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 เม่ือวานวา่ดูกิเลสไง ใหเ้ห็นกิเลส วนัน้ีดูธรรมนะ เวลาถา้ธรรม ดูธรรมกบัดูกิเลสมนั
ต่างกนั เราไม่ใช่ดูกิเลส เราใหเ้ปรียบเทียบกิเลส ใหเ้ปรียบเทียบกิเลสใหม้นัเห็นไง ใหม้นัเห็นวา่
กิเลสมนัน่ากลวัขนาดไหน แมแ้ต่เตรียมอาวธุไวแ้ลว้ยงัสู้มนัไม่ได ้ ศึกษาเล่าเรียน อาวธุมาเตม็ๆ 
เลย เสร็จแลว้กม็าเป็นข้ีขา้มนั  

แต่ถา้ดูธรรม เห็นไหม ในวนัมาฆบูชา พระ ๑,๒๕๐ องคม์าฟังพระพทุธเจา้ มาเคารพ
พระพทุธเจา้ มาดว้ยกนัโดยไม่ไดน้ดัหมาย ๑,๒๕๐ องค ์ เป็นเอหิภิกขทุั้งหมดเลย เป็นพระ
อรหนัตท์ั้งหมดเลย แลว้เวลามาสโมสรสนันิบาตนัง่กนัเฉย นัง่กนัสงบเงียบเลย รอฟังแต่
พระพทุธเจา้จะใหโ้อวาท แมแ้ต่พระอรหนัต ์ เห็นไหม พระอรหนัตท์ั้งหมดเลย แลว้เป็นลกูดว้ย 
พอ่บวชใหเ้อง แต่เวลามาเฝ้าพระพทุธเจา้น่ีรอแต่ฟัง พระพทุธเจา้บอกเลย “ไม่ท าความชัว่
ทั้งหมด ท าแต่ความดี แลว้ท าจิตใจใหผ้อ่งแผว้” น่ีโอวาทปาติโมกข ์ พระพทุธเจา้ปฏิภาณใหก้บั
พระอรหนัตท์ั้งหมดเลย แลว้ในสโมสรสนันิบาตนัง่เงียบ มีความสุขมาก  

ฉะนั้น ถา้มีความสุขมาก ธรรมตอ้งเป็นอยา่งนั้นทั้งหมดหรือ? ธรรมน้ีตอ้งมานัง่เงียบๆ 
อยา่งนั้นหรือถึงวา่เป็นธรรม แลว้ธรรมท่ีเวิร์คออกไปเป็นงานเป็นการน้ีเป็นธรรมท่ีผดิหรือ? ไม่
ผดิหรอก แต่มนัท าแลว้มนัตอ้งเป็นประโยชน์นะ ดูอยา่งพระพทุธเจา้จะทรมานชฎิล ตอน
พระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ ออกไปจะทรมานชฎิล ๓ พี่นอ้ง ๑,๐๐๐ คน ๕๐๐, ๓๐๐, ๒๐๐ ๓ คนพี่
นอ้งน่ะ พระพทุธเจา้ไปทรมานนะ ไปอยูก่บัพญานาค ใหไ้ปอยูใ่นโรงไฟ เพราะพวกน้ีบูชาไฟ
จะมีฤทธ์ิมาก ไปอยูก่บัพญานาค ใหพ้ญานาคพน่ไฟใส่ พระพทุธเจา้กเ็อาพญานาคใส่บาตรใหดู้  
“โอ.้. สมณะคนน้ีเก่งเนาะ แต่ไม่ใช่พระอรหนัตห์รอก เราเป็นพระอรหนัต ์แพเ้รา” 
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น่ีพอเสร็จแลว้ออกไปอีกนะ ทรมาน เพง่ไฟ จุดไฟเผา ไฟดบั เดินจงกรม น ้าท่วม พายพุดั 
พระพทุธเจา้เอาอยูไ่ดห้มดเลย แต่เขากย็งัพดูอยูค่  าหน่ึงวา่ “เออ สมณะองคน้ี์เก่งเนาะ แต่ไม่ใช่
พระอรหนัตห์รอก เราเป็นพระอรหนัต”์ น่ีกิเลสมนัเหนือธรรมไง ก่อนท่ีจะได ้ น่ีคือการทรมาน
กนัก่อนไง ความตีเสมอ ความถือมัน่ในใจ ทั้งๆ ท่ีเห็นอยูว่า่พระพทุธเจา้เก่งนะ ฤทธ์ิของเขา
ทั้งหมด ฤทธ์ิของเขาทั้งหมดเขาท าไดข้นาดไหนพระพทุธเจา้ปราบไดห้มดเลย แต่กย็งัไม่ยอมรับ
ไง บอกวา่สมณะองคน้ี์เก่ง แต่ไม่ใช่พระอรหนัต ์เราเป็นพระอรหนัต ์ทั้งๆ ท่ีตวัเองไม่ไดเ้ป็น แต่
หลงไป เห็นไหม 

