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ปฏบตกนเถด
Just Do It!
อาจรยชา

วธปฏบต
จงหายใจเขา หายใจออก อยอยางน"#แหละ อยาใสใจกบอะไรท#งน#น ใครจะย+นเอากน
ข,#นฟาก-ชาง อยาไปเอาใจใส อยแตกบลมหายใจเขาออก ใหความรสก
, ก1าหนดอยกบ
ลมหายใจ ท1าอยอยางน"#แหละ
ไมไปเอาอะไรอ+3น ไมตองค4ดวาจะเอาน3นเอาน"3 ไมเอาอะไรท#งน#น..ใหรจกแตลมเขา...
ลมออก...ลมเขา...ลมออก...พ6ท เขา โธ ออกอยกบลมหายใจอยางน"#แหละ เอาอนน"#
เป-นอารมณ ใหท1าอยอยางน"#จนกระท3งลมเขาก-รจก ลมออกก-รจก ลมเขาก-รจก ลมออก
ก-รจก ใหรจกอยอยางน#น จนจ4ตสงบ หมดความร1าคาญ ไมฟ6งซานไปไหนท#งน#น ใหม"
แตลมออกลมเขา ลมออกลมเขาอยอยางน#น ใหมนเป-นอยอยางน"# ยงไมตองม"จ6ดหมาย
อะไรหรอก น"3แหละเบ+อ
# งแรกของการปฏ4บต4

เมอใจสงบ กายกสบาย
ถามนสบาย ถามนสงบ มนก-จะรจกของมนเอง ท1าไปเร+อ
3 ยๆลมก-จะนอยลง ออนลง
กายก-ออน จ4ตก-ออน มนเป-นไปตามเร+3องของมนเอง น3งก-สบาย ไมงวง ไมโงก ไม
หาวนอน จะเป-นอยางใด ดมนคลองของมนเองไปท6กอยาง น43ง สงบ จนพอออกจาก
สมาธ4แลว จ,งมาน,กวา มนเป-นอยางใดหนอ แลวก-น,กถ,งความสงบอนน#น ไมล+มสกท"
สง43 ท"3ต4ดตามเราเร"ยกวาสต4 ความระล,กได สมปชญญะ ความรตว เราจะพดอะไร จะท1า
อะไร จะไปน3น จะมาน"3 จะไปบ4ณฑบาตก-ด"จะฉนจงหนก-ด" จะลางบาตรก-ด" ก-ใหรจกเร+3อง
ของมน ใหม"สต4อยเสมอ ต4ดตามมนไป ใหท1าอยอยางน"#

