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สุนัขหวับาตร 

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

การนั่งสมาธิภาวนาใหถื้อวา่เป็นขอ้วตัรปฏิบติัของตนเอง 

ไม่ใช่วา่ผูอ่ื้นบอกใหน้ั่งจงึนั่ง ใหถื้อวา่วนัหนึ่งคืนหนึ่งใหมี้การ

อย่างนอ้ยนั่งสมาธิภาวนาคืนละสองครัง้ หวัคํ่าหนึ่ง ตอนเชา้

หนึง่ ถา้อยา่งมากก็เรยีกวา่ใหไ้ดม้ากกวา่นัน้ เพราะวา่การนั่ง

สมาธิภาวนานีเ้ป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตน ใจคนเรานัน้มนั

ไม่เหมือนกนั มีความคิดความเหน็ปรุงแตง่มากมายหลายอยา่ง 

ถา้เราไม่ภาวนา ไม่พิจารณา ก็วา่มนัเหมือนๆกนั คนเรามนัไม่

เหมือนกนั บางคนนัน้ทาํไปโดยทาํไปโดยความไม่รูไ้ม่เขา้ใจ จงึ

มีการฝึกฝนอบรม โดยเฉพาะคือวา่หดันั่งขดัสมาธิเพชรใหไ้ด ้

เป็นขอ้ท่ีหนึง่ ถา้หากวา่นั่งขดัสมาธิเพชร เอาขาซา้ยขึน้มาทบัขา

ขวา เอาขาขวาขึน้มาทบัขาซา้ย เอามือขา้งขวาวางทบัมือขา้ง

ซา้ยก็ไม่ได ้ก็แลว้วา่ยากอยู ่เราตอ้งทาํใหไ้ด ้เวน้เสียแตค่นแก่

คนชราเกินไป คนเรายงัเด็กยงัหนุ่มยงัแข็งแรงอยู่ ใหท้าํใหไ้ด ้หดั 

เป็นการฝึกหดั  
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กายแมจ้ะไม่เอาไปสวรรคนิ์พพานก็ตาม เวลาเราฝึกกาย 

มนัก็เก่ียวกบัการฝึกใจเหมือนกนั เพราะใจของคนเรามนัมาอยู่

ในกาย ในรูปรา่งกายนี ้เม่ือกายของเรานั่งสมาธิภาวนา ไม่ไดไ้ป

ท่ีไหน อยูใ่นทา่สงบหลบัตา ทีนีจ้ิตใจมนัก็คลอ้ยตาม เรานกึพุ

ทโธอยู ่ใจเราเพง่อยู่ในองคพ์ทุโธ จิตมนัก็มาอยู่ในองคพ์ทุโธนั่น

แหละ คืออยูท่ี่เราฝึกฝนอบรม ฝึกอยา่งใดอบรมอย่างใดมนัก็ไป

อย่างนัน้ กายกบัใจมนัอยู่ดว้ยกนั เม่ือกายทาํภาวนาอยู ่จิตมนั

ก็ตอ้งภาวนา รวมกนัเขา้ กาย วาจา จิต จะรกัษาศีลก็กาย วาจา 

จิต จะนั่งสมาธิภาวนาได ้ก็กาย วาจา จิต มนัเก่ียวโยงกนั จะ

เกิดความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้งตามทาํนองคลองธรรม ก็เพราะ

ดว้ยกาย วาจา จิตน่ีเอง จงึจะรูไ้ด ้เขา้ใจ พรอ้มดว้ยตา ห ูจมกู 

ลิน้ กาย ใจ ถา้กายจะดีเท่าไร ใจเสียก็ใชไ้ม่ได ้ใจก็ตอ้งดีมี

ศรทัธาเล่ือมใสในการปฏิบติับชูานั่งสมาธิภาวนา ดใูจบางคนวา่ 

เกิดเป็นใจใบใ้จบา้ เสียจรติผิดมนษุย ์รอ้งไหน้ ํา้ตาไหล ไม่ได้

เรื่องไม่ไดร้าว คือวา่ใจมนัเสีย ใจบาป เรยีกวา่ใจบา้ใจใบ ้ถึงขัน้

นัน้ก็ทาํไม่ไดอี้กเหมือนกนั  
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มนุสสปตลิาโภ การเกิดมาเป็นคนเป็นมนษุย ์มีกายดี มีใจ

