา่งๆ ไม่ตอ้งเก่ียว รูก้บัส่ิงท่ีเราจะยดึวา่เป็นอารมณข์องสมถะ

อนัท่ีจะนาํใหเ้ราเกิดขึน้ซึง่ความสงบ  

อย่างเรามากาํหนดลม เบือ้งตน้ก็มากาํหนดลม อนัท่อนท่ี

สองเราก็บรกิรรม ก็บรกิรรมตามลมนั่นหละ หายใจเขา้พทุ 

หายใจออกโท น่ีเราเรยีกวา่บรกิรรม ทีนีเ้ราก็รูจ้าํกดัสิ ถา้วา่พทุ

โธ ก็พทุโธนั่นหละ ใหย้ดึเอาพระพทุธเจา้มาเป็นหลกั คือใหเ้อา

อย่างเดียว การปรุงแตง่ในปัญหาตา่งๆซึง่มนัจะเกิดขึน้กบัโลก 

เราก็พกัไวก้่อน เราเอาเฉพาะตวัรูน่ี้นะ่ คือเอาความสงบซะก่อน

เถอะ ทีนีส้ว่นความรูข้องพวกเรานะ่ ก็พดูกนัแลว้วา่เรารูแ้ลว้น่ะ 

จะเป็นธรรมะขอ้ไหนก็ตามหมวดไหนก็ตาม เราก็รูก้นัแลว้ ก็พอ

เขา้ใจกนัอยู่บา้ง  

แลว้ผลลพัธม์นัอยู่ตรงไหนไอค้วามรูอ้นันัน้ มนัก็ยงัไม่มี

อีกน่ะ ถา้มนัมีผลลพัธเ์พราะความรูอ้ย่างท่ีเรารูม้า ทีนีเ้ราก็ไม่

จาํเป็นท่ีจะตอ้งมาทาํอย่างนี ้และไม่จาํเป็นจะตอ้งมาฟัง ไม่
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จาํเป็นจะตอ้งมาปฏิบติั เรายงัมาปฏิบติัอยู่ การปฏิบติัอยู่ก็

เรยีกวา่ ยงั ผลก็มนัก็ยงัไม่เกิด จนวา่ผลของการปฏิบติัท่ีมนัจะ

เกิด ผลของการปฏิบติัจะทาํยงัไงหละ อะไรมนัเกิดขึน้จากผล

ของการปฏิบติั ก็นอกเหนือไปจากความสงบน่ะจะมีอะไร  

ความพินิจพิจารณาหรอืการปรุงการแตง่นัน้น่ะ มนัเป็นผล

ของความรูท่ี้เรารูม้า แลว้เอามาใครค่รวญเฉยๆ แลว้ผลลพัธท่ี์

จะนาํความสขุมาใหก็้ไม่รูว้า่มนัอยู่ตรงไหน มีแตเ่ฟ้อความคิด

ตวัเอง ฟุ้งเฟ้อไปหมด ทีนีจ้ะหาความสขุอะไรก็ไม่ได ้หา

ความสขุก็ไมมี่ เพราะอะไรหละ ก็เพราะมนัปรุงแตง่มาก ก็

เพราะมนัเฟ้อนั่นน่ะ ทีนีม้นัก็แหง้ใจสิ มนัก็รอ้นใจสิ ใจมนัก็เห่ียว

แหง้ ทีนีเ้ราจะไปเอาความสขุตรงไหนหละ มนัก็ไม่มี  

ถา้เรามาทาํความสงบนั่นหละใหม้นัเกิดขึน้ ก็ลองดซูิ จะ

สงบนอ้ยก็ตามเถอะ ผลจะเกิดขึน้ทนัที คือเราเอาผลนะเด๋ียวนี ้

เราหาผล เหตขุองเรามนัมีแลว้ ทีนีเ้ราจะหาผล ผลท่ีมนัจะ

เกิดขึน้จากเหตนุัน้มนัอยู่ตรงไหน อะไร ความสงบนะ่มนัอยู่

ตรงไหน อนัท่ีมนัเป็นผลของเหตนุ่ะ ท่ีเราหากนัอยู่เด๋ียวนีน้่ะ เรา
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จะตอ้งทาํความเขา้ใจในเรือ่งการกระทาํของตวัเอง อย่ามาเอา

แตคิ่ด มนัเป็นของเมา เมาคิด เมานกึ เมาปรุง เมาแตง่ แลว้พดู

ไปตามความคิด มนัก็ไม่รูจ้กัหยดุอีกหละ แลว้ทาํไปตาม

ความคิดใครจะไปทาํไหว มนัทาํไม่ไหว อย่าไปพดูตามความคิด 

คิดอะไรก็คิดวา่ตวัเองจะถกูไปหมด แลว้ก็พดูอะไรก็คิดวา่มนัจะ

ถกูไปหมด  

ทีนีไ้อค้วามสงบมนัอยู่ตรงไหนทีนี ้น่ีมนัไม่ไดต้ามสงบสิ มนั

ก็ไปตามความคิด ก็ควรจะสาํนกึกนับา้ง ไอเ้รื่องคาํท่ีเราจะพดู 

หรอืจะทาํ ก่อนจะทาํท่านก็วา่มีสติ เรากาํลงัพดูก็ตอ้งมีสติ ก็

ตอ้งสมัปะชญัญะ ควรหรอืไม่ควรมนัก็มี ท่ีท่านหา้มอยา่งนี ้

เพราะอะไร ทา่นใหรู้อ้ย่างนีเ้พราะอะไร เพราะตอ้งการความ

สงบนั่นหละ เพราะยงัความสงบใหม้นัเกิดขึน้ เกิดขึน้จากจิตเรา 

ทาํจิตเราใหส้งบ  

เม่ือจิตของเรามีความสงบหละ ลองดซูวิา่ความสขุมนัจะ

มีมัย้ ผลมนัจะมีมัย้ ลองดซู ิทีนีเ้ราก็คอยแตค่วามคิดนั่นน่ะ 

คอยแตใ่ชค้วามคิดอยู่ตลอด ทีนีค้อยจะใหแ้ตค่นอ่ืนช่วย เขา้ไป
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หนนุความสขุใหม้นัเกิดขึน้ในขณะนัน้ แลว้ก็ทัง้ๆท่ีตวัเองก็คิดอยู่ 

