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ออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานปฏิบัติธรรม
ศาสนธรรมที่จะใหยังคงเสนคงวาหนาแนนดวยมรรคดวยผลตามที่พระพุทธเจา
ประทานไวจริง ๆ ปริยัติกับปฏิบัติตองกลมกลืนกันไป ไมสักแตวาเรียนจําไดหมายรูตาม
ที่ศึกษามาเทานั้น แตการปฏิบัติไมสนใจใหเปนไปตามแบบตามฉบับตํารับตําราที่ได
ศึกษาเลาเรียนมา อยางนี้ศาสนาจะวาไมมีความหมาย ไมมีฤทธาศักดานุภาพที่จะทําโลก
ให รม เย็น ก็ไม ผิ ด ถาไม มี ภ าคปฏิ บั ติ เคลือ บแฝงกัน ไปหรือ เป น คู เคี ยงกั น ไป เพราะ
ศาสนาที่จะทรงมรรคทรงผลก็คือศาสนาที่ทรงเหตุทรงผลของผูปฏิบัติหนักแนนอยูภาย
ในจิตใจตามหลักศาสนธรรมตลอดเวลานั่นแล เปนศาสนาที่จะแสดงฤทธาศักดานุภาพ
กอนอื่นก็แสดงที่ผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติมีความหนักแนนมั่นคงขนาดไหนตอหลักธรรมหลัก
วินัยที่พระองคทรงสั่งสอนไว ผลจะเปนมาตามนั่นและเปนมาเรื่อย ๆ เพราะการปฏิบัติ
มีขอหนักแนนประจําตนอยูโดยสม่ําเสมอ ผลจะแสดงออกเรื่อย ๆ จนปรากฏเดนชัด
ภายในใจของผูปฏิบัตินั่นเอง
หากไมมีการปฏิบัติเปนคูเคียงกันไปแลว ก็ไมผิดอะไรกับที่เขาทองบนสังวัธยาย
หลักวิชาใดๆ ก็ตามก็เพียงจําไดเทานั้น ธรรมก็จําไดแตสูตรวาคัมภีรนั้นคัมภีรนี้ซึ่งเบ็น
เพียงคําบอกเลาเจาของก็ไมสนใจที่ จะประพฤติป ฏิบัติคุณ ค าแห งธรรมที่เกิดขึ้นจาก
ความจํานั้นก็ไมมี ที่จะทําใหเจาของรมเย็นผาสุกสมกับวานับถือพระพุทธศาสนาแตไม
ไดปฏิบัติตาม นี่เปนของสําคัญ มาเสียตรงนี้เอง จะวาธรรมกับโลกไมผิดกันอะไรก็ไมนา
จะผิด เพราะเพียงจําเฉย ๆ โลกเขาก็จําได เขาก็เรียนได เราเรียนธรรมก็จําไดจําธรรม
แตไมปฏิบัติตามธรรมที่จะใหเกิดผลขึ้นมาก็ไมเกิด ผลจะเกิดไมไดถามีแตความจําเฉย
ๆ ตองมีการปฏิบัติดวย ผลถึงจะเกิดไดเปนลําดับลําดา อยางนั้นทานจึงมีไวเกี่ยวโยงกัน
ไป วาปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียน เมื่อรูเข็มทิศทางเดินแหงธรรมที่ทานทรงชี้แจงไว
แลวอยางใดก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินที่ตนเรียนจําไดแลวนั้นไมใหผิด
พลาด ผลยอมจะเกิดขึ้น อยางนอยที่สุดก็เปนความเย็นใจที่วาตนไดปฏิบัติถูก
อันดับตอไปก็ปรากฏผลเปนความสงบเย็นใจจากภาคปฏิบัติทางดานจิตตภาวนา
ซึ่งเปนภาคปฏิบัติอันสําคัญยิ่งกวาภาคอื่นใดในวงการปฏิบัติแหงพระพุทธศาสนา แล
วจะคอยแสดงขึ้นไปเรื่อย ๆ เปนผลเดนขึ้นไปเปนลําดับลําดา ดังครั้งพุทธกาลทานทรง
มรรคทรงผลเปนสาวกอรหัตอรหันต ลวนแลวแตทานหนักแนนในทางภาคปฏิบัติ ไมวา
การอยูการกระทํา ถาพูดภาษาของเราปจจุบันนี้วาภาคเดินธุดงคกรรมฐาน ทานอยูใน

สถานที่พระพุทธเจาทรงเห็นชอบ พระพุทธเจาทรงแนะนําทรงสั่งสอนใหอยู ทานทําใน
สิ่งที่ พ ระพุ ทธเจาทรงให เที่ ยวให โคจร อิริยาบถทั้งสี่มีห ลัก ธรรมหลั กวินั ยเป นเครื่อ ง
ประกันตนอยูเสมอ อยูดวยหลักธรรมหลักวินัย อยูดวยใจเปนธรรม ธรรมกับใจยอม
กลมกลืนกันไดโดยสม่ําเสมอ จนมีความเดนชัดหรือมีความแกกลาสามารถขึ้นเรื่อย ๆ
เชนอยางสมาธิ
เราเกิดมาเราเคยมีสมาธิที่ไหน แมพระสาวกทานที่เปนสรณะของพวกเรา ชาว
พุทธทั้งหลาย ก็ไมปรากฏวาทานเกิดขึ้นกับสมาธิ ทานไมไดเกิดขึ้นกับปญญา ทานไมได
เกิดขึ้นกับวิมุตติหลุดพน แตทานเกิดขึ้นกับวัฎวน อวิชชาปจจยา สังขารา เรื่องของ
กิเลสพาใหเกิดทั้งนั้น แลวทําไมทานถึงไดเปนเจาของแหงธรรมทั้งหลาย อันเปนสมบัติ
ลนคา เริ่มตั้งแต ศีล สมาธิ ปญญา ขึ้นถึงวิมุตติหลุดพน ทานทําไมถึงไดทรงมหาสมบัติ
เหลานี้ไดโดยสมบูรณ จนถึงกับวาหลุดพนจากทุกข ไมมีชิ้นใดอันเปนสมมุติเขาไปเกี่ยว
ของทานไดเลย
ก็เพราะทานตั้งใจประพฤติปฏิบัติดวยความเอาจริงเอาจัง มีความสนใจจดจอตอ
