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ปฎิบัตใิหพ้น้ทุกขใ์นชาตปัิจจุบัน 

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

ณ บดันี ้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา อยา่มวัคิดฟุ้งซา่นไปท่ีอ่ืน 

ตัง้ใจขึน้มา ตัง้ตวั ตัง้กาย ตัง้หมดทกุอยา่ง ตัง้แตด่วงจติดวงใจ

ขึน้มา ใจของคนเรากบัรูปรา่งกาย ใหม้นัเป็นสามคัคี ทาํอะไรให้

มนัพรอ้มอยู่ในใจ เม่ือใจตอ้งการอยา่งไร กายก็ใหเ้ป็นอย่างนัน้ 

ดพูระสาวกเจา้ทัง้หลายในครัง้พทุธกาล ทา่นท่ีบวชเรยีนเขียน

อา่นเป็นภิกษุภิกษุณี สามเณร สามเณร ีท่านท่ีเป็นอบุาสก 

อบุาสิกาสมยัโนน้ ทา่นมีความหมั่นความขยนัไม่ทอ้ถอย คาํวา่

พทุโธ หรอืพทุธคณุ ไม่วา่อยูท่ี่ไหน มนัเจรญิอยู่ในใจ สวดในใจ 

สวดทัง้นอกทัง้ใน ท่านเจรญิธรรมกมัมฎัฐาน มีศรทัธาแก่กลา้  

อย่างสมยัพระพทุธเจา้ของเรา เม่ือยงัมีชีวติจิตใจอยู่ ท่าน

ไปเทศนแ์สดงธรรมท่ีเมืองกรูุราช แสดงมหาสติปัฏฐาน มหาสติ

ปัฏฐาน ๔ กาย เวทธนา จติ ธรรม พระองคไ์ปตรสัเทศนา

สอนคนเมืองนัน้ และเมืองกรูุราชนัน้เป็นเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร ่

เป็นเมืองยงัไม่เจรญิเหมือนเมืองใหญ่ตา่งๆในสมยันัน้ แต่
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ศรทัธาญาติโยมเล่ือมใสศรทัธาในมหาสติปัฏฐาน ๔ ตาม

ตาํนานญานหลวงปู่ มั่นทา่นวา่ หลวงปู่ มั่นในเวลานัน้ทา่นก็ยงั

อยู่อินเดียยงัเป็นแขกอินเดียอยู่ เป็นคนเมืองกรูุราช แตเ่ป็นคน

ชัน้กลาง ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ไดก้ราบไดไ้หว ้ไดเ้หน็รศัมี ๖ 

ประการ ไดฟั้งธรรมเกิดศรทัธาปสาธะ ความเช่ือความเล่ือมใส

อนัสงูสดุในเวลานัน้ จนไดต้ัง้ใจวา่ จะเอาใหไ้ดเ้ป็นพระพทุธเจา้

อีกองคห์นึ่งในอนาคตกาล แตก็่บาํเพญ็ทานรกัษาศีลภาวนา

พรอ้ม จนกระทั่งเกิดตายๆ มา ๒๔๐๐ ปี จนมาเกิดอยู่ใน

ประเทศไทย อบุลราชธานี มาชาติปัจจบุนั หรอืวา่หลายชาติ

มาแลว้ ท่านก็ไดบ้วชในศาสนา เม่ือมาบวชในศาสนาแลว้ 

ภาวนาจิตใจสงบระงบัตัง้มั่นในการภาวนาดีขึน้โดยลาํดบั จงึมา

ถอน ถอนคาํปฏิญาณในใจของตวัเองวา่ จะเอาเป็น

พระพทุธเจา้นัน้มนักินเวลานาน ไดอ้ยู่แตว่า่นาน จะไปนิพพาน

ในภพนีช้าตินีไ้ม่ได ้ท่านก็เลยหยดุ ไม่เอา เม่ือบญุบารมีแก่กลา้

เห็นทกุขเ์ห็นโทษเห็นภยั ในโลก ในวฏัสงสารนัน้ ตัง้ใจปฏิบติั

ภาวนา เอาพน้ทกุขภ์ยัในโลกปัจจบุนัน่ีเสีย  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 
 

