
ร่่วมสร้่างดิินแดินแห่่งธร่ร่มร่่วมสร้่างดิินแดินแห่่งธร่ร่ม

ห่นังสือทอดิผ้้าป่่าสามัคคีปี่  ๒๕๖๕ห่นังสือทอดิผ้้าป่่าสามัคคีปี่  ๒๕๖๕
อมตธร่ร่มเทศนาจากองค์พ่่อแม่ครู่อาจาร่ย์์ ฯ “คำานำาทำา” (ฉบัับัพิ่เศษ)อมตธร่ร่มเทศนาจากองค์พ่่อแม่ครู่อาจาร่ย์์ ฯ “คำานำาทำา” (ฉบัับัพิ่เศษ)

สำานักสงฆ์์ป่่าอัญญาวิโมกข์์โพ่ธิรั่งษีสำานักสงฆ์์ป่่าอัญญาวิโมกข์์โพ่ธิรั่งษี





องค์์พ่่อแม่่ค์รููอาจารูย์์หลวงพ่่อเพ่ชรู (อัญญา) วชิรูม่โน

 ปััญญาตััวเดีียวเท่่านัั้�นั้แหละ

เป็ันั้แสงสว่างในั้โลก 

ต้้องอาศััยทาน

เพ่ื่�อเป็็นการละลายความชัั่�ว
ไม่ให้้ติ้ดต้ามเราทัน

ห้ร่อห้นักเป็็นเบาทุเลาเป็็นห้าย 

เราต้้องรักษาศีัล

เพื่ราะใครรักษาศีัลในชั่าติ้ปั็จจุบัน 

บุคคลผู้้้นั�นย่อมไม่ต้กไป็สู่้่อบายภู้มิ



เจดีีย์์พ่รูะสติิสัม่ปฤดีี ขณะก่่อสรู้าง พ่.ศ. 2565

ขอเชิิญร่่วมทอดผ้้าป่่าสามัคคี 

เพ่ื่�อสร้่างถาวร่วัตถุ

ณ สำานัก่สงฆ์์ป่าอัญญาวิโม่ก่ข์โพ่ธิิรัูงษีี
บ้้านหนองฟััก่ทอง ติำาบ้ลปาก่ช่อง อำาเภอปาก่ช่อง 

จังหวัดีนค์รูรูาชสีม่า

วันอังค์ารูที� ๒๙ มี่นาค์ม่ พ่.ศ. ๒๕๖๕
ติรูงกั่บ้แรูม่ ๑๒ ค์ำ�า เดืีอน  ๔     

 บ้นพื่�นที� ๗๔ ไรู่ ๑  งาน  ๔๕ ติารูางวา 

ที�แห่งนี�เป ็นจุดีเริู�ม่ติ้นของก่ารูสรู้างบุ้ญบ้ารูมี่

ที�ย์ิ�งใหญ่เป็นก่ารูสรู้างอรูิย์ทรัูพ่ย์์อันปรูะเสรูิฐ

บ้นผืืนแผื่นดีินธิรูรูม่ที�มี่รููปรู่างค์ล้าย์รูอย์พ่รูะบ้าท 

๔ รูอย์ อันเกิ่ดีจาก่เเรูงศรัูทธิาที�หลั�งไหลม่าอย์่าง

ติ่อเนื�อง นับ้ตัิ�งแติ่ปี ๒๕๕๑ เรืู�อย์ม่าจนก่รูะทั�ง

ปัจจุบั้น โดีย์ได้ีปรัูบ้แต่ิงภูมิ่ทัศน์และปลกู่ต้ินไม้่รูวม่

ถึึงก่ารูก่่อสรู้างถึาวรูวัติถุึ ปรูะก่อบ้ศาสนกิ่จที�เหม่าะ

สม่ติ่อก่ารูปฏิิบั้ติิภาวนาติาม่แนวทางขององค์์พ่่อ

แม่่ค์รููอาจารูย์์หลวงพ่่อเพ่ชรู (อัญญา) วชิรูม่โน

 จึงขอเชิญชวนผูื้มี่จิติศรัูทธิาทุก่ท่าน รู่วม่

จัดีสรู้างถึาวรูวัติถุึบ้นผืืนแผื่นดิีนนี�   ดี้วย์ก่ารูเป็น

เจ้าภาพ่ทอดีผ้ืาป่าสามั่ค์คี์ปรูะจำาปี ๒๕๖๕



พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๕๑
• ซื�อที�ดีินปลูก่ป่า จำานวน ๑๗ ไรู่

• สรู้างสำานัก่ปฏิิบ้ัติิ อัญญาวิโม่ก่ข์โพ่ธิิรูังษีี 

(วัดีป่าก่ล้วย์ไม้่ดิีน) บ้้านหนองฟััก่ทอง 

ติำาบ้ลปาก่ช่อง อำาเภอปาก่ช่อง  

จังหวัดีนค์รูรูาชสีม่า

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๕๒
• ซื�อติ้นไม่้ปลูก่ป่า 

     (แล้วเสร็ูจเมื่�อ ๑๐ พ่ฤษีภาค์ม่ พ่.ศ. ๒๕๕๒)

• สรู้างสิ�งก่่อสรู้าง (ชั�วค์รูาว) เช่น กุ่ฏิิ ศาลา 

ห้องนำ�า

• ซื�อที�ดีินปลูก่ป่าเพ่ิ�ม่ จำานวน ๑๙ ไรู่ ๑ งาน 

๙๐ ติารูางวา

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๕๓
• ปรูับ้พ่ื�นที� ทำาถึนน วางท่อนำ�าและปลูก่ติ้นไม่้  