ดี พรอ้มดว้ยมีศรทัธาความเช่ือในคณุพระพทุธเจา้ มีศรทัธา

ความเช่ือในคณุพระธรรม มีศรทัธาความเช่ือในคณุพระอรยิ

สงฆส์าวก วา่พระสาวกของพระพทุธเจา้นัน้ ลว้นแลว้แตท่่าน

ภาวนาทาํความเพียรละกิเลส ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ศีล ทาน

มนัเป็นไปเอง ไม่ใช่มนัไหลไปเองเหมือนนํา้ จิตใจคนเรานัน้จะดี

ขึน้มาตอ้งทาํดี เรยีกวา่บาํเพ็ญทาน รกัษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ 

ศีล ๒๒๗ พรอ้มดว้ยการสดบัรบัฟังพระธรรมคาํสั่งสอน 

ประพฤติตวัใหดี้ ทัง้กาย ทัง้วาจา ทัง้จิตทัง้ใจ จงึรวมลงไปวา่พุ

ทโธอยู่ในดวงใจ บรกิรรมพทุโธ เม่ือบรกิรรมพทุโธ จิตก็รวมลง

ในพทุโธนัน้ คือจิตไม่วุน่วายภายนอก จิตภาวนาไดท้กุลม

หายใจ จิตสรา้งคณุงามความดีใหเ้กิดมีขึน้อยู่ทกุวนัทกุคืน ไม่ได้

ทอดธุระ ถา้จติของผูใ้ดไม่ภาวนา มองไม่เห็นคณุงามความดีท่ี

ตวัประพฤติมาและประพฤติอยู่ เป็นตน้วา่ออกพรรษาแลว้จิตก็

ฟุ้งซา่นราํคาญ ภาวนาอยู่ไมไ่ด ้จะตอ้งหอบถงุใหญ่ หอบบาตร 
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หอบไมไ้ผ่ไปทาํกลดอยู่โน่น เมืองอีสาน อนันีคื้อวา่จิตฟุง้ซา่น บ่

ภาวนา  

ดงันัน้เราตอ้งตัง้ใจ อย่าไปใหม้นัฟุง้ซา่นออกไปตามอาํนาจ

ของตณัหา อนัตณัหาท่านแปลวา่ความอยาก ความอยากได ้

อยากมี อยากเป็น อยากมี เกินท่ีมนัเป็นมนัมี เกินบญุบารมีท่ี

ตนจะไดจ้ะถงึเป็นทกุข ์มนัจะนาํความทกุขม์าให ้จะมีความรอ้น

ไหมใ้นหวัใจไม่จบ จิตไม่ภาวนา บางอาจารยท์า่นวา่ จติใจ

คนเรานัน้ถา้มนัไม่สงบระงบัไม่ภาวนา เปรยีบเหมือนสนุขั สนุขั

เป็นบาดเป็นแผลในหวัของมนั ไปนอนท่ีไหนก็ไม่สบาย คือมนัมี

หนอนอยู่ใน ไชกินเนือ้หนงั กินเนือ้ของสนุขัอยู่ นอนท่ีนีม้นัก็ท่ีนี ้

ไม่ดี ลกุจากท่ีน่ีไปนอนท่ีโนน้ ก็ไม่สบายอยู่นั่น มนัมีหนอน มนัมี

หนอนไชกินเนือ้หนงัของสนุขันัน้ เขาใหช่ื้อเรยีกวา่หมาหวับาตร 

หมาหวับาตร หมาท่ีมนัเป็นบาดเป็นแผล ไปนอนท่ีไหนก็ทกุข์

เท่าเก่า ท่ีความนกึความคิดของเราทกุคน ถา้คิดไปในทางท่ีไม่ดี 

มนัเปรยีบเหมือนอย่างวา่สนุขัหวับาตร หมาหวับาตร มนัรอ้น 
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อยู่ท่ีไหนก็รอ้น มนัมีเหตปัุจจยัอยู่ในนัน้ ถา้บาดแผลมนัหายดี 

