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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
ทําใหจริงอยางพระพุทธเจาสอน 

 ตึกสงฆอาพาธไปถึงไหนแลว ไดกี่ชั้น  (ผูวา : ขึ้นชั้น ๑๐ เทเสาขึ้นชั้นดาดฟา
แลวครับ เปนไปตามแผนครับ เงินที่จายใหเขาคาที่เขาทํา ๑๐ ชั้นเราจายใหเขา
ประมาณ ๔๐-๕๐ ลาน ตอนนี้เงินเขามา ๒๘๓,๕๕๓,๒๓๘ บาทครับ ทองคํา ๑๒ ตนั
กับ ๕๐ กิโล ดอลลาร ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ครับ ทองคําจะสงมอบวันที่ ๑๒ ธันวาคม จะได
กราบทูลเชิญฟาหญิงเสด็จดวยครับ ที่ศาลาวัดเรา ไดทําพิธีมอบใหญอีกคร้ัง ๔๑๒ 
กิโลกรัมทองคําที่จะสงเขาคลังหลวงครั้งนี้ครับ) 
 ที่พูดเหลานี้ออกมาจากหัวใจของพีน่องทั้งหลายทุกคนมาอยูที่นี่ ประกาศลั่นกัน
ขึ้นสูงตระหงานฟากเมฆใหญ จากหัวใจพี่นองทัง้หลาย ตางคนตางออกเล็กๆ นอยๆ 
มันก็ใหญเองอยางน้ีละใหญแลว กําลังขึ้นแลว ตอไปจะขึ้นอะไรอกีก็ไมรู เพราะมันขึ้น
เร่ือยนี่ แงนั้นเขามาแงนี้เขามาเอาๆๆ พูดใหมันเต็มปากก็วาหลวงตาในประเทศไทย
มีหลวงตาองคใดที่จนยิ่งกวาหลวงตาบัว ชื่อเสียงดังฟากเมฆเจาของจน แบอยูนี้ 
จน  แตจนดวยความรื่นเริง พอใจ จนดวยความเมตตา พอตื่นข้ึนมานี้จิตมันครอบ
ไปเลยนะ ใหเปนในหัวใจดวงใดก็รูเอง ไมเปนไมรู พูดไมไดแตรูกันอยูอยางนั้น 

พระพุทธเจาทานยังออกมาแสดงใหโลกเห็นเปนกิ่งเปนกาน ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธไมไดวางนะ ออกจากใจดวงเดียวนี่ เวลาชําระกิเลสออกหมดแลวจาทั่วโลก 
ทําประโยชนก็ทําไปทั่วโลก ทําดวยความเมตตา ไมไดทําดวยความตระหนี่ถี่เหนียว 
ความตระหนี่มันกําไวเลย ความเมตตาปดอันนี้ออก จับอันนี้ออกทางนูนๆ มันชนะกัน
อยางน้ันละ  

