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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เร่ืองของธรรมฟดที่หัวใจ 

กอนจังหัน 
 พระทานไมฉันจังหันมีเยอะนะ แตละเชาๆ นี่พระไมฉันจงัหัน ทานอดอาหาร 
คือการอดอาหารนี้ดีทางดานภาวนามากทีเดียว สติเปนสําคัญ อาหารนอยเทาไรๆ สติ
ยิ่งดี อดไปหลายวันเทาไรสติยิ่งติดแนบกันไปเลย แตการอดอาหารเราจะอดตดิตอกัน
ไปโดยลําดับเสียจริงๆ ก็ไมได เสียทอง ตองมีเปนระยะ แทรกกันไปๆ ถาอดเสียจริงๆ 
ภาวนานั้นดี แตมาเสียทอง เหลานี้เราเปนมาหมดแลว เห็นตั้งแตการภาวนาดีๆ อด
เทาไรยิ่งภาวนาดีทีนี้มันเลยไมสนใจกับการฉันนะ เวลามันมาเปนขึ้นทีหลัง.ทองเปน
เร่ือยเลยที่นี่ เราเคยเปนแลว  

เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนหมูเพื่อนใหสังเกต การฝกเพือ่อรรถเพื่อธรรมอะไรมา
เปนภัยตอรางกายซึ่งเปนเคร่ืองมือบําเพ็ญธรรมใหระวัง ทุกส่ิงทุกอยางใชความพินิจ
พิจารณา สักแตทํา สักแตวาทําไมวาทางโลกทางธรรมไมดีทัง้น้ันแหละ ถาใชสติปญญา
แลวคอนขางรอบคอบดี ไมคอยเสยี เร่ืองอาหารกับการภาวนาอาหารตองนอยตลอด
การภาวนาดีเร่ือยๆ ถาใหพอดกีันนะ ถาอดอาหารไปนานๆ มันเสียทอง ทางจิตใจดี 
แตมาเสียทองซึ่งเปนเครื่องมือของการบําเพ็ญก็ไมดี ก็เลยเตือนหมูเพื่อนเสมอ  

คือเรานี้ไดผานมาดวยการพิจารณาเรียบรอยแลว จึงไดนาํมาเตือนหมูเพื่อน 
เชนอดอาหารนี้ดีทางดานภาวนา แตวาคอยสับปนกันไป ทีจ่ะอดหนักเขาไปเรื่อยๆ ไม
ดี เสียทอง ทองเสียๆ ไปเรื่อยๆ ละ ถาจะฉันไมสนใจกับเรื่องอด มีแตฉนัๆ นี้มันไม
เปนทา เหมือนหมูขึ้นเขียง ฉันมากเทาไรความขี้เกียจมาก ขึ้นบนหมอนไมยอมลง ใช
ไมไดนะ 

หลังจังหัน 
ทองนี้จะพยายามใหไดเขาคลังหลวงเรามากๆ นะ ทองคําที่เขาคลังหลวงจาก

การชวยชาติคราวนี้ ๑๑,๖๘๗ กิโล เราก็ไดพยายามที่สุดแหละที่จะหนุนสมบัติตางๆ 
เขาสูสวนรวม อยางทองคําเราก็ไดตั้ง ๑๑,๖๘๗ กิโล นับวามากอยูนะทองคําเขาตั้ง 
๑๑,๖๘๗ ไมใชเร่ืองเล็กนอย 

สวนดอลลารดูเหมือนจะ (๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลารครับ) ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา 
นี่สําหรับดอลลารเขาคลังหลวง และก็เลยไดเขาเทานั้นละดอลลาร เน่ืองจากเงินไทยไม
พอที่จะชวยโลกตอไป พอเราหยุดการเทศนชวยชาติเทานั้น เงินทองทัง้หลายก็รอยหรอ
ลงไป แตผูจาํเปนมาขอรับความชวยเหลือจากเรานี้ไมขาดนะ วันหนึ่งๆ ไมขาด  แลวมา
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ทุกทิศทุกทางดวยนะเขามาวัดปาบานตาด อยางโกดังส่ิงของที่จะแจกตามโรงพยาบาล
ตางๆ นี้ก็เหมือนกัน มาสูงสุดถึง ๙ โรง วันที่วาสูงสุดที่สุดที่เขามารับ โรงพยาบาล
ตางๆ มารับจากโกดังเราสูงสุดถึง ๙ โรง ไมเคยถึงสิบ  ๙ โรงลงมาโดยลําดับ 

