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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เปดสิ่งที่ไมมีราค่ําราคาออก 
 (คณะสงฆโดยการนําของทานอาจารยอินทรถวาย สันตุสสโก ไดมอบปจจัยเปน
กองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เปนปฐมฤกษจํานวนเงิน ๑ ลานบาทถวน 
เปดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เพื่อใหประชาชนผูมีจิตศรัทธารวมบริจาค
สมทบกองทนุวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ไดมีโอกาสรวมบําเพ็ญมหากุศลโดยทั่ว
หนากัน และเพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนเปนไปดวยความเรียบรอย คณะสงฆจึงได
มีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนดังกลาว โดยมีหลวงปูลี วัดถ้ําผาแดง เปน
ประธานกรรมการ) 

นี่เราก็เห็นดวยแลว เมื่อวานนี้เขาประชุมกันเรียบรอยก็มาหาเรา เราไมไดไป
ประชุม วาไดมอบเงินใหเปนกองทนุ ๑ ลานบาท เราก็ใหพรอมในขณะเดียวกันเลยเมื่อ
วานนี้ ๑ ลานบาทเหมือนกันเปนกองทุน เรียกวาไดเงิน ๒ ลานแลว เราคิดทุกดานทุก
ทางเพื่อพี่นองชาวไทยลกูหลานไทยเรา เราไมหวังอะไรแหละเราพูดตรงๆ ถาพดู
ทางดานจิตใจเราก็พอเต็มที่แลว พูดถงึอยางอื่นก็เหลือเฟอดงัที่เห็น แตที่คิดไป
ภายนอกกระจายออกไปเพื่อลูกหลานของเรานั่นละบกพรอง เราจึงไดอุตสาหพยายาม
คิดไวทุกดานทุกทาง เมื่ออยูในฐานะพอเปนไปไดอยูเราก็พาตะเกียกตะกายอยางน้ี
แหละ 

ขอใหพี่นองทั้งหลายที่เปนลูกชาวพุทธทราบ เราเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย ใน
ปจจุบันนี้เรียกวาหลวงตาบัวเปนผูนํา นําตั้งแตเร่ิมชวยชาติมาจนกระทั่งบัดนี้ เราไม
ปรากฏวามีความดางพรอยแมนิดหนึ่งในจิตใจของเรา นี่เพราะทําโดยธรรม ธรรม
ลวนๆ มีเมตตาธรรมครอบไวหมดเลย ทุกส่ิงทกุอยางที่พาพีน่องทั้งหลายดําเนิน จึง
เปนไปเพื่อความราบรื่นดีงามและสมบูรณพูนผลขึ้นโดยลําดับลําดา ทองคําเราในระยะ
เจ็ดแปดปมานี้ก็ไดตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๐๐ กิโลแลว นี่ละที่เรารวมกันเพื่อใหเปนหัวใจ
แหงชาติไทยของเรา ทองคําเปนสําคัญมากทีเดียว เราก็ไดอุตสาหพยายามเพื่อ
ลูกหลานเราตอไป สําหรับดอลลารก็ไดเทานั้นแหละ ดูเหมือน ๑๐ ลาน ๒ แสน 
จากน้ันเราก็เอาดอลลารมาหมุนชวยคนไทยทั้งประเทศ ไมไดเขาก็เปนไปตามนั้นแหละ 

คือเราพูดคําใดๆ แลวเราพิจารณาเรียบรอยแลวเราคอยออกมา ออกมาตอง
เปนไปตามนั้นๆ ตลอดมาเลย ดอลลารเวลานี้ไมไดเขาคลังหลวง ออกมาชวยเงนิไทย
เพื่อชวยชาติไทยของเราตลอดมา สําหรับเราที่ดีดที่ดิ้นอยูทกุวันทุกเวลาน้ี เราไมไดมี
อะไรในจิตใจของเรา เราพอทุกอยางแลว ถาพูดถึงเร่ืองวาธรรมก็พออยางเลิศเลอ 
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เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไดเต็มปาก จากศาสนธรรมของพระพุทธเจาที่เปนศาสดาองคเอก
นําธรรมมาสอนโลก เราก็ปฏิบัติตามนั้นรูเห็นเต็มกําลังความสามารถของเรา และพอใจ
ทุกอยางในธรรมทั้งหลายที่อยูภายในใจนี้ ไมมีอะไรบกพรอง เรียกวาเราพอทุกอยาง
แลวทางดานจิตใจ สวนจตุปจจัยไทยทานพี่นองทัง้หลายก็เห็นอยูแลวนั้น ไดมาเทาไรก็
ไหลออกๆ 

