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ความสุขในทางธรรม 

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

เม่ือพรอ้มเพรยีงกนัแลว้ ตัง้ใจปฏิบติัจิตภาวนา การปฏิบติั

จิตภาวนานี ้ทกุท่านทกุคนลว้นแตเ่ป็นผูท่ี้มีศรทัธา ตัง้ใจมา

ปฏิบติัเพ่ือบาํเพ็ญประโยชน ์คือความสขุใหบ้งัเกิดขึน้ในตวัของ

เราทกุๆคน การภาวนาก็เป็นสว่นหนึง่ เป็นหนทางท่ีใหเ้กิด

ความสขุ ถา้หากวา่เราปฏิบติัอบรมจิตใจใหมี้กาํลงั อปุกรณข์อง

การภาวนานัน้ก็จาํเป็นจะตอ้งมีอยู่บา้ง เราคิดแตเ่พียงภาวนา

ตอ้งการความสงบ ถา้ไม่มีกาํลงัชว่ยหนนุแลว้ เพียงแตคิ่ดใครๆ

ก็คิดไป เพียงแตอ่ยาก ใครๆก็อยากได ้แตท่ี่จะไดค้วามสงบเป็น

สมาธินัน้จะตอ้งมีอปุกรณเ์ครื่องสนบัสนนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โดยย่อๆแลว้ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เราตรวจเวลานี ้ 

ความสาํรวมกายของเรา พรอ้มหรอืยงั เม่ือพรอ้มแลว้ นั่ง

เรยีบรอ้ยแลว้ เราเขา้ใจเถิดวา่ ศีลของเราพรอ้มแลว้ ตรวจวาจา

ของเรา เวลานีเ้ราหยดุสนทนาปราศรยักนั หยดุวิตก วิจาร 

ฟุ้งซา่นไปภายนอก เรื่องภายนอกตา่งๆ เพราะวิตกวจิารนั่นเป็น
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สงัขารของวาจา ท่ีใหเ้กิดวาจาออกมาเพราะตรกึก่อนนกึก่อน

แลว้จงึพดู เพราะฉะนัน้เราไม่ไดต้รกึถึงส่ิงภายนอก แตว่า่เรา

สาํรวมในการคิด เหลืออย่างเดียวท่ีเราระลกึทาํคาํบรกิรรม 

เพ่ือใหจ้ิตตงันั่นเป็นสมาธิ  

วาจาของเราก็ถกู ไดอ้บรมแลว้ ศีลของเราก็เราระลกึไดแ้ลว้ 

สมาธิของเราคือสติระลกึตอ่เน่ืองกนัดว้ยความเพียรพยายามท่ี

เราตัง้ใจมั่น สว่นปัญญาอาศยัศรทัธาความเช่ือความเล่ือมใสท่ี

เราทัง้หลายไดต้ัง้ใจท่ีเคยสดบัตรบัฟังมาเรยีกวา่ สุตมยปัญญา 

เราไดย้นิมาดว้ยดีแลว้ จนิตมยปัญญา เราก็ไดต้รกึตรอง

พิจารณาวิจยัเลือกแลว้ ตกลงใจแลว้วา่การปฏิบติัอบรมจิต

ภาวนานี ้เราเช่ือในจิตใจ ยงับรสิทุธ์ิใจแน่วแน่วา่เป็นทางเดียว

เท่านัน้ ท่ีจะทาํใหเ้ราพน้จากทกุข ์ใหไ้ดถ้งึซึง่ความสขุท่ีแทจ้รงิ 

ในใจของเราเช่ือมั่นแนว่แน่ นีก็้เป็นสว่นปัญญาท่ีเรยีกวา่เป็น

เครื่องตดัความกงัวลใดๆ สงสยัใดๆในการปฏิบติัภาวนาออก 

เพ่ือจะไดมุ้่งมั่นในการภาวนาอย่างเดียว นีก็้เป็นสว่นปัญญาท่ี

รอบรูห้รอืรูร้อบในกองสงัขาร  
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บรรดาสงัขารทัง้หมด ความปรุงความแตง่ทัง้หมด ซึง่ความ

