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ละเอียดลออมากพระพุทธเจาสอนสัตวโลก
กอนจังหัน
ธาตุขันธไมทราบเปนอะไร เบื่ออาหาร สองสามวันมานี้เบื่ออาหาร มองดูอาหาร
นี่ขยะๆ มันเปนอะไรก็ไมรู ก็ไมไดเจ็บไขไดปว ยอะไร แตก็ฉันไมได มันเบื่ออาหาร
เดี๋ยวนี้เบื่ออาหาร หรือมันจะตายเอาแลวมันถึงเบื่ออาหาร คนจะตายคนเบื่ออาหาร นี่ก็
เบื่ออาหาร เอา มันจะเบื่อไปถึงไหนวะ เปนทุกแบบ ฉันจังหันไมไดมาสองสามวันแหละ
มันเบื่ออาหาร ก็อยูธรรมดาไมไดเปนไขเปนหนาวอะไร แตมันก็เปนเอง เบื่ออาหาร
เอา เบื่อไป กินมาตั้งแตวันเกิด มันพึ่งจะมาเบื่ออาหาร แปลกอยูนะ
เวลามันหิวขาวจนตัวสั่นนี่มี ไปบานสงเปอย บานนั้นไมลืมคุณจนกระทั่งปานนี้
นะ ฝงลึกมาก จากบานนี้ไปขาวก็กินสองสามคํา ถึงบานสงเปอย กําลังหิวขาวเปน
ประมาณ พอไปเขาหาสํารับมาใหเลย ทิดคําเอาสํารับออกมาเลย พอเอามาเราอยาก
กราบคนเสียกอน กราบสํารับเสียกอนถึงจะมากินขาว คือมันหิวมากขนาดนั้นละ วัน
หลังก็อีก บานหลังนี้ละ เลยไมลืมจนเดี๋ยวนี้ บานสงเปอยบานทิดคํา เขาเปนเพื่อนกับ
พี่ชาย กับนายฝาย สามคนสามกอนเสาเปนเพื่อนกัน พี่ชายเราก็เปนเพื่อนกับนั้นอยู
พอไปนั้นแลวพูดกันไปพูดกันมาไปรูเรื่องกันอยางนั้น เราก็อยากกราบเขาอีก บานนี้
สองหนแลวนะ มาจากกุมภวามานั้นอีก พอมาถึงเขาก็หาสํารับมาให โอย เราอยาก
กราบคน เราอยากกราบกระทั่งหมาเขานูนนะ ความเห็นคุณนะไมใชธรรมดา เปนอยาง
นั้นละ เลยไมลืมจนกระทั่งปานนี้
โอ ก็ดอี ยูนิสัยเปนนิสัยกตัญูดี ไปเขาหาขาวมาใหกิน เราอยากไปกราบคน
เสียกอนถึงมากินขาว มาจากกุมภวาพอมานั่งปบ เขาหาสํารับมาอีกแลว เราอยากไป
กราบจนกระทั่งหมาเขาเสียกอนถึงจะมากินขาว มันไมลืมนะ เปนอยางนั้นจนกระทั่งทุก
วันนี้ บานนี้ฝงลึกมาก นิสัยนี้ก็ดีอันหนึ่ง ใครมาทําคุณตอเรานี้ไมลืมนะฝงลึกมาก
ทีเดียว อันนี้ดีอันหนึ่ง เปนกตัญูกตเวทีรูคุณ จากกุมภวามาบานสงเปอย เขาหาขาว
มาใหกิน พอไปนั่งปบเขายกสํารับมาใหกิน โอย เราอยากกราบจนกระทั่งหมาเขานูนนะ
เพราะเห็นคุณเขา กราบเจาของ กราบหมาดวย แลวถึงจะมากินขาว
หลังจังหัน
ทุกวันนี้เราอนุโลมตามธาตุขันธนะ พอวาหนาวก็เอาผามาหม ไมผิด ในพระ
วินัยทานหามไมใหพระ เวนแตพระเปนไข หามไมใหกอไฟผิงหนึ่ง หามไมใหผิงไฟ
หนึ่ง นั่น ทานสอนใหตื่นเนื้อตื่นตัวขนาดไหน พระพุทธเจาเปนศาสดาเอกของโลก เปน
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พระเจาแผนดินดวยเสด็จออกทรงผนวช ไดรับความสุขสําราญบานใจขนาดไหน แลว
