




“เมื่อเรารู้ที่อยู่ของพระธรรม
เราก็หาพระธรรมได้ หาธรรมะได้  

เมื่อเรารู้ที่นอนของธรรม เราก็หาธรรมะได้  
เมื่อเรารู้ที่กินของธรรม เราก็หาธรรมที่กินได้  

เมื่อเรารู้ที่เดินของธรรม เราก็หาที่เดินของธรรมได”้

๏ ธรรมเทศนายามเช้า เรื่อง “ที่ใดขาดแคลนที่นั้นอุดมด้วยธรรม”  
ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  

 ๏ ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ 
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“...สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก ย่อมเป็นของควรแก่การ
รักษาบำรุง แต่สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก ถึงแม้จะเป็น

ของที่ควรรักษาบำรุงก็ตาม ก็ไม่เท่ากับการรักษาใจ
ของตัวเราเอง เพราะจิตใจเป็นสมบัติของเรา เป็นของควร
รักษา ควรบำรุงมากยิ่งกว่าสมบัติใดๆ ในโลก เพราะสมบัติ
ใดๆ ในโลกย่อมมีค่าได้ก็ต่อเมื่อมีใจ ความมีใจนั่นเอง 
จึงมีทุกอย่างทั้งหมด ความไม่มีใจคือความไม่มีทุกอย่าง
เหมือนหนุ่มและสาวมีใจให้กัน ก็มีซึ่งกันและกัน ถ้าหนุ่ม
และสาวไม่มีใจให้กัน ก็ไม่มีซึ่งกันและกัน คำว่า ‘มีใจ’ 
‘ใจถึงมีกัน’ สมบัติพัสถานทั้งหลาย ข้าวของ เงินทอง 
อาคารบ้านเรือน ลูก ผัวเมีย สิ่งทั้งหมด เพราะใจของเรามี 
ถ้าใจของเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เสียแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นอะไร
กับเรา เราก็ไม่เป็นอะไรกับเขา...”

๏ งานพิธีวางศิลาฤกษ์ “เจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิรอาจ” ๏ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๏ พระธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆ  
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๏ พระธรรมเทศนา ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ ๏ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ 


“...ปัจจัยเงินทองทั้งหมดเป็นเพียงกระดาษ 

เผาก็ไหม้ไฟ แตบุ่ญนี้เผาให้วอดวายไม่ไหม้ไฟ  
เป็นของอยู่คู่กับจิต 

ตายไปแล้วไม่อยู่กับกาย แต่อยู่กับจิต 
แต่เงินทองทรัพย์สมบัติ ไหม้ไฟ วอดวาย  

ถูกโจรปล้น ถูกลักได้ ถูกโกงได้ ไม่แน่นอน  
แต่บุญในจิตในใจนี้ใครเอาไปไม่ได้ 
ทำลายไม่ได้ พระราชายึดก็ไม่ได้ 

บุญนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ซื้อขายกันก็ไม่ได้  
ได้แต่โมทนาร่วมกัน...”

๏ ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ที่อัญญาวิโมกข์ ในวันสำคัญต่างๆ 
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“...จำนวนเงินมากน้อยไม่มีความสำคัญ  
ความสำคัญอยู่ที่กำลังใจ คนเราเมื่อมีกำลังใจแล้ว  

เรื่องทรัพย์ไม่ใช่เป็นปัญหา มีบาทสิบบาทก็ทำได้  
มากพอทีเดียวสำหรับศรัทธา  

ศรัทธาเป็นของสำคัญนะ  
คนเราถ้าทำบุญแล้วไม่ศรัทธาอย่าไปทำเลย  

เพราะทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร 
ปลูกศรัทธา ความตั้งใจเป็นของสำคัญ  

เพราะเป็นการดูแลต้นทุนของตัวเอง  
แต่ถ้าขาดความศรัทธาแล้วต้นทุนก็ขาด  

หมายถึงคือบุญที่เราทำไม่คุ้มกับเงินที่เราจ่าย...”

