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เมื�อวานนี� เขาบอกโยมแม่ป่วย  แกลม้กเ็ลยบอกโทรไปหานอ้งสาวดูซิ  เขาวา่ชา
แขนขาอ่อนแรง  เลยใหโ้ทรไปหานอ้งสาว  พาไปหาหมอที�ศรีนครินทร์  พอสายๆ
หนงัสือนิมนตไ์ปออสเตรเลียจากรักพงศก์ม็า  แลว้กต็อนเที�ยงเขากติ็ดต่อกนัได ้ กเ็ลยพา
ไปหาหมอที�โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เรากถื็อโอกาสไปเซ็นชื�อดว้ย  ไปเสนอเจา้คณะ
จงัหวดัรอหนงัสือนี�อยู ่ เลขานุการเจา้คณะอาํเภอบอกวา่  ตอ้งมีหนงัสือนิมนต ์ มีเอกสาร
ครบท่านจึงจะยอมเซ็นให ้  พอไดห้นงัสือเมื�อวานนี�กไ็ปเลย  เขาบอกใหไ้ปตอนเยน็ๆ
หน่อยนะ  ท่านมีกิจนิมนตเ์ยอะ  บางทีจะไม่เจอ  กเ็ลยไป  รอเขาหมอตรวจอะไรกย็งัไม่
เรียบร้อย  สี�โมงครึ� งกเ็ลยไป  บ่าย ๔ โมงครึ� ง  ไปท่านกก็าํลงัชี� ใหพ้ระลูกวดั  วาง
กระถางอยา่งนั�นทาํตรงนี�อยู ่ ไปกอ็ยูห่นา้วดัเลย  กเ็ลยไปจอด  เขา้ไปหาท่าน  ท่านกถ็าม
วา่ มาทาํไม  กบ็อกมาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ  ท่านกเ็ลยมา มา  ท่านกเ็ดินไป
ยนือยู ่  พาไปอยูข่า้งแถวนั�นน่ะ  โต๊ะอยูแ่ถวนั�นน่ะ  เซ็นอยูแ่ถวนั�นเลย  ไม่ไดเ้ซ็นที�กฏิุ 
สาํนกังานเลยเซ็นอยูต่รงนั�น  ไม่ดูดว้ยเอกสารสักอยา่ง  ไม่ดูสักแผน่  เซ็นชื�ออยา่งเดียว
เลย  เห็นสมควรไดรั้บการพิจารณาอนุเคราะห์ตามกศุลเจตนา  นี�เขียนออกมาอยา่งนี� เลย  
ไม่ไดดู้ใบนิมนตด์ว้ยนะ  นี�เลขาฯท่านบอกวา่  ท่านจะตอ้งดูเอกสารครบก่อนถึงเซ็นให ้ 
แต่ไปจริงๆแลว้ไม่ดูสักอยา่ง  เซ็นง่ายๆอยูแ่ถวนั�นเลย  นี�เขาเรียกสภาวธรรม  ที�อาจารย ์
ม.พ.ค.ใช่ไหมหรืออาจารยที์�ไหน  เพื�อนอาจารยจิ์นตนา  ทาํบุญใหพ้่อ  ทาํบุญน่ะ (ใช่) 
เออ้ อนันั�นน่ะที�นิมนตเ์จา้คณะจงัหวดั  เจา้คณะอาํเภอพล  รองเจา้คณะอาํเภอแวงใหญ่  
เจา้คณะอาํเภอชนบท  เจา้คณะอาํเภอชุมแพ  แลว้กเ็จา้อาวาสอะไรไม่รู้ตรงนี�   แลว้เราอีก
รูปหนึ�งเป็น ๗   กไ็ปเจอท่าน  รู้จกัหนา้ตาท่านวนันั�น  นี�เขาเรียกเป็นสภาวธรรมที�จะให ้ 
กไ็ปเห็นไปรู้จกัท่านก่อนแลว้  ในวนัทาํสวดมนตเ์มื�อเดือนที�แลว้  เมื�อวานไปไม่ดู
เอกสารเลย  ไม่ดูสักอยา่ง  มาเปิดแลว้กเ็ซ็นเลย  นี�เขาเรียกสภาวธรรมรอเลย  ปากกาก็
ท่านเตรียมไวอ้ยูใ่นองัสะท่านเรียบร้อยแลว้  ใส่แต่องัสะนะ  นี�เขาเรียกสภาวธรรม  จึงมา
พิจารณาดู  ทีแรกจะใหท้างหลวงพี�นพฯเซ็น  สังกดัทางชลบุรีตอ้งวิ�งไปเยอะแยะ  มาที�นี�
จะง่ายกวา่  แลว้เรากอ็ยูท่างนี�ดว้ย  กเ็ลยไปปรึกษาท่านเจา้คณะอาํเภอ  เจา้อาวาสวดัมิ�ง



เมืองฯ  ขอมาสังกดัท่านไดไ้หม  ท่านไดม้าเลย  ท่านเมตตาอยูส่นบัสนุนอยู ่  กเ็ลยมา  
ยา้ยสังกดัมาท่านกเ็ซ็นชื�อใหใ้นฐานะเจา้อาวาสเจา้คณะอาํเภอ  เลขาฯท่านกเ็อาไปใหเ้จา้
คณะตาํบลเซ็นเลย  เรายงัไม่รู้จกัหนา้ตาเจา้คณะตาํบลเมืองพลเลย  วดัศรีบุญเรือนหรือ
อยา่งไร  อยูต่รงไหนกไ็ม่รู้  ไม่รู้วา่เซ็นไดอ้ยา่งไรกไ็ม่รู้  เขาไปเซ็นใหเ้รียบร้อยเลยวนั
นั�น  เราไม่รู้เรื�องเรานึกวา่เราตอ้งไปเอง  เลขาฯท่านจดัการใหห้มด นี�เขาเรียกสภาวธรรม 
มนัมารับกนัพอดี  ถา้เราทิ�งจงัหวะปัAบมนัจะไม่พอดีเลย  นี�หนงัสือนิมนตม์าพอดีเลย  
วนันี�จะตอ้งไปส่ง EMS เลย  ใหไ้ปถึงโยมที�กรุงเทพฯเขาจะไปเดินต่อเจา้คณะภาค  แลว้