น่ีก่อนท่ีจะเป็นพระอรหนัตม์นัมีไอกิ้เลสของเราเองมนัต่อตา้นภายใน ทั้งๆ ท่ีมีเหตุมีผล
ต่อหนา้นัน่น่ะ พระสมณะองคน้ี์เก่งเนาะ พระพทุธเจา้น่ีเก่งเนาะ แต่ไม่ใช่พระอรหนัตห์รอก จน
สุดทา้ยพระพทุธเจา้ถึงบอกวา่ “ไอท่ี้พดูนัน่น่ะมนัผดิ ท าไมหนา้ดา้นอยา่งนั้น?”  

จนตอ้งคอตกสยบเลย สยบแลว้พระพทุธเจา้ถึงสอนเทศน์อาทิตตฯ ไง บูชาไฟ ไฟเป็น
ของร้อน ตาเป็นของร้อน หูเป็นของร้อน ล้ินเป็นของร้อน กายเป็นของร้อน อายตนะทั้งหมดเป็น
ของร้อนทั้งหมด ใจกเ็ป็นของร้อน เป็นของร้อนแลว้ใหมี้เหตุมีผล มนัเผาร่างกายอยู ่ จนส าเร็จ
เป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด ๑,๐๐๓ องค ์๓ พี่นอ้ง 

น่ีพอส าเร็จมาแลว้เป็นธรรม พอเป็นธรรม เห็นไหม พอไปหาพระเจา้พิมพิสาร เขาเป็น
ศาสดาของพระเจา้พิมพิสารก่อน แลว้ชาวมคธเขามองไงวา่ระหวา่งชฎิลกบัพระพทุธเจา้ใครเป็น
อาจารย ์ ใครเป็นอาจารยใ์คร เพราะเป็นอาจารยเ์ก่าของเขา เหาะข้ึนไปบนฟ้านะ แลว้ลงมากม้ 
“พระพทุธเจา้น้ีเป็นครูของเรา” เหาะข้ึนไป เพราะวา่ทีน้ีมนัหมดแลว้ หมดจากกิเลสแลว้ หมด
จาก ฤทธ์ิท่ีมีมนัยิง่มีบริสุทธ์ิ เม่ือก่อนฤทธ์ิท่ีมีอยูน่ั้นมนัเป็นฌาน เป็นสมาบติั เห็นไหม แต่พอ
ส้ินกิเลสแลว้ฤทธ์ิน้ีเป็นธรรมชาติเลย เพราะมนัมีอยูแ่ลว้ เพราะมีบารมีอยู ่ฤทธ์ิเป็นธรรมชาติเลย 
เหาะข้ึนไปบนอากาศ ลงมากราบพระพทุธเจา้ เศียรซบบาทเลย “องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้เป็นศาสดาของเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นศาสดาของเรา”  

