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เข้าพรรษา 

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

ตอ่นีไ้ปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาในวนัเขา้พรรษาก็วา่ได ้

เพราะวนัศีลนีเ้ป็นวนัศีลเพญ็ เดือน ๘ใต ้เดือน ๑๐ เหนือ เป็น

ธรรมเนียมในทางพทุธศาสนา เป็นวนัเขา้พรรษาเป็นวนัอยู่ไตร

มาส ๓ เดือน สว่นญาติโยมแมจ้ะไม่ไดเ้ขา้พรรษาอย่างพระสงฆ์

ก็ตาม ก็ฐานอนโุลมตาม คณุงามความดีใดๆท่ีจะบงัเกิดขึน้ใน

กลางพรรษานี ้ก็ใหพ้ากนัรเิริม่ ตัง้จิตตัง้ใจ ประพฤติปฏิบติัให้

คณุงามความดีมนัเกิดมีขึน้ ใหบ้ญุบารมีแก่กลา้ขึน้ไปโดยลาํดบั 

โดยเฉพาะคืนวนันีใ้หพ้ากนันั่งขดัสมาธิทกุๆคน การนั่งสมาธินี ้

ใหพ้ากนันั่งขดัสมาด เอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขา้งขวาวาง

ทบัมือขา้งซา้ย หรอืวา่นั่งขดัสมาธิเพชรก็ไดแ้ก่ เอาขาซา้ยขึน้มา

ทบัขาขวาแลว้ก็เอาขาขวาขึน้มาทบัขาซา้ย ถา้วางมือ เอามือ

ขวาทบัมือซา้ย อนันีเ้ป็นนั่งขดัสมาธิเพชร  

เม่ือเรานั่งขดัสมาธิเพชรแลว้ หนา้ท่ีของเราในเวลานีก็้

ภาวนาบรกิรรมทาํใจใหส้งบ หรอืวา่ตัง้ใจฟังโดยความเคารพ ไม่
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คิดใหใ้จไปท่ีอ่ืน สว่นใจสงัขารวิญญาณ คิดไปท่ีไหน เราก็ไม่

ตามไป เอาจิตใจมาจดจ่ออยูใ่นการไดย้ินไดฟั้ง รวมจิตใจอยู่

ภายในใจของตนจรงิๆ การนั่งสมาธิภาวนานีไ้ม่ใช่ของทาํเลน่ มี

พระพทุธเจา้เป็นประธานในการนั่งสมาธินี ้ในวนัท่ีพระพทุธเจา้

ของเราจะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้นัน้ พระองคน์ั่งสมาธิภาวนา

ใตต้น้ไมโ้พธ์ิไมส้ะหลี การนั่งสมาธิภาวนาของพระพทุธเจา้ใน

คราวครัง้นัน้ เรยีกวา่นั่งแบบเสียสละแบบโดดเด่ียว ไม่มีเครื่อง

อปุโภค บรโิภคใดๆ เหมือนเรานั่งอยู่น่ี ท่ีนั่งของพระองคจ์รงิๆก็

คือวา่ คนเก่ียวหญา้ไดห้ญา้ไปถวายท่าน ๘ กาํ ทา่นก็เอาหญา้ 

๘ กาํนัน้หละไปปท่ีูโคนตน้ไมโ้พธ์ิ ๙ ไมส้ะหลี ดา้นตะวนัออก ผิ

นพระพกัตร ์ผินหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ พระองคน์ั่น

ขดัสมาธิเพชร  

การนั่งสมาธิเพชรนัน้ถา้เราไม่เคยก็เป็นของยาก ถา้หดันั่ง

บอ่ยๆ ทกุครัง้ท่ีนั่งภาวนาก็งา่ยขึน้ มั่นคงกวา่การนั่งแบบ

ธรรมดา พระพทุธเจา้พระองคน์ั่งแบบพิเศษ ขดัสมาธิเพชร

แลว้น่ะเรยีกวา่แบบพิเศษ เพราะพระองคน์ั่งครัง้นัน้มีจติใจแน่ว
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แน่มั่นคง ถา้ไม่ไดต้รสัเป็นพระพทุธเจา้แลว้พระองคไ์มย่อมลกุ

ไปในท่ีใดๆ กลา่วงา่ยๆก็คือวา่ยอมตายในท่ีนั่งนั่นแหละ เม่ือ

พระองคน์ั่งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้พระองคก็์ตัง้สจัจอ์ธิษฐานวา่แม้

เลือดเนือ้เชือ้ไขจะเหือดแหง้ไปเหลือแตห่นงัหุม้กระดกูก็ตามที 

เราจะไม่ลกุจากท่ีนั่งนีเ้ป็นอนัขาด ไม่ไดต้รสัรูก็้ยอมตายในท่ีนั่น 

ไม่ตอ้งกินตอ้งนอนกนัหละ แลว้วา่จิตใจของพระองคเ์ด็ดขาดไม่

มีความทอ้ถอยประการใด อบุายภาวนาของพระองคท์่านก็

กาํหนดลมหายใจ  

คือธาตลุมและดวงจิตดวงใจของคนเรานะ่มนัคลา้ยคลงึกนั 

ธาตลุม ลมหายใจ อากาศลมนัน้ ไม่มีเป็นกอ้นเป็นหน่วยเป็นตวั

เป็นตน คลา้ยกนักบัมโนธาต ุธาตจุิตธาตใุจของเราทัง้หลาย 

ดวงจิตดวงใจท่ีรูฟั้งธรรมไดย้ินเสียงอยูนี่ก็้เหมือนลม แตว่า่ลม

ภายนอกก็ตามถา้มนัรวมตวัแลว้เป็นลมแรงพดับา้นเรอืนท่ีอยู่

อาศยัของมนษุยต์ลอดจนตน้ไมห้กัไปเยอะแยะ เวลามนัรวมตวั

ก็แรง จิตคนเราแตล่ะบคุคลนีก็้เหมือนกนั ถา้เราคิดวา่ไมมี่

ตวัตนแตว่า่เวลามนัจะทาํบาปก็ดี เวลาจะทาํบญุก็ตาม มนัเอา
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กายนีแ้หละพาทาํ จิตพากายทาํ ทาํบาปก็ได ้ทาํบญุก็ได ้ทาํดีก็

