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บางคืนนอนหลับไปรู ้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างมากดทับหรื อบังคับเรา
เหมือนผีอานะคะ บางทีก็บงั คับให้ร่างเราหมุนตามเข็มนาฬิกา จนเราแยกออกจากร่ าง
แล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องไปแล้ว ต้องทิ้งร่ างแล้ว แต่ก็มีเสี ยงบอกให้เราสวดมนต์ สวดคาถา
หลวงปู่ ทวดอยูต่ ลอด พอสวดเสร็ จแล้วอานาจที่เขาบังคับเราก็คลายออกแล้วเราก็ตื่นนะ
คะ เป็ นแบบนี้บ่อยๆ เหมือนกับว่าเราจะต้องไปๆ ประมาณนี้ค่ะ ปฏิบตั ิสวดมนต์แผ่
เมตตาทุกวันๆ ภาวนาพุทโธ พุทโธค่ะ แต่ยงั ไม่ได้เรื่ องอะไร ก็พยายามอยูค่ ่ะ
ตอบ : นี่พดู ถึงว่าถามมาแค่น้ ี พอถามมาแค่น้ ีใช่ไหม เวลาเราปฏิบตั ิ แนวทาง
ปฏิบตั ิมนั ต้องมีหลายแนวทาง พระเราเวลาบวชแล้ว เวลาธุดงค์ไปพระต้องมีนิสัย ต้อง
ขอนิสัย พระนี่ถา้ พ้น ๕ พรรษาคือบรรลุนิติภาวะ ต้องเป็ นผูฉ้ ลาดคือท่องปาติโมกข์ได้
ถ้าท่องปาติโมกข์ได้เหมือนนักกฎหมาย จบนิติศาสตร์ ตอ้ งรู ้กฎหมาย ท่องปาติโมกข์ได้
ปาติโมกข์คือรัฐธรรมนูญของพระ ถ้า ๕ พรรษาท่องปาติโมกข์ได้พน้ จากนิสยั เป็ นผูท้ ี่
ฉลาด แต่ผทู ้ ี่ไม่ฉลาด เห็นไหม ไม่รู้ถึงกฎหมาย คือไม่รู้ถึงธรรมวินยั คือทาผิดพลาดได้
พอทาผิดพลาดได้มนั จะเป็ นอาบัติได้
ฉะนั้น เวลาไปไหนเราต้องขอนิสัย ฉะนั้น เวลาไปขอนิสัย ไปที่ไหน ไปเจอพระ
ที่เป็ นครู บาอาจารย์ให้ดูกนั ๗ วัน ถ้าดู ๗ วันยอมรับกันได้ให้ขอนิสัย ถ้าไม่ขอนิสัยก็
ต้องเก็บของออกจากนั้นไป ภิกษุไปอยู่ที่ไหน ถ้าดูกนั ๗ วัน ราตรี วนั ที่ ๘ นั้นเป็ นอาบัติ
ปาจิตตีย ์ ต้องขอนิสัยๆ คาว่าขอนิสัย การประพฤติปฏิบตั ิมนั มีแตกต่างหลากหลาย ความ
แตกต่างหลากหลายแล้วนี่ เวลาพระเราจะแสวงหาครู บาอาจารย์ ถ้ายังไม่ลงใจกันท่านให้
เก็บของไป คืออย่าอยูด่ ว้ ยกัน
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นี่เราเอาอย่างนี้มาเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงจริ ตนิสัย ถ้าจริ ตนิสยั ของคนมันมีเข้มข้น
มันมีปานกลาง มันมีอ่อนแอ เวลาจิตอ่อนแอ แล้วสังคมเรามันอ่อนแอเพราะอะไร?
เพราะนี่ดูสิรากหญ้า สังคมคนทุกข์ คนจนเป็ น ๘๐ เปอร์ เซ็นต์ คนชั้นกลาง ๒๐
เปอร์ เซ็นต์ ไอ้คนชั้นส่ วนยอดมันมีไม่กี่เปอร์ เซ็นต์หรอก
นี่ก็เหมือนกัน คนที่ประพฤติปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิแล้วได้จริ ง ผูท้ ี่ขิปปาภิญญาปฏิบตั ิง่าย
รู ้ง่ายมันจะมีสักกี่คน แต่ไอ้พวกไนยสัตว์ ชนชั้นกลาง ชนชั้นกลางเราปฏิบตั ิยงั ต้องถูตอ้ ง
ไถ แล้วชนชั้นรากหญ้า รากหญ้ามีศรัทธาความเชื่อในศาสนาก็บุญแล้ว มีบุญหมายความ
ว่าอย่างไร? คาว่ามีศรัทธาจิตใจมันมีที่พ่ งึ นะ คนไม่มีศรัทธาเหมือนกับคนเร่ ร่อน คนไม่มี
บ้าน ดูคนไร้บา้ นมันนอนอยูข่ า้ งทางเพราะอะไร? เพราะมันไร้บา้ น มันไม่มีที่พ่ งึ อาศัย
คนที่มีบา้ นพัก มีที่ซุกหัวนอนก็ยงั เป็ นคนดี
นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อ จิตใจเราไม่เร่ ร่อน เพราะเรามีพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์เป็ นที่พ่ ึง แต่ถา้ เราไม่มีศรัทธาความเชื่อเลยนะ ตอนนี้วยั รุ่ นเขากาลัง
เห่ อ เป็ นผูท้ ี่ไม่นบั ถือศาสนาใดๆ เลย ไม่นบั ถือศาสนาใดๆ เลยจิตใจก็เร่ ร่อน นับถือ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ทุกศาสนาสอนให้เป็ นคนดี แต่ศาสนาที่สอนให้พน้ ทุกข์มนั มีแต่
ศาสนาพุทธนี้เท่านั้น ศาสนาพุทธไม่ให้เชื่อใดๆ ทั้งสิ้ น ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ให้เชื่อ
ใดๆ ทั้งสิ้ น ให้ประพฤติปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง
ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม จะไม่มีใครมามอบให้ ไม่มีใครมามอบคุณงาม
ความดีให้ ไม่มีใครจะมาคอยโอบอุม้ ไม่มีใครจะยกขึ้นสู่ความดีงามอันนั้นได้ เว้นไว้แต่
การประพฤติปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ งของเรา ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง
ของเรา นี่พุทธศาสนาเท่านั้นสอนให้พน้ จากทุกข์ ถ้าพุทธศาสนาสอนให้พน้ จากทุกข์
