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เทศนง์านทา่นพ่อลี  

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

๒๔ เม.ย. ๒๕๓๕ 

บญุย่อมเป็นท่ีพึ่งของสตัวโลกทัง้หลายอยา่งวนันีเ้ป็นตน้ 

พวกท่านพทุธบรษัิททัง้หลายไดเ้ขา้มามีเจตนาวิรติัจะมา

แสวงหาบญุกศุลท่ีจะเกือ้กลูหวัใจของเราใหบ้รสิทุธ์ิ ไปสบาย 

มนัก็สมกนักบัวา่ เราไดต้ัง้ใจบาํเพ็ญละความชั่ว ละกิจการ

บา้นเรอืนของเราทกุๆประเภท เขา้มาบาํเพญ็รกัษาศีล ๕ ศีล ๘ 

แลว้ก็บาํเพ็ญทาํใจใหส้งบตวันัน้ อนัแนวทางอนันีม้นัเป็น

แนวทางอนัท่ีจะใหเ้กิดความสงบ เพราะเรามองดใูนโลกยิ่งทกุ

วนันีผู้ค้นมากเขา้เทา่ไหร ่ความวุน่วายทัง้รถทัง้รา ทัง้จะไปไหน

มาไหนก็เต็มไปดว้ยความขดัขอ้งวุน่วา่ยนานาประการ แตที่นีส่ิ้ง

เหลา่นัน้เป็นส่ิงภายนอก สว่นใจของเราน่ีสิไม่คอ่ยมีคนดแูล

รกัษา ไม่คอ่ยมีคนปฏิบติัปลอ่ยใหต้ามยถากรรม ศีลก็ไม่มี 

สมาธิก็ไม่มี ปัญญาก็ไม่มี มีนกัเลงเหลา้ มีแตน่กัเลงสรุา นกัเลง
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เท่ียวกลางคืนอย่างนี ้มีแตส่ิ่งหายนะเขา้มาประจาํใจของเรา

ทกุๆคน และความเดือดรอ้นวุน่วาย โลกมนัไม่วุน่วาย มนษุยเ์รา

น่ีเป็นผูท่ี้ทาํใหม้นัเกิดความวุน่วายขึน้มาเพราะเกิดมาจาก

มนษุย ์ปลน้ฆา่ฟันรนัแทงก็เกิดจากมนษุย ์ไม่ใช่อาวธุ

ยทุโธปกรณน์ัน้มาฆา่กนัได ้เพราะเกิดจากหวัใจมนษุยเ์ราเน่ีย  

เพราะฉะนัน้อย่างวนันีพ้วกเรามาสรา้งบญุสรา้งกศุลให้

เกิดขึน้ในกบัตนของตน ก็ไดพ้ารกัษาศีล เจรญิภาวนา การเจรญิ

ภาวนานีเ้ป็นส่ิงสาํคญั เพราะวา่ใจนัน้เราไม่เคยดแูลไม่เคย

รกัษา เหมือนอย่างบา้นท่ีมนัสกปรกโสมม เป้ือนไปดว้ยฝุ่ น

ละอองทกุประการ ไม่เคยเชด็ไม่เคยถเูลย เพราะฉะนัน้การท่ีจะ

ขดัเกลาใหส้ะอาดหมดจดลงไปนัน้ก็ตอ้งใชเ้วลาเป็นหลายๆ

ชั่วโมง หรอืเป็นเวลาหลายๆวนัอยา่งนี ้ใจเราก็เหมือนกนัจะเขา้

มารกัษาศีล ๕ แลว้ก็ทาํสมาธิ ไม่ใช่วนั สองวนัจะทาํไดท้นัที 

อย่างนัน้ก็จะตอ้งมีความอตุสาหะวิรยิะ มีขนัติ พากเพียรให้

แข็งแรง อย่างนัน้จงึจะเกิดสมาธิได ้ถา้เราทาํเหลาะๆแหละๆ 

มนัก็ไม่ไดซ้กัอย่าง เหมือนอย่างท่ีเราจะเชด็บา้นเช็ดเรอืนก็
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เหมือนกนั ถโูน่นถน่ีูดีแลว้ มนัก็ไม่เรยีบรอ้ย ความสะอาดหมด