ได ้ทาํชั่วก็ได ้รุนแรงเหมือนกนั  

บดันีเ้ราไดม้านั่งสมาธิภาวนาในวนัเขา้พรรษาก็วา่ได ้จงพา

กนัตัง้ใจ เราจะไดร้เิริม่ตัง้แต่คืนวนันีเ้ป็นตน้ไป ส่ิงหนึง่ท่ีเรา

จะตอ้งตัง้ใจหรอืตัง้สจัจอ์ธิษฐานลงไปก็คือวา่ทกุคืน ตัง้แตคื่นนี ้

เป็นตน้ไป เราจะไม่ใหข้าดในการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ โดยเฉพาะ

การนั่งสมาธิภาวนาไหวพ้ระสวดมนต ์ทาํจติใจของตนใหส้งบ

ระงบัดีกวา่ตัง้แตก่่อนๆมา เราจะไม่ย่อทอ้ในการประพฤติปฏิบติั

ในขอ้วตัรเหลา่นี ้คืนไหนไมไ่ดน้ั่งสมาธิภาวนาเป็นอนัวา่เราจะ

ไม่นอนเป็นอนัขาด ถา้มนัจะมาตายเวลาเรานั่งสมาธิภาวนา

ก่อนจะนอน ก็นั่งสมาธิตายซกัชาติหนึ่งก็จะดี ตัง้จิตตัง้ใจขึน้มา

ใหม้นักลา้หาญในใจบา้ง กิเลสมาร สงัขารมาร กิเลสความโกรธ 

ความโลภ ความหลงในหวัใจมนษุยค์นเรานี ้มนัเหยียบยํ่าจมกู 

เหยียบยํ่ากายวาจาจิตของเรามา ตัง้แตอ่เนกชาตินบัภพนบัชาติ

ไม่ถว้นแลว้ เราเกิดมาชาตินีม้นัก็ยงัยํ่ายีตลอดเวลา ยํ่ายีอยา่งไร 

ก็ยํ่ายีดว้ยความโกรธ เม่ือคนอ่ืนผูอ่ื้นส่ิงอ่ืนทาํอะไรพดูคิดอะไร
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ไม่เหมือนตนเองก็โกรธ ตวันัน้แหละสาํคญั เลิกละใหห้มดสิน้ใน

กลางพรรษานี ้ความโลภคือความไม่อ่ิมไมพ่อในใจนัน้ก็

เหมือนกนั เป็นความรอ้นในใจมนษุย ์ในพรรษานีท้าํใจใหพ้อ  

เม่ือใจสงบใจพอนั่นแหละ พระอยู่ท่ีพอ ไม่ใช่อยู่ท่ีเพศ เรา

เห็นวา่นุ่งเหลืองเป็นพระ นุ่งขาวเป็นผา้ขาว อนันีม้นัเรื่องของ

ธาต ุเรื่องของใจนัน้ตอ้งรวมมาสูส่มาธิภาวนา อนัสมาธิภาวนานี้

เป็นส่ิงท่ีเรยีกวา่ลีล้บัซบัซอ้นอยู่หน่อย เพราะอปุสรรคต่างๆนัน้

มนัมีมาก แตถ่า้ความตัง้ใจของผูป้ฏิบติัทกุดวงใจ มีสจัจะ

อธิษฐานในใจของตนจรงิๆแลว้ อปุสรรคก็ไม่มี มาเป็นอปุสรรค

ไม่ได ้ก็อย่างเราตัง้ใจไวว้า่ ถา้ขา้พเจา้ไมภ่าวนาเสียก่อนจะไม่

หลบันอนเป็นอนัขาด จะมีโรคภยัไขเ้จ็บบงัเกิดมีขึน้ก็ตาม เม่ือ

มนัไม่รุนแรงจนกระทั่งวา่ลกุไม่ขึน้แลว้ เราก็ตอ้งใหไ้ดน้ั่งสมาธิ

ภาวนาไหวพ้ระสวดมนตพ์อสมควร จดุมุ่งหมายคือใหใ้จเรานั่น

แหละมีความมั่นคง หนกัแนน่ ไม่หวั่นไหว ไม่กลวัตาย ไม่กลวั

เจ็บ ไม่กลวัแก ่ไม่กลวัผีสางเทวดาท่ีไหนทัง้นัน้ ไดเ้วลาปฏิบติั
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ภาวนาก็ลกุขึน้ตัง้ใจปฏิบติัรวมจิตใจใหส้งบตัง้มั่น ไม่ใหใ้จอืดๆ

