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ศีล สมาธ ิปัญญา พจิารณา 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

วนันงึผ่านไป ตอนเชา้ผ่านมาตอนเชา้ก็ผ่านไป ตอนเท่ียง

ผ่านมาตอนเท่ียงก็ผ่านไป ตอนบา่ยผ่านมาตอนบา่ยก็ผ่านไป 

กลางคืนผ่านมากลางคืนก็ผ่านไป กลางวนัผ่านมากลางวนัผ่าน

ไป กลางคืนผ่านมากลางคืนผ่านไป ไม่มีอะไรก่อน ไมมี่อะไร

หลงั กลางคืนก่อน กลางคืนทีหลงั กลางวนัก่อน กลางวนัทีหลงั 

เหมือนการหายใจ หายใจเขา้ หายใจออก หายใจเขา้ หายใจ

ออก ยากท่ีจะไปกาํหนดแนน่อนวา่อนัไหนเขา้อนัไหนออก 

หายใจเขา้ก่อนหรอืหายใจออกก่อน เหมือนกลางคืนกลางวนั ไม่

รูก้ลางคืนก่อนหรอืกลางวนักอ่น มืดมาก่อนหรอืสวา่งมาก่อน  

ความเกิดก่อนตาย มีความเกิดแลว้ก็มีความตาย มีความ

เกิดแลว้ก็มีความตาย ไม่รูต้ายก่อนหรอืเกิดก่อน แตห่ากวา่มนั

ไม่ตายแลว้มนัก็ไม่เกิด มนัไม่ตายมนัก็ไมเ่กิด ท่ีมนัตายมนัจงึมา

เกิด ถา้มนัไมมี่เกิดก็ไม่มีตาย ไข่กบัไก่ ไข่เกิดก่อน หรอืไก่เกิด

ก่อน มนัก็วา่ไข่นัน้เกิดก่อน ไข่เกิดก่อนมนัจงึมีตวั แตห่ากวา่มนั
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ไม่มีตวั มนัจะมีไข่ไดย้งัไง นั่น สรุปแลว้โลก มนัไม่สดุเป็น แลว้

มนัก็ไมท่าํใหค้วามเกิด แก่ เจ็บ ตาย ลดนอ้ยลงไป มนัไม่ทาํให้

ความโลภ ความโกรธ ความหลงมนันอ้ยลงไป ไม่ทาํใหร้าคะ 

ตณัหา เบาบางไปได ้ส่ิงนัน้ไม่เป็นธรรมเป็นวนิยั  

ส่ิงท่ีเป็นธรรมเป็นวนิยั ท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนไว ้ธรรม

อนัใดเป็นไปเพ่ือความโลภ ความโกรธ ความหลง เบาบางหมด

สิน้ไป อนันัน้เป็นธรรมเป็นวนิยั พระศาสดาสอนอยา่งนัน้ การ

กระทาํใดๆ ไมเ่ป็นไปเพ่ือความละ ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง เป็นไปเพ่ือความโลภ เป็นไปเพ่ือความโกรธเป็นไปเพ่ือ

ความหลง อนันัน้ไม่เป็นธรรมเป็นวินยั พระพทุธเจา้ทัง้หลายไม่

สอนใหป้ระพฤติปฏิบติั พระพทุธเจา้ทัง้หลายสอนใหเ้ลิกใหล้ะ 

ละทิง้ แมแ้ตค่วามคิดท่ีเป็นไปเพ่ือความรกั ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ก็ใหล้ะใหเ้ลิกความคิดนัน้ๆ ใหคิ้ด ใหศ้กึษาส่ิง

ท่ีเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย เป็นไปเพ่ือเบาบางจากความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เป็นไปเพ่ือความโลภท่ีมีอยู่ ความโกรธ 

ความหลงท่ีมีอยู่ ความหลงท่ีมีอยู ่ราคะตณัหาท่ีมีอยู่ใหห้มดให้
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สิน้ อนันัน้เอามาเป็นอารมณข์องใจใหม้าก จงึเรยีกวา่เป็นการ

เป็นงานท่ีเป็นประโยชน ์การงานท่ีชอบธรรม ทาํไดม้ากเท่าไหร่

ยิ่งดี ทาํไดม้ากเทา่ไหรย่ิ่งดี ทาํไดม้ากเทา่ไหรย่ิ่งดี 

วนัหนึง่ๆ เราทาํไดม้ากแคไ่หนเพียงไร ทาํไดม้ากเป็นท่ีพอใจ

ของเราหรอืไม ่ทาํการทาํงานทกุอย่างตอ้งพกั การงานนัน้จะ

เป็นงานท่ีชอบทาํ ถา้หากวา่ทาํไมพ่กัก็เป็นการงานท่ีไม่ชอบทาํ

ไปดว้ย เพราะทาํไม่ไดพ้กัผ่อน จงึวา่คาํวา่สมาธิ การพกัจิตพกั

ใจ กบัปัญญาการทาํงานของใจ ตอ้งควบคูก่นัไป อยา่ไปเอาแต่

การแตง่าน เอาแตก่ารทาํงานของใจ ไมมี่โอกาสไดพ้กั ความ

สงบก็เป็นสิ่งท่ีจาํเป็นเหมือนกบัอาหาร ขาดอาหาร ขาดความ

สงบ ทาํการทาํงานไปมนัหมดกาํลงั เรื่องของสมาธิก็คือให้

อาหาร ใหอ้าหารแก่ใจ ใจมีกาํลงัทาํงานตอ่ ลยุงานตอ่ได ้ในเม่ือ

ถึงคราวท่ีควรจะพกั ใหใ้จไดพ้กัอยูก่บัสมาธิ ใจก็เริม่มีกาํลงัขึน้ 

เอาใจท่ีพกัผ่อนในสมาธิแลว้ก็เอาใจท่ีพกัผ่อนดีอนันัน้ไปปฏิบติั

หนา้ท่ีการงานตอ่  
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เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ไตรลกัษณอ์ยูต่รงนี ้เกสา 

โลมา นขา ทนัตา ตโจ เป็นตน้ น่ีก็เป็นตน้ปลายมาน่ี ก่ิงใบมนัมี 

ไตรลกัษณม์นัอยู่ท่ีเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ พิจารณาแลว้ 

พิจารณาอีก พิจารณาแลว้ พิจารณาอีก เหมือนกบัการทาํนา 

ทาํแลว้ทาํอีก ๆๆๆ ทาํท่ีนาเก่านาเดิมนัน้ แตผ่ลผลิตก็ไดเ้ป็น

อาหารเครื่องเยียวยาธาตขุนัธต์ลอดทัง้เวลา พจิารณาๆๆใหม้าก 

ใจไม่อยากพจิารณาก็พจิารณา ถงึเวลาท่ีพกัอยูก่บัความสงบ 

ตอ้งใหอ้ยู่กบัความสงบใหไ้ด ้จงึวา่มรรค ๘ ตอ้งสมบรูณ ์ไม่

บกพรอ่ง ไม่มีปัญหา เหมือนกบัรถเครื่องยนต ์จะขบัดีซกัแคไ่หน

เพียงไรก็ช่าง แตห่ากวา่ยางลมมนัไม่มี การท่ีจะเดินทางตอ่ไป

ปัญหามนัก็เกิดขึน้ สรรีะยนตต์อ้งสมดลุยก์นั สรรีะรา่งกายก็

ตอ้งสมดลุยก์นั  

ศีล สมาธิ ปัญญาก็ตอ้งสมดลุยก์นั และอาศยัซึง่กนัและกนั 

เอาแตส่มาธิ เอาแตปั่ญญา คาํวา่ศีลไม่สนใจ เอาแตปั่ญญา 

เอาแตปั่ญญา ศีลสมาธิก็ไม่สนใจ เอาแตส่มาธิ เอาแตส่มาธิ 

เรื่องของปัญญาไม่ใสใ่จก็ไม่ได ้กิเลสมนัชอบพาใหย้ดึติด ยดึติด
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ในความสงบก็ยดึติด ไดปั้ญญาขึน้มาก็ยดึติดกบัปัญญา หนั

