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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ 
หากมีญาณเห็นโทษใครจะอยูได 

 
ตางทานตางมาศึกษาอบรม อยาลืมที่พูดแลวพูดเลาเกี่ยวกับเรื่องการมาศึกษาอบ

รม ใหมีน้ําหนักอยูภายในจิตใจของตนโดยสม่ําเสมอ อยาใหจืดจางวางเปลาไปเสียในสาร
คุณที่ไดคิดไวแลวในเบื้องตน ไดแกการมุงมาเพื่อศึกษาอบรม สวนมากมักเปนเชนน้ัน จึง
หาผูทรงอรรถทรงธรรมตามหลักความจริง ที่พระพุทธเจาทรงรูและทรงสั่งสอนตลอดสาวก
ทั้งหลายทานรูทานสอนไมได ประหน่ึงวาธรรมไมมีในโลกน้ีเลย มีแตกิเลสเต็มบานเต็ม
เมืองเต็มโลกเต็มสงสาร ออกจุนจานตีตลาดลาดเลไปหมด ไมวาแดนบานแดนวัดฆราวาส
พระเณร เปนสนามเลนกีฬาของกิเลสกอฟนกอไฟเผาโลกเสียทั้งนั้น ซ่ึงนาทุเรศจริงๆ 

ถาหากวาเรามีญาณเหมือนพระพุทธเจา หรือเหมือนพระสาวกทาน มองดูความ
จริงทั้งหลายระหวางกิเลสกับหัวใจของสัตวโลกที่เกี่ยวพันกัน จนถึงกับเปนคําวากรรมๆ 
หรือวิบากแหงกรรมแลว เหมือนโลกนี้จะหาที่ปลงที่วางไมไดเลย เพราะมีแตธรรมชาติน้ี
ออกหนาออกตา ทําการทํางานกอบโกยเอาผลประโยชนจากตนจากหัวใจสัตวโลก โดยที่
สัตวโลกน้ันก็สักวามีแตความรูเทาน้ัน การกีดกันหรือตานทานสิ่งที่มากอบโกยเอาผล
ประโยชนบนหัวใจน้ันไมมีเลย ความรูประเภทท่ีจะนํามากีดกันตานทานกันน้ันไมมี เม่ือ
เปนเชนน้ันการมาศึกษา ก็ไมพนท่ีส่ิงเหลาน้ีจะเขามาแบงสันปนสวนเปนอยางนอย แลวบีบ
บังคับเอาซ่ึงๆ หนาเปนลําดับลําดาอยูตลอดมา น้ีรูสึกจะมีเปนประจํา 

ธรรมท้ังหลายท่ีทานแสดงไววามีๆ น้ัน ทานทรงไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง ในธรรมท่ี
เปนฝายผลทรงอยูแลวภายในพระทัยของพระพุทธเจา จึงไดนําออกมาสั่งสอนสัตวโลก
อยางเต็มพระทัย หรือพูดภาษาของเราก็เรียกวานํามาสอนอยางเต็มปาก ไมมีคําวากระดาก
อายกิเลสเลย เพราะกิเลสไดมวนเสื่อลงจากพระทัยทานหมดแลวไมมีสิ่งใดเหลือ ธรรมท่ีวา
ประเสริฐเลิศเลอที่ไดออกมาประกาศสอนโลกวาธรรมๆ น้ัน พระองคทรงไวโดยสมบูรณ
แลวจึงประกาศใหโลกท้ังหลายไดทราบ ทั้งผลคือธรรมแทที่พระองคเสวยอยูภายในพระ
ทัย ทั้งเหตุคือทางเดินเขาไปสูธรรมนั้น ก็ทรงประกาศสอนไวทุกแงทุกมุม ทานผูมีอุปนิสัย
สามารถท่ีจะรูไดอยางรวดเร็วก็รูไดๆ  อยางไมมีปญหา 

ธรรมที่พระพุทธเจาทรงไวนั้น สาวกท้ังหลายก็ทรงธรรมประเภทน้ันเชนเดียวกัน 
เรียกวาธรรมกับใจเปนอันหน่ึงอันเดียวกันแลว โลงไปหมดในแดนโลกธาตุนี้ ไมมีอะไรที่
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จะเขามาเกี่ยวของทําลายหรือมารบกวนไดเหมือนอยางแตกอน ที่กิเลสตัวสําคัญยังมีอยู
ภายในพระทัยและใจน้ันเลย น่ันทานเรียกวาธรรมเปดเผย ดังที่ทานแสดงไวในธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตรวา ญาณํ อุทปาท ิ เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่จะทรงรูทรงเห็นดวยพระญาณของ
พระองค และคําวา อาโลโก อุทปาท ิสวางอยูในพระทัยน้ีดวย สวางออกไปสูขางนอกไมมี
ส่ิงใดมาปดบังล้ีลับดวย ธรรมน้ีเปดเผยในพระทัยของพระพุทธเจานับแตวันตรัสรูเร่ือยมา
ไมขาดวรรคขาดตอนเลย 

ถาเราท้ังหลายมองเห็นไดเชนเดียวกับมองเห็นพระอาทิตยแลว พระทัยของพระ
พุทธเจาทุกๆ พระองคที่ทรงธรรมประเภทนี้ เราจะเทียบวาเหมือนพระอาทิตยก่ีดวงละ 
เพียงพระอาทิตยดวงเดียวน้ีเราก็เห็นสวางจาแลว พระทัยของทานที่ทรงอรรถทรงธรรม
เต็มที่แลว เมื่อตางองคตางก็รูจริงเห็นจริงอยางเดียวกันนั้นจะสวางขนาดไหน เพียงแตเรา
มีกิเลสก็ตาม ถาเปนวิสัยที่จะมองดูไดเชนเดียวกับเราดูพระอาทิตยพระจันทรแลว  เราจะ
เห็นความอัศจรรยแหงความบริสุทธ์ิของพระพุทธเจาและสาวกทานขนาดไหน ทําไมเราจะ
นอนใจไดในการประกอบความพากเพียร 

