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 ขอ้ ๑๒๑๑. เนาะ  

 ถาม   :   ๑๒๑๑. เร่ือง “สงสัยในวินยั”  

 กระผมมีความสงสัยเร่ืองวินยั ถา้โยมโดนจีวรท่ีพบัไว ้ ตอ้งใหโ้ยมนาํประเคน
ไหมครับ เพราะเห็นพระองคอ่ื์นบอกว่าตอ้งประเคน 

 ตอบ   :   สงสัยเร่ืองวินยั ถา้เร่ืองวินยันะ เวลาพระบวชใหม่ ถา้พระบวชใหม่ 
เวลาหลวงปู่ มัน่นะเวลาท่านสอนพระท่านใหพ้ระเป็นปะขาวก่อน พอเป็นปะขาวก่อน
ตอ้งฝึก ตอ้งหดั ตอ้งอุปัฏฐากพระ พออุปัฏฐากพระมนัจะเขา้ใจว่าอะไรถูก อะไรผดิ แลว้
อุปัฏฐากพระจนเยบ็ผา้ได ้ตดัผา้ได ้ตดัผา้ได ้ยอ้มผา้ไดท่้านถึงจะใหบ้วช ถึงเวลาใหบ้วช
ถา้ตั้งใจบวช แต่ถา้บวชเป็นประเพณีท่านก็อนุโลมอยูเ่หมือนกนัว่าใหบ้วช  

ทีน้ีพอใหบ้วชมาแลว้ ถา้มีการศึกษา การศึกษานะ การศึกษาของเราน่ีเราศึกษาจบ
แลว้เราถึงมาทาํงาน ทาํงานเสร็จแลว้เราถึงลางานมาบวช ทีน้ีเราก็ว่าเรามีการศึกษาแลว้ 
แต่มนัเป็นเร่ืองการศึกษาทางโลก ถา้เร่ืองการศึกษาทางโลกแลว้ พอเขา้ไปบวชแลว้ เห็น
ไหม พระบวชใหม่ ส่ิงท่ีทนไดย้ากคือทนคาํสอน พระบวชใหม่ทนคาํสอนไม่ได ้ เพราะ
อะไร? เพราะพระบวชใหม่ก็เขา้ใจอยูมี่การศึกษาทางโลก พอศึกษาทางโลกดว้ยคิดแบบ
โลกไง ถา้คิดแบบโลก พอบวชเขา้ไปแลว้ ธรรมวินยัเขามีประเพณีของเขา  

ถา้มีประเพณีของเขานะ อยา่งเช่นเร่ืองผา้ ผา้น่ีถา้คนอ่ืนมาโดนตอ้งประเคนไหม? 
ไม่ตอ้งหรอก ทาํไมตอ้งประเคน เวลาพระบวชใหม่ บวชเสร็จแลว้บริขารเขาตอ้งทาํพินทุ 
อธิษฐานเป็นของบุคคล พินทุ อธิษฐานเป็นของบุคคลนะ ทาํใหเ้สียสี แลว้อธิษฐานเป็น
ของบุคคล น้ีเป็นของบุคคลนั้นน่ะ เป็นของบุคคลแลว้มนัก็ใชไ้ปจนกว่า ทีน้ีเร่ืองผา้มนั
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จะมีปัญหาอยา่งเดียว ปัญหาท่ีว่าเวลามนัขาดครองไง คาํว่าขาดครองหมายความว่าอรุณ
ข้ึน แลว้ผา้น่ีไม่อยูใ่กลต้วัเรา ถา้มนัขาดครองไปแลว้เราตอ้งเสียสละ  

น่ีไงถา้คาํว่าเสียสละไปแลว้ เวลาเสียสละไปแลว้ เสียสละผา้ แลว้ถึงจะปลงอาบติั 
ถา้ไม่เสียสละผา้ปลงอาบติัไม่ตก เสียสละผา้ไปก่อน ผา้น่ีเสียสละไปเลย คือว่าเสียสละ 
พอเสียสละไปแลว้ เสียสละใหพ้ระองคใ์ดองคห์น่ึง พระองคใ์ดองคห์น่ึงรับไวแ้ลว้ 
พระองคน์ั้นตอ้งปลงอาบติั ปลงอาบติัเสร็จแลว้พระองคน์ั้นจะคืนผา้นั้นให ้ พอคืนผา้นั้น
ใหต้อ้งทาํพินทุ อธิษฐานใหม่ คือเร่ิมตน้ใหม่  

ฉะนั้น ในสมยัพุทธกาล เวลาเขาเสียสละผา้องคใ์ดองคห์น่ึง พระองคน์ั้นไม่ยอม
คืน เขาเสียสละแลว้ก็เอาไปเลย เอาไปเลยก็ไปฟ้องพระพุทธเจา้อีก เร่ืองการเสียสละผา้ 
เร่ืองวินยัแต่ละขอ้น่ีนะ เพราะว่าพระพุทธเจา้บญัญติัวินยัไปแลว้ น่ีบงัคบัใชก้บัสงฆ์
ทั้งหมด สงฆท์ั้งหมดบางคนเห็นแก่ตวั บางคนเขาเรียกว่าไม่เอ้ือเฟ้ือ ไม่เอ้ือเฟ้ือในธรรม
วินยั ไม่เขา้ใจในธรรมวินยั แลว้ก็ตีความไปของตวั พระพุทธเจา้ก็บญัญติัแลว้บญัญติัเล่า 

ฉะนั้น ผา้น้ีตอ้งประเคนไหม? ไม่ตอ้งประเคน ถา้พดูถึงเราบวชแลว้ เราพินทุ 
อธิษฐานเป็นของเราแลว้ไม่ตอ้งประเคน เพราะของไม่ไดฉ้นั ของจะประเคนของตอ้งฉนั 
น่ีของถา้จะล่วงลาํคอเขา้ไป ล่วงทวารปากเขา้ไปตอ้งประเคน ถา้ไม่ประเคน ของๆ เขา 
เราไปฉนัของเขาโดยไม่ประเคนเป็นอาบติัปาจิตตียทุ์กคาํกลืน เวน้ไวแ้ต่นํ้ากบัไมสี้ฟันท่ี
ไม่ตอ้งประเคน นอกนั้นตอ้งประเคนหมด แต่ผา้เราไม่ไดฉ้นั ผา้นั้นไม่ไดกิ้น ไม่มีใคร
กินผา้  

