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การปฏบิัตขิองพระกรรมฐานสมัยก่อน 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

จากนีไ้ปพวกเราก็จะไดบ้าํเพ็ญกนัใหพ้ยายามใหม้าก 

บาํเพ็ญน่ี เราจะเอาเฉพาะเวลาท่ีเรามาบาํเพ็ญก็ไม่ได ้เราตอ้ง

เอาอยู่ตลอดเวลา มานกึถงึอยู่สมยักระโนน้ หลวงปู่ มั่นภรูทิตั

ตเถระ ทา่นเป็นประมขุประธาน พยายามสงัเกตดแูลว้น่ี ท่าน

ไม่ไดเ้อาเฉพาะเวลาท่ีมาไหวพ้ระ  มานั่งสมาธิเท่านัน้ คณะทาํ

กนัอยู่ตลอดวนั การเดินจงกรม การทาํสมาธินัน้ เอากนัอยู่

ตลอดเวลา พอเหน่ือยยืนก็นั่ง พอเหน่ือยนั่งก็ยืน เดิน นอน นั่ง 

เปล่ียนอิรยิาบถกนัอยู่ตลอด ตลอดทกุส่ิงทกุอย่าง  

ส่ิงท่ีเป็นอนัตรายตอ่สมาธิตอ้งช่วยกนัปอ้งกนัอยา่งแข็งแรง 

เสียง การท่ีจะกระทบรบกวนหมู่ผูป้ฏิบติั ก็ปอ้งกนักนัอย่างดี 

อย่างท่ีเลา่ใหฟั้ง เพียงแคไ่มช้าํระ เราเอาเล่ือยตดัธรรมดานะ 

ไม่ใช่เอามีดฟัน เอาเล่ือยตดั ก็ยงัตอ้งออกจากรศัมี จนกระทั่ง

สงัเกตไดว้า่เสียงไม่มารบกวนหมู่คณะ แลว้ก็พระเณรท่ีเขา้ไป

ตอ้งรว่มกนัทาํ พอตดัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก็ผ่า ผ่าออกเป็นชิน้
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พอดีๆ แลว้จงึจะใสก่ระบงุกนั เวลาเดินจงกรมเหน่ือย นั่งเหน่ือย 

ยืนเหน่ือย นอนเหน่ือย ไดจ้งัหวะเวลาก็เหลากนั เราลองคิดดแูค่

นัน้ก็แลว้กนั การรกัษาอนัตรายตอ่สมาธิ เสียงเน่ียสาํคญั รกัษา

เหลือเกิน  

นอกเหนือจากนัน้ไปแลว้อีก กิรยิาท่ีแสดงออกทางกาย ทาง

วาจา ครอบคลมุอย่างท่ีสดุ ไม่เป็นอนัตรายตอ่สมาธิจิตเลย 

คาํพดูตอ้งมีขอบเขต ตอ้งพดูตอ้งคยุกนัในส่ิงท่ีจะเป็นไปเพ่ือ

สมาธิจิต ไม่ไดค้ยุนอกลูน่อกทาง มีแตอ่บุายวธีิชวนกนัในการ

บาํเพ็ญท่ีจะกา้วไปสูค่วามสาํเรจ็ องคไ์หนดาํเนินไปไดถ้ึงไหน ก็

เอามาบอกเลา่เกา้สิบกนั องคท่ี์ยงัไม่ไดก็้ดิน้รน ขดัขอ้งอะไรก็

มาปรกึษาหมูค่ณะ ในเม่ือหมูค่ณะในระหวา่งไมมี่ความสามารถ

ท่ีจะแนะนาํได ้ก็เขา้ไปกราบหลวงปู่  หมายถึงหลวงปู่ มั่น ภรูทิตั

ตเถระ ทา่นก็แนะใหเ้รา  

พอทา่นแนะขอ้ขดัขอ้งใหเ้ราแลว้ พวกเราออกมาก็ตัง้ใจ

ปฏิบติั ทาํใหท้่านอยากสอน ทาํไมถงึวา่อย่างนัน้ เพราะท่าน

เทศนไ์ปแลว้ ท่านสอนไปแลว้ ไม่ใช่สอนปากเปลา่ ไม่ใช่เทศน์
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เปลา่ๆ หมู่คณะตัง้ใจประพฤติปฏิบติักนัจรงิๆ กฏระเบียบคือกฏ