อยางเมื่อวานนี้งานทําบุญชวยโลกชวยสงสาร ของมากขนาดไหนที่ศาลาเมื่อวาน
นี้ พอเสร็จแลวก็แจกวัดนั้นวัดนี้ ไปที่ไหนหมดในทันทีทันใดเลย ก็อยางน้ัน ก็เราทํา
เพื่อประโยชนแกโลก เราทําอยางน้ีเร่ือยมา ที่คิดอานไตรตรองเรื่องอะไรมีแตเพื่อๆๆ 
ไมใชเพื่อเรานะ เพื่อโลกเพื่อสงสารทั้งนั้นแหละ 

การดําเนินนี้เราก็ไมไดมกีารตองติเรา เราพาพี่นองดําเนินมาตรงไหนเปนความ
บกพรองหรือผิดพลาดไป ทําใหสวนรวมเสียหาย เราไมเคยปรากฏ ไดพยายามเต็ม
กําลังความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ ถาหากวาจะเปนคติตัวอยางก็เปนไดแลวใน
การนําพี่นองทั้งหลายของเรา เบ้ืองตนเราก็นําเรา นํามาตั้งแตขั้นลมลุกคลุกคลาน
ตะเกียกตะกาย ขึ้นไปอยูบนภูเขา น้ําตารวงบนภูเขา เร่ิมตนมาตั้งแตโนนที่ฝงลึกทีสุ่ด 
เราจึงไดออกมาพูด คํานี้ก็ไมไดออกมาจากที่ไหนนะ ออกมาจากตัวเอง ที่เคียดแคนให
กิเลสถึงขนาดน้ําตารวง 

ตามธรรมดาเคียดแคนใหผูใดสัตวบุคคลใดก็ตาม ความเคียดแคนเหลานี้เปน
กิเลส แตความเคียดแคนใหกิเลสที่เปนภัยตอตัวเองนี้เปนธรรม ความเคียดแคนนี้จึง
ฝงใจอยางลึก น้ําตารวงบนภูเขา มันออกอุทานในใจนะ นี่ละมันฝงลึกแลวมันถอนไม
ขึ้น มีแตจะแกกัน ลงถึงขนาดวา โห มึงเอากูถึงขนาดนี้เชียวเหรอ เปนอยูในใจนะ ขึ้น
ไปฟดกันกับกิเลสอยูบนภูเขา มันตอยอยูบนภูเขาหงายหมาๆ ไมมีหงายแมว หงาย
แมวมันตบไดใชไหม หงายหมานี้รองแหง็กๆ สูมันไมไดแบบรองแหง็กๆ  ถึงขนาด
ออกอุทานมาเลยวา มึงเอากูถึงขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละวันหนึ่ง นั่นเห็นไหมละ 
อยางไรมึงตองพงั ใหกถูอยกไูมถอย เคียดแคนเต็มที่นะ อยางไรกูไมถอย มงึตองพัง
วันหนึ่งแนนอน นั่นละตะเกียกตะกาย อันนี้ละเปนเครื่องมุมานะใหจิตถอยไมไดเลย 

