ผู้อ้ มุ ชูพระพุทธศาสนา

ผู้อ้ มุ ชูพระพุทธศาสนา
 พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต
ISBN
พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ พระพุทธศักราช ๒๕๕๘
๓,๐๐๐ เล่ม
ถอดคาบรรยาย เรี ยบเรี ยง : บรรณธรรศ บันลือศักดิก์ ลุ
มูลนิธิดวงแก้ ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 / 2 ซ.23 ถนนสุขมุ วิท ปากน ้า เมืองสมุทรปราการ 10270
พิมพ์ที่ : บีบี การพิมพ์

จิรํ ทิปฺปตุ พุทฺธสาสนํ
ขอให้ พระพุทธศาสนา
จงเจริญรุ่ งเรืองสิ้นกาลนาน

พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต

ผูอ้ มุ ้ ชูพระพุทธศาสนา”

พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต
วัดป่ าศรัทธาถวาย (วัดถ ้าเต่า)
ตาบลหนองอ้ อ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๑

๒

ผู้อ้ มุ ชูพระพุทธศาสนา

คำปรำรภ
พระโคตมพุทธเจ้ าได้ เสด็จดับขันธปริ นิพพานนานแล้ ว คนในยุค
ปั จจุบนั ไม่มีใครเคยได้ สดับพระสุรเสียงของพระองค์ หนังสือเล่มนี ้แสดง
ให้ เห็นว่า ที่พระพุทธวจนะยังคงอยู่ ล้ วนได้ รับการถ่ายทอดโดยอาศัยการ
จดจาท่องบ่นของพระสาวกผู้ทรงปฏิเวธธรรม เป็ นพระสาวกผู้ไม่เคยคิด
จะตั ้งตนเป็ นศาสดา
มีบางสานักปฏิเสธคาของพระสาวกแม้ แต่ของพระสารี บุตร
ผู้เป็ นเอตทัค คะด้ า นปั ญญา สามารถแสดงอริ ย สัจได้ เ ท่า เทีย มกับ
พระพุทธองค์ ฉะนัน้ ผู้ปฏิเสธคาของพระอริ ย สาวก จึงเป็ นผู้ปฏิเสธ
พระพุทธวจนะเสียเอง
หากการบรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็ นเพียงความฝั นที่ไม่กล้ าฝั น
และไม่ร้ ูว่าจะสามารถทาสาเร็ จได้ ในชาติไหน หนังสือเล่มนี ้จะทาให้ เกิด
พลังใจเข้ มแข็งที่จะบาเพ็ญเพียรสัง่ สมบุญบารมี เพื่อให้ มีโอกาสได้ เกิดใน
สมัย พุทธกาลข้ า งหน้ า ได้ สดับ ตรั บ ฟั งธรรมะจากพระโอษฐ์ ข อง
พระศรี อริ ยเมตไตรยพุทธเจ้ า ด้ วยความหวังสุดท้ ายว่าเราอาจเป็ นบุคคล
ประเภทพุทธเวไนย
ขอกราบขอบพระคุณ หลวงพ่ อ บุญ มี ธัม มรโต ที่ ไ ด้ เ มตตา
อนุญาตให้ กระผมได้ มีโอกาสถอดคาบรรยาย และเรี ยบเรี ยงเป็ นหนังสือ
เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าให้ ดารงอยู่
มัน่ คงยืนนาน
และขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาญาติธรรมทุกท่านที่ได้ ให้ การ
ช่วยเหลือสนับสนุนการพิมพ์หนังสือในครัง้ นี ้
บรรณธรรศ บรรลือศักดิ์กลุ
กันยายน ๒๕๕๘
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ในงานมุทิตาจิตอายุวฒ
ั นมงคล
ครบรอบ ๘๘ ปี ๖๘ พรรษา หลวงปู่ บุญมี ปริ ปุณโณ๑
วันที่ ๑ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๗
ณ วัดป่ านาคูณ อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี
ท่านทังหลายคงจะแปลกใจ
้
ทาไมอยู่ๆ หลวงพ่อบุญมี๒ ถึงโผล่
ขึ ้นมา แปลกใจไหม คงไม่แปลกใจ ในเมื่อพ่อแม่ครู อาจารย์ท่านเมตตา เรา
ก็พร้ อมที่จะพูดธรรมะเพื่อบูชาท่าน หลวงปู่ บุญมี ปริ ปณ
ุ โณ เอ้ า ใครทาธุระ
เสร็ จแล้ วรี บขึ ้นมา กาลที่เป็ นอุดมมงคล คือการที่ฟังอรรถ ฟั งธรรม ไม่
สาคัญว่าค่า ไม่สาคัญว่าดึก ไม่สาคัญว่าหัวค่า ท่ามกลาง ใกล้ สว่าง ช่วง
ไหนระยะไหน เป็ นระยะเป็ นเวลาที่เป็ นอุดมมงคลทังนั
้ น้ พวกเรารี บมาเอา
มงคลเข้ าสูห่ วั ใจต่อ
โอกาสนี เ้ ป็ น โอกาสที่ เป็ น อุ ด มมงคล ขอถื อ โอกาสนี ้ ขอกราบ
คารวะ ขอโอกาสพ่ อแม่ครู บาอาจารย์ ครู บ าอาจารย์ ห มู่เพื่ อนสหธรรมิก
พวกเราทายก ทายิกา โดยเฉพาะพวกเราก็เป็ น ศิ ษยานุศิษย์ลูกหลานของ
หลวงตา ๓ ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ลู ก หลานของหลวงปู่ บุ ญ มี ปริ ปุ ณ โณ ซึ่ง ท่ า น
เปรี ยบเสมือนพี่ใหญ่ของพระเราที่เป็ นอยู่ในทุกวันนี ้
๑. หลวงปู่ บญ
ุ มี ปริปณ
ุ โณ วัดป่ านาคูณ ตาบลบ้ านผือ อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี
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ุ มี ธัมมรโต วัดป่ าศรัทธาถวาย (วัดถ ้าเต่า) ตาบลหนองอ้ อ
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
๓. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด
จังหวัดอุดรธานี
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เมื่อวัน ที ่ ๑๒ สิงหาที่แ ล้ ว เป็ น วัน ครบรอบวาระ ๑๐๒ ปี ของ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโณ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ที่แล้ วก็เป็ นวาระ
ครบรอบ ๙๒ ปี ๖๔ พรรษาของหลวงปู่ ลี กุสลธโร ๑ วาระนี ้ ค่าวันนี ้ และ
พรุ่ ง นี ้ เป็ นวาระเป็ นอุ ด มมงคลอี ก วาระหนึ่ ง หลวงปู่ บุ ญ มี ๒ ของเรา
อายุวฒ
ั นะมงคลของท่านอายุครบเท่าไร ๘๘, ๘๙ ครบรอบ ๘๘ เข้ า ๘๙,
พรรษา ๖๘ หลวงปู่ บุญมี๒ ของเรานี่ก่อนหลวงปู่ ลี๑ ๔ พรรษา ใช่ไหม
พวกเราศิษยานุศิษย์ เราจะเพิกเฉยกับวาระที่เป็ นอุดมมงคลอย่างนี ้
ไม่ได้ พวกเราต้ องหาโอกาสมาร่ วมงานให้ ได้ พอเรามาแล้ วเราก็มีโ อกาส
ให้ ทาน ดาริ ตงั ้ ใจจะรั กษาศีล และก็ตงั ้ ใจจะสารวมระวัง มาร่ วมประกอบ
พิธี ฟั งพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ กราบไหว้ ครู บาอาจารย์ ไม่เคยเห็นองค์
นัน้ โอ้ คราวนี ไ้ ด้ เห็น ไม่เคยเห็นองค์ นี ้ โอ้ คราวนี ไ้ ด้ เห็น เพราะวัน สาคัญ
เช่นนี ท้ ่านมารวมกัน เราก็ได้ กราบก็ได้ ไหว้ แม้ อาตมาภาพก็โผล่มาให้ เห็น
เช่น เดียวกัน เพราะเราก็ เป็ น ลูก หลานหลวงตา๓เป็ นลูกหลานของหลวงปู่
บุญมี ปริ ปุณโณ๒ เป็ นพ่อแม่ครู บาอาจารย์ที่เป็ นอยู่ทุกวันนี ้ ท่านเป็ นผู้หลัก
ผู้ใหญ่ ท่านเป็ นหลักเป็ นประธาน พวกเราต้ องเสียสละมา เราจะเห็นว่าลูก
ศิษย์ ลูกหา เป็ นลูกเป็ น หลานเป็ น เหลนของหลวงตา ๓ เรี ย กรวมทัง้ หมด
เป็ นจานวนมากวันนี ้ ทังพระเจ้
้
าพระสงฆ์เป็ นจานวนมาก พวกเราญาติโยม
อุบาสกอุบาสิกาเป็ นจานวนมาก มาร่ วมกันเอามงคลเข้ าสูห่ วั ใจ

๑. หลวงปู่ ลี กุสลธโร วัดเกษรศิลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) ตาบลหนองอ้ อ
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
๒. หลวงปู่ บุญมี ปริ ปณ
ุ โณ วัดป่ านาคูณ ตาบลบ้ านผือ อาเภอบ้ านผือ จังหวัด
อุดรธานี
๓. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด จังหวัด
อุดรธานี

พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต

๕

๖

ผู้อ้ มุ ชูพระพุทธศาสนา

ท่านพระอาจารย์อินทร์ ถวาย ๑ ท่านเมตตาให้ ธรรมะพวกเราเป็ น
เวลาถึงชัว่ โมงครึ่ง ท่านว่าจะพูดนิดหน่อย ท่านพูดฟั งราบเรี ยบลื่นธรรมกถึก
ชี ้แจงอรรถธรรมให้ พวกเราได้ ยินได้ ฟัง ปรารภถึงเรื่ องบูชาหลวงปู่ บุญมี และ
ก็ปรารภถึงเรื่ องสิ่งที่ล่วงไปสิ ้นไป ขะยะวะยะธัมมา สังขารา ๒ สังขาร๓ ของ
เราของท่านของใคร ล่วงไปล่วงไปล่วงไป ขะยะสิ ้นไป วะยะเสื่อมไป เสื่อม
ไปสิ ้นไป ขะยะวะยะธัมมา สังขารา สังขาร ทัง้ หลายเสื่อมไปสิ ้นไป สังขาร
ทังหลายไม่
้
เคยคงที่ สังขารทุกอย่างทังที
้ ่มีใจครอง ไม่มีใจครอง ไม่เคยคงที่
ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่ว่าจะเป็ น ตัวเราไม่ว่าจะเป็ นสัตว์ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ
รอบข้ างตัวเรา ไม่ว่าจะเป็ นไฟฟ้าพัด ลมทุก อย่า งสารพัด ที่ อ ยู่ร อบข้ า งตัว
เรา ไม่มีสังขารใดแม้ เม็ดหิน เม็ดทรายที่จะอยู่คงที่ได้ ผู้เห็น สัจธรรม๔ ข้ อนี ้
คือพระพุทธเจ้ าของเราขะยะวะยะธัมมา สังขารา พวกเราราพึงราพันได้ ยิน
ได้ ฟั ง เรื่ อ งเหล่ า นี ้ เป็ น เหตุใ ห้ เ ราไม่ป ระมาทไม่ม ัว เมาไม่นิ ่ ง นอนใจ
เพราะฉะนัน้ รี บ มาใครยังไม่ขึน้ มา รี บมา มาทาให้ เกิดอุดมมงคลในใจเรา
อีกวาระหนึง่
ที แรกผู้จัดวาระปรารภธรรมคิดว่าจะให้ มีแค่ ๑ กัณ ฑ์ แต่เราขอให้
เป็ น ๒ วาระก็แล้ วกัน ที่จะสมภาคสมภูมิที่สดุ ต้ องเป็ นครู บาอาจารย์ เพราะ
หน้ าที่การให้ ธรรมะนัน้ เป็ นหน้ าที่ของพระมหาเถระ ท่านทัง้ หลายจงจาให้
แม่น เป็ นหน้ าที่ของพระมหาเถระ เราเป็ นผู้น้อยอยู่ๆ เราโดดขึน้ มาอย่างนี ้
ไม่ใช่นิสยั ของเรา เราเคยพูดธรรมะในที่หลายแห่ง เราจะพูดในลักษณะเวลา
หมู่เพื่อนขัดเขินหาผู้แสดงไม่ได้ จริ งๆ เท่านัน้ เราถึงจะขึ ้น ครู บาอาจารย์นงั่
เต็มไปหมดไม่ใช่วิสยั ของเรา เหมือนอย่างที่เรา
๑. พระอาจารย์อินทร์ ถวาย สันตุสสโก วัดป่ านาคาน้ อย บ้ านนาคาน้ อย ตาบล
บ้ านก้ อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
๒. สังขารทังหลาย
้
มีความเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา
๓. สภาพที่ปัจจัยทังหลายปรุ
้
งแต่งขึ ้น, สิง่ ที่เกิดจากเหตุปัจจัย
๔. ธรรมที่แท้ , หลักหรื อแก่นของศาสนา
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ไปที่สวนแสงธรรม๑ เราไปที่สวนแสงธรรม ลูกศิษย์ลกู หาที่ไป โอ๋มีแต่ลูก
ศิษย์ ของหลวงตา๒ ทังนั
้ น้ เคยฟั งแต่ยอดธรรมะมาแล้ วทังนั
้ น้ ไอ้ แค่เราไป
๒
นั่งตรงนัน้ ซึ่ง เป็ น ที่ ใ กล้ ๆ ที่ ห ลวงตา เคยนั่ง เราก็ โอ๊ ย รู้ สึก เอ่อ มัน รู้ สึก
อย่างไรบอกไม่ถูก เนื่ องจากว่าเราเคยอยู่ใกล้ ท่าน ด้ วยเหตุที่เรามีความ
เคารพมีความยาเกรงด้ วย มีความเคารพด้ วย ไม่ใช่เคารพยาเกรงเฉพาะรู ป
เหมื อ นท่ า น รู ป ท่ า น แม้ แ ต่ ส ถานที่ ข องท่ า นเราก็ ยังรู้ สึ ก เคารพย าเกรง
โอกาสที่เราจะปรารภธรรมะสู่กนั ฟั งเรา เราก็ไม่กล้ าทาเพราะมันเคารพ มัน
ยาเกรงนี่เอง แต่คราวนีอ้ าศัยความประสงค์ของหมู่เพื่อน อาศัยเมตตาของ
หมูเ่ พื่อน ไปกราบเรี ยนขอโอกาสหลวงปู่ บุญมี หลายวาระหลายครัง้ หลวงปู่
ท่านก็เมตตาไม่ใช่อยู่ๆ ก็กระโดดขึน้ มาเฉยๆ เราก็มาพูดเพื่ อเป็ นการบูชา
คุณของหลวงปู่ ก็แล้ วกัน พวกเราทังหลายฟั
้
งได้ ก็ฟัง ฟั งไม่ได้ ก็ต้องฟั ง พูด
ครึ่ งชั่วโมงก็ต้องฟั ง พูดหนึ่งชั่วโมงก็ต้องฟั งก็แล้ วกัน ท่ านอาจารย์ อินทร์
ท่านเมตตาหนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง เอ๊ ะ เราจะเอาเท่าไร ๒ ชัว่ โมงไหวไหม ไหวไหม
๒ ชัว่ โมง
เราจะทราบได้ ว่าวาระนี ผ้ ้ ู ที่ จ ะขึน้ มาตัง้ ใจนั่งฟั งจะมี บุ คคลอยู่ ๒
ประเภท ประเภทหนึ่ งมี ความจงใจอยากได้ ยิ นได้ ฟั งเสี ยงอรรถ เสี ยงธรรม
อย่างแท้ จริ งในหัวใจ ไม่มีอะไรมาบีบบังคับ ไม่มีความจานนจาใจอะไร
ทังนั
้ น้ เป็ นผู้สมัครใจ เป็ นผู้หิวกระหายต่อเสียงอรรถ เสียงธรรม นี่ประเภท
หนึ่ง เป็ นผู้ตงใจจะฟั
ั้
งอรรถฟั งธรรม อีกประเภทหนึ่งน่าจะมี น่าจะมี อยาก
ฟั งวาทะของหลวงพ่อบุญมี จริ งหรื อไม่จริ ง ดูเอาก็แล้ วกัน ฮ๋า ไม่ใช่ท้าทาย
ไม่ใช่ท้าทาย ธรรมของพระพุทธเจ้ านัน้ ถ้ าเราจะเทียบจะไม่เหมือนปลาเน่า
ปลาเน่าถ้ าเจ้ าของไม่เร่ ขายปลาก็ยิ่งเน่าเละ
๑. ตังอยู
้ ท่ ี่ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ มีพื ้นที่
๑๒ ไร่ เป็ นสานักสงฆ์ที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน มาจาวัดเวลาเดินทาง
มากรุงเทพฯ
๒. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด จังหวัด
อุดรธานี

๘

ผู้อ้ มุ ชูพระพุทธศาสนา

แต่ธรรมะ ของพระพุทธเจ้ าไม่มี อะไรเดือดร้ อน ใครสนใจก็รับเอาไป ใคร
ไม่สนใจก็เป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้ า ไม่ใช่ประเภทปลา
เน่า ใครจะรู้ จกั ก็ตาม ใครจะไม่ร้ ู จกั ก็ตาม ใครสามารถทาได้ ฝึกฝนอบรมได้
ในหัวใจของใครของเรา เป็ น ปั จจัตตัง๑สามารถรู้ เข้ าใจได้ เฉพาะตนของตน
เอาแต่พวกเรา ในเมื่อเราสนใจในรอบดึกอย่างนี ้ เวลาเท่าไรแล้ ว ๓ ทุ่ม ๒๐
ยังไม่ดึกนะ เขาเที่ ยวกันตี ๒ ตี ๓ แล้ วค่อยไปนอนก็ยังมี นอนตี ๓ ลุก ๓
โมงเช้ าก็มี เขาก็ยงั ไปเที่ยวเตร็ ดเตร่ ได้ อย่างสบาย แต่พวกเราเอาสาระแก่น
สารที่เป็ นธรรมะมาสูห่ วั ใจของเรา เราเห็นว่าเรื่ องการหลับการนอนเป็ นเรื่ อ ง
เล็กน้ อย
เพราะฉะนัน้ วัน นี เ้ ราตัง้ อกตัง้ ใจฟั งธรรม ให้ เราท าความเข้ าใจ ๒
ประเด็น ประเด็นหนึง่ ให้ เราตังใจนั
้ ง่ ภาวนา๒ พุทโธ๓ พุทโธ พุทโธ พุทโธ
กาหนดลมหายใจเข้ าด้ วย หายใจออกด้ วย หายใจเข้ าพุท หายใจออกโธ นัง่
ภาวนาฟั งไป หลวงตา๔ท่านจะสอนอย่างนีท้ ุกระยะทุกครัง้ ที่พวกเรานั่งฟั ง
ฟั งเทศน์ภาคปฏิบตั ิ๕ ภาคภาวนา เรานัง่ ภาวนา ตังตั
้ วเองนัง่ ภาวนาเลย พุท
โธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ นี่ อันนี ้คือประเด็นหนึง่ อีกประเด็นหนึง่ ถ้ าหากจิตของ
เรามันไม่อยู่ มันตกมาจากพุทโธ ให้ มนั อยู่กบั เสียงธรรม พอเรารู้ สกึ ว่าเราอยู่
กับ เสียงธรรมจิตมันเกาะกับ เสียง ธรรม เราก็เกาะไปเรื่ อยๆ พอจิ ตเริ่ มไม่
เกาะเสียงธรรมที่ท่านพูด ให้ เราขยับมาอยู่กบั คาว่า พุทโธ ท่านฟั งอยู่อย่างนี ้
สิ ้นระยะเวลาไป ๒๐ นาที ๓๐ นาที ยิ่งสิ ้นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง เราทาได้
อย่างนี ้ตลอด มันจะเป็ นการฝึ กการฝื น มันจะเป็ นรากเป็ นฐาน มันจะเป็ น
อนุสรณ์ ในการที่เราตังอกตั
้ งใจภาวนา
้
เป็ นครัง้ คราวให้ กบั เราได้ เป็ นอย่างดี
๑. เฉพาะตน
๒. สารวมใจให้ แน่วแน่เป็ นสมาธิ
๓. พระนามหนึง่ ของพระพุทธเจ้ า แปลว่า ผู้ร้ ู ผู้ตื่น [ตื่นจากความเชื่อทีถ่ ือกันมาผิด] ผู้
เบิกบาน
๔. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด จังหวัด
อุดรธานี
๕. ปฎิปทาอันจะต้ องปฏิบตั ิ ได้ แก่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา
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๙

อ ย่ าลื ม น ะก าห น ด ภ าวน าพุ ท โธ พุ ท โธ ใค รเค ย ภ าวน า
สะดวกสบายยังไงเราก็ภาวนาไป พอมันตกจากพุทโธ ไปอยู่กบั คาเทศน์ ถ้ า
หากมัน เกาะค าเทศน์ เราให้ เกาะไป มีความรู้ ตัวทั่วพร้ อมว่าเราฟั งเสี ย ง
ธรรมเข้ าใจเนือ้ หาของอรรถธรรม แต่ถ้าหากมันรู้ สกึ ว่ามันจะเริ่ มเลือนลาง
ไป เราก็ ข ยั บ มาอยู่ กั บ ค าว่ า พุ ท โธ พุ ท โธ พุ ท โธ พุ ท โธ การฟั งธรรม
ภาคปฏิบตั ิ จึงมีความสาคัญ บางคนเขาก็วา่ ฟั งยังไงมันก็เป็ นปริ ยตั ิ๑ อยู่นัน้
แหละ ฟั งยังไงมันก็เป็ นปริ ยัติอยู่นัน้ แหละ หลวงตา ๒ ท่านว่า เราฟั งธรรม
ภาคปฏิบตั ิด้วย และนัง่ ปฏิบตั ิไปด้ วย ท่านว่าได้ ผลมากกว่าเราทาโดยลาพัง
นี่ ห มายความว่า คนที่ ตัง้ ตัวเองยังไม่ ได้ ได้ ผ ลมากกว่ าเราท าโดยล าพั ง
เพราะฉะนัน้ เรายึดหลักของหลวงตา๒ ท่านสอนเอาไว้ แม้ แต่เสียงส่งมาที่
เสียงของผู้เทศน์ ท่านก็ไม่ให้ ส่งมา ทาความรู้ อยู่เฉพาะใจของตัวเอง อยู่กบั
พุทโธ พุทโธ ก็ให้ อยู่กับพุทโธ พุทโธ ถ้ าไม่อยู่กับคาว่าพุทโธ พุทโธ มันมา
เกาะอยู่กบั เสียงธรรม แล้ วเกาะไปเรื่ อยๆ เกาะเหมือนกันกับคมที่สดุ แหลม
ที่สดุ คมที่สดุ เกาะอยู่กบั เสียงธรรม เราก็เกาะไปเรื่ อยๆ เกาะไปเรื่ อยๆ เกาะ
ไปเรื่ อยๆ ทาให้ จิตใจดวงนันได้
้ ผล ได้ ผลมากกว่าทาโดยลาพัง
เบื ้องแรกท่านอาจารย์อินทร์ ท่านปรารภถึงพุทธวจนะ๓ เดี๋ยวนีค้ น
เอาพุ ท ธวจนะไปประกาศไปเผยแพร่ เอาธรรมจากพระโอษฐ์ ของ
พระพุทธเจ้ าไปประกาศไปเผยแพร่ ดงั ระเบิดเลยอยู่ที่กรุ งเทพฯ ก็ถกู ต้ องแล้ ว
ตอนนี ้ ทาไมท่านจึงปรารภขึ ้น เพราะว่ามันเป็ นอย่างนันจริ
้ งๆ พุทธวจนะ ก็
คือคาพูดของพระพุทธเจ้ า พวกเราสาวกก็ประกาศเรี ยนรู้ บอกสอนกัน อยู่
แล้ ว เขาบอกว่าพระสงฆ์สาวกทุกวันนี ้ไม่ค่อยจะเอา
๑. การเล่าเรี ยน
๒. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด
จังหวัดอุดรธานี
๓. คาพูดของพระพุทธเจ้ า

