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คำ�นำ�

	 ในปัจจุบันพระพุทธศ�สน�ได้รับคว�มยอมรับและถูกเผยแผ่กระจ�ย 

ไปในทุกๆพ้ืนท่ีในโลก	 โดยเฉพ�ะในภ�คพ้ืนยุโรปซ่ึงมีวัดในพระพุทธศ�สน�เพ่ิม 

ข้ึนเป็นจำ�นวนหล�ยร้อยวัด	 แต่ส่วนใหญ่มักเป็นพุทธศ�สน�ฝ่�ยมห�ย�น	 ใน 

ส่วนฝ่�ยเถรว�ทก็เร่ิมมีผู้สนใจในข้อวัตรปฎิบัติเช่นกันท้ังน้ีพ่อแม่ครูบ�อ�จ�รย์ 

ส�ยวัดป่�กรรมฐ�นหล�ยท่�นก็ได้มีโอก�ศไปเผยแผ่ธรรมะในภูมิภ�คน้ี	 เช่น

พระอ�จ�รย์หลวงต�พระมห�บัวเม่ือ	มิถุน�ยน	พ.ศ.2517	และหลวงปูช�	เม่ือปี 

	พ.ศ.2520	ซ่ึงท่�นยังได้ให้คำ�ชมเชยเปรียบเทียบ	พุทธศ�สนิกชนท่ีน่ีว่�เหมือน	

““ดอกบัวกำ�ลังบ�นท�งทิศตะวันตก” ...

	 พระอ�จ�รย์รอน	 กันตธัมโม	 เป็นช�วตะวันตกอีกผู้หน่ึงท่ีมีศรัทธ�

ม�บวชศึกษ�ธรรมกับองค์หลวงต�พระมห�บัว	ณ	 วัดป่�บ้�นต�ด	และยังได้ 

ศึกษ�ห�คว�มรู้กับพ่อแม่ครูอ�จ�รย์อีกหล�ยท่�นก่อนจะเดินท�งกลับไป

ประเทศเยอรมัน	บ้�นเกิดของท่�น	เม่ือได้กลับไปแล้ว	ท่�นก็ยังมีคว�มเมตต�

หวังจะสงเคร�ะห์หมู่เพ่ือน	 ญ�ติมิตร	 คนในช�ติของท่�นให้ได้มีโอก�ศได้รับ

ฟังอรรถธรรมจ�กพ่อแม่ครูอ�จ�รย์ส�ยวัดป่�กรรมฐ�น	 ต�มท่ีท่�นได้ศึกษ�

และปฎิบัติม�	ท่�นจึงได้กร�บอ�ร�ธน�	พระอ�จ�รย์บุญมี	ธัมมรโต	เจ้�อ�ว�ส 

วัดป่�ศรัทธ�ถว�ย(ถ้ำ�เต่�)	ซ่ึงเป็นศิษย์ของหลวงต�พระมห�บัว	ซ่ึงท่�นเคยบวช 

เรียนอยู่ด้วย	 เพ่ือให้ท่�นอ�จ�รย์บุญมีได้ไปโปรดญ�ติโยมท�งประเทศของท่�น 

บ้�ง	 	 ท่�นอ�จ�รย์บุญมีเม่ือได้ทร�บถึงเจตน�อันเป็นกุศลของพระอ�จ�รย์รอน 

จึงได้รับนิมนต์และเดินท�งไปพำ�นักท่ีวัดป่�มุตโตทัย	Herrnschrot	50,	D-95236 

	Stammbach,	ประเทศเยอรมันนี	วัดน้ีต้ังอยู่ในเขตวนอุทย�นแห่งช�ติ	ท่ีร่มร่ืน

และเงียบสงบ	พระวัดป่�แห่งน้ี	ดำ�เนินชีวิตต�มพระธรรมวินัยท่ีเคร่งครัด	ต�ม

แบบเถรว�ท	 ม�ตร�ฐ�นของวัดป่�กรรมฐ�น	 ซ่ึงมีต้นแบบจ�กประเทศไทย	

โดยมีพระอ�จ�รย์จัตตมโล	เป็นประธ�นสงฆ์	ท่�นเป็นช�วเยอรมันโดยกำ�เนิด	

ท่�นบวชท่ีวัดหนองป่�พง	 อุบลร�ชธ�นี	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2531	   	 5	 พรรษ�แรก



ท่�นประจำ�อยู่ท่ี	 วัดป่�น�น�ช�ติ	 หลังจ�กน้ันท่�นธุดงค์	 เพ่ือแสวงห�	ครูบ�

อ�จ�รย์ท่ัวประเทศไทย	 อีก	 2	 พรรษ�	 หลังจ�กน้ันนับเป็นเวล�	 กว่�	 13	 ปี

ท่ีท่�นได้อ�ศัยอยู่ท่ี	 วัดโพธิญ�ณ	 เมือง	 Perth	 ออสเตรเลีย	 ช่วยง�นท่�น

อ�จ�รย์	พรหมวังโส	โดยท่�นเป็นผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สท่ีวัดดังกล่�วถึง	5	ปีก่อนท่ี

จะย้�ย	กลับม�อยู่ท่ีวัดมุตโตทัยแห่งน้ี

	 หนังสือบันทึกธรรมฉบับน้ีจัดทำ�ข้ึนเพ่ือเป็นก�รรวบรวมคำ�สอนของ

พระอ�จ�รย์บุญมี	 ธัมมรโต	 ท่ีเมตต�ให้ก�รอบรมส่ังสอน	 และสนทน�ธรรม

กับพระภิกษุสงฆ์	 คุณแม่ชี	 อุบ�สกอุบ�สิก�	 และส�ธุชนช�วเยอรมันและคน

ไทยในต่�งแดน	ตลอดระยะเวล�ท่ีท่�นพำ�นักในประเทศเยอรมัน	ซ่ึงนับว่�เป็น

ธรรมะอันทรงคุณค่�ท่ีน่�ศึกษ�และใช้เป็นแนวท�งปฎิบัติภ�วน�ต่อไป

	 ในพิธีทอดกฐิน	ประจำ�ปี	2559	ของวัดป่�ศรัทธ�ถว�ยน้ี	 เร�จึงได้จัด

พิมพ์หนังสือจ�ริกบุญเผยแผ่ธรรม	 ในเยอรมันของพระอ�จ�รย์บุญมีฯ	 เล่มน้ี

ข้ึนเป็น	ธรรมะบรรณ�ก�ร	แก้คณะศรัทธ�	ศิษย�นุศิษย์ของพ่อแม่ครูอ�จ�รย์	

ท่ีได้ร่วมสมทบทุนสร้�งโรงอ�ห�รและปรับปรุงโรงครัวท่ีวัดถ้ำ�เต่�แห่งน้ี	 เพ่ือ

ให้เป็นประโยชน์สร้�งให้เกิดสัปป�ยะแก่	 พระภิกษุสงฆ์	 ส�มเณร	 คุณแม่ชี	 

ผู้เข้�ม�ประพฤติปฏิบัติธรรม	 และช�วบ้�นท้ังหล�ยท่ีจะได้ม�ใช้ประโยชน์จ�ก 

โรงอ�ห�รโรงครัว	ณ	วัดป่�ศรัทธ�ถว�ยแห่งน้ีไปอีกช่ัวน�นเท่�น�น

	 	 	 ด้วยคว�มรัก	และคว�มปร�รถน�ดีจ�กใจ
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1จาริกบุญ เยอรมัน

๑

กบในกะลำ   

 
 

  กบในกะลำ 
๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ครอบครัวคนไทยเรำที่มำอยู่ตรงน้ีมำอยู่และมำ
เกี่ยวข้องกับวัดน้ีประมำณเท่ำไร ๑๐....๒๐ ครอบครัว  ถึงมั้ย? 
 

โยมผู้หญิง. : เยอะค่ะ  เกินค่ะ  เกินกว่ำนี้ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เกินน้ีอีก  ได้ยินท่ำนรอนบอกว่ำ “เวลำเวียนเทียน
เอยอะไรเอยมำเยอะ  มำกันเยอะเลย” โอ้! เดี๋ยวนี้คนไทยเรำพอๆ กับคน
จีนสมัยก่อนเนำะ  ตอนน้ีทั่วทุกมุมโลกเน่ียะคนจีนเต็มไปหมด  สมัยจีน
คนจีนสมัยแต่ก่อน  เดี๋ยวน้ีคนไทยเรำ  ถ้ำพูดถึงเมืองไทยเรำก็คนอีสำน
ไปทั่วกรุงเทพฯ ตรงไหนๆ ถำมดูคนอีสำนครกต ำหมำกหุ่งเต็มไปหมด 
 

โยมผู้หญิง : ที่น่ีคนอีสำนเยอะค่ะ  พระอำจำรย์ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : มันก็เป็นเร่ืองธรรมดำ  เรำไปติดถิ่นเรำไปติดถิ่น  
ทั้งๆ ที่เรำกอดเสำเรือนอยู่เฉยๆ กอดที่นำแปลงน้อยๆ นิดอยู่เฉยๆ  ไมไ่ด้
ขยับขยำย  เพ่ือที่จะได้ไปรู้ไปประสบพบเห็นอะไรต่ออะไร  โลกนีม้ันโลก
กว้ำง  ถ้ำเรำไปท ำตัวอยู่แคบๆ บำงทีก็ไปสะดวกสบำยอยู่กับแคบๆ มันไม่
ต่ำงอะไรกับกบในกะลำ  เขำว่ำกบในกะลำ  กบในกะลำวนไปวนมำ  กบ
ในกะลำกระหย่ิมย้ิมย่องอยู่ในกะลำนั่นล่ะ  แต่ถ้ำออกมำดู 
โลกกว้ำง  โอ้โห้! ตื่นตำตื่นหูตื่นใจปรับชีวิตจิตใจ  ตรงกันข้ำมกับ
โลกพวกเรำ  พวกเรำถือว่ำเรำอยู่แบบฆรำวำสมีบ้ำนมีช่อง  เรำเป็น

๑.



2 จาริกบุญ เยอรมัน

 พระอำจำรย์บุญมี  ธมฺมรโต  

 
 

เรำอยู่แบบชำวโลกทั่วๆ ไป  ถ้ำเรำจ ำเจอยู่กับแค่นั้นมันก็แค่เท่ำกับ
เรำเป็นกบอยู่ในกะลำ  ต้องขยับขยำยมำเปิดหูเปิดตำเปิดจติเปิดใจ
เข้ำมำรู้มำเห็นเรื่องอรรถเรื่องธรรม  มันเป็นกำรเปิดเข้ำมำรู้โลกกว้ำง   

 

เรื่องของโลกนี้มันแคบ  แต่ถ้ำเป็นเรื่องของธรรมนี้มันกว้ำง
มำก  รู้ดีในโลกกว้ำงต้องรู้เรื่องธรรมะ  ถ้ำเรำรู้ดีในโลกกว้ำงรู้เรื่อง
ของโลก  โลกมันจ ำเจอยู่แค่นี้แหละ  เรำไม่ต้องได้ยินได้ฟัง  เรำไม่
ต้องเรยีนไม่ต้องบอกไม่ต้องสอน  โลกก็คือโลกเป็นอยู่อย่ำงนี้แหละ  
ท ำมำหำกิน  มีอยู่มีกินมีครอบครัวมีลูกมีเต้ำ  มีงำนมีกำร  มียศมีศักดิ์มี
เกียรติ  มีอะไรต่ออะไร  แต่ถำมแลว้ว่ำ  มีท ำไมมีเพื่ออะไร? บำงทีก็ตอบ
ไมไ่ดอ้ีกเหมือนกัน  มีลำภมีเพ่ืออะไร? มียศมีเพ่ืออะไร? มีเกียรติมีหน้ำมี
ตำในสังคมมีเพ่ืออะไร? บำงทีก็ตอบไม่ได้อีกเหมือนกัน  ไปโน้นไปน้ีไป
เสำะไปแสวงหำให้ได้งำนดีๆ ให้ได้เงินมำกๆ ได้มำท ำไมได้เพ่ืออะไร? ยัง
ตอบไม่ไดเ้ลย  น่ีลองถำมให้ตอบไม่รู้ว่ำจะตอบถูกสักคนหรอืเปลำ่ก็ไมรู้่? 
 

โยมผู้หญิง ๑ : หำไว้สร้ำงบำรมี   
 

พระอำจำรย์บุญมี : หำไว้สร้ำงบำรม ี อ้ำว! ให้ตอบ ๓ คน 
 

โยมผู้หญิง ๒ : หำเพ่ือไว้ด ำรงชีพค่ะ   
 

พระอำจำรย์บุญมี : หำเพ่ือไว้ด ำรงชีพ  อีกคน  ไปแสวงหำลำภ  หำยศ  
หำเกียรติ  หำศักดิ์ศรี  หำหน้ำหำตำในสังคม  หำต ำแหน่ง  หำอ ำนำจ  
หำอะไรต่ออะไรสำรพัด  สิ่งเหล่ำน้ันเรำหำมำเพ่ืออะไร? คนหน่ึงเพ่ือ
บำรมี  คนหน่ึงเพ่ือ....เอ้ำ! เหลืออีกคนหน่ึง  คนหน่ึงเพ่ือด ำรงชีวิต  อ้ำว! 
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อีกรำยหน่ึง 
 

โยมผู้หญิง ๓ : หำมำเพ่ือสนองตัวเอง 
 

พระอำจำรย์บุญมี : หำมำเพ่ืออัตตำตัวเอง  หำมำเพ่ือสนองตัวเองน้ี   
น่ีเรำเร่ิมพูดธรรมะแล้วนะ  แล้วถ้ำเรำพูดไปแล้วท่ำนรอนไม่ได้แปลและ
อำจำรย์เมตตำไม่ได้แปลแล้วคนอีกหลำยคนไม่รู้ท ำไงน่ี   อยำกได้ยิน  
อยำกได้ฟัง  โน้น! มำเรียน่ะมำคอยต้ังแต่เชำ้  เน้ียะ! เขำไปที่วัดเรำนะน่ัน   
 

โยมผู้หญิง : ก็นิมนต์ท่ำนอำจำรย์แมททิโกแปลสิคะ   
 

พระอำจำรย์บุญมี : ท่ำนอำจำรย์แมททิโกจับใจควำมอะไรได้บ้ำงเมื่อกี้? 
เออ...จับใจควำมทีบอกด้วยๆ ว่ำเรำให้ถำมปัญหำคนเขำตอบว่ำ “เพ่ือ
สร้ำงบำรมี” คนหน่ึงตอบว่ำ “เพ่ือด ำรงชีวิต” อีกคนเพ่ืออะไรนะ? “สนอง
อัตตำตัวเอง” บอกเขำด้วย  แต่ผมยังไม่เฉลย  แต่ผมยังไม่เฉลย  ที่ฟัง
ภำษำฝร่ัง  ที่ฟังภำษำฝรั่งเสร็จแล้ว  ที่เรำให้ควำมหมำย ๒  ๓ คนน้ีตอบ
มำอย่ำงนี้  แล้วทำงที่ฟังภำษำฝร่ังเขำเข้ำใจว่ำอย่ำงไร? เดี๋ยวเรำจะพูด
ต่อ  ถำมต่อถำมเขำซิ  ปัญหำแบบน้ีที่ท่ำนแปลให้เขำเข้ำใจ  เขำเข้ำใจ
อย่ำงไรบ้ำง? พวกเรำหำลำภหำยศหำเกียรติเพ่ืออะไร? หำอะไรต่ออะไร  
พวกน้ีเขำตอบไป ๒  ๓ ค ำถำม 
 

พระฝรั่ง : เขำตอบแลว้ครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อยำกฟังควำมเห็นของฝรั่งบ้ำง? 
 

พระฝรั่ง : โยมมำเรีย  ตอบว่ำ “เขำไม่แสวงหำไมส่นใจก็เลยตอบไม่ได้”   
 

พระอำจำรย์บุญมี : เขำพูดเด็ดนะ  เขำไปที่วัดเรำเขำพูดเด็ดนะเน่ียะ  
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เรำจ ำไดเ้น่ียะ  มำเรียเน่ีย  เขำพูดธรรมะเด็ดนะ  ครำวนีจ้ะพูดต่อแล้วนะ  
เมื่อกี้เรำก็ให้ข้อคิดเร่ิมแรกมำจำกเรำว่ำ  เรำไม่เปิดหูเปิดตำมำจำกพวก
เรำอยู่บ้ำนนอกบ้ำนนำไม่ค่อยจะไปโน้นไปน้ี  บำงคนก็ติดบ้ำนติดช่องติด
โน้นติดนี้นิดๆ หน่อยๆ เหมือนกบในกะลำ  พอใจอยู่ในกะลำ  แต่เวลำ
ออกมำจำกกะลำเห็นโลกกว้ำง  โอ้ว! ต่ืนหูต่ืนตำต่ืนใจอันนีค้ือเรำปรำรภ
ขึน้ต้ังแตท่ีแรก  แล้วเรำก็มำปรำรภว่ำเรำเป็นอยู่ในโลก  เรำแสวงหำ
ลำภ  หำยศ  หำเกยีรต ิ หำสุข  หำสรรเสริญ  หำอะไรต่ออะไรเนี่ยะ  
มันเท่ำกับกบในกะลำ  เท่ำกับกบในกะลำ  เรำจะอยำกรู้ดีในโลก
กว้ำงเรำจะต้องแสวงหำธรรม  ธรรมมันเหมือนของที่อยู่นอกกะลำ
ทั้งหมด  เพรำะฉะนั้น  ผู้ที่ท่ำนตดิธรรม  ผู้ที่มำแสวงหำธรรมเข้ำถึง
ธรรมหมดแล้วอะไรหมดแล้ว  ท่ำนทิ้งโลกหมด  เอำแค่นีก้่อน   

 

ที่น้ีที่พวกเรำตอบก็ต่ำงคนต่ำงตอบตำมที่เรำมีควำมคิด  แท้ที่
จริงมันมีหลักอยู่  เพ่ือบำรมีก็ใช่  เพ่ือสนองอัตตำก็ใช่  เพ่ือด ำรงชีพก็ใช่  
แต่ถ้ำเรำจะพูดจะสรุปให้ตรงตำมที่พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงตรัส  เรำ
แสวงหำลำภ  หำยศ  หำเกียรติ  หำหน้ำหำตำ  หำศักดิ์ศรี  หำอะไรต่อ
อะไรในสังคม  สิ่งเหล่ำนี้ทั้งหมดแสวงเพ่ือประโยชน์  เพ่ือควำมสุข  อันนี้
คือหลักให้พยำยำมจับหลักเอำไว้  เพ่ือประโยชน์เพ่ือควำมสุข  เสร็จแล้ว
พระพุทธเจ้ำท่ำนก็ทรงตรัสอีกว่ำ  กำรแสวงหำสิ่งเหล่ำน้ันเพ่ือประโยชน์
เพ่ือควำมสุขที่แท้จริง  โดยเฉพำะกำรแสวงหำแบบโลก  ชำวโลกนั้นก็
ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอน  หำควำมสุข  บำงทีก็แสวงหำได้  บำงทีก็
แสวงหำไม่ได้  บำงทีได้มำแล้วก็เสียไป  อยู่ดีๆ ท ำดีๆ อะไรแล้วก็
เสียหำยไป  พลัดพรำกไป  แล้วก็เสียหำย  ไปไม่แน่นอนว่ำจะ
ประสบควำมส ำเร็จทุกครั้งไป  เพรำะฉะน้ัน  กำรเป็นอยู่ในโลกจึง
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ล้มลุกคลุกคลำนแบบที่เรำมีเรำเป็นเรำประสบพบเห็นด้วยกันน่ีแหละ  
อันน้ีคือกำรแสวงหำแบบทำงโลก  แต่ถ้ำเป็นกำรแสวงหำทำงธรรม  
พระพุทธเจ้ำท่ำนอุบัติมำ  เพ่ือเอำธรรมะมำสอนพวกเรำแท้ๆ ให้เรำรู้
กรอบของศีลของธรรม  รู้แล้วเรำจะทิ้งโลกได้หมด  รู้แล้วเรำสำมำรถทิ้ง
โลกได ้ ยำวเกินไปมั้ย? เดี๋ยวแปลไม่ทัน  เอำแค่นีก้่อน   

 

น่ีเรำพูดถึงพระพุทธเจ้ำ  พระพุทธเจ้ำท่ำนอุบัติมำ  ท่ำนอุบัติมำ
เพ่ือมำสอนธรรม  ทีน้ีวิธีกำรที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนให้พวกเรำเข้ำถึง
ประโยชน์เข้ำถึงควำมสุขน้ัน  ตำมแนวทำงของพระองค์ก็คือให้เรำฟังให้
ครบวงจรไว้ก่อน  ท่ำนให้เรำมำเกี่ยวข้องกับทำน  กำรให้ทำน  มำ
เกี่ยวข้องกับศีล กำรรักษำศีล มำเกี่ยวข้องกับเร่ืองภำวนำ สมถภำวนำ  
วิปัสสนำภำวนำ   

 

เมื่อเรียนรู้เข้ำใจเร่ืองเหล่ำนี้ทั้งหมดแลว้  เรำจะเห็นว่ำ  โลกคือ
ควำมเป็นอยู่  มีอยู่เป็นอย่ำงนั้นเอง  ถ้ำเรำเข้ำใจเรื่องเหล่ำนี้แล้ว
เรำตั้งใจปฏิบัติสิ่งเรำนี้แล้วเนี่ยะ  เพื่อเป็นกำรท ำลำยท ำให้เรำหูตำ
สว่ำงขึ้น  เพื่อจะท ำให้ เรำรู้ว่ ำโลกมันไม่มีสำระ  มันไม่มีแก่นสำร 
อะไรเลย  จะท ำให้เรำถอนตัวออกมำ  ถอนตัวออกมำ  จนสำมำรถ
พิจำรณำให้รู้ให้เห็นไปตำมธรรมะของท่ำน  เกิดควำมเบื่อเกิดควำมหน่ำย
เกิดควำมคลำยควำมจำง  และก็สำมำรถถอนตัวเองให้พ้นจำกทุกข์จำก
โทษในโลกในวัฏสงสำรไปได้  เอำแค่นีก้่อน   

 

ดว้ยเหตุที่กำรแสวงหำทำงโลก  กำรได้มำแล้วก็เสียไปหรือแสวง
ได้หรือไม่ได้มันเป็นเร่ืองปกติธรรมดำ  เพรำะฉะน้ัน  กำรที่เรำเป็นอยู่ใน
โลกมันจึงเป็นเร่ืองธรรมดำ  ครำวนี้เรำมคีวำมสุข  ครำวหน้ำเรำก็มคีวำม
ทุกข์  อย่ำงที่ท่ำนสอนให้เรำรู้จักเร่ืองโลก  โลกธรรม  มีสุข...มีสุขแล้ว
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ก็ต้องมีทุกข์มำด้วยกัน  มีนนิทำแล้วก็ต้องมีสรรเสริญมำด้วยกัน  มี
ได้ลำภมำแล้วก็มีเสื่อมลำภมำด้วยกัน  มีได้ยศแล้วก็ต้องเสื่อมยศไป
ด้วยกัน  มีลำภ  เสื่อมลำภ  มียศ  เสื่อมยศ  มีสุข  มีทุกข์  และก็มี
สรรเสริญ  และก็มีนินทำ  อันนี้มันเป็นเรื่องของโลกธรรม  ทุกคน
เข้ำใจเรื่องเหล่ำนี้แล้วก็พิจำรณำให้เห็นว่ำ  อันนี้คือหลักของควำม
เป็นไปในโลก  เรำจะได้เป็นเครื่องชะลอควำมผิดหวังควำมทุกข์ใจ
ในหัวใจของเรำ   

 

ถ้ำเรำไม่เข้ำใจเร่ืองเหล่ำน้ีแล้ว  โอ๊ย! เรำอุตส่ำห์ท ำเหมือนกับ
อย่ำงเรำมำวัดมำวำมำท ำบุญให้ทำนอยำ่งดี  แทนที่เรำจะได้ประสบอย่ำง
น้ันประสบอย่ำงนี้  เน่ียะ! เหมือนอย่ำงครำวที่แล้วเน่ียะ  โยมผู้หญิงคน
หน่ึงไปต้ังโรงทำนช่วยเจดีย์หลวงปู่ลี ๓ ปี  ต้ังโรงทำนอยู่น้ันแหละท ำมำ 
๓ ป ี อยู่กับแวดวงของบุญกุศล  ศีลทำนอะไรทั้งหมด  พอวันที่พำยุลงวัน
น้ัน  ต้นไม้มันหักลงไปทับตำย  ถ้ำหำกเรำไม่เข้ำใจเร่ืองเหล่ำนี้  เรำก็จะ
ไปโทษ  โอ๊ย! เรำอุตส่ำห์ท ำบุญให้ทำนขนำดน้ีแล้วท ำไมเรำต้องมำ
ประสบพบเห็นอยู่อยำ่งนี้  มันจะท ำให้เรำสมหวังไปทุกส่ิงทุกอย่ำงไปไม่ได้  
เพรำะมันเป็นเร่ืองของโลกธรรม   

 

ทีน้ีวิธีกำรของพระพุทธเจ้ำน้ันท่ำนให้เรำเสำะแสวงหำนี้   โลก
ธรรมน้ีท่ำนก็สอนให้เรำรู้จักเอำไว้เพ่ือเป็นกำรกันเอำไว้ว่ำทุกอย่ำงไม่
แน่นอน  แม้เรำจะต้ังใจไปเอำบุญเช้ำเย็นๆ ท ำบุญให้ทำนเช้ำเย็นๆ ที่เขำ
ไปต้ังโรงทำนท ำเจดีย์ที่ผำแดงหลวงปู่ลี  ถึงกระน้ันก็ตำมถึงครำววิบัติ
มำถึงใครก็ย่อมต้องได้ประสบพบเห็นดว้ยกันทั้งน้ันแหละ  มันเป็นเร่ืองไม่
แน่นอน  ที่แน่นอนอีกอันหน่ึงก็คือ  พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนให้เรำให้ทำน
รักษำศีลปฏิบัติธรรม  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรท ำใจให้สงบ  ท่ำนสอน
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เพียงแต่ว่ำไม่ให้เรำวิ่งตำม  ไม่ให้เรำวิ่งตำมลำภ  ตำมยศ  ตำมเกียรติ  
ตำมสรรเสริญ  ตำมอะไรต่ออะไรทุกอย่ำง  ไมใ่ห้เรำวิ่งตำมรูป  ไม่ให้เรำ
วิ่งตำมเสียง  ตำมกล่ิน  ตำมรส  ตำมสัมผัส  ท่ำนให้เรำสงบ  ให้สงบไม่
นึก  ไมค่ิดไมป่รุงไปตำมอำรมณ์  อันน้ีเป็นวิธีกำรที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน
นะ  ได้ประสบควำมสุขเร็วกว่ำน้ัน  และเป็นควำมสุขที่บริสุทธิ์เสียด้วย  
พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน  เรำดูวิธที่ำนสอน  เอำแค่นีก้่อน   

 

เรำพูดถึงกำรแสวงหำควำมสุขแบบชำวโลกแบบทำงโลก  กับวิธี
สอนให้แสวงหำควำมสุขตำมธรรมเนียมของพระพุทธเจ้ำ   เรำฟังมำถึง
ตรงนีแ้ลว้  เรำจะเห็นควำมส ำคัญของค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ  เรำจะไม่
ศึกษำ  เรำจะไมอ่บรม  เรำจะไม่จัด  เรำจะไม่ท ำ  เรำจะไม่ได้  กลำยเป็น
ว่ำ  เรำยังจะต้องวนเวียนอยู่ในกะลำอยู่อย่ำงน้ีเหรออย่ำงไม่จบไม่สิ้น  
เพรำะฉะน้ัน  เรำอยำกรู้ดีในโลกกว้ำงต้องมำรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ำ  
ท่ำนสอนให้หำควำมสุขทำงลัด  จ ำง่ำยๆ นะ  พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนให้
หำควำมสุขทำงลัด  หยุด! หยุดวิ่งตำมรูป  ตำมเสียง  ตำมกลิ่น  
ตำมรส  ตำมสัมผัส  โดยวิธีกำรมำภำวนำให้ใจสงบ  พุทโธๆๆๆๆ อัน
นี้คือเรำพยำยำมพรรณนำแวดวงรอบข้ำงของกำรภำวนำ  กว่ำเรำ
จะมำโผล่ค ำว่ำพุทโธๆๆๆ  จิตของคนเรำ  เรำต้องกำรให้เขำสงบ
ไม่ได้  เรำจะต้องมีงำนให้เขำท ำ  เพรำะฉะนั้น  เรำภำวนำพุทโธๆๆ 
นี้เป็นงำนที่เรำให้จติเขำท ำ   

 

ฟังดูไปแล้วรูส้กึว่ำยำกล ำบำกเหลอืเกิน  ท ำไมต้องเอำอำวุธหนัก
ซึ่งเป็นงำนของพระมำสอนมำบอกพวกเรำ  ไม่จ ำกัดส ำหรับใครทั้งน้ัน  
ศีล ๕ ผู้รักษำศีล ๕ ปฏิบัติโดยย่ิงท ำให้ธรรมะเจริญงอกเงยได้  ผู้รักษำ
ศีล ๘ ผู้รักษำศีล ๑๐ ผู้รักษำศีล ๒๒๗ ไม่จ ำกัดว่ำผู้รักษำศีล ๕ รักษำ



8 จาริกบุญ เยอรมัน

 พระอำจำรย์บุญมี  ธมฺมรโต  

 
 

ศีล ๘ ไม่มีสิทธ์ิที่จะรู้เห็นอรรถธรรมอย่ำงนั้นๆ ไม่มี  ขอให้ตั้งใจ
รักษำศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ให้บริสุทธ์ิสำมำรถปฏิบัติเพื่อ
เดินไปสู่มรรคสู่ผลตำมที่พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงแนะน ำบอกสอนได้  
อันนี้คือวิธีกำรที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน  เรำจะอ้ำงว่ำเรำเป็นฆรำวำส  
เรำท ำไม่ได้  อ้ำงยังไม่ได้  เพรำะหน้ำที่ของพุทธบริษัท  ภิกษุ  ภิกษุณี  
อุบำสก  อุบำสกิำ  คือใคร? ก็คือพวกเรำนี้แหละ   

 

เพรำะฉะนั้น  ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  ปริยัติสัทธรรม  ปฏิปัตติ-
สัทธรรม  ปฏิเวธสัทธรรม  เป็นสัทธรรมของพระพุทธเจ้ำที่ผู้ ต้ังใจ
ประพฤติปฏิบัติตำมจะพึงเข้ำถึง  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบำสก  อุบำสิกำ  
พระพุทธเจ้ำไม่ไดบ้อกว่ำมีเฉพำะแค่  ภิกษุ  ภิกษุณีนะ  อุบำสก  อุบำสกิำ
ไม่มีหน้ำที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตำมได้นะ  ไม่ใช่  พวกเรำมีหน้ำที่ที่จะท ำ
ตำมไดเ้หมือนกันทั้งน้ันแหละ  เพียงแต่เรำหยุดไม่ให้นึกไม่ให้คิดไปกับรูป
ไปกับเสยีงไปกับกล่ินกับรสกับสัมผัสกับสัญญำอำรมณ์  โอ้ว! ท ำไงจะท ำ
ได้  ท ำได้  ไมใ่ช่เรำนึกให้สงบเขำก็จะสงบได้  ท่ำนให้เรำท ำงำน  พุทโธๆๆ 
เอำค ำว่ำพุทโธมำก ำกับ  มีสติก ำกับ  พุทโธๆๆ มีสติมำก ำกับให้จิตมัน
สงบ  อย่ำลมืว่ำจิตสงบนัน้นะคือกิเลสสงบ  จิตไมส่งบคือกิเลสไมส่งบ   

 

แท้ที่จริงเรำต้องกำรควำมสุข  ตรำบใดที่เรำต้องกำรควำมสุขแต่
กิเลสเต็มแปล้มันจะสุขไม่ได้  อย่ำงน้อยเรำต้องให้หยุด  ให้เขำหยุดๆ ให้
เขำหยุดให้เขำชะงักซะก่อน  พอเขำหยุดจิตของเรำมันไม่สับสนไม่วุ่นวำย
ล่ะ  จิตจะเร่ิมมีควำมสุข  วิตก  วิจำรณ์  ปีติ  สุข  เอกัคคตำ  เรำดู
อำรมณ์เหลำ่น้ีเป็นอำรมณ์ของควำมสุข  อำรมณ์ของฌำน  อำรมณ์ของ
ฌำนขั้นแรกพวกเรำท ำได้เลยวิตกก็คือพุทโธๆ น้ีเป็น  วิตก  พุทโธ  แล้วก็
ประคองเอำสติสัมปชัญญะของเรำเน่ียะประคอง  พุทโธแลว้ก็ประคองท ำ
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ต่อเน่ืองไป ๕ นำทีขยับไปอีก ๑๐ นำที  ขยับไปอีกคร่ึงช่ัวโมง  ขยับไป
อีกๆ ท ำเร่ือยๆ ท ำจนนึกหำยใจได้ทุกลมหำยใจเข้ำออก   

 

ท ำ! เรำท ำไดอ้ยู่อย่ำงน้ี  จิตของเรำจะเร่ิมจะสงบเร่ิมเป็นพื้นเป็น
บำทเป็นฐำน  แล้วไอ้ควำมสุขควำมสุขแบบโลกๆ  ที่เรำเคยเสำะเคย
แสวงหำเคยอะไรต่ออะไรก็ส ำคัญอยู่  ในระหว่ำงที่เรำมีชีวิตในควำม
เป็นอยู่  เพรำะร่ำงกำยเรำยังต้องกำร  ยังต้องกำรอำหำรต้องกำรที่อยู่
อำศัย  ยำรักษำโรค  เครื่องนุ่งเครื่องห่มอะไรต่ออะไร  ยังมีควำมจ ำเป็น
ยังต้องเสำะแสวงหำอยู่  แต่จิตมันขยับไปมีควำมสุขกว่ำที่เรำเป็นอยู่กับ
สิ่งเหล่ำน้ี  ด้วยที่เหตุที่มำหยุด  หยุดไม่ต้องนึกไม่ต้องปรุงไม่ต้องคิดไม่
ต้องอะไร  ปัญหำยังมีอยู่  จริงอยู่ปัญหำยังมีอยู่  แต่ถึงครำวเรำต้ังใจ
ภำวนำให้สงบ  ต้ังใจท ำจริงๆ ให้เขำได้รับควำมสงบ  มันจะเป็นนิสัยมัน
จะเป็นปัจจัยในเร่ืองของควำมสงบ  ท ำให้จิตของเรำมีปีติ 

 

ค ำว่ำ “ปีติ” แปลว่ำ  จิตมันอิ่ม  จิตมันเอิบมันอิ่มมันมีควำมสุข  
จิตมีปีติ  จิตมีควำมสุข  จิตมีควำมดิบดีมีควำมขลังมีควำมวิเศษวิโส  มี
คุณสมบัติภำยในจิต  จิตมีคุณสมบัติจิตมีพลัง  เรำพูดรวมๆ ว่ำจิตมีพลัง  
จิตที่สงบน้ันคือจิตที่มีพลัง  แต่จิตจะสงบไม่ได้ถ้ำเรำไม่ต้ังใจท ำ  ในเมื่อ
เรำต้ังใจท ำจิตดวงน้ีที่ เขำสงบที่เขำมีควำมสุขที่ เขำมีพลัง   อันนี้คือ
คุณสมบัตขิองจิตที่เรำเพ่ิมพูนทวีคูณให้กับจิตของเรำ  มันเป็นกำรพัฒนำ
จิตของเรำถูกต้องตำมวิธีที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน  เรำสำมำรถท ำได้  ก็
รู้สึกเพ่ินแปลละเอียดลออนะ  แล้วคนที่อำศัยฟัง  อำศัยภำษำอังกฤษแล้ว
เข้ำใจน้ี  ฟังเข้ำใจดมีั้ย?   

 

โยมผู้หญิง : ภำษำเยอรมัน 
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พระอำจำรย์บุญมี : เหรอ  โอ้ว! ภำษำเยอรมัน  เยอรมันทั้งหมดเลย
ใช่มั้ย? เข้ำใจดมีั้ย? 
 

โยมผู้ชำย : แปลได้ดีมำก  และก็ผมคิดว่ำท่ำนเป็นคนที่ฉลำดมำก  คือ
ว่ำท่ำนเก็บรำยละเอียดเล็กน้อยไปแปลหมด 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เรำจะสรุป  เพรำะเรำจะอยู่พูดธรรมะที่น่ีอีกนำน  
วันนี้เรำก็จะสรุปแค่น้ีก่อน  ที่เรำพูดมำให้ฟังทั้งหมดเมื่อกี้นะ  ต้ังแต่
เร่ิมต้นจนถึงอำจำรย์แมททิโกท่ำนแปลมำเมื่อกี้   อันนี้คือหลักกำร  
วิธีกำรที่เรำจะท ำกันเอย  อะไรต่ออะไรเอย  อุปสรรคของกำรให้ทำน  
อุปสรรคของกำรรักษำศีล  อุปสรรคของกำรท ำสมำธิ  อุปสรรคของกำร
เจริญสมถวิปัสสนำ  มันเป็นเร่ืองที่เรำจะต้องพูด  จะต้องแจกแจงกันไป
อีกมำก   
 

อันน้ีเรำพูดถึงหลักกำรว่ำพระพุทธเจ้ำท่ำนอุบัตมิำท ำไม? มำเพ่ือ
อะไร? พวกเรำแสวงหำเพ่ืออะไร? แล้วเรำพูดเปรียบเทียบให้เข้ำใจต้ังแต่
ทีแรก  มำกบในกะลำกับกบนอกกะลำ  เรำเป็นอยู่ในถิ่นฐำนของเรำกับ
กำรเสำะแสวงหำไปในโลกกว้ำง  มันไม่มีประมำณมันเป็นเร่ืองที่แตกต่ำง
กัน  เรำก็เลยมำประมวลว่ำ  กำรที่เรำมำรู้เรื่องของศีลของธรรมนั้น
มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกับกบอยู่ในกะลำ  มันเป็นกำรรู้ดีในโลก
กว้ำง  เพรำะถ้ำเกิดเรำรู้ดีและเข้ำใจดีแล้ว  เรำสำมำรถทิ้งโลกได้
ทั้งหมด  เหมือนกับเรำสำมำรถทิ้งถิ่นฐำนบ้ำนช่อง  อันนี้อำตมำทรำบดี  
เพรำะว่ำอำตมำเป็นคนบ้ำนนอกพ่อแม่ญำติพ่ีน้องก็ไปกอดกับทรัพย์อัน
นู้นนิดอันน้ีหน่อยกอดอยู่น้ันแหละ  จะไปท ำงำนที่โน้นจะไปอะไรที่โน้นที่น่ี
ก็ไม่กล้ำไป  น่ีเขำเรียกว่ำ “กบในกะลำ”   
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ที่เล่ำมำทั้งหมดมันเป็นหลักกำรและวิธีกำรที่เรำจะพูดมันมีอีก
มำกมำยที่เรำจะพูด  โดยเฉพำะอย่ำงเรื่องกำรท ำใจให้ได้รับควำมสงบนี้มี
อุปสรรคอะไรอย่ำงไรบ้ำงๆ วิธีกำรท ำ  วัดน้ันพำท ำอย่ำงน้ัน  ครูบำ
อำจำรย์สำยน้ันท ำอย่ำงน้ัน  ครูบำอำจำรย์สำยนี้พำท ำอย่ำงน้ี  แม้แต่
พระไตรปิฎกอันเดียวกันก็มำสอนแตกแยกไปคนละอย่ำง  เกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจแตกต่ำงกันไปอย่ำงนัน้  เพรำะฉะน้ัน  เร่ืองที่เรำจะต้องศึกษำ
เรำศึกษำด้วยปฏิบัติด้วยจำกน้ีไปจนตำย  เรำก็ศึกษำไม่จบ  นอกจำกว่ำ
เรำ  หัวเรำศึกษำเข้ำใจปฏิบัติและจิตเป็นไปขยับขยำยเข้ำถึงมรรคเข้ำถึง
ผลไดใ้นอัตภำพน้ี  โอ้ย! ก็นับว่ำคนน้ันเป็นคนที่มีบุญวำสนำดเีย่ียมวิเศษ
วิโสเลศิ  เลศิย่ิงเลยแหละ  ซึ่งเป็นควำมรูค้วำมเข้ำใจที่ต้ังอกต้ังใจมำสร้ำง
คุณควำมดใีห้กับหัวใจของเรำเน่ียะ   

 

ที่น่ีเรำเกิดมำแลว้เรำพูดเด็ดขำดไปว่ำ  เรำหยุดเสำะแสวงหำแล้ว  
เรำไม่แสวงหำแล้วน้ี  มันก็พูดไม่ได้  ผู้ที่ไม่แสวงหำ  ผู้ที่ไม่แสวงหำแล้ว
เหมือนพระพุทธเจ้ำเน่ียะ  พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงบ ำเพ็ญ ๖ ปี  ท่ำน
บ ำเพ็ญนอกจำกขอบเขตที่พระองค์แสวงหำด้วยตัวเอง   แสวงตำมคน
น้ันๆ ๖ ปี  ไม่มีวิธีกำรใดที่จะท ำให้พระองค์สมหวัง  แม้แต่ไปศึกษำกับ
อุทกดำบส  อำฬำรดำบส  เรียนรู้ขั้นควำมสงบของจิตระดับละเอียดลึก  
รูปฌำน  อรูปฌำน  รูปสมำบัติ  อรูปสมำบัติ  พระองค์ก็ยังไม่พอใจ  
พระองค์ก็เลยมำเสำะแสวงหำตำมวิธีของพระองค์  มำเสำะไปเสำะมำ
เสำะมำเสำะไปก็เข้ำหลักอริยสัจ ๔ เข้ำหลักปฏิจจสมุปบำท  เป็นเหตุให้
พระองค์บั้นปลำยสุดท้ำยในปัจฉิมยำมวันเพ็ญเดือน ๖ น้ันแหละ  ท ำให้
พระองค์ได้อำสวักขยญำณ  มีญำณหย่ังรู้ว่ำอำสวกิเลสที่อยู่ปนเปื้อนอยู่
ในหัวใจในพระทัยของพระองค์นี้  จิตของพระองค์หลุดพ้นจำกอำสวกิเลส 
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ทั้งหลำยทั้งปวงเหล่ำน้ันแล้ว  พ้นหมดจดโดยสิ้นเชิงแล้ว  ที่เรียกว่ำ  
“อำสวักขยญำณ” แล้วก็ทรงเปล่งพระวำจำว่ำ “พอละๆ พอใจแล้วๆ ดี
แล้ว  ประเสริฐแล้ว  เลิศแล้ว  สิ่งที่ดีเกินน้ีไม่มีอีกแล้วเลิศกว่ำนี้ไม่มี   
ประเสริฐกว่ำน้ีไม่มีอีกแลว้  สิ่งที่เรำควรจะเสำะแสวงหำย่ิงไปกว่ำนี้ไม่มี
แล้ว” น้ีคือพระพุทธเจ้ำท่ำนได้บรรลุธรรมในวันเพ็ญเดือน ๖ บรรล ุ
อำสวักขยญำณ  น้ีคือบุคคลที่ไม่ต้องแสวงหำอีก   

 

เรำพูดถึงกำรแสวงหำและไม่แสวงหำ   ผู้ที่ไม่แสวงหำก็มี
พระพุทธเจ้ำ  พระอรหันต์  พระอรหันต์พ้นหมดจดไปแล้ว  ท่ำนไม่
แสวงหำ  สิ่งที่ท่ำนเคยหวังท่ำนก็ไม่หวัง  เพรำะว่ำสิ่งที่ได้เต็มแปล้
เต็มหัวใจหมดแล้ว  เผื่อเป็นภำพพจน์สะท้อนให้เห็นว่ำ  บำงทีเรำคิดว่ำ
อันน้ันเรำก็พอแล้ว  อันน้ีเรำก็พอแล้ว  อย่ำลืมว่ำเร่ืองมรรค  เร่ืองผล  
บำงทีเรำพูดถึงเร่ืองนิพพำน  สัญญำมันพำให้เรำยึดนิพพำนก็ได้  เรำพูด
ถึงญำณ  สัญญำอยู่ในใจของเรำมันพำให้เรำยึดเร่ืองญำณก็ได้  เรำพูด
ถึงวิมุตติหลุดพ้นสัญญำที่มันมีอยู่ในหัวใจมันเป็นเหตุให้เรำพูดถึงวิมุตติ 
หลุดพ้นได้  ข้อส ำคัญว่ำ  ถ้ำหำกเรำพ้นจำกขอบเขตของสัญญำเป็นเร่ือง
ของปัญญำไปแล้ว  คือผู้บริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงแล้ว  ท่ำนหมดข้อ 
ข้องใจทุกส่ิงทุกอย่ำง  หมดจดโดยสิ้นเชิง  ไม่จ ำเป็นจะต้องเสำะ  ถ้ำพูด
ถึงว่ำเรียนก็คือเรียนจบเต็มที่  ท่ำนจึงเรียกว่ำ  ท่ำนจึงเรียกพระอรหันต์
ว่ำ “พระอเสขบุคคล” พวกเรำยังไม่ถึงขั้นน้ันน่ะ  แม้กระทั่งพระโสดำฯ   
พระสกิทำคำฯ พระอนำคำฯ เน่ียะ  ท่ำนก็ยังเรียกว่ำ “พระเสขะ” แปลว่ำ   
ผู้ยังจะต้องศึกษำ   

 

ค ำว่ำ “ยังต้องศึกษำ” คือ  ยังจะต้องเสำะแสวงหำ  ยังจะต้อง
ศึกษำ  พระอรหันต์ไปแล้วน้ี  เข้ำสู่อรหัตมรรคก้ำวไปอีกก้ำวหน่ึงไป
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๑. พระอำจำรย์จัตตะมะโล 

อรหัตผล  เป็นอเสขบุคคลไม่ต้องแสวงหำในใจมันจะบอกเอง  มันจะมี
ญำณทัสสนะบอก  เต็มอิ่มพอ  หมดจดหมดข้อข้องใจในวัฏสงสำร
ทั้งหลำยทั้งปวง  หมดแล้ว  น้ ำในกะลำน้ ำนอกกะลำ  น้ ำในบึงในหนองใน
ทะเลในมหำสมุทร  หมดข้อกังขำใดๆ ทั้งสิ้น  แต่ยำวนะ  เอ้ำ! ลองดู  
แหม่! รู้สึกว่ำเพ่ินแปลได้ละเอียด  อ้ำว! มีค ำถำมไหมทีน่ี? อีกเล็กน้อย  
อีกเล็กน้อย  อ้ำว! อย่ำงน้อย ๔ ค ำถำม  ผู้ชำย ๒ ค ำถำม  ผู้หญิง ๒ 
ค ำถำม  อ้ำว! แล้วก็จะตอบสั้นๆ  และวันนี้เรำมีโอกำสมำน่ังท ำวัตร 
สวดมนต์น่ังภำวนำใช่มั้ย? เวลำ...๑ ทุ่ม  เอ้ำ! เปิดโอกำสได้  เอ๊! มำอยู่
เยอรมันนำนๆ น้ีฟังออกหมดมัย้?   
 

โยมผู้หญิง : นิดหน่อยค่ะ   
 

พระฝรั่ง : บำงคนก็พูดเก่ง 
 

พระอำจำรย์บุญมี : น่ีเพ่ิน๑ พูดไทยไดด้กีว่ำเรำอีกนะนี่   
 

โยมผู้หญิง : ได้เรยีนธรรมะจำกท่ำนอำจำรย์๑ เลยค่ะ 
 

พระฝรั่ง : แตแ่ปลเท่ำอำจำรย์แมททิโกไมไ่ด้  เก่งมำก  ผู้ชำยค ำถำมแรก 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ...อ้ำว! สัน้ๆ 
 

พระฝรั่ง : เร่ืองพรหมวิหำร ๔ มันอำศัยทำนกับศีลมันอยู่ดว้ยกันอย่ำงไง
ครับ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : พรหมวิหำร ๔ มันก็อยู่กับใจดวงน้ี  ทำนศีลก็อยู่กับ
ใจดวงนี้  ทำนก็อยู่กับใจดวงน้ี  ศีลก็อยู่กับใจดวงนี้  พรหมวิหำร  เมตตำ  
กรุณำ  มุทิตำ  อุเบกขำก็อยู่กับใจดวงน้ี  ถ้ำเรำไปตีควำมอย่ำงน้ันๆ มัว
แต่ไปแยกแยะ  เรำเลยหลงประเด็นของเรำ  ให้เรำเพ่งมำที่นี้ภำคปฏิบัติ



14 จาริกบุญ เยอรมัน

 พระอำจำรย์บุญมี  ธมฺมรโต  

 
 

มำที่จิต  เหมือนอย่ำงเขำถำมว่ำ  พระพรหม  เมตตำ  กรุณำ  มุติตำ  
อุเบกขำ ๔ อย่ำงน้ีเป็นธรรมะของพระพรหม  พระพรหม ๔ หน้ำเวลำ
พระพรหมนอนนี้  เอำหน้ำหน่ึงไปไว้ไหนเรำจะตอบไดอ้ย่ำงไง? เรำก็ตอบ
ได้ว่ำ  จริยธรรมเหล่ำน้ีเป็นจริยธรรมเพ่ือกำรประพฤติปฏิบัติของใจ  
เวลำใจมันท ำงำนแล้วมันจะประสับประสำนกันไปหมด  เพรำะฉะน้ัน  
มรรคมีองค์ ๘ เวลำท่ำนไปท ำงำนแล้วเน่ียะ  มันจะเป็นอันเดียวกัน  
เพรำะผู้ท ำคือใจดวงเดยีว  เอำแค่นีก้่อน 
 

โยมผู้หญิง : หลวงปู่  รู้อยู่ว่ำหำอยู่ ๒ อย่ำง  หำทุกข์กับหำสุข  เกิดมำ
คือหำทุกขก์ับหำสุข  อยำกพ้นแตม่ันก็ติดอยู่ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เรำหำคือเรำเสำะทำง  ในเมื่อเรำเจอทำงแล้วเรำ
ต้องท ำ  เรำรู้ว่ำเส้นทำงน้ีล่ะ  เส้นทำงน้ีล่ะไปมรรค  ไปผล  ไปนิพพำน
เน่ียะ  เรำหำเจอเส้นทำงแล้ว  แต่เรำยังอยู่ยืนอยู่กับที่  เมื่อไรมันจะถึง
ล่ะ?  มรรคผล  นิพพำนอยู่โน้น  เส้นทำงน้ีแหละไปมรรค  ไปผล  ไป
นิพพำน  เรำเรียนรู้หมดว่ำเสน้ทำงน้ีไป  แต่เรำยังไมไ่ปสักที  ยังยืนอยู่กับ
ที่  ไมม่ีโอกำสที่จะถึง  แตถ่้ำเรำค่อยๆ เร่ิมคลำนเร่ิมขยับเข้ำไปเร่ือยๆ มัน
ก็ใกล้ไปเร่ือยๆ ขึ้นอยู่กับกำรต้ังใจท ำของเรำน้ีแหละ  อ้ำว! เหลืออีก ๒ 
ผู้ชำยหน่ึง  ผู้หญงิหน่ึง 
 

พระฝรั่ง : เขำถำมว่ำ “สัญญำม ี๒ อย่ำง  อย่ำงที่ควรจะครอง  ที่ควรจะ
ปฏิบัตกิับที่ไม่ควรปฏิบัติมันต่ำงกันอย่ำงไร?” 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ถ้ำเป็นสัญญำโดยธรรม  พระพุทธเจ้ำท่ำนให้เอำ
มำปฏิบัติ  ถ้ำเป็นสัญญำที่ตกเป็นเคร่ืองมือของกิเลส  ท่ำนให้รู้ว่ำเป็น
สัญญำที่มันจะเป็นเคร่ืองมือให้กิเลสมำสวมรอย  เพ่ือที่จะเอำสัญญำมำ
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เป็นเคร่ืองมือมัน  กิเลสเหล่ำน้ันมันก็จะตกไป  เรำจะต้องรู้ว่ำอันนี้คือ
สัญญำของกิเลสอันน้ีคือสัญญำของธรรม  สัญญำของธรรมน้ัน  พระพุทธเจ้ำ 
ท่ำนสอนให้เรำเจริญอนิจจสัญญำส ำคัญว่ำเรำนีไ้ม่เที่ยงๆ อนัตตสัญญำ
ไม่ใช่เรำๆ ไม่ใช่ของๆ เรำ  สัญญำน้ีเป็นสัญญำโดยธรรม  พระพุทธเจ้ำ
ท่ำนสอนให้พระอำนนท์เรียน ๑๐ อย่ำง  อสุภสัญญำ  ส ำคัญว่ำไม่งำม  
ไมง่ำมน่ำเกลียดโสโครกอะไรต่ออะไรเน่ียะ  สัญญำเหล่ำนี้มันเป็นสัญญำ
โดยธรรม  แม้แต่เรำพุทโธๆๆ ท ำให้ใจเรำได้รับควำมสงบ  พุทโธๆๆ ท ำให้
เรำได้ปัญญำเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  บำงทีสัญญำมันสวมรอย  
สัญญำ   

 

ค ำว่ำ “สัญญำ” ในที่น่ีมันหมำยถึง  สัญญำของกิเลสมันสวมรอย
แล้ว  อะไรที่เกิดขึ้นมำแล้วมันยึด  อะไรเกิดขึ้นมำแล้วมันยึด  อะไร
เกดิขึ้นมำแล้วมันยึด  อันน้ีเป็นเรื่องของกเิลสทั้งหมด  เกิดขึ้นมำแล้ว
ยึดเป็นเ ร่ืองของกิเลสทั้งหมด   ถ้ำอะไรที่ เกิดขึ้นมำแล้วก็จะมำ
พจิำรณำดูแล้วก็วำงไว้  นี้เป็นเรื่องของธรรม  มันเป็นเร่ืองของธรรม
เรำค่อยๆ เรียนรู้ไปเข้ำใจไป  เรำจะเห็นว่ำธรรมะเน่ียะเป็นโลกกว้ำง  เป็น
อำหำรอันโอชะของปรำชญ์ของบัณฑิตเอร็ดอร่อย  เรำดูครูบำอำจำรย์
เน่ียะ  ท่ำนศึกษำธรรมะว่ำจิตของท่ำนเข้ำถึงธรรมะแลว้เน่ียะ  อู้หู้! โลก
กว้ำงน้ีมันกว้ำงจนไม่มีอะไรผูกพัน  จนปล่อยว่ำงทิ้งหมดเลิกหมด  คือ
ตอบยำวไมไ่ด้ตอบสัน้ๆ แค่น้ีพอ  เออ…เอำเวลำไมพ่อ  เอำแค่นีก้่อน  ใคร
ยังคิดอะไรไม่ออกหรือใครยังมีค้ำงคำในหัวใจ  ไปท ำกำรบ้ำนมำ  เดี๋ยว
ตอนเย็นน้ีมำน่ังภำวนำนะ  ตอนเย็นน้ีมำน่ังภำวนำกัน  เสร็จแล้วเรำก็
พูดคุยธรรมะเพ่ือที่จะมำแหวกว่ำยในโลกกว้ำงลองดู 
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๒

แสวงหำควำมสุข  
 

 

แสวงหำควำมสุข 
๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๒๐.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

พระฝรั่ง : อธิบำยเร่ืองวัดถ้ ำเต่ำเกิดอย่ำงไร? แล้วก็ชีวประวัติหลวงพ่อ
ย่อๆ  

 

พระอำจำรย์บุญมี : ชีวประวัติยังไม่เคยเขียน  เมื่อเช้ำก็พูดคุยธรรมะไป
รอบหน่ึงแล้ว  เรำมำถึงเมื่อวำนก่อนตอนค่ ำ  เมื่อเช้ำ  เมื่อเช้ำไม่ได้
ออกไปบิณฑบำต  ได้เวลำ ๑๑ โมงก็ไปตักอำหำรอยู่เน่ียะ  อยู่โรงครัว  
บุฟเฟ่ต์  แล้วก็ฉัน  ฉันเสร็จแล้วก็มีคนไทยเยอะ  เมื่อเช้ำนี้ก็พูดธรรมะ
รอบหน่ึงไปแล้ว  เมื่อเช้ำก็พูดหัวข้อธรรมะเกี่ยวกับเร่ืองแสวงหำควำมสุข  
ทุกคนถ้ำต้องกำรควำมสุข  ถ้ำต้องกำรควำมสุขก็แสวงหำ   
 

พระพุทธเจ้ำท่ำนให้ควำมส ำคัญที่ “ควำมสุข” กำรจะมีลำภ  มี
ยศ  มีเกียรติ  มีกำรสรรเสริญ  มีหน้ำมีตำในสังคม  มีธุรกิจหรูหรำ
ใหญ่โตอะไรทุกสิ่งทุกอย่ำง  สิ่งที่ตำมมำคือ  เรำต้องกำรสิ่งเหล่ำน้ัน
มำกมำยขนำดน้ันก็ตำม  เรำต้องกำรเพ่ือควำมสุข  แต่น้ันแหละมันมี
ธรรมเนียม  ธรรมเนียมโลกมำเกี่ยวข้อง  บำงครัง้เรำส ำคัญว่ำเหตุน้ันเพ่ือ
ควำมสุข  แต่บำงคร้ังมันก็เพ่ือควำมทุกข์  น้ันแหละไอ้เพ่ือควำมทุกข์ๆ 
น้ันแหละ  อันน้ันแหละ  กิเลสมันแทรกเข้ำมำแลว้  ให้เรำไปท ำในสิ่งที่ผิด
ระเบียบ  ผิดขนบธรรมเนียม  ผิดประเพณี  ผิดศีลผิดธรรม  อำจจะได้
ลำภ  อำจจะได้ยศ  ได้เกียรติ  ได้กำรสรรเสริญเยินยอมำในทำงที่ผิด  
ได้รับควำมสุขประเดี๋ยวประด๋ำว  เดี๋ยวควำมทุกข์ก็ตำมมำ  เรำเอำแค่นี้
ก่อน  เดี๋ยวพูดยำวๆ เพ่ินว่ำเพ่ินแปลตำมไมไ่ด้   

๒.
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ควำมสุขที่ชำวโลกเรำแสวงหำ  บำงทีก็ได้สุขได้ควำมสุขกลับมำ  
บำงทีก็ได้ควำมทุกข์กลับมำ  บำงทีก็ได้ควำมสุขสมประสงค์  บำงทีก็
ไมไ่ด้รับควำมสุขสมควำมประสงค์  แตถ่้ำเป็นควำมสุขที่พระพุทธเจ้ำท่ำน
ทรงตรัสทรงสอนให้พวกเรำประกอบเหตุเพ่ือควำมสุขที่แท้จริงน้ัน  เป็น
ควำมสุขที่เป็นไปตำมหลักของศีลของธรรม  เพรำะกำรประพฤติปฏิบัติ
ตำมหลักของศีลของธรรม  พระพุทธเจ้ำท่ำนเป็นผู้พิสูจน์   พิสูจน์
มำแล้วว่ำเหตุนี้เพื่อควำมสุขอย่ำงนี้   เหตุนี้เพื่อควำมสุขอย่ำงนี้  
รวมไปถึง  ให้ละเหตุนี้  เหตุนี้เป็นเหตุเพื่อควำมทุกข์อย่ำงนี้  เหตุนี้
เพื่อควำมทุกข์อย่ำงนี้  ท่ำนให้ละ  เหตุนี้เพื่อควำมสุขอย่ำงนี้  เหตุนี้
เพื่อควำมสุขอย่ำงนี้  ท่ำนให้ประกอบ  ทั้งเหตุสุขทั้งเหตุทุกข์เนี่ย  
พระพุทธเจ้ำท่ำนพิสูจน์มำแล้ว   

 

เพรำะฉะนั้น  หลักศำสนธรรมของพระองค์  พระองค์สอนให้เรำ
ละช่ัวแล้วก็ท ำดี  และก็เป็นเหตุให้เรำไดป้ระสบควำมสุขควำมเจริญอย่ำง
ที่พระองค์ทรงสอนไว้ไม่มผีิดเพ้ียนไปอย่ำงอื่น  เช่นอย่ำงวิธีกำรที่พระองค์
สอนน้ันแหละ  สอนให้รู้จักเสียสละให้ทำนและก็สอนให้ต้ังใจรักษำศีล  
ศีล ๕ ไม่ให้ฆ่ำสัตว์  ไม่ให้ลักทรัพย์  ไม่ให้ประพฤติผิดในกำม  ไม่พูด
โกหก  ไม่ดื่มสุรำเมรัย  ศีล ๕ อันน้ีเป็นเร่ืองศีลธรรม  เป็นเหตุน ำมำซึ่ง
ควำมสุข  คนในสังคมเรำ  เรำจะเห็นว่ำเกอืบร้อยทั้งร้อยมีควำมทุกข์  
เพรำะเรำผิดศีล  ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งในบรรดำศีลทั้ง ๕ ถ้ำเรำตั้งใจ
ประพฤตปิฏิบัตริักษำศีล ๕ ตำมที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนนั่นน่ะ  จะมี
ควำมสุขในครอบครัวของเรำ  ท ำให้ครอบครัวของเรำอยู่เย็นเป็นสุข  
สำมัคคีปรองดอง  ไม่ระหองระแหง  ไม่แตกแยก  ไม่สำมีนอกใจ
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ภรรยำหรือภรรยำนอกใจสำมี  เป็นเหตุให้ลูกเต้ำญำติพี่น้องพลอย
ทุกข์ใจไปด้วย  น่ีเรำเห็นอันน้ีเป็นวิธีกำรของพระพุทธเจ้ำ  ควำมสุขอีก
ขั้นหน่ึงระดับหน่ึงเป็นควำมสุขที่พระองค์สอนให้พวกเรำหยุด   หยุดวิ่ง
ตำมรูป  ตำมเสยีง  ตำมกลิ่น  ตำมรส  ตำมสัมผัส  เดี๋ยวผมจะสั้นๆ แล้ว
ท่ำนแปลเร็วๆ ตำม 

 

เรำคงแปลกใจท ำไมเรำตอ้งกำรควำมสุข  กำรแสวงหำควำมสุข
ที่พระพุทธเจ้ำสอน  ท่ำนสอนให้เรำหยุด  ไม่วิ่งตำมรูป  ตำมเสียง  
ตำมกลิ่น  ตำมรส  ตำมสัมผัส  เพรำะกำรวิ่งตำมรูป  ตำมเสียง  
ตำมกลิ่น  ตำมรส  ตำมสัมผัสนั้น  ถ้ำหำกเรำไม่มีควำมเป็นธรรม  
ใจเรำไม่มีควำมชอบธรรมพอ  สิ่งที่เป็นรูปเอย  เป็นเสียง  เป็นรส  
เป็นสัมผัส  ทั้งหลำยเหล่ำนั้นล้วนแต่เป็นเหย่ือของกิเลส  เป็น
อำหำรของกิเลส  เร่ืองของกิเลสน้ันมันปรุงให้เรำนึกเร่ืองรูป  นึกเร่ือง
เสยีง  เร่ืองกล่ิน  เร่ืองรส  เร่ืองสัมผัส  ทุกระยะทุกเวลำ  นึกไปบำงอย่ำง
ก็ดีใจ  นึกไปบำงอย่ำงก็เสยีใจ  เพรำะฉะน้ัน  พระพุทธเจ้ำท่ำนจงึให้หยุด  
ไมต้่องนกึต้องคิด  ให้เรำภำวนำ  พุทโธๆๆ อยู่กับอำรมณ์ที่เป็นธรรม   

 

เรำภำวนำไปนำนๆ จิตของเรำก็จะเร่ิมสงบ  จิตของเรำเมื่อถูก
เร่ิมฝึกหัดภำวนำไปนำนๆ จิตของเรำก็จะเร่ิมเช่ือง  จิตของเรำก็จะเร่ิมอยู่  
เน่ืองจำกจิตหิวอำรมณ์  อำรมณ์ของจิตก็คือรูป  คือเสยีง  คือกล่ิน  คือ
รส  คือสัมผัส  จิตจึงวิ่งตำมอำรมณ์ที่ท่ำนเรียกว่ำจิตหิว  กำรที่เรำเอำ
อำหำรมำป้อนให้กับจิตที่เป็นธรรม เป็นกำรป้อนอำหำรให้กับจิต พุทโธๆ  ๆ
น้ีเป็นอำหำรโดยธรรม  ไม่ใช่ปรุงเร่ืองรูป  เร่ืองเสยีง  เร่ืองกลิ่น  เร่ืองรส  
เร่ืองสัมผัส  เรำปรุงส่ิงเหลำ่นัน้  สิ่งที่ตำมมำก็คือดใีจแล้วก็เสยีใจ  แตถ่้ำ
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๑. หลวงตำมหำบัว  ญำณสมัปันโน 

เรำหยุดวิ่งตำมน้ัน  หยุดวิ่งตำมสิ่งเหล่ำน้ัน  หยุดปรุงสิ่งเหล่ำน้ัน  ปรุง
เร่ืองธรรมะเป็นอำหำรแทน  ใจเมื่อได้รับอำหำรถูก  ใจก็จะเร่ิมสงบใจ  
สงบก็คือใจอิ่มใจไม่หิว  เมื่อก่อนน้ันใจไม่หยุด  ไม่สงบไมน่ิ่ง  เพรำะใจหิว  
หิวอำรมณ์  ท่ำนให้เรำภำวนำให้ใจของเรำอิ่มกับอำรมณท์ี่เป็นธรรม  คือ  
พุทโธๆๆ อันน้ีเป็นควำมสุขอีกระดับหน่ึง  เป็นควำมสุขที่ไม่อิงอำมิส  แต่
อิงธรรม  และเป็นควำมสุขที่บริสุทธิ์  ไม่มีควำมสุขอื่นย่ิงกว่ำ  นัตถิ  
สันติ  ปะรัง  สุขัง  ไม่มีควำมสุขอ่ืนย่ิงกว่ำควำมสงบ   อันนี้เป็น
ควำมสุขข้ันหน่ึงระดับหน่ึง   

 

ควำมสุขอีกขั้นหน่ึงระดับหน่ึง  ยังมีอีก  คือ  ควำมสุขพิจำรณำ
ให้เกิดปัญญำ  ให้เกิดควำมรอบรู้เพื่อท ำลำยควำมหลงของตัวเอง  ที่ท่ำน
เรียกว่ำวิปัสสนำๆ  ควำมสุขขั้นที่ผ่ำนไปแลว้เมื่อกีค้ือสมถะ  ควำมสุขอีก
ขั้นหน่ึงระดับหน่ึงเป็นเร่ืองของวิปัสสนำ  สมถะหนุนวิปัสสนำ  สมถะก็คือ
จิตสงบ  จิตสงบ  จิตมีก ำลัง  จิตมีพลัง  ครูบำอำจำรย์สำยป่ำเรำ  
โดยเฉพำะหลวงปู่เสำร์  หลวงปู่มั่น  หลวงตำ๑ สอนให้สมถะแล้วก็
วิปัสสนำ  สอนให้ใจสงบ  เมื่อใจมีก ำลังจำกควำมสงบแล้ว  ก็สอน
ให้พิจำรณำ  เพื่อก้ำวไปสู่ควำมสุขอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่ง  พ้ืนเพจริต
นิสัยจิตใจของคนเรำทุกๆ คน  ใจของสัตว์ทุกๆ ดวง  ใจของคนทุกๆ คน  
มีควำมหลงครอบง ำอยู่  ค ำว่ำ “ควำมหลง” ก็คือควำมไม่รู้จรงิ  ควำม
ไม่รู้จริงก็คือควำมไม่ฉลำดพอ  ควำมไม่รู้พอ  ด้วยเหตุที่เรำไม่ฉลำด
พอ  เรำไม่รู้พอ  เรำไม่รู้จริง  เรำต้องกำรแก้อย่ำงหน่ึงให้เกิดควำมสุข  
พยำยำมจะสร้ำงเหตุอย่ำงหน่ึงให้เกิดควำมสุข  แต่บำงคร้ังเรำเข้ำใจว่ำ
เหตุเพ่ือควำมสุขน้ันนะ  แตม่ันกลำยเป็นเพื่อควำมทุกข์  เรำไมร่อบรู้  เรำ
ไมเ่ข้ำใจ  เพรำะมันมโีมหะครอบคลุมหัวใจของเรำอยู่   
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ท่ำนจึงให้เรำพิจำรณำถึงสัญญำอำรมณ์ที่มันเกี่ยวข้องภำยในใจ
ของเรำ  ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจว่ำอะไรเป็นเหตุของอะไรกัน  อะไรเป็น
เหตุแห่งอะไร  อะไรเป็นเหตุแห่งอะไร  จึงเป็นเหตุให้ต้องเข้ำหลัก
พิจำรณำตำมหลักอริยสัจ ๔  ตำมหลักปัจจยำกำร ๑๒  หรือไม่ก็ตำม
หลักมหำสติ-ปัฏฐำน ๔  อริยมรรคมีองค์ ๘  นี้เป็นหลักใหญ่ใจควำม  
ข้ออรรถข้อธรรมซึ่งเป็นเคร่ืองไม้เคร่ืองมือที่จะมำท ำลำยควำมหลง  ที่
พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงตรัสทรงสอนไว้  เมื่อเรำมีควำมสงบแล้ว  เรำก็
เอำธรรมะเหล่ำนี้แหละ  มำเป็นเครื่องมือฝึกปรอืให้จิตของเรำได้รับ
ควำมรอบรู้  ได้รับควำมฉลำด  ได้รับควำมสว่ำง  เพื่อก ำจัดควำม
มืด  ที่ท่ำนเรยีกว่ำอวิชชำในหัวใจของเรำ  ควำมมืดมนอนธกำร  เมื่อ
เรำก ำจัดได้หมด  พวกเรำถือว่ำถ้ำหำกเรำไม่ก ำจัดสิ่งเหล่ำนี้  เรำมีภพ
ชำตไิปไม่มจีุดจบไม่มทีี่จบ  แตถ่้ำหำกเรำก ำจัดสิ่งเหลำ่นี้ได ้ ก ำจัดอวิชชำ  
ตัณหำ  อุปำทำน  คือกิเลสในใจของเรำได้  ภพชำต ิ คือ  เกิดแก่เจ็บตำย
ในวัฏสงสำร  เรำก็จบได้  อย่ำลืมว่ำวัฏสงสำรของใครๆ ก็ตำม  ย่ิงพัฒนำ
ไปยำวเท่ำไร  ควำมทุกข์เรำก็พัฒนำไปดว้ย  ดว้ยเหตุที่เรำหยุดวัฏสงสำร
ได้  ควำมทุกขเ์รำก็หยุดด้วย   

 

กำรหยุดควำมทุกข์แบบพระพุทธเจ้ำท่ำนพำปฏิบัตินี้  พระพุทธองค์ 
ท่ำนให้ควำมส ำคัญว่ำ  ปะระมัง  สุขัง  ปะระมัง  สุขัง  เป็นควำมสุขอย่ำง
ย่ิง  พวกเรำทั้งหลำยเป็นผู้แสวงหำควำมสุข  แม้แต่อำตมำภำพก็เป็นผู้
แสวงหำควำมสุขเหมือนกัน  เป็นผู้เสำะแสวงหำควำมสุข  ควำมสุข
ตำมล ำดับขัน้ที่พวกเรำไดยิ้นได้ฟังมำน้ี  มันเป็นควำมสุขที่เกิดขึน้จำกกำร
ที่เรำเสำะแสวงหำได้รู้ได้เห็นไดพ้บไดเ้ข้ำใจ  ศึกษำกับครูบำอำจำรย์องค์
น้ัน  ศึกษำกับครูบำอำจำรย์องค์นี้  เหมือนอย่ำงพระพุทธเจ้ำท่ำนทรง
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ปรำรถนำเป็นพระโพธิสัตว์น้ันแหละ  แล้วท่ำนก็ทรงสร้ำงบำรมี  แล้วก็
ท่ำนก็ทรงแสวงหำบ ำเพ็ญบำรมีถึง ๔ อสงไขยแสนมหำกัป  โดยเฉพำะ
พระพุทธโคดมของเรำเน่ียะ ๔ อสงไขยแสนมหำกัปน้ันคือกำรแสวงหำ  
แสวงหำทำงปฏิบัติ  ไม่ใช่อยู่ๆ แลว้ก็จะเห็นง่ำยๆ พวกเรำ  เรำชื่อว่ำพระ
สำวกๆ เรำตอ้งฟังพระศำสดำเป็นผูม้ำบอกมำสอน  เรำถึงรู้ขอ้ปฏิบัติ  ใน
ใจของเรำมีแต่ควำมอยำก  อยำกๆๆๆ อยำกมีควำมสุขๆ แต่ท ำไม่ถูก  
อะไรเป็นเหตุแห่งควำมสุขที่แท้จริงท ำไมถู่ก  อะไรคือเหตุแห่งควำมทุกข์ก็
ไมรู้่จัก  เหตุแห่งควำมสุขก็ไมรู้่จัก  ก็สุ่มเดำแก้ไขไปตำมน้ัน   

 

เพรำะฉะน้ัน  เรำจึงประสบสุขบ้ำง  ทุกข์บ้ำง  สุขๆ บ้ำง  ทุกข์ๆ 
บ้ำง  ถ้ำเรำแก้ปัญหำแบบชำวโลกเขำแก้  เรำก็จะต้องประสบกับ
ควำมสุข  สุขบ้ำง  ทุกข์บ้ำง  สุขบ้ำง  ทุกข์บ้ำงอยู่อย่ำงนี้แหละ  
เน่ืองจำกว่ำพวกเรำ...ถ้ำจะใช้ค ำที่พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงตรัสก็คือ  พวก
เรำมืด  พวกเรำมืดบอด  พวกเรำโง่เขลำ  พวกเรำมืดบอด  พวกเรำจึง
หมกอยู่ในโลก  ฉำยำอะไรนะ  กันตะธัมโม แม้แต่อำตมำภำพ  ท่ำน
เมตตำ  ท่ำนแมททิโก  ท่ำนจัตตะมะโล  ท่ำนกันตะธัมโมนี้  พวกเรำก็
แสวงหำกว่ำจะได้จะได้พบครูบำอำจำรย์ก็แสวงหำ  แต่พวกเรำน้ีโชคดี
มำก  ครูบำอำจำรย์ท่ำนเสำะแสวงหำได้ขอ้ปฏิบัตมิำแลว้ก็มำต้ังส ำนักอยู่
ตรงน้ี   

 

อย่ำงอำตมำภำพน้ีก็โน้นอยู่บุรีรัมย์น่ันแหละ  เสำะแสวงหำ...ไป
อยู่กับหลวงปู่เขียน ๓ ปี  ไปอยู่กับหลวงตำมหำบัว ๗ ปี  ไปเร่ือยๆ โดย
ล ำดับ  หลังจำกออกปี ๒๒ ปี ๒๕๒๒ ก็เข้ำไปอยู่ศึกษำกับหลวงตำมหำ
บัว  ตอนน้ันก็พรรษำ ๕ ไปจ ำพรรษำแรกกับท่ำนคือ  เรำนับเป็นพรรษำที่ 
๕ บวชที่วัดสุทธะโน้นแหละ  วัดสุทธจินดำโครำช  เสร็จแล้วก็จ ำพรรษำ 
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๑ พรรษำ  อยำกศึกษำเล่ำเรียนปริยัติกับเขำ  แต่ก็เห็นว่ำแวดล้อมที่ไม่
ค่อยจะชอบใจเท่ำไรนัก  ก็เลยไม่อยู่แหละ  ได้ ๑ พรรษำ  ก็ไปอยู่กับ
หลวงปู่เขียน  ก็อุปัชฌำยะวัดสุทธะน่ันละ่  ท่ำนส่งไปอยู่กับหลวงปู่เขียน  
อยู่กับหลวงปู่เขียน ๓ ปี  หลวงปู่เขียนท่ำนก็พำไปโน้นไปนี้  ไปหลวงปู่
เทสก์  ไปหลวงปู่ฝั้น  ไปหลวงปู่ศรี  ไปหลวงตำบ้ำนตำด  หลวงปู่เขียน
ท่ำนพำไป  มันก็เลยเป็นเหตุเสน้ทำงระโยงระยำงกันอยู่อยำ่งนี้แหละ   

 

ก็เหมือนอย่ำงท่ำนที่เป็นชำวเยอรมันเนี้ยะ  ท่ำนจัตตะมะโลเอย  
ท่ำนแมททิโกเอย  กันตะธัมโมเอยอย่ำงน้ี  ก็ไปเสำะแสวงหำครูบำ
อำจำรย์  แท้ที่จริงเรำไปเสำะแสวงหำครูบำอำจำรย์  เพ่ือที่เรำจะได้รู้จัก
ช่องทำงว่ำ...ท ำยังไงเรำจะได้ประสบพบหนทำง  ที่เรำจะต้ังใจแสวงหำ
ควำมสุข  ให้สมใจที่เรำต้องกำรจะมีแต่ควำมสุขควำมเจริญในหัวใจของ
เรำ  อยำกพ้นทุกข์ว่ำงั้นเถอะ  จึงเป็นเหตุให้ต่ำงคนต่ำงดั้นด้นไป  ไม่ว่ำ
จะเป็นยุคเรำหรือว่ำยุคไหนๆ ก็เหมือนกันแหละ  ต้องเสำะแสวงหำ
ดว้ยกันทั้งน้ันแหละ   

 

เมื่อเช้ำก็พูดไปถึงว่ำผู้ที่ติดถิ่น  เรำเปรียบเหมือนว่ำกบอยู่ใน
กะลำ  กะลำก็คือ  กะลำมะพร้ำว  กะลำมะพร้ำวที่มีน้ ำอยู่ในนั้น
แหละ  กบตัวเล็กๆ มันอยู่ในน้ัน  มันก็เล่นอยู่ในนั้นสนุก  กบติดแต่
อยู่ในกะลำ  เหมือนกับคนบำงคนตดิถิ่น  ไม่อยำกไปโน้นไม่อยำกไป
น้ี  ไม่ไปเสำะแสวงที่โน้นที่นี้  ในที่สุดเรำเลยหำช่องออกไม่ได้  
หำทำงออกไม่ได้  กำรที่เรำเสำะแสวงหำมำข้ำงนอก  เหมือนกับเรำ
มำท ำควำมรู้จักกับโลกกว้ำง  แทนที่จะมำรู้จักแค่กบในกะลำนี้  
เหมือนน้ ำที่อยู่ในกะลำมะพร้ำวน้ีมำเจอน้ ำห้วย  น้ ำหนอง  น้ ำบึง  ไปน้ ำ
ทะเล  น้ ำมหำสมุทร  โอ้ย!.ย่ิงใหญไ่พศำลมำกมำยมหำศำล   
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กำรที่เรำเกิดในโลก  มีอยู่ในโลก  เป็นอยู่ในโลก  แล้วเรำออกมำ
บ ำเพ็ญธรรม  รักษำศีล  ประพฤติธรรม  ปฏิบัติธรรม  เหมือนกับกำร
ออกจำกถิ่นไม่ติดถ่ินแหละ  ออกจำกถิ่นมำเสำะแสวงหำควำมรู้ดีในโลก
กว้ำง  เพ่ือที่จะมำได้หลักได้วิชำกำรได้ควำมรู้  มำประพฤติ  มำปฏิบัติ  
อันนี้เรำพูดเป็นเหตุให้พวกเรำรู้จักสร้ำงโอกำสให้กับตัวเอง  ถ้ำหำกเรำ
โชคดีอยู่แล้ว  เรำอยู่ตรงน้ีมีคนมำสร้ำงโอกำสท ำให้เรำมีโอกำสอยู่ตรงนี้  
ศึกษำตรงน้ีปฏิบัติตรงน้ีได้ประสบควำมสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้  ก็นับว่ำโชค
ดขีองเรำ  โชคดมีำกๆ โชคดีของพวกเรำ  ก็เหมือนอย่ำงพวกเรำเป็นพระ
สำวกน้ันแหละ  พวกเรำโชคดีที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสร้ำงบำรมีมำแล้ว  ท่ำน
บ ำเพ็ญมำแล้ว  พวกเรำเพียงแต่มำตักมำตวง  ค ำว่ำ “ตักตวง” ก็คือ  
ต้ังใจมำปฏิบัติตำมที่ท่ำนบอกท่ำนสอนเท่ำนัน้  เรำก็พ้นทุกข์พ้นโทษไปได้   

 

ธรรมะของหลวงตำนี้  เป็นธรรมะที่ท่ำนปรุงเบ็ดเสร็จสั่งสอนพวก
เรำให้เรำได้ยินได้ฟัง  แล้วก็เอำมำถือตำมประพฤติตำมปฏิบัติตำมได้   
และช่วงที่ เรำไปอยู่  ท่ำนก็เน้นหนัก  เน้นหนัก  เน้นหนักมำก  พระช่วงน้ันก็
ประมำณ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๐-๒๕ เป็นอย่ำงมำก  ท่ำนส ำรวจตรวจตำดู 
ลูกศิษย์ลูกหำดบิดี  เป็นเหตุให้พวกเรำนี้สนใจข้อปฏิบัติได้ขอ้ปฏิบัติ  ท่ำน
ก็เน้นหนักข้อปฏิบัติเป็นเหตุให้พวกเรำต้ังอกต้ังใจท ำ  ท ำตำมแลว้ก็ไดข้้อ
ประพฤติและก็ได้ข้อปฏิบัติ  อย่ำงหลวงตำน้ีเรำไปอยู่กับท่ำนเป็นเวลำ ๗ 
ปี  เรำก็จ ำเป็นต้องได้กลับมำช่วยหลวงปู่เขียนอีก  เพรำะหลวงปู่เขียน
ท่ำนเป็นอัมพำต  มำช่วยดูแลที่วัดท่ำนอีก ๖ ป ี มำช่วยดูแลท่ำนอีก ๖ ปี  
เสร็จแล้วก็อำจำรย์วันชัยท่ำนไปตัง้วัดที่ภูสังโฆปีแรก   

เรำก็ออกจำกหลวงปู่เขียนไปบุกเบิกวัดที่ภูสังโฆด้วยกัน  เพรำะ
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ตอนน้ันมีพระผู้ใหญ่อยู่ที่หลวงปู่เขียนหลำยองค์  เรำก็เลยได้ปลีกตัว
ออกมำที่วัดภูสังโฆ  แต่บ้ำนตำดน่ันนะ  หลังจำกเรำออกไปแล้วเรำก็ 
เข้ำออกๆๆ ก็เหมือนเป็นวัดพ่อวัดแม่  เข้ำออกๆ มีธุระปะปังมีกำรงำนมี
เทศกำลอะไรส ำคัญๆ ก็เข้ำออกๆ มีกำรไปมำหำสู่กันเป็นปกติธรรมดำ  
ถือว่ำเป็นครูบำอำจำรย์  ถือว่ำเป็นพ่อเป็นแม่  ไปอยู่ภูสังโฆอำจำรย์ 
วันชัยท่ำนก็ไปจำกบ้ำนตำดไปอยู่ภูสังโฆ  เรำก็ออกจำกบ้ำนตำดแล้วก็ไป
อยู่ภูสังโฆไปบุกเบิกด้วยกัน ๓ ปี  อยู่ที่โน้น ๓ ปี  หลวงตำท่ำนก็ไปแยก
มำอยู่ถ้ ำเต่ำจนเดี๋ยวนี้  เพรำะตอนน้ันเขำซื้อที่  ซือ้ที่ถวำยท่ำนที่ถ้ ำเต่ำน้ี   

 

คุณฐำวรำ  หวั่งหลี  เขำซื้อที่สร้ำงวัดอุทิศส่วนบุญให้สำมี  สำมี
คือคุณสุวิทย์  หวั่งหลมีีเคร่ืองบินสว่นตัวแลว้เครื่องบินพำตก  ก็เลยไปซื้อ
ที่  ซื้อที่ถวำยหลวงตำ  สร้ำงวัดอุทิศส่วนบุญให้สำมี  แล้วหลวงตำก็ไป
แยกเรำจำกภูสังโฆมำอยู่ต้ังแต่ปี ๓๘ มำจนเดี๋ยวนี้ ๒๐ ป ี ตอนเรำเข้ำไป
อยู่ถ้ ำเต่ำนั้นนะ  พรรษำเรำ ๒๐ พอดี  เรำไปอยู่ถ้ ำเต่ำแป๊บเดยีว  มำจน
เดี๋ยวนี้ ๒๐ ปี  ทำยซิว่ำเดี๋ยวน้ีเรำพรรษำเท่ำไร? เรำก็เลยอยู่ต้ังแต่น้ัน
เป็นต้นมำจนถึงเดี๋ยวน้ี  แต่วัดที่เรำไปอยู่น้ันเรำถือว่ำเกี่ยวข้องกับหลวง
ตำ  มันเลยกลำยเป็นโครงสร้ำงของวัดเรำมันใหญ่พระเณรก็เลยเยอะ  
เยอะมำจนเดี๋ยวนี้ ๒๐ ๓๐ บำงปี ๔๐ พระเณร  มันเป็นวัดป่ำแตเ่กี่ยวข้อง
กับหลวงตำมันเป็นโครงสร้ำงใหญ่พระเณรก็เลยเยอะ  น่ีเดี๋ยวนี้ก็ ๓๐ มี
เณรด้วย ๓ ช่วงน้ีช่วงเขำปิดเทอมเนี้ยะ  จนกว่ำจะเปิดเทอมพฤษภำฯ  
อันน้ีเรำพูดถึงที่ไปที่มำให้พวกเรำรูจ้ัก  เพรำะว่ำท่ำนแมททโิก  ท่ำนอยำก
ให้เล่ำควำมเป็นมำอะไรนิดหน่อย  ท่ำนรอนเน่ียะ  ก็พูดแค่นี้ก็พอแล้ว
แหละ  พวกเรำก็ฟังธรรมะเอำ  น่ีถือว่ำพวกเรำด้วยกันทุกคนก็ยังคือว่ำ
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เป็นพวกที่ต้องเสำะต้องแสวงหำ   
 

เรำจะเป็นกบพอใจแต่อยู่ในกะลำมันไม่ทันเขำดอก  มันไม่
ทันเขำ  มันไม่มีโอกำสที่จะมำลืมหูลืมตำ  ผู้ที่จะตั้งใจปฏิบัติเพื่อ
ควำมสุขควำมเจริญอย่ำงแท้จริงนั้น  จะต้องเสำะแสวงหำ  ที่พวกเรำเสำะ
พวกเรำแสวงหำ  ยุคหลวงปู่เสำร์  ยุคหลวงปู่มั่น  ท่ำนดูสิ  ยุคน้ันมีแต่ยุค
เดินทั้งน้ัน  หลวงปู่เสำร์  หลวงปู่มั่นท่ำนเป็นคนอุบลฯ เดินประกำศ
ศำสนำไปทั่วเลยแหละ  เดินธุดงค์เดนิธุดงค์พักตรงน้ันบ้ำนน้ัน ๒ คืน พัก
ตรงน้ัน ๓ คืน  พักตรงน้ัน ๕ คืน  เดี๋ยวนี้ตรงไหนที่ครูบำอำจำรย์ท่ำนเดิน
ไปพักภำวนำน้ี  ลูกศิษย์ลูกหำเดินเจริญตำมร่องรอยไปท ำวัดหมดแหละ  
ทำงภำคเหนือไปท ำวัดเยอะ  ท ำวัดมำกเลยแหละ  หลวงปู่มั่นไปอยู่
ตรงไหนเน่ียะไปสร้ำงวัดหมด  ทำงอีสำนเรำก็เหมือนกันแหละหลวงปู่มั่น  
หลวงปู่เสำร์ไปอยู่ตรงไหนไปสร้ำงวัดหมด  หลวงตำเรำเหมือนกันล่ะไป
อยู่ไปเกี่ยวข้องตรงไหนคนไปสร้ำงวัดหมดเน่ียะ  กำรเดินธุดงค์แสวงหำ
ธรรมของท่ำนกลำยเป็นกำรประกำศพระศำสนำไปในตัว  ท ำให้คนได้ยิน
ได้ฟังอรรถฟังธรรม   

 

เรำมำเทียบดูสมัยพระพุทธเจ้ำก็เหมือนกันน้ันแหละ  ตอนน้ัน
พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖๑ องค์กับพระองค์เน่ียะ  ท่ำนสอนให้ไป  เธอ
ทั้งหลำยจงไปคนละแห่ง  คนละแห่ง  แห่งละคน  แห่งละคน  อย่ำไปซ้ ำ
กันไปประกำศพระศำสนำเน่ียะ  รีบเอำธรรมะซึ่งเปรียบเสมือนน้ ำดับไฟนี้  
รีบเอำไปดับไฟในหัวใจของเขำไปดับควำมโลภ  ควำมโกรธ  คือไฟมันไหม้
มันเผำอยู่แต่ไม่รู้จะเอำอะไรมำดับ  เพรำะพวกเรำมันตีบตัน  มันขำดสติ
ขำดปัญญำ  พระพุทธเจ้ำท่ำนสร้ำงบำรมีมำแล้ว  ท่ำนพ้นและท่ำนก็รู้
ช่องทำงรู้อุบำยรู้วิธีที่จะดับไฟเหล่ำน้ีได้  เพรำะฉะน้ัน  เมื่อมีพระสำวก
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เป็นประจักษ์พยำนทัง้ ๖๐ องค์นี ้ เธอทั้งหลำยจงไป  อย่ำซ้ ำกันนะไปแห่ง
ละคนแห่งละองค์ๆๆๆ แม้แต่พระองค์ก็ไปองค์เดียวเหมือนกัน  โน้นนะไป
ทรมำนชฎิล   

 

น้ีเรำพูดถึงต้นตอของที่ไปที่มำของพระพุทธศำสนำ  แม้แต่เกิดที่
ประเทศอินเดียก็ตำมก็กระจำยไป  ไปทั่วโลก  ถ้ำหำกเกำะกลุ่มอยู่แต่ที่
เดียว  เดี๋ยวถูกเขำไปกระจำย  ถูกเผำถูกอะไรไปก็หมดเลยก็ไม่มีอะไร
เหลือ  แต่ถ้ำมีกำรกระจำยไป  ก็สว่นน้ีถูกเผำสว่นนี้ยังเหลอืสมมุติอย่ำง
เมืองไทยถูกเผำ  ที่เยอรมันน่ีก็ยังเหลือเห็นไหม? อย่ำงอเมริกำก็ยังเหลือ  
ที่ออสเตรเลียก็ยังเหลือ  ก็เหมือนอย่ำงที่อินเดียถูกเผำต้ังแต่ยุคน้ันนะ  
พระศำสนำถูกเผำ  ที่ศรีลังกำก็ยังเหลือ  ที่พม่ำก็ยังเหลือ  ประเทศไทย
เรำก็ไปเอำพระศำสนำจำกศรีลังกำน่ันแหละ  ศำสนำพุทธน้ีเอำจำก
ประเทศศรีลังกำเอำมำถอืประพฤติมำปฏิบัติ  เน่ียะเรำดูควำมกว้ำงขวำง
ของพระธรรม  ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำสำมำรถกว้ำงขวำงไปทั่วโลก   

 

พวกเรำแม้แต่อำตมำภำพก็เหมือนกันน้ันแหละ  ถอืว่ำเป็นลูกเป็น
หลำนเป็นเหลนของครูบำอำจำรย์  และกำรที่ได้มำวัดมุตโตทัยคร้ังนี้  ก็
ขอขอบคุณหมู่เพ่ือนเน่ียะ  มีท่ำนรอน  ท่ำนแมททิโก  ท่ำนจัตตะมะโล  
รวมทั้งลูกศิษย์ลูกหำของท่ำนที่เป็นพุทธบริษัทอยู่ตรงนี้  หย่อมเน้ียะ  ที่
เมืองเยอรมันเน้ียะ  คิดเห็นพร้อมกันแล้วก็ให้มำดูวัด  เออ! มำมุตโตทัย
มำดูบรรยำกำศดี  อำกำศดี  พุทธบริษัทดี  เรำมำแล้วก็อำกำศก็ดีจริงๆ 
ห่มผ้ำอุ่นดี  อยู่เมืองไทยเรำเน่ียะร้อน  ระยะนี้นะร้อน  อยู่ที่น่ีเย็นต้อง
อำศัยห่มผ้ำ  แล้วก็พุทธบริษัทเรำก็มำเมื่อเช้ำพ่ีน้องคนไทยเรำก็เยอะ  
คนเยอรมันเรำก็มำกที่มำท ำบุญตอนเช้ำ   แล้วเมื่อเช้ำก็พูดธรรมะดัง
ปรำรภวันน้ีให้ฟังซ้ ำไปอีกน้ันแหละ   พวกเรำก็ถือเย่ียงอย่ำงที่ครูบำ
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อำจำรย์ท่ำนประกำศ  ท่ำนบอกท่ำนสอนไปเรื่อยๆ น่ันแหละ   
 

น้ีก็พูดถึงหลักกว้ำงๆ เกี่ยวกับควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำ  
เกี่ยวกับควำมเป็นมำเป็นไปของเรำ  ของท่ำน  ของวัด  ในระหว่ำงที่พวก
เรำมีควำมเกี่ยวข้องกันมีส่วนเกี่ยวข้องกัน  ก็ขออนุโมทนำกับทุกท่ำน 
ที่มีจิตเป็นกุศล  และก็ต้ังใจจะให้มีกำรถ่ำยไปถ่ำยมำธรรมะของ
พระพุทธศำสนำน้ี  เพ่ือที่จะได้ถ่ำยทอดเท่ำที่เรำมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ  มำ
บอกมำสอนมำแนะซึ่งกันและกัน  เพ่ือได้อุบำย  ได้อุบำยคลี่คลำยไถ่ถอน
รู้เหตุรู้วิธกีำร  เพ่ือจะน ำมำประพฤติปฏิบัติ  หวังควำมสุขหวังควำมเจริญ
ทั้งควำมเป็นอยู่  ทั้งเพ่ือมรรค  เพ่ือผล  เพ่ือนิพพำน  ทุกคนมีควำม
ประสงค์ควำมหวังมีอยูอ่ย่ำงน้ัน   

 

จำกน้ีไปก็น่ำจะพูดคุยสนทนำกัน  น่ีเรำปรำรภหลักๆ เปิด
ประเด็นเอำไว้  จำกน้ันเรำก็พูดคุยกันในแง่ละเอียดในส่วนละเอียด
อุปสรรคเร่ืองทำน  เร่ืองศีล  รักษำศีลมีอุปสรรคยังไง? ให้ทำนมีอุปสรรค
ยังไง? ภำวนำให้ใจสงบมีอุปสรรคยัง? พิจำรณำข้ออรรถข้อธรรมอะไร
เท่ำที่เรำพอจะช่วยแนะน ำบอกสอนกัน  และก็ฟังแก่กันและกันในโอกำส
ต่อไป  คนไทยฟังเข้ำใจดมีั้ย?  เยอรมัน  คนเยอรมันเรำนี้ฟังเข้ำใจดีมั้ย? 
 