แลว้จะใหค้นอ่ืนเคา้ไปช่วยหนนุท่ีจะใหค้วามสขุเกิดขึน้จาก

ความคิดของเราซึง่จิตของเรากาํลงัท่ีจะคิดอยู่น่ะ แลว้มนัจะ

เป็นไปไดย้งัไง ใครจะไปสนบัสนนุหรอืใครจะไปหนนุได ้ถา้

ตวัเองไม่ทาํใหม้นัสงบหละ ตอ่เม่ือความสงบมนัเกิดขึน้ดว้ยการ

ระงบั ดว้ยสตท่ีิเราจะนาํเอามาใช ้และสัมปะชัญญะท่ีเราจะ

นาํเอามาใช ้ก็มีธรรมสองอยา่งนีห้ละเป็นอปุการะท่ีจะทาํจิต

ของเราท่ีจะใหมี้ความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิได ้

ธรรมสองอย่างเราก็เอามาใชสิ้ ก็ตัง้เอาไวน้ั่นน่ะ ถา้วา่พทุโธ

ก็ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ก็อย่าไปสบัสนสิ แลว้ก็อย่าไปหลายสาํนกั 

เด๋ียวก็ติดสาํนกันั่น เด๋ียวก็ติดสาํนกัน่ี เด๋ียวก็สาํนกันัน้วา่อย่าง

นัน้ สาํนกันีว้า่อย่างนี ้มนัมีสาํนกัเดียวนั่นนะ่ โอปนยโิกนอ้ม

เขามาสาํนกัเดียว ก็สาํนกัอยู่ในทา่มกลางหนา้อกเรา เรยีกวา่

สมถะ ก็สมถะะมนัตัง้อยู่ตรงไหนหละ สาํนกัไหนหละ ก็ตัง้อยู่

ในสาํนกัตวัเองเน่ีย ก็วิปัสสนาก็ตัง้อยู่ตรงนี ้ตัง้อยู่ในสาํนกั

ตวัเอง ก็สาํนกัเดียวน่ีหละ ก็อย่าไปหลายสาํนกั  
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ทีนีม้นัหลายสาํนกัมนัเลยไมไ่ดอ้ะไรกนัอยู่เด๋ียวนีน้ะ ตา่งคน

มีกนัหลายสาํนกั ไม่รูจ้ะเอาสาํนกัไหน และเอาลงตรงไหน ถา้ลง

ไปแลว้ก็ไม่รูจ้ะเอาอะไร แลว้อะไรมนัจะเกิดขึน้ในตรงนัน้ ใน

สาํนกันัน้ ท่ีไดม้ามากๆก็ไม่รูอี้ก ก็โดยมากก็มกัจะไปเอาแต่

สาํนกัภายนอก ไอส้าํนกัภายในนะ่ท่ีมนัมีอยูก่บัตวัเองทาํไมไม่

พากนัรกัษา ทาํไมไม่พากนัดแูล และทาํไมไม่พากนัเอาหละ 

ทาํไมไม่พากนักาํหนดหละ ก็กาํหนดลงสาํนกัน่ีสิ สาํนกัสมถกร

รมฐานน่ี และวิปัสสนากรรมฐาน มนัอยู่ตรงไหนหละ มนัจะไป

อยู่นอกตวัของเราหรอื มนัอยู่ในทา่มกลางหนา้อกเราน่ีหละ อยู่

ในทา่มกลางทรวงอกของเรา จะไปอยู่อะไรนอกหละ 

ถา้ไปอยู่ขา้งนอกเราก็ไม่จาํเป็นตอ้งบรกิรรมกาํหนดลม

หายใจเขา้ออกสิถา้มนัอยู่ขา้งนอก เราก็เดินไปเอาซะสิ แลว้ก็ข่ี

รถไปเอาซะสิ ถา้มนัมีอยู่ตรงไหน ถา้มนัอยูใ่นสาํนกัไหนก็ข่ีรถไป

เอาสิ เอาแลว้ก็เอามา แลว้ก็แลว้ไปแ ไม่ตอ้งมาทาํสิ ทีนีม้นัไม่มี

อย่างนัน้ เราก็ไปเอาแตส่าํนกันอก แตส่าํนกัในเน่ีย มนัมีหมด

นั่นหละ ฌาณจะมีก่ีฌาณก็อยู่ในตรงนีห้ละ สมาบติั ๘ ก็อยู่ใน
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นี ้ญาณมนัก็อยู่ในนีห้ละ อะไรก็อยู่ในนีห้ละ วา่แตเ่ขา้ไปอยู่

