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 ถาม   :    ขอ้ ๑๖๙๙. เร่ือง "จิตออกจากร่างบ่อยขณะหลบั" 

 บางคืนนอนหลบัไปรู้สึกเหมือนมีพลงังานบางอยา่งมากดทบัหรือบงัคบัเรา 
เหมือนผอี  านะคะ บางทีก็บงัคบัใหร่้างเราหมุนตามเขม็นาฬิกา จนเราแยกออกจากร่าง 
แลว้ก็รู้สึกวา่เราจะตอ้งไปแลว้ ตอ้งทิ้งร่างแลว้ แต่ก็มีเสียงบอกใหเ้ราสวดมนต ์สวดคาถา
หลวงปู่ ทวดอยูต่ลอด พอสวดเสร็จแลว้อ  านาจท่ีเขาบงัคบัเราก็คลายออกแลว้เราก็ต่ืนนะ
คะ เป็นแบบน้ีบ่อยๆ เหมือนกบัว่าเราจะตอ้งไปๆ ประมาณน้ีค่ะ ปฏิบติัสวดมนต์แผ่
เมตตาทุกวนัๆ ภาวนาพุทโธ พุทโธค่ะ แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ืองอะไร ก็พยายามอยูค่่ะ  

 ตอบ   :   น่ีพดูถึงว่าถามมาแค่น้ี พอถามมาแค่น้ีใช่ไหม เวลาเราปฏิบติั แนวทาง
ปฏิบติัมนัตอ้งมีหลายแนวทาง พระเราเวลาบวชแลว้ เวลาธุดงคไ์ปพระตอ้งมีนิสัย ตอ้ง
ขอนิสัย พระน่ีถา้พน้ ๕ พรรษาคือบรรลุนิติภาวะ ตอ้งเป็นผูฉ้ลาดคือท่องปาติโมกขไ์ด ้
ถา้ท่องปาติโมกขไ์ดเ้หมือนนกักฎหมาย จบนิติศาสตร์ตอ้งรู้กฎหมาย ท่องปาติโมกขไ์ด ้
ปาติโมกขคื์อรัฐธรรมนูญของพระ ถา้ ๕ พรรษาท่องปาติโมกขไ์ดพ้น้จากนิสยั เป็นผูท่ี้
ฉลาด แต่ผูท่ี้ไม่ฉลาด เห็นไหม ไม่รู้ถึงกฎหมาย คือไม่รู้ถึงธรรมวินยั คือท าผดิพลาดได ้
พอท าผดิพลาดไดม้นัจะเป็นอาบติัได ้

 ฉะนั้น เวลาไปไหนเราตอ้งขอนิสัย ฉะนั้น เวลาไปขอนิสัย ไปท่ีไหน ไปเจอพระ
ท่ีเป็นครูบาอาจารยใ์หดู้กนั ๗ วนั ถา้ด ู ๗ วนัยอมรับกนัไดใ้หข้อนิสัย ถา้ไม่ขอนิสัยก็
ตอ้งเก็บของออกจากนั้นไป ภิกษุไปอยู่ท่ีไหน ถา้ดูกนั ๗ วนั ราตรีวนัท่ี ๘ นั้นเป็นอาบติั
ปาจิตตีย ์ตอ้งขอนิสัยๆ ค าว่าขอนิสัย การประพฤติปฏิบติัมนัมีแตกต่างหลากหลาย ความ
แตกต่างหลากหลายแลว้น่ี เวลาพระเราจะแสวงหาครูบาอาจารย ์ถา้ยงัไม่ลงใจกนัท่านให้
เก็บของไป คืออยา่อยูด่ว้ยกนั 
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 น่ีเราเอาอยา่งน้ีมาเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงจริตนิสัย ถา้จริตนิสยัของคนมนัมีเขม้ขน้ 
มนัมีปานกลาง มนัมีอ่อนแอ เวลาจิตอ่อนแอ แลว้สังคมเรามนัอ่อนแอเพราะอะไร? 
เพราะน่ีดูสิรากหญา้ สังคมคนทุกข ์ คนจนเป็น ๘๐ เปอร์เซ็นต ์ คนชั้นกลาง ๒๐ 
เปอร์เซ็นต ์ไอค้นชั้นส่วนยอดมนัมีไม่ก่ีเปอร์เซ็นตห์รอก  

 น่ีก็เหมือนกนั คนท่ีประพฤติปฏิบติั ปฏิบติัแลว้ไดจ้ริง ผูท่ี้ขิปปาภิญญาปฏิบติัง่าย
รู้ง่ายมนัจะมีสักก่ีคน แต่ไอพ้วกไนยสัตว ์ชนชั้นกลาง ชนชั้นกลางเราปฏิบติัยงัตอ้งถูตอ้ง
ไถ แลว้ชนชั้นรากหญา้ รากหญา้มีศรัทธาความเช่ือในศาสนาก็บุญแลว้ มีบุญหมายความ
ว่าอยา่งไร? ค าว่ามีศรัทธาจิตใจมนัมีท่ีพึ่งนะ คนไม่มีศรัทธาเหมือนกบัคนเร่ร่อน คนไม่มี
บา้น ดูคนไร้บา้นมนันอนอยูข่า้งทางเพราะอะไร? เพราะมนัไร้บา้น มนัไม่มีท่ีพึ่งอาศยั 
คนท่ีมีบา้นพกั มีท่ีซุกหวันอนก็ยงัเป็นคนดี  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีศรัทธาความเช่ือ จิตใจเราไม่เร่ร่อน เพราะเรามีพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง แต่ถา้เราไม่มีศรัทธาความเช่ือเลยนะ ตอนน้ีวยัรุ่นเขาก าลงั
เห่อ เป็นผูท่ี้ไม่นบัถือศาสนาใดๆ เลย ไม่นบัถือศาสนาใดๆ เลยจิตใจก็เร่ร่อน นบัถือ
ศาสนาใดศาสนาหน่ึง ทุกศาสนาสอนใหเ้ป็นคนดี แต่ศาสนาท่ีสอนใหพ้น้ทุกขม์นัมีแต่
ศาสนาพุทธน้ีเท่านั้น ศาสนาพุทธไม่ใหเ้ช่ือใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว ไม่ใหเ้ช่ือ
ใดๆ ทั้งส้ิน ใหป้ระพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง  

 ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม จะไม่มีใครมามอบให ้ ไม่มีใครมามอบคุณงาม
ความดีให ้ ไม่มีใครจะมาคอยโอบอุม้ ไม่มีใครจะยกข้ึนสู่ความดีงามอนันั้นได ้ เวน้ไวแ้ต่
การประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงของเรา ถา้เราประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง
ของเรา น่ีพุทธศาสนาเท่านั้นสอนใหพ้น้จากทุกข ์ ถา้พุทธศาสนาสอนใหพ้น้จากทุกข ์
ศาสนาอ่ืนๆ สอน สอนท าคุณงามความดี คุณงามความดีก็ใหผ้ลเป็นความดีไง คุณงาม
ความดีก็ไปเกิดบนสวรรคไ์ง คุณงามความดีก็เป็นผลของวฏัฏะไง น่ีมนัเป็นผลของวฏัฏะ 
มนัไม่ใช่ผลของวิวฏัฏะ มนัออกจากวฏัฏะน้ีไม่ได ้ 

 จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดมนัมีพลงังาน มนัมีกิเลส มนัมีความไม่รู้ในใจ มนัตอ้ง
ขบัเคล่ือนไปแน่นอน แลว้ความรู้สึกน้ีมนัท าลายไม่ได ้ ความรู้สึกน่ีใครจะท าลายมนัให้
หมดส้ินไปไม่ได ้มนัจะหมดส้ินไปไดด้ว้ยมรรค ดว้ยผล มรรค ผลมนัจะส ารอก มนัคาย
ของมนัออก มนัเป็นธรรมธาตุ พอมนัพน้จากแรงดึงดูด พน้จากต่างๆ ไปมนัก็เป็นธรรม
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ธาตุ มนัเป็นความจริงอนันั้น เห็นไหม น่ีถา้พดูถึงวา่เวลาประพฤติปฏิบติั พุทธศาสนา
เท่านั้นสอนใหพ้น้จากทุกข ์ ถา้ศาสนาอยา่งอ่ืนสอนใหท้  าคุณงามความดี ทุกศาสนาสอน
ใหค้นดี ใช่ แต่ความดี ความดีก็เพื่อความดีไง ความดีก็เพื่อวฏัฏะไง ความดีก็เพื่อความ
หมุนเวียนไปไง แต่พุทธศาสนาสอนใหพ้น้จากทุกข ์ 

 ฉะนั้น คนเราเวลาปฏิบติัมนัจะเขา้ถึงปัญหา เพราะปัญหาบอกว่าเวลานอนหลบั
ไปแลว้รู้สึกวา่มีพลงังานบางอยา่งมากดทบั แลว้บงัคบัเราเหมือนผีอ  า มนัเป็นอยา่งนั้น
แหละ มนัเป็นอยา่งนั้น เวลามนัเป็นอยา่งนั้น น่ีเหมือนเวลาจิตใจอ่อนแอไง จิตใจอ่อนแอ 
จิตใจท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ ยอมจ านนกบัเขา ดูสิเวลาเขาขอเขาบอกว่าไปขอขนัธ์ ๕ ขอ
ทรงเจา้เขา้ผ ี เวลาไปขอความช่วยเหลือจากผ ี พุทธศาสนาไม่สอนอยา่งนั้น พุทธศาสนา
สอนถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

 พระธรรมสัจธรรม สัจธรรมทางโลกวิทยาศาสตร์ น่ีสัจธรรมทางโลก สัจธรรม
ทางธรรมน่ีพุทธศาสตร์ น่ีพุทธศาสนาเขา้มาถึงในหวัใจ ถา้ไม่มีมรรค ไม่มีผล ไม่มีการ
กระท าผลเกิดข้ึนมาไม่ได ้ แลว้ถา้มีมรรค มีผลมีอยา่งไร? มนัเป็นความจริงไง ถา้เป็น
ความจริง เห็นไหม ส่ิงท่ีว่าถือผ ี ถือสางเป็นแบบนั้น แลว้เวลาถือผ ี ถือสางนะ ครูบา
อาจารยข์องเรา ไอผ้ตีวัร้ายคือจิตวิญญาณของเราน่ีแหละ เพราะอะไร? เพราะถา้จิตออก
จากร่างไปมนัก็เป็นแบบนั้นแหละ  

 ฉะนั้น มนัเป็นแบบนั้นแลว้ ถา้เราเขา้ใจอยา่งนั้นแลว้ ไอผ้เีรือน ตวัเราเป็นผเีรือน 
ไอน้ัน่มนัผป่ีา ผป่ีา เพราะจิตวิญญาณมี เราไม่ปฏิเสธเร่ืองจิตวิญญาณ ความรู้สึกน่ีมี แต่
ความรู้สึก ความรู้สึกใดก็เป็นความรู้สึกเขา ความรู้สึกเรา เรามีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ เรามีท่ีพึ่ง เราไม่ใช่คนเร่ร่อน เรามีบา้นมีเรือน แลว้มีบา้นมีเรือนแลว้ท าไมตอ้ง
ใหค้นเขา้มากดทบัล่ะ? น่ีถา้เราตั้งใจของเรา เรามีสติเราตั้งใจของเรา ไอส่ิ้งท่ีว่าผมีากด
ทบั ผอี  าน่ีหมด เพราะเราอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ เวลาไปอยูใ่นป่าในเขา หลวงปู่ เจ๊ียะท่าน
อยูท่ี่วดัเขาแกว้ แลว้เขาจะสร้างราชภฏัร าไพพรรณี ตอนนั้นสมเดจ็พระร าไพพรรณีอยูท่ี่
นัน่ แลว้เขาก าลงัจะสร้างวิทยาลยั แลว้พอรถแทรกเตอร์เขา้ไปมนัมีหินกอ้นใหญ่อยู ่ เขา
จะปรับพื้นท่ี รถแทรกเตอร์เขา้ไปน่ีดบัหมด จะส่ิงใดก็ขนเอากอ้นหินนั้นท าตรงนั้น
ไม่ได ้ 
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 ฉะนั้น สมเดจ็ร าไพพรรณีท่านศรัทธาหลวงปู่ เจ๊ียะ ท่านก็มาปรึกษาหลวงปู่ เจ๊ียะ 
หลวงปู่ เจ๊ียะท่านไปเลย ท่านไปนะท่านเอาคอ้น เอาขวาน เอานัน่ไป ไปถึงท่านก็ทุบของ
ท่านเองเลย ทุบหินกอ้นนั้น ก่อนจะทุบบอกว่าไป เราไปอยูว่ดักนันะ ตรงนั้นมนัเป็นพวก 
เรียกรุกขเทพ เราไปอยูว่ดักนันะ ท่ีน่ีเขาจะสร้างความเจริญ เขาจะสร้างความเจริญ เขาจะ
สร้างตอนนั้นเป็นวิทยาลยัครู แต่ตอนน้ีเป็นราชภฏั ราชภฏัร าไพพรรณีท่ีจนัทบุรีนัน่น่ะ 
แลว้วดัเขาแกว้มนัอยูติ่ดท่ีนัน่ ท่านก็ไปทุบ พอทุบเสร็จแลว้ ท่านทุบพอเป็นพิธี เสร็จแลว้
ก็ใหแ้ทรกเตอร์เขา้ไถ แทรกเตอร์มนัก็เขา้ไถปรับพื้นท่ีจนเป็นวิทยาลยัมาจนปัจจุบนัน้ี  

 ท่านบอกว่าเสร็จแลว้ท่านก็กลบั ตอนนั้นท่านอยู่ท่ีวดัเขาแกว้ ท่านพกัอยูใ่น
โบสถ ์พอท่านมาพกัป๊ับเร่ิมท่านจะนอนพกัไง เห็นเป็นรุกขเทพ เห็นเป็นเทวดาเขา้มากด
ทบัท่านเลย เขา้มากดทบัเลย เหมือนเรานอนอยู ่ เหมือนคนเขา้มากดทบัเลย ท่านพุทโธ 
ท่านบอกกระเดน็พุทออกไปเลย น่ีไง เห็นไหม พุทโธกระเดน็ออกไปเลย แลว้จนส าเร็จ
มาจนเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณีอยูท่ี่เมืองจนัทน์ แต่ก่อนหนา้นั้นตอนสร้าง 
เพราะตอนนั้นสมเดจ็ร าไพพรรณีท่านอยูท่ี่นัน่ ท่านซ้ือท่ีตรงนั้น แลว้ท่านสร้างตรงนั้น
ใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัข้ึนมา แต่พอท าข้ึนไปมนัมี 

