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ฟังธรรมนะ ฟังธรรมก็คือฟังเร่ืองของตวัเอง เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เราว่าเราเป็นคนฉลาด 

เราว่าเราเขา้ใจตนเอง เรารู้เร่ืองของเราหมดเลย แต่จริงๆ แลว้ ไม่รู้อะไรเลย เร่ืองของเราน่ีแหละ 

เราไม่รู้อะไรเลย เรารู้แต่ความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัไง เรามาจากไหนเราก็ไม่รู้ อยูปั่จจุบนัน้ีก็ว่าเป็น

มนุษย ์เป็นผูป้ระเสริฐ เป็นสัตวป์ระเสริฐ ใชชี้วิตแบบผูมี้คุณสมบติัพอสมควรนัน่ล่ะ แต่มนัก็ยงั

มีความทุกขเ์ผาใจอยู ่ จะสถานะสูงตํา่ขนาดไหนกแ็ล้วแต่ ความทุกข์ในหัวใจมนัมีอยู่ทุกคน มนั

หลอกกนัไม่ได้หรอก หลอกไม่ได้เพราะอะไร เพราะคนเกดิมามกีเิลสมาทั้งน้ันน่ะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูช้าํระกิเลสไดส้ะอาดก่อน เป็นองคศ์าสดา เป็น

ผูส้อน เป็นผูช้ี้นาํทั้งหมด เป็นผูช้ี้ทาง บอกว่า “ดวงใจทุกดวงใจท่ีเกิดมาในร่างของมนุษยเ์รามี

กิเลสทั้งหมดเลย กิเลสพาใหด้วงใจน้ีมาเกิดเป็นมนุษย”์ เกิดมาเป็นมนุษยน์ะ แลว้มาพบ

พระพุทธศาสนาน่ีเยีย่ม เยีย่มจริงๆ ถึงว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นผูช้าํระกิเลสจากใจ

ทั้งหมด สะอาดจากใจดวงนั้นแลว้ถึงไดป้ระทานธรรมอนัน้ีไว ้

ถึงว่า ฟังธรรมคือฟังเร่ืองของเราเอง เร่ืองของมนุษยน่ี์แหละ เร่ืองของใจท่ีเกิดมาเป็น

มนุษย ์ ท่ีว่ามนัเกิดมาแลว้เป็นสัตวท่ี์ประเสริฐน่ีแหละ แต่มนัอมทุกข ์ มนัมีความทุกขโ์ดยเป็น

สัจจะความจริงมากบัใจทุก  ๆดวงท่ีเกิดข้ึนไง ถึงว่าตอ้งฟังเร่ืองของตวัเอง ตวัเองท่ีมาประสบทุกขอ์ยู่

น่ี พยายามจะเขา้มาฟังธรรมเพื่อชาํระลา้ง ชาํระลา้งใจของเราใหเ้ป็นใจท่ีสะอาดนะ จากใจท่ี

ทุกข์ๆ  อยูน่ี่แหละ สามารถชาํระใหส้ะอาดหมดจดได ้พอหมดจดไปเป็นวิมุตติสุข สุขจากความท่ี

มนัสะอาดในตวัมนัเอง หมดจด สะอาด ถึงว่าสุขท่ีแปลกจากโลกน้ี 
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โลกมีความเป็นอยูท่ี่เร่าร้อน สมบติัจะลน้ฟ้าขนาดไหน มนัก็เอาแต่ความทุกขใ์จมาให ้แลว้

ใจท่ีทุกข์ๆ  อยูน่ี่ ใจท่ีพิการอยูน่ี่ มนัอ่ิมพอ มนัวิมุตติหลุดพน้จากทุกขไ์ปได ้มนัถึงว่าตอ้งฟังธรรม 

ฟังเร่ืองของเราเอง เร่ืองของใจท่ีมนัทุกขอ์ยู่ในหวัใจเรา ใหพ้น้ออกไปจากทุกขใ์หไ้ด ้ ถึงว่า เกิดมา

เป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนในเร่ืองการดาํเนินการทางหวัใจ การกา้วเดิน

ของจิตใหพ้น้ออกไปจากทุกข ์

ถึงว่า พบพระพุทธศาสนา แลว้ศาสนากาํลงัเจริญรุ่งเรืองขนาดท่ีว่าผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมี

มากมายเลย จดัเป็นการประพฤติปฏิบติั ไปบวชกนั ไปประพฤติปฏิบติั เขา้หาเพื่อจะกาํจดัทุกข์

นัน่น่ะ อนันั้นปล่อยวางเขาไว ้ เพราะมนัทาํกนัเป็นพิธีก็เป็นพิธีไป แต่เราเช่ือองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม คาํว่า “ทุกข ์ ทุกข ์ ทุกข”์ น่ีมนัแก่นของกิเลส มนัเกิดมามนัมีอยูก่บัใจ

พร้อมกบัการเกิดของเรา แลว้จะชาํระกนัง่ายๆ มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

เราเป็นลูกศิษยท่ี์มีครู องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นองคศ์าสดา เป็นครูเอกของ

โลก เป็นผูก้า้วพน้ออกจากทุกขไ์ปเป็นองค์แรกของโลก เห็นไหม ทุ่มทั้งชีวิตนะ เอาชีวิตทั้งชีวิต

ทุ่มเทเขา้ไป เป็นถึงเจา้ชายสิทธตัถะ เป็นถึงกษตัริย ์ แลว้ทาํไมไม่เสวยสุขอยูใ่นโลกเขา ถา้โลกเป็น

สุขนั้นจริง ทาํไมตอ้งสละสมบติัทั้งหมดเลย น่ีออกแสวงหาความจริง เห็นไหม ความจริงท่ีโลกน้ี

กาํลงัตามืดบอด ท่ีไม่มีไง ว่าเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ มีความสุขแลว้ก็ตอ้งเสวยสุข พยายามจะใหชี้วิตน้ีไม่

ดบัส้ิน จะดึงชีวิตน้ีใหย้าวไกลเลย มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ถา้เราจะมาเสวยสุขอยูท่ี่น่ี เวลาตายไปล่ะ 

