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โมหะสมาธ ิ

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

บดันีถ้ึงเวลาปฏิบติับชูานั่นสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินีใ้ห้

พากนันั่งขดัสมาธิเพชร การนั่งขดัสมาธิเพชรนัน้ ใหเ้อาขาซา้ย

ขึน้มาทบัขาขวาก่อน แลว้ก็เอาขาขวาขึน้มาทบัขาซา้ย เอามือ

ขา้งขวาวางทบัมือขา้งซา้ย ตัง้กายใหเ้ท่ียงตรง แลว้ก็หลบัตา 

นกึภาวนาพทุโธ รวมจิตใจเขา้ไปภายใน กาํหนดพทุโธพรอ้มกบั

ลมหายใจ พรอ้มกบัการไดย้นิไดฟั้ง รวมจติใจเขา้มาภายใน  

คาํวา่สมาธิๆนัน้ คนเราไม่คอ่ยเขา้ใจ การนั่งสมาธิไม่ใช่นั่ง

หาวนอน ไม่ใช่นั่งใหม้นัหลบั ไม่ใช่นั่งใหม้นัสบาย นั่งหาวนอน

นัน้เรยีกวา่ไม่ใช่นั่งสมาธิ เป็นโมหะสมาธิ ตราบใดถา้นั่งภาวนา

หลบัไปได ้เรยีกวา่โมหะสมาธิ ไม่ใช่สมาธิในทางพทุธศาสนา 

สมาธิท่ีพระพทุธเจา้ของเราตรสัสอนไว ้ไม่ใช่สมาธินอนหลบั นั่ง

หลบั เป็นสมาธิท่ีเรยีกวา่นกึนองถงึบรกิรรมภาวนา หรอืกาํหนด

ความทกุขค์วามเดือดรอ้นในโลกเรา มนัเต็มไปดว้ยภยัอนัตราย 
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เรายงัจะมาง่วงเหงาหาวนอน ฟุ้งซา่นราํคาญอยู่ไม่ได ้ตอ้งตัง้ใจ

ใหม่ อยา่ใหค้วามง่วงเหงาหาวนอนมาทบัถมจิต  

การหลบันอน ถนีมิทธะ ความงว่งเหงาหาวนอน นิวรณท์ัง้ 

๕ กามฉนัท ์ความรกัใครพ่อใจในกามารมณท์ัง้หลาย พยาบาท 

ความอิจฉาพยาบาทกนั ถีนมิทธะ คือความง่วงเหงาหาวนอน 

มนัพวกนิวรณท์ัง้นัน้ อทุธจัจะ กกุกจุจะ จติฟุ้งซา่น คือวา่จิตไม่

สงบ จิตไม่หยดุ จิตไม่อยู่ จติไม่รูกิ้เลสของตวัเอง เลยมาหลงอยู่

แคค่วามสขุ สงบ สบาย สบายในการหลบัการนอนอยู่ เอาตวั

นอนลงไปเรยีกวา่นอน แมเ้ราจะนั่งสมาธิอยู่ ถา้ขาดสติ จิตมนั

ง่วงเหงาหาวนอนไปได ้อนันัน้ก็คือวา่นอน เรยีกวา่นอนแบบลิง  

ลิงน่ะมนัไม่ไดน้อนเหมือนคน มนันั่งหลบั แตค่นเราไม่ไดไ้ป

ดลิูงนอน แตว่า่เรยีนกบัลิงได ้ท่ีเรานั่งภาวนาเป็นงว่งเหงา

หาวนอนได ้คือวา่เรยีนสมาธิจากลิง ลิงมะกอกท่ีมนัมากินใบไม้

ตามขา้งถํา้ผาปลอ่งเรา นั่นน่ะมนันั่งสมาธิลิง หาวนอน อย่าไป

เรยีนอยา่งนัน้ เม่ือนั่งสมาธิแลว้ ทา่นใหยื้ดตวัใหเ้ท่ียงตรง ไม่ให้

นั่งสอ่มสอ่ลงไป ไม่ใหก้ม้นกั ไม่ใหเ้งยนกั เรยีกวา่ตัง้ใจ ตัง้ตวั 
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คาํวา่ตัง้ใจน่ะตัง้หมดตวั ถา้ใจมนัยงัหลงลืมไปง่วงเหงา

หาวนอน ใหเ้ตือนจิตของเราเวลานีใ้หไ้ด ้วา่นีม้นัสมาธิวานร 

วานรก็แปลวา่ลิง ลิงก็แปลวา่วอก วอก ๓๒ ภาษาเหนือเคา้วา่ 

วอก ๓๒ ลิงนัน้เคา้วา่วอก เคา้ก็วา่ลิง มนัเหนือคาํวา่วอก มนั

วอกแวก ถา้ใครเห็นลิงจะรูไ้ดเ้ขา้ใจ ไม่มีเวลาสงบ จิตใจของ

คนเรานีก็้คลา้ยกนักบัวานร คลา้ยกนักบัลิง คือมนัวอกแวก

หวั่นไหวอยู่เสมอ ไม่วา่เสียงอะไรดงัก๊อกแก๊กกุ๊กกิก๊ รุนแรงเบาก็

ตาม จิตนัน้มนัจงึวอกแวกไปแลว้ ไปตามเสียง เสียงดีก็อยากฟัง 

เสียงเคา้ดดุา่วา่รา้ยปา้ยสีใหไ้ม่ชอบ โกรธเกลียดขึน้มา นั่น

แหละคือวา่จติไม่สงบตัง้มั่นในสมาธิภาวนา  

เหตนุัน้ถา้จิตเราทกุคนผูใ้ดก็ตาม ถา้ยงังว่งเหงาหาวนอน 

นิวรณท์ัง้ ๕ กามฉันท ์พยาบาท ถนีมิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจ

จะ ความฟุ้งซ่านราํคาญ วิจกิิจฉา ถา้จติยงัมีสงสยันัน้วา่ 

สงสยัน่ีคือจิตออกนอกทัง้นัน้แหละ จิตขาดสติสมัปะชญัญะ จิต

ไม่มีความระลกึ อยู่ในตวัอยูใ่นใจ เรานั่งสมาธิภาวนา มนัก็ได้
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แตเ่พียงระเบยีบ ระเบียบนั่ง แตจ่ิตไม่เป็นสมาธิให ้มนัหลงมนั

ลืม หลงลืมภาวนาขาดสติ  

สตินัน้ท่านวา่ ตอ้งใชใ้นท่ีทกุสถาน ในกาลทกุเม่ือ ทัง้กาย

จะเคล่ือนไหวไปมา ทาํกิจกรรมการงานใดๆก็ตอ้งมีสติในส่ิงท่ี

ตนทาํ คาํวา่การงานทางกาย กายถา้เคล่ือนไหว เคล่ือนจากนั่ง

ไปยืน เคล่ือนจากยืนไปเดิน เคล่ือนจากเดินมานั่ง ช่ือวา่การงาน

ทางกายตอ้งมีสติ คนท่ีขาดสติ และไม่ขาดสติจะรูไ้ดเ้ขา้ใจใน

เวลาทาํ ทาํอะไรก็ตามตอ้งมีสติ ถา้ไม่มีสติมนัเป็นอย่างไร 

ทาํงานจบัน่ี ผ่าขวานทาํงานก็มกัจะถกูแขง้ ถกูขา ถกูตีน ถกูมือ 

เดินไปก็ตาํตอ ตาํไม ้ทาํอะไรมีแตผิ่ดพลาดทัง้นัน้ น่ีคือวา่ขาด

สติ อย่าไปคิดวา่เราเป็นนกัภาวนา ยงัไม่ใช่นกัภาวนาท่ีดี นกั

ภาวนาท่ีดีตอ้งมีสติ อะไรควรทาํ ทาํแลว้เกิดผลประโยชนม์า

อย่างไร ส่ิงท่ีเราทาํนัน้เป็นบญุหรอืเป็นบาป ตอ้งมีสติระลกึ  

ถา้เราฟังเทา่นีย้งัไม่พอ เราตอ้งทาํ ตอ้งทาํ ตอ้งมีสติความ

ระลกึ ระลกึอยู่ในตวัในกายวาจาจิตของเรานั่นแหละ ถา้ไม่

ระลกึอย่างนัน้ มีแตค่วามผิดพลาด นั่งก็งว่งเหงาหาวนอน ถา้ไม่
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นั่งสมาธิ นั่งธรรมดาก็ชอบเป็นคนเลน่คนคยุ ไม่สนใจในการเดิน

จงกรม ไม่สนใจอยู่ในท่ีสงบระงบัของตวัเอง มกัจะไปขึน้กฏิุนัน้

ลงกฏิุนี ้ไปคยุท่านัน้คยุทา่นี ้ยิ่งใกลจ้ะออกพรรษาก็คยุเรือ่งไป

เท่ียวไปเตร ่ไปวิเวกภาวนาในป่าบา้ง คิดในเรื่องสกึหาลาเพศ

บา้ง เหลา่นีล้ว้นแลว้แตไ่ม่เขา้ในหลกัเกณฑส์มาธิทัง้นัน้ ท่ีเรา

พดูก็ดี ทาํก็ดี มนัเป็นไปเพ่ือเรื่องภายนอกนัน้ใหพ้ากนัคอยระวงั 

ทาํอะไรใหมี้สติ ถา้เราฟังเทา่นีย้งัไม่พอ เราตอ้งทาํแลว้ก็มีสติ

หรอืไม่ ถา้ไมมี่ก็หดัใหม้นัมีขึน้ ตอ้งเอาสติธรรมดานีก้่อนใหไ้ด ้ 

เม่ือสติธรรมดานีแ้หละยงัไม่ได ้มนัจะไปไดส้มาธิภาวนาท่ี

ไหน คือจิตมนัลอยอยู่ ไม่มาสงบตัง้มั่น ไมม่าสงบในท่ีบรกิรรม

ภาวนาพทุโธนัน้ มนัลอย คาํวา่ลอยเล่ือน จิตมนัเล่ือนท่ีอยู่ เรา

ทกุคนคงไดพ้บไดเ้ห็นวา่ อสรพิษคืองทูัง้หลาย ไม่วา่ตวัเลก็ตวั

ใหญ่ งมีูพิษไม่มีพิษ มนัไปทางไหน มนัลอยไป ท่ีได ้(เสียงไม่

ชดั)ท่ีลอยของง ูคือจิตเรามนัลอยเหมือนง ูเรานั่งท่ีน่ี ภาวนาท่ีน่ี

มนัไม่อยูท่ี่น่ี มนัลอยไปท่ีอ่ืน คิดอะไรตอ่มิอะไร อนัเป็นเรื่อง

ฟุ้งซา่นราํคาญทัง้นัน้ ไม่เป็นความสงบระงบัเยือกเย็นสบาย 
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เรยีกวา่จิตมนัลอยไปเหมือนง ูแตม่นัเป็นงใูนใจ มนัไม่ใช่งู

