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พุทธเมตตา 

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

ณ โอกาสบดันีเ้ป็นเวลาเขา้ไดเ้ขา้เข็ม เป็นเวลาตัง้สจัจะ

อธิษฐาน เป็นเวลาระลกึถึงพระบรมศาสดาจารยส์มัมาสมัพทุธ

เจา้ แมว้า่ท่านจะดบัขนัธน์านมากวา่ ๒๐๐๐ปีแลว้ก็ตาม แต่

มนษุยแ์หละเทวดาอินทรพ์รหมทัง้หลายผูเ้ล่ือมใสในพทุธ

ศาสนาในคณุพระพทุธเจา้ ทา่นเหลา่นัน้ก็ยงักราบไหวบ้ชูา 

ระลกึถึงพระพทุธองคอ์ยูท่กุลมหายใจเขา้ออกวา่เป็นผูไ้ด้

บาํเพ็ญบารมีมา ๔ อสงไขย แสนมหากปัป์ นบัวา่เป็นผูมี้ความ

เพียรความหมั่นความขยนัขนัแข็งไม่ทอ้แทอ้อ่นแอในหวัใจ คาํ

วา่กปัป์ๆ กลัป์ๆ นบัวา่เป็นเวลานาน  

ทีนีจ้ะมาคิดดพูวกเราทัง้หลาย ชั่วชีวิตหนึง่ก็ไดช่ื้อวา่เหน็

เป็นเวลายาวนาน ความจรงิมนัไมย่าวนานเทา่ไหร ่ชีวิตของคน

สมยันีอ้ยู่ใต ้๑๐๐ปีเป็นสว่นมาก สว่นพระสมัมาสมัพทุธเจา้

ก่อนท่ีทา่นจะไดม้าตรสัมาเป็นพทุธะพทุโธ บาํเพ็ญมานบัเป็น

อสงไขยๆกปัป์กลัป์ ทา่นก็ยงัมีความพากความเพียรความอด
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ความทน ไม่ทอ้ถอย ฉะนัน้เราทกุคนมนัจะมีความทกุขค์วาม

เดือดรอ้นอะไรทางกายก็ใหอ้ดทนเอา เพราะวา่รา่งกายสงัขารนี ้

มนัเป็นเพียงภาชนะ เป็นเพียงภาชนะทองคาํรบัรองเอาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เทา่นัน้ อีกไม่นาน ชั่วชีวิตของเรา

ทกุคนก็จะถงึวาระสดุทา้ย ส่ิงนัน้คือความตาย  

ถา้ผูใ้ดมาระลกึถึงวา่เม่ือเราตายมาจากชาติก่อนหลงัโนน่ 

เราก็ไม่ไดน้าํสมบติัอะไรติดตวัมา เรามาเอาสมบติัจากบิดา

มารดาผูบ้งัเกิดเกลา้ไดเ้กิดมาเป็นคน เม่ือเกิดมาทีแรกก็ไม่มี

สมบติัพสัถานอะไรเป็นของตวัเองเลย มีแตห่นงัหุม้กระดกูมา

เท่านีแ้หละ ทีนีเ้ม่ือมาเกิดแลว้ ใหญ่ขึน้มาแลว้ มาเรยีนจดจาํ

ความหมายของมนษุย ์พดูจาปราศรยัไปมาไดอ้ย่างมนษุยใ์น

ธาตนุัน้ๆ แลว้ก็มาหลงสมมติุของมนษุยส์มมติุขึน้ เม่ือเขาสมมติุ

อะไรจิตใจเราก็ไปหลงตามสมมติุนัน้ๆ โดยท่ีแกไ้ขไม่ได ้แกไ้ขไม่

ตกลงใจ เพียงแตว่า่เขาสมมติุใหเ้ป็นนาย ก นาง ข ก็เขา้ไปยดึ

ไปถือวา่ นาย ก น่ีเป็นเรา นาง ข น่ีเป็นเรา ความสมมติุในโลก

เป็นอยา่งนี ้เราตอ้งภาวนาเพียรเพง่ดใูหรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาอนั
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ชอบ ธรรมดาธาตดิุน ธาตนุํา้ ธาตไุฟ ธาตลุม ท่ีมาประชมุปรุง