๏ พระธรรมเทศนา ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ ๏ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ 
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“...อย่าเข้าใจว่า ‘ที่พักที่อาศัย’ มีแค่กายอย่างเดียวลูก  
 มันมีจิตด้วยนะ จิตต้องมีที่อาศัยอยู่ มันอาศัยอยู่ที่  
 ‘อิงวัตถุไม่ได้ลูก’ ของพวกนี้เป็นของค้างโลก   
 ลูกเอาไปไม่ได้ ตายแล้วเอาไปไม่ได้ลูก เอาไปไม่ได้   

 คำนี้จำไว้ ‘มัน-เอา-ไป-ไม่-ได้’เอาไว้ใช้  
 ไม่ใช่เอาไว้หลง อย่าหลงมัน มีอย่าติด อย่าติดแต่ใช้มัน  
 อย่าหลงมัน มันเอาไปไม่ได้ ของค้างโลก!!!  
 ของที่ฝังอยู่ในจิต เหมือนสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ผ้าขาว  
 มันจะติดไปตลอด เพราะมันไม่ได้ติดที่ผ้าลูก  
 มันติดที่เส้นด้าย ให้เข้าใจ ฉะนั้น สิ่งที่จะติดตัวเราไป 

 ติดใจเราไป ขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆ อย่าเป็นทุกข์เลย...”

 ๏ จีวรหลวงพ่อใส่ปะแล้วปะอีก 

๏พระธรรมเทศนาตอนหนึ่งจาก เรื่อง “เครื่องอยู่เครื่องอาศัยของจิต”  
 ณ สยามวัสดุทนไฟ SCG สระบุรี ๏๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
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“...เราเดินทุกก้าว ทุกก้าวก็คือเดินไปหาความตาย  
 เรานอนทุกชั่วโมงทุกเวลานาที เรานอนเพื่อไปหาความตาย  
 เรานั่งที่ใดก็นั่งเพื่อคืบคลานไปหาความตาย 
 พูดคุยก็พูดคุยไปสู่ความตาย รับประทานอาหาร 
 ก็ทานไปเพื่อความตาย ทุกคำก็สั้นลงๆๆ     
 เหมือนกับว่าเชือกที่มีความยาวแล้วก็ถูกตัดไปทุกวินาที  
 เหมือนหั่นผัก เหมือนหั่นแตง ซอยแตงเร็วเท่าไหร่ 
 แตงก็หมดไปจากลูกเท่านั้น เหมือนหั่นพริกซอยพริก  
 หั่นเร็วเท่าไหร่ ไวเท่าไหร่ พริกก็หมดเม็ดไวเท่านั้น  
 ชีวิตของคนและสัตว์เป็นอย่างนั้น  
 ไม่ใช่ความตายเข้ามาหาเรา    
 เราเข้าไปหาความตายต่างหาก 
 ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผู้อย่าประมาท
 ชีวิตของเราไม่เที่ยง วันนี้ พรุ่งนี้ นาทีนี้ โมงนี้ ยามนี้  
 อาจตายก็ได้ อย่าคะนองในอายุ ในวัย ในเพศ ในที่อยู่  
 ในที่อาศัย ในการสนุกสนานร่าเริงบันเทิงจนเกินประมาณ 
 ไม่รู้จักว่าท่านหัวเราะไปสู่ความตาย ยิ้มย่องไปสู่ความตาย  
 เราต้องตาย เราต้องตาย เราต้องตาย ตายแน่! ตายแน่!  
 ตายแน่! ตายแน่! ตายจริงๆ ตายจริงๆ ตายจริงๆ...”

๏ ธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆ  
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“...ได้พิจารณาอาหารว่าเป็นยา เราป่วยอยู่ คือป่วยเป็นโรคหิว
นั่นเอง โรคหิวต้องกินยาขนานเดียว ได้แก่ อาหาร ให้คิดว่า 
เรากินยารักษาโรคป่วยคือความหิว อย่าติดในรสจนเกินไป  
แต่ก็ไม่ได้ว่าทานอาหารที่ไม่อร่อยถูกปาก ก็ให้ถูกปาก แต่ก็
อย่าติดในรสของอาหารนั้น ให้พิจารณาว่าเราทานเพื่อความ 
อยู่ได ้ เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 
เพือ่ดบัทกุขเวทนาเกา่ใหห้าย ไมใ่หท้กุขเวทนาใหมเ่กดิขึน้อกี