เสวยสุขอยู ่ถา้ความคิดว่าเป็นสุขดว้ย แลว้มนัยงัหลอกตวัเองว่ามนัจะเป็นสุข 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นนกัปราชญ ์ เป็นผูท่ี้สร้างบุญญาธิการมา ถึงได้

เฉลียวใจก่อนว่า ถา้มีการเกิด ตอ้งมีการไม่เกิด เห็นไหม มีการแก่ มีการเจบ็ มีการตาย มนัตอ้งมี

ฝ่ายตรงขา้ม แลว้ไม่มีใครสอน ออกไปสมบุกสมบนัดว้ยตวัของท่านเอง มีครูมีอาจารยส์อนอยูใ่น

ลทัธิต่างๆ เขาก็สอนไปผดิๆ พลาดๆ สอนใหไ้ปอยูใ่นองคป์ระกอบของทุกขน์ัน่ล่ะ เพียงสละก่ิง

กา้น สละสาขาเขา้มา ไปอยูใ่นจุดของความทุกขน์ั้น คือสอนเร่ืองของสมาธิ เห็นไหม อาฬารดาบส 

อุทกดาบส สอนถึงสมาบติั ๘ มนัมหศัจรรยม์ากนะ ถา้จิตของคนทาํสมาธิได ้ มนัมหศัจรรยจ์น

เคลิบเคลิ้มไปได ้อนันั้นก็กิเลสหลอกในวงปฏิบติัอนัหน่ึง เคลิบเคลิ้มไปในความเวิง้วา้งของใจ 

เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีสละออกมาจากโลกแลว้ เพื่อจะมาเป็นศาสดาสอนโลกอยู ่โลกคือโลก 

คือหมู่สัตว ์ คือการตายการเกิดของสัตวน์ั้น สละชีวิตนั้นออกมาเพื่อจะหาทางพน้ทุกข์ ก็มารักษา
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ไอ ้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ในหวัใจอยูอ่ยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษามา

ก่อน ออกมาไม่มีผูช้ี้ผูส้อน ท่ีไหนมีการบอกกล่าวก็อยากมีแผนท่ีดาํเนิน ไปหาเขาแลว้ก็ไม่ไดผ้ล

อยา่งท่ีตวัเองปรารถนา มนัแค่ว่าเอาความทุกขเ์ขา้มากองไว ้ สุมไวต้รงกลาง สุมไวท่ี้แก่นของ

กิเลส อยูท่ี่ตรงนั้นไง แต่สละก่ิงกา้นสาขา คือมนัปล่อยใหไ้ดห้ายใจไง 

เวลาทุกข ์ เราทุกขก์นัสุด  ๆ แลว้มนัผอ่นใหเ้ราไดห้ายใจ ทุกขด์บัไป ทุกขเ์ป็นอริยสัจอยู่

แลว้ ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่แลว้ทุกขก์็ดบัไป พอทุกขด์บัไปชัว่คราว มนัดีใจว่า “เฮอ้! เราคงจะ

พน้ทุกข”์ น่ีก็เหมือนกนั จิตมนัสงบอยู่ มนัก็ลากมา ลากลูกหลานเหลนท่ีมนัออกไปเพ่นพ่านเขา้

มาอยูต่รงกลางหวัใจ เพราะมนัสงบไวด้ว้ยอาํนาจของสมาธิอนันั้นไง เห็นไหม มนัมีอยู่แลว้ ถึงว่า

มนัไม่ใช่ทางแกกิ้เลส มนัไม่ใช่ทาง พระพุทธเจา้ถึงไม่เช่ือตรงนั้น พระพุทธเจา้ถึงไดอ้อกแสวงหา 

แสวงหาไปเร่ือย ทดลองทุกอยา่งท่ีในตาํรา ในความคิด ในความวิตกวิจารณ์ว่ามีอยู ่ ทางใดท่ีจะ

พน้ทุกขไ์ด ้พยายามทุกวถีิทาง แต่มนัไปไม่ได ้เพราะอะไร เพราะมนัเอาเร่ืองของโลกแกโ้ลกไง 

เราเป็นไขอ้ยู่ เอาเช้ือโรคใส่เขา้ไป คิดว่าไขม้นัจะหาย คิดว่าอนัน้ีเป็นยา นึกว่ามนัจะหาย 

ในโลกคือโลกียะ ความเป็นโลกียะในโลก เร่ืองของโลกชาํระเร่ืองของโลก นํ้าท่ีมีเช้ือโรคเอามา

ลา้งใหส้ะอาด มนัเป็นไปไม่ได ้

ถึงว่า มนัไม่มีส่ิงใดสอนอยู ่ไม่มีตาํราใด ไม่มีศาสดาองคใ์ดเป็นคนช้ีนาํทางอนัน้ีได ้ถึง

ว่าแก่นของกิเลสเป็นเร่ืองสาํคญัมาก เร่ืองของการเกิดและการตาย การชาํระกิเลสน้ีเป็นเร่ือง

สาํคญัมาก ถึงว่าตอ้งฟังธรรมในเร่ืองของความเป็นมนุษยเ์ราไง ฟังธรรมคอืฟังเร่ืองของเรา ฟัง

เร่ืองไอ้ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา ทีอ่ยู่กลางหัวใจของเรา ทีพ่าเกดิพาตายอยู่น่ี อนัน้ีมนัสาํคญัขนาด

นั้น แลว้มนัไม่มีอะไรจะเป็นไปได ้เพราะไม่เคยมี ส่ิงท่ีไม่เคยมีใน ๓ แดนโลกธาตุ มนัจะมีมาได้

อยา่งไร มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้ใครจะเจอส่ิงท่ีไม่เคยมี 

พระพุทธเจา้ถึงตรัสรู้องคเ์ดียว เห็นไหม “เอกบุรุษ” กว่าจะตรัสรู้ได ้ กว่าจะไดเ้กิดเป็น