ศาสนาอื่นๆ สอน สอนทาคุณงามความดี คุณงามความดีก็ให้ผลเป็ นความดีไง คุณงาม
ความดีก็ไปเกิดบนสวรรค์ไง คุณงามความดีก็เป็ นผลของวัฏฏะไง นี่มนั เป็ นผลของวัฏฏะ
มันไม่ใช่ผลของวิวฏั ฏะ มันออกจากวัฏฏะนี้ไม่ได้
จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดมันมีพลังงาน มันมีกิเลส มันมีความไม่รู้ในใจ มันต้อง
ขับเคลื่อนไปแน่ นอน แล้วความรู ้สึกนี้มนั ทาลายไม่ได้ ความรู ้สึกนี่ใครจะทาลายมันให้
หมดสิ้ นไปไม่ได้ มันจะหมดสิ้ นไปได้ดว้ ยมรรค ด้วยผล มรรค ผลมันจะสารอก มันคาย
ของมันออก มันเป็ นธรรมธาตุ พอมันพ้นจากแรงดึงดูด พ้นจากต่างๆ ไปมันก็เป็ นธรรม
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ธาตุ มันเป็ นความจริ งอันนั้น เห็นไหม นี่ ถา้ พูดถึงว่าเวลาประพฤติปฏิบตั ิ พุทธศาสนา
เท่านั้นสอนให้พน้ จากทุกข์ ถ้าศาสนาอย่างอื่นสอนให้ทาคุณงามความดี ทุกศาสนาสอน
ให้คนดี ใช่ แต่ความดี ความดีก็เพื่อความดีไง ความดีก็เพื่อวัฏฏะไง ความดีก็เพื่อความ
หมุนเวียนไปไง แต่พุทธศาสนาสอนให้พน้ จากทุกข์
ฉะนั้น คนเราเวลาปฏิบตั ิมนั จะเข้าถึงปัญหา เพราะปัญหาบอกว่าเวลานอนหลับ
ไปแล้วรู ้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างมากดทับ แล้วบังคับเราเหมือนผีอา มันเป็ นอย่างนั้น
แหละ มันเป็ นอย่างนั้น เวลามันเป็ นอย่างนั้น นี่เหมือนเวลาจิตใจอ่อนแอไง จิตใจอ่อนแอ
จิตใจที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์ ยอมจานนกับเขา ดูสิเวลาเขาขอเขาบอกว่าไปขอขันธ์ ๕ ขอ
ทรงเจ้าเข้าผี เวลาไปขอความช่วยเหลือจากผี พุทธศาสนาไม่สอนอย่างนั้น พุทธศาสนา
สอนถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระธรรมสัจธรรม สัจธรรมทางโลกวิทยาศาสตร์ นี่สัจธรรมทางโลก สัจธรรม
ทางธรรมนี่พุทธศาสตร์ นี่พุทธศาสนาเข้ามาถึงในหัวใจ ถ้าไม่มีมรรค ไม่มีผล ไม่มีการ
กระทาผลเกิดขึ้นมาไม่ได้ แล้วถ้ามีมรรค มีผลมีอย่างไร? มันเป็ นความจริ งไง ถ้าเป็ น
ความจริ ง เห็นไหม สิ่ งที่ว่าถือผี ถือสางเป็ นแบบนั้น แล้วเวลาถือผี ถือสางนะ ครู บา
อาจารย์ของเรา ไอ้ผตี วั ร้ายคือจิตวิญญาณของเรานี่แหละ เพราะอะไร? เพราะถ้าจิตออก
จากร่ างไปมันก็เป็ นแบบนั้นแหละ
ฉะนั้น มันเป็ นแบบนั้นแล้ว ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแล้ว ไอ้ผเี รื อน ตัวเราเป็ นผีเรื อน
ไอ้นนั่ มันผีป่า ผีป่า เพราะจิตวิญญาณมี เราไม่ปฏิเสธเรื่ องจิตวิญญาณ ความรู ้สึกนี่มี แต่
ความรู ้สึก ความรู ้สึกใดก็เป็ นความรู ้สึกเขา ความรู ้สึกเรา เรามีพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เรามีที่พ่ งึ เราไม่ใช่คนเร่ ร่อน เรามีบา้ นมีเรื อน แล้วมีบา้ นมีเรื อนแล้วทาไมต้อง
ให้คนเข้ามากดทับล่ะ? นี่ถา้ เราตั้งใจของเรา เรามีสติเราตั้งใจของเรา ไอ้สิ่งที่ว่าผีมากด
ทับ ผีอานี่หมด เพราะเราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์นะ เวลาไปอยูใ่ นป่ าในเขา หลวงปู่ เจี๊ยะท่าน
อยูท่ ี่วดั เขาแก้ว แล้วเขาจะสร้างราชภัฏราไพพรรณี ตอนนั้นสมเด็จพระราไพพรรณี อยูท่ ี่
นัน่ แล้วเขากาลังจะสร้างวิทยาลัย แล้วพอรถแทรกเตอร์ เข้าไปมันมีหินก้อนใหญ่อยู่ เขา
จะปรับพื้นที่ รถแทรกเตอร์ เข้าไปนี่ดบั หมด จะสิ่ งใดก็ขนเอาก้อนหิ นนั้นทาตรงนั้น
ไม่ได้
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ฉะนั้น สมเด็จราไพพรรณี ทา่ นศรัทธาหลวงปู่ เจี๊ยะ ท่านก็มาปรึ กษาหลวงปู่ เจี๊ยะ
หลวงปู่ เจี๊ยะท่านไปเลย ท่านไปนะท่านเอาค้อน เอาขวาน เอานัน่ ไป ไปถึงท่านก็ทุบของ
ท่านเองเลย ทุบหิ นก้อนนั้น ก่อนจะทุบบอกว่าไป เราไปอยูว่ ดั กันนะ ตรงนั้นมันเป็ นพวก
เรี ยกรุ กขเทพ เราไปอยูว่ ดั กันนะ ที่นี่เขาจะสร้างความเจริ ญ เขาจะสร้างความเจริ ญ เขาจะ
สร้างตอนนั้นเป็ นวิทยาลัยครู แต่ตอนนี้ เป็ นราชภัฏ ราชภัฏราไพพรรณี ที่จนั ทบุรีนนั่ น่ะ
แล้ววัดเขาแก้วมันอยูต่ ิดที่นนั่ ท่านก็ไปทุบ พอทุบเสร็ จแล้ว ท่านทุบพอเป็ นพิธี เสร็ จแล้ว
ก็ให้แทรกเตอร์ เข้าไถ แทรกเตอร์ มนั ก็เข้าไถปรับพื้นที่จนเป็ นวิทยาลัยมาจนปัจจุบนั นี้
ท่านบอกว่าเสร็ จแล้วท่านก็กลับ ตอนนั้นท่านอยูท่ ี่วดั เขาแก้ว ท่านพักอยูใ่ น
โบสถ์ พอท่านมาพักปั๊บเริ่ มท่านจะนอนพักไง เห็นเป็ นรุ กขเทพ เห็นเป็ นเทวดาเข้ามากด