แตง่ขึน้มาเป็นตวัเป็นตนเป็นสตัวบ์คุคลอยู่น่ี เป็นของชั่วคราว 

ไม่ใช่เป็นของยืนยาวคราวไกลเทา่ไรนกั อายสุงัขารของคนในยคุ

นีส้มยันีถื้อเสียวา่ไม่เลย ๑๐๐ปีก็แลว้กนั ภายใน ๑๐๐ ปีเน่ีย

แหละ ก็จะถงึขัน้พลดัพรากจากกนัไป เราตอ้งเตือนใจของเรา

ไม่ใหร้า่งกายสงัขารมนัมาทบัถมจิต ธรรมดารูปขนัธน์ัน้ เขามี

ความทกุข ์มีความแก่ชราประจาํชีวิตท่ีเกิดมา  

พระพทุธเจา้ทา่นไม่ไดไ้ปแกธ้าตดิุน นํา้ ไฟ ลม ท่านใหแ้ก้

หวัใจ แกใ้จ แกห้วัใจ ฉะนัน้ท่านจงึใหภ้าวนา ภาวนาพทุโธบา้ง 

ภาวนาอรหงั ภาวนาอะไรก็ตาม เป็นบทสอนบทฝึกจิตใหจ้ิตใจ

มาสงบตัง้มั่น เม่ือจิตใจมาสงบตัง้มั่นแลว้ใจนัน้จงึจะมีปัญญา 

มีความรูค้วามฉลาด เม่ือใจมีความรูค้วามฉลาดแลว้ ใจนัน้

แหละจะแกไ้ขไดท้กุอย่างทกุประการ คือแกใ้จไม่ใหม้าหลงใน

รูปในนามในตวัในตวัในโลกนี ้วิชชาความรูข้องพระพทุธเจา้ทา่น

ตรสัไว ้เพ่ือไมใ่หจิ้ตใจมาลุม่หลงมวัเมาอยา่งโลกธรรมดา อะไร
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มนัหมดไปเส่ือมไปสิน้ไปก็ใหเ้ป็นเรื่องของรูปนามกายใจของ

คนเรา วา่มนัยอ่มเป็นไปอย่างนัน้  

สว่นสติปัญญาวิชาภาวนาในจิตในใจของเรานัน้ไม่ใหม้นั

หลงลืม ลืมไมไ่ด ้จะลืมอ่ืนใดลืมได ้แตจ่ะมาลืมภาวนาพทุโธใน

ตวัในใจน่ีไม่ได ้เพราะพระพทุธเจา้นัน้ไดอ้บุติับงัเกิดขึน้มาแลว้ 

มาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ โปรดพทุธบรษัิททัง้หลาย มีภิกษุ 

ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา พระองคช์่วยโปรด ช่วยสอนแนะนาํอยู่

ช่วงชีวิตของพระองคย์งัมีอยู ่๔๕ปี พาใหแ้สงสวา่งทางปัญญา

เกิดขึน้แก่มนษุยแ์ละเทวดาอินทรพ์รหมทัง้หลาย จนถงึพวกเรา

เกิดมาในระหวา่งกลาง กึ่งกลางพทุธศาสนา ก็ยงัไดย้นิไดฟั้งอยู่

วา่พระพทุธเจา้ พระธรรมเจา้ พระสงัฆเจา้ แลว้ยงัไดย้ินวา่ ทาน 

ศีล ภาวนา มรรคผลนิพพาน ส่ิงเหลา่นีถ้า้ไม่มีพระสมัมาสมั

พทุธเจา้มาอบุติับงัเกิดในโลก เรยีกวา่ไม่มีส่ิงเหลา่นีท่ี้เราไดเ้ห็น 

ท่ีมนัมีอยู่ ท่ีมีพระพทุธเจา้มาอบุติับงัเกิดขึน้เสียก่อน  

เม่ือพระพทุธเจา้มาอบุติับงัเกิดขึน้แลว้พระองคก็์ช่วยสั่ง

สอน สอนนกับวช ท่านก็สอน สอนนกับา้นผูอ้ยู่บา้น ท่านก็สอน 
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สอนใหท้าํบญุทาํทาน เรยีกวา่สอนใหรู้จ้กัเสียสละ สอนใหร้กัษา

