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ค ำปรำรภ 

 

          พระโคตมพทุธเจ้าได้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานนานแล้ว  คนในยคุ
ปัจจบุนัไม่มีใครเคยได้สดบัพระสรุเสียงของพระองค์  หนงัสือเล่มนีแ้สดง
ให้เห็นว่า ที่พระพทุธวจนะยงัคงอยู่ ล้วนได้รับการถ่ายทอดโดยอาศยัการ
จดจ าท่องบ่นของพระสาวกผู้ทรงปฏิเวธธรรม เป็นพระสาวกผู้ ไม่เคยคิด
จะตัง้ตนเป็นศาสดา 

 

มีบางส านักปฏิเสธค าของพระสาวกแม้แต่ของพระสารีบุตร   
ผู้ เป็นเอตทัคคะด้านปัญญา สามารถแสดงอริยสัจได้เท่าเทียมกับ  
พระพุทธองค์  ฉะนัน้ผู้ปฏิเสธค าของพระอริยสาวก จึงเป็นผู้ปฏิเสธ  
พระพทุธวจนะเสียเอง 
 

หากการบรรลมุรรค ผล นิพพาน เป็นเพียงความฝันท่ีไม่กล้าฝัน  
และไม่รู้ว่าจะสามารถท าส าเร็จได้ในชาติไหน  หนงัสือเล่มนีจ้ะท าให้เกิด
พลงัใจเข้มแข็งท่ีจะบ าเพ็ญเพียรสัง่สมบญุบารมี เพ่ือให้มีโอกาสได้เกิดใน
สมัยพุทธกาลข้างหน้า ได้สดับตรับฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ของ  
พระศรีอริยเมตไตรยพทุธเจ้า ด้วยความหวงัสดุท้ายว่าเราอาจเป็นบุคคล
ประเภทพทุธเวไนย 

 

ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต ที่ได้เมตตา
อนญุาตให้กระผมได้มีโอกาสถอดค าบรรยาย และเรียบเรียงเป็นหนงัสือ   
เพ่ือเผยแผ่พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ด ารงอยู่  
มัน่คงยืนนาน 

 

และขอขอบพระคณุ และอนโุมทนาญาติธรรมทกุทา่นที่ได้ให้การ
ช่วยเหลือสนบัสนนุการพิมพ์หนงัสือในครัง้นี ้

 

                                              บรรณธรรศ บรรลือศกัดิ์กลุ 
                    กนัยายน ๒๕๕๘ 
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ในงานมทิุตาจิตอายวุฒันมงคล 
ครบรอบ ๘๘ ปี ๖๘ พรรษา หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ๑ 

วนัท่ี ๑ ธนัวาคม พระพทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่านาคณู อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี 

 
ท่านทัง้หลายคงจะแปลกใจ ท าไมอยู่ๆ หลวงพ่อบุญมี๒ ถงึโผล่

ขึน้มา แปลกใจไหม คงไมแ่ปลกใจ ในเม่ือพ่อแมค่รูอาจารย์ท่านเมตตา เรา
ก็พร้อมท่ีจะพดูธรรมะเพ่ือบชูาท่าน หลวงปู่ บญุมี ปริปณุโณ เอ้า ใครท าธุระ
เสร็จแล้วรีบขึน้มา กาลที่เป็นอดุมมงคล คือการที่ฟังอรรถ ฟังธรรม ไม่
ส าคญัวา่ค ่า ไมส่ าคญัว่าดกึ ไมส่ าคญัวา่หวัค ่า ท่ามกลาง ใกล้สวา่ง ช่วง
ไหนระยะไหน เป็นระยะเป็นเวลาท่ีเป็นอดุมมงคลทัง้นัน้ พวกเรารีบมาเอา
มงคลเข้าสูห่วัใจตอ่ 

โอกาสนีเ้ป็นโอกาสท่ีเป็นอุดมมงคล ขอถือโอกาสนี ้ขอกราบ
คารวะ ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์หมู่เพ่ือนสหธรรมิก 
พวกเราทายก ทายิกา โดยเฉพาะพวกเราก็เป็น ศิษยานุศิษย์ลูกหลานของ
หลวงตา๓ ศิษยานุศิษย์ลูกหลานของหลวงปู่ บุญมี ปริปุณโณ  ซึ่งท่าน
เปรียบเสมือนพ่ีใหญ่ของพระเราท่ีเป็นอยู่ในทกุวนันี ้ 
 
๑. หลวงปู่ บญุมี ปริปณุโณ วดัป่านาคณู ต าบลบ้านผือ อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี 
๒. พระอาจารย์บญุมี  ธัมมรโต วดัป่าศรัทธาถวาย (วดัถ า้เตา่) ต าบลหนองอ้อ  
    อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
๓. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด  
    จงัหวดัอดุรธานี 
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          เมื่อวนัที่ ๑๒ สิงหาที่แล้ว  เป็นวนัครบรอบวาระ ๑๐๒ ปี  ของ
หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโณ เมื่อวนัท่ี ๘ กนัยายน ท่ีแล้วก็เป็นวาระ
ครบรอบ ๙๒ ปี ๖๔ พรรษาของหลวงปู่ลี กุสลธโร๑ วาระนี ้ค ่าวนันี ้และ
พรุ่งนี  ้เป็นวาระเป็นอุดมมงคลอีกวาระหนึ่ ง หลวงปู่บุญมี๒ ของเรา
อายุวฒันะมงคลของท่านอายุครบเท่าไร ๘๘, ๘๙ ครบรอบ ๘๘ เข้า ๘๙, 
พรรษา ๖๘ หลวงปู่บุญมี๒ ของเราน่ีก่อนหลวงปู่ลี๑ ๔ พรรษา ใช่ไหม 
          พวกเราศิษยานุศิษย์เราจะเพิกเฉยกับวาระท่ีเป็นอุดมมงคลอย่างนี ้
ไม่ได้  พวกเราต้องหาโอกาสมาร่วมงานให้ได้ พอเรามาแล้วเราก็มีโอกาส
ให้ทาน ด าริตัง้ใจจะรักษาศีล และก็ตัง้ใจจะส ารวมระวังมาร่วมประกอบ
พิธี ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กราบไหว้ครูบาอาจารย์ ไม่เคยเห็นองค์
นัน้ โอ้คราวนีไ้ด้เห็น ไม่เคยเห็นองค์นี ้โอ้คราวนี ไ้ด้เห็น เพราะวันส าคัญ
เช่นนีท้่านมารวมกัน เราก็ได้กราบก็ได้ไหว้แม้อาตมาภาพก็โผล่มาให้เห็น
เช่นเดียวกัน เพราะเราก็เป็นลูกหลานหลวงตา๓เป็นลูกหลานของหลวงปู่
บุญมี ปริปุณโณ๒ เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่ีเป็นอยู่ทุกวนันี ้ท่านเป็นผู้หลกั
ผู้ ใหญ่ ท่านเป็นหลกัเป็นประธาน พวกเราต้องเสียสละมา เราจะเห็นว่าลูก
ศิษย์ลูกหา เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของหลวงตา๓   เรียกรวมทัง้หมด
เป็นจ านวนมากวนันี ้ทัง้พระเจ้าพระสงฆ์เป็นจ านวนมาก พวกเราญาติโยม
อบุาสกอบุาสิกาเป็นจ านวนมาก มาร่วมกนัเอามงคลเข้าสูห่วัใจ 
 
 
๑. หลวงปู่ ล ีกสุลธโร วดัเกษรศิลคณุธรรมเจดีย์ (วดัภผูาแดง) ต าบลหนองอ้อ  
     อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
๒. หลวงปู่ บญุมี ปริปณุโณ วดัป่านาคณู ต าบลบ้านผือ อ าเภอบ้านผือ จงัหวดั   
     อดุรธานี 
๓. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด จงัหวดั   
     อดุรธาน ี
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ท่านพระอาจารยอิ์นทร์ถวาย๑ ท่านเมตตาให้ธรรมะพวกเราเป็น
เวลาถงึชัว่โมงคร่ึง ท่านวา่จะพดูนิดหน่อย ท่านพดูฟังราบเรียบลื่นธรรมกถึก 
ชีแ้จงอรรถธรรมให้พวกเราได้ยินได้ฟัง ปรารภถงึเร่ืองบูชาหลวงปู่ บญุมี และ
ก็ปรารภถึงเร่ืองสิ่งท่ีล่วงไปสิน้ไป ขะยะวะยะธมัมา สังขารา๒ สังขาร๓ ของ
เราของท่านของใคร ล่วงไปล่วงไปล่วงไป ขะยะสิน้ไป วะยะเสื่อมไป เสื่อม
ไปสิน้ไป ขะยะวะยะธัมมา สงัขารา สงัขาร ทัง้หลายเสื่อมไปสิน้ไป สงัขาร
ทัง้หลายไม่เคยคงท่ี สงัขารทุกอย่างทัง้ท่ีมีใจครอง ไม่มีใจครอง ไม่เคยคงท่ี 
ไม่เคยหยุดน่ิงอยู่กับท่ีไม่ว่าจะเป็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นสตัว์ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ
รอบข้างตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพัดลมทุกอย่างสารพัดที่อยู่รอบข้างตัว
เรา ไม่มีสังขารใดแม้เม็ดหินเม็ดทรายท่ีจะอยู่คงท่ีได้ ผู้ เห็นสัจธรรม๔ ข้อนี ้
คือพระพุทธเจ้าของเราขะยะวะยะธมัมา สงัขารา พวกเราร าพึงร าพนัได้ยิน
ได้ฟังเร่ืองเหล่านี  ้เป็นเหต ุให้ เราไม่ประมาทไม่ม ัวเมาไม่นิ ่งนอนใจ 
เพราะฉะนัน้รีบมาใครยังไม่ขึน้มา รีบมา มาท าให้เกิดอุดมมงคลในใจเรา
อีกวาระหนึง่ 
          ทีแรกผู้ จัดวาระปรารภธรรมคิดว่าจะให้มีแค่ ๑ กัณฑ์ แต่เราขอให้
เป็น ๒ วาระก็แล้วกนั ท่ีจะสมภาคสมภูมิท่ีสดุต้องเป็นครูบาอาจารย์ เพราะ
หน้าท่ีการให้ธรรมะนัน้  เป็นหน้าท่ีของพระมหาเถระ  ท่านทัง้หลายจงจ าให้
แม่น เป็นหน้าท่ีของพระมหาเถระ เราเป็นผู้ น้อยอยู่ๆ เราโดดขึน้มาอย่างนี ้
ไมใ่ช่นิสยัของเรา เราเคยพดูธรรมะในท่ีหลายแห่ง เราจะพดูในลกัษณะเวลา
หมู่เพ่ือนขดัเขินหาผู้แสดงไม่ได้จริงๆ เท่านัน้ เราถงึจะขึน้  ครูบาอาจารย์นัง่
เตม็ไปหมดไมใ่ช่วิสยัของเรา เหมือนอย่างท่ีเรา 
 
๑. พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนัตสุสโก วดัป่านาค าน้อย บ้านนาค าน้อย ต าบล
บ้านก้อง    อ าเภอนายงู จงัหวดัอดุรธานี                 
๒. สงัขารทัง้หลาย มีความเสือ่มไปเป็นธรรมดา 
๓. สภาพท่ีปัจจยัทัง้หลายปรุงแตง่ขึน้, สิง่ที่เกิดจากเหตปัุจจยั 
๔. ธรรมที่แท้, หลกัหรือแก่นของศาสนา 
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๗ 
ไปท่ีสวนแสงธรรม๑ เราไปท่ีสวนแสงธรรม ลกูศิษย์ลกูหาท่ีไป โอ๋มีแต่ลูก
ศิษย์ของหลวงตา๒ ทัง้นัน้  เคยฟังแต่ยอดธรรมะมาแล้วทัง้นัน้  ไอ้แค่เราไป
นั่งตรงนัน้ซึ่งเป็นท่ีใกล้ๆ ท่ีหลวงตา๒ เคยนั่ง เราก็โอ๊ยรู้สึก เอ่อ มันรู้สึก
อย่างไรบอกไม่ถูก เน่ืองจากว่าเราเคยอยู่ใกล้ท่าน   ด้วยเหตุท่ีเรามีความ
เคารพมีความย าเกรงด้วย มีความเคารพด้วย ไม่ใช่เคารพย าเกรงเฉพาะรูป
เหมือนท่าน รูปท่าน แม้แต่สถานท่ีของท่านเราก็ยังรู้สึกเคารพย าเกรง 
โอกาสท่ีเราจะปรารภธรรมะสู่กนัฟังเรา เราก็ไม่กล้าท าเพราะมนัเคารพ มนั
ย าเกรงน่ีเอง แต่คราวนีอ้าศยัความประสงค์ของหมู่เพ่ือน อาศยัเมตตาของ
หมูเ่พ่ือน ไปกราบเรียนขอโอกาสหลวงปู่ บญุมี หลายวาระหลายครัง้ หลวงปู่
ท่านก็เมตตาไม่ใช่อยู่ๆ ก็กระโดดขึน้มาเฉยๆ เราก็มาพูดเพ่ือเป็นการบูชา
คณุของหลวงปู่  ก็แล้วกัน พวกเราทัง้หลายฟังได้ก็ฟัง ฟังไม่ได้ก็ต้องฟัง พูด
คร่ึงชั่วโมงก็ต้องฟัง พูดหนึ่งชั่วโมงก็ต้องฟังก็แล้วกัน ท่านอาจารย์อินทร์ 
ท่านเมตตาหนึ่งชัว่โมงคร่ึง เอ๊ะ เราจะเอาเท่าไร ๒ ชัว่โมงไหวไหม  ไหวไหม 
๒ ชัว่โมง 
          เราจะทราบได้ว่าวาระนีผู้้ ท่ีจะขึน้มาตัง้ใจนั่งฟังจะมีบุคคลอยู่ ๒ 
ประเภท ประเภทหนึ่งมีความจงใจอยากได้ยินได้ฟังเสียงอรรถ เสียงธรรม
อย่างแท้จริงในหวัใจ ไมม่ีอะไรมาบีบบงัคบั  ไมม่ีความจ านนจ าใจอะไร 
ทัง้นัน้ เป็นผู้สมคัรใจ เป็นผู้ หิวกระหายต่อเสียงอรรถ เสียงธรรม น่ีประเภท
หนึ่ง เป็นผู้ ตัง้ใจจะฟังอรรถฟังธรรม อีกประเภทหนึ่งน่าจะมีน่าจะมี อยาก
ฟังวาทะของหลวงพ่อบุญมี จริงหรือไม่จริง ดเูอาก็แล้วกนั ฮ๋า ไม่ใช่ท้าทาย
ไม่ใช่ท้าทาย ธรรมของพระพุทธเจ้านัน้ ถ้าเราจะเทียบจะไม่เหมือนปลาเน่า 
ปลาเน่าถ้าเจ้าของไมเ่ร่ขายปลาก็ย่ิงเน่าเละ 
 
๑. ตัง้อยูท่ี่ถนนพทุธมณฑลสาย ๓ แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพฯ มีพืน้ท่ี  
๑๒ ไร่     เป็นส านกัสงฆ์ที่หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน มาจ าวดัเวลาเดินทาง
มากรุงเทพฯ 
๒. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด จงัหวดั
อดุรธาน ี
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แต่ธรรมะ ของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเดือดร้อน ใครสนใจก็รับเอาไป ใคร

ไมส่นใจก็เป็นเร่ืองธรรมดา เพราะธรรมะของพระพทุธเจ้า ไมใ่ช่ประเภทปลา
เน่า ใครจะรู้จกัก็ตาม ใครจะไม่รู้จกัก็ตาม ใครสามารถท าได้ฝึกฝนอบรมได้
ในหวัใจของใครของเรา เป็นปัจจตัตงั๑สามารถรู้เข้าใจได้เฉพาะตนของตน 
เอาแต่พวกเรา ในเม่ือเราสนใจในรอบดกึอย่างนี ้เวลาเท่าไรแล้ว ๓ ทุ่ม ๒๐ 
ยังไม่ดึกนะ เขาเท่ียวกันตี ๒ ตี ๓ แล้วค่อยไปนอนก็ยังมี นอนตี ๓ ลุก ๓ 
โมงเช้าก็มี เขาก็ยงัไปเท่ียวเตร็ดเตร่ได้อย่างสบาย แต่พวกเราเอาสาระแก่น
สารท่ีเป็นธรรมะมาสูห่วัใจของเรา เราเห็นวา่เร่ืองการหลบัการนอนเป็นเร่ือง
เลก็น้อย 
           เพราะฉะนัน้วันนีเ้ราตัง้อกตัง้ใจฟังธรรม ให้เราท าความเข้าใจ ๒ 
ประเดน็ ประเดน็หนึง่ให้เราตัง้ใจนัง่ภาวนา๒ พุทโธ๓ พทุโธ พทุโธ พทุโธ  
ก าหนดลมหายใจเข้าด้วย หายใจออกด้วย หายใจเข้าพทุ หายใจออกโธ นัง่
ภาวนาฟังไป หลวงตา๔ท่านจะสอนอย่างนีทุ้กระยะทุกครัง้ท่ีพวกเรานั่งฟัง 
ฟังเทศน์ภาคปฏิบติั๕ ภาคภาวนา เรานัง่ภาวนา ตัง้ตวัเองนัง่ภาวนาเลย พุท
โธ พทุโธ พทุโธ พทุโธ น่ี อนันีค้ือประเดน็หนึง่ อีกประเดน็หนึง่ถ้าหากจิตของ
เรามนัไมอ่ยู่ มนัตกมาจากพทุโธ ให้มนัอยู่กบัเสียงธรรม พอเรารู้สกึวา่เราอยู่
กับเสียงธรรมจิตมันเกาะกับเสียง ธรรม เราก็เกาะไปเร่ือยๆ พอจิตเร่ิมไม่
เกาะเสียงธรรมท่ีท่านพดู ให้เราขยบัมาอยู่กบัค าวา่ พทุโธ ท่านฟังอยู่อย่างนี ้
สิน้ระยะเวลาไป ๒๐ นาที ๓๐ นาที ย่ิงสิน้ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง เราท าได้
อย่างนีต้ลอด มนัจะเป็นการฝึกการฝืน มันจะเป็นรากเป็นฐาน มนัจะเป็น
อนุสรณ์ในการท่ีเราตัง้อกตัง้ใจภาวนา เป็นครัง้คราวให้กบัเราได้เป็นอย่างดี 
 
๑. เฉพาะตน                                                           
๒. ส ารวมใจให้แนว่แนเ่ป็นสมาธิ  
๓. พระนามหนึง่ของพระพทุธเจ้า แปลวา่ ผู้ รู้ ผู้ตื่น [ตื่นจากความเช่ือทีถื่อกนัมาผิด] ผู้
เบิกบาน   
๔. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด จงัหวดั
อดุรธาน ี
๕. ปฎิปทาอนัจะต้องปฏิบตัิ ได้แก่ ไตรสกิขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
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          อย่ าลื มน ะก าห นดภาวน าพุ ท โธ  พุ ท โธ  ใค ร เคยภาวน า 
สะดวกสบายยงัไงเราก็ภาวนาไป พอมนัตกจากพุทโธ ไปอยู่กบัค าเทศน์ ถ้า
หากมันเกาะค าเทศน์ เราให้เกาะไป มีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราฟังเสียง
ธรรมเข้าใจเนือ้หาของอรรถธรรม  แต่ถ้าหากมนัรู้สกึว่ามนัจะเร่ิมเลือนลาง
ไป เราก็ขยับมาอยู่กับค าว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ การฟังธรรม
ภาคปฏิบตัิ จงึมีความส าคญั บางคนเขาก็วา่ฟังยงัไงมนัก็เป็นปริยติั๑ อยู่นัน้
แหละ ฟังยังไงมันก็เป็นปริยัติอยู่นัน้แหละ หลวงตา๒ ท่านว่า เราฟังธรรม
ภาคปฏิบตัิด้วย และนัง่ปฏิบตัิไปด้วย ท่านวา่ได้ผลมากกว่าเราท าโดยล าพงั 
น่ีหมายความว่าคนท่ีตัง้ตัวเองยังไม่ได้  ได้ผลมากกว่าเราท าโดยล าพัง 
เพราะฉะนัน้เรายึดหลกัของหลวงตา๒ ท่านสอนเอาไว้ แม้แต่เสียงส่งมาท่ี
เสียงของผู้ เทศน์ ท่านก็ไม่ให้ส่งมา ท าความรู้อยู่เฉพาะใจของตวัเอง อยู่กบั
พุทโธ พุทโธ ก็ให้อยู่กับพุทโธ พุทโธ ถ้าไม่อยู่กับค าว่าพุทโธ พุทโธ มันมา
เกาะอยู่กบัเสียงธรรม แล้วเกาะไปเร่ือยๆ เกาะเหมือนกนักบัคมท่ีสดุ แหลม
ท่ีสดุ คมท่ีสดุ เกาะอยู่กบัเสียงธรรม เราก็เกาะไปเร่ือยๆ เกาะไปเร่ือยๆ เกาะ
ไปเร่ือยๆ ท าให้จิตใจดวงนัน้ได้ผล ได้ผลมากกวา่ท าโดยล าพงั  

เบือ้งแรกท่านอาจารย์อินทร์ ท่านปรารภถึงพุทธวจนะ๓ เดี๋ยวนีค้น
เอาพุทธวจนะไปประกาศ ไปเผยแพ ร่ เอาธรรมจากพระโอษฐ์ของ
พระพทุธเจ้าไปประกาศไปเผยแพร่ดงัระเบิดเลยอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ก็ถกูต้องแล้ว 
ตอนนี ้ท าไมท่านจึงปรารภขึน้ เพราะว่ามนัเป็นอย่างนัน้จริงๆ พุทธวจนะ ก็
คือค าพูดของพระพุทธเจ้า พวกเราสาวกก็ประกาศเรียนรู้บอกสอนกนัอยู่
แล้ว   เขาบอกว่าพระสงฆ์สาวกทุกวนันีไ้ม่ค่อยจะเอา 
 
