อนุสารธรรม เป็นคณะทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ต้องการสืบสานเผยแผ่
พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าให้คงอยู่
สืบเนื่องต่อไปอย่างยั่งยืน ให้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มี
โอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ที่ดำเนินรอยตามพระอริยเจ้า ซึ่งถือเป็นบุญกุศลอย่างมากยิ่ง
ในการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมนั้น ดั่งคำสอนที่หลวงพ่อ
ท่านได้กล่าวไว้วา่ “วัตถุสงิ่ ใดตกแตกแล้วหาใหม่ได้ แต่ธรรมะนีส่ ิ
ยากยิ่งที่จะหาฟังได้”
คณะผู้จัดทำจึงได้ขออนุญาตดำเนินการจัดพิมพ์ ซึ่งเป็น
การถอดเทปจากการเทศน์ของหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
จากสำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)
ซึ่งท่านได้เทศนาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ให้เข้าใจถึงหลักของการภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม
ทางคณะดำเนินงานด้วยเจตนาทีเ่ ป็นกุศลเพือ่ เป็นเสบียงบุญ
มิได้แสวงหากำไรใดๆ ทัง้ สิน้ ท่านทีร่ ว่ มบุญในส่วนของธรรมทาน
ถือได้วา่ มีสว่ นร่วมในการเผยแผ่พระธรรม และขออภัยหากมีสงิ่ ใด
ผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง มา ณ โอกาสนี้.
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เป็นที่พึ่งของตน
เรื่องที่จะพูดของการปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะเป็นอุบายและ
เป็นการสร้างกำลังใจให้มกี ารรักในการปฏิบตั ธิ รรมมากขึน้
หลักของการปฏิบัติธรรมก็มีแค่กายกับใจสองอย่าง
เท่ า นั้ น ถ้ า กายกั บ ใจแยกออกไปก็ เ ป็ น รู ป กั บ นาม 

ถ้าขยายรูปกับนามออกมาก็มีด้วยกัน ๕ อย่าง ได้แก่
รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ แยกออกไป
ให้กว้างก็เป็น ๑๒ เรียกว่า มีการกระทบกัน ตาเห็นรูป
หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสถูกต้อง
เย็น ร้อน อ่อน แข็ง และรับรู้อารมณ์ที่ใจ เป็นต้น


และถ้าย่อจาก ๑๒ เหลือเพียง ๒ อย่าง คือ อิฏฐารมณ์
กั บ อนิ ฏ ฐารมณ์ คื อ สิ่ ง ที่ ช อบใจกั บ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ช อบใจ
ใน ๒ อย่างนีเ้ กิดขึน้ และมีอยูใ่ นโลกนีต้ งั้ แต่ดกึ ดำบรรพ์
สามารถแยกออกไปเป็น ๘ อย่าง คือ สุข สรรเสริญ
ลาภ ยศ อันนี้เรียกว่า อิฏฐารมณ์ คือ สิ่งที่ชอบใจ
ทุกข์ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา อันนี้เป็น อนิฏฐารมณ์
คื อ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ช อบใจ เห็ น มั้ ย ว่ า กายกั บ ใจแค่ นั้ น เอง
ที่เราควรให้ความสำคัญ
เราไม่ ค วรติ ด อยู่ ใ นโลกธรรมทั้ ง ๘ เมื่ อ เราไม่ ติ ด
การปฏิบัติธรรมทำให้บางทีเรามานั่งใคร่ครวญ อันนี้
มั น เป็ น สุ ข อั น นี้ มั น เป็ น ลาภ อั น นี้ มั น เป็ น สรรเสริ ญ
อันนี้มันเป็นยศ อันนี้มันเป็นทุกข์ อันนี้มันเป็นนินทา
มันเป็นเสื่อมลาภ เสื่อมยศ มันก็พาบางคนปัญญาทึบ
กะโหลกหนาไม่คอ่ ยรูไ้ ม่คอ่ ยเข้าใจ เอาง่ายๆ สิง่ ทีช่ อบใจ
ก็ตาม สิ่งที่ไม่ชอบใจก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ควรเข้าไปยึด


ถามว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนล่ะ ? 
ก็ควรอยูต่ รงกลาง เรียกว่า “มัชฌิมา” ได้แก่ ไม่ยินดี

ในสิ่งที่ชอบใจ ไม่ยินร้ายในสิ่งที่ไม่ชอบใจ
ให้รวู้ า่ อันนีด้ .ี ..ก็ดี อันนีไ้ ม่ด.ี ..ก็ไม่ดี แต่เรา
ก็ไม่เข้าไปดี ไม่เข้าไปไม่ดี แต่เข้าไปรูส้ งิ่ ทีด่ ี
และสิ่งที่ไม่ดี ก็คือ ทำดี...ทำดีอย่างเดียว 
ทำดี ทำอย่างไร ?
ก็ไม่เข้าไปยินดี ไม่เข้าไปยินร้าย ในทั้งสองส่วนนี่แหละ
เรียกว่า ทางสุดโต่ง และ กามสุขัลลิกานุโยค คือ ยินดี
ในสิ่งที่พอใจ ชอบใจ อัตตกิลมถานุโยค คือ ยินร้าย
ในสิ่งที่ไม่ชอบใจ ไม่ดีใจ
สิ่งใดเรารู้ว่าดีกับชีวิตตัวเองก็รู้ว่าดี แต่ก็อย่าไปติดมัน
ให้ความสำคัญมัน เมื่อความยินดีเกิดขึ้น ความยินร้าย
ย่อมตามมา เมือ่ เราแข็งแรงอาการป่วยไข้กม็ มี า เมือ่ มีเกิด


ความตายก็มมี า การได้มาพบปะกัน ก็ตอ้ งมีการพลัดพราก
ของมันมาเป็นคูก่ นั ทัง้ ดีและไม่ดเี ป็นของคูก่ นั กายกับใจ
ก็เป็นของคู่กัน 

การที่เราทำจิตให้สงบก็เพื่อให้รู้จักใจ
รู้จักว่าใจอยู่ที่ไหน ใจมีลักษณะเป็นอย่างไร
ไม่ใช่ว่า...เพื่อลม เพื่อพุทโธ อย่างเดียว
ลมก็เพื่อเข้าไปหาใจ พุทโธก็เข้าไปรู้ใจ
เข้าไปดูใจ เมื่อเห็นใจ รู้จักใจดีแล้ว
ก็จะรู้ว่าใจที่แท้จริงไม่เป็นอะไร
ไม่เป็นสัตว์ ไม่เป็นบุคคล ไม่เป็นตัวตน
ไม่เป็นเรา ไม่เป็นเขา ไม่มีกู ไม่มีมึง
มีแต่รู้เท่านั้นแหละ
ใจมีสภาพ คือ รู้...รู้อย่างเดียว


เมื่อเราเข้าไปสู่ตัวรู้ที่แท้ คือ ตัวใจ เราก็เอาตัวรู้ออก
จากใจ คือใจที่รู้เข้ามากำหนดกายให้เห็นตามความ
เป็นจริง ให้ใจยอมรับตามความเป็นจริง และปฏิเสธว่า
กายนีไ้ ม่ใช่เรา เปรียบแล้วถ้ากายมันเป็นของเรา ต้องการ
ปัสสาวะก็ได้ ไม่ต้องการปัสสาวะก็ได้ เราทำได้หรือไม่
เมื่อเราทำไม่ได้กายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา อุจจาระห้ามก็ไม่ได้
จะให้มนั หอมก็ไม่ได้ จะให้มนั ประเสริฐเป็นทองคำก็ไม่ได้
อุจจาระก็คืออุจจาระ เป็นของสกปรก เราบังคับไม่ได้
เวลาเราไม่สบายบังคับให้หายก็ไม่ได้ เวลาเราหิวบังคับ
ให้อิ่มก็ไม่ได้ เวลาเราง่วงบังคับไม่ให้ง่วงก็ไม่ได้ เพราะ
สังขารร่างกายมันเป็นไปตามสภาพของมัน ให้ใจมันรู้
อย่างนี้ รู้กายอย่างนี้ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพระอุบายสอนให้คนทั้งหลาย
ให้รู้จักกาย โดยพระองค์ทรงตรัสว่า ให้แยกกายออกมา
ชำแหละเหมือนกับโคบาลที่แล่ควายหรือวัว เนื้อเอาไว้


ทิศนึง อวัยวะภายในเครือ่ งในเอาไว้ทศิ นึง กระดูกไว้ทศิ นึง
เลือดเอาไว้ทิศนึง ทิศทั้งสี่ก็มีแต่เครื่องในชิ้นส่วนของ
ควายหรือของวัวทีช่ ำแหละออกมา พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
ให้เราชำแหละกาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เยื่อในกระดูก เป็นต้น นี่คือธาตุดินแยกออกไป
ทางทิศเหนือ ธาตุน้ำ น้ำดี น้ำเสลด น้ำหนอง น้ำเลือด
น้ำเหงือ่ แยกออกไปทางทิศใต้อกี ทิศนึง ธาตุลมพัดไปมา
ลมหายใจ ก็ แ ยกออกไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ธาตุ ไ ฟ 