 น่ีเราถึงบอกว่าเราไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองจิตวิญญาณ เราไม่เคยปฏิเสธว่าส่ิงนั้นมี แต่
ส่ิงนั้นก็เป็นของเขา ในเม่ือคนเราสร้างเวรสร้างกรรมมา ของใครก็ของเขา แต่เวลาเราจะ
ประพฤติปฏิบติัมนัเร่ืองของเรา แลว้ท าไม เห็นไหม น่ีเราจะบอกว่าจิตน้ีมนัเป็นได้
หลากหลาย จิตน้ีส าคญัมาก แต่จิตท่ีอ่อนแอ จิตท่ีไม่มีก าลงัมนัจะเป็นสภาวะแบบนั้น 
แลว้ในสังคมปัจจุบนัน้ีเขา้ทรง ทรงผ ีเขา้เจา้ทรงผ ี 

 น่ีมนัเร่ืองการประทบัทรง มนัเร่ืองของจิตวิญญาณมนัทบัซอ้น ถา้ทบัซอ้นเพราะ
จิตคนอ่อนแอมนัถึงไดท้บัซอ้นได ้ แลว้พอทบัซ้อนไดค้นเราก็ไปยอมรับจ านน พวกน้ี
พวกขาดจากไตรสรณคมน์ ถา้เป็นชาวพทุธเรามีศรัทธาความเช่ือในพุทธศาสนา เรา
มัน่คงของเรา ผบีา้นมนัมัน่คง จิตวิญญาณเราเขม้แขง็ มนัจะมีอะไรมากดทบั แต่เวลาไม่
กดทบั มนัไม่กดทบัแลว้มนัก็แบบว่ามนัเจ็บไขไ้ดป่้วย มนัเป็นไดห้ลากหลาย มนัเป็น
ทั้งนั้นแหละ ถา้จิตเราอ่อนแอ ถา้จิตเราเขม้แขง็เราต่อสู้กบัวิกฤติต่างๆ ในชีวิตของเรา ทุก
คนเกิดมาตอ้งมีวิกฤติในชีวิตทั้งนั้นแหละ มนัมีสูงมีต ่า เราอยูต่รงน้ีมนัก็จบ จิตวิญญาณ
มนัมี  
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 ฉะนั้น เร่ืองผอี  าๆ เวลาผอี  ามนัผอี  าเดก็ๆ จิตอ่อนแอ พวกน้ีพวกเดก็ๆ มนัก็เป็นไป
ตามโลกไง ดูสิสมยัท่ีว่ากองทพัธรรมๆ ภาคอีสานทั้งภาคเขาถือผ ี หลวงปู่ สิงห์ หลวงปู่
มัน่ใหห้ลวงปู่ สิงห์เป็นหวัหนา้ น่ีปราบผีๆ  ใหเ้ขาละ ใหเ้ขาละวางท่ีเขาเช่ือถือ แลว้ใหเ้ขา
มาถือไตรสรณคมน์ แลว้ใหเ้ขาขอ ใหเ้ขาขอศีล แลว้ใหเ้ขาท ามาหากินของเขาดว้ยความ
สะดวกสบายของเขา น่ีฟ้ืนฟูมาทางภาคอีสานทั้งภาคเลย ในปัจจุบนัน้ีครูบาอาจารยไ์ม่
เขม้แขง็มนัก็แถกนัอีกแลว้ เพราะอะไร? เพราะความรู้สึกนึกคิด สังคมไง สังคมถา้สังคม
ท่ีมนัรักสามคัคี สังคมก็สูงส่ง สังคมไหนอ่อนแอ สังคมแตกแยก สังคมไม่ค่อยดูแลกนั
มนัก็เป็นอยา่งนั้น น่ีมนัเป็นคราวๆ น้ีพดูถึงปัญหาสังคม แลว้ก็ยอ้นกลบัมา กลบัมาถึง
ค าถามไง 

 ถาม   :  เวลานอนกลางคืนมนัเหมือนมีพลงังานบางอยา่งมากดทบั แลว้บงัคบัเรา 
เหมือนผอี  า บางทีก็บงัคบัใหร่้างน้ีหมุนตามเขม็นาฬิกา จนร่างเราแยกออกจากกายน้ีไป 

 ตอบ   :   มนัมี พระน่ีเวลาภาวนาแลว้เป็นมาหาเราเราบอกว่าใหร้ั้งไว ้ใหก้ าหนด
พุทโธไวไ้ม่ใหจิ้ตน้ีออกจากร่าง จิตน้ีอยูใ่นร่าง แมแ้ต่เวลาหลวงตาท่านสอนแม่ชีแกว้ 
ขณะส่งออก เขาเรียกส่งออก ส่งออกไปรู้ ส่งความรู้สึกเราออกไป ออกไปเห็นนู่นเห็นน่ี 
ท่านบอกว่าใหอ้อกบา้ง ไม่ใหอ้อกบา้ง ไดไ้หม? ไม่ได ้ไม่ไดก้็ไม่ใหอ้อกเลย ไม่ใหอ้อก
คือใหจิ้ตอยูก่บัเราไง ถา้จิตมนัสงบ จิตมีพลงังานไง ถา้จิตมีพลงังาน ถา้จิตเป็น
สัมมาสมาธิแลว้ยกข้ึนวิปัสสนาไง ถา้วิปัสสนาไปมนัก็เป็นมรรคไง น่ีถา้จิตส่งออกๆ ก็
ฤๅษีชีไพรไง ฤๅษีชีไพรก็อภิญญาไง อภิญญามนัแกกิ้เลสไม่ได ้ พลงังานมนัแกกิ้เลส
ไม่ได ้ปัญญาเท่านั้นแกกิ้เลสได ้ปัญญานั้นตอ้งมีสัมมาสมาธิ  