ไปทรมานพระองคอยางนั้น ตั้งแตนั้นก็ใหบรรดาสาวกทั้งหลายดําเนินตาม ไมใหผิงไฟ
ไมใหกอไฟผิง เวนแตภิกษุไข นอกนั้นหาม ปรับอาบัติดวย เพื่อใหมีความเขมแข็งใน
การประพฤติปฏิบัติ การนั่งการนอนจะไปหานั่งที่ออนๆ นุม ๆ นิ่มๆ อยางนี้ไมนิยม
ปรับอาบัติอีกดวยนะ อุจฺจาสยน มหาสยนา เวรมณี เพียงศีล ๘ เทานั้นก็ไมใหนั่งให
นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูง ภายในยัดดวยนุนและสําลี เพียงรักษาศีล ๘ สวนที่ศีลของ
พระสูงกวานั้นขามไปหมด ไมแตะ ไมใหนอน ใหตื่นเนื้อตื่นตัวตลอดเวลา
พระพุทธเจาสอนสัตวโลกอานดูแลวซึ้งมาก การหลับการนอนกะเวล่ําเวลาให
นอน ก็มีแตการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเสียดวยนะ ไมไดมีไปทํางานนั้นงานนี้ยุงนั้น
ยุงนี้ งานใน อปณณกปฏิปทา การปฏิบัติไมผิด ตรงแนวตอมรรคผลนิพพานใหปฏิบัติ
อยางนี้ ทานสอนไว อานละเอียดลออเพราะอานดวยความตั้งใจ ซึ้งใจนะ ไมมีอะไรจะ
ขัดใจในคําสอนของพระพุทธเจา นอมรับๆ เลย เราก็บืนตายไปตามนั้นละ
อปณณกปฏิปทา เรียกวาการปฏิบัติไมผิด ตรงแนวตอมรรคผลนิพพาน ใหปฏิบัติ
อยางนี้
สอนการหลับการนอน ใหตื่นเปนเวล่ําเวลา ไมซ้ําๆ ซากๆ อืดอาดเนือยนาย
นั่นละทานสอนพระ ลูกศิษยลูกหาของทานสอนอยางนั้น นอนก็กําหนดเวลานอน เชน
ปฐมยามทําความเพียร พอมัชฌิมยามใหพักผอน ปจฉิมยามใหลุก มีสามยาม ยามละสี่
ชั่วโมง ถึงสีท่ ุม พักก็พักได จากนั้นก็ไปถึงตีสามหรืออะไรก็ใหลุก ลุกแลวลงเดินจงกรม
ถามันงวงลงเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ทานไมไดบอกใหไปแทะกระดาษนั้นแทะ
หนังสือนี้ แทะหัวกิเลสอยูในนี้ซิ
ดูใหละเอียดลออซิดธู รรมพระพุทธเจาจะซึ้งมากทีเดียว สอนละเอียดลออมาก
ตามกิเลส แมเชนนั้นก็ไมทันมัน เวลาจะนอนใหนอนตะแคงขางขวาทานสอน แตไมได
ปรับอาบัตินะ นี่เปนธรรมสอน ถาเปนวินัยปรับอาบัติ แตนี้ทานสอนเปนธรรม สอนวิธี
นอน นอนตะแคงขางขวา เวลาจะหลับก็กําหนดวาจะตื่นตามเวลา กําหนดเอาไว พอตื่น
แลวก็ลุก ถานั่งภาวนามันงวงใหลงเดินจงกรม ถาเดินจงกรมแลวมันไมงวงละ ถานั่งงวง
ทานสอนอยางนั้นละ นี่ดูเอาละเอียดลออมากพระพุทธเจาสอนสัตวโลก
สี่ชั่วโมงปฐมยามประกอบความเพียรถึงสี่ทุม พักนอน ตีสองนอนสี่ชั่วโมงใหตื่น
ตื่นแลวถามันจะงวงใหลงเดินจงกรม ทานสอนภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน แลว
กลางวันหากจะหลับบางก็ได ทานวาอยางนั้นนะ จะพักหลับบาง ถามันเพียบตอน