ไฟที่ อ บอุ่ น ไฟที่ ยั ง กายให้ ท รุ ด โทรม ไฟที่ เ ผาผลาญ
อาหารให้ยอ่ ยอันนีก้ ไ็ ปทางทิศตะวันตก เป็นต้น
 
แยกออกไปแล้วหาตัวเรามีหรือไม่ ?
ปฏิบัติใหม่ๆ มันอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าไม่มีตัวเรา
เพราะว่าจิตของเรายังไม่มีสมาธิพอ ยังไม่มีปัญญาพอ
ท่านจึงสอนให้เรา ภาวิตาพะหุลีกะตา คือ ทำให้มาก
ภาวนาให้มาก ซึ่งธรรมอันนั้นนั่นแหละเป็นทางอันใกล้


เข้ า สู่ ก ระแสพระนิ พ พาน เรี ย กว่ า ต้ อ งทำใจให้ ส งบ
ทำใจให้ระงับดับจากความนึกคิด จนจิตสงบลงสบาย
ปลอดโปร่งโล่งใจ แล้วก็หันเข้ามาใคร่ครวญแยกสังขาร
แยกกายออกตามหลักตำราที่เล่าเรียนกันมา ตามแนว
ปฏิบตั แิ ล้วก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั จริตของแต่ละท่าน แต่ทสี่ ำคัญ
ที่สุดก็ต้องนำจิตให้สงบให้ได้ก่อน
การนำจิตให้สงบนั้นก็ต้องมีอุบายวิธีที่ต้องเข้าวางเอาไว้
เช่น การจับลมภาวนาพุทโธ หรือ การเพ่งกายส่วนใด
ส่วนหนึง่ เพ่งผม เพ่งกระดูกส่วนใดส่วนหนึง่ เพ่งเอาไว้
อยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์เดียว ไม่ย้ายไปไหน จนจิต
มันสงบนิ่งดี แล้วคลายออกมาเป็นอารมณ์ปกติ ทำให้
กระดูกใหญ่ได้ เล็กได้ เล็กจนหายไปเลยก็ได้ ใหญ่จน
คับโลกคับจักรวาลก็ได้ อย่างนี้เรียกว่า ปฏิภาคนิมิต
เมือ่ จิตมีความชำนาญแล้ว ก็พจิ ารณาแยกให้เป็นธาตุดนิ  

นี่มันกระดูกของเราหรือไม่ ถามตอบตัวเองในใจให้เกิด


ความรู้ ความกระจ่าง ความเข้าใจ มันก็จะเกิดความรู้
ทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆ เกิดขึ้น จะไม่เกิดทีเดียวเลย
เมื่อทำไปจิตก็จะเริ่มเกิดความชำนาญขึ้น 
คำว่า “เพื่อความเบื่อหน่ายอะไร” 

เพือ่ ความเบือ่ หน่ายจากกาย จากธาตุขนั ธ์นี้
เพือ่ คลายออกจากความกำหนัด
ยินดีรกั ใคร่ในขันธ์ห้า ในกาย ในความคิด
ในอารมณ์ เพือ่ ความสงบระงับดับไป
จากความคิดฟุง้ ซ่าน สงบระงับไป
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
เพื่อสิ่งเหล่านี้ในการปฏิบัติธรรม


อย่าลืมบัญญัติ ๗ ประการในการปฏิบัติธรรม เกิดอะไร
ขึ้น ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตในใจ หรืออะไรมา
กระทบสิ่งที่กระทบ เราห้ามไม่ได้ เพราะเรามีตาต้อง
กระทบรูปที่เห็นด้วยตา เพราะเรามีหูต้องกระทบเสียง
ด้วยหู เพราะเรามีลิ้นต้องกระทบรสด้วยลิ้น เพราะเรา
มีจมูกต้องกระทบกลิ่นด้วยจมูก เพราะเรามีกายต้อง
กระทบเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ด้วยกาย เพราะเรามีจิตใจ
ต้องกระทบความนึกคิดอารมณ์ต่างๆ ที่ใจ 
ฉะนั้น ถ้าเราจะควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ควบคุม
ที่ใจ เฝ้าดูที่ใจ สังเกตที่ใจ ความขัดเคืองเกิดขึ้นนั่นคือ
ความขัดเคือง เรียกว่า อารมณ์ สิ่งที่เรารู้ว่าขัดเคือง
ก็เพราะว่ามันกระทบกันกับดวงใจที่มีวิญญาณเป็นตัว
เชื่อมต่อ จึงเกิดความรู้ว่านั้นคือความขัดเคือง แต่ความ
ขัดเคืองไม่ใช่ใจ ใจก็ไม่ใช่ความขัดเคือง เป็นคนละอันกัน
เมื่อเราแยกกันเป็นส่วนเหมือนตีทัพให้มันแตกกระจาย


แต่ว่าทัพนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหน แต่กว่ามันจะรวม
เป็ น หมวดเป็ น กองขึ้ น มาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ก็ ใช้ เวลานาน
เมื่อเรายังพอตั้งสติได้ ยังพอควบคุมอารมณ์ได้ และ
ก็ ตี ต่ อ เรี ย กว่ า ตี ใ ห้ มั น แตก หรื อ แยกให้ มั น ออกไป
จากกัน คือ แยกเป็นส่วนกันไป ว่านี่คืออารมณ์ นี่คือ
การกระทบ นี่ คื อ ใจที่ ไ ปกระทบกั บ อารมณ์ นี่คือผู้รู้
อารมณ์แยกเป็นส่วนๆ ไปมันก็จะทำร้ายเราไม่ได้
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอันดับต้นในการดูจิต เราโกรธ
ก็รู้...นี่คืออารมณ์มีความโกรธ มันมีการกระทบ มีเครื่อง
กระทบ มีใจเป็นเครื่องกระทบ เกิดความรู้สึกขึ้นก็แยก
ว่านีค่ อื อารมณ์ นีค่ อื การกระทบกัน จึงรูว้ า่ นีเ่ ป็นอารมณ์
โกรธ อะไรที่ไปโดนกระทบเข้า คือ ใจ ก็แยกเป็นส่วนๆ
ใจอยูต่ รงนีน้ ะ อารมณ์อยูต่ รงนีน้ ะ มันเกิดจากการกระทบ
อย่างนี้ เมื่อพิจารณาแยกเป็นชิ้นเป็นส่วนมันก็ไม่สำเร็จ
ประโยชน์ อุปมาเปรียบเสมือนรถหนึ่งคันหรือเครื่องปั่น
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ผลไม้เครื่องหนึ่ง ถ้าเราแยกชิ้นส่วนออกทั้งหมดแล้ว
มันไม่สามารถปั่นผลไม้ได้ รถก็ไม่สามารถจะขับเคลื่อน
ไปได้ เพราะมันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันทั้งหมด อารมณ์
ความคิ ด หรื อ สิ่ ง ที่ ม ากระทบที่ จิ ต ใจ ด้ ว ยตาเห็ น รู ป
หู ฟั ง เสี ย ง จมู ก ดมกลิ่ น ลิ้ น รั บ รสอาหาร กายสั ม ผั ส
เย็น ร้อน อ่อน แข็ง มันต้องรวมลงไปที่ใจ 
เมื่ อ มั น รวมลงไปที่ ใจก็ เ ฝ้ า ดู ที่ ใจ เมื่ อ เฝ้ า ดู ที่ ใจแล้ ว
แยกเป็นประเภทของมันได้ เรียกว่า สำรวมตา หู จมูก
ลิ้น กายด้วย เพราะเราสำรวมใจดีแล้ว แยกเป็นชิ้น
เป็นส่วนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ อารมณ์นั้นทำร้ายใจไม่ได้
แต่อารมณ์นั้นก็ไม่หายไปไหน เหมือนกับชิ้นส่วนของรถ
ก็ไม่ได้หายไปไหน แค่กระจัดกระจายกันอยู่ หรือชิน้ ส่วน
ของเครือ่ งปัน่ ผลไม้กไ็ ม่ได้หายไปไหน แค่กระจัดกระจาย
อยูแ่ ค่นนั้ แต่ถา้ เผลอเมือ่ ไหร่มนั อาจจะลืมตัวไปประกอบ
เป็นชิ้นเป็นอันก็ได้ ทำให้มันสำเร็จประโยชน์ คือ ปั่น
เป็นน้ำผลไม้ รถใช้ขับเคลื่อนไปมาได้อย่างนี้
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เช่นเดียวกันกับจิต เมื่อเราแยกอารมณ์ออกจาก

จิต แยกจิตออกจากอารมณ์ แยกความรูส้ กึ
ออกจากใจ มีแต่ผู้รู้อย่างเดียว อารมณ์นั้น
ก็ทำร้ายผู้รู้ไม่ได้ ทำร้ายใจไม่ได้ ใจก็เลย
อยู่ ท่ า มกลางความไม่ ยิ น ดี แ ละไม่ ยิ น ร้ า ย
นั่นเอง เมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆ ทำซ้ำๆ สังเกตบ่อยๆ
ไม่ใช่แต่นั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียว 

