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ทุกขเวทนา 
 

 ในมงคลสูตร ทานสอนใหคบบัณฑิต อยาคบคนพาล คนพาลก็คือหัวใจเจาของพาล
น่ันเองเปนอันดับแรก คือมีคนพาลภายนอก คนพาลภายใน สวนมากก็เปนคนพาลอยู
ภายในใจตัวเองคอยพาลอยูเร่ือยๆ เวลาไปอยูกับครูกับอาจารย ท่ีเรียกวา “คบบัณฑิต” 
ไดรับการอบรมอยูเสมอจากบัณฑิต เพราะครูอาจารยทานเปนบัณฑิต ทานมีความเฉลียว
ฉลาดในอุบายตางๆ ท่ีนํามาส่ังสอนเรา ทานเคยปฏิบัติและรูมาแลวทุกอยาง การสอนจึง
ถูกตองแมนยําเปนที่แนใจไดสําหรับผูฟงไมมีที่สงสัย เฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยมั่น ไม
เคยปรากฏเลยท่ีทานจะสอนวา “เห็นจะเปนอยางน้ัน เห็นจะเปนอยางน้ี” 
 มีแต “แนนอน ๆ” และเปนท่ีแนใจ เพราะทานเอาความจริงลวนๆ ซึ่งถอดออก
จากจิตใจที่เคยไดรูไดเห็นมาแลวออกมาพูด และจากการปฏิบัติมาแลวดวยดี ย่ิงเวลาเจ็บ
ไขไดปวยดวยแลว รายไหนออนแอละ ทานขูไวแลววา “ใครออนแอใครรองคราง “ฮือๆ” 
ละก ็ ใหเอา “น้ันแหละ” เปนโอสถรักษาเองไมตองไปหาหยูกยาที่ไหน ไมตองมีใครดูแล
รักษาละ คราง “ฮือ ๆ ฮาๆ” มันเปนโอสถแลวสําหรับคนน้ัน ถาหากการรองครางมันเปน
ประโยชนจริงๆ แลว เราจะหาหยูกยามารักษาทําไม ! 
 น่ีแหละเวลาท่ีทานยอนกลับเอา “รองครางเขาซี ใครรองครางก็ไดนี่ เด็กรองคราง
ก็ยังไดถามันประโยชน นี่มันไมเปนประโยชนอะไรเลย นอกจากคนดีที่ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวจะ
รําคาญเทาน้ัน จึงไมควรจะรองครางเพราะความออนแอ เปนพระกรรมฐานทั้งองคแสดง
ตัวอยางนั้นมันดูไดเมื่อไร ถาเปนเด็กหรือเปนคนธรรมดาท่ัวๆ ไปก็ไมคอยเปนไร เพราะ
เขาไมไดรับการศึกษาอบรม มีความรูอะไรพอจะเขาใจในแนวทางตอสูดวยวิธีการตางๆ มี
การพิจารณา เปนตน 
 สวนเรารูแลว  รูทุกสิ่งทุกอยาง เวลาเกิดเร่ือง เชน เจ็บไขไดปวย เปนตน ข้ึนมาภาย
ในตัว หาทางหรืออุบายตางๆ รักษาตัวไมได มีแตลมระเนระนาดไปอยางนั้นใชไมไดเลย 
ขายตัวเองและวงกรรมฐาน! 
 ทานอาจารยม่ันทานเทศนสอนจิตใจน้ีเกงมากทีเดียว บรรดาลูกศิษยลูกหาท่ีต้ังใจ
ไปศึกษาอบรมกับทาน ฟงอะไรก็ถึงใจ สิ่งที่ควรปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเลย ส่ิงท่ีควรเขาใจใน
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ขณะน้ันก็เขาใจ แตละเร่ืองท่ีเปนเร่ืองภายใน เขาใจไปโดยลําดับ เวลามีความเจ็บไขได
ปวยทานสอนวิธีพิจารณาให “เอา เวลามันเปนไข มันเอาไขมาจากไหน?” น่ีทานสอนให
เปนประโยชนและไดคติสําหรับผูปฏิบัติ “มันหอบไข หอบหนาวมาจากไหน? มันก็เกิดขึ้น
มาในกายน้ีไมใชหรือ? เวลาหายมันจะไปหายท่ีไหน? ถาไมหายในที่มันเกิดขึ้นนี่ แมไม
หายมันก็ตายไดดวยกันทุกคนไมมียกเวนภายในรางกายน้ี จงพิจารณาใหรูมัน 
 ความทุกขทั้งมวลนั้นก็เปน “สัจธรรม” ถาไมพิจารณาส่ิงเหลาน้ีจะพิจารณาอะไร? 
พระพุทธเจาตรัสรูดวย “สัจธรรม” สาวกก็ตรัสรูดวย “สัจธรรม” เราจะตรัสรูดวยความ
ออนแอนั้นไดหรือ! มันเขากันไดหรือกับธรรมของพระพุทธเจา ถาอยางน้ันเราก็มาขวาง
ธรรมซี ทานวา 
 มันเกิดที่ตรงไหนอาการใด เราถามดู มันเจ็บท่ีตรงน้ันปวดท่ีตรงน้ีนะ อะไรเปนผู
เจ็บอะไรเปนผูปวด ? คนเขาไปใหเห็นตนเหตุมันซิ มันเกิดที่ตรงไหน เจ็บท่ีตรงไหน 
อะไรเปนเหตุใหมันเจ็บมันปวด อะไรเปนผูไปสําคัญม่ันหมาย เวลาตายแลวเขาเอาไป
เผาไฟ มันเจ็บมันปวดไหม ? ใครเปนผูหลอกลวงตัวเองวาเจ็บน้ันปวดน้ี พิจารณาให
เห็นตนเหตุของมันซี 
 ถาเปนนักปฏิบัต ิ ไมรูตนเหตุไมรูทั้งผล คือกองทุกข มันจะแกทุกขไดยังไง ปญญา
มีไวทําไม? ทําไมไมคิดไมคนขึ้นมาใช แนะ ทานวา 
 “มีสติปญญาก็เพ่ือระลึกรู แลวพิจารณาส่ิงตางๆ มีทุกขเวทนา เปนตน ซึ่งมีอยู
ในรางกายและจิตใจของเราเอง” 
 ทานสอนยํ้าลงไปโดยลําดับ ๆ หากผูฟง ฟงดวยความตั้งใจ เฉพาะอยางยิ่งผูมีนิสัย
อาจหาญ จะย่ิงจับใจความไดงาย ถูกจริตทันที ๆ จับปุบๆ ในเวลาจากทานไปอยูในสถานท่ี
บําเพ็ญใด ก็เหมือนกับทานไปแสดงกังวานอยูในหัวใจ โอวาทของทานจําไดทุกแงทุก
กระทง ท่ีสําคัญ ๆ สําหรับท่ีจะเอามาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติ เชน อยูในที่สําคัญๆ 
ประหน่ึงวาทานมาอยูท่ีหัวใจเราเลย ใจอาจหาญราเริงจริงๆ แมการฝกการรูธรรมเห็น
ธรรม การเขาใจในอรรถในธรรม ก็เขาใจดวยความอาจหาญ เขาใจดวยความเปนนักตอสู
จริง ไมไดเขาใจดวยความออนแอ ความทอแท ความเหลวไหล ความถอยทัพกลับแพโดย
ลําดับ นั้นไมใชทางที่กิเลสจะกลัวและสิ้นไปจากใจ ไมใชทางที่จะแกกิเลส หรือรูเรื่องของ
กิเลสทั้งหลายและถอดถอนไดเลย 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๑ 

