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ปฏิบัติหนักเทาไรมรรคผลนิพพานยิ่งเดน
เมื่อวานนี้เดินทางไกล จากนี้ไปถึงทานอุทัย ๕ ชั่วโมง ๕ นาที ทั้งไปทั้งกลับก็ตั้ง
๑๐ ชั่วโมง เดินทางไกลอยูเมื่อวานนี้ แตสําคัญที่ทางดีตลอด ไมมีปญหาอะไรทาง ทาง
ดีตลอด ที่ทา นอุทัยอยูก็เหมาะสมอยู ทานสงเสริมตรงนั้นใหดี กําลังปลูกตนไม คือเนื้อ
ที่เขาถวาย ๗๐ ไร เขาถากถางหมดแลว เตียนโลงเลย อยูๆ เขาก็มาถวายเรา ๗๐ ไร
ถวายทานอุทัยเพิ่มอีก ๓๐ ไร มันก็เปนรอยไรตรงนั้น ทานอุทัยอยูที่นั่นดี ทานดี เรียบ
ราบ สงบรมเย็นตลอด ตั้งแตอยูภูววั ทานอยูภูวัว ๒-๓ องค กับญาติโยมก็สองสาม
ครอบครัว ทานอยูที่นั่นนาน พอเราไปดูสถานที่เหมาะสมแลวก็รับเลี้ยงเลย พระจึง
เพิ่มขึ้นๆ ตัง้ ๒๐-๓๐ คือเราเอาอาหารไปสงทุกๆ ปลายเดือนตลอดมา
เดี๋ยวนี้ทางนูนยังมากอยูต ามเดิม ทางทานอุทัยดูวามีพระ ๑๔ องค เมื่อวานเอา
ของพวกอาหารอะไรไปเสริมบางไมมากนัก แตอยางไรก็ไมอดแหละ แนใจวาไมอด
สถานที่นั่นมันเปนศูนยกลาง ทางกรุงเทพทางไหน โคราชหรือทางนี้ก็ไปรวมกันที่นั่น
เปนจุดศูนยกลาง ทานกําลังปลูกตนไม เขาตัดเสียเตียนโลงหมด เปนสนามไปเลย ทีนี้
พอเขาถวายเราแลวก็ตองไดปลูกตนไม เวลานี้กําลังปลูกตนไมขึ้นแทนที่ตรงนั้น
ทานอุทัยทานดี ทานปฏิบัติเรียบราบมาตลอด อยูภูวัวมาตั้งสิบๆ ปหรือไรกับ
เณรสองสามองค ทีแรกทานก็วาจะไมอยูละ สงสารเขา ทําเลภาวนาเหมาะ เปนที่หนึ่ง
ละ ทางทําเลภาวนาดี แตดูประชาชนเขามีอยูสองสามครอบครัว เราก็ไปแยงอาหารกิน
เขาอีก เขาก็ยิ่งทุกขยงิ่ จน ทานวาอยางนั้น ทีนี้ทานก็จะลาเขาไป คือไปอยูไมนานก็จะไป
เพราะมันมีสองสามหลังคาเรือนเทานั้น เขาไมยอมใหไป ถาพวกผมไมตายทานไมตาย
เขาวาอยางนั้น ถึงจะจนก็ตามหัวใจไมไดจน เขาวาอยางนี้นะ หามาจนไดนั่นแหละ เลี้ยง
พระสองสามองคไมไดมอี ยางเหรอ เขาคุยโมใหญ ไมใหไป เอาเขมแข็งมากนะ ศรัทธา
เขาไมยอมใหไปเลย ตกลงทานก็อยูท ี่นั่นเรื่อยมา นานนะทานอุทัยอยูนั่น สงัดดี เราไป
เที่ยวหมด
เหตุที่เราจะไดอาหารไปสงนะ แตกอ นยังหนุมนอยลงรถไปที่ไหนไปไดหมดเลย
ทุกซอกทุกมุม ลงรถปบเราก็ลงไปเลย โอย ทําเลเหมาะสมมาก จะอยูท ี่ไหนก็อยูได
ภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนสะดวกสบาย มาก็บอกทานอุทัยเลยละ บอกวาเราจะสง
อาหาร พระที่ตั้งใจปฏิบตั ิดีปฏิบัติชอบ เอาๆ ใหมา บอกตรงๆ เลย เราจะรับเลี้ยง
ทั้งหมด มามากเรารับเลี้ยงมาก เราบอก เวนแตพระที่โกโรโกโส ไมใหอยู ไลลงภูเขาให
หมด มันเสียศักดิ์ศรีของภูเขา พระดีใหมา ทานก็รับ ตั้งแตนั้นมาทานก็รับถึง ๒๐-๓๐
