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พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า
การที่พวกเรานั้นได้บูชาพระองค์
ด้วยดอกไม้ด้วยธูปด้วยเทียนนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี
แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่พระองค์ปรารถนา
ก็คือ “การปฏิบัติบูชา”
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ในโอกาสต่อไปขอให้พวกเราพากันตั้งใจฟังธรรมะ ซึ่งเป็น
ค�ำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในปีนี้
ก็ครบรอบปีที่ ๑๘ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชาของเราหรือ
หลวงปู่ชาของเรา ท่านได้มรณภาพพวกเราก็พากันมาปฏิบัติบูชา
ในคุ ณ ของท่ า นซึ่ ง เป็ น พระสงฆ์ ส าวกของสมเด็ จ พระศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า การทีพ
่ วกเรานัน้ ได้บชู าพระองค์
ด้วยดอกไม้ด้วยธูปด้วยเทียนนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่สำ� คัญ
ที่พระองค์ปรารถนาก็คือ “การปฏิบัติบูชา” ซึ่งที่ครบรอบ
ใน ๑ ปี ทีห่ ลวงปูช่ ามรณภาพ พวกเราก็มาปฏิบตั บิ ชู ากัน มาสมาทาน
ศีล ศีลแปด ศีลอุโบสถ พากันตั้งใจมาเจริญสมาธิภาวนา เพื่อ
ค้นคว้าหาสัจธรรมความจริงในค�ำสอนของสมเด็จพระศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่องค์พระชินวรก็ได้สอนเอาไว้แล้ว ถึง
ในแนวทางปฏิบัติที่จะพัฒนายกจิตยกใจของเรานั้นให้พ้นจาก
ความทุกข์ทั้งน้อยใหญ่ได้ เพราะอวิชชา ตัณหา หรืออุปาทานนี้
ได้พาจิตของเราท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร พาเกิดพาตายนับภพ
นับชาติไม่ได้ แม้ในชาตินี้ ในชีวิตนี้ี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
ก็พาให้เรามีความทุกข์น้อยใหญ่มากมาย เป็นภพเป็นชาติ
เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี้อยู่เสมอ
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พวกเราจะพากันปฏิบัติอย่างไร ที่จะพัฒนาใจของเราให้
ออกจากความทุกข์ได้ ครูบาอาจารย์หลวงปูช่ าก็สอนให้พวกเรา
นั้นมีทาน มีศีล มีการภาวนาหรือมีสติอยู่เสมอ เราจะยืน
จะเดิน จะนั่ง จะนอน ก็ต้องใหฝึ
้ กสติ เพราะท่านสอน
เน้ น มาที่ ส ติ คื อ ความระลึ ก ได้ สั ม ปชั ญ ญะความรู ้ ตั ว
ทั่วพร้อม
เมื่อเรามาหมั่นฝึกสติของเรา อย่างเช่น พวกเรานั่งไปแล้ว
๑ ชั่วโมง ก็ก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นอารมณ์
ลมหายใจเข้า “พุท” ลมหายใจออก “โธ” หรือเราจะก�ำหนดนับลม
ของเราเป็นคู่ก็ตาม หายใจเข้าหนึ่ง หายใจออกนับหนึ่ง จนไปถึง
คู่ที่ห้า แล้วก็มาเริ่มคู่ที่หนึ่งใหม่ เพิ่มไปจนถึงคู่ที่หก ท�ำอย่างนี้
จนถึงคู่ที่สิบ ถ้าก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของเราแคล่วคล่อง
ดี แ ล้ ว การนั บ ก็ไม่ผิด พลาด จะเห็นว่าเรารู้จักลมหายใจเข้า
ก็ก�ำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ พร้อมทั้งค�ำบริกรรม หายใจเข้า
“พุท” หายใจออก “โธ” เมื่อเรามีสติก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี้
จนค�ำบริกรรมภาวนาของเรานั้นหายไป เราก็ไม่ต้องมานึกถึง
ค�ำบริกรรมภาวนาใหม่ เพราะผลทีไ่ ด้รบั ก็คอื ความสงบของใจ เมือ่
ใจของเราได้รบั ความสงบโดยก�ำหนดรูล้ มเข้าออกแล้ว ค�ำบริกรรม
ภาวนานี้หายไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็จะหยุดไปเองหายไปเอง
เราก็เพียงรูเ้ ฉพาะลมเข้าลมออกนัน้ เป็นอารมณ์ จนในทีส่ ดุ จิตสงบ
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ขึ้นไปอีก ลมหายใจเข้าออกนั้นเราก็ไม่สนใจแล้ว เขาก็เข้าออกไป
ตามธรรมชาติ แต่ว่าสมาธิก็เกิดความตั้งมั่น เราก็สามารถรู้อยู่ได้
ว่าจิตของเรามันเริม่ ทีจ่ ะมีความสงบและรวมตัวเข้ามา อาจจะเกิด
ปีติทั้งห้ามีขนพองสยองเกล้าหรือน�้ำตาก็จะไหล หรือกายนี้จะ
ขยายใหญ่ก็มี นักปฏิบัติบางคนนั้นก็อาจจะรู้สึกว่านั่งอยู่ตรงนี้
ร่างกายของเรามันสูงขึน้ ไปจนถึงศาลาก็มี มีลกั ษณะอาการต่าง ๆ
หรือตัวนี้ก็แน่นเหมือนก้อนหินตั้งอยู่ก็มี อาการของความสงบเรา
ก็จะรู้สึกได้ที่ใจนั้นมีปีติ มีความสุขใจอิ่มใจ สมาธิเริ่มเกิดขึ้นมา
สมาธิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มานี้ มี อ านิ ส งส์ อ ย่ า งไร เพราะปกติ แ ล้ ว
ใจของเรา เมือ่ เรารับรูอ้ ารมณ์นี้ อารมณ์กค็ อื รูปหนึง่ เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ เมื่อตาของเราเห็น
รูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ
รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ เราจะมีความรู้สึกยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง
มีความโกรธ ความเกลียด ความรัก ความชัง ความฟุง้ ซ่านร�ำคาญ
บางครั้งจิตเราก็ลังเลสงสัยเป็นอยู่อย่างนี้เสมอ หรือเวลาจะมา
ปฏิ บั ติ ก็ ง ่ ว งเหงาหาวนอนเกิ ด ขึ้ น ที่ เ รี ย กว่ า นิ ว รณ์ ธ รรม
มีทั้งหมด ๕ ประการ นิวรณ์ธรรมนี้หรือสิ่งที่มากางกั้น
คุณงามความดีทั้งห้าประการนี้ ก็กางกั้นจิตของเราไม่ให้ได้
รับความสงบ เมื่อจิตของเราไม่สงบ เราก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้
แจ้งเห็นจริงของค�ำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้
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เมื่อพวกเรามาบ�ำเพ็ญภาวนาจะมาเดินจงกรม เรานั่งสมาธิ
จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตของเรานั้นสงบ นิวรณ์ทั้งห้าก็จะออกไป
จากจิตของเรานั้นชั่วคราว จิตของเราก็มีความสงบก็จะมีเย็นจิต
เย็ น ใจเกิ ด ขึ้ น มา ท่ า นก็ อุ ป มาอุ ป ไมยว่ า ความสงบนี้ เ หมื อ น
ก้อนหินที่ไปทับหญ้าเอาไว้ ถ้าเราเอาก้อนหินนี้ออกมาหญ้า
ก็เจริญงอกงามขึ้นมาอีก คือ เรายังกดกิเลสเอาไว้อยู่ แต่ก็เป็น
วิธีการ บางแห่งบางส�ำนักก็อาจจะบอกว่าไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมา
ท�ำให้จิตสงบ ภาวนาโดยให้เห็นความเกิดดับแล้วรู้แจ้งไปเลยก็มี
แต่เท่าทีศ่ กึ ษาอยูก่ บั หลวงปูช่ าของเราทีว่ ดั หนองป่าพง แม้วา่ เรา
จะภาวนาจิตมีความสงบดี แต่ทา่ นก็ไม่ให้ละในการพิจารณา