๓๐๑ 

 น่ีศาสนา!ไมมีอะไรที่จริงที่แทแมนยําตอความถูกตองจะเทียบเทาได หาที่แยงไมม ี
ถาดําเนินตามหลักศาสนาแลว เรือนจําตะรางตะเริงอะไรเหลานี้ไมตองมี มีทําไมก็ไมมีใคร
จะทําผิดนี่ มองเห็นตามเหตุตามผล ยอมรับความผิดความถูก ชั่ว ดี ของกันและกัน ดวย
หลักเหตุผลเปนเคร่ืองรับรองแลว ก็อยูดวยกันไดเทาน้ันคนเรา  
 เทาที่ตองมีกฎบังคับ มีตะรางหรือคุก ก็เพราะไมยอมรับผิด ผิดก็ไมยอมรับวาผิด 
เห็นตัวทําอยูหยกๆ ก็ไมยอมรับ จนติดคุกติดตะรางแลว เวลาถูกถามยังวา “เขาหาวา
ขโมยนั้นขโมยนี”้ไปเสียอีก ทั้งๆ ที่ตัวขโมยเอง น่ีคือความไมยอมรับตามเหตุตามผลตาม
ความจริงน้ันเอง แมภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวโดยเฉพาะก็เหมือนกัน ไมยอมรับ 
เพราะฉะน้ันมันถึงไดรับความทุกขความลําบาก ถายอมรับตามหลักความจริงเสีย สิ่งที่
แสดงขึ้นเปนหลักความจริงทั้งนั้น ยอมมีการยุติกันไดดวยความจริง แมเกิดทุกขทางราง
กายก็ไมทําใจใหกําเริบ เพราะความรูเทาทัน 
 ตามหลักธรรม ทุกขเคยปรากฏภายในรางกายและจิตใจเรา ต้ังแตวันรูเดียงสาภาวะ
มา ไมนาตื่นเตนตกใจ เสียใจ จนกลายเปนโรคภายในจิตข้ึนมา จิตตภาวนาจึงเปนหลัก
วิชาความรูรอบตัวไดดีเยี่ยม  
 ผูปฏิบัติอยูสม่ําเสมอ จึงไมตื่นเตนตกใจเวลาเกิดทุกขภายในรางกาย  และยังจับจุด
ของทุกขที่เกิดขึ้นมาพิจารณาแยกแยะตามความจริงของมัน จนเกิดอุบายแยบคายและอาจ
หาญชาญชัยขึ้นมาอยางนาชม 
 สําคัญท่ีมีการคบคาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญผูฉลาดแหลมคม ถาเรายังไม
สามารถชวยตัวเองได ก็ตองอาศัยครูอาจารยทานแนะนําส่ังสอน การไดยินไดฟงอยูบอยๆ 
ก็คอยซึมซาบเขาไปดวยการไดยินไดฟงนั้นๆ แลวคอยกลมกลืนกันเขาไปกับจริตนิสัย จน
กลายเปน “จิตมีธรรม” จิตเปนบัณฑิตนักปราชญขึ้นมา ตอไปก็สามารถรักษาตัวได เปน 
“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ขึ้นมา 