ใหป้ระชาชนทั้งหมดลงใจไง ใหล้งใจแลว้เง่ียหูลงฟังพระพทุธเจา้จะเทศน์ พระพทุธเจา้
จะสอน พระพทุธเจา้เทศน์พระเจา้พิมพิสารเป็นพระโสดาบนัข้ึนมาเลย น่ีธรรม พอธรรมแลว้มนั
จะสร้างประโยชน์ไง สร้างเป็นประโยชนท์ั้งหมด น่ีถา้เป็นธรรมนะ ธรรม ธรรมหมายถึงเป็น
ประโยชน์แลว้มนัถกูตอ้ง  
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ดูอยา่งพระเจา้อะไรนัน่น่ะ ท่ีวา่กษตัริยเ์ขาใหเ้ป็นบริษทับริวาร เป็นคนของวดัไง ทั้ง
ต าบลเลย แลว้บิณฑบาตไปมีแต่คนจน เพราะคนท างานใหว้ดั เดก็มนัร้องไหน่ี้แหละ เดก็มนั
ร้องไห ้ เห็นเขาเล่นกนั เดก็มนัร้องไห ้มนัเห็นเขาเล่นนกัขตัฤกษม์นัอยากได ้พระองคน้ี์มีฤทธ์ิ ก็
เลยใหเ้ขาเอานัน่น่ะ เป็นประเพณีของเขา เขาจะใส่พวกไมด้อก ไมป้ระดบั เขากเ็ลยท าเป็นชฎา
ไงผกูไวท่ี้หวัแลว้เสกดว้ยฤทธ์ิ กลายเป็นมงกฎุเพชรเลย  

พอกลายเป็นมงกฎุเพชร คนจนมนัเป็นไปไม่ไดห้รอกท่ีจะมีมงกฎุเพชรอยา่งน้ี แสดงวา่
คนน้ีลกัมา ไปฟ้องกษตัริย ์ กษตัริยเ์อาเขาไปเลยนะ เอาเขาไปขงัวา่น่ีลกัของเขามา เพราะคนจน
ไม่มีสมบติัอยา่งน้ีไดห้รอก จนรุ่งข้ึนพระมาบิณฑบาตอีก พอมาบิณฑบาต  

“อา้ว วนัน้ีเดก็คนนั้นไปไหนล่ะ?”  

“โดนจบัไปแลว้ เพราะวา่ลกัเคร่ืองเพชรเขามา”  

รู้เลยนะ ตามไป ตามหากษตัริย ์ตามหาบอกวา่ “เดก็คนนั้นไม่ไดล้กัของเขามาหรอก” แต่
กษตัริยน์ั้นบอกวา่ “ลกัเขามา เพราะคนๆ น้ีมนัไม่มีปัญญาจะซ้ือของนั้นหรอก” 

เป็นไปได ้ เป็นไปไดเ้พราะอะไร? เพราะฤทธ์ิจากพระองคน์ั้นไง แลว้พระรู้ไดอ้ยา่งไร? 
จบัตน้เสาเลย ดว้ยฤทธ์ินะตน้เสานั้นกลายเป็นทองค าทนัทีเลย น่ีช่วยเดก็คนนั้นออกมา กษตัริย์
เห็นป๊ับรู้เลย เพราะปัญญาทนักนั เขา้ใจแลว้ๆ สัง่ปล่อยหมด  

น่ีเวลาเป็นประโยชน์เอาเขาออกมาจาก... น่ีชีวิตเขาจะเสียไปไง เห็นไหม ท าใหเ้ป็น
ประโยชน์ น่ีธรรม ธรรมจะสงเคราะห์โลก ธรรมจะช่วยโลก ธรรมมนัตอ้งเป็นธรรม ธรรมมนั
เป็นความเจริญรุ่งเรือง ธรรมไม่เป็นการหลอกลวงไง น่ีเป็นธรรม แต่กวา่จะเป็นธรรม ผูท่ี้จะเป็น
ธรรมได ้ ดอูยา่งชฎิลสิ บอกวา่สมณะองคน้ี์เก่ง แต่ไม่ใช่เป็นพระอรหนัต ์ เราเก่งกวา่ เพราะ
ไอทิ้ฏฐิมานะท่ีปิดกั้น มนัเลยไม่หนักลบัมาดูใจของตวั มนัไม่หนัเขา้มาช าระกิเลส มนัมองแต่
ส่งออกไปขา้งนอกไง 

ฤทธ์ิเดชอนันั้นมนัเป็นฌาน มนัเป็นสมาบติั มนัเป็นฤทธ์ิเป็นเดช แต่มนัเส่ือมได ้มนัเป็น
โลกียะ แต่ถา้การช าระกิเลส ธรรมคือการช าระกิเลส กิเลสตวัน้ีส าคญัท่ีสุดนะ กิเลสตวัน้ีมนัเอา
เปรียบ มนัเห็นแก่ตวั มนัโกงถึงตวัเอง ไม่โกงคนอ่ืน โกงตวัเอง โกงชีวิตน้ีใหส้ิ้นไปไง มนัโกง
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ตวัเอง วนัคืนล่วงไปๆ น่ีโกงตวัเอง เห็นไหม ตวัเองเกิดมาแลว้จะไดส้ร้างคุณงามความดี คุณงาม
ความดีในอะไร?  

