ร่่วมสร้้างดิินแดนแห่่งธรรม
สำำ�นัักสงฆ์์ป่่าอััญญาวิิโมกข์์โพธิิรัังษีี

หนัังสืือทอดผ้้าป่่าสามััคคีีปีี ๒๕๖๕

อมตธรรมเทศนาจากองค์์พ่่อแม่่ครููอาจารย์์ ฯ “คำำ�นำำ�ทำำ�” (ฉบัับพิิเศษ)

ปััญญาตััวเดีียวเท่่านั้้�นแหละ
เป็็นแสงสว่่างในโลก
ต้้องอาศััยทาน

เพื่่�อเป็็นการละลายความชั่�ว่
ไม่่ให้้ติิดตามเราทััน
หรืือหนัักเป็็นเบาทุุเลาเป็็นหาย
เราต้้องรัักษาศีีล

เพราะใครรัักษาศีีลในชาติิปััจจุุบััน

บุุคคลผู้้�นั้้�นย่่อมไม่่ตกไปสู่อ่� บายภููมิิ

องค์์พ่่อแม่่ครููอาจารย์์หลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน

ขอเชิิญร่่วมทอดผ้้าป่่าสามััคคีี
เพื่่�อสร้้างถาวรวััตถุุ
ณ สำำ�นักั สงฆ์์ป่่าอััญญาวิิโมกข์์โพธิิรัังษีี
บ้้านหนองฟัักทอง ตำำ�บลปากช่่อง อำำ�เภอปากช่่อง
จัังหวััดนครราชสีีมา
วัันอัังคารที่่� ๒๙ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตรงกัับแรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือน ๔
บนพื้้�นที่่� ๗๔ ไร่่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา
ที่่� แ ห่่ ง นี้้� เ ป็็ น จุุ ด เริ่่� มต้ ้ น ของการสร้้ า งบุุ ญ บารมีี
ที่่� ยิ่่� ง ใหญ่่ เ ป็็ น การสร้้ า งอริิ ย ทรัั พ ย์์ อัั น ประเสริิ ฐ
บนผืืนแผ่่นดิินธรรมที่่�มีีรููปร่่างคล้้ายรอยพระบาท
๔ รอย อัันเกิิดจากเเรงศรััทธาที่่�หลั่่�งไหลมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง นัับตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๕๑ เรื่่�อยมาจนกระทั่่�ง
ปััจจุุบััน โดยได้้ปรัับแต่่งภููมิทัิ ศั น์์และปลููกต้น้ ไม้้รวม
ถึึงการก่่อสร้้างถาวรวััตถุุ ประกอบศาสนกิิจที่่�เหมาะ
สมต่่อการปฏิิบััติิภาวนาตามแนวทางขององค์์พ่่อ
แม่่ ครูู อาจารย์์ หลวงพ่่ อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
	จึึงขอเชิิญชวนผู้้�มีีจิิตศรััทธาทุุกท่่าน ร่่วม
จััดสร้้างถาวรวััตถุุบนผืืนแผ่่นดิินนี้้� ด้้วยการเป็็น
เจ้้าภาพทอดผ้้าป่่าสามััคคีีประจำำ�ปีี ๒๕๖๕

เจดีีย์์พระสติิสัมั ปฤดีี ขณะก่่อสร้้าง พ.ศ. 2565

พุุทธศัักราช ๒๕๕๑

• ซื้อที่ดินปลูกป่า จ�ำนวน ๑๗ ไร่
• สร้างส�ำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี
(วััดป่่ากล้้วยไม้้ดิิน) บ้้านหนองฟัักทอง
ตำำ�บลปากช่่อง อำำ�เภอปากช่่อง
จัังหวััดนครราชสีีมา

พุุทธศัักราช ๒๕๕๒

• ซื้อต้นไม้ปลูกป่า
(แล้้วเสร็็จเมื่่�อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)
• สร้างสิ่งก่อสร้าง (ชั่วคราว) เช่น กุฏิ ศาลา
ห้้องน้ำำ��
• ซื้อที่ดินปลูกป่าเพิ่ม จ�ำนวน ๑๙ ไร่ ๑ งาน
๙๐ ตารางวา