พอพดูอยางนี้แลวเราคิดถึงสองคนผัวเมียอยูจังหวัดศรีสะเกษ ไปทํางานอยูภาค
กลางแลวกลับบานมาฝนตกทัง้ไขทัง้ตากฝนมา เขาไปในวัด ตอนนั้นเรามาจากกรุงเทพ
มาจําพรรษาที่โคราช ที่จักราช มาขอรม โอย มีรมอันเดียว มองดูส่ันริกๆๆ ผัวนะ พา
กันมาสองคนผัวเมีย เราก็สงสารไมทราบจะเอาอะไรให คือเขาขอรม บอกมีรมคันเดียว
ยังไมไดใชนะ ไปเปดเอง รมใหมๆ ขนาดนั้นละ ทางเชียงใหมเปนนายชาง ออกจาก
เชียงใหม มายังไมไดเปดออกใชเลย เอาไปเลย กางดู แลวคอยๆ กาง กางมาก็ขึ้นเลย 
นาดู เอาๆ ไป แตนีเ้สียใจที่เครื่องนุงหมของพระมันไมเหมือนฆราวาส.จะเอามาให
ผานุงผาหมอะไรมันเปนของพระหมดไมใชของฆราวาส ไมสมควรกัน จึงใหรมคันหนึ่ง
ไป เจาของยงัไมไดใช ใหไปใหมๆ นะ ไดมาใหมๆ เอี่ยมๆ 
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ตัวสั่น ผัวเมียมาดวยกัน ผัวสั่น ฝนไมตกละมันหากสั่นของมนั มองไปทางไหน
ในกุฏิมันก็ไมมีผาหม มีแตผาหมพระ ไดเทานี้แหละ ผาหมไมไดอะไรไมได มีแตเครื่อง
ของพระทั้งหมดเลย รมใชไดทั่วไป ใหรมคันหนึ่งไป เรายังไมลืมแก สงสารตัวสั่น มา
สองคนผัวเมีย ไขมาตามทาง มาถึงน่ีจากน้ีกจ็ะไปศรีสะเกษ ถามีรถยนตเราจะให
รถยนตคันหนึ่งไปเลย อาว ทําไดจริงๆ นี่ไมเหมือนใครนะ ถาลงมันลงใจปุบแคไหน
แลวเอาเลยๆ แตนี่มันก็มีรมคันเดียว มองไปขางในมีแตผาเหลือง ไมไดหมไมไดอนันี้ 
รมนี้กางไดเอาไปกางเลย ยังไมไดใชนะนี่ มาจากเชียงใหม ใหมๆ ขนาดนั้น เจาของยัง
ไมไดใชเลย นั่นละเขาเปนคนแรกเปนคนใชไปเลย เราไมไดใช เขาไมอยากเอานะ คน
หนึ่งเอามาใหเอาไป มองดูหนาเราแลวมองดูของ เราสงสารเลยไมลืมนะจนกระทั่งทุก
วันนี้ มันไมมีผาหมอยางฆราวาส ในวัดมีแตผาหมเหลืองๆ ไปหมด เลยไมได ผาหมก็
ไมได เราก็ไมใชผาหมดวยปรกตินะ  

ออกฝกตัวเองเปนอยางนั้นพี่นองทั้งหลาย ที่มาเทศนวอๆ อยูนี้ออกมาจากรอด
ตายนะ นี่เอาจริงไมเหมือนอะไรนะ ถาลองทาํอะไรแลวเอาจริงมากทีเดียว ถาวา
ความเพียรก็เอาขนาดนั้นละ นั่งภาวนาจนกนแตก ใครเห็นแตหมอนแตกพวกนี้ ไมมี
กนแตก นั่งไมหยุด ฟาดตลอดรุงกม็ีนั่งภาวนาขัดสมาธิเอาเลย เตรียมทาแลวเอานะ
วันนี้ ขึ้นเวที คูตอสูดกี็อยู คูตอสูไมดีใหตกเวทีไปวันนี้ ฟดกนัเลย ถาวาอะไรเปนอัน
นั้นไมมีเคลื่อนคลาด ถาลงวาเอานะเรียกวาถึงใจแลว ขาดไปหมดละ  

เร่ืองใหใหละ เราตลอดทุกวันน้ีให เพราะจิตนี้มันสงสารเมตตาครอบ
โลกธาตจุะมาวาอะไร ใครไมเห็นเฉยๆ มันเปนอยูภายในสวางจาครอบโลกธาตุ 
เจาของงกๆ งันๆ หัวใจไมงกงันนะ มันสวางจาอยูนั้นเลย เปนอยางน้ันแหละ 
เรียกวาเทศนสอนโลกนี้รอดตายนะ นั่งภาวนาจนกนแตกฟงซิ ที่วาหมอนแตกกนแตก 
เอานะเทานั้นละพอ ถาวาเอานะหมายถึงวามีเขตแดนแลวเอาตลอดรุง ไมสวางเปนวัน
ใหมขึ้นมาแลวเปนไมลุก เอาปวดขี้ฟาดเลย มันเคยขี้ใสตักแมเอาตักแมเปนถาน
พอแลว แลวขี้ใสตัวเองลองดูซิ เตรียมทาแลวก็ขึ้นเวทีซัดตลอดรุงน่ังภาวนา ฟงซินะ ทํา
เลนๆ เมื่อไร  

