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มรรค ๘ 

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก 

บดันี ้จกัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบติัอบรมจิต 

ในเบือ้งตน้ก็ขอใหท้กุๆ ทา่นตัง้ใจนอบนอ้มนมสัการ พระผูมี้

พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ตัง้ใจสาํรวมกาย

วาจาใจใหเ้ป็นศีล ทาํสมาธิในการฟัง เพ่ือใหไ้ดปั้ญญาในธรรม 

ไดแ้สดงโพธปัิกขิยธรรม ธรรมะท่ีเป็นไปในฝ่ายแห่งความ

ตรสัรู ้ซึง่พระพทุธเจา้ทรงรวบรวมธรรมะหลายหมวด เขา้มาอยู่

ในโพธิปักขิยธรรมนี ้คือประกอบดว้ยสติปัฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน 

๔ อิทธิบาท ๔ อินทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ และมรรคมีองค ์

๘ เป็นธรรมะถงึ ๗ หมวด รวมเป็น ๓๗ ขอ้ 

จงึควรทาํความเขา้ใจวา่ธรรมะ ๗ หมวด ๓๗ ขอ้นี ้

พระพทุธเจา้ไดต้รสัสอนไวโ้ดยเอกเทศมาแลว้ตัง้แตใ่นเบือ้งตน้ 

มรรคมีองค ์๘ ก็ไดต้รสัแสดงไวต้ัง้แตใ่นปฐมเทศนา คือเทศน์

ครัง้แรก อนัเรยีกวา่ มัชฌิมาปฏปิทา ขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นหนทาง
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กลาง ตอ่มาจึง่ไดท้รงแสดงธรรมะหมวดอ่ืนๆ โดยเอกเทศ เช่น

สติปัฏฐาน ๔ อิทธิบาท ๔ เป็นตน้ 

และแมท้รงแสดงไวโ้ดยเอกเทศ แตใ่นการปฏิบติันัน้ก็ปฏิบติั

ไดต้ัง้แตเ่บือ้งตน้ และรวมเขา้ในทางอนัเดียวกนั ซึง่นาํไปสูค่วาม

สิน้กิเลสและกองทกุขด์ว้ยกนั และเม่ือทรงแสดงไวโ้ดยเอกเทศ

แตล่ะคราวๆ คราวหนึ่งก็หมวดหนึ่งๆ ในตอนหลงัก็ไดท้รง

ประมวลธรรมะ ๗ หมวด ๓๗ ขอ้นีเ้ขา้มาเป็นโพธิปักขิยธรรม 

คือเป็นธรรมะท่ีเป็นไปในฝักฝ่ายแหง่ความตรสัรูด้งักลา่ว 

และก็สามารถกลา่วไดว้า่ในทางปฏิบติันัน้ จบัปฏิบติัแตส่ติ

ปัฏฐาน และก็มาสัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย ์พละ ใน

ฐานะท่ีทัง้ ๔ หมวดนีเ้ป็นอปุการะธรรมในการปฏิบติัสติปัฏฐาน

ใหส้มบรูณ ์สติปัฏฐานจงึเล่ือนขึน้เป็นโพชฌงค ์และโพชฌงค์

จงึเล่ือนขึน้เป็นมรรคมีองค ์๘ หรอืจะทาํความเขา้ใจวา่ทัง้ ๗ 

หมวดนีจ้ะยกหมวดไหนขึน้มาปฏิบติัก็ได ้และทัง้หมดนีก็้จะ

เน่ืองถึงกนัทัง้หมด เน่ืองอยู่ รวมกนัอยู่เป็นอนัเดียวกนั เป็น
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ธรรมะสามคัคีความพรอ้มเพรยีงกนัของธรรมะ นาํไปสูค่วามสิน้