ประกอบความเพียรกลางคืน มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจะพักบางก็ได ใหปดประตู
มิดชิด อยาใหใครเห็นอากัปกิริยาของการนอนเรา นั่น ทานสอนขนาดนั้นนะ

๓
พระพุทธเจา เหมือนราชสีหนอน เหมือนเสือนอน ระวังตลอด เสือหรือราชสีหนอนมี
สติระมัดระวังตัว ตื่นเนื้อตื่นตัวตลอด
นี่ละตามหลักทานสอนพระนะ ใหกําหนดไวพอถึงเวลาแลวจะตื่น ไมใชนอน
แบบจมไปเลย พอตื่นแลวก็ลุก ถาจะงวงก็ลงเดินจงกรม บอกละเอียดลออ เรื่องสติเปน
สําคัญ ไมใหพลั้งเผลอสติ เลินเลอเผลอสติไมดี ใหมีสติตลอด ฟงซิ นี่ละผูจะฆากิเลส
ใหมีสติตลอด เรื่องสติใหระวังอยูเสมอ ไมใหเลินเลอเผลอสติแบบสัตว ยังไมตายก็
นอนคอยเขียงอยูแลวใชไมได นั่นละทานสอนพระ สอนละเอียดลออมากนะ คือนอนก็
ใหกําหนดเวลานอนเวลาตื่น แลวออกเดินจงกรม นั่งมันจะงวงใหออกลงเดินจงกรม
กลางวันหากจะพักบางก็ได ทานวาอยางนั้น กลางวันหากจะพักบางก็ไดใหปดใหมิดชิด
อยาใหใครตอใครมามองเห็นเวลาหลับนอน นั่นทานระมัดระวังขนาดนั้น อากัปกิริยา
ของการนอนไมใหใครเห็น
นี่ละธรรมที่ทานสอน อปณณกปฏิปทา การปฏิบัติไมผิด แปลแลววาอยางนั้น
ใหปฏิบัติอยางนี้ มีความตื่นเนื้อตื่นตัวอยูเสมอ สอนผูจะฆากิเลสใหพนจากกิเลสตัณหา
ทั้งหลายสอนอยางนี้ ใหปฏิบัติอยางนี้ ไมใหนอนใจ การขบการฉันใหฉันแตนอย ไมให
ฉันมากมันอืดอาดเนือยนายขี้เกียจ นอนไมตื่น ฉันแตนอยพอยังอัตภาพใหเปนไป นี่ละ
นําเอามาสอน วิธีทานสอนพระทานสอนอยางนั้น
แตเรามันมักจะเลยเถิด ทานวาอดอาหารดี ทานวาอยางนั้น เรื่องอดอาหารดี
การภาวนาคลองตัว แลวไปทําเปนอยางนั้นจริงๆ คืออดอาหารไมคอยฉันละ การนอน
ไมงวงเหงา แลวนอนแตงีบหนึ่งตื่น ทีนี้มันก็อดเรื่อยๆ ซิ อดไปจนทองเสียเราก็ดี มัน
ไมพอดี มันผาดโผน คือเห็นวาอดอาหารดีเลยอดเรื่อยๆ อดเรื่อยเลย ถาฉันจังหันเขา
ไปแลวรูสึกวามันเหมือนกับรถบรรทุกของหนัก อืดอาดๆ ไมคลองตัว เลยผอนอาหาร
อดอาหาร ผอนมันไมถงึ ใจอีกละ อดอาหาร อดไปอดมาก็ทองเสีย มันไมพอดีเรา
ทองเสีย ถายไมหยุด
นี่เราก็ยังไมลืมหมอเติ้ง แกเอายามาใหเราฉัน คือเราถายถายเพราะอันนี้ละ
เพราะการฝกทรมานตัวเอง ไมคอยฉัน นานเขาไปๆ มันก็ทองเสีย ทองเสียถายไมหยุด
เลยหมอเติ้งเอายามาใหฉัน หายเลยนะ เรายังไมลืมคุณหมอเติ้งนะเอายามาใหฉัน อยู
กรุงเทพแกชือ่ เติ้ง เปนคนจีน หมอเติ้งเอายามาใหฉันเลยหาย มันถายออกเสียจนมัน
จะเอาใหตายจริงๆ นี่ก็เพราะเราอดอาหารมามาก ทีนี้เวลามันไปมันเตลิดมันจะไมอยู
