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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒

หากมีญาณเห็นโทษใครจะอยูไ ด
ตางทานตางมาศึกษาอบรม อยาลืมที่พูดแลวพูดเลาเกี่ยวกับเรื่องการมาศึกษาอบ
รม ใหมีน้ําหนักอยูภายในจิตใจของตนโดยสม่ําเสมอ อยาใหจดื จางวางเปลาไปเสียในสาร
คุณที่ไดคิดไวแลวในเบื้องตน ไดแกการมุงมาเพื่อศึกษาอบรม สวนมากมักเปนเชนนัน้ จึง
หาผูท รงอรรถทรงธรรมตามหลักความจริง ที่พระพุทธเจาทรงรูและทรงสั่งสอนตลอดสาวก
ทั้งหลายทานรูทานสอนไมได ประหนึง่ วาธรรมไมมใี นโลกนีเ้ ลย มีแตกเิ ลสเต็มบานเต็ม
เมืองเต็มโลกเต็มสงสาร ออกจุนจานตีตลาดลาดเลไปหมด ไมวา แดนบานแดนวัดฆราวาส
พระเณร เปนสนามเลนกีฬาของกิเลสกอฟนกอไฟเผาโลกเสียทั้งนั้น ซึง่ นาทุเรศจริงๆ
ถาหากวาเรามีญาณเหมือนพระพุทธเจา หรือเหมือนพระสาวกทาน มองดูความ
จริงทั้งหลายระหวางกิเลสกับหัวใจของสัตวโลกที่เกี่ยวพันกัน จนถึงกับเปนคําวากรรมๆ
หรือวิบากแหงกรรมแลว เหมือนโลกนี้จะหาที่ปลงที่วางไมไดเลย เพราะมีแตธรรมชาติน้ี
ออกหนาออกตา ทําการทํางานกอบโกยเอาผลประโยชนจากตนจากหัวใจสัตวโลก โดยที่
สัตวโลกนัน้ ก็สกั วามีแตความรูเ ทานัน้
การกีดกันหรือตานทานสิ่งที่มากอบโกยเอาผล
ประโยชนบนหัวใจนัน้ ไมมเี ลย ความรูป ระเภททีจ่ ะนํามากีดกันตานทานกันนัน้ ไมมี เมือ่
เปนเชนนัน้ การมาศึกษา ก็ไมพน ทีส่ ง่ิ เหลานีจ้ ะเขามาแบงสันปนสวนเปนอยางนอย แลวบีบ
บังคับเอาซึง่ ๆ หนาเปนลําดับลําดาอยูต ลอดมา นีร้ สู กึ จะมีเปนประจํา
ธรรมทัง้ หลายทีท่ า นแสดงไววา มีๆ นัน้ ทานทรงไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง ในธรรมที่
เปนฝายผลทรงอยูแลวภายในพระทัยของพระพุทธเจา จึงไดนําออกมาสั่งสอนสัตวโลก
อยางเต็มพระทัย หรือพูดภาษาของเราก็เรียกวานํามาสอนอยางเต็มปาก ไมมีคําวากระดาก
อายกิเลสเลย เพราะกิเลสไดมวนเสื่อลงจากพระทัยทานหมดแลวไมมีสิ่งใดเหลือ ธรรมทีว่ า
ประเสริฐเลิศเลอที่ไดออกมาประกาศสอนโลกวาธรรมๆ นัน้ พระองคทรงไวโดยสมบูรณ
แลวจึงประกาศใหโลกทัง้ หลายไดทราบ ทั้งผลคือธรรมแทที่พระองคเสวยอยูภายในพระ
ทัย ทั้งเหตุคือทางเดินเขาไปสูธรรมนั้น ก็ทรงประกาศสอนไวทุกแงทุกมุม ทานผูมีอุปนิสัย
สามารถทีจ่ ะรูไ ดอยางรวดเร็วก็รไู ดๆ อยางไมมีปญหา
ธรรมที่พระพุทธเจาทรงไวนั้น สาวกทัง้ หลายก็ทรงธรรมประเภทนัน้ เชนเดียวกัน
เรียกวาธรรมกับใจเปนอันหนึง่ อันเดียวกันแลว โลงไปหมดในแดนโลกธาตุนี้ ไมมีอะไรที่
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จะเขามาเกี่ยวของทําลายหรือมารบกวนไดเหมือนอยางแตกอน ที่กิเลสตัวสําคัญยังมีอยู
ภายในพระทัยและใจนัน้ เลย นัน่ ทานเรียกวาธรรมเปดเผย ดังที่ทานแสดงไวในธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตรวา ญาณํ อุทปาทิ เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่จะทรงรูทรงเห็นดวยพระญาณของ
พระองค และคําวา อาโลโก อุทปาทิ สวางอยูใ นพระทัยนีด้ ว ย สวางออกไปสูขางนอกไมมี
สิง่ ใดมาปดบังลีล้ บั ดวย ธรรมนีเ้ ปดเผยในพระทัยของพระพุทธเจานับแตวนั ตรัสรูเ รือ่ ยมา
ไมขาดวรรคขาดตอนเลย
ถาเราทัง้ หลายมองเห็นไดเชนเดียวกับมองเห็นพระอาทิตยแลว พระทัยของพระ
พุทธเจาทุกๆ พระองคที่ทรงธรรมประเภทนี้ เราจะเทียบวาเหมือนพระอาทิตยกด่ี วงละ
เพียงพระอาทิตยดวงเดียวนีเ้ ราก็เห็นสวางจาแลว พระทัยของทานที่ทรงอรรถทรงธรรม
เต็มที่แลว เมื่อตางองคตางก็รูจริงเห็นจริงอยางเดียวกันนั้นจะสวางขนาดไหน เพียงแตเรา
มีกิเลสก็ตาม ถาเปนวิสัยที่จะมองดูไดเชนเดียวกับเราดูพระอาทิตยพระจันทรแลว เราจะ
เห็นความอัศจรรยแหงความบริสทุ ธิข์ องพระพุทธเจาและสาวกทานขนาดไหน ทําไมเราจะ
นอนใจไดในการประกอบความพากเพียร
