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ถาม : ขอ้ ๑๙๗๖. เร่ือง “การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่” 

ทุกศาสนามีการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ หากมีจริง ท าไมจ านวนมนุษยจึ์งมากข้ึนเร่ือยๆ 
เวียนว่ายมาจากไหนกนั  

ตอบ : น่ีค  าถามเนาะ ค าถามพูดถึงวา่ ค  าถามมนับอกถึงว่าภูมิ ภูมิคนถามไง คนถามว่าถา้
คนถามมีภูมิแบบไหน การสนใจในศาสนา ว่าอยา่งนั้นเลย ถา้สนใจในศาสนา เพราะว่านกัการ
ศาสนานะ ในทางวิชาการ มนุษยศ์าสตร์เขาก็เรียนนะ แลว้ตอนน้ีเราเห็นข่าวอยู ่ จุฬาฯ เขาเปิด
เรียนการตาย มรณานุสติ การตายแบบการุณยฆาต การตายแบบมีความสุข วา่อยา่งนั้นเถอะ อู๋ย! 
มีคนจะไปเรียนกนัเยอะเลยนะ 

เราบอก โอโ้ฮ! สงสัยวดัทั้งหมดคงจะยกเลิกหมด เขาตอ้งไปเรียนท่ีจุฬาฯ หมดเลย ก็
เร่ืองน้ีมนัเร่ืองพื้นเพของศาสนาไง แต่เวลาพื้นเพศาสนา แต่พระไม่ศึกษา ไม่ท าความเขา้ใจ พอ
พระไม่ศึกษา ไม่ท าความเขา้ใจ พระคุยกนั พระก็รู้ไดแ้ค่ว่ามีบุญมีบาปๆ แลว้ถา้บุญก็ของพระ 
บาปก็ของโยม พระก็ศึกษากนัแค่น้ีไง ฉะนั้น จุฬาฯ เลยเปิดเลย การุณยฆาต การตายแบบมี
ความสุข ก็มรณานุสติ แลว้พอการตายอยา่งนั้นเขาก็ศึกษามาจากบาลี จากคมัภีร์ใน
พระพุทธศาสนา  

น่ีพูดถึงว่าภูมิของคนถาม เพราะคนถามมนัมีความคิดอยา่งไรถึงเขียนมาอยา่งน้ีไง ถา้
เขียนมาอยา่งน้ี บอกว่าถา้คนเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ท าไมคนเยอะมาก 

ไอน่ี้มนัเป็นค าถามพื้นๆ นะ ค าถามพื้นๆ อยา่งเรา เราก็เคยคิด เม่ือก่อนเมืองไทยสมยัเรา
เป็นนกัเรียนนะ เมืองไทยมี ๑๖ ลา้นคน ท่องจ าแม่นเลย แลว้มนัมาจากไหน ๖๐ กว่าลา้น มนัมา
จากไหน เพราะจิตหน่ึง จิตหน่ึงเม่ือก่อน ๑๖ กว่าลา้น เด๋ียวน้ี ๖๐ กว่าลา้น นัน่มาจากไหนๆ  
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น่ีมนัเป็นความคิดของผูท่ี้สงสัย แลว้ถา้ความคิดของผูท่ี้สงสัย มนัก็วดัภูมิ วดัภูมิว่าเรามี
ความสงสัยอยา่งน้ีเราก็ถามมาอยา่งน้ีไง ถา้ถามมาอยา่งน้ีป๊ับมนัอยู่ท่ีเบ้ืองหลงั เบ้ืองหลงัคือว่า
จริตนิสัย ความชอบ แลว้มีภูมิแค่ไหนก็ถามมา มนัก็เลยกลายเป็นค าถามท่ีซ ้ าๆ ซากๆ ค าถาม
แบบขอ้สงสัยของมนุษยท์ั้งหมด ว่าอยา่งนั้นเลย ทุกคนก็มีความสงสยัอยา่งน้ี แมแ้ต่เป็นชาวพุทธ
เอง นบัถือศาสนาแลว้ก็ยงัสงสยั เพราะว่าความสงสัย ถา้มีความสงสัยอยู ่ เวลาครูบาอาจารยท่์าน
ประพฤติปฏิบติัไป ถา้ยงัมีความสงสัยอยู ่ ท่านบอกไม่ใช่ มนัตอ้งรู้แจง้ ถา้ความรู้แจง้แลว้ ไอ้
ประเดน็อยา่งน้ีจบหมดเลย น่ีจบหมดเลย 

เพียงแต่ว่าเขาถามมาอยา่งน้ีเพราะอะไร เพราะคนเขา้มาใหม่ไง คนเขา้มาใหม่ คนเกิด
ใหม่ คนมีความรู้ใหม่ คนมีการศึกษาใหม่ ยิง่ถา้ไปศึกษามาแลว้ ถา้มีทางทฤษฎีมาแลว้ โอโ้ฮ! ยิง่
มีความรู้มาก ยิง่สงสัยเร่ืองน้ีมาก ถา้สงสัยมากมนัก็จะเร่ิมเคลียร์ประเดน็ไปเร่ือยๆ เร่ิมตน้ตั้งแต่
ค าถาม “การเวียนวา่ยตายเกิดมีจริงหรือไม่” 

ถา้การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ ตอ้งแบ่งเป็น ๒ ประเด็น ประเดน็หน่ึงคือการเวียน
ว่ายตายเกิดเป็นขอ้เทจ็จริง การเวียนว่ายตายเกิดน่ีเป็นขอ้เทจ็จริงนะ เป็นขอ้เทจ็จริง เร่ืองศาสนา
เป็นอีกเร่ืองหน่ึง เร่ืองศาสนา การเวียนว่ายตายเกิดมนัมีขอ้เทจ็จริงคือมนัมีของมนัอยูอ่ยา่งน้ี แลว้
มนัก็ยงัมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ี แลว้ต่อไปอนาคตมนัก็จะเป็นอยู่อยา่งน้ี น่ีการเวียนว่ายตายเกิดเป็น
ขอ้เทจ็จริง 

แต่ศาสนาล่ะ ศาสนาทุกศาสนาสอนอยา่งไร ทุกศาสนามีการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่  

ฉะนั้น เราบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นขอ้เทจ็จริงก่อน แลว้การเวียนว่ายตายเกิดเป็น
ขอ้เทจ็จริง ดูสิ เจา้ชายสิทธตัถะเวลาไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด เห็นคนแก่ เห็นคนเจบ็ เห็นคนตาย 
การเวียนว่ายตายเกิดมนัมีอยูก่่อนท่ีจะมีศาสนาอีก แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็น
เจา้ชายสิทธตัถะไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย ถึงถามมหาดเลก็ “เราตอ้งเป็นอยา่งน้ีหรือ 
เราตอ้งเป็นอยา่งน้ีหรือเปล่า” มหาดเลก็บอก “ใช่ ตอ้งเป็นอยา่งน้ี” ถา้เป็นอยา่งน้ีมนัสะเทือนใจ 
ค าว่า “สะเทือนใจ” น่ีคือบุญ 

บุญคือสร้างสมบุญญาธิการมาก มนัสะเทือนใจว่าเราก็ตอ้งเป็นแบบน้ี เพราะเจา้ชาย
สิทธตัถะยงัวยัรุ่นอยู ่ก็มีความคิดวา่ โอโ้ฮ! โลกน้ีโลกสวยมาก มนัจะประสบความส าเร็จไปทุกๆ 
อยา่งเลย แต่ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย น่ีไง น่ีขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงมนัมีของมนัอยู่
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อยา่งนั้น แต่เพราะคนมีบุญ เร่ืองบุญ เร่ืองกุศล เร่ืองอริยสัจ ศาสนามนัไปอีกเร่ืองหน่ึงเลย เพราะ
ศาสนาจะเป็นฝ่ายแก ้เป็นฝ่ายแกใ้หจิ้ตพน้ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิด  

ฉะนั้น การเวียนว่ายตายเกิดน้ีเป็นขอ้เทจ็จริง พระพุทธศาสนาไม่ไดส้อนตรงนั้น 
พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอริยสัจ พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองกรรม การกระท าต่างหาก การ
กระท าใหพ้น้จากวงจรอยา่งนั้น วงจรอยา่งนั้นคือวฏัฏะ ถา้เรามีการกระท า ศาสนาสอนถึงการ
กระท า วิวฏัฏะหกัออกจากวงจรนั้น วงจรนั้นมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ เห็นไหม “การเวียนว่ายตาย
เกิดมีจริงหรือไม่” 