จะไปเสนอ ศ.ต.ภ. คณะกรรมการควบคุมพระภิกษุสามเณรที�จะเดินทางไปต่างประเทศ   
ซึ�งเป็นมหาเถรสมาคมตั�งเอาไว ้  ซึ�งพระที�จะไปจะตอ้งขออนุญาตหมด  ถา้พระยงัไม่ถึง 
๕ พรรษาจะไปยากหน่อย  นี�มนัเรื�องต่อธรรมวนิยั  เพราะนั�นเขาควบคุมโดยการตกลง
กบักระทรวงการต่างประเทศ  ถา้ ศ.ต.ภ.ไม่อนุมติั  เราไปขอทาํพาสปอร์ต
(passport)ไม่ได ้  กระทรวงการต่างประเทศเขาจะปฏิเสธทนัที  เขาตอ้งอนุมติัก่อน  
เดีKยวนี� เขากรู้็ง่ายๆอนุมติั  เขากก็ดเขา้คอมพิวเตอร์เดีKยวนี�   สมยัก่อน มนัตอ้งมีหนงัสือ
แจง้กนัไปแจง้กนัมานาน  เดีKยวนี�ถา้ลงคอมพิวเตอร์ปัAบเขากก็ดเขา้ไปดู  ถา้มีรายชื�อเรา
ถูกตอ้งปัAบ  เขากอ็อกหนงัสือเดินทางให ้ เหมือนเจา้คณะอาํเภอบอกวา่ ไปทาํที�ขอนแก่น
ไดไ้ม่ตอ้งไปถึงกรุงเทพฯเดีKยวนี�   หลงัศาลากลางมั�งใช่ไหม  นี�จึงพดูใหฟั้งนี�คือ
สภาวธรรม  เราตอ้งอ่านวถีิมนัออก  มนัมาปัAบ  มนัเป็นสภาวะที�ตอ้งเดินทางไปดู  โยมก็
ความดนัโลหิตสูงกวา่จะควบคุมไม่ดี  เส้นเลือดในสมองตีบ  เป็นอมัพฤกษข์า้งขวาเริ�ม
ชดัขึ�น  เขากน็อนดูอาการก่อน  เพราะวา่มนัยงัไม่คงที�  พออายมุากแลว้นี�กต็อ้งเจบ็  เดินก็
ไม่ไดแ้ลว้นี�  เพราะฉะนั�นนี�  อนันี�กเ็ป็นธรรมอนัหนึ�งที�เราควรมาพิจารณา  พระพุทธเจา้
จึงตรัสไวก่้อนที�ท่านจะออกบวช  ท่านมาพิจารณา  คนเรามวัเมาในวยั  คิดวา่ตวัเองจะไม่
แก่  มวัเมาในวยั  อาย ุ๔๐ จะสี�สิบแลว้ยงั  ยงัทาํเป็นเดก็อาย ุ๕ -๖ ขวบ  นี� เขาเรียกมวัเมา
ในวยั  อนันี�กผ็ดิ  เป็นความเห็นที�ผดิไม่ตรง  ความเห็นที�ไม่ตรง  ไม่ใช่ทิฏRุชุกมัม ์ เห็น
ไม่ตรงตามสภาวธรรมตรงนั�น  อาย ุ ๔๐ นี�ถา้มีสามีกมี็ลูกโตเท่าหนูแลว้นะ  หนูอายุ
เท่าไร  (กา้วอาย๑ุ๘)  เออ้ ๑๘ ใกลเ้คียงเลยล่ะถา้แต่ง  สมยัก่อนเขาแต่งงานเมื�ออายสิุบ
กวา่ปี  เป็นแม่คนแลว้  ตอ้งหาเลี�ยงลูกแลว้  แต่ยงัทาํตวัเป็นเด็ก ๕-๖ ขวบมนักผ็ดิ
สภาวธรรม  นี�เขาเรียกวา่อะไร  มวัเมาในวยั  กคื็อความประมาทนั�นเอง  ทาํความเห็นไม่
ตรง  ตั�งตนไม่ชอบ  นี�นี�ลกัษณะใหรู้้จกัเอาไว ้  เหมือนสภาวธรรมนี�พอหนงัสือมาปัAบ  



เรากเ็ดินเรื�องต่อเลย  รักพงศถ์ามเราจะไปอยา่งไร  จะใหคุ้ณทวพีลสั�งลูกนอ้งมารับไหม
อะไรอยา่งไร  เราบอกรอดูก่อนยงัไม่รู้จะไปอยา่งไร  ถึงเวลามีเหตุปัจจยัปัAบกไ็ปเลย  
แลว้หนงัสือมาพอดีกนัเลย  เรากรี็บไปดาํเนินการท่านกเ็ซ็นง่ายๆ  แลว้กร็ออยูนี่�หนา้
โบสถเ์ลย  รถเขา้ไปปัAบกจ็อด  ปากกากไ็วอ้ยูใ่นองัสะท่านเรียบร้อย  ปากกาท่าน  เหมือน
เตรียมเซ็นไวห้มดเลยเตรียมรอรับเลย  แลว้ไม่ดูเอกสารไม่ขอดูอะไรสักอยา่ง  ถามวา่มา
อะไร  แค่นั�นกบ็อกท่านปัAบ  ท่านกม็าท่านกเ็ซ็นเลย  ท่านบอก  เซ็นตรงไหนกเ็ซ็นไปเลย
ท่านวา่  นี�ดูซิสภาวธรรม  ตรงกนัขา้มกบัเลขาฯบอกเลย  เลขาฯบอก ท่านจะตอ้งดู
หนงัสือนิมนตดู์อะไรท่านค่อยเซ็นให ้  อนันี�ไม่เหมือนตรงนั�นเลย  ไม่ไดผ้า่นเลขาเจา้
คณะจงัหวดัดว้ย  ไปท่านเซ็นใหง่้ายๆเลย  ไม่พดูอะไรไม่อะไรมาก  หนงัสือหนงัเสือ
อะไรไม่ดูสักอยา่ง  ดูแต่ช่องที�จะเซ็น  ใหค้วามเห็นแลว้กเ็ซ็นชื�อน่ะ  นี�เขาเรียก
สภาวธรรม  มนัพอดีพอเหมาะกนัตลอด  นั�นล่ะใหต้รงตามสภาวธรรม  มนัมาปัAบเราก็
ตอ้งไปเซ็นมนั  สภาวะมนัใหเ้ซ็นวนันี�   เมื�อวานนี�  ไม่ใช่เราอายจุะ ๔๐ แลว้ยงัทาํตวัเป็น