คำว่า ‘ทุกขเวทนาใหม่’ ได้แก่ ความอิ่มจนเกินประมาณ  
แล้วถ้ามีสติปัญญาพอก็พิจารณาให้เห็นเค้าเงื่อนของมันว่า 
มันมาจากไหน มาจากของสะอาดหรือของสกปรก ไล่ไปๆ 
สุดท้ายอาหารนี้ก็สกปรก ไม่สะอาด พอเข้ามาที่กายเรา  
เคี้ยวเข้าปากยังไม่ทันกลืนก็สกปรกมากกว่าเดิมแล้ว 

สุดท้ายความสกปรกมารวมอยู่ที่ตัวเรา นี่คือให้กลับมาที่ตัว 

พิจารณาจนเห็นร่างกายนี้เป็นอสุภะ นั่นคือ
การพิจารณาอาหารเป็นลำดับไป แต่ถ้าเกดิความสลดใจมาก
ตอ้งระงบัลง เพราะไมง่ัน้เราจะทานอาหารต่อไปไม่ได้ พิจารณา
แค่เพียงพอให้เป็นเครื่องเตือนสติ ไม่หลงในการรับประทาน
อาหารเท่านั้นก่อน มีปัญญาขึ้นก็ค่อยกำหนดไป ค่อย
กำหนดไป...”

 ๏ ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ 

๏ ธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆ  
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๏ โอวาทก่อนฉันภัตตาหารเช้า ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ  
๗ มกราคม ๒๕๕๕ 

“...ถ้าเราหาจิตไม่พบ 
จะเอากัมมัฏฐานอะไรมาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์  

เพราะว่าจิตต้องตั้งอยู่บนกัมมัฏฐาน 
จะเอากัมมัฏฐานกองไหนมาตั้ง มันก็ตั้งไม่อยู่ 

ที่เป็นฆราวาสก็ตาม เป็นพระก็ตาม 
ภาวนามาหลายปีก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่เป็นประโยชน์อะไร  

สุดท้ายก็ท้อแล้วเลิกไป 
ไปมันทุกสำนัก ปฏิบัติมันทุกสาย ทำมันทุกครูอาจารย์  

สุดท้ายก็กลายเป็นบ้า เพราะอะไร 
เพราะว่าตัวเองยังหากัมมัฏฐานของตัวเองไม่เจอ 

มันเป็นอย่างนี้นะสังคม แต่แท้ที่จริง 
เราหาจิตของเราไม่เจอต่างหาก...”

๏ รูปหล่อหลวงพ่อกับผอบบรรจุเกศาหลวงพ่อ ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ 



�� ��

๏ ธรรมเทศนายามเช้า เรื่อง “อวิชชาเหตุแห่งทุกข”์
ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  

“...บางครั้งมือสะอาดแต่เป็นคนใจสกปรก  
หน้าไหว้หลังหลอก หรือเป็นคนพูดอย่างหนึ่ง ทำอย่างหนึ่ง 

กายทำอย่างหนึ่ง แต่ใจคิดอย่างหนึ่ง เรียกว่า คบไม่ได้  
นักปฏิบัติต้องพึงสังเกต กายเราบำเพ็ญเพียรอยู่  

กายเรากำลังทำความพากความเพียรอยู่ด้วยการเจริญสมาธิ 
ด้วยสองวิธี คือ นั่งสมาธิ และเดินจงกรมนั้น  

ใจของเราเป็นหน้าไหว้หลังหลอกไหม?
คิดสร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างลูก สร้างเรือน 

สร้างโลก สร้างสงสาร   
ถ้าใจของเราคิดไปอย่างนั้นแล้ว เราไม่รู้ทัน  
ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้หน้าไหว้หลังหลอก...”