จดก็ไม่เกิดขึน้  

หวัใจมนษุยย์ิ่งเป็นส่ิงท่ีปราบลาํบาก ปราบยาก 

เพราะฉะนัน้ อย่างครูบาอาจารยส์อน ทา่นพอ่สอนมาเน่ียเป็น

เวลาตัง้หลายสิบปี มาอยูท่ี่วดัอโศการามนี ้ตัง้แต ่๒๔๐๐กวา่ 

๙๘มั๊ง จนกระทั่งมามรณภาพลงไป ๒๕๐๒ ก็เป็นเวลาหลายปี

อยู่ มองๆดพูวกอบุาสกอบุาสิกาก็อยา่ไปวา่เถอะเพราะเป็นผู้

ครองเรอืนมนัเป็นส่ิงท่ียาก การท่ีจะมาทาํสมาธิเจรญิกรรมฐาน

ใหไ้ดเ้กิดสมาธิปัญญาจรงิๆแลว้มนัก็เป็นส่ิงท่ียาก แมแ้ตพ่ระเรา

ก็ยงัหายาก เป็นอย่างนัน้ ความไม่เด็ดเด่ียว ความไม่เอาจรงิเอา

จงั มนัก็เป็นส่ิงท่ียาก ส่ิงอนัใดท่ีทาํลงไปแลว้ก็ตอ้งใหมี้ความ

เด็ดเด่ียว ความจรงิจงั เพราะฉะนัน้การภาวนาเน่ียเป็นส่ิงสาํคญั 

หนึง่ จะพดูกนัมนัเป็นส่ิงท่ีพดูยาก เพราะบางคนอา้งตาํรบัตาํรา

แตห่วัใจไม่เป็น บางคนมนัทาํดว้ยหวัใจมนัไม่มีตาํรา อย่างนีก็้มี 

ตา่งกนั เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ีพดูบางที บางส่ิงบางอยา่งมนัก็ขดัหกูนั 

บางทีก็จะวางมวยกนัก็มี ฆราวาสน่ะเป็นงัน้ เพราะฉะนัน้การทาํ
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ใจเราก็ตอ้งดเูราเอง ครูบาอาจารยจ์ะสอนขนาดไหน ถา้เราไม่มี

ความเขม้แข็ง ไม่มีความเด็ดเด่ียวแลว้ มนัก็สมาธิก็จะไมเ่กิดขึน้  

สมาธิทาํอยา่งไร อย่างครูบาอาจารยท์า่นก็สอนใหบ้รกิรรม

พทุโธอย่างนีเ้ป็นตน้ อย่างครูบาอาจารยม์ั่นอย่างเนีย้ ให้

บรกิรรมพทุโธตวัสาํคญั แลว้ก็มีบางหมู่บางคณะก็เอาอานาปา

เขา้มา จะวา่กนัมนัก็จะขดักนั นะ เพราะฉะนัน้ส่ิงอนัใดท่ีเราทาํ

ไปประมาณซกั ๑๕ วนั หรอื ๗ วนั เราก็ตอ้งสงัเกตเรามาทาํอา

นาปา มา ๓ ปี ๗ ปี ๑๐ ปี เป็นยงัไง ทาํสมาธิ ทาํพทุโธ ๑๐ ปี ๕ 

ปี เป็นอย่างไร มนัตา่งกนัขนาดไหนก็ตอ้งมาชั่งด ูน่ี แลว้อนัใดท่ี

เกิดประโยชน ์อนัใดทาํใหใ้จสงบ อนัใดทาํใหเ้กิดความรูค้วาม

ฉลาดตวันีต้อ้งมาชั่งด ูความเจรญิของใจดบักิเลสไดข้นาดไหน 

น่ีตวันีเ้ป็นส่ิงสาํคญั เพราะฉะนัน้การปฏิบติัพทุธศาสนานีมี้

หลกัการจะตอ้งทาํใจใหเ้กิดความสงบตวันัน้ นั่นแหละเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีสดุ ถา้ใจไม่สงบแลว้จะคิดอนัใดก็ไม่ไดจ้ะแจง้ เปรยีบ

เหมือนอย่างบคุคลถเูรอืน มีผา้ผืนหนึง่และตัง้ใจถทูกุแผ่น

กระดานไม่มีขา้มเลย ทกุรอ่ง ทกุกระเบียดนิว้ ถอูยา่งนัน้
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จนกระทั่งบา้นเรอืนหลงันัน้เสรจ็ บา้นนัน้ก็ตอ้งสะอาด แตมี่บาง