พระฝรั่ง : เขำเคยบวชที่เมืองไทยก็เข้ำใจภำษำไทยบ้ำง   
 

พระอำจำรย์บุญมี : บวชเมืองไทยกี่ท่ำน? ไหนลองยกมือ  อ้ำว! คน
เดยีวเป็นเณรเหรอ? 
 

พระฝรั่ง : เป็นพระเป็นเณร 
 

พระอำจำรย์บุญมี : แล้วจะไปบวชอีกกีค่นยกมอื?   
 

พระฝรั่ง : ๒ 
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พระอำจำรย์บุญมี : น่ีๆ จะไปบวชอีกเหรอ จะไปบวชอีกก่ีคนกี่ทำ่น? 
 

พระฝรั่ง : เขำถำมว่ำ “หลวงพ่อจะให้ฝรั่งบวชที่วัดของหลวงพ่อ?” 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ไม่ใช่ที่วัดของเรำ  ที่ไหนก็ตำม  ที่เมืองไทยก็ตำม  
ที่ไหนก็ตำม  ที่ตรงน้ีก็ได้  ที่ไหนก็ได้  ที่วัดเรำก็ได้  แต่มันสะดวกสู้ที่น่ี
ไม่ได้  อำกำศที่น่ีดี  อย่ำงที่โน้นพระเณรเยอะวัดถ้ ำสหำย ๗๐ ๘๐ วัด
หลวงปู่ลีผำแดง ๕๐ ๖๐ ภูสังโฆ ๓๐ ๔๐ วัดเรำก็ ๒๐ ๓๐ ในละแวกวง
ภูเขำตรงน้ันน่ะ  มีวัดป่ำที่มีพระเณรมำก  แต่มันก็ท ำให้เรำไดข้้อปฏิบัติดี
มีหมู่มีเพ่ือน  คนน้ันก็ท ำ  คนน้ีก็ท ำ  คนน้ันก็ท ำ  คนน้ีก็ท ำ  เรำก็มีกะจิต
กะใจที่จะท ำ  มันมีคนท ำให้เห็น  มีกำรพูดคุยเร่ืองกำรภำวนำ  เร่ืองกำร
รักษำศีล  เร่ืองกำรไปธุดงค์ที่นู้นที่น้ีอย่ำงน้ันอย่ำงนี้น่ะ  มันมี  มันก็เลย
เป็นเหตุดงึกัน  ชวนกันท ำให้เรำได้ก ำลังใจ   
 

สำยหลวงปู่ชำเน้ียะ  วัดป่ำนำนำชำติเน้ียะ  หลำยๆ ชำติไปอยู่
โน้น  ศำสนำนี้กว้ำง  ศำสนำนี้มันกว้ำงมำก  ตรงโน้นๆๆ ตรงน้ีๆๆ ย่ิงพระ
สำยป่ำเรำเน่ียะ  เที่ยวไปธุดงค์ไปเรื่อยๆ กว้ำงมำก  เที่ยวแสวงหำควำมรู้
เพ่ือที่จะมำดูแลรักษำตัวเอง  ครูบำอำจำรย์แวดวงที่เป็นสำยๆ เป็นสำย
กรรมฐำนก็มำก  สำยปริยัติก็เยอะอยู่ในเมือง  แต่ก็ปริยัติเพ่ือปฏิบัติก็มี  
ปริยัติเพ่ือเรียนเพ่ือบอกเพ่ือสอนกันเพ่ือสืบทอดค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ
ต่อๆ มำก็มี  ปรยัิติ  ปฏิบัต ิ ปฏิเวธตอ้งเกี่ยวข้องกัน   
 

พระฝรั่ง : เขำถำมว่ำ “ที่วัดหลวงพ่อ  เร่ืองนิสัย  เคร่งครัดหรือเปล่ำ   
ถ้ำอยู่กับครูบำอำจำรย์ต้องอยู่ครบ ๕ พรรษำ  หรือไปที่อื่นได้หลังจำก
พรรษำที่ ๒?” 
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พระอำจำรย์บุญมี : ก็ช่วยตัวเอง  ก็ช่วยตัวเอง  ก็ช่วยตัวเองได้  วินัยก็
ต้องช่วยตัวเองได้  จิตใจก็ต้องช่วยตัวเองได้ ๕ พรรษำก็ถือว่ำ  เรำก็
เรียนรู้หลักปรยัิติ  หลักปฏิบัติ  และก็ข้อวัตรที่เกี่ยวข้องกับครูบำอำจำรย์  
เพรำะฉะน้ัน  ท่ำนจึงให้อยู่ ๕ พรรษำ  อยู่กับครูบำอำจำรย์  พอนอก
พรรษำเรำก็ไปธุดงค์ได้ ๑ อำทิตย์ ๒ อำทิตย์ ๑ เดือน ๒ เดือน ๔ เดือน 
๕ เดือน  แล้วค่อยกลับไปจ ำพรรษำกับครูบำอำจำรย์   อันนี้ก็เป็น 
ธรรมเนียม  อยู่จนครบ ๕ พรรษำ  เรำก็ถือว่ำเรำปฏิบัติตำมหลักของศีล
ของธรรมได้ถูกต้องดี  ข้อวัตรปฏิบัติได้ครบถูกต้องดี  เรำก็สำมำรถ
แยกตัวไปอยู่บ ำเพ็ญได้  แต่ว่ำกำรที่จะดูแลให้เป็นไปตำมศีลน้ันเป็นเร่ือง
ง่ำย  แต่กำรที่จะต้ังใจปฏิบัติเดนิตำมทำงเพ่ือให้ถงึที่สุดของธรรมะน่ะมัน
เป็นเรื่องยำก  เพรำะฉะนัน้สำยป่ำเรำนี้มักจะถอืนิสัย   
 

สมัยที่ผมอยู่บ้ำนตำดน้ีแหละ  หลวงปู่ลีนี้พรรษำท่ำนก็มำก  
คุณธรรมท่ำนก็ถึงที่สุดแล้วน่ะ  ท่ำนก็ยังขอนิสัยกับหมู่  พระพรรษำ ๑๐ 
พรรษำ ๒๐ พรรษำ ๓๐ พรรษำ ๔๐ พรรษำ  ขอนิสัยกับหลวงตำหมด  
ไม่จ ำเป็นว่ำแค่  ๕ พรรษำนะ  สำยหลวงปู่ชำก็น่ำจะเหมือนกันนะ  
เหมือนกันใช่ไหม? หลวงปู่ลีท่ำนยังอยู่นะ  ตอนน้ีท่ำนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่  
ตอนนีไ้ปดูแลเกี่ยวกับกำรจะสร้ำงเจดีย์ที่บ้ำนตำด  หลวงตำท่ำนให้ฉำยำ
ว่ำ “เศรษฐีธรรม” ผ้ำขี้ ร้ิวห่อทอง  เศรษฐีธรรม  หลวงตำท่ำนเรียก  ฉำยำ 
ของท่ำน  กุสลธโร  เศรษฐีธรรม  คือหลวงตำท่ำนเรียก  หลวงปู่ลีนี้อำยุ 
๙๒ แล้วนะ  ก็ยังอยู่  ยังมีชีวิตอยู่  อำยุ ๙๒ ตอนนี้ก็ท่ำนน่ะเป็นผู้หลัก
ผู้ใหญ ่ พอหมดหลวงตำไปแล้ว  ครูบำอำจำรย์ที่หมู่เพ่ือนให้ควำมเคำรพ
ย ำเกรง  ให้ควำมเคำรพมำก  ๆก็หลวงปู่ลี  เคำรพย ำเกรง  เพรำะว่ำหลวงตำ  คือ...
หลวงปู่ลี  หลวงปู่ลีน่ีท่ำนบวชตอนงำนเผำศพหลวงปู่มั่น  ตอนนี้พรรษำ
เท่ำไรหนอ? ๖๖ 
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พระฝรั่ง : ท่ำนบวชตอนงำนศพหลวงปู่มั่น? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ใช่  พรรษำเท่ำไหร่?   
 

พระฝรั่ง : เป็น ๖๕ ปี  ครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ๖๕ หรือ ๖๖ น่ำจะ ๖๖ หลวงปู่ลี ๖๖ หลวงปู่บุญมี 
๖๘ หลวงปู่บุญมอีำยุน้อยกว่ำหลวงปู่ลี  แต่พรรษำมำกกว่ำ  แต่เดี๋ยวนี้ก็
สำยหลวงตำเรำน้ีที่เป็นพรรษำมำกกว่ำหมู่ก็หลวงปู่บุญมี  เขำเรียกว่ำ 
“หลวงปู่บุญมใีหญ่” เรำน้ีเขำเรียกว่ำ “หลวงปู่บุญมีน้อย” น้ันเขำเรียกว่ำ
หลวงปู่บุญมีใหญ่  หลวงปู่บุญมี  ปริปุณโณ  พรรษำ ๖๘ หลวงปู่ลี ๖๖ 
แต่หลวงปู่บุญมีน้ีอำยุ ๘๙ อยู่อ ำเภอบ้ำนผอื  จังหวัดอุดรธำนีเหมือนกัน  
อีกองค์หน่ึง  รองลงไปอีกก็อำจำรย์อินทร์ถวำย  อำจำรย์อินทร์ฯ ที่เมื่อ
เช้ำเอำซีดีมำให้น้ี  แผ่นซีดี  อำจำรย์อินทร์ฯ ก็อยู่นำค ำนอ้ย  อ.นำยูง  อยู่
เลยหลวงปู่บุญมีไปอีก  อำจำรย์อินทร์ฯ อำจำรย์อินทร์ฯ นี้ก็อำยุ ๗๐ ปี
เต็ม  พรรษำก็ ๕๐ เต็ม  เน่ียะเมื่อ ๒๗ เมษำยน  ก็เป็นวันครบรอบของ
ท่ำน  ๒๗ เมษำยน  พวกเรำก็ลูกศิษย์  เน่ียะ! ถือกล้องเน่ียะก็ลูกศิษย์  
ตอนบวชวัดบวรฯ ก็ไปอยู่กับอำจำรย์อินทร์ฯ 
 

พระฝรั่ง : ใครบวชที่วัดบวรฯ ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เจ๋งเนี่ยะ  บวชวัดบวรฯ ก็ไปอยู่กับอำจำรย์อินทร์ฯ  
 

พระฝรั่ง : บวชกี่พรรษำ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ไมรู้่กี่พรรษำ  ไมรู้่?  
 

พระฝรั่ง : พรรษำเดยีว   
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พระอำจำรย์บุญมี : อำจำรย์อินทรฯ์ วัดป่ำนำค ำนอ้ย  อ.นำยูง  อำจำรย์
อินทร์ฯ น้ีบวชเณร ๘ ปีนะ  บวชพระ ๕๐ พรรษำรวมเป็น ๕๘ พรรษำ  
ท่ำนบอกว่ำชีวิตท่ำนเกือบทั้งชีวิตอยู่ในพระศำสนำ ๕๘ ปีแหละ  บวช
เณรต้ังแต่อำยุ ๑๒ อำจำรย์อินทร์ฯ พ่อแม่อยู่ทำงค ำชะอี  ห้วยทรำย   
ค ำชะอี  มุกดำหำร  อำจำรย์อินทร์ฯ เดี๋ยวน้ีก็ถือว่ำเป็นผู้ใหญ่รองลงไป
จำกน้ันก็กระจำยกันอยู่ตรงโน้น  ตรงน้ี  ตรงน้ัน  เต็มไปหมด  ครูบำ
อำจำรย์ทำงเมืองไทยเรำ  โดยเฉพำะสำยหลวงปู่ชำเรำก็เยอะ  กระจำย
ย่ิงต่ำงประเทศย่ิงเยอะ  อำตมำไม่ค่อยรู้จักๆ สำยหลวงปู่ชำท่ำนกระจำย
ก่อนสำยหลวงตำอีก  ท่ำนต้ังเป็นสำขำเป็นหลักดีมำกเป็น ๑๐๐ สำขำ  
ใช่ไหม? 
 

พระฝรั่ง : น่ำจะ ๒๐๐ กว่ำสำขำ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ๒๐๐ กว่ำสำขำ ๒๐๐ กว่ำวัด  ถ้ำนับเป็นสำขำ  แต่
หลวงตำท่ำนไมนิ่ยมเรียกสำขำ  ท่ำนไม่นิยมเรียกใครไปอยู่ตรงไหนๆ ใคร
ช่วยเหลือตัวเองได้ไปมำหำสู่อะไรยังไงท่ำนก็ช่วยไปตำมน้ัน  ท่ำนไม่นิยม
ต้ังเป็นสำขำเหมือนหลวงปู่ชำ  หลวงปู่ชำท่ำนให้เป็นสำขำนู้นสำขำนี้   
และมีระบบกำรปกครองดูแลกันดมีำก  สำยหลวงปู่ศรี  อีกสำยหน่ึง  แต่
หลวงตำท่ำนไม่นิยมเรียกสำขำ  ใครอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ๆ ไปมำหำสู่ไป
อะไรกันไป  แตไ่มถ่อืว่ำ  เอำเป็นว่ำถอืศำสนำ  ปฏิบัตศิำสนำ   
 

พระฝรั่ง : ถำมเร่ืองศีลข้อที่ ๕ สุรำเป็นอะไร  มันผิดศีลเกิดขึน้กับวัตถุหรื
อปรมิำณ  กำแฟผดิศีลหรือเปลำ่? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เขำพูดถึงผิดศีลเพรำะอะไรใช่ไหม? หมำยถึง  ศีล
ข้อ ๕ ใช่ไหม? ศีลข้อ ๕ ศีล ๕ สุรำเมรัย  สุรำเมรัย  ที่ท่ำนถือว่ำผิดศีล  
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เพรำะว่ำสุรำกับเมรัยน้ีมันท ำให้เรำขำดสติ   เรำมำคิดดูเรำขับรถนี้   
เมื่อคืนเรำนั่งรถมำไมต่่ ำกว่ำ ๑๘๐ โอ้ว! ลอยไปเลย 
 

คือ  จิตของคนเรำน้ีสักแต่ว่ำรู้นะ  อำศัยว่ำมีสตินี้แหละควบคุม
ให้จิตเป็นไปในทำงที่ดีที่งำมที่ถูกที่ชอบ  แต่สุรำเนี่ยะมันเป็นวัตถุที่ท ำ
ให้ท ำลำยประสำทสมองของเรำ  ท ำให้เรำขำดสติ  เมื่อเรำขำดสติ
แล้วเนี่ยะ  ศีลข้อ ๕ เรำกินไปแล้วเมำท ำให้เรำขำดสติ  เมื่อเรำขำด
สติแล้ว  เรำขำดควำมยับย้ัง  ขำดควำมส ำนกึ  ขำดควำมยับย้ัง  ศีล
ข้อ ๑ เรำก็ผิดง่ำย  ฆ่ำสัตว์  ลักทรัพย์  ประพฤติผิดในกำม  ผิดลูก  
ผิดผัว  ผิดเมียของเขำแล้วก็พูดเท็จ  เพรำะฉะนั้นใครผิดศีลข้อ ๕ 
ข้อเดียวเนี่ยะ  ศีลเหล่ำนี้ผิดได้ง่ำยมำก  เมำเหล้ำมำตีเมีย  เมำเหล้ำ
มำนอกใจเมีย  เมำเหลำ้มำฆ่ำคนก็ได้  เมำเหล้ำมำไปลักทรัพย์ก็ได้ปล้น
ธนำคำรก็ได้  เมำเหล้ำมำพูดโกหกมดเท็จ  พูดต้มพูดตุ๋นอะไรได้สำรพัด  
เพรำะฉะนัน้  ท่ำนถือว่ำมีโทษมำกกว่ำ  มีโทษร้ำยแรงกว่ำขอ้อื่นๆ อีก   
 

เพรำะว่ำ  ผิดศีลข้อ ๕ ข้อเดียวนี้  สุรำเมรัยข้อเดียวนี้เป็นให้
ผิดข้อ ๒ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ นี้ผิดได้ง่ำยมำก  มีโทษหนัก  ถ้ำ
หำกชอบสุรำเป็นอำจณิ  อยู่ดีหรือไม่ดีชอบเมำ  ตำยไปแล้วไปเกิด
เป็นสัตว์เดรัจฉำน  ตำยไปแล้วเกิดเป็นคนวิกลวิกำลบ้ำใบ้  ไม่มี
สติสัมปชัญญะเพรำะกรรม  อย่ำลืมว่ำเรื่องของศีลมันเป็นเรื่องของ
กรรมไปในตัวด้วย  ศีลกับธรรมเป็นอันเดียวกัน  ก็เหมือนอย่ำงข้อ ๑ 
ฆ่ำสัตว์อย่ำงน้ี  พอเรำฆ่ำเขำปั๊บ  เขำตำย  แน่ะ! กลำยเป็นว่ำมีเวรมีภัยมี
กรรมแล้ว  เรำฆ่ำเขำ  เดี๋ยวเขำก็ฆ่ำเรำ  ลักของเขำ  เดี๋ยวเขำก็ลักของ
เรำ  ผิดลูกผิดเมียเขำ  เดี๋ยวเขำก็ผิดลูกผิดเมียเรำ  มันเป็นเร่ืองกรรม  
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พูดโกหกมดเท็จ  เดี๋ยวก็ถูกเขำต้ม  เรำต้ังใจจะหลอกลวงต้มตุ๋นเขำ  
เดี๋ยวเขำก็จะมำต้มตุ๋นเรำ  น้ีเร่ืองของศีลของธรรมจะเป็นไปดว้ยกัน  คน
ที่ชอบกินเหล้ำเมำเป็นอำจิณ  วิบำกกรรมส่งให้เขำเกิดชำติหน้ำภพใหม่
ท ำให้เขำน่ีขำดสติ  ขำดสัมปชัญญะ  เป็นคนวิกลวิกำลไม่สมประกอบ
ทำงด้ำนสมอง  เป็นคนโง่คนครึเป็นคนอะไรสำรพัด  มันมีโทษนะมีโทษ
มำก  เร่ืองศีล ๕ ศีล ๕ ถ้ำเรำรักษำ  ถ้ำเรำศึกษำให้ดีจะละเอียดมำก  
เขำมีขอ้ขัดแย้งอะไรมั้ยที่เรำอธิบำยไปนี่  เขำมีข้อขัดแยง้เข้ำใจเห็นไปเป็น
อื่นไปมั้ย? 
 

พระฝรั่ง : ผมอยำกจะเพ่ิมสักนิดหน่อย  ปกติเขำอ้ำงว่ำ “ถ้ำเรำบอกว่ำ
เหตุผลที่หลวงพ่ออธิบำยเพรำะว่ำสติ” เขำจะอ้ำงว่ำ “ถ้ำดื่มเบียร์สักแก้ว
หน่ึงก็ไมไ่ด้ขำดสติครับ”  เขำถำมแบบน้ันแหละ 
 

พระฝรั่ง ๒ : เป็นปกติ... เมืองเยอรมันน้ีเป็นเมืองเบียร์  ปลอ่ยวำงยำก 
 

โยมเจ๋ง : เยอรมันเป็นเมืองเบียร์ครับ  อำจำรย์ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เมืองเบียร์รึ  เอะ๊! เบียร์ไม่เมำใช่มัย้? เบียร์ก็เมำนี่   
 

พระฝรั่ง ๒ : แบบไร้แอลกอฮอลก์็มี  ไมไ่ด้พูดถึง 
 

พระอำจำรย์บุญมี : คือ  เร่ืองศีลธรรมของพระพุทธเจ้ำเน่ียะ  เรำไป
ขัดแย้งไม่ได้  เหมือนอย่ำงเขำพยำยำมยกตัวอย่ำงมำ  เอำสำมีภรรยำ  
สำมีพอใจให้ภรรยำไปเป็นชู้กับคนน้ันได้  เป็นชู้กับคนนี้ได้  ผิดศีลมั้ย?  
คนเขำพยำยำมที่จะแทรกปัญหำมำอย่ำงนี้  ทีน่ีถ้ำเรำหำเร่ืองขัดแย้งกับ
ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำน่ี  พระพุทธเจ้ำท่ำนเด็ดขำด  พระพุทธเจ้ำท่ำน
เด็ดขำดแล้ว  เรำฟังค ำจ ำกัดควำมที่พระพุทธเจ้ำท่ำนจ ำกัดควำม  สำมี
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เป็นสมบัติของภรรยำ  ภรรยำเป็นสมบัติของสำมี  ถ้ำภรรยำนอกใจ
สำมี  แสดงว่ำภรรยำเอำสมบัติของสำมีไปบ ำรุงบ ำเรอคนอ่ืน  ถ้ำ
สำมีนอกใจภรรยำ  แสดงว่ำสำมีขโมยเอำสมบัติภรรยำไปบ ำรุง
บ ำเรอคนอ่ืน  ถือว่ำเป็นกำรขโมยสมบัติของกันและกันนะ  ฉะน้ันน้ี
ถ้ำศีลข้อน้ีผิดกันแล้วน่ี  บ้ำนน้ันน่ีจะร้อนไปหมดแหละ  ทั้งลูกทั้งเต้ำทั้ง
ครอบทั้งครัวทั้งวงศ์ตระกูลร้อนไปหมดแหละ  บ้ำนแตกสำแหรกขำดไป
เลย  ไมต้่องลองเลยว่ำมีโทษมำกน้อยแค่ไหน  เพรำะฉะนัน้  พระพุทธเจ้ำ
ท่ำนจึงห้ำม  โดยเฉพำะกำมรำคะๆ น่ี  ระหว่ำงผู้หญิงกับผู้ชำย  ท่ำนถือ
ว่ำเป็นยอดของกำม  เพรำะฉะน้ันคนจะทนกับสิ่งเหล่ำน้ียำก  แต่ถ้ำใคร
วิรัติงดเว้นสิ่งเหล่ำน้ีได้เด็ดขำดข้ออื่นก็จะตกไปหมด  ย่ิงในสังคมที่ผู้ชำย
ผู้หญิงคลุกคลีกันด้วยแล้วน่ี  เรำระวังไม่ได้อันนี้แหละคือหอกข้ำงแคร่  
เดี๋ยวถูกทิ่มหลังล่ะ  มันทิ่มทั้งข้ำงหลังข้ำงหน้ำแหละทิ่มใส่เลยแหละ  
เดี๋ยวฟนืไฟเผำไหม้บ้ำนแตกสำแหรกขำดไปเลย   

 

เร่ืองศีลข้อ ๓ สำมีภรรยำเรำไม่ต้องลองเลยแหละ  กำมรำคะ
ทำ่นให้มีศีล ๕ สำมีเป็นคู่ครองกับภรรยำ  ภรรยำกับสำมีเกี่ยวข้องกันได้  
แต่ถ้ำเป็นศีล ๘ เกี่ยวข้องกันไม่ได้  ศีล ๘ ผู้หญงิผู้ชำยเกี่ยวข้องกันไม่ได้  
แตศี่ล ๕ พระพุทธเจ้ำท่ำนยังให้เกี่ยวข้องกันได้  แต่ถำ้นอกใจกันเน่ียะถือ
ว่ำเป็นเรื่องใหญ่  ถ้ำยังเกี่ยวข้องกันอยู่ได ้ ท่ำนถอืว่ำรำคะ  รำคะท่ำนถือ
ว่ำเป็นไฟนะ  รำคะ  รำคัคคิยังเป็นไฟอยู่ในเตำเอำมำหุงมำต้มมำแกงมำ
กินอะไรได้เกิดประโยชน์  แต่ถ้ำนอกใจแล้ว  ท่ำนถือว่ำไฟนอกเตำ  ไม่รู้
มันไปตกอยู่ตรงน้ัน  ตกอยู่ตรงไหนไม่รู้  ไฟไหม้ลุกลำมไหม้หมดทั้งบ้ำน
ทั้งช่องในที่สุดคอืไหม้ใจ  ใจมันเดอืดร้อนวุ่นวำย  สรุปได้ว่ำ  ศำสนธรรม
ของพระพุทธเจ้ำอุบัติมำเพื่อดับทุกข์ในหัวใจของคน  อุบัติมำเพื่อ
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ดับทุกข์ในหัวใจของคนอย่ำงแท้จริง   
 

พระพุทธเจ้ำท่ำนรู้อุบำยวิธีเพ่ือที่จะระงับดับควำมทุกข์   คือ  
แสวงหำควำมสุข  ดับควำมทุกข์ให้หมดแหละแล้วควำมสุขมันจะคืน
ขึน้มำ  เช่น  อย่ำงท่ำนสอนให้อยำ่งครบวงจร  สอนให้ทำน  ให้ทำนนีก้็ท ำ
ให้เรำได้ควำมสุข  เพรำะกำรให้ทำนมีอำนิสงส์  มีผลมีอำนิสงส์  รักษำ
ศีลก็มีผลมีอำนิสงส์  เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือดับควำมทุกข์  ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล 
๑๐ ศีล ๒๒๗ แต่ศีลน่ียังเป็นสมมุติอยู่นะ  ยังเป็นสมมุติบัญญัติ  ต้ังอยู่
อย่ำงน้ันๆๆ ไม่เหมือนธรรมะ  ธรรมะเป็นเรื่องของหลักสัจธรรม  มี 
สัจธรรมรองรับ  อันนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้ำ  อุบัติมำเพื่อดับ
ทุกข์ในหัวใจของคน   

 

ที่น้ีพวกเรำแตล่ะชำติ  แต่ละคน  แต่ละชน  แต่ละช้ัน  แต่ละชำติ
จะสนใจเร่ืองเหลำ่นี้หรือไมส่นใจเร่ืองเหล่ำนี้  มันประกอบไปด้วยเหตุดว้ย
ปัจจัยเหมือนกัน  บำงคนเคยท ำบุญมำแล้วในกำลก่อนๆ เป็นคนเคย
เคำรพเคยนับถือ  เคยประพฤติเคยปฏิบัตศิำสนธรรมมำแลว้  สิ่งเหลำ่นี้ก็
จะเกื้อหนุนมำให้เรำต้องได้มำอุบัติ  ได้มำประสบได้มำพบได้มำเห็น  
ได้มำเกี่ยวข้องได้มำผูกพัน  อันน้ีคือ “ปุพเพ  กะตะปุญญะตำ” บุญ
เคยสั่งสมมำแล้ว  จะต้องมำประสบพบเห็นอีก  เช่น อย่ำงเคยบวชก็
จะต้องเป็นเหตุให้เรำได้อยำกบวช  เคยให้ทำนก็ยังอยำกให้ทำน  เคย
รักษำศีลก็ยังอยำกรักษำศีล  อยำกภำวนำ  คือ  เคยมำแล้ว  อันน้ีอันหน่ึง
เป็นเหตุให้เรำมำเสำะแสวงหำธรรมะ  เป็นเหตุให้เรำมำเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศำสนำ  เหตุอีกอันหน่ึงคือควำมทุกข์ในหัวใจ  ไม่รู้จะแสวงหำ
ควำมดับทุกข์ได้อย่ำงไรหนอ? ไม่รู้จักวิธีกำรที่จะแสวงหำควำมดับทุกข์
เสำะไปเสำะมำ  เสำะมำเสำะไปก็เจอวิธีกำรเพ่ือระงับดับควำมทุกข์  เรำ
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จะเห็นในสมัยพุทธกำลวิธีระงับดับควำมทุกข์นะมีเยอะมำก   ครูบำ
อำจำรย์หลำยคณำจำรย์มำก  คนน้ันก็อำจำรย์ดังอย่ำงน้ัน  คนน้ันก็ดัง
อย่ำงงั้น  ดังอย่ำงน้ัน  แตข่องแท้ของจริงก็คือพระพุทธเจ้ำ  พระพุทธเจ้ำ
ท่ำนอุบัติมำเพรำะท่ำนบรรลุได้ด้วยกำรบรรลุด้วยกำรตรัสรู้  ตรัสรู้
ข้อประพฤติข้อปฏิบัติเพื่อระงับดับควำมทุกข์  ผู้ที่มีควำมทุกข์ใน
หัวใจก็เสำะหำข้อปฏิบัตเิหล่ำนั้น   

 

บำงคนทุกข์จนเป็นบ้ำ  เหมือนนำงปฏำจำรำน่ี  พ่อกับแม่กับ
พ่ีชำยกับผัวกับลูกตำยในครำวเดียวกัน  ในวำระเดียวกัน  นำงปฏำจำรำ
เป็นลูกเศรษฐีอยูบ่นปรำสำทช้ัน ๗ โน้น  พ่อแม่ขังอยูบ่นปรำสำทช้ัน ๗ ก็
มีคนใช้ที่เป็นผู้ชำยไปเกี่ยวข้อง  เอำนู้นไปส่งเอำนี้ไปให้  หนักๆ เข้ำก็
ใกล้ชิดกัน  ก็เลยชอบกันหนีออกจำกบ้ำนไปอยู่ข้ำงนอกบ้ำน  เป็นสำมี
เป็นภรรยำกัน  น่ีนิทำนนำงปฏำจำรำแล้วนะตอนนีน้ะ  เสร็จแล้วพอครรภ์
ครั้งแรกจะมำคลอดที่บ้ำนแม่  ธรรมเนียมพรำหมณ์เขำจะมำคลอดลูกที่
บ้ำนแม่  พอมำได้แค่คร่ึงทำงก็คลอด  คลอดแล้วก็กลับคืนไม่ไปหำพ่อหำ
แม่แหละ  พอลูกคนที่สองมำอีกชวนสำมีไปอีก  เพ่ือจะไปคลอดที่บ้ำนแม่  
พอมำได้คร่ึงทำงท้องแก่แล้วเน่ียะ  ฝนพำยุตกกระหน่ ำใหญโ่ตเลย  สำมีก็
ไปหำอะไรเพ่ือที่จะมำปิดมำบัง  เพ่ือที่จะให้นำงปฏำจำรำน่ีคลอดลูกว่ำ
งั้นเถอะ   

 

ในขณะที่สำมีไปด้อมๆ อยู่ข้ำงๆ จอมปลวกน้ัน  งูมีพิษไปฉกตำย  
ตำยอยู่โน้น  อยู่ข้ำงๆ จอมปลวกน่ะ  ฝนตกกระหน่ ำพำยุใหญ่  นำงก็ไม่รู้
จะท ำอย่ำงไงทั้งลูกคนแรกทั้งลูกที่ก ำลังจะคลอด  ในที่สุดก็มำคร่อมไว้
กันฝน  มันจะกันได้สักแค่ไหนจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เรำดูสิ? ครำวน้ันแหละ
คนตำยคนแรกคือสำมีงูฉกตำย  เพรำะไปหำสิ่งมำปกมำปิดเพ่ือที่จะให้
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ภรรยำของเจ้ำของคลอดลูก  พอฝนตกหยุดไปเดินหำ  เห็นสำมีนอนตำย
อยู่  คิดดูสิว่ำทุกข์ขนำดไหนไอ้ตัวเองออกลูกใหม่ๆ ทุกข์ขนำดไหนน่ีลูก
คลอดออกมำน่ี  

 

เสร็จแล้วก็ยังไมว่ำงใจที่จะไปหำแม่  แลว้ก็ไปต่อไปไปหำแม่  พอ
เดินไปหำแม่  ไปหำแม่ต้องข้ำมล ำน้ ำอีก  ที่น่ีลูกสองคนจะเอำไปทั้งสอง
คนพร้อมกันก็ไม่ได้แต่น้ ำไม่ลึก  น้ ำต้องข้ำมไปต้องลุยไป  เอำลูกคนเล็กที่
ออกวันน้ันนะ  เอำลูกคนเล็กข้ำมไปก่อน  ลูกคนโตให้ยืนอยู่ฝั่งนี้  เอำลูก
คนเล็กไปวำงไว้ที่ฝั่ง  มันออกใหม่ๆ น่ียังไม่รู้ประสำอะไรและคนโตก็อยู่นี้  
พอเดินกลับมำเพ่ือที่จะเอำคนโตข้ำมไป  เหย่ียวมันก็เอำลูกคนเล็กไป  
เหย่ียวตัวใหญ่เห็นลูกคนเล็กแดงๆ คิดว่ำเป็นก้อนเนื้อมันก็โฉบไป  แม่
มำถึงกลำงล ำน้ ำน่ี  เหย่ียวก็โฉบไปก็ตบมือไล่เหย่ียว  อ้ำยลูกคนโตอยู่
ทำงนีค้ิดว่ำแม่เรียกวิ่งลงไป  น้ ำมันไหลก็พัดไหลไปหำยไปในน้ ำ  ตำยสอง
อีก  ผัวก็ตำยไปแลว้  ลูกสองคนก็ตำยไปแลว้ทุกขข์นำดไหนดูสิ? 

 

เดินขึ้นไปอีก  จะเดินไปหำแม่  ไปก็มีคนเขำเดินสวนมำ  เอ้! 
เศรษฐีคนน้ันอยู่เย็นเป็นสุขอย่ำงไง? ถำมเขำ  โอ้ว! เมื่อคืนนี้พำยุถล่ม
บ้ำนพัง  เศรษฐีสำมีภรรยำและก็ที่เป็นพ่ีชำยของนำงปฏำจำรำตำยหมด
ก ำลังเผำกันอยู่  พอได้ยินว่ำพ่อก็ตำยแม่ก็ตำยน้องชำยน่ำจะเป็นน้องชำย
ก็ตำย...เป็นบ้ำเลยที่น่ี  ดูสิควำมทุกข์ทับถมหัวใจจนบ้ำ  ทุกข์แบบผ้ำ
หลุดลุย่ไม่มีสติ  ขำดสติ  ขำดสัมปชัญญะ  เดนิเหมือนคนบ้ำผมเผ้ำรุงรัง
เดินไป  ไปตรงไหนเขำก็ไล่ไอ้บ้ำๆ ไปตรงไหนเขำก็ไล่บ้ำๆ เดินไปๆๆ 
พระพุทธเจ้ำแสดงธรรมอยู่  เห็นพระพุทธเจ้ำแสดงธรรมคนมำกมำย  คิด
ว่ำเขำก ำลังแจกของกันก็เลยไปเพ่ือจะได้อะไรบ ้ำงเน่ีย  พอไปในรัศมีของ
พระพุทธเจ้ำ  พระองค์ก็แผ่รัศมีไปท ำให้นำงเร่ิมมีสติขึ้นมำ  เข้ำไปใกล้ๆ 
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เขำก็โยนผ้ำให้มำปกปิดร่ำงกำย  ไปทนน่ังฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ำ  
เกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ  ในที่สุดก็เข้ำใจควำมเป็นไปควำมเป็นมำของ
ชีวิตของธำตุของขันธ์  ของควำมทุกข์ของกองทุกข์  ในที่สุดก็บวช  บวชก็
ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์   

 

น่ีพระศำสนำเป็นเหตุ  คนมีควำมทุกข์มำแลว้เป็นเหตุให้คนๆ น้ัน
มำถือประพฤติมำถอืปฏิบัติ ๑.คนน้ันมีบุญเก่ำมำเกี่ยวข้องกันได้เข้ำมำอยู่
มำฝึกมำฝนมำประพฤติปฏิบัติต่อ ๒.คนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมำเลยแตว่่ำ
มำประสบพบเห็น  เห็นว่ำเป็นช่องทำงเพ่ือที่จะระงับดับควำมทุกข์ได้
อย่ำงแท้จริงแลว้เข้ำมำประพฤติเข้ำมำปฏิบัติ  มันมีอีกหลำยอย่ำง  บำง
คนฆ่ำคนตำยอย่ำงน้ี  ก็เหมือนอย่ำงองคุลีมำลอย่ำงนี้  เหมือนอย่ำงนำง
อุบลวรรณำอย่ำงงี้  ไม่ใช่เหมือนนำงกุณฑลเกสีอย่ำงงี้  นำงกุณฑลเกสี  
น่ีก็เหมือนกันยังจ ำได้มั้ย? 
+6 

พระฝรั่ง : ขอแปลหนอ่ยครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เออ...แปล  เออ! เดี๋ยวเล่ำนำงกุณฑลเกสีให้ฟังอีก  
น่ีเรำพูดถึงที่มำที่ไปของคนที่จะเข้ำมำสู่ศำสนำนะมำจำกหลำยๆ อย่ำง  
เน่ียะ! เพ่ินก็โชคดีสมัยพระพุทธเจ้ำยังทรงพระชนม์อยู่โชคดี  แต่ควำม
ทุกข์ที่ติดอยู่กับเรำกับท่ำนคือทุกข์ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตำยน่ีแหละ  มัน
เป็นเร่ืองที่เรำต้องเข็ดต้องหลำบ  บำงคนก็เห็นเร่ืองควำมทุกข์เหลำ่นี้มำ
รบเร้ำก็เป็นเหตุหำอุบำยหำวิธีเพื่อที่จะให้พ้นจำกอันนีไ้ปได้  เหมือนอยำ่ง
ที่พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงด ำริน้ันแหละ  ท ำไมเรำเห็นคนแก่  เรำก็ต้องแก่  
เห็นคนเจ็บ  โอ้! เรำก็ต้องเจ็บ  เห็นคนตำย  โอ้! เรำก็ต้องตำย  เห็น
ช่องทำงเพ่ือที่จะไปแสวงหำให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยสิ่งเหลำ่นี้ก็คอื  กำรออก
บวชเท่ำนัน้เอง   
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กำรที่จะมำสู่พระศำสนำนี้มำสู่ค ำสอนน้ี  เร่ิมแรกมันก็มำจำก
เกี่ยวกับเร่ืองควำมวุ่นวำยเกี่ยวกับเร่ืองควำมทุกข์ในหัวใจของเรำ  ทุกข์
สำรพัดทุกข์  ทุกข์จรมำทุกข์สภำวะ  สภำวะทุกข์ของร่ำงกำยที่เรำต้อง
แบกน่ี  เรำต้องเจ็บเรำต้องแก่เรำต้องตำย  มันเป็นเร่ืองควำมทุกข์ที่เรำ
ต้องประสบ  ควำมสุขที่เรำจะไม่ต้องมีสิ่งเหล่ำน้ีมีอยู่  พระพุทธเจ้ำท่ำน
สอน  สอนให้เรำหัดละกิเลสน้ีแหละ  สอนให้ทำนให้รักษำศีล  ให้เจริญ
สมำธิ  ให้ใช้ปัญญำวิปัสสนำ  เพ่ือให้รู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยจำกกำรที่ต้อง
มำยึดมำถือ  เพ่ือให้เรำที่ต้องมีอัตภำพมีร่ำงกำย  ต้องมีภพต้องมีชำติ
ต้องมีแก่มีเจ็บมีตำย  มีภพมีชำติที่ไหนต้องมีเจ็บมีแก่มีตำย  มีวิโยคมี
พลัดพรำกที่น้ัน  ควำมทุกข์เหล่ำน้ีเป็นควำมทุกข์ที่มำรุมมำรบมำเร้ำใน
หัวใจของเรำ  อันนีก้็เป็นเหตุอันหน่ึงที่ท ำให้เรำเข็ดหลำบและท ำให้เรำได้
ต้องเสำะแสวงหำ   
 

แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมควำมทุกข์โดยล ำดับขั้นมันมีอยู่ตำมที่แนะน ำ
มำตัง้แตท่ีแรกน้ันแหละ  สุขนะขั้นพ้ืนๆ อยู่  รักษำศีลๆ แค่น้ันก็มีควำมสุข  
ให้ทำนมำกๆ เรำก็มีควำมสุข  แต่ถ้ำพอใจแค่ให้ทำน  พอใจแค่รักษำศีล  
ตำยแลว้เรำก็ได้สวรรค์สมบัต ิ ถ้ำต้ังใจจะท ำให้ไดรั้บควำมสงบเป็นสมำธิ
นี้  ถ้ำตำยไปแล้ว  อย่ำงน้อยเรำก็ได้พรหมสมบัติ  พิจำรณำให้เกิด
ปัญญำรอบรู้ละอัตตำตัวตนของตัวเองได้น่ีได้นิพพำนสมบัติ  อ้ำว! วันนี้
เรำยุติจบสรุปเอำแค่น้ี  แค่น้ีวันน้ี  แค่นี้แล้ววันต่อๆ ไปมีอะไรพูดกับเขำสิ  
วันน้ีเอำแค่นีม้ั้ง?  
 

พวกเรำมีโอกำสด้วยกันทุกคนขอให้ต้ังอกต้ังใจคนไทยฟังไม่ต้อง
แปลขอให้ต้ังใจให้มำกๆ คนเยอรมันเรำก็มีอำจำรย์ทั้งสององค์สำมองค์น่ี  
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ถึงแม้ว่ำไม่มีครูอำจำรย์องค์อื่นที่อื่นมำก็อำศัยท่ำนเหล่ำนี้พำน ำภำวนำ
บอกแนะ  พวกเรำก็ยังมีโอกำส  แสดงว่ำพวกเรำก็ต้องมี  ปุพเพ  กะตะ-
ปุญญะตำ  บุญที่สั่งสมอบรมมำแล้ว  ไม่งั้นไม่ได้พบไม่ได้เห็นกันง่ำยๆ 
แหละ  ดูแต่เขำฆ่ำกันตำยไม่เว้นแต่ละวันเน่ียะ  มีบุญที่ไหนเน่ียะ? 
แสวงหำควำมสุขด้วยอัตตำน้ันน่ะ  ต้องเรำๆๆ คนอื่นตำยช่ำงมันๆ ฆ่ำทิ้ง
อะไรต่ออะไร  เออ! วันน้ีเรำก็จบแค่น้ี  แลว้ก็มีอะไรก็....อยู่ภำวนำที่น่ีก็มี
เหรอ? ภำวนำที่วัดน้ีก็มีเหรอ? 
 

พระฝรั่ง : มีอยูส่ำมส่ีคนและก็มีอีกสำมีภรรยำก็อยู่เกสต์เฮ้ำท์ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ด ี สำธุๆๆ  ไมม่ีเสียงรบกวน   
 

พระฝรั่ง : บำงคนอยูใ่ต้  บำงคนอยูห่่ำงร้อยกว่ำกิโลฯ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : พอดีเรำก็มำอย่ำงน้ี  เวลำมันไม่เท่ำกัน  เวลำฉัน
ของเมืองไทยเป็นเวลำนอนของที่น่ี  เวลำ...ก็เหมือนอย่ำงวันนี้  เวลำนอน 
ของที่เมืองไทยเป็นเวลำที่ ต้องท ำวัตร  ต้องท ำอะไรตอนค่ ำของที่น่ี   
มันเปลี่ยนไปหมดแหละ  เวลำนอนเป็นเวลำทำน  เวลำฉันเป็นเวลำนอน  
มันเลยไมเ่ข้ำกัน 
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อภินิหำรต่ำงๆ 
๓ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

พระฝรั่ง : ต้องรูจ้ักถำม  ถ้ำไม่รู้จักถำม  ครูบำอำจำรย์ไม่พูด 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เออน่ี! ถำมเจ้ำอำวำสบำ้งก็ได้  ใครนำนๆ มำสัก
ครัง้หน่ึง  น่ีเจ้ำอำวำสท่ำนอยู่ประจ ำ 
 

โยมผู้หญิง : มำประจ ำ  ฟังบ่อยแล้วเจ้ำค่ะ 
 

พระฝรั่ง : เบื่อฟังพระฝรั่ง 
 

โยมผู้หญิง : มีค ำถำมค่ะ  คือว่ำคนเรำ  ถ้ำเรำจะผ่ำตัด  เรำจะตอ้งเจอ
กับควำมเจ็บปวด  เรำจะท ำใจอยำ่งไรเจ้ำคะ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อ๋อ! ใครจะผ่ำตัด  เป็นอะไรละ่? 
 

โยมผู้หญิง : เป็นเสน้เลอืดขอดค่ะ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เสน้เลอืดขอดที่ล ำไส ้ หรือที่ไหน? 
 

โยมผู้หญิง : ที่ขำเจ้ำค่ะ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เป็นผำ่ตื้นๆ ไมล่กึ?  
 

โยมผู้หญิง : ค่ะ  
 

พระอำจำรย์บุญมี : เขำไม่ต้องใส่ยำสลบใช่มั้ย? ใส่ยำชำ  เรำก็ไม่ต้อง
หลบเรำก็ดูเลย  เรำดูแล้ว  ผู้ดูต่ำงหำก  ผู้ที่ก ำลังเป็นอยู่ต่ำงหำก  ดูให้

๓.
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๑.หลวงตำมหำบัว  ญำณสัมปันโน 

เห็นเป็นผูดู้กับสิ่งที่ถูกดู  น่ีมันเป็นหลักธรรมะเลยนะ  เป็นหลักธรรมะเป็น
ข้อปฏิบั ติเลยนะ  มันมีกำยเสร็จแล้วมันก็มี เวทนำ  เวทนำก็คือ  
สถำนะกำรเปลี่ยนแปลงของกำย  ต้องแปลมั้ย? 
  

โยมผู้หญิง : แปลค่ะ  ดคี่ะ  เพรำะมีคนเป็นกันเยอะ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ถ้ำแปล  ถ้ำยำวๆ สมมติผมหยุดปั๊บ  ท่ำนรีบต่อ  
บำงทีผมหยุดแลว้  ท่ำนยังไม่ต่อ  ผมก็ต่ออีก  ผมหยุดแลว้  ท่ำนยังไมต่่อ  
ผมตอ่อีกมันก็เลยยำวเลยทีน้ี  วำระ  วำระสุดท้ำยทุกคนจะต้องประสบ
วิกฤตบำงสิ่งบำงอย่ำง  เรำควรจะวำงแผนก ำหนดกฎเกณฑ์เอำไว้   
ที่ส ำคัญที่สุดก็คือ  กำรเจ็บกำรล้มกำรตำยอะไรเนี่ยะ  ก็ถือว่ำเป็น
ช่วงวิกฤต  เป็นช่วงอุกฤษฏ์  เป็นช่วงคับขัน  จิตของคนเรำเวลำเรำ
ไปถึงช่วงคับขัน  เรำจะวำงจิตอย่ำงไร? เรำจะท ำตัวอย่ำงไร? มัน
ส ำคัญอยู่นะ  ถ้ำไม่ฝึกเอำไว้ไม่ได้  ไม่ฝึกเอำไว้  วิตกกังวล  คิดหน้ำ
คิดหลัง  วุ่น  ทุกข์  ทุกข์ไปโดยปรำศจำกควำมจ ำเป็น  ไม่จ ำเป็น
เลย   
 

พระพุทธเจ้ำท่ำนจึงให้ดู  ดูกำย  ดูกำย  แล้วก็ดูเวทนำ  ดูกำย
แล้วก็ดูเวทนำ  หลวงตำ๑ ท่ำนสอนประยุกต์เข้ำมำด้วยกันเลย  ให้ดูกำย  
แล้วก็ดูควำมเจ็บปวดน่ันน่ะคือเวทนำ  แล้วท่ำนก็ให้ดูมำที่จติอีก  ให้ดูมำ
ที่จิตเพรำะจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้  แต่ควำมเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย  ถูก
บำดถูกเจ็บถูกอะไรต่ออะไรมันปวดขึ้นมำ  น่ีคือทุกขเวทนำ   ท่ำนให้ดู  
เอำผู้รู้ดูเวทนำ  เวทนำก็คือเวทนำนะ  หัวเข่ำก็คือกำย  กำยก็ไม่ใช่เรำ  
เวทนำก็ไม่ใช่เรำ  อันน้ีคือเงื่อนไขในกำรดู  เงื่อนไขในกำรดู  ไม่ให้เอำเรำ
ไปรับว่ำหัวเข่ำเรำ  ไม่ให้เอำเรำไปรับว่ำเรำเจ็บเรำปวด  แท้ที่จริงควำม
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จริงมันก็เป็นอย่ำงน้ัน  อันน้ีเป็นกำรพูดถูกพูดตรงตำมหลักควำมเป็นจริง  
แต่ถ้ำเรำไม่เคยฟังแล้วเรำจะเห็นว่ำเป็นค ำพูดธรรมดำๆ แต่ถ้ำใครเคย
ต่อกรกันกับควำมเจ็บควำมปวดก็จะรู้  วิธีทดสอบไมย่ำกหรอก  ให้เรำนั่ง
นำนๆ น่ังภำวนำนำนๆ มันจะเจ็บมันจะปวด  เรำใช้บทตรงนีล้ะ่มำฝึกซอ้ม
ตัวเอง   

 

เมื่อฝึกซ้อมไปมันจะเห็นควำมจริงเหมือนอย่ำงที่พระพุทธเจ้ำ
ท่ำนสอน  หลวงตำท่ำนสอนกำย  เวทนำ  จิต  ธรรม  ใช้ในครำว
เดียวกัน  บำงครั้งเรำไปเรียน  เรียนภำคปริยัติ  เรียนกำยเรำก็
เข้ำใจแต่เรื่องกำย  ไม่ได้พูดมำให้เกิดควำมสัมพันธ์กับเวทนำ  แต่
เวลำเขำท ำงำนเขำท ำงำนประสับประสำนกันตลอด   สมมติอย่ำง
ปวดเน่ียะ  เรำจะผ่ำตรงไหนเรำเจ็บตรงไหน? เรำก็ดู  หัวเข่ำก็สักแต่ว่ำ
หัวเข่ำ  กำยก็สักแต่ว่ำกำย  ผู้รู้ว่ำกำยอีกต่ำงหำกน่ี  มันเกิดกำรแยกกัน
แล้ว  หัวเข่ำก็เป็นหัวเข่ำ  ผู้รู้ก็เป็นผู้รู้  มันคนละอันเลยนะเน่ียะ  แต่ด้วย
เหตุที่เรำไม่เคยเข้ำใจไม่เคยรู้เรื่องว่ำเป็นอันเดียวกันเหมือนก ำปั้น  
แต่ถ้ำผู้เคยรู้เคยฝึกเหมือนกับเรำแยกอันนี้อันหนึ่ง  อันนี้อันหนึ่ง  
แต่เวลำเขำท ำงำนเขำจะสัมพันธ์กันไปหมด  ครูบำอำจำรย์ท่ำนให้ดู
อย่ำงนี้  ควำมจริงของมันคืออย่ำงนั้นเป็นอย่ำงนั้น   

 

ให้ดูกำย  หลวงตำท่ำนสอนพิเศษให้ดูกำยแล้วให้ย้อนมำดูจิต  ให้
ดูเวทนำ  ท ำควำมรู้สึกอยู่กับเวทนำแล้วให้ย้อนมำดูจิต  เพรำะตัณหำ
เวลำมันเกิดมันเกิดที่จิต  พอตัณหำมันแทรกเข้ำมำปั๊บ  มันบอกหัวเข่ำเรำ  
มันบอกว่ำเรำเจ็บ  มันบอกว่ำเรำปวด  มันก็วิตก  มันก็กังวล  กลัวเจ็บ  
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กลัวปวด  กลัวตำย  กลัวถึงเป็นกลัวถึงตำย  กลัวอัมพฤกษ์อัมพำต  กลัว
อะไรต่ออะไรสำรพัดวิตกกังวลตำมมำ  สิ่งเหลำ่นัน้คือ “ตัณหำ”  

 

ตัณหำ  ถ้ำเผื่ออะไรเป็นเหตุให้มันไม่ชอบแล้ว  มันวำดภำพ
ทุกอย่ำง  มันจะพยำยำมปัดไม่ยอมรับควำมจริง  แต่มันตรงกันข้ำม
กับธรรมะของพระพุทธเจ้ำ  ท่ำนให้ยอมรับควำมจริง  ที่แท้ควำม
จริงก็คือหลักของสัจธรรมนั่นล่ะ   สัจธรรมเหล่ำนี้ ไม่มี ใครมำ
เปลี่ยนแปลงได้  มันอยู่ในสถำนะเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไป  มันอยู่ไม่ได้
น้ันเป็นทุกขัง  มันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจัง  มันก็มีอยู่อย่ำงนี้เป็นอยู่อย่ำงนี้  
เหมือนอย่ำงร่ำงกำยของเรำทุกคนเคยคงที่อยู่เท่ำเดิมไหม? ไม่เคยคงที่
อยู่เท่ำเดิม  เรำดูไม่ยำกเลย  เรำย้อนจำกเดี๋ยวนี้  ย้อนๆๆๆ ระลึก
ย้อนหลังไปถึงในท้องแม่  เรำทุกคนเกิดในท้องแม่  เร่ิมแรกเป็นน้ ำใสๆ 
ธำตุพ่อธำตุแม่มำประกอบกันเป็นน้ ำใสๆ เรำเร่ิมจำกอัตตำตัวตนที่เรำมี
อยู่เต็มแปล้ตอนน้ี  ย่นลงไปๆๆ ถึงในท้องแม่หำยหมดเลยอัตตำตัวตนที่
โผล่ออกมำนีห้มดแล้วไมม่ีตัวไม่มตีนแล้ว   

 

กำรพิจำรณำได้ข้อพิจำรณำแบบน้ี  เป็นเหตุให้เรำได้มำใช้ก ำกับ
ดูในกำรพิจำรณำเพ่ือท ำลำยอัตตำตัวตน  ถ้ำเรำพิจำรณำอย่ำงนี้ตรงนี้
ไม่ได้ไม่เข้ำใจอัตตำตัวตนโผล่ขึ้นมำ  อัตตำตัวตนโผล่ขึ้นมำทีไรเมื่อไหร่  
ตัณหำ  ตัณหำคือควำมทะยำนอยำก  เช่นอย่ำงหัวเข่ำน่ีอยำก  มันจะ
แทรกควำมอยำกขึน้มำทันทีอยำกไม่ปวด  หรือว่ำแผลที่เรำก ำลังท ำอยู่นี้
อยำกไม่เจ็บอยำกไม่ปวด  แต่มันอยำกเฉยๆ ไอ้ที่มันเจ็บที่มันปวด  มัน
เป็นเหตุเป็นปัจจัยหน่ึงของมัน  ไอ้ที่มันอยำกไม่เจ็บไม่ปวด  เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยหน่ึงของกิเลส  มันเป็นเร่ืองที่สวนกระแสกันสวนทำงกัน  มันเป็น



47จาริกบุญ เยอรมัน

๓

อภินหิำรต่ำงๆ  
 

เหตุผลที่ไม่เข้ำกัน  เพรำะฉะน้ัน  ควำมคิดนึกของปุถุชนธรรมดำๆ จึงมี
ควำมนกึคิดอยู่อยำ่งนี้ว่ำ  เป็นเรำ  ว่ำเป็นของๆ เรำ  เรำเจ็บเรำปวด  เอำ
เรำไปใส่อยูต่ะพึดตะพือ  แม้ร่ำงกำยไมใ่ช่ของเรำ   

 

เรำลองระลึกได้ว่ำเรำเอำเลือดสักหยดมั้ยไปเกิดในท้องแม่? มี
ใครเคยระลึกได้ว่ำเอำเลือดสักหยดมั้ยไปเกิดในท้องแม่? ไม่เคยมีเลย  
ธำตุพ่อกับธำตุแม่ประกอบกันในท้องแม่  ประกอบกันในท้องแม่  
หลังจำกเขำไปประกอบกันแล้วเป็นก้อนสังขำรก้อนหนึ่ง  ก้อนสังขำรก้อน
นีไ้มเ่คยคงที่  อันน้ีเป็นหลักสัจธรรมดัง้เดมิที่พระพุทธเจ้ำท่ำนเอำมำสอน
พวกเรำ  สังขำรตัวนี้ไมค่งที่อยู่ในวัยเจรญิก็เจรญิขึ้นมำเร่ือยๆ เป็นน้ ำใสๆ 
เป็นน้ ำข้นๆ เป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสำขำมีหัว   มีล ำตัว  มี
แขนมีขำ  อยู่ในท้องแม่ ๗ เดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือนแล้วก็
ออกมำ  ออกมำยังไม่รู้เดยีงสำภำวะอะไรเท่ำไหร่  ควำมยึดถอืว่ำเป็นตัว
เป็นตนมันก็มีอยู่แต่ก ำลังมันไม่มำก  เรำจะเห็นว่ำเด็กน้ีเขำชอบใจอะไร
เขำก็หัวเรำะรำ่  เขำไม่ชอบใจอะไรเขำก็ร้องไห้  ร้องเอำๆๆ  

 

เรำนั่งเครื่องมำจำกกรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน  ดนตรีสองวงประสำน
เสียงกันมำตลอด  น่ังอยู่ติดกับเรำซะด้วย  คือ  ผัวเมียคู่หน่ึงเขำมี
ลูกผู้ชำยหน่ึงลูกผู้หญิงหน่ึง  มันโตเกือบเท่ำๆ กัน  ย่ิงไอ้ตอน ๒ ช่ัวโมง
สุดท้ำยจะถึงเวลำลง  โอ้โห! เสียงฮำ โฮ้ๆ  ตลอดเลย  เขำชอบใจเขำก็ย้ิม
ร่ำ  เขำไม่ชอบใจร้องไห้อย่ำงเดียว  น่ันคือภำวะของควำมมีควำมเป็นมัน
แสดงตัวปรำกฏยังไมเ่ต็มที่  แตภ่ำวะเหลำ่นัน้ก็คือเป็นภำวะที่ติดมำกับจิต  
ติดมำกับกรรม  ร่ำงกำยเป็นของใหม่ที่เรำได้จำกพ่อจำกแม่  โครงสร้ำง
ทั้งหมดเรำได้มำจำกพ่อจำกแม่  ไมม่ีอะไรเป็นของเรำทั้งน้ัน  แม้แตเ่รำโต
ขึน้มำขนำดน้ีแลว้  อัตตำตัวตนมันเต็มแปล้อยู่ว่ำเป็นเรำว่ำเป็นของๆ เรำ  
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ว่ำเป็นอัตตำตัวตนของเรำ  ก็คืออัตตำที่มันมีอยู่ในใจของเรำมันมำแสดง
ให้ปรำกฏเต็มที่เต็มแปล้  แต่ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำสวนทำงกับเรำเลย
เห็นมั้ย? ท่ำนบอกว่ำ  อนัตตำๆ ไมใ่ช่เรำ เรำไปเถียงได้ไหมไม่ใช่เรำ? เรำ
มีแต่เรำๆๆๆ ตัณหำมันพำให้เรำยึดว่ำเป็นเรำ  แล้วว่ำเป็นของๆ เรำ  มัน
ไปยึดหมดทุกส่ิงทุกอย่ำงเลย  เร่ืองของตัณหำ 

 

“ตัณหำ” แปลว่ำ  ควำมดิ้นรนควำมทะยำนอยำกของจิต  
เรำดูมำที่จิตเรำ  เรำถึงจะเห็น  ถ้ำไม่ดูมำนี่ไม่เห็น  อันนี้เป็นข้อ
ปฏิบัติ  ข้อปฏิบัติระดับตะลุมบอนเลยนะ  ใครได้วิชำนี้ได้วิชำ
ตะลุมบอน  หลวงตำท่ำนว่ำเป็นวิชำธรรมะเพชฌฆำต  กิเลสหัวหด
เลยล่ะ  ถ้ำใครลองฝึกวิชำน้ีได้กิเลสหัวหด  เพรำะอะไร? ปฏิเสธหมด  
มันเจ็บมันปวดมันอะไรต่ออะไร  ดูไม่ให้มีเรำ  ไม่ให้มีอะไรเป็นของๆ เรำ  
เอำไปรับรองเท่ำนั้นละ่  เรำจะเห็นควำมอยำกในใจของเรำ  ควำมอยำก
ของจิต  ควำมดิ้นรนของจิต  ควำมทะเยอทะยำนของจิต   พูดเป็น
ภำษำไทยของเรำคือ “ควำมอยำก” พูดภำษำบำลเีขำว่ำ “ตัณหำ”   

 

ตัณหำ  คือ  ควำมทะยำนอยำก  จิตของเรำแต่ละคนๆ แต่ละ
ดวงๆ มีสิ่งเหล่ำนี้ปนเปื้อนมำด้วย  จิตของเรำเป็นธำตุรู้เป็นผู้รู้  แต่
เป็นผู้รู้ไม่บริสุทธ์ิมีควำมอยำกนี่ล่ะปนเปื้อนมำด้วยตั้งแต่กัปกัลป์
ปุเรชำติไหนเรำก็รู้ไม่ได้  เรำเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหน? เรำก็รู้
ไม่ได้  ทุกคนมีจิตคนละดวงๆ แต่ภำษำอภิธรรมเขำเรียกกิริยำอำกำรมัน  
อันน้ันดวงหน่ึง  อันน้ันดวงหน่ึง  อันน้ันดวงหน่ึงเป็นกิริยำอำกำร  ก็
เหมือนอย่ำงขันธ์ทั้ง ๕  รูปก็เป็นรูป  เวทนำ  สัญญำ  สังขำร  
วิญญำณ  ทั้ง ๕ อย่ำงนี้  เป็นอำกำรของจิต  จิตคือผู้รู้  หน้ำที่ของ
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พวกเรำพระพุทธเจ้ำท่ำนสอนให้พิจำรณำเพื่อละ  เพื่อวำง  อำกำร
ของจิตเหล่ำนี้  เพรำะอำกำรของจิตเหล่ำนี้มันเป็นเครื่องมือของ
กเิลส  ตรำบใดที่เรำช ำระกิเลส  ช ำระควำมอยำกหมดไปจำกใจ  อำกำร
เหล่ำน้ีมันก็หมด  เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หน่ึงเดียว  ไม่มีเป็นสองกับสิ่งใด  น่ี
หน้ำที่ที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนให้พวกเรำช ำระจติให้บรสิุทธิ์   

 

เดี๋ยวน้ีพวกเรำมีขันธ์ ๕  รูปก็คือสิ่งที่ปรำกฏกับเรำเป็นเนื้อเป็น
หนังมังสังทั้งหมด  เวทนำก็คือดใีจ  เสยีใจ  แล้วก็เฉยๆ เวทนำ  สัญญำก็
คอือำกำรอย่ำงหน่ึงของจิตที่มันคำดมันหมำย  คำดอย่ำงน้ันคำดอย่ำงนี้  
เดำอย่ำงน้ันเดำอย่ำงน้ี  หมำยอย่ำงน้ันหมำยอย่ำงน้ี  กะเกณฑ์ให้เป็น
อย่ำงน้ันกะเกณฑ์ให้เป็นอย่ำงน้ี  สิ่งเหล่ำน้ีเป็นเคร่ืองมือของธรรมก็ได้   
เป็นเคร่ืองมือของกิเลสก็ได้  แต่ถ้ำใครศึกษำเข้ำใจรู้เร่ือง  เอำสิ่งเหล่ำนี้
มำเป็นเคร่ืองมือของธรรม  คนน้ันไดข้้อปฏิบัติ  ไดข้้อต่อรองกับกิเลสที่มี
อยู่ในหัวใจ  แต่ถ้ำไม่มี  กิเลสยึดเป็นเคร่ืองมือของมันทั้งหมด  พำให้เรำ
จมหลงอยู่ในวัฏสงสำรไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ  หลงไปเร่ือยเพลินไปเร่ือย  
ดว้ยเหตุที่เรำไม่รู้ไม่เข้ำใจน่ีล่ะท ำให้เรำหลง  ถ้ำเรำมำฝึกมำเรียนมำรู้
ให้เกดิควำมรู้เกดิควำมเข้ำใจ  ถ้ำเกดิควำมรู้เกิดควำมเข้ำใจแล้วจะ
ปล่อย  จะวำง  วำงให้อยู่ตำมที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริง  ภำวะเหล่ำนี้
จะต้องวำงไว้ตำมเดิมเหมือนมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงก็วำงไปหมด   

 

ผู้ที่วำงก็คือ  ผู้รู้ตรงน้ี  ในเมื่อวำงกิริยำอำกำรทั้งหมด  กำยก็วำง  
อัตตำตัวตนก็คืออนัตตำ  ที่พระพุทธเจ้ำท่ำนเรียกอนัตตำไม่ใช่เรำ  เป็น
เรำที่ไหน? ถ้ำเป็นเรำต้องบอกมันได้  ไม่ใช่ว่ำไม่มีนะค ำว่ำอนัตตำ  มี
เหมือนกัน  แต่เรำบังคับบัญชำมันไม่ได ้ ไม่ให้มันเจ็บได้มั้ย? ไม่ให้มันแก่
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ได้มั้ย? ให้มันอ้วนพีขำวผ่องก ำลังวังชำดิบดีเร่ียวแรงสวยงำมอย่ำงนี้
ตลอดกำลได้มั้ย? บอกมันได้มั้ย? บอกมันไม่ได้  ไอ้ผู้คิดจะบอกน้ันน่ะ  
มันมีเหตุมีปัจจัยอย่ำงหน่ึง  แตค่วำมมีควำมเป็นของส่ิงเหลำ่นี้มันเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยอย่ำงหน่ึงของเขำ  มันคนละเหตุคนละปัจจัย  แต่ควำมอยำก
มันไปกะเกณฑท์ุกอย่ำงให้เป็นไปตำมใจหวังของมัน   

 

ควำมทุกข์ที่เรำประสบทุกวันทุกเวลำทุกนำที  คือ  ควำมทุกข์
จำกกำรผิดหวัง  ไม่อยำกให้แก่มันก็ต้องแก่เพรำะเหตุปัจจัยของมัน  ไม่
อยำกให้เจ็บมันก็ต้องเจ็บ  ไม่อยำกให้เป็นโรคนู้นโรคนี้  โรคตับ  โรคไต  
โรคปอด  โรคสำรพัดที่มันจะพึงมีพึงเป็น  เรำบอกมันได้มั้ย?  เรำบอก
ไม่ได้  สิ่งเหล่ำน้ันมันมีเหตุมีปัจจัยของมัน  แต่ตัณหำเน่ียะมันอยำก  
อยำกไม่ให้เป็นอย่ำงน้ัน  ต้องเจ็บต้องปวด  มันอยำกไม่ให้เจ็บ  อยำก
ไมใ่ห้ปวด  ถึงอยำกยังไง  มันก็อยำกให้เป็นไปตำมใจหวังไม่ได ้ เพรำะสิ่ง
นีม้ันจะต้องมีอยู่อยำ่งนี้จะต้องเป็นอยูอ่ย่ำงน้ี  ตำมเหตุตำมปัจจัยของมัน   

 

วิธีกำรที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนอย่ำงไร? ท่ำนสอนให้ยอมรับ  โอ้! 
ภำวะอันน้ีมีอยู่อย่ำงน้ีเป็นอยู่อย่ำงน้ี  ภำวะอันน้ีคือภำวะอันหน่ึง  จิตคือ
ผู้รู้ว่ำอันน้ีคืออันน้ีเป็นอย่ำงน้ีเป็นภำวะอีกอันหน่ึง  เมื่อจิตยอมรับแล้วก็
วำง  เมื่อจิตยอมรับแล้วก็วำง  พอวำงแล้วจิตของเรำมันก็ถอยมำๆๆ 
เหมือนขันธ์ทั้ง ๕ ที่ท่ำนให้เรำศึกษำประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือให้ละให้วำง  
เรำวำงรูป  รูปไม่ใช่อัตตำไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน  รูปเกิดขึ้นมีขึ้นตำมเหตุตำม
ปัจจัย  เหตุปัจจัยของรูป  รู้จักมั้ย? ดิน  น้ ำ  ลม  ไฟ  เกิดมำจำกธำตุพ่อ
ธำตุแม่ประกอบกันในท้องแม่  หลังจำกประกอบกันแล้วก็จะพัฒนำไป
ตำมรูปแบบกำรอุบัตเิกิดขึ้นของมนุษย์  ถึงครำวเจริญก็เจริญไปออกจำก
ท้องแม่ไป ๕๐ ปี ๖๐ ปี  พอไปถงึวัยเสื่อมก็เร่ิมเสื่อมลงๆๆ พอถึงวัยเจรญิ
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ก็เจริญขึ้นๆๆ  เจริญเต็มที่แล้วก็เสื่อมลงๆ ตำมภำวะควำมมีควำมเป็น
ของมนุษยน่ี์คือภำวะของรูป   

 

เหตุปัจจัยของมันก็คือ  ดนิ  น้ ำ  ลม  ไฟ  เน่ียะ  ดนิ  น้ ำ  ลม  ไฟ  
มันไปกับอะไร? ก็ไปอำหำรที่เรำเอำเข้ำปำกน่ันล่ะ  ตอนอยู่ในท้องแม่  
ธำตุพ่อธำตุแม่ก็คือ  ดิน  น้ ำ  ลม  ไฟ  ของพ่อ  ดิน  น้ ำ  ลม  ไฟ  ของ
แม่มำประกอบกัน  เพรำะเรื่องของตัณหำแล้วเนี่ยะ  มันจะต้องมำมี
เนื้อมีหน่อต่อแขนงเพื่อสลับสืบพันธ์ุขยำยพันธ์ุของมัน  เพื่อที่จะ
ผูกพันให้เรำอยู่ในโลกจึงมีสิ่งเหล่ำนี้เป็นอยู่  คิดให้เลยน้ันไปได้มั้ย? 
คิดให้เลยที่ธำตุพ่อกับธำตุแม่ประกอบกัน   เรำคิดเลยไปถึงตัณหำ  
ตัณหำมีในใจของพ่อมั้ย? ตัณหำมีอยู่ในใจของแม่มั้ย?  ก่อนที่ท่ำนจะ
ประกอบกิจเหล่ำนี้ให้เกิดมีกำรผสมกัน  ตัณหำมีอยู่ในน้ัน  น่ีเรำเห็นว่ำ
ต้นตอแท้ๆ ของมันคือตัณหำ   

 

ตัณหำน่ีเรำน่ังพิจำรณำ  เรำนั่งภำวนำ  เรำนั่งพิจำรณำได้  เร่ือง
ของตัณหำนี่  ควำมดิ้นของจิต  ควำมทะเยอทะยำนของจิต  ควำมดิ้นรน
ของจิต  ควำมอยำกของจิต  มีแต่มันจะอยำกทวนกระแสธรรมอยู่ทุก
ระยะทุกเวลำ  อยำกทวนกระแสธรรมเช่นอย่ำงสังขำร  สังขำรมันทนอยู่
ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกขังเป็นอนิจจัง  ใครไปบังคับบัญชำให้เป็น
อย่ำงอื่นไมไ่ด้  แตตั่ณหำนี่มันจะเกณฑ์ให้เป็นนิจจัง  ให้เป็นสุขขัง  และให้
เป็นอัตตำ  มันเลยเข้ำข้ำงกิเลสทั้งหมด  ค ำว่ำ  อัตตำๆ อัตตำคือตัวตน  
พอตัวตนโผล่ขึ้นมำทีไรเมื่อไหร่  ก็เรำ  คือของๆ เรำ  เอำเป็นเอำตำยได้
ฆ่ำได้แกงได้อะไรกันสำรพัด  น่ีคือเรำไม่ทันมัน  ถ้ำเรำไม่ศึกษำเร่ือง
เหล่ำน้ีข้ำงใน  เรำจะรู้ไม่ได้เรำจะเข้ำใจไม่ได้  เรำก็จะหลงเพลินอยู่ใน



52 จาริกบุญ เยอรมัน

 พระอำจำรย์บุญมี  ธมฺมรโต 
 

วัฏสงสำรน้ีไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ  เพรำะทีมงำนของมันมันมีพร้อม  พร้อม
ที่จะเจริญพร้อมที่จะเสื่อม  พร้อมที่จะขยำยพันธุ์สืบพันธุ์ต่อ  ก่อนที่มัน
จะทิ้งภพทิ้งชำติ  ก่อนที่ร่ำงกำยน้ีจะดับจำกอัตภำพนี้  ผู้รู้มันก็สืบหน่อ
ต่อแขนงไปในแนวทำงของมัน  ไปถือปฏิสนธิใหม่ตำมพลังของบุญของ
บำปของกรรม  มันมีอยูเ่ป็นอยู่อยำ่งนี้  ดว้ยเหตุที่เรำไมย่อมรับนั่นละ่  จึง
เป็นเหตุให้เรำยืดยำวไปไม่มจีุดจบไม่มทีี่จบ   

 

พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนให้เรำพจิำรณำเพื่อละรูป  เพื่อให้รู้จัก
รูป  เพื่อให้รู้จักเวทนำ  รู้จักสัญญำ  รู้จักสังขำร  และให้รู้จัก
วิญญำณก็  ไปศึกษำดูให้ดีอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจควำมที่ทุกคนมีอยู่
เป็นอยู่เดี๋ยวนี้  เรำไม่เคยศึกษำ  พระพุทธเจ้ำท่ำนใช้ว่ำ  ปุถุชนไม่ได้ยิน
ไม่ได้ฟังไม่รู้ว่ำอะไรเป็นอะไรเน่ียะ  อวิชชำมันก็ย่ิงคลุมให้เรำมืดมิดปิด
ทวำรไปหมด  เรำเร่ิมศึกษำเรำเร่ิมรู้ข้อปฏิบัติ  เร่ิมรู้จักพิจำรณำ  เร่ิม
รู้จักละ  เร่ิมรู้จักปล่อย  เร่ิมรู้จักวำง  ควำมทุกข์ทั้งหลำยมันมำทับถม
หัวใจของเรำตำมอ ำนำจที่เรำไปยึดไปถอืไปเกำะไปกุมไปเกี่ยวไปข้อง  เรำ
จะพลอยเบำสบำยจำกควำมทุกข์ทั้งหลำยทั้งปวงเหล่ำนี้ต่อเมื่อเรำ
ยอมรับ  เรำยอมรับมันเท่ำกับมันวำงไปโดยอัตโนมัติของมัน  เรำยอมรับ
หมำยควำมว่ำมันวำงไปโดยอัตโนมัติของมัน  ก็มันมีอยู่อย่ำงนี้  ก็มัน
เป็นอยู่อย่ำงน้ี  จะเอำอะไรไปท ำให้เป็นอื่นไปได้  มันมีอยู่อย่ำงนี้เป็นอยู่
อย่ำงน้ี  ยอมรับ  จิตผู้รู้อันน้ีเมื่อยอมรับแลว้มันก็วำง  วำงแล้วมันก็ถอย
ตัวออกมำ  ถอยตัวออกมำ  สำมำรถชะล้ำงอำกำรทั้งหมดน่ี  เวทนำ  
สัญญำ  สังขำร  วิญญำณ  มันเป็นกิริยำอำกำรของจิต  รูปก็เป็นกิริยำ
อำกำรของจิต  หำกแตไ่ด้ตำมบุญตำมกรรมนะ   
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เหมือนอย่ำงพวกเรำมีมนุษยธรรม  เรำถึงได้มำอุบัติเป็นมนุษย์  
บำงคนก็เป็นมนุษย์ช้ันเลว  บำงคนก็เป็นมนุษย์ช้ันกลำง  บำงคนก็เป็น
มนุษยช้ั์นเลศิ  บำงคนเป็นมนุษย์ช้ันอัจฉริยะ  มนุษยม์ีคุณสมบัติไม่เท่ำกัน
แตกต่ำงกัน  บำงคนไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นมนุษย์  ธำตุรู้ดวงนี้ไปเกิด
เป็นอะไร? ไปได้อัตภำพเป็นสัตว์  แทนที่จะมำได้อัตภำพมนุษย์เป็นไม่ได้  
ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้  เกรดไม่พอ  ไม่ผ่ำน  พอที่จะได้มำอุบัติใน
อัตภำพมนุษย์  เป็นช้ำง  เป็นม้ำ  เป็นหมู  เป็นหมำ  เป็นอะไรต่ออะไร
แล้วแต่  ภพชำติเหลำ่น้ี  เรำสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมำ  ตำมควำม
ดคีวำมเลวของจิตของเรำ  เร่ืองเหล่ำนี้เป็นเร่ืองข้ำงใน  เรำนั่งดูเห็น  เรำ
น่ังดูเห็น  เรำนั่งพิจำรณำเห็นไม่ใช่เรำมำพร่ ำเหมือนอย่ำงนิยำยปรัมปรำ
โบรำณ  สิ่งเหลำ่นี้มหีมด   