และกอนทีท่ า นจะไดตรัสรูธ รรมและบรรลุธรรมของสาวกทัง้ หลายนัน้ ทานไดรบั
ความทุกขความทรมานเพราะอํานาจของกิเลสนีบ้ บี บังคับอยูเ รือ่ ยมา ไมทราบวากี่กัปกี่
กัลป ความทุกขความทรมานทั้งหมดเมื่อประมวลลงแลว ไมมีสิ่งใดมาทําใหทุกขมาทําให
เกิดทุกภพทุกชาติ แบกหามทุกขมากนอยเปนลําดับมาเลย นอกจากกิเลสอยางเดียวเทา
นัน้ เมื่อไดทราบทั้งโทษเต็มพระทัยอยางนี้ และเห็นทั้งคุณก็เต็มพระทัยอีกเชนเดียวกัน
แลว การสอนโลกจึงสอนอยางเต็มภูมิของศาสดา พระเมตตามีเทาไรในพระทัยก็ทุมลง
หมด ตัง้ แตวนั ตรัสรูท แี รกจนกระทัง่ วันปรินพิ พาน และยังทรงหวงใยสัตวทั้งหลายอยูอีก
และประกาศศาสนธรรมไว เชนศาสดาของเรานีป้ ระกาศไว ๕,๐๐๐ ป เพราะยังพอมีผูที่จะ
ยึดเอาสารประโยชนจากธรรมนัน้ อีกมากมาย
ธรรมนีถ้ า หากวาเปนสิง่ ทีอ่ อกตลาดลาดเลไดแลว จะไมมีอะไรเสมอเหมือนเลยใน
แดนโลกธาตุนี้ ขอใหธรรมไดแสดงตัวออกเต็มที่ภายในจิตใจของสัตวโลกนี้ลองดูซิ โลกนี้
จะเปนอยางไรบาง ผิดกันกับกิเลสออกแสดงตัวตีตลาดลาดเลเต็มโลกเต็มสงสารนี้เปน
ไหนๆ แตเวลานีเ้ ราอยากจะพูดวา มีแตสง่ิ เหลานีท้ ง้ั นัน้ ในหัวใจของสัตวโลก แมชาวพุทธ
และนักบวชผูป ฏิบตั เิ ราก็ไมพน ทีส่ ง่ิ เหลานีจ้ ะเขาย่าํ ยีตแี หลกอยูต ลอดเวลาภายในหัวใจ จึง
หาเวลาทีจ่ ะรูอ รรถรูธ รรมเพราะความพากเพียรดวยความตัง้ ใจจริงๆ นั้นไมได
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มีแตกิเลสทํางานอยูตลอดเวลา แตเจาของก็ยงั ภูมใิ จวาเราไดเดินจงกรม เรานัง่
สมาธิ เราภาวนาเทานัน้ นาทีเทานีช้ ว่ั โมงในอิรยิ าบถนัน้ ๆ แตสิ่งที่มันไมบอกไมกลาว
เพราะเปนความลีล้ บั ของมันตัวฉลาดแหลมคมนัน้ มันทํางานอยูต ลอดเวลาในหัวใจของเรา
ที่ขาดสติ แมแตยังมีสติอยู ธรรมชาตินี้ที่มีอํานาจก็ยังขามสติไปไดตอหนาตอตา ขาม
ปญญาของเราไปไดอยางสบาย ประหนึง่ วาเปนเศษไมเศษคนเศษพระเศษเณร ไมมีคุณคา
อันใดเลยกับสติปญ
 ญาเหลานัน้ ทีเ่ รากําลังบําเพ็ญอยู เพราะอํานาจของมันเหนือกวาสติ
ปญญาอยูมากมายในขั้นเริ่มแรกปฏิบัติ
ดวยเหตุนี้ธรรมชาตินี้จึงตองเพนพานอยูบนหัวใจของนักบวชผูปฏิบัติ กระจาย
ออกไปทั่วโลกดินแดน ไมมีชองใดที่จะวางซึ่งกิเลสจะไมไดทํางาน หรือกิเลสนีไ้ ดวา งงานไป
เพราะไมมีงานทํา ไมมีสถานที่ทํางาน แตมันเต็มไปดวยสถานที่ทํางาน เต็มไปดวยงานของ
กิเลสตักตวงเอาผลประโยชน จากหัวใจสัตวที่เต็มไปดวยความทุกขความทรมาน เพราะ
การกอบโกยเอาผลประโยชนของมัน และสรางความทุกขใหแกสัตวทั้งหลายทั่วโลกดิน
แดนแทบไมมีเกาะมีดอน
หากวาเรามีความรูห รือมีญาณหยัง่ ทราบสิง่ เหลานีแ้ ลว เราเองผูปฏิบัตินี้จะอยูได
อยางไร เพราะในโลกนี้เต็มไปดวยฟนดวยไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ทั้งเผาอยู
ในวงปจจุบนั ทั้งเสวยผลที่ทํามากอนแลว ทีเ่ รียกวาวิบากกรรมๆ พาใหตกนรกหมกไหม
เกิดเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารเปนสัตวเดรัจฉานไมรกู ป่ี ระเภทนับไมไดเลย มากและ
นานขนาดไหน มีที่วางที่ตรงไหนที่ความทุกขของสัตวจะไมมี เพราะจิตวิญญาณนี้มีเต็มไป
หมดทั่วแดนโลกธาตุ ในบรรดาจิตวิญญาณทีม่ อี ยูเ หลานัน้ มีดวงใดที่หลุดพนจากการกดขี่
บังคับของธรรมชาติอันนี้คือกิเลส ทีจ่ ะไมสรางความทุกขรอ นใหแกบรรดาสัตวทง้ั หลายไม
มีเลย มีมากมีนอยมีอยูเปนประจําตั้งแตไหนแตไรมา เวนเฉพาะพระพุทธเจา พระปจเจก
พุทธเจา และสาวกอรหันตทง้ั หลายเทานัน้ ทีท่ า นผานพนมหันตทุกขทง้ั หลายเหลานีไ้ ป
แลว นอกนัน้ เปนแบบเดียวกันอยางนี้ หนักบางเบาบางเปนกาลเปนเวลาตามวาระแหง
กรรมของตนๆ
แตอยางไรก็ตาม แมแตอยูใ นแดนนรก กิเลสก็ยังแฝงอยูในนั้นได แตกิเลสมันไม
รอน สัตวทง้ั หลายตัวรับเคราะหรบั กรรม เปนสถานทีร่ องรับกิเลสคือใจดวงนัน้ เปนผูเดือด
