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ถ้าเอ่ยถึงคำว่า “ศีล ๕” หลายๆ ท่านอาจจะ
มีความคิดว่า รักษาศีล ๕ แล้วจะได้อะไร ก็แค่เรื่อง
ธรรมดา ใครอยากทำก็ทำ ใครไม่ทำก็ไม่น่าจะผิด
อะไร จึงรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องรู้ต้องเข้าใจและไม่ต้อง
ถือปฏิบัติก็ได้ แต่แท้จริงแล้ว “ศีล ๕” คือสิ่งสำคัญ
และเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการสร้ า งความสงบสุ ข
ทั้งต่อชีวิตตนเองและสังคมรอบข้าง
หากสั ง เกตสภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น เราจะ
พบเห็นแต่ความวุ่นวายจากภาพข่าวต่างๆ ซึ่งทำให้
เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เพราะ
ดูเหมือนว่าสังคมเต็มไปด้วยการเบียดเบียนทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น หรือหากเราจะ
ลองทบทวนดูความเป็นอยู่ในชีวิตของเรา หลายท่าน
ก็อาจมีข้อสงสัยว่า เหตุใดชีวิตเราจึงเป็นแบบนี้ และ

ทำไมแต่ละคนจึงมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป คำตอบ
ของทุกคำถามเหล่านี้อยู่ที่ “ศีล ๕”
พบกับคำอธิบายด้วยเหตุและผลของ “ศีล ๕”
อันส่งผลกระทบต่อชีวติ ของพวกเราทุกคนตามแนวทาง
ของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
ท่านจะได้พบกับแนวทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ให้ดีขึ้นได้อย่างง่ายๆ และสามารถทำได้ทันที
เมื่ อ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ อยู่ ใ นมื อ ของท่ า นแล้ ว
นั้ น คื อ บุ ญ วาสนาของท่ า นมี อ ยู่ ดี แ ล้ ว พร้ อ มแล้ ว
นับจากวันนีไ้ ป ความดีงามทัง้ หลายทีก่ ำลังจะเกิดขึน้
ในชีวิตของท่าน จากการรักษาศีล ๕ นี้ ทางคณะ
ผู้จัดทำหนังสือ ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้
คณะผู้จัดทำ
อัญญาวิโมกข์


ศีล

๕

ธรรมเนียมประเพณีบางอย่างทำให้หลัก
ของพระพุทธศาสนาหมดไป มันกลายเป็นหลัก
ของพราหมณ์ ไ ปเสี ย หมด คนมาวั ด ที ก็ ต้ อ งมา
รับศีลรับธรรมก่อน การรับศีลรับธรรมเป็นการ
ทวนศีล ทวนธรรมไปในตัวของเราว่า ในอาทิตย์ๆ
หนึ่ง ก่อนที่เราจะมาใส่บาตร ทำบุญ เราได้ศีล
ได้ ธ รรมอะไร มากน้ อ ยเพี ย งใด พระท่ า นก็ จ ะ
ทวนศีลทวนธรรมให้เรา ด้วยว่า ปาณาติปาตาฯ
ไล่ไปเรื่อยนะ ก็ให้เข้าใจ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่
เข้าใจ ตามปาณาติปาตาฯ คือไปเข้าใจอย่างอื่น
เสีย มันก็เลยกลายเป็นว่า เรารักษาศีลไม่เป็น


ศีลจริงๆ รักษาไม่ยากนะ รักษาง่าย ขอให้
โยมมีความเมตตาก่อน เมื่อมีความเมตตาแล้วนี่
ศีลมันจะเริม่ ประมวลเข้ามาทีจ่ ติ ของเราเอง ถ้าเรา
ไม่มีความเมตตา การรักษาศีล ยังไงก็รักษาไม่ได้
ศี ล ต้ อ งมาจากความเมตตา เรามี ค วาม
ต่อสัตว์ เราไม่คดิ ฆ่าเขา เราฆ่าเขาเหมือนฆ่าตัวเอง
เหมือนฆ่าพี่น้อง ฆ่าญาติเรา เราไปฆ่าญาติเขา
เขาก็ โ กรธ เขาก็ คิ ด จะฆ่ า เราอี ก ถ้ า เขามาเกิ ด
เป็นคน พอเจอเราเขาก็เกลียดเรา เขาก็คิดฆ่าเรา
คนที่ตายตามสถานที่ต่างๆ ตามหมู่บ้าน ถูกฆ่า
ปาดคอบ้าง ก็เกิดจากกรรมประเภทนี้ ทำไมบ้าน
ตั้งเยอะแยะมันไม่ขึ้นไปปล้นและฆ่าเขา ทำไม
มันขึ้นแต่ไอ้บ้านนี้บ้านเดียว ก็เพราะว่ากรรมมัน
เคยขโมยเขา ลักทรัพย์และเคยฆ่าเขาอีกต่างหาก


จะว่าคนก็ตาม จะว่าสัตว์กต็ าม มันมีโอกาส
เหมือนกันหมดตรงทีว่ า่ สัตว์มนั ก็จะเกิดมาเป็นคน
คนก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เหมือนกัน กรรมมันทำกัน
เป็นลักษณะ คือ ไม่มคี วามเมตตานัน่ เอง

ศีลข้อ

๑

ถ้าเรามีความเมตตาแล้ว ศีลข้อไหนก็รักษา
ได้โดยไม่ยาก ความเมตตานี้จะรักษาได้อย่างไร
รูจ้ กั ความเมตตาไหม ความเมตตา คือความสงสาร
ไม่คดิ ทำร้ายเขา เราจะเมตตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องอาศัย คือ เราต้องมีสติ สติต้องระลึก
เสมอ เราจะเมตตาต่ อ คนและสั ต ว์ ทั้ ง หลาย
ตื่ น เช้ า มาเราจะมี ค วามรั ก ความเมตตาต่ อ คน
และสัตว์ทั้งหลาย เรานึกอย่างนี้นะ


