
โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 1 
 

การทีบ่วชได้ต้องมีบารมมีาหนหลัง 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

ในเม่ือพวกเรามีนโยบายการนาํพาจิตใจของตวัเองดีแลว้

เน่ีย จิตใจเราจะคกึคกัตอ่งานท่ีเราดาํเนินอยู่ไดเ้สมอ 

เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเราตัง้อกตัง้ใจกนัดีๆ เพราะความจรงิ

แลว้มนัแสดงอยู่ จะทาํใหใ้จของพวกเราพอใจท่ีจะบาํเพ็ญตอ่ไป

ได ้ 

ทาํไมถงึวา่อยา่งนัน้ เรามานกึถึงองคอ์รหนัตท์ัง้หลาย 

เฉพาะสมยัใกล้ๆ ท่ีพวกเราพอท่ีจะไดท้ราบประวติั ไม่ตอ้งเอา

ครัง้สมยัพทุธกาลมาพดู เอาแคห่ลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มั่น ซึง่พวก

เราก็นบัถือเช่ือถือวา่ท่านเป็นพระอรหนัต ์เม่ือเรามองดู

คณุสมบติัทางรา่งกายแลว้ ไมมี่อะไรเกินพวกเรา หลวงปู่ มั่น

มองตวัเลก็นิดเดียว บอบบาง หนงับางนิดเดียว ความแข็งแรง

ถา้จะมองแลว้ หุน่ของทา่นไม่บกึบนึเลย เป็นประเภทคนบอบ

บาง ถา้เป็นรถก็รถญ่ีปุ่ น แตแ่ลว้ทาํไมท่านก็สามารถกา้วไปสู่

ความเป็นอรหนัตไ์ด ้อนันีเ้ป็นส่ิงท่ีนา่คิด  
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แตใ่นเม่ือเราไปดคูวามพยายามของท่านแลว้น่ี ท่านมีความ

พยายามสงูเหลือเกิน จงึเป็นเหตทุาํใหท้่านเน่ียไดส้าํเรจ็มรรค

ผลได ้หรอืพวกเราอาจจะมีปัญหาวา่ ออ้ มนัอาจจะเก่ียวกบั

วาสนาบารมีของทา่น พรอ้มบรบิรูณจ์งึสามารถดาํเนินไปสู่

ความเป็นอรหนัตไ์ด ้พวกเราหละ พวกเราก็เช่นกนั ไม่แตกตา่ง

กนัหรอก เหมือนๆกนั  

ทาํไมถงึวา่เหมือนกนั เอาแคปั่จจบุนัท่ีเรามาอยูท่ี่น่ี มองดู

เถอะ บางท่านบางองคก็์มุง่ตอ้งการจะบวชตลอดชีวติ ตาม

ธรรมดาในเม่ือไม่มีบารมีเป็นส่ิงกระตุน้นาํพาระบบประสาท

สมองจิตใจใหน้อ้มเอียงไปอย่างนีน้ัน้ มนัก็เป็นไปไม่ได ้เรา

มองดดีูๆก็แลว้กนั คนอ่ืนหละ ในโลกนีม้ากมายแคไ่หน บวชกนั

เท่าไหร ่บวชแลว้เอาจรงิเอาจงัมุ่งหวงัธรรมวเิศษอยา่งพวกเรา มี

ก่ีองคก์นั เราลองคิดดใูหดี้ๆก็แลว้กนั มองใหดี้ๆ จิตใจท่ีนอ้ม

เอียงลงไปไดเ้ต็มท่ีอย่างนีน้ัน้ ไม่มีบารมีหรอกหรอื ลองคิดดเูอง  

ถา้เรามองตามความเป็นจรงิแลว้ ไม่ตอ้งไปปลกุระดมอะไร

ใหม้นัมากเรื่องจิตใจ มนัตอ้งฟ้ืนฟขูึน้มารอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ขึน้มา
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แน่ๆ แมแ้ตอ่าจารยผ์ูพ้ดูเหมือนกนั บางโอกาส บางจงัหวะมนั