และกอนท่ีทานจะไดตรัสรูธรรมและบรรลุธรรมของสาวกท้ังหลายน้ัน ทานไดรับ
ความทุกขความทรมานเพราะอํานาจของกิเลสน้ีบีบบังคับอยูเร่ือยมา ไมทราบวากี่กัปกี่
กัลป ความทุกขความทรมานทั้งหมดเมื่อประมวลลงแลว ไมมีสิ่งใดมาทําใหทุกขมาทําให
เกิดทุกภพทุกชาติ แบกหามทุกขมากนอยเปนลําดับมาเลย นอกจากกิเลสอยางเดียวเทา
น้ัน เมื่อไดทราบทั้งโทษเต็มพระทัยอยางนี ้ และเห็นทั้งคุณก็เต็มพระทัยอีกเชนเดียวกัน
แลว การสอนโลกจึงสอนอยางเต็มภูมิของศาสดา พระเมตตามีเทาไรในพระทัยก็ทุมลง
หมด ต้ังแตวันตรัสรูทีแรกจนกระท่ังวันปรินิพพาน และยังทรงหวงใยสัตวทั้งหลายอยูอีก 
และประกาศศาสนธรรมไว เชนศาสดาของเราน้ีประกาศไว ๕,๐๐๐ ป เพราะยังพอมีผูที่จะ
ยึดเอาสารประโยชนจากธรรมน้ันอีกมากมาย 

ธรรมน้ีถาหากวาเปนส่ิงท่ีออกตลาดลาดเลไดแลว จะไมมีอะไรเสมอเหมือนเลยใน
แดนโลกธาตุนี ้ ขอใหธรรมไดแสดงตัวออกเต็มที่ภายในจิตใจของสัตวโลกนี้ลองดูซิ โลกน้ี
จะเปนอยางไรบาง ผิดกันกับกิเลสออกแสดงตัวตีตลาดลาดเลเต็มโลกเต็มสงสารนี้เปน
ไหนๆ แตเวลาน้ีเราอยากจะพูดวา  มีแตส่ิงเหลาน้ีท้ังน้ันในหัวใจของสัตวโลก แมชาวพุทธ
และนักบวชผูปฏิบัติเราก็ไมพนท่ีส่ิงเหลาน้ีจะเขายํ่ายีตีแหลกอยูตลอดเวลาภายในหัวใจ จึง
หาเวลาท่ีจะรูอรรถรูธรรมเพราะความพากเพียรดวยความต้ังใจจริงๆ นั้นไมได 
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มีแตกิเลสทํางานอยูตลอดเวลา แตเจาของก็ยังภูมิใจวาเราไดเดินจงกรม เราน่ัง
สมาธ ิ เราภาวนาเทาน้ันนาทีเทาน้ีช่ัวโมงในอิริยาบถน้ันๆ แตสิ่งที่มันไมบอกไมกลาว 
เพราะเปนความล้ีลับของมันตัวฉลาดแหลมคมน้ัน มันทํางานอยูตลอดเวลาในหัวใจของเรา
ที่ขาดสต ิ แมแตยังมีสติอยู ธรรมชาตินี้ที่มีอํานาจก็ยังขามสติไปไดตอหนาตอตา ขาม
ปญญาของเราไปไดอยางสบาย ประหน่ึงวาเปนเศษไมเศษคนเศษพระเศษเณร ไมมีคุณคา
อันใดเลยกับสติปญญาเหลาน้ันท่ีเรากําลังบําเพ็ญอยู เพราะอํานาจของมันเหนือกวาสติ
ปญญาอยูมากมายในขั้นเริ่มแรกปฏิบัต ิ

ดวยเหตุนี้ธรรมชาตินี้จึงตองเพนพานอยูบนหัวใจของนักบวชผูปฏิบัต ิ กระจาย
ออกไปทั่วโลกดินแดน ไมมีชองใดที่จะวางซึ่งกิเลสจะไมไดทํางาน หรือกิเลสน้ีไดวางงานไป
เพราะไมมีงานทํา ไมมีสถานที่ทํางาน แตมันเต็มไปดวยสถานที่ทํางาน เต็มไปดวยงานของ
กิเลสตักตวงเอาผลประโยชน จากหัวใจสัตวที่เต็มไปดวยความทุกขความทรมาน เพราะ
การกอบโกยเอาผลประโยชนของมัน และสรางความทุกขใหแกสัตวทั้งหลายทั่วโลกดิน
แดนแทบไมมีเกาะมีดอน 

หากวาเรามีความรูหรือมีญาณหย่ังทราบส่ิงเหลาน้ีแลว เราเองผูปฏิบัตินี้จะอยูได
อยางไร เพราะในโลกนี้เต็มไปดวยฟนดวยไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ทั้งเผาอยู
ในวงปจจุบัน ทั้งเสวยผลที่ทํามากอนแลว ท่ีเรียกวาวิบากกรรมๆ พาใหตกนรกหมกไหม 
เกิดเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารเปนสัตวเดรัจฉานไมรูก่ีประเภทนับไมไดเลย มากและ
นานขนาดไหน มีที่วางที่ตรงไหนที่ความทุกขของสัตวจะไมม ี เพราะจิตวิญญาณนี้มีเต็มไป
หมดทั่วแดนโลกธาต ุ ในบรรดาจิตวิญญาณท่ีมีอยูเหลาน้ัน มีดวงใดที่หลุดพนจากการกดขี่
บังคับของธรรมชาติอันนี้คือกิเลส ท่ีจะไมสรางความทุกขรอนใหแกบรรดาสัตวท้ังหลายไม
มีเลย มีมากมีนอยมีอยูเปนประจําตั้งแตไหนแตไรมา เวนเฉพาะพระพุทธเจา พระปจเจก
พุทธเจา และสาวกอรหันตท้ังหลายเทาน้ัน ท่ีทานผานพนมหันตทุกขท้ังหลายเหลาน้ีไป
แลว นอกน้ันเปนแบบเดียวกันอยางน้ี หนักบางเบาบางเปนกาลเปนเวลาตามวาระแหง
กรรมของตนๆ  