หาความจริงในกายก้อนนี้ แต่ในเบือ้ งต้นท่านก็จะเน้นวิธกี าร
ให้เรามีสติอยู่เสมอ จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน อะไรก็ให้
มีสติ เพราะฉะนัน้ ก็ให้พวกเราหมัน่ ฝึกฝนและอบรมจิตของ
เราให้มีความสงบให้ได้
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แม้ว่าเราจะภาวนาจิตมีความสงบดี
แต่ทา่ นก็ไม่ให้ละในการพิจารณาหาความจริงในกายก้อนนี้
แต่ในเบื้องต้นท่านก็จะเน้นวิธีการให้เรามีสติอยู่เสมอ
จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน อะไรก็ให้มีสติ
เพราะฉะนั้น ก็ให้พวกเราหมั่นฝึกฝนและอบรมจิต
ของเราให้มีความสงบให้ได้
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ระยะเวลาที่ เ รามาปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๒ ถึ ง วั น ที่ ๑๗
ในช่วงเช้า ก็มเี วลาหลายวัน เมือ่ เรามาฝึกปฏิบตั เิ ราก็ตอ้ งพูดน้อย
ที่สุดไม่จ�ำเป็นเราก็ไม่พูดเลย เพื่อที่เราจะได้มาบริกรรมภาวนาได้
มากขึ้น เรามาปฏิบัติแล้วเราตั้งใจมาจากบ้านจากเรือน แล้วหา
โอกาสหาเวลา โอกาสที่เราจะมีชีวิตยืนยาวมาถึงปีนี้ก็หายาก
ดังนั้น เมื่อพวกเราตั้งใจมุ่งมาแล้ว ในการปฏิบัติบูชาหลวงปู่ชา
ของเรา ก็ให้พยายาม จะยืน จะเดิน จะนัง่ จะนอน ก็ให้มสี ติ พร้อม
ทั้งค�ำก�ำกับภาวนาว่า “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ก�ำกับใจของเรา เมื่อ
เราบริกรรม “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ในทีส่ ดุ ก็เหลือค�ำเดียวว่า “พุทโธ”
เมือ่ บริกรรมมาก ๆ จิตของเราก็ไม่ได้คดิ ไปไหน ไม่ได้สง่ ส่ายไปไหน
ก็จะสงบรวมกันเข้ามา จิตของเราสงบเข้ามาแล้วก็มาค้นคว้า
หาความเป็นจริงของสังขาร คือ รูปสังขาร นามสังขาร รูปสังขาร
ที่เรานั่งอยู่นี้นี่ก็เรียกว่า รูป ก็คือสิ่งที่จะต้องแตกสลายไป มีความ
ไม่เที่ยงเป็นธรรมดา เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แต่ว่าที่เรายัง
ไม่เห็นแจ้งชัดก็เพราะว่า อวิชชานี้มันปกปิดจิตของเราไว้ อวิชชา
ตัณหา อุปาทาน นีม้ นั พาใจของเราให้หลงอยูม่ คี วามยึดมัน่ ถือมัน่
อยู่เสมอ

แต่เมื่อเรามาฝึกหัดปฏิบัติจิตสงบแล้วก็มาพิจารณา
ค้ น คว้ า หาความเป็ น จริ ง ของกายก้ อ นนี้ ว่ า กายก้ อ นนี้
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ที่เรียกว่า “เรา” มันคืออะไร สิ่งที่แข้นแข็งก็สมมติเรียกกัน
แล้วว่า ธาตุดิน กองดิน กองน�ำ้ กองไฟ กองลม ก็มีสี่กองนี้
ประกอบรวมกันเข้ามา ธาตุสี่นี้ก็เรียกว่ากาย เราก็ลอง
พิจารณาซิวา่ กองดิน กองน�ำ้ กองไฟ กองลม กองไหนทีเ่ ป็น
เราบ้าง เรียกว่า เรามาม้างกายหรือเรามารื้อกาย เรามา
พิ จ ารณากายก้ อ นนี้ เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ ห็ น ความเป็ น จริ ง ว่ า
กายก้อนนี้ มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน
ท่ า นพระอั ญ ญาโกณฑั ญ ญะ เมื่ อ ท่ า นได้ ฟ ั ง ธรรมของ
พระศาสดาแล้ว ท่านก็รวมมาที่รูปนามก็เห็นแจ้งชัดว่า สิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งมวลนั้นย่อมดับไป ตาม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือ รูปนามนี้เอง เพราะฉะนั้น พวกเรา
ก็ลองพิจารณาดูในรูปนามนี้ กองดิน กองน�้ำ กองไฟ กองลม
กองไหนบ้างที่เป็นเรา เราถอดฟันออกมากองไว้ซิ ถามสิว่าฟันนี้
ซีไ่ หนเป็นของเราบ้าง ผมเส้นไหนเป็นของเราบ้าง กระดูกท่อนไหน
เป็นของเราบ้าง น�้ำเลือดในร่างกายนี้หยดไหนที่เป็นของเราบ้าง
เราก็แยกออกมามาพิจารณา ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนี้
เป็นเราไหม หรือเป็นเขาไหม ท�ำไมลมหายใจเข้าก็เหมือนกัน
ลมหายใจออกนี้ก็เหมือนกัน ท�ำไมจิตนี้จึงมายึดมั่นว่านี้คือเรา
คือเขาให้เราพิจารณาดู
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ในขณะทีจ่ ติ ของเราสงบนี้ ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นแจ้ง
ชัดว่ากายนี้มันสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา
เขา มี ป ั ญ ญาความรู ้ แ จ้ ง เห็ น จริ ง นั้ น ก็ เ ริ่ ม จะเกิ ด ขึ้ น มา
ทีละเล็กละน้อย เรียกว่า “ตทังควิมุติ” หลุดพ้นได้ชั่วคราว
จิตใจของเราก็จะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่ง จิตใจของเราก็จะ
รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะมาร้อยรัด มันเบาสบายมาก พร้อมกับ
รู ้ ค วามเป็ น จริ ง หรื อ อารมณ์ ที่ เ ข้ า มาในใจ สติ ข องเรา
ก็พจิ ารณาได้ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เห็นเป็นแต่วา่ ธรรมะทีเ่ กิดขึน้
คนที่เขาโมโหเราก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นในใจของเขาอย่างนั้น ไม่ใช่
ตัวไม่ใช่ตนอะไร เกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ล้วก็ดบั ไป เราพิจารณาได้เราก็จะ
ไม่โมโห ไม่โกรธ ไม่แค้น ไม่อาฆาตขุ่นเคือง แต่ว่าถ้าใจของเรามัน
หลงแล้วหลงว่ามีเรา หลงว่ามีเขา เกิดขึ้นมา ความโกรธก็เกิดขึ้น
ความพยาบาทก็เกิดขึ้นมาทันที ท�ำให้ใจของเรานั้นมันก็วุ่นวาย
ผู้ที่จับเสมอด้วยโทสะนั้นก็ไม่มีแล้ว
นักปฏิบัติก็จะต้องมาปฏิบัติจริงๆ เพื่อหาความจริง
สัจธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าให้พบให้ได้ในชาตินี้ เพราะ
เราเป็นผู้ที่มีโชคดีแล้วว่าชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับ
พระพุทธศาสนา เกิดเป็นมนุษย์ทั้งกายและใจ ที่พวกเรา
สมาทานศีลก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจ
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คนเกิดกันมาก แต่ว่าไม่ใช่มนุษย์เกิดมาก คนยิ่งเกิดขึ้นมา
มากโลกก็ยงิ่ วุน่ วาย แต่ถา้ มนุษย์นเี้ กิดขึน้ มามาก ๆ ไม่วนุ่ วาย อย่าง
พวกเรามาอยู่กันหลายพันคนที่วัดหนองป่าพงนี้ก็มีแต่ความสงบ
เพราะต่างคนต่างก็มาแสวงหาซึง่ ธรรมะ ต่างคนต่างก็เป็นผูท้ สี่ ละ
พร้อมที่จะสละอารมณ์ทั้งหลายคือความโลภ โกรธ หลงออกไป
จึงมาอยู่กันมากก็เหมือนกับอยู่กันน้อย นั่งกันอยู่มาก ๆ ก็เงียบ
เหมือนอยูก่ นั คนเดียว เมือ่ เป็นผูท้ ใี่ ฝ่ในธรรมะจริง ๆ เมือ่ เป็นเช่นนี้
เราก็เป็นผูท้ โี่ ชคดีแล้วก็ขอให้พากันมาปฏิบตั ิ ถึงปีหนึง่ ก็มารวมกัน