เท่านัน้หละ ทีนีเ้ราไม่คอ่ยเขา้ไปน่ะสิ ก็มีแตห่าขา้งนอก  

ทีนีเ้ราก็ไปอา้งแตค่วามวุน่วายนะ่ของโลก เราก็เอาอนันี ้

หละมาอา้ง เราก็รูก้นัทกุคน ใครก็รูว้า่โลกมนัก็วุน่วาย ก็รูว้า่

วุน่วาย จะไปทาํมนัทาํไมหละ ก็ปลอ่ยไปตามโลกซะสิ ในเม่ือ

เราปฏิบติัธรรม เราก็เอาธรรมะซะก่อนสิ โลกมนัก็เป็นโลกนั่น

หละ ก็รูอ้ยู่นะ่วา่โลกมนัวุน่วาย แตเ่ราจะตดักระแสโลกคือตดั

กระแสความวุน่วาย เราอย่าเขา้ไปติดในอารมณอ์นัท่ีเราไดย้ิน

ไดเ้ห็นแลว้ก็ดี ไดฟั้งแลว้ก็ดี ไดท้ราบแลว้ก็ดีฉนันัน้  

น่ีมนีุทา่นไม่ไดติ้ดในอารมณท์ัง้ท่ีทา่นก็อยู่ในโลกนั่นหละ 

ในขณะท่ีท่านยงัไม่ปรนิิพพานนั่นนะ่ ทา่นก็ยงัอยู่ในโลก แต่

กิเลสนิพพานแลว้ แตข่นัธนิพพานมนัยงัอยู่ แตท่่านก็ยงัอยู่ได ้ก็

อยู่กบัโลกนั่นหละ ถึงโลกจะวุน่วายแตท่่านก็ยงัสงบ คือพระมนีุ

นั่นนะ่คือผูท่ี้สิน้อาสวะ พระมนีุไม่เขา้ไปติดในอารมณ ์อนัท่ีเหน็

แลว้ก็ดี อนัท่ีไดฟั้งแลว้ก็ดี ท่ีทราบแลว้ก็ดี ทีนีเ้ราจะทาํยงัไงหละ 

ตาเราก็ไปเหน็มาแลว้ หเูราก็ไปไดย้ินมาแลว้ และเราก็ทราบ
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เรื่องอะไรตา่งๆมาแลว้ แทนท่ีจะทิง้เอาไว ้มนัไม่ใช่อย่างนัน้สิ 

มนัก็เลยติดเป็นอารมณม์า  

เด๋ียวก็วา่ตรงนัน้ เด๋ียวก็วา่ตรงนี ้ทีนีม้นัก็ติดสิ ทีนีม้นัจะไป

สงบตรงไหนหละ ก็วางไวซ้ะก่อนสิ อย่าเอามาพดูมาก เรื่องของ

คนอ่ืนท่ีเขาไมรู่ด้ว้ย เราก็อยา่ไปพดูอะไรใหม้นัมาก ถา้มนัเป็น

อารมณน์่ะมนัแกไ้ขยาก แทนท่ีเราจะนาํความสงบมาใหก้นัท่ีเรา

มาทาํความสงบ แลว้ก็กลบัไปเอาความวุน่วายมาใหก้นั ทีนีไ้ม่รู ้

ความสงบอยูต่รงไหนและเม่ือใดมนัจะได ้ตกลงก็มีแตป่ฏิเสธวา่

มนัจะไปไดย้งัไง มนัจะเป็นไปไดห้รอื ก็ไปกนัโน่น ก็รูว้า่เป็นไป

ไม่ได ้แตต่วัเองก็ยงัมาทาํแลว้ก็ยงัพากนัทาํอยู่ ก็แสดงวา่มนั

ตอ้งไดสิ้ มนัตอ้งมีสว่นไดสิ้จงึไดพ้ากนัทาํ ถา้ไม่ไดห้ละ เราจะ

มาทาํทาํไม น่ีความคิดของพวกเรา เราคิดวา่มนัจะได ้ก็จงึไดพ้า

กนัมาทาํ แตท่าํก็ใหเ้ขา้ใจกนับา้งสิ อยา่นาํเอาเรื่องตา่งนัน้น่ะ

เขา้มารบกวนความสงบของตวัเองและคนอ่ืนกนัเสียบา้ง  

เราพยายามท่ีจะตอ้งแกไ้ขปัญหา ชว่ยกนันั่นน่ะ พยายาม

นาํความสงบเขา้มา อย่างไรท่ีจะสงบไดใ้หห้ามาเถอะ อารมณ์
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อะไรท่ีมนัเป็นไปเพ่ือความเยือกเยน็ อารมณใ์ดอนัท่ีมนัเป็นไป

