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ไมใชธรรมชาติเดียวกันจะเขากันไดเหรอ
ไปเวียงจันทนก็ไมนอยนะของ ไปทีไรไมนอย ยกขบวนใสตูมเวียงจันทนตก
ทะเลหลวงนั่นแหละ ไปทีไรเปนอยางนั้น สิบลอ ๑๑ คัน ปกอัพ ๕ คัน ที่แนแลว จะ
เพิ่มอีกก็ได ไปวันที่ ๒๓ ไมคาง ปลายเดือนมีนาวันที่ ๓๑ จะไดคางใหเขา จากนั้นตน
เดือนเมษาเราก็ลงกรุงเทพ คือเราลงเปนชวงๆ ในระยะนี้ที่ไหนไปได พอตนเดือนเมษา
ตั้งแตวันที่ ๑๐ ไปแลวก็ไมแนละ เมษาไป เราพาพี่นองทัง้ หลายทําบุญกุศลใหเต็มที่
เต็มฐาน บรรจุบุญเขาสูหัวใจ ใหหัวใจแนนปงดวยบุญคุณธรรม ไปที่ไหนเบาหวิวเลยๆ
ถาเปนกิเลสแลวถวงลงๆ ลงถึงนรกอเวจี ถาเปนบุญกุศลนี้ยกขึ้นๆ ถึงนิพพาน นั่น ทํา
เสียใหเต็มเม็ดเต็มหนวยคราวที่ไดทํา เวลามีชีวิตอยูนี้พาพีน่ องทั้งหลายทําเสียใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ใครอยานอนใจ จิตนี้ละเปนตัวนักทองเที่ยวสมบุกสมบันมาก ตองมี
เครื่องเสบียงเดินทาง ถาบาปพาเดินนี้จมเลย ถาบุญพาเดินนี้เหินฟา เหมือนเครื่องบิน
เหินฟา ทําเสียใหพอ
พอพูดอยางนี้เราก็คิดตั้งแตเริ่มตน เหตุที่จะไดบวชนี้พอน้ําตารวงลงตอหนาตอ
ตา เรื่องทั้งหลายที่พะรุงพะรังนี้ แหม อํานาจของคุณของพอของแมนี้รุนแรงมาก อะไร
พะรุงพะรังลงใจไมได คาราคาซัง พอพอน้ําตารวงวาลูกชายมีกี่คนกูก็ไมอาศัยมันแหละ
พอแมไมเคยยกยองลูกตัวเอง มีแตกดลงๆ แตความไววางใจก็แสดงใหเห็นในนั้นๆ
การที่จะยกยอวาดีอยางนั้นอยางนี้ไมมี
วันนั้นน้ําตารวง เออ ลูกกูก็หลายคนกแ ลูกผูหญิงกูไมพูดละ ลูกผูชายใครๆ กูก็
มองหาไมเห็น กูเห็นตั้งแตไอบัวคนเดียวนี่ละ ไอนี่ถามันไดทาํ อะไร..นี่ยกยอนะ ยกขึน้
เพื่อจะทุมลง เขาใจไหม ไอบัวนี่ถาลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได วาอยางนั้นนะ
ยอมรับ วันนั้นละวันยอมรับ ยกขึ้นเพื่อจะทุมลง ถาลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได
แตที่จะใหบวชเมื่อไรนี้มันหูหนวกตาบอดหมดเลย เวลากูตายแลวกูจะจมลงในนรก ไม
มีใครจะลากกูขึ้นจากนรกได ถาไอนมี่ ันลากไมไดแลวกูจมเลย
พอวาอยางนั้นก็น้ําตารวงใหเห็น โอย สะดุงแรงนะ กําลังรับประทานอาหารรวม
วงกันอยูไมอมิ่ นะเรา มันสะดุดอยางแรง เรื่องทั้งหลายคาราคาซังที่ยังอะไรลงกันไมได
พอน้ําตาพอรวงแลวขาดหมดเลย ไมมีอะไรเหลือ นั่นละจึงไดไปบวช บวชทีแรกก็ไมวา
จะอยูนานละ ประมาณปสองปก็จะสึก วาอยางนั้น พอบวชไปอานธรรมะเขาไปๆ เอ อัน