ปฏิบตั บิ ชู าทีว่ ดั หนองป่าพง จากนีก้ ลับไปบ้านก็ตอ้ งฝึกหัดปฏิบตั ิ
อีก ต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเข้ามา ปีหนึ่ง ๆ เราก็จะได้
พัฒนาใจนีใ้ ห้กา้ วหน้าขึน้ ไป สิง่ ใดทีเ่ ราไม่รกู้ ร็ แู้ จ้งด้วยใจ จากการ
ปฏิบัติภาวนานี้เอง เราจะรู้จากสิ่งทั้งหลายว่าเป็นสมมติ เพราะ
ปกติใจของคนเรานีม้ นั ยึดถืออยูเ่ ป็นสมมติ ยึดสมมติแล้วก็หลงใน
สมมตินี้ อย่างตัวเรานี้ไม่มีก็สมมติเรียกชื่อขึ้นมา ในที่สุดเราก็
เข้าใจว่าเราเป็นชื่อนี้จริง ๆ เขาเรียกว่าคน เรียกว่ามนุษย์ เราก็ว่า
เป็ น จริ ง ๆ แต่ ถ ้ า เราแยกแยะแล้ ว เราก็ ไ ม่ ต ่ า งกั น จากสั ต ว์
ทั้งหลาย คือ เป็นธาตุอันเดียวกัน มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตายอันเดียวกัน ถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นว่ารูปนี้ กายนี้
สักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา สภาวะธรรม
ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้น จิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา ก็เห็นมนุษย์
ทั้งหลายที่เดินไปเดินมาเหมือนหุ่นยนต์ก็ได้ เหมือนตุ๊กตาก็ได้
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ถ้าเราก�ำหนดสติของเราได้ตอ่ เนือ่ ง จะเห็นความเคลือ่ นไหว
ของร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน เมื่อจิตของเรานิ่ง ๆ แล้ว
มันก็รกู้ เ็ ห็นได้ในธรรมะ เพราะฉะนัน้ ต้องพากันละอุปาทานความ
ยึดมั่นถือมั่นให้ได้ พยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น โดยที่พวกเรา
ทั้งหลายก็มีศรัทธา มีความเชื่อ มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
ในพระธรรมเจ้า ในพระสังฆเจ้า เป็นทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึกของเราตลอดชีวติ
เมือ่ เรามีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะทีพ่ งึ่ ตลอดชีวติ
เช่นนี้ เราก็ต้องพากันมาปฏิบัติท�ำความเพียร ฝึกจิตของเราให้มี
ความเพียร คิดพิจารณาอยูเ่ สมอ ถึงชีวติ ถึงวัยของเราทีม่ คี วามแปร
เปลี่ยนไปอยู่เสมอ หาความเที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตของเราไม่ได้
เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ ความเจ็บ แล้วก็
ความตาย เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เสมอ ๆ แล้วเราก็ไม่ประมาท
พยายามมีความเพียรเฝ้าดูจิตดูใจของเรา เกิดธรรมะฝ่าย
อกุศลก็พยายามละ อกุศลทีย่ งั ไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึน้ พยายาม
มีความเพียรในการท�ำบุญสุนทาน สมาทานศีล ฟังธรรมและ
ยิ่ ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ บู ช านี้ โ ดยการท� ำ จิ ต ของเราให้ ส งบ และ
พิจารณาให้ปญ
ั ญาเกิด พยายามรักษาคุณงามความดีในการ
ปฏิบตั ขิ องเราไว้ นีแ่ หละเป็นความเพียรทีถ่ กู ต้องอยูใ่ นองค์
ของอริยมรรค ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สมมติอะไรมากมาย เมื่อเราลงมือ
ปฏิบัติอย่างนี้ ก็เดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปด คือ ศีล สมาธิ
ปัญญาพร้อมแล้ว องค์พระประทีปแก้วจึงตรัสว่าผู้ที่มีศรัทธา
14 สิ่งอันเปิดเผยอยู่

www.watmarpjan.org

มีความเพียร มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติ เราก็จะต้องรู้แจ้ง
เห็นจริงในค�ำสอนของท่าน

เมื่อพวกเรายืน เดิน นั่ง นอน ฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจ
ของเราอย่างนี้ เราก็ใกล้จะได้เห็นธรรมะ เพราะธรรมะนี้
ไม่ได้อยู่ไกล ธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้ว รูปนี้ก็ไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญา
เมื่อไรก็จะเห็นเมื่อนั้น ไม่ใช่เราจะเห็นธรรมะที่ไหน เห็นที่
ใจนีเ่ อง เพราะฉะนัน้ ให้เราเพียร ผลแห่งการปฏิบตั กิ ม็ คี ณ
ุ อยูแ่ ล้ว
ซึ่งสักขีพยาน คือ หลวงปู่ชาของเรานั้น เราก็มีศรัทธามีความเชื่อ
แล้วว่าท่านปฏิบัติดีเป็นพระอรหันต์เป็นสักขีพยานให้พวกเรา
ทุก ๆ คนอยู่ เมื่อพวกเรามีศรัทธาเช่นนี้ก็ให้ทุ่มเทในการปฏิบัติให้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
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เมื่อพวกเรายืน เดิน นั่ง นอน
ฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้
เราก็ใกล้จะได้เห็นธรรมะ
เพราะธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ไกล ธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้ว
รูปนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญาเมื่อไรก็จะเห็นเมื่อนั้น
ไม่ใช่เราจะเห็นธรรมะที่ไหน เห็นที่ใจนี่เอง
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ระยะเวลาที่เรามาภาวนาที่วัดหนองปาพงในปี
นี้ก็ให้ตั้งใจ
่
อบรมใจของเราว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วคนหนึ่ง เมื่อเราไม่สงสัย
ในแนวทางปฏิบตั ิ มุง่ พัฒนาจิตใจของเรา ให้รแู้ จ้งเห็นจริงในธรรมะ
ในค�ำ สอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ ซึ่ง ธรรมะที่ท ่านสอนเอาไว้
แนวทางที่สอนเอาไว้ก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนาใจของเราทุกคน
ให้ดีขึ้นงามขึ้น ซึ่งหลวงปู่ ชาของเราท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมาก
อาตมามาศึกษาปฏิบตั อิ ยูท่ วี่ ดั หนองปาพงปี
๒๕๑๙ แต่เคยกราบ
่
ท่านที่วัดบึงลัฏฐิวัน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ สมัยที่อาตมายังท�ำงานอยู่ที่
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทยฯ ก็มาทีว่ ดั หนองปาพงนี
อ้ ยูเ่ สมอ ก็มศี รัทธา
่
มีความเชือ่ มีความเลือ่ มใสในหลวงพ่อชาว่าท่านเป็นพระอรหันต์
เมื่อท่านสอนท่านบอกก็พยายามปฏิบัติตามค�ำสอนของท่าน
ซึ่งท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมาก บางครั้งก็สอนง่าย ๆ เมื่อจิตใจเรา
ยึดถือตรงไหนท่านก็สอนตรงนัน้ จิตใจของเรายินดีตรงไหน
ท่านก็สอนง่ายๆ ว่ามันเป็นทีต่ าย มันเป็นทีต่ าย ถ้าไปยึดมัน่
ถือมั่นในสิ่งใด ท่านบอกว่าเป็นที่ตาย เพราะอะไร เมื่อเรา
ยินดีเราจะต้องมาเกิด เราก็จะต้องมาตาย