๑. การเลา่เรียน 
๒. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด  
จงัหวดัอดุรธานี 
๓. ค าพดูของพระพทุธเจ้า 
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ธรรมะของพระพุทธเจ้าจากปากของพระพุทธเจ้า มาเผยแพร่มาประกาศมา
บอกมาสอน มกัจะเอาแต่ธรรมะของพระสาวกมาสอน เช่นอย่างมกัจะพูด
กันว่าท าไมเราต้องติดใจกับครูบาอาจารย์ ท าไมเราต้องติดใจกับค าว่า
บุคคล ท าไมเราไม่ติดใจในธรรม ท าไมเราไม่ถือธรรม ไม่เคารพธรรม ก็
ธรรมะท่ีจะพึงเกิดขึน้ได้ มาแจกมาแจงมาแสดงให้เราปรากฎได้ก็เพราะ
บุคคลไม่ใช่หรือ เราพูดได้อย่างเต็มปาก เน่ืองจากพวกเราได้ยินได้ฟังเสียง
อรรถเสียงธรรมของหลวงตา๑ หลวงปู่เสาร์๒ หลวงปู่มัน่๓ถือวา่เป็นบคุคลท่ี
แสดงความเป็นพระอรหันต์๔ ให้ปรากฏในโลกปัจจุบันเป็นผู้ ท่ีแสดงความเป็น
พระอรหนัต์ ให้ปรากฏในโลกปัจจบุนั ทีนีห้ลวงตา๑ท่านก็สืบทอดมาจากหลวง
ปู่มัน่๓ หากเราจะพูดอีกอนัหนึง่ หลวงตา๑ ท่านก็เป็นผู้หนึง่ท่ีแสดงความเป็น
พระอรหันต์   ให้ปรากฎในโลกปัจจุบันท่านทัง้หลายฟังแล้วท่านมีความ
ขดัแย้งอยู่ในใจไหม ท่านไม่ขดัแย้งในใจเราพูดตามท่าน เราพูดตามท่าน เรา
ฟังค าพูดเหลา่นีแ้ล้วเราได้ก าลงัใจขอให้เราทุกคนตัง้มัน่ และได้ก าลงัใจจาก
ค าสอนท่ีครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอน เพราะครูบาอาจารย์เหล่านัน้ 
ท่านไม่ได้ตัง้ตนเป็นศาสดา ท่านตัง้ตนเป็นสาวก ศึกษาและฝึกหัดปฏิบัติ
ตามค าสอนของพระศาสดาอย่างย่ิงยวด จึงมีผลปฏิเวธธรรม๕ ในหัวใจ น า
ธรรมะค าสอนของพระศาสดามาแจกแจงท าให้ตืน้เขินคือเข้าใจตามได้ง่าย
ขึน้ จึงเป็นเหตุเพ่ิมก าลงัใจ เพ่ิมความหวงั แก่ผู้ตัง้ใจปฏิบัติ พ้นทุกข์๖ ได้จริง
มาแล้ว 
 
๑. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด จงัหวดัอดุรธานี 
๒. พระครูวิเวกพทุธกิจ (หลวงปู่ เสาร์ กนัตสีโล) "วดัดอนธาต ุบ้านทรายมลู  
     อ าเภอพิบลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 
๓. หลวงปู่ มัน่ ภริูทตัโต วดัป่าสทุธาวาส ต าบลธาตเุชิงชิม อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
๔. ผู้บริสทุธ์ิ ไกลจากกิเลส ท าลายก าแพงแหง่สงัสารจกัรได้แล้ว  
๕. ธรรมะคือผลอนัพงึบรรลดุ้วยการปฏิบตัิ ได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน 
๖. สภาพที่ทนได้ยาก, ความทกุข์, ความไมส่งบ  
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         ใครเป็นคนอุ้มชพูทุธวจนะนัน้มา สทัธรรม ๓๑ ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ  
อะไรอุ้มชูพระศาสนามา สิ่งท่ีอุ้มชูพระศาสนามาก็คือ ปฏิเวธธรรมปฏิเวธ
ธรรมคือผลของการปฏิบัติ ปรากฏในใจของพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้า
ท่านให้ความส าค ัญกับพระสงฆ์สาวก แต่คนที่เขาเอาพุทธวจนะมา
เผยแพร่ในปัจจุบันบางส านักเขาก าลงัจะตดัสาวกออก แตเ่ขาไมต่ดัตวัเขา
เองออก ฟังดใูห้ดีก็แล้วกนั ฟังให้เป็นธรรม   

พระสงฆ์สาวกเหล่านัน้ ท่านทรงธรรมะของพระพุทธเจ้ามาได้ด้วย
อะไร ด้วยความเป็นธรรม ด้วยความเข้าถึงธรรม ท่ี เรียกว่าปฏิเวธธรรม
เพราะฉะนัน้อรรถธรรมของพระพุทธเจ้า สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนัน้สืบ
ทอดมาได้เพราะปฏิเวธธรรม จริงอยู่ท่านพูดถึงสัทธรรม  ๓ สัทธรรมคือ
ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ การได้ยินได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึง่กนั  และกัน
เป็นปริยัติ เมื่อได้ยินได้ฟังได้เข้าใจ เอาไปใคร่ครวญอย่างท่ีเรียกว่าสุตะ๒ 
เม่ือสตุะได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปจินตะ๓ ไปนกึไปคิดไปวินิจฉัยไปใคร่ครวญ 
เป็นจินตะ เป็นปัญญา๔ เป็นปัญญาญาณ๕เป็นทัสสนะ๖ เป็นญาณทัส
สน ะ ๗  เป็น ว ิป ัส ส น า ๘  เป็น ว ิป ัส สน าญ าณ ๙  แท้จริงหลักใหญ่ ท่ี
พระพทุธเจ้า ท่านทรงแสดง ก็เหมือนอย่างท่ีเราสวด 
 
 ๑. ธรรมที่แท้, หลกัหรือแก่นของศาสนา หมายถงึสว่นทัง้ปริยตัิ ปฏิบตัิ และ
ปฏิเวธ 

 ๒. ใฝ่เลา่เรียน 
 ๓. การคิดพิจารณา 
 ๔. เข้าใจภาวะของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจริง 
 ๕. ความสามารถหยัง่รู้สิง่ทัง้หลายตามความเป็นจริง 
 ๖. หน้าที่เห็นรูป ได้แก่ จกัขวุิญญาณ 
 ๗. ความหยัง่รู้หยัง่เห็นครบ ๓ รอบ หรือปริวฎัฎ์ ๓ แหง่ญาณทสัสนะ 
 ๘. การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง, การเจริญปัญญา 
๙. ญาณที่นบัเข้าในวิปัสสนา ความรู้ที่ท าให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจภาวะของ
สิง่ ทัง้หลายตามความเป็นจริง 
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ธรรมจกัร๑ ท่ีผ่านไปแล้ว โดยท่ีท่านยกธรรมทางด าเนิน หนทาง ๓  หนทาง  
กามสุขลัลิกานุโยค๒ ประกอบตนพวัพนัในกาม๓ เป็นทางสายหนึง่ น่ีเป็น 
ทางท่ีหย่อน  อตัตกิลมถานุโยค๔ เป็นทางอีกทางหนึง่ เป็นทางประกอบตน 
ให้เหน็ดเหน่ือยเปล่า และท่านประทานเส้นทางใหม่ให้พวกเราเดิน
ม ัชฌิม าปฏิปท า ๕   สัมม าทิฏฐิ ๖   สัมม าสังก ัปปะ ๗  สัมม าวาจา ๘

สัมมาก ัมม ันตะ ๙  สัมมาอาชีวะ ๑๐  สัมมาวายามะ ๑๑  สัมมาสติ๑ ๒ 
สัมมาสมาธิ๑๓ สรุปลงแล้วก็คือต้องเก่ียวข้องกับศีล ท าศีลอย่างย่ิงจนเป็น
อธิศีล๑๔ ศีลอย่างสงู จิตจะต้องเก่ียวข้องกบั สมาธิ๑๕ ท าสมาธิ๑๕ ให้ย่ิงจนได้
ช่ือวา่อธิจิต๑๖ เก่ียวข้องกบัปัญญา ต้องท าปัญญาให้ย่ิงท่ีท่านเรียกวา่ 
 
  ๑. ธัมมจกักปัปวตันสตูร หมายถึงพระสตูรที่หมนุวงล้อแหง่ธรรมให้เคลื่อนไป 
  ๒. หมกมุน่อยูด้่วยกามสขุ  
  ๓. ความใคร่, ความอยาก,ความปรารถนา, สิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนา  
  ๔. ทรมานตวัให้ล าบากเต็มที่  
  ๕. ทางสายกลาง เป็นข้อปฏบิตัิที่จะน าไปสูค่วามหลดุพ้น ไมต่ิดข้องในที่สดุทัง้สอง     
       คือ กามสขุลัลิกานโุยค และอตัตกิลมถานโุยค 
  ๖. เห็นชอบ ความรู้อริยสจัจ์ ๔ ได้แก่ เห็นไตรลกัษณ์ หรือรู้อกศุลและอกศุล หรือเห็น        
       ปฎิจจสมปุบาท  
  ๗. ด าริชอบ  
  ๘. เจรจาชอบ  
  ๙. กระท าชอบ  
๑๐. เลีย้งชีพชอบ  
๑๑. พยายามชอบ  
๑๒. ระลกึชอบ  
๑๓. ตัง้จิตมัน่ชอบ 
๑๔. ยิ่งด้วยศีล รักษาศลีเทา่กบัชีวิต 
๑๕. ความตัง้มัน่แหง่จิต, ภาวะที่จิตสงบน่ิงจบัอยูท่ี่อารมณ์อนัเดียว  
๑๖. จิตที่ยิ่งด้วยสมาธิ  
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อธิปัญญา๑ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญาจึงเป็นเกณฑ์ท่ีจะท าให้เราถือตาม 
ประพฤติตาม ปฏิบัติตาม เข้าไปสู่มรรค๒ สู่ผล๓ ท่ีพระพุทธเจ้าท่านทรง
แสดงไว้ได้   

ถ้าเป็นเส้นทางอื่น กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค  
ค าว่าย่ิงเกินไปคือไม่ใช่ทาง ค าว่าหย่อนเกินไปคือไม่ใช่ทางตรัสรู้ คือ
เส้นทางปฏิบัติ ท่ีผิดเป้าประสงค์ คือเดินผิดทาง จะถึงเป้าประสงค์ได้
อย่างไร แม้แต่พวกเราเดินตามอริยมรรคมีองค์แปด๔ แล้วก็ตามถ้าย่อ
หย่อนก็ไปไม่ถึงอยู่ดี บางทีสอนกนัสอนเร่ืองอภิธรรม๕ บางทีสอนกันเร่ือง
พุทธวจนะกันอยู่ สอนกันเร่ืองธรรมจากพระโอษฐ์อยู่ บางทีก็เข้าใจว่า 
ปริยตัิเหล่านัน้เป็นปฏิบตัิก็มี แต่สายวดัป่าครูบาอาจารย์เรา 
ท่านพูดถึงปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ เหมือนอย่างท่ีพวกเราได้ยินได้ฟังหลวง
ปู่ เสาร์ มีคนไปถามวา่ ท่านให้ภาวนา พทุโธ พุทโธ พุทโธ ภาวนาพุทโธ แล้ว
ได้อะไร ภาวนาพุทโธ แล้วเห็นอะไร หลวงปู่ เสาร์ตอบว่าไม่ต้องถาม ไป
ท า ไม่ต้องถามไปท า ท าให้มาก เจริญให้มาก คือท่านให้ไปปริยตัิ  แล้วต้อง
ไปปฏิบตัิ จงึจะมีปฏิเวธ  

ธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีท่านพูดพอประมาณ ๘๔๐๐๐ 
พระธรรมขนัธ์ เท่ากบัใบไม้ในก ามือเท่านัน้เอง มีอยู่วนัหนึง่พระพทุธองค์ 
ประทบัอยู่ท่ีป่าประดูล่ายกบัพระอานนท์    ถามพระอานนท์วา่ใบไม้ใน 
 
๑. ย่ิงด้วยปัญญา  
๒. การประพฤติปฏิบตัิแตล่ะขัน้ เปรียบเหมือนกบัการเดินทาง  
๓. ผลท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการละกิเลสได้ด้วยมรรค, ธรรมารมณ์อนัพระอริยะ
พงึเสวย  
     ท่ีเป็นผลเกิดเองในเม่ือกิเลสสิน้ไปด้วยอ านาจมรรคนัน้ๆ  
๔. เรียกเตม็ว่า อริยอฎัฐังคกมรรค แปลวา่ “ทางมีองค์แปดประการ อนั
ประเสริฐ , องค์ ๘ ของมรรค  
๕. หลกัธรรมและค าอธิบายในรูปหลกัวิชาการล้วนๆ ไมเ่ก่ียวข้องด้วย
เหตกุารณ์และบคุคล 
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ป่าประดลูายน่ี ในป่าทัง้หมดกบัใบไม้ในก ามือเราน่ี  อนัไหนจะมากกวา่  
อานนท์ตอบใบไม้ในป่ามากมายมหาศาลพระเจ้าข้า ใบไม้ในมือพระองค์ 
นิดหน่อยหยิบมือเดียว นิดหน่อยเท่านัน้เอง แต่ถ้าหากเราเข้าใจ  
เร่ืองการเข้าถึงธรรมแล้ว ใบไม้ในก ามือกับใบไม้ท่ีอยู่ ในป่าไม่มีอะไร
แตกต่างกัน พระสงฆ์สาวกที่ท่านตัง้ใจมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ เข้าสู่
หลกัท่ีท่านเรียกว่าปฏิเวธ ปฏิเวธอย่างแท้จริงนัน้ หมายความว่าท่านเข้าถงึ
ธรรม เมื่อท่านเข้าถึงธรรมแล้วท่านก็รู้จักหมด โอ้อยู่ในก ามือที่ท่านสอนก็
ใบไม้ อยู่ในป่าก็ใบไม้ พระปฏิบัติครูบาอาจารย์ของเราทัง้หลายท่ีท่านเอา
มาสอนลกูศิษย์ลกูหานัน้ ท่านจะเอาความรู้ความเห็นแปลกๆ มาสอนพวกเรา 
ท่านอาจจะเอาใบไม้ในก ามือของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็ได้ ท่าน
อาจจะหยิบเอาใบไม้ในป่ามาบอกมาสอนเราก็ได้เพราะใจท่านเข้าถงึธรรม 
จิตเร่ิมถงึกระแสธรรมตัง้แตโ่สดาธรรม๑ก็เร่ิมรู้ได้แล้ว  

เราฟังดตู้นต านานของพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าปรินิพพาน  
ไปแล้ว ๓ เดือนจึงมีการท าปฐมสงัคายนา๒ มีพระอานนท์เป็นผู้ วิสชันา พระ
ธรรม มีพระอุบาลีเป็นผู้ วิสชันาพระวินัย แค่ ๓ เดือนแค่นัน้แหละ  ผู้ เข้าถึง
ธรรมจะรู้จกัเข้าใจทัว่ถงึอยู่ในหวัใจของท่าน แต่ผู้ ท่ียงัไม่เข้าถงึธรรม ก็คือยงั
เป็นหวัใจ ยงัจอมปลอมนัน่เอง ถึงแม้วา่จะทรงปริยัติ ทรงปฏิบตัิ ทรงปฏิเวธ 
แต่บางทีอาจเป็นสัทธรรมปฏิรูป๓ ในหัวใจของเขา ยังไม่มีมรรคมีผลอะไร 
พอท่ีจะเจริญงอกเงยในหัวใจขึน้มาได้   แต่ส าหรับผู้ ท่ีเข้าถึงอย่างแจ่มแจ้ง
ชดัเจน เร่ิมต้นมาจากการได้ยินได้ฟังตัง้ใจประพฤติปฏิบตัิเข้าไปสตุะ  เอาไป
จินตะ  จนเป็นปัญญา  จนเป็นปัญญาญาณ 
 
๑.ผู้แรกถงึกระแสธรรม 
๒. คือการประชมุตรวจช าระสอบทานและจดัหมวดหมูค่ าสัง่สอนของ
พระพทุธเจ้า วางลงเป็นแบบแผนอนัหนึง่อนัเดียวกนั ตามศพัท์ "สงัคายนา" 
หมายถงึ สวดพร้อมกนั 
๓. พระสทัธรรมเทียม พระสทัธรรมปลอม 
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ขึน้มาได้ เป็นสทัธรรมของพระพุทธเจ้า เต็มร้อยอย่างแท้จริง จะไม่มี 
อะไรแตกต่างกัน  พระสงฆ์ ๕๐๐  องค์ ท่ีท าปฐมสังคายนา อยู่ท่ี 
ถ า้สตัตบรรณคหูาคือผู้ เข้าถงึธรรมทัง้นัน้ ใบไม้ในก ามือพระพทุธเจ้าท่าน 
ก็เห็น ท่านก็เข้าใจ ใบไม้อยู่นอกก ามือของพระพทุธเจ้า ท่านก็เห็น ท่านก็เข้าใจ  

ถ้าหากเราจะเอาประเด็นหลัก ส่วนมากมาบอกว่าพระพุทธเจ้า 
ท่านสอนให้เราเจริญศีล เจริญสมาธิ และเจริญปัญญา แต่ศีลนัน้พระองค์ทรง
บัญญัติ เพราะศีลนัน้เป็นบัญญัติ  ส่วนธรรมนัน้มีสจัธรรมรองรับท่านจึง
สอนกลางๆ ให้เราท าใจให้สงบ เรียกว่าสมถะ๑ และท่านสอนให้เราเจริญ
ปัญญา ท่านจึงเรียกว่าปัญญา  มีเรียกเป็นสมถะ และวิปัสสนาหรือเรียกว่า
สมาธิ และก็เรียกวา่ปัญญา ท่านจะไปเอาบทไหนก็ตามมาบริกรรม๒ ให้จิต
สงบเป็นสมถะทัง้นัน้ สิ่งท่ีเรามาบริกรรมให้จิตสงบนัน้เราก็เอาอะไร บางที
เราก็เอารูปธรรม๓ บางทีก็เอานามธรรม๔ คืออารมณ์ภายในจิตของเรา 
เราจะเอาอารมณ์อะไรมาบริกรรม  ก็ตาม จิตของเราได้รับความสงบนัน้
แหละสมถะเกิดขึน้แล้ว พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสไว้ก็ตาม ไม่ตรัสไว้ก็ตาม 
นัน่แหละคือพระประสงค์ของพระองค์ให้พวกเราเข้าใจเอาไว้  เขายงัปฏิเสธ
วา่พุทโธ พุทโธ  พุทโธ พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ท่อง พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน   
แต่พวกเราทัง้หลายไม่สงสยัครูบาอาจารย์ของพวกเราภาวนาแล้วจิตสงบ ครู
บาอาจารย์ของเราเอาจิตท่ีสงบมาพิจารณาสัจธรรม   จนได้บรรลุอรรถ  
บรรลธุรรมไปตามๆ กนั 
 
๑  การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ, การฝึกสมาธิ  
๒. การภาวนาขัน้บริกรรม, ฝึกสมาธิขัน้ตระเตรียม ได้แก่การถือเอานิมิตใน
สิ่งท่ีก าหนด     เป็นอารมณ์กรรมฐาน เช่นนกึถงึพทุธคณุเป็นอารมณ์วา่อยู่
ในใจเป็นต้น หรือคือการ     ก าหนดบริกรรมนิมิตร  
๓. สภาวะอนัเป็นรูป, สิ่งท่ีมีรูป, ได้แก่รูปขนัธ์ทัง้หมด  
๔. สภาวะมิใช่รูป, สิ่งท่ีไมม่ีรูป, ได้แก่นามขนัธ์ ๔ และนิพพาน  
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จ านวนมากอยู่แล้วท่านไม่สงสยั เพราะท่านเข้าใจอรรถสาระค าสอน
ของพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้เอามาโต้มาแย้ง ไม่ได้เอาค าพูดมาโต้มาแย้งกัน
 ธรรมอันบริสุทธ์ิของพระพุทธเจ้า ที่สืบทอดกันมาเร่ือยๆปฐม
สงัคายนาก็ยงัไม่มีการจดจารึก สงัคายนาครัง้ท่ี ๒ พทุธศาสนาล่วงไปแล้วก่ี
ปีก็ยงัไมม่ีการจดจารึก แล้วธรรมของพระพทุธเจ้าทรงมาได้ยงัไงทรงมาได้กบัจิต
ท่านเหล่านัน้ เข้าถึงธรรม อุ้มชูมาด้วยกระแสของธรรมอันบริสุทธ์ิในหัวใจ 
ท่านจะเอาสระท่านจะเอาพยัญชนะไปก าหนดกฎเกณฑ์ไมไ่ด้ ต้องก าหนด
กฎเกณฑ์ธรรมะท่ีเกิดขึน้ในหัวใจ ท่านจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้ากับ
ธรรมะของพระสาวกเวลาท่านเข้าถึงแล้วจะเหมือนกนัหมด  สามารถก าจดั
ความโลภความโกรธความหลงออกไปจากหัวใจหมดจดโดยสิน้เชิงเหมือน
อย่างพระพุทธเจ้า ท่านไม่มีข้อขัดแย้งกัน แต่ส าหรับการรู้  การมีฤทธิ์มี
เดชอภิญญาทัง้หลายทัง้ปวงเหล่านัน้มันเป็นเร่ืองของนิสัยอุปนิสัยของ
แต่ละคนแต่ละท่านจะมีความรู้ละเอียดท่ีเรียกวา่อภิญญา๑  