กิเลสและกองทกุขไ์ดเ้ช่นเดียวกนัหมด 

และเม่ือไดแ้สดงมาโดยลาํดบั โดยนยัยะท่ีวา่ตัง้สติปัฏฐาน

ทัง้ ๔ เป็นหลกัปฏิบติั และในการปฏิบติัสติปัฏฐานทัง้ ๔ นี ้ก็

ตอ้งอาศยัอบรมใหมี้สมัมปัปธานเพียรชอบ ใหมี้อิทธิบาท ใหมี้

อินทรยี ์ใหมี้พละ สติปัฏฐานนีจ้งึจะเล่ือนขึน้เป็นโพชฌงค ์ท่ีเป็น

องคข์องความตรสัรู ้และเม่ือปฏิบติัในโพชฌงคไ์ปจนถึงขอ้

อเุบกขา คืออเุบกขาโพชฌงค ์หรอือเุบกขาสมัโพชฌงค ์ก็นาํให้

ไดป้ฏิบติัเขา้ในมรรคมีองค ์๘ และการปฏิบติัเขา้ในมรรคมีองค ์

๘ นี ้พระพทุธเจา้ไดต้รสัเรยีงลาํดบัไวท้ัง้ ๘ ขอ้นี ้โดยตอ่เน่ืองกนั

ไป ดั่งท่ีไดต้รสัไวใ้นพระสตูรหนึ่งซึง่แปลความวา่ 

ท่านพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระพทุธเจา้วา่ ความเป็นผูมี้

กลัยาณมิตร ความเป็นผูค้ลอ้ยตามกลัยาณมิตร เป็น

พรหมจรรยไ์ดก้ึ่งหนึง่ คือเป็นความประพฤติประเสรฐิในพทุธ

ศาสนา ไดค้รึง่หนึง่ของทัง้หมด 
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พระพทุธเจา้ก็ไดต้รสัแก่พระอานนทว์า่ อยา่ไดก้ลา่วอยา่ง

นัน้ ความเป็นผูมี้กลัยาณมติร ความเป็นผูค้ลอ้ยตาม

กลัยาณมิตร จกัทาํใหอ้บรมมรรคมีองค ์๘ ใหบ้งัเกิดขึน้ คือ

อบรมสัมมาทฏิฐิความเหน็ชอบ สัมมาสังกัปปะความดาํรชิอบ 

สัมมาวาจาเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะการงานชอบ 

สัมมาอาชีวะเลีย้งชีวิตชอบ สัมมาวายามะเพียรชอบ 

สัมมาสตริะลกึชอบ สัมมาสมาธิตัง้ใจชอบ ฉะนัน้ ความเป็นผู้

มีกลัยาณมิตร หรอืมิตรท่ีดีงาม ความเป็นผูค้ลอ้ยตาม

กลัยาณมิตร จงึเป็นพรหมจรรยท์ัง้หมด เป็นพรหมจรรยท์ัง้สิน้ 

และก็ไดต้รสัไวอี้กวา่ สตัวท์ัง้หลายท่ีมีชาตคืิอความเกิดเป็น

ธรรมดา มีชราความแก ่มรณะความตายเป็นธรรมดา มีโสกะ 

ความแหง้ใจ ปริเทวะ ความครํ่าครวญใจ ทุกขะ ความไม่

สบายกาย โทมนัสสะ ความไม่สบายใจ อุปายาส ความคบั

แคน้ใจ เป็นธรรมดา คือมีทกุขเ์หลา่นีเ้ป็นธรรมดา อาศยัเรา คือ

อาศยัพระพทุธเจา้ผูพ้ระตถาคตเป็นกลัยาณมิตร ก็จะพน้จาก

ชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ มรณะ ความตาย พน้จากโสกะ 
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ความโศกความแหง้ใจ ปรเิทวะ ความรญัจวนครํ่าครวญใจ 

ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคบัแคน้ใจได ้คือจะ

พน้ทกุขไ์ดด้ั่งนี ้เม่ืออาศยัพระองคเ์ป็นกลัยาณมิตรดั่งนี ้ก็จะ

ปฏิบติัในมรรคมีองค ์๘ พน้ทกุขไ์ด ้

ฉะนัน้จงึตรสัวา่ความเป็นผูมี้กลัยาณมิตร มิตรท่ีดีงามคือ

พระพทุธเจา้ และเป็นผูค้ลอ้ยตามกลัยาณมิตรคือพระพทุธเจา้ 

คือปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของพระองค ์จงึช่ือวา่เป็นพรหมจรรย์

