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ณ วดัสนัติธรรมาราม  ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 

 กบเฝ้ากอบวั ไก่ไดพ้ลอย วา่ไก่ไดพ้ลอยนะ เราเห็นแลว้เรากต็ลก เราเห็นแลว้เราสงสารไง 

กบเฝ้ากอบวั ไก่ไดพ้ลอย เพราะอะไร? เพราะมนัไม่รู้เร่ือง ส่ิงท่ีมนัไม่รู้เร่ืองน่ะ แต่ไอค้  าพงัเพย

บางทีน่ีออกมาจากพระไตรปิฎก อยา่งเช่นวา่อ่ึงเห็นววัแลว้พยายามจะเบ่งใหเ้ท่าววัน่ีมนัมาจาก

ธรรมบทไง เป็นค ากล่าวค าสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เตือนใจพวกเรา  

แต่เราไปมองวา่สตัวม์นัไม่รู้เร่ืองหรอก ไก่มนัไดพ้ลอยมนัจะไปสนใจอะไร เพราะมนัไม่รู้ 

แต่เรารู้ พวกเรารู้ น่ีมนัตอ้งนอ้มเขา้มาหาเราไง ไก่ไดพ้ลอยมนัไม่รู้เร่ือง ถา้ยอ้นกลบัมาหาเราน่ี 

ท่านเตือนเราต่างหากแต่เอาส่ิงขา้งนอกแคนนอนเขา้มาหาเรา ไก่ไดพ้ลอยน่ะ ไก่มนัไดพ้ลอยมนั

ไดข้า้วสารดีกวา่ มนัไดพ้ลอยพลอยมนัใชท้  าประโยชน์อะไรไม่ได ้ 

กบเฝ้ากอบวัก็เหมือนกนั มนัไม่รู้เร่ืองอะไรมนัเฝ้าของมนัอยูอ่ยา่งนั้น แต่ธรรมชาติของมนั 

สญัชาตญาณของมนั มนัอยูอ่ยา่งนั้น มนัต่างหากไม่น่าสงสาร ไอค้นท่ีไปมองเห็นมนัน่ะน่าสงสาร

มากกวา่ ไอค้นท่ีไปมองเห็นมนัแลว้คิดถึงมนั มนัวา่ไก่ไดพ้ลอยแลว้มนัไม่ไดป้ระโยชน์ ขอใหม้นั

ไดข้า้วสารยงัดีกวา่ใช่ไหม แต่เราเหมือนกนั น่ีกบเฝ้ากอบวั ฝร่ังเขามาคุยกบัเรานะวา่เราชาวพทุธน่ี

อยูก่บัศาสนา เฝ้าศาสนาอยูแ่ต่ไม่ไดล้ิ้มรสของศาสนาไง  

น่ีกเ็หมือนกนั ศาสนาน่ีเป็นส่ิงท่ีสูงสุดนะพทุธศาสนาน่ีประเสริฐมากเลย แต่เราเขา้ไม่ถึง 

เรากเ็หมือนกบเฝ้ากอบวัเหมือนกนั เราต่างหากเปรียบเหมือนกบเฝ้ากอบวั เปรียบเหมือนไก่ได้

พลอย มนัไม่เขา้ใจมนักอ็ยูก่นัไปอยา่งนั้น แต่ถา้อยา่งผูท่ี้วา่เขา้ถึงธรรมะนั้นน่ะ มนัจะเป็นไม่ใช่วา่

ไก่ไดพ้ลอย มนัจะเป็นวา่เป็นเหมือนกบัคนไดพ้ลอย มนัยกสถานะของจากสตัวเ์ดรัจฉานข้ึนมา

เลย  
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สตัวเ์ดรัจฉานมนัอยูข่องมนัตามประสาของมนั มนัเกิดข้ึนมา มนัสูง ๆ ต ่า ๆ นะ จิตน้ีเกิด 

จิตเวลาพฒันาข้ึนมามนัพฒันาได ้ เหมือนเราน่ี เราอยูใ่นบา้นของเรา ใตถุ้นเหลือบท่ีไหนท่ีวา่มนั

สกปรกเรากต็อ้งมุดแลว้เขา้ไปกวาด เวลาเรามุดลงไปน่ีเราอยูใ่นท่ีต ่า เวลาเราข้ึนไปชั้นสูงน่ีเราจะ