ทับท่านเลย เข้ามากดทับเลย เหมือนเรานอนอยู่ เหมือนคนเข้ามากดทับเลย ท่านพุทโธ
ท่านบอกกระเด็นพุทออกไปเลย นี่ไง เห็นไหม พุทโธกระเด็นออกไปเลย แล้วจนสาเร็ จ
มาจนเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี อยูท่ ี่เมืองจันทน์ แต่ก่อนหน้านั้นตอนสร้าง
เพราะตอนนั้นสมเด็จราไพพรรณี ท่านอยูท่ ี่นนั่ ท่านซื้ อที่ตรงนั้น แล้วท่านสร้างตรงนั้น
ให้เป็ นมหาวิทยาลัยขึ้นมา แต่พอทาขึ้นไปมันมี
นี่เราถึงบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่ องจิตวิญญาณ เราไม่เคยปฏิเสธว่าสิ่ งนั้นมี แต่
สิ่ งนั้นก็เป็ นของเขา ในเมื่อคนเราสร้างเวรสร้างกรรมมา ของใครก็ของเขา แต่เวลาเราจะ
ประพฤติปฏิบตั ิมนั เรื่ องของเรา แล้วทาไม เห็นไหม นี่เราจะบอกว่าจิตนี้มนั เป็ นได้
หลากหลาย จิตนี้สาคัญมาก แต่จิตที่อ่อนแอ จิตที่ไม่มีกาลังมันจะเป็ นสภาวะแบบนั้น
แล้วในสังคมปัจจุบนั นี้เข้าทรง ทรงผี เข้าเจ้าทรงผี
นี่มนั เรื่ องการประทับทรง มันเรื่ องของจิตวิญญาณมันทับซ้อน ถ้าทับซ้อนเพราะ
จิตคนอ่อนแอมันถึงได้ทบั ซ้อนได้ แล้วพอทับซ้อนได้คนเราก็ไปยอมรับจานน พวกนี้
พวกขาดจากไตรสรณคมน์ ถ้าเป็ นชาวพุทธเรามีศรัทธาความเชื่อในพุทธศาสนา เรา
มัน่ คงของเรา ผีบา้ นมันมัน่ คง จิตวิญญาณเราเข้มแข็ง มันจะมีอะไรมากดทับ แต่เวลาไม่
กดทับ มันไม่กดทับแล้วมันก็แบบว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วย มันเป็ นได้หลากหลาย มันเป็ น
ทั้งนั้นแหละ ถ้าจิตเราอ่อนแอ ถ้าจิตเราเข้มแข็งเราต่อสู ้กบั วิกฤติต่างๆ ในชีวิตของเรา ทุก
คนเกิดมาต้องมีวิกฤติในชีวิตทั้งนั้นแหละ มันมีสูงมีต่า เราอยูต่ รงนี้มนั ก็จบ จิตวิญญาณ
มันมี
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ฉะนั้น เรื่ องผีอาๆ เวลาผีอามันผีอาเด็กๆ จิตอ่อนแอ พวกนี้พวกเด็กๆ มันก็เป็ นไป
ตามโลกไง ดูสิสมัยที่ว่ากองทัพธรรมๆ ภาคอีสานทั้งภาคเขาถือผี หลวงปู่ สิ งห์ หลวงปู่
มัน่ ให้หลวงปู่ สิ งห์เป็ นหัวหน้า นี่ปราบผีๆ ให้เขาละ ให้เขาละวางที่เขาเชื่อถือ แล้วให้เขา
มาถือไตรสรณคมน์ แล้วให้เขาขอ ให้เขาขอศีล แล้วให้เขาทามาหากินของเขาด้วยความ
สะดวกสบายของเขา นี่ฟ้ื นฟูมาทางภาคอีสานทั้งภาคเลย ในปัจจุบนั นี้ครู บาอาจารย์ไม่
เข้มแข็งมันก็แถกันอีกแล้ว เพราะอะไร? เพราะความรู ้สึกนึกคิด สังคมไง สังคมถ้าสังคม
ที่มนั รักสามัคคี สังคมก็สูงส่ ง สังคมไหนอ่อนแอ สังคมแตกแยก สังคมไม่ค่อยดูแลกัน
มันก็เป็ นอย่างนั้น นี่มนั เป็ นคราวๆ นี้พดู ถึงปัญหาสังคม แล้วก็ยอ้ นกลับมา กลับมาถึง
คาถามไง
ถาม : เวลานอนกลางคืนมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างมากดทับ แล้วบังคับเรา
เหมือนผีอา บางทีก็บงั คับให้ร่างนี้หมุนตามเข็มนาฬิกา จนร่ างเราแยกออกจากกายนี้ไป
ตอบ : มันมี พระนี่เวลาภาวนาแล้วเป็ นมาหาเราเราบอกว่าให้ร้ ังไว้ ให้กาหนด
พุทโธไว้ไม่ให้จิตนี้ออกจากร่ าง จิตนี้อยูใ่ นร่ าง แม้แต่เวลาหลวงตาท่านสอนแม่ชีแก้ว
ขณะส่ งออก เขาเรี ยกส่ งออก ส่ งออกไปรู ้ ส่ งความรู ้สึกเราออกไป ออกไปเห็นนู่นเห็นนี่
ท่านบอกว่าให้ออกบ้าง ไม่ให้ออกบ้าง ได้ไหม? ไม่ได้ ไม่ได้ก็ไม่ให้ออกเลย ไม่ให้ออก
คือให้จิตอยูก่ บั เราไง ถ้าจิตมันสงบ จิตมีพลังงานไง ถ้าจิตมีพลังงาน ถ้าจิตเป็ น
สัมมาสมาธิแล้วยกขึ้นวิปัสสนาไง ถ้าวิปัสสนาไปมันก็เป็ นมรรคไง นี่ถา้ จิตส่ งออกๆ ก็
ฤๅษีชีไพรไง ฤๅษีชีไพรก็อภิญญาไง อภิญญามันแก้กิเลสไม่ได้ พลังงานมันแก้กิเลส
ไม่ได้ ปัญญาเท่านั้นแก้กิเลสได้ ปัญญานั้นต้องมีสัมมาสมาธิ
นี่ไงถ้ามันเข้มแข็งมันต้องเข้มแข็งอย่างนี้ แต่ถา้ มันเป็ นอย่างที่เราเป็ น ถ้าคนเป็ น
เป็ นก็มีสติ คนเป็ นนี่จริ ตนิสัย คืออานาจวาสนา ถ้าอานาจวาสนาเรามีเวรมีกรรมมาอย่าง
นั้น เวลาจิตมันจะเป็ นอะไรไปเราตั้งสติไว้ เรายกหลวงปู่ เจี๊ยะขึ้นมาให้เห็นชัดๆ เลย พุท
โธนี่กระเด็นออกไปเลย ถ้าเรามัน่ คง เรามัน่ คง แล้วนี่เวลาครู บาอาจารย์ท่านเที่ยวอยู่ใน
ป่ าในเขาท่านเจอเรื่ องอย่างนี้เยอะแยะ ท่านเจอเรื่ องอย่างนี้เยอะแยะเพราะอะไร? เพราะ
ในสังคมเราก็มีคนดี คนชัว่ ใช่ไหม ในสังคมของจิตวิญญาณเขาก็มีคนดี คนชัว่ ใช่ไหม? นี่