ทัง้หมด และอีกคราวหนึง่ทา่นพระสารบีตุรไดก้ราบทลู

พระพทุธเจา้วา่ ความเป็นผูมี้กลัยาณมิตร ความคลอ้ยตามผู้

เป็นกลัยาณมติร เป็นพรหมจรรยท์ัง้หมด พระพทุธเจา้ได้

ประทานสาธกุารรบัรองในคาํกราบทลูของท่านพระสารบีตุรนัน้ 

และก็ไดต้รสัไวเ้ป็นขอ้หลกัวา่ อวิชชาคือไม่รูใ้นสจัจะท่ีเป็น

ความจรงิเป็นหวัหนา้ เพ่ือความบงัเกิดขึน้พรอ้มสรรพแห่งอกศุล

ธรรมทัง้หลาย ใหบ้งัเกิด อหริิความไม่ละอายใจ อโนตตัปปะ 

ความไม่เกรงกลวัตอ่บาปอกศุลธรรมทัง้หลาย มิจฉาทฏิฐิ คือ

ความเห็นผิดยอ่มมีพรอ้มแกผู่ท่ี้มีอวิชชา มจิฉาสังกปัปะ คือ
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ความดาํรผิิดยอ่มมีแก่ผูท่ี้มีมจิฉาทิฏฐิคือความเหน็ผิด มิจฉา

วาจา เจรจาผิดย่อมมีแก่ผูท่ี้มีมิจฉาสงักปัปะดาํรผิิด มิจฉากัม

มันตะ การงานผิดย่อมมีแกผู่ท่ี้มีมิจฉาวาจา วาจาผิด มิจฉา

อาชีวะ เลีย้งชีวิตผิดย่อมมีแก่ผูท่ี้มีมิจฉากมัมนัตะการงานผิด 

มิจฉาวายามะ เพียรผิดย่อมมีแก่ผูท่ี้มีมิจฉาอาชีวะเลีย้งชีวิตผิด 

มิจฉาสต ิระลกึผิดย่อมมีแก่ผูท่ี้มีมจิฉาวายามะเพียรผิด มิจฉา

สมาธ ิตัง้ใจผิดย่อมมีแก่ผูท่ี้มีมิจฉาสติระลกึผิด ดั่งนี ้

และก็ไดต้รสัในทางตรงกนัขา้มวา่ วิชชาคือความรูถ้กูตอ้ง

ในสจัจะท่ีเป็นความจรงิ เป็นหวัหนา้เพ่ือความบงัเกิดขึน้พรอ้ม

พรั่งแหง่กศุลธรรมทัง้หลาย กบัทัง้ หริิความละอายแก่ใจ 

โอตตัปปะ ความเกรงตอ่บาปอกศุลธรรมทัง้หลาย สมัมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบย่อมมีแก่ผูท่ี้มีวิชชา สมัมาสงักปัปะ ดาํรชิอบย่อม

มีแก่ผูท่ี้มีสมัมาทิฏฐิความเหน็ชอบ สมัมาวาจา เจรจาชอบย่อม

มีแก่ผูท่ี้มีสมัมาสงักปัปะดาํรชิอบ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ

ย่อมมีแก่ผูท่ี้มีสมัมาวาจาเจรจาชอบ สมัมาอาชีวะ เลีย้งชีวิต

ชอบย่อมมีแกผู่ท่ี้มีสมัมากมัมนัตะการงานชอบ สมัมาวายามะ 
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เพียรชอบย่อมมีแก่ผูท่ี้มีสมัมาอาชีวะเลีย้งชีวิตชอบ สมัมาสติ 