คนเช็ดแลว้ ขา้มไปสองแผ่นสามแผ่น บางทีหา้แผ่นหกแผ่น 

เด๋ียวเดียวเสรจ็ บา้นจะสะอาดมัย้ มนัก็ไมส่ะอาด มนัตา่งกนั 

เน่ีย เพราะฉะนัน้ การทาํใจเน่ียก็เหมือนกนั ส่ิงอนัใดถา้เราลอง

กระทาํดแูมจ้ะบรกิรรมพทุโธก็เหมือนกนั หรอืจะทาํอานาปา

อย่างนี ้อนัใดท่ีเกิดผลดี ตา่งกนัอยา่งไรก็ตอ้งเอามาชั่งด ูเราทาํ

มาตัง้ ๒ปี ๓ปี ๔ปี ๕ ปี ๑๐ปี ก็ยงัเทา่อยา่งเก่าอยู ่มนัก็ตอ้งคิด

เปล่ียนแปลง เหมือนอย่างบคุคลท่ีหาเงนิ หาท่านีไ้ม่ไดก็้ตอ้งไป

หาท่าอ่ืน หาทา่อ่ืนแลว้มนัรวยขึน้มา อยา่งนีก็้ตอ้งเอาอยา่งอ่ืน 

จะเอาแตท่า่เดียวก็จนตายไม่มีขา้วจะกินน่ีเป็นงัน้ เพราะฉะนัน้

การภาวนาก็เหมือนกนัเราก็จาํเป็นจะตอ้งชั่งใจ เราเขา้มาอยู่วดั 

๑๐วนั ๓วนั ๗วนั หรอืเดือน ๓เดือนอย่างนี ้เราภาวนาแลว้ มนั

เกิดความสงบขนาดไหน ใจอยู่ไดเ้ป็นเวลานานเท่าไหร ่๑๐นาที 

๒๐ นาที หรอื ครึง่ชั่วโมง หรอื ๒ชั่วโมง ๓ชั่วโมง มนัสงบไดโ้ดย

ไม่มีความคิดนกึปรุงแตง่ในขณะนัน้ อย่างนัน้จงึเรยีกวา่เป็น

สมาธิ ใจเป็นสมาธิ ๒ ชั่วโมงไม่คิดเลยอยา่งนัน้ ความงว่งเหงา
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หาวนอน ความสปัหงกสปัเงยก็ไม่มี เท่ียงตรงอย่างนัน้ นั่งอยู่

อย่างนัน้เลย นั่น เรยีกวา่สมาธิแท ้ 

เม่ือเราทาํสมาธิอยา่งนัน้ไดเ้กิดความสงบแลว้ เราก็อย่าไป

เสวยความสขุมาก ทา่นจงึเรยีกวา่ติดสขุ สขุเวทนา เม่ือเขา้ไป

เสวยสขุเวทนามากเขา้แลว้ มนัก็จะเกิด โกสัชชะ ตามมาคือ

ความเกียจครา้นในขณะท่ีใจสบายอยา่งนัน้ ยิ่งสบายมากขึน้

เท่าไหรก็่เกิดความเกียจครา้น ใจอนันีม้นัใหเ้กิดกิเลสขึน้มาเอง 

เกิดความเกียจครา้น ไม่อยากนกึ ไม่อยากนกึ ไม่อยากทาํอะไร

ทัง้หมด นั่งดเูฉยๆอยู่อย่างนัน้ นั่น สมาธิเกิดโกสชัชะ ความ

เกียจครา้น เม่ือโกสชัชะเกิดขึน้แลว้ ทีนี ้ถีนมิทธะ ความง่วงเหงา

หาวนอนมนัจะตามขึน้มา โดยท่ีเราไม่รูต้วั มากเขา้ๆประเด๋ียวก็

ง่วงนอน สมาธิเสีย น่ี เม่ือสมาธิเสียก็ตอ้งมาเจรญิใหม ่เน่ีย ตอ้ง

แกต้รงนีใ้หต้ก การบาํเพ็ญอยู่ตรงเนีย้สาํคญัท่ีสดุ  

เม่ือไดส้มาธิแลว้ เราก็ตอ้งไปพิจารณาขนัธ ์๕ มีตาหจูมกู

ลิน้กายของเราน่ี อะไรเป็นเรา ถามใจลงไป ไหนตวัเรา แขง้ขา

มือตีน หตูาจมกูลิน้กาย แลว้ก็ถามลงไป ไหนตวัเราอะ้ 
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พระพทุธเจา้แสดงวา่ เนมะมะ  เนตัง มะมะ น่ีไม่ใช่เรา 

