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กายคตาสต ิ

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

เราไดป้ฏิบติัมาเป็นประจาํ การภาวนานัน้เราก็ทราบดีอยู่

แลว้ เราภาวนาทกุวนั ฟังทกุวนั ดทูกุวนั พอท่ีจะรู ้พอท่ีจะเขา้ใจ

ได ้ถา้เราพยายามท่ีจะทาํความเขา้ใจ เราพยายามตัง้ใจสงัเกต

เพราะทกุอยา่งเรารูไ้ด ้ไม่ใช่วา่รูไ้ม่ได ้จิตดีเราก็รูไ้ด ้ไม่ใช่วา่รู ้

ไม่ได ้จิตไม่ดีเราก็รูไ้ด ้จิตไม่สงบเราก็รูไ้ด ้เม่ือไหรจ่ิตสงบเราก็รู ้

ความรูเ้หลา่นีแ้หละ เม่ือรวบรวมความรูเ้ขา้กนัแลว้ เราก็จะได้

เลือกวา่อนัไหนมีประโยชน ์อนัไหนไมมี่ประโยชน ์อนัไหนควรละ 

อนัไหนควรเจรญิ อนัไหนใหบ้งัเกิดความสงบความสขุ จิตไม่

เป็นสมาธิก็ไดเ้ป็นสมาธิ จิตไม่เคยสงบก็สงบ จิตไม่เคยมี

ปัญญาก็มีปัญญา ความคิดปลอดโปรง่ผ่องใสในจิตในใจ มี

อบุายเครื่องออกจากทกุข ์ออกจากเวรออกจากภยั ดาํเนินจิตใจ

เขา้สูค่วามสงบ  

ส่ิงเหลา่นีไ้ม่เป็นส่ิงท่ีเหนือวสิยั ท่ีเราทัง้หลายจะรูไ้ม่ได ้เห็น

ไม่ได ้เพราะธรรมธาตท่ีุรูข้องเรายงัมีอยู ่เพราะฉะนัน้เราตอ้ง
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สอดสอ่งดดูว้ยความรอบคอบ ดว้ยความถกูตอ้งตามหลกัธรรม 

ท่ีพระพทุธเจา้พาประพฤติปฏิบติัมา ไม่ใช่สกัแตว่า่ทาํ สกัแตว่า่

ปฏิบติั เอาแตค่วามคิดของเรา เอาแตส่ิ่งท่ีเราชอบ จะถกูธรรม

หรอืไม่ถกูธรรม จะเป็นไปเพ่ือความสงบหรอืไม่สงบ เราก็ไม่

ตรวจ วิจยัวิจารณใ์หม้นัตรงถกูตอ้ง การภาวนาอาศยัจติมี

ความเห็นตรง เห็นชอบ เห็นถกูตอ้งดว้ย การปฏิบติัจงึจะถกูตอ้ง 

ถา้จิตเหน็ไม่ตรง การปฏิบติัก็ไม่ตรง จิตเหน็ไม่ชอบ การปฏิบติัก็

ไม่ชอบ การกระทาํก็ไม่ชอบ เพราะฉะนัน้การตัง้จิตไวใ้นท่ีชอบ

เป็นส่ิงท่ีสาํคญัในธรรมท่ีถกูตอ้ง  

ในการภาวนามหาสตปัิฏฐานทา่นใหต้ัง้สติอยู่ท่ีกายใน

กาย ช่ือวา่สติระลกึชอบเพ่ือระลกึกาย กายของเราก็มีอยู่ สติ

ของเราก็มีอยู ่ยงัขาดความเพียรพยายาม ถา้เรายกจิตขึน้สู่

ความเพียรความพยายามระลกึกายในกาย ดว้ยความเช่ือมั่น 

ดว้ยความเพียรท่ีชอบ ดว้ยการระลกึชอบ ดว้ยการตัง้ไวใ้นชอบ

คือกาย เราก็จะไดรู้ก้ายในกาย กาํจดัความหลงเขา้ใจผิดเพราะ

ความหลงนีเ้ป็นตวัสมทุยัท่ีทาํใหเ้ขา้ใจผิด เป็นตวัท่ีจะพลิกทกุข์
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ขึน้มาใหเ้ราทัง้หลายไดร้บัไดเ้สวยส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการ ส่ิงท่ีทนได้