น่ีเราจะบอกถึงการเวียนว่ายตายเกิดมนัเป็นขอ้เทจ็จริงไวก่้อน ศาสนาสอนถึงไม่เกิด ไม่
แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ไม่ไดส้อนเร่ืองเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ สอนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์พน้ไปเลย 

แลว้มนัมีจริงหรือไม่  

ค าว่า “มีจริงหรือไม่” ของขอ้เทจ็จริงท่ีมนัมีอยู ่ ใครๆ ก็ไปหกัลา้งไม่ได ้ ครูบาอาจารย์
ของเราท่ีท่านประพฤติปฏิบติัมานะ นรกสวรรคเ์รายงัไม่เช่ือกนัเลย นรกสวรรค ์ เร่ืองมรรคเร่ือง
ผลเราไม่เช่ือกนัเลย 

ไม่เช่ือส่วนไม่เช่ือ มนัเป็นสิทธ์ิ เป็นสิทธ์ิ มนัเป็นสิทธิ พระพุทธศาสนาไม่บงัคบัใคร แต่
ถา้ใครมีศรัทธาความเช่ือในพระพุทธศาสนาแลว้ พอมีความเช่ือในพระพุทธศาสนาแลว้จะ
ประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมามนักต็อ้งมีขอ้เทจ็จริงใช่ไหม มนัก็ตอ้งมีวิธีการ วิธีการ
บงัคบั บงัคบัใหเ้ราท า ถา้บงัคบั อนันั้นไม่ใช่ศาสนาบงัคบั เราต่างหากมีศรัทธามีความเช่ือ เราจะ
บงัคบัตวัเราเองปฏิบติัใหถึ้งท่ีสุดแห่งทุกข ์ 

ฉะนั้น “การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่” 

ยกตวัอยา่งนะ ยกตวัอยา่งเหมือนกบัจกัรวาล โลกมีหรือไม่ ดวงจนัทร์มีหรือไม่ ดาว
พฤหสัมีหรือไม่ มี มนัมีของมนัอยูแ่ลว้ วฏัฏะไง มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ภพชาติมนัมีของ
มนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ การเวียนว่ายตายเกิดมนัก็มีของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น ดู
สิ ดูนกัขตัฤกษ ์ ดูขา้งข้ึนขา้งแรม ขา้งข้ึนขา้งแรม เวลาซุปเปอร์มูน ๓๖ ปี ๓๙ ปี ๗๐ ปี มนัมา
รอบหน่ึง ท าไมดาราศาสตร์เขาค านวณไดล่้ะ ท าไมเขาค านวณได ้แลว้การเวียนว่ายตายเกิด การ
เวียนว่ายตายเกิดเขารู้ไดไ้หม ได ้แต่การรู้ได ้รู้ท  าไม  
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ดาราศาสตร์เขาก็รู้ของเขา แลว้มนัก็วงจร วงจรวิทยาศาสตร์ วงจรดวงดาวมนัก็หมุนไป
ตามวงโคจรของมนั แลว้มนัเก่ียวอะไรกบันกัวิทยาศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์เขารู้ไง แต่วงโคจร
ของดาวมนัก็โคจรของมนัไง การเวียนว่ายตายเกิดก็มีของมนัไง แลว้เอง็รู้แลว้เอง็ไดอ้ะไรไง 

น่ีไง ท่ีบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดมนัมีของมนัอยูอ่ยา่งน้ีนะ แลว้มีของมนัอยูอ่ยา่งน้ีแลว้ 
ศาสนาเร่ิมแรกของเราคือศาสนาถือผ ี ชาวมายาเขาไม่มีท่ีพึ่ง เขาตอ้งบูชายญั บูชายญัเร่ืองภูตผี
ปีศาจ ถือผมีาก่ีพนัปี เป็นหม่ืนๆ ปี ถือผ ี กเ็วียนว่ายตายเกิดไง แต่ไม่มีท่ีพึ่งไง การเวียนว่ายตาย
เกิดมนัแปลกประหลาดตรงไหน ไม่เห็นมหศัจรรยอ์ะไรเลย ไม่เห็นมนัมหศัจรรยอ์ะไรทั้งส้ิน 
แลว้เอง็ยงัว่าไม่มี อา้ว! มีหรือไม่มีเอง็ก็ว่าตามประสาของเอง็ไง ตามประสาของผูถ้ามไง ฉะนั้น 
เอง็ถามว่ามีหรือไม่มีล่ะ 

เราถึงบอกว่าการเวยีนว่ายตายเกิดเป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงของมนัอยูอ่ยา่งนั้น ภพชาติก็
มีอยูอ่ยา่งนั้น เพียงแต่คนจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้น ถา้คนไม่รู้ ไม่รู้ก็แลว้แต่อวิชชาความไม่รู้นั้นมนั
ปิดบงัไปมนัก็มืดบอด ไอพ้วกมืดบอดก็อย่างหน่ึง ไอพ้วกฉวยโอกาส ไอพ้วกดดัจริตก็อีกเร่ือง
หน่ึง ไอพ้วกดดัจริตเอาการเวียนว่ายตายเกิดไปแกก้รรมๆ...กรรมอะไร กรรมอะไรของมึง มึงรู้
อะไร 

น่ีไง เร่ืองศาสนาเป็นเร่ืองหน่ึงนะ พอเร่ืองศาสนา ไอก้ารเวียนว่ายตายเกิดมนัเป็น
ขอ้เทจ็จริง แลว้เอาขอ้เทจ็จริงมาหลอกลวงกนั เอาขอ้เทจ็จริงมาแบลก็เมลก์นั มาหาเงินกนั 
พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อน 

น่ีไง ขอ้เทจ็จริงเป็นขอ้เทจ็จริง จะบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัไม่มี ภพชาติ 
เวรกรรมไม่มี มนัก็ไม่ใช่ มนัก็มีของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่ว่ามีอยูอ่ยา่งนั้น องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ต่างหากไดส้ร้างบุญกุศลมาเป็นพระโพธิสัตว ์ พอสร้างสมมาเป็นพระโพธิสัตว ์
พอเห็นสภาพแบบน้ีแลว้มนัสะเทือนหวัใจ ไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย “เรา
ตอ้งเป็นอยา่งน้ีดว้ยหรือ” 

อา้ว! พระเจา้สุทโธทนะ อูฮู้! บ ารุงบ าเรออยา่งดีเลย เพราะตอ้งการใหเ้ป็นจกัรพรรดิ มีแต่
เคร่ืองอ านวยความสะดวกดีงามไปทั้งหมด ไม่เคยเห็นส่ิงของไม่สวยไม่ดีเลย แลว้พอไปเห็นเขา้ 
“เราตอ้งเป็นอยา่งนั้นดว้ยหรือ” ถามดว้ยซ่ือๆ นะ ถามดว้ยคนท่ีว่าพ่อพยายามจะบ ารุงบ าเรอไว้
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อยา่งนั้น แต่ดว้ยบุญ ค าว่า “บุญ” พระโพธิสัตวไ์ดส้ร้างมาอยา่งนั้น มหาดเลก็ก็บอกว่า “ใช่ ตอ้ง
เป็นอยา่งนั้น” 

ถา้เป็นอยา่งนั้นนะ จะอยูสุ่ขอยูส่บายขนาดไหนก็ตอ้งตายไง พอตอ้งตายก็ตอ้งคิด พอคิด
ก็ไปแสวงหา การไปแสวงหาก็ไปหาเจา้ลทัธิต่างๆ ร้อยแปดพนัเกา้ สุดทา้ยแลว้มนัแกไ้ม่ได ้ แก้
อ  านาจวาสนาของตนไม่ได ้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อ  านาจวาสนามาก ถึงเวลา
สุดทา้ยแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาแกข้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เอง  

แลว้แกข้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง เขา้เร่ืองศาสนาแลว้ ไอเ้ร่ืองขอ้เทจ็จริงน้ี
ยกไวก่้อนนะ แขวนไวก่้อนนะ อยา่เอามายุง่ เพราะอะไร เพราะว่าเวลาคนอา้งก็อา้ง อา้งกรรมเก่า
กรรมใหม่ โอ๋ย! ถา้คนมัง่มีศรีสุขมานะ โอ๋ย! อดีตชาติเราเคยเป็นญาติกนัมา แต่ถา้ขอทานน่ี
ไม่ใช่ 

มนัอา้ง อา้งแลว้จะหาแต่ผลประโยชน์ ไอพ้วกดดัจริต พวกฉวยโอกาส ไม่มีอะไรเป็น
พื้นฐานเลย มนัเป็นอยา่งนั้น  

เขาบอกว่า “การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่” 