เกิดความทอ้แท ้เพราะมีส่ิงกระทบเรื่อยบางที บางทีมองหลายๆ

อย่างมนัทาํใหเ้กิดเบ่ือ หรอืบางทีการบาํเพญ็ของเรา อดตาหลบั

ขบัตานอน สามเดือนไม่ไดเ้อนกายเลย ผลไดข้องเรามนัไม่สม ก็

มกัจะมองวา่ตวัเองน่ีเป็นอภพัพบคุคล ไมค่วรแก่การตรสัรู ้นกึ

วา่บารมีนอ้ย  

เราจะหาวธีิสรา้งบารมียงัไง จงึจะเต็มขึน้มาได ้น่ี! มนัมกัจะ

คิด เราก็ทวนหวนขึน้มาถงึจิตใจเดิม ท่ีเรามีความพะวา้พะวง

อยากจะบวช อยากจะบาํเพญ็ แตบ่วชไม่ใช่บวชตามประเพณี 

อยากจะบวชโดยมองเห็นคณุคา่ประโยชนข์องการบวช มองเห็น

คณุคา่ของธรรมะท่ีเราปฏิบติัถึงไดว้า่เป็นส่ิงอศัจรรยแ์น่นอน 

วิเคราะหดี์แลว้เรยีบรอ้ยแลว้ถึงไดบ้วชมา สรุปแลว้ทกุส่ิงทกุ

อย่าง มองตามรูปลกัษณะแลว้ก็นา่จะมีบารมี ถา้ไม่อยา่งนัน้ก็

ไม่มีโอกาสท่ีจะเป็นได ้และไม่มาได ้เพราะมนัมีส่ิงท่ีปอ้งกนั

ไม่ใหม้ามากมายเหลือเกิน  
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แตแ่ลว้ส่ิงทัง้หลายเหลา่นัน้ก็ไม่มีความสามารถจะกางกัน้

การบวชของเราได ้พอนอ้มนกึถึงแคนี่ ้ใจมนัก็คลายกงัวล มุ่ง

หนา้ปฏิบติัตอ่ อนันีเ้ป็นอบุายท่ีจะยกจิตขึน้สูพ่ระกรรมฐาน เป็น

อบุายวธีิปลกุระดมจิตของเราใหฟ้ื้นฟขูึน้มา มนัก็ทาํไดไ้ปเรื่อยๆ 

เพราะฉะนัน้บรรดาพวกเราผูท่ี้เป็นลกูศิษยท์ัง้หลายก็ควรจะเอา

อย่างครูบาอาจารยท่ี์ดาํเนินมาบา้ง  

ทีนีถ้า้มามองใหม้นัลกึๆเขา้ไปจรงิๆแลว้ พวกเราน่ีถา้มี

ความพยายามละก็ มีหวงั เป็นไปไดแ้น่นอน เพราะมองดหูลาย

แบบหลายอยา่ง วิเคราะหอ์า่นตรองดแูลว้หลายอย่างนา่จะ

เป็นไปได ้เพราะฉะนัน้พวกเราอย่าสงสยัวา่ตวัเองมีบารมีนอ้ย 

ตอ้งเป็นไปได ้ในเม่ือมนัเป็นไปไดแ้ลว้เน่ีย บางท่านบางองค์

อาจจะสงสยัวา่ คณุธรรมน่ีวเิศษแคไ่หนดีแคไ่หน ตอบงา่ยๆ

คณุธรรมวิเศษทาํใหผู้เ้ป็นเจา้ของคณุธรรมท่ีทาํไดไ้ม่หลงโลก 

ไม่หลงความเป็นอยู่ของโลก เอาอยา่งนัน้ละกนั เอาง่ายๆเลย ไม่

หลงโลก  
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ไม่หลงความเป็นอยูข่องโลก หมายความวา่ยงัไง ในเมื่อจติ