ปรุงแตง่มรรคไม่ได ้ความปรุงแตง่มรรคจิตภาวนาน่ีเป็นความ

ปรุงแตง่ท่ีประเสรฐิ ถึงแมจ้ะเป็นสงัขารอยู่ ยงัไม่ละเอียด แตก็่

เป็นเหตใุหส้รา้งความรูต้วั สรา้งสติ สรา้งความเพียรในจิตใจ

ภายในใหบ้งัเกิดความรูอ้นัแน่นหนาและมั่นคง สว่นไหนท่ี

เกิดขึน้ในจิตใจเวลานัน้หรอืในปัจจบุนันัน้ เราก็จะไดรู้ช้ดั สะกด

ชดั ส่ิงนีเ้ป็นสว่นท่ีทาํจิตของเราใหต้ัง้มั่น ใหล้ะความกงัวล

ภายนอก เป็นเหตใุหเ้รารู ้ไดส้มัผสัในจิตท่ีสงบและวิเวก แจง้

ประจกัษใ์นตวัของเรา เราก็ประคบัประคองพยายามภาวนา 

อาศยัความรู ้คอยเพง่เลง็จติใหมี้ความเพียรพยายามดาํเนินไป

ดว้ยดี  

ถึงแมว้า่เราทาํซํา้ๆซากๆก็ตาม เราก็ควรทาํดว้ยความพอใจ

เพราะเป็นเบือ้งตน้ เหมือนกบัเรามีเทา้สาํหรบัเดิน เม่ือเรา

ตอ้งการเดินแลว้ เราก็ใชเ้ทา้เดินทกุวนัๆ ทางเราก็เดินทกุวนัๆ 

หรอืขึน้บนัได เราก็ขึน้ทกุวนั ลงทกุวนัไม่เคยเบื่อ เพราะจาํเป็น

จะตอ้งขึน้ จาํเป็นจะตอ้งลง จาํเป็นจะตอ้งอาศยัเทา้ขึน้ ฉนัใดก็
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ดีเราทัง้หลายท่ีเราอาศยัความเพียร อาศยัสติระลกึคาํบรกิรรม

อยู่นั่น จาํเป็น เพราะเป็นการเตรยีมดาํเนินเพ่ือเขา้สูค่วามสงบ

และความละเอียด เพราะปกติเม่ือเราออกจากสมาธิแลว้ จาํเป็น

จะตอ้งใชจ้ิต ใชส้ติระลกึการระลกึงาน ระลกึส่ิงอ่ืนตา่งๆเอามา

ใช ้เวลาเอาไปใชแ้ลว้ เราตอ้งการปฏิบติัเราก็ตอ้งกลบัมาอีก 

ดาํเนินตามทางท่ีเราไป  

เหมือนกบัเราเลิกจากงานแลว้ จาํเป็นจะกลบัเขา้บา้น เม่ือ

เขา้บา้นก็จาํเป็นจะออกไปทาํงาน ก็จะอยู่แตใ่นบา้นตลอดไปก็

ไม่ปลอดภยัเพราะความหิวโหยผลประโยชนท่ี์จะเกิดขึน้ 

ทะนบุาํรุงมีอยู่ หรอืเราจะทาํแตง่าน ทิง้บา้นทิง้ช่อง ยุ่ง มนัก็ไม่

ปลอดภยั เพราะรา่งกายนีจ้ะตอ้งอาศยัพกัผ่อน อาศยัความสงบ 

เม่ือเป็นเชน่นีถ้ึงเวลาทาํงานเราก็ทาํ เวลากลบับา้นพกัผ่อนเราก็

พกัผ่อน การปฏิบติัจิตภาวนาก็เชน่เดียวกนั เม่ือเวลาเราใชส้ติ 

ใชจ้ิตน่ีระลกึการงานส่ิงแวดลอ้มภายนอก ภาระจาํเป็นจะตอ้ง

ทาํ เราก็เอามาใช ้เม่ือเวลาเราเลิกใชแ้ลว้ เราก็เตรยีมเพ่ือความ
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สงบ เราก็จาํเป็นจะตอ้งสาํรวมมีสติ มีความระลกึทาํคาํบรกิรรม