จำานวน ๒,๐๐๐ ต้ิน และก่ำาลังดีำาเนินก่ารู 

ก่่อสรู้างกุ่ฏิิปฏิิบั้ติิธิรูรูม่ หลังค์าทางจงก่รูม่ 

และห้องนำ�า

• น้อม่ถึวาย์ทองค์ำา โค์รูงก่ารูผื้าป่าช่วย์ชาติิ  

แด่ีองค์์พ่่อแม่่ค์รููอาจารูย์์หลวงติาพ่รูะม่หาบั้ว

ญาณสัม่ปันโน วัดีป่าบ้้านติาดี ติำาบ้ลบ้้านติาดี 

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๕๔
• ซื�อที�ดีินเพ่ิ�ม่ จำานวน ๓๗ ไรู่ รูวม่ทั�งหม่ดีเป็น 

๗๔ ไรู่ ๑ งาน ๔๕ ติารูางวา

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๕๕
• ดีำาเนินก่ารูก่่อสรู้าง“พ่รูะเจดีีย์์พุ่ทธิเม่ติติา 

ชวัชรูวชิรูอาจ” เพื่�อบ้รูรูจุพ่รูะบ้รูม่สารีูริูก่ธิาตุิ 

พ่รูะอรูหันติธิาตุิ พ่รู้อม่ทั�งพ่รูะธิาตุิพ่่อแม่่ 

ค์รููอาจารูย์์สาย์พ่รูะป่า อันปรูะก่อบ้ดี้วย์ 

หลวงปู่เสาร์ู หลวงปู่มั่�น เป็นต้ิน

• ปรูับ้พ่ื�นที�จำานวน ๓๗ ไรู่

• ขุดีบ้่อ ทำาถึนน วางท่อ ทำาลานจอดีรูถึและ 

ปลูก่ต้ินไม้่  

• สรู้างกุ่ฏิิรูับ้รูอง (กุ่ฏิิติ้นจัน) ๑ หลัง

• สรู้างกุ่ฏิิสำาหรูับ้ผืู้ปฏิิบ้ัติิธิรูรูม่และทางจงก่รูม่

จำานวน ๑๒ หลัง

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๕๖
• หล่อพ่รูะปรูะธิาน “สม่เดี็จพ่รูะพุ่ทธิอัญญา- 

วิโม่ก่ข์โพ่ธิิรัูงษีี สัม่ม่าสัม่พุ่ทธิเจ้า” 

เนื�อบ้รูอนซ์แค์นาดีา ขนาดี หน้าตัิก่ ๓๐ นิ�ว

• สรู้างศาลาวิรูิเย์นะ ทุก่ขะ ม่ัจเจติิ ๑ หลัง

 พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๕๗
• สรู้างโรูงค์รูัวโภชเนม่ัติติัญญุติา

• เรูิ�ม่ดีำาเนนิก่ารูก่่อสรู้างศาลาสลัเลขธิรูรูม่าจารูย์์



พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๕๘
• พ่ิธิีฉลองสม่โภช “ศาลาสัลเลขธิรูรูม่าจารูย์์” 

เมื่�อ ๔  มี่นาค์ม่ (วันม่าฆ์บู้ชา) ถึึง ๑๒ มี่นาค์ม่ 

พ่.ศ. ๒๕๕๘  โดีย์เมื่�อ ๕ มี่นาค์ม่ พ่.ศ.  ๒๕๕๘ 

ได้ีรัูบ้ค์วาม่เม่ติติาจาก่องค์์พ่่อแม่่ค์รููอาจารูย์์ 

ม่าแสดีงพ่รูะธิรูรูม่เทศนา ดัีงนี�

  พ่รูะค์รููพุ่ทธิิสารูสุนทรู (หลวงปู่บุ้ญกู่้ 

อนุวฑฺฺฒโน)  วัดีพ่รูะศรูีม่หาธิาติุวรูม่หาวิหารู 

เขติบ้างเขน ก่รุูงเทพ่ฯ แสดีงพ่รูะธิรูรูม่เทศนาช่วงเช้า

 พ่รูะอาจารูย์บุ์้ญช่วย์ ปุญญวันโติ 

วัดีป่าภูริูทัติติปฏิิปทารูาม่ อ.สาม่โค์ก่ จ.ปทุม่ธิานี 

แสดีงพ่รูะธิรูรูม่เทศนาช่วงบ่้าย์ 
 
 หลวงพ่่อเพ่ชรู (อัญญา) วชิรูม่โน เป็นองค์์

แสดีงพ่รูะธิรูรูม่เทศนาปิดีท้าย์พิ่ธีิฉลองสม่โภช 

“ศาลาสัลเลขธิรูรูม่าจารูย์์”  

 

• ๑ ม่ถิึนุาย์น พ่.ศ. ๒๕๕๘  (วนัวสิาขบ้ชูา) 

ปลูก่ต้ินไม้่ ในพื่�นที� ๓๗ ไรู่ เพิ่�ม่อีก่ จำานวน ๖๕๐ ต้ิน

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๕๙
• สรู้างอาค์ารูวี ๑ หลัง

• เรูิ�ม่ดีำาเนินก่ารูก่่อสรู้าง โพ่ธิิปัก่ขิย์ธิรูรูม่เจดีีย์์   

(เจดีีย์์หลวงพ่่อใจดีี)

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๖๐
• ดีำาเนินก่ารูก่่อสรู้างอาค์ารูพ่ัสดีุ ๑ หลัง

• พ่ิธิีสม่โภช “โพ่ธิิปัก่ขิย์ธิรูรูม่เจดีีย์์” (เจดีีย์์ 

หลวงพ่่อใจดีี)  เมื่�อวันพุ่ธิที� ๑๐ พ่ฤษีภาค์ม่ พ่.ศ. 