เมื่อเรานึกอย่างนี้แล้วจิตจะเป็นกุศล และ
อีกอย่างทีข่ าดไม่ได้กค็ อื ตอนตืน่ นอน ตอนตืน่ นอน
นี่อยากให้ทำ เป็นของดีมาก จะรวยทั่วหน้าเลย
ถ้าทำได้นะ “นี่!..หูผึ่งกันแล้วล่ะสิ”
พอเราตื่ น นอนแล้ ว ยั ง ไม่ ต้ อ งล้ า งหน้ า
แปรงฟัน ยังไม่ต้องลุกไปจากที่นอน พอลุกตัวขึ้น
จากที่นอนปั๊บ หันหน้าเข้าหมอนของเราเลยนะ
แล้วว่า “อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง
ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ” จะออกเสียงดังเบาก็
แล้วแต่ ให้ออกมาจากปากของเรา กราบลงไป
หนึง่ ที แล้วต่อ “สวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง
นะมะสามิ” แล้วกราบ “สุปฏิปัณโณ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ” กราบลงไป หรือ
กราบ ๓ ครั้งก็ได้ กราบเสร็จแล้วโยมจะลุกไปทำ
อะไรก็ไปเลย ง่ายๆ แค่นี้แหละ
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ขอให้ทำติดต่อกัน ๗ วัน และให้โยมสังเกต
อาการของโยมว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้ามีคนทักว่า
ทำไมหน้ า ตาแจ่ ม ใสจัง อย่ ายิ้ม นะ เดี๋ย วเหี่ย ว
เก็บอาการไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าเราทำ
อะไร กราบหมอนก่อนนอนคุ้มครองในเวลานอน
ผ่องใสเวลานอน กราบหมอนตอนตืน่ นอน คุม้ ครอง
ตลอดวัน ผ่องใสตลอดวัน แล้วก็ตั้งสติ ให้มีความ
เมตตา..เมตตาไปตลอด มี ค วามเมตตาแล้ ว นี่
ต้องมีความอุเบกขา อุเบกขาอย่างไร
อย่างเช่น
สัตว์มันโดนรถชนตาย เราเห็นเราก็สลดใจ
แผ่เมตตาให้เลยลูก ขอให้เป็นสุข เป็นสุข พ้นจาก
ทุ ก ข์ น ะ บุ ญ กุ ศ ลที่ เราได้ ท ำมา ฉั น ยกให้ เ ธอ
หมดเลย ให้ไปเกิดในที่ดี เสร็จแล้วก็วางอารมณ์
ของเราว่า “เออ...เป็นกรรมของสัตว์นะ”
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จำไว้นะ คำว่า มันเป็นกรรมของสัตว์ ทำดี
จะได้ดี ทำชั่วจะได้ชั่ว ท่องเอาไว้ ทำดีจะได้ดี
ทำชัว่ จะได้ชวั่ เวลาลูกของเราเป็นทุกข์ ลำบากมาก
บอกกั บ ลู ก เราว่ า ทำดี จ ะได้ ดี ทำชั่ ว จะได้ ชั่ ว
เจ้ามันทำชั่วมาก่อนในอดีต เจ้าถึงต้องเป็นทุกข์
ข้าก็ทำชั่วมาก่อนในอดีต ข้าก็เป็นทุกข์ เพราะข้า
เป็นแม่เจ้า ข้าก็ทุกข์เพราะเจ้าเป็นลูกข้า ดังนั้น
ก็ต้องปล่อยวางว่า “เออ...มันแก้ไม่ได้นะ ทำใจ
ปล่อยวาง” 		
และหัดเมตตาต่อตัวเองบ้าง ความเมตตา
ต่อตัวเอง ก็คือให้เวลากับตัวเองบ้าง เช่น เวลา
กลางคืนเสร็จจากกิจการงานต่างๆ ขอให้หันหน้า
เข้าพระบ้าง ทำความสะอาดหน้าพระ หิ้งพระ
เสร็จแล้วเราก็สวดมนต์สักเล็กน้อย เอาบทสวด
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เท่าที่เราสวดได้ ไม่ได้ก็ “นะโม” ลูกเดียวเลย
ร้อยจบก็เอา “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ” สวดให้เป็นสมาธิ ของหลวงพ่อ
ไม่ต้องสวดมากก็ได้ แค่ “นะโม” อย่างเดียวก็ได้
สวดไปเรือ่ ยๆ สวดจนจิตเป็นสมาธิ
พอเป็นสมาธิแล้วนัง่ สมาธิเลย นัง่ ภาวนาไป
ท่องไปเรื่อยๆ หรือจะเอาพุทโธก็ได้ อย่างน้อย
สัก ๕ นาที ในครอบครัวจะมีดวงไฟสว่างๆ น้อยๆ
เกิดขึ้นในบ้านเรา แม้เราไม่เห็น แต่เทวดาจะเห็น
ผีบ้านผีเรือนเห็น เจ้าที่เจ้าทางเห็น พระภูมิเห็น
เขาจะรู้ สึ ก อบอุ่ น มากเลยว่ า บ้ า นนี้ มี พุ ท โธแล้ ว
บ้านนีม้ แี สงสว่างแล้ว จิตไม่เศร้าหมองแล้ว เขาจะ
ชมเชยเลยว่าบ้านนี้เจริญแล้ว บ้านนี้ไม่เสื่อมแล้ว
พาลูกพาหลานปฏิบตั แิ บบนีด้ ว้ ย ยิง่ ประเสริฐใหญ่
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ตอนนี้ให้สังเกตการงานของตนเอง ความ
เป็นอยู่ในชีวิตของตนเอง จะรู้สึกว่าไอ้ที่เป็นทุกข์
อยู่ มั น จะเบาไปหมดเลย ทั้ ง ๆ ที่ ทุ ก ข์ ก็ ยั ง อยู่
เหมือนเดิมนั่นแหละ มันก็ไม่ได้ไปไหน ไอ้คนด่า
แม่เรามันก็ยังด่าแม่เราอยู่ แต่รู้สึกเราสบายใจขึ้น
กว่าเก่า อย่างนี้พอนานเข้า หนักเข้า ไอ้ความ
สบายใจของเรา อารมณ์ของเราที่สบายใจ มันไม่
ปะทะอารมณ์ที่เขาจะเกลียดเรา กลายเป็นความ
เกลียดของเขาลดลงไปเลย เพราะเขาทานอิทธิพล
ของความสงบที่ใจไม่ได้ ทานความดีไม่ได้ การ

ชนะคนร้าย ต้องชนะด้วยความเมตตา
ชนะด้วยความสงบเย็น อย่าชนะด้วยความ
ร้ายกาจ การร้ายกลับไปเป็นการจองเวร เป็นการ
ผูกเวร เป็นการสร้างเวร ไม่จบไม่สิ้น เกิดตาย
เกิดตาย เราก็เป็นทุกข์อย่างนี้
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เมื่อเราทำใจอย่างนี้แล้วไปประมวลกลับมา
ทีศ่ ลี อีก ฆ่าสัตว์เป็นไงบ้าง เราจะเพลาทันทีเลยนะ
พอเจอยุงจะตบขึน้ มา ก็จะแค่ปดั ๆ แล้วใหม่ๆ นะ
ไปก็ช่างหัวมัน พอนานๆ เข้า เดี๋ยวมันตาย ต้อง
เบาๆ มันเริ่มปรับสมรรถภาพทางศีลของเราให้ดี
ขึ้นมาเรื่อยๆ จนที่ว่าจะขโมยของเขาก็ไม่อยาก
ขโมยแล้ ว รู้ สึ ก มั น มี ค วามกระดากใจตนเอง
เพราะเรารู้ ดังนัน้ มหาทานอันยิง่ ใหญ่ ยิง่ กว่า
มาใส่บาตรนี่อีก คือ ศีลห้านี่เอง อยากทำ
มหาทานอย่างพระเวสสันดร ก็พึงทำศีลนั่นแหละ
สั ต ว์ ต นนี้ เรามี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะฆ่ า เราฆ่ า ได้ แ น่ น อน
เพราะมันไม่มีใครมาทักท้วงเรา เช่น เงินของเรา
ซื้ อ ปลาในตลาด ชี วิ ต ของมั น เป็ น สิ ท ธิ ข องเรา
เพราะเราจะฆ่ า ก็ ไ ด้ แต่ เราไม่ ฆ่ า เราให้ ชี วิ ต
มันเป็นทาน ทานอันประเสริฐมาก จะไม่อายุสั้น
ทันตาย จะไม่ ป ระสบอุบัติเหตุตาย จะไม่ตาย
ก่อนกำหนดอายุขัย
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ถ้ า เกิ ด ว่ า เราจำเป็ น ต้ อ งตายจริ ง ๆ ก็ จ ะ
ตายดี ใครเขาบอกว่าดวงตกชะตาขาด ต้องไป
ต่อชะตาที่วัดโน้นวัดนี้ ต้องไปชักบังสุกุล ไม่ต้อง
ไปสนใจคำพูดพวกนี้นะ ไปปล่อยปลาอย่างเดียว
ไปซื้อปลาในตลาดนะ เพราะปลาในตลาดนี่มัน
ตายแน่นอน มันไม่มีรอด เพราะว่าวันนี้มันรอด
พรุง่ นีม้ นั ก็ตอ้ งตาย เพราะเขามาขายทุกวัน สัตว์ที่
จะตายเอาไปปล่อยเลย ไม่ตอ้ งไปรอเขาง้างมีดนะ
เดี๋ยวไม่ทัน เพราะแม่ค้าเขาชำนาญ เดี๋ยวไม่ทัน
ไปซื้อเลือกเอาเลย ตัวไหนๆ ก็เลือกเอา พอใจ
บุ ญ มากๆ มั น จะสงสารทั้ ง ตะข้ อ งเลย สงสาร
ทั้งกระป๋องกะละมังเลย อยากจะปล่อยให้หมด
นีไ่ งเมตตามาแล้ว ให้สงั เกตนีเ่ ราเมตตาได้อย่างไร
เมื่ อ ก่ อ นทุ บ ไม่ ยั่ น บ่ ยั่ น มั น จะทุ บ ไม่ ล งนะ
เราปล่อยตามกำลังทรัพย์ของเรา มีซื้อไปปล่อย
16