ฉะนั้น ไม่มีใครกินผา้ไม่ตอ้งประเคน ผา้นั้นไม่ตอ้งประเคน ทีน้ีเวลาพระองคอ่ื์น
ไปโดน ไปโดนแลว้เขาบอกว่าตอ้งประเคน ไม่มี ไม่ผดิธรรมวินยั ไม่มี แต่ แต่มนัมีนะ
มนัมีเร่ืองความเคารพ ความเคารพ ความอ่อนนอ้ม การลงใจ น่ีสมยัหลวงปู่ มัน่นะ เวลา
หลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านพดูอยูว่่าเวลาท่านอุปัฏฐาก เราจะเขา้ไปในกุฏิหลวงปู่ มัน่ เราจะ
เขา้ไปทางเทา้ของท่าน ท่านนอนอยูท่ี่ไหน พระเขา้ไปจะไม่เดินไปทางศีรษะของท่าน 
แลว้ไปเก็บกลด เก็บกลดแลว้พบัท่ีนอน น่ีการเคารพบชูา  

ทีน้ีการเคารพบชูา เพราะ เพราะหลวงปู่ เจ๊ียะเป็นคนอุปัฏฐากผา้ของหลวงปู่ มัน่ 
หลวงตาท่านบอกอยู ่ ท่านบอกว่าเราเห็นหลวงปู่ เจ๊ียะท่านเป็นเจ๊ก ท่านเป็นเจ๊ก น่ีเสียง
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เอะอะโวยวาย เสียงเอด็ตะโร เสียงดงัทาํนองนั้นแหละ แต่เวลาหลวงตาท่านบอกว่าใคร
อยูใ่กลห้ลวงปู่ มัน่ ถา้ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา อยูใ่กลห้ลวงปู่ มัน่ไม่ไดห้รอก แลว้หลวงปู่
เจ๊ียะท่านเป็นผูอุ้ปัฏฐากผา้ของหลวงปู่ มัน่ ท่านอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่มาหลายปี  

ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ เจ๊ียะท่านอุปัฏฐากผา้หลวงปู่ มัน่ ท่านจะเก็บ ท่านจะพบั ท่าน
จะทาํของท่านเรียบร้อยมาก แลว้ใครจะไปโดนผา้หลวงปู่ มัน่ไม่ได ้ ถา้ใครไปใกลผ้า้
หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เจ๊ียะบอก แน่ะๆๆ ท่านจะไม่ยอมเลยล่ะหลวงปู่ เจ๊ียะน่ี เพราะอะไร? 
เพราะท่านเคารพบชูาหลวงปู่ มัน่ การเคารพบชูานั้นเป็นเร่ืองหน่ึง แต่การบอกว่าผดิวินยั 
ไม่ผดิวินยันั้นมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

ฉะนั้น ถา้เราเป็นผูบ้วชใหม่ใช่ไหม? เรากบ็อกว่ามนัไม่ผดิวินยั มนัจะเป็นไรไป 
มนัจะเป็นไรไปมนัไม่มีผูอ้าวุโส ไม่มีภนัเต ไม่มีผูสู้ง ผูต้ ํ่า ไม่มีครูบาอาจารย ์ไม่มีเรา ไม่
มีพ่อ มีแม่ มีลกู มีหลาน มนัมีพ่อ มีแม่ มีลกู มีหลาน มนัเคารพบชูากนัดว้ยคุณธรรมของ
ท่าน ถา้การเคารพบชูากนั หลวงปู่ เจ๊ียะท่านจะไม่ใหใ้ครแตะผา้หลวงปู่ มัน่เลย ถา้ท่าน
อุปัฏฐากอยู ่ เพราะท่านรักษาผา้หลวงปู่ มัน่ แลว้พอหลวงปู่ เจ๊ียะท่านถ่ายใหห้ลวงตา 
หลวงตาก็เป็นผูดู้แลผา้หลวงปู่ มัน่  

หลวงตาท่านบอกเองว่าท่านเป็นผูอุ้ปัฏฐากผา้หลวงปู่ มัน่ ผา้ผนืไหน ผา้ช้ินไหน
ท่านเป็นคนเก็บ คนพบั เป็นคนเอาไปให ้ แลว้เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเอาผา้อาบของท่าน 
เอาผา้ห่มของท่าน ของหลวงปู่ มัน่ท่านเอาผา้ห่มของท่านไปบงัสุกุลใหก้บัหลวงตาท่ีกฏิุ
หลวงตา หลวงตาท่านบอกว่าก็ผา้ผนืน้ีผมพบัอยูทุ่กวนั ก็ผา้ผนืน้ีผมเป็นคนเก็บ คนรักษา 
คนพบัอยูทุ่กวนั ทาํไมผมจะจาํไม่ได ้ แลว้หลวงปู่ มัน่ท่านเอาผา้ท่ีท่านใชแ้ลว้ไปบงัสุกุล
ไวท่ี้นอนของหลวงตา ใหห้ลวงตาไดใ้ชห่้มผา้ห่ม เพราะหลวงตาท่านใชผ้า้ ๓ ผนื ท่าน
ไม่ใชผ้า้ห่มไง  

น่ีหลวงปู่ มัน่ท่านเอาผา้ห่มของท่านไปบงัสุกุลให ้ ไปวางไวท่ี้นอนของหลวงตา 
ใหห้ลวงตาไดห่้มผา้ห่มนั้น หลวงตาท่านบอกว่าถา้เป็นผา้ผนืใหม่ ท่านเอาผา้ผนืใหม่มา
ท่านก็กลวัเราจะไม่ใช ้ ทีน้ีพอเป็นผา้ของหลวงปู่ มัน่เราก็ตอ้งสนองคุณ คือท่านยอมใชผ้า้
ห่มผนืนั้นของหลวงปู่ มัน่ น่ีท่ีเขาเคารพบชูากนั มนัไม่เก่ียวกบัว่ามนัตอ้งประเคน มนัจะ
ผดิวินยัหรือไม่ผดิวินยั มนัไม่ใช่ ฉะนั้น ถา้เราศึกษามาเราก็ศึกษาทางวิชาการ เราก็ตอ้ง
บอกว่าท่ีมาท่ีไปสิ มนัจะอาบติัอะไร มนัจะผดิอะไรมนัก็ตอ้งว่ามาสิ  
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ฉะนั้น คนท่ีเขาทาํให ้ เขาทาํดว้ยความเคารพบชูาอาจารยเ์ขาหรือเปล่า? ถา้เขา
เคารพบชูาอาจารยข์องเขา เขาไม่ใหใ้ครแตะหรอก แลว้ไม่ใหใ้ครเขา้ไปใกลด้ว้ย เพราะ
อะไร? เพราะเขาเคารพบชูาของเขา เขารักษายิง่กว่าชีวิตนะ เวลาคนเคารพบชูากนั ชีวติน้ี
เขาเสียสละใหไ้ดท้ั้งนั้นแหละ ฉะนั้น กรณีอยา่งน้ีมนัเป็นอีกกรณีหน่ึง  

ฉะนั้น ถามว่า 

ถาม   :   สงสัยเร่ืองวินยั ผา้น่ีตอ้งมีการประเคนไหม? ตอ้งอะไรไหม?  