 

กำยมีมั้ย? เวทนำสุขทุกข์ในใจของเรำในกำยของเรำมีมั้ย? 
สัญญำควำมจ ำได้หมำยรู้  สังขำรควำมนึกดีนึกไม่ดี  และก็วิญญำณ  
วิญญำณคือควำมรู้แจ้งทำงตำ  ทำงหู  ทำงจมูก  ทำงลิน้  ทำงอะไร  สิ่ง
เหล่ำนี้ถ้ำเรำจะคิดแล้วว่ำเป็นเรื่องสูง  แล้วไม่เอำมำพูดไม่เอำมำนึก
ไม่เอำมำคิด  แล้วเมื่อไหร่เรำจะได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือและก็
ข้อมูลที่จะให้เกิดกเิลส  และก็ข้อมูลที่จะให้เกดิธรรม  เรำรูไ้มไ่ด้  เรำ
อยู่ในขั้นไหนระดับไหนก็ตำม  เรำจะต้องมำรู้สิ่งเหล่ำนี้เข้ำใจสิ่งเหล่ำนี้  
กำรพัฒนำทำงด้ำนจิตใจของเรำถึงจะเจริญได้ถึงจะเป็นได้  พัฒนำไป
จนกว่ำจะยอมรับว่ำสิ่งเหล่ำน้ีเป็นสัจธรรม  เรำยอมรับ  เมื่อจิตมัน
ยอมรับแล้วมันก็วำงๆๆ ตัณหำอุปำทำนที่มันคอยมำสวมรอยมำยึดมำถือ
มันอะไรต่ออะไรมันก็หดตัวเข้ำไป  หดตัวเข้ำไปโดยอัตโนมัติของมัน  มัน
ละเอียดลึกซึ้งต้องท ำไปด้วยภำวนำไปด้วย  ต้ังใจประพฤติไปด้วยปฏิบัติ
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ไปด้วย  ให้ทุกคนคิดว่ำยังมีธรรมะที่ละเอียดลออลกึซึง้   
 

เท่ำที่พูดให้ฟังน้ี  เพ่ือที่เรำจะได้มำรู ้ มำท ำควำมรู้ท ำควำมเข้ำใจ  
เรำจะไดรู้้เหตุที่เกิดของกองทุกข์  เหตุต้ังอยู่ของกองทุกข ์ และเหตุดับไป
ของกองทุกข์  อย่ำลืมว่ำเรำไปเกิดภพใดชำติใดก็ตำม  ภพเล็กภพ
ใหญ่ภพขนำดไหนก็ตำมถือว่ำกองทุกข์เกิด  เกิดที่ไหน  ควำมทุกข์
เกิดที่นั้น  มีภพชำติที่ไหน  ควำมทุกข์โผล่ที่นั่น  มีภพชำติที่ไหน  มี
กองทุกข์เกิดที่น่ัน  พระพุทธเจ้ำ  พระสงฆ์สำวก  พระอริยสำวก  ท่ำน
ละท่ำนวำงสิ่งเหล่ำน้ีได้  ไม่มี  ไม่มีอุปำทำน  ละวำงอุปำทำนได้  สืบ
เน่ืองมำจำกวำงตัณหำได้  เมื่อวำงตัณหำได้อุปำทำนมันก็ดับโดยอัตโนมัติ  
วำงตัณหำได ้ อุปำทำนก็ไม่ม ี ภพก็ไม่ม ี ภพหมำยควำมว่ำที่เกิด  ในเมื่อ
ที่เกิดไม่มีผู้ที่จะไปอุบัติในภพน้ันๆ ก็ไม่มมีันไปจำกจิตดวงเดยีวนี้ล่ะ  ที่จะ
ไปเกิดในภพภูมิทั้งหลำยทั้งปวงเหล่ำน้ัน  เป็นเหตุว่ำเรำจะต้องศึกษำให้
เกิดควำมรู้เกิดควำมเข้ำใจ  มีควำมส ำคัญอยู่นะ  โอ้ว! แต่ท ำไมไปจับ
ธรรมะลึก  ฟังเข้ำใจยำกนะ  พอสรุปให้เขำฟังสักหน่อยเถอะ  พูดเร่ือง
ขันธ์ ๕ ให้เขำเข้ำใจนะ.... เข้ำใจมั้ย? มีค ำถำมมั้ย? เกินที่จะมีค ำถำม...มัน
ลกึเกินไป 

 

พระฝรั่ง : หนทำงที่จะเจริญอิทธิฤทธิ์  และกอ็ิทธิฤทธิ์มันจะใช้ไดอ้ย่ำงไร
เพ่ือควำมสุขเพ่ือประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลำย? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อิทธิฤทธิ์น่ี  เรำจะเอำอะไรล่ะ? อิทธิฤทธิ์ทุกอย่ำง  
อิทธิฤทธิ์ทุกอย่ำง  ปำฏิหำริย์  อำเทสนำปำฏิหำริย์คือ  ค ำเทศน์ 
ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ  สอนเพื่อให้เรำเข้ำมำรู้หลักสัจธรรม  อัน
นี้เป็นอิทธฤิทธ์ิอย่ำงย่ิง  จะท ำให้เรำพ้นทุกข์พ้นโทษไปได้  อทิธิฤทธ์ิ
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อย่ำงอ่ืนท ำให้เรำหลงอยู่ในโลกสงสำรเฉยๆ   ก็เหมือนอย่ำงพระ
เทวทัตแสดงฤทธิ์ได้เห็นมั้ย? แสดงฤทธิ์ได้ให้มีงูพันหัวพันคอพันมือ  
แสดงฤทธิ์เข้ำไปหำอชำตศัตรู  อชำตศัตรูเห็นอิทธิฤทธิ์เหล่ำนัน้เกิดควำม
เลื่อมใสศรัทธำ  แต่ในที่สุดพำกันลงอเวจีทั้งหมด  เทวทัตก็ลงอเวจีมหำ
นรก  อชำตศัตรูก็ตกหม้อทองแดงเพรำะฆ่ำพ่อของตัวเอง  น่ันคือ
อิทธิฤทธิ์  ชวนให้คนหลงใหลเผลออยู่อย่ำงน้ันเพลินอยู่อย่ำงน้ัน  แต่ใน
หัวใจของแต่ละคนแต่ละท่ำนน่ี  ถ้ำใครมีนิสัยเป็นอิทธิฤทธิ์ก็จะเป็นเอง  
ถ้ำใครไม่มีก็จะไม่เป็น  เหมือนอย่ำงพระโมคคัลลำนะท่ำนปรำรถนำเป็น
อัครสำวกเบื้องซ้ำยน่ะ  ประกอบไปด้วยท่ำนมีนิสัยชอบอิทธิฤทธิ์เวลำ
ท่ำนได ้ เวลำท่ำนบรรลุ  บรรลุพร้อมดว้ยอิทธิฤทธิ์  พระจูฬปันถก  ท่ำน
บรรลุพร้อมดว้ยอิทธิฤทธิ์  เพรำะมีนิสัยอยำกมีอยำกเป็น  แตถ่้ำหำกเรำ
ไม่มีไม่เป็น  เรำสำมำรถเข้ำถึงธรรมด้วยข้อปฏิบัติของเรำเอง  และก็
สำมำรถพ้นทุกข์พ้นโทษได้เหมือนกัน   

 

ควำมสุข  ควำมสันติภำพของโลกเรำจะไปถำมหำ  ถ้ำหำกหัวใจ
เรำไม่สงบ  หัวใจดวงหน่ึงไม่สงบ  สองดวงก็ไม่สงบ  สำมดวงก็ไม่สงบ  
ถ้ำหัวใจนับต้ังแต่หน่ึงดวงเป็นต้นไปน่ีก็สงบๆๆ สันติภำพของโลกไม่ต้อง
เรียกร้อง  โลกจะสงบขึ้นมำเอง  ดูในใจของเรำเคยสงบบ้ำงมั้ย? ถ้ำใจ
ของเรำไม่สงบอย่ำไปคิดว่ำกะเกณฑ์ให้คนอื่นสงบ  สงบไม่ได้ดอก  
เพรำะฉะนั้น  เรำจะเอำฤทธ์ิเดชอภินิหำรอะไรต่ออะไรก็ตำม  เอำไป
ท ำให้เกิดโลกสันติสุขนอกจำกธรรมะไปแล้วไม่มี  คนทั้งโลกสัตว์ทั้ง
โลกถ้ำเอำธรรมะของพระพุทธเจ้ำไปใช้  เป็นศำสนำเดียวที่ท ำให้
โลกนี้เกดิภำวะแห่งสันตภิำพได้  สันติภำพคือภำวะแห่งควำมสงบ  แต่
เดี๋ยวนี้เขำตอ้งกำรให้โลกสงบเพรำะอะไร? เขำฆ่ำเรำหน่ึง  เขำฆ่ำเรำหน่ึง  
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เรำไปฆ่ำเขำหน่ึง  เขำเอำเรำเป็นสิบ  แก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมำ  เขำเอำ
เรำเป็นสิบ  เรำเอำเขำเป็นร้อย  เขำตอ้งตำยเป็นร้อย  เรำเอำเขำเป็นร้อย  
เรำจะตอ้งตำยเป็นพัน  โลกไมม่ียุติ  โลกน้ีไม่มีขอ้ยุติ  ในเมื่อเรำท ำไมเ่ป็น
เหตุเพ่ือควำมสงบ  เพ่ือควำมสุขแบบน้ี  สันติภำพจะไม่มีขึ้นไม่เกิดขึ้นใน
โลก  เรำฟังเฉยๆ เรำอยำกได้ฤทธิ์เดชอภิญญำอภินิหำรไปท ำให้โลก 
สันติสุขหวังเฉยๆ ควำมคำดควำมหมำยควำมเดำ  เรำก็มีแต่ควำมหวัง
เฉยๆ ในที่สุดเมื่อไม่สมหวังเรำก็ทุกข์ซะเอง  เรำท ำใจให้สงบ  ควำมสงบ
ในใจของเรำน่ันล่ะคือ “ฤทธิ์” ฤทธิ์อย่ำงหน่ึงสำมำรถท ำให้กิเลสสงบ
ระงับได้  กิเลสยังไม่หมดนะ  แต่สงบระงับได้  คือฤทธิ์อย่ำงหน่ึงของเรำ  
แต่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรำอำศัยเร่ียวแรง  ด้วยก ำลังวังชำ  ด้วยสติด้วย
ปัญญำของเรำเอง  น่ีคือ  อำเทสนำปำฏิหำรย์ิ  และอนุศำสนี   

 

ปำฏิหำริย์ก็คือฤทธิ์คอืเดชของกำรเทศนำ  ดักใจอย่ำงน้ัน  ดักใจ
อย่ำงน้ีที่พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงแสดง  อภินิหำรด้วยฤทธิ์  อภินิหำรด้วยข้อ
ปฏิบัติ  สรุปลงแลว้  อภินิหำรด้วยข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนหลัก
อริยสัจ ๔ น่ันน่ะ  ท ำให้ผู้คนไดยิ้นไดฟั้งฝึกฝนอบรมตำมได้แลว้  สำมำรถ
เข้ำถึงกระแสธรรม  เข้ำถึงกระแสธรรม  เหมือนอย่ำงพระอัญญำโกณฑัญญะ 
เข้ำถึงกระแสธรรมว่ำ “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีควำมเกิดขึ้นเป็นธรรมดำ  สิ่ง
นั้นมีควำมดับไปเป็นธรรมดำ” อันน้ีมันย่ิงกว่ำฤทธิ์เดชของอภินิหำร
ใดๆ ทั้งสิ้น  เป็นฤทธิ์เดชของอำเทสนำปำฏิหำริย์  ปำฏิหำริย์ดว้ยธรรมะ  
เอำแค่นีก้่อน   

 

ฤทธิ์เดชอภินิหำรน่ีใครก็ชอบใจ  แต่คนที่จะมีจะเป็น  เป็นตำม
นิสัยของเขำ  เรำไม่มีไม่เป็นแต่เอำธรรมะของพระพุทธเจ้ำเป็นฤทธิ์เป็น
เดช  แค่อิทธิบำท ๔ คือฤทธิ์จะท ำให้ส ำเร็จ  งำนกำรทุกอย่ำงส ำเร็จได้  
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พอใจ  เมื่อเรำมีควำมพอใจแลว้เรำก็มีควำมเพียรพยำยำม  ฉันทะ  วิริยะ  
จิตตะ  จดจ่อในกำรท ำงำนเหล่ำน้ัน  วิมังสำ   มีปัญหำก็ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง  ท ำให้งำนเหล่ำน้ันส ำเร็จไปได้  ในใจของคนของเรำของท่ำน  
เรำหวังเหลอืเกิน  เรำหวังปรำรถนำสิ่งใดให้ส ำเร็จสมใจหวัง  แต่บั้น
ปลำยสุดท้ำยแท้ๆ หวังอะไรเรำทุกข์กับสิ่งนั้น  หวังอะไรเรำทุกข์กับ
สิ่งนั้น  เพรำะมันไม่สมใจหวัง  กำรต้องกำรและก็สมใจหวังน่ันล่ะคือ  
ฤทธิ์ “ฤทธิ์” แปลว่ำ  ส ำเร็จตำมที่เรำต้องกำร  ฤทธิ์เดชอภินิหำรแปลว่ำ
เรำต้องกำรยังไง  ควำมชอบใจของส่ิงที่ยุแหย่ให้จิตของเรำมีควำมอยำก
ตะพึดตะพือก็คือตัณหำ  ไม่ยอมรับควำมเป็นจริง   แต่วิสัยของ
พระพุทธเจ้ำ น้ันน่ะ  มีฤทธิ์ เ พ่ือส ำหรับจะปรำบพวกมิจฉำทิฐิ   น่ี
พระพุทธเจ้ำพระโพธิสัตว์จ ำเป็นจะต้องมี  มีเพ่ือปรำบมิจฉำทิฐิ  พวกมี
ควำมนึกควำมคิดที่จะมำขัดมำแย้งมำตอบมำโต้  วิสัยของพระพุทธเจ้ำ
จึงม ี  

 

เหมือนอย่ำงพระองค์ไปทรมำนอุรุเวลกัสสปะมีอิทธิฤทธิ์เป็น
ร้อยๆ เป็นพันๆ อย่ำงไปทรมำน  อุรุเวลกัสสปะเป็นเจ้ำลัทธิๆ หน่ึงที่เขำ
ส ำคัญตัวว่ำเขำส ำคัญมำกเย่ียมมำก  และส ำคัญตัวเขำเองว่ำเป็นพระ
อรหันต์ด้วยนะอุรุเวลกัสสปะ  พระพุทธเจ้ำท ำอย่ำงน้ันมีฤทธิ์มำกมีเดช
มำกแต่สู้เรำไม่ได้เรำเป็นพระอรหันต์  พระพุทธเจ้ำแสดงฤทธิ์แสดงเดช
ยังไง  พระพุทธเจ้ำท่ำนแสดงฤทธิ์แสดงเดชให้ปรำกฏด้วย  พระทัยของ
พระองค์ก็ดูไปที่จิตของเขำด้วยว่ำ  เขำยอมรับมั้ย? พอวำระสุดทำ้ยที่เขำ
จะยอมรับนัน้น่ะ  มันผ่ำนไปเป็นร้อยๆ เป็นพันๆ อย่ำงแล้วล่ะ  อิทธิฤทธิ์ที่
พระพุทธเจ้ำแสดงให้เขำยอมรับ  แต่เขำก็ยังส ำคัญมั่นหมำยว่ำเขำเป็น
พระอรหันต์อยู่น้ันล่ะ  น่ีเขำคิดว่ำควำมเป็นจริงของเขำๆ เป็นพระอรหันต์  
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แท้ที่จริงยังเป็นจอมปลอมอยู่  น่ีควำมโง่มันปิดมันบัง  มันไม่ใช่ธรรมดำ
นะ  ตอนสุดท้ำยก่อนที่เขำจะยอมรับน่ี   

 

วันน้ันฝนตกหนักน้ ำท่วมเจิ่งนองเต็มไปหมด  อุรุเวลกัสสปะกับ
ลูกศิษย์ลูกหำก็อยู่ที่หน่ึง  พระพุทธเจ้ำก็อยู่บริเวณน้ันละ่  น้ ำท่วมไปหมด  
น้ ำท่วม  น้ ำน่ะมันกลำยเป็นก ำแพงกั้นน้ ำเอง  ไม่ให้น้ ำทะลักเข้ำไปหำ  
พระองค์ก็ก ำลังเดินจงกรมอยู่  ขี้ฝุ่นคลุ้งอยู่  น้ ำมันกลำยเป็นก ำแพงกั้น
น้ ำเอง  พระองค์ก็เดินจงกรมอยู่  อุรุเวลกัสสปะกับลูกศิษย์พำยเรือไป
เห็น  โอ้! พระโคดมมีฤทธิ์มำกมีเดชมำกมีอำนุภำพมำก  แต่สู้เรำไม่ได้  
เรำเป็นพระอรหันต์  พระพุทธเจ้ำท่ำนท ำแล้วท่ำนดูมำที่จิตของเขำด้วย  
พระพุทธเจ้ำท่ำนดูเห็นทั้งข้ำงในข้ำงนอก  จิตของคนดูออกหมด  ดูเหมือน
เห็นตำเนื้อน่ีล่ะ  พอพระพุทธเจ้ำได้ช่องว่ำใจเขำยอมรับเต็มที่   เขำพูด
เหมือนเดิม  แต่ใจเขำยอมรับศิโรรำบแล้วล่ะ  ทีนี้พระองค์ก็เลยตรัสว่ำ 
“กัสสปะเธอส ำคัญแต่ว่ำตัวเองเป็นพระอรหันต์  แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพ่ือ
ควำมเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จัก” อู้ย! หัวเข่ำอ่อนยวบกรำบปลกๆๆ 
ขอบวชทันที  น่ีคือพระพุทธเจ้ำไปทรมำนส ำหรับพวกมจิฉำทิฐิแบบนี ้ พอ
ทรมำนกัสสปะไดเ้ท่ำน้ันละ่  ได้บริษัทบริวำรพรึบเดยีวเป็นพันคน  หน่ึงพัน
กับสำมองค์เป็นพระสำวกของพระองค์  พระพุทธเจ้ำมีฤทธ์ิเดชส ำหรับทรมำน
สิ่งเหล่ำนี้   

 

สมัยหลวงปู่มั่นของเรำ  หลวงปู่มั่นท่ำนเคยปรำรถนำเป็น
พระพุทธเจ้ำเหมือนกันนะ  หลวงตำท่ำนว่ำ  ถ้ำท ำศำลำก็เท่ำกับว่ำมุง
หลังคำเสร็จแล้ว  หลวงปู่มั่นนะ  ที น่ีตอนหลังมำท่ำนเห็นว่ำควำม
ยำวนำนของวัฏสงสำรมีแต่ทุกข์กับทุกข์  มีแต่ทุกข์กับทุกข์  ท่ำนก็เลย
กลับควำมนึกคิดใหม่  ขอให้พ้นทุกข์  ขอให้พ้นทุกข์พ้นโทษไปในวัฏสงสำร
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ก็พอแล้ว  พอหลังจำกท่ำนมำกลับเพ่ือเป็นพระสำวก  ข้อปฏิบัติเพ่ือ
ควำมเป็นพระศำสดำกับพระสำวกมันก็ข้อปฏิบัติ  ชะลำ้งขัดเกลำไปจำก
พ้ืนเพดั้งเดิมน่ีล่ะ  พอหลังจำกกลับใจปั๊บ  ท่ำนก็ปฏิบัติพ้นไปได้อย่ำง
รวดเร็วแต่คุณวิเศษยังมีอยู ่ หลวงปู่มั่นท่ำนจะเห็นหมดล่ะเห็นจิตพวกเรำ  
ใครนึกยังไงคิดยังไงอะไรยังไง? ท่ำนดูทำ่นเข้ำใจหมด  เขำเรียกว่ำ “วำระ
จิต” วำระจิตน่ีคืออภินิหำร  แต่ท่ำนเห็นท่ำนก็ไม่ได้หลงเพลินไปกับ
ควำมเห็นของท่ำน  เหมือนกับเรำมีตำเห็นรูปเป็นปกติธรรมดำ  เห็นข้ำง
นอกกับเห็นข้ำงในก็ไม่มีอะไรแตกต่ำงกันส ำหรับผู้ที่มี  แต่ส ำหรับผู้ที่ไม่มี
เท่ำนัน้ละ่  เห็นเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นอัศจรรย์  สิ่งเหล่ำนี้มีในพระศำสนำ  
มีแต่ว่ำสู้อำเทสนำปำฏิหำริย์  เทศน์ดักใจไม่ได้  พระพุทธเจ้ำท่ำนมี
ฤทธ์ิมีเดชมีอภินิหำรเทศน์ดักใจ  ค ำว่ำ “เทศน์ดักใจ” ก็คือว่ำกลับ
ทิฐิของคนจำกมิจฉำทิฐิให้กลำยเป็นสัมมำทิฐิ  ก็เหมือนอย่ำงเทศน์
ดักใจอุรุเวลกัสสปะอย่ำงเน่ียะ  รู้  รู้หมดรู้เงื่อนไขรู้เหตุรู้ผลรู้หมด  
พอสมควรแลว้เนำะ 

 

ขอให้เรำตัง้ใจภำวนำให้ใจไดรั้บควำมสงบจะมีควำมสุขให้ปรำกฏ
ทันจิตทันใจทันตำเรำเห็น  เร่ืองฤทธิ์เร่ืองเดชเร่ืองอภิญญำของใครของ
ท่ำนมีก็คือของท่ำน  มันส ำคัญของเรำ  พ้ืนฐำนไปจำกควำมสงบ  ท ำใจ
ให้ได้รับควำมสงบ  ท่ำนจะเห็นควำมอัศจรรย์ในใจของท่ำนเอง  เรำไป
หลง  เรำไปหลงกับทรัพย์ของคนอื่น  เรำก็ไม่ได้ใช้ได้สอยล่ะ  ชมเฉยๆ 
รวยๆ รวยเหลือเกินๆ แต่เป็นของคนอื่นทั้งหมด  ขอให้เป็นของเรำ  เรำ
ท ำได้  ควำมสงบขอให้เรำท ำให้ได้เถอะ  เรำจะภูมิใจเรำจะพอใจกับ
ควำมสุขที่เรำมี  นี่ควำมสงบมันก็เป็นฤทธ์ิเดชอภิญญำอย่ำงหนึ่งของ
เรำที่เรำท ำได้  ฤทธิ์เดชอภิญญำที่แท้จริงก็ไปจำกอันนี ้ ถ้ำไม่มีอันนีเ้ป็น
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ต้นทุนเป็นหลักมันก็ไปไม่ได ้ ขอให้เรำท ำเบื้องต้นให้ปรำกฏซะกอ่น 
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สวดพระปริตร  ภำวนำ 
๓ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๑๙.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

ได้เวลำภำวนำ  กำรน่ังภำวนำน่ีล่ะเป็นหลัก  เป็นภำคปฏิบัติ
โดยตรง  กำรภำวนำเรำท ำให้ใจได้รับควำมสงบ  เป็นสมถะ  สมถะคือ  
ควำมสงบ  ปกติจิตของคนเรำมันไม่สงบมันวิ่งตำมกิเลส  ตำมรูป  ตำม
เสียง  ตำมกลิ่น  ตำมรส  ตำมเร่ืองรำวตำมปัญหำสำรพัดที่มันวนอยู่ใน
รอบวันวันหน่ึง  มันจรมำเป็นอย่ำงๆๆ คิดนู้นนี้คิดวุ่นวำยคิดสำรพัด  
ควำมนึกคิดไม่มีขอบเขตนี่ เองก่อกวนควำมสงบใจของเรำ  
พระพุทธเจ้ำท่ำนจึงให้หยุด  ให้ใจสงบอยู่อย่ำงเดยีว  ใจจะเร่ิมมีควำมสุข  
ในควำมสุขน้ันมีพลัง  ในควำมสุขน้ันมีคุณสมบัติมีควำมแนบแน่นมั่นคง  
มีควำมต่ืนเนื้อต่ืนตัว  เพ่ิมพูนสติเพ่ิมพูนสัมปชัญญะ  เพ่ิมควำมอุตส่ำห์
พยำยำมปลุกให้รู้สึกเนือ้รู้สึกตัวขึ้นมำ  สงบโร่อยู่กับสติอยูก่ับสัมปชัญญะ  
สงบอยู่กับค ำบริกรรมพุทโธๆๆ น่ีก็ยังถือว่ำอยู่ในขั้นของกำรต่อสู้  ดงึกัน
ไปดึงกันมำ  พอเขำอยู่ที่เขำจะเร่ิมอิ่มตัว  พอเขำอิ่มตัว  พุทโธๆๆ ก็ไม่
ต้องว่ำไม่ต้องด ำริ  แต่จิตก็ไม่วิ่งไปหำปัญหำ  จิตไม่ก่อกวนตัวเอง  จิต
เร่ิมมีควำมสงบ  จิตเร่ิมมีควำมสุข  ควำมสุขเหล่ำนี้เรำท ำบ่อยคร้ังเข้ำ  
เรำเพ่ิมพูนทวีคูณท ำให้จติเป็นหน่ึงเดยีวได้   

 

เมื่อจิตเป็นหน่ึงเดยีวจิตไม่มีปัญหำมำก่อกวนได้ให้จติวุ่นวำย  จิต
พร้อมที่จะท ำงำน  น่ีสมำธิของพระพุทธเจ้ำ คือ สมำธทิี่ประกอบด้วย
สติ  ประกอบด้วยสัมปชัญญะ  ประกอบไปด้วยอำตัปปะ  อำตัปปะ
ก็คือควำมประคับประคองควำมพำกควำมเพียร  จิตมีอ ำนำจสงบ  

๔.
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จติมีควำมสงบ  จิตมีควำมพร้อม  พร้อมที่จะพิจำรณำ  พร้อมที่จะ
ท ำงำนคือวิปัสสนำ  พร้อมที่จะหย่ังรู้หยั่งเห็นหลักสัจธรรม  หลักสัจ
ธรรมที่จะเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนได้ก็ต้องเป็นจิตที่มีสติ  มีสมำธิอยู่ใน
ท่ำทีที่พร้อม  พร้อมที่จะท ำงำน  เมื่อเรำให้เขำจับพิจำรณำ  จะเป็น
พิจำรณำรูปก็ตำม  พิจำรณำเวทนำ  พิจำรณำสัญญำ  พิจำรณำสังขำร  
หรือพิจำรณำวิญญำณ  พิจำรณำในแง่อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  ในแง่ 
อสุภะ  อสุภัง  ปฏิกูลโสโครก  จะให้เขำท ำงำนยังไงเขำก็พร้อมที่จะท ำ   
เพรำะเขำไม่มเีจ้ำตัวตัณหำมำก่อกวนท ำลำยควำมวุ่นวำย   

 

น่ีสมถะกับวิปัสสนำ  เกื้อกูลกันอยู่อย่ำงน้ี  เรำก็ขยับกันอยู่อย่ำง
น้ี  ขยับหลุด  ขยับมันหลุดก็ดึงเข้ำมำ  ขยับหลุดก็ดึงเข้ำมำๆ พิจำรณำอยู่
อย่ำงน้ีจัดกำรอยู่น้ีท ำงำนอยู่น้ี  ท ำงำนจนได้งำนท ำบ่อยคร้ังเข้ำก็ช ำนิ
ช ำนำญ  น่ีเป็นภำคปฏิบัติโดยแท้  เพ่ิมพูนคุณสมบัติให้กับจิตของเรำได้
เป็นอย่ำงดี  จิตของเรำก็ดีขึ้น  สมำธิของเรำก็ดีขึ้น  ปัญญำของเรำอัน
เน่ืองมำจำกสติสมำธิหนุนขึน้  ปัญญำของเรำก็ดขีึน้  ก็จะเร่ิมชัดขึน้  สิ่งที่
มืดๆ ทึบๆ ในหัวใจของเรำจะเร่ิมปลอดโปร่งจะเร่ิมมีควำมสว่ำง  เร่ิมเห็น
เหตุ  เหตุแห่งทุกข์คือตัณหำสำรพัดเป็นเหตุให้ก่อควำมทุกข์  เหตุควรไม่
ควร  เหตุเหมำะไม่เหมำะ  เหตุดีไม่ดี  พิจำรณำคลี่คลำยดู  ดูไปให้เห็น
ของจริง  พอเห็นของจริงแล้วอัตตำตัวตนอะไรต่ออะไรทั้งหลำย  ก็
มองเห็นแตเ่หตุแตป่ัจจัยของมัน  ย่อยเข้ำไปละเอียดเข้ำไปๆ ท ำลำยอัตตำ
ตัวตน  ควำมทุกข์ที่เกิดข้ึนจำกกำรที่เรำเกำะสิ่งเหลำ่น้ันมันก็จำงไป  มัน
ก็เบำไป  เอ้ำ! ให้เรำก ำหนดท ำตำมควำมสำมำรถของใครของเรำ 
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จิตออกจำกกำม 
๓ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๒๐.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

วันน้ีเป็นวันพิเศษกว่ำธรรมดำเพรำะเรำมีกำรเจริญพระพุทธมนต์  
ปริตรมงคล  ปริตรๆ สวดเพ่ือปกป้องคุ้มครอง  เอำคุณงำมควำมดีมำ
ปกป้องมำคุ้มครอง  ปริตรมงคล  คุ้มครองให้จิตของเรำเกิดควำมเจริญ
ได้รับควำมเจริญได้รับควำมรุ่งเรือง  เพรำะในระหว่ำงที่เรำเจริญที่เรำ
สวดน่ันล่ะ  เป็นกำรสวดบทธรรมะ  สวดมนต์ทุกบททุกบำทเป็นธรรมะ
ทั้งน้ันเลย  เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้ำ  เป็นภำษำบำลี  เป็นภำษำมคธ   
ถ้ำเรำแปลเป็นภำษำไทยคนไทยก็เข้ำใจรู้เร่ือง  แปลเป็นภำษำเยอรมัน  
คนเยอรมันก็ฟังเข้ำใจรู้เร่ือง  ธรรมะเป็นของกลำงๆ  สิ่งที่จะรับรู้เข้ำใจ
ธรรมะก็คือใจ   
 

ค ำว่ำ “ธรรมชำติ” ธรรมะๆ เป็นธรรมชำติ  ที่เป็นภำษำโน้น
ภำษำนี้เป็นภำษำสมมุติตำมควำมนยิมตำมควำมถนัดของแต่ละชำติ
แต่ละภำษำ  แต่เนื้อแท้ของธรรมะนั้นเป็นอันเดียวกัน  ใจรับรู้ได้  
สัมผัสได้  เช่น  อย่ำงควำมสงบอย่ำงน้ี  ที่เรำต้ังใจภำวนำ  จิตของเรำ
สงบ  คนเยอรมันก็ทรำบว่ำสงบ  คนไทยถ้ำคนไทยสงบ  คนไทยก็ทรำบ
ว่ำสงบ  อันน้ันคือตัวเนื้อแท้ของธรรมะ  ถ้ำไม่สงบคนเยอรมันก็ทรำบว่ำ
ไม่สงบ  ใจไม่สงบคนเยอรมันก็ทรำบว่ำไม่สงบ  คนไทยก็ทรำบว่ำไม่สงบ  
ใจรำคะ  ใจโทสะ  ใจโมหะ  น้ีก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่เป็นธรรมฝ่ำย
อกุศล  คนเยอรมันก็ทรำบว่ำใจมีรำคะ  ใจมีโทสะ  ใจมีโมหะ  แต่กิริยำ
อำกำรของมันเป็นอย่ำงไร  เรำเข้ำใจทรำบด้วยตัวของเรำเอง  เรำไป

๕.
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สัมผัสธรรมเหลำ่น้ันได้ด้วยใจ  ธรรมะเป็นของกลำงๆ สำมำรถสัมผัสได้
ดว้ยใจ  ใจ  คือ  ผู้รู้  รับรูรั้บทรำบ   

 

เร่ืองภำษำสมมุติเป็นเร่ืองสมมุติขึ้น  เรื่องของภำษำเป็นเรื่อง
ของกำรสมมุติขึ้น  แต่เรื่องของธรรมะนั้นเป็นเรื่องของสัจจะ  สัจจะ
คือควำมจรงิมีอยู่ปรำกฏอยู่ในโลกเป็นเรื่องของสัจธรรม  ธรรมะบท
ที่เรำสวดเน่ียะ  ธรรมะบทที่เรำสวดมีทั้งบทภำคปฏิบัติพ้ืนๆ มีทั้งบทภำค
สัจธรรม  มีทั้งบทภำคปฏิบัติ  มีทั้งภำคสัจธรรม  มีทั้งภำคต่อสู้กันกับ
กิเลส  บทที่เรำสวดเช่นอย่ำงสูตรน้ันอย่ำงน้ันๆ เหมือนอย่ำงสูตรชัยยะๆ 
เน่ียะ  คือเรำชอบชัยชนะ  ชัยยะๆ คือชัยชนะ  ชนะอันโน้น  ชนะอันน้ี  
ชนะสำรพัด  คนเรำชอบชนะ  แตค่วำมชนะที่แท้จริงก็คือเรำตอ้งต่อสู้และ
มีก ำลังมำกกว่ำได้ชัยชนะนัน้แหละคือชัยยะๆ แท้ๆ เลย   

 

เรำหวังจะชนะควำมโลภควำมโกรธ  ชนะควำมหลง  ชนะกิเลส
ตัณหำ  ชนะโรคภัยไข้เจ็บ  ชนะควำมอุปสรรคควำมขัดข้องทั้งหลำย 
ทั้งปวงเรำชอบ  เรำชอบอย่ำงน้ี  เร่ืองชัยชนะเป็นเรื่องที่เรำจะตอ้งต่อสู้ถึง
จะไดรั้บชัยชนะเหมือนอย่ำงพระพุทธเจ้ำ  ท่ำนต่อสู้ชนะพญำมำรนั่น
ล่ะ  แต่กำรต่อสู้ของพระองค์ท่ำนไม่ได้เอำอะไรมำต่อสู้   อำศัย
บุญญำบำรมีที่สร้ำงสมอบรมไว้นั้นล่ะมำเป็นกรอบก ำบัง  ไม่ให้มำร
เหล่ำนั้นเล่นงำนพระองค์ได้  ในที่สุดพญำมำรก็ท ำอะไรพระองค์ไม่ได้  
วันที่พระองค์จะตรัสรู้ธรรมะนั่นแหละก็คือชัยชนะ  อันนีเ้รำไม่ได้สวดบท
พำหุงฯ ถ้ำเรำสวดบทพำหุงฯ น้ันพระพุทธเจ้ำชนะอะไรล่ะ ๗ อย่ำง ๘ 
อย่ำง  ชนะช้ำง  ชนะนำงจิญจมำณวิกำ  ชนะสัจจกนิครนถ์  ชนะอะไรต่อ
อะไรหลำยอย่ำงในบทพำหุงฯ ที่เรำสวด  น้ีคือชัยชนะ  ลว้นแต่เป็นวิธกีำร



65จาริกบุญ เยอรมัน

๕

จิตออกจำกกำม  
 

เพ่ือที่จะเอำชนะควำมช่ัวร้ำยในใจของเรำเอง  แต่กำรที่เรำจะชนะแต่ละ
อย่ำงแต่ละอย่ำงน้ัน  เรำจะต้องมีพลังมำกกว่ำ  เหมือนเรำต้องกำรให้ใจ
เรำสงบน้ันแหละ  ถ้ำสติของเรำไม่มำก  สัมปชัญญะของเรำไม่มำก  
ควำมต่ืนตัวของเรำไม่มำก  ควำมเพียรประคับประคองของเรำไม่มำก  
เรำก็ชนะอำรมณ์ฝ่ำยกิเลสไม่ได้  มันดึงจิตของเรำไปปรุงไปนึกไปคิดไป
อะไรต่ออะไร  จิตของเรำจะสงบก็สงบไม่ได้มันเกี่ยว  ข้องกันหมดแหละ  
เอำแค่นีก้่อน...พูดไปมำกมำยเยอะแยะลมืคนแปล   

 

กำรสวดนั้นเป็นควำมทรงจ ำเป็นกำรจ ำ...เข้ำกัน  ท่องบ่น
สวดมนต์  ภำวนำ  มันเป็นเครื่องอบรมจิต  ตะล่อมลงมำที่น่ังภำวนำ  
ตะลอ่มลงมำที่ภำวนำ  เหมือนอย่ำงที่เรำภำวนำเมื่อกีนี้้ ๔๕ นำที  น่ี ๔๕ 
นำที  ถ้ำหำกเรำมีสติกล้ำกว่ำ  มีสัมปชัญญะดีกว่ำเหนือกว่ำกิเลส  
เรำก็สำมำรถเอำชนะกเิลสได้  กิเลสไม่สำมำรถจะดึงเอำจิตของเรำ
ไปนึกไปคิดไปปรุงโน้นปรุงนี้ได้  เรำให้เขำอยู่กับค ำว่ำพุทโธๆๆ เขำก็จะ
อยู่อย่ำงน้ัน  หรือไม่ก็ก ำกับด้วยลมหำยใจเข้ำออก  หำยใจเข้ำ  พุท  
หำยใจออก  โธ  หรือจะดูลมอย่ำงเดยีว  ลมเข้ำก็รู้ว่ำเข้ำ  ลมออกก็รู้ว่ำ
ออก  หรือไม่ลมเข้ำลมออกก็ก ำกับด้วยพุทโธ  ลมเข้ำพุท  ลมออกโธ  
พุทโธๆๆ จิตจะเร่ิมสงบ  สงบไปเร่ือยๆ ถ้ำสติควำมต่ืนเนื้อต่ืนตัวของเรำ
ไมด่ ี จิตของเรำก็ถูกกเิลสดงึไป  ดึงไปนึกไปคิดไปปรุงเร่ืองปัญหำสำรพัด
ที่มันจะพำจิตของเรำไปนึกไปคิดไปปรุง  อันน้ันเป็นพลังของกิเลสมันดึง
ไป  เรำไม่ไดชั้ยชนะจำกกิเลสเลยแหละ  แตถ่้ำเรำก ำลังมำกกว่ำเรำได้ชัย
ชนะ  จิตของเรำจะสงบ  พอเร่ิมสงบ  เร่ิมสงบจิตของเรำจะเร่ิมอิ่มไป
เร่ือย  อิ่มไปเร่ือยๆ  ถึงแม้ว่ำจะไม่บริกรรมพุทโธๆๆ จิตก็ไม่ไป  ไม่นึกไม่
คิดไม่ปรุงเพรำะมีควำมสงบ  มีควำมเอิบอิ่ม  มีควำมสุข  น่ีคืออำนุภำพ
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ของควำมสงบ 
 

เหมือนเรำเร่ิมรับประทำนอำหำรพอเรำเร่ิมรับประทำนไป  เร่ิม
รับประทำนไปๆ ก็จะเร่ิมอิ่มไปเร่ือยๆ พออิ่มเต็มที่   เรำก็ไม่ต้องรับประทำน 
อำหำร  ไม่ต้องหยิบเข้ำปำก  ไม่ต้องหยิบเข้ำปำกเพรำะมันอิ่มเต็มที่แล้ว  
ที่เรำบริกรรมพุทโธๆๆ คือจิตของเรำมันยังไม่อิ่ม  อำรมณ์ที่เป็นธรรมะ
จิตของเรำมันยังไม่อิ่ม  เรำพุทโธเข้ำไปเร่ือย  พุทโธๆๆ ถึงเต็มที่  แต่ละ
คร้ังแต่ละขณะจะต้องมีสติสัมปชัญญะก ำกับดูแล  อันนี้เป็นผู้ก ำกับงำน  
ก ำกับดูแลงำน  ถ้ำเรำไม่มีสิ่งเหล่ำน้ีหรือสิ่งเหล่ำนี้มีก ำลังไม่พอ  ก็คุม
งำนไม่ได้คุมงำนไม่อยู่  จิตจะไม่สงบ  เมื่อคุมงำนอยู่  จิตเร่ิมอยู่  จิตเร่ิม
สงบไม่จ ำเป็นจะต้องพุทโธแล้ว  จนจิตทิ้งค ำบริกรรมค ำว่ำพุทโธๆ จิตก ็
ไม่ไปไหนอยู่กับเนือ้กับตัวของเรำตลอด  จิตสงบ  สงบไปเร่ือยๆ สงบจน
ทิ้งปีติเหลอืแตค่วำมสุขเอกัคคตำ  จนเหลอืแตเ่อกัคคตำกับอุเบกขำ  จิต
ไม่มีกิริยำอำกำร  โร่สว่ำงไสวอยู่ถึงควำมสงบ  จิตถึงควำมสงบ  เรำ
สำมำรถท ำได้  เรำพิสูจน์ได้  ต้องอำศัยควำมอุตส่ำห์พยำยำมอย่ำงย่ิง
เหมือนกัน  กว่ำเรำจะต่อสู้กับพลังของกิเลสในหัวใจของเรำได้   ใคร
สำมำรถท ำได้  คนน้ันมีพ้ืนเพมีจริตนิสัยมีคุณสมบัตขิองจิตที่ดีเย่ียม  เอำ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไดท้ั้งทำงโลกและทำงธรรม   

 

ทำงธรรมถ้ำหำกจิตของเรำเร่ิมสงบ  เรำสำมำรถพิจำรณำให้มี
ควำมก้ำวหน้ำได้  แต่ถ้ำจิตของเรำไม่สงบมันจะไม่ก้ำวหน้ำแล้ว  ไม่
ก้ำวหน้ำ  คือ  พัฒนำไมข่ึน้  พัฒนำไมไ่ปหน้ำไม่มำหลังเพรำะจิตยังวุ่นอยู่
กับเร่ืองกำม  จิตไม่ทิ้งกำม  กำยยังไม่ออกจำกกำม  จิตยังไม่ออกจำก
กำม  เรำพัฒนำอะไรก็ไม่ขึ้น  เพรำะฉะน้ัน  ท่ำนจงึให้ท ำใจให้ได้รับควำม
สงบ  โยมก็ท ำให้สงบได้  พระก็ท ำให้สงบได้  ถือศีล ๘ ถือศีล ๕ ศีล ๘ 
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ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ สำมำรถต้ังใจท ำให้สงบระงับได้  เมื่อจิตสงบระงับ
สำมำรถพิจำรณำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำได้  กำยออกจำกกำม  จิตออก
จำกกำม  เหมือนกับเรำเอำไม้แห้งไปสีให้เกิดไฟ  ไฟพร้อมที่จะเกิดได้
เพรำะไม้มันแห้ง  มันไม่ใช่ไม้เปียกไม้สด  ถ้ำกำยยังไม่ออกจำกกำม  จิต
ยังไม่ออกจำกกำม  แสดงว่ำเหมือนกับเรำเอำไม้สดชุ่มด้วยยำงมำสีให้
เกิดไฟเกิดไฟได้ยำกน้ีเป็นอุปมำ  พูดไปแล้วมันหยุดยำกนะ  หยุดยำก  ไอ้
คนแปลน่ีไม่ไหว   

 

เมื่อเรำท ำจิตให้ได้รับควำมสงบ  สงบมำกสงบน้อยเป็นพื้นเป็น
บำทเป็นฐำนของจิต  จติสงบคือ  จติออกจำกกำม  จติไม่สงบคือ  จิต
วุ่นวำยอยู่กับกำม  ค ำว่ำ “กำม” ก็คือ  รูปสิ่งที่เป็นรูป  เป็นเสยีง  เป็น
กล่ิน  เป็นรส  เป็นสัมผัสน้ันแหละเขำเรียกว่ำกำม  กำมคุณๆ จิตของเรำ
มันไมส่งบเพรำะมันวิ่งไปยุง่กับกำมคุณ  เขำเรียกว่ำจิตยังไมอ่อกจำกกำม  
พอจิตเรำเร่ิมสงบ  จิตจะเร่ิมออกจำกกำม  จิตจะไม่ติดกับรูป  กับเสียง  
กับกลิ่น  กับรส  กับสัมผัส  เรำให้เขำอยู่กับค ำว่ำพุทโธๆๆ เขำก็อยู่อย่ำง
น้ันแหละ  สงบมีปีติมีควำมสุข  จนถึงขั้นเหลือแต่อุเบกขำ  อุเบกขำกับ
เอกัคคตำ  จิตวำงเฉย  โร่อยู่กับอำรมณ์  สว่ำงไสวอยู่ขำ้งในจิต  คือจิตมี
ควำมสงบแนบแน่นมั่นคงจิตถึงขนำดน้ันแล้ว  เรำเรียกว่ำจิตออกจำก
กำม  จิตไม่ติดกับกำม  จิตออกจำกกำม  ถ้ำจิตยังไม่ออกจำกกำม  เรำ
จะพัฒนำจิตให้เป็นไปในธรรมะที่สูงมำกไปกว่ำน้ัน   พัฒนำไปได้ยำก  
ท่ำนเทียบเหมือนกับว่ำไม้สด  ไม้ชุ่มดว้ยยำง  เรำเอำมำเสียดสกีันให้เกิด
ไฟ  มำถูให้เกิดไฟ  ไม้มันสดมันชุ่มด้วยยำง  ควำมสดของมันนี้เป็น
ปฏิปั กษ์กับไฟ  มันเกิดไฟได้ยำก  เรำจะท ำควำมเพียรอย่ำงไงก็แล้วแต่    
พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงตรัสว่ำ  เหน่ือยเปล่ำๆ เหน็ดเหน่ือยเปล่ำ  กำย 
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ยังไม่ออกจำกกำม  หมำยควำมว่ำ  เรำอยู่บ้ำนอยู่เรือนมีลูกมีผัวมีเมีย  
คลุกคลกีันอยู่ในครอบครัว  ท่ำนเรียกว่ำกำยยังไมอ่อกจำกกำม  จิตยังไม่
ออกจำกกำมก็คือ  จิตคิดแต่เร่ืองรูป  เร่ืองเสียง  เร่ืองกลิ่น  เร่ืองรส  
เร่ืองลูก  เร่ืองผัว  เร่ืองเมีย  เร่ืองท ำมำหำกิน  เร่ืองสำรพัด  ท่ำนเรียกว่ำ
จิตยังไมอ่อกจำกกำม  เรำยังไม่ออกจำกกำม  แตเ่รำสำมำรถเอำจิตออก
จำกกำมได ้ เหมือนอย่ำงที่พวกเรำมำนั่งภำวนำให้ใจเรำสงบ  เรำอยู่บ้ำน
อยู่ช่อง  มีลูกมีผัวมีเมียน้ีแหละ  แต่เรำอำศัยกำลเวลำบำงครำว  เรำมำ
ภำวนำให้จิตได้รับควำมสงบ  สงบได้ไหม? สงบได้   ในสมัยพระ
พุทธกำลก็มีตัวอย่ำงมำกมำย  สมัยปัจจุบันน้ีก็มีตัวอย่ำงมำกมำยที่
ฆรำวำสปฏิบัติธรรมแล้วได้รับควำมสงบ  ได้มรรค  ได้ผล  มี
มำกมำยเยอะแยะ  เอำแค่นีก้่อน   

 

จิตจะสงบ  เรำต้องท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง  ต้ังสติจดจ่อต่อเน่ือง
ยำวไปเร่ือย ๕ นำที ๑๐ นำที  ต้ังควำมพยำยำมต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ พอถึง
ที่เขำก็จะเร่ิมทิ้งอำรมณ์  เขำก็จะเร่ิมสงบ  พอสงบก็ออกจำกกำม  เรำ
เป็นฆรำวำสน้ีแหละ  เรำเอำจิตออกจำกกำมได้  จิตออกจำกกำมก็
ต่อเมื่อจิตของเรำสงบ  เมื่อจิตเรำสงบแล้วจิตก็จะออกจำกกำม  ถึงขั้น
น้ันแล้วเรำสำมำรถพัฒนำไปได้  เรำเป็นฆรำวำสเรำสำมำรถท ำจติให้
ออกจำกกำมได้  ออกจำกบ้ำนมำเป็นพระเป็นเณรอยู่วัดแล้วก็ตำม  
ถ้ำไม่พยำยำมท ำใจให้ได้รับควำมสงบก็หมำยควำมว่ำ  จิตยังไม่
ออกจำกกำม  จะพัฒนำให้ถึงธรรมเบื้องสูงมันก็เป็นไปได้ยำก   

 

เหมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยำง  เอำมำสีกันให้เกิดไฟเน่ียะ  เกิดได้
ยำก  พระพุทธเจ้ำท่ำนจึงใช้ค ำว่ำเหน่ือยเปล่ำๆ ไดรั้บผลเป็นวิบำกกรรม
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สะสมกรรมอยู่  แต่ว่ำโอกำสที่จะเห็นสัจธรรมต่อหน้ำจ ำเพำะหน้ำเห็น
ไม่ได้  เห็นยำก  พอจิตออกจำกกำมแล้วน้ี  จะต้องมำท ำอย่ำงถูกต้อง
ตำมวิธอีีก  เหมือนกับไม้สดเหมือนกับไม้แห้ง  เอำไมแ้ห้งๆ มำสกีันให้เกิด
ไฟต้องสีให้ถูกวิธี  เรำรู้วิธีกำรปฏิบัติ  ศีล  สมำธิ  ปัญญำมำพิจำรณำเพ่ือให้
เห็นหลักอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  พิจำรณำรูปธรรม  พิจำรณำนำมธรรม  
พิจำรณำถูกต้องตำมหลักตำมวิธีกำร  ตำมอริยมรรคมีองค์ ๘ พิจำรณำ
ไปๆ แล้วก็หยุด  พิจำรณำไปๆ แลว้ก็หยุด  เหมือนเอำไม้แห้งสกีัน  สีๆๆ 
แล้วก็หยุด  กำรเสยีดสีท ำให้เกิดไฟ  พอเรำหยุดไฟมันก็หมดไปแลว้  คิด
ได้อีกก็สีขึ้นมำอีก  โอกำสที่จะได้ไฟใช้มันไม่ได้  น่ีวิธีที่ ๓ วิธีที่ ๔ 
หมำยควำมว่ำจิตสงบแลว้  พิจำรณำ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  พิจำรณำ
รูปธรรม  พิจำรณำนำมธรรม  พิจำรณำอย่ำงต่อเน่ืองไม่หยุด  หนักหน้ำ
เข้ำไปเร่ือย  ต่อเน่ืองเข้ำไปเร่ือย  สม่ ำเสมอเข้ำไปเร่ือย  ถ้ำเรำจะเทียบก็
เหมือนกับเรำสีให้เกิดไฟเน่ียะ  พอรู้สึกว่ำควำมร้อนมันมำกขึ้นๆๆ ท ำให้
เกิดเขม่ำด ำๆ เกิดควันขำวๆ เกิดถ่ำนแดงๆ ตอนน้ีละ่หยุดไม่ไดแ้ล้ว  หยุด
ไม่ได้แล้วล่ะ  เอำจนพร่ึบ! ได้ไฟใช้  แต่ถ้ำเกิดถ่ำนแดงๆ แล้วหยุดอีก  
ควำมรอ้นมันก็จะหมดไปอีกแล้ว  มำคิดได้อีกสีอีกมันก็อยู่แค่น้ีแหละ   

 

เพรำะฉะนั้น  ครูบำอำจำรย์ท่ำนเอำเป็นเอำตำยสู้ตรงน้ีแหละ  
ไอ้ตรงที่จะได้ไฟ  ไฟก ำลังจะเกิด  หยุดไม่ได้ๆ เคยหยุดแล้วเสียเวลำไป
แล้ว  เคยหยุดแล้วเสียเวลำไปแล้ว  เอำเป็นเอำตำยสู้อยู่ตรงนี้แหละ  ที่
ท่ำนว่ำเอำเป็นเอำตำยสู้  จนกว่ำจะมีญำณทัสสนะเกิดขึน้ในหัวใจของเรำ
เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  รู้ว่ำอะไรเป็นอะไร  อะไรเป็นหลักเป็นสัจธรรม  
อย่ำงไงๆ เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนที่ท่ำนเรียกว่ำญำณทัสสนะ  เกิดทั้งรู้ทั้งเห็น   
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“ทัสสนะ” แปลว่ำ  ควำมเห็น  “ญำณ” คือควำมรู้  ทั้งรู้ทั้งเห็น
จ ำเพำะหน้ำ  ได้ไฟใช้  ได้ไฟใช้  อันนี้เป็นอุปมำที่ท่ำนเอำมำเทียบท ำให้
เรำมำเทียบเคียงได้ว่ำ  เรำเป็นประเภทไม้สดชุ่มด้วยยำง  หรือเรำเป็น
ประเภทไม้สดด้วย  ชุ่มด้วยยำงด้วย  แล้วแช่ในน้ ำอีก  หรือเรำเป็น
ประเภทไม้แห้งสีไปแล้ว  สีๆ แล้วก็หยุด  สีๆ แล้วก็หยุด  แต่ถ้ำเป็น
ประเภทไม้แห้งสีแล้วก็หนักหน้ำไปเร่ือยๆ จนได้ไฟใช้  อันน้ันเขำจะรู้ตัว
ของเขำเอง  เคยพลำดแล้ว ๑ ครัง้ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้  เข็ดหลำบ  น้ีแหละเอำ
เป็นเอำตำยสู้มันเป็นเกณฑ์วัดว่ำเรำสำมำรถทดสอบตัวเรำได้ว่ำ   เรำ
สำมำรถท ำได้ขนำดไหน? ธรรมะจะเกิดข้ึนในหัวใจขั้นไหนระดับไหน? อัน
นีเ้ป็นอุปมำที่พระพุทธเจ้ำท่ำนเอำมำสอนเหมือนกัน  เพรำะฉะนั้น  พวก
เรำไมเ่สยีเปรียบพวกเรำเป็นฆรำวำส  พระต่ำงหำก  ถ้ำมำอยู่อยำ่งนี้แล้ว
ไม่พยำยำมเอำใจออกจำกกำมเสียเปรียบ  ชำวบ้ำนพยำยำมท ำใจออก
จำกกำมได้  กำยยังไม่ออกจำกกำม  แต่สำมำรถเอำใจออกจำกกำมได้  
ท ำใจให้สงบได้  สำมำรถท ำมรรคท ำผลให้เกิดขึน้ได้   

 

เหมือนอย่ำงวิสำขะเศรษฐีน้ันแหละ  ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ำ  
ไปฟังแล้วก็ท ำไปบ่อยคร้ังๆๆ จนมำถึงระยะหน่ึงไปวัด  ฟังธรรมแล้วได้
บรรลุเป็นพระอนำคำมี  พอกลับบ้ำนมำก็บอกภรรยำ  เออ! อันน้ันเรำก็
ให้เธอๆ เรำเคยเกี่ยวข้องกัน  เรำเคยท ำอย่ำงน้ันกัน  เคยเกี่ยวข้องกัน  
เคยคลุกคลกีัน  เคยนอนด้วยกัน  เคยอะไรด้วยกัน  บอกต่อไปนี้เลิก  ไม่
เกี่ยวข้องกันและจะไมยุ่่งกันแล้ว  เพรำะถึงขัน้อนำคำมีแล้วจะไมเ่กี่ยวข้อง
กัน  จะไม่มีควำมส ำคัญเกี่ยวกับเร่ืองรูปผู้หญงิ  รูปผู้ชำยแลว้แหละ  คือ
จิตมันพ้นไปหมดแลว้แหละ  น่ีท่ำนเป็นฆรำวำสอยู่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนะ  
พอเมียได้ยินอย่ำงน้ันแหละ  เมียภรรยำก็คือนำงธัมมทินนำ  เมียเลยขอ
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ไปบวช  เมียเลยไปบวชเสร็จแล้วไปต้ังใจปฏิบัติได้เป็นพระอรหันต์ก่อนผัว
เลยทีน่ีเห็นมั้ย? มีควำมสำมำรถแต่ผู้ชำยที่ไหน  ผู้หญงิก็สำมำรถ  เมียได้
บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อน  ทีน่ีพอเมียกลับมำแลว้มำถำมปัญหำกัน  ฟัง
สนุกมำกเลย  เรำเคยฟังธัมมทินนำกับวิสำขะเศรษฐีมำสนทนำธรรมกัน  
อันน้ีเป็นข้อเปรียบเทียบว่ำกำรตั้งใจปฏิบัติอย่ำงเดียวไม่ส ำคัญว่ำเป็น
พระ  เป็นฆรำวำส  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบำสก  อุบำสิกำ  สำมำรถรับ
ธรรมะของพระพุทธเจ้ำได้เหมือนกันหมด  แต่ศีลเรำต้องถึงพร้อม  
ศีลหนุนสมำธ ิ สมำธิหนุนปัญญำจึงจะสำมำรถเป็นไปได้   

 

หน้ำที่ของเรำก็คือต้องท ำ  ท ำให้มำกเจรญิให้มำก “ภำวิตำ   
พหุลีกตำ” ท ำให้มำกเจรญิให้มำก  แต่ว่ำกำรท ำให้มำกเจริญให้มำกนี้
ไมใ่ช่ว่ำท ำแลว้จะได้เท่ำกันจะได้เหมือนกัน  บำงคนส่ังสมมำมำก  บำงคน
สั่งสมมำน้อย  บำงคนสั่งสมมำมำก  แต่ถ้ำยังท ำไม่มำกเจริญไม่มำก
ในปัจจุบันนี้ก็เป็นกำรถ่วงเหมือนกัน  บำงคนท ำมำน้อย  แต่มำ
ทรำบอย่ำงนี้แล้ว  กระตือรือร้นก็ท ำให้มำกเจริญให้มำกเหมือน
อย่ำงเรำรู้จักเส้นทำงดีเสียแล้ว  เรำก็วิ่งเอำเลยแทนที่เรำจะค่อยๆ 
เดิน  เรำก็วิ่งเอำเลย  ท ำให้มำกเจริญให้มำกเหมือนกับเรำถูไม่ยอมหยุด
ถูๆๆ พร่ึบ! ไฟติด  ควำมรู้ควำมเข้ำในใจของเรำ  ตปธรรมข้ำงในใจของ
เรำ  ก็ต้องอำศัยกำรท ำอย่ำงต่อเน่ืองไม่ยอมหยุด  ท่ำนใช้ค ำว่ำ  ภำวิตำ  
พหุลกีตำ  ท ำให้มำกเจริญให้มำก   

 

เหมือนหลวงปู่เสำร์  มีคนถำมว่ำ  ท่ำนสอนให้ภำวนำพุทโธๆๆ 
แล้วไดอ้ะไร? พุทโธแลว้เห็นอะไร? ไมต้่องถำม  ไปท ำ  ท ำให้มำกเจริญให้
มำก  เป็นประมำณที่ว่ำท ำให้มำกเจริญให้มำก  เสร็จแล้วจะได้ผลตำม
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ควำมสำมำรถตำมควำมตัง้อกต้ังใจท ำน่ันเอง  น้ีคือหน้ำที่ของพวกเรำทุก
คน  เรำรู้จักข้อประพฤติปฏิบัติแล้วก็ท ำให้มำกเจริญให้มำก  ท่ำนจึงท ำ
ศีลให้ย่ิงเป็นอธิศีล  สมำธิก็ท ำให้ย่ิงให้เป็นอธิจิต  ปัญญำก็เจริญให้ย่ิงจน
เป็นอธิปัญญำ  จนกว่ำจะเกิดปัญญำญำณ  จนกว่ำจะเกิดวิปัสสนำญำณ  
เรำเร่ิมหัดท ำไปเร่ือยๆ เป็นปัญญำ  ท่ำนเรียกว่ำใช้ปัญญำๆ หรือเจริญ
วิปัสสนำๆ จนเกิดควำมรู้  เกิดควำมเห็น  เกิดควำมเข้ำใจ  เป็นปัญญำ-
ญำณ  เป็นวิปัสสนำญำณ  ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้ำใจ  ธรรมะเหล่ำน้ันพึง
เกิดขึ้นในหัวใจปัญญำเกิดขึน้ในหัวใจ  เห็นอะไรเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็น
ตะไปหมด  สัจธรรมที่เรำยืนเดินน่ังนอน  ที่น่ังทับนอนทับยืนทับนี้แหละ  
เรำจะเห็นเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะ  แต่ต้องอำศัยอยู่บนพื้นฐำนท ำให้
มำกเจริญให้มำก  อ้ำว! ไปท ำให้มำกละ่ทีน้ี  หำ! ไปท ำให้มำกหรือไปนอน
ให้มำก ท ำให้มำกแล้วผลมันเกิดขึ้นอย่ำงไรเรำก็จะทรำบเรำเอง ปัจจัต
ตังๆ ท ำจนควำมโลภ  ควำมโกรธ  รำคะ  ตัณหำมันจำงไปๆ บำงไปๆ เบำ
ไปๆ เหือดไปแห้งไป  ส ำรอกจนเหือดไปแห้งไปๆ จำกไม้สดๆ ส ำรอกจน
เหือดจนแห้งไป  ถูจนกว่ำจะไฟลุก  วันน้ีเอำแค่น้ี  พรุ่งนี้จะมีเดินทำงแต่
เช้ำ  อ้ำว! ไปท ำ  มีปัญหำอะไร  เดี๋ยวถำมอำจำรย์เนี่ยะ 
 

พระฝรั่ง : ผมจะรอจนหลวงพ่อจะกลับมำครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เออ! เดี๋ยวกลับมำอีก  เรำค่อยมำคุยกัน  เรำท ำ
แบบที่เรำท ำมำแบบน้ันแหละที่อำจำรย์พำท ำมำท ำเร่ือยๆ ท ำต่อเน่ือง
จะต้องอำศัยกำรสั่งสมมำ  กำรอบรมก็เหมือนอย่ำงเรำสะสมทรัพย์น้ัน
แหละ  มีสิบ  มีร้อย  มีพัน  มีหมื่น  มีแสน  มีล้ำนเพ่ิมเข้ำไปเรื่อยๆ ขึน้อยู่
กับกำรเสำะแสวงหำและเก็บสะสม  ควำมเพียรท ำให้มำกเจริญให้มำก  
ในระหว่ำงที่เรำก ำหนดจดจ่ออยู่  ภำวนำปธำน  อนุรักขนำปธำน  หมั่น
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รักษำของเก่ำด้วย  ของใหม่เรำก็ท ำเพ่ิมด้วย  เป็นภำวนำปธำน  อนุรักขนำ- 
ปธำน  ในระหว่ำงที่เรำท ำน้ันแหละ  สังวรปธำนก็เป็นไปในตัว  ปหำน-
ปธำนก็เป็นไปในตัว  คือเพียรสังวรระวัง  และก็เพียรละ  และก็เพียร
ภำวนำ  ภำวนำอย่ำงเดยีว  พุทโธๆๆ คุณสมบัติมันเกิดขึ้นได้  พร้อมกัน
สำมอยำ่งสี่อย่ำง  ละช่ัวแลว้ก็ท ำดี  พอสมควรแก่เวลำ  ยุติแค่น้ีเนำะ..... 
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๖

อบรมภิกษุ-ภิกษุณี  
 

อบรมธรรมะภิกษุ-ภิกษุณี 
วันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๑๙.๐๐ น. ณ วัดเมตตำวิหำร 

 
   

พระอำจำรย์บุญมี : วันน้ียินดพีอใจมำก  ท่ำนพระอำจำรย์รอนบวชที่วัด
ป่ำบ้ำนตำด  เคยอยู่ด้วยกันที่วัดถ้ ำเต่ำที่วัดอำตมำ  นิมนต์ให้มำที่วัด 
มุตโตทัยเพ่ือพูดคุยธรรมะและได้แจกจ่ำยธรรมะ  เรำก็ยินดีมำ  มำยำก
มำล ำบำกมำก  น่ังเคร่ืองบินลุ๊กฮันซำ ๑๒ ช่ัวโมงมำลงที่แฟรงค์เฟริต  
ขึ้นเคร่ืองต่อไปลงที่โนนเบิร์ก  น่ังรถยนต์ไปที่วัดมุตโตทัยอีกเป็นเวลำ
ช่ัวโมงกว่ำ  ก็ไปเห็นหมู่เพ่ือนอยู่ที่วัดช่ือมุตโตทัย  บรรยำยกำศดีมำก  
เป็นป่ำ  เป็นบริเวณ  เป็นที่อยู่  เป็นที่พัก  เป็นที่อำศัย  และพระเณรที่อยู่
มีท่ำนจัตตะมะโลกับท่ำนแมททิโก  อยู่สององค์กับท่ำนพระอำจำรย์รอน  
กันตะธัมโม  อยู่ด้วยกันสำมองค์  ก็เลยไปพักอยู่ที่น่ันสองคืน  

 

ที่วัดมุตโตทัย  รุ่งขึ้นวันที่สอง  ตอนเช้ำก็บิณฑบำต  บุฟเฟ่ต์ใน
ครัว  ฉันเสร็จแล้วก็พูดคุยธรรมะสู่กันฟัง  ตอนค่ ำวันที่สองมำรวมกันท ำ
วัตรสวดมนต์แลว้ก็พูดธรรมะสูก่ันฟัง 

 

 รุ่งขึ้นวันที่สำม  เมื่อวำน...ตอนเช้ำก็บิณฑบำต  ฉันเสร็จแล้วก็พูด
ธรรมะสู่กันฟัง ตอนค่ ำ...เมื่อวำน  สวดพระปริตรมงคล  เสร็จแล้วน่ัง
ภำวนำพูดธรรมะสูก่ันฟัง 
 

 วันน้ีเป็นกรณีพิเศษ  รุ่งขึ้นของวันน้ี  พระอำจำรย์รอนพำมำ
ต้ังแต่ตีสำม  ลุกต้ังแต่ตีสำม  วิ่งรถมำฉันภัตตำหำรที่ไหนไม่รู้จ ำไม่ได้  
ฉันภัตตำหำรเสร็จ  แวะไปดูปรำสำทเรำคิดว่ำจะไปง่ำยๆ ไปล ำบำกมำก  
โอ้! เกือบไม่ไป  อุตสำห์ไป  ใกล้จะถึงแล้วๆ ไปทั้งขึ้นทั้งคนมำกทั้งอะไร

๖.
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ต่ออะไรมำก  อุตสำห์แบกสังขำรร่ำงกำย  ก็สงสำรตัวเองมำกเหมือนกัน  
ไปดูปรำสำท  ควำมรู้สึกเรำก็ไม่รู้จะดูเอำอะไร  ก็เห็นร่องรอยของผู้มี
ควำมสำมำรถไปสร้ำงไปท ำเอำไว้  ผู้มีอ ำนำจ  มหำกษัตริย์  ท่ำนจัด  
ท่ำนสร้ำง  ท่ำนท ำ  เรำก็ไปดู  เสร็จแล้วก็ลงมำที่น่ี  ท่ำนรอนว่ำจะมำถึง
หกโมงเย็น  แตเ่รำก็มำก่อนเวลำ  ก็มำถึงเที่ยงแล้วก็เข้ำพัก  เข้ำไปก็ไมไ่ด้
พักหรอก  ไปน่ังพักเอำ  น่ังแบบน้ีแหละ  อำกำศก็พอดีๆ ตอนเย็นวันนี้
ก่อนเวลำที่เรำจะมำที่น่ี  ก็เดินดูตรงน้ันตรงน้ี  ท่ำนญำณโพธิพูดคุยน่ัน
พูดคุยน้ีสู่กันฟัง  เดนิดูตรงน้ันตรงน้ี  ก็ช่ืนชมยินดี  และทรำบว่ำวันพรุ่งนี้
เป็นวันครบรอบ ๒๐ ปีของวัดน้ี  ก็ยินดีมำกกับที่หมู่เพ่ือนได้มำสร้ำงวัด
อยู่ตรงน้ี 
 

 ได้เวลำหน่ึงทุ่มตำมที่ นัดกันกับพระอำจำรย์รอนกับท่ำนญำณโพธิ   
ได้เวลำหน่ึงทุ่มก็พำกันลงมำที่น่ี  ก็ระเบียบที่น่ีก็น่ำจะเหมือนกับมุตโตทัย  
มำท ำวัตรสวดมนต์และก็น่ังภำวนำ  ก็เหมือนกับเรำที่ไดน่ั้งภำวนำเสร็จไป
แล้ว  และก็ยินดีมำกมีโอกำสมีโชคดีได้เห็นมีนำงภิกษุณีด้วย  ภิกษุณีใน
สมัยพุทธกำลเรำไม่เคยเห็น  เรำเกิดไม่ทัน  มำถึงตรงนี้ตอนนี้เรำเห็นมี
ภิกษุณีด้วย  ภิกษุณีอยูใ่กลอ้ยู่ไกลเท่ำไหร่  ภิกษุณีอยูเ่ยอะเท่ำไหร่แถวนี้?  
 

พระอำจำรย์รอน : ๔ องค์ครับ  
 

พระอำจำรย์บุญมี : วัดอยู่ไกลเท่ำไหร่?  
 

พระอำจำรย์รอน : ครึ่งช่ัวโมงครับ   
 

พระอำจำรย์บุญมี : ทรำบว่ำไปบวชมำจำกศรีลังกำ  ศรีลังกำที่ลัมโบลำ
เรำเคยไป  เรำเคยไปที่ลัมโบลำ  ก็น่ีแหละเป็นต้นตอบวชภิกษุณี  พวก
เรำทั้งหลำยทุกคนแสวงหำควำมสุข  พระเจ้ำพระสงฆ์เหมือนกันที่



77จาริกบุญ เยอรมัน

๖

อบรมภิกษุ-ภิกษุณี  
 

๑. หลวงตำมหำบัว  ญำณสัมปันโน 

เป็นพระภิกษุ  ไม่ว่ำจะเป็นภิกษุที่บวชที่ศรีลังกำก็ตำม  บวชที่
เมืองไทยก็ตำม  แล้วพวกเรำเป็นภิกษุณีก็ตำม  พวกเรำก็สมมติ
เรียกกันว่ำเป็น  ภิกษุ  ว่ำเป็น  ภิกษุณี  แล้วก็ว่ำเป็น  อุบำสก  
อุบำสิกำ  สรุปลงแล้วก็เป็น  พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้ำองค์
เดียวกัน 
 

 ก่อนจะพูดธรรมะต่อไปน้ี  อยำกถำมซะก่อนเพ่ือเป็นแนวทำง  
อยำกถำมท่ำนญำณโพธิรวมทั้งภิกษุณีดว้ย  ที่เรำท ำกิจวัตรประจ ำวันอยู่
ตรงน้ีท ำอะไรกันบ้ำง? แล้วกำรปฏิบัตเิจริญสมำธ ิ เจริญวิปัสสนำ  มีแนว
ปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง? พูดให้ฟังพอเป็นแนวทำง  แล้วเรำก็จะได้พูดธรรมะ
เสริมตำมที่เรำอยู่เมืองไทย  เมืองไทยเป็นพุทธเถรวำทที่เรำด ำเนินกำร
ตำมครูบำอำจำรย์ มีหลวงปู่เสำร์ หลวงปู่มั่น แล้วก็หลวงตำ๑  พูดธรรมะ
แนวปฏิบัติเหลำ่น้ันสูก่ันฟังในโอกำสต่อๆ ไป  ตอนนี้ขอให้ท่ำนญำณโพธิ
คุยกจิวัตร  ข้อวัตร  และแนวปฏิบัติสู่กันฟังเสยีก่อน  แตพ่ระอำจำรย์รอน
ต้องแปลเป็นภำษำไทยดว้ย  เรำฟังไมอ่อก  เดี๋ยวพระอำจำรย์รอนแปลให้
ผมฟังที่ท่ำนญำณโพธิพูดข้อวัตรและแนวกำรปฏิบัติ 
 

พระอำจำรย์รอน (แปล) : มีคนธรรมดำอยู่ที่น่ี  ไม่มีคนไปวัดเฉยๆ ทุก
คนที่น่ีอยู่ ๒ อำทิตย์ ไปวัดทุกวันไม่ได้ ๑ อำทิตย์ก็ไม่ได้ เรำชวนเขำมำ
นำนแล้วว่ำปฏิบัตแิบบไหน  ได้พูดคุยแนวปฏิบัติทุกวันครับ  
 

พระอำจำรย์บุญมี : พูดคุยแนวปฎิบัติทุกวัน? 
 

พระอำจำรย์รอน : ครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อย่ำงน่ังภำวนำเมื่อกีน้ี้  เพ่ินภำวนำอย่ำงไร?  
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พระอำจำรย์รอน : ใครครับ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ที่พำน่ังภำวนำเมื่อกี้น้ีน่ะ  ภำวนำพุทโธๆ หรือ
ภำวนำอย่ำงไร? 
 

พระอำจำรย์รอน (แปล) : พิจำรณำร่ำงกำยให้สงบ  พอสงบแล้วก็
วิปัสสนำได้ 
พระอำจำรย์บุญมี : พำภำวนำแบบอำนำปำนสติ? 
 

พระอำจำรย์รอน (แปล) : ครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : แล้วก็เมตตำกรรมฐำน?  
 

พระอำจำรย์รอน (แปล) : ครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อำนำปำนสติ? ก็ถูกแล้ว 
 

พระอำจำรย์รอน (แปล) : ครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ถูกแลว้ดีแลว้  แม่ชีก็เหมือนกันใช่มัย้? 
 