เราบอกว่าเป็นขอ้เทจ็จริง จะเถียงอะไรก็เถียงไปเถอะ เอง็จะพูดอยา่งไรก็แลว้แต่ความ
เช่ือ ใครเช่ืออยา่งไรยกไว ้แต่ไม่ใช่ศาสนาดว้ย แต่ศาสนาดีกวา่นั้น แกไ้ดด้ว้ย แกถึ้งการเวียนว่าย
ตายเกิดดว้ย แลว้เสวยวมุิตติสุขอีกดว้ย ดีกว่านั้นอีก เออ! ดีกว่าการเวียนว่ายตายเกิดอีก เกิดจาก
การเวียนว่ายตายเกิดน่ีแหละ แต่ท าใหพ้น้ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิด แลว้เสวยวมุิตติสุขอีก
ต่างหาก น่ีศาสนาพุทธยอดเยีย่ม  

ฉะนั้นเขาบอกว่า “ทุกศาสนามีการเวียนวา่ยตายเกิดหรือไม่ หากมีจริง ท าไมจ านวน
มนุษยจึ์งเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ แลว้มาจากไหน” 

เออ! ทุกศาสนา ค าว่า “ทุกศาสนา” ก็สอนเร่ืองคนนัน่แหละ แต่สอนเร่ืองคนแลว้ แลว้แต่
ว่าผูน้  า ผูน้  าของเขาไม่ถึงท่ีสุด อยา่งการท่ีเวียนว่ายตายเกิด อยา่งพราหมณ์ พราหมณ์น่ีอาตมนั
เพื่อไปอยูก่บัพระเจา้ ท  าออ้นวอน ออ้นวอนขอ อยา่งพวกพราหมณ์เขามีพระเจา้เขาหลายองค์ 
มนัก็มีการนบัถือในเทววิทยาใช่ไหม 
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มีลทัธิพระเจา้หลายองค์กบัพระเจา้องคเ์ดียว พระเจา้องคเ์ดียวก็มีพระเจา้องคเ์ดียว พระ
เจา้องคเ์ดียวก็พวกคริสตศ์าสนา ศาสนาอิสลามน่ีพระเจา้องคเ์ดียว แลว้อยา่งพวกพราหมณ์มีพระ
เจา้หลายองค ์ เขามีพระเจา้หลายองคก์บัมีพระเจา้องคเ์ดียวนะ ทีน้ีเขามีพระเจา้หลายองคห์รือมี
พระเจา้องคเ์ดียวก็แลว้แต่ แลว้สอนอะไรล่ะ ก็สอนใหเ้สียสละ ทุกศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี ก็
คน ก็สอนใหค้นเป็นคนดี คนมนัไม่มีท่ีพึ่ง ศาสนาขดัเกลา ก็เร่ืองศาสนาไง 

แต่หลวงตาท่านพูดประจ า ถา้ใครท่ีมีอ  านาจวาสนาถึงไดน้บัถือศาสนาพุทธ ถา้ใครไม่มี
อ  านาจวาสนาไม่นบัถือศาสนาพุทธ เพราะพระพุทธศาสนาปฏิเสธพระเจา้ ปฏิเสธทุกๆ อยา่ง 
แลว้จะไปพึ่งใครล่ะ เออ! 

ของเขาพึ่งพระเจา้ของเขานะ แลว้แต่ความเมตตาของพระเจา้ พระเจา้ทดสอบเรา เขาว่า
นะ เวลาทุกขเ์ขาว่าพระเจา้ทดสอบเรา พระเจา้น่ีท  าใหเ้อง็ทุกขห์รือ พระเจา้ทดสอบเรา พระเจา้
เมตตา พระเจา้มีความเมตตา ท างานมาเกือบตาย ขอบคุณพระเจา้ท่ีใหอ้าหาร โอ๋ย! ก็กไูถนามา กู
ก็เพิ่งไถมาเม่ือก้ีน้ี เพิ่งเก่ียวมา โอ๋ย! ขอบคุณ น่ีไง เพราะไม่มีท่ีพึ่ง คนจนตรอก คนไม่มีท่ีพึ่งเขาก็
ไม่มีท่ีพึ่ง จะบอกว่าคนวา้เหว่นะ พูดน้ีพูดในเชิงของความเป็นจริงนะ ถา้มีส่ิงใด
กระทบกระเทือน ขออภยั ขออภยัไวก่้อนนะ ถา้มีส่ิงใดกระทบกระเทือนกนับา้ง แต่น่ีพูดตาม
ขอ้เทจ็จริง  

ฉะนั้น บอกว่าเวลาพระเจา้หลายองค ์ พระเจา้ต่างๆ ท าเสร็จแลว้ก็ตอ้งขอบคุณพระเจา้ 
อะไรอยูท่ี่พระเจา้หมดเลย น่ีพูดถึงมนัจะหาท่ียดึท่ีเกาะ แลว้คนเรามนัวา้เหว่ คนเราไม่มีท่ีพึ่ง 
ชาวมายาเขาอยากจะใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาลเขาตอ้งบูชายญั ฆ่ามนุษยน์ะ ควกัหวัใจบูชาเพื่อ
ทุกอยา่ง เพราะอะไร เพราะไม่มีท่ีพึ่ง น่ีศาสนาอยา่งนั้น 

“ทุกศาสนามีการเวียนวา่ยตายเกิดหรือไม่” 

มนัมีเวียนว่ายตายเกิดแลว้เวียนว่ายตายเกิดอยา่งไรล่ะ เวียนว่ายตายเกิดก็ตอ้งมีผูมี้อ  านาจ 
ผูมี้อ  านาจเป็นคนท่ีคอยควบคุมดูแล คอยท าใหป้ระสบความส าเร็จ แต่พระพุทธศาสนาปฏิเสธ
หมดเลย น่ีไง พระพุทธศาสนา ใครไม่มีอ  านาจวาสนาไม่ไดน้บัถือพระพุทธศาสนา เพราะ
พระพุทธศาสนาไม่มีพระเจา้ ไม่มี 
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พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองกรรม ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ คนคนนั้นเป็นคนกระท าเสียเอง 
คนคนนั้นเป็นผูดู้แลหวัใจของตนเสียเอง คนคนนั้น พูดถึงอริยสัจสัจจะความจริง องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ทุกศาสนา เขาบอกทุกศาสนามีเร่ืองการเวยีนว่ายตายเกิด มีหรือไม่ 

ทุกศาสนานะ เราถึงบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นขอ้เทจ็จริง เป็นขอ้เทจ็จริงนะ มนั
เป็นขอ้เทจ็จริง เพราะเจา้ชายสิทธตัถะไปเท่ียวสวนก็เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย มนัมีมา
ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะตรัสรู้ แลว้ปัจจุบนัน้ีก็มีอยู ่ แลว้อนาคตก็จะมีต่อไป เพราะมนัเป็น
ขอ้เทจ็จริงของมนัอยู่อยา่งนั้น ตั้งแต่สวรรค ์ พรหม นรกอเวจี มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น เหมือน
จกัรวาล จกัรวาลมนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้ถา้มีอยูอ่ยา่งนั้น เพียงแต่พระพุทธเจา้มารู้ แต่รู้มนั
มีของมนัอยูไ่ง เพราะบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ มนัเขา้ใจเร่ืองน้ีหมด มนัไปเห็น
หมดแลว้ เห็นหมดแลว้มนัก็แกส่ิ้งใดไม่ไดไ้ง สุดทา้ยแลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้อาส
วกัขยญาณมาแกใ้นใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไง ผูท่ี้จะไปเกิด ไปแก่ ไปเจบ็ ไป
ตาย ช าระลา้งกิเลสหมดแลว้ก็จบตรงน้ีไง น่ีพูดถึงศาสนาพุทธนะ 

เพราะศาสนาพุทธปฏิเสธพระเจา้ เพราะจิตดวงหน่ึงเวียนตายเวียนเกิด เพราะจิตน้ีเป็น
พระเจา้เสียเอง คนท าบุญกุศลแลว้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ ไปเกิดเป็นพรหม ไปเกิด เขาก็เป็นพระ
เจา้ของเขา 

แลว้เวลาคนท่ีภาวนาท าสมาธิน่ีนะ เวลาจิตละเอียดแลว้ ถา้ระลึกรู้ว่าอดีตชาติของตนเป็น
อยา่งไรก็จะไปเห็นไง ไปเห็นว่าเราเคยเป็นอยา่งน้ีๆ แลว้ทีน้ีคนท่ีจิตมนัอ่อน จิตท่ีไม่มีก าลงัพอ 
พอไปถึงพรหม พรหมมนัอยูน่านน่ะ มนัก็ส้ินสุดแค่น้ี มนัก็แค่นั้นแหละ แต่คนท่ีมีก าลงั คนท่ีมี
ดีกว่าเขาจะระลึกไดม้ากกวา่  