17

ถ้าแม่ค้าเขาบอก “ซื้อไปปล่อยห้ามต่อ”
หลวงพ่ อ ฉั น บอกว่ า “ต่ อ ให้ แ หลกเลย
ต่อให้แหลก เพราะฉันจะได้เพิ่มอีก ๑ ตัว จะได้
ชีวิตสัตว์อีก ๑ ชีวิต แม่ค้าจะว่ายังไง”
“ห้ามต่อ” เอามาจากไหน ใครเขาบอก
หลักฐานอยู่ที่ใคร แต่ฉันมีหลักฐาน คือ หลวงพ่อ
ครูบาเจ้าเพชรบอก นี่...อย่างนี้เลยลูก ท่านบอก
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ว่าต่อแหลกให้ถูกที่สุดเลย แล้วที่ได้จากที่ต่อไป
ซื้อเพิ่มอีกในกะละมังนั่นแหละ เพราะตั้งใจจะซื้อ
๒๐๐ สมมุติว่า ๑๐ ตัว เราต่อเลย ๒๐๐ ขอ ๑๕
ตัวได้ไหม “ไม่ได้...ต่อแหลกเลย” ถ้าเขาบอกว่า
ซื้อไปปล่อยห้ามต่อเพราะเขาถือกัน ให้บอกว่า
“ที่ว่าถูกเพราะถือว่าแม่ค้าไม่ได้เยอะ แต่ฉันถือ
เพราะถือว่าฉันได้น้อย ฉันถึงได้ต่อไง” จะได้ชีวิต
สัตว์ไปเยอะๆ แล้วเวลาไปปล่อย อย่าไปอธิษฐาน
นะว่า “ความทุกข์ความโศก ความซวย ความจัญไร
ทัง้ หลาย ขอให้เอาไปด้วย ขอให้ความเจริญรุง่ เรือง
จงมีแก่เรา อย่าไปอธิษฐานอย่างนั้นนะ” ไม่ต้อง
อธิ ษ ฐานอะไรเลยลู ก เอาปลาไปถึ ง ที่ ที่ เราไป
ปล่อย ไปถึงเราก็เทได้เลย ไม่ต้องอธิษฐาน เทได้
เลย เทแล้วปล่อย แล้ว...
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ดูอาการที่จิตของเราว่าเรามีความสุขไหม
ที่สัตว์มันรอดชีวิต จิตมันจะฟูขึ้นมาเลย เรา
อธิษฐานนี่ไปบังความเป็นจริงของจิตที่มันจะ
ประกาศความสุข หรือ ประกาศความเมตตา
ของตนเอง ทั้ ง ๆ ที่ ท ำตั้ ง แต่ ใ นตลาด ดั น มา
อธิษฐาน แล้วไปปล่อยปั๊บ มันไม่เกิดความรู้สึก
เพราะมั น อธิ ษ ฐานไปหมดแล้ ว ปล่ อ ยไปเลย
แล้วดูอาการของปลา บางทีปลาส่วนใหญ่มันจะ
หันหัวกลับมามองเจ้าของผู้ปล่อยมัน มันจะกลับ
มามอง ตอนนัน้ แหละเราจะรูส้ กึ ปีติ บางคนขนลุก
เลยนะ ดีใจมากจนถึงกลับไปที่ตลาดไปหามาอีก
เพือ่ จะมาปล่อย อยากให้ปลามันหันมามองเจ้าของ
เพราะอยู่บ้านไม่มีใครมองเลย ผัวก็ไม่มอง ลูกก็
ไม่ ม อง เมี ย ก็ ไ ม่ ม อง นี่ ป ลามั น ยั ง มองหน้ า เรา
รู้สึกว่าปลามันยังดีกว่าคนในครอบครัวอีก เพราะ
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อะไร มันมีความสุข ปลื้มใจมาก แค่นั้นแหละ
แล้วคิดให้มนั ไปดีนะ ให้รอดตายให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข
ให้หาอาหารกินได้ มีครอบครัวเป็นสุขนะ เราก็ไป
ปล่อยด้วยความสบายใจ นั่นแหละเราได้บุญแล้ว
ใครเขาบอกว่าชะตาขาด ต้องไปทำอย่างนัน้
ต้องทำอย่างนี้ เรารีบไปปล่อยปลาเลย เพราะใน
พระไตรปิฎกกล่าวไว้แล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“สามเณรจะต้องตายวันนี้ พอไปปล่อยปลาแล้ว
สามเณรจะมีอายุ ๑๒๐ ปี ถึงจะตาย” ปีหนึ่ง
ให้ ป ล่ อ ยสั ก ครั้ ง ก็ ยั ง ดี ในช่ ว งวั น สำคั ญ คนจะ
แห่ กั น ไปตาย เดี๋ยวนี้เขามีป้ายข้างถนนแล้วว่า
“เขตห้ามตาย” เวลาจะตายต้องดิ้นไปตายให้เลย
เขตนั้น เพราะว่าผิดกฎหมาย ตำรวจจับ ตายยัง
โดนจับเลย แย่เหมือนกันนะ เดี๋ยวนี้คนเราตาย
ต้องเลือกทีต่ าย อย่าตายมั่วนะ ผิดกฎหมาย
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ทีนี้พอเวลาเรามาทำบุญอีก ทำบุญให้ทาน
รักษาศีล สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องต่อชีวิตเราอยู่แล้ว
ต่อบุญกุศลเราอยู่แล้ว อย่าไปฟังคนอื่นเขามาก
จนถึงขนาดว่า เราลืมความเป็นจริงไป เราตาย

เพราะเอาชีวิตเขา ก็ต้องให้ชีวิตคนอื่นเขา

ฟังให้ดี...

เหตุและผล ถ้าเราตาย เราจะตายเพราะ

เราไปฆ่าเขา เราถึงได้ตาย เราไปให้ชีวิต เราจะ
รอดตาย ยกเว้นว่าถึงคราวตายจริงๆ ปล่อยสัก
สิบตลาดก็ไม่รอด ตายแน่นอน เพราะคนต้องตาย
ไม่มีใครอยู่รอดค้ำฟ้า แต่ว่าเราควรจะตายให้ครบ
อายุขัยของเรา เราอยู่ ๑๐๐ ปีต้องให้ ๑๐๐ ปี
แล้วไปปล่อยปลาทุกปี สงกรานต์ ปีใหม่ ตรุษจีน
เราไปปล่อย วันเกิดหลวงพ่อก็ไปปล่อย
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ศีลข้อ