ระลกึชอบย่อมมีแก่ผูท่ี้มีสมัมาวายามะเพียรชอบ สมัมาสมาธิ 

ตัง้ใจชอบย่อมมีแก่ผูท่ี้มีสมัมาสติระลกึชอบ ดั่งนี ้เป็นอนัไดท้รง

แสดงมรรคมีองค ์๘ นีโ้ยงกนัไป เป็นมรรคสมังคี คือความ

พรอ้มเพรยีงของมรรค 

ฉะนัน้ จดุอนัสาํคญัท่ีสดุจงึอยู่ท่ี อวิชชากบั วิชชา อวิชชา

คือความไม่รูส้จัจะท่ีเป็นตวัความจรงิ วชิชาคือความรูส้จัจะท่ี

เป็นตวัความจรงิ เม่ือมีอวิชชาซึง่เป็นตวัความไม่รูใ้นสจัจะท่ีเป็น

ความจรงิ ก็นาํใหบ้งัเกิดมิจฉามรรค คือทางปฏิบติัท่ีผิดไปทกุขอ้ 

เม่ือมีวิชชาคือความรูใ้นสจัจะท่ีเป็นตวัความจรงิ ย่อมนาํใหเ้กิด

สมัมามรรค คือทางปฏิบติัท่ีชอบ คือมรรคมีองค ์๘ ไปทกุขอ้ ดั่ง

นี ้

เพราะฉะนัน้ การปฏิบติัธรรมะในพระพทุธศาสนานัน้ จงึ

กลา่วสรุปไดว้า่เป็นการปฏิบติัเพ่ือรู ้คือรูจ้กัสจัจะท่ีเป็นความ

จรงิ ไม่ใช่ปฏิบติัเพ่ือไม่รูส้จัจะท่ีเป็นตวัความจรงิ และความรูใ้น
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สจัจะท่ีเป็นความจรงินี ้ก็เรยีกวา่วิชชานัน้เอง เม่ือยงัไม่รูอ้ยู่ก็

เป็นอวิชชา 

และสามญัชนทั่วไปนัน้ตา่งก็มีอวิชชา คือความไม่รูใ้นสจัจะ

ท่ีเป็นความจรงินี ้นอนจมหมกัหมมอยู่ในจิตสนัดาน 

เพราะฉะนัน้ ความรูท่ี้แสดงออกมา ความรูท่ี้บงัเกิดขึน้ทาง

อายตนะมีตาหเูป็นตน้ ความรูท่ี้บงัเกิดขึน้อนัเป็นธรรมชาติของ

จิตซึง่เป็นธาตรูุ ้จงึเป็นความรูห้ลง เป็นความรูผิ้ด เพราะฉะนัน้ 

เม่ือไดม้าสดบัฟังธรรมะท่ีเป็นคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ และ

ไดใ้ชปั้ญญาท่ีมีอยู่อนัเป็นธรรมชาติของจิตของมนษุยพ์ิจารณา 

ย่อมจะทาํใหไ้ดปั้ญญา คือความรูท่ี้เป็นความรูถ้กูตอ้ง เป็น

วิชชาคือความรูท่ี้เป็นความรูจ้รงิขึน้โดยลาํดบั 

และในการปฏิบติันีก็้กลา่วไดว้า่ผูป้ฏิบติัทกุทา่นทกุคน ตา่ง

ก็ไดมี้การปฏิบติัในศีล ปฏิบติัในสมาธิ ปฏิบติัในปัญญา มาตาม

แนวท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่งสอน ตัง้แตใ่นเบือ้งตน้ และก็กลา่วได้

วา่ตอ้งมีตวัวิชชาหรอืปัญญา อนัมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของ

มนษุย ์ซึง่มีจติอนัเป็นธาตรูุท่ี้ไดอ้บรมมาแลว้ เพราะฉะนัน้จงึได้
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เรยีกวา่กศุลท่ีแปลวา่กิจของคนฉลาด ไดแ้ก่สามารถมีความรู้