พุุทธศัักราช ๒๕๕๓

• ปรับพื้นที่ ท�ำถนน วางท่อน�้ำและปลูกต้นไม้
จำำ�นวน ๒,๐๐๐ ต้้น และกำำ�ลัังดำำ�เนิินการ
ก่่อสร้้างกุุฏิิปฏิิบััติิธรรม หลัังคาทางจงกรม
และห้้องน้ำำ��
• น้อมถวายทองค�ำ โครงการผ้าป่าช่วยชาติ
แด่่องค์์พ่่อแม่่ครููอาจารย์์หลวงตาพระมหาบััว
ญาณสััมปัันโน วััดป่่าบ้้านตาด ตำำ�บลบ้้านตาด

พุุทธศัักราช ๒๕๕๔

• ซื้อที่ดินเพิ่ม จ�ำนวน ๓๗ ไร่ รวมทั้งหมดเป็น
๗๔ ไร่่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา

พุุทธศัักราช ๒๕๕๕

• ด�ำเนิ น การก่ อ สร้ า ง“พระเจดี ย ์ พุ ท ธเมตตา
ชวััชรวชิิรอาจ” เพื่่�อบรรจุุพระบรมสารีีริิกธาตุุ
พระอรหัั น ตธาตุุ พร้้ อ มทั้้� ง พระธาตุุ พ่ ่ อ แม่่
ครูู อ าจารย์์ ส ายพระป่่ า อัั น ประกอบด้้ ว ย
หลวงปู่่�เสาร์์ หลวงปู่่�มั่่�น เป็็นต้้น
• ปรับพื้นที่จ�ำนวน ๓๗ ไร่
• ขุดบ่อ ท�ำถนน วางท่อ ท�ำลานจอดรถและ
ปลููกต้้นไม้้
• สร้างกุฏิรับรอง (กุฏิต้นจัน) ๑ หลัง
• สร้างกุฏิส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรมและทางจงกรม
จำำ�นวน ๑๒ หลััง

พุุทธศัักราช ๒๕๕๖

• หล่อพระประธาน “สมเด็จพระพุทธอัญญาวิิโมกข์์โพธิิรัังษีี สััมมาสััมพุุทธเจ้้า”
เนื้้�อบรอนซ์์แคนาดา ขนาด หน้้าตััก ๓๐ นิ้้�ว
• สร้างศาลาวิริเยนะ ทุกขะ มัจเจติ ๑ หลัง

พุุทธศัักราช ๒๕๕๗

• สร้างโรงครัวโภชเนมัตตัญญุตา
• เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างศาลาสัลเลขธรรมาจารย์

พุุทธศัักราช ๒๕๕๘

• พิธีฉลองสมโภช “ศาลาสัลเลขธรรมาจารย์”
เมื่่อ� ๔ มีีนาคม (วัันมาฆบููชา) ถึึง ๑๒ มีีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเมื่่อ� ๕ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้้รัับความเมตตาจากองค์์พ่่อแม่่ครููอาจารย์์
มาแสดงพระธรรมเทศนา ดัังนี้้�
พระครูู พุุ ท ธิิ ส ารสุุ น ทร (หลวงปู่่�บุุ ญ กู้้�
อนุุ ว ฑฺฺ ฒ โน) วัั ดพร ะศรีี ม หาธาตุุ ว รมหาวิิ ห าร
เขตบางเขน กรุุงเทพฯ แสดงพระธรรมเทศนาช่่วงเช้้า
	พระอาจารย์์บุุญช่่วย ปุุญญวัันโต
วััดป่่าภููริิทััตตปฏิิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุุมธานีี
แสดงพระธรรมเทศนาช่่วงบ่่าย
หลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน เป็็นองค์์
แสดงพระธรรมเทศนาปิิดท้ ้ า ยพิิ ธีี ฉ ลองสมโภช
“ศาลาสััลเลขธรรมาจารย์์”
• ๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันวิสาขบูชา)
ปลููกต้น้ ไม้้ ในพื้้�นที่่� ๓๗ ไร่่ เพิ่่�มอีกี จำำ�นวน ๖๕๐ ต้้น

พุุทธศัักราช ๒๕๕๙

• สร้างอาคารวี ๑ หลัง
• เริ่มด�ำเนินการก่อสร้าง โพธิปักขิยธรรมเจดีย์
(เจดีีย์์หลวงพ่่อใจดีี)