หมาตวันัน้ก็นอนท่ีไหนก็สบาย หลบัได ้ 

คนเราถา้ตัง้อยู่ในทาน ในศีล ในภาวนาพทุโธ ไม่ประมาท 

อยู่ท่ีน่ีก็ภาวนา ไปท่ีอ่ืนก็ภาวนา รา่งกายสงัขารท่ีเรามายดึมา

ถือวา่ตวัเราของเรา จะกาํหนดอนัใดมนัมีอยู่เต็มตวัดว้ยกนัทกุ

คน เราจะกาํหนดวา่รา่งกายนีเ้ป็นกอ้นอสภุะคือไม่งาม ก็ดเูถิด 

ท่ีไหนมนัสวยมนังาม รา่งกายท่ีมีหนงัหุม้อยู่ ถา้มีบาดแผลถกู

มีดบาดเขา้ไป เอาหละ มีเลือดไหลออกมา ในรา่งกายของ

คนเรามนัไม่ใช่ท่ีเหมือนเราตาดผิูวเผินไมพ่ิจารณา นํา้เลือด

นํา้เหลืองอยู่เต็มตวัตลอดทกุคน ยงัมีชีวิตอยู่ก็แสดงถงึอสภุ

กรรมฐาน มีอยู่นัน้ ถา้เราตายเม่ือใดละ ยิ่งเน่าใหญ่  

ฉะนัน้ธุดงคข์อ้หนึง่ พระพทุธเจา้สอนสาวกในครัง้พทุธกาล

วา่ โส สานิกงัคะ อยู่ป่าชา้ เย่ียมป่าชา้ ไปภาวนาในป่าชา้ การ

ไปป่าชา้นัน้เพ่ือจะไดรู้ว้า่คนเราท่ีเกิดมานีต้อ้งตาย ถา้ตาม

ธรรมดาถา้ไมไ่ปป่าชา้มนัเหน็ไดย้าก ถา้ไปป่าชา้ธรรมดาโลก บ่

แม่นป่าชา้เตาเผาเหมือนสมยันี ้เวลาคนตายท่ีบา้นท่ีเมือง เคา้
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จะหามกนัมา ลากกนัมา ใสร่ถใสล่อ้มา มาเผาในป่าชา้ ทีนีถ้า้

