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 เนื่องจากมนุษย์นัน้เป็นสัตว์สังคม ดังนัน้การอยู่ 
ร่วมกันให้ได้อย่างสงบสุขจึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก ไม่ว่า 
จะเป็นการอยูร่่วมกนัเป็นครอบครวั หรอืเป็นกลุม่สงัคม 
อื่นๆ จะใหญ่หรือน้อยก็ตาม แต่สิ่งหนึง่ที่ต้องยอมรับ 

กค็อื คำาว่า “สงบสขุ” นัน้เป็นสิง่ทีท่ำาได้ยากมาก ตราบใด 
ทีเ่ราทัง้หลาย ยงัไม่รูจ้กัแม้กระทัง่ความสงบภายในจติใจ 

ของตัวเอง ทำาให้การอยู่ร่วมสังคมมักก่อเกิดอารมณ์
กระทบกันได้ง่าย และเร็วจนเราตั้งตัวไม่ทัน ระงับไว้ 

ไม่อยู ่อารมณ์ของคนแม้เพยีงคนเดยีวย่อมส่งผลกระทบ 
ไปสู่คนรอบข้าง เป็นวงกว้างไปสู่หมู่คณะของตน ไม่ว่า

จะเป็นอารมณ์ดี หรืออารมณ์ร้ายก็ตาม

ค�าน�า



 จะดีแค่ไหน... ถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ 
ควบคุมการแสดงกิริยาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ถูกที่  
ถูกเวลา และเกิดประโยชน์ ซึ่งการจะทำาได้ดังกล่าวนัน้ 
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หากเรามิใช่ผู ้ที่ฝึกตนให้เป็นผู้ที ่
รู้เท่าทันความคิด รู้ทัน ระงับได้ ไตร่ตรอง ว่าสิ่งใด 
ควรกระทำา สิ่งใดควรพูด และสิ่งใดสมควรแก่การ
ขบคิดพิจารณา

 จะเหน็ได้ว่า... แท้จรงิแล้วความสงบสขุในสงัคมนัน้  
ต้องเริ่มที่ความสงบสุขภายในจิตใจของพวกเราทุกคน 
ก่อน เราทั้งหลายจึงควรฝึกตน เพื่อเป็นผู ้ที่เจริญ 
ด้วยกาย วาจา ใจ จะเจริญได้อย่างไรนัน้ คำาตอบมีรอ
อยู่แล้วในหนงัสือเล่มนี้ 

 บุญกุศลใดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และกำาลังจะเกิดขึ้น 
ในกาลต่อไปของท่านทั้งหลาย คณะผู้จัดทำาขอร่วม

อนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้

คณะศิษย�นุศิษย์



คำ�สอนในหนงัสือเล่มนี้
นำ�ท่�นไปสู่คว�มตรองต�มให้เห็นจริงได้

ด้วยก�รกระทำ�เพื่อประโยชน์
ต�มคว�มมุ่งหม�ยสูงสุดแห่งก�รรู้แจ้ง

และบันเทิงในธรรม 
นำ�ลงสู่ส�ยธ�รธรรมแห่งอมตรส

ซึ่งมีแดนเกษมคือพระนิพพ�นเป็นที่สุด
คำ�สอนทั้งหล�ยจะนำ�ท่�นไปสู่คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ

ขององค์สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�
เพื่อให้เกิดคว�มสุข คว�มเจริญ ในชีวิตสืบไป.

หลวงพ่อครูบ�เจ้�เพชร วชิรมโน



๙

๕๓

อริยสมบัติ

โอว�ทธรรม
หลังประชุมคณะทำ�ง�น

หน้า

หน้า

พระธรรมเทศน�จ�กพ่อแม่ครูอ�จ�รย์นี้ 
เป็นก�รถอดเทป เพื่อให้เกิดอรรถรสแก่ผู้อ่�น 
ภ�ษ�ที่ใช้เขียน คำ�บ�งคำ�ที่เป็นภ�ษ�พูดจะคงไว้ 
เพื่อรสแห่งถ้อยคำ�นัน้ ซึ่งอ�จจะไม่ตรง
ต�มหลักก�รของภ�ษ�เขียนทั่วไป 
แต่ตรงคว�มเป็นจริงที่เป็นของจริง.
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 บุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมเกิดเป็นมนุษย์
ชื่อว่าเป็นคน จะเป็นคนผู้หญิงก็ตาม จะเป็นคน

ผู้ชายก็ตาม ก็ได้ชื่อว่าคนแล้ว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
แต่มันมีส่วนหนึง่ที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ คำาว่า 

“จิตใจ” บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีในโลกเรา ไม่ว่าจะ
เป็นสตัว์เลก็ สตัว์ใหญ่ สตัว์น้อย สตัว์ทีม่กีำาลงัมาก 
หักหาญเอาชีวิตของสัตว์อื่นมาเป็นอาหาร หรือ

อริยสมบัติ
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สตัว์ทีอ่าศยัพชืไร่ดำารงอตัภาพ เป็นอาหารอยูก่ต็าม  
รวมถึงคนทั้งหลายหญิงชายก็ตาม ย่อมมีการ

เปลีย่นแปลงทางด้านจติใจ ได้แก่ ความด ีความชัว่  
เพราะสัตว์นี้ก็มีจิตใจที่ดีที่ชั่ว คนผู ้หญิงผู ้ชาย 
ก็มีจิตใจที่ดีที่ชั่วเหมือนกัน คือมีความเป็นไป 
ในลกัษณะอนัเดยีวกนั ได้แก่ “ตวัจติ” นัน่เอง คอืว่า 

ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่คำาว่าสัตว์เดรัจฉานนี้ 
จะเปลี่ยนแปลงประเสริฐเลิศเลอเหมือนมนุษย์ 
เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าความเป็นมนุษย์ หรือความ 

เป็นคนนี้ ต้องประกอบไปด้วยกุศลกรรม คือ 
ความเป็นผู้มีศีลดีมาก่อน ศีลดีที่ว่าคืออะไร...
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ศีล ๕

 ๑. ป�ณ�ติป�ต� เวระมะณี สิกข�ปะทัง  
สะม�ทยิ�ม ิเรางดเว้นขาดแล้วจากการเบยีดเบยีน
ชีวิตสัตว์ทั้งหลาย

 ๒. อะทินน�ท�น� เวระมะณี สิกข�ปะทัง  

สะม�ทยิ�ม ิเราเว้นขาดแล้วจากการถอืเอาสิง่ของ
ซึ่งเป็นสมบัติ จะว่าเป็นพื้นดิน จะว่าเป็นต้นไม้
ใบหญ้า หรือสิ่งของนานับประการที่เป็นของคน

หวงแหนทีส่ดุ ได้แก่ เงนิและทอง เป็นต้น สิง่เหล่านี ้
เว้นขาดจากการถือเอาโดยที่ไม่ได้ขออนญุาตเขา

 ๓. ก�เมสมุจิฉ�จ�ร� เวระมะณ ีสกิข�ปะทงั  
สะม�ทิย�มิ เราถือขาดจากการประพฤติผิดล่วง
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทางด้านเพศ ทางด้าน
กามารมณ์ ได้แก่ การผดิลกู การผดิเมยีเขานัน่เอง
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 ๔. มุส�ว�ท� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม� 
ทิย�มิ เว้นขาดจากการพูดคำาไม่จริง

 ๕. สุร�เมระยะมัชชะปะม�ทัฏฐ�น� เวระ 
มะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ เว้นขาดจาก 
การดื่มสุรา ของมึนเมา ซึ่งเป็นหนทางให้ขาดสติ  
ไม่สามารถเจริญสติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติแห่งความ

เป็นคนหญิงคนชายได้ เมื่อลักษณะแห่งการเว้น 
ขาดนีเ้กดิขึน้ นีเ่รยีกว่าความดขีองความเกดิเป็นคน 
คืออาศัยศีลทั้ง ๕ ประการนัน้เอง
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ผลกรรม

 ส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นอาศัยคือการละเมิด 
ศีล ๕ ประการนี้ ร้ายแรงทางด้านไหนก็จะตก 
ไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนัน้ไป ส่วนความเป็นคนนัน้ 
เมื่อเกิดมาแล้ว เกิดทุพพลภาพ เช่น เกิดมาแล้ว 

ตาเหล่ ตาบอด แขนขาด นิ้วกุด ขากุด หรือ  
อวัยวะไม่สมประกอบ นัน่ก็เพราะอาศัยกรรมแห่ง 
ปาณาติบาตให้ผล แต่กุศลยังให้ผลเป็นมนุษย์  

หรอืเกดิมาแล้วป่วยไข้ไม่สบาย เพราะเหตแุห่งการ
เบียดเบียนเอาชีวิตสัตว์ทั้งหลาย
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 มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาแล้วสูญเสียทรัพย์
สมบัติ ทรัพย์สมบัติมีแล้วไม่สามารถที่จะรักษา