เกิดโลกะวิทขูองจติ รู้สภาพความเป็นจริงของโลกที่

ถูกต้องแล้ว ไม่หลง! สภาพของความเป็นจริงของโลกคือ

อะไร อนิจจังเป็นหลักยนื ทุกขังเป็นคุณสมบัต ิอนัตตา 

ไม่ใช่อาตมะตัวตนเราเขา เป็นหลักทีต้่องพจิารณา อนันีม้นั

แน่นอนเหลือเกิน มนัแน่นอน เพราะฉะนัน้ส่ิงทัง้สามเน่ียมนั

แน่นอน เราจะตอ้งเหน็ไดช้ดัๆ จิตยอมรบัแน่นอนและจะเปล่ียน 

น่ีเป็นอย่างนัน้ 

นอกจากนัน้แลว้อีกสิงท่ีเป็นผลพลอยไดม้นัช่างมากมาย

เหลือเกิน เหลือท่ีจะพรรณนา เอาง่ายๆ หมายถงึอรหนัตแ์ละผูท่ี้

ทัง้หลายตัง้แตย่คุสมยัพระพทุธเจา้ยงัมีชีวิตอยู่ พดูแบบศพัท์

ง่ายๆ ในยคุสมยักระโนน้ผูส้าํเรจ็ธรรมตามพระพทุธเจา้มากมาย

เหลือเกิน หลายวรรณะดว้ยกนัดว้ย ขอทานก็มี เอาวา่งัน้ก็แลว้

กนันะ ขอทานก็มี พวกคฤหบดีมหาศาล เศรษฐี มหาเศรษฐี 

พระราชามหากษัตรยิ ์ไม่ตอ้งวา่ตามวรรณะของอินเดียหรอก วา่

แบบไทยๆ หลายวรรณะ หลายโคตร หลายตระกลู ไดต้รสัรู ้
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ธรรมพระพทุธเจา้ แตล่ะท่านท่ีบรรลธุรรมแลว้เน่ีย ไม่เคยถอย

หลงัออกมารบัความสขุแบบโลกียว์ิสยั มีแตต่าํหนิแบบ

โลกียว์ิสยัวา่ ยดึเอาความทกุขม์าเป็นความสขุเท่านัน้ ไม่มี

ความสขุเลย มีแตค่วามทกุข ์ทกุขท์ัง้กายทกุขท์ัง้ใจ แตไ่ปยดึเอา

ส่ิงท่ีเป็นทกุขเ์น่ียมาเป็นความสขุทัง้นัน้ อนันีเ้ป็นอย่างนัน้  

เรามองถงึคณุธรรมท่ีไดท่ี้เป็นน่ี มีแตค่วามเพลิดเพลินอยูใ่น

คณุธรรมนีต้ลอดทัง้นัน้ แตเ่ราอย่าไปเขา้ใจธรรมะใหม้นัเกิน

ความเป็นจรงิไป ถา้ไปเขา้ใจธรรมะเกินความเป็นจรงิไปแลว้ก็

เสรจ็ เปรยีบเหมือนคนมาบาํเพ็ญอยูท่ี่นี ้เคา้ไปอยู่กบัโพธิรกัษ ์

เคา้ไปอาทิตยเ์ดียวเท่านัน้เอง เคา้ประกาศวา่เคา้ไดค้ณุธรรม 

ประกาศคณุธรรมคืออะไร เจา้ตวัยงัไม่รูว้า่คืออะไรดว้ย นั่งสมาธิ

ไปเหมือนฟตุบอล โดนเขา้ไปสีขา้งตุบ้ สะดุง้เฮือก ไปกราบเรยีน

ท่านอาจารย ์อาจารยก็์บอกวา่นั่นแหละคือธรรม ยกย่องใหเ้คา้

เป็นผูรู้ธ้รรมชัน้นัน้ ชัน้นัน้ๆเชียวหละ เออ เป็นอยา่งนัน้ ถา้ไป

เอาคณุธรรมอย่างนัน้ มนัก็เสรจ็ลกูเดียว ไม่มีความหมายอะไร

เลย  
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คณุธรรมท่ีเราไดเ้ราเป็นเรารูแ้ละใจเรายอมรบันัน้คือสภาพ

