
  ติ ป โส
ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร

ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา
เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ

อิ



คณะผูจัดทํา

สํานักปฏิบัติ อัญญาวิโมกขโพธิรังษี

(วัดปากลวยไมดิน)

พิมพครั้งที่ ๑ : สิงหาคม ๒๕๕๘

จํานวน ๒,๐๐๐ เลม

ทานใดสนใจพิมพแจกเปนธรรมทาน
หรือตองการขอรับหนังสือและซีดีธรรมะ

ติดตอไดที่ คณะผูจัดทํา อัญญาวิโมกขโพธิรังษี

E-mail : VBook_ayms@hotmail.com

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเลมนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
หามคัดลอกขอความใด ๆ หรือพิมพเผยแพรบทความ
หรือจําหนายหนังสือเลมนี้โดยไมไดรับอนุญาตจาก

สํานักปฏิบัติ อัญญาวิโมกขโพธิรังษี (วัดปากลวยไมดิน)

วชิรสาสโนวาท

[ [







วชิรสาสโนวาท
แปลวา

คําสอนที่มีสาระประดุจดังเพชร

คําสอนที่มีสาระประหนึ่งสายฟาแลบ

หลวงพอเพชร  วชริมโน

สํานักปฏิบัติ อัญญาวิโมกขโพธิรังษี

(วัดปากลวยไมดิน)

บานหนองฟกทอง ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง

จังหวัดนครราชสีมา



คํานํา

 พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เปนเครื่อง

นําพาผูปฏิบัติไปสูพระรัตนตรัย คือสรณะอันสูงสุด และ

เมื่อผูใดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนสรณะ 

พรอมเห็นอริยสัจ ๔ ดวยปญญาชอบ ยอมพนจาก

ทุกขทั้งปวง ฉันใดฉันน้ัน หัวข อธรรมในหนังสือ

วชิรสาสโนวาท ที่ไดจากการรวบรวมคําสอนของพอแม

ครอูาจารยหลวงพอเพชร วชิรมโน สามารถยังประโยชน



ใหแกผูที่อานแลวนําไปพิจารณา ใครครวญ และปฏิบัติ

ตาม จนเขาถึงสัจธรรมอันประเสริฐนี้ไดเชนกัน

“ประโยคเพียงประโยคเดียวที่นําไปปฏิบัติได 

มีคากวาหนังสือทั้งเลม” ขอทานผูอานพึงนอมนําหัวขอ

ธรรมในหนังสือเลมนี้เขามาไวในใจ เพื่อยึดถือเปนหลัก

ปฏิบัติในชีวิต และถึงวิมุตติดวยประการทั้งปวง

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

คณะผูจัดทํา

อัญญาวิโมกขโพธิรังษี



“บุคคลใดมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้ว 

ย่อมเป็นผูไ้ม่ตกไปสูท่ี่ต�า่ เป็นผูท่ี้เจรญิไปสูท่ี่สงูเสมอ”







ธรรม
หัวขอ



๑

๑๒

ธรรมเปนรอย หนังสือเปนลาน
อานแลวเขาใจ แตนําไปปฏิบัติไมได

ก็ไรคา เสียเวลาทุมเท
สูธรรมแคเล็กนอย แตนําไปปฏิบัติได

แมชีวติจะไรคา กไ็ดชือ่วาถอืกอนทรพัยไวในมอื



คําสอนของพระพทุธเจา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ

ก็อยู ตรงนี้  จิตท่ีสงบ จิตท่ีว างจากการยึดติด

กับอะไรทุกอยาง ก็เปนวิมุตติ คือ แนวคําสอน

ของพระพุทธเจาท่ีเราคนหากัน จงมีใจท่ีแนวแน

ตั้งมั่น แลวเราจะเขาใจไดอยางลึกซึ้ง ไมมีโอนเอียง

เอน เอี ย ง ไป กับ กิ เลส ท่ีมากระทบใน ใจ เ ร า

ความสามัคคี ก็จะเ กิด ข้ึนในหมู คณะเ ล็ก ๆ 

จนไปถึงบานเมืองก็ไมขัดแยงกัน

๒

๑๓

ธรรมเปนรอย หนังสือเปนลาน
อานแลวเขาใจ แตนําไปปฏิบัติไมได

ก็ไรคา เสียเวลาทุมเท
สูธรรมแคเล็กนอย แตนําไปปฏิบัติได

แมชวีติจะไรคา กไ็ดชือ่วาถอืกอนทรพัยไวในมอื



การคบคนดี การคบบัณฑิต 
ไดพบพระสัจธรรมคําสอน 

ถึงแมวาเราจะไมรูเรื่องอะไรทั้งหมดก็ตาม 

แตสิ่งที่ไมเคยรูมากอนก็จะไดรู 
สิ่งที่ไมเคยเขาใจมากอนก็จะเขาใจ

๓

๑๔



“บุคคลใดมคีวามศรัทธาในพระพุทธเจาแลว 

ยอมเปนผูไมตกไปสูที่ตํ่า 
เปนผูที่เจริญไปสูที่สูงเสมอ”

๔

๑๕



ศลีเปนของสาํคญั ศลีเปนของประเสรฐิ 

เชาตื่นขึ้นมากอนจะไปประกอบอาชีพการงาน 

ขอใหทานตั้งสติ สมาทานศีลทั้ง ๕ ขอ 
ตั้งแตการไมฆาสัตว การไมลักทรัพย 
การไมผิดลูกผิดเมีย การไมพูดโกหก 
การไมดื่มของมึนเมา เราต้ังใจสมาทานศีล

วนันี ้ตลอดวนัจนถงึกลางคืน จนกวาจะรุงอรุณใหม 

วนันัน้เม่ือถงึเวลากลับบานอาบนํา้อาบทา ทานขาว 

ทาํกิจตาง ๆ  เสร็จแลว จะเขานอนพงึนอมจติประนมมือ

แลวนึกถึงศีลวันนี้วา ขอไหนบางเราพลาดไปดวย

เจตนา ถาบริสุทธิ์ดีทั้ง ๕ ขอ ใหกลาวคําวา 

๕

๑๖



สีลังเมปริสุทธัง ศีลของเราบริสุทธิ์แลวหนอ 

สีลังเมปริสุทธัง ศีลของเราบริสุทธิ์แลวหนอ

สีลังเมปริสุทธัง ศีลของเราบริสุทธิ์แลวหนอ
กลาวคําสาธุ ๓ ครั้งวา 

สาธุดแีลว สาธุประเสริฐแลว สาธุสมควรแลว

๑๗



“บุคคลใดมีกิเลสเพียงเล็กนอย...

