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การเจริญกุศลภาวนาเพื่อการปฏิบัตพิ ระกรรมฐาน ก็คือปฏิบัติธรรมตามคําสอนของ
พระพุทธเจานั่นเอง บางคนเรียกวาปฏิบัติธรรม แตก็ไมทราบวาธรรมะนัน้ มาจากไหน ไดแก
อะไร ธรรมะตัวนี้แปลวา ที่ตั้งของการงานและหนาที่ที่ถูกตอง ก็คือกรรมฐาน ธรรมะ
แปลวาสรางความดี มีเหตุผลไมมีเหตุรายเจือปน นี่ก็เรียกวาธรรมะ ธรรมะแปลวาวา
ธรรมชาติของความดี ธรรมแปลวาความคิด ธรรมะแปลวาสติปญญา ธรรมะแปลวา
แกไข ธรรมแปลวาเดินไกล ธรรมะแปลวาละแลวซึ่งความชั่วทั้งหลาย ถึงจะแปลวา
ธรรมะ
บางทานมาปฏิบัติแลวไมไดผล ก็เนื่องจากวา ตัง้ ใจมาปฏิบตั ิ ๗ วัน พออยูไดคืนเดียว
กลับแลว บนบอกวาทําไมได ปวดหัว ไมสบาย ขอเท็จจริงนั้น ถาเราไมสบาย เราไมคอย
สบาย ทางดานกาย ปวดศีรษะ หรือเครียด และเราไมสบายทางดานจิตใจ ปฏิบตั ิธรรมไม
ไดผลแน แตก็คนปฏิบตั ินี้ไมไดผลก็ไมมีความอดทน และก็มีทิฐิมานะนอนเนื่องอยูในสันดาน
อาศัยธรรมะของพระพุทธเจาเทานั้นเองที่จะแกไขได อยางอื่นไมสามารถจะแกไขไดแนนอน
ธรรมะ แปลวา ความอดทน ธรรมมะแปลวากําปนทุบดิน ดีทุกแงทกุ มุม นั้นเรียกวา
ธรรมะ ดีทกุ แงทุกมุมไมมีเสีย มีแตงอกมีแตงาม ผูที่ปฏิบัตธิ รรมะงอกงาม มันงอกตรงไหน
มันงามตรงนั้น มันงอกอยูที่จิตใจ จิตใจดีจิตใจมีปญญาแลวเรียกวางอก ถาหากวาคนไร
ธรรมะไมไดปฏิบัติธรรมะแลว จิตมันก็จะหดเหี่ยว จิตใจมันจะแหงแลง จิตใจจะตรอม จิตใจ
ไมกลมกลอม มันก็ออกมาทํานองนี้ทั้งนั้น แตที่ทานทั้งหลายจะเปนอุบาสกอุบาสิกาหรือจะ
เปนพระสงฆองคเจาก็ตาม ถาไมปฏิบัติธรรมแลวมันก็ไมอดทน ผูที่ถึงธรรมะและปฏิบัติในตัว
ในขณะนี้และปจจุบันนี้ มีแตความอดทนอดกลั้น และอดออม มีอะไรก็ประนอมยอมความ บัว
ไมช้ําน้ําไมขุน ก็เรียกวาธรรมะ ผูทมี่ ีความขยันหมั่นเพียร วิริเยนะ ทุกขมัจ เจติ ก็เรียกวา
ธรรมะ เราจะลวงทุกข พนทุกขไปไดก็เพราะความพยายามและความเพียรของเรา และ
อุตสาหะพยายามงานตองสําเร็จและดีและถูกตอง ก็เรียกวาธรรมะทั้งนัน้ คนไรธรรมะคนไมมี
ธรรมะประจําใจ ก็คือคนเกียจครานในหนาที่ ไมรับผิดชอบตัวเอง และตัวเองก็ขาดสัจจะ ไมมี
สัจจวาจา ธรรมะแปลวาผูมีสัจจวาจา ก็เรียกธรรมะทั้งนั้น แตก็แยกเรียกกันไปตามศัพทแสง
ของธรรมะ ก็เรียกวา ภาวนา ๒ สมถภาวนา วิปสสนาภาวนา แตแลวก็ตองอดลงทายธรรมะ
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ไมได กรรมฐาน เรียกวา ธรรมะ สมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน การทําใหฐานเกาะ
ทําใหจิตใจเบิกบาน ทําใหจิตใจยิ้ม ทําใหจิตใจไมเศราหมอง จิตใจปรองดอง สามัคคีกาย
สามัคคีจติ ชีวิตจะแจมใส ก็คอื ธรรมะ ถาคนมีธรรมะประจําจิตประจําใจ มันก็ตองงอก
บริบูรณเพิม่ พูนบริบรู ณทุกประการ
ทานทั้งหลายเราเจริญกรรมฐาน เจริญสติปฏฐาน ๔ ก็ตอ งใหจิตใจนั้นประกอบไปดวย
ธรรมะทุกดานทุกวิถีทางเพื่อขันติธรรมคําแหงความอดทน เรามีสติควบคุมจิตเมื่อใดมีความรู
เกิดขึ้นเมื่อนั้น คนที่ไรสติขาดสติแลว จิตไมมคี วามรูจริงเลย มันจะรูป ลอม มันจะรูยอมใจ จะ
ไมเกิดประโยชนโสตถิผลแตประการใด บางทานตั้งใจเต็มทีเ่ ลย จะปฏิบัติ ๗ วัน สองวันก็
กลับแลว ไมอดทนแถมเลือกอาหารอีก คนที่มีธรรมประจําใจนะเขาไมเลือกอาหาร สวนใหญ
จะเปนคนจีน เราจะเห็นมาจากเมืองจีนนี่จีนมีธรรมะ เขาสามารถรับประทานไดงาย ๆ ขาว
เหนียวจิ้มน้ําพริกปลาปน เขาก็มีธรรมะ อดทน คนที่ไมมีธรรมะ จะเลือกอาหาร กินไมได
ตองกินอยางดี
คนกินอยางนี้ไมใชคนมะรรมะอยางที่พระพุทธเจาสอนภิกษุสงฆผูทรงศีล
สังวรพระวินยั สังวรสํารวมแลวฝากชีวิตไวกับญาติโยม โยมมีเกลือก็ฉันเกลือ โยมมีมะเขือก็