เดก็ ๕ -๖ ขวบ  นั�นกแ็สดงวา่สภาวธรรมมนัไม่ตรง  มนักเ็ป็นความหลงอนัหนึ�ง  ใครก็
ตามฉนัพดูใหเ้ป็นตวัอยา่งเฉยๆ  ใครกต็ามถา้ไม่รู้สภาวธรรมตรงนี�   ไม่ทาํวางตวัเองให้
เหมาะสมต่อเหตุปัจจยัตรงนี�   ต่อสภาวธรรมแต่ละลกัษณะ  นั�นคือตวัโมหะ  คืออวชิชา
นั�นเอง  ใหรู้้จกัเอาไวซ้ะ  เป็นการทาํความเห็นไม่ตรง  ตั�งตนไม่ชอบ  กคื็อเดินสมุทยั
นั�นเองพดูง่ายๆ  ไม่ไดเ้ดินมรรค ๘  มรรค ๘ ขึ�นตน้ดว้ยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ  เมื�อ
เห็นชอบแลว้  เห็นชอบแต่ละสภาวะแต่ละอยา่งแต่ละขณะตรงนั�น  กจ็ะมีความคิด  คือ
ความดาํรินั�นเอง  ออกมาถูกตอ้งชอบ  นั�นน่ะจึงเป็นมรรค  เดินเป็นมรรคา  เป็นทางเดิน 
นี�อนันี� เป็นมโนกรรม  ปัญญาตวันี� เป็นมโนกรรม  เป็นนามธรรม  แต่จะออกในวจีกรรม
กายกรรมคืออะไร  คือสัมมาวาจา วจีกรรม  สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ นี� เป็น
กายกรรม  สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  อนันี�มนัเป็นทั�งมโนกรรมกบักายกรรม
วจีกรรมอยู ่  มนัออกทางกายกรรมวจีกรรมอยู ่  เพราะฉะนั�นนี�ใหรู้้จกัเอาไว ้  ใหรู้้จกั
สภาวธรรมใหม้นัเหมาะสม  เพราะฉะนั�นนี�  นี�ล่ะมวัเมาในวยั  คิดวา่ตวัเองจะไม่แก่  มวั
เมาในความไม่มีโรค  คิดวา่ตวัเองจะไม่ป่วย  พอถึงเวลาป่วยแลว้เป็นอยา่งไร  มวัเมาใน
ชีวติ  คิดวา่ตวัเองจะไม่ตาย  นี� คือความประมาท  ถา้เราเห็นอยา่งนี�กน็อ้มมาสอนตวัเอง  
น่าสลดสังเวช  คนเราเกิดมาแลว้มีใครตอ้งการความแก่ความเจบ็ความตาย  ไม่มีใคร
ตอ้งการหรอก  แต่หนีไม่พน้  ที�หนีไม่พน้นั�นล่ะคือความจริงคือสัจธรรม  เพราะฉะนั�น



เมื�อเราหนีไม่พน้  ตอ้งหดัมาขบคิดพิจารณา  เลยตอ้งลดความประมาทลง  จึงเป็นผูไ้ม่
ประมาท  เตรียมตวัที�จะแก่  เตรียมตวัที�จะเจบ็  เตรียมตวัที�จะตาย  ตายแลว้ไดอ้ะไรไป  ก็
ตอ้งพิจารณาอีก  ตายไปแลว้ไม่ไดอ้ะไร  นอกจากบุญและบาปติดตวัไป  แต่พระอริยเจา้
บุญบาปกไ็ม่เอาดว้ย  ไม่ไดอ้ะไรสักอยา่ง  ทาํทิ�งไวใ้หโ้ลกหมด  เขา้ใจไหมบุญบาปท่าน
กไ็ม่เอานะ  ไม่ไดบุ้ญไม่ไดบ้าปดว้ยนะ  เพราะท่านไม่เอาสักอยา่ง  ทิ�งไวใ้หโ้ลกหมด  นี�
ท่านหมดความเป็นตวัตนหมดแลว้  ท่านไม่เอาอะไรสักอยา่ง  เพราะฉะนั�นมนัเป็น
สภาวธรรม  ที�เราตอ้งนอ้มมาเตือนตวัเองมาสอนตวัเองจะไดไ้ม่ประมาท  เมื�อเรารู้วา่เรา
ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายเรากต็อ้งเตรียมตวั  ขณะปัจจุบนันี� เราจะทาํอยา่งไร  ขณะปัจจุบนั
นี�จะทาํอยา่งไร  กต็อ้งวางตวัเองใหถู้กตอ้ง  ทาํความเห็นใหถู้กตอ้ง  นี�ใหเ้ห็นใหถู้กตอ้ง  
ฉนัจึงบอกพดูโดยยอ่กเ็ลย  ทาํประโยชนใ์หเ้กิดอยา่ทาํโทษ  ไม่วา่จะพดูจะคิดจะทาํ  ให้
ทาํแต่ประโยชนอ์ยา่ทาํโทษ  อะไรเป็นโทษ  อะไรเป็นการขดัขอ้งขุ่นเคืองซึ�งกนัและกนั
ใหล้ดลงซะ  มนัเป็นโทษ  อยา่ทาํ  เพราะทาํไปสุดทา้ยกต็อ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายแลว้ได้
อะไร  กไ็ดแ้ต่โทษติดตวัติดใจไปนั�นเอง  นี�เพราะฉะนั�น  แลว้เราจะอาศยัอะไรเป็นที�พึ�ง  
พระพุทธเจา้จึงบอก “จงมีตนเป็นที�พึ�ง  จงมีตนเป็นที�เกาะ”  พึ�งกายเวทนาจิตธรรมวจิยั
มนั  วจิยัที�กายเวทนาจิตธรรม  ไม่ออกไปขา้งนอก  เมื�อวจิยัมนักมี็ตนเป็นที�พึ�งตนเป็นที�
