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ขอใหสาธุชนทั้งหลายทําใหครบทั้ง ทาน ศีล ภาวนา แมเราไมมีทาน แตเรามีภาวนา ก็
จะทําใหเกิดศีลเอง โดยใชสติสัมปชัญญะดวยการปฏิบัติ สติปฎฐาน 4
กายานุปสสนาสติปฏ ฐาน คือ การสรางบุญทางกายใหมีศีล กายมีศีลไดแก ตา หู จมูก
ลิ้น กาย นัน่ เอง กายมีศีลก็มีสติสัมปชัญญะดี เดินจงกรมกําหนดจิต นัน่ แหละบุญทางกาย มี
สติสัมปชัญญะบุญทางกายก็เกิดขึ้น บุญกรรมก็นําแตงใหผลเกิดมาดวยญาณ ทําใหเรารูสกึ นึก
คิดเกิดปญญาญาณ เกิดเหตุเกิดผลแกตนเองไดดวยการเจริญวิปสสนานี้
การปฏิบตั ินี้ ทําใหเกิดผลดีตอตัวเองโดยเฉพาะ ตางคนตางทําเอาเอง ไมใชคนอื่นทํา
ใหเราได เราตองทําของเราเองโดยเฉพาะจึงจะเหมาะเจาะตอการปฏิบตั ิธรรม เราจะไดรูตัว รู
อารมณของตัวเองไดอยางดีที่สุดจากการปฏิบัตธิ รรมนั่นเอง
การเจริญวิปส สนาเปนการทําบุญทางกาย ทําบุญทางใจ ทัง้ สองอยางนี้ ถาใจคิดปรารภ
ธรรม มีสติในการเดิน ยืน นั่ง นอน เดินจงกรม ยืนหนอ 5 ครั้ง กําหนดไวใหไดในสภาวะของตน
และเดินจงกรมใหไดระเบียบเปนการสรางบุญทางกาย
กายเดิน บุญไดแลว สบายใจ มีความสุขมีสติสัมปชัญญะ รูจักตัวทุกข รูจักสุข รูจักตัว
ตัณหาอุปาทาน เกิดขึ้นจากอวิชชา มีโมหะทีม่ ันเกิดขึ้นในตัวเรา นี่แหละบุญสําคัญ รูสึกสํานึกคิด
รูบาปรูบุญอยางนี้
ถาทําทางกายได กําหนดได สติกด็ ีขึ้น เราจะไมทาํ บาปทางกาย เพราะจิตควบคุมกาย
เขาไว ไมใหกายทําบาปนะ สติกบ็ อกอยาไปฆาสัตว อยาไป เงื้องาราคาแพง อยาไปกระทืบมด
ปลวก อยาฆาสัตว ใครเปนคนหาม สติจะบอกกับจิต จิตจึงไมทาํ นีบ่ ญ
ุ ทางใจเกิดขึ้นแลว กายก็
ไมทาํ ตามคําสั่งของใจ จึงตองมีการกําหนดจิต กําหนดหูไดยิน “เสียงหนอ” ตาเห็นรูป กําหนด
“เห็นหนอ” จมูกไดกลิ่นก็กําหนด “กลิ่นหนอ” เปนตน นี่เปนบุญ
ทําไมเปนบุญ ก็เพราะกําหนดกลิ่นเหม็นเปนหอม พอปลงตกนี่เปนบุญ ถาปลงไมตกพอ
ไดกลิ่นเหม็นมันก็เกิดโทสะ เปนบาปไมสบายใจ เปนอาบัติโทษเศราหมองใจ จึงตองมีสติอยู มี
ความรูอยูก็เปนบุญทางกาย ลิ้นรับรสไมอรอย ไมพอใจก็เปนบาป ไมเปนบุญ หาความทุกขแลว
เกิดความเดือนรอนแลวปลอยออกมา นินทากาเลกันตอไป
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นั่นเปนบาป นี่ถาสติดี บุญทางจิตเกิดขึ้นทางใจแลว มันก็แสดงออกมาเปรี้ยวหวานมัน
เค็ม ก็ขอใหอาหารนี้ทาํ ใหเราชีวติ อยูไปไดอีกวันหนึ่ง โดยทํานองนี้มันก็เปนบุญ