นี้เราก็ผิดมาแลวๆ ธรรมะทานวาอยางนั้น จะปรับตัวที่วาผิดๆ นั่นนะ
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จากนั้นอานไปๆ ถึงนิพพาน ทีแรกถึงสวรรคพรหมโลก บวชแลวอยากไป
สวรรค แลวไปพรหมโลก พออานถึงนิพพานทีนี้จิตหมุนติ้วใสนิพพานเลย สวรรคก็ไม
ไป พรหมโลกก็ไมไป ไปแลวกลับมาเกิดมาตายอีก นิพพานไมมา เอานิพพานนี่แหละ
พุงใสนิพพานเลย ทุกอยางมันจืดไปหมดนะ เรื่องนิพพานแนวๆ เลย นี่ละตนเหตุ
เรียนก็เรียนเพื่อจะออกปฏิบัติ ไมไดเรียนเพื่อเอายศเอาลาภเอาความสรรเสริญ
เยินยออะไร เพื่อออกปฏิบัติตัดกิเลสใหขาดสะบั้นลงจากใจไปนิพพาน เพราะฉะนั้น
เวลาสอบไดเปรียญสามประโยคที่ตั้งใจอธิษฐานไว ใหไดสามประโยคพอเปนแนวทาง
กาวเดินเพื่อปฏิบัติเทานั้นพอ มันก็เลยไดไปพรอมกัน ทั้งตรี โท เอก นักธรรมก็ได
พรอมกันกับเปรียญแลวออกเลย
แตมันเปนอยางไรนะนิสัยของเรา ถาวาอะไรแลวมันขาดไปเลย ไมมีที่จะอืดอาด
เนือยนาย ถาลงใจตรงไหนแลวขาดเหมือนหินหักเลย นี่ก็เอาอยางนั้น พอเสร็จแลว
ออกเลย สมเด็จมหาวีรวงศ วัดพระศรีมหาธาตุ โอย ติดตามจะเอาคืนกรุงเทพฯ เปด
เรื่อย ออกไปเผาศพพอแมครูจารยมั่น เราไดพรรษา ๑๖ พอดี แลวทานก็มาเผาศพก็
จะเอาเรากลับไปกรุงเทพฯ ทานจะเอาไปกรุงเทพฯ เหมือนกับวาไมมีขอคัดคานอะไร
เลย
แตก็เดชะมีสายบุญสายกรรมอันหนึ่ง ทานเจาคุณศรีวรคุณทานเปนเพื่อนกันกับ
สมเด็จมหาวีรวงศ ตอนนั้นทานยังไมไดเปนสมเด็จ ทานก็นั่งฟงอยู มีแตจะเอาเราไป
กรุงเทพฯถายเดียว เอาไปพรอม เผาศพเสร็จแลวจะเอาไปกรุงเทพฯพรอม อยาง
เด็ดขาดเลย เราก็ เอ จะออกวิธีไหนนา ทีนี้มันก็รับกันตรงที่วาไอเรื่องกลับกรุงเทพฯ
กลับไมไดแลว คือตอนนั้นจิตมันหมุนเปนธรรมจักรแลว เรียกวาความเพียรอัตโนมัติ
แลว พุงๆๆ เลย มีแตจะออกโดยถายเดียว ที่จะถอยกลับนี้เปนไปไมไดแลว แตจะออก
ดวยมารยาทอันใดจะไมใหเสียความเคารพในครูบาอาจารยที่มีบุญมีคุณตอเรา ทานพูด
มีแตจะเอาไปทาเดียว
เราก็นั่งนิ่ง พอดีทานเจาคุณศรีวรคุณ นองชายเจาคุณอุบาลี ทานคงจะรําคาญ
พูดมีแตเด็ดขาดๆ ลงไปเรื่อย จะเอากลับไปพรอมกันเลย ทานคงรําคาญ ปุบปบทานก็
ขึ้นมาอยางเด็ดเหมือนกัน เพราะทานเปนเพื่อนกันทานมาดวยกัน จะเอาเขาไปไหน วา
อยางนั้นนะ ถาเปนผูเปนคนเปนฆราวาสเขามีครอบครัวเหยาเรือนไปแลว เปนพอตา
แมยายก็ไดแลว ไหนจะใหเขาไปเปนลูกเขยใหมอีกไดยังไง พรรษาก็แกแลวนี่
เราอยากใหถามละเรื่องพรรษา สักเดี๋ยวทานก็ถาม แลวพรรษาไดเทาไรละทาน
มหา เราอยากตอบแตยงั ไมถาม ได ๑๖ พรรษา นูนนะเปนอุปชฌายกไ็ ดแลว จะใหไป
