
โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 1 
 

ธรรมทัง้หลายประมวลลงมา 

ทีส่ภาพความเป็นจริงของกายกับจติ 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

ถึงแมจ้ะอยู่กบัพวกเราเป็นเวลานานถงึ ๒๐ ปีกวา่ตัง้แต ่

พ.ศ. ๒๕๐๔ มาอยู่จนัทบรุ ีดเูหมือนปาเขา้ไปถึง ๒๒ ปีแลว้น่ีนะ 

รูส้กึวา่ยืดยาวพอสมควรท่ีพวกเราอยู่ดว้ยกนัมา น่ีอาจารยท์า่น

อ่ืนๆท่ีจรมาใหโ้อวาทก็มาก มากท่ีสดุ เพราะฉะนัน้การสดบั

ตรบัฟังน่ีดเูหมือนจะพอแลว้ มากมายเหลือเกิน เราควรจะตัง้

หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติักนัดีกวา่  

เหมือนอย่างทั่วไปท่ีกาํลงัต่ืนเตน้กนัอยู่เวลานี ้เก่ียวแก่การ

เทศนเ์ก่ง เทศนน์าน ส่ีชั่วโมง หกชั่วโมง ทา่นสามารถสาธยาย

ธรรมะไปไดเ้รื่อยๆ แลว้ส่ีชั่วโมง หกชั่วโมงนะ เราจะนั่งฟังกนัได้

ถึงนัน้หรอื แลว้ในเม่ือท่านเทศนจ์บแลว้ เราก็สามารถท่ีจาํได้

หมดเชียวหรอื มนัมากมายอย่างนัน้จะเอาไหวหรอื แมแ้ตว่ตัถุ

ภายนอก ถา้มนัมากเกินไปแลว้ก็ขนไมห่มด ขนไม่หมดนะ มนั
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มากเกินไปนกั มนัขนไม่หมด มนัมากซะจรงิๆเน่ีย เอารถราไป

ขนก็ไม่หมด มนัมากเหลือเกิน  

อนันัน้กาํลงัต่ืนเตน้ แลว้ต่ืนเตน้ก็อยากจะรูเ้หมือนกนัวา่ผูท่ี้

ต่ืนเตน้ไดอ้ะไร ถา้วา่ไดค้วามรู ้แคไ่ดค้วามรู ้ถา้เราไม่ปฏิบติัให้

ไดผ้ลแลว้ มนัมีประโยชนอ์ะไร เปรยีบเหมือนกบับคุคลเนีย้ 

แสวงหาเครื่องมือ สมมติุวา่จะเป็นชา่งไม ้ก็แสวงหาเครือ่งมือให้

พอบรบิรูณ ์เอาเครื่องมือมาลองใสหี่บไว ้แตไ่ม่ก่อประโยชน์

อะไรเลยนัน้ มนัมีประโยชนอ์ะไรเกิดขึน้ ก็ไม่มีประโยชนอ์นัใด

เลย ผลท่ีสดุเครื่องมือเหลา่นัน้ก็จะติดสนิมกรอ่น และเสียไป

เปลา่ๆ ไม่มีประโยชนอ์นัใดท่ีลงทนุไว ้ 

เพราะฉะนัน้การเทศนเ์หมือนกนั ถา้ฟังแลว้ซะทกุวี่ทกุวนั 

ฟังก็จรงิๆจงัๆก็เบื่อนะ เบื่อ สมยัก่อนอยู่กบัครูบาอาจารยท์าง

อีสาน วนัพระเน่ียท่านจะอยูก่นัตลอดคืนนะ พอเทศนจ์บแลว้ก็

ลงไปเดินจงกรมบา้ง นั่งสมาธิบา้ง สลบักนัเทศนต์อ่ เทา่ท่ีฟังดู

แลว้น่ีรูส้กึวา่ ไม่มีคณุคา่อะไรเลย นอนบา้ง นั่งหลบับา้ง ลงไป

เดินจงกรมแลว้ก็หลบหนีไปบา้ง มนัไม่ไหว บางคนพอไดย้ินวา่
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จะขึน้ธรรมาสน ์หาทางหลบแลว้ มนัทนไมไ่หว มนัเหน่ือย 

เพราะท่านเทศนก์นัทีละชั่วโมง สองชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อาจารยว์นัเน่ีย ปาเขา้ไปส่ีชั่วโมงก็มี เทวดาองคใ์ดซึง่สามารถ