ดำารงคงเอาไว้ได้ เพราะเหตุแห่งการละเมิดสิทธิ
สมบัติของบุคคลอื่น  

 เกิดมาแล้วสามีภรรยาไม่รักซึ่งกันและกัน  

เกดิการกนิแหนงแคลงใจ อยูด้่วยกนัไม่ได้ เกดิการ 
ผิดใจนอกใจกัน อยู่กับใครก็ผิดใจนอกใจกัน เราไม ่
ผิดเขา เขาก็ผิดเรา อย่างนี้เรียกว่าผิดจากการ

ประพฤติผิดในกามมาก่อนในอดีต เป็นเศษกรรม 
ทำาให้ไม่มีความสุขในความเป็นครอบครัว ผู้ที่อยู ่
ใต้บังคับบัญชา เช่น ลูก หลาน หรือ คนงาน 

ผู ้ที่ร ่วมงานทั้งหลาย ไม่อยู ่ในคำาบังคับบัญชา  
คอยขัดคอยขืน คอยฝืนคำาสั่งตลอดเวลา เพราะ
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เหตุแห่งว่าเราเคยผิดลูกผิดเมียมาก่อน จึงไม่มี
อำานาจบงการ สั่งการให้เขาทำานั่นทำานี่ตามใจ

ปรารถนาของตน

  การพูดโกหกนั้นเป็นเศษกรรมที่มาเป็นผล
ทำาให้เกิดมีโรคปาก หรือพูดสิ่งใดแม้เป็นความจริง 

เขาก็ไม่เชื่อ แต่พูดไปพล่อยๆ ไม่เป็นความจริง 
เขากลับเชื่อ เพราะว่าเป็นคนโกหกมาก่อนในอดีต 
กรรมหนักมากถึงขนาดพูดคำาโกหกเค้าก็ไม่เชื่อ

อีกต่างหาก พูดจริงเค้าก็ไม่เชื่อ เรียกว่าเป็นคน
เหลาะแหละไม่มีหลัก หลักลอย 
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 การดื่มสุราและของมึนเมาทำาให้ขาดสติ  
เกิดมาเศษกรรมนั้นจะทำาให ้เป ็นคนที่ปวดหัว  
เป็นโรคไมเกรน รักษาไม่หาย เป็นโรคทางสมอง 
สมองฝ่อ โรคประสาท โรคบ้า โรคคลั่ง โรคทาง
สมองต่างๆ 

 การใช้ลกูตาไปดใูนสิง่ทีไ่ม่สมควร ไม่เป็นมงคล 
เกิดมาเศษกรรมนัน้จะทำาให้เป็นโรคตาเสีย ตาฝ้า 
ตาฟาง ตาบอด ตาใส ตาสั้น ตายาว ตาฝืด 
ตาเคือง เรียกว่า นำ้าตาในลูกตาไม่มี ก็เกิดจาก 
จักษุโรค คือโรคตานัน่เอง  

 หูไปฟังแต่เสียงที่ไม่เป็นศิริมงคล ไม่ใช่ฟัง 
พระธรรมคำาสอนของพระพทุธเจ้า หรอืฟังสตับรุษุ
ผู้รู้ธรรมหรือความเป็นจริง ก็กลายเป็นคนหูหนวก 
หูตึงไป 
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 จมูกดมแต่กลิ่นที่ไม่เป็นมงคล เกิดมาก็กลาย
เป็นจมกูบี ้เป็นคนไม่มดีัง้ เพดานจมกูโหว่ กนิอาหาร

ก็กินแต่ของที่ไม่เป็นมงคล ได้แก่ เหล้ายาปลาปิ้ง  
นี่เกิดมาก็กลายเป็นคนลิ้นไก่สั้น พูดไม่ค่อยชัด  
การรับรสอาหารก็ไม่ได้ครบสมบูรณ์ พูดโกหก 
ก็กลายเป็นคนใบ้ไป 

 เมื่อถ้�เร�เกิดม�เป็นมนุษย์แล้ว เร�เกิดมี
อะไรเกดิขึน้ในชวีติ เร�จงรูว่้�สิง่เหล่�นีเ้ป็นสมบตัิ

ของเร� ที่เร�ทำ�ม�ในอดีตก�ล กรรมอันหนึ่ง 
อันใดทำ�แล้ว กรรมนัน้แหละจะเป็นสมบัติของ
พวกเร� 
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ฐ�นของคว�มดี

 ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เราพยายาม 
ตั้งใจทำาความดี ความดีนีท้ำาได้ ๓ อย่าง เป็นหลัก

ของความดแีละเป็นทีต่ัง้ของความด ีเป็นการแสดง
ของความดี จะเรียกว่ากิริยาของความดีก็ได้ 

 ๑. เรียกว่า ความดีสร้างกลไก ร่�งก�ยของ
คนเร�นี่แหละเป็นฐ�นของคว�มดีทั้งหล�ยและ

ฐ�นของคว�มชัว่ อย่างทีเ่ราบอกว่ามนษุย์และสตัว์ 

มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างหนึง่ คือต้องมีที่อยู ่
อาศัย สัตว์จะมีรู มีรัง หรือมีต้นไม้ มีซอกหิน 

บริเวณอาณาเขตที่เค้าอยู่นัน่แหละ เค้าถือว่าเป็น 
บ้าน มนุษย์ก็เหมือนกันต้องมีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัย 
แม้แต่ขอทานนอนตามข้างถนน เค้าก็ยังถือว่า 
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ตรงนัน้เป็นที่อยู่ของเขา เป็นประหนึง่เหมือนบ้าน
เพราะเค้าไว้นัง่ไว้นอนนัน่เอง ฉะนัน้กายนีก้็เป็นที่

ทำาความดแีละทำาความชัว่ด้วย จงึว่าเป็นหนึง่กริยิา
ของความดี   
 ๒. ว�จ� วาจานีก้็เป็นการแสดงความดีด้วย
ทำาความดีหรือเป็นฐานที่ทำาความดี เป็นกิริยาของ

ความดีคือการพูดจาดี  
 ๓. ใจ เป็นสถานที่สร้างความดี ทำาความดี  
ทำาความชั่ว ก็ทำาได้ทั้ง ๓ ที่นี้ คือ กาย วาจา ใจ 

ทำาความดีก็ทำาได้ทั้ง ๓ ที่นี้ คือ กาย วาจา ใจ  
เช่นเดียวกัน
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  เมือ่เรารูฐ้านทีท่ำาความดแีล้วง่ายมาก เหมอืน
เรารู้ที่ทำามาหากิน เราไม่อดตายแน่ มีแต่ว่าเรา

จะไม่ออกไปทำามาหากิน ที่กาย วาจา ใจ เท่านัน้  
แต่มักจะขี้เกียจขี้คร้าน นั่นได้แก่ ทำาความชั่ว 
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ นัน่เอง จงึเกดิความทกุข์ 
เกดิความเดอืดร้อน แม้ยงัไม่สิน้อตัภาพ คอื ร่างกาย 

นีก้็เป็นทุกข์ เป็นเดือดเป็นร้อน เช่น บางครั้งเรื่อง 
ไม่ควรคิดก็คิด คิดแล้วทุกข์ เป็นทุกข์ ใครสร้าง
ความทกุข์ ถ้าตวัเจ้าของไม่คดิ ตวัเจ้าของเป็นผูค้ดิ  

ตัวเจ้าของจึงเป็นผู้สร้างความทุกข์ 





วัดศรีสง่าสามัคคี จ.ชัยภูมิ



{ 23 }

มรรคปฏิปท�

 นี่แหละ...พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนมรรค
ปฏิปทา คือ สัมม�ทิฐิ ความเห็นชอบ เห็นอะไร 

คือเห็นความทุกข์ของความคิด เราคิดอย่างนี้ 

เราเป็นทุกข์ จะคิดทำาไม ทางคิดให้เป็นสุขมีตั้ง 
เยอะแยะทำาไมไม่คิด ทำาไมถึงชอบคิดทางที่เป็น
ทุกข์ ทั้งๆ เกลียดทุกข์ กลัวทุกข์ แต่ก็ชอบคิด 

แต่เรื่องทุกข์ มนุษย์ก็แปลกอยู่เหมือนกันตรงนี้  

 เมื่อเรารู้ว่าสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบ คือ 
เหน็ความคดิเราเป็นทกุข์ กเ็รยีกว่าเป็นการเดนิทาง
ปฏิบัติไปทางที่ชอบในด้านความคิด เมื่อเร�เห็น
ทกุข์เร�กก็ลวัทกุข์ เร�ไม่อย�กทกุข์ จติจงึค้นคว้�
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ค้นห�ว่�อะไรเป็นส�เหตแุห่งคว�มคดิทกุข์ ส�เหตุ
แห่งคว�มคิดทุกข์ เรียกว่า สมุทัย ได้แก่ ก�รที ่

เอ�จิตไปผูกพัน เหมือนมีคว�มพอใจ ทั้งๆ ที ่
ไม่พอใจ ไปยึดเก�ะไปติดอยู ่กับคว�มคิดนั้น  
จนเอ�คว�มคิดนั้นสร้�งคว�มทุกข์ให้กับเร�  
ไม่ต่างอะไรกับบ้านศรีธัญญาที่คนบ้าอาศัยอยู่กัน  

