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ขอนอบนอมแดพระรัตนตรัย ขอแสดงคารวะแดพระเถรานุเถระ เจริญพรญาติโยมทั้งหลาย วันนี้นับวา
พวกเราทั้งหลายไดมารวมประชุมกันเปนกุศลพิเศษ เนื่องจากมาปรารภเหตุที่หลวงพอใหญ หลวงพอชาของเรา
ทานไดจากไปเปนเวลา ๕ ปกวา เกือบ ๖ ปแลว ทุกๆทานที่มีโอกาสมารวมกันครั้งนี้ ไมมีใครเชิญ ไมมีใครบังคับ
ไมมีใครขอรอง แตเปนความสมัครใจของทานทั้งหลายเอง เพื่อแสดงออกถึงความเปนผูมีความเคารพ มีความ
กตัญู รูจักพระคุณของหลวงพอใหญ และมีความกตเวที หาทางรับใชตอบแทน หรือนําธรรมะที่หลวงพอทาน
ใหโอวาทประกาศศาสนา มาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนลําดับมา นําไปประพฤติปฏิบัติ ก็ชื่อวาเราทั้งหลายไดบูชา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ บูชาหลวงพอชาดวยกาย ดวยวาจา ดวยจิตใจ ดวยดอกไมธูปเทียน
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา บูชาสถานที่ที่ควรบูชา บูชาวัตถุที่ควรบูชา บูชากฎระเบียบที่ควรบูชา คือ
ปฏิบัติตามลวนแตเปนผลใหเรานั้นไดมีความสุข ความเจริญ ความรุงเรืองรมเย็น พระพุทธเจาตรัสไวในมงคลสูตร
เมื่อมีการเจริญพระพุทธมนตที่ไหน พระเจาพระสงฆที่ไดรับนิมนตก็จะเจริญพระพุทธมนตมงคลสูตร คําลงทาย
ที่วา เอตัมมัง คะละมุตตะมัง คือสิ่งนี้แลจะเปนมงคล เปนผลทําใหเรามีความสุข ความเจริญกาวหนา
เนื่องจากวันนี้ ที่เรามาเพื่อนอมรําลึกนึกถึงพระคุณหลวงพอใหญ ผูซึ่งใหกําเนิดการปฏิบัติธรรมในถิ่นนี้
เราทั้งหลายไดยินไดฟงไดอาน จากเทปจากหนังสือ จากครูบาอาจารยเลาใหฟง จากหนังสือที่ผูมีศรัทธานําธรรมะ
คําสอนของหลวงพอใหญ ไปประกาศไปพิมพ ไปแจกจายก็มาก เนื่องจากเราเห็นวา การเสียสละความสุขความ
สบายสวนนอยมาปฏิบัติ ฝกหัดกาย วาจา จิต แสดงออกถึงความเปนผูใชชีวิตใหเปนประโยชน ตามหลักของการ
บูชาที่ยิ่งใหญ คือการปฏิบัติบูชา การบูชาดวยดอกไมธูปเทียนนั้น มีบุญมีกุศลมากอยูแตไมยิ่งไมยอด เมื่อเรามี
โอกาสไดประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจาและเหลาพระอรหันตเจาทั้งหลาย ครูบาอาจารยทั้งหลาย
ถายทอดมาก จนกระทั่งหลวงพอชา มันก็จะเกิดเปนบูชาอยางสูงอยางยิ่ง ฉะนั้น วันนี้เรามารวมกันดวยพลังจิตแต
ละดวง มุงหวังเพื่อจะเสริมสรางบุญกุศลอันยิ่งใหญ เปนผลอุทิศไปใหบรรพบุรุษและบูรพาจารย ตลอดถึงหลวง
พอใหญหลวงพอชา หลวงพอเจาคุณพระโพธิญาณเถร ที่เปนที่เคารพสักการะของเรานั้น เปนการแสดงออกที่ดี ที่
สาธุชนที่เปนบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญ หลวงพอทานใหเราเนนในการระวังการกระทํา ระวังคําพูด และระวัง
ความคิด รวมเขามาก็คือ ระวังกาย ระวังวาจา ระวังใจนั่นเอง
ทําไมจะตองระวัง เพราะกายกับใจนั้นเปนตนบุญก็ได เปนตนบาปก็ได ในเรานั้นเปนนาย เปนผูสั่ง เปน
ผูบงการ หลวงพอชาทานใหขอคิดไวนานแลววา ถาใจดี มันก็ดีไปหมด มีแตของดีๆ คนอยูใกลเราก็ดี วัตถุที่อยู
ใกลเราก็ดี มันสบาย ถาใจเสียมันจะเสียหมด ถาใจรายมันจะทําสิ่งรายๆ พูดรายๆ มันจะเปนอันตรายตอผูพูดผูทํา
และผูใกลชิดหรือผูเขาใกล
ฉะนั้นวันนี้การปฏิบัติธรรม อาตมาก็อยากสรุปตามที่หลวงพอชาทานพาทํา เริ่มตนจากการเดินจงกรม
เดินจงกรมใหมีสติ ใหมีความระลึกรูอยูที่เทา ครั้งหนึ่งอาตมาเดินจงกรมตอนบาย หลวงพอใหญทานนั่งอยูที่ใตถุน

กุฏิ หลังจากรับแขกเสร็จแลว กุฏิที่อาตมาพักหลังเล็กๆอยูดานหนากุฏิของหลวงพอใหญ ดานทิศเหนือของโบสถ
อาตมาเดินไปเดินมาจิตก็คิดวา เอ...เดินจงกรมถาเริ่มตนจากจุด ก. ไปถึงจุด ข. คือตนไมสองตน เวลาเดินไปเดินมา