 ๏ ธุดงควัตร ณ บ้านโป่งกะพ้อ จ.สระบุรี 
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๏ ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา เรื่อง “จิตอย่าทิ้งพุทโธ พุทโธให้เต็มหัวใจ” 
ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) 



“...ตั้งใจเลย มาที่นี่จะเอาพุทโธให้ได้ 
เดินไปก็พุทโธ นั่งอยู่ก็พุทโธ กินข้าวอยู่ก็พุทโธ เข้าห้องน้ำอยู่ก็พุทโธ 

พุทโธตลอด ไม่ให้ทิ้งพุทโธ ดูสิว่ามันลงหรือไม่ลง ก็ให้มันรู้ไป 
จิตนี้มันลง!! อันนี้คือเราไม่เอาจริง เขาเรียกว่าอะไร? 

นักรบดีแต่ปาก ตอนอยู่ในค่าย ‘โหย...ถือดาบเขย่าใหญ่เลย’ 
พอออกรบจริงๆ น่ะ เสียงเขาโห่มาเท่านั้นแหละ ดาบหลุดจากมือไม่รู้ตัว 

เนี่ย...พอเวลาเวทนาเกิดขึ้นก็ผวาเฮือก เผ่นแล้ว ป่าราบ ไม่เอา ไม่รบล่ะ 
ถ้าไม่รบจะได้เป็นวีรบุรุษได้อย่างไร จะเป็นนักรบผู้แกล้วกล้าได้อย่างไร 

จะเป็นทหารเอกของพระพุทธเจ้าได้อย่างไร มันเป็นไม่ได้ 
อย่างนั้นน่ะ ทำต้องทำจริงๆ ภาวนาต้องภาวนาจริงๆ 

ทำเล่นๆ ไม่ได้อะไร ไม่เกิดประโยชน์เลย...”

๏	กุฏิหลังใหม่และทางเดินจงกรม	สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติ		

	 สำนักปฏิบัติ	อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี	(วัดป่ากล้วยไม้ดิน)	
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“

กายเป็นประตูพระนิพพาน
เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 

อนาคามีก็จะมีแก่ท่านได้เพราะการพิจารณากาย 
โสดาบันก็ต้องพิจารณากาย 

สกิทา..อนาคา..ก็ต้องพิจารณากาย 
เพราะกายเป็นสิ่งที่จิตติดอยู่ หลงอยู่ ติดผูกพันอยู่ 

กายเรา กายเขา เห็นกายเขาหน้าตาดี 
สวยก็ติด รูปร่างดีก็ติด เป็นทุกข์เพราะกายกัน 

ก็ก้อนขี้ก้อนเยี่ยวทั้งนั้น 
”

๏ พระธรรมเทศนา ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ 

๏ ไม้ชำระฟันขององค์หลวงพ่อ 
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“...การรักษาจิตใจของเรานั้น พึงรู้ว่าจะรักษาอย่างไร  
 นั่นแหละ คือ ต้องมาฟังธรรม ต้องมาศึกษาธรรม  
 ต้องเข้าหาอาจารย์ธรรม และเราจะได้เป็นผู้ที่เป็นตัวธรรม  
 เดินอยู่พระธรรมก็เดินอยู่ นั่งอยู่พระธรรมก็นั่งอยู่  
 นอนอยู่พระธรรมก็นอนอยู่ พูดคุย รับทานอาหารต่างๆ  

 พระธรรมก็ทำตามนั้น เพราะตัวเราก็คือ กายก็เป็นธรรม   
 วาจาก็เป็นธรรม ใจก็เป็นธรรม เมื่อกายวาจาเป็นธรรมแล้ว   

 ก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่ากายนี้เป็น พุทโธ ธัมโม สังโฆ
 วาจานี้ก็เป็นพุทโธ ธัมโม สังโฆ ใจนี้ก็เป็นพุทโธ ธัมโม สังโฆ  
 เป็นเหมือนหมดเลย...”