เปนผูร อ นเปนผูเ สวยกรรม กิเลสไมเสวยกรรม หากเราทัง้ หลายมีญาณหยัง่ ทราบ คือ
สมมุติขึ้นมาวา ไดมคี วามรูห ยัง่ ทราบวิบากแหงกรรมของตนของสัตวโลกเชนนัน้ แลว เรา
จะอยูไดอยางไร มีทางเดียวคือการตะเกียกตะกายดวยความเพียรอยางสุดเหวี่ยงเทานั้น
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เพือ่ เอาตัวหนีรอดจากมหาภัยเหลานีโ้ ดยถายเดียว
จากกองทุกขมหันตทุกขกวางแคบ
ขนาดไหนดังที่ประจักษอยูกับตาของเรา จะวาตาภายในก็ได ตาภายนอกก็ได เพราะเรายก
ขอเปรียบเทียบขึ้นมา เนือ่ งจากหลักธรรมชาตินน้ั เปนอยางนัน้ จริงๆ เปนแตเพียงวาเราไม
เห็น จึงสนุกพากันสั่งสมความประมาทนอนใจ สรางบาปสรางกรรมกันอยางไมลืมหูลืมตา
นีเ่ กิดวาเรามีญาณมีความหยัง่ รูท ราบตามความจริงนัน้ แลว เราจะอยูอ ยางทีเ่ ราอยู
อยางนี้ไดอยางไร คนคนนีแ้ ลจิตใจดวงนีแ้ ล ความสามารถดังทีเ่ คยปฏิบตั มิ าอยางนีแ้ ล จะ
เปลี่ยนไปหมดทุกแงทุกมุมทุกอากัปกิริยา ความรูค วามเห็นจะพลิกตัวดีดดิน้ เพือ่ หาทาง
ออก ดวยการตะเกียกตะกายสุดกําลังความสามารถขาดดิ้นของหัวใจ ชีวิตจิตใจขาดดิ้นเมื่อ
ไรถึงจะอยู ถาไมขาดความเพียรนี้เปนดีดดิ้นไมถอย ควรโดดตองโดด ควรคลานตองคลาน
ควรวิ่งตองวิ่ง ใหอยูเ ฉยๆ หรือเดินไปอยางสบายๆ เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นนั้นไมมีเลย
เพราะเห็นภัยอยางเต็มหัวใจ ประจักษกบั ความรูท เ่ี ห็นๆ อยูนี้
มองไปเมื่อไรก็เห็น รอบตัวของเราก็มีอยูอยางนี้ เต็มไปดวยกองทุกขแหง
วิญญาณของสัตวทั้งหลาย ทีก่ เิ ลสและบาปกรรมตางๆ มันบีบมันบังคับมันเผามันลนอยู
ตลอดเวลาอยางนี้ดวยกัน เราจะอยูไดอยางไร ตองดีดตองดิ้นสุดกําลังความสามารถ และ
พรอมทั้งเรามีอรรถมีธรรม คือสวากขาตธรรมของพระพุทธเจา อันเปนทางออกโดยชอบ
ดังที่พวกเราทั้งหลายไดทรงอยูเวลานี้ จากการไดยินไดฟงจากการศึกษามา จะรวมตัวเขา
เปนพลังของใจแหวกวายตะเกียกตะกายเต็มความสามารถ จนหลุดพนไปไดโดยไมอาจ
สงสัย ฉะนั้นกําลังใจจึงเปนของสําคัญมากในกิจการทั้งปวง มีการบําเพ็ญเพียรเปนตน
ดังที่ทานผูมีอุปนิสัยสามารถ ทานเห็นโทษแหงความเปนอยูใ นโลกนีแ้ ลว อยาก
เสาะแสวงหาธรรมเพือ่ ความรมเย็นในกาลตอไป แมทานจะไมมีญาณ ทานก็มคี วามรูส กึ
เบือ่ หนายในโลกอยูอ ยางเต็มหัวใจ เชน ประเภทอุคฆฏิตัญู ดังตัวอยางที่ยกไว เชน พระ
สารีบตุ ร พระโมคคัลลาน ทานเหลานีส้ มบูรณพนู ผลดวยสมบัตศิ ฤงคารบริวาร แตทานก็
เบือ่ อยากเสาะแสวงหาคุณงามความดี ทานจึงไดออกไปบวชเปนเดียรถียนิครนถหรือเปน
อะไร แตทา นก็เปนนักบวชคนหนึง่ ในสมัยนัน้
นี่เพียงทานเห็นโทษแคนี้ทานก็ยังตะเกียกตะกายออกไป ลงไดเห็นอยางที่วานี้ไม
วาทานวาเราวาใคร ใครจะอยูได เมื่ออยูในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายไดแลว ตอง
ตะเกียกตะกาย นอกจากสัตวที่จมอยูในหมอน้ํารอนเทานั้น จะเอาอะไรไปตะเกียกตะกาย
เพราะสุดวิสยั แลว นี่เรายังอยูในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได อยางไรตองดีดดิ้นจนสุดกําลัง
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ความสามารถขาดดิน้ แหงชีวติ จิตใจของเรานัน้ แล ไมอยูเฉยไดอยางเด็ดขาดสําหรับหัวใจ
มนุษย เพราะเรื่องของทุกขในโลกของสัตวผูมีกรรมเปนทุกขอยางนั้นจริงๆ
พระพุทธเจาไมมีคําวาโกหกสัตวโลก วา ญาณํ อุทปาทิ ก็เหมือนกัน ทรงหยัง่
ทราบไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรปดบังลี้ลับพระญาณของพระพุทธเจานั้นเลย เหตุใด
พระองคจะไมเห็นสิ่งดังกลาวเหลานี้ อันนีเ้ พียงเรานํามาพูดใหทา นผูฟ ง ทัง้ หลายทราบ โดย
ที่เราก็ไมไดมีญาณมีความรูอันใด แตเราแนใจรอยเปอรเซ็นต วาธรรมชาติทก่ี ลาวมาเหลา