ในศาสนาพทุธน่ีนะ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ในแกว้สารพดันึกไง แต่คุณงามความ
ดีของเรา เรากว็า่เป็นคุณงามความดี เกิดมาในชาติน้ีเป็นคนดี คนดี ท าดีเป็นดี ไดดี้ดว้ย แต่ดีใน
ศาสนา เห็นไหม ดีในศาสนา ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้มา กิเลสในหวัใจจะไม่
มีทางเห็นไดเ้ลย จะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเขา้มา ดูอยา่งชฎิลทั้ง ๓ ฤทธ์ิเดชขนาดไหนแต่ส่งออก ยิง่มี
ฤทธ์ิเดชเท่าไหร่ มนัยิง่ส าคญัตนมากขนาดนั้น ท าความดีเท่าไหร่มนัติดในดี  

คนดีเวลาผดิ ผดิมากนะ เพราะมนัวา่ดี พอดีเขา้ใจผดิไง ดีแต่ไม่มีส่ิงเปรียบเทียบ แต่ดีใน
พทุธศาสนาน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางหลกัเอาไวแ้ลว้นะ ดีในศีลไง ดีในศีล ดีใน
ธรรม ดีในความกตญัญูรู้คุณคน รู้คุณ กตญัญูน่ีส าคญัแลว้ ความกตญัญู ความดี การเล้ียงพอ่แม่ 
น่ีถา้โลกเขาวา่เล้ียงพอ่แม่ เรากด็ูพอ่แม่อยา่งน้ี แต่ถา้เป็นทางธรรม เล้ียงพอ่แม่ดว้ย ทั้งกายและใจ
ไง  

ดูอยา่งพระกสัสปะ พระกสัสปะจะออกบวช ทั้งๆ ท่ีเป็นลกูคนเดียว พอ่แม่อยากจะให้
ครองเรือนก่อน หาคู่ใหก้ย็อม แต่ตั้งสจัจะกนัไวว้า่ เราสองคนน่ีจะไม่ล่วงพรหมจรรยก์นัเลย เอา
ดอกไมต้ั้งแจกนัไว ้ดอกไมน้ั้นตั้งแจกนัไม่เคยเห่ียวเลย เพราะตวัเองอยูใ่นศีลไง จนพอ่แม่ล่วงไป 
แจกนะ แจกทานอยู ่๗ วนั แลว้ระหวา่ง ๒ คนสามีภรรยาไปถึงทางสองแพร่งแยกกนั พระกสัส
ปะบวชเป็นพระกสัสปะ ภรรยาของพระกสัสปะบวชเป็นภิกษุณี ไดส้ าเร็จทั้งคู่เลย เห็นไหม  

น่ีเวลาจะออก ถา้คนมีธรรมเขาจะท าใหทุ้กอยา่งเป็นไปดีไง พอ่แม่กมี็ความสุข มี
ความสุขต่อไปวา่ลกูอยูใ่นโอวาทแลว้เป็นไป เสร็จแลว้ตวัเองกม็าบวชดว้ยตอนหลงั เป็นพระ
อรหนัตด์ว้ย เป็นหลกัชยัของศาสนาดว้ย เป็นผูท่ี้ท าสงัคายนาคร้ังแรกดว้ย เป็นคนท่ีวา่แมแ้ต่
พระพทุธเจา้นิพพานแลว้นะ ถึงเวลาจะจุดไฟเผาน่ีไม่ติด ตอ้งเอาพระกสัสปะมาก่อน พอพระกสั
สปะมาถึงมากราบเทา้ ตอ้งกราบเทา้ แลว้ศพนั้นไฟติดโดยฤทธ์ิของเทวดาเลย  