หลงัใสค่วามสงบ หนัหลงัใสส่มาธิเสีย ในท่ีสดุปัญญามนัก็ไปไม่

รอด เหมือนกบัคนขาดอาหารทาํงาน คนขาดอาหารเดินทาง 

เดินทางขาดเสบียงคลงั ไปไม่ถึงเปา้หมาย เรื่องของสมาธิ จงึมี

ความจาํเป็นเหมือนกบัรถ เครื่องยนตก์บัยางกบัลอ้รถ ไตร

ลกัษณ์ๆ  ในโลกธาตทุัง้หมดเป็นไตรลกัษณท์ัง้นัน้ อนิจจงัๆ ทกุ

ขงัๆ อนตัตาๆ ทั่วโลกธาตทุัง้หมด เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา  

พระพทุธเจา้รูแ้จง้โลกธาต ุรูแ้จง้โลก ไม่ใชพ่ระพทุธเจา้เดิน

ไปเท่ียวหาศกึษา พระพทุธเจา้ตรสัรูข้ณะเดียวในรม่โพธ์ิ ในคืน

วนัเพ็ญเดือน ๖ พระพทุธเจา้ก็ทรงรูช้ดัเหน็ชดัในกายในจิตน่ีเอง 

เห็นชดัรูช้ดั ในกายในจิตของพระพทุธเจา้ กายใจของสตัวท์ั่ว

โลกธาต ุไม่แตกตา่งอะไรนกั พระพทุธเจา้ก็รูช้ดัเหน็ชดัไปดว้ย ก็

แกไ้ขเราอยู่เสมอ มนัสงบ ผ่านความสงบ ปลกุความสงบเอาไป

พิจารณา ดงึความสงบเอาไปพิจารณา ในเม่ือความสงบอ่ิมตวั

พอ ถา้หากวา่ไม่เอาไปพิจารณา ใจควรท่ีจะคลอ่งตวักลายเป็น

อืดอาด กลวัแตจ่ะเสียสมาธิ กลวัแตส่มาธิท่ีจะเส่ือม สมาธิเส่ือม
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เลยเป็น คนเกิดมาในโลกนีอี้กนานเท่าไหรส่มาธิก็ยงัไมห่มด 

สตัวเ์กิดมาในโลกอีกนานเทา่ไหร ่เขา้มาครอบปฏิบติัใหถ้ึงซึง่

ความพน้ทกุขก็์ไม่หมด มีแตจ่ะเอามาใชห้รอืไม่เท่านัน้  

สมาธิไม่ใช่ของเกิดขึน้ เป็นของท่ีมีอยู่แลว้ ใจของเราไม่ไป

เก่ียวขอ้งกบัอารมณ ์อิฏฐารมณ ์อนิฏฐารมณ ์ไม่ไปเกาะไปยดึ 

ละนัน้เสีย สมาธิก็เกิดขึน้ สมาธิท่ีเกิดขึน้นัน้ก็คือสมาธินั่นมีอยู่

แลว้ ไม่ไดเ้กิดขึน้ท่ีไหน ไม่ไดเ้กิดขึน้มาจากท่ีอ่ืน เหมือนกบัทาํ

ความสะอาดบา้นกบัเรอืน ความสะอาดของกฏิุศาลา ความ

สะอาดมีอยู่แลว้ ไม่ตอ้งไปสรา้งความสะอาดใหเ้กิดขึน้ เพียงแต่

ชาํระส่ิงท่ีสกปรกรกรุงรงัเทา่นัน้ ความสะอาดก็เกิดขึน้ใหป้รากฏ 

ความสะอาดท่ีมีอยู่แลว้ก็ปรากฏใหเ้ราเหน็ สมาธิไม่ไดห้นีไป

ไหน ยงัอยูเ่หมือนเดิม ยงัอยู่ท่ีเดิม การเสียสละ การละ การ

ปลอ่ยวาง จงึมีความจาํเป็น  

ส่ิงเหลา่นีห้ละปกปิดไม่ใหส้มาธิธรรมปรากฏขึน้ เหมือนกบั

ความมืด คนนั่งอยู่ในท่ีนี ้ถา้หากวา่หลบัตาเสียคนนงึ เคา้วา่ไม่

มีคืน ก็ไม่เหน็ เม่ือความสวา่งเกิดขึน้ ดลืูมตาขึน้ คนมีอยูเ่ต็ม
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ศาลา อารมณคื์อความมืดครอบงาํปกปิด อารมณค์รอบงาํ