นั่นคือเค้าคิดเค้าก็เป็นสุข เค้าคิด...เค้าก็เป็นบ้า  
เดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้า...เดี๋ยวบ้า...เดี๋ยวดี...อยู่อย่างนั้น  
มันก็เหมือนพวกเราที่บ้าความคิด หลงความคิด  

คิดดีก็นั่งยิ้มอยู ่คนเดียว พอคิดชั่วก็ทุกข ์อยู ่ 
คนเดียว ถ้ามีคนรอบข้างก็แสดงกิริยาวาจาใส่
ความทุกข์ให้แก่คนรอบข้าง แสดงกิริยาทางกาย

ใส่ให้กับคนรอบข้าง จนคนรอบข้างก็เป็นทุกข์ 
ทัว่หน้ากนัหมด เหมอืนปลาเน่าตวัเดยีว มนักเ็หมน็ 
ทั้งข้องนัน่เอง ปลาตัวอื่นก็เดือดร้อนไปพร้อมกัน  
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เพราะเหตุแห่งปลาตัวนั้นตัวเดียว เหมือนกับว่า
ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เกิดจากทุกข์อันดับแรก  

คือ จิตที่เป็นความคิดไม่เป็นประโยชน์เลย ฉะนัน้
เราพึงศึกษาความคิดที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ความ
สงบใจ ความคิดที่ทำาให้สงบใจได้ก็คือการนกึถึง
สิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า 

 “อะเสวะน� จะ พ�ล�นงั ปัณฑิต�นญัจะ  
เสวะน�” การคบคนพาล คนพาลย่อมพาไปหา 
พวกคนผดิ การคบบณัฑติบณัฑติย่อมพาไปหาผล” 

จัดเป็นมงคลสูงสุดอันหนึง่ 
 “ปชู� จะ ปชูะนยี�นงั เอตมัมงัคะละมตุตะมงั  
ก�รบูช�บุคคลที่ควรบูช�” จัดเป็นมงคลสูงสุด 

อีกอันหนึ่ง เราบูชาบุคคลสูงสุดที่ เป ็นมงคล 
ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า  
พระอริยสงฆ์เจ้า
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พุท...โธ

 ฉะนั้น เราก็คิดถึงแต่พระพุทธเจ้า คิดถึง

แต่พระธรรมเจ้า คิดถึงแต่พระสังฆเจ้า โดยรวม 
ย่อลงไปกับคำาว่า “พุท” กับ “โธ” มีแค่พุทกับโธ 
เท่านั้น ไม่ต้องมากเรื่อง นี่คือความดีสุดยอด  
คนที่นกึคำาว่าพุทกับโธอยู่ตลอดเวลา คนนัน้ไม่มี

อบายภูมิทั้ง ๔ เป็นที่ไป คือ สัตว์นรก เปรต 
อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน เมื่อตายจากความ 

เป็นมนุษย์แล้ว ย่อมทำากายแห่งความเป็นเทพ 
เทวดา พรหม ให้บริบูรณ์ สมบูรณ์ สง่างาม  
เพราะเหตุแห่งการระลึกถึงบุคคลที่ควรระลึก 

นัน่คือ บุคคลควรบูชา ได้แก่ พระพุทธเจ้า คือ  
“พุท” กับ “โธ” 
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 เวลาเราคิด...คิดที่ไหน...เราก็คิดที่...ใจ 

 เวลาเราทุกข์...ทุกข์ที่ไหน...ก็ทุกข์ที่...ใจ 

 เวลาเราโกรธ...โกรธที่ไหน...ก็โกรธที่...ใจ  

 พอเวลาโกรธ...มันโกรธแล้ว มันมีอาการ 
ยังไงทางร่างกาย มันแน่นหน้าอก มันแสบหน้าอก 

เวลาดีใจหัวใจจะเต้นเร็วจนเกือบหัวใจวายตาย  
คนจะตาย ตายยงัไงกต็าม จะเอาหวัตายทางหวัมา  
ตายทางเท้าขึน้มา ตายทางแขนขึน้มา ตายทางซ้าย 

ไปขวา ตายขวาไปซ้ายก็ตาม ล้วนแล้วแต่เมื่อเวลา 
ใกล้จะขาด จิตก็จะหดตัวลงสู่หัวใจ ก้อนเนื้อหัวใจ 
ที่เต้นตึบๆ ในกลางหน้าอกเรานี่แหละ ความตาย 
มันจะหดเข้ามาๆๆ จากปลายเท้าขึ้นมาถึงข้อเท้า 

จากข้อเท้าถึงหน้าแข้ง จากหน้าแข้งถึงหัวเข่า 
หน้าขา จากหน้าขาถึงสะโพก จากสะโพกถึงท้อง 
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จากท้องถึงหน้าอก จากหน้าอกเข้าไปถึงหัวใจ 
ขาดใจพอดี ถ้าตายจากหัวก็ตายตั้งแต่หน้าผาก 

ลงมา จนลูกตา จมูก ไล่จนมาถึงปาก มาถึงคอ  
มาถงึหน้าอก มาถงึหวัใจ ตายพอด ีจากซ้ายไปขวา 
ก็จากปลายนิ้ว ด้านซ้ายมือไล่ไปเรื่อยจนมาถึง
สีข้างไปพร้อมกัน แล้วก็มาถึงตรงหัวใจ ตายพอดี 

ที่ใจดวงเดียว

 เมือ่เกดิกเ็กดิทีใ่จ ตายกต็ายทีใ่จ คอื เกดิทกุข์ 
เกิดสุขนัน่เอง ฉะนัน้ คว�มด ีคือ นกึถึงท่�นผู้ที่ดี
ที่สุดคือพระพุทธเจ้� ได้แก่ คำาว่า “พุท” กับ “โธ” 
กน็กึตรงทีใ่จนัน่แหละ สร้�งคว�มดตีรงทีใ่จ หวัใจ
เต้นตึกๆ นัน่แหละ มันเต้นตรงไหน กำาหนดตรงนัน้ 
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คำาว่า “พุท” กับ “โธ” ไม่ต้องกำาหนดลมหายใจ 
เข้าพุท หายใจออกโธ เอาพุทโธไปเลย พุทโธ... 
พุทโธ...พุทโธ อย่าทิ้งศูนย์กลางกาย  
คอื หวัใจของเร� ยนื เดนิ นอน นัง่ กม็ใีจอนัเดยีว 
พุทโธก็เป็นอันเดียว รวมกันอยู่ที่ใจ 

 สติก�าหนดที่ใจ ตั้งอยู่ที่ใจ เห็นที่ใจ  
เป็นที่ใจ รู้ที่ใจ ยืน เดิน นอน นัง่ ก็มีสติอันเดียว 
ไม่ม�กไม่น้อยพอด ีเหม�ะกันกับคำ�ว่� “พุท” กับ  
“โธ” กำ�หนดลงไว้ที่ตรงหัวใจนัน่แหละ มันคือ 
ฐ�นของคว�มด ีกายยงัมทีีอ่ยูค่อืบ้านทีเ่ราสร้างขึน้  
ใจก็ควรมีบ้านที่อยู่ ได้แก่ กาย คือร่างนี่แหละ 
เป็นบ้านของใจ ควรให้ใจอยู่กับบ้าน ประหนึ่ง 
เหมือนกับว่าเราสร้างบ้านหลังนี้ เราไม่อยู่ ๑๐ ปี 
แล้วเรามาดบู้านเราจะเป็นยงัไง จะเหน็ภาพเลยว่า
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บ้านหลังนี้เมื่อ ๑๐ ปีไม่มีคนอยู่อาศัยเลย มันเป็น
บ้านร้าง ประหนึง่ว่ามีผีสิงน่าหวาดกลัว ไม่น่าอยู่ 

น่าอาศยั จติทีท่ิง้กายมา ๑๐ ปี เมือ่จติกลบัมาทีก่าย
จะรูส้กึยงัไง รูส้กึไม่อยากอยูน่ัน่เอง ประหนึง่เหมอืน
กบับ้านผสีงิ ไฟฟ้ากข็าด หลงัคากท็ะล ุหน้าต่างกพ็งั  
ประตูก็พัง เครื่องป้องเครื่องกันในบ้านไม่มีเลย 

เพราะอะไร เพราะไม่มีคนมาอยู่ ๑๐ กว่าปี มีคน
มางัดมารื้อเอาไป เอาสิ่งของที่พอมีค่าเอาไปได้ 
เช่น ไม้ ไฟ หรือสิ่งต่างๆ ภายในบ้านทั้งหลายไป 

เมื่อเจ้าของกลับมาเป็นยังไงจะอยู่ได้มั้ย เหมือน
มันอยู่ไม่ได้จริงๆ เพราะไม่มีเครื่องป้องเครื่องกัน 
ต้องซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหลังนั้นให้ดีขึ้นมา 

ดังเดิมแล้วจะอยู่อย่างมีความสุข 



กุฏิต้นจัน ที่พำานกัขององค์หลวงพ่อ 
สำานกัปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี
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 เช่นเดียวกัน... 
 เมื่อเราฝึกภาวนาพุทโธที่หัวใจของเรา มันจะ