เปนลูกเขยใหมไดยังไง เอาจริงๆ จังๆ นะ ทางนั้นก็เลยออนเลยเงียบเลย ทางนี้พูดเด็ด
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ขนาดนี้แลวเปนอุปชฌายก็ไดแลว เปนพระผูใหญขนาดนี้ จะใหทานกลับไปหาอะไรอีก
เราพอใจ พอดีเรื่องก็ยตุ ิ เราผานไดนะ
เพราะตอนนั้นจิตมันเปนธรรมจักรแลวนะนั่น หมุนตลอด อยางไรก็กลับไมได
เรื่องกลับนั้นกลับไมไดแลว เพราะนิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ แลว จะกลับไดยงั ไง เพราะจิต
เปนธรรมจักรแลว เรียกวาความเพียรฆากิเลสเปนอัตโนมัติ กิเลสทําลายจิตใจของเรา
เปนอัตโนมัติฉันใด เวลาธรรมมีกําลังแกกลาสามารถแลวมีกําลังฆากิเลสเปนอัตโนมัติ
เหมือนกัน ไมวาจะอยูที่ไหนหมุนติ้วๆ เพื่อฆากิเลส แลวจะเอากลับคืนไปอยูกรุงเทพฯ
ไดยังไง พอดีทานชวย รอดได เพราะตอนนั้นจิตมันหมุนเปนธรรมจักร ถอยไมได
แลวๆ อยูกับใครไมไดแลวนะนั่น
ที่มาเผาศพพอแมครูจารยมั่นก็มาอยู ๔ วันเทานั้นละ คือทนอยูได ๔ วัน มัน
หมุนของมันตลอดเวลา อยูกับใครไมได อยูคนเดียว เวลามาอยู ๔ วันก็ทนเอา คือจิตนี้
มันหมุนอยูตลอดเวลา มันไมเห็นอะไรเปนสําคัญยิ่งกวาความหลุดพนของจิตๆๆ พอ
เสร็จจากนั้นทนไดอยู ๔ วัน เปดเลย เขาปา อยูองคเดียวๆ ตลอดเดือน ๓ เดือน ๖ ก็
ตัดสินกันบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย ตั้งแตเดือน ๓ ไปถึงเดือน ๖ เปนธรรมจักร
ตลอดเลย พอเดือน ๖ ก็ไปตัดสินกันที่วัดดอยธรรมเจดีย
จึงไดบอกวาวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นั่นละเปนวันตัดสินกันบนหลังเขาวัด
ดอยธรรมเจดีย เราลืมเมื่อไรวัดดอยธรรมเจดียเปนวัดที่มีพระคุณลนหัวลนเกลาเรา
เราก็ผานไดตรงนั้นละ เรื่องอุปสรรคก็มี นั่นละเรื่องราวเปนอยางนั้น ทีแรกพูดจริงๆ
พูดตามความสัตยความจริงที่มันเปนในจิตใจ มันออนใจหมดไมยอมจะสอนใครเลย
จิตประเภทนี้ลงเปนอยางนี้แลวจะไปสอนใคร ใครจะไปรูไดเห็นไดอยางนี้ สอนใครเขา
ก็จะหาวาบาๆ แลวจะไปลําบากเพื่อความเปนบาเจาของไดยงั ไง
จิตเปนถึงขนาดนี้แลวใครจะไปรูได ออนใจ ทอถอย จะไมสอนใคร จะอยูไปวัน
หนึ่งๆ พอถึงเวลาแลวก็ไปเสียเทานั้น สอนใครไมได ธรรมะประเภทนี้ใจประเภทนี้จะ
ไปสอนคนทีค่ ลุกเคลากันอยูในสวมในถานนี้เปนไปไมได ขนาดนั้นนะ อยูไปกินไปวัน
หนึ่งพอถึงกาลเวลาแลวไปเสียเทานั้น สักเดี๋ยวธรรมขึ้นนะ นี่ละที่วาธรรมเตือนๆ ขึ้น
อยางเด็ดเสียดวย ตอนนั้นตอนเราทอดธุระแลวจะไมสอนใครเลย จะเขาอยูในปาในเขา