นําออกมาพดูนี้ใครก็ฟงไมไดนะเรื่องความเพียรของเรา มันเอาจริงมากนะ ถา
ลงวาอะไรเอาอันนั้นเลย ถาวาเอานะนั่นละถึงใจละ ถาลงวาเอานะแลวขาดไปเลย ไม
มีรอ อะไรจะขาดขาดเลย มันเปนจริงๆ นะจิตนี่ ถาลงวาเอานะเอาละเอาเต็ม
เหนี่ยวเลย ถายังไมไดตดัสินไมเปนไร อยูอยางไรก็อยูได อยางน้ีละ นั่งภาวนาอยางน้ี
ไดอยางไรไมได ถาลงไดเขาภาวนาเอานะเทานั้นพอ อะไรจะเปนอะไรเปน ปวดหนัก
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ปวดเบาเอาเลย ตั้งแตเล็กแตนอยมนัเอาตักพอแมเปนสวมเปนถานพอแลว ทีนี้เอา
ตัวเอง ซัดกนัขนาดนั้นละ  

สมใจนะที่ไดมาสอนพวกทานทั้งหลายอยูเวลานี้ สมใจทุกอยาง ในชาตินี้ชาติที่
เราสมใจเรา สมใจอยางไร ถาวาพูดถึงเร่ืองความเพียรฟาดกิเลสขาดสะบั้นตั้งแตเทาไร
พ.ศ. ๒๔๙๓ หรือไง นั่นละขาดสะบั้นมาแตนูน จิตวางไปหมดเลยตั้งแตพ.ศ.๒๔๙๓ 
นั่นละความเพียรหนักมากทีเดียว ทําอะไรไมทําเลนๆ นะถาลงไดทําแลว นี่เราพูด
ยอๆ เฉยๆ ความเพียรของเรา ไมใชวาอยูธรรมดาๆ  

กิเลสเกิดเหมือนกันนะ ลงมาจากภูเขาไปบิณฑบาตในหมูบานเขา หมูบานเล็กๆ  
ตอนเชามาแลวนั่งกลางทางเสียกอน อดอาหารไมฉัน บทเวลามันจะตายจริงๆ ลงมาจะ
ไปบิณฑบาตมาฉันไปหมูบานเขาไมถงึนะ ตองน่ังไปตามทาง มันกาวไมออก คอืมัน
ออนขนาดนั้น ทีนี้พอฉันเสร็จแลวกลับมานี้เหมอืนมาแขงนะความแข็งแรง มันออน
ขนาดนั้นละ เวลาฉันจังหันเสร็จเรียบรอยแลวมานี้ไมมีคําวาออนเพลีย ดีดผึงเหมือนมา 

นั่นละการฝกเจาของฝกอยางน้ัน เราเอาจริงๆ นะการฝก เพราะมันเรงใส พูด
งายๆ เรงใสนิพพานใหเปนพระอรหันตเทานั้น วาอยางน้ันเลย ทางนี้จะวาโมก็โมเพราะ
เอามาจากความจริงที่เปนจากเจาของ เจาของทําเอง จะเปนกับตายก็เอาเถอะนะ ถาลง
วาเอานะเปนขาดไปเลย ไมมีอะไรเหลือละ จิตมันเด็ดมากนะจิตเรา ไมใชคุยใหพี่
นองทั้งหลายฟงเฉยๆ มันเด็ดมาก เอาจริงดวย ถาวาเอานะเทานั้นละเอาถึงใจ  

กวาจะไดมาสอนหมูเพื่อนของงายเหรอ ก็สมใจนะละ สรุปลงแลวความเพียร
ทั้งหมดมาลงในขั้นสมใจ ถึงใจ พอทกุอยาง เอาเสียจนกระทั่งกิเลสอยูในหัวใจที่มันตั้ง
โคตรตั้งแซเกิดแกเจ็บตาย ไปภพใดชาติใดที่กิเลสพาใหเกิดใหตาย มันเกิดไดทุกแหง 
เกิดไดทกุภพทุกชาต ิเกดิไดทกุประเภทของสัตว บทเวลากิเลสตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแลว
จาเลย ตัวไหนจะมาพาใหเกิดไมมี ใหรูอยางน้ันซิ ธรรมพระพุทธเจา สฺวากฺขาโต ภคว
ตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลวชอบแลว  มันไมชอบแตพวก
เราผูปฏิบัติออดๆ แอดๆ ใหมันจริงตามพระพุทธเจานี่ สฺวากฺขาโต ตรัสไวชอบแลว 
ทําใหชอบเถอะนะ  