มนุษย ์ รอสร้างสะสมบารมีมา บุญญาธิการมหาศาลนะ ถึงไดป้รารถนาเป็นพุทธภมิู เป็น

พระพุทธเจา้ ถึงไดม้าเกิดเป็นพระพุทธเจา้ เกิดเป็นพระพุทธเจา้แลว้ยงัตอ้งแสวงหาออกมาอีก น่ี

ศาสดาองคเ์อก 

ถึงว่า งานน้ีไม่ใช่งานเลก็นอ้ย ไม่ใช่งานลูบๆ คลาํ  ๆงานเล่นๆ งานร้ือภพร้ือชาติ เป็นงาน

ทีใ่หญ่มาก ถงึกบัต้องเอาชีวตินีเ้ข้าทุ่ม เข้าแลกกนั เห็นไหม ชีวิตของเราทั้งชีวิตน้ี เกิดมาแลว้นึก
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ว่าจะมีความสุข มนัไม่มีความสุข แต่ก็ยงัดีกว่าเกิดในวฏัฏะท่ีเป็นสถานะอ่ืน สถานะท่ีไม่มียาไง 

ถึงเกิดเป็นมนุษยแ์ต่ถา้เกิดในสุญญกปัท่ีไม่มีศาสนา เราจะทุกขข์นาดไหน 

น่ีมีศาสนา เห็นไหม เกิดมาเป็นโรคเป็นภยัแลว้มียาอยู ่ ธรรมโอสถขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีแสวงหามาชาํระลา้ง เป็นพยานยนืยนัคือท่านหลุดพน้ไปก่อน แต่การชาํระ

ลา้งมนัชาํระลา้งดว้ยความเป็นจริง มรรคอริยสัจจงั เห็นไหม อานาปานสติท่ีว่าเร่ิมกาํหนดมาก่อน 

ใหส้มาธิน้ีเป็นสมาธิท่ีควรแก่การงาน น่ีสัมมาสมาธิ ไม่ใช่สมาธิเหาะเหินเดินฟ้า สมาธิท่ีมีแรง

ขบัเคล่ือนออกไป 

สมาธิน้ีเป็นสัมมาสมาธิ อานาปานสติ กาํหนดอานาปานสติก่อน ใหใ้จสงบข้ึนมา แลว้

ยกใจ ฟังนะ! ยกใจข้ึนทาํงาน ใจพอเป็นสมาธิ มนัเหน่ือย มนันึกว่าเป็นการงาน เราทาํงานมา เรา

สะสมมา น่ีเหง่ือทั้งตวัเลย เราก็นึกวา่งานเสร็จแลว้ มนัไม่เสร็จ เพราะอะไร เพราะเราเอาผลงานมาไว้

ในบา้นเฉยๆ เราไม่เก็บ ไม่ทาํใหม้นัเป็นประโยชน์ข้ึนมา อาหารการกินท่ีเราจะทาํ เคร่ืองครัวซ้ือ

มาหมดเลย กองไวใ้นครัว มนัก็กองไวน้ัน่น่ะ ถา้ไม่ทาํข้ึนมา ไม่ประกอบเป็นอาหารข้ึนมามนัก็

เน่าเสียไป 

สัมมาสมาธิ ควรแก่การงาน สัมมาสมาธิยกข้ึนวิปัสสนา ใจถา้มนัจะยกข้ึน ใจ การ

แสวงหา เราแสวงหาทรัพยม์าไวใ้นบา้น เราไม่เก็บ เราไปแขวนไวต้ามหนา้บา้นใหค้นขโมยไป

หรือ ทรัพยส์มบติัใครๆ ก็ตอ้งเก็บไวใ้นเซฟ ในท่ีปลอดภยัใช่ไหม จิตท่ีมนัสงบ ควรแก่การงาน 

ถึงว่า เราเขา้ใจว่าเราทาํความสงบ อนันั้นมนัจะเป็นผล ส่ิงท่ีเขาสอนอยูก่่อนท่ีองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นอยา่งน้ีทั้งหมดเลย 

ใจควรแก่การงานคอืใจควรแก่การทาํความสงบ ทาํความสงบแล้วเอาความสงบน้ันเข้า

มาหาส่ิงทีเ่ป็นเช้ือเป็นไขในจติปฏสินธิ ปฏสินธิพร้อมกบัการเกดิการตายอนันีไ้ง แต่เดิมเขาก็มี

การทาํสมาธิกนัอยูแ่ลว้ แต่ทาํสมาธิแลว้เอาสมาธินั้นเป็นผล พอเอาเป็นผล น่ีงานชอบหรืองานไม่

ชอบ 

มรรคอริยสัจจงั การงานชอบ ความดาํริออกจากกเิลส ไม่ใช่ความดาํริออกมาจากความ

ฟุ้งซ่านให้เป็นความสงบ เห็นไหม ความดาํริถา้ไม่ดาํริมนัก็แค่นั้น การทาํต่อไปเราก็เขา้ใจว่างาน

ของเราท่ีเป็นภาระหนา้ท่ีของเรา เราทาํเสร็จแลว้คือจบส้ิน ใจมนัจะปล่อยวาง โล่งสบายนะ ว่าเรา
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ทาํงานเสร็จแลว้ มนัจะไม่ทาํต่อไป เห็นไหม ความดาํริว่าส่ิงน้ันเป็นผล มนักจ็ะไม่ก้าวเดนิต่อไป 

พอไม่ก้าวเดนิต่อไป ใจมนักไ็ม่ก้าวเดนิ ไม่ทาํ ความไม่ทาํอนัน้ันเข้าใจว่าเป็นผล ถงึว่าดาํริไม่ชอบ 

ความดาํริชอบมนัจะเร่ิมตน้จากเราเกิดมาเป็นชาวพุทธ มีตาํรับตาํรา พระไตรปิฎก 

พระพุทธเจา้วางไวเ้ป็นหลกัอยูแ่ลว้ ถา้เราศึกษาแลว้เราไม่เขา้ใจ ก็มีครูมีอาจารยค์อยช้ีแนะไง 

พระไตรปิฎกเป็นแผนท่ี ตอ้งมีการอ่านแผนท่ี การอ่านแผนท่ีมนัยงัเถียงกนัตั้งแต่ว่า แผน