ตอบ  :  ไม่มีหรอก มนัไม่มี เพราะวินยัไม่ไดว้่าอยา่งนั้น เพราะการรักษาผา้ตอ้ง
บุคคลคนนั้นเป็นเจา้ของผา้ เป็นผูรั้กษาผา้ ถา้เป็นผา้ของเรา ผา้ครองของเรา ผา้ ๓ ผนืเรา
ก็ตอ้งเป็นคนรักษาเอง ผา้ของพระองคไ์หนก็ตอ้งรักษาผา้ของพระองคน์ั้นเอง แลว้โยม
เขามีผา้หรือเปล่า? โยมเขามีแต่เส้ือผา้ เขาไม่มีผา้จีวรหรอก โยมเขามีแต่ชุดเส้ือผา้ของเขา 
เขาก็รักษาเส้ือผา้ของเขา น่ีมนัอยูท่ี่การรักษาไง  

ฉะนั้น อยา่งท่ีว่าน่ีเพราะว่าพระเขาถามมาว่าสงสัย ทีน้ีสงสัย เวลาผูน้าํเขาวา่ขอ
นิสัยๆ ถา้มาขอนิสัยครูบาอาจารย ์ ถึงจะไดนิ้สัยอยา่งน้ีมา นิสัยครูบาอาจารยท่์านจะบอก 
ท่านจะฝึก ท่านจะสอน ท่านจะเอาชีวิตท่านเป็นหลกัเลย ท่านจะดาํรงชีวิตของท่าน
เหมือนคาํสอน แลว้เราก็ดูแบบอยา่งอยา่งนั้นเลย เห็นไหม น่ีพระกรรมฐานๆ เขา
อุปัฏฐากครูบาอาจารย ์ เขาศึกษาวินยัโดยการปฏิบติัเลย แต่ถา้เราศึกษาเราไปศึกษาใน
พระไตรปิฎก ศึกษาในนวโกวาท ศึกษามาแลว้ก็งง ทาํอยา่งไร ทาํอยา่งไร? แต่ของเรา
เวลาอยูก่บัครูบาอาจารย ์ถา้ผดิ ผดิก็หงายทอ้ง แลว้มนัจาํแม่น ถา้ผดิน่ีเปร้ียงหงายทอ้งเลย 
พอหงายทอ้ง อูฮู้ จาํจนตาย อ๋อ อยา่งน้ีผดิ อยา่งน้ีไดห้รือไม่ได ้ 

ฉะนั้น 

ถาม   :   ผา้ตอ้งประเคนไหม?  

ตอบ   :   ไม่ตอ้ง แต่ทาํไมพระเขาตอ้งใหโ้ยมประเคนล่ะ? อนันั้นโยมประเคน 
พระถา้ทาํอะไรท่ีมนัเกินเลยไปมนัก็ไม่ถูกตอ้งทั้งนั้นแหละ ฉะนั้น เรามาถือเคร่ง ถือเกร็ง
กนัอยา่งนั้นมนัไม่มีหรอก ผา้ไม่ตอ้งประเคน เฉพาะผา้ของพวกเรานะ ผา้ของเรา ผา้ของ
พระไม่ตอ้งประเคนหรอก แต่ถา้เป็นผา้ของครูบาอาจารยท่ี์เขาเคารพ เขารัก เขาเทิดทนู 
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เขารักษาของเขา หวัใจของเขา น่ีเราตอ้งมองถึงหวัใจของเขา ธรรมและวินยั วินยัคือ
ขอ้บงัคบั แต่ธรรมน่ีมนัเกิดจากความผกูพนั เกิดจากความรัก ความผกูพนัระหว่าง
อาจารยก์บัศิษย ์ ถา้อาจารยก์บัศิษย ์ ศิษยท่ี์ไหนเขาก็เคารพครูบาอาจารยข์องเขา เขารักษา
ยิง่กว่าชีวิตของเขานะ  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าตอ้งประเคนหรือไม่ตอ้งประเคนนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง มนัไม่ตอ้ง
ประเคน ไม่ตอ้งประเคนเพราะมนัไม่ขาดประเคน มนัไม่ตอ้งประเคน ไม่มีองคข์องการ
ประเคน แต่การถือ การเคารพบชูานั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แลว้ถา้มีมนัก็มีเร่ืองการขาดครอง
เท่านั้นแหละ  

๑. เร่ืองการขาดครอง  

๒. ผา้ขาด ผา้ขาด ถา้ล่วงราตรีเราไม่เห็นเราตอ้งปะ ตอ้งชุน ตอ้งปะ ตอ้งชุนมนัก็
ขาดไปแลว้ 

ผา้นะถา้แมแ้ต่เมลด็ถัว่เขียว หรือเลือด หลงัเลือดถา้มนัทะลุ น่ีแสดงว่าผา้ขาด
ครองแลว้ ถา้เราไม่เห็นนะ ถา้เราเห็นวนันั้นแลว้เราไม่ไดเ้ยบ็ อรุณข้ึนผา้นั้นถือว่าขาด
ครอง ขาดครองตอ้งเสียสละ ถา้เสียสละแลว้ น่ีเสียสละใหพ้ระพระตอ้งคืนให ้ เพราะเขา
ไม่ใช่เสียสละให ้ เขาเสียสละเป็นการปรับโทษตวัเอง ปรับโทษตวัเองว่าตวัเองสะเพร่า 
ทาํใหผ้า้ครองขาดจากครอง น่ีเสียสละไป มนัเป็นเพราะวตัถุนั้นเป็นตน้อาบติั เขาเรียกว่า
วตัถุนั้นเป็นนิสสัคคีย ์ตวัพระเองเป็นปาจิตตีย ์ 

นิสสัคคิยปาจิตตียเ์กิดจากตรงน้ี ตอ้งเสียสละของส่ิงนั้นถึงจะปลงอาบติัตก ถา้
ปลงอาบติัเสร็จแลว้พระนั้นจะคืนผา้ให ้ เม่ือก่อนถา้เราเถรตรงนะ ก็เขาใหเ้รามาแลว้ก็
เป็นสิทธิของเรา เราก็เอาไปเลย มีในพระไตรปิฎกเราเคยดูอยู ่ น่ีมีพระบางองค ์ พอเขา
เสียสละผา้ไม่คืนใหเ้จา้ของ ไปเลย พระองคน์ั้นไปฟ้องพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ก็บงัคบั 
กรณีน้ีมนัมีอยูใ่นพระไตรปิฎก  