พุุทธศัักราช ๒๕๖๐

• ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารพัสดุ ๑ หลัง
• พิธีสมโภช “โพธิปักขิยธรรมเจดีย์” (เจดีย์
หลวงพ่่อใจดีี) เมื่่�อวัันพุุธที่่� ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ (วัั น วิิ ส าขบูู ช า) ได้้ รัั บค วามเมตตา
จากพระอาจารย์์บุุญช่่วย ปุุญญวัันโต (วััดป่า่
ภููริิทััตตปฏิิปทาราม) เป็็นองค์์ประธานในพิิธีี
อััญเชิิญพระบรมสารีีริิกธาตุุขึ้้�นประดิิษฐานบน
ยอดพระเจดีี ย์ ์ แ ละแสดงพระธรรมเทศนา
ปิิดท้้ายพิิธีี
• พิธีสมโภชการบรรจุพระธรรม“หนังสือเมตตา
พรหมวิิ ห ารสูู ตร ภาคสมบูู รณ์ ์ แ บบที่่� สุุ ด ”
ฉบัับภาษาไทย จำำ�นวน ๑ เล่่มและฉบัับภาษาบาลีี
จำำ�นวน ๑ เล่่ม ไว้้ในโพธิิปัักขิิยธรรมเจดีีย์์
(เจดีีย์์หลวงพ่่อใจดีี)
• ด�ำริ ใ ห้ มี ก ารก่ อ สร้ า งหอพระไตรปิ ฎ ก เจ้ า
ประคุุณสมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พฺฺรหฺฺมรํํสีี)

พุุทธศัักราช ๒๕๖๑

• พิ ธี ห ล่ อ พระ“พระพุ ท ธบุ ษยรั ต น์ จั กรพรรดิ
พิิมลมณีีมััย” ขนาดหน้้าตััก ๑๒ นิ้้�ว จำำ�นวน
๒ องค์์ และรููปเหมืือนนั่่�งเทศนาธรรมองค์์
สมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พฺฺรหฺฺมรํํสีี) ขนาด
เท่่าองค์์จริิง หล่่อสร้้างด้้วยเนื้้�อโลหะงานเทคนิิค
บรอนซ์์ จำำ � นวน ๑ องค์์ เพื่่� อ ประดิิ ษ ฐาน
ในหอพระไตรปิิฎก

• พิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกบูชารอบโพธิปักขิยธรรมเจดีีย์์ (เจดีีย์์หลวงพ่่อใจดีี) เมื่่�อวัันอัังคาร
ที่่� ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วัันวิิสาขบููชา)

พุุทธศัักราช ๒๕๖๒

• เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างศาลาหลังใหญ่เนือ่ งจาก
เกิิดภััยธรรมชาติิ ทำำ�ให้้ไฟไหม้้ศาลาสััลเลขธรรมาจารย์์เกิิดความเสีียหายทั้้�งหมด
• ด�ำเนินการก่อสร้าง “ศาลาโบสถ์” เพื่อไว้ใช้
ประโยชน์์ ระหว่่างรอศาลาหลัังใหญ่่สร้้างเสร็็จ
เพราะไม่่ มีี ส ถานที่่� ใ นการทำำ �กิิ จ ต่่ า งๆ เช่่ น
ทำำ�วัตร
ั สวดมนต์์และฟัังธรรม ดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง
“วิิหารธรรมรงค์์” หน้้าพระเจดีีย์์
• ด�ำเนินการก่อสร้างกุฏริ บร
ั อง พระอาจารย์สามดง
จัันทโชโต

พุุทธศัักราช ๒๕๖๓

• ด�ำเนินการก่อสร้างห้องน�้ำด้านในส�ำหรับ พระสงฆ์
และฆราวาสชายจำำ � นวน ๖ ห้้ อ งและลาน
ซัักตากผ้้า
• ด�ำเนินการสร้างกุฏสิ งฆ์ ๑ หลังและโรงเก็บของสงฆ์
• ด�ำเนินการก่อสร้างห้องน�้ำด้านนอก ๑๖ ห้อง
• ติดตงั้ ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบสลายประจุไฟฟ้า
• ขุดบอ่ บาดาลเพิ่ม ๑ บ่อ และ ตัง้ แท้งค์ คอนกรีต
๒ แท้้งค์์ พร้้อมระบบกรองน้ำำ�บ
� าดาล