 น่ีไงถา้มนัเขม้แขง็มนัตอ้งเขม้แขง็อยา่งน้ี แต่ถา้มนัเป็นอยา่งท่ีเราเป็น ถา้คนเป็น 
เป็นก็มีสติ คนเป็นน่ีจริตนิสัย คืออ านาจวาสนา ถา้อ  านาจวาสนาเรามีเวรมีกรรมมาอยา่ง
นั้น เวลาจิตมนัจะเป็นอะไรไปเราตั้งสติไว ้ เรายกหลวงปู่ เจ๊ียะข้ึนมาใหเ้ห็นชดัๆ เลย พทุ
โธน่ีกระเดน็ออกไปเลย ถา้เรามัน่คง เรามัน่คง แลว้น่ีเวลาครูบาอาจารยท่์านเท่ียวอยู่ใน
ป่าในเขาท่านเจอเร่ืองอยา่งน้ีเยอะแยะ ท่านเจอเร่ืองอยา่งน้ีเยอะแยะเพราะอะไร? เพราะ
ในสังคมเรากมี็คนดี คนชัว่ใช่ไหม ในสังคมของจิตวิญญาณเขาก็มีคนดี คนชัว่ใช่ไหม? น่ี
ถา้จิตวิญญาณท่ีดีเขาส่งเสริมนะ เห็นพระมา โอโ้ฮ เขาปล้ืมใจ  
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 หลวงปู่ ชอบไปอยูท่ี่เพชรบรูณ์ เวลาสวดมนตน์ะ นโม ตสฺส ภควโต ท่านก็สวด
มนตป์กติท าวตัรเยน็ ท  าวตัรเชา้ท่านท าวตัรของท่าน แลว้ท่านภาวนา เวลาท่านจะยา้ยจาก
ท่ีนัน่ไปเทวดามา เห็นไหม เทวดามานิมนต์เลยบอกว่าอยากใหค้รูบาอาจารยอ์ยูท่ี่น่ี ท  าไม
ล่ะ? เพราะเวลาครูบาอาจารยม์าอยูท่ี่น่ี เวลาครูบาอาจารยส์วดมนต ์ อูฮู้ มนัช่ืนบาน มนั
ร่มเยน็ไปหมด ท่านก็รับฟังไว ้ แต่สุดทา้ยแลว้ท่านก็ตอ้งธุดงคไ์ป ท่านบอกว่าเวลาท่าน
เล่าใหห้ลวงตาฟัง หลวงตาก็มาเขียนอยูใ่นประวติั ก็บอกว่าเราอยูใ่นป่าคนเดียวใช่ไหม 
ในป่ามนัสงดัมากนะ เราท่องเบาๆ เราท่องเบาๆ นโม ตสฺส ภควโต ก็เราสวดมนตค์น
เดียวไง อู๋ย เขาไดย้นิไปหมดเลย มนักงัวานไปทัว่  

 น่ีส่ิงน้ีมนัมี มนัมีอยู ่เราไม่ปฏิเสธเร่ืองของวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เร่ืองจิต
วิญญาณไม่ปฏิเสธ แต่ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ เวลาสจัธรรมๆ สัจจะคือความจริง นัน่คือความจริงของเขา น่ีคือความจริงของ
เรา แลว้ความจริงของเราความจริงแบบสมมุติ ความจริงแบบวิมุตติ น่ีความจริง เห็นไหม 
ความจริงท่ีมนัมีปัญญาข้ึนมาเราท าตรงน้ีไง ฉะนั้น เราท าตรงน้ี ถา้มนัเป็นอยา่งท่ีว่ามนั
จะออกจากร่าง ร้ังไวไ้ด ้มีครูบาอาจารยท่์านร้ังไว ้ตั้งสติไว ้ตั้งสติไว ้น่ีถา้มนัเคยออก เรา
จะไม่ออก เราจะไม่ออกเราก็กระชบัมากข้ึน เวลาสติเราพร้อมเราไม่ใหอ้อก ไม่ใหอ้อก 
เห็นไหม ไม่ใหอ้อกมนัท าได ้

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้พุทโธเราตั้งสติไว ้ อยา่งท่ีว่ามนัจะมีอะไรมาท าลาย มากดทบั
อะไรน่ี เด๋ียวมนัจะหายไป ถา้เรามีสติปัญญาแกพ้วกน้ีมนัจะหายนะ แต่ถา้เราคิดว่าส่ิงน้ี
มนัเป็นวิบากของเรา เราตอ้งยอมรับนะมนัก็จะทุกขอ์ยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป แลว้ถา้ภาวนาไป
นะ ถา้มีส่ิงใดท่ีเขา้มาสอดแทรก เวลาจิตออกจากร่างไป โอ๋ย มนัเป็นผูว้ิเศษมนัจะอะไร 
จิตออกจากร่างไปมนัจะตายอยูแ่ลว้ มนัจะมีวิเศษมาจากไหน เวลาเขาจะเอาออก เขาเอา
กิเลสออก เขาไม่ไดเ้อาจิตออก กิเลสของเรา ไอค้วามหลงผดิของเรา ไอค้วามเห็นผดิเขา
จะเอาน้ีออก เขาเอากิเลสตณัหาความทะยานอยากออกจากใจ เขาไม่ไดเ้อาใจออกจากร่าง 
มนัคนละเร่ือง แต่ แต่ความเขา้ใจของคน วุฒิภาวะมนัอ่อนแอมนัก็คิดของมนัไปร้อยแปด
นัน่แหละ  

 น้ีเราค่อยๆ ท าของเรา ท าของเรานะ เราตั้งสติของเรา ก าหนดพุทโธของเรา ท า
ความสงบของใจเราเขา้มา จิตดวงใดก็แลว้แต่ถา้มีอุปสรรคนะเรายงัไม่ตอ้งวิปัสสนา เรา
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ยงัไม่ตอ้งท างาน เราตอ้งกลบัมาฟ้ืนฟูใหจิ้ตของเราเขม้แขง็ก่อน คือท าสมาธิใหส้งบก่อน 
ท าใจใหม้ัน่คงก่อน ถา้มนัมีอุปสรรคป๊ับ การแกไ้ขคือท าความปกติของใจ คือพยายามท า
ใหใ้จของเรากลบัมาเป็นปกติ พยายามท าใจของเราไม่ใหแ้ฉลบออกไป การแกแ้กต้รงน้ี 
ไม่ใช่ว่าพอเรามีปัญหาป๊ับเราก็จะแกเ้ลยใหเ้ป็นพระอรหนัตไ์ปเลย มนัก็เลยสวมรอยไง 
เออ ถา้ไปทางน้ีมนัก็เป็นทางตกฟากใดฟากหน่ึงใช่ไหม ทางน้ีก็ตกฟากไปอีกฟากหน่ึง 

 ฉะนั้น วิธีแก ้ถา้ใครมีอุปสรรควิธีแก ้กลบัมาท่ีสงบ กลบัมาฟ้ืนฟูตวัเรา กลบัมาท่ี
พุทโธ กลบัมาท่ีใจ แกต้รงน้ีใหจ้บ พอจบไปแลว้ไอท่ี้ว่าหมุน ไอท่ี้บงัคบัตวัเองมนัจะไม่
มี พอไม่มีแลว้ ถา้จิตสงบแลว้เราค่อยร าพึงนอ้มไปท่ีกาย นอ้มไปท่ีเวทนา นอ้มไปท่ีจิต 
นอ้มไปท่ีธรรม นั้นจะยกข้ึนสู่วิปัสสนา  