ฉะนั้นการใดก็ตามเมื่อตนยังไมสามารถ จึงตองอาศัยผูอื่นไปกอน การอยูดวยกัน
กับทานผูดี ยอมมีความสงบสุขกลมกลืนกันไปโดยทางจริตนิสัยเปนสําคัญ จนกลายเปน
นิสัยอันดีงามไปได เชนเดียวกับการคบคาสมาคมกับคนช่ัว ทีแรกเราไมไดเปนคน “ชั่ว” 
แตเวลาคบกันไปนาน ๆ ก็กลมกลืนกันไปเอง จนกลายเปนคนช่ัวโดยไมรูสึกตัว เมื่อชั่ว
เต็มที่แลว ยิ่งทําใหมืดมิดปดทวารหนักเขาไป และถือวาตนดียิ่งขึ้น ใครมาพาลไมได ความ
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ดีประเภทนั้นจะโดดออกโรงทันที นี่คือความดีของคนชั่ว ซึ่งเปนสิ่งชั่วที่บัณฑิตกลัวกันทั่ว
ดินแดน 
 คนช่ัวกับคนดี ความช่ัวกับความดี มันกลับกันอยางนี้แล คนชั่วไมอาจมองเห็น
ความจริงวาช่ัว เลยเสกสรรปนยอข้ึนมาวา “เราดีเราเกงเราสามารถ เราเปนเสืออันลือช่ือ
กับเขาคนหน่ึง” เปนยังงั้นไปเสีย ! 
 เพราะฉะน้ันการคบคาสมาคมกับครูอาจารยกับบัณฑิต จึงเปนความสําคัญสําหรับผู
บําเพ็ญเพื่อเปนคนด ี และหวังความสุขความเจริญใหกับตัว เพราะทานสอนทานอบรมให
บอยๆ กิริยามารยาทของทานท่ีเราไดเห็นอยูทุกวัน ๆ น้ัน จะซึมซาบเขาไปและบํารุงจิตใจ
เราไปโดยลําดับ ใหยึดเปนคติตัวอยางอันดีไปเรื่อยๆ ทานแสดงออกมาในแงใดก็เปน
อรรถเปนธรรมทั้งนั้น 
 ย่ิงทานผูส้ินกิเลสแลวก็ย่ิงหาส่ิงเปรียบเทียบไมได อยางทานอาจารยม่ัน เปนความ
แนใจวาทานส้ินกิเลสแลว ฟงอรรถฟงธรรมของทานมันหายสงสัย โดยที่ทานไมไดบอกวา
ทานส้ินนะ ทานไมไดบอกวาทานเปนพระอรหัตอรหันตอะไรเลย แตทานบอกโดยการ
แสดงธรรมของจริงทุกขั้น ใหบรรดาผูไปศึกษาอบรมฟงอยางถึงใจไมสงสัย จึงกลาพูด
อยางเต็มปากไมกระดากอายวา ทานพระอาจารยม่ัน ภูริทัตตเถระ คือพระอรหันตองค
สําคัญองคหน่ึงในสมัยปจจุบันท่ีแสนหายาก เพราะเปนสมัยที่อดอยากขาดแคลนผู
ปฏิบัติธรรมเพื่อความเปนพระอรหันต นอกจากจะปฏิบัติเพ่ือกําจัดความเปนพระ
อรหันต ดวยการส่ังสมกิเลสจิปาถะเทาน้ันท้ังทานและเรา ไมอาจตําหนิใครได 
 ขอยอนกลับมา “เวทนา” อีก การพิจารณาทุกขเวทนาน้ีสําคัญมาก ทั้งนี้เพราะได
ยินไดฟงจากทานพระอาจารยมั่น  ทานเอาจริงเอาจังมาก เวลาเจ็บไขสําหรับพระผูปฏิบัติ
อยูในวัดทาน บางทีทานเดินไปเองถามวา “ทานพิจารณาอยางไร?” แลวทานก็ยํ้าธรรมลง
ไปเลยวา “ใหคนลงไปตรงนี้ มันทุกขที่ตรงไหน จงพิจารณาใหเห็นความจริงของทุกข” 
แลวก็สอนวิธีพิจารณา “อยาไปถอย ความถอยนั่นแหละคือการเพิ่มทุกข” ทานวาอยางน้ัน 

“ความเปนนักสู ตอสูดวยปญญานั้นแลเปนสิ่งที่จะไดชัยชนะ คือ รูเทาทันกับ
ทุกขเวทนา ซ่ึงเราถือวาเปนขาศึกอันสําคัญตอเรา ความจริงเวทนาน้ัน ไมไดเปนขาศึกตอ
ผูใด ความรูสึกของเขาไมม ีเพียงเปนความจริงอันหน่ึงเทาน้ัน” ทานสอน 
 “ใหพิจารณาลงไป ทุกขมากทุกขนอย เราไมตองไปคิดไปคาดหมายมัน ขอให
ทราบความจริงของมันดวยปญญาของเรา ใจเราจะไมโกหกเจาของ” ทานวา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๓ 

๓๐๓

 ก็ใจเราน่ีแหละตัวโกหก เพราะผูที่โกหกมันมีอยูกับใจ มันโกหกใจใหหลงสําคัญมั่น
หมายไปตางๆ ความโกหกกับความโงมันเชื่อกันงาย ๆ คนฉลาดกับคนโง ความโกหกกับ
ความโงมันก็หลอกกันไดงายๆ ความฉลาดของกิเลสกับความโงของเรามันเขากันไดงาย  
ธรรมทานจึงแยกแยะออกใหพิจารณาจนถึงความจริง แลวเช่ือดวยความจริง น้ันแลเปน
การไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ แยกแยะใหเห็นทุกขซ่ึงมีเปนประจํา อยาปลีกหนีไปไหน 
ทุกขมากทุกขนอยใหพิจารณาอยูที่ตรงนั้น พิจารณาอยูท่ีตรงน้ัน ถาจะจองก็จองอยูที่ตรง
น้ัน เมื่อพิจารณาสาเหตุของมัน ทุกขเปนมากแคไหนก็ใหคนลงไป 
 คําวา “ทุกข” นี้อาศัยอะไรเปนที่ตั้ง ทุกขอาศัยกายเปนที่ตั้ง อาศัยความรูสึกเปน
เหตุที่จะใหทุกขกําเริบ ความรูสึกหมายไปตาง ๆ นานา น่ันแหละทําใหทุกขกําเริบข้ึน 
ความรูสึกน้ีตองแกดวยการพิจารณาใหทราบท้ังเร่ืองของทุกข วาเปนเชนน้ัน ทราบท้ัง 
“ฐานเปนที่เกิดแหงทุกข” เชนรางกายน้ีสวนใดก็ตาม จงใหทราบชัดเจนวา ฐานน้ันมัน
เปนทุกขจริงไหม เชน 
 เปนทุกขในกระดูก ในเน้ือในหนังสวนใด เน้ือหนังน้ันเปนเน้ือหนังอยูเชนน้ัน ทุกข
ก็เปนทุกขอยูเชนนั้น แมจะอาศัยกันอยูก็เปนคนละช้ินคนละอัน ไมใชอันเดียวกัน จิตผูรู
รับทราบส่ิงน้ันก็เปนจิตอันหน่ึง แตจิตน้ีเปนผูหลง แลวก็ไปสําคัญวาน้ันเปนทุกข น้ีเปน
ทุกข รวมท้ังหมดน้ันเขามาเปน “ตัว” วา “เรา” ทุกขที่นั่น เราทุกขที่นี ่ ไมอยากจะให 
“เรา” เกิดทุกข อยากจะใหทุกขหายไปเสีย ความอยากน้ีก็เปนกิเลสอันหน่ึงข้ึนมาสง
เสริม จึงเกิดความทุกขความลําบากมากขึ้น ใจก็เปนทุกข ที่เปนทุกขเวทนาทางกายก็เปน
ทุกข ทางใจก็กําเริบขึ้นอีกดวยความทุกข เพราะอยากใหเปนอยางใจหวัง ก็เลยเสริมกันข้ึน
ไป นี่เปนความโงของตัวขนทุกขมาทับถมตัวเอง 
 ความฉลาด ตองพิจารณา มองทุกขเวทนาที่มีอยูในใจวา เกิดจากอะไร อาศัยอะไร
อยู อาศัยรางกาย รางกายสวนใด หรือทุกขมันเกิดอยูที่จุดใด แลวด ู “กาย” กับ 
“เวทนา” มันเปนอันเดียวกันไหม ? รูปลักษณะเปนอยางไรบาง เวทนาไมมีรูป ไมมี
ลักษณะทาทางตาง ๆ ปรากฏแตความทุกขเทาน้ัน 
 สวนรางกายมีรูปราง มีสีสันวรรณะ และก็มีอยูของมันอยางนั้นตั้งแตทุกขยังไมเกิด 
เวลาทุกขเกิดขึ้นมันก็มีอยูเชนนั้น ทุกขเปนอันหน่ึงตางหากจากส่ิงน้ีโดยความจริง แต
อาศัยความ “วิการของรางกาย” ใหเกิดขึ้นมา จิตก็เปนผูไปรับรู ถาจิตมีปญญาก็ควรรับ
ทราบไปตามความจริงของมัน จิตก็ไมกระทบกระเทือน ถาจิตลุมหลงก็ไปยึดสิ่งนั้นเขามา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๔ 