๑๐
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ธรรมะของพระพุทธเจ้ าจากปากของพระพุทธเจ้ า มาเผยแพร่ มาประกาศมา
บอกมาสอน มักจะเอาแต่ธรรมะของพระสาวกมาสอน เช่นอย่างมักจะพูด
กัน ว่าท าไมเราต้ อ งติ ดใจกับ ครู บ าอาจารย์ ท าไมเราต้ องติ ดใจกับ คาว่า
บุค คล ท าไมเราไม่ ติดใจในธรรม ท าไมเราไม่ถื อธรรม ไม่ เคารพธรรม ก็
ธรรมะที่ จะพึงเกิ ดขึน้ ได้ มาแจกมาแจงมาแสดงให้ เราปรากฎได้ ก็เพราะ
บุคคลไม่ใช่หรื อ เราพูดได้ อย่างเต็มปาก เนื่องจากพวกเราได้ ยินได้ ฟั งเสีย ง
อรรถเสียงธรรมของหลวงตา๑ หลวงปู่ เสาร์ ๒ หลวงปู่ มัน่ ๓ถือว่าเป็ นบุคคลที่
แสดงความเป็ นพระอรหันต์๔ ให้ ปรากฏในโลกปั จจุบันเป็ นผู้ที่แสดงความเป็ น
พระอรหันต์ ให้ ปรากฏในโลกปั จจุบนั ทีนี ้หลวงตา๑ท่านก็สืบทอดมาจากหลวง
ปู่ มัน่ ๓ หากเราจะพูดอีกอันหนึง่ หลวงตา๑ ท่านก็เป็ นผู้หนึง่ ที่แสดงความเป็ น
พระอรหั น ต์ ให้ ปรากฎในโลกปั จ จุ บัน ท่ านทั ง้ หลายฟั งแล้ วท่ านมี ความ
ขัดแย้ งอยู่ในใจไหม ท่านไม่ขดั แย้ งในใจเราพูดตามท่าน เราพูดตามท่าน เรา
ฟั งคาพูดเหล่านี ้แล้ วเราได้ กาลังใจขอให้ เราทุกคนตังมั
้ น่ และได้ กาลังใจจาก
คาสอนที่ ครู บาอาจารย์ ท่ านบอกท่ านสอน เพราะครู บ าอาจารย์ เหล่านัน้
ท่านไม่ได้ ตงตนเป็
ั้
นศาสดา ท่านตังตนเป็
้
นสาวก ศึกษาและฝึ กหัดปฏิ บัติ
ตามคาสอนของพระศาสดาอย่างยิ่ งยวด จึงมีผลปฏิ เวธธรรม๕ ในหัวใจ นา
ธรรมะคาสอนของพระศาสดามาแจกแจงทาให้ ตื ้นเขินคือเข้ าใจตามได้ ง่าย
ขึ ้น จึงเป็ นเหตุเพิ่มกาลังใจ เพิ่มความหวัง แก่ผ้ ูตงใจปฏิ
ั้
บัติ พ้ นทุกข์๖ ได้ จริ ง
มาแล้ ว
๑. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด จังหวัดอุดรธานี
๒. พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่ เสาร์ กันตสีโล) "วัดดอนธาตุ บ้ านทรายมูล
อาเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๓. หลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต วัดป่ าสุทธาวาส ตาบลธาตุเชิงชิม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๔. ผู้บริสทุ ธิ์ ไกลจากกิเลส ทาลายกาแพงแห่งสังสารจักรได้ แล้ ว
๕. ธรรมะคือผลอันพึงบรรลุด้วยการปฏิบตั ิ ได้ แก่ มรรค ผล และนิพพาน
๖. สภาพที่ทนได้ ยาก, ความทุกข์, ความไม่สงบ
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ใครเป็ นคนอุ้มชูพทุ ธวจนะนันมา
้ สัทธรรม ๓๑ ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ
อะไรอุ้มชูพระศาสนามา สิ่งที่อ้ มุ ชูพระศาสนามาก็คือ ปฏิเวธธรรมปฏิ เวธ
ธรรมคือผลของการปฏิ บัติ ปรากฏในใจของพระสงฆ์ ส าวกพระพุท ธเจ้ า
ท่า นให้ ค วามส าคัญ กับ พระสงฆ์ ส าวก แต่ค นที ่ เ ขาเอาพุท ธวจนะมา
เผยแพร่ ในปั จจุบันบางสานักเขากาลังจะตัดสาวกออก แต่เขาไม่ตดั ตัวเขา
เองออก ฟั งดูให้ ดีก็แล้ วกัน ฟั งให้ เป็ นธรรม
พระสงฆ์สาวกเหล่านัน้ ท่านทรงธรรมะของพระพุทธเจ้ ามาได้ ด้ วย
อะไร ด้ วยความเป็ นธรรม ด้ วยความเข้ าถึ งธรรม ที่ เรี ย กว่ าปฏิ เวธธรรม
เพราะฉะนัน้ อรรถธรรมของพระพุทธเจ้ า สืบ ทอดมาจนถึงปั จจุบันนัน้ สืบ
ทอดมาได้ เพราะปฏิ เวธธรรม จริ งอยู่ท่ านพู ดถึงสัท ธรรม ๓ สัท ธรรมคื อ
ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ การได้ ยินได้ เรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ซงึ่ กัน และกัน
เป็ นปริ ยัติ เมื่อได้ ยินได้ ฟังได้ เข้ าใจ เอาไปใคร่ ครวญอย่างที่ เรี ยกว่า สุ ตะ๒
เมื่อสุตะได้ ยินได้ ฟังแล้ วก็เอาไปจินตะ๓ ไปนึกไปคิดไปวินิ จฉัยไปใคร่ ครวญ
เป็ น จิ น ตะ เป็ น ปั ญ ญา ๔ เป็ น ปั ญ ญาญาณ ๕ เป็ น ทัส สนะ ๖ เป็ น ญาณทัส
ส น ะ ๗ เป็ น วิ ป ั ส ส น า ๘ เป็ น วิ ป ั ส ส น าญ าณ ๙ แท้ จริ งหลั ก ใหญ่ ที่
พระพุทธเจ้ า ท่านทรงแสดง ก็เหมือนอย่างที่เราสวด
๑. ธรรมที่แท้ , หลักหรื อแก่นของศาสนา หมายถึงส่วนทังปริ
้ ยตั ิ ปฏิบตั ิ และ
ปฏิเวธ
๒. ใฝ่ เล่าเรี ยน
๓. การคิดพิจารณา
๔. เข้ าใจภาวะของสิง่ ทังหลายตามความเป็
้
นจริง
๕. ความสามารถหยัง่ รู้สงิ่ ทังหลายตามความเป็
้
นจริ ง
๖. หน้ าที่เห็นรูป ได้ แก่ จักขุวิญญาณ
๗. ความหยัง่ รู้หยัง่ เห็นครบ ๓ รอบ หรื อปริ วฎั ฎ์ ๓ แห่งญาณทัสสนะ
๘. การฝึ กอบรมปั ญญาให้ เกิดความรู้แจ้ งตามความเป็ นจริ ง, การเจริ ญปั ญญา
๙. ญาณที่นบั เข้ าในวิปัสสนา ความรู้ที่ทาให้ เกิดความเห็นแจ้ ง เข้ าใจภาวะของ
สิง่ ทังหลายตามความเป็
้
นจริ ง
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ธรรมจักร๑ ที่ผ่านไปแล้ ว โดยที่ท่านยกธรรมทางดาเนิน หนทาง ๓ หนทาง
กามสุ ขลั ลิกานุโยค๒ ประกอบตนพัวพันในกาม๓ เป็ นทางสายหนึง่ นี่เป็ น
ทางที่หย่อน อัตตกิลมถานุโยค๔ เป็ นทางอีกทางหนึง่ เป็ นทางประกอบตน
ให้ เหน็ ด เหนื่ อ ยเปล่ า และท่ า นประทานเส้ นทางใหม่ ใ ห้ พวกเราเดิ น
มัช ฌิ ม าป ฏิ ป ท า ๕ สั ม มาทิ ฏ ฐิ ๖ สั ม มาสั ง กัป ป ะ ๗ สั ม มาวาจา ๘
สั ม มากัม มัน ตะ ๙ สั ม มาอาชี ว ะ ๑ ๐ สั ม มาวายามะ ๑ ๑ สั ม มาส ติ ๑ ๒
สัมมาสมาธิ ๑๓ สรุ ปลงแล้ วก็ คือต้ องเกี่ ยวข้ องกับศีล ท าศีลอย่างยิ่ งจนเป็ น
อธิ ศีล๑๔ ศีลอย่างสูง จิตจะต้ องเกี่ยวข้ องกับ สมาธิ ๑๕ ทาสมาธิ ๑๕ ให้ ยิ่งจนได้
ชื่อว่าอธิ จิต๑๖ เกี่ยวข้ องกับปั ญญา ต้ องทาปั ญญาให้ ยิ่งที่ท่านเรี ยกว่า
๑. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หมายถึงพระสูตรที่หมุนวงล้ อแห่งธรรมให้ เคลื่อนไป
๒. หมกมุน่ อยูด่ ้ วยกามสุข
๓. ความใคร่, ความอยาก,ความปรารถนา, สิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนา
๔. ทรมานตัวให้ ลาบากเต็มที่
๕. ทางสายกลาง เป็ นข้ อปฏิบตั ิที่จะนาไปสูค่ วามหลุดพ้ น ไม่ติดข้ องในที่สดุ ทังสอง
้
คือ กามสุขลั ลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค
๖. เห็นชอบ ความรู้อริยสัจจ์ ๔ ได้ แก่ เห็นไตรลักษณ์ หรือรู้อกุศลและอกุศล หรือเห็น
ปฎิจจสมุปบาท
๗. ดาริชอบ
๘. เจรจาชอบ
๙. กระทาชอบ
๑๐. เลี ้ยงชีพชอบ
๑๑. พยายามชอบ
๑๒. ระลึกชอบ
๑๓. ตังจิ
้ ตมัน่ ชอบ
๑๔. ยิ่งด้ วยศีล รักษาศีลเท่ากับชีวิต
๑๕. ความตังมั
้ น่ แห่งจิต, ภาวะที่จิตสงบนิ่งจับอยูท่ ี่อารมณ์อนั เดียว
๑๖. จิตที่ยิ่งด้ วยสมาธิ
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อธิ ปัญญา๑ อธิ ศีล อธิจิต อธิ ปัญญาจึงเป็ นเกณฑ์ ที่จะทาให้ เราถือตาม
ประพฤติ ต าม ปฏิ บัติตาม เข้ าไปสู่ มรรค ๒ สู่ผ ล๓ ที่ พ ระพุท ธเจ้ าท่ านทรง
แสดงไว้ ได้
ถ้ าเป็ นเส้ นทางอื่น กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิ ลมถานุโยค
ค าว่ า ยิ่ ง เกิ น ไปคื อ ไม่ ใ ช่ ท าง ค าว่ า หย่ อ นเกิ น ไปคื อ ไม่ ใ ช่ ท างตรั ส รู้ คื อ
เส้ นทางปฏิ บั ติ ที่ ผิ ด เป้ า ประสงค์ คื อ เดิ น ผิ ด ทาง จะถึ ง เป้ า ประสงค์ ไ ด้
อย่ า งไร แม้ แ ต่พ วกเราเดิ น ตามอริ ย มรรคมี อ งค์แ ปด ๔ แล้ วก็ ต ามถ้ าย่อ
หย่อนก็ไปไม่ถึงอยู่ดี บางทีสอนกันสอนเรื่ องอภิ ธรรม๕ บางทีสอนกัน เรื่ อง
พุท ธวจนะกัน อยู่ สอนกัน เรื่ อ งธรรมจากพระโอษฐ์ อ ยู่ บางที ก็เข้ าใจว่า
ปริ ยตั ิเหล่านันเป็
้ นปฏิบตั ิก็มี แต่สายวัดป่ าครู บาอาจารย์เรา
ท่านพูดถึงปฏิ บัติ ปฏิ บัติ ปฏิ บัติ เหมือนอย่างที่ พวกเราได้ ยินได้ ฟัง หลวง
ปู่ เสาร์ มีคนไปถามว่า ท่านให้ ภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ภาวนาพุท โธ แล้ ว
ได้ อะไร ภาวนาพุท โธ แล้ ว เห็น อะไร หลวงปู่ เสาร์ ตอบว่า ไม่ต้องถาม ไป
ทา ไม่ต้องถามไปทา ทาให้ มาก เจริ ญให้ มาก คือท่านให้ ไปปริ ยตั ิ แล้ วต้ อง
ไปปฏิบตั ิ จึงจะมีปฏิเวธ
ธรรมของพระพุ ท ธเจ้ าที่ ท่ า นพู ด พอประมาณ ๘๔๐๐๐
พระธรรมขันธ์ เท่ากับใบไม้ ในกามือเท่านันเอง
้ มีอยู่วนั หนึง่ พระพุทธองค์
ประทับอยู่ที่ป่าประดูล่ ายกับพระอานนท์ ถามพระอานนท์วา่ ใบไม้ ใน
๑. ยิ่งด้ วยปั ญญา
๒. การประพฤติปฏิบตั ิแต่ละขัน้ เปรี ยบเหมือนกับการเดินทาง
๓. ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสได้ ด้วยมรรค, ธรรมารมณ์อนั พระอริ ยะ
พึงเสวย
ที่เป็ นผลเกิดเองในเมื่อกิเลสสิ ้นไปด้ วยอานาจมรรคนันๆ
้
๔. เรี ยกเต็มว่า อริ ยอัฎฐังคกมรรค แปลว่า “ทางมีองค์แปดประการ อัน
ประเสริ ฐ , องค์ ๘ ของมรรค
๕. หลักธรรมและคาอธิบายในรู ปหลักวิชาการล้ วนๆ ไม่เกี่ยวข้ องด้ วย
เหตุการณ์และบุคคล
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ป่ าประดูลายนี่ ในป่ าทังหมดกั
้
บใบไม้ ในกามือเรานี่ อันไหนจะมากกว่า
อานนท์ตอบใบไม้ ในป่ ามากมายมหาศาลพระเจ้ าข้ า ใบไม้ ในมือพระองค์
นิ ด หน่ อยหยิ บ มือเดีย ว นิ ดหน่ อยเท่ านัน้ เอง แต่ถ้ าหากเราเข้ าใจ
เรื่ อ งการเข้ าถึ ง ธรรมแล้ ว ใบไม้ ใ นก ามื อ กั บ ใบไม้ ที่ อ ยู่ ใ นป่ าไม่ มี อ ะไร
แตกต่างกัน พระสงฆ์ ส าวกที่ ท่านตัง้ ใจมาประพฤติป ฏิ บ ัติเพื่ อ ให้ เข้ าสู่
หลักที่ท่านเรี ยกว่าปฏิเวธ ปฏิเวธอย่างแท้ จริ งนัน้ หมายความว่า ท่านเข้ าถึง
ธรรม เมื่อท่านเข้ าถึงธรรมแล้ วท่านก็ร้ ู จักหมด โอ้ อยู่ในกามือ ที่ท่านสอนก็
ใบไม้ อยู่ในป่ าก็ใบไม้ พระปฏิบัติครู บาอาจารย์ ของเราทังหลายที
้
่ท่านเอา
มาสอนลูกศิษย์ลกู หานัน้ ท่านจะเอาความรู้ ความเห็นแปลกๆ มาสอนพวกเรา
ท่านอาจจะเอาใบไม้ ในกามือของพระพุทธเจ้ า มาสอนพวกเราก็ไ ด้ ท่า น
อาจจะหยิบเอาใบไม้ ในป่ ามาบอกมาสอนเราก็ได้ เพราะใจท่านเข้ าถึงธรรม
จิตเริ่ มถึงกระแสธรรมตังแต่
้ โสดาธรรม๑ก็เริ่ มรู้ ได้ แล้ ว
เราฟั งดูต้นตานานของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ าปริ นิพพาน
ไปแล้ ว ๓ เดือนจึงมีการทาปฐมสังคายนา๒ มีพระอานนท์เป็ นผู้วิสชั นา พระ
ธรรม มีพระอุบาลีเป็ นผู้วิสชั นาพระวินัย แค่ ๓ เดือนแค่นนแหละ
ั้
ผู้เข้ าถึง
ธรรมจะรู้ จกั เข้ าใจทัว่ ถึงอยู่ในหัวใจของท่าน แต่ผ้ ทู ี่ยงั ไม่เข้ าถึงธรรม ก็คือยัง
เป็ นหัวใจ ยังจอมปลอมนัน่ เอง ถึงแม้ วา่ จะทรงปริ ยัติ ทรงปฏิบตั ิ ทรงปฏิเวธ
แต่บางที อาจเป็ น สัทธรรมปฏิ รูป ๓ ในหัวใจของเขา ยังไม่มีมรรคมีผลอะไร
พอที่ จะเจริ ญงอกเงยในหัวใจขึน้ มาได้ แต่ส าหรั บผู้ที่ เข้ าถึงอย่ างแจ่มแจ้ ง
ชัดเจน เริ่ มต้ นมาจากการได้ ยินได้ ฟังตังใจประพฤติ
้
ปฏิบตั ิเข้ าไปสุตะ เอาไป
จินตะ จนเป็ นปั ญญา จนเป็ นปั ญญาญาณ
๑.ผู้แรกถึงกระแสธรรม
๒. คือการประชุมตรวจชาระสอบทานและจัดหมวดหมูค่ าสัง่ สอนของ
พระพุทธเจ้ า วางลงเป็ นแบบแผนอันหนึง่ อันเดียวกัน ตามศัพท์ "สังคายนา"
หมายถึง สวดพร้ อมกัน
๓. พระสัทธรรมเทียม พระสัทธรรมปลอม
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ขึน้ มาได้ เป็ นสัทธรรมของพระพุทธเจ้ า เต็มร้ อยอย่างแท้ จริ ง จะไม่มี
อะไรแตกต่างกัน พระสงฆ์ ๕๐๐ องค์ ที่ ทาปฐมสังคายนา อยู่ที่
ถ ้าสัตตบรรณคูหาคือผู้เข้ าถึงธรรมทังนั
้ น้ ใบไม้ ในกามือพระพุทธเจ้ าท่าน
ก็เห็น ท่านก็เข้ าใจ ใบไม้ อยู่นอกกามือของพระพุทธเจ้ า ท่านก็เห็น ท่านก็เข้ าใจ
ถ้ าหากเราจะเอาประเด็น หลัก ส่วนมากมาบอกว่าพระพุท ธเจ้ า
ท่านสอนให้ เราเจริ ญศีล เจริ ญสมาธิ และเจริ ญปั ญญา แต่ศีลนัน้ พระองค์ ทรง
บัญ ญั ติ เพราะศีลนัน้ เป็ นบัญ ญั ติ ส่วนธรรมนัน้ มีสจั ธรรมรองรั บท่านจึง
สอนกลางๆ ให้ เราทาใจให้ สงบ เรี ยกว่า สมถะ๑ และท่านสอนให้ เราเจริ ญ
ปั ญญา ท่านจึงเรี ยกว่าปั ญญา มีเรี ยกเป็ นสมถะ และวิปัสสนาหรื อเรี ยกว่า
สมาธิ และก็เรี ยกว่าปั ญญา ท่านจะไปเอาบทไหนก็ตามมาบริ กรรม๒ ให้ จิต
สงบเป็ นสมถะทังนั
้ น้ สิ่งที่เรามาบริ กรรมให้ จิตสงบนันเราก็
้
เอาอะไร บางที
เราก็เอารู ปธรรม ๓ บางที ก็เอานามธรรม ๔ คือ อารมณ์ ภายในจิตของเรา
เราจะเอาอารมณ์ อ ะไรมาบริ ก รรม ก็ตาม จิตของเราได้ รับความสงบนัน้
แหละสมถะเกิ ด ขึน้ แล้ ว พระพุทธเจ้ าจะทรงตรั สไว้ ก็ตาม ไม่ตรั สไว้ ก็ตาม
นัน่ แหละคือพระประสงค์ของพระองค์ ให้ พวกเราเข้ าใจเอาไว้ เขายังปฏิเสธ
ว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ พระพุทธเจ้ าไม่ได้ บอกให้ ท่อง พระพุทธเจ้ าไม่ได้ สอน
แต่พวกเราทังหลายไม่
้
สงสัยครู บาอาจารย์ของพวกเราภาวนาแล้ วจิตสงบ ครู
บาอาจารย์ ของเราเอาจิ ต ที่ ส งบมาพิ จ ารณาสัจ ธรรม จนได้ บ รรลุอรรถ
บรรลุธรรมไปตามๆ กัน
๑ การฝึ กอบรมจิตให้ เกิดความสงบ, การฝึ กสมาธิ
๒. การภาวนาขันบริ
้ กรรม, ฝึ กสมาธิขนตระเตรี
ั้
ยม ได้ แก่การถือเอานิมิตใน
สิ่งที่กาหนด เป็ นอารมณ์กรรมฐาน เช่นนึกถึงพุทธคุณเป็ นอารมณ์วา่ อยู่
ในใจเป็ นต้ น หรื อคือการ กาหนดบริ กรรมนิมิตร
๓. สภาวะอันเป็ นรู ป, สิ่งที่มีรูป, ได้ แก่รูปขันธ์ทงหมด
ั้
๔. สภาวะมิใช่รูป, สิ่งที่ไม่มีรูป, ได้ แก่นามขันธ์ ๔ และนิพพาน
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จานวนมากอยู่แล้ วท่านไม่สงสัย เพราะท่านเข้ าใจอรรถสาระคาสอน
ของพระพุทธเจ้ า ท่านไม่ได้ เอามาโต้ มาแย้ ง ไม่ได้ เอาคาพูดมาโต้ มาแย้ งกัน
ธรรมอัน บริ ส ุท ธิ์ ข องพระพุท ธเจ้ า ที่ สื บ ทอดกัน มาเรื่ อ ยๆปฐม
สังคายนาก็ยงั ไม่มีการจดจารึก สังคายนาครัง้ ที่ ๒ พุทธศาสนาล่วงไปแล้ วกี่
ปี ก็ยงั ไม่มีการจดจารึก แล้ วธรรมของพระพุทธเจ้ าทรงมาได้ ยงั ไงทรงมาได้ กบั จิต
ท่านเหล่านัน้ เข้ าถึงธรรม อุ้มชูมาด้ วยกระแสของธรรมอัน บริ สุท ธิ์ ในหัวใจ
ท่านจะเอาสระท่านจะเอาพยัญชนะไปกาหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ ต้ องกาหนด
กฎเกณฑ์ ธรรมะที่ เกิ ดขึน้ ในหัวใจ ท่านจะเข้ าใจธรรมะของพระพุทธเจ้ ากับ
ธรรมะของพระสาวกเวลาท่านเข้ าถึงแล้ วจะเหมือนกันหมด สามารถกาจัด
ความโลภความโกรธความหลงออกไปจากหัวใจหมดจดโดยสิน้ เชิ งเหมือน
อย่า งพระพุท ธเจ้ า ท่านไม่มีข้ อ ขัดแย้ งกัน แต่สาหรั บ การรู้ การมีฤ ทธิ์ มี
เดชอภิญ ญาทัง้ หลายทัง้ ปวงเหล่านัน้ มัน เป็ น เรื่ องของนิ ส ัย อุป นิ ส ัย ของ
แต่ละคนแต่ละท่านจะมี ความรู้ ละเอียดที่เรี ยกว่าอภิญญา๑
อภิญญา แปลว่ารู้ พิเศษรู้ ยิ่ง เพราะฉะนันท่
้ านจึงจัดประเภทพระ
อรหัน ต์ ที ่ เ ข้ า ถึง ธรรมะของพระพุท ธเจ้ า ๓ ประเภท ๔ ประเภท
สุ กขวิปัสสโก๒ มีความรู้ แค่พอทาให้ ความโลภ ความโกรธความหลง
ในหัวใจหมดไปจากหัวใจโดยสิน เชิง เตวิช โช ๓ ได้ วิช ชาสาม ๔ ระลึก ได้
บุพเพนิวาสานุสติญาณ๕ เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อินทร์ ท่านแสดง
ไปแล้ วนันแหละ
้
แล้ วก็มี จุตูปปาตญาณ๖ ระลึกเห็นภพชาติของตนเอง
๑. ความรู้ ยิ่งยวด
๒. ผู้เห็นแจ้ งอย่างแห้ งแล้ ง คือผู้มิได้ ฌาณ สาเร็ จอรหัตด้ วยเจริ ญแต่
วิปัสสนาล้ วนๆ
๓. ผู้ได้ วิชชาสาม
๔. ความรู้ แจ้ ง, ความรู้ วิเศษ
๕. ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนได้ , ระลึกชาติได้
๖. ญาณกาหนดรู้ จตุ ิและอุบตั ิแห่งสัตว์ทงหลาย
ั้
อันเป็ นไปตามกรรม, เห็น
การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทงหลาย
ั้
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เกิดดับ เกิดตาย เกิดตาย ระลึกเห็นภพชาติของสัตว์ทงหลายเกิ
ั้
ดตาย
เกิดตาย ทากรรมนันมาเกิ
้
ดเป็ นนี ้ ทากรรมนี ้ต้ องมาเกิดเป็ นนัน้ รู้ แจ่มแจ้ ง
๑
ชัดเจน เป็ นญาณ เป็ นญาณทัสสนะ เกิดความรู้ เกิดความเห็นเกิดความ
เข้ าใจ
คาว่าญาณ ก็คือความรู้ อย่างยิ่งยวด ไม่ใช่ปัญญาธรรมดา ถ้ าเราจะ
ใช้ คาว่าปั ญญา เรี ยกว่าปั ญญาญาณ เพียงกาหนดจิตปุ๊ บ ไม่จาเป็ นต้ องเอา
มือไปเขี่ยเหมือนเขาเล่นคอมพิวเตอร์ ไม่จาเป็ น เพียงแต่หย่อนจิตใส่เท่านัน้
โร่ ขึน้ มาทันที ได้ กี่กปั กัลป์ กี่กปั กี่วตั รกัป กี่วิวตั รกัป ภพชาติข องพระองค์
ภาพชาติข องสัต ว์ ทัง้ หลายทั ง้ ปวงไม่มี จ บไม่มีตีบ ไม่มีตนั เห็นทุกระยะ
ตลอด ในยามสุดท้ ายที่ท่านได้ บรรลุธรรม ทาให้ พระองค์ได้ บรรลุ อาสวักขย