ยอมสลัดกิเลสเล็กนอยนั้นได

จิตนั้นหลุดพนได
เพราะอาศัยไดฟงพระธรรม

และรูวา...
คุณของพระธรรมนั้นเปนอยางไร

จิตของผูนั้นยอมถึงคราวเกษม

เพราะอาศัยเกิดจากการฟงธรรมนั้น

ธรรมจึงมีคุณประโยชนอยางนี้”

๖

๑๘



๗

“การคบคน การสมาคมกับคน พระพทุธเจา 
ทานตรัสวา...เปนที่สุด เปนทั้งหมดของ
พรหมจรรย หมายถึง พรหมจรรยคือความ
บริสุทธิ์ผองแผว”

เหตใุดจงึเปนอยางนัน้ ก็เพราะวาเราปฏิบัตคินเดียว

ไมได จะตองมีหมู มีคณะ มีพวก มีพอง เพือ่จะไดมีการ

แลกเปล่ียน การสนทนา การขบคดิปญหาทางการปฏิบัติ 

หรือทางการศึกษา สิ่งใดท่ีเราไมเขาใจก็จะเขาใจ

ดวยการสนทนา พูดคุย การแลกเปล่ียนความรู  

เม่ือเราติดขัดแนวทางการปฏิบัตธิรรม กัลยาณมิตรนัน่

แหละจะเปนผู ที่ชวยใหเราคลายจากปญหานั้นได

กัลยาณมิตรจงึวาเปนท้ังหมดของพรหมจรรย นีค่อืสิง่ท่ี

เรียกวา พรหมจรรย 

๑๙



“เมตตา...
เปนของจุนโลก...

เปนของปกครองโลก...

เปนของเอื้ออํานวยตอโลก...

เปนของสูงยิ่งในโลกนี้...นั่นเอง”

๘

๒๐



มีพระธรรม ตอนหนึ่งกลาว...

“ชาตเิปนทกุข ชราเปนทกุข มรณะไดแก
ความตายเปนทกุข ความพลดัพรากเปนทกุข 
ความคับแคนใจเปนทกุข ความไมสบายกาย
ไมสบายใจเปนทกุข ความประสบกบัสิง่ไมเปน
ที่รักที่พอใจเปนทุกข ความพลัดพรากจาก
สิง่ทีรั่กทีพ่อใจเปนทกุข ความทุกขทัง้หลายเปนทกุข
ประจําขันธของสัตวโลกทั้งหลาย สัตวโลกทั้งหลายตอง
ประกอบกับทุกขอยางนี้ และมีทุกขอีกท่ีปรากฏข้ึนแก
มนุษยและสัตวทั้งหลาย ไดแก เม่ือคราวมีความสุขก็
ประสบความทุกข เม่ือคราวมีลาภก็ประสบความเส่ือม
จากลาภ เม่ือคราวมียศก็ประสบกับความเสื่อมไป
จากยศ เม่ือคราวมีความสรรเสริญก็ประสบความเสื่อม
ความสรรเสริญ ไดแกคํานินทา” นี่คือความทุกขในโลก

๙

๒๑



“จิตอยูที่ไหน ก็ใหมันอยูที่นั่น

พอจิตไมไดอยูในที่ของมันแลว จิตจะเปนทุกข

ใจอยูที่ไหน ก็ใหอยูที่นั่น เพราะเปนที่ของมัน

ที่อยูของจิตและใจ คือ สติและตัวรู
ที่ระลึกรูอยูเฉย ๆ ไมตามไป

ไมออกไปนอกสติกับผูรู
รูอยูที่ใจ เห็นอยูที่จิต ไมไปไหน

เรียกวาที่ของมัน”

๑๐

๒๒



ภาพยาว (1)



ถาเราสามารถบังคับจิตได

เราสามารถควบคุมจิตของเราได

มีอํานาจ มีสติ มีสมาธิ

มีสัมปชัญญะควบคุมจิตได

เราตองการใหจิตลงสูความสงบเมื่อใด

ตองไดเมื่อนั้น...

อยางนี้เรียกวา มีประสิทธิภาพ

เรียกวา นั่งสมาธิมีผลแลว

๑๑

๒๔



รูทันตามความคิดนึก
รูทันอารมณที่จะมากระทบจิต
และรูวาเหตุของอารมณนั้น

เกิดจากอะไร อยางนี้
เรียกวา...ตามดูรูจิต

๑๒

๒๕



“เวลาเราภาวนาพุทโธ ใหดูจิต

พุทโธ พุทโธ พุทโธ...
แลวจิตมันคิด มันคิดอะไร ใหรูวามันคิดอะไร

มันคิดไปทางโทสะ โมหะ ตัณหา อุปาทาน

คิดไปในทางชั่ว ในทางไมดี ทางราย 

ทางโหด ทางเหี้ยม ทางดี ทางประเสริฐ

ทางไมประเสริฐอยางไร เรารูตาม

เรารูแลวกําหนดดับไป”