เกาะ  คือสติสัมปชญัญะปัญญาเกาะอยูที่�กายเวทนาจิตธรรมนั�นเอง  วจิยัเมื�อเห็นแจง้มนั
แลว้  กมี็ธรรมเป็นที�พึ�งมีธรรมเป็นที�เกาะ  ไม่มีสิ�งอื�นเป็นที�พึ�ง  จิตนั�นกเ็ป็นจิตที�เป็น
อิสระ  นี�ใหรู้้จกัเอาไว ้ นั�นตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจ  เพราะนั�นอะไรต่างๆความเห็นผดิตอ้ง
ลด  ทิฏฐิมานะตอ้งลด  ตอ้งเป็นคนวา่ง่ายสอนง่ายอ่อนนอ้มถ่อมตน  คิดถึงประโยชน ์ 
ไปคิดแต่เรื�องโทษ  คนนั�นเป็นอยา่งนั�น  คนนี� เป็นอยา่งนี�   นี�คนโง่ที�สุด  เพราะอะไรรู้
ไหม  แลว้คนถา้ดูตวัเองน่ะ  ดูจิตตวัเอง  คิดคนนั�นเป็นอยา่งนั�น คนนี� เป็นอยา่งนี�   ขา้งใน
ร้อนแลว้นะ  ร้อนไหม  ร้อนไหม  ร้อนนั�นโทษเกิดไหม  ใครทาํใหโ้ทษเกิด  กต็วัคิด
นึกน่ะ  ตวัคิดนึกมาจากอะไร  กม็าจากความเห็นผดิใช่ไหม  ไม่เห็นตรงตามความเป็น
จริง  ไม่ตั�งตนไวช้อบ  ไม่ทาํความเห็นใหต้รง  นั�นล่ะคือกรรม  ประมาทแลว้นะ  ไม่เห็น
วา่เราจะตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย  นี� คือประมาทแลว้  ประมาทไหม  หือ  ประมาทไหม  
นั�นน่ะใหคิ้ดดูซิ  ถา้คนดูจิตเจา้ของจะรู้เลย  ถา้เราคิดแบบนี�มนัทุกขแ์ลว้  ไปคิดทาํไม เอา้ 
จริงไหม  แลว้จะไปโทษคนนั�นคนนี�ทาํใหฉ้นัทุกข ์ นี�ผดิหมดเลยนะ  ยิ�งผดิออกไปอีก  ก็
ตวัคิดนั�นล่ะมนัทาํใหทุ้กข ์  ตวัคิดมาจากไหน  เขาจึงบอก อวชิชาทาํใหเ้กิดสังขาร  



สังขารคือคิดนึกนั�นเอง  อวชิชาทาํใหเ้กิดสังขาร  อวชิชาคือตวัอะไร  กต็วัความเห็นผดิ
นั�นเอง  เห็นไม่ตรงตามความเป็นจริง  ทาํความเห็นไม่ตรงตั�งตนไม่ชอบนั�นเอง  กเ็ป็น
อวชิชานั�นเอง  พออวชิชาทาํใหเ้กิดสังขาร  สังขารตวันี� คือคิดผดิไง  อวชิชาตวันี�ทาํใหคิ้ด
ผดิไง  พอคิดผดิจะรู้ไดไ้งวา่ตวัเองคิดผดิ  มนัจะร้อนกลางอกน่ะ   ร้อนกลางอกแลว้ยงัไม่
พอทีนี�มนัจะขึ�นหวั  มนัจะปวดหวันะ  ปวดหวัแลว้มนัไม่พอ  เดีKยวมนัจะปวดทอ้ง
กระเพาะ  ปวดกระเพาะไม่พอเดีKยวมนัจะหายใจเร็วๆ  พอหายใจเร็วๆไม่พอมนัมือเทา้จีบ
เกร็งไป  บางคนกว็งิเวียนไม่รู้ตวัไป  นี�มนัเป็น  เขาเรียกโรคฮิสทีเรีย  ฮิสทีเรียเราเขา้ใจวา่
โรคร่านผูช้าย  ไม่ใช่นะ  ฮิสทีเรียนี�หมายถึงถา้มีใครเห็นอยูปั่Aบนี�มนัจะเป็นอาการ  บางที
จะนี�เป็นลมไม่รู้ตวั  จริงๆไม่ไดเ้ป็นโรคอะไร  ถา้ไม่มีคนอยูก่เ็หมือนวา่ไม่เป็น  มนัโรค
ของจิตลว้นๆที�ออกทางกายนี�  เดีKยวบางทีกท็อ้งผกูทอ้งเสียอยูน่ั�นน่ะ  เพราะอะไร  เพราะ
ไอต้วัคิดนึกทั�งนั�นเลยนี�มนัออกกาย  นี�ล่ะความเห็นผดิ  ตั�งตนไวผ้ดิ  ไม่ทาํความเห็นให้
ตรง  ผลมนัเลยเป็นมหาศาลน่ะ  พอเป็นอยา่งนี� ปัAบมนักห่็าง  ห่างจากการเห็นถึงจิตตงั 
ปะภสัสะรัง  จิตเดิมแทเ้ป็นประภสัสร  ไม่เห็นแลว้  ห่างไปเรื�อยๆ  แลว้กห่็างความวา่ง
ไปเรื�อยๆ  เพราะอะไร  เพราะความเห็นผดินั�นเอง  ความเห็นไม่ตรงนั�นเอง  ไม่ตรงต่อ
สภาวธรรมต่อความจริงของสิ�งนั�นๆ  เพราะฉะนั�นนี�ใหเ้ขา้ใจแลว้ใหพ้ยายามพินิจ
พิจารณา  เตือนสติเตือนตวัเอง  จึงเรียกวา่ อตัตะนา โจทะยตัตานงั  ตนเตือนตน  ตนตอ้ง
เตือนตนนะ  ไม่ใช่คนอื�นมาเตือนเรานะ  เราตอ้งเตือนตวัเอง  เมื�อเราเตือนตวัเอง  เราก็
ตอ้งรู้จกัฟังธรรมทุกเมื�อ  ไม่วา่รูปรสกลิ�นเสียงโผฏฐพัพะธรรมารมณ์  สัมผสัตาหูจมูก
ลิ�นกายใจ  เขาแสดงธรรมใหเ้ราเห็นอยูต่ลอดเวลา  ผูมี้ปัญญาถา้เอาแต่ประโยชนไ์ม่เอา