นีเ้ ปนความจริงลวนๆ จึงนํามาสัง่ สอนหมูเ พือ่ นเชนเดียวกับธรรมภาคทัว่ ๆ ไป เหตุใดพระ
พุทธเจาองคเอกผูทรงรูจริงเห็นจริงตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุ ไมมีสิ่งใดปดบังลี้ลับ
จะไมทรงรูทรงเห็น จะไมนํามาสอนโลกใหเต็มที่เต็มฐาน เต็มพระสติกาํ ลังความสามารถ
ดวยอํานาจแหงพระเมตตาตอสัตวโลกที่มีเต็มพระทัยละ
พระพุทธเจาสอนโลกไมไดสอนเหมือนอยางโลกหรือใครๆ สอนกันเลย เปนเอก
ทัง้ ความเปนศาสดาดวย ทัง้ ความรูแ จงเห็นจริงดวย ทัง้ อุบายในการแนะนําสัง่ สอนสัตวโลก
ทีค่ วรจะสัง่ สอนอยางไรดวย ไมมใี ครเสมอศาสดาในเรือ่ งความฉลาดแหลมคม ฟงแตวา
ญาณๆ ความฉลาดแหลมคมก็เปนเชนเดียวกับคําวาญาณๆ นัน่ แล ควรจะสัง่ สอนสัตวโลก
ดวยวิธีการใดพอจะเปนผลประโยชนในแงใด
พระองคจะทรงสั่งสอนเต็มพระสติกําลัง
ความสามารถ เพราะทรงเห็นโทษแหงกิเลสและบาปธรรมทีย่ าํ่ ยีตแี หลกสัตวทง้ั หลายมา
ประจําสมมุตนิ น้ี านแสนนานแลว กวางแคบขนาดไหนพระองคไมจําตองคํานึงคํานวณให
เสียเวลาเหมือนโลกสมมุตทิ ว่ั ๆ ไป
ถาอยางสมัยปจจุบนั นีเ้ ขาเรียกวาทราบดวยคอมพิวเตอร พระญาณหยั่งทราบของ
พระพุทธเจาถาเทียบก็เปนเชนนัน้ แตยังละเอียดและรวดเร็วกวานั้นไปอีกสักกี่หมื่นกี่แสน
กีล่ า นๆ เทา นีเ้ พียงเอามาเทียบเทานัน้ แลวเหตุใดพระองคจะไมสั่งสอนสัตวโลก ใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวยดวยพระปรีชาสามารถเลา
สมมุตวิ า เราเห็นแตเพียงแงใดแงหนึง่ แหงภัยทัง้ หลายทีก่ ลาวมา ไมไดมากถึงพระ
องคก็ตาม ก็จะตองตะเกียกตะกายอยางที่วานี้ และในปจจุบนั เดีย๋ วนี้ ที่เรามาประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรมอยูด ว ยความเปนนักบวชผูเ ห็นภัยอยูแ ลว และตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติเพื่อความ
พนทุกขอยูแลว สิ่งที่เปนขาศึกตอเรา-เราเห็นชัดๆ อยูแ ลวรอบตัวเรา เราจะอยูเ ฉยๆ เดิน
เฉยๆ ธรรมดา นั่งสมาธิภาวนาทั้งงวงทั้งหลับสัปหงกงงันอยางที่เปนอยูเวลานี้ไดอยางไร
จะตองดิ้นจนสุดขีดเพื่อเอาตัวรอดโดยไมมีทางสงสัยนั่นแล
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ถาจะยกเปนขอเปรียบเทียบก็ไมตองเอามากแหละ เอาเพียงเมื่อเดือนกอนนั้น
๓๐ วัน เคยถูกกิเลสสับฟนมาเลือดสาดเต็มเนื้อเต็มตัว ตายก็มี สลบไสลก็มี ในอัตภาพ
ของเราอัตภาพเดียวนี้ แลวเดือนนัน้ ทัง้ ๓๐ วัน เราไดถูกกิเลสสับยํามาตลอด ทีเ่ ปนภพ
หนึง่ ชาติหนึง่ มาจนกระทัง่ ถึงเดือนนีเ้ ราก็ไดเห็นเชนนี้ มาถึงเมื่อวานนี้ก็เห็นอยางชัดๆ วา
ถูกสับถูกฟนถูกฆา วันนี้ก็เห็นอยางชัดๆ วากิเลสมันสับมันฟนอยูต ลอดเวลา เลือดสาด
หรือเลือดไหลอาบรางของเราแดงฉานอยูจ นเดีย๋ วนี้ วันพรุง นีม้ นั ก็เตรียมจะสับจะฟนเรา
อีก และวันมะรืนก็จะเปนแบบเดียวกันนีต้ อ ไป แลวเราจะนิง่ นอนใจอยูไ ดไหม ตั้งปญหา
ดวนถามตัวเองเพื่อหาทางออกซินักปฏิบัติเรา
พระพุทธเจาทรงเห็นภัยแหงวัฏวนของโลก ทานเห็นดังทีก่ ลาวมานีแ้ ล ยิง่ เรา
พิจารณาเห็นซึ้งตามตามพระองค เพียงสวนใดทีค่ วรแกกาํ ลังความสามารถของเราบาง
เรือ่ งความเพียรนัน้ อยางไรก็ตอ งหมุนติว้ ดวยกันนัน่ แหละ
เฉพาะที่เปนอยูบัดนี้ก็ทุกขพอแลว เราทําไมจะสามารถทนอยูได ทัง้ จะรับภาระตอ
ไปแบบหนาตาเฉยนีจ้ ะทนไดไหม เมื่อเปนเชนนั้นความเพียรที่จะใหหลุดลอยออกไปไดใน
ขณะใดเวลาใด เราจะตองตะเกียกตะกายเต็มสติกําลังความสามารถนั่นแล เพราะฉะนัน้
ทานผูเ ห็นภัยประจักษใจความเพียรจึงเดน ความเพียรจึงดี ความเพียรจึงกลาจึงสามารถ
สติปญญาจะเสริมสรางกันขึ้นดวยพลังของใจ เพื่อใหหลุดพนไปอยางรวดเร็ว สติปญญาจะ
มาพรอมๆ กันโดยลําดับลําดาและเจริญขึน้ อยางรวดเร็ว เพราะความเห็นภัยกระตุน เตือน
อยูตลอดเวลา
ในขณะทีส่ ติปญ