๒๕๖๐ (วันวิสาขบู้ชา) ไดี้รัูบ้ค์วาม่เม่ติติา 

จาก่พ่รูะอาจารูย์์บุ้ญช่วย์ ปุญญวันโติ (วัดีป่า 

ภูริูทัติติปฏิิปทารูาม่) เป็นองค์์ปรูะธิานในพ่ิธีิ       

อัญเชิญพ่รูะบ้รูม่สารีูริูก่ธิาตุิขึ�นปรูะดิีษีฐานบ้น

ย์อดีพ่รูะเจดีีย์์และแสดีงพ่รูะธิรูรูม่เทศนา 

ปิดีท้าย์พิ่ธีิ

• พ่ิธิีสม่โภชก่ารูบ้รูรูจุพ่รูะธิรูรูม่“หนังสือเม่ติติา

พ่รูหม่วิหารูสูติรู ภาค์สม่บู้รูณ์แบ้บ้ที�สุดี” 

ฉบั้บ้ภาษีาไทย์ จำานวน ๑ เล่ม่และฉบั้บ้ภาษีาบ้าลี 

จำานวน ๑ เล่ม่ ไว้ในโพ่ธิิปัก่ขิย์ธิรูรูม่เจดีีย์์ 

(เจดีีย์์หลวงพ่่อใจดีี)

• ดีำารูิให้มี่ก่ารูก่่อสรู้างหอพ่รูะไติรูปิฎก่ เจ้า 

ปรูะคุ์ณสม่เด็ีจพ่รูะพุ่ฒาจารูย์์ (โติ พฺ่รูหฺม่รูำสี)

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๖๑
• พ่ิธิีหล่อพ่รูะ“พ่รูะพุ่ทธิบุ้ษีย์รัูติน์จัก่รูพ่รูรูดิี 

พิ่ม่ลม่ณีมั่ย์” ขนาดีหน้าตัิก่ ๑๒ นิ�ว จำานวน     

๒ องค์์ และรููปเหม่ือนนั�งเทศนาธิรูรูม่องค์์  

สม่เดี็จพ่รูะพุ่ฒาจารูย์์ (โติ พฺ่รูหฺม่รูำสี) ขนาดี 

เท่าองค์์จริูง  หล่อสรู้างด้ีวย์เนื�อโลหะงานเทค์นิค์

บ้รูอนซ์ จำานวน ๑ องค์์ เพื่�อปรูะดิีษีฐาน 

ในหอพ่รูะไติรูปิฎก่ 



• พ่ิธิีอัญเชิญพ่รูะไติรูปิฎก่บู้ชารูอบ้โพ่ธิิปัก่ขิย์-     

ธิรูรูม่เจดีีย์์  (เจดีีย์์หลวงพ่่อใจดีี) เมื่�อวันอังค์ารู 

ที� ๒๙ พ่ฤษีภาค์ม่ พ่.ศ. ๒๕๖๑ (วันวิสาขบู้ชา)

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๖๒
• เรูิ�ม่ดีำาเนนิก่ารูก่่อสรู้างศาลาหลงัใหญ่เนื�องจาก่

เกิ่ดีภัย์ธิรูรูม่ชาติิ ทำาให้ไฟัไหม่้ศาลาสัลเลข-        

ธิรูรูม่าจารูย์์เกิ่ดีค์วาม่เสีย์หาย์ทั�งหม่ดี      

• ดีำาเนินก่ารูก่่อสรู้าง “ศาลาโบ้สถึ์” เพื่�อไว้ใช้ 

ปรูะโย์ชน์ รูะหว่างรูอศาลาหลังใหญ่สรู้างเสร็ูจ

เพ่รูาะไม่่มี่สถึานที�ในก่ารูทำากิ่จติ่างๆ เช่น        

ทำาวัติรูสวดีม่นต์ิและฟัังธิรูรูม่ ดีำาเนินก่ารูก่่อสรู้าง 

“วิหารูธิรูรูม่รูงค์์” หน้าพ่รูะเจดีีย์์              

• ดีำาเนนิก่ารูก่่อสรู้างก่ฏุิริูบั้รูอง พ่รูะอาจารูย์์สาม่ดีง 

จันทโชโติ    

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๖๓
• ดีำาเนนิก่ารูก่่อสรู้างห้องนำ�าด้ีานในสำาหรูบั้ พ่รูะสงฆ์์ 

และฆ์รูาวาสชาย์จำานวน ๖ ห้องและลาน 

ซัก่ติาก่ผ้ืา

• ดีำาเนนิก่ารูสรู้างกุ่ฏิสิงฆ์์ ๑ หลงัและโรูงเก่บ็้ของสงฆ์์

• ดีำาเนินก่ารูก่่อสรู้างห้องนำ�าดี้านนอก่ ๑๖ ห้อง

• ติดิีติั�งรูะบ้บ้ป้องก่นัฟ้ัาผ่ืาแบ้บ้สลาย์ปรูะจไุฟัฟ้ัา

• ขดุีบ่้อบ้าดีาลเพิ่�ม่ ๑ บ่้อ และ ติั�งแท้งค์์ ค์อนก่รูตีิ      

๒ แท้งค์์ พ่รู้อม่รูะบ้บ้ก่รูองนำ�าบ้าดีาล

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๖๔
• งานก่่อสรู้างเจดีีย์์พ่รูะสติิสัม่ปฤดีี