เราจงึไดเ้หน็หลวงปู่ มั่นขยนัหมั่นเพียร มีความสามารถอาจ

หาญ การท่ีทา่นมาเกิดในสมยันี ้มาพาพระสงฆอ์งคเ์จา้ 

ประพฤติปฏิบติัในการปฏิบติัธรรมกมัมฏัฐาน ตลอดจนถึงขอ้

วตัรปฏิบติัตา่งๆแตก่่อนนีม้นัเส่ือมไปจนวา่วดัป่าก็ไม่มียงัเหลือ

แตว่ดับา้น วดับา้นก็รอ่แรเ่ต็มที เม่ือหลวงปู่ มั่นมาบวชในศาสนา

เจรญิภาวนา ท่านก็แกไ้ขใหมี้วดัป่าขึน้ ไมว่า่อยูท่ี่ไหนก็เรยีกวา่

อยู่ในป่า สรา้งวดัป่าขึน้มา แตก่่อนนีก็้มีแบบพระธุดงคภ์าค

กลาง เวลาจาํพรรษาก็จาํพรรษาวดับา้นธรรมดา ออกพรรษา

แลว้ดินแหง้ก็ออกธุดงคแ์บกกลดไหญ่ สะพายยา่มไปภาวนา

ตามท่ีชอบใจ จะไปธุดงคก็์ไป แตก่่อนๆมีอย่างนัน้ เม่ือหลวงปู่

มั่นทา่นขยนัภาวนา ทา่นไม่เอาอย่างนัน้ ใกลจ้ะเขา้พรรษาก็ให้

จดัเสนาเสนะ ไม่ตอ้งเอาหรูหรา เอาพอกนัฝนกนัแดดกนัลม 

เป็นท่ีจาํพรรษาชั่วระยะเวลาไตรมาสสามเดือน ใหญ้าติโยม

ปลกูกระต๊อบกฏิุนอ้ยใหอ้ยู่ มีศาลาโรงฉนัมงุหญา้มงุคาก็

พอแลว้  
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ทีนัน้เม่ือท่านมาววิฒันพ์ฒันาการมาได ้สมยันีท้างภาค

อีสานถา้ไปท่ีไหนก็จะมีวดัป่าอย่างวา่น่ีแหละ แบบงา่ยๆ แต่

สมยันีก็้แบบใหญ่โตแบบอนันัน้มากขึน้มาแลว้  ลาํบากหนอ่ย 

ถา้ออกพรรษาแลว้ท่านก็ออกพาเดินจงกรม พาไปธุดงคไ์ม่ใหอ้ยู่ 

ไปหาท่ีภาวนาท่ีภเูขา ท่ีถํา้ท่ีวิเวก ท่ีไหนมีก็ไปเจรญิภาวนา 

ไม่ใหไ้ปมาก ไปองคส์ององค ์เพ่ือจะไดไ้ปปฏิบติับชูาภาวนา

จรงิๆ เม่ือขดัขอ้งอย่างไรก็มาหาทา่น มาหาครูบาอาจารยใ์ห้

แนะนาํตกัเตือนแกไ้ข ในชว่งชีวิตของทา่นน่ีแหละก็เรยีกวา่

เจรญิรุง่เรอืงขึน้มาได ้ใหช่ื้อวา่พระวดัป่าหรอืพระกรรมฐาน พระ

ธุดงคท์ั่วไป หรอือยา่งเชียงไหม่ แตก่่อนยงัไม่มีพระกรรมฐาน

พระธุดงคก็์ขยายไม่ออก พระทางวดับา้นเขาไม่ยอม ไมย่อมให้

มี กลวัจะไปทาํลายลาภสกัการะของเขา แตเ่ม่ือหลวงปู่ มั่นและ

ลกูศิษยห์ลวงปู่ มั่นมามนัขยายออกไปได ้มีวดัป่าวดักรรมฐาน

มากวดัตอ่ไป  

เน่ียแหละอาศยัหลวงปู่ มั่นทา่นขยนั สมยัทา่นยงัมีชีวิตจติใจ

อยู่ท่านไม่ทอ้ถอย ภาวนาในป่าในถํา้ในท่ีวิเวก อีกอ้มเูซอท่ีไกลๆ
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สงูๆ ภเูขาสงูท่ีสดุท่านก็ไปอยู่ไดเ้พราะท่านมีความอดทน ทา่น