อยางน้ันละชวยเหลือ เราไมเอาอะไรเราบอกจริงๆ เราพอ ในหัวใจนี้พอหมด 
เปดใหพี่นองทั้งหลายทราบเสีย บอกวาเราหายสงสัยแลวในภพในชาติ การเกิดแกเจ็บ
ตาย จะไปภพนอยภพใหญภพสูงภพต่ําตัดขาดสะบั้นหมดจากหัวใจกับธรรมที่เปนอัน
เดียวกัน นี่ไดประจักษอยางน้ี ทานทั้งหลายวาเราโกหกเหรอ เวลาเราจะสลบไสลอยูใน
ปาในเขาไดไปเห็นเราไหมละ อยูในปาในเขาเฉพาะระหวางสกลนครกับกาฬสินธุ ภูเขา
ลูกนี้แหลกหมดนะที่เราเที่ยว เพราะพอแมครูจารยมั่นอยูแถวนั้น ขึ้นเขาลูกนี้ลงตรงนั้น 
ปนี้ขึ้นนี้ลงนั้น ถึงหนองสูง-คําชะอ-ีภูจอกอ ตัง้แตอําเภอสวาง ภูเหล็กนี้ไป ปนี้ขึ้นทาง
นี้ลงทางนั้น ปนั้นขึ้นทางนั้นลงทางนั้นตลอดถงึภูจอกอ ภูเขาลูกนี้เราไปหมดเลย  

นี่ละเวลาเราหาอรรถหาธรรมมีใครไปเห็นที่ไหนเมื่อไร ไมเห็น เพราะเวลาหา
ธรรมนี้คือเวลาฟดกับกิเลสน้ันแหละ ไมไดมีความสะดวกสบายเลย นั่นละเวลาเราจะ
ตายอยูในปาในเขาใครไปเห็น แลวครูบาอาจารยทั้งหลายที่ปรากฏชื่อลือนามไดนํา
ธรรมมาสั่งสอนเรานี้มีแตอยางน้ีทั้งนัน้แหละ เราก็วาเรารอดตายมา เวลาไปคุยกนักับ
ครูบาอาจารยทั้งหลายที่ออกปฏิบัติแบบเดียวกันนี้เราหมอบ เรายังสูทานไมได จะวา
อยางไร ทีแรกก็วาเราเกง เขาใจไหม เวลาทานเลาออกมาเรื่องของทานๆ นี้เราเลยตอง
หมอบ สูทานไมได 

อยางน้ันละตองหาแตทีท่รมาน กิเลสมันชอบหรูหราฟูฟา ธรรมะนี้ตัดออก 
เพราะส่ิงเหลานี้สรางความกังวล สรางความลืมเนื้อลืมตัว ไดเทาไรไมพอๆ ความไดไม
พอนี้มันเหมือนไฟ เอาอะไรไสเขาไปนี้ไมมีเหลือ หมดเลยๆ คือความโลภ ความ
ทะเยอทะยาน มันไมมีคาํวาพอละ ไสเขาไปเทาไร ไดเทานี้อยากไดเทานั้นๆ ตายแลวก็
ยังอยากอยูในหัวใจ เพราะฉะนั้นจึงวาตัดเขามาๆ ความอยากนี้คือภัยของตัวเองและ
ตอวัฏวนใหยืดยาวตอไปไมมีส้ินสุด ธรรมะนี้ตัดยนเขามาๆ 