จะมานั่งฟังได ้มนัยาวเกินไป ทกุวนัพระ ในพรรษา นอนพรรษา

อย่างเดียวกนัหมด มองดญูาติโยมท่ีชินตอ่ธรรมะแลว้ เลย

กลายเป็นวา่นอนฟังธรรมะ ขาดความสมัมาคารวะตอ่ธรรมะ

ดว้ยซํา้ไป เพราะมนัมากเกินไป  

เพราะฉะน้นัเวลานีพ้วกเราก็ฟังมากเหลือเกิน ในเม่ือฟัง

มากๆ ไม่รูจ้กัประมวลมนัก็สกึแคน่ัน้เอง เราก็ลองประมวลดซูิท่ี

สอนมาทัง้หมดคืออะไรบา้ง ไลไ่ปแลว้สรุปผลมนัเขา้มาสูอ่ะไร

กนัแน ่นอกจากกายกบัจิตแลว้มนัมีอะไร คาํวา่นอกจากกาย

และจิตนั่น กายนั่นมนัมีอะไร ธรรมะทัง้หมดประมวลเขา้มาสู่

กาย ถา้จะเลา่ถึงความไม่เท่ียง ก็เอาอะไรมาไม่เท่ียง จะเลา่ถึง

ความเป็นทกุข ์จะเอาอะไรมาเป็นทกุข ์เราลองดซูิ เลา่ถึงความ

เป็นอนตัตา เอาอะไรมาเป็นอนตัตา  
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สว่นใจนัน้คืออะไร เป็นผูร้บัรู ้แลว้จะเกิดความรูส้กึตามเหตุ

ท่ีกระทบ อนันีเ้ป็นเรื่องของจติ แลว้ก็ใชปั้ญญาตรองเขา้ไปแกไ้ข 

คือแกไ้ขจิต เพราะฉะนัน้สรุปแลว้ก็หมายความวา่มีกายกบัจิต 

ยิ่งจะมามองถงึอายตนะภายนอก ภายใน มนัก็มี ๖ ตา ห ู

จมกู ลิน้ กาย และก็ใจ เราลองดเูองก็ละกนั มองดใูหดี้ๆ ตา ห ู

จมกู ลิน้ กาย ใจเป็นอายตนะ ๖ ภายใน อายตนะภายนอกหละ 

รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์ 

รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์ทัง้หลายเหลา่นัน้

มนัหมายความวา่ยงัไง ก็ใจเราหลงใชม่ัย้ แลว้หลงเรื่องอะไร 

ลองดซูิ มนัหลงเรื่องอะไร ทกุส่ิงทกุอยา่งนัน้เผ่ือกายหรอื ลองดซูิ 

ลองดใูหดี้ๆ ตาเหน็รูป ก็ลองมองดดีูๆ ตอ้งการ/ไม่ตอ้งการ 

ตอ้งการเพ่ืออะไร ไม่ตอ้งการเพราะอะไรจงึไม่ตอ้งการ สรุปแลว้

ไม่อยู่ท่ีกายกบัใจเท่านัน้หรอื ลองไลด่ซูิ  

หไูดฟั้งเสียงเชน่กนั จมกูไดก้ล่ิน ลิน้ไดร้ส กายถกูตอ้งสมัผสั 

แลว้ก็ใจมีอารมณ ์เราลองคิดดก็ูแลว้กนั อา่นทวนไปดีๆซิ ลอง

ทวนไปทวนมา ทบทวนใหล้ะเอียดละออซ ิไดค้วามวา่ยงัไงกนั
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แน่ มนัสรุปเขา้มาแคนี่ ้ไม่ไปไหนเลย จะเทศนไ์ปไกลแคไ่หนก็