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ระยะนั้นแหละ ถึง ๓๐ องค บางทีถงึ ๔๐ ก็มี ถึงเทาไรก็ตามเถอะ ก็เรารับเลี้ยงแลวนี่
เราเผื่อไวหมดเลย ไปแตละครั้งๆ นี้รถตั้ง ๔ คัน บองขึ้นดวยนะ ไมใชธรรมดา ๖ ลอก็
มี ๔ ลอก็มี แตคันไหนก็บองขึ้นเต็มๆๆ เทลงนี้เหมือนภูเขาทั้งลูก ของงายเมื่อไร
เดี๋ยวนี้ก็ยังมีพระมากอยู เพราะอาหารเราเลี้ยงตามเดิมวัดภูวัว พอประมาณ
๒๖-๒๗ ไปสงทุกปลายเดือน พวกเด็กสั่งเขาตายตัวแลว ถึงเวลาเขาไปเอง เตรียมทุก
สิ่งทุกอยาง อาหารสั้นอาหารยาว เตรียมพรอมหมด มีขา วสารเปนพื้นฐาน ขาวสาร
น้ําตาล และพวกอาหารสั้นอาหารยาว เครื่องกระปงกระปอง จัดใหพอ
คือตามธรรมดาพระกรรมฐานภาวนาดวยอาหารเหลือเฟอไมเปนทานะ ตองอยู
อดอยากขาดแคลน ขาดแคลนมากเทาไรการภาวนายิ่งดีๆ ทีนี้ก็มาโดนเราเขานี่แหละ
เราก็ไปโดนมาแลวอยางนั้น ทีนี้เลยสงสารพระจึงตองเอาอาหารไปสงพระ เพราะเรามัน
ไปโดนมาแลว ก็เราหาเองนี่ ไมใชไปถูกทรมานนะ เราหาเอง บานสองสามหลังคาเรือน
ไปอยู ไปอยูอ ยางนั้นละ ภาวนาดีๆ สวนมากมีแตขาวเปลาๆ แหละ กินขาวเปลาๆ พอ
ฉันเสร็จแลวมันเศษเหลือบิณฑบาต สองสามหลังคาเรือนในภูเขานะ บิณฑบาตไดมา
เพียงเทานี้กินนิดหนอยพอ จากนั้นก็เอาไปไวตามขอนไมใหพวกกระจอนกระแต มีอยู
ทั่วๆ ไปนะกระจอนกระแต เอาไปวางไวตรงนั้นๆๆ พวกกระจอนกระแตเขาไดกิน
อันนี้ละอันหนึ่งที่สงอาหารใหพระ เชนอยางทางภูวัวไมใหอดอยากขาดแคลน
เราก็ไปหาในที่อดอยาก แตมันขาดแคลนเราก็รู ก็เลยเอานั้นละมาหนุนพระเขาไป อยา
ใหขาดแคลนขนาดนั้นเลย ขนาดเรามันพิลึก นิสัยเรามันเปนอยางนั้น อะไรมันผาดโผน
มากทุกอยาง เด็ดเด็ดจริงๆ ไมใชธรรมดา ผาดโผน กระทั่งพอแมครูจารยมั่นเรานี้ไดรั้ง
เอาไวๆ เรื่องความเพียร คือทานฟงผลของการปฏิบัติจากเรา เวลานั่งฟาดตลอดรุงๆ
เอาจนกนแตกฟงซินะ เราไมไดบอกทานนะวากนแตก แตทานก็รูเอง รูผลของงานทีเ่ รา
มาเลาถวายทาน นั่งตลอดรุงๆ เวนคืนสองคืนบางสามคืนบางนั่งตลอดรุงๆ จิตมัน
อัศจรรยเวลาจนตรอกจนมุม
เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดไดวาคนเราไมไดโงตลอดไปหนา เวลาจนตรอกจนมุมมัน
หาทางออกจนไดนั่นแหละดวยสติปญญา นี่หาทางออกในเวลาภาวนาจนตรอกจนมุม
กับกิเลสฟดกัน ออกได จิตพุงเลย เวลาไปเลาใหทานฟงเราเลาตั้งแตผลของงาน การ
นั่งเปนอยางไรๆ ทุกขยากลําบากอยางไรเราไมพูด แตทานก็รเู อง ทานก็รั้งเอาไว เพราะ
ทานผานมาหมดแลว เรายังไมรูประสีประสาอะไร ทานผานมาหมดแลว ทานมักจะรั้ง