อาดๆ ขีเ้ซาเหงานอน ไลใ่หม้นัออกไปใหห้มด  

อปุสรรคแห่งการนั่งสมาธิภาวนานี ้ทา่นวา่นิวรณท์ัง้ ๕ มนั

เป็นอปุสรรค โดยเฉพาะนิวรณคื์อความงว่งเหงาหาวนอน ตวั

ง่วงเหงาหาวนอนน่ีเป็นตวัสาํคญั ถา้มนัเกิดมีขึน้ในจิตในใจใน

ตวัของบคุคลผูใ้ดแลว้ ไม่รูเ้รื่องทัง้นัน้ เวลาฟังเทศนฟั์งธรรมฟัง

อบุายธรรมตา่งๆแทนท่ีจะไดจ้ดจาํเอาธรรมะคาํสั่งสอนไป

ภาวนาละกิเลสในจิตในใจก็จาํไม่ได ้เพราะจิตมนัไปหลบัเสีย หู

มีก็เป็นหตูะกรา้หกูระเชา้ไปอย่างนัน้ ฟังอะไรไม่รูเ้รื่องเพราะวา่

ใจไม่ตัง้ ใจหลบั อย่าใหใ้จหลบัใหล จิตใจจะไม่หลบัใหลนัน้ตอ้ง

เป็นจิตใจท่ีนกึนอ้มอยู่ในภาวนา ในคณุพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ในความเกิดเป็นทกุข ์ความแก่เป็นทกุข ์ความเจ็บไข ้

ความตายเป็นทกุข ์ความพลดัพรากจากสตัวส์งัขารทัง้หลาย

ย่อมมีแก่บคุคลเรา ใจตอ้งระลกึอยู่ในส่ิงเหลา่นี ้ใหม้องเห็นภยั

ธรรมดาอนัมนัมีอยู่ในรูปนามกายใจของเรานีแ้หละทกุเวลา วา่

ส่ิงเหลา่นีม้นัหนีไม่พน้ ใหใ้จนกึนอ้มมองเห็นชราพยาธิอนัมีอยู่
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ในรา่งกายสงัขารของเราอยูเ่สมอ จิตใจก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอน 

ใจไม่หลบั เรยีกวา่ใจช่ืนบานเบิกบานอยู่ภายในใจของตวัเอง 

รบีเรง่ภาวนาอยู่ทกุเวลา  

คาํวา่มรณกรรมฐาน เราตอ้งเจรญิใหรู้อ้ยู่ทกุลมหายใจเขา้

ออก วา่ลมเขา้ไปนีถ้า้ออกมาไม่ไดเ้ราก็ตาย ลมออกไปสดูเขา้

มาไม่ไดก็้ตาย ความตายในตวัเราในชีวิตจิตใจนีมี้อยูท่กุลม

หายใจเขา้ออก มนัตายไดท้กุเวลา ไม่ใช่วา่ไดข่้าววา่ สกายแลพ

สกายเหลิบจะตกลงมาเราก็กลวัตาย อนันัน้มนัเรื่องหนึ่ง มนั

กลวัตายแลว้ก็ฟุ้งซา่นไป ไอต้วัเรามนัตายไปทกุวนัๆนั่นดใูหดี้ 

อะไรมนัตาย ความแก่ ความชรา ดซูิมนัตายไปโดยลาํดบัลาํดบั 

คนแก่สีสนัวรรณะเป็นยงัใด หตูาเป็นยงัใด ผมเป็นอย่างไร คน

แก่ นั่นแหละมนัตายไปๆ คนแก่มกัจะเจ็บเข่าเจ็บแขง้เจบ็ขาเป็น

นั่นเป็นน่ีบอ่ยๆ เพราะอะไร นั่นแหละ มนัแก่มนัเจ็บและมนัก็คือ

วา่ตายไปโดยลาํดบัๆ ตาแตเ่ม่ือเด็กเม่ือหนุ่มดอูะไรถ่ออะไร

ชดัเจน เวลาแก่เฒา่ทาํไมดอูะไรไม่คอ่ยได ้จะดหูนงัเสีย้น

หนงัสือก็ตอ้งใสแ่วน่ เขา้แวน่ นั่นแหละคือมนัแก่ เราใหน้กึมนัให้
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ได ้สอนใจเราใหไ้ด ้ทาํไมจงึบน่วา่เจ็บนั่นเจ็บน่ี ก็เพราะวา่มนั

แก่น่ะ มนัแก่ชรา แลว้ก็มนัตายไปโดยลาํดบัๆดว้ย แตเ่ราไม่ได้

คิดตาม ไม่ไดเ้พียรเพง่ดใูหรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาก็เลยเขา้ใจวา่ 

ความตายนะมนัอยู่ขา้งหนา้โนน้ มนัยงัไม่ใกล ้แทท่ี้จรงิวนัหนึ่ง

มนัหมดไปเราก็ตายไปแลว้วนัหนึ่ง คืนหนึง่หมดไปเราก็ตายไป

ในคืนนัน้แลว้ มนัตายไปโดยลาํดบั ยงัเหลือแตม่นัจะตายหมด

ลมหายใจเทา่นัน้ แตเ่ราไม่สงบจิตสงบใจไม่ภาวนาดใูหรู้ใ้นจิต 

ก็เลยมาสาํคญัผิดคิดวา่เรายงัไม่ตายง่ายๆ เป็นความประมาท  

จงนกึอยู่เสมอเด๋ียวนีเ้วลานีว้า่ความจรงิเราตายอยูท่กุขณะ

ทกุเวลา เสียงท่ีเราฟังอยูม่นัก็แตกไปดบัไป ท่ีดงัขึน้มาใหม่ก็พดู

ใหม่ ความจรงิมนัก็ดบัไปมนัก็แตกก็ตายอยู่นั่น แตส่ติปัญญา

ของเราไม่ทนั จิตมนัก็วา้วุน่ไปในท่ีตา่งๆ ครัน้ใหน้กึนอ้มภาวนา

พทุโธในใจ มนัก็ไม่เอาจรงิ ใหน้กึถึงความตายก็กลวัตายเสียอีก 

ถา้นกึบอ่ยๆมนัจะตายเรว็เขา้เพราะเรายงัไม่อยากตาย ความ

ตายนัน้มนัมีกฏเกณฑอ์ยู่ตามชีวิตของแตล่ะบคุคล ไม่ได้

เก่ียวกบัการนกึวา่เราตอ้งตาย อนันีเ้ป็นอบุายปลกุจิตใจของเรา
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ใหรู้ไ้วว้า่ความตายนัน้ไม่ใชค่าํพดูเลน่ๆ เม่ือถงึเวลาแลว้มนัก็