ฉะนั้น เวลาเราบวชไป ๓ เดือน บวชไป ๑๐ วนั ๒๐ วนั กรณีอยา่งน้ียงัไม่เกิดกบั
เราหรอก เพราะผา้เรายงัไม่เก่า ยงัไม่ชาํรุด แต่ถา้พระท่ีบวชมาตลอดชีวิต ๓ ปีมนัจะผุ
หมด ผา้จีวรใช ้ ๒ ปีกว่า ๓ ปีไม่เกินนั้น ถา้เกินนั้นผา้จะผแุลว้ ผแุลว้ผา้ฝ้ายมนัปะไม่อยู่
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หรอก มนัจะขาดหมด ฉะนั้น เวลาขาดหมดเขาเปล่ียนผา้ ถ่ายผา้มนัจะเกิดกรณีอยา่งน้ี
ข้ึนมา  

ฉะนั้น เราไปบวชใหม่ เราไปดูแลว้เราก็สงสัย สงสัยแลว้ก็ไม่ถามอาจารยท่ี์บวช
เนาะ สงสัยแลว้ทาํไมมาถามในเวบ็ไซตเ์นาะ สงสัยไม่ถามคน มาถามเหลก็ มาถามเคร่ือง
ไง สงสัยตอ้งถามคนสิ มาถามเหลก็ไดอ้ยา่งไร? คอมพิวเตอร์มนัก็เป็นเหลก็ใช่ไหม? 
สงสัยก็ถามคน ถามอาจารยข์องตวัแลว้ขอนิสัยไง ถา้ไดนิ้สัยแลว้ก็จบ  

กรณีน้ีเร่ืองผา้ เร่ืองอะไร น่ีวินยันะอยูท่ี่คนเอ้ือเฟ้ือและไม่เอ้ือเฟ้ือ ถา้ไม่เอ้ือเฟ้ือก็
เห็นเป็นของเลก็นอ้ย ไม่เป็นไรๆ แลว้เวลาปฏิบติัก็ปฏิบติัไม่ไดผ้ล ทาํไมเราปฏิบติัไม่ได ้
ทาํอะไรไม่ได ้เพราะไม่เอ้ือเฟ้ือ คนเราจิตใจไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่จิตใจไม่เปิดกวา้ง ทาํอะไร
ก็ไม่ประสบความสาํเร็จหรอก แต่จิตใจคนเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่นะ อะไรผดิ อะไรถูกจิตใจมนั
อ่อนนอ้ม จิตใจควรแก่การงาน การปฏิบติัส่ิงใดๆ มนัก็จะเป็นประโยชน์กบัเรา มนัจะ
เป็นคุณงามความดีไง  

ฉะนั้น อนัน้ีแบบว่าสงสัยเร่ืองวินยั อนัน้ีสงสัยเร่ืองตวัเอง  

ขอ้ ๑๒๑๒. เนาะ 

ถาม   :   ๑๒๑๒. เร่ือง “รู้สึกอึดอดัในใจ” 

สวสัดีค่ะ หนูรู้สึกอึดอดัใจเหลือเกิน จิตใจไม่เป็นสุขเลย เพราะว่าหนูไม่ชอบ
เพื่อนในภาคท่ีเรียนดว้ยกนั คือเขาทาํตวัไม่ดี (ในสายตาหนู) แลว้หนูก็รู้สึกไม่ถูกชะตา
กบัเขา ถามว่าเขาทาํอะไรใหห้นูเดือดร้อนหรือเปล่า? เขาไม่ไดท้าํอะไรให ้แต่เราไม่ชอบ
เขา รู้สึกว่าเขาจะทาํอะไรใหรู้้สึกขดัหู ขดัตา เขาทาํตวัไม่ดี มนัไม่ใช่เร่ืองของเรา อนัน้ี
หนูทราบค่ะ แต่เวลาเห็นเขาทาํแบบนั้นแลว้หนูยิง่ไม่ชอบๆๆ มากข้ึนไปเร่ือยๆ ค่ะ หนู
เลยอึดอดัท่ีตอ้งเป็นแบบน้ี อยากทาํใจใหส้งบ ไม่ไปดิ้นเร้าๆ เร่ืองของเขา แต่ว่าหนู
พยายามอยา่งไรมนัก็อดไม่ไดค่้ะ หลวงพ่อ หนูอยากใหห้ลวงพ่อช่วยช้ีแนะ หนูจะได้
ปรับปรุงจิตใจท่ีคิดไม่ดีแบบน้ีหน่อย ขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะ  

ตอบ   :   ความจริงทุกคนรู้สึกตวัหมดเลย หนูก็รู้ว่ามนัไม่ดี หนูอยากจะปรับปรุง
จิตใจของหนู แต่หนูทาํไม่ไดค่้ะ (หวัเราะ) มนัก็อึดอดัแต่ตวัเองค่ะ กรณีอยา่งน้ีมนักรณี
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เร่ืองของเวร ของกรรม เร่ืองของเวร  เร่ืองของกรรมนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้สร้างสมมาเป็นพระโพธิสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สร้างสมมาเป็น
พระโพธิสัตว ์จะมาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

เทวทตัก็มาเกิดเป็นลูกพี่ลูกนอ้ง เทวทตัเองก็มาเกิดเป็นลูกพี่ลูกนอ้งขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกบวชหมดแลว้ 
เห็นไหม น่ีออกบวช ในตระกลูทุกตระกลูตอ้งมีลูกหลานออกไปบวชกบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีพระเทวทตัก็ออกมาดว้ยองคห์น่ึง ถา้ออกบวชมาดว้ยองคห์น่ึง 
พระนนัทะ พระต่างๆ ออกบวชราชกุมาร ๖ องค ์๕ ทั้งอุบาลีออกบวชไง น่ีมนัก็ออกบวช 