ภายนอก งใูนใจนัน้ ถา้ขาดสติเม่ือใดเวลาใด มนัก็ลอยไปอย่าง

นัน้น่ะ ทีนีเ้ราจะมาจาํกดัอย่างไร… 

จะตอ้งจาํกดัวา่ พระพทุธเจา้สอนสาวกทัง้หลายใหภ้าวนา

ทกุลมหายใจเขา้ออก หรอืวา่ใหไ้ดน้กึถึงความตายใหไ้ดท้กุลม

หายใจเขา้ออก ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นการเตือนสติ ใหเ้รานกึใหเ้ราเจรญิ 

เอาใหไ้ด ้ถา้ไม่ไดแ้ลว้มนัก็ลอยไปหมด เล่ือนลอย เรยีกวา่เป็น

คนเรยีกวา่คนเล่ือนลอย จิตเล่ือนลอย พระ เณร แม่ขาว นางชี 

จิตใจเล่ือนลอย ไม่สงบตัง้มั่น แลว้ก็วา่ตวัเองภาวนา มนัภาวนา

แบบไหนก็ไม่รู ้ทาํไมจงึนั่งภาวนาก็ง่วงเหงาหาวนอนไปหมด 

ตอ้งตัง้ใจใหม ่แกไ้ขตวัเองใหไ้ด ้ไม่มีใครจะไปแกไ้ปไขตวัเองให้

เราได ้พระพทุธองคท์า่นทรงตรสัวา่ อตัตาหิ อตัตโน นาโถ ตน

เป็นท่ีพึ่งของตน คาํวา่ตนเป็นท่ีพึ่งของตนนัน้ เราตอ้งทาํเอง 

ปฏิบติัเองใหม้นัเกิดแกไ้ขความงว่งเหงาหาวนอนน่ี ขอ้เดียวให้

มนัไดก้่อน ถา้แกไ้ม่ไดแ้ลว้ อย่าไปหวงัเอาท่ีอ่ืนอีกไม่ได ้ 
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คาํวา่มีสติ ถา้จิตมนัอยูใ่นอารมณนิ์วรณท์ัง้ ๕ อยู่ มนัถอน

ออกมาไม่ได ้จะจดัวา่เป็นสมาธิภาวนาไมไ่ด ้กามฉนัท ์

พยาบาท ถีนมิทธิ อทุธจัจะ กกุกจุจะ วิจิกิจฉา ยงัมีอยู่ในใจ

ปถุชุนคนเราตราบใด ช่ือวา่ยงัไม่ตัง้ใจภาวนาทัง้นัน้แหละ ยงัไม่

ตัง้ใจ ยงัไม่เอาจรงิ จะไปเอาเม่ือไรเวลาใดใหม้นัจรงิลงไป ถา้เรา

ไม่เอาเด๋ียวนี ้ไม่ภาวนาเด๋ียวนี ้ไม่นกึ ไม่เจรญิ ไม่วิวฒัน์

พฒันาการตวัเองในเวลานี ้น่ี ไม่มีเวลา เด๋ียวก็เขา้ใจวา่หมด

เวลาแลว้ หาเวลาไม่ได ้เวลาชั่วโมงนาทีมนัหมดท่ีไหน มนัไม่

หมด มนัวนอยู่ในอาการอนัเก่า ใหเ้ราแกไ้ขตวัเองใหใ้หม่ขึน้มา 

อารมณเ์ก่าๆ เคยคิด เคยนกึ เคยพดู เคยทาํอะไรมาในส่ิง

ฟุ้งซา่นราํคาญทัง้หมดนั่นแหละ  

ถา้จิตนีม้นัขาดสติเม่ือใด เราพดูอะไรก็เรยีกวา่ไม่สมบรูณ์

แบบ เล่ือนลอยไปเรื่อย เม่ือขาดสติแลว้ สมาธิมนัก็ขาดไป เม่ือ

ขาดสติ ขาดสมาธิ ปัญญามนัก็เกิดไม่ได ้ญาณอนัวิเศษยิ่ง

ห่างไกล จะเกิดขึน้อย่างใด คือขอ้แรกมนัก็ทาํไม่ไดแ้ลว้ เรยีกวา่

สติ สติความระลกึไม่มีในจิต สมาธิก็ฟุง้ซา่นอยู่ไม่ได ้ความ
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ระลกึอยู่ในจิต เวลาภาวนาทา่นใหร้ะลกึอยูใ่นจิต ในจิตนั่น