มารวมอยู่แคนี่ ้ 

สรุปใหถ้ึงท่ีสดุแลว้ ทกุอย่างท่ีทา่นชีไ้ปทัง้หมดเน่ีย ตาม

หลกัพระไตรปิฎกลองอา่นดมูากมายเหลือเกิน สรุปแลว้ทัง้หมด

ประมวลแลว้มนัเขา้มนัเขา้มาจดุเดียว คือทาํใหใ้จรูส้ภาพความ

เป็นจรงิของกาย ทัง้เราและเขา ไดแ้ก่รูปอนันีเ้ท่านัน้เอง วา่

สภาพความเป็นจรงิมนัเป็นยงัไง ใหจ้ิตยอมรบั จะคิดไปทางไหน

จะแพลงไปทางไหนก็แลว้แต ่ประมวลเขา้มาในเวลานี ้เราหลง

เรื่องอะไร มองใหดี้ๆก็แลว้กนั ก็เพ่ือตอ้งการใหใ้จเขา้ใจสภาพ

ความเป็นจรงินัน้ๆ ไมท่วนกระแสใหเ้ป็นไปตามสภาพความเป็น

จรงิของเคา้จรงิๆดซูิ เทา่นัน้เองหละ มนัไม่ไดมี้อะไรมากไปกวา่

นีเ้ลย  

ถา้ใจของเรายอมรบัสภาพความเป็นจรงิ คือสังขาร

ร่างกายน่ีเป็นสภาพ(๑)ไม่เทีย่ง แปรปรวน (๒)เป็นทุกข ์

(๓)เป็นอนัตตา ใหเ้ราเข้าใจ ๓ อย่างนีชั้ดๆลงมาซิ ใหจ้ติ

ยอมรับจริงๆ ไม่ใช่รู้เฉพาะประสาทสมอง ใหใ้จยอมรบั
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สภาพอนันีจ้รงิซิ มนัจะเป็นไงกนัความรูส้กึ น่ีอยากลองถามผู้

ปฏิบติัด ูลองดซูิ ถา้ใจยอมรบัสภาพความเป็นจรงิอนันีอ้ย่าง

ถกูตอ้งแลว้ ความรูส้กึจะเปล่ียนแปลงไปยงัไง  

เราจะรูไ้ดท้นัทีวา่ โลกนีไ้มมี่อะไรน่าหลง หลงเบือ้งตน้ก็หลง

เราซะก่อน นอกจากหลงเราก็หลงเขา หลงเพ่ือจะนาํมาเพ่ืออะไร 

ก็ดเูอาเอง ตลอดดิน้รนหาทกุส่ิงทกุอยา่งมาเพ่ืออะไร มองด ูหรอื

จะมองรูปกิเลส โลภ โกรธ หลง เอาแคน่ัน้ก็แลว้กนั โลภเพราะ

อะไร ส่ิงท่ีตอ้งการอยากไดท้ัง้ปวงนัน้เพ่ืออะไร ก็ไม่ใช่เพ่ือกายน่ี

หรอื  

โกรธ ทาํไมถงึโกรธ ลองคิดดใูหดี้ๆซิ น่ีก็เป็นเรื่องของจติ 

โกรธ กลวัเคา้จะไม่นิยมเรา เคา้ดถูกูเรา กลวัคนอ่ืนหาวา่เราไม่ดี 

กลวัจะไม่มีเพ่ือนฝงู กลวัคนจะไม่รกัไมน่บัถือ กลวัเขาจะนาํไป

นินทาตอ่ไป อะไรตา่งๆทัง้หมดน่ี มนัเพ่ืออะไรอีก ลองอา่นดดีูๆ 

มนัหนีไปไม่พน้  

หลง คืออะไรหลง ก็มีหลงรกักบัหลงชงั ก็แคน่ัน้เอง หลงรกั

กบัหลงชงั หลงรกัเอามาเพ่ืออะไร ชงัทาํไม ลองดซูิ ถา้ไมเ่ผ่ือ
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เรื่องแคนี่ ้น่ีตน้ตอมนัไปจากนีท้ัง้หมด ตน้ตอ เพราะเรายดึวา่เรา