สําหรับเรามันเปนนิสัยผาดโผนนะ ตองไดรั้งเอาไว คือนิสัยนี้ถาไมลงมันไมลงนะ อันนี้
ละสําคัญมาก ถาไมลงมันอะไร คาราคาซัง ถาเปนเครื่องบินก็วกไปเวียนมาหาที่จอดที่
ลงไมไดนั่นละ ทีนี้จิตมันก็ไมมกี ําลัง ถาไดเปนที่แนใจแลวปกหัวลงไปเลยถาลงก็ดี ไม
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เปนอันตรายเครื่องบิน ปกหัวลงไปเลย...สนาม อันนี้ลงใจแลวก็ปกปุบเลยซัดกับกิเลส
เต็มเม็ดเต็มหนวย
เราเคยไดพูดแลวพรรษาที่ ๑๑ ที่หนักมากที่สุด พรรษาที่ ๑๑ อยูบานนามน
รูสึกวาเดนกวาเพื่อนมาก ทั้งๆ ที่ความเพียรเราก็เต็มเม็ดเต็มหนวย เขมขนตลอดมา
แตในพรรษานั้นรูสึกวาจะเดนกวาเพื่อน พรรษา ๑๑ อยูบานนามน อันนั้นเอาหนัก นั่ง
ตลอดรุงก็ตลอด กลางวันไมยอมนอนเลย เวนแตกลางคืนนั่งตลอดรุงมาแลว กลางวัน
ก็พักใหบาง ถาธรรมดาไมตลอดรุง กลางวันไมพักให เวลามันงวงเหงาลงไปเดินจงกรม
ในปา ดัดอยางนั้นละ ในพรรษานั้น พรรษาที่วา พรรษา ๑๑ หนักมากที่สุด รางกายก็
หนัก จิตใจก็หนัก ถูกบังคับดวยกันทั้งสอง
เราจึงไดพูดวาพรรษา ๑๑ เปนพรรษาที่เราทรมานมากที่สุด คือทัง้ ทางใจและ
ทางรางกายไปดวยกัน จากนั้นแลวไปหนักทางหนึ่ง ไปเบาทางหนึ่ง เปนระยะๆ นะ บาง
ทีหนักทางจิต รางกายไมคอยเทาไร ไมไดหนักเทากัน เรื่องหนักมันหนักดวยกันนั่น
แหละ แตทางจิตหนักมากกวาทางกาย มันตางกัน บางทีเปนบางระยะนี้ใจหนักมากกวา
ฝกทรมานเอาอยางหนัก รางกายไมถึงนั้น บางทีทางรางกายก็หนัก มันเอาแนไมได
พรรษาที่ ๑๑ บานนามนเปนพรรษาที่หนักมากที่สุดในบรรดาความเพียรที่เราปฏิบัติมา
นั่งตลอดรุงก็ตลอด กลางวันไมนอนเลย
มาเลาภาวนาใหทานฟง ทานไมฟงแตผลของการภาวนา ทานยังฟงทางเหตุ เรา
บอกวานั่งตลอดรุง ทานจับเหตุไวแลว ทานก็รั้งเอาไว ทานไมไดพดู มากนะ ใครจะไป
ฉลาดยิ่งกวาจอมปราชญ จอมปราชญสอนจอมโง เรานี้จอมโง ทานจอมปราชญ เวลา
ทานสอน เราเลาเหตุผลกลใหฟงจากการภาวนา ทานฟงทั้งฝายลบฝายบวกไปดวยกัน
หมด เราฟงก็ฟงแตฝายบวก เวลาไดผลก็เลาเรื่องผลถวายทาน ฝายลบไมเลา ทานจับ
เอาหมด ทานรั้งเอาไว
มาตัวมันคึกคะนองมาก สารถีฝกมาเขาจะทรมานกันอยางหนัก ทานวา เราเลา
อะไรจบลงไปเรียบรอยแลวนี่ทานจะรั้งเราใหพอดี ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกิน
น้ําไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนัก สารถีฝกมา เอาจนกวามามันคอยลดพยศลงๆ
การฝกทรมานเขาก็ฝกทรมานลดลงไปตามสวน จนกระทัง่ มาใชการใชงานไดแลวการ
ฝกประเภทนั้นก็ระงับกันไปเอง เทานั้นเราก็เขาใจ ทานยกมามาเทียบ เวลาเราไปเลา
ภาวนาใหฟง โห เรื่องความเพียรเราไมลืมนะ แตมันก็มาสมเหตุสมผลกัน อันนี้ละที่หา