 จิตมนัเป็นไดห้ลากหลายทั้งนั้นแหละ แลว้มนัเป็นท่ีวุฒิภาวะ มนัเป็นท่ีอ  านาจ
วาสนาของคน มนัเป็นท่ีว่าเรามีครูบาอาจารยท่ี์ดีหรือเปล่า ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ดีท่านมี
หลกัเกณฑข์องท่าน ท่านจะพาเราเขา้สู่สัจธรรม ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ชอบอยา่งน้ี ครูบา
อาจารยท่ี์ท่านก็ติดของท่านอยูแ่ลว้ ท่านสอนวิธีน้ี แลว้เราภาวนาไปเช่ือฟัง ดูสิพระเราไป
อยูท่ี่ไหนตอ้งขอนิสัย เราไปเจอครูบาอาจารยท่ี์ดีท่านจะก าราบ ก าราบกิเลสของเรา เรา
ไม่ชอบ ถา้ไปเจอครูบาอาจารยท่ี์ท่านชอบอยูแ่ลว้ พอเรามาชอบตรงกนั น่ีส่งเสริมกิเลส
ระหว่างกนัมนัก็ชอบ  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราเจอครูบาอาจารยท่ี์ดี ครูบาอาจารยท่ี์ดีบอกว่าส่ิงท่ีเป็นมนัมี
ไหม มี มีเฉพาะจิตท่ีเป็นนะ จิตท่ีอ่อนแอ จิตท่ีเขามีก าลงัข้ึนมาไม่ได ้แลว้จิตท่ีเขาภาวนา
รู้แลว้เขาเขา้ใจหมด มนัแบบว่าจิตเป็นไดห้ลากหลายนกั เวลาผูป้ฏิบติัใหม่มนัก็อยา่งน้ี 
ลม้ลุกคลุกคลานมาตั้งแต่ตน้ แต่คนมนัเป็นไปไดแ้ลว้มนัก็จบไป จะว่าจิตน้ีมนัเป็นไปได้
ไหม? เป็นไปได ้เป็นไปไดต้อ้งเป็นอยา่งน้ีทุกคน ไม่ใช่ มนัเป็นแต่คนท่ีติดหรือไม่ติด ถา้
ติดมนัก็เป็นแบบนั้นแหละ ฉะนั้น เราท าของเราเพื่อประโยชน์ของเรา จิตน้ีเป็นได้
หลากหลาย แต่เราท าใหม้นัดีข้ึน ท าใหพ้ฒันาข้ึน เพราะจิตของเรา จิตเป็นเรา น่ีสมบติั
ของเรา จบ  

 ถาม   :   ขอ้ ๑๗๐๐. เร่ือง "ปัญหาของผม" (เขาถามว่าปัญหาของผม)                                                                                                                                                                                                                            
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 กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมีปัญหาเร่ืองจิตใจอยากจะถามหลวงพ่อ ผมเป็นคน
ต่างจงัหวดั เขา้มาเรียนกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ เรียนจนจบกลบับา้นคา้ขายท่ีบา้น มี
รายไดม้ากมาย แต่ผมกลบัไม่มีความสุข ผมมกัปัญหากระทบกระทัง่กบัแม่มาตลอดเป็น
ระยะเวลา ๑๐ กว่าปี ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมจิตใจไม่ดี หรือเป็นเพราะความห่างเหินในวยั
เดก็ ผมกลา้ยอมรับว่าบางคร้ังผมมีความรู้สึกเกลียดชงัแม่มาก ผมไดรู้้ไดฟั้งธรรมะครูบา
อาจารยม์ามากมาย รู้มาก แต่ถึงเวลาจริงๆ กลบัท าอะไรไม่ไดเ้ลย เวลานัง่สมาธิจิตฟุ้ง
เหมือนควนัไฟ ทุกขม์าก ผมชอบสวดมนต์ ถา้ช่วงไหนไม่ค่อยไดส้วดจะเครียด ขอความ
กรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายค าสั่งสอนดว้ยครับ 

 อนัน้ีพดูถึง น่ีผมเป็นคนต่างจงัหวดั เขา้มาเรียนกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ เรียนจบ
ผมกลบัไปคา้ขายมีรายไดม้ากมาย น้ีแสดงว่าในทางโลกมองว่าประสบความส าเร็จ แต่
ผมมีความทุกขม์าก ผมมีความทุกขม์าก น่ีมนักระทบกระทัง่ไง มีความทุกขม์าก มีความ
ทุกขม์าก มีความทุกขม์ากระหว่างเรากบัแม่ ถา้เร่ืองพ่อแม่นะ พ่อแม่น่ีผลของกรรม 
วิบากกรรม ถา้ผลของวิบากกรรมนะ ถา้พอ่แม่ พ่อแม่นิสัยอยา่งใดก็แลว้แต่ พ่อแม่กคื็อ
พ่อแม่ ทีน้ีพ่อแม่อยากใหลู้กไดส้มความปรารถนาของแม่ แม่ก็มีทุกขม์ากเหมือนกนั 
เพราะแม่ตอ้งการอยา่งหน่ึง แต่ลูกไม่ไดอ้ยา่งแม่ แม่ก็ทุกข ์ 

 น่ีเขาบอกว่าเขาทุกขม์ากๆ แต่ในทางกลบักนัเราก็กลา้พดูไดว้า่แม่ก็ทุกขม์าก
เหมือนกนั ถา้แม่ไม่ทุกขม์ากมนัไม่มีการกระทบกนัขนาดน้ี แม่ก็ทุกขน์ะ เราก็ทุกขข์นาด
น้ีใช่ไหม น่ีเราทุกขม์ากเพราะอะไร? เพราะแม่ของเรา เพราะผมฟังเทศน์ครูบาอาจารยม์า
มากมาย เรามัน่ใจวา่ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนก็แลว้แต่ไม่บอกว่าใหม้องแม่ในแง่ลบ ไม่มี
ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนหรอกท่ีบอกใหดู้พ่อแม่เราเป็นแง่ลบ ไม่มี ฉะนั้น เวลาฟังเทศน์
ข้ึนมา เราฟังเทศน์มามากมายเลยวา่ส่ิงน้ีพ่อแม่เป็นพระอรหันตข์องลูก มีบุญคุณกบัเรา 
ใหชี้วิตเรามา ชีวิตเราเขาเป็นเจา้ของชีวิตเราเลยล่ะ เขาเป็นเจา้ของชีวิตเราเลยล่ะ แต่เวลา
ท าส่ิงใดไปแลว้มนัมีความขดัแยง้ เราจะมีความทุกขม์าก มุมกลบักนัไม่ไดด้ัง่ใจพ่อแม่ 
พ่อแม่ก็มีความทุกขม์าก 

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลาหลวงตาท่านสอนนะ ท่านสอนไวม้ากเลยบอกว่า แมแ้ต่พ่อแม่
เราผดิ ค  าว่าพ่อแม่ผดิคือไม่อยูใ่นท านองครองธรรม เราก็ไม่ควรจะโตแ้ยง้ ถึงพ่อแม่เรา
ผดิ ผดิเพราะว่าจริตนิสัยเป็นแบบนั้น ถา้จริตนิสัยเป็นแบบนั้น นัน่คือเวรคือกรรมของ
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ท่าน น่ีถา้เวรกรรมของท่านมนัมีความเห็นอยา่งนั้น มีความเห็นอยา่งนั้นเพราะจริตนิสัย
ท่านสร้างมาอยา่งนั้น ท่านมีทศันคติแบบนั้น แต่เราเกิดมาเป็นลูก เราเกิดเป็นลูกเป็น
อภิชาตบุตร ค าว่าอภิชาตบุตร บุตรอยูใ่นศีล ในธรรมไง บุตรอยูใ่นศีล ในธรรม บุตรอยู่
ในกรอบของคุณงามความดี แต่มนัไม่สมเจตนาของท่านมนัก็ขดัแยง้  