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติันะ เวลาท่านระลึกอดีตชาติ บางองคร์ะลึกอดีตชาติ 
๒ ชาติ ๓ ชาติ ๕ ชาติ ๑๐ ชาติ แลว้แต่ก าลงันะ แลว้แต่วาสนาของจิต ถา้จิตมีก าลงัมาก ไอน่ี้
ไม่ใช่ศาสนานะ ก็บอกไวแ้ลว้ว่าการเกิด แก่ เจบ็ ตายน้ีเป็นขอ้เทจ็จริง เห็นไหม การเวียนว่ายตาย
เกิดเป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงนะ น่ีขอ้เทจ็จริงยงัไม่ใช่ศาสนา 
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ทีน้ีขอ้เทจ็จริงแลว้ จิตมนัสงบแลว้ บุพเพนิวาสานุสติญาณท่ีพระพุทธเจา้ปฐมยาม ยงั
ไม่ไดต้รัสรู้ น่ีไง เขา้ตรงน้ี มนัก็รู้ของมนัอยูอ่ยา่งน้ี ขอ้เทจ็จริงๆ ขอ้เทจ็จริงของมนั ถา้ขอ้เทจ็จริง
ของมนัอยู่อยา่งน้ี ขอ้เทจ็จริงอยูอ่ยา่งน้ี แลว้ทุกศาสนาเขาไม่มีก าลงัของเขา เขาไม่มีมรรคไม่มีผล
ของเขา ขา้งในมนักลวง ขา้งในมนัไม่มีอะไร ก็ไปจ านนแค่น้ีไง พอจ านนแค่น้ี น่ีไง ก็ถึงว่าบูชา
พระเจา้ แลว้ไปอยูก่บัพระเจา้ ไปอยูก่บัอาตมนั ไปอยูก่บัอาตมนั ไปอยูก่บัพระเจา้ พระเจา้จะ
คุม้ครองดูแล ก็วา่กนัไป ศาสนาพุทธปฏิเสธหมด 

เขาบอกทุกศาสนา...ไม่ใช่ ศาสนาพุทธไม่เก่ียวกบัศาสนาอ่ืน ศาสนาพุทธเป็น
พระพุทธศาสนา พุทธะเป็นศาสนาแห่งปัญญา เป็นศาสนาแห่งการรู้แจง้ 

ถา้ศาสนาอ่ืนมีการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ 

อนัน้ีเราบอกตั้งแต่ตน้แลว้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดน้ีเป็นขอ้เทจ็จริง แลว้มนัมีมาอยูใ่ช่
ไหม เร่ืองศาสนา เวลาศาสดาผูน้ าท่ีเกิดมามีชีวิตข้ึนมา แลว้อยา่งเรา อยา่งพระเรา พอมาบวชแลว้
บอกพระพุทธเจา้สอนผดิ ฉนัสอนถูก มนัจะตั้งศาสนาใหม่มนัก็ไม่กลา้ตั้งนะ มนัยงัอา้งว่าเป็น
พระพุทธศาสนาอยู ่มนัยงัอาศยัพระพุทธเจา้หากินอยู ่มนัก็ไม่กลา้ตั้งไง ทีน้ีบอกว่าเวลาส่ิงท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริง เวียนว่ายตายเกิดมนัมีอยูแ่ลว้ แลว้เกิดมาเป็นผูน้ า เป็นผูท่ี้มีเชาวน์ปัญญาก็มาตั้ง
ศาสนากนัไป 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใช่อยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตอ้งการเอาตวัเองใหพ้น้ไง ไม่มีส่ิงใดบงัคบั มาดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิไง  

เราจะบอกว่าศาสนาก็เร่ืองศาสนาน่ีแหละ แต่เราพูดตั้งแต่ตน้แลว้ว่าไม่อยากให้
กระทบกระเทือนกนั ไม่อยากใหก้ระทบกระเทือนนะ ถา้มีอะไรกระทบกระเทือน ขออภยั ขอ
อภยัเลย เพราะไม่ไดพู้ดเพื่อเหตุนั้น แต่น้ีค  าถามวนัน้ี ทีแรกจะไม่ตอบค าถามน้ีดว้ย ไม่ตอบ 
เพราะว่าไออ้ยา่งน้ี ไก่กบัไข่ไหนอนัไหนเกิดก่อนกนั มีปัญหามาทุกวนั ไก่กบัไข่อนัไหนเกิด
ก่อนกนั เออ! เกิดมีหรือไม่มี เร่ืองปัญหาไก่กบัไข่มนัไม่จบหรอก แต่เรามาพิจารณาของเราแลว้ 
วนัน้ีเราจะตอบ  

ถา้จะตอบ น่ีพูดถึงเร่ืองศาสนาก่อน พระพุทธศาสนาปฏิเสธเร่ืองพระเจา้ ปฏิเสธการ
พึ่งพาอาศยัอะไรทั้งส้ิน พระพุทธศาสนาใหเ้ช่ือในเร่ืองอริยสัจ เช่ือเร่ืองกรรม ผลของกรรม พระ
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โพธิสัตว ์ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างบุญกุศลมามหาศาล ถึงไดเ้กิดมาเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ ดว้ยบุญกุศลอนันั้น ดว้ยบารมีอนันั้น แลว้เวลามาตรัสรู้ ตรัสรู้เองโดยชอบ ค าว่า “ตรัส
รู้เองโดยชอบ” มนัมีมรรคไง มีอาสวกัขยญาณ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ เป็นพระโพธิสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อนาคตพระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ ค  าวา่ “จะมาตรัสรู้” ตอ้งมีการร้ือ
คน้ ตอ้งมีการปฏิบติัไง มนัตอ้งมีการปฏิบติัใช่ไหม 

อยา่งเช่นของส่ิงหน่ึง เวลามนัมีของส่ิงนั้นจะแปรสภาพเป็นอีกส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งไร คนเรา
เกิดมา เกิดมาคนเรามีอวิชชาใช่ไหม ถึงจะเป็นพระโพธิสัตวเ์กิดมาก็เป็นพระโพธิสัตว ์ แลว้พระ
โพธิสัตวก์็เป็นพระโพธิสัตว ์ พระโพธิสตัวจ์ะเป็นพระพุทธเจา้ไดอ้ยา่งไร พระโพธิสัตวจ์ะ
เปล่ียนจากพระโพธิสัตวเ์ป็นพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตวจ์ะเป็นพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตวต์อ้งมี
การกระท าไง ฉะนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงตรัสรู้เองโดยชอบไง 

ค าว่า “ตรัสรู้เองโดยชอบ” น่ีไง แลว้ต่อไป ต่อไปอนาคตวงศ ์ พระศรีอริยเมตไตรยก็จะ
มาตรัสรู้ ค  าว่า “ตรัสรู้” น่ีคือมรรค ค าวา่ “ตรัสรู้” คือการกระท า คือการพิจารณาของท่าน การ
กระท าของท่าน น้ีการกระท าของท่าน ฉะนั้น ศาสนาทุกศาสนาเขาไม่มีการกระท าแบบน้ี เขาไม่
มีการกระท าเขาก็เช่ือ เช่ือว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เช่ือเวลาจิตมนัสงบ จิตสงบมนัมีก าลงั
มนัก็มองเห็นไป ค าว่า “จิตส่งออกๆ” ธรรมชาติของจิตมนัเป็นอยา่งนั้น ทีน้ีศาสนาอ่ืน เวลา
ศาสนาอ่ืนเขาท าของเขา 

ทุกศาสนาเขาก็ท  าสมาธินะ ทุกศาสนาเขาท าสมาธิ แต่เขาไม่มีมรรค เขาไม่รู้จกัใจของเขา 
ไม่ตอ้งว่าทุกศาสนาหรอก แมแ้ต่ศาสนาพทุธ พระในปัจจุบนัน้ีก็โง่ๆ เซ่อๆ กนัอยูน่ี่ แลว้ก็ดดั
จริต ไอพ้วกดดัจริตไปเอาเร่ืองขา้งนอกมาหากินกนัไง มนัไม่ใช่เร่ืองมรรค ไม่ไดส้อนเร่ืองมรรค
เร่ืองผล 

เร่ืองจิตสงบ สมาธิก็เร่ืองสมาธิ มนัจะเก่ียวอะไรกบัมรรคผลล่ะ แลว้เด๋ียวมนัจะพูดให้
ศาสนาสอนใหเ้ช่ือกรรมอีกต่างหากนะ เราจะค่อยๆ เคลียร์ ค่อยๆ เคลียร์ น่ีพูดถึงทุกศาสนาก่อน 