แตกจรงิๆตายจรงิๆ ใครจะเอาไปไวท่ี้ไหนไม่ได ้จะเป็นคนชาติ

ใดภาษาใดก็ตาม ถา้เกิดขึน้มามีรูปนามกายใจอยา่งเราท่าน

ทัง้หลายน่ีแลว้ ก็ตอ้งตายแน่ๆไม่มีทางแกไ้ด ้อนัท่ีวา่เราแกอ้ย่าง

นัน้แกอ้ย่างนีคื้อมนัยงัไม่รุนแรงก็เหมือนวา่แกไ้ด ้ถา้มนัรุนแรง

แลว้ ไม่วา่คนเด็กคนหนุ่มแกช่รา เอาไม่ไหวเหมือนกนั  

การท่ีเรามีชีวติขึน้มานีท้า่นวา่เป็นลาภอนัประเสรฐิ อย่างวา่

ถึงวนัเขา้พรรษาเราไดม้าวดัวาศาสนา ไดม้าทาํศาสนพิธี จนถงึ

ขัน้นั่งฟังเทศนน์ั่งภาวนาปฏิบติักรรมฐานอยู่ เราไม่ตายเสียก่อน

วนันีเ้วลานีก็้นบัวา่เป็นบญุลาภ มนุสส ปฏ ิลาโภ เราเกิดมา

เป็นคน เป็นมนษุยนี์ท้า่นวา่เป็นลาภอนัประเสรฐิ ไดแ้ก่เราจะได้

บาํเพ็ญทาน รกัษาศีล ๕ ศีล ๘ ขึน้ไป เจรญิสมาธิภาวนาทาํ

ความเพียรละกิเลส เราไม่ตายเสียตัง้แตอ่าทิตยก์่อนเดือนก่อนปี

ก่อนโนน้ โดยท่ีคนเราเพ่ือนมนษุยเ์พ่ือนบา้นของเรานั่น มีก่ีคน 

ตายไปก่ีมือ้ ยงัไม่ถึงวนัเขา้พรรษา ยงัไม่ไดม้านั่งภาวนา ตายไป

เสียก่อนเยอะแยะ ทาํไมตวัเราจงึรอดมาได ้มาถงึวนัเวลานีน่ี้
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แหละทา่นวา่ บญุยงัรกัษาอยู่ บญุกศุลท่ีเราทาํมาในอดีตและ

ปัจจบุนันัน้เอง หากยงัใหชี้วติของเราเป็นมาได ้ไม่ตายไป

เหมือนคนทัง้หลายท่ีเขาตายไปแลว้ เป็นบญุกศุล เม่ือบญุกศุล

มาถงึวนัเวลาอย่างนีแ้ลว้ เรายงัจะปลอ่ยใหจ้ิตใจคิดฟุ้งซา่นไปท่ี

อ่ืนนัน้ไม่สมควรเลย จงสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจบรกิรรม

ภาวนา เอาจิตใจใหส้งบระงบัเย็นสบายตัง้มั่นลงไป เรยีกวา่เอา

ใจถึงคณุพระพทุธเจา้จรงิๆ เอาใจถึงคณุพระธรรมจรงิๆ เอาใจ

ถึงคณุพระอรยิสงฆส์าวกเจา้จรงิๆ  

เม่ือเราทกุๆคนมานั่งสมาธิภาวนาหลบัตา ไม่ใช่วา่หลบัแต่

เพียงตานอก ใจไม่สงบไม่ได ้อนันีคื้อวา่ปิดทวาร ปิดประตู

หนา้ตา่งเทา่นัน้แหละ คนผูอ้ยู่ใน คือใจนะ่มนัอยู่ภายในนี ้ใจนัน้

ไม่ตอ้งไปหาท่ีอ่ืนไม่มี มนัมีอยู่ภายในหนงัหุม้อยู่เป็นท่ีสดุรอบ

คือตวัเราท่านทัง้หลายน่ีเอง ตวัเราทกุคนนีก็้หมายเอารูปขนัธ ์

ตวัจรงิๆคือดวงใจนั่นแหละ รูปรา่งกายนี ้เราจะเยียวยาพยาบาล

ไม่ใหแ้ก่ ไม่ใหเ้จ็บ ไม่ใหไ้ข ้ไม่ใหต้ายไม่ได ้ผลท่ีสดุตอ้งตาย คน

เกิดแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา แตว่า่ในเม่ือเวลายงัไม่ตายคือใน
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ขณะนีเ้ป็นตน้ไป โดยเฉพาะพรรษานีใ้หพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจปฏิบติั

ภาวนาอย่านั่งรอ อย่าไปผลดัวนัประกนัพรุง่เหมือนแตก่อ่น  

อย่าไปมวัอา้งหนาวอา้งรอ้นอา้งเรื่องยุง่ยากตา่งๆนานา รบี

ทาํ ทาํแลว้ก็เป็นอนัวา่แลว้ใจแลว้ไป แตกิ่เลสมาร สงัขารมารนัน้

มนัคอยอยู ่หาวิธีขดัขอ้งอยู่ทกุเวลา เด๋ียวก็การงานมาก เด๋ียวก็

อย่างนัน้เด๋ียวก็อย่างนี ้ผลดัวนัอยู่ตลอดเวลา อยา่ไปตามจิตอนั

นัน้ เม่ือไดเ้วลาแลว้ใหล้กุขึน้ตัง้อกตัง้ใจปฏิบติัในหนา้ท่ีภาวนา

ของตนใหไ้ด ้ไม่ไดอ้ย่าไปออ่นขอ้ตอ่กิเลส ถา้มนัโกหกพกลมวา่

หยดุเสียก่อน คืนนีไ้ม่ตอ้งนั่งภาวนา คืนหนา้นั่งภาวนาก็ได ้แต่

ลองเถอะ ถา้เราไปหลวม ไปตามมนัแลว้ คืนหนา้มนัก็หาขอ้แก้

อีก ลองใหต้ัง้แตเ่กิดจนตาย หาเวลาสมาธิภาวนาไม่ได ้ก็ไปติ

โนน้ตินีว้า่เป็นเพราะเหตนุัน้เหตนีุ ้จงึไม่ไดภ้าวนา ไม่ใชอ่ย่างนัน้

เป็นเพราะความไม่ตัง้ใจในใจของตวัเองนั่นแหละยอมใหกิ้เลส

มาร สงัขารมารมนัจะมาเป็นเจา้หวัใจ เวลาจะสรา้งบญุบารมี

ของตนใหแ้ก่กลา้มนัมีอปุสรรค หาอปุสรรคมาขดัขวางอยู่

ตลอดเวลา เราอย่าหลวมตวัหลวมใจเขา้ไป จงระลกึดเูสมอวา่ 
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กิเลสความโกรธ กิเลสความโลภ กิเลสความหลงนีจ้ะหมดไปสิน้

ไปก็ดว้ยการภาวนา ไมมี่ทางอ่ืนใด จะหมดไปเองสิน้ไปเองไม่มี 

กิเลสจะหมดไปสิน้ไปเราตอ้งนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม

บรกิรรมภาวนาก็ดี พิจารณารา่งกายสงัขารของเราก็ดี เป็น

หนา้ท่ีของเราโดยเฉพาะ  

อนัรูปรา่งกายของคนเรานี ้พระพทุธเจา้ทรงสอนไวว้า่ ทา่น

ใหก้าํหนดใหเ้ห็นวา่รา่งกายของเราทกุๆคนนีก็้คือวา่ธาตุดนิ ท่ีมี

หนงัหุม้อยู่ภายในท่ีแตะตอ้งไดนี้ไ้ดช่ื้อวา่ธาตดิุน ธาตุนํา้ก็ไดแ้ก่

นํา้เลือด นํา้เหลือง จนกระทั่งถึงนํา้มตูร อนันัน้ธาตนุํา้มนั

ประชมุอยู่ในตวั ทีนีเ้ม่ือธาตดิุน ธาตนุํา้ปรุงแตง่ขึน้มาอย่างนี ้

แลว้ ธาตุไฟมนัเป็นธาตท่ีุมาอาศยัเขา้มาอยู่ในธาตดิุนและธาตุ

นํา้นัน้ ธาตุลมก็เหมือนกนัเป็นธาตมุาอาศยั แตก็่สดูลมหายใจ

เขา้ออกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละธาตลุม หรอืเราทกุคนฟังเสียง

เทศน ์เสียงธรรม คนพดู นกรอ้งอะไรก็ตามก็ธาตลุมนั่นแหละ 

สดูลมหายใจเขา้ไปก็พดูออกมาพน่ออกมา กระทบอกัขระใน

ปากในคอก็เป็นภาษาคน เป็นภาษาสตัวไ์ป  
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น่ีใหพ้ากนัรวมจิตรวมใจตัง้จิตตัง้ใจใหม้ั่นคงลงไป จิตใจใด

ท่ีไม่แน่นอนไม่มั่นคง ใหพ้ากนัเลิกละปลดปลอ่ยออกไป ตัง้ใจให้

แน่วแน่เด็ดขาดลงไปวา่ ปีนี ้พรรษานี ้เวลานี ้เป็นเวลาท่ีเรา

จะตอ้งปฏิบติับชูาภาวนาใหเ้ขม้ขน้ขึน้ไปโดยลาํดบั ผูท่ี้จะรบีเรง่

ภาวนาปฏิบติับชูา เดินจงกรมใหเ้จรญิกา้วหนา้นัน้ จะตอ้งระลกึ

ถึงพระบรมศาสดาจารยส์มัมาสมัพทุธเจา้ของเรา เป็นองคท่ี์แรก 

รองลงมาก็พระธรรมวินยั คาํสอนท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรสัชีแ้จงไว ้

ใหช่ื้อวา่พระธรรม รองลงมาก็พระอรยิสงฆส์าวกเจา้ทัง้หลาย 

นบัเป็นอสงไขยๆ ทา่นท่ีไดด้บัขนัธเ์ขา้สูน่ฤพานไปแลว้ จนตลอด

สงฆส์าวกในสมยันี ้เราจะตอ้งนกึถึงเจรญิในใจ พระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ทัง้ ๓ น่ีแหละเป็นสรณะท่ีพึง่ เราตอ้งเจรญิอยู่

เป็นนิจติดตอ่กนัไป เม่ือแยกวา่เป็น ๓ ท่านยน่ย่อเขา้มาก็

รวมอยู่ในพทุโธนัน้แหละ พทุโธ พระพทุธเจา้อยู่ท่ีไหน พระธรรม

ก็อยู่ท่ีนั่น พระอรยิสงฆส์าวกเจา้ทัง้หลายก็อยู่ท่ีนั่น ไม่ตอ้งไปหา

ท่ีอ่ืน มีอยู่ในใจทกุๆคน  
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อนัการภาวนานัน้ อบุายใดมนัก็ดีทัง้นัน้แหละ ถา้เราเอามา