ไม่ถือความสขุสะดวกสบาย แมภ้เูขาสงูขนาดไหนเวลาเยน็ๆ

คํ่าๆท่านไปสรงนํา้ก็จะเอาบัง้ไมไ้ผ่สะพายลงไป ไมล้าํใหญ่ๆ ไม้

หกไมซ้าง นอกจากสรงนํา้แลว้ก็เอานํา้ขึน้มาใชใ้นท่ีพกัอาศยั 

สะพายขึน้มา ถา้มีลกูศิษย ์ลกูศิษยจ์ะชว่ย ถา้ไม่มีองคท์่านก็

หมั่นขยนัทาํได ้คือมีความเพียรความหมั่นความขยนัเทา่นัน้

แหละ มนัทาํไดท้ัง้นัน้ คือท่านไม่มุ่งเอาความสะดวกสบาย มุง่

เอาประโยชนท่ี์ไหนก็ตามใหมี้ท่ีภาวนาเดินจงกรมปฏิบติับชูา

ภาวนาไดเ้ต็มท่ีเต็มฐาน ท่านเอาการปฏิบติัเป็นหลกั ถา้หากวา่

เกิดเจ็บไขไ้ดป่้วยทา่นก็มกัสอนวา่ไม่ใหน้อนมากเกินไปใหเ้ดิน

จงกรมใหม้าก นั่งสมาธิภาวนาและก็เดินจงกรม เดินจงกรมแลว้

ก็ไหวพ้ระสวดมนตน์ั่งภาวนาสลบัเปล่ียนแปลงไป เพ่ือรา่งกาย

จะไดอ้ยู่ดีสบายจะไดป้ฏิบติัภาวนาตอ่ไป อย่างท่ีเคยไดเ้ลา่วา่

ท่านเดินจงกรมก่อน ๒ ชั่วโมง ขึน้ไหวพ้ระสวดมนต ์นั่งสมาธิ ๒ 

ชั่วโมงก็พอดี ๔ ทุ่ม ๔ ทุ่มทา่นก็จาํวดั จาํก็อยู่ใน ๔ ชั่วโมง

เท่านัน้แหละ ตี ๒ ทา่นก็ลกุขึน้มาเดินจงกรม ๒ ชั่วโมง ไหวพ้ระ 
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๒ ชั่วโมง นั่งสมาธิไหวพ้ระ ๒ ชั่วโมงก็พอดีแจง้สวา่งไป

บิณฑบาตรอนันีน้บัวา่ทา่นทาํได ้ 

เราก็ใหต้ัง้ใจขึน้มา มีขา ๒ ขาเหมือนท่าน มีมือ ๒ มือ

เหมือนทา่น มีตา ๒ ตา มีห ู๒ ห ูมีจมกู ๒ ป่อง มีกายมีจติ

เหมือนๆท่าน ทา่นทาํไดเ้ราก็ใหท้าํไดโ้ดยเฉพาะแลว้ตอ้งการ

การละกิเลส ความโกรธ ความโลภ ความหลง กิเลสราคะ โทสะ 

โมหะในจิตใจของเราใหม้นัเบาไป บางไป หมดไป สิน้ไป ไม่ใช่

เพิ่มขึน้  

ธรรมดาหลวงปู่ มั่นสมช่ือ ช่ือก็มั่น มั่นคงเวลาท่านทาํอะไรก็

มั่นคงหนกัแนน่ ไมท่อ้ถอย มีจิตใจแน่วแน่เด็ดขาด ดรููปท่ีทา่น

ยืนใหเ้ขาถา่ย ถา้มองแสงตาดสูายตาของท่าน จิตใจแข็ง ไม่ย่อ

ทอ้ ไม่กลวั ทีนีล้กูศิษยส์มยัเนีย้เม่ือมีชีวิตอยู่อย่างนัน้ ไม่คอ่ย

ใครจะไปอยู่ใกลแ้หละ ถา้ทาํไม่ถกูท่านก็ไลห่นีไลไ่ปไม่ใหอ้ยู่ คือ

ท่านตอ้งการผูต้ัง้ใจปฏิบติั ไม่ใช่เพียงแตว่า่อยู่สบายไม่ภาวนา

ไม่ละกิเลส หลวงปู่ มั่นนัน้ทา่นภาวนาละกิเลส ท่านมีความหมั่น
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ขยนั เดินจงกรมไหวพ้ระสวดมนตน์ั่งกรรมฐานภาวนา มีกิจวตัร

ใดเกิดขึน้ท่านก็ทาํได ้ 

อนัเราทกุคนท่ีเกิดมาสดุทา้ยภายหลงัก็ใหต้ัง้อกตัง้ใจ

ภาวนา ภาวนาอย่างเดียว นั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวก็ไม่พอ ให้

เดินจงกรมบา้ง การเดินจงกรมนัน้เป็นการเปล่ียนอิรยิาบถ นั่ง

นานๆแลว้ยืน ยืนนานๆแลว้ก็เดิน เดินกลบัไปกลบัมาภาวนาพทุ

โธในใจ ตัง้ใจอยู่เสมอไม่ยอมอยู่ใตอ้าํนาจกิเลสความโกรธ 

ความโลภ ความหลง พยายามฝึกฝนจิตใจของตนใหมี้ความแก่

กลา้สามารถในการท่ีจะประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวนิยัคาํ

สอนของพระพทุธเจา้  

ในสมยัเม่ือหลวงปู่ มั่นทา่นยงัอยู่ ความเจรญิรุง่เรอืงในทาง

ปฏิบติับชูาจงึมีมาก เม่ือท่านลว่งลบัไปแลว้ ลกูศิษยอ์ยูภ่ายหลงั

ก็ไม่ขยนัเหมือนทา่น อนันีเ้ราตอ้งตัง้ใจขึน้มา มนัอยูท่ี่ความ

ตัง้ใจของผูป้ฏิบติั เม่ือเรานกึถึงพทุโธ คณุพระพทุธเจา้ ในพทุโธ 

คณุพระพทุธเจา้นัน้แหละ พระธรรมก็มีอยูท่ี่นั่น พระอรยิสงฆ์

สาวกก็อยูท่ี่นั่น คณุครูบาอาจารยก็์อยู่ท่ีนั่น พระสงฆส์าวกองค์
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พระอรหนัตาก็อยู่ท่ีนั่น พทุโธพระพทุธเจา้นั่นแหละกวา่จะไดถ้ึง