เรานั่งลืมตาอยู่ พูดอยู่ คุยอยู่ ดูโทรทัศน์ ทำอะไรอยู่
ก็ตาม หรือจะประกอบกิจการงานใดก็ตาม ยกเว้นไว้แต่
หลับไปเท่านัน้ ก็สงั เกตหัดเฝ้าดู หัดมีสติเฝ้าดูสงิ่ เหล่านัน้
เฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นแหละ เรียกว่าสำรวมใจให้เป็นธรรม
มันจะเกิดความรู้เป็นธรรมขึ้น ถ้าเราไม่สำรวม ต่อให้
ระวังตา หู จมูก ลิ้น ก็ไม่สำเร็จประโยชน์ เพราะใจนั้น
มันยังไม่สำรวม
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อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าศีลก็คือใจนี่แหละ ใจที่เป็นปกติ
จึงเรียกว่าศีล ถ้าใจไม่ปกติไม่เรียกว่าศีล เมื่อใจปกติ
ย่อมรู้เห็นระหว่างอารมณ์กับจิต ความคิดกับจิตมันจะ
แยกออกกันเป็นส่วนๆ ไป 
เมื่อเราดูแล้วเป็นอย่างไร เมื่อแยกออกแล้วเป็นอย่างไร
ตัวเจ้าของเป็นปัจจัตตังแล้ว คือ ใจมันสงบ แต่วา่ อารมณ์
นั้นมันยังอยู่ แต่ว่ามันอยู่ห่าง มันไม่เข้าไปในใจ กระทบ
ครั้งเดียว เพราะเรารู้ทันมันก็ไม่กระทบอีก แต่เรารู้ว่า
อารมณ์ โ กรธนั้ น มี อ ยู่ แต่ มั น ทำให้ ใจเราอ่ อ นไปตาม
ความโกรธนั้ น ไม่ ไ ด้ เพราะเราแยกมั น ออกไปแล้ ว
เหมือนนักมวยขึ้นอยู่บนเวทีตั้งกาดชกกัน เมื่อหมดยก
แล้วกรรมการก็จะจับแยก เมื่อจับแยกแล้วก็ไม่สามารถ
ชกกั น ได้ แต่ นั ก มวยทั้ ง สองคนก็ ไ ม่ ไ ด้ ล งไปจากเวที
เพี ย งแต่ พั ก ยก ถ้ า เราเผลอสติ อี ก ก็ ขึ้ น มาชกกั น ใหม่
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นี่เหมือนแยกกันอย่างนี้...แต่เมื่อแยกไปเรื่อยๆ จนเรา
มีกำลังมากๆ เราก็สามารถทำให้อารมณ์เหล่านั้นไม่มี
อำนาจเหนือใจเรา แต่อารมณ์ทั้งหลายก็ยังปรากฏอยู่
นั่นแหละ
 
พระอริ ย เจ้ า ตาท่ า นก็ ไ ม่ ไ ด้ บ อด ท่ า นก็ เ ห็ น รู ป สวย
รูปไม่สวยก็รู้ หูทา่ นก็ไม่ได้บอด เสียงดี เสียงไม่ดี ท่านก็รู้
จมูกท่านก็ไม่ได้เสีย ท่านก็รู้กลิ่นหอม ไม่หอม ลิ้นท่าน
ก็รบั รสอันนีอ้ ร่อย อันนีไ้ ม่อร่อย กายท่านก็ยงั สมบูรณ์อยู่
ยังรู้เย็นร้อนอ่อนแข็ง ใจท่านก็กระทบทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
แต่ว่าใจของท่านมีเกราะ มีเครื่องบัง เพราะใจของท่าน
หลุดจากอารมณ์เหล่านั้นแล้ว
 
คำว่าหลุดจากอารมณ์เหล่านั้น แปลว่า แยกออกไปแล้ว
แต่มันก็ยังมีอยู่นั้นแหละ อารมณ์ไม่ได้ไปไหน โลภ โกรธ
หลง ก็ยังมีอยู่ ไม่ได้ไปไหน แต่ว่ามันไม่ได้มีอยู่ในใจท่าน
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โลภ โกรธ หลง ก็เป็นอารมณ์นั้นแหละ มันแยกออก
จากใจ ท่านก็เห็น ความโลภก็มี โกรธก็มี หลงก็มี ราคะ
ตัณหา อุปทานก็มี แต่มันไม่มีในใจท่าน แต่มันมีอยู่ใน
อารมณ์ แต่อารมณ์นั้นไม่มีอยู่ในใจท่าน มันอยู่นอกใจ
เพราะท่านแยกออกโดยสิ้นเชิง หมายความว่า ตัดขาด
ออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้ว 
เหมือนบัวที่ตัดออกจากกันแล้วไปต่ออย่างเดิมมันไม่ได้
แต่วา่ กอบัวกับบัวมันยังมีอยู่ เหมือนตัดต้นข้าวออกจากกก
กกข้าวยังมีอยู่ ต้นข้าวที่ถูกตัดยังมีอยู่ นอกเสียจากว่า
ขันธ์หรือร่างกายพระอรหันต์นั้นมรณภาพโดยถาวร คือ
ตายนั้นแหละ เรียกว่า กกเน่า ต้นเน่า ไม่มีเหลือแล้ว
สูญแล้วไม่มีเหลือก็เป็นนิพพานขันธ์ แต่ถ้ายังมีอารมณ์
เหล่านี้ แต่จิตของท่านไม่เสวยอารมณ์เหล่านั้น ท่านรู้
ตามความเป็ น จริ ง เพราะท่ า นดั บ กิ เ ลสเสี ย ได้ คื อ
ตัดกิเลสออกจากใจของท่าน ไม่ไปยุ่งเกี่ยว แต่เห็นกิเลส
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อยู่ในโลกนี่แหละ ไม่ไปไหน อย่างนี้เป็นลักษณะกิเลส
นิพพาน แต่ขันธ์ยังไม่นิพพาน 
นี่พิจารณาดู...การปฏิบัติธรรมมันมีแค่ความ

เข้าใจเท่านั้นแหละ แต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเอา
ปฏิบัติเอา แล้วจะรู้จะเห็นตามการปฏิบัติ
หาใช่เป็นเช่นนั้น แต่ว่ามันต้องเกิดความ
เฉลียวใจ เกิดความเข้าใจ เกิดความละเอียด
ถีถ่ ว้ น มันต้องละเอียดตัง้ แต่ขา้ งนอกจนเข้าไป
ละเอียดข้างใน ต้องรูจ้ กั อาการอย่างนี.้ ..เป็นอย่างนีน้ ะ

เหมือนเราเลีย้ งลูก เรายังรูเ้ ลยว่าลูกปวดท้องต้องกินยานี้
ลูกหิวนมต้องให้นมกิน ลูกร้อนอยากอาบน้ำต้องให้ลูก
อาบน้ำ เรายังรู้และหัดสังเกต เพราะอะไร เพราะเรารัก
และไม่อยากให้ลูกเป็นทุกข์  
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ถ้าเรารักใจของเราเอง เราก็ต้องหัดสังเกตอารมณ์กับใจ
กิเลสกับใจ มันแยกออกจากกันไปอย่างนี้ ปกติถ้าไม่มี
กิเลส กิเลสไม่มา ไม่มีการกระทบอะไร ใจของเราก็อยู่
เฉยๆ ไม่เกิดอะไรขึ้น ถ้ามีการกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในอายตนะทั้งหลาย กิเลสก็เกิดขึ้นทันที ฉะนั้น รูป รส
กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นแค่ฟืนไม่ร้อน
แต่ราคะ โทสะ โมหะที่มีอยู่ในใจนี่ คือ กองไฟ มันร้อน
เราจะสำคัญข้อนี้อย่างไร เมื่อเอาฟืนมาสุมรวมกันแล้ว
จุ ด ไฟขึ้ น แล้ ว เรานั่ ง อยู่ ร อบกองไฟ ถามว่ า อะไรร้ อ น
ฟืนร้อนหรือไฟร้อน ฟืนจริงๆ มันไม่ได้รอ้ น แต่ไฟต่างหาก
ที่ มั น ร้ อ น ฉะนั้ น รู ป รส กลิ่ น เสี ย ง โผฏฐั พ พะ  
ธรรมารมณ์ เหล่านี้เป็นแค่ฟืน มันไม่ร้อน ถ้ามันไม่มีไฟ
ถู ก ไหม? ถ้ า มั น มี ไ ฟฟื น นั้ น ก็ เ ป็ น เชื้ อ ทำให้ ร้ อ น ร้ อ น
ก็ร้อนจากไฟนั้น
 