“ทุกศาสนามีการเวียนวา่ยตายเกิดหรือไม่” 
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ถา้มีบอกมีป๊ับ มนัจะเป็นอนัเดียวกนัมาหมดเลย ศาสนากคื็อศาสนา แลว้ศาสนามีมรรคมี
ผล ศาสนาถา้มีองคคุ์ณธรรม มีหรือไม่มีนัน่เป็นอีกเร่ืองหน่ึงนะ ศาสนาเป็นศาสนา ทีน้ี
พระพุทธศาสนาถึงบอกว่าใครไม่มีอ  านาจวาสนาไม่ไดน้บัถือพระพุทธศาสนา ถา้ไม่นบัถือ
พระพุทธศาสนาก็อยา่งท่ีพูดเม่ือก้ีน้ี พระพุทธศาสนาปฏิเสธไม่ใหเ้ช่ืออะไรทั้งส้ิน ใหเ้ช่ือท าดีได้
ดี ท  าชัว่ไดช้ัว่ เราไม่มีพระเจา้นะ เราไม่มีออ้นวอนใครนะ เราไม่ไดถื้อใครเป็นคนท่ีมีอ  านาจจะ
คุม้ครองดูแล จะรักษาเราตลอดภพชาติ ก่ีภพก่ีชาติไม่มีนะ มนัอยูท่ี่การกระท า มนัอยูท่ี่กรรมของ
เรา เรามีสติมีปัญญา มีสมอง เราท าดีของเราไง เราท าดีของเรา เราเขา้ถึงสัจธรรมไง ศาสนาสอน
อยา่งน้ี พระพุทธศาสนาสอนอยา่งน้ี แลว้พระพุทธศาสนาสอนแบบไม่มีท่ีพึ่งเลย แต่ไม่มีท่ีพึ่ง 
เราเปรียบเทียบไม่มีท่ีพึ่งแบบลทัธิศาสนาอ่ืน ลทัธิศาสนาอ่ืนเขาสอนใหพ้ึ่งไง ใหร้อพวกพระเจา้
มาตดัสินไง ใหร้อพระเจา้มาอุม้ชูไง 

แต่พระพุทธศาสนามีท่ีพึ่งท่ีไหน น่ีไง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไง เรามีพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง แต่ค าว่า “พึ่ง” อยา่งน้ีมนัพึ่งแบบการกระท า พึ่งแบบปัญญาไง 
ไม่ไดพ้ึ่งแบบว่าขอเอา ขอขั้นนั้น ขอขั้นน้ี มนัไม่มี พระพุทธศาสนาใหอ้ยา่งนั้นไม่ได ้ แต่พระ
เจา้ของเขา เขาใหข้องเขา นัน่มนัเร่ืองของเขา 

ฉะนั้น เวลานบัถือพระพุทธศาสนา เราถึงบอกว่า เรามีอะไรเป็นท่ีพึ่ง พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก เป็นท่ีพึ่ง ใหนึ้กถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ใหจิ้ตใจเรา
มีท่ีพึ่งท่ีอาศยั แต่ของเขา พระเจา้เป็นผูพ้ิพากษาโลก คือเป็นผูพ้ิพากษาเราไง โอ๋ย! ตาย ท ามา
เกือบตาย ใหพ้ระเจา้เป็นผูพ้ิพากษา ไอข้องเรา เราท าจบแลว้ ครูบาอาจารยท่์านท าของท่านจบ  

น่ีค  าว่า “ทุกศาสนา” เราปฏิเสธ เราจะบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดน้ีเป็นขอ้เทจ็จริง 
ศาสนาแต่ละศาสนาก็มีมุมมองท่ีแตกต่างกนั พระพุทธศาสนาน้ีสุดยอดมาก ศีล ๕ ปานาติปาตา 
หา้มท าลายชีวิตทุกชีวิต หา้มท าลายส่ิงมีชีวติเลย แต่ของเขานะ ถา้ฆ่าเพื่ออาหารไม่เป็นบาป มนั
แตกต่างกนัแลว้ ถา้เป็นอาหารน่ีฆ่าได ้ ไม่เป็นบาป อา้ว! มนัมีฆ่าไดก้บัฆ่าไม่ไดน้ะ ถา้เป็นพวก
เราฆ่าไม่ได ้ถา้เป็นพวกเขาฆ่าได้ๆ  ศาสนาเขาสอนกนัอยา่งนั้น แต่ของเราไม่ไดห้มด  

แมแ้ต่คนท่ีเป็นมหาโจร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัเมตตา แมแ้ต่มหาโจรนะ เรา
ยงัตอ้งแกไ้ขมหาโจรใหม้าเป็นคนดีกนั เราไม่มีการท าลายกนัทั้งส้ิน พระพุทธศาสนาไม่ท าลาย
ใครทั้งส้ิน เพียงแต่ว่าใหเ้ขาท าลายทิฏฐิความเห็นผดิของเขา ใหเ้ขาเปล่ียนแปลงความเห็นของ
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เขาใหเ้ขากลบัมาเป็นคนดี ศาสนาสอนอยา่งน้ีนะ พระพุทธศาสนาสอนอยา่งน้ี แต่ถา้ศาสนาอ่ืนๆ 
ถา้พวกเราท าอะไรไม่ไดน้ะ ถา้พวกเขาได้ๆ  ศาสนาอะไรมนัสอนกนัอยา่งนั้นก็ไม่รู้ 

ฉะนั้นบอกว่าทุกศาสนาปฏิเสธ แต่ถา้พระพุทธศาสนาอีกเร่ืองหน่ึง ถา้พระพุทธศาสนา 

“ทุกศาสนามีการเวียนวา่ยตายเกิดหรือไม่” น่ีพูดถึงเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด เร่ืองศาสนา
นะ “หากมีจริง ท าไมจ านวนมนุษยมี์มากข้ึนเร่ือยๆ” 

เออ! จ  านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ไอข้อ้น้ีก่อนบวชเราก็สงสัย อยา่วา่แต่ผูถ้ามสงสัยเลย ก่อนท่ี
เราบวชเราก็สงสัย จิตหน่ึง มหายานสอนเร่ืองจิตหน่ึงเลย จิตหน่ึงเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้
จิตหน่ึงนะ คน ๑๖ ลา้นคนมนัก็ตอ้ง ๑๖ ลา้นคนตลอดมาสิ แลว้เม่ือก่อนเราเรียนอยู ่๑๖ ลา้นคน 
ท่องจ าแม่นเลย ๑๖ ลา้น ๑๖ ลา้น ประเทศไทยมีประชากร ๑๖ ลา้นคน ตอนน้ีล่อไปเกือบ ๑๐๐ 
ลา้นแลว้ แลว้มนัมาจากไหนล่ะ มาจากไหนนะ  

ฉะนั้น การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราจะบอกว่า ผูถ้ามถา้ถามวา่คนท่ีเกิดเป็นมนุษย์
แลว้ก็ตอ้งเกิดเป็นมนุษยต์ลอดไป คนท่ีเกิดเป็นสัตวก์็ตอ้งเกิดเป็นสัตวต์ลอดไป จิตถา้เขาเกิดเป็น
อะไรก็ตอ้งเป็นแบบนั้น เราอ่านพระไตรปิฎกเราก็เจอ ในลทัธิ เราจ าภาษาบาลีไม่ได ้ ทิฏฐิน้ีเขา
บอกว่าบางลทัธินะ บอกว่าคนเราเกิดมาใหเ้สวยกามสุข สุขน่ีเสวยกาม เสพใหเ้ตม็ท่ีเลย ๕๐๐ 
ชาติก็นิพพาน คือ ๕๐๐ ชาติก็จะดบั คือไม่เกิดอีก คือว่าจิตน้ีเกิดไดแ้ค่ ๕๐๐ ชาติไง เขาบอกว่า
เกิดแลว้ก็เสวยสุขไป ๕๐๐ ชาติ แลว้ก็จะส้ินกิเลสไป บางความเช่ือก็บอกว่าถา้ใครเกิดเป็นมนุษย์
ก็จะเป็นมนุษยอ์ยา่งน้ีตลอดไป ถา้ใครเกิดเป็นสัตวก์็เป็นสัตวต์ลอดไป  

พระพุทธเจา้เรียกมาเคาะหวัทุกทีเลย พระพทุธเจา้จะเรียกมาสอน โมฆบุรุษ มนัเป็นอย่าง
นั้นไดอ้ยา่งไร มนัไม่เป็นอยา่งนั้นหรอก จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แต่มนัอยูท่ี่เวรท่ีกรรมไง 
กรรมมนัส่งเสริม กรรมตดัทอนไง ถา้ท ากรรมชัว่มนัก็เกิดชัว่ เกิดต ่าตอ้ยไปเร่ือยๆ ไง ถา้ท าความ
ดี ความดีมนัเกิดต่อไปเร่ือยๆ ไง อยูใ่นพระไตรปิฎกนะ 