 ค าว่าอภิชาตบุตร บุตรดีกว่าพ่อแม่ บุตรดีกว่าพ่อแม่ แต่ดีกว่าท าไมมนัทุกขล่์ะ? 
ดีกว่าท าไมมนัทุกข ์ แลว้พ่อแม่ไม่ไดด้ัง่ใจ พ่อแม่ก็ทุกข ์ ถา้พ่อแม่ก็ทุกขน์ะ ฉะนั้น เรา
ตอ้งคิดตรงน้ีไง เราตอ้งคิดกลบัว่าท่านเป็นพระอรหนัตข์องเรา ท่านใหชี้วิตเรามา น่ีชีวิต
ท่ีทุกข์ๆ  อยูน่ี่แหละ ชีวิตท่ีเจบ็ช ้าอยูน่ี่ ชีวิตน้ีก็ไดม้าจากท่านน่ีแหละ ชีวิตท่ีเจบ็ช ้าไดม้า
จากท่าน น้ีความเจบ็ช ้าน้ีเราใชธ้รรมโอสถรักษา ใหธ้รรมโอสถรักษา ถา้รักษาแลว้นะ ถา้
คนมีสติปัญญานะมนัจะคิดไดเ้ลย มนัจะคิดได ้เห็นไหม ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความ
จริง ทุกขไ์หม? ทุกข ์ เป็นสัจจะไหม? เป็น แลว้มนัเกิดจากอะไรล่ะ? เกิดจากอะไร? ใน
เม่ือพ่อแม่เป็นพระอรหนัต ์ 

 เราถึงบอกบ่อยมากว่าเวลาเราไปกราบไหวค้รูบาอาจารยข์องเรา ถา้เป็นพระ
อรหนัตท่์านเป็นพระอรหนัตโ์ดยการช าระลา้งกิเลส ถา้การช าระลา้งกิเลส ท่านไม่มีกิเลส
คือไม่มีมารยา เราอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ เราอยูก่บัหลวงตามา เราอยูก่บัพระอรหนัตม์า เรา
ชอบอยูก่บัพระอรหนัต ์ แต่ถา้ไปอยูก่บัคนท่ีมีกิเลสนะมนัมีมารยาสาไถย มีมารยาสาไถย 
มีเล่ห์มีเหล่ียม มีชั้นมีเชิง เราไปอยูพ่ระอย่างนั้นนะเราอยูไ่ม่ได ้ ถา้จะอยูน่ะ ถา้จะอยา่ง
นั้นขออยูค่นเดียว ไปอยูป่่าอยูเ่ขาของเขา เอาหวัซุกป่าดีกว่า แต่เวลาอยูก่บัครูบาอาจารย์
นะท่านจะเอด็ อยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ อยูก่บัหลวงตาเอด็แน่นอน  

 ท่านจะเอด็ ท่านจะว่านะ ท่านเอด็เพื่อความดี มนัไม่ใช่เอด็เพราะว่าไม่ชอบหนา้ 
ไม่ถูกใจ ไม่ใช่ ท่านเอด็เพื่อประโยชน์ เพื่อคุณงามความดี ถึงท่านจะเอด็มนัเหมือนกบั
ท่ีว่าช้ีขุมทรัพย ์ เหมือนกบัธรรมโอสถ ถึงท่านจะเอด็ ท่านจะว่านะ ยิง่เอด็ยิม้แยม้แจ่มใส 
คือมนัไม่มีมารยา ถา้จะว่าเอด็ก็เอด็แบบบริสุทธ์ิ แต่ถา้มีมารยาเราไม่อยูด่ว้ย น้ีคือพระ
อรหนัตโ์ดยวินยั โดยธรรมวินยั ถา้พระอรหนัตอ์ยา่งนั้นมนัก็จะแบบว่าอยา่งนอ้ยเราก็
เห็นได ้เราก็พิสูจน์ได ้มนัท าใหอ้บอุ่น  

 แต่ถา้พ่อแม่พระอรหนัตข์องลูก ใช่เป็นพระอรหนัตคื์อใหชี้วิตเรามา ท่าน
เปรียบเทียบไงใหเ้รามา แต่พ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เยอะแยะไป ถา้พ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิ 
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เราท าคุณงามความดีมนัก็เห็นดีเห็นงามตามกนัไป ถา้พ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ พ่อแม่มี
ความเห็นผดิ แลว้ถา้เป็นพ่อแม่ พ่อแม่ตอ้งการอยา่งเดียวตอ้งการใหลู้กยอมรับ ถา้ใหลู้ก
ยอมรับนะเราก็เขา้ไปเอาน ้าเยน็เขา้ลูบ เอาน ้าเยน็เขา้ลูบ เห็นไหม พดูดีๆ ท่านตอ้งการส่ิง
ใดใหทุ้กอยา่งๆ พอใหทุ้กอยา่ง พดูกนัดีๆ นะ พอหนัหนา้มาคุยกนันะต่างคนต่างร้องไห ้
ต่างคนต่างร้องไห ้ 

 ไม่มีอะไรหรอก ทิฐิจะเอาชนะกนั ตอ้งการใหลู้กดูแล ไอลู้กกรั็กแม่อยากจะดูแล 
แต่แม่เอาแต่ใจ คือถา้เราวินิจฉยัดว้ยวิทยาศาสตร์มนัไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ ไม่คุม้ค่า 
อยากใหแ้ม่ท าอยา่งนั้น แต่แม่ก็รู้ แต่แม่ตอ้งการใหห้นัมามอง พ่อแม่ไม่ไดม้องท่ีเงินทอง 
พ่อแม่ไม่ไดม้องท่ียศถาบรรดาศกัด์ิ พ่อแม่มองท่ีว่าลูกรักเราหรือเปล่า น่ีมนัตรงขา้มเลย 
ไอลู้กก็เสียใจว่าพ่อแม่ไม่รัก ไอแ้ม่ก็เสียใจว่าลูกไม่รัก พอค าว่าไม่รักป๊ับนะมนัแถออก
แลว้  

 เร่ืองท่ีเกิดข้ึนก็เกิดข้ึนจากตรงน้ี หวัใจก็อยูต่รงน้ี ตรงท่ีตอ้งการใหย้อมรับ แลว้
พอออกไปก็เป็นประเดน็ พอเป็นประเดน็เราก็ไปดูท่ีประเดน็นั้น แต่ความจริงก็อยูแ่ค่น้ี 
อยูท่ี่เราพดูดีๆ แลว้พดูดีดว้ยเหตุดว้ยผล บอกเลยว่ารักสุดหวัใจ แต่ แต่ท าน่ีเพราะเห็นว่า
มนัเป็นประโยชน์อยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้น แลว้ถา้คุยกนัดีๆ ไม่ก่ีรอบนะมนัก็จะจบ ถา้
ไม่ก่ีรอบ คือคุยคร้ังแรกไม่ยอมหรอก เพราะพอคุยคร้ังแรก กอูาบน ้าร้อนก่อนมึง ไม่มีฟัง
หรอก ไปคุยคร้ังแรก กอูาบน ้าร้อนก่อนมึง ทิฐิมนัยงัมีอยู ่ ทิฐิยงัตวัอว้นๆ ไง ก็พดูบ่อยๆ 
ใชน้ ้ าเยน็เขา้ลูบบ่อยๆ เด๋ียวไอน้ ้ าร้อนมนัจะกลายเป็นน ้าอุ่น แลว้จะกลายเป็นน ้าเยน็  