ระเบียบตอ้งรกัษากนัอยา่งเครง่ครดั แตล่ะองคต์อ้งมุง่จรงิๆ 

รกัษากฏระเบียบเป็นอยา่งดี ไม่ฝ่าฝืน หมูค่ณะท่ีดาํเนินกนัอยู ่

ท่านเหน็อยู ่ทา่นก็อยากจะสอน  

แตล่องดสิู ถา้หมู่คณะฝ่าฝืนกฏระเบียบ หรอืท่านสอนไป

แลว้ไม่ประพฤติปฏิบติั ไม่ตัง้อกตัง้ใจปฏิบติั เพ่ือท่ีจะกา้วไปสู่

ความสาํเรจ็แลว้ ทา่นก็ไม่สอน เพราะฉะนัน้ท่านขยนัสอนก็

บรรดาพวกเรา พระสงฆพ์วกลกูศิษยต์ัง้ใจประพฤติปฏิบติั จน

เป็นท่ีน่าเช่ือถือสาํหรบัทา่นผูม้อง ท่านก็มีความสามารถท่ีจะ

สอนเราไดท้กุวนั สอนอยูน่ั่นน่ะ เพราะความดีอกดีใจกบัลกูศิษย ์

น่ีเป็นอย่างนัน้  

สว่นกิรยิาของกายก็เหมือนกนั การลกุ การเหิน การเดิน 

การนั่ง ตอ้งมีคาํวา่สภุาพชน ตอ้งกลั่นกรองวิเคราะห ์ไม่ได้

แสดงออกโดยธรรมชาติธรรมดา วเิคราะหแ์ลว้ พิจารณาแลว้ จะ

ลกุทีจะนั่งที ไม่ใช่พรวดพราด ตอ้งนกึถึงซะก่อนวา่เราคือใคร 

เราลกูพระตถาคต ลกูพระพทุธเจา้ การลกุยงัไงจะเรยีบรอ้ย มี
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คณุสมบติัของสมณะคือสภุะ หมายความวา่ความสภุาพ และ

ไม่เป็นท่ีน่ารงัเกียจของคนไดเ้ห็น การลกุตอ้งมีแบบฉบบั ตอ้งวา่

ตามแบบฉบบั อนันีเ้ป็นอย่างนัน้  

แมแ้ตจ่ะนั่งลงก็เหมือนกนั นั่งลงธรรมเนียมแลว้เน่ีย ครูบา

อาจารยน่ี์ทา่นสอนดีมาก อยา่งอาสนะท่ีปไูวน้่ะ พระเณรทกุองค์

จะไปขึน้เหยียบบนอาสนะนัน้ไม่ไดเ้ลย ถา้เหยียบบนอาสนะ

แลว้ก็ ตอ้งเทศนก์นัอยู่นั่นแหละ เทศนชี์แ้จง้อยูน่ั่นแหละ ตอ้งให้

เขา้ใจ ก่อนจะเขา้ไปนั่งอาสนะ นั่งยงัไงใหม้นัเป็นไปตามแบบ

ฉบบั ไม่ใช่เดินกว้กๆเขา้ไปยืนอยู่บนอาสนะ เอาตีนไปเหยียบ

แลว้ไปยืนอยูบ่นอาสนะแลว้ แลว้ก็วางเขา้วางของแลว้ลงไปนั่ง 

ไม่มี ขดั! สมยันัน้ไม่มี ขดั 

อนันีข้อ้เท็จจรงิเป็นอย่างนี ้ไม่เหมือนสมยันี ้สมยันีอ้าสนะท่ี

เคา้ปแูลว้ เรยีบรอ้ยแลว้เน่ีย เดินกว้กเขา้ไปเหยียบเสียกอ่น 

เหยียบเรยีบรอ้ยซะก่อน ถงึคอ่ยไปเวียนๆๆแลว้ก็นั่งลง อนันีข้ดั 

ผมมองแลว้รูส้กึวา่ไม่เหมาะ ไม่เหมือนยคุสมยักระโนน้  
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ยคุสมยักระโนน้ไม่มีนะครบั ก่อนจะนั่งลงตอ้งคกุเข่าก่อน 