ญาณ ๒ นี่ ป ระเภทเตวิ ช โช ก็ คื อ ได้ วิ ช ชาสาม มี บุ พ เพนิ ว าสานุ ส ติ ญ าณ
จุตปู ปาตญาณ และ อาสวักขยญาณ
คาว่า อาสวักขยญาณ เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ าท่านบาเพ็ญใน
ปั จฉิ ม ยาม ท่ า นท าไปท าไปท าไป พิ จ ารณาไล่ ต้ อน อวิ ช ชา ๓ ตัณ หา ๔
อุปาทาน๕ ไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไป มีญาณทัสสนะ หยัง่ รู้ ว่า จิตของพระองค์
หลุด พ้ น หมดจดโดยสิ ้นเชิง นั่น แหละอาสวัก ขยญาณ บังเกิด ขึน้ ถ้ าเป็ น
หลวงตา ๖ ท่านพูด ท่า นใช้ คาว่า ขณะจิต ขณะจิต บอกว่ากิเลสในหัวใจ
หมดจดโดยสิ ้นเชิง กิเลสในหัวใจหมดจดโดยสิ ้นเชิงนี่ อันนี ้คือ
๑. ความหยัง่ รู้ , ปรี ชาหยัง่ รู้
๒. ญาณหยัง่ รู้ ในธรรมเป็ นสิ ้นไปแห่งอาสวะทังหลาย,
้
ความรู้ ที่ทาให้ สิ ้น
อาสวะ, ความตรัสรู้
๓. ความไม่ร้ ู แจ้ ง ไม่ร้ ู จริ ง
๔. ความทะยานอยาก, ความปรารถนาที่จะบารุ งบาเรอปรนเปรอตน,
ความอยากได้ อยากเอา
๕. ความยึดมัน่
๖. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด
จังหวัดอุดรธานี
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ภูมิของพระสาวกอีก อันหนึ่งนะ ภูมิของพระสาวกอีกอันหนึ่งก็คือ
ฉฬภิญโญ๑ อภิญญาหก มีหูทิพย์ ตาทิพย์ มีอะไรต่อมิอะไรนี่ทงั ้ ๖ อย่างนัน้
แหละ และก็ อี ก ประเภทหนึ่ ง ก็ คื อ จตุ ป ฏิ สั ม ภิ ทัป ปั ต โต ๒ คื อ มี ค วามรู้
แตกต่างตามภูมิร้ ู ตามนิสยั ตามอานาจวาสนา
เหมือนอย่างอภิธรรม ที่ครู บาอาจารย์ ท่านเอามาจดจารึ กให้
พวกเราได้ ยินได้ ฟังได้ อ่านอยู่ทุกวันนี ้ อภิธรรมก็คือภูมิร้ ู ของพระสาวกองค์
ใดองค์หนึ่งเท่านัน้ เอง ในนัน้ ท่านรจนามาว่าเป็ นพระอนุรุทธาจารย์ ใช่ไหม
หลักของอภิธรรม อภิธรรมนี่เราเรี ยนไปตามนันไล่
้ เหมือนกับเราไล่ต้อนตาม
ความรู้ ที่ท่านมาบอกมาสอนเรา แต่โอกาสที่ เราจะหลงลืม เราไม่ได้ หย่อน
หรื อย้ อนไปถึงหลักอริ ยมรรคมีองค์แปด อันเรี ยกว่าศีล อันเรี ยกว่าสมาธิ อัน
เรี ยกว่าปั ญ ญาแล้ ว ยังชื่ อว่าเรายังไม่เดิน ตามมรรคให้ ถูก ต้ อ ง เราก าลัง
ค้ นหามรรคคือค้ นหาอย่างไม่ถูกต้ อง เดิน ตามยังไม่ ถ ูก ต้ อ ง บางทีไม่เข้ า
หลักปฏิบตั ิเลย อาจจะเป็ นตามรู้ จิต นึกเรื่ องรู ป๓ก็ รู ป จิ ต นึก เรื่ อ งเวทนา ๔
ก็ เวทนา ไม่ไ ด้ ตามต้ อ นลึก เข้ าไปจนถึง สมุทัย ที่ เ กิ ด อยู่ ใ นจิ ต ไม่ ถึ ง ก้ น
บึ ง้ ก้ น ลึก มัน ยัง มี ฉ ากหลัง บัง อยู่ ไม่สามารถจะทาให้ เราเข้ าถึงตัวเหตุต้น
ตอที่แท้ จริ งที่เรี ยกว่าสมุทยั ๕ ได้ ย่อมไม่ประสบผล ที่เรี ยกว่าปฏิเวธะ ปฏิเวธะ
ดีไม่ดีก็หลงงมงายกลายเป็ นสัท ธรรมปฏิ รู ป คาว่า สัท ธรรมปฏิ รู ป คื อ ธรรม
ปลอม คาว่าปฏิ รู ป
๑. ผู้ได้ อภิญญาหก
๒. ผู้บรรลุปฏิสมั ภิทาสี่
๓. สภาวะที่แปรปรวนแตกสลายเพราะปั จจัยต่างๆ อันขัดแย้ ง, ร่ างกาย
และ ส่วนประกอบฝ่ ายวัตถุพร้ อมทังพฤติ
้ กรรมและคุณสมบัติของมัน,
ส่วนที่เป็ นร่ างกับทังคุ
้ ณและอาการ
๔. การเสวยอารมณ์
๕. เหตุเกิดแห่งทุกข์, สาเหตุให้ ทกุ ข์เกิด ได้ แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหา
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ปฏิรูปแปลว่าปลอม สัทธรรมปฏิรูป ปฏิมากร ปฏิมากรคือรู ป
ปลอมรู ปปลอมของพระพุ ทธเจ้ า ธรรมปฏิ รู ปหรื อสัทธรรมปฏิ รูป คื อธรรม
ปลอมค าว่าธรรมปลอมคื อ ธรรมที่ เดิ นไม่ ถู กตามหลักของศี ล สมาธิ ของ
ปั ญญาบางครัง้ เราได้ ยินได้ ฟัง จะเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่ องปั ญญา ถ้ าพูดถึงเรื่ อง
สมถะ โอ้ เสียเวลา เสียเวลา ตัดสมาธิ ของพระพุทธเจ้ าออกแล้ ว มันไม่ครบ
มันไม่ครบหนทางที่จะพาทาให้ เข้ าสูม่ รรค สูผ่ ล อย่างแท้ จริ งได้
การที่ เราดาริ ตามกริ ย าอาการของจิ ต เหมือนกับ เราไล่นับ กริ ย า
อาการของจิตที่มนั ออกมา จิตรักรู้ รัก จิตโลภรู้ โลภ จิตโกรธรู้ โกรธ แต่ไม่เคย
ย้ อนมาดูที่จิต ว่าอะไรเป็ นตัวผลักดันความโลภ อะไรเป็ นตัวผลักดัน ความ
โกรธความหลง ไม่เคยย้ อนมา ในเมื่อเราไม่เคยย้ อนมา เราก็ไม่เห็น
ในเมื ่อ เราไม่เ ห็น เราก็ถ ูก สิ ่ง เหล่า นี ป้ ิ ด บัง เราอยู ่ท ุก ระยะทุก เวลา
เหมื อนกับ เราตามนับ ความโลภความโกรธที่ ไหนจะสงบระงับ ลงไปได้
เพราะฉะนัน้ ท่านจึงให้ สงบระงับสิ่งเหล่านันเสี
้ ยก่อน สงบระงับให้ จิตนิ่ง
อยู่กับที่ เสียก่อน เป็ นสมถะ เพื่ อให้ จิตดวงนัน้ มีกาลัง ตราบใดที่ เรายัง ไม่
สงบระงับ ให้ จิตแนบแน่น มัน่ คงในภายในแล้ ว จิตของเราก็จ ะไม่มีกาลัง
ตามรู้ ก็ต ามรู้ ไปเฉยๆ สู้อานาจของตัณ หาไม่ไ ด้ ไปเห็น รู ป รู ป อ้ อรู ปไม่
เที่ยง รู ปไม่เที่ยง รู้ ว่ารู ปไม่เที่ยงอยู่ แต่มนั ไม่มีกาลังหยั่งลงไปให้ เห็นว่าไม่
เที่ยง คืออะไร อนิ จจัง๑ ทุกขัง๒ อนัตตา๓ รู้ ว่าอนิจจัง รู้ ว่าทุกขัง รู้ ว่าอนัตตา
แต่ไม่มีก าลังพอที่ จ ะหยั่งไปถึงว่าอะไรคืออนิ จ จัง อะไรคือทุกขัง อะไรคือ
อนัตตา ท่ านจึงให้ มาเสริ มก าลังแห่ งความสงบให้ กับ จิ ตของเราเสี ย ก่ อน
กาลังของจิตก็คือกาลังของสมาธิ
๑. ไม่เที่ยง
๒. เป็ นทุกข์
๓. ไม่ใช่ตน
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สมาธิของพระพุทธเจ้ า เป็ นสัมมาสมาธินนั ้ เป็ นสมาธิ ที่ตงมั
ั ้ น่
แนบแน่ น มั ่น คง ประกอบด้ ว ย สติ ม า ๑ ประกอบด้ ว ยสั ม ปชาโน ๒
ประกอบด้ วยอาตาปี ๓ นี่คือความเพีย รที่ป ระคับ ประคอง สัมปชาโน คือ
รู้ ตัวทุกระยะทุกเวลา แล้ วก็มีสติประคับประคองอารมณ์ ที่เรากาลัง จดจ่อ
กาหนดพิ จารณา กาหนดรู้ กาหนดพิ จารณา กาหนดละ กาหนดรู้ กาหนด
พิจารณา กาหนดละ นี่ ตามหลักแท้ ๆ มันต้ องเป็ นอย่างนี ้ ไม่งนเราจะก้
ั้
าว
ไปสู่สัท ธรรม สัท ธรรมโดยถูก ต้ องไม่ได้ สัท ธรรมโดยถูก ต้ องก็คือ ปริ ย ตั ิ
ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ๔ ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์อินทร์ ท่าน
ปรารภถึงอาจารย์พระธรรมกถึกกับพระวินยั ธร ลูกศิษย์คนหนึ่งไปหาอาจารย์ที่
เป็ นธรรมกถึก อาจารย์ ธรรมกถึกสอนแต่เรื่ องธรรมสอน สอน สอน โอ้ ย น่ า
เบื่ อ หน่ ายเหลื อ เกิ น มากมายเหลื อ เกิ น จ าไม่ ไหว จ าไม่ไ ด้ เวลาไปหา
อาจารย์ที่เป็ นวินยั ธร ผู้ทรงพระวินยั สอนแต่เรื่ องข้ อนัน้ ห้ ามอย่างนัน้ ข้ อ
นันห้
้ ามอย่างนัน้ ข้ อนันห้
้ ามอย่างนัน้ โอ๊ ย ทาไมเราไม่ไหวแล้ ว สติปั ญ ญา
เราทรงไม่ไ หว ขอลาพระพุท ธเจ้ าว่าจะสึก ถ้ ามากไปเธอไม่ต้องเอา เอา
อย่างเดีย วได้ ไ หม เอาใจ นี ่คือ การปฏิบ ตั ิ แท้ ๆ ต้ องไม่ทิ ง้ ใจ ย้ อนมาที่ ใจ
พระองค์นนก็
ั ้ ทาตามพระพุทธเจ้ าไม่นานก็ได้ บรรลุธรรม แต่อย่าลืมว่าสาวก
มี ๒ ประเภท ประเภทหนึ่ง ฟั งธรรมจากใครก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ได้ อีก
ประเภทหนึง่ เป็ นพุทธเวไนย
คาว่าพุท ธเวไนย ต้ องฟั งธรรมจากพระพุท ธเจ้ าเท่ านัน้ จึงจะได้
บรรลุธรรม ฟั งจากคนอื่นฟั งเท่าไรก็ไม่ได้ เหมือนอย่างพระจูฬปั นถกอย่างนีล้ อง
มาฟั งดูพระจูฬปั นถกเป็ นน้ องชายของพระมหาปั นถก พระจูฬปั นถก
พี่ชายสอนให้ เรี ยนคาถา ๑ คาถา ถ้ าจะมาตังเป็
้ นแถว ได้ แค่ ๒ แถว แค่
๑. มีสติ
๒. มีสมั ปชัญญะ
๓. มีความเพียร
๔. ผลอันพึงบรรลุด้วยการปฏิบตั ิ ได้ แก่ มรรค ผล และนิพาน
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นี่ตลอดพรรษา ๓ เดือน จาไม่ได้ พี่ชายก็เลยทรมาน พอออกพรรษา
หมอชี วก๑ นิ มนต์ พ ระพุท ธเจ้ าพร้ อมพระสาวกไปฉันที่ ชีวกัมพวัน ที่ ส วน
หมอชี ว กนั น้ แหละ เมื่อ อัง คาส ๒ อาหารอะไรเสร็ จ เรี ย บร้ อยหมดแล้ ว
อาหารพระสงฆ์สาวกจัดอาหารถวายอังคาส เสร็ จเรี ยบร้ อยหมดแล้ ว ขอให้
พระพุทธเจ้ าอนุโมทนาให้ พร ยังไม่หมดพระสงฆ์ยงั อยู่ที่วดั ๑ องค์
ให้ คนไปตาม พอไปตามที่ไหนได้ เห็นมีพระเต็มวัด
พระจูฬปั นถกหลังจากพี่ชายไม่ให้ มาฉันด้ วย เสียใจจะออกไปสึก
พอหมูเ่ พื่อนเขามาที่บ้านหมอชีวก พระจูฬปั นถกออกไปหลังวัด เหตุการณ์
อยู่ในเรด้ าร์ ข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้ าหมด พระองค์ก็บนั ดาลไปขวาง
เอาไว้ เธอจะไปไหน ไปสึกพระเจ้ าข้ า ทาไมหละ พี่ ช ายทาให้ กระหม่อม
ได้ รั บ ความอับ อาย ไม่ใ ห้ ไ ปฉัน ไม่ใ ห้ ไ ปด้ ว ย อ้ า ว มานี ่ เธอไม่ได้ บ วช
อุทิศพี่ชายของเธอนี่นะ เธอบวชอุทิศเรา มาแล้ วก็เนรมิต ผ้ าขาวให้ ให้ เธอ
บริ ก รรมอย่า งนี น้ ะ ท างานอยู ่ต รงนี น้ ะ ให้ ฟ ั ง เรานะ ผ้ าขาวผ่ อ งที่
พระพุทธเจ้ าเนรมิต ให้ พระจูฬปั นถกบริ กรรม มือหนึ่งก็ถือ ผ้ าขาวไว้ มือหนึ่ง
ก็บริ กรรมบนผ้ าขาว แล้ วก็ลบู ไป คลาไป ระโชหะระณัง๓
ระโชหะระณัง บริ กรรมไป บริ กรรมไป ด้ วยความเชื่อพระพุทธเจ้ า และด้ วย
อุบายวิธีของพระพุทธเจ้ า พระจูฬปั นถกเป็ นประเภทพุทธเวไนย พอทาไปไม่
นาน ลูบไป ลูบไป ระโชหะระณัง ระโชหะระณัง จิตก็เริ่ มสงบ พอจิตเริ่ มสงบ
ผ้ าขาวผ่ อ งเริ่ ม หมองลงๆ ด าลงๆ เกิ ด ปั ญ ญานี่ ตัว เรานี่ ส กปรกมาก
เมื่อก่อนนันผ้
้ าขาวผ่อง ผ้ าขาวผ่อง ด้ วยเหตุที่เราเอามือไปลูบไปสัมผัส ลูบ
ไปๆ ลูบไปๆ ผ้ าเลยดาลง นี่ ได้ ปฏิกูล สัญญา๔
๑. แพทย์หลวงประจาราชสานักกรุ งราชคฤห์ แคว้ นมคธ และแพทย์หลวง
ประจาพระองค์ของพระพุทธเจ้ า
๒. ถวายอาหารพระ, เลี ้ยงพระ
๓. ผ้ าเช็ดธุลี
๔. ความกาหนดได้ หมายรู้ , ความจาได้ หมายรู้
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พระพุทธเจ้ าก็เนรมิตวิปัสสนาให้ พิจารณา ปิ๊ งเดียวได้ บรรลุ พร้ อมด้ วย
วิชาพลิ ก จิ ต ๆ จากคนๆ เดียว แปลงให้ เป็ น หนึ่งพัน คนได้ บรรลุเป็ น พระ
อรหันต์ ปิ๊ งเดียว คุณสมบัติเหล่านัน้ มาพร้ อมเลย พอเวลาคนเข้ าไปตามอ้ าว
เนรมิตพระเป็ นพันองค์ ทัง้ กวาดทัง้ ยืน ทัง้ เดินจงกรม ทาโน่น ทานี่เต็มวัด
เลย โอ้ ไม่ใช่พระหนึง่ องค์ พอกลับมาบอก พระเต็มวัดเลย ให้ ไปเรี ยกหาพระ
จูฬปั นถก ให้ ไปใหม่ ไปเรี ยกชื่อจูฬปั นถก พอไปเรี ยกจูฬปั นถกมีแต่พระชื่อจูฬ
ปั นถกเต็มไปหมด กลับมาอีก อ้ าวใครบอกชื่อจูฬปั นถกก็ไปจับมือของคนนัน้
พอไปวาระที่สาม ไปจับมือ พอจับมือก็ รู ปทังหลายเหล่
้
านันหายหมด
้
แน่ เลย
ได้ พระจูฬปั นถกไปฉันภัตอาหารที่บ้านหมอชีวก
นี่คือประเภทพุทธเวไนย พี่ชายสอนเท่าไรก็จาไม่ได้ แต่เวลามันรู้
นี น้ ี ่ร้ ู แบบพลิ ก จิ ต เขาเรี ย กว่าวิ ช าพลิ ก จิ ต นี่ ที่ พ ระพุท ธเจ้ าท่ านรู้ เพราะ
คนเรามัน มี อ ุป นิ ส ัย ไม่เ หมื อ นกัน อย่ า งพระจูฬ ปั น ถกท่ า นมี อ ุป นิ ส ัย
ย้ อนไปถึงอดีตชาติ ว่าท่านเคยเป็ นพระราชา แล้ วก็นั่งช้ างทรงช้ างเที่ยวดู
เมื อ ง เที่ ย วไป ดูไ ปดูไ ป ดูไ ป ร้ อน เหงื่ อ ตกเลยเอาผ้ า เช็ ด หน้ า ซับเหงื่อ
แตกเห็นผ้ าดาคล ้าหมอง จิตได้ รับความสงบ ได้ รับความสลดใจเรี ย กว่าได้
ปฏิก ูล สัญ ญา แค่นั น้ เอง กลายเป็ น นิส ยั กลายเป็ น อุป นิส ยั ติ ด มาจน
วาระสุ ด ท้ ายได้ เ ป็ น พระอรหั น ต์ ชาติ ส ุ ด ท้ ายนี่ ไ ด้ เ ป็ น พระอรหันต์ นี่
ท่านพูดถึงลูกศิษย์มีคณ
ุ สมบัติแตกต่างกัน
อีกประเภทหนึ่งก็ จตุ ปฏิ สัมภิ ทา๑ รู้ อรรถรู้ ธรรม รู้ นิ รุ ตติ์ ๒ รู้ ภาษา
เข้ าใจเรื่ องอรรถ เข้ าใจเรื่ องธรรม เข้ าใจเรื่ องภาษา นิรุตติปฏิสมั ภิทา๓
๑. ปั ญญาแตกฉาน, ปรี ชาแจ้ ง
๒. ภาษา คาบัญญัติ
๓. ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปรี ชาแจ้ งในภาษา, รู้ ศพั ท์ ถ้ อยคาบัญญัติ
และ ภาษาต่างๆ เข้ าใจใช้ คาพูดชี ้แจงให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจและเห็นตามได้
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อันนี เ้ ป็ นคุณ พิ เศษ แต่ความบริ สุทธิ์ ในใจของพระสงฆ์ สาวกเหล่านัน้
บริ ส ุท ธิ ์ เ ท่า กัน เหมือ นกัน หมด พระพุท ธเจ้ า บริ ส ุท ธิ ์ ห มดจดอย่า งไร
พระสงฆ์ เหล่านัน้ บริ สุทธิ์ หมดจดอยู่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้ าเอาโลภ ความ
โลภความโกรธความหลงในหัวใจ ออกจากพระทัยหมดสิ ้นเชิง ได้ อย่างไร
พระสงฆ์ ส าวกเหล่ า นั น้ สามารถเอาออกหมดจดโดยสิ น้ เชิ ง เหมื อ น
พระพุทธเจ้ า เพราะฉะนันใบไม้
้
ในกามือของพระพุทธเจ้ ากับใบไม้ ในป่ า จะ
แตกต่างอะไรกับหัวใจผู้ที่ท่ านเข้ าถึงธรรม ผู้ไม่เข้ าใจต่า งหาก เฮ้ ย อัน นี ้
พระพุท ธเจ้ า ไม่ไ ด้ ต รั ส ไว้ ไม่ต้ อ งเชื ่ อ ไม่ต้ อ งฟั ง ไม่ ต้องถื อ นับ ว่าเป็ น
อุบายที่ชาญฉลาดมาก
เดี๋ยวนี ้หนังสือธรรมจากพระโอษฐ์ ขายดิบขายดีเป็ นเทน ้าเทท่าที่วดั
มีคนซื ้อไปให้ ๗ ชุด ๘ ชุด ๙ ชุด อันนี ้เป็ นผลงานของท่านพุทธทาส๑ธรรมจาก
พระโอษฐ์ ที่ท่านแปลเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้ าท่านทรงตรัส เอาไว้ โดยที่เอา
มารวบรวมเป็ นพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ อริ ยสัจ ๔๒จากพระโอษฐ์ อันนี ้มี
บัน้ ต้ น บัน้ ปลาย ปฏิ จจสมุ ปบาท ๓ จากพระโอษฐ์ แล้ วก็ขุมทรั พย์ จากพระ
โอษฐ์ ที่ท่านพุทธทาส๑ ท่านเอามาทารวมเป็ น ๕ เล่ม อันนี ้ท่านทาไว้ ดีแล้ ว เป็ น
ผลงานของท่าน ถ้ าหากใครอยากจะศึกษาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ก็เอา
หนังสือเหล่านี ้ พุทธทาสท่านเผยแพร่ มานานแล้ ว ท่านแปลอักขระอะไรอะไร
ดิ บ ดี ตามหลัก ไวยากรณ์ อะไรครบถ้ วนหมด แท้ ที่ จ ริ ง สิ่ ง เหล่ า นี ก้ ็ คื อ
พระสงฆ์สาวกที่ท่านทรงอรรถทรงธรรมนัน่ แหละ มาพูดมาแจกแจงมาแสดง
กริ ยา
๑. พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปั ญโญ) หรื อรู้ จกั ในนาม พุทธทาสภิกขุ
วัดธารน ้าไหล (สวนโมกขพลาราม) จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
๒. ความจริ งอันประเสริ ฐ, ความจริ งของพระอริ ยะ, ความจริ งที่ทาให้ ผ้ เู ข้ าถึง
กลายเป็ นอริ ยะ
๓. การเกิดขึ ้นพร้ อมแห่งธรรมทังหลายเพราะอาศั
้
ยกัน, ธรรมที่อาศัยกัน
เกิดขึ ้นพร้ อม, การที่สิ่งทังหลายอาศั
้
ยกันๆ จึงเกิดมีขึ ้น
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เราดูสิ ทาสังคายนา ครั ง้ ที่ ๒ ก็ยงั ไม่มีการจดจารึ ก ดูเหมือน
จะเป็ นการทาสังคายนา ครั ง้ ที่ ๓ หรื อเปล่า ที่มีการจดจารึ ก ทาที่ ไหน ทา
สังคายนา ครัง้ ที่ ๓ ไม่ใช่ทาที่วดั อโศการามหรื อ ที่เมืองปาฏลีบุตร ใครเคย
ไปอินเดีย ไปดูวดั ไปดูวดั อโศการาม อยู่ติดหนทางเลยแหละ เราก็ลืมแล้ ว
นะ ไม่ท ราบครั ง้ ไหนที่ จ ดจารึ ก น่าจะเป็ น ครั ง้ ที่ ๓ นะการจดจารึ กก็คือ
การจดจารึ กเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในสมัยนัน้ เป็ น ภาษาบาลี เลยเป็ นหลัก
ศาสนา จดจารึ กเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร จดจารึ กในหนังสือในใบลาน บางทีก็
จดจารึ กในศิลาจารึ ก นี่ เป็ นหลักเป็ นต้ นตอ เป็ นที่มาอยู่อย่างนัน้ แต่ ที่เรา
ควรจะเข้ าใจก็คือ คุณธรรมอันบริ สทุ ธิ์ของพระพุทธเจ้ ามาได้ อย่างไร มากับ
จิ ต ของผู้ ตัง้ ใจปฏิ บั ติ จ นเข้ า ถึ งธรรมนั่ น เอง จึ งจะสามารถเอาธรรมอัน
บริ สุท ธิ์ เหล่านี ม้ าประกาศ มาแจกแจง แล้ วก็ สื บ ต่อมาจนถึงปั จจุบัน มา
จนถึ ง ทุ ก วัน นี ้ ซึ่ง มี พ ระอริ ย สาวก ทุ ก ระดับ พระโสดา ๑ พระสกิ ท าคา ๒
พระอนาคา๓ พระอรหันต์
พระอริ ยบุคคล๔ เหล่านี ้ ท่านทังหลายคิ
้
ดว่าไม่มีหรื อ คิดว่าหมด
ไปแล้ วหรื อ ยัง มีอยู่ พระพุ ท ธเจ้ าท่ านตรั ส ว่า ตราบใดยังมีผ้ ูป ฏิ บัติตาม
อริ ยมรรคมีองค์ ๘ พระอรหันต์ จะไม่สูญไปจากโลก พระพุทธเจ้ าท่านทรง
นิพพานไปแล้ ว พระอานนท์ถามว่าใครจะเป็ นองค์แทนของพระองค์ท่านบอก
ว่าพระธรรมวินัย เพราะพระธรรมวินัยเป็ นแบบแผน เป็ นแผนที่ เป็ น แนว
ปฏิ บัติ ที่ พวกเราได้ ยินได้ ฟังแล้ ว เราถื อตามประพฤติตามปฏิบตั ิตาม แต่
จะต้ องปฏิบัติอย่างยิ่งยวด ธรรมะเหล่านัน้ จึงจะพึงเกิดขึ ้นในหัวใจ ถ้ าเรา
จะเทียบก็เหมือนกับอะไร ก็เหมือนกับเราต้ องการไฟ
๑. ท่านผู้บรรลุโสดาปั ตติผลแล้ ว, พระผู้ตงอยู