เปรยีบเทียบขาวดาํ ประณีตหรอืเลว มีโทษไม่มีโทษ ดีไม่ดี ขึน้

โดยลาํดบั อนัเป็นสจัจะท่ีเป็นความจรงิอยา่งหนึง่ๆ 

พระพทุธเจา้เองไดท้รงอบรมพระบารมีมาก่อนแตต่รสัรู ้ทรง

เป็นบคุคลพิเศษท่ีเรยีกวา่โพธิสตัว ์คือเป็นสตัวท่ี์จะตรสัรู ้ซึง่เป็น

ผูท่ี้ยงัขอ้งอยู่ เพราะสัตตะแปลวา่ผูข้อ้งผูติ้ด แตข่อ้งติดอยู่ใน

ความรูเ้พ่ือท่ีจะรูย้ิ่งๆ ขึน้ไป ไดท้รงบาํเพ็ญพระบารมีมาสิน้เวลา

เป็นอนัมาก แมใ้นพระชาติท่ีเป็นสิทธตัถะราชกมุาร ได้

ทอดพระเนตรเห็นเทวทตูทัง้ ๔ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ

สมณะ จงึไดท้รงสละทางโลกทกุอย่างออกทรงผนวช ในระยะ

เหลา่นีก็้กลา่วไดว้า่ ไดท้รงปฏิบติัพระองคอ์ยู่ในศีล คือความ

ประพฤติทางกายวาจาใจ เวน้จากการก่อภยัก่อเวร อนัเกิด

ความเดือดรอ้น และมีพระทยัตัง้มั่นอยู่ในกศุลธรรมทัง้หลาย 

เม่ือไดท้รงเหน็คนแก่คนเจ็บคนตาย เหน็สมณะ จงึไดท้รง

นาํมาใครค่รวญพิจารณา โดยนอ้มเขา้มาถึงพระองคเ์องวา่ 

พระองคเ์องก็จะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายอย่างนัน้ จะทรงเป็น
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อะไรอยู่ในโลก จนถึงเป็นพระเจา้จกัรพรรดิพ์ระราชาเอกในโลก 

ก็จะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายไม่พน้ไปได ้

จงึไดท้รงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมะเป็นเครื่องหลดุพน้ 

โดยทรงอนมุานขึน้ในพระทยัวา่ เม่ือมีแกเ่จ็บตาย ก็จะตอ้งมีไม่

แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เหมือนอยา่งมีมืดก็มีสวา่ง มีกลางคืนก็มี

กลางวนั คูก่นั จงึไดท้รงสลดัทางโลก ออกเสด็จบรรพชาเท่ียว

แสวงหาโมกขธรรม ธรรมะเป็นเครื่องหลดุพน้ ในชัน้นี ้ก็ทรงมีศีล

คือความประพฤติท่ีงดเวน้จากบาปอกศุลทจุรติทัง้หลาย ทรงมี

สมาธิคือตัง้พระทยัมั่นอยู่ในโมกขธรรม และก็ทรงแสวงหา คือ

แสวงหาปัญญาความรูน้ัน้เอง หรอืแสวงหาวิชชาคือความรู้

นัน้เองในโมกขธรรม ทรงปฏิบติัทกุอย่าง ทรงแสวงหาทกุๆ อย่าง 

ก็เพ่ือใหพ้บกบัปัญญาหรอืวิชชา ซึง่เป็นตวัความรูถ้กูตอ้ง หรอื

วา่สจัจะท่ีเป็นความจรงินีเ้อง ไม่ใช่ส่ิงอ่ืน 

จงึกลา่วไดว้า่ไดท้รงมีศีลอยู่เป็นภาคพืน้ และไดท้รงมีสมาธิ

คือพระทยัท่ีตัง้มั่นไม่เปล่ียนแปลง และก็ทรงไดปั้ญญาคือ

ความรูข้ึน้โดยลาํดบั นอ้มเขา้มารูท่ี้พระองคเ์อง วา่ท่ีปฏิบติัไป
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นัน้พน้หรอืยงั ยงัมีโลภโกรธหลง ยงัมีราคะโทสะโมหะอยู่หรอืไม่ 