ศีล ๕ ศีล ๘ เรยีกวา่สอนใหมี้ความเมตตาซึง่กนัและกนั ไม่ให้

เบียดเบียนกนั สอนใหมี้ความมุ่งหวงัใหแ้กม่นษุยแ์ละสตัว์

ทัง้หลายใหพ้ากนัอยู่เยน็เป็นสขุ คือไม่ไปทาํความเดือดรอ้นให้

ทกุขร์อ้นแก่ผูค้นและสตัวท์ัง้หลาย พระพทุธเจา้นัน้ทา่นมีความ

เมตตากวา้งใหญ่ไพศาล เบือ้งบนลงมาเรยีกวา่ จากภวคัค

พรหมลงมา เบือ้งตํ่าตัง้แตอ่เวจีมหานรกขึน้มา ลงกลมหม่ืน

จกัรวาลแสนโกฏิจกัรวาล อนนัตาจกัรวาล มนษุยแ์ละสตัว์

ทัง้หลายท่ีอยู่ในท่ีกลา่วมานี ้พระองคเ์พง่เลง็ใหเ้ขาทัง้หลาย อยู่

เย็นเป็นสขุทกุถว้นหนา้ เม่ือพระองคไ์ม่เบยีดเบียนใครก็ขอให้

สตัวท์ัง้หลายอย่าไดเ้บียดเบียนซึง่กนัและกนัเลย เรยีกวา่

พระองคมี์ความเมตตาการุณแก่มนษุยค์นเราและสตัวท์ัง้หลาย

ทั่วไป  

เม่ือพระองคมี์ความมุง่หวงัอยา่งนัน้เพ่ือประโยชนอ์ะไร 

เพ่ือใหม้นษุยแ์ละเทวดา อินทร ์พรหม เรง่รดัพฒันาการในการ

ปฏิบติับชูาภาวนาละกิเลส กิเลสความโกรธท่ีมีอยู่ในตวัในใจเรา
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น่ีแหละเพียรละออกไป กิเลสความโลภ กิเลสความหลง อวิชชา

ตณัหาอนัมีอยู่ในตวัในใจน่ีแหละ พระองคม์ุ่งหวงัใหพ้วกเรา

ทัง้หลาย ภาวนาทาํความเพียรละกิเลส ใหม้นัเบาไปบางไปหมด

ไปสิน้ไปในท่ีสดุ พระองคไ์มต่อ้งการอะไรจากพวกเราแมแ้ตน่อ้ย 

ก็ดสิูพระองคด์บัขนัธเ์ขา้สูน่ฤพานเป็นเวลานานตัง้ ๒๕๒๘ ปี

แลว้ พวกเราไดอ้นเุคราะห ์สงเคราะห ์พระองคไ์ดต้กับาตร

หยาดนํา้ใหพ้ระองคห์รอื เปลา่ทัง้นัน้ ไม่ไดถ้วายทานอะไรใหแ้ก่

พระพทุธเจา้ แตถ่ึงกระนัน้พระองคก็์ยงัมีเมตตากรุณามทุิตา

อเุบกขา มาถงึพวกเราทัง้หลาย คือสอนใหม้นษุยแ์ละเทวดา

อินทรพ์รหมทัง้หลาย รูจ้กัการละบาป ไมท่าํบาป รูจ้กัทาํบญุ ทาํ

ดี ไม่ใหท้าํชั่ว  

พระองคมี์ความมุ่งมาดปรารถนาเพ่ือจะใหย้กจิตใจของ

ตวัเองน่ีแหละใหส้งูขึน้ จนถงึขัน้ทาํลายกิเลส ฆา่กิเลสใหต้าย 

คายกิเลสใหอ้อก กิเลสความโกรธ กิเลสความโลภ กิเลสความ

หลง อนัมนัมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราน่ีแหละ มนัทาํความ

เดือดรอ้นวุน่วายให ้มีกิเลสอยู่ท่ีไหน ท่านก็วา่เป็นไฟ เหมือนกบั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 7 
 

