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เมื่อคืนพูดของจริงก็คือของจริงไง ความเปนจริง คนจริง ผูปฏิบัติจริง ของจริงกับ 
ของจริงมันเจอกัน แตนาสงสารนะ นาสงสาร เมื่อคืนมาพูด บอกวาใหเบาๆ กอน 
เพราะวาอะไรรูไหม เพราะคิดดูสิวา คนพื้นที่นี่เห็นพระทําเสียไปหลายชุดแลว แลวเรา 
เขาไปนี่ “อีกแลวหรือ มาอีกแลวหรือ ฟอรมมา แหม!!! ขึงขังมากันอีกแลวหรือ” 

ฉะนั้นพวกเราจึงตองไปนิ่มๆ ไง เราถึงมาเตือนไวกอนวา ใหไปเบาๆ ใหพวกเรา 
สุภาพๆ อยาไปแสดงออก “เอาอีกแลวหรือ จะแสดงออกอีกแลวหรือ” มันนาสงสารนะ 
คนจริง นี่ศาสนามันเปนอยางนั้น เขาพูด เมื่อคืนมาที่นี่พูด พอมานี้เขาบอกวา “อยางนี้ไม 
มีหรอก ที่นั่นเขาไมไดทํากันอยางนี้” 

เขาบอกวา เพราะวาผูปฏิบัติใหมกําลังไฟแรงไง บอกวา อยูกินกันเฉยๆ มาเที่ยว 
แสวงหาบิณฑบาตอาหารแลวก็ฉันไง เรารู ผูที่ปฏิบัติใหมมันกําลังสุดโตงในการปฏิบัติ 
ความผิดเล็กนอยก็ไมยอมใหมีไง 

แตทั้งนี้พวกพื้นที่เขาวา คนที่อยูเขาเปนทุกขอยูวา ที่นี่จะมีพระอยูในวัดหรือเปลา 
ไง เขาวาพระที่วาพอทําได คนที่อยูในระหวางมัชฌิมา ระหวางกลาง หวงแตวาวัดเราจะ 
มีพระหรือเปลา 

ฉะนั้นพระมานี่ถาปฏิบัติสมควรแกพระ เขาก็เอาแลวไง แตถาพระปฏิบัติ 
เครงครัดมานี่ไปเจออยางนั้น เขาก็อึดอัดเห็นไหม เมื่อวานเราพูดกัน ๒ คน เราก็ฟงและก็ 
จับไวๆ เขาบอกวา “อยางนี้ไมมี ที่นั่นเขาไมทํากันอยางนี้” 

ฉะนั้นถาที่พูดนะ ถาลงไปจะกลายเปนพลิกเลย เขาบอกจะพลิกใหดีขึ้นเลย เราจะ 
ไปพลิกขึ้นมา เราไปทําก็เพื่อเปนที่วิเวกไง
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เวลาเราศรัทธากัน อยางเราภูมิใจกันมาก เมืองไทยนี่มีแชมปโลกกี่คนๆ เราภูมิใจ 
กันมาก ไปภูมิใจตอนเปนแชมปโลกไง แตไมภูมิใจตรงคนที่สรางมวยขึ้นมาไง 

นี่ก็เหมือนกัน เราไปภูมิใจตรงวาศาสนาเรามั่นคง ถาศาสนาเรามั่นคง แตไมมี 
บุคลากร อันนี้จะเอาอะไรมามั่นคง เหมือนไดยึดพื้นที่นี้ไวเพื่อจะมาสรางนี่ไง ใหมันเปน 
ที่สราง ไปดู! ไปดูวามันสมควรไหม ใหไปดูอยางนั้น แลวมันก็ลุมๆ ดอนๆ มานะ จนถึง 
พวกเราเขาไป แลวคอยดูกันไป 