ปกปิด ธรรมท่ีมีอยู่ไม่ใหป้รากฏ มนัมืดมาตลอดกาล มนัก็

เหมือนกบัธรรมไม่มี มนัมีแตอ่ารมณ ์มีแตอ่ารมณ ์มีแตอ่ารมณ ์

อยู่กบัอารมณอ์ยู่อย่างนัน้ ขาดอารมณไ์ม่ได ้ตอ่ใหแ้สวงหา 

แสวงหา แสวงหาเพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น ขาดไม่ได ้ในเม่ือ

มีการแสวงหาอารมณม์าเพิ่มพนูอยู่เสมอ ความมืดมนัก็ไม่มี

โอกาสสวา่งซกัที ในเม่ือไมส่วา่งซกัที ส่ิงท่ีมีอยู ่ดไูม่ไปเกิดมนัก็

มองไม่เหน็ สิง่ท่ีกาํจดัความมืดคืออารมณท่ี์ใจไปยดึไปติด แนบ

แน่นอยู่ในอารมณน์ัน้ มีแตข่อ้ปฏิบติั มีแตก่ารปฏิบติัธรรม มีแต่

ขอ้ปฏิบติัเท่านัน้ จงึใหพ้ากนัทาํใหย้ิ่ง  

พดูถึงสมถะ ใหเ้ป็นสมถะท่ีมีความแน่วแน ่มีความมั่นคง 

เป็นสมถะท่ีมีพละ พดูถึงปัญญา พดูถงึธรรม ธรรมคือปัญญา 

คนมีกาํลงัจะตอ่สูก้บัขา้ศกึทาํการทาํงานใหเ้ป็นประโยชน ์ก็

สามารถท่ีจะชนะขา้ศกึ สามารถท่ีจะทาํการงานท่ีเป็นประโยชน์

ใหส้าํเรจ็ลลุว่ง ทาํลายส่ิงท่ีครอบงาํใหส้ลายตวัไปได ้ธรรมคือ

ความสงบของใจ ธรรมคือใจท่ีสงบ มีอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้
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เสียหายไปไหน จงึวา่ความมืดมนัครอบงาํ มาปกปิด อารมณท่ี์

มนัครอบงาํจติ มนัทาํใหจ้ิตมืด แมแ้ตจ่ิตเองก็มองไมเ่หน็จิต จิต

มองไม่เหน็จิต นั่นคือจิตมืด  

อะไรทาํใหจ้ิตมืด ก็คืออารมณ ์ราคะเป็นอารมณข์องใจ 

โทสะ โมหะ เป็นอารมณไ์ดท้ัง้นัน้ กิเลสตณัหาอาสวะเป็น

อารมณไ์ดท้ัง้นัน้ เป็นเหตใุหเ้กิดความมืดขึน้มา บรุุษมีกาํลงั คู่

ตอ่สูไ้ม่สามารถท่ีจะตา้นทานได ้คนมีกาํลงัทาํการทาํงานสาํเรจ็

ลลุว่งไดด้ว้ยดี ศรทัธาพลงั สติพลงั ศรัทธาพลัง วิริยะพลัง สต ิ

สมาธิ ปัญญา เป็นพลงัทัง้นัน้ ศรทัธาเช่ือมั่น เช่ือมั่นขอ้ปฏิบติั

ท่ีทาํถกูตอ้ง ไม่ผิดพลาด ในเม่ือแม่นยาํไมผิ่ดพลาดเพราะรูแ้ลว้

เห็นแลว้ ความขยนัความเพียร ความหมั่นความเพียรก็รวมเป็น

พลงัขึน้มา ความเพียรมีพลงัสติเป็นพลงั สมาธิปัญญาเป็นพลงั

ขึน้มาทัง้นัน้  

ศรทัธาพละ สติ สมาธิ ปัญญาเป็นพละ เป็นพลงั ศรทัธา

อินทรยี ์(สทัธินทรยี)์เป็นใหญ่ วิรยิะอินทรยี ์(วิรยินิทรยี)์ เป็น

ใหญ่ สติ สมาธิเป็นใหญ่ ทัง้นัน้ ปัญญาก็เป็นใหญ่ เป็นใหญ่แต่
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ละอย่าง แตล่ะอย่าง ๆ เป็นใหญ่เหมือนกบัเสา เคา้วา่ใหญ่ของ

