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สมมุตบิัญญัต ิ

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

ความจรงิผมไม่ใช่นกัพดูครบั พดูไม่เป็น ขึน้ธรรมาสนก็์ไม่

เป็น ฟังแตผู่อ่ื้นคยุ ตวัเองคยุไม่เป็นหรอกครบั พระเดชพระ

คณุท่านก็ยใุหผ้มคยุ แตผ่มปรารภซกันิดหนึง่ก่อนวา่ผม คยุน่ีก็

ลาํบากอยู่ ครูบาอาจารยท์ัง้หลายท่ีมาน่ีก็ลว้นแตเ่ป็นผูมี้ความรู้

สงู จะวา่เป็นพระไตรปิฎกเคล่ือนท่ีก็ได ้แหม ท่านจะใหผ้มคยุ 

ผมไม่รูจ้ะคยุอะไร ผมมองแลว้ มนัไม่มีอะไรจะคยุ เพราะทกุ

อย่าง เพราะทา่นทัง้หลายก็รูแ้ลว้ทัง้นัน้ ไอส่ิ้งท่ีรูแ้ลว้มาคยุ

ซํา้ๆซากๆ มนัราํคาญ ครบั มนัราํคาญ 

เพราะฉะนัน้ก็ถึงแมพ้ระเดชพระคณุท่านนิมนตก็์จะลองด ู

คยุซกันิดนงึลองเป็นพธีิครบั ผมก็ตอ้งขอกราบพระเดชพระ

คณุท่านเจา้คณุพระปรยิติัเมธีดว้ย และก็พระเถรานเุถระ

ทัง้หลายและเพ่ือนสหธรรมกิดว้ย และก็ทางดา้นศาสตราจารย์

ด.ร. ปรดีี เกษมทรพัย ์และทา่นท่ีปรกึษาของทา่นรฐัมนตรชี่วย

ดว้ย และก็คณะแม่ชีทัง้หลาย ญาติโยมทัง้หลายดว้ย 
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คือวนันีก็้ไม่ไดต้ัง้ใจจะเทศน ์ไม่ไดต้ัง้ใจจะพดู ก็ไม่ไดคิ้ด

อะไรมาเลย ก็จะมาใชป้ฏิภาณคยุเลยก็รูส้กึวา่จะไม่นา่ฟัง แต่

ยงัไงก็จะขอเลา่อะไรซกัเลก็นอ้ย เพราะพระเดชพระคณุท่าน

กรุยทางใหแ้ลว้วา่ เคยไปท่ีไหนบา้ง เคยอยู่ท่ีไหน  

ผมก็บวชท่ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ดนั่นแหละครบั ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ผม

ก็ไปอยู่กบัหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระ หลงัญ่ีปุ่ นจะเขา้เมืองไทย 

ตัง้แตส่มยันัน้ถึงสมยันีก็้รวมเป็นเวลา ๔๒ ปีครบั ก็นานโข

เหมือนกนั แตผ่มก็เป็นผูมี้โชคดี หรอืวา่ยงัไงไม่ทราบนะครบั แต่

ผมก็คิดวา่ผมน่ีเป็นผูมี้โชคดี เพราะผมน่ีไดไ้ปเจอหลวงปู่ มั่น ภู

รทิตัตเถระ ยงัมีโอกาสไดอ้ปัุฏฐากอปุถมัภท์่านอยู่ ขาดหกปีไม่ก่ี

วนัหละครบั ก็ถือวา่นานพอสมควร และก็มีบรรดาพวกเณรๆ

ทัง้หลายซึง่ผมเป็นหวัหนา้ใหญ่ ก็อยูด่ว้ยกนัหลายองคค์รบั

อปัุฏฐากอยู่ท่ีนัน้  

ผมก็ไดอ้ปัุฏฐากอปุถมัภท์่าน ดพูฤติการณท์่าน ก็รูส้กึวา่

หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระนีเ้ป็นท่ีน่าเคารพกราบไหวบ้ชูาเหลือเกิน

ครบั ท่านเป็นพระมหาเถระผูท้รงคณุวฒุ ิเป็นผูมี้ความประพฤติ
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ดีปฏิบติัชอบ ถา้จะใหผ้มวา่ ใหย้กย่อง ผมก็จะยกย่องวา่สมควร

จะยกย่องเป็นพระอรหนัต ์สาํหรบัในสายตาและก็การพิสจูน์

ของผม ผมเป็นคนสนัดานไม่ดีครบั ชอบติคน ชอบมองหาอะไร

ตอ่อะไรตา่งๆ สว่นใหญ่หนีไม่พน้ เก็บไมม่ดิ กิเลสออกมาใหผ้ม

เห็น แตส่าํหรบัหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระ ผมยอมรบั ๖ ปีน่ีไม่ใช่