ฉันมะเขือ โยมมีน้ําปลาก็ฉันน้ําปลา เพราะพระทานมีธรรมะ เพราะพระทานใจประเสริฐ ภัน
เต ขาแตพระสงฆผูเจริญ คนที่เจริญแลว อริยเจาดานจิตใจแลว รับประทานอะไรไดทั้งหมด
แตของนั้นจะเปนของอะไรก็ตาม จุดมุงหมายตองการใหสะอาดไมสกปรก ทําใหสะอาดถึง
ภาชนะนั้นจะเปนกะโหลกกะลาใสเปนภาชนะ แตก็สะอาดสวยงาม แตเครือ่ งโถลายทอง
เครื่องสังคโลกของแพงแตสกปรกเปอนเปรอะเลอะเทอะไมสะอาดพอทีจ่ ะใสของนั้นได ก็นี่
แหละก็เปนธรรมะ
คนที่มีธรรมะประจําใจ หนึ่ง จะไมถือตัว มีอะไรก็รับประทานได แตเทาที่อาตมา
สังเกตโยมมาอยูกรรมฐานมาบนใหไดยินวา กับขาวกินไมได เราอยูบานเคยกินไอนั่นไอนี่ซื้อ
เอา แตมาอยูนี่กินไมไดเราก็ปฏิบัติไมได อยางนี้คนไรธรรมะ คนไมมีเหตุผล พระพุทธเจา
ของเรานะเปนจักรพรรดิ เจาชายสิทธัตถะเปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ เปน
จักรพรรดิราชาธิราชเสด็จออกบรรพชา แลวก็พวกชาวบานชาวเมืองรูวา เจาชายเสด็จมาก็ยัง
ไมทราบ เพราะตอนนัน้ ทานยังไมไดฉายาวาพระพุทธเจาในโลกเพียงแตเปนนักบวช เปน
นักบวชก็แสวงหาโมกขธรรม แสวงหาความจริงของชีวติ ตองอยูดวยธรรมชาติ นอนกับดินกิน
กับทราย นั่นคือพระพุทธเจา เปนลูกของจักรพรรดิ เปนลูกของพระเจาแผนดิน เมื่อญาติโยม
เอากับขาวมาแลว แตประเพณีนิยมเขาใชทานอะไรเขาก็เอาเขามา บางถิ่นฐานรับประทาน
ขาวไมเหมือนกัน ยกตัวอยางใหเห็น อยางโยมภาคเหนือ ภาคอีสาน ก็ชอบรับประทานขาว
จาวและขาวเหนียวก็ทานนอย แตสวนญาติโยมประเพณีบางบานทานขาวเหนียวทั้งบาน
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อาตมาเคยเดินธุดงคไปอยูในบานนั้น ในหมูบานเขามาใสบาตรขาวเหนียวทั้งนั้น ก็ตองฉันจะ
เปนอะไรก็ตามกินไดไมเปนพิษเปนภัยตอรางกายก็แลวกัน
บางแหงทํากับขาวมาถวายเจาชายจักรพรรดิพระองคจะอยูในรั้วในวัง จะเสวยพระ
กระยาหารยังไงก็ได ปราสาทมีถึง ๓ ฤดู ฤดูรอ นก็อยูปราสาทนี้ ฤดูหนาวก็อยูปราสาทโนน
ฤดูฝนก็ตองอยูปราสาทนั้น มีถึง ๓ ฤดู จะอยูยังไงก็ไดสบายจริง ๆ สะดวกสบายจริง ๆ คนที่
มีความสบายและสะดวกจะไปพบของจริง มันมีพวกดีด สี ตี เปา พระเจาสุทโธทนะใหนาง
สนมกํานัลนางมาดีด สี ตี เปา รองรําทําเพลงกลอมทุกวัน เพื่อจะไมใหเจาชายเสด็จออก
บรรพชา เพราะพราหมณาจารยทํานายไว พราหมณทั้ง ๘ ไดทายไว พราหมณ ๗ ทานทาย
วาเปน ๒ สถาน ถาออกบวชก็จะไดเปนพระพุทธเจา ถาครองราชสมบัติจะไมมีใครสูได เปน
จักรพรรดิ แตพราหมณหนุมที่สุด คือ อัญญาโกณฑัญญะ ทายไวในลักษณะเดียว ตองเปน
พระพุทธเจา ๑๐๐% ไมตองอยูครองฆราวาส ครองราชสมบัติ ตองออกบวช จึงตองมีนาง
สนมกํานัลนางมารองรําทําเพลงยั่วยุ สรางปราสาทถึง ๓ ฤดู ใหแกเจาชายแลวไมใหเสด็จไป
ทางไหน กลัวจะไปเจอเทวทูตเขาเดี๋ยวจะเบื่อหนาย จะเสด็จออกบรรพชา แตแลวพระองคก็
รอนรุมกลุมใจออกเสด็จไปประพาสปา ประพาสทุกยาม ทําใหเจอเทวทูต คนกําลังเกิด แก
แลวก็กําลังเจ็บ เหลือแตกระดูก แลวก็ใกลจะตาย แลวก็เห็นคนตายหามไปหามมานําไปเผา
กันมากหลาย ทําใหพระองคคิดได ทบทวนจิตนี่แหละเกิด แก เจ็บ ตาย มันแกไมได แก
ไมไดเลย แตของแกไดก็ควรจะแก มีของแกบา งมั้ย มียาชนิดไหนมั้ยกินไมแก แกไมใหเจ็บ
แกไมใหตาย มันไมมีเลย ทรงเล็งเห็นเชนนั้น เลยก็จะมียาอีกชนิดหนึ่ง วิชาชนิดหนึ่งตองไป
แสวงหาเอาเอง คือวิชามาแกไมใหเกิด แกไมใหแก แกไมใหเจ็บ แกไมใหตาย พระองคก็ออก
เสด็จบรรพชาตองการวิชาเหลานั้นเพื่อชวยชาวโลกทั้งหลายลืมตาอาปากเห็นโลกสวางไสว
ทําจิตใหเบิกบาน ทานทัง้ หลายไมตองกลัวตายกลัวเจ็บ เพราะทุกคนไหน ๆ มันก็เกิดมามัน