 ญามีความเจริญรุง เรืองขึน้ ภายในจิตใจ กิเลสจะคอยออนลงไปๆ
และปญญาเกิดขึ้นมาในแงใดมุมใด เปนการเกิดขึ้นเพื่อสังหารกิเลสไปพรอมๆ ๆ กัน และ
ยิ่งเปนสติปญญาที่แกลวกลาสามารถโดยลําพังตนเองดวยแลว ก็ยิ่งจะฟาดฟนกิเลสใหแตก
กระจายอยางเห็นประจักษๆ นัน้ ละทีน่ ท่ี าํ ใหผบู าํ เพ็ญลืมหลับลืมนอนลืมกินลืมถายลืมไป
หมด เพราะการตะลุมบอนกับกิเลสชนิดตางๆ เพื่อไมใหตอเงื่อนไปยืดยาวนาน เพื่อสับ
เพื่อฟนเราใหเลือดอาบไปหมดทั้งตัว
เชนเดียวกับเขาอาบน้ําหรืออาบเลือดอีกตอไป
เฉพาะเดี๋ยวนี้ก็ทุกขพอแลว เพราะฉะนั้นจึงตองฟดตองฟนตองตอสูกันอยางสุดเหวี่ยง สติ
ปญญาศรัทธาความเพียรมีเทาไรโหมกันมาๆ เอาใหมนั มวนเสือ่ ในเดีย๋ วนี้ ไมใหมีเงื่อนตอ
ไปถึงวันพรุงนี้เลย
ถาจิตมีความรูสึกตอเครื่องเทียบเคียงดังที่กลาวมานี้ ความเพียรของผูป ฏิบตั เิ รา
เริม่ ตัง้ แตมาศึกษาอบรมกับครูกบั อาจารย จะมีความขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจกวาปกติที่
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เปนอยูเ วลานีแ้ ละทีเ่ ปนมาแลว ทั้งจะดียิ่งขึ้นไป ผลก็จะประจักษขึ้นภายในจิตใจของตน
สมาธิไมเคยมี ความสงบไมเคยมี ก็จะมีขน้ึ ดวยการภาวนาเพือ่ สมถธรรม เชน เรานําธรรม
บทใดเขามาบริกรรม ธรรมบทนั้นกับใจของเรากับสติของเราจะกลมกลืนกันอยางแยกไม
ออก เพราะความเห็นภัยเปนสําคัญ ถาสติกับจิตไดพรากจากกันเมื่อไร ก็เทากับเราตกจาก
สะพานไมลาํ เดียวลงจมน้าํ นัน่ แล ใครจะอยากตกสะพานและจมน้าํ ตายในเวลานัน้ ตองตั้ง
สติสตังใหเต็มที่เพื่อความปลอดภัย การไตสะพานไมลาํ เดียวขามแมนาํ้ นัน้ เขามีสติไหม
เวลาเขาไตไมลาํ เดียวเดินไปบนไมลาํ เดียวในเวลาขามแมนาํ้ ลําคลอง นี่ก็เหมือนกันสติกับ
ใจของเรานีใ้ หกลมกลืนกันอยางแนบสนิท ทีนี้ความสงบไมตองบอกจะเกิดขึ้นๆ มากขึ้นๆ
โดยลําดับลําดา ดวยพลังแหงสติกับใจที่ติดแนบกันอยางวานี้
คําวาสมาธิไมเคยมีกม็ ใี นหัวใจเรา เปนยังไงที่นี่สมาธิคือความสงบใจ กับความฟุง
ซานของใจซึ่งเปนเหมือนกับไฟเผาลนอยูตลอดเวลา ตางกันไหม นี่ก็เทียบเคียงกันไดแลว
ออกจากนั้นก็พิจารณาทางดานปญญาในวาระตอไปที่ควรจะพิจารณา แตไมใชพจิ ารณาใน
วาระเดียวกัน ตางวาระกัน คือชวงกาวเดินดวยปญญามี ชวงที่จะทําความสงบเพื่อเอากําลัง
ใจก็มี ปญญาก็กาวเดิน เดินอยางเพลิน เดินอยางลืมวันลืมคืนลืมปลมื เดือนลืมเหน็ดลืม
เหนือ่ ยเมือ่ ยลา ลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง มีแตหมุนตัวเปนธรรมจักรอยูระหวางปญญากับ
กิเลสฟดกันๆ ทีนก้ี เิ ลสตัวไหนจะเหนียวแนนขนาดไหน พระพุทธเจาเคยสังหารมาแลว
ดวยพระปรีชาสามารถของพระองค ก็คือพระปญญานั่นเอง พระสาวกทัง้ หลายสังหารกิเลส
หมอบราบไปหมด ไดครองมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติเต็มหัวใจ ทั้งพระพุทธเจาและ
พระสาวก เพราะอํานาจแหงปญญานีแ้ ล สตินี้แลจะเปนอะไรที่ไหนกัน
พวกเราทั้งหลายเมื่อนํามาใชดวยความตั้งอกตั้งใจ ดวยความเห็นโทษเห็นคุณ
จริงๆ แลว ศาสนธรรมก็คอื ตลาดแหงมรรคผลนิพพาน เปดเผยใหรหู มดวาสินคานีร้ าคา
เทาไร สินคานัน้ ราคาเทาไร เปดหนาหางหนารานเอาไวใหเห็นหมด เอา ใครจะไมอยากได
ของที่มีคุณคามาก เพราะอยูใ นความสามารถของผูท จ่ี ะอาจจะเอือ้ มใหไดในสินคาเหลานี้
ไมนยิ มวาใคร ขอใหมีความสามารถจะไดมาเปนสมบัติของตัว ไดชมสมบัตินั้นเปนของตัว
โดยไมอาจสงสัย เมือ่ เปนเชนนัน้ ความเพียรของเราก็มี เราเปนคนคนหนึง่ สติเรามีปญญา
เรามี ทําไมจะไมโหมตัวเขามาเพื่อสมบัติที่มีคามหาศาล หรือมหาสมบัตอิ นั นัน้ เปนลําดับๆ
เลา คําวาตลาดแหงมรรคผลนิพพาน หรือวาสมบัตเิ หลานัน้ ก็กลายเขามาสูใ จ ใจก็กลาย
เปนตลาดแหงมรรคผลนิพพานขึน้ มา ใหเจาของไดชมอยางเต็มหัวใจในวงพุทธศาสนานี้