ไฟอยู่ท่ีนั่น ธรรมดาไฟเป็นของรอ้น จะเป็นเถา้เป็นถา่นมนัก็รอ้น 

เม่ือมนัลกุขึน้ท่ีไหนมนัก็ไหมท่ี้นั่นใหว้อดวายไป ธรรมดาไฟเป็น

อย่างนัน้ กิเลสความโกรธ กิเลสความโลภ ความหลงในใจของ

มนษุยค์นเราทกุคนก็คือมนัเป็นไฟเผาใจใหร้อ้น ใจไม่เยน็ ใจมนั

รอ้นดว้ยความอยากความดิน้รน ดว้ยความยดึหนา้ ความยดึตวั

ถือตน ยดึชาติยดึตระกลู ยดึเรายดึของๆเรา โดยท่ีไม่ไดภ้าวนา

เพียรเพง่ดใูหรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาอนัชอบ  

อะไรก็ตามของในโลกนีไ้ม่ใช่ของใคร พระพทุธเจา้ทรงตรสั

ไวว้า่มนัเป็นสมบติัของแผ่นดิน คือมนษุยม์นัจะมีวตัถขุา้วของ

ทรพัยสิ์นเงนิทองเครื่องใชส้อยมากนอ้ยเทา่ไร มนัเอาไปไม่ได ้

ถา้เกิดตายขึน้มา วตัถขุา้วของเหลา่นีเ้ป็นสมบติัของแผ่นดิน 

มนษุยท่ี์ยงัมีชีวิตอยู่ก็เปล่ียนเอาไปใช ้ใชไ้ปหมดชั่วชีวติก็ทิง้ไว้

ในโลกนีอี้กตอ่ไป ฉะนัน้จิตใจเราผูภ้าวนาอย่าไดป้ระมาท จง

กาํหนดใหรู้อ้ยูใ่นใจวา่ อนัความแก่ความชราความชาํรุดทรุด

โทรมของสงัขารทัง้หลายย่อมเป็นอยู่เป็นธรรมดา ไม่วา่ยคุใด

สมยัใด ก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีไขมี้ตายเหมือนกนัหมด จงึใหพ้ากนั
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ตัง้ใจปฏิบติับชูาภาวนา อยา่ใหจ้ิตใจเราทอ้ถอย ใหท้าํความปีติ

ยินดี ในทางการกศุลท่ีตวัเองไดเ้สียสละลงไป  

ทานทัง้หลายนัน้ ทานในปัจจยัทัง้ ๔ ก็ยงัสูอ้ภยัทาน 

อภยัทานนัน้แลว้วา่ การใหอ้ภยัแก่คนอ่ืน คนอ่ืนก็ตามสตัวต์วั

ไหนก็ตามเขาไม่รู ้เม่ือเขายงัไม่รูก็้เรยีกวา่ใหอ้ภยั ใหอ้ภยัโทษ

คือยกโทษใหเ้ขา เขาจะดดุา่วา่รา้ยปา้ยสี พระพทุธเจา้ทา่นก็ไม่

ยดึถือ เพราะเขาไม่รู ้เขายงัไม่ภาวนา เขายงัภาวนาไมเ่ป็น 

จิตใจเขายงัไมส่งบระงบั ทาน ศีล ภาวนา เขายงันอ้ย 

พระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ทัง้หลาย ทาน ศีล ภาวนา เพิ่นมา เพิ่น

ก็รู ้ใหอ้ภยั ใหอ้ภยัแก่คนไม่รู ้เม่ือใหอ้ภยัแก่คนไม่รูไ้ดจ้ิตใจก็

เรยีกวา่สงู สงูสง่ ใครจะวา่รา้ยกลา่วรา้ยก็ไม่เขา้ไปยดึถือ คน

ท่ีวา่รา้ยกลา่วรา้ยใหแ้ก่บคุคลผูอ่ื้นก็คือคนยงัไมรู่จ้กั ยงัไม่รูจ้กั

ใหอ้ภยั ใหอ้ภยัโทษ คือวา่ให ้ไม่ไปยดึถือ เป็นจิตใจอนัปลอ่ย

วางจากความทกุขค์วามรอ้นตา่งๆนานา อนันีเ้รยีกวา่เป็นทาน

อย่างสงู ยากท่ีพวกเราจะใหอ้ภยัได ้ฉะนัน้ในโลกนีจ้งึมีแตเ่รื่อง

ทกุข ์เคา้ดา่มา เราก็ดา่ตอบ เคา้ประหตัถป์ระหารเราก็ประหตัถ์
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ประหารตอบ อนันีคื้อวา่จิตมนัยงัไม่เหน็ทกุขเ์ห็นโทษ ยงัไม่ให้