ทำายากมาก เพราะอะไร มันทำาใจยาก เพราะจะมา 
อยู่บ้านร้างหลังนี้ มันเป็น ๑๐ ปี บางคน ๖๐ ปี 
ยังไม่เคยอยู่บ้าน คือ กายนี้เลย มันร้างมา ๖๐ ปี 
การที่จะให้จิตอยู่กับใจนี้เป็นเรื่องยากมาก 

 ขอบอกว่�ย�กที่สุด... 
 แต่เมือ่เราไม่มทีีอ่ยูจ่รงิๆ แล้วมนัยงัไง ต้องอยู่ 
ที่นี่แล้วต้องทำาให้อยู่ให้ได้ ทุกวิธี ทำาให้อยู่ให้ได้  

กค็อืปรบัปรงุตบแต่งทศันะภมูทิศัน์ต่างๆ รวมไปถงึ 
คือปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่เป็นบ้านร้างนัน้ให้ดูด ี
ทาสตีบแต่งมนัใหม่ ประหนึง่เหมอืนกบัการภาวนา 

พุทโธ ห�อุบายวิธีทำ�ยังไงให้พุทโธอยู่ที่หัวใจ

ของเร� และให้ใจของเร�มีแต่คำ�ว่�พุทกับโธ
เท่�นัน้ ไม่มีความคิดนกึประเภทอื่นเข้ามาก่อกวน
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วุ่นวาย จนเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนจนถึง
ทุกวันนี้ 

 เมือ่เรากำาหนดอย่างนีไ้ปเรือ่ยๆ ทัง้ยนื ทัง้เดนิ  
ทั้งนัง่ ทั้งนอน ยกเว้นไว้แต่หลับเท่านัน้ ทำางาน
ทำาการอะไรก็กำาหนดไว้ที่นี่ อย่าทิ้งศูนย์กลางกาย 

ได้แก่ หัวใจของเรานี้ พุทกับโธ พุทกับโธ พุทกับโธ
พุทโธ...พุทโธ...พุทโธ...พุทโธ...พุทโธ 

 ถ้�มนัคดิม�กพทุโธเรว็ๆ พทุโธ...พทุโธ...พทุโธ
พุทโธ...พุทโธ ถ้�มันไม่คิดม�ก เร�ก็พุทโธสบ�ยๆ 
สังเกตว่�เป็นยังไงจิตของเร� เร�ภ�วน�เพื่อห�

สิ่งที่ประเสริฐที่สุด เรียกว่า ความเป็นอยู่เหมือน
ประมาณว่าหาห้องนอนของเรานัน่เอง ตรงนีท้ำา
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ห้องนอน ตรงนีท้ำาห้องรับแขก ตรงนีท้ำาห้องพัก 
คนทีม่าเยีย่มเรา หรอืญาตขิองเรา หรอืลกูของเรา

ตรงนี้ห้องนำ้า ตรงนีท้ำาห้องครัว ตรงนีท้ำาระเบียง
ด้านนอกตรงนี้ทำาเฉลียง อย่างนี้เป็นต้น ให้รู ้
ความพอดีของการภาวนาหนกัเบา ยาวสั้น หรือถี่  
หรือห่าง แล้วแต่... ให้สังเกตตรงนี้เป็นระเบียง 

ต้องแบบนี้ ตรงนี้เป็นครัวต้องแบบนี้ ประหนึ่ง
เหมือนช่างก่อสร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีความ
ชำานาญในการรู้ภูมิทัศน์ คนพื้นที่จังหวัดนั้นควร

สร้างอาคารบ้านเรือนแบบนี้ คนพื้นที่จังหวัดนี้
ควรสร้างอาคารบ้านเรือนแบบนัน้ เพราะอุปนิสัย
ของคนแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน สถาปัตย์แต่ละ

จังหวัดจึงแตกต่างกันออกไปมากมาย เมื่อช่าง 
มีความชำานาญ รูปทรงของบ้านทั้งหลายรู้วิธีการ
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ใช้กบไสไม้ รู้วิธีการตอกตะปู การเลื่อย การเข้า
ตามไม้เนียนสนิทจนมองไม่เห็นรอยต่อของไม้  

นัน่เรียกว่าช่างที่เก่งสุดยอด เหมือนกับจิตของเรา 
ถ้ารู ้จักความพอดีในการภาวนาพุทโธ รู ้จักการ
กำาหนดในตำาแหน่งกลางหัวใจของเรา ในร่างกาย
ของเราขยับเขยื้อนเลื่อนไป 

 ช่างไม้ ช่างปูน ช่างก่อสร้าง ไม่ใช่เป็นใน 
วนัเดยีว ต้องมาเป็นจบักงัยกปนูแบกปนู ต้องอาศยั

สังเกต มองดูช่างเขาทำายังไง พยายามจะเข้าไป
ปะเหลาะ เพื่อให้เค้าบอกสอน หรือให้เขาบอก 
ให้เราช่วยเค้าทำา เรายังรู ้วิธีการปะเหลาะเอา 

ความรูจ้ากช่างเหล่านัน้ได้ จากวนัทีข่ึน้ชือ่ว่า “ช่าง” 
เมือ่ก�รปฏบิตัธิรรมกำ�หนดในจติในใจของเร�นัน้ 
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ก็พึงรู้ห�อุบ�ยวิธีว่�ทำ�อย่�งไรจะทำ�ให้จิตของ

เร�นัน้ลงสู่คว�มสงบนัน้ได้ เรียกว่� หาวธิฝีึก 
ฉะนั้นการหาวิธีฝึกนั้นไม่ใช่วันเดียวจะสงบเลย 

สองถึงสามวัน...อาทิตย์สองอาทิตย์...เดือนสอง
เดือน...สามเดือน...จะสงบแล้วอยู่...อยู่ได้เลย ไม่ใช่ 
การเป็นช่างยังใช้เวลาเป็นปีๆ บางท่าน ๑๐ ปี  
ยังไม่เป็นช่างที่เก่งชำานาญชาญฉลาดทางด้าน 

การออกแบบ หรอืการตบแต่งให้เกดิความสวยงาม
ถูกใจตามเจ้าของบ้านเลย เหมือนกับจิตของเรานี้ 
ไม่ใช่จะใช้เวลาแค่ปี สองปี แล้วจะสยบจิตนี้ลงสู่ 

ความสงบได้ หรือลงสู ่องค์ภาวนาพุทกับโธได้  
ไม่ใช่เป็นของง่าย แต่ไม่ยากจนเกินความสามารถ
ของคำาว่า “มนุษย์” 
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 เร�ทุกคนได้สมบัติอันแรกแล้ว เรียกว่� 
“มนุษย์สมบัติ” สมบัติที่สอง ได้แก่ ก�รรักษ�ศีล  

ให้ท�น สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสม�ธิ เรียกว่� 
สวรรค์สมบัติ นีจ้ะได้ต่อไปจากพื้นฐานแห่งความ
ได้มรดกอันแรกคือมนุษย์สมบัติที่พ่อแม่ให้มา  
คือความเกิดเป็นมนุษย์นั่นเอง สัตว์เดรัจฉาน 

ไม่สามารถได้ มีแต่มนุษย์เท่านัน้

กัมมัฏฐ�น ๕

 เมื่อทำ�ศีล สม�ธิภ�วน� สวดมนต์ และ 
ภ�วน�ตรงกล�งหวัใจของเร�นี ้ยนื เดนิ นอน นัง่  
ไม่ข�ดส�ย ทำ�ไปเรือ่ยๆ อย่�งนีจ้ดัว่�พอจะให้เหน็ 
ทำ�เน�ว่�นิพพ�นสมบัติเร�จะได้แน่ในช�ตินี้  
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เพราะว ่าบุคคลทั้งหลายที่ เป ็นผู ้ชายจะบวช 

ในพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าพึงตรัสกับ 
พระอุปัชฌาย์ทั้งหลายว่า 
 “ดูก่อนอุปัชฌายะเต อุปัชฌายะโต เมื่อเธอ 
จะบวชให้กุลบุตรนั้น เธอจงบอกกัมมัฏฐานทั้ง  

๕ ประการแก่เขา เมื่อเธอไม่บอกกัมมัฏฐานทั้ง  
๕ ประการแก่เขา เท่ากับได้ชื่อว่าเธอเป็นผู้ทำาลาย

มรรคผลนิพพานแก่เขาเสียแล้ว 
 กัมมัฏฐาน ๕ ประการนัน้ เป็นอย่างไรหนอ 
 ดูก่อนอุปัชฌายะโต อุปัชฌาย์ทั้งหลาย  
 กัมมัฏฐ�นทั้ง ๕ ประก�ร คือ เกศ� (ผม), 

โลม� (ขน), นะข� (เลบ็), ทนัต� (ฟัน), ตะโจ (หนงั)  
อย่�งนี้ นัน่ก็คือ สมุฏฐ�นมูลฐ�นเหตุแห่งก�ร 
ยึดติดของคนและสัตว์ทั้งหล�ย” 
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 กย็ดึตดิกนันีแ่หละ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั และ 
ก็ไม่เห็นว่าเนื้อข้างในเป็นยังไง สีแดงสด มีเลือด 