มันตองอาศัยสัปปายะไง อาหารสัปปายะหนึ่ง บิณฑบาตใกลที่สุด ๒ กิโล ๔ 
กิโล ๖ กิโลถึง ๘ กิโล พวกนั้นละ มีพระไปอยูหลายชุด พระจากกรุงเทพไป ใครๆ ก็ 
อยากอยู แตอยูไมไหวตรงเรื่องการบิณฑบาต แตถาพระปาเรานี้เปนเรื่องปกติเลย ถือเปน 
เรื่องปกติ สภาพพอเปนไปได 

แลวที่เขาอยูนั้น เขาอยูกันหยอมเดียว ถามันเปนไปได วันหลังมันขยาย เขาพูดไว 
เอง เพราะเขาเปนเจาหนาที่รักษาปาที่นั่นอยูแลว เขาขยายใหไดเต็มที่เลย ถาเปนไปไดนะ 
สําคัญวาหลักพวกเราไปนี่นะ ที่จริงวาพยายามจะเอาโยมเขาไปไง เอาโยมไปก็เหมือนกบั 
วาบัณฑิตคบบัณฑิต อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ เสวนา เห็นไหม บัณฑิตคบบัณฑิต 

พวกเราก็แสวงหาอยู ชีวิตนี้สั้นนัก ชีวิตเรานี้สั้นนัก การเกิดนี้แสนยาก เกิดเปน 
มนุษยมาพบพระพุทธศาสนา หนึ่งศาสนานี่ใครจะหยิบอะไรติดไมติดมือไปไง ใครจะ 
ฉวยอะไรติดไมติดมือไป ชีวิตนี้สั้นนัก ความเปนอยูนี้สั้นนัก ฉะนั้นเราถึงวา คนมันมี 
กําลังใจไง เราถึงวาบัณฑิตคบบัณฑิต หมายถึงวาผูที่ปฏิบัติดี เหมือนพระปฏิบัติเจอผู 
ปฏิบัติออกจากปามา คุยเรื่องปฏิบัติจะชื่นใจมาก 

นี่ก็เหมือนกัน เราหวังดีใชไหม เขาก็หวังดี แตเขายังไมเจอดีใชไหม แลวเขากําลัง 
แบบวากําลังไมแนใจ เราถึงวาตองการเอาโยมเราไป นี่เห็นไหม สังคมฝายปฏิบัติไง 
สังคมลูกศิษยครูบาอาจารยเรา มันยังมีเพื่อนวาอยางนั้นเห็นไหม บัณฑิตคบบัณฑิต แต 
คบแบบบัณฑิตนะ
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ดูอยางพระพุทธเจาสิ ในวันมาฆบูชา สโมสรสันนิบาตของสงฆ บัณฑิตคบ 
บัณฑิตไปแลวนิ่งเฉยเห็นไหม ไปแลวเงียบ นั่งอยู ๑,๒๕๐ องค นั่งเงียบ..นั่นสโมสร 
สันนิบาตของสงฆ สโมสรสันนิบาตของบัณฑิต ความสุข ความสงบ ความเรียบรอยไง 

แตสโมสรสันนิบาตของโลก ตองแอไป ก็แอมา เห็นไหม นี้ถาพวกเราไปมันตอง 
ไวลายไง ไวลายฝายปฏิบัติไง ไปตองเรียบรอย อยาสงเสียงดังเห็นไหม เราผานครูบา 
อาจารยมาแลว เขามองกิริยาพวกเรา เออ นี่ลูกศิษยมีครูมีอาจารย มันผานมา ถ้ําเสือไง 
ลายเสือ ลายของการปฏิบัติมันมองออก พระเรานี้มองกันออกนะ 

พระองคนี้มาเทศนจอยๆ เลย แลวบอกใสรองเทาไมมีหูหนีบ พระเขาก็ไมฟงแลว 
วินัยไง ธรรมและวินัย ธรรมและวินัยถูกตองไหม รูธรรมรูวินัยไหม รูวินัยแลว วินัยนี้มัน 
ถึงเสริมใหมีธรรมไง ศีล สมาธิ ปญญา ถามีสมาธิมันก็นิ่ง ถาไมมีสมาธิมันก็ออกตัว เห็น 
ไหม มันก็ฟุงซาน ความฟุงซาน ความคึกคะนองของใจเราแสดงออกไปโดยไมรูตัว 
หรอก 