ปฏิบติัมาพิจารณามาบรกิรรม พทุโธ คาํเดียว อาจสามารถจะ

ไดส้าํเรจ็เป็นพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา เป็นพระอรหนั

ตาได ้ไม่ตอ้งสงสยั มนัขึน้อยู่กบัผูป้ระกอบกระทาํ คือดวงจิต

ดวงใจของเรานั่นเอง ถา้ใจของเราไม่ตัง้มั่นลงไป เป็นใจง่อนแงน่

คลอนแคลน ไม่หนกัแนน่ กระทบอารมณใ์ดก็วา่วิตกวิจาร

ฟุ้งซา่นไปนั่นคือวา่ ไม่ไดม้าพิจารณากายคตาสติกรรมฐานของ

ตนวา่มนัมีความแก่ ความชรา มีความเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัรอ

ความตายอยูท่กุเวลา เราจะมาหลงยดึหลงถือวา่ตวัเราของเรา

ตวัขา้ของขา้ จะไม่ใหม้นัเป็นอะไร ภาวนาเลก็ๆนอ้ยๆยงัวางขนัธ์

ทัง้ ๕ ไม่ได ้ลองเจ็บไขไ้ดป่้วยขึน้มานะ่ มืดแปดดา้นขึน้มา อยา่

วา่แตค่นธรรมดาแมแ้ตพ่ระภิกษุสงฆส์ามเณรในทางพทุธ

ศาสนา ถา้ขัน้ท่ีเรยีกวา่ ไดแ้คฌ่าณ เพง่อยู่ในอบุายใดอบุาย

หนึง่ จิตใจสงบ แตย่งัไม่ไดล้ะกิเลสเป็นขัน้ๆสว่นๆนะ เวลาเจ็บ

ไขไ้ดป่้วยมนัลืมหมดแหละ มืดหละเพราะทกุขเวทนานัน้ไม่ใช่
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เรื่องเลก็นอ้ย ความเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืความตายมาถงึมนัเป็นภยั

ท่ีใหญ่หลวงท่ีสดุ ไม่มีอะไรท่ีจะไปทดัทานได ้ 

ทีนีถ้า้จิตใจของผูภ้าวนานีเ้ป็นจิตใจอนัมั่นคงในสมถภาวนา

วิปัสสนาภาวนา ไม่ยดึมั่นถือมั่นวา่เป็นตวัเราของเรา แยกออก

ไดจ้ากจิต และจิตก็ไม่ไปยดึถือวา่เป็นตวัเราของเรา นั่นแหละจงึ

จะไม่เดือดรอ้นวุน่วายในเม่ือเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืเวลาตาย 

เพราะจิตใจนัน้ถา้หากวา่จติใจมนัสามารถอาจหาญแลว้ ชีวิต

ของคนเรานัน้ทิง้เม่ือใดก็ได ้อย่างพระพทุธเจา้เม่ือท่านไดต้รสัรู ้

เป็นพระพทุธเจา้แลว้ทา่นจะดบัขนัธเ์ขา้สูน่ฤพานในคืนวนันัน้

มนัก็ได ้แตด่ว้ยความเมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขาแก่โลก

ทัง้หลาย พระองคก็์รกัษาชีวติไว ้ไดช้่วยเพ่ือนมนษุยเ์กิดแก่เจ็บ

ตาย เทวดา อินทร ์พรหม ยมยกัษท์ัง้หลายใหไ้ดไ้ปสูท่ี่ดีท่ีงามท่ี

พน้ทกุข ์พระองคก็์อตุสา่หพ์ยายามอยู่ในโลกกบัมนษุยส์มยันัน้

ตัง้ ๔๕ ปี พระองคมี์ความอดทนขนาดไหน  

เราทกุคนท่ีไดฟั้งธรรมในทางพทุธศาสนาไดภ้าวนาได้

ปฏิบติับชูามากนอ้ยตามสว่น ก็อย่ามีความทอ้แทอ้อ่นแอในดวง
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จิตดวงใจ เพราะวา่จิตใจเป็นส่ิงสาํคญั ในตวัคนเราคนนงึนีจ้ิต

เป็นใหญ่ เป็นใหญ่กวา่รูปรา่งกาย รูปรา่งกายนีท้า่นเปรยีบ

เหมือนอย่างวา่เป็นบา่วไพรร่าษฎร ใจนีท้า่นเปรยีบเป็นเหมือน

พระเจา้อยู่หวั พระเจา้แผ่นดิน พระเจา้แผ่นดินจะใชป้ระชา

ราษฎรใหท้าํอะไรไดท้ัง้นัน้ ทา่นจะฆา่ทิง้ก็ได ้ใจนีก็้เหมือนกนั 

รา่งกายนีถ้า้หากวา่ใจไม่ดี ใจไม่ภาวนา ใจไม่มีทาน ไม่มีศีล ใจ

โมโหโทโส มนัก็พาทาํชั่วตลอดเวลา อนัการทาํชั่วนัน้ ผลชั่วเม่ือ

มนัมาถึงตอ้งเดือดรอ้นวุน่วายดว้ยกนัทัง้นัน้ พระพทุธเจา้

พระองคจ์งึสอนวา่ ความชั่วนัน้อยา่พากนัทาํเสียเลยดีกวา่ ทาํ

บาปอย่าไปทาํ เพราะวา่บาป มนัเดือดรอ้นวุน่วายเม่ือภายหลงั 

ผลสะทอ้นยอ้นมามนัไมน่่าด ูไม่น่าฟัง ไมน่่าเห็น มนัเป็นเรื่อง

เดือดเนือ้รอ้นใจทัง้กายทัง้จติ พระพทุธองคท์่านจงึสอนวา่บาป

อย่าพากนัทาํ ใหล้ะเสีย บญุกศุล ทาน ศีล ภาวนา ใหพ้ากนั

ประกอบกระทาํใหเ้กิดใหมี้ขึน้ ส่ิงใดไม่เกิดไม่มีขึน้ก็พากนั

ประกอบกระทาํใหมี้ขึน้ เหมือนวา่จิตเราไม่สงบเราก็บรกิรรม
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ภาวนาลงไป เอาใหส้งบระงบัได ้ไม่ใหจ้ิตใจทอ้แทอ้อ่นแอกลวั