เนื่องกันทางความพากเพียรและความระมัดระวังทางดานศีล และพากเพี ยรทางดาน
ธรรมไมขาดวรรคขาดตอน อยูที่ไหนมีธรรมเปนพื้น มีความอยากรูอยากเห็น มีความ
อยากหลุดพนจากทุกขเปนพื้นเพของใจหรือเปนพื้นฐานของใจ มีความมุงมั่นเปนเครื่อง
ดึงดูดความพากเพียรทั้งหลายอยูตลอดเวลา สมบัติเงินทองขาวของบริษัทบริวารยศฐา
บรรดาศักดิ์ ทานตัดออกโดยลําดับลําดาตามวิสัยของผูมีความมุงมั่นตอแดนพนทุกขแม
จะมีกิเลสอยูในหัวใจก็ตาม กิเลสเหลานั้นก็ไมมีอํานาจที่จะรั้งทานเอาไวได
ทานทั้งสละดวยทางกาย ทั้งตัดความอาลัยเสียดายทางจิตใจ เปดทางใหการกาว
เดินเพื่ ออรรถเพื่ อธรรมเพื่ อ ความพ นทุกขดวยความสะดวกโดยทางความพากความ
เพี ยรทุก อิริยาบถ ตลอดถึงทุก ความเคลื่อ นไหวของใจ มีสติ คอยระมั ด ระวังรัก ษา มี
ปญญาคอยกลั่นกรองอยูโดยสม่ําเสมอ สมาธิไมมีก็มีขึ้นได ทานก็เปนเจาของสมบัติคือ
สมาธิสมบัติขึ้นได และเปนเจาของแหงปญญาสมบัติเปนขั้น ๆ ขึ้นมาได จนกระทั่งเปน
เจาของแหงมหาสมบัติอันเลิศโลกคือนิพพานสมบัติขึ้นมาได ทั้ง ๆ ที่ทานไมเคยครอง
มาเลยตั้งแตวันเกิด
นี่พวกเราทั้งหลายก็เกิดในแดนเดียวกัน คือ แดน อวิชชา ปจจยา สังขารา พา
ใหสัตวทั้งหลายเกิด แตเกิดแลวมีความแยกแยะกันไปตาง ๆ นานาตามบุญตามกรรม
ตามความคิดเห็นหรือตามภพตามกําเนิดของตน แมเราไดเกิดมาเปนมนุษยความเปน
มนุษยนี้ก็มีความแยกยายผันแปรแหงความรูความเห็นความเปนตาง ๆ เพราะฉะนั้น
การนับถือหรือความเคลื่อนไหวตลอดถึงการปฏิบัตินับถือ จึงมีความแปลกตางกันไป

เปนลําดับลําดาหาประมาณไมได แตเรายังแยกแยะจิตใจของเราเขาสูอรรถสูธรรมอัน
เปนธรรมที่เลิศ ไดแกศาสนธรรมที่พระพุทธเจาองคประเสริฐตรัสสอนไวแลวโดยถูก
ตอง และไดมาประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เห็นวาเปนภัยตอจิตใจของตนอยูดวยเพศแหง
ความเปนนักบวชนี้ จึงรูสึกวาเรามีวาสนาบารมีไมนอย
เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงอยาไดลืมเนื้อลืมตัวในความมีวาสนา ไดแยกตน
ออกมาสูทางที่ถูกที่ดีคือทางแหงความพนทุกข ดวยการประพฤติปฏิบัติ เพราะทุกสิ่งทุก
อยางอันเปนอุปกรณแหงการกาวเดินเพื่อความพนทุกขนี้ ไมมีสิ่งใดบกพรองในสวนภาย
นอก ปจจัย ๔ คําวาจีวรก็สมบูรณ บิณฑบาตก็ดังที่เราเห็นแลวนั้น เสนาสนะก็พอเปน
พอไป และใหพยายามหาที่เด็ดที่เดี่ยวที่สงบสงัดยิ่งกวานี้ไปคิลานเภสัชก็เหมือนกัน มียา
ไมอดไมอยาก แตอยาไปสงจิตติดพันกับหยูกกับยามากกวาใหติดพันในอริยสัจมีทุกขสัจ
เปนตน โดยถือวาโลกนี้เปนโลกเกิดแกเจ็บตาย อนิจัง ทุกขัง อนัตตา มีอะไรก็เยียวยา
กันไปตามเกิดตามมี อยาไปถือเปนความกังวล เปนความกลัวเปนกลัวตายใหเหนือสัจ
ธรรมไป จะเปนเรื่องของกิเลสสมุทัยเหยียบย่ําทําลายศาสนธรรม ซึ่งควรจะเกิดมีขึ้นภาย
ในตนใหลมจมฉิบหายไปเสีย
นี่พูดถึงเรื่องปจจัยเครื่องอาศัยภายนอกสมบูรณบริบูรณเต็มที่แลว ดีไมดีถาเรา
ประมาทลืมเนื้อลืมตัวกับปจจัยเครื่องอาศัยเหลานี้ ก็อาจจะทําใหเราเสียได ลืมเนื้อลืม
ตัวไปได เพราะมีมากตอมากแลว จึงไมมีอะไรเป นอุปสรรค นอกจากจะบกพรองใน
ความพากความเพียรของเรา นี่เปนของสําคัญ และบกพรองในจุดสําคัญดวยความเพียร
ถ าไม มี ท าต อ สู จ ะเป น ความเพี ย รไปไม ได ท าต อ สู ต อ งมี เจตนา เจตนาก็ ต อ งสั ม ผั ส
สัมพันธกับสติกับปญ ญา ถาเรามีธรรมที่กลาวมาเหลานี้รวมตัวกันเขาที่เรียกวาความ
เพียรแลวตองหลุดพนจากทุกขได พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกอรหันตก็ดี ทานหลุดพน
จากทุกขเพราะความเพียรนี้ทั้งนั้น ทําไมเรานําความพากเพียรอันเปนทางสายเดียวกัน
กับพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายมาใช จึงจะผิดจะพลาดจะขาดจากคุณงามความดีมี
มรรคผลนิพพานเปนสําคัญไปได จะไมพลาดจะไมผิด สวนชาหรือเร็วนั้นก็เปนไปตาม