ดูอยางเชน เราวาเปนเรื่องของกรรม ใครก็แลวแตรูๆ กันอยูนะ แตก็เปนทุกคน 
เรื่องของกิเลสนี้สูไมได เราเปนสามีภรรยา ลูกคนแรกเกิดมาเรารักขนาดไหน จะหลงเลย 
ละ แลวลูกคนที่ ๒ เกิดมาละ คนที่ ๓ เกิดมาละ ความรักนี้รักลูกทุกคน แตรักไมเทากัน 
คนแรกนี้ขี้ตื่น จะตื่นคนแรกมากเห็นไหม 

กรรมของเด็กมาเกิดไง กรรมอันนั้น พี่นองหลายคนก็แลวแต แตลูกคนโตมันมี 
บุญมากกวาเพื่อน เพราะพอแมรักมันกอนใชไหม เพราะพอแมเหอมัน พอคนที่ ๒ ก็รัก 
อยู แตไมเหอเทาคนแรก นี่ความเหอของพอแม เราก็รูอยู แตทําไมไดหรอก เพราะอะไร 
เพราะวาความเคยใจ ใจมันเคย ใจมันรูๆ อยูวามันเปนอยางนี้ๆ วิชาการบอกอยางนี้ 

แตเวลาจิตมันดูดดื่มเห็นไหม ความไมรูเทากับปจจุบันนั้น แตถาเอาคนที่ ๒ คนที่ 
๓ มา นี่พูดถึงกรรม มันกรรมของเด็กดวย กรรมของผูที่ที่มาเสวยภพนั้น ทําไมคนที่ ๒ 
ไมมาเกิดเปนคนแรก ทําไมคนที่ ๓ ไมมาเกิดเปนคนแรก ทําไมคนแรกตองมาเกิดกอน 
ทําไมคนที่ ๒ ถึงตามมาทีหลังเห็นไหม พูดถึงวาคนที่ ๒ ไมมีวาสนาเหมือนคนแรกไง 
จะวาอยางนั้น มันไมไดทําบุญมาเทากับคนแรก คนแรกทําบุญมามากกวา แลวอยางนี้ 
ใครก็รู แตเวลาทํา ทําไดอยางนี้ไหมละ
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นี่ก็เหมือนกัน ปริยัติใครก็รู แตเวลาทํา ทําไดอยางนั้นไหมละ ถึงวากิเลสมันอยู 
พรอมกับความคิดเราออกไป กิเลสมันอยูที่ใจ เวลาเรามาประพฤติปฏิบัตินี้แสนยากนะ นี่ 
ถือศีลนี่ ขอศีลกันแตไมเคยปฏิบัติตามศีล เพราะวาถือรูปแบบไง แตไมเขาถึงเนื้อหา 
สาระ เนื้อหาสาระคือการทําตามนั้น ฉะนั้นเราถึงเอาเนื้อหาสาระไง 

อยางเชน วันนี้ไมใหศีล พอไมใหนี่ศีลยกกลับไปเลย ยกกลับไป ยอนกลับไป 
สมัยพุทธกาล ฤๅษีชีไพรอยูในปาจะขอศีลจากใคร เพราะพระยังไมเกิด สมัยโบราณพระ 
ยังไมมี แลวฤๅษีในปาถือศีล ๘ จะขอศีลจากใคร เพราะวาวิรัติขึ้นมา คือวาตัวเองกําหนด 
วาไมทําอยางนั้น ไมตองมีรูปแบบไง เขาเนื้อหาสาระเลยวาฉันเปนผูไมทุศีล แบบวาถือ 
พรหมจรรย เห็นไหมศีลเกิดแลว 