ตั้งแตลมลุกคลุกคลานน้ําตารวงบนภูเขามา จากนั้นก็เร่ือยๆๆ ไปเลย เอาจริง
เอาจังไมไดทําเลนๆ การพิจารณาความเพียรของตัวเองตั้งแตเร่ิมขึ้นเวทีฟดกับกิเลส
พรรษา ๗ พอสอบเปรียญไดพรรษา ๗ จากนั้นออกเลย ขึ้นเวทีฟดกับกิเลสเร่ือยมา ไป
หาพอแมครูจารยมั่นนี่ละ กําลังใหญไดที่นั่น ทานทุมกําลังใหญลงใหเลย อันนั้นละที่
เปนกําลังใหญที่สุดฟดกบักิเลสไมมีคําวากลัวเปนกลัวตายเรื่อยมา แลวก็ไปน้ําตารวง
บนภูเขา นี่เคียดแคนมากทีเดียว จากน้ันก็กาวมาเรื่อยๆ  
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จิตลมลุกคลุกคลานหาความสงบไมได ทั้งๆ ที่ภาวนาเพื่อความสงบ กิเลสตีเอา
แตกกระจายๆ มีแตความฟุงซานรําคาญหาหลักเกณฑไมไดเลย เอาพุทโธเปนทํานบ
ใหญ กั้นดวยสติ เอาพุทโธเปนทํานบใหญ กั้นดวยสติ บีบบังคับจิตไมใหคิด นี่ละตั้งตน 
ที่จิตของเราเจริญแลวเสื่อมๆ เปนเวลาปกับ ๕ เดือน ทุกขแสนสาหัสนะ คือจติเรามี
หลักมีเกณฑขึ้นมาเปนลําดับลําดา จนเปนสมาธิแนนปงเลย ทีนี้เปนสิ่งที่เราไมเคยรูเคย
เห็นเคยเปนก็ไมรูจักวิธีรักษา มันก็นอนใจเปนธรรมดา พอนอนใจกิเลสมันก็ขึ้นตรงนั้น 
จิตเสื่อมนั่นละ จากจิตเสื่อมนั้นแลวไปเปนเวลา ๑ ปกับ ๕ เดือนนี่ทุกขแสนสาหัสนะ 

จึงไปตัง้เอาใหม พุทโธกบัสติบีบบังคับชองของสังขาร สังขารเปนชองหนึ่งขึ้นมา 
สังขารออกมาจาก อวิชชฺาปจฺจยา มันหนุนใหเปนสังขารขึ้นมา เปนกิเลสดวยกัน
ทั้งน้ันๆ ไมไดคิดไดปรุงอยูไมได มนัเหมือนน้ําพุเหมือนอะไรมันพุงๆๆ เร่ืองสังขาร
ของสมทุัย เอากันไวไมอยูเพราะยังไมมีหลักเกณฑที่จะตานทานกัน จึงไดมาลงใน
หลักเกณฑดวยการพินิจพิจารณาที่จิตเราเจริญแลวเสื่อมๆ เพราะเหตุใด ก็มาไดจุดทีว่า
อาจจะเปนเพราะเราขาดคําบริกรรม จิตเราอาจจะเผลอไปตรงนั้นก็ได แลวกิเลสมัน
เล็ดลอดออกไป กวานเอาฟนเอาไฟมาเผาเรา ทีนี้จะไมใหยอมคิด จะเอาคําบริกรรม
ปดชองมันทีม่ันเคยขึ้นสังขารความคิดปรุง แลวสติติดเขาไปนั้นเลย ชองน้ีเปนชองที่
เกิดของสังขารสมุทัย  แลวปดชองดวยบทธรรมคือพุทโธ สติปดไมใหคิดใหปรุง 

ลงใจแลวนะนั่น จะเอาชองน้ี นอกนัน้เราพิจารณาหมดแลวก็ไมเห็นที่ไหน มันมี
ชองวางที่สงสัยอยูจุดนี้ที่ขาดคําบริกรรม ตอน้ีไปจะไมใหขาดคําบริกรรมและสติติด
แนบกับกัน เอา มันจะเจริญจะเสื่อมยังไงใหรูกัน พอลงใจแลวก็ปงเลย เอาละที่นี่ นี่ละ
ตั้งไดตรงนี้ ไมยอมใหคดิ เหมือนนักมวยเขาตอยกัน ระฆังดงัเปงนักมวยตอยเลย อันนี้
ก็ดังเปงดวยความลงใจแลว เอาละที่นี่พุทโธกับสติเผลอไปไมไดวางั้นเถอะ ใสปงเลย 
ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับๆ ไมใหเผลอไปไหนเลย ขนาดนั้นนะ ทุกขมากที่สุด 
บังคับ กิเลสมันจะพุงๆ ออก สติกับคําบริกรรมตีไวๆ ชองน้ี 

