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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ดัดตัวเอง 
 เมื่อวานนี้เราไปโคราช พอฉันเสร็จแลวก็ไป กลับมาถึง ๕ โมงเย็นพอดี เสร็จ
ธุระเรียบรอยแลวก็เดินทางกลับเลย วิ่งรถมา ๓ ชั่วโมงกวา จากโคราชมานี้ รถเรามัน
แนนหนามั่นคงดี ใหวิ่งเพียง ๑๑๕ ไมใหมากกวานั้น ทางจะตรงจะแนวดีขนาดไหน
ไมใหไป ใหไปอยางสูง ๑๑๕ ถาทางคดทางเคี้ยวมีคนผานไปมาก็ตองลดลงตามสวน 
แตสูงสุดของการวิ่งรถไมใหเลย ๑๑๕ นั่นละปลอดภัย เขาขับรถเราตองขับเขาอีกทีหนึ่ง 
เวลามองดูทางมองดูเข็มไมล เรานั่งขางหลังเราดู ทางดีทางตรงไมมีคนไมมีสัตวผานไป
มาก็วิ่งไดขนาด ๑๑๕ เขาเขาใจแลว คือเราขับเขาตลอด เขาขบัรถเราขับเขา จนกระทั่ง
เปนที่แนใจแลวเราจึงจะปลอยมือ 

สติปญญาเปนสําคัญมาก อยาเขาใจวาชํานิชํานาญในการขับการขี่อะไร มัน
ขึ้นอยูกับสตปิญญา สําคัญมากนะ ชํานิชํานาญในการขับ ถาสติปญญาไมรอบคอบ
พลาดไดๆ ที่วาดูนี้ก็คือเร่ืองสติปญญาคาดหนาคาดหลัง อยางที่รถเราไปเกิดอุบัติเหตุ 
เขาพึ่งขับรถใหมที่เราขับเขายังไมไดถึงไหน เร่ิมขับเขา รถถาธรรมดาเราเปนคนขับ รถ
ที่จะลงคลองนี่เพราะอะไร คือคนอยูขางหนา ถาจะแซงไปขางขวาก็ไดไมมีรถคันไหน 
แตเขาก็จะไปตามกฎของเขา กฎนี้วางกลางๆ เอาไว ถาไปตามกฎในเวลาเชนนั้นเปน
อันตราย แตเขาไปตามกฎก็ตองเปนอันตราย 

เราไดเตือน ตั้งแตนั้นมาไมคอยพลาดแหละถาเตือน เราไมแนใจกับเขา มองดู
ขางหนาควรจะไปทางขวาไปเสีย ควรจะไปทางซายไปเสีย กฎแหงความปลอดภัยอยูกับ
สติปญญา กฎเขาวางไวกลางๆ ก็เพื่อความปลอดภัย เวลามีเหตุเกิดขึ้นทีจ่ะปฏิบัติยังไง
นี้กฎวางกลางๆ สติปญญาพลิกได ก็ตองเปนอยางน้ัน เร่ืองสติปญญาเปนสําคัญ เราดูซิ
ผิดพลาดตรงไหนก็คือว่ิงตามกฎ ไมไดวิ่งตามสตปิญญา กฎวางไวกลางๆ ก็เพื่อความ
ปลอดภัย สติปญญาปฏิบัติตอเหตุการณตางๆ ในเวลานั้นๆ ก็เปนความปลอดภัย 
สติปญญานี้ปลอดภัยกวา ตองใชในเวลานั้น 

ทานอุทัยดูจะมาวันนี้มาฉันที่นั่น เราบอกเราไมฉันใหเราไปงานเขาเฉยๆ แลว
กลับตั้งแตวาน วันนี้พระทานจะเขาไปฉันทีบ่านเขา ทานอุทัยอยูแถวนั้นก็ดีอยู 
เพราะฉะนั้นเราจึงรับที่นั่นไว กวางแคบ ๗๐ ไร เขาตั้งมาถวายเอาเลยที่ มาโยนตูมให
เลย อาว ยังไงกัน ที่ ๗๐ ไร ยานนั้นไมมีพระกรรมฐานเลย เราก็มาพิจารณาดู ตกลงก็
รับ เรียกทานอุทัยมาปรึกษาดู ทานอุทัยแตกอนอยูภูวัว ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ชอบ
ความสงัดมาตั้งแตตนทางเลย 
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วัดภูวัวมีพระอยูสองสามองคเปนประจํา เปนที่สงัดดี อยูมากกวานั้นไมได 
ประชาชนที่เขาไปอาศัยอยูนั้นมีสองสามครัวเรือน ทานจะไปเพราะเกรงใจเขา เขาก็ไม
ยอมใหไป เขาบอกวาถาพวกผมไมตายทานไมตาย จะอดอยากขาดแคลนก็ถูไถกนัไป
อยางน้ีละ เขาไมยอมใหทานไป เพราะฉะนั้นทานถึงอยูสองสามองคเปนประจํา เพราะ
เขาไมยอมใหทานไป เราก็ฟงมานานหากไมมีโอกาสจะไปเยี่ยม 