พระอำจำรย์รอน (แปล) : เหมือนกันครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ดีแล้วถูกแล้ว  ภำวนำอำนำปำนสติ  แม้แต่ครูบำ
อำจำรย์ทำงเมืองไทยท่ำนก็พำภำวนำอำนำปำนสติ  หลวงปู่เสำร์  หลวง
ปู่มั่น  โดยเฉพำะหลวงปู่มั่น  หลวงปู่เสำร์น่ี  พุทโธๆๆๆ หลวงปู่มั่นน่ีท่ำน
ให้พุทโธๆๆ แล้วก็ก ำหนดลมหำยใจเข้ำ  พุท  หำยใจออก  โธ  ก็ได้  ลม
หำยใจเข้ำ  พุท  หำยใจออก  โธ  หรือไม่ก็  พุทโธๆๆๆ  ก็ได้  หลวงตำ 
มหำบัวท่ำนก็เอำแนวของหลวงปู่มั่น  หำยใจเข้ำ  พุท  หำยใจออก  โธ  
พุทโธๆ ก็เป็นอำนำปำนสติ  ก็เป็นอำนำปำนสติ  บำงคร้ังหลวงตำท่ำนก็
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เอำแต่พุทโธอย่ำงเดียว  พุทโธๆๆๆๆ.......มิด  มิดคือหมด  หมด  สงบ  
เงียบไปเลย   
 

วิธีกำรทั้งหมดน้ีเป็นวิธีกำรที่พระพุทธเจ้ำท่ำนให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมสุข  มนุษย์เรำ  รวมทั้งมนุษย์  รวมทั้งสัตว์  พระพุทธเจ้ำท่ำนให้
ควำมส ำคัญที่ควำมสุข  เพรำะฉะน้ัน  พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงอุบัติมำ  
เพื่อแนะน ำพวกเรำให้ออกจำกควำมทุกข์  ให้ประสบควำมสุขที่
หัวใจของเรำเอง  เพรำะฉะน้ัน  ท่ำนจึงสอนให้พวกเรำเน่ีย  มีกำรสอน
ให้เผื่อแผ่เจือจำนให้ท่ำนอย่ำงน้ี  แล้วก็สอนให้เจริญเมตตำ  เมตตำ
พรหมวิหำรน่ี   

 

เมตตำพรหมวิหำรก็เป็นกรรมฐำนที่....ท ำให้เรำชุ่มฉ่ ำใน
หัวใจทุกระยะทุกเวลำ  เป็นพ้ืนเป็นบำทเป็นฐำน  ท ำให้จติของเรำนี่
เผื่อแผ่เพื่อตัวเอง  เพื่อคนอ่ืน  ตัวเองมีควำมสุขยังไง  ต้องกำรให้
คนอ่ืนมีควำมสุขเหมือนอย่ำงเรำ  คนอื่นมีควำมทุกข์อย่ำงไร  เรำ
พิจำรณำในแง่ของกรุณำ  ต้องกำรให้เขำมีควำมสุขเหมือนกับเรำ  เอำใจ
เรำเทียบใจเขำ  เอำใจเขำมำเทียบใจเรำ  มันเป็นกำรท ำควำมปลื้มปีติ 
ชุ่มฉ่ ำให้กบัหัวใจของเรำ  ที่ท่ำนเรียกว่ำเมตตำๆ เป็นจติใจที่แผ่กว้ำงไปไม่
มีประมำณ  อย่ำงที่ท่ำนเรียกว่ำ “อัปปมัญญำ” แผ่เมตตำแบบไม่มี
ประมำณ 

 

 พวกเรำทั้งหลำยแสวงหำควำมสุขตำมแนวทำงของพระพุทธเจ้ำ  
แสวงหำควำมสุขตำมแนวทำงของพระพุทธเจ้ำ  ละบ้ำนละเรือนละกำร
อยู่ฆรำวำส  มำบวชเป็นภกิษุ  มำบวชเป็นภิกษุณี  เป็นอนำคำรกิไม่มบี้ำน  
เมื่อก่อนน้ันเรำอยู่บ้ำนท ำมำหำกิน  หำลำภหำยศหำเกียรติหำควำม
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สรรเสริญ  หำหน้ำหำตำในสังคม  สิ่งเหล่ำน้ัน  ได้มำ  ได้ทรัพย์มำเพ่ือ
บริโภคให้ร่ำงกำยมีควำมสุข  มีหน้ำมีตำมียศมีเกียรติ  เพ่ือให้ได้ทรัพย์  
ได้ทรัพย์เหล่ำน้ันมำ  เพ่ือให้เรำบริโภค  เพ่ือให้ได้รับควำมสุข  กำร
เป็นอยู่ของฆรำวำส  เรำก็เป็นอยู่อย่ำงน้ี  แต่บำงคร้ังเรำแสวงหำแบบ
ฆรำวำสนั้นน่ะ  บำงทีก็แสวงหำได้  บำงทีก็แสวงหำไม่ได้  บำงทีก็
ส ำเร็จ  บำงทีก็ไม่ส ำเร็จ  บำงทีก็ได้มำ  แล้วก็บำงทีก็เสียไป  ประสบ
พบเห็นปัญหำมำกมำยสำรพัด  ที่เรำจะต้องพิจำรณำที่เรำจะต้อง
แก้  บำงทีเรำต้องกำรควำมสุข  แต่กลับได้ควำมทุกข์เพิ่มเติม
มำกมำย  มันไม่แน่นอนอย่ำงวิธีกำรที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนให้พวก
เรำท ำ   
 

 เรำแสวงหำโดยล ำพัง  กับเรำได้ยินได้ฟังค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ  
เสร็จแล้วเอำไปถือประพฤติตำมปฏิบัติตำมดว้ย  แสวงหำทรัพย์เหลำ่น้ัน
ให้ถูกต้องด้วย  เรำก็จะประสบควำมสุขควำมเจริญได้ง่ำยขึ้น  เหมือน
อย่ำงท่ำนสอนให้เรำมีศีล ๕ อย่ำงน้ี  ไม่ฆ่ำสัตว์  ไม่ลักทรัพย์  ไม่
ประพฤติผิดในกำม  ไม่พูดเท็จ  ไม่ดื่มสุรำเมรัย  เรำอยู่ครองเรือนเป็น
ฆรำวำส  ถ้ำเรำมีศีล ๕ เรำแสวงหำทรัพย์เหล่ำน้ันตำมกรอบขอบเขต
ของศีล ๕ เรำจะประสบแต่ควำมสุข  แต่ถ้ำหำกเรำไม่มีศีล ๕ ฆ่ำสัตว์  
ลักทรัพย์  ฉ้อโกง  ต้องกำรทรัพย์  หำทรัพย์มำในทำงที่ไม่ถูกในทำงที่ไม่
ด ี มีสำมีมีภรรยำแล้วก็นอกใจกัน  และก็พูดไม่ตรง  พูดโกหก  พูดโกหก
เพ่ือบิดเพ่ือเบือนเพ่ือให้ได้ทรัพย์  พูดฉ้อพูดโกง  เสร็จแล้วก็ดื่มของเมำ  
ดื่มน้ ำเมำ  ดื่มน้ ำเมำแล้วก็เสียสติขำดสติย่ิงท ำผิดไปมำก  แต่ถ้ำเรำถือ
ศีล ๕ ประพฤติปฏิบัติตำมน้ัน  แสวงหำทรัพย์มำเลี้ยงชีพตำมแนวที่
พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน  พวกเรำก็จะประสบควำมสุขอยำ่งแท้จริงได้ 
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 เรำต้องกำรควำมสุขมำกกว่ำน้ัน  ต้องกำรควำมสุขเร็วกว่ำน้ัน  
พวกเรำจึงละบ้ำนละช่องมำบวชเป็นภิกษุภิกษุณี  เป็นอุบำสกอุบำสกิำถือ
ศีล ๕ ด้วย  แล้วก็หำเวลำมำปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจ ำอีกด้วย  ช่ือว่ำ
เรำต้องกำรควำมสุข  แล้วก็เร่งรีบหำควำมสุขเข้ำสูใ่จของเรำ  ดังที่พวก
เรำได้มำประกอบภำรกิจเป็นประจ ำอยู่ตรงน้ี   
 

 กำรให้ทำนพวกเรำก็เข้ำใจ  กำรให้ทำน  เหมือนอย่ำงภิกษุ
ภิกษุณีอย่ำงน้ี  ก็อำศัยจำกชำวบ้ำนทำน  เหมือนอย่ำงที่เรำอยู่ทำง
เมืองไทยเน่ีย  ตอนเช้ำมำพระก็ไปบิณฑบำต  พระไปบิณฑบำต  วัดป่ำวัด
บ้ำนไปบิณฑบำต  ชำวบ้ำนถือศีล ๕ น่ันแหละ  คอยใสบ่ำตร  ใส่ข้ำว  ใส่
อำหำร  ใส่น้ ำ  น่ีก็ถือว่ำเป็นทำน  ทำนน้ีชำวบ้ำนก็ท ำได้  เรำเป็นพระ
มำแล้ว  เป็นภิกษุภิกษุณีมำแล้ว  เรำก็ท ำทำนได้  ที่ส ำคัญที่สุดก็คือ
อภัยทำน 
 

ค ำว่ำ “อภัยทำน” ก็คือถือไม่โกรธ  มีคนมำท ำให้เกิดควำม
ขัดข้อง  แต่เรำไม่ถือโทษไม่โกรธไม่แค้น  ให้อภัยเป็นทำน  กำรให้
อภัยเป็นทำนนี้  มันเป็นกำรก ำจัดควำมโกรธในหัวใจของเรำได้   
เหมือนอย่ำงมีคนมำท ำให้เรำ....กระทบกระทั่งในหัวใจของเรำเน่ีย  ท ำให้
เรำเกิดควำมโกรธ  แตถ่้ำเรำไมม่ีให้อภัยเป็นทำน  ควำมโกรธเหลำ่น้ันจะ
ลุกลำม  อำจจะท ำให้เรำตอ้งต่อสู้ต้องว่ำตอ้งกล่ำว  ต้องทะเลำะ  ต้องโต้
ต้องเถียงซึ่งกันและกัน  แต่ด้วยเหตุที่เรำให้อภัยเป็นทำน  ควำมโกรธ
แทนที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของเรำก็เกิดไม่ได้  ควำมโกรธเกิดขึ้นไม่ได้  เรำ
ระงับควำมโกรธได้อย่ำงสดๆ ร้อนๆ ทำนน้ีเป็นทำนที่ให้ผลในทันทีทันใด  
ฝึกจนเป็นจริตจนเป็นนิสัย  จะกลำยเป็นผู้มีจริตนิสัยจิตใจที่เยือกเย็น  น่ี
พวกเรำก็ถอืปฏิบัตกิัน 
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กำรให้เป็นอภัยทำนก็เป็นวิธีกำรที่ท ำให้เรำได้รับควำมสุขอย่ำง
หน่ึง  ควำมสุขอีกอย่ำงหน่ึงก็เกิดขึน้จำกควำมสงบ  สงบกำย  สงบวำจำ  
ก็ท ำให้เรำประสบควำมสุขได้  สงบกำยสงบวำจำได้ด้วยกำรต้ังใจรักษำ
ศีล  เรำอยู่บ้ำนเรำรักษำศีล ๕ เรำมำวัดเรำมำรักษำศีล ๕ ก็ได้รักษำศีล 
๘ ก็ได้  พระภิกษุเรำก็รักษำศีล ๒๒๗ ภิกษุณีท่ำนว่ำรักษำศีลมำกเท่ำไร
นะ? ตำมหลักท่ำนบอกว่ำรักษำศีล ๓๑๑ แตเ่รำไมท่รำบว่ำเดี๋ยวนี้ภกิษุณี
รักษำศีลมำกเท่ำไร? กำรรักษำศีลก็เป็นเหตุให้กำยของเรำสงบ  วำจำ
ของเรำสงบ  ก็เป็นทำงหน่ึงน ำมำซึ่งควำมสุข  แท้ที่จริงกำยสงบวำจำ
สงบนี้ก็หมำยควำมว่ำ “กิเลสมันสงบ” กำยสงบเป็นเหตุให้ได้รับ
ควำมสุข  อันสบืเน่ืองมำจำกเอำศีลมำก ำกับให้กิเลสตัวนั้นแสดงตัวออก
ไมไ่ด้  เป็นเหตุให้กิเลสสงบ 

 

ศีลน้ีมีควำมส ำคัญอยู่นะ  ศีลน่ี  ให้เรำต้ังใจรักษำให้จริงจัง  ศีล 
๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ สำมเณรถือศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีล ๓๑๑ ศีลแต่ละข้อๆ 
มีควำมส ำคัญมำก  ถอืปฏิบัติตำมน้ันได้ทั้งหมด  จะท ำให้เรำมีควำมสงบ  
กิเลสมันสงบ  สงบจำกกำรที่เรำต้ังใจรักษำศีล  อย่ำสักแต่ว่ำ...ศีล
เท่ำนั้นศีลเท่ำนี้แล้วเรำไม่ถือปฏิบัติ  ไม่มีผลไม่มีอำนิสงส์  ให้เรำ
ตั้งใจปฏิบัติให้ได้ตำมนั้น  จะมีผลมีอำนิสงส์อย่ำงย่ิง   

 

ใกล้จบแล้ว  ใกล้จบแล้ว  เดี๋ยวพูดอีกสักหน่อยก็จบแล้ว  คร่ึง
ช่ัวโมงกว่ำแล้ว  นอกจำกศีลแล้ว  นอกจำกเรำรักษำศีลให้กิเลสสงบ...
กำย  สงบวำจำแล้ว  เรำก็มำรักษำใจให้สงบ  กำรที่ท ำใจให้สงบก็เป็น
ทำงๆ หน่ึงให้เรำได้รับควำมสุข  และก็เป็นควำมสุขที่บริสุทธิ์เสียด้วย  
ควำมสุขที่เกิดขึ้นจำกควำมสงบ  คือ  ควำมสุขที่เกิดขึ้นจำกจติเรำมี
สมำธิ  เหมือนอย่ำงที่เรำน่ังภำวนำอำนำปำนสติ  ก ำหนดลมหำยใจเข้ำ
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ลมหำยใจออก  หำยใจเข้ำก็รู้ว่ำเข้ำ  หำยใจออกก็รู้ว่ำออก  หำยใจยำวก็
รู้ว่ำยำว  หำยใจสั้นก็รู้ว่ำสั้น  กลั้นลมก็รู้ว่ำกลั้นลม  ลมออกยำวก็รู้ว่ำ
ยำว  ลมออกสั้นก็รู้ว่ำสั้น  ลมละเอียดก็รู้ว่ำละเอียด  น่ีคือวิธีกำรท ำจิต
ให้ได้รับควำมสงบ  น่ีก็เป็นทำงๆ หน่ึงน ำมำซึ่งควำมสุข  เป็นควำมสุขที่
บรสิุทธิ์  เป็นควำมสุขที่แนน่อน  ไมเ่หมือนควำมสุขที่เรำแสวงหำ  ท ำงำน
ท ำกำร  หำลำภหำยศหำเกียรติ  มันเป็นวิธีแสวงหำควำมสุขตำมที่
พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน  สอนไม่ให้วิ่งตำม  วิ่งตำมลำภตำมยศตำมเกียรติ  
ตำมค ำสรรเสริญเยินยอ  ให้หยุดจิตอยู่กับอำรมณ์อันเดียว  ซึ่งเป็น
อำรมณ์โดยชอบที่เป็นธรรม  อำนำปำนสติเป็นอำรมณ์  ใช้เป็นอำรมณ์
ภำวนำได้สมถภำวนำและวิปัสสนำภำวนำ   

 

กำยวำจำสงบก็คือกิเลสสงบ  เป็นกิเลสช้ันหยำบๆ สงบ  จิตของ
เรำสงบก็คือกิเลสสงบ  เป็นกิเลสช้ันกลำงๆ ขั้นสุดท้ำยกิเลสสงบกิเลส
ระงับ  กิเลสดับกิเลสหมดจำกจิตใจของเรำด้วยอ ำนำจของปัญญำ  
ตะล่อมลงมำเป็นศีลเป็นสมำธิเป็นปัญญำ  อันนี้เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือ
ควำมสุขตำมแนวที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน  ตำมล ำดับขั้น   

 

ที่เรำพูดทั้งหมดก็เพ่ือให้พวกเรำทั้งหลำยไดยิ้นได้ฟังว่ำ  แนวทำง
ปฏิบั ติที่ เรำท ำเ พ่ือควำมถูกต้อง น้ัน  เรำจะต้องเจริญตำมรอยที่
พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนอย่ำงน้ี  โดยที่เรำไม่ให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองฤทธิ์
เร่ืองเดชเร่ืองอภิญญำเร่ืองอะไรต่ออะไรเน่ีย  อันเป็นสิ่งที่จิตชอบ  บำงที
ถูกกิเลสสวมรอย  ชอบเหำะชอบเหินชอบด ำดินบินวน  ชอบอภินิหำร  
ชอบไปดูนรกชอบไปดูสวรรค์  บำงครัง้ถูกกิเลสหลอก   

 

แท้ที่จริงศีล  กำรต้ังใจรักษำศีล  ศีลหนุนสมำธิ  สมำธิหนุน
ปัญญำ  ปัญญำคือควำมรอบรู้ในกองสังขำร  สังขำรรูปของเรำสังขำร
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นำมของเรำ  ปัญญำหนุนวิมุตติ  ควำมหลุดควำมพ้นจำกกิเลสตัณหำ 
อำสวะ  คือจิตของเรำมันพ้นจำกกิเลสตัณหำอำสวะ  กิเลส  ตัณหำ   
อำสวะ  มันกลุ้มมันรุมในหัวใจของเรำ  มันเกิดขึ้นมำพร้อมกับผู้รู้  เกิด
ขึน้มำพร้อมกับธำตุรู้  ถ้ำไม่มีพระพุทธเจ้ำมำอุบัต ิ จะมีคนมำบอกมำ
แนะมำสอนหรือ? ไม่มี  วิธีกำรสอนของพระองค์จึงสอนให้พวกเรำ
...พยำยำมพิจำรณำให้รู้เท่ำทันควำมเป็นไปของสังขำร  เพื่อดับ
สังขำรเหล่ำนั้น  ดับสังขำรเหล่ำนั้นได้   

 

ค ำว่ำ  ดับสังขำรเหล่ำนัน้ได้  เข้ำไปรู้เข้ำไปเห็นเข้ำไปเข้ำใจ...กำร
ที่กิเลสทั้งหลำยมันมำสวมรอยสังขำรเหล่ำน้ัน  แล้วเอำผู้รู้ของเรำมำใช้
แบบผิด  ผิดทำง  ท ำให้เรำหลงเพลินไปกับอ ำนำจของกิเลสในหัวใจของ
เรำ  ดว้ยเหตุที่เรำพิจำรณำตำมหลักของสังขำร  เรำจะเห็นควำมไม่เที่ยง  
ควำมไม่คงทน  เกิดขึ้นต้ังอยู่แล้วก็ดับไป  สังขำรทุกอย่ำงเกิดขึ้นต้ังอยู่
แล้วก็ดับไป  อันน้ีเรำต้องใช้ปัญญำพิจำรณำ  แต่จะใช้ปัญญำพิจำรณำ
ให้เห็นเหตุเห็นผลอย่ำงชัดเจนแจ่มแจ้งได ้ จะต้องมีสมำธิหนุน  หลวงตำ  
หลวงปู่เสำร์  หลวงปู่มั่นเน่ีย  ท่ำนเน้นให้มีสมำธิหนุน  สมำธิหนุนปัญญำ  
ถ้ำไม่มีสมำธิมำพิจำรณำให้เกิดปัญญำ  พิจำรณำไปๆ เกิดสัญญำหลอก
เรำง่ำยๆ ได้เหมือนกัน 

 

ควำมไม่รู้ไม่เข้ำใจของเรำท ำให้เรำหลง  ท ำให้เรำมืดท ำให้เรำ
บอด  ปัญญำของเรำบอด  ปัญญำของเรำไม่มี  เป็นเหตุให้เรำหลง  หลง
โลภหลงโกรธ  หลงรำคะตัณหำ  พวกเรำก็มำตำมแก้ไม่รู้จักจบ  ไม่มีที่
จบไม่มีจุดจบ  ถ้ำเรำไม่แก้ตำมแนวทำงที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน  แก้
ยังไงก็ไม่จบ  เรำแก้ตำมหลักของพระพุทธเจ้ำ  ตำมหลักอริยมรรคมีองค์ 
๘ ตำมหลักอริยสัจ ๔ ตำมหลักมหำสติปัฏฐำน ๔ ตำมหลักปฏิจจสมุปบำท  
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อำศัยศีลหนุนสมำธิ  เมื่อจิตเรำมีสมำธิแล้ว  จิตของเรำมี
ก ำลัง  จิตของเรำมีพลัง  เอำมำพิจำรณำกองสังขำร  ขึ้นช่ือว่ำกอง
สังขำรคือสิ่งปรุงส่ิงประกอบ  สิ่งที่เป็นรูปประกอบไปดว้ยธำตุดนิ  ธำตุน้ ำ  
ธำตุลม  ธำตุไฟ  ร่ำงกำยของเรำของท่ำนน่ีละ่  สว่นที่เป็นรูป  สว่นที่เป็น
นำมก็คือ  เวทนำ  สัญญำ  สังขำร  วิญญำณ  รวมทั้งรูปทั้งนำมท่ำน
เรียกว่ำ “ขันธ์ ๕” ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ล่ะเป็นกองสังขำร  พวกเรำหลงกอง
สังขำรเหล่ำนี้  พระพุทธเจ้ำจึงให้พวกเรำเจริญศีล  สมำธิ  แล้วก็
พิจำรณำให้เกิดควำมรอบรู้  ให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของสังขำร
เหล่ำนั้น  เพรำะฉะนั้น  ท่ำนจงึให้พจิำรณำร่ำงกำยว่ำเป็นน้ ำ  เป็น
ดิน  เป็นลม  เป็นไฟ  ไม่ใช่เรำ  ไม่ใช่ของๆ เรำ  ไม่ใช่อัตตำตัวตน
ของเรำ 

 

วิธีกำรพิจำรณำสังขำรเพ่ือให้เห็น  เพ่ือให้เกิดควำมเบื่อหน่ำยน้ัน  
สังขำรทุกๆ สังขำรมีสำมัญลักษณะ  คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  ทุกขัง  
คือ  ไม่คงที่  อนิจจัง  คือ  ต้องเปลี่ยนไป  สังขำรรูปของเรำก็ต้อง
เปลี่ยนไป  เรำดูสังขำรร่ำงกำยที่เป็นรูปของเรำเปลี่ยนไปๆๆ...จำก
สุขเป็นทุกข์  จำกทุกข์เป็นสุข  จำกสุขเป็นทุกข์  จำกทุกข์เป็นสุข  
รวมไปแล้วก็คือเกิด  เกดิแล้วก็แก่  แก่แล้วก็เจ็บ  เจ็บแล้วก็ตำย  นี่
คือเปลี่ยนไปไม่คงที่  เป็นอนจิจัง  เป็นทุกขัง  เป็นอนัตตำ  ท่ำนให้ดู
ให้เห็นให้เกิดควำมเบื่อเกิดควำมหน่ำย  เพื่อเรำจะได้ผ่อนคลำย
ควำมยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปำทำน  แล้วก็ละได้  สว่นที่เป็นรูป  พิจำรณำ
สว่นที่เป็นนำม  ให้เห็นหลักของอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  จนสำมำรถละ
ได้ในส่วนที่เป็นนำม  ทั้งส่วนรูปแล้วก็ส่วนนำมนี้แหละ  เรำใช้ปัญญำ
พิจำรณำมำกๆ บ่อยครั้งเข้ำ  จะท ำให้เรำรู้  จะท ำให้เรำเข้ำใจ  จะท ำให้
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เรำเข้ำถึง  จะท ำให้เรำปลอ่ยได ้ ละได้  วำงได้จำกสังขำรเหลำ่น้ัน  เรำก็
จะพ้นทุกข์ได ้  

 

เรำตัง้ใจปฏิบัติตำมนี้ทั้งหมด  ไม่ใช่ต้ังใจไปทิง้ศีล  แล้วก็พยำยำม
ท ำจิตให้สงบ  มันสงบไม่ได้เพรำะขำดศีลแล้วศีลมันกวน  แล้วก็ไม่
พยำยำมท ำสมำธิ  จะพยำยำมพิจำรณำให้เกิดปัญญำ  มันขำดขั้นตอน  
ปัญญำมันเกิดได้ยำก  หลวงตำท่ำนบอกว่ำ “ถ้ำไม่มีสมำธิเป็น
หลักเนี่ย  เรำใช้ปัญญำพิจำรณำไป  พิจำรณำไป  มันกลำยเป็น
สัญญำ  ปัญญำกับสัญญำมันคนละอัน  คนละอย่ำงกัน” พวกเรำ
อยู่ทุกวันน้ีก็อยู่ด้วยสัญญำหลอก  สัญญำมันหลอกเรำอยู่แล้ว   

 

อ้ำว! พูดคุยกันได้สนทนำกันได้  อุบำสกอุบำสิกำเป็นนักภำวนำ
ทั้งน้ันน่ะ  ภิกษุณี  แม่ขำว  แม่ชี  แม่เณรเน่ีย  เป็นนักปฏิบัต ิ มีอุปสรรค
ข้องใจอย่ำงไรก็คุยสู่กันฟัง  หลวงพ่อก็จะได้จ ำ  กลับเมืองไทยก็จะได้ไป
เล่ำให้คนไทยฟังบ้ำง  หรือว่ำดึกพอแล้ว  แม่ชีก็จะได้เดินทำงไกลอีก  น่ี
ต้ังแต่เรำท ำวัดสวดมนต์มำจนถึงเดี๋ยวน้ีก็ช่ัวโมงกว่ำ  ถ้ำคิดอะไรยังไม่
ออก  ไปคิด  พรุ่งน้ีกลับมำ...อุบำสกอุบำสิกกลับมำ  ตอนเช้ำเรำมีเวลำ
พูดคุยกันอีกมัย้?  

 

พระอำจำรย์รอน : อ่ำ..ไมม่ีครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เออ  ไมม่ี  แล้วพรุ่งน้ีเรำก็บิณฑบำตฉันกันที่น่ี? 
 

พระอำจำรย์รอน : ฉันที่น่ีครับ  เจ็ดโมงคร่ึงครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ท่ำนญำณโพธิคงไม่หนักใจอะไรนะ  มำบิณฑบำต
ฉันดว้ย? เอ๊ะ! ไหนหนังสือเรำเอำมำให้หรือยัง? 
 

พระอำจำรย์รอน : ยังครับ 
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พระอำจำรย์บุญมี : ไหนหนังสือ? 
 

พระอำจำรย์รอน : น่ีครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : หนังสือเล่มน้ีเรำก็ไปพูดมหำสติปัฏฐำนที่ภูฏำน  
เดี๋ยวให้ท่ำนญำณโพธิเป็นคนให้ก็แล้วกันนะ 
 

พระอำจำรย์รอน : ครับ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เอำมำเยอะ  แจกที่นู่นหมด  เขำใส่ให้มำ ๔๐ กว่ำ
เลม่  เรำไปภูฏำนเมื่อครำวที่แล้วเน่ีย  ไปพูดธรรมะที่เนรูวังชุก  ที่สมำคม  
อะไรนะ?...ศูนย์วัฒนธรรมเนรูวังชุก  ประเทศภูฏำน  มีเจ้ำหญงิเจ้ำหลำน
ไปฟังด้วย  เห็นว่ำมีภำษำอังกฤษ  ไทย-อังกฤษ  ไทยและอังกฤษ  ถ้ำมี
แตไ่ทยก็คงไมใ่ห้ดอก  น่ีเห็นมีภำษำอังกฤษด้วย   
 

 พระพุทธศำสนำนี้กว้ำงนะ  กว้ำง  เรำไปอินเดยี  ภูฏำน  ศรีลังกำ  
เรำไปดูพระพุทธศำสนำ  ญี่ปุ่น  จีน  ญี่ปุ่นเรำก็ไปดู  ไปดูนิกำยเซ็น 
วัชรญำณ  พระพุทธศำสนำน้ีกว้ำง  โดยเฉพำะเถรวำทน่ี  ไปที่ประเทศ
ไทย  เถรวำทเต็มไปหมด  วัดป่ำวัดบ้ำนเต็มไปหมด  ใครมีเวลำก็ไปทัวร์  
ไปทัวร์ดูครูบำอำจำรย์ที่เมืองไทย  ท่ำนญำณโพธิคงจะไปบ่อย  วัดป่ำ
บ้ำนตำด  วัดหลวงตำ  มีใครเคยไปมั้ย? หลวงตำท่ำนมรณภำพได้ ๓-๔ 
ปีแลว้  น่ีก็ไปบวชที่หลวงตำเน่ีย  บวชต้ังแต่หลวงตำยังอยู่  พระอำจำรย์รอน  
 

 ดูแล้วคนที่น่ีอำรมณ์ดี  ย้ิมแย้มแจ่มใจ  พุดคุยหัวเรำะ  เรำมำพูด
ธรรมะสู่กันฟังวันน้ี  หำกไม่เข้ำใจบ้ำงผิดบ้ำงอะไรบ้ำง  ช่วยบอกดว้ยก็ดี  
ช่วยเตือนด้วยก็ดี  เพ่ือเรำจะได้ประโยชน์ด้วยกัน  เผื่อโอกำสข้ำงหน้ำ  
เรำอำจมีโอกำสไดพ้บกันอีก  อำจจะไปพบที่เมืองไทยก็ได้  เชิญ...เชิญทุก
ท่ำน  เชิญทุกคน  ส ำหรับวันน้ีถ้ำไม่มีอะไร  เรำก็ยุติกันแค่นี้  แม่ชีจะได้
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เดินทำงกลับเนำะ...ท่ำนญำณโพธิ  อะไรนะมีอะไร...ถำมหรือ? เอ้ำ! ว่ำ
จะเลกิแลว้ถำมละ่ทีน้ี  เอ้ำ! ได้  ช่ัวโมงกว่ำแล้วนะ 
 

พระอำจำรย์รอน (แปล) : ค ำว่ำพิจำรณำร่ำงกำย...พิจำรณำทำงด้ำน
ไหน  พิจำรณำให้ไม่อยำกเกิด  ให้อ ำนำจของควำมเบื่อพิชิตควำมเบื่อ  
แล้วก็ปล่อยวำงน่ะครับ  ปล่อยวำงแบบไหนดีครับ  ปล่อยวำงแบบไหน
อภินิหำรดีที่สุดครับ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อภินิหำร  ถ้ำเรำมีนิสัยเรำก็เป็น  ไม่มีนิสัยเรำก็ไม่
เป็น  เรำอย่ำไปติดใจอภินิหำร  อภินิหำรน่ีทุกคนชอบ  แต่บำงทีเรำก็ไม่
เป็น  พอเรำไม่เป็นก็ข้องคำในหัวใจ  ก็เป็นเหตุให้เรำไม่สบำยใจ  เวลำ
พูดคุยธรรมะไมม่ีเรื่องอภินิหำร  ไมส่นุก   
 

ต้องท ำเรำต้องท ำให้มำก  ท ำให้มำกเจริญให้มำก  พิจำรณำให้
ร่ำงกำย  ให้เห็นร่ำงกำยเน่ีย  ว่ำไม่ใช่เรำ  ไม่ใช่ของๆ เรำ  พิจำรณำ
อย่ำงไรถึงจะเห็น?  ไม่ใช่ว่ำเรำท ำ ๑ วัน ๑ คืนแล้วก็จะเห็น  เรำก็ต้ังอก
ต้ังใจท ำอย่ำงต่อเน่ือง  ให้เห็นร่ำงกำยน้ีเป็นน้ ำ  เป็นดนิ  เป็นลม  เป็นไฟ  
สักแตว่่ำดนิ  สักแตว่่ำน้ ำ  สักแตว่่ำลม  สักแตว่่ำไฟ  ไมใ่ช่เรำ  ไมใ่ช่ของๆ 
เรำ  ด้วยเหตุที่เรำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นเรำๆๆ อัตตำตัวตนมันก็
โผล่ขึ้นมำ  ควำมโลภก็เกดิขึ้น  ควำมโกรธก็เกดิขึ้น  รำคะตัณหำมัน
ก็เกดิขึ้น  น่ีคือวิธีกำรพิจำรณำ  เรำจะใช้ฤทธิ์เดชยังไงจะมำเห็นตรงนีไ้ด้  
ถ้ำเรำไม่พิจำรณำอย่ำงนี้? ฤทธิ์เดชจะเห็นไม่ได้  ฤทธิ์เดชน้ันเป็นควำมรู้
พิเศษอย่ำงหน่ึงที่พึงเกิดขึ้น  แต่กำรพิจำรณำนี้เป็นกำรพิจำรณำโดยตรง  
ไมม่ีนิสัยไม่มฤีทธิ์เดชอภิญญำเรำก็พิจำรณำได ้ สำมำรถพ้นทุกข์พ้นโทษ
ไปได ้ เพรำะฉะน้ัน  พระพุทธเจ้ำท่ำนจึงทรงตรัส  พระอรหันต์ ๔ จ ำพวก  
สุกขวิปัสสก  สุกขวิปัสสโก  พิจำรณำเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  เบื่อหน่ำย 
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อบรมภิกษุ-ภิกษุณี  
 

คลำยจำงพ้นทุกข์พ้นโทษไปได้  ไม่ต้องมีฤทธิ์เดชอภิญญำ  เตวิชโช  ฉฬภิญโญ  
ปฏิสัมภิทัปปัตโต  อันน้ีเป็นเร่ืองของฤทธิ์เดชอภิญญำ  แต่ปฏิสัมภิทำน้ัน  
บำงทีท่ำนก็ไมเ่กี่ยวกับฤทธิ์กับเดช  แตเ่ตวิชโช  ฉฬภิญโญ  เป็นเร่ืองของ
ฤทธิ์ของเดช  ที่จริงฤทธิ์เดชทั้งหลำยทั้งปวงเหล่ำนี้เกิดขึ้นจำกอะไร? 
เกิดขึน้จำกจิตของเรำที่มีควำมสงบนั่นเอง  สงบแล้วมีปัญญำ  มีปัญญำ
แล้วมีควำมสงบ  สงบแล้วมีปัญญำ  มีปัญญำแล้วมีควำมสงบ  อันนี้ก็
เป็นพ้ืนเป็นฐำนที่จะท ำให้เรำมำพิจำรณำให้เห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ
ได้ 

 

พิจำรณำให้มำปสันนะ  ปสันโน  พิจำรณำให้มำก  ศึกษำให้
มำก  พิจำรณำให้มำก  ท ำให้ต่อเนื่อง  ควำมหวังกับผลที่เรำจะพึง
หวัง  ขึ้นอยู่กับเหตุที่เรำท ำ  ถ้ำเรำท ำเหตุเพียงพอผลเหล่ำนั้นก็จะ
เกิดขึ้น  เรำท ำเหตุไม่เพียงพอผลเหล่ำนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น   เหมือน
อย่ำงท่ำนให้เรำพิจำรณำว่ำเป็นดิน...ร่ำงกำยเรำเป็นน้ ำ  เป็นดิน  เป็นลม  
เป็นไฟ  พระพุทธเจ้ำท่ำนให้เรำดูให้เห็นเป็นดิน  เป็นน้ ำ  เป็นลม  เป็นไฟ  
ไม่ให้เป็นอัตตำเป็นตัวเป็นตน  ดูยังไงถึงจะเห็นเป็นน้ ำ  เป็นดิน  เป็นลม  
เป็นไฟ  ไม่ให้อัตตำตัวตนมันก่อขึ้นมำ  ต้องใช้ปัญญำพิจำรณำดู  
พิจำรณำดูอยู่อย่ำงน้ีล่ะ  พิจำรณำแล้วก็ย้อนมำดูจิต  พิจำรณำกำยแล้ว
ก็ย้อนมำดูจิต  พิจำรณำเวทนำแล้วก็ย้อนมำดูจิต  เพ่ือจะได้เห็นตัณหำ
มันเกิดขึ้นที่จิต  สังขำรดับ  สังขำรทั้งหลำยทั้งปวงดับ  สู้เรำเห็น
ตัณหำในจิตของเรำดับไม่ได้  ตัณหำในใจของเรำดับ  เน่ืองจำกสติของ
เรำดี  สัมปชัญญะของเรำดี  ปัญญำของเรำดี  มันมำกระทบกันข้ำงใน  
มันสปำร์คกันปั๊บ! ตัณหำเหล่ำน้ันดับ  ดับแล้วดับอีกๆ ดับบ่อยคร้ังเข้ำ  
มันเป็นกำรส ำรอกกำรยึดกำรถือว่ำเป็นอัตตำว่ำเป็นตัวว่ำเป็นตน  เห็น
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ทุกข์เห็นโทษเห็นภัย  กำรต้ังใจปฏิบัติอย่ำงต่อเน่ืองอย่ำงนี้  จะท ำให้เรำ
ประสบผลส ำเร็จ   

 

วันน้ีจบแค่น้ี  ยุติแค่น้ีพอแล้วนะ  แล้วทุกคนทุกท่ำนไปท ำให้มำ  
ไปเจริญให้มำก  ไปภำวนำให้มำกๆ ก็แลว้กัน  มีปัญหำข้องใจอะไรยังไงก็
ถำมท่ำนญำณโพธิ  ท่ำนเป็นอำจำรย์อยูต่รงน้ี 

 

ทุกคน : สำธุๆๆ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เออ! ด ี สำธุเหมือนกัน  สำธุๆๆ หลวงพ่อก็ดใีจเห็น
พวกเรำสนใจ  หลวงพ่อก็ดีใจ  หลวงพ่อมำเที่ยวนีถ้ือว่ำคุ้มค่ำ  เห็นพวก
เรำสนใจ  เห็นพวกเรำดใีจ  เห็นพวกเรำย้ิม  หลวงพ่อถือว่ำคุ้มค่ำ  หลวง
พ่อดีใจดว้ย  สำธุๆๆ 
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๗

ย้อนมำดูท่ีจติ  
 

ย้อนมำดูที่จติ 
๘ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๒๐.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

น่ังภำวนำคร่ึงช่ัวโมง ๔๐ กว่ำนำที  น่ังภำวนำสบำยๆ ยังไม่พอ  
ยังไม่ถึงกับเจ็บกับปวด  ไม่ถึงกับเจ็บกับปวด  บำงคนก็ยังล่องลอย  จิต
ลอยวนหำจุดที่จะเกำะ  แม้แต่พยำยำมพุทโธๆๆ แลว้ก็ยำกเหมือนกันนะ  
วนหำที่จะลงไม่เจอ  มันไม่ง่ำยเลยจิต  ถ้ำจิตที่เคยฝึกมำแล้วก็สะดวก
ก ำหนดกึ๊บกั๊บมันก็เข้ำที่  มันก็พอสะดวกสบำย  แต่ถ้ำยังไม่เคยเลย
เพรำะว่ำตลอดระยะเวลำ ๑๐ ช่ัวโมง ๒๐ ช่ัวโมง  จิตมันว่อนกับรูป  กับ
เสยีง  กับกลิ่น  กับรส  กับเร่ือง  กับรำวสำรพัดจนมันชิน  เวลำจับให้มัน
อยู่  โอ้! กว่ำมันจะรวมลงมำที่เดยีวมันล ำบำก  จำกคนฝึกกับคนไมฝ่ึกมัน
จึงต่ำงกัน   

 

กำรฝึกน้ันจะท ำให้ช ำนำญเร่ือยๆ กำรได้ยินได้ฟังประกอบเป็น
เหตุให้เรำเข้ำใจ  เหมือนอย่ำงที่เรำฟังอยู่น่ีแหละ  ฟังอยู่น้ันแหละ  ฟังไม่
หมดไม่ส้ินไม่จบ  วันน้ีก็ฟัง  พรุ่งน้ีก็ฟัง  คนน้ันก็ฟัง  องค์น้ันก็ฟัง  องค์นี้
ก็ฟัง  ฟังให้เกิดควำมรู้เกิดควำมเข้ำใจ  แต่ก็ส ำคัญที่น้อมมำเพ่ือปฏิบัตินี้
แหละส ำคัญที่สุด  ถ้ำเรำไม่น้อมมำมันไม่เข้ำงำน  เพรำะงำนมันอยู่ที่กำร
น้อมมำ  น้อมมำที่ใจของเรำ  พูดถึงสงบให้เขำสงบเฉยๆ ไม่ได้ต้องงำน  
ต้องท ำงำนต้องมีงำนให้เขำท ำ  พุทโธๆๆ น้ีเป็นงำน  พุทโธๆๆ นี้เป็นงำน  
พุทโธๆๆ น้ีเป็นอำรมณ์ “อำรัมมะณะ” อำรัมมะณะ  อำรมณ ์ ภำษำบำลี  
อำรมณ์ภำษำไทย “อำรัมมะณะ” ภำษำบำลี  อำรมณ์  อำรมณ์ก็คือสิ่งที่
จิตไปเกำะไปเกี่ยวไปผูกพันไปรู้  สิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องไปผูกพันจะเรียกว่ำ
อำรมณ์  เอำพุทโธเป็นอำรมณ์  เป็นนิมติ  เป็นหมำย  เป็นเครื่องก ำหนด  

๗.
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พุทโธๆๆๆ แต่ไม่ใช่พุทโธแตป่ำกเฉยๆ นะ  พุทโธประกอบไปดว้ยรวมพลัง
แห่งผู้รู้ทั้งหมดมำอยู่ด้วยกับค ำว่ำ “พุทโธ” สติ  ท่ำนใช้ค ำว่ำ “สติ” สติ
ควำมระลึกรู้   

 

สตินี้เป็นเครื่องมือ  สตินี้เป็นอุปกำรธรรม  ตั้งแต่ธรรมะ
พื้นๆ ไปจนถึงธรรมะสูงสุดโน้น  วิมุตติพระนิพพำนน่ะ  สติมี
อุปกำระสูงสุด  สติก็เกิดจำกจิต  สติเกิดที่จิต  สติเกิดจำกจิต  สติเป็น
อำกำรของจิต  เดี๋ยวเรำไปคิดว่ำเป็นอีกตัวหน่ึงโผลเ่ข้ำมำ  เป็นอีกตัวหน่ึง
โผล่เข้ำมำ  ให้เรำก ำหนดหมำยว่ำผู้ รู้ตัวเดียวน่ีแหละแสดงโลกนี้ให้
ปรำกฏกับเรำ  โลกน้ีปรำกฏกับเรำเพรำะมีผู้รู้  มีจิต  จิตคือผู้รู้  จติคือ
ธำตุรู้  เอำผู้รู้ของเรำไปเกำะอยู่กับพุทโธๆๆ ท ำผู้รู้ให้ตื่นโร่อยู่กับค ำ
ว่ำพุทโธๆ ควำมชัดที่สุดของผู้รู้ของเรำนั้นแหละคือสติ  สติคือควำม
ระลึกรู้  ช่วงที่ระลึกรู้ช่วงน้ันแหละมันเป็นช่วงที่ชัดที่สุดในจิตของเรำ  โร่
ที่สุดอยู่กับอำรมณ์เดียว  พุทโธๆๆ อำรมณ์เดียวเต็มร้อย ๑๐๐% แต่ถ้ำ
หำก ๕๐% มันไม่ชัด  อำจจะถูกยือ้แย่งไปกับอำรมณ์น้ัน ๕๐% มำอยู่กับ
ค ำว่ำพุทโธ ๕๐% มันไมชั่ด  มันไมชั่ด  ถ้ำมันเป็นไฟร้อยแรงเทียนนี้  มันก็
สว่ำงแค่ ๕๐ แรงเทียน  มันลดควำมสว่ำงไปมำกเท่ำไร  ภำยในจิตของ
เรำก็เช่นเดียวกัน  ถ้ำหำกถูกอำรมณ์อื่นดึงไปคร่ึงหน่ึง  มันก็เหลือ
คร่ึงหน่ึงที่จะอยู่กับค ำว่ำ  พุทโธ  มันไม่ชัด  จิตจะสงบก็ไม่ได ้ เพรำะมันถูกพลัง
อันหน่ึงดึงเข้ำไป  อยู่ชัดกับอำรมณ์อันเดยีวก็ไม่ได้มันแยกออกไปเป็นสอง
แล้ว  ไม่มีก ำลังไม่มีพลัง  มีควำมส ำคัญอยู่  พยำยำมศึกษำ  กำรฝึกฝนกำรอบรม
กำรศึกษำน้ีไปด้วยกัน  เอำแค่นีก้่อน   

 

เรำท ำตำมปกติธรรมดำไม่ไดต้้องบังคับ  ถ้ำเขำชินแล้วเรำไมต้่อง
บังคับ  แต่ถ้ำยังไม่ชินกับควำมสงบน้ีต้องบังคับ  กำรส ำรวมน้ันแหละมัน
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เป็นกำรบังคับ  ขึ้นชื่อว่ำกำรปฏิบัติธรรมเป็นกำรส ำรวม  กำรส ำรวม
นั้นแหละมันเป็นกำรบังคับ   ส ำรวมเข้ำมำๆๆ เหมือนอย่ำงจิตมัน 
กระสำนซ่ำนเซ็นออกไปมันคิดกระจำยออกไป  มันไม่รวม  ท่ำนจึงให้
ส ำรวมเข้ำมำ  ส ำรวมเข้ำมำ  ตะล่อมเข้ำมำๆ ส ำรวมเข้ำมำ  กำรส ำรวม
น้ันแหละมันเป็นกำรบังคับ  พอมันหลุดไปเรำก็ดงึมันเข้ำมำ  หลุดไปเรำก็
ดงึเข้ำมำ  บำงทีเรำมีอำรมณ์คั่งค้ำงอยู่ข้ำงนอก  อำรมณ์ใดที่มันรุนแรง
ที่สุด  จิตมันมักจะไปเกำะอำรมณ์น้ัน  อำรมณ์ที่ผ่ำนหูผ่ำนตำเรำมำสดๆ 
ร้อนๆ  นี้  อำรมณ์ใดที่รุนแรงที่สุด  จิตมันไปเกำะอยู่กับอันน้ันแหละ  เรำ
ต้องกำรให้มันมำอยู่กับพุทโธๆๆ ดงึให้มันมำ  พอเผลอปั๊บ! มันก็วิ่งไปกับ
เกำะอำรมณท์ี่ค้ำงอยู่  อำรมณใ์ดที่มันตรึงตรำจิตที่สุด  อำรมณน้ั์นแหละ
จิตมันมักจะไปเกำะ   

 

เพรำะฉะนัน้จะต้องดงึเข้ำมำ  จะต้องส ำรวมเข้ำมำ  จะต้องบังคับ
เข้ำมำ  มันหลุดเข้ำไปดึงเข้ำมำ  มันหลุดเข้ำไปดงึเข้ำมำ  มันหลุดเข้ำไป
ดงึเข้ำมำ  ท่ำนเปรียบเหมือนว่ำ  สติเปรียบเหมือนเชือก  เอำเชือกมำมัด
จิต  หลักหรือตอ  ตอที่ส ำหรับผูกอีกข้ำงหน่ึงก็คืออำรมณ์  พุทโธๆๆ เอำ
สติเป็นเชือก  ผูกจิตให้จิตมันอยู่กับตอน้ีอำรมณ์นี้  พุทโธๆๆ พุทโธน้ีเป็น
หลักหรือเป็นตอ  เอำสติน่ีเรำควรมำศึกษำเร่ืองสติ  ค ำว่ำ “สติ” เรำควร
ศึกษำ  เรำควรใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง  วิจำรณ์  วิจัย  ค ำว่ำ “สติ” คือ
อะไร? กิริยำอำกำรอย่ำงไร? เวลำสติแน่นหนำมั่นคงคืออะไร?เป็น
อย่ำงไร? อยู่อย่ำงไร? ส ำรวจตรวจตำเข้ำมำ  สติน้ีเป็นอำกำรของจิตนะ
เกิดขึน้จำกจิต  ภำษำอภิธรรมท่ำนเรียกว่ำ  โสภะณะ  โสภะณะ  โสภณ
เจตสกิ  ภำษำอภิธรรมท่ำนเรยีกว่ำ “เจตสกิ”  
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เจตสิก  อำรมณ์ที่ เกิดกับจิต  ท่ำนเรียกว่ำ  โสภณเจตสิก 
“โสภะณะ” แปลว่ำ  เจตสิกที่งำม  สติสัมปชัญญะจะต้องมำด้วยกัน  
ก ำหนดสติปั๊บ  สัมปชัญญะตอ้งมำพร้อม  สติควำมระลกึได้  สัมปชัญญะ
ควำมรู้ตัว  ควำมรู้ตัวๆ น้ีแหละมันจะเป็นตัวประคองพุทโธๆ สติด ำริ  จิต
น้ันแหละเป็นผู้ด ำ ริ   แต่ว่ำสติมันเป็นตัวท ำงำนด ำริพุทโธๆๆ สติ 
สัมปชัญญะคือควำมรู้ตัวประคองมันเป็นวิจำรณ์  ที่ท่ำนเรียกว่ำ “วิตก  
วิจำรณ”์ พุทโธๆๆ พุทโธแลว้ก็ประคอง  พุทโธแล้วก็ประคอง ประคองไป
เร่ือยๆ ไมใ่ห้มันขำด  ไมใ่ห้มันขำดช่วง  ให้ควำมรูส้กึขำ้งในมันยืด...ไมข่ำด
แล้ว  ด ำริอีกแล้วก็ไม่ขำด  ด ำริอีกแล้วก็ไม่ขำด  ไม่ใช่ขำดกระท่อน-
กระแท่นแลว้ก็ไปพุทโธอีกไม่ใช่  พุทโธๆๆๆ ให้มันต่อเน่ืองไปเลยไม่ให้มัน
ขำด  มันจะเกิดควำมรู้สกึว่ำมันขำดช่วงข้ำงใน  ตรงที่มันขำดช่วงตรงน้ัน
แหละที่จิตมันเล็ดลอดออกไป  ตรงที่มันขำดช่วงตรงน้ันแหละที่จิตมัน 
เล็ดลอดออกไป  อะไรขำด? สติมันขำด  ขำดช่วง  คือ  ควำมชัดเจนของ
สติมันจะขำดไป  มันจะลดลงไปมันจะจำงลงไป 

 

เหมือนอย่ำงที่เปรียบให้ฟังเมื่อกี้น้ีจำก ๕๐% มันก็จะลดลงจำก 
๑๐๐% มันเหลือ ๕๐% น้ีมันก็จำงไปแล้วแหละ  ถ้ำเป็นภำพเป็นอะไรก็
มองไมชั่ดล่ะ  ถ้ำเป็นรูปที่เรำก็ดูไม่ชัดแล้วแหละ  จิตมันไมอ่ยู่เพรำะมันไม่
อยู่เต็มร้อย  ควำมรูส้ึกไม่เต็มร้อยสติไมเ่ต็มร้อย  ควำมชัดเจนไมเ่ต็มร้อย  
ควำมสว่ำงไม่เต็มร้อย  มัวๆ ไม่สงบ  มันมัวๆ เคลิ้มๆ มัวๆ แต่ถ้ำสงบ
ชัดเจนแล้วมันโร่  ต่ืน...มันโร่...มันชัด  มันเป็นหน่ึงเดียว  ต้องฝึกนะ  
ต้องฝึกถึงจะสงบ  เมื่อสงบแล้วมีคุณสมบัติเป็นของใจ  ใจเรำจะดี  
จะเลิศ  จะประเสรฐิอยู่ที่กำรฝกึน้ีแหละ  จะดีจะเลิศจะประเสรฐิอยู่
ที่กำรมีสติอยู่ที่กำรด ำรงสตินี้แหละ  จติจะมีสมำธิดี  จิตก็จะต้องมี
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สติดี  ปัญญำเรำจะดีก็จะต้องมีสมำธดิี  สมำธจิะดีจะต้องมีสติดี  สติ
เกื้อกูลต้ังแต่ศีล  ต้ังแต่สมำธิจนถึงขั้นปัญญำจนถึงขั้นวิมุตติจนถึงขั้น
หลุดขั้นพ้นไปพระอริยะเจ้ำท่ำนมีสติสมบูรณ์ท่ำนเรียกว่ำ “สติวิปูละ”  

 

สติวิปูละ  สติที่สมบูรณ์เป็นสติโดยอัตโนมัติ  ไม่ต้องมำตั้ง
แล้วก็ล้ม  ตั้งแล้วก็ล้มๆ ไม่ต้องเพรำะท่ำนฝึกมำจนเต็มพร้อม
สมบูรณ์แล้ว  สติวิปูละ  สติวิปูละน้ีเรำพูดถึงสติพื้นๆ ที่เรำมำเจริญให้
จิตเรำได้รับควำมสงบ  ทีน้ีมันมีวิธีอีกวิธีหน่ึงที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน 
มหำสติ  มหำสติปัฏฐำน  ท่ำนให้เอำสติมำก ำกับกำย  มำก ำกับเวทนำ  
มำก ำกับจิต   มำก ำกับธรรม   อัน น้ีมหำสติ   มหำสติปัฏฐำน   ที่
พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงแสดงถึงอำนิสงส์มหำสติปัฏฐำน  สำมำรถมี
คุณธรรม ๗ วัน ๗ เดอืน ๗ ป ี ต้องได้คุณธรรมไมไ่ด้เป็นพระอรหันต์  ก็
ต้องเป็นพระอำนำคำฯ ไม่ได้เป็นพระอำนำคำฯ ก็ได้เป็นพระสกิทำคำฯ 
ไม่ได้เป็นพระสกิทำคำฯ ก็ได้เป็นพระโสดำบันเป็นอย่ำงน้อย  กำรเจริญ
สติ  เจริญสติทุกอิริยำบถ  ทั้งยืน  ทั้งเดิน  ทั้งน่ัง  ทั้งนอน  กำยำ- 
นุปัสสนำสติปัฏฐำน  เวทนำนุปัสสนำสติปัฏฐำน  จิตตำนุปัสนำสติปัฏฐำน  
ธัมมำนุปัสสนำสติปัฏฐำน   

 

แต่สำยป่ำที่ครูบำอำจำรย์เรำสอนนี้  ก่อนที่เรำจะมำเจริญสติ-
ปัฏฐำนทั้ง ๔ ท่ำนจะให้เอำสติมำก ำกับให้สงบเสยีก่อน  ให้เป็นสติให้เป็น
สมำธิ  สมำธิอันน้ีหมำยควำมว่ำเป็นสัมมำสมำธิ  สัมมำสมำธิมันไม่ใช่
สมำธิหัวตอ  เป็นสมำธิที่พร้อมที่จะท ำงำน  งำนที่จะท ำต่อไปก็คือ  
ตำมก ำหนดกำยพิจำรณำกำย  ตำมก ำหนดเวทนำพิจำรณำเวทนำ  
ตำมก ำหนดจิตพิจำรณำจิต  ตำมก ำหนดธรรมพจิำรณำธรรม  อัน
นั้นคือจติที่มีสมำธิแนบแน่นมั่นคงแล้ว  ถึงเอำไปท ำงำนเหล่ำนั้นถึง
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๑. หลวงตำมหำบัว  ญำณสัมปันโน 

จะได้รับควำมสะดวกสบำย  เพรำะฉะน้ัน  บำงคนมักจะเอำหลักอันน้ี
มำอ้ำงว่ำ  เอ้ย! สมถะๆๆ เสยีเวลำๆ กลัวจิตจะสงบแลว้กลัวจะเสียเวลำ  
เสร็จแล้วไปเจริญมหำสติน้ันแหละ  เดนิ...หรือไม่ก็น่ังพองหนอ  ยุบหนอ  
พองหนอ  ยุบหนอ  ก็ถือว่ำเป็นมหำสติก็ถูกแล้ว  ก็ถูกต้องอยู่แลว้  เดิน
ก้ำวหนอ  ขวำยำ่งหนอ  ซ้ำยย่ำงหนอ  ก็ถูกแล้วเป็นมหำสติ   

 

แต่จิตมันไม่ได้รับควำมสงบเป็นหลักเป็นฐำน  มันไม่มีหลักมันไม่
มีสมถะภำยในจิต  มันไม่มีควำมสงบภำยในจิต  เดินไปๆๆ ก ำหนดไปๆ 
มันก็พำเรำเผลอไปอย่ำงอื่นแล้ว  ก ำหนดไปๆ ก็พำเรำไปอย่ำงอื่นแล้ว  
ก ำหนดเดนิไปๆ ก็พำไปคิดอย่ำงอื่นแล้ว  บริกรรมยุบหนอ  พองหนอก็ไป
อย่ำงอื่นแล้ว  หรือไม่มำพิจำรณำกำยของเรำ  พิจำรณำไปๆ มันก็พำไป
อย่ำงอื่นไปแล้ว  เพรำะจิตยังไม่อิ่ม  จิตมันยังหิวอยู่  แต่ถ้ำจิตอ่ิมจิตมี
ควำมสงบเหมือนกับจิตที่มีพลัง  จิตอ่ิมอำหำร  จิตมีพลัง  จิตอ่ิม
อำรมณ์  มันไม่หิวอำรมณ์  มันไม่อยำกนึกอยำกคิดอย่ำงอ่ืนแล้ว  
จับให้มำท ำงำนอะไรมันก็ท ำ  ครูบำอำจำรย์ท่ำนสอนแบบนี้   

 

เรำมำพิจำรณำดูผู้ที่ท่ำนท ำแล้วมีเหตุมีผลเป็นที่ปรำกฏชัด  
โดยเฉพำะท่ำนพยำยำมเน้นหลวงปู่เสำร์  หลวงตำ๑  หลวงปู่เสำร์  หลวง
ปู่มั่น ท่ำนพยำยำมเน้น  สมถะนะ  วิปัสสนำนะ  เวลำเจริญสมถะเอำ
จริงจังให้จิตได้รับควำมสงบเข้ำไป  พอสงบแนบแน่นมั่นคง  ขยับตัวถอย
เข้ำมำ  ท่ำนจึงให้มำพิจำรณำ  เรำจะพจิำรณำแบบไหนก็ตำม  มันยัง
อยู่ในกรอบของมหำสติ น้ันแหละ  มันยังอยู่ในกรอบของกำร
พิจำรณำกำย  มันอยู่ในกรอบพิจำรณำของเวทนำ  มันยังอยู่ใน
กรอบของกำรพจิำรณำจิต  หรอืมันยังอยู่ในกรอบของกำรพจิำรณำ
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ธรรม  จะพิจำรณำไปอย่ำงไรก็ตำมไม่พ้นจำกกรอบเหล่ำนี้ไปได้  
อยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของมหำสติปัฏฐำนนี้แหละ  เรำเรียกอีก
อย่ำงหนึ่งว่ำ  เรำเจริญวิปัสสนำ  เจริญวิปัสสนำ  ที่เรำพูดถึงนี้เป็น
งำน  งำนนีเ้ป็นมรรค  ถ้ำเรำจะจัดเข้ำในอริยสัจ ๔ คือมรรค  ที่เรำพูดถึง
สมถวิปัสสนำเป็นมรรค  เป็นงำน  เป็นงำนที่เรำท ำ ๑.เรำท ำให้สงบ ๒.
เอำจิตที่สงบน้ันมำพิจำรณำ  บำงทีเรำก็งงกันเหลือเกินว่ำ  เอ้! จะ
พิจำรณำกันอย่ำงไรๆ กำรพิจำรณำที่จะให้เข้ำหลักจะต้องพิจำรณำตำม
หลักมหำสติน้ีแหละ   

 

อย่ำงเรำตำมก ำหนดพิจำรณำกำยน้ี  ก ำหนดพิจำรณำกำย  
ก ำหนดได้หลำยอย่ำง  พิจำรณำไดห้ลำยอย่ำง  เรำจะมำไล่เป็นผม  เป็น
ขน  เป็นเล็บ  เป็นฟัน  เป็นหนัง  น่ีก็คือพิจำรณำกำย  เรำมำก ำหนดธำตุ
ดิน  เป็นดิน  เป็นน้ ำ  เป็นลม  เป็นไฟ  น่ีก็พิจำรณำกำย  ลักษณะของ
กำรก ำหนดน้ัน  ก ำหนดให้เห็นว่ำเหตุปัจจัยของกำยคืออะไร? เป็นอะไร? 
ที่มำของกำยเป็นอย่ำงไร? กำรต้ังอยู่ของกำยเป็นอย่ำงไร? ควำมเป็นไป
ของกำยเป็นอยำ่งไร? น้ีคือกำรให้ก ำหนดพิจำรณำคลี่คลำย  แตก่ำรที่เรำ
จะมำก ำหนดกำยก็ตำม  เรำท ำงำนเหล่ำน้ีไปมันก็มีเวทนำมำเกี่ยวข้อง
ดว้ย  มันก็มีจิตมำเกี่ยวข้องด้วยทุกคร้ัง  มันมีจิตมำเกี่ยวข้องด้วย  มันมี
ธรรมมำเกี่ยวข้องด้วยเห็นไหม  มันจะตะล่อมมำเป็นอันเดียวกันหมดๆ 
เรำก ำหนดพิจำรณำเวทนำน้ันแหละ  คือควำมสุข  คือควำมทุกข์  ควำม
เจ็บ  ควำมปวดน้ันแหละ  มันก็เกี่ยวกับกำยด้วยเห็นไหม  มันก็เกี่ยวกับ
เวทนำด้วย  มันก็เกี่ยวกับจิตด้วย  เพรำะจิตเป็นผู้ท ำงำน  มันก็เกี่ยวกับ
ธรรมด้วย  สติธรรมปัญญำธรรมเห็นไหม  มันเกี่ยวข้องกันไปหมด  
เพรำะฉะน้ัน  เวลำเรำท ำไปแล้วนี้เวลำมันท ำงำนหมุนไปจริงจังเป็น 
มรรคสมังคี  น่ีคืองำนกำรประสำนกันของงำน  เรำจะพิจำรณำกำย  
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เวลำท ำงำนไปแลว้มันเป็นก้อนเดยีวกัน   
 

แต่ถ้ำหำกเรำจะมำแยก  เรำจะมำแยกเป็นขันธ์ทั้ง ๕ ก็ได้  มีรูป  
มีเวทนำ  มีสัญญำ  มีสังขำร  มีวิญญำณท ำงำนอยู่ด้วยกัน  เรำจะมำ
แยกว่ำเป็นมหำสติปัฏฐำนไหม? เป็นกำยก็ใช่  เป็นเวทนำก็ใช่  เป็นจติก็ใช่  
เป็นธรรมก็ใช่  อยู่ด้วยกัน  เวลำเรำจะมำแยกว่ำเป็นอรยิสัจ ๔ ไหม? เป็น
ทุกข์ก็ใช่  เป็นสมุทัยก็ใช่  รู้เห็นเข้ำใจบ้ำงมำกน้อยเป็นนิโรธก็ใช่  ในขณะ
ที่เรำท ำหมุนกันอยู่น้ันเป็นมรรคก็ใช่  งำนทั้งหมดมันจะตะลอ่มเข้ำมำเป็น
อันเดียวกันหมด  ในขณะที่ เรำท ำ  สติก็อยู่ในน้ัน  ปัญญำอยู่ในน้ัน  
ตะลอ่มอยู่ในน้ันทั้งหมด  อันน้ีคือกำรท ำงำน   

 

แต่กำรท ำงำนเหล่ำน้ีที่จะเป็นหลักจริงๆ ท่ำนให้สงบเสียก่อน  
เมื่อสงบแล้วก็พิจำรณำ  ถ้ำไม่สงบ  มันหมำยควำมว่ำเหมือนกับคนไม่มี
ก ำลัง  เหมือนกับคนไม่มีก ำลัง  เหมือนกับคนไม่มีแรง  เวลำไปท ำงำนไม่
ค่อยได้ผล  เหมือนกับไฟเรำไม่ค่อยสว่ำงน้ันแหละ  จะไปส่องดูอะไรก็ไม่
ค่อยจะชัดเจน  จิตเรำไม่สงบจิตเรำไมน่ิ่ง  เหมือนกับไฟเรำไมส่ว่ำง  หรือ
ถ้ำจะเป็นมีดก็เหมือนเป็นมีดที่ไม่คม  มีดมันทู่  ถ้ำจะเทียบกับควำมสว่ำง
ก็คือมันไม่ค่อยสว่ำงจะส่องดูอะไรมันก็ไม่ชัด  จะฟันอะไรมันก็ไม่ขำดมัน
ไมค่ม  เพรำะฉะนัน้สมำธหินุนปัญญำ  จะท ำให้ปัญญำแก่กล้ำ  จะท ำ
ให้เห็นสัจธรรมชัดเจนแจ่มแจ้ง   

 

แท้ที่จริงควำมรู้ควำมเห็นเหล่ำน้ีมันจะปนเปื้อนไปด้วยกิเลส  น่ี
พอเรำพูดมำถึงเร่ืองกิเลสก็เกี่ยวข้องกับสมุทัย  ทุกข์  สมุทัย  กำย  
เวทนำ  สัญญำ  สังขำร  วิญญำณ  ทั้งหมดน้ีเป็นขันธ์ ๕ นี้เป็นตัวทุกข์  
ขันธ์ ๕ น้ีเป็นทุกข์นะ  สมุทัย  คือ  ตัณหำ  กำมตัณหำ  ภวตัณหำ  
วิภวตัณหำ  แต่สมุทัยมันเกิด  มันเกิดที่จิต  มันแทรกเข้ำมำว่ำเป็นกำย
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เรำ  เป็นเวทนำเรำ  เป็นสัญญำเรำ  เป็นสังขำรเรำ  เป็นวิญญำณเรำ  
นอกจำกเป็นเรำแลว้  ก็เป็นของๆ เรำแลว้ก็ตะล่อมเข้ำมำหมด  ควำมเห็น
แก่ตัวเกิดขึ้นเกิดขึน้จำกตัวน้ี  เกิดข้ึนตรงน้ี  ทิฐิมำนะเกิดขึ้นจำกตัวนี้ตรง
น้ี  ควำมโลภเกิดข้ึนจำกตัวนี้ตรงน้ี  ควำมอิจฉำริษยำพยำบำทเกิดขึน้จำก
ตรงนี ้ จองล้ำงจองผลำญฆ่ำกันแกงกัน  รบรำฆ่ำฟันกัน  เกิดขึน้จำกตรง
น้ี   

 

กำรต้ังใจปฏิบัติเพ่ือที่จะให้รู้ให้เข้ำใจตำมหลักที่อธิบำยให้ฟังนี้  
เร่ิมต้นจำกกำรก ำหนดจดจ่อกับสิ่งเดียวกับเร่ืองเดียว   จะเป็นสมถะก็
ตำม  จะเป็นวิปัสสนำก็ตำม  จะเป็นกำรท ำให้จิตสงบก็ตำม  จะเป็นกำร
พิจำรณำให้เกิดปัญญำก็ตำม  ย้อนปั๊บเข้ำมำที่จติของเรำ  ยืน  เดิน  นั่ง  
นอน  จะอยู่ในอิรยิำบถใดก็ตำม  ย้อนปั๊บเข้ำมำที่จติของเรำ  ย้อน
มำก ำกับที่จิตของเรำ  จะพิจำรณำในแง่ปัญญำก็ตำมไม่ห่ำงเหินไป
จำกจติดวงนี้  ย้อนมำที่จติของเรำ  ยืด...ไปพิจำรณำอะไรต่ออะไรก็ตำม  
ย้อนเข้ำมำที่จติของเรำ  ยืด...ไปดูไปก ำหนดจดจ่อไปพิจำรณำอะไรก็ตำม  
ย้อนเข้ำมำที่จิตของเรำ  อยู่อยำ่งน้ีถอืว่ำไม่ห่ำงจำกจิต  ก ำหนดจดจอ่อยู่
กับจิต  มีกำรส ำรวมระมัดระวังอยู่ที่จิต  ให้มันรู้เฉพำะจิต  โร่อยู่
จ ำเพำะจิต  สงบอยู่จ ำเพำะจติ  มีควำมรอบรู้อยู่จ ำเพำะจติ  จึงจะ
ไม่ห่ำงเหินจงึจะไม่สับสน   

 

ถ้ำหำกเรำทิ้งจิต  เรำจะเคว้งคว้ำง  สมมุติเรำทิ้งจิตปั๊บ  ไปดูรูป  
ดูไปดูมำ  อ้ำว! เวทนำ  ดูไปดูมำ  อ้ำว! สัญญำโผล่เข้ำมำ  อ้ำว! อันน้ัน
โผล่เข้ำมำอันน้ีโผลเ่ข้ำมำ  แน้! ลมืย้อนมำดูจิต  ถ้ำเรำย้อนมำดูจติเรำจะ
ไม่สับสน  ไปเจออำรมณ์ที่ไม่ดี  เจออำรมณ์ที่น่ำกลัว  เจออำรมณ์ที่จะ
เป็นเหตุรุนแรงให้เกิดควำมก ำเริบย้อนปั๊บเข้ำมำที่จิต  บำงทีสมุทัยมัน
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ก ำลังก ำเริบก ำลังจะเกิดในจิตของเรำนี้  เรำก็ย้อนปั๊บเข้ำมำ  มันทัน  ค ำ
ว่ำ “ย้อนเข้ำมำ” ก็คือท ำควำมรู้ให้ชัดเจนจ ำเพำะเข้ำไปที่จิต  มัน
พูดยำกนะ  เรำไม่รู้จะใช้ค ำพูดว่ำอย่ำงไงใช้ค ำว่ำ  มันย้อนเข้ำมำๆ นี้คือ
กำรต้ังใจปฏิบัติอย่ำงจริงจัง   

 

ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  หรืออยู่ตรงไหนที่ไหนก็ตำม  ต้องกำร
ให้เป็นสมำธิต้องกำรให้เป็นปัญญำนี้  ย้อนเข้ำมำที่จิตปุ๊บปั๊บทันที  
สงบโร่อยู่จ ำเพำะจติ  ไม่ให้มันดีดดิ้นไปตำมอำรมณ์ทั้งหลำยทั้งปวง
มันก็เป็นสมำธิ  ยืดไปพจิำรณำ  ยืดสัน้  ยืดยำว  ยืดไปแลว้ก็ย้อนเข้ำมำ
ที่จิต  ยืดเข้ำไปพิจำรณำแล้วก็ย้อนเข้ำมำที่จิต  หรือให้อยู่จ ำเพำะจิตไม่
ต้องยดืไป  น่ีเป็นสมำธิหรือเป็นสมถะ  แล้วมันยืดไป  เหมือนกับเรำดงึไป
ใช้งำนนะ  ใช้งำนโน้นใช้งำนนี้  ขยับเข้ำมำที่จิต  เรำก ำหนดจดจ่อจ ำอยู่
แค่น้ี  เรำจะไม่สับสน  ไมต้่องไปงง  ไมต้่องไปสับสน  ไมต้่องไปเคว้งคว้ำง  
ไม่ต้องไปข้องคำสงสัยอะไรทั้งน้ันแหละ  จับอยู่แค่นี้แหละ  มันท ำให้เรำ
สะดวกสบำยไมม่ีปัญหำมำก  บำงคนคิดน่ังปรุงนึกไปตำมสัญญำอำรมณ์  
ปรุงว่อนทั้งวันไม่จบ  ปรุงดีปรุงไมด่ ี ปรุงเห็นสำรพัดอะไรต่ออะไร  แล้วก็
ไมเ่คยย้อนเข้ำมำดูจติ  บำงทีย้อนมำดู  โอ้ว! หลงไปตำมตัณหำเพลนิไม่รู้
ไปกี่ทวีปแล้วแหละ  มันละเอียดนะ  มันมำสวมรอยเรำแป๊บเดียว  สวม
รอยเรำแป๊บเดยีวแหละๆ ตัณหำมันมำสวมรอยเรำปั๊บเดยีว  ตัณหำนี้เป็น
ตัวสมุทัย  กำรที่เรำก ำหนดพิจำรณำเป็นกำรก ำหนดพิจำรณำทุกข์   

 

ค ำว่ำ “ทุกข์” ในที่น้ีหมำยถึง  สิ่งที่เป็นผล  สิ่งที่เป็นผลในที่นี้
ปัญจขันธ์ของเรำทั้งดุ้นทั้งหมดน่ันแหละเป็นตัวผล  ปัญจขันธ์ของเรำ
ทั้งหมดน้ันเป็นตัวผล  ตัวผลเหลำ่น้ันมำจำกเหตุ  เหตุคือสมุทัย  สมุทัยที่
เกิดของขันธ์ทั้ง ๕ มีอีกอันหน่ึงก็คือ  ตัณหำมันเกิดขึน้ภำยในจิตน้ันแหละ  
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ตัณหำมันเกิดขึ้นภำยในจิต  หลวงตำท่ำนจึงให้ก ำหนดทุกข์  ให้ก ำหนด
ทุกข์  แลว้ก็ย้อนไปดูสมุทัย  ก ำหนดทุกข์แล้วก็ย้อนไปดูสมุทัย  ย้อนไปที่
ไหน? ย้อนไปที่จิต  ดูสมุทัยที่จิต  สมุทัยที่จิตคือตัณหำ  ตัณหำที่มีอยู่
ภำยในจิต  ถ้ำเรำย้อนไปเรำจะเห็น  เรำย้อนไปเห็นแล้วมันจะดับ  เรำ
ย้อนไปเห็นแล้วมันจะดับ  ถ้ำเรำไม่ย้อนไป  มันไปเกี่ยวข้องกับอะไร
มันก็ไปเกำะไปยึด  ไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็ไปเกำะไปยึด  แต่ถ้ำ
เรำย้อนไปแล้ว  เรำเห็น  มันไม่เกำะ  เรำย้อนไปเห็นแล้ว  มันไม่
เกำะ  ย้อนไปเห็นมันก็หลุด  ย้อนไปเห็นมันก็หลุด   

 

ค ำว่ำ “ไม่เกำะ” หรือ “หลุด” ก็หมำยควำมว่ำ  มันดับ  หรือจะ
ว่ำดับก็ได ้ หรือจะว่ำไม่เกำะก็ได้  หรือจะว่ำมันหลุดก็ได้  คือตัณหำมันไม่
เกำะ  คือตัณหำมันหลุด  หรือตัณหำมันดับ  เพรำะตัวสติของเรำมัน
เด่น  เรำมำต่อกรกันอยู่ตรงนี้แหละย้อนเข้ำมำภำยในจิต  เห็น
ตัณหำดับ  เห็นอะไรอย่ำงอ่ืนเกิดดับทั้งวันทั้งคืนเท่ำไรก็ตำม  สู้เห็น
ตัณหำดับแว็บเดียวไม่ได้  มีผลมำกกว่ำมีอำนิสงส์มำกกว่ำ  ว๊ำบ! 
เหมือนเทน้ ำจำกถุงพลำสติกน้ีหมดทั้งถุงน่ี  ว๊ำบ! แว็บ! ไปหมดเลย....เบำ  
ต่ืน  เอำสิ  ลองดู  เอำแค่น้ีก่อน  มีอะไรก็คุยกันๆ รู้สึกจะยำวมันเป็น
หลักกำรนะน่ี  มันเป็นหลักกำร  มันเป็นแนวกำรแต่วิธีท ำนิดเดียว 
แป๊บเดยีวนดิหนอ่ย  พุทโธๆๆ อ้ำว! ถำมแนวปฏิบัติ 
 

พระฝรั่ง : เขำถำมว่ำ “วิภวตัณหำกับตัณหำ  เวลำพิจำรณำตัณหำจะ
เป็นอยำ่งไร?” 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เรำไมต้่องแยก  กำมตัณหำ  ภวตัณหำ  วิภวตัณหำ  
แนวปฏิบัติที่แท้จริงเรำไม่ต้องแยก  เรำดูให้เห็นควำมอยำก  กิริยำของ
ควำมอยำกในใจของเรำ  เรำย้อนไปดูเรำจะเห็น  พระพุทธเจ้ำท่ำนแยก
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ให้เรำเข้ำใจ  กำมตัณหำ  ภวตัณหำ  วิภวตัณหำ  ท่ำนแยกให้เรำเข้ำใจ
เฉยๆ กำมตัณหำ  ภวตัณหำ  วิภวตัณหำ  ก็คือตัวตัณหำตัวเดียวนั้น
แหละ  ถ้ำเรำเข้ำใจ  ถ้ำเรำเข้ำใจ  ค ำว่ำ “ตัณหำ” กำมตัณหำเรำก็รู้จัก  
ภวตัณหำเรำก็รู้จัก  วิภวตัณหำเรำก็รู้จัก  วิภวตัณหำ  หมำยควำมว่ำ  
ควำมอยำก  ควำมอยำกปฏิเสธสิ่งที่มันมีมันเป็น  เช่นอย่ำงร่ำงกำยเรำ
ต้องแก่แต่เรำไม่อยำกแก่  คือมันอยำกไม่แก่  มันต้องเจ็บ  มันไม่อยำก
ต้องเจ็บ  มันต้องตำยมันอยำกไมต่ำย  ท่ำนเรียกว่ำ “วิภวตัณหำ”   
 

เรำไมต้่องไปแยก  เรำดูให้เห็นควำมอยำก  กิริยำของควำมอยำก
ในใจของเรำ  เรำดูให้เห็นแต่มันละเอียดนะ  ละเอียด  ดูให้เห็น  ถ้ำใคร
พยำยำมดูเห็นคุณสมบัติจะเร่ิมเกิดจะเร่ิมมีควำมละเอียดนะ  ควำม
ละเอียดของปัญญำ  เรำพยำยำมสอดแทรกเข้ำไปแต่ต้องอยู่ในแนว
ปฏิบัติ  บำงทีเรำไม่ได้อยู่ในท่ำทีปฏิบัติเดินไปโน้นไปนี้แต่เรำไม่ปล่อย  
กำรที่เรำไม่ปล่อย  ผู้รู้น้ีมันยังอยู่ในท่ำทีที่เรำยังจะต้องปฏิบัติตลอดไม่ใช่
ว่ำเรำจะต้องอยู่ในท่ำน่ังสมำธิ  อยู่ในท่ำเดนิจงกรม  อยู่ในท่ำนั่งเฉยๆ อยู่
ในท่ำเดินเฉยๆ แต่ไม่จ่อ  ไม่จ่อสติสัมปชัญญะผู้รู้มำที่น่ี  เรำจะไม่เห็น  
ก ำหนดจอ่มำเร่ือยๆ เรำจะเห็น  บอกง่ำยๆ ว่ำไม่ต้องแยก  ดูให้เห็นควำม
อยำกแล้วมันจะแตกกระจำยไปหมด  รู้ไปหมด  ทะลุปรุโปร่งไปหมด  
ย้อนเห็น  ย้อนดูไปเห็น  ของมันมีอยู่เรำย้อนดูไปเห็น  พระพุทธเจ้ำ  พระ
สำวกท่ำนช ำระหมดแลว้  ย้อนดูไปแลว้มันไม่เห็นกิริยำอำกำรมันหมดไป
แล้ว 
 

พระฝรั่ง : ขอให้หลวงพ่ออธิบำยย้อน  กำรย้อน 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ค ำว่ำ “ย้อน” มันเป็นค ำพูดมันเป็นกิริยำ  ย้อน
ควำมรูส้ึกอยำกอยู่ที่โน้น  ย้อนมำอยู่กับผู้รู้  ย้อนมำอยู่กับจิต  เช่นมันนึก
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คิดไปตำมรูปที่เห็น  ย้อนมำดูที่จิต  มันรู้ไปตำมเสยีงที่ได้ยิน  ย้อนมำดูที่
จิต  น้ีค ำว่ำ “ย้อน” คือ  ย้อน  ย้อนมำรู้อยู่จ ำเพำะผู้รู้  เมื่อก่อนนั้น
ผู้รู้มันไปอยู่ที่โน้นก็ย้อนมำอยู่จ ำเพำะผู้รู้ที่น่ี  ไม่ต้องไปอยู่กับรูป  กับ
เสยีง  กับกล่ิน  กับรส  กับสัมผัส  ย้อนมำอยู่กับผู้รู้  น่ีเขำเรียกว่ำ  ย้อนๆ 
เรำไมรู้่ว่ำจะใช้ค ำพูดอะไรเรำเลยใช้ค ำว่ำย้อน  ย้อนควำมรูส้กึ   
 

พระฝรั่ง : ย้อนเข้ำมำกับนอ้มเข้ำมำคืออันเดยีวกัน? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : น้อมเข้ำมำก็ใช่  ย้อนเข้ำมำก็ใช่  แต่ค ำว่ำน้อมกับ
ย้อนน้ีในแง่ภำษำไทยจะแตกต่ำงกันอยู่  แตก่็ใช้ได ้ เช่นอย่ำงเห็น  อนิจจัง  
ทุกขัง  อนัตตำ  ข้ำงนอก  เช่น  อย่ำงเห็นคนเขำเจ็บเขำป่วยอย่ำงนี้เรำก็
น้อมมำ  โอ้ว! ถ้ำเรำเจ็บถ้ำเรำป่วยน่ีเขำเรียกว่ำเรำน้อมเข้ำมำ   เห็น
ควำมไม่คงทนเห็นควำมไม่คงที่ควำมเน่ำเปื่อยผุพังข้ำงนอก  ย้อนเข้ำมำ  
น้อมเข้ำมำ  แต่อันน้ีเรำใช้ก ำกับกับกิริยำจิต  จิตมันอยู่ข้ำงนอกเรำก็
พยำยำมย้อนเข้ำมำ  ย้อนผู้รู้คล้ำยๆ ว่ำผู้รู้มันพุ่งไปๆ เสร็จแล้วก็เรำ
พยำยำมระลกึย้อนกลับมำที่ต้นตอที่มันพุ่งไปนี้  มันพูดยำก  แต่เข้ำใจใช่
ไหม?  เอำให้เข้ำใจก็ใช้ได ้
 

พระฝรั่ง : โยมมำเรียบอกว่ำ “ปฏิบัติพรหมวิหำร  เมตตำ  เขำรู้สึกว่ำ  
ปฏิบัติเมตตำแล้วเกิดควำมเห็นว่ำทุกข์  ไม่ใช่เร่ืองโดยเฉพำะเร่ืองตัวเอง
เป็นเร่ืองของสรรพสัตว์ทั้งหลำย” เขำเลยรู้สึกว่ำเมตตำก็เป็นกำรปฏิบัติ
ในอริยสัจ ๔ คือจะถำมว่ำ  หลวงพ่อจะแนะน ำหรืออธิบำยหรือเห็นด้วย
เป็นอยำ่งไร? 