มีความจําเปนจะออกตองกลับมาถึงจุด ก. คือจุดเริ่มตน ถึงจะออกจากที่จงกรมไดอยางนั้นหรือ หรือเราจะทํายังไง
? หรือวาถามีความจําเปนเดินไปถึงจุ ข. ก็เดินเลยออกไปก็ได อาตมากําลังคิดพิจารณาอยู สักประเดี๋ยวเดียวหลวง
พอชาทานลุกจากที่นั่งใตถุนกุฏิ มาเดินจงกรมอยูหนากุฏิ ทานเดินไปเดินมาจากจุด ก. ไปหาจุด ข. สุดทายอีกไม
นานเมื่อเดินมาถึงจุด ข. ทานก็เดินหนีไปเลย นี่เปนการสอนอาตมาในลักษณะที่ไมไดสอนทางวาจา
ครั้นตอมา ขณะอาตมาเดินจงกรมอยูมันเกิดสงสัยในระเบียบวินัย ในคําสอน ในขอวัตรปฏิบัติ ใน
ธรรมะบางขอทั้งที่ไดปฏิบัติอยู แตก็ยกขอธรรมะนั้นๆมาพิจารณา จะจริงไหมหนอ...จะใชไหมหนอ... เราเกิด
ความสงสัย ไดยินเสียงหลวงพอชาพูดดังๆ มาวา “อยาสงสัยในสิ่งที่สงสัย...ทิ้ง ถาสงสัยในสิ่งที่สงสัย มันไม
ถูกตอง... ทิ้ง” อาตมาสะดุง สิ่งใดที่เราสงสัย ยังไมเขาใจ ถามัวแตไปสงสัยไมหยุด มันจะเปนกําแพงกั้นเราไมให
เขาถึงความสงบหรือความสําเร็จ ฉะนั้นจึงของฝากพระสงฆองคเณรและญาติโยมทั้งหลายไว ถามันสงสัย สงสัย
อยูนั้น มันเปนนิวรณแลว เปนกิเลสชนิดหนึ่ง เปนขอนที่ขวางทางเดิน มันสงสัย จิตมันสรางความสงสัยขึ้นมา หา
คําตอบไมไดก็วางไวกอน เดินอยางมีสติ มีความระลึกรูอยูทุกกาว ขวา... ซาย... หรือจะเปน พุทโธ... พุทโธ ก็ได
หรือใครถนัดยังไงก็เอาสติมากําหนดจิต คือความระลึกรูอยู หลวงพอใหญทานสอนวา จิตใจของเรานั้นมันเหมือน
มีคนสองคน คนหนึ่งวิ่งออกไปรับไปขนเอามา คนหนึ่งเปนคนรับ วิ่งไปจับเอาอารมณ คือสิ่งโนนสิ่งนี้มา ทั้งๆที่
ลวงมาแลว ทั้งๆที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ไดยินไดฟงไดเห็นไดรูมันเก็บเอาเขามาทั้งสวนที่ดีใจและสวนที่เสียใจ สวนที่
พอใจและสวนที่ไมพอใจ มันรับเอาเขามา มันขนเอาเขามา จิตดวงที่อยูกับที่เหมือนกับยามรักษาหางรานบริษัท
หรือที่ราชการ สําคัญจะตองรู จะตองระวัง นี่คือจิตตัวที่มีสติ จิตดวงหนึ่งมันวิ่งแวบออกไป มันไปขนอะไรเขามา
หลวงพอชาบอก ปฏิบัติธรรมมันไมยากเทาไรหรอก ทําเหมือนคนเฝายามนี่ก็ได ยามเขาไมไดหลับยาม
เขาตองจองอยูกับคนที่จะเขามาในหางรานบริษัท หนวยราชการนั้นๆ รูวาคนๆนี้เขามาแลวทําใหเราสบาย ไมทํา
ใหเราเดือดรนก็ปลอยเขาเขามา แตถาหากวากิเลสบางอันที่ขนมา มันเขามา เขามาแลวมันทําใหจิตใจเศราหมอง
วุนวาย รุม รอนหงุดหงิดหรือเกิดความสงสัย ความรูสึกอันนี้ หลวงพอบอก ปดประตูอยารับ คนที่รับแขกเขาฉลาด
เปดประตูรับดวยการพิจารณา คือ มีความระลึกรูอยูวา อะไรเขามาใจจิต คือ มันมีตัวหนึ่งไปหยิบเขามาแลว เอาเขา
มาแลว คนที่อยูประตูบาน ที่ประตูบริษัทนั่น ถาไมฉลาดพอ ระลึกรูไมทันก็จะเปดรับเอาหมด รับเอาความโลภไว
มากๆ
เหมือเมื่อปพระราชทานเพลิงศพหลวงพอใหญ มีอุบาสกคนหนึ่งเอากระเปาไวในกลดที่กางไว มีกระเปา
สตางคอยูในนั้นดวย พอไปทําพิธีหลวงพอใหญกลับมา กระเปาหาย นั่งแสดงวา ผูมาปฏิบัติธรรมไมไดปฏิบัติ
ธรรม แตกลับมาวิบัติธรรม ปฏิบัติแปลวา ทําใหมันถูกเรื่อง ถูกหลัก ถูกวิธีที่ครูบาอาจารยทานแนะนํา
วิธีปฏิบัตินั้น ครูบาอาจารยทานสอนไวแยกกันตางกัน แตจุดรวมแลวเหมือนกัน คือมุงสูความสงบ
ความเย็น ความเบา ความสบายหรือความปลอยวาง อยูทางนี้อยาไปสงสัยวาอาจารยนี้สอน ยุบหนอ...พองหนอ
อาจารยโนนสอนสัมมา...อรหัง อีกอาจารยสอน พุทโธ... ความจริงไมวาจะสอนอยางไร ก็เปนการฝกจิตใหอยูกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อไมใหจิตวิ่งวุน วุนวาย
หลวงพอใหญทานสอนวา ธรรมดาของจิตนั้น มันดิ้นรนไป กวัดแกวงไป ไหลไป วิ่งไป หรือไมก็สราง