ยาก จะตอ้งอด จะตอ้งทน จะตอ้งดิน้รนแกไ้ขเพราะทกุขต์วันี ้

เองท่ีมาจากสมทุยัคือความหลง คือตวัโมหะท่ีเราไม่ไดพ้ยายาม

แกไ้ขใหห้มดไปจากจิตใจของเรา  

ความหลงคือหลงอะไร พระพทุธเจา้ใหม้าพิจารณากายก็คือ

เราหลงกายน่ีเอง นะ สาํคญั ในกาย กายในกายไปอย่างอ่ืนไม่

เห็นเป็นธรรม ถา้เราเหน็เป็นธรรมแลว้กายของเรานี ้ปูโร นานัป

ปะการัสสะ อะสุจโิน เต็มไปดว้ยของไม่สะอาด มีประการ

ตา่งๆ น่ี ธรรมทาํท่านวา่อย่างนี ้เราไปหลงเขา้ใจวา่เป็นของ

สะอาด นา่นิยมชมชอบ น่ายดึถือ เขา้ใจ หลงเขา้ใจวา่จะได้

ความสขุ นั่น แตท่างธรรมทา่นวา่ ไม่สะอาดเพราะฉะนัน้

ความเห็นของเรากบัความเห็นในทางธรรมน่ะ ใครจะเป็นความ

จรงิกวา่กนั ท่ีพระองคว์า่ไมส่ะอาดกบัเราเห็นวา่เป็นของสะอาด 

ลองพิจารณาดซูิ เราควรเช่ือตวัเองหรอืควรเช่ือธรรม ดใูหม้นัชดั 

อัตถ ิมัสมิง กาเย นั่น ส่ิงท่ีไม่สะอาดเหลา่นัน้มีอยู่ในกายนี ้

กายของเรานีไ้ม่ใช่อยู่ท่ีอ่ืน เม่ือเราเหน็กายของเราเต็มไปดว้ย
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ของไม่สะอาด กายคนอ่ืนมนัก็มีประเภทเหมือนกนั มีสภาวะ

เหมือนกนั เกิดมาจากท่ีแหง่เดียวกนั อยู่ไดด้ว้ยวตัถอุนัเดียวกนั

ท่ีมาทะนบุาํรุงตา่งๆ ถา้เราพจิารณาใหช้ดัแลว้มนัเป็นความจรงิ

ท่ีพระพทุธเจา้พระองครู์ธ้รรมเหน็ธรรม พระองคก็์ไดต้รสัรูธ้รรม

อนัเป็นความจรงิท่ีมีอยู ่อยูท่กุๆคน ไม่ใช่วา่ไม่มี เปิดเผยอยู่

ตลอดเวลา ไมใ่ช่วา่เป็นส่ิงปกปิด แตเ่ราหละพยายามปกปิดไม่

อยากรูไ้ม่อยากเหน็ อยากแตส่ลดัหนีไปรูไ้ปเห็นส่ิงอ่ืนตามความ

หลงเขา้ใจผิดของเราเอง ถา้เราพิจารณาตลอดเวลาตอ้งรูไ้ด ้

ตอ้งเหน็ได ้ตอ้งสงบได ้การรูใ้นกายตามความเป็นจรงิท่ีวา่เต็ม

ไปดว้ยของไม่สะอาดตามธรรมท่ีทา่นชีบ้อกไว ้จิตใจของเราก็

ย่อมสงบย่อมผ่องใส จะเห็นรา่งกายนีไ้ม่สะอาด แทนท่ีจติใจจะ

สกปรกไปดว้ย ตรงกนัขา้ม จติใจน่ีสะอาด ไม่มวัหมอง ถา้เหน็

รา่งกายเป็นของสะอาด จิตใจก็มวัหมองเต็มไปดว้ยกิเลส เกิด

ความยนิดี ความปรารถนา ความหลงใหล สรา้งกรรมอนัเป็น

อกศุลได ้ 
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เพราะฉะนัน้เราควรพิจารณาตามธรรม เราดทูกุสว่น มนั