๏ หลวงพ่อแสดงพระธรรมเทศนา ณ สวนธรรมอยู่เย็นเป็นสุข จ.กาญจนบุรี เมื่อพฤษภาคม ๒๕๕๔ 

๏ พระธรรมเทศนา ณ สวนธรรมอยู่เย็นเป็นสุข จ.กาญจนบุรี ๏ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



2� 2�

“...เมื่อเป็นถึงที่สุดของ พุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้ว  
กายก็นิพพาน วาจาก็นิพพาน เพราะใจนิพพาน  

นิพพาน แปลว่า ดับจากความชั่วทั้งมวล  
และไม่มีความชั่วกำเริบอีก  

กายจึงไม่มีความชั่วที่จะประกอบขึ้นมาได้อีก  
วาจาก็จะไม่ประกอบความชั่วขึ้นมาอีก  

เพราะอาศัยใจนั้นไม่ประกอบ 
ทางด้านเจตนาความชั่วนั้นอีกเลย  

จึงได้ชื่อว่า กาย วาจา ใจ นิพพาน
คือดับจากความชั่วทั้งมวลนั่นเอง...”

๏ ธรรมเทศนายามเช้า เรื่อง “ปฏิบัติตนให้งามดั่งผ้าพับไว้”
 ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  
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“...เราอย่ามานิ่งนอนใจ  
 อย่ามาสำคัญว่าเรายังไม่ตาย 
 อย่ามาห่วงสมบัติพัสถานจนเกินไป  
 ถ้าเป็นนักปฏิบัติ คำว่า “สมบัต”ิ เป็นวิบัติ  
 ใครมีสมบัติ คนนั้นก็คือวิบัติ  
 ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นผู้ไม่มีสมบัติ  
 ไม่มีอะไรเป็นของนักปฏิบัติ  
 ถึงแม้ว่าเราจะใช้สอยสิ่งใดก็ตาม  
 จิตของเรานั้นต้องเป็นจิตที่ไม่มีสมบัติ  

 มีเพียงแต่ว่า...รู้ตามความเป็นจริง
 สิ่งเหล่านี้ตายแล้วเอาไปไม่ได้  
 ยึดติดไม่ได้ ให้รู้ตามความเป็นจริง  
 ทางด้านจิตทางด้านใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  
 ไม่ใช่วัตถุหรือสิ่งภายนอกจะเป็นสิ่งสำคัญ...”

 ๏ โต๊ะแสดงธรรมประจำขององค์หลวงพ่อ ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ ๏  ธรรมเทศนายามเช้า ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  
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“...เราอยา่มานิง่นอนใจ นกัปฏบิตันิกัภาวนาทัง้หลาย
โลกมนัเปลีย่นไปเรือ่ย เปลีย่นไปเรือ่ย จติใจของเรานีส่ิ
มันถูกโลกที่เปลี่ยนไป คือ ความไม่เที่ยง ทำให้ใจ
เป็นทุกข์ เพราะเรารู้ไม่ทัน จึงจำเป็นต้องศึกษาทาง
ด้านจิตใจให้มาก รวมไปถึงพระธรรมคำสั่งสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้ไม่ประมาทกัน 
นี่ยังเป็นผู้ประมาทกันอยู่มากทีเดียว นักปฏิบัติเรา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักของเรานี้ มีความประมาท

มากทีเดียว และความประมาทนี้เป็นความ
ประมาทที่น่าเกลียดที่สุด เพราะอะไร? เราไม่รู้ตัวว่า
กิเลสนั้นกำลังแสดงหน้าแสดงตาออกมา ทำให้เกิด
ความน่าสลดสังเวชกับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย  
โดยเฉพาะเรือ่งอารมณ ์เพราะมนัแผลงออกมาเมือ่ไหร่
คำว่า ‘นักกัมมัฏฐานมันหายไปเลย’...”

 ๏ ผืนแผ่นดินแห่งอัญญาวิโมกข์ 

๏ ธรรมเทศนายามเช้า ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี  
 (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  
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“...ขอให้รักษาจิตรักษาใจของตนไว้ให้ดี อย่าให้ถูก 
 โลกธรรมทั้ง ๘ โถมซัดจนไม่รู้จะยืนได้คราวใด  