เวลามันทุกขก็ตองทกุข มันหากเปนตามวาระ ไมไดทกุขตลอดไปอยางน้ี มัน
เปนวรรคเปนตอนในการประกอบความเพียร มีหนักมีเบา เวลามันหนักมากๆ แทบจะ
เอาชีวิตไปไมรอดก็ม ี เปนอยางน้ันละการประกอบความพากเพียร เราเคยมาเลาให
ลูกหลานทั้งหลายฟง ลงมาจากภูเขากะวาจะบิณฑบาตในหมูบาน คือไมฉัน อยูบนภูเขา
ก็ไมฉัน แตเวลามันจะตายจริงๆ ก็ลงมาฉัน กะวามันจะถึงหมูบานเขาไหม กะวาจะถึง 
ครั้นไปแลวไปถึงกลางทาง ไปไมรอด นั่งเจาอยูนั้น แตจิตนี้มันสงางามตลอด มันออน
เปยกเฉพาะรางกาย 
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ที่ไดเลาใหลูกหลานทั้งหลายฟง คือมนัเปนขึ้นมาในจิตเปนคําพูดขึ้นมาเปนคําๆ 
ขึ้นมา นั่งเจาอยูนั้น ไปไมถึงหมูบาน หมดกําลัง แลวทีนี้กิเลสเกิดในใจ นี่เห็นไหมทาน
อดอาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไหม ขึ้นมา
เลยนะ ขึ้นเปนคําๆ ขึ้นมา ทานอดอาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตกิเลสยังไมตายทาน
กําลังจะตายเวลานี้รูไหม กิเลสมันตัดทางกีดกั้นทางเดินของเรา มันสกัดกันแบบนี้ละ นี่
กิเลสเกิด ทีนี้ธรรมเกิดก็ปุบขึ้นมาเลย อาว การกินก็กินมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถึง
ปานนี้ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพยีงเทานี้จะตายเหรอ เอาตายก็ตาย นั่นมันซัดกัน 
ไมอยางน้ันออนเปยกไปตามมัน ทนไมไหวเลยออน นี่ตองซดักันแบบนั้น  

พอพดูอยางนี้เราก็ไมลืมที่พอแมครูจารยทานรองโกกจริงๆ คือตอนนั้นมันจะ
เปนอะไรไมรูนะ คงจะเปนดีซาน ลงมาจากภูเขาลงมาหาทาน ตัวของเราเหลืองหมดทั้ง
ตัวเหมือนทาขมิ้น เหลืองหมด หนังหอกระดกูลงมา พอเรากราบปบทานรองโกกเลย 
อาวทําไมเปนอยางน้ีละ ทานวาอยางนั้น เราก็ยังไมตอบงายๆ เร่ืองครูบาอาจารยตอบ
งายไดเหรอ ทานวาอาวทําไมเปนอยางน้ีละ คือมนัเหลืองหมดตัวเลย หนังหอกระดกูลง
มา  

สักเดี๋ยวพลิกปบแลว มันตองอยางน้ีจึงเรียกวานักรบ นั่นทานกลัวเราจะออน
เปยก ทานปลุกใจขึ้นทนัที มันตองอยางน้ีจึงเรียกวานักรบ ทานวาอยางนั้น กลัวเราจะ
ออนเปยก ความเพียรไมเขมแข็ง อยางน้ันละเอากับกิเลสฟาดเสียจน โถ จะเปนจะตาย
จริงๆ ไมมอีะไรเหนียวแนน ใครไมไดฟดกับกเิลสเสียกอนอยาวางานในโลกนี้หนักนะ 
คืองานฆากิเลสสวนมากมีแตงานสั่งสมกิเลส รอยทั้งรอยอยากวาอยางน้ันเปนงานสั่งสม
กิเลส แตงานฆากิเลสน้ีรอยหนึ่งจะหาสักรายหนึ่งไดเหรอ มันนาจะไมไดดวยซ้ําไป 