ภาวนาอยู่ตลอด  

แตถ่า้หากวา่เราชาํนาญ ทาํไปๆคลอ่งแคลว่แลว้ ก็ไมเ่ป็น

อปุสรรค ไม่เป็นส่ิงท่ีนา่ราํคาญ เลยกลบัไปเป็นส่ิงท่ีผลดีแก่การ

ปฏิบติัใหย้ิ่งๆขึน้ไป เพราะเหตใุด เพราะกาํลงัศรทัธาเล่ือมใส ถา้

เราไดป้ฏิบติัเห็นความสงบเห็นความสขุบงัเกิดขึน้เสมอๆ เราก็

เป็นเครื่องตดัสินใจไดว้า่ ไมมี่ทางอ่ืนอีกแลว้ ท่ีมีความสขุอนั

ละเอียดปราณีต ความสขุอย่างยิ่งคือความสงบ เพราะฉะนัน้เรา

จะปลอ่ยจิตใหค้ลกุเคลา้อยูแ่ตภ่ายนอกโดยสว่นเดียวนัน้ ไม่

ควรแก่เรา ช่ือวา่ชีวิตของเราไม่มีประโยชนเ์ลย สว่นชีวิตท่ีได้

อบรมจิตใจ ซกัฟอกใหไ้ดค้วามสงบ ประจาํอยู่ทกุวนัๆทกุเวลา

นัน้ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน ์เราตอ้งการจดุนี ้เราบาํรุงอตัภาพ

รา่งกาย พอมีชีวิตอยู่ได ้ก็เพ่ือเอาความสขุในทางอบรมจิตใจ

ของเราใหส้งบน่ีเอง เป็นแก่นของชีวิต  

สว่นความสขุท่ีไดจ้ากรา่งกายท่ีโรคไม่กาํเรบินัน้ มนัมี

ชั่วคราว เราไม่ควรหวงัอะไรมากนัน้ ความสขุอนัเกิดขึน้จากวตัถ ุ
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ท่ีเรยีกวา่อามสิ คือไดปั้จจยั ๔ มาบาํรุงรา่งกายนีอ้ยู่ได ้เรา

ทัง้หลายก็ไดต้รวจตรองพินิจพิจารณาแลว้ ความสขุของรา่งกาย

น่ีเป็นของนิดหน่อยชั่วคราวเท่านัน้ แทท่ี้จรงิถา้เราดใูหล้ะเอียด

ลกึซึง้ เอามาเปรยีบเทียบกบัความสงบแลว้ ปรากฏวา่รา่งกายนี้

ไม่มีความสขุเลย เพียงแตว่า่ทกุขม์นักาํเรบิ เราก็มาแกไ้ขใหม้นั

นอ้ยลง ใหส้งบไปชั่วคราว ชั่วระยะเท่านัน้ ไม่ใช่วา่มนัไม่มีทกุข ์

สว่นทกุขน์ั่นคอยเผาอยู่ในตวัของเราตลอดเวลาเพราะมนัทรุด

โทรมตลอดเวลา มนักระทบกระเทือนกบัส่ิงภายนอก กบัเย็น

รอ้นออ่นแข็ง เก่ียวแก่โรคภยัไขเ้จ็บวิปรติแปรปรวนอยู่

ตลอดเวลา เด๋ียวปวดนั่น เด๋ียวปวดน่ี เด๋ียวเจ็บตรงนัน้ ตรงนี ้ 

ถา้เราตรวจดใูหดี้แลว้ พระพทุธเจา้จงึวา่ ขนัธ ์๕ น่ีเป็น

ภาระอนัหนกั เป็นทกุขจ์รงิๆ ทกุขเ์พราะเกิด ทกุขเ์พราะแก ่ทกุข์

เพราะเจบ็ ทกุขเ์พราะตาย เวลาเกิดก็ทกุขแ์สนทกุข ์ทัง้ผูใ้ห้

กาํเนิด ทัง้ตวัเองท่ีเขา้ไปเกิด แตอ่าศยัท่ีมนัผ่านมาแลว้ โมหะ

ความหลงมาเห็นส่ิงอ่ืนท่ีนา่ช่ืนใจ น่าปรารถนาอยู่ในโลก ท่ีตา

เห็น หไูดย้นิ ก็เลยมวัเมา เพลิดเพลินอยูท่ี่นั่น ก็เลยมาไดเ้ปล่ียน
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อารมณใ์หม่ๆระบายถา่ยเทไป เราก็ลืมทกุขท่ี์มนัผ่านไปๆ ถึงมี