๓๐๔ 

คือเอาความทุกขน้ันเขามาเปน“ตน” เปนของตน แลวก็อยากใหทุกขที่วา เปนตนเปน
ของตนนั้นหายไป 
 นี่แหละที่แยกไมได เมื่อทุกขเขามาเปนตนแลวมันจะแยกออกไดอยางไร ถาเปนแต
ทุกขเปนความจริงอันหนึ่งตางหาก รางกายก็เปนความจริงอันหน่ึงตางหาก ไมใชอันเดียว
กัน ตางอันตางมี ตางอันตางจริง อยูตามสภาพของตน เม่ือความรูเปนอยางน้ีจึงจะแยก
ได 
 ถาเห็นทุกขวาเปน “ตน” แลว แยกวันยังค่ําก็ไมออก เพราะยึดถือวา “อันน้ีเปน
ตน” แลวจะแยกไดอยางไร เพราะตนไมทําการแยกแยะดวยปญญานี ่ ก็ตองถือวาเปน 
“ตน” อยูอยางนี้ เม่ือ “ขันธ” กับ “จิต” กลมกลืนเขาเปนอันเดียวกันแลวแยกไมได 
เม่ือพยายามใหสติปญญาพิจารณาเขาไปเห็นความจริงของมันแลววา ตางอันตางอยู ตาง
อันตางจริง ของใครของเราอยูเชนน้ันอยางซาบซ้ึงเขาในจิตใจ ทุกขคอยๆ ระงับลงไป ๆ 
ทั้งรูเครื่องสืบตอของทุกขที่เขามาเกี่ยวเนื่องกับใจ เพราะมันก็ออกไปจากใจ เม่ือพิจารณา
ทุกขแลว มันก็หดตัวเขามา หดตัวเขามาจนถึง “ใจ” เรื่องทุกขเวทนาทั้งมวล มันก็ออกไป
จากใจที่ไปหมาย หรือที่เปนทุกขเวทนา เพราะมันมีสายสัมพันธเก่ียวเน่ืองอยูโดยทาง
“อุปาทาน” อยางลึกลับ แตเราไมทราบ 

เวลาพิจารณาเห็นอยางชัดเจนแลว เราจึงไดตามทุกขเวทนาเขามา รูเขามา ๆ 
ทุกขเวทนาหดเขามา ยนเขามาจนกระทั่งถึงใจ พอทราบวาใจน้ีเองเปนตัวไปกอ
“อุปาทาน” ขึ้นมา แลวใหจิตถือวาเปน “ตน” จึงเกิดความทุกขขึ้นมากมาย พอทราบ
อยางน้ีแลว ทุกขก็ระงับดับลงไป 

อีกประการหนึ่ง พอทราบเชนน้ี ทุกขก็จริง แตใจไมไปยึด ถึงทุกขจะไมดับก็ตาม 
เรื่องจิตก็เปนจิต ไมสืบตอกับดวยอุปาทาน ตางอันตางจริง น่ีเรียกวา “จิต เปนตัวของ
ตัว” มีความรมเย็นเปนสุขและรอบคอบอยูภายในตัว ในทามกลางแหงความทุกขของ
ขันธ นี่ชื่อวา “รูจิตวาเปนของจริงอันหน่ึง เชนเดียวกับขันธทั้งหลายเปนของจริงแตละ
อยาง 

น่ีสําหรับผูกําลังดําเนินปฏิปทา กําลังดําเนินเพ่ือรูเทาทัน “ขันธหา” มีทุกขเวทนา
เปนสําคัญ 

แตสําหรับทานผูเขาใจโดยตลอดจนถึงกับเปน “อกุปปจิต อกุปปธรรม” ไมมีการ
กําเริบเปนอื่นตอไปแลวนั้น” ทานไมมีปญหาอะไรเลย จะเปนทุกขมากทุกขนอยไมเปน



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๕ 

๓๐๕

ปญหาทั้งสิ้น เพราะจิตทานจริงอยูตลอดเวลา ไมมีเวลาไหนท่ีจิตของทานซ่ึงบริสุทธ์ิแล
วจะกลายเปนเศราหมอง จะกลายเปนโลกข้ึนมา ไมมีทางเปนไปได เพราะฉะน้ันอาการ
แหงขันธจะแสดงขึ้นมาอยางไร ทานจึงทราบตามหลักธรรมชาติ ขันธนั้นก็ปรากฏขึ้นตาม
หลักธรรมชาต ิดับไปตามธรรมชาต ิหรือตั้งอยูตามธรรมชาต ิแลวดับไปตามธรรมชาต ิจิต
ก็รูตามธรรมชาติของตนโดยไมตองบังคับบัญชากันแตอยางใด จิตของทานผูรูรอบขอบ
ชิดโดยตลอดทั่วถึงแลวเปนอยางนี้ 

สวนเรากําลังพิจารณาขันธ ก็เพื่อจะทราบและถอยเขามาเปนลําดับ แมวาจะไมเปน
อยางน้ันในระยะท่ีกําลังดําเนิน จะยังไมสมหวังก็ตาม แตการพิจารณา “ทุกข” ท้ังหลาย  
ก็เพ่ือแยกจิตออกจากทุกข ไมไปพัวพันในทุกข และไมถือมั่นทุกขวาเปนตน ขณะที่ทุกข
เกิดขึ้นมากหรือนอย ไมใหไปกวานเอาทุกขนี้มาเปนตน ซึ่งเทากับเอาไฟมาเผาตน ก็
สบาย! 