17

พระอริยเจ้าท่านก็มองเห็นรูป ได้ยนิ เสียงเหมือนคนปกติ
ธรรมดาที่มีกิเลสหนา ก็มองเห็นรูปเหมือนกัน ได้ยิน
เสียงเหมือนกัน แต่ว่าในใจของท่านไม่มีกองไฟทั้งสาม
คือ ไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ และไม่มีโมหะ ต่างกับปุถุชน
ธรรมดาที่หนาแน่นไปด้วยกิเลส มีราคะเป็นไฟ มีโทสะ
เป็นไฟ มีโมหะเป็นไฟ จะดับไฟทัง้ สามกองได้กต็ อ้ งรูจ้ กั ใจ
รู้จักการกระทบ และไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างที่บอกมา
ข้ า งต้ น ว่ า แยกมั น ออกไปจากกั น กิ เ ลสก็ อั น หนึ่ ง
การกระทบเข้ า มา เรี ย กว่ า ฟื น ที่ จ ะใส่ ไ ฟก็ อั น หนึ่ ง
ใจของเราก็เหมือนกับตนที่ล้อมอยู่กองฟืนหรือกองไฟ
เรียกว่าอั น หนึ่ ง แยกเป็นคนละส่วนกัน คราวนี้มันก็
ไม่ทำร้ายกันแล้ว 
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ฉะนั้นพระอรหันต์ดับกิเลสเสียได้ แต่โลกนี้ก็ไม่ได้หมด
กิเลส คนในโลกนี้ก็ไม่ได้หมดกิเลส แต่มันหมดไปจาก
องค์ทา่ นองค์เดียว มันไม่ใช่วา่ ท่านกำจัดกิเลสได้หมดแล้ว
ทุกคนปลอดภัย อันตรายไม่มีแล้ว มันไม่ใช่อย่างนั้น
อันตรายก็ยังมีเหมือนเดิม กิเลสก็ยังมีเหมือนเดิม แต่ว่า
กิเลสในใจและอันตรายของพระอรหันต์นั้นไม่มีต่างหาก
 
ฉะนั้ น ถ้ า สำเร็ จ ก็ ส ำเร็ จ เฉพาะบุ ค คล จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า
“ปัจจัตตัง” คือ รู้ได้เฉพาะตน ถ้าเราหวังความเจริญ
แก่ตวั เราเอง หวังจิตของเราให้มคี วามสุข หวังจิตของเรา
ให้พ้น จากความทุ ก ข์ จำเป็นที่จะต้องสังเกตเรื่องจิ ต
เรือ่ งใจ เรือ่ งความรูส้ กึ ของเรา ความรูส้ กึ นัน้ แหละเรียกว่า
อารมณ์ก็ได้ บางคนก็ไม่เข้าใจว่าอารมณ์มันคืออะไร
อะไรที่มันเข้าไปรู้สึก ดี ชั่ว โกรธ เลว หรือบุญ หรือกุศล
พวกนี้เป็นอารมณ์ทั้งหมด ที่เข้ามากระทบใจ ใจก็ไหวไป
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ไหวมา แต่ถ้าแยกออกระหว่างอารมณ์กับใจ ใจก็เป็นใจ
แล้ ว ...ไม่ เ ป็ น อารมณ์ อารมณ์ ก็ เ ป็ น อารมณ์ แ ล้ ว ...
ไม่เป็นใจ ถึงมันกระทบกันก็ทำให้รู้ว่านี่อารมณ์มันมีอยู่
ในโลกนี้ ใจก็มอี ยูใ่ นโลกนีอ้ กี เช่นกัน พอแยกออกจากกัน
ใจก็ เ ป็ น ใจ อารมณ์ ก็ เ ป็ น อารมณ์ มั น เหมื อ นต้ น ไม้
ที่ เขาอยู่ ใ นที่ มุ ง ที่ บั ง ลมไม่ ส ามารถที่ จ ะพั ด เข้ า มาได้
ใบไม้มันจะกระดิกไหม มันจะเคลื่อนไหวไหม 
ใบไม้ ย่ อ มไม่ เ คลื่ อ นไหว แต่ จ ะบอกว่ า ไม่ มี ล มก็ ไ ม่ ไ ด้
เพราะลมข้างนอกก็มี แต่ตน้ ไม้ตน้ นีไ้ ม่โดนลมเท่านัน้ เอง
เหมือนกั น อั น เดี ย วกั น ถ้าเราหยิบธูปขึ้นมาหนึ่งอัน
หรือหยิบธูปขึน้ มาหนึง่ กำ สะบัดไปสะบัดมาทำให้มนั ฟุง้
ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ต้องได้กลิ่นธูป แต่ทุกคนเห็นตัวมัน
หรือเห็นตัวกลิ่นหรือไม่ ไม่เห็น แล้วจะบอกว่ากลิ่นไม่มี
ได้ไหม เรารู้ว่าธูปมีกลิ่นแต่เราไม่เห็นกลิ่น จะบอกว่า
กลิน่ ไม่มกี ไ็ ม่ได้ จะบอกว่ากลิน่ มีกไ็ ม่ได้ แต่เรารูไ้ ด้อย่างไร
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ทำไมเรายอมรับว่าธูปมีกลิ่น แต่ทำไมเราไม่ยอมรับว่า
บาปบุญมีจริง สวรรค์นรกมีจริง ที่เขาว่า...บาปในอก
นรกในใจ อันนี้ก็เช่นกัน จะบอกไม่มีก็ไม่ได้ จะบอกว่า
มีก็ไม่ได้ เพราะคนมันแบ่งเป็นสองประเภท แต่ความ
เป็ น จริ ง มั น มี ห รื อ ไม่ มี ถ้ า ไม่ มี เราจะรู้ ไ ด้ อ ย่ า งไรล่ ะ
จริงไหม ถ้าคนอยู่นอกห้อง เขาบอกว่าไม่ได้กลิ่น ไม่มี
กลิน่ ถูกมัย้ ก็ยงั ไม่เป็นปัจจัตตังนี่ คุณลองเข้ามาในห้องซิ
ฮือ...ได้กลิ่น ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะคน
การปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐาน โดยการภาวนาพุ ท โธไปแล้ ว
อะไรมันเกิดขึ้น แล้วแยกมันออก พุทโธก็อันนึง ลมก็
อั น นึ ง จิ ต เข้ า ไปรู้ ล มกั บ พุ ท โธก็ อั น นึ ง อารมณ์ อื่ น
ที่เข้ามานอกเหนือจากพุทโธ เช่น ความคิดไปในอดีต
ความคิดที่ไปในอนาคต ก็ขึ้นอยู่กับความคิดที่เกิดใน
ปัจจุบัน เราก็แยกออกไปว่านี่คือความคิดนะ ความคิด
นี่ เ ป็ น อะไร อะไรที่ ม ากระทบใจแล้ ว เกิ ด ความรู้ สึ ก
เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมด
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แม้ แ ต่ กั ม มั ฏ ฐาน...ความสงบวิ ปั ส สนาก็ เรี ย กว่ า
อารมณ์ ห มดเลย อารมณ์ ส มถะ อารมณ์ วิ ปั ส สนา
อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง อารมณ์ที่คิด
ไปในอนาคต อารมณ์ที่คิดไปในอดีต อารมณ์ห่วงหา
อาวรณ์ อารมณ์อยากได้ พวกนีจ้ ดั เป็นอารมณ์ เรารูว้ า่
โกรธมี โลภมี หลงมี เพราะอะไร เพราะมั น มี ก าร
กระทบ ถ้าไม่มีการกระทบมันก็ไม่รู้
คนตาบอดเดิ น มาหากั น ถ้ า ไม่ ก ระทบกั น มั น จะรู้ ไ ด้
อย่ า งไรว่ า มี ค นเดิ น สวนกั น มา ฉะนั้ น มั น ต้ อ งมี ก าร
กระทบจึ ง ได้ รู้ อารมณ์ ที่ เรารู้ เพราะว่ า มั น เกิ ด การ
กระทบกั น กระทบกั บ อะไร กระทบกั บ ใจหรื อ จิ ต
เห็ น ไหมว่ า มั น เป็ น สามอย่ า งแล้ ว นะ อารมณ์ ห นึ่ ง
แล้วนะ วิ่งเข้ามากระทบเป็นสอง และการที่กระทบๆ
เป็นปัจจัยเป็นสาม ก็ดูแค่นี้เอง
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นั่งนิ่งๆ พุทโธ...พุทโธ ไป
เฝ้าดูแต่ลมกับพุทโธ
พอมีความคิดปั๊บ
คิดว่านี่คืออารมณ์ที่เราไม่ต้องการ
นี่คืออารมณ์ที่เราไปรู้ เพราะมากระทบใจ
เอาใจอย่างเดียวไม่เอาอารมณ์นั้น
แยกมันออก มันจะไม่ทำร้ายเรา

แม้แต่อารมณ์ง่วงหงาวหาวนอนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ
ก็เป็นอารมณ์ ทำลายมันทิ้งไป ให้เหลือแต่จิตผ่องใส
มีสติตื่นอยู่ รู้อยู่ เข้าใจไหม 
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ปฏิบัติไปต้ อ งรู้ว่ า ตัว เองเจริญขึ้นไหม พัฒนาขึ้นไหม
จิ ต ใจของเราเยื อ กเย็ น ลงไหม มี ส ติ ปั ญ ญาขึ้ น ไหม 

คิดอะไรเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไหม การตัดสินใจอะไรรอบคอบ
ขึ้ น ไหม ควบคุ ม อารมณ์ ไ ด้ ไ หม ได้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน
ดีกว่าเก่ามัย้ นีห่ ดั ตรวจสอบนะ ไม่ใช่มวั แต่ตรวจลูกตัวเอง
หลานตัวเอง ญาติตัวเอง สามีภรรยาของตัวเอง ว่านี่เธอ
ดี ขึ้ น นะ นี่ เ ธอเลวลงนะ นี่ นิ สั ย ไม่ ค่ อ ยดี น ะ นี่ เรี ย น
ใช้ไม่ได้นะ โง่ลงนะ แต่ลืมตรวจตัวเจ้าของ 

เคยประเมินตัวเองบ้างไหม ว่าเรามันดีขึ้น หรือ

เรามันเลวลง ว่านิสัยเราดีขึ้นหรือมันแย่ลง ส่วนใหญ่
คนมักจะประเมินคนอื่น คนรอบข้างแม้แต่คนไม่รู้จัก
ยังประเมินเขาเลย คนนี้ดีห้าสิบ...ดีสามสิบ แต่ไม่เคย
ประเมินตัวเองว่าเราดีกเี่ ปอร์เซ็นต์ ประเมินไม่ได้ ถามว่า
ทำไมถึ ง ประเมิ น ไม่ ไ ด้ ลื ม ...ทำไมถึ ง ลื ม ลื ม นึ ก ว่ า
เรามีตัวเราอยู่ในโลกด้วย มันเหมือนไปขโมยของเขา
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ย่องๆ ไปขโมยของเขา เราก็ออกมาข้างนอก และเพื่อน
ก็ ถ ามว่ า มึ ง ได้ นี่ ม าจากไหน อ๋ อ ...กู ไ ปขโมยเค้ า ไม่ รู้
หรือไม่มีใครเห็นเลย ตอนไปขโมยมันหลับหมด ไม่มี
คนเห็น งัน้ มึงก็คอื หมา คือสัตว์เดรัจฉานตัวนึง เพราะว่า
มึงบอกไม่มีใครเห็น อย่างน้อยตัวเองก็คือหนึ่งคนที่เห็น
ที่รู้...ถูกไหม
ฉะนั้น เราอย่าลืมตัวเราคนหนึ่งนะที่อาศัยอยู่บนโลก
ตั ว เราก็ ค นหนึ่ ง ที่ จ ะถู ก คนอื่ น ตำหนิ ที่ ถู ก คนอื่ น ให้
คะแนนเราอยูว่ า่ ดีชวั่ แค่ไหน ฉะนัน้ คนทีช่ มเราก็หนึง่ คน
ทีต่ เิ ราก็ทงั้ สองคนนีเ้ หมือนกัน ถามว่าเหมือนกันอย่างไร
ทำให้เรารู้ว่าเรามีตัวตนจริงไหม ทำไมเราไม่ดูตัวตน
ของเราล่ะ ทำไมไปดูแต่ตวั ตนของชาวบ้าน ตำหนิคนอืน่
คนนี้นิสัยไม่ดี คนนั้นอย่างนั้น และก็ทำตาเป็นขวาน
ทำตาเป็นค้อน ทำตาเป็นจอบ ทำตาเป็นปืน เป็นระเบิด
ทำตาเป็นอาวุธทำร้ายเขา เขาเรียกว่าหมั่นไส้ อิจฉา
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ตาร้ อ น ในทำนองนั้ น แหละ เอาลู ก กะตาเป็ น อาวุ ธ
แต่ลืมตัวเองว่าในขณะที่ตัวเองทำมันเหมือนคนตาเหล่
เหมือนคนปากเบี้ยว เหมือนคนคอเอียง ลืมดูตัวเอง
ว่าตัวเองมันอัปลักษณ์กว่าคนที่เราอิจฉาตาร้อน 

หมั่ น ตรวจดู ตั ว เองมากๆ ตรวจดู ตั ว เอง
มันเป็นอย่างไร ชัว่ เป็นอย่างไร สมบัตขิ องเรา
ได้แก่คณ
ุ ธรรมมันมีหรือไม่ อย่าคิดว่าเรามีรถแล้ว

เรามีบ้านแล้ว เรามีลูกแล้ว เรามีสามีภรรยาแล้ว พวกนี้
เป็นสมบัตขิ องเราแล้ว เรามีเงินเก็บในธนาคาร เรามีทดี่ นิ
อั น นี้ เ ป็ น สมบั ติ ข องเรานะ ถ้ า มั น เป็ น สมบั ติ ข องเรา 

เราต้ อ งเอาไปในโลกหน้ า ได้ ใช่ ไ หม เอาไปได้ ห รื อ ไม่
เอาไปไม่ได้ แสดงว่านี่ยังไม่ใช่สมบัติของเราจริง แต่มัน
เป็นสมบัติที่ผลัดกันชมผลัดกันใช้ 
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สามีภรรยาคนใดคนหนึ่งตาย อีกคนก็ต้องไปเป็นภรรยา
ของคนอื่น เป็นสามีของคนอื่น ลูกของเราก็ไปเป็นลูก
ของคนอื่น เมื่อแต่งงานไป แต่งงานกันได้สองปี สามี
หรือภรรยาตาย เป็นคนต้องการความรัก ขาดสามีหรือ
ภรรยาไม่ได้ ก็ต้องมีใหม่ สามีเราก็เป็นสามีของคนอื่น
ภรรยาเราก็เป็นภรรยาคนอื่น แสดงว่ามันก็ไม่เป็นตลอด
ชั่วกัปชั่วกัลป์ แม้ตายไปแล้วเกิดใหม่ก็ไม่ได้เป็นภรรยา
สามีกันใหม่จริงมั้ย 
ถ้าสามีตาย ภรรยายังไม่ตาย ภรรยาก็ต้องเป็นภรรยา
ของคนอืน่ ลูกของเราเลีย้ งมาแทบเป็นแทบตาย เลีย้ งให้
คนอื่ น เขา มั น น่ า เจ็ บ ใจเหมื อ นกั น เลี้ ย งมาแต่ อ้ อ น
แต่ออด ดูแลผิวพรรณดีสวยงาม ให้ข้าวให้ปลากิน...ดูซิ
มันไปเป็นเมียคนอื่นซะแล้ว มันไม่เป็นลูกเราแล้วนะ
แม่ ห นู โ ตแล้ ว นะ หนู มี ผั ว แล้ ว นะ พ่ อ หนู โ ตแล้ ว นะ
หนูมีเมียแล้วนะ หนูไม่ใช่เด็กแล้วนะ อย่ามาเรียกหนู
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อย่างนัน้ อย่างนีน้ ะ ลูกเราไม่มแี ล้ว มันเป็นลูกของคนอืน่
เป็ น ลู ก พ่ อ แม่ ค นอื่ น เขา และสุ ด ท้ า ยมั น ก็ เ ป็ น พ่ อ แม่
คนอื่นเขาไปอีก เพราะว่านี่ไม่ใช่สมบัติที่แท้จริง 