เรื่องขึ้นมาใหทุกขใจ ใหเปนกังวล เปนเหตุใหไมมีความสงบ ทานบอกวาก็ตองพยายามเลือกเอาสิ ศึกษาอยางนี้
แหละ นั่งสมาธิไปก็ดี เดินจงกรมก็ดี หรือนอนตะแครงเบื้องขวากําหนดที่ลมหายใจก็ดีทั้งนั้น ดังนั้นไมวาจะเดิน
จงกรม จะนั่งสมาธิ จะนอนพิจารณาลมหายใจเขาออก มันเหมือนกับทหารฝกอยูในสนามฝกรบ หรือเหมือน

นักมวยกําลังซอมมวยอยูในคาย ยังไมไดเจอขาศึก ยังไมเจอคูชก หลวงพอใหญทานบอกวาอยางนั้น ที่เราฝกนี้เพื่อ
เตรียมตัวจะไปชก ถาเปนนักมวยก็จะไปขึ้นชก เอาใหไดเปนแชมเปยน หรือเปนผูยิ่งใหญยิ่งยอดก็มีการฝก ฝกไป
ฝกมาก็เกิดความชํานาญ มีความหนักแนน มีความรูเทาทันความคิด หรือรูเทาทันกับสิ่งที่จะมากวนจิต เรียกวา
อารมณ หรือ ลม นั่นเอง
ลมมันพัดมา พัดใหรอน พัดใหหนาว พัดใหวุนวาย พัดใหหลงระเริง อารมณคือสิ่งเหลานี้แหละ มันเปน
กิเลส เปนพิษ เปนภัย ถาจิตมันรู จิตมันนิ่งมันหยุดอยูก็เห็นชัดขึ้นมา เมื่อรูแลวก็วาง รูแลวก็สลัดทิ้ง รูแลวก็ปลอย
ไป หลวงพอใหญทานใหขอคิดอยางนี้ อาตมาก็เห็นวาจริง จิตของเรามันเหมือนคนสองคนจริงๆ คนหนึ่งคอยรับ
อีกคนไปขนเอามา คนที่ขนเอามาเขาไมไดรับทราบหรอกวาขนอะไรมา อันไหน เขามีโอกาสหยิบฉวยไดเขาก็
หยิบสงมาให แตคนที่เปนคนรับนี่สิเปนคนสําคัญมาก คือจิตของเราจะตองมีความระลึกรูอยู รูตัวอยู ดังภาษิตของ
ผูฉลาดกลาววา “ดูตัวเราใหออก บอกตัวเองใหได ใชตัวเองใหเปน”
คนที่ดู จะดูตัวเองออกวา เราเปนใคร...มีหนาที่อยางไร...เวลานี้อยูที่ไหน...เราจะตองทําอะไร...ดูใหรู
เรื่องวาเราเปนผูหญิงหรือผูชาย...อยูในกลุมไหน... กลุมอุบาสกอุบาสิกาหรือกลุมคนที่มาฟงธรรมเพื่อใหไดขอคิด
... กลุมที่มาสรางชีวิตโดยการปฏิบัติ... เราตองรูตองดูใหออก แลวบอกตัวเองใหไดวา ทําอยางนี้ไมดีนะ คนโนน
ทําอยางนั้นก็ไมดีไมถูกตองตามกฎระเบียบ ไมถูกตองตามศีลธรรม ไมถูกตองตามกฎหมาย พูดอยางนี้ไมดี มันพูด
ออกมาจากใจที่สกปรก จากใจที่เรารอน ทําใหคนฟงฟงแลวไมสบายใจ บางทีก็เปนพิษเปนภัยแกตัวเพราะการพูด
ควรจะเปลี่ยนควรจะพูดใหม เชน บางครั้งเราอาจจะโพลงออกไปเพราะโทสะ ก็ใหพิจารณาวาที่เราพูดไปนี้ พูด
ดวยอํานาจของพลังไฟ ไฟมันเผาเรา เผาจิตเรานี่ใหมันไหม มันถึงเรารอน เมื่อเรารอนมันก็พนพิษออกมา เมื่อ
พิจารณา เปนเหตุใหรู รูแลวมันจะไดทิ้ง รูแลววาง รูแลวปลอย รูแลวทิ้ง หลวงพอทานเปรียบเทียบวาเหมือนกับ
พวกไปทอดแห พอหวานแหไป งมแห งมหาปลามันไดตัวยาวๆ นึกวาปลาไหล สงสัยอยู แตพอยกขึ้นพนน้ํามารู
วาเปนงู ไมตองบอกหรอก เพราะมันรูวาอันตรายจะมาถึง มันจะขวางงูทิ้งเลย นี่เขาเรียกวาทําจิตใหรู โดยการจอง
อยูกบั บริกรรมเหมือนกับอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่ง นี่เปนสวนการฝกในคาย กอนจะขึ้นเวที
ที่นี้หลวงพอทานก็บอกวา เมื่อเราพักหรือหยุดจากการเดินจงกรม จากการนั่งสมาธิ พักอยู เราใชธรรมะ
พิจารณา เห็นใครมาใหระวัง เขาจะเอาอะไรมาฝาก ถาพอรับก็รับ ถาไมควรรับก็อยารับ รับเขาไปแลวจะเปน
อันตราย เสียงที่เขามาก็เชนกัน มีทั้งเสียงดีและเสียงที่ไมดี มันมากวนจิตกวนใจ ทําใหนอมถึงเรื่องเกาที่เคยไดยิน
ไดฟง เชน เสียงหมอลํา เสียงเพลง หลวงพอชาทานบอกวา ถาไดยินเสียงขณะทําสมาธิอยู เกิดชอบ ใหรูวาเสียงนี้
เปนอนิจจัง ไมแนนอนอะไร มันเปลี่ยนไปมาอยู เห็นคนๆหนึ่งเดินมา เราเห็นเราก็ชอบเขาหรือเรารักเขา ใหบอก
ตัวเองวาความรักนี้เปนอนิจจังไมแนนอน สักประเดี๋ยวมันก็จะหายไป เห็นคนเดินมา คนที่เราเคยเกลียดเขา ความ
ชังมันเกิดขึ้น ความชังนี้ก็เปนอนิจจังไมเที่ยงแทแนนอน มันเกิดขึน้ แลวมันก็แปรเปลี่ยน มันก็จะดับไป เปนอยู