แตอยางไรก็ตาม แมแตอยูในแดนนรก กิเลสก็ยังแฝงอยูในนั้นได แตกิเลสมันไม
รอน สัตวท้ังหลายตัวรับเคราะหรับกรรม เปนสถานท่ีรองรับกิเลสคือใจดวงน้ัน เปนผูเดือด
เปนผูรอนเปนผูเสวยกรรม กิเลสไมเสวยกรรม หากเราท้ังหลายมีญาณหย่ังทราบ คือ
สมมุติขึ้นมาวา ไดมีความรูหย่ังทราบวิบากแหงกรรมของตนของสัตวโลกเชนน้ันแลว เรา
จะอยูไดอยางไร มีทางเดียวคือการตะเกียกตะกายดวยความเพียรอยางสุดเหวี่ยงเทานั้น 
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เพ่ือเอาตัวหนีรอดจากมหาภัยเหลาน้ีโดยถายเดียว จากกองทุกขมหันตทุกขกวางแคบ
ขนาดไหนดังที่ประจักษอยูกับตาของเรา จะวาตาภายในก็ได ตาภายนอกก็ได เพราะเรายก
ขอเปรียบเทียบขึ้นมา เน่ืองจากหลักธรรมชาติน้ันเปนอยางน้ันจริงๆ เปนแตเพียงวาเราไม
เห็น จึงสนุกพากันสั่งสมความประมาทนอนใจ สรางบาปสรางกรรมกันอยางไมลืมหูลืมตา 

น่ีเกิดวาเรามีญาณมีความหย่ังรูทราบตามความจริงน้ันแลว เราจะอยูอยางท่ีเราอยู
อยางนี้ไดอยางไร คนคนน้ีแลจิตใจดวงน้ีแล ความสามารถดังท่ีเคยปฏิบัติมาอยางน้ีแล จะ
เปลี่ยนไปหมดทุกแงทุกมุมทุกอากัปกิริยา ความรูความเห็นจะพลิกตัวดีดด้ินเพ่ือหาทาง
ออก ดวยการตะเกียกตะกายสุดกําลังความสามารถขาดดิ้นของหัวใจ ชีวิตจิตใจขาดดิ้นเมื่อ
ไรถึงจะอยู ถาไมขาดความเพียรนี้เปนดีดดิ้นไมถอย ควรโดดตองโดด ควรคลานตองคลาน 
ควรวิ่งตองวิ่ง ใหอยูเฉยๆ หรือเดินไปอยางสบายๆ เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นนั้นไมมีเลย 
เพราะเห็นภัยอยางเต็มหัวใจ ประจักษกับความรูท่ีเห็นๆ อยูนี ้

มองไปเมื่อไรก็เห็น รอบตัวของเราก็มีอยูอยางนี ้ เต็มไปดวยกองทุกขแหง
วิญญาณของสัตวทั้งหลาย ท่ีกิเลสและบาปกรรมตางๆ มันบีบมันบังคับมันเผามันลนอยู
ตลอดเวลาอยางนี้ดวยกัน เราจะอยูไดอยางไร ตองดีดตองดิ้นสุดกําลังความสามารถ และ
พรอมทั้งเรามีอรรถมีธรรม คือสวากขาตธรรมของพระพุทธเจา อันเปนทางออกโดยชอบ 
ดังที่พวกเราทั้งหลายไดทรงอยูเวลานี ้ จากการไดยินไดฟงจากการศึกษามา จะรวมตัวเขา
เปนพลังของใจแหวกวายตะเกียกตะกายเต็มความสามารถ จนหลุดพนไปไดโดยไมอาจ
สงสัย ฉะนั้นกําลังใจจึงเปนของสําคัญมากในกิจการทั้งปวง มีการบําเพ็ญเพียรเปนตน 

ดังที่ทานผูมีอุปนิสัยสามารถ ทานเห็นโทษแหงความเปนอยูในโลกน้ีแลว อยาก
เสาะแสวงหาธรรมเพ่ือความรมเย็นในกาลตอไป แมทานจะไมมีญาณ ทานก็มีความรูสึก
เบ่ือหนายในโลกอยูอยางเต็มหัวใจ เชน ประเภทอุคฆฏิตัญู ดังตัวอยางที่ยกไว เชน พระ
สารีบุตร พระโมคคัลลาน ทานเหลาน้ีสมบูรณพูนผลดวยสมบัติศฤงคารบริวาร แตทานก็
เบ่ือ อยากเสาะแสวงหาคุณงามความดี ทานจึงไดออกไปบวชเปนเดียรถียนิครนถหรือเปน
อะไร แตทานก็เปนนักบวชคนหน่ึงในสมัยน้ัน 

นี่เพียงทานเห็นโทษแคนี้ทานก็ยังตะเกียกตะกายออกไป ลงไดเห็นอยางที่วานี้ไม
วาทานวาเราวาใคร ใครจะอยูได เมื่ออยูในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายไดแลว ตอง
ตะเกียกตะกาย นอกจากสัตวที่จมอยูในหมอน้ํารอนเทานั้น จะเอาอะไรไปตะเกียกตะกาย
เพราะสุดวิสัยแลว นี่เรายังอยูในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได อยางไรตองดีดดิ้นจนสุดกําลัง
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ความสามารถขาดด้ินแหงชีวิตจิตใจของเราน้ันแล ไมอยูเฉยไดอยางเด็ดขาดสําหรับหัวใจ
มนุษย เพราะเรื่องของทุกขในโลกของสัตวผูมีกรรมเปนทุกขอยางนั้นจริงๆ  

พระพุทธเจาไมมีคําวาโกหกสัตวโลก วา ญาณํ อุทปาท ิ ก็เหมือนกัน ทรงหย่ัง
ทราบไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรปดบังลี้ลับพระญาณของพระพุทธเจานั้นเลย เหตุใด
พระองคจะไมเห็นสิ่งดังกลาวเหลานี้ อันน้ีเพียงเรานํามาพูดใหทานผูฟงท้ังหลายทราบ โดย
ที่เราก็ไมไดมีญาณมีความรูอันใด แตเราแนใจรอยเปอรเซ็นต วาธรรมชาติท่ีกลาวมาเหลา
น้ีเปนความจริงลวนๆ จึงนํามาส่ังสอนหมูเพ่ือนเชนเดียวกับธรรมภาคท่ัวๆ ไป เหตุใดพระ
พุทธเจาองคเอกผูทรงรูจริงเห็นจริงตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาต ุ ไมมีสิ่งใดปดบังลี้ลับ 
จะไมทรงรูทรงเห็น จะไมนํามาสอนโลกใหเต็มที่เต็มฐาน เต็มพระสติกําลังความสามารถ 
ดวยอํานาจแหงพระเมตตาตอสัตวโลกที่มีเต็มพระทัยละ 