ท่ีทางอากาศหรือแผนท่ีทางพื้นดิน ในพิกดัของแผนท่ีนั้นต่างกนั ความเห็นของเราในใจก็

เหมือนกนั ความอ่านไป ความคิดไป กิเลสในหวัใจยแุหยใ่หค้วามคิดน้ีวิเคราะห์วิจารณ์ว่าแผนท่ี

ควรจะเป็น ปวดหวัมากนะ ปวดหวัจนว่า เราคิดอยา่งไรว่าเราจะกา้วเดินใหถู้กทาง 

แต่ในเม่ือมีครูมีอาจารยเ์ป็นผูท่ี้กา้วเดินไป แผนท่ีจะเป็นแผนท่ีไดต้อ้งมีคนรู้พิกดั รู้ว่า

แผนท่ีน้ีจะใชใ้นหนา้ท่ีของการเดินเรือ ในการเดินอากาศ ในการเดินตรวจสาํรวจภาคพื้นดิน เห็น

ไหม ผูท่ี้เขียนแผนท่ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เขียนแผนท่ีออกมาจากใจของผูรู้้จริง 

ความหมายของผูรู้้จริงมนัเป็นเร่ืองสุดวิสัยของมนุษยท่ี์ว่าจะออกจากวฏัวน ออกจาก ๓ โลกธาตุท่ี

ไม่มีส่ิงน้ีอยู ่ แต่พยายามจะเขียนใหเ้ขา้กบัความรู้ของสาวกะ พวกเราท่ีเป็นเดก็ๆ เป็นคนไม่เขา้ใจ 

ใหพ้ยายามอ่านใหอ้อกใหไ้ด ้ มนัอ่านแลว้ก็ยงัมาสงสัย ในเม่ือเราอ่านแผนท่ีแลว้ยงัสงสัย เม่ือมี

ครูอาจารยท่ี์รู้จริงเห็นจริงตามธรรมนั้น ถึงว่าเป็นวาสนาของผูป้ฏิบติัเรา เป็นวาสนาของผูท่ี้ช้ีนาํ

ทางใหอ้อกไปจากท่ีนั้น 

พิกดัน้ีจะอ่านผดิก็ใหผ้ดิไวก่้อน เขา้สาํรวจในพื้นท่ี ถา้มนัผดิ เราตอ้งถอยกลบัมา แต่น่ี

อ่านแผนท่ีอยู่ ไม่ไดเ้ดินเลย อ่านแต่แผนท่ี ไม่มีการกา้วเดิน ชีวิตน้ีก็จะเสียไป เห็นไหม สักแต่ว่าทาํ 

ทาํกนัว่าเราทาํแลว้ อ่านแผนท่ีแลว้เขา้ใจ การอ่านแผนท่ี การเทียบการเคียงความรู้ตามแผนท่ี กบั

ความรู้ในภาคปฏิบติั ความรู้ในการสาํรวจพื้นท่ี พื้นท่ีในหวัใจมนัไม่มีพื้นท่ีใหส้าํรวจ เพราะว่า

มนัเป็นความฟุ้งซ่าน มนัเป็นโลกียะทั้งหมด 

การประพฤติปฏบิัติถงึต้องการความสงบก่อน ความสงบจากใจ ความสงบคอืว่ามพีืน้ที่

ให้ได้สํารวจ ความสงบจากใจ ใจนีเ้ป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นเอกภาพ เป็นพืน้ที่ทีจ่ะให้ปัญญาก้าว

เดนิออกไป 
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ฉะนั้น อยูท่ี่จริตนิสัยของสัตว ์ ของผูท่ี้ปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็น

ศาสดานะ เป็นพุทธวิสัย รู้ไปหมดว่าสัตวเ์กิดมาจากไหน แลว้จะตายไปอยา่งไร ในวฏัฏะท่ีจิต

วิญญาณน้ีหมุนไป ส่ิงน้ีมีอยู่ วฏัฏะมีอยู ่ จิตท่ีท่องเท่ียวไปในวฏัฏะน้ีมีอยู่ การสะสมบุญญาธิการ

มาต่างกนั การสะสมมาของสันดานท่ีจิตสะสมมาในการเกิดและการตายนั้นต่างกนั ถึงไดเ้ปิดทางไว้

เป็นกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การเขา้ถึงความสงบน้ีใหถึ้ง ๔๐ วิธีการ เพื่อว่าใครชอบช่องทางไหนก็

ควรจะเขา้ช่องทางนั้น การเข้าช่องทางที่ถูกต้อง การก้าวเดนิทีถู่กต้องจะทาํให้จติดวงน้ันมี

เอกภาพ คอืมีความเป็นเอกคัคตารมณ์ มนัถงึจะเร่ิมต้นเป็นงานในการจะร้ือวฏัฏะได้ 

ถา้จิตยงัเป็นโลกียะอยู ่ เห็นไหม เอานํ้าสกปรกหรือเอานํ้าท่ีมีเช้ือโรคไปรักษาคนไข ้มนัก็

ตอ้งมีเช้ือโรคสะสมไป คนไข ้ แมแ้ต่ใหย้าแลว้ยงัตอ้งหาอาหารท่ีไม่เป็นของแสลง คนไขน้ั้นถึง

จะมีโอกาส อนัน้ีอยา่ว่าแต่เป็นยานะ แมแ้ต่ความเป็นอยู่ ความท่ีเอาเขา้มาชาํระลา้งมนัก็ยงัเป็น

โทษเลย เห็นไหม ถึงตอ้งทาํความสงบ 

การทาํความสงบน้ีคิดว่ามนัจะเป็นไปไม่ได ้ เราดูการงานของคนอ่ืนทาํ งานขา้งนอกน่ีเรา

อยากจะทาํแทน ถา้คนนั้นเป็นอาชาไนย จิตดวงนั้นเป็นจิตดวงท่ีเป็นอาชาไนย เป็นจิตท่ีจะมี

ช่องทางจะออกจากโลก มนัตอ้งเป็นจิตท่ีพิเศษ ความเป็นพิเศษอนันั้น เห็นคนทาํงาน หรือเห็น