คาํวา่พทุโธจะตอ้งภาวนาปฏิบติับชูาเอาจรงิเอาจงั ไม่ใชว่า่

ปลอ่ยไปเหมือนตกไปในกระแสนํา้ ใหน้ ํา้ไหลไป ไม่ได ้ผูภ้าวนา

ผูป้ฏิบติัธรรมใหท้วนกระแส ทวนกระแสใจของตวัเองอยู่

ตลอดเวลา ธรรมดาใจกิเลสมนั มนัไหลไปสูท่างตํ่า เหมือนฝนท่ี

ตกลงมาจากฟ้ามาบนภเูขาไหลลงมาเป็นหว้ยเลก็นอ้ย ไป

รวมกนัเป็นแมน่ํา้ลาํธารใหญ่โตขึน้ไปโดยลาํดบั นํา้นั่นก็จะไหล

ลงไปสูท่ะเลมหาสมทุร ธรรมดานํา้ไหลลงไปสูท่ี่ต ํ่าฉนัใด ใจ

คนเราทกุคนนัน้ ถา้ไม่มีการปฏิบติับชูา ไมมี่ภาวนา ไมมี่ทาน ไม่

มีศีล มีไม่สมาธิ ไม่มีปัญญา จิตใจมนัจะไหลไปสูท่างตํ่า

เสมอ  คาํวา่ตํ่าเตีย้ก็คือไหลลงไปสูห่ากิเลส กิเลสความโกรธมนั

อยู่ท่ีไหนใจมนัก็มกัจะไปขอ้งไปแวะอยู่ในกิเลสความโกรธความ

ขดัเคืองนัน้ กิเลสความโลภหรอืวา่ราคะตณัหาเม่ือมนัเกิดมีใน

จิตในใจแลว้มนัก็ไหลไปสูท่ี่ต ํ่า ถา้ใครทาํตามอาํนาจกิเลสความ

โกรธก็ดี ความโลภก็ดี ความหลงก็ดี ไม่มีทางท่ีจะดีขึน้มาได ้มี

แตจ่ะเส่ือมเสีย จิตใจมนัตกตํ่าไปไม่สงูขึน้  
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จงึมีการระลกึถึงพระบรมครูศาสดาจารยส์มัมาสมัพทุธ

เจา้ของเราทัง้หลายนบัตัง้แตพ่ระองคต์ัง้ปณิธานความหมายมั่น

ป้ันใจวา่จะบาํเพ็ญบารมีใหไ้ด ้ตรสัรูเ้ป็นพระศาสดาสมัมาสมั

พทุธเจา้ขึน้ในโลก จะบาํเพญ็ ทาน ศีล ภาวนาใหเ้ต็มท่ีจนให้

เต็มเป่ียมในหลกัท่ีวา่ ๔ อสงไขยแสนมหากปัป์ ตัง้แตน่ัน้มา

พระองคก็์ไม่มีความทอ้ถอยประการใด ไมว่า่จะมาเกิดเป็นคน

ทกุขไ์รอ้นาถา แมย้งัเป็นสตัวส่ิ์งเดียรจัฉานอยู่ก็ตาม เม่ือถืงวนั

พระวนัศีล จะเป็นนกเขา นกกระทา เป็นสตัวอ์ะไรก็ตาม ทา่นก็

รกัษาศีล รกัษาศีล ๕ รกัษาศีล ๘ ยิ่งถา้มาเกิดเป็นมนษุยเ์ป็น

คนแลว้ก็ยิง่เอาใหญ่ ทานศีลภาวนาทา่นบาํเพ็ญอยู่ตลอดกาล

ดว้ยอาํนาจจิตใจทา่นไมท่อ้ถอยนัน้เอง แมจ้ะมาเกิดมาตายบน

โลก ๔ อสงไขย แสนมหากปัป์ นํา้พระทยัใจพระพทุธเจา้ก็

แข็งแกรง่แลว้กลา้สามารถ ไดต้รสัรูพ้ระอนตุตระสมัมาสมัโพธิ

ญาณ ตดักิเลสขาดสะบัน้หั่นแหลก เป็นพระพทุธเจา้เป็น

สมัมาสมัพทุธเจา้ขึน้มาในโลกแลว้ก็ยงัมีเมตตาการุณแก่มนษุย์

เทวดา อินทร ์พรหมทัง้หลาย ชว่ยมนษุยค์นเรา แมพ้ระองคท์่าน
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มีชีวติไม่มาถึงพวกเราทัง้หลาย ท่านก็ยงัวางพทุธศาสนา