โทษ  กจ็ะเห็นความจริง  เห็นสัจธรรมที�เขาแสดงใหเ้ห็นอยูต่ลอดเวลา  ทุกขณะของจิต
นะ  เพราะฉะนั�นพระพุทธเจา้จึงบอก “สุสสูสัง ละภะเต ปัญญงั อปัปะมตัโต วจิกัขะโณ”
นี�ไง  อปัปะมตัโตคือผูไ้ม่ประมาท  การฟังดว้ยดีพินิจพิจารณา  วจิยันั�นเอง  วจิกัคือวจิยั 
ขโณกคื็อวจิยัลกัษณะแต่ละอยา่ง วจิยัแต่ละขณะแห่งจิต  นี�ยอ่มไดปั้ญญา  ไดเ้ห็นความ
จริงของสิ�งนั�นนั�นเอง  นี�พุทธพจนต์รัสไวแ้ลว้  เพราะนั�นทุกอยา่งเขาแสดงธรรมใหเ้รา
ฟังอยูต่ลอด  ทางตาหูจมูกลิ�นกายใจ  ทีนี�ถา้เราฟังดว้ยดี  ฟังทางตาหูจมูกลิ�นกายใจ  ฟัง
ดว้ยดีพึงฟังดว้ยสติ ฟังดว้ยสมาธิ ฟังดว้ยปัญญา คือความเห็นที�ถูกตอ้งตั�งตนไวช้อบ  
แลว้กเ็ธอจะเห็นสิ�งนั�น วิจยัสิ�งนั�นแต่ละขณะ แต่ละขณะ วา่มนัคืออะไร  จะเห็นความ
จริงของสิ�งนั�น  นั�นคือไดปั้ญญา  เมื�อไดปั้ญญากเ็พื�ออะไร  เพื�อหลุดพน้จากอุปาทานใน



สิ�งนั�นนั�นเอง  นี�พดูใหฟั้งหมด  นี�ล่ะเพราะฉะนั�นนี�  อนันี�ฉนัพดูภายในแลว้นะ  ตาหู
จมูกลิ�นกายใจแลว้นะ  เพราะนั�นถา้เขา้ใจแลว้  เมื�อมีสติตั�งมั�นระลึกสิ�งที�ถูกรู้  มีสมาธิตั�ง
มั�นไม่ลงไปเล่นในสิ�งที�ถูกรู้  เมื�อมีสติสมาธิตั�งมั�นแลว้ เมื�อระลึกแลว้  เมื�อตั�งมั�นสมาธิตั�ง
มั�นไม่ลงไปเล่นในสิ�งที�ถูกรู้  มนักจ็ะหยบิสิ�งนั�นขึ�นมาวจิยัคืออะไร  นั�นคือปัญญานั�นเอง  
กจ็ะเห็นความจริงของสิ�งที�ถูกรู้เป็นอะไร  เห็นแต่รูปสักแต่วา่รูป  เวทนาสักเวทนา  
สัญญาสักแต่วา่สัญญา  สังขารสักสังขาร  วญิญาณสักวญิญาณ  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตน
เราเขา  เป็นแค่สิ�งหนึ�งเกิดขึ�นแลว้กด็บัไป  ขนัธ์ ๕ เกิดแลว้ตอ้งดบัหมด  ไม่มีสิ�งใดเกิด
แลว้ไม่ดบั  เมื�อเกิดแลว้ตอ้งดบัหมด  ขนัธ์ ๕ ที�เที�ยงแทไ้ม่มี  เมื�อเห็นความจริงตรงนี�วา่
ขนัธ์ ๕ ทั�งหลายเกิดแลว้ตอ้งดบัหมด  ขนัธ์ ๕ ที�เที�ยงแทไ้ม่มี  มนัจะถอนอุปาทานความ
ยดึมั�นถือมั�นในขนัธ์ ๕  มนัจะเห็นความจริงวา่ ขนัธ์ ๕ นี�ไปตามเหตุปัจจยั  บงัคบัมนั
ไม่ได ้  จะไม่ใหด้บักไ็ม่ได ้  จะใหเ้ที�ยงกไ็ม่ได ้  จึงเป็นอนตัตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ปล่อยวางมนัไปตามสภาพของมนั  จึงเห็นความไม่มีตวัตน  ไม่มี
ความเป็นของกตูวักใูนขนัธ์ ๕  นั�นคือทิฏฐิกบัตณัหาอาศยัขนัธ์ ๕ เกิดไม่ได ้  นั�นล่ะจึง
เป็นผูพ้น้จากกองทุกข ์  เขา้ใจยงัล่ะ  มนัจึงพน้ตรงนี�   ไม่ใช่พน้ตรงอื�นนะ  พน้อยูต่รงนี�
นะ  นั�นล่ะปัญญาเห็นความจริงตามความเป็นจริงของขนัธ์ ๕  วา่มนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  จึงเรียกวา่ยถาภูตญาณทสัสนะ  ญาณะคือปัญญา  ทสัสนะคือ
ความเห็น  ยถาภูตะ  ภูตะกคื็อภูตรูป  มหาภูตรูปทั�ง ๔ หรือตวัธาตุ  ยถาคือตามความเป็น
จริงของสิ�งนั�น  จึงมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงของสิ�งนั�น  เขาจึงเรียกวา่
ยถาภูตญาณทสัสนะ  เมื�อเห็นตามความเป็นจริงของสิ�งนั�น  นิพพิทาความเบื�อหน่าย  
ความไม่อยากยนิดีที�จะเอาจึงเกิดขึ�น  วริาคะ ความจางคลายจากอุปาทานยดึมั�นถือมั�น  
เห็นวา่ขนัธ์ ๕ เป็นของเราเป็นเราเป็นตวัตนของเราจึงจางคลายออก  เมื�อจางคลายถึง
ที�สุด  กถึ็งวมุิตติหลุดพน้นั�นเองที�พระพุทธเจา้ตรัสเอาไว ้  นี�เป็นทางเดินของการปฏิบติั  