เอาอยางวาละจนสมใจ ในชาตินี้เปนชาติสมใจ สุดละเรา มาสุดในชาตินี้ ไมมี
เงื่อนตอละจะไปภพใดชาติใดไมมี มีแตธรรมธาตุสงาจาอยูภายในใจ ครองรางอัน
เนาๆ อยูนี้ แตหัวใจมันสวางจาอยูตลอดเวลา รางกายจะออนขนาดไหนใจไมออน 
สวางจา ยืนก็สวาง เดินน่ังนอนสวางจาอยูตลอดทุกอิริยาบถทั้งหลับทั้งตื่น นั่นเวลา
เอาใหพอแลว นี่เรียกวาสมใจ กิเลสกข็าดสะบั้นไปเลยจริงๆ ไมไดมีวากิเลสยังอยูในนั้น
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หาตัวไหน ไปหาทําไม ก็รูแลวเวลามันเอาเราจนแทบเปนแทบตายมันก็เอามาพอแลว 
เอาจนกระทั่งมันตาย ทีนี้อะไรจะมาหลอกมาหลอนเราไมมีทุกวันนี้ 

ชาตินี้เปนชาติที่วาไมหมายที่ไหนละ หมด ที่จะไปเกิดขางหนาถอยไปขางหนา
ไมมี ขางหลังไมม ีมีแตธรรมธาตุสวางจาอยูภายในหัวอก ฟงใหดี นี่เอามาแลวนะ ใคร
พูดแตกอน ไมมีใครพดู เราพูดเองเพราะเราเปนเอง มันเปนอยูอยางน้ันตลอด ทุก
วันนี้มันก็เปนอยางน้ี ไมมีวัยไมมอีิริยาบถ ธรรมชาตินี้ถาลงไดหมดกิเลสแลวพน
สมมุติไปแลว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมี ทานวานิพพานเที่ยงก็คือธรรมชาติที่
บริสุทธ์ิสุดสวนแลวน่ีละเที่ยง จะเปนอะไรเที่ยง ธรรมธาตุกับนิพพานเที่ยงอัน
เดียวกัน ธรรมธาตุคือจิตนี้กลายเปนธรรมธาตุไปแลว นิพพานเที่ยงก็คืออันน้ีละ
เที่ยง นี่ละทํามาขนาดนั้นละ จึงวาสุดแลวในชาตินี้เราสุด ไมคิดจะไปทางไหน จะไป
นรกหรือก็ไมมี คิดไปสวรรคไมมี ถาวานิพพาน..ธรรมธาตุกับนิพพานเปนอันเดียวกัน 
เขากันไดเลย  

นั่นละธรรมพระพุทธเจาสอนเลนเหรอ ทําใหมันจริงอยางพระพุทธเจาสอนซิ คํา
วา สฺวากฺขาโต ตรัสไวชอบแลว มันไมชอบแตพวกเราที่ปฏิบัติระเกะระกะเลอะๆ 
เทอะๆ หมอนไดเย็บกันทุกวัน กมลงไปทําอะไร เย็บหมอน เปนอะไร หมอนแตกมัน
นอนไมตื่น เส่ือขาดหมอนแตก มันเปนทาอะไร แลวคิดถึงความภูมิใจในเจาของไมมี 
เห็นแตอยางวาละ เสียใจ คิดถงึเจาของใหมันภูมใิจซี ผลเปนอยางน้ี การทําเปนอยาง
นั้นผลเปนอยางน้ีใหมันเห็นชัดๆ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสไวชอบแลว ทําใหมันชอบ ทําใหมันจริงตามธรรม ธรรมไมไดโกหก เจาของ
ตางหาก ตางคนตางโกหกเจาของ กองโกหกเต็มอยูในศาลาหลังน้ี วาจะทํามันไมทํา วา
จะเอานะวันนี้เอาใหหนักมันไปหนักหมอนเสีย หมอนมารอรับเสีย ใหมันจริง  

นี่จริงละ ใครจะวาอะไรก็ตามชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา บอกวาหมดที่จะมา
เกิดมาตายตอไปอีก เรียกวาปาชามวนเสื่อกันลงในความเพียรในชาตินี้หมด จะไปไหน
มาไหนอยูมีแตรางเฉยๆ เดินก็อบๆ แก็บๆ ไปรางกาย แตจิตไมไดก็อบๆ แก็บๆ นะ
อยูในรางกายที่ออนเปยกนั่นละ จิตไมไดเปนนะ สวางจาครอบอยูหมด นั่นละจิตถาลง
ไมมีอะไรติดหัวใจแลว มีแตธรรมชาติธรรมลวนๆ และธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว
มันจาเลย อยางน้ันซิทําความเพียร 