ไปท าความสะอาดบนเพดานบนอะไรน่ี เราตอ้งปีนบนัไดข้ึนไปบนท่ีสูง เวลาเราข้ึนสูงเรากว็า่เรา

สูง เวลาเราลงต ่าเราก็วา่เราต ่า  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั จิตเวลาเกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉานมนักเ็กิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน พอมนัตาย

จากนั้นมนักเ็กิดสูงเกิดต ่า เกิดสูงเกิดต ่าจากจิตดวงเดียว เรากเ็หมือนกนั จิตของเราเรากเ็กิดสูง ๆ 

ต ่า ๆ น่ีขนาดเกิดในวฏัฏะนะ แลว้เกิดในอารมณ์ของเราล่ะ อารมณ์มนัพฒันาข้ึนมาน่ี ถา้เกิดมนั

พฒันา...วฒิุภาวะของใจ ใจพฒันาข้ึนไปน่ีมนัพฒันาข้ึนไป ถา้มนัพฒันาธรรมดาของเราน่ี กบเฝ้า

กอบวักบัไก่ไดพ้ลอย มนัเฝ้าอยูเ่ฉย ๆ มนัเห็นคุณค่าแต่มนัยงัท าไม่ได ้ 

แต่ถา้เราท าของเราไดข้ึ้นมา ท าของเราได ้ เราเขา้ถึงศาสนาไม่ใช่ไก่ไดพ้ลอย ไม่ใช่กบเฝ้า

กอบวั มนัวิปัสสนาของมนัจนวา่มนัเป็นคนไดพ้ลอย คนไดพ้ลอยมนัจะมีคุณค่าข้ึนมา มนัจะซ้ึง

คุณค่าข้ึนมา น่ีใจมนัพฒันาข้ึนมา วฒิุภาวะของใจมนัพฒันา พฒันาตรงไหนล่ะ? ตรงท่ีวา่เราท า

ความสงบของเราเขา้มา พอความสงบของเราเขา้มามนัไดข้ึ้นมาจริง ๆ เอกคัคตารมณ์จิตน้ีเป็นหน่ึง  

พอจิตน้ีเป็นหน่ึงมนัจะมีความสุขมาก มีความสุขมาก เห็นไหมไดพ้ลอย พลอยเฉย ๆ ไง 

แต่คุณค่าของพลอยยงัไม่ไดแ้ลกเปล่ียนออกมา เราไดพ้ลอยมาน่ี ถา้เราไปแลกเปล่ียนมาเราจะได้

เงินออกมา เราไดส่ิ้งท่ีเราพอใจของเราออกมา  

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือจิตมนัเป็นสมาธิ สมัมาสมาธิข้ึนมาน่ี ถา้เรายงัคน้ควา้ต่อไป เรา

แลกเปล่ียนข้ึนไป ไปแลกเปล่ียนออกมาเป็นเงินเป็นทอง เป็นส่ิงท่ีวา่เป็นประโยชนก์บัเรา มนัจะ

ไดข้องเราข้ึนไปเป็นชั้น ๆ เขา้ไป อนัน้ีไม่ใช่ไก่ไดพ้ลอย เป็นคนไดพ้ลอย คนไดธ้รรม คนได้

คุณค่าข้ึนมาจากในศาสนา  
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เราเขา้มาในศาสนาน่ีเราพอใจของเรานะ พวกเราน่ีทุกขย์าก เวลาอุตส่าห์ขวนขวายมา เรา

อุตส่าห์ขวนขวายพยายามพฒันาตวัเองออกมา เพราะวา่ถา้มนันอนอยูเ่ฉย ๆ อาจารยม์หาบวัท่าน

พดูอยูน่ะวา่ “สงสารมากเวลาคนนอนหลบั” คนนอนหลบั เห็นไหม เอาอะไรไปกรอกเขา้ไปน่ีมนั

ส าลกัหมดเลย คนนอนหลบัเหมือนคนท่ีมนัไม่สนใจไง  

แลว้เวลาคนนอนหลบัน่ี อนัน้ีวา่ฝันดิบฝันสุกท่านกว็า่อีก ฝันดิบฝันสุก เห็นไหม เวลาคน

นอนฝันน่ะ ฝันไปเลยน่ีฝันสุก เวลาฝันดิบกน่ี็ไง คนนอนหลบั มนัคิดทั้งวนั คืนทั้งคืนอยูก่บั