เราจะบอกว่าเร่ืองเวรเร่ืองกรรมมนัมีของมนั เร่ืองเวรเร่ืองกรรม ถา้เร่ืองเวรเร่ือง
กรรมนะ แต่เวลาเร่ืองเวรเร่ืองกรรม พอเวลาเทวทตัมาบวชแลว้ น่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็ดูแลทั้งนั้นแหละ แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดูแล น่ี
ความเห็นของเขาไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นอะไร? เป็นพระอรหนัต ์ เป็น
ศาสดา เป็นครูเอกของโลก เป็นผูส้ั่งสอนทั้งหมด แต่เทวทตัอึดอดัขดัขอ้งไปหมดเลย 
เทวทตัว่าพระพุทธเจา้สอนผดิ พระพุทธเจา้สอนไม่ดี เทวทตัจะปกครองสงฆ ์ เทวทตัจะ
ขอพระพุทธเจา้เลยว่าจะปกครองสงฆ ์ 

แลว้ถา้เทวทตัปกครองสงฆ ์ ดว้ยความเห็นผดิของเทวทตันะ น่ีเพราะเทวทตัท่ีทาํ
อยูน่ั้นเพราะอะไร? เพราะมารมนัครอบงาํใจของพระเทวทตัหมดเลย พระเทวทตัตอนมา
บวชใหม่ๆ ทาํฌานโลกียไ์ด ้ เหาะเหินเดินฟ้าได ้แปลงร่างเป็นงูไปพนัศีรษะอชาตศตัรูได ้
น่ีเขาก็ทาํของเขาได ้ ปกติเขาก็วา่เขาเป็นคนดีนัน่แหละ แต่ดว้ยเวรดว้ยกรรม เห็นไหม 
ดว้ยเวรดว้ยกรรม เพราะว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ชาติท่ีผา่นมาเป็นพระ
เวสสันดร เทวทตัถา้ยอ้นไปก็เป็นชูชก เป็นอะไร น่ีมนัสร้างเวรสร้างกรรมกนัมาทั้งนั้น
แหละ 

ถา้สร้างเวรสร้างกรรมกนัมา แต่ทาํไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เ พระราช
กุมารออกบวชน้ีเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ 
น่ีรู้ทั้งนั้นแหละ แลว้ก็บอกว่าถา้รู้อยา่งนั้นทาํไมใหเ้ทวทตับวช ทาํไมไม่กนัเทวทตัไว้
ตั้งแต่แรกเลย ไม่ใหบ้วชๆ ทาํไมปล่อยใหเ้ทวทตับวชเขา้มา ใหเ้ทวทตัมาสร้างเวรสร้าง
กรรม น่ีเวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร ทุกคนมีเวรมีกรรมมาทั้งนั้นแหละ ฉะนั้น ส่ิงท่ี
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มนัมีเวร น่ีกรรม เห็นไหม กรรมเก่า กรรมใหม่ เขามีกรรมของเขามาอยา่งนั้น เขาคิดของ
เขาอยา่งนั้น  

ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ประคองมาทั้งนั้นแหละ ประคองส่ิงน้ีมา แต่เทวทตัก็ทาํของเขาดว้ยเตม็ไมเ้ตม็มือนะ 
เวลาเทวทตัก็ทาํกรรมของเขาเตม็ไมเ้ตม็มือ แต่เขาไดคิ้ด เขาไดคิ้ดเขาจะมาขอขมาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เห็นไหม แลว้ก็ส่งข่าว คนมาบอกว่าจะมาขอขมา แลว้ก็
บอกพระมาตลอดว่ามาถึงไหนแลว้ พระก็รีบมาบอกองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เพราะเร่ืองมนัเกิดข้ึนมามนักระทบกนัรุนแรงไปมากเลย แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้บอกกบัพระบอกว่า  

“เทวทตัมาหาเราไม่ไดห้รอก เทวทตัไม่ไดพ้บเราอีกแลว้” ไม่มีใครเช่ือ  

“มาหาไดอ้ยา่งไร? มาถึงปากประตูอยูแ่ลว้ ก็จะเขา้วดัอยูแ่ลว้ เทวทตัเดินมาอยู่
เร่ือยๆ”  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “เทวทตัจะไม่เห็นเราหรอก เทวทตัจะ
ไม่ไดพ้บเราหรอก” 

คนก็ยงัไม่ไดคิ้ดนะ พอมาถึงปากประตูเทวทตัลงก่อน จะลงมาชาํระลา้งร่างกาย 
จะทาํความสะอาดก็จะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ลงจากแคร่ไปธรณีกสู็บ
ไปเลย สูบไปเลย เอาคติธรรมอนัน้ีมาเตือนใจเรา เห็นไหม เอาคติธรรมอนัน้ีมาเตือนใจ
เรา เอามาเตือนใจเราซะ เพราะหนูก็บอกอยูแ่ลว้ว่า  

“เขาไม่ดีในสายตาหนู แต่เขาก็ไม่ทาํอะไรเสียหายหรอก แต่หนูไม่ชอบๆๆ”  

เราไปมองเขาผดิเอง เขาจะดี เขาจะชัว่มนัก็เร่ืองของเขา ถา้คนเขาดี กรรมเขาดีเขา
จะคิดส่ิงท่ีดีๆ ของเขา เขาทาํของเขา ชีวิตจิตใจของเขา ก็เวรกรรมของเขา เราน่ีเป็นลูก
ศิษยก์รรมฐานเสียเอง แลว้เราก็บอกเราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเสียเอง เราก็รู้อยูว่่าเราไม่
ชอบเขา เขาทาํไม่ดีในสายตาของเรา แต่เขาก็ไม่ทาํ น่ีเพราะคาํถามเขาถามมาอยา่งน้ีหมด 
เขาก็ไม่ทาํอะไรเสียหาย แต่เขาทาํไม่ดีในสายตาของเรา ถา้ในสายตาของเราก็ความรู้สึก
ของเราไง  
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ถา้ความรู้สึกของเรา แลว้ความรู้สึกของเรา เวลาไม่พอใจ ในสายตาของเราเราไม่
พอใจ แลว้เราก็มาทุกขร้์อนของเราเอง แลว้จะแกอ้ยา่งไร? น่ีใหห้ลวงพ่อช้ีนาํ ช้ีนาํก็ดูสิ ดู
เทวทตั เทวทตัจะขอปกครองสงฆแ์ทนองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เทวทตัจะขอให้
พระทาํตามท่ีเทวทตัตอ้งการ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เคยใหเ้ทวทตัเลย  

“เทวทตั แมแ้ต่พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ือง
ขวา เรายงัไม่ใหป้กครองสงฆ ์ แลว้เธอมีดีอะไรเท่ากบัพระสารีบุตร เท่าพระโมคคลัลา
นะ” 