บิณฑบาตกับชาวบานเขาในปาในเขากินไปวันหนึ่งๆ พอถึงเวลาแลวดีดไปเลยเทานั้น
สอนใครก็ไมรูเรื่องธรรมประเภทนี้ ประหนึ่งวามันสุด เหนือกําลังของมนุษยที่จะรูได
พอเราลงใจวาจะทอดธุระแลวธรรมะก็ขึ้นเลยทีเดียว ขึ้นในใจขึ้นอยางเด็ดเสีย
ดวย ก็เมื่อวาธรรมนี้เปนธรรมของพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็เปนมนุษย สอนโลกก็
สอนโลกมนุษย รื้อขนสัตวโลกมนุษยเราใหพนจากทุกขไดมากมายขนาดไหน สาวก
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ทั้งหลายที่ผานมาจํานวนนอยเมื่อไรมากตอมากทานก็สอนมนุษย ทานเปนมนุษยทานรู
ธรรม เวลาสอนทานก็สอนมนุษย ทานสอนไดแตมนุษย
แลวธรรมะเรา เราเปนคนเลิศเลอวิเศษวิโสมาจากโลกไหน นี่ขึ้นแลวนะ
พระพุทธเจายังสอนโลกได พระสาวกยังสอนโลกได เราเกงกวาพระพุทธเจาและสาวก
ไปถึงไหนนะ ถึงจะวาธรรมนี้เลิศเลอแลวสอนใครไมไดแลว เราก็เปนมนุษย เราไมใช
เปนเทวดามาจากไหนทําไมจะสอนไมได ตองสอนได เรารูไดรูไดเพราะเหตุใด นี่ละ
สําคัญนะ ทําไมที่วาเหนือสุดวิสัยแลวเราถึงมารูได รูไดเพราะเหตุใด เหตุใดก็คอื วามี
สายทางมา เหตุเปนสายทางเขามา สายทางเขามาตั้งแตตนลมลุกคลุกคลานมาถึงจุดนี้มี
ทางมานี่ มันยอมรับเลย ออ รูได ถึงไมมากก็รูได ยอมรับ
ตั้งแตนั้นมาถึงไดเกี่ยวของกับหมูก ับเพื่อนบางเล็กนอยในปาในเขา จากนั้นก็ยก
ทัพเขามาที่นี่ เลยเปนสนามสวมสนามถานไปละเดี๋ยวนี้ เต็มอยูนี่ นี่ละตั้งแตตนเปน
อยางนั้นจะไมสอนใครเลย มันก็เปนมาอยางนั้นจนกระทั่งบัดนี้สอนทั่วโลก จะใหวา
อยางไร ถาวาเทศนก็สุดแลว เทศนที่สนามหลวงเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราใช
ไหม ก็ไมเคยมีเขานิมนตอาจารยองคใดมาเทศนสอนคนทั่วประเทศไทย ในทามกลาง
สนามหลวง แตเขาก็มาเอาเราไปเทศน เพราะตอนนั้นเรากําลังชวยชาติ การชวยชาติกับ
การเทศนชวยชาติมันก็เขากันได เราก็ไปเทศน ถึงขนาดนั้นจะวาไง
ตั้งแตตนมาจนกระทั่งปจจุบันนี้เลยสอนไปหมด แตเทวบุตรเทวดาไมพูดแหละ
พูดมันก็ไมรูเรื่องไอพวกบาตาบอด พูดใหฟงอะไร ถาพูดไปเราก็เปนบาตาบอด คนไม
ควรสอนสอนไปทําไมถาไมเปนบาตาบอด แนะเขาใจไหม เปนอยางนั้นนะ จนกระทั่ง
ทุกวันนี้สอนโลกสอนอยางนั้น ธรรมชาตินี้ไมไดเหมือนอะไร มันเลยเสียทุกอยางแลว
กิริยาที่มาใชอยูในสมมุตนิ ี้เปนกิริยาในธาตุในขันธ แสดงอะไรออกไปก็เปนเรื่องของ
ธาตุของขันธ ธาตุขันธทั้งหลายเปนสมมุติ ธาตุขนั ธของเราก็อยูในสมมุติ มันเหมือนกัน