คกุเข่าลงตอ่หนา้อาสนาะ สมมติุอาสนะปอูย่างเนีย้ ตอ้งคกุเข่า

ไปทางนีก้่อน พอคกุเข่าลงมา ก็เอาผา้นิสีทนะตวัเองป ูพอเอา

ผา้นิสีทนะของเราป ูทบัลงไปอีกทีนงึแลว้ เราขึน้มานั่ง ครบั พอ

ปทูบัเสรจ็เรยีบแลว้หละนะครบั เราก็เอาหวัเข่าเขา้มาเกย เสรจ็

แลว้ก็เอนนั่งลงไปเลย ไม่ใชม่ายืนทะเลอ่เท่ออยู่ขา้งบน แลว้ก็นั่ง

ลงไป ไม่ใช่ ไมมี่ สมยันัน้ไมมี่ ระเบียบ ไมมี่ครบั ครูบาอาจารย์

ท่านสอนเหลือเกิน อาสนะเคา้ปไูวดี้แลว้ อย่าไปเหยียบของเคา้ 

ท่านไม่เหยียบครบั  

แลว้ของท่ีเคา้ปดีูแลว้ เรยีบรอ้ยแลว้ อยา่ไปนั่งทบั นอกจาก

เรามีอาสนะของเราคือผา้นิสีทนะ ปซูะก่อนแลว้จงึคอ่ยนั่งทบั 

ทาํไมถงึเป็นอย่างนัน้ ของท่ีเคา้ปตูอ้นรบัเราเป็นของสะอาดนะ

ครบั ของสะอาดดีแลว้ ในเม่ือเรานั่ง เหง่ือของเราอาจจะออก ไป

ถกูของท่ีสะอาดอาจจะดาํสกปรก เก็บไวอ้าจจะมีกล่ินได ้

เพราะฉะนัน้เราเอาผา้ผืนนอ้ยๆของเราเน่ีย คือนิสีทนะปู

เสียก่อน ในเม่ือเรานั่ง เหง่ือของเราลงไปถกู ก็ถกูผา้ของเรา 
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ไม่ไดไ้ปถกูของชาวบา้นครบั ไม่ไดถ้กูความสะอาดสะอา้นของ