กําลังแหงความสามารถ
เพราะคําที่วาความหนาความบาง จริตนิสัย ตลอดการปฏิบัติของแตละราย ๆ
นั้ น ไม เหมื อ นกั น อาจจะชาเพราะความผิ ด พลาด ความเพี ยรของเราไม เต็ ม เม็ ด เต็ ม
หนวยก็ได สวนจะวาผิดพลาดเพราะเราหนาแนนไปดวยกิเลสนั้น ยังไมอยากจะพูดมาก
ไปกวาเรื่องเราหลงกลอุบายของกิเลส จะมีนอยก็ตามทําใหหลงไดขึ้นชื่อวากิเลสแลว จํา
เปนอะไรจะตองหากิเลสมาอยางหนาแนนยิ่งกวาภูเขา มาปดมากั้นทางเดินของเราให
ความเพียรลมเหลวหรือใหความเพียรตั้งไมได ความเพียรตองตั้งได แตระวังกิเลสแม

นิดหนึ่งก็ต าม เขามาเปนพิ ษเปนภัยเปน พลังอันสําคัญ ที่จะลบลางหรือทําลายความ
พากเพียรของเราใหเอนเอียงเปนอยางนอย ใหลมจมเปนอยางมากไปอยูโดยสม่ําเสมอ
นี่ที่วาไมสามารถจะเปนไปได เพราะไมสามารถที่จะรูกลอุบายของกิเลสประเภทตาง ๆ
ที่เปนเครื่องตอตานภายในจิตใจ อันเรากําลังประกอบความพากเพียรอยูใหลมเหลวไป
ๆ นี่ถาชาก็ตองชาที่ตรงนี้เปนสําคัญ
คํากลาวที่วาเราหนาเราบางดวยกิเลสนี้ อยาดวนไปอุตริ อยาดวนไปรูกอนพระ
พุทธเจา อยาดวนฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจา จะเปนกลอุบายของกิเลสปดกั้นทางเดินให
หาทางกาวไปไมได เพราะความออนแอทอแท เนื่องจากความสําคัญอันนี้เปนเครื่องหลอ
กลวงฉุดลากไวเสีย กําลังวังขาแทนที่จะเปนไปโดยความชอบธรรมก็กลับยอหยอนออน
กําลังลงไปถึงกับทอถอยนอยใจ นี่ละเรื่องของกิเลสมาไดหลายดานหลายทางอยางนี้
จึงไมควรที่จะไปคิดวาเรามีกิเลสหนากิเลสบาง ใครไมไดเอากิเลสมาจายตลาด
แขงขันกันแหละในโลกอันนี้ นอกจากสินคาเทานั้นเขาจึงนํามาวางตลอด สวนกิเลสมีอยู
ในหัวใจของทุกคน และธรรมนี้ก็เปนธรรมที่เคยปราบกิเลสมามากตอมากแลวใหสิ้นสุด
ยุติ จนกระทั่งไมมีซากเหลืออยูภายในใจ ดังพระพุทธเจาของเราทรงดําเนินมาแลวทุก ๆ
พระองค ดวยอํานาจแหงธรรมนี้เทานั้นเปนเครื่องปราบ ไมมีสิ่งอื่นใดจะปราบกิเลสให
อยูในเงื้อมมือได พระสาวกของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคก็ปราบกิเลสใหราบเรียบไป
ถึงความพนทุกข เพราะอํานาจแหงธรรมเปนเครื่องปราบปราม
เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนธรรมที่มีอํานาจเหนือกิเลสอยูตลอดเวลาถาเรานํามาใข
กิเลสจะหนาขนาดไหนก็ตาม ก็มีอยูเพียงในใจของเรานี้เทานั้น เมื่อธรรมหยั่งลงไปนั้น
ทําไมจะไมทั่วถึง อยางโลกเรานี้กวางขนาดไหนพระอาทิตยยังสองแสงสวางทั่วถึงไปหมด
แลวปญญาทําไมจะไมสองสวางทั่วถึงในหัวใจนี้ ซึ่งมีความรู ๆ อยูภายในตัวเองนี้ ใหญ
หรือเล็กก็ดูเอา รูอยูภายในตัว รูอยูรอบตัวจะวาใหญขนาดไหน จะวาเล็กขนาดไหน เมื่อ
สติปญญานํามาใชเพื่อความรอบตัวแลวก็มีทางที่จะรูจะเห็น และเขนฆากิเลสใหบรรลัย
ไปจากใจไดเชนเดียวกับครั้งพุทธกาลทานไมมีที่นาสงสัย
การประกอบความพากเพียรเราอยาถือเอาความสะดวกเขามาเปนกฏเปนเกณฑ
เขามาเปนเครื่องดําเนิน เขามาเปนนิสัยภายในจิตใจของเรา จะเปนความเสียหายไปโดย
ลําดับลําดา เพราะนี้เปนกลมายาอันหนึ่งที่สําคัญของกิเลสซึ่งเคยหลอกลวงโลกมานาน
แสนนานแลว ใหตั้งไวเพื่อความพนทุกข ใหตั้งไวเพื่อความสําเร็จ ใหตั้งไวเพื่อความชนะ
ตนเอง ที่เปนความอยากอันฝนธรรมอยูภายในจิตใจตลอดเวลานั้น ความอยากนี้อยาก
รอบตัวภายในจิตใจไมเคยมีความอิ่มพอ มีแตความหิวความกระหาย ควรรูก็อยากรู
ควรเห็ นก็อยากเห็น และตัดคําวาควรออกก็มีวา คํ าวาอยากรูอยากเห็ น อยากสัม ผั ส

สัมพันธ อยากนั้นอยากนี้อยากทั่วแทนโลกธาตุ ทั้งที่จิตนี้ไมไดไปเห็นก็อยากไปหมดใน
สิ่งที่ไมเคยรูเคยเห็นก็อยาก นี่ละขึ้นชื่อวากิเลสแลวหาประมาณไมได ตองอยากอยูตลอด
เวลา
การบวชมาและการประพฤติปฏิบัติตัวเอง ถาไมเพื่อกําจัด ไมเพื่อปราบปราม
ความอยากอันเคยเปนพิ ษเปนภัยแกตนมานานแสนนานแลวก็ไมเรียกวาความเพี ยร