ถามปัญจวคัคีย ์รูปังอนิจจงั ไม่เท่ียง เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ ไม่เท่ียง เหลา่นีไ้มใ่ช่ตวัตน แลว้เราก็ตอ้งเอาคาํสอน

ตวันีม้าพนิิจพจิารณาบา้ง เม่ือใจสงบแลว้ ถามหน่อยวา่ตา ไหน

ตาเรา แลว้ก็ตอ้งดกูลบัมาอีกทีหนึง่ ไม่ใชถ่ามตาเรา แลว้ก็วา่แต่

ตาเรา มนัไม่ได ้ก็ตอ้งกลบัมา ใครเป็นคนวา่ “ตา”เรา มนัมาไป

จากไหน ตวันัน้น่ะเป็นตวัสาํคญั ตวัท่ีมนับอกวา่ “ตา” แลว้ท่ีมนั

รูต้ามไปเน่ีย ใครเป็นคนวา่ “ตา”ตวันัน้ มนัเป็นตวัทศันะ ตวันัน้

เป็นตวัสาํคญั ตอ้งจบัเอาตวันัน้ไอต้วัสาํคญั เพราะฉะนัน้การ

คน้ควา้พินิจพจิารณาเน่ียเป็นหลกัการใชปั้ญญาคน้ควา้ แมว้า่ท่ี

เราจะคน้ควา้พิจารณาขนัธ ์๕ ลงไปอย่างนี ้ใจนัน้ก็ตอ้งนกึไป

ตามสว่นอวยัวะตา่งๆนานาของรา่งกายตวันี ้แลว้เม่ือมนั

พิจารณาลงไปหมดแลว้ ยงัมีอะไร แลว้ตวัสดุทา้ย ใครวา่ไม่มี

อะไร คาํวา่ไมมี่อะไรมนัมาจากไหนอะ่ ลองสงัเกตดสิู ไหนใคร

วา่ไม่มี เวลาท่ีจิตมนัลงไปแลว้ทาํไมวา่ไมมี่ แลว้ใครรูห้ละ ตวั
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ของเรา ใครไปรู ้แลว้ส่ิงท่ีรูม้นัจรงิหรอืเปลา่ ตอ้งถามกลบัคืนมา

อีกที เน่ียตวันี ้ 

การบาํเพ็ญก็ตอ้งอาศยัการสงัเกตพนิิจพจิารณา เรยีกวา่ให้

ใชปั้ญญาคน้ควา้ คน้แลว้เปรยีบเหมือนอย่างคนท่ีตดัไม ้เม่ือตดั

ไมเ้ล่ือยไมข้าดแลว้ เราอยา่ไปแบกไมอ้ยู่ หรอือย่าไปแบกเล่ือย

อยู่ ไปแบกขวานอยู ่แบกมีดอยู่ ถือมีดกาํมีดอยู่ เราก็ตอ้งรูจ้กั

วางมีด วางเล่ือย วางขวานอนันัน้ ตวัเราก็ไม่ติดมีดติดขวาน มือ

เราก็ไม่ติดมีดติดขวาน แลว้ทีนีม้นัยงัเหลืออะไร ก็ตอ้งมาดเูขา้

มาท่ีใจเราตวันัน้ ท่ีมนัปลอ่ยวางตวันัน้น่ะ มนัไม่มีอะไร ตวันัน้

เป็นตวัสาํคญั  

เพราะฉะนัน้การปฏิบติัมนัก็ตอ้งมีทัง้การเขา้ไปสงบ ทัง้การ

พินิจพิจารณา แตว่า่ถงึหลกัการท่ีสาํคญัจรงิแลว้ เราพินิจ

พิจารณากายไปอย่างนี ้ลกัษณะของปัญญาท่ีมนัดี มนัจะตอ้ง

พิจารณาไปไดต้ลอดรอดฝ่ัง ในขณะท่ีดีจรงิอย่างนัน้แลว้ นิวรณ์

ทัง้หมดไม่มีเขา้มา นิวรณอ์ดีต อนาคต ไมมี่ทัง้หมด ชั่วโมงหนึง่

ก็ไม่เขา้ สองชั่วโมงมนัก็ไม่เขา้ นะ อยา่งนัน้จงึเรยีกวา่เป็น
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ปัญญา คน้อยูอ่ย่างนัน้ นั่นนะ่ แลว้จะวา่มนัดีหรอืไม่ดีมนั