๑๓

๒๖



ถาจิตของเรามีสมาธิ
จะเห็นความจริง

ถาจิตของเราไมเปนสมาธิ
จะเห็นดวยสัญญา

เห็นดวยสังขาร คือความจํา

๑๔

๒๗



รูตาม...ดับตาม
รูตาม...ดับตาม
รูตาม...ดับตาม

ถาดับไมเปนพุทโธอัดเขาไป

พุทโธ พุทโธ พุทโธ...
แลวใหจิตของเราอยูกับเสียงพุทโธในใจ

ใหเราเนน ๆ ๆ ลงไปที่พุทโธ

พุทโธอยูตรงไหน รูตาม

พุทโธ ๆ อยางเดียว ไมตองไปยุงอยางอื่น

อยางนี้เรียกวาจิตจะลงสูความสงบได

๑๕

๒๘



เมื่อเราจับจิตได เรื่องก็จบ 
เรื่องมันไมจบ ตรงที่เราจับจิตไมได 

ที่เราเปนทุกขกันทุกวันนี้
ก็เพราะเราจับจิตไมได

พอจับจิตไมได จิตมันก็ไมรูจริง
พอจับจิตไดแลว เรียกวา สมาธิ

๑๖

๒๙



เราเอาอารมณมาเปนจิต
เราเลยหาจิตไมเจอ

จิตดวงนี้ตองการอันเดียว
ไมธรรมก็กิเลส ไมกิเลสก็ธรรม

๑๗

๓๐



การภาวนานี้มันตองเลนกันถึงตาย

เลนกันเปนไมได เลนกันเปน มันไมเปนสมาธิ

เวลานั่งสมาธิจิตมันคิดฟุงซานตองขยับตัวเลยนะ

ฮึดเอาจริง ๆ เอาจริง ๆ

ตองพูดกับตัวเองนะ เอาจริง ๆ

กูไมนั่งเลน กูนั่งจริง ๆ กูจะสูจริง ๆ
คือมันตองจริง ๆ ในการปฏิบัติธรรม

๑๘

๓๑



เร่ืองของการปฏิบัติ สมาธิแคเพียงเหยียบ

ลงไปสูความสงบหรือเรียกวาปติ มี ๕ อยาง 
เรียกตามบาลีวา ขุททกาปติ ขณิกาปติ 
โอกกันติกาปติ อุพเพงคาปติ ผรณาปติ 
อารมณความรูสกึขณะปตมัินเปนอยางไร มันขนลุก

นํ้าตาไหล แลวความรูสึกในลึกๆ ของจิตละมัน

เปนยังไง มันบอกไมได มันละเอียดมาก นี่เรียกวา 

ปจจัตตังภาคสมาธิ และ

๑๙

๓๒



ถ  า เป นสมา ธิ ข้ึนไปอีกจนถึ งฌาน ๑ 
ฌาน ๒  ฌาน ๓  ฌาน ๔ หรือเปน
สมาบัติ ๘ ยิ่งพูดไมได พูดออกมามันผิดหมด 

“คนได ไมพูด...คนพูด ไมได...
คนได นิ่งเหมือนคนเปนใบ”

เพราะอะไร เพราะวามันบรรยายความรูสึก

ทั้งหมดในการปฏิบัติสมาธิออกมาไมได

๓๓







ความสงบนี้ก็ไมเที่ยง
ความคิดนี้ก็ไมเที่ยง

เพราะอาศัยใจไมเที่ยง

ทําอยางไรหนอ...ใจมันจะเที่ยง

พยายามรวบรวมกําลังใจของเราใหมีฐานที่ตั้ง

ฐานที่ตั้งของใจ คือ สถานที่ฝกสติ

สถานที่ฝกสติก็มีกาย

มีเวทนา มีจิต แลวก็มีธรรม

๒๐

๓๖



“ถึงแมเวทนาสุขเกิดขึ้น
ก็ตองรูวา เวทนานี้ไมใชเรา

เปนของไมเที่ยง... ไมใชตัวตน
เรียกวา

การกําหนดเวทนา”

๒๑

๓๗



“บางคนมีความทุกข ความปวย แทบจะตาย

แตพอหายทุกขหายปวย ก็ลืมทุกขลืมปวย

พอลืมทุกขลืมปวย ก็เลยลืมตัว

เลยประมาท ลืมตาย

ใชชีวิตอยางประมาทอีก”

๒๒

๓๘



บัณฑิต ไมพึงรักษาอะไร นอกจาก “จิต”

เพงกาย เพงจิต
ไมจี้ ก็แยก

อยาสงจิตออกนอก

๒๓

๓๙



รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ถูกตองดวยกาย 

และธรรมารมณทีเ่กิดข้ึนท่ีใจ สิง่เหลานีไ้มไดทาํราย

เรา มันเปนแคทอนฟน แตสิ่งที่ทํารายเราคือ

“ไฟที่อยูในใจ ไดแก 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน กลิ่นที่ไดจาก
ทางจมูก รสที่ไดจากลิ้น สัมผัสที่ไดจาก
กาย เรื่องราวที่ไดจากใจ”

สิ่งเหลานี้เปนฟนเขามาสุมใส เขามาเปนไฟ

ในใจ ทําใหรุกโชนขึ้น

๒๔

๔๐



นักปฏิบัต ิจําไว ๔ ขอ

๑. กินนอย
๒. นอนนอย
๓. พูดนอย
๔. สงสัยนอย

๒๕

๔๑



“โลภ โกรธ หลง
มันอยูที่ใจเรา
เราอยูที่ไหน

มันก็อยูที่นั่น”

๒๖

๔๒



ใจใหมันเปนศีล เปนสมาธ ิเปนปญญา
ฉะนั้น เราไมเอาปา เราไมเอาวัด

เราไมเอาบาน เราไมเอาเมือง

เราเอาศีล เอาสมาธิ เอาปญญา

๒๗

๔๓



“มีสติระวัง...
ระวังดวยวาจา คือ คําพูด

ระวังดวยการกระทํา คือ ทางกาย

และระวังความคิดทางใจ”

๒๘

๔๔



คําวา “ความสงบ”
ไมใชนั่งทําสมาธิเฉย ๆ

แตความสงบที่จิตไดรับนั้น
จะตองปรากฏขึ้นในอิริยาบถทั้งสี่

คือ ยืน เดิน นอน นั่ง

๒๙

๔๕



“...เปนพระไมดูศีล ก็หาความเปนพระยากนะ

เปนพระไมคาํนงึศลี ก็หาความงามไมไดนะ

เปนนักปฏบิติัมองขามเลยศลีไป

กม็องขามมรรคผลนพิพานไป...”

๓๐

๔๖



ภาพยาว (2)



มีใครบางไมทุกข เพราะความทะยานอยาก

ความตองการ หรือความเกลียดชัง ความพอใจ

ความไมพอใจ มีกันทุกคน

“นีแ่หละ... เปนมลูเหตแุหงความทกุข

 เปนท่ีมาของความทกุข

 และอะไรทีม่นัเปนทกุข

 ไมใชใจหรอื...ทีเ่ปนทกุข”

๓๑

๔๘



เราทุกคนไดสมบัติอันแรกแลว
เรียกวา “มนุษยสมบัติ” 

สมบัติที่สอง ไดแก การรักษาศีล
ใหทาน สวดมนตไหวพระ เจริญสมาธิ

เรียกวา “สวรรคสมบัติ”