ั ้ ่ในโสดาปั ตติผล
๒. ท่านผู้บรรลุสกทาคามิผลแล้ ว, ผู้กลับมาอีกครัง้ เดียว
๓. ท่านผู้บรรลุนาคามิผลแล้ ว, ผู้ไม่เวียนกลับมาอีก
๔. บุคคลผู้ประเสริ ฐ
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อันเกิดจากไม้ ท่านบอกว่าถ้ าต้ องการไฟ เอาไม้ มาสีกนั ให้ เกิดไฟโดยอุปมา
พระพุท ธเจ้ าท่า นทรงเอามาตรัส ซึ ง่ เป็ น อุป มาที ่เกิด ขึ ้นในพระทัย ของ
พระองค์ ก่อนพระพุทธเจ้ าบรรลุธรรมไม่กี่วนั มีอปุ มาอยู่ ๔ ข้ อ
อุปมาข้ อแรก บุรุษมีกายยังไม่ออกจากกาม ถึงแม้ วา่ จะปฏิบตั ิ
ธรรมอย่างยิ่งยวดเท่าไรก็ตาม ท่านว่าเหน็ดเหนื่ อยเปล่า มีกายและใจยังไม่
ออกจากกาม ปฏิบ ัต ิธ รรมอย่า งยิ ่ง ยวด ก็จ ะเหน็ด เหนื ่อ ยเปล่า ถ้ าจะ
เปรี ยบก็เหมือนกับบุรุษต้ องการไฟ เอาไม้ สดที่ช่มุ ด้ วยยาง และยังแช่อยู่ใน
น ้า เอามาสีให้ เกิดไฟ น ้ากับไฟมันเป็ นปฏิปักษ์ ต่อกันอยู่แล้ ว เราสียงั ไงมัน
ถึงจะเกิด เกิดไม่ได้ ที่ มีกายยังไม่ออกจากกาม ก็เหมือนกับเราอยู่บ้านอยู่
ช่องมีครอบครัว มีผวั มีเมียมีลกู คลุกคลีกนั อยู่อย่างนันแหละ
้
ท่านเรี ยกว่ามี
กายยังไม่ออกจากกาม แล้ วก็มีจิตยังไม่ออกจากกาม ก็คือ จิตหมกมุน่ อยู่แต่
เรื่ องของกาม กับลูกกับผัวกับเมีย กับอะไรกับอะไรสารพัด นี่เรี ยกว่ ามีกาย
ยังไม่ออกจากกาม มีใจยังไม่ออกจากกาม ทาความเพียรอย่างยิ่งยวด แต่
ท่านไม่ปฏิเสธว่าการลงมือทาแต่ละครัง้ แต่ละครัง้ จะมีวิบาก๑ มันจะมีผล
ปรากฏหลงเหลืออยู่ แต่ธรรมที่เป็ นสัจธรรมส่วนละเอียดลึกเข้ าไป ซึง่ เราจะ
เปรี ยบเสมือนเปลวงไฟที่เราจะพึงได้ มันเกิดขึ ้นยังไม่ได้ อาจจะเป็ นเพราะไม้
ที่สดๆ ที่ช่มุ ด้ วยยางเราถูแบบไม่หยุด ถูไปเรื่ อยๆ ถูไปเรื่ อยๆ ยางเหล่านันมั
้ น
ก็จะเริ่ มเหือด เริ่ มเหือดไป แต่โอกาสที่มนั จะติดเป็ นไฟยาก ท่านจึงว่าเหน็ด
เหนื่อยเปล่า แต่ไม่ได้ ปฏิเสธว่าคุณสมบัติคือ วิบาก กรรมเหล่านัน้ จะไม่ติด
นิสัยของเรา มีกายยังไม่ออกจากกาม มีใจยังไม่ออกจากกาม บุรุษที่ หนึ่ง
ทาความเพียรอย่างยิ่งยวด เหน็ดเหนื่อยเปล่า เหมือนบุรุษเอาไม่ช่มุ ด้ วยยาง
แช่อยู่ในน ้า ไปถูให้ เกิดไฟ เกิดได้ ยาก
๑. ผลแห่งกรรมดีกรรมชัว่ อันทาไว้ แต่ปางก่อน
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บุรุษที่สอง ผู้มีกายออกจากกาม แล้ ว แต่จิตยังไม่ออกจากกาม
ยกตัวอย่างเห็น ง่ายๆ ก็เหมือนอย่าง พระเณรเรา แม่ชีเรา หรื อแม่ดาแม่
ด่ าง แม่ ข าว ที่ ไปอยู่ วัด นี่ พยายามท ากายออกจากกาม ไม่ ค ลุก คลี กับ
ครอบครั วผัวเมียลูกเต้ า ไปอยู่วัด แต่จิตคิดถึงแต่เรื่ องกาม เหมือนอย่าง
หลวงปู่ มัน่ ท่านเห็นหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่ตีนเขาถ ้าสาลิกานันแหละ
้
คิดถึง
แต่เรื่ องกามตลอดทังคื
้ น นัน่ เขาเรี ยกว่าเอากายออกจากกามอยู่ แต่จิตยังไม่
ออกจากกาม ในเมื่องานสาคัญมันอยู่ที่จิต เป้าประสงค์ที่จะทาให้ เกิดธรรมก็
คื อจิ ต จิ ต คื อ สิ่ งเดี ย วที่ แ สดงโลกนี ใ้ ห้ ป รากฏกับ เรา ถ้ า เราไม่ มี จิ ต เราก็
เหมือนก้ อนหินก้ อนหนึง่ เหมือนต้ นเสาต้ นหนึง่ เท่า นัน้ เอง เหมือนวัตถุที่ไ ม่
มีวิญ ญาณ ๑ ครองอยู่ข้ า งๆ ตัว เราเท่า นั น้ เอง ผู้มีกายมีจิตยังไม่ออกจาก
กาม ทาความเพียรก็เหน็ดเหนื่อยเปล่า เพราะฉะนันผู
้ ้ มีจิตยังไม่ออกจากกาม
มันก็เข้ าลักษณะกามสุขัลลิกานุโยคก็เหมือนนักบวช สมัยพระพุทธเจ้ าท่าน
ทรงออกบาเพ็ญนัน่ แหละ บางอย่างเขาก็บารุ งบาเรอด้ วยกาม ก็เหมือนกับ
ว่าเอาไม้ ส ดๆ ชุ่ ม ด้ วยยาง ไปถู ใ ห้ เกิ ด ไฟ ก็ เป็ น ไปได้ ย าก เหน็ ด เหนื่ อ ย
ลาบากเปล่า แต่ท่านไม่ได้ ปฏิเสธเรื่ องวิบาก กรรมที่จะพึงติดเป็ นนิสยั เป็ น
สันดาน๒
ทีนี ้เรามีประเด็นมาแยกแยะว่า ผู้มีกายยังไม่ออกจากกามสามารถ
เอาจิตออกจากกามได้ ไหม ท่านทัง้ หลายลองฟั งเหตุผลข้ อนี แ้ ล้ วท่านจะ
เข้ าใจ ผู้มีกายยังไม่ออกจากกาม ถ้ าสามารถตังใจท
้ าจิตให้ ได้ รับความสงบ
เมื่อจิ ตเริ่ มสงบ จิ ตจะเริ่ มออกจากกาม จิ ตจะเริ่ มห่างจากกาม ไม่เช่นนั น้
ธรรมของพ ระพุ ท ธเจ้ าก็ จ ะเป็ นที่ เ สี ย เปรี ยบส าหรั บ ผู้ ครองเรื อน
เพราะฉะนันท่
้ านจึงบัญญัติศีล ๕ ก็สามารถได้ มรรคได้ ผลได้ นิพพาน๓ ศีล ๘
ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ สามารถทามรรคทาผลทานิพพานให้ เกิดขึ ้น ผู้มีกายยังไม่
ออกจากกาม เหมือนเราอยู่บ้านอยู่ช่องแหละ
๑. ความรู้ แจ้ งอารมณ์
๒. อุปนิสยั ที่มีมาแต่กาเนิด
๓. สภาวะที่สิ ้นกิเลสและทุกข์ทงปวง,
ั้
สภาวะที่ปราศจากตัณหา
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แต่เราหาโอกาสภาวนาให้ ใจได้ รับความสงบ เราคิดถึงตรงนีเ้ ราได้ เปรี ยบ
พวกเรายัง ไม่ ไ ด้ อ อกบวช แม้ แ ต่ ท่ านออกบวชไปแล้ ว แต่ จิ ต ของท่ า น
หมกมุ่นอยู่แต่เรื่ องกาม ท่านก็คงไม่แตกต่างอะไรจากเรา ไม่ใช่เราเห็นแก่ตวั
เรามาคิดเทียบเคียงอย่างนี ้ เอ่อ พวกเรามีโอกาสเราพยายามทาใจให้ ออก
จากกาม ทายังไงทาใจให้ ออกจากกาม ภาวนาให้ ใจได้ รับความสงบ ปกติ
จิตของคนเรามันหมกมุ่นอยู่แต่เรื่ องกาม คิดเรื่ องรู ป เรื่ องเสียง เรื่ องกลิ่น
เรื่ องรส เรื่ องสัมผัส เรื่ องราวสารพัดปั ญหาที่จะพึงเกิดขึน้ ในหัวใจ เรี ยกว่า
อารมณ์ ๑ ของกาม จิ ตของเราเริ่ มสงบอารมณ์ กามทัง้ หลายเหล่านี ม้ ัน จะ
ค่อยๆ สงบ ทีนี ้เรากาหนดให้ จิตสงบอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีงานให้ เขาทา ครู
บาอาจารย์ ท่ านให้ เราท าใจให้ ส งบ โดยการเอาคาว่าพุท โธมาก ากับ มา
บริ กรรม
พุท โธ พุท โธ พุท โธ ถี ่ยิบ อย่า งเดีย วก็ไ ด้ หลวงตา ๒ ท่า นให้ ว ่า
พุทโธกากับด้ วยลมหายใจเข้ าหายใจออกก็ได้ เพื่อให้ จิตไม่หมกมุ่น ลุกคลี
อยู่ กับ เรื่ องของรู ป ของเสี ย ง ของกลิ่ น ของรส สิ่ งเหล่ านัน้ มาตกไปเป็ น
สัญญาอารมณ์ สิ่งที่เป็ นรู ปมโนภาพมันออกมาเป็ นรู ป สิ่งที่เป็ น เสียงก็มโน
ภาพที่ มนั ติดอยู่ที่ใจ เป็ นเสียงข้ างใน เป็ นรู ป เป็ นเสียง เป็ นกลิ่นเป็ น รส เป็ น
สัมผัส เป็ นเรื่ องเป็ นราวสารพัดที่มนั อัดแน่นอยู่ในหัวใจการที่เราทาจิตให้
ได้ รับความสงบสงัดจากกามเหล่านี ้ ทาให้ จิตของเราเป็ นตัวของตัว ทาให้ จิต
ของเราตังมั
้ น่ แนบแน่นมัน่ คงยิ่งเพิ่มพูนทวีคณ
ู ไม่หยุดไม่หย่อน ทาให้ จิตของ
เรามีพ ลัง มีก าลัง มีก าลัง มีห รื อไม่มีท่ านลองท าให้ เป็ น เถอะ มีห รื อไม่ มี
นอกจากมีกาลังแล้ วมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญา เราดูพระอรหันต์ ที่เป็ นประเภท
เจโตวิมุตติ๓
๑. เครื่ องยึดหน่วง
๒. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด
จังหวัดอุดรธานี
๓. ความหลุดพ้ นแห่งจิตจากราคะ ด้ วยกาลังแห่งสมาธิ
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พระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติ เท่านัน้ ที่ท่านได้ วิชชา ๓ อภิญญา ๖
ปฏิสัมภิ ทาญาณ๑ อย่างนี ้ ท่านเจริ ญสมาธิ อย่างแนบแน่นมัน่ คง สมาธิเลย
เป็ นพลัง เป็ นกาลัง ยังความอัศจรรย์ ให้ เกิดขึน้ ในหัวใจของผู้ตงใจบ
ั ้ าเพ็ญ
ใครก็ตามทาแล้ วคุณสมบัติจะไม่เหมือนกัน บางคนมีนิสยั สัง่ สมอบรมมา มี
ฤทธิ์มีเดชมีอภิญญา เราไม่ต้องการก็เป็ น ก็เหมือนอย่างพระจูฬปั นถก บาง
คนอยากจะเป็ นจะตายไป อยากตาทิพย์ อยากหูทิพย์อยากเห็นโน่นเห็นนี่ เห็น
เทวดา เห็นเปรตสัตว์นรกอะไร แต่มนั ไม่มีโอกาสเห็น เนื่องจากว่าเราไม่มีนิสยั
แต่เอาความอยากใส่เฉยๆ เท่านันเอง
้ บางคนท่านมีนิสยั นี่ ไม่ต้องเรี ยกร้ อง
สิ่งเหล่านีก้ ็เป็ น แต่ส่วนมากจะเป็ นวิสยั พระโพธิ สัตว์๒ สิ่งเหล่านีจ้ ะมากัน
ง่ายๆ
เหมือนอย่างหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ ท่านมีนิสยั เป็ นพระโพธิสตั ว์
นะ ซึ่งหลวงตา๓ ท่านเปรี ยบเทียบว่า ถ้ าทาศาลาเท่ากับว่ามุงหลังคาเสร็ จ
แล้ ว เป็ นห้ องเป็ นหับเป็ นพื ้นเป็ นอะไรยังไม่เสร็ จเรี ยบร้ อย แต่ท่านเห็นความ
ยาวไกลของวัฏสงสาร๔ มีความทุกข์ไม่จบไม่สิ ้น ก็เลยเออ เอาแค่
พ้ นทุกข์เถอะ พอเวลาท่านหย่อนมาแค่นี ้ ท่านก็เลยไปได้ ง่าย แต่คณ
ุ สมบัติ
เหล่านัน้ ยังมีอยู่ นี่คณ
ุ สมบัติของพระพุทธเจ้ ามีสิ่งเหล่านีไ้ ว้ ทาไม มีไว้ เพื่อ
ทรมานพวกมิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ๕ ทรมานพวกดื อ้ ๆ เหมื อ นอย่ า งทรมานพระอุรุ
เวลกัส สปะนั น้ แหละ ท่า นจะทรมานเป็ น ร้ อยๆ พัน ๆ อย่า ง เพื ่อ ให้ อุรุ
เวลกัสสปะเห็นความสาคัญ ในขณะที่ทรมาน คือ แสดงฤทธิ์ แสดงเดช
ให้ เห็นให้ ปรากฏ แต่ด้วยเหตุที่ มิจฉาทิฏฐิ ๕ นอกพระศาสนา ไปยึดมัน่
๑. ปั ญญาแตกฉาน
๒. โพธิท่านผู้ที่จะได้ ตรัสรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
๓. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด
จังหวัดอุดรธานี
๔. วงเวียน, การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก, องค์ประกอบที่หมุนเวียน
ต่อเนื่องกันของ ภวจักร หรื อสังสารจักร
๕. เห็นผิด ได้ แก่ ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และ
ความเห็นที่ไม่นาไปสูค่ วามพ้ นทุกข์
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ถือมัน่ ในทิฏฐิ ๑ เหล่านัน้ พระพุทธเจ้ าแสดงให้ ปรากฏเป็ นที่ประจักษ์ ใน
หัวใจแต่ละครัง้ แต่ละครัง้ มีความชมอยู่ โอ้ ท่านมีฤทธิ์ ท่านมีเดช แต่ส้ เู รา
ไม่ ไ ด้ เราเป็ นพระอรหั น ต์ ทุ ก ครั ง้ ก็ ว่ า อย่ า งนี ้ ทุ ก ครั ง้ ก็ ว่ า อย่ า งนี ้
พระพุทธเจ้ าก็พยายามเล็งญาณหยัง่ รู้ ไปที่จิต ตราบใดที่เขายังแข็งกระด้ าง
อยู่ ถึงจะบอกสอนธรรมเด็ดๆ ไป เขาก็รับไม่ได้ ท่านก็ทรมานไปจนเขาอ่อน
ลง อ่อนลง อ่อนลง
วาระสุดท้ ายที่จะได้ มีวนั หนึง่ ฝนตกหนักมาก เลยน ้าท่วม น ้าท่วม
จนได้ แจวเรื อ สาวกของกัสสปะ โอ้ ย ไม่ใช่นา้ พัดพาพระโคดมไปแล้ วหรื อพา
กันแจวเรื อไปดู ก็เห็นน ้ามันแหวกเป็ นช่องพระพุทธเจ้ าของเราก็เดินจงกรม
ขี ้ฝุ่ นฟุ้งขรมอยู่ท่ามกลางน ้า แต่น ้านี่กลายเป็ นกาแพงกันน
้ ้าเอง ไม่สามารถ
จะเปี ยกทางจงกรมที่พระพุทธเจ้ าเดินจงกรมได้ เกิดอัศจรรย์ โอ้ ย มีฤทธิ์มาก
มีฤทธิ์เดชมาก มีอานุภาพมากแต่ส้ เู ราไม่ได้ เราเป็ น พระอรหัน ต์ พอมาถึง
วาระตอนนี แ้ กล้ ง ว่าเฉยๆ นะ เชื่อ พระพุท ธเจ้ า เต็มร้ อยแล้ ว เรด้ าท์ ของ
พระพุทธเจ้ าจับเข้ าไปที่ใจของอุรุเวลกัสสปะ พอเวลาขึ ้นบกไปปั๊ บ เพื่อที่จะ
พาพระพุทธเจ้ าไปเสวยไปฉันภัตตาหาร พระพุทธเจ้ าก็ดูไปที่จิต เห็นเขาลง
เต็มที่เต็มร้ อยแล้ ว พระองค์ก็ใส่เลยทีนีก้ สั สปะเธอมีแต่ความสาคัญว่าตัวเอง
เป็ นพระอรหันต์ แท้ ที่จริ งข้ อปฏิบัติ เพื่อความเป็ นพระอรหันต์เธอก็ยงั ไม่ร้ ู จัก
โอ๊ ย หัวเข่าอ่อนยวบกราบปลกๆ ขอบวชทัน ที นั่น นิ ส ัย ของพระศาสดามี
ฤทธิ์ มีเดช สาหรั บทรมานพวกดื ้อๆ อย่างนี ้แหละ
๑. ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ตา่ งๆ ที่ยดึ ถือไว้ โดย
งมงายหรื อ โดยอาการเชิดชูว่าอย่างนี ้เท่านันจริ
้ ง อย่างอื่นเท็จทังสิ
้ ้น เป็ น
ต้ น ทาให้ ปิดตัวแคบ ไม่ยอมรับฟั งใคร ตัดโอกาสที่จะเจริ ญปั ญญา หรื อ
คิดเตลิดไปข้ างเดียว ตลอดจน เป็ นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบคันผู
้ ้ อื่นที่ไม่
ถืออย่างตน ถือความคิดเห็นเป็ นความจริ ง
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มิจฉาทิฏฐิ มากมายมหาศาล ยิ่งสมัยพระองค์ทรงพระชนม์ อ ยู่
ด้ ว ยแล้ ว ยุ ค สมัย ของพระองค์ เราฟั ง ดูแ ต่ พ วกครู ทั ง้ ๖ เอยพวก
อเจลก ๑ เอย พวกสัญ ชัย ๒ เอย พวกปริ พ าชก ๓ พวกอะไรต่อ อะไรเต็มไป
หมด ไปบอกไปสอน ต่างคนต่างก็มีลูกศิษย์ เต็มไปหมด พระพุทธเจ้ าทายังไง
เพราะฉะนันพระองค์
้
จงึ เล็งเห็นถ้ าเราไปแหย่รังแตน แหย่รังตัวนี ้ได้ เราจะได้
พระสงฆ์สาวกอย่างเร็ ว
พระพุทธเจ้ าท่านให้ ความสาคัญกับพระสงฆ์สาวก หลังจากมี พระ
อรหันต์ เกิ ดขึน้ ในโลก ๖๑ องค์ รวมทัง้ พระองค์ ด้วยรวมเป็ น ๖๑ องค์ เสร็ จ
แล้ วพระองค์ ก็ส่งไปประกาศพระศาสนา เธอทัง้ หลายจงรี บ ไปไปอย่าซ ้า
กันให้ เป็ นสอง ไปทางละองค์ ทางละองค์ รี บเอาธรรมะ เอาศีลสมาธิ เอา
ปั ญญา นี่แหละ ไปสอนเขา เอานา้ เย็นๆ ไประงับ ไปดับไฟในหัวใจของเขา
รี บไป รี บไป อย่าชักช้ า แม้ แต่เราเอง เราก็จะไปที่ ตาบลอุรุเวลาเสนานิ คม
แท้ จริ งอุรุเวลาเสนานิคมก็คือเป็ นดินแดนที่พระองค์ได้ ตรั สรู้ ธรรมนั่นเอง ที่
พุทธคยานัน่ น่ะเป็ นดินแดนที่พระองค์ได้ ตรัสรู้ ธรรม อุรุเวลกัสสปะเขาก็ตงั ้
อาศรมอยู่แถวนัน้ รวมทังพี
้ ่ทงน้
ั ้ องมีบริ ษัทบริ วารตังเป็
้ นพัน พอไปทรมานพี่
ได้ น้ องคนที่สองมีบริ วาร ๓๐๐น้ องคนที่สามมีบริ วาร ๒๐๐ รวมเป็ นหนึง่ พัน
กับสามองค์ พระพุทธเจ้ า
๑. คนไม่นงุ่ ผ้ า, คนเปลือย, ชีเปลือย
๒. สัญชัย เป็ นชื่อของเจ้ าลัทธิ ชื่อว่า เวลัฏฐบุตร เพราะเป็ นบุตรของเวลัฏฐ สัญ
ชัยเวลัฏฐ บุตรอาศัยอยูใ่ นกรุงราชคฤห์ พร้ อมกับปริ พาชกหมูใ่ หญ่ รวมถึง อุป
ติสสะ(พระสารี บตุ ร) และโกลิตะ(พระโมคคัลลานะ) ซึง่ ได้ ชวนกันมาบวชใน
สานักของสัญชัยปริ พาชก พร้ อมกับมาณพ ๕๐๐ คน ต่อมาเมือ่ อุปติสสะ(พระ
สารี บตุ ร) ได้ พบพระอัสสชิ และ บรรลุโสดาบัน จึงได้ มาชวนโกลิตะ(พระโมคคัล
ลานะ) และสัญชัยปริ พาชก ไปเฝ้า พระพุทธเจ้ า แต่สญ
ั ชัยปริ พาชกปฏิเสธ และ
พยายามห้ ามปราม เมื่อห้ ามไม่สาเร็ จ จึงคับแค้ นใจจนกระอักเลือดเสียชีวิต
๓. ผู้ทอ่ งเที่ยวไป, ผู้จาริ กไป หมายถึงนักบวชหรื อนักพรตผู้ถือการท่องเที่ยวจาริ ก
ไปใน ที่ตา่ งๆ ปริ พาชกใช้ เรี ยกนักบวชชาย หากเป็ นนักบวชหญิงใช้ วา่ ปริ พาชิ
กา, ปริ พาชก ปกติใช้ เรี ยกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเท่านัน้ เช่น สัญชัย
ปริ พาชก สุปปิ ยปริ พาชก ไม่ใช้ เรี ยกเรี ยกภิกษุในพระพุทธศาสนา
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ไปทรมาน ทรมานพี่เสร็ จ น้ องชายตามมาขอบวช พาบริ ษัทบริ วารบวช
น้ องชายคนสุดท้ องตามมาเห็นขอบวช เสร็ จแล้ วพระองค์จงึ ทรงแสดงธรรม
อาทิ ตตปริ ยายสู ตร ๑ ที่ คยาสีสะ คือที่ ต้น นา้ คยา เขาตัง้ อาศรมอยู่ที่ริมฝั่ ง
แม่น ้าคยา พระพุทธเจ้ าก็เลยพาสาวกทัง้ ๑,๐๐๓ องค์ไปแสดงธรรมอาทิตต
ปริ ยายสูตร อาทิตตปริ ยายสูตร นี่แหละที่พ่อแม่ครู บาอาจารย์
หลวงตา๒ ท่านลงใจ ท่านพูดถึงความเบื่อ เบื่อรู ป เบื่อเวทนา เบื่อสัญญา
เบื่อสังขารเบื่อวิญญาณแล้ วก็เบื่อใจ โดยที่ท่านเห็นว่าใน อนัตตลักขณสู ตร๓
ท่านไม่ได้ พูดถึงเบื่อใจ อย่างที่ท่านอาจารย์ อินทร์ ท่านปรารภให้ พวกเรา
ฟั งไปแล้ ว นัน้ แหละ นี่พ่อแม่ครู อาจารย์ท่านกรุ ยหมายป้ายทางไว้ ให้ พวก
เราได้ ยินได้ ฟังเป็ นข้ อสังเกตุเอาไว้
เนื ้อหาของอาทิตตปริ ยายสูตร สูตรว่าด้ วยความร้ อน เทียบด้ วยไฟ
เพราะชฎิ ล เหล่ า นั น้ มี ลั ท ธิ บู ช าไฟ พระพุ ท ธองค์ ท รงแสดงถึ ง หลั ก
ของปฏิ จ จสมุป บาท เรื่ องอายตนภายใน ๖๔ มีตา หู เป็ น ต้ น
อายตนภายนอก ๖๕ มีรูป เสี ย ง เป็ น ต้ น ทรงแสดงวิ ญ ญาณ ๖ ผัส สะ ๖๖
เวทนา ๖ เพราะแต่ละอย่างเป็ นของร้ อน ร้ อนเพราะไฟคือ ราคะ ราคัคคิ๗
๑. พระสูตรว่าด้ วยความรุ่ มร้ อนของจิตใจ
๒. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด
จังหวัดอุดรธานี
๓. พระสูตรว่าด้ วย ความไม่ใช่ตวั ตนของ รู ป เวทนา สัญญา หรื อเรี ยกอีก
ประการหนึง่ ว่า อายตนะทัง้ ๖ อันได้ แก่สมั ผัสทาง ตา หู จมูก ลิ ้น กาย
และใจ
๔. ที่เชื่อมต่อให้ เกิดความรู้ , แดนต่อแห่งความรู้ ฝ่ายภายใน
๕. ที่เชื่อมต่อให้ เกิดความรู้ , แดนต่อแห่งความรู้ ฝ่ายภายนอก
๖. ความกระทบ, ความประจวบกับแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก
และ วิญญาณ
๗. ไฟคือราคะ ได้ แก่ความติดใจ กระสัน อยากได้ , ไฟแห่ง ความปรารถนา