คนท่ีทาํงานต่อหนา้ มนัเห็นว่าทาํไม่จริงไม่จงั อยากจะทาํแทนเขา เห็นไหม งานของคนอืน่ งาน

ของโลก อยากจะทาํ อยากจะออกไปช่วยเหลอืเขา แต่งานภายในของตัวเองทาํไมไม่รู้จักทาํล่ะ 

งานของการประกอบอาชีพโลกียะ การสะสมไวเ้พื่อดาํรงชีวิต ปัจจยั ๔ เป็นเคร่ืองอยู่

อาศยัเพื่อจะดาํรงชีวิตน้ีใหพ้ออยูพ่อเป็นพอไป น่ีคืองานขา้งนอก ก็เหมือนงานของขา้งนอกเขา 

แลว้แยง่ทาํ งานมนัยาก-มนัง่าย น่ีอยากจะทาํ เห็นไหม งานของการทาํความสงบเป็นงานภายใน 

ก็เหมือนงานของเรา งานนัง่น่ิงๆ งานทาํใจใหส้งบน่าจะเป็นงานของเรา มนักลบัจะทาํไม่ได ้มนั

อยากจะทาํแต่งานโลกียะ งานขา้งนอก 

งานข้างในนีเ้ป็นงานโลกตุตระ โลกตุตระคอืงานทีอ่งค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า

ผ่านพ้นไปแล้ว แล้ววางแนวทางไว้ แล้วเรามวีาสนาบารม ี เราเช่ือในความเป็นจริง เช่ือว่ามรรค

อริยสัจจังนีเ้ป็นทางทีจ่ะพ้นทุกข์ เราถงึได้สละชีวติ สละความเป็นอยู่ของเราเพือ่จะหันกลบัมา 

เพือ่จะชําระถอดถอนอนันีไ้ง มนัถงึต้องเข้ามาทาํงานภายใน 
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งานภายใน การกาํหนด กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง พุทโธๆๆ ใหม้นัสงบเขา้ไป ส่วนใหญ่แลว้

จริตนิสัยของคนจะเป็นแบบน้ี กาํหนดคาํบริกรรมพุทโธ ธมัโม สังโฆ อานาปานสติ กาํหนดเขา้

ไป น้ีเป็นวิธีการทาํใจใหส้งบ อนัน้ีเป็นการทาํสมาธิ ทาํสมาธิแบบท่ีในคร้ังพุทธกาลเขามีอยูเ่ป็น

พื้นฐานเดิม เพราะสังคมแคบ สังคมเขามีกนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้การแสวงหาของสังคมอยา่งนั้นเขามี

พื้นฐานของใจเป็นสมาธิอยูแ่ลว้ การฟังธรรมถึงจะไดผ้ลมาก ผูท่ี้เกิดในสมยัพระพุทธเจา้นั้นเป็น

สหชาติ เป็นผูมี้บุญญาธิการ ถึงไดเ้กิดพร้อมพระพุทธเจา้ แต่เราเป็นผูท่ี้มีวาสนานอ้ยกว่านั้น ตํ่า

กว่านั้น เราไดเ้กิดมาก็ยงัไดเ้กิดมาพบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมและวินยัน้ีเป็นศาสดา

ของเรา ฉะนั้น พื้นฐานของการทาํใจใหมี้ความสงบ มนัถึงไดล้งัเลกนัว่า “มนัจะทาํความสงบได้

อยา่งไร ใจจะทาํความสงบไดอ้ยา่งไร” 

เพราะเราไม่มพีืน้ฐานตัวนี้ เราถงึต้องกาํหนดพทุโธๆๆ ให้ใจสงบก่อน ทาํใจให้สงบนีเ้ป็น

สัมมาสมาธิ ให้ใจเรามแีค่เคร่ืองมือจะทาํงานนะ 

การจะมีเคร่ืองมือทาํงาน ก็เหมือนเราเป็นคนท่ีไม่มีอะไรเลย น่ีทุกขย์ากนะ คนไม่มี

อะไรเลยในตวัเอง แลว้จะกา้วเดินไปหรือตอ้งเดินทางไป แต่ไม่มีเสบียงอาหารไป ทุกขร้์อนไหม 

แลว้ไปถึงขา้งหนา้จะมีเสบียง ปัจจยั ๔ ใหเ้ราไดใ้ชส้อยไหม กบัคนท่ีมีเสบียงสัมภาระพร้อม 

ขณะท่ีจะกา้วเดินไปมนัตอ้งมีเสบียงสมัภาระพร้อม ถึงตอ้งทาํความสงบ กาํหนดเป็นคาํบริกรรม คาํ

ใดๆ ก็ได ้พุทโธๆๆ ใหส้งบเขา้ไป ใหส้งบเขา้ไปนะ ทาํง่ายๆ อยา่งน้ี แต่เวลาปฏิบติัแลว้มนัก็ยงั

ยากแสนยาก เพราะอะไร 

เพราะกเิลสในใจมนัต้านทาน กเิลสในหัวใจเราต้านทานนะ กเิลสในหัวใจทีม่าพร้อมกบั

การตายและการเกดิ ไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่ส่ิงใดๆ ในโลกนีเ้ป็นศัตรูกบัเรา หรือเป็นคนอจิฉาตาร้อน

จะมารังแกเรา...ไม่ใช่! กเิลสของเราเองน่ีแหละ มนัเป็นเร่ืองของเราทั้งน้ันเลย 

เร่ืองในหวัใจเรามนัจะผลกัไสใหอ้อกไปเป็นงานขา้งนอกไง กิเลสมนัมกัมาก มนัอยาก

ใหญ่ มนัอยากจะเป็นเจา้วฏัจกัร เป็นเจา้หัวใจ เป็นพื้นฐานอยูใ่นหวัใจของเรา แลว้สัง่ใหเ้ราไป

ทาํงานขา้งนอก พอเราจะหนักลบัมาทาํงานขา้งใน กิเลสตวัน้ีมนัจะผลกัไส มนัจะพดู มนัจะยุ