ทกุขใ์หม่ตามมาเกิดขึน้ แตเ่ราก็ไปใชชี้วิตมวัเมา หลง

เพลิดเพลินอยูต่รงนัน้ ผลสดุทา้ย มนัก็ทกุขท่ี์อะไรช่วยไม่ได ้ก็

เม่ืออยู่ไปๆ ก็รา่งกายครํ่าครา่ทรุดโทรม ตาเคยผ่องใสก็มืดมวัไป 

หเูคยไดย้ินก็หนกัไป กาํลงัวงัชาเคยคลอ่งแคลว่ก็หายไป ยิ่งจะ

มากไปเท่าไหร ่ก็พยงุตวัเองไม่ได ้กลบัเป็นเด็กอีกเสียแลว้ ตอ้ง

ใหเ้คา้ปอ้นขา้ว ตอ้งใหเ้คา้ยกขึน้ ชว่ยตวัเองไม่ได ้น่ี กลบัทกุข์

ขึน้มา  

เม่ือทกุขเ์หลา่นีเ้กิดขึน้ เราระลกึถงึความสขุดว้ยอามิสขา้ว

ของเงินทองท่ีเราเคยมี หรอืยศถาบรรดาศกัดิ ์หรอืความยกย่อง

สรรเสรญิ ลาภยศตา่งๆท่ีบรรดาลมี ท่ีใหเ้กิดความสขุแตอ่ดีตนั่น 

กลบัมาช่วยอะไรไม่ไดเ้ลย ช่วยอะไรเราไม่ได ้มีแตท่กุขล์ว้นๆ ส่ิง

ท่ีช่วยเราไดมี้อย่างเดียวเท่านัน้ คือการอบรมจิต เขา้สมาธิ ให้

จิตมีสติดี ระลกึดว้ยดี สาํรวมดี มีปัญญาเป็นเครื่องตดักระแส

อปุสรรคจากกิเลสท่ีมนัขดัขวางไดข้าด เขา้ถึงความสงบ  
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แมเ้วทนาท่ีเกิดขึน้จากขนัธ ์๕ ดว้ยอาศยัอย่างใดอยา่งหนึ่ง 

ถา้กาํลงัจิตพอ สามารถจะตดัอนันัน้เขา้สูค่วามสงบอย่างแน่ว

แน่ ทกุขด์บัไปอย่างแน่นอน เราทัง้หลาย ถา้ไมไ่ดฝึ้กสมาธิแลว้ 

ถึงเวลานัน้เราจะอยู่ไดอ้ย่างไร มีแตท่กุขค์รอบงาํ มีแตเ่ศรา้

หมองในจิตในใจ เราจะไดท่ี้พึ่งตรงไหน น่ีแหละท่ีท่านใหเ้ราสวด

อยู่เสมอวา่ ท่ีพึ่งของเราอยา่งอ่ืนไม่มี มีพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งอนัประเสรฐิ จดุเนีย้เราจะเหน็ท่ีพึ่งของเราไม่มี 

อะไรช่วยไม่ไดซ้กัอย่าง เราคนเดียว ลกูหลานก็ช่วยไม่ได ้สามี

ภรรยาก็ช่วยไม่ได ้ครูบาอาจารยก็์ตามไปช่วยไม่ได ้มีแตก่าร

ปฏิบติัท่ีเราสั่งสมอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา ศรทัธา ความเพียร

อนันีเ้อง ท่ีเราสามารถทาํจิตของเราใหเ้ขม้แข็ง ตดักระแสอนันัน้ 

เขา้สูค่วามสงบไดอ้ย่างแนน่อน มีความสขุ ไม่ตอ้งใครมาช่วย  

เพราะฉะนัน้เราทัง้หลายตอ้งฝึกแตเ่ด๋ียวนี ้ถึงเวลานัน้ฝึก

ไม่ได ้ก็เหมือนกบันกัรบท่ีจะมีชยัในสมรภมูิ ถึงเวลาจะรบ เราจงึ

ไปจบัอาวธุ ไม่มีทางจะไปสูเ้ขาได ้เคา้ตอ้งเตรยีมไว ้ซอ้มไวอ้ยู่

ตลอดเวลา เราก็ตอ้งเตรยีมไว ้ซอ้มไวอ้ยู่ตลอดเวลา นกัมวยท่ี
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จะชิงชยัชนะไดก็้เช่นเดียวกนั ไม่ใช่วา่นั่งๆนอนๆ ลงไปแลว้ก็ตี