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โทสะ โทสัคคิ๑ โมหะ โมหัคคิ ๒ พระชฎิลพันกว่ารู ปได้ หย่อนกระแสจิต
พิจารณาตามกระแสพระธรรมเทศนาจบลง จิตหลุดพ้ นทังหมด
้
เมื่อเห็นโทษ
๓
ของอายตนะ เหล่านี แ้ ล้ ว จิตก็เบื่ อหน่ายคลายจาง จากเบื่ อหน่ายคลาย
จาง จิตก็หลุดพ้ นโดยประการทังปวง
้
นี่เราพูดถึงเรื่ องอะไร เราพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ าที่สืบทอดกัน
มาถึงพวกเรานี ้ ใครจะสามารถไปจาคาของพระพุทธเจ้ าทุกถ้ อยคา มาเขียน
อย่างนันเป็
้ นนัน้ อย่างนี ้เป็ นนี ้ เพียงแต่สมัยทาสังคายนา ครัง้ ที่ ๓
แล้ วก็เอาความรู้ เอาธรรมที่บริ สุทธิ์ ในหัวใจคนนัน้ ว่าไง คนนัน้ ว่าไง พวก
เราทรงกันมายังไง อย่าลืมว่าผู้ที่เข้ าถึงธรรมนัน่ น่ะ ทุกอย่างเป็ นธรรม
ไปหมด ท่านจะคิดเรื่ องโลภ ท่านจะคิดเรื่ องโกรธ เรื่ องหลง ก็คือดวงธรรมะ
ดวงนันเป็
้ นผู้ดาริ ท่านเกี่ยวข้ องกับอะไร ท่านเกี่ยวข้ องกับอะไร จิตของท่าน
เข้ าถึงอะไร ยังไง เป็ นอรรถ เป็ นธรรมไปหมด เพราะฉะนัน้ คาพูดของท่าน
เป็ นสัจจะทังหมด
้
เป็ นอรรถ เป็ นธรรมทังหมด
้
ผู้ที่เข้ าถึงธรรมแล้ วแม้ ท่านจะ
ดูหนังสือพิมพ์ แม้ ท่านจะพูดถึงเรื่ องกาม แม้ ท่านจะพูดถึงเรื่ องหยาบคาย
อะไรทังหลายทั
้
งปวงเป็
้
นสัจจะเป็ นความจริ งทังหมดเพราะใจของท่
้
านเข้ าถึง
ความจริ ง ตรงกันข้ ามกับพวกเรานี ้ ใจยังจอมปลอมเราจะเอาสัจ ธรรมของ
พระพุทธเจ้ ามาพูด มันก็ยงั เป็ นของปลอม มัน เป็ นของจริ งของพระพุทธเจ้ า
ของพระสงฆ์ สาวก พระอริ ยสาวก แต่ยังเป็ นของปลอมสาหรั บเรา ยังเป็ น
ของปลอมสาหรับเรา
เพราะฉะนันเราจะเอาอะไรมาเป็
้
นประจักษ์ พยานได้ เอาข้ อปฏิบตั ิ
นี่แหละ มาทา มาขัด มาสี มาถู เหมือนย่างที่เขาต้ องการไฟนันแหละ
้
มี ก ายยั ง ไม่ อ อกจากกาม มี จิ ต ยั ง ไม่ อ อกจากกาม ท าความเพี ย รด้ ว ย
เรี่ ยวแรงเหน็ดเหนื่ อยเปล่า เหมือนไม้ ชุ่มด้ วยยางแล้ วก็แช่อยู่ในน ้า
๑. ไฟคือโทสะ ได้ แก่ความขัดเคือง ไม่พอใจ คิดประทุษร้ าย, ไฟแห่งความ
เกลียดชัง
๒. ไฟคือโมหะ ได้ แก่ความหลง ไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจสภาวะของสิ่งทังหลายตามเป็
้
น
จริ ง, ไฟแห่งความหลง
๓. สิ่งที่เชื่อมต่อกันให้ เกิดความรู้ , แดนต่อหรื อแดนเกิดแห่งความรู้
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บุ รุ ษต้ องการไฟ เอามาท าให้ เกิ ดไฟได้ ยากฉั นใด ผู้ มี กายออกจากกาม
แล้ วแต่จิตยังไม่ออกจากกาม ก็เหมือนไม้ สดชุ่มด้ วยยาง ถึงแม้ จะอยู่บนบก
ก็ไม่สามารถจะสีให้ เกิดไฟได้ เพราะไม้ ยงั สดอยู่ แต่ถ้าหากเรายังไม่ออก
จากกาม เรามีกายยังไม่ออกจากกาม เราเอาจิตออกจากกามได้ ด้ วยการทา
ใจให้ สงบ ใจของเราเริ่ ม สงบ ใจของเราก็ จ ะเริ่ ม ออกจากกามนี่ เราไม่
เสียเปรี ยบแล้ วตอนนี ้ พวกเราสามารถเอาจิตของเราให้ ออกจากกามได้ ทา
ให้ ห่างจากกามได้ ทาให้ กามไม่กาเริ บในหัวใจได้ เหมือนกับ บุรุษที่ ๒ บุรุษ
ที่ ๓ เหมือนคนที่จะทาไม้ ให้ เกิดไฟ สีให้ เกิดไฟ เอาไม้ แห้ ง อยู่บนบก และมา
สีกนั ให้ เกิดไฟ มาตังมาเสี
้
ยดมาสีกนั อย่างถูกต้ องตามวิธี แต่สีไป สีไป สีไป
แล้ วก็หยุด สีไป สีไป สีไป แล้ วก็หยุด ไฟธรรมชาติแ บบนี ม้ นั เกิดจากการ
เสียดสี พอสีไปสีไปสักหน่อยหนึ่ง เหนื่อยแล้ วก็หยุด เหมือนพวกเราเรี ยนรู้
อริ ยมรรคมีองค์แปด นัน่ แหละ ครบถี่ถ้วนหมดทุกอย่าง แต่ก็ทาหยุด ทาแล้ ว
ก็หยุด ทาทาทาเหน็ดเหนื่อย แล้ วก็หยุด ทาทาทาเหนื่อยแล้ วก็หยุด ถ้ าเราจะ
เทียบกับสีไม้ ให้ เกิดไฟ พอสีไปสีไปสีไป ยังไม่มีไฟปรากฏเลยเราก็หยุด ใน
ระหว่างที่เราหยุดไฟอยู่เท่าเดิมไหม อยู่เท่าเดิมไหม ความร้ อนที่เกิดขึน้ อยู่
เท่าเดิมไหม ก็จะเริ่ มเย็นเข้ าไปอีกแล้ ว คิดได้ ก็ถูอีกแล้ ว เริ่ มร้ อนอีก หยุดอีก
เริ่ มร้ อนอีกหยุดอีก นี่ บุรุษเช่นนีส้ ามารถทาไฟให้ ได้ ใช้ ไหม ไม่สามารถจะทา
ไฟได้ ใช้ เหมือนบุคคลปรารภธรรมะถูกต้ องตามหลักอริ ยมรรคมีองค์แปด แต่
ก็มีความพากความเพียรไม่พอ ปรารภความเพียรไม่ต่อเนื่อง เราดูข้อนี ้เป็ น
อุปมา เอ๊ ะ เราหรื อเปล่า เราดูข้อนี ฟ้ ั งข้ อนีเ้ ป็ นอุปมา เราหรื อ เปล่า ทาไม
เราจึง ไม่ไ ปหน้ ามาหลัง เราหรื อเปล่า เราเป็ น ฆราวาสเราสามารถเอาใจ
ออกจากกามได้ ด้ วยการภาวนาให้ ใจได้ รับความสงบ
ครู บาอาจารย์ยคุ สมัยทุกวันนี ้แหละ ครู บาอาจารย์บางองค์ท่าน
เป็ นพระโสดาบัน ตังแต่
้ เป็ นผ้ าขาวอยู่ก็มี พวกเราคงจะเคยได้ ยินได้ ฟัง ถ้ า
หากใครไม่ร้ ู จักไปหาถามๆ กันดู เพราะหลวงตา ๑ ท่านพูดเอาไว้
๑. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด
จังหวัดอุดรธานี
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ท่านเป็ นฆราวาสอยู่นัน้ แหละท่านจะบวช ท่านได้ เป็ นพระโสดาบัน
ตังแต่
้ ยงั เป็ นผ้ าขาวอยู่ เพราะอะไร ก็เพราะท่านเอาใจออกจากกามได้ เอา
ใจออกจากกามได้ ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ ถื อ เพศเป็ น บรรพชิ ต ก็ ต าม ท่า น
สามารถเดิน มรรคเดิม ผล ให้ เข้ า สู่ม รรคผลได้ อย่า งน้ อ ยๆ ก็เป็ น พระ
โสดาบัน จิตเข้ าถึงกระแสธรรมแล้ ว จิตเข้ าถึงกระแสธรรมเหมือนกับเรา ได้
โดดลงไปสู่กระแสน ้าแล้ ว กระแสน ้าเจ้ าพระยาแหละ จะไหลไปเรื่ อ ย ไหล
ไปเรื่ อ ย ไหลไปเรื่ อย กว่า จะถึงมหาสมุท ร ไหลไปเรื่ อยไม่ไปไหน ไม่ไ ป
ไหนแน่ๆ กระแสนา้ ของแม่น ้าเจ้ าพระยาไหลไปเรื่ อยไหลไปเรื่ อย ไหลลง
มหาสมุทร แม่น ้าใดก็ตามที่อยู่ใกล้ ฝั่งทะเล ไหลลงมหาสมุท ร ทัง้ นัน้ เวลา
ลงไปถึง มหาสมุท รไม่สาคัญ ว่า นา้ สายโน้ น น า้ สายนี ้ น า้ สายไหนทัง้ นัน้
กลายเป็ นธรรมเหมือนกันหมด ครู บาอาจารย์ ท่านพูดเปรี ยบเทียบ บุคคลที่
๓ บุคคลที่ ๔ คือบุคคลต้ องการไฟ เอาไม้ แห้ งแล้ วก็เอามาทาอย่างถูกต้ อง
ตามวิธีที่จะเกิ ดไฟ ถูไปอย่างสม่าเสมอ แล้ วก็ถูหนักเข้ าไปเรื่ อย ทาความ
เพียรต่อเนื่อง ทาความเพียรหนักหน้ าเข้ าไปเรื่ อย หนักหน้ าเข้ าไปเรื่ อย หนัก
หน้ าเข้ าไปเรื่ อย พอยิ่งขัดสีเข้ าไปเท่าไรความร้ อนก็ยิ่งสัง่ สมเข้ าไป สัง่ สมเข้ า
ไป สัง่ สมเข้ าไป สัง่ สมเข้ าไปจนสามารถทาให้ ไม้ ตรงนันเป็
้ นเขม่าดาๆ ขึ ้นมา
นัน่ แน่ สัญลักษณ์ บอก สัญลักษณ์ บอกไฟจะเกิดแล้ ว เป็ นถ่านดาๆ ขึน้ มา
เป็ นควันขึ ้นมา เป็ นถ่านแดงๆ ขึ ้นมา เอาปากเป่ าพุได้ เปลวไฟ ได้ ไฟใช้
เรามาคิ ดดูว่าก่ อนที่ จะได้ เปลวไฟใช้ นี่ ถ้ าเกิ ดเราหยุดจะเป็ น ไง
ความร้ อนนัน้ ก็ หมดไปอีกแล้ ว ที่ ครู บาอาจารย์ ท่ านบอกว่ า เหลื อเดนตาย
เหลือเดนตาย เหลือเดนตายตรงนี ้แหละ คว้ าหลุด คว้ าหลุด คว้ าหลุด ไม่
ตายให้ ได้ ไม่ได้ ให้ ตาย เดนตายตรงนี ้แหละ หมายความว่าควันออกแล้ ว
ถ่านแดงๆ ออกแล้ ว ปากเป่ าเข้ าไป พุได้ ไฟใช้ อันนี ค้ ือเกณฑ์ ข องการ
ทาความเพียร เราฟั งเกณฑ์นี ้แล้ วเรามาเทียบกับเรา เราเป็ นบุคคลประเภท
ที่ ๑ หรื อเปล่า เหมือนไม้ สดชุ่มด้ วยยาง และแช่อยู่ในน ้าอีก
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มีกายยังไม่ออกจากกาม มีใจยังไม่ออกจากกาม หรื อเราเป็ นเหมือน
บุค คลประเภท ๒ กายออกจากกามแล้ ว แต่ใจยังไม่ ออกจากกาม อัน นี ้
ฆราวาสเราสามารถเอาเปรี ยบได้ พยายามทาใจให้ ได้ รับความสงบ เราอยู่
บ้ านครองเรื อนนี ้แหละ สามารถทาใจให้ ได้ รับความสงบ เอาใจออกจากกาม
ได้ แล้ วก็ ท าความเพี ย ร ท าได้ ม รรค ได้ ผ ล ศีล ๕ ท่ านถื อว่าสามารถท า
มรรคทาผล ให้ เกิดขึน้ ไม่ห้ามนิพพาน แต่ถ้าหากศีล ข้ อใดข้ อหนึ่งขาดไป
พร่ องไป ไอ้ ตวั นันจะเป็
้
นตัวรัง้ ดึงเราลงต่าแล้ ว แทนที่เราจะได้ เกรดเต็มที่ ก็
ไม่เต็มที่ ดึงอยู่ แต่ถ้ าศีล ๕ บริ สุทธิ์ หมดจดโดยสิน้ เชิ ง ต้ องประกอบด้ วย
สมาธิ ด้วย ปั ญญาด้ วย ก็เหมือนอย่างบางท่านสอนว่า แค่ทาศีล ให้ บริ สทุ ธิ์
เท่านันเป็
้ นพระโสดาบัน๑ แล้ ว ท่านว่านะ แค่ศีลให้ บริ สทุ ธิ์ ศีล ๕ ให้ บริ สทุ ธิ์
นัน้ เป็ นแค่องค์ประกอบองค์หนึ่งเท่านั น้ เอง องค์ประกอบอื่นๆ มีมากมาย
เยอะแยะไป ท่านไม่เอามาพูด แต่ก็ดีเหมือนกัน เป็ นเหตุให้ พุทธบริ ษัทของ
เราได้ กาลังใจ อื ้อ ศีล ๕ มีศีล ๕ เราก็เป็ นพระโสดาบันได้ เราไปถือศีล ๕
เคร่ งครั ดแล้ ว อย่าไปสาคัญ ตนว่าเป็ นพระโสดาบันก็แล้ วกันล่ะ ระวังให้ ดี
ยังมีองค์ประกอบอื่นอีก เยอะแยะ สมาธิ แนบแน่นมัน่ คงหรื อยัง เป็ นอธิ จิต
หรื อยัง ปั ญญาที่จะเดินให้ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เดินแล้ วยัง ถ้ ายังไม่
เดินไฉนเลยแค่ถือศีล ๕ จะได้ เป็ นพระโสดาบันยังไปไม่ได้
พระโสดาบันท่านเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขันหนึ
้ ง่ ระดับหนึง่
ของท่าน จนสามารถละหรื อทาให้ เบาจากสักกายทิฏฐิ๒ ได้ สาคัญว่าตัวเอง
เป็ นกาย กายเป็ นตน ตนเป็ นกาย กายมีในตน ตนมีในกาย สามารถละ
หรื อทาให้ เบาจากความเห็นอันนี ้ได้ เห็นสักแต่วา่ เป็ นสภาวะธรรมอย่างใด
อย่างหนึง่ เกิดขึ ้น สักแต่วา่ เห็นเป็ นธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม ธาตุไฟ รู้ จกั
๑. ท่านผู้บรรลุโสดาปั ตติผล, ผู้แรกถึงกระแสอันนาไปสูพ่ ระนิพพานแน่ตอ่
การตรัสรู้ ข้าง
๒. ความเห็นว่าเป็ นตัวของตน เช่น เห็นรูป เห็นเวทนา เห็นวิญญาณ เป็ น
ตน เป็ นต้ น
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ชัดเจนในหัวใจของตนเอง ที่ท่านเรี ยกว่าสักกายทิฏฐิ ละสักกายทิฏฐิ
เดี๋ ยวนี พ้ วกเรามัน ยากลาบากกับ การละสักกายทิ ฏ ฐิ เพราะอะไร เพราะ
ความส าคัญ มั่น หมายท าให้ เราหลง ท าให้ เราเพลิ น ท าให้ เราเข้ าใจ สิ่ งที่
ตามมาก็ คื อ ทิ ฐิ มานะ ๑ ยึ ด ถื อ ด้ ว ยมานะอัต ตา ๒ ตัว ตนมัน ก็ โผล่ ขึ น้ มา
โอกาสที่ จ ะเห็ น อนั ต ตา มัน จะเห็ น ได้ อ ย่ างไร พระพุ ท ธเจ้ าท่ า นทรงตัง้
ปรัชญานี ้ขึน้ มาในยุคนัน้ สมัยนัน้ มันเป็ นปรัชญาที่แหลมคมโด่งดังทิ่มแทง
ไปในหัวใจของพวกศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์ เขาบัญญัติ ว่า พระ
นิพพานเป็ นอัตตา พวกพราหมณ์ นะ อัตตาอัตตมัน ฟั งคาว่า อัตตมัน อัตต
มัน แล้ ว ก็ท าจิต ให้ ไ ด้ ร ั บ ความสงบ พอสงบแล้ ว ตายไป พร้ อมกั บ
องค์ ป ระกอบคื อความสงบ จะได้ ไปเกิ ดรวมกัน กับ พระพรหม ที่ เรี ยกว่า
ปรมาตมัน๓ ปรมาตมัน ปรมาตมัน พูดถึงแต่ความสงบแค่นนั ้ เอง นามธรรม
เป็ นส่วนของกิเลส๔ ท่านไม่ได้ พูดถึง แต่ท่านพูดถึงความสงบอยู่แค่นนั ้ พวก
ศาสนาพราหมณ์ พ วกนี เ้ ขาเล่นความสงบมาก ก็ เหมือนอย่างอุทกดาบส
อาฬารดาบส ยุ คนัน้ สมัย นัน้ ฤาษี ชี ไพรเขามีค วามสงบสามารถได้ ทัง้ รู ป
สมาบัติ๕ สามารถได้ ทงอรู
ั ้ ปสมาบัติ๖ แต่ก็ตีบตันอยู่ในนันสิ
้ ่งเหล่านี ้ยังจมปลัก
อยู่ในหกสิบกว่าทิ ฐิ ที่ พระพุทธเจ้ าท่านทรงตรั สเอาไว้ ไม่ส ามารถจะแหวก
ออกไปจากกองข่ายของกิเลสตัณหาอาสวะไปได้ เนื่องจากไม่เห็นอนิจจัง ไม่
เห็นทุกขัง ไม่เห็นอนัตตา อย่างแจ่มแจ้ งชัดเจนนัน่ เอง
ศาสดาบางศาสดาสมัย ที่ พ ระพุท ธเจ้ ายังทรงพระชนม์ อยู่
มีศาสดาบางศาสดาท่านสอนถึงเรื่ อง อนิจจัง ทุกขัง แต่อนัตตา ตีบตัน
๑. ความถือตัว, ความสาคัญตนเป็ นอย่างนันอย่
้ างนี ้
๒. ตน
๓. อาตมันสูงสุด เป็ นต้ นกาเนิดและที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล
ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
๔. สภาพที่ทาให้ จิตเศร้ าหมอง
๕. การเข้ าถึงสมาบัติ คือคุณวิเศษเป็ นที่อนั บุคคลเข้ าถึง, การบรรลุขนสู
ั ้ งในชันรู
้ ปฌาน
๖. การเข้ าถึงสมาบัติ คือคุณวิเศษเป็ นที่อนั บุคคลเข้ าถึง, การบรรลุขนสู
ั ้ งในชันอรู
้ ปฌาน
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สอนไม่ได้ อนัตตาตีบตันสอนไม่ได้ พระพุทธเจ้ าท่านมาสอนอนิ จจัง
ทุกขัง อนัต ตา สังขาราอนิ จจา ๑ สังขาราทุ กขา ๒ สั งขาราอนัตตา ๓ สังขาร
ทังหลายทั
้
งปวงไม่
้
เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา เราดูไปที่สงั ขาร คือสิ่งปรุ งสิ่ง
ประกอบ สิ่งปรุ งสิ่งประกอบท่านเรี ยกว่าสังขาร สังขารรู ปประกอบกับสังขาร
นามเป็ น เรา นี่ เป็ น เรานั่งอยู่นี่ เป็ น สังขารรู ป กับ สังขารนามประกอบกัน
สัง ขารรู ป ก็ มี อีก อย่ างหนึ่ งประกอบเป็ น สังขารรู ป ที่ เรี ย กว่ากายในกาย
สังขารนามก็ คื อ สิ่ งที่ เป็ น อารมณ์ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ ใจ เกี่ ย วกับ ผู้ รู้ เช่ น อย่ าง
เวทนา สัญ ญา สังขาร วิญ ญาณ ท่านก็ถือว่าเป็ นสังขาร ก็สิ่งเหล่านี เ้ ป็ น
ผลิตผลของกิเลส เป็ นเครื่ องมือของกิเลส เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เป็ นเครื่ องมือของกิเลส
ผู้ร้ ู ของเราเบื อ้ งต้ นไม่ปรากฏ ทราบได้ แต่ว่าผู้ร้ ู เกิ ดขึน้ มาแล้ วเอา
ความไม่ร้ ู ตามมาด้ วย ด้ วยเหตุที่เราไม่ร้ ู รอบขอบชิด ไม่ได้ ฝึกปรื อไม่ได้ สนใจ
ที่จะมาย้ อนมาดูต้นตอของตัวเอง เลยมีความหลงไปเรื่ อย หลงไปเรื่ อย ที่
ท่านเรี ยกว่านาความโลภมาให้ นาความโกรธมาให้ นาความอิจฉาริ ษยา
พยาบาทมาให้ คือจิตที่ยงั ไม่ได้ ย้อนมาชาระมาขัดเกลาซักฟอกตัวเอง มีผ้ ูร้ ู
มาพร้ อมกับสังขารเหล่านี ้ ที่ท่านเรี ยกว่าจิตมีสงั ขาร จิตตสังขาร๔ จิตของ
พระอริ ยเจ้ า จิตของพระอรหันต์ ไม่มีสงั ขาร เข้ าไปเกี่ยวข้ อง ท่านเรี ยกว่าวิ
สังขาร วิสงั ขาร เป็ นหนึ่งเดียวที่ครู บาอาจารย์ ท่านพูดเอาไว้ เป็ นหนึ่งเดียว
ไม่เกี่ยวกับสิ่งใด เวลาอัตภาพ๕ ดับไปแล้ วจิตที่บริ สุทธิ์ ของท่านหมดตัณหา
หมดอุปาทาน หมดภพ๖ หมดชาติ ๗
๑. สังขารไม่เที่ยง
๒. สังขารเป็ นทุกข์
๓. สังขารไม่ใช่ตน
๔. สภาพที่ปรุ งแต่งใจ ได้ แก่ สัญญา และเวทนา
๕. ลักษณะความเป็ นตัวตนหรื อบุคคล
๖. ภาวะชีวิตของสัตว์, โลกเป็ นที่อยู่ของสัตว์
๗. ความเกิด ได้ แก่ ความปรากฏแห่งขันธ์ทงหลาย
ั้
การได้ อายตนะ
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อยู่แล้ ว ดารงตนบริ สทุ ธิอยู่อย่างนัน้ ไม่มีกาลเวลาเข้ าไปเกี่ยวข้ อง ไม่มี
สถานที่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง ดารงตนอยู่อย่างนัน้ ตลอดอนันตกาล คาว่า
อนันตกาลก็คือไม่มีขอบเขตจากัด แสดงว่าผู้ร้ ู ที่บริ สุทธิ์ ไม่หมดไปจากโลก
นะ ยังมีอยู่ในโลก เพราะธาตุรู้๑ ของเรานัน้ เอาของที่มีอยู่ดงั่ เดิมในโลกเอา
มาเกิดธาตุร้ ู ของพวกเราทุกๆ คน เอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิด ไม่ใช่เอาของ
ไม่มีมาเกิด ของไม่มีแต่ไหนแต่ไรมา ย่อมไม่มีอะไรสืบทอดมาต่อเนื่อง เอา
ของที่มีอยู่ในโลกมาเกิด อรู ปธรรม๒ สิ่งที่เป็ นธาตุร้ ู
สิ่งที่เป็ นรู ปธรรมก็เอาสิ่งที่มีอยู่ดงั่ เดิมในโลกมาเกิด พระพุทธเจ้ า
ท่านทรงตรัสว่า ธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม ธาตุไฟ นี่คือวงจรกระแสการเกิด
เป็ น มนุ ษ ย์ เป็ น สัตว์ มี อ ยู่อย่ างนี เ้ ป็ น อยู่อย่ างนี ้ แต่ ด้ วยเหตุที่ มัน น่ าเข็ ด
หลาบ ตอนที่วา่ เวลาเกิดขึ ้นมาแล้ ว มีความทุกข์มาครอบงา เดี๋ยวดีใจ เดี๋ยว
เสียใจ เดี๋ยววิโยค เดี๋ยวพลัดพราก เดี๋ยวได้ มา เดี๋ยวเสียไป เดี๋ยวคนใส่ร้าย
อย่างนัน้ ใส่ร้ ายอย่างนี ้ เดี๋ย วเจ็บ ไข้ ได้ ป่ วย เดี๋ย วอย่างโน้ น อย่างนี ้ เดี๋ยว
ตาย ที่เรี ยกว่าเกิดแก่เจ็บตาย เกิดแก่เจ็บตาย จึงเป็ นภาวะที่ มนุษย์ ทัง้ หลาย
น่า เข็ด น่า หลาบ จึ ง เป็ น เหตุใ ห้ ต้ อ งมีพ ระศาสดาเกิ ดขึน้ มาเพื่ อค้ นคว้ า
เพื่อหาช่องทาง เหมือนอย่างพระพุทธเจ้ าท่านทาความข้ องใจว่าอะไรเป็ น
เหตุให้ เกิดแก่เจ็บตายกันแน่ ท่านเลยออกศึกษา ค้ นคว้ า เพื่อหาสิ่งเหล่านี ้
แหละ
พระพุทธเจ้ าท่านออกบวชเพื่ออะไร เพราะอะไร เพราะฉะนัน้
จึงบันดาลให้ เห็นเทวทูต๓ เห็นไหม เห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บ เห็นคนตาย และ
เห็นสมณะนัน่ คือช่องทางที่จะพึงออก ด้ วยเหตุที่มีวิสยั ของผู้เช่นนี ้