แตพวกเรานี้ทําไมทําไมเกี่ยว แตไปวัดพระใหศีลก็รับศีลทุกคน รูปแบบวา ก็ฉัน 
เปนชาวพุทธ ฉันไดรับศีลแลว ฉันมีศีล มีในรูปแบบ แตไมเขาถึงเนื้อหาสาระไง เนื้อหา 
สาระมันอยูตรงนั้น 

ฉะนั้นยอนกลับมาที่พระปฏิบัติ พระปฏิบัติทําไมตองไปอยูในที่ทุกขยากอยาง 
นั้น ทําไมตองไปอยูในที่สงัดอยางนั้น ทําไมพระปฏิบัติไมมาอยูในเมืองจะไดสุขสบาย 
พระปฏิบัติทําไมตองเปนอยางนั้นกอน ตองขึ้นตนตรงนั้นสิ ขึ้นตนตรงนั้น เพื่อจะบีบรัด 
ใหกิเลสแสดงตัวไง 

อยางเชน เราถือศีลมันลําบากเห็นไหม ถือศีลนี้ โอโฮ ศาสนายุงมาก ศาสนาพุทธ 
เรายุง ปลอยตามสบายไมได แลวก็ไปโทษศาสนา แตไมไดโทษวาความเคยใจ ไอกิเลส 
มันขัดของ กิเลสตางหากยุง ศีลไมยุงหรอก ธรรมะเปนของดี แตกิเลสมันยุง กิเลสมัน 
ตอตาน มันไมพอใจ มันขัดของ 

พอมันขัดของ มันแสดงตัวออกมา เราไมรูวากิเลสมันตอตานไง เพราะกิเลสเปน 
เรา เรากับกิเลสเปนอันเดียวกัน เพราะความคิดของเรา เราอึดอัด เราไมสบายใจ เอย!!! 
เรานี่ แสดงวาธรรมะพระพุทธเจาไมดี ศีลไมดี ศีลมันบีบเรา มาบีบที่ไหน มันเปน 
ขอเขียน มันเปนคําสอนอยู เราโนมมาเปนของเรา เราโนมมาใช มันถึงเปนประโยชน 
ขึ้นมา
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เหมือนยา เห็นไหม ที่ครูบาอาจารยวา ยาอยูในขวด เราอานฉลากยา แตเราไมได 
กินยา นี่ก็เหมือนกัน เรารับศีลก็เหมือนกับเราอานฉลากยา ถาเรากินยา ยาก็ขมก็ฝาด แต 
ยามันใหผล เรางดเวน นั่นนะ เรางดเวน นั่นนะเรากินยา พอเรากินยาเขาไป พอยากับโรค 
มันตอสูกันเราก็โทษยาแลว ยาไมดีอยางนั้น แตไมคิดวาโรคมันจะหายนะ 

ถึงวาทําไมพระตองไปอยูอยางนั้น พระตองไปวิเวกอยางนั้น พระทําไมตองออก 
ธุดงคเพราะบีบรัดใหตรงนี้ออกมาไง เพราะเวลาทุกขมันออก ดูอยางเชนฝกทหารสิ เขา 
จะฝกจนเหงื่อไหลไคลยอยเลย แลวก็สั่งมันอีก สั่งใหมันทําตาม เพราะพอมันเหนื่อยแลว 
มันจะตอตานไง 

นี่ก็เหมือนกัน พอเขาปานี่มันไปกลัวผี กลัวสัตว กลัวเสือ กลัวอด กลัวอยาก ไอ 
ความตอตานนั้นกิเลส มันจะไมยอม เขาเมืองเถอะ ไปเถอะ กลับเถอะ ไมไหวแลวกลับ 
เถอะ 