• กุ่ฏิิที�พ่ัก่ (ก่างเติ็นท์) ผืู้ม่าปฏิิบ้ัติิธิรูรูม่

พุื่ทธศัักร่าชิ ๒๕๖๕
• ดีำาเนินก่ารูสรู้างกุ่ฏิิสงฆ์์ ๑ หลัง

 ปัจจุบั้น ท่านได้ีเทศนาธิรูรูม่และสอนปฏิิบั้ติิ 

กั่ม่มั่ฏิฐาน โดีย์ย์ึดีแนวทางก่ารูปฏิิบั้ติิจาก่องค์์พ่่อ 

แม่่ค์รููอาจารูย์์หลวงติาพ่รูะม่หาบ้วัเป็นหลกั่ และได้ี

พ่ำานัก่อย์ู ่ที�สำานัก่สงฆ์์ป่าอัญญาวิโม่ก่ข์โพ่ธิิรัูงษีี 

บ้้านหนองฟััก่ทอง ติำาบ้ลปาก่ช่อง อำาเภอปาก่ช่อง 

จังหวัดีนค์รูรูาชสีม่า

 ช่วงเข้าพ่รูรูษีา งดีรัูบ้เทศน์นอก่สถึานที� 

ย์ก่เว้นบ้างก่รูณีที�องค์์พ่่อแม่่ค์รููอาจารูย์์ฯ ท่าน

พิ่จารูณาเห็นสม่ค์วรูติาม่ค์วาม่เหม่าะสม่



กำาหนดการ่
๑๐.๐๙ น. พิ่ธีิบ้รูรูจุพ่รูะสติิสัม่ปฤดีี ๑ ล้านองค์์

๑๑.๐๐ น. พิ่ธีิถึวาย์ผ้ืาป่า

๑๑.๓๐ น. องค์์พ่่อแม่่ค์รููอาจารูย์์

 หลวงปู่สม่บู้รูณ์ กั่นติสีโล แสดีงธิรูรูม่

ของที�ร่ะลึึกสำาหรั่บผ้้้ร่่วมบุญ
ร่่วมบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท 

พ่รูะสม่เด็ีจสติิสัม่ปฤดีี (บ้รูรูจุในก่ล่องใส) 

พ่รูะที�รูะลึก่ปรูะธิานอุปถัึม่ป์ ๑ ชุดีปรูะก่อบ้ด้ีวย์

เนื�อผืงองค์์ใหญ่ ๑ องค์์ (ขนาดี ๓.๘ ซม่. x ๔.๔ ซม่.) 

เนื�อผืงองค์์เล็ก่ ๑ องค์์ (ขนาดี ๒.๘ ซม่. x ๓.๔ ซม่.)

ร่่วมบุญ ๒,๐๐๐ บาท

เหรีูย์ญรููปเหมื่อนหลวงพ่่อเพ่ชรู (อัญญา) วชิรูม่โน

ขนาดี ๒.๕ ซม่. เนื�อเงิน ๑ องค์์ 

(เหรีูย์ญติอก่โค๊์ติและมี่หม่าย์เลขรูะบุ้)  

ร่่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาท

เหรีูย์ญรููปเหมื่อนหลวงพ่่อเพ่ชรู (อัญญา) วชิรูม่โน

ขนาดี ๒.๕ ซม่. เนื�อนวโลหะ ๑ องค์์ 

(เหรีูย์ญติอก่โค๊์ติและมี่หม่าย์เลขรูะบุ้)

ร่่วมบุญ ๕๐๐ บาท

เหรีูย์ญรููปเหมื่อนหลวงพ่่อเพ่ชรู (อัญญา) วชิรูม่โน

ขนาดี ๒.๕ ซม่. เนื�ออัลปาก้่า ๑ องค์์ 

(เหรีูย์ญติอก่โค๊์ติและมี่หม่าย์เลขรูะบุ้) 

ร่่วมบุญ ๑๐๐ บาท

เหรีูย์ญรููปเหมื่อนหลวงพ่่อเพ่ชรู (อัญญา) วชิรูม่โน

ขนาดี ๒.๕ ซม่. เนื�อทองแดีง ๑ องค์์ 
(เหรีูย์ญติอก่โค๊์ติและมี่หม่าย์เลขรูะบุ้)

สาม่ารูถึรู่วม่บุ้ญได้ีติาม่ก่ำาลังศรัูทธิาอย่์างต่ิอเนื�อง

หรืูอโอนเงินผ่ืานธินาค์ารูชื�อบั้ญชี 

นางกั่ญญณัช ธูิปทองและ น.ส. ก่าญจนา พุ่ทธิโฆ์ษ์ี

ธินาค์ารูก่รุูงเทพ่ สาขาท่าเรืูอ-อย์ธุิย์า

บั้ญชีสะสม่ทรัูพ่ย์์ 

เลขที�บั้ญชี ๓๘๗-๐๕๙๒๖๗-๖ 

สอบ้ถึาม่รูาย์ละเอีย์ดีเพิ่�ม่เติิม่ได้ีที� คุ์ณสาย์พิ่ณ 

โทรู. ๐๘๙-๙๐๐-๗๓๙๙



พื่ร่ะสมเด็จสติสัมป่ฤดี  ๑ ชุิด
พ่รูะที�รูะลึก่ปรูะธิานอุปถัึม่ป์  ๑ ชุดี 

(บ้รูรูจุในก่ล่องใส) ปรูะก่อบ้ด้ีวย์

เนื�อผืงองค์์ใหญ่ ๑ องค์์ (ขนาดี ๓.๘ ซม่. x ๔.๔ ซม่.) 