ถ้าจิตวิญญาณที่ดีเขาส่ งเสริ มนะ เห็นพระมา โอ้โฮ เขาปลื้มใจ
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หลวงปู่ ชอบไปอยูท่ เี่ พชรบูรณ์ เวลาสวดมนต์นะ นโม ตสฺ ส ภควโต ท่านก็สวด
มนต์ปกติทาวัตรเย็น ทาวัตรเช้าท่านทาวัตรของท่าน แล้วท่านภาวนา เวลาท่านจะย้ายจาก
ที่นนั่ ไปเทวดามา เห็นไหม เทวดามานิมนต์เลยบอกว่าอยากให้ครู บาอาจารย์อยูท่ ี่นี่ ทาไม
ล่ะ? เพราะเวลาครู บาอาจารย์มาอยูท่ ี่นี่ เวลาครู บาอาจารย์สวดมนต์ อูฮ้ ู มันชื่นบาน มัน
ร่ มเย็นไปหมด ท่านก็รับฟังไว้ แต่สุดท้ายแล้วท่านก็ตอ้ งธุดงค์ไป ท่านบอกว่าเวลาท่าน
เล่าให้หลวงตาฟัง หลวงตาก็มาเขียนอยูใ่ นประวัติ ก็บอกว่าเราอยูใ่ นป่ าคนเดียวใช่ไหม
ในป่ ามันสงัดมากนะ เราท่องเบาๆ เราท่องเบาๆ นโม ตสฺ ส ภควโต ก็เราสวดมนต์คน
เดียวไง อู๋ย เขาได้ยนิ ไปหมดเลย มันกังวานไปทัว่
นี่สิ่งนี้มนั มี มันมีอยู่ เราไม่ปฏิเสธเรื่ องของวัฏฏะ กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ เรื่ องจิต
วิญญาณไม่ปฏิเสธ แต่ แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เวลาสัจธรรมๆ สัจจะคือความจริ ง นัน่ คือความจริ งของเขา นี่คือความจริ งของ
เรา แล้วความจริ งของเราความจริ งแบบสมมุติ ความจริ งแบบวิมุตติ นี่ความจริ ง เห็นไหม
ความจริ งที่มนั มีปัญญาขึ้นมาเราทาตรงนี้ไง ฉะนั้น เราทาตรงนี้ ถ้ามันเป็ นอย่างที่ว่ามัน
จะออกจากร่ าง รั้งไว้ได้ มีครู บาอาจารย์ท่านรั้งไว้ ตั้งสติไว้ ตั้งสติไว้ นี่ถา้ มันเคยออก เรา
จะไม่ออก เราจะไม่ออกเราก็กระชับมากขึ้น เวลาสติเราพร้อมเราไม่ให้ออก ไม่ให้ออก
เห็นไหม ไม่ให้ออกมันทาได้
นี่ก็เหมือนกัน ถ้าพุทโธเราตั้งสติไว้ อย่างที่วา่ มันจะมีอะไรมาทาลาย มากดทับ
อะไรนี่ เดี๋ยวมันจะหายไป ถ้าเรามีสติปัญญาแก้พวกนี้มนั จะหายนะ แต่ถา้ เราคิดว่าสิ่ งนี้
มันเป็ นวิบากของเรา เราต้องยอมรับนะมันก็จะทุกข์อยูอ่ ย่างนี้ตลอดไป แล้วถ้าภาวนาไป
นะ ถ้ามีสิ่งใดที่เข้ามาสอดแทรก เวลาจิตออกจากร่ างไป โอ๋ ย มันเป็ นผูว้ ิเศษมันจะอะไร
จิตออกจากร่ างไปมันจะตายอยูแ่ ล้ว มันจะมีวิเศษมาจากไหน เวลาเขาจะเอาออก เขาเอา
กิเลสออก เขาไม่ได้เอาจิตออก กิเลสของเรา ไอ้ความหลงผิดของเรา ไอ้ความเห็นผิดเขา
จะเอานี้ออก เขาเอากิเลสตัณหาความทะยานอยากออกจากใจ เขาไม่ได้เอาใจออกจากร่ าง
มันคนละเรื่ อง แต่ แต่ความเข้าใจของคน วุฒิภาวะมันอ่อนแอมันก็คิดของมันไปร้อยแปด
นัน่ แหละ
นี้เราค่อยๆ ทาของเรา ทาของเรานะ เราตั้งสติของเรา กาหนดพุทโธของเรา ทา
ความสงบของใจเราเข้ามา จิตดวงใดก็แล้วแต่ถา้ มีอุปสรรคนะเรายังไม่ตอ้ งวิปัสสนา เรา
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ยังไม่ตอ้ งทางาน เราต้องกลับมาฟื้ นฟูให้จิตของเราเข้มแข็งก่อน คือทาสมาธิให้สงบก่อน
ทาใจให้มนั่ คงก่อน ถ้ามันมีอุปสรรคปั๊บ การแก้ไขคือทาความปกติของใจ คือพยายามทา
ให้ใจของเรากลับมาเป็ นปกติ พยายามทาใจของเราไม่ให้แฉลบออกไป การแก้แก้ตรงนี้
ไม่ใช่ว่าพอเรามีปัญหาปั๊บเราก็จะแก้เลยให้เป็ นพระอรหันต์ไปเลย มันก็เลยสวมรอยไง
เออ ถ้าไปทางนี้มนั ก็เป็ นทางตกฟากใดฟากหนึ่งใช่ไหม ทางนี้ก็ตกฟากไปอีกฟากหนึ่ง
ฉะนั้น วิธีแก้ ถ้าใครมีอุปสรรควิธีแก้ กลับมาที่สงบ กลับมาฟื้ นฟูตวั เรา กลับมาที่
พุทโธ กลับมาที่ใจ แก้ตรงนี้ให้จบ พอจบไปแล้วไอ้ที่ว่าหมุน ไอ้ที่บงั คับตัวเองมันจะไม่
มี พอไม่มีแล้ว ถ้าจิตสงบแล้วเราค่อยราพึงน้อมไปที่กาย น้อมไปที่เวทนา น้อมไปที่จิต
น้อมไปที่ธรรม นั้นจะยกขึ้นสู่ วิปัสสนา
จิตมันเป็ นได้หลากหลายทั้งนั้นแหละ แล้วมันเป็ นที่วุฒิภาวะ มันเป็ นที่อานาจ
วาสนาของคน มันเป็ นที่ว่าเรามีครู บาอาจารย์ที่ดีหรื อเปล่า ถ้าครู บาอาจารย์ที่ดีท่านมี
หลักเกณฑ์ของท่าน ท่านจะพาเราเข้าสู่ สัจธรรม ถ้ามีครู บาอาจารย์ที่ชอบอย่างนี้ ครู บา
อาจารย์ที่ท่านก็ติดของท่านอยูแ่ ล้ว ท่านสอนวิธีน้ ี แล้วเราภาวนาไปเชื่อฟัง ดูสิพระเราไป
อยูท่ ไี่ หนต้องขอนิสัย เราไปเจอครู บาอาจารย์ที่ดีท่านจะการาบ การาบกิเลสของเรา เรา
ไม่ชอบ ถ้าไปเจอครู บาอาจารย์ที่ท่านชอบอยูแ่ ล้ว พอเรามาชอบตรงกัน นี่ส่งเสริ มกิเลส
ระหว่างกันมันก็ชอบ
นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราเจอครู บาอาจารย์ที่ดี ครู บาอาจารย์ที่ดีบอกว่าสิ่ งทีเ่ ป็ นมันมี
ไหม มี มีเฉพาะจิตที่เป็ นนะ จิตที่อ่อนแอ จิตที่เขามีกาลังขึ้นมาไม่ได้ แล้วจิตที่เขาภาวนา
รู ้แล้วเขาเข้าใจหมด มันแบบว่าจิตเป็ นได้หลากหลายนัก เวลาผูป้ ฏิบตั ิใหม่มนั ก็อย่างนี้
ล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่ตน้ แต่คนมันเป็ นไปได้แล้วมันก็จบไป จะว่าจิตนี้มนั เป็ นไปได้
ไหม? เป็ นไปได้ เป็ นไปได้ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ ทุกคน ไม่ใช่ มันเป็ นแต่คนที่ติดหรื อไม่ติด ถ้า
ติดมันก็เป็ นแบบนั้นแหละ ฉะนั้น เราทาของเราเพื่อประโยชน์ของเรา จิตนี้เป็ นได้
หลากหลาย แต่เราทาให้มนั ดีข้ ึน ทาให้พฒั นาขึ้น เพราะจิตของเรา จิตเป็ นเรา นี่สมบัติ
ของเรา จบ
ถาม : ข้อ ๑๗๐๐. เรื่ อง "ปัญหาของผม" (เขาถามว่าปัญหาของผม)
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กราบนมัสการหลวงพ่อ ผมมีปัญหาเรื่ องจิตใจอยากจะถามหลวงพ่อ ผมเป็ นคน
ต่างจังหวัด เข้ามาเรี ยนกรุ งเทพฯ ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ เรี ยนจนจบกลับบ้านค้าขายที่บา้ น มี
รายได้มากมาย แต่ผมกลับไม่มีความสุ ข ผมมักปัญหากระทบกระทัง่ กับแม่มาตลอดเป็ น
ระยะเวลา ๑๐ กว่าปี ไม่รู้ว่าเป็ นเพราะผมจิตใจไม่ดี หรื อเป็ นเพราะความห่ างเหิ นในวัย
เด็ก ผมกล้ายอมรับว่าบางครั้งผมมีความรู ้สึกเกลียดชังแม่มาก ผมได้รู้ได้ฟังธรรมะครู บา
อาจารย์มามากมาย รู ้มาก แต่ถึงเวลาจริ งๆ กลับทาอะไรไม่ได้เลย เวลานัง่ สมาธิจิตฟุ้ ง
เหมือนควันไฟ ทุกข์มาก ผมชอบสวดมนต์ ถ้าช่วงไหนไม่ค่อยได้สวดจะเครี ยด ขอความ
กรุ ณาหลวงพ่อช่วยอธิบายคาสั่งสอนด้วยครับ
อันนี้พดู ถึง นี่ผมเป็ นคนต่างจังหวัด เข้ามาเรี ยนกรุ งเทพฯ ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ เรี ยนจบ
ผมกลับไปค้าขายมีรายได้มากมาย นี้แสดงว่าในทางโลกมองว่าประสบความสาเร็ จ แต่
ผมมีความทุกข์มาก ผมมีความทุกข์มาก นี่มนั กระทบกระทัง่ ไง มีความทุกข์มาก มีความ
ทุกข์มาก มีความทุกข์มากระหว่างเรากับแม่ ถ้าเรื่ องพ่อแม่นะ พ่อแม่นี่ผลของกรรม
วิบากกรรม ถ้าผลของวิบากกรรมนะ ถ้าพ่อแม่ พ่อแม่นิสัยอย่างใดก็แล้วแต่ พ่อแม่กค็ ือ
พ่อแม่ ทีน้ ีพ่อแม่อยากให้ลูกได้สมความปรารถนาของแม่ แม่ก็มีทุกข์มากเหมือนกัน
เพราะแม่ตอ้ งการอย่างหนึ่ง แต่ลูกไม่ได้อย่างแม่ แม่ก็ทุกข์
นี่เขาบอกว่าเขาทุกข์มากๆ
แต่ในทางกลับกันเราก็กล้าพูดได้วา่ แม่กท็ ุกข์มาก
เหมือนกัน ถ้าแม่ไม่ทุกข์มากมันไม่มีการกระทบกันขนาดนี้ แม่ก็ทุกข์นะ เราก็ทุกข์ขนาด
นี้ใช่ไหม นี่เราทุกข์มากเพราะอะไร? เพราะแม่ของเรา เพราะผมฟังเทศน์ครู บาอาจารย์มา
มากมาย เรามัน่ ใจว่าครู บาอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่ไม่บอกว่าให้มองแม่ในแง่ลบ ไม่มี
ครู บาอาจารย์องค์ไหนหรอกที่บอกให้ดูพ่อแม่เราเป็ นแง่ลบ ไม่มี ฉะนั้น เวลาฟังเทศน์
ขึ้นมา เราฟังเทศน์มามากมายเลยว่าสิ่ งนี้พ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของลูก มีบุญคุณกับเรา
ให้ชีวิตเรามา ชีวิตเราเขาเป็ นเจ้าของชีวิตเราเลยล่ะ เขาเป็ นเจ้าของชีวิตเราเลยล่ะ แต่เวลา
ทาสิ่ งใดไปแล้วมันมีความขัดแย้ง เราจะมีความทุกข์มาก มุมกลับกันไม่ได้ดงั่ ใจพ่อแม่
พ่อแม่ก็มีความทุกข์มาก
ฉะนั้น สิ่ งที่เวลาหลวงตาท่านสอนนะ ท่านสอนไว้มากเลยบอกว่า แม้แต่พอ่ แม่
เราผิด คาว่าพ่อแม่ผดิ คือไม่อยูใ่ นทานองครองธรรม เราก็ไม่ควรจะโต้แย้ง ถึงพ่อแม่เรา
ผิด ผิดเพราะว่าจริ ตนิสัยเป็ นแบบนั้น ถ้าจริ ตนิสัยเป็ นแบบนั้น นัน่ คือเวรคือกรรมของ
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ท่าน นี่ถา้ เวรกรรมของท่านมันมีความเห็นอย่างนั้น มีความเห็นอย่างนั้นเพราะจริ ตนิสัย
ท่านสร้างมาอย่างนั้น ท่านมีทศั นคติแบบนั้น แต่เราเกิดมาเป็ นลูก เราเกิดเป็ นลูกเป็ น
อภิชาตบุตร คาว่าอภิชาตบุตร บุตรอยูใ่ นศีล ในธรรมไง บุตรอยูใ่ นศีล ในธรรม บุตรอยู่
ในกรอบของคุณงามความดี แต่มนั ไม่สมเจตนาของท่านมันก็ขดั แย้ง
คาว่าอภิชาตบุตร บุตรดีกว่าพ่อแม่ บุตรดีกว่าพ่อแม่ แต่ดีกว่าทาไมมันทุกข์ล่ะ?