สะอาดตรงไหนตัง้แตเ่กศาผม ก็ลว้นแตเ่ป็นของไม่สะอาด โลมา

ขนก็ลว้นแตเ่ป็นของไม่สะอาด พิจารณาใหล้ะเอียดกวา่นัน้อีกก็

ได ้เพ่ือตอ้งการปัญญาอนัละเอียดใหช้ดัยิ่งขึน้กวา่นัน้อีก จนถึง

ผมมนัหลดุรว่งออกไป มีประโยชนอ์ะไร มีแตต่ดัทิง้ๆ มีแต่

รงัเกียจ ไม่มีของส่ิงไหนท่ีจะเอาไวซ้กัอยา่ง ไม่มีส่ิงไหนท่ีจะ

เจรญิหเูจรญิใจ ยิ่งเนือ้ยิ่งหนงัตลอดถึงกระดกูทกุสว่นแลว้ ถา้

มนักระจดักระจายออกจากกนัแลว้ กลวั เคยอยู่ดว้ยกนั นบัถือ

กนั รกัใครก่นั พอหมดลมอัสสาสะ ปัสสาสะแลว้ รา่งกายก็

เปล่ียนแปลง อืด กล่ินก็เหมน็ ทกุสว่นก็สกปรกทัง้นัน้ ถกูหลอก 

กลวัผีหลอก ไม่เป็นพ่ีไม่เป็นนอ้ง แน่ะ อนันีเ้ป็นความจรงิ ไม่ใช่

ลงโทษ เราสามารถเพง่พินิจพิจารณา นอกจากเป็นของไม่

สะอาดแลว้ยงัเต็มไปดว้ยโรคภยัตา่งๆ ตรงไหนไมมี่โรค เกิดได้

ทกุสว่นของรา่งกาย  

นอกจากโรคแลว้ อยู่ไปนานก็คร ํา่ครา่อีก ชราอีก มีแตท่กุข ์

เราก็จะไดเ้หน็ทกุขเ์หน็โทษตามความเป็นธรรม เราจะไดเ้ช่ือใน
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ธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้วา่พระองคท์รงกลา่วไวดี้แลว้ ไมมี่

ผิดพลาด แตเ่ราหากหลง เราหากไม่รู ้เราหากใฝ่ฝันเขา้ใจผิด 

เพราะฉะนัน้ใหด้ใูหม้นัชดัเพราะมนัมีอยู ่เราอย่าดแูตด่ว้ยตา ถา้

เราดดูว้ยตาหละ ส่ิงท่ีเคา้ประดบัประดาตกแตง่ภายนอก ก็เลย

หลงถกูหลอก เคา้เอาส่ิงอ่ืนมาทาใหห้อมก็สาํคญัวา่หอม ก็ถกู

หลอก เคา้เอามายอ้มน่ีก็หลงไปตามอาการท่ีเคา้ตกแตง่หลอก 

หารูไ้ม่วา่ส่ิงเหลา่นีม้าจากท่ีอ่ืน ไม่ใช่มนัเกิดธรรมชาติของมนั 

ธรรมชาติของมนัแลว้ เกิดมาจากท่ีสกปรก เป็นอยู่ดว้ยสกปรก 

อาหารการกินก็ไม่ใช่ของสะอาด เป็นเนือ้สตัวอ์บายท่ีสกปรก

ทัง้นัน้ แตเ่ราไม่ไดคิ้ด ไม่ไดน้กึ ไม่ไดน่ี้ก็เลยจนเคยชนิแลว้ ก็นกึ

วา่ไม่รงัเกียจ แตถ่า้พิจารณาโดยความจรงิแลว้ ลว้นแตม่าจาก

สกปรกแมแ้ตผ่กัก็ตอ้งใสปุ่๋ ยของสกปรกขึน้มาอีก งอกงามดว้ย

ของสกปรก เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึสอน จงึกลา้พดูเต็ม