อภิญญา แปลว่ารู้พิเศษรู้ย่ิง เพราะฉะนัน้ท่านจึงจดัประเภทพระ
อรห ันต์ ที ่เข้ าถ ึงธรรมะของพระพ ุทธเจ้า ๓  ประเภท ๔  ประเภท 
สุกขวิปัสสโก๒ มีความรู้แค่พอท าให้ความโลภ ความโกรธความหลง 
ในหวัใจหมดไปจากหวัใจโดยสินเชิง เตวิชโช๓ ได้วิชชาสาม๔ ระลกึได้
บุพเพนิวาสานุสติญาณ๕  เหมือนอย่างท่ีท่านอาจารย์อินทร์   ท่านแสดง 
ไปแล้วนัน้แหละ  แล้วก็ม ีจุตูปปาตญาณ๖  ระลกึเห็นภพชาติของตนเอง 
 
๑. ความรู้ย่ิงยวด  
๒. ผู้ เห็นแจ้งอย่างแห้งแล้ง คือผู้มิได้ฌาณ ส าเร็จอรหตัด้วยเจริญแต่
วิปัสสนาล้วนๆ 
๓. ผู้ ได้วิชชาสาม  
๔. ความรู้แจ้ง, ความรู้วิเศษ  
๕. ญาณเป็นเหตรุะลกึขนัธ์ท่ีอาศยัอยู่ในก่อนได้, ระลกึชาติได้  
๖. ญาณก าหนดรู้จตุิและอบุตัิแห่งสตัว์ทัง้หลาย อนัเป็นไปตามกรรม, เห็น
การเวียนวา่ยตายเกิดของสตัว์ทัง้หลาย    



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๑๘ 
เกิดดบั เกิดตาย เกิดตาย ระลกึเห็นภพชาติของสตัว์ทัง้หลายเกิดตาย 

เกิดตาย ท ากรรมนัน้มาเกิดเป็นนี ้ท ากรรมนีต้้องมาเกิดเป็นนัน้ รู้แจ่มแจ้ง
ชดัเจน เป็นญาณ๑ เป็นญาณทสัสนะ เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความ
เข้าใจ 

ค าว่าญาณ ก็คือความรู้อย่างย่ิงยวด ไม่ใช่ปัญญาธรรมดา ถ้าเราจะ
ใช้ค าวา่ปัญญา เรียกวา่ปัญญาญาณ เพียงก าหนดจิตปุ๊ บ ไมจ่ าเป็นต้องเอา
มือไปเข่ียเหมือนเขาเล่นคอมพิวเตอร์ ไมจ่ าเป็น เพียงแตห่ย่อนจิตใส่เท่านัน้ 
โร่ขึน้มาทันที ได้ก่ีกปั กัลป์ ก่ีกปัก่ีวตัรกัป ก่ีวิวตัรกปั ภพชาติของพระองค์ 
ภาพชาติของสัตว์ทัง้หลายทัง้ปวงไม่มีจบไม่มีตีบไม่มีตนั เห็นทุกระยะ
ตลอด ในยามสดุท้ายท่ีท่านได้บรรลธุรรม ท าให้พระองค์ได้บรรลุอาสวกัขย
ญาณ๒ น่ีประเภทเตวิชโช ก็คือได้วิชชาสาม มีบุพเพนิวาสานุสติญาณ  
จตุปูปาตญาณ  และ อาสวกัขยญาณ 

ค าว่า อาสวกัขยญาณ เหมือนอย่างท่ีพระพุทธเจ้าท่านบ าเพ็ญใน
ปัจฉิมยาม ท่านท าไปท าไปท าไป พิจารณาไล่ต้อนอวิชชา๓ ตัณหา๔ 
อุปาทาน๕ ไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไป มีญาณทัสสนะ หยัง่รู้ว่า จิตของพระองค์
หลุดพ้นหมดจดโดยสิน้เชิง นั่นแหละอาสวกัขยญาณ บังเกิดขึน้ถ้าเป็น
หลวงตา๖ ท่านพูด ท่านใช้ค าว่าขณะจิต ขณะจิตบอกว่ากิเลสในหัวใจ
หมดจดโดยสิน้เชิง กิเลสในหวัใจหมดจดโดยสิน้เชิงน่ี อนันีค้ือ 
 
๑. ความหยัง่รู้, ปรีชาหยัง่รู้ 
๒. ญาณหยัง่รู้ในธรรมเป็นสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย, ความรู้ท่ีท าให้สิน้  
อาสวะ, ความตรัสรู้  
๓. ความไมรู้่แจ้ง ไมรู้่จริง  
๔. ความทะยานอยาก, ความปรารถนาท่ีจะบ ารุงบ าเรอปรนเปรอตน,  
     ความอยากได้อยากเอา  
๕. ความยดึมัน่  
๖. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด 
จงัหวดัอดุรธานี 
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๑๙ 

 

 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๒๐ 

ภูมิของพระสาวกอีกอันหนึ่งนะ ภูมิของพระสาวกอีกอันหนึ่งก็คือ   
ฉฬภิญโญ๑ อภิญญาหก มีหูทิพย์ ตาทิพย์ มีอะไรต่อมิอะไรน่ีทัง้ ๖ อย่างนัน้
แหละ และก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต๒ คือมีความรู้
แตกตา่งตามภมูิรู้ ตามนิสยั ตามอ านาจวาสนา  

เหมือนอย่างอภิธรรม ท่ีครูบาอาจารย์ท่านเอามาจดจารึกให้  
พวกเราได้ยินได้ฟังได้อ่านอยู่ทุกวนันี ้ อภิธรรมก็คือภูมิรู้ของพระสาวกองค์
ใดองค์หนึ่งเท่านัน้เอง ในนัน้ท่านรจนามาว่าเป็นพระอนุรุทธาจารย์ใช่ไหม 
หลกัของอภิธรรม อภิธรรมน่ีเราเรียนไปตามนัน้ไล่ เหมือนกบัเราไล่ต้อนตาม
ความรู้ท่ีท่านมาบอกมาสอนเรา แต่โอกาสท่ีเราจะหลงลืม เราไม่ได้หย่อน
หรือย้อนไปถงึหลกัอริยมรรคมีองค์แปด อนัเรียกวา่ศีล อนัเรียกว่าสมาธิ อนั
เรียกว่าปัญญาแล้ว ยังช่ือว่าเรายังไม่เดินตามมรรคให้ถูกต้อง เราก าลัง
ค้นหามรรคคือค้นหาอย่างไม่ถูกต้อง เดินตามยังไม่ถูกต้อง บางทีไม่เข้า
หลกัปฏิบตัิเลย อาจจะเป็นตามรู้ จิตนึกเร่ืองรูป๓ก็รูป จิตนึกเร่ืองเวทนา๔ 
ก็เวทนา ไม่ได้ตามต้อนลึกเข้าไปจนถึงสมุทัยที่เกิดอยู่ในจิต ไม่ถึงก้น
บึง้ก้นลึก มันยังมีฉากหลังบังอยู่ ไม่สามารถจะท าให้เราเข้าถึงตวัเหตตุ้น
ตอท่ีแท้จริงท่ีเรียกว่าสมุทยั๕ ได้ ย่อมไม่ประสบผล ท่ีเรียกวา่ปฏิเวธะ ปฏิเวธะ 
ดีไมด่ีก็หลงงมงายกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูป ค าว่าสัทธรรมปฏิรูปคือธรรม
ปลอม ค าว่าปฏิรูป  
 
๑. ผู้ ได้อภิญญาหก  
๒. ผู้บรรลปุฏิสมัภิทาสี่  
๓. สภาวะท่ีแปรปรวนแตกสลายเพราะปัจจยัตา่งๆ อนัขดัแย้ง, ร่างกาย    
    และ สว่นประกอบฝ่ายวตัถพุร้อมทัง้พฤติกรรมและคณุสมบตัิของมนั,  
     สว่นท่ีเป็นร่างกบัทัง้คณุและอาการ  
๔. การเสวยอารมณ์  
๕. เหตเุกิดแห่งทกุข์, สาเหตใุห้ทกุข์เกิด  ได้แก่ ตณัหา ๓ คือ กามตณัหา   
     ภวตณัหา และวิภวตณัหา  
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๒๑ 

ปฏิรูปแปลว่าปลอม สทัธรรมปฏิรูป ปฏิมากร ปฏิมากรคือรูป
ปลอมรูปปลอมของพระพุทธเจ้า ธรรมปฏิรูปหรือสัทธรรมปฏิรูป คือธรรม
ปลอมค าว่าธรรมปลอมคือ ธรรมท่ีเดินไม่ถูกตามหลักของศีล สมาธิ ของ
ปัญญาบางครัง้เราได้ยินได้ฟัง จะเห็นว่าเขาพูดถึงเร่ืองปัญญา ถ้าพูดถึงเร่ือง
สมถะ โอ้เสียเวลา เสียเวลา ตดัสมาธิของพระพุทธเจ้าออกแล้ว มนัไม่ครบ  
มนัไม่ครบหนทางท่ีจะพาท าให้เข้าสูม่รรค สูผ่ล  อย่างแท้จริงได้  

การท่ีเราด าริตามกริยาอาการของจิต เหมือนกับเราไล่นับกริยา
อาการของจิตท่ีมนัออกมา จิตรักรู้รัก จิตโลภรู้โลภ จิตโกรธรู้โกรธ แตไ่มเ่คย 
ย้อนมาดูท่ีจิต ว่าอะไรเป็นตวัผลกัดนัความโลภ อะไรเป็นตวัผลกัดนัความ
โกรธความหลง ไมเ่คยย้อนมา ในเมื่อเราไมเ่คยย้อนมา เราก็ไมเ่ห็น  
ในเมื ่อ เราไม่เห ็น  เราก็ถ ูกสิ ่ง เหล ่านี ปิ้ดบ ังเราอยู ่ท ุกระยะทุกเวลา  
เหมือนกับ เราตามนับความโลภความโกรธท่ีไหนจะสงบระงับลงไปได้ 
เพราะฉะนัน้ ท่านจงึให้สงบระงบัสิ่งเหลา่นัน้เสียก่อน สงบระงบัให้จิตน่ิง 
อยู่กับท่ีเสียก่อน เป็นสมถะ เพ่ือให้จิตดวงนัน้มีก าลัง ตราบใดท่ีเรายังไม่
สงบระงับให้จิตแนบแน่นมัน่คงในภายในแล้ว จิตของเราก็จะไม่มีก าลงั 
ตามรู้ก็ตามรู้ไปเฉยๆ สู้อ านาจของตณัหาไม่ได้ ไปเห็นรูป  รูปอ้อรูปไม่
เท่ียง รูปไม่เท่ียง รู้ว่ารูปไม่เท่ียงอยู่ แต่มนัไม่มีก าลงัหยั่งลงไปให้เห็นว่าไม่
เท่ียง คืออะไร อนิจจงั๑ ทุกขงั๒ อนตัตา๓ รู้ว่าอนิจจงั รู้ว่าทุกขงั รู้ว่าอนตัตา 
แต่ไม่มีก าลังพอท่ีจะหยั่งไปถึงว่าอะไรคืออนิจจังอะไรคือทุกขัง อะไรคือ
อนัตตา ท่านจึงให้มาเสริมก าลังแห่งความสงบให้กับจิตของเราเสียก่อน 
ก าลงัของจิตก็คือก าลงัของสมาธิ  
 
๑. ไมเ่ท่ียง  
๒. เป็นทกุข์  
๓. ไมใ่ช่ตน 
 
 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๒๒ 

สมาธิของพระพุทธเจ้า เป็นสมัมาสมาธินัน้ เป็นสมาธิท่ีตัง้มัน่
แนบแน่นมั ่นคง ประกอบ ด้วยสติมา๑  ประกอบด้วยสัมปชาโน ๒ 
ประกอบด้วยอาตาปี๓ นี่คือความเพียรที่ประคบัประคอง สมัปชาโน  คือ
รู้ตัวทุกระยะทุกเวลา แล้วก็มีสติประคับประคองอารมณ์ท่ีเราก าลังจดจ่อ 
ก าหนดพิจารณา ก าหนดรู้ ก าหนดพิจารณา ก าหนดละ ก าหนดรู้ก าหนด
พิจารณา ก าหนดละ น่ีตามหลกัแท้ๆ มนัต้องเป็นอย่างนี ้ไม่งัน้เราจะก้าว
ไปสู่สัทธรรม สัทธรรมโดยถูกต้องไม่ได้ สัทธรรมโดยถูกต้องก็คือ ปริยตัิ 
ปฏิบตัิ ปฏิเวธ๔ ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ ก็เหมือนกบัท่ีท่านอาจารย์อินทร์ ท่าน
ปรารภถึงอาจารย์พระธรรมกถึกกบัพระวินยัธร ลกูศิษย์คนหนึ่งไปหาอาจารย์ท่ี
เป็นธรรมกถึก อาจารย์ธรรมกถึกสอนแต่เร่ืองธรรมสอน สอน สอน โอ้ย น่า
เบ่ือหน่ายเหลือเกิน มากมายเหลือเกิน จ าไม่ไหว จ าไม ่ได้  เวลาไปหา
อาจารย์ที่เป็นวินยัธร ผู้ทรงพระวินยั สอนแต่เร่ืองข้อนัน้ห้ามอย่างนัน้ ข้อ
นัน้ห้ามอย่างนัน้ ข้อนัน้ห้ามอย่างนัน้ โอ๊ย ท าไมเราไม่ไหวแล้ว สติปัญญา
เราทรงไม่ไหว ขอลาพระพุทธเจ้าว่าจะสึก ถ้ามากไปเธอไม่ต้องเอา เอา
อย่างเดียวได้ไหม เอาใจ นี่คือการปฏิบตัิแท้ๆ ต้องไม่ทิง้ใจ ย้อนมาท่ีใจ 
พระองค์นัน้ก็ท าตามพระพุทธเจ้าไม่นานก็ได้บรรลธุรรม แต่อย่าลืมว่าสาวก 
มี ๒ ประเภท ประเภทหนึ่ง ฟังธรรมจากใครก็บรรลเุป็นพระอรหันต์ ได้ อีก
ประเภทหนึง่เป็นพทุธเวไนย  
 ค าว่าพุทธเวไนย ต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านัน้ จึงจะได้
บรรลธุรรม ฟังจากคนอื่นฟังเท่าไรก็ไมไ่ด้ เหมือนอย่างพระจฬูปันถกอย่างนีล้อง
มาฟังดพูระจฬูปันถกเป็นน้องชายของพระมหาปันถก พระจฬูปันถก 
พ่ีชายสอนให้เรียนคาถา ๑ คาถา ถ้าจะมาตัง้เป็นแถว ได้แค ่๒ แถว แค ่
 
๑. มีสติ 
๒. มีสมัปชญัญะ 
๓. มีความเพียร 
๔. ผลอนัพงึบรรลดุ้วยการปฏิบตัิ ได้แก่ มรรค ผล และนิพาน  
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๒๓ 

นี่ตลอดพรรษา ๓ เดือน จ าไม่ได้ พี่ชายก็เลยทรมาน พอออกพรรษา
หมอชีวก๑ นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกไปฉันท่ีชีวกัมพวัน ท่ีสวน
หมอชีวกนัน้แหละ เมื่อองัคาส๒ อาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว 
อาหารพระสงฆ์สาวกจดัอาหารถวายองัคาส เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ขอให้
พระพทุธเจ้าอนโุมทนาให้พร ยงัไมห่มดพระสงฆ์ยงัอยู่ท่ีวดั ๑ องค์ 
ให้คนไปตาม พอไปตามท่ีไหนได้เห็นมีพระเตม็วดั 
 พระจฬูปันถกหลงัจากพ่ีชายไมใ่ห้มาฉนัด้วย เสียใจจะออกไปสกึ 
พอหมูเ่พ่ือนเขามาท่ีบ้านหมอชีวก พระจฬูปันถกออกไปหลงัวดั เหตกุารณ์ 
อยู่ในเรด้าร์ข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าหมด พระองค์ก็บนัดาลไปขวาง
เอาไว้ เธอจะไปไหน ไปสึกพระเจ้าข้า ท าไมหละ พ่ีชายท าให้กระหม่อม
ได้รับความอับอาย ไม่ให้ไปฉัน ไม่ให้ไปด้วย อ้าว มานี่ เธอไม่ได้บวช
อทิุศพ่ีชายของเธอน่ีนะ เธอบวชอทิุศเรา มาแล้วก็เนรมิตผ้าขาวให้ ให้เธอ
บริกรรมอย ่างนี น้ ะ  ท างานอยู ่ต รงนี น้ ะ  ให้ฟัง เรานะ ผ้าขาวผ่องท่ี
พระพุทธเจ้าเนรมิต ให้พระจูฬปันถกบริกรรม มือหนึ่งก็ถือผ้าขาวไว้ มือหนึ่ง
ก็บริกรรมบนผ้าขาว แล้วก็ลบูไป คล าไป ระโชหะระณงั๓  
ระโชหะระณัง บริกรรมไป บริกรรมไป ด้วยความเช่ือพระพุทธเจ้า และด้วย
อบุายวิธีของพระพทุธเจ้า พระจูฬปันถกเป็นประเภทพุทธเวไนย พอท าไปไม่
นาน ลบูไป ลบูไป ระโชหะระณัง ระโชหะระณัง จิตก็เร่ิมสงบ พอจิตเร่ิมสงบ 
ผ้าขาวผ่องเร่ิมหมองลงๆ ด าลงๆ เกิด ปัญญาน่ี ตัวเราน่ีสกปรกมาก 
เม่ือก่อนนัน้ผ้าขาวผ่อง ผ้าขาวผ่อง ด้วยเหตท่ีุเราเอามือไปลูบไปสมัผัส ลูบ
ไปๆ ลูบไปๆ ผ้าเลยด าลง น่ี  ได้ปฏิกูลสัญญา๔ 
 
๑. แพทย์หลวงประจ าราชส านกักรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ และแพทย์หลวง 
    ประจ าพระองค์ของพระพทุธเจ้า 
๒. ถวายอาหารพระ, เลีย้งพระ 
๓. ผ้าเช็ดธุลี 
๔. ความก าหนดได้หมายรู้, ความจ าได้หมายรู้  
 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๒๔ 

พระพทุธเจ้าก็เนรมิตวิปัสสนาให้พิจารณา ป๊ิงเดียวได้บรรล ุพร้อมด้วย 
วิชาพลิกจิตๆ จากคนๆ เดียว แปลงให้เป็นหนึ่งพันคนได้ บรรลุเป็นพระ
อรหันต์ ป๊ิงเดียว คุณสมบัติเหล่านัน้มาพร้อมเลย พอเวลาคนเข้าไปตามอ้าว 
เนรมิตพระเป็นพันองค์ ทัง้กวาดทัง้ยืน ทัง้เดินจงกรม ท าโน่น ท าน่ีเต็มวัด
เลย โอ้ ไมใ่ช่พระหนึง่องค์ พอกลบัมาบอก พระเตม็วดัเลย ให้ไปเรียกหาพระ
จูฬปันถก ให้ไปใหม่ ไปเรียกช่ือจูฬปันถก พอไปเรียกจูฬปันถกมีแต่พระช่ือจูฬ
ปันถกเตม็ไปหมด กลบัมาอีก อ้าวใครบอกช่ือจฬูปันถกก็ไปจบัมือของคนนัน้ 
พอไปวาระท่ีสาม ไปจบัมือ พอจบัมือก็ รูปทัง้หลายเหล่านัน้หายหมด แน่ เลย
ได้พระจฬูปันถกไปฉนัภตัอาหารท่ีบ้านหมอชีวก    

น่ีคือประเภทพุทธเวไนย พ่ีชายสอนเท่าไรก็จ าไม่ได้ แต่เวลามนัรู้
นีนี้่รู้แบบพลิกจิต เขาเรียกว่าวิชาพลิกจิต น่ีท่ีพระพุทธเจ้าท่ านรู้ เพราะ
คนเรามันมีอุปนิส ัยไม่เหมือนกัน อย่างพระจูฬปันถกท่านมีอุปนิส ัย
ย้อนไปถึงอดีตชาติ ว่าท่านเคยเป็นพระราชา แล้วก็นั่งช้างทรงช้างเท่ียวดู
เมือง เท่ียวไป ดูไปดูไป ดูไป ร้อน เหง่ือตกเลยเอาผ้าเช็ดหน้าซบัเหง่ือ
แตกเห็นผ้าด าคล า้หมอง จิตได้รับความสงบ ได้รับความสลดใจเรียกว่าได้
ปฏิกูลสญัญา แค่นัน้เอง กลายเป็นนิสยักลายเป็นอุปนิสยั  ติดมาจน
วาระสุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์  ชาติสุดท้ายนี่ไ ด้เป็นพระอรหันต์ น่ี
ท่านพดูถงึลกูศิษย์มีคณุสมบตัิแตกตา่งกนั 
 อีกประเภทหนึ่งก็ จตุปฏิสัมภิทา๑ รู้อรรถรู้ธรรม รู้นิรุตต์ิ๒  รู้ภาษา
เข้าใจเร่ืองอรรถ เข้าใจเร่ืองธรรม เข้าใจเร่ืองภาษา นิรุตติปฏิสมัภิทา๓ 

 
๑. ปัญญาแตกฉาน, ปรีชาแจ้ง 
๒. ภาษา ค าบญัญตัิ  
๓. ปัญญาแตกฉานในนิรุกต,ิ ปรีชาแจ้งในภาษา, รู้ศพัท์ ถ้อยค าบญัญตัิ 
และ  ภาษาต่างๆ เข้าใจใช้ค าพดูชีแ้จงให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้  
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๒๕ 