แดงฉาน มีนำ้าเลือด นำ้าเหลือง นำ้าหนอง อุจจาระ 
ปัสสาวะ ปอด ตับ ไต ไส้ พุง เป็นของน่ารังเกียจ 
ที่สุด เรามองไม่เห็น พระพุทธเจ้าถึงให้มองเปลือก 
ของมันก่อน ประหนึง่เหมือนว่าให้ดูโลงศพ แต่ยัง 

ไม่เห็นศพอยู่ในโลง แต่เห็นโลงก็ขยาดแล้ว 
 เหมือนกัน... 
 เมื่อดูไปเรื่อยๆ ก็เอ๊ะ...? มันจะสงสัยว่าในโลง

มีอะไร คนเรามันขี้สงสัย พอวันหนึง่มันไปเปิดโลง
เท่านัน้ มันจะตกใจทันที โอ้โห! นี่โลงนี้อยู่ที่บ้าน 
เรามาตั้งนาน เราไม่เคยคิดว่าในโลงนี้มีคนตาย  

มีของเน่าของเหม็นอยู่ในนี้ 
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 เมื่อเร�พิจ�รณ� ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง  
ไปบ่อยๆ จิตมันจะแทงทะลุเข้�ไปภ�ยใน จะเห็น

สภ�พคว�มเป็นจริงของก�ยข้�งใน ไม่ต่างอะไร
กับผ้าแพรที่ใส่ขี้เลย เรานอนกอดผ้าแพรอยู่ทุกวัน 
ทุกคืน แต่ในถุงผ้าแพรนั้นมีแต่ขี้ทั้งนั้น วันนึง 
เมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นแล้วจะผงะตกใจ เสียอก 

เสียใจตัวเองมาว่า หลงรัก หลงกอด หลงจูบ  
หลงลบูอยูก่บัผ้าทีเ่รยีกว่าผ้าแพร แต่ภายในไม่เคย
รู้เลยว่ามันมีแต่ขี้กับเยี่ยว อย่างนี้ 

 แต่ก่อนอื่นใดทั้งหมด ขอให้ท่านทั้งหลาย 
ซ่อมบ้านร้างหลังนี้ให้ได้เสียก่อน นั่นคือ คำาว่า  

“พุท กับ โธ” ตรงที่หัวใจที่เต้นตึกๆ นี่แหละ 

ภาวนาตรงนั้น ลืมตาก็กำาหนดตรงนั้น หลับตา 
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ก็กำาหนดตรงนัน้ เดินก็กำาหนดตรงนัน้ นัง่ก็กำาหนด
ตรงนัน้ ยืนก็กำาหนดตรงนัน้ นอนก็กำาหนดตรงนัน้ 

เว้นไว้แต่หลับ เมื่อรู้สึกตัวตื่นก็กำาหนดต่อ จากนี้  

พอจะมีช่องทางให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริง 
ให้สมนำ้าสมเนื้อกับการเกิดเป็นมนุษย์ 

 วันนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย รวมทั้งเจ้าภาพคือ

โยมพ่อ ที่เป็นผู้จัดงาน เป็นแม่งานใหญ่ ด้วยอาศัย 
อุบายคือเหตุแห่งการทำาบุญบ้าน แล้วให้ทุกคน 
ได้มีโอกาสฟังพระสัจธรรมคำาสั่งสอนขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า และอบุายวธิแีห่งการ 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี รวมไปถึงเพื่อจะได้ 
สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ เป็นที่สุดในชีวิต 

ปัจจุบันนี้ และสิ่งที่บรรยายพูดออกมาทั้งหมดนี้  
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ก็เพื่อเป็นสัมโมทนียกถา ในสมัยพุทธกาลก่อน 
ไม่มีสวดมนต์กันหรอก ไม่มียถาสัพพีด้วย เมื่อพระ

ฉนัเสร็จแล้ว พระก็ให้แบบนี้แหละ คือพูดธรรมะ 
ให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ เกิดความอาจหาญ 
ทางด้านจิตใจ หรือเกิดความรู ้ความเห็นตาม 
ความเป็นจริง หลังจากนั้นพระก็จะลุกกลับไป

สู ่อาวาตของตนเอง แค่นี้เองในสมัยพุทธกาล  
แต่ปัจจุบันก็กลายเป็นธรรมเนียมสวดมนต์บ้าง 
อะไรต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านช่อง 

นัน่เอง
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คว�มเป็นมงคล 

 แต่ความเป็นมงคลนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมาแล้ว

เป็นมงคล อย่างบ้านข้างๆ นี้อยากให้ไป อยากให้ 
ไปกัน อย่างนี้เป็นต้น ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับ 
พระองค์นี้ที่จะไปนั่งที่บ้าน หรือไปเหยียบอยู่ที ่
บ้านหลังนัน้ ถ้าบ้านหลังนัน้คนไม่ดีอยู่ คนชั่วอยู่  

คนคิดไม่ดีอยู่ บ้านหลังนัน้ก็เป็นบ้านไม่ดี เป็นบ้าน 
อัปมงคล เป็นบ้านอัปยศอดสูที่สุด แต่เร�ไม่ไปนัง่ 

เร�ไม่ไปเดนิ เร�ไม่ไปเหยยีบ แต่บ้�นหลงันัน้มแีต่ 
คนคิดดี คนทำ�ดี คนพูดดี สวดมนต์ทำ�วัตร  
บ้�นหลังนัน้เป็นมงคลยิ่งกว่�เร�ไปนัง่ไปเหยียบ

เสียอีก ฉะนั้น ขออย่าให้ไปยึดพิธีกรรมจนมาก 
เกินไป หรืออย่าให้ไปยึดแบบแผนจนมากเกินไป 



ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี พระราม ๒ กรุงเทพฯ
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จนทิง้ละเลยสจัจะ ได้แก่ คว�มเป็นจรงิทีป่ระจกัษ์ 
อยู่แก่จิตอยู่แก่ใจเร�

 ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ�...สูงต�่าอยู่ที่ทำ�ตัว 
นี่คือ...ความเป็นจริง

 ฉะนั้น ขอฝากท่านทั้งหลาย เพราะเราไม่
สามารถจะเดินไปเยี่ยมได้ทั่วถึงทุกบ้านทุกช่อง 
เพราะเราอาพาธป่วยอย่างมากทีเดียว รอดตาย
มาได้เมื่อเจ็ดแปดวันที่แล้ว นีก่็นับว่าเป็นกุศลของ
ท่านทั้งหลาย ได้พบเห็นและได้เจอกันอีก มิฉะนัน้
คงจะต้องไปร่วมงานกันบนวัดข้างบนคืองานศพ
เรานัน่เอง การอยู่ของเรา เราอยู่ไปวันๆ และวันๆ 
ก็อยู่ไปเป็นชั่วโมง และชั่วโมงก็ร่นลงไปเป็นนาที 
จนสุดท้ายเป็นวินาที จนสุดท้ายคือทุกลมหายใจ
เข้าและออก ตายได้ทุกเมื่อ 
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 ชวีตินีถ้้�สร้�งประโยชน์ ทำ�ประโยชน์ได้กท็ำ� 
เต็มหัวใจ อย่างญาติโยมบ้านหนองฟักทองก็ตาม 

ถงึเราไม่อยูว่ดักต็าม ขอให้โยมทัง้หลายนกึถงึธรรม 
คำ�สั่งสอนของเร� และนำ�ไปประพฤติปฏิบัติ  
ได้ชือ่ว่าเราอยูใ่นหวัใจของโยมหนองฟักทองทกุคน  
หรือโยมที่อื่นทุกคนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ ถ้�นกึถึงเร� 

อย�กให้เร�อยู่ด้วย นกึถึงพุทโธในใจ เหมือนเร�
อยู่ด้วย แม้นเราไม่อยู่แถวนีก้็ตาม ได้ชื่อว่าเราอยู ่
ในบ้านเดียวกับโยมแล้ว เราไม่อยู่ที่วัดก็เหมือนเรา

อยูท่ีว่ดัแล้ว อย่ามาสนใจกบัร่างเน่าร่างเป่ือยนีเ้ลย
อย่าสนใจทางขี้ทางเยี่ยวนี้มากจนเกินไป จนลืม
สจัธรรมคำาสัง่สอนของพระพทุธเจ้า เราจะเสยีชาต ิ

ทีไ่ด้เกดิมาเป็นมนษุย์พบพระพทุธศาสนาคำาสัง่สอน 
ของพระพุทธเจ ้า จนสุดท้ายในยุคปัจจุบันนี ้
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พระอรหัตผลก็มีปรากฏอยู ่ในโลกเราหลายรูป
หลายองค์ ยังมีชีวิตอยู่ก็มีหลายรูปหลายองค์  

ที่มรณะไปไม่นานก็หลายรูปหลายองค์ 

 เราเป็นผู้โชคดีที่เกิดมาในยุคที่ได้ยินเสียงว่า 
มีพระอรหันต์เกิดขึ้น ท่านมรณภาพแล้วกระดูก 