อภยัแกส่ตัวโ์ลกทัง้หลาย สว่นพระพทุธเจา้ พระอรยิสงฆส์าวก

ทัง้หลายนัน้ ใครจะวา่รา้ยกลา่วรา้ยทาํอะไรตอ่มิอะไรไม่ดีไม่

ชอบก็ตาม พระพทุธเจา้ทา่นก็วาง จิตใจเฉยไว ้ไม่ตอ้งไปทกุข์

ตามเขาวา่ เขาจะวา่อยา่งใดเป็นเรื่องของคนไม่รู ้คนรูเ้ขาไม่วา่ 

พระพทุธเจา้เป็นผูรู้ ้ทา่นไมว่า่ พระอรยิสงฆส์าวกเจา้ทัง้หลาย

ท่านเป็นผูรู้ ้ทา่นไม่วา่รา้ยกลา่วรา้ยใหแ้กบ่คุคลก็ได ้มีแตท่่าน

เพง่เลง็ใหม้นษุยแ์ละสตัวโ์ลกทัง้หลายท่ียงัไม่มีความสขุสงบก็

ใหเ้กิดความสขุสงบขึน้มา หรอืผูท่ี้มีจิตใจสงบระงบัไดแ้ลว้ ก็ให้

ภิญโญยิ่งๆขึน้ไป จนถงึขัน้ใหอ้ภยัทกุท่ีทกุสถาน  

การปฏิบติับชูาภาวนาในจิตใจของผูป้ฏิบติันี ้ทา่นให้

รวมเขา้มาใหส้งบเขา้มาท่ีลมหายใจเขา้ ท่ีลมหายใจออก ลม

หายใจเขา้ไปก็ภาวนาใหไ้ด ้พทุโธในใจใหไ้ด ้ลมออกมาก็

ภาวนาพทุโธในใจใหไ้ด ้ไม่ตอ้งไปโมโหโทโสฟุ้งซา่นราํคาญกบั

ส่ิงใดๆ รวมกาํลงัตัง้มั่นอยู่ภายในใจ มองเหน็วา่ชาติความเกิด

เป็นทกุขอ์ย่างนี ้ๆ  เม่ือเกิดมาแลว้ก็มีแตเ่ลห่เ์หล่ียมมารยาสาไถ 
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ส่ิงท่ีจะใหท้กุขก์ายทกุขใ์จทัง้นัน้ ไม่รูจ้กัการปลอ่ยวาง เม่ือจิตไม่