ของความเป็นจรงิในโลก เราจะไปมองอะไรมันนอกจากเรา

ไปเล่า เรามองเราน่ีส ิดูตัวของเรานี ้เรายอมรับสภาพ

ความเป็นจริงของตัวเรามัย้หละ เราเกิดมาเบือ้งตน้มนัแค่

ไหน ปัจจบุนันีม้นัแคไ่หน แลว้มนัจะตอ่ไปอีกขา้งหนา้มนัคือ

อะไร ยอมรบัมัย้ ใจยอมรบัหรอืเปลา่ สภาพของความไม่เท่ียง 

เกิดมาเลก็ๆ พอเติบโตมาถงึปัจจบุนัแลว้ก็จะแก่เฒา่ ตายไป

ท่ีสดุ ยอมรบัมัย้วา่เราจะตอ้งเป็นอย่างนัน้ ความจรงิแลว้สกัขี

พยานมนัมี เราเหน็อยู ่คนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย ดาษด่ืน

ทั่วโลกไปท่ีไหนก็เห็น แตใ่จของเรายอมรบัมัย้ ตามสภาพของ

ความเป็นจรงิอนันี ้ 

ความเป็นทกุขห์ละ ทัง้กายและใจเราก็ย่อมรู ้มนัทกุข ์ทกุข์

มนัเป็นยงัไง เรารูป้ระจกัษแ์ก่ตวัของเราแลว้ แตใ่จยอมรบัมัย้

หละ สงัขารรา่งกายท่ีเราประคองเคา้อยูนี่ ้เคา้ก็มีแตจ่ะ

เปล่ียนแปลงหรอืจะสลาย เราก็หาวิธีประคบัประคอง ประคบ

ประหงมมนั ใหม้นัมีความเป็นอยู่ได ้รู้มั้ยว่าสิง่เหล่านีไ้ม่ใช่เรา 
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ไม่ใช่ตัวของเรา คือธาตุโลกเค้าประชุมอยู่ เค้าจะต้อง

สลายไป ธรรมะคืออันนีต่้างหาก  

เรามาดใูหม้นัเขา้ใจตามสภาพของความเป็นจรงิ ใหม้นัเหน็ 

สภาพของความไม่เทีย่ง สภาพของความเป็นทุกข ์สิง่ที่

ไม่ใช่ตัวตนอาตมะเราเขาทีไ่หน เค้าจะต้องสลายไปตาม

กาํลังของธาตุโลก เราชัดแล้วหรือยงั เห็นแลว้หรอืยงั จิต

ยอมรบัแลว้หรอืยงั แคเ่นีย้ อนันีเ้ป็นตวัธรรมะจรงิๆคืออนันี ้ 

ธรรมะไม่ไดอ้ยู่นอกฟ้านอกแผน ธรรมะไม่ใช่ของวิเศษ

เหมือนลม ปลิวเขา้มาหาตวัเรา เกิดมีความสขุ เกิดกายเยน็ใจ

เย็น เกิดกายเบาใจเบา ไม่ใช่อย่างนัน้ สภาพความเป็นจรงิของ

ธรรมะ เรารูเ้ราเหน็ ตอ้งรูส่ิ้งสภาพของความไม่เท่ียง เป็นทกุข ์

เป็นอนตัตา อนันีต้วัหญา้ปากคอกจรงิๆมนัอยู่ตรงนี ้ถา้เราได้

สามอนัยอมรบัแน่นอน อนัอ่ืนไม่ยาก สามารถมองเหน็ทะลปุรุ

โปรง่อะไรคืออะไรขึน้มา  

พอมนัไดแ้ลว้จิตของเราเน่ียจะไม่พะวงในความเป็นอยู่ใน

โลก ไม่หลงใหลในความเป็นอยู่ในโลก ไมป่รารถนาทะเยอะ
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ทะยานดิน้รน เหมือนเด็กผวาจะจบัไฟ เหมือนเด็กผวาจะจบั