ตอนนี้บุญอยูที่ไหน อยูท างกายทางลิ้นทางปาก ก็คือกาย กายรูกายอานเขาใจ ก็เปนบุญ
ไป จิตก็สบายปลงตกไมปรารภเรื่องอื่น ไมตองนินทาใคร ไอกูวา มึง มึงวากู พวกนั้นเปนบาป
ทําใหไมไดเปนพวกบาป พวกเปรตมันจึงพูดอยางนั้น
คนที่ดีมีปญญา มีแตพดู เปนบุญไมใชพูดเปนบาปแตประการใด คนประเภทนี้ทาํ ใจได
“เสียงหนอ” เขาดาเรา ถาหูเปนบุญ กายเปนบุญ สรางบุญที่กาย “เสียงหนอๆ” สติดีปญญาเกิด
ล้ําเลิศทุกประการ จะคิดได ออ! คนที่ดา เราเปนบาปเอง เราเปนบุญเพราะไมไดโกรธไมได
ลงโทษเขา เราก็ไดบุญอีกทางกาย จากหูเปนสื่อรับ จิตเปนผูก ําหนด สติเปนผูรูรว มกับจิตบังคับ
ไวจะไดตวั ปญญา ปญญาก็บอกวา คนดาเราเปนบาป เราโดนดาเปนบุญ เราอยาไปโกรธ
ตอบ คนโกรธตอบเปนบาปมากกวาคนดา คนดาบาป 50 เปอรเซ็นต เราโกรธไปดาตอบ
เราก็บาป 200 เปอรเซ็นต นี่แหละบุญทางกายอยางนี้
บางคนคอยวาเขา คอยนินทาคน เราหันมุมกลับจะคิดไดวา คนๆ นีท่ ําใจไมได คนนี้
ไมไดกรรมฐาน คนนี้ใชไมได ทําใจไมไดซะแลว นี่มีมากหลาย ที่ทําใจไมไดเพราะเหตุไร เพราะ
บุญทางกายไมมี บุญทางใจไมไดสรางเลย แตชอบไปสรางบุญตักบาตร ทําสังฆทาน ทําบุญหนา
บานชอบมาก บุญทีจ่ ะสรางในชีวิตของตนไมสราง ทําใหบุญทางกายไมมี บุญทางใจก็ตกไป บุญ
ทานที่ทาํ ไวจึงเปนการใหขอทาน ไมมผี ลงานของบุญแตประการใดเลย
จะยกตัวอยางบุญอยูที่กายใหทานฟง “เสียงหนอ” เขาดาเรานินทาเรา วาเราเปนคนไมดี
นั่นแหละเขาบาปแลว ถาตัดตอนรูปนามขันธ 5 เปนอารมณได เขาก็ตัดตอนจากเราไป เขาดา
เราก็คือดาเขานั่นเอง เขาก็เปนบาปคนเดียว เดือดรอนมาก ใจเศราหมองที่ดาเรา เราทําใจได
เราทําจิตใจดีมีปญญา เราก็ไดบุญที่รับฟงคําดาได เราไดบุญที่ปลงตกแลว เสียงกับหูคนละอัน
บาปกับบุญคนละอัน แลวเขาเอาบาปไป เราเอาบุญไวคือความสุขจากการทําใจได
“เห็นหนอ เห็นหนอ” เห็นคนทําทาจะตีเรา “เห็นหนอ” คนยักคิ้วหลิ่วตาใหเรา “เห็น
หนอ” ปากบุยดาเราทําทาทําทางจะเตะเรา จะตีเรา “เห็นหนอ” ออ! เขาจะตีเรา เขาจะดาเรา
เห็นทั้งทาทัง้ ทางเชนนี้แสดงความไมพอใจกับเรา แลวเห็นหนอปญญาเกิด ออ! เขาบาปแลว เรา
เกิดโมโหที่เขาทําทาทําทางกับเรา เราก็ตองบาป 200 เปอรเซ็นต สวนเขาที่ทําเราบาป 50
เปอรเซ็นต ทํานองนี้เปนตน
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นี่แหละมีหลายคนไมเขาใจมาก ทําใจไมไดเชียวหรือ บางคนนั่งกรรมฐานกันมานานแลว
ยังทําใจไมได วาคนโนน ยังนอยเนื้อต่ําใจคนนี้ อะไรอยางนี้เรียก ทําใจไมได บุคคลใดทําใจ