ก็ตองตายทุกคน มันก็ตองเจ็บดวยกันทุกคน มันก็ตองพลัดพรากจากของอันเปนที่รักของที่
ชอบใจดวยกันทุกคนแกไมได สวนที่แกไดเราก็แก ที่แกไมไดอยาไปแกมันเลย โยมอุบาสก
อุบาสิกามันแกไมได ไมตองไปแกมนั มันจะตองแกแลวมันก็ตองเจ็บ มันก็ตองจากมันก็ตอง
ตาย สูสัมปรายภพ อยาไปหลงใหลไชชอนยั่วยุ เอามาแกเลย
บางทีคนแกก็อยากจะใหสวย ปกปดความแก แลวมันก็ตองเจ็บ มันก็ตองจาก สู
สัมปรายภพ อยาไปหลงใหลไชชอนยั่วยุ เอามาแกเลย สิ่งใดแกไดก็แกนะ สิ่งใดแกไมได อยา
ไปแกใหมันเสียเวลาไปเปลา จะไปหายาอายุวัฒนะที่ไหนเลา กินไมใหแกไมใหตาย ไมมีทาง
แลว อยาไปแกมันเลย วิชาทีพ่ ระพุทธเจาแกไมใหเกิด ก็วิชากรรมฐาน วิชาโมกขธรรม
พระองคไดไปเห็นของจริงมาแลวอยูถึง ๖ พรรษา นอนกับดินกินกับทราย ถึงจะเห็นของจริง
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เดี๋ยวนี้นั่งกรรมฐานในหองแอรกันในกรุงเทพฯ ของปลอมทัง้ นั้น หนาวก็ทนไมได รอนก็ทน
ไมได ทนไมไดทั้งนั้น รอนจัดก็เลิกทํา หนาวจัดก็เลิกเร็ว เร็วไปสายไป บายไป เย็นไปทั้งนั้น
เลย เปนสิ่งที่เราควรจะแก ก็คอยแก แกไมไดก็ไมตองไปแก ถาเกิดเจ็บไขถาไมถึงวาระและ
เวลามันก็แกได คนนั้นถึงวาระขั้นสุดทายก็ตองตาย ใหหมอเทวดาก็เอาไวไมได ยาเทวดาก็
เอาไวไมได เทวดาก็ตองจุติ พระอินทรก็ตองจุติ ก็ตอ งตายดวยกันทั้งนั้น หลักเกณฑวิธีการ
เปนเชนนั้น
ในเมื่อเปนเชนนี้แลว ทานทั้งหลายเอย เราจะหาอะไรมาแก มันไมมีอีกแลว พน
นอกเหนือจากการเจริญพระกรรมฐานดีที่สุด จะไดไมตองกลัวตาย ไมตองกลัวแก ไมตอ ง
กลัวเจ็บ ถึงคราวเจ็บก็ตอ งเจ็บ ถึงคราวตายก็ตอ งตาย นึกถึงความตายไวใหมันเคยชิน นึก
ถึงความตายไวใหเคยชินวันละหลาย ๆ ครั้ง หายใจเขาออกในขณะนี้ เราอาจจะตายคืนนี้ เรา
อาจจะตายวันพรุงนี้ใครจะรูได ถาเราเคยชินกับความตาย เราจะไดไมตองกลัวตาย จิตใจจะ
ไดเขมแข็ง จิตใจจะไดมแี รงขยันอดทนตอไป ถาทานทั้งหลายกลัวตาย ตองตายแน ๆ
และตายไวดวย จิตตกทับก็ยิ่งซ้ําเปนโรคมะเร็งไปเลย ตายไวเลย นี่แหละพระพุทธเจา
สอนใหชินเสีย เคยชินกับความแก ความเจ็บ ความตาย เคยชินตอการที่จะตองพลัดพราก
จากของอันเปนที่รัก ของที่ชอบใจดวยกันทั้งสิ้น ไมมีใครจะอยูกับของทีร่ ักตลอดไป มันก็ตอง
จากกันไป บางคนไมจากเปนมันก็ตองจากตาย บางคนเสียดายเหลือเกินจากกันตอนเปน
สามีภรรยาทิ้งขวางกัน ทิ้งลูกทิ้งครอบครัว เปนที่นาเสียดาย ถายังไงก็ตองทิ้งกันไดแนนอน
คือตาย แตยังไมตายนี่ไมนาจะทิ้งกัน นาจะชวยเหลือกันไปกอนนะอยางนี้เปนตน
ทานทั้งหลาย คนที่มานีท่ ุกประเภทที่วัดเรานี้นะ ก็ขอฝากความจริงใจไว บางคนพูด
ใหไดยินเลย กับขาวกินไมลง ที่บานเรากินหมูเห็ดเปดไก อยางนี้กินกับเขาไมไดหรอก ไมใช
วิสัย พระพุทธเจาเสียอีก เราเปนลูกตถาคต โยมเปนอุบาสกอุบาสิกาก็เรียกวาลูกตถาคต ก็
เรามาเนกขัมมปฏิบตั ิก็เรียกวา ลูกตถาคต เราเปนลูกของพระพุทธเจากันทั้งนั้นทุกคน แต
วาเปนพระสงฆองคเณร ก็เปนญาติโยม ก็เราเปนลูกทานทั้งนั้นแตไมเชือ่ พอไปเชื่อใคร จะ
กินหมู เห็ด เปด ไก บางคนก็รับประทานเจก็ได ก็ไมไดหาม พระพุทธเจาก็ไมไดหาม
มังสวิรัติ พระองคก็ไมไดหามพระภิกษุเลยนะ แตทานหามไวอยาฉันเนื้อมนุษย เนือ้ งู เนื้อ
เสือ ก็วาไปตามเรื่องหาม เพราะสัตวประเภทนี้ไมควรจะไปฉัน แตบางทานก็ติพระเณรวา ยัง
ฉันเนื้อสัตวอยูเลยแลวจะเปนพระไดอยางไร พูดกันเยอะแยะ ขอเท็จจริงพระไตรปฎก ดูพระ
ธรรมวินัยใหครบไมมีขอ บัญญัติเลยวาหามไมใหฉัน แตปญหามีอยูอันหนึ่ง ถาเราไปบานเขา
เขาไปเอาไกมาฆาตอหนา แลวก็เอามาแกงใหพระ ถารักษาวินัยฉันไมได เขาฆาเพื่อเรา เรา
ก็บาปดวยซิ แตของที่เขามีอยูแลว เราไปที่บานเขา เขาแกงไวกอน ตั้งแตเชาแลว เขาก็ไม