เพ่ือความสงบ ใหห้ามา ใหเ้อามารวมกนัเถอะ ทีนีพ้วกเราจะ

คอยไปไหนกนัน่ะ จะคอยกนัไปถึงไหน คอยวนัคอยคืนไปถึง

ไหน ชีวติของพวกท่านทัง้หลายนะ่รบัรองกนัแลว้หรอืวา่มนัจะ

ไปถึงไหน และไปถึงจดุนัน้มนัจงึจะได ้แลว้ไปถึงสถานท่ีนัน้จงึ

จะได ้และจะไปถึงอายเุทา่นัน้มนัจงึจะได ้มนัมีกาํหนดหมาย

แลว้หรอื ทาํไมถึงจะพากนัเพลิดเพลิน ทาํไมถึงจะพากนัมวัเมา

จนเกินไป แลว้จะคอยวนัคอยคืน  

โลกเราก็มีอยูแ่ลว้ เราก็ทาํอยู่แลว้ ไอค้วามสงบนั่นน่ะ ก็ทาํ

ตามโลกไปเทา่นัน้นะ่ ก็แฝงๆกนัไปบา้ง มนัพอจะไดก็้ใหม้นัได ้

มนัก็ไม่ไดผิ้ดอะไร เราเอาความสงบไปเทา่นัน้หละ ก็คิดวา่ความ

สงบมนัจะพดูอะไรไม่ได ้มนัก็ไม่ใช่อีกหละ คิดวา่ความสงบจะ

ทาํอะไรไม่ได ้มนัก็ไม่ใช่ ใหม้นัสงบดซูวิา่มนัจะทาํไดม้ัย้ ใหม้นั

สงบดซูิ วา่มนัจะพดูไดม้ัย้ อนันีห้ละมนัมาหาความสงบอะไรไม่

มีในตวัของตวัเองเลย ถา้มาหละก็มีแตพ่ากนัคิด เด๋ียวก็เรื่อง

โน่น เด๋ียวก็เรือ่งนี ้เด๋ียวก็เรื่องคนนัน้ เด๋ียวก็เรื่องคนนี ้เด๋ียวก็คน
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เกิด เด๋ียวก็คนตาย เด๋ียวก็คนไอน้ั่นไอน่ี้ ทีนีไ้อค้วามสงบมนัอยู่

ตรงไหนหละ ทัง้ๆท่ีเราหาความสงบ มนัก็รูอ้ยู่เรื่องของโลกน่ี มนั

ไม่ตอ้งพดูมนัก็รูอ้ยู่แลว้หละ แตว่า่เราหาความสงบอนัท่ีมนัจะ

เกิดขึน้เพราะการกระทาํของเราซึง่เราไดพ้ากนัมากระทาํ  

เราตอ้งการเทา่นัน้นะ่ คือไมต่อ้งการอะไรหรอก ท่ีมาแสดง

ธรรมน่ีไม่ตอ้งการอะไร ตอ้งการอยากใหพ้วกทา่นทัง้หลายมี

ความสงบ ถา้มนัมีความสงบหละมนัจะมีอะไรเกิดขึน้จากความ

สงบนัน้ ถา้มนัไม่มีความสขุ จะพาเลิก จะไม่ไดท้าํอีก ถา้สงบ

แลว้มนัไม่สขุอะไรเลย มนัไม่ดีอะไรเลย จะไม่พาทาํและก็จะไม่

บอกอีกดว้ย เราตอ้งการใหท้่านทัง้หลายเน่ียน่ะ ใหเ้ขา้ไปสู่

ระบบความสงบแลว้ก็ยงัความสขุใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ชีวิตอนั

ความเป็นอยู่ของตวัเองกนัเสียบา้ง แลว้ก็ใหม้นัเป็นประโยชนส์ม

กบัวา่เราท่ีไดม้าพบพระพทุธศาสนาซึง่เป็นศาสนาพทุธอนัท่ีเรา

ควรปฏิบติัท่ีจะยงัใหเ้กิดขึน้ อนัประโยชนม์หาศาลท่ีจะเกิดขึน้

จากเรา คือเราตอ้งการท่ีจะใหม้นัเกิดอย่างนี ้ 
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เม่ือเราตอ้งการใหม้นัเกิดอยา่งนี ้เราจะไปมวัอะไรหละ ไป

เมาอะไรหละ เอาใหม้นัได ้ไดเ้ด๋ียวนีม้นัผิดใครหละ มนัไม่ไดผิ้ด

นะ มนัมีแตถ่กูทัง้นัน้นะ เราเอาเลย! ไม่มีใครวา่ มีแตค่นเคา้จะ

ยกย่องสรรเสรญิ มีแตค่นจะปีติยินดีดว้ย ไดค้วามสงบเทา่นัน้ 

เพราะอยา่งอ่ืนไม่ตอ้งการหรอก อย่างอ่ืนเคา้พอแลว้ ความรูเ้รา

มีแลว้ในตาํราน่ะในตูพ้ระไตรปิฎกไปคน้เถอะ อยากไดน้ะ่ 

ความรูม้นัเยอะแยะ แมแ้ตบ่าลงบาลีเคา้ก็มีอยู่ในนัน้หม๊ด จะ

แปลยงัไง อะไรยงัไง อยูน่ั่นหมดหละ ไปเอาเถอะ เคา้มีพรอ้ม 

อย่ามาถามเถอะ  

เราตอ้งการท่ีจะใหส้งบ ไอค้วามรูเ้ราไม่มีความจาํเป็นท่ีไป

สอนพวกทา่น มนัรูแ้ลว้ มีอยา่งเดียวคือจะนาํพาท่ีจะเขา้ไปสู่

หลกัแหง่ความสงบ แลว้ความรูท่ี้จะเกิดขึน้จากความสงบมนัจะ

เป็นอยา่งไร จะเหมือนกนัมัย้กบัท่ีมนัมีอยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎกกบั

จิตของเรามนัเหมือนกนัมัย้ อยากจะใหท้ราบตรงนีเ้ท่านัน้หละ 

อยากจะใหรู้ต้รงนี ้แลว้มนัจะเป็นอะไร แลว้คณุคา่ของมนัจะ

เป็นยงัไง ก็อยากจะใหรู้เ้น่ีย จงึไดน้าํพา จงึไดชี้แ้นะ จงึไดบ้อก
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วิธีการกระทาํ ไม่ใช่วา่จะมาใหท้าํภายนอกแลว้ใหเ้ดินตรงนัน้ 