เพราะฉะน้ันทุกขจึงเปนหินลับปญญาไดดี ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย จงกําหนดสติ
ปญญาจองอยูตรงนั้น แลวยอนคืนมาสูจิต และ ขยายความรูออกไปหาเวทนาออกไป
หากาย ซ่ึงเปนคนละสัดละสวนอยูแลว กายก็เปนสวนหน่ึง เวทนาเปนสวนหน่ึง จิตเปน
สวนหน่ึง ถอยไปถอยมา 

ดวยการพิจารณาทางปญญา จนเปนท่ีเขาใจและทราบซ้ึงใจจริง ๆ วา “ขันธแตละ
อยาง สักแตวา .........เทาน้ัน” ไมปรากฏวาเปนอะไร เชน เปนเรา เปนของเรา เปนตน 
เปนเพียงความจริงแตละอยางที่ปรากฏอยูเทานั้น เมื่อเขาใจประจักษเชนนี ้ ใจยอมเปน
ตัวของตัวโดยอิสระในขณะน้ัน และรูประจักษวาทั้งขันธทั้งจิตตางอันตางจริง ไมกระทบ
กระเทือนกัน 
 แมขณะจะตาย ใจก็จะรูทันเหตุการณจําเพาะหนา ไมสะทกสะทานตอทุกขเวทนา
และความตาย เพราะจิตแนใจวา “จิต เปน จิต” คือเปนคลังแหงความรู ขันธแตละขันธ
เปนเพียงอาการหน่ึงๆ เทาน้ัน จิตจึงไมกลัวตาย เพราะความแนใจตัวเองวาจะไมไปลมจม
ที่ไหน 
 แมยังไมถึงข้ันส้ินกิเลสโดยส้ินเชิงก็ตาม แตจิตไดฝกหัดตนดวยสติปญญากับ
ขันธทั้งหลายจนเกรียงไกรอยูแลว คือจิตอยูกับสัจธรรม อยูกับ “หินลับปญญา” ปญญาจะ
กระจายกําลังแผกวางออกไป ใจจะผองใสและองอาจกลาหาญเปนลําดับ เพราะปญญาเปน
เครื่องซักฟอก แมความดับจะมีข้ึนในขณะน้ันก็ไมมีปญหาอะไร! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๖ 

๓๐๖ 

 ประการหน่ึง ถาเรามีสติปญญา พิจารณาทุกขเวทนาอยางไมถอยหลัง จนเปนท่ีเขา
ใจแลว แมขณะจะตายจริงๆ ก็จะทราบวา ทุกขเวทนาน้ีจะระงับดับไปกอน แตจิตจะไม
ดับ จะถอยตัวเขามา รูตัวอยูภายในตนโดยเฉพาะ แลวผานไปในขณะน้ัน คําวา “เผลอ
สติ” ไมมีสําหรับผูปฏิบัติถึงธรรมข้ันน้ี จึงเปนท่ีแนใจวา ผูมีสติ แมจะยังไมส้ินกิเลส 
ยอมจะทราบชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่ จนขันธจะทนอยูไมไดแลว จะสลายตัว
ไปจะตาย จิตถอนตัวออกจากน้ันมาสูความเปนจิต คือเปนตัวของตัวแลวผานไป น่ีเปน
ธรรมข้ันสูงละเอียดมาก ! 
 ฉะนั้นนักปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญเพื่อรูธรรมทุกขั้น จึงมักพิจารณาทุกขเวทนา
อยางเอาจริงเอาจัง บทเวลารูก็รูอยางถึงใจ และถือทุกขเวทนาเปนตน เปนสัจธรรม เชน
เดียวกับท่ีทานสอนวา “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน” ฉะนั้น 
 ดวยเหตุน้ีการพิจารณาขันธเพ่ือรูตามความเปนจริง จึงไมควรหักหามตานทาน
ความจริง เชน รางกายทนไมไหวก็ปลอยไป ไมควรหวงไว เวทนามันก็ไปของมันเอง น่ี
เรียกวา “สุคโต” 
 น่ีแหละการพิจารณาจิต การปฏิบัติตอใจที่ไดผลประจักษ สําหรับผูปฏิบัติทาน
ปฏิบัติดังกลาวมา เมื่อถึงคราวจวนตัวจริง ๆ แลวไมหวังพึ่งใครทั้งนั้น ไมวาพอแม พี่
นอง ญาติมิตร เพื่อนฝูง ใครตอใคร ไมพึ่งทั้งนั้น ตองถอยจิตออกมาจากส่ิงท่ีเก่ียวของ
พัวพันท้ังหลาย เขามาสูจุดสําคัญท่ีกําลังตะลุมบอนกันอยู 
 เวลาน้ีใหถือ “เวทนา” น่ีแหละสําคัญ ในการพิจารณาในขณะที่จะแตกจะดับ ไม
ยอมถอย เปนอยางไรเปนกัน ! ขอใหรู ใหเขาใจเร่ืองน้ีเทาน้ัน ไมตองไปคิดวา  การ
พิจารณา “ทุกขเวทนา” อยางชุลมุนวุนวายน้ี แลวเวลาตายทั้งที่จิตกําลังยุงอยูอยางนี ้จะไม
ไปสู “ทุคติ”หรือ? 
 จะไปทุคติที่ไหน ! วุนก็วุนกับงานอันดีอันชอบธรรมน่ี วุนโดยท่ีรู หรือวุนเพ่ือรู 
ดวยความรูน่ี ไมใชวุนเพราะหลงน้ี ใจจดจองพิจารณาคนควาอยูท่ีทุกขเวทนาน่ัน เวลาจะ
ไปจริง ๆ ใจรูน่ี ผูมีสติทานรู ใจถอยปบเขามาทันที คือปลอยงานที่กําลังทํานั้นทันท ี  แลว
ถอยพับเขามาสูตัวของตัว เปนตัวของตัว คือจิตลวนๆ แลวผานไปเลยแบบ “สุคโต” 
เต็มภูมิของผูปฏิบัต ิแมจะยังไมสิ้นกิเลสก็ตาม ก็เรียกวา “มีกําลังเต็มตัว เต็มภูมิของตัว 
ตามข้ันของจิตของธรรม” การพิจารณา จิตตภาวนาจึงเปนเร่ืองสําคัญมาก และพึ่งเปน