ความคิดของเราน่ี น่ีคือความฝัน คือความเพอ้เจอ้ คือความไม่จริงน่ะฝันดิบ ฝันดิบ ๆ ความคิดทั้ง

วนัน่ี คิดจะเผาตวัเองตลอดน่ีฝันดิบ พอฝันดิบข้ึนมามนักไ็ม่ใช่ความจริง มนัถึงตอ้งท าความสงบ

เขา้มา ใหค้วามฝันใหม้นัเป็นความจริง  

ส่ิงท่ีเป็นความจริง เห็นไหม ท าความสงบเขา้มาของใจ ไอน่ี้มนัยงัท าความสงบของใจ

ไม่ได ้ ไอค้วามฝันแบบฝันดิบน่ีมนัท าต่อตา้นไง ต่อตา้นในการกระท าของเรา อยา่งเช่นจะมาวดั

อยา่งน้ี จะมาวดัเราจะท าคุณงามความดีน่ีมนัความต่อตา้นจากภายใน “เสียเวลาเปล่า เรามีความ

ทุกขย์าก ไปแลว้ไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา”  

น่ีคนต่ืนข้ึนมา คนต่ืนข้ึนมาแลว้มนัยงัท าคุณงามความดีได ้ ดีกวา่นอนหลบัอยูน่ะ เขานอน

หลบัเหมือนกบัคนเขาฝันดิบอยู ่ เขาไม่รู้เร่ืองอะไรของเขา แลว้เขาติเตียนเรา เราเวลากิเลสมนัชกั

ลงต ่า น ้ าไหลลงท่ีต ่า ความเห็นของเรามนัจะชกัลงไปทางท่ีต ่า พอชกัลงท่ีต ่ามนัจะเอา

สะดวกสบายไง ความสะดวกสบายน้ีเป็นเร่ืองของกิเลส ผูล่้วงพน้กิเลสไดด้ว้ยความเพียร ความ

เพียรของเราจะสะสมใหเ้ราพฒันาของเราข้ึนไป  

แต่ความคิดของกิเลสมนัจะเอาสุขสบาย แลว้จะเอาผลเร็ว ๆ ไง อยา่งมาประพฤติปฏิบติัน่ี 

ปล่อยวา่งวางเฉยจะท าอะไรกว็า่ปล่อยวาง ๆ พระพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง เราควรจะปล่อยวาง 

มนัจะปล่อยวางอยา่งนั้นมนัปล่อยวางไม่ได ้ ปล่อยวางไปแลว้มนักเ็กิดมาอีก มนัเกิดดบั ๆ มนั

ปล่อยวางไดด้ว้ยความกดไว ้ความกดไวน่ี้มนัปล่อยวางชัว่คราว  
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แลว้ปล่อยวางแลว้น่ี แลว้ปล่อยวา่งวางเฉย พอปล่อยวางแลว้น่ี เพราะมนัคิดแต่เร่ิมตน้วา่จะ

ปล่อยวางใช่ไหม แลว้มนักป็ล่อยวางตามท่ีวา่กิเลสมนัหลอก กิเลสมนัสร้างเร่ืองข้ึนมาใหเ้ราท า

อยา่งนั้น แลว้เราท าตามไป แลว้วา่ไดผ้ล...ไก่ไดพ้ลอย ไม่รู้คุณค่าไง ไม่รู้คุณค่ามนักไ็ก่ไดพ้ลอย

อยูอ่ยา่งนั้น  

แต่ถา้เป็นพฒันาข้ึนมาเราไก่ไดพ้ลอย แลว้ยอ้นกลบัมาถึงวา่นอ้มเขา้มาไง นอ้มเขา้มาให้

เป็นธรรมของเรา ยอ้นกลบัท่ีเรา เรายงัไม่มัน่ใจตรงนั้น เราตอ้งพฒันาของเราข้ึนไป คือพิจารณา

ของเราตลอดไปวา่มนัไดพ้ลอยข้ึนมา พลอยจะแลกเปล่ียนเป็นอะไรข้ึนมา ความแลกเปล่ียนข้ึนไป 

เห็นไหม แลกเปล่ียนกบัใคร? แลกเปล่ียนกบัอะไร?  