ของปัจจตงั เพราะฉะนัน้เราก็ตอ้งพยายาม อย่าไปเสวย

ความสขุ ติดน่ิงอยู่อยา่งนัน้มนัไม่ได ้สมาธิ นั่นมนัเป็นสมาธิ มนั

ไม่ใช่ลกัษณะของปัญญา นานเขา้ๆเท่าไรก็ยิ่งขีเ้กียจขีค้รา้น 

ความสปัหงกสปัเงยง่วงเหงาหาวนอนก็ตามเขา้มาตลอดเวลา 

สมาธิมนัก็ไม่เกิดสมาธิมนัก็เส่ือมหมด  

ถา้พดูอยา่งนีค้ลา้ยๆดา่กนันะ ก็อยากใหห้ลวงตาเทศน ์ก็

ตอ้งบอกสอนหน่อย มนัก็ตอ้งเป็นงัน้ สอนใหรู้ส้กึตวั เราเป็นลกู

ศิษยค์รูบาอาจารยเ์ดียวกนัก็ตอ้งเตือนกนั วา่ส่ิงอนัท่ีบกพรอ่ง 

หรอืส่ิงใดท่ีมนัจะเกิดความเจรญิรุง่เรอืง ไม่ใช่ติส่ิงท่ีดีแลว้ ติให้

มนัชั่วลง เป็นอย่างนัน้ หนา้ท่ีเทศนก็์เทศนเ์พ่ือเหตเุพ่ือผลเพ่ือ

ความเจรญิรุง่เรอืงเพ่ือความเป็นบญุกศุลของโยมกบัผูเ้ทศนด์ว้ย 

เพราะฉะนัน้จงึวา่การ บาํเพญ็เน่ีย ตวันีเ้ราบาํเพ็ญมาก็นมนาน 

จนกระทั่งท่านพอ่สอนมาจนท่านเสียไปในชีวิตแลว้ ก็มีกลุบตุรผู้

สืบตอ่มา เป็นอย่างนัน้ ท่านเจา้คณุ เวลานีท้า่นเจา้คณุก็แก่อีก

องคแ์ลว้ เด๋ียวก็จะกลบับา้นไปอีกองคอี์ก (หวัเราะ) เด๋ียวก็ตอ้ง
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ทาํศพอีกอาตมาวา่นะ่ เด๋ียวก็อาจารยท์องอีกองคแ์ลว้ เห็น

ฮืดๆๆๆอยู่ ก็จะกลบับา้นเท่านัน้นะแหละ หลวงตาก็จะเอา

เหมือนกนั (หวัเราะ)  