เขา มนัถกูของเรา ของเราผา้ผืนนอ้ยๆเน่ียซกัง่าย เรากลบัมาถงึ

เย็นวา่มนัสกปรก เหง่ือถกู เราก็ไปซกัซะ ซกัง่าย ตากงา่ย ครบั 

อนันีส้ะดวกครบั  

เพราะฉะนัน้ยงัไงก็แลว้แต ่เราไป ณ สถานท่ีใดเราตอ้ง

เตรยีมพรอ้มสาํหรบัผา้นิสีทนะ แมแ้ตเ่รานั่งในวดัของเรา 

สถานท่ีของสงฆห์รอือาสนส์งฆ ์ขดัสะอาดดีแลว้ พระภิกษุลงนั่ง

โดยไม่มีผา้รองรบันะครบั ในเม่ือเหง่ือออกอาจสามารถจะทาํให้

ของสงฆส์กปรก ตอ้งปรบัอาบติัทกุคนเลยครบั ก่ีคนนบัไปเถอะ 

ก็ตอ้งแสดงอาบติัเท่านัน้ อนันีพ้ระวินยันะครบั  

แมแ้ตต่น้เสาก็ทาํบรกิรรม คือทาํสวยแลว้ ขดัมนัแลว้ ทา

แลว้ดีแลว้ นั่งพิงไม่ได ้นอกจากเราจะมีหมอนพงิหรอืมีผา้ผกูมดั

ดีแลว้ เราพงิท่ีผา้ได ้ถา้เราไปพิงเลย เป็นอาบติันะครบั อนันีก็้

วินยัครบั อนันีว้ินยัคือวินยั ตอ้งแน่นอน เพราะฉะนัน้ของ

ชาวบา้นท่ีเคา้ปสูะอาดแลว้เน่ีย เราอย่าบงัอาจไปนั่งง่ายๆ เรา
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ตอ้งเอาผา้ผืนนอ้ยๆคือนิสีทนะเราเน่ียปกูอ่น ถงึแมจ้ะสกปรกก็

สกปรกของเรา อยา่ไปสกปรกของเขา เราตอ้งนั่งของเรา  

แตพ่ระบางพวกไม่รูเ้รื่อง กลบัตาํหนิ “อะไรนะ! ของเขาทาํ

สะอาดดีแลว้ไม่นั่งหรอื ยงัสะอาดสูข้องตวัเองไม่ไดห้รอื” ไอ้

ความไม่รูภ้าษาของเขา เขาก็โจทกก็์ดา่เรา ดว้ยความไม่รูป้ระสา

ครบั วา่เรยีกวา่ไม่รูป้ระสาก็แลว้กนัครบั อนันีห้มายความวา่ คน

วา่ไม่รูว้นิยั ตามหลกัวินยัแลว้นะครบั ตอ้งมีผา้นิสีทนะเป็นส่ิง

ตอ้งไปป ูเพ่ือปอ้งกนัเหง่ือของเรา อาจจะไหลไปเปรอะไปเลอะ 

ผา้ของเขา พรมของเขา อาสนะของเขา ท่ีสะอาดๆ ท่ีเคา้ปไูวเ้พ่ือ

เรานะครบั เพราะฉะนัน้ตอ้งปอ้งกนัใหดี้ครบั บางองคไ์มรู่เ้รื่อง

ดา่วา่ชีห้นา้ ผมก็โดนบอ่ยๆ พระผูใ้หญ่ ชีห้นา้ดา่ “ของเขา

สะอาดขนาดนี ้ยงัไม่ควรกบัเราหรอื เราสะอาดแคไ่หน ทาํไม

ของเราถึงตอ้งเอามาปอีูก”  

ไม่เขา้ใจวา่เราสกปรก ของเขามนัสะอาด คือเรามนัสะอาด

ไม่พอ เรามนัสกปรก เหง่ือมนัจะออกมา จะไปถกูความสะอาด

ของเขาใหเ้สียครบั เราปอ้งกนัอย่างนัน้ มนัก็เลยเขา้ใจ
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ความหมายไปคนละอย่าง ก็เลยกลบัมามองโทษเราวา่ ทาํอะไร