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หมายความวาจะมาถวายพระหรือไม เราไปเขามาถวายเราก็ฉันได ไมใชเราไปใหเขาฆา พอ
พระมาบานไมหากับขาวไมได
เราเคยไปผจญมา โยมก็ขยิบหูขยิบตาใหลูกไปเอาไกเอามาฆาแลวมาแกง เราก็ยัง
อุตสาหขอบิณฑบาตเขาอยาเลย น้ําปลาก็ไดโยม น้ําพริกก็ไดโยม อยาสรางบาป อาตมามา
โปรดโยมนะไมไดมาทําใหโยมเปนบาปเปนเปรต เคยประสบดวยตนเองแลวอยาบอกวาทาน
รูไดยังไง ก็เรามีจิตวิทยารูไดบางเขาสั่งลูกใหไปเอาไปฆา ไมมอี ะไรเลยวันนี้ กับขาวไมมี ใน
ครัวเขามีน้ําพริกปลารา มีผัก ไมมีกับขาวถวายก็อายก็ตองการเอาไกมาฆา เอาเปดมาฆา
ถวาย แลวเราก็ขอบิณฑบาต บอกเขาน้ําปลาถวยเดียวก็ได ไมเปนไรหรอกนะ
นี่แหละทานภิกษุทั้งหลาย เราฝากชีวิตไวกบั ญาติโยมทั้งนั้น โยมมีเกลือฉันเกลือ โยม
มีมะเขือฉันมะเขือ ไมมไี มฉัน ถึงจะไดธรรมะ ถึงจะไดความอดทน เห็นแกปากเห็นแกทองไม
สําเร็จมรรคผลหรอก นี่แหละพระพุทธเจาทานก็เสด็จอรัญราวปา อรัญวาสี แลวนั้นไป
แสวงหาที่ชอบ ทีต่ องการแสวงหาวิชาแกไขปญหากับแกไขทุกข ชาวบานก็เห็นวาพระองค
เสด็จมาก็เอาของมาถวาย ขาวก็แดง แกงก็เค็ม สิทธัตถะหรือจะเต็มใจกลืน กลืนไมลง ใน
เมื่อกลืนไมลงเชนนี้แลวเราอยูในปราสาทราชวัง เสวยพระกระยาหารยังไงก็ได แตแลว
เจาชายพิจารณาปจจัย ๔ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช จะมีหลักขึ้นมา เวลารับ
ประเคนก็ ยถาปจจเวกขณะ เวลาจะฉันก็ ปฏิสังขาโยนิโส ปณฑปาตัง ปฏิเสวามิ ก็
ออกมาในรูปแบบนี้ใหพจิ ารณา ขาวก็แดง แกงก็เค็ม สิทธัตถะตองเต็มใจกลืน สันโดษมัก
นอย โยมมียังไงก็ฉันอยางนั้น ไมใชวา หลวงพอลูกฉันมาบวชทีน่ ี่นะฉันไอนนั่ ไมไดนะ
อาหารก็ตองมีไอนั่นนะ ตองมีไอนี่นะ ลูกฉันจะฉันได บอกถาอยางนั้นก็ไปบวชทีอ่ นื่ เลย ใคร
จะหามาใหฉัน จะไปฆากุง ฆาหมูที่ไหนละ
ทานทั้งหลายเอย เราเปนนักบวชแลวมีอะไรฝากชีวิตไวกับญาติโยม ภิกษุแปลวา วา
นอน สอนงาย ไมดื้อรั้นเลี้ยงงาย มีอะไรก็ฉัน ไมมีก็ไมตอ งฉัน โยมเขาไมมเี ราก็ไมตองฉัน
ถาอยางนี้ลูกตถาคตแน นี่แหละทานทั้งหลายเอย นอนกับดินกินกับทรายเดี๋ยวนี้ลูกผูดีมัน
ไมใชผูดีนะซิ ไมใชลูกสัญชาติผูดี แตเปนลูกที่พอแมเอาใจ มาเลี้ยงดวยความเอาใจตามใจลูก
ตลอดมา โตขึ้นวานอนสอนยาก ถาไปตั้งหลักฐานหางานก็เลี่ยงงานเกง หนักไมเอาเบาไมสู
ตลอดรายการ ไดตําราที่วัดนี้ก็มาก บางทีเต็มใจจะมานั่งกันมีศรัทธามาจากบานกันเต็มที่ อยู
ไดคืนเดียวเชาลาแลวลาบอกเหตุใดจึงกลับ ลูกเขากินไมไดแลวก็ปวดหัว นี่แหละคนตามใจ
ตัวใชมั้ย ตามใจตัวไมไดพบธรรมะ ตามอารมณตัวไมพบธรรมะเลย พอแมเลี้ยงมาอยางดีแต
ไมรูเลยวาพอแมจนมากอน พอมามีเงินทองไดลูกมันเกิดมา เกิดมาในกองเงินกองทองที่พอ
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แมตองเหนือ่ ยยาก ก็ขอเจริญพรญาติโยมวา คนที่มีเงินมีทองนี่ เขาจนมากอนทัง้ นั้น ไมมี
ใครรวยมาจากทองแมหรอก มีเงินมีทองมาจากทองแมแตประการใด
ทานพระภิกษุนวกะทั้งหลาย ดูจักรพรรดิพอของเรานั้นนอนอยูโคนไมรุกขมูล ทั้ง ๆ
ที่เปนจักรพรรดิ สมบัตมิ ากมาย ก็เปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง ก็คือพระโพธิสัตว พระเวสสันดร
กับนางมัทรี สี่กษัตริยตราตลอดก็ตอ งชาลีและกัณหาโนนอยูปาหิมพานต ตองเดินเทาตลอด
รายการ ตองไปหาผลหมากรากไมมาฉัน ขาวปลาอาหารก็ไมมีจะรับประทาน นั้นคือ
พระพุทธเจาที่เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร ลําบากลําบนกอน คนที่จะไดดิบไดดีนั้น มี
ความสุขตองเกิดจากความทุกข ตองระทมขมขืน่ มากอน หนักก็เอาเบาก็สู ความรูก ็ดี พอไป