ตายอย่างเดียวเทา่นัน้หละ ทาํไดห้มด  

บางคนก็คิดวา่ทาํไมหนอขา้พเจา้จงึไม่ไดบ้รรลมุรรคผล

นิพพาน อยากจะใหบ้รรลมุรรคผลนิพพานเสียทีเดียว ใหม้นัรู ้

แลว้รูร้อดไป น่ีหละถา้เราตอ้งการอยา่งนัน้จรงิๆก็ น่ีแหละ ทกุ

ลมหายใจ ตอ้งตัง้ใจใหม ่ในพรรษานีแ้หละ ตัง้แตว่นัพระวนัศีล

นีเ้ป็นตน้ไป เอาใหม้นัไดท้กุลมหายใจ ไม่วา่ภาวนาบทใด 

พิจารณากายคตาสติกรรมฐาน ก็เอาใหม้นัไดท้กุลมหายใจ นกึ

ถึงความตายใหม้นัไดท้กุลมหายใจ นกึถงึพทุโธ คณุ

พระพทุธเจา้ใหไ้ดท้กุลมหายใจ ทาํจรงิๆใหม้นัเขา้ถงึจิตใจจรงิๆ

แลว้ มนัจะเหลือวิสยัของผูมี้เพียรไปไม่ได ้ 

พระพทุธเจา้พระองคท์รงตรสัไวแ้ลว้วา่ วิริเยน ทกฺุขมจเฺจ

ต ิทกุคนจะลว่งทกุขไ์ปไดก็้เพราะความเพียร ความเพียรความ

หมั่นความขยนัขนัแข็งภายในจิตใจของแตล่ะบคุคลนัน้แหละ 

เม่ือมีขึน้ในจิตในใจแลว้ก็พากาย วาจา จิต ทัง้หมดทัง้มวลกอ้น

นี ้ทาํอะไรไดห้มดทัง้นัน้ มนัขึน้กบัความเพียร ความหมั่นของ
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บคุคล ความตัง้ใจแน่วแน่มั่นคงในใจของตน เพราะในใจนัน้ใคร

จะมาบงัคบับญัชาใหท้าํตามอย่างโนน้อยา่งนีไ้ม่ได ้แตถ่า้ตวัเรา

มองเหน็ผลประโยชนว์า่ทาํอย่างนี ้พดูอย่างนี ้ภาวนาอยา่งนี ้

สงบจิตสงบใจอย่างนี ้นาํความสขุความสบายมาใหแ้กต่วัเรา

จรงิๆ ไม่มีใครบอก ผูน้ัน้จะตัง้อกตัง้ใจปฏิบติับชูาภาวนาทกุคืน 

คืนไหนจิตใจเหลาะแหละหวั่นไหว ไม่สงบระงบั เราไมย่อมอย่าง

เดียวแหละ เอาชนะได ้ถา้นั่งมนัง่วงเหงาหาวนอน เราจะมานั่ง

ทาํไม ยืนขึน้ บรกิรรมภาวนาอยู่ ทีนีถ้า้ยืนขึน้อยู่ ยืนอยู ่ยงัมี

ความง่วงเหงาหาวนอน เราก็เดินสิ เดินกลบัไปกลบัมา คือวา่

เคล่ือนในรา่งกาย เคล่ือนไหวไปมา ไม่ใหค้วามงว่งเหงา

หาวนอนเขา้มาทบัถม ใหจ้ิตใจบรกิรรมภาวนาเบิกบานยิม้แยม้

แจ่มใสอยู่ภายในจิตใจอนันัน้  

ทีนีค้นเรามนัไม่เอาจิตใจมาจดจ่อในขอ้วตัรปฏิบติัท่ีตนจะ

ประพฤติปฏิบติัภาวนาอยู่ ถา้มีอะไรเกิดขึน้ในรา่งกายสงัขารก็

บน่วา่เราไม่สบายอยา่งโนน้อย่างนี ้อนัรูปขนัธนี์ใ้ครจะใหส้บาย

ตลอดตัง้แตเ่กิดจนตายนั่นหาไดย้าก ไม่มากก็นอ้ยมนัจงึมีเจ็บ
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ไขไ้ดป่้วยเลก็ๆนอ้ยๆอยู่นั่นแหละ ถา้เราไม่ยดึไม่ถือ ใจของเรา