ไมไดกไ็ ปนรก ทุกขติง ปาฏิกังขา แนนอนที่สดุ ดังนั้นจงทําใจตั้งแตบัดนี้
โจมตีคนโนน โจมตีคนนี้ คนโดนโจมตีนั่นแหละไดบญ
ุ สวนคนไปตีเขานั่นแหละไดบาป
คนที่โดนตีไดบุญถาทําใจได
นี่แหละรูปนามขันธ 5 เปนอารมณ กายกับจิตแยกออกมา เวทนาแยกออกไป บุญกับ
บาปแยกออกจากกันเสีย อยาไปปนกัน บุญก็ใหผลไปทางความสุข บาปก็ใหผลไปทางความ
เดือดรอนและเบียดเบียนตน
นี่มันแยกออกไดเหมือนแยกรูปแยกนามขันธ 5 เปนอารมณ กายกับจิตแยกกันได อะไร
เปนรูป อะไรเปนนาม อะไรเปนกิจกรรม และอะไรเปนตัวทําบาป อะไรเปนตัวทําบุญ อะไรเปน
ตัวใหคุณประโยชน ตัวอันใดทําใหเกิดโทษ
บางคนก็ชา งนอยเนื้อต่ําใจเหลือเกิน ฉันทําดีไมไดดี เหมือนมันมีกรรมบัง โปรด
อยาไปคิด ทําใจใหได ทําใจไมไดเปนบาปคนเดียวนะ ไมมีใครเขาไปชวยหรอกจะบอกให
นอกเหนือจากตัวเองเทานั้น เพราะเปนผูกระทําเอง
แยกรูปออกไป อะไรเปนนาม อะไรเปนรูป อะไรเปนเวทนา อะไรทีบ่ ังคับบัญชาไมได
แลวก็หันกลับไปแลวก็ดบั วูบไปเหมือนหูดับ
บุญทางกายคนเขาเอาบาปมายัดเยียดใหทางหู
แลวเราก็มีแตบุญกุศล บาปจะเขาหูเราไมได บาปมันก็ตกไปหาเจาของเองที่มาดาเรา
ตาของเรากําลังทําบุญ ตาของเรากําลังมีความสุข มีรูปมีนาม มีบญ
ุ มีบาป อยูในตาของ
เรา ตาเรามีศีล ตาเรามีทรัพย ตาเรามีองคภาวนา ถาหากใครที่ไมถูกกับเรามาทําทาทําทาง เรา
ก็มีแตบญ
ุ อยากจะดาเรา ที่เราเห็นเขานั้นแสดงกิริยามารยาทที่ไมดีออกมา เราก็ใชตาเปนบุญ
“เห็นหนอ” ทรัพยอยูที่ตา ศีลอยูที่ตา เปนบุญอยูที่ตา บาปก็เปนของเขาไป กลับไปหาเขาเอง
อยาไปนอยเนื้อต่ําใจเลย พุทธศาสนิกชนที่รักทั้งหลายเอย นี่บุญอยูตรงนี้ บาปอยูตรงนี้
นี่แหละคนที่วาเขาเปนบาป ทําใจไมไดนี่ ถาหันมุมกลับจะนึกได ทําไมนักกรรมฐานถึงเปนคน
แบบนี้ ทําใจไมไดจึงเปนเชนนี้
บาปบุญคุณโทษที่มีอยูกับเราเหมือนเปนเงาตามตัว ถาตัวเราสวย กายเปนบุญ
จิตเปนบุญ เงามันก็ตามเปนบุญไปดวย เหมือนกระจกสองเงาฉะนั้น
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กายไมเปนบุญ เปนบาป จิตเปนบาป กระจกทีต่ ามเราเปนเงาก็เปนบาป สะทอนยอนเงา
กระจก เปนเงาบาปเปนเงาโทษติดตัวเราไป
เราแยกรูปแยกนาม แยกบาปแยกบุญออกเปนสัดสวน บาปนั้นเราจะไมทําใหเดือดรอน
อีก มันก็มีแตบุญเพราะขจัดความบาปความเศราหมองใจออกไปดวยการกําหนดจิต กําหนด “รู
หนอ” ที่ลิ้นป กําหนด “โกรธหนอ” ตัวโกรธหายไปตัวบุญเขามาแทนที่ คนที่ดาเราก็กลับกลาย
ไปหาตัวบาปตอไป แลวตัวริษยาตัวจองเวรจองกรรมก็เกิดขึ้นมาเปนเงาติดตัวไป