มนัเกิดโรคระบาด ตายมาก เผาก็บท่นั ฝังก็บท่นั เขาก็เอามาทิง้

ไวเ้ฉยๆ มาถึงป่าชา้แลว้ก็ทิง้ไวน้ัน้ สมยัก่อนมีอีแรง้อีกาเยอะ บ่

เหมือนสมยันี ้อีแรง้อีกาก็มาจิกกินซากศพ ถา้พระภาวนา พระ

กรรมฐานไปอยู่ป่าชา้ ก็จะไดเ้ห็นบา้งวา่ เอ…รา่งกายของมนษุย์

นี ้ตายแลว้ก็เป็นอาหารของหมาของสนุขับา้น สนุขัป่า เป็น

อาหารของอีแรง้อีกามากิน แลว้ก็นอกนัน้จะมีกล่ินเหมน็ กล่ิน

เหมน็กล่ินคาวใหเ้รารูว้า่ ตวัคนเราทกุคน ตวัเราเน่ียแหละ ก็

เหมือนกนัท่ีเคา้ท่ีตายไป คือคนในโลกมนัตายอยู่ตลอดเวลา 

ตอ้งนกึ ตอ้งเจรญิใหเ้หน็วา่อะไรทัง้หมดมนัไม่ใช่วา่ มนัจะมั่นคง

ถาวรยั่งยืน หรอืวา่ไม่มีแก่ ไม่มีเจ็บ ไม่มีไข ้ไม่มีตาย  ไม่มี ตาย

แลว้เป็นอยา่งใด ท่านจงึใหก้าํหนดวา่รา่งกายของตวัเองนัน้ ยงั

มีชีวิตอยู่เป็นยงัไง เวลามนัตายแลว้เป็นยงัไง เราจะไดเ้ห็น ถา้

อยู่ป่าชา้ ภาวนาในป่าชา้จะเหน็ ซากศพท่ีขึน้อืด เขียวหมดตวัก็

จะไดเ้ห็น ถา้เห็นเขา้แลว้ก็เรยีกวา่จิตใจเกิดความสลดสงัเวช ใน
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รา่งกายของมนษุย ์วา่ไม่ใช่ของมั่นคงถาวรยั่งยืนประการใด 

เป็นกอ้นอสภุกรรมฐาน  

บางคราวบางสมยัเวลาตาย บางคนก็เป็นโรควณัโรค คราว

หนึง่อยู่โคราช สามีภรรยาคูห่นึ่ง ภรรยาของแกเป็นโรควณัโรค 

กินยาอะไรๆก็ไม่หาย จนตาย ตายแลว้ก็หามไปป่าชา้ กอ่นจะฝัง

จะเผานัน้ เคา้ก็นิมนตพ์ระไปบงัสกลุ แลว้สามีก็ขออนญุาตพวก

ญาติพ่ีนอ้งวา่ โรคอนันีม้นัเป็นยงัใด เยียวยาพยาบาลหลายปีก็

ไม่หาย แกก็จะผ่าหละผ่าด ูทัง้พระเณรเต็มด ูมนัผ่าหนา้ทอ้ง 

ปาดลงไปทัง้สองขา้ง ตามดกูขา้งลงไปทัง้ซา้ยขวา แลว้ก็ถลกลง

ไปแลว้ก็ดปูอด จนถงึวนัตายนัน้ปอดมนัหมดไปครึง่นงึมนัจงึ

ตาย มนัเป่ือยมนัเน่าเป็นเลือดยาง มีหมดหละ หลวงพ่ีหลวง

เณรไปเห็นก็นิพพทิทาญาณ เบ่ือ กลบัมาวดัก็วา่จะไมส่กึหาลา

เพศ ไปเหน็กรรมฐาน แตม่นัเห็นภายนอก บเ่ห็นตวัตวัเอง ไม่ก่ี

วนัมนัก็คืนมาอย่างเกา่ ฟุง้ซา่นราํคาญอยา่งเก่า น่ีอานิสงสไ์ป

เท่ียวป่าชา้ หรอืไปประสบการณท่ี์เขาผ่าตดั  
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แตว่า่ไม่แน่เพราะวา่มนัดขูา้งนอก เหมือนกระดกูใน