วันนั้นไดโอกาสตั้งหนาไปดูเลยละ ลงรถปบไปเลย ตระเวนดูหมดบริเวณ 
เพราะแตกอนแข็งแรง ไมเหมือนทุกวันนี้ พอลงรถปบไปเลย ไปตระเวนดูทําเลภาวนา 
พอกลับมาแลวก็ประกาศเดี๋ยวนั้นเลย บอกทานอทุัยเลย เอา ที่นี่ทานจะรับพระเทาไรก็
ใหรับได สถานที่นี่เหมาะสมมากกับการภาวนาของพระ จํานวนมากนอยไดทั้งน้ัน ทาน
จะรับขนาดไหนรับเลยผมจะเลี้ยงดู บอกอยางน้ัน แตมีขอแมอยู พระโกโรโกโสมาใหไล
ลงภูเขาใหหมด มนัเสียเกียรติภูเขาลูกนี้ มีไดสองอยาง ถาพระตั้งใจปฏิบัติดี เอามา
เทาไรมา มาเปนรอยก็รอยเถอะนะ ถาลงวามาเทาไรใหมา เราจะรับเลี้ยงทั้งหมดเลย ก็
เร่ือยมาจนกระทั่งทุกวันนี ้

ทานอุทัยเราละใหอยูนูน ดึงทานจากภูวัวไป เห็นวาที่นั่นวางเปลาจากวง
กรรมฐานที่ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ เราก็เลยรับที่เขาที่เขาถวาย ที่ ๗๐ ไร แตไมมีใครเปน
ตัวตั้งตัวตีกอนรับสถานที่เปนวัดแตละแหง เราไมไดรับสุมสี่สุมหานะ เรารับตรงไหน
ตองมีหลักมเีกณฑเอาไว ตองมีผูมาเปนตัวตั้งตัวตีอยูที่นั่น พอเขาถวายแลวกน็ิมนต
ทานอุทัยมาปรึกษาหารือกัน ทานกย็ินดีรับ คือทานอยูภูวัว รองจากทานลงไปเปนยังไง 
พระที่อยูที่นัน่เปนที่แนใจไวใจของเพื่อนฝงูไดไหม ตั้งใจปฏิบัติดีมากนอยเพียงไร ดี วา
งั้นนะ ถาดแีลวผมขอใหทานมาอยูที่นี่เสียจะไดไหม ทานบอกวาได เพราะฉะนั้นจึงได
เอาทานอุทัยมาจากทางนูน 

ใหพระรองทานอุทัยดูวาทานเสถียรก็ดีอยู ใหทานอยูที่นั่น สวนทานอุทัยไปโนน 
ทางเขาถวายที่ ๗๐ ไร เปนที่วางเปลาวงกรรมฐานที่ตั้งใจปฏบิัติดีปฏิบัติชอบไมคอยมี
นะ ทานยินดีเราก็เลยใหทานไปอยูที่นั่นจนกระทั่งทกุวันนี้ วันนี้ทานจะมาฉันโคราช 
ทานจะมาจากโนนละมั้ง ฉันบานที่เราไปเมื่อวานนี้ มาฉันที่นั่น พวกนี้พวกหูสูง
เหมือนกัน พระสุมส่ีสุมหามันก็ไมอยากเอา ก็ไปเอาทานอุทัยแหละมา ก็ลูกศิษยเรานี่
ละสอนใหมันหูสูงหัวสูงนะ พวกนี้มันก็ไมรับพระสุมสี่สุมหาเหมือนกัน เขานิมนตทาน
อุทัยแหละมาฉันที่นั่นวันนี้ เราไปใหเฉยๆ แลวก็มา 