ตั้งหลักฐานก็จะอดทนตอสูตอไป เดี๋ยวนี้ผูปฏิบัติธรรมไมใชผดู ีหรอก ผูดีตองมีระเบียบแบบ
แผน ผูดีตองเลี้ยงงายไปบานใครก็ไมถือตัว บานนั้นมีเฉพาะน้ําปลารากับน้ําพริกไมถอื ตัว
ดูงาย ๆ ยกตัวอยางใหเห็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ขาราชบริพาร
ในสํานักพระราชวังทีต่ ามเสด็จไปเลาใหอาตมาฟง เสด็จเมืองจีน เมืองจีนเอาตุกแกเอามาให
เสวยก็เสวยได เขาใหยังไงเอาอยางนั้น ทานอยางนั้น ถึงเขาจิตเขาใจกันได รูจิตรูใจกันได
ถึงจะเปนเพือ่ นที่ดี เปนมิตรภาพที่ดีออกไปแบบนั้น นี่พระพุทธเจาของเราทานจึงมิให
พระสงฆองคเจาพิจารณาปจจัย ๔ จะหมจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช ตองพิจารณา
กอน กอนจะฉัน เวลารับประเคนนัน่ แหละคือกรรมฐาน ไมใชรับประเคนสงเดช แลวก็ฉันเลย
นะเปนอาบัติโทษ เปนบาปเปนกรรม นี่แหละทานทั้งหลายที่มานั่งกรรมฐาน บางคนก็บนวา
กับขาวไมอรอยไมมีอะไรเลย แตอยาลืมวา เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ตองกําหนดวา รสหนอ รส
หนอ เปนตน เราฉันเพื่อยังชีวติ ไปวันหนึ่ง โภชเน มัตตัญุตา รูจกั ประมาณการอาหาร
พอสมควร ไมมากเกินและก็ไมนอยจนเกินไป ใหมันสะอาดอยาใหสกปรก ก็พอรับประทาน
ได พวกที่ไมถือมียงั ไงก็กินอยางนั้น
บางทีพระทานออกธุดงคเดินกลางดงกลางปาก็ฉันหัวเผือก หัวมัน ฉันยอดไม ผล
หมากรากไม โยคี ฤาษี ชีไพร ก็มีมากหนาหลายตา ยกตัวอยางพระมหากษัตริยเมืองหนึ่งไป
บวชเปนฤาษีชีไพร ก็ไมมีขาวปลาอาหาร มันอยูในดงในปาอยูปาหิมพานตมีแตผลหมากราก
ไมที่จะตองฉันเทานั้น เรียกวา โยคีฤาษีชีไพร ผูที่มาปฏิบัติกรรมฐานนี้เรียกวา โยคี ผู
บําเพ็ญเพียร ไมใชผูขี้เกียจ โยคี ผูบ ําเพ็ญเพียร ผูขันติความอดทน คนที่มีขันติความอดทน
และบําเพ็ญเพียรไปนั้น จะสําเร็จมรรคผลไดแนนอนทุกคน คนที่อดทนไมไดไมมคี วามเพียร
อาหารก็เลือก กินไมได กินไมลง รับรองกีร่ อยกี่ชาติกไ็ มสําเร็จ ทําอะไรก็ไมมีสําเร็จแต
ประการใด เราจะเห็นคนมาจากเมืองจีนอยูเมืองไทย ก็เลาใหอาตมาฟง บอกหลวงพอเอย
ผมกวาจะรวยมาเปน ๑๐๐ ลาน ๑,๐๐๐ ลาน กินขาวปูเค็ม กินขาวกับปลาทูราคาถูก ๆ
ธรรมะคือธรรมชาติ

๖

บางครั้งก็กนิ ขาวกับน้ําปลา บางครั้งเลยก็กินขาวกับเกลือ บัดนี้ผมเปนเศรษฐีแลว คนที่ถือ
ตัวและถืออาหารเปนอะไรไมไดเลยนะ เขากับใครก็ไมไดดวย อดทนไมได โยมหญิงโยมชาย
มนุษยอะไรกันทดสอบอะไรบาง บางคนก็ไมรูอกี ไมมีความเขาใจแตประการใด มีความหมาย
อยูไมใชนอย นี่แหละความอดทนอดกลั้น อดออม ทองคําตองสูไฟ ไมใหญตองสูลม ขันติ
ความอดทนนั่นเองมีประโยชนมาก
พระพุทธเจาของเราเปนจักรพรรดิ ไมทรงถือพระองคแตประการใด เขากับเด็กได
ผูใหญดี กระทั่งโสเภณีงามเลิศงามโฉม นําขาวอาหารบิณฑบาตทานยังไปรับ ไปเสวยพระ
กระยาหารโสเภณี เพื่อตองการจะไปโปรดใหโสเภณีกลับรายกลายดีได ไมเคยถือพระองคแต
ประการใด อันนี้ก็ขอฝากพวกโยคีนักปฏิบัติไวดว ย ตองอดทน ตองมีความเพียร ถึงจะไดผล
อาหารการบริโภคนี้เรารับประทานเพื่อยังชีวติ ใหอยูในวันหนึ่งเทานั้นเองนะ ไมใชรบั ดวยกาม
คุณ ๕ หรือรับอาหารไปเพื่อกาม เพือ่ บํารุงรางกายใหแข็งแรงเทานั้น โยคีผูบําเพ็ญเพียร รับ
อาหารเพื่อยังชีวิตใหอยูไปวันหนึ่งเทานั้น แลวจะสรางความดี และอดทนตอไปดวย
อาตมาไปธุดงคกับหลวงพอใหญในปา ทานบอกรับบิณฑบาตวันนี้ไมไดขาว อยูในปา
ดงพงไพร วิธีปฏิบตั ขิ องทานทําอยางไร ทานบอกวาเอาน้ําสะอาดใสบาตรเขา พิจารณา
ปฏิสังขาโย แตไมใชเสกคาถา พิจารณาที่เราจะฉันนะ ก็ดื่มน้ําไปเต็มบาตรฉันใหหมดไปให
อิ่มเลยทีเดียวแลวก็เดินไปไดวันหนึ่ง ขาดน้ําไมได ทาสนบอกตองอดทนนะ คนทีจ่ ะดีไดตอง