 ล้มทั้งยืน โลกธรรม ๘ นั้นคืออะไร คือ  
 ความสุขหนึ่ง ความทุกข์หนึ่ง ความมีลาภหนึ่ง  
 ความหมดลาภหนึ่ง ความสรรเสริญหนึ่ง ความ 
 นินทาหนึ่ง ความมียศหนึ่ง ความเสื่อมยศหนึ่ง  
 รวมทั้งหมดเป็น ๘ ประการ จิตใจเราต้องถูก 
 กระทบกระเทือนแน่นอน เพราะโลกนี้ประกอบ 
 ไปด้วยธรรม ๘ ประการ เราจะต้องรู้ทันด้วยการ 
 มีสติสัมปชัญญะ คราวใดเมื่อเกิดมีความสุขใจ 
 ขึ้นมา ก็อย่าให้มันเกินประมาณ เมื่อคราวใด 
 เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็อย่าให้มันเกินประมาณ  
 อย่าให้มันท่วมท้นทับหัวใจของเรา จนใจของเรา 
 ไม่สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้...”

 ๏ ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ 

๏ ธรรมเทศนายามเช้า ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  
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“...บางคนเอาอวิชชาเป็นพระนิพพานไป คือจิตสงบสงัด  
 คือปรากฏว่าไม่มีกิเลสแล้ว ละเอียด ละเมียดละไมไปหมด 
 หรือเรียกว่าจิตถึงความเป็นพระอนาคามี ก็เข้าใจว่านี่คือนิพพาน 
 ทั้งๆ อวิชชาก็ยังดำรงอยู่ไม่ได้ ขาดแหว่งไปไหน  
 ยังอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ อวิชชาไม่ถูกกำจัดเลย 
 ก็ยังเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็มี 
 ฉะนั้นนี่คือความละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ...”

๏ งานพิธีวางศิลาฤกษ์ “เจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิรอาจ” ๏ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๏ พระธรรมเทศนา ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี  
 พระราม ๒ กรุงเทพฯ 
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“...การประพฤติการปฏิบัตินั้น ก็ต้องเลือกให้ถูกต้อง 

ในเรื่องของกัมมัฏฐาน เช้าขึ้นมานี้มีกัมมัฏฐาน 
แบกออกมาจากทีพ่กัทีป่ฏบิตัขิองตนมัย้ จากบา้นเรอืนทีพ่กั 
ทีอ่าศยัของตนมัย้ ไมใ่ชม่าแตต่วัเปลา่ลอ่นจอ้น เปรยีบเสมอืน
บคุคลไมไ่ดใ้สเ่สือ้ผา้ เดนิในทีส่าธารณะ นา่เกลยีดขนาดไหน
เปน็สิง่ทีไ่มน่า่ดนูา่ชมเอาเสยีเลย บณัฑติทัง้หลายทีเ่ขาทราบ
วาระจิต เขาจะรู้ทันทีว่าบุคคลผู้นี้เปลือยเปล่า ไม่มีเสื้อผ่อน
ท่อนสไบมาเลย น่ารังเกียจอุจาดที่สุด น่าอาย คือไม่มี
กมัมฏัฐานปกคลมุจติใจมาเลยกมัมฏัฐานทัง้หลายเหมอืน
อาภรณข์องจติ ถา้จติไมม่กีมัมฏัฐาน ไมต่า่งอะไรกบัคนเดนิ
เปลือยกายล่อนจ้อนไปในที่สาธารณะทั้งหลาย...”

 ๏ ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ 

๏ ธรรมเทศนายามเช้า ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  
 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
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“...คนไม่มีกัมมัฏฐาน ไม่มีสติควบคุม ไม่ต่างกับนางโสเภณี  
 นอนถ่างขาให้คนอื่นเขาทำอยู่กลางข้างถนน เรี่ยราดทั่วไป 

ไม่ต่างกับโสเภณีนี้ คงเข้าใจด้วยว่า นักกัมมัฏฐานขาดกัมมัฏฐานไม่ได้ 
ไม่งั้นจะเรียกว่านักกัมมัฏฐานได้ยังไง ตื่นแต่เช้าขึ้นมา

หัวยังไม่ทันลุกจากหมอน มีสติรู้สึกตัว ยกกัมมัฏฐานขึ้นมา 
เดินมาพร้อมกับกัมมัฏฐาน เข้าห้องน้ำก็พร้อมกับกัมมัฏฐาน 

ทำอะไรมีกัมมัฏฐานติดตัว ตามตัวตลอด 
จนกว่าจะถึงเวลาจะหลับนอนอีกครั้งนั่นแหละ...”