อนันีเ้ป็นคุณพิเศษ แต่ความบริสุทธ์ิในใจของพระสงฆ์สาวกเหล่านัน้ 
บริส ุทธิ์เท่ากันเหมือนกันหมด พระพุทธเจ้าบริส ุทธิ์หมดจดอย่างไร
พระสงฆ์เหล่านัน้บริสุทธ์ิหมดจดอยู่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าเอาโลภ ความ
โลภความโกรธความหลงในหัวใจ ออกจากพระทัยหมดสิน้เชิงได้อย่างไร 
พระสงฆ์สาวกเหล่านัน้  สามารถเอาออกหมดจดโดยสิน้ เชิงเหมือน
พระพุทธเจ้า เพราะฉะนัน้ใบไม้ในก ามือของพระพุทธเจ้ากบัใบไม้ในป่า จะ
แตกต่างอะไรกับหัวใจผู้ ท่ีท่านเข้าถึงธรรม ผู้ ไม่เข้าใจต่างหาก เฮ้ยอันนี ้
พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ ไม่ต้องเชื่อ ไม่ต้องฟัง ไม่ต้องถือ นับว่าเป็น
อบุายท่ีชาญฉลาดมาก 
 เดี๋ยวนีห้นงัสือธรรมจากพระโอษฐ์ ขายดิบขายดีเป็นเทน า้เทท่าท่ีวดั
มีคนซือ้ไปให้ ๗ ชุด ๘ ชดุ ๙ ชดุ อนันีเ้ป็นผลงานของท่านพุทธทาส๑ธรรมจาก
พระโอษฐ์ท่ีท่านแปลเอาเฉพาะท่ีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ โดยที่เอา
มารวบรวมเป็นพุทธประวตัิจากพระโอษฐ์ อริยสัจ ๔๒จากพระโอษฐ์ อนันีม้ี
บัน้ต้นบัน้ปลาย ปฏิจจสมุปบาท๓ จากพระโอษฐ์ แล้วก็ขุมทรัพย์จากพระ
โอษฐ์ท่ีท่านพุทธทาส๑ ท่านเอามาท ารวมเป็น ๕ เลม่ อนันีท้่านท าไว้ดีแล้ว เป็น
ผลงานของท่าน ถ้าหากใครอยากจะศกึษาพุทธประวตัิจากพระโอษฐ์ก็เอา
หนงัสือเหลา่นี ้พทุธทาสท่านเผยแพร่มานานแล้ว ท่านแปลอกัขระอะไรอะไร
ดิบดี ตามหลักไวยากรณ์อะไรครบถ้วนหมด แท้ท่ีจริงสิ่งเหล่านีก้็คือ
พระสงฆ์สาวกท่ีท่านทรงอรรถทรงธรรมนัน่แหละ มาพดูมาแจกแจงมาแสดง
กริยา 
 
๑. พระธรรมโกศาจารย์ (เง่ือม อินทปัญโญ) หรือรู้จกัในนาม พทุธทาสภิกข ุ 
    วดัธารน า้ไหล (สวนโมกขพลาราม) จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
๒. ความจริงอนัประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความจริงท่ีท าให้ผู้ เข้าถึง
กลายเป็นอริยะ  
๓. การเกิดขึน้พร้อมแห่งธรรมทัง้หลายเพราะอาศยักนั, ธรรมท่ีอาศยักนั
เกิดขึน้พร้อม, การที่สิ่งทัง้หลายอาศยักนัๆ จงึเกิดมีขึน้ 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๒๖ 

เราดสูิ ท าสงัคายนา  ครัง้ที่ ๒ ก็ยงัไม่มีการจดจารึก ดเูหมือน
จะเป็นการท าสงัคายนา  ครัง้ท่ี ๓ หรือเปล่า ท่ีมีการจดจารึก ท าท่ีไหน ท า
สงัคายนา  ครัง้ท่ี ๓ ไม่ใช่ท าท่ีวดัอโศการามหรือ ท่ีเมืองปาฏลีบุตร ใครเคย
ไปอินเดีย ไปดวูดั ไปดวูดัอโศการาม อยู่ติดหนทางเลยแหละ เราก็ลืมแล้ว
นะ ไม่ทราบครัง้ไหนที่จดจารึก น่าจะเป็นครัง้ที่ ๓ นะการจดจารึกก็คือ
การจดจารึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในสมยันัน้ เป็นภาษาบาลี เลยเป็นหลกั
ศาสนา จดจารึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดจารึกในหนงัสือในใบลาน บางทีก็
จดจารึกในศิลาจารึก น่ีเป็นหลักเป็นต้นตอ เป็นท่ีมาอยู่อย่างนัน้ แต่ ท่ีเรา
ควรจะเข้าใจก็คือ คณุธรรมอนับริสทุธ์ิของพระพุทธเจ้ามาได้อย่างไร มากบั
จิตของผู้ ตัง้ใจปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมนั่นเอง จึงจะสามารถเอาธรรมอัน
บริสุทธ์ิเหล่านีม้าประกาศ มาแจกแจง แล้วก็สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันมา
จนถึงทุกวันนี ้ซึ่งมีพระอริยสาวก ทุกระดับ พระโสดา๑ พระสกิทาคา๒     
พระอนาคา๓ พระอรหนัต์  

พระอริยบุคคล๔ เหลา่นี ้ท่านทัง้หลายคิดวา่ไมม่ีหรือ คิดวา่หมด 
ไปแล้วหรือ ยังมีอยู่ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ตราบใดยังมีผู้ ปฏิบัติตาม
อริยมรรคมีองค์ ๘ พระอรหันต์จะไม่สูญไปจากโลก พระพุทธเจ้าท่านทรง
นิพพานไปแล้ว พระอานนท์ถามวา่ใครจะเป็นองค์แทนของพระองค์ท่านบอก
ว่าพระธรรมวินัย เพราะพระธรรมวินัยเป็นแบบแผน เป็นแผนท่ี เป็นแนว
ปฏิบัติ ท่ีพวกเราได้ยินได้ฟังแล้ว เราถือตามประพฤติตามปฏิบตัิตาม แต่
จะต้องปฏิบัติอย่างย่ิงยวด  ธรรมะเหล่านัน้จึงจะพึงเกิดขึน้ในหัวใจ ถ้าเรา
จะเทียบก็เหมือนกบัอะไร ก็เหมือนกบัเราต้องการไฟ  
 
๑. ท่านผู้บรรลโุสดาปัตติผลแล้ว, พระผู้ตัง้อยู่ในโสดาปัตติผล 
๒. ท่านผู้บรรลสุกทาคามิผลแล้ว, ผู้กลบัมาอีกครัง้เดียว  
๓. ท่านผู้บรรลนุาคามิผลแล้ว, ผู้ ไมเ่วียนกลบัมาอีก  
๔. บคุคลผู้ประเสริฐ 
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๒๗ 

อนัเกิดจากไม้ ท่านบอกวา่ถ้าต้องการไฟ เอาไม้มาสีกนัให้เกิดไฟโดยอปุมา 
พระพุทธเจ้าท่านทรงเอามาตรัส ซึง่เป็นอปุมาที่เกิดขึน้ในพระทยัของ
พระองค์ ก่อนพระพทุธเจ้าบรรลธุรรมไมก่ี่วนั มีอปุมาอยู่ ๔ ข้อ 

อปุมาข้อแรก บรุุษมีกายยงัไมอ่อกจากกาม ถงึแม้วา่จะปฏิบตัิ 
ธรรมอย่างย่ิงยวดเท่าไรก็ตาม ท่านว่าเหน็ดเหน่ือยเปล่า มีกายและใจยังไม่
ออกจากกาม ปฏิบ ัติธรรมอย่างยิ่งยวด ก็จะเหน็ดเหนื่อยเปล่า ถ้าจะ
เปรียบก็เหมือนกบับุรุษต้องการไฟ เอาไม้สดท่ีชุ่มด้วยยาง และยังแช่อยู่ใน
น า้ เอามาสีให้เกิดไฟ น า้กบัไฟมนัเป็นปฏิปักษ์ต่อกนัอยู่แล้ว เราสียงัไงมนั
ถึงจะเกิด เกิดไม่ได้ ท่ีมีกายยังไม่ออกจากกาม ก็เหมือนกับเราอยู่บ้านอยู่
ช่องมีครอบครัว มีผวัมีเมียมีลกูคลกุคลีกนัอยู่อย่างนัน้แหละ ท่านเรียกว่ามี
กายยงัไม่ออกจากกาม แล้วก็มีจิตยงัไมอ่อกจากกาม ก็คือ จิตหมกมุน่อยู่แต่
เร่ืองของกาม กับลูกกับผัวกบัเมีย กบัอะไรกบัอะไรสารพัด น่ีเรียกว่ามีกาย
ยงัไม่ออกจากกาม มีใจยังไม่ออกจากกาม ท าความเพียรอย่างย่ิงยวด แต่
ท่านไม่ปฏิเสธว่าการลงมือท าแต่ละครัง้ แต่ละครัง้ จะมีวิบาก๑ มนัจะมีผล
ปรากฏหลงเหลืออยู่ แต่ธรรมท่ีเป็นสจัธรรมส่วนละเอียดลกึเข้าไป ซึง่เราจะ
เปรียบเสมือนเปลวงไฟท่ีเราจะพึงได้ มนัเกิดขึน้ยงัไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะไม้
ท่ีสดๆ ท่ีชุ่มด้วยยางเราถแูบบไมห่ยดุ ถไูปเร่ือยๆ ถไูปเร่ือยๆ ยางเหลา่นัน้มนั
ก็จะเร่ิมเหือด เร่ิมเหือดไป แต่โอกาสท่ีมนัจะติดเป็นไฟยาก ท่านจึงวา่เหน็ด
เหน่ือยเปล่า แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณสมบตัิคือวิบาก กรรมเหล่านัน้จะไม่ติด
นิสัยของเรา มีกายยังไม่ออกจากกาม มีใจยังไม่ออกจากกาม บุรุษท่ีหนึ่ง 
ท าความเพียรอย่างย่ิงยวด เหน็ดเหน่ือยเปลา่ เหมือนบรุุษเอาไมชุ่่มด้วยยาง
แช่อยู่ในน า้ ไปถใูห้เกิดไฟ เกิดได้ยาก 
 
๑. ผลแห่งกรรมดีกรรมชัว่อนัท าไว้แตป่างก่อน 
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บรุุษท่ีสอง ผู้มีกายออกจากกาม แล้ว แตจิ่ตยงัไมอ่อกจากกาม  

ยกตวัอย่างเห็นง่ายๆ ก็เหมือนอย่าง พระเณรเรา แม่ชีเรา หรือแม่ด าแม่
ด่าง แม่ขาว ท่ีไปอยู่วัดน่ี พยายามท ากายออกจากกาม ไม่คลุกคลีกับ
ครอบครัวผัวเมียลูกเต้า ไปอยู่วัด แต่จิตคิดถึงแต่เร่ืองกาม เหมือนอย่าง
หลวงปู่ มัน่ ท่านเห็นหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ท่ีตีนเขาถ า้สาลิกานัน้แหละ คิดถึง
แต่เร่ืองกามตลอดทัง้คืน นัน่เขาเรียกวา่เอากายออกจากกามอยู่ แตจิ่ตยงัไม่
ออกจากกาม ในเมื่องานส าคญัมนัอยู่ท่ีจิต เป้าประสงค์ท่ีจะท าให้เกิดธรรมก็
คือจิต จิตคือสิ่งเดียวท่ีแสดงโลกนีใ้ห้ปรากฏกับเรา ถ้าเราไม่มีจิตเราก็
เหมือนก้อนหินก้อนหนึง่ เหมือนต้นเสาต้นหนึง่เท่านัน้เอง เหมือนวัตถุท่ีไม่
มีวิญญาณ๑ ครองอยู่ข้างๆ ตัวเราเท่านัน้เอง ผู้มีกายมีจิตยังไม่ออกจาก
กาม ท าความเพียรก็เหน็ดเหน่ือยเปล่า เพราะฉะนัน้ผู้มีจิตยงัไม่ออกจากกาม 
มนัก็เข้าลกัษณะกามสุขัลลิกานุโยคก็เหมือนนักบวช สมยัพระพุทธเจ้าท่าน
ทรงออกบ าเพ็ญนัน่แหละ บางอย่างเขาก็บ ารุงบ าเรอด้วยกาม ก็เหมือนกับ
ว่าเอาไม้สดๆ ชุ่มด้วยยาง ไปถูให้เกิดไฟ ก็เป็นไปได้ยาก เหน็ดเหน่ือย
ล าบากเปล่า แต่ท่านไม่ได้ปฏิเสธเร่ืองวิบาก กรรมท่ีจะพึงติดเป็นนิสยัเป็น
สนัดาน๒ 

ทีนีเ้รามีประเด็นมาแยกแยะวา่ ผู้มีกายยงัไมอ่อกจากกามสามารถ
เอาจิตออกจากกามได้ไหม  ท่านทัง้หลายลองฟังเหตุผลข้อนีแ้ล้วท่านจะ
เข้าใจ ผู้มีกายยงัไม่ออกจากกาม ถ้าสามารถตัง้ใจท าจิตให้ได้รับความสงบ 
เมื่อจิตเร่ิมสงบ จิตจะเร่ิมออกจากกาม จิตจะเร่ิมห่างจากกาม ไม่เช่นนั น้
ธรรมของพระพุทธเจ้าก็ จะ เป็น ท่ี เสี ย เป รียบส าห รับ  ผู้ ค รองเรือน 
เพราะฉะนัน้ท่านจึงบญัญตัิศีล ๕ ก็สามารถได้มรรคได้ผลได้นิพพาน๓ ศีล ๘ 
ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ สามารถท ามรรคท าผลท านิพพานให้เกิดขึน้ ผู้มีกายยงัไม่
ออกจากกาม เหมือนเราอยู่บ้านอยู่ช่องแหละ  
 
๑. ความรู้แจ้งอารมณ์  
๒. อปุนิสยัท่ีมีมาแตก่ าเนิด 
๓. สภาวะท่ีสิน้กิเลสและทกุข์ทัง้ปวง, สภาวะท่ีปราศจากตณัหา  



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๒๙ 
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แต่เราหาโอกาสภาวนาให้ใจได้รับความสงบ เราคิดถึงตรงนีเ้ราได้เปรียบ
พวกเรายังไม่ได้ออกบวช  แม้แต่ท่านออกบวชไปแล้ว  แต่จิตของท่าน
หมกมุ่นอยู่แตเ่ร่ืองกาม ท่านก็คงไมแ่ตกตา่งอะไรจากเรา ไมใ่ช่เราเห็นแก่ตวั 
เรามาคิดเทียบเคียงอย่างนี ้เอ่อ พวกเรามีโอกาสเราพยายามท าใจให้ออก
จากกาม  ท ายงัไงท าใจให้ออกจากกาม  ภาวนาให้ใจได้รับความสงบ  ปกติ
จิตของคนเรามนัหมกมุ่นอยู่แต่เร่ืองกาม  คิดเร่ืองรูป เร่ืองเสียง เร่ืองกลิ่น 
เร่ืองรส เร่ืองสมัผัส เร่ืองราวสารพัดปัญหาท่ีจะพึงเกิดขึน้ในหัวใจ เรียกว่า
อารมณ์๑ ของกาม จิตของเราเร่ิมสงบอารมณ์กามทัง้หลายเหล่านีม้ันจะ
คอ่ยๆ สงบ ทีนีเ้ราก าหนดให้จิตสงบอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีงานให้เขาท า ครู
บาอาจารย์ท่านให้เราท าใจให้สงบ โดยการเอาค าว่าพุทโธมาก ากับ มา
บริกรรม  
         พุทโธ พุทโธ พุทโธ ถี่ยิบอย่างเดียวก็ได้ หลวงตา๒   ท่านให้ว่า   
พุทโธก ากับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ เพ่ือให้จิตไม่หมกมุ่นลกุคลี
อยู่กับเร่ืองของรูป ของเสียง ของกลิ่น ของรส สิ่งเหล่านัน้มาตก ไปเป็น
สญัญาอารมณ์  สิ่งท่ีเป็นรูปมโนภาพมนัออกมาเป็นรูป สิ่งท่ีเป็นเสียงก็มโน
ภาพท่ีมนัติดอยู่ท่ีใจ เป็นเสียงข้างใน เป็นรูป เป็นเสียง เป็นกลิ่นเป็นรส เป็น
สมัผัส เป็นเร่ืองเป็นราวสารพัดที่มนัอดัแน่นอยู่ในหัวใจการที่เราท าจิตให้
ได้รับความสงบสงดัจากกามเหลา่นี ้ท าให้จิตของเราเป็นตวัของตวั ท าให้จิต
ของเราตัง้มัน่แนบแน่นมัน่คงย่ิงเพ่ิมพนูทวีคณูไมห่ยดุไมห่ย่อน ท าให้จิตของ
เรามีพลัง มีก าลัง มีก าลัง มีหรือไม่มีท่านลองท าให้เป็นเถอะ มีหรือไม่มี 
นอกจากมีก าลงัแล้วมีฤทธ์ิมีเดชมีอภิญญา เราดพูระอรหนัต์ ท่ีเป็นประเภท
เจโตวิมุตติ๓  
 
๑. เคร่ืองยดึหน่วง 
๒. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด  
    จงัหวดัอดุรธานี 
๓. ความหลดุพ้นแห่งจิตจากราคะ ด้วยก าลงัแห่งสมาธิ 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๓๑ 
พระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติ เท่านัน้ท่ีท่านได้วิชชา  ๓ อภิญญา ๖ 
ปฏิสัมภิทาญาณ๑ อย่างนี ้ท่านเจริญสมาธิ อย่างแนบแน่นมัน่คง สมาธิเลย
เป็นพลงั เป็นก าลงั ยังความอศัจรรย์ให้เกิดขึน้ในหัวใจของผู้ตัง้ใจบ าเพ็ญ 
ใครก็ตามท าแล้วคุณสมบัติจะไม่เหมือนกัน บางคนมีนิสยัสัง่สมอบรมมา มี
ฤทธ์ิมีเดชมีอภิญญา เราไม่ต้องการก็เป็น ก็เหมือนอย่างพระจูฬปันถก บาง
คนอยากจะเป็นจะตายไป อยากตาทิพย์ อยากหูทิพย์อยากเห็นโน่นเห็นน่ี เห็น
เทวดา เห็นเปรตสตัว์นรกอะไร แตม่นัไม่มีโอกาสเห็น เน่ืองจากวา่เราไมม่ีนิสยั 
แต่เอาความอยากใส่เฉยๆ เท่านัน้เอง บางคนท่านมีนิสยัน่ี ไม่ต้องเรียกร้อง
สิ่งเหล่านีก้็เป็น แต่ส่วนมากจะเป็นวิสยัพระโพธิสัตว์๒ สิ่งเหล่านีจ้ะมากัน
ง่ายๆ 
 เหมือนอย่างหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านมีนิสยัเป็นพระโพธิสตัว์ 

นะ ซึ่งหลวงตา๓ ท่านเปรียบเทียบว่า ถ้าท าศาลาเท่ากับว่ามุงหลงัคาเสร็จ
แล้ว เป็นห้องเป็นหบัเป็นพืน้เป็นอะไรยงัไม่เสร็จเรียบร้อย แต่ท่านเห็นความ
ยาวไกลของวฏัสงสาร๔ มีความทกุข์ไมจ่บไมส่ิน้ ก็เลยเออ เอาแค ่
พ้นทกุข์เถอะ พอเวลาท่านหย่อนมาแคนี่ ้ท่านก็เลยไปได้ง่าย แตค่ณุสมบตัิ 
เหล่านัน้ยังมีอยู่  น่ีคณุสมบัติของพระพุทธเจ้ามีสิ่งเหล่านีไ้ว้ท าไม มีไว้เพ่ือ
ทรมานพวกมิจฉาทิฏฐิ๕ ทรมานพวกดือ้ๆ เหมือนอย่างทรมานพระอ ุรุ
เวลกัสสปะนัน้แหละ ท่านจะทรมานเป็นร้อยๆ พันๆ อย่าง เพื่อให้อุรุ
เวลกสัสปะเห็นความส าคญั ในขณะท่ีทรมาน คือ แสดงฤทธ์ิ แสดงเดช 
ให้เห็นให้ปรากฏ แต่ด้วยเหตท่ีุมิจฉาทิฏฐิ๕ นอกพระศาสนา ไปยึดมัน่ 
 
๑. ปัญญาแตกฉาน  
๒. โพธิท่านผู้ ท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า 
๓. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด   
    จงัหวดัอดุรธานี 
๔. วงเวียน, การเวียนวา่ยตายเกิดอยู่ในโลก, องค์ประกอบท่ีหมนุเวียน 
    ตอ่เน่ืองกนัของ  ภวจกัร หรือสงัสารจกัร 
๕. เห็นผิด ได้แก่ ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลกักศุลกรรมบถ และ 
     ความเห็นท่ีไมน่ าไปสูค่วามพ้นทกุข์  
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ถือมัน่ในทิฏฐิ๑ เหล่านัน้ พระพุทธเจ้าแสดงให้ปรากฏเป็นท่ีประจกัษ์ใน
หวัใจแต่ละครัง้แต่ละครัง้ มีความชมอยู่  โอ้ ท่านมีฤทธ์ิท่านมีเดช แต่สู้ เรา
ไม่ ได้  เราเป็นพระอรหัน ต์  ทุกค รั ง้ก็ ว่าอย่ างนี  ้ทุกค รั ง้ก็ ว่าอย่ างนี ้
พระพุทธเจ้าก็พยายามเล็งญาณหยัง่รู้ไปท่ีจิต ตราบใดท่ีเขายงัแข็งกระด้าง
อยู่ ถงึจะบอกสอนธรรมเด็ดๆ ไป เขาก็รับไม่ได้ ท่านก็ทรมานไปจนเขาอ่อน
ลง ออ่นลง ออ่นลง 