๓๒

๔๙



เมื่อจิตมีความหมดจดแลว

ความเห็นก็จะหมดจด

ยอมมีความเห็นถูก

เห็นวาการปฏิบัติอยางนี้ถูก

การปฏิบัติอยางนี้ผิด ทําอยางนี้ผิด

ทําอยางนี้ถูก รูจักสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด

สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไมควรทํา

๓๓

๕๐



หาหลักใหได...
ภาวนาอยางไร  ใหไดหลัก
พอไดแลว  คราวนี้หลักใจ

พอหลักใจ  แลวก็ไปหลักชัย

๓๔

๕๑



คําสอนของพระพุทธเจานั้น...
เปนอาวุธลับสําหรับไวฆา

และบั่นทอนกิเลสที่แฝงตัวเขามาในจิต

และวางตัวเขามาในอารมณ

ทําใหจิตนั้นเสวยอารมณที่ไมดี

และทําใหจิตนั้นตองโทษ

เพราะอาศัยอารมณนั้นเปนเหตุ

๓๕

๕๒



ทางพุทธศาสนาไมไดสอนใหเอาชนะ
คนอื่น แต สอนให  เอาชนะใจตัวเอง
เปนหลัก ธรรมะเปนของภายใน ธรรมะไมไดเปน

ของภายนอก ถาเราหาธรรมะภายนอก เราจะไมได

ธรรมะของจริงนะ มันเปนธรรมะเทียบ เทียบเฉย ๆ 

เปนธรรมะคลายคลึงเฉย ๆ แตธรรมะของจริง
ตองเกดิจากใจของเรา “ใจของเราเปนหลกั” 
ใจของเรามีความสําคัญมาก

๓๖

๕๓



แตเม่ือความโกรธเกิดข้ึนในจิต จู ๆ มัน

ก็คิดถึงคนท่ีเราโกรธเราเกลียด ทําใหใจของเรา

ขุนของหมองใจ พงึแผเมตตาไปใหกวางขวาง
อยาไปเจาะจงบุคคลนั้นบุคคลเดียว แผใหทั่วหมด

ทั้งคนและสัตว ทั่วอนัตตาไตรโลกนาถ ทั่วไปหมด

ไมมีประมาณ เปนอปัปมัญญาพรหมวหิาร ๔
แผไปจนมีความรูสึกวาจิตเยือกเย็น

๓๗

๕๔



ชีวิตของเราที่เกิดมานี้...
คือ เพื่อภาวนา เพื่อปฏิบัติ

และการปฏิบัติธรรมนั้น เพื่อใหจิตนั้นหลุดพน

ไปจากความทุกขโดยถาวร

ไมใหเกาะเกี่ยวอยูในความทุกขทั้งหลายนี้

๓๘

๕๕



รูชัด...ในอารมณนั้น
เปนผูรู...อยางเดียว
อยาทิ้งผูรู...เด็ดขาด

๓๙

๕๖



กย็ดึตดิกนัน่ีแหละ ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั และ

ก็ไมเห็นวาเนื้อขางในเปนยังไง สีแดงสด มีเลือด

แดงฉาน มีนํ้าเลือด นํ้าเหลือง นํ้าหนอง อุจจาระ 

ปสสาวะ ปอด ตับ ไต ไส พุง เปนของนารังเกียจ

ที่สุด เรามองไมเห็น พระพุทธเจาถึงใหมองเปลือก

ของมันกอน ประหนึ่งเหมือนวาใหดูโลงศพ แตยัง

ไมเห็นศพอยูในโลง แตเห็นโลงก็ขยาดแลว

๔๐

๕๗







เมื่อเราพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 

ไปบอย ๆ จิตมันจะแทงทะลุเขาไปภายใน จะเห็น

สภาพความเป นจริงของกายขางใน 
ไมตางอะไรกบัผาแพรท่ีใสขีเ้ลย เรานอนกอด

ผาแพรอยูทุกวันทุกคืน แตในถุงผาแพรนั้นมีแต

ขีทั้ง้นัน้ วนันงึเม่ือเกิดปญญาขึน้มา เหน็แลวจะผงะ

ตกใจ เสียอกเสียใจตัวเองมาวา หลงรัก หลงกอด 

หลงจูบ หลงลูบอยู  กับผ าที่ เ รียกว าผ าแพร 

แตภายในไมเคยรูเลยวามันมีแต ขี้กับเยี่ยว 
อยางนี้

๔๑

๖๐



แตกอนอื่นใดท้ังหมด ขอใหทานทั้งหลาย

ซอมบานรางหลังนี้ใหไดเสียกอน นั่นคือ คําวา 

“พุท” กับ “โธ” ตรงท่ีหวัใจท่ีเตนตึก ๆ นีแ่หละ

ภาวนาตรงนั้น ลืมตาก็กําหนดตรงนั้น หลับตา

ก็กําหนดตรงนัน้ เดินก็กําหนดตรงนัน้ นัง่กกํ็าหนด

ตรงนัน้ ยืนก็กําหนดตรงนัน้ นอนกกํ็าหนดตรงนัน้ 

เวนไวแตหลับ เม่ือรูสึกตัวตื่นก็กําหนดตอ จากนี้

พอจะมีชองทางใหเห็น สัจธรรมความเปนจริง 

ใหสมนํ้าสมเนื้อกับการเกิดเปนมนุษย

๔๒

๖๑



ความเปนผูประมาททางธรรมนั้น...

ไดชื่อวาเปนความลมเหลวจากความดเีสยีทัง้หมด

ความประมาทจึงเปนชื่อที่ไมดีเลย

ไมควรจะมีในผูประพฤติปฏิบัติธรรม
ควรจะรักษาคือความไมประมาทเอาไว

๔๓

๖๒



สิ่งใดท่ีเปนระเบียบ เปนกฎ และเปน
แบบแผนที่เหมาะสมแลว ใหจงรักษาเอาไว 
อยาทําลาย และรวมไปถึงคือสิ่งใดท่ียังขาดตก

บกพรอง หรือยังไมสมบูรณอยูเพียงเล็กนอยก็ตาม 

ขอใหเสริมเติมแตงเพิ่มใหมันเกิดความสมบูรณข้ึน

ในการปฏิบัติหนาที่ และในการประพฤติปฏิบัติและ

การอยูรวมหมูคณะซึง่กันและกัน และรกัษาแบบแผน

รูปการณนัน้เอาไวโดยไมเปล่ียนแปลง และไดรับความ

เห็นชอบจากพอแมครูอาจารยแลววา การประพฤติ

การปฏิบัตินั้นถูกตอง และสอดคลองไปทางดาน

ความสามคัค ีความปรองดอง มีความเมตตา และ

อาศัยคือ เนื้อของธรรม

๔๔

๖๓



ไมสําคัญวา
“เราจะปฏิบัติแลวไดอะไร”

แตสําคัญที่วา
“เราจะรักษามันไวไดอยางไรตางหากเลา”

๔๕

๖๔



คนปรารถนาพระนิพพาน
หรือปรารถนาจะละทุกขนั้น

ไมควรใสใจจนเปนทุกขในจิตในใจ

จงละออกจากสิ่งเหลานั้น ไดแก

ความยินดีหนึ่ง ความยินรายอีกหนึ่ง
จนใจของเรามีความปลอดโปรง โลงสบาย

ผองใสดีแลว นั่นแหละ จึงควรแกงาน

ควรแกการเขามาพินิจพิจารณาหาเหตุ หรือหาตนตอ

ปจจัยของการเกิดความยินดีและความยินราย

๔๖

๖๕



“...ศรัทธาในที่ใด พึงใหทานในที่นั้น 

เมื่อใหแลว คําวาใหแลวตองไมเสียดาย 

คิดทีไรมีความสุขทุกครั้งไป

นั่นเรียกวาบุญ...”