 

พระอำจำรย์บุญมี : เมตตำตน  เมตตำท่ำน  มันก็ใช้ได ้ ถ้ำเรำไมเ่มตตำ
เขำ  เรำก็เมตตำเรำ  เมตตำตัวเองน้ี  ในบทแผ่เมตตำนี้ก็มีเมตตำท่ำน  
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เมตตำตัว  เมตตำตน  อะหัง  สุขิโต  โหมิ  นิททุกโข  โหมิ  อะเวโร  โหมิ  
อัพ๎ยำปัชโฌ  โหมิ  อะนโีฆ  โหมิ  ให้มันไปจำกเรำเสียก่อน  แผ่เมตตำ
ให้กับตัวเองแล้วก็แผ่เมตตำให้กับคนอ่ืน  กำรแผ่เมตตำให้กับตัวเองก็
คือ  ท่ำนให้สงสำรตัวเอง  สงสำรตัวเองที่มำลอยคออยู่กับกองทุกข์   
กิเลสตัณหำอำสวะ  สงสำรตัวเองแล้วพยำยำมปฏิบัติให้เห็นสิ่งเหล่ำนี้
และก็พยำยำมจะดับสิ่งเหล่ำน้ีให้เรำพ้นทุกข์พ้นโทษไป  อันนี้ก็เป็นกำร
เมตตำตัวเอง  กำรเมตตำคนอื่น  เหมือนอย่ำงพระพุทธเจ้ำท่ำนพ้นไป
แล้วนี้  ท่ำนก็เมตตำพวกเรำ  ท่ำนก็มำเที่ยวบอกเที่ยวสอนให้เรำเอำข้อ
ปฏิบัติมำด ำเนินกำรแล้วจะได้ปฏิบัติตำมพระองค์ท่ำน  จะได้ดับกิเลส
ตัณหำได้  จะได้พ้นทุกข์พ้นโทษไปได้มันได้ทั้งพ้ืนๆ แล้วก็สูงสุดก็ได้  ค ำ
ว่ำ  เมตตำ  เมตตำพรหมวิหำรนะ  เมตตำมันไดห้มด   

 

เรื่องของธรรมะ  ถ้ำเรำเข้ำใจแล้วมันกระจำยทั่วถึงกันหมด  
ไปเอำหลักปริยัติมำอธิบำยไม่ได้  เอำหลักปริยัติมำอธิบำยตำม
ไม่ได้  แต่ถ้ำเป็นหลักปฏิบัติน้ีมันตะล่อมเข้ำหำกันหมด  มันกระจำย
ทั่วถึง  เข้ำใจทั่วถึงมันเข้ำถึงกันหมด   เหมือนอย่ำงที่อธิบำยนี้ใน
หนังสือจะหำฟังยำกเหมือนกันนะ  เอำแค่น้ีก่อน  เข้ำใจมั้ยเรโม  เข้ำ
ใจมั้ย? เรำสงสำรตัวเรำที่ต้องมำทุกข์ในวัฏสงสำร  เกิดแก่เจ็บตำยๆ เรำ
สงสำรตัวเรำ  เรำต้ังใจภำวนำพุทโธๆๆ ให้จิตสงบ  เรำพิจำรณำให้เห็น
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  เรำพิจำรณำให้เบื่อให้หน่ำยคลำยจำงในภพใน
ชำติของตัวเอง  กำรที่เรำต้ังใจท ำน้ันแหละเป็นมรรค  ท ำไปแล้วดับได้
ตำมชัน้ตำมภูมิเป็นนิโรธ   

 

ค ำว่ำ “นิโรธ” หมำยควำมว่ำ  เห็นต้นตอที่เกิดของกำรเกิดแก่
เจ็บตำย  เห็นตัวสมุทัย  พอเรำเห็นไปปั๊บมันก็ดับ  ก็เหมือนอย่ำงที่เรำ
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ย้อนมำเห็นตัณหำ  ย้อนเห็นปั๊บมันก็ดับ  ย้อนเห็นปั๊บมันก็ดับ  ค ำว่ำ 
“ดับ” หมำยควำมว่ำนิโรธ “นิโรธ” น้ีแปลว่ำ  ควำมดับ  มันเกี่ยวข้องกับ
ค ำว่ำอริยสัจ ๔ ทั้งน้ันแหละ  อันน้ีหมำยควำมว่ำอำวุธหนัก   เป็น
เครื่องมือใช้กับงำนหนักเพื่อรือ้ฟ้ืนภพชำตขิองตัวเอง  ทีนีถ้้ำเอำมำใช้พ้ืนๆ 
ธรรมะเมตตำมำใช้พื้นๆ  เ ช่น  เรำเลี้ยงสัตว์ เรำสงสำรสัตว์   เห็น 
เขำหนำวก็ให้ควำมอุ่นเขำ  เห็นเขำหิวให้ควำมอิ่มเขำ  เห็นเขำเหงำให้ 
ควำมสนุกสนำนเขำ  ไมว่่ำสัตว์ก็ตำมไมว่่ำคนก็ตำม  เรำเมตตำเขำ  จิตใจ
เรำก็แช่มช่ืนเบิกบำน  แต่กำรแผ่เมตตำที่จะให้ถึงใจถึงจิตถึงใจที่แท้จริง
น้ันน่ะ  เช่น  อย่ำงเขำมีควำมทุกข์ให้เรำพิจำรณำใจเรำไปใส่ใจเขำ  
พิจำรณำใจเขำมำใส่ใจเรำ  เรำมีควำมสุขอย่ำงไร  ถ้ำเขำมีควำมสุขเขำก็
จะเหมือนเรำ  เขำมีควำมทุกขอ์ย่ำงไร  ถ้ำเรำมคีวำมทุกขเ์หมือนเขำ  เรำ
ก็จะเหมือนเขำ  มันถึงจะได้ถงึใจ  และจะได้มเีมตตำจิตอ่อนน่ิมมอีำนสิงส์
เป็นพ้ืนฐำนของจิต   

 

ถ้ำเรำจะเทียบก็เหมือนเป็นพ้ืนของจิตนี้  ท ำให้จิตดวงน้ันต้ังเป็น
สัมมำทิฐิ  จะท ำให้จิตสงบก็สงบได้ง่ำย  จะท ำให้จิตดวงน้ันมีควำมสุข
หล่อเลี้ยงชุ่มฉ่ ำกับควำมสุขจำกกำรที่เผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว  ควำมเห็นแก่
ตัวมันก็จะลดลงไปๆ ได้เหมือนกัน  ควำมสงบ  ควำมอ่อนน่ิมของจิต  
ควำมไม่แข็งกระด้ำงของจิต  ควำมพร้อมที่จะหยิบให้จิตดวงน้ันให้ได้รับ
ควำมสงบมันก็มีงำ่ย  มันก็เป็นง่ำย  มีจติเมตตำ  มีเมตตำเป็นพรหมวิหำร  
มีเมตตำไม่มีประมำณ  อัปปมัญญำๆ ไม่มีประมำณแต่ว่ำเมตตำมันมีอยู่ 
๔ อย่ำงนะ  เมตตำ  กรุณำ  มุทิตำ  อุเบกขำ   

 

“เมตตำ” ปรำรถนำให้เขำเป็นสุข “กรุณำ” เขำมีควำมทุกข์อยู่
แล้วหวังให้เขำพ้นจำกทุกข์  ควำมหมำยก็ใกล้ๆ กัน “มุทิตำ” เห็นเขำมี
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ควำมสุขเห็นเขำเพลิดเพลินยินดี  สุขสบำยเจริญมั่นคงแข็งแรงอะไรต่อ
อะไรน้ีก็พลอยยินดกีับเขำ  แลว้ก็ “อุเบกขำ” วำงเฉย  ค ำว่ำ  วำงเฉยนี้
มันเป็นกำรพจิำรณำถึงกรรม  ไม่ใช่เฉยๆ ไม่สนใจไม่ใช่  ไม่ใช่เฉยๆ 
ไม่ใช่ไม่สนใจ  ค ำว่ำ “อุเบกขำ” แปลว่ำ  พิจำรณำปลงลงในกรรม  
โอ้ว! กรรมของสัตว์  กัมมัสสะโกม๎ห ิ กัมมะทำยำโท  กัมมะโยนิ  กัมมะ-
พันธุ  กัมมะปะฏิสะระณำ  ยัง  กัมมัง  กะริสสันติ  หรือ  กะริสสำมิ  เรำ
ก็ตำมเขำก็ตำมท ำกรรมอย่ำงไรไว้  จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน  อัน
นี้มันเป็นกำรพิจำรณำที่เป็นหลักวิปัสสนำโดยตรงเลยแหละ  เร่ืองของ
อุเบกขำนี้  กำรพิจำรณำให้คนเข้ำใจถึงเรื่องกรรมของสัตว์   

 

เดี๋ยวน้ีมิจฉำทิฐิน่ีแหละมันปิดบังท ำให้เรำไม่เห็นกรรมไม่เช่ือ
กรรม  คิดดูสิว่ำบำงคนเห็นว่ำท ำดีไม่ได้ดี  เห็นอย่ำงไงท ำดีไม่ได้ดี  ท ำดี
ไม่ได้ดี  ท ำช่ัวไม่ได้ช่ัว  มันก็สุ่มเดำไปอย่ำงน้ันแหละ  มิจฉำทิฐิมันปิดบัง  
แตถ่้ำเป็นเร่ืองกำรเข้ำใจเร่ืองกรรม  กำรศึกษำเร่ืองกรรม  มันจะยอมรับ
เหตุรับผล  ค ำว่ำ “กรรม” มันก็คือเหตุกับผล  เหตุกับผลก็คือกรรม  เหตุ
กับผลกริยำกำย  กริยำวำจำ  กริยำใจ  อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง  ท ำลงไปเป็น
เหตุเป็นกรรม  เป็นกำยกรรม  ผลก็คือวิบำกกรรม  เป็นกำยกรรม  เป็น
วจีกรรม  เป็นมโนกรรม  ใครต้ังใจท ำลงไป  กลำยเป็นประทับตรำลงไปที่
จิตของเรำ  สร้ำงลงไปแลว้รื้อฟ้ืนไมไ่ด้  ลบไม่ได ้ ฟ้ืนไมไ่ด้  รือ้ไมไ่ด้  ต้อง
ท ำใหม่ให้มำกกว่ำเดิมถึงจะลบลำ้งสิ่งเหล่ำน้ันได้  ถึงท ำมำกขนำดไหนก็
ตำม  บำงทีก็ลบไม่ได้ 

 

เหมือนอย่ำงพระโมคคัลลำนะ  ท่ำนลบไม่ได้  ท่ำนฆ่ำแม่  ท่ำน
เป็นพระอรหันต์แลว้เขำก็ยังตำมมำฆ่ำอยู่เห็นไหม? แต่ร่ำงกำยน่ันน่ะมัน
เป็นวิบำกกรรมเป็นผลิตผลของกรรมเก่ำ  แต่กรรมใหม่ของท่ำนพ้นไป
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แล้ว  เร่ืองของกรรมใหม่ท ำให้จิตของท่ำนพ้นไปแล้ว  เร่ืองของกรรมจึง
เป็นเ ร่ืองที่ เป็นเหตุท ำให้คนน้ีสร่ ำงจำกเมำ   เมำในมิจฉำทิฐิ   มี
ควำมส ำคัญมำก  เอำอีก ๑-๒ ปัญหำก็พอแล้วมั้ง  ดกึแลว้  เรโมเป็นไง? 
เรโมแปลพระไตรปิฎกไม่ธรรมดำ  พิมพ์พระไตรปิฎก  ต้องพยำยำมเข้ำใจ  
ท ำควำมเข้ำใจนะ  พระไตรปิฎกเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้ำ  เดี๋ยว
กลำยเป็นทัพพีแช่อยู่ในแกงนะ  โอกำสที่เรำได้ยินได้ฟังแบบนี้  มันเกื้อกูล
กับชีวิตของเรำ   

 

ค ำว่ำ “เกื้อกูล” ท่ำนเข้ำใจไหม? เขำเข้ำใจไหม? ท่ำนเข้ำใจไหม? 
เกื้อกูลค ำว่ำหนุนก็ได้  เกื้อกูล  อุปถัมภ์  บ ำรุง  เกื้อกูล  ยกตัวอย่ำง
เหมือนอำหำรเกื้อกูลกับร่ำงกำยอย่ำงน้ีเรียกว่ำเกื้อกูล  อุปถัมภ์  หรือ
บ ำรุง  หรืออุดหนุน  กำรที่เรำมำเกี่ยวข้องกับศีลกับธรรมแบบนี้มัน
เกื้อกูล  เกื้อกูลกับชวีิต  กับจิตใจอย่ำลืมว่ำชีวิตกับจิตใจของเรำนี้มันต้อง
ไปด้วยกัน  ชีวิตของเรำจะดี  จิตใจของเรำต้องดี  ถ้ำจิตใจเรำไม่ดี  ชีวิต
ของเรำก็จะไม่ดี  จิตใจเรำจะดี  จิตใจเรำจะต้องมำศึกษำเร่ืองหลักของ
ศีลของธรรม  หลักของเหตุของผลหรือหลักของกรรมหรือหลักประพฤติ
ปฏิบัติตำมหลักศำสนธรรม  ธรรมะของพระพุทธเจ้ำ  พระพุทธเจ้ำ
ท่ำนเอำแต่เรื่องจริงมำสอนพวกเรำ  เอำแต่เรื่องของจริงที่เป็น
สัจจะทั้งนั้นมำสอนเรำ  ไม่มี! ไม่มีบังคับให้เรำเชื่อ  แม้แต่ค ำสอน
ของพระองค์ทั้งหมด  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์ไม่มีบังคับให้เรำเชื่อ  
ให้เรำไปพิสูจน์  เรำบอกไม่ต้องเชื่อ  ไม่ต้องเชื่อไปพิสูจน์   

 

ยกนิทำนมำประกอบ  โตเทยยพรำหมณ์เป็นเศรษฐีไม่เคยท ำบุญ
ให้ทำนเลย  พระพุทธเจ้ำบิณฑบำตผ่ำนหน้ำบ้ำนด่ำทุกวัน  ไม่ใส่บำตร
ผ่ำนแล้วยังด่ำอีก  เป็นเศรษฐี ๘๐ โกฏ ิ มีทรัพย์ ๘๐ โกฏ ิ ฝังไว้หลังบ้ำน
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อยู่มำๆ ตำย  ตำยเสียแล้วดว้ยควำมหวงสมบัติเหล่ำนั้น  ไปฝังไม่มีใครรู้
นะ ๘๐ โกฏิ  ด้วยควำมหวงสมบัตินะ  เลยมำเกิดเป็นสุนัขเป็นลูกหมำ
โทนอยู่ในบ้ำนหลังน้ันแหละ  มำเกิดเป็นลูกสุนัขที่บ้ำนหลังน้ันล่ะ  โต
เทยยมำนพที่เป็นลูกชำยก็ดูแลต่อ  พอลูกหมำตัวนีเ้ร่ิมโตขึน้มำนี้  คือลูก
หมำทีไ่ปจำกโตเทยยพรำหมณ์ที่ตำยไปแลว้ไปเป็นสุนัขน้ี  พอเร่ิมโตขึน้มำ
รู้จักวิ่งรู้จักอะไรต่ออะไรน้ี  พระพุทธเจ้ำท่ำนก็บิณฑบำตผ่ำน  พอตำยปุ๊บ
เกิดปั๊บน้ี  พระพุทธเจ้ำยังทรงพระชนม์อยู่  พระพุทธเจ้ำไปบิณฑบำตก็ไป
เห่ำไปหอนพระองค์เหมือนเดมิ   

 

มีอยูว่ันหน่ึงพระองค์ก็เลยแย้มพระโอษฐ์แล้วก็พูดกับพระอำนนท์
เปรยๆ พระอำนนท์ก็ได้ยิน  โถ! โตเทยยพรำหมณ์  สมัยมีชีวิตอยู่ไม่เคย
ใส่บำตรให้เรำเลย  ด่ำเรำ  ตำยแล้วยังมำเป็นสุนัขยังมำเห่ำหอนเรำ
เหมือนเดมิ  ตอนน้ันคนใช้ทีก่ ำลังจะวิ่งไปจับลูกหมำก็ไดยิ้น  ลูกหมำตัวนี้
มันจ ำชำติไดว้่ำมันเคยเป็นโตเทยยพรำหมณ์  พอพระพุทธเจ้ำตรัสอย่ำง
น้ันหูตกเลย  เสียใจน้อยใจเสียใจเป็นไข้ป่วยต้ังแต่วันน้ันเลย  ลูกชำย 
โตเทยยมำนพน้ีก็เลยสงสัยว่ำ  เอ้! ลูกสุนัขตัวน้ีท ำไมป่วยไข้เป็นอะไรไม่
สบำยเพรำะอะไร? คนใช้ก็ เลยเล่ำให้ฟังว่ำ  วันหน่ึงท่ำนโคดมมำ
บิณฑบำต  ลูกสุนัขไปเห่ำ  พระโคดมท่ำนก็เลยตรัสว่ำ  โถ! โตเทยย-
พรำหมณ์  สมัยมีชีวิตอยู่ไม่เคยใสบ่ำตรให้เรำ  ตำยแล้วมำเป็นหมำยังมำ
เห่ำเรำเหมือนเดมิ   

 

พอเล่ำอย่ำงน้ีให้ลูกชำยฟังลูกชำยเครียดมำก  หำว่ำพระโคดมดู
ถูกพ่อของตัวเองที่ตำยไปแล้วมำเกิดเป็นหมำ  ลิ่วไปที่วัด  จะไปต่อว่ำ
พระพุทธเจ้ำ  ว่ำจะไปต่อว่ำพระพุทธเจ้ำ  เธออย่ำเพ่ิงเช่ือเรำที่เรำพูด
อย่ำงน้ันอย่ำเช่ือเรำให้ท ำตำมเรำ  ให้ท ำอย่ำงนี้ก็แล้วกันนะ  กลับไป
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เดี๋ยวนี้แลว้เอำลูกสุนัขไปอำบน้ ำสระขนให้อย่ำงดี  เช็ดตัวให้อย่ำงดีแลว้ก็
วำงให้เขำนอนในที่น่ิมๆ สังเกตดูเขำก ำลังนอนเคลิ้มๆ ใกล้จะหลับ  ให้ไป
กระซิบที่หู  พ่อๆ ทรัพย์ ๘๐ โกฏิฝังไว้ที่ไหน? ทรัพย์ ๘๐ โกฏิฝังไว้ที่ไหน? 
ถ้ำเป็นโตเทยยพรำหมณ์จะลุกปุ๊บปั๊บรีบวิ่งเข้ำไปที่หลังบ้ำน  แบกจอบ
ตำมไปเลยนะ  พระพุทธเจ้ำแนะน ำ  ก็ไปท ำตำมก็เป็นอย่ำงน้ันจริงหมด
แหละ  ไปกระซิบลุกปุ๊บปั๊บไปหลังบ้ำนไปตะกุยขุดเห็นสมบัติ ๘๐ โกฏิ  
น่ันเห็นไหม? ไม่ต้องเช่ือแต่ให้ท ำตำม  ท ำตำมแล้วไม่ต้องมีค ำตอบหรอก  
ค ำตอบอยู่ในน้ันหมด  ธรรมะ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้ำ
เอำข้อเท็จจริงมำพูดให้พวกเรำฟังทั้งน้ัน  ไม่มีบังคับให้เรำเช่ือ  บอกให้
เรำเช่ืออย่ำงเดียวว่ำ  ให้เช่ือว่ำ  ตถำคตโพธิสัทธำ  เช่ือว่ำตถำคตเป็นผู้
บรรลุธรรม  ให้เช่ือว่ำตถำคตเป็นผู้บรรลุธรรมบอกให้เรำเช่ือ  ให้มีควำม
เช่ือว่ำตถำคตบรรลุธรรม  เพรำะเหตุใด? เพรำะว่ำมีคนข้องใจสงสัย
อยำกถำม  ไปถำมพระองค์  พระองค์สำมำรถตอบได้หมด  ตอบอย่ำงน้ัน  
ตอบอย่ำงน้ันๆๆ มันเป็นกำรท้ำทำย  แล้วมันเป็นของจริงประกอบ   

 

นอกจำกน้ัน  เร่ืองเวรเร่ืองกรรมเร่ืองอะไรต่ออะไรไม่ให้เช่ือ  ให้
ไปท ำตำม  แม้แต่ขอ้ปฏิบัตไิปดูในกำลำมสูตร ๑๐ อย่ำงไมใ่ห้เช่ือสักอยำ่ง
ให้ไปท ำดูก่อน  ไปพิสูจน์ดูก่อน  ไปท ำดูก่อน  ไปพิสูจน์ดูก่อน  น่ีกำลำมสูตร
จึงเป็นสูตรท้ำท้ำยให้เรำไปปฏิบัติ  ไม่ให้เช่ือไม่บังคับให้เช่ือ  ใครพูดยังไง
ก็ตำมไม่ต้องเช่ือ  เพรำะสมัยน้ันมีเจ้ำลัทธิหลำยลัทธิ  มีคนไปถำมว่ำ
อย่ำงน้ันๆๆ ไม่รู้จะเช่ือหรือจะถอืปฏิบัติตำมของใครๆ พระองค์ก็เลยตรัส
กำลำมสูตร  ไม่ต้องเช่ือว่ำคนน้ันเป็นครู  คนน้ันเป็นอำจำรย์  คนน้ันมี
ควำมคิดเหมือนกับเรำ  คนน้ันเคยได้ยินได้ฟังต่อๆ กันมำอะไรต่ออะไร  
ท่ำนไม่ให้เชื่อ  ค ำว่ำ “ไมใ่ห้เช่ือ” ไมใ่ช่จะให้เรำเฉย  ให้เรำไปปฏิบัตดิูก่อน  
มีเหตุมีผล  ลงเหตุลงผลอย่ำงไงให้ถือปฏิบัตติำมน้ัน  นีก้ำลำมสูตรนะท้ำ
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ให้เรำไปปฏิบัติไม่ใช่ให้เรียนเฉยๆ อ้ำวทีน้ี! วันน้ีอธิบำยอันนี้ให้จบก่อน
พอแล้วมั้ง? อ้ำว! จบเนำะ   
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ทุกขเวทนำเป็นสัจธรรม (ธรรมะเพชฌฆำต) 
๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๒๐.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

เรำนั่งภำวนำแค่คร่ึงช่ัวโมง ๔๐ นำที  น้อยไปๆ เรำนั่งภำวนำคร่ึง
ช่ัวโมง ๔๐ นำที  น้อยไปๆ ยังไม่ได้เจ็บไม่ไดป้วดอะไร  ร่ำงกำยยังไม่เจ็บ
ไม่ปวดไม่มึนไม่ชำ  ที่วัดเรำเดี๋ยวน้ี  ตอนค่ ำเรำลงหน่ึงวันเว้นสองวันๆ 
นอกพรรษำ  ในพรรษำน้ีเรำก็เร่ิมปรับใช้มำปีที่แล้วเน่ียะ  หน่ึงวันเว้นวัน  
หน่ึงวันเว้นวัน  ลงตอนค่ ำแบบนี้ที่ถ้ ำเต่ำ  พอเร่ิมมดืพอเร่ิมหัวค่ ำ  ใกลจ้ะ
มืดเหลือเวลำอีก ๒๐ นำทีจะมืด  เวลำเท่ำไหร่ไม่ก ำหนด  ก ำหนดแต่ว่ำ
มืดเป็นเกณฑ์  ตีระฆัง  ตีระฆังเสร็จก็มดืพอด ี เรำก็ไปน่ังกัน  ใครไปกอ่น
ก็น่ังก่อนใครไปหลังก็น่ังหลัง  แต่ก็ก่อนหลังกันไม่มำกนัก  ก็ไปน่ังหน่ึง
ช่ัวโมง  สองช่ัวโมง  น่ังหน่ึงช่ัวโมง  สองช่ัวโมงน่ันล่ะ  ถึงจะพอเจ็บพอ
ปวดเห็นด ำเห็นแดงกัน  สองช่ัวโมงก็กะว่ำสองทุ่ม  แตส่องทุ่มที่นู้นมืดนะ  
มันมืดต้ังแต่ก่อน ๖ โมงก็มี  ไม่เหมือนที่น่ีสองทุ่มยังไม่มืด  น่ัง ๒ ช่ัวโมง  
น่ังภำวนำ ๒ ช่ัวโมง  เสร็จแลว้ก็พำท ำวัตรสวดมนต์  พำท ำวัตรสวดมนต์
เรำก็ไมพ่ำสวดเยอะเหมือนที่อื่นประมำณ ๒๕ นำที ๒๐ นำที ๒๕ นำที   

 

สวดมนต์แปลก็สวดน้อยเฉพำะบทอำกำร ๓๒ เน่ียะแปล  แผ่
เมตตำพรหมวิหำรเน่ียะเรำก็แปล  สวดท ำวัตรธรรมดำเรำก็ไม่ได้แปล  
สวดมนต์ประมำณ ๒๐-๒๕ นำที ๒๐-๒๕ นำที  เสร็จแล้วก็น่ังอีก  น่ัง
อีก  แต่ที่นู้นพระเณรเยอะ  เฉพำะพระเณรก็จะเกอืบ ๓๐ บำงครั้งก็ ๓๐ 
กว่ำ  บำงครัง้มีอำคันตุกะเข้ำไปก็ ๓๐ กว่ำ  โยมก็ ๓๐ กว่ำ  เวลำวันไหน
เรำรวมกันชำวบ้ำนเขำก็มำ  ผู้อยู่ในวัดก็มี  และชำวบ้ำนก็มำรวมกันอีกก็

๘.
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พอดีๆ กับศำลำเรำ  ศำลำไมใ่หญ่ศำลำเล็กๆ น่ังภำวนำรอบที่ ๒  รอบที่ 
๒ นี้เรำก็พูดธรรมะให้ฟังไปเร่ือยๆ บำงคร้ังก็ ๓๐ นำที  บำงคร้ังก็ ๔๐ 
นำที  บำงคร้ังก็เป็นช่ัวโมง  แต่ก็เลิก ๓ ทุ่ม ๔ ทุ่ม ๓ ทุ่ม  อย่ำงสูงก็ ๔ 
ทุ่ม ๓ ทุ่มคร่ึง ๔ ทุ่ม 

 

ถ้ำพูดถึงว่ำพวกเรำเสียสละเวลำเพ่ือที่จะมำท ำประโยชน์ให้กับ
ตัวเอง  ขนำดน้ีเรำว่ำพอดีไม่ถือว่ำมำกหรอก  เพรำะว่ำประโยชน์ส่วนนี้
มันเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่ำกับชีวิตจิตใจของเรำทุกๆ คน  ไม่ว่ำพระ  ไม่
ว่ำฆรำวำส  กำรที่เรำจะมำอบรมจิตของตัวเองมันเป็นโอกำสที่หำยำก
มำก  บำงคนไม่เคยรู้จักเลยค ำว่ำอบรมจติเน่ียะ  บำงคนไม่เคยรู้จัก  มีแต่
อบรมอะไรก็ไม่รู้  อบรมจิตให้เข้ำสูศี่ลสูธ่รรมให้เข้ำสู่ควำมสงบ  เพ่ือที่จะ
มำสงบระงับ  เพ่ือที่จะมำรู้ว่ำกเิลสภำยในใจของตัวเองคืออะไรเป็นอะไร? 
ธรรมะพร้อมที่จะเกิดในหัวใจของตัวเองคืออะไรเป็นอะไร? ไม่เคยรู้จักไม่
เคยไดยิ้นได้ฟัง  กำรที่เรำเข้ำมำแบบนี้ถอืว่ำเป็นประโยชน์มำกจำกหัวค่ ำ
ไปสำมทุ่มคร่ึง  สี่ทุ่ม  เรำว่ำ  เรำว่ำไม่ถือว่ำเสียเวลำมำกคู่ควรกับเรำ
แสวงหำคุณงำมควำมดใีห้กับตัวเอง  กำรน่ังนำนๆ ที่จะเจ็บจะปวดก็ต้อง
เป็นเร่ืองธรรมดำของกำรน่ังภำวนำ  โดยเฉพำะแบบอย่ำงพวกเรำต้อง
บอกกัน   

 

ค ำว่ำ “แบบอย่ำง” ก็คือ  ธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนอย่ำงที่เรำ
กรำบ  เรำกรำบ  เรำท ำวัตร  เรำสวดมนต์  เรำกรำบ  เรำไหว้  น่ีเรำถือ
ว่ำเป็นธรรมเนียมปฏิบั ติ  กำรน่ังภำวนำก็เป็นธรรมเนียมปฏิบั ติ   
แบบอย่ำงหรือเย่ียงอย่ำง  ครูบำอำจำรย์ท่ำนก็สอนโดยเฉพำะอำจำรย์
อินทรฯ์ ท่ำนเน้นมำกเรื่องธรรมเนียมเร่ืองเย่ียงอย่ำง  แตเ่รำสว่นมำกบำง
ทีเรำมำจับก็พูดๆๆ เร่ืองอย่ำงอื่นไป  เร่ืองธรรมเนียมปฏิบัติแต่บำงทีก็มี
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แต่คนเก่ำ  เรำก็พูดอย่ำงอื่นไป  แต่ถ้ำมีคนใหม่ควรจะรู้จักเกี่ยวกับเร่ือง
ธรรมเนียมปฏิบัติก็จะเป็นกำรดี  เช่น  อย่ำงกำรน่ังสมำธิ  เรำก็นิยมน่ัง
แบบธรรมดำ  ธรรมดำไม่มีอะไรมำหนุน  ไม่ต้องมีอะไรมำหนุนเพรำะ 
เรำถือว่ำเรำน่ังคร่ึงช่ัวโมง ๔๐ นำที ๑ ช่ัวโมง ๒ ช่ัวโมง  เรำต้องปวด  
ทุกขเวทนำจะต้องปวด  จะต้องเจ็บจะต้องปวด  เรำน่ังขัดสมำธิ  เรำ
น่ังขัดสมำธิ  น่ังขัดสมำธิ ๑ ช้ัน  น่ังขัดสมำธิ ๒ ช้ัน  น่ังขัดสมำธิ ๑ ช้ัน  
เน่ียะน่ังขัดสมำธิ ๑ ช้ัน  น่ังอย่ำงเน้ียะเรียกน่ังขัดสมำธิ ๑ ช้ัน  ซ้ำยอยู่
ข้ำงในขวำอยู่ขำ้งนอก  น่ังขัดสมำธ ิ๑ ช้ัน  น่ังขัดสมำธ ิ๒ ช้ัน  เน่ียะอย่ำง
นี ้ น่ังขัดสมำธิ ๒ ช้ัน  ขวำทับซ้ำย  น่ังขัดสมำธิ ๒ ช้ัน  น่ังขัดสมำธิเน่ียะ
อันน้ีก็เป็นเย่ียงอย่ำงเป็นแบบอย่ำงที่เรำท ำ  ครูบำอำจำรย์เรำก็สอน  
แล้วก็ที่สำมก็ขัดสมำธิเพชร  ขัดสมำธิเพชร  ขัดสมำธิเพชรอันนี้วิธีที่  ๓ 
แหม่! แบบนี้เย่ียมไม่ล้มไม่อะไรล่ะ  ไม่ลม้  ไปหน้ำก็ไม่ได ้ มำหลังก็ไม่ได้  
ซ้ำยก็ไม่  ขวำก็ไมไ่ด้  น่ีขัดสมำธเิพชร 

 

อำจำรย์จิรวัฒน์ท่ำนชอบนั่งแบบนี้  อำจำรย์จิรวัฒน์ท่ำนชอบน่ัง
แต่มือขวำมือซ้ำยก็ต้องปกติธรรมดำ  แต่ถ้ำหำกเรำน่ังนำนๆ ๒ ช่ัวโมง  
๓ ช่ัวโมง ๔ ช่ัวโมงเป็นต้นไปแล้ว  มันมีท่ำต่อสูก้ันนะ  บำงทีมันหลุดมัน
อะไรมำมันยัน  เรำดูไปแล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้ำท่ำนน่ังภำวนำปำงชนะ
มำรเน่ียะ  มือของท่ำนไม่ได้อยู่น่ี  มือท่ำนอยู่นี้  ปำงชนะมำรถึงขั้นต่อสู้
กันจริงๆ  มือมันไม่ได้อยู่อย่ำงน้ีนะ  มือมันไม่ได้อยู่อย่ำงนี้นะ  บำงทีมัน
เอำแต่ข้ำงในเข้ำว่ำข้ำงนอกมันก็...แต่ต้อง ๓ ช่ัวโมง ๔ ช่ัวโมงเป็นต้นไป  
น่ั ง  ๓๐ นำที ๔๐ นำที เหมือนอย่ำงที่ เรำอย่ำงนี้ประสบกำรณ์มันมี น้อย  
ประสบกำรณ์มันไม่มี   ให้ เรำจ ำเอำไว้ว่ำน้ีแบบอย่ำงอันนี้อย่ำงที่  ๓ 
ขัดสมำธิเพชร  อันน้ีขัดสมำธิ ๒ ช้ัน  ขัดสมำธิ ๒ ช้ัน  แล้วก็น่ังธรรมดำ  
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๑. หลวงตำมหำบัว  ญำณสัมปันโน 

ก็อย่ำงนี้น่ังธรรมดำไม่มีอะไรหนุนก้น  ไม่มีไม้ไม่มีอะไร  นี้เป็นธรรมเนียม
ครูบำอำจำรย์ท่ำนพำน่ังน่ีแบบที่ ๒ ขวำทับซ้ำย  มือก็อย่ำงนี้เหมือนเดิม  
แต่อันน้ีจะเป็นท่ำที่นิยมที่สุด  จะเป็นท่ำที่งำมดี  ขัดสมำธิเพชรเน่ียะมี
น้อย  แบบน้ีน่ีเป็นที่นิยมแล้วก็แบบที่น่ังให้ถูกกับจริตนิสัย  บำงคนก็น่ัง
อย่ำงน้ีคือเรำ...ถ้ำเรำนั่งนำนๆ เรำจะถนัดน่ังแบบน้ี  เพรำะน่ังแบบน้ีมัน
ล้มยำก  น่ังแบบน้ีถ้ำไม่ระวังไปข้ำงหลังเลย  ล้มไปข้ำงหลัง  ล้มไปข้ำง
หลัง  ถ้ำน่ัง  น่ังแบบน้ีมันจะไม่ล้มแต่มือจะต้องอยู่แบบนี้ตลอด  ถ้ำน่ัง
แบบนีน่ั้งได้ทนด้วย  ท่ำนเรียกว่ำขัดสมำธิเพชร ๑ ช้ัน  เอ๊ย! ขัดสมำธิ ๑ 
ช้ัน  ขัดสมำธิ ๒ ช้ัน  ขัดสมำธิเพชร  อันน้ีวิธีขัดสมำธินะ  ต้ังกำยให้ตรง
ด ำรงสติให้มั่น  บริกรรม  พุทโธ-ธัมโม-สังโฆๆ พุทโธๆๆๆ ครูบำอำจำรย์
ท่ำนสอนแบบน้ี  อันน้ีแบบน้ีเป็นแบบอย่ำงพุทโธๆๆ ที่ครูบำอำจำรย์ให้
บรกิรรมโดยเฉพำะหลวงปู่เสำร์ หลวงปู่มั่น หลวงตำ๑ ท่ำนเน้น  พุทโธๆๆ 
เพรำะฉะน้ัน  ค ำว่ำ “พุทโธ” จึงมีค ำบริกรรมเกี่ยวกับเร่ืองกรรมฐำนดัง
พุทโธๆๆๆๆ เน่ียะเป็นแบบอย่ำง   

 

“พุทโธ” แปลว่ำ  ต่ืน  แปลว่ำ  เบิกบำน  แต่ที่เรำท ำบริกรรม 
พุทโธๆๆ น่ีเป็นแบบอย่ำง  ใครมำท ำก็ต้องท ำตำมอย่ำงนี้  พอท ำไปแล้ว
จิตสงบ  จิตสงบ  เมื่อจิตสงบแล้วจิตมันก็ ต่ืน  จิตต่ืน  จิตเบิกบำน “พุท
โธ” แปลว่ำ  ผู้ต่ืน  ผู้เบิกบำน  ค ำว่ำพุทโธน่ี  พอจิตเรำสงบจริงๆ รวมทั้ง
สมถะ  รวมทั้งวิปัสสนำ  จิตสงบสงัดจำกกิเลสทั้งหมด  ละกิเลสได้
ทั้งหมดน่ันละ่  เป็นเนื้อหำของค ำว่ำพุทโธ “พุทโธ” แปลว่ำ  ผลปรำกฏขึน้  
จิตต่ืน  จิตเบิกบำนน้ันล่ะเป็นเนื้อหำแท้ๆ  ล่ะ  จิตต่ืนจิตเบิกบำน   
ค ำว่ำ  พุทโธ “พุทโธ” แปลว่ำ  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบำน  พระพุทธเจ้ำผู้ตื่นผู้
เบิกบำน  ตื่นจำกกิเลส  ตื่นจำกตัณหำ  ตื่นจำกควำมลุ่มหลง  
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อวิชชำ  ตัณหำ  อุปำทำน  ตื่นจำกสิ่งเหล่ำนั้นทั้งหมด  สิ่งเหล่ำนั้นจะ 
มำครอบคลุมจิตใจไม่ได้  นี่เป็นเนื้อหำที่แท้จริงของค ำว่ำ “พุทโธ” 
พุทโธๆ ที่เรำท ำๆ กันเน่ียะ  มันยังไม่มผีลอะไรปรำกฏ  มันเป็นแบบอย่ำง  
เรำท ำเป็นเยี่ยงอย่ำง  ท ำเป็นแบบอย่ำงแตก่็อำศัยแบบอย่ำงน่ีละ่  จนกว่ำ
เนือ้หำจะปรำกฏเป็นผลปรำกฏที่แท้จริง  อุปสรรคมันต้องมี   

 

อุปสรรคนี้  เรำต้องกำรให้จิตสงบแต่มันไม่สงบ  สิ่งที่ท ำให้
จติไม่สงบนั่นล่ะ  ท่ำนเรยีกว่ำ “อุปสรรค” ภำษำธรรมะท่ำนเรยีกว่ำ 
“นิวรณ์” นิวรณ์  นิวรณ์น่ันล่ะ  เป็นตัวอุปสรรค  อุปสรรคคือนิวรณ์  
นิวรณ์ของควำมสงบ  นิวรณ์คืออุปสรรคของควำมสงบ  แลว้ก็นิวรณ์
อีกอันหน่ึงมันยังไม่สงบมันปวดซะก่อนอันน้ีก็อุปสรรคอย่ำงหน่ึง  คร่ึง
ช่ัวโมง  สี่สิบนำที่  ห้ำสิบนำที  เป็นต้นไป  บำงคนน่ังไม่ถูกที่  น่ังไม่ได้ที่
ปวด  แตค่รูบำอำจำรย์ท่ำนถอืว่ำปวดก็เป็นเร่ืองดี  จะได้เอำกำรปวด  จะ
ได้เอำควำมปวดมำมัด  จะได้เอำทุกขเวทนำมำมัด  พอเรำพุทโธๆๆ มัน
ปวด  มันปวดมำก  ปวดมำกๆ เข้ำ  ท่ำนทิ้งค ำว่ำพุทโธ  มำพิจำรณำกำร
ปวด  มำพิจำรณำทุกขเวทนำในระหว่ำงที่เรำหำยใจเข้ำ  พุท  หำยใจออก  
โธ  พุทโธๆๆ มันเป็นกำย  มันเป็นกำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน  พอเรำท ำ
ไปๆ มันปวด  มันปวดมำกๆ เข้ำ  เรำก็จ่อมำที่ควำมปวดน่ีเป็นเวทนำ
นุปัสสนำสติปัฏฐำน  มันเลื่อนจำกกำยมำเป็นเวทนำโดยอัตโนมัติ  ถ้ำ
หำกเรำไม่มำพิจำรณำทุกขเวทนำมำพิจำรณำควำมปวดเน่ียะ  สักหน่อย
หน่ึงมันจะสูไ้มไ่ด้  จิตมันจะถอยแล้วจะสูไ้มไ่ด้แลว้  เพรำะอะไร? เพรำะสู้
ควำมเจ็บควำมปวดไม่ได ้ ทีน่ีวิธีกำรต่อสู้มี  วิธีกำรต่อสู้เวทนำมีวิธีกำร  
ท่ำนจงึให้มำก ำหนดแบบมหำสติปัฏฐำน   



116 จาริกบุญ เยอรมัน

 พระอำจำรย์บุญมี  ธมฺมรโต  

 

เวทนำ  ท่ำนให้พิจำรณำเอำผู้รู้ของเรำจิ้มไปที่เวทนำ  เวทนำสัก
แตว่่ำเวทนำ  เวทนำสักแตว่่ำเวทนำ  มีสติระลกึรู้ว่ำสักแตว่่ำเวทนำ  ไมใ่ช่
เรำ  ไม่ใช่เรำปวด  ไม่ใช่เรำ  ไม่ใช่ของๆ เรำ  ไม่ใช่อัตตำตัวตนของเรำ  
อำศัยผู้รู้เนี่ยะ  รู้ควำมเจ็บรูค้วำมปวดแท้ที่จริงผู้รู้ไม่ไดป้วด  จิตไมไ่ด้ปวด  
ดูไปที่เวทนำ  เวทนำก็ไมไ่ดป้วด  เป็นเร่ืองแปลกไหม? ทีนีเ้รำฟังเป็นเรื่อง
แปลกไหม? เวทนำก็ไม่ได้ปวด  จิตก็ไม่ได้ปวด  จิตรู้ว่ำกำยปวด  กำยก็
ไมไ่ด้รู้ว่ำมันปวด  เวทนำก็ไม่ไดรู้้ว่ำมันปวด  ตัวที่แท้จริง  ตัวจิตผู้รู้  จิตก็
ไม่ได้ปวด  อะไรเป็นเหตุให้เรำเกิดควำมรู้สึกว่ำเรำปวดแล้วเรำทนไม่ได้  
ตัวอุปำทำน  อุปำทำนตัวนี้ละ่  ตัวนี้เอง   

 

เพรำะฉะน้ัน  ถ้ำเรำพยำยำมนั่งจนอุปำทำนมันเบำไป  มันบำงไป  
มันจำงไป  มันคลำยไปเน่ียะ  เรำน่ังเท่ำไหร่ก็ได ้ มันไม่มีเรำไม่ได้เอำเรำ
มำรองรับว่ำเรำเจ็บ  ว่ำเรำปวด  ว่ำหัวเข่ำเรำ  ว่ำเอวเรำ  ไมใ่ช่หัวเข่ำเรำ
ไม่ใช่เวทนำเรำ  ไม่ใช่จิตเรำ  ไม่ใช่จิตปวด  น่ีเรำมีสัจธรรมที่พยำยำมค้น  
ค้นให้เห็นหลักสัจธรรมอันน้ี  พอเวลำปวดไปแล้วเรำอย่ำไปท้อถอย  
ท้อถอยไม่ได้  โอ้! ลำภเกดิขึ้นแก่เรำ  โชคเกดิขึ้นแก่เรำแล้ว  วำระดี
เกดิขึ้นกับเรำแล้ว  หมุนจิตขึ้นไปสู้ทันทีเลย  อ้อ! ปวด  ปวดสักแตว่่ำ
ปวด  อย่ำเอำค ำว่ำเรำไปรองรับว่ำเรำปวด  ถ้ำเอำเรำไปรองรับว่ำเรำ
ปวดแสดงว่ำตัณหำมันโผล่เข้ำมำแล้ว  น่ีกำรที่ เรำจะมำเห็นหน้ำ
เผชิญหน้ำกันกับตัณหำเรำมำตรงน้ีเจอกันได้ง่ำยๆ เรำจะเจอกับตัณหำ  
ถ้ำตัณหำโผล่เข้ำมีทีไรเมื่อไร  มันก็กระซิบกระซำบว่ำเรำปวดๆๆ อัตตำ
ตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมำแสดงว่ำเรำเอำอัตตำตัวตนของเรำไปรองรับ  ถ้ำ
ปวดสักแตว่่ำปวด  เรำไมไ่ด้ปวดไม่มเีรำปวด  ไมม่ีค ำว่ำเรำ  เป็นสัจธรรม
ล้วนๆ ที่ปรำกฏเฉพำะหน้ำเรำ  ท ำจนจิตมันยอมรับ  เมื่อจิตมัน
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ยอมรับแล้วก็นั่งได้เท่ำไหร่เท่ำกันนั่งได้  นั่งทิ้งไปเลย  แต่ต้องฝึก
เหมือนกันนะ  ต้องฝึก  ต้องฝึก  ฝึกหนักพอสมควร   แต่ว่ำหนัก
หรือไม่หนักเรำมำเจอตรงน้ี  เรำเห็น  เรำเห็นท่ำต่อสู้  เรำเห็นด่ำนต่อสู้  
เรำจะมีวิธีกำรจะหลบจะหลีก  จะใช้สติใช้ปัญญำสำมำรถขนำดไหนก็
ลองดู  อันน้ีเรำลองกันได้เลยละ่  คืนน้ีเรำกลับไป  เรำลองกันได้เลย   

 

อันน้ีวิธีกำรที่เรำน่ังนำน  น่ังนำนแล้วก็ปวด ๔๐ นำที่ ๕๐ นำที  
๑ ช่ัวโมง ๒ ช่ัวโมงเป็นต้นไป  เรำตอ้งปวด  กำรปวดน้ันเรำมีวิธีกำรต่อสู้
อย่ำงน้ี  ไมใ่ช่พอเรำเร่ิมน่ังปุ๊บ  เรำก็กลัวเจ็บกลัวปวด  เอำนูน้มำรองเอำ
นี้มำรอง  ให้เรำคิดว่ำถ้ำปวดเรำมีวิธีกำรต่อสู้แบบนี้  และวิธีกำรต่อสู้
แบบน้ีท ำให้เรำได้ก ำลังใจเร็วมำก  เร็วกว่ำเรำน่ังตำมปกติธรรมดำๆ 
เพรำะควำมเจ็บควำมปวดน่ันล่ะเป็นสัจธรรม  เวทนำน่ีเป็นสัจธรรมนะ  
ทุกขเวทนำเป็นสัจธรรม  เรำน่ังภำวนำเน่ียะ  ถ้ำเรำจะว่ำไปแล้ว  เรำนั่ง
ภำวนำเพื่อให้เห็นสัจธรรม  พอเวลำสัจธรรมมำปรำกฏเฉพำะหน้ำ  
เรำไม่กล้ำพิจำรณำ  เรำกลัวสัจธรรม  เรำกลัวทุกข์  เรำกลัวทุกข์  
เพรำะฉะนั้น  ท่ำนจึงว่ำ “อิริยำบถมันบังทุกข์” เมื่อเรำไม่เห็นทุกข์  
เรำก็ไม่เข็ดหลำบในทุกข์  เมื่อเรำไม่เข็ดหลำบในทุกข์  เรำไม่รู้จัก
ทุกข์  ในเมื่อเรำไม่รู้จักทุกข์  เรำก็ไม่พยำยำมที่จะออกจำกทุกข์
เนี่ยะ  ในที่สุดมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้   เพียงเรำนั่งแล้วทุกขเวทนำมำ
ปรำกฏแล้วเรำสู้ไม่ได้  เรำก็ถอยๆ นี่คือสัจธรรม  เรำทดสอบดูตรง
นี้ล่ะ   

 

ตัณหำ  อุปำทำนเรำอยู่ลึกอยู่ตื้นมีมำกมีน้อยขนำดไหนเรำรู้  รู้
ตรงนี้ล่ะ  ตัณหำเรำมำก  อุปำทำนเรำมำก  เจ็บ  โอ๊ย! เรำเจ็บ  ปวด  



118 จาริกบุญ เยอรมัน

 พระอำจำรย์บุญมี  ธมฺมรโต  

 

โอ๊ย! เรำปวด  แน!้ น่ีตัณหำอุปำทำนมันมีมำก  วิธีกำรต่อสู้นั้น  ท่ำนว่ำ
ปวด  ปวดให้เอำสติไปจ่อหยุดอยู่ตรงที่ปวด  ระลึกรู้สักแต่ว่ำปวดๆ 
ไม่ให้มีค ำว่ำเรำปวด  ไม่ให้เอำค ำว่ำเรำไปรองรับว่ำเรำปวด  ถ้ำเรำ
ปวดขึน้มำทีไรเมื่อไหร่น่ันตัณหำมันเกิดขึ้นมำแลว้  เมื่อมีตัณหำโผลข่ึน้มำ
ทีไรเมื่อไหร่อุปำทำนมันก็โผลข่ึ้นมำแลว้  เมื่ออุปำทำนมันโผลข่ึ้นมำมันก็
สะสมจำก ๑ เป็น ๒ เป็น ๓ เป็น ๔ เป็น ๕  ควำมท้อใจ  ควำมกลัวเจ็บ
กลัวปวด  กลัวอะไรรุนแรงมำกขึน้ๆ มันก็สะสมๆ เป็นวิบำก  อุปำทำนมัน
มีผลเพ่ิม  เพ่ิมขึน้ๆๆ ในที่สุดเรำก็สูไ้ม่ได้  เรำก็ยอมแพ้อีกวำระหน่ึง  แน้! 
แพอ้ีกแล้ว  ครำวหน้ำก็แพ้อีกแล้ว  ครำวไหนก็แพ้อีกแลว้  หลวงตำท่ำน
เรียกวิชำ  วิธีกำรตรงน้ี  ท่ำนเรียกว่ำ “ธรรมะเพชฌฆำต” ธรรมะ
เพชฌฆำตเรำก็พยำยำมต่อสู้กันอยู่อย่ำงน้ีล่ะ  สักวันหน่ึงเรำชนะ  สักวัน
หน่ึง  สักวันหน่ึงควำมโร่...สว่ำง  ชัยชนะจะมีเป็นของเรำ  น่ีธรรมะ
เพชฌฆำต   

 

ค ำว่ำ  ธรรมะเพชฌฆำต  น่ีกิเลสมันกลัว  ค ำว่ำ  ธรรมะ
เพชฌฆำต  นี่กิเลสกลัว  ถ้ำเป็นดำบก็ดำบเพชรชักขึ้นมำล่ะ  ว้ำบ! 
กิเลสทั้งหลำยหัวหดหมดเลยล่ะ   ฟังๆ ดูแล้วถ้ำใครมีนิสัยชอบ
ตะลุมบอนอย่ำงน้ีสนุก  สนุกมำกเลย  อันน้ีเรำเอำอำศัยบทนี้เป็น 
บทฝึกหัดด้วย  ถ้ำเรำไมอ่ำศัยตรงน้ีเป็นบทฝึกหัดเรำจะถอย  เจอทุกคร้ัง
ถอยๆ พอไปถึงตรงน้ีเรำก็ถอยๆ ในที่สุดตัณหำอุปำทำนมำขวำงหน้ำเรำ
อยู่  ก ำแพงมันกั้นเอำไว้  เรำไม่กล้ำข้ำมมันไปละ่  พอเรำไม่กลำ้ข้ำมมัน
ไปในที่สุดก็เหยียบมันไม่ได้  ข้ำมมันไม่ได้  ก้ำวล่วงเลยพ้นเขตของมันไป
ไม่ได้  ถูกอ ำนำจของมันครอบง ำเรำตลอด  ธรรมะเพชฌฆำต  ธรรมะ
เพชฌฆำต  ธรรมะตัดกิเลส  กิเลสมันกลัว  เห็นธรรมะ  เห็นธรรมะ  เห็น
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วิธีกำร  เห็นควำมเพียรวิธีกำรแบบน้ีกิเลสกลัว  หลวงตำท่ำนใช้ค ำว่ำ 
“ธรรมะเพชฌฆำต”  

 

ธรรมะเพชฌฆำต  เอำเวทนำนี่ล่ะเป็นเครื่องบังคับจิต  เอำ
เวทนำเป็นเครื่องบังคับจิต  คือ  จิตเมื่อก่อนน้ัน  จิตมักจะล่องลอย  
สมมติเรำน่ังธรรมดำๆ มันยังไม่เจ็บมันยังไม่ปวด  จิตมันล่องลอยไปจน
เป็นนิสัย  นึกไปรูปน้ัน  นึกไปเร่ืองน้ัน  นึกไปเร่ืองน้ัน  นึกไปเร่ืองน้ี  นึก
เป็นรูปน้ัน  เสียงน้ัน  เสียงน้ี  คนน้ัน  คนน้ี  เร่ืองน้ัน  เร่ืองน้ีไม่จบ  นึก
เร่ืองรูป  เร่ืองเสียง  เร่ืองกลิ่น  เร่ืองรส  เร่ืองสัมผัส  เร่ืองควำม
สนุกสนำน  เร่ืองปัญหำสำรพัด  มันนึกไป  มันล่องลอยไป  พอไปถึง
ครำวมีทุกขเวทนำเน่ียะ  มันไม่คิดแล้วทีน้ี  เพรำะเวทนำมันรุนแรงกว่ำ  
เวทนำมันรุนแรงกว่ำมันไม่คิดล่ะตอนน้ี  แต่ต้องน่ัง ๓๐ ๔๐ ๕๐ เป็น
ช่ัวโมงขึ้นไป  จิตมันไม่กล้ำล่องลอยเร่ือยเปื่อยไปอย่ำงอื่นเพรำะอำรมณ์
อะไรที่มันรุนแรงกว่ำ  จิตมันจะเกำะอำรมณ์น้ัน  อำรมณต์อนน้ันเดี๋ยวนั้น
ขณะน้ันควำมเจ็บปวดมันรุนแรงกว่ำ  เอำสติ  เอำผู้รู้ทั้งหมด  เอำพลัง
ทั้งหมด  เอำสมำธิทั้งหมด  เอำเร่ียวแรงทั้งหมดละ่  โหมกระหน่ ำมำจ่อดู
พิจำรณำเวทนำละ่ทีน้ี  พิจำรณำเวทนำ 

 

เวทนำก็คือควำมปวด  เรำดูไปในขณะที่เรำนั่ง  เรำก็ดูได้  ควำม
ปวด  แต่ทุกขเวทนำน่ีเรำเห็นได้ง่ำย  ถ้ำหำกเรำดูทุกขเวทนำจนช ำนำญ
แล้ว  เรำค่อยมำดูสุขเวทนำเพรำะสุขเวทนำมันดูยำก  สุขเวทนำมันไม่
ต้องทน  แต่ทุกขเวทนำควำมเจ็บควำมปวดมันต้องทน  ถ้ำหำกเรำ
พิจำรณำทุกขเวทนำจนช ำนำญแล้ว  เรำจึงคอยมำพิจำรณำสุข
เวทนำ  สุขก็สักแตว่่ำสุขไม่ใช่เรำ  ไมใ่ช่อัตตำตัวตนของเรำ  ทุกขเวทนำก็
ไมใ่ช่เรำ  ไมใ่ช่อัตตำตัวตนของเรำ  ให้ใช้สติสักแตว่่ำระลกึรู้จริงๆ ไมม่ีเรำ  
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ไมม่ีเรำเข้ำไปรองรับว่ำเรำเจ็บ  ว่ำเรำปวด  เหมือนอยำ่งเรำปวดหลังปวด
เอวเน่ียะ  ปวดหัวเข่ำเรำน่ังนำนๆ ปวดไหล่อย่ำงเงี๊ย  ปวดบั้นเอวจนจะ
หัก  เอำจิตเอำผู้รู้จิ้มลงไปตรงควำมเจ็บควำมปวดน่ันล่ะ  แล้วหลวงตำ
ท่ำนไม่ให้จิ้มเฉยๆ ท่ำนให้เอำผู้รู้ของเรำจิ้มลงไปที่ควำมปวดแล้วก็
ให้ย้อนมำดูจติ  เมื่อคืนก็พูดเรื่องย้อนก็เข้ำใจกันรึยังก็ไม่รู้เมื่อคืน 

 

พูดเร่ืองย้อน  ค ำว่ำ “ย้อน” ก็คือ  คิดทวนคิดกลับสวนทำงกลับ
เอำสติก ำหนดดูทุกขเวทนำ  ดูทุกขเวทนำเสร็จแลว้ก็ยอ้นมำดูจติ  ย้อนไป
ดูทุกขเวทนำแลว้ก็ย้อนมำดูจิต  ลองย้อนดูสิย้อนได้มั้ย? ท ำควำมรู้สกึอยู่
ที่ทุกขเวทนำแลว้ก็มำท ำควำมรู้สึกอยู่จ ำเพำะจิต  เพรำะว่ำทุกขเวทนำ
อย่ำงหนึ่ง  จิตอย่ำงหนึ่ง  มันคนละอันกัน  ถ้ำหำกเรำไม่พิจำรณำ
มันจะเป็นอันเดียวกัน  มันจะเป็นก้อนอันเดียวกัน  ถ้ำเรำพิจำรณำ
ปั๊บ  มันจะแยกกันโดยอัตโนมัติแท้ที่จริงมันไม่ใช่อันเดียวกัน   น่ี
ธรรมะละเอียดนะ  ธรรมะเน่ียะแยกๆๆๆ จนหมดจนไมม่ีอะไร   

 

นอกจำกน้ันแล้วท่ำนให้ย้อนไปดูกำยอีก  กำยตรงที่มันปวดนะ  
เช่น  อย่ำงปวดตรงบั้นเอวน่ะ  ก ำหนดท ำควำมรู้สึกไปที่กำย  กำยก็สัก
แตว่่ำกำยไม่ใช่เรำ  ไม่ใช่อัตตำตัวตนของเรำ  เวทนำก็อำศัยกำยเกิด  ท ำ
ควำมรู้สึกอยู่กับกำยแล้วก็ย้อนมำที่เวทนำแล้วก็ย้อนมำที่จิต  เรำลอง
ย้อนดู  ลองก ำหนดย้อนดู  ย้อนจำกจิตไปดูเวทนำ  ย้อนจำกเวทนำไปดู
กำย  ย้อนจำกกำยมำดูจิต  ย้อนจำกจิตไปดูเวทนำ  ดูกำยสับกันไปอยู่
อย่ำงน้ีล่ะ  หมุนอยู่น้ีล่ะ  หมุนให้ละเอียดให้ถี่ให้ยิบ  สติสัมปชัญญะจ่อ
ขยับไปไหนไม่ได้  ขยับไปไหนไม่ได้  ขยับไปไหนไม่ได้   มันท่ำมกลำง
สมรภูมิ  ท่ำมกลำงหอก  ท่ำมกลำงดำบเน่ียะ  ท่ำมกลำงสมรภูมิเน่ียะ  
ลองดูสิ  เดี๋ยวเรำจะได้ประสบควำมอัศจรรย์ขึน้มำให้ได้ล่ะ  ดูอย่ำงนี้หัด
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ต่อสู้อยู่อย่ำงน้ีละ่  ต่อสูแ้ตล่ะคร้ังๆ เรำจะได้ก ำลัง  เรำจะไดก้ ำลังใจมำก
ดกีว่ำเรำมำนั่งสบำยๆ หลับต่ืนๆ หลับต่ืนๆ เคลิม้ๆ บำงทีเป็นปี  เป็นเดอืน  
เป็นปีสู้เรำน่ังแบบน้ีคร้ังเดียวก็ไม่ได้  มันจะรู้สึกว่ำจิตของเรำต่ืน  โปร่ง  
เบิกบำน  เห็นช่องเห็นทำง  เห็นสมรภูมิกำรต่อสูก้ับศัตรู  แล้วจิตมันอำจ
หำญนะ  จิตอำจหำญมำก  น่ีวิชำนี่ล่ะเป็นวิชำน่ัง  น่ังไดท้ั้งคืน  เป็นวิชำ
น่ังตลอดรุ่ง  เรำฝึกวิชำนี้ให้ช่ ำชองน่ังได้ตลอดรุ่ง  น่ีละ่วิชำนั่งตลอดรุ่ง 

 

วันน้ีไม่มีคนไทยเนำะ  คนไทยยอมแพ้แล้ว  เรำลองมำสรุปเร่ือง  
เร่ืองเวลำเรำน่ังแล้วไปเจอปวด  เรำมำสรุปอย่ำงนี้ก็แล้วกัน  เรำมำ
สรุปว่ำ  เวลำจะเร่ิมน่ังเรำไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวปวด  เรำไม่ต้องกลัวเจ็บ
กลัวปวด  เรำมีวิธีกำรคอยรองรับควำมเจ็บปวดอยู่  คือวิธีกำรที่แนะน ำ 
น่ีล่ะ  พอพุทโธๆๆๆ อุปสรรคของพุทโธ  เดี๋ยวยังไม่ได้พูดถึง  มำพูดถึง
ตอนปวดน่ีซะก่อน  อุปสรรคของพุทโธมีอีก  ไอ้ตอนที่ยังไมป่วดอุปสรรค
ของพุทโธ  เรำมำพูดถึงอุปสรรคของกำรเจ็บกำรปวดซะก่อน  ให้เรำคิด
ได้ว่ำเวลำจะน่ัง  เรำไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวปวด  บำงคนเป็นอย่ำงน้ันจริงๆ 
นะ  อู้ย! ท ำไมนำนปวด  วันน้ีนำนปวดเหลือเกิน  พอเรำแนะน ำเขำปั๊บ  
เขำบอก  โอ้! ท ำไมนำนปวดเหลอืเกิน  เขำนำนไดพิ้จำรณำ  ถ้ำเจ็บ  ถ้ำ
ได้ปวดขึน้มำน่ีเขำจะได้พิจำรณำ  จิตมันจะอยู่  จิตมันจะไม่ไป  จิตมันจะ
ไมไ่ปนึกเรื่องกำมฉันทะ  พยำปำทะ  ถีนมิทธะ  จิตตะ  อะไรต่ออะไรเน่ีย  
จิตมันไม่นึกไม่คิดล่ะ  มันมำจ่ออยู่กับเร่ืองปวด  เพรำะฉะน้ัน  เวลำนั้น
พอมันเจ็บพอปวดปั๊บเรำมีวิธีกำรต่อสู้  คือใช้หลักมหำสติน่ีล่ะ  มหำ
สติตอนนี้นะ  ทั้งกำย  ทั้งเวทนำ  ทั้งจิต  ทั้งธรรม  พันกันอยู่หมุน
กันอยู่  นี่ล่ะมหำสติปัฏฐำน  เป็นแนวทำงที่หลวงตำท่ำนสอนไมเ่หมือน  
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ที่อื่นหำดูที่ไหนไม่เจอ  หลวงตำท่ำนจะสอนแบบนี้มันจะพันกันไป
หมดเลย  นี่มหำสติปัฏฐำนภำคปฏิบัติ  ภำคทฤษฏีไปดูไม่มี  มีใน
ภำคปฏิบัติ   

 

เรำไม่ต้องกลัวทุกขเวทนำ  เพรำะทุกขเวทนำเป็นสัจธรรมอย่ำง
หน่ึง  เรำเอำผู้ รู้ของเรำไปดูเวทนำน่ี  ดู  ดูได้ไหม? ดูได้  ย้อนจำก
ทุกขเวทนำมำดูจิตเรำน่ี  ย้อนดูได้ไหม? ดูได้  จิตไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวด  
ทุกขเวทนำก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวด  มันไม่เจ็บยังไงไม่ปวดยังไงไปดูให้ เห็นก็
แล้วกัน  อำศัยอุปำทำน  อำศัยตัณหำอุปำทำนมันแทรก  ถ้ำตัณหำ
อุปำทำนไม่แทรก  ไม่มีเรำเข้ำไปเกี่ยวข้อง  ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรปวด  
ไม่มีเจ้ำของลองท ำให้เห็นตรงน้ี  เรำจะได้ก ำลังใจมำก  เรำจะได้ก ำลังใจ  
เรำจะเข้ำใจเร่ืองหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้ำ  น่ีให้สรุปว่ำ  เรำไม่ต้อง
กลัวเจ็บกลัวปวดล่ะ  น่ังเลย ๒ ช่ัวโมง ๓ ช่ัวโมง  น่ังต่อสู้เอำเลย  ใคร
ที่ว่ำเด็ดๆ เก่งๆ เอ้ำ! ลองเอำตรงน้ีต่อสูต้รงน้ี  ใครมีสมำธดิีๆ  สูไ้ด้ดี  ใคร
มีสติดีมีสมำธิดีๆ ต่อสู้ตรงน้ีได้ดีมำก  แล้วกำรที่เรำต่อสู้ตรงนี้ได้มันก็
พัฒนำสมำธิไปในตัว  นี่เขำเรียกว่ำ “ปัญญำอบรมสมำธิ  สมำธิ
อบรมปัญญำ” มันอบรมกันและกัน  สมำธิอบรมปัญญำใครมีสมำธิ
ดีก็ท ำให้พิจำรณำตรงนี้ได้ดี  ใครพิจำรณำตรงนี้ได้ดีเห็นดิบเห็นดี
เห็นอ่ืนเห็นต่ำงไม่มีค ำว่ำตัวตนเข้ำไปเกี่ยวข้อง  ก็จะท ำให้ปัญญำ
ของคนน้ันดี  แล้วก็สมำธกิ็ดีขึ้น  เกื้อกูลแก่กันและกัน  เอำแค่นีก้่อน  
เดี๋ยวต่อไปจะพูดเร่ืองอุปสรรคไอ้ตอนที่ยังไม่ปวด  อันนี้พูดถึงตอนปวด  
สรุปเอำแค่นีก้่อน   
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โดยปกติภำวะของจิตมันสงบได้ยำก  เร่ิมแรกเรำน่ัง  เรำจะน่ัง
เน่ียะ  เร่ิมแรกเรำจะนั่ง  ให้เรำตัง้ใจท ำ  ท ำงำนให้ตรง  ท ำงำนให้ถูก  พอ
เร่ิมจะน่ังปั๊บ  เอำควำมอยำก  คือ  อยำกให้สงบ  อยำกให้เห็นนู้น  อยำก
ให้เห็นน้ี  อยำกให้เห็นนรก  อยำกให้เห็นสวรรค์  ผิด! ต้ังใจไว้อย่ำงนี้ผิด  
อยำกสงบ  อยำกได้อรรถ  อยำกได้ธรรม  อยำกเห็นนรก  อยำกเห็น
สวรรค์  อยำกเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสอย่ำงน้ันอย่ำงนี ้ ถ้ำเรำต้ังควำม
ปรำรถนำไว้อย่ำงน้ีผิด  จิตของเรำจะไม่มีควำมสงบได้เลย  มันจะวิ่งวุ่น
หำไปตำมอ ำนำจควำมทะเยอทะยำนของจิต   

 

เพรำะฉะน้ัน  ท่ำนจึงให้ก ำหนดอยู่กับพุทโธ  ก็พุทโธจริงๆ น่ัง
แบบที่เรำน่ังน้ันล่ะ  แล้วก็หำยใจยำวๆ หำยใจเข้ำ  พุท  หำยใจออก  โธ  
หรือถ้ำบำงจริตนิสัยไม่ถนัดก็ให้ต้ังสติ  ต้ังสติจ ำเพำะหน้ำ  ด ำรงสติ
จ ำเพำะหน้ำ  คือ  จ ำเพำะจิตน้ันล่ะ  เขำเรียกจ ำเพำะหน้ำ  ต้ังสติไว้
จ ำเพำะจิต  หำยใจเข้ำ  พุท  หำยใจออก  โธ  หำยใจเข้ำ  พุท  หำยใจ
ออก  โธ  หำยใจยำวๆ หำยใจเข้ำ  พุท  หำยใจออก  โธ  หรือไมก่็ถ้ำเป็น
จริตนิสัยพุทโธๆๆ ต้ังสติให้มั่นแล้วก็พุทโธๆๆๆ ไม่เปลี่ยน  ไม่เปลี่ยน  
ควำมรู้สกึไปกับค ำอื่น  กับเร่ืองอื่น  ไม่เปลี่ยนควำมรู้สึกให้จิตเกำะอยู่กับ
อำรมณอ์ันเดยีวกับพุทโธๆๆ ไปตลอด  แตว่่ำควำมสังเกตสังกำควำมคอย
จับคอยจ้องกิเลสที่มันจะคอยมำชักจิตลำกจิตไป  มันก็ต้องมีควำม
ระมัดระวังก็ต้องมีดว้ย  สังวรที่ท่ำนเรียก “สังวร” ระวัง  ระวังไม่ให้กิเลส
มันสวมรอยเข้ำมำพุทโธๆๆ ให้บริสุทธิ์ภำยในใจไม่เอำควำมอยำกมำ
น ำหน้ำ  เอำควำมอยำกมำน ำหน้ำ  เอำตัณหำมำน ำหน้ำกลำยเป็น
ว่ำท ำงำนให้กับตัณหำ  ผลรำยได้ที่เรำจะพึงเกดิขึ้นมันเกดิขึ้นไม่ได้  
ขอบเขตกำรดิ้นของจติมันก็ไม่มีอะไรเกนิ  ดิ้นเร่ืองกำมที่ท่ำนเรียกว่ำ  
กำมฉันทะ  ติดเร่ืองรูป   
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ค ำว่ำ “กำมฉันทะ” มันไม่ใช่เฉพำะควำมก ำหนัดรักใคร่เฉพำะ
ผู้หญงิกับผู้ชำยไม่ใช่  มันไม่ใช่  จิตมันติดวัตถุ  วัตถุนู้นวัตถุน้ี  สิ่งของนู้น
สิ่งของน้ี  บ้ำนช่อง  ที่อยู่  เคร่ืองใช้ไม้สอย  รถรำ  อะไรที่ใช้ถูกอกถูก
จริตนิสัยจะเป็นในแง่ใดๆ ก็ตำม  ถ้ำหำกจิตของเรำมันติดน่ันน่ะ  คือมัน
ติด  มันติด  มันติดกำมฉันทะ  พอใจในวัตถุกำม  บำงทีกำมรำคะก ำเริบ
ด้วยแล้วน่ี  โอ้โห! มำน่ังวำดเป็นมโนภำพ  น่ังวำดเป็นมโนภำพ  ส ำเร็จ
เสร็จสรรพเรียบร้อยอยู่ในน้ันหมด  ไม่ต่ำงอะไรกับเรำดูหนังต้ังแต่เร่ิม
ม้วนจนจบม้วนน่ะ  ถ้ำหำกเรำไม่มีกะจติกะใจที่จะตั้งใจท ำให้จติได้รับ
ควำมสงบ  สิ่งเหล่ำนี้มันจะคอยมำสวมรอยเป็นอุปสรรค  ที่ท่ำน
เรียกว่ำ “นิวรณ์” นิวรณ์มันมำกั้น  กั้นจิตของเรำไม่ให้ได้รับควำม
สงบ  ถ้ำหำกมันไม่คิดเร่ืองควำมรัก  ควำมใคร่  มันก็คิดเร่ืองควำมชัง  
กำมฉันทะ  พยำปำทะ   

 

พยำบำทมันคิดเร่ืองพยำบำท  พยำบำทก็คือเร่ืองควำมโกรธ  
ควำมเคียดควำมแค้น  เคยเคียดกับคนน้ัน  เคยเคียดกับคนนี้  ไม่พอใจ
กับเร่ืองน้ันกับเร่ืองนี้กับคนน้ันกับคนน้ี  บำงทีกับวัตถุกับสิ่งกับของอะไรก็
บำงทีมันก็ไม่พอใจได้  ที่ท่ำนเรียกว่ำ “พยำบำท” พยำปำทะคิดเร่ืองนู้น
เร่ืองน้ีคิดไปคิดมำโกรธ  โกรธอำฆำตพยำบำทเพ่ิมเติมอะไรต่ออะไร
ขึน้มำ  มำก่อกวนจิตไม่ให้ไดรั้บควำมสงบ  กำมฉันทะ  พยำปำทะ  ถีนะ
มิทธะ  บำงทีจิตมันขี้เกียจ  มันเหงำนอน  มันง่วงนอน  สักหน่อยเคลิม้ไป
แล้วหลับไปแล้ว  ถีนะมิทธะๆ จิตขี้เกียจ  นอกจำกจิตขี้เกียจแล้วกำย
อยำกพักผ่อน  กำยอยำกพักผ่อน  เช่น  อย่ำงเรำรับประทำนอำหำร
ใหม่ๆ เรำไปน่ัง  ร่ำงกำยของเรำมันอยำกพักผ่อน  เพรำะร่ำงกำยมัน
ท ำงำนหนัก  ประกอบกับบวกกับจิตขี้เกียจ  จิตขี้เกียจหลับไปเลย  บำง
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คนหลับคร่อกๆ ท่ำมกลำงหมู่น่ีล่ะ  หำยใจดังคร่อกๆ ท่ำมกลำงหมู่น่ีล่ะ  
น่ีคือ “ถีนะมิทธะ” ถ้ำไม่ถีนะมิทธะคิดปรุงจนฟุ้งซ่ำน “อุทธัจจกุกกุจจะ” 
หรือไมอ่ีกอันหน่ึงก็นึกลังเลสงสัย “วิจิกจิฉำ” เอ้อ! มรรค  ผล  นิพพำนมี
จริงมัย้?  พระพุทธเจ้ำมีจริงมั้ย? ธรรมะอย่ำงน้ัน  ธรรมะอย่ำงนีนึ้กมจีริง
ไหม? ลังเลสงสัยน่ัน  ลังเลสงสัยน่ี  เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องนิวรณ์กั้น
จติไม่ให้ได้รับควำมสงบ   

 

อันน้ีตำมหลักแท้ๆ สิ่งที่เป็นอำรมณ์มำกั้นจิตไม่ให้ได้รับควำม
สงบจำกสิ่งเหล่ำน้ีล่ะ  เพรำะฉะน้ัน  ท่ำนจึงให้ท ำจนเป็นประจ ำ  นิสัย
ของจิต  มันเป็นวิสัยที่โน้มเอียงไปกับอำรมณ์  โดยปกติจิตกับอำรมณ์
จะต้องอยู่ด้วยกัน  จิตกับอำรมณ์จะต้องอยู่ด้วยกัน  เพรำะฉะน้ัน  เรำ
ต้องกำรให้เขำสงบ  เรำจึงมีงำนให้เขำท ำ  พุทโธๆๆ ไม่ให้จิตมันนึกปรุง
เร่ืองกำมฉันทะ  ไมใ่ห้มันนึกคิดปรุงเร่ืองพยำบำท  แล้วก็ไม่ให้มันจม   

 

กำรที่เรำไม่ให้จิตจมนั้น  คือ  เรำประคองพุทโธๆๆ แต่ละ
ครั้งๆ เรำถือว่ำเป็นกำรประคอง  ถ้ำเรำไม่ประคองมันจะจม  มันจะ
จมไปกับอำรมณ์  แล้วก็ประคองแต่ละครั้งๆ มันเป็นกำรกระตุก  
กระตุกจิตของเรำให้ตื่น  ปลุกจิตของเรำให้ตื่น  พุทโธๆ คอยปลุก
อยู่นั่นล่ะ  พุทโธ  ให้ตื่นโร่  พุทโธ  ให้ตื่นโร่  พุทโธ  ให้ตื่นโร่  อยู่นั้น  
ถ้ำเรำไม่คอยปลุกมันจะจมมันจะหลับ  เรำจึงคอยปลุก  น่ีคืออำรมณ์
ค ำบริกรรม  พยำยำมพิจำรณำให้ละเอียดนะ  พุทโธๆๆ นะไม่ใช่สักแต่ว่ำ
เฉยๆ นะ  พุทโธๆ แต่ละครั้งมันปลุกจิตของเรำให้ต่ืน  ปลุกจิตของเรำให้
ลุก  ในขณะเดียวกันก็สร้ำงสติไปในขณะเดียวกัน  แล้วก็จนสำมำรถกั้น
กระแสของนิวรณ์ได้  เอำไปคิดเร่ืองรูป  เร่ืองเสียง  เร่ืองกลิ่น  เร่ืองรส  
เร่ืองรัก  เร่ืองชัง  เร่ืองโกรธ  เร่ืองเกลียด  เร่ืองอะไรไมไ่ด้  ถึงขณะขั้นน้ัน
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แล้วถือว่ำสติเรำมีก ำลัง  สมำธิเรำมีก ำลัง  จิตก็จะค่อยเร่ิมสงบแลว้  ถึง
เรำไมบ่รกิรรมพุทโธ  จิตก็ไม่ไป  จิตก็จะอยู่  จิตจะเร่ิมอิ่ม  น่ีคืออุปสรรค  
น่ีคืออุปสรรคที่จติของเรำได้รับควำมสงบยำก 

 

นอกจำกน้ันแล้วน่ังไป ๔๐ นำที ๕๐ นำที ๑ ช่ัวโมงไปแล้วก็ไป
เจอปวดอีก  ไปเจอปวดอีก  เจอปวดอีก  วิธีเจอปวดต่อไปนี้เลิกกลัวมัน
แล้วเร่ืองปวด  เร่ืองเจ็บ  เร่ืองปวด  เอำวิธีกำรที่ครูบำอำจำรย์ท่ำนสอน
น่ีล่ะมำพิจำรณำ  เพรำะควำมเจ็บควำมปวดมันเป็นสัจธรรมให้ยอมรับ  
อ้อ! น่ีคือสัจธรรม  ให้จิตเรำยอมรับ  อ้อ! น่ีคือควำมปวด  ไม่ใช่เรำเจ็บ  
ไมใ่ช่เรำปวด  ไม่เช่ือหรอกก็ดูควำมเจ็บควำมปวดก็ย้อนมำดูที่จิตของเรำ  
จิตของเรำมันไม่ไดเ้จ็บ  มันไมไ่ด้ปวด  แต่ด้วยเหตุที่เรำไม่เคยแยกแยะ
ไม่เคยพิจำรณำมันเลยเป็นอันเดียวกัน  พอเจ็บก็   โอ๊ย! เรำเจ็บ  
พอปวดก็  โอ๊ย! เรำปวด  ด้วยเหตุที่เรำหลบทุกข์นี้เอง  เรำจึงไม่
เห็นทุกข์  ท่ำนจึงว่ำอิริยำบถ  ยืน  เดิน  นั่ง  นอนเป็นกำรเปลี่ยน  
เป็นกำรเปลี่ยน  เพื่อไม่ให้เรำเจอควำมทุกข์  อิริยำบถปิดบังทุกข์  
อิริยำบถปิดบังทุกข์  ควำมเป็นก้อนเป็นแท่งปิดกั้น  ปิดกั้นอนัตตำ  
เห็นว่ำเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นแท่งเลยเห็นว่ำเป็นอัตตำ  ปิดก้ันอนัตตำ  
แท้ที่จริงมันท ำงำนเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง  เป็นทุกขังอยู่ละเอียดลึกๆ 
ซึ่งเรำมองไม่เห็น  น่ีคือธรรมะ  คุณธรรม  ที่เรำท ำไปเร่ือย  พิจำรณำไป
เร่ือย  ก ำหนดไปเร่ือย  ศึกษำไปเร่ือย  เรำจะเร่ิมเข้ำใจไปเร่ือยๆ  

 

เพรำะฉะนัน้  ธรรมะของพระพุทธเจ้ำมีหลักประจักษ์พยำนอยู่ใน
หัวใจของเรำทุกระยะๆ ทุกย่ำงก้ำวที่เรำต้ังใจปฏิบัติ  เมื่อเรำต้ังใจท ำไม่
ถอย  เรำจะต้องได้ประสบ  ประสบควำมอัศจรรย์วันใดวันหน่ึงแน่นอน  
ไม่สงสัย  ไม่ต้องสงสัย  วันน้ีอธิบำย  บรรยำยแค่นี้  อธิบำยแค่นี้ก่อน  
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ต่อไปถ้ำมีค ำถำมก็พูดกันได้  เพรำะหมดเวลำไปเป็นช่ัวโมงแล้ว 
 

พระฝรั่ง : เขำถำมว่ำ “ควำมอดนอนเป็นสิ่งที่ส ำคัญไหมครับ  สอง  
ควำมคิดเป็นสติปัฏฐำนบทไหนครับ  ถ้ำพิจำรณำควำมคิด?”  
 

พระอำจำรย์บุญมี : เป็นจิตตำนุปัสสนำ  กำรอดนอนๆ เรำอดท ำไม? 
เรำอดเพ่ือท ำงำน  นอน  กำรนอน  นอนพอดิบพอดีกับกำรพักผ่อน  แต่
บำงคร้ังนิวรณ์มันครอบง ำมันสวมรอย  เช่น  อย่ำงเรำนอน ๔ ช่ัวโมง
เน่ียะเต็มอิ่มแลว้  เรำนอนไป ๕, ๖ ช่ัวโมง ๗, ๘ ช่ัวโมง  เรำนอนทิ้งเวลำ
ไปเฉยๆ ถ้ำเรำลุกมำท ำงำนลุกมำภำวนำ  ครูบำอำจำรย์ท่ำนให้อดนอน
ผ่อนอำหำร  กำรภำวนำเน่ียให้อดนอนให้ผ่อนอำหำร  ให้เรำรู้ฤทธิ์เดช
ของกำรอดนอน  ให้รู้ฤทธิ์เดชของกำรอดอำหำร  เพ่ือที่จะได้รู้ก ำลังใน
กำรภำวนำของเรำว่ำเรำมีก ำลังมำกน้อยขนำดไหน   

 

อดนอนนี่ก็ทรมำนน่ำดูเหมือนกันนะ  อดอำหำรนี่ก็ไม่
ธรรมดำล่ะ  อดอำหำร  แต่ถ้ำหำกอยำกอดนอนเนี่ยะต้องผ่อน
อำหำร  เช่น  อย่ำงอยำกอยู่ทั้งคืนเน่ียะจะต้องอด  จะต้องอดอำหำร  
เรำอดอำหำร ๑ วัน ๒ วันเน่ียะ  เรำอยู่ทั้งคืนได้สบำยไม่ง่วงนอน  
เจ็บปวดก็น้อยนะ  น่ังน่ี  น่ังเวทนำก็น้อย  ถ้ำเรำรับประทำนอำหำรเต็ม
แปล้  ง่วงก็ง่วง  เจ็บก็เจ็บ  ครูบำอำจำรย์ท่ำนจึงให้เน้นหนัก  อดนอน
ผ่อนอำหำร  ร่ำงกำยเบำสบำย  ท ำงำนได้สะดวกคล่อง  ควำมนึกกับ
ควำมคิดมันก็อันเดียวกัน  นึกคิดน่ีเป็นภำษำไทยเป็นกิริยำของ  จิตเป็น
กิริยำของผู้รู้ 
 

ควำมนึกควำมคิดเน่ียะเป็นกิริยำของผู้ รู้  เป็นกิริยำของจิต  
ธรรมชำติของจิตต้องนึกต้องคิด  ที่ว่ำจิตสงบ  จิตสงบน่ันน่ะ  คือจิตถูก
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ธรรมะฝึกหัดดัดแปลงมัดจนจิต  จนจิตอิ่ม  แท้ที่จริงจิตมันหิว  จิตที่จิต
คิด  คือจิตมันหิว  มันหิวคือภำยในจิตที่มันหิวน่ันนะ  มันมีตัณหำอยู่ในน้ัน  
จิตของพวกเรำทุกคนมีตัณหำอยู่ในเน้ีย  ตัณหำคือควำมอยำก  ควำม
อยำกของตัณหำของจิตของเรำ  เรำเรียกอีกอย่ำงว่ำ  ควำมหิว  จิตหิว  
หิวอำรมณ ์ จิตมันหิว  โดยปกติของมันต้องนกึต้องคิด  ทีนีเ้รำตอ้งกำรให้
จิตสงบให้จิตอยู่เน่ียะ  พระพุทธเจ้ำท่ำนจึงให้เอำหลักธรรมะมำก ำกับจิต
ให้จิตมันบริโภคธรรมะ  ต้องกำรให้เขำหยุดโดยที่ไม่มีงำนให้เขำท ำ  เขำ
จะไมห่ยุด  เขำจะหิว  หิวรูป  หิวเสยีง  หิวกลิ่น  หิวรส  หิวสัมผัส  หิวไป
เร่ือยๆ   

 

แต่พระพุทธเจ้ ำท่ำนฉลำด  เอำธรรมะมำให้จิตบ ริโภค 
พุทโธๆๆๆๆ กลำยเป็นว่ำธรรมะเป็นอำหำรของจิต  พอจิตท ำซ้ ำๆๆ 
บริโภคซ้ ำๆๆ เหมือนกับเรำรับประทำนอำหำร  รับประทำนไปๆ จิตจะ
เร่ิมอิ่ม  จิตจะเร่ิมอิ่ม  พอจิตเร่ิมอิ่ม  จิตจะไม่หิว  จิตไม่หิว  จิตมีพลัง  
แล้วจิตมีควำมสงบ  ควำมสงบของจิตเน่ียะเป็นล ำดับต้ังแต่ ...ถ้ำเรำจะ
เรียกตำมลักษณะขององค์ฌำน  ฌำนที่ ๑ ฌำนที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ละเอียด
ลึกเข้ำไปเร่ือย  น่ีคือควำมสงบของจิต  จนเหลือแต่ผู้รู้โร่อย่ำงเดียวไม่มี
กิริยำ  ทรำบดว้ยตัวของตัวเรำเอง  เจ้ำตัวเน่ียะรู้  ไม่มีกิริยำ  กิริยำของ
ควำมสุขก็ไมม่ี  กิริยำของปีติควำมเอิบอิ่มอะไรต่ออะไรก็ไม่มี  กิริยำที่ว่ำ
พุทโธๆๆ ก็ไม่มี  น่ีคือจิตสงบ  โดยธรรมชำติของจติ  ถ้ำยังไม่ได้ฝึกจิต
จะไม่สงบ  จิตจะต้องนึกจะต้องคิด  ถ้ำหำกจิตของเรำมีควำมสงบ
แล้ว  เรำเอำจิตไปนกึไปคิดไปพิจำรณำเรื่องอรรถเรื่องธรรม 

 

เรำใช้ค ำว่ำพิจำรณำ  พิจำรณำก็คือนึกคิดน่ันล่ะ  จิตคือธรรมชำติ 
ที่นึกที่คิด  แล้วแต่ว่ำจะนกึคิดตำมธรรมะหรอืนกึคิดตำมกเิลส  นึก
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คิดตำมธรรมะก็มีวิบำกคือผลเพิ่มเป็นธรรมะ  ถ้ำนึกคิดเป็นกิเลส  
ผลเพิ่มก็เป็นกิเลสเป็นวิบำกกรรม  ที่ท่ำนเรียกว่ำ  กิเลสกรรมวิบำก  
กิเลสกรรมวิบำก  กำรนึกคิดของจิตน่ันน่ะ  มันเป็นกรรมอย่ำงหน่ึง  มัน
เป็นกำรกระท ำของจิตมีผลเพ่ิม  ท่ำนเรียกว่ำ  ท่ำนเรียกว่ำ “วิบำก” 
กิเลสกรรมวิบำก  กิเลสกรรมวิบำกตัวน้ีล่ะ  ท่ำนเรียกว่ำ “วัฏวน” กเิลส
มีอยู่ภำยในใจของเรำท่ำนคือ “ตัณหำ” ตัณหำมันพำนึกพำคิดท ำกรรม  
ที่ท่ำนเรียกว่ำ “กรรม” ท ำมำกท ำน้อยเป็นผลเพ่ิม  ท่ำนเรียกว่ำ “วิบำก
กรรม” กิเลสกรรมวิบำก  กิเลสกรรมวิบำกเป็นวัฏวน  วัฏวนกับเกิดแก่
เจ็บตำยกับวัฏสงสำรน่ีอันเดยีวกัน  พอเข้ำใจไหม  มีอะไรอีก? 
 

พระฝรั่ง : เข้ำใจครับ  เขำถำมว่ำ “เคยอ่ำนในพระสูตรว่ำพระพุทธเจ้ำ
บอกว่ำไม่คิดดีกว่ำคิด  และก็ถำมว่ำไม่คิดดีกว่ำคิดเพรำะหลวงพ่อบอก
ว่ำใช้ควำมคิดเพ่ือจะคิดในเร่ืองธรรมะ  ก็เป็นผลมีผลอยู่ด้วยอะไรดีกว่ำ
กัน  คิดหรอืไมค่ิด?” 
 

พระอำจำรย์บุญมี : คนละวำระ  เรำไม่คิดเร่ืองที่เลว  ไม่คิดเร่ืองของ
กิเลส  เรำไม่คิดดีกว่ำคิด  แต่ถ้ำเป็นเร่ืองของธรรมะ  เรำคิดย่ิงมีวิบำก
เพ่ิมเป็นธรรมะ  เรำจะทรำบได้ว่ำจิตจะต้องนึกจะต้องคิด  ถ้ำไปนึกคิด
เร่ืองเลวๆ ไมค่ิดดีกว่ำ  คิดเรื่องไมด่เีรำไมต้่องคิด  เพรำะคิดแล้วมีผลเพ่ิม
เป็นวิบำกกรรม  หรือไม่ก็เรำต้องกำรให้จิตสงบ  เรำต้องกำรให้จิตสงบ  
ในที่สุดจิตจะสงบด้วยควำมคิด  พุทโธๆๆๆ คิดมำกๆ เข้ำเหมือนเรำให้
อำหำรเพ่ิมเข้ำไป  พอจิตอิ่มจิตจะไม่ด ำริค ำว่ำพุทโธ  จิตไม่หิวแล้ว  จิต
ไม่หิวแล้ว  จิตอิ่ม  จิตอิ่มเป็นจิตอิ่มด้วยอำรมณ์ธรรม  อันนี้เรำน้อมมำ
เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติ  เรำไปจับประเด็นค ำพูดตรงน้ันตรงน้ีตรงนี้ตรงน้ันมัน
ยังไมเ่ป็นข้อยุติ  แตทุ่กอย่ำงมันมีเหตุมีผลในตัวของมัน  คือเรำไปอ่ำนเจอ
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เรำต้องพิจำรณำดว้ย  พิจำรณำให้เป็นผลด้วย  ไม่งั้นเรำก็ไม่เข้ำใจ  เรำ
ไม่เข้ำใจว่ำท่ำนไม่ให้คิดด้วยเหตุใด  มันยังไม่จบมันจะยังต้องมีเหตุผล
ประกอบอยู่  ท่ำนให้คิดเพรำะเหตุใด  ท่ำนไม่ให้คิดเพรำะเหตุใด  มัน
มีเหตุผลประกอบอยู่  เรำจับประเด็นจับค ำพูดเป็นค ำๆ มำพูดนี่มัน
ยังไม่จบ  มันยังไม่ยุติประเด็นค ำพูด  ทุกอย่ำงมันมีเหตุผลในตัวของ
มันอยู่ 
 

ค ำพูดในพระสูตรก็ตำมในพระอภิธรรมก็ตำม  เรำฟังแล้วเรำ
จะต้องมำพิจำรณำแล้วเรำจะต้องมำท ำตำม  ไม่ใช่พระพุทธเจ้ำท่ำนให้
เช่ือทั้งหมด  ตอนที่เรำไปพบไปเจอ  เพรำะฉะน้ันในกำลำมสูตรท่ำนถึง
เอำมำพูด  เรำไปประสบพบเห็นแล้ว  เรำตอ้งเอำมำท ำ  ต้องเอำมำท ำซะ
ก่อน  ถ้ำเรำท ำแลว้  เอ่อ! มีเหตุมีผลมีสำระ  เรำก็ท ำ  โอ้ว! ไม่มีเหตุผล
ไม่มีสำระ  เรำก็ไม่ท ำ  ธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนเนี่ยะ  
ท่ำนไม่ให้เชื่อท่ำนให้ไปพิสูจน์  ท่ำนให้ไปพิสูจน์  ท่ำนไม่บังคับให้
เชื่อ  เพรำะฉะน้ัน  ค ำพูดที่ เรำไปจับเป็นประเด็นนู้น  ประเด็นน้ัน  
ประเด็นน้ี  เรำไม่เข้ำใจ  เรำมำละฐำนไว้ที่ว่ำไม่เข้ำใจ  แล้วก็มำพิจำรณำ
ตีควำม  และก็มำปฏิบัติประกอบไปด้วย  เรำจะเร่ิมเข้ำใจ  เรำไม่เข้ำใจ
อะไรก็ตำม  เรำพยำยำมย้อนมำที่น่ี  ถ้ำมงึโง่นักมึงก็ไมต้่องคิดย้อนมำมัด
อยู่น่ี  หำวิธีดัดง่ำยๆ จะออกมำทีเน่ียะ  มันอยำกดิ้นนัก  ดิ้นแล้วยังไม่
เข้ำใจยังไม่รู้สึกมัดอยู่น่ี  พูดแล้วฟังยำกเหมือนกันนะ  ให้เรำถำมให้ได้
แนว  ได้แนวปฏิบัติ  ให้ได้ข้อปฏิบัติ  พยำยำมให้เขำพูดให้ได้แนวปฏิบัติ  
ได้ขอ้ปฏิบัต ิ ไปปฏิบัติ 
 

พระฝรั่ง : ถำมว่ำ “หลวงพ่อเคยพูดเรื่องกำรเป็นกัลยำณมิตรโดยเฉพำะ
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ถ้ำเป็นสำมีภรรยำ  และก็กำรเป็นกัลยำณมิตรในกำรแต่งงำนในกำรเป็น
สำมทีี่ดจีะท ำอย่ำงไร  และก็ถำมว่ำจะแต่งงำนมั้ย?” 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เขำถำมว่ำ “จะแต่งงำนมั้ย?” 
 

พระฝรั่ง : เขำถำมว่ำ “อยำกจะเป็นภรรยำของผมมั้ย?” ต่อหน้ำทุกคน 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เขำท ำเล่นหรือเขำท ำจริง  เขำท ำจริงเหรอ  เขำจะ
แตง่งำนกันเหรอ?   
 