เนื�อผืงองค์์เล็ก่ ๑ องค์์ (ขนาดี ๒.๘ ซม่. x ๓.๔ ซม่.)

ร่่วมบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท

เน่�อผู้งองค์ให้ญ่่ ด้านห้น้า เน่�อผู้งองค์ให้ญ่่ ด้านห้ลัง

เน่�อผู้งองค์เล็ก ด้านห้น้า เน่�อผู้งองค์เล็ก ด้านห้ลัง

เหรี่ยญร้่ป่เหม่อนหลึวงพ่ื่อเพื่ชิร่ (อัญญา) วชิิร่มโน

เน่�อเงิน ๑ องค์ 
ขนาดี ๒.๕ ซม่. (เหรีูย์ญติอก่โค๊์ติและมี่หม่าย์เลขรูะบุ้)  

ร่่วมบุญ ๒,๐๐๐ บาท

ด้านห้น้า

ด้านห้ลัง



เหรี่ยญร้่ป่เหม่อนหลึวงพ่ื่อเพื่ชิร่ (อัญญา) วชิิร่มโน

เน่�อนวโลึหะ ๑ องค์ 

ขนาดี ๒.๕ ซม่. (เหรีูย์ญติอก่โค๊์ติและมี่หม่าย์เลขรูะบุ้)  

ร่่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาท

ด้านห้น้า

ด้านห้ลัง

เหรี่ยญร้่ป่เหม่อนหลึวงพ่ื่อเพื่ชิร่ (อัญญา) วชิิร่มโน

เน่�ออัลึป่าก้า ๑ องค์ 

ขนาดี ๒.๕ ซม่. (เหรีูย์ญติอก่โค๊์ติและมี่หม่าย์เลขรูะบุ้))    

ร่่วมบุญ ๕๐๐ บาท

ด้านห้น้า

ด้านห้ลัง



เหรี่ยญร้่ป่เหม่อนหลึวงพ่ื่อเพื่ชิร่ (อัญญา) วชิิร่มโน

เน่�อทองแดง ๑ องค์ 
ขนาดี ๒.๕ ซม่. (เหรีูย์ญติอก่โค๊์ติและมี่หม่าย์เลขรูะบุ้)

ร่่วมบุญ ๑๐๐ บาท

ด้านห้น้า

ด้านห้ลัง



มี่เก่ลืออย์ู ่  ๑ ตัิน มี่นำ�าอย์ู ่ ถัึงใหญ่

เอานำ�าไปรูดี เก่ลือจนเก่ลือละลาย์ 

ติ่อให้เก่ลือละลาย์เป็นนำ�า เก่ลือก็่ย์ังมี่ ๑ ตัิน 

แม้่เรูาชิม่นำ�านั�น นำ�ามี่ม่าก่ก่ว่าเก่ลอื นำ�านั�นจืดีก็่ติาม่ 

เก่ลือก็่ย์ังอย์ู่ในนั�นถูึก่มั่�ย์ 

“ค์วาม่ดีี...เหมื่อนนำ�า

   ค์วาม่ชั�ว...เหมื่อนเก่ลือ”

ปั่ญญาตัวเดีิย์ว 

        เป็่นแสงสว่างในโลก

 นั�นหม่าย์ค์วาม่ว่าเรูาจะทำาบุ้ญสัก่เท่า

ไหรู่ก็่ติาม่ ลบ้ล ้างค์วาม่ชั�วค์วาม่ผิืดี

ที�เรูาทำาไม่่ไดี้ เพี่ย์งแติ่ว่ามั่นหนีบ้าปอันนั�น 

ไม่่ให้เสวย์เรูาได้ีเท่านั�นเอง 

แต่ิถ้ึาบุ้ญมั่นน้อย์ลง...

นำ�า....มั่นน้อย์ลง แดีดีมั่นแรูง  

มั่นก็่งวดีเอาเก่ลือขึ�นม่าอีก่

 ค์วาม่ชั�วก็่ลอย์ตัิวขึ�นจึงให้ผืลก่รูรูม่ชั�ว

แก่่เรูาได้ี ฉะนั�นก่ารูทำาบุ้ญก่ารูรัูก่ษีาศีล ก่ารูเจริูญ

สม่าธิิเหมื่อนนำ�าละลาย์เก่ลือ 

“
แต่ถ้ามีปั่ญญา เม่�อไหร่่ 

มันค่อพ้ื่นไป่จากความเค็ม

แลึะพ้ื่นไป่จากนำ�าทะเลึ ไม่มีนำ�าทะเลึ 

ไม่มีนำ�า ไม่มีเกล่ึอ กร่ร่มจะเกาะอะไร่ได้ 

เกล่ึอจะเกิดได้อย่างไร่    

ปั่ญญาตัวเดียวเท่านั�นแหลึะ

เป็่นแสงสว่างในโลึก

” 