แลกเปล่ียนกบัความเห็นของเรา กิเลสมนัเกิดดบัใช่ไหม? แลว้เราอยูท่ี่ไหน? ธรรมอยูท่ี่

ไหน? ธรรมกบักิเลสมนัตอ้งต่อสู้กนั ความต่อสู้กนัระหวา่งธรรมกบักิเลสในหวัใจเราจะเกิดข้ึน 

ถา้เราเป็นคนหมัน่คน้ควา้ไง เราหมัน่คน้ควา้หมัน่ตรวจสอบของเราตลอดเวลา พอตรวจสอบมนั

จะเห็นเขา้มาของมนัเอง จริง ๆ แลว้พอมนัสงบเขา้มาน่ีมนัจะเห็นไดด้ว้ยอ านาจวาสนาบารมีกมี็  

แต่ส าหรับเราน่ีมนัมีแต่ความประมาท มนัไม่มีความฉลาด เวลาจบัไดอ้ะไรข้ึนมาน่ี มนั

หลุดมือไปไง มนัจะหลุดมือออกไปเพราะมนัเป็นนามธรรม แลว้เราไม่เคย เราลงัเลสงสยั เราคิด

ของเราวา่ควรจะเป็นอยา่งนั้นแลว้เราท าของเราไป มนัจะไม่สมประโยชน์ของเรา ไม่สมประโยชน์

ของเรามนักห็ลุดมือไป  

ความผดิพลาดตอ้งมี การประพฤติปฏิบติัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ๖ ปี เห็นไหม 

การศึกษามา การใคร่ครวญมา เพราะกิเลสในหวัใจเรามนัจะเส้ียมหลอกเราไปตลอด เวลาค าวา่

หลอกเราน่ีคนอ่ืนพดูเรากคิ็ดเอาเองวา่มนัจะหลอกเราไดอ้ยา่งไร เราตอ้งรู้ทนัมนั แต่เวลามนัเกิด

กบัเราน่ีเราไม่รู้ทนัมนัหรอก จะความฉลาดขนาดไหน ยิง่ฉลาดมากเท่าไหร่นะกิเลสมนักอ็ยูห่ลงั

ความฉลาดนั้น  
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มนัคิดแต่หาทางวา่จะลดัจะหาช่องทางท่ีมนัจะเอาตวัมนัรอดใหไ้ด ้ มนัเขา้ใจวา่มนัจะท า

ของมนัได ้ เห็นไหม มนัเขา้ใจวา่เพราะมนักบัเราเป็นอนัเดียวกนั กิเลสกบัใจน่ีเป็นเน้ือเดียวกนั 

เพราะมนัพาใจน้ีเกิดตาย ๆ กิเลสกบัใจน่ีมนัผกูไปดว้ยกนัเลย มนัผกูไปตลอด พอมนัผกูไปตลอด

น่ีมนัเป็นอนุสยัเกิดนอนเน่ืองอยูใ่นใจ ความคิดออกไปน่ี ภวาสวะเกิดข้ึน ภพของใจเกิดข้ึน 

ความคิดเกิดข้ึน  

ถา้ภวาสวะเกิดข้ึนคือฐานท่ีความเร่ิมตน้ความคิดมนัมี มนักคิ็ดจากนั้นออกไป นัน่น่ะถา้

ยอ้นกลบัมาน่ีวา่ค  าวา่ “ดูใจ ดูใจ” ดูใจน่ี ถา้ดูอยูม่นัเป็นการเพง่พินิจ ค าวา่ดูใจนะ ดูใจน่ีมนัเป็น

กสิณ มนัเป็นการเพง่พินิจ มนัไม่ใช่ มนัตอ้ง “จบัใจ” แลว้คน้ควา้ พลอยนั้นน่ะพลิกดูแง่เหล่ียม

ของพลอยนั้น พลอยนั้นควรจะท าอยา่งไร ถา้เป็นโลกเราน่ี พลอยน้ีท าลายไม่ได ้ พลอยน้ีมีคุณค่า

เราตอ้งถนอมไว ้ 

แต่ถา้เป็นหลกัธรรมของศาสนา พลอยน้ีตอ้งทุบท้ิงท าลาย แลว้ใครจะกลา้ทุบท้ิงท าลาย

พลอยเมด็งามเมด็น้ี ถา้ไม่ทุบท้ิงท าลาย ส่ิงท่ีอยูใ่นกลางเมด็ของพลอยนั้นคือเช้ือของกิเลส ถา้ทุบ