ในพระไตรปิฎก เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปบิณฑบาต โตเทยยพราหมณ์
เขาเป็นพราหมณ์ เขาเป็นเศรษฐีมาก เขาหวงแหนมาก เขาตระหน่ีมาก เขาไม่เคยใส่บาตรเลย 
แลว้พอไม่เคยใส่บาตรเลย พอเขาตายไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ไปบิณฑบาตไง ทีน้ี
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คนใช ้ เขาไปบิณฑบาตขา้งบา้น คนใชม้า พอไปบิณฑบาตขา้งบา้น หมาตวัน้ี โตเทยยพราหมณ์
ไปเกิดเป็นหมา ไปเกิดเป็นสุนขัก็มาเห่าหวงใหญ่เลย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อมนัจะเป็นบุญกุศลไง ก็พูดกบัหมา “โตเทยย
พราหมณ์ เธอเป็นพราหมณ์เธอก็ตระหน่ีถ่ีเหนียว เธอเป็นสุนขัเธอก็ตระหน่ีถ่ีเหนียว” พูดใหค้น
ใชไ้ดย้นินะ 

คนใชก้็ไปบอกลูกโตเทยยพราหมณ์ เขาเป็นพราหมณ์ เป็นเศรษฐี อู๋ย! ลูกเศรษฐีเขาโกรธ
มากว่าพระพุทธเจา้ดูถูกเขานะ เขาตามไปเพราะเขาเป็นพราหมณ์ พราหมณ์กบัพุทธมนัแข่งกนั
อยู ่ เขาก็ตามไปเฝ้าพระพุทธเจา้ท่ีวดั จ  าไม่ไดช่ื้ออะไร ไปถึงบอกพระพุทธเจา้พูดอยา่งนั้นจริง
หรือ 

จริง จริง ท าไม ถา้พูดอยา่งนั้นจริงแลว้อยากพิสูจน์ไหม พระพุทธเจา้ถามเลย อยากพิสูจน์
เพราะพระพุทธเจา้จะเมตตาเขา เมตตาสุนขัตวัน้ี เมตตาโตเทยยพราหมณ์ มีเงินกุศลมหาศาลไม่
ท าบุญกุศล ตระหน่ีถ่ีเหนียวไง เก็บไว้ๆ  แลว้สุดทา้ยแลว้ตายไปก็เป็นสุนขั ดว้ยความผกูพนั 
คนเราสมยันั้นมนัไม่มีธนาคาร เขาเอาทองค าใส่ไหไปฝังๆ ไวไ้ง แลว้พอเขาตายไปเขาก็ห่วง
ทองค านั้น เขาก็มาเกิดเป็นสุนขัเฝ้าท่ีไหทองค านั้น อยูข่า้งๆ บา้นนัน่แหละ 

สุดทา้ยแลว้พระพุทธเจา้ก็บอกกบัลูกพราหมณ์ ลูกชายเขาใหก้ลบัไปหาหมาตวันั้น แลว้ก็
ไปปลอบประโลมหมาตวันั้น เรียกพ่อๆๆ เลย แลว้ก็เอาอาหารบ ารุงบ าเรออยา่งดีเลย อาหารไป
เล้ียงอยา่งดี เล้ียงสุนขัตวันั้นนะ น่ีอยูใ่นพระไตรปิฎกเป็นบาลีแลว้เขาแปลมาอยูใ่นธรรมบท ก็
ไปพ่ออยา่งนูน้ พ่ออยา่งดีเลย เรียกพ่อ พ่ออ่ิมหน าส าราญ พ่อ พระพุทธเจา้สั่งไวใ้หเ้ล้ียงใหดี้เลย 
แลว้ก็ขอ สุดทา้ยแลว้ใหข้อว่าขอสมบติั 

ทีน้ีมนัเป็นสุนขัมนัมาเฝ้าไง พอสุนขัมาเฝ้า พอบอกพ่อๆ แลว้ขอสมบติั กระดิก
หางด๊ิกๆๆ วิ่งไปเลยนะ ไปตะกุย ตะกุยท่ีฝังไวน่้ะ ลูกชายโตเทยยพราหมณ์ใหเ้ขาขุดเลย พอขุด
ไป โอโ้ฮ! ไหทองค าทั้งนั้นเลย ขุดลงไปเจอทองค าทั้งนั้นเลย 

จากมนุษยไ์ปเกิดเป็นสุนขั อยูใ่นธรรมบท อยูใ่นคมัภีร์ น่ีพูดถึงว่าถา้มนุษยเ์กิดเป็นมนุษย์
ตลอดไป ท าไมพราหมณ์ไปเกิดเป็นสุนขั ถา้เร่ืองการกระท า การกระท าอยา่งน้ีไง พระพุทธเจา้
สอนเร่ืองตระหน่ีถ่ีเหนียวน่ีไง เห็นโทษของสมบติัของเราแท้ๆ  เลย ควรจะเป็นสมบติัของเรา ฝัง
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ไวเ้อง ท าไวเ้อง แลว้ก็เกิดมาเฝ้าเองเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย ์ ของของตวัแท้ๆ  แต่ถา้มนัสละไปเป็น
บุญกุศลนะ มนัไดไ้ปสวรรคไ์ปนัน่เลย แลว้น่ีมนุษยม์าเกิดเป็นหมานะ มนุษยม์าเกิดเป็นสัตว ์

แลว้สัตวม์าเกิดเป็นเทวดา สัตวไ์ปเกิดเป็นเทวดานะ พระปัจเจกพุทธเจา้ออกบิณฑบาต 
พอบิณฑบาตข้ึนไป บา้นหน่ึงเขานิมนต์มาฉนัทุกวนัไง เขาเล้ียงหมาไว ้ เขากน็ดัไวน้ะว่า
ท าอาหารนิมนตม์าฉนัทั้งพรรษา แลว้ต่อไปน้ีจะไปนิมนต์ทุกวนัมนัมีระยะทาง แลว้มีหนา้ท่ีการ
งานมนัมาก ต่อไปน้ีท าอาหารเสร็จแลว้ก็จะใหสุ้นขัน้ีมานิมนต ์สุนขัมนัแสนรู้ 

สุนขัมนัก็ไปนิมนตทุ์กวนันะ พออาหารจะเสร็จก็บอกไป หมาไปนิมนต ์ ไปถึงพระ
ปัจเจกพุทธเจา้มนัก็วิ่งไปเลย ดีใจ ไปนิมนต ์ โฮ่งๆๆ ตามทางมานะ พระปัจเจกพุทธเจา้เก่งมาก 
ท่านพระปัจเจกพุทธเจา้ ท่านแกลง้เดินหลงทาง หมาไปทางน้ีนะ ท่านก็เดินไปทางนูน้นะ มนัไม่
ยอมนะ มนัวิ่งกลบัไปดึงคาบจีวร ไม่ใช่ๆ ทางน้ีๆ ดึงกลบัมา ท่านท า ความผกูพนั ความผกูพนั
กนั รักมาก  

ทีน้ีประเพณี พระสมยัพุทธกาลออกพรรษาแลว้ธุดงคน์ะ เขาไม่อยูป่ระจ าสถานท่ี ฉะนั้น 
พอออกพรรษาแลว้พระปัจเจกพุทธเจา้ก็ตอ้งออกธุดงคไ์ป พอธุดงคก์็ลาหมาตวันั้นน่ะ มนัรัก
มาก มนัหอนนะ มนัหอนจนขาดใจตาย พอขาดใจตาย พอตายจากนั้นไปเกิดเป็นเทวดา ไปเกิด
เป็นเทวดาท่ีเสียงไพเราะสุดๆ เลย ช่ือของท่านคือทา้วโฆสกะ เพราะเป็นเทวดาท่ีเสียงเพราะท่ีสุด
ในหมู่ของเทวดาทั้งส้ิน เพราะไดท้  าบุญกุศลอนัน้ีไวไ้ง  

ฉะนั้น เวลาพวกโยมไปพิธีกรเขาเรียกวา่โฆษกๆ นัน่คือหมา ไอพ้วกพิธีกรน่ีมาจากหมา 
เพราะว่าเราทบัศพัทม์าจากคมัภีร์ คมัภีร์วา่ทา้วโฆสกะเป็นเทวดาท่ีเสียงเพราะท่ีสุดเลย แลว้ถา้
เอง็เป็นพิธีกรเอง็ก็เป็นหมา เอง็มาจากหมา 