น่ีความเป็นธรรมไง ความเป็นธรรมมนัจะมีฝ่ายดีอยา่งเดียว ดีอยา่งเดียว ดีไปเร่ือยๆ แต่
ถา้โลกมองไม่เห็นมนัเห็นเป็นของไร้คุณค่าไง ความดีมนัเป็นดีในหวัใจ ดีในหวัใจคือวา่หวัใจ
เป็นสุข หวัใจพอใจ หวัใจมนัอ่ิมในธรรมของมนั น่ีคือความดีแทไ้ง แต่ถา้ดีในโลก ดีในโลกเขา 
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คนดีกว็า่ดี แต่คนดีมนัผดิได ้ เห็นไหม ถึงวา่ดีในอะไร? ดีในหลกัศาสนา พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ 

พระธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ธรรมเป็นของกลาง แมแ้ต่พระพทุธเจา้ไม่ตรัสรู้ก็
มีอยู ่ ถึงวา่ธรรมไม่เคยเส่ือม ธรรมคือสจัจะความจริง เหมือนวทิยาศาสตร์ท่ีมนัมีทฤษฎีแลว้ แต่
นกัวิทยาศาสตร์เขา้ไม่ถึงไง เขา้ไปไม่ถึงตรงนั้น เพราะวิทยาศาสตร์ทางจิตน่ี พิสูจน์ไดท้างจิต 
จิตน้ีสามารถหลุดพน้ได ้ แมแ้ต่วิทยาศาสตร์วิเคราะห์กนัแลว้นะ สสารมนัตอ้งเหลืออยูว่นัยงัค  ่า 
สสารตอ้งมีเหลืออยู ่มนัแปรสภาพตอ้งเหลืออยู ่แต่ แต่หวัใจวา่งหมด  

สสารของใจ ธาตุรู้น่ีท าลายหมดเลย ท าลายแมแ้ต่ส่ิงท่ีอยูใ่นหวัใจ ท าลายทั้งหมด แลว้
ท าลายท่ีสุดแลว้ ท าลายแลว้มี ท าลายแลว้คงอยู ่ไม่ใช่ท าลายแลว้ส้ินไป ท าลายแลว้คงอยู ่ท  าลาย
แลว้เป็นอจินไตย ท าลายแลว้เป็นนิพพาน เป็นหน่ึง ยอดเยีย่ม นัน่คือธรรมแทไ้ง ธรรมอนันั้นถา้
มีอยูใ่นหวัใจของมนุษยค์นใด มนุษยค์นนั้นเป็นพระอรหนัต ์ น่ีธรรมอนัน้ี มนุษยน์ะ มนุษยทุ์กๆ 
คน ผูใ้ดเลย พระพทุธเจา้บอกพระอานนท ์“อานนท ์ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม”  

ผูใ้ด ช่ือน้ีสมมุติทั้งนั้น ธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ น่ีกส็มมุติ เพราะไดม้าเกิดเป็นมนุษยถึ์งได ้
ผูใ้ดคือจิตดวงใดกแ็ลว้แต่ แมแ้ต่ในศาสนาของพระพทุธเจา้องคก่์อนๆ หรือพระพทุธเจา้ของเรา 
แลว้พระพทุธเจา้ไปขา้งหนา้ ผูใ้ด เห็นไหม ผูใ้ด เพราะจิตน้ีเวยีนตายเวียนเกิดอยู ่ ไอส้มมุติช่ือน้ี
ชัว่คราวเด๋ียวเดียว เด๋ียว ๘๐ ปี ๑๐๐ ปีก็เปล่ียนอีกแลว้ จิตน้ีไปอีกแลว้ ถึงวา่วิทยาศาสตร์พิสูจน์
ขนาดไหนมนักย็งัมีสสารต่อไป ท าความดีอยูใ่นพรหมจรรยข์องตวัเอง ในศาสนาต่างๆ มนัก็
ตอ้งตายไป จิตน้ีไม่เคยตาย จิตน้ีตอ้งไปอยู ่ แต่ทางประพฤติธรรม เอโก ธมัโม น่ีท าลายทั้งหมด
เลย  