เราก็ลองดูซิใจของเรายินดีในโลกนี้มันมากหรือมันน้อย
ใจของเราถ้ายินดีในโลกนี้มันมาก เราก็จะต้องมาเกิดมาตายมาก
ถ้าเรายินดีในโลกนี้แต่ว่าอยู่ในศีลธรรมเราก็มาเกิดอยู่ในโลก
มนุษย์ ถ้าเรายินดีผดิ ศีลธรรม เราก็เกิดมาต�ำ่ กว่าความเป็นมนุษย์
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แต่อาตมาก็มนั่ ใจพวกเราก็ยงั มีความยินดี แต่ยนิ ดีอยูใ่ นความเป็น
มนุษย์อยู่ ถึงมีศีลมีธรรมมาปฏิบัติ เราก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์
แต่ถ้าใจของเรามันบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นไปก็เป็นเทวะ เทวดา หรือว่า
มนุสสเทโว ก็คือใจดวงนี้นั่นเอง กายเป็นมนุษย์ ใจเป็นเทวดา
กายนี้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ แ ต่ ว ่ า ใจนี้ มี ท าน มี ศี ล มี ภ าวนา มี ป ั ญ ญา
ก็เรียกว่า มีใจนัน้ เป็นเทวดา เป็นเทวะ เป็นผูป้ ระเสริฐขึน้ มา เป็นใจ
ที่ดี เป็นใจที่งาม ใจที่เสียสละ ใจที่มีหิริความละอาย เกรงกลัว
ต่ อ บาป เรี ย กว่ า เป็ น ใจของเทวดา เราถ้ า อยากเห็ น เทวดา
เป็นอย่างไร ก็ดูที่หัวใจของเรานี้ ถ้าใจของเรามันดีมีศีลธรรม
ก็เป็นใจของเทวดา ถ้าใจของเรามันวุ่นวายมีแต่ความเร่าร้อน
เราก็ต�่ำกว่าความเป็นมนุษย์ ถ้าจิตใจของเรานี้มันมีความอดทน
ได้อยู่ในศีลธรรมก็เป็นมนุษย์ ถ้าใจของเรามี “พุทโธ ธัมโม สังโฆ”
บริกรรมอยู่ จิตใจปลอดโปร่งอยู่ มีความสงบผ่องใสก็เป็นใจเทวดา
ก็อยู่ที่นี่เองไม่ใช่ที่ไหน
หลวงพ่อชาท่านจึงสอนให้พวกเรามาดูใจ เฝ้าดูใจของเราว่า
ยินดีไหมหรือยินร้าย ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นสัมผัส
รส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย
อะไร อาตมาได้ตามไปอุปัฏฐากหลวงพ่อท่านมีญาติโยม
ถวายน�ำ้ ส้มคั้นถวายท่าน อาตมาคิดไปนิดเดียวว่าวิตามินซี
สูงนะเท่านั้น หลวงปู่ก็หันมาแล้วก็บอกว่า “นันต์ มันเป็น
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ที่ตาย” โอ้ ! อาตมานี่ขาด “พุทโธ” ไปหน่อยเดียว หลวงปู่
ท่านก็หันมาแล้ว ตอนที่อยู่ใกล้หลวงปู่ก็ต้อง “พุทโธ” ตลอด
ต้องดูจิตของตัวเองด้วย บริกรรมภาวนา “พุทโธ” ไว้ ไม่ให้
จิตของเราคิดไปไหนเลย คุมเอาไว้ให้สงบใจให้ได้ เพราะว่า
ไม่รวู้ า่ คิดออกไปแล้ว หลวงปูท่ า่ นก็สวนธรรมะออกมาทันที
ไม่รวู้ า่ ตอนไหน ต้องระมัดระวังมาก ก็เป็นอานิสงส์วา่ อยูใ่ กล้
ท่าน ยิง่ ใกล้ทา่ นก็ตอ้ งมีสติ ใจของเราห่างจากสติไม่ได้ ต้อง
พยายามมีสติฝึกสติมีสติให้มาก เมื่อเรามีสติดูใจรักษาใจ
ของเรา อย่างนีก้ เ็ กิดความสงบขึน้ มา เกิดปีติ เกิดความสงบใจ
ขึ้นมามากมายทีเดียว
ในขณะที่สงบใจอย่างนี้รู้สึกว่าการพิจารณากายเป็นเรื่อง
หยาบ กายก้อนนี้มันเป็นเรื่องหยาบไปแล้ว เราไม่ต้องพิจารณา
ก็ได้นะ เราควรจะพิจารณาวิปัสสนาในจิตเลยว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
ก็จะสามารถบรรลุได้ เพราะความสงบของเรารู้สึกว่าเพียงพอ
มีความอิ่มใจสุขใจ สมาธิตั้งมั่นได้ดี แค่นี้หลวงปู่ท่านก็ยังสอน
ให้เราพิจารณาที่ก้อนกายนี้ พิจารณาที่กายนี้ให้เห็นอย่างแจ้งชัด
อย่าไปพิจารณาที่อื่น ฉะนั้นพวกเรานี้ที่มาปฏิบัติ เมื่อเราฝึกจิต
ของเราให้สงบดีแล้วก็ขอให้มาฝึกพิจารณาที่ก้อนกายนี้ กองดิน
กองน�ำ้ กองไฟ กองลม พิจารณาซิวา่ กองไหนเป็นเรา กองไหนเป็น
ของของเรามีไหม เลือดในร่างกายทัง้ หมดนีใ้ ช่เราไหม ก้อนกระดูก
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ในร่างกายนี้ใช่เราไหม ผมนี้เป็นเราไหม กองดิน กองน�้ำ กองไฟ
ความร้อนในร่างกายนี้ใช่เราไหม แล้วต่างจากคนอื่นหรือเปล่า
เราพิจารณากลับไปกลับมาแยกธาตุแยกขันธ์กจ็ ะเห็นชัดว่ามันสัก
แต่ว่ากายจริง ๆ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา แล้วที่จะรู้แจ้ง
จริง ๆ ขึ้นมาก็ไม่ใช่ความคิด เมื่อจิตสงบนิ่งตามมาดูที่กายก็รู้
ขึ้นมาเลยว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ความรู้นี้ก็สามารถท�ำลาย
ซึ่งสักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได้ อันเป็นสังโยชน์
ที่ร้อยรัดจิตใจของเรามานมนาน
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เมื่อจิตใจเรายึดถือตรงไหน
ท่านก็สอนตรงนั้น
จิตใจของเรายินดีตรงไหน
ท่านก็สอนง่ายๆ
ว่ามันเป็นที่ตาย มันเป็นที่ตาย
ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ท่านบอกว่าเป็นที่ตาย
เพราะอะไร
เมื่อเรายินดีเราจะต้องมาเกิด เราก็จะต้องมาตาย
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ฉะนั้น เมื่อพวกเรานี้ได้มาพบพานกับครูบาอาจารย์กับ
หลวงปู่ แล้ว กับค�ำสอนของท่านแล้ว พวกเรานี้มีบุญอย่างมาก
ทีเดียว เมื่อเรามีบุญอย่างมากที่มาพบกับสาวกขององค์พระ
ประทีปแก้ว เราควรทีจ่ ะขวนขวายเจริญภาวนากันให้มาก ทัง้ ทีม่ า
อยู่ที่วัดทั้งที่กลับไปที่บ้านอย่าได้ขาด เพราะชีวิตนี้เราจะต้อง
มุ่งหวังภาวนาให้ใจของเราตั้งมั่น เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะ
ให้ได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาพบกับ
ค�ำสอนของสาวกพระศาสดา คือ หลวงปู่ชาของเรา ซึ่งเป็นผู้น�ำ
แสงสว่าง ที่วัดหนองปาพงนี
้ เมื่อเรายังมีชีวี มีชีวิตอยู่อย่างนี้
่
มีลมหายใจก็พากันพากเพียร

เมื่อเราพากเพียรโดยการมีสติอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด
แล้ว จิตของเราจะสงบเข้ามา รวมตัวเข้ามา เรียกว่า สมาธิ
มีความตัง้ ใจมัน่ “ขณิกสมาธิ” ความตัง้ ใจมัน่ ได้เล็กน้อย อาจ
จะเกิดขนพองสยองเกล้า ในขณะสวดมนต์ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม
วูบวาบขึ้นมา อันนี้นับว่าก็ดีมากแล้ว ต่อมาสมาธิของเรา
เกิ ด ขึ้ น ได้ บ ่ อ ยๆ เพี ย งแต่ เ รามาระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า
พระธรรม พระสงฆ์ สมาธินี้ก็เกิดขึ้นมาเกิดปีติ เกิดความ
อิ่มใจขึ้นมาได้
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ยกตั ว อย่ า งท่ า นอนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี แต่ ท ่ า นท� ำ บารมี
มามากแล้ว พอได้ยินค�ำว่า “พระพุทธเจ้า” เท่านั้นเกิดขนพอง