พระพุทธเจาสอนโลกไมไดสอนเหมือนอยางโลกหรือใครๆ สอนกันเลย เปนเอก
ท้ังความเปนศาสดาดวย ท้ังความรูแจงเห็นจริงดวย ท้ังอุบายในการแนะนําส่ังสอนสัตวโลก
ท่ีควรจะส่ังสอนอยางไรดวย ไมมีใครเสมอศาสดาในเร่ืองความฉลาดแหลมคม ฟงแตวา
ญาณๆ ความฉลาดแหลมคมก็เปนเชนเดียวกับคําวาญาณๆ น่ันแล ควรจะส่ังสอนสัตวโลก
ดวยวิธีการใดพอจะเปนผลประโยชนในแงใด พระองคจะทรงสั่งสอนเต็มพระสติกําลัง
ความสามารถ เพราะทรงเห็นโทษแหงกิเลสและบาปธรรมท่ียํ่ายีตีแหลกสัตวท้ังหลายมา
ประจําสมมุติน้ีนานแสนนานแลว กวางแคบขนาดไหนพระองคไมจําตองคํานึงคํานวณให
เสียเวลาเหมือนโลกสมมุติท่ัวๆ ไป 

ถาอยางสมัยปจจุบันน้ีเขาเรียกวาทราบดวยคอมพิวเตอร พระญาณหยั่งทราบของ
พระพุทธเจาถาเทียบก็เปนเชนน้ัน แตยังละเอียดและรวดเร็วกวานั้นไปอีกสักกี่หมื่นกี่แสน
ก่ีลานๆ เทา น้ีเพียงเอามาเทียบเทาน้ัน แลวเหตุใดพระองคจะไมสั่งสอนสัตวโลก ใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวยดวยพระปรีชาสามารถเลา 

สมมุติวาเราเห็นแตเพียงแงใดแงหน่ึงแหงภัยท้ังหลายท่ีกลาวมา ไมไดมากถึงพระ
องคก็ตาม ก็จะตองตะเกียกตะกายอยางที่วานี้ และในปจจุบันเด๋ียวน้ี ที่เรามาประพฤติ
ปฏิบัติธรรมอยูดวยความเปนนักบวชผูเห็นภัยอยูแลว และตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติเพื่อความ
พนทุกขอยูแลว สิ่งที่เปนขาศึกตอเรา-เราเห็นชัดๆ อยูแลวรอบตัวเรา เราจะอยูเฉยๆ เดิน
เฉยๆ ธรรมดา นั่งสมาธิภาวนาทั้งงวงทั้งหลับสัปหงกงงันอยางที่เปนอยูเวลานี้ไดอยางไร 
จะตองดิ้นจนสุดขีดเพื่อเอาตัวรอดโดยไมมีทางสงสัยนั่นแล 
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ถาจะยกเปนขอเปรียบเทียบก็ไมตองเอามากแหละ เอาเพียงเมื่อเดือนกอนนั้น 
๓๐ วัน  เคยถูกกิเลสสับฟนมาเลือดสาดเต็มเนื้อเต็มตัว ตายก็มี สลบไสลก็มี ในอัตภาพ
ของเราอัตภาพเดียวน้ี แลวเดือนน้ันท้ัง ๓๐ วัน เราไดถูกกิเลสสับยํามาตลอด ท่ีเปนภพ
หน่ึงชาติหน่ึงมาจนกระท่ังถึงเดือนน้ีเราก็ไดเห็นเชนน้ี มาถึงเมื่อวานนี้ก็เห็นอยางชัดๆ วา
ถูกสับถูกฟนถูกฆา วันนี้ก็เห็นอยางชัดๆ วากิเลสมันสับมันฟนอยูตลอดเวลา เลือดสาด
หรือเลือดไหลอาบรางของเราแดงฉานอยูจนเด๋ียวน้ี วันพรุงน้ีมันก็เตรียมจะสับจะฟนเรา
อีก และวันมะรืนก็จะเปนแบบเดียวกันน้ีตอไป แลวเราจะน่ิงนอนใจอยูไดไหม ตั้งปญหา
ดวนถามตัวเองเพื่อหาทางออกซินักปฏิบัติเรา 

พระพุทธเจาทรงเห็นภัยแหงวัฏวนของโลก ทานเห็นดังท่ีกลาวมาน้ีแล ย่ิงเรา
พิจารณาเห็นซึ้งตามตามพระองค เพียงสวนใดท่ีควรแกกําลังความสามารถของเราบาง 
เร่ืองความเพียรน้ันอยางไรก็ตองหมุนต้ิวดวยกันน่ันแหละ 

เฉพาะที่เปนอยูบัดนี้ก็ทุกขพอแลว เราทําไมจะสามารถทนอยูได ท้ังจะรับภาระตอ
ไปแบบหนาตาเฉยน้ีจะทนไดไหม เมื่อเปนเชนนั้นความเพียรที่จะใหหลุดลอยออกไปไดใน
ขณะใดเวลาใด เราจะตองตะเกียกตะกายเต็มสติกําลังความสามารถนั่นแล เพราะฉะน้ัน
ทานผูเห็นภัยประจักษใจความเพียรจึงเดน ความเพียรจึงด ี ความเพียรจึงกลาจึงสามารถ 
สติปญญาจะเสริมสรางกันขึ้นดวยพลังของใจ เพื่อใหหลุดพนไปอยางรวดเร็ว สติปญญาจะ
มาพรอมๆ กันโดยลําดับลําดาและเจริญข้ึนอยางรวดเร็ว เพราะความเห็นภัยกระตุนเตือน
อยูตลอดเวลา 