อนัน้ีก็เหมือนกนั เอาคติธรรมอยา่งน้ีมาสอนตวัเอง อนัน้ีก็เหมือนกนั เรามีดีแค่
ไหน เราถึงบอกว่าเราไม่ชอบเขา แลว้เรามีดีแค่ไหน เอาคุณงามความดีอยา่งน้ี เอาความ
กระทบกระเทือนอยา่งน้ีเขา้มาชาํระลา้งในใจของเรา ถา้เขา้มาชาํระลา้งในใจของเราได ้
เห็นไหม ชาํระลา้งใจของเรา รักษาตวัเราเอง รักษาใจของเรา เร่ืองของเขาเป็นเร่ืองของ
เขา เขาจะดี เขาจะชัว่ กรรมเก่า ส่ิงท่ีทาํกนัมาแลว้ถึงไดม้าเกิดร่วมกนั เราปฏิเสธไม่ได ้ 

กรณีอยา่งน้ีมนัเป็นกรณีของวยัรุ่นไง อยูโ่รงเรียนน้ีไม่ชอบหนา้เพื่อนก็ยา้ย
โรงเรียน อยูโ่รงเรียนน้ีไม่ชอบหนา้เพื่อนก็ยา้ยโรงเรียน แลว้ยา้ยโรงเรียนพ่อแม่
เดือดร้อนตายเลย ไม่มีโรงเรียนไหนท่ีเอง็จะชอบใจ รักคนไปหมดมนัไม่มี สงสัยตอ้งไป
เรียนดาวองัคาร ตอ้งส่งไปเรียนดาวองัคารมนัจะไดไ้ม่เจอใครเลยไง แต่ถา้มนัเจอใคร น่ี
มนัเป็นปัญหาสังคม กรรมเก่า กรรมใหม่นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าคน
ท่ีเกิดมาน่ีเราไม่เคยเป็นญาติ เป็นพี่ เป็นนอ้งกนัมา เราไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมกนัมา
ในโลกน้ีไม่มีเลย เพราะจิตใจน้ีเวียนตายเวียนเกิดมาในวฏัฏะ ไม่มีท่ีจบ ไม่มีท่ีส้ิน  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัเวียนตายเวียนเกิดกนัมามนัเป็นอดีตใช่ไหม? มนัเป็นกรรมเก่า 
แลว้กรรมเก่าเราจะไปแกไ้ขตรงไหนล่ะ? แต่ถา้เป็นกรรมใหม่ กรรมใหม่กก็รรมปัจจุบนั
น้ี ถา้เราไม่ชอบหนา้เขา น่ีเขาบอกใหเ้ราช่วยช้ีแนะ เราช่วยช้ีแนะ เรายกองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กบัพระเทวทตัมาเป็นตวัอยา่งเลย แลว้เราเอาตวัอยา่งน้ีสอนเรา แลว้ถา้
สอนเราได ้อนัน้ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา  

ฉะนั้น อนันั้นเป็นปัญหานั้น น่ีปัญหาน้ีนะ ปัญหาอนัแรกเร่ืองอาบนํ้า จบ ไม่ตอ้ง
พดูถึงมนั ทีน้ีเร่ืองอาบนํ้าจบแลว้มนัก็เร่ืองภาวนา ถา้เร่ืองภาวนานะ ส่ิงท่ีเคยภาวนาได ้น่ี
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เวลาจิตท่ีเม่ือก่อนมนัภาวนาได ้วิธีแกไ้ขใช่ไหม ส่ิงท่ีภาวนาไดม้นัมีแสงมีส่ิงใดก็แลว้แต่
ท่ีมนัเกิดต่อเน่ืองนะ 

ถาม   :  ๑. เวลาภาวนา จิตคิดแต่เร่ืองน้ี แกไ้ขอยา่งไรก็ไม่หาย อยากใหห้ลวงพ่อ
ช่วยบอกวิธีแกไ้ขดว้ย  

ตอบ :  วิธีแกไ้ขแลว้ก็กลบัมาพุทโธ กลบัมาพุทโธใหม้นัสงบเขา้มา ส่ิงท่ีเวลาเรา
ทาํความผดิ อริยวินยัเราทาํความผดิพลาดส่ิงใดไว ้ แลว้เราไดข้อโทษขอโพยมนัก็จบแลว้
ล่ะ ไม่อยา่งนั้นเวลาพระเป็นอาบติัข้ึนมา พระปลงอาบติั ปลงอาบติัไปแลว้ น่ีปลงอาบติั
คือเร่ิมตน้ใหม่ กรรมมนัไม่จบหรอก กรรมก็คือกรรม แต่ปลงอาบติัแลว้มนัแบบว่าขอ
โทษขอโพยกนัแลว้ ทีน้ีว่าสาธุ สุทุ คือจะไม่ทาํอยา่งนั้นอีก จะไม่ทาํส่ิงใดอีก แลว้ก็
ภาวนาต่อไป ไม่อยา่งนั้นภาวนาไม่ลงหรอก  

อยา่งเช่นถา้พระเป็นอาบติันะมนัวิตกกงัวลแต่เร่ืองนั้น ถา้วิตกกงัวลเร่ืองนั้นนะ
เราปลงอาบติัแลว้ จบ พอจบแลว้นะ จบแลว้มนัสะอาดบริสุทธ์ิไหม? จบแลว้ก็คือจบ จบ
แลว้เวรกรรมก็คือเวรกรรม แต่เราเร่ิมตน้ใหม่ๆ เร่ิมตน้ใหม่ก็ภาวนาใหม่ มนัจะไปตดั
นิวรณธรรม นิวรณธรรมมนักางกั้นไม่ใหจิ้ตลงสมาธิไง นิวรณธรรมมนักั้นทุกอยา่งเลย 
นิวรณ์คือความวิตกกงัวล ความลงัเลสงสยั ความต่างๆ มนัมีในใจคนทั้งนั้นแหละ  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเราทาํผดิแลว้ก็คือทาํผดิไป มนัเป็นจงัหวะ โอกาส มนัเป็นส่ิงท่ี
กระทบอนันั้นจบไปแลว้ จบไปแลว้ มนัเป็นอยา่งน้ีทั้งนั้นแหละ คนเรามนัมีความเขา้ใจ
ผดิ มนัมีความเห็นผดิ มีต่างๆ แลว้ถา้เราปรับใหม้นัถูกมนัก็จบ จบแลว้ 

ถาม   :  ๒. ขอ้สองน้ีผมขอถามตอนท่ียงัภาวนาได ้ เวลาภาวนาตอนเกิดอาการมี
แสง เหมือนคล่ืนเป็นดวงวงกลมพุ่งออกมาจากหนา้ผาก จากดวงใหญ่สู่ดวงเลก็ต่างๆ 
สภาวะแบบน้ีคืออะไร? และจะทาํอยา่งไรต่อไปเพื่อใหก้ารภาวนาน้ีกา้วหนา้ข้ึน  