แหละก็ตอ้งมีอยู่ในกาย ในกายในจิตนั่นแหละก็ตอ้งอยู่ท่ีวาจา 

กาย วาจา จิตนั่นน่ะมนัเป็นอนัเดียว ไม่ใชห่ลายอนั เวลามนัยงั

ครองชีวิตอยู่ กายทาํอย่างไรจิตมนัก็ไปอย่างนัน้ วาจาพดู

อย่างไร จิตมนัก็ไปอย่างนัน้ วาจาเป็นอย่างไร จิตมนัก็คิดลุม่

หลงมวัเมาอยา่งคนเราทาํพดูคิดนั่นแหละ  

ดงันัน้สติความระลกึได ้ดสิูท่านครูบาอาจารยเ์จา้ทัง้หลาย 

เวลาภาวนาทา่นจงึใหอ้บุายย่อๆ อยา่งวา่นกึถงึความตายท่ีจะ

มาถงึตน นกึถงึพทุโธ คณุพระพทุธเจา้ นกึถึงธรรมเจา้ นกึถึง

พระสงัฆเจา้ ส่ิงเหลา่นีถ้า้ตัง้ใจนกึจรงิๆ จนเอาจิตใจของตนหาย

ความง่วงเหงาหาวนอนได ้จิตมนัจะสวา่งไสวขึน้มา เรยีกวา่จะ

ประพฤติดี ปฏิบติัชอบได ้ถา้ขัน้โลกๆธรรมดาน่ีแหละก็เอาไม่อยู่ 

เวลากิเลสความโกรธมนัเกิดขึน้ ก็มาเห็นเวลามนัโกรธ มนัก็

ระงบัไม่อยู่ พอขาดสติ ความโลภมนัเกิดขึน้ มนัขาดสติ เอาไม่

อยู่ ความหลงมนัเกิดขึน้ มนัขาดสติ เอาไมอ่ยู่ ตอ้งรวมจติรวม

ใจเขา้มาภายใน ท่ีพระพทุธเจา้พระองคเ์ตือนวา่ ภาวนาใหม้นั
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ไดท้กุลมหายใจเขา้ออกนะ ท่านวา่อย่างนี ้แลว้จิตใจเราทาํ

ไดม้ัย้ นกึพทุโธไดท้กุลมหายใจเขา้ออกมัย้ นกึถงึความตายท่ีจะ

มาถงึตนใหไ้ดท้กุลมหายใจเขา้ออกนัน้ จิตเราทาํไดม้ัย้ ใจเราตัง้

มั่นไดม้ัย้ นกึไดเ้จรญิไดอ้ย่างทา่นสอนมัย้ ตอ้งดใูนจิตในใจ ดู

ความประพฤติความกระทาํของเราเอง  

ตวัเราของเราท่ีไหน รา่งกายสงัขารนี ้ธาตดิุน ธาตนุํา้ ธาตุ

ไฟ ธาตลุมประชมุกนัอยู่เท่านัน้ เราจะมายดึมาถือวา่เป็นตวัเรา

ของเรา จรงิๆไม่ได ้ธาตแุทม้นัไม่ใช่ตวัเรา ธาตแุทก็้คือธาตดิุน 

เอาดินมาป้ันเป็นตวัคนเรา เม่ือไดธ้าตดิุน กอ้นดินกอ้นนีม้าแลว้ 

เราไม่ประพฤติปฏิบติัใหดี้ ขาดสติ ไม่ระลกึท่ีจะพิจารณา กิเลส

โลเลในใจมนัก็โลเลละ เพราะไม่ภาวนาดใูหรู้แ้จง้ดว้ยปัญญา 

เม่ือรูปผ่านตา ไม่วา่รูปคน รูปสตัว ์รูปวตัถขุา้วของอะไรตอ่มิ

อะไร เจา้โลภะจิตมนัก็เกิดขึน้ เจา้โมหะอวชิชาตณัหามนัก็

เกิดขึน้ คือมนัมีอยู่แลว้ กิเลสๆนัน้ท่านวา่เป็นไฟ ท่านจดัวา่ไฟ

ความโกรธ ไฟความโลภ ไฟความหลง คือมนัจิตใจรอ้นระออุยู่

ดว้ยอาํนาจของกิเลสนัน้ ทา่นวา่มนัเป็นไฟ ไฟไหมห้วัใจมนษุย์
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และสตัวท์ัง้หลาย เพราะมนษุยแ์ละสตัวท์ัง้หลายขาดสติ ขาด