 ๏ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) 

๏ธรรมเทศนายามเช้า ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  
 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
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“...น้ำคลำต้องบำบัดอย่างไรให้น้ำสะอาด ขยะมูลฝอย 
เขาทำอย่างไรให้สะอาด ไม่ใช่ของง่าย จิตนั้นสกปรกกว่า
ขยะ หมักหมมกว่าน้ำคลำเสียอีก จึงจำเป็นจะต้องขู่เข็ญ 
ตะคอกเอาเป็นเอาตายกับมัน ถ้าไม่หยุดคิด ไม่อยู่กับ 
องค์ภาวนาจะไม่ยอมเลิกรากัน เอาเป็นเอาตายกัน นั่นเป็น
นิสัยของหัวใจสิงห์คือ ‘หัวใจผู้ที่จะได้มรรคผลนิพพาน’
พวกที่ใจอ่อนแอขี้แยพวกนี้ไม่ได้อะไร เกิดมาเสียชาติเปล่า 
ตายเสียดีกว่าอย่าอยู่เลย เพราะเป็นพวกไม่เอาจริงเอาจัง 
อยู่ไปก็รกโลกหาประโยชน์มิได้เลย ถึงให้ทาน ทำความดี
สักปานใด ประโยชน์นั้นก็ไม่ถึงแห่งแดนพระนิพพาน เพราะ

เหตุแห่งว่า ตนไม่ยอมชนะใจตน ตนไม่ฝึกตน 
ตนไม่เป็นที่พึ่งแห่งตน แล้วใครจะพึ่งตนได้ แม้ตนเอง 
ยังพึ่งตนไม่ได้ จะให้ใครมาพึ่งนั้นก็เห็นจะไม่ได้เช่นเดียวกัน 
...”

๏ แสดงธรรมที่วัดอ้อมแก้ว จ.สระบุรี 

๏ พระธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆ  
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“...การนั่งนานน่ะมีประโยชน์หลายอย่าง บางทีนั่งมันปวด
ขึ้นมาถามมัน ไหนที่ว่าเป็นของเรา? ถ้ามันเป็นของเรา  
มันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร เราบังคับไม่ได้ เราฝืนไม่ได้ 
กายนี้ไม่ใช่ของเรา ปวดก็เป็นเรื่องของกาย เวทนาเป็น
อารมณ์ทุกข์ ทุกข์เพราะความปวด ให้มีสติอยู่กับจิต  

จิตอยู่กับจิต ผูกไว้อยู่อย่างเดียว กายนี้ ไม่ ใช่เรา
บางทีก็ต้องบอกเห็นมั้ยล่ะ ปวดขนาดนี้ น่าเบื่อมั้ย กายนี้
เปน็ของนา่เบือ่หนา่ย มแีตท่กุขเ์ทา่นัน้เลยกายเนีย่ มนัทรมาน
เห็นมั้ย บอกสอนตัวเองเลย เห็นมั้ย เป็นของเรามั้ย ถ้ามัน
เป็นของเราทำไมมันถึงปวดอย่างนี้ หยุดปวดไม่ได้ ห้ามไม่
ให้ปวดก็ไม่ได้ มันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอ้อนวอน
ขอร้องของใครเลย มันเป็นไปของมันเอง คอืมนัเปน็ตวัของ
มนัเอง มนัไมเ่ปน็ตวัของเรา กายนีไ้มใ่ชเ่รา กายนีเ้ปน็ของ
นา่เบือ่ นา่รำคาญ เปน็ของเนา่เปือ่ย เปน็ทกุข ์หาความสุข
ไม่ได้กายนี้ ถ้าละกายนี้เสียได้ สุขจะเกิด ละกายนี้เสียได้ 
สุขจะมา ถ้าเรายังละกายนี้ไม่ได้ สุขจะมาจากที่ไหน สุขจะมี
จากที่ไหน ไม่มีหรอก...”