๔๗

๖๖



เวลามีปญหา มีเรื่องอะไรก็ตาม

อยาใหมันเขามาถึงจิตใจ
จนขนาดสะเทือนหวั่นไหว เลื่อนลั่นไปหมด

ถามันสะเทือน ใหมันสะเทือนอยูภายนอก 

จิตนั้นรักษาไวคงที่ดวย..."สติปญญา"

๔๘

๖๗



คนเปนคนดี มีศีล มีธรรม

คือ เปนคนที่ควบคุมระวังอารมณ

ที่จะมากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย

และลงสูใจโดยตรง

ศีล ๕ ขอ
เปนมหาทานอันยิ่งใหญ

๔๙

๖๘



“คําวา มรรค ผล นิพพาน ไมมีขออาง”

ปวยก็ทํา เพลียก็ทํา งวงก็ทํา

ทําทั้งหมดทุกอยางได ไมสนใจ ทําลูกเดียว

เหมือนคนทํานา ทํานาปกดํา มั่นใจแลววา

ถาทํานาจะไดขาวกิน เอา...ดําไปเลย

จะดําหมด ไมหมด ไมตองสนใจ

จะทําแลวนะ เอาละนะ จะรบแลว

นี่หาอะไรมาคํ้าคอแลวทีนี้ ปฏิบัติถวายทาน

ครบูาอาจารยเรา ตัง้ใจทําจรงิ ๆ ถางัน้ไมไดดี

๕๐

๖๙



“วาจาท่ีเปนศิริมหามงคล ก็คือ วาจาท่ี

สรรเสริญคนท่ีใหญที่สุด ทานผู ที่ยิ่งใหญที่สุด

ในสามแดนโลกธาตุ คือ เรากลาวสรรเสริญ

คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ เปน

คําพูดคําแรกตอนตื่นนอน วันนั้นจะพูดอะไร 

ก็จะเปนศิริมงคล”

๕๑

๗๐





การประพฤติปฏิบัติดวยศีล
ทําใหงดงามดั่งสมณะ 
งดงามอยางนักปฏิบัติ

๕๒

๗๒



“กายนี ้ มีจดุเกิดเปนอยางนี ้ และตัง้อยูอยางน้ี 

เม่ือตั้งอยู แลว ก็ทรงสภาพไดไมนาน มีความ

แปรปรวนเปล่ียนแปลงไป ไมได อยู  ในอํานาจ

บัญชาออนวอนขอรองของใคร เปนไปตามสภาวะ

ของกาย ของธาตุ ขันธ   เ รียกว า เสื่ อมลง 
สุดทายกแ็ก แลวกต็ายไป”

๕๓

๗๓



พระพุทธศาสนา
เนนหนักลงไปที่ “สติ”

ใหมีสติควบคุมจิต

ใหมีสติประกอบอยูกับจิตอยูเสมอ

เพราะถาขาดสติเมื่อไหร 

จิตก็จะตกเปนทาสของความชั่ว

๕๔

๗๔



การประกอบกิจการงานอยู

จะพูด จะเดิน จะนั่ง จะขับถาย

ทําอะไร ก็ใหมีสติรูตัวอยู
รูอยูที่ใจอยู วาใจเรานั้น มันดีหรือมันไมดี
การกระทําที่เรากระทํานั้น มันถูกหรือวามันผิด

นี่...เรียกวา สติทํางาน

๕๕

๗๕



“ความตองการของเรา

ที่มันเกินประมาณ เกินความพอดีของตัวเอง

ความตองการของเรา ที่เราตองการนั้น

เปนความตองการที่ประกอบไปดวย

ความโลภ คือ ความอยากได

จนทําใหใจเปนทุกขนั่นแหละ”

๕๖

๗๖



นึกถึงทานผูที่ดีที่สุด คือ

“พระพุทธเจา” 
ไดแก คําวา “พุท” กับ “โธ” 

ก็นึกตรงที่ใจ...

สรางความดีตรงที่ใจ

๕๗

๗๗



“สติ” กับ “ปญญา” นี้รวมเขามาแลว

คือ “ความไมประมาท” นั้นเอง

๕๘

๗๘



จงละการคลุกคลีกับคนชั่ว

จงคบสมาคมกับนักปราชญ

จงทําความดีทุกคืนวัน

จงระลึกความไมเที่ยงเปนนิตย

๕๙

๗๙



เมื่อถาเราเกิดมาเปนมนุษยแลว

เราเกิดมีอะไร เกิดขึ้นในชีวิต

เราจงรูวา...

สิ่งเหลานี้เปนสมบัติของเรา

ที่เราทํามาในอดีตกาล

กรรมอันหนึ่งอันใดทําแลว
กรรมนั้นแหละ  จะเปนสมบัติของพวกเรา

๖๐

๘๐



รางกายของคนเรานี่แหละ
เปนฐานของความดีทั้งหลาย
และฐานของความชั่วทั้งหลาย

รักษาใจ...
ไมใหทําชั่ว ไมใหพูดชั่ว ไมใหคิดชั่ว

๖๑

๘๑







เวลาเราคิด...คิดที่ไหน...เรากค็ิดที่...ใจ

เวลาเราทุกข...ทุกขที่ไหน...กท็ุกขที่...ใจ

เวลาเราโกรธ...โกรธที่ไหน...กโ็กรธที่...ใจ

๖๒

๘๔



อยาทิ้งศูนยกลางกาย
คือ หัวใจของเรา

ยืน เดิน นอน นั่ง ก็มีใจอันเดียว

พุทโธก็เปนอันเดียว รวมกันอยูที่ใจ

๖๓

๘๕



“สติ”
กําหนดที่ใจ ตั้งอยูที่ใจ

เห็นที่ใจ เปนที่ใจ รูที่ใจ

ยืน เดิน นอน นั่ง ก็มีสติอันเดียว
ไมมาก ไมนอย พอดี

เหมาะกันกับคําวา “พุท” กับ “โธ”