ดีกว่าทาไมมันทุกข์ แล้วพ่อแม่ไม่ได้ดงั่ ใจ พ่อแม่ก็ทุกข์ ถ้าพ่อแม่ก็ทุกข์นะ ฉะนั้น เรา
ต้องคิดตรงนี้ไง เราต้องคิดกลับว่าท่านเป็ นพระอรหันต์ของเรา ท่านให้ชีวิตเรามา นี่ชีวิต
ที่ทุกข์ๆ อยูน่ ี่แหละ ชีวิตที่เจ็บช้ าอยูน่ ี่ ชีวิตนี้ก็ได้มาจากท่านนี่แหละ ชีวิตที่เจ็บช้ าได้มา
จากท่าน นี้ความเจ็บช้ านี้เราใช้ธรรมโอสถรักษา ให้ธรรมโอสถรักษา ถ้ารักษาแล้วนะ ถ้า
คนมีสติปัญญานะมันจะคิดได้เลย มันจะคิดได้ เห็นไหม ทุกข์เป็ นอริ ยสัจ ทุกข์เป็ นความ
จริ ง ทุกข์ไหม? ทุกข์ เป็ นสัจจะไหม? เป็ น แล้วมันเกิดจากอะไรล่ะ? เกิดจากอะไร? ใน
เมื่อพ่อแม่เป็ นพระอรหันต์
เราถึงบอกบ่อยมากว่าเวลาเราไปกราบไหว้ครู บาอาจารย์ของเรา
ถ้าเป็ นพระ
อรหันต์ท่านเป็ นพระอรหันต์โดยการชาระล้างกิเลส ถ้าการชาระล้างกิเลส ท่านไม่มีกิเลส
คือไม่มีมารยา เราอยูก่ บั หลวงปู่ เจี๊ยะ เราอยูก่ บั หลวงตามา เราอยูก่ บั พระอรหันต์มา เรา
ชอบอยูก่ บั พระอรหันต์ แต่ถา้ ไปอยูก่ บั คนที่มีกิเลสนะมันมีมารยาสาไถย มีมารยาสาไถย
มีเล่ห์มีเหลี่ยม มีช้ นั มีเชิง เราไปอยูพ่ ระอย่างนั้นนะเราอยูไ่ ม่ได้ ถ้าจะอยูน่ ะ ถ้าจะอย่าง
นั้นขออยูค่ นเดียว ไปอยูป่ ่ าอยูเ่ ขาของเขา เอาหัวซุ กป่ าดีกว่า แต่เวลาอยูก่ บั ครู บาอาจารย์
นะท่านจะเอ็ด อยูก่ บั หลวงปู่ เจี๊ยะ อยูก่ บั หลวงตาเอ็ดแน่นอน
ท่านจะเอ็ด ท่านจะว่านะ ท่านเอ็ดเพื่อความดี มันไม่ใช่เอ็ดเพราะว่าไม่ชอบหน้า
ไม่ถูกใจ ไม่ใช่ ท่านเอ็ดเพื่อประโยชน์ เพื่อคุณงามความดี ถึงท่านจะเอ็ดมันเหมือนกับ
ที่ว่าชี้ขุมทรัพย์ เหมือนกับธรรมโอสถ ถึงท่านจะเอ็ด ท่านจะว่านะ ยิง่ เอ็ดยิม้ แย้มแจ่มใส
คือมันไม่มีมารยา ถ้าจะว่าเอ็ดก็เอ็ดแบบบริ สุทธิ์ แต่ถา้ มีมารยาเราไม่อยูด่ ว้ ย นี้คือพระ
อรหันต์โดยวินยั โดยธรรมวินยั ถ้าพระอรหันต์อย่างนั้นมันก็จะแบบว่าอย่างน้อยเราก็
เห็นได้ เราก็พิสูจน์ได้ มันทาให้อบอุ่น
แต่ถา้ พ่อแม่พระอรหันต์ของลูก ใช่เป็ นพระอรหันต์คือให้ชีวิตเรามา ท่าน
เปรี ยบเทียบไงให้เรามา แต่พ่อแม่เป็ นมิจฉาทิฏฐิก็เยอะแยะไป ถ้าพ่อแม่เป็ นสัมมาทิฏฐิ
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เราทาคุณงามความดีมนั ก็เห็นดีเห็นงามตามกันไป ถ้าพ่อแม่เป็ นมิจฉาทิฏฐิ พ่อแม่มี
ความเห็นผิด แล้วถ้าเป็ นพ่อแม่ พ่อแม่ตอ้ งการอย่างเดียวต้องการให้ลูกยอมรับ ถ้าให้ลูก
ยอมรับนะเราก็เข้าไปเอาน้ าเย็นเข้าลูบ เอาน้ าเย็นเข้าลูบ เห็นไหม พูดดีๆ ท่านต้องการสิ่ ง
ใดให้ทุกอย่างๆ พอให้ทุกอย่าง พูดกันดีๆ นะ พอหันหน้ามาคุยกันนะต่างคนต่างร้องไห้
ต่างคนต่างร้องไห้
ไม่มีอะไรหรอก ทิฐิจะเอาชนะกัน ต้องการให้ลูกดูแล ไอ้ลูกก็รักแม่อยากจะดูแล
แต่แม่เอาแต่ใจ คือถ้าเราวินิจฉัยด้วยวิทยาศาสตร์ มนั ไม่คมุ ้ ค่าทางเศรษฐกิจ ไม่คุม้ ค่า
อยากให้แม่ทาอย่างนั้น แต่แม่ก็รู้ แต่แม่ตอ้ งการให้หนั มามอง พ่อแม่ไม่ได้มองที่เงินทอง
พ่อแม่ไม่ได้มองที่ยศถาบรรดาศักดิ์ พ่อแม่มองที่ว่าลูกรักเราหรื อเปล่า นี่มนั ตรงข้ามเลย
ไอ้ลูกก็เสี ยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก ไอ้แม่ก็เสี ยใจว่าลูกไม่รัก พอคาว่าไม่รักปั๊บนะมันแถออก
แล้ว
เรื่ องที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ หัวใจก็อยูต่ รงนี้ ตรงที่ตอ้ งการให้ยอมรับ แล้ว
พอออกไปก็เป็ นประเด็น พอเป็ นประเด็นเราก็ไปดูที่ประเด็นนั้น แต่ความจริ งก็อยูแ่ ค่น้ ี
อยูท่ ี่เราพูดดีๆ แล้วพูดดีดว้ ยเหตุดว้ ยผล บอกเลยว่ารักสุ ดหัวใจ แต่ แต่ทานี่เพราะเห็นว่า
มันเป็ นประโยชน์อย่างนั้น มันเป็ นอย่างนั้น แล้วถ้าคุยกันดีๆ ไม่กี่รอบนะมันก็จะจบ ถ้า
ไม่กี่รอบ คือคุยครั้งแรกไม่ยอมหรอก เพราะพอคุยครั้งแรก กูอาบน้ าร้อนก่อนมึง ไม่มีฟัง
หรอก ไปคุยครั้งแรก กูอาบน้ าร้อนก่อนมึง ทิฐิมนั ยังมีอยู่ ทิฐิยงั ตัวอ้วนๆ ไง ก็พดู บ่อยๆ
ใช้น้ าเย็นเข้าลูบบ่อยๆ เดี๋ยวไอ้น้ าร้อนมันจะกลายเป็ นน้ าอุ่น แล้วจะกลายเป็ นน้ าเย็น
ค่อยๆ คุยกัน เพราะมันไม่มีพอ่ แม่คนไหนไม่รักลูก แล้วก็ไม่มีลกู คนไหนไม่รัก