๑. สภาวะที่ร้ ู แจ้ งอารมณ์ ได้ วิญญาณธาตุ ๖ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสต~
ฆาน~ ชิวหา~ กาย~ มโนวิญญาณธาตุ
๒. สภาวะมิใช่รูป, สิ่งที่ไม่มีรูป, ได้ แก่นามขันธ์ ๔ และนิพพาน
๓. ทูตของยมเทพ, สิ่งที่เป็ นสัญญาณเตือนใจให้ ระลึกถึงคติธรรมดาของ
ชีวิตอันมีความตายเป็ นที่สดุ
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และด้ วยเหตุที่มีเรี ยวแรงที่สร้ างสมอบรมบุญญาบารมี ๔ อสงไขย แสน
มหากัปป์ ๘ อสงไขย แสนมหากัปป์ ๑๖ อสงไขย แสนมหากัปป์ จึงเกิด
ขึ ้นมีขึน้ เพื่อปรารถนาเป็ นมหาสัตว์ พระมหาสัตว์สามารถมารื อ้ มาฟื ้น สัตว์
ทังหลายให้
้
พ้ นไปจากวัฏสงสาร เกิดแก่เจ็บตาย เกิดแก่เจ็บตาย
ตราบใดที่ เรายังหลงอยู่กับการเกิดการแก่การเจ็บการตาย ไม่เห็นโทษใน
การเกิ ด ในการแก่ ในการเจ็ บ ในการตาย เราจึงคลุก คลี ห มกมุ่น กับ สิ ่ง
เหล่านี ้ ไม่เคยสนใจ ไม่เคยรู้ เนือ้ รู้ ตัว ยินดีแล้ วก็พอใจอยู่อย่างนัน้ สุขบ้ าง
ทุกข์บ้าง ทุกข์บ้างสุขบ้ าง สุขบ้ างทุกข์ บ้าง ทุกข์ บ้างสุขบ้ าง สุกๆ ดิบๆ อยู่
อย่างนี ้ ชาติไหนเราก็จะดารงตนอยู่อย่างนี ้ แต่ถ้าหากเราเข็ดหลาบในการ
เกิด ในการแก่ ในการเจ็บ ในการตาย เหมือนพระบารมีของพระพุทธเจ้ าที่
ท่านถึงแล้ ว ท่านเห็น โอ้ เห็นคนแก่ โอ้ เราก็ต้องแก่ เห็นคนเจ็บ โอ้ เราก็ต้อง
เจ็ บ เห็ น คนตาย โอ้ เราก็ ต้ องตาย สมณะนี่ แหละเป็ น ช่ อ งทางที ่ เ ราจะ
ออกไปหาความสงบวิ เ วก ได้ ส ติ ไ ด้ ปั ญ ญา พิ จ ารณาให้ เห็ น สัจ ธรรม
เหล่านีไ้ ด้ เป็ นเหตุให้ พระองค์ตงประเด็
ั้
นว่า อะไรเป็ นเหตุให้ เกิด ให้ แก่ ให้
เจ็บ ให้ ตายกัน แน่ จนเป็ นเหตุให้ พ ระองค์ บรรลุธรรมในวัน เพ็ ญ เดือนหก
นัน่ เอง บุญญาบารมีเต็มเปี่ ยมแล้ ว
พวกเราทังหลายโชคดี
้
มากเกิดในกัปป์ ที่ท่านเรี ยกว่าภัทรกัปป์ ภัทร
กัปป์ มีพระพุทธเจ้ าถึง ๕ พระองค์ กัปป์ บางกัปป์ ไม่มีพระพุทธเจ้ าไปอุบตั ินะ
กัปป์ บางกัปป์ มีพ ระพุทธเจ้ าไปอุบัติ ๑ องค์ , ๒ องค์ , ๓ องค์ แต่กัป ป์ นี ม้ ี
พระพุทธเจ้ ามาอุบัติถึง ๕ พระองค์ พระกกุสันโธ ท่านก็ล่วงไปแล้ ว พวก
เราไปอยู ่ ก ัน ที ่ ไ หน พระโกนาคมโนท่ า นก็ ล ่ว งไปแล้ ว พระกั ส สโป
พระพุทธเจ้ ากัสสโปล่วงไปแล้ ว เราไปอยู่ที่ไหน พระโคตโม ทังๆ
้ ที่เรารู้ อยู่ ถ้ า
เรายังไม่ตื่นเนื อ้ ตื่นตัว มีพ่อแม่ครู อาจารย์ ตามจี ต้ ามต้ อนให้ พ วกเราตื่นเนื อ้
ตื่ น ตัว ถ้ าหากยังไม่ ตื่น เนื อ้ ตื่ น ตัวแล้ ว อย่ าหวังเลยว่า เร าจ ะ ไ ด้ ไ ป กั บ
ขบวนของพระศรี อริ ยเมตไตรย ผู้ ที่ จะไปกั บ
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พระศรี อริ ยเมตไตรยนัน้ คือผู้ที่พยายามจะสอบให้ ผ่าน พระกกุสนั โธ
เราก็ยังผ่านไม่ได้ พยายามสอบให้ ผ่านตังแต่
้ พระกัสสโป พระโคตโม
ก็ ไปยังไม่ ได้ พอมาถึ งพระศรี อ ริ ย เมตไตรย ขบวนสุด ท้ ายที่ พ ระองค์ จ ะ
ตามมาเก็บพวกเราไปได้ อย่างแน่นอน คนในยุคนันเป็
้ นคนที่มีบญ
ุ บุญนี ้
ต้ องสัง่ สมนะถึงจะเกิดขึ ้น ถึงจะมีขึ ้น อย่าประมาทเกี่ยวกับเรื่ องบุญ เพราะ
บุ ญ เท่ านั น้ แหละที่ จ ะเป็ น เหตุเป็ น ปั จ จัย เป็ น พละ เป็ น ก าลัง ให้ กับ เรา
พอที่จะลืมตาอ้ าปาก พอที่จะทาจิตให้ ได้ รับความสงบ พอที่จะทาจิตให้ เกิด
ปั ญ ญา เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสาร เพื่ อที่จะก้ าวให้ พ้ นไปได้ นี่เราพูดถึง
อะไรมากมายเยอะแยะ เราพูดถึงปฐมสังคยานา ครัง้ ที่ ๑,ครั ง้ ที่ ๒, ครั ง้ ที่ ๓,
ครั ง้ ที่ ๔, ครั ง้ ที่ ๕, ครั ง้ ที่ ๖ มี แต่หลังจากมีการจดจารึกขึ ้นมาแล้ ว
เพราะฉะนัน้ เราศึกษาพระพุทธศาสนา บางที พุทธบริ ษัทเรา ขาด
การฝึ กฝนอบรม ขาดการได้ ยินได้ ฟังด้ ว ย บางทีอยู่ใกล้ วดั ป่ าครู บาอาจารย์
แท้ ๆ บางคนก็ไม่เคยสนใจ แม้ แต่คาว่าพุทโธ พุทโธ ย้ อนมาดู ใ จตัวเองก็ ไ ม่
เคยสนใจ คนเช่ น นี เ้ ราถื อ ว่า เขาไม่ม ี โ อกาสที ่ จ ะพ บ พระศรี อ ริ ย
เมตไตรยละ เพราะยุค นั น้ เป็ น ยุค ของคนที ่ ม ีบ ุญ มาเกิ ด ถ้ า หากเรา
ปรารถนาตังใจอย่
้
างยิ่งยวด เราไปยังไม่ได้ ยุคสมัยของพระองค์นนแหละจะ
ั้
มาเก็บตกพวกเรา ตกจากพระกกุสนั โธ พระโคตโม พระกัสสโป พระโคตโม
พระศรี อริ ย เมตไตรยมาเก็บ พวกเราไปเรี ยบไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องตังความ
้
ปรารถนา ถ้ าท่ านมี เกรด มี ดี ก รี พ อ ท่ านพบแน่ น อน ใครมี โอกาสได้ ฟั ง
ธรรมะสมัยพระองค์มาอุบตั ิคนนันมี
้ โอกาสที่จะได้ บรรลุอริ ยธรรม เพราะเป็ น
คนดี เป็ นคนตังใจฝึ
้ กฝนอบรม เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสาร นี่ พวกเราควร
จะสนใจในเรื่ องคาบอกคาสอน ควรจะสนใจเรื่ องศีล ศีลของตนเองศีล ๕ มี
อะไรบ้ าง ขยับเข้ ามาอีกศีล ๘ มีอะไรบ้ าง ขยับมาอีกบวชเป็ นสามเณรศีล
๑๐ ขยับมากอีก
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ศีล ๒๒๗ เดี๋ย วนี เ้ ขาพยายามดัน ให้ มีศีล ๓๑๑ ของภิ ก ษุ ณี ไวๆ นี ้
เห็นรู ปภาพปรากฏออกมาว่ามีภิกษุณีบวช แท้ จริ งภิกษุณีนนั ้ คือพระผู้หญิง
ถื อศี ล ๓๑๑ แต่ก็ ข าดยุคขาดช่ วงไปตัง้ แต่น างสังฆมิต ตาภิ ก ษุ ณี
ซึ่งเป็ นธิ ดาของพระเจ้ าอโศก หลังจากยุคนัน้ มาแล้ วไม่ได้ กล่าวถึงนะ ต้ น
ตานานไม่ได้ กล่าวถึง
พระเจ้ าอโศก เมื่อก่อนเป็ นนักรบฆ่าคนมากมายมหาศาล
ตอนหลัง มากลับ ใจ เลื่ อมใสพระพุท ธศาสนา แล้ ว ก็ ไ ปสร้ างสถูป แล้ วก็
หาพระธาตุไปบรรจุ ๘๔,๐๐๐ สถูป ทัว่ ชมพูทวีป แล้ วก็ไปถามพระโมคคลี
บุตรติสสเถระ โยมทาบุญ ถึงขนาดนีแ้ ล้ ว โยมเป็ นญาติกับ พระศาสนาแล้ ว
หรื อยัง ยัง ทาอย่างไรโยมถึงจะเป็ นญาติกบั พระศาสนาได้ มีลกู หญิงให้ บวช มี
ลูกชายให้ บวช ถ้ าบวชแล้ วถึงได้ ชื่อว่าเราเป็ นญาติกับพระศาสนา เดี๋ยวนี ้
ใครมีลูก หญิ งลูก ชาย หลายๆ คน แล้ วไม่ให้ บ วช ไม่ได้ เป็ น ญาติกับ พระ
ศาสนานะ มีลกู ชาย ๒ คนก็ฝากพระพุทธเจ้ าไว้ สัก องค์ ห นึ่ง มีสองสามคน
ก็ฝ ากไว้ ส ัก หนึ ่ง คน บางคนมีส องสามคน ผู้ ชายไปบวชเป็ น ญาติ กั บ
พระพุท ธศาสนาหมดเลย นี่ เราพูดถึงภิ ก ษุ ณี ซึ่งมีน างสังฆมิตตาภิ กษุ ณี
เป็ นตอนหลัง แต่พอภิกษุณีขาดช่วงไปแล้ ว หาภิกษุณีที่จะเป็ นอุปัชฌายะไม่
มี เดี๋ยวนี ส้ าเหตุที่มี เพราะเขาสมมุติขึน้ เกิดขึน้ จากไต้ หวัน เขาไปบวชที่ ศรี
ลังกา เราเคยไปศรี ลงั กาครัง้ หนึ่งที่ ดมั บูลลา วัดดัมบูลลา นี่แหละคือต้ นตอที่
บวชภิ กษุ ณี ได้ มาทราบภายหลังว่าผู้ที่ บ วชให้ ภิ กษุ ณี ที่ เป็ น คนไต้ ห วัน นัน้
ได้ รับผลประโยชน์ เพียบเลย เอ้ มันออกไปช่องนัน้ นะ เลยกลายเป็ นว่ าใคร
อยากบวชภิกษุณีก็ไปบวชที่ไต้ หวันได้ เดี๋ยวนีม้ นั ชักเริ่ มระบาดมาเมืองไทย
นะ น่าจะมีกนั เยอะแล้ ว
แท้ ที่ จ ริ งมรรคผลนิ พ พานนั น้ เราถื อ ศี ล ๕ ปฏิ บั ติ ให้ เคร่ งครั ด
สมบูร ณ์ บ ริ บูร ณ์ สามารถทามรรคทาผลได้ ศี ล ๘ ขยับ ขึ น้ มาอี ก ท่าน
จะทิ ้งศีล แล้ วท่านจะเจริ ญสมาธิ มันก็ยาก ยิ่งท่านทิ ้งสมาธิด้วย
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แล้ วอย่าไปหวังเลยท่านจะเห็นสัจธรรมด้ วยปั ญญาได้ เนื่องจากว่าเรา
ไม่มีกาลังพอที่จะไปขับต้ อนตามรู้ กิเลส ตัณหา อาสวะ๑ ในหัวใจของเรา
ตัณหาในหัวใจของเราคือกามตัณหา๒ ภวตัณหา๓ วิภวตัณหา๔ เราพูดแบบ
ภาษาไทยๆ ของเราว่า ความอยากในหัวใจ ความอยากของกิเลส ในหัวใจ
ของเรา เราดูออก ความอยากที่เป็ นธรรมในหัวใจของเรา เราดูออกความอยาก
ปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามศี ล ไปตามขนบตามธรรมเนี ย มตามประเพณี ตาม
กรอบของกฎ ของระเบี ยบ ไม่ก้ าวไม่ล่วง นี่ เขาเรี ยกว่า เป็ น มรรค อยากท า
มรรคตรงนี ใ้ ห้ เกิดขึน้ ความอยากโดยกิ เลส นัน้ คือ อยากปี นเกลียวกับศีล
เช่นอย่างศีล ๕ พระพุทธเจ้ าว่าอย่าฆ่าสัตว์ อยากฆ่า อย่าลักทรั พย์ อยาก
ลัก อย่าประพฤติผิดในกาม เห็นเป็ นเรื่ องธรรมดา สะดวกสบาย ทางานมี
ผู้หญิงมีผ้ ชู ายอยู่ข้างๆ เป็ นฝูงๆ อย่างนี ้ ฝ่ าฝื น ในเมื่อเราฝ่ าฝื นแล้ ว โอกาส
ที่ จะทาให้ จิตดวงนัน้ ได้ รับความสงบมัน ยากมาก ไม่มีศีล ในเมื่อเรามีศีล
แนบแน่นมัน่ คงแล้ ว จิตของเราก็ไม่มีอะไรมาก่อกวนให้ จิตได้ รับความสงบ
เพราะฉะนัน้ ท่านจึงว่าศีล เสริ มสมาธิ ไม่ใช่ศีล กลายเป็ น สมาธิ น ะ ศีล จะ
ช่ว ยส่ง เสริ ม เป็ น ปั จ จัย สนับ สนุน สมาธิ สมาธิ เ ป็ น ปั จ จัย สนับ สนุน
ปั ญ ญา ปั ญ ญาคื อ จิ ต ที่ ละเอียดลึกซึง้ ลงไป เนื่ องจากว่าใจมีก าลังจาก
ความสงบนี เ้ อง ตราบใดใจไม่ม ีค วามสงบ พิจ ารณาไป พิจ ารณาไป
กลายเป็ นสัญญา อารมณ์
๑. สภาวะอันหมักดองสันดาน, กิเลสทีไ่ หลซึมซ่านไปย้ อมใจเมื่อประสบอารมณ์ตา่ งๆ
๒. ความทะยานอยากในกาม, ความอยากได้ กามคุณ คือ สิ่งสนองความต้ องการทาง ประสาท
ทังห้
้ า
๓. ความทะยานอยากในภพ, ความอยากในภาวะของตัวตนที่จะได้ จะเป็ นอย่างใด อย่างหนึ่ง
อยากเป็ น อยากคงอยูต่ ลอดไป, ความใคร่อยากที่ประกอบด้ วยภวทิฏฐิ หรือสัสสตทิฏฐิ
๔. ความทะยานอยากในวิภพ, ความอยากในความพรากพ้ นไปแห่งตัวตนจากความ เป็ น
อย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่ปรารถนา อยากทาลาย อยากให้ ดบั สูญ, ความใคร่
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ทั ้งหมด เพราะฉะนั ้นครู บาอาจารย์ของเราที่ท่านเน้ น อ้ าว ศีลนะ อ้ าว
สมาธินะ อ้ าว ปั ญญานะ ถูกต้ องตามหลักอริ ยมรรคมีองค์แปด ครบถ้ วน
สมบูรณ์บริ บรู ณ์
เพราะฉะนันท่
้ านจะใช้ อบุ ายใดก็ตาม ที่จะทาจิตให้ ได้ รับความสงบ
พระพุทธเจ้ าจะทรงตรัสไว้ ไม่ตรัสไว้ ก็ตาม ท่านตรัสไว้ วา่ สมถะคือความสงบ
ทาอย่างไร ท่านทาด้ วยเรี่ ยวแรงอย่างไร ท่านถึงทาให้ ใจได้ รับความสงบ นัน้
ถูกต้ องตามนโยบายของพระพุทธเจ้ าแล้ ว ไม่ต้องถามว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ
พุทโธ พระพุทธเจ้ าท่านตรัสไว้ หรื อเปล่า ไม่ใช่พทุ ธพจน์ ไม่ใช่พุทธพจน์อย่า
ฟั ง อย่าศึกษา อย่าอบรม มันเพิ่มกาลังใจ หรื อตัดทอนกาลังใจ ท่านดูเข้ าไป
สิ มันเพิ่มกาลังใจ หรื อตัดทอนกาลังใจ ท่านพิจารณาอย่างไรก็ตาม เพื่อจะให้
ท่านเห็นหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอันเป็ นกริ ยาอาการของตัณหาในหัวใจ
ของท่าน ที่ มัน ออกมาเพ่ น พ่ านในหัวใจ มายึดกาย มายึดเวทนา มายึด
สัญญา มายึดสังขาร แล้ วก็มายึดวิญญาณ มายึดจิต๑ มายึดกายของเรา มา
ยึดจิ ตของเรา ท่ านพิ จารณาให้ เห็นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ความเป็ นไปใน
กาย ความเป็ นไปในใจของเรา พระพุทธเจ้ าท่านตรั สไว้ ก็ตาม ไม่ตรั สไว้ ก็
ตาม แต่เราทาถูกต้ องแล้ วเป็ นอุบายให้ ปัญญาเกิด อันนันแหละธรรมจะพึ
้
ง
เกิดขึ ้น เจริ ญขึ ้นในหัวใจของเรา ครู บาอาจารย์ ของเราท่านเจริ ญอยู่อย่างนี ้
สายป่ าเราท่านไม่ต้องไปเรี ยนจบพระไตรปิ ฎก๒ ท่านเรี ยนแค่พุทโธคาเดียว
พอเวลามันเป็ นไปแล้ วจะแตกฉานไปหมด จากจุดเล็กๆ ประกายเล็กๆ ถ้ า
เราจะเทียบก็เหมือนกับไฟแช็คนั ้นแหละ ประกายเล็กๆ นั ้นแหละสามารถ
ไปเผาสินค้ าหมดทังคลั
้ ง เผาบ้ านหมดทังบ้
้ าน เผากอไม้ ไผ่หมดทังกอนั
้ นแหละ
้
๑. ธรรมชาติที่ร้ ู อารมณ์, สภาพที่นกึ คิด, ความคิด, ใจ, วิญญาณ
๒. ปิ ฎก ๓, ตะกร้ า หรื อตารา ๓, ประมวลแห่งคัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรม
วินยั ๓ หมวด หรื อ ๓ ชุด
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ความสงบปั ญ ญานัน้ เกิ ดขึน้ จากความสงบ หนุน พิ จ ารณา
เพื่อให้ เห็นหลักสัจธรรมก็เช่นเดียวกัน จากจุดประกายเล็กๆ โอ้ อนิจจัง โอ้
ทุกขัง โอ้ อนัตตา เข้ าใจลึกซึง้ ละเอียด แล้ วก็หยั่งเห็นได้ ด้วยปั ญญา ด้ วย
ปั ญญาญาณของตนเอง สามารถทาให้ เกิดความรู้ สกึ ความโลภ ความโกรธ
ในใจของเราหมดไป ก็ถือว่าความหลงก็จะบรรเทาเบาบางไปด้ วย นัน้ คือ
ความถูกต้ อง นัน่ คือความเป็ นธรรม ไม่ใช่ว่า อื ้อ อันนีไ้ ม่ได้ อ ยู่ในกามือของ
พระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ใ ช่ ใ บประดู่ล าย ไม่ ใ ช่ ใบประดู่ล าย ใบประดู่ลายทัง้ นั น้
พระสงฆ์ สาวกท่านเข้ าถึงธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้ าสามารถตัดความโลภ
ความโกรธได้ ธรรมะของพระสาวกสามารถตัดความโลภความโกรธได้ จึง
เป็ น ธรรมะอย่ างแท้ จ ริ ง จึงเป็ น ธรรมะที่ ส ามารถท าลายภพ ท าลายชาติ
เข้ าถึงความบริ สุทธิ์ หมดจดพ้ นทุกข์ โ ดยสิ น้ เชิ ง ได้ เ หมื อ นกัน หมด นี่ คื อ
ธรรมะของพระพุท ธเจ้ า ไม่ใ ช่ พระพุทธเจ้ าทรงตรั สว่าอันนีเ้ ป็ นกุศล แต่
พระสาวกไปพูดแย้ งว่าไม่เป็ นกุศลเป็ นอกุศล แน่ ไม่ใช่ละ นี่ พระพุทธเจ้ า
ตรั สว่าเป็ นอกุศล แต่พระสาวกไปพู ด ขั ด แข้ งกั บ พระพุ ท ธเจ้ าว่ า เป็ น
กุ ศ ล มั น ขั ด แย้ งกั น พระพุทธเจ้ าทรงตรัสว่าเป็ นกุศลอย่างไร พระสาวกก็
ว่าเป็ นกุศล เพราะเห็ นตามพระองค์ ไป บางอย่างมันไม่มีป ระจักษ์ พ ยาน
พระพุทธเจ้ า ไม่ทรงตรัส เพราะฉะนัน้ ท่านเอามาสอนแค่ใบไม้ ในกามือ
พวกเราก็เหลือแบกเหลือหามแล้ ว ก็เหมือนอย่างภิกษุที่ไปหาพระธรรมกถึก
กับพระวินยั ธรนัน่ แหละ เหลือแบกเหลือจา ในที่สดุ จะสึก เห็นไหม โอ๊ ย เรา
แค่ท ามาหากิ น ท าบุญ ให้ ท าน พอหาความสุขไปวัน ๆ ก็พ อแล้ ว ล าบาก
เหลือเกิ นรั กษาไม่หวาดไม่ไหว พระพุทธเจ้ าท่านสอนเอาจิ ต
ดวงเดียว เห็นไม๊ จี ้ตรงจุดเลย ในที่สดุ ก็ได้ นี่คือความเป็ นไปของพระธรรม
วินยั ของพระพุทธเจ้ า ก็ถือว่าทาความเข้ าใจบางประเด็นบางประการ
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เดี๋ยวนี ้สังคมของเรานี่มาแรงมากในประเด็นคาสอนบางสานัก
ถ้ าหากพวกเราไม่เข้ าใจ เราก็ฮือฮาไปตามเขา แล้ วก็ทิ ้งของดิบของดีที่ครู บา
อาจารย์ท่านปลูกฝั ง ทาไมต้ องติดครู ติดอาจารย์ ทาไมต้ องติดบุคคล ทาไม
ไม่ติดธรรม ทาไมต้ องยึดบุคคล ทาไมไม่ยึดธรรม ก็ธรรมะมาสถิตที่บุคคล
บุคคลศึกษาธรรม เข้ าใจธรรม รู้ เรื่ องธรรม เราก็ต้องยึดบุคคลสิ เหมือนอย่าง
พวกเรายึดหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น หลวงตา๑ นั่นแหละ เดี๋ยวนี เ้ ราไปอ้ าง
ไม่ได้ นะ ระวังใครไปอ้ างไม่ดีไปจนแต้ มเขานะ เขาตีแหลกเลยนะ ฮ้ า พระ
สาวก พระสาวกเชื่อไม่ได้ ฟังไม่ได้ พระพุทธเจ้ าไม่ได้ พูดไว้ พระพุทธเจ้ าไม่ได้
พู ด ไว้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเขายกตัวอย่ างกลองเก่า ๆ ของพวกกษั ต ริ ย์
กลองอานกะของกษั ต ริ ย์ พ วกทสารหะเขาบอกว่าเป็ นกลองศึกนะ เวลา
เขาไปศึกนะ เขาตี ตีๆ ตีๆ กษั ตริ ย์แล้ วกษั ตริ ย์เล่า กลองนัน้ ก็แตกไปเรื่ อย
แตกไปเรื่ อย แตกตรงไหนเขาก็เอาลิ่มไปใส่ตรงนัน้ แตกตรงไหนเขาก็เอาลิ่ม
ไปใส่ตรงนัน้ แต่เราปฏิเสธได้ ไหมว่า กลองที่เอาลิ่มไปแทรกอยู่ทุกระยะ ยัง
สามารถทรงตัวเป็ นกลองได้ ความรู้ หลากหลายของพระสงฆ์ ส าวกสมัย
พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ต าม ในสมัย พระพุ ท ธเจ้ าท่ า นล่ วงไปแล้ ว มาจนถึ งสมัย
ปั จจุบันก็ตาม เป็ นความรู้ หลากหลาย เหมือนลิ่มสลักที่ เขาไปตีอัดแน่นใน
กลองนัน่ แหละ เราปฏิเสธได้ ไ หมว่า จะไม่เ ป็ น รู ป กลอง ยัง เป็ น รู ป กลอง
อยู่ ยัง เป็ น ธรรมเภรี กลองธรรมย่ายีกิเลส ได้ ตลอดมา และจะตลอดไปอยู่
ยัง สามารถตี เป็ น กลองรบกลองศึก ได้ นี่ คื อ อุป มาหนึ่ ง เขามัก จะยกมา
เปรี ย บเที ย บค าที่ พ ระสงฆ์ ส าวกพู ด ไม่ เหมื อ นค าของพระพุ ท ธเจ้ าพู ด
พระพุ ท ธเจ้ า ท่ านพู ดไม่ผิ ด พระสาวกสามารถพูดผิ ด แต่ว่าผู้ที่ ท่ านเข้ าถึง
ความจริ งแล้ ว สัจจะปรากฎโร่ ในหัวใจของท่าน ราคะ โทสะ โมหะ หมดไปจาก
หัวใจของท่าน
๑. พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) วัดป่ าบ้ านตาด
จังหวัดอุดรธานี
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๕๑