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๗ 

๓๐๗

พึ่งตายตัวเองไดจริงๆ ไมตองหวังพึ่งใครทั้งนั้น เปนท่ีแนใจภายในตัวเอง สติปญญามี
กําลังเพียงใด ใจรูภายในตัวเอง ไมตองไปถามใคร 
 ถาใจสามารถพิจารณาจนกระท่ังผานไดในขณะน้ัน ทุกสิ่งทุกอยางหายสงสัยไมมี
ปญหาอะไรเลย เราจะมัวคิดวาเราเปนผูหญิง เราเปนฆราวาส เราไมสามารถจะทําพระ
นิพพานใหแจงได น้ันเปนความสําคัญผิดของเรา ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่ง
หลอกเราเหมือนกัน 
 ธรรมเปนของจริง และเปนสมบัติกลางเสมอกัน ไมวาผูหญิงผูชาย ไมวานักบวช 
ฆราวาส สติปญญามีไดดวยกัน แกกิเลสไดดวยกัน เมื่อพอใจจะแกกิเลสไดดวยวิธีใด ของ
หญิงใด ชายใด ฆราวาสใด พระองคใดก็ตาม สามารถแกไดดวยกัน และพนไปไดดวยกัน 
ไมตองไปสรางปญหากวนใจใหเสียเวลํ่าเวลา เรามีอํานาจวาสนามาจากไหน นั่นอยาไปคิด 
เรากําลังสรางบุญวาสนาอยูน่ี มากหรือนอย ก็เห็นอยูกับจิตน่ีแหละ 
  จงพิจารณาดูตัวเรา มันโงที่ตรงไหน พยายามส่ังสมความฉลาด คือสติปญญาขึ้นมา 
จึงเปนความถูกตองตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแท 
 ท่ีนํามาตําหนิตนวา เขาอยูในช้ันน้ันช้ันน้ี สวนเราไมมีช้ันมีภูมิกับเขา ไปที่ไหนคน
น้ันแซงข้ึนหนาเรา คนน้ีแซงข้ึนหนาเรา ใครจะมาแซงหนาเรา นอกจากกิเลสมันแซงหนา
หลอกเรา ใหนอยเน้ือตํ่าใจวาสนานอยตางหาก น่ันเปนความสําคัญผิดไปตางหากใหเรา
เกิดทอถอยนอยใจตัวเอง เพราะกิเลสหาอุบายฆาโดยไมรูสึกตัว 
 เราอยาไปคิดอยางน้ัน เรามีวาสนาเต็มตัวทุกคน ทําไมจะไมเต็มตัว เราเปนนัก
ปฏิบัต ิ เราเปนนักบําเพ็ญบุญสุนทานอยูดวยกัน วาสนาไมไดเปนสิ่งของออกมาวางตลาด
รานคาพอจะประกาศแขงขันกัน วาสนามีอยูกับตัวดวยกันทุกคน ทานไมใหประมาทกัน
ดวยเร่ืองอํานาจวาสนา แมแตสัตวทานก็ยังไมใหประมาทเขา คิดดูซ ีเพราะวาสนามีอยูภาย
ในจิตใจของสัตวของคนดวยกัน 
 การแกกิเลส ก็ไมตองไปคิดใหเสียเวลํ่าเวลา เปนการทําลายกําลังใจของตัว ความ
มุงมั่นของตัวใหดอยลงไป ดวยความคิดวา “เราเปนผูหญิง” เปลาๆ เราเปนผูชายเปลา ๆ 
เราเปนนักบวชเปลา ๆ หรือเปนฆราวาสเปลา ๆ ไมมีมรรคผลติดตัวบางเลย คนอ่ืนเขามี
กัน แตเราไมมี อายเขา ดังนี้ น่ันเปนความคิดผิด ซ่ึงจะทําใหเราเองเสียกําลังใจในการ
บําเพ็ญกุศลตาง ๆ 
 สวนความคิดที่ถูกตองคือ เวลาน้ีเรากําลังทําความเพียรดวยสติ ดวยปญญา เพื่อแก
กิเลส และเพื่อพอกพูนกุศลผลบุญใหมากมูนขึ้นไปโดยลําดับ ซ่ึงเปนการสรางบารมีโดย
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ตรงอยูแลว เรามีวาสนาเกิดมาในทามกลางแหงพระพุทธศาสนา ไดบําเพ็ญวาสนาบารมี
เต็มความสามารถเร่ือยมาจนบัดน้ี ดังนี้ 
 ผูหญิงก็มีสติปญญาไดเชนเดียวกับผูชาย เพราะผูหญิงผูชายมีกิเลสดวยกัน การแก
กิเลสก็แกดวยสติดวยปญญา มีความเพียรเปนเคร่ืองหนุนดวยกัน กิเลสมีอยูที่ไหน ก็มีอยู
ที่ใจดวยกัน 
 เมื่อสติปญญาสมบูรณพรอมเมื่อใด เปนผานไปไดดวยกัน ไมมีปญหาวาจะตองเปน
นักบวช น่ีคือความจริงแหง “สัจธรรม” ที่ ไมเลือกชาติช้ันวรรณะ บรรดาท่ีเปนมนุษยแลว
ไมเลือกเพศหญิงเพศชาย ขอใหบําเพ็ญไปเถิด เพราะธรรมเปนกลาง ๆ ฟงไดเขาใจได
ดวยกันท้ังผูหญิงผูชายท้ังนักบวชและฆราวาส ปฏิบัติได แกกิเลสได กิเลสจะไมนิยมวาเปน
หญิงเปนชาย คนเรามีกิเลสดวยกัน แมแตพระที่เปนนักบวชก็มีกิเลสจะวายังไง! ทานจึง
ตองแกของทาน ถาไมแกก็นอนจมอยูกับกิเลส เชนเดียวกับคนท่ัว ๆ ไปที่ไมสนใจ 
“ ธรรม” น้ันแล หรือยิ่งกวาคนทั่วไปก็ได  
 ธรรมจึงไมสําคัญวาตองเปนนักบวชถายเดียว มันสําคัญท่ีจะแกกิเลสดวยความ
พากเพียรซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก เราจะตองสนใจในจุดน้ีใหมาก 
 สวนความพนทุกข พนที่ไหน พนในที่ที่มีทุกขนั้นแล แกกิเลสไดก็พนทุกข ถาแกไม
ได จะเปนเพศไหนก็ตองเปนทุกขอยูดวยกัน 
 น่ีแหละพระศาสนาอยูท่ีจิตใจ ไมไดอยูที่อื่น ๆ ถาทําใหอาภัพก็อาภัพได ท่ีจิตเรา
น้ันแหละ จะเปนนักบวชหรือฆราวาส ก็อาภัพไดทั้งนั้นถาทําตัวเปนผูอาภัพ จะทําให
ศาสนารุงเรืองภายในใจก็ทําได ศาสนาเจริญ เจริญท่ีไหน ก็เจริญที่ใจไมไดเจริญที่อื่น 
สําคัญท่ีใจ สําคัญที่การปฏิบัติของคนเรา กิริยามารยาทที่แสดงออก เม่ือใจเจริญแลว 
อาการน้ัน ๆ ก็เจริญไปดวยความสวยงามนาดูนาชม เฉพาะอยางยิ่งจิตใจ มีความเจริญรุง
เรืองภายในตัว  มีสติ มีปญญาเปนเครื่องรักษาตัวอยูเสมอแลว เรียกวา “ใจมีความเจริญ” 
กิเลสไมคอยจะมาทําลายได น่ีแหละ “ศาสนาเจริญ” 
 เราพยายามพิจารณาแกไปโดยลําดับ คําวา “กิเลส ๆ” นะ ไมมีกวางไมมีแคบ ไม
มีมากมีนอยเกินขอบเขตแหงการแกการถอดถอนของเรา มีอยูในดวงใจน้ีเทาน้ัน จง
พิจารณาลงไปท่ีน่ี ไมวาผูหญิงผูชาย นักบวชหรือฆราวาส กิเลสตัวเศราหมองมีอยูในใจ
ดวยกัน หนาแนนขนาดไหน คิดดูก็รูได เชนความมืด มันเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลปก็ตาม 
พอเปดไฟขึ้นเทานั้นความมืดก็หายไปหมด ความมืดไมเห็นเอาอะไรมาอวดวา “ขาเคยมืด
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มาตั้งกัปตั้งกัลปแลวนี่ เพียงไฟนี้จะมาเปดไลความมืดของขาออกไปนั้น มันเปนไปไมได” 
ไมมีทาง ดังนี้ แตเมื่อเหตุผลพรอมแลวความมืดตองหายไปหมด ความสวางเกิดข้ึนแทนท่ี 
แมความมืดจะเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลป ก็หายไปหมดในขณะน้ัน 
 กิเลสมันจะหนาแนนเพียรไร และเคยเปนเจาครองใจมานานก็ตาม ขอใหพิจารณา
ทางดานสติปญญาดวยด ี เม่ือสติปญญาสามารถแลวก็รอบตัวทันที กิเลสแมจะเคยอยูใน
จิตใจเรามาตั้งกัปตั้งกัลป ก็สลายตัวลงไปทันที เชนเดียวกับความมืดท่ีเคยมีอยูน้ันแล พอ
ตามไฟข้ึน ความมืดก็หายไป ความสวางก็เกิดขึ้นแทนที่ดวยอํานาจของสติปญญาภายใน
จิต ก็สวางจาดวย “ ธมฺโม ปทีโป” เปนธรรมประทีปในขณะนั้น 
 มีเทานี้เปนจุดสําคัญที่จะตองพิจารณา เอาใหเห็น ศาสนาอัศจรรย อัศจรรยท่ีไหน? 
ศาสนาเจริญ เจริญท่ีไหน ? ท่ีทานวา “พนทุกข”พนที่ไหน? ก็มีอยูท่ีใจน้ีเทาน้ัน !ขยาย
ออกมาก็เปนสัจธรรม ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
 (๑) ทุกข  เราก็ทราบวาทุกข เพราะเราไมใชคนตาย 
 (๒) สมุทัย เปนส่ิงท่ีจะสงเสริม หรือผลิตทุกขใหเกิดขึ้น มีอะไรบาง ? ทานก็สอน
วา “นนฺทิราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี,เสยฺยถีทํ กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา.” 
เปนตน เราก็ทราบ อะไรที่มันรักมันใคร รักใครในส่ิงใดบาง เราพยายามแกไขมัน รักใคร
ในขันธหา เฉพาะอยางย่ิงในขันธหาวาเปน “ตัวเรา” น้ีแล จงพยายามรูเทาทันมันโดย
ลําดับ แลวยังมีรักใครอะไรอีก รักใครในจิต ติดในจิต สงวนในจิต ก็แกในจิต มันรักที่ตรง
ไหน น่ันแหละคือตัวกิเลสมันอยูตรงน้ัน แกเขาไป ๆ จนกระทั่งถึงความจริงแลว ใจก็ไม
รักไมชัง เพราะหมดแลว! กิเลสหมดไปแลว ความรัก ความชัง ความเกลียด ความโกรธ 
มันไมม ีใจเปนหลักธรรมชาติภายในตัวลวนๆ นั่นแหละเปนธรรมชาติที่ตองการแท ! 
 (๓) การพิจารณาเพ่ือธรรมน้ี ก็คือ มรรค มี สติ ปญญา เปนสําคัญ 
 (๔) นิโรธ ก็คือ ความดับทุกขนั่นเอง ดับไปเปนลําดับ ๆ จนกระทั่ง “มรรค” มี 
ความสามารถเต็มท่ีแลว นิโรธ ก็ดับทุกขทั้งมวลภายในใจไมมีเหลือ ขณะที่นิโรธทําการดับ