อดทนได กระทบกระเทียบไมตองโกรธ ไมตองอะไรใครอดทนตลอดตนชนปลาย รับรองไดดี
แน ๆ ความอดทนเปนสมบัติของนักสู ความรูเปนสมบัติของนักปราชญ ความสามารถเปน
สมบัติของนักประกอบกิจ ความมีระเบียบทุกชนิดถึงจะเปนคุณสมบัตผิ ูดี กินอะไรไมลง
อดทนก็ไมไดเปนผูดีไดอยางไร เปนผูดีนะอดทนยิ้มสูตลอดรายการ หนักเอาเบาสูทั้งนั้น
ปฏิบัติหนาที่ เดี๋ยวนี้ไมมีแลว หาผูดีเต็มขั้นไมไดเลย ดูในครัวเขามีกลวยน้ําวา มีปลาทูปูเค็ม
แลวมีผักกาดดอง หอมดอง กระเทียมดอง จิ้มน้ําพริก จิ้มเตาเจี้ยว บางคนไมทานน้ําพริก
ปลารา ก็ใชเตาเจี้ยวหลน เคยไปดูในครัวคนที่เขาจนมากอน แลวเขาก็รวยมา ณ บัดนี้ นี่
แหละคนรวยมาจากความจน ทานมีความสุข รูวาความสุขแทจริงทานตองผานทุกขมากอน
เหมือนพระพุทธเจาไปอยูในกลางปาไปทรมานอยูในกลางปา ไมมอี ะไรจะเสวยเลยนะ อดทน
ตอสูเพราะของกินแน ๆ เราหิวแลวหายมันก็เจ็บ มีแตเวทนาตลอดรายการ ก็ตองกําหนดจิต
ตั้งสติปญญาไวอดทนอดกลั้นไว เดี๋ยวนี้คนอดทนไมได
อาตมานี่มานึกดูโอคนนี้มีบุญจริง ๆ คนมีบุญนะอดทน อดอยากปากแหงก็ตองทน
คนมีบญ
ุ คนไรบุญวาสนาเหมือนสํารวยสวยหรูพัฒนานาดูพิลึก ชอบสังคมชอบเที่ยว ชอบ
แตงตัวไปในสังคม แลวเวลาจะทานอาหาร ขาว ๕ แกง ๕ ทานไมได ตองไปนั่งโตะนั่งเหลา
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ตองกินอาหารราคาเปนพันเปนหมื่น คนประเภททุกวันนี้ รวยถึงขนาดไปนั่งกินเหลา คนที่ดี
มีปญญานั้นขาวแกงขางถนนเขาก็กินได ขาวตักเขาเอาแกงราด น้ําปลาใสพริกขี้หนูหนอย
เขายังกินได นั่นคนรวย คนเศรษฐี แตเดี๋ยวนี้ไมใชเศรษฐี แตไมมีคําวารวยอยูในจิตใจ รวย
จิตใจจะตองรวยธรรมะ ธรรมะนี่ทาํ ใหคนรวย รวยแลวก็สวยนาดูชม อดทนตลอดไปถึงจะ
ถูกตอง เดี๋ยวนี้ไมอดทนแลว บางทีหนุม ๆ สาว ๆ รุน ๆ มากับแมบอกจะอยู ๗ วัน บอกอยู
ไดนะ อยูไดคะ เอานะตองอดทนนะ เขาอยูบานตื่น ๒ โมงเชาแมเขาตามใจ ตองทํากับขาว
ใหพรอมกอนแลวไปปลุกลูกมากินก็ทําใหเคยชินเชนนี้ ไมตองมาปฏิบตั ิหรอก เขาตื่นมาตี ๓
ตี ๔ ลูกเธอตื่น ๒ โมง ๓ โมงเชา แลวพอแมกต็ อ งปลุกลูกใหตื่นขึ้นมา อดทนไมได แบกหาม
ไมเปน อยางนี้มีมากในวัดเรานี้นะ ก็ขอฝากญาติโยมไวดวย เปนตําราใหอาตมาแลวถูกตอง
เปนของจริง ไมมีปลอมแลว คนที่รกั ตองการจะสรางชีวิตจริง ตองตอนอยูใตโคนไมที่ชอบ
เดินจงกรมได ปฏิบัติอดทน ปวดกําหนด เสียใจกําหนด ดีใจกําหนด ตั้งสติอดทนรับรอง
ไดผลอยางแนนอน
บางคนไมเอา นั่งไมไดขอกลับ บอกมันเปนยังไงหรือ นั่งแค ๕ นาที ฉันจะตาย ไม
เคยอดทน ถามไปถามมา อยูบานเขาไมคอยเอางานเอาการ พอแมทําใหหมดเลยนะ แลวมัน
จะอดทนอะไรได จะเปนโยคีไดอยางไร โยคีผูบําเพ็ญเพียร จึงเรียกวา โยคีหรือโยคาวจร
พวกสัญจร พวกโยคีปฏิบัติหนาที่อดทนตลอดรายการมีนอยเหลือเกิน แลวไหนเลาจะสําเร็จ
มรรคผล ทํางานจะสําเร็จไดอยางไร ออกมารูปแบบนี้ ไมมีความอดทนเลย แลวก็กินไมได
เมื่อสามปมานี่ จําไดชดั ยังจดไว หลวงพอวัดนี้อดมั้ย กับขาวอยางงั้นมีมั้ย กับขาวอยางนี้
มีมั้ย ใหแมครัวทําใหลูกฉันดวยนะ เพราะวาลูกฉันกินยาก เอ บวชแลวตองกินงายซิ ขาว
คลุกน้ําปลาก็กินได ถาหากวาอดไมไดนะ ทนไมไดไปบวชวัดอื่น ไปบวชอยูกลางตลาดนูน
มันมีขาวแกงขาย บวชอยูกลางตลาดเลย วัดอยูกลางตลาดเลย อยางสิงหบุรี มีอยูวดั หนึ่ง วัด
โพธิ์แกว อยูกลางตลาดเลยก็ซื้อปนโตเขากินอยางดีเลย กินกุงเผา ปลามันแมลา จะกินหมู
เห็ด เปด ไก สบายมาก ถาประเภทนี้แลวเอาปูนหมายหัวไวกอน เอาดีไมไดเลย ไมไดดี
แนนอน ก็ขอฝากญาติโยมไวในวันนี้ ไดตําราจริงหลายราย
บางคนพากันมา ตั้งใจจะกําหนดวามีความทุกข เขางานก็มีคนอิจฉา ไปทํางานโนน