ปากวา่ เต็มไปดว้ยของไม่สะอาด พิจารณาดใูหเ้หน็ชดั ใจ

เท่านัน้จะรูไ้ด ้สว่นตามนัรูไ้มไ่ด ้ตอ้งอาศยัการสอ่งไปในดว้ย

จิตใจ แมแ้ตอ่ยู่ภายในก็ปกปิดไม่ได ้ 
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จิตใจน่ีมนัแทงตลอดได ้มนัไปเห็นได ้อดีตอนาคตมนัก็รูไ้ด้

จากความเป็นจรงิดว้ยเหตดุว้ยผล มนัรูไ้ดเ้ห็นไดแ้ละเช่ือได ้เป็น

ความจรงิไดท่ี้พระพทุธเจา้สอน เหมือนทา่นสอนใหพ้ิจารณา 

อภณิหปัจเวกขณะ เรามีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บไข้

เป็นธรรมดา น่ีถา้เราสอ่งดดูว้ยใจเราเห็นได ้แตด่ดูว้ยตาเราไม่รู ้

เรายงัไม่แก ่นั่น เรายงัหนุม่ เรายงัไม่เจ็บ เรายงัไม่ตาย เลยหลง 

ถา้ดดูว้ยปัญญาแลว้ มนัตอ้งแก ่มนัตอ้งเจ็บไดต้ลอดเวลา มนั

ตอ้งตายแนน่อน มนัเห็นไดรู้ไ้ด ้ยงัเหน็ความตายท่ีปกปิด ท่ีไม่

ปรากฏดว้ยตาท่ีเราไม่เขา้ใจวา่ตาย  

ถา้พดูถึงความจรงิแลว้ เราตายตัง้แตว่นัเกิด พอเกิดมา

ปรากฏขึน้มาแลว้ก็ตายไปเรื่อย มนัหมดไปๆ ไม่ไดก้ลบัคืนมา

นัน้ เรยีกวา่มนัตายไปสิน้ไป เรยีกวา่ ขะยะ วะยะ ธัมมา คือ

เส่ือมไปและสิน้ไปหมดไป น่ีก็เป็นความตายประเภทหนึง่ท่ี

พระพทุธเจา้พระองคท์รงตรสัวา่เราเหน็ความตายทกุลมหายใจ

เขา้ออก นั่น พวกเราใครบา้งเหน็ความตายทกุลมหายใจเขา้

ออก เหน็แตเ่ราเป็น เหน็แตเ่ราดี เหน็แตเ่รามีชีวิตอยู่ตลอด 
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เพราะส่ิงท่ีมนัหมดไปๆนั่นเองจงึเรยีกวา่ตาย เพราะไม่กลบัสู่