นี่มันคันฟน เดินจงกรมหย็อกๆ แหย็กๆ ไดสองกาวสามกาวตามอง สุดทายกํา
ปุบไปเอาหมอนมามัดตดิคอ เอาเดนิ ลืมเสื่อลืมหมอนวันยังค่ํา เอาเสื่อมารองมัดติด
หลัง หมอนนี้มัดติดคอ เอา เดินมันจะลมเทาไรใหลม มีแตเส่ือแตหมอน มันเปนอยาง
นั้นละพวกเรา ไมเปนทา วาอะไรใหมันจริงตามธรรมพระพุทธเจาซิ ไมมีทางตองติ
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ธรรมพระพุทธเจาสฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสไวชอบแลวทุกขั้นทุกภูมิของธรรม 
จนกระทั่งถงึนิพพาน อยูในคําสอนของพระพุทธเจาหมด ไมผิด พากันจําเอานะ พูดไป
พูดมาก็เหนื่อย เหลาะๆ แหละๆ ไมเปนทา  

(บูชาธรรมเจาคะ) เอาอะไรมาให เราไมไดเทศนเอาเงิน เทศนเอาธรรมเขาสู
หัวใจทานทั้งหลาย แตเงินเราก็ไมปฏเิสธ เราบวชมาก็บวชหาธรรม เวลาเปนก็เปนขึ้น
ในใจนั่นแหละ ใจนี่เปนธรรมธาตุมันสวางจาครอบไปหมด ไมมอีะไรที่จะมาเจือปน 
กิเลสเทานั้นกวนใจใหเดือดรอนวุนวาย มีเงินกองเทาภูเขาก็ไมเปนสุข มีสมบัติเงินทอง
อะไรไมเปนสุข มียศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนไมเปนสุข พอจิตกับกิเลสขาดจากกัน
เทานั้นอยูไหนสบายหมด ไมตองไปหาที่หลับที่นอนหมอนมุงที่ไหนละ ไมมี ทานจึงวา
คําวาสุขวาทุกขรวมแลวทั้งหมดมาอยูที่ใจดวงเดยีว เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงแลวทุกข
หมดโดยสิ้นเชิง ยังเหลืออยูกับธาตกุับขันธนอกๆ ตัวนั้นเขาไมถึง นั่นละทานวาจิตที่
บริสุทธิ์แทเปนอยางน้ัน ถึงวันจะไปกไ็ปเลย ไปอยางสบายๆ 

(ที่หลวงตาวาจะไปๆ ใหอยู ๑๒๐ ปเทาพระอานนทครับ) เราวาจะเอามากกวา
นั้นจะไดหรือไมได ใหเราไดทดลองกันเสียกอนนะ ซัดกันอยูระหวางลมหายใจกับกาย
ของเรา ถาลมหายใจยังอยูจะฟดมันตลอดไป ถาลมหายใจหมดแลวไปไมได มันอยูใน
ขั้นรั้งไดก็ร้ัง อยูในขั้นรั้งไมไดอยางไรก็ไมได ตองไป แมพระพุทธเจากย็ังนิพพานยัง
ตายจะวาไง แตเวลามีชีวิตอยูนี้เอาใหจริงใหจัง ดูมันเหลาะๆ แหละ ๆ มันไมจริงไมจงั 
นี่ตั้งแตพูดเลนพูดอะไรก็ยังคึกคกัๆ นิสัยมันนักสูจริงๆ นะนี่ ไมใชคนเหลาะแหละนะ 
ถาวาอะไรเอาจริงๆ ไมมีคําวาเหลาะแหละ ถาลงวาเอานะแลวเอาละถึงใจแลว ฟาดมัน
ขาดสะบั้นไปเลย  