ประดิษฐานไวห้า้พนัปี ศาสนาของพระองคจ์งึจะหมดจากโลกนี ้ 

เวลาก็ลว่งไปแลว้ ๒๕๒๖ปีนีก็้นบัวา่เราทกุคนยงัเป็นผูมี้โชค

ดีอยู่ เราเกิดมานีภ้พนีช้าตินีก็้ยงัไดเ้ขา้สูพ่ทุธศาสนายงัอยูใ่น

เขตข่ายศาสนาของพระองค ์แลว้เราทกุคนก็จะไดร้บีเรง่ปฏิบติั

บชูาภาวนา สรา้งคณุงามความดีตา่งๆใหเ้กิดมีขึน้ เพราะการ

อยากไดดี้นัน้มนัก็มีอยู่ทกุหวัใจ มีอยูท่กุคน แตม่นัจะดีไดต้อ้ง

อาศยัปฏิบติับชูาภาวนา ปฏิบติับชูาภาวนาน่ีหมายความวา่ลง

มือทาํ ลงมือปฏิบติั ลงมือทาํบญุใหท้าน ลงมือรกัษาศีล ๕ ศีล 

๘ ขึน้ไป ลงมือท่องมนตส์าธยายคาํสอนของพระพทุธเจา้จนลง

มือไหวพ้ระสวดมนตต์ามกาลเวลาของหมูค่ณะ แลว้ก็นั่ง

กรรมฐานภาวนาอยา่ไปบน่วา่มนัเจ็บนั่นเจ็บน่ีเป็นนั่นเป็นน่ีไม่

ตอ้งวา่ ถงึจะไปบน่ใหม้นัก็ไม่หายเจ็บถา้มนัหนา้ท่ีมนัตอ้งเจ็บ 

มนัก็เจ็บ ธรรมดารูปรา่งกายนี ้ธาตดิุน ธาตนุํา้ ธาตไุฟ ธาตลุม

จะไม่ใหม้นัเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นไปไม่ได ้หรอืวา่เกิดมาแลว้จะ

เยียวยาพยาบาลไม่ใหม้นัแตกมนัตายก็ไม่ไดอี้ก ในทางท่ีดีท่ี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 11 
 

เหมาะท่ีสม ชั่วชีวิตของเราท่ียงัมีอยู่ พระพทุธเจา้ท่านตรสัวา่

อย่าไดท้อ้ถอย บาํเพ็ญภาวนารกัษาศีลของตนใหบ้รสิทุธ์ิ  

อนัศีลบรสิทุธ์ินัน้จะไปเพง่เลง็เอาตามสิกขาบทวนิยัก็ไม่

คอ่ยเต็มเท่าไหรน่กั คาํวา่ศีลบรสิทุธ์ิทกุครัง้ท่ีเรานั่งสมาธิภาวนา

ไหวพ้ระสวดมนตเ์สรจ็แลว้เราก็นั่งภาวนาทกุคืนระยะเด๋ียวนีก็้

ตามระยะตอ่ไปก็ตาม เวลาชั่วระยะท่ีเรานั่งภาวนาอยู่ใน

ขณะนัน้หละ ใหถื้อวา่ศีลของเราบรสิทุธ์ิ สมาทานศีลในใจ คาํวา่

ศีลบรสิทุธ ์เรานั่งบรกิรรมภาวนาพทุโธอยู่ในใจ ไม่ไดฆ้า่สตัวท่ี์

ไหน ไม่ไดล้กัขโมยใคร ไม่ไดป้ระพฤติผิดในกาม ไม่ไดก้ลา่ว

มสุาวาท ไม่ไดด่ื้มกินสรุาเมรยัเป็นตน้  นั่นแหละถือวา่เวลา

ปัจจบุนันัน้ ศีลของเราก็บรสิทุธ์ิ สมาธิก็ตัง้ใจใหม้ั่นคง ไม่ใหห้ลง

ไปกบัคน สตัวว์ตัถธุาตทุัง้หลาย ตัง้ใจภาวนาพทุโธ หรอือบุาย

ใดถกูกบัจรติจิตใจของเราก็ใหน้กึอบุายนัน้  

เม่ือนกึอบุายอ่ืนๆมนัยงัไมส่งบ ก็อย่าลืมอบุายคาํวา่ความ

ตาย ความตายนัน้เป็นยอดธรรม ถา้ผูใ้ดนกึถงึความตายจิตใจ

ยงัประมาทอยู ่ยงัเขา้ใจวา่เราไม่ตาย ไม่ได ้ความตายนัน้ไม่มี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 12 
 