เพราะอันนี้เดนมากที่เปนขาศึกอยูในหัวใจเราเวลานี้ อยากเห็นเปนยังไง ถาเราปลอยให
เปนแลวจะคืบคานเขาไปอีก มากเขาไปอีกเรื่องการเห็นไดเห็นแลวจะหายสงสัยแลวจะ
ยุติความอยากจะไมมีนั้นจะเปนไปไมได เอา อยากดูรูปดูซิ พออยากดูรูป พอเห็นรูป
แลว จะอยากอะไรตอไปอีก อยากฟงเสียง พอไดยินเสียงแลวจะอยากอะไรไปอีก ในเเง
ของเสียงนั้นๆ จะเปนไปเรื่อยๆ อยางนี้ ทานจึงเรียกวา นัตถิ ตัณหาสมานที แมน้ําจะ
กวางแสนกวาง ลึกแสนลึก ไมมีแมน้ําใดเสมอดวย
ตัณหาคือความหิวความโหยอยูตลอดเวลานี้เลย หยั่งไมถึง กวางก็วัดไมได ลึกก็หยั่งไม
ถึงเปนตัวชนะแมน้ํามหาสมุทรทะเลโดยสิ้นเชิง แมน้ําจะกวางขนาดไหนลึกขนาดไหนสู
ตัณหานี้ไมได ทานถึงเรียกวาความอยากๆ
การประกอบความเพียรก็คือการปราบปรามความอยาก ใหตัดเรื่องความอยาก
ภายในจิตที่จะออกมาตามทวารตาง ๆ เพราะเปนทางเดินของความอยากซึ่งมีอยูภายใน
จิ ต ผลั ก ดั น ออกมาให อ อกทางตาทางหู ท างจมู ก ทางลิ้ น ทางกาย แล ว ก็ อ อกทาง
ธรรมารมณ ที่ไดเคยสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดมาแลว ที่เรียกวาอายตนะภายนอกไดแก รูป
เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ไดรับเรื่องราวอะไรแลว จะนํามาครุนคิดเปนอารมณ นี่ก็ไม
มีความอิ่มพอเหมือนกัน ไดเขามาตรงนี้แลวก็ไมมีความอิ่มพอ ครุนคิดอยูตลอดเวลา
กอแตฟนแตไฟเผาหัวใจใหรุมรอน อยูที่ไหน ๆ ไปที่ใดหาความสบายไมได
โลกกวางแสนกวางก็ไมไดไปคับแคบที่ตรงไหน ไมไปกระเทือนที่ตรงไหนในโลก
ที่กวาง ๆ นั้น แตก็มากระทบกระเทือนที่หัวใจดวงนี้ เพราะผูนี้เปนผูกอเหตุโลกธาตุทั้ง
หลายดินฟาอากาศเขาไมใชเปนผูกอเหตุกอเข็ญเรื่องราวอะไรขึ้นมา ผูนี้ตางหากคือใจ
ดวงนี้เปนผูรู ผูรูและมีแสนกลมายาที่จะใหรูในแงตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสผลิตขึ้น
มาผลักดันขึ้นมาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงลําบากสําหรับสัตวโลกและเรา ๆ ทาน ๆ ที่จะให
อยูดวยความสะดวกสบายไมได เพราะสิ่งรบกวนสิ่งบีบบังคับสิ่งผลักดันมีอยูตลอดเวลา
เวนแตเวลาหลับสนิทเทานั้น
ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาทานจึงเห็นทุกขเพราะอํานาจของกิเลสสมุทัยอยางถึงพระ
ทัย ตัดกันดวยมรรคคือความพยายามทุกดานทุกทาง ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา

รวมตัวเขาเพื่อฟาดฟนหั่นแหลกกับสถานที่กอเหตุ ใหเปนกองฟนกองไฟขึ้นมาภายใน
จิตใจนี้ใหหมดสิ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือแลว ก็ไมมี
ไฟกองใดจะมาแสดงอีก ในโลกนี้ไมมีสิ่งใดมาเปนภัยตอจิตใจนอกจากกิเลสอยางเดียว
เทานี้
ธรรมะทานจึงสอนเนนหนักลงในจิตที่เปนภัยตอสัตวโลกอยูตลอดเวลานี้คือใจ
กิเลสเกิดที่ใจ อยูไดที่ใด ทําลายและเบียดเบียนบีบบังคับอยูที่ใจ บีบบังคับใจของสัตว
ทั้งหลายใหไดรับความทุกขความลําบาก ไมมีอะไรเกินกิเลสในโลกอันนี้ มีกิเลสเทานั้นที่
เปนภัยตอจิตใจของสัตวโลก ถาเราอยากทราบก็ใหพยายามแกไขกันเขาไป ตอสูกันเขา
ไป หักความอยากเขามา ตัดความอยากเขามา อยากอะไรไมสนใจ มีแตวาอยากรูอยาก
เห็นตัวอยากตัวทะเยอทะยานนี้วาเปนหนาอะไรบาง ถามีหนา ดูใหเห็นชัดเจนตรงนี้ให
มาก แลวเราก็จะทราบเองเรื่องกองฟนกองไฟที่กิเลสกอขึ้นมานี้มีตรงไหน รวมลงไป
แลวมีอยูที่จิตแหงเดียว พอขยับออกมาก็เปนฟนเปนไฟออก ถาเปนเรื่องของกิเลสขยับ
ก็ เท ากั น กั บ ไฟที่ แ สดงตั วออกมาหรื อ กระเด็ น ออกมานั่ น เอง ถ าเป น ธรรมก็ เหมื อ น
น้ําดับไฟ สาดเขาไปมากนอยก็ทําไฟยุบยอบลงไปจนถึงดับถึงมอดไปได
สิ่งเหลานี้ใครเปนผูมาสอน ใครเปนผูฉลาดเหนือพระพุทธเจามีที่ไหน สอนเนน
หนักลงที่ใจของสัตวโลกนี้เอง เพราะนี้เปนตัวทุกขที่สุดไมมีอะไรเกินหัวใจเรา ๆ ทาน ๆ