ในขณะท่ีสติปญญามีความเจริญรุงเรืองข้ึนภายในจิตใจ กิเลสจะคอยออนลงไปๆ 
และปญญาเกิดขึ้นมาในแงใดมุมใด เปนการเกิดขึ้นเพื่อสังหารกิเลสไปพรอมๆ ๆ กัน และ
ยิ่งเปนสติปญญาที่แกลวกลาสามารถโดยลําพังตนเองดวยแลว ก็ยิ่งจะฟาดฟนกิเลสใหแตก
กระจายอยางเห็นประจักษๆ น้ันละท่ีน่ีทําใหผูบําเพ็ญลืมหลับลืมนอนลืมกินลืมถายลืมไป
หมด เพราะการตะลุมบอนกับกิเลสชนิดตางๆ เพื่อไมใหตอเงื่อนไปยืดยาวนาน เพื่อสับ
เพื่อฟนเราใหเลือดอาบไปหมดทั้งตัว เชนเดียวกับเขาอาบน้ําหรืออาบเลือดอีกตอไป 
เฉพาะเดี๋ยวนี้ก็ทุกขพอแลว เพราะฉะนั้นจึงตองฟดตองฟนตองตอสูกันอยางสุดเหวี่ยง สติ
ปญญาศรัทธาความเพียรมีเทาไรโหมกันมาๆ เอาใหมันมวนเส่ือในเด๋ียวน้ี ไมใหมีเงื่อนตอ
ไปถึงวันพรุงนี้เลย 

ถาจิตมีความรูสึกตอเครื่องเทียบเคียงดังที่กลาวมานี้ ความเพียรของผูปฏิบัติเรา
เร่ิมต้ังแตมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย จะมีความขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจกวาปกติที่
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เปนอยูเวลาน้ีและท่ีเปนมาแลว ทั้งจะดียิ่งขึ้นไป ผลก็จะประจักษขึ้นภายในจิตใจของตน 
สมาธิไมเคยมี ความสงบไมเคยมี ก็จะมีข้ึนดวยการภาวนาเพ่ือสมถธรรม เชน เรานําธรรม
บทใดเขามาบริกรรม ธรรมบทนั้นกับใจของเรากับสติของเราจะกลมกลืนกันอยางแยกไม
ออก เพราะความเห็นภัยเปนสําคัญ ถาสติกับจิตไดพรากจากกันเมื่อไร ก็เทากับเราตกจาก
สะพานไมลําเดียวลงจมนํ้าน่ันแล ใครจะอยากตกสะพานและจมนํ้าตายในเวลาน้ัน ตองตั้ง
สติสตังใหเต็มที่เพื่อความปลอดภัย การไตสะพานไมลําเดียวขามแมนํ้าน้ัน เขามีสติไหม
เวลาเขาไตไมลําเดียวเดินไปบนไมลําเดียวในเวลาขามแมนํ้าลําคลอง นี่ก็เหมือนกันสติกับ
ใจของเราน้ีใหกลมกลืนกันอยางแนบสนิท ทีนี้ความสงบไมตองบอกจะเกิดขึ้นๆ มากขึ้นๆ 
โดยลําดับลําดา ดวยพลังแหงสติกับใจที่ติดแนบกันอยางวานี ้

คําวาสมาธิไมเคยมีก็มีในหัวใจเรา เปนยังไงที่นี่สมาธิคือความสงบใจ กับความฟุง
ซานของใจซึ่งเปนเหมือนกับไฟเผาลนอยูตลอดเวลา ตางกันไหม นี่ก็เทียบเคียงกันไดแลว 
ออกจากนั้นก็พิจารณาทางดานปญญาในวาระตอไปที่ควรจะพิจารณา แตไมใชพิจารณาใน
วาระเดียวกัน ตางวาระกัน คือชวงกาวเดินดวยปญญาม ีชวงที่จะทําความสงบเพื่อเอากําลัง
ใจก็ม ี ปญญาก็กาวเดิน เดินอยางเพลิน เดินอยางลืมวันลืมคืนลืมปลืมเดือนลืมเหน็ดลืม
เหน่ือยเม่ือยลา ลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง มีแตหมุนตัวเปนธรรมจักรอยูระหวางปญญากับ
กิเลสฟดกันๆ ทีน้ีกิเลสตัวไหนจะเหนียวแนนขนาดไหน พระพุทธเจาเคยสังหารมาแลว 
ดวยพระปรีชาสามารถของพระองค ก็คือพระปญญานั่นเอง พระสาวกท้ังหลายสังหารกิเลส
หมอบราบไปหมด ไดครองมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติเต็มหัวใจ ทั้งพระพุทธเจาและ
พระสาวก เพราะอํานาจแหงปญญาน้ีแล สตินี้แลจะเปนอะไรที่ไหนกัน 

พวกเราทั้งหลายเมื่อนํามาใชดวยความตั้งอกตั้งใจ ดวยความเห็นโทษเห็นคุณ
จริงๆ แลว ศาสนธรรมก็คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน เปดเผยใหรูหมดวาสินคาน้ีราคา
เทาไร สินคาน้ันราคาเทาไร เปดหนาหางหนารานเอาไวใหเห็นหมด เอา ใครจะไมอยากได
ของที่มีคุณคามาก เพราะอยูในความสามารถของผูท่ีจะอาจจะเอ้ือมใหไดในสินคาเหลาน้ี 
ไมนิยมวาใคร ขอใหมีความสามารถจะไดมาเปนสมบัติของตัว ไดชมสมบัตินั้นเปนของตัว
โดยไมอาจสงสัย เม่ือเปนเชนน้ันความเพียรของเราก็มี เราเปนคนคนหน่ึง สติเรามีปญญา
เรามี ทําไมจะไมโหมตัวเขามาเพื่อสมบัติที่มีคามหาศาล หรือมหาสมบัติอันน้ันเปนลําดับๆ 
เลา คําวาตลาดแหงมรรคผลนิพพาน หรือวาสมบัติเหลาน้ันก็กลายเขามาสูใจ ใจก็กลาย
เปนตลาดแหงมรรคผลนิพพานข้ึนมา ใหเจาของไดชมอยางเต็มหัวใจในวงพุทธศาสนานี้ 
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ท่ีน่ียนเขามาสูตัวของเรา น่ีมาเปนสมบัติของเราแลว สมบัติของพระพุทธเจานั้น
ไดประกาศธรรมสอนโลกเอาไวเปนกลางๆ เรียกวาตลาดแหงมรรคผลนิพพาน เรา
ประพฤติปฏิบัติจมสามารถไดธรรมเหลาน้ันมาเปนสมบัติของเรา ตั้งแตสมาธิขึ้นไปถึงขั้น
ปญญาวิมุตติหลุดพน กลายเปนใจของเรามาเปนตลาดแหงมรรคผลนิพพานเสียเองน้ีภูมิ
ใจถาจะภูมิ ไมมีอะไรประเสริฐเลิศเลอยิ่งกวาผูครองมรรคผลนิพพานอยูในตลาด คือหัวใจ
ท่ีบริสุทธ์ิน้ีเปนสําคัญไปไดเลย หรือไมมีใครจะสูงสงเลยจากนี้ไปได ยิ่งกวานี้ไปไดเลย น่ีละ
ทานวาเลิศ เลิศท่ีตรงน้ี 