พุุทธศัักราช ๒๕๖๔

• งานก่อสร้างเจดีย์พระสติสัมปฤดี
• กุฏิที่พกั (กางเต็นท์) ผู้มาปฏิบัติธรรม

พุุทธศัักราช ๒๕๖๕

• ด�ำเนินการสร้างกุฏิสงฆ์ ๑ หลัง

	ปััจจุุบันั ท่่านได้้เทศนาธรรมและสอนปฏิิบัติั ิ
กััมมััฏฐาน โดยยึึดแนวทางการปฏิิบััติิจากองค์์พ่่อ
แม่่ครููอาจารย์์หลวงตาพระมหาบััวเป็็นหลััก และได้้
พำำ �นัั ก อยู่่�ที่่� สำำ �นัั ก สงฆ์์ ป่ ่ า อัั ญ ญาวิิ โ มกข์์ โ พธิิ รัั ง ษีี
บ้้านหนองฟัักทอง ตำำ�บลปากช่่อง อำำ�เภอปากช่่อง
จัังหวััดนครราชสีีมา
	ช่่วงเข้้าพรรษา งดรัับเทศน์์นอกสถานที่่�
ยกเว้้ นบางกรณีีที่่� องค์์ พ่่ อแม่่ครูู อาจารย์์ ฯ ท่่ าน
พิิจารณาเห็็นสมควรตามความเหมาะสม

กำำ�หนดการ

๑๐.๐๙ น. พิิธีบรรจุ
ี พร
ุ ะสติิสัมั ปฤดีี ๑ ล้้านองค์์
๑๑.๐๐ น. พิิธีีถวายผ้้าป่่า
๑๑.๓๐ น. องค์์พ่่อแม่่ครููอาจารย์์
หลวงปู่่�สมบููรณ์์ กัันตสีีโล แสดงธรรม

ของที่่�ระลึึกสำำ�หรัับผู้้�ร่่วมบุุญ

ร่่วมบุุญ ๑๐,๐๐๐ บาท
พระสมเด็็จสติิสััมปฤดีี (บรรจุุในกล่่องใส)
พระที่่�ระลึึกประธานอุุปถััมป์์ ๑ ชุุดประกอบด้้วย
เนื้้�อผงองค์์ใหญ่่ ๑ องค์์ (ขนาด ๓.๘ ซม. x ๔.๔ ซม.)
เนื้้�อผงองค์์เล็็ก ๑ องค์์ (ขนาด ๒.๘ ซม. x ๓.๔ ซม.)
ร่่วมบุุญ ๒,๐๐๐ บาท
เหรีียญรููปเหมืือนหลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
ขนาด ๒.๕ ซม. เนื้้�อเงิิน ๑ องค์์
(เหรีียญตอกโค๊๊ตและมีีหมายเลขระบุุ)
ร่่วมบุุญ ๑,๐๐๐ บาท
เหรีียญรููปเหมืือนหลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
ขนาด ๒.๕ ซม. เนื้้�อนวโลหะ ๑ องค์์
(เหรีียญตอกโค๊๊ตและมีีหมายเลขระบุุ)

ร่่วมบุุญ ๕๐๐ บาท
เหรีียญรููปเหมืือนหลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
ขนาด ๒.๕ ซม. เนื้้�ออััลปาก้้า ๑ องค์์
(เหรีียญตอกโค๊๊ตและมีีหมายเลขระบุุ)
ร่่วมบุุญ ๑๐๐ บาท
เหรีียญรููปเหมืือนหลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
ขนาด ๒.๕ ซม. เนื้้�อทองแดง ๑ องค์์
(เหรีียญตอกโค๊๊ตและมีีหมายเลขระบุุ)

สามารถร่่วมบุุญได้้ตามกำำ�ลังั ศรััทธาอย่่างต่่อเนื่่�อง
หรืือโอนเงิินผ่่านธนาคารชื่่�อบััญชีี
นางกััญญณััช ธููปทองและ น.ส. กาญจนา พุุทธโฆษ์์
ธนาคารกรุุงเทพ สาขาท่่าเรืือ-อยุุธยา
บััญชีีสะสมทรััพย์์
เลขที่่�บัญั ชีี ๓๘๗-๐๕๙๒๖๗-๖
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� คุุณสายพิิณ
โทร. ๐๘๙-๙๐๐-๗๓๙๙

เนื้้�อผงองค์์ใหญ่่ ด้้านหน้้า

เนื้้�อผงองค์์ใหญ่่ ด้้านหลััง

ด้้านหน้้า

เนื้้�อผงองค์์เล็็ก ด้้านหน้้า

เนื้้�อผงองค์์เล็็ก ด้้านหลััง

พระสมเด็็จสติิสััมปฤดีี ๑ ชุุด

พระที่่�ระลึึกประธานอุุปถััมป์์ ๑ ชุุด
(บรรจุุในกล่่องใส) ประกอบด้้วย
เนื้้�อผงองค์์ใหญ่่ ๑ องค์์ (ขนาด ๓.๘ ซม. x ๔.๔ ซม.)
เนื้้�อผงองค์์เล็็ก ๑ องค์์ (ขนาด ๒.๘ ซม. x ๓.๔ ซม.)
ร่่วมบุุญ ๑๐,๐๐๐ บาท