เบานะครบั ผมพยายามจบัลกัษณะกิเลสจะออกมา ไมมี่ มีแต่

คณุธรรม มีแตค่วามเมตตาแก่ศิษยานศิุษยท่ี์เขา้สูส่าํนกัอยู่

ตลอดเวลา ไมมี่ตรงไหนซึง่เป็นท่ีน่าติ ยิ่งวนิยัแลว้ก็ยอดเย่ียม

ครบั ยอดจรงิๆ ผมจงึยอมรบัวา่พระในประเทศไทยน่ี ผมเคยไป

อยู่หลายองคห์ลายแห่งซึง่เคา้ลือๆแลว้ ไม่จใุจเหมือนหลวงปู่ มั่น 

ภรูทิตัตเถระ ไปอยู่ไม่ก่ีวนั กิเลสมนัออกมาทีละตวัสองตวัครบั มี

หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระองคเ์ดียวซึง่ผมยอมรบัวา่ประเสรฐิท่ีสดุ

ครบั แลว้ผมก็วนเวียนอยู่ในคณะลกูศิษยข์องท่าน หากในเม่ือ

ไม่มีท่านแลว้นะครบั ๑๒ ปีครบัศกึษาอยูท่ี่นั่นนะครบั  

ทีนีผ้มจะเลา่เรื่องแปลกๆอะไรใหฟั้ง บรรดาทา่นๆทัง้หลายก็

อาจจะไดย้ินมาแลว้ก็อาจจะเป็นได ้หรอือาจจะยงัไม่ไดย้นิก็มี 
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นะครบั ผมอยากจะเลา่เรื่องแปลกอนัหนึ่งใหฟั้งวา่ ผมไปท่ีไหน

ก็แลว้แต ่ครูบาอาจารยม์กัจะเทศนใ์หฟั้งเสมอวา่ ของจริงอยู่

เหนือสมมุตอิยู่เหนือบัญญัต ิถา้อะไรยงัอยู่ในสมมติุบญัญติั 

อนันัน้ยงัไม่ใช่ของจรงิ แหม อนันีผ้มรูส้กึวา่ ไปท่ีไหนไดย้ินไดฟั้ง

เขา้หตูลอดเวลาวา่ เอ๊ะ ทาํไมครูบาอาจารยท์่านพดูวา่ของจรงิ

หรอืธรรมะชัน้อกุฤษฏ ์ชัน้สงูน่ีตอ้งอยู่เหนือสมมติุบญัญติั ถา้

อะไรยงัอยู่ในสมมติุบญัญติั อนันัน้ยงัไม่จรงิ ส่ิงท่ีเราจะรูจ้รงิๆ 

มนัตอ้งเหนือสมมติุบญัญติั  

ผมไดย้ินมาตัง้แตเ่ป็นสามเณรจนถึงปัจจบุนั เป็นเวลา ๔๒ 

ปี หากไดย้ินอยู่อย่างนัน้ แตท่าํไมทิฐิมานะของผมไม่ยอมรบัวา่

คาํพดูนีถ้กูตอ้ง ผมอยากจะขออาราธนานิมนตท์า่นผูรู้ท้ัง้หลาย

วิเคราะหพ์ิจารณาวา่ คาํพดูอนันีถ้กูตอ้งแลว้หรอื จรงิแลว้หรอื 

ผมอยากจะอาราธนานิมนตท์่านผูรู้ท้ัง้หลายไดพ้ิจารณา เพ่ือเรา

จะไดพ้ิจารณาดวูา่หากในเม่ือคาํพดูนีไ้มจ่รงิ เราจะไดไ้ม่พดู

ตอ่ไป หรอืหากเหน็วา่คาํพดูนีจ้รงิ เราก็จะไดพ้ดูตอ่ไป สว่นใหญ่

อะไรก็แลว้แตม่นัจะจาํคาํพดูคนอ่ืนไปพดู ดว้ยการขาดการ
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ไตรต่รองพิจารณา หรอืหากวา่ผมน่ีมนัผิด หรอืผูพ้ดูทัง้หลาย