จะไดมี้โอกาสมีเวลาตัง้หนา้ตัง้ตาตัง้จิตตัง้ใจภาวนาอยูท่กุเวลา 

การภาวนาท่ีจะเต็มเม็ดเต็มหนว่ยเกิดมรรคเกิดผล เกิดความรู้

ความฉลาดความสามารถอาจหาญขึน้มานัน้ จะตอ้งทาํไปไม่ให้

ขาด อย่างเราเคยไหวพ้ระสวดมนตเ์สียก่อนจงึคอ่ยนอน อย่าให้

มนัขาด ถา้มนัขาดวนัหนึง่ วนัสองก็ขาด ถา้มนัไม่ขาดวนัหนึง่ 

วนัสองก็ไม่มีขาด ทาํได ้อย่าอา้งวา่เป็นนั่นเป็นน่ี ก็มนัยงัไม่ตาย

ยงันั่งภาวนาได ้ไหวพ้ระไดก็้ไหวล้งไป อย่าไปเช่ือไปฟังกิเลส

มาร สงัขารมารภายในจิตอนันัน้ เรยีกวา่ทาํใจใหมี้สติอยู่เสมอ 

ระลกึไดอ้ยู่ทกุเวลา ทาํใจใหมี้ความสามารถอาจหาญอยูใ่นใจ

ของตนอยู่ทกุเวลา ไม่ใหจ้ิตใจมนัออ่นแอทอ้แทก้ลวัเจ็บกลวัไข้

กลวัเป็นกลวัตาย กลวัมนัทาํไม กลวักิเลสมนัก็ละกิเลสไม่ไดสิ้ 

เม่ือไม่กลวักิเลสแลว้ก็ละกิเลสได ้ 

ดพูระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ทัง้หลาย ท่านก็เนือ้หนงัมงัสา

มนษุยล์กูมนษุยน่ี์แหละ แตท่่านไมย่ดึมั่นถือมั่นแคค่วามสขุ

ความทกุขอ์นัมีอยู่ในรูปขนัธ ์ทา่นเอาสมาธิภาวนาจิตใจภายใน
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เป็นมาตรฐานลงไป วนัไหนเวลาใดทา่นก็สงบจิตใจของทา่นให้

เยือกเยน็สบายเสียก่อนจงึคอ่ยนอนทกุๆคืน การกินการนอน

สนกุเฮฮา ท่านถือวา่เป็นภยัอนัตราย เราตอ้งไมไ่ปเก่ียวเกาะ

กงัวล ตัง้ใจใหแ้น่วแน่มั่นคงอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนจรงิๆ 

ดวงใจนัน้เราฟังธรรมไดย้ินเสียงอยูท่ี่น่ีก็นั่นแหละดวงใจ ไม่ตอ้ง

ไปหาท่ีไหนหละ ดวงใจผูรู้อ้ยู่มนัรูอ้ยู่ตลอดเวลาแตเ่ราไม่รูต้าม

ความเป็นจรงิอยู่นะ ไปหลงตามรูป ตามเสียง ตามกล่ิน ตามรส 

เรื่อยไปไม่มีท่ีสิน้สดุ ผลท่ีสดุก็ ไม่รู ้ไม่รูก็้ยงัมีรูอ้ยู่ในนัน้ ดใูหดี้ตัง้

อกตัง้ใจลงไป เอามนัทกุขณะ ทกุเวลา ทกุลมหายใจเขา้ออก 

ความออ่นแอทอ้แทใ้นดวงใจไม่มี เป็นจิตใจอนัหนกัแนน่มั่นคง 

ไม่สะทกสะทา้นตอ่ภยัอนัตรายใดๆทัง้หมด เรยีกวา่พทุโธอยู่ใน

ดวงใจนี ้ธมัโมอยู่ในดวงใจนี ้สงัโฆอยู่ในดวงใจนี ้บญุบารมีอยู่

ในดวงจิตดวงใจนีผ่้านศีลภาวนาทัง้หลายแหล ่มารวมอยู่ใน

ดวงใจนี ้น่ีก็คือจิตดวงท่ีรูอ้ยูใ่นตวัในใจเราทกุๆคน  

จงรวมจงสงบเขา้มาตัง้มั่นในจิตใจดวงนีใ้หไ้ด ้เอาจนจติใจ

ดวงนีส้ามารถอาจหาญ ขึน้ช่ือวา่ภาวนาหรอืวา่ทาํคณุงามความ
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ดีแหละ มนัจะเหน็ดเหน่ือยเม่ือยหวิขนาดหนกัขนาดไหนก็ตาม 

มนัทาํได ้ท่ีไหนไม่ไดไ้ม่ใหมี้ในดวงจิตดวงใจนี ้มนัก็ไดเ้ท่านัน้ 

ไม่ใช่เป็นของยาก เป็นของเหลือวิสยั ถา้เหลือวิสยัมนษุยค์นเรา

ประพฤติปฏิบติัไม่ได ้พระพทุธเจา้ทา่นจะเทศนส์อนไวท้าํไม 

พระธรรมวนิยัคาํสอนท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรสัทรงสอนนีม้นัเพ่ือ

มนษุยเ์ราโดยเฉพาะ มนษุยเ์ราน่ีแหละจะตอ้งตัง้อกตัง้ใจปฏิบติั

บชูาภาวนาจรงิจงัภายในจิตใจของตน คนอ่ืนผูอ่ื้นเคา้ไมท่าํชา่ง

เขาเป็นไร ตวัเราตัง้อกตัง้ใจปฏิบติัภาวนาเอาจรงิเอาจงัภายใน

จิตใจเราเท่านีก็้พอ ดวงจิตดวงใจผูไ้ดย้ินไดฟั้งอยู่ในขณะเด๋ียวนี ้

มีอยู่ท่ีนี ้ตตัถะ ตตัถะ ในท่ีๆนี ้ใหพ้ากนัรวมสงบตัง้มั่นเขา้มาใน

ใจของตนใหไ้ด ้น่ีเป็นอบุายภาวนาในทางพทุธศาสนา เม่ือวา่

เราท่านทัง้หลายพากนัไดย้นิไดฟั้งแลว้ใหม้นสิการ กาํหนดจดจาํ

ไวภ้ายใน แลว้นอ้มนาํเอาประพฤติปฏิบติัก็คงไดร้บัความสขุ

ความเจรญิ เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/UCiJioMNB9Q  
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