ใหเ้ดินตรงนี ้ใหท้าํอนัโนน้ ใหท้าํอนันี ้ก็ไม่เอา ทาํมาจนพอแลว้ 

สวดก็สวดจนพอแลว้ ปากก็จนแฉะก็ยงัอยู่เทา่นัน้นะ่ ก็ไดอ้ยู่

อานิสงสข์า้งหนา้แตจ่ะเม่ือไหรเ่ทา่นัน้หละ อานิสงสน์่ะ  

แตเ่ราตอ้งการปัจจบุนัน่ี ตอ้งการความสงบสขุในปัจจบุนัท่ี

เราตอ้งการ อยากใหไ้ดต้รงนีห้ละ แลว้จงึจะสมกบัวา่เราชาว

พทุธ ก็พทุธะก็แปลวา่ผูรู้ ้ก็ตอ้งรูด้ว้ยความสงบบา้งซี่ ก็รูค้วามดี

อนัท่ีเกิดขึน้จากพทุธบา้งซี่ หรอืจะไปรูอ้ะไร หรอืไดแ้ตแ่ปลวา่

พทุธะแปลวา่ผูรู้ ้ก็จะรูไ้ปเลยเหรอ จะเอากนัแคน่ัน้เหรอ พทุธะผู้

เบิกบาน ก็จะเอาเบิกบานไปเลย คือจะเอาอะไรเบิกบาน ทีนีเ้รา

ก็หาไดรู้ไ้ม่ ทัง้ท่ีใจของเราท่ีจะฟุ้งเฟ้อ ทัง้ท่ีใจของเราขุ่นมวั ทัง้ท่ี

ใจของเราเศรา้หมอง ทัง้ท่ีใจของเรามนัเห่ียวแหง้ เราก็ยงัหาได้

คิดไม่ ท่ีจะมาปรบัปรุงจิตใจของเราท่ีจะใหมี้ความสดช่ืนเพ่ือจะ

ใหมี้ความรูแ้ละความสดใสในอนัท่ีมนัเกิดขึน้จากความสงบนัน้ 

เราไม่ไดพ้ากนัคิดหาเลย มีแตพ่ากนัหาขา้งนอก มีแตห่าสาํนกั

หวะ ไม่รูจ้ะเอาสาํนกัไหนแน่เด๋ียวนี ้ออกจากสาํนกันีก็้จะไป
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สาํนกัอ่ืนอีกอะ้ ทีนีส้าํนกัไหนมนัแน ่ท่ีมนัไดป้ระโยชนก์นัแน่ มนั

ก็อยู่เทา่เดิม  

ก็ใหม้นัแนน่อนบา้งซี่ สมกบัวา่ชีวิตของเราท่ีมนัหมดไปๆทกุ

วนัๆๆ แลว้ใหม้นัเป็นประโยชนก์บัตวัเองบา้ง มนัจะไม่ดีกวา่หรอื 

คิดมัย้หละ ชีวติมนัเป็นของไม่แน่นอน เราก็ทราบอยู่แลว้ 

ถึงแมว้า่เราจะพิจารณาก็ตาม ไม่พิจารณาก็ตาม ไอค้วามไม่

แน่นอนมนัมีอยู่แลว้หละ ความเป็นอนิจจงัมนัแนน่อนอยูแ่ลว้น่ี 

เราก็พิจารณาก็ตาม ไมพ่ิจารณาก็ตาม มนัเปล่ียนแปลงของมนั

อยู่โดยธรรมชาติ รูแ้ลว้วา่มนัแนน่อนแลว้ มนัเปล่ียนแปลง

แน่นอนแลว้ หาท่ีพึ่งอนัตวัเองท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปโดย

ธรรมชาตินัน้ ท่ีพึง่อนัประเสรฐิสดุก็คือความสงบสขุ  

อะไรจะเหนือจากความสงบสขุก็ไปหาเถอะ ใครจะวา่ติดสขุ

ก็ขอใหม้นัติดมาเถอะ ขอใหส้ขุมาติดมากๆเถอะ ใครจะวา่ติด

สงบ ขอใหมี้ความสงบมาติดมากๆเถอะ กลวัอยา่งเดียวคือไม่

ติด มนัไม่มีติดนั่นน่ะเด๋ียวเนีย้ ติดแตต่าํราแลว้ก็พากนัวิ่งหา 

แลว้ก็คอยถามแก่กนั ถามแลว้แทนท่ีจะไดอ้ะไรมนัก็ไม่ได ้จะได้
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แตแ่คถ่าม ทัง้ๆท่ีรูอ้ยู่หละแตก็่ถาม ก็ไม่รูจ้ะถามเอาอะไรซี่ 