วาระสดุท้ายท่ีจะได้ มีวนัหนึง่ฝนตกหนกัมาก เลยน า้ท่วม น า้ท่วม 
จนได้แจวเรือ สาวกของกัสสปะ โอ้ย ไม่ใช่น า้พัดพาพระโคดมไปแล้วหรือพา
กนัแจวเรือไปดู ก็เห็นน า้มนัแหวกเป็นช่องพระพุทธเจ้าของเราก็เดินจงกรม 
ขีฝุ้่ นฟุ้งขรมอยู่ท่ามกลางน า้ แต่น า้น่ีกลายเป็นก าแพงกัน้น า้เอง ไม่สามารถ
จะเปียกทางจงกรมท่ีพระพุทธเจ้าเดินจงกรมได้ เกิดอศัจรรย์โอ้ย มีฤทธ์ิมาก 
มีฤทธ์ิเดชมาก มีอานุภาพมากแต่สู้ เราไม่ได้ เราเป็นพระอรหันต์ พอมาถึง
วาระตอนนีแ้กล้งว่าเฉยๆ นะ เชื่อพระพุทธเจ้า เต็มร้อยแล้ว เรด้าท์ของ
พระพุทธเจ้าจบัเข้าไปท่ีใจของอรุุเวลกสัสปะ พอเวลาขึน้บกไปป๊ับ เพ่ือท่ีจะ
พาพระพุทธเจ้าไปเสวยไปฉันภัตตาหาร พระพุทธเจ้าก็ดูไปท่ีจิต เห็นเขาลง
เต็มท่ีเต็มร้อยแล้ว พระองค์ก็ใส่เลยทีนีก้สัสปะเธอมีแต่ความส าคญัว่าตวัเอง
เป็นพระอรหนัต์ แท้ท่ีจริงข้อปฏิบัติเพ่ือความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยงัไม่รู้จัก 
โอ๊ย หัวเข่าอ่อนยวบกราบปลกๆ ขอบวชทันที นั่น นิสัยของพระศาสดามี
ฤทธ์ิมีเดช ส าหรับทรมานพวกดือ้ๆ อย่างนีแ้หละ 
 
๑. ความคิดเห็น ความเช่ือถือ ลทัธิ ทฤษฎี อดุมการณ์ตา่งๆ ท่ียดึถือไว้โดย
งมงายหรือ  โดยอาการเชิดชวู่าอย่างนีเ้ท่านัน้จริง อย่างอ่ืนเท็จทัง้สิน้ เป็น
ต้น ท าให้ปิดตวัแคบ   ไม่ยอมรับฟังใคร ตดัโอกาสท่ีจะเจริญปัญญา หรือ
คิดเตลิดไปข้างเดียว ตลอดจน  เป็นเหตแุห่งการเบียดเบียนบีบคัน้ผู้อื่นท่ีไม่
ถืออย่างตน ถือความคิดเห็นเป็นความจริง  

 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๓๓ 
มิจฉาทิฏฐิมากมายมหาศาล ย่ิงสมยัพระองค์ทรงพระชนม์อยู่

ด้วยแล้ว  ยุคสม ัยของพระองค์ เราฟั งดูแต่พวกครูทั ง้  ๖  เอยพวก
อเจลก๑ เอย พวกสัญชยั๒  เอย พวกปริพาชก๓ พวกอะไรต่ออะไรเต็มไป
หมด ไปบอกไปสอน ต่างคนต่างก็มีลูกศิษย์เต็มไปหมด พระพุทธเจ้าท ายังไง 
เพราะฉะนัน้พระองค์จงึเลง็เห็นถ้าเราไปแหย่รังแตน แหย่รังตวันีไ้ด้ เราจะได้
พระสงฆ์สาวกอย่างเร็ว  
 พระพุทธเจ้าท่านให้ความส าคญักบัพระสงฆ์สาวก หลงัจากมีพระ
อรหันต์ เกิดขึน้ในโลก ๖๑ องค์ รวมทัง้พระองค์ด้วยรวมเป็น ๖๑ องค์เสร็จ
แล้วพระองค์ก็ส่งไปประกาศพระศาสนา เธอทัง้หลายจงรีบไปไปอย่าซ า้
กันให้เป็นสอง ไปทางละองค์ ทางละองค์ รีบเอาธรรมะ เอาศีลสมาธิ เอา
ปัญญา น่ีแหละ ไปสอนเขา เอาน า้เย็นๆ ไประงับ ไปดบัไฟในหัวใจของเขา 
รีบไป รีบไป อย่าชักช้า แม้แต่เราเอง เราก็จะไปท่ีต าบลอุรุเวลาเสนานิคม 
แท้จริงอุรุเวลาเสนานิคมก็คือเป็นดินแดนท่ีพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมนั่นเอง ท่ี
พุทธคยานัน่น่ะเป็นดินแดนท่ีพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรม อรุุเวลกสัสปะเขาก็ตัง้
อาศรมอยู่แถวนัน้ รวมทัง้พ่ีทัง้น้องมีบริษัทบริวารตัง้เป็นพนั พอไปทรมานพ่ี
ได้ น้องคนที่สองมีบริวาร ๓๐๐น้องคนที่สามมีบริวาร ๒๐๐ รวมเป็นหนึง่พนั
กบัสามองค์  พระพทุธเจ้า  
 
๑. คนไมนุ่ง่ผ้า, คนเปลอืย, ชีเปลอืย 
๒. สญัชยั เป็นช่ือของเจ้าลทัธิ ช่ือวา่ เวลฏัฐบตุร เพราะเป็นบตุรของเวลฏัฐ สญั
ชยัเวลฏัฐ      บตุรอาศยัอยูใ่นกรุงราชคฤห์ พร้อมกบัปริพาชกหมูใ่หญ่ รวมถึง อปุ
ติสสะ(พระสารีบตุร)      และโกลิตะ(พระโมคคลัลานะ) ซึง่ได้ชวนกนัมาบวชใน
ส านกัของสญัชยัปริพาชก     พร้อมกบัมาณพ ๕๐๐ คน ตอ่มาเมือ่อปุติสสะ(พระ
สารีบตุร) ได้พบพระอสัสชิ และ  บรรลโุสดาบนั จึงได้มาชวนโกลติะ(พระโมคคลั
ลานะ) และสญัชยัปริพาชก  ไปเฝา้ พระพทุธเจ้า แตส่ญัชยัปริพาชกปฏิเสธ และ
พยายามห้ามปราม เมื่อห้ามไมส่ าเร็จ     จึงคบัแค้นใจจนกระอกัเลอืดเสยีชีวิต 
๓. ผู้ทอ่งเที่ยวไป, ผู้จาริกไป หมายถงึนกับวชหรือนกัพรตผู้ ถือการทอ่งเที่ยวจาริก
ไปใน   ที่ตา่งๆ ปริพาชกใช้เรียกนกับวชชาย หากเป็นนกับวชหญิงใช้วา่ ปริพาชิ
กา,   ปริพาชก ปกตใิช้เรียกนกับวชนอกพระพทุธศาสนาเทา่นัน้ เช่น สญัชยั
ปริพาชก      สปุปิยปริพาชก ไมใ่ช้เรียกเรียกภิกษุในพระพทุธศาสนา 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๓๔ 
ไปทรมาน ทรมานพ่ีเสร็จ น้องชายตามมาขอบวช พาบริษัทบริวารบวช  

น้องชายคนสดุท้องตามมาเห็นขอบวช  เสร็จแล้วพระองค์จงึทรงแสดงธรรม
อาทิตตปริยายสูตร๑  ท่ีคยาสีสะ คือท่ีต้นน า้คยา เขาตัง้อาศรมอยู่ท่ีริมฝ่ัง
แม่น า้คยา พระพุทธเจ้าก็เลยพาสาวกทัง้ ๑,๐๐๓ องค์ไปแสดงธรรมอาทิตต
ปริยายสตูร  อาทิตตปริยายสตูร น่ีแหละท่ีพ่อแมค่รูบาอาจารย์ 
หลวงตา๒ ท่านลงใจ ท่านพดูถงึความเบ่ือ เบ่ือรูป เบ่ือเวทนา  เบ่ือสญัญา 
เบ่ือสงัขารเบ่ือวิญญาณแล้วก็เบ่ือใจ โดยท่ีท่านเห็นวา่ใน อนตัตลกัขณสูตร๓  
ท่านไม่ได้พูดถึงเบ่ือใจ  อย่างท่ีท่านอาจารย์อินทร์  ท่านปรารภให้พวกเรา
ฟังไปแล้ว นัน้แหละ  น่ีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านกรุยหมายป้ายทางไว้ให้พวก
เราได้ยินได้ฟังเป็นข้อสงัเกตเุอาไว้  

เนือ้หาของอาทิตตปริยายสตูร  สตูรวา่ด้วยความร้อน เทียบด้วยไฟ 
เพราะชฎิลเหล่านั น้มี ลัท ธิบูชาไฟ  พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงหลัก
ของปฏิจจสมุปบาท   เร่ืองอายตนภายใน ๖๔  มีตา หู เป็นต้น 
อายตนภายนอก ๖๕ มีรูป เสียง เป็นต้น ทรงแสดงวิญญาณ ๖   ผสัสะ ๖๖ 

เวทนา ๖ เพราะแตล่ะอย่างเป็นของร้อน ร้อนเพราะไฟคือ ราคะ ราคคัคิ๗ 
 
๑. พระสตูรวา่ด้วยความรุ่มร้อนของจิตใจ 
๒. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด 
จงัหวดัอดุรธานี 
๓. พระสตูรวา่ด้วย ความไมใ่ช่ตวัตนของ รูป เวทนา สญัญา หรือเรียกอีก
ประการหนึง่  วา่ อายตนะทัง้ ๖ อนัได้แก่สมัผสัทาง ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 
และใจ 
๔. ท่ีเช่ือมตอ่ให้เกิดความรู้, แดนตอ่แห่งความรู้ฝ่ายภายใน  
๕. ท่ีเช่ือมตอ่ให้เกิดความรู้, แดนตอ่แห่งความรู้ฝ่ายภายนอก  
๖. ความกระทบ, ความประจวบกบัแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก 
และ วิญญาณ  
๗. ไฟคือราคะ ได้แก่ความติดใจ กระสนั อยากได้, ไฟแห่ง ความปรารถนา  
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๓๕ 
โทสะ โทสคัคิ๑  โมหะ โมหคัคิ ๒   พระชฎิลพนักวา่รูปได้หย่อนกระแสจิต 
พิจารณาตามกระแสพระธรรมเทศนาจบลง จิตหลดุพ้นทัง้หมด เม่ือเห็นโทษ
ของอายตนะ๓ เหล่านีแ้ล้ว จิตก็เบ่ือหน่ายคลายจาง จากเบ่ือหน่ายคลาย
จาง จิตก็หลดุพ้นโดยประการทัง้ปวง  

น่ีเราพูดถึงเร่ืองอะไร เราพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าท่ีสืบทอดกัน
มาถึงพวกเรานี ้ใครจะสามารถไปจ าค าของพระพุทธเจ้าทกุถ้อยค า มาเขียน
อย่างนัน้เป็นนัน้ อย่างนีเ้ป็นนี ้เพียงแตส่มยัท าสงัคายนา ครัง้ท่ี ๓  
แล้วก็เอาความรู้ เอาธรรมท่ีบริสุทธ์ิในหัวใจคนนัน้ว่าไง คนนัน้ว่าไง พวก
เราทรงกนัมายงัไง อย่าลืมวา่ผู้ ท่ีเข้าถงึธรรมนัน่น่ะ ทกุอย่างเป็นธรรม 
ไปหมด ท่านจะคิดเร่ืองโลภ  ท่านจะคิดเร่ืองโกรธ เร่ืองหลง ก็คือดวงธรรมะ 
ดวงนัน้เป็นผู้ด าริ ท่านเก่ียวข้องกบัอะไร ท่านเก่ียวข้องกบัอะไร จิตของท่าน
เข้าถึงอะไร ยังไง เป็นอรรถ เป็นธรรมไปหมด เพราะฉะนัน้ค าพูดของท่าน
เป็นสจัจะทัง้หมด เป็นอรรถ เป็นธรรมทัง้หมด ผู้ ท่ีเข้าถงึธรรมแล้วแม้ท่านจะ
ดหูนังสือพิมพ์ แม้ท่านจะพูดถึงเร่ืองกาม แม้ท่านจะพูดถึงเร่ืองหยาบคาย
อะไรทัง้หลายทัง้ปวงเป็นสจัจะเป็นความจริงทัง้หมดเพราะใจของท่านเข้าถึง
ความจริง ตรงกันข้ามกับพวกเรานี  ้ใจยังจอมปลอมเราจะเอาสจัธรรมของ
พระพุทธเจ้ามาพูด มนัก็ยงัเป็นของปลอม มนัเป็นของจริงของพระพทุธเจ้า 
ของพระสงฆ์สาวก พระอริยสาวก แต่ยังเป็นของปลอมส าหรับเรา ยังเป็น
ของปลอมส าหรับเรา 
 เพราะฉะนัน้เราจะเอาอะไรมาเป็นประจกัษ์พยานได้ เอาข้อปฏิบตัิ 
น่ีแหละ มาท า มาขดั มาสี มาถู  เหมือนย่างท่ีเขาต้องการไฟนัน้แหละ  
มีกายยังไม่ออกจากกาม มีจิตยังไม่ออกจากกาม  ท าความเพียรด้วย
เร่ียวแรงเหน็ดเหน่ือยเปล่า เหมือนไม้ชุ่มด้วยยางแล้วก็แช่อยู่ในน า้  
  
๑. ไฟคือโทสะ ได้แก่ความขดัเคือง ไมพ่อใจ คิดประทษุร้าย, ไฟแห่งความ
เกลียดชงั   
๒. ไฟคือโมหะ ได้แก่ความหลง ไมรู้่ไมเ่ข้าใจสภาวะของสิ่งทัง้หลายตามเป็น
จริง,  ไฟแห่งความหลง  
๓. สิ่งท่ีเช่ือมตอ่กนัให้เกิดความรู้, แดนตอ่หรือแดนเกิดแห่งความรู้  



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๓๖ 
บุรุษต้องการไฟ เอามาท าให้เกิดไฟได้ยากฉันใด ผู้ มีกายออกจากกาม

แล้วแต่จิตยังไม่ออกจากกาม ก็เหมือนไม้สดชุ่มด้วยยาง ถึงแม้จะอยู่บนบก 
ก็ไม่สามารถจะสีให้เกิดไฟได้  เพราะไม้ยงัสดอยู่   แต่ถ้าหากเรายังไม่ออก
จากกาม เรามีกายยงัไมอ่อกจากกาม เราเอาจิตออกจากกามได้ ด้วยการท า
ใจให้สงบ ใจของเราเร่ิมสงบ ใจของเราก็จะเร่ิมออกจากกามน่ี เราไม่
เสียเปรียบแล้วตอนนี ้พวกเราสามารถเอาจิตของเราให้ออกจากกามได้ ท า
ให้ห่างจากกามได้ ท าให้กามไมก่ าเริบในหวัใจได้ เหมือนกบั บุรุษท่ี ๒ บุรุษ
ท่ี ๓ เหมือนคนที่จะท าไม้ให้เกิดไฟ สีให้เกิดไฟ เอาไม้แห้ง อยู่บนบก และมา
สีกนัให้เกิดไฟ มาตัง้มาเสียดมาสีกนัอย่างถูกต้องตามวิธี แต่สีไป สีไป สีไป 
แล้วก็หยุด สีไป สีไป สีไป แล้วก็หยุด ไฟธรรมชาติแบบนีม้นัเกิดจากการ
เสียดสี พอสีไปสีไปสกัหน่อยหนึ่งเหน่ือยแล้วก็หยุด เหมือนพวกเราเรียนรู้
อริยมรรคมีองค์แปด นัน่แหละ ครบถ่ีถ้วนหมดทุกอย่าง แต่ก็ท าหยุด ท าแล้ว
ก็หยดุ ท าท าท าเหน็ดเหน่ือย แล้วก็หยุด ท าท าท าเหน่ือยแล้วก็หยดุ ถ้าเราจะ
เทียบกับสีไม้ให้เกิดไฟ พอสีไปสีไปสีไป ยงัไม่มีไฟปรากฏเลยเราก็หยุด ใน
ระหว่างท่ีเราหยุดไฟอยู่เท่าเดิมไหม อยู่เท่าเดิมไหม ความร้อนท่ีเกิดขึน้อยู่
เท่าเดิมไหม ก็จะเร่ิมเย็นเข้าไปอีกแล้ว คิดได้ก็ถูอีกแล้ว เร่ิมร้อนอีก หยุดอีก 
เร่ิมร้อนอีกหยุดอีก น่ี บุรุษเช่นนีส้ามารถท าไฟให้ได้ใช้ไหม ไม่สามารถจะท า
ไฟได้ใช้เหมือนบคุคลปรารภธรรมะถกูต้องตามหลกัอริยมรรคมีองค์แปด แต่
ก็มีความพากความเพียรไม่พอ ปรารภความเพียรไมต่่อเน่ือง  เราดขู้อนีเ้ป็น
อุปมา เอ๊ะ เราหรือเปล่า เราดูข้อนีฟั้งข้อนีเ้ป็นอุปมา เราหรือเปล่า ท าไม
เราจึงไม่ไปหน้ามาหลัง เราหรือเปล่า เราเป็นฆราวาสเราสามารถเอาใจ
ออกจากกามได้ ด้วยการภาวนาให้ใจได้รับความสงบ 
 ครูบาอาจารย์ยคุสมยัทกุวนันีแ้หละ ครูบาอาจารย์บางองค์ท่าน 
เป็นพระโสดาบัน ตัง้แต่เป็นผ้าขาวอยู่ก็มี พวกเราคงจะเคยได้ยินได้ฟัง ถ้า
หากใครไม่รู้จักไปหาถามๆ กันดู เพราะหลวงตา๑ ท่านพูดเอาไว้ 
 
๑. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด 
จงัหวดัอดุรธานี 
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ท่านเป็นฆราวาสอยู่นัน้แหละท่านจะบวช  ท่านได้เป็นพระโสดาบัน 
ตัง้แต่ยงัเป็นผ้าขาวอยู่ เพราะอะไร ก็เพราะท่านเอาใจออกจากกามได้ เอา
ใจออกจากกามได้  ถึงแม้จะไม่ไ ด้ถือ เพศเป็นบรรพชิตก็ตาม ท่าน
สามารถเดินมรรคเดิมผล  ให้เข้าสู่มรรคผลได้ อย่างน้อยๆ ก็เป็นพระ
โสดาบนั จิตเข้าถึงกระแสธรรมแล้ว จิตเข้าถึงกระแสธรรมเหมือนกบัเรา ได้
โดดลงไปสู่กระแสน า้แล้ว กระแสน า้เจ้าพระยาแหละ จะไหลไปเร่ือย ไหล
ไปเร่ือย ไหลไปเร่ือย กว่าจะถึงมหาสมุทร ไหลไปเร่ือยไม่ไปไหน ไม่ไป
ไหนแน่ๆ กระแสน า้ของแม่น า้เจ้าพระยาไหลไปเร่ือยไหลไปเร่ือย ไหลลง
มหาสมทุร แม่น า้ใดก็ตามท่ีอยู่ใกล้ฝ่ังทะเล ไหลลงมหาสมุทร ทัง้นัน้ เวลา
ลงไปถึงมหาสมุทรไม่ส าคัญว่าน า้สายโน้นน า้สายนี ้น า้สายไหนทัง้นัน้ 
กลายเป็นธรรมเหมือนกนัหมด ครูบาอาจารย์ ท่านพูดเปรียบเทียบ บุคคลท่ี 
๓ บุคคลท่ี ๔ คือบุคคลต้องการไฟ เอาไม้แห้งแล้วก็เอามาท าอย่างถูกต้อง
ตามวิธีท่ีจะเกิดไฟ ถูไปอย่างสม ่าเสมอ แล้วก็ถูหนักเข้าไปเร่ือย ท าความ
เพียรตอ่เน่ือง ท าความเพียรหนกัหน้าเข้าไปเร่ือย หนกัหน้าเข้าไปเร่ือย หนกั
หน้าเข้าไปเร่ือย พอย่ิงขดัสีเข้าไปเท่าไรความร้อนก็ย่ิงสัง่สมเข้าไป สัง่สมเข้า
ไป สัง่สมเข้าไป สัง่สมเข้าไปจนสามารถท าให้ไม้ตรงนัน้เป็นเขม่าด าๆ ขึน้มา 
นัน่แน่ สญัลกัษณ์บอก สญัลกัษณ์บอกไฟจะเกิดแล้ว เป็นถ่านด าๆ ขึน้มา 
เป็นควนัขึน้มา เป็นถ่านแดงๆ ขึน้มา เอาปากเป่าพไุด้เปลวไฟ ได้ไฟใช้ 
 เรามาคิดดูว่าก่อนท่ีจะได้เปลวไฟใช้น่ี  ถ้าเกิดเราหยุดจะเป็นไง
ความร้อนนัน้ก็หมดไปอีกแล้ว ท่ีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า เหลือเดนตาย
เหลือเดนตาย เหลือเดนตายตรงนีแ้หละ คว้าหลดุ คว้าหลดุ คว้าหลดุ  ไม่
ตายให้ได้ ไมไ่ด้ให้ตาย เดนตายตรงนีแ้หละ หมายความว่าควนัออกแล้ว 
ถ่านแดงๆ ออกแล้ว ปากเป่าเข้าไป พุได้ไฟใช้ อันนีค้ือเกณฑ์ของการ
ท าความเพียร เราฟังเกณฑ์นีแ้ล้วเรามาเทียบกบัเรา เราเป็นบคุคลประเภท
ท่ี ๑ หรือเปล่า เหมือนไม้สดชุ่มด้วยยาง และแช่อยู่ในน า้อีก  
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มีกายยังไม่ออกจากกาม มีใจยังไม่ออกจากกาม หรือเราเป็นเหมือน
บุคคลประเภท ๒ กายออกจากกามแล้ว แต่ใจยังไม่ออกจากกาม อันนี ้
ฆราวาสเราสามารถเอาเปรียบได้ พยายามท าใจให้ได้รับความสงบ เราอยู่
บ้านครองเรือนนีแ้หละ สามารถท าใจให้ได้รับความสงบ เอาใจออกจากกาม
ได้ แล้วก็ท าความเพียร ท าได้มรรค ได้ผล ศีล ๕ ท่านถือว่าสามารถท า
มรรคท าผล ให้เกิดขึน้ ไม่ห้ามนิพพาน แต่ถ้าหากศีล ข้อใดข้อหนึ่งขาดไป
พร่องไป ไอ้ตวันัน้จะเป็นตวัรัง้ ดงึเราลงต ่าแล้ว แทนท่ีเราจะได้เกรดเตม็ท่ี ก็
ไม่เต็มท่ี ดึงอยู่ แต่ถ้าศีล ๕ บริสุทธ์ิหมดจดโดยสิน้เชิง ต้องประกอบด้วย
สมาธิด้วย ปัญญาด้วย ก็เหมือนอย่างบางท่านสอนว่า แค่ท าศีล ให้บริสทุธ์ิ
เท่านัน้เป็นพระโสดาบนั๑ แล้ว ท่านวา่นะ แค่ศีลให้บริสทุธ์ิ ศีล ๕ ให้บริสทุธ์ิ
นัน้ เป็นแค่องค์ประกอบองค์หนึ่งเท่านัน้เอง องค์ประกอบอื่นๆ มีมากมาย
เยอะแยะไป ท่านไม่เอามาพูด แต่ก็ดีเหมือนกัน เป็นเหตุให้พุทธบริษัทของ
เราได้ก าลังใจ อือ้ ศีล ๕ มีศีล ๕ เราก็เป็นพระโสดาบันได้ เราไปถือศีล ๕ 
เคร่งครัดแล้ว อย่าไปส าคญัตนว่าเป็นพระโสดาบันก็แล้วกันล่ะ ระวงัให้ดี 
ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกเยอะแยะ สมาธิแนบแน่นมัน่คงหรือยัง เป็นอธิจิต
หรือยัง ปัญญาท่ีจะเดินให้เห็นอนิจจัง ทุกขงั อนัตตา เดินแล้วยัง ถ้ายังไม่
เดินไฉนเลยแคถื่อศีล ๕ จะได้เป็นพระโสดาบนัยงัไปไมไ่ด้ 
 พระโสดาบนัท่านเห็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ขัน้หนึง่ระดบัหนึง่ 
ของท่าน จนสามารถละหรือท าให้เบาจากสักกายทิฏฐิ๒ ได้ ส าคญัว่าตวัเอง 
เป็นกาย กายเป็นตน ตนเป็นกาย กายมีในตน ตนมีในกาย สามารถละ  
หรือท าให้เบาจากความเห็นอนันีไ้ด้ เห็นสกัแตว่า่เป็นสภาวะธรรมอย่างใด 
อย่างหนึง่เกิดขึน้ สกัแตว่า่เห็นเป็นธาตดุิน ธาตนุ า้ ธาตลุม ธาตไุฟ รู้จกั 
 