ไม่รูเ้รื่อง แตแ่ทท่ี้จรงิตวัเองไม่รูเ้รื่องวินยั ตวัเองไม่เคยรกัษาวนิยั

ก็เลยเลอะเทอะ น่ีมนัเป็นอยา่งนัน้  

เพราะฉะนัน้อนันีพ้วกเราทกุท่านทกุองคต์อ้งพยายาม ทกุ

ส่ิงทกุอยา่งตอ้งนกึถึงกฏระเบียบ ทกุส่ิงทกุอย่างเราอยา่ทาํโดย

ใจชอบ เราตอ้งนกึใหดี้ก่อน เวลานีพ้ระเณรของเรารุม่รา่มก็แลว้

กนั บอกวา่รุม่รา่มละกนั อาสนะเคา้ปดีูแลว้ ตอ้งขึน้ไปเหยียบ

กนัทัง้นัน้ เหยียบกนัซะก่อน เอาเทา้ขึน้ไปเหยียบเสรจ็ถึงจะนั่ง

ลง อนันีม้นัไมเ่หมาะครบั มนัไม่เหมาะ ระเบียบของครูบา

อาจารยผ์มไมเ่ป็นอยา่งนัน้ แมแ้ตผ่มเองผมก็ไม่ทาํครบั  

ถา้ผา้นิสีทนะยงัไม่ป ูผมตอ้งเบนไปขา้งๆ พอปผูา้นิสีทนะ 

ผมไม่ไดข้ึน้มาเหยียบ ผมมาถึงผมตอ้งคกุเข่าจรดลงไปท่ีนัน้ 

แลว้ผมก็เอียงกน้พอดีเลย เขา้ปุ๊ บเลยครบั เป็นอยา่งนัน้ครบั อนั

นีเ้ป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเราตัง้ใจกนัใหดี้ๆ  

และอีกอย่างหนึ่งการนั่งโดยมาพระสงฆม์กัจะนั่งอยู่

อาสนส์งฆอ์นัสงูนะครบั เวลาจะลกุ จะเหนิ จะเดิน จะนั่ง หาก
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ไม่เรยีบรอ้ยพอนะครบั มนัจะขายหนา้ ทาํไมอะ้ ทาํไมมนัจะไม่

ขาย กางเกงในก็ไม่มีอะ้ครบั กางเกงในไม่มีนะครบั พอเผลอ

แป๊บเดียวมองเห็นเลย จะไมข่ายหนา้เหรอ ใช่มัย้ ลกูพระ

ตถาคต เคา้ก็วา่นะสิ  

อะไร จะรกัษาศีลธรรม อะไรจะทาํลายกิเลสได ้มนัเป็นของ

ละเอียด ขนาดของตวัเองยงัรกัษาไม่ได ้ปลอ่ยใหช้าวบา้นเคา้ด ู

วา่อยา่งนัน้ก็แลว้กนัครบั เพราะฉะนัน้ผูท่ี้จะรกัษาศีลธรรมวินยั

ได ้ผูส้ามารถจะกาํจดักิเลสได ้ผูท่ี้จะเขา้ถงึนิพพานได ้ไอข้อง

หยาบๆเหลา่นีเ้ก็บอย่างมิดชดิ เรยีบรอ้ย ไม่เลินเลอ่ ไม่รุม่รา่ม

ครบั  

แตพ่ระเณรของเราคงถือวา่ซุม่ซา่มก็แลว้กนั ซุม่ซา่ม ทาํไม

ถึงซุม่ซา่ม ก็ขึน้ไปเหยียบอาสนะเคา้ เวลาเคา้ปไูว ้ไปถงึเหยียบ

อาสนะทัง้นัน้ ดทูกุวนัก็เป็นอย่างนัน้ ไม่เปล่ียนแปลง ฉะนัน้ตอ้ง

ระวงัครบั ตอ้งระวงั แลว้เราจะลกุน่ีก็เหมือนกนันะ ใหร้ะวงั

หน่อยนะครบั ท่านระวงัหน่อย จะนั่งก็ตอ้งระวงั  
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บางท่านบางองคไ์ม่มีระเบียบวินยั ไม่มีกฏเกณฑใ์นการนั่ง 

พอมาถึง แมพ่อ่พระคณุเอ๊ย! นา่สงสาร ไอค้นก็นั่งอยู่ตรงตํ่า 

สายตาเคา้พอดีเลย ผา้เพอ่กระเปิงกระปาง อย่างพวกเราไปเห็น

อย่างนัน้มัย้ เบนหนา้หนี ละอายแทน ทาํไม เพราะไม่รูจ้กั

ระเบียบ ไม่รูจ้กัธรรมเนียมนั่นเอง  

เพราะฉะนัน้พวกเราอยา่นะ ตอ้งรกัษาใหดี้ เพราะฉะนัน้เน่ีย

ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเราทาํเน่ีย มนัเป็นการใชส้ติ เป็นการเรยีกสติให้