 ต้องอาศััยทาน เพื่่�อเป่็นการ่ลึะลึาย

ความชิั�วไม่่ให้ติิดีติาม่เรูาทันหรืูอหนัก่เป็นเบ้า 

ทุเลาเป็นหาย์ 

 

 เร่าต้องรั่กษาศีัลึ เพื่ร่าะใคร่รั่กษาศีัลึ 

ในชิาติป่ัจจุบัน บุคคลึผ้้ ้นั �นย่อมไม่ตกไป่ส้่

อบายภู้มิหรืูอไม่่ติก่นรูก่เป็นอย์่างม่าก่ศีลนั�น

กั่นนรูก่ เรูาได้ี สาม่ารูถึทำาให้เรูาก่ลับ้ม่าเกิ่ดีถ้ึาเรูา 

ย์งัไม่่นิพ่พ่าน ย์งัได้ีเป็นม่นุษีย์์อย่์างเรูา ๆ นี� และ

ธิรูรูม่ะมี่ไว้เฉพ่าะม่นุษีย์์ เพื่�อม่นุษีย์์ เป็นเหตุิ

ทำาไม่ต้ิองรัูก่ษีาศีล ทำาสม่าธิิ 

เมื่�อเรูาต้ิองม่าเกิ่ดี สมาธิค่อความหลัึกแหลึม 

ค่อไหวพื่ร่ิบป่ฏิิภูาณ คื์อเรีูย์นรูู้อะไรูจะไดี้ไว 

ก่ว่าค์นอื�นเขา เมื่�อเรูาทำาสม่าธิิ เมื่�อเรูาก่ลับ้ม่าเกิ่ดี 

ไหวพ่ริูบ้ปฏิิภาณเรูาก็่จะดีี สติิปัญญาของเรูา 

ก่ารูจดีจำาอะไรูมั่นก็่จะดีี ไม่่ค์่อย์เลอะเลือนง่าย์ 

แก่่ก็่ไม่่ค์่อย์หลงลืม่ง่าย์เพ่รูาะมี่สติิ  นี�เหตุิผืล

ทำาไม่ต้ิองให้ทาน รัูก่ษีาศีล เจริูญสม่าธิิ 

 

สุดีท้าย์คื์อจะต้ิองทำาให้เกิ่ดีกุ่ศล 

กุ่ศลแห่งปัญญา ปัญญาแห่งกุ่ศล 

ค่อความฉลึาดในการ่เหลีึยว ร้้่ทัน

ความป่รุ่งแต่งค่อสังขาร่ทั�งป่วง

 กุ่ศลค์วาม่ฉลาดีนั�นในพ่รูะพุ่ทธิศาสนา

มี่ไว้เพื่�อรูู้ทันสังขารูว่าไม่่เที�ย์งเป็นทุก่ข์ ไม่่ใช ่

ตัิวตินเท ่านั�น ป ัญญาในพ่รูะพุ่ทธิศาสนา 

กุ่ศลพ่รูะพุ่ทธิศาสนา มี่เพื่�ออันเดีีย์วอันนี�และ

ม่รูรูค์ทั�งปวงก็่ม่ารูวม่อย์ู่ติรูงติอนี� 

“ตอแห่งภูพื่ชิาตินั�น 

ค่อสังขาร่ ค่อการ่ป่รุ่งแต่ง 

อะไร่ที�มันแต่งชัิดที�สุด ความคิดเร่าไง 

ฉะนั�นที�เร่าทุกข์จริ่ง ๆ 

ก็เพื่ร่าะว่าสังขาร่” 
 

 ดูีก่รูภิก่ษุีทั�งหลาย์บั้ดีนี�เรูาขอเตืิอนท่าน

ทั�งหลาย์ว่า วะย์ะธัิม่ม่าสังขารูา สังขารูทั�งหลาย์

มี่ค์วาม่เสื�อม่ไปเป็นธิรูรูม่ดีา อัปปะม่าเทนะ 

สัม่ปาเทถึะ ท่านทั�งหลาย์จงทำาค์วาม่ไม่่ปรูะม่าท

ให้ถึึงพ่รู้อม่เถึิดี นี�เป็นพ่รูะวาจาค์รัู�งสุดีท้าย์ 

ของเรูาติถึาค์ติ

 นิพ่พ่านสูติรูสำาคั์ญติรูงนี�ติรูงเดีีย์ว

และท่านบ้อก่แล้ว... อย์่าย์ังตินอย์ู ่ในค์วาม่

ปรูะม่าท ให้ตัิ�งตินอย์ู ่ ในค์วาม่ไม่่ปรูะม่าท 

ถึึงพ่รู้อม่ดี้วย์ค์วาม่ไม่่ปรูะม่าท ย์ังปรูะโย์ชน์ติน

คื์อตัิวเอง ปรูะโย์ชน์ท่านให้ถึึงพ่รู้อม่ดี้วย์ค์วาม่

ไม่่ปรูะม่าท  ไม่่ปรูะม่าทอะไรู ไม่่ปรูะม่าท

ในค์วาม่คิ์ดี ในค์วาม่ปรุูงแต่ิงของค์วาม่คิ์ดี...