๑. ท่านผู้บรรลโุสดาปัตติผล, ผู้แรกถงึกระแสอนัน าไปสูพ่ระนิพพานแน่ตอ่
การตรัสรู้ข้าง 
๒. ความเห็นวา่เป็นตวัของตน เช่น เห็นรูป เห็นเวทนา เห็นวิญญาณ เป็น
ตน เป็นต้น  
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ชดัเจนในหวัใจของตนเอง ที่ท่านเรียกว่าสกักายทิฏฐิ ละสกักายทิฏฐิ

เดี๋ยวนีพ้วกเรามันยากล าบากกับการละสักกายทิฏฐิ เพราะอะไร เพราะ
ความส าคัญมั่นหมายท าให้เราหลง ท าให้เราเพลิน ท าให้เราเข้าใจ สิ่งท่ี
ตามมาก็คือ ทิฐิ มานะ๑ ยึดถือด้วยมานะอัตตา๒ ตัวตนมันก็โผล่ขึน้มา 
โอกาสท่ีจะเห็นอนัตตา มันจะเห็นได้อย่างไร พระพุทธเจ้าท่านทรงตัง้
ปรัชญานีข้ึน้มาในยุคนัน้สมยันัน้ มนัเป็นปรัชญาท่ีแหลมคมโด่งดงัท่ิมแทง
ไปในหัวใจของพวกศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์เขาบญัญัติว่า พระ
นิพพานเป็นอตัตา พวกพราหมณ์นะ อตัตาอตัตมนั ฟังค าว่าอตัตมนั อตัต
มนั  แล้วก ็ท าจ ิต ให้ ได้รับความสงบ  พอสงบแล้วตายไป พร้อมกับ
องค์ประกอบคือความสงบ จะได้ไปเกิดรวมกันกับพระพรหม ท่ีเรียกว่า
ปรมาตมนั๓ ปรมาตมนั ปรมาตมัน พูดถึงแต่ความสงบแค่นัน้เอง นามธรรม
เป็นส่วนของกิเลส๔  ท่านไม่ได้พูดถึง แต่ท่านพดูถึงความสงบอยู่แคน่ัน้ พวก
ศาสนาพราหมณ์พวกนีเ้ขาเล่นความสงบมาก ก็เหมือนอย่างอุทกดาบส 
อาฬารดาบส ยุคนัน้สมัยนัน้ฤาษีชีไพรเขามีความสงบสามารถได้ทัง้รูป
สมาบติั๕ สามารถได้ทัง้อรูปสมาบติั๖ แตก่็ตีบตนัอยู่ในนัน้สิ่งเหล่านีย้งัจมปลกั
อยู่ในหกสิบกว่าทิฐิ ท่ีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ไม่สามารถจะแหวก
ออกไปจากกองข่ายของกิเลสตณัหาอาสวะไปได้เน่ืองจากไม่เห็นอนิจจงั ไม่
เห็นทกุขงั ไมเ่ห็นอนตัตา อย่างแจ่มแจ้งชดัเจนนัน่เอง 

ศาสดาบางศาสดาสมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่  
มีศาสดาบางศาสดาท่านสอนถงึเร่ือง อนิจจงั ทกุขงั แตอ่นตัตา ตีบตนั 
 
๑. ความถือตวั, ความส าคญัตนเป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้
๒. ตน 
๓. อาตมนัสงูสดุ เป็นต้นก าเนิดและที่รวมของทกุสิ่งทกุอยา่งในจกัรวาล  
     ตามความเชื่อของศาสนาฮินด ู
๔. สภาพที่ท าให้จิตเศร้าหมอง  
๕. การเข้าถึงสมาบตัิ คือคณุวิเศษเป็นที่อนับคุคลเข้าถึง, การบรรลขุัน้สงูในชัน้รูปฌาน 
๖. การเข้าถึงสมาบตัิ คือคณุวิเศษเป็นที่อนับคุคลเข้าถึง, การบรรลขุัน้สงูในชัน้อรูปฌาน 
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สอนไม่ได้อนัตตาตีบตันสอนไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านมาสอนอนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตา สังขาราอนิจจา๑ สังขาราทุกขา๒ สังขาราอนัตตา๓ สังขาร
ทัง้หลายทัง้ปวงไม่เท่ียง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา เราดไูปท่ีสงัขาร คือสิ่งปรุงสิ่ง
ประกอบ สิ่งปรุงสิ่งประกอบท่านเรียกวา่สงัขาร สงัขารรูปประกอบกบัสงัขาร
นามเป็นเรา น่ีเป็นเรานั่งอยู่น่ี เป็นสังขารรูปกับสังขารนามประกอบกัน 
สังขารรูปก็มีอีกอย่างหนึ่งประกอบเป็นสังขารรูป ท่ีเรียกว่ากายในกาย 
สังขารนามก็คือสิ่งท่ีเป็นอารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกับใจ  เก่ียวกับผู้ รู้เช่นอย่าง 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่านก็ถือว่าเป็นสังขาร ก็สิ่งเหล่านีเ้ป็น
ผลิตผลของกิเลส เป็นเคร่ืองมือของกิเลส เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 
เป็นเคร่ืองมือของกิเลส  

ผู้ รู้ของเราเบือ้งต้นไม่ปรากฏ ทราบได้แต่ว่าผู้ รู้เกิดขึน้มาแล้วเอา
ความไม่รู้ตามมาด้วย ด้วยเหตท่ีุเราไมรู้่รอบขอบชิด ไมไ่ด้ฝึกปรือไม่ได้สนใจ
ท่ีจะมาย้อนมาดูต้นตอของตัวเอง เลยมีความหลงไปเร่ือย หลงไปเร่ือย ท่ี
ท่านเรียกว่าน าความโลภมาให้ น าความโกรธมาให้ น าความอิจฉาริษยา
พยาบาทมาให้ คือจิตท่ียงัไม่ได้ย้อนมาช าระมาขดัเกลาซกัฟอกตวัเอง มีผู้ รู้
มาพร้อมกับสงัขารเหล่านี ้ท่ีท่านเรียกว่าจิตมีสงัขาร จิตตสงัขาร๔ จิตของ
พระอริยเจ้า จิตของพระอรหันต์ ไม่มีสงัขาร เข้าไปเก่ียวข้อง ท่านเรียกว่าวิ
สงัขาร วิสงัขาร เป็นหนึ่งเดียวท่ีครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้ เป็นหนึ่งเดียว
ไมเ่ก่ียวกบัสิ่งใด เวลาอตัภาพ๕ ดบัไปแล้วจิตที่บริสุทธ์ิของท่านหมดตณัหา 
หมดอุปาทาน หมดภพ๖ หมดชาติ๗ 
 
๑. สงัขารไมเ่ท่ียง  
๒. สงัขารเป็นทกุข์  
๓. สงัขารไมใ่ช่ตน  
๔. สภาพท่ีปรุงแตง่ใจ ได้แก่ สญัญา และเวทนา  
๕. ลกัษณะความเป็นตวัตนหรือบคุคล 
๖. ภาวะชีวิตของสตัว์, โลกเป็นท่ีอยู่ของสตัว์  
๗. ความเกิด ได้แก่ ความปรากฏแห่งขนัธ์ทัง้หลาย การได้อายตนะ 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๔๒ 

อยู่แล้ว ด ารงตนบริสทุธิอยู่อย่างนัน้ ไม่มีกาลเวลาเข้าไปเก่ียวข้อง  ไม่มี
สถานท่ีเข้าไปเก่ียวข้อง ด ารงตนอยู่อย่างนัน้ตลอดอนันตกาล  ค าว่า  
อนันตกาลก็คือไม่มีขอบเขตจ ากัด แสดงว่าผู้ รู้ท่ีบริสุทธ์ิไม่หมดไปจากโลก
นะ ยงัมีอยู่ในโลก เพราะธาตุรู้๑ ของเรานัน้เอาของท่ีมีอยู่ดัง่เดิมในโลกเอา
มาเกิดธาตรูุ้ของพวกเราทุกๆ คน เอาของท่ีมีอยู่ในโลกมาเกิด ไม่ใช่เอาของ
ไม่มีมาเกิด ของไม่มีแต่ไหนแต่ไรมา ย่อมไม่มีอะไรสืบทอดมาต่อเนื่อง เอา
ของท่ีมีอยู่ในโลกมาเกิด อรูปธรรม๒  สิ่งท่ีเป็นธาตรูุ้ 
 สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมก็เอาสิ่งท่ีมีอยู่ดัง่เดิมในโลกมาเกิด พระพทุธเจ้า 
ท่านทรงตรัสวา่ ธาตดุิน ธาตนุ า้ ธาตลุม ธาตไุฟ น่ีคือวงจรกระแสการเกิด 
เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ มีอยู่อย่างนีเ้ป็นอยู่อย่างนี ้แต่ด้วยเหตุท่ีมันน่าเข็ด
หลาบ ตอนท่ีวา่เวลาเกิดขึน้มาแล้ว มีความทุกข์มาครอบง า เด๋ียวดีใจ เดี๋ยว
เสียใจ เด๋ียววิโยค เดี๋ยวพลดัพราก เดี๋ยวได้มา เดี๋ยวเสียไป เด๋ียวคนใส่ร้าย
อย่างนัน้ใส่ร้ายอย่างนี ้เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วย เดี๋ยวอย่างโน้นอย่างนี ้เดี๋ยว
ตาย ท่ีเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตาย เกิดแก่เจ็บตาย จงึเป็นภาวะท่ีมนุษย์ทัง้หลาย
น่าเข็ดน่าหลาบ จึงเป็นเหตุให้ต้องมีพระศาสดาเกิดขึน้มาเพ่ือค้นคว้า
เพ่ือหาช่องทาง เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านท าความข้องใจว่าอะไรเป็น
เหตุให้เกิดแก่เจ็บตายกันแน่ ท่านเลยออกศึกษา ค้นคว้า เพ่ือหาสิ่งเหล่านี ้
แหละ 

พระพทุธเจ้าท่านออกบวชเพ่ืออะไร  เพราะอะไร  เพราะฉะนัน้ 
จึงบันดาลให้เห็นเทวทูต๓ เห็นไหม เห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บ เห็นคนตาย และ
เห็นสมณะนัน่คือช่องทางท่ีจะพงึออก ด้วยเหตท่ีุมีวิสยัของผู้ เช่นนี ้
 
๑. สภาวะท่ีรู้แจ้งอารมณ์ ได้วิญญาณธาต ุ๖ คือ จกัขวิุญญาณธาต ุโสต~  
     ฆาน~ ชิวหา~ กาย~ มโนวิญญาณธาต ุ
๒. สภาวะมิใช่รูป, สิ่งท่ีไมม่ีรูป, ได้แก่นามขนัธ์ ๔ และนิพพาน  
๓. ทตูของยมเทพ, สิ่งท่ีเป็นสญัญาณเตือนใจให้ระลกึถงึคติธรรมดาของ
ชีวิตอนัมีความตายเป็นท่ีสดุ  
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และด้วยเหตท่ีุมีเรียวแรงท่ีสร้างสมอบรมบญุญาบารมี ๔ อสงไขย แสน 
มหากปัป์ ๘ อสงไขย แสนมหากปัป์ ๑๖ อสงไขย แสนมหากปัป์ จงึเกิด 
ขึน้มีขึน้เพ่ือปรารถนาเป็นมหาสตัว์ พระมหาสตัว์สามารถมารือ้มาฟื้นสตัว์
ทัง้หลายให้ พ้นไปจากวฏัสงสาร   เกิดแก่เจ็บตาย เกิดแก่เจ็บตาย  
ตราบใดท่ีเรายังหลงอยู่กับการเกิดการแก่การเจ็บการตาย ไม่เห็นโทษใน
การเกิด ในการแก่ ในการเจ็บ ในการตาย เราจึงคลุกคลีหมกมุ่นกับสิ ่ง
เหล่านี ้ไม่เคยสนใจ ไม่เคยรู้เนือ้รู้ตวั ยินดีแล้วก็พอใจอยู่อย่างนัน้  สขุบ้าง
ทุกข์บ้าง ทุกข์บ้างสุขบ้าง สุขบ้างทุกข์บ้าง ทุกข์บ้างสุขบ้าง สุกๆ ดิบๆ อยู่
อย่างนี ้ชาติไหนเราก็จะด ารงตนอยู่อย่างนี ้แต่ถ้าหากเราเข็ดหลาบในการ
เกิด ในการแก่ ในการเจ็บ ในการตาย เหมือนพระบารมีของพระพุทธเจ้าท่ี
ท่านถึงแล้ว ท่านเห็น โอ้ เห็นคนแก่ โอ้เราก็ต้องแก่ เห็นคนเจ็บ โอ้เราก็ต้อง
เจ็บ เห็นคนตาย โอ้เราก็ต้องตาย  สมณะน่ีแหละเป็นช่องทางที่เราจะ
ออกไปหาความสงบวิเวก ได้สติได้ปัญญา  พิจารณาให้เห็นสัจธรรม
เหล่านีไ้ด้ เป็นเหตใุห้พระองค์ตัง้ประเด็นว่า อะไรเป็นเหตุให้เกิด ให้แก่ ให้
เจ็บ ให้ตายกันแน่ จนเป็นเหตุให้พระองค์บรรลุธรรมในวันเพ็ญเดือนหก
นัน่เอง บญุญาบารมีเตม็เป่ียมแล้ว 
 พวกเราทัง้หลายโชคดีมากเกิดในกปัป์ท่ีท่านเรียกวา่ภทัรกปัป์ ภทัร
กปัป์มีพระพทุธเจ้าถงึ ๕ พระองค์ กปัป์บางกปัป์ไม่มีพระพทุธเจ้าไปอบุตัินะ 
กัปป์บางกัปป์มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติ ๑ องค์, ๒ องค์, ๓ องค์ แต่กัปป์นีม้ี
พระพุทธเจ้ามาอุบัติถึง ๕ พระองค์ พระกกุสันโธ ท่านก็ล่วงไปแล้ว พวก
เราไปอยู ่ก ัน ที ่ไหน  พระโกนาคมโนท่านก็ล ่วงไปแล้ว พระกัสสโป 
พระพุทธเจ้ากสัสโปล่วงไปแล้ว เราไปอยู่ท่ีไหน พระโคตโม ทัง้ๆ ท่ีเรารู้อยู่ ถ้า
เรายังไม่ตื่นเนือ้ต่ืนตัว มีพ่อแม่ครูอาจารย์ตามจีต้ามต้อนให้พวกเราตื่นเนือ้
ตื่นตัว ถ้าหากยังไม่ตื่นเนือ้ตื่นตัวแล้ว อย่าหวังเลยว่า เ ร าจ ะ ไ ด้ ไ ป กับ
ขบวนของพระศรีอริยเมตไตรย ผู้ ท่ี จะไปกับ  
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พระศรีอริยเมตไตรยนัน้ คือผู้ ท่ีพยายามจะสอบให้ผ่าน พระกกุสนัโธ  
เราก็ยังผ่านไม่ได้ พยายามสอบให้ผ่านตัง้แต่พระกัสสโป พระโคตโม  
ก็ไปยังไม่ได้ พอมาถึงพระศรีอริยเมตไตรย ขบวนสุดท้ายท่ีพระองค์จะ
ตามมาเก็บพวกเราไปได้อย่างแน่นอน คนในยคุนัน้เป็นคนท่ีมีบญุ บญุนี ้
ต้องสัง่สมนะถึงจะเกิดขึน้ ถึงจะมีขึน้ อย่าประมาทเก่ียวกบัเร่ืองบุญ เพราะ
บุญเท่านัน้แหละท่ีจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นพละ เป็นก าลังให้กับเรา
พอท่ีจะลืมตาอ้าปาก พอท่ีจะท าจิตให้ได้รับความสงบ พอท่ีจะท าจิตให้เกิด
ปัญญา เห็นโทษเห็นภัยในวฏัสงสาร เพ่ือท่ีจะก้าวให้พ้นไปได้ น่ีเราพูดถึง
อะไรมากมายเยอะแยะ เราพดูถงึปฐมสงัคยานา ครัง้ท่ี ๑,ครัง้ท่ี ๒, ครัง้ท่ี ๓, 
ครัง้ท่ี ๔, ครัง้ท่ี ๕, ครัง้ท่ี ๖ มี แต่หลงัจากมีการจดจารึกขึน้มาแล้ว  
 เพราะฉะนัน้เราศึกษาพระพุทธศาสนา บางทีพุทธบริษัทเรา ขาด
การฝึกฝนอบรม ขาดการได้ยินได้ฟังด้วย บางทีอยู่ใกล้วดัป่าครูบาอาจารย์
แท้ๆ บางคนก็ไมเ่คยสนใจ แม้แต่ค าว่าพทุโธ พทุโธ ย้อนมาดูใจตัวเองก็ไม่
เคยสนใจ  คน เช ่น นี เ้ราถือว ่า เขาไม ่ม ีโอกาส ที ่จะพบ พระศรีอริย
เมตไตรยละ  เพราะยุคนัน้ เป็นยุคของคนที ่ม ีบ ุญมาเกิด ถ้าหากเรา
ปรารถนาตัง้ใจอย่างย่ิงยวด เราไปยงัไมไ่ด้ ยคุสมยัของพระองค์นัน้แหละจะ
มาเก็บตกพวกเรา ตกจากพระกกสุนัโธ พระโคตโม พระกัสสโป พระโคตโม 
พระศรีอริยเมตไตรยมาเก็บพวกเราไปเรียบไมต้่องสงสยั ไมต้่องตัง้ความ
ปรารถนา ถ้าท่านมีเกรด มีดีกรีพอ ท่านพบแน่นอน ใครมีโอกาส ได้ฟัง
ธรรมะสมยัพระองค์มาอบุตัิคนนัน้มีโอกาสที่จะได้บรรลอุริยธรรม เพราะเป็น
คนดี เป็นคนตัง้ใจฝึกฝนอบรม เห็นโทษเห็นภัยในวฏัสงสาร น่ี พวกเราควร
จะสนใจในเร่ืองค าบอกค าสอน ควรจะสนใจเร่ืองศีล ศีลของตนเองศีล ๕ มี
อะไรบ้าง ขยับเข้ามาอีกศีล ๘ มีอะไรบ้าง ขยบัมาอีกบวชเป็นสามเณรศีล 
๑๐ ขยบัมากอีก 
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ศีล ๒๒๗ เดี๋ยวนีเ้ขาพยายามดันให้มีศีล ๓๑๑ ของภิกษุณี ไวๆ นี ้
เห็นรูปภาพปรากฏออกมาวา่มีภิกษุณีบวช แท้จริงภิกษุณีนัน้ คือพระผู้หญิง 
ถือศีล ๓๑๑ แต่ก็ขาดยุคขาดช่วงไปตัง้แต่นางสังฆมิตตาภิกษุณี  
ซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าอโศก หลงัจากยุคนัน้มาแล้วไม่ได้กล่าวถึงนะ ต้น
ต านานไมไ่ด้กลา่วถงึ 
 พระเจ้าอโศก เมื่อก่อนเป็นนักรบฆ่าคนมากมายมหาศาล  
ตอนหลังมากลับใจ เลื่อมใสพระพุทธศาสนา แล้วก็ไปสร้างสถูปแล้วก็
หาพระธาตุไปบรรจุ ๘๔,๐๐๐ สถูป ทัว่ชมพูทวีป แล้วก็ไปถามพระโมคคลี
บุตรติสสเถระ โยมท าบุญถึงขนาดนีแ้ล้ว โยมเป็นญาติกับพระศาสนาแล้ว
หรือยงั ยงั ท าอย่างไรโยมถึงจะเป็นญาติกบัพระศาสนาได้มีลกูหญิงให้บวช มี
ลูกชายให้บวช ถ้าบวชแล้วถึงได้ช่ือว่าเราเป็นญาติกับพระศาสนา เดี๋ยวนี ้
ใครมีลูกหญิงลูกชาย หลายๆ คน แล้วไม่ให้บวช ไม่ได้เป็นญาติกับพระ
ศาสนานะ มีลกูชาย ๒ คนก็ฝากพระพุทธเจ้าไว้สักองค์หนึ่ง มีสองสามคน
ก็ฝากไว้ส ักหนึ ่งคน บางคนมีสองสามคนผู้ ชายไปบวชเป็นญาติกับ
พระพุทธศาสนาหมดเลย น่ีเราพูดถึงภิกษุณี ซึ่งมีนางสังฆมิตตาภิกษุณี 
เป็นตอนหลงั แตพ่อภิกษุณีขาดช่วงไปแล้ว หาภิกษุณีท่ีจะเป็นอปัุชฌายะไม่
มี เดี๋ยวนีส้าเหตุท่ีมีเพราะเขาสมมุติขึน้เกิดขึน้จากไต้หวนั เขาไปบวชท่ีศรี
ลงักา เราเคยไปศรีลงักาครัง้หนึ่งท่ีดมับูลลา วดัดมับูลลา น่ีแหละคือต้นตอท่ี
บวชภิกษุณี ได้มาทราบภายหลังว่าผู้ ท่ีบวชให้ภิกษุณีท่ีเป็นคนไต้หวันนัน้ 
ได้รับผลประโยชน์เพียบเลย เอ้ มนัออกไปช่องนัน้นะ เลยกลายเป็นว่าใคร
อยากบวชภิกษุณีก็ไปบวชท่ีไต้หวนัได้ เด๋ียวนีม้นัชกัเร่ิมระบาดมาเมืองไทย
นะ  น่าจะมีกนัเยอะแล้ว 