อาจารยม์หาบวับอก ทีแรกเหมือนเขา้ไปอยูใ่นความวา่ง วา่งๆ ทั้งหมดนัน่น่ะ วา่งรักษา
ไวน้ะ มองเขาทะลุไปหมดเลย ความวา่งอนัน้ีเยีย่มมาก แต่พอมนัท าลายความวา่งไป ความวา่งน้ี
เหมือนกองข้ีควาย ความวา่งอยา่งกบัทองค าท่ีรักษาไวน้ัน่น่ะ พอมนัท าลายออกแลว้เหมือนกอง
ข้ีควายเลย เพราะมนัวา่ง อีกอนัหน่ึงมนัวา่ง วา่งแบบพดูไม่ได ้ถา้ยงัมีความวา่งอยู ่ใครเป็นพดูวา่
ความวา่ง ใครเป็นคนรับรู้ความวา่ง สสารนั้นมนัตอ้งรู้ส่ิงอ่ืนมนัถึงอธิบายออกมา  

สสารนั้นเป็นค าพดูกบัตวัเอง ความรู้สึกเกิดข้ึนไง ความรู้สึกกเ็ป็นความวา่ง แต่วา่งอนัน้ี
จะบอกวา่วา่งกไ็ม่ใช่ ไม่วา่งกไ็ม่ใช่ มีกไ็ม่ใช่ ไม่มีกไ็ม่ใช่ แต่มีอยู ่ แต่ถา้มีป๊ับมนัเป็นเลย เห็น
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ไหม น่ีธรรมอนัน้ี  ธรรมอนัน้ีท่ีวา่เราตอ้งเขา้เป็นหลกัของศาสนา เราถึงวา่ท าดีในอะไร ท าดีใน
รัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พระธรรม ธรรมท่ีเราเขา้ถึง กิริยาของธรรมคือการศึกษา
เล่าเรียนมา แต่พอเล่าเรียนมา ท าดี คนเรามีดี มีศกัด์ิศรี มีศกัยภาพ  

ค าวา่ดีน่ีกลวัจะเสียเปรียบเขา ถึงจะผดิจะดีกต็อ้งวา่กนัไป เห็นไหม ใหดู้ธรรมไง ดูกิเลส
กเ็ห็นวา่กิเลสนัน่ล่ะ น่ีถา้เป็นคนดี วา่น่ีคนดี คนดีท าผดิพลาดได ้แลว้คนผดิพลาด ดูสิทิฏฐิมานะ
กษตัริย ์ ผูท่ี้มีอ  านาจสูง เวลาผดิแลว้ยิง่ไม่ยอมรับผดิ ยิง่ท าใหมี้ความเสียหายมากไปใหญ่เลย เรา
ถึงวา่คนนั้นดีๆ ดีตอ้งยอมรับวา่ดี แต่ดีตอ้งอยูใ่นศีลธรรมดว้ย  

อยา่งหลกักฎหมาย เห็นไหม ตอ้งถกูตอ้งตามกฎหมาย และถกูตอ้งตามศีลธรรมดว้ย  
ไม่ใช่ถกูตอ้งตามกฎหมาย แต่ผดิหลกัศีลธรรม ฟ้องกนั ลกูฟ้องพอ่ฟ้องแม่ น่ีฟ้อง น่ียงัดีนะ
เมืองไทยหา้มฟ้อง เมืองนอกฟ้องได ้ ลกูฟ้องพอ่ฟ้องแม่ได ้ แต่เมืองไทยน้ีหลกัศาสนาพทุธหา้ม 
กฎหมายเขียนไวเ้ดด็ขาดเลย ลกูหา้มฟ้องพอ่ฟ้องแม่ เห็นไหม ถา้ฟ้องหลกักฎหมายถกูหรือไม่
ถกู ถา้มีเหตุการณ์ แต่ของเราน่ีชาวพทุธไม่ยอม ชาวพทุธน้ีในกฎหมายเขียนไวเ้ลย ลกูหา้มฟ้อง
พอ่ ฟ้องแม่ มีแต่แม่ฟ้องพอ่ ฟ้องลกูได ้แต่ท่ีอ่ืนเขามี  

น่ีพดูถึงหลกักฎหมายไง คนดีกดี็ในหลกัของกฎหมาย หลกักฎหมายกบัศีลธรรม ตอ้ง
ถกูตอ้งตามกฎหมาย แลว้ตอ้งถกูตอ้งตามศีลธรรมอีกดว้ยถึงจะเป็นคนดี คนดีไม่ใช่ดีตาม
กฎหมาย แต่ศีลธรรมน่ีไม่รู้เร่ือง น่ีถึงวา่ตอ้งดีในศาสนา ดีในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะพระพทุธเจา้เกิดจากอะไร? พระพทุธเจา้เกิดจากกามเหมือนกนั 
พระเจา้สุทโธทนะ เห็นไหม พระพทุธเจา้เกิดจากพอ่จากแม่เหมือนกนั พระพทุธเจา้กเ็กิดจากน้ี 
พระพทุธเจา้ถึงเห็นคุณค่าไง เห็นคุณค่าของการเกิด  