การเดนจงกรม
เม+3อจะเด4นจงกรม ก-ใหม"ทางเด4นสกทางหน,3ง จากตนไมตนน"#ไปสตนไมตนน#นก-ได ให
ระยะทางมนยาวสก ๗-๘ วา เด4นจงกรมมนก-เหม+อนกบท1าสมาธ4 ใหก1าหนดความรสก
,
ข,#นในใจวา "บดน"# เราจะท1าความเพ"ยร จะท1าจ4ตใหสงบ ม"สต4สมปชญญะใหกลา"
การก1าหนดก-แลวแตละคน ตามใจ บางคนออกเด4นกอนก-แผเมตตาสตวท#งหลายท#ง
ปวง สารพดอยาง แลวก-กาวเทาขวาออกกอนใหพอด"ๆ ใหน,ก "พ6ทโธ...พ6ทโธ..." ตาม
การกาวเด4นน#น ใหม"ความรในอารมณน#นไปเร+3อย ถาใจเก4ดฟ6งซาน หย6ด ใหมนสงบ
กาวเด4นใหมใหม"ความรตวอยเร+3อยๆ ตนทางออกก-รจก รจกหมด ตนทางกลางทาง
ปลายทาง ท1าความรน"#ใหต4ดตอกนอยเร+3อยๆ
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เดนจงกรมทาให!เกดปญญา
น"3เป-นว4ธ"ท1า ก1าหนดเด4นจงกรม เด4นจงกรมก-ค+อ เด4นกลบไปกลบมา เด4นจงกรมไมใช
ของงายนะ บางคนเห-นเด4นกลบไปกลบมาเหม+อนคนบา แตหารไมวาการเด4นจงกรมน"3
ท1าใหเก4ดปญญานกละเด4นกลบไปกลบมา ถาเหน+3อยก-หย6ด ก1าหนดจ4ตใหน43ง ก1าหนด
ลมหายใจใหสบาย เม+3อสบายพอสมควรแลว ก-ท1าความรสก
, ก1าหนดการเด4นอ"ก แลว
อ4ร4ยาบถมนก-เปล"3ยนไปเอง การย+น การเด4น การน3ง การนอนมนเปล"3ยน คนเราจะน3งรวด
เด"ยวไมได ย+นอยางเด"ยวไมไดนอนอยางเด"ยวก-ไมได มนจะตองอยตามอ4รย
4 าบถเหลา
น"# ท1าอ4ร4ยาบถท#งสใ"3 หม"ประโยชน ใหม"ความรสก
+ การท1า ท1าไป ท1าไป
, ตวอยอยางน"# น"3คอ
มนไมใชของงายๆหรอก
ถาจะพดใหดงาย ก-น"3 เอาแกวใบน"#ต#งไวน"3สองนาท" ไดสองนาท"ก-ยายไปต#งไวน#นสอง
นาท" แลวก-เอามาต#งไวน"3 ใหท1าอยอยางน"# ท1าไปท1าไป ท1าจนใหมนท6กข ใหมนสงสย
ใหมนเก4ดปญญาข,น
# น"3 ค4ดอยางใดหนอ แกวยกไปยกมา เหม+อนคนบา มนก-จะค4ดของ
มนไปตามเร+3อง ใครจะวาอะไรก-ชาง ยกอยอยางน#น สองนาท"นะอยาเผลอ ไมใชหา
นาท" พอสองนาท"ก-เอามาต#งไวน"3 ก1าหนดอยอยางน"# น"3เป-นเร+3องของการกระท1า

วธด#ลมหายใจ
จะดลมหายใจเขาออกก-เหม+อนกน ใหน3งขาขวาทบขาซาย ใหตวตรง สดลมเขาไปให
เต-มท"3 ใหหายลงไปใหหมดในทอง สดเขาใหเต-มแลวปลอยออกใหหมดปอด อยาไป
บงคบมน ลมจะยาวแคไหนจะสน
# แคไหน จะคอยแคไหน ก-ชางมน ใหมนพอด"ๆกบเรา
น3งดลมเขาลมออกใหสบายอยอยางน#น อยาใหมนหลง ถาหลงก-ใหหย6ด ดวามนไป
ไหน มนจ,งไมตามลม ใหหามนกลบมา ใหมนมาแลนตามลมอยอยางน#นแหละ แลวกจะพบของด"สกวนหน,3งหรอก ใหท1าอยอยางน#นท1าเหม+อนกบวาจะไมไดอะไร ไมเก4ด
อะไร ไมรวาใครมาท1า แตก-ท1าอยเชนน#น เหม+อนขาวอยในฉาง แลวเอาไปหวานลงด4น
ท1าเหม+อนจะท4#งหวานลงในด4นท3วไป โดยไมสนใจ มนกลบเก4ดหนอ เก4ดกลา เอาไปด1า
กลบไดก4นขาวเมาข,น
# มาอ"ก น3นแหละเร+3องของมน
อนน"#ก-เหม+อนกน น3งเฉยๆ บางคร#งก-จะน,กวา "จะน3งเฝาดมนท1าไมนะ ลมน"3นะ ถ,งไมเฝา
มน มนก-ออกก-เขาของมนอยแลว" มนก-หาเร+3องค4ดไปเร+อ
3 ยแหละ มนเป-นความเห-นของ
คน เร"ยกวาอาการของจ4ต ก-ชางมน พยายามท1าไปๆใหมนสงบ