สยองเกล้าเกิดปีติ นอนไม่หลับทั้งคืน อยากจะไปฟังธรรมของ
พระศาสดา แต่เพื่อนท่านก็ยังห้ามเอาไว้อยู่ แต่เมื่อได้ไปฟังธรรม
ของพระศาสดาเวลาตอนเช้านัน้ ท่านก็ได้พระโสดาบันทันที นีท่ า่ น
ได้สั่งสมบารมีมาแล้วเรียกว่าเป็น “ปุพเพกตปุญญตา” พวกเรา
อย่างน้อยก็เคยสร้างสมอบรมบุญบารมีของเรามาแล้ว ถึงได้มี
โอกาสได้มาปฏิบตั ถิ อื ศีลภาวนาทีว่ ดั หนองป่าพง พวกเรามีโอกาส
ดีเช่นนี้แล้วสั่งสมบารมีเจริญพุทโธภาวนามาก ๆ เมื่อเราระลึก
ถึง “พุทโธ” มาก ๆ จิตสงบขึน้ มามาก ๆ ขึน้ เกิดกายเบาจิตเบา
เรียกว่าเป็น “อุปจารสมาธิ” สมาธิที่ตั้งมั่นใกล้กับฌาน ซึ่ง
สมาธิขณะอุปจารสมาธินี้ มาพิจารณาในกายก็สามารถเห็น
แจ้งชัดว่ากายนี้สักแต่ว่ากายได้ เห็นเวทนา เห็นจิตก็สักแต่
ว่าจิตได้ รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะ เราก็จะรู้แจ้ง
เห็นจริงได้ จะไม่สงสัยในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ เมื่อเราหมั่นฝึกภาวนาโดยมีสติเช่นนี้ ในที่สุดจิต
ก็จะรวมเข้ามา “อัปปนาสมาธิ” สมาธิที่รวมกันเข้ามาเป็น
หนึ่ง วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา รวมกันเข้ามาเป็นหนึ่ง
เดียวเช่นนีก้ เ็ รียกว่า ใจของเรานัน้ มีความตัง้ มัน่ มีฐานทีส่ งบ
ของใจ เมื่อสมาธินี้คลายตัวลงมา มาพิจารณาในกาย ก้อนกาย
ก้อนดิน ก้อนน�้ำ ก้อนไฟ ก้อนลม ก็เห็นแจ้งชัดได้อย่างไม่สงสัย
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เพราะฉะนั้ น ในเบื้ อ งต้ น นี้ เ มื่ อ เรามาปฏิ บั ติ บู ช าพระจอม
ไตรโลกนาถ ก็ขอให้พวกเรานั้นพากันเดินจงกรม นั่งสมาธิก็ดี
ให้บริกรรมภาวนาหรือให้หมั่นพิจารณาให้มาก
บางคนนัน้ อาจจะไม่ชำ� นาญในการบริกรรมให้สงบก็มวี ธิ กี าร
อีกวิธกี ารหนึง่ คือ การพิจารณาแล้วให้จติ ของเรานัน้ สงบ การ
พิจารณาให้จิตของเราสงบก็พิจารณาในก้อนกายนี้แหละ
ในเบื้องต้นเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ให้ใช้สัญญาอารมณ์
ใช้สญ
ั ญาอารมณ์พจิ ารณาไปถึงกายก้อนนีเ้ กิดขึน้ มาอย่างไร
มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แก่อย่างไร เจ็บอย่างไร ตาย
อย่างไร ก็ลองแยกธาตุดูสิมันมีอะไรบ้าง ก็แยกกองดินมา
กองหนึ่ง กองน�้ำ กองไฟ กองลม แล้วก็สอนจิตของเรา
ถามจิตของเราว่าอันไหนเป็นเรา อันไหนเป็นของเราบ้าง
พิจารณาอยู่อย่างนี้ เมื่อพิจารณาไปแล้วจิตเกิดความสลด
ขึน้ มาแล้ว ก็เกิดความสงบ เป็นการพิจารณาแล้วจิตสูค่ วาม
สงบ หรืออารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจก็พิจารณาให้เห็นว่าเป็น
อนิจจัง ทุกขัง เป็นอนัตตา จิตของเราก็สงบเข้ามา ให้เรา
พิจารณาให้มาก เจริญให้มาก พิจารณาให้มากทีเดียว เมื่อ
เราเจริญให้มาก พิจารณาให้มากอย่างนี้จิตของเราสงบ
จิตของเราสงบออกมาจากความสงบอีก มารู้มาเห็นอีก
เรียกว่าเป็น “ภาวนามยปัญญา”
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เราอาจจะฝึ ก ทั้ ง สองวิ ธี ต ามสถานการณ์ บางครั้ ง
ก็พิจารณาให้สงบก็ได้ บางครั้งก�ำหนดรู้ลมหายใจพร้อม
ค�ำบริกรรมให้สงบก็ได้ แต่จุดหมายปลายทางคือ “ความ
สงบ” แล้วก็เกิดความรู้แจ้ง เห็นรูปเห็นนามเป็นสมมติ เห็น
วัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นของสมมติทั้งนั้น ตึกราม
บ้านช่อง บ้านเรือนก็ดี ต้นไม้ ภูเขาเป็นสมมติที่เราเรียกกันขึ้นมา
ถ้าใจของเรารูแ้ ล้วรูท้ กุ สิง่ ทุกอย่างเป็นสมมติ ใจก็วมิ ตุ หิ ลุดพ้นจาก
สมมตินนั้ เพราะเข้าใจแจ้งชัดในสิง่ ทัง้ หลายในโลกเป็นวัตถุสงิ่ ของ
ในโลกตามธรรมชาติหรือตามมนุษย์สร้างมานัน้ หาความเทีย่ งแท้
หาความแน่นอนไม่ได้ มีแต่ความแปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอ ถ้าเห็น
แจ้งชัดอยูอ่ ย่างนีจ้ ติ ใจก็มปี ตี ิ มีความสุข เพราะเห็นความเป็นจริง
ถึงสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ ถึงสิ่งที่เราหลงมาตลอดเวลาว่ามีเรา ว่ามี
ของของเรา เมือ่ เรามาเห็นแจ้งอย่างนี้ ใจของเราก็บริสทุ ธิห์ ลุดพ้น
ขึน้ มา หลุดจากสมมติขนึ้ มาเป็นสมุจเฉทวิมตุ ิ หลุดพ้นด้วยการตัด
กิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหาน ซึ่งพวกเราสามารถที่จะปฏิบัติให้รู้ให้
เห็นได้
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เราอาจจะฝึกทั้งสองวิธีตามสถานการณ์
บางครั้งก็พิจารณาให้สงบก็ได้
บางครั้งก�ำหนดรู้ลมหายใจพร้อมค�ำบริกรรมให้สงบก็ได้
แต่จุดหมายปลายทางคือ “ความสงบ”
แล้วก็เกิดความรู้แจ้ง เห็นรูปเห็นนามเป็นสมมติ
เห็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นของสมมติทั้งนั้น
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โดยเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ว ่ า เรามี ศ รั ท ธาในการให้ ท านเป็ น ปกติ
เรารั ก ษาศี ล ห้ า เปนปกติ
รั ก ษาศี ล แปดตามโอกาสตามเวลา
็
ของเราที่มีได้ แล้วพากันเจริญภาวนาอยู่เสมอ ภาวนาให้จิตใจ
ของเราสูงขึ้น ดีขึ้นไป สูง ๆ ขึ้นไปกว่าแต่เก่า ถ้าจิตที่ถูกอวิชชา
ตัณหา อุปาทานครอบเอาไว้กใ็ ห้มคี วามรูข้ นึ้ บ้าง เป็นพุทธะพุทโธ
ขึ้นบ้าง จิตจะได้สงบ จิตจะได้มีความเย็น เราก็ต้องเปลี่ยน
วิธีคิดให้ถูกต้องให้ดีงาม เพราะถ้าเราคิดดีนั้นมันก็จะเกิด
ความเย็นจิตเย็นใจ มองโลกในแง่ดี ถ้ามองโลกในแง่ร้าย
จิตใจมันก็รอ้ น “คิดดีกเ็ ย็น เย็นจิตเย็นใจ” ถ้าเราคิดว่าเป็นนัน่
เป็นนี่ มีเรามีเขา มันก็เกิดความร้อน เกิดความทุกข์ขนึ้ มา เป็นเหตุ
ให้เกิดทุกข์ขนึ้ มา แต่ถา้ เราคิดทีจ่ ะไม่เป็นอะไรนัน่ แหละจิตของเรา
นั้นมันก็จะไม่ร้อน ไม่เป็นอะไรทั้งนั้น คิดให้มันเหนือดี เหนือเย็น
เหนือเป็น เหนือร้อนขึ้นมา ก็เกิดเป็นสัมมาทิฐิขึ้นมานั่นเอง
ความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องตามท�ำนอง
คลองธรรม เมื่อเราคิดที่ถูกต้อง มีด�ำริที่ถูกต้อง เราก็เดิน
อยูใ่ นทางทีถ่ กู ต้อง คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นมรรคา
ที่จะน�ำใจของเรานั้นให้พ้นจากบ่วงของมาร ของความเกิด
ความแก่เจ็บตายได้ เพราะความเกิด ความแก่ ความเจ็บตาย
นัน้ เป็นภพชาติ ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอย่างนัน้
จริงๆ