อยางนี้ เราจะทําอยางนี้ไดเพราะเรามีปญญา มีความรูในการปฏิบัตินั่นเอง
แมเราจะทําวัตรสวดมนตอยางที่ทําเมื่อสักครูนี้ เรานอมไปตามบทสวด นึกพิจารณารูคําวา พุทโธ ธัมโม
สังโฆ อิติปโส ภควา สวากขาโต สุปฏิปนโน หมายถึงอะไร พระพุทธเจาตรัสสอนไววา ธรรมะเกิดขึ้นจากการได
ยินไดฟง จากการฟงเทศนหรือฟงบรรยายอยางหนึ่ง ธรรมะเกิดขึ้นจากการเทศนการชี้แจงใหผูอื่นเขาใจ โดยยก
ธรรมะบทใดบทหนึ่งมาอธิบาย เกิดความแจมแจงขึ้นมาก็เปนธรรมะ เปนปญญาชนิดหนึ่ง ธรรมะเกิดจากการ
สาธยาย คือ การสวดมนต ฉะนั้น ในครั้งพุทธกาล ถาภิกษุรูปใด อุกกัณฐิโต (มีคอยกขึ้นแลว) คือจิตใจเศราหมอง
อยากจะสึก จะไมภาวนา ไมสาธยายอาการ ๓๒ ไมสาธยายอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนเหตุใหจิตใจเศราหมอง นี่
เพราะไมไดสาธยาย เมื่อสาธยายไปนอมใจ พิจารณาไป ตั้งแต เกศา-ผม โลมา-ขน นขา-เล็บ ทันตา-ฟน ตโจ-หนัง

พิจารณาไปจนครบอาการ ๓๒ ใหพิจารณา ใหรูวาสิ่งเหลานั้นมันเปนอนิจจัง หลวงพอชายังบอกวา เพราะมันเปน
อนิจจัง เราถึงโตขนาดนี้ จากเด็กๆโตขึ้นมาเปนหนุมเปนสาว จากหนุมสาวเปนผูใหญ มีครอบครัว แลววัยชราก็
เขามา เมื่อเริ่มชรา ก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งผิวหนัง ทั้งผม ทั้งมือทั้งเทา ทั้งสวนตางๆ ทุกสวน ถาเราพิจารณาเราจะรู
ออ...ความเปนอนิจจังมันมีอยางนี้ จริงๆ ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน ทนอยูไมได ทนอยูกับสภาพเดิมไมได ทุกข
ตัวนี้แปลวา ลําบากก็ได ทุกขแปลวาเจ็บปวดก็ได แปลวา ทนอยูไมได ก็ได อยางหลวงพอชาทานบอกวา ภาวนา
ใหทิ้งลงใน ๓ ขุม คือ ขุมอนิจจัง ขุมทุกขัง ขุมอนัตตา เอา ๓ ขุมนี่แหละ เอาพระ ๓ องคนี่แหละ ไปสวดภาวนา
ไปรักษาเรา เมื่อเราเกิดชอบใจ ความชอบใจนี้เปนอนิจจัง เปนทุกขัง เปนอนัตตา ความชังนี้เปนอนิจจัง อาตมาก็
เลยมาเปลี่ยนของตัวเองใหมวา ความรักที่เกิดขึ้น ความพอใจเกิดขึ้น ก็ทิ้ง ความไมพอใจเกิดขึ้น ก็ทิ้งแตจิตไม
อยากจะทิ้งนะ ที่พอใจอยากจะยึด อยากจะเกาะ อยากจะเอาไว เหมือนกับใครมาพูดเยาะเยยหรือเสียดสีเราหรือดา
เรา เขาดาเขาวา เขาเสียดสี เขาเยาะเยย หรือพูดคําหยาบกับเรา ถาเราไปรับเอาก็แสดงวาเราโกรธ เกลียด เคียดแคน
หงุดหงิด หรือไมพอใจวา ทําไมวาเราอยางนี้ นี่เพราะเราไปยึด
มันวาเราอยางนี้ๆ ทั้งๆที่เสียงที่เขาพูดวาเรา มันหายไปนานแลว หายไปหลายนาทีแลว แตจิตของเรา
บันทึกไวเหมือนอัดเทป มันพูดอยางนี้ๆ มันเหมือนเขาเอาหนามมาทิ่มแทงเรา ใหเลือดออกซิบๆ ใหเจ็บปวด แลว
เขาทิ้งหนามไว คนที่เขาเอาหนามทิ่มเราเขาหนีไปแลว แตเรากลับหอหนามนั่นเก็บไวเพื่อทิ่มแทงตนเองให
เจ็บปวด นี่มันวาเราอยางนี้ มันทิ่มแทงเราอยางนี้ อยางนี้เขาเรียกวา มาคนผีลุก ปลุกผีนั่ง ผีที่วานี่หมายถึงสิ่งที่เปน
อันตราย ไมใชผีวานี้คือกิเลสตัณหา คือราคะ คือโลภะ คือโทสะ ผีพวกนี้คือตระกูลความคิดผิด ความหงุดหงิด
ความหยิ่งผยอง ความทะนงตน ความลืมตนที่ลวนแตเปนสนิม เปนแขกที่เขามาหาเรา โดยเรานั่นแหละไปเชิญเขา
มา เราไลอีกตัวหนึ่งมันออกไป
ดูตัวเองใหออก ตัวของเราคือกาย คือใจ เรานั่งยังไง เรานอนยังไง เราอยูที่ไหน เรารับประทานเวลาไหน
เขาหองน้ําหองสวมทําอยางไรมันถึงจะไมสรางความลําบากใหแกผูอื่น เวลารับประทานอาหารก็รูตัววา เราจะตัก
เอาขนาดไหนถึงจะอิ่มพอดี ถาเอาตามอํานาจความโลภมันจะตักเอามากเกินไป ทําใหไมเหลือถึงคนอื่น คนอื่น
ไมไดกินอยางนี้ จะนั่งจะนอน แมจะพูดจาก็เหมือนกัน เห็นเพื่อนเขานั่งอยูเราควรพูดไหม เขานั่งสมาธิอยูนี่ ถาไป