สมบัติที่แท้จริง ก็คือ
คุณธรรมความดี น้ำจิตน้ำใจของเรา
ที่จะ...ละโลภ...ละโกรธ...ละหลง
รู้จักการแยกจิตกับอารมณ์
แยกกิเลสออกจากใจ 
แค่แยก...ถ้ายังไม่มีปัญญา ตัดแยกมันออกเป็นส่วนก่อน
เหมือนเราแยกผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แยกจนไม่มีอะไร
เหลื อ เลย เป็ น เครื่ อ งในเป็ น อวั ย วะภายในไม่ มี อ ะไร
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เหลือเลย เราฝึกแยกดู แยกอารมณ์จากจิต แยกความคิด
ออกจากจิต เมือ่ เกิดความเครียด ความฟุง้ ซ่าน ไอ้ความฟุง้
ก็คืออารมณ์ ความเครียดก็คืออารมณ์ จิตไม่เป็นอะไร
หรอกนะ มันเหมือนอะไรรู้ไหม...
เอาว่าคนซื้อหวย 
“ถ้ามึงถูกหวยรางวัลทีหนึ่ง มึงจะทำอะไร”
“ไอ้นั้นบอก กูก็จะซื้อที่สักพันไร่”
“เอ้ามึงจะซื้อไว้ทำอะไร”
“ปลูกหญ้า แล้วถ้ามึงถูกหวยมึงจะทำอะไร”
“กูก็จะซื้อวัวนมสักพันตัว”
“อ้าว...มึงซื้อตั้งเยอะขนาดนั้น จะเอาหญ้าที่ไหน
ให้วัวมึงกิน”
“อ้าว...กูก็ไปเลี้ยงในที่ของมึง”
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ปรากฏเป็นอย่างไรรู้ไหม ทะเลาะกันเรื่องวัวกับหญ้า
ตีกันปากเปียกปากเลือดไหลขึ้นโรงพัก ตำรวจก็ถาม
คุณทะเลาะกันเรื่องอะไร 
“ไอ้นี่มันเอาวัวมากินหญ้าผมหมดเลยพันไร่
“อ้าว...ก็มึงปลูกหญ้าเยอะคนเดียว คนอื่นเขาไม่
ปลูกเยอะแบบมึง กูต้องเอาวัวมาเลี้ยงในที่ของมึงนะซิ”
“อ้าวนี่คุณผิดนะนี่ คุณไปล้วงล้ำที่ของเขา ไปกิน
หญ้าของเขาหมด คุณต้องชดใช้ค่าหญ้าเขานะ”
“แล้วมันจะชดใช้อย่างไร วัวก็ยังไม่ได้กินหญ้านี่
เราพูดกันเฉยๆ”
“อ้าว...ทำไมถึงได้พูดกัน มีเหตุอะไร”
“ก็ ซื้ อ ลอตเตอรี่ ม าคนละคู่ พู ด กั น ว่ า ถ้ า ถู ก หวย
รางวัลที่หนึ่งจะทำอะไร”
“เอาล่ะคราวนี้คุณก็ไม่เป็นไร คุณต้องเสียค่าปรับ
คนละห้าร้อยบาท”
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สุดท้ายหวยออกมันก็ไม่ถกู เจ็บปากกินข้าวต้มไปหลายวัน
และเสียค่าปรับไปคนละห้าร้อยบาท มันไม่มีอะไรหรอก
มันแค่ความคิดเพ้อฝัน 
ความคิดมันไม่มีอะไรหรอกนะ อย่าเข้าใจว่ามันเป็นจริง
เป็นจัง ใจก็ใจ ความคิดก็ความคิด อารมณ์ก็อารมณ์
มันคนละอันกัน อย่าทำเป็นคนซื้อหวยแล้วหวังถูกหวย
แล้วก็วางแผนเสร็จสรรพหมด แล้วก็ตีกันเอง สุดท้าย
เสี ย ค่ า ปรั บ ใครเจ็ บ ตั ว คุ ณ ทั้ ง สองเจ็ บ ตั ว ใครเสี ย ตั ง
คุณทั้งสองเสียตัง ใครได้...ตำรวจได้ เล่าเรื่องมันเล่า
จนถึงปัจจุบันนี้นะนี่ 
ฉะนัน้ เราทุกคนกำลังวุน่ กัน ก็คอื วุน่ กับอารมณ์นนั้ แหละ
วุ่นอยู่กับจิตที่ไม่รู้ว่าอารมณ์มันเป็นสิ่งลวงตา มันเป็น
ภาพมายา มั น เป็ น สิ่ ง ไม่ มี ส าระแก่ น สารอะไรเลย
อย่ า ไปหวั ง เพ้ อ ลมๆ แล้ ง ๆ ให้ มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น จิ ต มี แ ต่
ปัจจุบัน กำหนดดูอยู่อย่างนั้น
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การปฏิบตั เิ ป็นเรือ่ งของจิตใจ การงานเป็นเรือ่ งของธาตุขนั ธ์
เป็นคนละส่วนกัน ทำเป็นส่วนๆ ไป และเธอจะยืนหยัด
และจะเข้มแข็งได้ เพชรที่ดีมันต้องเกิดขึ้นเอง ไม่ได้เกิด
จากน้ำมือคน เพชรสังเคราะห์ราคามันถูกกว่าเพชรแท้
ที่มันเกิดจากตัวของมันเอง ฉะนั้น เธอต้องเกิดจากตัว
ของเธอเอง ยืนหยัดด้วยตัวของเธอเอง
ความเกียจคร้านนำมาซึ่งความฉิบหาย ความหายนะ
ทุกอย่างทั้งหมดทั้งโลกนี้และโลกหน้า ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม ความไม่เกียจคร้านนำมาซึง่ ความเจริญทัง้ โลกนี้
และโลกหน้า ทัง้ ทางโลกและทางธรรม จะปรารถนาสิง่ ใด
ย่ อ มสำเร็ จ ด้ ว ยความไม่ เ กี ย จคร้ า น มี ค วามพยายาม
บากบั่น ตั้งอยู่ในความเพียรระวัง อย่าให้บาปเกิดขึ้น
ในสันดานหรือในใจ และบาปเกิดขึ้นแล้วให้รู้ให้ทัน
และกำจัดในขณะนั้น 
32

สร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจ
ทั้งกลางวันและกลางคืน
รักษากุศลที่ทำได้แล้วไม่ให้เสื่อม
สมาธิที่ได้แล้ว...อย่าให้เสื่อม

นั่งสมาธิทุกครั้งให้นั่งแบบผ่อนคลายร่างกาย ทำใจให้
เบาเหมือนนุ่นที่ลอยอยู่บนอากาศ เหมือนขนนกที่ปลิว
เป็ น อิ ส ระ ขาวสะอาดเหมื อ นหมอกควั น เหมื อ นไอ
ความเย็นในฤดูหนาว เย็นฉ่ำชื่นใจ สบายอกสบายใจ
การทำจิตอย่างนั้น เซลล์ประสาท เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์
ต่างๆ ทุกอณูในร่างกายจะผ่อนคลายหมด เมือ่ ผ่อนคลาย
กายก็เบา เมื่อกายเบา ใจเบา เรานั่งสมาธิใจก็เป็นสมาธิ
33

ได้ ไวขึ้ น หลั ง จากนั้ น มั น จะรู้ สึ ก ลมหายใจแผ่ ว เบาที่
ปลายจมูก ก็ทำความรูส้ กึ เฉยๆ ว่ามีลมอยู่ กำหนดรูล้ มไป
พร้อมกำหนดภาวนาพุทโธให้มีน้ำหนักเท่าๆ กัน ดำเนิน
ไปเรื่อยๆ ให้จิตดำรงอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะเข้าไป
แนบแน่น เรียกว่า จิตรวมลงเป็นอันเดียวกัน หรือจิต
รวมใหญ่เป็นสมาธิ มั่นคงดีแล้ว 
เมื่ อ สมาธิ ข ยั บ ตั ว ออกมาเกิ ด ความนึ ก คิ ด ให้ น้ อ มเข้ า
สู่กาย พิจารณากาย พิจารณาความคิดที่หลั่งไหลเข้ามา
พิจารณาธรรมที่เราได้ฟังมาเอามาไตร่ตรองใคร่ครวญ
ให้เกิดปัญญา เกิดความเข้าใจ 
เวลาจะออกสมาธิ ให้น้อมนึกว่าในขณะนี้เรานั่งสมาธิ
อย่างไร เราเข้าสมาธิอย่างไร เรากำหนดแบบไหน ทำใจ
ให้เบาแบบไหน จนกว่าจิตเข้าไปสงบอย่างไหน จิตออกมา
เรากำหนดอะไร อย่างไร ใคร่ครวญย้อนกลับไป
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หลั ง จากนั้ น จึ ง แผ่ เ มตตา ด้ ว ยเดชเดชะแห่ ง คุ ณ พระ
รัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอตั้ง
ความปรารถนาเมตตาเป็นอัปปมัญญา ทั้งสรรพตรัย
โลกา โดยทั่วถึงทั้งหมด ขอผูกขาดจองขาดด้วยความ
เมตตาของข้ า พเจ้ า นี้ จ งมี ไ ปจนกว่ า ข้ า พเจ้ า จะถึ ง
อนุปาทิเสสนิพพาน 
แล้วก็ออกสมาธิด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เบิกบานใจ
เมื่ อ ออกแล้ ว ก็ มี ส ติ รู้ ล มไปเรื่ อ ยๆ รู้ พุ ท โธไปเรื่ อ ยๆ
เผลอไผลไปไม่เป็นไร มีสติตั้งลมใหม่ ตั้งพุทโธใหม่ หรือ
เพ่งกายใหม่ บางคนต้องจับลมด้วย จับพุทโธ จับชิน้ ส่วน
ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น กระดูกส่วนใดส่วนหนึ่ง
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่ ก็จบั ไปพร้อมกัน ทัง้ ลม ทัง้ พุทโธ
และอวัยวะส่วนนั้น รู้สึกว่าจิตมันมั่นกว่า มันสงบกว่า
ก็จับหรื อ จะจั บ ที่ ก ลางหน้าอก เห็นซีกโครงหรือเห็ น
หัวใจเราเต้นอยู่ก็ได้ และภาวนาพุทโธไปอย่างนี้ก็ได้
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ถ้ารู้สึกทำแบบนี้ จิ ต รวมลงง่าย สงบไว ก็ทำแบบนั้น
แบบไหนจิตสงบง่ายก็ทำแบบนั้น นั่นแหละ...อย่าไป
เปลี่ยนนะ เมื่อเข้าสมาธิแล้ว เวลาออกต้องย้อนนึกว่า
เราเข้าแบบไหนไป สงบแบบไหน ออกแบบไหนทุกครัง้ ไป 
นี่เป็นเพียงการเก็บความจำ เมื่อเราทำไปสักหนึ่งเดือน
เราจะรูส้ กึ ว่าจิตเราพัฒนาขึน้ แต่ทเี่ ราทำแล้วจิตไม่พฒ
ั นา
เพราะเรามีแต่ปฏิโลม มันไม่มีอนุโลม คือ ขึ้นแล้วลง
และต้องรู้ว่าขึ้นอย่างไร ลงอย่างไร ทำอย่างนี้ทุกครั้ง
เมื่อนั่งสมาธิ แล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่ามันดีจริงๆ