บางคนก็บอกคนนั้นไมดี คนนี้ใชไมได นั่นมันเปนเรื่องของเขา มันเรื่องของคนบาปเขา
ทํากัน เรื่องบุญอยาเอาไปผสมกับบาปอยางนั้น คนดีอยาไปผสมกับคนชั่ว คนชั่วอยาไปผสมกับ
คนดี เลยกลัวกันไป ไมรูบุญรูบ าป ไมรูดีรูชั่วแตประการใดเลย เขาขางตัวเองวาตัวเกงคนเดียว
ตัวดีคนเดียว คนอื่นเอาดีไมได อยางนี้ตองแยกรูปแยกนามบุญแยกบาปออกไป แลวเราจะรูวา
ตัวเราเปนบาปหรือเปนบุญดวยปจจัตตัง รูไ ดดวยการกระทําของเราทั้งสิ้น
พระพุทธเจาทรงแสดงโลกธรรมวาอยาหวั่นไหว จงทําใจใหได จงทําใจเสียเถิดเมื่อ
มีทุกข จงทําใจใหไดอยาไปเกิดเปนคนอีกเลย มันมีแตทุกข จงทําใจเสียใหได เราบังคับ
บัญชาไมใหแกไมได ทุกคนตองแก ฟนก็ตอ งหัก ผมก็ตองหงอก ตัวหนังเตงตึงทั้งนั้น ทัง้
เสนโลหิตเตงตึงดี บัดนี้นานไปก็หยอนยาน หามไมได บังคับไมได
หนุมสาวนั่นมันเปนของหลอกลวงกันชั่วคราวเทานั้น ไมมีอะไรแนนอนในชีวิตเลย จง
อยางทําบาปเลย อยาทําชั่วเลย นี่แกก็เปนทุกข เวลาเปนหนุมเปนสาว กระชุมกระชวยหนาสวย
ก็ชื่นใจ ในเมื่อยามแกชราแลว ความกระชุมกระชวยก็ลดไป จิตใจก็ฝอแฝแลวตลอดรายการ
บังคับไมไดเลยก็เสียใจ มันก็เกิดความไมแนนอนของอนิจจังนี้
โปรดทําใจเถิดอยาไปคิดอยางอื่นเลย ปลงใหตกวาเราตอไปจะแก หนาขาวก็ยนยอตก
กระ แลวฟนก็หักก็หลอ หายในก็ผลุบเขาผลุบออก น้ําลายไหล น้าํ ตาก็รวง หนวงหัวใจ นี่ทําใจ
เถิดนะ จะเสียใจตลอดชาติที่ทาํ ใจไมได
เราเปนหนุม เปนสาว อยาคิดวาเปนหนุมตลอดไป อยาคิดวาเราเปนสาวตลอดกาล บัดนี้
เราแกโดยไมรูตัว เนื้อหนังก็โทรมไปโดยไมรูตัวแลว มันมีแตความทุกข มันมีแตความ
ยากลําบากตลอดรายการ หาความสุขไมไดเลย มีแตความทุกขระทมขมขื่นแทบจะกลืนไมลง
แลว มีทั้งรักทั้งแคนแนนในทรวงหึงหวงหนักหนวงในหัวใจ เงินทองหามาไดก็สิ้นไป เหมือน
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รางกายสังขารหาความแนนอนไมได บานเรือนก็ทรุดโทรม หลังคาก็รั่วแลว ขางฝาก็จะพัง
ปลวกจะกินอยางนี้ เรือก็เซก็ทรุดหมดอาลัยตายอยากทุกราย
นี่เรามีแตความทุกข เราเกิดมาตองแกเปนทุกขทั้งหมด ก็แยลงไป ในที่สุดก็ตองเขาไปสู
เมรุกันทุกคน นี่หรือหนุมสาว หลอกลวงกันทุกคน ชั่วคราวเทานั้น มันไมมีความจริงเลย หา
ความจริงไมไดเลย เธอสวยหรูในวันนี้เธอจะไมนา ดูในวันหนา
โรคกายโรคใจเจ็บระทวยปวยไขก็มารุมเราทุกวัน มันก็ทรุดโทรมมีแตความทุกข มีแต
ความยากลําบาก โปรดทําใจใหไดทาน ความรักหนุมสาวมันชั่วคราว ไมชาเราก็จะตายจากกัน