โรงพยาบาล หรอืตบัไตไสพ้งุเอามาไวท่ี้ใดท่ีนงึเพ่ือไดด้ ูแตม่นัไม่

แน่เทา่กนักบัวา่เราดขูองเราเอง ผมเป็นอยา่งไร ขนเป็นอย่างไร 

เลบ็เป็นอยา่งไร หนงัเป็นอยา่งไร เนือ้เป็นอย่างไร เอ็นเป็น

อย่างไร กระดกู ๓๐๐ท่อนเป็นอย่างไร ถา้เราดใูนตวัของเราน่ะ 

มนัเห็นอยู่ตลอดเวลา เพราะมนัมนัอยู่ในตวัของคนตลอด 

พระพทุธเจา้ทา่นใหก้าํหนดกายคตาสติกรรมฐาน อยา่ไปหลงรกั

ชอบพอใจกบัรูปหญิงรูปชาย ดใูหม้นัเห็น เห็นของตวัเอง 

รา่งกายตวัเองวา่โสโครกปฏิกลูขนาดไหน แลว้จิตใจมนัก็จะได้

เห็นทั่วๆไป ท่ีเราสาํคญัผิดคิดวา่มนัเป็นของมั่นคงถาวรจะ

หายไป จะเหน็แจง้ขึน้มาในใจของตนไดโ้ดยวิธีใดวิธีหนึง่ ท่ีแทก็้

ไม่ใช่ของดิบของดี ของมั่นคงถาวรประการใด  

ชีวิตของคนเราก็ไม่นาน เด๋ียวก็ข่าววา่ผูน้ัน้ตาย ผูนี้ต้าย ถา้

ไปอยู่ป่าชา้ป่าเห่ียวภาวนาเขาก็จะหามศพมาใหเ้หน็ วา่นีม้นั

ตายจรงินะทา่นนะ ถา้เขาไมมี่เวลาเผา เวลาฝัง เขาก็ทิง้เม่ือนัน้ 

ถา้เราเป็นภาวนาอยู่สามส่ีวนั มนัจะเหมน็เน่าขบัป่าชา้ แมลงวนั
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จะมาตอมหึ่งๆอยู่นั่น ฉะนัน้เราอย่าสาํคญัผิดวา่รา่งกายเป็น

ของสวยของงาม ใหเ้หน็วา่รา่งกายของเราก็ตาม ของเขาไดแ้ก่

คนอ่ืนก็เป็น เป็นกอ้นอสภุะดีๆนั่นแหละ แตเ่ราไม่ภาวนา ไม่

สงบจิตสงบใจก็เลยเห็นไปอีกแง่หนึ่ง แง่อสุภกรรมฐาน แง่ธาตุ

กรรมฐาน ธาตดิุน ธาตนุํา้ ธาตไุฟ ธาตลุม มนัไม่เหน็ มนัเห็นไป

อีกเรื่องหนึ่ง เหตนุัน้เราตอ้งใหเ้หน็วา่รา่งกายนีเ้ต็มไปดว้ยของ

ไม่สะอาดมีประการตา่งๆ แมร้า่งกายสงัขารของเราทกุคน ตัง้แต่

เกิดมา มนัมีความแก่ความชราคือวา่เจรญิขึน้ เม่ือเจรญิขึน้หมด

เขตแลว้ก็ชาํรุดทรุดโทรม ไปมาลาํบาก ผลท่ีสดุก็ไปถึงความ

ตาย เม่ือตายแลว้ก็ทิง้หละ มนัเอาไปไม่ได ้เพราะมนัลกุไม่ได ้

อะไรไม่ได ้ถา้ไม่มีคนอ่ืนเขาไปรูไ้ปเห็น สมมติุวา่ไปตายในกลาง

ป่า ก็จะเป่ือยเนา่ผพุงัไปเฉยๆ เราใหม้ากาํหนดวา่รา่งกาย

สงัขารนีม้นัไมน่าน อนิจจา คือวา่ไม่เท่ียง ไม่เท่ียง ไม่คงอยู่

เป็นอยู่อยา่งนีต้ลอดไป ย่อมมีความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ วนันี ้

คืนนีส้บาย ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย วนัหนา้เวลาหนา้มนัเจ็บไขไ้ดป่้วย
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ขึน้มาก็ได ้หรอืวา่ถงึขัน้แตกขัน้ตายก็ได ้เพราะวา่ไม่แน ่ไม่มี