ใครไปแกไ้ขได ้ความตายมนัไม่ใช่วา่แก่ชราไปมาไม่ไดแ้ลว้ก็

ตาย ๙๐ปีกวา่ หรอื๑๐๐ปีจงึตาย ไม่ใช่อยา่งนัน้ มนษุยค์นเรา

และสตัวท์ัง้หลายเกิดมาแลว้ ความตายไม่มีเวลา นั่งอยู่ดีๆก็

ตาย ไปรถไปเรอืยิ่งตายเรว็ เม่ือมนัเกิดอบุทัวเหตขุึน้มา ความ

ตายน่ีใกลท่ี้สดุ ถา้เราไม่ภาวนาปลอ่ยปละละเลย มีแตจ่ิต

ประมาท ก็คิดเอาเองหมายเอาเองวา่เราไม่ตายงา่ยๆ ความจรงิ

แลว้ความตายน่ีเรว็ท่ีสดุ เวลามาถึงเขา้ก็แทบจะรูไ้ม่ทนั ปุ๊ บป๊ัป

ก็ตายไปเลย  

ทางท่ีดีเราตอ้งรบีทาํ รบีปฏิบติัไว ้จะภาวนาบทใดขอ้ใด ส่ิง

ใดก็ใหเ้ริม่ขึน้ตัง้แตเ่ด๋ียวนีแ้หละ จิตยงัไมส่งบก็เอาใหม้นัสงบ 

จิตยงัไม่ตัง้มั่น เอาใหม้นัตัง้มั่น จิตมนัยงัไม่แจ่มแจง้ชดัเจนก็เอา

ใหม้นัชดัเจน จนกระทั่งจิตใจนั่นแหละเกิดความรูค้วามฉลาด 

ความสามารถอาจหาญตดับว่งห่วงอาลยักิเลสตณัหาใดๆท่ีเคย

ยดึมั่นถือมั่นมาก็คล่ีคลายออกไป ยงัจิตใจใหส้งบตัง้มั่นในธรรม

ปฏิบติั ทีนีเ้ม่ือจิตใจสงบระงบัตัง้มั่นดีแลว้ ภยัอนัตรายใดๆมนั
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เกิดขึน้มาตามธรรมดา ธรรมชาติ ผูภ้าวนาก็จะตอ้งรูเ้ทา่ทนั 

ไม่ใหอ้าํนาจฝ่ายตํ่ามาทบัถมจิตใจของตน  

จงนกึถึงพระบรมศาสดาจารยส์มัมาสมัพทุธเจา้ท่ีเราเจรญิ

อยู่วา่พทุโธๆนั่นแหละคือวา่องคพ์ระพทุธเจา้องคพ์ระพทุธเจา้

นัน้ไม่มีสะทกสะทา้นยา่นกลวัตอ่ภยัอนัตรายเพราะวา่จติของ

ท่านบรสิทุธ์ิหลดุพน้จากกิเลสแลว้ ทา่นไม่มีความยุ่งยากใดๆใน

หวัใจของท่านท่านเลิกท่านละท่านปลอ่ยวางไดห้มดแลว้ กิเลส

ความโกรธก็ไม่มีในจิตของพระพทุธเจา้ กิเลสความโลภความ

อยากไดอ้ย่างคนเราธรรมดาก็ไม่มี กิเลสความหลง หลงตามคน 

หลงตามสตัว ์หลงตามวตัถธุาตทุัง้หลายก็ไม่หลง จิตใจของ

พระพทุธเจา้จงึช่ือวา่แจง้สวา่ง กลายมาเป็นรศัมี ๖ ประการ อนั

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทกุๆพระองคเ์ม่ือมาตรสัรูใ้นโลกแลว้มี

รศัมีสีสนัวรรณะ ๖ อย่าง ขา้งละวา ละวาพระองคเ์สด็จไปไหน

ไม่ตอ้งจดุไฟ ไม่ตอ้งไฟสายเทียนไขมนัสวา่งในตวั พระองคน์ั่ง

อยู่บรรทมนอนอยู่ก็ตาม เสด็จไปไหนทัง้หลางคืนกลางวนัจะมี

รศัมี ๖ ประการตามไป ซึง่คนทัง้หลายตลอดจนถึงเทวดาอินทร์
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พรหมไดรู้ไ้ดเ้ห็นก็เขา้ใจทีเดียววา่นั่นท่ีมีรศัมี ๖ ประการนั่น

แหละคือพระศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ กราบไหวบ้ชูาได้

สนิทใจ  

ท่ีเป็นเช่นนัน้ก็ดว้ยอาํนาจฐานะบารมีของพระองค ์ดว้ย

อาํนาจศีลบารมีของพระองค ์ดว้ยบารมี ๑๐ ประการ บารมี ๓๐ 

ทศันท่ี์พระองคบ์าํเพญ็มาครบถว้นทกุสว่นทกุประการนั่นเอง 

จิตใจก็ดี กายก็ดี ความทกุขค์วามเดือดรอ้นตา่งๆนาๆในจิตใจ

เป็นอนัวา่ไม่มี สบายท่านก็ไม่ไปยดึติดไปถือเอา เม่ือไม่สบาย

ท่านก็ไม่ไปยดึไปถือเอา กิเลสความโกรธโลภหลงทา่นสลดัทิง้ 

ท่านฆา่มนัทิง้มนัตายไปหมดแลว้ ไม่มีกิเลสความโกรธใหใ้คร 

ไม่มีกิเลสความโลภอยากไดส้มบติัพสัถานในโลกนี ้ไม่มีกิเลส

ความหลง จะหลงอยู่ในรูปในนามในกายในจิตเหมือนคนเรา

ธรรมดาไม่มี นํา้พระทยัใจพระพทธเจา้จงึช่ือวา่แจง้สวา่ง สาวก

ทัง้หลายพวกเราทัง้หลายจงึไดน้อ้มนกึราํลกึเอา พทุธคณุคาํวา่

พทุโธพระพทุธเจา้มาผกูจิตผกูใจของเรา นอ้มนกึราํลกึอยู่ในตวั

ในใจของเรา ไม่วา่นั่งก็นกึถงึคณุพระพทุธเจา้จิตใจก็เยน็สบาย 
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ไม่ทกุขไ์มร่อ้น ยืนไปท่ีไหนเดินไปท่ีไหนก็ระลกึเอาพระพทุธเจา้

เป็นอารมณ ์จติใจท่ีเต็มไปดว้ยกิเลสความโกรธความโลภความ

หลง ไม่ใหมี้ในใจนี ้พทุโธพระพทุธเจา้มาอยู่ในกายในวาจาในใจ

ของเราไดท้กุเวลา  

ดว้ยอาํนาจคณุพระพทุธเจา้ คณุพระศรรีตันตรยันีแ้หละ 

พทุธบรษัิททัง้หลายท่ียงันกึยงัเจรญิถงึคณุของพระพทุธเจา้อยู ่

ภยัอนัตรายตา่งๆก็ไม่เกิดมีขึน้ แมจ้ะเกิดมีขึน้ก็นอ้ยเบาบางดว้ย

เตชานภุาพของพระพทุธเจา้ ดว้ยเตชานภุาพของพระธรรม ดว้ย

เตชานภุาพของพระอรยิสงฆ ์จิตใจของผูเ้จรญิอยู่ ก็มีแต่

ความสขุมีแตค่วามเยน็ มีแตค่วามสบาย ไปไหนอยู่ไหนก็ไม่มี

ภยัอนัตราย มีแตค่วามสขุกายสบายใจ ไม่เดือดเนือ้รอ้นใจ

ประการใด แลว้วา่บาํเพ็ญภาวนาปฏิบติับชูาในจิตใจของตนได้

ทกุเวลา ไมว่า่จะอยู่ในเพศพนัธุว์รรณะใดๆก็ตามเม่ือจิตใจตัง้ได้

นกึภาวนาได ้รวมเอาจิตใจของตนได ้อยูท่ี่ไหนก็มีความสขุไปท่ี

ไหนก็มีความสขุความสบาย เรื่องเดือดเนือ้รอ้นใจย่อมไม่มี

เพราะไดต้ัง้ใจปฏิบติับชูาภาวนานกึนอ้มถงึคณุพระรตันตรยัอยู่ 
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จิตใจท่ีเศรา้หมองขุ่นมวัเดือดรอ้นวุน่วายก็จะหายไป จะเป็น

จิตใจท่ีมีความหนาแนน่ในธรรมะปฏิบติั อยู่ท่ีไหนไปท่ีไหนนั่ง

นอนยืนเดินอยู่ในท่ีใด เม่ือยงัไม่หลบัก็ภาวนาไดป้ฏิบติับชูาทาํ

ความดีไดต้ลอดไป เวน้เสียแตน่อนหลบั นอนหลบัไปแลว้ก็แลว้

ไป ต่ืนขึน้มารูส้กึตวัรูส้กึใจขึน้มาก็ตัง้อกตัง้ใจปฏิบติับชูาภาวนา 

รวมจิตรวมใจใหม้าสงบตัง้มั่นในธรรมปฏิบติั ดว้ยวา่จิตใจดวงผู้

รูอ้ยู่ เหน็อยู่มีอยู่ในตวัในใจนัน้ไม่ไดห้ลงไม่ไดลื้ม วนัไหนคืนไหน

เวลาใดก็ตามเรยีกไดว้า่ตัง้อยู่เสมอ เจรญิขึน้มาในจิตใจของผู้

ปฏิบติันัน้  

ท่ีทา่นวา่ภาวนาใหไ้ดท้กุลมหายใจเขา้ออก ลมเขา้ไปลม

ออกมาก็ภาวนาไดอ้ยู่ไม่หลงไม่ลืม หรอืวา่เม่ือเราแก่เฒา่ชราถงึ

ขัน้แตกดบัจะตายหนีจากโลกนี ้จิตใจท่ีภาวนามาจนมีหลกัฐาน

อยู่ในใจในตวันัน้แหละ จะเป็นท่ีพึ่งพาอาศยัไดท้ัง้ในโลกนีโ้ลก

หนา้โลกใดก็ตาม บญุกศุลท่ีตนประกอบกระทาํอยูเ่นืองนิจ

ติดตอ่กนัไปอนันีแ้หละ จะพาใหจ้ิตใจของเราเดินตามถกูไปทาง

สวรรคพ์รหมโลก เทวโลก ไปสูท่างนิพพาน ไม่มาหลงใหลติด
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ขอ้งพวัพนัอยูต่ามอาํนาจกิเลส จงึเป็นขอ้วตัรปฏิบติัอนัสาํคญั