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แต่ถ้านับทางจิตแล้วในชาติหนึ่งเราเกิดแก่เจ็บตายมาก
ทีเดียวในชาติ ๆ หนึ่งนี้ เดี๋ยวก็เกิดเป็นมนุษย์ เดี๋ยวก็เกิดต�่ำกว่า
ความเป็นมนุษย์ เดี๋ยวก็เกิดเป็นเทวดา ถ้าจิตสงบนิ่งมาก ๆ ก็เกิด
เป็นพรหมเวียนว่ายตายเกิด แต่ถ้าจิตของเราพิจารณาเห็นความ
เป็นจริงในรูปนามเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราก็เกิดเหมือนกัน
เกิดใหม่ เกิดใหม่ คือ ใจเกิดใหม่เป็นโลกุตระ อยูเ่ หนือโลก อยูเ่ หนือ
อารมณ์ นีเ่ กิดใหม่ แต่ถา้ เราไม่เกิดอย่างนีเ้ ราก็จะเกิดมาในมนุษย์
บ้าง เทวดาบ้าง เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง อบายภูมิ ภูมสิ ตั ว์นรกบ้าง
จิตใจของเราในชาติหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นมาก ในวันหนึ่ง ๆ ก็เกิดตาย ๆ
มากมาย หลั ง จากเกิ ด ตายทางจิ ต แล้ ว มั น จะเกิ ด ตายทาง
ร่างกายนี้อีก ซึ่งชาติต่อไป เราจะไปไหนเราก็ไม่รู้
บางคนนัน้ สว่างมาตายไปจากการปฏิบตั ธิ รรมะก็ “สว่างไป”
บางคนสว่างมาแล้วก็ประมาทก็มืดอีก “มืดไป” แต่บางคนนั้น
มืดมาแล้วหลงมาแล้ว แต่ในบั้นปลายชีวิตเกิดความรู้ในธรรมะ
มาปฏิบตั จิ ติ ก็ “สว่างไป” แต่บางคนนัน้ หลงมาแล้วจิตก็มดื หลงต่อ
ไปอี ก ก็ มี เ ป็ น จ� ำ นวนมาก เราจงเลื อ กประเภทที่ “สว่ า งไป”
จะ “มืดมา” หรือ “สว่างมา” ก็ขอให้ “สว่างไป” ด้วยศีล ด้วยธรรม
ด้วยคุณงามความดี เมื่อเราเห็นแล้วว่าบุญนั้นเกิดขึ้นมา หรือ
ความดีเกิดขึ้นมาได้ก็จากการให้ทาน สมาทานศีล กับการปฏิบัติ
ซึ่ ง การปฏิ บั ติ นี้ ก็ มี อ านิ ส งส์ ม าก มีบุญ มากเพราะอะไร
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ก็เพราะว่าใจนี้เองมันไม่ขัดข้อง ใจของเราไม่เศร้าหมอง
ใจของเรามันเศร้าหมองมาก ก็เรียกว่าใจของเรานั้นเป็น
บาปมาก ใจของเราเศร้าหมองน้อย ใจของเราเป็นบาปน้อย
ก็เรียกว่ามีบุญ
ฉะนั้น ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเทศน์สอนกับ
พระเอหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทา ๑,๒๕๐ องค์ ณ วั ด เวฬุ วั น ในวั น
มาฆปุรณมีบูชา “สัพพปาปัสสะ อกรณัง” การไม่กระท�ำบาป
ทัง้ ปวง ปาโปนีก้ แ็ ปลว่า บาป แปลว่า ร้อน แปลว่า ความร้อน
ถ้าเกิดท�ำบาปขึ้นมาทางกายก็ดี วาจาก็ดี ทางใจก็ดี ก็ร้อน
ใจของเรานี้ก็ร้อน
พระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างแจ่มชัดแล้วว่าบาปเกิดขึ้น
ทางกาย วาจาแล้วก็ใจ จึงให้พวกเราไม่กระท�ำบาป ให้พยายาม
ละบาป ท่านก็รแู้ ล้วว่าเราก็ทำ� กันเป็นประจ�ำ ท่านก็สอนให้พวกเรา
พยายามละ พยายามละบาป เพราะท�ำแล้วมันก็รอ้ น ดืม่ เหล้าแล้ว
มันก็เมา ขับรถแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุตายกันมากมาย บางครั้ง
ค� ำ พู ด ที่ มั น ร้ อ นก็ เ กิ ด อั น ตรายขึ้ น มาได้ แม้ แ ตพระสงฆ์
ไป
่
บิณฑบาต เห็นไหมญาติโยม “เอ ! ท�ำไมพระสงฆ์มาบิณฑบาต
ไม่รู้จักท�ำงาน” ไม่มีความเคารพคารวะในพระสงฆ์ นี่ก็พระสงฆ์
ก็อยากจะสอนธรรมะ “โยม โยมไม่รหู้ รอกว่าชีวติ พระเป็นอย่างไร ?
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ลองมาบวชดูบา้ ง” เมือ่ โยมพูดอย่างนัน้ จิตใจพระก็คงจะร้อนก็เลย
โต้ตอบไป ในขณะเขาไม่เคารพคารวะ พระก็บิณฑบาตต่อไป
โยมนั้นก็เกิดโทสะขึ้นมาเอารถขับชนไปเลย แล้วก็ลากพระไป
อีกนั้นจังหวัดระยองนั้น เขาเรียกว่า มันร้อนไม่ละบาป
ถ้าเราเกิดความรู้สึกที่มันร้อนขึ้นมาแล้ว ต้องระมัดระวัง
เราก็ต้องละก่อน วาจาที่มันร้อนแม้นิดแม้น้อยก็อย่าพูดออกไป
ท�ำอะไรให้อดทนไว้ บางครั้งสมาธิเราไม่มีนี่ เกิดความโมโหขึ้นมา
ตัวตนเกิดขึ้นเต็มที่ ปัญญาก็ไม่เกิด สมาธิก็ไม่ตั้งมั่น ท�ำอย่างไร
เราก็มีศีล ถ้าเรามีศีลห้าซิ ถ้าเราโมโห เราพูดไปศีลก็ขาด ก็ต้อง
รักษาศีลก่อน ต้องอดทน อดทนอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนอีกนะ
“ขันติ ปรมัง ตโป ตีติกขา” ขันติ คือ ความอดกลั้นเป็นธรรม
เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ท่านก็สอนไปอีก เพราะรู้ว่าสมาธิ
ธรรมของเรานั้นบางครั้งไม่มี เกิดความโมโห เกิดโทโส เกิด
โลภ เกิดโกรธ เกิดหลงขึ้นมาก็ให้ขันติเอาไว้ให้อดทนไว้
อดกลั้นไว้เสียก่อน เมื่อสามารถอดทนอดกลั้นได้ เป็นอย่างไร
จะได้ดูใจที่มันเร่าร้อน ตัวเราเกิดขึ้น มันก็ปรุงมันก็แต่งไปสารพัด
อยากจะตอบอยากจะโต้ตา่ ง ๆ นานา อยากจะฆ่าอยากจะฟันมัน
ก็คิดไปได้ทุกอย่าง เราก็จะเห็นได้ว่า เออ ! เมื่อกิเลสมันเกิดขึ้น
หลังจากปรุงแต่งอย่างนี้ เราก็อดทนไว้ มีสติรู้แล้วว่าโทสะเกิดขึ้น
ก็รู้จักโทสะเกิดขึ้นก็ระงับไว้ ถ้าสมาธิของเรามันมีโทสะเกิดขึ้น
30 สิ่งอันเปิดเผยอยู่

www.watmarpjan.org

เรารู้จักก็จะดับไปทันที อันนี้เรารู้แล้วมันจะไม่ดับทันทีมันจะ
ค่อย ๆ ดับ ระหว่างที่มันค่อย ๆ ดับ ต้องระมัดระวังควบคุมไว้
ควบคุมใจของเราไว้ให้ดี อดทนเอาไว้ให้ดีทีเดียว ไม่ให้ท�ำผิดศีล
ผิดธรรมไปได้ เรียกว่า “ขันติ ปรมัง ตโป ตีติกขา” ขันติ คือ ความ
อดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
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ความเห็นที่ถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม
เมื่อเราคิดที่ถูกต้อง มีดำ� ริที่ถูกต้อง
เราก็เดินอยู่ในทางที่ถูกต้อง
คือ ศีล สมาธิ และปัญญา
อันเป็นมรรคาที่จะน�ำใจของเรานั้น
ให้พ้นจากบ่วงของมาร ของความเกิดความแก่เจ็บตายได้
เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บตายนั้นเป็นภพชาติ
ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
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เพราะฉะนั้ น ในวั น มาฆปุ ร ณมี พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ส อนให้
เราละซึ่งบาปอกุศลทั้งหลาย ซึ่งเกิดขึ้นทางกายบ้าง วาจาบ้าง
ทางใจบ้าง ในเบื้องต้นท่านก็หมายเอาความเกิดขึ้นมาทางกาย
แล้วก็ทางวาจา ก็พยายามละอันไหนไม่ดกี พ็ ยายามละ พิจารณาไป
ทุกวัน ๆ ในทีส่ ดุ เราก็ละได้ควบคุมได้ดว้ ยศีล ท่านก็สอนต่อแล้วว่า
“กุสลัสสูปสัมปทา” การท�ำกุศลให้ถึงพร้อม กุศลทางกาย
ทางวาจา กุศลทางใจ