วันแรกเหมือนอกจะแตก มันดันมากนะ วันสองคอยเบาลง วันแรกนี้หนักมาก
ที่สุด วันสองมีลักษณะลดลงนิดหนึ่ง วันสามคอยลด ความสงบเย็นใจขึ้นมาแทนที่ ทีนี้
เอาใหญเลย จิตจึงไมเส่ือมอกี พอขึน้ไปถึงขั้นที่เคยเจริญแลวเสื่อม คราวนี้ปลอย เอาๆ 
เส่ือมไปไหนเสื่อม อยากเจริญก็เจริญ อยากเสื่อมก็เส่ือม เราเปนทุกขเพราะความหัก
หามจิตไมใหเส่ือมนี้มานานแลว คราวนี้ เอา ปลอยเลย แตคําวาพุทโธกับสตินี้จะไม
ยอมปลอย ซัดกันตรงนี ้

พอไปถึงขั้นนี้แลว เอา เส่ือม ไปถงึขัน้มันรูนี่นะมันจะเสื่อม เอา เส่ือมไป แตคํา
วาพุทโธกับสตินี้จะไมเส่ือม ติดกับจิตเลย ถึงขั้นนั้นแลวทีนี้ไมเส่ือมนะ คือเราปลอยเลย 
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ไมเปนอารมณ อารมณเหลานี้เปนเรื่องกงัวลตัวเอง ปลอย แตพุทโธกับสติไมปลอยๆ 
ขึ้นถึงนั้นแลวแทนที่มันจะลงไมลงนะ คือเราปลอย ทอดอาลยัหมดแลว เอา ลง ไปถงึ
นั้นแลวไมลง ขึ้นเรื่อยๆ นั่นละถึงตั้งหลักได ตั้งหลักไดดวยพทุโธกับสติไมยอมใหเผลอ 
ไมยอมใหคดิเรื่องของกิเลสทั้งหลาย 

สังขารตัวสําคัญมากนะพาคิดพาปรุง ออกจากอวิชชาหนุนใหเปนสังขารขึ้นมา 
บังคับชองนั้นไมใหออกดวยพุทโธกบัสติติดแนบ พอถึงขั้นนี้แลวควรจะเสื่อม เอาเส่ือม 
ปลอยเลย ไมเส่ือมเรื่อยๆ ไปเลย จนกระทั่งผานไปแลวไมเส่ือม ก็มารูตัวเอง ออ นี่จิต
ของเราเผลอตรงนี้เองจนได ไมมีคําบริกรรม สติเผลอตรงนี้ กิเลสมันออกชองน้ีๆ ทีนี้
มันออกไมได จิตแนนหนามั่นคง พอจากนั้นปบก็กาวขึ้นสูเวทีนั่งตลอดรุงหามรุงหามค่ํา
ละที่นี่ พอไดหลักนี้แลวขึ้นเลย นั่งตลอดรุงๆ แตไมไดติดกนัทุกคืน คือเวนสองคืนบาง
สามคืนบาง ฟดกันใหญเลย ก็ไดแดนอัศจรรยขึ้นมาจากการนั่งตลอดรุง 