ที่ตองติไมได เหตุที่เอาจนจะเปนจะตายเวลาผลไดมาก็เปนทีพ่ อใจ ไมมที ี่ตองติกันเลย
เหตุนี้ฟาดเสียบางทีจะสลบไสล ความเพียรมันหนักมาก เวลาผลขึ้นมาก็อศั จรรยเต็มที่
นี่มันรับกันๆ อยูตลอด

๔
แตกอนมันแข็งแรงรางกาย ไมคอยสนใจกับมันละเรื่องรางกาย เพราะมันดีด
ตลอด รางกายมีกําลัง แตกิเลสก็มีกําลังไปตามๆ กัน มุงฟดกิเลสฆากิเลสก็ตอง
เกี่ยวกับรางกายกระทบกระเทือนถึงกัน รางกายตองถูกทรมานดวย เอากันอยางหนักๆ
จําไดวาพรรษา ๑๑ เปนพรรษาที่ทรมานหนักมาก ทั้งรางกายและจิตใจ ตอจากนั้นไป
แลวสวนมากหนักทางจิตใจ รางกายหนักเหมือนกัน แตไมเทาฝกทรมานทางใจ ทางใจ
หนักมากกวาเรื่อยๆ จนกระทั่งจวนเขาไปเทาไรจิตนี้จะตองเปนธรรมจักร คือความ
เพียรเปนไปเองๆ ไมไดหลับไดนอน กลางคืนนอนไมหลับ ระหวางกิเลสกับธรรมฟด
กัน กลางคืนนอนไมหลับ นอนมันก็หมุนกันเหมือนนักมวยตอยกันตลอด
เวลามันถึงกาลจริงๆ เหมือนวาจะไมใหน้ํานะนักมวยก็ดี อันนี้ก็เหมือนกันควร
จะนอนนี้เรียกวาใหน้ํา ไมยอมนอน ฟาดกันตลอด สวางเฉยๆ ไมหลับเลย คือมันไม
ยอมนอน กลางวันมันยังจะเอาอีก อาว ก็นี่มนั จะตายแลวนะ หัก หักดวยพุทโธ นี่
วิธีการหัก คือเราจะหามจิตที่มันกําลังพิจารณาทางดานปญญาเปนธรรมจักร หมุนเปน
ธรรมจักรอยางรุนแรงเราจะหามเฉยๆ ไมไดนะ นี้ผานมาแลวกลาพูดไดอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย หามไมไดไมอยู มันจะพุง ๆ ของมัน ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน ตางฝาย
ตางมีกําลัง ยิ่งสติปญญามีกําลังมากเทาไรมันยิ่งฟดกิเลสอยางหนักๆ ทีนี้มันจะนอนได
อยางไร ตลอดรุงนอนไมหลับเลย แลวทําอยางไรที่นี่ หาอุบายวิธีแก
สุดทายเราเคยเลาใหฟงแลวมาไดพุทโธ เอาพุทโธมาแก พุทโธเปนที่ยับยั้ง
ทอดสมอ หามเฉยๆ ไมอยู สติปญญามันทํางานของมัน หามไมอยู ตองเอาพุทโธปก
ปุบลงไปเลย เอา ใหจิตอยูกับพุทโธ ไมตอ งไปยุง กับอะไร พิจารณาอะไร ใหพุทโธๆ ถี่
ยิบกับพุทโธ จิตมันก็เขามาจุดเดียวคือพุทโธ พุทโธจุดเดียวหมุนแลวคอยสงบแนว
เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะ เวลาจิตสงบลงเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม เบาหมด
ในรางกาย ตลอดจิตใจก็มีกําลัง กระปรี้กระเปรา พอถอนออกจากนั้นฟดกันนี่ โอโห
เหมือนมีดไดลับหินแลว พักผอนนอนหลับก็พักใหพอสมควรแลวออก ไมทอนนั้นเอง
ฟนนี้ขาดสะบั้น มีดเลมนี้เอง คนคนเกานี้เอง แตเวลาไปฟนคราวหลังนี้มันไมเหมือน
แตกอน ฟนขาดสะบั้นๆ คือกําลังก็ไดลับ มีดก็ไดลับ สติปญญาก็แหลมคม