ทุกขสิ้นสุดลง อะไรที่รูวาทุกขดับไป กิเลสดับไป อะไรที่รูรูนั้นแล คือผูบริสุทธ์ิ ผูบริสุทธ์ิน้ี
แลท่ีนอกจาก “สัจธรรม” ไป เปนธรรมวิเศษอัศจรรย ! “สัจธรรม” น้ันเปนกิริยา 
เปนอาการ เปนสมมุต ิ“นิโรธ” ก็เปนสมมุต ิและเปนกิริยาที่ดับทุกข เปนสมมุต ิทุกขดับ
ไปหมดแลวไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความรูท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ นั่นไมใช “สัจธรรม” น่ัน
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คือความบริสุทธ์ิของจิต ถาจะเรียก “นิพพาน” ก็เรียกได เรียกอะไรก็ไมขัดทั้งนั้น เมื่อถึง
ขั้นไมขัดแลว ไมขัดไมแยงใครทั้งหมด ตัวเองก็ไมแยง อะไรก็ไมแยง รูเทาทันทุกสิ่งทุก
อยาง พูดไปไดทั้งนั้นไมมีปญหาอะไรเลย ขอใหรูธรรมวิเศษอัศจรรยน้ีเถิด ความเลิศ 
หากเปนเองไมตองเสกสรร 
 น่ีแหละศาสนาแท จงคนที่ตรงนี ้คนลงไป การปฏิบัติศาสนา เวลารูก็มารูอยูท่ีตรง
น้ี ศาสนาเจริญ เจริญท่ีน่ี พระพุทธเจาทรงสอนใหสัตวโลกพนจากทุกข ทานก็สอนลงที่นี ่
และพนที่นี่ไมไดพนที่ไหน เราก็เปนสัตวโลกชนิดหน่ึง และอยูในขายแหงโอวาทคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา อยูในหมูแหงพุทธบริษัท เปนผูมีสิทธิ์ดวยกันในการปฏิบัติการถอดถอน
กิเลสใหพนจากทุกข ในบริษัท ๔ นี้มีสิทธิ์ดวยกันทั้งนั้น ท่ีจะทําตนใหแจงถึงพระนิพพาน
ได 
 ขอใหพินิจพิจารณาทําความกลาหาญตอสูกับสิ่งที่ควรตอสูภายในจิตใจของตน ส่ัง
สมความกลาหาญ สั่งสมสติปญญาขึ้นใหเพียงพอ และหาอุบายคิดคนตาง ๆ ใหเกิดขึ้น
จากตัวเอง การคิดคนเองน้ีแลเปนท่ีชอบธรรม เปนสมบัติของตนแท ครูบาอาจารยทาน
หยิบย่ืนใหเปนช้ินเปนอัน น้ีเปนสวนหน่ึงตางหาก พอเปนเงื่อนหรือพอเปนแนวทาง นําไป
พินิจพิจารณาใหแตกแขนงกวางขวางออกไป กลายเปนสมบัติของเราขึ้นมา 
 อันธรรมใดที่เปนสมบัติซึ่งเกิดขึ้นมาดวยอุบายของเรานั้น เปนสมบัติของตนแท 
กินไมหมด หากคิดหากคนไปไดรอยสันพันคม ในการถอนถอดกิเลสชนิดตางๆ กระทั่ง
กิเลสหลุดลอยไปเพราะอุบายของเราเอง โดยอาศัยอุบายแงตาง ๆ ท่ีครูบาอาจารยหยิบย่ืน
ใหน้ันเปนตนทุน  น้ีแลเปนธรรมของเราแท เกิดขึ้นมามากนอยเปนธรรมของเราทั้งสิ้น 
เรียนจากตํารับตําราก็เปนของพระพุทธเจา เราหยิบยืมทานมาจากครูบาอาจารย ก็หยิบ
ยืมทานมา เวนแตในขณะท่ีทานแสดงธรรม เราเขาใจในธรรมน้ัน แกกิเลสไปในขณะนั้น ก็
เปนสมบัติของเราในขณะที่ฟง ตอจากน้ันเราก็นําอุบายของทานไปพิจารณาใครครวญ  
แตกแขนงออกดวยปญญาของเราเอง เปนสมบัติของเรา ทั้งฝายเหต ุ คือ การพินิจ
พิจารณา ทั้งฝายผล คือที่เราไดรับเปนที่พึงพอใจโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงความพนทุกข 
น่ันเปนผลของเราลวน ๆ มีอยูกับเรา ไมมีผูใดมาแบงสันปนสวนเราไดเลย 
 น่ีแหละความเลิศ เลิศข้ึนท่ีน่ี ไมไดเลิศที่ไหน เพราะฉะน้ันจงพยายามหาความ
เลิศ ความประเสริฐ ซึ่งมีอยูในตัวของเรา ดวยการขวนขวายบําเพ็ญ ความรูน้ีแล ไมใชสิ่ง
อ่ืนใดท่ีจะเปนความเลิศประเสริฐ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๑๑ 
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 แตเวลานี้ใจถูกสิ่งสกปรกโสมมหาคุณคาไมไดปกคลุมอยู จึงกลายเปนของไมมีคุณ
คาเทาท่ีควรจะเปน เวลาน้ีเรากําลังสํารอกปอกกิเลสประเภทตางๆ ออกโดยลําดับๆ  เม่ือ
ปอกเต็มกําลังจนหมดไมมีในดวงใจแลว ใจก็บริสุทธิ์เต็มภูมิ ความเลิศปรากฏข้ึนมาในใจ
ดวงน้ีแล ความเลิศจึงเลิศท่ีตรงน้ีแหละ ไมตองไปหาอะไรที่ไหนอีก เพราะถึง “เมืองพอ” 
อยางเต็มภูมิแลว 

เอาละ ขอยุต ิ