๒

ถ้าเกิดว่าทรัพย์สมบัติเงินทองมันไม่ค่อย
อยู่ติดกระเป๋า มันไม่ค่อยอยู่ติดบ้าน มันชอบออก
ธุดงค์ไปเรื่อยเลย ธุดงค์แล้วไม่ค่อยกลับด้วยนะ
แบ็ ง ค์ ร้ อ ย แบ็ ง ค์ พั น เนี่ ย ะ พอไปแล้ ว ไปลั บ
ไม่กลับมา มาส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญสิบ เหรียญ
ห้าบาท แบ็งค์ร้อยเก่าๆ พอจะมา มาแต่น้อย
พอตอนไปทีไปเป็นโขลงเลย มันพากันธุดงค์ไป
มันไม่รักเรา เราก็ต้องทำให้มันรักเราบ้าง โดย
การบริจาคทรัพย์ ทำสังฆทาน ทำบุญ แล้วก็ทำ
ในเขตของผู้ที่มีศีลมีธรรม เข้าไปสร้างวัด สร้าง
ศาลา สร้ า งกุ ฎิ สร้ า งวั จ กุ ฎี สร้ า งถนนเข้ า วั ด
ปลูกต้นไม้อะไรต่างๆ เราไปร่วม ๕ บาท ๑๐ บาท
ก็ทำไปเถอะ
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ถ้ า เราไม่ มี โ อกาสทำ หรื อ หาสถานที่ ท ำ
ไม่ได้ ให้ตั้งกระป๋องไว้ที่บ้าน แล้วเขียนไว้เลยว่า
สังฆทาน หรือเรียกว่าเงินทำบุญก็ได้ ถ้าเรายังไม่รู้
จะทำบุญอะไร เราเขียนว่าเงินทำบุญก็ได้ เราจะได้
แปรสินทรัพย์เป็นทุน ทีนเี้ ราก็เขียนว่า “เงินทำบุญ
ห้ามใครหยิบ” แล้วเราก็ใส่เลยทุกวัน วันละบาท
ไม่ต้อ งเยอะ ถ้ า มี มากก็ใส่มาก แต่อย่าให้ขาด
ให้ใส่ทุกวัน วันละ ๑ บาท ถ้าเราไปที่อื่นจะทำไง
กระป๋องไม่ได้เอาไป เอาไปแล้วลำบาก มันหนัก
เศษสตางค์มันหนักนะ ไม่ต้องเอาไป เราไปเที่ยว
ทีไ่ หนไปเลย หาถุงพลาสติกสักใบ วันนีใ้ ส่ ๑ บาท
มัดถุงไว้ เพื่อจะได้รู้ว่าถุงนี้ เดี๋ยวกลับบ้านเอาไป
ใส่นะ อย่าใส่ทีเดียวนะ เราไป ๓ วัน ใส่ ๓ บาท
ต้องใส่ทุกวัน เราทำบุญไม่ได้ทำทุกวัน เรานานๆ
ทำครัง้ ชีวติ ถึงเป็นสุขนานๆ สุขครัง้ ทุกข์มากกว่า
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เงินมันก็นานๆ มาที ดูสิ...ทำงานยังต้อง ๑๕ วัน
ออกที ไม่ เ ห็ น ได้ ทุ ก วั น ถ้ า ค้ า ขายมั น ก็ ไ ด้ เ ป็ น
บางวันเหมือนกันนะ นี่เราทำทุกวันลูก ทำทุกวัน
อย่าทำมาก ทำแค่บาทเดียวพอ ถ้ากำลังใจเราฟู
ทำ ๕ บาท ๑๐ บาท ๑๐๐ บาทก็แล้วแต่เถอะ
แต่พยายามอย่าขาด ทำทุกวัน สังเกตดู ๓ เดือน
ว่าเป็นอย่างไร
หลวงพ่อสอนลูกศิษย์มาหลายคนนะที่อยู่
ตามราชบุรีก็มีบ้าง เขตเมืองกาญจน์ กรุงเทพฯ
แถวอีสานก็มีบ้าง พอหลวงพ่อไปเยี่ยม ไปเทศน์
ไปโปรดทีเขาบอกว่าเขาดีขึ้น แล้วเอาปัจจัยมา
ถวายหลวงพ่ อ นะ “ไอ้ บ าท...บาทน่ ะ ” แบก
ไม่ ไหวเลย รถนี่หน้ายกเลย เพราะอะไร มีแต่
เหรียญทั้งนั้น
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“หนูไม่รู้จะถวายที่ไหน เพราะหนูมองแล้ว
หนูก็รู้สึกยังไม่ศรัทธา หนูก็กลัวว่าเงินหนูจะไม่
สมบูรณ์แบบ หนูก็เลยมาถวายหลวงพ่อ” คือ
เหรียญเต็มไปหมดเลย มาเป็นโขลงเลย รถนี่หน้า
ลอยเลยนะ เหรียญนี่มันหนักมาก ถ้าไปถวาย
พระที่ไหนแล้วท่านไม่รับบอกว่าเศษสตางค์น่ะ
ถามว่า “บาทนึงเป็นปราชิกไหม ถ้าพระขโมย
เงินบาทนึงก็ขาดจากความเป็นพระแล้ว” แล้วนี่
เงินตั้งเท่าไหร่เนี่ยะ สึกพระได้ทั้งวัดเลยว่างั้นนะ
ถ้าขโมยเงินในนี้ทุกองค์สึกพระได้นะ เพราะเงิน
๑ บาทนี่ ๕ มาสก ได้แก่ เงิน ๑ บาท พระภิกษุ
ขโมยนี่เป็นอาบัติปราชิกทันที อย่าดูถูกเงินแค่
๑ บาทนะ มี ค่ า เท่ า กั บ พระ ๑ องค์ ถ้ า ไม่ รั บ
พระองค์ นั้ น หลวงพ่ อ เรี ย กมั น แล้ ว นะ ไม่ เรี ย ก
พระแล้วเพราะดูถูกทรัพย์ เพราะมันเป็นบุญของ
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คนเขา ถ้าไม่รู้จะไปถวายที่ไหน เดี๋ยวเอามาถวาย
หลวงพ่ อ ก็ ไ ด้ รั บ ทั้ งนั้ น สลึ งก็ เ อา ไม่ ใช่ งกนะ
ดั ง นั้ น สั ง เกตตั ว เองด้ ว ยนะ ชี วิ ต จะเริ่ ม ดี ขึ้ น
การเงินการทอง ทรัพย์สิน ทรัพย์สมบัติจะดีขึ้น
เพราะเราไปขโมยเขา ไปลักทรัพย์เขามา ทรัพย์
ถึงอยู่กับเราไม่ได้ บ้านช่องห้องหอ ขายเขาหมด
จำนองเขาหมด ที่ ท างก็ ข ายเขาหมด มรดก
ตกทอดไม่เหลืออะไร เงินทองข้าวของไปหมดเลย
ไม่มีอะไรเหลือ ให้พากันทำอันนี้ คือสละทานเสีย
ถ้ามีวัดไหนเขาทำบุญทำทาน เราศรัทธาเราไปทำ
ไอ้ เ งิ น ก้ อ นนี้ ก็ ห ยอดเก็ บ ไว้ เก็ บ ไว้ ใ ส่ ก ระปุ ก
พอเต็มก็มาถวายพระที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมา
ที่หลวงพ่อนะ ไปทำเถอะลูก ที่ไหนเราศรัทธา
เราก็ไปทำ ถ้าพระท่านถามว่าใครแนะนำก็บอก
ไปเลยว่า “ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน” นีแ่ หละเป็น
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ผู้แนะนำ ถ้าผิดถูกประการใด ให้ด่าหัว เอาขี้ป้าย
หั ว พระองค์ นี้ ไ ด้ เ ลย ถ้ า ผิ ด พระองค์ นี้ จ ะขอ
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เพราะนี่คือการทำให้
โยมเขารวยขึ้ น มา มี เ งิ น มี ท รั พ ย์ มี เ งิ น ขึ้ น มา
ไม่ใช่ไปบนบานศาลกล่าว ไปไหว้ที่โน่น หรือขอ
หวยที่ นี่ ขอหวยที่ นี่ . ..แทงก่ อ น ฉิ บ หายก่ อ น
แทงทีหลัง ฉิบหายทีหลัง ไม่แทงเลย ไม่ฉิบหาย
นี่ เรื่ อ งจริ ง เอ้ า ...พู ด ให้ ชั ด ๆ เลยไม่ ต้ อ งอ้ อ ม
ไม่ต้องค้อมกันล่ะ

ศีลข้อ

๓

ทีนี้...ผัวเมียอยู่ด้วยกัน ทะเลาะเบาะแว้ง
กั น เนี่ ย เพราะกรรมแห่ ง การผิ ด ลู ก ผิ ด เมี ย กั น
มาก่อน การเป็นชู้สาวกันนี่แหละ ทำให้ผัวและ
เมียที่อยู่ด้วยกัน ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ลูกเต้า
28