เป็นเรา อนัเน่ียขึน้มาก่อน ยดึวา่เราเป็นเรา มนัก็โยงใยเขา้ไปหา

อย่างอ่ืน ลามปามไปหาอยา่งอ่ืน  

สรุปแล้วตัวยนืพืน้จริงก็คือตัวเราน่ีเอง คือกายของเราท่ี

เราหงึเราหวง เราดิน้รนหาทกุส่ิงทกุอยา่งมาเพ่ือกายของเรา อนั

นีล้องคิดดดีูๆเถอะ แลว้ก็เรื่องกายเรื่องจิต เน่ียสองอย่างมนั

พวัพนักนัอยู ่โดยสรุปผลแลว้คืออะไร เพ่ือหาวิธีใหใ้จยอมรบั

สภาพความเป็นจรงิวา่ ส่ิงเหลา่นีม้องดดีูๆนะ ส่ิงเหลา่นี ้ส่ิงท่ีเรา

กาํลงัหลงอยู่เหลา่นี ้เราเป็นตน้ตอ  

ตวัตน้ตอท่ีเราดิน้รนมาทกุส่ิงทกุอย่างมาเพ่ือเขา ปอ้งกนัทกุ

ส่ิงทกุอย่างเพ่ือไม่มาขดัขวางทัง้ส่ิงทัง้ปวงท่ีเราจะนาํมาเพ่ือเขา 

อะไรสดุแลว้แตเ่ถอะ มนัโยงใยกนัจากตวันี ้ถา้เรามาเขา้ใจตวันี ้

ไม่ใช่เรา เพียงแคธ่าตปุระชมุกนัอยู ่เขาจะตอ้งสลายไปวนัหนึง่

แน่นอน ตวัของเราจรงิๆคือใจจะตอ้งไปตอ่ภพ ใหม้นัชดัออกมา

ซิ ใหม้นัชดัออกมาจรงิๆ ลองมองใหม้นัชดัๆซิ  
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ถา้เราสามารถรูก้ายของเรานีอ้ย่างถกูตอ้งตามสภาพความ

เป็นจรงิของเขาแลว้ อะไรมนัเป็นส่ิงท่ีน่าหลงในโลกนี ้ถา้มนั

ยอมรบัอย่างเดียวแลว้ มีแตส่ิ่งท่ีน่าเศรา้สลด มองแตล่ะส่ิงแต่

ละอย่างเป็นส่ิงท่ีไมน่่าหลง เราจะเหน็ไดช้ดัดว้ยตวัของเราเอง 

อนันี ้อะไรมนัหลงหละ ก็ใจนั่นแหละ หลงรกัหลงชงัก็คือใจนั่น

แหละ มนัเกิดขึน้ แลว้ก็ใจตวันัน้แหละ มนัมายดึวา่กายนีอี้กเป็น

ของเขา เขาก็ตอ้งการส่ิงเหลา่นัน้มาปรนเปรอนี ้ปอ้งกนัส่ิง

ขดัขวาง จงึไดมี้ความโกรธขึน้มา เขามาทาํลายส่ิงนัน้ส่ิงนี ้เขาดู

ถกูเรา กลวัจะไม่มีลาภสกัการะ กลวัคนเขาจะวา่เราไม่ดี กลวัจะ

ไม่มีช่ือเสียง กลวัจะไม่มีลาภสกัการะ  

แตส่ิ่งทัง้หลายเหลา่นัน้ นั่นเป็นโลกธรรม ๘ นัน้ ไอต้วัท่ีมนั

เลน่ละคร ท่ีกระโดดโลดเตน้ ก่อใหเ้กิดทกุขว์ุน่วายอยูน่ัน้คือจติ 

เน่ืองจากมนัหลงกายของตวัเองเป็นตน้ จงึไปหลงกายผูอ่ื้น จงึ

ไปหลงส่ิงตา่งๆท่ีจะเอามาบาํรุงปรนเปรอสว่นรา่งกาย ซึง่เขายดึ

วา่เป็นเขาอยูน่ี่ อนันีม้นัหนีไปไหนไม่พน้ พระไตรปิฎกทัง้กือ 

อา่นไปเถอะ สรุปแลว้ประมวลลงมาน่ี  
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เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึไดส้อนใหพ้ิจารณาเขา้ใจสภาพ

ของง่ายๆ แคส่ามอย่าง สภาพของความไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็น

อนตัตา จะไปเอาอะไรมากมาย เอาตวัเนีย้เป็นหลกัยืนพืน้ แลว้

ก็ตัง้หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติั ยดัเยียดเขา้มาใหจ้ิตรบัซะ แลว้