สมาธิ ขาดปัญญา ขาดวิชาความรูใ้นทางพทุธศาสนา เม่ือมนั

ขาดแลว้มนัก็บกพรอ่งไปหมด  

เพราะฉะนัน้ใหต้ัง้ตวัตัง้ใจขึน้มา ระลกึขึน้มา อยา่ใหข้าดสติ 

นั่งก็ภาวนาอยู่ใหไ้ด ้มรณัง เม ภาวิสสต ินกึเตือนใจของตนให้

ไดว้า่ เรานั่งอยู่ เราก็นั่งรอวนัตาย ถา้ความตายมาถงึเขา้ เรานั่ง

อยู่ก็ตายได ้เราพดูอยู่ก็ตายได ้อย่าไปเขา้ใจวา่ปลอดภยั

อนัตราย มีแตภ่ยัอนัตรายทัง้นัน้ ภยัอนัตรายท่ีเราจะตอ้งระวงั 

ตอ้งระวงัจิต มนัเป็นท่ีจิต เป็นท่ีใจ ใหใ้จของเรานัน้มีคณุพระอยู่

ในใจ ใหใ้จอยูใ่นพระ คาํวา่พระนัน้จิตสงบ จิตตัง้มั่น จติมีสติ มี

ความระลกึสอนจิตสอนใจของตวัเองอยู่ ไม่หลงไม่ลืม นั่นแหละ

เรยีกวา่จิตอยูใ่นคณุพระ ไมใ่ช่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆท่ี์

เป็นรูปเป็นรา่งโนน่ พระในจติ พระในใจ พระในความประพฤติ

ปฏิบติัของเราทกุคน จงึจดัวา่เป็นพระแท ้ละกิเลสความโกรธ 

บรรเทากิเลสความโกรธได ้นั่นแหละ องคพ์ระอยู่ท่ีน่ี บรรเทา
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ความโลภ โลภะจิตในจิตในใจออกใหไ้ด ้ละความหลงออกจาก

จิตใจใหไ้ดน้ั่นแหละ เป็นพระ  

ไม่ใช่วา่บวชเป็นพระเป็นเณร นุ่งเหลืองห่มเหลืองแลว้ใจมนั

จะเหลืองเหมือนผา้ มนัไม่ได ้ตอ้งละความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ตดัความโกรธ ความโลภ ความหลงของตนใหไ้ด ้

ไม่ใช่วา่บวชแลว้ก็เป็นพระแลว้ก็แลว้ไป ไม่ภาวนาละกิเลส มนัก็

ไดแ้คส่มมติุวา่พระเท่านัน้หละ นุง่ผา้เหลือง ผา้เหลืองใครก็นุ่ง

ได ้ในรา้นคา้ของเจ๊กของจีน เคา้ขายเขียนวา่ผา้เหลืองนะ่ 

เยอะแยะไป ไม่ใช่ผา้เหลืองมนัดี จิตคนเราท่ีละเวน้จากความชั่ว

ตา่งๆ เวน้จากฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤติผิดในกาม กลา่ว

มสุาวาท เวน้จากด่ืมกินสรุาเมรยัเป็นตน้ เราเลิกละส่ิงท่ีไม่ดีได้

เน่ียแหละ ท่านเรยีกวา่คณุพระ พระพทุธเจา้อยูท่ี่ใจ พระธรรม

คาํสอนพระธรรมวินยั พระธรรมพระวินยัก็อยู่ท่ีใจ คณุพระอรยิ

สงฆส์าวกก็อยู่ท่ีจิตนั่นแหละ อยูท่ี่ใจของเรา ใจนีท้่านจงึวา่ให้

ตัง้ใจขึน้มา ระลกึขึน้มา  
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ใจโลเลใหพ้าละกนัทิง้ ใจโลเลไดแ้ก่อะไร ใจขีพ้ดูขีค้ยุ ใจไม่

สงบ พดูเก่งคยุเก่ง เลน่เกง่ นั่นแหละตวัใจกิเลส ใจอนันีแ้หละ

มนัพาใหเ้กิดใหแ้ก่ใหเ้จ็บใหไ้ขใ้หต้าย มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ใน

โลกนี ้ไม่จบไม่สิน้ เพราะเราไม่รูเ้ลห่เ์หล่ียมกลมารยาของกิเลส 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองครู์เ้ลห่เ์หล่ียมของมาร สงัขารมาร 

มนัไม่ใช่อยูท่ี่อ่ืน มนัก็อยูท่ี่ใจมนษุยค์นเราท่ีไม่เลิกไม่ละกิเลส

นั่นแหละ จิตอนัเกา่นั่นแหละ เม่ือมนัหลง มนัก็เป็นสงัขารมาร 

เป็นมารคือสงัขาร เป็นกิเลสมาร กิเลสราคะ โทสะ โมหะ มนัก็

จิตนั่นแหละ เหตนุัน้กิเลสโลเล พระองคส์อนใหล้ะ เราละไดห้รอื

ยงั เราตัง้ใจจะละมนัหรอืยงั ตอ้งเตือนตนเตือนใจใหม้นัได ้ภยั

อนัตรายเกิดขึน้ไดท้กุเวลาผูป้ระมาท  

คาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้มนัยงัมีวเิศษอยู่ เขม้ขน้อยู่

ตัง้แตพ่ระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้เทศนส์อนไว ้ปฐมเทศนาจนถึง

ปัจฉิมวาจาสดุทา้ยดบัขนัธเ์ขา้สูน่ฤพาน พระธรรมท่ี

พระพทุธเจา้สอนนัน้ยงัเขม้ขน้อยู่ แตม่นัเป็นท่ีจิตใจของผูป้ฏิบติั

สาวกทัง้หลาย ไม่ตัง้ใจ ไมท่าํจรงิ ไม่ปฏิบติัจรงิ ตอ้งใหรู้เ้ลห่์
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มารยาสาไถของกิเลส คือเด๋ียวนีจ้ิตใจคนเรามนัไปเช่ือมารกิเลส 