นี�พดูโดยยอ่  เพราะฉะนั�นนี�  ถา้เราเอาของกตูวักอูยู ่  ยงัคิดอยา่งนั�นคิดอยา่งนี�   การคิด
การเห็นแบบนี� เป็นสิ�งที�น่ารังเกียจ  เป็นสิ�งที�ผดิปกติ  เป็นสิ�งที�ไม่ใช่สิ�งที�ปกติของวงนกั
ปฏิบติั  เขา้ใจยงัล่ะ  เพราะฉะนั�นใหเ้ขา้ใจ  ไม่ใช่สิ�งที�ปกตินะ  เป็นสิ�งที�ผดิปกตินะ  
เพราะวงของนกัปฏิบติัเขามุ่งพน้จากกองทุกข ์  เขาจึงวจิยัอยูเ่รื�อยๆ  ระมดัระวงัจิตอยู่
ตลอดวา่ จิตเรานั�นจะมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงาํไหม  ถา้มีเขาพยายามแกไ้ขทนัที  
ไม่ใช่ปล่อยออกมาเพ่นพ่าน  ไม่ใช่อยา่งไร  การฟังธรรมการอะไรทุกอยา่งเขามุ่งต่อการ



เอาประโยชน ์ ฟังเพื�อจะใหเ้ขา้ใจอรรถธรรมทั�งหลาย  เขามุ่งอยูต่รงนั�นตลอด  เพราะเขา
ตอ้งการปฏิบติั  การฟังที�มุ่งอยา่งนั�นกคื็อภาคปฏิบติันั�นเอง  ฟังแลว้ไปใหโ้ทษให้
คะแนนผูพ้ดู  อนันั�นไม่ใช่การปฏิบติัใหรู้้ไว ้  การฟังธรรมกเ็ป็นภาคปฏิบติั  เป็นการ
ปฏิบติัธรรมอยูน่ะ  ไม่ใช่ไม่ฟังนะ  มนัเป็นการแสดงธรรมทางหูตลอด  นี�ใหเ้ขา้ใจให้
ถูกตอ้ง  เพราะนั�นถา้เรารู้ตวัเองวา่เราอยูต่รงไหน  ใหป้รับปรุงแกไ้ขใหม้นัไปแนว
เดียวกนัซะ  ใหม้นัเป็นกลุ่มเดียวกนัซะ  กลุ่มหงส์กต็อ้งอยูห่งส์  กลุ่มกากต็อ้งอยูก่า  เขา
เรียกกรรมจาํแนกสัตวใ์หห้ยาบและประณีต  ถา้มนัไม่อยูก่ลุ่มเดียวกนั  มนักต็อ้งขดัขอ้ง
ขดัเคืองกนัทะเลาะเบาะแวง้กนัเป็นธรรมดา  เมื�อเกิดอยา่งนั�นขึ�นกต็อ้งแตกแยก  นั�นคือ
กรรม  มนัเป็นธรรมดา  เป็นกฎธรรมชาติอนัหนึ�งคือกรรมนั�นเอง  กรรมจาํแนกสัตวใ์ห้
หยาบและประณีต  นี�ต่างหาก  ทีนี� ใครจะไปอยา่งไร  ไปโดยสันโดษไปโดยวถีิกรรม  
หรือไปโดยตณัหา  นี�มนัจะดูตรงนี� ต่างหาก  เพราะฉะนั�นเรามาทาํที�นี�  เราไม่ไดม้าดว้ย
ตณัหา  มาโดยธรรมะลว้นๆ  มาโดยสภาวธรรม  มนัจึงสมบูรณ์ของเขา เฮอะ  มนัไม่ได้
มาดว้ยการดิ�นรน  มนัมาโดยความธรรมะมนัใหม้ามนัจึงสมบูรณ์  ทุกอยา่งมนัจึง
สมบูรณ์หมด  ไม่วา่สถานที� ไฟฟ้า นํ�าประปา ช่าง อะไรต่างๆมนัสมบูรณ์หมด  มนัรอไว้
หมด  แมแ้ต่ญาติโยมเหมือนกนัเขากร็อ  เขาตอ้งการไดว้ดัปฏิบติัอยูใ่กล้ๆ ใช่ไหม  มนั
สมบูรณ์หมดทุกอยา่ง  นั�นล่ะคือธรรมะ  ถา้ไปดว้ยความดิ�นรนไปดว้ยแสวงหาไปเพื�อ
อะไร  นั�นไม่ใช่ธรรมะ  นั�นเดินสมุทยั  เหตุกคื็อสมุทยั  ผลกคื็อตอ้งทุกข ์  เพราะฉะนั�น
ทาํอะไรทุกอยา่งอยา่ทาํโดยตณัหา  ใหท้าํดว้ยสติปัญญา  ใหท้าํดว้ยสติปัญญา  อยา่ทาํ
ดว้ยตณัหา  ถา้ทาํดว้ยตณัหาผลคือทุกข ์ ถา้ทาํดว้ยสติปัญญาผลคือนิโรธะ  ใหอ่้านตรงนี�
ใหอ้อก  จึงตรงกบัที�พระพุทธเจา้สอนเรื�องสัปปุริสธรรม ๗ ประการ  ธรรมของสัตบุรุษ  
คือนกัปราชญ ์ คือผูมี้ปัญญานั�นเอง  คือพระอรหนัตน์ั�นเอง  ใหรู้้จกัเหตุ  ใหรู้้จกัผล  เหตุ
อยา่งนี�ทาํใหผ้ลเกิดอยา่งไร  เหตุดีผลดี  เหตุไม่ดีผลไม่ดี  ใหรู้้จกัผล  ผลนี�มาจากเหตุ
อะไร  ผลดีมาจากเหตุดี  ผลไม่ดีมาจากเหตุไม่ดี  ใหรู้้จกัตน  ใหรู้้จกัตนแต่ละสภาวะ  
ตอนนี�ตนมีหนา้ที�อะไร  เป็นนกับวช  เพศภาวะนกับวชเป็นอยา่งไร  ตอนนี� เราอายจุะ 
๔๐ จะทาํตวัเป็นเด็ก ๕ ขวบมนักผ็ดิอีกล่ะ  ไม่รู้จกัตน  ไม่รู้จกัฐานะ  ไม่รู้จกัสมณเพศ 
เราจะไปเดินซื�อของเหมือนฆราวาสจ่ายนั�นกไ็ม่ได ้  มนัไม่ใช่นิสัยของนกับวช  ตอ้ง