แลวก็จะเจ็บละเมอเพอพก ในยามสวยก็ชอบใจกัน เวลาแกก็แยลงไป เวลาเจ็บไขก็ไมอยากจะ
ดูแลกัน มันไมสวยแลว รางกายก็ซบู ผอมน้าํ ลายไหล กินน้าํ ไมเขาปาก ความยากก็เกิดขึ้น จะไม
รักกันแลว จะแยลงไป นีห่ รือสวย นี่หรือสาว นีห่ รือหนุมกระชุมกระชวยไปเที่ยวกันสรวลเสเฮฮา
สาวก็ไปเที่ยวหนุม ก็พากันไป วานอนสอนยาก ยังไมเห็นความจริงของชีวิตเลย เพราะเธอหนุม
สาวไมเคยนั่งเจริญวิปสสนาใหแจงถึงใจ
หิวมันก็เปนทุกข รอนก็เปนทุกข หนาวก็เปนทุกขตลอดรายการ เจ็บระทวยปวยไขก็เปน
ทุกข โปรดทําใจใหไดเถิด หิวเปนทุกขตลอดรายการ กระหายก็เปนทุกข หาความสุขไมไดเลย
หลอกลวงกันมาวานอนคูนอนเหยียดขาแขงยังแข็งแรง บัดนีเ้ จ็บแลว บัดนี้จะจอดแลว เราที่นั่งนี่
เปนคนเจ็บยังไมใชคนตาย
เจ็บเปนอยางไรหรือ เมือ่ ยมันก็เรียกวาเจ็บ ปวดโนนปวดนี่ก็เรียกวาเจ็บ ไมสบายใจก็
เรียกวาเจ็บ ไมสบายกายก็เรียกวาเจ็บ
เราเขาใจผิดคิดวา ตองนอนหยอดน้ําขาวตมถึงเรียกวา เจ็บ ไมใช พระทานเรียกวาจอด
เรือจะไมไปจะตายแลว เรือจอดแลว พังแลว ผุแลว คือจอดแจวไมไปแลว ไปไหนไมรอด
ปลอดภัยแลว จะเขาเมรุแลว จงทําใจนะเรือจอดแลวไปไมไหว เพราะไมเคยปฏิบัติธรรมทําใจ
ไมได ทุกขติง ปาฏิกังขา ก็ไปนรก ไมเคยไปสวรรคกับเขา เพราะไมเคยเขาวัด ไมเคยปฏิบัติ
ธรรมเลย แมกิจกรรมประจําวันก็ทาํ ไมได มีแตความทุกขระทมขมขื่นตลอดรายการ
นี่แหละบทความที่ ทําใจได ทําตรงไหน เจริญสติปฏฐาน 4 ใหได มีสติทกุ อิริยาบถ
เรียกวา ทําใจ คนที่ทําใจไดเพราะมีสติควบคุมใจได ไมวา ใครคนที่วาเกงๆ หันมุมกลับ
เหมือนกระจกเงาคนนั้นใชไมได เงาคนนั้นไมดีแน เพราะกระจกเงาเปนอยางนั้นก็ตามเขาไป นี่
จงทําใจเสียใหไดเถิด คนทําใจได นั่นแหละคนนั่งกรรมฐานไดรับผล มีสติตดิ ตัวไป เปน
อาวุธของตนตลอดไป
ทําใจได
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เตรียมตัวกอนตาย เราจะตายเสียแลว เราเจ็บเสียแลว ลูกเอยชวยแมหนอย ลูกเอยชวย
พอหนอย ลูกเขาไมชวยก็เสียใจ เลยไปนรกทําใจไมได เตรียมทําใจเสียบัดนี้ทุกคน ทั้งหนุมทัง้
สาว เตรียมทั้งตัวเตรียมทั้งใจ จะตองเจอแตระทมขมขื่นตลอดไป ไมมีใครทําใจได ก็ฝากความ
เสียใจ ฝากนรกไวในใจของเราคนเดียว เปลาเปลี่ยวหัวใจแลว เราจะไมรอดปลอดภัยอยาง
แนนอน รีบทําใจเถิด
เวลาเจ็บมีคนมาพยาบาล ถาเจ็บคราวใดไมมีใครพยาบาลก็ทําใจเสียใหได ลูกก็ไมเห็น
หนา หลานก็ไมมา ทําใจเถิด เรามาคนเดียวก็ไปคนเดียว มันเปลาเปลี่ยวหัวใจ ถึงแมไมมีใครมา