ไม่เช่ือพระพทุธเจา้ ทัง้ท่ีพระพทุธเจา้นัน้ เคา้หลอ่เป็น

พระพทุธรูปไวป้างตา่งๆ ยืนก็มี นอนสหีไสยาสนก็์มี นั่งขดัสมาธิ

เพชรก็มี นั่งแบบธรรมดาก็มี ทีนีพ้อเราจะมานั่งขดัสมาธิเพชร

อย่างหลวงพอ่เพชร หลวงพอ่ขดัสมาธิเพชร ทาํไม่ได ้

พระพทุธรูปทองทา่นยงัทาํได ้แลว้ท่านนั่งไดน้านกวา่เราดว้ย 

ท่านนั่งตลอดกาล ไม่มีกาลไม่มีเวลา เราทกุคนใหมี้สติตอ่ไป

อย่าไดข้าดสติ  

สตินีมี้ทัง้อย่างหยาบ อย่างกลาง อยา่งละเอียด สติในเวลา

ทาํงานทาํการ สติมีในเวลาพดูจาปราศรยั จะตอ้งมีสติควบคมุ

ไปวา่ มนัพดูเรือ่งกิเลสความโกรธ ความโลภ ความหลงอย่างไร 

หรอืมนัพดูเพ่ือละกิเลสความโกรธ ความโลภ ความหลงก็ใหรู้ไ้ป 

ขาดไม่ได ้ขาดสติไม่ได ้เด๋ียวนีจ้ิตใจมนษุยค์นเรามนัขาด จงึไม่รู ้

วา่ทาํบาปอยา่งไร ทาํบญุอย่างไร ไม่รูจ้กับาป อาศยักิเลส

เกิดขึน้อย่างไร ก็ทาํไปพดูไป โลกภายนอกจงึไดวุ้น่วาย

เดือดรอ้น เพราะมนัขาดสติ โลกภายใน นกัพรต นกับวช ผู้
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ปฏิบติั ผูต้ัง้ใจ ภาวนาหลบัตามนัก็ยงัมีงว่งเหงาหาวนอน เรานี ้

แหละคือวา่มนัยงัไม่ไดเ้ตรยีมเลิกละ  

ตอ่ไปใหเ้ราทกุคนเตรยีมเลิก เตรยีมละมนัเสียที อยา่ปลอ่ย

ใหม้นัมายํ่ายีหวัใจเรา มนัเหยียบยํ่ามานานแลว้ กิเลสความ

โกรธ มนัครอบกาย วาจา จติของเรามาตัง้แตเ่อนกชาติมาแลว้ 

เรายงัจะไปโกรธตามมนัไปร ึยงัจะถือวา่ความโกรธเป็นตวัเป็น

ตนของเราอยูร่ ึยงัไม่เห็นวา่ความโกรธนัน้เป็นอาํนาจ มีอาํนาจ

ใหญ่ร ึตอ้งภาวนาดใูหรู้แ้จง้ดว้ยสติปัญญาของตวัเอง ไม่ใช่ผูอ่ื้น

พิจารณาให ้ตวัเองตอ้งพิจารณาตวัเอง ภาวนาดกูายดใูจ ดู

ความประพฤติปฏิบติัของตวัเอง อะไรผิด อะไรถกู อะไรดี อะไร

ไม่ดี สว่นใดไม่ดี ทา่นเรยีกวา่บาป อยา่ไปทาํ สว่นใดทาํดีท่านวา่

บญุ ใหท้าํ นีต้อ้งทาํประกอบ ส่ิงใดท่ีเป็นบาปเป็นอกศุลเราตอ้ง

ละตอ้งเลิก ตอ้งรูไ้วด้ว้ย รูไ้วก้่อนวา่ทาํอยา่งนัน้เป็นทาํอย่างนัน้

เป็นบาป พดูอย่างนัน้เป็นบาป คิดอย่างนัน้เป็นบาป ลืมสติเป็น

บาป ขาดสติเป็นบาป มีสติเป็นบญุ สติตวัเดียวนั่นแหละสาํคญั 

ถา้มีสติขึน้มาเม่ือใดเวลาใด เวลาปฏิบติับชูาภาวนา มนัมีอยู่ทกุ
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อิรยิาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน มีอยู่ทกุลมหายใจ เรยีกวา่มีเวลาทาํ