ก็ไม่อยู่ในความดูแล เพราะเหตุแห่งกรรมผิดลูก
ผิดเมีย ดังนั้น เมื่อเห็นคนอื่นเขาผิดลูกผิดเมีย
อย่ า ไปส่ ง เสริ ม และดี ใจ ให้ ส ลดใจทั น ที ว่ า เขา
ไม่น่าทำ ถ้าเขาทำจะเป็นอย่างเรา เพราะกรรม
อันนี้ แก้ยากมากที่สุดเลย แก้ไขอะไรไม่ได้ ดังนั้น
ต้องปลงสังเวช
ถ้ า เราทราบว่ า คนนั้ น เขาผิ ด ลู ก ผิ ด เมี ย
ถึงแม้วา่ เขาไปผิดคนทีส่ วยมาก เราชอบขนาดไหน
หรือว่าผิดกับคนที่หล่อมาก เราชอบขนาดไหน
ให้สลดใจ อย่าไปส่งเสริมทางจิตใจ ให้รสู้ กึ
สลดใจ “โถ...เขาไม่น่าทำเลย” เราก็จะไม่ทำ
ที่ เราเป็ น อยู่ อ ย่ า งนี้ เพราะว่ า เราเคยทำกรรม
ประเภทนีม้ า เราจะไม่ทำกรรมประเภทนี้ อย่าไป
“หุย..ดีจังเลย รู้อย่างนี้มีเมีย ๔ คนนะ” เพราะ
29

คนต่างจังหวัดน่ะส่วนใหญ่จะชอบคุยสนุกๆ ไง
แล้วไม่รู้ว่าตัวเองไปโมทนากับเขาไปแล้ว บ้านเรา
จะเดือดร้อนเลย ผัวเมียจะอยูก่ นั ไม่คอ่ ยดี มันเป็น
การไปโมทนากับเขา และดีใจกับเขานั่นเอง
แต่เวลาเขาทำบุญ เขารักกันดีนะ สองคน
เขารักกันดี ให้ดีใจกับเขา “อุ้ย...ดี บ้านนี้เขารัก
กั น ดี ” นี่ อ อกจากบ้ า นมาที บางที เขาก็ ดึ ง ผม
กั น เล่ น แล้ ว ก็ เขี่ ย ๆๆ ผมเล่ น ...เหมื อ นหาเหา
เหมือนลิงหาหมัดน่ะ “เออ...ดูเขาน่ารักดีเน๊าะ”
ลูกเขาออกมา เขาก็อุ้มลูกเขาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
“เออ...น่ารักดี เราก็..อือ...ครอบครัวนีม้ คี วามสุข”
เราก็โมทนากับสิ่งที่เขามีความสุขอยู่ เราก็จะได้
ความสุขกลับมา
30

นี่เวลาเขาเป็นคนชั่ว ถูกฆ่าถูกแกงไปแล้ว
ถู ก จั บ อย่ า สมน้ ำ หน้ า เขา ให้ แ ผ่ เ มตตาให้ เขา
ให้เป็นสุขเถิด เพราะว่าเขาทำชั่วมา ความชั่วของ
เขายังสิงในใจ พอเขามาเกิดเป็นคน เขาก็ยังทำ
ชั่วต่อ สงสารเขาลูก เมตตาเขา อย่าไปเกลียด
ไปอาฆาตมาดร้าย ให้นึกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวร
ของเขา อย่ า ไปคิ ด มาดร้ า ยอาฆาตเขา
ถึงขนาดว่าใจของเราเป็นทุกข์ เขาจะชั่วก็
ชัว่ จริง แล้วเราไปโกรธไปเกลียดเขา สมน้ำหน้าเขา
เราได้อะไรมาบ้างไหม เนี่ย ๑๐๐ บาท ๑๐ บาท
ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใจกลั บ หมองเศร้ า อี ก ต่ า งหาก ไม่ เ ป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ผู้ นั้ น เลย จงทำใจให้ เ ป็ น สุ ข

โดยการแผ่เมตตาให้เขาเป็นสุข จงเป็นสุข
เป็นสุข พ้นจากทุกข์เถิด ให้เขาไปอย่างนัน้ นะ
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๔

การพู ด โกหกมดเท็ จ นี่ กลั บ มาเกิ ด แล้ ว
พูดอะไรไม่มีใครเชื่อ มีกลิ่นปากเหม็น แปรงฟัน
แล้ ว ก็ เ หม็ น ไม่ มี ใ ครเขาเชื่ อ ถื อ เขาเรี ย กว่ า
เด็กเลี้ยงแกะ เนี่ย...พวกนี้เลย ฉะนั้น หัดเป็น
คนพูดจริง พูดอะไรขอให้ทำตามความจริง เริ่ม
จากอันนี้ก่อน เช่น เรานึกว่าเราจะนอน เราจะตื่น
เท่านี้โมง เอาให้มันสายไว้ก่อน เพราะกันพลาด
เดี๋ยวไม่ มีคำสั ตย์ เช่น เราเคยตื่นนอนตอนตีสี่
ต้องไปทำงาน เราก็บอกว่า “ตีส.ี่ ..ห้านาที” พอตีสี่
ยังไม่ลุก ห้านาทีลุก ให้ฝึกอย่างนี้ เริ่มอย่างนี้
เวลาทานข้าว เราลองทานก่อนว่ากี่คำอิ่ม
พอเสร็จแล้วให้นึกว่า “อ้อ...เท่านี้อิ่ม” ตอนเที่ยง
เราอธิษฐาน “มือ้ นีข้ า้ พเจ้าจะทานข้าวแค่ ๑๕ คำ”
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เพราะเมื่อเช้า ๑๕ คำอิ่ม หยิบ ๑๕ คำอย่างเดียว
อร่อยขนาดไหนก็ห้ามเกิน ไม่อร่อยขนาดไหนก็
ห้ามขาด ต้องกินให้ครบ ๑๕ คำ พอครบ ๑๕ คำ
แล้วหยุด พอไม่เอาอีก ฝึกตั้งสัจจะวาจา จะเป็น
วาจาสิทธิ์เหมือนปากพระร่วง อย่าแช่งใครนะ
หลังจาก ๓ เดือนไปแล้วมันจะมีผล
33

นี่...ลูกไม่ดี แย่ๆ ก็บอก “ไอ้มหาจำเริญ”
มันจนมากก็ “โอ้ย...ไอ้เศรษฐีเงินเศรษฐีทอง”
พูดเพราะๆ กับมัน อย่าไปพูดว่า “ไอ้ฉิบหาย”
“ตายห่า” ตายโหงเชียวนะ เพราะเราเริ่มมีสัจจะ
แล้ว เราจะเริ่ ม สั จ จะ สั จ จะเกิ ด ขึ้ น เอง
อย่าหลงพวกนี้นะ มันเป็นฤทธิ์ ปุถุชนธรรมดา
อย่างโยมๆ นี่ทำได้ทั้งนั้นแหละ เพราะหลวงพ่อ
34