กําหนดลงไวที่ตรงหัวใจนั่นแหละ

มันคือ ฐานของความดี

๖๔

๘๖



หาอุบายวิธี

ทํายังไงใหพุทโธอยูที่หัวใจของเรา

และใหใจของเรามีแตคําวา

“พุท” กับ “โธ” เทานั้น

๖๕

๘๗



กัมมัฏฐานทั้ง ๕ ประการ
คือ เกศา (ผม), โลมา (ขน), นะขา (เล็บ),

ทันตา (ฟน), ตะโจ (หนัง) อยางนี้

นั่นก็คือ สมุฏฐาน มูลฐาน

เหตุแหงการยึดติดของคนและสัตวทั้งหลาย

๖๖

๘๘



อยากลัว...ถาตองแกปญหา
อยากลา...ถาไมใชปญหาของตัวเอง

ใจออนแอ
เปนชองทางทําใหกิเลสเกิดขึ้น

จิตก็ไมสงบดวย

๖๗

๘๙



จิตที่วอ งไวดวยปญญา
 ขบคิดแกไขไดรวดเร็วนั้น
  กิเลสก็จับไดยาก

๖๘

๙๐



๖๙

นึก รู ชัด ๆ ๆ ๆ ๆ

พุทโธ ๆ ๆ ๆ ๆ

นึก...คือ...สติ ความระลึกได

รู...คือ...สัมปชัญญะ ความรูตัวสติ

ชัด...คือ...อาตาป ความเพียรเพง

๙๑



ศาสนานี้
สอนเรื่องใจ เรื่องจิต

ชนะจิตตน
ชนะตนได

นั่นแหละ คือ ยอดตน

๗๐

๙๒



...หาทางแก...

ใหรวดเร็ว ประหนึ่งเหมือนมา

มีความอดทน เขมแข็ง ประหนึ่งลา

รวมกันแลว เราจะเปน “อาชาไนย”

๗๑

๙๓



“คนเด็ดเดี่ยว
คูกับ
ธรรม

คนออนแอไมยอมสู นั่นแหละ
คูกับ

การเวียนวายตายเกิด”

๗๒

๙๔





อาชีพหลักของเรา คือ ฆากิเลส ใหหมด

ไมใหเหลือแมแตนิดเดียวภายในจิตเรา

ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา อุปาทาน ทิฐิ มานะ

ที่มันมีตอคนอื่น ทําลายมันใหหมด

เธอตองเปนอาชาไนยใหได

๗๓

๙๖



ชีวิตเรามันก็อยูกับกัมมัฏฐานนั่นแหละ
ตื่นมา ก็ตื่นมากับขันธ ๕

เดินไป ก็เดินไปกับขันธ ๕

นอน ก็นอนกับขันธ ๕

ทุกอยางก็เนื่องดวยขันธ ๕ หมด

ไมไดมีวันไหนที่จะจากกัน

ยกเวนไวแตหลับไมรูตัวเทานั้น

เหมือนวาขันธ ๕ ไมมี

๗๔

๙๗



วองไว  รวดเร็ว
ระเบียบ  ละเอียด  เรียบรอย

ลุกเหิน  คลองแคลว
เทาเบา  กนเบา

๗๕

๙๘



๗๖

“ความศรัทธา”
เธอตองศรัทธาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆจริง ๆ

เธอตองเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจา

เชื่อในวิธีที่เธอปฏิบัติอยู

อยานั่งดวยความเย็นใจ นอนใจ หมดไปวัน ๆ

นิวรณ ๕ ตองแกใหได

๙๙



การภาวนา ตองการความสงบ
สงบจากอะไร

มันไมไดสงบจากเสียงคนนูน

เสียงคนนั้น เสียงคนนี้

สงบจากนิวรณ ๕ นั่นแหละ

ถาสงบจากนูน จากนี่

มันเยอะเรื่องเขาใจมั้ย

๗๗

๑๐๐



๗๘

“ถาเกิดเจอทุกขแลว
เธอตองเห็นเหตุแหงทุกข

เธอตองดับมันได
ถาดับไมได เทากับเธอยังไมเห็นทุกข”

๑๐๑



ปญหามันไมมีอะไรกับเราหรอก

เราอยาไปมีกับมัน

เพราะเราไปมปีญหากบัมนั ปญหามันถงึไดมีกับเรา 

ถาเราไมมีปญหากับมัน ตอใหคนมาฆาเรา

เราก็ไมมีปญหาระหวางเขากับเรา

ทุกอยางยุติ สันติสุขทั้งคู ไมมีเวร ไมมีภัยตอกัน

เรามีปญหาเมื่อไหร มันจะมีปญหาไปหมด

๗๙

๑๐๒



ปญหามันไมมีอะไรกับเราหรอก

เราอยาไปมีกับมัน

เพราะเราไปมปีญหากบัมนั ปญหามันถงึไดมีกับเรา 

ถาเราไมมีปญหากับมัน ตอใหคนมาฆาเรา

เราก็ไมมีปญหาระหวางเขากับเรา

ทุกอยางยุติ สันติสุขทั้งคู ไมมีเวร ไมมีภัยตอกัน

เรามีปญหาเมื่อไหร มันจะมีปญหาไปหมด

ไมดี...ใหตาย
ไมตาย...ขอใหไดดี

ปฏิบัติทั้งที...ตองเอาดีใหได

๘๐

๑๐๓



คนจะพนทุกขไดเพราะความเพียร
ฝกใหเปนกิจวัตรประจําวัน

ขาวมันยังกินทุกวัน นอนยังนอนทุกวัน

ทําไมปฏิบัติทุกวันทําไมได

ปวยหนักขนาดไหน ก็นอนทํา

นั่งไหว ก็ขึ้นมานั่งทํา

ไมใหทิ้งจิต ไมใหขาดพุทโธ ไมใหขาดสติกัน

๘๑

๑๐๔



“มีปญญา ใหรวดเร็ว วองไว
แกปญหาทางจิต ใหทันทวงที

อะไรเกิด ดับใหทัน”