ยิ่งในทางพทุธศาสนาท่ีเราทกุคนทกุรูปทกุนามจะตอ้งตัง้อก

ตัง้ใจปฏิบติับชูาภาวนา ไม่ใหจ้ิตใจทอ้แทอ้อ่นแอในดวงใจ

ประการใด  

พระพทุธเจา้เตือนวา่ใหภ้าวนาจนกระทั่งไดท้กุลมหายใจ

เขา้ออกมีความสงบระงบั เม่ือความสงบระงบับงัเกิดมีขึน้ไดก็้

จะตอ้งเขา้สูค่วามรูแ้จง้เหน็จรงิในธรรมปฏิบติั เม่ือจิตใจรูแ้จง้วา่

รูปนามนีไ้ม่เท่ียงจรงิๆ เป็นทกุข ์รูปนามเป็นทกุข ์รูปนามไม่ใช่

ตวัตน สงัขารทัง้หลายมีความไม่เท่ียงแทแ้น่นอน จิตใจก็จะไม่

วุน่วายรั่วไหลไปอยู่ใตอ้าํนาจกิเลส ส่ิงใดไม่ดีก็เลิกละออกไป ส่ิง

ใดดีมีประโยชนไ์ม่มีทกุขโ์ทษประการใดก็ใหร้เิริม่ทาํ เรยีกวา่ 

ภาเวตพัพธรรม รบีทาํใหเ้กิดใหมี้ขึน้ อย่าไปมวัรอท่าคนโนน้คน

นีอ้ยู่ ไม่ได ้ใครก็ตามพระพทุธเจา้สั่งไวต้รสัไวส้อนไวแ้ลว้ใหเ้รา

ทกุคน จงรบีเรง่ภาวนาทาํใจใหส้งบตัง้มั่น  

เม่ือจิตใจสงบตัง้มั่นแลว้ก็ใหน้อ้มนาํคาํวา่หลกัอนิจจงั ทุก

ขัง อนัตตา มาสอนจิตใจของเรานีอี้กทีหนึง่ เม่ือใจนีม้ารูจ้กัรู ้
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แจง้ รูจ้รงิอยู่ภายในวา่โลกนีจ้ะไปเกิดท่ีไหนก็ตาม มนัจะตอ้งตก

อยู่ในความไมเ่ท่ียงแทแ้นน่อน แลว้ก็เป็นเรื่องทกุขด์ว้ย การมี

ชีวิตจิตใจอยู่ในโลกถา้ไม่ภาวนาละกิเลส ถา้ตัง้ใจภานาละกิเลส

ใหม้นัหมดไปสิน้ไป จิตใจมองเหน็กิเลสตณัหามานะทิฐิอยู่ เพียร

ละกิเลสตณัหามานะทิฐิอนัมีอยู่ในตวัในใจนีแ้หละ ใหม้นัหมด

ไปสิน้ไปจนรูแ้จง้พระนิพพานดว้ยตนเอง จิตใจของบคุคลผูน้ัน้ก็

จะเป็นไปเพ่ือความเจรญิงอกงาม อยูท่ี่ไหนไปท่ีไหนก็เจรญิ 

เจรญิรุง่เรอืงเกิดความรูค้วามฉลาดความสามารถอาจหาญ

ขึน้มาในจิตใจ จิตใจก็ย่อมผ่องใสสะอาดเรยีกวา่ใจเยน็ ใจสบาย 

ใจเป็นดวงหนึง่ดวงเดียว เพราะผูป้ฏิบติัทัง้หลาย ภาวนาพทุโธอ

ยู่ในหวัใจ ไมป่ลอ่ยปละละเลยใหใ้จฟุง้ซา่นราํคาญไปอยู่ใต้

อาํนาจกิเลสเม่ือจิตใจมีความสงบตัง้มั่นอยู่ในธรรมปฏิบติั ก็มี

ความสขุจิตสขุใจ เม่ือมีจิตใจมีความสขุ ภายนอกมนัก็สขุได้

หมด เพราะวา่จิตใจมนัเป็นนาย กายเป็นบา่ว ถา้ใจดี กายวาจา

จิตมนัก็ดีไปหมด ถา้ใจเสีย อะไรๆก็เสียไปหมด ใจท่ีไม่เสียก็คือ

ใจท่ีภาวนาพทุโธอยูท่กุลมหายใจเขา้ออก ฉะนัน้ เม่ือวา่เรา
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ทัง้หลายพากนัไดย้ินไดฟั้งแลว้ ก็ใหก้าํหนดจดจาํ นาํไป

ประพฤติปฏิบติั ก็คงไดร้บัความสขุความเจรญิ เอวงั ก็มีดว้ย

ประการะฉะนี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/0nMLe_q4Eeg 
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