ด้้านหลััง

เหรีียญรููปเหมืือนหลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
เนื้้อ� เงิิน ๑ องค์์
ขนาด ๒.๕ ซม. (เหรีียญตอกโค๊๊ตและมีีหมายเลขระบุุ)

ร่่วมบุุญ ๒,๐๐๐ บาท

ด้้านหน้้า

ด้้านหน้้า

ด้้านหลััง

ด้้านหลััง

เหรีียญรููปเหมืือนหลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
เนื้้อ� นวโลหะ ๑ องค์์

เหรีียญรููปเหมืือนหลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
เนื้้�ออััลปาก้้า ๑ องค์์

ขนาด ๒.๕ ซม. (เหรีียญตอกโค๊๊ตและมีีหมายเลขระบุุ)

ร่่วมบุุญ ๑,๐๐๐ บาท

ขนาด ๒.๕ ซม. (เหรีียญตอกโค๊๊ตและมีีหมายเลขระบุุ))

ร่่วมบุุญ ๕๐๐ บาท

ด้้านหน้้า

ด้้านหลััง

เหรีียญรููปเหมืือนหลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
เนื้้�อทองแดง ๑ องค์์
ขนาด ๒.๕ ซม. (เหรีียญตอกโค๊๊ตและมีีหมายเลขระบุุ)

ร่่วมบุุญ ๑๐๐ บาท

	นั้้�นหมายความว่่าเราจะทำำ�บุญ
ุ สัักเท่่า

ไหร่่ ก็็ ต าม ลบล้้ า งความชั่่� ว ความผิิ ด
ที่่�เราทำำ�ไม่่ได้้ เพีียงแต่่ว่่ามัันหนีีบาปอัันนั้้�น

ไม่่ให้้เสวยเราได้้เท่่านั้้�นเอง

แต่่ถ้้าบุุญมัันน้้อยลง...
น้ำำ��....มัันน้้อยลง แดดมัันแรง
มัันก็็งวดเอาเกลืือขึ้้�นมาอีีก

ปััญญาตััวเดีียว

เป็็นแสงสว่่างในโลก

มีี

เกลืื อ อยู่่� ๑ ตัั น มีี น้ำำ� � อยู่่�ถัั ง ใหญ่่
เอาน้ำำ��ไปรด เกลืือจนเกลืือละลาย
ต่่อให้้เกลืือละลายเป็็นน้ำำ�� เกลืือก็็ยัังมีี ๑ ตััน
แม้้เราชิิมน้ำ�นั้้
ำ� น� น้ำำ�มี
� มี ากกว่่าเกลืือ น้ำำ�นั้้
� น� จืืดก็ต็ าม
เกลืือก็็ยัังอยู่่�ในนั้้�นถููกมั๊๊�ย
“ความดีี...เหมืือนน้ำำ��

ความชั่่�ว...เหมืือนเกลืือ”

	ความชั่่�วก็็ลอยตััวขึ้้�นจึึงให้้ผลกรรมชั่่�ว
แก่่เราได้้ ฉะนั้้�นการทำำ�บุญุ การรัักษาศีีล การเจริิญ
สมาธิิเหมืือนน้ำำ�� ละลายเกลืือ

“

แต่่ถ้า้ มีีปัญ
ั ญา เมื่่อ� ไหร่่
มัันคืือพ้้นไปจากความเค็็ม
และพ้้นไปจากน้ำำ�� ทะเล ไม่่มีีน้ำำ��ทะเล
ไม่่มีีน้ำำ�� ไม่่มีีเกลืือ กรรมจะเกาะอะไรได้้
เกลืือจะเกิิดได้้อย่่างไร

ปััญญาตััวเดีียวเท่่านั้้น� แหละ
เป็็นแสงสว่่างในโลก

”