เหลา่นัน้ผิด ผมอยากจะใหผู้รู้ท้ัง้หลายพิจารณาด ู 

ผมเองบาํเพ็ญมา ๔๒ ปี ในระหวา่ง ๑๐ ปี ตดัสามเณรออก 

คือเป็นพระ ผมมีความพยายามมาก แทบจะไม่พดูกบัใคร

นอกจากครูบาอาจารย ์ผมมีความพยายามสงู ดาํเนินของผม

ทกุลมหายใจเขา้ออก มีสติสมัปะชญัญะอยู่ตลอด ทกุกิรยิาการ 

ผมกลั่นกรองเป็นอย่างดี ผมไม่เคยเผลอเรอ เผลอตวั ดาํเนินอยู่

ถึง ๑๐ ปี จนกวา่ผมจะบงัคบัจิตของผมใหย้อมรบัสภาพความ

เป็นจรงิได ้จนผมเกิดความสบาย สามารถปลอ่ยวางอะไรบาง

ส่ิงบางอย่างได ้แตผ่มไม่สูจ้ะสงูนกั แตก็่ผมก็สบายเหลือเกิน ดี

เหลือเกิน แลว้ก็ผมก็ติดตามคาํพดูคาํนีม้าเสมอวา่ เทา่ท่ีผม

บาํเพ็ญมาจนกระทั่งถึงทกุวนันีแ้หละ ผมก็ทดสอบเสมอวา่ ไอ้

ของจรงิๆน่ะมนัอยู่เหนือสมมติุบญัญติั มนัคืออะไร ผมก็ติดตาม

คาํพดูอนันีเ้รื่อยมาจนถงึปัจจบุนั ยิ่งลกึเทา่ไหร ่ยิ่งเห็นเท่าไหร ่

ผมก็ยิ่งไมเ่ช่ือวา่คาํพดูนีม้นัถกู ผมเช่ือคาํพดูน่ีวา่ผิด คงจะเผลอ

พดูดว้ยการพดูตอ่ๆกนั ดว้ยการขาดการพจิารณาไตรต่รอง 
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ทาํ◌ํามถงึเป็นอย่างนัน้ อะไรครบั มนัเกินสมมติุบญัญติัไปคือ

อะไร ผมก็อยากจะทราบวา่อะไรกนัแน ่ 

การบาํเพ็ญเบือ้งตน้นะครบั ไอข้องจรงิคืออะไร ของจรงิก็คง

เกินสภาพความเป็นจรงิไปไม่ไดค้รบั แตเ่วลานีเ้รารูแ้ละเขา้ใจ 

ฝืนสภาพความเป็นจรงิ สภาพความเป็นจรงิของเขาเป็นอย่างนี ้

แตม่นัมองฝืนไปอย่างนัน้ ท่ีมองฝืน ไม่ใช่เรามอง กิเลสมนัมอง

นะครบั ถา้ธรรมะมอง มนัมองไปอีกมมุนงึ กิเลสมนัมอง มนัมอง

ไปอีกมมุนงึ มนัคนละมมุกนั  

กิเลสมันมองเป็นไง มองไปเพือ่ความสวยงาม เพือ่

ความน่ารัก แต่ธรรมะมองไป เขา้สู่ไตรลักษณ ์สภาพของ

ความไม่เทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา และสภาพของความ

ไม่สวยไม่งาม ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ มนัสดุแทแ้ตกิ่เลสนาํพา มนั

สดุแทแ้ตธ่รรมะนาํพา นะครบั หากในเม่ือพวกเรายงัหลงส่ิง

เหลา่นีต้ามรูปของกิเลสมนัหลอกและชวนย ุเราก็ไมมี่โอกาสจะ

เห็นของจรงิได ้ 
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คาํวา่ของจรงิคือไตรลักษณ ์สภาพของความไม่เท่ียง เป็น

ทกุข ์ก็คือตวัของเรานีเ้อง เอาตวัของเรามาวา่กนั แลว้คอ่ยๆ

เคล่ือนไปหาผูอ่ื้น สตัวอ่ื์นแลว้วตัถอ่ืุนๆ ตอ้งใหเ้ห็นอนันี ้แต่

ไม่ใช่มันเหน็ด้วยสัญญา รู้ด้วยสัญญา เหน็ด้วยใจยอมรับ

สภาพจริงๆ ลองดซูิ ใหม้นัเห็นด ู 

แลว้ส่ิงท่ีมนัเหน็ ส่ิงท่ีมนัยอมนีม้นัเหนือสมมติุหรอื มนัไม่

เหนือครบั มนัก็คือสมมติุบญัญติันั่นแหละ แตว่า่เราตอ้งเขา้ใจ

ตามสภาพความจรงิของเขา แตเ่ขา้ใจน่ีไมใ่ช่เราคาํนวณเอา เรา

เดาเอา จิตของเรายอมจรงิๆ แตเ่วลานี ้รบัรองวา่พระคณุเจา้

ทัง้หลายเรยีนรูท้กุองค ์สภาพของความไมเ่ท่ียง เป็นทกุข ์เป็น

อนตัตา หญา้ปากคอกพดูกนัติดปากติดคอ แตใ่จของพระ

คณุท่านยอมรบัแลว้หรอื วา่สภาพอนันีม้นัไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็น