เมื่อเราปฏิบัติต้องทำให้ถึงที่สุดให้ได้

ทุกคน
จำไว้ใ ห้ ดี เ ลยนะ เวลาป่ ว ยไข้ ไ ม่ ส บายไม่ มี อ ะไรช่ ว ย
เราได้ ต่อให้หมอดีก็ตาม ยาดีก็ตาม ถ้าเราไม่มีกำลังใจ
ซะแล้วโรคมันก็ไม่หาย แต่ถ้าเรามีกำลังใจแล้วนี่มันหาย
เกินครึง่ ได้หมอดีช่วย ได้ยาดีช่วยทำให้หายไว 
36

โรคทางใจก็ เช่ น กั น ได้ แ ก่ โรคกิ เ ลส ใจสำคั ญ ที่ สุ ด
ส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น ธรรมกั บ ครู บ าอาจารย์ ท่ า นแนะนำ
สุดท้ายคือตัวเราสำคัญ ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับตัวเรา
พยายามให้ มี ก ำลั ง ใจให้ ม าก คนท้ อ แท้ บ อกว่ า ป่ ว ย
เป็นโรคมะเร็ง พอรู้ข่าวสองวันตายเลย ทำไมถึงตาย
หมอก็เก่ง ยาก็ดี ใจมันตรอมใจ ใจเหี่ยวแห้ง ใจไม่มี
กำลัง ท้อแท้สิ้นหวัง แม้คนไม่เป็นโรคก็ตายได้ 
พอหมดกำลั ง ใจ เคยเปล่ ง ปลั่ ง ผิ ว พรรณเนี ย นดี
เหี่ยวแห้งเลย หน้าไม่เปล่งปลั่งเลยนะ การเดินการเหิน
ก็รู้เลยว่าแบกทุกข์ไว้คนเดียว ข้าวปลากินไม่ลง สุดท้าย
ไม่นานก็ตาย แสดงว่าเราอยูไ่ ด้ดว้ ยอะไร ๗๐ เปอร์เซ็นต์
คื อ ใจ แล้ ว อี ก ๓๐ เปอร์ เซ็ น ต์ คื อ เป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด
เป็นปัจจัยอย่างอื่น เรียกว่า ปัจจัย ๔ ข้าว น้ำ อาหาร
ที่พัก ยารั ก ษาโรค เครื่องนุ่มห่ม เครื่องใช้เบ็ดเตล็ ด
นี่เป็นเครือ่ งดำรงชีวติ เท่านัน้  
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อย่างคนทีต่ ดิ อยูใ่ นซากตึกหลายวัน และเป็นคนแก่ด้วย
ทำไมไม่ตาย ใจเขายังไม่อยากตาย เขาสู้ ถ้าคนถอดใจ
วันเดียวก็ตายเหมือนกัน สิ้นหวัง แต่เขามีหวัง คนใด
ที่ยังมีความหวัง ย่อมไม่ท้อถอย ฉะนั้น ขอให้ทุกคน
จงมีความหวัง 
อนุ ป าทิ เ สสนิ พ พาน เราก็ พ ยายามทำความหวั ง นั้ น
ให้เป็นจริง ฝันที่เราฝันเอาไว้ ทำให้มันเป็นจริง สิ่งที่เรา
หวังเอาไว้ทำให้มันเป็นจริง เมื่อเป็นพระก็อยากพ้นทุกข์
หลวงพ่อก็ดำเนินรอยตาม เพื่อให้พ้นทุกข์ได้จริงๆ สิ่งใด
ที่เป็นสิ่งที่ทำให้พ้นทุกข์ได้สิ่งนั้นเราจะเดิน สิ่งใดที่เป็น
ปรปักษ์ เป็นข้าศึกต่อการพ้นทุกข์ เราไม่เอา หลีกเลี่ยง
ไม่แตะ ไม่ต้อง ไม่ข้อง ไม่เกี่ยว ดำเนินอย่างนี้มาตลอด
ระวังเนื้อ ระวังตัว ระวังจิต ระวังใจ มาตลอด 
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ความไม่ประมาทนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลนั้น
เจริ ญ ความประมาทนั่ น แหละ ทำให้ บุ ค คลนั้ น
ล่มสลายไม่เจริญ มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแล้ว จงมีชีวิต
เพื่อช่วยคนอื่น จงทำคนชั่วให้เป็นคนดี และจงทำ
คนดี ใ ห้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ของคนอื่ น เหมื อ นพระพุ ท ธเจ้ า
ท่านทำสิ่งที่ไม่ดีของท่านให้หมดไป จนเหลือแต่สิ่งที่ดี
และท่านก็ทำตน คือทำตัวของพระองค์เองให้เป็นที่พึ่ง
ของคนอื่น เรียกว่า สรณะ จงเจริญตามแม่พิมพ์เรา
คื อ พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น พ่ อ ใหญ่ เราเป็ น พระสาวก
เป็นพุทธบุตร พุทธธิดา ฉะนั้น ก็อย่าทำให้พ่อของเรา
บิดาของเราเสื่อมเสีย 
อย่าใช้นิสัยโบราณเต่าล้านปีมาใช้ เขาด่ากู...กูด่าตอบ
เขาโกรธกู...กูโกรธตอบ คนยุคหินใช้ขวานหินมันก็เคย
เป็นอย่างนี้ มึงตีก.ู ..กูตมี งึ มึงฆ่ากู...กูฆา่ มึง มึงเกลียดกู...
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กูเกลียดมึง มึงด่ากู...กูด่ามึง มึงขโมยของกู...กูขโมย
ของมึง มึงทำอย่างไรกับกู...กูทำอย่างนั้นกับมึง ยุคใช้
ขวานก็ยังทำกันอย่างนี้ ตอนนี้ยุคไหนนี่ มีดสแตนเลส
อย่างดี แต่เราก็ยังใช้วิธีดั้งเดิม แล้วเราจะบอกว่าเราเป็น
เผ่ า พั น ธุ์ ที่ พั ฒ นาแล้ ว หรื อ พู ด ผิ ด หรื อ เปล่ า โง่ ไ ป
หรือเปล่ากับคำพูดคำนี้ เราไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่พัฒนาขึ้น
มาเลย แต่มันเป็นมนุษย์ที่ด้อยพัฒนา 
เปลี่ยนตัวเองเป็นคนสมัยใหม่ ไม่ใช่หัวโบราณ ยังใช้
นิ สั ย เหมื อ นกั บ บรรพบุ รุ ษ รุ่ น เก่ า ๆ คื อ ยุ ค ใช้ หิ น
ทำขวาน ยุคใช้หินกระทบกันจุดไฟ ยุคเอาใบไม้อะไร
มาทำเป็ น ผ้ า นุ่ ง ไม่ มี บ้ า นอยู่ อาศั ย ตามเหลื อ บถ้ ำ
เราไม่ ใช่ ม นุ ษ ย์ ยุ ค นั้ น เราเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ พั ฒ นาแล้ ว
เผ่าพันธุ์ที่เจริญแล้ว และจะไปเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่า
เผ่าพันธุ์อริยะ เผ่าแห่งอริยชน ไม่ใช่เผ่าแห่งปุถุชน
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การเจริญสติ แปลว่า การระลึกได้ก็ระลึกอยู่นั้นเอง
รู้ลมหายใจก็คือสติ ระลึกอยู่อย่างเดียว เรียกว่า เจริญ
สติ ลมกับพุทโธที่สอนก็เป็นการเจริญสติ ๕ อย่าง
ศรัทธากับปัญญาต้องให้เสมอกัน ศรัทธามาก...ปัญญา
น้อยไม่ได้ โง่...เชื่อง่าย ปัญญามาก...ศรัทธาน้อยก็ไม่ได้
มานะทิฐิ เชื่อมั่นตัวเอง ไม่เชื่อคนอื่น เหมือนคนที่ไม่มี
ครูบาอาจารย์ และไปมีครูบาอาจารย์ส่วนมากไม่ค่อย
ฟังเขาหรอก เพราะทิฐิว่าตัวเองเคยเป็นครูบาอาจารย์
เขามาก่อน นี่เรียกว่า พวกปัญญามาก...ศรัทธาน้อย
พวกนี้ทิฐิมานะ ต้องให้เท่ากัน ศรัทธากับปัญญาต้องมา
ด้วยกัน วิธีคือเอาเหตุผลเป็นหลักก็จะพาให้พอดีกัน 
เมื่อเหตุผลสมหลักสมเนื้อแล้ว ควรสร้างความศรัทธา
ทันที เช่น กรรมมีจริง บาปบุญมีจริง เมื่อเราใช้เหตุผล
คละดูแล้วว่ามันมีจริง ควรศรัทธาทันที เพราะเราพิจารณา
ด้วยเหตุผล
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สมาธิกบั วิรยิ ะคือ ความเพียรต้องให้เสมอกัน ถ้าสมาธิมาก
ความเพียรน้อย การนัง่ สมาธิมนั จะติดอยูใ่ นฌาน หนักเข้า
พอติดในฌาน ชินแล้ว คราวนี้ก็ผ่อนแล้วเอาไว้วันหลัง
พรุง่ นีค้ อ่ ยทำ วันนีไ้ ม่สะดวก ทำอย่างนีไ้ ปก่อน ความเพียร
ก็เลยอ่อน เมื่อความเพียรอ่อนสมาธิก็หาย พอสมาธิ
หายความเพียรอ่อนอยู่แล้ว ก็ทิ้งไปเลย ไม่ปฏิบัติต่อ
หรือความเพียรมากแต่สมาธิอ่อน พวกนี้นั่งหัวชนฝา
แต่ไม่ได้อะไรเลย สมาธิกไ็ ม่ได้ สงบก็ไม่ได้เพราะนัง่ จับโย่ง
คือเอาอันนู้นมา เอาอันนี้มา นั่งมั่วไปหมดเลย ไม่ดูว่า
นัง่ แบบไหนสงบ ไม่เอาแบบนัน้ แล้วก็เพียรอันนัน้ ให้มาก
นี่มันเขวไปเขวมา จำให้ดีนะ ฉะนั้นเมื่อสมาธิกับความ
เพียรเสมอกันมัน จะพาให้พอดี ไม่เหนื่อยอ่อน สมาธิได้
พอดีกับความเพียร กับสมาธิให้เสมอกัน มีอย่างเดียว
เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำให้มากที่สุด เท่าที่เธอจะ
ทำได้นั่นก็คือ สติ
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สติทำให้มากที่สุด เป็นผลดีต่อความเพียร
ต่อสมาธิ ต่อปัญญา ต่อศรัทธา   ๕ อย่างนี้
ถ้าเรียกรวมกันว่า  “พละธรรม ๕”
ศรั ท ธา วิ ริ ย ะ สติ สมาธิ ปั ญ ญา จะเชื่ อ อะไรให้ มี
เหตุผล เหตุผลนั้นแหละคือตัวปัญญา คนมีปัญญาแต่
ไม่มีเหตุผล มีความรู้ มีภูมิความรู้แต่ไม่ฟังเหตุผลของ
คนอื่นก็ยังจัดว่าไม่มีเหตุผลอยู่ดี ต่อให้ชักแม่น้ำทั้งห้า
มาก็ ต าม ก็ ยั ง ชั ก แม่ น้ ำ มาเพื่ อ ตนเอง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ พื่ อ
ธรรมาธิปไตย คือ ธรรมเป็นใหญ่ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ให้มี
เหตุผล ควรเอาเหตุผลเข้ามาหักล้างว่าถูกหรือผิด จะได้
ไม่หลงไปเชื่ออะไรที่มันผิดๆ เพราะผิดแล้วมันดึงยาก
ด้วยซิ.
หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
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ประวัติ
หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
(นามเดิม พิพัฒน์ ทัพประเสริฐ)
เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  
ณ สถานีอนามัยสามพราน ตำบลท่าตลาด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เป็นบุตรของนายสุภกิจ ทัพประเสริฐ
และนางลำพัน สงวนทรัพย์
อุปสมบท