	ต้้องอาศััยทาน เพื่่�อเป็็นการละลาย

ความชั่่�วไม่่ให้้ติิดตามเราทัันหรืือหนัักเป็็นเบา
ทุุเลาเป็็นหาย

เราต้้องรัักษาศีีล เพราะใครรัักษาศีีล

ในชาติิปััจจุุบััน บุุคคลผู้้�นั้้�นย่่อมไม่่ตกไปสู่่�
อบายภููมิิหรืือไม่่ตกนรกเป็็นอย่่างมากศีีลนั้้�น
กัันนรก เราได้้ สามารถทำำ�ให้้เรากลัับมาเกิิดถ้า้ เรา
ยัังไม่่นิพพ
ิ าน ยัังได้้เป็็นมนุุษย์์อย่่างเรา ๆ นี้้� และ
ธรรมะมีีไว้้เฉพาะมนุุษย์์ เพื่่�อมนุุษย์์ เป็็นเหตุุ
ทำำ�ไมต้้องรัักษาศีีล ทำำ�สมาธิิ
เมื่่อ� เราต้้องมาเกิิด สมาธิิคืือความหลัักแหลม
คืือไหวพริิบปฏิิภาณ คืือเรีียนรู้้�อะไรจะได้้ไว
กว่่าคนอื่่น� เขา เมื่่อ� เราทำำ�สมาธิิ เมื่่อ� เรากลัับมาเกิิด
ไหวพริิบปฏิิภาณเราก็็จะดีี สติิปััญญาของเรา
การจดจำำ�อะไรมัันก็็จะดีี ไม่่ค่่อยเลอะเลืือนง่่าย
แก่่ก็็ไม่่ค่่อยหลงลืืมง่่ายเพราะมีีสติิ นี่่�เหตุุผล
ทำำ�ไมต้้องให้้ทาน รัักษาศีีล เจริิญสมาธิิ
สุุดท้้ายคืือจะต้้องทำำ�ให้้เกิิดกุุศล

กุุศลแห่่งปััญญา ปััญญาแห่่งกุุศล
คืือความฉลาดในการเหลีียว รู้้�ทััน
ความปรุุงแต่่งคืือสัังขารทั้้�งปวง

	กุุศลความฉลาดนั้้�นในพระพุุทธศาสนา
มีีไว้้เพื่่�อรู้้�ทัันสัังขารว่่าไม่่เที่่�ยงเป็็นทุุกข์์ ไม่่ใช่่
ตัั ว ตนเท่่ า นั้้� น ปัั ญ ญาในพระพุุ ท ธศาสนา
กุุศลพระพุุทธศาสนา มีีเพื่่�ออัันเดีียวอัันนี้้�และ
มรรคทั้้�งปวงก็็มารวมอยู่่�ตรงตอนี้้�

“ตอแห่่งภพชาติินั้้�น
คืือสัังขาร คืือการปรุุงแต่่ง
อะไรที่่�มัันแต่่งชััดที่่�สุุด ความคิิดเราไง
ฉะนั้้�นที่่�เราทุุกข์์จริิง ๆ
ก็็เพราะว่่าสัังขาร”
	ดููกรภิิกษุุทั้้�งหลายบััดนี้้�เราขอเตืือนท่่าน
ทั้้�งหลายว่่า วะยะธััมมาสัังขารา สัังขารทั้้�งหลาย
มีี ค วามเสื่่� อ มไปเป็็ น ธรรมดา อัั ป ปะมาเทนะ
สััมปาเทถะ ท่่านทั้้�งหลายจงทำำ�ความไม่่ประมาท
ให้้ ถึึ งพร้้ อมเถิิด นี่่� เป็็ นพระวาจาครั้้� งสุุดท้้ าย
ของเราตถาคต
	นิิ พพ านสูู ตรสำำ �คัั ญ ตรงนี้้� ตร งเดีี ย ว
และท่่ า นบอกแล้้ ว ... อย่่ า ยัั ง ตนอยู่่�ในความ
ประมาท ให้้ ตั้้� ง ตนอยู่่�ในความไม่่ ป ระมาท
ถึึงพร้้อมด้้วยความไม่่ประมาท ยัังประโยชน์์ตน
คืือตััวเอง ประโยชน์์ท่่านให้้ถึึงพร้้อมด้้วยความ
ไม่่ ป ระมาท ไม่่ ป ระมาทอะไร ไม่่ ป ระมาท
ในความคิิด ในความปรุุงแต่่งของความคิิด...