 ค่อยๆ คุยกนั เพราะมนัไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลกู แลว้ก็ไม่มีลกูคนไหนไม่รัก
พ่อแม่ แต่ แต่ดว้ยวิบากกรรมมนัเป็นอยา่งน้ี แลว้เราพยายามท านะ เพราะว่าเขาคิด เขา
วินิจฉยัว่า หรือว่าเป็นเพราะว่าเขาห่างบา้นมาตั้งแต่อาย ุ ๑๐ ขวบ แลว้พอศึกษาจบแลว้
กลบัไปท าการบา้น น่ีเขาวินิจฉยัดว้ยจิตวิทยาไงว่าเราเคยห่างกนัมาพกัหน่ึงใช่ไหม แลว้
เราค่อยกลบัมาบา้น น้ีเป็นประเด็นหรือเปล่า ไอน่ี้เราก็เห็นดว้ย ถา้เป็นประเดน็มนัก็เป็น
ประเดน็ไดท้ั้งนั้นแหละ แต่จริงๆแลว้มนัก็เป็นความยอมรับในใจทั้งนั้นแหละ พ่อแม่ก็
อยากรัก พ่อแม่ก็รักลูกทั้งนั้นแหละ แลว้ลูกกรั็กพ่อแม่ทั้งนั้นแหละ แต่ดว้ยความไม่
เขา้ใจกนั 
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 ถา้ดว้ยความไม่เขา้ใจน่ีอนัหน่ึงนะ แต่ถา้เราบอกว่าถา้เป็นวิบากกรรม ถา้เป็น
วิบากกรรมอนัน้ีเราตอ้งยกใหก้รรม ถา้ยกใหก้รรมเสร็จแลว้นะเราก็ท  าความดีของเราไป 
ถา้เป็นวิบากกรรม พดูอยา่งใดก็ไม่ค่อยเขา้ใจ น่ีถา้เป็นวิบากกรรมนะ วิบากกรรม เห็น
ไหม วิบากกรรมท าใหเ้จบ็ช ้าน ้ าใจกนั เวลาลกู ลูกน่ีพ่อแม่ปรารถนาดีมาก ลูกก็คิดไป
ตามประสาลกู แลว้ผลท่ีไดม้ามีแต่ความเจบ็ช ้าน ้ าใจ ความเจบ็ช ้าน ้ าใจน่ีคือกรรม เพราะ
เราเคยท าส่ิงใดมา แต่ถา้เราอโหสิกรรม เราอโหสิกรรมต่อกนั  

 น่ีถึงว่าพ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก ถา้ท่านท าส่ิงใดท่ีกระทบกระเทือนเรา
ปล่อยวาง เรายกให ้ ถือว่ายกให ้ ยกใหพ้่อแม่ พ่อแม่จะอยา่งไรยกให ้ แลว้เราท าความดี
ของเราไป เพราะไอค้วามดีมนัจะเป็นกรรมต่อเน่ืองไป กรรมต่อเน่ืองไปคือกรรมต่อไป
ขา้งหนา้ ขา้งหนา้ถึงกรรมปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาพบกนัอยา่งน้ีเราก็พยายามท าใหม้นัส้ินสุด
กนัไป แลว้ถา้ไปขา้งหนา้ เห็นไหม ไปขา้งหนา้ต่อไปเราจะไปอีกนะ เราท าส่ิงใดจะได้
อยา่งนั้น ถา้เราท ากบัพ่อแม่ส่ิงใด โทษนะ เราจะมีครอบครัวนะ เราจะมีลกูมีเตา้นะ แลว้
ถา้ลกูเตา้ท ากบัเราแบบท่ีเราท ากบัพ่อแม่ มนัจะรู้เลยว่า เออ กงกรรมกงเกวียนเนาะ เรา
เคยท ากบัพ่อแม่ไวอ้ยา่งไร เราก็จะไดอ้ยา่งนั้นเนาะ  

 ฉะนั้น ถา้เราเห็นอยา่งน้ีป๊ับเราท าความดีไป เราท าความดีไป เราท าแต่คุณงาม
ความดี กงกรรมกงเกวียน เรายกให ้ เราท าให ้ แลว้เวลาท าคุณงามความดีของเรา จิตมนั
เป็นไดห้ลากหลาย จิตน้ีเปล่ียนแปลงได ้ เห็นไหม เวลามนัเลวทราม มนุสสเดรัจฉาโน 
มนุษยเ์ป็นสัตวเ์ดรัจฉานมนัท าลายลา้งไปทั้งนั้นแหละ มนุสสเปโตมนุษยท่ี์เป็นเปรต จิต
มนัเป็นไดห้ลากหลายนกั มนุษยค์นเดียวน่ีแหละ มนุสสเทโว เป็นมนุษยน่ี์แหละแต่จิตใจ
เป็นเทวดา จิตใจน้ีสุดยอด มนุษยค์นเดียวน่ีแหละมนัเป็นไดห้ลากหลายนกั ฉะนั้น กิเลส
มนัเป็นไดห้ลากหลายนกั จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกัเราก็พิจารณาตรงน้ีไง  

 ฉะนั้น เราชอบใจตรงท่ีว่า 

 ถาม   :   ผมไดรู้้ ไดฟั้งธรรมะจากครูบาอาจารยม์ามาก รู้มาก ถึงเวลาจริงๆ กลบั
ท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย  

 ตอบ   :   ค าว่ารู้มาก ฟังมามาก เห็นไหม มนัมีวคัซีนไง มีภมิูคุม้กนัไง ถา้ไม่ไดรู้้
ไดฟั้ง ไม่มีท่ียดึท่ีเหน่ียวเลยนะ เวลากระทบจริงๆ มนัแสดงออกไปนะ แต่น้ีเรารู้มาก เรา
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ไดฟั้งครูบาอาจารยม์ามาก มนัมีวคัซีน มนัมีธรรมะ มนัมีท่ีเกาะเก่ียว ฉะนั้น พอธรรมะ
มนัเหน่ียวร้ังใจไวม้นัถึงบอก เราก็รู้อยูแ่ลว้ว่าพ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก ตอ้งยกให้
จริงๆ นะ พุทธศาสนาสอนอยา่งน้ี พุทธศาสนาสอนถึงกตญัญูกตเวที เคร่ืองหมายของคน
ดี คนท่ีมีบุญมีคุณกบัเรา เราตอ้งระลึกถึงคุณของท่าน เราระลึกถึงคุณของท่าน เพียงแต่
เวรกรรมของเราถา้มาเกิด จะบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเรามาเกิดอยูท่่ามกลางกองนรก
อยูน่ี่ ถึงมนัจะเป็นนรกก็ตอ้งแกไ้ข ถึงมนัจะเป็นนรกก็ตอ้งพยายามแกไ้ขของเราไป มนั
เป็นนรก  