มวย ไดช้นะเป็นแชมป์โลก เป็นไปไม่ได ้ตอ้งอดทน ตอ้งเพียร 

ตอ้งพยายาม ตอ้งฝึก ตอ้งซอ้ม จงึสามารถไดช้ยัชนะไดร้างวลั

ได ้ฉนัใด การภาวนาเพ่ือเอาชนะทกุขท่ี์อยู่แวดลอ้มสะกดรอย

เราอยูต่ลอดเวลา เราจะตอ้งเตรยีมพรอ้ม จะตอ้งระมดัระวงั 

แลว้จะตอ้งรกัษาอยู่ตลอดเวลา เผลอไม่ได ้แมจ้ะไปท่ีไหนก็ตาม 

ใหมี้สติกาํกบัระลกึรูอ้นันัน้ อนัไหนเป็นฝ่ายไหน เพราะกิเลส

ทัง้หลายบางพวกเป็นจารบรุุษปลอมมาหลอก ใหเ้ราหลง มา

ลอ่ลวงใหเ้รา ถา้เราไม่ดใูหช้ดัๆ เราก็เสียทา่ใหม้นั นกึวา่ดี นกึวา่

มีความสขุ นกึวา่…เหมือนกบัคนท่ีปลอมแปลงตวั เอาคนไป

ขายคนน่ีแหละ ทาํทา่เป็นมติร ทาํท่าจะใหค้วามสขุความเจรญิ

สะดวกสบายทกุอยา่ง ช่วยเหลือทกุอย่าง พอไดไ้ปอยู่ในอาํนาจ

ของเขาแลว้นะ เสียท่าแลว้ หมดหนทาง เสียเปรยีบ 

 เราทัง้หลายมีองคส์มเด็จสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระบรม

ครูสอนใหเ้รามีสติมีปัญญา อย่าใหเ้สียเปรยีบแก่พญามาร อย่า

ใหม้าร ถกูหลอกลวงใหเ้ราหลงอยู่ตลอดไป เราควรใช้
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สติปัญญาท่ีเราไดศ้กึษามาดีแลว้ ใหเ้ป็นตวัของตวัเอง ใหมี้

ความเด็ดเด่ียวเด็ดขาดในการส่ิงท่ีคาดวา่อนันีห้ลอกลวงเรา 

เรยีกวา่รูเ้ทา่สงัขาร คือปัญญาอนันีเ้อง ก็สงัขารท่ี…ฝ่ายท่ีมนัมา

ในรูปแบบหลายอยา่ง ท่ีทาํใหเ้ราหลง มีผูพ้ลาดทา่เสียทีมากตอ่

มาก คนท่ีจะหลดุพน้เน่ียมีจาํนวนนอ้ยเพราะรูไ้ม่เทา่ส่ิงเหลา่นี ้

เอง เพราะเหตนุัน้เราทัง้หลายพยายาม ตัง้จิตภาวนาสงัเกต 

ถึงแมว้า่จะมีอบุายเลห่เ์หล่ียมมาหลอกขนาดไหนก็ตาม แตม่นัก็

ไม่เป็นส่ิงท่ีเหนือวิสยั ถา้เรามีสติดี มีความเพียรดี มีความระลกึ

ดี ปฏิบติัดว้ยความเคารพ ตัง้ใจศกึษา สาํเหนียกดว้ยเหตดุว้ย

ผล หลกัแห่งความจรงิแลว้เราก็จะเอาชนะได ้ไม่สงสยั เราจะได้

ถึงซึง่ความสงบ ถึงความผ่องใส ถงึความสะอาดบรสิทุธ์ิ  

เพราะฉะนัน้เราทัง้หลายควรพยายามสงัวร สตสัิงวร ญาณ

สังวร แมแ้ตส่ติหรอืการระลกึก็ตอ้งสาํรวม แมแ้ตค่วามรูก็้ให้

สาํรวมเพ่ือใหพ้อดี เป็นมัชฌิมาปฏปิทา นอกจากนีส้าํรวมตา 

สาํรวมห ูสาํรวมจมกู สาํรวมลิน้ สาํรวมกาย สาํรวมใจแลว้ ยงัมี

สติสงัวร ยงัมีญาณสงัวร เพ่ืออะไร ก็เพ่ือใหอ้ยู่ในจดุท่ีเรา
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ตอ้งการคือสมาธิ ใหม้นัแน่วแน่ ไม่ใหเ้ผลอ ไม่ใหเ้ถลไถลไปทาง