สาํรวมตอ้งระมดัระวงั  ตอ้งเตือนตวัเองอยูต่ลอด  วา่เพศของเราเป็นอะไร  นี�ใหถู้ก
สภาวธรรมนั�นเอง  ถา้ถูกสภาวธรรมมนัจะพอดิบพอดีของเขาอยูต่ลอด  เขาพร้อมมูลอยู่



ตลอด  เป็นความพร้อมความสมบูรณ์  เขาเรียกวา่มรรคสมงัคีนั�นเอง  สมบูรณ์ทั�ง ๘ ขอ้
รวมเป็นหนึ�งทนัที  เมื�อภายนอกสมบูรณ์ภายในกส็มบูรณ์เอง  ไม่ตอ้งไปกลวัหรอกวา่จะ
ไม่ถึง  หือ  ใหรู้้จกัวถีิสภาวธรรม  เขาจึงเรียกวา่ใหรู้้จกัตน  ใหรู้้จกักาลเวลา  กาลเวลานี�
ควรทาํอะไร  ไม่ใช่กาลเวลานี�ไปหลบนอนอยูใ่นกุฏิ  แลว้กไ็ปคิดๆๆไป  นั�นล่ะตวัสมุทยั  
ผดิล่ะ  กาลเวลานี� เราตอ้งสร้างบารมี  เหมือนจะขึ�นที�สูง  กเ็ดินที�สูงนี�เหนื�อยนะครูนะ  
เดินลงที�ต ํ�านี�เบาสบายกวา่นะ  เคยเดินขึ�นที�สูงภูเขาไหม  เหนื�อยไหม  นั�นล่ะตอ้งอาศยั
พลงัไหม  รถเหมือนกนัจะเดินทางไกลตอ้งอาศยันํ�ามนัไหม  ถา้นํ�ามนัหมดจอดไหม 
(จอดค่ะ)  นั�นล่ะคือความเห็นใหต้รงเหมือนกนั  นี�คือการสั�งสอนตวัเองใหต้รง  เราตอ้ง
รู้จกัสั�งสมบารมีของเรา  ความเสียสละนั�นเองเป็นบารมี  เวลากลางคืนเป็นเวลาหลบเขา้
กฏิุกใ็หเ้ขา้กฏิุ  เอง็ไปภาวนากภ็าวนาพิจารณากายใจเจา้ของ  เวลานี�ตอ้งทาํอะไร  ตอ้ง
รู้จกัเวลา  เขาเรียกรู้จกักาลเวลา  เหมือนฉนัพดูใหฟั้ง  หนงัสือนิมนตม์าปัAบ  โยมตอ้งไป
ขอนแก่นไปโรงพยาบาลปัAบ  ฉนัรู้เลยฉนัเอาไป  แลว้ท่านเจา้คณะจงัหวดักร็อเซ็นเลย
เห็นไหม  มนัไดเ้วลาประจวบเหมาะพอดิบพอดี  แลว้ไม่ตอ้งไปดูขอ้มูลอะไรมากเลย  
ท่านไม่ไดดู้อะไรสักอยา่ง  จึงพดูใหฟั้ง  นี�เขารู้จกักาลเวลา  ๑.รู้จกัเหตุ  ๒.รู้จกัผล  ๓.
รู้จกัตน  ๔.รู้จกักาล  ๕.รู้จกัประมาณแลว้ตอ้งประมาณ  ไม่วา่การกินการอยู ่เครื�องใชไ้ม้
สอย ที�อยูที่�อาศยั ตอ้งรู้จกัประมาณหมด  เราอาศยัเพื�ออะไร  ไม่ใช่ของกตูวักนูะ  ไม่ใช่
เพื�อดีเพื�อเด่นเพื�อสบายมากมายนะ  เพื�อใหแ้ค่อยูไ่ดบ้าํเพญ็สมณธรรม  นี�เขาจึงใหส้วดไง  
ปะฏิสังขา โยฯ กบัอชัชะ มะยาฯใช่ไหม  เขาพดูถึงเสนาสนะไหม  สวดไปอยา่งนั�นเอง
แต่ไม่เอา  นี�ขอ้นี�   นี�ล่ะใหรู้้จกัประมาณ  การกินกรู้็จกัประมาณ  ใหรู้้จกัประมาณหมด  
ตอ้งพิจารณาก่อนจึงบริโภคจึงจะรู้จกัประมาณ  เขา้ใจยงัล่ะ  รู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัตน 
รู้จกักาล รู้จกัประมาณ รู้จกับุคคลควรคบไม่ควรคบ  คนพาลหรือบณัฑิต  ถา้พาลอยา่คบ 
หลีกห่าง  ถา้บณัฑิตใหค้บ เขา้ใกล ้ นี�ใหรู้้จกั  นี�ตอ้งรู้จกั  ใหรู้้จกัประชุมชน  ประชุมชน
สังคมนั�นบา้นเมืองนั�นเป็นอยา่งไร  เราไปเราจะวางตวัอยา่งไรจะเขา้กบัสังคม  จะพดูจะ
ทาํจะวางกิริยามารยาทอยา่งไรใหเ้ขา้ต่อสังคมนั�น  เขาถือกนัอยา่งไรใหรู้้จกั  นี�เขาเรียกวา่
รู้จกัเหตุปัจจยันั�นเอง  ใน ๗ ขอ้ทั�งหมดกคื็อใหรู้้จกัเหตุปัจจยันั�นเอง  ใหรู้้จกัทางมชัฌิมา
นั�นเอง  เขา้ใจยงัล่ะพดูใหฟั้งทั�งหมดนี�  ถา้ไม่รู้จกัพิจารณาอยา่งนี� เรากด็อ้ยนะสิ  ขาด
ปัญญา  ดอ้ยคือขาดปัญญา  หดัพิจารณาบ่อยๆ  เราเพศต่างจากคฤหสัถ ์ เจตนาเรามาบวช
เพื�อพน้จากกองทุกข ์  เป็นเจตนาที�เป็นกศุลมหาศาล  เป็นสิ�งที�หาไดย้าก  การบวชนี�เป็น



สิ�งที�หาไดย้ากพระพุทธเจา้ตรัสไว ้  เมื�อเราไดม้าแลว้เราควรหรือที�จะประมาท  เราควร
หรือที�จะประมาท  เราควรหรือที�จะประมาท  เพราะนั�นการทาํการพดูการคิดอะไรทุก