เคยสอนโยมคนนึงทีอ่ ยูล่ พบุรี แดดเปรีย้ งๆ อย่างนี้
มันครึ้มใจของมันยังไงไม่รู้
“เฮ้ย...เอ็งไปตากมันเลย”
เขาทำมันสำปะหลัง เถ้าแก่ให้ลูกน้องไป
ตากมัน
“เอ้ยๆ เก็บมัน โทษที”
แดดเปรี้ยงๆ เขาจะตากมัน ถ้าฝนตกเขา
จะเก็บ
“มึงเก็บมันเลย”
ลู ก น้ อ งก็ บ อก “เจ้ เ ก็ บ ทำไม แดดแรงๆ
อย่างนี้ ตากมันแห้งดี”
“เก็ บ ...เดี๋ ย วฝนตก ๓ โมงเย็ น ฝนตก
เหมื อ นแกครึ้ ม ๆ พู ด เล่ น ๆ ของแกยั ง ไงก็ ไ ม่ รู้
แกบอกว่าก็ไม่คดิ ว่ามันจะตกจริงๆ พอ ๓ โมงเย็น
เป๊ะ มันตกจริงๆ เลย แล้วเป็นอย่างนี้ ๓-๔ วัน
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ถ้าแกบอกปั๊บ มันจะเป็นอย่างนั้น แกบอกว่า
“ฝนมันจะตกจริง หรือหนูพูดแล้วมันตก”
เราบอกว่า “สัจจะของเธอ ทำให้เธอรู้ว่า
มันจะตก แล้วเธอก็พูดไปโดยที่เธอไม่คิด แล้วเธอ
ก็ไม่รู้ว่ามันจะตก”
นั่นแหละ มันเป็นสัจจะ เธอทำสัจจะอันนี้
ถ้ า ทำบ่ อ ยๆ จะดี เห็ น ไหม ๓ ข้ อ นี้ ไ ม่ ใช่ ร วย
อย่ า งเดี ย วน่ ะ มี ว าจาสิ ท ธิ์ ด้ ว ย ดี ไ ม่ ดี เ ก่ ง กว่ า
ร่างทรงบางองค์อีก พูดอะไรเป็นอย่างนั้นหมด
ร่างทรงยังพูดไม่เป็นอย่างนัน้ เดีย๋ วตัง้ สำนักแถวนี้
หมดแล้ว
“นี่ ๓ ข้อเองนะ”
ข้อแรก อายุยืน เห็นไหม
ข้อที่ ๒ เงินทองไม่ขาดตกบกพร่อง เขา
เรียกว่าเบี้ยไม่ขาดไส้ จะหมดๆ ไม่มี ๓ - ๔ วัน
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เดี๋ยวจะมีมาเอง จะได้มาเองนะ แล้วบริหารเงิน
ให้เป็นล่ะ อย่าไปเป็นหนี้เป็นสินเขาใหม่ล่ะ
ข้อที่ ๓ คือ ผิดลูกผิดเมีย เราอย่าไปโมทนา
หรือไปดีใจที่คนเขาผิดลูกผิดเมีย ไม่งั้นครอบครัว
เราจะแย่ไปถึงลูกถึงหลานเรา เวลาคนเขาเป็นโจร
เป็นอะไรแล้วถูกจับได้ ถึงไปประหารชีวติ ก็แล้วแต่
อย่าไปสมน้ำหน้าเขา ให้แผ่เมตตาเขา เป็นกรรม
ของเขา อย่าเบียดเบียนกันเลยนะ ให้แผ่เมตตา
มาถึงข้อที่ ๔ คือจะได้สัจจะ พูดอะไรแล้ว
ให้พูดจริง ทำอะไรให้ทำจริงๆ ถ้าพูดอะไรไปแล้ว
ต้องทำให้ได้ก่อนที่จะพูด ให้คิดก่อน ไม่งั้นเดี๋ยว
แย่ “กูจะให้มันหมดตัวเลย” ยุ่งเลยนะ ทีนี้มันจะ
อ้าง “หมดตัวตรงนี้ ไม่ใช่หมดตัวที่บ้าน” ก็จะไป
ทางนัน้ อีกแหละ ตอนพูดออกไปมันกว้าง แต่ตอน
ทำมันแคบ สัจจะมันไม่เป็น มันไม่เป็นสัจจะนะ
37
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ข้ อ สุ ด ท้ า ย คื อ สุ ร า ดื่ ม เข้ า ไปจะเป็ น
โรคปวดหัว โรคไมเกรน อายุสั้นทันตาย เพราะว่า
มี โรคร้ า ยเข้ า มา คนไม่ ค่ อ ยรั ก คนอื่ น เขาเห็ น
คนเมาเขาไม่ค่อยเข้าใกล้หรอก เขากลัวทำร้าย
เพราะคนเมาคือคนไม่มีสติ เป็นหนักที่สุดจนถึง
เป็นบ้าขาดสติไปเลย เมื่อกลับชาติมาเกิดก็เป็น
คนประเภทนั้น เป็นบ้าเป็นหลัง เป็นโรคปวดหัว
เป็นอะไรต่อมิอะไรไป สติสตางค์ไม่สมบูรณ์ เอ๋อ
สติปัญญาไม่ดี เรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ
สอนอะไรมากก็ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ ดังนั้น อย่า
ส่งเสริมเขากินเหล้า เวลาเขากินเหล้าอย่าไปดีใจ
อย่าไปซื้อให้เขา ถ้าขอสตางค์ก็ให้ไป เรานึกในใจ
เราเลี่ยงไม่ได้นะ
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อย่างเช่น คนทำงานด้วยกัน เราจ้างให้มัน
ขุดมัน เสร็จงานแล้วเขามาขอค่าแรง ขอกันเป็น
ประจำอยู่แล้วว่า ขอ...ขอเหล้า เราไม่ให้เหล้า
เราก็พูดขึ้นมาเลย “ให้ตังค์ไปเนี่ย ไม่ให้ไปซื้อ
เหล้านะ ซือ้ อะไรกิน” เจตนาเราไม่ให้เขากินเหล้า
แต่เขาไปซื้อเหล้าก็เรื่องของเขา ไม่เกี่ยวกับเรา
แล้ว เราตั้งใจว่า “เอ้า..ไปซื้ออะไรกินนะ อย่าไป
ซื้อเหล้ากินนะ” แค่นั้นน่ะ แล้วก็เดินหนีไปเลย
เขาจะพูดต่อวา “แหม...เจ้ก็กินเหล้าประจำ เจ้ก็
รู้อยู่” ไม่ต้องฟังมัน ไปเลย คือเราไม่สนับสนุน
นั่นเอง แล้วตัวเราก็จะไม่กินนะ ไม่กิน ไม่ขาย
ไม่ส่งเสริม
แล้วก็นั่งสมาธิ ฝึกนั่งสมาธิ พุทโธ พุทโธๆ
ให้จิตสงบ พุทโธๆๆ ถ้ามันไม่สงบ พุทโธไม่สงบ
ก็ “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา
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สัมพุทธัสสะ, นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สั ม มาสั ม พุ ท ธั ส สะ, นะโม ตั ส สะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สั ม มาสั ม พุ ท ธั ส สะ” อย่ า งนี้ ก็ ไ ด้
ไปเรือ่ ยๆๆๆ เป็นการทำให้สติปญ
ั ญาดีนะ เห็นไหม
ว่า ศี ล ห้ า ข้ อ เป็ น มหาทานยิ่ ง ใหญ่ และ
แถมมีผลแก่ตัวเราเองด้วย