ขอใหทุกๆ ทานตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ ใหเอาจริงเอาจัง มาศึกษาก็ใหตั้งใจศึกษา 
อยามาเรๆ  รอนๆ ดังที่วานี ้คือความไมเห็นโทษในสิ่งที่เปนโทษทั้งหลาย แลวก็จะไปโดน
เอาโทษนั้นอีกไมมีจบมีสิ้นลงได ก็คือพวกเราพวกตายไมเข็ด พวกทุกขไมเข็ดไมหลาบ 
ตายแลวตายเลา เพราะอํานาจแหงความทุกขบีบบังคับ แลวกิเลสทั้งหลายมันก็ปดบังๆ ไว 
ไมใหมองเห็นสิ่งที่เปนมาเสีย เราก็นอนใจๆ ขางหนาก็เหมือนกับจะไมมีอะไร ไมมีทุกข 
ทั้งๆ ท่ีเคยมีมาแลวขนาดไหน เราก็ไมเห็นไมรูในส่ิงท่ีผานมาแลว และก็จะใหประมาทไป
ในอนาคตอีกไมมีที่จบสิ้นลงได เราก็กลายเปนใจดวงท่ีประมาท เพราะอํานาจแหงกิเลสมัน
ครอบงําปดบังไวอยางมิดชิดใหมองไมเห็น เมื่อเปนเชนนั้นแลวทางออกแหงความพนทุกข
ของเราอยูที่ตรงไหน ก็ไมม ีแลวเหตุใดถึงจะมีได 

ก็ศาสนธรรมของพระพุทธเจาประกาศกังวานอยูนี้เปนธรรมโกหกเมื่อไร กิเลส
เปนเคร่ืองโกหก ผานมาแลวก็ไมใหเห็นไมใหมี นรกก็เคยตกมาแลวไมรูกี่กัปกี่กัลปกี่ครั้งกี่
หน ก็ไมเชื่อวานรกม ี บาปก็คือความทุกขถึงขั้นมหันตทุกขมหันตโทษก็เคยจมมาแลวกับ
บาป ถูกเผามาแลวมากขนาดไหนก็ไมเช่ือวาบาปน้ันมีเสีย นั่นก็คือเรื่องของกิเลสมันปด
ไวๆ  ทั้งสิ้น แลวไปขางหนาก็เชนเดียวกับขางหลังท่ีเปนมาน้ี ขางหนาก็ไมมีนรก ขางหนาก็
ไมมีบาปไมมีบุญ ไมมีสวรรคไมมีนิพพานในหัวใจ ก็มีแตความอยากเต็มหัวใจ ความอยาก
เต็มหัวใจนั้นมันเอายาพิษฝงไวในความอยากอยางจมมิดมาแลว อยากอะไรเปนเรื่องของ
กิเลสเสียท้ังมวลๆ แย็บออกไปตรงไหนก็มีแตยาพิษๆ เผาลงไปๆ เปนยังไงพวกเราที่โง
เขลาเบาปญญาท่ีสุด ที่พากันจมอยูในกองทุกขเวลานี ้ ไมมีวันเข็ดหลาบบางเหรอ ถามตัว
เองซ ิ

ศาสนธรรมพระพุทธเจาที่ประกาศกังวานอยูนี ้ เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวๆ ทําไมจึงไมฟงทําไมจึงไมเชื่อ ทําไมจึงไปเชื่อสิ่งจอมปลอมที่เคยตมตุนมามากตอ
มากแลวก็คือกิเลส กิเลสตัวใดที่เคยเปนความจริงใหเชื่อถือไดมีไหม ถาหากวาเราจะพูด



 

ผูบูชาตถาคต ๙ 

๙ 

เปนโคตรเปนแซ ก็ตั้งแตปูยาตายายโคตรแซของกิเลส มาถึงลูกเตาหลานเหลนของกิเลส 
มีแตจอมโกหกทั้งนั้นโกหกสัตวโลกนะ ธรรมชาติอันน้ีอยูบนหัวใจของสัตว มันอยูไดดวย
การโกหก เพราะฉะน้ันถึงบีบบ้ีสีไฟสัตวท้ังหลายใหไดรับความทุกขความทรมาน ถาพวก
เราท้ังหลายไดเห็นดวยตาญาณจริงๆ แลวจะอยูไดยังไงโลกอันนี ้ เฉพาะตัวของเรานี้มีที่
ไหนปลงวางใจของเราลงไปได มีแตเปนฟนเปนไฟไปดวยกันหมด ทําไมจะไมดีดไมดิ้นคน
เรา ตองดีดตองดิ้นสุดขีดทีเดียว ขอใหรูใหเห็นเถอะนะ 

อันน้ีมันไมรูไมเห็นน่ันซิ ถึงไดหลับหูหลับตาชนแลวชนเลา โดนแลวโดนเลา ตก
แลวตกเลา ตกเหวตกบอตกนรกอเวจี ตกสักกี่กัปกี่กัลปมันก็เทากันกับไมตก เพราะถูกปด
ถูกบังไปเร่ือยไมใหเห็นเลย ขางหนาก็เปนแบบเดียวกันดังท่ีเปนอยูเวลาน้ี ในขณะน้ีกิเลส
มันหลอกไปที่ไหน หลอกใหออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย มันผลักมันดัน
ออกตามชองทางเหลานี้ เพราะอํานาจของกิเลสตัวสําคัญ มันเต็มอยูภายในหัวใจจนอัด
แนนจึงผลักดันออกมา เราก็ยังไมรูจะทํายังไง มันละเอียดไหมกิเลส 