เมือ่ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีว่ ดั สรรเพชญ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม มีฉายาว่า “วชิรมโน” โดยมีพระครู สิริชยาภรณ์ 
เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๓๙ วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ท่านสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน ตั้งแต่บวชได้เพียงแค่ ๓ วัน
เนือ่ งจากสมัยท่านเป็นฆราวาสได้ศกึ ษาพืน้ ฐานการปฏิบตั มิ าก่อนแล้ว
พ.ศ. ๒๕๔๐ วัดหลวงพ่อเขียว อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่านศึกษาธรรมวินัย พร้อมทั้งสอนกัมมัฎฐาน ท่านศึกษาการเทศน์
จากพระครูไพโรจน์ ธนารักษ์ และได้เดินทางไปธุดงค์ตามที่ต่างๆ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ วัดโบสถ์ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่านศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มขึ้น และแสดงธรรมแก่ผมู้ าศึกษาธรรม
ให้ปฏิบตั กิ มั มัฎฐานอยูโ่ ดยตลอด และในปีเดียวกัน วัดดงกลางมัชฌิมา 

จังหวัดตาก ท่านสร้างโบสถ์จตุรมุข จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๔๓ 	 วัดอ้อมแก้ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ท่านปักกลดตรงบริเวณป่าช้าของวัด และค่อยๆ เริ่มก่อสร้าง
สิ่งต่างๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรม ทุกวันศุกร์ท่านจะสอน
กัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน มีประชาชนจำนวนมากที่มาเรียน
และทุกๆ อาทิตย์ ท่านต้องเดินทางไปสอนกัมมัฏฐานที่กรุงเทพฯ 	
ไม่เคยขาด ยกเว้นในช่วงธุดงค์ ท่านปฏิบตั ไิ ม่เคยเห็นแก่เหน็ดเหนือ่ ย

แม้เจ็บป่วยก็ไม่เว้น ท่านบอกว่า “กัมมัฏฐาน และคำสั่งสอน
จากพระพุทธองค์ คือหัวใจของท่าน ไม่ต้องกลัวเหนื่อย 		
เดี๋ยวตายก็หายเหนื่อยแล้ว จะทำให้ถึงที่สุด”

		
		
		
		

การพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่วัดอ้อมแก้ว มีดังนี้ 
๑. หอกัมมัฏฐานวชิรอาสน์อีนทขีณ ทรงแปดเหลี่ยม 
๒. ห้องสำหรับฟังธรรม และที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติ
๓. ได้ดำเนินการปลูกป่าในเนื้อที่จำนวน ๓ ไร่
๔. สร้างกุฏิกลางทุ่ง
๕. สร้างห้องสุขาจำนวน ๘ ห้อง
๖. เทถนน ปรับพื้นใหม่
๗. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์
๘. โดมแปดเหลี่ยมกลางทุ่ง (ยังไม่แล้วเสร็จ)
๙. ศาลาจิตตภาวนา

พ.ศ. ๒๕๔๗
		
		
		

ได้ฟังโอวาทและอุบายวิธีการปฏิบัติจาก หลวงปู่เจี๊ยะ จุณฺโท 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
และ หลวงปู่ทา จารุธัมโม วัดถ้ำซับมืด ตำบลจันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๕๑ ซือ้ ทีด่ นิ ปลูกป่า จำนวน ๑๗ ไร่ สร้างสำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์
โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) ณ บ้านหนองฟักทอง ตำบลปากช่อง 	
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซื้อต้นไม้ปลูกป่า แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒
สร้างสิ่งก่อสร้าง (ชั่วคราว) เช่น กุฏิ ศาลา ห้องน้ำ ฯลฯ
ซื้อที่ดินปลูกป่า จำนวน ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรับพื้นที่, ทำถนน, วางท่อน้ำ และปลูกต้นไม้ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น 	
และกำลังดำเนินการก่อสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม หลังคา ทางจงกรม 	
และห้องน้ำ

พ.ศ. ๒๕๕๔ ซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน ๓๗ ไร่ รวมทั้งหมดเป็น ๗๔ ไร่ ๑ งาน 	
๔๕ ตารางวา
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดำเนินการก่อสร้าง “เจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิรอาจ”
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุ
พ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่า อันประกอบด้วย หลวงปู่เสาร์
หลวงปู่มั่น เป็นต้น
ปัจจุบันท่านได้เทศนาธรรม และสอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ
จากองค์พระหลวงตามหาบัวเป็นหลัก และได้พำนักอยู่ที่ สำนักปฏิบัติ
อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) บ้านหนองฟักทอง ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

งานเทศนาธรรมคำสอน และการสอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๏ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑ ของเดือน  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี ๑๒๘/๖๘ หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ พระราม ๒-๒
ถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๕๐ (ซอยวัดกำแพง) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
๏ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ บ้านคุณหมอศรุตา ฟักนวม จังหวัดนครปฐม
๏ ทุกศุกร์ถึงอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน  มีการเก็บกัมมัฏฐานภาคปฏิบัติ
ณ สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) บ้านหนองฟักทอง
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๏ แสดงธรรมงานบวชเนกขัมมะประจำปี ณ ศูนย์พทุ ธศรัทธา บ้านหมอ จ.สระบุรี
ในวันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา และวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ
(ถ้าธาตุขนั ธ์องค์หลวงพ่อไม่อาพาธ ก็จะไปมิได้ขาด)
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
คุณสายพิณ โทร. ๐๘๙-๙๐๐-๗๓๙๙ หรือ www.kubajaophet.com
[หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม]