กายคตาสติิ

พิิจารณาอาการ ๓๒ เจริิญอสุุภะ
บทสวดประจำำ�
สำำ�นัักปฏิิบััติิอััญญาวิิโมกข์์โพธิิรัังษีี
หลวงพ่่อเพชร (อััญญา) วชิิรมโน
อะยัังโขเมกาโย กายของเรานี้้�แล
อุุทธัังปาทะตะลา เบื้้�องบนตั้้�งแต่่พื้้�นเท้้าขึ้้�นมา
อะโธเกสะมััตถะกา เบื้้�องต่ำำ��ตั้้�งแต่่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริิยัันโต มีีหนัังหุ้้�มอยู่่�ที่่�สุุดรอบ
ปุุโรนานััปปะการััสสะอะสุุจิิโน เต็็มไปด้้วยของไม่่
สะอาดมีีประการต่่างๆ
อััตถิิอิิมััสมิิงกาเย มีีอยู่่�ในกายนี้้�เป็็นที่่�ประชุุมของ
น่่าเกลีียด
เกสา ผมทั้้�งหลายที่่�อยู่่�ตามศีีรษะทั้้�งสิ้้�นดำำ�บ้้าง
ขาวบ้้าง
โลมา ขนทั้้�งหลาย ที่่�งอกอยู่่�ตามขุุมขนทั่่�วกาย
เว้้นไว้้แต่่ฝ่่ามืือและฝ่่าเท้้า สีีมิิได้้ดำำ�นัักขาวนััก
นะขา เล็็บทั้้�งหลายที่่�งอกอยู่่�ตามปลายมืือปลาย
เท้้ามีีวรรณะขาว
ทัันตา ฟัันทั้้�งหลายที่่�งอกอยู่่�ตามกระดููกคางข้้าง
บนและข้้างล่่าง สำำ�หรัับบดเคี้้�ยวอาหารชุ่่�มอยู่่�ด้้วย
น้ำำ��ลายเป็็นนิิตย์์
ตะโจ คืือหนัังทั้้�งหลาย ถ้้าถลกผิิวนอกออกมาแล้้ว
ก็็มีีวรรณะอัันขาว
มัังสััง คืือเนื้้�อ มีีวรรณะอัันแดง

นะหารูู คืือเอ็็นทั้้�งหลาย ที่่�รึึงรััดรอบโครงกระดููกไว้้
มีีวรรณะอัันขาว
อััฏฐิิ คืือกระดููกทั้้�งหลายที่่�เป็็นร่่างโครงค้ำำ�� แข็็งอยู่่�
ในกาย มีีวรรณะอัันขาวประมาณ ๓๐๐ ท่่อน
อััฏฐิิมิิญชััง เยื่่�อในกระดููกทั้้�งหลาย เหมืือนกัับยอด
หวายที่่�เผาไฟอ่่อนแล้้วใส่่ไว้้ในกระบอกไม้้เช่่นนั้้�น
มััตถลุุงคััง เยื่่�อในกระดููกสมองศีีรษะ เป็็นยางขาว
เหมืือนกัับเยื่่�อในหอยจุ๊๊�บแจง และนุ่่�นคลุุกกะทิิ
วัักกััง ม้้าม เป็็นชิ้้น� เนื้้�อมีีสีดำี �คล้ำ
ำ �ำ� เหมืือนกัับลิ้้น� โคดำำ�
ตั้้�งอยู่่�ข้้างซ้้ายเคีียงหััวใจ
หะทะยััง เนื้้�อหััวใจ เป็็นชิ้้�นเนื้้�อมีีสีีแดง สััณฐาน
เหมืือนกัับดอกบััวตููมตั้้�งอยู่่�ท่่ามกลางอก
ยะกะนััง ตัับ คืือแผ่่นเนื้้�อ ๒ แผ่่น มีีสีีแดงคล้ำำ��
ตั้้�งอยู่่�ข้้างขวาเคีียงหััวใจ
กิิโลมะกััง พัังผืืด เหนี่่�ยวหนัังกัับเนื้้�อเอ็็น
กัับเนื้้�อกระดููก กัับเนื้้�อติิดกัันไว้้บ้้าง
ปิิหะกััง ไต คืือก้้อนเนื้้�อ ๒ ก้้อน มีีขั้้�วอัันเดีียวกััน
เหมืือนกัับมะม่่วง ๒ ผล มีีขั้้�วอัันเดีียวกัันตั้้�งอยู่่�ข้้าง
ชายโครงข้้างซ้้าย ขวา
ปััปผาสััง ปอด มีีวรรณะอัันแดงคล้ำำ�� ชายเป็็นแฉก
แฉกปกเนื้้�อหััวใจและม้้าม อยู่่�ท่่ามกลางอก
อัันตััง ไส้้ใหญ่่ ปลายข้้างหนึ่่�งอยู่่�คอหอย
ปลายข้้างหนึ่่�งอยู่่�ทวาร ทบไปทบมา เหมืือนกัับ
งููเขีียวที่่�เขาตััดศีีรษะแล้้วแช่่ไว้้ในรางเลืือดเช่่นนั้้�น