๘๒

๑๐๕



เหตุผลบางประการ และบางประการ

นั่นแหละ มันทําลายทุกเหตุทุกผล ถาไมทําลาย

บางประการนัน้เสยี ปญหาเลก็ ๆ  ส่ิงจกุจกิในจติ

ในใจในการปฏิบตัธิรรม อะไรมนัเปนสิง่จกุจกิ
เลก็ ๆ คนมันใหเจอส ิ มันเปนเสีย้น ถงึแมมัน

จะเล็ก มันตาํทีป่ลายนิว้ เราก็ทราบวามันมี ไมมีใคร

ไมรูหรอกวาเส้ียนมันตาํนิว้แลว มันจะไมรู มันสะกิด 

๘๓

๑๐๖



หยิบอะไร จบัอะไร มันก็สะกิดตรงนัน้แหละ มันอยูที่

ปลายเล็บ แตมันเจ็บถึงหัวใจ อะไรละ ที่มัน
ทําให  เราขี้คร าน มันทําให  เราไม สู  
ไมเด็ดเดี่ยว ไมต้ังอยู ไมทรงอยู ภาวนา
กลัวตาย ปญหาก็ไมแก พาพิจารณาดูสิ 
งวงเหงาหาวนอนเทาไหร ก็ไมรู เม่ือไหรจะเลิก

งวงเหงาหาวนอน

๑๐๗



สิ่งที่มีคุณคา
สิ่งที่มีประโยชนที่สุด

คือ “พระธรรม”
พระธรรมที่เราสามารถมาชวยตัวเอง
ใหรอดจากสิ่งที่เรียกวาทุกขทางใจได

๘๔

๑๐๘



ประวัติ
หลวงพอเพชร

วชริมโน



หลวงพอเพชร วชิรมโน
(นามเดิม พิพัฒน์ ทัพประเสริฐ)

เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

ณ สถานีอนามัยสามพราน ตําบลทาตลาด

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เปนบุตรของนายสุภกิจ ทัพประเสริฐ

และนางลําพัน สงวนทรัพย

อุปสมบทที่วัดสรรเพชญ

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

มีฉายาวา “วชิรมโน”

โดยมีพระครู สิริชยาภรณ์ เปนพระอุปชฌาย





๑๑๒

วัดสรรเพชญ
อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

ทานสอนกัมมัฏฐานใหแกชาวบาน ตั้งแตบวช

ไดเพียงแค ๓ วัน เนื่องจากสมัยทานเปนฆราวาส 

ไดศึกษาพื้นฐานการปฏิบัติมากอนแลว

วัดหลวงพ�อเขียว 
อําเภอบ�านแพรก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทานศึกษาธรรมวินัย พรอมทั้งสอนกัมมัฏฐาน 

ทานศึกษาการเทศนจากพระครูไพโรจน์ ธนารักษ์

และไดเดินทางไปธุดงคตามที่ตาง ๆ

พุทธศักราช{ ๒๕๓๙ }

พุทธศักราช{ ๒๕๔๐ }



๑๑๓

วัดโบสถ�
อําเภอบ�านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทานศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มขึ้น และแสดงธรรม

แกผูมาศกึษาธรรมใหปฏบัิตกิมัมฏัฐานอยูโดยตลอด 

และในปเดยีวกนัทีว่ดัดงกลางมัชฌิมา จังหวดัตาก 

ทานไดสรางโบสถจตุรมุข จํานวน ๑ หลัง

วัดอ�อมแก�ว
ตําบลไผ�หลิว อาํเภอดอนพดุ 
จังหวัดสระบุรี

ทานปกกลดตรงบริเวณปาชาของวัด และคอย ๆ 

เริม่กอสรางส่ิงตาง ๆ  ขึน้มา เพือ่เปนสถานทีแ่สดง

ธรรมเทศนา ทุกวันศุกรทานจะสอนกัมมัฏฐาน

ใหแกชาวบาน ซ่ึงมคีนจํานวนมากมาเรยีนกบัทาน 

พุทธศักราช{ ๒๕๔๑ }

พุทธศักราช{ ๒๕๔๓ }



“
“

๑๑๔

และทุก ๆ อาทิตย ทานตองเดินทางไปสอน

กัมมัฏฐานที่กรุงเทพฯ ไมเคยขาด ยกเวนในชวง

ธุดงค ทานปฏิบัติไมเคยเห็นแกเหน็ดเหน่ือย แม

เจ็บปวยก็ไมเวน ทานบอกวา

กัมมัฏฐาน 
และคำสั่งสอนจากพระพุทธองค

คือ หัวใจของทาน
ไมตองกลัวเหนื่อย

เดี๋ยวตายก็หายเหนื่อยแลว 
จะทำใหถึงที่สุด

ศึกษาธรรมะกับหลวงปู่ฟ น ฐานปญโญ 

วัดเขาถํา้ฤาษีเวฬวัุน อําเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค 

หลวงปูฟน มรณภาพเมื่อ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๑๕

และศึกษาธรรมะกับหลวงปู่ใหญ่ พระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนน

ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร หลวงปูใหญ มรณภาพ เมื่อ 

๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

การพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่วัดอ้อมแก้ว มีดังนี้

๑. หอกัมมัฏฐานวชิรอาสนอีนทขีณ ทรงแปดเหลี่ยม

๒. หองสําหรับฟงธรรม และที่พักสําหรับผูมาปฏิบัติ

๓. ไดดําเนินการปลูกปาในเนื้อที่จํานวน ๓ ไร

๔. สรางกุฏิกลางทุง

๕. สรางหองสุขาจํานวน ๘ หอง

๖. เทถนน ปรับพื้นใหม

๗. สรางพระชําระหนี้สงฆ

๘. โดมแปดเหลี่ยมกลางทุง (ยังไมแลวเสร็จ)

๙. ศาลาจิตตภาวนา



๑๑๖

ศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เจ๊ียะ จุนฺโท วัดปาภูริทัตต

ปฏิปทาราม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

หลวงปูเจ๊ียะ มรณภาพเมือ่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และศึกษาธรรมะกับ หลวงปู่ทา จารุธัมโม วัด

ถํ้าซับมืด ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา หลวงปูทา มรณภาพเมือ่ ๓๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๐

ซ้ือทีด่นิปลูกปา จํานวน ๑๗ ไร สราง ส�านกัปฏบิติั 

อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดปากลวยไมดิน) ณ 

บานหนองฟกทอง ตาํบลปากชอง อําเภอปากชอง

จังหวัดนครราชสีมา

พุทธศักราช{ ๒๕๔๗ }

พุทธศักราช{ ๒๕๕๑ }



๑๑๗

ซ้ือตนไมปลูกปา แลวเสรจ็ เมือ่วันที ่๑๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ สรางสิ่งกอสราง (ชั่วคราว) เชน กุฏิ 