พ่อแม่ แต่ แต่ดว้ ยวิบากกรรมมันเป็ นอย่างนี้ แล้วเราพยายามทานะ เพราะว่าเขาคิด เขา
วินิจฉัยว่า หรื อว่าเป็ นเพราะว่าเขาห่างบ้านมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ แล้วพอศึกษาจบแล้ว
กลับไปทาการบ้าน นี่เขาวินิจฉัยด้วยจิตวิทยาไงว่าเราเคยห่างกันมาพักหนึ่งใช่ไหม แล้ว
เราค่อยกลับมาบ้าน นี้เป็ นประเด็นหรื อเปล่า ไอ้นี่เราก็เห็นด้วย ถ้าเป็ นประเด็นมันก็เป็ น
ประเด็นได้ท้ งั นั้นแหละ แต่จริ งๆแล้วมันก็เป็ นความยอมรับในใจทั้งนั้นแหละ พ่อแม่ก็
อยากรัก พ่อแม่ก็รักลูกทั้งนั้นแหละ แล้วลูกก็รักพ่อแม่ท้งั นั้นแหละ แต่ดว้ ยความไม่
เข้าใจกัน
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ถ้าด้วยความไม่เข้าใจนี่อนั หนึ่งนะ แต่ถา้ เราบอกว่าถ้าเป็ นวิบากกรรม ถ้าเป็ น
วิบากกรรมอันนี้เราต้องยกให้กรรม ถ้ายกให้กรรมเสร็ จแล้วนะเราก็ทาความดีของเราไป
ถ้าเป็ นวิบากกรรม พูดอย่างใดก็ไม่ค่อยเข้าใจ นี่ถา้ เป็ นวิบากกรรมนะ วิบากกรรม เห็น
ไหม วิบากกรรมทาให้เจ็บช้ าน้ าใจกัน เวลาลูก ลูกนี่พ่อแม่ปรารถนาดีมาก ลูกก็คิดไป
ตามประสาลูก แล้วผลที่ได้มามีแต่ความเจ็บช้ าน้ าใจ ความเจ็บช้ าน้ าใจนี่คือกรรม เพราะ
เราเคยทาสิ่ งใดมา แต่ถา้ เราอโหสิ กรรม เราอโหสิ กรรมต่อกัน
นี่ถึงว่าพ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของลูก
ถ้าท่านทาสิ่ งใดที่กระทบกระเทือนเรา
ปล่อยวาง เรายกให้ ถือว่ายกให้ ยกให้พ่อแม่ พ่อแม่จะอย่างไรยกให้ แล้วเราทาความดี
ของเราไป เพราะไอ้ความดีมนั จะเป็ นกรรมต่อเนื่องไป กรรมต่อเนื่ องไปคือกรรมต่อไป
ข้างหน้า ข้างหน้าถึงกรรมปัจจุบนั นี้เราเกิดมาพบกันอย่างนี้เราก็พยายามทาให้มนั สิ้ นสุ ด
กันไป แล้วถ้าไปข้างหน้า เห็นไหม ไปข้างหน้าต่อไปเราจะไปอีกนะ เราทาสิ่ งใดจะได้
อย่างนั้น ถ้าเราทากับพ่อแม่สิ่งใด โทษนะ เราจะมีครอบครัวนะ เราจะมีลกู มีเต้านะ แล้ว
ถ้าลูกเต้าทากับเราแบบที่เราทากับพ่อแม่ มันจะรู ้เลยว่า เออ กงกรรมกงเกวียนเนาะ เรา
เคยทากับพ่อแม่ไว้อย่างไร เราก็จะได้อย่างนั้นเนาะ
ฉะนั้น ถ้าเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเราทาความดีไป เราทาความดีไป เราทาแต่คุณงาม
ความดี กงกรรมกงเกวียน เรายกให้ เราทาให้ แล้วเวลาทาคุณงามความดีของเรา จิตมัน
เป็ นได้หลากหลาย จิตนี้เปลี่ยนแปลงได้ เห็นไหม เวลามันเลวทราม มนุสสเดรัจฉาโน
มนุษย์เป็ นสัตว์เดรัจฉานมันทาลายล้างไปทั้งนั้นแหละ มนุสสเปโตมนุษย์ที่เป็ นเปรต จิต
มันเป็ นได้หลากหลายนัก มนุษย์คนเดียวนี่แหละ มนุสสเทโว เป็ นมนุษย์นี่แหละแต่จิตใจ
เป็ นเทวดา จิตใจนี้สุดยอด มนุษย์คนเดียวนี่แหละมันเป็ นได้หลากหลายนัก ฉะนั้น กิเลส
มันเป็ นได้หลากหลายนัก จิตนี้เป็ นได้หลากหลายนักเราก็พิจารณาตรงนี้ไง
ฉะนั้น เราชอบใจตรงที่ว่า
ถาม : ผมได้รู้ ได้ฟังธรรมะจากครู บาอาจารย์มามาก รู ้มาก ถึงเวลาจริ งๆ กลับ
ทาสิ่ งใดไม่ได้เลย
ตอบ : คาว่ารู ้มาก ฟังมามาก เห็นไหม มันมีวคั ซี นไง มีภมู ิคุม้ กันไง ถ้าไม่ได้รู้
ได้ฟัง ไม่มีที่ยดึ ที่เหนี่ยวเลยนะ เวลากระทบจริ งๆ มันแสดงออกไปนะ แต่น้ ีเรารู ้มาก เรา
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ได้ฟังครู บาอาจารย์มามาก มันมีวคั ซี น มันมีธรรมะ มันมีที่เกาะเกี่ยว ฉะนั้น พอธรรมะ
มันเหนี่ยวรั้งใจไว้มนั ถึงบอก เราก็รู้อยูแ่ ล้วว่าพ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของลูก ต้องยกให้
จริ งๆ นะ พุทธศาสนาสอนอย่างนี้ พุทธศาสนาสอนถึงกตัญญูกตเวที เครื่ องหมายของคน
ดี คนที่มีบุญมีคุณกับเรา เราต้องระลึกถึงคุณของท่าน เราระลึกถึงคุณของท่าน เพียงแต่
เวรกรรมของเราถ้ามาเกิด จะบอกว่าเป็ นเวรเป็ นกรรมของเรามาเกิดอยูท่ ่ามกลางกองนรก
อยูน่ ี่ ถึงมันจะเป็ นนรกก็ตอ้ งแก้ไข ถึงมันจะเป็ นนรกก็ตอ้ งพยายามแก้ไขของเราไป มัน
เป็ นนรก
ดูประวัติครู บาอาจารย์ในสมัยพุทธกาล เห็นไหม เกิดมาโดยที่ว่าพ่อแม่ไม่ให้บวช
เกิดมาเป็ นลูกเศรษฐีก็มี เกิดมาเป็ นลูกทุคตะเข็ญใจก็มี เกิดมานี่หลากหลายนักเลย แต่อยู่