แหยใ่หเ้ราไม่มีกาํลงัใจกา้วเดินออกไป เห็นไหม น่ีขนาดกาํหนดพุทโธๆ อยา่งเดียวนะ พุทโธๆ 

ถา้ฝืนอยา่งน้ีได ้ โดยพื้นฐานคนท่ีฝืนอยา่งน้ีเป็นคนท่ีมีปัญญาในระดบัหน่ึง มีความ

ศรัทธาในระดบัหน่ึงท่ีจะออกจากกิเลส น้ีคือการทาํสมาธิโดยพื้นฐานทัว่ๆ ไป แต่ในเม่ือปัจจุบนั
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น้ีเทคโนโลยเีจริญ ผูท่ี้เกิดมาในสังคมท่ีกาํลงัเจริญรุ่งเรือง ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงท่ีใครกดเอาก็ได ้

มนักาํลงัเฟ่ืองฟ ูกาํหนดพุทโธๆ อยา่งเดียว มนัจะนอ้ยเน้ือตํ่าใจว่า “เราไม่มีวาสนา เราจะมาทาํส่ิงท่ี

มนัดูดอ้ยค่า”...มนัจะดอ้ยค่าไปไหน มนัเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ มนัเป็นเสบียงกรังท่ีเราจะกา้วเดิน

ต่อไป เห็นไหม ไม่มีเสบียงกรังแลว้จะกา้วเดินไปไหน มนัจะกา้วเดินไปเอาเช้ือโรคมารักษาเช้ือ

โรคไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัมีความรู้มาก มีความเขา้ใจส่ิงต่างๆ มาก ว่ามนัเป็นปัญญา น่ีมนัฟูออก

มาแลว้ เห็นไหม ส่ิงท่ีมนัฟูออกมาแลว้มนัทาํใหฟุ้้งซ่าน เราจะทาํความสงบ เราทาํอยา่งไร 

ทาํปัญญาอบรมสมาธิ ให้ใช้ความคดิทีฟุ้่งซ่านออกมาย้อนกลบัเข้าไปทาํลายความคิด

ออกไป ตัดกิง่ก้านสาขาของความคดิออกไป อนันีเ้ป็นปัญญาของผู้ทีม่สีติ อนัน้ีเป็นวิธีการท่ีมนั

ยากข้ึนมาหน่อยหน่ึง แต่ในเม่ือมนัจะเป็นช่องทางกา้วเดินเขา้ไปทาํใจใหส้งบ เปรียบเหมือนกบั

ตน้ไมใ้นป่าใหญ่ ตน้ไมแ้ต่ละตน้มีคุณค่าทั้งหมด เราจะโค่นตน้ไมใ้หญ่ตน้หน่ึง มนัจะลม้ไป มนั

จะทาํใหต้น้ไมอ่ื้นลม้ระเนระนาดไปดว้ย แลว้ทุกอยา่งมนัจะมีค่าไปหมด เราจะทาํอยา่งไรล่ะ 

นกัโค่นตน้ไมเ้ขาจะข้ึนไปเลาะก่ิงเลาะกา้น เลาะทีละก่ิงละกา้นออกแลว้แบกลงมานะ ข้ึน

ตน้ไมไ้ปแลว้เลาะก่ิง เอาลงมาทีละกา้น ละก่ิง ละกา้น ตดัทอนมาเป็นช้ินเป็นอนั ทอนมาเป็น

ท่อนๆ แบกลงมากองไวท่ี้พื้น เสร็จแลว้พอตดัมาเป็นท่อนๆๆ จนมาถึงโคนตน้ ลม้โคนตน้

ออกไป ส่ิงท่ีลม้โคนตน้ออกไปแทบจะไม่มีความหมายเลย เพราะอะไร เพราะไดใ้ชปั้ญญา ได้

ใคร่ครวญมาตลอด ใคร่ครวญตลอด เลาะก่ิงเลาะกา้นออกมาเป็นท่อนๆๆ แบกลงมากองไว ้กอง

ไวก้บัพื้น แลว้โค่นมนัเป็นท่อนเลก็ๆ ท่อนท่ีไม่สูงนกัก็ลม้ลงไป 

ความล้มลงไปอนันีม้ันเหมอืนกบัเวลาต้นไม้ทั้งต้นล้มลงไป เราเห็นเหมอืนไม่มคุีณค่า 

แต่ความจริงมนัเป็นคุณค่ามาตลอด เพราะขณะทีเ่ราทอนกิง่ทอนก้านลงมามนัใช้พลงังานมากอยู่ เรา

ทอนกิง่ทอนก้านบนต้นไม้ แล้วแบกหามลงมาทลีะท่อน ทลีะท่อน อนัน้ันพลงังานขนาดไหน นีค้ือ

ปัญญาอบรมสมาธิ เห็นไหม จตินีส้งบลงไป แล้วไม่ทาํลายต้นไม้ต้นอืน่รอบข้างให้เสียหายไปได้

เลย 

การทาํใจให้สงบด้วยการใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เลาะกิง่เลาะก้านของความคดิที่มนัคิด

ออกไป แล้วมสีติสัมปชัญญะ สตินะ ใช้ปัญญาไล่ต้อนปัญญาด้วยเหตุผล ด้วยเหตุและด้วยผล 

การสอดส่อง การขุดคุ้ย การเทยีบเคยีง เห็นไหม ปัญญาจะก้าวเดนิไปด้วยการเทียบเคยีง การ

เปรียบเทยีบ น่ีคอืปัญญา ในเม่ือมนัเปรียบเทียบแลว้เห็นเหตุเห็นผลตลอด มนัก็เหมือนกบัเรา
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ทอนก่ิงทอนท่อนไมเ้ป็นท่อนๆ แบกลงมา มนัเหน่ือย ส่ิงท่ีเห็นเหตุเห็นผล เห็นตน้ไมแ้หว่งไป

เป็นช่องๆ 

จากท่ีมนัทึบไปหมด พอตน้ไมโ้ดนตดัไป ก่ิงกา้นสาขามนัจะมีแสงสวา่งส่องเขา้มา ใจ

เหมือนกนั เราทอนก่ิงทอนกา้นของความคิดเราออกทีละก่ิงทีละกา้น เป็นท่อนลงมา ท่อนเลก็ 