ทานอุทัยทานดีมาตลอด อยูนั่นสองสามองคๆ เร่ือยมา คือทานจะไปเขาก็ไม
ยอมใหไป เขามีสองสามหลังคาเรือน เขาบอกถาเขาไมตายพระไมตาย เขาวางี้ เขาไม
ยอมใหทานไป เขาผูกพนักับพระมาก เลยดึงกันไวอยางน้ัน ทานอุทัยเลยอยูที่นั่น พอ
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ทานจะไปทีไรเขาไมยอมใหไป เกรงใจเขาก็เลยอยูที่นั่น เราจึงไปดู ไปดูหมดบริเวณนั้น 
กลับมาก็มาประกาศเลย บอกวาเราจะรับเลี้ยง วางั้นเลย ตั้งแตบัดนั้นมาได ๒๐ กวาป
แลว เรารับเลี้ยงทั้งวัด 

พระไมนอยนะ ดูทานอุทัยคงจะตัง้จุดศูนยกลางเปน ๓๐ องค ไปแตละครั้งบาง
ที ๔๐ บางที ๒๗-๒๘ อยูในยานนี้ละ ทานจะตั้งจดุศูนยกลางเอาไวตรงนั้น เราก็เล้ียงดู
ตลอดมา พอจวนสิ้นเดือนก็ไป คอืส่ังตายตัวสําหรับผูไปสงของ รถ ๔ คัน เดือนหนึ่ง ๔ 
คัน ของเตรียมพรอมหมดเลย เปน ๒๐ กวาปแหละที่เรารับเลี้ยงพระวัดนี้ พระจะอยู
ในยาน ๓๐ ส่ีสิบก็มี ๓๐ กวาหรือ ๒๐ กวามี ตั้งแตนั้นมา เพราะเปนทําเลเหมาะสม
มากเราไปดูแลว เพราะฉะนั้นเราถึงรับเลี้ยงเลย รับเลี้ยงตั้งแตโนนมา เดือนหนึ่งไปหน
หนึ่ง ประมาณ ๒๖-๒๗-๒๘ ไป รถ ๔ คันไปเลยแหละ เต็มรถๆ อาหารส้ันอาหารยาว
อะไรๆ พรอมหมด เครื่องกระปงกระปอง พวกขาวสาร น้ําตาล เอาใหพอ พอดีกับรถ 
๔ คัน หกลอคันหนึ่ง ๔ ลอ ๓ คันเรื่อยมาอยางน้ี 

เราสงเสริมพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราเสาะแสวงเหลือเกินสําหรับพระผูดี 
พระดีนี้หายาก ส่ิงใดทีด่ีๆ หายากไมไดยากเหมือนหาพระนะ หาพระดีนี้หายากมาก 
เราเปนพระดวยกันเราจึงไดรูวาหาพระดียากหรือไมยากออกจากเราเองเปนผูคุยเขี่ยขุด
คนหาพระ พระไมดีมองดูแสลงตาปบไมเลนดวยเลย แนะเปนอยางน้ันนะนี่ มองดู
ประชาชนเด็กเล็กเด็กนอยพวกสัตวดไูปธรรมดาๆ แตมองดพูระนี้มันมองลึกมองดพูระ 
เพราะคําวาพระแปลวาความประเสริฐผูประเสริฐ พระๆ นี่มองดูแสลงหูแสลงตาไมเลน
ดวย ตองใหตรงแนวกับคําวาเปนพระ 

หลักธรรมหลักวินัยคือองคศาสดาใหติดแนบอยูกบัตัวตลอด ไมใหคลาดเคลื่อน
จากหลักธรรมหลักวินัย นั้นเรียกวาเปนผูตามเสด็จพระพุทธเจาทุกๆ อาการ เรา
ตองการพระประเภทนั้น น่ีก็เล้ียงดตูั้งแตนูนมาได ๒๐ กวาป ถึงเวลาทานก็ไปสงๆ 
ไมใหอดอยาก เราพูดจริงๆ นิสัยเราไมใชเหยาะๆ แหยะๆ ทําอะไรเอาจริงมาก หมด
เปนหมดยังเปนยัง ไมมอีะไรที่มาคิดวากลัวหมดกลัวยังไมมีในหัวใจเรา เพราะอํานาจ
แหงความเมตตา เจตนาเปนอรรถเปนธรรมจริงๆ เราพูดจริงๆ ตัง้แตนั้นมาพระก็ ๒๐ 
กวาองคเปนอยางนอย ทกุวันนี้ก็มากอยู เรากส็งให 