ท่านแปรเป็นพระธาต ุเป็นสกัขพียานให้ชดัเจนทีส่ดุ 
แล้วว่าท่านหมดกิเลสแล้ว เราเคยได้กราบได้ไหว้
ได้เคารพได้บูชาท่านเหล่านัน้ และได้ฟังธรรมท่าน 

เหล่านั้น จงเป็นมงคลแก่หู จงเป็นมงคลแก่ตา 
จงเป็นมงคลแก่กาย และจงเป็นมงคลแก่ใจของ
ตนเอง นัน่แหละจึงได้ชื่อว่าอยู่ที่ไหนสุโข อยู่ที่ไหน 

เป็นสุข นอนที่ไหนที่นั่นเป็นทิพยสมบัติวิมาน  
นอนที่ไหนเป็นสวรรค์สมบัติวิมาน นอนที่ไหน 



๏ เทศน์ ณ บ้านลุงกิจ ปากช่อง นครราชสีมา
 วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็นนิพพานสมบัติวิมานเสียทั้งหมด เราเกิดมา 
ในช่วงที่โชคดีที่สุด จงรักษาและแสวงเอาโชคนี้ 

ให้สมบูรณ์จนกว่าชีวิตนีจ้ะสิ้นไป

 อาตมาได้รับแสดงพระเทศนาให้แก่บรรดา
ท่านเจ้าภาพคือโยมพ่อ และบรรดาญาติโยม 

ทั้งหลาย ที่มาร่วมงานในวันนี้ เหล่าชาวเทพเทวดา
อารักษ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น จงรวมพร้อมใจกัน
โมทนาสาธุกาลเทอญ.



ณ ศูนย์อบรมภูมิธรรมม่วงน้อย

SCG จังหวัดสระบุรี
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 การทำางานของทุกคนที่ทำางานกันอยู่นี้ ถือว่า
เป็นการทำางานที่ตั้งอกตั้งใจกันดีมาก แต่ว่าการ
ทำางานนั้นจะมีประสิทธิภาพหรือมีผลดีเยี่ยมนั้น
ต้องอาศัยพึ่งสติ เพราะสตินี้เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด 

เหมาะแก่การทำางานในทกุสถานหรอืทกุเหตกุารณ์ 
สตจิงึเป็นของทีค่วรจะเจรญิไว้บ่อยๆ ถ้าปรากฏว่า 
งานนั้นมีความผิดพลาดหรืองานนั้นไม่สะดวก 

หลังประชุมคณะท�างาน
โอวาทธรรม
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แก่จิตแก่ใจนัน้ ให้ค้นหาไปที่จิตของเรา เราอาจจะ
ขาดสติในช่วงนัน้ ขาดสติในช่วงนีก้็ได้ ทำาให้การ

ทำางานของเราติดขัดหรือไม่ประสบความสำาเร็จ  
ให้เข้าไปที่จุดของเหตุ ได้แก่ “จิต” เมื่อจิตมีคว�ม
สงบลงตัวดีแล้วจึงค่อยออกค้นห�ว่�ง�นติดขัด 
ด้วยเหตุอันใด บ�งทีอย่�เพิ่งไปแก้เหตุที่มันมี

ปัญห�โดยที่จิตของเร�ยังไม่มีสติเป็นเครื่อง
ป้องกัน 

 การที่เข้าไปแก้ปัญหานั้น ซึ่งเป็นความด ี
เพราะเป็นการแก้ป ัญหาในหมู ่คณะก็จริงอยู ่  
แต่อย่าให้มันกลับมาเป็นพิษทำาร้ายจิตของผู้ที่เข้า 

ไปแก้ปัญหา นี่สำาคัญมาก ส่วนใหญ่การเข้าไป
แก้ปัญหาแล้ว เราตั้งใจจะช่วยให้ปัญหานัน้ลุล่วง
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และจบไปได้ด้วยดี แต่ลืมกันตัวเอง ลืมกันจิต 
ของตัวเอง ทำาให้จิตใจของเรานั้นโดนยาพิษเข้า 

แล้วก็จะมาทำาร้ายเราในเวลาหลัง ได้แก่ เวลา
ภาวนาบ้าง หรือเวลาเราอยู่ว่างๆ อยู่ๆ ความรู้สึก 
นึกคิดที่ผ่านมาแล้ว เช่น ปัญหานั้นๆ ปัญหานี้  
เราไม่ได้พึงสะสางด้วยสติและปัญญาของเรา  

มันจะกลับเข้ามาทำาร้ายเราได้ นี่เป็นสิ่งหนึง่ที่ควร
ระวังมากที่สุด

 และเรื่องที่เราพูดคุยกันนีก้็เหมือนกัน เราฟัง
ควรฟังด้วยสต ิฟังด้วยปัญญา อย่าฟังด้วยอารมณ์ 
หรือฟังด้วยสักแต่ว่ามาเข้าฟังเฉยๆ เท่านัน้ เพราะ

ว่าการเข้ามาอย่างที่กล่าวมานัน้ไม่เป็นประโยชน์ 
ต่อการมาเลย เพราะเหตอุาจจะมคีวามเศร้าหมอง
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ในจิตได้ จนถึงขนาดอาจจะไปคิดแล้วเป็นทุกข ์
ขึน้มา ทัง้ๆ ทีว่่าเรือ่งคยุสนทนานีจ้บลง ณ ทีน่ีแ้ล้ว 

แต่มันต่อยาวไปได้ เพราะอาศัยจิตนัน้ไม่มีเครื่อง

ป้องกัน ได้แก่ สติและปัญญา จึงเป็นของ 
ที่ควรจะเตือน สติกับปัญญ�นี้รวมเข้�ม�แล้วคือ
คว�มไม่ประม�ทนัน้เอง 

 ความไม่ประมาทนี้เป็นชื่อของธรรม รวมไป 
ถึงนิพพาน ความประมาทนี้เป็นชื่อของธรรม
ฝ่ายกิเลส ได้แก่ บาปธรรมนัน่เอง ฉะนัน้ คนที่ 

ประม�ทคือคนที่ไม่มีสติและไม่มีปัญญ�นัน่เอง  
คนที่ทำาอะไรแล้วไม่ค่อยรู้จักสิ่งนั้นสิ่งนี้ถูกหรือ 
ไม่ถกู ควรหรอืไม่ควรนัน้ ควรพดูหรอืไม่ควรพดูนัน้ 

เพราะอาศัยคือการประมาทอย่างมาก และอาศัย 
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คือสติไม่มีการโน้มน้าวจิตใจของตนเองให้อยู่กับ 
ร่องกับรอย และเพราะไม่มีปัญญาที่จะสามารถ 

ทรงสติไว้ได้ เลยเป็นผู ้ประมาทไปทั้งๆ ที่เป็น 
นกัปฏบิตัภิาวนาเหน็ๆ กนัอยู ่แต่ปรากฏว่าเมือ่ทกุข์ 
เกดิขึน้หรอืปัญหาเกดิขึน้ กลบัเป็นทกุข์กบัปัญหานัน้ 
โดยไม่สาวหาสาเหตุและแก้ไขด้วยหลักของธรรม 

ที่เราได้ปฏิบัติประพฤติมาเป็นเวลานาน ทำาให้ 
จิตของผู้นั้นได้รับความบาดเจ็บและถูกกระทบ
กระเทือนเสียหาย เรียกว่า อุบัติเหตุทางอารมณ ์

ทีจ่ตินัน้ได้รบัอย่างรนุแรง และถ้าปล่อยไว้นานเข้า  
จะกลายเป็นความแตกร้าวในหมู่คณะจนถึงขนาด
ขาดความสามัคคีซึ่งกันและกัน ทำาให้อยู่ร่วมกัน

อย่างเหมือนกับเป็นศัตรูทั้งๆ ที่ปรากฏว่าเป็นมิตร
กันอยู่ 
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 ความเป็นศตัรนูัน้บางครัง้อาจไม่แสดงออกมา  
เก็บไว้อยู่ในจิตในใจได้ อย่าให้เป็นอย่างนัน้เพราะ
นัน่คือผีร้าย มันจะหลอกหลอนเราทุกวัน เมื่อมัน 
มีโอกาสแสดงตัวขึ้นมา เราก็จะหนีหัวซุกหัวซุน  
คือหนีผีความคิดนัน่เอง อันนีน้่ากลัวมาก อะไรๆ  
เอาไม่อยูน่ะ ห้อยพระองค์ไหน ห้อยมากีอ่งค์กเ็อา
ไม่อยู ่ยกเว้นคอืพระองค์เดยีวทีเ่รยีกว่า “พระสต”ิ 
พระสตนิีเ้อาอยูไ่ด้ สำาคญัมากพระสตนิี ้ควรจะมไีว้ 
ติดตัวกันทุกคน 