เขา คานก็เป็นใหญ่ คานวา่คานเป็นใหญ่ เสาวา่เสาเป็นใหญ่ ถา้

หากวา่ไมมี่พืน้ ไม่มีประโยชน ์พืน้ก็เป็นใหญ่ พืน้วา่พืน้เป็นใหญ่ 

แตไ่ม่มีหลงัคาก็ไม่สาํเรจ็ประโยชน ์น่ี จงึวา่สว่นประกอบจงึมี

ความจาํเป็น รถ เครื่องวา่เครือ่งใหญ่ อวดเครื่อง เครื่องจะดีแค่

ไหนก็ชา่งแตย่างลอ้ไม่ดี เครือ่งมนัดีลอ้มนัดีพวงมาลยัไมดี่มนั

จะไปไดเ้หรอ จงึวา่สว่นประกอบ ศีล สมาธิ ปัญญาจงึตอ้งอาศยั

ซึง่กนัและกนั จงึวา่ศรทัธา วริยิะ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่อง

ของศีล สมาธิ ปัญญาทัง้นัน้ ในอินทรีย ์๕ พละ ๕  

อินทรยี ์๕ พละ ๕ ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะบนัดาลมาจากฟากฟ้าป่า

หิมพานตห์รอืฟากโลกฟากสงสารท่ีไหน มีอยู่ในเราๆทา่นๆน่ี

ทัง้นัน้ แตส่ิ่งเหลา่นีแ้สดงออกไม่ได ้ไม่ปรากฏใหเ้ราไดส้มัผสัไดรู้ ้

ไดเ้ห็น เพราะความมืดเป็นอปุสรรค เพราะความมืดปิดบงั

ครอบงาํ  จงึใหพ้ากนัมีความพยายามใหย้ิ่ง มืดเทา่ไหรล่ยุไปนะ 

ขีเ้กียจขีค้รา้นเท่าไหร ่ขยนั! ฝืนมนัไปน่ะ มนัชนะขีกี้ยจตวักิเลส 

มนัชนะขีเ้กียจดว้ยความขยนั มนัไม่อยากนั่ง พามนันั่ง มนัไม่
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อยากเดิน พามนัเดิน มนัอยากนอน ไมพ่ามนันอน มนัอยากกิน 

ไม่กินมนั ดดัมนัอยา่งนัน้ จงึวา่ชนะความอยาก  

ความอยากเป็นตวัก่อใหเ้กิดความมืด แมแ้ตค่วามโกรธก็

สว่นนงึก็เกิดมาจากความอยาก ไม่มีความปรารถนา ไมมี่ความ

อยากแลว้ ความโกรธจะเกิดขึน้จากไหน ไม่มีความหลงแลว้ 

ความโลภจะเกิดขึน้มาไดย้งัไง น่ีของเขาก็อาศยักนั ยิ่งโลภ ยิ่ง

โกรธ ยิ่งโลภ ยิ่งโกรธ ยิง่เป็นความสะสมความหลงเพิ่มขึน้ 

ความโลภก็สะสม ความหลงก็ทาํใหเ้กิดความมืด ความโลภก็

เป็นเหตใุหเ้กิดความหลง อะไรมนัเป็นกาํลงัของกนัและกนั

ทัง้นัน้ จงึวา่กิเลสเขามนัมีการพฒันา พฒันาไปในการท่ีใหจ้ิตใจ

ของโลกมีการมืดมนอนธการไปนัน้ มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งมีขอ้ปฏิบติั มีการปฏิบติัธรรม อาศยัธรรมนัน้นะ่ท่ีจะ

กาํจดัความมืด กาํจดัการพฒันากา้วหนา้ของกิเลสน่ีใหม้นัถอย

หลงั หรอืใหม้นัสลายตวัจากจิตจากใจดว้ยขอ้ปฏิบติั  

กาลเวลาจะคอยใหกิ้เลสมนัลดนอ้ย คอยใหกิ้เลสมนัเบา

บาง เป็นไปไมไ่ด ้มนัมีแตจ่ะมีการพฒันารวมตวักนัใหมี้พลงั
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ยิ่งขึน้ไป มีแตอ่นัตรายกบัอนัตราย ศรทัธามี ศรทัธาก็หมด 