หมาไดเ้กิดเป็นเทวดา น่ีถา้หมาไปเกิดเป็นเทวดา ส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนั
เปล่ียนแปลงกนัอยู่อยา่งน้ี ถา้มนัเปล่ียนแปลงอยา่งน้ี เม่ือก่อน ๑๖ ลา้นคนท าไมเป็น ๖๐ ลา้นคน
ล่ะ 

มนัไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษยจ์ะเกิดเป็นมนุษยเ์ท่านั้นน่ีไง สัตว ์ แลว้พูดถึงถา้สัตวม์นัมาเกิด
เป็นมนุษยไ์ด ้ มนุษยเ์กิดเป็นสัตวไ์ด ้ สัตวม์นัเกิดเป็นเทวดาได ้ สัตวเ์ปล่ียนไปไดด้ว้ยเวรดว้ย
กรรม ถา้ดว้ยเวรดว้ยกรรม แมลง เห็นไหม ดูพระนะ พระในสมยัพุทธกาลเป็นพระแลว้ไป
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บิณฑบาตมากบัญาติพี่นอ้งของตน เขาก็ถวายฝ้ายมา พอถวายฝ้ายมา มาถึงก็แกะออกหมดมาทอ
ใหม่ ทอใหม้นัละเอียดไง แลว้ตดั โอโ้ฮ! วนันั้นพระก็ช่วยกนั เพราะสมยัก่อนมนัไม่มี
เทคโนโลย ี มนัตอ้งใชมื้อหมด พอช่วยกนัเสร็จแลว้ ตดัเสร็จแลว้ยอ้มเสร็จ โอโ้ฮ! สวยงามมาก 
ปล้ืมใจมากๆ เลย พรุ่งน้ีเชา้จะไดห่้มผา้สวยๆ ผา้ใหม่ คืนนั้นท่านทอ้งร่วงเสียชีวิต พระนะ ไป
เกิดเป็นเลน็อยูใ่นผา้นั้นน่ะ 

แลว้พอสุดทา้ยแลว้ วินยัสงฆ ์ ถา้พูดถึงบริขาร ๘ มนัหายาก สมยัโบราณมนัหายากมาก 
แลว้ถึงเวลาแลว้ถา้พระเสียชีวิต เขาตอ้งใหผู้ท่ี้อุปัฏฐาก ผูท่ี้อุปัฏฐากพระจะไดสิ้ทธิเร่ืองบริขาร 
ถา้พระองคน์ั้นไม่มีผูอุ้ปัฏฐาก ผา้นั้นจะตกเป็นของของสงฆ ์ แลว้สงฆจ์ะแจกใคร ใหส้งฆแ์จก
ใคร น่ีตามวินยั 

พระพุทธเจา้เสดจ็มาเอง ผา้น้ีหา้มแจกนะ ผา้น้ีหา้มแบ่งกนั ใหต้ากไวอ้ยา่งนั้น ใหต้ากไว้
อยา่งนั้นใหค้รบ ๗ วนั เลน็หรือไรมนัมีชีวิตแค่ ๗ วนั มนัไปเกิดเป็นเลน็อยูใ่นผา้นั้น มีความสุข
มาก ของฉนัๆ มีความสุขสุดๆ เลย เพราะของฉนัน่ะ ๗ วนัมนัก็ตาย พอตายไปเกิดบนสวรรคน์ะ  

แต่ถา้พระพุทธเจา้ไม่ไดด้ว้ยความรู้ของพระพุทธเจา้ พวกเราเป็นพระเราก็จะแจกกนัตาม
สิทธ์ิ ถา้เราแจกกนัตามสิทธ์ิ ไอเ้ลน็นั้นมนัของฉนั แลว้พระมาแยง่มนัไป มนัจะโกรธไหม แลว้
ถา้มนัโกรธข้ึนมา ดว้ยโทสะ เวลามนัตายแลว้มนัไปไหน น่ีพระพุทธเจา้ท่านเมตตาขนาดนั้นนะ 
ไม่ตอ้งการใหเ้ลน็ตวัน้ีตกนรก ตอ้งการใหเ้ลน็ตวัน้ีไปสวรรค ์ แขวนไวอ้ยา่งนั้น ๗ วนั พอเลน็
มนัตายแลว้พระพุทธเจา้บอกแจกได ้ เศษผา้ ท าไมมาติดมนั น่ีกิเลสมนัเป็นอยา่งน้ี ความติดพนั 
ทิฏฐิมนัเป็นอยา่งน้ี พอแจกแลว้ก็จบไง เพราเลน็ตวัน้ีก็เกิดแลว้  

น่ีพระไปเกิดเป็นเลน็ แลว้ทีน้ีพอพระไปเกิดเป็นเลน็ แลว้สัตวโ์ลกมนัมีเท่าไร แลว้ ๑๖ 
ลา้นคนกบั ๖๐ ลา้นมนัไดไ้หม 

ฉะนั้น เขาบอกว่า “หากมนัมีจริง จ  านวนมนุษยท่ี์มีมากข้ึนเร่ือยๆ เวียนว่ายตายเกิดมาจาก
ไหน” 

เออ! มาจากไหนล่ะ เราจะพูดอยา่งน้ีนะ พูดว่า มนุษยส์มบติันะ การเกิดเป็นมนุษยต์อ้งมี
บุญมากนะ พวกเราพวกท่ีนัง่อยูน่ี่ ความเป็นมนุษยม์นัมีค่านะ ชีวิตเราน้ีมีค่ามากๆ ใหเ้ห็นกบัค่า



พวกฉวยโอกาส ๑๕ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

ของความมีชีวิตน้ี แลว้มีชีวิตน้ีจะทุกขจ์ะยากนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึงนะ ฉะนั้น ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดก็คือ
ชีวิตของเรา 

ครูบาอาจารยท่์านบอก ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมไดก้็คือความรู้สึก คือหวัใจของเรา แลว้หวัใจ
ของเราไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เกิดเป็นสัตวน์รกอเวจีมนัเป็นหนา้เดียว มนัเป็น
ภพชาติเดียวอยา่งนั้น มนัก็ไปตามบุญกุศล ตามบาปอกุศล เกิดเป็นมนุษยม์นัมีกายกบัใจไง 
ร่างกายน้ีตอ้งการอาหาร ร่างกายน้ีตอ้งการความอบอุ่น พอร่างกายตอ้งการความอบอุ่น เราตอ้ง
แสวงหาส่ิงนั้นมาเพื่อร่างกายน้ี แสวงหาเพื่อร่างกายน้ี ร่างกายมนัเบียดเบียนเราไง คือเราตอ้ง
รับภาระ ๒ อยา่ง อยา่งหน่ึงคือร่างกายน้ีกบัจิตใจน้ีไง ถา้ร่างกายกบัจิตใจมนับีบคั้นกนั การบีบ
คั้นมนัท าใหเ้ราศึกษาศาสนาไดเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน มนัเห็นคุณค่าของศาสนาไง ทีน้ีเกิดเป็นมนุษยมี์
ค่ามาก ถา้มีค่ามาก ถา้เรามีสติมีปัญญามนัจะยอ้นกลบัมาท่ีน่ีไง 

ฉะนั้น ท่ีว่าส่ิงน้ีมนุษยท่ี์มนัมีมากข้ึนๆ มนัมาจากไหน 

ก็มาจากเวรจากกรรมไง ก็มาจากกรรม จากการกระท าไง พระพุทธศาสนาสอน สอนท่ีน่ี
ไง พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอริยสัจ สอนเร่ืองทานคือสร้างอ านาจวาสนาบารมี สอนเร่ืองศีล 
เร่ืองศีลคือความปกติของใจ สอนเร่ืองภาวนา น่ีถา้พระพุทธศาสนานะ ถา้พระพุทธศาสนาสอน
เร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองอริยสัจ ถา้เร่ืองอริยสัจ พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ี แลว้มนัก็จะไปแกก้าร
เกิด แก่ เจบ็ ตาย เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดเป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงมนัมีของ
มนัเป็นขอ้เทจ็จริง เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์เลย เป็นขอ้เทจ็จริงเลย แต่ศาสนามหาศาล 
ศาสนาน้ีมีคุณค่ามากกว่า ศาสนาสอนถึงวิวฏัฏะ คือหกัออก หกัจิตน้ีออกจากวฏัฏะ หักออกจาก
การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