พูดขึ้นมาเสียงมันจะกระทบหูเขา ไปทําลายสมาธิเขา มันเปนบาป ใหดูใหรูวาเราอะไรบกพรอง เราพูดอะไร
บกพรอง แมแตความคิดก็เหมือนกัน นั่งอยูดีๆ มันวิ่งกลับไปบาน หลวงพอชาบอกวา คนไมอยูบาน เขาก็ไปขน
เอาของหมดเทานั้นแหละ อยูบานคืออยูกับตัวเรา มีสติรูอยูวา เรานั่งอยูนี่ กําลังทําอะไรอยู เรากําหนดอะไร นั่ง
กําหนดไปเหมือนซอมชกมวยในคาย ชกไปชกมาเกิดความชํานาญทั้งเตะทั้งตอย ทั้งศอกทั้งเขา แตเวลาขึ้นชกบน
เวทีมันไมมีกระสอบทราย หลวงพอชาบอก มีแตคูตอสู เขาชกเรา เขาไมไดบอกเราวา จะชกหนาแกนะเตรียมตัว
ปองกัน ฉันจะชกทองแลวนะ แตมันชกมาเลย นี่แหละคือกิเลส มันมาชกเรา ชกใหรักชกใหชัง ชกใหหงุดหงิด ชก
ใหนอยใจ ชกใหเสียใจ ชกใหปลื้มใจหลงระเริง ความรูสึกอันนี้มันเกิดขึ้นที่จิต แมจิตมันจะไปสั่งใหกายทําตาม
ความรูสึกอันนั้น มันสั่งใหพูดตามความรูสึกตามความเขาใจนั้นๆ นี่เปนสิ่งซึ่งบงบอกถึงการที่เราเปนนักปฏิบัติ
หรือเปนนักวิบัติ ถาเปนนักวิบัตชิ อบเก็บเอาของไมดี เปนคนไมละเอียด เปนคนรูไมทันไมรูจักรับแขก ถาเปนแขก
มารับเอาหมดนี่มันลําบาก เขามาเยี่ยมเรา เอาของเปนอันตรายมาให มาสงให ขนเขามาในบาน ขนลูกระเบิดมาให
เราก็รับ เมื่อรับเขาไปมันทําลายเรา พระพุทธเจาทานก็ตรัสสอนอยางนี้ ใหขอคิดไวอยางนี้ ฉะนั้น เราจะตองเปนผู
ฝกตนใหเขมแข็ง ใหหนักแนน ใหมีความรูรอบหรือรอบรู เราจะอยูกับใคร ถามันรูรอบแลว รูรอบตัว รูรอบกิจก็
จะรูชัดวาอะไรเขามา ลมอะไรมันพัดเขามา ลมอยางนี้ควรจะรับไหม หรือไมควรรับ รับแลวจะเปนอยางไร แขก

คนนี้มาเยี่ยม มันเคยมาระยะนั้น เมื่อวานนี้ก็มา วันกอนนี้ก็มา มาแลวมันทําใหเราวุนไหม ทําใหเราทุกขไหม ถาทํา
ใหเราทุกขก็ทิ้งไป
ทิ้งแลวมันจะเบา เอาแลวมันจะหนัก หลวงพอชาทานใหขอคิดไวอยางนั้น อาตมาก็เลยเอามาฝากญาติ
โยมทั้งหลาย ทั้งพระสงฆองคเณรใหคิด
อีกอยางหนึ่งนั้น การตั้งตนไวชอบตามหนาที่ โดยเปนผูรูวา การรูจักตัวเองนี่แหละ โดยดูตัวเองใหออก
คือใชใหตัวเองไปทําอะไร บอกตัวเองใหได เมื่อเราบอกลูกหลานใหไปทําสิ่งใด เชน ใหไปตักน้ํา ใหไปนึ่งขาว
ใหไปเลี้ยงควาย ไปเก็บผักหักฟน บอกรูก็รู วาจะบอกใคร เรารูใชไหม แลวก็บอกเขาใหไดดวย เมื่อเขาไปก็แสดง
วาเขาทําตามคําสั่งเรา ทีนี้การใชตัวเองใหเปน คือ ใชรางกายของเรา เวลาไหนควรทําอยางไร ควรทําอะไร ถาทํา
ถูกตองตามเวลา เขาเรียกวา มีความตรงตอเวลา ตรงตอหนาที่ ตรงตอกิจวัตร ก็จะเปนสิ่งที่เราปฏิบัติแลว แมเมื่อ
เดินจงกรม ถาใหเอาเอง แตเมื่อกอนนี้ก็เอาในลักษณะซึ่งพระเณรยังไมมากเกินไป ญาติโยมก็รูสึกไมมากเหมือน
ระยะนี้ การเอาอาหารเวลาฉันเสร็จ หลวงพอทานบอกไปตรวจบาตรดูซิ อาตมาก็ไปตรวจดู รูปนี้ยังเหลือมาก
หนอยทีหลังตองเปลี่ยน รูปนี้เหลือนอยหนอย รูปนี้ฉันหมดเลย หลวงพอชาทานใหตรวจดูเกี่ยวกับการฉัน
เกี่ยวกับการทํากิจวัตร มีอยูครั้งหนึ่งระยะนั้นเปนวันโกนคือ วัน ๗ ค่ํา ๑๔ ค่ํา หลวงพอชาก็กวาดใบไมอยูหนากุฏิ
พวกอาตมามากวาดอยูทางศาลาดานเหนือศาลา กวาดใบไมแลวทําเปนกองไว ยังไมไดหอบไปทิ้ง พวกอาตมาวา
มันค่ําแลว พรุงนี้หรือเมื่อมีเวลาวางถึงมาหอบไปทิ้งดีกวา เมื่อมองไปทางหลวงพอ เห็นหลวงพอหอบใบไมอยู
หอบใบไมไปทิ้ง พวกอาตมากระซิบกันวาหลวงพอยังไมหยุดเลย เราจะหยุดไดหรือ ไมตองหยุด กลับไปหอบไป
ขนใบไมไปทิ้ง นั่นเปนระยะซึ่งทานกําลังปดกวาดลานวัดใหสะอาด แตตอนหลังมาไดรับคําแนะนําจาก
ขาราชการผูรูเกี่ยวกับใบไม อาหาร คือ ปุยของตนไมมันจะนอย ทานไมใหกวาดไปทิ้ง ใหกวาดไปกองไวรอบ
โคนตน เพื่อใหยอยสลายเปนปุย ใหตนไมมีอาหาร