แทนท่ีนาํความสงบเขา้ไปสูด่วงจิตดวงใจของตวัเองเสีย  

เม่ือความสงบเกิดขึน้ภายในจิตใจตวัเองแลว้ ไอเ้รื่องความ

สงสยัหละ มนัหายของมนัเอง แลว้มนัไม่จาํเป็นจะตอ้งไปถาม 

ถามทาํไม ก็มนัรูแ้ลว้ มนัมีความสงบในตวัเอง มนัมีความสขุใน

ตวัเอง มนัก็ไมรู่ว้า่จะไปถามเอาอะไรอีก วา่บญุอยู่ตรงไหน แลว้

บาปอยู่ตรงไหนอย่างเนีย้ ก็มนัเหน็แลว้ ถา้มนัมีความสงบมนัก็

มีความสขุ ก็ความสขุนัน้น่ะเป็นช่ือของบญุเป็นตวัของบญุ แลว้

จะไดไ้ปถามใครอีก ความทกุขท่ี์มนัผ่านมาน่ะ มนัมีสบัสนกนัน่ะ 

ทกุขบ์า้งสขุบา้ง นั่นก็บาป มนัก็ตวัทกุขน์ะ่หละ แลว้มนัก็รูห้ละ 

พอมนัรูอ้ยา่งนีไ้ปถามอะไรใคร  

ทีนีจ้ะไปเอาบาลีไปถามเหรอ ท่ีไม่ไดศ้กึษาบาลีมาเราจะไป

แกไ้ดย้งัไง หลกัธรรมะก็ท่ีตวัเองเคยดมูา ก็รูม้าแลว้นะ่ แลว้จะ

มาถามเพ่ือจะใหต้อบไปอีก ก็ทัง้ๆท่ีมนัรูม้าแลว้ ก็ตอบไปแลว้ 

ไดฟั้งการตอบแลว้มนัไดอ้ะไร ทีนีไ้อค้วามสขุแทนท่ีมนัจะเกิดขึน้

จากการท่ีเราตอบกนัมนัก็ไม่มีอีกหละ ก็ไดแ้ตเ่พียงวา่เขา้ใจวา่ 
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เออ รูแ้คนี่ ้ถา้รูไ้ม่ถึงตวัเองก็มกัจะตาํหนิในใจอีก น่ีมนัไปกนั

ทาํนองนีน้ะ เด๋ียวก็เกิดความเศรา้หมองขึน้มาอีก  

ถา้เรารูแ้ลว้ เขา้ใจแลว้ สันตภิายในนัน้น่ะใหท้าํกนัใหม้าก 

สันตภิายนอก กายของเราก็ไม่ตอ้งทาํอะไร วาจาเราก็ไม่พดู

อะไร เราก็ทาํได ้น่ีเรยีกวา่สนัติภายนอก แตผ่ลลพัธม์นัก็เป็นแต่

เพียงวา่สงบกนัเฉยๆ สงบภายนอกเฉยๆ แตภ่ายในมนัยงัวุน่ ถา้

สนัติภายใน ใหส้นัติดว้ยองคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ สนัติ

ดว้ยพุทโธ พทุโธนั่นอย่าใหอ้ยู่ขา้งนอก พทุโธนั่นใหอ้ยู่ใน ใน

ไหนหละ ก็ในสาํนกัของตวัเอง สาํนกัสมถะตวัเอง สาํนกัสมถะ

ตวัเองมนัอยู่ตรงไหนน่ะ ก็อยู่ในทา่มกลางหนา้อกนะ่ พออยู่ใน

สาํนกัสมถกรรมฐานของตวัเองแลว้ อยู่ขา้งในแลว้ ก็สาํนกั

วิปัสสนาหละอยู่ไหนหละ มนัก็อยู่ในนัน้นะ่ ก็อยู่ดว้ยกนั  

อย่าไปเอาป่ามาเป็นสาํนกัตวั มนัยุ่งกนั มนัแย่งกนั มนัอวด

กนั เด๋ียวนีจ้ะไปเอาสาํนกัในป่า เอาป่ามาเป็นสาํนกัน่ะมนัยาก 

แผ่นดินเคา้ก็หวง มนัก็แคบเขา้ไปแลว้ ป่าเคา้ก็หวง แลว้ก็ไปเอา

แตป่่าเขามาเป็นสาํนกั ก็ไปเอาแตดิ่นของเขามาเป็นสาํนกั พอ
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ตัง้เสรจ็แลว้ก็ไม่เหน็วา่สาํนกัมนัจะมีประโยชนอ์ะไรขึน้เทา่ไหร่

นกั สมถะไม่รูม้นัอยูท่ี่ไหน วปัิสสนาไม่รูม้นัอยู่ท่ีไหน ก็มีแต่

สาํนกั น่ีเป็นสาํนกันอก  

แตส่ว่นสาํนกัในน่ีมนัอยู่ตลอดน่ี ทกุระยะลมหายใจเขา้ ทกุ

ระยะลมหายใจออก หายใจออกก็อยู่น่ีหละ หายใจเขา้ก็อยูน่ี่

หละ อยู่ในสาํนกัน่ี เวลามนัสงบไปแลว้มนัวางลงเองหรอก มนั

วางลง เหมือนกบัวา่ไมห่ายใจน่ีก็มี แมแ้ตพ่ทุโธมนัก็หาย แลว้ก็

อย่าไปคิดวา่มนัลืมคาํบรกิรรมแลว้ก็กลบัคืนมาตัง้ใหม่อีก ก็อยา่

ไปทาํแบบนัน้น่ะ ถา้ทาํแบบนัน้ก็เรยีกวา่ตัง้อยู่แลว้ไม่เป็น ไม่ไป

หนา้ไม่มาหลงั เคยแตอ่ยู่อยา่งนัน้น่ะ อยู่กบัลมมนัก็อยู่กบัลม

อย่างนัน้น่ะ อยู่กบับรกิรรมก็อยู่กบับรกิรรมอย่างนัน้น่ะ เวลามนั

ไดผ้ลขึน้มา เวลามนัสงบลงมา มนัจะลงไปสูฐ่านท่ีตัง้ของเขา

แลว้ก็ไม่ยอมรบัเอา ตกลงก็เลยทาํอยู่ของเก่า แตอ่ยู่แคป่ลาย

จมกูกบับรกิรรม ก็อยู่แคน่ัน้น่ะ  

ท่ีเลยนัน้ไปมนัมีอะไรบา้ง เลยลมไปนัน้ เลยคาํบรกิรรมไป

นัน้มนัมีอะไรบา้ง ก็ไม่ไดพ้ากนัสาํนกึอะไรเลย้ ไม่ไดพ้ากนัคิด
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อะไรเลย ก็ไดแ้ตเ่พียงวา่แคน่ัน้ก็แลว้ก็แลว้กนัไป แลว้กาํหนดแค่