และสัตวทั้งหลาย มีกี่ดวงวิญญาณเปนกองทุกขไปหมดทุกดวงวิญญาณ ไมมีดวงวิญาณ
ใดที่จะเปนอิสระทั้ง ๆ ที่กิเลสยังฝงจมอยูภายในตัวเองนั้น นอกจากใจของพระพุทธเจา
และพระอรหันตทาน ซึ่งไมมีซากกิเลสเหลืออยูภายในพระทัยและใจของทานนั้นเลย
ทานจึงเปนบรมสุขไดเพราะไมมีภัยอยูภายในจิตใจแลว ทานไมไปชมเชยสรรเสริญดิน
ฟาอากาศแดนโลกธาตุใด ๆ วาเปนสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอยิ่งกวาการสิ้นกิเลสภายในใจนี้
และไมมีอะไรยิ่งกวาความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากซากกิเลส กิเลสไมมีเหลือแลวภาย
ในใจ เปนความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท
การตําหนิก็ไมไดทรงตําหนิอันใดในสามแดนโลกธาตุนี้ ไมไดเห็นโทษสิ่งใดใน
สามแดนโลกธาตุนี้ ยิ่งกวาการเห็นโทษของกิเลสซึ่งบีบบังคับอยูภายในใจของพระองค
เองหรือในพระทัยของพระองคเอง จึงตองไดเขมงวดกวดขัน หนักเอาเบาสูเปนตายไม
ไดวา จนกระทั่งปรากฏเปนพระประวัติขึ้นมาวาสลบ ๓ ครั้ง ๓ หน วันจะตรัสรูก็เปนวัน
สละเปนสละตายตอกันอีกดวย ใหเปนประจักษในหัวใจของผูตองการความจริง ที่จะยึด
พระพุทธเจาเปนแบบฉบับไดเปนอยางดี ในวันที่ทรงบําเพ็ญอานาปานสติที่โคนตนไม
คือตนโพธิ์ นั่นละทานวารุกขมูล

ทานอยูรุกขมูลไดบําเพ็ญที่รุกขมูล ตรัสรูที่รุกขมูลคือตนไมตนเดียวไมมีที่มุงที่บัง
ไดแกรมโพธิ์นั่น และทรงตั้งสัจอธิษฐานลงในที่นั่นดวยวา สถานที่นี้ ๑) เปนสถานที่ตรัส
รูของเรา บรรลุธรรมถึงแดนวิมุตติหลุดพนเปนศาสดาขึ้นมา ๒) ถาไมไดบรรลุธรรมหรือ
ตรัสรูธรรมตามความมุงหมายนี้แลว สถานที่นี้ตองเปนที่ตายของเราเทานี้ ไมมีความเปน
อื่นที่จะเคลื่อนคลาดโยกยายไปไหนอีกไมมีแลว นี่เปนคติตัวอยางไดอยางดีสําหรับเราผู
ปฏิบัติ ที่จะทําความเด็ดเดี่ยวในขณะที่ควรจะจริงจะจังจะเด็ดจะเดี่ยว ควรเอาหลักนี้มา
เปนคติเครื่องสอนใจเรา สมนามกับวาศาสดา ๆ เปนเครื่องสอนโลก เปนผูสอนโลก คติ
ทุกอยางไดมาจากพระพุทธเจาไมมีผิด นี่พระองคทรงดําเนินมาอยางนี้ นั่นเด็ดไหมพระ
พุทธเจาของเรา
เราตองคํานึงเสมออยาใหอันใดมีขอหนักแนนมากกวาธรรม ใหพึงนํามาทบทวน
บวกลบคูณหารกันระหวางกิเลสกับธรรม เราอยูหรือเราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ เราอยูมา
ดวยจนกระทั่งบัดนี้ เราอยูดวยเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไมมีธรรมมาเปนเครื่องอยูแลวผล
เปนอยางไรบาง เมื่ออยูดวยอํานาจของกิเลส ไปก็ตองไปดวยอํานาจของกิเลส ความ
เคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอยางเปนไปดวยอํานาจของกิเลสทั้งนั้น ผลเปนอยางไร มีแตความ
รุมรอนภายในจิตใจของเรา ไดรับความแปลกประหลาดอัศจรรยอะไรบางนับแตเพียงวัน
เกิดมาถึงบัดนี้เทานั้น ถาไมบําเพ็ญธรรมอยางเขมงวดกวดขัน เพื่อสังหารกิเลสใหสิ้น
ซากไปจากใจแลว เรื่องความพนทุกขหรือความอยูสบายเปนอิสระนั้นเราอยาพึงหวัง
นอกไปจากความเพียร
ใหพึงหวังในความเพียรของเรา หนักเบามากนอยเพียงไรใหทุมกันลงไปตรงนี้
เปนจุดที่มุงหมาย เปนจุดที่จะสมหวังอยูที่ตรงนี้ พระพุทธเจาทรงสมหวังดวยความเด็ด
เดี่ยวอาจหาญ พระสาวกทั้งหลายสมหวังดวยการบําเพ็ญไมทอถอยออนแอ ใหนําเขามา
เปนคติเครื่องสอนใจเราเวลาเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา กิเลสนี้จะตองทําใหเราออน
ที่สุดในสิ่งที่จะเปนภัยตอมัน จะไมใหแข็งใหกลาอะไรไดเลย ถาเปนเรื่องของมันแลวแข็ง
กลาขนาดไหนไมมีคําวาถอย ไมมีคําวาอิ่มพอ ยังจะกลา จะแข็งยังจะเด็ดจะเดี่ยวจะดาน
ไปตะพึดตะพือตอธรรมทั้งหลายไมมีที่สิ้นสุด ถาเราปลอยตามมันแลว เรานับวันที่จะ
ดานตออรรถตอธรรมนับวันที่จะหนาแนนดวยกิเลส และหนาแนนดวยมหันตทุกขอยาวา
แตทุกขธรรมดาเลย จะหนาแนนไปโดยลําดับลําดา