บางอยางหลวงพอทานทําใหดูโดยไมตองบอก เหมือนการลงมาทําวัตร พอตีระฆังเสร็จปบ หลวงพอจะ
ลงมาถึงศาลาเลย พวกอาตมาตองรีบ ใหผูใหญมาถึงกอนแสดงวาเราบกพรอง เวลาตี ๓ ก็เหมือนกัน พยายาม
ขะมักเขมนตั้งใจ บางทีเราไปหาครูบาอาจารย หลวงพอชาทานบอกวา คนมาหาเรา เขาไมมาฟงธรรมกับเรานะ
เขาจะมาเทศนใหเราฟง เมื่อมาใหมๆ แตตอไปตอมา เมื่อเขามาหลายครั้งเขาจะฟงตามเรา เขามาอวดธรรมะ มา
อวดธรรมะที่ไดทองไดจํามา แตไมไดปฏิบัติไมไดคนคิดใหเขาใจ
ระยะหลังนี้พระเณรบางรูปก็เพลาๆ ลงในการทํากิจวัตร หลวงพอชาทานก็ โอย... จะใหเรามาทําวัตร
สวดมนตพรอมกับพระเณรนอยอยางนี้ก็ตายแลว ไมไดพักผอน บางทีทานไปกิจนิมนตขางนอก ก็มีคนมารออยู
วันหนึ่งอาตมาฉันเชาเสร็จแลว หลังจากนั้นก็อานหนังสือ นั่งสมาธิ เดินจงกรมพอควร จากนั้นก็จําวัด
กลางวัน ตื่นขึ้นมาบาย ๓ โมงกวาๆ เอะ! หลวงพอยังนั่งรับแขกอยู หลวงพอทําไมทนแท มันจําเปนตองทน
อาตมาเปนลูกนองไปพักได แตหัวหนาตองรับแขกคนโนนมาคนนี้ไป เขาก็มาเพื่อศึกษาธรรมะ เพื่อมาหาขอคิด
เพื่อถวายสิ่งของ หลวงพอชาบอกวา เมื่อเราเปนบอน้ํา มันตองมีน้ําใหเขา เขามาหา เขารอนมา เขากระหายน้ํามา
เขาตองการดื่มน้ํา พยายามหาน้ํา จะมีน้ําไดเราตองขุดบอ ขุดที่ไหนก็ขุด ไมไดแตงน้ําหรอก ขุดลงไปเจอดินเอาดิน
ออก เจอรากไมเอารากไมออก เจอกอนหินเอากอนหินออก เมื่อขุดไดที่แลว ตาน้ํามันมี ก็มีน้ําออกมา การปฏิบัติ
ธรรมก็เหมือนกัน ทําไปทํามามันเปนธรรม ใหทําไวเถอะ
พระพุทธเจาทานตรัสสอนไว ภาวิตา ทําไว ใหมันเกิดมีขึ้นมา การเดิน การยืน การนั่ง การนอน หรือการ
พิจารณาเอาธรรมะเปนธรรม วิจัยภาวนา ทําไปเถอะ ทําไป พหุลีกตา ทําไวมากๆ เผื่อเหนือตกใต อยาทําใหมัน

นอย ถาทํานอยมันไมพอ งั้นคนมีเงินมากๆ มีของใชมากๆ มันก็ไดใชสะดวกสบาย บางคนมีขาวอยูในยุงในฉาง
มากๆ เอาไปขายก็ดี เอาเก็บไวเพื่อไปสีเปนขาวสารไวนึ่งกินหุงกัน ใหพยายามทําตอไป
อาตมาเปนผูไดรับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ ซึ่งมีหลวงพอพระครูพระมหาสุพงษเปนประธาน โดยพระ
อธิการเลี่ยมเจาอาวาสก็ไดปรารภใหอาตมา มาใหขอคิด เปนการใหกําลังใจแกญาติโยมและพระเณรที่นี่ บางทีเรา
อาจจะคิดวา เพราะไดยินขาวอะไร เห็นอะไร เอะ! ทําไมเปนอยางนี้ ไมนาเปนอยางนี้เลย เสียใจ ไมสบายใจ
เพราะการกระทําของบุคคลบางคน หรือเพราะการกระทําของใครคนใดคนหนึ่ง หรือคําพูดที่เขาพูดอยู เวลา
ปฏิบัตินี่ตองระวัง ถาเราเกิดเสียใจ ไมพอใจ โกรธเคือง มันเปนวิบัติ เราไดยิน ไดเห็นแลวก็ทิ้งไป วางไป ทิ้งแลว
จะเบา ถาเอาแลวมันจะหนัก จําไวใหดี ไมวาทางตา ทางความคิด ทางหู หรือทางสัมผัส เอาใหพอดี ถาเอามากมัน
จะหนัก ตองทิ้งไป ละไป เหมือนการเดินทาง หลวงพอชาบอกวา การปฏิบัติเหมือนการเดินทาง ถาคนอยากเดิน
ใหลําบากจะยากอะไร นับสิ นับกาวดู ไปถึงหนาวัดนี่ บางทีหลงลืมไป ตองตั้งตนนับใหม บางคนเดินทางไปเจอ
อะไรก็หยิบเอา เจอกอนดินกอนหิน ทอนไมก็หยิบเอายัดใสกระเปายัดใสถุง เจอกองขี้ควายแหงก็เก็บเอา คนนี้เอา
ทุกอยางหนักมาก เขาเรียกวาคนเดินทางที่เดินไมถูกทาง ถาเปนนักปฏิบตั ิก็กลายเปนวิบัติ ไปเอาหมดทุกอยาง คน
ที่เดินสบายทําอยางไรจะไปถึงหนาวัด เรารูเสนทาง กาวไปๆ ไมตองมัวนับ เดี๋ยวเดียวก็ถึง ไมตองพูด ขาเดินได
เทานี้กาวเทานั้นกาวแลว
พูดถึงการนับกาวนี่ เมื่ออาตมามาอยูกับหลวงพอชาพรรษาแรกหรือพรรษาที่สองนี่แหละ อาตมาจํา
ไมได วันหนึ่งหลวงพอพาไปบิณฑบาตบานกลาง มีหลวงพอมหาโสมที่มาจากเดชอุดมไปดวย และอาตมาเปนคน