สงใหแตละครั้งใหถามพระมีจํานวนเทาไร แลวถามยอนหนายอนหลัง กอนมี
เทาไรแลวระยะไหนๆ มีประมาณเทาไร พระทานก็บอกระยะพอๆ กัน คอืจุด ๓๐ เปน
จุดตายตัว ๒๐ กวา ๓๐ กวาอยูในยานนี้ นี่เราก็เล้ียงดูตลอด อาหารการกินเรียกวาเอา
ไปเต็มเหนี่ยว ๔ คันรถ รถ ๖ ลอคันหนึ่ง ๔ ลอ ๔ คัน บองขึ้นนะ เต็มรถทุกคัน เต็มๆ 
เทลงนี้กองเทาภูเขาของงายเมื่อไร บางคนเขาไมเคยเห็นเขาก็ตื่นเตนกัน พอเขาวา
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อาจารยมหาบัว โอย มันก็ใชแหละถาลงวาอาจารยมหาบัวเขาหยุดเลยนะ เขารูนิสัยเรา
จริงจังมาก ทําอะไรไมทาํเหยาะๆ แหยะๆ วาอะไรขาดสะบั้นไปเลย ถาลงลงอยางน้ัน 
ถาไมลงไมลง เปนอยางน้ันละ 

นิสัยนี้มีผาดโผนอยูดวย เปนนิสัยที่รุนแรงผาดโผน แมแตอยูกับพอแมครจูารย
ทานยังมีร้ังเอาไวๆ คือจอมปราชญเตือนจอมโง เราเปนจอมโงทานเปนจอมปราชญ
คอยฟงเสียงทาน ถาที่ไหนมันจะผาดโผนไปทานก็ร้ังเอาไวๆ เราก็รอตามนั้น คือมัน
เปนไปตามนิสัยใจเจาของมันรุนแรง ถาวาอะไรทุมเลยๆ ทีนี้จอมปราชญกับจอมโง 
จอมโงทุมไปเลยคุณคาไมสมเหตุสมผล จอมปราชญเตือนปบมีคุณคาสมกันคอยฟง
ทาน ทานคอยรั้งเสมอละกับเราพอแมครูจารยมั่น คือถาลงมันเปนอยางน้ัน ถาไมลง
หากไมลง 

พอพดูถงึพอแมครูจารยมั่นนี้แลวเราก็เปนที่พอใจ ทานรูสึกวาเมตตามากจริงๆ 
กับเรา คือเราอยูนั้นเราเปนจอมโงทานเปนจอมปราชญ เราตองใชหัวคิดปญญาเต็ม
กําลัง อยูทีน่ั่นดูหมูดูเพื่อนคอยดูแลเพื่อนฝูงทานก็เบาใจๆ ทุกส่ิงทกุอยาง ถาอะไรไม
ลงกันปรึกษาหารือยังไมลงทานจะถามวาทานมหาวาไง พอมีพระตอบวาทานมหาทาน
วาอยางน้ันๆ ทานหยุดเลยนะ ทานไมเคยคานเรา ถาไมลงกันตรงไหนแลวทานจะถาม
วา แลวทานมหาวาไง ทานวาอยางน้ันๆ ทานหยุดเลย คือใหเปนไปตามนั้นเลย ก็เราก็
ใชปญญาของเราเต็มกําลัง ไมใชอยูแบบขอนซุงอยูกับพอแมครูจารยมั่น ทานเปนจอม
ปราชญเราเปนจอมโงตองฟตตัวใหเต็มกําลัง 

การฟตสติปญญาก็คือไปฟตอยูกับพอแมครูจารยมั่นนี่ละ ทานเปนจอมปราชญ
ทุกอยาง ขางนอกขางในทานรอบคอบหมด คิดดซูิเราไมหมผาหม หนาวขนาดไหนเรา
ก็ไมเอา ไมใหตลอดมาการฝกทรมานตน เราจะใหจีวร ผาสังฆาฏิพับซอนกันหมเทานั้น 
นอนไมหลับก็ไมตองนอน ที่จะใหเอาผาหมมาเพิ่มไมใหมี ดดัเรา ทานก็เอาผาหมทาน
ไปบังสุกุลใหเรา เห็นไหมละ แหลมคมไหมจอมปราชญ พระทั้งวัดรูหรือไมรูก็ไมทราบ
เร่ืองของเรา 