แท้ท่ีจริงมรรคผลนิพพานนัน้ เราถือศีล ๕ ปฏิบัติให้เคร่งครัด
สมบูรณ์บริบูรณ์ สามารถท ามรรคท าผลได้  ศีล ๘ ขยับขึน้มาอีกท่าน
จะทิง้ศีล แล้วท่านจะเจริญสมาธิ มนัก็ยาก ย่ิงท่านทิง้สมาธิด้วย 
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แล้วอย่าไปหวงัเลยท่านจะเห็นสจัธรรมด้วยปัญญาได้ เน่ืองจากว่าเรา
ไมม่ีก าลงัพอท่ีจะไปขบัต้อนตามรู้กิเลส ตณัหา อาสวะ๑ ในหวัใจของเรา  
ตณัหาในหัวใจของเราคือกามตณัหา๒ ภวตณัหา๓  วิภวตณัหา๔ เราพูดแบบ
ภาษาไทยๆ ของเราว่า ความอยากในหัวใจ ความอยากของกิเลส ในหัวใจ
ของเรา เราดอูอก ความอยากท่ีเป็นธรรมในหวัใจของเรา เราดอูอกความอยาก
ปฏิบัติให้เป็นไปตามศีล ไปตามขนบตามธรรมเนียมตามประเพณี ตาม
กรอบของกฎ ของระเบียบ ไม่ก้าวไม่ล่วง น่ีเขาเรียกว่าเป็นมรรค อยากท า
มรรคตรงนีใ้ห้เกิดขึน้ ความอยากโดยกิเลส นัน้คือ อยากปีนเกลียวกับศีล 
เช่นอย่างศีล ๕ พระพุทธเจ้าว่าอย่าฆ่าสตัว์ อยากฆ่า อย่าลกัทรัพย์ อยาก
ลกั อย่าประพฤติผิดในกาม เห็นเป็นเร่ืองธรรมดา สะดวกสบาย ท างานมี
ผู้หญิงมีผู้ชายอยู่ข้างๆ เป็นฝูงๆ อย่างนี  ้ฝ่าฝืน ในเมื่อเราฝ่าฝืนแล้ว โอกาส
ท่ีจะท าให้จิตดวงนัน้ได้รับความสงบมันยากมาก ไม่มีศีล ในเมื่อเรามีศีล  
แนบแน่นมัน่คงแล้ว จิตของเราก็ไม่มีอะไรมาก่อกวนให้จิตได้รับความสงบ 
เพราะฉะนัน้ท่านจึงว่าศีลเสริมสมาธิ ไม่ใช่ศีลกลายเป็นสมาธินะ ศีลจะ
ช่วยส่งเสริมเป็นปัจจ ัยสน ับสนุนสมาธิ สมาธิ เป็นปัจจ ัยสน ับสนุน
ปัญญา ปัญญาคือจิต ท่ีละเอียดลึกซึง้ลงไป เน่ืองจากว่าใจมีก าลังจาก
ความสงบนีเ้อง ตราบใดใจไม ่ม ีความสงบ พิจารณาไป พิจารณาไป
กลายเป็นสญัญา อารมณ์ 

 
๑. สภาวะอนัหมกัดองสนัดาน, กิเลสทีไ่หลซมึซา่นไปย้อมใจเม่ือประสบอารมณ์ตา่งๆ  
๒. ความทะยานอยากในกาม, ความอยากได้กามคณุ คือ สิ่งสนองความต้องการทาง ประสาท
ทัง้ห้า  
๓. ความทะยานอยากในภพ, ความอยากในภาวะของตวัตนที่จะได้ จะเป็นอยา่งใด อยา่งหนึ่ง 
อยากเป็น อยากคงอยูต่ลอดไป, ความใคร่อยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิ  หรือสสัสตทิฏฐิ  
๔. ความทะยานอยากในวิภพ, ความอยากในความพรากพ้นไปแหง่ตวัตนจากความ     เป็น
อยา่งใดอยา่งหนึ่งอนัไมป่รารถนา อยากท าลาย อยากให้ดบัสญู, ความใคร่ 
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ทัง้หมด เพราะฉะนัน้ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเน้น อ้าว ศีลนะ อ้าว  
สมาธินะ อ้าว ปัญญานะ ถกูต้องตามหลกัอริยมรรคมีองค์แปด ครบถ้วน 
สมบรูณ์บริบรูณ์ 

เพราะฉะนัน้ท่านจะใช้อบุายใดก็ตาม ท่ีจะท าจิตให้ได้รับความสงบ 
พระพทุธเจ้าจะทรงตรัสไว้ ไมต่รัสไว้ก็ตาม ท่านตรัสไว้วา่สมถะคือความสงบ 
ท าอย่างไร ท่านท าด้วยเร่ียวแรงอย่างไร ท่านถึงท าให้ใจได้รับความสงบ นัน้
ถกูต้องตามนโยบายของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ต้องถามว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ 
พทุโธ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หรือเปลา่ ไมใ่ช่พทุธพจน์ ไมใ่ช่พุทธพจน์อย่า
ฟัง อย่าศกึษา อย่าอบรม มนัเพ่ิมก าลงัใจ หรือตดัทอนก าลงัใจ ท่านดเูข้าไป
สิ มนัเพ่ิมก าลงัใจ หรือตดัทอนก าลงัใจ ท่านพิจารณาอย่างไรก็ตาม เพ่ือจะให้
ท่านเห็นหลกัอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอนัเป็นกริยาอาการของตัณหาในหัวใจ
ของท่าน ท่ีมันออกมาเพ่นพ่านในหัวใจ มายึดกาย มายึดเวทนา  มายึด
สญัญา มายึดสงัขาร แล้วก็มายึดวิญญาณ มายึดจิต๑ มายึดกายของเรา มา
ยึดจิตของเรา ท่านพิจารณาให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความเป็นไปใน
กาย ความเป็นไปในใจของเรา พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็ตาม ไม่ตรัสไว้ก็
ตาม แต่เราท าถูกต้องแล้วเป็นอบุายให้ปัญญาเกิด อนันัน้แหละธรรมจะพึง
เกิดขึน้ เจริญขึน้ในหวัใจของเรา ครูบาอาจารย์ของเราท่านเจริญอยู่อย่างนี ้
สายป่าเราท่านไม่ต้องไปเรียนจบพระไตรปิฎก๒ ท่านเรียนแค่พุทโธค าเดียว 
พอเวลามนัเป็นไปแล้วจะแตกฉานไปหมด จากจุดเล็กๆ  ประกายเล็กๆ ถ้า
เราจะเทียบก็เหมือนกบัไฟแช็คนัน้แหละ ประกายเล็กๆ นัน้แหละสามารถ
ไปเผาสินค้าหมดทัง้คลงั เผาบ้านหมดทัง้บ้าน เผากอไม้ไผ่หมดทัง้กอนัน้แหละ 
 
๑. ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์, สภาพท่ีนกึคิด, ความคิด, ใจ, วิญญาณ   
๒. ปิฎก ๓, ตะกร้า หรือต ารา ๓, ประมวลแห่งคมัภีร์ท่ีรวบรวมพระธรรม
วินยั ๓ หมวด   หรือ ๓ ชดุ 
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ความสงบปัญญานัน้เกิดขึน้จากความสงบ  หนุนพิจารณา
เพ่ือให้เห็นหลกัสจัธรรมก็เช่นเดียวกัน จากจุดประกายเล็กๆ โอ้ อนิจจัง  โอ้ 
ทุกขัง โอ้ อนัตตา เข้าใจลึกซึง้ละเอียด แล้วก็หยั่งเห็นได้ด้วยปัญญา ด้วย
ปัญญาญาณของตนเอง สามารถท าให้เกิดความรู้สกึ ความโลภ ความโกรธ 
ในใจของเราหมดไป ก็ถือว่าความหลงก็จะบรรเทาเบาบางไปด้วย นัน้คือ
ความถูกต้อง นัน่คือความเป็นธรรม ไม่ใช่ว่า อือ้ อนันีไ้ม่ได้อยู่ในก ามือของ
พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ใบประดู่ลาย ไม่ใช่ใบประดู่ลาย ใบประดู่ลายทัง้นัน้ 
พระสงฆ์สาวกท่านเข้าถึงธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถตดัความโลภ
ความโกรธได้ ธรรมะของพระสาวกสามารถตดัความโลภความโกรธได้ จึง
เป็นธรรมะอย่างแท้จริง จึงเป็นธรรมะท่ีสามารถท าลายภพ  ท าลายชาติ 
เข้าถึงความบริสุทธ์ิหมดจดพ้นทุกข์โดยสิน้เชิงได้เหมือนกันหมด นี่คือ
ธรรมะของพระพุทธเจ้า  ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนันีเ้ป็นกุศล แต่
พระสาวกไปพูดแย้งว่าไม่เป็นกุศลเป็นอกุศล แน่  ไม่ใช่ละ น่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสว่าเป็นอกุศล แต่พระสาวกไปพูดขัดแ ข้งกับพระพุทธเจ้ าว่าเ ป็น
กุศล  มันขัดแย้งกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกุศลอย่างไร  พระสาวกก็
ว่าเป็นกุศล เพราะเห็นตามพระองค์ไป บางอย่างมันไม่มีประจักษ์พยาน
พระพุทธเจ้า     ไม่ทรงตรัส  เพราะฉะนัน้ ท่านเอามาสอนแค่ใบไม้ในก ามือ  
พวกเราก็เหลือแบกเหลือหามแล้ว ก็เหมือนอย่างภิกษุท่ีไปหาพระธรรมกถึก 
กบัพระวินยัธรนัน่แหละ เหลือแบกเหลือจ า ในท่ีสดุจะสกึ เห็นไหม โอ๊ย  เรา
แค่ท ามาหากิน ท าบุญให้ทาน  พอหาความสุขไปวันๆ ก็พอแล้ว ล าบาก
เหลือเกินรักษาไม่หวาดไม่ไหว พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาจิต  
ดวงเดียว เห็นไม๊ จีต้รงจดุเลย ในท่ีสดุก็ได้ น่ีคือความเป็นไปของพระธรรม 
วินยัของพระพุทธเจ้า ก็ถือว่าท าความเข้าใจบางประเด็นบางประการ 
 
 
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๕๐ 

เด๋ียวนีส้งัคมของเราน่ีมาแรงมากในประเด็นค าสอนบางส านัก 
ถ้าหากพวกเราไม่เข้าใจ เราก็ฮือฮาไปตามเขา แล้วก็ทิง้ของดิบของดีท่ีครูบา
อาจารย์ท่านปลกูฝัง ท าไมต้องติดครูติดอาจารย์ ท าไมต้องติดบุคคล ท าไม
ไม่ติดธรรม ท าไมต้องยึดบุคคล ท าไมไม่ยึดธรรม ก็ธรรมะมาสถิตท่ีบุคคล 
บคุคลศกึษาธรรม เข้าใจธรรม รู้เร่ืองธรรม เราก็ต้องยดึบคุคลสิ เหมือนอย่าง
พวกเรายึดหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น หลวงตา๑ นั่นแหละ เดี๋ยวนีเ้ราไปอ้าง
ไม่ได้นะ ระวังใครไปอ้างไม่ดีไปจนแต้มเขานะ เขาตีแหลกเลยนะ ฮ้า พระ
สาวก พระสาวกเช่ือไม่ได้ฟังไม่ได้ พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดไว้ พระพุทธเจ้าไม่ได้
พูดไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเขายกตัวอย่างกลองเก่าๆ ของพวกกษัตริย์ 
กลองอานกะของกษัตริย์พวกทสารหะเขาบอกว่าเป็นกลองศึกนะ เวลา
เขาไปศึกนะ เขาตี ตีๆ ตีๆ กษัตริย์แล้วกษัตริย์เล่า กลองนัน้ก็แตกไปเร่ือย 
แตกไปเร่ือย แตกตรงไหนเขาก็เอาลิ่มไปใสต่รงนัน้ แตกตรงไหนเขาก็เอาลิ่ม
ไปใส่ตรงนัน้ แต่เราปฏิเสธได้ไหมว่า กลองท่ีเอาลิ่มไปแทรกอยู่ทุกระยะ ยัง
สามารถทรงตัวเป็นกลองได้ความรู้หลากหลายของพระสงฆ์สาวกสมัย
พระพุทธเจ้าก็ตาม ในสมัยพระพุทธเจ้าท่านล่วงไปแล้ว มาจนถึงสมัย
ปัจจุบันก็ตาม เป็นความรู้หลากหลาย เหมือนลิ่มสลักท่ีเขาไปตีอัดแน่นใน
กลองนัน่แหละ เราปฏิเสธได้ไหมว่า จะไม่เป็นรูปกลอง ยังเป็นรูปกลอง
อยู่ ยังเป็นธรรมเภรี กลองธรรมย ่ายีกิเลส ได้ตลอดมา และจะตลอดไปอยู่  
ยังสามารถตีเป็นกลองรบกลองศึกได้ น่ีคืออุปมาหนึ่ง เขามักจะยกมา
เปรียบเทียบค าท่ีพระสงฆ์สาวกพูดไม่เหมือนค าของพระพุทธเจ้าพูด 
พระพุทธเจ้าท่านพูดไม่ผิด พระสาวกสามารถพูดผิด แต่ว่าผู้ ท่ีท่านเข้าถึง
ความจริงแล้ว สัจจะปรากฎโร่ในหัวใจของท่าน ราคะ โทสะ โมหะ หมดไปจาก
หวัใจของท่าน 
 
๑. พระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด 
จงัหวดัอดุรธานี 
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รู้สกึวา่ปรารภธรรมมายาวอยู่นะ น่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วแหละ  
ใครตัง้ปรารภความเพียร พทุโธ พทุโธ พทุโธ แล้วก็มาเกาะอยู่กบัค าเทศน์  
ค าพูดท่ีเป็นหลักธรรมะ ซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังหรอก นีก้็คงได้รับ
ความสงบพอสมควร คงจะได้รับความอดความทนพอสมควร คงจะได้ รับ
วิริยะอุตสาหะพอสมควร คงจะได้เนือ้หาอรรถธรรมเพ่ือท่ีจะไปปรับปรุง
พอสมควร ทัง้นีร้วมทัง้ผู้ ก าลงับรรยายให้ฟัง ก าลงัเทศน์ให้ฟัง รวมทัง้พวก
เราทัง้หลาย รวมทัง้พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่ีท่านเมตตาอยู่เป็นหมู่
เป็นเพ่ือนยังไม่ไปพักผ่อนก่อน พวกเราทัง้หลายเพ่ือบูชาหลวงปู่  วนัส าคญั
วนัท่ีเป็นสิริเป็นมงคลในวันพรุ่งนี ้ท่ีจะเวียนมาบรรจบครบรอบของครูบา
อาจารย์หลวงปู่ บุญมี ปริปุณโณ ของเรา เราถืออนันีเ้ป็นคติ เป็นตัวอย่าง 
เป็นฤกษ์งามยามดี และมาประกอบคณุงามความดีเข้ามาสู่ในหวัใจของเรา 
ครูบาอาจารย์ท่านก็เกิดเหมือนเรา แต่ท่านเสียสละมาอยู่อย่างนี ้ท่านจะ
รักษาศีลย่ิง รักษาจิตย่ิง ตัง้ใจเจริญปัญญาอย่างย่ิงจึงได้ถึงอรรถถึงธรรม 
พวกเราทัง้หลายจึงถือเย่ียงอย่างบ าเพ็ญให้ได้ให้ถงึตามท่านไป 

ด้วยบุญด้วยอานิสงส์ด้วยความตัง้อกตัง้ใจท่ีพวกเราทัง้หลาย
เสียสละด้วยเรียวแรง เสียสละด้วยก าลังทรัพย์ มาออกโรงทาน เสียสละ
ก าลงัสติปัญญามาช่วยขวนขวาย และก็มาร่วมทุกระยะตัง้แต่กลางวนัมา
จนเดี๋ยวนี  ้และยังมีในวันพรุ่งนีอ้ีก ย่อมมีผล ย่อมมีอานิสงส์  ขอผล
อานิสงส์ส่วนนี ้จงตามอ านวยอวยชัยให้พร ให้กับพวกเราทัง้หลาย ได้
ประสบความสขุความเจริญด้วยศีล เจริญด้วยสมาธิ เจริญด้วยปัญญาเอามา
พิจารณาได้ดวงตาเห็นธรรม ได้อรรถได้ธรรม ตามอตัภาพแห่งตน แห่งตน
โดยถ้วนหน้ากนั เทอญ 
 
 
 
 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๕๒ 
          อ้า พอสมควร อิจฉิตงั ปัตถิตงั ตุมหงั,๑  ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ,๒ 

สพัเพ ปูเรนตุ สงักปัปา,๓ จนัโท ปัณณะระโส ยะถา,๔ มะณิ โชติระโส ยะถา,๕   
สพัพีติโย วิวชัชนัตุ,๖ สพัพะโรโค วินสัสะตุ,๗ มา เต ภะวตัวนัตะราโย,๘  
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ,๙  อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจงั วุฑฒาปะจายิโน,   
จตัตาโร ธมัมา วฑัฒนัติ อาย ุวณัโณ สุขงั พะลงั.๑๐ 
              ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั, ๑๑ รักขนัตุ สพัพะเทวะตา, ๑๒   
สพัพะพุทธานุภาเวนะ, ๑๓              สะทา โสตถี ภะวนัตุ เต ฯ๑๔ 
ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั, ๑๑             รักขนัตุ สพัพะเทวะตา, ๑๒    
สพัพะธมัมานุภาเวนะ, ๑๕               สะทา โสตถี ภะวนัตุ เต ฯ๑๔   
ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั, ๑๑             รักขนัตุ สพัพะเทวะตา, ๑๒    
สพัพะสงัฆานุภาเวนะสะทา, ๑๖      โสตถี ภะวนัตุ เต ฯ๑๗ 
 

  ๑. ขอความปรารถนาท่ีท่านปรารถนาแล้ว ตัง้ใจดีแล้ว 
  ๒. จงส าเร็จโดยฉบัพลนั 
  ๓. ขอด าริทัง้ปวงจงเตม็ท่ี 
  ๔. เหมือนพระจนัทร์วนัเพ็ญ 
  ๕. เหมือนดงัแก้วมณีอนัสวา่งไสวควรยินดี 
  ๖. เสนียดจญัไรทัง้ปวงจงมลายหายสญูไป 
  ๗. เป็นโรคร้าย ก็จงหาย 
  ๘. อนัตรายทัง้ปวงอย่าได้มีแก่ท่าน 
  ๙. ขอให้โยมจงเป็นผู้มีความสขุ มีอายยืุน 
๑๐. พรสี่ประการ คือ อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ย่อมเจริญแก่บคุคล, ผู้มีปกติ
ไหว้กราบ  มีปกติออ่นน้อมตอ่ผู้ ใหญ่ เป็นนิตย์ ด้วยประการฉะนีแ้ล 
๑๑. ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน 
๑๒. ขอเหลา่เทวดาทัง้ปวงจงรักษาท่าน 
๑๓. ด้วยอานภุาพ แห่งพระพทุธเจ้าทัง้ปวง 
๑๔. ขอความสวสัดีทัง้หลาย จงมีแก่ท่านทกุเม่ือ 
๑๕. ด้วยอานภุาพ แห่งพระธรรมทัง้ปวง 
๑๖. ด้วยอานภุาพ แห่งพระสงฆ์ทัง้ปวง 
๑๗. ขอความสวสัดีทัง้หลาย จงมีแก่ท่านทกุเม่ือ 
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๕๓ 
ค านิยามศพัท ์

 
กาม ความใคร่, ความอยาก,ความปรารถนา, สิ่งท่ีน่า

ใคร่น่าปรารถนา  
กามตณัหา ความทะยานอยากในกาม, ความอยากได้กาม

คณุ คือ สิ่งสนองความต้องการทางประสาททัง้
ห้า  

กามสุขลัลิกานุโยค หมกมุน่อยู่ด้วยกามสขุ  
กิเลส สภาพท่ีท าให้จิตเศร้าหมอง  
ขะยะวะยะธมัมา สงัขารา สงัขารทัง้หลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
จตุปฏิสมัภิทปัปัตโต ผู้บรรลปุฏิสมัภิทาสี ่ 
จตุปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉาน, ปรีชาแจ้ง 
จิต ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์, สภาพท่ีนกึคิด, ความคิด, 