พระฝรั่ง : และก็ถำมถึงกำรเป็นกัลยำณมิตร 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ให้เรำรักกันที่จิตใจ  ผู้ชำยให้รักจิตใจของผู้หญิง  
ผู้หญงิให้รักจิตใจของผู้ชำย  ให้เคำรพกัน  ให้ควำมนับถือกัน  ไม่ให้ดูถูก
เหยียดหยำมกัน  ให้ไว้เนื้อเช่ือใจกันและไม่นอกใจกัน  เรำก็จะเป็น
กัลยำณมิตรอยู่ด้วยกันไปจนตำยดว้ยกัน 
 

พระฝรั่ง : หลวงพ่อบอกว่ำ “ให้รักจิตของภรรยำ  ภรรยำให้รักจิตของ
สำม”ี 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เออ! ให้รักใจกันไม่ให้รักตัว  ไม่ให้รักร่ำงกำยให้
รักจติใจกัน  ให้เคำรพจิตใจกัน  ให้เคำรพจิตใจกัน  เพรำะว่ำถ้ำรัก
กำยกันนี่  เดี๋ยวไม่กี่วันก็เบื่อกันแล้ว  ผู้ชำยรักผู้หญิง  ผู้หญิงรัก
ผู้ชำย  ถ้ำรักร่ำงกำยกันไม่กี่วันก็เบื่อ  ถ้ำเรำรักเคำรพคุณธรรมที่
จิตใจกัน  เรำอยู่ด้วยกันไปจนตำย  ข้อส ำคัญเวลำเรำอยู่ด้วยกันไป
แล้ว  ผู้ชำยอย่ำให้ผู้หญงิต้องเอำใจผู้ชำย  อย่ำให้ผู้ชำยต้องเอำใจผู้หญิง  
ผู้หญิงท ำตัวให้ผู้ชำยเอำใจ  ผู้ชำยก็พยำยำมท ำตัวให้ผู้หญิงเอำใจ  ต่ำง
คนต่ำงจะให้อีกคนหน่ึงยอมเอำอกเอำใจ  สักหน่อยหน่ึงมันจะเบื่อหน่ำย
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กัน  ให้เคำรพจิตใจกัน  ให้สำมัคคีปรองดองกัน  ให้สุข...สุขด้วยกัน  
ให้ทุกข์...ทุกข์ด้วยกัน  ที่เคำรพกันไม่ดูถูกกันนี่ส ำคัญที่สุด  ไม่
นอกใจกัน  สำมีไม่ไปขโมยมีแฟนใหม่  ภรรยำไม่ไปขโมยมีแฟนใหม่  
แล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่ำงสะดวกสบำยตลอดชีวิต  เป็นคู่บำรมีกันได้ 
 





133จาริกบุญ เยอรมัน

๙

ก ำแพงเป็นโทษของวัฏสงสำร    
 

๑. หลวงตำมหำบัว  ญำณสัมปันโน 

ก ำแพงเป็นโทษของวัฏสงสำร 
๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๒๐.๐๐ น. ณ กรุงเบอร์ลิน 

 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ปี ๒๕๓๓  เน่ียะ! อันนี้ก็คือร่องรอยที่ เรำไปดู 
ไปศึกษำเรำก็ย้อนมำพิจำรณำเกี่ยวกับเร่ืองธรรม  พิจำรณำเกี่ยวกับเร่ือง
ศีลเร่ืองธรรม  หลวงตำ๑ ท่ำนให้ควำมหมำยสิ่งเหลำ่นีว้่ำ  น่ีเป็นโทษของ
วัฏฏะ  โทษของวัฏฏะ  ถ้ำใครยังอยำกวนเวียนว่ำยตำยเกิดในวัฏสงสำร  
วัฏสงสำรน้ีล่ะ  คือโทษของมัน  จะต้องประสบพบเห็น  จะต้องพบ 
ต้องเจอ  ไม่พบไม่เจอไม่ได้  เป็นโทษของวัฏฏะ  น่ีล่ะเป็นโทษของวัฏฏะ   
พระอริยเจ้ำท่ำนต้ังใจปฏิบัติพ้นไปแล้ว  ไม่ต้องมำเกิด  ไม่ต้องมำแก่มำ
เจ็บมำตำย  ไมต้่องมำขัดแยง้กันดว้ยเหตุที่มีกเิลสในหัวใจ   

 

ถ้ำเรำจะพูดตำมหลักก็ปฏิจจสมุปบำท  ตัณหำ  ตัณหำในหัวใจ
ของใครของเรำ  ตัณหำเก่ำมันสร้ำงเรำมำแล้ว  ตัณหำใหม่มันก็มำสร้ำง
รกรำกให้กับตัวมันเอง  เป็นวงศเ์ป็นตระกูลเพ่ือที่จะสบืหน่อตอ่แขนงต่อๆ 
ไปอีก  พวกเรำเกิดมำดว้ยอ ำนำจของตัณหำ คือ อ ำนำจของควำมอยำก 
พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงใช้ค ำว่ำ “อวิชชำ” อวิชชำ  ตัณหำ  อุปำทำนมันก็
อันเดียวกัน  หรือมีอีกค ำว่ำ  กิเลส  กิเลส  อวิชชำ  ตัณหำ  อุปำทำน  
กิเลส  หรือโมหะ  คือ  ควำมหลงอันเดียวกันทั้งหมดเกิดขึน้จำกควำมไม่
บริสุทธิ์ของจิตของเรำ  ทุกคนมีจิตด้วยกันทุกคน  แต่จิตของเรำเกิด
มำตั้งแต่กัปกัลป์ปุเรชำตไหนเรำก็ทรำบไม่ได้  เรำทรำบได้แต่ว่ำเกิด
มำแล้วไม่บรสิุทธ์ิ  มีกิเลสเคลือบแฝงมำด้วย  นี่ส ำคัญที่สุด  พวกเรำ
พยำยำมย้อนไปถึงต้นตอเหล่ำน้ีแล้ว  เรำจะเห็น  เรำจะเห็นแล้วเรำจะ

๙.
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เห็นหัวใจของเรำ  หัวใจของเค้ำ  หัวใจของใครคนสูงคนต่ ำ  คนทุกข์คน
ยำกคนมศัีกด์ิศรีมอีะไรต่ออะไรมันจะเหมือนกันหมด  เน่ียะ! เรำดูมำที่ผู้รู้
ดวงเดยีว  ผู้รู้ดวงเดยีวเกิดมำ  เกิดมำพร้อมกับกิเลส  ตัณหำ  อำสวะใน
หัวใจ  เกิดมำแลว้ก็ไมบ่รสิุทธิ์  มีมลทินเคลอืบแฝงมำด้วยคือกิเลส   

 

“กิเลส” แปลว่ำ  ควำมเศร้ำหมอง  ควำมเศร้ำหมองภำยในจิตใจ
ของเรำ  ควำมเศร้ำหมองเรำช้ีชัดลงไปอีก  ควำมโลภเป็นเหตุให้จิต 
เศร้ำหมอง  ควำมโกรธเป็นเหตุให้จิตเศร้ำหมอง  ตัณหำ  รำคะ  เป็นเหตุ
ให้จิตเศร้ำหมอง  ควำมโลภก็คือ  ควำมอยำกได้  ควำมตอ้งกำร  เมื่อเรำ
ก็ต้องกำร  เขำก็ต้องกำร  ก็ต้องมีกำรยือ้แย่งกัน  มีกำรแข่งกันมีกำรแย่ง
กัน  เกิดโกรธเคียดแค้น  ที่ท่ำนเรียกว่ำ  ปฏิฆะ  ปฏิฆะ  เมื่อเรำต้องกำร
สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีคนมำขัดขวำงเรำ  ขัดข้องขึ้นมำ  ท่ำนเรียกว่ำ  ปฏิฆะ  
ปฏิฆะ  เมื่อเกิดกำรขัดข้องก็ต้องใช้ก ำลัง  ใช้พลัง  ใช้สติ  ใช้ปัญญำ  ใช้
เร่ียวแรงต่อกรกันต่อสู้กัน  เขำก็แสวงหำ  เรำก็แสวงหำ  ต่ำงคนต่ำง
แสวงหำต้องใช้ควำมฉลำด  ต้องใช้ก ำลัง  น่ีคือสำเหตุควำมเป็นไปควำม
เป็นมำ  เป็นเหตุให้พวกเรำแยกกันอยู่เป็นบ้ำน  เป็นบ้ำน  เป็นบ้ำน  เป็น
ประเทศ  เป็นประเทศ  เป็นประเทศ  เป็นทวีป  เป็นทวีป  เป็นทวีป  
เพ่ือให้ถูกกับหมู่กับใครของใครของเรำไป  อยู่คนเดยีวโดดเดี่ยวก็โดนเขำ
เลน่งำนงำ่ยๆ เลยอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นพวกเป็นพ้องอยู่อยำ่งนี้ล่ะ   

 

ควำมเป็นอยู่ของโลกมันก็เป็นอยู่อย่ำงนี้ล่ะ  ควำมขัดแย้งกัน
ต้ังแต่กลุ่มเล็กๆ ไปจนถึงกลุม่ใหญ่  ไปจนถึงกลุม่ประเทศ  ไปจนถึงกลุ่ม
ทวีป  สงครำมโลกครั้งที่ ๑ ก็ตำม  สงครำมโลกครั้งที่ ๒ ก็ตำม  
เกิดขึ้นเพรำะอ ำนำจของควำมโลภ  ภำษำธรรมะท่ำนว่ำ  “โลโภ  
ธัมมำนัง  ปะริปันโถ” ควำมโลภเป็นอันตรำยต่อธรรมทั้งหลำย  
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ควำมโลภ  ควำมโลภเป็นอันตรำยต่อธรรมทั้งหลำย  ควำมโลภก็คือ
ควำมอยำกได้น้ันละ่   

 

ตำเห็นรูปก็อยำกได้รูป  หูได้ยินเสียง  ไพเรำะหรือไม่ไพเรำะก็
อยำกได้  จมูกดมกล่ิน  ลิ้นลิ้มรส  กำยถูกต้องสัมผัส  เพรำะตำ  หู  จมูก  
ลิ้น  กำย  มันเป็นช่องออกมำหำอยู่หำกินของใจ  ใจมันออกมำทำงตำ  
ไปเห็นรูป  เห็นแลว้ก็ชอบไม่ชอบ  ชอบก็เป็นตัณหำ  ไม่ชอบก็เป็นตัณหำ  
ผมพูดแล้วก็เงียบไปเลยเหมือนกันสิ  ตัณหำก็คือควำมต้องกำร  ควำม
ต้องกำรมันออกมำทำงตำ  เรำศึกษำธรรมะ  เรำพยำยำมศึกษำเร่ืองจริง
ของจริงอยำ่งนี้จะท ำให้เรำเข้ำใจไดเ้ร็ว   

 

เช่นอย่ำงเรำมำดูว่ำ  เรำมีกำยกับมีใจ  ใจของเรำคือผู้รู้คือธำตุรู้  
ตำจะไปเห็นรูป  หูจะไปได้ยินเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กำยไป
ถูกต้องสัมผัสอะไรทุกอย่ำงก็ตำม  ออกไปทำงทวำร  ทวำรคือตำ  หู  
จมูก  ลิ้น  กำย  แม้แต่น้อมนึกภำยในใจ  ท่ำนเรียกว่ำ  มโนทวำร  มโน
ทวำร  ใจมันออกไปรับรู้ข้ำงนอก  ใจมันอยู่ข้ำงในมันเป็นนำมธรรม  มัน
ออกไปสัมผัสข้ำงนอก  มันออกไปหำกิน  เรำพูดตำมภำษำของกิเลสของ
ตัณหำ  คือ  มันออกไปหำกิน  แตอ่อกไปแล้วเห็น  ยินดกี็เป็นตัณหำ  ยิน
ร้ำยก็เป็นตัณหำ  ยินดีก็เป็นกิเลส  ยินร้ำยก็เป็นกิเลส  ดูยังไงไม่ให้ยินดี
ไมใ่ห้ยินร้ำย  ดูให้เห็นสักแต่ว่ำเห็น  ถ้ำเป็นที่ชอบใจก็ยินดี  เมื่อยินดีแล้ว
ก็พยำยำมดึงเข้ำมำ  เมื่อยินร้ำยก็พยำยำมผลักเข้ำไปผลักออกไป  
เหมือนอย่ำงเรำยินด ี เรำก็พยำยำมดงึเข้ำมำผลักเข้ำมำ  แสวงหำเข้ำมำ
ดึงเข้ำมำ  มีคนมำขัดขวำงมันก็เป็นเหตุให้เกิดยินร้ำยผลักออกไป  ตัด
ออกไป  ช ำระออกไป  ถ้ำเป็นสูร้บ  สูท้ัพจับศึก  ก็ใครมำขัดขวำงก็ตำยไป
ข้ำงหน่ึง  น่ีลักษณะแบบนี้  มันเป็นเรื่องของตัณหำ   
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เรำพูดถึงกำรเกิดของกำย  กำยของเรำก็เป็นผลของจิต  ดว้ยเหตุ
ที่จิตของเรำมีกิเลส  เรำจึงต้องมีกำย  ช่วงใด  ช่วงใดภพใดที่จิตของเรำมี
คุณสมบัติพร้อมพอที่จะได้มนุษย์สมบัติ  เรำก็จะมำได้กำยมนุษย์  ถ้ำ
หำกไม่มีคุณสมบัติพอพร้อมที่จะพอเป็นมนุษย์  ก็ไปเกิดเป็นสัตว์
เดรัจฉำน  ไปเกิดเป็นเปรต  เป็นสัตว์นรก  เป็นอสูรกำย  ถ้ำไม่มี
คุณสมบัติก็ไปเป็นมด  เป็นแมง  เป็นเป็ด  เป็นไก่  เป็นควำย  เป็นวัว  
เป็นอะไรสำรพัด  เพรำะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์  น่ีคือควำม
เป็นมำของกำย   

 

กำรที่เรำจะได้กำย  ก็คือคุณสมบัติของใจน่ันเอง  ถ้ำใจหยำบก็
จะได้กำยหยำบ  ถ้ำใจละเอียดถึงขั้นได้มนุษย์สมบัติก็ได้เป็นมนุษย์  ใจ
ละเอียดมำกไปกว่ำน้ัน  เช่นอย่ำงมำภำวนำจิตละเอียด  สงบ  ได้ช้ันเทพ  
ช้ันพรหม  ใจละเอียดหมดกิเลส  ตัณหำ  อำสวะ  ไม่มีอัตตำตัวตนได้
นิพพำน  กำรไปอุบัติ  กำรไปอุบัติ  อย่ำงเรำมำอุบั ติเป็นมนุษย์น่ี  ท่ำน
เรียกว่ำ “ปัญจโวกำร” มีอำกำร ๕ ก็คือ  ขันธ์ ๕ : รูป  เวทนำ  สัญญำ  
สังขำร  วิญญำณ  เค้ำเรียกปัญจโวกำร  เอกโวกำร  ก็พวกพรหม  ที่มี
แตรู่ปไมม่ีนำม  จตุโวกำร  อำกำร ๔ มีแตน่ำมไม่มีรูป  อันนีค้ือกำรได้มำ
ได้มำอุบัติเป็นกำย  กำรเกิดเป็นรูปเป็นร่ำง  บำงสัตว์บำงจ ำพวกเกิดใน
ครรภ์  เช่นอย่ำงมนุษย์เน่ียะ  มนุษย์เกิดในครรภ์ของแม่  แต่ก็อำศัยว่ำมี
ธำตุของพ่อกับธำตุของแม่ประกอบกันในท้องแม่ในจังหวะที่พอดี  แล้วก็
เกิดในท้องแม่  และก็มีจติที่มีคุณสมบัติมีกรรมพอๆ กับที่จะไดรู้ปอัตภำพ
น้ันๆ ไปอุบัติ  เมื่อสัมผัสสัมพันธ์แล้วเกิดในท้องแม่  แสดงว่ำเหตุปัจจัย
เหมำะเจำะพอดสีมประกอบ  กลำยเป็นกองสังขำรกองหน่ึงเล็กๆ มองไม่
เห็น  น่ีกำรเกิดของคนเรำเกิดในท้องแม่  สัตว์อื่นเรำไม่พูดเรำพูดถึงคน  
เอำแค่นีก้่อน   
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ที่เกิดของคน  ที่เกิดเป็นรูปของคน  ที่นี้นำมคือใจของคนเกิด
ขึน้มำไดอ้ย่ำงไร? นำมคือใจของคน  รูปของคนก็เอำธำตุที่มีอยู่ในโลกมำ
เกิด  พระพุทธเจ้ำท่ำนว่ำ  ธำตุดนิ  ธำตุน้ ำ  ธำตุลม  ธำตุไฟ  ทีนี้จิตเอำ
อะไรมำเกิด  จิตก็เป็นนำมธรรม  เป็นธำตุรู้ที่ท่ำนเรียกว่ำ  มโนธำตุ  มโน
ธำตุ  เป็นธำตุที่เกิดขึ้นในโลกมีอยู่ในโลก  เป็นธำตุที่มีประจ ำมำกับโลก  
แตว่่ำเกิดต้ังแต่เมื่อไหร่น้ัน  พระพุทธเจ้ำท่ำนว่ำไมป่รำกฏ  พระองค์ใช้ค ำ
ว่ำอวิชชำๆ  อวิชชำเป็นปัจจัยให้เกิดสังขำร  สังขำรที่มำเกำะกุมที่เป็น
รูปธรรมในท้องแม่  เกิดขึ้นด้วยอ ำนำจของสังขำรคือ “ตัณหำ” ตัณหำ
เป็นเหตุให้เกิด  ตัณหำเป็นเหตุให้เกิดควำมอยำกในใจของพ่อของแม่  
เป็นเหตุให้มำเจริญพันธุ์กันแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมในท้องแม่  อันนี้
รูปธรรมนะ   

 

แตว่่ำนำมธรรมก็คือ  ตัณหำเกิดในใจของพ่อของแม่  ซึ่งเป็นใจที่
ไมบ่ริสุทธิ์  ใจไม่บริสุทธิ์  ใจน้ีเกิดขึ้นมำในกัปกัลป์ปุเรชำตไหนเรำก็ทรำบ
ไม่ได้  ทรำบได้แต่ว่ำเกิดมำแล้วไม่บริสุทธิ์  มีกิเลส  ตัณหำ  อำสวะ
ปนเปื้อนมำด้วย  พระพุทธเจ้ำท่ำนใช้ค ำว่ำ  อวิชชำ  เป็นปัจจัยให้เกิด
สังขำร  ขึ้นช่ือว่ำ  อวิชชำ  คือ  รู้ไม่ได้  ตอบไม่ได้  ไม่เข้ำใจ  ไม่รู้เร่ือ ง  
เป็นหลักปรัชญำอยำ่งหน่ึง  ไมม่ีสติ  ไมม่ีปัญญำ  พิจำรณำพอในขณะนัน้  
ตอนน้ัน  เป็นเหตุให้สังขำรก่อตัวเกิดขึน้ 
 

พระฝรั่ง : อวิชชำ  ปัจจะยำ  สังขำร  ก็ตัณหำมันประกอบอยู่แล้ว 
ใช่ไหม? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ตัณหำมำด้วยแล้ว  ตัณหำคือควำมอยำก 
 

พระฝรั่ง : ปฏิจจสมุปบำท  ไม่ใช่อันนี้มำรวมกัน  มีก็มีหมด  หำยก็หำย
หมด  อวิชชำหำยก็หำยหมดใช่ไหมครับ? 
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พระอำจำรย์บุญมี : มีหมด  หำยก็หำยหมด  แตพ่ระพุทธเจ้ำมำแยกให้
พวกเรำเข้ำใจ   
 

พระฝรั่ง : อทิัปปัจจยตำ  อวิชชำหำย  แตจ่ิตมันพังหมดใช่ไหม? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : จิตก็ไม่พัง  ผู้รู้ก็ไม่พัง   
 

พระฝรั่ง : ไม่ๆ  ปฏิจจสมุปบำท  พังหมดใช่ไหม? เมื่ออวิชชำออกจำกจิต  
สังขำร  วิญญำณ  อะไรก็พังหมดใช่ไหม? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ปฏิจจสมุปบำทก็ไมพั่ง  แตว่่ำหมดตัณหำ  มันหมด
ตัณหำ  ในเมื่อหมดตัณหำแล้วก็หมดอุปำทำนหมดกำรถือ  มันก็มีโดย
หลักธรรมชำติของมันน่ันแหละ  แต่ที่ว่ำดับ  คือควำมอยำกมันดับ  
ตัณหำมันดับ  ตัณหำมันเป็นนำมธรรมไม่ใช่รูปธรรม  เดี๋ยวจะพูดเร่ือง
สังขำร  สังขำรจิตมันมีสังขำรรูป  แล้วก็สังขำรนำม  สังขำรนำมคือ
สังขำรจิต  อวิชชำเป็นปัจจัยให้เกิดสังขำร   
 

ขึน้ช่ือว่ำสังขำรคือสิ่งประกอบตั้งแต่ ๒ สิ่งเป็นต้นไป  เขำเรียกว่ำ 
“สังขำร” ที่น้ีผู้รู้ของเรำไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนมำกับกิเลสเป็น ๒ แล้ว  เป็น
กองสังขำร  เพรำะฉะน้ัน  ท่ำนจึงว่ำ  อวิชชำเป็นปัจจัยให้เกิดสังขำร  
สังขำรที่เป็นนำมธรรม  สังขำรที่เป็นรูปธรรม  เรำก็ชี้ไปที่ว่ำ  เรำเกิดใน
ท้องแม่  อำศัยว่ำพ่อแม่เจริญพันธุ์กันแล้วเรำก็ไปปฏิสนธิในท้องแม่  
สำเหตุที่เรำมำปฏิสนธิในท้องแม่ก็เพรำะว่ำจิตของเรำไม่บริสุทธ์ิ
นั่นเอง  ยังมีกำรยึดถือ  ยังมีกำรต้องกำรภพต้องกำรชำติอยู่   
เพรำะฉะน้ัน  เรำพูดให้เกิดควำมเข้ำใจ  เพรำะว่ำกำรเกิดของพวกเรำนั้น  
เกิดด้วยเหตุเกิดด้วยปัจจัยอย่ำงน้ีไม่มีพระเจ้ำสร้ำง  อันนีค้ือเส้นสำยกำร
เกิด  เรำพูดเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ  เรำไม่ได้ชีไ้ปที่ว่ำ  คนน้ันสร้ำง  คนน้ี
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สร้ำง  คนน้ีท ำ  คนน้ันท ำ  มีเหตุมีปัจจัย  รูปธรรม  รูปธรรมก็มีเหตุมี
ปัจจัย  นำมธรรมก็มีเหตุมีปัจจัย  ที่น่ีเรำจะไม่ต้องมีตัณหำ  ไม่ต้องมี
อุปำทำน  เรำจะต้องพยำยำม  พยำยำมเจริญกรรมฐำนแบบที่พวกเรำ
ฝึกฝนอบรมกันน่ีละ่   
 

เรำจ ำคร่ำวๆ ก่อน  เรำฟังคร่ำวๆ ก่อน  เรำศึกษำไป  เรำจะ
ค่อยๆ เข้ำใจไป  เรำต้องกำรจะไม่ให้มีภพไม่ให้มีชำติ  เรำก็จะต้อง
ท ำลำยอวิชชำ  เรำก็พยำยำมศึกษำให้เกดิวิชชำขึ้นมำให้เกดิควำมรู้
เกิดควำมเข้ำใจ  วิชชำท ำลำยอวิชชำ  ท ำลำยโมหะควำมลุ่มหลง  
ท ำลำยรำคะ  ท ำลำยตัณหำ  รวมลงคือท ำลำยกิเลส  ท ำลำยสิ่งที่
เป็นมลทินของจติทั้งหมด  เพรำะฉะนั้น  พวกเรำมีหน้ำที่มำซักมำฟอก
จิตของเรำด้วยกำรรักษำศีลด้วยกำรเจริญสมำธิ  และด้วยกำรเจริญ
ปัญญำ  น่ีก่อนที่เรำจะดึงเข้ำมำสู่ประเด็นหลักที่เรำพำกันท ำเน่ียะ  ให้
รู้จักเช่ือมโยงกันมันจะท ำให้เรำเกิดควำมเข้ำใจว่ำ  โอ้ว! ควำมเป็นมำของ
เรำเป็นอย่ำงน้ี  เป็นอย่ำงน้ี  รูปธรรมของเรำมำอย่ำงนี้  นำมธรรมของ
เรำมำอย่ำงน้ี  เป็นเหตุให้เรำมำลุม่หลง  มำเกิดรำคะ  โทสะ  โมหะ  เป็น
เหตุให้เรำมำฆ่ำมำแกง  มำอะไรต่ออะไรกัน  สิ่งเหล่ำนี้เป็นปลำยเหตุ  
ต้นเหตุแท้ๆ มันมำอย่ำงน้ี  วิธีกำรที่เรำจะก ำจัด  ปัดเป่ำสิ่ งเหล่ำน้ันให้
เป็นไปตำมธรรมะค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ  เรำก็ต้องตัง้ใจรักษำศีล   

 

ค ำว่ำ “รักษำศีล” ก็คือ  เร่ิม  เร่ิมก ำกับ  ก ำกับกิริยำทำงกำย  
ทำงวำจำค ำพูด  และก็เจริญสมำธิ  หยุดกิเลสไม่ให้นึกให้คิด  เร่ืองรูป  
เร่ืองเสียง  เร่ืองกลิ่น  เร่ืองรส  ภำวนำ พุทโธๆ แล้วก็พิจำรณำให้เกิด
ปัญญำ  ปัญญำญำณ  วิปัสสนำ  วิปัสสนำญำณ  เพ่ือท ำลำยอวิชชำ  
ควำมลุ่มหลง  เรำฟัง  เรำฟังให้ได้แนวคิดให้ได้แนวปฏิบัติ  เรำจะเข้ำใจ
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ละเอียดลกึเข้ำไปเร่ือยๆ ถ้ำเรำตัง้ใจปฏิบัต ิ ถ้ำเรำไม่ต้ังใจท ำอย่ำงนี ้ เรำ
โลภ  เรำก็จะโลภไปเร่ือยๆ มีใครมำขัดมำข้องมำคำก็โกรธๆๆ ฆ่ำแกงกัน
อยู่อยำ่งนี้เรื่อยๆ  โลกน้ีจึงมอียู่อยำ่งนี้เป็นอยู่อยำ่งนี้   

 

เรำดูแต่พระเทวทัต  ยกตัวอย่ำงนิทำนพระเทวทัต  พวกเรำจะ
เข้ำใจง่ำย  เรำดูแต่พระเทวทัตโลภไม่ได้อะไรสักอย่ำง  ควำมโลภเป็น
อันตรำยต่อธรรมทั้งหลำย  ควำมโลภเป็นอันตรำยต่อธรรมทั้งหลำย  เรำ
ดูพระเทวทัตไม่ไดอ้ะไรสักอย่ำง  ได้ฌำนก็เสื่อม  ไม่มีคุณสมบัติอะไรแต่
อยำกปกครองสงฆ์  อยำกท ำตัวแทนพระพุทธเจ้ำ  เสร็จแล้วก็เป็นเวร
เป็นภัยกับพระพุทธเจ้ำมำทุกภพทุกชำติ  น่ีคือพระเทวทัต  ในที่สุด
แผ่นดินสูบตอนแผ่นดินสูบค่อยมำระลึกได้ส ำนึกได้กลับตัวได้  มำถึง
ตอนน้ีพระเทวทัตส ำคัญมำก  กลับตัวได้น่ีส ำคัญที่สุด  กลับตัวได้
หมำยควำมว่ำ  เลิกท ำแบบน้ันแลว้  ต้ังแตบ่ัดน้ีเป็นต้นไปจะเดินตำมหลัง
พระพุทธเจ้ำ  เคำรพนับถือพระพุทธเจ้ำเต็มที่เต็มร้อย  แตว่่ำดว้ยกรรมที่
ท ำจะต้องไปตกนรกเสียก่อน   
 

พระฝรั่ง : เมื่อไหร่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เปลี่ยนใจเมื่อไหร่? ตอนแผ่นดนิสูบ 
 

พระฝรั่ง : อ๋อ! ก่อนจะเข้ำนรก   
 

ผู้หญิง : ตอนที่ธรณีสูบ  ตอนที่แผ่นดนิสูบ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เขำเรียกว่ำกลับใจ  เขำเรียกว่ำกลับใจได้  เรำมำดู
กำรสร้ำงทำนะ ๒ แบบ  แบบหน่ึงสร้ำงทำนะเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้ำ  เรำ
มำดูอีกแบบหน่ึงสร้ำงทำนะเพ่ือควำมเป็นพญำมำร  แบบพระเทวทัตเน่ีย
สร้ำงทำนะเพ่ือควำมเป็นพญำมำร  พญำมำรไปไม่ได้  แต่ถ้ำสร้ำงทำนะ
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เพ่ือควำมเป็นพุทธะไปได้  พระพุทธเจ้ำทะลุปรุโปร่งทะลุไปได้  แม้แต่มำร
ตอนไปผจญพระพุทธเจ้ำตอนจะบรรลุธรรมในวันเพ็ญเดือน ๖ น่ันน่ะ  
พญำมำรไปผจญในที่สุดก็เอำอะไรไปขัดขวำงพระพุทธเจ้ำไม่ได้สักอย่ำง  
ในที่สุดก็ล้มเลิก  ลม้เลกิพฤติกรรมของตัวเอง  ต้ังใจที่จะเจริญรอยปฏิบัติ
เพ่ือควำมเป็นพุทธะ  พญำมำรก็กลับใจ   
 

พระเทวทัตก็มำระลึกได้ว่ำ  อู้ย! เรำท ำอย่ำงน้ันกับพระองค์ก็
แล้ว  ท ำอย่ำงน้ีกับพระองค์ก็แล้ว  บำรมีสู้พระองค์ไม่ได้  พระองค์มีแต่
เมตตำกรุณำเรำตลอด  พอแยกสงฆ์ไปๆ พระสำรีบุตร  พระโมคคัลลำนะ
ตำมไปเทศน์ให้คณะสงฆ์เหล่ำน้ันฟัง  คณะสงฆ์เหล่ำน้ันฟังแล้วได้เป็น
พระอรหันต์หมด  พำกันเหำะกลับหมด  พระเทวทัตก็เลยมำระลึกส ำนึก
ได้แล้วตอนน้ี  ว่ำเจ้ำของน้ีพยำยำมเบียดเบียนพระพุทธเจ้ำทุกรูปแบบ 
ว่ำงั้นเถอะ  ในที่สุดไม่มีส ำเร็จสักอย่ำง  คือต้ังใจโลภ  โลภไม่ได้อะไร 
สักอย่ำง   

 

ในที่สุดก็ให้ลูกศิษย์พำไปขอขมำพระพุทธเจ้ำ  ไปขอขมำ
พระพุทธเจ้ำคือกลับใจต้ังแต่ตอนเน้ียะ  ว่ำจะไปขอขมำพระพุทธเจ้ำ  แต่
ตอนที่จะกลับใจได้เต็มร้อยก็ตอนแผ่นดินสูบ  สูบใกล้จะจมไปแล้วเน่ียะ
เหลือแต่คำงกรรไกรเน่ียะ  ยกถวำยพระพุทธเจ้ำ  พุทธบูชำ  ธรรมบูชำ  
สังฆบูชำ  พระพุทธเจ้ำท่ำนก็ทรงยิ้มอยู่ที่พระเชตะวันว่ำ...เอ่อ! ที่พระ
เทวทัตเพ่ินมำคบกับเรำก็ไม่เสียเปล่ำ  แล้วก็เล็งดูด้วยอนำคตังสญำณ  
จำกน้ีไปเท่ำ น้ีกัป  เท่ำ น้ันกัป  พระเทวทัตจะต้องได้มำอุบั ติเป็น 
พระปัจเจกพุทธะเป็นพระพุทธเจ้ำเหมือนกัน  แตว่่ำไมไ่ด้ต้ังเป็นศำสนำไม่
มีภิกษุ  ภิกษุณี  อุบำสก  อุบำสกิำ  แต่ก็ถือว่ำพระพุทธเจ้ำได้พยำกรณ์
แล้วเรียบรอ้ยแล้ว   
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อันน้ีเรำก็พูดให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำ  กำรสร้ำงบำรมีเพ่ือเป็น 
พญำมำรสำมำรถย่ิงใหญไ่ด้แต่ทะลุไปไม่ได้  ถ้ำสร้ำงบำรมีเหมือนอย่ำง
พระพุทธเจ้ำ  ทำนบำรมี  ศีลบำรมี  เนกขัมมะบำรมี  ปัญญำ  วิริยะ  
ขันติ  สัจจะ  อธิษฐำน  เมตตำ  อุเบกขำ  บำรมีทั้ง ๑๐ ที่พระพุทธเจ้ำ
ท่ำนทรงสร้ำงบำรมีบำรมีทั้ง ๑๐ น้ี  ทำนท่ำนก็ให้  มีควำมโลภมีอะไรก็
พยำยำมละๆๆ ให้ทำน  ศีลก็พยำยำมตัง้ใจรักษำ  ไมฆ่่ำสัตว์  ไมล่ักทรัพย์  
ไม่ประพฤติผิดในกำม  ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอะไรๆ ก็คือข้อปฏิบัติรักษำ
ทั้งหมด  เนกขัมมะ  ทำน  ศีล  เนกขัมมะ “เนกขัมมะ” คือ  ออกบวช  
ออกบวชน่ีส ำคัญที่สุด  กำรออกบวชอย่ำงเดียวเน่ียะท ำให้บำรมีทั้ง ๑๐ 
สมบูรณ์หมด  เนกขัมมะ  ปัญญำ  วิริยะ  ขันติ  สัจจะ  อธิษฐำน  เมตตำ  
อุเบกขำ  น่ีคือบำรมทีี่พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงสร้ำงนะ   

 

แต่กำรสร้ำงบำรมีเพ่ือเป็นพญำมำร  เรำดู  เรำดูบรรดำ 
นักปกครอง  นักกำรเมืองทั้งหลำยที่เขำพยำยำมอยำกย่ิงอยำกใหญ่  
อยำกโด่งอยำกดัง  อยำกนู้นอยำกน้ี  อยำกอะไรต่ออะไรสำรพัด  เท่ำที่
เรำมองเป็นเร่ืองของโลกเน่ียะ  เรำก็มำเทียบพอเป็นข้อเข้ำใจว่ำ  โอ้ !  
มันไม่ได้สร้ำงบำรมีเพ่ือกำรเป็นพุทธะ  เพรำะฉะน้ันจึงมีเดือดร้อนข้ำง
หน่ึง  ได้ข้ำงหน่ึงเสยีข้ำงหน่ึง  เดอืดร้อนขำ้งหน่ึงไดรั้บควำมสะดวกสบำย
ข้ำงหน่ึง  มีกำรฆ่ำกันมีกำรแย่งชิงกันเหมือนอย่ำงที่เรำเห็นๆ เน่ียะ!  
สร้ำงบำรมีเพื่อควำมบริสุทธิ์เหมือนอย่ำงพระพุทธเจ้ำ  หรือเหมือนอย่ำง
พุทธบริษัทพวกเรำ  เหมือนอย่ำงพวกเรำที่พยำยำมสร้ำงบำรมีกัน  
เรำพยำยำมสร้ำงบำรมีเพื่อควำมบริสุทธ์ิหมดจดจำกกิเลส  กำร
สร้ำงบำรมีเพื่อเป็นพุทธะ  พวกเรำถ้ำบรรลุธรรมท่ำนก็เรียกพุทธะ
เหมือนกันนะ  พระโพธิญำณ  พระโพธิญำณก็คือพระพุทธเจ้ำ  สำวกผู้
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ได้บรรลุธรรมก็ถอืว่ำเป็นพุทธะ  เป็นพุทธะเหมือนกัน   
 

สร้ำงบำรมีเพื่อเป็นพญำมำรดึงเข้ำมำ  โกยเข้ำมำๆๆ สร้ำงบำรมี
เพ่ือเป็นพุทธะ  สละออกไปๆๆ ทำนบำรมี  ทำนอุปบำรมี  ทำนปรมัตถ
บำรมี  สละออกไปหมด  เรำดูสิต่ำงกันมั้ย?  สร้ำงบำรมีเพ่ือควำมเป็น
พญำมำรโกยเข้ำมำๆๆ สร้ำงบำรมีเพ่ือเป็นพญำมำร  สร้ำงบำรมีเพ่ือเป็น
พญำมำรฆ่ำๆๆๆ สร้ำงบำรมีเพ่ือเป็นพุทธะเมตตำๆๆๆ อยำกให้พวกเรำดู
ตรงน้ีให้ออก  เอำมำก ำกับกับพฤติกรรมกำรกระท ำของพวกเรำ  น่ีสร้ำง
บำรมีเพื่อควำมเป็นพญำมำร  ย่ิงใหญ่ได้มั้ย? ย่ิงใหญ่ได้  ย่ิงใหญ่ได้
เหมือนกัน  แต่ก็ไปตันอยู่แค่นั้นมันไปทะลุไปไม่ได้  มันก็วัฏสงสำรก็
ไม่จบหรอก  พอตกจำกตรงนั้น  ก็ตุ้บลงไปเป็นสัตว์นรก  เป็น 
อสูรกำย  เป็นอะไรไปอย่ำงนั้น  มันไปไม่ทะลุ  เพ่ือควำมเป็นพุทธะ  
เพ่ือควำมเป็นพุทธะเน่ียะ  ปัญญำๆๆ ปัญญำบำรมี  ปัญญำบำรมี  
ปัญญำญำณ  วิปัสสนำ  วิปัสสนำญำณ  สมถะ  วิปัสสนำ  วิปัสสนำ
ญำณ  ศึกษำเร่ืองเหล่ำน้ีเข้ำไป  มันจะสำมำรถท ำให้จิตดวงน้ันเป็น
สัมมำทิฐิ  ตรงกันข้ำมสร้ำงบำรมเีพ่ือเป็นพญำมำรมีแต่ส่ังสมมิจฉำทิฐิ  

 

“มิจฉำทิฐิ” คือ  เข้ำใจผิด  ส ำคัญผิด  ยึดผิด  ถือผิด  เข้ำใจผิด  
ปฏิบัติผิด  และก็เพ่ิมพูนอวิชชำ  ตัณหำ  อุปำทำน  ภพชำติไม่จบไม่
สิ้นสุด  เพ่ือเป็นพุทธะ  รักษำศีล  ต้ังใจรักษำ  โอ้! ศีล  ๕  ต้ังใจรักษำ  
นับได้เลย  โอ้! ผิดเท่ำน้ันคร้ัง  ผิดเท่ำน้ีคร้ัง  ลดหย่อนผ่อนผัน  อ้ำว ! 
เหลือเท่ำน้ันคร้ัง  เหลือเท่ำน้ีคร้ัง  บริสุทธิ์หมดจด  สำมำรถท ำได้ 
รักษำได้  ตรงกันข้ำมสร้ำงบำรมีเพ่ือเป็นพญำมำร  ไม่สนใจ  ฆ่ำสัตว์   
ลักทรัพย์  เป็นยังไงไดเ้อำหมด  ประพฤติผิดในกำมมักมำกในตัณหำ  พูด
อย่ำงไรก็ได ้ ขอให้ได้ๆๆ เอำเหลำ้มำมอมเมำให้เกิดควำมกลำ้  น่ีคือสร้ำง
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บำรมีเพ่ือเป็นพญำมำร  แต่ถ้ำเพื่อสร้ำงบำรมีเพื่อเป็นพุทธะ  ศีลเก็บเล็ก
ผสมน้อยเก็บหมด  เรำพิจำรณำในแง่ตรงกันข้ำมแบบนี้  จะท ำให้เรำได้
ข้อปฏิบัติเทียบเคียงไดอ้ย่ำงด ี ถ้ำเรำสนใจอยู่แค่เป็นพญำมำร  เรำก็
ไปตัน   ตั นอ ยู่กับวัฏส งสำร   เกิ ดแ ก่ เ จ็บตำยๆๆๆ  แล้ ว ก็ 
กองทุกข์มันก็พัฒนำไปในหัวใจของเรำ  หัวใจของเรำพัฒนำไปบน
กองทุกข์ไม่มีจบไม่มีสิ้น  วัฏสงสำรยืดยำวไปไม่มีที่จบ  ไม่มีจุดจบ 
 

พระฝรั่ง : ขอโอกำสครับ  ถ้ำจะผิดศีลขนำดนี ้ ท ำอะไรร้ำยกำจขนำดนี้  
อ ำนำจที่จะจ ำเป็นต้องกำรเพ่ือจะเป็นพญำมำรมำจำกไหนครับ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ก็อ ำนำจมิจฉำทิฐิน่ีแหละ่  มันไม่รู้ช่องทำงว่ำอะไร
คือควำมสุขที่แท้จริง  ขอให้สมอยำกๆๆ แต่พญำมำรมันเดินทำงผิดมัน
เดนิทำงไม่ถูก  ถ้ำเดินตำมทำงบำรมีของพระพุทธเจ้ำมันเดนิทำงถูก  มัน
ทะลุไปได้  แตพ่ญำมำรมันเดนิทำงผิด  ทะลุไปไม่ได้ 
 

พระฝรั่ง : ใช่  แตไ่มต่กนรก  แตต่กเป็นเดรัจฉำนเฉยๆ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ตก  ตกหมดละ่  สัตว์  เปรต  นรก  อสูรกำย 
 

พระฝรั่ง : แตท่ ำไมเขำเป็นพญำมำรแล้วไดเ้ป็นเทวดำสูงสุดใน ๓ โลก? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ก็เทวดำสูงสุดแล้วมันเที่ยงที่ไหน  เดี๋ยวก็ตก
กระป๋องนะ  มันทะลุไม่ได้  ในที่สุดเวลำไปผจญพระพุทธเจ้ำ  เอำ
พระพุทธเจ้ำอยู่มั้ย? เอำพระพุทธเจ้ำไม่อยูใ่ช่มัย้? บำรมีของพระพุทธเจ้ำ
มำปกป้องมำคุ้มครองท ำอะไรไม่ได้  ในที่สุดขวำงไม่ได้พระองค์บรรลุไป
ได้  เสยีใจ  ท ำอย่ำงไรก็สู้ไม่ได้ๆ  ปรำรถนำเดนิตำมพระองค์ดกีว่ำ  ปฏิบัติ
ให้ทำนรักษำศีล  ปฏิบัติธรรมไปตำมพระองค์ดกีว่ำ  เหมือนพระเทวทัตน่ี
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ล่ะ  ถ้ำไปทำงอื่นไปไม่ทะลุ  ไปไม่ได้ไปไม่ทะลุ  ถ้ำไปตำมพระพุทธเจ้ำ
ทะลุไปได้  ค ำว่ำ “พญำมำร” หมำยควำมว่ำ  มันไปขวำงทุกอย่ำง  
ขวำงนู้น  ขวำงนี้  อัตตำเป็นใหญ่ 
 

โยมผู้หญิง : เขำบอกว่ำ “แล้วท ำไมเทวทัตเขำถึงมีอ ำนำจขึ้นมำได้  ใน
เมื่อใจของเขำเป็นมำร?” 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ก็มำรน่ันแหล่ะ  มำรก็ใหญ่ได้ก็บอกแล้วน่ี  มำรก็
ใหญ่ได ้
 

โยมผู้หญิง : แล้วเขำเอำก ำลังน้ีมำจำกไหน? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ก ำลังเขำก็สะสมมำน่ีล่ะ  สะสมมำน่ีล่ะ  ผิดศีล   
คนผิดศีลรวยไดม้ั้ย? 
 

โยมผู้หญิง : ท ำช่ัวไปเร่ือยๆ  
 

พระอำจำรย์บุญมี : ผิดศีล  มันก็รวยไดใ้ช่มัย้?   
 

โยมผู้หญิง : คือใหญ่ๆ พระพุทธเจ้ำใหญสุ่ดๆ ที่สุด  แตใ่หญ่แค่ไหน? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : คือใหญ่  แต่ทะลุไปได้  รำคะ  โทสะ  โมหะ  เรำ
สรุปง่ำยๆ ว่ำ  พวกพญำมำรท ำเพื่อเสริมรำคะ  โทสะ  โมหะ  แต่
พระพุทธเจ้ำบำรมีเพื่อเป็นพุทธะ  เพื่อละรำคะ  โทสะ  โมหะ  มันก็
หมดไปได้  แต่อันน้ันมันหมดไปไม่ได้  มันก็ตันอยู่อย่ำงนั้นล่ะ 
 

พระฝรั่ง : ผมพอเข้ำใจ  แตว่่ำที่ท ำไมท่ำนทะลุไม่ได้?   
 

โยมผู้หญิง : มันไมใ่ช่ควำมดี 
 

พระอำจำรย์บุญมี : มันไมใ่ช่สัมมำทิฐ ิ



146 จาริกบุญ เยอรมัน

 พระอำจำรย์บุญมี  ธมฺมรโต  

 

พระฝรั่ง : ควำมดมีันมำจำกไหนที่จะให้มอี ำนำจขนำดเป็นพญำมำรได้?   
 

โยมผู้หญิง : พลังนะคะ  พระอำจำรย์ 
 

พระฝรั่ง : พลังของอะไร  พลังควำมไมด่ที ำไมไม่ตกนรกเฉยๆ? 
 

โยมผู้หญิง : ก็เป็นพลังเหมือนกัน  พระอำจำรย์  อย่ำงควำมต้องกำร  
เป็นพลังขึ้นมำหมดค่ะ  แต่มันมำพลังสูงสุดแค่น้ี  แต่พลังพระพุทธเจ้ำ  
สุดอีก  สุดอีก  ที่สุดๆ  สุด 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อย่ำงพวกครสิต์เขำก็สำมำรถไปเป็นเทวดำได ้ เป็น
เทวดำใหญ่ๆ  ได้  แตก่็จนทะลุไปไม่ได ้ ทะลุไปไม่ได ้ มันทะลุไปไม่ได้  เรำ
เรียกไดทุ้กอย่ำงเลยที่เดนิทำงผิดเป็นพญำมำร เป็นมำรทั้งน้ัน ไปไม่ถูกๆ 
 

พระฝรั่ง : เหมือนในพระสูตร  มียักษ์  ยักษ์เทพที่มันกินควำมโกรธ   
จ ำได้ไหม? พระพุทธเจ้ำท่ำนเลำ่ให้ฟัง  เป็นเทพ  เป็นอมนุษย์  ที่ใหญ่ขึ้น
โตขึ้นเหนือคนอื่น  โกรธ  เพรำะว่ำกินอ ำนำจควำมโกรธของคนอื่น  มัน
ให้เขำใหญ่โตขึ้น  ใหญ่โตๆๆ อันน้ีก็อำจจะเหมือนกันนะ  ท ำอะไรไม่ดีๆ 
ไปเรื่อยๆ ก็มีอ ำนำจด้วย 
 

พระอำจำรย์บุญมี : คือมันส ำคัญผิด  ควำมโลภก็คือส ำคัญผิดนะ  
ควำมโกรธก็คือส ำคัญผิด  เป็นมจิฉำทิฐนิะ  รำคะ  ตัณหำก็คือส ำคัญผิด  
เข้ำใจผิด  เป็นมิจฉำทิฐิทั้งน้ันน่ะ  ที่น่ีเขำท ำในลักษณะที่ว่ำไม่เคยสนใจ
เร่ืองที่จะท ำลำยควำมโลภ  ท ำลำยควำมโกรธ  มีแต่ท ำให้สมใจ  ให้สม 
อยำก  ให้สมอ ำนำจของตัณหำที่มีอยู่ในใจ  ควำมย่ิงใหญ่ก็ย่ิงใหญไ่ด้แต่
ดว้ยอ ำนำจของตัณหำ  เพรำะฉะน้ันมันจึงเป็นพญำมำร  “มิจฉำทิฐิ” เรำ
พูดสรุปว่ำ  เป็นปัญญำเหมือนกันแตเ่ป็นปัญญำแบบให้เข้ำใจผิด   
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พระฝรั่ง : เป็นสุดยอดของมิจฉำทิฐ ิ  
 

พระอำจำรย์บุญมี : มิจฉำทิฐิ  คือ  เรำใช้ค ำนี้จะท ำให้เรำเข้ำใจได้ง่ำย
ขึน้  ถ้ำไมก่ลับใจ  ถ้ำไมก่ลับใจก็จะเป็นอยู่อย่ำงน้ันละ่  ถ้ำกลับใจเหมือน
พระเทวทัตเน่ียะ! ได้  กลับใจปฏิบัติตำมพระพุทธเจ้ำได้  เพรำะฉะน้ัน  
พระพุทธเจ้ำท่ำน  พระพุทธเจ้ำตอนที่พระองค์จะปรินิพพำนนะ  สุภัทท-
ปริพำชกไปถำม  ไปถำมว่ำ “บรรดำครูทั้งหลำย  คนนี้ก็เป็นอรหันต์   
คนนั้นก็เป็นอรหันต์  อยำกทรำบว่ำ  ศำสนธรรมของใครบ้ำงที่เป็น
พระอรหันต์?” พระพุทธเจ้ำท่ำนก็ทรงตอบ “ศำสนำใดก็ตำมที่มี
อริยมรรคมีองค์ ๘ ศำสนำนั้นมีพระอรหันต์” อริยมรรคมีองค์ ๘ มี
เฉพำะในศำสนำของตถำคตเท่ำนั้น  คิดดูเรำมำพิจำรณำดูแล้ว  มันไม่ใช่
เรำคิดเอำ  เรำไมใ่ช่คิดๆๆๆ แล้วก็ได้  ต้องท ำเอำ  สร้ำงบำรม ี เรำดูสิ ๔ 
อสงไขยแน่ะ  แสนมหำกัปอีก  โอ้โห! ปัญญำบำรมี  ปัญญำธิกะ  พระ 
โคดมของเรำ  แล้วประเภท ๘ อสงไขยแสนมหำกัป  ประเภท ๑๖ 
อสงไขยแสนมหำกัป  ต้องใช้ระยะเวลำสร้ำงบำรมีเท่ำไหร่? อันนี้คือ
คุณสมบัติที่สร้ำงเนื้อสร้ำงตัว   ไม่ใช่คิดนึกเอำพลิกเปลี่ยนแปลงได้   
แป๊บเดยีวก็เปลี่ยนได้  ไม่ใช่! แต่พระสำวกน่ี  พระสำวกน่ีฟังค ำสอนจำก
พระพุทธเจ้ำอีกทีหน่ึง  สำมำรถพลกิเปลี่ยนได้เลย  พระสำวกเน่ียะ   

 

เรำเข้ำใจเร่ืองเหล่ำนี้แล้ว  เรำท ำลำยก ำแพงเบอร์ลินไดม้ั้ย? เรำ
ท ำลำยก ำแพงเบอร์ลินได้แล้วใช่มั้ย? เรำเข้ำใจเร่ืองเหล่ำนี้ก ำแพง
เบอร์ลินรำบไปหมดแลว้  ที่มีก ำแพงเบอร์ลนิก็เพรำะพลังของสิ่งเหล่ำนั้น
ละ่  ก ำแพงที่เกิดขึ้น  เกิดขึ้นเพรำะอะไร? ควำมโลภมีคนมำข้องมำคำก็
ฆ่ำๆๆๆ  เรำดูสิมเีหตุผลอะไร? เหตุผลของพญำมำรทั้งน้ัน  เรำพยำยำมดู
ให้ทะลุ  ดูให้ทะลุ  ดูให้ออก   
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เรำพูดตะล่อมมำอย่ำงนี้แล้วจะท ำให้เรำมีกะจิตกะใจอยำกให้
ทำน  อยำกรักษำศีล  อยำกน่ังสมำธิ  อยำกปฏิบัติธรรม  เพรำะอันนีเ้ป็น
ร่องรอยที่พระพุทธเจ้ำ  ที่พระพุทธเจ้ำสอนเรำไว้แล้ว  ให้ทำนตำม
เย่ียงอย่ำงพระองค์  แต่สร้ำงบำรมีเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้ำน่ีมันล ำบำกนะ  
ทำนบำรมี  ทำนอุปบำรมี  ทำนปรมัตถบำรมี  ให้ทำนพื้นๆ ธรรมดำ  ให้
อวัยวะเป็นทำน  ให้ชีวิตเป็นทำน  คิดดูสิ  พวกเรำแค่มีอะไรก็ให้ไป  ให้
ไปๆ เขำท ำอะไรก็ให้ไปๆ ทำนไปเรื่อยๆ รักษำศีลไปเร่ือยๆ ปฏิบัตธิรรมไป
เร่ือยๆ จะท ำให้เรำปัญญำรู้  ไมใ่ช่ปัญญำหนังสือทุกเล่มรู้  ไม่ใช่ไปเรียนรู้
ศำสตร์หมดสำรพัด  ปัญญำก็ต้องเป็นปัญญำ  สมถะเพ่ือวิปัสสนำ  
วิปัสสนำ  วิปัสสนำญำณ  ปัญญำ  ปัญญำญำณ  ปัญญำจำกกำรภำวนำ  
ไม่ใช่ปัญญำทั่วๆ ไป  จบกี่ด็อกเตอร์ก็ตำม  แต่ถ้ำหำกไม่ถูกหนทำงที่
พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงสอนไว้  ก็อำจจะหลงเป็นลูกมือของพญำมำรได้  
เรำพูด  เรำพูดธรรมะมำวันน้ีเป็นเวลำเป็นช่ัวโมงแล้วนะ  เรำพูดธรรมะที่
ฝั่งอโนมำ  ฝั่งอโนมำ 
 

พระฝรั่ง : อโนมำ  แปลว่ำอะไร? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ที่ฝั่งน้ ำอโนมำ  เรำพูดธรรมะวันนี้  เรำพูดที่ฝั่งน้ ำ
อโนมำ  ขึ้นช่ือว่ำธรรมะแล้ว  เรำพูดที่ไหน  เรำสนทนำที่ไหน  ตอนไหน  
เมื่อไหร่ก็ตำม  เป็นสิริเป็นมงคลทั้งน้ัน  จะพูดตรงไหนเป็นสิริเป็นมงคล  
จะพูดตรงข้ำงห้องน้ ำ  จะพูดตรงกลำงแจ้ง  กลำงฝน  ตรงไหนก็ตำม  
พูดเป็นเหตุให้เกิดควำมเข้ำใจกันแล้วเป็นสิริเป็นมงคลทั้งน้ัน  จะพูด
กลำงวันกลำงคืนจะพูดตอนไหนก็ตำม  เรำต้องพยำยำมให้โอกำส  เรำ
ต้องพยำยำมได้ยินได้ฟัง  เรำต้องพยำยำมจดจ ำเอำไปประพฤติเอำไป
ปฏิบัติ  เพ่ือที่จะเป็นเหตุให้เกิดควำมเจริญงอกเงยงอกงำมในจริตนิสัย
ของเรำ   
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เพรำะค ำว่ำ “สิริมงคล” ก็คือ  เหตุแห่งควำมเจริญ  เข้ำใจมั้ย
เร่ืองบำรมี? เร่ืองบำรมีเข้ำใจมั้ย? สร้ำงบำรมีเพ่ือตำมรอยพระพุทธเจ้ำ  
กับสร้ำงบำรมีเพ่ือตำมรอยพญำมำรแยกให้ออกก็แล้วกันล่ะ  อย่ำหลง
สร้ำงตำมพญำมำรอยู่เร่ือยล่ะ  พญำมำรเรำไม่ต้องดูควำมโลภ  ควำม
โกรธ  ควำมลุ่มหลง  รำคะ  ตัณหำที่มันอัดแน่นในหัวใจของเรำ  น่ีคือ
พญำมำร  ดูเข้ำมำให้มันละลำยไปเลย  เมื่อจิตยังช ำระกิเลส  ตัณหำ  อำ
สวะออกยังไม่หมด  ก็จะเป็น ๒ หรือจะเป็นเท่ำไหร่ก็แล้วแต่ล่ะ  จะเป็น
มำกกว่ำแม่น้ ำในมหำนที  แตเ่ป็นจติยังไมบ่รสิุทธิ์   

 

พระฝรั่ง : ใช่  แตก่็เป็นจิตเดยีวกันใช่ไหม? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : แต่ยังเป็นผู้ รู้  ผู้ รู้ไม่บริสุทธิ์  ทีนี้เมื่อเรำช ำระ
บรสิุทธิ์แล้ว  ผู้รู้หมดไปจำกโลกมั้ย? ไมห่มดไปจำกโลก  เรำช ำระบริสุทธิ์
แล้ว  เรำช ำระบริสุทธิ์แล้วเน่ียะ  ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่สูญไปจำกโลกยังมีอยู่
ในโลก  อย่ำลืมว่ำ  รูปธรรม  นำมธรรมของเรำเน่ียะ  เอำของที่มีอยู่ใน
โลกมำเกิด  ดินน้ ำลมไฟเรำมำเกิดเป็นรูปธรรม  แล้วก็ธำตุรู้เป็นธำตุรู้
ดั้งเดิมประจ ำมำกับโลก  แต่เบื้องต้นไม่ปรำกฏเกิดตั้งแต่ตอนไหน
เมื่อไหร่  เรำก็รู้ไม่ได้  รู้แต่ว่ำยังไม่บริสุทธ์ิ  พัฒนำตัวเองยังไม่ถึง
ที่สุดยังไม่บริสุทธ์ิ  ต่อมำมีพุทธะ  มีพระพุทธเจ้ำมำอุบัติสอนวิธีชะ
ล้ำงให้สะอำดให้บริสุทธ์ิ  ผู้รู้เหล่ำนี้เป็นผู้รู้ที่บริสุทธ์ิ  ชะล้ำงกิเลส
ตัณหำอำสวะออกหมดเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธ์ิ  ผู้บริสุทธ์ินี้ไม่สูญไป
จำกโลก  เพรำะฉะน้ัน  พวกเรำ  พุทธัง  ธัมมัง  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ  
อย่ำท ำเลน่  กระเทือนถึงพุทธะ  ธัมมะ  สังฆะ   
 

ในมหำปรินิพพำนสูตร  พระพุทธเจ้ำปรินิพพำน  พระองค์ก็
เข้ำฌำนที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔  เข้ำอรูปฌำนที่ ๑ ที ่๒ ที่ ๓ ที่ ๔  ไปประทับ
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อยู่ที่สัญญำเวทยิตนิโรธ  เวลำผู้ รู้ที่บริสุทธิ์น่ี  ผ่ำนฌำนแต่ละขั้นๆๆ  
พระอนุรุทธะมองเห็น  เสร็จแล้วก็ไปประทับอยู่ที่สัญญำเวทยิตนิโรธ
เหมือนกับ  ถ้ำพูดภำษำบ้ำนเรำก็เหมือนกับมรณภำพแล้ว  เหมือนกับ
ตำยแลว้  แต่พระอนุรุทธะบอกว่ำพระองค์ยังประทับอยู่ที่สัญญำเวทยติ-
นิโรธ  ทั้งรูปฌำน  ทั้งอรูปฌำน  ทั้งสัญญำเวทยิตนิโรธเน่ียะเป็นวิหำร
ธรรม  หลวงตำท่ำนเรียกว่ำเป็นสมมติเป็นวิหำรธรรมเป็นที่พักของจิต
เป็นที่อยู่ของจิต  ทีน้ีเวลำท่ำนย้อนมำคืนออกมำจำกสัญญำเวทยิตนิโรธ
มำเข้ำอรูปฌำน  แล้วก็มำเข้ำรูปฌำนแล้วก็เข้ำไปใหม่  เข้ำไปฌำนที่ ๑ 
ฌำนที่ ๒ ฌำนที่ ๓ ฌำนที่ ๔ ออกจำกฌำนที่ ๔ ออกจำกฌำนที่ ๔ นะ
ฌำนที่ ๔ ก็ไม่อยู่และก็อรูปฌำนท่ำนก็ไม่เข้ำ  ท่ำนไม่ได้ประทับอยู่ใน
สมมติแลว้นะ  พระอนุรุทธะมองไม่เห็น  มองไม่เห็น  พูดไดอ้ย่ำงเดยีวว่ำ  
อนุปำทิเสสนิพพำนแล้ว  พระพุทธเจ้ำนิพพำนแล้ว  ปรนิิพพำนแล้ว  ผู้รู้ที่
บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ำน้ันน่ะ  มีอยู่หรือไม่มีอยู่เวลำเข้ำๆๆๆ ท ำไม  
ท ำไมมองเห็น  ไปประทับอยู่ในสมมติท ำไมจึงมองเห็น  เวลำไม่อยู่ใน
สมมติแลว้มองไมเ่ห็น   

 

เพรำะฉะน้ัน  พระพุทธเจ้ำท่ำนจึงตรัสว่ำ “ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้
นั้นเห็นเรำ  ผู้ใดเห็นเรำ  ผู้นั้นเห็นธรรม” เรำเริ่มปฏิบัติมีศีล มี
สมำธิ มีปัญญำไปเรื่อยๆๆ จะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้ำไปเรื่อยๆๆๆ ชะ
ล้ำงให้สะอำดบริสุทธ์ิเป็นพระโสดำฯ สกิทำคำฯ อนำคำฯ เป็นพระ
อรหันต์เห็นพระพุทธเจ้ำเต็มองค์  ค ำสอนของพระองค์เป็นปรัชญำ
มั้ย? เป็นปรัชญำไมสู่ญไปจำกโลกนะ  อ้ำ!...เน่ียะ  พระนิพพำนเป็นอัตตำ  
หรืออนัตตำ  หรือเป็นสุญญตำ  หรือเป็นอะไร? เอ้ำ! เรำฟังดูส ิ เอ้ำ! พูด
เท่ำที่เข้ำใจ  คือรูปฌำน  อรูปฌำน  สัญญำเวทยิตนิโรธมันเป็นสมมติ  
แตพ่ระจิตที่บรสิุทธิ์ของพระพุทธเจ้ำเป็นวิมุตติ 
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พระฝรั่ง : วิหำรธรรมเป็นที่พักนะ  ที่หลวงพ่ออธิบำย  เป็นที่พักของจิต  
เป็นวิหำรของจิต  เขำบอกตำมที่เขำเข้ำใจว่ำเป็นที่พักของจิต  จิตเข้ำที่
พัก  จิตเข้ำวิหำร   
 

พระอำจำรย์บุญมี : วิหำรธรรมคือผลงำนของจิตที่จิตฝึกได้ 
 

พระฝรั่ง : แตเ่ป็นอำกำรของจิต  บอกอย่ำงน้ีได้ด้วยใช่ไหมครับ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ได ้ ก็อำกำรของจิตน่ันละ่  เข้ำสู่ควำมสงบ  ทีนี้ไม่
เกิด  ไม่เกิดอีก  พวกเรำยังมีสมมติ  สมมติกับเกิดแก่เจ็บตำยมันอัน
เดียวกัน  ต้องไปเกิดอีก  แก่แล้วก็เจ็บก็ตำย  ต้องไปเกิดอีก  แก่แล้วก็
เจ็บก็ตำย  สมมติแต่พระพุทธเจ้ำวิมุตติ  วิมุตติคือพ้นไปแลว้  พ้นไปแล้ว
คืออะไรพ้น  จิตพ้นแล้วจำกกิเลส  ตัณหำ  อำสวะมันพ้นไปแล้ว  ชะไป
แล้วล้ำงไปแลว้หมดไปแลว้  วิมุตติไปแลว้พน้ไปแลว้  เข้ำใจมั้ย? 
 

พระฝรั่ง : ผมเข้ำใจ  พอเข้ำใจที่ปุถุชนเข้ำใจได้ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เรำก็เข้ำใจไปเป็นกรุยหมำยป้ำยทำง  ทีนี้เรำฟังแล้ว
ดูเหมือนเหลือบ่ำกว่ำแรงที่ เรำจะท ำได้   แต่แท้ที่จริงท ำได้  พระพุทธเจ้ำ 
สอนให้พวกเรำท ำ  วิธีท ำที่พระองค์สอนให้เรำท ำก็คือ  ให้เรำฝึกมำนั่นละ่  
เร่ิมต้ังแต่ให้ทำน  รักษำศีล  แลว้ก็ท ำใจให้สงบ  แท้ที่จริงตัวที่พำเรำเกิด
แก่เจ็บตำยๆ ก็คือ “ตัณหำ” ตัณหำคือควำมอยำกของจิต  เรำดูเห็นใน
จิตของเรำมันอยำก  ตัณหำเน่ียะเรำสำมำรถสงบมันได้  ระงับมันได้  
ท่ำนจงึให้ภำวนำพุทโธๆๆ ให้มันคิดเรื่องเดยีว  คิดเรื่องพุทโธ  ไมใ่ห้มันคิด
เร่ืองรำคะ  ตัณหำ  ไม่ให้มันคิดเร่ืองโลภ  เร่ืองโกรธ  เร่ืองอะไรต่ออะไร
สำรพัด  ไมใ่ห้คิด   



152 จาริกบุญ เยอรมัน

 พระอำจำรย์บุญมี  ธมฺมรโต  

 

เรำลองไปตั้งใจท ำดู ๕ นำที ๑๐ นำที  คร่ึงช่ัวโมง  ท ำจิตให้สงบ
มันสงบได้มั้ย? พอมันเร่ิมสงบ  พอมันเริ่มสงบ  มันจะไวต่อตัณหำ  
ตัณหำมันเริ่มแทรกเข้ำมำปั๊บเรำรู้ปุ๊บ  ในขณะเดียวกันปัญญำมัน
เริ่มเกิด  ในขณะเดียวกันพอปัญญำเริ่มเกิด  อวิชชำที่ว่ำควำมไม่
รู้น่ะ  มันก็ค่อยๆ  จำงไปๆ  ในเมื่อวิชชำเกิดอวิชชำก็ค่อยๆ จำง
ไปๆๆ มันก็เป็นกำรมำฝึกซ้อมกันอย่ำงนี้ล่ะ  สั่งสมไป  อบรมไป  ชะ
ได้  ล้ำงได้  อะไรได้  ท ำจิตให้ได้รับควำมสงบแล้วเอำควำมสงบมำ
พิจำรณำเพ่ือท ำลำยควำมหลงของตัวเอง  ควำมโลภเกิดขึ้นเพรำะ 
ควำมหลง  ควำมโกรธเกิดขึ้นเพรำะควำมหลง  ที่เขำเรียกว่ำหลงโลภ  
หลงโกรธ  หลงรำคะ  หลงตัณหำ  หลงยึดผิดถือผิดส ำคัญผดิ  มิจฉำทิฐิ
อะไรสำรพัด  เกิดขึน้เพรำะอ ำนำจของควำมหลง   
 

เรำแก้ควำมหลงได้ด้วยปัญญำ  แต่ปัญญำ  ปัญญำจะ
เป็นไปโดยชอบเป็นสัมมำปัญญำนั้น  ท่ำนจะต้องให้สงบ  สงบ
เสียก่อน  หลังจำกสงบเสร็จแล้วจึงมำพิจำรณำกำย  เวทนำ  จิต  
ธรรม  ตำมหลักมหำสติปัฏฐำน ๔ พิจำรณำยังไงถูกหมด? พิจำรณำ
ยังไงได้หมด? ให้ท ำสลับกันไป  เน่ียะข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน  
ไม่ใช่เรำฟังตำมท่ำนพูดลอยๆ  ไปแล้ว  เรำอู้ย! เหลือก ำลังที่เรำจะท ำ
เหลือบ่ำกว่ำแรงท ำไม่ได้  ท ำไม่ถึง  ท ำไม่เป็นเรำรู้เรำเข้ำใจเรำสั่งสมอ
บรมไปมันเป็นกำรสร้ำงบำรมีไปเร่ือยๆ บำงคนเรำก็รู้ไมไ่ดจ้ริตนิสัย  บำง
คนใกล้จะเต็มแล้วก็มีเน่ียะ  ปุ๊บปั๊บเต็มตื้นขึ้นมำ  เอ้ำ! ไปก่อนครูบำก็มี
ใช่มั้ย? หัวเรำะ! เป็นอันสรุปว่ำ  ธรรมะทั้งหมดที่ เรำพูดเรำคุยนี้   
เหมือนกับว่ำ  เรำเหลอืบ่ำกว่ำแรงเรำจ ำไม่ได้บ้ำงมำกมำยเยอะแยะ  ถ้ำ
เรำตอ้งกำรจะท ำ  ย้อนมำดูปั๊บที่ใจของเรำ  ย้อนผู้รู้มำอยู่กับผู้รู้  สงบอยู่
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กับผู้รู้  ย้อนมำอยู่กับผู้รู้  สงบอยู่กับผู้รู้  เพรำะข้อปฏิบัตมิันอยู่ที่น่ี  ต้ังใจ
ท ำไปเร่ือยๆ เรำจะไม่สับสน  อันน้ันก็มำก  อันนีก้็มำกจ ำไม่ได้  อันนี้ก็จ ำ
ไม่ได้  ท ำควำมรู้อยู่จ ำเพำะจิตของตัวเอง  จิ้มเข้ำไปเร่ือยๆ สงบเข้ำไป
เร่ือยๆ มันจะเร่ิมเกิดปัญญำ   

 

ข้อควรจ ำที่ เรำจ ำได้บ้ำงอะไรบ้ำง  เรำก็ไปถือปฏิบัติไปโดยเฉพำะ 
ทำน  อย่ำทิ้งศีล  อย่ำทิ้งสมำธิ  น่ังภำวนำพุทโธๆ คงจะจ ำได้  จ ำไม่ยำก
นะ  พุทโธๆ เน่ียะไปท ำ  ให้มีสติก ำกับ  ให้สงบระงับก็แล้วกัน  หัด
พิจำรณำหัดแยกแยะ  รูป  เวทนำ  สัญญำ  สังขำร  วิญญำณ  ดู
อำกำรของมันที่มันมีที่มันเป็น  เรำก็จะไม่สับสนแล้วเป็นกำรศึกษำ
ที่ถูกต้อง  อันนี้มักเป็นกำรวำงรกรำกให้กับชีวิตจิตใจของเรำ  เรำ
ถือว่ำเป็นสิริเป็นมงคลที่เรำได้ยินได้ฟัง  แล้วก็เอำไปถือประพฤติ 
ไปถือปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 จาริกบุญ เยอรมัน



155จาริกบุญ เยอรมัน

๑๐

กลับใจ    
 

กลับใจ 
๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เรำก็เลยถำมหมู่ว่ำ  ฮิตเลอร์ตอนที่เค้ำแพ้สงครำม  
เค้ำกลับใจไดรึ้ยัง? 
 

โยมผู้หญิง : เค้ำยงิตัวตำยค่ะ  ได้ยินข่ำวมำอย่ำงน้ัน 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เค้ำกลับใจไดรึ้ยัง?  พระเทวทัตตอนที่แผ่นดนิจะสูบ
จะจมลงไปแล้ว  พระเทวทัตท่ำนกลับใจหมดนะ  ท่ำนยอมตำมพระพุทธเจ้ำ 
ได้หมดนะ  ยอมตำมพระพุทธเจ้ำได้หมด  แต่พฤติกรรมที่ฮิตเลอร์ท ำน้ี  
มันเป็นกำรสร้ำงวีรกรรมของพญำมำรนะ  ไมใ่ช่วีรกรรมของพระโพธิสัตว์
ไม่ใช่วีรกรรมเพ่ือเป็นพุทธะ  เพรำะฉะน้ัน  ถ้ำจะบึนไปหน้ำตะพึดตะพือ
เดินไปเร่ือยเหมือนกับเรำลงน้ ำไปเน่ียะ  ลึกๆๆๆ เดี๋ยวจมๆ กลับคืนๆ 
เรียกเท่ำไหร่ไม่ยอมกลับ  จมช่ำงมันๆ ก็จมมิดหำยไปเลย  แบบน้ีเขำ
เรียกว่ำ  มิจฉำทิฐิหมดเต็มดวงเลย   
 

จิตมันเป็นมิจฉำทิฐินี่ล ำบำกมำกนะ  เรื่องที่จะแก้  แก้ยำก
ที่สุดแก้มิจฉำทิฐิของคนแก้ยำกมำก  บรรดำปัญหำทุกอย่ำงเท่ำที่
เรำศึกษำได้ยินได้ฟังมำ  ปรำชญ์บัณฑิตเขำพูดถึงสิ่งที่แก้ยำกที่สุดก็
คือ  แก้มิจฉำทิฐิของคน  แก้ยำกมำก  ขนำดพระพุทธเจ้ำแท้ๆ ยัง
แก้ไม่ได้  บำงคนบำงแห่งยังแก้ไม่ได้  เรำมำดูพระพุทธเจ้ำท่ำนอุบัติที่
อินเดีย  ขนคนที่อินเดียไปได้มำกน้อยเท่ำไหร่? ไปได้ยังไม่หมดนะ  พวก
ศำสนำพรำหมณ์เขำก็ยังยึดยังถือยังอะไรอยู่เหมือนเดิม  เร่ืองกำรกลับ
ทิฐิมำนะคน  ถ้ำไม่ใช่ระดับพระพุทธเจ้ำกลับยำกมำก   

๑๐.
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ที่ฮิตเลอรเ์ขำท ำเน่ียะ  ถ้ำฮิตเลอร์เขำย่ิงใหญ่  ถ้ำเขำท ำส ำเร็จ  
พฤติกรรมที่เขำท ำเนี่ยะ  ถึงแม้ว่ำเขำจะท ำส ำเร็จมันก็ยังเป็น
พฤติกรรมของพญำมำร  มันเป็นพฤติกรรมของกำรท ำไม่ดี  ไม่ใช่
พฤตกิรรมของกำรเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะเป็นพุทธะ  หรือเพื่อจะ
เป็นอนุพุทธะก็ยังเป็นไม่ได้  มันเป็นกำรท ำ ...ท ำตำมอ ำนำจของ
กเิลสตัณหำเต็มร้อยเลย  อย่ำงมำกถ้ำเขำท ำส ำเร็จ  เขำได้ช่ือเป็นแค่
รัฐบุรุษเท่ำนัน้ละ่  แตย่ิ่งใหญไ่ด้ไหม? ย่ิงใหญไ่ด้  แตไ่มเ่คยทะลุหรอก  ไม่
เคยได้อะไรสมหวังเต็มที่  ใกลจ้ะเสร็จใกล้จะไดก้็อย่ำงนีแ้หละ  สมมุติเรำ
ท ำส ำเร็จปั๊บ  สมมติเขำท ำส ำเร็จปั๊บ  เขำจะมีอำยุอยู่ ๔๐ ปีอีกนะ  เขำ
อำจจะมีควำมสุขแค่ ๑๐ ปี ๓๐ ปีคร้ังหลังเน่ีย  เขำจะตอ้งถูกรังควำญล่ะ  
คือผลของกรรมช่ัวไม่เคยให้ควำมสุขตลอด  ให้ควำมสุขล่อประเดี๋ยว
ประด๋ำวให้เรำเยิ้มเหมือนปลำเห็นเหย่ือที่ปลำยเบ็ด  เห็นเหย่ือที่ปลำยเบ็ด  
งับ  คือสิ่งที่ยวนใจของกิเลสในหัวใจของเรำ  เรำจะเห็นว่ำมันชวน
เคลิบเคลิม้หลงใหลกับประเดีย๋วประดำ๋ว  พอเรำหลวมตัวให้กับมันปั๊บเรำ
ก็ถูกเบ็ดเกำะแลว้   

 

อันน้ีคือควำมไมด่ใีนปัจจุบัน  หลังจำกน้ีไปแลว้  ในภพในภูมิที่เขำ
จะไปอุบัติเน่ียะไม่รู้จะต่ ำขนำดไหนเรำก็ไม่รู้? จะขยำยไดม้ั้ย? จะขยำยได้
ก็แบบโลกมันไม่ใช่แบบธรรม  ให้ควำมสุขนิดหน่อยแลว้ก็มีแต่ควำมทุกข์
มำกมำยมหำศำล  เสร็จแล้วก็ทรมำน  ร ำพึงร ำพัน  ท ำไมต้องเป็นเรำๆ 
แต่ตอนน้ันปรำรถนำที่ย่ิงใหญ่มำก  ผู้ที่ปรำรถนำที่ย่ิงใหญ่แล้วก็ท ำแบบ
ฮิตเลอร์เน่ีย  เบื้องหลังจะต้องกลับใจ  เช่นอย่ำง  พระเจ้ำอโศกมหำรำช  
พระยำมิลินท์  พระเจ้ำอโศกมหำรำชไปล่ำเมืองขึน้  ลำ่ไปๆ ชมพูทวีป  ลำ่
ได้เกือบหมดพระเจ้ำอโศกมหำรำชเน่ียะ  ตอนหลังมำก็มำสลดใจจำกกำร
ที่ ตัวเองไปฆ่ำ  มีแต่ฆ่ำๆๆๆ เห็นมีแต่นองเลือด  ตอนหลังมำเลย 
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กลับใจ  ค ำว่ำ “กลับใจ” คือ  พฤติกรรมที่เรำท ำนี่ไม่ดีแล้ว  จะต้อง
กำรกลับใจ  กำรกลับใจนั้นจะต้องมีเหตุให้พำกลับใจ  อย่ำงพระเจ้ำ
อโศกเน่ียะ  ท่ำนได้เหตุดลใจอะไรยังไงไม่รู้นะ ถึงได้กลับใจมำนับถือ
พระพุทธศำสนำ  เสร็จแล้วก็ท ำคุณูปกำรทุกอย่ำง  หน่ึงพระเจ้ำอโศก
กลับใจ  สองสมัยพระพุทธเจ้ำทรงพระชนม์อยู ่ ก็อชำตศัตรูก็กลับใจ   

 

อชำตศัตรูก็หลงไปกับพระเทวทัต  พระเทวทัตไปยุให้ท่ำนฆ่ำ 
พระเจ้ำพิมพิสำรซะ  เพรำะพระเจ้ำพิมพิสำรยังหนุ่มอยู่  โอกำสที่ 
พระเจ้ำพิมพิสำรจะสวรรคตแล้วท่ำนจะได้ครองรำชย์นำนมำก  ท่ำน
อยำกครองเร็วๆ ท่ำนจะต้องฆ่ำพระเจ้ำพิมพิสำร  เดี๋ยวเรำจะฆ่ำ  
พระพุทธเจ้ำแล้วเรำจะเป็นศำสดำเอง  พระเทวทัตยุ  ในที่สุด  ในที่สุด
อชำตศัตรูก็เลยเช่ือพระเทวทัต  ก็เลยให้ทหำรจับพระเจ้ำพิมพิสำรไปขัง  
พระเจ้ำพิมพิสำรท่ำนเป็นพระโสดำบัน  ท่ำนก็ภำวนำ  ท่ำนก็สบำยของ
ท่ำนอยู่  ท ำไมนำนตำยเหลือเกิน  นำนตำยเหลือเกิน  ไปดูอยู่ยังไง? โอ้! 
มีคนเอำข้ำวไปให้  หยุดไม่ให้คนเอำข้ำวไปให้  ไมใ่ห้เอำอำหำรเข้ำไปให้   

 

ต่อมำๆ พระเจ้ำพิมพิสำรท่ำนมีชีวิตอยู่ได้ดว้ยกำรเดนิจงกรมน่ัง
ภำวนำอดข้ำวอยู่นะน่ัน  เอ! ท ำไมนำนตำยเหลอืเกิน  สั่งให้เขำเอำมีดไป
ปำดพระบำทเอำเกลือทำ  ลองดูสิ  เอำมีดไปปำดเอำเกลือทำ  พ่อของ
ตัวเองนะ  พระเจ้ำพิมพิสำรท่ำนก็ปวดเจ็บในที่สุดท่ำนก็ทรมำน  ท่ำนก็
เลยตำยสวรรคต  วันที่พระเจ้ำพิมพิสำรสวรรคตน่ะ  พอดีวันน้ันเป็นวันที่
มเหสีประสูติโอรสด้วย  อ ำมำตย์เลยปรึกษำกัน  เอ๊ะ ! เรำจะบอกเร่ือง
อะไรก่อน  จะบอกอชำตศัตรู  เรำจะบอกเร่ืองพ่อตำยก่อนหรือจะบอก
เร่ืองลูกเกิดก่อน  ก็เลยบอกประสูติพระรำชโอรสก่อนดีกว่ำ  ก็เลยบอก  
พอเขำบอกว่ำตัวเองมีลูกผู้ชำยคนแรก  โอ้โห! ดอีกดีใจ  พอรู้ว่ำตัวเองดี
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ใจกับลูกที่เรำได้ลูกผู้ชำยคนแรก  ดีใจมำกก็เลยนึกถึงพ่อ  เฮ้ย ! รีบไป
ปลอ่ยพ่อเรำๆ เขำก็บอกว่ำพระเจ้ำพิมพิสำรท่ำนก็สวรรคตไปแล้ว  โอ๊ย! 
ตำย  พังทลำยหมดเลยทีน้ี  กลับใจ  ไดค้วำมสลดสังเวชแลว้กลับใจ  พอ
หลังจำกน้ันมำเห็นพระเทวทัตแผ่นดินสูบ  ตัวเองนี้กลัวมำกเลยกลัว
แผ่นดินจะสูบเหมือนพระเทวทัต  น่ีบุคคล ๓ บุคคลนี้คือบุคคลที่ท ำ
มิจฉำทิฐิแล้วก็กลับใจเป็นสัมมำทิฐิ  หน่ึงอชำตศัตรูกลับใจ  สองอโศก
มหำรำชกลับใจ  พระเจ้ำอโศกมหำรำชกลับใจ  เอ่อ! พระเทวทัตเน่ียะก็
กลับใจ  กลับใจจำกพฤติกรรมแบบที่ฮิตเลอร์ท ำนะ  กลับใจจำกแบบน้ี  
แล้วก็มำกลับใจเดินตำมพระพุทธเจ้ำ  และอีกคนหน่ึงก็คือพระยำมิลินท์   

 

พระยำมิลินท์ก็เป็นนับรบ  เป็นนักรบกรีกหรือเปล่ำ? พระยำ 
มิลินท์รบฆ่ำไปจนหมดทั่วทั้งชมพูทวีป  แต่ว่ำกษัตริย์องค์นี้ท่ำนปัญญำ
มำก  ท่ำนเที่ยวถำมนักบวช  เที่ยวอะไรต่ออะไรจนนักบวชเกรงกลัวกัน
หมด  เห็นพระยำมิลนิท์ไปต้องไดห้นี  ท่ำนไปถำมเร่ืองสุขเร่ืองทุกข์เร่ือง
เกิดเร่ืองตำยเร่ืองกรรมเร่ืองเวรเร่ืองอะไร  ถำมพระทั้งหลำยตอบไม่ได้  
พวกมิจฉำทิฐิทั้งหลำยตอบไม่ได้พำกันหนี  จนร้ำงเป็นเมืองๆ ต่อมำ  ไป
เจอพระเจ้ำนำคเสน  พระนำคเสนเลยเป็นคู่ปรับกัน  เลยท ำให้พระยำ 
มิลินท์กลับเนื้อกลับตัวมำศึกษำพระพุทธศำสนำอย่ำงเต็มที่   บ ำรุง 
ยกย่องเชิดชูพระพุทธศำสนำเต็มที่  พระเจ้ำอโศกก็เหมือนกันหลังจำก
กลับตัวมำ  ไปฟ้ืนฟูสังเวชนียสถำน  สร้ำงสถูป ๘๔,๐๐๐ สถูปทั่วชมพู
ทวีป  น่ีพระเจ้ำอโศก   

 

น่ีพวกน้ีจะต้องกลับใจกันทั้งน้ันนะ  พระเทวทัตกลับใจ  อชำต-
ศัตรูก็กลับใจ  พระยำมิลินท์ก็กลับใจ  พระเจ้ำอโศกมหำรำชก็กลับใจ  
เรำถำมว่ำ “ฮิตเลอร์ก่อนที่จะฆ่ำตัวตำยน่ีกลับใจแล้วยัง?” พวกเรำ 
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อย่ำลืมว่ำท ำบุญอุทิศสว่นบุญให้เขำด้วย  เขำเป็นคนท ำให้เยอรมนีเน่ียะ
ดัง  ดีๆๆ อุทิศส่วนบุญไป  สงสำรมำกๆ บุคคลแบบนี้นะถ้ำกลับใจนะ   
จะเป็นมหำบุรุษ   

 

เรำพูดถึงกำรกลับใจเหมือนอย่ำงพระเทวทัต  พระพุทธเจ้ำท่ำนก็
เล็งดูอนำคตังสญำณไปในอนำคต  หลังจำกพระเทวทัตกลับใจ  พระพุทธเจ้ำ 
ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์  เอ่อ! เธอก็ไม่เสียเปล่ำ  ที่มำคบเรำ  มำเกี่ยวข้อง
กับเรำ  ก็ไม่เสียเปลำ่  ตอนหลังมำเธอก็กลับใจ  ถูกแผ่นดินสูบ  แผ่นดิน
สูบน้ีจำกผลกรรมของตัวเองนะ  คนทุกวันถ้ำเห็นชัดเจนขนำดน้ันก็น่ำจะ
กลัวมำกเหมือนกันล่ะ  ถูกแผ่นดินสูบเพรำะผลกรรมที่ตัวเองท ำไม่ดี  
เพรำะอะไร? เพรำะพยำยำมเบียดเบียนพระพุทธเจ้ำทุกรูปแบบทุกอย่ำง  
หลังจำกแผ่นดนิสูบไปแล้ว  แต่แท้ที่จริงแล้วกลับใจไดต้ั้งนำนแล้ว  ไม่ใช่
กลับใจไดต้อนแผ่นดนิสูบนะ  กลับใจกอ่นน้ันได้แลว้ล่ะ   

 