เมอสงบ ลมหายใจกจะพอดของมน
เม+3อมนสงบแลว ลมจะนอยลง รางกายก-จะออนลง จ4ตก-ออนลง มนจะอยพอด"ของมน
จนกระท3งวาน3งอยเฉยๆเหม+อนไมม"ลมหายใจเขาออก แตมนก-ยงอยได ถ,งตอนน"# อยา
ต+3น อยาว43งหน" เพราะค4ดวาเราหย6ดหายใจแลว น3นแหละมนสงบแลว ไมตองท1าอะไรน3ง
เฉยๆดมนไปอยางน#นแหละ
บางท"จะค4ดวา เอ เราน"3หายใจหร+อเปลาหนอ อยางน"#ก-เหม+อนกน มนค4ดไปอยางน#น แต
อยางไรก-ชางมน ปลอยไปตามเร+อ
3 งของมน ไมวาจะเก4ดความรสก
, อะไรข,#น ใหรมน ด
มน แตอยาไปหลงใหลกบมน ท1าไป ท1าไป ท1าใหบอยๆไว ฉนจงหนเสร-จ เอาจ"วรไป
ตาก แลวเด4นจงกรมทนท" น,ก "พ6ทโธ...พ6ทโธ..." ไว น,กไปเร+อ
3 ย ตลอดเวลา เด4น เด4น
ไป น,กไป ใหทางมนสก
, ล,กลงไปสกคร,3งแขง หร+อถ,งหวเขาก-ใหเด4นอยอยางน#นแหละ
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ให!ด# ให!ร#! แต)อย)าหลง
ไมใชเด4นยอกแยกๆ ค4ดโนนค4ดน"3เท"ย
3 วเด"ยวก-เล4ก ข,#นก6ฏ4มองดพ+#นกระดาน เออ มนนา
นอน ก-ลงนอนกรนครอกๆ อยางน"#ก-ไมเห-นอะไรเทาน#น
ท1าไปจนข"#เก"ยจท1า ข"เ# ก"ยจมนจะไปสน
4# ส6ดท"3ไหน หามนใหเห-นท"3ส6ดของข"เ# ก"ยจมนจะอย
ตรงไหน มนจะเหน+3อยตรงไหน มนจะเป-นอยางไรก-ใหถ,งท"3สด
6 ของมนจ,งจะได ไมใชจะ
มาพดบอกตวเองวา สงบสงบ สงบ แลวพอน3งป6Dบก-จะใหมนสงบเลย คร#นมนไมสงบ
อยางค4ดก-เล4ก ข"#เก"ยจ ถาอยางน#นก-ไมม"วนไดสงบ

ความสงบ พ#ดไม)ยาก แต)ทายาก
แตพดมนงาย หากท1าแลวมนก-ยาก เหม+อนกบพดวา "ฮ , ท1านาไมเห-นยากเลย ไปท1า
นาด"กวา" คร#นพอไปท1านาเขา ววก-ไมรจกควายก-ไมรจก คราดไถก-ไมรจกท#งน#น เร+อ
3 ง
การท1าไรท1านาน"3 ถาแคพดก-ไมยาก แตพอลงม+อท1าจร4งๆสจ4 ,งรวามนยากอยางน"#เอง
หาความสงบอยางน"# ใครๆก-อยากสงบดวยกนท#งน#น ความสงบมนก-อยตรงน#นแหละ แต
วาเราไมทนจะรจกมน จะตามจะพดกนสกเทาไหรก-ไมรจกข,#นมาไดหรอก
ฉะน#น ใหท1า ใหตามรจกใหทนวา ก1าหนดลมเขาออก ก1าหนดวาพ6ทโธ...พ6ทโธ... เอา
เทาน"#แหละ ไมใหค4ดไปไหนท#งน#น ในเวลาน"#ใหม"ความรอยอยางน"# ท1าอยอยางน"# ให
เร"ยนอยเทาน"#แหละ ใหท1าไปๆอยางน"#แหละ จะน,กวาท1าอยน"3ก-ไมเห-นมนเป-นอะไรเลย
ไมเป-นไรไมเป-นก-ใหท1าไป ไมเห-นก-ใหท1าไป ใหท1าไปอยน3นแหละ แลวเราจะรจกมน
เอาละนะ ท"น"#ลองท1าด ถาเราน3งอยางน"# แลวมนรเร+อ
3 ง ใจมนจะพอด"ๆ พอจ4ตสงบแลว
มนก-รเร+3องของมนเองหรอก ตอใหน3งตลอดค+นจนสวาง ก-จะไมรสก
, วาน3ง เพราะมน
เพล4น พอเป-นอยางน"#ท1าไดด"แลว อาจจะอยากเทศนใหหมพวกฟงจนคบวดคบวาไป
ก-ได มนเป-นอยางน#นก-ม"

เมอจตสงบ อย)าปล)อยไปตามอารมณ
เหม+อนอยางตอนท"3พอสางเป-นผาขาว ค+นหน,3งเด4นจงกรมแลวน3งสมาธ4 มนเก4ดแตกฉาน
ข,#นมา อยากเทศน เทศนไมจบ เราไดย4นเสย
" ง น3งฟงเสย
" งเทศน "โฮว โฮว โฮว" อยท"3
กอไผโนน ก-น,กวา "น3นผใดหนอเทศนกนกบใคร หร+อวาใครมาน3งบนอะไรอย" ไมหย6ด
สกท"ก-เลยถ+อไฟฉายลงไปด ใชแลว ผาขาวสางม"ตะเก"ยงจ6ด น3งขดสมาธ4อยใตกอไผ
เทศนเสย
" จนฟงไมทน
ก-เร"ยก "สาง เจาเป-นบาหร+อ"
เขาก-ตอบวา "ผมไมรวาเป-นอยางไร มนอยากเทศน น3งก-ตองเทศน เด4นก-ตองเทศน
ไมรวามนจะไปจบท"ไ
3 หน"
เราก-น,กวา "เฮอ คนน"3มนเป-นไปไดท#งน#น เป-นไปไดสารพดอยาง"

จงด#ตวเอง แต)อย)าปล)อย
ฉะน#น ใหท1าอยาหย6ด อยาปลอยไปตามอารมณ ใหฝ+นท1าไปถ,งจะข"#ครานก-ใหท1า จะ
ขยนก-ใหท1า จะน3งก-ท1า จะเด4นก-ท1า เม+3อจะนอนก-ใหก1าหนดลมหายใจวา "ขาพเจาจะไม
เอาความส6ขในการนอน"สอนจ4ตไวอยางน"# พอรสก
3 ก-ใหล6กข,น
# มาท1าความเพ"ยร
, ตวต+น
ตอไป
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เวลาจะก4น ก-ใหบอกวา "ขาพเจาจะบร4โภคอาหารน"# ไมไดบร4โภคดวยตณหา แตเพ+3อ
เป-นยาปนมตร
เพ+อ
3 ความอยรอดในม+#อหน,3งวนหน,3ง
เพ+3อใหประกอบความเพ"ยรได
เทาน#น"
เวลาจะนอนก-สอนมน เวลาฉนจงหนก-สอนมน ใหเป-นอยางน"#ไปเร+3อย จะย+นก-ใหรสก
, จะ
นอนก-ใหรสก
, จะท1าอะไรสารพดอยาง ก-ใหท1าอยางน#น เวลาจะนอนใหนอนตะแคงขาง
ขวา ก1าหนดอยท"3ลมหายใจพ6ทโธ...พ6ทโธ... จนกวาจะหลบ คร#นต+3นก-เหม+อนกบม"
พ6ทโธอยไมไดขาดตอนเลย จ,งจะเป-นความสงบเก4ดข,#นมา มนเป-นสต4อยตลอดเวลา
อยาไปมองดผอ+3น อยาไปเอาเร+อ
3 งของผอ+3น ใหเอาแตเร+3องของตวเองเทาน#น

การนงสมาธต!องใชค
! วามอดทนเปนทต-ง
การน3งสมาธ4น#น น3งใหตวตรง อยาเงยหนามากไป อยากมหนาเก4นไป เอาขนาดพอด"
เหม+อนพระพ6ทธรปน3นแหละ มนจ,งสวางไสวด"
คร#นจะเปล"3ยนอ4ร4ยาบถ ก-ใหอดทนจนส6ดข"ดเสย
" กอน ปวดก-ใหปวดไป อยาเพ43งร"บ
เปล"3ยน อยาค4ดวา "บDะ ไมไหวแลว พกกอนเถอะนา" อดทนมนจนปวดถ,งขนาดกอน
พอมนถ,งขนาดแลวก-ใหทนตอไปอ"ก
ทนไป ทนไป จนมนไมม"แกใจจะวา 'พ6ทโธ' เม+3อไมวา 'พ6ทโธ'ก-เอาตรงท"3มนเจ-บน3น
แหละมาแทน "อ6Dย! เจ-บ เจ-บแทๆหนอ" เอาเจ-บน3นมาเป-นอารมณแทนพ6ทโธก-ได
ก1าหนดใหต4ดตอกนไปเร+3อย น3งไปเร+3อย ดซว4 าเม+3อปวดจนถ,งท"3ส6ดแลวมนจะเก4ดอะไร
ข,#น

เจบเองกหายเอง
พระพ6ทธเจาทานวา มนเจ-บเอง มนก-หายเอง ใหมนตายไปก-อยาเล4ก บางคร#งมนเหง+3อ
แตกเม-ดโปงๆเทาเม-ดขาวโพด ไหลยอยมาตามอก คร#นท1าจนมนไดขามเวทนาอนหน,3ง
แลวมนก-รเร+3องเทาน#นแหละ ใหคอยท1าไปเร+อ
3 ยๆ อยาเรงรดตวเองเก4นไป ใหคอยท1า
ไปๆ
ฉนจงหนอยก-ใหรจก เม+3อเค"#ยวกล+นลงไปนะ มนลงไปถ,งไหนอาหารท"3แสลงโรคมนผ4ด
หร+อถกกบธาต6ขนธ ก-รจกหมด ฉนจงหนก-ลองกะด ฉนไป ฉนไป กะดวา อ"กสกหาค1า
จะอ43มก-ใหหย6ดเสย
3 น1#าเขาไป ก-จะอ43มพอด"
" แลวด+ม
ลองท1าดซว4 าจะท1าไดหร+อไม แตคนเรามนไมเป-นอยางน#น พอจะอ43มก-วา เต4มอ"กสกหา
ค1าเถอะ มนวาไปอยางน#น มนไมรจกสอนตวเองอยางน"#
พระพ6ทธเจาทานใหฉนไป ก1าหนดดไป ถาพออ"กสกหาค1าจะอ43มก-หย6ด ด+ม
3 น1#าเขาไป
มนก-จะพอด" จะไปเด4น ไปน3ง มนก-ไมหนกตว ภาวนาก-ด"ขน
,# แตคนเรามนไมอยากท1า
อยางน#น พออ43มเต-มท"3แลวยงเต4มเขาไปอ"กหาค1า มนเป-นไปอยางน#น เร+3องของก4เลส
ตณหากบเร+อ
3 งท"3พระพ6ทธเจาทานสอน มนไปคนละทาง ถาคนท"3ไมตองการฝ,กจร4งๆ
แลว ก-จะท1าไมได ขอใหเฝาดตนเองไปเถ4ด
ท"น"#เร+3องนอน ก-ใหระวง มนข,#นอยกบการท"3เราจะตองรจกอ6บายของมน บางคร#งอาจจะ
นอนไมเป-นเวลา นอนหวค13าบาง นอนสายบาง แตลองเอาอยางน"# จะนอนด,กนอนหวค13า
ก-ชางมน แตใหนอนเพ"ยงคร#งเด"ยวเทาน#น
พอรสก
3 ใหล6กข,น
# ทนท" อยามวเสย
, ตวต+น
" ดายการนอน เอาเทาน#น เอาคร#งเด"ยว จะนอน
มากนอนนอย ก-เอาคร#งเด"ยว ใหต#งใจไววา พอรสก
, ตว...ต+3น ถ,งนอนไมอ43ม ก-ล6กข,#นไป
ลางหนา แลวก-เด4นจงกรม หร+อน3งสมาธ4ไปเลย ใหรจกฝ,กตวเองอยางน"# เร+อ
3 งอยางน"#

อาจารยชา: ฟงธรรมะ
ไมใชจะร เพราะคนอ+3นบอก จะรไดเพราะการฝ,ก การปฏ4บต4 การกระท1า จ,งใหท1าไปเลย

จตฝ/กยาก แต)อย)าท!อถอย
เร+3องท1าจ4ตน"#เป-นเร+อ
3 งแรก ทานเร"ยกวาท1ากรรมฐาน เวลาน3งใหจ4ตม"อารมณเด"ยวเทาน#น
ใหอยกบลมเขา ลมออก แลวจ4ตก-จะคอยสงบไปเร+อ
3 ย ถาจ4ตว6นวาย ก-จะม"หลายอารมณ
เชน พอน3งป6บ
D โนนค4ดไปบานโนน บางก-อยากก4นกIวยเต"ย
J ว บวชใหมๆมนก-ห4วนะ อยาก
ก4นขาว ก4นน1#า ค4ดไปท3ว ห4วโนน อยากน"3 สารพดอยางน3นแหละ มนเป-นบา จะเป-นก-ให
มนเป-นไป เอาชนะมนไดเม+3อไหรก-หายเม+3อน#น
ใหท1าไปเถ4ด เคยเด4นจงกรมบางไหม เป-นอยางไรขณะท"3เด4นจ4ตกระเจ4ดกระเจ4งไปหร+อ
ก-หย6ดมนซ 4 ใหมนกลบมา ถามนไปบอยๆก-อยาหายใจ กล#นใจเขา พอใจจะขาด มนกตองกลบมาเอง ไมวามนจะเกงปานใด น3งใหมนค4ดท3วท4ศท3วแดนดเถอะ กล#นใจเอาไว
อยาหย6ด ลองด พอใจจะขาด มนก-กลบมา จงท1าใจใหม"ก1าลง การฝ,กจ4ตไมเหม+อนฝ,ก
สตว จ4ตน"3เป-นของฝ,กยากแทๆ แตอยาไปทอถอยงายๆ ถามนค4ดไปท3วท4ศ ก-กล#นใจมน
ไว พอใจมนจะขาด มนก-ค4ดอะไรไมออก มนก-ว43งกลบมาเอง ใหท1าไปเถอะ
ในพรรษาน"#ท1าใหมนรเร+อ
3 ง กลางวนก-ชาง กลางค+นก-ตาม ใหท1าไป แมจะม"เวลาสกสบ
4
นาท"ก-ท1า ก1าหนดท1าไปเร+3อยๆ ใหใจมนจดจอใหม"ความรสก
อย
เสมอ
อยากจะพดอะไร
,
ก-อยาพด หร+อก1าลงพดก-ใหหย6ด ใหท1าอนน"#ใหต4ดตอกนไว

ย/ดสายน-าเปนหลกปฏบตธรรม
เหม+อนอยางกบน1#าในขวดน"3แหละ เม+3อเราร4นมนท"ละนอย มนก-จะหยดน4ด...น4ด...น4ด พอ
เราเรงร4นใหเร-วข,#น มนก-จะไหลต4ดตอเป-นสายน1#าเด"ยวกน ไมขาดตอนเป-นหยดเหม+อน
เวลาท"3เราร4นท"ละนอยๆสต4ของเราก-เหม+อนกน ถาเราเรงมนเขา ค+อ ปฏ4บต4ใหสม13าเสมอ
แลวมนก-จะต4ดตอกนเป-นสายน1#า ไมเป-นน1#าหยด หมายความวา ไมวาเราจะย+น จะเด4น
จะน3ง จะนอน ความรอนน"#มนไมขาดจากกน มนจะไหลต4ดตอกนเป-นสายน1#า การปฏ4บต4
จ4ตน"3เป-นอยางน#น เด"Jยวมนค4ดน3นค4ดน"3 ฟ6งซานไมต4ดตอกน มนจะค4ดไปไหนก-ชางมน
ใหเราพยายามท1าใหเร+3อยเขาไว แลวมนจะเหม+อนหยดแหงน1#า มนจะท1าความหางใหถ"3
คร#นถ"3เขาๆมนก-ต4ดกนเป-นสายน1#า ท"น"#ความรของเราก-จะเป-นความรรอบ จะย+นก-ตาม จะ
น3งก-ตาม จะนอนก-ตาม จะเด4นก-ตาม ไมวาจะท1าอะไรสารพดอยาง มนก-ม"ความรอนน"#
รกษาอย
ไปท1าเสย
" แตเด"Jยวน"#นะ ไปลองท1าด แตอยาไปเรงใหมนเร-วนกละ ถามวแตน3งคอยดวา
มนจะเป-นอยางไรละก- มนไมไดเร+3องหรอก แตใหระวงดวยนะวา ต#งใจมากเก4นไป ก-ไม
เป-น ไมต#งใจเลย ก-ไมเป-น
แตบางคร#งเราไมไดต#งใจวาจะน3งสมาธ4หรอก เม+3อเสร-จงานก-น3งท1าจ4ตใหวางๆ
พอด"ขน
,# มาปLบ ด"เลย สงบ งาย อยางน"#ก-ม" ถาท1าใหมนถกเร+3อง

มนก-

หมดแลว เอาละ เอวงเทาน"#ละ.
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