ที่ ๓ ระหวางทางที่เดินไปมีตนขนวนที่อยูระหวางเขตชีกับเขตพระ อาตมาคิดวา...วันกอนๆ ไดยินหลวงพอทาน
ใหขอคิด ใหแงคิดโดยชี้ใหดูใบไม กิ่งไมแหง ใบไมเหลือง ใบไมผลิ ใบไมรวง ตนไมที่ตาย... ก็ไดความคิดไดแง
คิด คราวนี้หลวงพอชาบอกวา ใครเดินไปบิณฑบาตสามารถนับกาวได แสดงวามีสติดี อาตมาก็อยากจะทดลองดู
นึกในใจ เอ...เดินทางจากตนขนวนนี่ไปถึงบานกลาง โคงกลับมามันจะไดกี่กาวหนอ... วันนี้เราจะพยายามไมฟง
หลวงพอชาทานใหขอคิด แตนับกาวไปเรื่อยๆ นับไปๆ พอออกจากบานกลางกลับมาถึงตนขนวนที่เดิม ทั้งๆที่
หลวงพอชาไมไดเหลียวหลังมาดูอาตมาเลย ทานถามวา... “ไดเทาไหร ?” อาตมาพนมมือกราบเรียนทานวา “๕๖
รอยกาว” “อะไร?” หลวงพอมหาโสมถาม “ผมนับกาวเฉยๆวาจะไดกี่กาว จากตนขนวนนี่ออมไปบานกลาง โคง
กลับมาถึงที่เกาไดกี่กาว ได ๕,๖๐๐ กาว” นี่แสดงวาแมลูกศิษยจะทําอะไรอยู หลวงพอขาทานก็รู แตบางอยางทาน
ก็เคยพูดวาพวกอาตมาที่พากันวิจารณวา “ที่พากันทําอะไร พูดอะไร จะคิดวาเขาไมรูหรือ ? เขาไมพูดเฉยๆหรอก
เวลานี้เปนเวลาที่ชวยคนอื่นอยู มีสักวันหนึ่งที่ผมจะเอาตัวผมเอง ระยะนี้ใหมันยุงยากกับเพื่อนกับฝูงกอน” ทําให
อาตมาคิด เอะ! หลวงพอจะหนีจากวัดหนองปาพงหรือ? คงไมใช นี่...หรือจะเปนดวยเหตุนี้ที่หลวงพอชาทานไม
พูดมาตั้งแต ป ๒๕๒๕ ถึงป ๒๕๓๕ ระยะที่หลวงพอทานอาพาธนี่ ทานยังมีสติของทานอยู
ทีนี้วันหนึ่ง อาตมามาจากวัดปาวิเวก มากราบหลวงพอที่กุฏิอาพาธ เปนเวลาจวนเที่ยง พระที่อุปฏฐากพา
หลวงพอออกมาที่หองรับแขกในกุฏิ แลวเอาอาหารเหลวที่บดแลวใสไซริง บีบเขาปากใหหลวงพอกลืน พอถึง
เวลาเที่ยง อาหารเหลวในไซริงยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่ง อาตมาดูนาฬิกาเลยเที่ยงไปนิดหนอย เกิดสงสัยในใจวา
หลวงพอทานจะถือขอวิกาลโภหรือเปลา...หรือวาจะยังฉันอยูถึงมันจะเลยเที่ยงไปแลวปรากฏวาหลวงพอทานมอง
ตาอาตมา เมมปากไวไมยอมอาปากรับอาหาร พระอุปฏฐากจะเอาใสปากทาน ทานปดปากไวแนน ตายังจองมายัง
อาตมา คลายๆวา แกจะมาสงสัยอะไรฉัน? อาตมาจึงกมลงนิดหนึ่งเหมือนคํานับ พูดในใจวา “หลวงพอครับ ผม
กราบขออภัย ผมคิดผิดไป นิมนตหลวงพอตามสบายเถอะครับ” จึงไดเห็นทานอาปากรับอาหารตอ ที่คิดสงสัยนั้น
ถาคิดทางวินัยก็ไมผิด ในขณะที่ปวยหนักน้ําตมขาวนี่ฉันไดในภาวะอยางนั้น นี่เปนสวนที่อาตมาไดฝากใหญาติ

โยม ผมฝากไวใหพระสงฆสามเณรไดเปนขอคิด ชีวิตของคนเรานั้น ถาเรามัวคิดวา เอ... ทําไมมันถึงเปนอยางนั้น
วัดปาพงก็เปนอยางนี้แหละ ไมดี มาแลวไมไดรับความสะดวกสบาย หลวงพอชาบอกวา ตองทําเปนไมเทาพระ
ฤๅษี ไมพระฤๅษีกกชี้ตายปลายชี้เปน ถาเอาปลายชี้มัน เปน เปนเพราะคนโนนเปนเพราะคนนี้ ถาชี้มาที่เรา เปน
เพราะเรานี่แหละ เพราะเราอยากมาที่นี่ ญาติโยมไมมีเสื่อ เพราะวัดปาพงไมไดจัดเสื่อใหปฏิบัติธรรม ทํายังไง
ไมไดนอนเสื่อ ก็เพราะเรานี่แหละไมไดเอามา
ครั้งหนึ่งเวลารับประทานอาหาร หลวงพอชาบอก ถาอาหารไมพอก็อยาโทษคนอื่นนะ เพราะเราไมเอา
มามาก ถาอาหารไมอรอยก็อยาโทษคนอื่น เพราะเราไมทําเอง ทานใหดูตัวเอง ฉะนั้น ญาติโยมบางคน พระเณร
บางรูปเกิดความสงสัย เกิดความไมสบายใจ เพราะไปกังวลกับเรื่องของคนอื่น ใหดูตัวเราเองดีกวา ดูตัวเราวา ทํา
ตัวถูกตองดีงามมีประโยชนไหม พูดถูกตองดีงามเปนประโยชนไหม ใหประโยชนตอตนเองและสวนรวมไหม
ความคิดนี้มันคิดเพื่อจะสรางสรรค เพื่อจะสรางธรรมะ สรางอาหารใจหรือเปลา หรือคิดจะสรางกิเลส ถารูแลวก็
ทิ้ง หรือหยุด เราหยุดเดิน หยุดอยูไปซื้อของดูไดชัด ถาเดินไมหยุด ไปซื้อของบางทีถูกหลอกขาย เพราะเห็นไม
ถนัดดูไมชัด