เอามาทดสอบซิเรื่อ งเหลานี้ กับ การประกอบความพากเพี ยรได รับ ความทุ ก ข
ความลําบากมาขนาดไหน ทุกขก็ไมใชทุกขเพราะอื่นใด ทุกขเพราะการตอสูกับกิเลสตาง
หากนี่ เราไมไดทุกขเพราะการตอสูกับธรรม ธรรมไมไดเปนขาศึกตอเราผูบําเพ็ญ กิเลส
ตางหากเปนขาศึกตอเราผูบําเพ็ญ การตอสูเราตอสูกับกิเลสตางหากไมไดตอสูกับธรรม

ถาเรายังเห็นวาการประกอบความพากเพียรเปนของยาก ก็เทากับวาเรานี้ยอมแพกิเลส
วันยังค่ําและยังไมรูเลยวากลของกิเลสเปนอยางไรบาง เราจึงไมยอมเห็นโทษของกิเลส
ตัวทําใหยากตัวทําใหลําบาก ตัวตอสูธรรมในเวลาประกอบความพากเพียรนั้น หากเรา
พอจะเห็นโทษมันบางเราก็ตองฝนกันเราตองตอสูกัน
การตอสูนี้ไมใชพระพุทธเจาจะมาสอนใหตอสูกับกิเลสเฉพาะพวกเรานี้เทานั้น
พระองคทรงตอสูมาแลว ถาพูดถึงเรื่องความลําบาก พระพุทธเจาก็ทรงลําบากมาแลวถึง
ขั้นมหันตทุกข เพราะการตอสูกิเลสพระองคก็ทรงทํามาแลว ทุกสิ่งทุกอยางไดผานทาง
เหตุมาโดยสมบูรณแลว จนถึงกับไดผลเปนที่พอพระทัยแลวจึงนํามาสอนโลก เมื่อสอน
ลงมาถึงพวกเรานี้ทําไมเราจะเห็นวาการประพฤติธรรมเปนความไมสะดวก การประพฤติ
ธรรมเปนของยากเปนของลําบาก ไมเห็นวาการตอสูกับกิเลสเพื่ออรรถเพื่อธรรมนั้นเปน
ของลําบาก เพราะกิเลสเหนียวแนนมั่นคง เพราะกิเลสมีกําลังมาก เพราะกิเลสมีความ
เฉลียวฉลาดแหลมคมจึงตองตอสูกัน จนกวาวากิเลสนี้มีกําลังนอยลงเทาไรแลว การตอสู
จะไดเบาลงไป ๆ เราทําไมไมคิดอยางนี้
เราไปเห็นธรรมเปนโทษไปเสีย เมื่อเห็นธรรมเปนโทษก็เห็นมรรคผลนิพพาน
เปนขาศึกตอเรา เห็นกิเลสเปนมิตรเปนสหาย ทั้ง ๆ ที่กิเลสเปนยักษเปนผีเคยทําลาย
สัตวโลกมามากขนาดไหนแลว นี่ละการไมทันกับกลมายาของกิเลส เราไมทันอยางนี้ สด
ๆ รอน ๆ ในวงความเพียรของเรานั่นแหละ ถาเราอยากจะทราบก็บําเพ็ญไปซี เพราะเรา
เคยแพมาสักเทาไรแลว เพราะความทุกขความลําบากนี่ก็เห็นวาลําบาก ๆ ไปเสีย ไมได
คํานึงวาอะไรพาใหลําบาก
ถาพูดถึงเรื่องทุกข พิจารณาทุกขใหเห็นชัดซิ ทุกขทานบอกวาเปนสัจธรรม นี่เรา
มองดูทุกขมองดูดวยอํานาจของกิเลส มองดูดวยความเห็นของกิเลสไปเสียหมด ไมได
มองเห็นโดยความเปนธรรมจึงไมเห็นอริยสัจ จึงไมเปนอริยสัจ จึงเปนเรื่องของสมุทัยไป
หมด ทุกขนั้นก็เลยเพิ่มสมุทัยขึ้นมาอีก เห็นวาเปนความทุกขความลําบาก เห็นเปนแบบ
โลก ก็คือแบบกิเลสไปเสีย กิเลสก็ยิ่งมีกําลังพอกพูนขึ้นไป เดี๋ยวความเพียรก็ลม นี่ละเรา
เคยเปนมาสักเทาไรแลว การตอสูกับกิเลส ลมโดยเราไมรูสึกวาเราไดตอสู เราไมรูสึกวา
เราไดลม เรายังคิดไปเสียวาการปฏิบัติธรรมลําบาก ถึงขั้นทุกขทรมานจนถึงขนาดที่วา
ลม…..ความเพียร กิเลสทําใหลมเราก็ยังไมรูจะวายังไง กิเลสทําใหเจ็บใหปวดแสบรอน
เราก็ไมรู กิเลสทําใหเราโงไมใหรูสัจธรรมเราก็ไมรูนั่นเปนยังไงกิเลส
ถาพิจารณากันทางเปนอริยสัจแลว ทุกขขนาดไหนก็ใหเห็นกันซิ ทําไมจะไมเห็น
พระพุทธเจาเคยเห็นมาแลว จึงนํามาสอนโลก พระสาวกเห็นมาแลวจึงนํามาสอนโลก จึง
บริสุทธิ์ เรายังไมเห็น เห็นแตเรื่องของกิเลส เห็นแตความเหลวแหลกแหวกแนว เห็นแต

ความลมละลายไมเปนทา เพราะอํานาจของกิเลสตบตอยทุบตีเอาแหลก เราเห็นแตอยาง
นี้ แตเราก็ไมรูวากิเลสมันทุบมันตอยมันตีเราใหลมจากความพากความเพียร นี่เปนยังไง
กิเลส ละเอียดไหม
เมื่อพิจารณากาวเขาสูสัจธรรมเห็นประจักษโดยชัดเจนแลว ทุกขเหลานี้มีความ
หมายอะไร ไมมีความหมาย ทุกขเปนของจริงอันหนึ่งเทานี้ สมุทัยก็เปนความจริงอัน
หนึ่งเทานั้น ดวยอํานาจของมรรคที่พิจารณารอบหมดทุกสิ่งทุกอยางแลวตางอันก็เปน
ของจริง ดังที่เคยพูดแลว จิตก็เปนธรรมชาติความจริงอันหนึ่งในขั้นภูมิของตน แมจะยัง
ไมบริสุทธิ์ก็เปนความจริงในขั้นนี้ ๆ ของอริยสัจ การตอสูกับทุกขก็พอฟดพอเหวี่ยงกัน
ไป แมทุกขจะเปนมากขึ้นมาเทาไรก็ยิ้มได
ผูที่เห็นทุกขนั้นเปนทุกขสัจจริง ๆ แลวทําไมจะยิ้มไมได เพราะเห็นแลววาธรรม