ไดจริงๆ ไมเคยคาดเคยคิด วาจิตจะเปนความอัศจรรยขึ้นมาในขณะที่จนตรอก
จนมุมจากเวทนาทั้งหลาย คือทุกขเวทนา เปนตน ที่มันเผาเราซึ่งน่ังอยูเหมือนหัวตอ 
ตัวของเราทั้งคนนี้เปนเหมือนหัวตอ ทุกขเวทนาที่โหมมาหรือเผารางกายนี้เปนเหมือน
ไฟเผาหัวตอ นั่นละตอนนั้นเราจึงระลึกไดวา คนเรานี้อยาเขาใจวาจะโงตลอดไปนะ 
เวลาจนตรอกจนมุมมันหาทางออกจนไดดวยสติปญญา ก็ไปรูไดตรงนี้แหละ ทีนี้เวลา
มันทุกขมากๆ สติปญญามนัก็หมุนติ้วๆ ทนเฉยๆ ไมถูก ทนดวยการตอสู ดวยพินิจ
พิจารณาปญญา 

จากน้ันมันก็ลงพุงเลยเทียวนะ เปนครั้งแรกละที่นี่ พอมันพิจารณาทุกขเวทนาที่
มันเผาไหมหัวตอคือตัวของเรานี้ ขาดสะบั้นลงไปหมด ดวยความรอบคอบของ
สติปญญา จิตก็ลงผึงเลย จากน้ันมาแลวก็ไดหลักไดเกณฑ พอวันหลังน่ังตลอดรุงเอา
อีกๆ จนกระทั่งไดหลัก อันนี้พอแมครูจารยมั่นก็ร้ังเหมือนกัน พอมันไปเต็มที่ๆ แลว ก็
มันเพลินนี่ นั่งจนกระทั่งกนแตกเลอะไมสนใจนะ ถากิเลสไมแตกไมถอย มันแบบจอม
โง ทานนั่งอยูบนหัวเราทานดูอยูนี ่

พอถงึกาลอนัควรที่จะลดหยอนผอนผันใหเหมาะสมกันแลว พอขึ้นไปกราบทาน
เทานั้น เพราะกราบวันไหนมีแตธรรมะเด็ดๆ ซัดกันกบัทาน มันเด็ดดวยความรู
ความเห็นความเปนในใจของเรานี้มันเด็ดจริงๆ นะ พลังของใจ ถึงวาระที่ทานจะรั้ง พอ
ไปกราบนี้ยังไมไดพูดอะไรเลย พอกราบเสร็จแลวทานก็วา สารถีฝกมา นั่นขึ้นแลวนะ 
ถามาตัวไหนมันคึกมันคะนองไมฟงเหตุฟงผลอะไรเลย สารถเีขาตองฝกอยางหนัก ไม
ควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกฝกเอาอยางหนักไมถอย เอา
จนกวามามันคอยลดพยศลงไป การฝกเขาก็คอยลดลงๆ จนกระทั่งมานี้ยอมรับการฝก
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จากเจาของ ทําหนาที่ของมาไดดวยความเรียบรอยทุกอยางแลว การฝกประเภทนั้นเขา
ก็หยุดไป ทานพูดเทานั้นละ 

เราก็สะดุดใจกึ๊กวาเรานี่มันผาดโผน ยังเสียดายเคยมาเลาใหลูกศิษยลูกหาฟง 
อยากใหทานเอาศอกกลับสักหนอย พอการฝกมาเปนอยางน้ันแลว แลวไอหมาตัวนี้มัน
ฝกยังไงอยากใหทานวาอยางน้ันมันถึงไมรูจักประมาณ แตทานไมวา ตั้งแตนั้นมาเราก็
ไมเคยนั่งตลอดรุง นั่นละเอานั้นปบจับเลย ยอมรับไมเคยนั่งตลอดรุง ไมงั้นมันจะเอา
อีก นี่ละการฝกตัวเองเอากันอยางหนัก แตยังไงก็ตามจอมปราชญตองเปนผูพาจอมโง
ดําเนิน เราเปนจอมโงทานเปนจอมปราชญทานคอยดูตลอดเวลา อะไรพอดีไมพอดี
ทานจะดูตลอดเวลา เราไมรูมีแตฟดเรื่อยๆ ทานเปนผูดู 