ประสบเขาตาย เหตกุารณท่ี์เคา้ตาย ก็เอาเรื่องความตายมายดั

เยียด เราจะตอ้งอย่างนี ้ผวัเมียเคา้ดา่กนั ถา้เราไปก่อขึน้มา ก็

ตอ้งอย่างนี ้เคา้บน่เพอ้ถงึเรือ่งลกู ถา้เราเกิดไปเก่ียวขอ้งขึน้มา 

มีลกูขึน้มาก็อย่างเขานี ้มนัก็มีแตค่วามทกุขก์บัทกุข ์ก่อทกุข์

ใหก้บัตวัเองทัง้นัน้ ทกุส่ิงทกุอย่างเราพยายามยดัเยียดใหจ้ิต

ของเรารบั  

เดินจงกรมภาวนาก็กาํหนด สรา้งอาํนาจสว่นกาํลงัท่ีตอ้ง

ประคองมนั จนมนัออ่นตวัลงๆ สติกบัจิตวิ่งตอ่ลงสญัญา

ภายนอกไม่ได ้คมุไว ้ในเม่ือมนัมีเหตเุกิดขึน้ก็จบัยดัเขา้มาใหม้นั

ยอมรบั อยู่อยา่งเนีย้เสมอ วนัหนึ่งขา้งหนา้ เราจะตอ้งไดช้ยัชนะ 

ถา้เราทาํติดตอ่กนัอยูท่กุวนัๆ รบัรอง  
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แมน้วา่เราจะลกุ น่ีอย่าลกุเปลา่ๆ ตอ้งครอบคลมุดแูลการ

ลกุของเราใหเ้หมาะสมกบัความเป็นสมณะ นั่งลง หยิบของ จะ

ลกุ จะเหนิ จะเดินตอ้งมอง อย่าไปดว้ยความเผลอเรอเผลอตวั 

อย่าพดูดว้ยความเผลอเรอเผลอตวั ใหมี้สติครอบคลมุ เกิด

ความชาํนิชาํนาญในการประคองตวัเอง ตอ่ไปนัน้มนัจะสมบรูณ์

ขึน้ สมบรูณข์ึน้เป็นมหาสต ิเกิดมัคคสมงัคีถึงพรอ้ม  

การกาํหนดภาวนาก็เช่นกนั เอามนัเขา้ไปใหม้นัเกิดความ

ชาํนาญ นอนหลบัแลว้ก็ต่ืนมาปุ๊ บมนัเป็นเอง ไม่ใช่เราตอ้งไป

กาํหนดมนั แลว้ก็เผลอวิ่งไปโน่น แลว้ก็ดงึเขา้มา ไม่ใช่ มนัตอ้ง

เขา้รวมจดุปุ๊ บ เกิดเป็นมคัคสมงัคี จบัจดุ จะลกุมนัก็จบัจดุ เอา

มาใชไ้ดท้กุเม่ือ พอเราเหน็ไดอ้ย่างนีไ้ม่นาน เด๋ียวไม่นานเถอะ

จิตจะยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ  

เวลานีส้ว่นอาํนาจบงัคบัมนัไม่พอ จิตมนัไม่ยอมรบั ในเม่ือ

จิตไม่ยอมรบันั่นแหละมนัถงึไดห้ลงอยู ่ถา้จิตยอมรบัสภาพ

ความเป็นจรงิท่ีถกูตอ้งแลว้แน่นอน รบัอะไรในส่ิงท่ีถกูตอ้ง 

สภาพของความไม่เท่ียงก็ถือวา่มนัไม่เท่ียง ตัง้แตก่่อนมนัไม่เป็น
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อย่างนี ้มนัมาจากเด็ก แลว้มนัก็เอาเขา้มาถึงขนาดนี ้แลว้มนัจะ