ความดีไดท้กุเวลา ชั่วโมง นาที วนิาที เป็นเวลาทาํความดี 

ภาวนาไดท้ัง้นัน้  

แตน่ี่คนเรามนัไม่มีความสนใจ ไม่มีความตัง้ใจ จงึปลอ่ยให้

ความง่วงเหงาหาวนอนเขา้มาทบัถมจิตใจ ทาํอะไรก็จะเอาแต่

หนา้ เอาแตต่าเอาแตช่ื่อแตเ่สียง ไม่เอามรรคผลนิพพาน มรรค

ผลนิพพานอยูท่ี่ไหน มรรคผลนิพพานก็อยูท่ี่กาย วาจา จติของ

คนเราทกุคน จะไปหามรรคผลนิพพานท่ีอ่ืนน่ะไมมี่ ไม่เห็น ไม่

เขา้ใจ มนัมีอยู่ท่ีกายวาจาจติของคนเรา ถา้คนเราตัง้อกตัง้ใจ

ภาวนาจรงิๆ มรรคผลนิพพานมนัจงึจะเกิดมีขึน้ เม่ือคนไม่ทาํ ไม่

ปฏิบติัปลอ่ยปละละเลย มีแตพ่ดู มีแตค่ยุกนั ในส่ิงท่ีไม่เป็น

สาระประโยชน ์ทาํอะไรส่ิงท่ีไม่ดีทัง้มวลนั่นแหละ มนัเป็นอวิชชา 

ทาํดว้ยอวิชชา ความไม่รู ้พดูดว้ยอวิชชา ความไม่รู ้เวลาพดู คิด 

ดว้ยอวิชชาความไม่รู ้คิดเรื่อยเป่ือยไป ไมคิ่ดอยู่ในกายในจิต ไม่

คิดภาวนาทกุลมหายใจเขา้ออก ไม่เตือนใจของตนนัน้ใหไ้ดท้กุ

ลมหายใจเขา้ออกวา่ เราเกิดมาแลว้นะ่ มนัขยบัเขา้ไปสูค่วาม
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ตายทกุเวลา เวลาความตายมาถงึเขา้ เวลามนัจะเจ็บไขไ้ดป่้วย

ขึน้มา มนัมีไดท้กุเวลา  

เพราะเราไม่ตัง้ใจ ไม่เจรญิภาวนา นั่งอยู่ดีๆก็มีตะขาบมา

กดั หรอืตวัเองไปจบัตะขาบ ไม่ระมดัระวงั มนัก็กดัเอา จะไปติ

วา่ตะขาบไม่ดี ไม่ได ้ตะขาบมนัดี มนัยงัเตือนใหเ้รารูว้า่ใครอย่า

ไปนอนเฉยๆ ไม่สวดมนตว์ิรูปักเข ไม่ภาวนาพทุโธในใจ จิตใจ

ไม่สงบระงบัก็ไปนอน อนันัน้แหละ ตะขาบมนัจะกดัทกุคนแหละ 

เพราะคนเรานอนหลบันัน้เหมือนกบัตาย ท่านวา่ งมูาก็กดัได ้

เสือมาก็กดักินได ้ตะขาบมามนัก็กดัได ้นอนไม่ภาวนา นอนไม่

สวดมนต ์นอนไม่เจรญิวิรูปักเข วิรูปักเขนะ่เป็นคาถา

พระพทุธเจา้สอนไว ้ถา้ผูใ้ดเจรญิบอ่ยๆ ภยัอนัตรายจะไม่มี ไม่

วา่ภยัอนัตรายจะเกิดมาจากคน จากสตัว ์จากอะไรก็ตาม วิรูปัก

เข ใหเ้จรญิ ไมใ่ช่วา่ตะขาบกดัแลว้เราก็มาเจรญิภายหลงั หรอื

วา่ตะขาบกดัมือแลว้มาเจรญิ วิรูปักเขห ิเม เมตตงั เป่า มนัไม่ได้

หละ มนัเป็นผลแลว้ ผลเจ็บ ผลทกุขม์าถึงแลว้ ตอ้งทาํไวก้่อน 

ระมดัระวงัไวก้อ่น เจรญิไวน้กึไว ้วา่ตอ้งหาเวลา นกึไดเ้จรญิได้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 17 
 

เม่ือใดเวลาใดถือวา่ เป็นสิรมิงคลแก่ตวัเราทกุคน เป็นเกราะแกว้

ปอ้งกนัเจ็ดชัน้ ภยัอนัตรายตา่งๆเขา้มากลํา้กรายรูปขนัธ์

รา่งกายไม่ได ้ฉะนัน้คาถาในทางพระพทุธศาสนาเราไดจ้ดจาํ

อะไร ท่านจงึใหส้วดใหเ้จรญิไว ้มนัเป็นสิรมิงคลทัง้ตนและ

บคุคลผูอ่ื้นดว้ย  

แตค่นเรามนัมองไม่เหน็ เขา้ใจไม่ถกู จงึไม่มีศรทัธาท่ีจะ

เจรญิ ท่ีจะประกอบกระทาํใหเ้กิดใหมี้ขึน้ เลยมีแตจ่ะคอยท่าเอา 

รอท่าเอา เม่ือใดมนัจะเกิดมีขึน้ บญุอย่างนัน้ ความสขุอย่างนัน้ 

สบายอยา่งนัน้ เม่ือใดมนัจะมาเกิดมีขึน้ เม่ือใดมนัจะมีขึน้ในตวั

เราเอง มนัคอยท่าเอา แบมือรบัอย่างเดียวไม่ได ้ตอ้งประกอบ

กระทาํ ส่ิงทัง้หลายมาจากกรรมดีกรรมชั่ว ตวักระทาํทัง้นัน้

แหละ แตว่า่เพราะอวชิชาความไม่รูข้าดสติ ขาดสมาธิ ขาด

ภาวนา มนัจงึไม่รูไ้ม่เขา้ใจ เม่ือไม่รูไ้ม่เขา้ใจ มนัก็หลงใหลไป

ตามอาํนาจกิเลส กิเลสอนัใดมนัผลบุโผลข่ึน้มา มนัก็ไปตาม

กิเลส เพราะไม่ตัง้ใจ ไม่รวมใจลงไปในเวลาปัจจบุนัอยู่  
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ถา้รวมจิตรวมใจเป็นปัจจุบนัธรรม จะอยูท่ี่ไหนก็ตาม อยู่