 และอีกอย่างหนึง่ก็คือ ถ้าหาสมทบได้จะเป็น 
การเหมาะที่สุดคือ “พระปัญญ�” ให้มีด้วย จะได ้
ช่วยส่งเสริมทางสติ จิตก็จะได้มีเครื่องหุ ้มห่อ 
ป้องกันอันตรายจากผีร้าย ได้แก่ความคิดที่ไม่เป็น 
ประโยชน์แก่จิตใจ แก่การประพฤติ แก่การปฏิบัติ
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ธรรมเลย ความหมองเศร้าส่วนใหญ่ แล้วมกัไม่ค่อย 
ได้คิดว่ามันเกิดจากเหตุอะไร หรือบางครั้งคิดว่า

มันเกิดจากเหตุนัน้ แต่ก็ห้ามปรามไม่ได้ นัน่แหละ
คืออาการคือคนไม่มีสตินัน่เอง 

ผู้ประม�ทท�งธรรม

 เวล�มีปัญห� มีเรื่องอะไรก็ต�ม อย่�ให้มัน 

เข้�ม�ถงึจติใจจนขน�ดสะเทอืนหวัน่ไหวเลือ่นลัน่ 

ไปหมด ถ้�มนัสะเทอืนให้มนัสะเทอืนอยูภ่�ยนอก  
จตินัน้รกัษ�ไว้คงทีด้่วยสตปัิญญ� อย่าให้หวัน่ไหว 
จนถึงขนาดไม่สามารถที่จะทรงตัว ทรงความ 
เป็นผู้เป็นคน หรือความเป็นนกักัมมัฏฐานได้เลย 
อย่างนัน้เรียกว่าเสียรูปเสียแบบเสียมวยหมดเลย 



{ 60 }

ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อผู้ที่ปฏิบัติกัมมัฏฐาน และ
ต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนกัปฏิบัติกัมมัฏฐานท่านนัน้ๆ  

เพราะมักจะเป็นความด่างพร้อย และเป็นตำาหนิ 
ในหมู่คณะทันที เหมือนกับแกะดำาในฝูงแกะขาว  
หรอืแกะขาวในฝงูแกะดำา และกจ็ะเป็นการขดัเคอืง  
และไม่ต้องประสงค์ต่อผู ้ได้พบเห็นต่อไปด้วย  

ไม่ใช่เฉพาะนกัปฏิบัติภาวนาเท่านัน้ คือรวมไปถึง
ทั้งหมดเลย เพราะเหตุคือเราไม่มีสติไม่มีปัญญา  
จึงเรียกว่าเป็นผู้ประมาททางธรรมแล้ว คว�มเป็น 

ผูป้ระม�ทท�งธรรมนัน้ ได้ชือ่ว่�เป็นคว�มล้มเหลว 
จ�กคว�มดีเสียทั้งหมด คว�มประม�ทจึงเป็นชื่อ
ทีไ่ม่ดเีลย ไม่ควรจะมใีนผู้ประพฤติผูป้ฏบิตัิธรรม 

ควรจะรักษ�คือคว�มไม่ประม�ทเอ�ไว้
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กำ�จดั ระวงั เสรมิสร้�ง รกัษ�

 และทีค่วรจะให้เป็นข้อคดิหรอืเป็นสิง่เตอืนใจ
ของเราเสมอเมือ่เราอยูใ่นหมูค่ณะนัน่กค็อื สิง่หนึง่ 
เมื่อเกิดปัญห�ขึ้นม� ต้องก�าจัดปัญห�นัน่เสีย  
คำาว่า “ปัญห�” ไม่ใช่ “คน” แต่คือ “เรื่อง” นัน้ 

 เมื่อระวังแล้วไม่ได้ ก็ต้องกำาจัดเสีย คำาว่า 
“ระวัง” หมายถึง ปัญหามันเริ่มจะเกิด ต้องรีบ
เข้าไปแก้ไขทันทีให้ยุติปัญหานัน้ ถ้าแก้ไม่ได้ต้อง
รายงานผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้า หรือพ่อแม่
ครูอาจารย์โดยตรง เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาตรงนัน้ 
เสียก่อน ถ้าปัญหามันรุนแรงขึ้นมา มันมากเข้า 
อาจจะต้องถึงขนาดกำาจัด คือกำาจัดปัญหาออกไป 
แต่อาจจะไม่ได้กำาจดัคนออกไป แต่ถงึกระนัน้กต็าม 
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ถ้าปัญหาไม่ถูกกำาจัดออกไป อาจจะต้องกำาจัดคน 
นัน่แหละออกไป เพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ 

 สิง่ใดทีเ่ป็นระเบยีบ เป็นกฎ และเป็นแบบแผน 
ที่เหม�ะสมแล้ว ให้จงรักษ�เอ�ไว้ อย่�ทำ�ล�ย  
และรวมไปถึงคือสิ่งใดที่ยังข�ดตกบกพร่อง 
หรือยังไม่สมบูรณ์อยู่เพียงเล็กน้อยก็ต�ม ขอให้ 
เสริมเติมแต่งเพิ่มให้มันเกิดคว�มสมบูรณ์ขึ้น 
ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ และในก�รประพฤติปฏิบัติ
และก�รอยูร่่วมหมูค่ณะซึง่กนัและกนั และรกัษ�
แบบแผนรูปก�รณ์นัน้เอ�ไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง 
และได้รับคว�มเห็นชอบจ�กพ่อแม่ครูอ�จ�รย์
แล้วว่�ก�รประพฤติก�รปฏิบัตินัน้ถูกต้อง และ 
สอดคล้องไปท�งด้�นคว�มส�มคัคคีว�มปรองดอง 
มคีว�มเมตต� และอ�ศยัคอืเนือ้ของธรรม ได้แก่
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สตขิองปัญญาเป็นเครือ่งชบุเลีย้งและหุม้ห่อจติใจ
ของเรา ไม่ให้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหวั่นไหวไปตาม

อารมณ์ภายนอก 

อินทรีย์ ๕

 อาการทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี ้เรยีกว่า อนิทรย์ี ๕  
คือ คว�มสำ�รวม ระวัง ต�เห็นรูป หูฟังเสียง  

จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส ก�ยสัมผัส เย็นร้อน 

อ่อนแข็งในอ�ก�รที่ถูกกระทบขึ้น และเรื่อง 
ทัง้หล�ยไหลเข้�สูจ่ติสูใ่จของเร� ควรจะแยกแยะ
ให้เป็น เรื่องนี้เป็นความยินดี เรื่องนี้เป็นความ
ยินร้าย คนปร�รถน�พระนิพพ�น หรือปร�รถน�
จะละทุกข์นัน้ ไม่ควรใส่ใจจนเป็นทุกข์ในจิตในใจ 
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จงละออกจ�กสิ่งเหล่�นัน้ ได้แก่ คว�มยินดีหนึง่ 
คว�มยินร้�ยอีกหนึง่ จนใจของเร�มีคว�มปลอด
โปร่ง โล่งสบ�ย ผ่องใสดีแล้ว นัน่แหละ จึงควร
แก่ง�น ควรแก่ก�รเข้�ม�พินจิพิจ�รณ�ห�เหตุ
หรือห�ต้นตอ ปัจจัยของก�รเกิดคว�มยินดีและ  
คว�มยินร้�ย 

 ป ัจจัยของการเกิดความยินดียินร ้ายนั้น  
ก็ไม่เห็นว่าจะมีอย่างอื่น นอกไปจากสติที่ไม่ได้ 
ระวังในการเห็นรูป สติไม่ได้ระวังในการฟังเสียง  
สติไม่ได้ระวังในการดมกลิ่น สติไม่ได้ระวังในการ 
ลิ้มรสอาหาร สติไม่ได้ระวังในการสัมผัสเย็นร้อน
อ่อนแข็ง นี่คือขาดตัวนี้ กิเลสก็ไหลเข้าง่ายๆ  
เพราะทางเข้าของกิเลสก็จะเข้าทางนี้แหละ ไม่มี
ทางอื่นให้มันเข้า มันจะไหลเข้าสู่ใจเรา มันก็ไหล 
จากห้าทางนี้เอง 
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 ส ่วนใจของเราก็มีกิ เลสอาสวะอยู ่แล ้ว  
ยิ่งเพิ่มเติมเสริมความเป็นผู ้มากไปด้วยกิเลส  

จนถึงขนาดว่ามันเก็บไว้ในใจไม่ได้ ต้องแสดงออก
มาเป็นคำาพูดบ้าง แสดงออกมาทางวาจาบ้าง 
แสดงออกมาทางกายบ้าง นัน่คือ การละเมิดจิต  
คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่า “ผู้ที่เป็น

คนดี ควรมีศีลมีธรรม” 

 คนเป็นคนดมีศีลีมธีรรม คอืเป็นคนทีค่วบคมุ

ระวังอ�รมณ์ที่จะม�กระทบต� หู จมูก ลิ้น ก�ย
และลงสู่ใจโดยตรง กิเลสมันจะทับถมมากขึ้น
ทวีคูณมากขึ้น จนสุดท้ายก็คือ กดไว้ไม่อยู่ ก็แสดง 