รู้ สกึ ว่าปรารภธรรมมายาวอยู่นะ น่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้ วแหละ
ใครตังปรารภความเพี
้
ยร พุทโธ พุทโธ พุทโธ แล้ วก็มาเกาะอยู่กบั คาเทศน์
คาพูด ที่ เป็ น หลัก ธรรมะ ซึ่งเราก็ ไม่ค่อยจะได้ ยิ น ได้ ฟั งหรอก นี ก้ ็คงได้ รับ
ความสงบพอสมควร คงจะได้ รับความอดความทนพอสมควร คงจะได้ รั บ
วิ ริ ยะอุ ตสาหะพอสมควร คงจะได้ เนื อ้ หาอรรถธรรมเพื่ อที่ จะไปปรั บ ปรุ ง
พอสมควร ทังนี
้ ้รวมทัง้ ผู้กาลังบรรยายให้ ฟัง กาลังเทศน์ ให้ ฟัง รวมทัง้ พวก
เราทัง้ หลาย รวมทังพระเจ้
้
าพระสงฆ์ครู บาอาจารย์ ที่ท่านเมตตาอยู่เป็ นหมู่
เป็ นเพื่อนยังไม่ไปพักผ่อนก่อน พวกเราทัง้ หลายเพื่อบูชาหลวงปู่ วันสาคัญ
วันที่ เป็ นสิ ริเป็ นมงคลในวันพรุ่ งนี ้ ที่ จะเวียนมาบรรจบครบรอบของครู บ า
อาจารย์ หลวงปู่ บุญ มี ปริ ปุณ โณ ของเรา เราถื ออันนี เ้ ป็ นคติ เป็ นตัวอย่าง
เป็ นฤกษ์ งามยามดี และมาประกอบคุณงามความดีเข้ ามาสู่ในหัวใจของเรา
ครู บ าอาจารย์ ท่านก็ เกิ ดเหมือนเรา แต่ท่านเสียสละมาอยู่อย่างนี ้ ท่านจะ
รั กษาศีลยิ่ ง รั กษาจิตยิ่ง ตังใจเจริ
้
ญปั ญญาอย่างยิ่ งจึงได้ ถ ึงอรรถถึง ธรรม
พวกเราทัง้ หลายจึงถือเยี่ยงอย่างบาเพ็ญให้ ได้ ให้ ถงึ ตามท่านไป
ด้ วยบุ ญ ด้ วยอานิ ส งส์ ด้วยความตัง้ อกตัง้ ใจที่ พ วกเราทัง้ หลาย
เสี ยสละด้ วยเรี ยวแรง เสี ยสละด้ วยก าลังทรั พ ย์ มาออกโรงทาน เสี ยสละ
กาลังสติปัญ ญามาช่วยขวนขวาย และก็มาร่ วมทุกระยะตังแต่
้ กลางวันมา
จนเดี๋ ย วนี ้ และยั ง มี ใ นวัน พรุ่ ง นี อ้ ี ก ย่ อ มมี ผ ล ย่ อ มมี อ านิ ส งส์ ขอผล
อานิ ส งส์ ส่ว นนี ้ จงตามอานวยอวยชัย ให้ พ ร ให้ ก ับ พวกเราทัง้ หลายได้
ประสบความสุขความเจริ ญด้ วยศีล เจริ ญด้ วยสมาธิ เจริ ญด้ วยปั ญญาเอามา
พิจารณาได้ ดวงตาเห็นธรรม ได้ อรรถได้ ธรรม ตามอัตภาพแห่งตน แห่งตน
โดยถ้ วนหน้ ากัน เทอญ
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อ้ า พอสมควร อิจฉิ ตงั ปัตถิตงั ตุมหัง,๑ ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ,๒
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา,๓ จันโท ปัณณะระโส ยะถา,๔ มะณิ โชติระโส ยะถา,๕
สัพพีติโย วิวชั ชันตุ,๖ สัพพะโรโค วินสั สะตุ,๗ มา เต ภะวัตวันตะราโย,๘
สุ ขี ที ฆายุโก ภะวะ,๙ อะภิ วาทะนะสี ลิสสะ นิ จจัง วุฑฒาปะจายิโน,
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุ ขงั พะลัง.๑๐
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ๑๑ รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ๑๒
สัพพะพุทธานุภาเวนะ, ๑๓
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ๑๔
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ๑๑
รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ๑๒
สัพพะธัมมานุภาเวนะ, ๑๕
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ๑๔
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ๑๑
รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ๑๒
สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา, ๑๖ โสตถี ภะวันตุ เต ฯ๑๗
๑. ขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้ ว ตังใจดี
้ แล้ ว
๒. จงสาเร็ จโดยฉับพลัน
๓. ขอดาริ ทงปวงจงเต็
ั้
มที่
๔. เหมือนพระจันทร์ วนั เพ็ญ
๕. เหมือนดังแก้ วมณีอนั สว่างไสวควรยินดี
๖. เสนียดจัญไรทังปวงจงมลายหายสู
้
ญไป
๗. เป็ นโรคร้ าย ก็จงหาย
๘. อันตรายทังปวงอย่
้
าได้ มีแก่ท่าน
๙. ขอให้ โยมจงเป็ นผู้มีความสุข มีอายุยืน
๑๐. พรสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริ ญแก่บคุ คล, ผู้มีปกติ
ไหว้ กราบ มีปกติออ่ นน้ อมต่อผู้ใหญ่ เป็ นนิตย์ ด้ วยประการฉะนี ้แล
๑๑. ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
๑๒. ขอเหล่าเทวดาทังปวงจงรั
้
กษาท่าน
๑๓. ด้ วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้ าทังปวง
้
๑๔. ขอความสวัสดีทงหลาย
ั้
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
๑๕. ด้ วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทังปวง
้
๑๖. ด้ วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทงปวง
ั้
๑๗. ขอความสวัสดีทงหลาย
ั้
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
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คานิยามศัพท์
ความใคร่ , ความอยาก,ความปรารถนา, สิ่งที่น่า
ใคร่ น่าปรารถนา
ความทะยานอยากในกาม, ความอยากได้ กาม
กามตัณหา
คุณ คือ สิ่งสนองความต้ องการทางประสาททัง้
ห้ า
หมกมุน่ อยู่ด้วยกามสุข
กามสุ ขลั ลิกานุโยค
สภาพที่ทาให้ จิตเศร้ าหมอง
กิเลส
ขะยะวะยะธัมมา สังขารา สังขารทังหลาย
้
มีความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา
จตุปฏิสมั ภิทปั ปัตโต ผู้บรรลุปฏิสมั ภิทาสี่
ปั ญญาแตกฉาน, ปรี ชาแจ้ ง
จตุปฏิสมั ภิทา
ธรรมชาติที่ร้ ู อารมณ์, สภาพที่นกึ คิด, ความคิด,
จิต
ใจ, วิญญาณ
สภาพที่ปรุ งแต่งใจ ได้ แก่ สัญญา และเวทนา
จิตตสังขาร
การคิดพิจารณา
จินตะ
ญาณกาหนดรู้ จตุ ิและอุบตั ิแห่งสัตว์ทงหลาย
ั้
อัน
จุตูปปาตญาณ
เป็ นไปตามกรรม, เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของ
สัตว์ทงหลาย
ั้
ความหลุดพ้ นแห่งจิตจากราคะ ด้ วยกาลังแห่ง
เจโตวิมุตติ
สมาธิ
ผู้ได้ อภิญญาหก
ฉฬภิญโญ
ทางสายกลาง เป็ นข้ อปฏิบตั ิที่จะนาไปสูค่ วาม
ชฌิมาปฏิปทา
หลุดพ้ น ไม่ติดข้ องในที่สดุ ทังสอง
้ คือ กามสุขลั ลิ
กานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค
กาม