ท้ิงท าลายน่ีทุบท้ิงท าลายถึงตรงจุดของพลอยเมด็นั้น ท าลายมนัออกไป กิเลสในพลอยนั้นมนัจะ

หลุดออกไป  

พลอยท่ีมนัเป็นวตัถุหายไป แต่พลอยหรือวา่ส่ิงท่ีเป็นความมหศัจรรยข์องใจมนัจะเกิด

ข้ึนมาเพราะวา่เป็นนามธรรม อาหารท่ีเรากินมาม้ือไหนท่ีวา่อร่อยท่ีสุดเรานึกข้ึนมาเด๋ียวน้ีสิ เรานึก

ข้ึนมาจะเห็นภาพนั้นเลย ส่ิงท่ีฝังใจเราผกูใจเรา เรานึกข้ึนมาภาพนั้นจะสด ๆ ร้อน ๆ เลย อนัน้ีมนั

เป็นนามธรรม พลอยกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นพลอยเป็นเมด็เป็นวตัถุนั้น เราตอ้งเกบ็รักษาไว ้ ล  าบาก

ล าบนมากตอ้งดูแลรักษา  

แต่ถา้เราท าลายนะ ท าลายพลอยในหวัใจน่ี ท าลายออกไป กิเลสมนัออกไป ส่ิงน้ีเป็น

นามธรรม แต่นามธรรมน่ีเกิดสร้างสมเป็นรูปธรรมจบัตอ้งกบัใจได ้ ฝังอยูท่ี่ใจ เป็นไปกบัใจ แต่

เดิมใจกบักิเลสน้ีผกูกนัเป็นเคร่ืองคู่เคียงกนัไป พอท าลายพลอยเมด็นั้นแลว้ส่ิงท่ีเป็นคู่เคียงกนัไป 
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ส่ิงนั้นโดนท าลายออกไปเพราะเราไดท้  าลายพลอยเมด็นั้น ส่ิงนั้นมนัอยูใ่นกลางเมด็ของพลอยนั้น 

ไดห้ลุดออกไปจากใจ ใจน้ีเอโก ธมัโมไง จิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว  

เอโก ธมัโม จิตน้ีเป็นเอก ธรรมน้ีเป็นหน่ึงเดียวไม่มีสอง ส่ิงใดโลกน้ีเป็นของคู่ มีมืดมีสวา่ง 

มีทุกขมี์สุขเป็นของคู่ทั้งหมด แต่เราท าลายส่ิงท่ีวา่มนัฝังอยูใ่นหวัใจนั้นหลุดออกไป ใจดวงนั้นไม่

มี ไม่มีส่ิงใด ๆ อยูใ่นใจดวงนั้นเลย ไม่มีกิเลสเป็นคู่เคียงต่อไป ไม่มีส่ิงใดจะเป็นคู่เคียงกบัใจดวง

นั้น ใจดวงนั้นประเสริฐข้ึนมา น่ีพลอยเมด็งาม ๆ อยูใ่นหวัใจ ถึงวา่ไม่ใช่ไก่ไดพ้ลอย อยูใ่นหลกั

ของศาสนาเรา  

ในศาสนาพทุธสอนถึงส้ินสุดของการท าลายกิเลสในหวัใจนั้น แต่ก่อนจะท าลายไดน่ี้มนัก็

ตอ้งเร่ิมจากพวกเราน่ี ทาน ศีล ภาวนาไง ใหท้าน ใหศี้ล ภาวนาเพื่อจดัความตระหน่ีถ่ีเหนียวของ

ใจ จดัความสะดวกสบายของใจ เห็นไหม อยากจะอยูเ่ฉย ๆ อยากจะนอนท่ีบา้นเฉย ๆ นอนจมอยู่

กบัความคิดหมกัหมมในหวัใจ หวัใจความคิดหมกัหมมเหมือนน ้าเน่า น ้ าท่ีไม่ไดมี้การหมุนเวียน

เลย น ้าท่ีไม่มีการถ่ายเทเลย มนัตอ้งเสีย มนัตอ้งเน่า เพราะไม่มีออกซิเจนเขา้ไป  

มีการถ่ายเท มีการออกมา เห็นไหมน่ี เรามีการถ่ายเท เราออกไปท าบุญกศุลน่ีมนัหมุนเวียน