ในระยะเริ่มแรกทานก็ชมเชยสรรเสริญ ถึงเร่ืองการนั่งภาวนาไดหลักไดเกณฑ 
ครั้นตอมาความชมเชยสรรเสริญเบาลงๆ จากน้ันทานเงียบ เรายังไมรูนะ ทานจะออก
แงไหนเราไมรู จนกระทั่งขึ้นไปทานพูดสารถีขึ้นมาสอนนั้น นั่นละเราถึงรู จากน้ัน
หลักเกณฑกไ็ดละที่นี่ หนักเขาๆ ละ นี่การฝกทรมานตน เราทําเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็ม
กําลังความสามารถ จากโอวาทที่ทานสอนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเรารับมาหมดในหัว
อกของเรา เอาตายเขาวาเลย 

นี่ละจิตถาไดลงเปนอยางน้ันนะ ลงในครูบาอาจารยทั้งหลายเชื่อในครูบา
อาจารยทั้งหลายแลว ทานวายังไงแลวมันจะทุมลงหมดเลย ถาตรงไหนที่ยังไมลงไมเชือ่ 
ยังไมแนใจแลวมันคาราคาซัง เราจะทําลงไปนี้มนัก็ไมเต็มเมด็เตม็หนวย เพราะฉะนั้น
จึงตองเอากนั เชนอยางเรากับพอแมครูจารยมั่นนี่ตัวแชมเปยนตอยกันละ เอาจริงเอา
จังน่ี คือมันไมลงตรงไหนแลวมันจะเอาอยูตรงนั้นเพื่อหาความลงใจ พอลงใจปบหมอบ
เลยนะ นั่นที่นี่ทุมเลย ลงแลวทีนี้เอาใหเต็มเหนี่ยวเลย ถงตรงไหนยังคาราคาซังลงไมได
ถามกันตรงนี้ละ พอทานฟาดตรงไหนลงตูมๆ ทีนี้พุงเลย เปนอยางน้ันละ 

ครูบาอาจารยจึงเปนสําคัญมาก ถายังไมลงใจมากนอยผลก็เปนอยางน้ัน คา
ราคาซังไมคอยดี ถาไดลงใจเต็มเหนี่ยวแลวก็ซัดตูมเลย เอาจากเรานี้แหละจากพอแม
ครูจารยมั่นที่ไปศึกษาอบรมจากทาน เอาเต็มเม็ดเต็มหนวย จนกระทัง่จิตที่มันลมลุก
คลุกคลานมันกาวไดๆ กาวไดจนกระทั่งราบรื่น เปนธรรมฆากิเลสไปโดยลําดับ แตกอน
มีแตกิเลสฆาธรรมบนหัวใจเรา ไปที่ไหนมีแตกิเลสทํางานๆ ทําลายหัวใจเราตลอดเวลา
ไดรับความทุกขความทรมานมาก ทีนี้การฝกของเราเอากันอยางหนัก เมื่อมันทันกัน
แลวทีนี้เร่ืองธรรมฟดกิเลสก็เหมือนกัน ฆากิเลสไปโดยลําดับ 

ไมวาจะยืนเดินนั่งนอนเวนแตหลับ กิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจเปนอัตโนมัติ 
ไมตองเรียนจากใคร เปนขึ้นจากเจาของเอง มันก็ชัดเจนละซิเมื่อขึ้นจากเจาของ จากนี้
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มันก็ตีความหมายออกไปวา กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกน้ีเปนอัตโนมัตขิองมัน นั่นรู
แลวนะ รูตอนที่วาเมื่อธรรมมีกําลังแลว ธรรมทํางานฆากิเลสโดยอัตโนมัติของตัวเอง 
มันก็รับกันตรงนี้ จากน้ันมากิเลสหมอบเรื่อยๆ ตั้งแตสตปิญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นแลว
กิเลสเกิดไมได ที่เกิดแลวก็มีตั้งแตคอยหมดไปๆๆ จนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปญญา
แลวขาดสะบั้นไปเลยกิเลส 