ชาตินั้นเปนความจริงอันหนึ่งเทานั้น จิตก็เปนความจริงอันหนึ่งดวยอํานาจของมรรค
มรรคก็เปนความจริงอันหนึ่ง เมื่อแกกันแลวก็เหมือนกับน้ําดับไฟ ไฟเวลาถูกน้ําดับก็
ปฏิกิริยาอะไรตอกันดวยความรูสึก….ไมมี น้ําก็ไมมีจิตวิญญาณ ไฟก็ไมมีจิตวิญญาณ
เวลาดับกันหากดับไดอยางนั้น แลวเย็นขึ้นมาที่ตรงไหน ความก็ไมมีการรับทราบกัน
ความเย็นก็ไมทราบความหมายของตน นี่เปนตางอันตางจริง หากดับกันไดอยางที่ดับ
นี่ก็เหมือนกันเรื่องอริยสัจ ถาลงพิจารณาใหเห็นความจริงแลวเปนอยางนั้น ไม
เปนอื่น ทีนี้ทําไมจะไมมีแกใจที่จะตองตอสู
ผลที่ไดมาจากการเห็นความจริงแหงอริยสัจแตละครั้ง ๆ นี้เปนการเพิ่มพูนความ
เชื่ออยางฝงใจและความแนนหนามั่นคงของใจ ใหแนนหนามั่นคงขึ้นไปโดยลําดับ ๆ
ตามระยะตามเวลาที่เราพิ จารณาอริยสัจรอบตัว ๆ เปนของจริง ๆ ทุก ๆ ครั้งไป จน
กลายเปนความแกกลาสามารถทางดานจิตใจ ทางดานสติปญญา นั่นผลเปนอยางนั้น คํา
วามีความแกกลาสามารถทางดานสติปญญาก็คือมรรคมีกําลังนั่นเอง และยิ่งจะสังหาร
กิเลสอันเปนตัวสมุทัยลงไดอยางงายดาย ๆ เขาไปโดยลําดับ นี่ละการประพฤติปฏิบัติ
ทานผูประพฤติปฏิบัติจึงตองใชความหนักแนนแมนยําตออรรถตอธรรม เอาจริงเอาจัง
กับกิเลสหากจะเปนอยูอยางที่เคยเปนมาเปนอยูนี้ เราก็ทราบแลววาผลเปนอยางไรบาง
จึงตองหลายสันพันคมในการฟดการเหวี่ยงกันดวยอุบายวิธีการตาง ๆ
เวลานี้ ศ าสนาก็ จะหมดไป ๆ จากหั วใจของผู นั บ ถือ และย น เขามาอี ก ก็ ของผู
ปฏิบัติ คอยดอยลงทุกอยาง ความนับถือก็ดอยลง การปฏิบัติก็ดอยลง ผลไมปรากฏ สุด
ทายก็เหลือแตคัมภีรใบลานเต็มไปหมด ความจดความจําจําไดแตไมสนใจจะปฏิบัติตาม
ธรรมวาอยางหนึ่ง วินัยวาอยางหนึ่ง ตัวผูทําเปนอีกอยางหนึ่ง แนะ ซึ่งเปนขาศึกตอศา
สนธรรมคือหลักธรรมหลักวินัยไปเรื่อย ๆ สุดทายผูจมผูเสียหายก็คือผูฝนนั้ นแหละ

ธรรมชาติของธรรมแทไมไดสูญหาย และหลักธรรมหลักวินัยที่เขียนจดจารึกไวในคัมภีร
ใบลานก็ไมสูญหาย คงเปนอรรถเปนธรรมอยูเชนนั้น เปนตํารับตําราอยูเชนนั้น แตเรา
เปนผูหวังเอาผลประโยชนจากตํารับตําราแลวกลับมาสรางความเสียหายลมจมใหแกตน
ดวยการฝาฝนอรรถธรรมหรือหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจานั้น สมควรที่ไหนกับ
พวกเราทั้งหลายผูเปนนักบวชและนักปฏิบัติ ไมสมควรอยางยิ่ง ตองพยายามตักตวงเอา
อรรถเอาธรรมดวยการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยนี้เทานั้น จึงจะ
กาวเขาสูแดนพนทุกขไดโดยลําดับ ๆ ไมสงสัย
ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องคําวาศาสนาเสื่อม อันนี้ก็เคยพูดใหฟงแลว ใหดูหัวใจเจาของนี่
เปนยังไง วันนี้กลาแข็งขึ้นในทางภาคปฏิบัติตลอดถึงผลที่ปรากฏอยางไรหรือไม หรือ
หยอนลงไป ๆ ยานลงไปจนพันแขงพันขาเจาของใหลมลุกคลุกคลาน ถึงขนาดที่วาลุกไม
ขึ้น นั่นละกิเลสมันพัน เมื่อออนลงไปก็ออนลงไปเพื่อกิเลส ไมไดออนลงไปเพื่อธรรม คํา
วาออนหรือหยอนยานลงไปไมเพื่ออะไรทั้งนั้น เปนเรื่องของกิเลสหยอนยานลงไปเพื่อ
กิเลส กิเลสกดกิเลสดึงกิเลสลากกิเลสไถไป จนกระทั่งลุกไมขึ้นแลวเราจะหาความดีมา
จากไหน
นี่ออกพรรษาแลวก็ใหตางคนตางออกประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลส สถานที่ใดเปน
ที่สงบสงัดวิเวกดังพระพุทธเจาสอน สถานที่เชนนั้นแลเปนสถานที่จะทรงอรรถทรงธรรม
ทรงความพากเพียรใหมีความหนาแนนแมนยําขึ้นทางดานจิตใจของเราใหไปอยูในสถาน
ที่นั้น อยากลัวเรื่องเปนเรื่องตาย อยางไรก็ตองตาย เกิดมาในชาตินี้ตองตาย แตกอนจะ
ตายขอให ไ ด ตั ก ตวงเอาคุ ณ งามความดี ให ส มมั ก สมหมายหรื อ เต็ ม ความมุ ง มาด
ปรารถนา หรือใหสมใจเต็มใจเสียกอนแลวคอยตาย ตายเมื่อไรไมมีอะไรสําคัญแหละ