กุศลทางใจนีเ้ ป็นอย่างไร เมือ่ เรามีศลี มีธรรม กุศลเกิดขึน้ ทาง
กายและวาจาได้ แต่วา่ จิตใจยังคิด จิตใจยังนึก จิตใจยังปรุงยังแต่ง
ไปทางฝ่ายต�่ำ ของอ�ำนาจกิเลสปรุงแต่งไปตามอ�ำนาจของกิเลส
ฝ่ายต�ำ่ ก็มาก ปรุงแต่งไปฝ่ายศีลก็มี ทางบุญกุศลก็มี ในวัน ๆ หนึง่
เราสังเกตดูใจซิ ใจนีป้ รุงแต่งไปทางไหนบ้าง แล้วเราจะควบคุมใจ
ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรานั้นท�ำกุศลให้ถึงพร้อม
การทีพ
่ วกเรามาปฏิบตั บิ ชู าหลวงปูช่ านี้ หลวงปูช่ าก็สอนให้
พวกเราท� ำ กุศล คือ บริกรรมภาวนา “พุทโธ” หรือการ
พิจารณาให้จิตของเรานี้มันอยู่ มันนิ่ง มันสงบ เราจะเห็น
ความจริงเอง
บางครั้งหลวงพ่อชาท่านจะยกตัวอย่างว่า ไม่ต้องอะไรมาก
หาอุ บ ายวิ ธี ที่ จ ะเข้ า มาในศาลานี้ เมื่ อ เข้ า มาในศาลานี้ ก็ จ ะ
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รู้จักเองว่าศาลานี้มีอะไรบ้าง แต่ตอนที่หาอุบายวิธีนั้นส�ำคัญ
ที เ ดี ย ว ต้ อ งใช้ อุ บ ายวิ ธี ม าก คื อ เราต้ อ งหาอุ บ ายวิ ธี ใ ห้ จิ ต
ของเราสงบ ถ้าจิตสงบแล้ว เราก็จะรู้จักมาพิจารณากายก็จะรู้
จะเห็นตามความเป็นจริงเอง
การท�ำกุศลให้ถึงพร้อมนี้ก็คือใจที่สงบ สามารถข่มกิเลส
นิ ว รณ์ ทั้ ง ห้ า ตามที่อ ธิบ ายว่า มีกามฉันทะ การคิดไปในกาม
ความรู้สึกที่ยินดีไปในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ในความรู้สึกที่ยินร้ายไป เกิดความโกรธ เกิดความพยาบาท
เกิดความง่วงเหงาหาวนอน เกิดความฟุ้งซ่านร�ำคาญใจ เกิด
ความลังเลสงสัย ที่เรียกว่า นิวรณ์ธรรม กุศลที่เกิดขึ้น ก็จะท�ำให้
ใจของเรานั้นผ่องใสมีความสงบมีความสว่างเกิดขึ้นมาได้ระดับ
หนึ่ง

เมือ่ กุศลเกิดขึน้ ความสงบของใจเกิดขึน้ เกิดขึน้ ขนาด
ใดใจก็รสู้ กึ สว่างขนาดนัน้ นัน่ ท�ำกุศลให้ถงึ พร้อม ท่านก็สอน
“สจิตตปริโยทปนัง” การช�ำระจิตของตนให้ขาวรอบ เพราะว่า
กุศลทีเ่ กิดขึน้ แล้วก็เหมือนกับก้อนหินทีท่ บั หญ้าเอาไว้ กุศล
นี้ความสงบถ้ามันลดน้อยถอยลงไป ความมืดก็เข้ามาอีก
ความหลงก็กลับเข้ามาอีก จะไม่ให้ความหลงกลับขึ้นมา
ก็ต้องท�ำให้มันขาวรอบทีละน้อย โดยการมาพิจารณาให้รู้
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ความเป็นจริงดังที่อธิบายมาเบื้องต้นให้เห็นรูปก็ดี นามก็ดี
เป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
เมื่อจิตของเราสงบก็ยกรูปกายนี้ขึ้นมาพิจารณา เช่นว่า
ผมนี้มันใช่เราไหม เกิดมาจากอะไร แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเป็น
อะไร เราก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุตามธรรมชาติ หรือเมื่อ
เราจับร่างกายของเรา ดูกระดูก เราเห็น เออ ! มันก็มีกระดูก
เป็นธาตุ มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะ นี่ก็เรียกว่า เราช�ำระจิตของเรา
ให้ขาวรอบทีละน้อย ขาวไปทีละน้อย ๆ ทุกวัน ๆ วันหนึ่งอาจจะ
ท� ำ ได้ ห ลายเวลา เมื่ อ เราท� ำ อย่ า งนี้ บ ่ อ ย ๆ จิ ต ของเราขาว
รอบขึน้ ไป ๆ สมาธิตงั้ มัน่ พิจารณาปัญญาเกิด ปัญญาเกิดก็พฒ
ั นา
ให้ ศี ล ของเรามั น ดี ขึ้ น แต่ ก ่ อ นเรามี ค วามอดทน อดกลั้ น ต่ อ
อารมณ์ ต่อมาเราก็ไม่ต้องอดกลั้นขนาดนั้น สมาธิก็ช่วยเราได้
มากแล้ว ถึงจะรู้สึกไม่ชอบมันก็ไม่นานก็ดับไป ถึงชอบไม่นาน
ก็ดบั ไป สมาธิกช็ ว่ ยไปได้มาก ปัญญาทีเ่ ราค้นคว้าพิจารณาก็ทำ� ให้
รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ สมาธิที่เราเคยได้ก็จะสงบลึกซึ้งขึ้นไป
อีกมากขึ้นไปอีก
แต่ในเบื้องต้นนี้ต้องเพียรต้องพยายามต้องอดทนทั้งนั้น
ไม่ใช่ได้มาง่าย ๆ หลวงปู่ ชาจึงบอกว่าปัญญาที่ท่านได้มาสอน
พวกเราไม่ได้มาง่าย ๆ ท่านบอกได้มา ท่านต้องผ่านอุปสรรค
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นานัปการ ผ่านหลุมผี ผ่านปากเสือมา ท่านว่าอย่างนัน้ อาตมาฟัง
แล้วน�้ำตามันซึมอยู่ข้างใน น�้ำตามันซึม ครูบาอาจารย์ท่าน
เสี ย สละมากมายมหาศาลที่ แ สวงหาธรรมและก็ ม าสอน
ลูกศิษย์ลูกหานี้ ไม่ได้มาง่าย ๆ ถ้าเราพยายามปฏิบัติตาม
ค�ำสอนของท่านนัน่ แหละเป็นการตอบแทน ปฏิบตั บิ ชู าท่าน
ท่านไปปาช้
่ า เราก็ลองไปปาช้
่ าดู ลองไปฝึกดู แต่ญาติโยมคง
ไม่ต้องถึงขนาดนั้น เพียงแต่เรามาปฏิบัติที่วัดหนองป่าพงนี่แหละ
เรียกว่าพยายามพูดน้อย พยายามปฏิบตั ใิ ห้มาก พยายามเป็นคน
เสียสละอยู่กันมาก ๆ ก็ให้อภัยซึ่งกันและกันให้มีความอดทน
อดกลั้นต่ออารมณ์ทั้งหลาย พยายามปฏิบัติอย่างนี้จนจิตใจของ
เราตั้งมั่นได้ ปัญญาเกิดให้ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง เราก็จะได้พบพระ
เราจะได้เห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเรา เห็นพระธรรม
พระสงฆ์ในใจของเรานี้เอง เพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้า
ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ใจดวงนี้
เมื่อเราเอาใจดวงนี้ที่มีศรัทธามาปฏิบัติบูชาหลวงปู่ ชาของ
เราในปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบปีที่ ๑๘ ๑๘ ปีที่ท่านมรณภาพลงไป
แต่ว่าค�ำสอนที่ท่านสอนไว้ก็ยังอยู่ ค�ำสอนที่ท่านสอนไว้เมื่อเรา
มาปฏิบัติตามนั้นเราก็จะได้เห็นผลจริง ๆ อย่างเช่น หลวงปู่ สอน
ให้พวกเรามีสติพยายามเถอะ พยายามมีสติให้มาก ถ้าเรา
เผลอสติ ไ ปเมื่ อ ไร เราก็ ห ่ า งไกลพระพุ ท ธเจ้ า ไปเท่ า นั้ น
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ถ้าเรามีสติขึ้นมา เราก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า เมื่อเราท�ำไป
มากๆ จิตของเรารวมกันเข้ามาเป็นสมาธิ พิจารณาเป็น
ปัญญา ก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติ เป็นสิ่งสมมติทั้งนั้น
สมมติเรียกกันขึ้นมาหาใช่ตัวตน บุคคล เรา เขาไม่ จิตใจ
จะสว่างไสวจริง ๆ เมือ่ เราเห็นธรรมะของจริงขึน้ มา ก็ขอให้
น�ำพาปฏิบัติอย่าลดละซึ่งความเพียร
ชีวิตของเรามาปีนี้อายุเท่าไรเหลือกี่ปีแล้ว ถ้าอายุ ๘๐ ปี
เหลือกี่ปี ปัจจุบันอายุขัยคนเรา ๗๕ ปี เราจะเหลืออีกกี่ปี เรา
ก็มาพิจารณาดูวา่ ชีวติ นีม้ นั ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะ เป็นของ
ไมแน่
่ น อน ความตายนี้ มั น แน่ น อนแล้ ว ก็ ต ้ อ งเกิ ด ขึ้ น กั บ เรา