เรียกวามันเขากันได ปฏิบัติตอกันระหวางขันธกับจิตๆ นี้เทานั้นแหละ แตธรรมชาตินั้น
มันเลยแลว จะนํามาคลุกเคลากันกับอันนี้ไมได ก็สอนไปอยางนั้น กิริยาอาการโลก
ยอมรับวายังไง กิริยาอาการของเขาของเราก็ตองใชแบบเดียวกัน ที่โลกสมมุติยอมรับ
กัน ก็ใชมาจนกระทั่งทุกวันนี้
เราทนเอานะ ที่หมุนตัวเปนเกลียวเราไมไดเอาอะไร เราบอกแลวเราพอ พอทุก
อยางไมมอี ะไรที่จะบกพรองในหัวใจ ถาจะเอาอะไรมาเพิ่มอันนี้เลิศเลอหรือไมเลิศ นั่น
ธรรมชาตินี้พอดวยความเลิศเลอ
อันสิ่งที่วาไมพอจะเอามาเพิ่มเติ่มอีกมันเลิศเลอ
หรือไมเลิศเลอ ถาไมเลิศเลอมันก็เขากันกับอันนี้ไมได ความนินทาความสรรเสริญเลิศ
เลอหรือไมเลิศเลอ ธรรมชาตินี้เลิศเลอ คําวาพอแลวพออยางเลิศเลอ อันนั้นไมไดเลิศ
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เลออยางนี้มันก็เขากันไมได เพราะฉะนั้นโลกธรรม ๘ จึงขาดสะบั้นไปในทันทีทันใด
เกาะกันไมตดิ เขาใจหรือยัง ก็คือมันเปนคนละโลกแลว เขากันไมได
นี่ละธรรมของพระพุทธเจา ธรรมของใครในโลกนี้จะมีธรรมทีส่ อนสัตวโลกอยาง
ถูกตองแมนยํา จนกระทั่งถึงความพนทุกขไมมี เราบอกยันเลยวา ศาสนาใดก็ตามใน
โลกไมไดตําหนิติเตียน เราพูดตามหลักความจริง ศาสนาทั้งหลายเปนคลังกิเลส ผูนํา
ศาสนามาสอนโลกก็เปนคลังกิเลส การสอนโลกไมเอากิเลสออกไปสอนจะเอาอะไรไป
สอน ก็ตอ งสอนดวยอํานาจของกิเลสติดกันไปดวย เรื่องของธรรมจะมีบางเล็กๆ นอยๆ
สวนมากจะเปนเรื่องของกิเลสออกหนาออกตาในการสอนโลก ศาสนานั้นศาสนานี้ เปน
คลังกิเลสทั้งนั้นสอน แลวจะเอาความแมนยําตายใจไดยังไง
สวนพุทธศาสนาเปนศาสนาของทานผูที่ทรงธรรม โลกวิทู รูแจงโลกตลอดทั่วถึง
การแสดงธรรมก็แสดงดวยสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกขั้นทุกภูมขิ องธรรมไมมี
ผิดมีพลาด จึงวาเปนธรรมที่แมนยําที่สุด ไดแกธรรมของพุทธศาสนาเราทรงไวซึ่งมรรค
ผลนิพพาน เรียกวาพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ทรงไวซึ่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณไม
มีอะไรบกพรอง ยอมรับ เวลามันเขาถึงใจมันยอมรับ เอา คําวายอมรับเพียงเทานี้ยังไม
แลว เอา เปดอีกทีหนึ่งวา ธรรมชาตินี้เราเคยคิดเคยอานเมื่อไร ตั้งแตไหนแตไรมา พอ
มันจาขึ้นเทานั้นละ มันไปอยูทามกลางพระพุทธเจาทั้งหลาย และสาวกทั้งหลายที่
บริสุทธิ์ลวนๆ แลวไดยังไง ถาไมใชธรรมชาติเดียวกันจะเขากันไดเหรอ
ความบริสุทธิ์นี้ไมมกี อนมีหลัง ลงผางขึ้นมานี้เปนอันเดียวกันเลย แมน้ําใน