นี่ละการฆากิเลสมันลําบากขนาดนั้น ใครก็ไมอยากลําบากมันก็ไมฆา กิเลสก็ฆา
เอาๆ อยางน้ีละ ทุกขยากลําบากที่สุดก็ตองทน เพราะจุดสําคัญที่เลิศเลออยูที่หัวใจเรา
แลว ส่ิงเหลานี้ตะเกียกตะกาย เอา บืนไมถอย จะเอามันใหได ความมุงหมายก็คือจะให
หลุดพนจากทุกขในชาตนิี้ จะใหไดเปนพระอรหันตวาอยางน้ันเลย จิตมันมุงมั่น มนั
แนนหนามั่นคงไมเอนเอยีง ความทุกขความลําบากขนาดไหนก็สูความมุงมั่นไมได 
มันบืนไปจนไดนั่นแหละ ถาความมุงมั่นออนแอแลวทุกอยางออนไปตามๆ กันหมด ถา
ความมุงมั่นหนักเทาไรๆ ความอุตสาหพยายามมันบืนของมันไดทั้งน้ันแหละ 

การภาวนาไมใชของเลนนะ ทีนี้ก็ซัดกันอยูพูดตรงๆ ๙ ป ตั้งแตออกพรรษา ๗ 
พอหยุดเรียนหนังสือก็เขาหาพอแมครูจารยมั่น ทานกางเรดารไวแลวแลวใสกัน
เปรี้ยงๆๆ ฟงธรรมะอยางถึงใจสมเจตนาที่มุงหมายเขาไปหาทาน ธรรมะมีแตธรรมะ
แบบฟาดินถลมทั้งนั้น ทานใสออกมาเปรี้ยงๆ ถึงใจๆ เลย จากนั้นก็ฟดกนัเลย เอาเสีย
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จน ๙ ป ถาเปนนักมวยประหนึ่งวาไมใหมีกรรมการเขาไปหาม ใหนักมวยฟดกันเอง 
ใครเกงใหอยูบนเวที ใครไมเกงใหตกเวทีไป ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจเรา 
ตองเอากันอยางหนักขนาดนั้น 

เวลามันหนักหนักจริงๆ มันหากมีเปนจังหวะๆ ของมัน จังหวะที่จะถอยไมไดนี้
ถอยไมไดจรงิๆ คอขาดขาดไปเลยนูนนะ ไมอยางนั้นไมทันกัน เวลามันแข็งมันแข็งของ
มัน เร่ืองออนไมตองบอกมันคอยแตจะออนตลอด ตองดันกนัตลอด หนัก ฟาดอยู ๙ 
ป นี่แหละที่วาฟดกับกิเลสเปนเวลา ๙ ปตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ อันนี้เรียกวา
หนักมากที่สุด  

ประกอบความเพียรเราไปองคเดียว ไมเคยเอาใครไป พอแมครูจารยก็สงเสริม
ดวย ถาวาไปองคเดียวทานขึ้นทันทีเลย เออทานมหาใหไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทาน
นะ เพราะทานรูนิสัยของเราวาจริงจังมาก ทําอะไรจริงจัง ผาดโผนมากทีเดียว พอทาน
เปดทางใหแลวก็ไปสะดวกสบายคนเดียว ปาชาอยูกับเรา คําวาปาชาอยูกับเราไมมีอะไร
จะเปนน้ําไหลบา เชนเพื่อนเชนฝูงไป รับผิดชอบคนนั้นคนนี้อยูลึกลับอยางน้ีไมมี มีแต
เรา อยากกินก็กิน ไมกนิก็ไมกิน เปนตายปาชาอยูกับเราเทานั้น ซัดกันเลยเชียว 

นี่ละเวลามันหนักความเพียรฟดกับกเิลส ก็ไปมวนเสื่อกันอยูบนหลังเขาวัดดอย
ธรรมเจดีย เราไมลืม วัดดอยธรรมเจดียรูสึกจะเปนวัดสําคัญสําหรับเรา เปนที่ระลึก ก็
ไปมวนเสื่อกนัอยูที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม นี่ละ
เปนวันตัดสินกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจในวันเวลานั้น สถานที่นั่นแหละ ตั้งแตนั้นมา
จะวาเสวยบรมสุขหรือไมเสวยไมจําเปนตองพูด ถากิเลสเปนขาศึกขาดสะบั้นไปเสียบรม
สุขไมตองบอก เปนขึ้นมาเอง 