ที่เวรแต่กรรม แต่เวลาถ้ามีศรัทธา มีความเชื่อนะ เวลาไปบวชกับองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ท้ งั นั้นเลย พระอรหันต์มีการเกิดที่หลากหลายนัก พระ
อรหันต์มีที่มาหลากหลายนัก
นี่ก็เหมือนกัน จิตใจของเรามันมาแล้ว เราอยูใ่ นท่ามกลางอย่างนี้ เพราะเป็ นวิบาก
กรรม เป็ นผลแล้ว คือการเกิดถึงได้เห็นมันเป็ นผลแล้ว แต่น้ ีที่ว่าเด็กจากบ้านไปตั้งแต่ ๑๐
ขวบ นัน่ ล่ะมันก็เป็ นเหตุเป็ นผลทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเหตุเป็ นผลทางสังคมให้เราเห็นว่า
มันมีที่มาที่ไปไง แต่มนั ก็มีความเห็นเป็ นไปทางเวรทางกรรมเหมือนกัน มันเป็ นวิบาก
กรรมเหมือนกัน เราแก้ไขตรงนั้น ทีน้ ีสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาเขาจะแก้ไขอย่างไร
แก้ไขได้ก็แก้ไข แก้ไขไง แล้วแก้ไขไม่ได้เราก็ตอ้ งแก้ไขที่ใจเรา ยอมรับสภาพแบบนี้
ทางสังคมเขาบอกเลย แม่มีคนเดียว พ่อแม่มีคนเดียว เรามีพ่อมีแม่คนเดียวนะ แต่
ถ้าเพื่อนเรายังหาได้ คู่ครองยังหาที่อื่นก็ได้ แต่พ่อแม่มีคนเดียว อันนี้เขาเตือนสติกนั ไง
แต่ถา้ ทางธรรมๆ พ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของลูก อย่างไรก็แล้วแต่เราต้องทาคุณงามความ
ดีกบั ท่าน ว่าอย่างนั้นเลย ถึงจะอย่างไร ถึงจะเกลียดชังก็ตอ้ งทาคุณงามความดี เขาบอกว่า
ผมกล้ายอมรับว่าบางครั้งผมมีความรู ้สึกเกลียดชังแม่มาก
มีความรู ้สึกอย่างนั้นเราเก็บไว้ในใจ มันเป็ นเวรเป็ นกรรม คานี้สะเทือนใจเรามาก
นะ คาว่าบางครั้งผมยอมรับว่าผมเกลียดชังแม่มาก คานี้สะเทือนใจมาก สะเทือนใจเรา
มาก ถึงจะเกลียดชังก็เก็บไว้ในใจ มันเป็ นวิบากกรรม แต่เราจะทาคุณงามความดีไป เรา
จะทาคุณงามความดีนะ หลวงตาท่านว่า เห็นไหม ใครจะทาสิ่ งใดก็แล้วแต่ ท่านจะชวน
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ลูกศิษย์ลูกหาทาความดีกนั ว่ะ ใครจะติฉินนินทา ใครจะทาเราขนาดไหน เราก็จะทาคุณ
งามความดีกนั เราจะทาคุณงามความดี ทาคุณงามความดีเพื่อเรา ทาคุณงามความดีเพื่อ
หัวใจดวงนี้
อันนั้นเราวางไว้ มันเป็ นเวรเป็ นกรรม เป็ นเวรเป็ นกรรมไม่ใช่การยอมรับ เป็ นเวร
เป็ นกรรมเพราะมันเป็ นอดีต มันต้องมีที่มา พุทธศาสนามีเหตุมีผล มีที่มาและที่ไป มีเหตุ
มีปัจจัย คนจะรักกัน คนจะชอบกัน เห็นไหม คนจะเกลียดชังกันมันมาแต่วิบาก บางคน
เห็นหน้าทีแรก ไม่เคยรู ้จกั กันมาเลย เห็นหน้ามันรู ้สึกจิตใจมันต่อต้าน ไม่เคยเห็นหน้ากัน
มาเลย เห็นหน้าคนนี้ทาไมมันรู ้สึกว่าสนิทคุน้ เคย มันมี ของสิ่ งนี้มนั มีอยู่ ถ้าสิ่ งนี้มีอยู่ เรา
เป็ นนักปฏิบตั ิ เราเป็ นนักเหตุผล เราต้องหาเหตุผล แล้วเราพยายามทาของเรา ยกหัวใจเรา
อย่าให้มนั ต่าไปกว่านี้
เราบอกตั้งแต่ตอนเช้า ชีวิตนี้ยงิ่ ใหญ่นกั ความรู ้สึกนี้ยงิ่ ใหญ่นกั หัวใจนี้ยงิ่ ใหญ่
นัก เราจะทาคุณงามความดีของเรา เรารักษาสิ่ งนี้เพื่อประโยชน์กบั เรา เอาตรงนี้เป็ น
ประโยชน์กบั เราเนาะ เป็ นวิบากกรรม นี่พดู ถึงธรรมะ ธรรมโอสถ ธรรมโอสถจะรักษา
หัวใจ ธรรมโอสถจะมาคลี่คลายปมในใจของเราไง แต่เราเกิดมาสภาพนี้มนั เป็ นวิบาก
มันเป็ นผล ต้องยอมรับผลอันนี้ ต้องยอมรับผลอันนี้แล้วแก้ไข ถ้าเราไม่ยอมรับผลอันนี้
คือเราไม่รู้จกั เหตุ เราแก้ไขอะไรไม่ได้หรอก ถ้าเรายอมรับอันนี้ว่ามันเป็ นเหตุ แล้วเรา
รักษาตรงนี้ รักษาหัวใจของเรา แต่สภาวะสภาพแบบนี้ตอ้ งยอมรับ
นี่มนั เป็ นเหตุ แล้วเราแก้ไขที่เหตุน้ ี แก้ไขทีเ่ หตุน้ ี ถ้าแก้ไขได้นะ พ่อแม่เป็ นพระ
อรหันต์ของเรา เราจะเป็ นพระอรหันต์ในใจของเรา แล้วจะรู ้เข้าใจเรื่ องอย่างนี้หมดเลย
แล้ววางได้ เพราะพระอรหันต์วางได้หมด พระอรหันต์ไม่มีความลังเลสงสัย พระอรหันต์
รู ้แจ้ง รู ้แจ้งที่มาที่ไป ระหว่างเรากับแม่ที่มาที่ไปทั้งหมด แล้ววางได้หมด อันนั้นจะเป็ น
ประโยชน์กบั เราเนาะ ฉะนั้น ดูแลใจเรา ใจนี้เป็ นได้หลากหลาย ดูแลให้มนั ดีข้ ึนอย่าให้
มันเลวลง เอวัง
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