ของแข็งมีคม เหมือนเด็กผวาจะจบัส่ิงสกปรกมากินมาเลน่ ไม่

เหมือนอย่างนัน้ซะแลว้ ชะงกั ชะงกัก็แลว้กนั ชะงกั มองของ

ความเป็นอยู่ของโลก ทเุรศ! เวทนา นา่สงสาร บคุคลผูห้ลง

ทัง้หลาย มนัจะเกิดอย่างนีเ้ปล่ียนขึน้มาเป็นคณุสมบติั อนันี ้

แน่นอน  

เพราะฉะนัน้ขอใหผู้ป้ฏิบติัน่ีอย่าไปมองธรรมะใหม้นัไกล

เกินไป ตอ้งมองธรรมะใกล้ๆ  ไอแ้บบตุบ้สีขา้งเหมือนฟตุบอล

ฟาดนั่น อนันัน้เราจะไปเขา้ใจเป็นคณุสมบติัของธรรมะ อะไรก็

ไม่รู ้ของพวกเราหละมองไมอ่อกวา่อนันัน้มนัเป็นธรรมะไดย้งัไง 

เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเราผูป้ฏิบติัจงเขา้ใจธรรมะง่ายๆ ให้

เขา้ใจง่ายๆ ปฏิบติัง่ายๆ ศกึษางา่ยๆนิดเดียว  

แตห่าวิธีทาํใหใ้จของเรายอมรบัสภาพของความเป็นจรงิ มนั

ยากหน่อย เราตอ้งสรา้งอาํนาจสว่นบงัคบัขึน้มาใหส้มบรูณ ์ยก

รูปเปรยีบง่าย เหมือนนกัจิตวิทยาเคา้สามารถเรยีกเด็กอยู่กลาง

ถนนเน่ียขึน้มาบนเวที รอ้งเพลงฝรั่งไดอ้ยา่งดี เราเรยีกมนัไดห้รอื
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เปลา่ เรยีกขึน้มาไม่ได ้ทาํไม อาํนาจจิตของเรามนัตํ่า เรยีกเขา

ไม่ได ้เพราะฉะนัน้ฉนัใด ในเม่ืออาํนาจสว่นคุม้ครองไม่สมบรูณ ์

เราก็บงัคบัจิตใหร้บัสภาพความเป็นจรงิไม่ได ้ 

แตอ่าํนาจสว่นท่ีสรา้งขึน้มาสมบรูณแ์ลว้ ดีแลว้ จิตไม่มีทาง

ท่ีจะหนีอาํนาจสว่นสรา้งขึน้มาไปไดแ้ลว้ การโอปนยิกธรรม 

นอ้มความจรงิเขา้มานัน้ จิตยอมรบั จะไปเจอคนเจ็บท่ีไหนก็

แลว้แต ่ก็ตอ้งโอปนยิกธรรม เราก็คิดอย่างนัน้ ไปเจอคนแก่ เราก็

โอปนยิกธรรม เราจะตอ้งอยา่งนัน้ ไปเจอความตายก็โอปนยิก

ธรรมวา่เราก็ตอ้งอย่างนัน้ จติยอมรบัเต็มท่ี อนันัน้แหละถึงจะ

ถกูตอ้ง  

เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเราผูป้ฏิบติัจงเขา้ใจธรรมะง่ายๆ จง

เขา้ใจธรรมะอยู่ท่ีตวัของเรา อย่าไปเขา้ใจธรรมะอยู่ในใบลาน 

อย่าไปเขา้ใจธรรมะอยู่ในคมัภีรว์ินยั ขอใหเ้ขา้ใจธรรมะคือตวั

จรงิคือของเรา คือตวัของเราน่ีเองเป็นตวัธรรมะท่ีแทจ้รงิ 

เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเราทกุท่านจงเขา้ใจนโยบายการดาํเนิน
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ของครูบาอาจารยท่ี์สอนพวกเรามาและประพฤติปฏิบติัดาํเนิน

มาจนเป็นเหตใุหส้าํเรจ็มรรคผล (เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/nbTOTcYCHaM  

 

https://youtu.be/nbTOTcYCHaM