อะไรแน่นอน เอาจรงิเอาจงักบัรูปนามกายใจไม่ได ้ 

พระพทุธเจา้ทา่นจงึใหเ้จรญิใหน้กึภาวนา ใหเ้หน็ มนัมีอยู่ 

แตเ่ม่ือไม่นกึไม่ภาวนาใหจ้ติใจสงบระงบัน่ีมนัไม่เหน็ เพลินไป

ตามรูป ตามเสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์เพลิดเพลิน

ไปดว้ยการกิน การนอน สนกุเฮฮา ออกพรรษาก็หาเท่ียว หาเตร่

ไปทั่ว น่ีคือมนับไ่ดพ้ิจารณา บไ่ดภ้าวนาด ูเม่ือไม่ภาวนาด ูมนั

ไม่ใช่มนัจะอยู ่มนัพาไป เอากอ้นกรรมฐานไปโน่นไปน่ี วุน่วาย

ไปหมด จิตใจหลงมนัพาไป ก็ไดแ้ตค่วามหลง ความรูไ้ม่ได ้ทกุ

ครัง้ท่ีภาวนาทา่นจงึใหร้วมจติรวมใจ สงบระงบัต้งัมั่นลงไปใน

จิตใจนีใ้หไ้ด ้คือรา่งกายสงัขารนี ้มนัแสดงบทบาทอยู่ตลอดกาล 

มนัแสดงความเจ็บไขไ้ดป่้วยอยู่ทกุเวลา แตเ่รามองไม่เห็น อย่าง

วา่วนัๆหนึง่จะตอ้งมีอาหารหลอ่เลีย้ง ถา้ไมมี่อาหารหลอ่เลีย้งก็

กระวนกระวาย นั่นมนัก็แสดงวา่ พยาธิโรคามนัมีอยู่ทกุเวลา ถา้

รา่งกายไม่ไดอ้าหาร เกิดอดอยากปากหมองขึน้มาละก็ตายได ้

ชีวิตไม่ยืน ไม่ไดบ้รโิภคอาหาร ไม่มีอาหารเลีย้งก็ตายคนเรา 
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อย่าไปวา่เราจะไดน้ัน้ไดนี้ ้ไปตามความคิดความนกึ ไมมี่อะไร

มั่นคงถาวร คนมั่งมีท่ีสดุ เม่ือตายแลว้ก็ทิง้ คนมียศใหญ่ ยศ

สงูสดุ ถา้ตายแลว้มนัก็เทา่ๆกนัน่ะ เป็นทา้วพญา มหากษัตรยิ ์

รฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีทหารสงูสดุ ตายแลว้ก็เทา่กนัหมด ไม่มี

ใครดีกวา่กนั เน่าเหมน็เหมือนกนัหมด เอาอะไรไปไม่ได ้ 

ตอ้งนกึตอ้งเจรญิหลายอยา่งหลายประการ เพ่ือเป็นเครื่อง

เตือนจิตเตือนใจของแตล่ะบคุคล ไม่เหมือนกนั บางคนนกึอย่าง

หนึง่เจรญิอย่างหนึ่งมนัไม่รูไ้ม่เหน็ บางคนนัน้นกึไป อย่างใด

อย่างหนึง่มนัไดค้วามรูข้ึน้มา จิตใจก็ตัง้ขึน้มาในทางสมาธิ

ภาวนา เหน็คนเกิดเป็นทกุขก็์เอามาภาวนา จิตใจก็ตัง้ใจขึน้มา 

เห็นคนแก่คนชราเอามาพิจารณา เม่ือเราแก่ชราก็ลาํบากอย่างนี ้

พาใหจ้ิตใจลกุขึน้ภาวนาไดเ้หมือนกนั ยิ่งมาเหน็คนตาย เอามา

พินิจพิจารณา เอ…เราน่ีก็ตอ้งตายนะ เม่ือยงัไม่ตาย ไม่ควร

วุน่วาย รบีเรง่ภาวนาทกุลมหายใจเขา้ออกเหมือนพระพทุธเจา้

บอกสอน วา่การภาวนานัน้ถา้นกึถึงอะไรเป็นบรกิรรมภาวนาก็

เอาใหม้นัไดท้กุลมหายใจ จนใจมีสติ ใจมีสมาธิ ใจมีปัญญา ใจ
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มีวิชาความรูเ้กิดขึน้ในใจของตวัเอง แลว้ความรูแ้จง้เหน็จรงิใน