อนตัตา ยอมรบัแลว้หรอืยงั  

น่ีหละครบัสาํคญั เพราะฉะนัน้พระกรรมฐานทัง้หลายเน่ีย

มุ่งตอ้งการใหจ้ิตยอมรบั จงึไดห้าอบุายวิธีรอบดา้น การบาํเพ็ญ

ก็สรา้งตปธรรมขึน้มาครอบคลมุจิต แมน้วา่ไปเหน็ส่ิงตา่งๆอนัท่ี
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จะก่อใหเ้กิดความสลด นอ้มนาํมาพิจารณา ยดัเยียดจนจิต

ยอมรบั เอาไปเรื่อยๆ แทบจะไม่สนใจอะไรทัง้สิน้ในโลกในยคุ

สมยัท่ีบาํเพ็ญอยู่  

อย่างผมเป็นตน้ พยายามอยูต่ลอดเวลา สรา้งอาํนาจสว่น

บงัคบัขึน้มาตลอดเวลา จนคมุจิตของตวัเองเน่ียใหอ้ยู่ในจดุท่ีตัง้

นีอ้ย่างสมบรูณ ์โอกาสจิตและสติจะหนีหนา้อาํนาจสว่นบงัคบั 

ไปตอ่อารมณส์ญัญาภายนอกนัน้ยากมากครบั ภายใน ๒๔ 

ชั่วโมงทกุอยา่งคมุแจเลย แมน้วา่การลกุ เหิน เดิน นั่ง ก็ไม่ได้

ปราศจากสติสมัปะชญัญะ จะลกุขึน้ จะนั่งลง มองซา้ยแลขวา 

หยิบยกของวางของทัง้สิน้ตอ้งกลั่นกรองพจิารณายตัติเขา้สูค่าํ

วา่เราเป็นสมณะ กิรยิาอาการแสดงออกนัน้ไดเ้หมาะกบัความ

เป็นสมณะหรอืลกูพระตถาคตนัน้จะทาํยงัไง ลกุยงัไงถงึจะ

สวยงาม ไมก่ระเป่ิงประป่างเป็นท่ีน่าเกลียด หยิบของวางของ น่ี

หยิบขึน้มาวางลงไป ไม่ดงั เน่ียจะทาํยงัไง ทกุกิรยิาอาการนะ

ครบั  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

แมแ้ตค่าํพดู ถงึแมจ้ะมีความรูส้กึฟบุขึน้มา ตอ้งใชป้ลีกคือ

สติยงัยัง้ พิจารณาซะก่อนวา่ท่ีมีความรูส้กึวบูขึน้มา ท่ีจะใหเ้รา

พดูหรอืแสดงนัน้ เป็นไปเพ่ือผลดีหรอืผลเสีย เราตอ้งมา

กลั่นกรองวิเคราะหจ์นละเอียดละออ ดีแลว้จงึไดแ้สดงออก 

เพียงอารมณว์บูเดียวน่ีปลอ่ยไม่ไดค้รบั ตอ้งกลั่นกรองทาํอยู่

อย่างนีค้รบัตลอด ๑๐ ปีเต็มบรบิรูณ ์จิตจาํนนอาํนาจสว่นบงัคบั 

ยอมรบั โอปนยิกธรรมส่ิงทัง้ปวงเขา้มา เรื่องลกัษณะไตรลกัษณ์

ยอมรบัราบคาบ จิตยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ  

จิตเปล่ียนความรูส้กึไปซะแลว้ครบั ไม่เหมือนเดิมซะแลว้ 

คนละเรื่อง มองความเป็นอยูใ่นโลกน่ี ไม่เหมือนเดิม อยู่ในโลกนี้

ไม่เหมือนเดิม คือไม่มีความสขุ ไม่ดดูไม่ด่ืม กิเลสทัง้หลายซึง่เขา้

มาแทรกนาํพาใหเ้รามองส่ิงเหลา่นีเ้ป็นไปตามรูปของกิเลส คือ 

สวย งาม ดี อะไรเหลา่นี ้โอกาสท่ีเคา้จะมาแทรกลดุหนา้

เหลา่นัน้รูส้กึวา่ยบุตวัลงไป ไม่ปรากฏขึน้มาช่วงระยะนัน้ขึน้

มาถงึ ๑๐ ปีของผม  
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อนันีเ้ลา่ถวาย หรอืจะมองในรูปใหม้นัหนกัเขา้ไปกวา่นัน้อีก 