ของเก่าอีกได ้ถา้เราพิจารณาผมของเราก็ตายมาตัง้แตเ่ด็กๆ ก็

ตดัทิง้มาเรื่อยมา เลบ็ก็ตดัทิง้เรื่อยมา รา่งกายก็หมดไปๆ จงึตอ้ง

บาํรุงทกุวนัๆ ถา้หากไมห่มดไปไม่เส่ือมไป ไม่หมดไป ท่ีเราบาํรุง

ไปมนัจะกองใหญ่โตขนาดไหน ถา้มนัสะสมไวไ้ม่เส่ือม ไม่หมด

ไป เพราะท่ีมนัหมดไปเราจงึเสรมิขึน้อีก เพ่ือใหม้นัอยู่ได ้ถา้เรา

ไม่กินลงไป มนัหมดเห่ียวแหง้ไปจรงิๆ ยิ่งอดไปนานก็เหลือแต่

หนงัติดกระดกู นานไปกวา่นัน้อีก มนัก็จะผพุงัจรงิๆเพราะมนัมี

แตห่มด มนัไมมี่เกิด ไม่มีทางบาํรุง  

ท่านวา่ชีวิตนีเ้ปรยีบเหมือนแสงไฟ เหมือนกบัไฟเทียนถา้มนั

ไม่มีเชือ้ มนัหมดไปตัง้แตเ่ราจดุทีแรก ท่ีเห็นสวา่งตอ่เน่ืองกนัก็

เพราะมนัเกิดขึน้สมดลุยก์นั เสมอกบัส่ิงท่ีหมดไป เรานกึวา่ไฟไม่

ดบั แทจ้รงิมนัดบัตัง้แตจ่ดุทีแรก เม่ือหมดเชือ้แลว้มนัไมมี่เชือ้ 

ลกุขึน้มาอีกมนัก็หมดไปอีก น่ีมนัมีเชือ้ท่ีมนัลกุใหส้มํ่าเสมอท่ีเรา

ไม่เห็นวา่มนัดบั ชีวิตของเราก็เหมือนกนั หมดทกุลมหายใจเขา้

ออก หมดไปๆจรงิๆ น่ีพระพทุธเจา้พระองคจ์งึสลดสงัเวช เบื่อ
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หนา่ย เหน็ไมจี่รงัยั่งยืนของอตัภาพ เต็มไปดว้ยของไม่สะอาด 

สกปรก นา่เบื่อหนา่ย เหลืออดเหลือทน พจิารณาใหเ้ห็นชดัตาม

ความเป็นจรงิ จิตตอ้งสงบตอ้งสะอาด ตอ้งผ่องใส ถา้พจิารณา

ไม่ถึงหละมนัหลง แลว้มนัเพลินเล่ือนลอยไปตา่งๆดว้ยอาํนาจ

แห่งความหลง  

คือสติของเราท่ีเราฝึกยงัไม่เป็นมหาสติ ยงัไม่มีฐานตัง้มั่น

พอท่ีจะระลกึใหช้ดัพอ เพราะฉะนัน้ตอ้งเพียรพยายาม สมาธิ

ของเราก็ยงัไมม่ั่นพอ เม่ือสมาธิไม่มั่น ปัญญาสอดสอ่งก็ไม่แจง้

ชดั ไม่แทงตลอด มืดทบึ ไมผ่่องใส เลยเกิดความสงสยัไม่แน่ใจ

ในทางธรรม ในคาํสอนของพระพทุธเจา้  

ขอเราทัง้หลายเพียรพยายามตัง้ใจ พจิารณาใหเ้ห็นจรงิ 

ความจรงิมีอยูแ่ลว้แตเ่รายงัไม่กระจ่างแจง้ในจิตใจของเรา ตอ้ง

เพง่แลว้เพง่อีก พิจารณาแลว้พิจารณาอีก เรยีกวา่ ภาวิโต พาหุ

ลีกโต ทาํใหม้ากเจรญิใหย้ิ่ง เจรญิไปทาํไป ทาํไป มนัตอ้งรูแ้หละ 

มนัตอ้งเห็น มนัตอ้งชาํนาญ ตอ้งฉลาด ถา้เราไม่ลดละ ตอ้งสลด

สงัเวชตอ้งเบ่ือหนา่ย ตอ้งไดค้วามสงบ ไดค้วามสขุ เห็นอานิสงส์
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ของการนบัถือพระพทุธศาสนา มีศรทัธาเช่ือมั่นเพิ่มกาํลงัจิตใจ

อย่างมั่นคง เพราะฉะนัน้ใหพ้ยายามตัง้ใจภาวนา สมควรแก่

เวลาแลว้จงึเลิกพรอ้มกนั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/2TNrHgKq1Jk  

 

https://youtu.be/2TNrHgKq1Jk