๏ พระธรรมเทศนาตอนหนึ่งในเรื่อง “อย่าคุ้นเคยกับอะไรแม้แต่ตัวเอง”

๏ โคมไฟข้างศาลาอัญญาวิโมกข์ (ใช้น้ำมันไข) 
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“...นักรบทั้งนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรม ที่นั่งๆ อยู่ที่นี่เป็นนักรบ 
หรือเปล่า ไม่ใช่เจอสงครามแล้ววิ่งหนีกันหมด ดาบมันก็ 
ทิง้หมด สนมิกนิดาบหมดแลว้ ไมเ่คยมาฝกึมาซอ้มกนัเลย
เอ้า! เตรียมรบ ทหารมาปั๊บชักดาบไม่ขึ้น พอชักขึ้นมาสนิม
เต็มหมด พอทหารมาปั๊บตัวมันใหญ่ทิ้งดาบหนีเลย แหม
พอนัง่ตอนแรกจะนัง่ใหเ้ตม็ทีเ่ลย พอหลบั จติฟุง้ซา่นเทา่นัน้
มันหลุด ‘พอ’‘เลิกเหอะ’‘วันนี้ไม่ด’ี‘ฤกษ์ไม่ด’ี‘อากาศ 
ไม่เหมาะ’ ‘ไม่สัปปายะ’ ‘เมื่อเช้ากินน้อยไปหน่อย’ ‘นอน
น้อยไปนิดนึง’ ‘เดี๋ยวไปนอนก่อน ตื่นมาเดี๋ยวเต็มที่เลย’
มึงตื่นมามึงก็เหมือนเดิม...มันเป็นอย่างนี้จริงๆ ลูก พูดนี่
ไมใ่ชโ่กรธใครนะ ธรรมมนัผลติออกมาแลว้พยายามสงเคราะห์
ทุกคนนะ คือแปลให้ทุกคนเข้าใจว่า ‘นี่คือธรรมมันเป็น

อย่างนี’้ธรรมมันเกิดจากใจมันเป็นของจริง
แลว้ธรรมเนีย่เรามนัเกดิจากใจรยึงัละ่ มนัเกดิจากตำราหมด
เข้าใจหมด เข้าใจไหม ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ชีวิตเป็นทุกข์ 
รา่งกายเปน็ทกุข ์สงัขารเปน็ทกุข ์ไมเ่อาอกีแลว้ กไูมอ่ยากเกดิ
มึงก็ยังเกิดอยู่นั่นแหละ มึงไม่เห็นขันธ์ ๕ สักที เอาให้มัน
เห็นสิว่ามันเป็นยังไง...”

๏ ตอนหนึ่งของพระธรรมเทศนา เรื่อง “การปฏิบัติธรรมเป็นของประเสริฐ” 
 ณ ศูนย์พุทธศรัทธา จ.สระบุรี 


๏ ศูนย์พุทธศรัทธา จ.สระบุรี 
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“...เรามาทำให้จิตมันนิ่ง นี่มันก็เป็นของยากอยู่หรอก 
สำหรับท่านผู้ภาวนาใหม่ บางท่านผู้ภาวนาเก่าก็เป็น 
ทำเท่าไหร่มันก็ไม่นิ่ง ทำเท่าไหร่มันก็ไม่สงบให้สักที 

ความพยายามมันยังน้อยไป ความตั้งใจมันยังน้อยไป 
ความกลัวภัยมันน้อยไป ความเห็นโทษมันยังน้อยไป 

ถ้ากลัวภัยเห็นโทษจริงๆ กลัวทุกข์จริงๆ ก็ต้องกลัวขันธ์ ๕
เห็นโทษก็ต้องเห็นโทษในขันธ์ ๕ กลัวภัยก็ต้องกลัวขันธ์ ๕  

เพราะเมื่อมีขันธ์ ๕ เมื่อไหร่ มันก็มีทุกข์เมื่อนั้น...”

 ๏ กุฏิของหลวงพ่อ ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) 



สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามผลิต หรือลอกเลียนแบบ 

ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในทางการจำหน่าย หากเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน ไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด 

อิ 

ปรารภพากย์
[ เป็นการถอดเทป ] 
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