วา่อะไรหรอืซึง่มนัเกินสมมติุบญัญติันะครบั กามภพชัน้หยาบๆ 

ซึง่พดูกนัอยูนี่เ้ราสามารถแกไ้ขได ้จิตถึงจะมดุเขา้สูส่มาธิ ๓ 

ฐานเบือ้งต้น ทา่มกลาง ทีสุ่ดถงึอัปปนาสมาธิไดอ้ยา่ง

ละเอียดละออนัน้ มันต้องรู้จักกามภพชัน้หยาบๆได้อย่าง

ละเอียดละออ ใหจ้ติยอมรับก่อน ผูรู้ท้กุครัง้เราจะดนัเขา้สู่

กามภพขัน้ละเอียด ไม่เดินตามวรรคตามตอน ก็เน่ียเป็นไปได้

หรอื อนันีน้ะครบั โผงผางเขา้ไปดนักนัเลยน่ีผมวา่คงยาก 

เพราะฉะนัน้ตอ้งเดินไปตามแถวตามแนวของเขาครบั เขามี

กฏเกณฑอ์ยู่แลว้แน่นอน ต้องรู้กามภพหยาบๆ มนุษยห์ยาบ 

ของหยาบๆทีเ่หน็ด้วยตาเน่ียชัดๆอยูแ่ล้วน่ี เราจะมอง

สภาพความเป็นจริงของเขา ยงัไม่ได้ถกูต้องตามความเป็น

จริงแล้วน่ีนะครับ ไอ้เร่ืองกามภพชั้นละเอียดๆซ่ึงจะเข้า

ไปสู่สมาธิ ๓ ฐานน้ัน เป็นไปได้หรือ  

และสมาธิ ๓ ฐาน ๓ อนัดบันัน้ไม่ใช่สมมติุหรอื ก็คือสมมติุ 

ถา้ไม่สมมติุ ทาํไมจงึจะรู ้ขณิกะ อปุจาระ อปัปนาเน่ียเราจะรูไ้ด้
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ยงัไง นะครบั หรอืจะไลใ่หล้กึเขา้ไปอีก รูปภพ อรูปภพมนัก็

สมมติุมาหมดแลว้ สญัญาเวทยิตนิโรธ (สมาบติัท่ีดบัสญัญา

และเวทนา) ก็สมมติุมาแลว้ มคัคญาณ ผลญาณความเป็นอยู่

ของชัน้มรรคผลหรอืนิพพาน ตามรูปลกัษณะความเป็นอยู่ 

อารมณท์กุอยา่ง สมมติุมาแลว้ครบั สมมติุไม่เป็นพระไตรปิฎก

หรอืครบั อะไรส่ิงท่ีมนษุยไ์ปเห็นแลว้เน่ีย ไม่สมมติุบญัญติัไม่มี 

ส่ิงปถุชุนไปเหน็มาก็คือสมมติุ แมน้วา่เขาไปสูด่าวพระจนัทร ์ไป

ไดจ้งึหรอืเปลา่ก็ไม่รู ้ยงัสมมติุหว้ยหนองบงึคลองเป็นช่ือเป็น

นามมาเลย แลว้บรรดาผูเ้ป็นลกูของศาสดาสาวกทัง้หลายไป

เห็นก็สมมติุมาแลว้ พระศาสดาไปเห็นละเอียดละออก็สมมติุมา

หมด อะไรครบัมาอยู่เหนือสมมติุบญัญติั ผมไม่ทราบเหมือนกนั

ครบั  

เพราะฉะนัน้แตแ่ทท่ี้จรงิสมมุตบิัญญัตเิหล่านีแ้หละครับ 

ขอใหรู้้เทา่ ใหเ้ราเขา้ใจตามความเป็นจริงของสภาพ

ทัง้หมด อยา่ไปหลง อย่าไปหลงวา่อนันีส้ขุ นีท้กุข ์อยา่ไปยดึ

เอาสขุ อย่าไปยดึเอาทกุข ์ยดึแบบไหน เราก็ดไูวเ้องในเบือ้งตน้ก็
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ไดค้รบั ปลายมือก็เหมือนกนักบัเบือ้งตน้ ไม่แตกตา่งกนั ใน