พอยาหมอเติ้งมาหักปบเลยหยุด จากนั้นมาเราไดระมัดระวังการอดเรื่อยมา
เวลาเรงความเพียรมากๆ มันเอาจริงเอาจังมากนะเวลาเรงความเพียร อยางทุก
วันนี้ไมไดเรื่องละ ถาอดอาหารก็ไมเห็นคิดวาจะอดทุกวันนี้ แตกอนมีแตขยับเรื่อย กิน
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ก็ไมใหกินมาก ขยับเรื่อย มีขอบังคับบังคับกันอยูตลอดๆๆ แตทุกวันนี้ไมบังคับมันก็
ฉันไมได อยางวันนี้ฉันไมได เฒาแกมาแลวก็อนุโลมตาม พูดใหมันชัดเจนเสียคือที่
ทานฝกทรมานหมายถึงฆากิเลสนะ กิเลสสิ้นไปแลวจะฝกหรือไมฝกก็ไมเปนไรละ มัน
ตางกัน ถากิเลสสิ้นไปแลวไมมีใครมาเปนขาศึกตอเรา เราอยากจะนอนเทาไรก็ไดกิเลส
ไมเกิดเพราะมันตายแลว ถาตอนกิเลสตื่นอยูแลวตองระวัง
การหลับการนอนการขบการฉันไดระวังทั้งนั้น ไมระวังไมใชผูปฏิบัติธรรมเพื่อ
มรรคผลนิพพาน ตองเอาใหจริงใหจัง เรียกวาทั้งวันทั้งคืนอยูกับความเพียรตลอดเลย
สติจับติดตลอด เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสติจับติดๆ ๆ ตลอดเลย ไมมีงานการใด
มายุง ถาผูตั้งใจจะฆากิเลสจริงๆ เปนอยางนั้นตามที่ทานแสดงไวในความพากความ
เพียรมีแตการตั้งสติพิจารณาที่จะฆากิเลสตลอดเวลา ไมใหไปทํานั้นทํานี้เซอๆ ซาๆ
ไมใชกรรมฐานเพื่อฆากิเลส มันกรรมฐานเพื่อพอกพูนกิเลสตางหาก
ผูที่ตั้งใจจะฆากิเลสจริงๆ จะไมใหงานใดมาเกี่ยวของ มีแตงานสติคอยจับ
ความคิดปรุงเจาของ มันคิดไปอะไร สติมีอยูคดิ ปรุงปบดับพรอมๆ มันไมตอเรื่องตอ
ราว ถาสติเผลอไปเมื่อไรเรื่องราวจะตอไป เอาใหหนักขนาดนั้นความพากความเพียร
ไมเชนนั้นไมได นี้เอาเสียใหสุดยอดเสียเลย ชาตินี้เปนชาติสุดยอดของเรา การประกอบ
ความพากเพียรก็ทุมกันลงเอาชีวิตเขาวาๆๆ มา มาสุดทายผลแสดงขึ้นเต็มเหนี่ยว
เรียกวาในชาตินี้เปนชาติสุดทาย กิเลสก็มวนเสื่อ มวนเสื่อเพราะอยางนี้ละ อยางฟดกัน
ไมหยุดไมถอย
เอาจริงเอาจังมากทีเดียว กิเลสก็มวนเสื่อ ไมมอี ะไรกวนใจ จะวาคนวางงานก็ไม
ผิด มันสิ้นหมดทุกอยางแลวก็เปนคนวางงาน วางงานถาเปนโลกเขาคนวางงานคนไมมี
งานคนจะอดตาย นั่น แตคนวางงานทางธรรมะนี่พอหมดแลว วางงานดวยความ
พอแลวทุกอยาง นี่พูดใหมันชัดเจน นี่วางงาน วางงานไดแลว อยูไปอยางนั้นละวัน
หนึ่งๆ วางงานหมดแลว ไมมีอะไรจะทํา กิเลสตัวไหนวะ วาอยางนั้นเลย ก็ฟาดมันขาด
สะบั้นลงเห็นตอหนาตอตาแลวมันจะฟนขึ้นมาทีไ่ หนมาตอสูกันอีกเหรอ เอา นั่น คราว
นี้ยิ่งจะหนัก ถาสมมุติวา กิเลสมันแฝงขึ้นมาอีกใหเห็น หือ กูนึกวามึงตายหมดทั้งโคตร