น่ีถา้พูดถึง ท่ีเราพูดๆ อยูว่่าธรรมะเป็นธรรมชาติๆ ก็ขอ้เทจ็จริงเป็นธรรมชาติ แต่ท่ีเรา
บอกว่าธรรมะมนัเหนือธรรมชาติ เหนือธรรมชาติเพราะมนัวิวฏัฏะ มนัหกัออกจากวฏัฏะ มนัไม่
เป็นธรรมชาติ ถา้ธรรมชาติก็การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง ถา้ธรรมชาติ 

ใครจะท าอะไรก็แลว้แต่นะ เราท าแลว้เราปฏิเสธส่ิงท่ีเราท าไม่ได ้ ใครจะท าอะไรก็
แลว้แต่ ท าดว้ยขาดสติหรือมีสติ ท านะ บุญกุศล บาปอกุศลนัน่น่ะ นัน่แหละจะเป็นตวัขบัเคล่ือน
ใหไ้ปเกิดในสถานะใด ในสถานะใด น่ีวฏัฏะ น่ีธรรมชาติ เพราะธรรมชาติมนัก็แปรปรวนไป
ธรรมชาติไง แต่ดว้ยการกระท า ปฏิบติัธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ ถา้ธรรมชาติ
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เพราะเราเกิดจากธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติ แต่เราปฏิบติัไปพอมนัเป็นคุณธรรมแท้ๆ  มนัเหนือ
ธรรมชาติ เพราะมนัหกัออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิด มนัหกัออกจากวฏัฏะ มนัเหนือวฏัฏะ 
เพราะธรรมชาติมนัหมุนเวียนไป แต่น่ีมนัทิง้ธรรมชาติ มนัรู้เท่าธรรมชาติแลว้วางธรรมชาติไว ้
มนัเหนือธรรมชาติเพราะมนัไม่ไปกบัธรรมชาติอีกแลว้ 

เพราะธรรมชาติคือสสาร ธรรมชาติคือส่ิงท่ีมีอยูใ่ช่ไหม มนัตอ้งแปรปรวนใช่ไหม แลว้
ถา้เป็นนิพพานมนัแปรปรวนไหม นิพพานมนัเปล่ียนแปลงไหม น่ีไง มนัเหนือธรรมชาติท่ีว่าไม่
มีส่ิงใดเขา้ไปมีส่วนกบัเขาได ้ เขาเหนือหมดไง ธรรมชาติๆ มนัเหนือทุกๆ อยา่งไง ถา้เหนือทุก
อยา่ง น่ีคืออะไร ก็เร่ืองกรรม ศาสนาพุทธสอนใหเ้ช่ือกรรมนะ  

น่ีพูดถึง เราถึงบอกว่าไอพ้วกท่ีฉวยโอกาส เราสงสารนะ สงสารพระท่ีเขาซ่ือสัตยซ่ื์อตรง 
แลว้เห็นพระท่ีฉวยโอกาส แลว้เอาเร่ืองภพเร่ืองชาติมารีดนาทาเร้น มาหลอกลวงกนั ไม่อยากเอ่ย
ช่ือนะ อยา่งเช่นพุทธทาส อยา่งเช่นพระท่ีเขาไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองนรกสวรรค ์ เพราะอะไร เพราะ
ไอพ้วกดดัจริต ไอพ้วกฉวยโอกาสเอาเร่ืองน้ีมาหาผลประโยชน์กบัความเช่ือ กบัความเช่ือนรก
สวรรค ์ แลว้ก็บอกว่านรกสวรรคเ์อามาขายเอามาอะไรกนั แลว้พวกน้ีเขาก็เลยต่อตา้น แต่ความ
จริงมนัเป็นขอ้เทจ็จริง แต่ท่ีมนัจะเป็นจริงไดม้นัก็อยูท่ี่การกระท า อยูท่ี่การกระท า ผลของมนัไง 
ผลของกรรม กรรมดี ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ มนัอยูท่ี่การกระท าอนันั้น ถา้การกระท าอนันั้นเราท า
ดี ท  าดีมนัจะไปกลวัอะไรนรก ท าดี ทีน้ีคนของเรา เร่ืองของกิเลสมนัไวใ้จไม่ได ้ใจคนมนัเรรวน
ตลอดไง มนัถึงตอ้งมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาคอยดูแลรักษาไง แลว้ถา้ท าเป็นจริงๆ ไอเ้ร่ือง
ขอ้เทจ็จริงน้ีเป็นเร่ืองหน่ึงนะ 

ฉะนั้น เร่ืองศาสนา เร่ืองอริยสัจ พระพุทธศาสนา ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค แลว้ท าดีไดดี้ 
ท  าชัว่ไดช้ัว่ พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ี 

ทีน้ีจ  านวนมากน้ีมาจากไหน จ านวนมากน้ีมาจากไหน กม็าจากกรรมดีๆ ไง กรรมดีคือ
การท าดี มนุษยส์มบติั คนจะเกิดเป็นมนุษยไ์ดม้นัตอ้งมีสถานะความเกิดเป็นมนุษย ์มนุษยส์มบติั
ก็คือศีล ๕ 

คนท่ีเขาอายยุนืเพราะเขารักษาศีลมา รักษาศีล เขาไม่ท าลายชีวิตสัตวต์กล่วง เขาดูแล 
พวกน้ีอายยุนื ไอพ้วกอายสุั้นๆ คือฆ่าเขาเยอะ ฆ่าเขาเยอะ ท าลายเยอะ เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 
มีบุญกุศลเหมือนกนั แต่เกิดมาตายในทอ้ง ๕ ขวบ ๑๐ ขวบ ตาย แต่ถา้คนอายรุ้อยกว่า สองร้อย 
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น่ีไง มนุษยส์มบติัแลว้มนัก็อยูท่ี่คุณค่าของเขา อยูท่ี่การกระท าของเขา กรรมดี กรรมชัว่ กรรม
จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมน่ีจ าแนกสัตว ์แลว้ท ากรรมดีๆ มนัเป็นกรรมดีของเราไง  

ฉะนั้น บอกว่า ไอเ้ร่ืองค าถามน้ีทีแรกจะไม่ตอบนะ แต่เม่ือจะตอบ จะเคลียร์ไง จะเคลียร์
แลว้มนัเห็นคนเขาเอามาหากินกนัเยอะไอก้ารเวียนว่ายตายเกิดน่ี แลว้ยิง่ระลึกชาติได ้โอโ้ฮ! 

ระลึกชาติไดน้ะ ความระลึกชาติไดม้นัเป็นเร่ืองอภิญญา มนัไม่เก่ียวกบัอริยสัจ อริยสัจ 
ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เร่ืองมรรคเร่ืองผล ศาสนาสอนตรงน้ี แต่ไอเ้ร่ืองขอ้เทจ็จริงมนัมีของ
มนัอยูใ่ช่ไหม น่ีการระลึกไดม้นัก็ขอ้เทจ็จริง ค  าว่า “ขอ้เทจ็จริง” ทีน้ีขอ้เทจ็จริง คนท่ีเป็นจริง 
อยา่งหลวงปู่มัน่ท่านรู้ไดจ้ริง ท่านก าหนดดูหลวงตานั้นน่ะ แต่งงานกบัครอบครัวเก่า ท่านจะ
เตือนแลว้มนัมีผลกระทบ ตอนหลงัท่านไม่พูดเลย ท่านพูดออ้มๆ พูดกระทบไง หลวงปู่เจ๊ียะเล่า
ใหฟั้งทั้งนั้นน่ะ หลวงตาท่านเล่าใหฟั้ง คนท่ีเขารู้จริงเขาเก็บของเขาไว ้ เขาไม่เอามา
กระทบกระเทือน ไอพ้วกท่ีโพล่งๆ หลอกแดกทั้งนั้น ไอพ้วกดดัจริต ไอพ้วกหาแดก แต่ถา้เร่ือง
ศาสนาแลว้นะ เร่ืองขอ้เทจ็จริงนั้นยกไว ้แต่เร่ืองอริยสัจ เร่ืองความเป็นจริงเป็นความเป็นจริง 

ฉะนั้น ไอพ้วกฉวยโอกาส จริงๆ นะ บวชในพระพุทธศาสนาแลว้ก็ท  าลายศาสนาโดย
การกระท าของมนั แลว้ก็ว่าตวัเองรู้ ตวัเองเก่งนะ ทั้งๆ ท่ีตวัเองท าลายๆ ท าลายๆ ตวัเองนัน่
แหละ กรรมอนันั้นแหละ สอนเขาๆ แลว้ก็แสวงหาผลประโยชน์นัน่แหละ แลว้เด๋ียวเอง็ตายไป
มนัจะรู้เลยว่ามนัจะเกิดจริงหรือไม่จริง มนัจะเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ แลว้มนัจะรู้เลยว่ามนัไป
อยูท่ี่ไหน เพราะการกระท าของมนั เอวงั 