แต่พอมำถึงตอนน้ีน่ีจะตำยสดๆ ร้อนๆ ถูกแผ่นดินสูบ  ยุบๆๆ ลง
ไปแล้วเหลือแต่คำงกรรไกร  ขอระลึกพุทธัง  ธัมมัง  สังฆัง  สะระณัง  
คัจฉำมิ  ยกคำงกรรไกรถวำย  พระพุทธเจ้ำท่ำนก็น่ังยิ้มอยู่ที่เชตวัน  
เพรำะพระพุทธเจ้ำท่ำนตรัสว่ำ  พระเทวทัตเป็นคนช่ัวเป็นคนเลวที่ไม่มี
ใครสำมำรถจะช่วยได้  โดยที่พระองค์ยกตัวอย่ำงว่ำ  เหมือนบุรุษคนหน่ึง
ตกหลุมคูถตกหลุมอุจจำระ  ตกลงไปจนจมมิดแล้วก็โผล่ขึน้มำ  เรำผู้ยืน
อยู่ข้ำงบนเรำต้องกำรจะช่วยเขำ  เรำจะไปจับตรงไหนที่จะไม่ให้มือเรำ
เปื้อน? มันไม่มทีี่จับ  น่ีพระพุทธเจ้ำท่ำนเปรียบเทียบนะเป็นปรัชญำอย่ำง
เย่ียมเลยนะ  จมมิดลงไปในหลุมคูถแล้วก็โผล่ขึ้นมำ  เรำจะจับดึงขึ้นมำ  
จับดึงขึ้นมำจำกบ่อจับตรงไหนที่จะไม่ให้ เปื้อนคูถเ น่ีย? ไม่มีที่จับ  
พระพุทธเจ้ำท่ำนเปรียบเทียบพระเทวทัต  แต่หลังจำกพระเทวทัตกลับใจ
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แล้ว  พระพุทธเจ้ำก็เล็งดูอนำคตังสญำณ  จำกน้ีไปเท่ำน้ันกัป  เท่ำนัน้กัป   
พระเทวทัตพ้นจำกอเวจีมหำนรกน้ี  แล้วก็มำนรกนี้ๆ ๆๆ โผลข่ึน้มำได้เป็น
มนุษย์สมบูรณ์แบบ  ในกัปๆ หน่ึงพระเทวทัตจะได้เป็นมำตรัสรู้เองเป็น
พระปัจเจกพุทธะ   

 

ค ำว่ำ “ปัจเจกพุทธะ” คือ  กิเลส  รำคะ  โทสะ  โมหะใน
หัวใจก็คือช ำระหมด  หมดไปแล้ว  เป็นผู้บริสุทธ์ิหมดจดเหมือน
พระพุทธเจ้ำ  อันน้ีคืออนำคตของพระเทวทัต  แล้วก็พระเจ้ำอชำตศัตรูก็
เหมือนกัน  ฆ่ำบิดำถือว่ำปิตุฆำต  ปิตุฆำตถอืว่ำอนันตริยกรรม  ตำยแล้ว
จะต้องลงอเวจีนรก  แต่หลังจำกอชำตศัตรูระลึกได้ว่ำตัวเองท ำผิดไป
อย่ำงน้ันแล้วเ น่ียะ  กลับใจ  พอหลังจำกกลับใจ  อู้ย ! เรำอยู่ใกล้
พระพุทธเจ้ำ  เรำไม่เคยได้ไปเกี่ยวข้องเลยอย่ำงน้ันอย่ำงนี้  เสียใจ
ตำมหลังมำก  หลังจำกน้ันมำก็รักเคำรพเชิดชูบูชำพระพุทธเจ้ำสุดฤทธิ์
สุดขีดสุดแดนเลย  อชำตศัตรูนะพยำยำมไปภำวนำไปบ ำเพ็ญเท่ำไหร่  
มรรคผลนิพพำนที่จะพึงเกิดขึ้นมันเกิดขึน้ไม่ได้  เพรำะอนันตริยกรรมมัน
บัง  ผลกรรมดีๆ  มันเกิดขึน้ไมไ่ด้  น่ีอชำตศัตรู   

 

ในที่สุดแทนที่จะได้ตกอเวจีมหำนรกเขำว่ำ  ตกนรกแค่โลหะกุมภี  
เพรำะอชำตศัตรูหลังจำกกลับใจได้แลว้  ท ำคุณูปกำรกับพระศำสนำเป็น
อันมำก  เช่นอย่ำงเป็นอุปัฏฐำกที่ย่ิงใหญ่ของกำรปฐมสังคำยนำ  น่ีคือ
พระเจ้ำอชำตศัตรูนะ  มีรำยเดยีวที่ว่ำไม่ตกอเวจีมหำนรก  ฆ่ำแม่  ฆ่ำพ่อ  
ฆ่ำพระอรหันต์  ท ำโลหิตตุปบำท (ท ำรำ้ยพระพุทธเจ้ำจนถึงยังพระโลหิต
ให้ห้อ) ท ำสงฆ์ให้แตกกัน  ทั้ง ๕ อย่ำงน้ีตำยแล้วไม่มทีี่อื่นคั่นตกอเวจีมหำ
นรกอย่ำงเดียว  แตว่่ำอชำตศัตรูไม่ตกถงึอเวจีมหำนรก  ตกแค่โลหะกุมภี
หม้อทองแดงเพรำะอะไร? เพรำะมำท ำอุปกำรคุณที่ย่ิงใหญ่กับพระพุทธศำสนำ  
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อันน้ีคือพระเทวทัตเบื้องหน้ำหลังจำกกลับใจได้ผลอย่ำงนี้  อชำตศัตรู
หลังจำกกลับใจก็ไดผ้ลอยำ่งนี้   

 

แล้วอย่ำงพระเจ้ำอโศก  ตอนหลังมำพระเจ้ำอโศกมีประวัติหลำย
ตอน  ฟังว่ำพระเจ้ำอโศกก็ไดบ้รรลุพระอรหันต์เหมือนกันนะหลังจำกเกิด
แล้วก็ตำย  ตำยแล้วไปเกิด  เกิดบนสวรรค์แล้วก็ตกลงมำอีก  เกิดยังไง
นะ? ตำมประวัติอย่ำงไงนะ? ลมืแล้วล่ะ  ดูมำนำน  มันลมืแล้ว  ตอนหลัง
มำท่ำนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระเจ้ำอโศก  แต่พระยำ 
มิลินท์หลังจำกน้ันมำก็เป็นพุทธมำมกะ  พุทธมำมกะก็คือยินดีที่จะเจริญ
รอยตำมหลักของศีลของสมำธิของปัญญำ  ที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนยังไง  
ต้ังใจท ำตำมน้ัน  อันน้ีคือเป็นกำรกลับใจ  เรื่องของกำรเดินทำงผิดนั้น
มันเป็นเรื่องธรรมดำ  เพรำะทุกคนมีใจเป็นกิเลส  เรำพูดได้ในใจ
ของเรำ  เรำมีควำมนึกควำมคิด  ควำมนึกควำมคิดของเรำ  เขำ
เรียกว่ำ  ทิฐิ  ทิฐิ  ถ้ำนึกคิดตำมอ ำนำจของกิเลส  เขำเรียกว่ำ 
“มิจฉำทิฐิ” นกึคิดตำมอ ำนำจของธรรมเรยีกว่ำ “สัมมำทิฐิ” เอำแค่
นีก้่อน  ยำว 

 

เร่ืองทิฐิ  สัมมำทิฐิ  มิจฉำทิฐิ  อันนี้พวกเรำพวกท่ำนอำจจะมี  
บำงคนมีสัมมำทิฐิมำแล้วอำจจะกลำยเป็นมิจฉำทิฐิก็ได้  เป็นมิจฉำทิฐิ
มำแล้วกลำยเป็นสัมมำทิฐิก็ได้  เพรำะฉะน้ัน  เรำพึงระวังเหมือนกัน  
ตรำบใดที่เรำท ำตำมอะไรเป็นพฤติกรรมของกิเลสในใจของเรำ  น่ันเป็น  
มิจฉำทิฐิแลว้  ค ำว่ำ “มิจฉำทิฐิ” คือ  ท ำผิด  คิดผิด  เห็นผิด  ท ำผิด  ท ำ
ผิดในที่น้ีหมำยควำมว่ำ  ท ำช่ัว  ท ำกรรมช่ัว  ท ำบำป  ผลของกำรท ำช่ัว  
ผลของกำรท ำบำปมันจะให้เรำไดรั้บแตก่องทุกข์  เหมือนพระเทวทัตเนี่ยะ  
ทุกข์จนแผ่นดินรับไม่ไหว  จม  จมลงในแผ่นดิน  น่ีคือ  มิจฉำทิฐิ  
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“สัมมำทิฐิ” กลับจำกมิจฉำทิฐิมำก็เป็นสัมมำทิฐิ  แต่เรำจะต้องศึกษำนะ  
ถ้ำเรำไม่ศึกษำเน่ียะ  โอกำสที่เรำจะตกเป็นเคร่ืองมือของมิจฉำทิฐิเป็น
ง่ำย  เป็นง่ำยมำกๆ เพรำะหัวใจของเรำ  ของท่ำนเต็มแปล้ไปด้วยกิเลส  
ใครไมเ่คยส่ังสมอบรมธรรม  หรือสั่งสมมำเล็กๆ น้อยๆ วันคืนลว่งไปก็ลืม
ที่จะส่งเสริมปรับปรุง  ส่งเสริม  แล้วก็ฟ้ืนฟูให้ดีขึ้น  ให้มีก ำลังแน่นหนำ
มั่นคงขึ้น  สักหน่อยนึงก็จะอ่อนแรง  อ่อนแรงก็อ ำนำจฝ่ำยต่ ำก็ดึงเรำไป
แล้ว  เป็นมจิฉำทิฐิ  มีโอกำสที่กลับจะเป็นไดง้่ำยๆ  

 

แต่ถ้ำหำกผู้ที่ ย่ิงใหญ่  เช่นอย่ำง  พระเจ้ำอโศกเอย  พระยำ 
มิลินท์เอย  ถ้ำเปรียบมำถึงสมัยปัจจุบันก็ฮิตเลอร์เอย  เป็นผู้ที่มีควำม
ย่ิงใหญ่  ถ้ำท่ำนกลับใจได้  แล้วก็มำด ำเนินตำมสัมมำทิฐิ  เช่นอย่ำงจะ
เป็นผู้อุปถัมภ์บ ำรุงพระพุทธศำสนำเอย  อะไรต่ออะไรเอย  พฤติกรรม
ของเขำ  เขำท ำได้งำ่ยท ำไปไดเ้ร็ว  ท ำได้ย่ิงใหญ ่ มันด ี มันดตีรงนี้  แตถ่้ำ
กลับใจไม่ได้  ก็คือจมมิดเป็นมิจฉำทิฐิหมดทั้งดวงล่ะ  เหมำอเวจี 
มหำนรกหลุดจำกอันโน้นมำเข้ำอันน้ี  หลุดจำกอันโน้นมำเข้ำอันนี้  ไม่มี
จบไม่มสีิ้น  น่ีวัฏสงสำรมันท ำให้เรำวนเรำเวียนกันอยู่อยำ่งนี้  ไมจ่บ   

 

เรำพูดถึงสัมมำทิฐิ  มิจฉำทิฐิแล้ว  พวกเรำเป็นชำวพุทธ  พวก
เรำได้เปรียบ  เพรำะค ำสอนของพระพุทธเจ้ำล้วนแต่ปรับให้เรำเข้ำใจ
เร่ืองสัมมำทิฐิทั้งน้ัน  สัมมำทิฐิ  สัมมำทิฐิ  สัมมำทิฐิ  เห็นชอบ  ด ำริชอบ  
สัมมำทิฐิ  ด ำริชอบ  ค ำว่ำ  ด ำริชอบ  หมำยถึง  นึกชอบ  คิดชอบ  ด ำริ
ชอบ  ไมเ่บียดเบียน  ไมล่ักไม่ฉ้อ  ไมโ่กง  ไมข่โมย  ไมฆ่่ำ   

 

เรำพูดถึงอยำ่งอื่นมันก็หำที่จับยำก  เรำพูดถึงบำรม ี บำรมี  ทำน
บำรมี  ทำนบำรม ี ถ้ำเป็นเกี่ยวกับเรื่องควำมเป็นพุทธะหรอืสัมมำทิฐิ
มีแต่ให้ๆๆๆ แต่ถ้ำเป็นเรื่องของมิจฉำทิฐิไม่ต้องให้  เอำเข้ำมำ  โกย
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มำๆ คนเดียวกินไม่หมดก็ไม่เป็นไร  เอำมำกองทิ้งให้เน่ำคนอ่ืนไม่
ต้องให้  นี่คือมิจฉำทิฐิ  เรำดู  เรำดูทำนบำรมี  ถ้ำเป็นเร่ืองของสัมมำทิฐิ
ก็คือแบ่งไป  ให้ไปๆๆ อย่ำงพระโสดำบันให้ไปจนไม่มีอะไรกิน   เหลือ
อำหำรจำนสุดท้ำยก ำลังจะเข้ำปำกมีคนมำ  ยังไม่ได้กนิ...เอำไปเลย  เห็น
ผลที่ เขำเอำไปกินมำกกว่ำที่ เจ้ำของกิน  น่ีคือสัมมำทิฐิ  แต่ถ้ำเป็น
มิจฉำทิฐิเร่ืองอะไรละ่? เอำมำโกยเอำมำเททิ้งดีกว่ำคนอื่นอดช่ำงมัน  น่ี
คือมิจฉำทิฐิ   

 

เรำดู  เอำบำรมีไปเทียบจะท ำให้เรำเข้ำใจง่ำย  ทำนอย่ำงนี้  ศีล
อย่ำงน้ี  พวกเรำอะไร? ศีล ๕ ไม่ฆ่ำสัตว์  ไม่ลักทรัพย์  ไม่ประพฤติผิดใน
กำม  ไม่พูดเท็จ  ไม่ดื่มสุรำ  ที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนเป็นเร่ืองของศีล  แต่
ถ้ำเป็นเร่ืองมิจฉำทิฐิ  ฆ่ำๆๆ ฆ่ำสัตว์  หิวอะไรฆ่ำเลยๆ ใครไม่พอใจอะไร
ฆ่ำทิ้งๆ ฆ่ำคน ๕ ลำ้น ๖ ล้ำน  เพ่ือเรำมีชีวิตอยู่คนเดยีว  คนอื่นตำยช่ำง
มัน  ตำยหมดทัง้โลกไมเ่ป็นไร  ขอให้เรำมีชีวิตอยู่คนเดยีว  น่ีคือมิจฉำทิฐิ  
แต่ถ้ำเจ้ำของจะตำยบ้ำงล่ะ  รู้สึกอย่ำงไร? อันนี้คือมิจฉำทิฐิ  แต่ถ้ำเป็น
สัมมำทิฐิแล้ว  โอ้! ถ้ำเป็นสัมมำทิฐิแล้วเรำยกตัวอย่ำงเช่นเบอร์ลิน
ตะวันตกช่วยเลี้ยงเบอร์ลินตะวันออก  น่ีคือสัมมำทิฐิ  เขำตกทุกข์ไดย้ำก
อะไรต่ออะไรช่วยเหลือกันอย่ำงน้ี  อันน้ีคือสัมมำทิฐิ  คือ  ควำมมีเมตตำ
ช่วยเหลือ  เขำอดเขำอยำก  เขำไม่มนุ่ีงที่ห่มที่อำศัยก็ช่วยไป  เพรำะอันนี้
มันเป็นกำรสร้ำงบำรมขีองพระพุทธเจ้ำ   

 

บำรมีเหล่ำนี้ล่ะที่ชนะกิเลสพญำมำรได้ทั้งหมด  ที่ส ำคัญที่สุดคือ  
กิเลสน่ันละ่เป็นตัวพญำมำรที่ร้ำยกำจ  กิเลสมำรๆ ท่ำนเรียกว่ำ  “กิเลส
มำร” ไม่ฆ่ำสัตว์น่ีก็ชนะกิเลสตัวหน่ึงแล้วนะ  ไม่ลักทรัพย์น่ีก็ชนะกิเลสตัว
หน่ึง  แต่ถ้ำเป็นเร่ืองของมิจฉำทิฐิ  ขโมยเอำๆ โกงเอำๆ เขียนบิดเบือน  
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๑.หลวงตำมหำบัว  ญำณสัมปันโน 

โกงเอำๆ โกยเอำๆๆ โกหกเอำ  แอบขโมยไมไ่ด้ก็ปล้นเอำตอ่หน้ำ  ฆ่ำสัตว์  
ลักทรัพย์  ประพฤติผิดในกำม  ไมเ่ลอืกล่ะเกี่ยวกับเร่ืองกำม   

 

เคยไดฟั้งนิทำน “ทุสะนะโส” มั้ย? หลวงตำ๑ ท่ำนพูดนะ  เศรษฐี  
เศรษฐี  ลูกเศรษฐี ๔ คนน่ะเขำไม่ต้องท ำมำหำกิน  พ่อแม่เขำรวยเป็น
มหำเศรษฐี  เวลำเจอหน้ำกันเขำก็ถำมกัน  เอ๊! เพ่ือน  เรำท ำไงจะให้มี
ควำมสุข? ไอ้คนหน่ึงก็ว่ำไปกิน  ไอ้คนหน่ึงก็ว่ำไปเที่ยว  คนหน่ึงก็ว่ำไป
เลน่ไปสนุกสนำนที่นู้นที่น่ี  ไอ้คนหน่ึงก็เสนอ  อู้ย! เพ่ือน  พวกเรำมีทรัพย์
มำก  เรำไปจ้ำงลูกเขำก็ตำมเมียใครก็ตำมมำบ ำรุงบ ำเรอตลอดชีวิตพวก
เรำอยู่  พวกเรำจะมีควำมสุข  ทีน้ีเร่ืองเหล่ำน้ีมันเป็นเร่ืองยอดของกำม  
หัวใจของใครๆ ก็ติดเกำะกับสิ่งเหลำ่นี้   

 

ในที่สุดก็ตกลงตำมคนสุดท้ำย ตลอดชีวิต พวกเขำใช้ทรัพย์บ ำรุง
บ ำเรอ  ตำยไป  ไปตกนรกทั้ง ๔ คนน่ันล่ะอยู่หม้อทองแดงลึก  ถูกน้ ำมัน
เดอืดจำกก้นหม้อมำถึงปำกหม้อ ๒ หมื่นปี  จำกปำกหม้อไปถึงกน้หม้อ ๒ 
หมื่นปี  จำกกน้หม้อไปถึงปำกหม้อ ๒ หมื่นปี  เวลำอยู่ในนรกน่ี  เอ๊! ท ำไม
พวกเรำตอ้งมำตกนรกอยู่แบบน้ีดว้ยเพ่ือน? พวกเรำไม่ได้ท ำควำมดอีย่ำง
น้ันไมท่ ำควำมดอีย่ำงนี้  พวกเรำมีทรัพย์มำกพวกเรำไม่เคยท ำบุญให้ทำน
ไมเ่คยอะไรต่ออะไร  เอำไปใช้ในสิ่งที่ช่ัวรำ้ย  พวกเรำจะตอ้งมำตกล ำบำก
ตรำกตร ำอยู่อย่ำงน้ี  เพรำะฉะน้ัน  ไอ้ตอนน้ ำมันเดอืดมำ  ก ำลังว่ำจะพูด  
พูดได้ค ำเดียวว่ำ “ทุ” ไอ้คนที่สอง “สะ” “นะ” “โส” แล้วก็จมลงไปอีก  
พ อ น้ ำ เ ดื อ ด   เ ห มื อ น กั บ ต้ ม ก บ ต้ ม เ ขี ย ด   เ ดื อ ด โ ผ ล่ ขึ้ น ม ำ 
นิดหน่อยแลว้ก็จมลงไป  น่ีคืออ ำนำจของมิจฉำทิฐิเกี่ยวกับเร่ืองของกำม   

 

พูดก็เหมือนกัน  พูดยังไงจะได้เปรียบเขำ  ที่จะพูดด้วยเมตตำ
สงสำร  ปิยวำจำอะไรไม่มี  และสุดท้ำยน่ี  น้ ำอันนีม้ันเป็นน้ ำเสริม  เสริม
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ท ำให้ เรำมีจิตใจช่ัวร้ำย  ขำดสติ  ขำดควำมยับย้ัง  ที่ส ำคัญที่สุด
พฤติกรรมแบบน้ีเขำเรียกว่ำ  พฤติกรรมของมิจฉำทิฐิ  แต่ถ้ำเป็น
สัมมำทิฐิคือ  ไม่ฆ่ำสัตว์  ไม่ลักทรัพย์  ไม่ประพฤติผิดในกำม  น่ีเรำ
ยกตัวอย่ำงมำน้ีเ พ่ือให้ เรำเข้ำใจง่ำย  เรำจะได้ข้อปฏิบั ติไปในตัว  
มิจฉำทิฐิกับสัมมำทิฐิ  เร่ิมต้นจำกอย่ำงน้ีล่ะ  สรุปง่ำยๆ ว่ำท ำตำม
อ ำนำจของธรรมเป็นสัมมำทิฐิ  ท ำตำมอ ำนำจของกิเลสเป็น
มิจฉำทิฐิ  แตเ่รำจะตอ้งไปศึกษำอีกว่ำ  อ ำนำจของกิเลสท ำอย่ำงไรบ้ำง?  
อ ำนำจของธรรมท ำอย่ำงไรบ้ำง? เร่ืองเล่ำนี้เรำจ ำเป็นจะต้องศึกษำทั้งน้ัน  
เอำแค่น้ีพอ  รู้สึกว่ำนำนแล้ว  เอ้ำ! แปลซะๆ เอ้ำ! พวกเรำได้ยินได้ฟัง
แล้วก็ไปปรับใช้  สัมมำทิฐิเพื่อควำมสุขควำมเจริญ  มิจฉำทิฐิเพื่อ
ควำมทุกข์ควำมยำกควำมล ำบำกในใจ  เรำระวังรักษำได้เรำก็จะ
ประสบควำมสุขควำมเจริญ   

 

วันน้ีโชคดีได้มำพูดคุยฟังกัน  แต่ยังไงๆ พวกเรำท ำบุญอย่ำลืม
อุทิศส่วนบุญให้ฮิตเลอร์ก็แล้วกันนะ  ถ้ำเขำท ำส ำเร็จนะ  เขำเป็นวีรบุรุษ
ของเรำนะ  แต่ด้วยเหตุที่เขำท ำไม่ส ำเร็จ  แต่หนทำงนี้มันเป็นอย่ำงนี้ล่ะ  
ไม่ส ำเร็จหรอก  หนทำงของพญำมำร  ไม่เคยส ำเร็จหรอก  มันไม่ใช่
หนทำงของพุทธะ  ถ้ำเป็นหนทำงของพุทธะ  แล้วพระพุทธเจ้ำท่ำน
จะมำสร้ำงบำรมีท ำไม ๔ อสงไขยแสนมหำกัป ๘ อสงไขยแสนมหำ
กัป ๑๖ อสงไขยแสนมหำกัป  ต้ังใจท ำย่ิงยวด  น้อยคนที่จะท ำได้  มัน
ไม่ใช่ของได้มำง่ำยๆ ที่จะชนะหมู่มำรทั้งหลำยเหล่ำนี้  มัจจุมำร  กิเลส
มำร  มัจจุมำรก็คือควำมตำย  เกิดแก่เจ็บตำยตำมอ ำนำจของกิเลส  
กิเลสมำร  กิเลสมำรก็คือ  กิเลสในหัวใจของเรำ  ควำมช่ัวร้ำยในใจของ
เรำ  มันยุแหย่ให้จิตของเรำท ำนู้นท ำน้ีตำมใจชอบของมันทุกอย่ำง  
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เพรำะฉะนัน้  เรำไมท่ันมันหรอก   
 

มีศำสนธรรมของพระพุทธเจ้ำวิธีเดียว  ศำสนธรรมของศำสนำ
อื่นเรำก็ไม่แน่ใจ  บำงทีก็ไปเสริม  ไปเสริมวิชำของพญำมำรเข้ำไปอีก  
เรำก็ดูสิ  บำงศำสนำเสริมฆ่ำกันหมดทั่วทุกมุมโลก  ลองคิดดูเถอะ   
ศำสนธรรมของพระพุทธเจ้ำเป็นศำสนำเพื่อสันติภำพอย่ำงแท้จริง  
แต่ถ้ำเผื่อคนต่ำงศำสนำเข้ำมำบุกรุก  เข้ำมำบุกรุกเรำ  พวกเรำท ำตำ
ปริบๆ ไม่กลำ้ต่อกรกับเขำ  พระพุทธเจ้ำไม่ให้ด่ำใคร  ไม่ให้ต่อกรกับใคร  
ไมใ่ห้ฆ่ำแกงใคร  แม้แตเ่ขำมำท ำกับเรำ  ถ้ำเรำท่ำนสอนไม่ให้โกรธ  อย่ำ
โกรธก็แล้วกัน  ต่อให้เขำเอำเลื่อยมำตัดตัวของเรำน่ี  อย่ำโกรธให้เขำ
เด็ดขำด  ถ้ำเป็นลูกศิษย์ของเรำ  อย่ำโกรธ  ท ำได้มัย้? ต้ังใจท ำ  ต้ังใจท ำ  
ลองดู  น่ีพระพุทธเจ้ำสอนเพ่ือสันติภำพอย่ำงแท้จริง   

 

สันตภิำพในโลกจะมีได้มันจะต้องไปจำกสันตภิำพในใจดวงนี้
ก่อน  พวกเรำต้องเอำสันติภำพในใจของเรำซะก่อน  ในใจไม่เคย
สันติภำพเลยให้โลกมันสันติภำพ  ใคร! จะเป็นมหำบุรุษจำกไหนมำ
ก็ตำมไม่เคยมีใครอยู่เย็นเป็นสุขหรอก  ทุกข์ทรมำนเดือดร้อน  เรำ
ดูเถอะ! ดูต ำนำนนักกำรเมืองทั่วโลก  ดูเถอะ! พวกเรำอยู่ในศีลอยู่
ในธรรมเนี่ยะ  เรำมีช่องออกของเรำตำมที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน  
พวกเรำได้เปรยีบ  เอ้ำ! จบ  อ้ำว! วันน้ีพวกเรำเลกิกันแค่น้ี 
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เทยีบกับพระพุทธเจ้ำไม่ได้ 
๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๑๘.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

พระอำจำรย์บุญมี : วันน้ีเรำมีอะไรคุยกันสบำยๆ ดีกว่ำมั้ง? พูดธรรมะ
มำเยอะ  พูดอะไรถ้ำหลวงพ่อพูดด้วยก็โยงใสธ่รรมะทั้งหมดน้ันล่ะ  ถึงจะ
พูดไปเร่ืองโลกๆ แต่ก็โยงมำให้เรำเข้ำใจเร่ืองธรรมะ  เหมือนอย่ำงพูดถึง
เร่ืองพญำมำรเอย  อะไรต่ออะไรเอย  มำรที่แท้จริง  กิเลสในใจของเรำ
เน่ียะ  ตัวนี้ตัวมำรร้ำยกำจ  ผูกพันเรำไว้ในภพในชำติไมจ่บ  ในภพในชำติ
ก็น่ีล่ะเกิดแกเ่จ็บตำย  เกดิ  ถ้ำเรำไม่ใคร่ครวญให้ดีเรำก็เห็นเป็นเรื่อง
ธรรมดำ  แก่  เจ็บ  เรำไม่ใคร่ครวญให้ดีเรำก็เห็นว่ำเป็นเรื่อง
ธรรมดำ  เวลำเจ็บขึ้นมำ  แก่ขึ้นมำดูสิ  แก่ขึ้นมำดูให้ดี  เจ็บขึ้นมำดู
ให้ดี  เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตำย  คนนั้นเขำทนไม่ได้เสร็จแล้วเขำถึงตำย  
แต่คนที่อยู่ข้ำงหลังเป็นลูกเป็นหลำนเป็นญำติเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่  
รู้สึกเป็นยังไง? เป็นภำระจะต้องแบกจะต้องหำมอย่ำงไร? นี่ทุกข์คือ 
“กองทุกข์” กองทุกข์เหล่ำนี้  ท่ำนว่ำสภำวะทุกข์มันทนอยู่ในสภำพเดิม
มันไม่ได้  อยู่คงที่ไม่ได้  อยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไป  น่ีคือเป้ำประสงค์
สัจจะที่พระพุทธเจ้ำท่ำนให้พวกเรำพยำยำมมองให้เห็น  ทุกอย่ำงอยู่คงที่
ไมไ่ด้   
 

ค ำว่ำ “ทุกอย่ำง” หมำยควำมว่ำ  สังขำรทุกอย่ำงอยู่คงที่ไม่ได้  
สังขำร  ค ำว่ำ “สังขำร” ก็ต้องเข้ำใจอีก  สิ่งต้ังแต่ ๒ สิ่งเป็นต้นไป
ประกอบกัน  ท่ำนเรียกว่ำ  สังขำร  จิตของเรำผู้รู้กับกิเลสประกอบกัน
เป็นสังขำร  ร่ำงกำยของเรำดิน  น้ ำ  ลม  ไฟ  ๓-๔ อย่ำง  อย่ำงอื่นอีก

๑๑.
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เยอะแยะประกอบกันเป็นสังขำร  สังขำรรูปกับสังขำรนำมประกอบกันอีก
ก็เป็นกองสังขำรอีก  สังขำร+สังขำร  สังขำร+สังขำร  สังขำร+สังขำร  
ขึ้นชื่อว่ำสังขำรที่เขำประกอบกันแล้ว  เขำจะไม่คงที่  ไม่คงที่ต้อง
เปลี่ยนไป  เหมือนอย่ำงบ้ำนหลังนี้เรำคิดว่ำเค้ำจะคงที่   อำศัย
กำลเวลำที่ยืดยำวออกไปเค้ำก็จะพังเค้ำก็จะทลำยไปหมด  ทุกสิ่งทุก
อย่ำงไม่ว่ำจะเป็นเหล็ก  ไม่ว่ำจะเป็นเงินเป็นทองเป็นสแตนเลสเป็นหินผำ
เป็นอะไรต่ออะไร  เป็นกัปๆ ไป  เค้ำจะต้องเสื่อมไป  สลำยไป  เปลี่ยนรูป
ไปเป็นอย่ำงอื่น  ไมเ่คยหยุดน่ิงอยูก่ับที่   

 

กำรที่สังขำรทั้งหลำยไม่คงที่และก็ต้องเปลี่ยนไป  กำรที่ต้อง
เปลี่ยนไปก็เพรำะว่ำมันไม่คงที่   กำรที่มันไม่คงที่ เพรำะว่ำมันต้อง
เปลี่ยนไป  เรำจะว่ำอันเดยีวกันก็ไม่ใช่  เรำจะว่ำคนละอันก็ไม่ใช่  มันเป็น
กิริยำที่ต่อเน่ืองกัน  คือภำวะของวัตถุทุกสิ่งทุกอย่ำงมีอยู่อย่ำงนี้เป็นอยู่
อย่ำงน้ี  ใครไม่สำมำรถจะท ำให้เป็นอย่ำงอื่นไปได้  ใครจะคิดจะกะจะ
เกณฑ์ให้เป็นไปตำมใจหวังอย่ำงอื่นไม่ได้  เพรำะฉะนั้น  พระพุทธเจ้ำ
ท่ำนจงึทรงตรัสว่ำนี่ล่ะ “อนัตตำๆ” บังคับให้เป็นไปตำมใจหวังไม่ได้  
ไม่อยำกแก่ได้มั้ย? ไม่อยำกเจ็บได้มั้ย? ไม่อยำกตำยมันบังคับไม่ให้
ตำยได้มั้ย? บังคับไม่ได้  อันนี้ล่ะเขำเรียกว่ำ “สำมัญลักษณะ” 
ลักษณะที่เสมอกันกับสังขำรทั้งหลำยทั้งปวง  ทั้งสังขำรที่มีใจครอง
เช่นอย่ำงมนุษย์เรำ  และก็สังขำรที่ไม่มีใจครอง  แผ่นดิน  ต้นไม้  ภูเขำ
อะไรสำรพัด  มีภำวะเสมอกันหมด   

 

เรำดูกำรมองของพระพุทธเจ้ำ  ท่ำนมองลึกมั้ย? มองละเอียด
มั้ย? ถึงที่สุดมั้ย? แต่ต้องเห็นดว้ยปัญญำ  กำรที่เรำเรียนรู้  เรำคุยเรำพูด
เรำฟังอะไรน่ีเป็นกำรเรียนรู้  กำรที่เรำจะเห็นเพ่ือให้เกิดควำมเบื่อหน่ำย  
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ตัดสมุทัย  กิเลส  ตัณหำ  อำสวะออกจำกหัวใจได ้ จะต้องภำวนำให้เห็น
ด้วยปัญญำ  เห็นด้วยปัญญำญำณ  มันละเอียดเห็นข้อเท็จจริง  เกิด
ญำณ  เกิดญำณทัสสนะ  เกิดควำมรู้เกิดควำมเข้ำใจ  จิตยอมรับเต็มที่
ทิ้งหมด  เมื่อแรกก็ทิ้งๆๆๆๆ ของข้ำงนอก  ต่อมำก็ทิ้งข้ำงใน  ทิ้งจำกกำร
ยึดมั่นถอืมั่น  ค ำว่ำอัตตำค ำว่ำตัวตนไมม่ีแลว้  มองเห็นเป็นภำวะเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยเกำะกุมกันด้วยเหตุด้วยปัจจัย  ทิ้งแล้วก็วำง  จิตก็ถอนมำๆๆ 
จนเหลือแต่ผู้รู้หน่ึงเดียวที่บริสุทธิ์ถึงที่สุด  น่ีเรำพูดสรุปง่ำยๆ ให้พวกเรำ
มองเห็นภำพพจน์  อันน้ีก็เป็นกำรเรียนรู้  เรำอำศัยกำรเรียนรู้อย่ำงน่ีล่ะ  
มำท ำให้เกิดข้อปฎิบัต ิ  

 

อยู่ที่น่ีมีขอ้ปฎิบัติ  ครูบำอำจำรย์ท่ำนพำน่ังภำวนำ  คือข้อปฏิบัติ  
เรำก็ฝึกหัดอยู่อย่ำงน้ีล่ะ  สะสมไปเร่ือยๆๆ เพ่ิมควำมสงบเพ่ิมปัญญำ  
เวลำมันเห็นจริงจังเข้ำกลำยเป็นปัญญำญำณ  กลำยเป็นวิปัสสนำญำณ  
น่ันล่ะจิตยอมรับเต็มที่เพรำะเห็นแจ้งประจักษ์จริงจังในหัวใจเต็มที่  จิต
ยอมรับเต็มที่  ยอมรับแล้ว  ยอมรับแล้วถอนตัวออกมำ  ยอมรับแล้ว 
ถอนตัวออกมำ  มันจะเกิดควำมรู้สึกอย่ำงน้ันล่ะ  ก็เหมือนกับภำวะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่เรำหลงอยู่เรำเกี่ยวข้องอยู่  ด้วยเหตุที่เรำไม่
เข้ำใจ  พอเรำเข้ำใจปั๊บเรำก็ไม่สนล่ะ  เรำก็เดินหนี  เรำเข้ำใจปั๊บ  
เรำก็ไม่สน  เรำก็เดินหนี  คือเรำไม่สนใจเพรำะเรำรู้แล้วว่ำคืออะไร
เป็นอะไร  ภำวะเหล่ำนี้มีอยู่อย่ำงนี้เป็นอยู่อย่ำงนี้  พอเรำเข้ำใจปั๊บ  
จิตเขำจะต้องถอน  ถอนออกโดยอัตโนมัติของเขำ  ใครจะว่ำถอนก็
ได้  ใครจะว่ำละก็ได้  ใครจะว่ำวำงก็ได้  ใครจะว่ำฆ่ำกิเลสตัวกำรยึดกำร
ติดก็ได้แล้วแต่เรำจะว่ำ  มันก็อันเดียวกัน  โอ้ว! ยำว  พอพูดแล้วมัน 
พันกันไปหมด   
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เมื่อเช้ำเรำพูดถึงว่ำพลัง ๒ พลังที่อยู่ในใจของเรำ  หน่ึงพลังบุญ  
สองพลังบำป  หรือหน่ึงพลังธรรม  สองพลังกิเลส  หรือหน่ึงพลังดี  สอง
พลังช่ัว  เร่ืองบุญ  เร่ืองธรรม  เร่ืองด ี เป็นอันเดียวกัน  เร่ืองบำป  เร่ือง
ช่ัว  อันเดยีวกัน  เร่ืองควำมทุกข์อันเดียวกัน  มีสองพลังในหัวใจของเรำ  
คือวิบำกของกรรมดีก็สั่งสมส่วนของกรรมดีไป  วิบำกของกรรมช่ัวก็ 
สั่งสมส่วนของกรรมช่ัวไป  ตัวที่ขับเคลื่อนอยู่ข้ำงในท ำให้เกิดวิบำกกรรม
ดวีิบำกกรรมช่ัวคือ  ตัณหำ 

 

“ตัณหำ” แปลว่ำ  ควำมอยำก  ควำมดิ้นรน  ควำมทะเยอ-
ทะยำนอยำกของใจ  ตัวตัณหำ  ควำมต้องกำรของตัณหำมันขัดแย้งกับ
หลักธรรมชำติ  เช่น  อย่ำงร่ำงกำยต้องแก่  แต่ตัณหำไม่อยำกแก่นะ  
ต้องเจ็บแต่ตัณหำมันไม่อยำกเจ็บ  ต้องตำยแต่ตัณหำไม่อยำกตำย  ต้อง
เกิด  เรำต้องเกิดดว้ยเหตุที่เรำเห็นควำมทุกข์  ตัณหำมันก็สวมรอยเข้ำมำ
ว่ำไม่อยำกเกิดทั้งๆ ที่ตัวข้ำงในของมันแท้ๆ มันผลักดันให้เกิด  มันเป็น
รำกเป็นเหง้ำของมันเอง  คือ  ตัวตัณหำมันผลักดันให้เกิด  แต่มันก็มีซอ้น
มำอีกหนำ้หน่ึงว่ำ  วิภวตัณหำ 

 

“วิภวตัณหำ” คือ  ควำมไม่อยำก  ไม่อยำกเกิด  แต่มันมีเหตุ
ปัจจัยที่จะส่งให้เกิดอีกอย่ำงหน่ึงคือตัวต้นตอของตัณหำ  อย่ำงเรำจะต้อง
แก่มีเหตุปัจจัยจะต้องแก่  เรำจะต้องเจ็บมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องเจ็บ  
มันตำยมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องตำย  แต่ควำมขัดแย้งกับตัณหำมันไม่
อยำก  แต่ไอ้ตัวที่เขำท ำงำนเขำท ำงำนตำมหลักธรรมชำติของเขำ  เขำ
ต้องแก่  เจ็บ  ตัณหำไม่อยำกเจ็บ  แต่ตัวสังขำรที่เขำท ำงำนเขำท ำงำน
ตำมภำวะของเขำ  เขำมีเหตุมีปัจจัยของเขำ  มันคนละเร่ืองไปเลยนะ  คน
ละเรื่องไปเลย   
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เพรำะฉะน้ัน  มันเป็นไปตำมใจหวังได้ยังไง?  มันจะท ำให้เรำ
สมหวังไมไ่ด้  น่ีคือปรำรถนำไมอ่ยำกแก่  ไมอ่ยำกเจ็บ  ไมอ่ยำกตำย  เรำ
ก็ทุกข์  แล้วก็ปรำรถนำสิ่งน้ัน  ปรำรถนำสิ่งน้ี  ปรำรถนำให้สมใจหวัง
อย่ำงน้ัน  ปรำรถนำให้สมใจหวังอย่ำงน้ี  จิตที่มันปรำรถนำมันปรำรถนำ
ดว้ยตัณหำ  แต่สิ่งเหล่ำนั้นที่จะมำสนองควำมปรำรถนำของเรำไม่ได้  
มันมีเหตุมีปัจจัยของมัน  มันไม่ใช่เหตุปัจจัยเกิดขึ้นจำกควำม
ปรำรถนำ  ด้วยเหตุนี้ล่ะ  เรำเอำไปบังคับบัญชำสิ่งใดไม่ได้  ใจ  คือ
ควำมอยำกของเรำไปบังคับบัญชำสิ่งใดไมไ่ด้   

 

พระพุทธเจ้ำท่ำนจึงสอนให้เรำเข้ำไปรู้เข้ำไปเห็นเข้ำไปเข้ำใจแล้ว
จะเกิดควำมเบื่อ  เกิดควำมหน่ำย  เกิดควำมคลำย  เกิดควำมจำง  เกิด
ควำมรู้  เกิดควำมเข้ำใจ  แล้วก็ถอยตัวเข้ำมำ  ถอยตัวเข้ำมำหมำยควำม
ว่ำ  ปอกออก  ปอกออก  อันน้ันเป็นเหตุเป็นปัจจัยท ำให้เรำได้รับควำม
ทุกข์  เรำก็ปอกออก  อันน้ีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรำได้รับควำมทุกข์  ก็
ปลอกออก  ค ำว่ำ “ปอกออก” ก็คือละออก  ก็คือวำง  ไมยึ่ดไมถ่อืรวมไป
ถึงว่ำเข้ำใจเร่ืองตัณหำ  พอเข้ำใจเร่ืองตัณหำแลว้ก็วำง  เมื่อวำงแลว้ก็คือ
อุปำทำน  ละอุปำทำน  เมื่อไม่มีอุปำทำนแลว้  กำรที่จะไปยึดไปมั่นในสิ่ง
เหล่ำน้ันมันก็ไม่มี  ภพก็ไม่มี  ที่เรำจะต้องไปเกิดในภพน้ันภพนี้มันก็ไม่มี  
พระอรยิเจ้ำท่ำนวำงหมด  ในเมื่อท่ำนวำงหมด  แล้วก็ภพไม่มี  ตัวที่
จะไปอุบัติในภพก็ไม่มี  ควำมแก่ควำมเจ็บควำมตำยควำมโศกมำ
จำกไหน? ไม่มีมำจำกไหนเพรำะมันไม่มีเหตุ  ตัดต้นเหตุไว้หมดแล้ว  
แต่ว่ำรูปร่ำงที่เรำน่ังอยู่ทั้งหมดน้ีไม่ใช่ธรรม  ไม่ใช่มรรค  ไม่ใช่ผล  ไม่ใช่
นิพพำน  ตัวมรรค  ตัวผล  ตัวนพิพำนอยู่ที่จิต  นพิพำนอยู่ที่จิต  พระ
อรหันต์  ควำมเป็นพระอรหันต์ควำมเป็นที่จิตไม่ใช่เป็นที่กำย   
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เพรำะฉะนัน้  เวลำท่ำนทิง้  ท่ำนก็ทิ้งไปเลยเหมือนปุถุชนทิ้งน่ันละ่  
ท่ำนก็ทิ้งไป  แต่ก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน  พระอรหันต์ท่ำนทิ้งไปแล้วน่ี
ธำตุขันธ์ของท่ำนบริสุทธิ์กลำยเป็นพระธำตุ  แต่ปุถุชนไม่มีอะไรไม่เป็น
อะไร  มันแปลกมันแตกต่ำงกัน  ขึ้นช่ือว่ำจิตที่บริสุทธิ์  บริสุทธิ์จริงๆ 
สะอำดจริงๆ ซักฟอกธำตุขันธ์จนกลำยเป็นพระธำตุเรำคิดดูเถอะ  เอำแค่
นีก้่อน  พูดไปไม่จบ  พูดไปยำว   

 

จิตของคนเรำที่ไม่บริสุทธ์ินั่นล่ะ  หมุนไปในวัฏสงสำร  เกิด
แก่เจ็บตำยๆๆ สิ่งที่ขับเคลื่อนพำหมุนไปน่ะ  คือ  ตัณหำ  คือเจ้ำตัว
ตัณหำ  ตัณหำมันพำขับเคลื่อนไป  ในจิตดวงนั้นนะ  คุณสมบัติส่วน
หน่ึงก็เป็นธรรม  คุณสมบัติสว่นหน่ึงก็เป็นกิเลสเป็นเร่ืองของตัณหำ  กำร
ท ำกรรมลงไปแต่ละอย่ำง  ถ้ำเป็นกรรมดกี็สว่นของกรรมดสีั่งสม  ถ้ำเป็น
สว่นของกำรท ำไม่ดกี็กรรมไม่ดีก็สั่งสม  ต่ำงฝ่ำยต่ำงเดนิไปด้วยกัน  ใคร
พลังมำกก็น ำหน้ำ  ถ้ำฝ่ำยธรรมะมีก ำลังมำกฝ่ำยธรรมะก็น ำหน้ำไป  เกิด
ในที่ดี  มีสติดี  มีปัญญำดี  เกิดในภพชำติที่ดิบที่ดี  ถ้ำธรรมะมีพลังน้อย
กว่ำ  กิเลสมีพลังมำกกว่ำ  กิเลสก็น ำหน้ำ  กิเลสก็น ำหน้ำ  ผลของกิเลส
ที่จะพึงไดรั้บมำกน้อยเท่ำไหร่ก็จะต้องได้รับใช้ซะกอ่น  ก็เหมือนอยำ่งพระ
เทวทัตอย่ำงเ น่ียะ  พลังกรรมไม่ดีสั่ งสมมำกกว่ำก็ ต้องไปให้ผล 
ซะก่อนรับผลซะก่อน  แต่ก็ไม่ใช่จะรับผลอย่ำงน้ันตลอดกัปตลอดกัลป์  
พอหมดช่วงระยะอำยุช่ัวกำลเวลำน้ันมันก็จะตืน้เข้ำมำ  ตืน้เข้ำมำ  ค่อยๆ 
โผล่  ขยับไปเร่ือย  เพรำะฉะน้ัน   ภพชำติของเรำจึงไม่คงที่   ขยับ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย  เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย   

 

เหมือนอย่ำงพระโมคคัลลำนะ ท่ำนฆ่ำแม่ถอืว่ำท ำอนันตริยกรรม  
ท่ำนเกิดกี่ภพกี่ชำติท่ำนไปตกนรกหมกไหม้อเวจี  เสร็จแล้วเกิดขึ้นมำเป็น
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มนุษย์  ภพไหนภพไหนก็ถูกเขำฆ่ำ  ภพไหนก็ถูกเขำฆ่ำ  ในขณะที่ท่ำน
ตัดสินใจฆ่ำเน่ียะ ๒-๓ นำทีก็ท ำอนันตริยกรรม  ฆ่ำแม่เสร็จสิ้นลงไปแล้ว  
แต่กรรมหนักมำกมำยมหำศำลหลังจำกไปรับกรรมหนักแล้วเน่ียะ  มำ
เกิดเป็นมนุษยเ์น่ียะ  เกิดภพไหนก็ถูกฆ่ำ  ภพไหนก็ถูกฆ่ำ  กรรมมันยังไม่
หมด  กรรมมันยังไม่หมด  แต่หลังจำกท่ำนตัดสินใจฆ่ำแม่เสียแล้วเน่ียะ  
ท่ำนมำระลกึได ้ โอ้! กรรมไมด่ ี กรรมไมด่ ี  

 

ท่ำนมำต้ังปณิธำนใหม่สร้ำงใหม่ปรำรถนำเป็นเพ่ือนกับพระสำรี
บุตร  ปรำรถนำเป็นอัครสำวกเบื้องซ้ำย  พระสำรีบุตรเบื้องขวำ  ก็สร้ำง
บำรมีมำ  บำรมีก็สร้ำงมำเร่ือย  สร้ำงมำเร่ือย  สร้ำงบำรมีเพ่ือควำมเป็น
อัครสำวก  เพ่ิมไปเร่ือย  เพ่ิมไปเร่ือย  แต่กรรมน่ียังให้ผลไม่หมด  มันก็
ตำมมำเลน่งำนอยู่ทุกภพทุกชำติ  เกิดภพไหน ๕๐๐ ชำตเิน่ียะ  แป๊บเดยีว  
เกิดชำติไหนก็ถูกเขำฆ่ำ  เกิดชำติไหนก็ถูกเขำฆ่ำ  อันนี้คือเร่ืองของเวร
ของกรรม  กรรมย่อมสนองกรรม  เวรย่อมสนองเวร  กรรมย่อมสนอง
กรรม  ไม่ใช่ว่ำแม่ของท่ำนจะมำฆ่ำนะ  ไม่ใช่  แม่ของท่ำนเคยตำยเพรำะ
ถูกคนอื่นฆ่ำยังไง  ท่ำนก็จะต้องตำยเพรำะถูกคนอื่นฆ่ำอย่ำงน้ัน   

 

แม้แต่ชำตสิุดท้ำย  ท่ำนเป็นพระอัครสำวกแลว้เน่ียะ  ทั้งๆ  ที่เป็น
ผู้มีฤทธิ์  ท ำให้พวกเดยีรถีย์เขำเสื่อมลำภ  กรรมเก่ำมำประจวบกับกรรม
ใหม่  พวกเดยีรถีย์เสื่อมลำภ  เขำก็มำระลกึได้  ใครเป็นคนท ำให้พวกเรำ
เสื่อมลำภ? โอ้! พระโมคคัลลำนะเน่ียะล่ะ  ไปนรกก็ได้  ไปสวรรค์ก็ได้  
เอำเร่ืองบนสวรรค์มำเล่ำให้ชำวบ้ำนฟัง  เอำเร่ืองในนรกมำเล่ำให้
ชำวบ้ำนฟัง  ชำวบ้ำนเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ  พวกเดยีรถีย์นักบวชนอก
ศำสนำเขำเสื่อมลำภ  เขำเลยจัดกำรพระโมคคัลลำนะซะ  อันนี้คือกรรม
ใหม่  กรรมใหม่  แตก่รรมเก่ำของท่ำนก็ตำมเลน่งำนมำเรื่อยๆ  
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เร่ืองกรรมที่จะให้ผลน้ันมันจะต้องมีกรรมเก่ำกับกรรมใหม่มำ
ประจวบเหมำะกัน  มำประจวบเหมำะกัน  เพรำะฉะน้ัน  เขำเลยจ้ำง
นักเลงไปฆ่ำ  ฆ่ำพระโมคคัลลำนะ  เข้ำไปวำระแรกท่ำนรู้  ท่ำนรู้ท่ำนก็
เหำะออกทำงหน้ำต่ำง  ท่ำนมีฤทธิ์ก็เหำะออกทำงหน้ำต่ำง  ไปวำระที่
สองจะไปจับท่ำนฆ่ำ  ท่ำนก็เหำะออกอีกทำงหน้ำต่ำงก็ท่ำนมีฤทธิ์  พอมำ
วำระที่สำมท่ำนมำระลึก  อ้อ! กรรม  กรรมที่เคยท ำมันยังไม่หมดมัน
ตำมมำเอำเศษกรรมของมันละ่  คือ  ร่ำงกำยน้ีเป็นเศษกรรมนะ  เรียกว่ำ
เป็นวิบำกกรรม  เป็นผลของกรรมเก่ำ   

 

ร่ำงกำยของเรำของท่ำนทุกคนเป็นวิบำกของกรรมเก่ำ  กรรมเก่ำ
ส่งผลมำแล้ว  ส่งเรำมำแล้ว  เป็นวิบำกของกรรมเก่ำ  เพรำะฉะน้ัน  
กรรมเก่ำมันจะต้องตำมมำเอำของมัน  หน้ีสมบัติของมัน  มันตำมมำเอำ
กำกเดนเศษเดนน้ีไป  พอมำวำระที่ ๓ ท่ำนระลึกได้  โอ้! กรรม  ท่ำนก็
เลยเข้ำฌำนทันที  ปุ๊บปั๊บ! ไอ้พวกน้ันมำก็ทุบตีท่ำน  ก็คิดว่ำท่ำนตำย  ก็
ลำกท่ำนไปทิ้ง  แต่ท่ำนไม่ตำย  เพรำะว่ำท่ำนเข้ำฌำน  ปกติคนที่อยู่ใน
ฌำนจะไมต่ำย  พอไดร้ะยะเวลำท่ำนก็ฟ้ืนขึน้มำ  ท่ำนก็เยียวยำด้วยฌำน
สมำบัติ  ก็เป็นปกติธรรมดำ  ก็เห็นว่ำภพชำติอำยุขัยถึงแล้วไปลำ
พระพุทธเจ้ำนิพพำน  น่ีคือพระโมคคัลลำนะ   

 

สำยเดินของธรรมก็ตำมมำ  สำยเดินของกิเลสก็ตำมมำ  ผล
กรรมของกิเลสที่ท ำเอำไว้ก็ตำมมำเล่นงำนอยู่เร่ือย  อย่ำนึกว่ำพลัง ๒ 
พลังในใจของเรำน้ี  ถ้ำใครเคยอ่ำนหนังสือหลวงตำ  หลวงตำท่ำนจะ
เขียนหนังสือธรรมะคู่แข่งขัน  ท่ำนจะพูดถึงเร่ืองกิเลสกับธรรมมัน
แข่งขันกัน  ตรำบใดธรรมมีก ำลังธรรมก็ล้ ำหน้ำ  ตรำบใดกิเลสมี
ก ำลังกเิลสก็แซงหน้ำ  เรำดูชีวิตของเรำก็เหมือนกันแหละ  ช่วงไหน
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เรำสร้ำงคุณงำมควำมดีมำกมำย  มหำศำล  เรำก็มีควำมสุขสบำย
ในอัตภำพ   

 

ถึงกระน้ันก็ตำม  แม้แต่พระโมคคัลลำนะ  ท่ำนก็ยังถูกกรรมเก่ำ
มำตำมเลน่งำน  น่ีแหละ! เร่ืองของกรรมเร่ืองของเวรของกรรม  มันไม่มี
จบไม่มสีิ้น  ใครมำส ำรวมระมัดระวังเร่ืองกรรม  คนน้ันจะเร่ิมรู้สึกตัว  จะ
เร่ิมรู้สึกรักษำกรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์ขึน้  จะไม่สะเปะสะปะ  จะไม่ไป
ผิดศีลผิดธรรมผิดนู้นผิดนี ้ เพรำะมีหิริ  มีโอตตัปปะ  มีควำมเกรงกลัวต่อ
ผลของบำปกรรมที่จะต้องตำมมำเล่นงำนตัวเอง  นี่เรื่องของบำปกรรม  
มันน่ำกลัวถึงขนำดนั้น  เวลำไปเจอเองถึงจะรู้  เหมือนกับเรำเป็น
เศษเป็นเดนเป็นอะไรต่ออะไรน่ันแหละ  ไม่มีควำมหมำยอะไรล่ะ  ผู้
ที่ท่ำนรู้ท่ำนเข้ำใจ  และท่ำนระมัดระวังเรื่องเหล่ำนี้  อันนี้คือเรื่อง
ของวิบำกกรรม   

 

แต่จิตของท่ำนที่ท่ำนพ้นไปแล้ว  ท่ำนก็ทิ้งท่ำนก็ทิ้ง  ท่ำนเข้ำ
นิพพำน  ท่ำนทิ้งไปแลว้เพรำะควำมเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อัตภำพร่ำงกำย
น้ี  คือจิตที่บรสิุทธิ์เป็นหน่ึงเดยีวไม่ม ี๒  เมื่อก่อนน้ันมี ๒ มีสองกับอะไร? 
จิตของเรำน้ันเมื่อก่อนมี ๒ มีสองกับกิเลส  เมื่อมีสองขึน้มำก็ไดช่ื้อว่ำเป็น
สังขำร  ขึ้นช่ือว่ำสังขำรพำเรำไปทุกภพทุกชำติ  ไม่คงที่  แต่พอแยก
ออกไปแล้วนี่  เค้ำไมเ่รียกว่ำสังขำร  พระพุทธเจ้ำไมเ่รียกว่ำสังขำร  ท่ำน
เรียกว่ำ “วิสังขำร” วิเศษจำกสังขำร  เป็นอื่นไปจำกสังขำรเป็นหน่ึงเดียว  
เป็นหน่ึงเดียว  ในเมื่อเป็นหน่ึงเดียวแล้ว  จะว่ำเที่ยงก็ใช่  จะว่ำคงที่ก็ใช่  
จะว่ำถึงควำมบริสุทธิ์  ถึงบรมสุขอย่ำงย่ิงก็ใช่  ถึงนิพพำนหมดจดสิ้นเชิง
ก็ใช่  ไมม่ีภพไมม่ีชำตเิพรำะไม่มคีวำมเปลี่ยนแปลง  คงที่  ขึน้ช่ือว่ำสังขำร
ไม่คงที่  จิตของเรำไม่คงที่เปลี่ยนไปเกิดเป็นควำย  ไปเกิดเป็นวัว  ไปเกิด
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เป็นคน  ไปเกิดเป็นเปรต  ไปเกิดเป็นเทวดำ  ไปเกิดเป็นอินทร ์ เป็นพรหม  
แล้วแต่พฤติกรรมที่เรำท ำจะพำไป  แล้วแต่พฤติกรรมที่ท ำจะพำไป  แต่
ถ้ำหมดเหตุ  หมดปัจจัยแล้วน้ี  คือหมดเหตุหมดปัจจัย  ผู้รู้บริสุทธ์หน่ึง
เดียวเน่ียะ  ด ำรงตนอยู่โดยเอกเทศไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งน้ัน  วิมุตติ พ้นไป
กับทุกส่ิงทุกอย่ำงแลว้ ด ำรงตนอยู่อยำ่งนัน้ตลอดอนันตกำล   

 

อนันตกำล  ค ำว่ำ “อนันตกำล” ไม่มีเวลำเข้ำไปเกี่ยวข้อง  ไม่มี
สถำนที่เข้ำไปเกี่ยวข้อง  ค ำว่ำ  สถำนที่  เช่นอย่ำงมำเกิดในโลกมนุษย ์ น่ี
คือโลกมนุษย์เป็นสถำนที่  มีอำยุจ ำกัด ๗๐ ปี ๘๐ ปี ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี  ไม่
เกินน้ันตำย  อำยุจ ำกัด  เจริญๆๆ เสื่อมไปๆๆ แลว้ก็ตำย  ท่ำนว่ำเกิดแล้ว
ก็ตำย  เกิดแลว้ก็ตำย  เรื่องสังขำรที่ไม่มีวิญญำณครองเรำไม่ต้องพูด
ถึง  เพรำะเขำมีแต่ลักษณะของควำมทุกข์  เขำไม่มีควำมทุกข์ที่
ปรำกฏในใจเหมือนอย่ำงพวกเรำ  พวกเรำมีใจที่จะมำรับสุขรับทุกข์  
อันน้ีแหละเป็นเรื่องใหญ่  เป็นเหตุว่ำเรำจ ำเป็นจะต้องมีพระศำสดำ
มำบอกมำสอน  แล้วผู้ที่อยำกจะพ้นทุกข์เหมือนท่ำน  จ ำเป็น
จะต้องได้ประพฤตปิฏิบัติ  ถึงจะพ้นทุกข์พ้นโทษไปได้ไม่ง้ันก็ไม่พ้น   

 

น่ีเรำพูดถึงหลักใหญ่ๆ ให้พวกเรำระลกึย้อนหลังไปดูว่ำ  ภพชำติ
ของเรำเกิดข้ึนมำจำกอะไร? และมันเป็นอยู่ด้วยอย่ำงไร? ให้ผลสุขให้พ้น
ทุกข์อย่ำงไร? เรำควรจะจัดกำรปฏิบัติกับตัวเรำอย่ำงไร? ถึงจะเหมำะสม
กับที่เรำเป็นชำวพุทธ  ที่ได้ยินได้ฟังค ำบอกค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ  เลิศ
ที่สุดประเสริฐที่สุด  เป็นกำรมำประสบพบเห็นของดี  ของเลิศที่สุด  ถ้ำ
ปลอ่ยให้หลุดไมห้ลุดมือไป  โอ๊ย! น่ำเสียดำย  น่ำเสียดำยมำก  อย่ำงน้อย
ให้มี  ให้มีเป็นเร่ียวแรงเป็นพลัง  เป็นวิบำกกรรมที่เป็นฝำ่ยกุศล  ให้มีนิสัย
เกี่ยวกับเร่ืองกำรรักษำศีล  ให้มีนิสัยเกี่ยวกับเร่ืองภำวนำท ำจิตให้ได้รับ
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ควำมสงบ  เพ่ือจะได้เกิดปัญญำรอบรู้  ท ำลำยควำมหลงของตัวเอง  
อย่ำลืมว่ำเรำวนไปในวัฏสงสำร  วนไปด้วยควำมหลง  หลงไม่รู้จัก
จบจักสิ้น  โมหะนั่นแหละพำให้เรำหลง  อวิชชำพำให้เรำหลง  กเิลส
มันพำให้เรำหลง  ตัณหำมันพำให้เรำหลง  ตัวมันเรำดูออกไหม?  
เรำดูออก  ตัวควำมอยำกในหัวใจของเรำนั่นน่ะ   

 

เพรำะฉะน้ัน  พอเรำพยำยำมย้อนมำเห็นมัน  ย้อนมำเห็นมันก็จะ
ยุบยอบลงไป  ย้อนมำเห็นมันก็จะยุบยอบลงไป  ย้อนมำเห็นแล้วมันจะดับ  
ย้อนมำเห็นแล้วมันจะดับ  ย้อนมำเห็นแล้วมันจะดับ  ดับเร่ือยดับมำกดับ
น้อย  มันก็หมดพลังไปเร่ือยหมดเร่ียวแรงไปเร่ือย  หมดเร่ียวแรงไปเร่ือย  
ควำมโง่ที่เคยมีมำกมำยก็จะเร่ิมสว่ำงขึ้นๆ  ควำมมืดบอดของจิตก็เร่ิม
สว่ำงขึ้นๆ อวิชชำเคยมีมำกมำยมหำศำล  ก็จะเร่ิมมีวิชชำขึ้นเป็นคู่แข่งกัน  
จำกน้อยกว่ำมำเท่ำกัน  จำกเท่ำกันแล้วก็ล้ ำเข้ำมำๆๆ สูงขึ้นมำๆ ในที่สุด
ก็เวรภัยพิบัติทั้งหลำยทั้งปวงไม่สำมำรถจะตำมเลน่งำนจิตเรำได้  พ้นไป
ได้  รู้สึกพูดเจำะลึกอยู่  มีข้อข้องใจสงสัยยังไงก็คุยก็ถำมกัน  ไงเข้ำใจ
มั้ย? เรโม! คืนสุดท้ำยแล้วนะ  ไมเคิลว่ำไงเข้ำใจมั้ย? เรำฟังไว้  เรำฟังเป็น
กรอบเอำไว้  เป็นควำมรู้เอำไว้  เพ่ือเป็นกำรหยุดเพ่ือเป็นกำรชะลอ  
เพ่ือให้เห็นคุณให้เห็นโทษ  เพ่ือให้เกิดควำมอุตส่ำห์พยำยำม  เกิด
ควำมเห็นในควำมทุกข ์ อยำกปฏิบัตเิพ่ือให้พ้นจำกทุกข์   

 

แต่กำรที่ต้ังใจจะปฏิบัติอย่ำงจริงจังน้ัน  จะต้องเร่ิมไปต้ังแต่ศีลน่ี
ละ่  ศีลตะลอ่มเข้ำมำสมำธิ  มำเร่ิมต้ังหลักที่สมำธิ  เรำท ำไปให้ใจของเรำ
ได้รับควำมสงบ  มำกน้อยเท่ำไหร่  ท่ำนถือว่ำเร่ิมเอำใจของเรำห่ำงออก
จำกกำม  กำมมันเป็นอำหำรของตัณหำ  กำมตัณหำ  ตัณหำเกี่ยวกับ
กำม  ภวตัณหำ  วิภวตัณหำ  ขึน้ช่ือว่ำกำมทั้งหลำยทั้งปวงเป็นเหย่ือของ
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ตัณหำ  เป็นอำหำรของตัณหำ  ขึ้นช่ือว่ำกำม  เพรำะฉะนั้น  เรำ
อยำกจะรู้เห็นหน้ำเห็นตำของตัณหำ  เรำจะต้องมำหยุด! หยุดให้
ตัณหำมันดิ้นรนเกี่ยวกับเรื่องกำม  หยุดก็คือ  กำรหยุดจิตนี่เอง  
หยุดจิตไม่ให้มันนึกมันคิดเรื่องรูป  เรื่องเสียง  เรื่องกลิ่น  เรื่องรส  
เรื่องสัมผัส  ให้จติสงบ  จติสงบ  เมื่อจติสงบ  จติจะเริ่มห่ำงจำกกำม  
จติจะสงบสงัดจำกกำม  จิตจะเริ่มห่ำงจำกกำม   

 

ค ำว่ำ “กำม” คือ  จิตมันเพลินไป  เพลินกับรูป  กับเสียง  กับ
กล่ิน  กับรส  กับสัมผัส  ทุกอย่ำงท่ำนเรียกว่ำกำม  กำมคุณๆ สิ่งเหลำ่นัน้
มันเป็นเหย่ือล่อ  เหมือนกับเหย่ือที่อยู่ที่ปลำยเบ็ด  ท ำให้เรำไปกิน
เหมือนกับปลำไปกินเบ็ดน่ันล่ะ  กินปั๊บก็ติด  กินปั๊บก็ติด  กินปั๊บก็ติดก็
เกำะ  สิ่งทั้งหลำยในโลกมันตระกำรตำ  เพรำะเรำเห็นเคลิ้มไปตำม
อ ำนำจของตัณหำ  เหมือนกับเป็นอำหำรเอร็ดอร่อย  ละไม่ได้เว้น
ไม่ได้  เย้ิมตระกำรตำ  โลกนี้น่ำอยู่เพรำะอ ำนำจของตัณหำ  ตัณหำ
มันให้เรำหลงมันให้เรำเคลิ้มไป  น่ำอยู่ไปกับมัน  เรำจะต้องหยุด
ตัณหำ  ให้จติสงบ  พุทโธๆๆๆๆ นึกเร่ืองธรรมไม่นึกเร่ืองกิเลส  นึกเร่ือง
รูปมันก็ชังมันก็รัก  เร่ืองเสียง  เร่ืองกลิ่น  มันก็รักมันก็ชัง  เร่ืองเสียง  
เร่ืองกล่ิน  เร่ืองรส  เร่ืองสัมผัส  เร่ืองอะไรต่ออะไร  เกิดควำมชอบใจเกิด
ควำมไม่ชอบใจตำมมำ  แต ่ พุทโธๆ ไมม่ี  เพรำะฉะนั้น  ถ้ำจติของเรำ
สงบอยู่กับค ำว่ำพุทโธ  จิตของเรำจะมีควำมสุขเป็นควำมสุขที่
บริสุทธ์ิ  จิตที่สงบสงัดจำกตัณหำนี้เองท่ำนเรียกว่ำ  จิตจะเริ่มออก
จำกกำม  เรำจะไปขัดสีให้เกดิวิปัสสนำ  ให้เกดิวิปัสสนำญำณมันถึง
จะเป็นไปได้   
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ถ้ำเรำจะเทียบก็เหมือนกับเอำไม้แห้งมำสีให้เกิดไฟ  มันพร้อมที่
จะเกิดไฟขึ้นมำได้  เรำยังไม่ออกจำกกำม  จิตของเรำก็ยังเต็มแปล้ด้วย
กำม  กำยของเรำยังเกี่ยวข้องกับกำม  ท่ำนเปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วย
ยำง  เอำมำสีให้เกิดไฟ  ท ำไงจะเกิดไฟ? เรำดูอุปมำนี้เป็นตัวอย่ำง  แล้วก็
ย้อนมำที่ตัวเรำ  ย้อนมำที่จิตของเรำ  จิตของเรำหมกมุ่นอยู่แต่กับเร่ือง
กำม  คือจิตของเรำยังไมอ่อกจำกกำม  ไม่สงบสงัดจำกกำม  เหมือนเอำ
ไม้สดไปสีให้เกิดไฟเกิดได้ไหม? เหน็ดเหน่ือยเปล่ำ  พระพุทธเจ้ำท่ำนว่ำ
เหน็ดเหน่ือยเปล่ำ  แตค่ ำว่ำ “เหน็ดเหน่ือยเปล่ำ” ไมไ่ด้หมำยควำมว่ำไม่มี
วิบำกกรรมนะ  มีวิบำกกรรมในสว่นที่ดีตกค้ำงหลงเหลืออยู่  วิบำกกรรม
ในสว่นที่ดีตกค้ำงหลงเหลอือยู่ท ำไปเร่ือยสะสมไปเร่ือย  ท ำไปเร่ือยสะสม
ไปเร่ือย  ท ำไปเร่ือยสะสมไปเร่ือย  ถ้ำเรำจะเทียบก็เหมือนกับเอำไม้สดๆ 
มำสกีัน  สีไม่หยุดไม่หย่อน  มันก็จะเร่ิมแห้งเร่ิมเหี่ยวเร่ิมแห้งเร่ิมอะไรไป  
วิบำก-กรรมก็มีเช่นเดียวกันมันสะสม  ท่ำนบอกว่ำ  ปุถุชนกำยยังไม่
ออกจำกกำม  จติยังไม่ออกจำกกำม  เหมือนไม้สดชุ่มด้วยยำงแล้ว
ก็ถูกแช่อยู่ในน้ ำอีก บุรุษต้องกำรไฟเอำมำสีให้เกิดไฟ เหน็ดเหนื่อย
เปล่ำ   

 

เรำมำเทียบดูข้อปฏิบัติเรำท ำแล้วไม่ไปหน้ำมำหลัง  แล้วก็มำ
เทียบกับข้อเหล่ำนี้แลว้จะท ำให้เรำเข้ำใจได ้ จะท ำให้เรำรู้เกณฑ์ว่ำเรำอยู่
ในเกณฑ์ไหน? เรำอยู่ในขั้นตอนไหน? เรำอยู่ในเกณฑ์ไหน? เรำอยู่ใน
ขั้นตอนไหน? เพรำะฉะน้ัน  เรำมำเร่ิมต้นที่ควำมสงบ  ศีลก็เกื้อหนุนให้
เกิดควำมสงบ  ทำนก็เพ่ิมมำเพ่ือควำมสงบ  ศีลต้ังใจรักษำศีล  ก็เพ่ิมมำ
เพ่ือควำมสงบ  พุทโธๆๆๆ แล้วก็พิจำรณำอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  ก็
ปัญญำอบรมสมำธิ  สมำธิอบรมปัญญำ  ปัญญำอบรมสมำธิ  สมำธิ
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อบรมปัญญำ  เกื้อกูลกันอยู่อย่ำงนี้ 
 

พอจิตเร่ิมมีปัญญำ  จิตก็จะเร่ิมสงบเร็วขึ้น  จิตจะเร่ิมสงบเร็วขึ้น  
จิตก็จะเร่ิมออกจำกกำมเร็วขึ้น  มีผล  เรำอยู่เป็นฆรำวำสนี้แหละ  กำย
เรำยังไม่ออกจำกกำม  แต่พยำยำมหำมุมสงบท ำจิตให้ได้รับควำมสงบท ำ
ได้  ผัวอยู่มุมหน่ึง  เมียอยู่มุมหน่ึง  น่ังภำวนำให้จิตสงบ  ภำวนำให้จิต
สงบ  พอจิตเร่ิมสงบ  สงบเร่ือยๆๆ จิตของเรำมันพอจะเป็นไปพิจำรณำ
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  มันพอจะเห็นร่องรอยเห็นเงื่อนเห็นง ำเห็นอะไร
พอที่จะชอนจะไช  พอจะวิ่งตำมไปเร่ือยๆ พอที่จะมีกะจิตกะใจ  และผล
อำนิสงส์ของควำมสงบมันไม่ใช่ธรรมดำ  มันมีควำมสุขมีควำมเอิบอิ่ม  
มันมีคุณสมบัตภิำยในจิตซึ่งเรำบอกไม่ถูก  บอกไม่ถูก  ต้องท ำให้เกิดเอง   

 

จำกน้ันแล้ว  ก็มีพลัง  แล้วก็มีปัญญำเห็นสัจธรรมหยำบๆ สัจธรรม 
ที่หยำบๆ เรำพร้อมที่จะเห็น  สัจธรรมกลำงๆ ละเอียดขึ้นไปอีกก็จะเห็น  
สัจธรรมส่วนที่ละเอียดข้ึนไปอีก  ก็ละเอียดข้ึนไปอีกถึงจะเห็น  มันจะเร่ิม
เห็นไปต้ังแต่จิตเรำเร่ิมสงบมีควำมสุข  มีพลัง  มีอำนุภำพ  มีอิทธิฤทธิ์  มี
อภิญญำ  ลองท ำให้มที ำให้เป็นลองดู  อภิญญำ...อิทธิฤทธิ์ที่เรำเห็นชัดๆ 
ก็คือท ำให้กิเลสสงบน่ันแหละ  อภิญญำตัวนั้นแหละได้ประโยชน์ที่สุด  ถ้ำ
กิเลสไม่สงบ  โอ้โห! ยุแหย่จิตให้วุ่นวำย  ท ำให้เรำวุ่นวำยท ำให้เรำทุกข์
ยำก  ท ำให้เรำล ำบำกทุกอย่ำงทุกเร่ืองเกี่ยวกับเร่ืองของกิเลส  มันลอ่เรำ
ให้ไดใ้จนิดหน่อยเท่ำน้ันเอง  หลงไปกับมันปั๊บ! ติดแล้ว  ถูกมัดมือมัดตีน
มัดปำกถูกเบ็ดเกำะปำกแลว้  ดิ้นๆๆๆ โอ๊ย! หลุดมำนี่ปำกฉีกไปแลว้  ฉีก
ช่ำงมัน  ถ้ำดิ้นให้หลุดได้ พระพุทธเจ้ำท่ำนไม่เคยให้ควำมส ำคัญ  ท่ำนมี
แตใ่ห้ออกๆๆ   
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ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ น้องชำยของพระพุทธเจ้ำ “นันทะ” นันทะ
แตง่งำนใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ ยังไม่ไดอ้ยู่ร่วมหอกันเลย  นิมนต์พระพุทธเจ้ำ
พ่ีชำยคนละแม่  ไปแต่งงำนนำงชนบทกัลยำณี  แต่งงำนเสร็จก็ไปส่ง
พระพุทธเจ้ำ  พระพุทธเจ้ำก็เลยย่ืนบำตรให้  เดินอุ้มบำตรตำมหลังไป  
คิดอยู่ในใจว่ำ  พระพุทธเจ้ำหันมำทีไรเมื่อไหร่จะรีบถวำยบำตรให้จะรีบ
กลับ  เจ้ำพ่ีให้รีบกลับๆ นำงน่ันนะตะโกนเรียกตำม  เจ้ำพ่ีให้รีบกลับ  
ตำมไปเท่ำไหร่พระพุทธเจ้ำก็ไม่หันมำสักทีจะคืนบำตรให้   เมื่อ
พระพุทธเจ้ำหันมำปุ๊บจะถวำยบำตรจะเปิดกลับบ้ำน  พระพุทธเจ้ำไม่หัน
มำสักทีไปจนถึงวัด  แต่งงำนใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ ยังไม่ได้จับไม้จับมือกัน
เลย  โอ้! กำมข้ำงในมันเร่ำร้อนซะขนำดไหน  ลองคิดดู? พระพุทธเจ้ำ
ท่ำนสงสำรไหม? ท่ำนไม่สงสำร   

 

พอไปถึงวัด  นันทะเธอจะบวชหรือ? ตำยแล้ว! นันทะเธอจะบวช
หรือ? ดว้ยควำมเคำรพ  ด้วยควำมเกรง  ย ำเกรงพ่ีชำย  พระเจ้ำขำ้  ตำย
แล้ว  พระเจ้ำข้ำแต่ปำกเท่ำน้ันแหละนะ  แต่ใจอยู่กับนำงนู้นนะ  นำงที่
แต่งงำนกันใหม่ๆ คิดดูเถอะหัวใจของเรำของท่ำน  พระพุทธเจ้ำท่ำนให้
ควำมส ำคัญไหม? พระพุทธเจ้ำท่ำนถอืว่ำทรมำนไหม? พระพุทธเจ้ำท่ำน
สงสำรไหม? ถ้ำไม่เอำ  ถ้ำไม่ตีไอ้ตอนเหล็กร้อนๆ เอำไม่ได้เลยนะน่ัน  ตี
ไม่ได้แน่ต้องตีตอนเหล็กร้อนๆ  โอ๊ย! บวชไปแลว้ไม่เป็นตำอยู่ล่ะ  คิดถึง
แต่นำง  แต่งงำนใหม่ๆ แน่ะ  แหม่! อำหำรเอร็ดอร่อยคอยอยู่นะยังไม่ได้
เปิบเลยเน่ียะ  ยังไม่ได้เปิบเข้ำปำกเลยแน่ะ  ลองคิดดูสิ  พระพุทธเจ้ำ
สงสำรไหม? ท่ำนไม่สงสำรนะน่ัน  เพรำะท่ำนเห็นว่ำคุณวิเศษที่จะพึงได้
มำกกว่ำน้ันอีก  บวชแล้วไม่เป็นตำอยู่เลย  คิดถึงแต่นำงน่ันล่ะ  เออ!  
นันทะ  เป็นไงภำวนำ? ไม่เป็นภำวนำพระเจ้ำข้ำ  คิดถึงแต่นำงชนบท-
กัลยำณี  เออ! ไป  เดี๋ยวเรำจะพำไปดูนำงฟ้ำนำงสวรรค์สวยงำมกว่ำนำง
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น้ันมำกมำยมหำศำล   
 

พระพุทธเจ้ำก็พำไปเที่ยวสวรรค์ไปดูนำงฟ้ำบนสวรรค์  ก่อนจะ
ผ่ำนไปก็ผ่ำนพวกลิงพวกอะไรต่ออะไร  เห็นบอกชี้ให้นันทะดู  ผ่ำนไปก็
เห็นเทวดำเห็นเทวดำทีแรก  เป็นไงนันทะ  คนนี้เป็นไง? อู้ย! งำมมำก 
พระเจ้ำข้ำ  แล้วกับนำงชนบทกัลยำณีของเธอล่ะเป็นไง? อุ้ย! เหมือนลิง
พระเจ้ำข้ำ  แน่! เห็นมั้ย? ใจมันเปลี่ยนไปแล้ว  ใจมันเปลี่ยนไปแล้วเห็น
มั้ย? ใจมันเปลี่ยนไปแล้วด้วยอุบำยของพระพุทธเจ้ำ  ไปอีกไปอีกไปเห็น
เทวดำช้ันน้ันอีก  อู้ย! ยิ่งสวยขึน้ไปอีก  เป็นไงเทวดำช้ันน้ันเป็นไง? ย่ิงงำม  
ไปเจอที่ไหนก็ย่ิงงำม  ไปเจอที่ไหนก็ย่ิงงำม  ในที่สุดก็เธออยำกได้ไหม? 
นันทะ! เธออยำกได้เทวดำไหม? เทวดำงำมๆ ลืมแล้ว  ไอ้นำงที่แต่งงำน
ลมืแล้วนะ  จิตใจไปติดอยู่กับเทวดำงำมๆ น่ันล่ะ  เธออยำกได้ไหม?  ถ้ำ
เธออยำกได้ให้เธอต้ังใจภำวนำ  แน้! ถ้ำเธออยำกได้ให้เธอต้ังใจภำวนำ  
พระนันทะก็มำเดนิจงกรมน่ังภำวนำเพรำะอยำกได้นำงฟ้ำ   

 

ทีน้ี  พระในวัดเขำก็เลยซุบซิบกัน  เอ้! นันทะท ำไมต้ังใจภำวนำดี
เหลอืเกิน? เลยมำทรำบว่ำ  นันทะเน่ียะ  นันทะ  นันทะต้ังใจภำวนำเพรำะ
อยำกได้นำงฟ้ำเป็นก ำนัล  เป็นก ำนัล  คือ  เป็นของขวัญที่พระพุทธเจ้ำจะ
มอบให้  คนน้ันก็ซุบซิบคนน้ีก็ซุบซิบ  ซุบซิบไปซุบซิบมำเกิดควำมละอำย  
โอ๊ย! ท ำไมเรำต้องต้ังใจภำวนำเพรำะอยำกได้นำงฟ้ำล่ะ  พิจำรณำไป  
พิจำรณำเกิดควำมละอำยแก่ใจต้ังใจภำวนำมำ  ในที่สุดก็ไอ้ควำมนึกคิด
กับนำงชนบทกัลยำณีก็ขำดไปแลว้  แล้วก็กำรที่จะนกึภำวนำ  ภำวนำเพ่ือ
อยำกได้นำงฟ้ำนำงสวรรค์ก็นึกละอำยเหลือเกิน  ก็เลยย้อนมำอยู่กับ
ตัวเองต้ังใจภำวนำจริงจัง  ไมน่ำนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์   
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น่ี! อุบำยวิธีของพระพุทธเจ้ำ  ทำรุณไหม? พระพุทธเจ้ำท่ำน
ถือว่ำทำรุณไหม? ท่ำนไม่เห็นควำมส ำคัญ  ท่ำนไม่ให้ควำมส ำคัญ  
ท่ำนไม่ได้สงสำรอะไรเลยนะน่ัน  แต่เวลำนันทะได้ขึ้นมำปั๊บแล้วเป็น
อย่ำงไงล่ะ? โอ๋! ดิบดีวิเศษวิโสย่ิงกว่ำอะไร  พ้นทุกข์พ้นโทษไปได้  น่ีเรำ
พูดถึงอะไรเน่ีย? เรำพูดถึงกำรออกจำกกำม  กำรออกจำกกำมยำก  ยำก
หรือไม่ยำก  นันทะถ้ำไม่ได้พระพุทธเจ้ำ  นันทะก็จะออกไม่ได้  เห็นมั้ย? 
พระพุทธเจ้ำท่ำนออกมำคนเดยีวได้หมด  รำหุล  พิมพำ  สุทโธทนะ  เอ่อ! 
อะไรล่ะ  อะไรล่ะ  ที่เป็นแม่ของนันทะน่ะ? ปชำบดีโคตรมี  จำกน้ันพระ
ญำติพระวงศ์อะไร  ได้ไปนิพพำนตำมๆ กัน  น่ีคือวิสัยของพระพุทธเจ้ำ  
เร่ิมต้นเรำต้ังต้นที่กำยออกจำกกำม  จิตออกจำกกำม  กำยยังไม่ออก
จำกกำมพยำยำมท ำจิตให้ได้รับควำมสงบคือจิตออกจำกกำม  กำร
พัฒนำไปโดยธรรมแลว้จิตก็จะเร่ิมเป็นไป   

 

มำอยู่วัดแล้วก็ตำม  ถ้ำหำกไม่ตั้งใจท ำใจให้สงบ  มันก็ไม่
ต่ำงอะไรกับอยู่บ้ำน  พัฒนำจิตให้ไป  ไปได้ยำก  เร่ิมต้นที่ควำมสงบ  
ควำมสงบเร่ิมมี  มันจะเร่ิมมีคุณสมบัติ  พอเร่ิมมีคุณสมบัติ   มันจะเห็น
ควำมแปลกต่ำงอัศจรรย์ในจิตของเรำ   มันจะอยู่ด้วยเร่ียวแรงด้วย
ก ำลังใจด้วยพละด้วยก ำลังของตัวเอง  มันจะเร่ิมมีก ำลัง  มีก ำลังใจ  ท ำ
อยู่อย่ำงน้ีท ำไปเร่ือย  ท ำไปเร่ือย  จิตก็จะพัฒนำไปเร่ือย  พัฒนำไปเร่ือย  
ถ้ำไม่ถงึขั้นว่ำมีคุณสมบัติมำกกว่ำแลว้มันจะทิ้งอันเก่ำไม่ได ้  

 

เหมือนอย่ำงนันทะทิ้งนำงชนบทกัลยำณีไม่ได้น่ะ  แค่ไปเห็น
นำงฟ้ำช้ันต่ ำๆ ก็ทิ้งนำงนัน้แล้ว  ย่ิงไปชัน้นู้นช้ันนีพ้ระพุทธเจ้ำก็ล่อไปเร่ือย  
ลอ่ไปเร่ือย  อยำกได้ไหม? อยำกได้ๆๆ ได้ต้ังใจปฏิบัติธรรม  หวังว่ำจะได้  
เห็นมั้ย? หวังว่ำจะได้  ในที่สุดมันก็มำอยู่หมัดกับควำมละอำย  หมู่เพ่ือน
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คนน้ันก็ซุบซิบคนน้ีก็ซุบซิบ  อู้ย! ละอำยเหลือเกิน  ท ำไมเรำตอ้งมำต้ังใจ
ปฏิบัตเิพ่ือเอำนำงฟ้ำนำงสวรรค์  เลยละอำยแก่ใจเจ้ำของ  เลยเลกิ  ทำง
โน้นก็เลยเลกิคิด  ทำงน้ีก็เลยเลิกคิด  จิตมันก็เลยห่ำง  ห่ำงมำ  จิตมันก็
เลยอยู่กับธรรม  หมุนเอำกับธรรม  หมุนไปหมุนมำ  หมุนมำหมุนไปก็พ้น
ไป ได้   โอ้ ว ! ยำว . . . เ ป็ น ไ งพระ พุทธ เจ้ ำ   พระ พุทธ เจ้ ำท ำกั บ 
นันทะเน่ีย  ทำรุณไหม? กับผลที่นันทะไดรั้บ  ช่วงหลังมำน่ีถ้ำไม่ลงทุนลง
รอนถึงขนำดน้ีมันไม่ได ้ ไม่ได้  ท่ำนสงสำรที่ไหน? ท่ำนสงสำรกำมที่ไหน? 
ท่ำนไม่สงสำร  บุญของท่ำน  บุญของเรำ  บุญของท่ำน  บุญของใครก็
โน้มมำปฏิบัติเอำ  ถือเอำปฏิบัติเอำ  เอ้ำ! คืนน้ีเป็นคืนสุดท้ำยนะ  พรุ่งนี้
ได้ลำพ่ีน้องทุกคนแลว้  โอกำสหน้ำถำ้มีโอกำสก็คงได้มำพบกันใหม่ 

 

ฝรั่ง : เขำมีปัญหำที่จะต้ังสติ  เพรำะว่ำในชีวิตของฆรำวำสมีสถำนกำรณ์
บ่อยๆ ที่จะท ำพร้อมกันหลำยสิ่ง  โทรศัพท์แล้วก็คุยกับคนอื่น  ระวังจิต
มันยำก  หลวงพ่อจะแนะน ำอะไร? 