กลับนะกลับไปไหน กลับเขามาวนเวียน กลับมาใหกิเลสมันแบบวาเปนสัตว 
สังคมไง มนุษยเปนสัตวสังคม หวังพึ่งกัน พออยูในสังคมมันนอนใจ แตพอมนุษยมัน 
แยกตัวออกไปเหมือนสัตวปา พอสัตวปามันแยกตัวออกไปมันจะวาเหว มันจะกลัวภัย 
มันจะกลัวทุกอยาง ความกลัวภัยนั่นละ 

ความกลัวคืออะไร ความกลัวที่เกิดไดจากใจคืออะไร คืออาการของความหลอก 
ทั้งนั้น เวลาเราตายไป มันยิ่งกวานี้ไหม เวลาเราตายไป มันยิ่งกวาอยูในสภาพนั้นอีก 
เพราะตายไปมันตองตกไปในกรรมของตัว 

ฉะนั้นเวลาคนเราจะตายถึงไดกลัวมาก ไอนี่ไมใชตาย ไอนี่จะมาแกกิเลสใหมัน 
ตาย จะมาฆามันไง จะมาดูหนามันไง ถาอยูในสภาพแบบนั้นถึงจะเห็นหนากิเลส เพราะ 
กิเลสมันถึงจะแสดงตัวออกมาไง 

เปนมาแลว! บวชพรรษาแรกเลย เนสัชชิก! เขาบอกวา “ใหเขาปาชาสิ!” เขาทาไง 
เดินเขาปาชาจนขาสั่น เดินไปเหมือนกัน กลางคืน คนเดียวเดินเขาไปในปาชา มีศพเต็ม 
ไปหมด จนขาเขอนี่สั่นหมดเลย ทําไมมันสั่นละ มันกลัว มันแสดงออก นั่นละ อยางนั้น
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มันถึงเห็นออกมา ทําไมกลัว? กลัวเกิดจากอะไร? แลวไปจริงๆ แลวมันมีโทษไหม ไม 
เห็นมีอะไรเลย 

แตความกลัวมันเกิดขึ้นมา ถึงวานี่กลัว กลัวอะไร ความกลัวแสดงออก นั่นคือ 
อาการเราเริ่มจับไง คืออาการสั่นไหว เชน คลื่นวิทยุมา มันไมมีเครื่องรับมันไมรูเรื่อง 
อะไรเลย คลื่นวิทยุมาเราไมเห็นอะไรเลย โทรศัพทมาเราไมเห็นคลื่นวิทยุเลย แตถามี 
คลื่นรับเห็นแลว มันแสดงตัวออกแลว 

นี่ก็เหมือนกัน ปกติทุกคนวาตัวเองดี ตัวเองกลาหาญหมด ตัวเองนี้แนนอนหมด 
แตเวลาเจอสภาพมันไหวขึ้นมา มันกลัวนั่นนะ ไอความกลัวมันจับอาการไง จับที่วาจับ 
รูปของใจไง แลวนี่ไง..นี่ไง..ความที่มันไหวออกมาไง แลวก็ยอนกลับไป ไหนวากลัว 
กลัวเพราะอะไร กลัวโดยไมมีเหตุผล 

การทําความดี เดี๋ยวนี้ตองกลัว ทําไมมันทําความพอใจมันไมเห็นกลัวอะไร พอ 
เราทําความดี เราขึ้นไป เพื่อจะคนหาตัวตนของเราเอง คนหาตัวตนเพื่อมาชําระสะสาง 
คนหาตัวตนเพราะถาการจับอยางนี้คือจับตัวตนไดนะ เรานี้ไมเคยเห็นตัวตนเราไดเลย 
เราวาเราเปนนาย ก. เปนนาย ก. เฉยๆ แตไมเคยเห็นตัวนาย ก. ที่แทจริง 