ศาลา หองนํ้า ซื้อที่ดินปลูกปาเพิ่ม จํานวน ๑๙ ไร 

๑ งาน ๙๐ ตารางวา

ปรับพื้นที่ ทําถนน วางทอน้ํา และปลูกตนไม 

จํานวน ๒,๐๐๐ ตน และดําเนินการกอสรางกุฏิ

ปฏิบัติธรรม หลังคาทางจงกรม และหองนํ้า

นอมถวายทองคํา โครงการผาปาชวยชาติ 

แดองคพระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

วัดปาบานตาด ตําบลบานตาด อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

พุทธศักราช{ ๒๕๕๒ }

พุทธศักราช{ ๒๕๕๓ }



ซ้ือที่ดินเพิ่ม จํานวน ๓๗ ไร รวมทั้งหมดเปน 

๗๔ ไร ๑ งาน ๔๕ ตารางวา

ดําเนินการกอสราง 

“เจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิรอาจ” 

เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ 

พรอมทั้งพระธาตุพอแมครูอาจารยสายพระปา 

อนัประกอบดวย หลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ัน่ เปนตน

ปรับพื้นที่จํานวน ๓๗ ไร ขุดบอ ทําถนน วางทอ

ทําลานจอดรถ ปลูกตนไม สรางกุฏิรับรอง (กุฏิ

ตนจัน) ๑ หลัง สรางกฏุสํิาหรบัผูปฏบัิตธิรรม และ

ทางจงกรม จํานวน ๑๒ หลัง

พุทธศักราช{ ๒๕๕๔ }

พุทธศักราช{ ๒๕๕๕ }

ซ้ือที่ดินเพิ่ม จํานวน ๓๗ ไร รวมทั้งหมดเปน 

๗๔ ไร ๑ งาน ๔๕ ตารางวา

พุทธศักราช{ ๒๕๕๔พุทธศักราช
๒๕๕๔
พุทธศักราช

๑๑๘



หลอพระประธานประจําสํานัก เน้ือบอรนแคนนาดา 

ขนาดหนาตัก ๓๐ น้ิว และสรางศาลาวิริเยนะ 

ทุกขะ มัจเจติ  ๑ หลัง

สรางโรงครัวโภชเนมัตตัญุตา และดําเนินการ

กอสรางศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม

พิธีฉลองสมโภชน “ศาลาสัลเลขธรรมมาจารย์” 

วันที่ ๔ มีนาคม วันมาฆบูชา ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดรับ

ความเมตตา จากพอแมครูอาจารยมาแสดง

พระธรรมเทศนา ดังนี้

พุทธศักราช{ ๒๕๕๖ }

พุทธศักราช{ ๒๕๕๗ }

พุทธศักราช{ ๒๕๕๘ }

หลอพระประธานประจําสํานัก เน้ือบอรนแคนนาดา 

ขนาดหนาตัก ๓๐ น้ิว และสรางศาลาวิริเยนะ 

๑๑๙



 พระครูพุทธิสารสุนทร หรือ หลวงปูบุญกู 

อนุวฑฺฒโน วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แสดง

พระธรรมเทศนาชวงเชา

 พระอาจารยบุญชวย ปุญญวันโต วัดปา

ภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

แสดงพระธรรมเทศนาชวงบาย

 หลวงพอเพชร วชิรมโน เปนองคแสดง

พระธรรมเทศนาปดทาย พิธีฉลองสมโภชน 

“ศาลาสัลเลขธรรมมาจารย” 

และ วันที่ ๑ มิถุนายน วันวิสาขบูชา ปลูกตนไม 

ในพื้นที่ ๓๗ ไร เพิ่มอีก จํานวน ๖๕๐ ตน

 พระครูพุทธิสารสุนทร หรือ หลวงปูบุญกู 

อนุวฑฺฒโน วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แสดง

พระธรรมเทศนาชวงเชา

๑๒๐



หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

แสดงพระธรรมเทศนา

ศาลาสัลเลขธรรมาจารย์



พระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต

แสดงพระธรรมเทศนา

ศาลาสัลเลขธรรมาจารย์



ปจจุบันทานไดเทศนาธรรม

และสอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน

โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ

จาก องค์พระหลวงตามหาบัว เปนหลัก

และไดพํานักอยูที่

สํานักปฏิบัติ อัญญาวิโมกขโพธิรังษี

บานหนองฟกทอง ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง

จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๓



งานเทศนาธรรม

และการสอนปฏบิตักิมัมฏัฐาน

งานเทศนาธรรม

และการสอนปฏบิตักิมัมฏัฐาน

 ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑ ของเดือน 

 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 ณ บานธรรมยอดไกรศรี 

 ๑๒๘/๖๘ หมูบานคาซาวิลล พระราม ๒-๒ 

 ถนนพระรามที ่๒ ซอย ๕๐ (ซอยวัดกําแพง) 

 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

 ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน 

 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

 ณ บานคุณหมอศรุตา ฟกนวม 

 จังหวัดนครปฐม

๑๒๔



 ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ท่ี ๓ ของเดือน

 มีการเก็บกัมมัฏฐานภาคปฏิบัติ

 ณ สํานักปฏิบัติ อัญญาวิโมกขโพธิรังษี 

 (วัดปากลวยไมดิน) บานหนองฟกทอง 

 ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 

 จังหวัดนครราชสีมา

 

สอบถามรายละเอียดไดที่
คุณสายพิณ โทร. ๐๘๙-๙๐๐-๗๓๙๙

หรือ www.kubajaophet.com

หมายเหตุ :

ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ชวงเขาพรรษา งดรับเทศนนอกสถานที่ ยกเวนบางกรณี

ที่เห็นสมควร แลวแตพอแมครูอาจารยพิจารณา

{ {

๑๒๕





การประพฤติปฏิบัติด้วยศีล

ท�าให้งดงามดั่งสมณะ 

งดงามอย่างนักปฏิบัติ



นึกถึงท่านผู้ที่ดีที่สุด คือ

“พระพุทธเจ้า” 

ได้แก่ ค�าว่า “พุท” กับ “โธ” 

ก็นึกตรงที่ใจ...

สร้างความดีตรงที่ใจ