กา้วตอ่ไปหาอะไร…หาป่าชา้ ใหม้นัชดัเจนขึน้มา  

สภาพอนันีม้นัสะอาดหรอื มนัถึงไปหลง ก็ดมูนัอีกทีนงึ มนัก็

ไม่สะอาด เราก็ไม่สะอาด เขาก็ไม่สะอาด ควรแลว้หรอืจะตอ้ง

เป็นอยา่งนัน้ๆ อย่างชาวบา้นเคา้เป็น ใหม้นัชดัเจนเขา้ไป มอง

เขา้ไปทกุอยา่ง ใหม้นัเหน็ชดัเจนเขา้ไป กาํหนดเขา้ไปใหม้นัรู ้

มนัหลงท่ีหนงั ถกมนัออกมา ดภูายในมนัเป็นยงัไง ลองถาม

ตวัเองด ูลองด ูไลม่นัดอูย่างนัน้หละ ยดัเยียดมนัอยูน่ัน้ วนัหนึง่

ขา้งหนา้มนัตอ้งรบัแน่นอน ถา้มนัเกิดรบัขึน้มาแลว้คอยดสิู มนั

จะหลงอะไร มีแตค่วามเศรา้สลด  

แมน้วา่ไปวนันีง้านแตง่งาน ก็ไปสงัเวชเคา้วา่ โอ…้ก่อทกุข์

นานๆหนอ ก่อทกุขแ์ลว้หนอ พอลกูเกิดขึน้มาเจา้ตอ้งทกุขใ์หญ่

ตอ่ไป เจา้มีผวัเจา้ก็ตอ้งเอาใจผวัเจา้ อยู่คนเดียวเจา้เอาใจเจา้

คนเดียว แตพ่อมีผวัขึน้มาก็ตอ้งเอาใจผวั พอมีลกูเกิดขึน้มา

จะตอ้งประคบัประคองรกัษา ไม่ใหเ้คา้เสียชีวิต ใหเ้คา้มี

ความสขุ พอเติบโตขึน้มาก็ดิน้รนทกุส่ิงทกุอย่าง เพ่ือจะ
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สงเคราะหเ์สาะหาก็ตามวยัของเด็ก อยูท่ี่วยัมีเครื่องเลน่ก็ตอ้งหา

ของเลน่ มีวยัเรยีนก็ตอ้งหานโยบายวิธีตา่งๆใหเ้ด็กไดเ้ลา่เรยีน 

ทัง้หมดมนัเป็นไปเพ่ือทกุขท์ัง้นัน้ สรุปแลว้การประกอบกรรมอนั

นัน้ มนัเป็นไปตามธรรมดาของโลก ไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือบารมี  

เราเป็นสมณะ ดาํเนินทกุอยา่งมีจิตใจนอ้มลงไปดซูี่ มนัเป็น

บารมีธรรม มนัเป็นคณุงามความดี มนัเป็นปฏิปทาหนทางกาํจดั

กิเลสจรงิๆ เป็นผลประโยชนข์องเราโดยตรง อนันีม้นัแนน่อน 

เพราะฉะนัน้ทกุอย่างน่ีเราพยายามหาวธีิยดัเยียดใหจ้ิตของเราน่ี

ยอมจาํนนตอ่ความจรงิของโลก ใหม้นัยอมรบัเสีย เราตอ้ง

พยายามอยู่เสมอทกุวนัๆ  

วนัหนึง่ขา้งหนา้ถา้มนัถงึพรอ้มจรงิๆ ในเม่ือสติของเราน่ีเป็น

มหาสติ หรอือาํนาจสว่นบงัคบัถา้พดูใหถ้กู เหนือกวา่สติท่ีนาํพา

จิตวิ่งตอ่อารมณส์ญัญานี ้กอ่ใหเ้กิดความฟุ้งซา่น สามารถ

บงัคบัใหม้นัจาํนนได ้เราผูป้ฏิบติัเองนัน้ อาํนาจสว่นบงัคบัมนั

สงูขึน้ๆ สติกบัจิตวิ่งตอ่อารมณส์ญัญาจะชา้ลงๆ ตอ่ไปไม่มี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