เบือ้งตน้ความสขุของมนษุย ์เราไปยดึไปหลงในความสขุของ

มนษุย ์เพลิดเพลินในความสขุของมนษุย ์อยากจะเอาความสขุ

แบบโลกียส์มบติัเขา้มาเป็นของเรา เน่ืองจากวา่เราหรอืกน่ีูมนั

ยืนอยู ่ก็อยากจะดงึส่ิงทัง้ปวงมาใหเ้รา ไมอ่ยากใหใ้ครมาดถูกู

เรา อยากจะใหเ้คา้ชมเรา อะไรอย่างนีเ้ป็นตน้ ลองมองดใูหดี้ๆ

ครบั มองดใูหดี้ๆ อา่นใหดี้ๆครบั ใหล้ะเอียดละออ อนันีแ้หละ

ครบัเรามกัจะมองกนัในรูปแบบนี ้เป็นอยา่งนี ้ 

ความจรงิเรานา่จะมองในรูปของธรรมะใหห้นกัเขา้ไปอีกวา่ 

สภาพของความเป็นจรงิอนันัน้คืออะไร ใหม้นัชดัเจน เรามนั

เวลานีม้นัพดูไดท้ัง้นัน้ ทกุองคพ์ดูได ้แตว่า่จะยอมรบัแลว้หรอืยงั 

สภาพความเป็นจรงิอนันัน้ ลองใหใ้จยอมรบัดซูิครบั ผมวา่

แน่นอน แตแ่ทท่ี้จรงิเราอย่างวา่นะครบั เวลานีเ้ราไม่ใช่ตวัของ

เรา กิเลสเป็นเจา้นายเรา ทกุอย่างเวลานีเ้ราอยูด่ว้ยอาํนาจของ

กิเลส หรอือยู่ดว้ยอาํนาจโลกธรรม หรอืจะเรยีกวา่อยู่ดว้ย

อาํนาจของประสบการณ ์สดุแลว้แตเ่ถอะครบั  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

ประสบการณท์าํใหเ้ราหวัเราะ เราก็หวัเราะ ประสบการณท่ี์

ทาํใหเ้รารอ้งไห ้ก็รอ้งไห ้เราไม่ไดเ้ป็นตวัของเรา อะไรมนัหวัเราะ

รอ้งไหคื้อกิเลสมนัพาหวัเราะรอ้งไห ้เราไมใ่ช่ตวัของเรา เราไม่ได้

เป็นไท เวลานีกิ้เลสมนัเป็นเจา้นายเรา เพราะฉะนัน้มองรูปตา่งๆ

นัน้จงึไดม้องดว้ยความสวยความงาม เพ่ือจะดงึส่ิงตา่งๆมาเพ่ือ

เราเพ่ือก ูเพราะความเขา้ใจไม่ถกูตอ้ง กิเลสทัง้หลายเหลา่นัน้

มนัจงูและกิเลสทัง้หลายเหลา่นัน้มนับงั มนับงัจนมองสภาพ

ความจรงิไม่เห็น จงึทาํใหเ้ราเน่ียหลงความเป็นอยู่ในรูป และ

การหลงอนันีแ้หละมนัจะตอ้งมาเกิด ไอก้ารเกิดอนันีแ้หละ เรา

จะไดม้าประสบความทกุขท์ัง้หลายทัง้ปวงอย่างท่ีเราเป็นอยู่  

ถา้เราเขา้ใจส่ิงเหลา่นีแ้ลว้ อะไรหละครบัมนัจะชวนเรามา

เกิด เพราะสภาพความเป็นจรงิมนัเห็นแลว้ และทกุภพทกุชาติ

มนัก็เป็นอยา่งนี ้ๆ  อะไรหละครบัจะชวนเรามา เกิดแลว้ก็ตาย ๆ 

เกิดมาก็ตอ้งมาเผชิญความทกุขอ์ย่างนี ้ๆ ๆ ถา้เรามีรูปธรรมะซกั

นิดนงึเป็นหลกัยืนเขา้ไปวิเคราะหล์ะก็รบัรองได ้ไม่เหน็นา่

อยากจะมาเกิดอะไรเลย แตบ่ดันีเ้รานะ่สิครบั กิเลสมนัเป็นเรา 
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เราไม่ไดเ้ป็นตวัของเราเอง กิเลสมนันาํพาเราเหลือเกิน เราก็

ยอมเป็นทาสของกิเลสนะครบั ก็มองไปตามรูปของกิเลสของ

ตลอดเวลา ไมป่ฏิวติัทวนกระแสกนั ใหม้นัเอากนัจรงิจงักนัเสียที 

จะปฏิวติักนัจรงิจงั เอากนัจรงิๆ อบุายวิธีตา่งๆท่ีจะดาํเนิน ท่ีจะ

เอาชัยชนะกเิลสเหล่าน้ันทาํยังไง อุบายวิธกีารทาํสมาธิ

น้ันๆจนกว่าจติของเราจะยอมรับสภาพความเป็นจริงแค่ 

๓ อย่าง สภาพความไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา แค่นี้

นะครับ  

ประตท่ีูจะเจาะเขา้ไปหาธรรมะชัน้ละเอียดนัน้ จะโลง่หวัอก

ขึน้มาทนัที แตเ่วลานีเ้รามนัเจาะไปไม่ได ้ทาํไม ความเคยชิน

ของจิตน่ะสิครบั เพราะจิตของเราไม่ใช่เกิดชาติเดียวนะครบั มนั

เกิดมาก่ีลา้นก่ีโกฏิชาติแลว้ครบั และความเป็นอยู่อยา่งนี ้ๆ

ตา่งหากเป็นอยา่งนี ้ความเก่ียวขอ้งในระหวา่งเพศตรงขา้มแต่

ละชาติมนัเป็นอยู่อยา่งนี ้มนัชินอยู่อย่างนี ้ไอส่ิ้งท่ีมนัชนิๆอนันี ้

แหละครบั มนัแกะไม่ออก เพราะมนัเคยมา จะไปวา่ประสาอะไร

แคนี่ค้รบั แคอ่าหารการบรโิภคท่ีเราเคยขบฉนัหรอืบรโิภคมา
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ตัง้แตส่มยัเป็นฆราวาสสดุแลว้แตเ่ราอยู่ในภมูิภาคไหน เคยกบั