ท่อนใหญ่ แลว้แต่กาํลงัของเรา ถา้เป็นท่อนใหญ่มนัจะปล่อย มนัจะมีผลงาน มนัจะว่าง จะพอใจ 

จะสุขใจ เห็นไหม มนัมีมาตั้งแต่ตอนนั้น ความท่ีเป็นความสงบมนัมีมาตั้งแต่ตอนนั้น พอมาถึงจุด

ของความสงบแลว้ มนัเหมือนกบัโค่นท่อนสุดทา้ย ท่อนเลก็ลม้ลงไป 

กบัทาํสมาธิอบรมปัญญา กาํหนดพุทโธๆๆ เห็นไหม เราโค่นตน้ไมท้ั้งตน้ ตน้ไมน้ี้เป็น

ตน้ไมใ้หญ่มาก เราโค่นท่ีโคนตน้ กาํหนดดว้ยคาํว่า “พุทโธ” ถากเขา้ไป พุทโธๆๆ ฟันเขา้ไปทีละ

คร้ัง  ๆฟันอยูเ่ร่ือยๆ ฟันอยูน่าน เพราะว่ามนัเป็นตน้ไมใ้หญ่ ฟันดว้ยขวานเลก็  ๆของเราน่ีแหละ ฟันเขา้

ไป พุทโธๆๆ พุทโธเขา้ไปเร่ือยๆ กาํหนดจิตน้ีใหส้งบ ฟันแลว้ฟันเล่า  ๆฟันจนไดเ้ห็นผลงาน 

วนัน้ีก็ฟันอยูอ่ยา่งนั้น พรุ่งน้ีก็ฟันอยูอ่ยา่งนั้น ตน้ไมไ้ม่เคยลม้สกัที แต่ฟันไปบ่อยเขา้ๆ ดว้ย

คาํบริกรรมพุทโธบ่อยเขา้  ๆจนกว่ามนัจะแหว่งเขา้ไป  ๆจนตน้ไมน้ั้นลม้ลง ครืน! เห็นไหม น่ีการลม้

ลง ครืน! เราเห็นว่าตน้ไมม้นัลม้ไปต่อหนา้ต่อตา เสียงน้ีดงัมาก จิตน้ีก็เหมือนกนั กาํหนดพุท

โธๆๆ เวลาสงบ จิตมนัจะลงวืดก็ใหม้นัลงไป มนัจะไหวตวันะ ตกเหว ตกร่อง กาํหนดสงบเขา้ไป 

เห็นไหม อนัน้ีเป็นสมาธิ แลว้ค่อยไปอบรมปัญญา อนัน้ีมนัจะเกิดความแปลกประหลาด เกิด

ความมหศัจรรย ์เกิดการจะออกเห็นส่ิงต่างๆ น้ีคือการทาํสมาธิก่อน เห็นไหม 

กบัการปฏิบติัทาํปัญญาก่อน ให้ปัญญาอบรมกต้็องการอบรมสมาธิเข้ามา ตน้ไมน้ี้ลม้

โค่นไปๆ เห็นไหม ทั้งสมาธิอบรมปัญญาหรือปัญญาอบรมสมาธิก็เหมือนกนั โค่นตน้ไมล้งไป

แลว้ตน้ไมน้ี้ราบไปหมดเลย ราบไป เราก็เขา้ใจว่าอนัน้ีเป็นผล เห็นไหม อนัน้ีเป็นผลของความสุข 

มนัเป็นผลจริงๆ จิตน้ีจะสงบ จิตน้ีจะตั้งมัน่ จิตน้ีจะมีแผนท่ี พื้นท่ีแผนท่ีจะเดิน แค่น้ีเอง ถึงเราจะ

เห็นแผนท่ี ถา้เราไม่ถึงตรงน้ี เราจะไม่มีแผนท่ี ไม่มีส่ิงเทียบเคียง เราถึงตอ้งพึ่งครูพึ่งอาจารยเ์พื่อ

เป็นหลกัชยัของเรา เป็นหลกัยดึ เพื่อเราจะชาํระไอก้ารตายและการเกิด น่ีคือเร่ิมตน้ของการหา

เสบียง หาส่ิงท่ีเราจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือจะชาํระการเกิดและการตาย 

การรู้ตนเอง รู้เรา รู้เราท่ีจะชาํระความทุกขท่ี์ว่าเราเป็นคนมีปัญญาตาสว่างไสว เป็น

เหมือนกบัเจา้ชายสิทธตัถะท่ีเห็นการเกิดและการตาย เห็นพญามจัจุราชมาเตือน ธรรมมาเตือน
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ตลอด อนัน้ีก็ธรรมมาเตือนตลอด แต่วิธีการท่ีจะออก มนัตอ้งมีพื้นฐานตรงน้ีก่อน มีพื้นฐานตรง

น้ีแลว้เราก็คิดวา่อนัน้ีเป็นผล เพราะมนัมีความสุข จิตมนัมีกิเลสหลอกลวงอยู ่ มีการฟุ้งซ่าน

ออกไปแลว้สงบตวัเขา้มา เราก็วา่น่ีเป็นผล 

ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิมนัจะว่างไปๆ...เขา้ใจ เพราะการประพฤติปฏิบติัใหม่ ผูท่ี้อ่าน

แผนท่ีจะอ่านค่าแผนท่ีไม่ออก มนัเขา้ใจว่าเป็นผล ก็ยนืเซ่อๆ ซ่าๆ เกอ้ๆ กงัๆ อยูอ่ยา่งนั้น ก็ดูไป

เร่ือยๆ ความพิจารณาใจตลอด ความพิจารณาใจ พิจารณาเขา้ไป รักษาตรงน้ี เพราะคนท่ีจะหา

พื้นฐานได ้การประกอบอาชีพน้ีมนัแสนยาก การจะหาพื้นฐาน การจะหาเสบียงกรัง หามาแลว้ก็จะ