ชวยก็ไมเปนไร ทําใจเสียกอน อยาไปหวังอะไรจากใคร
“ปวดหนอ” ลูกเอยมาชวยบีบใหพอ แมหนอย ลูกเขาไมมาบีบก็เสียใจ แลวใหสมบัติเขา
ไปแลวหวังผลตอบแทนจากเขา เขาก็ไปดีแลวก็ตามใจ เลี้ยงลูกเอาบุญเถอะ อยาเอา
คุณประโยชน ทําใจใหไดเถอะ เราจะไดไปสวรรคนิพพานได โปรดทําใจ
เรารักลูก หวังจะพึ่งลูกนี้แลวไมไดพึ่ง เตรียมทําใจไวกอน เจ็บนี่ลูกเขาจะมาปฏิบตั ิไหม
จะเอาใจเราไหม โปรดอยาคิดอยางนั้นเลย จงทําใจเสียใหได ณ บัดนี้ แฟนเขาไมไดรักเราดวย
ใจจริง เขารักเราดวยกามคุณทั้ง 6 ไมไดรักดวยน้ําใจดวยเมตตาเลย เขาจึงไมมาชวยเรา ดังนั้น
ทั้งเงินทองทรัพยสินสมบัติพัสถาน เราชวยใครไป อยาหวังผลตอบแทนเลย มิฉะนั้น เราจะ
เสียใจไปนรก
ถาทานผูใดเจริญวิปสสนากรรมฐานจิตมั่นคง จะไมงอใครแลว เราตองชวยตัวเองได ทํา
ใจได เราจะไมเสียใจ ไมนอยใจตอบุคคลใด ความเสียใจนอยใจเปนเมืองอบาย เปนเมืองนรก
หมกไหมตวั เอง
ถาทําใจไดแลวไมตองไปเสียใจไมตองไปนอยใจ ไมตองไปใหใครเขามาลําบาก
เพราะเราเลย เราเจ็บก็เปนเรื่องของเรา เราจอดก็เปนเรื่องของเรา ไมมีใครชวยเราไดแน
อยาเสียใจเลย ทานทัง้ หลายเอย จงตั้งหนาเจริญวิปสสนาทําใจใหได อยาไปวาคนโนน
คนนี้เขา เราไมเคยวาใครแลว เขาดีแคนั้น ธาตุสังกะสีเอาดีไมได ไปวาเขาทําไม
คนดีมันก็ดี คนชั่วมันก็ดีไมได คนดีมันจะชั่วไมได โดยวิธีนี้เราจะชื่นใจ เพราะเราทําใจได
ที่ไดชี้แจงมานี้ตามเหตุผลของภาคปฏิบัติธรรม ถาผูใดทําไดตั้งสติไวทุกอิริยาบถ กําหนดโกรธ
ไดและกําหนดใหหายไปเลย อยาผูกความโกรธเอาไวในใจเลย โปรดทําใจใหได เจ็บก็เรื่องของ
เรา จะจอดก็เรื่องของเรา ไมตองไปพะเนาพะนอใคร เพราะ บุพการีคนหาไดยากอยางยิ่งในโลก
ไมคอยมี พระพุทธเจาสอนมาแลว
ทําใจได
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คนที่กตัญูกตเวทีจะเปนผูมีปญ
 ญา คนไมมีปญ
 ญาจะไมมลี ักษณะนี้เลย จะไมกตัญู
กตเวที ถาคนปฏิบัติธรรมจะมีพรอมทั้งบริวารทั้งเครื่องครบ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่ไดชแี้ จงมานี้ เกิดมีแตทกุ ข เกิดมาแลวก็ตองแก ไมเกิดก็
ไมมีแก ไมมีเจ็บ ไมมีตาย แตถาเกิดมาเมือ่ ไรมีแกเมือ่ นั้น เปนเรื่องธรรมดา จงทําใจให
ได
ทําใจไดมแี ตความสุขไมมีทุกข เพราะปลงตกแลว รูเหตุผลดวยอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา สมปรารถนา ทุกประการเทอญ
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