 ดูประวติัครูบาอาจารยใ์นสมยัพุทธกาล เห็นไหม เกิดมาโดยท่ีว่าพ่อแม่ไม่ใหบ้วช 
เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีก็มี เกิดมาเป็นลูกทุคตะเขญ็ใจก็มี เกิดมาน่ีหลากหลายนกัเลย แต่อยู่
ท่ีเวรแต่กรรม แต่เวลาถา้มีศรัทธา มีความเช่ือนะ เวลาไปบวชกบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้นเลย พระอรหนัตมี์การเกิดท่ีหลากหลายนกั พระ
อรหนัตมี์ท่ีมาหลากหลายนกั  

 น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเรามนัมาแลว้ เราอยูใ่นท่ามกลางอยา่งน้ี เพราะเป็นวิบาก
กรรม เป็นผลแลว้ คือการเกิดถึงไดเ้ห็นมนัเป็นผลแลว้ แต่น้ีท่ีว่าเดก็จากบา้นไปตั้งแต่ ๑๐ 
ขวบ นัน่ล่ะมนัก็เป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ เป็นเหตุเป็นผลทางสังคมใหเ้ราเห็นว่า
มนัมีท่ีมาท่ีไปไง แต่มนัก็มีความเห็นเป็นไปทางเวรทางกรรมเหมือนกนั มนัเป็นวิบาก
กรรมเหมือนกนั เราแกไ้ขตรงนั้น ทีน้ีส่ิงท่ีทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาเขาจะแกไ้ขอยา่งไร 
แกไ้ขไดก้็แกไ้ข แกไ้ขไง แลว้แกไ้ขไม่ไดเ้ราก็ตอ้งแกไ้ขท่ีใจเรา ยอมรับสภาพแบบน้ี  

 ทางสังคมเขาบอกเลย แม่มีคนเดียว พ่อแม่มีคนเดียว เรามีพ่อมีแม่คนเดียวนะ แต่
ถา้เพื่อนเรายงัหาได ้ คู่ครองยงัหาท่ีอ่ืนก็ได ้ แต่พ่อแม่มีคนเดียว อนัน้ีเขาเตือนสติกนัไง 
แต่ถา้ทางธรรมๆ พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก อยา่งไรก็แลว้แต่เราตอ้งท าคุณงามความ
ดีกบัท่าน ว่าอยา่งนั้นเลย ถึงจะอยา่งไร ถึงจะเกลียดชงัก็ตอ้งท าคุณงามความดี เขาบอกว่า
ผมกลา้ยอมรับว่าบางคร้ังผมมีความรู้สึกเกลียดชงัแม่มาก  

 มีความรู้สึกอยา่งนั้นเราเก็บไวใ้นใจ มนัเป็นเวรเป็นกรรม ค าน้ีสะเทือนใจเรามาก
นะ ค าว่าบางคร้ังผมยอมรับว่าผมเกลียดชงัแม่มาก ค าน้ีสะเทือนใจมาก สะเทือนใจเรา
มาก ถึงจะเกลียดชงัก็เก็บไวใ้นใจ มนัเป็นวิบากกรรม แต่เราจะท าคุณงามความดีไป เรา
จะท าคุณงามความดีนะ หลวงตาท่านว่า เห็นไหม ใครจะท าส่ิงใดก็แลว้แต่ ท่านจะชวน
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ลูกศิษยล์ูกหาท าความดีกนัว่ะ ใครจะติฉินนินทา ใครจะท าเราขนาดไหน เราก็จะท าคุณ
งามความดีกนั เราจะท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีเพื่อเรา ท าคุณงามความดีเพื่อ
หวัใจดวงน้ี  

 อนันั้นเราวางไว ้มนัเป็นเวรเป็นกรรม เป็นเวรเป็นกรรมไม่ใช่การยอมรับ เป็นเวร
เป็นกรรมเพราะมนัเป็นอดีต มนัตอ้งมีท่ีมา พุทธศาสนามีเหตุมีผล มีท่ีมาและท่ีไป มีเหตุ
มีปัจจยั คนจะรักกนั คนจะชอบกนั เห็นไหม คนจะเกลียดชงักนัมนัมาแต่วิบาก บางคน
เห็นหนา้ทีแรก ไม่เคยรู้จกักนัมาเลย เห็นหนา้มนัรู้สึกจิตใจมนัต่อตา้น ไม่เคยเห็นหนา้กนั
มาเลย เห็นหนา้คนน้ีท าไมมนัรู้สึกวา่สนิทคุน้เคย มนัมี ของส่ิงน้ีมนัมีอยู ่ถา้ส่ิงน้ีมีอยู ่ เรา
เป็นนกัปฏิบติั เราเป็นนกัเหตุผล เราตอ้งหาเหตุผล แลว้เราพยายามท าของเรา ยกหวัใจเรา
อยา่ใหม้นัต ่าไปกว่าน้ี  

 เราบอกตั้งแต่ตอนเชา้ ชีวิตน้ียิง่ใหญ่นกั ความรู้สึกน้ียิง่ใหญ่นกั หวัใจน้ียิง่ใหญ่
นกั เราจะท าคุณงามความดีของเรา เรารักษาส่ิงน้ีเพื่อประโยชน์กบัเรา เอาตรงน้ีเป็น
ประโยชน์กบัเราเนาะ เป็นวิบากกรรม น่ีพดูถึงธรรมะ ธรรมโอสถ ธรรมโอสถจะรักษา
หวัใจ ธรรมโอสถจะมาคล่ีคลายปมในใจของเราไง แต่เราเกิดมาสภาพน้ีมนัเป็นวิบาก 
มนัเป็นผล ตอ้งยอมรับผลอนัน้ี ตอ้งยอมรับผลอนัน้ีแลว้แกไ้ข ถา้เราไม่ยอมรับผลอนัน้ี
คือเราไม่รู้จกัเหตุ เราแกไ้ขอะไรไม่ไดห้รอก ถา้เรายอมรับอนัน้ีว่ามนัเป็นเหตุ แลว้เรา
รักษาตรงน้ี รักษาหวัใจของเรา แต่สภาวะสภาพแบบน้ีตอ้งยอมรับ  

 น่ีมนัเป็นเหตุ แลว้เราแกไ้ขท่ีเหตุน้ี แกไ้ขท่ีเหตุน้ี ถา้แกไ้ขไดน้ะ พ่อแม่เป็นพระ
อรหนัตข์องเรา เราจะเป็นพระอรหันตใ์นใจของเรา แลว้จะรู้เขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ีหมดเลย
แลว้วางได ้เพราะพระอรหนัตว์างไดห้มด พระอรหนัตไ์ม่มีความลงัเลสงสัย พระอรหนัต์
รู้แจง้ รู้แจง้ท่ีมาท่ีไป ระหว่างเรากบัแม่ท่ีมาท่ีไปทั้งหมด แลว้วางไดห้มด อนันั้นจะเป็น
ประโยชน์กบัเราเนาะ ฉะนั้น ดูแลใจเรา ใจน้ีเป็นไดห้ลากหลาย ดูแลใหม้นัดีข้ึนอยา่ให้
มนัเลวลง เอวงั 