๕๔
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ชาติ

ความเกิด ได้ แก่ ความปรากฎแห่งขันธ์ทงหลาย
ั้
การได้ อายตนะ
ความหยัง่ รู้ , ปรี ชาหยัง่ รู้
ความหยัง่ รู้ หยัง่ เห็นครบ ๓ รอบ หรื อปริ วฎั ฎ์ ๓
แห่งญาณทัสสนะ
ความทะยานอยาก, ความปรารถนาที่จะบารุ ง
บาเรอปรนเปรอตน, ความอยากได้ อยากเอา
ผู้ได้ วิชชาสาม
ปิ ฎก ๓, ตะกร้ า หรื อตารา ๓, ประมวลแห่งคัมภีร์
ที่รวบรวมพระธรรมวินยั ๓ หมวด หรื อ ๓ ชุด
หน้ าที่เห็นรู ป ได้ แก่ จักขุวิญญาณ
ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี
อุดมการณ์ตา่ งๆ ที่ยดึ ถือไว้ โดยงมงายหรื อโดย
อาการเชิดชูวา่ อย่างนี ้เท่านันจริ
้ ง อย่างอื่นเท็จ
ทังสิ
้ ้น เป็ นต้ น ทาให้ ปิดตัวแคบ ไม่ยอมรับฟั งใคร
ตัดโอกาสที่จะเจริ ญปั ญญา หรื อคิดเตลิดไปข้ าง
เดียว ตลอดจนเป็ นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบคัน้
ผู้อื่นที่ไม่ถืออย่างตน ถือความคิดเห็นเป็ นความ
จริ ง
สภาพที่ทนได้ ยาก, ความทุกข์, ความไม่สงบ
เป็ นทุกข์
ทูตของยมเทพ, สิ่งที่เป็ นสัญญาณเตือนใจให้
ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตอันมีความตายเป็ น
ที่สดุ

ญาณ
ญาณทัสสนะ
ตัณหา
เตวิชโช
ไตรปิ ฎก
ทัสสนะ
ทิฏฐิ

ทุกข์
ทุกขัง
เทวทูต
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๕๕

ไฟคือโทสะ ได้ แก่ความขัดเคือง ไม่พอใจ คิด
ประทุษร้ าย, ไฟแห่งความเกลียดชัง
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หมายถึงพระสูตรที่หมุนวง
ธรรมจักร
ล้ อแห่งธรรมให้ เคลื่อนไป
สภาวะที่ร้ ู แจ้ งอารมณ์ ได้ วิญญาณธาตุ ๖ คือ
ธาตุรู้
จักขุวิญญาณธาตุ โสต~ฆาน~ชิวหา~กาย~มโน
วิญญาณธาตุ
สภาวะมิใช่รูป, สิ่งที่ไม่มีรูป, ได้ แก่นามขันธ์ ๔
นามธรรม
และนิพพาน
สภาวะที่สิ ้นกิเลสและทุกข์ทงปวง,
ั้
สภาวะที่
นิพพาน
ปราศจากตัณหา
ภาษา คาบัญญัติ
นิรุตติ์
ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปรี ชาแจ้ งในภาษา, รู้
นิรุตติปฏิสมั ภิทา
ศัพท์ ถ้ อยคาบัญญัติ และภาษาต่างๆ เข้ าใจใช้
คาพูดชี ้แจงให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจและเห็นตามได้
การภาวนาขันบริ
้ กรรม, ฝึ กสมาธิขนตระเตรี
ั้
ยม
บริ กรรม
ได้ แก่การถือเอานิมิตในสิ่งที่กาหนดเป็ นอารมณ์
กรรมฐาน เช่นนึกถึงพุทธคุณเป็ นอารมณ์วา่ อยู่ใน
ใจเป็ นต้ น หรื อคือการกาหนดบริ กรรมนิมิตร
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนได้ ,
ระลึกชาติได้
การเกิดขึ ้นพร้ อมแห่งธรรมทังหลายเพราะอาศั
้
ย
ปฏิจจสมุปบาท
กัน, ธรรรมที่อาศัยกันเกิดขึ ้นพร้ อม, การที่สิ่ง
ทังหลายอาศั
้
ยกันๆ จึงเกิดมีขึ ้น
โทสัคคิ

๕๖
ปฏิบตั ิ
ปฏิเวธ
ปฏิเวธธรรม
ปฏิสมั ภิทาญาณ
ปรมาตมัน

ปริ พาชก

ปริ ยตั ิ
ปัจจัตตัง
ปัญญา
ปัญญาญาณ
ผล
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ปฎิปทาอันจะต้ องปฏิบตั ิ ได้ แก่ ไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ปั ญญา
ผลอันพึงบรรลุด้วยการปฏิบตั ไิ ด้ แก่ มรรค ผล
และนิพาน
ธรรมะคือผลอันพึงบรรลุด้วยการปฏิบตั ิ ได้ แก่
มรรค ผล และนิพพาน
ปั ญญาแตกฉาน
อาตมันสูงสุด เป็ นต้ นกาเนิดและที่รวมของทุกสิ่ง
ทุกอย่างในจักรวาล ตามความเชื่อของศาสนา
ฮินดู
ผู้ท่องเที่ยวไป, ผู้จาริ กไป หมายถึงนักบวชหรื อ
นักพรตผู้ถือการท่องเที่ยวจาริ กไปในที่ตา่ งๆ
ปริ พาชกใช้ เรี ยกนักบวชชาย หากเป็ นนักบวช
หญิงใช้ วา่ ปริ พาชิกา, ปริ พาชกปกติใช้ เรี ยก
นักบวชนอกพระพุทธศาสนาเท่านัน้ เช่น สัญชัย
ปริ พาชก สุปปิ ยปริ พาชก ไม่ใช้ เรี ยกเรี ยกภิกษุใน
พระพุทธศาสนา
การเล่าเรี ยน
เฉพาะตน
เข้ าใจภาวะของสิ่งทังหลายตามความเป็
้
นจริ ง
ความสามารถหยัง่ รู้ สิ่งทังหลายตามความเป็
้
นจริ ง
ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสได้ ด้วยมรรค,
ธรรมารมณ์อนั พระอริ ยะพึงเสวยที่เป็ นผลเกิดเอง
ในเมื่อกิเลสสิ ้นไปด้ วยอานาจมรรคนันๆ
้
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ผัสสะ ๖
พุทธวจนะ
พุทโธ
โพธิ สตั ว์
ภพ
ภวตันหา

ภาวนา
มรรค
มรรคมีองค์แปด
มานะ
มิจฉาทิฏฐิ

โมหัคคิ
ระโชหะระณัง
ราคัคคิ

๕๗

ความกระทบ, ความประจวบกับแห่งอายตนะ
ภายใน อายตนะภายนอก และ วิญญาณ
คาพูดของพระพุทธเจ้ า
พระนามหนึง่ ของพระพุทธเจ้ า แปลว่า ผู้ร้ ู ผู้ตนื่
[ตื่นจากความเชื่อที่ถือกันมาผิด] ผู้เบิกบาน
โพธิท่านผู้ที่จะได้ ตรัสรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
ภาวะชีวิตของสัตว์, โลกเป็ นที่อยู่ของสัตว์
ความทะยานอยากในภพ,ความอยากในภาวะ
ของตัวตนที่จะได้ จะเป็ นอย่างใดอย่างหนึง่ อยาก
เป็ นอยากคงอยู่ตลอดไป, ความใคร่ อยากที่
ประกอบด้ วยภวทิฏฐิ หรื อสัสสตทิฏฐิ
สารวมใจให้ แน่วแน่เป็ นสมาธิ
การประพฤติปฏิบตั ิแต่ละขัน้ เปรี ยบเหมือนกับการ
เดินทาง
เรี ยกเต็มว่า อริ ยอัฎฐังคกมรรค แปลว่า “ทางมี
องค์แปดประการ อันประเสริ ฐ ,องค์ ๘ ของมรรค
ความถือตัว, ความสาคัญตนเป็ นอย่างนันอย่
้ างนี ้
เห็นผิด ได้ แก่ ความเห็นผิดจากคลองธรรมตาม
หลักกุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไม่นาไปสู่
ความพ้ นทุกข์
ไฟคือโมหะ ได้ แก่ความหลง ไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจสภาวะ
ของสิ่งทังหลายตามเป็
้
นจริ ง,ไฟแห่งความหลง
ผ้ าเช็ดธุลี
ไฟ คือราคะ ได้ แก่ความติดใจ กระสัน อยากได้ ,
ไฟแห่ง ความปรารถนา

๕๘
รู ป

รู ปธรรม
รู ปสมาบัติ
วัฏสงสาร

วิชชาสาม
วิญญาณ
วิบาก
วิปัสสนา
วิปัสสนาญาณ

วิภวตัณหา
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สภาวะที่แปรปรวนแตกสลายเพราะปั จจัยต่างๆ
อันขัดแย้ ง, ร่ างกาย และส่วนประกอบฝ่ ายวัตถุ
พร้ อมทังพฤติ
้ กรรม และคุณสมบัติของมัน, ส่วน
ที่เป็ นร่ างกับทังคุ
้ ณและอาการ
สภาวะอันเป็ นรู ป, สิ่งที่มีรูป, ได้ แก่รูปขันธ์
ทังหมด
้
การเข้ าถึงสมาบัติ คือคุณวิเศษเป็ นที่อนั บุคคล
เข้ าถึง, การบรรลุขนสู
ั ้ งในชันรู
้ ปฌาน
วงเวียน, การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก,
องค์ประกอบที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันของภวจักร
หรื อสังสารจักร
ความรู้ แจ้ ง, ความรู้ วิเศษ
ความรู้ แจ้ งอารมณ์
ผลแห่งกรรมดีกรรมชัว่ อันทาไว้ แต่ปางก่อน
การฝึ กอบรมปั ญญาให้ เกิดความรู้ แจ้ ง
ตามความเป็ นจริ ง, การเจริ ญปั ญญา
ญาณที่นบั เข้ าในวิปัสสนา ความรู้ ที่ทาให้ เกิด
ความเห็นแจ้ ง เข้ าใจภาวะของสิ่งทังหลายตาม
้
ความเป็ นจริ ง
ความทะยานอยากในวิภพ, ความอยากในความ
พรากพ้ นไปแห่งตัวตนจากความเป็ นอย่างใด
อย่างหนึง่ อันไม่ปรารถนา อยากทาลาย อยากให้
ดับสูญ, ความใคร่ อยากที่ประกอบด้ วยวิภวทิฎฐิ
หรื ออุจเฉททิฎฐิ
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เวทนา
สกิทาคา
สติมา
สมถะ
สมาธิ
สมุทยั

สักกายทิฏฐิ
สังขาร
สังขาราทุกขา
สังขาราอนัตตา
สังขาราอนิจจา
สังคายนา

สัจธรรม

๕๙

การเสวยอารมณ์
ท่านผู้บรรลุสกทาคามิผลแล้ ว, ผู้กลับมาอีกครัง้
เดียว
มีสติ
การฝึ กอบรมจิตให้ เกิดความสงบ, การฝึ กสมาธิ
ความตังมั
้ น่ แห่งจิต, ภาวะที่จิตสงบนิ่งจับอยู่
ที่อารมณ์อนั เดียว
เหตุเกิดแห่งทุกข์, สาเหตุให้ ทกุ ข์เกิด ได้ แก่
ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา
ความเห็นว่าเป็ นตัวของตน เช่น เห็นรูป เห็น
เวทนา เห็นวิญญาณ เป็ นต้ น
สภาพที่ปัจจัยทังหลายปรุ
้
งแต่งขึ ้น,สิ่งที่เกิดจาก
เหตุปัจจัย
สังขารเป็ นทุกข์
สังขารไม่ใช่ตน
สังขารไม่เที่ยง
คือการประชุมตรวจชาระสอบทานและจัด
หมวดหมูค่ าสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า วางลงเป็ น
แบบแผนอันหนึง่ อันเดียวกัน ตามศัพท์
"สังคายนา" หมายถึงสวดพร้ อมกัน
ธรรมที่แท้ , หลักหรื อแก่นของศาสนา

๖๐
สัญชัย

สัญญา
สัทธรรม ๓
สัทธรรมปฏิรูป
สันดาน
สัมปชาโน
สัมมากัมมันตะ
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาวาจา
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ
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สัญชัย เป็ นชื่อของเจ้ าลัทธิ ชื่อว่า เวลัฏฐบุตร
เพราะเป็ นบุตรของเวลัฏฐ สัญชัยเวลัฏฐบุตร
อาศัยอยู่ในกรุ งราชคฤห์ พร้ อมกับปริ พาชกหมู่
ใหญ่ รวมถึงอุปติสสะ(พระสารี บตุ ร)
และโกลิตะ(พระโมคคัลลานะ) ซึง่ ได้ ชวนกันมา
บวชในสานักของสัญชัยปริ พาชก พร้ อมกับ
มาณพ ๕๐๐ คน ต่อมาเมื่ออุปติสสะ(พระสารี
บุตร) ได้ พบพระอัสสชิ และบรรลุโสดาบัน จึง
ได้ มาชวนโกลิตะ(พระโมคคัลลานะ) และสัญชัย
ปริ พาชกไปเฝ้าพระพุทธเจ้ า แต่สญ
ั ชัยปริ พาชก
ปฏิเสธ และพยายามห้ ามปราม เมื่อห้ ามไม่
สาเร็ จ จึงคับแค้ นใจจนกระอักเลือดเสียชีวิต
ความกาหนดได้ หมายรู้ , ความจาได้ หมายรู้
ธรรมที่แท้ , หลักหรื อแก่นของศาสนา
หมายถึงส่วนทังปริ
้ ยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ
พระสัทธรรมเทียม พระสัทธรรมปลอม
อุปนิสยั ที่มีมาแต่กาเนิด
มีสมั ปชัญญะ
กระทาชอบ
เห็นชอบ ความรู้ อริ ยสัจจ์ ๔ ได้ แก่ เห็นไตรลักษณ์
หรื อรู้ อกุศลและอกุศล หรื อเห็นปฎิจจสมุปบาท
เจรจาชอบ
พยายามชอบ
ระลึกชอบ
ตังจิ
้ ตมัน่ ชอบ
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สัมมาสังกัปปะ
สัมมาอาชีวะ
สุ กขวิปัสสโก
สุ ตะ
โสดาธรรม
โสดาบัน
อเจลก
อธิ จิต
อธิ ปัญญา
อธิ ศีล
อนัตตลักขณสู ตร

อนัตตา
อนาคา
อนิจจัง
อภิญญา
อภิธรรม
อรหันต์
อริ ยบุคคล

๖๑

ดาริ ชอบ
เลี ้ยงชีพชอบ
ผู้เห็นแจ้ งอย่างแห้ งแล้ ง คือผู้มไิ ด้ ฌาณ สาเร็ จ
อรหัตด้ วยเจริ ญแต่วิปัสสนาล้ วนๆ
ใฝ่ เล่าเรี ยน
ผู้แรกถึงกระแสธรรม
ท่านผู้บรรลุโสดาปั ตติผล, ผู้แรกถึงกระแสอัน
นาไปสูพ่ ระนิพพานแน่ตอ่ การตรัสรู้ ข้าง
คนไม่น่งุ ผ้ า, คนเปลือย, ชีเปลือย
จิตที่ยิ่งด้ วยสมาธิ
ยิ่งด้ วยปั ญญา
ยิ่งด้ วยศีล รักษาศีลเท่ากับชีวิต
พระสูตรว่าด้ วยความไม่ใช่ตวั ตนของ รู ป เวทนา
สัญญา หรื อเรี ยกอีกประการหนึง่ ว่า อายตนะทัง้
๖ อันได้ แก่สมั ผัสทาง ตา หู จมูก ลิ ้น กาย และใจ
ไม่ใช่ตน
บุคคลผู้ประเสริ ฐ
ไม่เที่ยง
ความรู้ ยิ่งยวด
หลักธรรมและคาอธิบายในรู ปหลักวิชาการล้ วนๆ
ไม่เกี่ยวข้ องด้ วยเหตุการณ์ และบุคคล
ผู้บริ สทุ ธิ์ ไกลจากกิเลส ทาลายกาแพงแห่งสังสาร
จักรได้ แล้ ว
บุคคลผู้ประเสริ ฐ

๖๒
อริ ยสัจ ๔
อรู ปธรรม
อรู ปสมาบัติ
อวิชชา
อังคาส
อัตตกิลมถานุโยค
อัตตา
อัตภาพ
อาตาปี
อาทิตตปริ ยายสู ตร
อายตนภายนอก ๖
อายตนภายใน ๖
อายตนะ
อารมณ์
อาสวะ
อาสวักขยญาณ
อุปาทาน
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ความจริ งอันประเสริ ฐ, ความจริ งของพระอริ ยะ,
ความจริ งที่ทาให้ ผ้ เู ข้ าถึงกลายเป็ นอริ ยะ
สภาวะมิใช่รูป, สิ่งที่ไม่มีรูป, ได้ แก่นามขันธ์ ๔
และนิพพาน
การเข้ าถึงสมาบัติ คือคุณวิเศษเป็ นที่อนั บุคคล
เข้ าถึง, การบรรลุขนสู
ั ้ งในชันอรู
้ ปฌาน
ความไม่ร้ ู แจ้ ง ไม่ร้ ู จริ ง
ถวายอาหารพระ, เลี ้ยงพระ
ทรมานตัวให้ ลาบากเต็มที่
ตน
ลักษณะความเป็ นตัวตนหรื อบุคคล
มีความเพียร
พระสูตรว่าด้ วยความรุ่ มร้ อนของจิตใจ
ที่เชื่อมต่อให้ เกิดความรู้ , แดนต่อแห่งความรู้ ฝ่าย
ภายนอก
ที่เชื่อมต่อให้ เกิดความรู้ , แดนต่อแห่งความรู้ ฝ่าย
ภายใน
สิ่งที่เชื่อมต่อกันให้ เกิดความรู้ , แดนต่อหรื อแดน
เกิดแห่งความรู้
เครื่ องยึดหน่วง
สภาวะอันหมักดองสันดาน, กิเลสที่ไหลซึมซ่าน
ไปย้ อมใจเมื่อประสบอารมณ์ตา่ งๆ
ญาณหยัง่ รู้ ในธรรม เป็ นสิ ้นไปแห่งอาสวะ
ทังหลาย,
้
ความรู้ ที่ทาให้ สิ ้นอาสวะ, ความตรัสรู้
ความยึดมัน่

๖๓
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บรรณานุกรม
ของผู้เรี ยบเรี ยง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕,
พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ อักษรเจริ ญทัศน์, ๒๕๒๖
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต) พ.ศ.๒๕๕๐, พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๕. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์จนั ทร์
เพ็ญ, ๒๕๕๐
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ประวัติ พระอาจารย์บญ
ุ มี
ธมฺมฺรโต (ตระกูลรัมย์)
เจ้ าอาวาส วัดป่ าศรัทธาถวาย
(วัดถ ้าเต่า) ต. หนองอ้ อ
อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี
เกิด เมื่อวันที่ ๗ สิ งหาคม พ.ศ.
๒๔๙๑ ณ บ้ านสี่เหลี่ยม
ต. ห้ วยราช อ. ห้ วยราช จ. บุรีรัมย์
อุปสมบท - ฝ่ ายมหานิกายได้ ๗ พรรษา ระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๗
- ฝ่ ายธรรมยุต ๔๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๕๘ (ปั จจุบนั ) ณ
วัดสุทธจินดา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระธรรม
โสภณ (ปั จจุบนั ) เป็ นอุปัชฌาย์ พระครูปลัดเมธาวัฒน์ เป็ น
กรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เทียน โชติญาโณ เป็ นพระ
อนุสาวนาจารย์
- พรรษาที่ ๑ จาพรรษาศึกษาพระธรรมวินยั ปฏิบตั ิกรรมฐาน
ที่ วัดสุทธจินดา
- พรรษาที่ ๒-๔ ที่วดั รังสีปาลิวนั บ้ านโพน อ. คาม่วง
จ. กาฬสินธุ์
- พรรษาที่ ๕-๑๑ ที่วดั ป่ าบ้ านตาด อยู่ฝึกฝนอบรมกับ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน
- หลังจากนันได้
้ กลับไปช่วยดูแลพระเณรช่วยเหลือหลวงปู่
เขียน ที่วดั ป่ าบ้ านโพนอีก ๖ พรรษา เนื่องจากขณะนันหลวงปู่
้
เขียน อาพาตป่ วยเป็ นอัมพาต และได้ ไปช่วยพระอาจารย์วนั ชัย
วิจิตโต บุกเบิกสร้ างวัดป่ าภูสงั โฆได้ ๓ พรรษา ต่อจากนัน้
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน ได้ ให้ มาช่วยก่อสร้ าง และ
ดูแลวัดป่ าศรัทธาถวาย ตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มาจนถึงปั จจุบนั
รวมเป็ นเวลา ๑๙ พรรษา ซึง่ รวมฝ่ ายมหานิกาย ๗ พรรษา
ฝ่ ายธรรมยุตกรรมฐาน ๓๙ พรรษา ปั จจุบนั อายุ ๖๗ ปี