ใหมันเห็นในหัวใจซิการปฏิบัติ ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมสดๆ รอนๆ 
เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวผิดที่ตรงไหน มันผิดที่เราตางหากที่ไมไดดําเนิน
ตามทาน ถาดําเนินตามทานแลวหาที่ตองติไมไดเลย เรากราบราบกราบพระพุทธเจา นี่
ละการประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมสดๆ รอนๆ อยูที่หัวใจนะไมไดอยูที่ไหน ในคัมภีรก็
เขียนไวอานก็อานเปนหนอนแทะกระดาษไปเลยถาไมสนใจจะปฏิบัติ มันก็กลายเปน
หนอนแทะกระดาษไปอยางน้ัน ถาตั้งใจปฏิบัตินั้นละเปนหินลับปญญาอยูที่ตํารับตํารา
ทั้งหมดนั้นแหละ พากันปฏิบัติ 

จิตใจเปนของที่มีคุณคามาก แตเวลานี้ส่ิงที่เลวรายทั้งหลายหาราค่ําราคาไมได
ปกคลุมมันอยู จิตจึงไมมีราค่ําราคา เปดสิ่งที่ไมมีราค่ําราคานี้ออกๆ จิตจะแสดงวี่แวว
ขึ้นมาอยางนอยขึ้นวี่แววกอน จากน้ันก็ขึ้นเรื่อยๆ จนสวางจาครอบโลกธาตุไดเมื่อกเิลส
ส้ินซากลงไปแลว พากันจําเอานะ เอาละวันนี้พูดเทานั้นละ 

วัดภูวัวเราก็ไมไดไปนาน โห จะเปนปแลวมัง นาจะถึงปแลว ถาไปเราก็เอา
อาหารไปเสริมให นี้ไมไดไปนาน สวนอาหารสงเปนประจํานั้นทุกเดือนตลอดมา สถาน
ที่นี่เหมาะสมมาก เพราะฉะนั้นเราจึงสงเสริม วัดภูวัวนี่เรียกวาเรารับเลี้ยงรอย
เปอรเซ็นตเลย ไมใหเปนกังวลกับอะไร เราจัดไปใหพอๆ นอกจากนั้นวัดตางๆ มีแหง
ละสององคบางสามองคบางอยูรอบๆ ภูเขา ใหมาติดตอขอจากกันไป คือเราไปสง
ซอกแซกไมได ทานก็มาเรื่อยๆ ใหตาปะขาวใหเณรมารับไปเรื่อยๆ เราสงสารทาน
เหลานี้ตั้งใจปฏิบัติ เพราะเราเห็นความทุกขที่เราปฏิบัติมาเปนอยางน้ัน 

ไมไดมีความสะดวกสบายละการปฏิบัติ อยูดวยความอดอยากขาดแคลนทุก
อยาง แตมนัไมไดอดอยากขาดแคลนในหัวใจนะ คือใจนี้มันพุงๆ ตอธรรมแดนพน
ทุกข เหลานี้จะทุกขยากลําบากขนาดไหนมันไมไดถือเปนสําคัญนะ แตทีนี้เวลาเรื่องมัน
ผานมาแลวก็คิดเห็นสภาพ เพราะฉะนั้นจึงสงเสียพระเณร เราผานแตกอนแลว เวลาเรา
นั้นไมมีใครละ ฟดกันเลยๆ ทีนี้เวลายอนหลังพิจารณาดู ทานก็ลําบากลําบนเหมือนกัน
นั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราจึงตองสงตองเสียไปเรื่อยๆ เราดําเนินแตกอนไมมีใครจะมา
สงมาเสีย ทีนี้ก็ยอนหลังพิจารณาถึงเร่ืองความลําบากของพระทั้งหลายที่ทานมุงตอ
อรรถตอธรรมทานเอาจริงๆ นะ ทานไมไดสนใจวาจะไดฉันอะไรๆ นี้ไมมี ทานไมสนใจ
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คือจิตมันพุงๆ ตอธรรม ทุกขยากลําบากก็เพื่อธรรมๆ มันก็ไปไดสบายๆ ทานไมไดมา
ของแวะกับสิง่เหลานี้ เอาละที่นี่ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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