ครั้งหนึ่ง มีขาราชการมาตรวจงานที่อุบลฯ พอดีมีครูอาจารยทางอุบลฯพาไปเที่ยววัดที่อาตมาอยู วันนั้น
เดินออกมาจากศาลาพอดี ครูที่พาไปแนะนะขึ้นวา “นี่ทานเจาอาวาส” เขาก็ยกมือไหว ครูที่พามาหันมาบอก
อาตมา “ทานอาจารยนี่ดอกเตอรมาตรวจงานที่อุบลฯ ผมเลยพามาที่วัด” เสียงดอกเตอรพูดขึ้น “เอ...ทาน ผมเห็น
วานั่งวิปสสนา ผมไมเห็นมันจะเกิดประโยชนอะไร ?” เออ...ขนาดดอกเตอรยังไมเขาใจ อาตมาจึงวา “เวลาคุณ
รับประทานอาหาร คุณวิ่งรับประทานหรือยังไง... คุณทํางานคุณวิ่งทําหรือยังไง ถึงไดพูดวา นั่งไมมีประโยชน”
อาตมาวาอยางนี้ เห็นแกสะดุง “คุณไมเคยนั่ง การนั่งวิปสสนาไมใชเรื่องของการคาดคะเนเอา คุณตองเขาไป
สัมผัส ไปปฏิบัติเสียกอนมันถึงจะเกิดผล” ดอกเตอรตอบวา “ไมมีใครสอนผมอยางนี้” จากนั้นนิมนตอาตมากลับ
เขาไปในศาลา
พอเขาไปในศาลา คุยกันเรื่องธรรมะปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง แกก็กลับไป เห็นไหมขนาดดอกเตอร จบมาจาก
ตางประเทศ เปนขาราชการยังไมเขาใจวานั่งวิปสสนานั่งกรรมฐานจะเกิดประโยชนอะไร สูไปทดลองปฏิบัติดู
ไมได เหมือนพระบางรูปที่ไปพูดวา “ไปนั่งหลับตาจะเกิดประโยชนอะไร ดูแตอาตมาซิขนาดพระไตรปฎก
อาตมาดูทุกวันมันยังลืม” นี่เพราะไมไดเขามาสัมผัส ไมไดเขามาทํา ความจริงประโยชนเกิดมากทีเดียว เปนการ
ฝกนิสัยใจคอ ไดพบเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมอยูในแนวเดียวกัน แตงตัวคลายกัน มีการกระทํา มีการพูดจาสํารวม
เสมอกันไป ฉะนั้นที่เราไปติไปตําหนิเขาไปทั่ววา... เครื่องบินนี้ทําไมมีสวม เราไมไปหรอก ไมขึ้นหรอก
เครื่องบินที่มีสวม... ตึกนี้ทําไมมันมีหองน้ําอยูทุกชั้นทุกหอง ฉันไมมาเชามาพักหรอกโรงแรมแบบนี้ เราจะใหทุก
สิ่งทุกอยางใหมันดีหมดมันเปนไปไมได เอาแคใหมันดีพอสมควร แมแตตัวเราเองก็เหมือนกัน จะทําดีเต็มที่ ๑๐๐
เปอรเซ็นต จะใหพูดถูกตอง ๑๐๐ เปอรเซ็นต แตก็ตองระวังอยู ระวังการกระทําคําที่พูดอยู นี้เปนสวนหนึ่ง ถาเปน
คนอื่นก็ปลอยใหเปนเรื่องคนอื่นเสีย ทําดีนับจากเราเปนคนที่หนึ่ง ถาทําเสียใหเราเปนคนที่รอยหรือที่พัน ระวังไม
ทําใหมันเสีย เสียใจ เสียเวลา เสียกิริยาอาการ เสียหนาที่ ฉะนั้น อาตมาเห็นวาไดบรรยายมาพอสมควร เพื่อชักชวน
ญาติโยมทั้งหลายไดอุตสาหฝกตอไป ทําตอไป
ภาวิตา ทําใหมันเกิดมีเกิดมา ทุกวันๆ ทุกเวลาตามสมควรแกอัตภาพ พหุลีกตา ทําไวมากๆ ทําไวนานๆ
ผลจะออกมาเหมือนกันกับเสื้อผาที่เราใชมันมีหลายผืน เวลาจะใชรูจักใชไดหลายอยาง เหมือนกับเสื่อที่ญาติโยม
นั่ง หรือเหมือนเสื้อผาที่ญาติโยมนุงนี่แหละ จากเสนใยเล็กๆ จากเสนดายเล็กๆ แตมันประสานกันมากๆ กลายมา

เปนเสื้อเปนกางเกงได มาเปนจีวรพระเณรได เปนสบงได เพราะมันสามัคคี เพราะมันมีมากๆ ถามีดายเพียงเสน
เดียว จะไปนุงไดอยางไร มีแตเอาไปคลองกะปอมเทานั้นแหละ
ภาวิตา ทําใหมันเกิดมีขึ้นมา พหุลีกตา ทําใหมากๆ จนกระทั่งเราจะไดจากกัน เมื่อจากไปแลว ธรรมะ
หรือปญญาจะเกิดขึ้นกับเราทุกเวลา ยอนนึกถึงเมื่อไรก็สบายใจ ภูมิใจ ไดบรรยายธรรมมาเปนเวลาพอสมควร...
รัตนัตยานุภาเวนะ ดวยอานุภาพพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
ปุญญานุภาเวนะ ดวยอานุภาพบุญกุศลซึ่งคณะสงฆสามเณร และญาติโยมทํามาแลว ทําอยูและจะทํา
ตอไป และในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้และครั้งตอๆไป จงรวมเปนพลังอันยิ่งใหญ สงเสริมใหญาติโยม และ
พระสงฆองคเณร มีกําลังกายกําลังใจ จนสั่งสมบารมีของตนใหเพิ่มขึ้นๆ อันจะเปนผลแกตนและสังคม ขอจงพา
กันเจริญ รุงเรือง รมเย็นในธรรม ทุกรูปทุกนาม เทอญ...