ความเป็นผู้มีกิเลสตัณหานัน้ออกมาอย่างโจ่งแจ้ง 
โดยไม่อบัอายขายหน้าต่อผูใ้ด กลบักลายเป็นความ 
น่าสรรเสริญเยินยออีกด้วยซำ้า เพราะคนที่เยินยอ 
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สรรเสริญนัน้เป็นผู้ที่มีกิเลสเหมือนกัน จึงเห็นว่า 
เป็นการพอกัน สมควรกัน จึงเยินยอซึ่งกันและกัน  

เป็นสิ่งที่ไม่น่าภาคภูมิใจเลย 

 ผู้ที่มีกิเลสเยินยอเรา มันไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีกิเลส
เยินยอเรา มันจะไปน่าภูมิใจอะไรในความเยินยอ

อนันัน้ เพราะความเยนิยอนัน้ตัง้อยูใ่นอนจิจสญัญ� 
คือ คว�มไม่เที่ยง และตั้งอยู่ในโลกธรรม ๘ คือ 
มีคว�มสรรเสริญย่อมมีคว�มนนิท�เป็นของคู่กัน

เสมอ 

 ขอให้ท่�นทั้งหล�ยพึงตั้งใจทำ�คว�มส�มัคคี 

คว�มปรองดอง คว�มพร้อมเพรียงกันอย่�ง 
ฉนัท์พี่น้อง รักใคร่กลมเกลียวกัน มีคว�มถ้อยที 
ถ้อยอ�ศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นผู้ที่มีคว�มเมตต� 
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ต่อกันในหมู่ในคณะ และจงเป็นผู ้มีสติตั้งมั่น 
อันดีแล้ว และฝึกดีแล้ว จงเป็นผู้มีปัญญ�ออกไป 

ท�งค้นคว้�ห�ท�งด้�นสังข�ร ได้แก่ คว�มคิด  
คว�มปรงุแต่งว่�เกดิจ�กอะไรเป็นเหต ุจงึปรงุแต่ง
เป็นอย่�งนัน้ คิดอย่�งนี้ ออกท�งด้�นพิจ�รณ�
ก�ยธ�ตุขันธ์ อ�ยตนะ ให้เกิดเป็นคว�มบริสุทธิ์

ผุดผ่องแห่งจิต จนพรหมจรรย์นัน้หมดจดจนถึง
ที่สุด แล้วพ้นจ�กทุกข์ด้วยประก�รฉะนี้.    

๏ เทศน์ ณ บ้านสามัคคีธรรม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔



พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๖



นกึถึงท่�นผู้ที่ดีที่สุดคือ “พระพุทธเจ้�” 

ได้แก่ คำ�ว่� “พุท” กับ “โธ” 
ก็นกึตรงที่ใจ...สร้�งคว�มดีตรงที่ใจ





หลวงพ่อครูบ�เจ้�เพชร วชิรมโน
(น�มเดิม พิพัฒน์ ทัพประเสริฐ)

เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

ณ สถานีอนามัยสามพราน ตำาบลท่าตลาด 

อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เป็นบุตรของนายสุภกิจ ทัพประเสริฐ 

และนางลำาพัน สงวนทรัพย์ 

อุปสมบทที่วัดสรรเพชญ

อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มีฉายาว่า “วชิรมโน”

โดยมพีระครู สิริชย�ภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

 



พุทธศักราช ๒๕๓๙  

วัดสรรเพชญ อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 

ท่านสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน
ตั้งแต่บวชได้เพียงแค่ ๓ วัน 

เนื่องจากสมัยท่านเป็นฆราวาส
ได้ศึกษาพื้นฐานการปฏิบัติมาก่อนแล้ว

พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

วัดหลวงพ่อเขียว อ.บ้�นแพรก จ.พระนครศรีอยุธย�
ท่านศึกษาธรรมวินัย พร้อมทั้งสอนกัมมัฎฐาน

ท่านศึกษาการเทศน์จากพระครูไพโรจน์ ธน�รักษ์

 และได้เดินทางไปธุดงค์ตามที่ต่างๆ



  พุทธศักราช  ๒๕๔๑
วัดโบสถ์ อ.บ้�นแพรก จ.พระนครศรีอยุธย�

ท่านศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มขึ้น และแสดงธรรม 

แก่ผู้มาศึกษาธรรมให้ปฏิบัติกัมมัฎฐานอยู่โดยตลอด

และในปีเดียวกัน ทีว่ัดดงกล�งมัชฌิม� จ.ต�ก
ท่านได้สร้างโบสถ์จตุรมุข จำานวน ๑ หลัง

พุทธศักราช ๒๕๔๓
วัดอ้อมแก้ว ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ท่านปักกลดตรงบริเวณป่าช้าของวัด
และค่อยๆ เริ่มก่อสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา

เพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรมเทศนา

ทุกวันศุกร์ ท่านจะสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน 

มีประชาชนจำานวนมากที่มาเรียน และทุกๆ อาทิตย์
ท่านต้องเดินทางไปสอนกัมมัฏฐานที่กรุงเทพฯ ไม่เคยขาด 



ก�รพัฒน�สิ่งก่อสร้�งที่วัดอ้อมแก้ว มีดังนี้ 
๑.  หอกัมมัฏฐานวชิรอาสน์อีนทขีณ ทรงแปดเหลี่ยม 
๒.  ห้องสำาหรับฟังธรรม และที่พักสำาหรับผู้มาปฏิบัติ
๓.  ได้ดำาเนนิการปลูกป่าในเนื้อที่จำานวน ๓ ไร่
๔.  สร้างกุฏิกลางทุ่ง
๕.  สร้างห้องสุขาจำานวน ๘ ห้อง
๖.  เทถนน ปรับพื้นใหม่
๗.  สร้างพระชำาระหนี้สงฆ์
๘.  โดมแปดเหลี่ยมกลางทุ่ง (ยังไม่แล้วเสร็จ) 
๙. ศาลาจิตตภาวนา

ยกเว้นในช่วงธุดงค์ ท่านปฏิบัติไม่เคยเห็นแก่เหนด็เหนื่อย
แม้เจ็บป่วยก็ไม่เว้น ท่านบอกว่า

“กัมมัฏฐ�น และคำ�สั่งสอนจ�กพระพุทธองค์

คือ หัวใจของท่�น ไม่ต้องกลัวเหนื่อย
เดี๋ยวต�ยก็ห�ยเหนื่อยแล้ว จะทำ�ให้ถึงที่สุด.”



พุทธศักราช  ๒๕๔๗
เข้าศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เจี๊ยะ จุณฺโท

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

และ หลวงปู่ท� จ�รุธัมโม

วัดถำ้าซับมืด ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พุทธศักราช  ๒๕๕๑
ซื้อที่ดินปลูกป่า จำานวน ๑๗ ไร่

สร้าง สำ�นกัปฏิบัติ อัญญ�วิโมกข์โพธิรังษี
(วัดป่ากล้วยไม้ดิน)

ณ บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา



พุทธศักราช ๒๕๕๒
ซื้อต้นไม้ปลูกป่า แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สร้างสิ่งก่อสร้าง (ชั่วคราว) เช่น กุฏิ ศาลา ห้องนำ้า 
ซือ้ทีด่นิปลกูป่าเพิม่

จำานวน ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา

พุทธศักราช  ๒๕๕๓
ปรับพื้นที่, ทำาถนน, วางท่อนำ้า

และปลูกต้นไม้ จำานวน ๒,๐๐๐ ต้น 
และกำาลังดำาเนนิการก่อสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม 

หลังคา ทางจงกรม และห้องนำ้า



พุทธศักราช  ๒๕๕๔
ซื้อที่ดินเพิ่ม จำานวน ๓๗ ไร ่

รวมทั้งหมดเป็น ๗๔ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา

พุทธศักราช  ๒๕๕๕
ดำาเนนิการก่อสร้าง “เจดีย์พุทธเมตต� ชวัชรวชิรอ�จ”

เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ
พร้อมทั้งพระธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่า

อันประกอบด้วย หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เป็นต้น

ปัจจุบันท่านได้เทศนาธรรม และสอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน
โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ

จาก องค์พระหลวงต�มห�บัว เป็นหลัก

และได้พำานกัอยู่ที่ สำานกัปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี

บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา



๏ ทุกวันอ�ทิตย์ที่ ๑ ของเดือน เวล� ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี ๑๒๘/๖๘ 

 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ พระราม ๒-๒ ถนนพระรามที่ ๒ 
 ซอย ๕๐ (ซอยวัดกำาแพง) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

๏ ทุกวันอ�ทิตย์ที่ ๒ ของเดือน เวล� ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
 ณ บ้านคุณหมอศรุตา ฟักนวม จ.นครปฐม

๏ ทุกวันศุกร์ถึงวันอ�ทิตย์ที่ ๓ ของเดือน  
 มีก�รเก็บกัมมัฏฐ�นภ�คปฏิบัติ  

 ณ สำานกัปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)

  บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คุณส�ยพิณ โทร. ๐๘๙-๙๐๐-๗๓๙๙ หรือ www.kubajaophet.com

งานเทศนาธรรม
และการสอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน

หมายเหตุ: ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม