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ทีน่ ย่ี น เขามาสูต วั ของเรา นีม่ าเปนสมบัตขิ องเราแลว สมบัติของพระพุทธเจานั้น
ไดประกาศธรรมสอนโลกเอาไวเปนกลางๆ เรียกวาตลาดแหงมรรคผลนิพพาน เรา
ประพฤติปฏิบตั จิ มสามารถไดธรรมเหลานัน้ มาเปนสมบัตขิ องเรา ตั้งแตสมาธิขึ้นไปถึงขั้น
ปญญาวิมุตติหลุดพน กลายเปนใจของเรามาเปนตลาดแหงมรรคผลนิพพานเสียเองนีภ้ มู ิ
ใจถาจะภูมิ ไมมีอะไรประเสริฐเลิศเลอยิ่งกวาผูครองมรรคผลนิพพานอยูในตลาด คือหัวใจ
ทีบ่ ริสทุ ธิน์ เ้ี ปนสําคัญไปไดเลย หรือไมมีใครจะสูงสงเลยจากนี้ไปได ยิ่งกวานี้ไปไดเลย นีล่ ะ
ทานวาเลิศ เลิศทีต่ รงนี้
ขอใหทุกๆ ทานตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ใหเอาจริงเอาจัง มาศึกษาก็ใหตั้งใจศึกษา
อยามาเรๆ รอนๆ ดังที่วานี้ คือความไมเห็นโทษในสิ่งที่เปนโทษทั้งหลาย แลวก็จะไปโดน
เอาโทษนั้นอีกไมมีจบมีสิ้นลงได ก็คือพวกเราพวกตายไมเข็ด พวกทุกขไมเข็ดไมหลาบ
ตายแลวตายเลา เพราะอํานาจแหงความทุกขบบี บังคับ แลวกิเลสทั้งหลายมันก็ปดบังๆ ไว
ไมใหมองเห็นสิ่งที่เปนมาเสีย เราก็นอนใจๆ ขางหนาก็เหมือนกับจะไมมีอะไร ไมมีทุกข
ทั้งๆ ทีเ่ คยมีมาแลวขนาดไหน เราก็ไมเห็นไมรใู นสิง่ ทีผ่ า นมาแลว และก็จะใหประมาทไป
ในอนาคตอีกไมมีที่จบสิ้นลงได เราก็กลายเปนใจดวงทีป่ ระมาท เพราะอํานาจแหงกิเลสมัน
ครอบงําปดบังไวอยางมิดชิดใหมองไมเห็น เมื่อเปนเชนนั้นแลวทางออกแหงความพนทุกข
ของเราอยูที่ตรงไหน ก็ไมมี แลวเหตุใดถึงจะมีได
ก็ศาสนธรรมของพระพุทธเจาประกาศกังวานอยูนี้เปนธรรมโกหกเมื่อไร กิเลส
เปนเครือ่ งโกหก ผานมาแลวก็ไมใหเห็นไมใหมี นรกก็เคยตกมาแลวไมรูกี่กัปกี่กัลปกี่ครั้งกี่
หน ก็ไมเชื่อวานรกมี บาปก็คือความทุกขถึงขั้นมหันตทุกขมหันตโทษก็เคยจมมาแลวกับ
บาป ถูกเผามาแลวมากขนาดไหนก็ไมเชือ่ วาบาปนัน้ มีเสีย นั่นก็คือเรื่องของกิเลสมันปด
ไวๆ ทั้งสิ้น แลวไปขางหนาก็เชนเดียวกับขางหลังทีเ่ ปนมานี้ ขางหนาก็ไมมนี รก ขางหนาก็
ไมมีบาปไมมีบุญ ไมมสี วรรคไมมนี พิ พานในหัวใจ ก็มีแตความอยากเต็มหัวใจ ความอยาก
เต็มหัวใจนั้นมันเอายาพิษฝงไวในความอยากอยางจมมิดมาแลว อยากอะไรเปนเรื่องของ
กิเลสเสียทัง้ มวลๆ แย็บออกไปตรงไหนก็มีแตยาพิษๆ เผาลงไปๆ เปนยังไงพวกเราที่โง
เขลาเบาปญญาทีส่ ดุ ที่พากันจมอยูในกองทุกขเวลานี้ ไมมวี นั เข็ดหลาบบางเหรอ ถามตัว
เองซิ
ศาสนธรรมพระพุทธเจาที่ประกาศกังวานอยูนี้ เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวๆ ทําไมจึงไมฟงทําไมจึงไมเชื่อ ทําไมจึงไปเชื่อสิ่งจอมปลอมที่เคยตมตุนมามากตอ
มากแลวก็คือกิเลส กิเลสตัวใดที่เคยเปนความจริงใหเชื่อถือไดมีไหม ถาหากวาเราจะพูด
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เปนโคตรเปนแซ ก็ตั้งแตปูยาตายายโคตรแซของกิเลส มาถึงลูกเตาหลานเหลนของกิเลส
มีแตจอมโกหกทั้งนั้นโกหกสัตวโลกนะ ธรรมชาติอนั นีอ้ ยูบ นหัวใจของสัตว มันอยูไดดวย
การโกหก เพราะฉะนัน้ ถึงบีบบีส้ ไี ฟสัตวทง้ั หลายใหไดรบั ความทุกขความทรมาน ถาพวก
เราทัง้ หลายไดเห็นดวยตาญาณจริงๆ แลวจะอยูไดยังไงโลกอันนี้ เฉพาะตัวของเรานี้มีที่
ไหนปลงวางใจของเราลงไปได มีแตเปนฟนเปนไฟไปดวยกันหมด ทําไมจะไมดีดไมดิ้นคน
เรา ตองดีดตองดิ้นสุดขีดทีเดียว ขอใหรใู หเห็นเถอะนะ
อันนีม้ นั ไมรไู มเห็นนัน่ ซิ ถึงไดหลับหูหลับตาชนแลวชนเลา โดนแลวโดนเลา ตก
แลวตกเลา ตกเหวตกบอตกนรกอเวจี ตกสักกี่กัปกี่กัลปมันก็เทากันกับไมตก เพราะถูกปด
ถูกบังไปเรือ่ ยไมใหเห็นเลย ขางหนาก็เปนแบบเดียวกันดังทีเ่ ปนอยูเ วลานี้ ในขณะนีก้ เิ ลส
มันหลอกไปที่ไหน หลอกใหออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย มันผลักมันดัน
ออกตามชองทางเหลานี้ เพราะอํานาจของกิเลสตัวสําคัญ มันเต็มอยูภ ายในหัวใจจนอัด
แนนจึงผลักดันออกมา เราก็ยังไมรูจะทํายังไง มันละเอียดไหมกิเลส
เราไมรวู า กิเลสผลักดันออกมาใหเราคิดเราพูดใหเราดูใหเราเห็นใหเราฟง ใหได
ยินใหคิดอานไตรตรองมีแตเรื่องของกิเลสทั้งมวล เรื่องธรรมมีที่ตรงไหน เมือ่ เปนเชนนัน้
กิเลสเอาความสมหวังมาใหใคร มีแตเรื่องตมเรื่องตุน เรายังจะตองเปนอยางนี้ตอไปอีก
นานเทาไร เพราะเราไมรกู ลอุบายของมันนีจ่ ะวาไง เพราะฉะนัน้ จึงตองหาอรรถหาธรรม มี
สติธรรมปญญาธรรมมาเปนเครื่องแกกัน เริ่มตั้งแตสมาธิธรรมขึ้นไป ใหใจสงบ เราจะมีท่ี
ยับยั้งชั่งตัว ถาใจไมสงบแลวหาที่ยับยั้งชั่งตัวไมไดนะ พระเราก็ตามผาเหลืองมีในตลาดไม
อดไมอยาก ศีรษะใครโกนก็ได แตใจมันเปนฟนเปนไฟ นั้นละกองทุกขอยูที่ฟนที่ไฟนั่นแล
ไมไดอยูที่ผาเหลืองไมไดอยูที่หัวโลนโกนคิ้วนะ มันอยูที่หัวใจสั่งสมเอาฟนเอาไฟ ราคคฺคิ
นา โทสคฺคินา โมหคฺคินา เผาอยูท น่ี น่ั กองทุกขอยูที่นั่น เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนใหแกลง
ที่จุดนั้น เพื่อใจไดรับความสงบ พอสงบแลวก็ตั้งตัวได มองโนนมองนี้ไดละคนเรา มองดู
ดินฟาอากาศที่ไหนพอมองได เมื่อพอมีความสุขบางแลว
จากนั้นก็เพิ่มสมถธรรมของเราใหยิ่งขึ้นไปๆ ดวยการเอาจริงเอาจัง เราอยาทํา
เลนๆ นะ ธรรมของพระพุทธเจาไมใชธรรมเลนๆ ธรรมแกทุกขจริงๆ ธรรมเห็นทุกขจริงๆ
ธรรมเห็นกิเลสจริงๆ ธรรมฆากิเลสไดจริงๆ ไมใชธรรมแบบคําบอกเลาหรือวาพูดกัน
ปาวๆ พระพุทธเจาเจาของศาสนาเปนผูส น้ิ กิเลสแลว และทรงสวางกระจางแจงไปหมด
สอนโลกสอนดวยโลกวิทู
ไมไดสอนดวยความมืดดํากําตานะพระพุทธเจาสอนโลกนะ
โลกวิทู รูแจงทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง ไมมีใครเกินพระพุทธเจา ไมมีคูแขง การสอน
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โลกจึงไมมีคูแขง สอนไดหมดทุกแงทุกมุมที่สัตวทั้งหลายจะไดรับประโยชนในแงใด พระ
องคสอนทั้งนั้น ตางกับโลกทั่วๆ ไปสอนกัน ราวฟากับดินหินกับเพชรนัน่ แล
นีธ่ รรมะพระพุทธเจาปราบกิเลสมาไดเทาไรแลว ธรรมะทานไมใชธรรมะแบบเปน
โมฆะๆ วาอะไรมี….มีอยางนั้นจริงๆ พระพุทธเจาไมไดมาโกหกโลก ถาสัตวโลกไมเชื่อก็
เปนกรรมของสัตวเอง
ถาเชื่อก็เปนบุญกรรมของสัตวอีกประเภทหนึ่ง
ที่จะได
ตะเกียกตะกายตนเพื่อความหลุดพน และสั่งสมคุณงามความดี ตะเกียกตะกายเพื่อความดี
ใหเดนขึ้นไปๆ ก็หลุดพนจากทุกขได เพราะอํานาจแหงธรรมของพระพุทธเจาทีต่ นเคารพ
เชื่อถือและปฏิบัติตาม
นี่ธรรมก็มีอยู ทานประกาศไวแลวเปนของเลนๆ เมื่อไร กิเลสไมใชของเลนธรรม
จะเปนของเลนยังไง กิเลสเปนขาศึกตอหัวใจของสัตวโลกจริงๆ โลกไดรับความเดือดรอน
มาทุกหยอมหญา คืออะไรเปนผูพาใหโลกไดรับความทุกข ก็คอื กิเลสประเภทเดียวนีเ้ ทา
นัน้ กิเลสคําเดียวนีเ้ ทานัน้ มันครอบไปหมดทัว่ แดนโลกธาตุ กี่ภพกี่ชาติละ กามโลก รูปโลก
อรูปโลก กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตรงไหนที่กิเลสไมครองในหัวใจของสัตวซึ่งอยูในภพ
นัน้ ๆ ไมมีเลย ฟงซิ แลวเหตุใดจะไมเปนพิษเปนภัย เหตุใดจะไมไดรับความทุกข ลงไฟตัว
นีไ้ ดเขาเผาทีต่ รงไหนแลวเปนแหลกไปทัง้ นัน้ แหละ นี่พระพุทธเจาก็เห็นแลวอยางประจักษ
แลวนําธรรมเขามาเปนน้าํ ดับไฟ ประกาศสอนโลกเพื่อแกทุกขแกกิเลสทั้งหลายนี่ เอา ใคร
ฟงก็ไดผลดีผลเลิศไปครองใจ ถาใครไมฟงก็จนตรอกจนใจจะทํายังไง เปนกรรมของสัตว
อยางทีว่ า นัน่ ละ
เราทัง้ หลายเปนนักบวชเปนนักปฏิบตั ิ พรอมอยูแลวที่จะปฏิบัติตามหลักศาสน
ธรรมของพระพุทธเจา กําลังวังชาของเรามันไปไหน มันก็มีอยูนี่ สติปญญามาจากไหน ตู
สติปญญามีอยูที่ไหน มีอยูที่หัวใจ ธรรมทานบอกลงในที่นี่ สอนลงในที่นี่ มรรคผลนิพพาน
ก็เหมือนกัน ทีจ่ ะรับมรรคผลนิพพานจริงๆ คือหัวใจ เชนเดียวกับรับกิเลสนัน่ แล เมื่อเต็ม
ภูมิแลวก็จะรูกันขึ้นที่ตรงนี้ เมือ่ ไดเปดเผยแลวจะสวางไปหมดเลยในบรรดาเรือ่ งของกิเลส
ในบรรดาเรื่องกองทุกขของสัตวโลก กระจายไปทั่วโลกดินแดน ไมมีอะไรปดบังลี้ลับหัวใจ
ทีบ่ ริสทุ ธิน์ ไ้ี ดเลย เห็นไปหมดรูไปหมด ถึงกาลที่จะรูถึงกาลที่จะเห็นปดไมอยู จะเอาอะไร
มาปด ความจริงมีน่ี ความรูต ามความจริงมี ทําไมจะไมเห็นกันไมเจอกัน เปดใจใหถงึ ความ
จริงซิ ความจริงมีอยู อะไรจะมาปดบังความจริงคือธรรมชาติที่รูนี้ไดอยางไร ตองเปดตอง
เผยตองรูต อ งเห็นอยางเต็มหัวใจนัน่ แล
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ธรรมพระพุทธเจาทานรูอ ยางนัน้ ทานเห็นอยางนัน้ ทานสอนโลกทานสอนอยางนัน้
แล แลวสอนพวกเราทานก็สอนอยางนัน้ นอกจากพวกเราไมทาํ อยางนัน้ เทานัน้ เอง มันถึง
ปนเกลียวกัน โดดไปหากิเลสใหกิเลสเอาไปตมไปตุน คอขาดแขนขาดขาขาด เอา ขาดไป
เหลือเทาไรยังวิ่งกับมันไปตลอดเวลา โลกกําลังวิ่งไปตามกิเลส โลกจึงตองเปนทุกขมาก
มาย เราเคยวิง่ มาขนาดไหนเราก็ยงั ไมเห็น ดูปจจุบันนี่ซิซึ่งกําลังแสดงใหเห็นอยูนี่เปนยังไง
ไมวา ทานวาเราเปนแบบเดียวกัน ไมมใี ครทีจ่ ะทรงตัวไดดว ยความสงบสุขรมเย็นเลย มีแต
ความดีดความดิน้ วุน วายไปหมด
ใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ อยานอนอกนอนใจ มาศึกษาจริงๆ ปฏิบัติ
จริงๆ ธรรมอยาเห็นเปนเรือ่ งเลนๆ นะ ธรรมะพระพุทธเจาไมใชเรื่องเลนๆ ดังที่วามานี่
แหละ กิเลสไมใชเรือ่ งเลน เปนฟนเปนไฟเผาเรามากี่กัปกี่กัลปแลวก็คือกิเลส และธรรมที่
จะสงเราใหหลุดพนจากทุกขเปนอนันตกาลไมตองมี อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของ
ถึงความบริสทุ ธิแ์ ลวเปนอยางนัน้ ก็จะมีในตัวของเรา มีในธรรมของพระพุทธเจาที่สอนมา
นีแ่ หละ ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
เลยจะมีตง้ั แตตาํ รับตํารานะเวลานี้ ศาสนาทานสอนไวเพือ่ ความจริงแทๆ ใหเห็น
ทั้งชื่อใหเห็นทั้งความจริงซิ นี้มีแตชื่อ เชนสมมุติวาในธนาคารก็มีแตบัญชีของเงิน ไมมีเงิน
ในธนาคาร จะเปนธนาคารมาไดยังไง สําเร็จประโยชนอะไร มีแตชื่อเฉยๆ ใครเขียนก็ได
อันนีก้ ม็ แี ตศาสนาเต็มหัวใจดวยความจํา แตศาสนาความจริงทีเ่ กิดขึน้ จากภาคปฏิบตั ทิ จ่ี ะ
ทรงไวบางตั้งแตสมาธิปญญาขึ้นไปไมมี จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพนยิ่งไมมีใหญ ไมสนใจ
และไมเชือ่ เสียอีกดวยซ้าํ แลวหมดทางแลวนะ ชาวพุทธของเราถาลงไมเชื่อพระพุทธเจาแลว
หมดหนทางที่จะไป ไมมี เราอยาหวังอะไรเลย ลงไมเชื่อพระพุทธเจาเสียพระองคเดียวนี้
เทานัน้ อันใดที่จะดียิ่งกวาพระพุทธเจาไมมี ใครทีจ่ ะรูแ นรจู ริงเห็นจริงดังพระพุทธเจานีไ้ ม
มี
เราอยาไปหวังพึ่งอะไรวาจะดีไปกวาพระพุทธเจา
กิเลสมันก็เปนตัวภัยอยูแ ลว
ทราบกันอยูแ ลว ถาเราจะหวังพนทุกขก็ตองเปลื้องทุกขออกจากหัวใจของเรา เราก็ตองเชื่อ
พระพุทธเจา เชื่อธรรมที่ทานสั่งสอนไว นํามาประพฤติปฏิบัติใหรูซิ จะไปไหนมันตองรู
ธรรมทานก็บอก อกาลิโกๆ อยูแลว มีกาลสถานที่เมื่อไร กิเลสไมเห็นมีกาลสถานทีเ่ วล่าํ
เวลา มันอยูบนหัวใจสัตวตลอดมา แลวเมือ่ ไรมันจะแกคร่าํ คราชรา และกิเลสจะตายไปจาก
หัวใจ ใจจะไดเปนอิสระเคยมีไหม ในหัวใจดวงไหนไมเคยมี แลวจะเปนอยางนี้ตลอดไปอีก
เชนเดียวกัน ถาไมแกถาไมทําลายมันใหขาดสูญไปจากใจ ดวยอํานาจแหงธรรมเปนเครือ่ ง
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ปราบปรามเทานัน้ ไมมีทางอื่นเปนทางออกแหงความทุกข จึงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติ
ปฏิบตั ใิ หดนี ะ
เอาละแคน้ี เหนือ่ ย
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