พออาการเคลื่อนไหวขึ้นมาของใจ แลวใจจับใจไดนั่นคือเจอตัวตน จับตัวตนนี้ 
เปนตัวตั้ง ตัวตั้งแลวก็เอาการพิจารณาเขาไปถึงจะเห็นตัวตน ตัวตนที่โสโครกไปดวย 
กิเลสดวย ไมใชตัวตนที่สะอาดนะ จับตัวตนนี้แลวมาชําระสะสางกัน นี่คือเริ่มตนการ 
ปฏิบัติ 

ถาปฏิบัติเริ่มจากตรงนี้ไดถึงจะเริ่มนับหนึ่ง นับหนึ่งนับจากตรงนี้เขาไป เขาถึง 
ตองการเขาปาไง เพื่อใหตรงนี้ชวยบีบชวยรัด ใหกลับมาหาตัวตนไง นี่ปฏิบัติมาเห็นไหม 
นั่งกันไปเถอะ ดูกันไปเถอะ เห็นตัวตนหรือยัง? แมแตรวมสมาธิมา มันก็แครวมสมาธิ 
เฉยๆ ตัดไมไดนะ เพราะมันสงบเขามา 

เชน มือนี้สกปรก ลางน้ํามือนี้ถึงจะสะอาด แลวมือนี้จับมือไดหรือยัง ถามือนี้เกา 
นี่จับไดตัวตน ความรูสึกไง ออ.. นี่ไง ออ.. มือ นี่ไงมือ โอ.. ความสงบเกิดขึ้น อันนี้ผามือ 
เห็นไหม จับตัวตนไดถึงจับอาการของมันอีกทีหนึ่ง แตพอสงบลงนั้นมันเปนความสุข
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เห็นไหม เปนความสุขถึงวาสมาธิ สัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิไง เพราะสมาธินี้มันมีอยูแลว 
เขาสงบเฉยๆ แลวก็ไมมีประโยชนอะไรขึ้นมาเลย 

แตถาเปนสัมมาสมาธินี่เห็นไหม สงบมาแลวมันจะมีอาการจับอาการได ถึงเอา 
อาการนั้นมาใครครวญไง เอาอาการมาใครครวญวาดีอยางไร ช่ัวอยางไร ความติด ความ 
ยึดอยางไร ความกลัวนี้มันจะใหโทษไง ความกลัวนี้นะ มันจะใหโทษกับใจ ใหโทษ 
หมายถึงวากลัวแลวมันจะตื่นเตน 

อยางเชน เรากลัวอยางนี้ เราวิ่งหนี ตกเหวก็ตาย ใหโทษหรือไมใหโทษ เราอยูใน 
ปา เราไปเจอสัตว กลางคืนเราวิ่งไปเลย ตกเหวไป ตายหรือไมตาย..ตาย ความกลัวเห็น 
ไหม มันจะใหโทษ แลวความกลัวนี้ จะใหเราคลายจากความดีดวย เชน เราอยูในปาเรา 
กลัวแลวเราหนีออกมา เราก็ไมไดความดี กลัวแลวทน กลัวแลวสู 

หลวงปูออน ลองไปอานประวัติหลวงปูออนสิ บวชปแรกเลย ไปอยูในปากลัวผี 
มาก ปลูกกุฏิไวในปาไง ปลูกกระตอบ ตัดสินใจนะ จะเดินจงกรมมันไมกลาลงจาก 
กระตอบนะ เวลากลางคืน ไมกลาลงหรอก กระโดดลงจากกระตอบนะ กระโดดลงทาง 
หนาตาง พอกระโดดลงตุบ มันก็วิ่งขึ้นบันได กระโดดลงตุบ วิ่งขึ้นบันได หลวงปูออน 
ไปอานได เราอานแลว โอโฮ มันเปนอยางนั้นจริงๆ เปนมาทุกองค ครูบาอาจารยเราก็ 
เปนมากอน ไมมีใครไมเคยกลัวมากอนหรอก ความกลัวนะ 