อาหารอะไร นะครบั พรอ้มทางหดูว้ย เคยไดย้ินมาในรูปแบบ

ไหน อย่างอ่ืนนัน้ถึงแมจ้ะไดย้ินก็ดี หรอืถงึแมจ้ะไดลิ้ม้รสก็ดี 

ความซึง้ยงัไม่สมบรูณ ์แตถ่า้ไปเจออย่างท่ีเราเคยชนิมาแลว้น่ี

จะซึง้ แคปั่จจบุนันะท่ีเคา้สั่งสมขึน้มาแคนี่ ้มนัยงัติดขนาดนี ้แต่

สว่นท่ีความเป็นมาทกุภพทกุชาติ มนัยากท่ีจะแกะแกไ้ขได ้ถา้

เราไม่เอาจรงิๆนะครบั อนันีผ้มวา่อยา่งนัน้  

ฉะนัน้ผมอยากจะอาราธนานิมนตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลายซึง่

เป็นผูมี้เวลาอนัสัน้ หมายความวา่ เวลาท่ีจะมาบาํเพ็ญอย่างนี ้ๆ

นะครบั โอกาสอย่างนี ้ๆ นอ้ยเหลือเกินครบั แตเ่ม่ือพระคณุเจา้

มาไดโ้อกาสอย่างนีน้ัน้ ผมวา่ไม่ควรคยุกนัเลน่ ไม่ควรหยอกกนั 

ไม่ควรตลกโปกฮา ควรตัง้สติสมัปะชญัญะ ๒๔ ชั่วโมงอย่างป้ัง 

ชั่วระยะเวลาเราแค ่๑๕ วนันะครบั ตอ้งเอาจรงิๆ กาํหนดอยู่ทกุ

ระยะ เราจะลกุ จะเหนิ จะเดิน จะนั่ง จะพดํจะคยุ อะไรตอ้งมีสติ

เขา้ควบคมุ กลั่นกรองวิเคราะหท์กุส่ิงทกุอย่างใหเ้รยีบรอ้ย แลว้

คอ่ยปลอ่ยออกมา ในเม่ือไมจ่าํเป็นละก็ คมุเอาไว ้พยายามตัง้
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สติคมุใหท้าํอยู่อย่างนีเ้สมอนะครบั ผมคิดวา่คงจะไดผ้ลมั่งหละ

ครบั อนันีผ้มเลา่สูฟั่งไวอ้ย่างนัน้ 

ผมคยุวนันีก็้รูส้กึมนัจะยาวไป ผมก็มีความรูส้กึละอาย

ตวัเองวา่ ตวัเองไม่ใช่นกัพดู พดูไม่เกง่ดว้ย และครูบาอาจารย์

เหลา่นีคื้อพระไตรปิฎกเคล่ือนท่ี ผมถวายในเรื่องอบุายวธีิใน

เบือ้งตน้ท่ีจะใหเ้ราเขา้ใจในเรื่องกามภพชัน้หยาบๆ เรื่องของ

มนษุยห์ยาบๆ เหน็ดว้ยตาแมแ้ตภ่ายในของเราก็เหน็  

ส่ิงท่ีเราเอาเขา้ไปในปากเราเป็นไง แลว้ต่ืนเชา้มนัออกมา

เป็นยงัไงเราก็เห็น ไอข้องท่ีเหน็ๆเหลา่นัน้ทาํไมมนัหายไปเสีย 

ทาํไมไม่มองในสภาพอนันีใ้หม้นัชดัเจนเขา้ไปวา่มนัสวยงามจรงิ

มัย้ เพราะส่ิงมาหลอ่เลีย้งก็เป็นอยา่งนี ้ๆ  มนัสวยงามจรงิหรอื 

อะไรเหลา่นี ้ 

แตล่ะคนตาย คนเจ็บ คนป่วยก็เหน็ แลว้มนัหายไปไหน ดงึ

เขา้มาใหม้นัเป็นอารมณไ์ว ้เอาเขา้มาสอนจิตเรา ชว่งระยะเวลา

ปัจจบุนันีไ้ม่ยาวเลย้ พยายามทาํอยู่เสมอใหม้นัได ้๒๔ ชั่วโมง 

ผมคิดวา่จิตคงจะยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ ถา้จิตยอมรบั
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สภาพความเป็นจรงิกบัความรูโ้ดยสญัญา กบัเรื่องจิตยอมรบั 