อิจฉาลาออกมา มาบริษัทนี้ก็โดนอิจฉา ไปที่โนนก็โดนอิจฉา ก็จะหนีไปไหนเลา อดทนซิ ใคร
อิจฉาใครดา ใครวา อดทนหนอยไดไหม กําหนดจิตมีสติ ก็มานั่งกรรมฐานแลวยังใชไมได
แลวก็ยังมาบอกกับเราใหแผเมตตาหนอย เจานายเกลียด ผูบังคับบัญชาเกลียด ก็ทําใหเขา
รักงายนิดเดียว อยาไปขัดคอเขา อยาไปวากลาวรายเขา พูดดี ๆ พูดใหเพราะ ออนนอมถอม
ตนตอทานผูใ หญไว ผูใหญจะไดเมตตา มานั่งกรรมฐานไมไดมาอยู วาจะอยู ๗ วัน ที่วัดเรา
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ตั้งกติกาไววา ๗ วันนั้น เนื่องจากวา ถาทําเกงทําดี อยากตอก็ไมมีปญหา สําคัญมาอยูยังไม
ทัน ๗ วัน ออกไปแลวซิ ประเภทนี้ เขาจึงตั้งกติกาไว ไวใหคนอื่นที่เขาทํา คนที่ไมสนใจไมมี
ศรัทธาจะไดออกไป คนที่มีศรัทธา มีขันติความอดทนเขาจะไดอยูปฏิบัตไิ ป เพราะมันเปน
การถายเทไมใชอยูประจํา ถาอยูทุกหองทุกกุฏิเลยละก็ คนใหมก็มากันไมได ก็ไมหมายความ
วาใหโยมอยูแค ๗ วันเทานั้นนะ ถาโยมตั้งใจมีศรัทธาตอ ทําเกง แลวก็ไมใหคนอื่นเดือดรอน
มีอะไรกินอยางนั้น มีเกลือกินเกลือ มีมะเขือกินมะเขือ ไมมไี มกิน ก็ใหตอได อยูตอ ไปอีก ๗
วันก็ได ไมไดมีปญหาอะไร
แตปญหานะจะอยูแคนั้นก็เนื่องจากวา บางคนไมอยากทํากรรมฐาน มาเสียงเอ็ดเสียง
ดังตอผูบําเพ็ญสมณธรรม เดี๋ยวเที่ยวไปตลาด เดี๋ยวออกไปนูนออกมาที่นี่ ไมนั่งเจริญ
กรรมฐานก็ใหเขาออกไป หลักกติกาจึงมีความหมายอยางนั้น ก็ไมหมายความวาหามเสมอ
ไป ตองมีกรณีพิเศษเหมือนกัน ถาตั้งใจทําอยางดีบางคนเด็กเล็ก ๆ อดทนปฏิบัติใหแมหาย
จากโรคมะเร็งได พอลมลงไปอยูหอง ไอ ซี ยู ลูกมา ๒ คน อดทนทําตลอดเราใหทานอะไรก็
ไมคอยจะทาน บอกไมเปนไรหลวงพอหนูทานไดทั้งนั้น ปฏิบัติซึ่งปฏิบัติจริง ก็ไดผลได
ธรรมะจริง พอฟน เลย จากหอง ไอ ซี ยู บัดนี้ยังอยู ๘๐ กวาแลวอายุมาก ขอฝากญาติโยมไว
มันอยูที่ความจริงใจและอดทน บางทีพระมาบวชก็ไมอดทน ไมอยากจะไดของดี ของ
ดีนี่มันทํายากหายาก ของไมดีนี่งายนิดเดียวหลั่งไหลไปสูที่ต่ําตลอดรายการ ของดีนี่ถาเราดี
ก็ไดบุญ ถาเราไมดีมันจะไดของดีไดอยางไร ไมอดทนอดกลั้นตลอดรายการ เดินจงกรมก็ไม
เอา นั่ง ๕ นาทีก็เลิกแลว แลวจะไมพบของดีและของจริงในตัวเองแตประการใด
ขอฝากญาติโยมไป กลับไปบานแลวทําตอไป เดินจงกรมนัง่ เขาก็มีประโยชนมาก มี
บริษัทหนึ่งอยาไปออกชือ่ เขา บอกหลวงพอหนูนี่แยแลว สามีไมดูแลหางหุนสวนจํากัด ก็
เที่ยวไป หนูมีลูกตั้ง ๕ คน จะทําอยางไร อดทนตอไปนั่งกรรมฐาน มาเจริญกรรมฐาน ๕ วัน
อดทนทุกอยาง กลับไปนี่หลวงพอหนูจะสูตอไป ถึงสามีไมมาชวยดูแลหนูก็จะจัดการดวย
ตนเอง บัดนี้บริษัทหางหุนสวนจํากัดดีขึ้นเยอะแลว มีบริวารมากมายกายกอง แตสามีไมเอา
ไหนเลย นี่ก็ไดผลจากกรรมฐานใหอดทน ทําใหเกิดปญญาแกไขปญหา สามารถจะดูลูกไดถึง
๕ คน เขามหาวิทยาลัยได เปนผูหญิงแมบานมันมีตวั อยางมากมาย แตเราจะอดทนไดหรือ
ไมไดมันอยูที่โยมแลว ถาโยมไมสนใจตัวเองนะก็นาสงสารที่เกิดมาเสียชาติเกิด ไมมีความ
สนใจตัวเองแตประการใด ตองทนทุกขทรมานกอน บางคนกําพราพอกําพราแม อยูกับนา
ตองอดทนทุกอยาง ลางถวยลางชามทํางานอดทนไปเปนลูกจาง ไปเรียนหนังสือ บัดนี้มีเงินมี
ทองมากมายกายกอง นี่กําพราพอแมแตเล็ก พอแมตายหมดเพราะอะไรรูมั้ย รถชนตาย พอ
แมตายทั้งคันรถ เลยก็ตองอาศัยนาอยูตลอดรายการ บอกหลวงพอคะ หนูกําพราพอกําพรา
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แมมา พอแมตาย บอกเปนอะไรตายละหนู พอแมถูกรถชนตาย ขับรถไปพอเปนคนขับแมนั่ง
คู หมดเลยตายหมดทั้ง ๒ คน พอก็ตายแมก็ตาย บอกวาหนูนึกเอาตัวไมรอดแลว เลยก็นา