มีคนมาขโมยไป เห็นไหม มนัตอ้งรักษาไว ้

น่ีก็เหมือนกนั จิตท่ีเป็นสมาธิ จิตท่ีตั้งมัน่ มนัก็ตอ้งรักษาไว ้ การรักษาไว ้ การพยายามทาํ

ความสงบอยู ่ความเห็นความสงบ เพราะเป็น สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายเกิดข้ึน ตั้งอยู่ 

แลว้ตอ้งดบัไป เหมือนกบัส่ิงต่างๆ ทั้งนั้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาน้ีมนัก็แปรสภาพไป การรักษาไว ้การทรง

ไว ้อนัน้ีมนัก็เกอ้ๆ เขินๆ พิจารณาควบคุมดแูลพื้นท่ีน้ีอยู่ 

ในเม่ือตน้ไมม้นัโดนโค่นไปแลว้ ทาํไมมนังอกข้ึนมาไดใ้หม่ล่ะ ตน้ไมท่ี้งอกข้ึนมา

เพราะมนัยงัมีรากอยูไ่ง รากแกว้ รากฝอย มนัอยูใ่นพื้นดิน เราโค่นตน้ไมไ้ปมนัก็ตอ้งแตก

ก่ิงกา้นสาขาข้ึนมาใหม่ เป็นก่ิงเลก็ก่ิงอ่อนแทงหน่อข้ึนมาจากตน้ไมน้ั้น ถา้เราใคร่ครวญอยู ่ เรา

พิจารณาอยู ่ ความเห็นอนันั้น เห็นแทงหน่อออกมา “อ๋อ! มนัยงัมีอยู”่ เห็นไหม มนัเป็นตวักิเลส 

มนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาเพราะมนัยงัมีเช้ือไขอยู ่เห็นไหม น่ีสัจจะความจริงจะเป็นแบบนั้นเลย 

น่ีเราใคร่ครวญอยู ่เราลงพื้นท่ีอยู ่เราหาอยู ่มนัก็จะเจอ กาย เวทนา จิต ธรรม รวมลงแลว้

คือกายกบัจิตท่ีมนัโผล่ออกมา เห็นไหม มนัโผล่ออกมา ถา้เราจบัตรงน้ีได ้ น่ีไง! น่ีไง! ถึงว่าเป็น

การกา้วเดินออกไป การกา้วเดินออกไปจะชาํระการเกิดและการตายของเราเป็นขั้นเป็นตอนออกไป 

เห็นไหม เป็นขั้นเป็นตอนท่ีเราจะชาํระกิเลสของเรา การชาํระกิเลสมนัก็ตอ้งใชปั้ญญาเทียบเคียงอีก

ล่ะ ใชปั้ญญาเทียบ ใชปั้ญญาเคียง ถา้จบัได ้ การจบัไดคื้อจบัจาํเลยได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ชาํระกิเลสไดก้็ตอ้งชาํระเช้ือของโรคได ้ไม่ใช่แค่ทาํความสงบเขา้ไปเฉยๆ 

น่ีทาํความสงบเขา้ไป นึกว่าอนัน้ีเป็นผล เพราะมนัจะมีความสุขมหาศาลจากความสงบ

นั้น ความสงบน้ันกเ็ป็นความสงบ เพราะว่ากเิลสมนัยุบยอบลงมาเฉยๆ มนัไม่ได้ชําระล้างส่ิงใดๆ 

มนัไม่ใช่ความดาํริทีอ่อกจากกเิลส มนัเป็นความดาํริหลบกเิลสเข้ามา พกัเข้ามาต่างหากล่ะ พกัเขา้
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มาหาท่ีหลบซ่อน ไม่สู้หนา้ ไม่อยากทาํงาน ไม่อยากทาํงานจากภายใน ไม่ใช่ไม่อยากทาํงานจาก

ภายนอก แลว้กิเลสก็หลอก คาํวา่ “กิเลสหลอก” น้ีหมายถึงว่า อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา ในหวัใจเรา 

จะเส้ียม จะบอกว่าส่ิงน้ีเป็นผล 

ถึงว่า ถา้จบักิเลสได ้คือเห็นส่ิงท่ีแทงข้ึนมาจากพื้นดิน ส่ิงท่ีแทงข้ึนมาจากโคนตน้ไมน้ั้น 

เห็นไหม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากบักายและใจ เพราะใจนีเ้กีย่วข้องกบักาย เพราะมนัมกีายเรา มหีัวใจนีอ้ยู่

ในร่างกายของเรา มนักอ็าศัยกายของเรานีเ้ป็นทีอ่ยู่ เป็นเจ้าของ เป็นส่ิงเดยีวกบัใจน้ัน ฉะน้ัน การ

พจิารณากายนี ้มนัถงึสะเทอืนถงึหัวใจน้ัน 

เพราะหัวใจน้ันมนัโง่ หัวใจน้ันไม่เข้าใจ หัวใจน้ันคดิว่าส่ิงน้ันต้องเป็นเรา แต่ในเม่ือแผน

ท่ีบอกว่าไม่ใช่ เราก็จาํมาวา่ไม่ใช่ การจาํมาคือการเทียบเคียงมา เห็นไหม ปัญญาในการพิจารณา

จิตก็เหมือนกนั เราเขา้ใจว่าเป็น น่ี “เราเขา้ใจว่า” เพราะปัญญาน้ีไดอ้บรมใจเขา้มาตั้งแต่ทาํความ

สงบ ปัญญาอบรมสมาธิเขา้มาน่ีมนัเทียบเคียงเขา้มาดว้ยเหตุดว้ยผล ใจตอ้งเช่ือเหตุเช่ือผลสิ ใจจะ

อ่อนลง 

จากเดิมเป็นใจท่ีแขง็ ใจท่ีทาํอะไรก็ทาํแต่ตามความรู้สึกของตวั เขา้ใจวา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ี

ถูกตอ้ง เพราะไม่เคยใชอ้ยา่งอ่ืน ไม่เคยคิด ไม่เคยเทียบเคียง แต่พอเทียบเคียงเขา้ไป เทียบเคียง

ดว้ยเหตุดว้ยผล 

 

(เทปส้ินสุดเพยีงเท่านี)้ 
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