เวลาฝกทรมานกันมันหนักอยูนะ ทุกวันนี้ไมมีอะไรละ มีแตประคองรางกายอยู
เทานั้นเองทุกวันนี้ จะวาความพากความเพียรก็ไมมีแหละ บอกตรงๆ เลย เพียรอะไร
เทานั้นพอ คือมันไมมกี ็บอกไมมี เวลามันเพียรของมันจนไมไดหลับไดนอนก็มีอยางนั้น
ละ แตเวลามันยุติของมันไปแลวมันก็ไมมีจริงๆ ความเพียร เพียรหาอะไร แนะเทานั้น
มันก็พอแลว ถาวากิเลสมันก็ขาดสะบั้นไปหมดแลว เพียรหาอะไร สมบูรณแบบแลวหา
อะไรอีก มันก็รูเองความเพียร เรามันเปนนิสัยผาดโผนตลอดมา นิสัยอันนี้ก็ดีอยางหนึง่
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เวลามันลงใจแลวมันเอาจริงเอาจัง ถาไมลงใจแลวก็เหมือนเครื่องบินรอน จะลงสนาม
ตรงไหนๆ ไมแน รอนอยูไมแนใจ พอเขาเปดสนามใหแลวทีนี้ก็พุงเลย ถาแนใจแลว
เปนอยางนั้น ถาแนใจแลวพุงเลย ถาไมแนใจมันก็เหมือนเครื่องบินรอนอยูบนอากาศ
นั่นแหละ ลงสนามไมได
ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยางนี้ละ วาโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต
อยูกับพุทธศาสนาทั้งหมด ไมบกพรองอะไรเลยถาผูปฏิบัติไมบกพรอง นี่คือตลาดแหง
มรรคผลนิพพาน พุทธศาสนา ปฏิบัติเนนหนักเขาเทาไรมรรคผลนิพพานยิ่งจะเดน
ขึ้นๆๆ ไมไดอยูกับกาลสถานที่เวล่ําเวลา เปนอกาลิโก อยูก บั การกระทํา พูดอยางนี้ใคร
จะเชื่อเมื่อไร อยางเราพูดอยางนี้เราก็พดู ของเรา เรากลาของเราเอง เปนของเรา รูของ
เราเอง เราหาของเราเอง เราไดมาเอง ประจักษสมบัติของเจาของเปนอยางไรในหัวใจ
เรารูเองหมด
เพราะฉะนั้นเราจึงกลาพูด ใครจะวาบาวาบออะไรก็ชางเขา เขาไมเคยสนใจกับ
อรรถกับธรรม ตื่นตามาเชาหาอยูหากิน เลื่อนลอยตลอด จิตใจหาหลักเกณฑไมได
ยั้วเยี้ยๆ มานี่ เราดูหมด มาเถอนั้นเถอนี้ ดูนั้นดูนี้ ตื่นบากันมา มาในวัดนี้เหมือนกัน
บางทีรถบัสตั้งสามคันสี่คันมา หลั่งไหลกําลังจะเขามา หามกึ๊กเลย ประตู ใครหามได
เราหามได นั่น อะไรเหนือธรรม มาอะไร ถาม จะมาชมวัดชมวา วัดมีเต็มไปหมดทัว่
แผนดินไทย ไป ไปชมไหนก็ไป ที่นพี่ ระทานมีขอ วัตรปฏิบัติ มีการรักษา ไมใชเปนเวลา
เพนพาน ใหออก นั่นเห็นไหม แตกฮือเลย ไมไดมีคําวาสูงวาต่ํานะ ธรรมเหนือหมด ที่
จะวาจะเกรงคนนั้นกลัวคนนี้พูดตรงๆ ไมมี อันนี้ไมมี มีแตธรรม ทางของธรรมโลง
ตลอด คือความถูกตองดีงามสอนในทางที่ถูก เชนหามเขาไมใหมานี้ก็ถกู เรารักษาอยูนี้
เขาไมรักษา จะมาทําลายกันทําไม นั่น ความหมายวาอยางนั้น ใหออก เวลาอื่นมีอยู
เปนอยางนั้นละ
นี่เอาเสีย ๙ ปเต็ม แนะก็ไมลืมนะ เราไมลืม ความเพียรของเราที่ฆากิเลสตั้งแต