ทั้งแซมึงเอาโคตรไหนมาเกิดอีกมาตอสูกับกูนะ เอานะคราวนี้ คราวนี้ละคราวยิ่งจะเอา
ใหญ แตไมมี หมด ไมมีเหลือเลย แสนสบาย กิเลสหมดจากหัวใจขาดสะบั้นลงไปหมด
งานสิ้นสุดตรงจุดนั้น
ทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําคือ
การฆากิเลสไดฆาเสร็จเรียบรอยแลว กิจอื่นที่ยงิ่ ไปกวานี้กวาการฆากิเลสไมมี แสน
สบาย ทานสอนไว เมื่อจิตไดถงึ ขั้น วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ เปนอยางเดียวกัน ไมมีอะไรมา
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กวนใจ อยูไปคืนหนึ่งวันหนึ่งไมมีกาํ หนดเวล่ําเวลากาลนั้นสมัยนี้ หมด รูก็รูอยูดวย
ความบริสุทธิ์ ไมมีอะไรรบกวน จิตที่พนแลวจากกิเลสทั้งหลายไมมีอะไรกวน อยากจะ
นอนสักเทาไรนอนใหตายก็ไดกิเลสไมเกิด ถาวาเกิดอยูก็เรียกวายังไมหมด ถามัน
หมดแลวมันไมเกิด กิเลสหมด หมดจริงๆ
อยางที่วาเสียงเหมือนฟาดินถลม แผดเปรี้ยงๆ นี้เหมือนวาเสริมไฟกองเทา
ภูเขาขึ้นมา ความจริงไมมี เปนพลังของธรรมตางหาก ความโกรธไมมี นัน่ เปนอยางนั้น
นะ ถึงจะเสียงแผดเสียงเผาขนาดไหนก็ตามเถอะกิเลสไมเกิด มีแตเปนพลังของธรรม
เหตุผลกลไกที่จะออกหนักเบามากนอยจะออกเต็มที่ แตความโกรธไมมี จึงวากิเลส
หมด ใหมันเห็นในหัวใจเจาของซิ ถาหมดนั้นแลวเห็นในหัวใจเจาของก็รูเอง อยางครู
บาอาจารย ยกตัวอยางเชนพอแมครูจารยมั่นนี่ โถ เวลาเสียงทานแผดเปรี้ยงๆ ทีนี้พระ
เณรทั้งหลายรุมเขามานะ เอานะฝนจะตกแลวนะฟากระหึ่มแลว รุมเขามา คือไดฟง
ธรรมที่ถึงใจ เวลาทานเปรี้ยงๆ ธรรมทานออกถึงใจๆ ไมใชกิเลสออกถึงใจนะ เปนพลัง
ของธรรมออกลวนๆ เลย ฟง แหม มันเอิบอิ่มนะ
ยกตัวอยางพอแมครูจารยมั่นนี่ละ เวลาทานแผดเสียงนี่ โห ใครจะไปสูไดเหรอ
เปรี้ยงๆๆ ครั้นเวลาตามรอยกันไปมันหากไปทันกันจนไดนั่นแหละ ถาไมถอยความ
เพียรนะ พอตามหลังกันไปแลว ออ นี่มันเสียงอรรถเสียงธรรม พลังของธรรมตางหาก
ไมใชพลังของกิเลส กิเลสสิ้นไปแลวเอาอะไรมาเปนความโกรธ แนะไมมี มีแตพลังของ
ธรรมพุงๆ เลย มันก็จับได ทันกันแลว รู ถามันรูอยางเดียวกันแลวก็ไมถามใคร ถาไมรู
อยางเดียวกันแลวมันก็เถียงกันวันยังค่ํา เชนจะฆากิเลสแลวนอนสักหนอยดีนะ นั่นเถียง
แลว มันเถียงนะ พักสักหนอยกอน มันไมสักหนอยเอาจนหมอนแตก วาอยางนั้นเลย
เราทําสุดขีดเราก็ดีเรื่องความพากความเพียร มันจะเปนวาสนาอํานวยอะไรก็ไม
ทราบ วาอะไรเปนอันนั้นนะ มันจะเปนนิสัยวาสนามันมาพรอมกันหรืออะไรก็ไมรู วา
อะไรเปนอันนั้นเลย ขาดกับมือๆ ไมมีคําวาเหลาะแหละ ถาลงทําอะไรแลวเอาจริงจัง