อ่ืน ใหม้นัแน่วแน ่ 

ถา้เราทาํอยู่ไดนิ้จ ติดตอ่เน่ืองกนัไปสกัพกัหนึ่ง เป็นศตัรู

เครื่องเผากิเลส กิเลสทัง้หลายมนัไม่ชอบใหเ้รามีสติ ชอบทาํลาย

สติ ชอบทาํลายความเพียรเรา พอเราไปทาํนิดหน่อยแลว้ มนัก็

เสนอเขา้มา กลวัอย่างนัน้ กลวัอย่างนี ้ถา้เสนอทางกลวั เราก็ไม่

กลวั ทาํไปดว้ยความกลา้หาญ มนัเสนอทางออ่น ทางใหส้งบ ให้

เบา แลว้ก็ใหห้ลบั ใหขี้เ้กียจลงไป น่ีมนัเลห่เ์หล่ียมของมนั มนัมี

หลายอย่าง เรือ่งมารกิเลสเรยีกวา่นิวรณ ์ถา้ไม่มนัฟุง้ซา่น มนัก็

ใหง้่วงเหงาหาวนอน มนัมีอยูส่องอยา่ง เพราะฉะนัน้เราตอ้งสาย

กลาง ระลกึสติอยู่ใหเ้สมอ ดาํรงไว ้รูเ้ท่ามายาของมาร เรยีกวา่

รูเ้ท่าสงัขารท่ีมนัหลอก มนัหลอกใหฟุ้้งซา่นก็สงัขาร มนัหลอกให้

ขีเ้กียจขีค้รา้น อยากหลบัอยากนอน นั่นมนัก็สงัขาร เราไม่เอา 

รูเ้ท่าทัง้สองอย่าง ไม่เอา  

เราเอาภาวนาพทุโธของเรา เอาสติความระลกึ เอาความ

รูต้วั ทาํใจใหส้บาย เฉยไปๆ ผลท่ีสดุมารก็ดี นิวรณท่ี์วา่นีก็้ดี มนั
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มีอายชุั่วระยะหนึง่เทา่นัน้ มนัหมดกาํลงั เหมือนกบัลกูปืนท่ียิง

ไป แลว้มนัก็พุง่ไปขณะหนึง่ ถา้หากวา่มนัหมดกาํลงัมนัก็ตกไป

เอง มนัจะตัง้อยู่ตลอดไปไม่ได ้สงัขารทัง้หลายมนัก็ไม่เท่ียง 

เพราะฉะนัน้เราสนบัสนนุกาํลงัสงัขารในสว่นท่ีเป็นมรรคเป็นผล 

ทางกศุลในทางนีใ้หมี้กาํลงัเหนือกวา่ ถงึจะเป็นสงัขารก็สงัขาร

ในสว่นท่ีเป็นทางออกจากทกุข ์เราเอาสงัขารนีแ้ตส่ว่นท่ีมี

ประโยชน ์ใหมี้ตอ่อายไุขและกาํลงัใจในทางนีเ้หนือกวา่ เราจะ

ไดช้ยัชนะ มนัก็พา่ยแพ ้เราไดถ้ึงความสงบและความสขุแน่วแน่

เท่ียงตรง  

ถึงคราวนัน้เราอศัจรรย ์เม่ือเราไดช้นะแลว้ มีรางวลัภายใน 

ไม่ตอ้งใครให ้เกิดขึน้เฉพาะในใจของเราเอง ไดร้บัรางวลัท่ีนา่

ภาคภมูิใจเกิดขึน้ ใครๆถา้ไมแ่ข็งแรงพอ ไมมี่ ไปไม่ถึง ไม่ได้

เพราะอยา่งอ่ืน ไดเ้พราะความพยายามโดยจาํกดัท่ีจรงิ 

เพราะฉะนัน้เม่ือไดย้ินไดฟั้งแลว้ พากนัจาํไวใ้หดี้ ส่ิงใดบรรยาย

มาสมควรแก่เวลา หยดุแตเ่พียงเทา่นีก้่อน 
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ท่ีมา: https://youtu.be/pKZXOR76x2I 

https://youtu.be/pKZXOR76x2I