วางเฉยเสียเม่ือใด ความทกุขค์วามเดือดรอ้นมนัก็มี ถา้จติใจ

ของพระโยคาวจรเจา้ทัง้หลายทา่นมองเหน็วา่ มนัเกิดทกุขเ์กิด

โทษ ทา่นก็ปลอ่ยวาง ตาเหน็รูปในสว่นท่ีสวยสดงดงามทา่นก็

ปลอ่ยวางไม่เขา้ไปยดึถือ หรอืในสว่นท่ีไมดี่ รูปไม่ดี ท่านก็ไม่เขา้

ไปยดึถือ ทา่นทาํใจของท่านใหเ้ป็นกลางอยู่ เสียงเพราะเสียงไม่

เพราะก็ตามทา่นก็ไม่ใหจ้ิตใจไปดีใจเสียใจ ทา่นภาวนาในใจลกู

เดียวคือวา่วางเฉยใหไ้ด ้ทาํจิตใจใหว้า่งจากอารมณต์า่งๆ จิตใจ

ของท่านก็เขา้ถึงความวมิตุติห์ลดุพน้ หลดุพน้ออกจากกิเลส 

หลดุพน้ออกจากความทกุขค์วามเดือดรอ้น ไม่มีความทกุข์

เดือดรอ้นใดๆจะแทรกแซงเขา้ไปอยู่ในใจท่านได ้เพราะท่าน

ภาวนาละกิเลส ท่านไม่ใช่ภาวนาเอากิเลส คนไม่รูต้า่งหาก 

ภาวนาเอากิลเส พระพทุธเจา้ พระอรยิสงฆส์าวกเจา้ทัง้หลาย

ภาวนาละกิเลส กิเลสมนัมีมากนอ้ยเทา่ไร ท่านละท่านวาง ทา่น

สอนจิตใจของท่านดวงเดียวเท่านัน้ใหเ้ป็นผูป้ลอ่ยผูว้าง จนเลิก

ไดล้ะไดป้ลอ่ยไดว้างไดจ้รงิๆ ความทกุขต์า่งๆมนัก็หลดุออกไป
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จากจิตใจของพระโยคาวจรเจา้ทัง้หลาย ไม่ไปทกุขแ์ทนใคร

ทัง้นัน้  

นั่นแหละวา่พทุโธ พทุโธอยูต่รงนี ้ธมัโมอยู่ตรงนี ้สงัโฆอยู่

ตรงนี ้เม่ือจิตใจดวงนีมี้ความสงบตัง้มั่น ไม่หนัเหไปตามอาํนาจ

กิเลสราคะ โทสะ โมหะ ช่ือวา่จิตใจดวงนัน้มีความสขุ มีความ

สบาย ใหอ้ภยัแก่คนและสตัวท์ัง้หลายทัง้โลก มีจิตใจอนัหนกั

แน่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือน ดว้ยเหตนีุ ้การ

ปฏบิัตบูิชาภาวนานีใ้หถื้อวา่ตวัเราคือกายวาจาจิตอยูท่ี่ไหนท่ี

นั่นแหละเป็นท่ีภาวนา ตราบใดยงัมีชีวิตลมหายใจอยูเ่ราก็

ภาวนาเรื่อยไป จะไดม้ากไดน้อ้ยมนัก็อยูท่ี่กาํลงัสามารถอาจ

หาญของตวัเอง เม่ือบคุคลใดมีความสามารถอาจหาญในจิตใน

ใจก็ย่อมทาํไดป้ฏิบติัได ้ไม่มีอะไรขดัขอ้ง  

ถา้ไม่ตัง้อกตัง้ใจภาวนา อะไรมนัก็เป็นอปุสรรคขดัขอ้ง

ทัง้นัน้แหละ คือจิตมนัขดั จิตมนัขอ้ง จิตมนัหลง จิตไม่รู ้จติไม่

ละไม่วาง ความทกุขท์ัง้หลายแหลม่นัก็สมุรุมลงไปในหวัใจ 

จิตใจก็ยดึมั่นถือมั่นในหนา้ในตาในชาติในตระกลูในเราในของๆ
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เรา คือความไม่รูล้ะ รูป้ลอ่ย รูว้างน่ีเอง เป็นเหตเุป็นปัจจยั เม่ือ

เราทกุคนรูส้กึไดว้า่อะไรทัง้หมดมนัอยู่ท่ีใจ เม่ือใจยงัหลงอยู่ยงั

มวัเมาอยู่มนัก็มีทกุขใ์นใจนั่นแหละ เม่ือจติใจของผูใ้ดเลิกละ

ปลอ่ยวางอดีตอนาคตพรอ้มกบัปัจจบุนั มีความเพียรเพง่อยู่ใน

ตวัในกาย วาจา จิต จิตใจก็ย่อมเยน็สบายเป็นสขุในหวัใจ 

รา่งกายจะมีความทกุขเ์ดือดรอ้นอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของรูป

ขนัธ ์จิตใจเราสบายเป็นใชไ้ด ้เรยีกวา่พทุโธอยู่ท่ีใจ ธมัโมอยู่ท่ีใจ 

สงัโฆอยูท่ี่จิตท่ีใจ จงเพียรพยายามทาํจิตทาํใจใหส้งบน่ิงแน่ว

เป็นดวงเดียว ก็จะมองเหน็ศีลเห็นธรรมเหน็คาํสั่งสอนในทาง

พทุธศาสนาดว้ยจิตใจของตวัเอง ดงัแสดงมาก็สมควรดว้ย

กาลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/aedfX0vJNlU  
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