คือการปฏิบัติเฉพาะตัวของเราเราไมเกี่ยวกับพระ เราทําเต็มเหนี่ยวของเรา แต
อันใดเกี่ยวกบัพระก็แนะนําส่ังสอนเปนธรรมดา อันใดที่เปนเรื่องของเราโดยเฉพาะจะ
ไมใหใครทราบเราทําอยูคนเดียวๆ บิณฑบาตกลับมาไดเทานั้นเอาเทานั้นไมเอา เขาจะ
มาสงมาเสียอะไรก็ตามไมเอา นี่เราปฏิบัติอยูเฉพาะตัวของเรา ใครทราบหรือไมทราบก็
ไมรู แตพอแมครูจารยมั่นทราบ พอมาปบนี้เรามีอะไรจัดใสบาตรๆ แลวซุกเขาไปฝา 
ฝาบาตรปดผาอาบน้ําปดปบออกมาจัดอาหารอะไรใหทานอยูอยางน้ีเปนประจํา คือเรา
ไมเอาอะไรของใคร เปนเรื่องของสวนตัวเราแลวเราจะทําอยางน้ัน ใครจะทราบไมทราบ
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ก็ตาม แตพอแมครูจารยทราบจนได นานๆ ทานวา ขอใสบาตรหนอยศรัทธามาสายๆ 
ทานเห็นแลววาเราไมเอาอะไร ทานก็ใสบาตรเรา 

ถาทานไดใสแลวเราตองยอมรับตองฉันให เพราะจอมปราชญฉลาดแหลมคม
กับจอมโง มันอาจเลยเถิดเลยแดน ขีดแดนไปก็ได ยอมรับถาเปนพอแมครูจารยใส
บาตร ฉันให แตคนอื่นไมไดนะ พระเณรกลัวมากอยูนะกลัวเรา อยูกับพอแมครูจารย
มั่นก็เรานี่เปนรอง ดีไมดกีลัวเรามากกวาทาน ก็ทานอยูกุฏิทานไมคอยมาสอดแทรก แต
เราน้ีสอดแทรกเรื่อย เปนอยางน้ัน แตพระทานไมไดกลัวดวยความรังเกียจนะ กลัวดวย
ความเคารพ เพราะเราจริงเราจังทุกอยาง ทานถึงไดไวใจ ทกุอยางทานไวใจ ถาอะไรไม
ลงกันแลวทานจะถาม ทานมหาวาไง พอวาทานวาอยางงั้นๆ ทานหยุดทันทีเลย ทานไม
คานทานไมแกไข เอาตามนั้นเลย อยางน้ันละ 

เราก็ใชสติปญญาเต็มกําลังของเราเรื่อยมาอยางน้ัน รูสึกทานเมตตามากอยู
สําหรับพอแมครูจารยมั่น เมตตาจริงๆ เมตตาเรา เพราะทานดูซอกแซกซิกแซก็เห็น
เร่ืองของเราทุกอยาง เราทําไมใหใครรู เร่ืองของเราเองเราไมใหใครรู เราทําเฉพาะๆ 
เชนบิณฑบาตไดมาเทาไรเทานั้นเปนประจํา ทานก็ไปใสบาตรเราจนได แลวผาหมเราไม
เคยหม ไมหมเลย ดัด มีจีวรกับสังฆาฏิพับแลวก็นอน หลับก็หลับไมหลับก็ไมหลับ ให
เทานั้นไมเคยเอาผาหมไมเคยใช ทานก็เอาผาหมของทานหมอยูนี้นะ คือถาเอาผาใหม
กลัวเราไมรับ เพราะผาหมมันไมอดนี่ในวัด แตเราก็ไมเอา ทานตองเอาผาของทานที่
หมไปบังสุกลุใหเรา เราก็รับหมใหเวลาเราอยูที่นั่น พอออกไปแลวไปเลย 