ออกไป อารมณ์น้ีหมุนเวียนออกไป บุญกศุลหมุนเวียนเขา้ไปในหวัใจ เหมือนออกซิเจนเขา้ไปใน

ซอกใจของเราน่ี ใจมนัเร่ิมสะอาดข้ึนมา ๆ สะอาดดว้ยอะไร? ดว้ยธรรมของพระพทุธเจา้ไง ดว้ย

ธรรม เห็นไหม น่ีฟังธรรมอยู ่ธรรมอนัน้ีกเ็ขา้ไปท าความเขา้ใจกบัใจ ใจมีความเขา้ใจวา่ส่ิงนั้นเป็น

คุณ ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์  

แต่เดิมวา่เราจะไปท าไม เราจะมีความทุกขย์าก เขาอยูบ่า้นกนัเฉย ๆ ทั้งหมดเลย มีแต่พวก

เราน่ีเป็นคนอะไร ท าไมไม่อยูบ่า้น ท าไมตอ้งออกไปยุง่กบัเขาขา้งนอก เห็นไหม ตอ้งออกไปขา้ง

นอก บา้นไม่อยู ่ตอ้งไปท าบุญกศุลท่ีวดั ตอ้งไปอะไรน่ี อนันั้นเป็นกิเลสท่ีมนัหมกัหมมในใจ ส่ิงน้ี

จะท าใหเ้รานอนจมอยู ่ใหใ้จเราเป็นน ้าเน่า น่ีหลบัใหลไปกบักิเลสความคิดของเรา  
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แลว้เราหมุนเวียนออกมาน่ี มนัความสะอาดของใจ ออกซิเจนเขา้ไปช าระลา้งเขา้ไป ความ

ตระหน่ีถ่ีเหนียวออกไป ท าข้ึนไป...ทาน พอทานเขา้ไป มีทานมีความเขา้ใจในทาน มีศีล มีภาวนา 

มีภาวนาจนเห็นจบัพลอยไดไ้ง น่ีไก่ไดพ้ลอย ไก่ยงัไดพ้ลอย เห็นไหม แต่พอไดพ้ลอยข้ึนมา แลว้

ถึงพิจารณากนัไปวา่พลอยอนัน้ีเพราะมนัเป็นสตัวเ์ดรัจฉานมนัไม่รู้  

เราเป็นมนุษยเ์รารู้คุณค่าของพลอย เราถึงเอาพลอยนั้นไปแลกเปล่ียน แลกเปล่ียนคือการ

วิปัสสนา ใหแ้ลกเปล่ียนจากท าใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา ไม่ไดท้  าท่ีมนัเคล่ือนอยูใ่นหวัใจ มนัจะ

เป็นประโยชน์กบัเรานะ ประโยชน์กบัเราคือผูท่ี้กระท า ประโยชน์จากหวัใจท่ีกา้วเดินดวงนั้น เป็น

ปัจจตัตงักบัหวัใจดวงนั้น  

ธรรมะน้ีบุญกศุลถึงเป็นส่ิงมหศัจรรย ์ เป็นทิพย ์ ฝังอยูใ่นใจของแต่ละดวง ตกน ้าไม่ไหล 

ตกไฟไม่ไหม ้ ไม่มีใครสามารถจะแยง่ท าลาย สามารถจะตกัตวงผลประโยชน์จากใจของดวงท่ี

ผูส้ร้างข้ึนมาไดเ้ลย ถึงตอ้งเป็นของผูใ้ดผูท่ี้ผูส้ะสมผูส้ร้างสมข้ึนมา ถึงจะเป็นสมบติัของคนนั้นไง  

เราเป็นคน แลว้เรามีหวัใจ เราเป็นชาวพทุธ เราถึงวา่เราเกิดมาท่ามกลางพทุธศาสนา เราเกิด

มาแลว้เราถึงไม่ใช่ไก่ แลว้เรากไ็ม่ใช่กบ แต่เรากเ็อาส่ิงนั้นมาเป็นคติเตือนใจ จนพฒันาข้ึนมาวา่เรา

เป็นมนุษยท่ี์ไดพ้ลอย มนัถึงเป็นประโยชน์กบัเราท่ีเราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา ไม่เสียชาติเกิด 

เอวงั              