คนละแบบกนั ความเปลี่ยนแปลง ความรูส้กึของจิตจะเปล่ียน

ไกลมาก  

เพราะฉะนัน้ผมขออาราธนานิมนตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลายท่ีได้

โอกาสอนัดีแลว้มาบาํเพ็ญ ณ สถานท่ีนี ้ขอใหต้ัง้อกตัง้ใจ อย่า

ไปมวัคยุกนั ฟุง้ซา่นนะครบั การคยุกนัทาํใหฟุ้ง้ซา่น ตอ้งตะลอ่ม

ใหจ้ิตอยู่ในวงแคบตลอดเวลา ตอ้งตะลอ่มเอาไวใ้หอ้ยู่ในวงแคบ 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะไปไหนมาไหนตอ้งครอบคลมุ อย่าเผลอ

ครบั ผมคิดวา่คงจะไดผ้ลบา้งพอสมควร ถา้ไม่ตัง้ใจจรงิๆแลว้ 

ผมวา่ลาํบาก  

ผมเองเป็นผูบ้าํเพ็ญยาก ๑๐ ปีเต็มบรบิรูณ ์แทบจะไมส่นใจ

อะไรทัง้สิน้ ผมจงึคอ่ยมองเห็นลกัษณะหนา้ตาเขาในเบือ้งตน้วา่ 

ออ้ จิตยอมรบัสภาพอนันีแ้ลว้ โฉมหนา้ของธรรมะท่ีผมจะตอ้ง

ดาํเนิน ผมเหน็ชดัเลยทีนี ้ลยุกนัตัง้แตน่ัน้มาจนถึงปัจจบุนั รวม

แลว้เวลาของผมท่ีดาํเนินมา ๔๒ ปีครบั ไม่ใช่เบา ผมก็ไดแ้คผ่ม

ได ้ผมอวดวา่ผมไดน้ะครบั บางคนก็วา่ไมค่วรอวดควรอา้ง ได!้ 
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ผมได ้แตไ่ม่มากนกั แคผ่มซาบซึง้ในคณุธรรม ไม่มีอะไรเทียบ

นะครบั สมบติัในโลกอะไรจะมาเรยีกได ้ของผมไม่มีครบั ผมขอ

อทุิศชีวิตขอถวาย หากในเม่ือความดีของผมอนันีส้ลายไป น่ีผม

ตายดีกวา่ ผมขอบชูาดว้ยการประพฤติทกุอย่าง เพ่ือเป็นการ

บชูาประคองความดีอนันีเ้อาไว ้และความดีอนัใดยงัไมเ่กิดไม่มี 

ผมไม่ถอยครบั ผมลยุของผมอยู่ทกุวนั พาเพ่ือนเองของผมลยุ

อยู่ทกุวนั เพราะผมซาบซึง้ในความดีอย่างท่ีสดุครบั  

ผมวา่ถา้วา่พระคณุเจา้ทัง้หมดจะไดก็้เช่นกนั ดคูรัง้สมยั

พทุธกาลสิ ผูส้าํเรจ็ธรรมตามพระพทุธเจา้ ขอทานก็มี เศรษฐีก็มี 

มหาเศรษฐีก็มี คฤหบดีมหาศาลก็มี พระเจา้พระมหากษัตรยิก็์มี 

ไม่เคยเหน็มีใครถอยหลงัซกัคนเดียว  

เพราะฉะนัน้สรุปแลว้ธรรมะเป็นของประเสรฐิครบั ผมเอง

ผมก็เช่ือเพราะผมไดนิ้ดนงึ แตผ่มซาบซึง้เหลือเกินเวลานี ้

เพราะฉะนัน้ผมอยากจะอาราธนานิมนตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลาย ท่ี

ดาํเนินเน่ียใหด้าํเนินเขา้ไปเถอะครบั แตค่วามรูผ้มยอมรบัวา่รู ้

แตธ่รรมะท่ีเขา้ไปถึงน่ี ผมยงัไม่ยอมรบัวา่พระคณุเจา้ทัง้หลายน่ี
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เขา้ถึงธรรมะ ผมจงึอยากอาราธนานิมนตพ์ระคณุเจา้ใหต้ัง้อก

ตัง้ใจประพฤติปฏิบติัในโอกาสอนัมาท่ีน่ีเวลาสัน้แค ่๑๕ วนั ให้

ไดค้ณุธรรมเน่ียกลบัไปบา้งเถอะ ครบั 

เพราะฉะนัน้ผมขออาราธนานิมนต ์ผมคยุมาก็ยาวเกินไป

แลว้ครบั ผมก็ขอยติุแคนี่ค้รบั สาธ ุผมพดูไปไม่ไพเราะก็ขอให้

อภยัผมละกนันะครบั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/CY1BNjzth8w  

 

https://youtu.be/CY1BNjzth8w