กายคตาสติกายคตาสติ
พิื่จาร่ณาอาการ่ ๓๒ เจริ่ญอสุภูะพิื่จาร่ณาอาการ่ ๓๒ เจริ่ญอสุภูะ

บทสวดป่ร่ะจำาบทสวดป่ร่ะจำา
สำานักป่ฏิิบัติอัญญาวิโมกข์โพื่ธิรั่งษีสำานักป่ฏิิบัติอัญญาวิโมกข์โพื่ธิรั่งษี
หลึวงพ่ื่อเพื่ชิร่ (อัญญา) วชิิร่มโนหลึวงพ่ื่อเพื่ชิร่ (อัญญา) วชิิร่มโน

อะยังโขเมกาโย ก่าย์ของเรูานี�แล 

อุทธังป่าทะตะลึา เบื้�องบ้นตัิ�งแต่ิพื่�นเท้าขึ�นม่า 

อะโธเกสะมัตถะกา เบื้�องติำ�าตัิ�งแต่ิปลาย์ผืม่ลงไป 

ตะจะป่ะริ่ยันโต มี่หนังหุ้ม่อย์ู่ที�สุดีรูอบ้ 

ปุ่โร่นานัป่ป่ะการั่สสะอะสุจิโน เต็ิม่ไปด้ีวย์ของไม่่

สะอาดีมี่ปรูะก่ารูต่ิางๆ 

อัตถิอิมัสมิงกาเย มี่อย์ูใ่นก่าย์นี�เป็นที�ปรูะชุม่ของ

น่าเก่ลีย์ดี 

เกสา ผืม่ทั�งหลาย์ที�อย์ู่ติาม่ศีรูษีะทั�งสิ�นดีำาบ้้าง

ขาวบ้้าง 

โลึมา ขนทั�งหลาย์ ที�งอก่อย์ู่ติาม่ขุม่ขนทั�วก่าย์ 

เว้นไว้แต่ิฝ่่ามื่อและฝ่่าเท้า สีมิ่ได้ีดีำานัก่ขาวนัก่ 

นะขา เล็บ้ทั�งหลาย์ที�งอก่อย์ู่ติาม่ปลาย์มื่อปลาย์

เท้ามี่วรูรูณะขาว 

ทันตา ฟัันทั�งหลาย์ที�งอก่อย์ู่ติาม่ก่รูะดูีก่ค์างข้าง

บ้นและข้างล่าง สำาหรัูบ้บ้ดีเคี์�ย์วอาหารูชุ่ม่อย์ู่ด้ีวย์

นำ�าลาย์เป็นนิติย์์ 

ตะโจ คื์อหนังทั�งหลาย์ ถ้ึาถึลก่ผิืวนอก่ออก่ม่าแล้ว 

ก็่มี่วรูรูณะอันขาว 

มังสัง คื์อเนื�อ มี่วรูรูณะอันแดีง 

นะหาร้่ คื์อเอ็นทั�งหลาย์ ที�รึูงรัูดีรูอบ้โค์รูงก่รูะดูีก่ไว้    

มี่วรูรูณะอันขาว 

อัฏิฐิิ คื์อก่รูะดูีก่ทั�งหลาย์ที�เป็นรู่างโค์รูงค์ำ�าแข็งอย์ู่

ในก่าย์ มี่วรูรูณะอันขาวปรูะม่าณ ๓๐๐ ท่อน 

อัฏิฐิิมิญชัิง เย์ื�อในก่รูะดูีก่ทั�งหลาย์ เหมื่อนกั่บ้ย์อดี

หวาย์ที�เผืาไฟัอ่อนแล้วใส่ไว้ในก่รูะบ้อก่ไม้่เช่นนั�น 

มัตถลุึงคัง เย์ื�อในก่รูะดูีก่สม่องศีรูษีะ เป็นย์างขาว

เหมื่อนกั่บ้เย์ื�อในหอย์จุ๊บ้แจง และนุ่นค์ลุก่ก่ะทิ 

วักกัง ม้่าม่ เป็นชิ�นเนื�อมี่สีดีำาค์ลำ�าเหมื่อนกั่บ้ลิ�นโค์ดีำา 

ตัิ�งอย์ู่ข้างซ้าย์เคี์ย์งหัวใจ

หะทะยัง เนื�อหัวใจ เป็นชิ�นเนื�อมี่สีแดีง สัณฐาน

เหมื่อนกั่บ้ดีอก่บั้วตูิม่ตัิ�งอย์ู่ท่าม่ก่ลางอก่ 

ยะกะนัง ตัิบ้ คื์อแผ่ืนเนื�อ ๒ แผ่ืน มี่สีแดีงค์ลำ�า 

ตัิ�งอย์ู่ข้างขวาเคี์ย์งหัวใจ 

กิโลึมะกัง พั่งผืืดี เหนี�ย์วหนังกั่บ้เนื�อเอ็น 

กั่บ้เนื�อก่รูะดูีก่ กั่บ้เนื�อติิดีกั่นไว้บ้้าง 

ป่ิหะกัง ไติ คื์อก่้อนเนื�อ ๒ ก่้อน มี่ขั�วอันเดีีย์วกั่น

เหมื่อนกั่บ้ม่ะม่่วง ๒ ผืล มี่ขั�วอันเดีีย์วกั่นตัิ�งอย์ู่ข้าง

ชาย์โค์รูงข้างซ้าย์ ขวา

ปั่ป่ผ้าสัง ปอดี มี่วรูรูณะอันแดีงค์ลำ�า ชาย์เป็นแฉก่

แฉก่ปก่เนื�อหัวใจและม้่าม่ อย์ู่ท่าม่ก่ลางอก่ 

อันตัง ไส้ใหญ่ ปลาย์ข้างหนึ�งอย์ู่ค์อหอย์ 

ปลาย์ข้างหนึ�งอย์ู่ทวารู ทบ้ไปทบ้ม่า เหมื่อนกั่บ้

งูเขีย์วที�เขาตัิดีศีรูษีะแล้วแช่ไว้ในรูางเลือดีเช่นนั�น 