ในกายวาจาจติของตน ตัง้แตเ่กิดจนตายน่ะ ไม่ตายเม่ือใด จะ

ออกรา่งกายนีไ้ปท่ีอ่ืนไม่ได ้ก็ใหถื้อวา่มีกาย มีจิต มีชีวิต มีลม

หายใจอยู่ ก็นั่นแหละ สมาธิภาวนา ประมาทไม่ได ้อะไรตอ้ง

ประกอบกระทาํอยู่เสมอๆ สติความระลกึได ้ไม่ใช่วา่มนัเป็นตวั

เป็นตนเป็นกอ้นเป็นหน่วยอยู่ เหมือนวตัถภุายนอก ไม่ใช่อย่าง

นัน้ มนัเป็นการเจรญิ เป็นการนกึ เป็นการนอ้ม เป็นการกราบ 

เป็นการไหว ้ไหวพ้ระพทุธเจา้ในใจ ไหวพ้ระธรรมในใจ ไหวพ้ระ

อรยิสงฆส์าวกในจิตในใจ เรากราบไหวภ้ายในจิตใจอยู่ เรา

เจรญิอยู่ นกึอยู่ เตือนใจของเราอยู่ทกุเวลา นั่นจงึช่ือวา่ สาวโก 

สาวกของพระพทุธเจา้นัน้ ทา่นไมน่ั่งอยู่ดว้ยความประมาท นั่งท่ี

ไหนทา่นก็ใหถื้อวา่เป็นนั่งภาวนา ยืนอยูท่ี่ไหนท่านก็ถือวา่เป็น

ยืนภาวนา เดินไปมาท่ีไหนท่านก็ใหถื้อวา่ การเดินไปนัน้เป็นการ

เดินจงกรมภาวนา แมไ้ปรถไปเรอืไปไหนก็ตาม ก็ตอ้งภาวนาไป

ทกุอิรยิาบถ คือไม่ใหใ้จเราวา่งหลงใหลไป ใหด้วงจิตดวงใจมีสติ

อยู่ทกุเวลา มีสมาธิ มีความตัง้มั่น เป็นตวัเป็นตวัตนของตนอยู่
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ทกุเวลา ไม่ใหจ้ิตใจเล่ือนลอย พดูมากปากเปียก คนพดูมาก

ปากเปียกใชไ้ม่ได ้จงเป็นคนพดูนอ้ย พดูดว้ยการมีสติ พดูดว้ย

การมีสมาธิ พดูดว้ยการมีปัญญา พดูดว้ยการมีความเฉลียว

ฉลาด ความรอบรูใ้นกองสงัขาร  

เหตนุัน้หดัใจฝึกใจ หดัตวัฝึกตวั คาํวา่ฝึกฝนอบรม มนัหมด

ทกุอยา่งนั่นแหละ กายก็ฝึก วาจาก็ฝึก จิตก็ฝึก ฝึกแหละ ทา่น

ใหน้กึพทุโธๆ คือถา้นกึพทุโธไดท้กุลมหายใจ จิตใจมนัก็ดีขึน้ สติ

มนัก็ดีขึน้ สมาธิก็ตัง้มั่นขึน้ เม่ือสมาธิตัง้มั่นมนัก็มองเหน็ในจติ

ในใจของตวัเอง อะไรผิดอะไรถกู อะไรรา้ยดี มนัขึน้อยู่ในจิตใจ

นัน้ทัง้นัน้ เหตนุัน้การนั่งสมาธิภาวนา เราจะมาถือการนั่งอย่าง

เดียวไม่ได ้ทกุอิรยิาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ภาวนาได ้เหตนุัน้

พระพทุธเจา้พระองคเ์ป็นสพัพญั�พูทุธะ พระองครู์ ้ท่านวา่ไม่

วา่จะภาวนาบทใด ขอ้ใด ธรรมขอ้ไหนก็ตาม ถา้นกึไดเ้จรญิได้

ทกุลมหายใจ หรอืเหมือนกบัลมหายใจแลว้นั่นแหละจะเขา้ใจใน

ธรรมปฏิบติั ไม่ใช่มนัอยูท่ี่อ่ืน อยูท่ี่ประกอบกระทาํระลกึอยู่

เสมอ  
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น่ีเป็นอบุายในทางพทุธศาสนา เม่ือวา่เราท่านทัง้หลายพา

กนัไดย้ินไดฟั้งแลว้ วา่ก็ใหก้าํหนดจดจาํนาํไปประพฤติปฏิบติั ก็

คงไดร้บัความสขุ ความเจรญิ เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/feck3wOz-fI 
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