ดินน้ําลมไฟสลายจากการประชุมนี้ลงไปสูธาตุเดิมของเขาเทานั้น จิตนี่ซิเปนยังไงพอตัว
หรือไม บกพรองอะไร ความบกพรองนั้นเปนความกระเทือนทางเรื่องทุกขแกจิตใจ ถา
เปนความดีมีความสมบูรณพูนผลก็เปนความดีสําหรับจิตใจเปนสิริมงคล
เอา ทําใหจิตหลุดพนเสียจนไมมีอะไรเหลือแลว เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมมีความ
หวงหนาหวงหลัง ไมมีเงื่อนใดเปนน้ําหนัก ไมมีเงื่อนใดมากดถวงจิตใจใหไดรับความ
กังวลวุนวายไดเลย แตกก็แตก ตายก็ตาย รูอยูแลว ตั้งแตยังไมแตก ตั้งแตยังไมตาย
ดวยสติปญญาในการพิจารณาที่เรียกจิตตภาวนาของเรามาแลว ช่ําชองมาแลวชํานาญมา
แลว รูมาแลว ถาจะพูดวาคอยก็คอยแตวาระที่จะเปนไปตามกิจใหเปนสักขีพยานของใจ
เรานี้วา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือความลมความตายแปรไปแปรไปจนกระทั่งถึงความ
ลมความตายจะถึงวันไหน ในสุดทายแหงความมีชีวิตของเรานี้จะพังเมื่อไร เพราะความรู

นี้รูแลววาตองพัง เหตุใดเราจะไปกลัวในการประกอบความพากเพียรวากลัวตาย ๆ ไม
สมเหตุสมผล ตองเอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติเรา
นี่รอยหรอลงไป ๆ ทําใหอดวิตกไมไดนะ ทําใหวิตกกังวลกับหมูกับเพื่อน เพราะ
ความออนแอทอแทเหลวไหว แตในขณะที่ออนแอทางดานธรรมะนี้กิเลสยิ่งเขมแขงขึ้น
ทุกวัน ๆ จนทําใหอุจาดบาดตาขึ้นมาในวงปฏิบัติของเราเปนลําดับลําดาจะวายังไงละ
เราไมละอายบางหรือ อายตัวเราซี ธรรมอยูกับตัวของเราเองประหนึ่งวาพระพุทธเจาอยู
กับตัวของเรากับหัวใจของเรา ทําไมเราจึงจะไมอายในตัวของเรา หิริโอตตัปปะ ไมอาย
ตัวเองจะอายใครที่ไหน คนไมอายตัวเองก็ทําไดแบบหนาดาน คนมีหิริโอตตัปปะ ภาย
ในจิตใจแลวทําไมลง ใหเปนอยางนี้นักปฏิบัติ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดความชั่วทั้ง
หลายที่เคยอธิบายมาแลวนี้
นี่เปนวาระหรือเปนโอกาสที่จะออกประพฤติปฏิบัติแลว เราอยาไปคิดถึงเรื่อง
ปจจัย ๔ อาหารการบริโภค ถาเอาอันนี้มาเปนอารมณแลวจะกาวไมออก ผูปฏิบัติแลวก็
เหมือนกับกาวขึ้นสูเวที ยังไงก็จะตอยใหถึงเหตุถึงผลถึงเปนถึงตาย อันนี้ ยังไงก็จะเอา
ใหกิเลสพังถายเดียวเทานั้น ความทุกขยากลําบากเคยทุกขมาพอแลว ไมใชจะมาทุกข
เฉพาะเวลาประกอบความเพียรนี้เทานั้น เราเคยทุกขมาตั้งแตวันเกิดแลวสงสัยอะไรเรื่อง
ทุกข ไมอยางนั้นทานจะเรียกวาของจริงเหรือ ถายังมาตื่นอยูนี้จะเปนของจริงไดยังไง ให
เห็นจริงในทุกขทั้งหลายการประกอบความพากเพียรก็เปนไปดวยความสะดวกสบาย
เรื่องปญญาถึงวาระที่ควรจะพิจารณาอยานอนจมอยูเฉย ๆ พิจารณาไดคิดไดคิด
หลายครั้งหลายหน พิจารณาหลายครั้งหลายหน บังคับดวยสติเขาไปก็ยอมจะรูเหตุรูผล
จากการคนคิดของตนขึ้นมา เปนสักขีพยานอันหนึ่งวาเปนผลขึ้นมาอยางนี้ อยางนี้แลว
จะทําจิตใจของเราใหดูดดื่มและพอใจในการพิจารณา
แลวก็จะเบิกทางใหกวางขวาง
ละเอียดลออลงไปในความแยบคายของปญญา
ในขณะที่ปญญามีความแยบคายไปโดยลําดับ กิเลสก็ขยายตัวออกเรื่อย ๆ หรือ
พังลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหลุดพนไปโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ นั่นแลเปนสิ่งที่พึงหวัง
สําหรับเราผูปฏิบัติเพื่อหากําไรอยางเดียว ไมไดเพื่อหาความลมจม ถาเปนความลมจม
ขึ้นมาแลวก็เสียชื่อเสียเสียงเสียคุณคาแหงความเปนมนุษย ก็คือเราเสียทั้งคน พระเสีย
ทั้งองค เพราะอํานาจของกิเลสบีบบังคับ สูอํานาจกิเลสไมได แพกิเลสนี้เปนสิ่งที่เสีย
ศักดิ์ศรีมากในพระเราซึ่งเปนลูกศิษยตถาคต นักรบในสงครามไมมีการทอถอยคือองค
ศาสดา แตลูกศิษยนี้มีแตความแพ ๆ แพจนเหลวแหลกแหวกแนวใชไมไดเลย ไมควรที่
จะใหมีในหัวใจเราผูปฏิบัติทั้งหลาย นอกจากความเกงกลาสามารถเทานั้นเอง ใหทานทั้ง
หลายนําไปพินิจพิจารณา
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