มหาสมุทร ฝนตกลงมาที่ไหน สูงต่ําขนาดไหนมากนอยเพียงไร เปนน้ํามหาสมุทร
เหมือนกันหมด ไมไดวาเม็ดนี้มาหลังเม็ดนี้มากอน ฝนหานี้มากอนฝนหานี้มาหลัง ตอง
ไดแยกแยะวา หาไหนควรเปนน้ํามหาสมุทรหาไหนไมควรเปนไมมี ตกลงมาผางนี้ก็เปน
มหาสมุทรดวยกัน อันนี้พอตรัสรูปงนี้เปนอันเดียวกันหมด จึงเรียกวาอยูทามกลาง
พระพุทธเจาทั้งหลาย ตลอกจนสาวกทั้งหมดเลยวางั้น อยูในทามกลางโดยหลัก
ธรรมชาติไมตองเสกสรรปนยอ
เหมือนแมน้ําที่ตกลงในมหาสมุทรทะเลหลวงเปน
มหาสมุทรเหมือนกันหมดเลย ไมมตี กกอนตกหลัง เขาใจไหมละ
ธรรมชาติอันนี้ทานจึงบอกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาทานผูบริสุทธิ์ลวนๆ
แลวเปนธรรมชาติอันเดียวกัน ไมมีผิดแปลกตางกัน แตนิสัยวาสนากวางแคบลึกตื้น
หยาบละเอียดที่จะทําประโยชนใหโลกนั้นมีตางกัน อันนั้นเปนเครื่องประดับ สวน
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นทานบอกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมอี ะไรยิง่ หยอนตางกัน
เปนอยางนั้น ไมคิดไมอา นก็ตาม ธรรมชาตินี้เมื่อเปนขึ้นมาแลวไมตองถามใคร สาม
โลกธาตุนี้ไมตองถาม ธรรมชาตินี้สมบูรณแบบเต็มตัวแลวพอแลว
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ทีแรกพระพุทธเจาตรัสรูทานไปถามใคร วาทานเปนศาสดาแลวก็สอนโลกทาน
ไปถามใคร สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมขึ้นมาองคไหนไปถามพระพุทธเจา แลวเวลาสอน
โลกอรรถธรรมของตัวไมมีพอ ไปศึกษาจากพระพุทธเจามาสอนโลกอีกก็ไมมี เต็มภูมิ
ของใครของเรา ภูมิหมู ภูมิชาง ภูมิสัตวประเภทใดก็ตามเต็มภูมิของตัวเอง สอนไดเต็ม
ภูมิดวยกัน นี่ละจิตเวลามันเต็มที่แลวไมตองไปหาหยิบยืมจากที่ไหนๆ มา ยิ่งหยอน
กวาใครก็ไมวา เต็มภูมิตัวเองแลวพอ นั่น พากันตั้งใจปฏิบัตินะ
บาปบุญนรกสวรรคนี้สดๆ รอนๆ อยูกับตัวของเราทุกคน เราอยาทิ้งบาปไปไว
กาลนั้นสมัยนี้ ทิ้งบุญไปไวทวีปโนนทวีปนี้ บาปก็ดีบุญก็ดตี ัวของเราเองเปนคลังแหง
บาปแหงบุญ เปนคลังแหงนรกตลอดถึงนิพพาน ตัวของเราเปนภาชนะรับรองไดทั้งนัน้
ขอใหจิตเปนผูกาวเดินนี้พาดําเนินใหถูกทางนะ จิตนี้จะพากาวเดินไป ถาไปในทางที่เลว
ก็ลงจมมหานรก ถาไปทางที่ดีกถ็ ึงขัน้ สูงสุดไดแกพระนิพพาน จากธรรมที่ถกู ตองของ
พระพุทธเจา ถาใครเชื่อพระพุทธเจาขึ้นถึงที่สุดได ถาใครไมเชื่อฟงแลวจมได พากันจํา
เอา เอาละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