ก็ทรงพบวา่ยงัไม่ทรงพบโมกขธรรม เพราะทรงปฏิบติัไปอย่างไร

ในสาํนกัของอาจารยก็์ดี ทรงปฏิบติัเองในทกุรกิรยิาก็ดี ทาํเป็น

อย่างยิ่ง แตใ่นพระทยัเองนัน้ก็ยงัไม่พน้ ยงัมีราคะโทสะโมหะ ยงั

มีโลภโกรธหลง ทรงนอ้มเขา้มารูพ้ระองคเ์อง ก็ทรงทราบดว้ย

พระองคเ์องวา่ท่ีปฏิบติัไปนัน้ยงัไม่ใชท่าง ยงัไม่ใช่ทางก็ทรง

แสวงหาเรื่อยไปตามลาํดบั 

ดั่งนีเ้รยีกวา่ไดท้รงบาํเพ็ญมาในศีลในสมาธิในปัญญาท่ี

เบือ้งตน้นีเ้ป็นลาํดบัมา จงึทรงไม่หลงไปในขอ้ปฏิบติันัน้ๆ ยดึถือ

อยู่ในขอ้ปฏิบติันัน้ๆ เม่ือยงัมีกิเลสอยู่ก็แปลวา่ยงัไม่บรรลโุมกข

ธรรม เพราะจติใจเม่ือยงัมีกิเลสอยู่นี ้ตวัเองรูส้กึเองวา่มี ถึงวา่จะ

ปฏิบติัอย่างไร ในศีลในสมาธิในปัญญาอย่างไร แมใ้นพทุธ

ศาสนานีเ้อง หากวา่กิเลสยงัมีอยู่ กิเลสยอ่มจะแสดงออกมาใหรู้ ้

ไดท่ี้จิตใจตนเอง วา่ยงัไม่พน้ 

เพราะฉะนัน้การปฏิบติัของพระองคน์ัน้จงึมีพืน้ฐานมาเป็น

อนัมาก และศีลของพระองคก็์บรสิทุธ์ิขึน้โดยลาํดบั จนถงึทรงได้
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สมาธิท่ีบรสิทุธ์ิ สมาธิท่ีปลอ่ยวาง นอ้มพระทยัท่ีเป็นสมาธิใน

เพ่ือรู ้นีไ้ปเพ่ือรู ้ญาณคือความหยั่งรูท่ี้เรยีกวา่เป็นจกัขคืุอ

ดวงตาจงึไดผ้ดุขึน้ในทกุข ์ในเหตเุกิดทกุข ์ในความดบัทกุข ์

ในทางปฏิบติัใหถ้ึงความดบัทกุข ์

ดั่งนีจ้งึเป็นสมัมาทิฏฐิ และเม่ือเป็นสมัมาทิฏฐิแลว้ อีกขอ้

ตอ่ๆ ไปก็เน่ืองกนัไป ดงัท่ีกลา่วมาในเบือ้งตน้ครบทัง้ ๘ ฉะนัน้

สมาธิท่ีบรสิทุธ์ิดงักลา่วนี ้ท่ีจะนาํไปใหบ้งัเกิดญาณคือความ

หยั่งรู ้ท่ีผดุขึน้ในสจัจะทัง้ ๔ ได ้จงึเป็นสมาธิท่ีบรสิทุธ์ิ อนัไดแ้ก่

สมาธิสมัโพชฌงค ์อเุบกขาสมัโพชฌงคอ์งคแ์ห่งความรู ้องค์

แห่งความตรสัรู ้คือสมาธิ และคืออเุบกขา อนัเป็นสมาธิท่ี

บรสิทุธ์ิ 

เพราะสมาธิท่ีบรสิทุธ์ินัน้ตอ้งประกอบดว้ยอุเบกขา คือ

ความเขา้ไปเพง่เฉยอยู่ วางความยดึถืออะไรทัง้หมด ฉะนัน้จงึ

ตอ้งผ่านโพชฌงค ์จนถงึสมาธิอุเบกขาสัมโพชฌงค ์ซึง่เป็น

สมาธิท่ีบรสิทุธ์ิ และนอ้มจิตท่ีเป็นสมาธินีไ้ปเพ่ือรู ้จกัขุคือ

ดวงตา คือญาณ คือวิชชา คือปัญญา คือความสวา่งก็ผดุขึน้ใน
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อริยสัจทัง้ ๔ เป็นสมัมาทิฏฐิความเห็นชอบ มรรค ๘ ก็บงัเกิด

ขึน้สมบรูณ ์เม่ือเป็นดั่งนีแ้ลว้จงึจะเป็นโพธิปักขิยธรรม 

 

ตอ่ไปนีก็้ขอใหต้ัง้ใจทาํความสงบสืบตอ่ไป 

(ถอดเสียงธรรมโดย คณุ อณิศร โพธิทองคาํ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/wqTalp_C57s  
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