ตอบ  :  ถา้แสงอะไรมนัเกิดข้ึน เราพุทโธไวเ้ฉยๆ คาํว่าแสงอะไรเกิดข้ึนนะมนั
เป็นการชกันาํใหเ้ราอยากรู้ อยากเห็น ฉะนั้น แสงเกิดข้ึน น่ีแสงเกิดข้ึน ถา้จิตมนัสงบแลว้
บางทีมนัมีแสง ถา้มีแสงข้ึนมา คนท่ีมีแสงก็มีแสง ทีน้ีเราภาวนาไปเรากาํหนดพุทโธ พุท
โธ แสงนั้นมนัจะหายไป แสงนั้นจะหายไปเพราะเราภาวนาเพื่อความสงบของใจ เรา
ไม่ไดภ้าวนาเอาแสง  
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ถา้ภาวนาเอาแสงนะ พระอาทิตยม์นัส่องมาน่ีแสงทั้งนั้นแหละ แลว้พระอาทิตย์
มนัส่องมามนัไดอ้ะไรข้ึนมา? มนัไม่ไดอ้ะไรหรอก แต่ทีน้ีพอจิตเราสงบเราเห็นแสง พอ
เราเห็นแสงจิตมนัภมิูใจไง เรารู้ เราเห็น อยา่งเช่นเราไดส้มบติัส่ิงใดเราก็ว่าเราไดใ้ช่ไหม? 
แลว้เวลาแสงอาทิตยม์าอยา่กางร่มสิ ไปยนืกลางแดดเลย แสงมาน่ีแสงของฉนั ทาํไมเวลา
เจอแดดวิ่งหนีหมดเลย ทาํไมไม่เอาล่ะ? เพราะมนัไม่ใช่ของเรา แต่เวลาจิตมนัเห็นแสง
ทาํไมมนัไปชอบล่ะ? จิตมนัจะเห็นแสง น่ีเวลาภาวนาดีจิตมนัสงบแลว้แสงมนัพุ่งออกไป  

เราจะบอกว่าถา้เราเอาแสงเป็นตวัตั้งนะเด๋ียวเราจะเสียใจ เพราะแสงน้ีมนัจะไม่อยู่
กบัเราตลอดไปหรอก แสงน้ีมนัมาชัว่คราว มนัเป็นอนิจจงั มนัเกิดข้ึนเด๋ียวมนัก็
แปรปรวน ถา้มนัแปรปรวนไปแลว้นะเราไม่ทุกขต์ายหรือ? ทาํไมเราเอาชีวิตน้ีไปแขวน
ไวก้บัส่ิงนั้นล่ะ? แสงถา้มนัจะเห็นนะ ถา้จิตมนัดีมนัจะเห็น แต่พอเห็นแลว้เราจะพฒันา 
คือว่าเราใหจิ้ตสงบ พอจิตแลว้แสงนั้นมนัจะหายไป เพราะจิตสงบแลว้ไปออกรู้แสง มนั
อยูแ่ค่นั้นแหละมนัส่งออก  

จิตรับรู้ การรับรู้คือการส่งออก ถา้จิตมนัไม่ส่งออกมนัรับรู้ไม่ได ้ จิตจะไปรับรู้
อะไรมนัส่งออกมารับรู้ส่ิงนั้น แต่ถา้จิตไม่สงบมนัจะเห็นแสงไหม? น่ีถา้จิตสงบมนัจะ
เห็นแสง มนัก็จะรับรู้อยูแ่ค่น้ีใช่ไหม? จะภาวนาจะย ํ้าอยูก่บัท่ีใช่ไหม? แต่พอมนัเห็นแสง 
อ๋อ มนัเห็นแสงมนัก็ต่ืนเตน้ มนัเป็นประสบการณ์ไง พอรู้แลว้ เห็นแสงแลว้เราจะไม่
พฒันา เราจะอยูแ่ค่แสงน้ี  

ฉะนั้น ถา้เราปล่อยแสง ปล่อยแสงจิตจะเป็นอิสระเขา้มา น่ีถา้เรากาํหนดแลว้ ไม่
ตอ้งไปตาม พอไปตาม เด๋ียวดวงเลก็ ดวงใหญ่ไม่มีวนัจบหรอก น่ีเขาเรียกว่านิมิตมนัออก
รู้ ถา้ออกรู้มนัก็เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เป็นประโยชน์หรอก มนัเป็นการบอกว่าจิตมนั
พฒันาข้ึนมา จากปกติเราไม่เห็นอะไรเลย แลว้พอไปเห็นแสง เราเห็นแสงกบัจิตสงบเรา
จะเอาอะไร? ถา้จิตสงบใช่ไหมเรากาํหนดพุทโธของเราไป มนัสงบเขา้มา พอสงบแลว้
ฝึกหดัใชปั้ญญา ตรงน้ีต่างหากสาํคญั  

ถา้จิตสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาใชใ้นอะไร? ปัญญามนัก็ใชแ้ยกแยะ 
แยกแยะในชีวิต ในความขุ่นขอ้งหมองใจ ในใจท่ีทุกข์ๆ  อยูน่ี่ ใจท่ีพดูถึงเร่ืองนํ้า เร่ือง
อาบนํ้า เราพิจารณาไปสิ อา้ว มนัเสียหายตรงไหนล่ะ? เราทาํเสียงดงัไหม? ทาํ แลว้หลวง
พ่อพดูถูกไหม? ถกู แลว้มนัผา่นไปแลว้ ผา่น อา้ว แลว้มนัมีอะไรเหลือล่ะ? มนัไม่มีอะไร
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อยูแ่ลว้ มนัจบไปแลว้ อา้ว เสียงดงัก็เสียงดงัจริงๆ อา้ว เสียงดงัจริงๆ หลวงพ่อมาดู ก็มาดู
จริงๆ อา้ว หลวงพ่อพดูก็หลวงพ่อพดูจริงๆ ก็พดูแลว้ พดูมนัก็คือการส่ือ การสอนใช่ไหม  

ดูสิเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์ข้ึนมาก็
เทศนาว่าการมา นัน่ก็เพื่อสั่งสอน พอสั่งสอนแลว้ก็คือจบ สั่งสอนแลว้จบ เพียงแต่ว่าผูท่ี้
รับการสั่งสอนนั้นจะไดพ้ฒันาหรือไม่พฒันา พอสั่งสอนไปแลว้นะ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้พดูถึงอริยสัจ เรามาปฏิบติัแลว้อริยสัจจะเกิดกบัเราไหม? ในหวัใจเรา
จะเป็นจริงข้ึนมาไหม? ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมามนัก็เป็นประโยชน์ของเรา ถา้มนัไม่เป็นจริง
ข้ึนมาเราก็ขวนขวายของเรา  

ส่ิงท่ีมนัเป็นจริงก็เป็นจริง ถา้จิตสงบแลว้เอาตวัน้ีมาพิจารณา พิจารณาวา่มนั
ผดิพลาดเพราะอะไร? มนัผดิพลาดเพราะว่าหน่ึงเราชะล่าใจ ผดิพลาดเพราะว่าเสียงลม 
เสียงอะไรมนัพดัพาส่ิงน้ีไป น่ีส่ิงน้ีมนัผดิพลาด แลว้มนัก็แกไ้ข พอแกไ้ขไปแลว้มนักจ็บ 
น่ีพดูถึงถา้จิตสงบแลว้เอามาพิจารณานะ ถา้พิจารณาแลว้มนัจบไง มนัไม่มีปัญหาอยา่งน้ี 
แลว้พอมาพิจารณา ถา้มนัละเอียดเขา้ไปมนัพิจารณาถึงชีวิต พิจารณาถึงการเกิด  

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีสุดของพวกเราน่ีนะคือการเกิดและการตาย เกิดข้ึนมา เห็นไหม 
เกิดข้ึนมาถึงมีเรา แลว้ตอ้งตาย แต่ถา้พิจารณาตรงน้ีแลว้นะ น่ีมนัตายแลว้มนัจะไม่เกิด ถา้
มนัจะไม่เกิดอีก ไม่เกิดอีกมนัก็จะไม่มีการเกิดและการตาย มนัไม่มีการตาย เพราะไม่มี
การเกิดอีก ไม่มีส่ิงใดๆ เลย แต่ถา้ยงัมีการเกิด แลว้จิตน้ีมนัตอ้งเกิด จิตท่ีมนัมีปัญหาอยูน้ี่
เพราะมนัตอ้งเกิด มนัไม่มีท่ีส้ินสุดหรอกมนัตอ้งเกิด ในเม่ือมีเหตุ มีปัจจยัมนัตอ้งเกิด
แน่นอน ถา้น้ีมนัเกิดแน่นอน ตอนน้ีเรามีสติปัญญาอยูน่ะ เราพยายามทาํของเราอยู ่ตอนน้ี
เกิดดี  

เกิดดีคืออะไร? เกิดดีคือเรากาํหนดพุทโธ พุทธานุสติเรากอดองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไว ้ เรากอดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆไ์ว ้ ชีวิตของเรามนัก็จะไม่
ไหลไปตามกระแสโลก น่ีเกิดอยา่งน้ีเกิดดี เกิดในการกระทาํ กาํหนดพุทโธ น่ีเกิดดบัๆ 
ในใจ กาํหนดพุทโธ พุทโธเราร้ังใจของเราไว ้ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัเรา  

ถา้เป็นประโยชน์กบัเรา น่ีถา้มนัเกิด เกิดอะไร? เกิดธรรม ถา้มนัประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา มนัจะมีศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา ถา้มีศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมามนัก็จะไปแกไ้ข แกไ้ข
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อวิชชา พอแกไ้ขอวิชชา ตณัหาความทะยานอยากอยูใ่นหวัใจ อนุสัยท่ีนอนมากบัใจ ถา้
มนัแกเ้หตุปัจจยัน้ีหมด เห็นไหม น่ีเป็นธรรมธาตุๆ มนัจะเกิดอีกไหม? ถา้มนัไม่เกิดอีก
มนัก็จบ ถา้มนัไม่เกิดอีก มนัไม่เกิดมนัก็ไม่มีส่ิงใดๆ เลย น่ีเหตุสาํคญัของเราคือการเกิด
และการตาย  

ทีน้ีการเกิดและการตายมนัผลของวฏัฏะ เวลาคนท่ีเขามีสติปัญญานะ ส่ิงน้ีมนั
เป็นผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะมนัเหมือนกบัท่ีว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติคือ
วฏัฏะ ธรรมชาติคือวตัถุธาตุ ธรรมชาติคือสภาวะ ธรรมชาติคือการหมุนเวียนไปโดย
ธรรมชาติ น่ีธรรมชาติ ธรรมะเหนือธรรมชาติ ถา้เราจะทาํของเราเหนือธรรมชาตินะ น่ี
ผลของวฏัฏะคือผลการเวียนตายเวียนเกิด ฉะนั้น เวียนตายเวียนเกิด ผลของวฏัฏะแต่ก็ยงั
มีบุญ บุญพาเกิดกบับาปพาเกิดนะ ถา้บาปพาเกิด เกิดมาแลว้มนัไม่เช่ือส่ิงใด เกิดมาแลว้
มนัก็ขวางโลกไปตลอด แต่ถา้บุญพาเกิด เราเกิดมาแลว้เรายงัมีโอกาส มีการกระทาํของ
เรา 

น่ีผลของวฏัฏะ แลว้เอาผลของวฏัฏะนั้นมาประพฤติปฏิบติั เอาผลของวฏัฏะนั้น
มาแกไ้ขจิตใจของเรา น่ีถา้มนัแกไ้ขจิตใจของเรา ถา้เราภาวนาข้ึนมาไดม้นัมีธรรมโอสถ 
ธรรมโอสถ เห็นไหม น่ีธรรมโอสถ ถา้มนัเกิดปัญญาญาณข้ึนมามนัจะเกิดธรรมารส 
รสชาติของธรรม จิตมนัสงบมนัเห็นแสงเราก็ไดร้สชาติอนัหน่ึง รสชาติท่ีจิตไดส้ัมผสั
เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก แลว้ถา้เกิดรสชาติของปัญญา เกิดรสชาติของภาวนามย
ปัญญา เกิดรสชาติของมรรคญาณ เกิดรสชาติๆ จนถึงท่ีสุด ส้ินรสส้ินชาติ ส้ินหมดเลย ถา้
เราตั้งใจของเรา เราทาํอยา่งนั้นจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีทาํมาแลว้ ส่ิงท่ีปฏิบติัมาแลว้เป็นประโยชน์กบัเราก็เป็นประโยชน์กบั
เรา ส่ิงท่ีมนัผา่นไปแลว้ใหผ้า่นกนัไป จบส้ินกนัไปเนาะ เอวงั 