นัน้ก็แลว้ก็แลว้กนัไป แลว้เวลามนัจะสงบ เอา้ ก็ดงึขึน้มาอีก ก็

มาตัง้แคป่ลายจมกูของตวัเอง แลว้ไม่เป็น เดือนนีก็้ทัง้เดือน 

เดือนหนา้ก็ทัง้เดือน เอา้ ไปๆมาๆก็ปีทัง้ปี ปีหนา้ก็ของเก่าอีก จิต

ไม่รูว้า่จะไปไหนมาไหน  

ตกลงก็มาวุน่อยู่กบัเขาน่ีหละ วุน่อยู่กบัโลก ไอโ้ลกน่ีมนัไม่มี

ท่ีสิน้สดุหรอก ไอเ้รื่องวุน่น่ะ แลว้เราจะไปปราบเขา เราจะไป

หา้มเขา้ อยา่ไปคิด หา้มคิดปราบ คิดอะไรเลย มนัเป็นหนา้ท่ี

ของเขาท่ีเขาจะตอ้งทาํไป ก็ใหเ้ขาทาํไป เราก็ลอดสอดเขา้ไปนัน้

หละ ความสงบก็ลอดเขา้ไปนัน้น่ะ อยู่กบัเขาไปนั่นน่ะ สงบอยู่

ในนัน้นะ่ สขุมนัก็สขุอยู่ในนัน้ น่ีเคา้เรยีกวา่สขุในศีลในธรรม แต่

สขุมีคณุคา่ ชีวิตมนัมีคณุคา่ เม่ือเวลาอนิจจงั แก ่เจ็บ ตาย 

มาถงึแลว้ นั่นหละมนัมีคณุคา่ คณุคา่มนัไปดีตรงนัน้นะ มนั

ไม่ไดเ้สีย มนัไม่ไดข้าดทนุ มนัมีแตก่าํไร ชีวิตมีแตก่าํไร กาํไรใน

ศีลในธรรม กาํไรในบญุในกศุล กาํไรในธรรมะ กาํไรในศาสนา 

มนัไปดีตรงนัน้นะ  
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จงึอยากใหเ้ราชาวพทุธทัง้หลายน่ีหละ ใหยื้นอยู่ดว้ยความ

สงบ แลว้ก็ใหน้ั่งอยู่ในความสงบ ใหเ้ดินอยู่ในความสงบ นอน

อยู่ในความสงบ ชีวิตพวกเราทัง้หลายจงึจะมีคณุคา่ สมกบัวา่

เราเป็นชาวพทุธ สมกบัพทุธศาสนามาถึงเราแลว้ แลว้เราก็มาถึง

แลว้ ยงัไงจะใหไ้ดก็้ใหร้บีเอาเถอะ เด๋ียวตอ่ไปน่ีจะลาํบากนะ 

ใครหละจะเป็นผูม้าพาเราทาํ ใครหละจะมาพดูใหเ้ราฟัง พวก

เราพดูกนัเองมนัฟังกนัหรอืเปลา่ มนัไม่ไดฟั้งกนันะ คิดเอา

หน่อยนะ  

ถา้พอจะไดก็้ใหม้นัไดซ้ะนะ พอจะดีก็ใหม้นัดีซะนะ พอจะ

แน่นอนก็ใหม้นัแนน่อนซะนะ ไปขา้งหนา้ ตอ่ไปมนัไม่มีอะไร

แน่นอน การเปล่ียนแปลงแปรผนัในสภาพตา่งๆมนัเป็นไปโดย

ธรรมชาติของเขา สว่นความเป็นจรงิอนัท่ีมนัจะเกิดขึน้ในตวัเอง 

ซี่งมนัมีของจรงิ แทนท่ีมนัจะได ้มนัอาจจะเปล่ียนแปลงเป็น

อย่างอ่ืนก็ไดน้ะ มนัก็เน่ืองมาจากคนนั่นหละ ก็เพราะความคิด

ของคนมนัหลายคิด มนัคิดไปไดส้ารพดั แตส่าํหรบัความดี

นั่นน่ะ มนัจะดีเหมือนความคิดหรอืไม่ มนัก็อีกประเด็นหนึง่ เรา
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ตอ้งเขา้ใจนะ ความดีทัง้หลายมนัจะสูค้วามสงบน่ะมนัหายาก สู้