อยา่ง  ตอ้งใชส้ติปัญญาวนิิจฉยัวจิยัตวัเองตลอด  เตือนตวัเองตลอด  จึงจะเป็นผูไ้ม่
ประมาท  เขา้ใจยงัผูไ้ม่ประมาทเป็นอยา่งไร  นี�ตอ้งใหมี้พินิจพิจารณาตวัเองอยูต่ลอด  จึง
จะไม่ประมาท  ไม่ใช่ฉนัจะเดินจงกรมทั�งคืนอยา่งนั�นแลว้เป็นผูไ้ม่ประมาท  ไม่ใช่นะ
ตรงนั�นตวัโลภะ  กป็ระมาทนั�นเอง  เดินไปทุกกา้วกป็ระมาททุกกา้ว  ทั�งคืนเลยแต่ก่อน
เคยมีมาแลว้  เดินทุกกา้วกป็ระมาททุกกา้ว  เพราะกา้วแต่ละกา้วเดินดว้ยโลภะ  ไม่ใช่เดิน
ดว้ยสติปัญญา  ถา้เดินดว้ยสติปัญญาแต่ละกา้วผูน้ั�นไม่ประมาท  ใหรู้้จกัแยกแยะเอาไว ้ 
ไม่ใช่โอ๊คนนี�ความเพียรดีAดี  ไม่ใช่เพียรนะนั�นน่ะ   “วริิเยนะ ทุกขะมจัเจติ  จะล่วงทุกข์
ไดเ้พราะความเพียร”  หมายความวา่ อยา่งเช่น  เราจะมาจากกรุงเทพจะมาขอนแก่น  เมื�อ
รถหนัหนา้มาถนนมิตรภาพเขา้สู่ขอนแก่น  เพียรวิ�งเท่าไหร่กถึ็งขอนแก่นเร็วเท่านั�น  แต่
ถา้รถนั�นหนัหนา้ไประยอง  เพียรวิ�งเท่าไหร่กไ็กลขอนแก่นมากเท่านั�น  เขา้ใจยงั  เพราะ
นั�นพุทธพจนบ์ทนี�วา่ “วริิเยนะ ทุกขะมจัเจติ  จะล่วงทุกขไ์ดเ้พราะความเพียร” นั�นตอ้งมี
องคป์ระกอบคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบแลว้  สัมมาสังกปัปะชอบแลว้  การประพฤติ 
การทาํความเห็น การตั�งตนไวช้อบแลว้  แลว้กมุ่็งพิจารณาธรรมอยูต่ลอด  นั�นล่ะจึงจะ
ล่วงทุกขไ์ดเ้พราะความเพยีร  ถา้ไม่มีตรงนี�นะไปเพียรอยา่งไร  อยา่งเพียรดว้ยโลภะ  เดิน
อยูต่ลอดทั�งวนัทั�งคืนมนักไ็ม่บรรลุธรรม  มนักเ็หมือนไปทางระยองยิ�งไกล  ใหรู้้จกั
เอาไว ้  พุทธพจนบ์ทนี�จะสัมฤทธิ] ผลไดน้ั�นคือตอ้งมีองคป์ระกอบ  คือทิศทาง ทุกอยา่ง 
มรรคองค ์๘ ตอ้งมีแลว้  จึงจะเป็นสัมมาวายามะ  จึงจะเป็นปธาน ๔  เท่านั�นน่ะ  ใหรู้้จกั
เอาไว ้ ฉนัพดูใหฟั้งหมดแลว้นะ  แยกแยะเหตุผล เหตุปัจจยั องคป์ระกอบใหฟั้งหมดแลว้
นี�  ที�มนัปฏิบติัไม่กา้วหนา้กนัไม่ใช่ไม่เพียรกนันะ  แต่ไม่ไดธ้รรมะเพราะอะไร  เพราะ
บางทีกเ็ดินไปโออ้วดเขา  บางทีกไ็ปเดินกจูะเอาใหส้าํเร็จวนันี�   นั�นไม่ใช่ความเพียร “วริิ
เยนะ ทุกขะมจัเจติ” อนันั�นเป็นความเพียรเพื�อความทุกข ์  คือสมุทยันั�นเอง  การเดิน
สมุทยันั�นเองใหรู้้จกัเอาไว ้  คาํวา่ความเพียรนี�ตอ้งเป็นปกติประจาํวนั  จะเดินจะคูจ้ะ
เหยยีดจะอะไรเป็นปกติ  มีสติพินิจพิจารณา มีเจตนาที�ถูกตอ้ง มีความเห็นที�ถูกตอ้ง 
ความเห็นที�ตรง  มนัจะค่อยๆไปของมนั  เหมือนนํ�าซบันํ�าซึม ค่อยเห็น ค่อยเห็น จุดนั�น 
จุดนี�  ค่อยเขา้ใจ ค่อยเบา ค่อยโล่ง โล่งไป จุดไหนติดขอ้งมนักจ็ะเห็น  เห็นมนัเห็นทั�งการ 
ติดขอ้งเห็นทั�งการละออกไป  มนัจะค่อยๆเบาไปเรื�อยๆ  นั�นละคือถูกตอ้ง  เป็น Curve 



ขึ�นไม่ใช่ Curve ขาลง  ใหรู้้จกัเอาไว ้ เพราะฉะนั�นถา้ไม่รู้จกัองคป์ระกอบเหล่านี�   ทาํไป
กเ็ลยหลงเขา้ใจผดิเห็นผดิ  แลว้กเ็ลยไปสาํคญัตนวา่กเูป็นนกัปฏิบติั  กเูหนือกวา่ปริยติั  ก็
เลยผดิทั�งเพเลย  ต ํ�ากวา่ปริยติั  ปริยติัเขายงัถูกตอ้ง  เรามนัผดิเพราะอะไร  เพราะเห็นผดิ 
ตั�งตนไวไ้ม่ชอบ ทาํความเห็นไม่ตรง  ใหรู้้เหตุมนัอยูต่รงนี�   แกไ้ขซะ  จึงจะเป็นวริิเยนะ 
ทุกขะมจัเจติ  เท่านั�นล่ะนะวนันี�แนะนาํใหไ้ปขบคิดพิจารณา  ทาํความเห็นใหต้รง  ทาํ
ความเห็นใหต้รง  เท่านั�นล่ะ  ตั�งตนไวช้อบ. 