ใจ, วิญญาณ   
จิตตสงัขาร สภาพท่ีปรุงแตง่ใจ ได้แก่ สญัญา และเวทนา  
จินตะ การคิดพิจารณา 
จุตูปปาตญาณ ญาณก าหนดรู้จตุิและอบุตัิแห่งสตัว์ทัง้หลาย อนั

เป็นไปตามกรรม, เห็นการเวียนวา่ยตายเกิดของ
สตัว์ทัง้หลาย 

เจโตวิมุตติ ความหลดุพ้นแห่งจิตจากราคะ ด้วยก าลงัแห่ง
สมาธิ 

ฉฬภิญโญ ผู้ ได้อภิญญาหก  
ชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบตัิท่ีจะน าไปสูค่วาม

หลดุพ้น ไมต่ิดข้องในท่ีสดุทัง้สอง คือ กามสขุลัลิ
กานโุยค และอตัตกิลมถานโุยค 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๕๔ 
ชาติ ความเกิด ได้แก่ ความปรากฎแห่งขนัธ์ทัง้หลาย  

การได้อายตนะ  
ญาณ ความหยัง่รู้, ปรีชาหยัง่รู้ 
ญาณทสัสนะ ความหยัง่รู้หยัง่เห็นครบ ๓ รอบ หรือปริวฎัฎ์ ๓  

แห่งญาณทสัสนะ 
ตณัหา ความทะยานอยาก, ความปรารถนาท่ีจะบ ารุง

บ าเรอปรนเปรอตน, ความอยากได้อยากเอา  
เตวิชโช ผู้ ได้วิชชาสาม  
ไตรปิฎก ปิฎก ๓, ตะกร้า หรือต ารา ๓, ประมวลแห่งคมัภีร์ 

ท่ีรวบรวมพระธรรมวินยั ๓ หมวด หรือ ๓ ชดุ 
ทสัสนะ หน้าท่ีเห็นรูป ได้แก่ จกัขวิุญญาณ 
ทิฏฐิ ความคิดเห็น ความเช่ือถือ ลทัธิ ทฤษฎี 

อดุมการณ์ตา่งๆ ท่ียดึถือไว้โดยงมงายหรือโดย
อาการเชิดชวูา่อย่างนีเ้ท่านัน้จริง อย่างอ่ืนเท็จ
ทัง้สิน้ เป็นต้น ท าให้ปิดตวัแคบ ไมย่อมรับฟังใคร 
ตดัโอกาสที่จะเจริญปัญญา หรือคิดเตลิดไปข้าง
เดียว ตลอดจนเป็นเหตแุห่งการเบียดเบียนบีบคัน้
ผู้อื่นท่ีไมถื่ออย่างตน ถือความคิดเห็นเป็นความ
จริง  

ทุกข ์ สภาพท่ีทนได้ยาก, ความทกุข์, ความไมส่งบ  
ทุกขงั เป็นทกุข์  
เทวทูต ทตูของยมเทพ, สิ่งท่ีเป็นสญัญาณเตือนใจให้

ระลกึถงึคติธรรมดาของชีวิตอนัมีความตายเป็น
ท่ีสดุ  
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๕๕ 
โทสคัคิ ไฟคือโทสะ ได้แก่ความขดัเคือง ไมพ่อใจ คิด

ประทษุร้าย, ไฟแห่งความเกลียดชงั   
ธรรมจกัร ธมัมจกักปัปวตันสตูร หมายถงึพระสตูรท่ีหมนุวง

ล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนไป 
ธาตุรู้ สภาวะท่ีรู้แจ้งอารมณ์ ได้วิญญาณธาต ุ๖ คือ 

จกัขวิุญญาณธาต ุโสต~ฆาน~ชิวหา~กาย~มโน
วิญญาณธาต ุ

นามธรรม สภาวะมิใช่รูป, สิ่งท่ีไมม่ีรูป, ได้แก่นามขนัธ์ ๔ 
และนิพพาน  

นิพพาน สภาวะท่ีสิน้กิเลสและทกุข์ทัง้ปวง, สภาวะท่ี
ปราศจากตณัหา  

นิรุตต์ิ ภาษา ค าบญัญตัิ  
นิรุตติปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปรีชาแจ้งในภาษา, รู้

ศพัท์ ถ้อยค าบญัญตัิ และภาษาตา่งๆ เข้าใจใช้
ค าพดูชีแ้จงให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้  

บริกรรม การภาวนาขัน้บริกรรม, ฝึกสมาธิขัน้ตระเตรียม 
ได้แก่การถือเอานิมิตในสิ่งท่ีก าหนดเป็นอารมณ์
กรรมฐาน เช่นนกึถงึพทุธคณุเป็นอารมณ์วา่อยู่ใน
ใจเป็นต้น หรือคือการก าหนดบริกรรมนิมิตร  

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณเป็นเหตรุะลกึขนัธ์ท่ีอาศยัอยู่ในก่อนได้,
ระลกึชาติได้  

ปฏิจจสมุปบาท การเกิดขึน้พร้อมแห่งธรรมทัง้หลายเพราะอาศยั
กนั, ธรรรมท่ีอาศยักนัเกิดขึน้พร้อม, การที่สิ่ง
ทัง้หลายอาศยักนัๆ จงึเกิดมีขึน้  
 



ผู้อุ้มชพูระพทุธศาสนา ๕๖ 
ปฏิบติั ปฎิปทาอนัจะต้องปฏิบตัิ ได้แก่ ไตรสิกขา คือ ศีล 

สมาธิ ปัญญา 
ปฏิเวธ ผลอนัพงึบรรลดุ้วยการปฏิบตัไิด้แก่ มรรค ผล 

และนิพาน  
ปฏิเวธธรรม ธรรมะคือผลอนัพงึบรรลดุ้วยการปฏิบตัิ ได้แก่ 

มรรค ผล และนิพพาน 
ปฏิสมัภิทาญาณ ปัญญาแตกฉาน  
ปรมาตมนั อาตมนัสงูสดุ เป็นต้นก าเนิดและท่ีรวมของทกุสิ่ง

ทกุอย่างในจกัรวาล ตามความเช่ือของศาสนา
ฮินด ู

ปริพาชก ผู้ท่องเท่ียวไป, ผู้จาริกไป หมายถงึนกับวชหรือ
นกัพรตผู้ ถือการท่องเท่ียวจาริกไปในท่ีตา่งๆ 
ปริพาชกใช้เรียกนกับวชชาย หากเป็นนกับวช
หญิงใช้วา่ ปริพาชิกา,  ปริพาชกปกติใช้เรียก
นกับวชนอกพระพทุธศาสนาเทา่นัน้ เช่น สญัชยั
ปริพาชก สปุปิยปริพาชก ไมใ่ช้เรียกเรียกภิกษุใน
พระพทุธศาสนา 

ปริยติั การเลา่เรียน 
ปัจจตัตงั เฉพาะตน                                                          
ปัญญา เข้าใจภาวะของสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง 
ปัญญาญาณ ความสามารถหยัง่รู้สิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง 
ผล  ผลท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการละกิเลสได้ด้วยมรรค, 

ธรรมารมณ์อนัพระอริยะพงึเสวยท่ีเป็นผลเกิดเอง 
ในเม่ือกิเลสสิน้ไปด้วยอ านาจมรรคนัน้ๆ  
 



พระอาจารย์บญุมี  ธมัมรโต ๕๗ 
ผสัสะ ๖ ความกระทบ, ความประจวบกบัแห่งอายตนะ

ภายใน อายตนะภายนอก และ วิญญาณ  
พุทธวจนะ ค าพดูของพระพทุธเจ้า 
พุทโธ พระนามหนึง่ของพระพทุธเจ้า แปลวา่ ผู้ รู้ ผู้ตืน่  

[ต่ืนจากความเช่ือท่ีถือกนัมาผิด] ผู้ เบิกบาน   
โพธิสตัว ์ โพธิท่านผู้ ท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า 
ภพ ภาวะชีวิตของสตัว์, โลกเป็นท่ีอยู่ของสตัว์  
ภวตนัหา ความทะยานอยากในภพ,ความอยากในภาวะ

ของตวัตนที่จะได้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึง่ อยาก
เป็นอยากคงอยู่ตลอดไป, ความใคร่อยากท่ี
ประกอบด้วยภวทิฏฐิ  หรือสสัสตทิฏฐิ  

ภาวนา ส ารวมใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิ  
มรรค การประพฤติปฏิบตัิแตล่ะขัน้ เปรียบเหมือนกบัการ

เดินทาง  
มรรคมีองคแ์ปด เรียกเตม็วา่ อริยอฎัฐังคกมรรค แปลวา่ “ทางมี

องค์แปดประการ อนัประเสริฐ ,องค์ ๘ ของมรรค  
มานะ ความถือตวั, ความส าคญัตนเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้
มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด ได้แก ่ความเห็นผิดจากคลองธรรมตาม

หลกักศุลกรรมบถ และความเห็นท่ีไมน่ าไปสู่
ความพ้นทกุข์  

โมหคัคิ  ไฟคือโมหะ ได้แก่ความหลง ไมรู้่ไมเ่ข้าใจสภาวะ
ของสิ่งทัง้หลายตามเป็นจริง,ไฟแห่งความหลง  

ระโชหะระณงั ผ้าเช็ดธุลี 
ราคคัคิ ไฟ คือราคะ ได้แก่ความติดใจ กระสนั อยากได้, 

ไฟแห่ง ความปรารถนา  
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รูป สภาวะท่ีแปรปรวนแตกสลายเพราะปัจจยัตา่งๆ 

อนัขดัแย้ง, ร่างกาย และสว่นประกอบฝ่ายวตัถุ
พร้อมทัง้พฤติกรรม และคณุสมบตัิของมนั, สว่น
ท่ีเป็นร่างกบัทัง้คณุและอาการ  

รูปธรรม สภาวะอนัเป็นรูป, สิ่งท่ีมีรูป, ได้แก่รูปขนัธ์
ทัง้หมด  

รูปสมาบติั  การเข้าถงึสมาบตัิ คือคณุวิเศษเป็นท่ีอนับคุคล
เข้าถงึ, การบรรลขุัน้สงูในชัน้รูปฌาน 

วฏัสงสาร  วงเวียน, การเวียนวา่ยตายเกิดอยู่ในโลก, 
องค์ประกอบท่ีหมนุเวียนตอ่เน่ืองกนัของภวจกัร 
หรือสงัสารจกัร 

วิชชาสาม ความรู้แจ้ง, ความรู้วิเศษ  
วิญญาณ  ความรู้แจ้งอารมณ์  
วิบาก ผลแห่งกรรมดีกรรมชัว่อนัท าไว้แตป่างก่อน 
วิปัสสนา  การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้ง 

ตามความเป็นจริง, การเจริญปัญญา 
วิปัสสนาญาณ ญาณท่ีนบัเข้าในวิปัสสนา ความรู้ท่ีท าให้เกิด

ความเห็นแจ้ง เข้าใจภาวะของสิ่งทัง้หลายตาม
ความเป็นจริง 

วิภวตณัหา ความทะยานอยากในวิภพ, ความอยากในความ
พรากพ้นไปแห่งตวัตนจากความเป็นอย่างใด
อย่างหนึง่อนัไมป่รารถนา อยากท าลาย อยากให้
ดบัสญู, ความใคร่ อยากท่ีประกอบด้วยวิภวทิฎฐิ 
หรืออจุเฉททิฎฐิ 
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เวทนา  การเสวยอารมณ์  
สกิทาคา ท่านผู้บรรลสุกทาคามิผลแล้ว, ผู้กลบัมาอีกครัง้

เดียว  
สติมา มีสติ 
สมถะ การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ, การฝึกสมาธิ  
สมาธิ ความตัง้มัน่แห่งจิต, ภาวะท่ีจิตสงบนิ่งจบัอยู่ 

ท่ีอารมณ์อนัเดียว  
สมุทยั เหตเุกิดแห่งทกุข์, สาเหตใุห้ทกุข์เกิด  ได้แก่ 

ตณัหา ๓ คือ กามตณัหา ภวตณัหา และ
วิภวตณัหา  

สกักายทิฏฐิ ความเห็นวา่เป็นตวัของตน เช่น เห็นรูป เห็น
เวทนา เห็นวิญญาณ เป็นต้น  

สงัขาร สภาพท่ีปัจจยัทัง้หลายปรุงแตง่ขึน้,สิ่งท่ีเกิดจาก
เหตปัุจจยั 

สงัขาราทุกขา สงัขารเป็นทกุข์  
สงัขาราอนตัตา สงัขารไมใ่ช่ตน  
สงัขาราอนิจจา สงัขารไมเ่ท่ียง  
สงัคายนา คือการประชมุตรวจช าระสอบทานและจดั

หมวดหมูค่ าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า วางลงเป็น
แบบแผนอนัหนึง่อนัเดียวกนั ตามศพัท์ 
"สงัคายนา" หมายถงึสวดพร้อมกนั 

สจัธรรม ธรรมท่ีแท้, หลกัหรือแก่นของศาสนา 
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สญัชยั สญัชยั เป็นช่ือของเจ้าลทัธิ ช่ือวา่ เวลฏัฐบตุร 

เพราะเป็นบตุรของเวลฏัฐ สญัชยัเวลฏัฐบตุร
อาศยัอยู่ในกรุงราชคฤห์ พร้อมกบัปริพาชกหมู่
ใหญ่ รวมถงึอปุติสสะ(พระสารีบตุร)  
และโกลิตะ(พระโมคคลัลานะ) ซึง่ได้ชวนกนัมา
บวชในส านกัของสญัชยัปริพาชก  พร้อมกบั
มาณพ ๕๐๐ คน ตอ่มาเม่ืออปุติสสะ(พระสารี
บตุร) ได้พบพระอสัสชิ และบรรลโุสดาบนั จงึ
ได้มาชวนโกลิตะ(พระโมคคลัลานะ) และสญัชยั
ปริพาชกไปเฝา้พระพทุธเจ้า แต่สญัชยัปริพาชก 
ปฏิเสธ และพยายามห้ามปราม เม่ือห้ามไม่
ส าเร็จ จงึคบัแค้นใจจนกระอกัเลือดเสียชีวิต 

สญัญา ความก าหนดได้หมายรู้, ความจ าได้หมายรู้  
สทัธรรม ๓ ธรรมท่ีแท้, หลกัหรือแก่นของศาสนา  

หมายถงึสว่นทัง้ปริยตัิ ปฏิบตั ิและปฏิเวธ 
สทัธรรมปฏิรูป พระสทัธรรมเทียม พระสทัธรรมปลอม 
สนัดาน อปุนิสยัท่ีมีมาแตก่ าเนิด 
สมัปชาโน มีสมัปชญัญะ 
สมัมากมัมนัตะ กระท าชอบ  
สมัมาทิฏฐิ เห็นชอบ ความรู้อริยสจัจ์ ๔ ได้แก่ เห็นไตรลกัษณ์ 

หรือรู้อกศุลและอกศุล หรือเหน็ปฎิจจสมปุบาท         
สมัมาวาจา เจรจาชอบ  
สมัมาวายามะ พยายามชอบ  
สมัมาสติ ระลกึชอบ  
สมัมาสมาธิ ตัง้จิตมัน่ชอบ 
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สมัมาสงักปัปะ ด าริชอบ  
สมัมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ  
สุกขวิปัสสโก ผู้ เห็นแจ้งอย่างแห้งแล้ง คือผู้มไิด้ฌาณ ส าเร็จ

อรหตัด้วยเจริญแตวิ่ปัสสนาล้วนๆ 
สุตะ ใฝ่เลา่เรียน 
โสดาธรรม ผู้แรกถงึกระแสธรรม 
โสดาบนั ท่านผู้บรรลโุสดาปัตติผล, ผู้แรกถงึกระแสอนั

น าไปสูพ่ระนิพพานแน่ตอ่การตรัสรู้ข้าง 
อเจลก คนไมนุ่่งผ้า, คนเปลือย, ชีเปลอืย 
อธิจิต จิตท่ีย่ิงด้วยสมาธิ 
อธิปัญญา ย่ิงด้วยปัญญา 
อธิศีล ย่ิงด้วยศีล รักษาศีลเท่ากบัชีวิต 
อนตัตลกัขณสูตร พระสตูรวา่ด้วยความไมใ่ช่ตวัตนของ รูป เวทนา 

สญัญา หรือเรียกอีกประการหนึง่วา่ อายตนะทัง้ 
๖ อนัได้แก่สมัผสัทาง ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ 

อนตัตา ไมใ่ช่ตน 
อนาคา บคุคลผู้ประเสริฐ 
อนิจจงั ไมเ่ท่ียง  
อภิญญา ความรู้ย่ิงยวด  
อภิธรรม หลกัธรรมและค าอธิบายในรูปหลกัวิชาการล้วนๆ  

ไมเ่ก่ียวข้องด้วยเหตกุารณ์ และบคุคล  
อรหนัต ์ ผู้บริสทุธ์ิ ไกลจากกิเลส ท าลายก าแพงแห่งสงัสาร

จกัรได้แล้ว 
อริยบุคคล บคุคลผู้ประเสริฐ 
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อริยสจั ๔ ความจริงอนัประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ,  

ความจริงท่ีท าให้ผู้ เข้าถงึกลายเป็นอริยะ  
อรูปธรรม  สภาวะมิใช่รูป, สิ่งท่ีไมม่ีรูป, ได้แก่นามขนัธ์ ๔ 

และนิพพาน  
อรูปสมาบติั  การเข้าถงึสมาบตัิ คือคณุวิเศษเป็นท่ีอนับคุคล

เข้าถงึ, การบรรลขุัน้สงูในชัน้อรูปฌาน 
อวิชชา ความไมรู้่แจ้ง ไมรู้่จริง  
องัคาส ถวายอาหารพระ, เลีย้งพระ 
อตัตกิลมถานุโยค ทรมานตวัให้ล าบากเตม็ท่ี  
อตัตา ตน 
อตัภาพ ลกัษณะความเป็นตวัตนหรือบคุคล 
อาตาปี มีความเพียร 
อาทิตตปริยายสูตร พระสตูรวา่ด้วยความรุ่มร้อนของจิตใจ 
อายตนภายนอก ๖ ท่ีเช่ือมตอ่ให้เกิดความรู้, แดนต่อแห่งความรู้ฝ่าย

ภายนอก 
อายตนภายใน ๖  ท่ีเช่ือมตอ่ให้เกิดความรู้, แดนตอ่แห่งความรู้ฝ่าย

ภายใน  
อายตนะ สิ่งท่ีเช่ือมตอ่กนัให้เกิดความรู้, แดนตอ่หรือแดน

เกิดแห่งความรู้  
อารมณ์ เคร่ืองยดึหน่วง 
อาสวะ สภาวะอนัหมกัดองสนัดาน, กิเลสท่ีไหลซมึซา่น

ไปย้อมใจเม่ือประสบอารมณ์ตา่งๆ  
อาสวกัขยญาณ ญาณหยัง่รู้ในธรรม เป็นสิน้ไปแห่งอาสวะ

ทัง้หลาย, ความรู้ท่ีท าให้สิน้อาสวะ, ความตรัสรู้  
อุปาทาน ความยดึมัน่  
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บรรณานุกรม 
ของผู้ เรียบเรียง 

 
พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕,  
พิมพ์ครัง้ท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๒๖ 
 
พจนานกุรมพทุธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. 
ปยตฺุโต) พ.ศ.๒๕๕๐, พิมพ์ครัง้ท่ี ๑๕. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์จนัทร์
เพ็ญ, ๒๕๕๐ 
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ประวัต ิ    พระอาจารย์บญุมี  
       ธมฺมฺรโต  (ตระกลูรัมย์) 

เจ้าอาวาส   วดัป่าศรัทธาถวาย  
      (วดัถ า้เต่า)    ต. หนองอ้อ  
       อ. หนองววัซอ  จ. อดุรธานี 

เกดิ   เม่ือวนัท่ี ๗ ส ิงหาคม  พ.ศ. 
๒๔๙๑   ณ บ้านส่ีเหล่ียม  
ต. ห้วยราช อ. ห้วยราช จ. บรีุรัมย์ 

อุปสมบท - ฝ่ายมหานิกายได้ ๗ พรรษา ระหว่าง  
พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๗ 
- ฝ่ายธรรมยตุ ๔๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๕๘ (ปัจจบุนั) ณ 
วดัสทุธจินดา อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยมีพระธรรม
โสภณ (ปัจจบุนั) เป็นอปัุชฌาย์   พระครูปลดัเมธาวฒัน์  เป็น
กรรมวาจาจารย์    พระอาจารย์เทียน โชติญาโณ     เป็นพระ
อนสุาวนาจารย์ 
- พรรษาท่ี ๑ จ าพรรษาศึกษาพระธรรมวินยัปฏิบตัิกรรมฐาน   
ท่ี วดัสทุธจินดา 
- พรรษาท่ี ๒-๔ ท่ีวดัรังสีปาลิวนั บ้านโพน อ. ค าม่วง  
จ. กาฬสินธุ์ 
- พรรษาท่ี ๕-๑๑ ท่ีวดัป่าบ้านตาด อยู่ฝึกฝนอบรมกบั  
หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน 
- หลงัจากนัน้ได้กลบัไปช่วยดแูลพระเณรช่วยเหลือหลวงปู่
เขียน ท่ีวดัป่าบ้านโพนอีก ๖ พรรษา เน่ืองจากขณะนัน้หลวงปู่
เขียน อาพาตป่วยเป็นอมัพาต และได้ไปช่วยพระอาจารย์วนัชยั 
วิจิตโต บกุเบิกสร้างวดัป่าภสูงัโฆได้ ๓ พรรษา ต่อจากนัน้ 
หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน ได้ให้มาช่วยก่อสร้าง และ
ดแูลวดัป่าศรัทธาถวาย ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มาจนถึงปัจจบุนั 
รวมเป็นเวลา ๑๙ พรรษา ซึง่รวมฝ่ายมหานิกาย ๗ พรรษา 
ฝ่ายธรรมยตุกรรมฐาน ๓๙ พรรษา ปัจจบุนัอาย ุ๖๗ ปี 
 