อัันตะคุุณััง สายติิดเหนี่่�ยวไส้้ใหญ่่ไว้้มีีวรรณะ
อัันขาว
อุุทะริิยััง อาหารนอนท้้อง เช่่นกัับของที่่�กิินกลืืน
เข้้าไปถึึงท้้องแล้้ว และรากออกมาเสีียเช่่นนั้้�น
กะรีีสััง อาหารที่่�กิินกลืืนเข้้าไปถึึงท้้องแล้้วกลาย
เป็็นคููถ เช่่นถ่่ายอุุจจาระออกมาเสีียเช่่นนั้้�น
ปิิตตััง น้ำำ��ดีี สีีเขีียวคล้ำำ��คล้ำำ��ที่่�เป็็นฝัักตั้้�งอยู่่�ท่่าม
กลางอก ที่่�ไม่่เป็็นฝัักซึึมซาบซ่่านอยู่่�ในกาย
เสมหััง น้ำำ��เสลด คล้ำำ��คล้ำำ��เป็็นเมืือกเมืือกติิดอยู่่�กัับ
พื้้�นไส้้ข้้างใน
ปุุพโพ น้ำำ�� เหลืืองน้ำำ�� หนอง ย่่อมตั้้�งอยู่่�ในสรีีระร่่างกาย
มีีบาดแผล เป็็นต้้น
โลหิิตััง น้ำำ��เลืือด มีีสีีแดง
เสโท น้ำำ��เหงื่่�อ ที่่�ซ่่านออกจากกายในกาล
เมื่่�อร้้อนและกิินของเผ็็ด
เมโท น้ำำ��มัันข้้น มีีสีีเหลืืองติิดอยู่่�กัับหนัังต่่อเนื้้�อ
อััสสุุ น้ำำ�ต
� า ที่่�ไหลออกจากตาได้้เมื่่อ� ทุุกข์โ์ ทมนััสมาถึึง
วะสา น้ำำ�มั
� ันเหลว ที่่�เป็็นเปลวอยู่่�ในพุุงเหมืือนกัับ
เปลวสุุกร
เขโฬ น้ำำ��ลาย ใสบ้้างขุ่่�นบ้้าง
สิิงฆานิิกา น้ำำ��มููก ที่่�ไหลออกจากนาสิิก
ละสิิกา น้ำำ��ไขข้้อ ที่่�ติิดอยู่่�ตามข้้อกระดููก
มุุตตััง น้ำำ��มูตร
ู ที่่�เกรอะออกจากรากและคููถ
เอวะมะยัังเมกาโย กายของเรานี้้�อย่่างนี้้�

อุุทธัังปาทะตะลา เบื้้�องบนตั้้�งแต่่พื้้�นเท้้าขึ้้�นมา
อะโธเกสะมััตถะกา เบื้้�องต่ำำ��ตั้้�งแต่่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริิยัันโต มีีหนัังหุ้้�มอยู่่�ที่่�สุุดรอบ
ปุุโรนานััปปะการััสสะอะสุุจิิโน เต็็มไปด้้วยเครื่่�องที่่�
โสโครกไม่่สะอาดมีีประการต่่างๆ อย่่างนี้้�แล
สััพเพสััตตา สััททาโหนตุุ อะเวราสุุขะชีีวิิโน
ขอให้้สััตว์์ทั้้�งหลาย อย่่าได้้มีีเวรแก่่กัันและกััน
จงเป็็นผู้้�ดำำ�รงชีีพอยู่่�เป็็นสุุขทุุกเมื่่�อเถิิด
กะตัังปุุญญััง พะลัังมััยหััง สััพเพภาคีี ภะวัันตุุเต
ขอให้้สััตว์์ทั้้�งหลาย จงได้้เสวยผลบุุญที่่�ข้้าพเจ้้า
ได้้บำำ�เพ็็ญเพีียรด้้วยกายวาจาใจแล้้วนั้้�นเทอญ
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