พอ่แม่ใหล้กูมา ลกูน่ีเลือดเน้ือเช้ือไขเกิดจากครรภข์องมารดา เน้ือน่ี เน้ือร่างกายเป็นของ
แม่ แต่หวัใจเป็นของเรา หวัใจน่ีหวัใจเรา จิตปฏิสนธิมาเกิดในครรภข์องมารดา การเกิด ๔ อยา่ง 
เกิดมาแลว้ถึงท าคุณงามความดี การเกิดอนัน้ีส าคญัมาก เพราะ เพราะการเกิดจิตตอ้งบาลานซ์กนั 
ระหวา่งพอ่ แม่ ลกู จิตจะเสมอกนัถึงไดม้าเกิดกบัครรภน์ั้น ท าไมไม่ไปเกิดกบัพอ่แม่คนอ่ืน 
กรรมมนัเสมอกนัไง พอเกิดออกมาเป็นพอ่แม่ลกูกนั น่ีตอนน้ีชีวติทั้งชีวิตเลยผกูพนักนัไป แม่น่ี
รักลกูมาก พอ่แม่น่ีรักลกูมาก ลกูกรั็กพอ่แม่ แต่รักคร่ึงเดียวเพราะยงัไม่ถึง แต่ถา้ลกูคนนั้นไปเกิด
มีลกูต่อไป ยิง่จะรักพอ่แม่เขา้ไปใหญ่เลย  
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เหมือนกบัอชาตศตัรู อชาตศตัรูขงัพระเจา้พิมพิสารไว ้กะจะแยง่ราชสมบติั แต่จะฆ่ากไ็ม่
กลา้ เห็นไหม รักคร่ึงเดียว เวลาตวัเองกภ็รรยาก าลงัทอ้งอยู ่ อชาตศตัรูน่ีพอเขามารายงานวา่ลกู
เกิดแลว้ รักพอ่มาก ปล่อยพอ่ จะปล่อยพอ่พอ่กต็ายแลว้ พระเจา้พิมพิสารตายแลว้ ตายพอดีพร้อม
กบัลกูเกิด น่ีถา้เกิดก่อน ความผกูพนั ความเขา้ใจไง เดก็ไม่เขา้ใจผูใ้หญ่หรอก ถา้ตวัเองเป็น
ผูใ้หญ่ข้ึนมาจะเขา้ใจความรู้สึกอนัน้ีไง ความรู้สึกท่ีเรายงัไม่มี ความรู้สึกท่ีเรายงัไม่กระทบ มนัก็
ยงัไม่ถึงเรา  

ทีน้ีพอพอ่แม่เอด็มา พอ่แม่เตือนมา กาลเวลา วยัต่างกนั พอวยัต่างกนัความรับรู้น้ีจะ
ต่างกนัมากเลย ถา้วยัข้ึนมาแลว้ น่ีถึงวา่กงกรรมกงเกวียนไง คล่ืนลกูใหม่ซดัคล่ืนลกูเก่ามาตลอด 
คล่ืนลกูใหม่เขา้มาตลอด คล่ืนลกูใหม่ซดัคล่ืนลกูเก่าเขา้มา ไอน่ี้คล่ืนลกูเก่ามนัข้ึนไปแลว้ แลว้
คล่ืนลกูเก่าจะมาสอนเราไดอ้ยา่งไร? ไม่ยอมรับ แต่พอเราเป็นคล่ืนลกูเก่ามา เห็นไหม น่ีกรรม
มนัเป็นอยา่งน้ี กรรมมนัเป็นวฏัฏะ กรรมมนัหมุนไป แลว้ตอ้งอาศยัอะไรเป็นท่ี... อาศยัเราข้ึนไป
ล่ะ? อาศยัอะไรเป็นหลกัยดึล่ะ? ถึงบอกวา่.. 

(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