ที่มาพูดใหพีน่องทั้งหลายฟงอยาเขาใจวาเราจะโอจะอวดนะ เราไมมีส่ิงเหลานี้ 
นอกจากความเมตตาพูดใหฟงเพื่อเปนกําลังใจของผูฟงทั้งหลายเทานั้น ความออนแอ
ทอแทนี้เปนทางเดินของกองทุกข พอกพูนทุกขมากขึ้นๆ ความขยันหมั่นเพียรเพื่อปลด
เปลื้องจากกองทกุขทัง้หลายเปนลําดับลําดานี้เปนทางเดินเพื่อความพนทกุข อยาเอา
ความขี้เกียจขี้ครานทอแทออนแอเขามาขวางทางไปไมไดนะ อยางไรตองบุกเบิกกันให
หนักเลยทีเดียว 

โอ ผูประกอบความเพียรของเลนเมื่อไร พูดอยางนี้ใครเชื่อเมื่อไร ในทามกลาง
แหงพุทธศาสนาของเมืองไทยเราที่อยูนี้ใครทําอยางน้ีมีไหมละ มันไมมีใครทํานะซี ถา
วาหนังสือก็มีแตตํารับตําราเต็มตูเต็มหีบ ครั้นอานมาแลว เรียนเปนชั้นเปนภูมิ ไดชัน้
นั้นชั้นนี้ก็เปนเรื่องของกเิลสไปเสีย ไมใชเร่ืองของธรรม เร่ืองของธรรมแลวฟดที่หัวใจนี่ 
มันหนักขนาดไหนเอาลงใหได จนขาดสะบั้นลงจากหัวใจฟาดินถลม นั่นละเรียกวา
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ธรรมฟดกิเลสขาดลงไป นี่ละการปฏิบัติ ธรรมทานตรัสไวแลววาสวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบแลว  พระพุทธเจาสลบถึงสามหนจึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา 

เราสลบที่ไหน เพียงเทานี้ก็จะตายเหรอ เอา ตายก็ตาย นั่นซัดกันเลย ความทุกข
ความลําบาก นี่พูดถึงทานผูเปนคติตัวอยางวาไมถอยหลัง จะทุกขยากลําบากขนาดไหน
ก็ไมถอย เอาจนได อันนี้ก็ ๙ ป ฟดกับกิเลสบนหัวใจนี้เปนเวลา ๙ ป พรรษา ๗ ถึง
พรรษา ๑๖ เปนเวลา ๙ ป  

พอพดูอยางนี้แลวเราก็มาระลึกถึงเร่ืองภาวนา นั่งภาวนาอยู พอจิตสงบปบลงไป
ปรากฏวาตาปะขาวคนหนึ่งมา มาในภาพของการภาวนา เดินเขามาเลยมาตรงหนานี่ 
พอเดินเขามาแลวมานับขอมอื นับไปถึงขอที่ ๙ ขอที่ ๙ ปบมองมาหาเรา เงยหนาขึ้นดู
เรา ทางนี้ก็รับกันวา ๙ ปสําเร็จ วาอยางน้ันนะ เราไมลืม นี่ไมเคยเลาใหใครฟงนะ 
จนกระทั่งวามันไปไมรอดแลวเราขายโงที่นี่ มาเลาใหเพื่อนเดียวกันฟง พดูชัดๆ เลย 

วันนั้นเปนวันออกพรรษา ๙ ป ออกพรรษาวันนั้นหมดหวัง ออกพรรษาแลว ๙ 
ปยังไมสําเร็จ จิตกับกิเลสมันยังพันกนัอยูนี่ มันยังไมสําเร็จ ถึงจะเบาบางก็ยอมรับแตวา
ไมสําเร็จ มีกเิลส ก็เลยมาเลาขายโงใหเพื่อนฝูงเพื่อนพระดวยกันฟง นี่ผมจะขายโงให
ทานฟงนะ เอาวามาซิ ผมภาวนาปรากฏวาตาปะขาวมาบอก ตั้งแตเร่ิมภาวนาทีแรก ตา
ปะขาวมายืนตรงหนาแลวนับขอมือไปถึง ๙ ขอ ขอที่ ๙ แลวเงยหนามาดูเรา ทางนี้ก็รับ
กันปบวา ๙ ปสําเร็จ ไมบอกใครนะ เปนอยูในใจรู 