ความสขุอนัท่ีมนัเกิดจากความสงบน่ีมนัหายาก มนัไม่มีอะไรจะ

มาเปรยีบเทียบหรอก  

อนัท่ีเขาวา่ติดสขุติดสงบน่ีหละ ใหม้นัติดเถอะ ใหม้นัมีมา

เถอะ ท่ีเขาวา่หลงเน่ียหละ ใหม้นัมีมาเถอะ กลวัอย่างเดียวคือ

มนัไม่มีน่ี มนัเลยมายาก มนัเลยมาคิดคาดหมายมาก่อน หาวา่

มนัเป็นโทษ ทัง้ๆท่ีมนัเป็นประโยชน ์ทัง้ๆท่ีมนัเป็นสขุ ทัง้ๆท่ีมนั

เป็นของท่ีควรจะใหเ้กิดใหมี้ขึน้ ก็เลยไปโทษมนัซะ ทีนีไ้มรู่ว้า่เรา

จะเอาอะไรมาเป็นผลลพัธข์องการปฏิบติัของพวกเราทา่น

ทัง้หลาย  

ภาวนาก็ภาวนา ฟังธรรมเราก็ฟัง ผ่านมาเป็นปีๆ ก็ไม่รูว้า่ก่ี

ปีมาแลว้ ก็ผ่านมาแลว้ ความสมบรูณพ์ลูผลของธรรมะกบัจิต

ของเรามนัอยูต่รงไหน ปีนีก็้จวนแจไปแลว้ จะสิน้ปีไปแลว้ ก็

เหลืออีกไม่เทา่ไหร ่ชีวิตของเราหละมนัยงัอยู่ตามเดิมหรอืเปลา่ 

มนัไม่ไดอ้ยู่ตามเดิมสิ มนัก็จะเปล่ียนแปลงไปตามปีตามเดือน 

ทีนีผ้ลลพัธข์องเรามนัสมบรูณห์รอืยงั ท่ีเราพากนักระทาํมา อนันี ้
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ก็เป็นขอ้คิด ขอฝากความคิดเอาไวใ้หเ้ราท่านทัง้หลายไป

พิจารณาดว้ยตนเอง  

รูแ้ลว้วา่มนัไมแ่น่นอน รูว้า่ไม่แน่นอนจะทาํยงัไงหละ ก็อะไร

เป็นท่ีพึ่ง ก็คือบญุกศุลเป็นท่ีพึ่ง บญุกศุลจะเกิดจากอะไร ก็

เจรญิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเสียก่อน เอาอยา่งออ่นๆ

เสียก่อน เอาพอความสงบมนัเกิดขึน้ พอเป็นบญุเป็นกศุลก่อน 

แลว้จงึคอ่ยไตเ่ป็นระยะๆ คอ่ยฝึกใหม้นัแกไ้ดข้ึน้เป็นลาํดบัๆขึน้ 

สมถะมนัก็แกก่ลา้มนัก็แนน่อนขึน้ แลว้วิปัสสนามนัก็สดใสขึน้ 

และมนัก็ดีขึน้ มนัตอ่กนัไปนะ สมถะเป็นเหตนุะ วปัิสสนามนั

เป็นผล ถา้ไมมี่สมถะหละ จะเอาวิปัสสนามาจากไหน ก็จะเอา

แตค่วามคิดอย่างเดียวน่ะ มนัก็ไดแ้ตค่วามคิด ก็หาวา่มนัวุน่วาย 

เพราะฉะนัน้มนัจงึมาจากสมถะคือตน้เหต ุแลว้เอาผลมนัจะ

เกิดขึน้คือวิปัสสนา ก็เราก็พจิารณากนับา้งสิ  

อนันีเ้อาไปอา่นเอา อนันีเ้อาไปพิจารณาเอา ไปใครค่รวญดู

เอา อยา่ไปถามแตค่นอ่ืน อย่าใหแ้ตค่นอ่ืนเขาตอบ ตวัเองตอบ

ตวัเอง ตวัเองถาม ตวัเองตอบตวัเองบา้ง รูด้ว้ยตวัเองมั่ง จงึได้
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เรยีกวา่ ปัจจตัง หดัรูเ้ฉพาะตนบา้ง เม่ือไหรเ่ราจะรูเ้ฉพาะตน

หละ ตกลงก็หาความรูเ้ฉพาะตนไม่มี ไดแ้ตแ่คส่วด ทางสวดน่ะ

เก่งนกั แตว่า่สว่นท่ีจะเป็นไปตามสวดนะ่มนัอยูต่รงไหน น่ี! เราก็

ควรจะคิดกนับา้ง น่ีใหส้าํนกึกนับา้ง ตามสติและปัญญาของ

ตวัเองเท่าท่ีตวัเองจะมีสติปัญญารูเ้ท่าเอาทนั แลว้ก็จะได้

แกปั้ญหา ในเม่ือบัน้ปลายแห่งทา้ยชีวิตตวัเองมาถึง แลว้เราก็

จะไดห้อบหิว้เอาส่ิงเหลา่นัน้ไป เราจะเอาอะไรไม่ไดห้รอก โลกนี้

มนัเอาอะไรไม่ไดท้ัง้นัน้  

เพราะฉะนัน้แหละทา่นทัง้หลายท่ีไดฟั้งมา และท่ีไดน้าํมา

เลา่ใหฟั้ง ท่ีนาํมาใหค้าํแนะนาํในทางปฏิบติั ก็พอท่ีจะเป็นท่ี

เขา้ใจ คือพดูกนัอยา่งง่ายๆ ไม่ตอ้งไปพดูกนัแบบลาํบาก พดูกบั

แบบง่ายๆวา่มนัอยู่กบัตวัเราก็ง่ายๆน่ีหละ ของง่ายๆน่ีไปทาํให้

ยากอยูน่่ะ แตว่า่ของยากมนัอยากไปทาํ แตข่องงา่ยมนัไม่อยาก

ทาํ น่ีๆ ใหเ้ราคิดเอาตรงนีห้ละ พอเรารูว้า่มนัมีอยูก่บัตวัเราอย่าง

นี ้เราจะทิง้ตวัเราไปโดยไรเ้หตผุลเหรอ ขอ้นีก็้ใหพ้ากนัพนิิจ

พิจารณาดว้ยตนเอง  
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เพราะฉะนัน้การแสดงมาก็สมควรแกก่าลเวลา จงึขอยติุ

เอาไวแ้ตเ่พียงเท่านี ้เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/5135gg-Obq8  
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