โอกาสเลย มีแตเ่ราจะตอ้งจบัมนัทัง้นัน้ ใหม้นัคิดเรื่องนี ้ใหม้นั

คิดเรื่องนี ้เราจะจบัมนัเอง  

ไม่ใช่มนัวิ่งไปหาคิดเอง อยา่งนั่งกาํหนด อา้ว เผลอไปคิด

แลว้ อา้ว กาํหนดแลว้กาํหนดไวอี้ก ไม่ใช่อย่างนัน้ เราจะบงัคบั

ใหคิ้ดมนัก็คิด ในเม่ือเราบงัคบัใหก้าํหนดก็กาํหนด ไปเหน็ทกุส่ิง

ทกุอยา่งเรานอ้มนาํมาใหม้นัพิจารณามนัก็เกิดความเศรา้สลด  

สรุปแลว้บางทีอาจจะไม่ไดพ้จิารณา พอมองป๊ับมนัเป็นเอง 

ส่ิงท่ีน่าเศรา้สลดก็สลด มองเห็นสภาพความเป็นจรงิ จิตก็มีแต่

ความเบื่อหนา่ยกบัความเป็นอยู่ในโลก เบื่อหนา่ยสะอิดสะเอียน 

แมน้วา่จะมาเกิดซกัชาตินงึ จะตอ้งมาเผชญิกบัความทกุขแ์ละ

ความเป็นอยูน่ัน้ จะสะอิดสะเอียน และเกลียดกลวัท่ีสดุ มนัเป็น

อย่างนัน้ ถา้ถงึท่ีสดุเขา้แลว้ตอ้งเป็นอยา่งนัน้  

เพราะฉะนัน้สรุปแลว้ ไปไหนก็แลว้แตเ่ถอะมนัประมวลเขา้

มาอยู่แคนี่ ้ถา้เราจะเรยีนรู ้ไม่รูค้มัภีรจ์ะก่ีหลงัชา้งก็แลว้แต ่ถา้

ใจของเรายงัไม่เป็นอยา่งท่ีวา่น่ีไดแ้ลว้ โอกาสสาํเรจ็ไม่มี ในเม่ือ

สาํเรจ็มนัไม่มี ไอท่ี้ท่องมามนัก็เปลา่ๆ ไมมี่ประโยชน ์เหมือนเคา้
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ไปเรยีนความรูม้า เรยีนมามากมายกา่ยกองแตไ่ม่ไดป้ระกอบ

ผลใหเ้กิดประโยชน ์วิชาความรูท้ัง้หลายเหลา่นัน้ก็เป็นหมนั ไม่มี

ความหมายกบัวิชาท่ีเรยีนมาทัง้หมด แตใ่นเม่ือวิชาท่ีเรยีนมา

ประกอบใหเ้กิดประโยชนส์าํหรบัตวัเองนัน้ วิชานัน้ไม่เป็นหมนั  

ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเราเรยีนมาทัง้หมดแลว้ ในเม่ือเราไม่บงัคบั

จิตใหย้อมรบัสภาพความเป็นจรงิเหลา่นี ้ตามหลักแหง่ความ

เป็นจริงคือความไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา ใหเ้ค้า

ยอมรับจริงๆ ถ้าเค้าไมย่อมรับจริงๆแล้ว คือไม่ได้ผลอะไร

ทัง้สิน้  

อนันีเ้ป็นประตตูน้ท่ีเราจะมดุเขา้สูค่ณุธรรมชัน้สงู เป็นประตู

ท่ีเราจะตอ้งแกไ้ข ถา้เราแกไ้ขอนันีไ้ม่ได ้จิตไม่ยอมรบัสภาพอนั

นีไ้ดแ้ลว้ จะมาอวดเกง่วา่ตวัเองเขา้ถึงโนน่เขา้ถงึน่ี อนันัน้มนัแค่

ปากเท่านัน้เอง รงัรองวา่ไมมี่ความหมายสาํหรบัคาํพดูนัน้ ถ้า

เราเหน็อันนีซ้ะก่อนซ่ึงกามภพหยาบๆน่ีก่อน แล้วค่อยจงึ

จะมุดเข้าสู่ความละเอียดอ่อนต่อไป แล้วเราจะต้องแก้ไข

สิ่งน้ันออกไปเป็นลาํดับ มันถงึจะได้ผล  
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เพราะฉะนัน้เน่ียพวกเราศกึษามาเรยีนมาทัง้หมด มนัเกิน

จากนีไ้ปไม่ได ้เพราะฉะนัน้ขอใหเ้ราตัง้อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติั 

เอาอนัเนีย้เป็นหลกั บกุกนัอย่างเนีย้ ไม่ตอ้งไปเรยีนอะไรมาก  

อาจารยอ์ยูก่บัหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระทา่นสอนแคนี่เ้อง เรา

ก็ลยุของเราอยู่น่าด ูจนกวา่จะไดค้วามมองชดัเจนได ้โอโ้ห! 

หลายปี ทกุวนันีก็้อยู่ดว้ยคณุธรรมนอ้ยๆท่ีตวัเองได ้อ่ิมเอิบ

เหลือเกิน ดีใจเหลือเกิน จงึหานโยบายวิธีแนะนาํหมู่คณะใหเ้ขา้

ไปสูค่ณุธรรมไดแ้คอ่าจารยน่ี์คงจะถวายชีวติตอ่พระศาสนาแลว้ 

เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเราตัง้อกตัง้ใจกนัก็แลว้กนั อธิบายสูฟั่ง

กนัแคนี่ล้ะวนันี ้ก็ขอยติุแคนี่ค้รบั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/zPQ5H9izx9E  

 

https://youtu.be/zPQ5H9izx9E