พรรษา ๗ เราก็เคยเลาใหฟงแลว นั่นแหละหยุดเรียนพรรษา ๗ เขาหาพอแมครูจารย
มั่นเลย ทานก็ยกธงแดงใหเลยเชียว เอาๆ ใหคอขาดไปเลย มันมีอยูสองคอ คอกิเลส
กับคอเรานั่นแหละ เอา คอกิเลสไมขาด คอเราขาด อยาถอยมัน ซัดเลย เปนอยางนั้น
แหละ เอาจริงเอาจังนะ เปนเวลา ๙ ปผานไดหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีกิเลสตัวใดแมเม็ด
หินเม็ดทรายจะมาผานหัวใจ โลงวางเปลา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ พระพุทธเจาทาน
สอนพระโมฆราช
สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ
เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา
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เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ
มจฺจุราชา น ปสฺสติ.
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ฟงซิมีสติทุกเมือ่ สทา สโต สโตคือสติ
มีสติทุกเมือ่ พิจารณาโลกนี้ใหเปนของสูญเปลา เพราะทานเขาในขั้นนี้แลว ทานตอง
สอนขั้นนี้ใหเลย พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นวาเขาวา
เราซึ่งเปนกางขวางคอออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะตาม
ไมทันมองไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของวางเปลาอยูอยางนี้ พระโมฆราชก็บรรลุธรรม
ขึ้นมาปงเลย เอา พิจารณาอยางที่ทานวาก็ปงพระโมฆราชเหมือนกันหมด บรรดาพระ
อรหันตเปนพระโมฆราชทั้งนั้นแหละ ไมใชพระโมฆราชองคเดียวนะ ทานยกนั้นเปนคติ
ตัวอยาง เมื่อรูธรรมก็รูแบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกัน ถาชื่อพระโมฆราชก็โมฆราช
อยางเดียวกันไปหมด ธรรมพระพุทธเจาอยูกลางๆ ใหพากันตั้งใจปฏิบัตกิ ็แลวกัน
เวลานี้การปฏิบัติที่จะวาอรรถวาธรรมไดมรรคไดผลมันจะไมมีแลวนะ
มีแต
หนอนแทะกระดาษ เรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้เปนกิเลสไปหมด ที่จะเปนอรรถเปนธรรมนํามา
แกไขตัวเองคือกิเลสตัวสําคัญอยูในใจนี้ไมยอมทํา เรียนก็เปนโลกเปนกิเลสไปเสีย จํา
มาไดชั้นนั้นชั้นนี้เปนกิเลสไปทั้งนั้น ไมไดเปนธรรมแกกิเลสภายในใจ ถาเปนธรรม
ภายในใจทําไมจะแกไมได พระพุทธเจาแกมาแลว สาวกทั้งหลายแกมาแลว เปน พุทฺธํ
ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของเรามาแลว ทําไมเรานําธรรมประเภทเดียวกันซึ่งปราบ
กิเลสอยูหมัดแลวมาปราบกิเลสของเราทําไมจะปราบไมไดละ ถานํามาปราบ แตนี้มัน
ใหแตกิเลสปราบละซิ จึงไมรูเรื่องอะไร เอาละวันนี้พอแลว
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