เดี๋ยวนี้มีแตปากพูดวอๆ ลุกก็จะลมแลว ถาไมมใีครมายกขึ้นลม เดินไปกฏุิก็จะ
ไปไมถึง นี่ละรางกายเปนอยางน้ันแตใจไมเปน ใจดวงนี้ไมเคยเปน สวางจาอยูใน
รางกายลมลุกคลุกคลานนั่นแหละ เปนอยางน้ันละ จําเอานะทุกคนๆ ความเพียรนี่เวลา
ไดออกลายแลวไมใชของเลนนะ เอาตายเขาวาเลยความเพียร ลงไดออกลาย  คําวา
ออกลายก็ลายนักมวย ตายเทานั้น ที่จะยกมือขึ้นยอมแลวไมมี ขึ้นเวทีซัดคูตอสู  เอา
จนกระทั่งตกเวที เอาตายตายไปเลย ถาไมตายซดัอีกไมถอย นั่นจึงเรียกวานักสู 

นี่วันไหนๆ เอาหนา ฟงซินะ พวกเรานี่พวกวันไหนๆ ก็เอาหนาๆ มีแตเส่ือกับ
หมอนมัดตดิคอ มัดตดิตัว มองดทูุกคนดูไมไดมีแตเส่ือแตหมอนมัดติดตัว มันยงัวา
เอาหนา เอาหนาขี้หมาอะไร เจาของตายไปไมรอด เดินจงกรมก็ย็อกๆ จิตอยูโลกธาตุ
ไหนไปโลกไหนทวีปไหนไมรูจิต มันไมอยูกับตัว ครั้นแลวก็มาทวงเดินจงกรมเอาเสีย
จนขาจะหักมันไปไมได นอนดีกวา เอานอนไปสูกับเดินจงกรมนอนดีกวา พอลงถึง
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หมอนหรือไมถึงก็ไมทราบครอกๆ มันอยางไร พวกเรานี่พวกครอกๆ อยางไรกัน มีแต
ครอกๆ ทักทายกัน พวกครอกๆ พวกทักทายกนั เปนอยางน้ันละ 

เราพูดจริงๆ เร่ืองความเพียร ภูมิใจกับเจาของเรื่องความเพียรวาตอนไหนๆ 
ความเพียรเราออนแอทอแทเหลวไหลไมเอาไหนมีตอนไหน เล็งดูความเพียรเจาของ 
ตอนไหนก็ตอนฟดกันตลอด แบบเด็กตอยกัน ฝกหัดตัง้แตเปนเด็กตอยมวย ตอยลม
ลงไปลกุขึ้นเอาอีก ลมแรงมันหนักก็ลูกบักหามาเตะกูแรง นกัมวยตอยกนัครั้นเขาเตะ
แรงตกเวที ฮวย ลูกบักหามึงมาเฮ็ดแฮงแท ตัวมันบเปนตาซะแตก เขาเตะเอา.ใหมัน
ยกมาทั้งโคตรมันลูกบักหานี่ ใหมันตายหมดทั้งโคตร ก็เปนคนประเภทลูกบักหา 

พูดจริงๆ เอาจริงๆ เปนจริงๆ อยางวา ทุกอยางเปนจริงๆ อยางวา ทานวากิเลส
ขาดสะบั้นลงไปกิเลสคว่ํากิเลสหงายตายจากหัวใจมันเปนอยางไรรูกับเจาของผูเปน ไม
ตองไปถามใคร รูกับเจาของผูเปน นี่ก็สะดุงเลย เราไมลืมนะเวลาจิตกับกิเลสขาดจาก
กัน ตัวสะดุงเลยเชียว มันรุนแรงมาก กิเลสที่เคยครอบหัวใจกดหัวใจลงใหโงหัวไมขึ้น 
บทเวลาฟดลงไปแลวกิเลสลงไปตายใหเห็นตอหนา เปนอยางไรที่นี่นักมวย ใหมัน
ขนาดนั้นซิ พวกเรานี้มีแตจะตายตอหนาใหกิเลสเห็น ครั้นมาพูดไดกลู็กบักหามึงมา
ตอยแรงแทจะวาอยางน้ัน ไปวาใหเขา ตัวบเปนตาซะแตกไมพูด พวกนี้มแีตพวกลูกบัก
หาทั้งนั้น กิเลสตอยแรงจนหมอนแตกๆ วันไหนเย็บหมอนจะตายละ กมหนาทําอะไร 
เย็บหมอน เปนอะไร หมอนแตก เขาใจไหมละ เอาละพอ  
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