เราไมรูวากิเลสผลักดันออกมาใหเราคิดเราพูดใหเราดูใหเราเห็นใหเราฟง ใหได
ยินใหคิดอานไตรตรองมีแตเรื่องของกิเลสทั้งมวล เรื่องธรรมมีที่ตรงไหน เม่ือเปนเชนน้ัน
กิเลสเอาความสมหวังมาใหใคร มีแตเรื่องตมเรื่องตุน เรายังจะตองเปนอยางนี้ตอไปอีก
นานเทาไร เพราะเราไมรูกลอุบายของมันน่ีจะวาไง เพราะฉะน้ันจึงตองหาอรรถหาธรรม มี
สติธรรมปญญาธรรมมาเปนเครื่องแกกัน เริ่มตั้งแตสมาธิธรรมขึ้นไป ใหใจสงบ เราจะมีท่ี
ยับยั้งชั่งตัว ถาใจไมสงบแลวหาที่ยับยั้งชั่งตัวไมไดนะ พระเราก็ตามผาเหลืองมีในตลาดไม
อดไมอยาก ศีรษะใครโกนก็ได แตใจมันเปนฟนเปนไฟ นั้นละกองทุกขอยูที่ฟนที่ไฟนั่นแล 
ไมไดอยูที่ผาเหลืองไมไดอยูที่หัวโลนโกนคิ้วนะ มันอยูที่หัวใจสั่งสมเอาฟนเอาไฟ ราคคฺคิ
นา โทสคฺคินา โมหคฺคินา เผาอยูท่ีน่ัน กองทุกขอยูที่นั่น เพราะฉะน้ันทานจึงสอนใหแกลง
ที่จุดนั้น เพื่อใจไดรับความสงบ พอสงบแลวก็ตั้งตัวได มองโนนมองนี้ไดละคนเรา มองดู
ดินฟาอากาศที่ไหนพอมองได เมื่อพอมีความสุขบางแลว 

จากนั้นก็เพิ่มสมถธรรมของเราใหยิ่งขึ้นไปๆ ดวยการเอาจริงเอาจัง เราอยาทํา
เลนๆ นะ ธรรมของพระพุทธเจาไมใชธรรมเลนๆ ธรรมแกทุกขจริงๆ ธรรมเห็นทุกขจริงๆ 
ธรรมเห็นกิเลสจริงๆ ธรรมฆากิเลสไดจริงๆ ไมใชธรรมแบบคําบอกเลาหรือวาพูดกัน
ปาวๆ พระพุทธเจาเจาของศาสนาเปนผูส้ินกิเลสแลว และทรงสวางกระจางแจงไปหมด 
สอนโลกสอนดวยโลกวิท ู ไมไดสอนดวยความมืดดํากําตานะพระพุทธเจาสอนโลกนะ 
โลกวิทู รูแจงทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง ไมมีใครเกินพระพุทธเจา ไมมีคูแขง การสอน



 

ผูบูชาตถาคต ๑๐ 

๑๐ 

โลกจึงไมมีคูแขง สอนไดหมดทุกแงทุกมุมที่สัตวทั้งหลายจะไดรับประโยชนในแงใด พระ
องคสอนทั้งนั้น ตางกับโลกทั่วๆ ไปสอนกัน ราวฟากับดินหินกับเพชรน่ันแล 

น่ีธรรมะพระพุทธเจาปราบกิเลสมาไดเทาไรแลว ธรรมะทานไมใชธรรมะแบบเปน
โมฆะๆ วาอะไรม…ี.มีอยางนั้นจริงๆ พระพุทธเจาไมไดมาโกหกโลก ถาสัตวโลกไมเชื่อก็
เปนกรรมของสัตวเอง ถาเชื่อก็เปนบุญกรรมของสัตวอีกประเภทหนึ่ง ที่จะได
ตะเกียกตะกายตนเพื่อความหลุดพน และสั่งสมคุณงามความด ีตะเกียกตะกายเพื่อความดี
ใหเดนขึ้นไปๆ ก็หลุดพนจากทุกขได เพราะอํานาจแหงธรรมของพระพุทธเจาท่ีตนเคารพ
เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

นี่ธรรมก็มีอยู ทานประกาศไวแลวเปนของเลนๆ เมื่อไร กิเลสไมใชของเลนธรรม
จะเปนของเลนยังไง กิเลสเปนขาศึกตอหัวใจของสัตวโลกจริงๆ โลกไดรับความเดือดรอน
มาทุกหยอมหญา คืออะไรเปนผูพาใหโลกไดรับความทุกข ก็คือกิเลสประเภทเดียวน้ีเทา
น้ัน กิเลสคําเดียวน้ีเทาน้ันมันครอบไปหมดท่ัวแดนโลกธาตุ กี่ภพกี่ชาติละ กามโลก รูปโลก 
อรูปโลก กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตรงไหนที่กิเลสไมครองในหัวใจของสัตวซึ่งอยูในภพ
น้ันๆ ไมมีเลย ฟงซิ แลวเหตุใดจะไมเปนพิษเปนภัย เหตุใดจะไมไดรับความทุกข ลงไฟตัว
น้ีไดเขาเผาท่ีตรงไหนแลวเปนแหลกไปท้ังน้ันแหละ นี่พระพุทธเจาก็เห็นแลวอยางประจักษ 
แลวนําธรรมเขามาเปนนํ้าดับไฟ ประกาศสอนโลกเพื่อแกทุกขแกกิเลสทั้งหลายนี่ เอา ใคร
ฟงก็ไดผลดีผลเลิศไปครองใจ ถาใครไมฟงก็จนตรอกจนใจจะทํายังไง เปนกรรมของสัตว
อยางท่ีวาน่ันละ 