ถาม - ตอบ
ชาวบ้าน : หลวงพ่อคะ เหล้าดองยาอะไรพวกนี้
ทานได้ไหม
หลวงพ่อ : โอ้ย..แม่นแหละ ตัวร้าย ตัวดีแหละ
แต่ถ้าทานเพื่อเจริญอาหารไม่เป็นไร ทานเป็นยา
ไม่เป็นไร แต่ทานมีเจตนาเพื่อเมา เพื่อติด อันนั้น
ไม่ได้นะ เดีย๋ วพอศีลเราบริสทุ ธิเ์ อง เราจะเข้าใจเอง
พอศีลเริ่มดีขึ้น ดีขึ้น เราจะเข้าใจขึ้นว่าได้หรือ
ไม่ได้ มันจะรู้เอง
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ชาวบ้าน : ในน้ำนี้มันมีลูกน้ำใช่ไหมคะ ขังน้ำไว้
รดน้ ำ ต้ น ไม้ มี โ ถปลา เวลาเราตักมาใส่โถปลา
“อุ้ ย ” มั น พลาดมาใส่ ป ากมั น ก็ บ าป แต่ ก็ ตั ก
เพราะว่ามันจะเป็นยุงค่ะ
หลวงพ่อ : เออๆ อันนี้เรามีความเมตตาอันหนึ่ง
แต่ความเมตตามันถูกหักด้วยความจำเป็น
ชาวบ้าน : พอเราตักก็คิดว่าพลาดไปหรือเปล่า
แต่มันจะเป็นยุงมากัดเรา
หลวงพ่อ : ให้หามาตรการป้องกัน โดยการหา
อะไรปิด ปิดภาชนะที่มีน้ำ แล้วพวกยุงนี่มันจะไข่
ไม่ ไ ด้ เพราะเวลาเราใช้ เราก็ เ ปิ ด พระท่ า นใช้
ก็แบบนี้นะ เพราะที่วัดกับที่บ้านโยมก็คล้ายกัน
มีนำ้ เหมือนกัน แต่ทวี่ ดั ของพระท่านจะมีปดิ หมด
เลยนะ อย่างวัดที่หลวงพ่ออยู่ ภาชนะจะต้องปิด
ปิดหมด ใครเข้าห้องน้ำต้องปิด ภาชนะมีฝาปิด
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น้ำไว้ ขันต้องคว่ำ ห้ามหงาย มีน้ำนิดๆ หน่อยๆ
ยุงไข่ได้ ให้คว่ำขันให้หมด แล้วทีนี้พระไปบ้านปับ๊
จะตกใจเลย ถ้าเป็นพระปฏิบัตินะ ท่านจะตกใจ
“เฮ้ย...บ้านนีม้ นั พระหรือเปล่าวะ ทำไมทำเหมือน
พระทุกอย่างเลย ภาชนะอะไรมันคว่ำหมด ไม่ให้
น้ำขังเลย” เนี่ย..ก็หมดปัญหาแล้วลูก เข้าใจไหม
ชาวบ้าน : เข้าใจค่ะ
หลวงพ่อ : อายุ สั้ น ทั น ตาย กลั ว ตาย ดวงตก
ชะตาขาด ไปปล่อยปลา เงินทองฝืดเคืองไม่ค่อย
จะพอใช้จ่าย ให้ทำบุญหยอดเงินวันละบาทก็ได้
เห็นที่ไหนเขาทำบุญไปแห่ทำกับเขาก็ได้
ข้อที่ ๓ ก็คือ อย่าโมทนาคนผิดลูกผิดเมีย
ข้อที่ ๔ หัดตั้งสัจจะ เอาเรื่องทานข้าวหรือ
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นอนก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งลุ ก ให้ ไ ด้ อย่ า ให้ พ ลาดเชี ย ว
พลาดครั้งแรกเดี๋ยวพลาดหลายครั้ง
ข้อสุดท้าย คือ อย่าดื่มของมึนเมา และ
ส่งเสริมเขา ให้นั่งสมาธิ สองข้อหลังจำให้มาก
ที่สุด ข้ออื่นให้ค่อยๆ ระลึกเอา
ข้อแรก คือ ถ้าอายุสั้น ทันตาย เขาทักไม่ดี
ไปปล่อยปลาเลย เพราะส่วนใหญ่จะเจอกันเยอะ
“อันนี้...ดวงตกนะมึง ข้าไม่เห็นหัวเอ็ง ต้องไป
ทำบุญ ๒๙๙ บาท และต้องไปยกพระ ๑ องค์
แล้วเอ็งต้องสะเดาะเคราะห์ด้วย ๒,๕๕๕ บาท
สะเดาะเคราะห์ให้คนเป็นหมอนี่แหละ เพราะ
วันนี้หมอไม่มีตังค์ เอ็งสะเดาะมาปั๊บ หมอก็หมด
เคราะห์เลย เพราะได้ตังค์แล้วสองพันกว่าบาท
แล้วถ้าเงินทองฝืดเคืองให้หยอดวันละบาท วันละ
บาทนะ อย่าให้ขาด ลองทำติดต่อกัน ๓ เดือน
แล้วดูซิเป็นยังไง
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อีกอย่างหนึง่ คือ ตืน่ นอน “อะระหังสัมมา”
กราบหมอนนั่นเอง ก่อนนอนก็กราบหมอนด้วย
ตื่นนอนก็กราบหมอน แล้วค่อยลุกไปแปรงฟัน
ล้างหน้า แล้วทำอะไรก็ทำไป ลองทำดู จะรู้สึก
ติดเลย คราวนี้ชิน รู้สึกสบายใจ จิตใจจะสบาย
เพราะอะไร ที่หลวงพ่อบอกให้สวดมนต์ตอนเช้า
และตื่นมา ปิยะวาจา วาจาอันแรกที่จะออก

จากโอษฐ์ คือ ปากของเรานัน้ ควรจะเป็น
วาจาที่ดี วาจาที่เป็นศิริมงคล เป็นมหา
มงคล วันนั้นจะเป็นมงคลตลอดเลย

วาจาที่ เ ป็ น ศิ ริ ม หามงคล ก็ คื อ วาจาที่
สรรเสริ ญ คนที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ท่ า นผู้ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด
ในสามแดนโลกธาตุ คือ พระพุทธ พระธรรม
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พระสงฆ์ เรากล่ า วสรรเสริ ญ คุ ณ พระพุ ท ธ

คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ วาจาของเราคำแรก
ที่พูดตอนเช้าคือ พูดคุณของพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เป็นศิริมงคล มหามงคล วันนั้นจะพูด
อะไรก็ จ ะเป็ น มงคลด้ ว ย คำพู ด คำแรก คำพู ด
ตอนตื่นนอน ไม่ใช่พูดว่า
“แฟ๊ บ อยู่ ไ หน เข็ ม ขั ด ล่ ะ ข้ า วหุ ง ยั ง ผั ก
หมดแล้ว แล้วเงินไปไหน”
มันไม่มีคำมงคลลูก เนี่ย..แล้วเทวดาที่บ้าน
เขาก็ไม่ให้พร เพราะมาทีไอ้นั่น...ไอ้โน่น...ไอ้นี่
เราลองมาพูด “อะระหังสัมมา...” อย่างนี้เลย
สัมพุทโธ ภะคะวา เมียนอนข้างๆ “ผัวฉันจะบวช
หรือไง” บอกมันก่อน กระซิบมันก่อนนะว่าฉันยัง
ไม่ได้บวช แต่ท่านให้ทำ ฉันลองดู ท่านบอกให้
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ลอง ๗ วัน แล้วลองต่อไปเรื่อยๆ เลย ทีนี้ลองให้
เป็นอาชีพเลย อาชีพกราบหมอนก่อนตื่น และ
ตอนก่อนนอน เอาให้ฝึกอย่างนั้น แล้วเดี๋ยวความ
ประเสริฐจะมีแก่ญาติโยมเอง ไม่ตอ้ งไปหลงงมงาย
เชื่อโน่น เชื่อนี่ นะลูกนะ...เออ
ชาวบ้าน : หลวงพ่อเจ้าคะ บางครัง้ โยมเสียสัจจะ
คื อ ตั้ ง สั จ จะไว้ แล้ ว ทำไม่ ไ ด้ เราจะแก้ ยั ง ไงดี
เจ้าคะ
หลวงพ่อ : ให้ เราตั้ ง สั จ จะที่ เราทำได้ ก่ อ นลู ก
ถ้าสัจจะที่เราทำไม่ได้ อย่าตั้ง
ชาวบ้าน : แล้ ว สิ่ ง ที่ ผ่ า นมาแล้ ว คื อ เสี ย สั จ จะ
ไปแล้ว
หลวงพ่อ : ให้ลืมไปซะ เป็นอดีตไปแล้ว ตกล่วง
ไปแล้ ว เหมื อ นบ้ ว นน้ ำ ลายปุ๊ ด ไปแล้ ว ไปแล้ ว
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ก็แล้วไป เอาใหม่ๆ เออ...เอาใหม่ เอาปัจจุบัน
นี่แหละ เอาใหม่ แล้วอันอื่นลืมไปเลย ไม่ต้องไป
ใส่ใจมัน
ชาวบ้าน : เราไม่หวนคิดให้เศร้าหมอง
หลวงพ่อ : ไม่หวนคิด เออ...คิดแล้วเศร้าหมอง
คิ ด ทำไม ไม่ ค วรคิ ด เอาปั จ จุ บั น เลย เอาแล้ ว
เราจะตั้งใหม่ ตั้งสัจจะที่เราคิดว่าทำได้ อย่างเช่น
ของที่เราใช้ประจำเช่นแก้วน้ำ เราจะต้องคว่ำไว้
ตรงนี้ เยอะแยะสัจจะทำได้รอบตัว เราก็ตั้งสัจจะ
แก้วน้ำใบนี้ “ทุกวันก่อนข้าพเจ้าจะเก็บของ เก็บ
อะไรทั้ ง หมด ข้ า พเจ้ า จะเอาแก้ ว น้ ำ กลั บ ไปไว้
ที่เก่า” ตั้งสั้นๆ ก่อน อย่าตั้งยาวลูก นี่ ๓ วัน
๗ วัน เอาสั้น ๆ อย่ายาว ตลอดชีพนะ เอาทยอย
ทยอย แล้ ว เดี๋ ย วมั น เป็ น ธรรมชาติ เ อง “วั น นี้
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ข้าพเจ้าจะย้ายแก้วน้ำมาไว้ตรงนี้ เวลาข้าพเจ้าใช้
แก้ ว น้ ำ แล้ ว น้ ำ หมดแล้ ว ข้ า พเจ้ า ไม่ ใช้ แ ล้ ว
ข้ า พเจ้ า จะยกเก็ บ ไว้ ต รงนี้ ” แล้ ว มั น จะเป็ น
ระเบียบทั่วตัวหมดเลย อะไรก็ได้รอบตัวเราเนี่ย
ได้ ทั้ ง นั้ น แต่ ว่ า อย่ า ตั้ ง สั จ จะแบบๆ ยาว เอา
เฉพาะวันนี้ หรือตอนเช้าเราทานข้าว พอตอน
กลางวัน เราตั้งสัจจะเลย กลางวันนี้ถ้าทานข้าว
จะทานเท่านั้นคำ เพราะเมื่อเช้าข้าวเท่านั้นคำ
นับไปแล้ว จะทานเท่านี้คำ ระวังนะ มารมันมีนะ
พอตั้งปั๊บเท่านั้นแหละ อาหารอร่อยสุดยอดหรือ
ก็ไม่อร่อยเอาเสียเลย แล้วทานด้วยความลำบาก
ลำบนมาก เราเคยมาก่อน เราทำมาก่อน เรารู้
มันจะโดนอย่างนีน้ ะ ให้เข้าใจ จะได้เป็นประโยชน์
จะเทศน์กัมมัฏฐานไม่ได้ เทศน์อย่างนี้จะได้กว้าง
พวกเราก็กว้างหมดเหมือนกัน เข้าใจไหม ไปทำ
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ดูเถอะว่าเท็จจริงประการใด มันเป็นประโยชน์
จริงๆ เพราะเรานำพามาแล้วนี่ หลายที่ น้อยคน
จะทำ น้ อ ยคนมากจะทำตาม แต่คนที่ทำตาม
เราไปถามๆ แล้ว เขาก็ใช้ได้ การเงินการทอง
เขาดีขึ้น อะไรเขาดีขึ้น
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หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
(นามเดิมพิพัฒน์ ทัพประเสริฐ)
เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
ณ สถานีอนามัยสามพราน ตำบลท่าตลาด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เป็นบุตรของนายสุภกิจ ทัพประเสริฐ
และนางลำพัน สงวนทรัพย์
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มีฉายาว่า “วชิรมโน”
โดยมีพระครู สิริชยาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

51

พุทธศักราช

๒๕๓๙

วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ท่านสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน ตั้งแต่บวชได้เพียงแค่ ๓ วัน
เนื่องจากสมัยท่านเป็นฆราวาส
ได้ศึกษาพื้นฐานการปฏิบัติมาก่อนแล้ว

พุทธศักราช

๒๕๔๐

วัดหลวงพ่อเขียว อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่านศึกษาธรรมวินัย พร้อมทั้งสอนกัมมัฎฐาน
ท่านศึกษาการเทศน์จากพระครูไพโรจน์ ธนารักษ์
และได้เดินทางไปธุดงค์ตามที่ต่างๆ

พุทธศักราช

๒๕๔๑

วัดโบสถ์ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่านศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มขึ้น และแสดงธรรมแก่ผู้มาศึกษาธรรม
ให้ปฏิบัติกัมมัฎฐานอยู่โดยตลอด
และในปีเดียวกัน ทีว่ ัดดงกลางมัชฌิมา จังหวัดตาก
ท่านได้สร้างโบสถ์จตุรมุข จำนวน ๑ หลัง
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พุทธศักราช

๒๕๔๓

วัดอ้อมแก้ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ท่านปักกลดตรงบริเวณป่าช้าของวัด
และค่อยๆ เริ่มก่อสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา
เพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรมเทศนา
ทุกวันศุกร์ท่านจะสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน
มีประชาชนจำนวนมากมาเรียนกัมมัฏฐาน
และทุกๆ อาทิตย์ ท่านต้องเดินทางไปสอนกัมมัฏฐาน
ที่กรุงเทพฯ ไม่เคยขาด ยกเว้นในช่วงธุดงค์
ท่านปฏิบัติไม่เคยเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย แม้เจ็บป่วยก็ไม่เว้น
ท่านบอกว่า

“กัมมัฏฐาน และคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์
คือ หัวใจของท่าน
ไม่ต้องกลัวเหนื่อย เดี๋ยวตายก็หายเหนื่อยแล้ว

จะทำให้ถึงที่สุด.”
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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

พุทธศักราช

๒๕๔๗

เข้าศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เจี๊ยะ จุณฺโท
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
และ หลวงปู่ทา จารุธัมโม
วัดถ้ำซับมืด ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
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พุทธศักราช

๒๕๕๑

ซื้อที่ดินปลูกป่า จำนวน ๑๗ ไร่
สร้างสำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)
ณ บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พุทธศักราช

๒๕๕๒

ซื้อต้นไม้ปลูกป่า แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สร้างสิ่งก่อสร้าง (ชั่วคราว) เช่น กุฏิ ศาลา ห้องน้ำ ฯลฯ
ซื้อที่ดินปลูกป่าเพิ่ม จำนวน ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา

พุทธศักราช

๒๕๕๓

ปรับพื้นที่, ทำถนน, วางท่อน้ำ และปลูกต้นไม้ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น
และกำลังดำเนินการก่อสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม
หลังคา ทางจงกรม และห้องน้ำ

พุทธศักราช

๒๕๕๔

ซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน ๓๗ ไร่
รวมทั้งหมดเป็น ๗๔ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา
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งานเทศนาธรรมและการสอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๏ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ณ ศูนย์พฒ
ั นาม่วงน้อย ซีเมนต์ไทยท่าหลวง (SCG) จังหวัดสระบุรี
๏ ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย อาคารศูนย์พลอยเอเชีย
๒๔๒ - ๒๕๐ ถนนมเหสักข์ ซอย ๒ สีลม กรุงเทพฯ
๏ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
คณะคุณสาลิณี และคุณอาภรณ์ จังหวัดนครปฐม
๏ ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.
ณ ศูนย์พัฒนาม่วงน้อย ซีเมนต์ไทยท่าหลวง (SCG)
ร่วมทำพิธสี วดมนต์ นัง่ สมาธิ อัญเชิญพระอรหันตธาตุสายหลวงปูม่ นั่
จากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย เพือ่ อัญเชิญไปประดิษฐาน
ทีว่ ดั อ้อมแก้ว จังหวัดสระบุรี เป็นการชัว่ คราว และจะนำไปประดิษฐาน
ที่สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี เป็นลำดับต่อไป
๏ มีการเก็บกัมมัฏฐานภาคปฏิบัติทุกเดือน
ที่สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)
บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สามารถขอทราบตารางเวลาการปฏิบตั กิ มั มัฏฐาน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ คุณสายพิณ โทร. ๐๘๙-๙๐๐-๗๓๙๙
หรือ www.kubajaophet.com
หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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