เขา้มารวมตวั ทาํสมาธิเราก็สรา้งอาํนาจสว่นคุม้ครอง ไม่ใหส้ติ

วิ่งหนี จะคมุเอามาใชง้าน สติคือตวัระลกึรู ้ทกุอย่างตอ้งคมุอยู่

ในตวัเราตลอดเวลา จงึเรยีกวา่กายานปัุสสนาสติปัฏฐาน ใหมี้

สติอยู่ในตวั คมุอยู่ตลอด ไม่ไดป้ลอ่ยใหไ้ปคิดเรื่อยเฉ่ือย ไม่ใช่!  

ใหค้มุอยู่ในตวัของเรา นะครบั จะลกุ จะเหนิ จะเดิน จะนั่ง 

จะพดู จะคยุ ทกุอยา่ง เราเรยีกกาํลงัสว่นนีเ้ขา้มารวมตวั เรยีก

วา่มัคคสมังคี ความพรอ้มมากลั่นกรองทกุอย่าง จะพดูคาํ จะ

มองซา้ย จะแลขวา จะลกุ จะเหนิ จะเดิน จะนั่งทัง้หมด เรยีกเขา้
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มารวมตวัแลว้วิเคราะห ์วา่การแสดงออกยงัไง จงึจะเหมาะกบั

เพศกบัวยักบัฐานะของเราครบั มนัตอ้งอย่างนี ้ 

ไม่ใช่อวดธรรมะ ฉนัเป็นพระอรหตัอรหนัต ์เออ้ ฉนัสามารถ

ละกิเลสไดอ้ย่างนัน้ ฉนัสามารถเขา้สูฌ่าณอย่างนัน้ญาณอนันี ้

โอ ้เวลาเดินเหมือนมา้แข่ง เออ้ ดไูม่ไดเ้ลย อะไรอย่างนีเ้ป็นตน้ 

ใชไ้ดเ้หรอครบั คาํพดูแตล่ะคาํ กิรยิาอาการแตล่ะอยา่ง ดไูม่ได้

เลย ของหยาบๆ ยงัไม่มีความสามารถจะแตง่ได ้จะแตง่จิตแตง่

ใจตวัเองไดย้งัไงครบั  

ก่อนจะแต่งจติแต่งใจได้ ภายนอกต้องแต่งได้ก่อนจงึ

จะแต่งภายในได้ครับ เพราะฉะนัน้ทาํสมาธิใหพ้ยายามสรา้ง

อาํนาจทัง้หมดใหร้วมตวั ในเม่ือรวมตวัดีแลว้ เราจะเรยีก ส่ิง

ทัง้หมดท่ีเราสรา้งขึน้มาใหร้วมตวัมาใชก้บัการเคล่ือนไหวครบั 

ไม่ไดป้ลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาครบั  

ฉะนัน้ขอใหต้ัง้อกตัง้ใจกนัครบั เอากนัใหดี้ๆ พยายามกนัให้

ดีๆ อย่าเล่ินเลอ่ อย่าประพฤติเลวทราม อย่าฝ่าฝืนกฏระเบียบ 

ระเบียบมีแคไ่หนตอ้งอทุิศครบั ชีวิตของเรา พระพทุธเจา้ท่านมี
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ระเบียบดี พระพทุธเจา้ทา่นเป็นผูว้ิเศษ พระพทุธเจา้น่ีมองแลว้

เป็นส่ิงท่ีน่ามหศัจรรยท์กุอย่าง เราผูเ้ป็นลกูพระองคท์่าน อยา่ฝ่า

ฝืน อยา่ประพฤติเหลวไหล ตัง้ใจประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นศีลเป็น

ธรรมเป็นวนิยั ใหก้า้วหนา้ไปสูค่วามสาํเรจ็ นั่นหละครบัถงึจะ

วิเศษนะครบั ขอใหต้ัง้อกตัง้ใจกนั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/iAuHmMkJj8o  

 

https://youtu.be/iAuHmMkJj8o