จนกระทั่งฟาดถึง ๙ ป พอออกพรรษาปบเราเลยเหมาเอาวา ๙ ปทีเดียวเลยนะ 
หมดหวัง เอ ทําไมจึงเปนอยางน้ี ก็เลยเลาใหเพื่อนพระดวยกันฟง ผมจะขายโงใหทาน
ฟงนะ ผมภาวนาเปนอยางน้ันๆ คือไปภาวนาแลวมีนิมิตในภาวนามาบอกวา ๙ ปสําเร็จ 
นี่ก็ออกพรรษาแลววันนี้ยังไมสําเร็จ ก็บอกตรงๆ จิตก็ยงัมีกิเลส เบาบางยอมรับ แตวา
สําเร็จมันยังไมสําเร็จ ทานก็แกดีนะพระก็ดี น่ีละเพื่อนที่เปนคติตัวอยางแกกันเปนอยาง
นี้ 

พอเราวาอยางน้ัน โอย นี่มันพึ่งออกพรรษา ยังมีเวลาอีกนาน ตองนับตัง้แตวัน
ออกพรรษาวันนี้จนกระทั่งถงึวันเขาพรรษา วันหนาเขาพรรษานั้นเมื่อไร ๙ ปนี้ถึงจะ
หมด คําสัตยคําจริงจะไปลงที่ ๙ ปในวันเขาพรรษา นี่มันพึ่งออกพรรษา เหอ อยางน้ัน
เหรอ ก็อยางน้ันแลว ทีนี้คกึคัก แตกอนมันก็คกึคักของมันอยูแลว เอาจากนั้นก็ซัดกนั 
ทานบอกวาตองเขาพรรษาหนาคําวา ๙ ปถึงจะส้ินสุดกัน ฟาดไปถึงที่วาวันที่ ๑๕ 
พฤษภา ๒๔๙๓ พฤษภายังไมถงึเขาพรรษามันก็ฟาดินถลมทีน่ั่น ยอมรับ แนะอยางน้ัน
นะ คือมันหากเปนอยูในจิต ไมบอกใคร สําหรับเราเองไมเคยบอกใคร จนกระทั่งมนั
หมดหวังแลวถงึจะมาเปดดังที่เปดใหพระทานฟงวา ๙ ป 
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นี่ก็ออกพรรษาแลวมันยังไมสําเร็จ ผมจะมาขายโงใหทานฟง มันปรากฏมา
ตั้งแตนั้นๆ มาถึงปนี้วนัออกพรรษา ทีนี้ทานก็แก โอย นี่มันพึ่งออกพรรษา ตอง
หมายถึงวันเขาพรรษามันถึงจะหมดเขต ๙ ป เหอ อยางน้ันเหรอ ก็เปนอยางน้ันจริงๆ 
เพื่อนฝูงทานก็เตือนดี เปนคติดี นี่มนัพึ่งออกพรรษามันยังไมส้ินเขตใน ๙ พรรษา ตอง
ใหเขาพรรษาปุบนั่นละจะหมดเขต เดี๋ยวนี้ยัง เหอ อยางน้ันเหรอ ก็จริงๆ ไปถึงเดือน
พฤษภาที่วาน่ีก็ขาดสะบั้นกันลงตรงนั้น 

นี่เวลาจะพูด พูดผลแหงการปฏิบัติธรรมไดมากไดนอยมาเลาสูกันฟง เขาไปหา
อยูหากินหาไดอะไร มีเทาไรๆ เขาก็เลาสูกันฟงไดเปนธรรมดา ก็เราหาอรรถหาธรรม
เปนของเลิศเลอ ทําไมไดมามากนอยมาพูดใหเพื่อนฝูงที่เปนนักธรรมะปฏิบัติธรรม
ดวยกันทําไมจะพูดไมได มันก็พดูไดละซิ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
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