รับเลี้ยงตอไป ก็ดูแลเรียนหนังสือ เจียมตัว เจียมตนวาพอแมไมมี กําพราพอแมตั้งแตเล็ก ๆ
บัดนี้กิจการงานใหญโตมาก เลยนานั่นก็เปนคนดูแลเปนที่พึ่งของเขามาจนบัดนี้ นี่แหละก็ได
จากขันติความอดทน
การเจริญกรรมฐานตองฝกใหอดทน ฝกใหมีสติ ฝกใหมีปญญา ฝกใหแกปญหา มี
อะไรก็ไดผลอันสมมาดปรารถนา จิตตรงนี้เปนหลักสําคัญ เดี๋ยวนี้ไมอดทนกันเลย นี่เมื่อ
วานซืนกลับบานไป ๒ คน ตั้งใจเต็มที่เลยออกไปแลวคืนเดียวโดดนะ บอกวาฉันเคยตื่นสาย
ที่นี่เขาตื่นแตเชากัน ก็หัดตื่นซิ หัดตื่นตี ๔ กับเขา ตี ๓ ครึ่งเขาตีระฆังแลว ตื่นซิจะไดเคย
ไมได ทําไมไดขอกลับ ไมเปนไรนะ เสียสัจจะแลวทําอะไรไมขึ้นแนนอน ทําอะไรไมไดผล
เพราะเสียสัจจะ นี่ตวั นีต้ ายแน ๆ ขอฝากญาติโยมไวดวยในที่นี้ ทําอะไรทําใหจริงหนอย ทํา
ไมจริงไมมคี วามอดทน พอเดินเขาหนอยก็ขี้เกียจแลว พอนัง่ หนอยก็ขี้เกียจทําขี้เกียจกําหนด
จิต เพราะจิตมันเคยตามใจมันมา ตามใจตัวเองมาตลอด ในเมื่อตามใจตัวเองเชนนีแ้ ลวไมมี
โอกาสที่จะดีได คนจะดีไดตองละชัว่ ไดหมด ละทิฐิมานะจะทานอะไรเลี้ยงก็งาย ไปไหนก็ถือ
กันเอง มีอะไรก็หยิบกินหยิบใชกัน มันก็ไมเสียหายประการใด เราไมไปหวงกันกินหวงกันใช
แตประการใด ขอใหตั้งใจและอดทน แลวสรางความเพียรใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดตองได
สําเร็จแน เคยบอกพระภิกษุนวกะทีบ่ วชนอย ๆ ตั้งใจปฏิบตั ิเต็มที่แลวก็ใหศึกษา นวโกวาท
แลวก็ตั้งใจทํา ตั้งใจปฏิบัติกิจวัตร รับรองไดผลแน ๆ ถาหากวาเธออยูเฉย ๆ ระวังบาปนะ
บาปแลวก็สึกหาลาเพศชนักติดหลังไปดวย เลยก็ทําอะไรไมขึ้น
ถาเสียสัจจะในโรงอุโบสถ หรือเสียสัจวาจาที่ตั้งใจมาก็กลายเปนกฎแหงกรรม จะทํา
อะไรไมขึ้น คนอื่นเขาคาขายร่ํารวย เราคาขายขาดทุน นี่มันไมตรงกัน บางคนรับราชการ
ตําแหนงวิ่งฉูดเลย บางคนเปนเพื่อนกันแท ๆ ก็ไดแคนี้เองนะ เอาขอฝากญาติโยมไว เปน
หลักปฏิบัติดวยการเจริญกรรมฐานตองการฝกใหอดทน ฝกใหเรามีกุศลจิต ฝกใหเราเกิด
เมตตา ฝกใหมีเมตตา เพื่อแผเมตตาใหศัตรูเปนมิตรกันใหหมด เราจะไมมีอจิ ฉาริษยา จะไม
มีศัตรูในตัวเองอีกตอไป ถึงใครจะเปนศัตรูกับเรา แตเราก็แผเมตตาไป ใหเขาเหลานั้นมาเปน
มิตรกับเราเถิด ดวยการอุทิศสวนกุศลและแผเมตตาดังกลาวมาขออนุโมทนาสาธุการแกทาน
ทั้งหลาย ผูมีขันติธรรม ความอดทนสําคัญมากเปนยารักษาโรคจิตดีที่สุด ความอดทน วิริยะ
ความเพียรเปนยาอันหนึ่งที่ทําใหเราอายุยืนไดเหมือนกัน สติปญญาทําใหคนอายุยืน
คนที่มีอารมณดีทําใหอายุยืน คนมีอารมณรายอิจฉาริษยา อายุสั้น อายุสั้นตัดทอน
บอนทําลายตัวเอง ตัวเองก็เอาดีไมไดตลอดรายการ นี่แหละขอฝากยาอายุวัฒนะ ขอใหสราง
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อารมณดี อยาใหอารมณราย ทําอะไรอยาผูกความโกรธเขาไว อยาผูกพยาบาทคาดพยาเวร
เจากรรมนายเวร เจาเวรนายกรรมอีกตอไป อายุยืนจะทําอะไรก็สําเร็จ ไมมีศัตรูในตัวเอง ไม
มีศัตรูในหมูบาน มีแตญาติสนิทมิตรสหาย โดยทั่วไปคือสายธารธรรม ธรรมะแปลวาอยางนั้น
ไมใชแปลวาอานหนังสือเปนธรรมะ ไมใชอยางนั้น
สุดทายนี้กข็ อฝากไว ไปลามาไหว อโหสิกรรมหมดเวรหมดกรรมกันได ไมมี
เวรกรรมติดตัวไปแนนอน ก็ขออํานาจบุญกุศล อํานาจพระกรรมฐาน และอํานาจบุญ
กุศล ทาน ศีล และภาวนา โปรดประสาทพรใหแกผูปฏิบัติธรรม ทั้งฝายบรรพชิตและ
ฝายคฤหัสถ จงมีแตความสุขความเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพร และจงเจริญไปดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุง
มาดปรารถนา ดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนีเ้ ทอญ
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