มาก นี่ก็เหมือนกัน ฆากิเลสก็เอาอยางวาละ ฟาดมันขาดสะบั้นลงไปแลวสบาย ไมมี
กิเลสตัวไหน สบายไปเลย วันกิเลสขาดสะบั้นเราก็เคยพูดแลว วันที่ ๑๕ พฤษภา
๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย นั่นละกิเลสขาดสะบั้น ตั้งแตนั้นมาไมเห็นกิเลสตัวไหน
มาแสดงเลย จึงวามันตายจริงๆ ถามันไมตายจริงมันฟนได นีม่ ันไมฟน เงียบเลย สบาย
เลย
นี่เราอยูกับพี่นองทัง้ หลายเราก็อยูดวยความวางงาน พูดตรงๆ อยางนี้ละ
วางงาน งานกิเลสตัณหาที่จะใหฆาใหฟนรันแทงรบกันนี่ไมมี หมด จะไปอะไรมาอะไร
มันก็เปนความวางงาน อยูอยางนั้น เปนคนวางงาน ไมมีขาศึกตลอด วาอยางนั้นเถอะ
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พูดงายๆ ถาเปนเรื่องอรรถเรื่องธรรมแลววางงาน คือไมมขี า ศึกตลอด ถาเปนฆราวาส
วางงานนี่มันจะตายแลวไอนี่นะ เขาใจไหม มันวางงาน มันไมมีงานทํามันไมไดสะแตก
เขาใจไหม ถาจิตวางงานฆาหมดอะไรแลววางงานวางหมดตลอด อยูไปก็มีแตมดื กับ
แจงๆ ไมเห็นหมายอะไรสักอยาง ธรรมชาตินี้มันจาอยู
นั่นละธรรมพระพุทธเจาสอนเลนเมื่อไร สอนจริงเรื่องสวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบแลว ขอใหปฏิบัติตามนั้นเถิดจะไมเปนอื่น ตองเปนไปตามลูกศิษยมคี รูนั่นละ ให
พากันจําเอานะ นี่ก็ฟดเต็มกําลังละ ในชาตินี้เปนชาติที่สุดเหวี่ยงกับกิเลสตัณหา จะเปน
วาสนาอะไรมารวมกันก็ไมทราบ ควาอะไรมันจริงในชาตินี้นะ มันจะถึงพรอมกันอะไร
ไมทราบ วาอะไรเอาจริงๆ ใหเห็นถึงพริกถึงขิงๆ ไมเหลาะแหละ เอาจนขาดสะบั้นเห็น
ผลประจักษๆ มาเรื่อย
ทุกวันนี้ก็เปนคนวางงานแลว ไมมีอะไรแก อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ ดูดินฟานี้ก็
นอกๆ นะ ดินฟาอากาศดูนอกๆ ดูภายในสวางจา นี่ละนิพพานเที่ยงอยูตรงนั้นนะ ไม
มีอนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของ นิพพานเที่ยง จิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลวนิพพาน
เที่ยง อันนั้นละ หรือธรรมธาตุ ธรรมธาตุกับนิพพานเที่ยงเปนอันเดียวกัน เปนไวพจน
ใชแทนกันได นิพพานเที่ยงหรือธรรมธาตุ จิตเปนธรรมธาตุ สังขารรางกายมันเปนของ
มันก็รู ธรรมชาติที่เปนธรรมธาตุก็รู ไมไดเขามาเกี่ยวของกัน ไมมีวันคืนปเดือนมาหา
ธรรมธาตุ กฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาไมมี นั่นละทานวานิพพานเที่ยง พากันจําเอา เอาละ
พอ
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