นี่ละการดัดตัวเองตองดดัอยางน้ันฝกอยางน้ัน อันใดที่เกีย่วของกับหมูเพื่อนก็
แนะนําตักเตือนสั่งสอน อะไรที่เปนเรื่องของเจาของโดยเฉพาะทําโดยเฉพาะไมเกี่ยวกับ
ใครเลย ใครไมมายุง ยุงไมไดเรา เราฟตตัวของเรามาอยางน้ันตลอด อยูกับครูบา
อาจารยก็เปนอยางน้ัน ยิ่งออกไปคนเดียวดวยแลวยิ่งเอาใหญเลย เขามาหาทานนี้หนัง
หอกระดูกๆ มา ไมไดมีอวนทวนอะไรละ ก็ดัด การกินนี่มันแยงอรรถแยงธรรมในหัวใจ
ไมใหอรรถธรรมเต็มหัวใจ อรรถธรรมแหงผากๆ แตทองพงุกางเลย มันแยงเอาตอน
เชาตอนบิณฑบาต ฉันบาตรนี่มันจะเอาใหเต็มทองของมัน ธรรมเปนยังไงมันไมสนใจ
ใชไหม ธรรมแหงผากในหัวใจ 

เราตองดัดมนัตลอดตอนเชานี้ไมใหมันกินอิ่มละ ทั้งกินทัง้อดเปนอยางนั้นฝก
จิต เราจึงทองเสียนะ เราทองเสียเพราะอดอาหาร ไมคอยกิน คือการอดอาหารนี้ภาวนา
ดี ถาฉันมากเขาไปภาวนาอืดอาดสติตั้งผิดๆ พลาดๆ ถาอดอาหารผอนอาหารหรืออด
อาหารหรือผอนด ีสติตดิแนบเลย สติสําคัญ อาหารเปนเคร่ืองทับสติไดนะ ถาอาหารมี
มากเต็มทองแลวสติลมเหลว ถาอาหารมีนอยสติดีขึ้นๆ ก็เรามุงอรรถมุงธรรมเราไมได
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มุงพงุนี่นะ นั่นมันก็ตองฟดกันตรงนีล้ะ จนกระทั่งทองเสีย ๘๐ กวาปนี่มันจะไปจริงๆ 
ทอง คอืมันเปนมาเรื่อย 

ตั้งแตพรรษา ๑๖ การอดอาหารเราก็ไมเคยอด ตั้งแตตนไปถึงพรรษา ๑๖ นี้ฟด
กันใหญ พอพรรษา ๑๖ ก็ฟดกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวทีนี้ก็จะฉันตามสบาย ฉันตาม
สบายทองมันเสียแลวนี่ มันก็เสียไปเรื่อยๆ ๖-๗ วันถายทีหนึ่ง ถาถายแลวเอาจนหมด
เลยไมมีเหลือ เปนอยางนั้นละ ตอมานี่มันถายเหลือ แตกอนไมสนใจมันจะอดจะอิ่ม
อะไรชางมันขอใหจิตนี้ดีๆ  ตลอด เราทองเสียเอามากจนกระทั่งไดทําเมรุเผาศพเรา แต
ก็ฟนได 

ยานี้ยาหมอเติ้งนะมาใหเราฉัน เราก็บอกวาฉันยานี้เปนครั้งสุดทายนะ ถายานี้ไม
ถูกอยาเอามาไมเอา พอดีฉันปบถูกเลย เพราะฉะนั้นจึงไดชวยชาติบานเมืองตอมา ฉัน
ยาหมอเติ้งเราไมลืมนะ คือมันถายวันหนึ่งไมกําหนด ถายเรื่อยๆ เวลามันเอาหนักเขาๆ 
ถายวันหนึ่งกี่หนไมรู นี่พอยาหมอเติ้งมาใสเขาไปนี้ก็หยุดเลย จากน้ันทองนี้เลยหาย
เงียบเลย จนมีอายุมาอยูขนาดนี้ 

การฝกทรมานตนเอง สําหรับเราแลวมันนิสัยผาดโผนอยางวา มันเอาจริงเอาจัง
ทุกอยาง ไมเหลาะๆ แหละๆ นะ ทีนี้เวลาฝกเจาของก็แบบเดียวกัน หนักมาก มนัมา
ไดผลในการอดอาหาร การภาวนานี่ดีๆ การอดอาหารก็ตองอดไปตามๆ กัน สุดทาย
ทองก็เสีย เอาละวันนี้ไมพูดอะไรละพอ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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