เราจะต้องจากโลกนีไ้ ป จากทุกสิง่ ทุกอย่างนีไ้ ป อย่างพระมหาเถระ
็
ในสมั ย พุ ท ธกาลที่ ท ่ า นพิ จ ารณาว่ า โลกนี้ ไ มมี
่ อ ะไรเปนใหญ
่
เขาเป็นใหญ่เฉพาะตนของเขา ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป เป็นของ
ไม่ยงั่ ยืน เราก็พจิ ารณามีอะไรยัง่ ยืนบ้างในโลก มีอะไรเป็นเราเป็น
ของของเราบ้าง เราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายแล้ว
ท�ำไมเกิดขึ้นมาได้ เราไม่ต้องการความทุกข์ท�ำไมความทุกข์
็
เกิ ด ขึ้ น มาได้ เพราะธรรมทั้ ง หลายมี เ หตุ เ ปนแดนเกิ
ด นั่ น เอง
เมื่อยังมีเหตุที่เกิดความทุกข์อยู่ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาได้ ถ้าหมด
เหตุที่จะให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้
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ฉะนั้น เมื่อพวกเรานี้มาปฏิบัติ มาฝึกหัดปฏิบัติกาย
วาจา ใจ ก็ขอให้พากันตัง้ ใจว่า “สัพพปาปัสสะ อกรณัง” การ
ไม่ท�ำบาปทั้งปวง อยู่ที่วัดเราก็ท�ำได้ตั้งใจ กลับไปอยู่บ้าน
ก็ตอ้ งตัง้ ใจให้มากขึน้ ว่าเรานีจ้ ะอยูใ่ นศีล จะตัง้ วาจาของเรา
ให้อยู่ในศีลให้ได้ ในธรรมให้ได้ จะมี เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขาในใจ ตั้งเอาไว้เลย เคยพูดเคยบ่นเคยว่าก็จะหยุด
ให้อยู่ในศีลห้าให้ได้ทุกวัน เมื่อเรารักษาศีลห้าเป็นปกติ
มีความอดทนอดกลั้น บ้านของเราก็สงบ บ้านของเราก็เป็น
วัด นี่บ้านของเราก็น่าอยู่ขึ้นเพราะอะไร เพราะรักษาศีลห้า
ทั้งครอบครัว เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ปฏิบัติได้ผลขึ้นมา
ระดับหนึ่ง เป็นผู้ที่มีศีลห้าเป็นปกติ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือนางวิสาขามหาอุบาสิกา ท่าน
ก็มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีลูกมีหลาน แต่มีศีลห้าเป็น
ปกติ มีการให้ทานสมาทานศีลเป็นปกติ ถือศีลอุโบสถเป็นปกติ
แล้ ว ก็ มี ป ั ญ ญารู ้ แ จ้ ง เห็ น จริ ง ในธรรมะของพระพุ ท ธเจ้ า ด้ ว ย
ซึ่งพวกเรานี้ถึงแม้จะด�ำเนินชีวิตอยู่ในความเป็นฆราวาส ถ้าไม่
ประมาทพยายามฝึกฝนอบรมแล้ว อาตมาว่าจะพัฒนาจิตไปได้สงู
ไปได้ไกล เพราะค�ำสอนของพระจอมไตรสอนที่โลกมนุษย์นี้ให้รู้
แจ้งเห็นจริง เพราะทุกขัง ๆ ร่างกายเป็นทุกข์นเี้ ราก็เห็นอยูแ่ ล้ว มา
นั่งนาน ๆ วันนี้เรานั่งสมาธิไป ๑ ชั่วโมง นั่งฟังธรรมอีกก็เกือบ
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ชั่วโมงแล้ว ก็เห็นได้ว่ามันทุกขัง มันก็ทุกขังนะ มันทุกขังเป็นยังไง
มันก็ขังอยู่นี้แหละ มันทุกข์มันไม่ออกไปสักทีหนึ่ง ภาษาบาลี
ก็แปลว่า ทนไม่ได้ สิ่งอะไรที่ทนไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ เราก็เห็นรูปนี้
มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถก็รู้สึกสบายขึ้นมา
แล้วก็เป็นสุข ความจริงทุกข์มันน้อยลงไป ว่าเดินนาน ๆ มัน
ก็ ทุ ก ข์ อ ยู่ แ ล้ ว มานั่ ง นาน ๆ มั น ก็ ทุ ก ข์ มั น ก็ ป วดมั น ก็ เ มื่ อ ย
ยิง่ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทมี่ อี ายุมาก อาตมาก็วา่ คงจะรูจ้ กั แจ้งกว่าอาตมาอีก
สังขารนีม้ นั นัง่ มันก็ปวดมันก็เมือ่ ยก็ทกุ ข์ทรมาน หัวเข่านีม้ นั ใช้มาก
มันก็เสื่อมไป ก๊อกแก๊กไปอยู่อย่างนี้ มันทุกข์ทรมานมาก เรียกว่า
ร่างกายมันเป็นทุกขัง เราพิจารณาสิถามซิ
พระปัญจวัคคีย์ พระพุทธเจ้าถามท่านตอบแล้ว ก็รู้แจ้งจึง
ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ ก็เพราะว่าพิจารณาถึงเรื่องทุกขังนี้เอง
อะไรบ้างเป็นสุขมีไหม เออ ! รูปนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะ เรา
ก็พิจารณาดู เออ ! รูปนี้หนอ มันก็เป็นทุกข์ นั่งนานก็เป็นทุกข์
นอนนานก็เป็นทุกข์ เดินนาน ยืนนานก็เป็นทุกข์ ทุกข์เสมอ ไม่ได้
มี สุ ข อย่ า งที่ เ ราเข้ าใจเลย เพราะฉะนั้ น เมื่ อ เปนทุ
็ กข์อ ย่า งนี้
ใช่ตัวเราไหม นี่ถ้าเป็นตัวเรา เราบอกซิว่ากายนี้อย่าทุกข์นะ
กายนี้นั่งนาน ๆ นะอย่าปวดอย่าเมื่อย นั่งนาน ๆ ได้ เดินนาน ๆ ได้
แต่นไี่ ม่ใช่อย่างนัน้ ท�ำไม่ได้ เพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เราก็
พิจารณาดูรูปนี้มันเที่ยงไหม มันสุขหรือมันทุกข์เป็นตัวตนเราไหม
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ธาตุ สี่ ที่ เ ราแยก คื อ กองดิ น กองน�้ ำ กองไฟ กองลมนั้ น
มันใช่ตวั เราไหม พิจารณาไปอย่างนีจ้ นจิตสงบ จิตของเรามีปญ
ั ญา
ก็จะขาวรอบขึ้นมาทีละน้อย ๆ เรียกว่า ท�ำจิตของเราให้มันผ่องใส
ให้มันขาวรอบขึ้นมา
เพราะฉะนั้น ในปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบปีที่ ๑๘ ที่ครบรอบ
วันมรณภาพของหลวงปู่ ชาของเรา ซึ่งพวกเราก็มาปฏิบัติบูชา
ผลแห่งการปฏิบัติบูชาก็จะอยู่ที่พวกเราเอง แต่อย่างไรก็ดีด้วย
บารมีของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ของพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ ชาที่เคารพคารวะสูงสุดของพวกเรานั้น ขอให้พวกเรา
ทุกคนจงตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนาถึง
พร้อมด้วยปัญญา ถึงพร้อมด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะ
ค�ำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาทั่วกันทุก ๆ ท่านเทอญ
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ฉะนัน้ เมือ่ พวกเรานีม้ าปฏิบตั ิ มาฝึกหัดปฏิบตั กิ าย วาจา ใจ
ก็ขอให้พากันตั้งใจว่า “สัพพปาปัสสะ อกรณัง”
การไม่ท�ำบาปทั้งปวง
อยูท่ วี่ ดั เราก็ทำ� ได้ตงั้ ใจ กลับไปอยูบ่ า้ นก็ตอ้ งตัง้ ใจให้มากขึน้
ว่าเรานี้จะอยู่ในศีล จะตั้งวาจาของเรา
ให้อยู่ในศีลให้ได้ ในธรรมให้ได้
จะมี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในใจ
ตั้งเอาไว้เลย เคยพูดเคยบ่นเคยว่าก็จะหยุด
ให้อยู่ในศีลห้าให้ได้ทุกวัน
เมื่อเรารักษาศีลห้าเป็นปกติมีความอดทนอดกลั้น
บ้านของเราก็สงบ บ้านของเราก็เป็นวัด
นี่บ้านของเราก็น่าอยู่ขึ้นเพราะอะไร
เพราะรักษาศีลห้าทั้งครอบครัว
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ปฏิบัติได้ผลขึ้นมาระดับหนึ่ง
เป็นผู้ที่มีศีลห้าเป็นปกติ
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