อยางเชน อดอาหาร ทองไมหิวหรือ...หิว ความกลัว ความหิว ความกระหายนี้ มัน 
เปนปกติ มันตองมีอยู แตพวกเราไมเคยจับมาเปนประโยชน พวกเราไมเคยจับอาการ 
อยางนี้มาเปนประโยชนเลย เราไปมองแตวาแกวแหวนเงินทอง อาชีพของเราเปน 
ประโยชน แตเราไมมองเรื่องความคิดของเรานี้มันจะเปนประโยชน เปนปุยที่จะทําใหเรา 
เปนคนดีขึ้นมาได ไมเคยมอง 

อยางชีวิตนี้เราไมเคยมอง เราไมเคยมองที่รางกายของเรา ไมเคยมองภายในเลย 
ไปมองแตภายนอก เราไมคิดวาอันนี้มันจะเปนประโยชน อยางเชน อาการไข เราวา 
อาการไขนี้ไมเปนประโยชน ใชไหม อาการไขนี้ไมอยากใหเปน แตอาการไขนั้นมัน 
เตือนแลว วารางกายนี้วิการแลว โรคจะเกิดแลว
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อยางเชน ปวดนี้เพราะอะไร จะไดสาวเขาไปหาความปวด ความปวดนี้เปนคํา 
เตือนไง เตือนวาอวัยวะของเรา หรือวาโรคภัยไขเจ็บมันเริ่มรบกวนเราแลวนะ มันจะ 
เตือน มันจะบอก แลวเราจับอันนั้นแลว เราตองมาวินิจฉัย มาวิเคราะหโรค ไมใชวาพอ 
มันเกิดก็ไมชอบ โนนก็ไมชอบ ลบหมด 

อาการกลัวก็เหมือนกัน นี่พูดถึงอาการกลัว อาการที่ตองการสถานที่วิเวกไง 
สถานที่ตองออกปฏิบัติ นี่พูดถึงพระไง ถึงตองหาสถานที่อยางนั้น เพื่อมาสรางบุคลากร 
ของศาสนาเรา เพื่อใหศาสนามันมั่นคง ถึงตองวิ่งแสวงหา แสวงหาเราก็แสวงหาประสา 
พวกเรา แตนี่มันเปนไป ถึงเวลามันเปนไปแลวเราตองมีที่เอาไว 

นักฟุตบอล นักกีฬาทุกคนจะเปนนักกีฬาขึ้นมาไดตองมีการฝกซอม ขนาด 
นักกีฬาที่มีช่ือเสียงแลว ไมไดฝกซอมเขายังไมใหลงสนามเลนเลย นี่การฝกซอมไง 
ศาสนาก็เหมือนกัน พระพุทธเจาเดินจงกรมจนวันตาย หลวงปูมั่นเดินจงกรมจนวันตาย 
นะ แมแตเปนผูที่สําเร็จแลวก็ยังตองบริหารรางกาย บริหารธาตุขันธใหมันบาลานซกัน 
ใหอยูเปนสุขไง 

ความเพียรของพระอริยเจาไง เพื่อใหธาตุขันธมันปลอย มันอยูสบายๆ เพราะนี่ 
มันเปนกอน ธาตุ ๔ ขันธ ๕ มันเปนกอนมารวมตัว มันมัด มันรัด ทีนี้พอคลายออกมันก็ 
สบาย ขนาดนั่งยังตองทําความเพียร 

แลวนี่พระปฏิบัติ แลวพระเริ่มตนทําไมถึงไมตองอาศัยสถานที่แบบนั้นเพื่อจะ 
เริ่มตนความเพียรของเราขึ้นมา นั่นมันเปนอยางนั้นไป..ถึงวาไป ไปดูเขา ดูใหดูเปน 
อยางไรไป ถึงบอกวาบัณฑิตคบบัณฑิตไง นั่นศาสนธรรม อยากใหไปดู ไปดูไวเฉยๆ 
แลวตอไปคราวนี้ไมละ ตอนนี้เขามาดูเรา ตอไปเขาจะมาดูเรานะ (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้) 
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