หลกัพทุธศาสนามนัก็เกิดท่ีใจสงบระงบัตัง้มั่นนัน้ ถา้ไม่อย่างนัน้

มนัก็ไปเรื่อยหละ หลงไปเรื่อย เม่ือมนัหลงไปมากมาย ก็โดนภยั

อนัตรายตา่งๆได ้ไปรถ ก็รถควํ่าไป ไปเครื่องบิน ก็เครื่องบินตก 

ไปรถไฟก็รถไฟตกราง รถไฟควํ่า ตายเหมือนกนั มรณกรรมฐาน

ในท่ีจะเกิดขึน้ใหแ้ก่คนเรานัน้ ทกุๆคนเราตอ้งนกึเจรญิไวใ้หดี้ 

เม่ือมนัมาถงึตวัเรา อย่าไดไ้ปหลงลืมภาวนา ถา้เราบน่อ้มเขา้มา

หละไม่รูส้กึ วา่แตเ้ป็นคนอ่ืนโนน้ ไม่ใช่เรา เครื่องบนิตกคนตาย 

ก็โอ…้ เป็นเรือ่งของเครื่องบินโนน้ เราไมต่กเครื่องบิน ไม่ตาย 

มนัจะมาถงึเราเม่ือใดเวลาใดไดท้กุเม่ืออนัความตาย นั่งอยู่ดีๆ

เกิดลมเกิดแลง้ขึน้มา เออ้อา้ก็ตายไปเลย เอาไม่ทนั ก็เพราะเกิด

มาแลว้มนัตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งไข ้ตอ้งตายอย่างนี ้ 

จงเอาส่ิงเหลา่นีแ้หละมาภาวนาไวก้่อนจนเห็น ใหม้นัเหน็

แจง้ในจิต จิตก็สงบหละ จิตก็สงบตัง้มั่น ไม่หวั่นไหวไปตามรูป 

เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณป์ระการใด เพราะวา่จิต

มนัรู ้จิตมนัเขา้ใจ แตไ่ม่ทาํ ไม่ปฏิบติั มนัไม่เกิดความรูห้รอก มนั
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มีแตค่วามหลง จติมนัตกตํ่า มนัตํ่าไป ไม่สงูขึน้ ทัง้ๆท่ีตวัเองก็รู ้

วา่มนัตํ่าลงไป แกไ้ม่ได ้เหตนุัน้เราตอ้งแกแ้ตเ่ม่ือยงัอยู่ดีสบาย

อย่างนีแ้หละ ดว้ยการปฏิบติับชูาภาวนา ตัง้ใจนกึ ตัง้ใจเจรญิ

อยู่ จะจดจาํอะไรไม่ไดม้ากก็พทุโธๆในใจใหม้นัตอ่เน่ืองอยู่ในใจ 

จนจิตใจเยน็สบายลงไป ถา้ไม่อย่างนัน้ก็เตือนใจของตวัเองวา่

ตายนะ เกิดมาแลว้ตอ้งตาย เราตอ้งตายแน่ๆ เอาความตายมา

เตือนก็ได ้เอาความเจ็บไขไ้ดป่้วยมาเตือนก็ได ้ถา้นกึบอ่ยๆ

เจรญิบอ่ยๆ จิตมนัก็สงบตัง้มั่น ก็ไดค้วามรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง

ขึน้มา  

ส่ิงเหลา่นีต้อ้งทาํ ตอ้งประกอบ จงึจะเกิดขึน้มาได ้จงึให้

ทกุๆคน นอ้มนาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีท่านตกัเตือนสั่ง

สอนไวม้านกึมาเจรญิ จนใหจ้ิตใจนีม้นัซาบซึง้ตรงึใจในคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ จิตใจจะไดเ้ย็นเป็นสขุ ไมท่กุขร์อ้นประการใด 

ตอ้งทาํ ตอ้งปฏิบติัอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก ใหมี้สติสงัวร ใหมี้

สมาธิจิตตัง้มั่น ไม่ใหใ้จง่อนแง่นคลอนแคลน ดว้ยอาํนาจ

พทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ ทกุลมหายใจเขา้ออก เอาใจของตน
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ใหส้งบระงบัใหไ้ด ้น่ีเป็นอบุายธรรมอนัหนึง่ ไดต้กัเตือนเราท่าน

ทัง้หลาย ก็ใหพ้ากนันาํไปประพฤติปฏิบติั ก็คงไดร้บัความสขุ

ความเจรญิ เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/2rxnZgC6qfQ  
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