ความพากความเพียรมี ความพากความเพียรก็หมด สติปัญญา

หมดเลย ไม่มี! มนัทาํลายหมด มนัทาํลาย เหมือนกบั

พระพทุธเจา้ทาํลายกิเลส กิเลสมนัเคยสมบรูณเ์ต็มอยู่ในหวัใจ

ของพระพทุธเจา้ แตพ่ระพทุธเจา้ทาํลายดว้ยขอ้ปฏิบติั ดว้ยพลงั

ของศีล สมาธิ ปัญญา กิเลสมนัทาํลายศีล ทาํลายสมาธิ ทาํลาย

ปัญญา เพราะเราไม่มีการสรา้งเพิ่มขึน้ สรา้งใหเ้ป็นพลงัขึน้มา  

กิเลสเขาสรา้งของเขาอยู่เสมอทกุขณะ อปุกรณก์ารสรา้ง

ของเขาสมบรูณบ์รบิรูณเ์ต็มโลก ของเกิด ของแก่ ของตายท่ีไหน 

อนันัน้เป็นเครื่องมือ อปุกรณ ์เป็นชิน้สว่น สรา้งพลงัใหกิ้เลส

ทัง้นัน้ ของเกิด ของตาย ของเกิด ของตาย ผูห้ญิง ผูช้าย เป็น

อปุกรณท่ี์จะสรา้งพลงัใหกิ้เลสไดท้ัง้นัน้ ของเกิด ของตาย ของ

เกิด ของตาย ผูห้ญิง ผูช้าย เป็นพลงัใหเ้กิดขึน้ของศีล สมาธิ 

และปัญญาไดท้ัง้นัน้ กิเลสมนัสรา้งพลงั มนัก็เอาของท่ีมีอยู่ใน

โลก  
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ธรรมท่ีจะเป็นพลงั ศีลพลงั สมาธิปัญญาพลงั ก็ตอ้งอาศยั

ส่ิงท่ีมีในโลกอนันีห้ละเป็นสว่นประกอบ เป็นสว่นการพจิารณา

เหมือนกนั เหมือนกบัอาวธุท่ีมีอยู่ชิน้เดียว เรยีกวา่ระบบปรมาณู

ทีเดียว มีลกูเดียวเท่านัน้ อาวธุทาํลาย กิเลสก็กระทาํยือ้แย่งกนั

ท่ีจะไดม้าซึง่อาวธุนัน้ กิเลสมีกาํลงัมากก็ยิ่งไดอ้าวธุมาทาํลาย 

ทาํลายธรรม ธรรมมีกาํลงัมาก ก็ไดอ้าวธุมาทาํลายกิเลส จงึเป็น

เรื่องของเราเทา่นัน้ ก็กิเลสมนัทาํลายธรรม ธรรมคือหวัใจเรา 

ธรรมทาํลายกิเลสก็คือหวัใจของเราทาํลายกิเลสนะ่  

จงึใหพ้ากนัใสใ่จจรงิจงัในการเสียสละทุ่มเท จงึไดม้าซึง่

อาวธุท่ีจะเอาไปสลายขา้ศกึคือกิเลส อย่าไปคอยการเวลา อยา่

ไปคิดวา่พระพทุธเจา้ พระศรอีารยิเมตรยัจะมาหยิบย่ืนให ้เราไม่

มีเมตตาเรา ใครจะเมตตาเราได ้เดินก็ใหเ้ดิน แมแ้ตอิ่รยิาบถใด

ก็ช่าง ปลกุจิต ปลกุใจของเราใหร้ื่นเรงิองอาจกลา้หาญท่ีจะตอ่สู้

กบัขา้ศกึคือตวัขีเ้กียจขีค้รา้น ตอ่สูก้บักิเลสทกุส่ิงทกุดา้นทกุ

ประการ ท่ีจะถอยหลงัยอมสยบตอ่กิเลสไม่ใหมี้ ตอ้งองอาจกลา้

หาญขนาดนัน้ ถอยหลงัไม่มี มีแตล่ยุไปหนา้ กา้วหนา้อยา่ง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

เดียว หมายถงึความพากความเพียรของเรา เอา้ พากนัทาํความ

สงบ  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/z8QlBWmvMCE  

 

https://youtu.be/z8QlBWmvMCE