เราท้ังหลายเปนนักบวชเปนนักปฏิบัติ พรอมอยูแลวที่จะปฏิบัติตามหลักศาสน
ธรรมของพระพุทธเจา กําลังวังชาของเรามันไปไหน มันก็มีอยูนี่ สติปญญามาจากไหน ตู
สติปญญามีอยูที่ไหน มีอยูที่หัวใจ ธรรมทานบอกลงในที่นี ่สอนลงในที่นี ่มรรคผลนิพพาน
ก็เหมือนกัน ท่ีจะรับมรรคผลนิพพานจริงๆ คือหัวใจ เชนเดียวกับรับกิเลสน่ันแล เมื่อเต็ม
ภูมิแลวก็จะรูกันขึ้นที่ตรงนี ้ เม่ือไดเปดเผยแลวจะสวางไปหมดเลยในบรรดาเร่ืองของกิเลส 
ในบรรดาเรื่องกองทุกขของสัตวโลก กระจายไปทั่วโลกดินแดน ไมมีอะไรปดบังลี้ลับหัวใจ
ท่ีบริสุทธ์ิน้ีไดเลย เห็นไปหมดรูไปหมด ถึงกาลที่จะรูถึงกาลที่จะเห็นปดไมอยู จะเอาอะไร
มาปด ความจริงมีน่ี ความรูตามความจริงมี ทําไมจะไมเห็นกันไมเจอกัน เปดใจใหถึงความ
จริงซ ิ ความจริงมีอยู อะไรจะมาปดบังความจริงคือธรรมชาติที่รูนี้ไดอยางไร ตองเปดตอง
เผยตองรูตองเห็นอยางเต็มหัวใจน่ันแล 



 

ผูบูชาตถาคต ๑๑ 

๑๑ 

ธรรมพระพุทธเจาทานรูอยางน้ันทานเห็นอยางน้ัน ทานสอนโลกทานสอนอยางน้ัน
แล แลวสอนพวกเราทานก็สอนอยางน้ัน นอกจากพวกเราไมทําอยางน้ันเทาน้ันเอง มันถึง
ปนเกลียวกัน โดดไปหากิเลสใหกิเลสเอาไปตมไปตุน คอขาดแขนขาดขาขาด เอา ขาดไป 
เหลือเทาไรยังวิ่งกับมันไปตลอดเวลา โลกกําลังวิ่งไปตามกิเลส โลกจึงตองเปนทุกขมาก
มาย เราเคยว่ิงมาขนาดไหนเราก็ยังไมเห็น ดูปจจุบันนี่ซิซึ่งกําลังแสดงใหเห็นอยูนี่เปนยังไง 
ไมวาทานวาเราเปนแบบเดียวกัน ไมมีใครท่ีจะทรงตัวไดดวยความสงบสุขรมเย็นเลย มีแต
ความดีดความด้ินวุนวายไปหมด 

ใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ อยานอนอกนอนใจ มาศึกษาจริงๆ ปฏิบัติ
จริงๆ ธรรมอยาเห็นเปนเร่ืองเลนๆ นะ ธรรมะพระพุทธเจาไมใชเรื่องเลนๆ ดังที่วามานี่
แหละ กิเลสไมใชเร่ืองเลน เปนฟนเปนไฟเผาเรามากี่กัปกี่กัลปแลวก็คือกิเลส และธรรมที่
จะสงเราใหหลุดพนจากทุกขเปนอนันตกาลไมตองมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของ 
ถึงความบริสุทธ์ิแลวเปนอยางน้ัน ก็จะมีในตัวของเรา มีในธรรมของพระพุทธเจาที่สอนมา
น่ีแหละ  ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ

เลยจะมีต้ังแตตํารับตํารานะเวลาน้ี ศาสนาทานสอนไวเพ่ือความจริงแทๆ  ใหเห็น
ทั้งชื่อใหเห็นทั้งความจริงซิ นี้มีแตชื่อ เชนสมมุติวาในธนาคารก็มีแตบัญชีของเงิน ไมมีเงิน
ในธนาคาร จะเปนธนาคารมาไดยังไง สําเร็จประโยชนอะไร มีแตชื่อเฉยๆ ใครเขียนก็ได 
อันน้ีก็มีแตศาสนาเต็มหัวใจดวยความจํา แตศาสนาความจริงท่ีเกิดข้ึนจากภาคปฏิบัติท่ีจะ
ทรงไวบางตั้งแตสมาธิปญญาขึ้นไปไมมี จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพนยิ่งไมมีใหญ ไมสนใจ
และไมเช่ือเสียอีกดวยซํ้าแลวหมดทางแลวนะ ชาวพุทธของเราถาลงไมเชื่อพระพุทธเจาแลว
หมดหนทางที่จะไป ไมมี เราอยาหวังอะไรเลย ลงไมเชื่อพระพุทธเจาเสียพระองคเดียวนี้
เทาน้ัน อันใดที่จะดียิ่งกวาพระพุทธเจาไมม ี ใครท่ีจะรูแนรูจริงเห็นจริงดังพระพุทธเจาน้ีไม
ม ี

เราอยาไปหวังพึ่งอะไรวาจะดีไปกวาพระพุทธเจา กิเลสมันก็เปนตัวภัยอยูแลว
ทราบกันอยูแลว ถาเราจะหวังพนทุกขก็ตองเปลื้องทุกขออกจากหัวใจของเรา เราก็ตองเชื่อ
พระพุทธเจา เชื่อธรรมที่ทานสั่งสอนไว นํามาประพฤติปฏิบัติใหรูซิ จะไปไหนมันตองรู 
ธรรมทานก็บอก อกาลิโกๆ อยูแลว มีกาลสถานที่เมื่อไร กิเลสไมเห็นมีกาลสถานท่ีเวลํ่า
เวลา มันอยูบนหัวใจสัตวตลอดมา แลวเม่ือไรมันจะแกครํ่าคราชรา และกิเลสจะตายไปจาก
หัวใจ ใจจะไดเปนอิสระเคยมีไหม ในหัวใจดวงไหนไมเคยมี แลวจะเปนอยางนี้ตลอดไปอีก
เชนเดียวกัน ถาไมแกถาไมทําลายมันใหขาดสูญไปจากใจ ดวยอํานาจแหงธรรมเปนเคร่ือง



 

ผูบูชาตถาคต ๑๒ 

๑๒ 

ปราบปรามเทาน้ัน ไมมีทางอื่นเปนทางออกแหงความทุกข จึงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติใหดีนะ 

เอาละแคน้ี เหน่ือย 