อันตะคุณัง สาย์ติิดีเหนี�ย์วไส้ใหญ่ไว้มี่วรูรูณะ

อันขาว 

อุทะริ่ยัง อาหารูนอนท้อง เช่นกั่บ้ของที�กิ่นก่ลืน

เข้าไปถึึงท้องแล้ว และรูาก่ออก่ม่าเสีย์เช่นนั�น 

กะรี่สัง อาหารูที�กิ่นก่ลืนเข้าไปถึึงท้องแล้วก่ลาย์

เป็นคู์ถึ เช่นถ่ึาย์อุจจารูะออก่ม่าเสีย์เช่นนั�น 

ปิ่ตตัง นำ�าดีี สีเขีย์วค์ลำ�าค์ลำ�าที�เป็นฝั่ก่ตัิ�งอย์ู่ท่าม่

ก่ลางอก่ ที�ไม่่เป็นฝั่ก่ซึม่ซาบ้ซ่านอย์ู่ในก่าย์ 

เสมหัง นำ�าเสลดี ค์ลำ�าค์ลำ�าเป็นเมื่อก่เมื่อก่ติิดีอย์ู่กั่บ้

พื่�นไส้ข้างใน 

ปุ่พื่โพื่ นำ�าเหลืองนำ�าหนอง ย่์อม่ตัิ�งอย์ูใ่นสรีูรูะรู่างก่าย์

มี่บ้าดีแผืล เป็นต้ิน 

โลึหิตัง นำ�าเลือดี มี่สีแดีง 

เสโท นำ�าเหงื�อ ที�ซ่านออก่จาก่ก่าย์ในก่าล

เมื่�อรู้อนและกิ่นของเผ็ืดี 

เมโท นำ�ามั่นข้น มี่สีเหลืองติิดีอย์ู่กั่บ้หนังต่ิอเนื�อ 

อัสสุ นำ�าติา ที�ไหลออก่จาก่ติาได้ีเมื่�อทุก่ข์โทม่นัสม่าถึึง 

วะสา นำ�ามั่นเหลว ที�เป็นเปลวอย์ู่ในพุ่งเหมื่อนกั่บ้ 

เปลวสุก่รู 

เขโฬ นำ�าลาย์ ใสบ้้างขุ่นบ้้าง 

สิงฆานิกา นำ�ามู่ก่ ที�ไหลออก่จาก่นาสิก่ 

ลึะสิกา นำ�าไขข้อ ที�ติิดีอย์ู่ติาม่ข้อก่รูะดูีก่ 

มุตตัง นำ�ามู่ติรู ที�เก่รูอะออก่จาก่รูาก่และคู์ถึ 

เอวะมะยังเมกาโย ก่าย์ของเรูานี�อย์่างนี� 

อุทธังป่าทะตะลึา เบื้�องบ้นตัิ�งแต่ิพื่�นเท้าขึ�นม่า 

อะโธเกสะมัตถะกา เบื้�องติำ�าตัิ�งแต่ิปลาย์ผืม่ลงไป 

ตะจะป่ะริ่ยันโต มี่หนังหุ้ม่อย์ู่ที�สุดีรูอบ้ 

ปุ่โร่นานัป่ป่ะการั่สสะอะสุจิโน เต็ิม่ไปด้ีวย์เค์รืู�องที�

โสโค์รูก่ไม่่สะอาดีมี่ปรูะก่ารูต่ิางๆ อย์่างนี�แล 

สัพื่เพื่สัตตา สัททาโหนตุ อะเวร่าสุขะชีิวิโน 

ขอให้สัติว์ทั�งหลาย์ อย์่าได้ีมี่เวรูแก่่กั่นและกั่น 

จงเป็นผู้ืดีำารูงชีพ่อย์ู่เป็นสุขทุก่เมื่�อเถิึดี 

กะตังปุ่ญญัง พื่ะลัึงมัยหัง สัพื่เพื่ภูาคี ภูะวันตุเต      

ขอให้สัติว์ทั�งหลาย์ จงได้ีเสวย์ผืลบุ้ญที�ข้าพ่เจ้า 

ได้ีบ้ำาเพ็่ญเพี่ย์รูด้ีวย์ก่าย์วาจาใจแล้วนั�นเทอญ
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งานก่อสร้่างเจดีย์พื่ร่ะสติสัมป่ฤดี

งานก่อสร้่างภูายในศัาลึาป่ฏิิบัติธร่ร่ม
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งานก่อสร้่างอาคาร่ป่ลึอดเช่ิ�อ
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งานก่อสร้่างกุฏิิที�พัื่ก (กางเต็นท์) ผ้้้มาป่ฏิิบัติธร่ร่ม

งานก่อสร้่างกุฏิิที�พัื่ก (กางเต็นท์) ผ้้้มาป่ฏิิบัติธร่ร่ม
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งานก่อสร้่างห้องนำ�า
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 ต้องอาศัย์ทาน 
  เพื่�อเป็่นการ่ละลาย์
    ความชัั่�ว

เร่าต้องรั่กษาศีล                     

เพ่ร่าะใคร่รั่กษาศีล ในชั่าติปั่จจุบััน         

บุัคคลผู้้นั�นย่์อมไม่ตกไป่สู่อบัาย์ภููมิ