 

พระอำจำรย์บุญมี : อันน้ีทุกคนก็มีเหมือนกันล่ะ  ปัญหำนี้ถำมมำอย่ำง
นี้ถูกกับทุกคนหมดเลย  ทุกคนจะมีปัญหำเหมือนกันหมด  แต่ถ้ำจะเอำ
ปฏิบัติมำเกี่ยวข้อง  จะมีปัญหำเร่ืองเหล่ำน้ีทันที   เพรำะว่ำ  ค ำว่ำ 
ฆรำวำสหรือว่ำคฤหัสถ์  แปลว่ำ  เป็นผู้มีภำระมำก  มีกิจมำก  พะหุ-
กิจจำ  มะยัง  พะหุกะระณียำ  เป็นผู้มีกรณียะมำก  เป็นผู้มีกำรงำนมำก  
พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนให้พวกแคว้นอะไรนะ? ท่ำนเจริญมหำสติ  เรำไม่
ต้องพูดถึงมหำสติก็ได้  เรำพูดถึงข้อปฏิบัติพ้ืนๆ ธรรมดำน่ีล่ะ  เวลำเรำ
ท ำงำนแม้แตพุ่ทธทำสท่ำนก็ยังพูดเอำไว้นะ  เรำท ำงำนก็ให้เรำอยู่กับงำน  
กำรที่เรำท ำงำนแล้วเรำอยู่กับงำนเน่ียะ  ท่ำนถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติธรรม  
ไมใ่ช่มอืลำ้งจำนแตจ่ิตคิดเร่ืองอื่น  ไม่ใช่แบบน้ีอันนีไ้มใ่ช่  มือเขียนหนังสือ
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ด้วยควำมคล่อง  จิตคิดไปเร่ืองอะไรก็ไม่รู้  ท่ำนให้จิต...ท ำอะไรก็ให้จิต
อยู่กับสิ่งน้ัน  ปัดกวำดให้จติอยู่กับสิ่งเหลำ่น้ี  มีสติก ำกับอยู่กับสิ่งเหล่ำนี้  
เก็บผ้ำพับผ้ำ  ลำ้งถ้วยลำ้งจำน   

 

เรำไปดูเซน  เซนเขำท ำอำหำร  หมอเค้ำอธิบำยให้ฟังว่ำเซน
ท ำอำหำรเขำค่อยๆ ท ำ  เขำท ำให้เรำดู  หมอเขำบอกว่ำกำรที่เขำ
ท ำอำหำรเน่ียะ  เขำท ำอำหำรอยู่กับสมำธิ  มีสติรู้ทุกระยะ  ท ำได้ไหม? 
ท ำได้นะ  ท ำนู้นท ำน่ี  ท ำอะไรถ้ำเรำต้ังใจท ำเรำท ำได้  ให้เรำอยู่กับเรื่องๆ 
หน่ึง  ไมใ่ช่ว่ำกำยเรำอยู่กับเรื่องหน่ึงจิตของเรำไปอยู่กับอีกเร่ืองหน่ึง  จิต
อยู่กับเร่ืองหน่ึงกำยอยู่กับอีกเร่ืองหน่ึง  เช่น  อย่ำงเรำไปท ำงำน  เรำขับ
รถไปท ำงำนเรำก็อยู่กับรถ  เรำไปถึงงำนเรำก็จับมำเขียนมำอะไร  พอ
งำนเรำหมดช่วงเรำก็ย้อนมำอยู่ที่จติ  ต้องเข้ำใจนะ   

 

ค ำว่ำ “ย้อนมำอยู่ที่จิต” พองำนมันหมดช่วงย้อนมำอยู่ที่ตัวเรำ  
งำนมันหมดช่วงย้อนมำอยู่ที่ตัวเรำ  งำนมันหมดช่วงก็ย้อนมำอยู่ที่ตัวเรำ  
จะเดนิก็รู้ว่ำอยู่กับเดนิ  จะน่ังก็รู้อยู่กับน่ัง  จะพูดก็รู้อยู่กับพูด  ให้อยู่กับ
เร่ืองเดยีวถ้ำอยู่กับหลำยเร่ืองแลว้ผิด  กำรต้ังใจปฏิบัติธรรมจะต้องต้ังใจ
ปฏิบัตแิบบนี้  แตถ่้ำว่ำมอืท ำงำนอย่ำงหน่ึงจติลอ่งลอยไปอีกอย่ำงหน่ึง  น่ี
ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว  ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องบังคับให้อยู่กับเร่ืองเดียว  
พุทธทำสท่ำนจึงพูดว่ำกำรท ำงำนเป็นกำรปฏิบัติธรรม  เรำจะต้องเข้ำใจ
ตรงน้ี  อันน้ีเขำเรียกว่ำเจริญมหำสติ  ท ำสติก ำกับรู้ตัวทั่วพร้อมตลอด  
ให้งำนของกำยกับงำนของจิตมันสัมพันธ์กันอยู่กับเรื่องเดยีวตลอด   

 

เหมือนอย่ำงที่เรำให้เขำอยู่กับพุทโธ  ก็ให้อยู่กับพุทโธตลอด  อยู่
กับพุทโธก็คือ  จิตเป็นผู้ด ำริค ำว่ำ “พุทโธ” ก ำกับด้วยลมหำยใจเข้ำ  ลม
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หำยใจออกอยู่ตลอด  แล้วมันจะตำ่งอะไรกันกับไอ้ที่เรำลำ้งจำนกับเรำใช้
ควำมรูตั้วทั่วพร้อม  ซอยผัก  ท ำอำหำร  ต้ังอกต้ังใจท ำ  ไมใ่ช่ท ำไปแล้วก็
ซอยๆๆ จิตคิดเร่ืองอะไรก็ไม่รู้มัน  คนละเร่ืองกัน  โทรศัพท์พูดคุย  พูด
เร่ืองอะไรจิตมันก็จ่อกับเร่ืองน้ันเร่ืองเดียว  พอหมดเร่ืองน้ีปั๊บ! ก็ย้อนมำ
ที่น่ี  หมดเร่ืองน้ันปั๊บ! ก็ย้อนมำที่น่ี  คือเร่ืองที่เรำท ำแบบนี้ไม่ใช่เรำจะท ำ
ตลอดทุกระยะ  หมดช่วงปั๊บก็ย้อนมำปุ๊บ  หมดช่วงปั๊บก็ย้อนมำปุ๊บ  ไมใ่ห้
มันว่ำงงำน  เรำลองไปท ำดู 

 

ฝรั่ง : เขำถำมว่ำ “พระพุทธเจ้ำให้นันทะบวชเป็นพระด้วยเมตตำกรุณำ” 
แต่เขำสงสัยว่ำ “พระพุทธเจ้ำจะมีเมตตำกรุณำกับเจ้ำสำวด้วยหรือเปล่ำ 
เพรำะว่ำเขำเสยีสำม ี เจ้ำบ่ำว?”   

 

พระอำจำรย์บุญมี : ขึ้นช่ือว่ำ “รำคะ” พระพุทธเจ้ำท่ำนว่ำไฟ  รำคัคคิ    
รำคัคคินำ  ไฟคือรำคะ  เป็นเหตุให้เกิดไฟคือโทสะ  รำคัคคินำ  เป็นเหตุ
ให้เกิดโทสัคคินำ  มำจำกต้นตอคือโมหัคคินำ  รำคัคคินำไฟคือรำคะ   
โทสัคคินำไฟคือโทสะ  โมหัคคินำไฟคือโมหะ  เพรำะฉะน้ัน  กำรที่
ฆรำวำสแต่งงำนกันอยู่ด้วยกัน  ท่ำนก็ถือว่ำเป็นไฟ  แต่เป็นไฟอยู่ในเตำ
อยู่ในกรอบของศีล ๕ สร้ำงบำรมีด้วยกันได้ไม่เสียหำย  สร้ำงบำรมี
ดว้ยกันได ้ พอแยกกันภำวนำให้ใจสงบ  ถึงครำวที่มำจุดให้เกิดไฟก็จุดไป
ส ิ ถึงครำวดับก็ดับมันสิ  กำรที่นำงชนบทกัลยำณไีมไ่ด้มำมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับพระนันทะถึงแม้ว่ำจะแต่งงำนกันแล้วก็ตำม  ก็ถือว่ำยังไม่ได้ไปแช่ใน
ไฟในเตำ  พระพุทธเจ้ำท่ำนสงสำรนันทะด้วยสงสำรชนบทกัลยำณีด้วย  
ไม่ใช่จะสงสำรนันทะแล้วก็ร้ำยกำจกับชนบทกัลยำณี  ไม่ใช่  กำรที่ท ำให้
ไฟทั้ง ๒ กองน้ีแทนที่จะมำรวมกันเป็นกองเดียวกองใหญเ่น่ีย  ไฟก็จะเร่ิม
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มอดลงๆๆ  ไม่เสริม  ไมส่่งเสริมท่ำนเรียกว่ำไม่สง่เสริมกิเลส  ถ้ำเผื่อนำง
ชนบทกัลยำณีเห็นผลเห็นอำนิสงส์ออกบวชตำมก็ได้เป็นพระอรหันต์
เหมือนกัน   

 

เหมือนพระมหำกัสสปะกับนำงภัททกำปิลำนี  รวยมำก ๑๖ ต ำบล  
ดูแลงำน ๑๖ ต ำบล  รวยมำก  มีลูกน้องเต็มไปหมด ๑๖ ต ำบลน่ีมันน้อย
ที่ไหนละ่? แต่ละวันๆ คนน้ันรำยงำนอย่ำงนั้น  คนนีร้ำยงำนอย่ำงนี ้ คนนี้
มีปัญหำอย่ำงน้ี  คนน้ันมีปัญหำอย่ำงน้ัน  โอ๊ย! ท ำไมเรำต้องมำน่ังทุกข์
กับพวกน้ีนะ? ก็เลยพำกันสละทั้งหมดเลย  สละสมบัติทั้งหมดออกบวช  
ออกบวชทั้งผัวทั้งเมีย  ออกบวชแตไ่ม่มลีูกดว้ยกันนะ  ไมเ่คยเกี่ยวข้องกัน  
ไม่มีลูกด้วยกัน  แล้วก็มำโกนหัวให้กัน  โกนหัวให้กันแล้วก็อุทิศเป็น
นักบวชต่อพระอรหันต์ในโลกแล้วพำกันไป  ไปถึงทำงแยก ๒ แยก  นำง
ภัททกำปิลำนีก็ไปข้ำงหน่ึง  พระมหำกัสสปะก็ไปข้ำงหน่ึง  ไปก็ไปเจอ
พระพุทธเจ้ำ  ก็ไปบวช ๘ วันก็ได้เป็นพระอรหันต์  นำงภัททกำปิลำนีก็ไป
เจอส ำนักภิกษุณีก็ไปบวชไม่กี่วันก็ได้เป็นพระอรหันต์  น่ีอยู่ด้วยกันก็ได้
ประโยชน์แค่น้ันเอง  แต่ออกจำกกันแล้วได้ประโยชน์มหำศำล  เกิด
ประโยชน์อยำ่งนี้   

 

เรำต้องมองเป็นช่วง  เป็นช่วง  เป็นช่วง  เรำจะมองเป็นช่วง  เป็น
ช่วงถึงครำวที่ เรำต้องกำร  ถึงครำวที่เรำละไม่ได้เหมือนกับเรำ
ต้องกำรใช้ไฟในเตำ  เรำก็ใช้ไฟให้มันอยู่ในเตำ  แต่ถ้ำออกนอกเตำ
ทีไรเมื่อไหร่แล้วก็เหมือนสำมีภรรยำนอกใจกัน  ไฟไหม้หมดทั้งบ้ำน
ทั้งช่องสมบัติพัสถำนไหม้หมด  ลูกเต้ำหลำนเหลนวงศ์ตระกูลเศร้ำ
หมองไปตำมๆ กัน  ไฟๆ อย่ำลืมไฟ  ท่ำนให้พวกเรำภำวนำ  ภำวนำ
เพื่อดับไฟกองนี้ 
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ฝรั่ง : มีค ำถำมของคนที่ยังไมม่ีศรัทธำในพระพุทธเจ้ำ  คือเขำสงสัยว่ำ
พระพุทธเจ้ำ...? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ค ำถำมของเขำเอง  หรือค ำถำมของคนอื่น? 
 

โยมผู้หญิง : ทั้ง ๒ คนร่วมกันนะคะ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ค ำถำมของคนอื่น  หรือค ำถำมของเรำเอง? 
 

ฝรั่ง : ค ำถำมของเขำเอง 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เหรอ  ของเขำเอง  เออๆ เอำ! ลองว่ำดู 
 

ฝรั่ง : ผมแปลไม่ได้ครับ  ผมยอมแพ้  ถำมยำก  เพรำะว่ำเขำก็ยังไม่มี
ศรัทธำ  และก็ยังถือว่ำพระพุทธเจ้ำอ้ำงว่ำถือตัวตัดสินว่ำไม่ให้น้องชำย
ตัดสินใจเอง  แล้วก็ตัดสินใจแทนน้องชำย 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เรำเอำใจของเรำเทียบกับใจของพระพุทธเจ้ำไม่ได้  
เรำเทียบไม่ไดด้อก  ใจของเรำเอำไปเทียบกับพระพุทธเจ้ำ  เรำเทียบไม่ได้  
พระพุทธเจ้ำท่ำนให้ชำลที่ำนให้กัณหำสมัยเป็นเวสสันดรน่ะ  ชำลีลูกชำย
ก็ให้  กัณหำลูกสำวก็ให้  มัทรเีป็นภรรยำก็ให้ชูชก  ให้ทำนหมด  บำงคนก็
ไปต ำหนิพระเวสสันดรว่ำพระเวสสันดรไม่มีเมตตำต่อลูกต่อภรรยำ  พระ
เวสสันดรท่ำนให้ช้ำง ท่ำนให้ม้ำ ท่ำนให้ชำลี ท่ำนให้กัณหำ ท่ำนให้มัทรี  
ท่ำนบอกว่ำ “ชำลี  กัณหำ  มัทรี  ช้ำงม้ำจะไม่เป็นที่รักของท่ำนก็หำไม่  
แต่พระโพธิญำณเรำรักย่ิงกว่ำ” คนไทยฟังได้เปรียบ  พระโพธิญำณเรำ
รักย่ิงกว่ำ  ลูกก็รักเมียก็รักอะไรก็รัก  แตรั่กน้อยกว่ำพระโพธิญำณ  กำร
ที่ให้ลูกเป็นทำนให้เมียเป็นทำนน้ีเป็นปัจจัยเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้ำ   
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พอเป็นพระพุทธเจ้ำมำแล้วน่ีโปรดสำวกสำวิกำได้มำกมำย
มหำศำล  ไมใ่ช่เฉพำะ  ชำล ี กัณหำ  หรือไมใ่ช่เฉพำะพมิพำ  ไมใ่ช่เฉพำะ
รำหุล  ไม่ใช่เฉพำะพระเจ้ำสุทโธทนะ  สบืช่วงมำถึงพวกเรำทุกวันนี้  เรำ
ได้รับพลังเมตตำจำกอำนสิงส์ที่พระพุทธเจ้ำท่ำน  ท่ำนออกบ ำเพ็ญแล้ว
ก็สร้ำงบำรมีเพื่อเป็นพุทธะ  อันนี้เรำ  เรำไม่ลงใจด้วยเหตุด้วยผล
เพรำะเรำเอำใจของเรำไปเทียบกับใจพระพุทธเจ้ำ  มันไม่ได้  มัน
เทียบไม่ได้  เทียบไม่ไดด้อก  พระพุทธเจ้ำสำมำรถให้ส่ิงวัตถุเหลำ่นัน้เป็น
ทำนทั้งหมด  มัทรี  กัณหำ  ช้ำงม้ำอะไรให้วัตถุเป็นทำนทั้งหมด  แม้แต่
ใครจะมำตัดน้ิวมือของพระองค์ไปก็เอำไปเลย  แม้แต่จะมำควักเอำ
ดวงตำของพระองค์ก็เอำไปเลย  แม้แต่จะมำตัดคอของพระองค์ก็เอำไป
เลย  แม้จะมำเอำชีวิตของพระองค์ก็เอำไปเลย  เรำท ำได้ไหม? เรำท ำ
ไม่ได้  เพรำะฉะน้ัน  เรำเอำควำมคิดของเรำไปตัดสินใจแทนท่ำน
ไม่ได้  เรำเอำตัวเรำไปเทียบกับท่ำนซะก่อน  เรำไม่เป็นเหมือนท่ำน  
เรำเทียบไม่ได้   

 

แม้แต่คนที่เรำมองเห็น  เห็นๆ กันอยู่เน่ีย  บำงคนเรำท ำเหมือน
เขำไม่ได้  พระพุทธเจ้ำเป็นสัมมำสัมพุทธะ  เป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุก
อย่ำงแต่พวกเรำเนี่ย  แม้แต่วันเกิดถ้ำพ่อแม่ไม่บอก  หรือหมอไม่
บอกเรำก็ไม่รู้จัก  พระพุทธเจ้ำท่ำนรู้  ท่ำนรู้ทะลุปรุโปร่งหมด  
พระพุทธเจ้ำท่ำนไปบ้ำนน้ันๆ บ้ำนของคนน้ันๆ ไม่ต้องมีใครบอก  ไม่ต้อง
มี gps เหมือนอย่ำงทุกวันน้ี  ท่ำนไปได้เลย  ไปได้ทะลุปรุโปร่งหมด  
สัพพัญญูเพรำะท่ำนสร้ำงบำรมีมำกมำยมหำศำล  แต่มันล ำบำกฟัง  ฟัง
ไม่เหมือนคนไทย  ลองพูดแล้วถำมเขำว่ำเข้ำใจมั้ย? เฉพำะเร่ืองเดียว
ใช่มั้ยที่เขำไม่ลงใจ? ถำมดูเขำเข้ำใจมั้ย? คือ  เรำเอำเรำไปเทียบกับ
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พระพุทธเจ้ำไม่ได้  พระพุทธเจ้ำท่ำนสร้ำงบำรมีมำกมำยมหำศำล   
 

พระพุทธเจ้ำมี ๓ ประเภท  พระพุทธเจ้ำพระโคดมของเรำ
ประเภท “ปัญญำธิกะ” สร้ำงบำรมีแค่  ๔ อสงไขยแสนมหำกัป  
พระพุทธเจ้ำที่ย่ิงมำกไปกว่ำน้ันอีก “วิริยำธิกะ” สร้ำงบำรมี ๘ อสงไขย
แสนมหำกัป  สูงไปกว่ำน้ันอีก “สัทธำธกิะ” ย่ิงด้วยศรัทธำสร้ำงบำรม ี๑๖ 
อสงไขยแสนมหำกัป  อสงไขยหนึ่งๆ คือระยะเวลำที่ยำวนำนมำก  
กำรต้ังควำมปรำรถนำเน่ียะ  เรำฟังแต่ท่ำนสร้ำงบำรมีว่ำ  มัทรี  ชำลี  
กัณหำ  จะไม่เป็นที่รักของเรำก็หำไม่  แต่พระโพธิญำณเรำรักย่ิง
กว่ำ  รักเหมือนกันแต่รักพระโพธิญำณมำกกว่ำ  รักกำรที่จะบรรลุ
ธรรมมำกกว่ำ  เหมือนอยำ่งพระนันทะเน่ีย  ก็เหมือนกับดงึออกจำกกอง
ไฟ  กำรที่เรำเห็นเขำไหม้อยู่ในกองไฟแล้วยังเอำฟืนไปสุม  กับเรำไปดึง
เขำออกจำกกองไฟ  ใครมีเมตตำกว่ำ  ใครมีเมตตำกว่ำ 
 

ฝรั่ง : เขำถำมว่ำ “ดึงใครออกจำกไฟคล้ำยกับดึงออกจำกคูถ” เมื่อเช้ำ
หลวงพ่อบอกว่ำ “ถ้ำเรำพยำยำมดงึคนที่อยูใ่นหลุมคูถในอุจจำระ  เรำจะ
เหม็นดว้ย  มันยำก” เขำเข้ำใจว่ำอย่ำงน้ัน 
 

พระอำจำรย์บุญมี : คนละอย่ำงคนละเร่ือง  อันน้ัน  คือ  เขำท ำเลว
เต็มที่ของเขำ  ถ้ำใครไปช่วย  คนน้ันก็จะไม่พ้นมีเร่ืองด้วย  เพรำะฉะน้ัน
เท่ำกับคนลงในคูถ  ลงหลุมคูถแล้วก็โผล่ขึ้นมำ  ไปหยิบตรงไหนขึ้นมำ  
อันนีค้ือเป็นข้อเปรียบเทียบ  จะไปหยิบตรงไหนขึน้มำ  ก็ต้องเปื้อนมือเป็น
เร่ืองธรรมดำ  อันน้ีมันเป็นค ำเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้ำท่ำนพูดให้พระ
เทวทัต  เพรำะพระเทวทัตท ำเลวถึงขนำดน้ัน  อันนีด้ึงคนที่ดีๆ  เพ่ือให้พ้น
ดีเข้ำไปอีก  เขำดีอยู่แล้วแต่ดึงให้ดีขึ้นมำกไปกว่ำน้ันอีก  ให้เขำได้ดีขึ้น
มำกไปกว่ำน้ันอีก  ให้ถึงควำมสุขที่สูงที่สุดมำกไปกว่ำน้ันอีก   
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สำมีภรรยำต้องเอำใจกันใช่ไหม? สำมีต้องเอำใจภรรยำใช่ไหม? 
เป็นภำระไหม? ภรรยำต้องเอำใจสำมีใช่ไหม? เป็นภำระไหม? บำงคร้ัง  
บำงคร้ังเอำใจได้  บำงคร้ังเอำใจไม่ได้  เป็นทุกข์ไหม? ถ้ำเกิดสำมี  สำมี
ไปมีแฟนใหม่อย่ำงน้ีเน่ียะ  ภรรยำทุกขไ์หม? ถ้ำภรรยำไปมีแฟนใหม่  สำมี
ทุกข์ไหม? ถ้ำสำมีตำย  ภรรยำทุกข์ไหม? กำรพลัดพรำกจำกกันเน่ียทุกข์
ไหม? มีแต่ควำมทุกข์ทั้งน้ันเลย  แต่พวกเรำไม่เห็น  พวกเรำไม่เห็น  ต้อง
เอำอกเอำใจ  โอ้โห ! บำงคนเน่ียรักกันจนจะกลืนเข้ำไป  พอเวลำ 
ผิดใจกันฆ่ำได้อย่ำงสดๆ ร้อนๆ ทุกข์ไหม? ท ำให้ถึงขีดถึงขั้นท ำไม่ได้แน่ๆ 
ตกนรกช่ำงมัน  ขอให้ชนะ  ขอให้ชนะ  ขอให้ได้  แล้วท ำไมเรำจึงจะต้อง
มำแบกภำระกัน? เรำแบกภำระคนเดียวแล้วเรำยังไม่พอ  เรำยังจะต้อง
มำแบกภำระ ๒ ภำระ  มันมีส่ิงผลักดันท ำให้เรำตอ้งแบก  ตัณหำตัวเดียว  
ควำมอยำกตัวเดยีว   

 

พระพุทธเจ้ำจึงพยำยำมให้พวกเรำละตัณหำ  อันน้ันคือต้นตอ
แท้ๆ ที่มันมำใส่ให้พวกเรำมำเกี่ยวข้องกัน  มำผูกพันกันมำมัดกันมำ
เกี่ยวข้องกัน  บำงคนก็เป็นคู่บำรมีก็เสริมกันไปจนหมดภพหมดชำต ิ บำง
คนก็แตกกันกลำงคัน  บำงคน  บำงคนก็ภรรยำมีชู้  บำงคนก็สำมีมีชู้  
บำงคนก็สำมีติดเหล้ำอยู่ด้วยกันไม่ได้เน่ีย  ทุกข์ไหม?  เสร็จแล้วก็อยู่มำ
อยู่มำมีลูกมีเต้ำด้วยกัน  ต้องดูแลต้องรับผิดชอบด้วยกัน  สำรพัดทุกข์
ไหม?  มีแต่กองทุกขแ์ตเ่รำมองไมเ่ห็น   

 

วิธีที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนน้ันนะ  ท่ำนสอนให้เรำให้ทำน  เพ่ือจะ
ได้กำมที่ดีขึน้  ท่ำนสอนให้เรำรักษำศีล  เพ่ือให้ไดก้ำมที่ดีขึ้น  สำมีภรรยำ
ใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกัน  โดยไม่มีศีลไม่ซื่อตรงต่อกันและกันหำควำมสุข
ไม่ได ้ เพรำะฉะนั้น  ใครมีทำนพร้อม  มีศีลพร้อม  ตำยไปแล้วไปเกิดบน
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สวรรค์  บนน้ันมีกำมสุขเพียบพร้อมไปหมด  ใครอยำกได้กำมสุขที่
เพียบพร้อมไปหมดไปเกิดบนสวรรค์ให้ต้ังใจให้ทำนให้ต้ังใจรักษำศีล   

 

เรำจะถือศำสนำพุทธก็ตำม  ศำสนำคริสต์ก็ตำม  ศำสนำ
อิสลำมก็ตำม  เรำให้ทำน  เรำตั้งใจรักษำศีล  เรำไปเกิดบนสวรรค์
ได้เหมือนกันหมด  แต่บนสวรรค์เป็นที่รวมของกำมคุณเต็มแปล้อยู่บน
น้ัน  ช้ันจำตุมฯ  ดำวดึงส์  ยำมำ  ดุสิต  นิมมำนรดี  ปรนิมมิตวสวัตตี   
เป็นที่รวมของกำมคุณอยู่ในน้ันทั้งหมด  มันเหมำะส ำหรับพวกเรำเพลิน
ในกำมคุณ  แตพ่ระพุทธเจ้ำท่ำนสอนไม่ให้เรำเพลินในกำมคุณ  ท่ำน
สอนให้เรำเห็นโทษของกำมคุณ  ท่ำนว่ำทุกข์ทั้งหลำยทั้งปวงเกดิขึ้น
จำกกองของกำมคุณ   

 

พระพุทธเจ้ำท่ำนจึงทรงแสดงถึงกำรให้ทำนรักษำศีล  และพูดถึง
อำนิสงส์คือสวรรค์  และก็พูดถึงโทษของกำม  โทษของสวรรค์  พระพุทธเจ้ำ 
ท่ำนช้ีโทษไปที่สวรรค์  สวรรค์ ๖ ช้ันยังเป็นโทษยังมีโทษ  ยังเป็นกองกำม
คุณอยู่  เพรำะฉะน้ัน  ท่ำนจึงแสดง “อำทีนวคำถำ” โทษของกำมคุณ  
โทษของกำมคุณก็อย่ำงที่เรำพรรณนำให้ฟังน่ีล่ะ  เรำทุกข์มีลูกมีเต้ำมี
ต้องท ำงำนท ำกำรท ำนู้นท ำน้ี  ต้องเอำอกเอำใจ  ต้องผิดข้องหมองใจ  
ต้องทะเลำะเบำะแว้ง  ต้องอะไรต่ออะไรสำรพัด  น่ีคือโทษของกำมคุณ  
เมื่อท่ำนพูดถึง  เมื่อท่ำนพูดถึงโทษของกำมคุณแล้ว  ท่ำนพูดถึงอำนิสงส์
ของกำรออกจำกกำมคุณ  อำนิสงส์ของกำรออกจำกกำมคุณก็เหมือน
อย่ำงที่เรำสอนให้พยำยำมเอำใจออกจำกกำมน่ีแหละ  น่ังภำวนำให้ใจ
สงบ  ใจสงบคือใจออกจำกกำมคุณ  เสร็จแล้วท่ำนก็สรุปมำที่หลักของ
อริยสัจ ๔ คือ  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  ช้ีลึกเข้ำไปที่หัวใจ  ชี้ลึกของ
สมุทัย ช้ีลกึเข้ำไปกว่ำน้ันอีกพอแสดงจบ ได้บรรลุอรหันต์ ได้บรรลุธรรม   



193จาริกบุญ เยอรมัน

๑๑

เทียบกับพระพุทธเจ้ำไม่ได้    
 

ยกตัวอย่ำง  เช่น  อย่ำงยสกุลบุตรมีกำมสุขเต็มแปล้  พ่อแม่ท ำ
ปรำสำท ๓ หลัง  ปรำสำทฤดูหนำว  ฤดูฝน  ฤดูร้อน  ในระหว่ำงนั้น  ยส
กุลบุตรอยู่ปรำสำทฤดูฝน  ทุกวันๆ เน่ียจะดูเล่นประโคมดนตรีไปจนดึก  
แล้วก็นอนหลับ  ต่ำงคนต่ำงหลับ  บริวำรก็หลับ  ตัวเองก็หลับ  พอต่ืน
ขึ้นมำต่ำงคนต่ำงต่ืน  พอดีวันน้ันบริษัทบริวำรก็ประโคมดนตรีไป  แต่
เจ้ำของหลับต้ังแต่หัวค่ ำ  พอหลับแต่หัวค่ ำมันอิ่มก่อน  พอมันต่ืนขึ้นมำ  
ในระหว่ำงที่ยสะตื่นขึน้มำเน่ียะ  ไอ้พวกประโคมดนตรีมันก็เลยหลับ  เห็น
นอนระเกะระกะทั้งเปิดผ้ำทั้งน้ ำลำยไหลทั้งอะไรต่ออะไรสำรพัด  อู้ย ! 
ขัดข้อง  แทนที่จะเกิดก ำหนัดยินดีในรูปสตรีเหล่ำน้ัน  ขัดข้องเหลือเกิน  
อู้ย! ขัดข้องเหลอืเกิน  วุ่นวำยเหลอืเกิน  วุ่นวำยเหลอืเกิน  ที่น่ีวุ่นวำยหนอ  
ที่น่ีขัดข้องหนอ  เกิดควำมรูส้กึเหมือนเห็นศพในป่ำชำ้เกล่ือนไปหมดเลย   

 

พอดีมันเป็นเวลำใกล้สว่ำง  ไปใส่รองเท้ำได้คู่หน่ึงก็เดินอุทำน
ออกไป  วุ่นวำยหนอ  ที่น่ีวุ่นวำยหนอ  ที่น่ีขัดข้องหนอ  ที่น่ีวุ่นวำยหนอ  
ที่น่ีขัดข้องหนอ  น่ันเห็นมั้ย? ทั้งๆ ที่อยู่ท่ำมกลำงกำมน้ันน่ะ  น่ีคือบุญ
มำถึง  พอเดินไป  พระพุทธเจ้ำท่ำนก ำลังน่ังภำวนำอยู่ตอนใกล้สว่ำง  ที่
ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน  เธอจงมำที่น่ี  ที่น่ีไมวุ่่นวำย  ที่น่ีไม่ขัดข้อง  จงมำ
ที่น่ีเรำจะแสดงธรรมให้ฟัง  โอ้ว! จิตใจมันก ำลังเรียกร้องหำสิ่งที่พึงพอใจ  
พอพระพุทธเจ้ำมำขำนรับอย่ำงน้ันก็ปลื้มปีติยินดีมำก  ไปกรำบปลกๆ 
พระพุทธเจ้ำท่ำนก็เลยแสดงอนุปุพพิกถำที่เลำ่ให้ฟัง  ท่ำนแสดงเร่ืองทำน  
เร่ืองศีล  เร่ืองสวรรค์  แล้วก็เร่ืองโทษของกำมคุณ  และเร่ืองอำนิสงส์
ของกำรออกจำกกำมคุณ  เสร็จแล้วก็แสดงอริยสัจ ๔ แสดงจบ  แสดง
จบ  ได้เป็นพระโสดำบัน   

ตอนเช้ำมำ  พ่อกับแม่ไม่เห็นพำกันวิ่งตำมหำอลหม่ำน  ลูกชำย
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หำย  ตำมไปๆ พ่อไปตำมช่องทำงที่ลูกชำยไปพอดี  ไปเห็นรองเท้ำ  
รองเท้ำยสะลูกของเรำน่ี  ลูกของเรำ  เดนิไปเดินมำ  พระพุทธเจ้ำก็น่ังอยู่
กับยสะ  แต่บันดำลให้พ่อของยสะมองไม่เห็นยสะ  ให้พ่อของยสะเห็นแต่
พระพุทธเจ้ำ  ก็เลยไปกรำบ  เห็นยสะลูกชำยของเรำมั้ย? เธอจงน่ังลง  
เรำจะแสดงธรรมให้ฟัง  พระพุทธเจ้ำแสดงธรรมอนุปุพพิกถำให้พ่อฟังอีก
รอบหน่ึง  พ่อได้เป็นพระโสดำบัน  ยสะน่ังฟังด้วยกันล่ะ  น่ังฟังรอบที่ ๒ 
ได้เป็นพระอรหันต์  พระพุทธเจ้ำจงึบันดำลให้เห็นหน้ำกัน  โอ้ว! เธอจงให้
ชีวิตกับแม่ของเธอ  แม่ของเธอร้องห่มร้องไห้จะตำยตำมเพรำะลูกชำย
หำยเน่ีย  ยสะก็ดูหน้ำพระพุทธเจ้ำ  ชวนลูกชำยกลับบ้ำนบอกว่ำลูกชำย
ไมเ่หมำะที่จะไปอยู่บ้ำนแลว้  เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แลว้  เป็น
บุญเป็นคุณเป็นอำนิสงส์ของลูกแล้ว  อนุโมทนำไปกับลูก  ก็เลยนิมนต์
พระพุทธเจ้ำกับพระยสะไปฉันที่บ้ำน  ไปแสดงธรรมให้แม่ฟังเน่ียะ  ได้
แสดงตนเป็นอุบำสกอุบำสกิำคนแรก  ยสะ  น่ีคืออะไร? คือออกจำกกำม   

 

อำนิสงส์มันมีอีก  สำเหตุที่ยสะมองเห็น  นำงบ ำเรอเหล่ำน้ันดุจ
ป่ำช้ำดุจซำกศพในป่ำช้ำ  เพรำะยสกุลบุตรเคยเป็นสัปเหร่อ  เคยเห็นศพ
คนตำยเคยเป็นสัปเหร่อเคยเอำคนตำยไปเผำเคยอะไรต่ออะไร  รู้จักไหม
สัปเหร่อ? ก็เคยสลดสังเวชในระหว่ำงที่ท ำงำนสัปเหร่อ  ด้วยอำนิสงส์ที่
สลดสังเวชน้ันเอง  อำนิสงสยั์งสง่มำถึงขณะน้ีตอนนี้  มันโผลข่ึน้มำตอนนี้
เป็นเหตุให้ยสะต้องออกไป  ได้ไปฟังธรรม  ได้บรรลุ  และก็พ้นจำกกำม
คุณทั้งหลำยเหล่ำน้ีไป  น่ีคืออำนิสงส์ของกำรออกจำกกำม  ยำวมำก  
คิดแล้วพวกเรำฟังเป็นธรรมะนะ  เรำไมไ่ด้ว่ำให้กับสำมีภรรยำคนน้ันคนนี้
นะ  พวกเรำฟังเป็นธรรมะ  พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนธรรมะอย่ำงนี ้ ธรรมะ
มันมีอย่ำงน้ีธรรมะพ้ืนๆ มีทำน  มีศีล  มีภำวนำ  ทั้งหมดนี้เรำท ำเพ่ือ
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ต้องกำรให้พ้นทุกข์  น่ีขอ้ส ำคัญคือตอ้งกำรให้พ้นทุกข์   
 

นำฬิกำปลุกอันน้ีคือตีสำมคร่ึงที่เมืองไทย  ตีสำมคร่ึงที่เมืองไทย
นะเน่ียะ  ผมต้ังปลุกอย่ำงน้ีประจ ำ  ตีสำมคร่ึงเมืองไทย  น่ีเป็นเวลำลุกที่
เรำอยู่ที่โน้นตี ๔ พวกไปศำลำ  ตี ๔ จะต้องถึงศำลำ  มีมั้ย? หมดปัญหำ
แล้วใช่มั้ย? มีค ำถำมรึเปล่ำ? เอ่อ! ถ้ำไม่ถำมแล้วก็  วันนี้คืนนี้ก็เป็นคืน
สุดท้ำยแล้ว  พรุ่งน้ีเรำตอนสำยเรำก็ออกเดินทำงไปแลว้  พรุ่งนี้  ถ้ำเผื่อ
ท่ำนไหนที่ไม่มำก็ถือโอกำสลำตอนน้ีเลย  ระยะนี้เรำก็มำต้ังแต่วันที่ ๑ 
มำถึงน้ีวันที่ ๒ ก็อยู่มำเร่ือยๆ แล้วก็ไปนอนที่วัดเมตตำวิหำร ๑ คืน  แล้ว
ก็ไปนอนที่ เบอร์ลินเมื่อวำน ๑ คืน  นอกน้ันก็นอนที่ น่ีทั้งหมดพักที่ น่ี
ทั้งหมด  แต่เรำก็ไม่ลงมำพูดธรรมะอย่ำงนี้ทุกวัน  ไม่ได้ลงมำทุกวัน  
บำงคร้ังครูบำอำจำรย์เพ่ินก็อยำกให้เรำพักให้สบำยเหมือนกัน  ไปที่นู้น
มำที่น่ีไม่มีเวลำพัก  ก็ให้พัก  เรำก็พัก  แต่ก็ธรรมะที่พูดให้ควำมเข้ำใจตรง
นี้มำกมำยหลำยกัณฑ์รวมแล้ว ๑๐ กว่ำช่ัวโมงนะเน่ียะ ๑๐ กว่ำช่ัวโมง  ถำมได้ 
ทุกอย่ำงก็ตอบได้หมดเพรำะธรรมะพันกันไปหมด  มันพันกันไป
หมด  พูดไปไม่จบ  พูดไปไม่หมด  อำศัยว่ำเรำต้องกำรเข้ำใจตรงไหน
เรำก็พูด  ตอบ  บอกแนะน ำกันไป  เพ่ือประโยชน์ของพวกเรำให้พวกเรำ
ได้ยินได้ฟัง  กำรได้ยินได้ฟังภำคปฏิบัติมันเป็นปริยัติก็จริงอยู่แต่มัน
เป็นภำคปฏิบัติ  เรำได้แนวปฏิบัติ  เรำได้ข้อปฏิบัติ  เรำเอำไปถือ
ปฏิบัตแิล้วจะได้ก ำลังใจกับพวกเรำ   

 

เพรำะฉะนัน้  วันน้ีก็เห็นว่ำสมควรแก่เวลำแลว้  น่ีมันก็สิบโมงคร่ึง
แล้วเน่ียะ  สี่ทุ่มสำมสิบเอ็ดนำทีแล้ว  จะให้พรนะ  เพ่ินจะมีวิธีขอขมง 
ขอขมำอะไรตำมธรรมเนียมของเพ่ิน  เรำก็แลว้แต่หมู่จะไปเรียกตอนไหน
ก็แล้วแต่แหละ  จะพำออกไปตอนไหนก็แลว้แต่แหละ  เรำจ ำไม่ได้แหละ  
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และก็ถือโอกำสท่ำนที่ไม่มำวันพรุ่งน้ีถอืโอกำสลำตอนนีเ้ลย  มำครำวนี้ก็
มำเห็นลูกศิษย์ของอำจำรย์จัตตะมะโล  อำจำรย์แมททิโก  ท่ำนกันตะ-
ธัมโมเน่ียะ  ท่ำนรอนเน่ียะ  อยู่ดว้ยกันสองสำมองค์เน่ียะ  เห็นพวกเรำที่
เป็นลูกศิษย์ลูกหำก็ยินดพีอใจมำก  เห็นพวกเรำสนใจเร่ืองศีล  เร่ืองธรรม  
มำท ำบุญมำให้ทำนมำฟังธรรมอันไหนเป็นประโยชน์ที่ได้ยินได้ฟังเป็น
ประโยชน์  ก็เอำไปถือไปประพฤติปฏิบัติ  กำรให้ทำนก็ตำม  กำรให้ศีลก็
ตำม  กำรต้ังใจจะปฏิบัติธรรมเพ่ือให้เกิดควำมสงบ  พิจำรณำให้เกิด
ปัญญำก็ตำม  เรำจะได้ถงึควำมสุขควำมเจริญดว้ยกัน  
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 ขอขมำหลวงพ่อบุญม ี
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๘.๐๐ น. ณ วัดป่ำมุตโตทัย 

 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อยู่ ๑๕ วัน  ถ้ำจะว่ำไปเรำก็มีเวลำพักเยอะอยู่  ถ้ำ
เป็นวัดเรำนี้เวลำพัก  เวลำพักปกติของเรำคือเวลำรับแขก  นอกจำกน้ันก็
ไปธุระนู้น  ไปธุระน้ัน  ไปธุระน้ี  เรำอยู่วัด  แขกไปตลอดก็รับตลอด  
เดี๋ยวก็ ๑ รถตู้  เดี๋ยวก็ ๒ รถตู้  อ้ำว! วันน้ีเป็นวันสุดท้ำยที่เรำจะเดนิทำง  
ในระยะเวลำต่อจำกน้ีไป  ดว้ยเหตุที่พวกเรำได้มีสว่นเกี่ยวข้องกัน  ไม่ว่ำ
จะท่ำนรอน  ท่ำนแมททิโก  ท่ำนจัตตะมะโล  รวมทั้งพวกเรำอุบำสก  
อุบำสกิำ  ศิษยำนุศิษย์ของวัดน้ีมีส่วนมำเกี่ยวข้องกัน  มำถวำยกัปปิจังหัน
มำฟังเทศน์  ธรรมะของพระพุทธเจ้ำ  มีส่วนมำเกี่ยวข้องกัน  มีส่วนมำ
ผูกพันกัน   

 

เมื่อเวลำเรำมำมีควำมเกี่ยวข้องกัน  เรำก็มีภำรกิจดว้ยกัน  เวลำ
เรำจำกไปเรำก็คิดถึงกัน  และกำรขอขมำอย่ำงนี้ก็เป็นธรรมเนียมอยู่ว่ำ  
เรำไม่มีส่วนผิดข้องหมองใจแก่กันและกัน  แต่มันเป็นธรรมเนียมว่ำ  ขอ
ขมำเวลำท่ำนมำ  ขอขมำเวลำท่ำนไป  กำรขอขมำนีม้ีสว่นขอขมำเวลำมำ  
ขอขมำเวลำไป  และอีกประเภทหน่ึงคือ  ขอขมำเวลำผิด  คนผิดไปขอ
ขมำกับคนที่เห็นว่ำใหญ่กว่ำ  ผู้ใหญก่ว่ำ  แต่ลักษณะนั้นเรำไม่ใช่  เรำขอ
ขมำในลักษณะเป็นธรรมเนียมว่ำ  เวลำเรำมำ  และเวลำเรำจำกไป  ท่ำน
ถอืว่ำเป็นธรรมเนียมเป็นสริิมงคลเป็นกิริยำที่งำม  เพรำะฉะน้ัน  โอกำสน้ี  
พวกท่ำนทั้งหลำยพร้อมกันที่จะขอขมำ  ก็ถือเป็นธรรมเนียมที่เรำมำแล้ว
เรำจะไป  เรำก็ยังฝำกควำมคิดถึง  เพรำะว่ำได้มำอยู่  มำพ่ึงพำอำศัย  

๑๒.
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ได้รับควำมสะดวกสบำยได้แจกจ่ำยได้เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้ำ  
ได้รับสิ่งนู้นไปไดรั้บสิ่งน้ีไป  เรำได้รับจำกท่ำน  ท่ำนก็ได้รับจำกเรำ  โยมก็
ได้รับจำกเรำ  เรำก็ได้รับจำกโยม  ได้รับควำมช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน  มันเป็นประโยชน์แก่กันและกัน  เพรำะฉะน้ันต่อจำกไปนี้ก็ท ำไป
ตำมธรรมเนียม   
 

พระฝรั่ง : นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ (๓ 
ครั้ง) อำจำริเย  ปะมำเทนะ  ท๎วำรัตตะเยนะ  กะตัง  สัพพัง  อะปะรำธัง  
ขะมะตุ  โน  ภันเต (๓ ครัง้) 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อะหัง  ขะมำมิ  ตุม๎เหหิปิ  เม  ขะมิตัพพัง 
 

พระฝรั่ง : ขะมำมะ  ภันเต 
 

พระอำจำรย์บุญมี : เอวัง  โหตุ  เอวัง  โหตุ  เอวัง  โหตุ  โย  จะ  ปุพเพ  
ปะมัชชิต๎วำ  ปัจฉำ  โส  นัปปะมัชชะติ  โสมัง  โลกัง  ปะภำเสติ  อัพภำ  
มุตโตวะ  จันทิมำ  ยัสสะ  ปำปัง  กะตัง  กัมมัง  กุสะเลนะ  ปะหิยยะติ  
โสมัง  โลกัง  ปะภำเสติ  อัพภำ  มุตโตวะ  จันทิมำ  อะภิวำทะนะสลีิสสะ   
นิจจัง  วุฑฒำปะจำยิโน  จัตตำโร  ธัมมำ  วัฑฒันติ  อำยุ  วัณโณ  สุขัง  
พะลัง 
 

ทุกคน : สำธ ุ
 

พระอำจำรย์บุญมี : ขอขอบคุณๆ ทุกท่ำน  ทั้งครูบำอำจำรย์  ทั้งญำติ
โยมขออ ำนวยอวยชัยให้พร  ให้ต้ังใจศึกษำธรรมให้ต้ังใจปฏิบัตธิรรมให้ได้
อรรถไดธ้รรมทุกๆ ท่ำน  ทุกๆ คนเทอญ....สำธุ 
 

พระฝรั่ง : นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ (๓ 
ครั้ง) อำจำริเย  ปะมำเทนะ  ท๎วำรัตตะเยนะ  กะตัง  สัพพัง  อะปะรำธัง  
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๑. หลวงตำมหำบัว  ญำณสัมปันโน 

ขะมะตุ  โน  ภันเต (๓ ครัง้) 
 

พระฝรั่ง : อะหัง  ขะมำมิ  ตุม๎เหหิปิ  เม  ขะมิตัพพัง 
 

พระฝรั่ง : ขะมำมะ  ภันเต 
 

พระฝรั่ง : นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง   
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทำ  นัตถิ  เม  สะระณัง  
อัญญัง  ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง  เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  
โหตุ  สัพพะทำ  นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง  
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทำ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : บำงทีประชุมเร่งดว่น  ไปย่ืนหนังสือ  ช่วยกฎหมำย
เกี่ยวกับช่วยหมู่ช่วยอะไรเน่ียะ  บำงทีมำเช้ำกลับเย็น  มำเช้ำกลับเย็น  มำ
เช้ำกลับเย็น  ย่ืนหนังสือเกี่ยวกับวิทยุ  วิทยุหลวงตำ ๑๓๐ เกือบ ๑๔๐ 
สถำนี  เรำต้องดูแล  สถำนี ๑๔๐ กว่ำสถำนีนะ  เอำไปเผยแผ่หมดของ
หลวงปู่ชำ  หลวงปู่สุวัจน์  หลวงปู่สิม  หลวงปู่ฝั้น  หลวงพ่อพุธ  ครูบำ
อำจำรย์  อำจำรย์แบน  หลวงปู่แบนเงี่ยะ  เอำไปเปิดในน้ันหมด  มีของ
หลวงตำ๑ เอำเป็นหลัก  เปิดธรรมะสำยป่ำเรำ  เปิดตลอด ๑๓๘ สถำนี  
ที่น่ีก็รัฐบำลก็ไม่ใช่เขำจะให้เรำง่ำยๆ เป็นเหตุว่ำจะเรำต้องต่อสู้ทำงด้ำน
กฎหมำยบ้ำงอะไรบ้ำง   

 

เดี๋ยวน้ีเปิดไดเ้กอืบทั้งหมดแล้ว  แต่ของเรำไม่มีอยู่ในระเบียบเขำ  
ของเรำ ๑๒๐ เมตรของเขำให้มีแค่ ๖๐ เมตร  เรำก็พูดต่อรองกันล ำบำก
มำก  ก ำลังส่ง ๕๐๐ วัตต์  ของเรำมีแต่ ๑,๐๐๐ วัตต์ ๑๐,๐๐๐ วัตต์
ก ำลังส่งสูงๆ มันผิดระเบียบเขำ  เดี๋ยวนี้ทหำรอนุโลมให้เรำใช้เพรำะถือว่ำ
เป็นวิทยุเสียงธรรมเป็นวิทยุพระศำสนำ  ถ้ำเป็นวิทยุชุมชนที่อื่นเขำปิด
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หมด  เขำสั่งปิดหมด  แต่ของเรำ  เรำยังพอเปิดได้เพรำะเขำอนุโลมให้   
แตเ่รำก็ต่อสู้กันพอสมควร  ต่อสูท้ำงกฎหมำยกันน่ะ  ต่อสู้มำกพวกเรำไม่
ถอย  เพรำะหลวงตำท่ำนพำต่อสู้ต้ังแต่สมัยช่วยชำติ  ถ้ำเผื่อกฎหมำย
เล่นงำนเรำ  เรำก็ต้องต่อสู้ด ำเนินกำรทำงกฎหมำย  ไม่งั้นเรำก็ถูกเขำ
เหยียบ  เหยียบแหลกหมด   

 

วิทยุกรรมฐำน  ธรรมะกรรมฐำน  แต่ครูบำอำจำรย์ที่เอำไปเปิด
ในน้ันหลวงตำท่ำนเป็นคนเลือกนะ  หลวงตำท่ำนเป็นคนเลือก  ไม่ใช่เรำ
เลือกไปใส่สะเปะสะปะนะไม่ใช่ ๒๔ ช่ัวโมง  ทั้งวันทั้งคืน ๒๔ ช่ัวโมง  ถ้ำ
พวกเรำชอบภำวนำเน่ียะ  ฟังสนุกมำก  พระอยู่ตำมป่ำนี่ติดวิทยุหลวงตำ   
ฟัง...คือระยะหลังมำน่ีรัฐบำลเค้ำให้เอกชนคือพวกเรำน่ีมีวิทยุได้  มีวิทยุ
ได้  พวกเรำก็ขึ้นๆๆๆ พวกเรำมีแต่ควักกระเป๋ำนะ  จ่ำยกับจ่ำย  จ่ำยกับ
จ่ำย  ลูกศิษย์ลูกศิษย์อยู่บ้ำนน้ันขึน้  อยู่จังหวัดน้ันขึน้  คนน้ันขึ้น  เขำท ำ
เสร็จแล้วเขำถวำย  ถวำยหลวงตำ  พอหลวงตำท่ำนมรณภำพไปแลว้ 
 

พระฝรั่ง : ถวำยอะไร? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ถวำยวิทยุ  ถวำยที่ดิน  ไม่ใช่ถวำยเฉพำะวิทยุ  
ถวำยที่ดินที่วิทยุขึน้  ถวำยทั้งโฉนดที่ดิน  ถวำยทั้งเสำ  ถวำยทั้งเครื่องส่ง  
ถวำยทั้งเบย์  ถวำยเป็นสมบัติหลวงตำ  เสร็จแล้ว  ลูกศิษย์ดูแลเอง   
ค่ำไฟ  ค่ำไฟฟ้ำ  ค่ำเครื่องช ำรุด  ค่ำเครื่องเสยีหำย 
 

โยมเจ๋ง : พระอำจำรย์ครับ  ขออนุญำตให้ญำติโยมถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก
ได้มัย้ครับ? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ได้ 
 

โยมเจ๋ง : ขอเก้ำอี้ให้พระอำจำรย์ 
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พระอำจำรย์บุญมี : เอ้ยๆ แล้วเรำก็มำน่ังให้เขำถ่ำยให้ซะก่อนสิ  น่ังน่ี
มำ  เดี๋ยวให้เรโม  หรือให้เซเว่นมำถ่ำยให้  นู้นๆๆ ไปถำ่ยบนจอโน้น 
 

เสียงผู้ชำย : ชำยมำหลังสุด  ผู้หญงิอยู่หน้ำ 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ไม่ๆ เดี๋ยวเจ๋งถ่ำยด้วย  ได้เลยๆ เดี๋ยวไม่ลืม  น่ี 
ไมเคิลเอย  เรโมเอย  เซเว่นเอย  นอกน้ันจ ำชื่อไมไ่ด้  เดี๋ยวไปทัวรไ์ทยบ้ำง  
ทัวร์ไทยวัดป่ำเยอะแยะ 
 

เสียง : บังไหม? 
 

พระอำจำรย์บุญมี : แล้วท ำไมไม่เข้ำมำทั้งหมดล่ะ  อ้ำว! โชคดีมำตอนนี้
ได้รูป  ไม่ได้อะไรก็ได้แต่รูป  ธรรมะไม่เอำ  เอำแต่รูป  เรโม  เรโมโชคดี
อยู่ใกล้วัด  มำได้ทุกวัน  อยู่ใกล้วัด  มำได้ทุกวัน  ไมเคิลก็อยู่สบำย  อยู่
สองคนเน่ียะ  มำได้  โดยเฉพำะอำทิตย์หน่ึงมำไดก้ี่วัน? 
 

ไมเคิล : ปกติ  อำทิตย์ละคร้ัง 
 

พระอำจำรย์บุญมี : อำทิตย์ละคร้ัง  เช่นอย่ำงวันน้ีใช่มัย้? 
 

ไมเคิล : ใช่ครับ  ค้ำงที่น่ี 
 

พระอำจำรย์บุญมี : ปกติของเขำที่เขำมำ? 
 

เสียงฝรั่ง : วันเสำร์  ปกติวันเสำร์  ถ้ำเขำมีเวลำว่ำง  เสำร์อำทิตย์ก็
อำจจะมำค้ำงที่น่ี 
 

พระอำจำรย์บุญมี : บ้ำนปิดทิ้งเอำไว้  ที่บ้ำนเขำ  ดีล่ะ  พวกเรำโชคดี  
สะดวกสบำยที่เมืองนัน้น่ะ  โบสถ์คริสต์เยอะแยะ  แต่ครูบำอำจำรย์สำย
ป่ำเรำเนี่ยะ  ท่ำนเน้นเรื่องค ำสอน  เอำมำปฏิบัติประจ ำจิตใจของ
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เรำ  ท่ำนไม่ค่อยเน้นวัตถุธรรม  พอได้เป็นได้ไปได้ใช้ได้อยู่ได้สอย  
ศำสนธรรมไม่ใช่ศำสนวัตถุ  ศำสนธรรมคือค ำสอน  ข้อประพฤติข้อ
ปฏิบัติ  ท ำไงเรำจึงจะพ้นทุกข์ๆๆ เดี๋ยวน้ีจิตของเรำมีทุกข์  วิธีปฏิบัติ
อย่ำงไงเรำจึงจะพ้นทุกข์  น่ี...พระพุทธเจ้ำท่ำนเน้นตรงนี้  เรำจะเห็นว่ำ
พระพุทธเจ้ำท่ำนเดินอยู่ตำมป่ำตำมเขำ  อยู่ตำมป่ำประสูติในป่ำ  
บ ำเพ็ญในป่ำ  ตรัสรู้ธรรมในป่ำ  แสดงปฐมเทศนำในป่ำ  ปรนิพิพำน
ในป่ำ  พระพุทธเจ้ำท่ำนเน้นป่ำ  ที่จะเน้น  ที่จะเน้นอะไรหนักๆ ที่จะให้
เรำท ำหนักย่ิงใหญอ่ะไรเหมือนอย่ำงที่คริสต์เขำท ำ  ท่ำนไม่เน้น  ก็เลยไม่
ค่อยมี  ไม่เน้นเกี่ยวกับวัตถุ  ท่ำนเน้นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ  ข้อประพฤติ
ปฏิบัติ  ครูบำอำจำรย์ของเรำตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นมำ  ท่ำนก็เน้น
เดินอยู่ตำมป่ำตำมเขำตำมถ้ ำ  เน้นข้อปฏิบัติอย่ำงไรจะพ้นทุกข์ๆ 
แต่พวกเรำจ ำเป็นต้องมีวัดมีอะไร  ก็ต้องมีที่อยู่ที่อำศัยเป็นเร่ืองธรรมดำ  
ท ำพอได้อยูไ่ด้ใช้ไดส้อย   
 

แต่ด้วยเห็นบุญเห็นคุณ  ลูกศิษย์ลูกหำพุทธศำสนิกชนเห็นบุญ
เห็นคุณ  ครูบำอำจำรย์องค์น้ันอยู่ที่น้ันองค์น้ีอยู่ที่น่ี  แล้วก็อยำกสร้ำง
เจดีย์  เป็นเหตุให้ต้องได้ท ำได้สร้ำงเจดย์ี  เพ่ือบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ
เพ่ือบรรจุอัฐิธำตุของครูบำอำจำรย์  เดี๋ยวน้ีเมืองไทยเจดีย์ขึ้นเยอะเลย  
เจดีย์  เพรำะฉะน้ัน  เจดีย์เอยอะไรต่ออะไรเอย  ถ้ำเกี่ยวข้องกับผู้หลัก
ผู้ใหญ ่ เขำท ำอะไรเขำจะตอ้งย่ิงใหญ ่ เพรำะฉะนัน้จะต้องมีวัตถุที่มีรำคำ
แพงๆ ของที่เป็นวัตถุที่มีควำมส ำคัญ  เป็นสัญลักษณ์เป็นอนุสรณ์  เป็น
สัญลักษณ์เป็นอนุสรณ์  เจดย์ีขึ้นปั๊บ! ชำวพุทธเห็นไม่ต้องมีคนมำอธิบำย
เข้ำใจเลย  เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เขำท ำพระ  พระพุทธรูปใหญ่ๆ  องค์ใหญ่ๆ ถอื
ว่ำเป็นเจดีย์ส ำหรับเป็นที่ระลึกที่กรำบไหว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ำ  พระ
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ธรรม  พระสงฆ์  เห็นปั๊บ! ไม่ต้องมีคนมำอธิบำย  ชำวพุทธเข้ำใจทันที  
เห็นปั๊บ! เข้ำใจทันที  ก็เลยเป็นวัตถุศำสนำที่มคีวำมส ำคัญ   

 

น่ีวัตถุศำสนำก็เลยเร่ิมมีขึ้น  เรำก็ดูต้ังแต่สมัยพุทธกำลมำน่ะ
พระพุทธเจ้ำประสูติตรงน้ัน  ตรัสรู้ตรงนี้  แสดงธรรมตรงน้ัน  นิพพำน
ตรงน้ัน  อโศกมหำรำชก็ไปเอำศิลำ  เสำศิลำ  เสำอินทขิล  เสำศิลำไปฝัง
ไว้เป็นสัญลักษณ์  เป็นสัญลักษณ์  เป็นสัญลักษณ์  พวกเรำก็เลยได้รู้  น่ี
มันก็เป็นวัตถุศำสนำ  เดี๋ยวน้ีก็ไปกรำบไปไหว้ที่ประเทศอินเดียกัน  
ศำสนำขยำยมำทำงศรีลังกำเอย  ขยำยมำทำงพม่ำเอย  ขยับขยำยมำ
ทำงเมืองไทยเอย  เรำไปมองเห็นวัตถุศำสนำก็เป็นเคร่ืองระลึกว่ำ  โอ้ ! 
พุทธศำสนำเจริญตรงน้ีๆๆ ชำวพุทธมีตรงน้ีๆๆ เหมือนชำวคริสต์น่ันล่ะ  
ชำวครสิต์เขำอยู่ที่ไหนก็มีโบสถ์ส ำหรับประกอบศำสนกิจ  มุสลมิเขำอยู่ที่
ไหนก็มีโบสถส์ ำหรับประกอบศำสนกิจ  ของเรำก็เช่นเดยีวกัน   

 

ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำเน่ียะ  ท่ำนสอนให้ก ำจัดทุกข์แบบสดๆ 
ร้อนๆ เลย  เจอเดี๋ยวน้ี  หยุดเดี๋ยวน้ี  ก ำจัดทุกข์เดี๋ยวนี้  เพรำะฉะนั้น  
ท่ำนชี้ไปที่อริยสัจ ๔  ทุกข์  สมุทัย  เห็นทุกข์ปั๊บ! ย้อนไปดูสมุทัย
เพื่อจะแก้มัน  เห็นทุกข์ปั๊บ! ย้อนไปดูสมุทัยเพื่อที่จะแก้มัน  สมุทัย
เกิดที่นี่อยู่ที่นี่  ทุกข์ก็เกิดที่นี่อยู่ที่นี่  ย้อนมำดูกิเลสตัณหำอยู่ที่นี่  
ดับทุกข์ที่นี่  สดๆ ร้อนๆ ไม่ต้องไปคอยชำติหน้ำ  ไม่ต้องไปคอยภพ
หน้ำ  นี่ท่ำนเน้นให้แก้ทุกข์ในปัจจุบัน  ทุกข์ให้แก้ในปัจจุบันเนี่ยะ  
แตว่่ำกำรให้ทำน  แก้ทุกข์ในปัจจุบันดว้ย  มีผลสืบชว่งไปข้ำงหน้ำดว้ย  มี
ผลมอีำนิสงส์  ให้รักษำศีล  แก้ทุกขใ์นปัจจุบันดว้ย  แล้วก็มีผลมีอำนสิงส์
ให้เรำได้ในโอกำสต่อๆ ไปด้วย   
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 พระอำจำรย์บุญมี  ธมฺมรโต  

 

สมำธิกับปัญญำ  สมำธิกับปัญญำแก้ทุกข์ในปัจจุบันดว้ย  และก็
มีวิบำก  มีวิบำกสะสมไปข้ำงหน้ำอีกด้วย  ทั้งทำน  ศีล  สมำธิ  ปัญญำ  
มันเป็นวิธกีำรระงับดับทุกขใ์นปัจจุบันดว้ย  มีวิบำกสง่ต่อๆๆๆ ไปด้วย  จน
ได้มรรคได้ผลสมบูรณ์เต็มที่  พ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏสงสำรน่ันล่ะถึงที่สุด  
แต่ละขั้นแต่ละตอนก็คือพยำยำมปฏิบัติรักษำจิตของเรำ  แก้ทุกข์ไป
เร่ือยๆๆๆ ไป...ไปจนสุดจนหมด  แก้เดี๋ยวน้ี  พ้นเดี๋ยวนี้  ชะงักเดี๋ยวนี้  แต่
มีวิบำกสง่ต่อไปอีกถ้ำหำกยังไมสุ่ด   

 

อำนิสงส์  อำนิสงส์ในภพหน้ำ  อำนิสงสใ์นภพหน้ำ  เรำหวังก็ได้  
เรำไม่หวังก็ได้  แต่ขอให้เรำท ำให้เกิดผลในปัจจุบันแก้ทุกข์ในปัจจุบัน  
สว่นอำนิสงส์ที่เรำจะพึงได้ในภพหน้ำ  เรำท ำดกี็ต้องได้ดเีต็มที่  ถ้ำเรำท ำ
ไม่ดีถึงเรำไม่หวังก็ตำม  เรำก็ต้องได้รับผลไม่ดีเต็มที่เหมือนกัน  น่ีคือผล
ของกำรท ำดีท ำไม่ดีมีผลในปัจจุบันด้วย  มีผลสืบเน่ืองต่อไปอีกด้วย  
เพรำะฉะนัน้  ผลของกำรปฏิบัติพระศำสนำก็คือ  มำปฏิบัติมำรักษำจิตใจ
ของเรำเอง  ได้ผลทุกวัน  ได้ผลทุกวัน  ไดรั้บผลทุกวัน  ไดป้ระสบผลทุก
วัน  ไมใ่ช่ว่ำท ำเดี๋ยวนี้  ค่อยไปรับปีหน้ำชำตหิน้ำไม่ใช่  รับเดี๋ยวนี้   

 

ธรรมะวิธีกำรทั้งหมดน้ีเป็นของพระพุทธเจ้ำ  พระพุทธเจ้ำกว่ำ
ท่ำนจะพิสูจน์จนได้ผลมำเต็มที่  อู้ย! ท่ำนต้องใช้เวลำมำกมำยเน่ินนำน  
พวกเรำที่เป็นสำวกอยู่เบือ้งหลัง  ศึกษำเบื้องหลัง  ประพฤติปฏิบัติไดต้ำม
พระองค์  คือหมำยควำมว่ำ  เรำเข้ำถึงธรรม  พอเรำเข้ำถึงธรรมแล้ว  
เรำก็รู้เห็นเข้ำใจเหมือนอย่ำงพระพุทธเจ้ำ  ถ้ำเรำตั้งอกตั้งใจท ำ  ไม่มี
ขีดคั่นจ ำกัดไม่จ ำกัดว่ำจะต้องเป็นพระสงฆ์  ไม่จ ำกัดว่ำจะต้องเป็น
ผู้ชำย  ต้องเป็นผู้หญิง  ไม่จ ำกัดว่ำจะต้องเป็นคนทุกข์  คนยำก  คน
จน  คนมีควำมรู้  คนโง่  คนฉลำด  คนมียศถำบรรดำศักดิ์  ทุกชำติ



205จาริกบุญ เยอรมัน

๑๒

ขอขมำหลวงพ่อบุญมี    
 

ชั้นวรรณะ  ใครตั้งใจปฏิบัติรักษำ  ผลรำยได้จะเป็นของคนๆ นั้น
เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ในหัวใจในปัจจุบันนั้นด้วย  และก็สืบต่อไป
ข้ำงหน้ำอีกด้วย   

 

จึงยินดพีอใจที่ครูบำอำจำรย์หมู่เพ่ือนนิมนต์มำมีส่วนได้พูดได้คุย
ธรรมะสูก่ันฟัง  ได้เห็นพวกเรำสนใจรักษำศีล  ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม
มำบ ำเพ็ญศำสนกิจเพ่ือหัวใจของเรำ  ของเรำ  หลวงพ่ออนุโมทนำกับ
ทุกๆ ท่ำน  กับทุกๆ คน  ครำวน้ีระยะน้ีถือโอกำสลำไปก่อน  ครำวหน้ำ
พบกันใหม่ที่น่ีก็ไดท้ี่เมืองไทยก็ได ้ ขอมอบกุฏิ  กุฏังที่พักอำศัยให้หมู่เพื่อน
ดูแลใช้สอยต่อ  เจริญอำยุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง  ไมเคิลอยู่น่ีสบำย  ที่
บ้ำน  ที่บ้ำนที่น่ังภำวนำห้องพระอย่ำงดีเน่ียะ  อยู่สองคนมีห้องพระ  น่ัง
ภำวนำอย่ำงดีเนี่ยะ  ต้ังใจท ำพวกเรำมีหวัง  ท ำให้มันได้ในปัจจุบันเน่ียะ   
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วัชรธรรมสถาน vacharadham

     วัชรธรรมสถานเป็นสถานปฏิบัติธรรมท่ีได้จัดสร้างข้ึนสำาหรับผู้สนใจใน

แนวทางการปฏิบัติธรรมสายพระป่ากรรมฐานเริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2539 

โดยมุ่งท่ีจะส่งเสริมการอบรมปฏิบัติธรรมแก่บุคคลท่ัวไป ให้เข้าใจหลักธรรม

คำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มูลนิธิดวงแก้วจึงได้พัฒนาให้ 

เป็นธรรมสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของพ่อแม่ครู 

อาจารย์สายหลวงปู่ม่ันภูริทัตโต โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว 

ได้เมตตามาเปิดให้เม่ือ 25 ธันวาคม พ.ศ.2545 และมารับผ้าป่าช่วยชาติ 

อีกคร้ัง เม่ือ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2550 คณะกรรมการมูลนิธิดวงแก้วจึงได้ 

กราบถวายวัชรธรรมสถานแห่งน้ีแด่องค์ท่าน เม่ือ 25 กันยายน พ.ศ.2552 

แนวทางการจัดอบรมปกติคร้ังละ 3-5 วัน (ศุกร์-อาทิตย์) ทุกๆ เดือนๆ ละ 

1-2 ครั้ง โดยกราบอาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายพระป่ากรรมฐาน

ท่ัวประเทศมาให้การอบรม และระหว่างไม่มีการอบรม ก็เปิดให้ผู้ท่ีผ่านการ

อบรมมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง จะสามารถสมัครเข้ามาใช้สถานที่เพื่อการ

ปฏิบัติเดี่ยวได้ครั้งละไม่เกิน 7-10 วันพระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านการรับรองจาก 

ครูจารย์จะได้อยู่ไม่เกิน 1 เดือน ยกเว้นจำาพรรษาไม่เกิน 4 เดือน การเข้าปฏิบัติ

เด่ียวแต่ละคร้ัง จะรับเข้าปฏิบัติไม่เกิน 10 คน ในเวลาเดียวกัน และไม่รับ 

การเข้าปฏิบัติเป็นคณะ พระภิกษุสงฆ์ ท่ีพ่อแม่ครูอาจารย์ส่งมาดูแล สามารถ 

อยู่ได้ตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์พิจารณาเห็นควร ทั้งนี้ผู้เข้าปฏิบัติจะต้องรักษา 

ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่รบกวนผู้ปฏิบัติท่านอ่ืนไม่ว่ากรณี

ใดๆ
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ตารางอบรมปฏิบัติธรรมณวัชรธรรมสถานใน ปี ๒๕๖๐

07 มกราคม พิธีบูชาคุณแผ่นดิน วัชรธรรมสถาน

17-19 กุมภาพันธ์ พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

24-26 มีนาคม พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

พระอาจารย์มหาจักรายุทธ สัมปัตโต

วัดป่าหนองไผ่

วัดป่าโนนขุมเงิน

28-30 เมษายน พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมฯ

5-6-7 พฤษภาคม พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต

พิธีบูชา/อัญเชิญพระธาตุ

วัดป่าศรัทธาถวาย

23-25มิถุนายน พระอาจารย์สมหมาย อตฺตมโน วัดป่าสันติกาวาส

21-23 กรกฎาคม พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

พระอาจารย์มหาจักรายุทธ

วัดป่าหนองไผ่

วัดป่าโนนขุมเงิน

18-20 สิงหาคม พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

1-2-3 กันยายน อจ. พญ. อมรา มลิลา วัชรธรรมสถาน

21-22-23 ตุลาคม พิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ วัดป่าบัวแก้วฯ

24-27 พฤศจิกายน พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมฯ

15-17 ธันวาคม พระอาจารย์อุเทนกัลยาโล วัดป่ามณีรัตน์

**ผู้มีปัญหาธรรมะด้านการปฏิบัติกรุณาสอบถามได้ทาง

FBของมูลนิธิ/วัชรธรรมสถานจะมีผู้รู้และครูบาอาจารย์ช่วยตอบคำาถามนั้นให้ครับ** 
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แผนที่การเดินทางไปวัชรธรรมสถาน

สมัครอบรมที่ : www.vacharadham.com

ติดต่อสอบถาม : vacharadham@gmail.com

สนับสนุนกิจกรรมและร่วมทำาบุญ :

ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีวัชรธรรมสถาน

เลขที่บัญชี : 040-2-33624-2

โทรสาร : 02-753-9603
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โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช

พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

หลักการและเหตุผล

 1. ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ

สังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่มีต่อมูลนิธิดวงแก้ว ที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตา

กรุณารับมูลนิธิดวงแก้วไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 และได้ประทานการ

สนับสนุนช่วยเหลือ และคำาแนะนำาอันทรงคุณค่าย่ิงเสมอมา

 2. เพ่ือแสดงความกตัญญูต่อพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงทำานุบำารุง 

พระพุทธศาสนา และกิจการทางสาธารณกุศลต่างๆ ตลอดพระชันษาของท่านเจ้าพระคุณ 

สมเด็จฯ น้ัน เป็นช่วงชีวิตแห่งการทำางาน และสร้างผลงาน ซ่ึงอาจประมวลกล่าว ได้เป็น

ด้านๆ  คือ  ด้านการศึกษา   ด้านการปกครอง  ด้านการส่ังสอนเผยแผ่  ด้านการก่อสร้าง

ปฏิสังขรณ์ และด้านการ สาธารณสงเคราะห์

การดำาเนินการ ตามโครงการ

 1. จัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์”

  ณ วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์  จ.กาญจนบุรี

 2. จัดสร้างอาคาร “ญาณสังวรานุสรณ์” ให้เป็นศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุฯ 

  ให้กับ กรมแพทย์ทหารเรือ 

 3. จัดสร้างวัดไทย “รัตนประทีป” ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี

 4. จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ

 5. จัดสร้างรูปจำาลองของพระองค์ท่านประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ฯ

 6. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตลอดปี 2559-60
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ผลการดำาเนินงานตามโครงการ 

 1. จะได้ช่วยปลูกจิตสำานึกร่วมกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้ชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นเป็น

แนวทางในการดำาเนินชีวิตสืบไป

 2. ได้อาคารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชนท่ัวไป  ตามแนวทางท่ีท่านเจ้า

พระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงกระทำาเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชันษาของพระองค์ท่าน

 3. เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  ในความเมตตา

ของพระองค์ท่านต่อมูลนิธิดวงแก้ว

 4. ระยะเวลาในการดำาเนินการ

  ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ. 2560

  งบประมาณในการดำาเนินการเบื้องต้น 50 ล้านบาท

  * ผู้บริจาคร่วมโครงการ  ตั้งแต่  1,000 บาท และ 10,000 บาท

   มีของที่ระลึกมอบให้   

  * ผู้ร่วมเทิดพระเกียรติฯ   ตั้งแต่ 100,000 บาท  จะได้จารึก 

   ชื่อท่านไว้เป็นอนุสรณ์

ประธานโครงการ 

ฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต 

 พระอาจารย์สมบัติ ชาครธัมโม

ฝ่ายฆราวาส   พล.ร.ต. ทพญ. สพฤดี อุดหนุน 

 พล.ร.ต.นพ.ดร. ปิโยรส ปรียานนท์

ที่ปรึกษาโครงการ

 วัดบวรนิเวศวิหาร วัดป่าบ้านตาด

 วัดป่าศรัทธาถวาย วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

 สมาคมองค์กรพระพุทธศาสนาฯ กรมแพทย์ทหารเรือ

 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำาฮังการี 

 บริษัททางด่วนกรุงเทพ จำากัด
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คณะกรรมการที่ปรึกษา

 พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ

 ท่านทูต ขันธ์ทอง อูนากูล Dr. Hiroyuki  Yonemitu

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ 

 วัชรธรรมสถาน ของหลวงตาพระมหาบัว

1. พระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์”  

(ขนาดฐาน ประมาณ 40x40 เมตร สูง 29 เมตร) กำาหนดเบื้องต้นจะมีพิธียกยอดเจดีย์ 

ใน วันที่ 24 ตุลาคม 2559 งบประมาณ 40 ล้านบาท

2. อาคารศูนย์ดูแลและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ  “ญาณสังวรานุสรณ์”

ที่จะจัดสร้างถวาย ตามโครงการ งบประมาณ 5 ล้านบาท สร้างมอบให้ กรมแพทย์

ทหารเรือ
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3. วัดไทยรัตนประทีป ณ กรุงบูดาเปสต์

 วัดไทยฮังการี ปัจจุบัน (2558) เช่าห้องพักเล็กๆ อยู่ในตึกซ่ึงไม่ค่อยสะดวกนัก 

มูลนิธิดวงแก้วฯ จึงดำาริจะซ้ือบ้านท่ีมีพ้ืนท่ีเป็นวัดได ท่านทูต ขันธ์ทอง ได้ให้ท่านอุปทูต 

ต่อ ดูแลหาบ้านให้แล้ว เป็นบ้านสองหลังในพื้นที่ 200 ตรว. มีสนามพอจอดรถได้ 

ประมาณ 10 คัน ราคาอยู่ที่ 38 ล้านโฟริน ประมาณ 4.5 ล้านบาท และคงต้องปรับปรุง

สภาพอีกประมาณ 1 ล้านบาทเพื่อทำาให้เป็นวัดไทย “รัตนประทีป” ตามโครงการเทิด

พระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ พิธีเปิดวัดในวันที่ 11 มิถุนายน ปี 2559 (งบประมาณ 

5 ล้านบาท)

การร่วมอนุโมทนาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ของมูลนิธิดวงแก้ว

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 1. เช็คหรือธนาณัติ

  สั่งจ่ายมูลนิธิดวงแก้วฯ (ปณ.สมุทรปราการ)

  จ่าหน้าซองถึง  มูลนิธิดวงแก้ว  (พล.ร.ต.นพ.ดร.ปิโยรส  ปรียานนท์)

  เลขที่ 1/1 ซอย23 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำา อ.เมืองสมุทรปราการ 10270

 2. โอนเงินฝาก ธ.ทหารไทย สาขาอิมพิเรีลสำาโรงบัญชี “มูลนิธิดวงแก้ว”

  บัญชีเลขที่ 082-2292876

** กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และสำาเนาใบโอนเงิน 

ทางไปรษณีย์มายังที่ทำาการมูลนิธิฯ หรือโทรสาร 0-2753-9603 หรือที่  

mail: vacharadham@gmail.com  เพื่อที่จะได้จัดส่งใบอนุโมทนาถึงท่านได้ถูกต้องโดย

รวดเร็วและสามารถตรวจสอบยอดเงินกับทางธนาคารได้ถูกต้อง
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การรับของบริจาคต่างๆ

เชิญร่วมบริจาคของให้เด็กนักเรียน/ชาวบ้าน/พระสงฆ์ในชนบท

 - หนังสือเรียน/ประกอบการเรียน-ชุดนักเรียนชั้นป.1-ป.6

 - สมุด/ปากกา/ดินสอ/ไม้บรรทัด/ยางลบ/รองเท้าถุงเท้า

 - อุปกรณ์กีฬาเช่นลูกฟุตบอลปิงปอง

 - เสื้อยืดกางเกงขาสั้น/ยาวกางเกงวอล์มกระเป๋าหนังสือ

 - เครื่องอุปโภคและบริโภค

 - แปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ยาสระผมแป้งฯ

 - ผ้าห่มเสื้อกันหนาว

 - เครื่องสังฆภัณฑ์ของสงฆ์

 - ของใช้ในการปฏิบัติธรรม

การร่วมอนุโมทนาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิดวงแก้ว

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

เชิญติดตามข่าวสารทางเฟตบุ๊คได้ที่
 FB : Page  1. Vacharadham วัชรธรรมสถาน

  2. Duangkaew Foundation มูลนิธิดวงแก้วฯ

 FB : Group-กลุ่มสาธารณะ

  1. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช-ญาณสังวร

  2. ธรรมะจากถ้ำาเต่า (หลวงพ่อบุญมีธัมมรโต)

สำาหรับผู้สนใจหนังสือธรรมะที่ลงใน FB…. 
กรุณาส่ง จม. ใส่ซองปิดแสตมป์ 15 บาท สำาหรับส่งปกติ และ 35 บาท สำาหรับ 

ลงทะเบียน  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง  ส่งมาที่  มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์

เลขที่ 1/1 ซอย23 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำา อ.เมืองสมุทรปราการ 10270

(มุมซองว่าขอหนังสือธรรม-ช่ือ..............) แล้วเราจะจัดส่งไปให้นะครับ *คนละ 1 เล่ม*
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ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 
เริ่มก่อสร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีเปิด 23 ตุลาคม 2560

 1. พระประธานสี่ทิศ 4 องค์ๆ ละ 250,000 บาท

 2. กระเบื้องปูพื้นเจดีย์     600,000 บาท

 3. สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ     400,000 บาท

 4. ซุ้มพระ 4 ซุ้ม ๆ ละ      350,000 บาท

 5. ภาพพุทธประวัติ         300,000 บาท

 6. ปิดทองรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ 4 องค์ๆ ละ  80,000 บาท

 7. ห้องน้ำา 15 ห้องๆ ละ 25,000 บาท

 8. แผ่นแกรนิตคำาสอนสมเด็จฯ รวม 44 แผ่นๆ ละ 20,000 บาท

 9. โคมไฟทางขึ้นเจดีย์ 40 ต้นๆ ละ 20,000 บาท

 10. ศิลาแลงทำากำาแพงแก้วรอบองค์เจดีย์ 200,000 บาท

 11. ป้ายองค์พระเจดีย์ 50,000 บาท

 12. ช้างทรงทางเข้าเจดีย์ 4 เชือกๆ ละ 60,000 บาท

 13. สิงห์ ทางเข้าเจดีย์ 4 ตัวๆละ 60,000 บาท

 14. ท่านเท้าจตุโลกบาล 4 องค์ๆ ละ 80,000 บาท

 15. พระเจ้าทันใจ “พระปิยะพุทธบรมไตรโลกนาถ” 250,000 บาท

 16. ระบบเครื่องเสียงภายในเจดีย์ 250,000 บาท

 17. ระบบไฟฟ้าในเจดีย์ 500,000 บาท
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ประวัติ พระอาจารย์บุญมี ธัมมฺรโต (ตระกูลรัมย์)
เจ้าอาวาส วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำาเต่า) 

ต.หนองอ้อ  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เกิด เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ บ้านสี่เหลี่ยม ต.ห้วยราช  

อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

อุปสมบท

 - ฝ่ายมหานิกายได้ ๗ พรรษา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๗

 - ฝ่ายธรรมยุต ๔๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๕๘ (ปัจจุบัน) 

  ณ วัดสุทธจินดา อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  โดยมีพระธรรมโสภณ (ปัจจุบัน) เป็นอุปัชฌาย์

  พระครูปลัดเมธาวัฒน์ เป็นกรรมวาจาจารย์ 

  พระอาจารย์เทียน โชติญาโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

  - พรรษาที่ ๑ จำาพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐาน 

  ที่ วัดสุทธจินดา

 - พรรษาที่ ๒-๔ ที่วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน อ.คำาม่วง จ.กาฬสินธุ์

 - พรรษาท่ี ๕-๑๑ ท่ีวัดป่าบ้านตาด อยู่ฝึกฝนอบรมกับ 

  หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

 - หลังจากนั้นได้กลับไปช่วยดูแลพระเณรช่วยเหลือหลวงปู่เขียน

  ที่วัดป่าบ้านโพนอีก ๖ พรรษา เนื่องจากขณะนั้นหลวงปู่เขียน

  อาพาตป่วยเป็นอัมพาต และได้ไปช่วยพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต

   บุกเบิกสร้างวัดป่าภูสังโฆ ได้ ๓ พรรษา ต่อจากนั้น หลวงตาพระมหาบัว  

  ญาณสัมปันโน ได้ให้มาช่วยก่อสร้าง และดูแลวัดป่าศรัทธาถวาย

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ๒๐ พรรษา

  ซึ่งรวมฝ่ายมหานิกาย ๗ พรรษาฝ่ายธรรมยุตกรรมฐาน ๔๐ พรรษา 

  ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี
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พระอาจารย์บุญมี ธัมมฺรโต
เจ้าอาวาส วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำาเต่า)



แลวเราก็มาปรารภวาเราเปนอยูในโลก

เราแสวงหาลาภ หายศ หาเกียรติ หาสุข

หาสรรเสริญ หาอะไรตออะไรเนี่ย

มันเทากับ  กบในกะลา  เทากับกบในกะลา

เราจะอยากรู ดีในโลกกวางเราจะตองแสวงหาธรรม

ธรรมมันเหมือนของที่มีอยู นอกกะลาทั้งหมด

เพราะฉะนั้น ผูที ่ทานติดธรรม ผูที ่มาแสวงหาธรรม

เขาถึงธรรมหมดแลวอะไรหมดแลว 

ทานทิ้งโลกหมด

“

”



มูลนิธิดวงแกวในพระสังฆราชูปถัมภ

1/1 ซอย23 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

www.duangkaew-foundation.org
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