เพราะฉะนัน้จงึวา่ใหพ้วกญาติโยมอตุสา่หน์ั่งภาวนาให้

มนัดีๆ ตายก็เป็นธรรมดา เกิดมาก็ตอ้งตายทกุคน เพราะฉะนัน้ก็

ตอ้งใหต้ัง้ใจภาวนา มนัไม่ไดอ้ะไรก็เอาพทุโธตวัเดียวอยู่นั่นน่ะ 

วา่มนัอยา่งนัน้ ครึง่ชวัโมง นะ อย่าใหม้นัไปคิดถึงบา้นถึงเรอืน

ถึงขา้วถึงของถึงเงินถึงทองเรอืกสวนไรน่าอย่าใหไ้ปคิดไป

ใหม ่ ซกัเด๋ียวหวัใจน่ะจะไปไหน ฮะ มงึจะดีกวา่กเูหรอ อยา่งนี ้

มนัก็ตอ้งสงบสิโยม ไม่เอาอย่างนัน้ เหลาะๆแหละๆ คิดพทุโธ

สองที คิดไปถงึบา้นถงึเรอืน ถึงไอโ้นน่ไอน่ี้ไม่เสรจ็ อย่างนัน้

อย่างนี ้ใจจะสงบยงัไงอะ้ มนัก็ไม่ไดบ้ญุ บญุก็ไม่ไดเ้ลย ขาด

บญุ มาอยูว่ดัแตห่วัใจไปอยูท่ี่บา้น มนัเป็นอย่างนัน้มนัก็ยาก 

เพราะฉะนัน้เวลาเราเขา้วดัเขา้วาก็ตอ้งตัง้ใจจรงิๆ บรกิรรมพทุ

โธ อยู่อยา่งนัน้ อยา่ใหม้นัไป มงึไปนะ เจา้ดือ้ เจา้ดา้น เจา้เสือก 

ดา่มนัเขา้ มงึอยา่กลบัไปบา้น น่ีกจูะมาอยู่วดั เออ้ ตอ้งเอาอย่าง
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นัน้ แลว้มนัก็ตอ้งเกิดความสงบซิโยม ไมว่า่ผูห้ญิงผูช้ายก็ตอ้ง

เกิดความสงบ อย่างนีแ้ลว้มนัจงึเกิดความสงบ วา่มนัอยูอ่ย่าง

นัน้ สิบนาที ย่ีสิบนาที สามสิบขึน้ไป ครึง่ชั่วโมง ส่ีสิบ หา้สิบ 

ชั่วโมงหนึ่ง บางคืนถือเนสชัชิกตอ้งนั่ง แตเ่ราจะนั่งตอ้งเปล่ียน

อิรยิาบถบา้งถงึจะดี  

เพราะฉะนัน้การทาํสมาธิเน่ีย มนัตอ้งทาํจรงิๆจงัๆ ใจตอ้งสู ้

ใจตอ้งเด็ดเด่ียว นั่งสองชั่วโมงไม่ออก ก็ตอ้งอธิษฐานตอ่คณุพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ไมไ่ดส้องชั่วโมง สมาธิไม่ออก มือก็ไม่

กางออก ถา้เราไม่ไดส้องชั่วโมงใหฟ้้าผ่าตาย แผ่นดินสบู ไฟไหม้

ตายซะ นํา้ทว่มตาย แตก่่อนเราตอ้งเอาอยา่งนี ้พทุธานภุาพ ธรร

มานภุาพ สงัฆานภุาพ ถา้เราทาํไม่ไดอ้ยา่งนัน้ใหม้นัตายลงไป

เลย! มนัตอ้งอย่างนี ้นั่นแหละ อย่างนีม้นับงัคบัเรา บงัคบัให้

สรา้งความดี สรา้งบญุสรา้งกศุล สรา้งโลกสรา้งสงสาร สรา้ง

จนกระทั่งแก่เฒา่ชรา ไม่ไดเ้อาไปซกัแดงตายแลว้ นายชนิโสภณ

มีเงนิเป็นหม่ืนๆลา้น ไม่ไดเ้อาไปเลย ตาย ไม่ไดท้าํโลงซกัอนั 

เคา้เผาหมด เหมือนกนั เราก็เหมือนกนั หากินหาอยู่จนตาแฉะ
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หลงัโก่งหลงัแข็ง ทกุอย่างๆ ตายแลว้ก็ไม่ไดเ้อาไปเลย เน่ียคิด

อย่างนี ้เพราะฉะนัน้จงึวา่เม่ือพวกโยมทัง้หลายไดม้าบาํเพ็ญ

รกัษาศีลอโุบสถ ถือศีล ๕ นุง่เป็นผา้ขาวแมชี่ชั่วงานนีก็้ยงัดี 

เรยีกวา่เรามาสรา้งประกอบการบญุการกศุลใหเ้กิดขึน้กบัตวัเรา 

เหมือนเราท่ีถกูเหง่ือถกูไคลท่ีมนัสกปรก ก็เอาสบูส่ะสางให้

รา่งกายสะอาด เหมือนเราเขา้วดัเขา้วาชาํระจิตใจใหบ้รสิทุธ์ิ

หมดจดผ่องใส นั่นแหละก็เป็นทางบญุทางกศุลท่ีใหเ้กิดขึน้ และ

บญุกศุลอนันีก็้จะนาํเราไปสูย่งัปรโลก คือความสขุใน

สมัปรายภพ เอาหละเทา่นีน้ะ พอแลว้  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/b7ZFWPCPtTI 

 

https://youtu.be/b7ZFWPCPtTI

