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เทศน�อบรมคณะหลวงป��ศร� ณ ศาลาใหญ�ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อบ�ายว�นท�� ๑๔ ส$งหาคม พ&ทธศ�กราช ๒๕๔๘

อย�าปล�อยวางการภาวนา

ถ�าเร$�มเทศน�ใครอย�ามาย&�งอะไรไม�ได�นะ การถ�ายภาพถ�ายแพบห�ามเด1ดขาดเลย
อย�ามาย&�งเวลาเทศน� การเทศนาว�าการเป3นเร��องเล1กน�อยเม��อไร เข�าส��ห�วใจคน จากน�5ท��ว
ประเทศน�� ออกน�5ออกท��วประเทศ ถ�าม�อะไรมาพ�บเข�าไปน�5 ธรรมะล�มเหลวไปหมดเส�ย
มากขนาดไหนน��น ผ��เทศน�ก1เทศน�ด�วยความต�5งใจจร$งๆ แผ�กระจายท��วโลกน��น จะมาว�า
อะไรเพ�ยงศาลาหล�งน�5วะ ออกน��แผ�กระจาย จ$ตม�นแผ�อย��แล�ว เส�ยงน�5แผ�ออกไปตามน�5ละ
พอด�พอเหมาะ ได�ย$นท��วถ9งก�นหมด

ว�นน�5ก1เป3นว�นมหามงคลว�นหน9�ง โดยอาศ�ยอาจารย�ศร� มหาว�โร จ�งหว�ดร�อยเอ1ด
ว�ดป�าก&ง ได�น:าบร$ษ�ทบร$วารมาท� 5งฝ�ายพระเจ�าพระสงฆ� และประชาชนญาต$โยมท� �ว
จ�งหว�ดร�อยเอ1ดรวมมาสร�างมหาก&ศล มาท:าว�ตรท:าวาคร�บาอาจารย� มาฟ?งอรรถฟ?งธรรม
ว�นน�5โดยอาศ�ยอาจารย�ศร�เป3นต�นเหต& อาจารย�ศร�ท�านม�น$ส�ยวาสนากว�างขวางอย��ไม�น�อย
เราขอชมท�านตามความส�ตย�ความจร$ง ซ9�งเคยอย��ด�วยก�นมาแล�วต�5งแต�สม�ยหลวงป��ม��นจ:า
พรรษาท��หนองผ�อ ท�านก1อย��ด�วยก�นท��น��นก�บเรามา

จากน�5นก1แยกแตกกระจายก�นไปท&กแห�งท&กหน ต�างองค�ต�างไป นานๆ จะได�มา
พบก�น ว�นน�5ท�านมาไม�ได� มาได�ไหมน�� (มาไม�ได�คร�บ) ท�านมาไม�ได�ร�างกายท&พพลภาพ
แต�จ$ตใจของท�านม�ความเคารพเล��อมใสในคร�ในอาจารย�ในพ&ทธศาสนา ม�ความย$นด�ก�บ
ประชาชนท�5งหลาย จ9งได�ช�กชวนบรรดาล�กศ$ษย�ท� 5งหลาย ท�5งฝ�ายพระและฆราวาส ม�
จ:านวนมากมาย เร�ยกว�าจ�งหว�ดร�อยเอ1ดท�5งจ�งหว�ด เน��องจากท�านม�สาขาหลายแห�ง ท�าน
บอกไปสาขาน�5 บอกไปสาขาน�5นเท�าน�5น แล�วกระจายก�นท��วจ�งหว�ดร�อยเอ1ดเลย ว�นน�5จ9ง
เร�ยกว�าจ�งหว�ดร�อยเอ1ดเรามาท�5งจ�งหว�ด ว�าง�5นเลย เราสงส�ยแต�ว�าจ�งหว�ดร�อยเอ1ดจะเป3น
เม�องร�างหร�อไงไม�ทราบว�นน�5มาก�นหมดน��

ท�านเป3นผ��ม�น$ส�ยวาสนากว�างขวางองค�หน9�งเหม�อนก�น คนเราจะส�อให�เห1นเร��อง
ล�กศ$ษย�ล�กหาบร$ษ�ทบร$วาร ท�5งฝ�ายพระฆราวาสญาต$โยม ท��มาเก��ยวข�องมากมายม�น$ส�ย
อย�างไร แสดงถ9งน$ส�ยของผ��เป3นเคร��องด�ดด��มของประชาชน พระเณรท�5งหลายอย��โดยด�
ถ�าเป3นน$ส�ยค�บแคบต�บต�นไปท��ไหนไม�ค�อยม�ใครเคารพน�บถ�อ ไม�ม�ใครเขาค�อยคบค�า
สมาคม ท� 5งฝ�ายพระท� 5งฝ�ายฆราวาส จ�ดๆ ช�ดๆ ไปไหนไม�ด�ดด� �ม อย� �ท� �ห�วใจของผ� �
เป3นต�นน��นละส:าค�ญ เป3นต�นเหต&เป3นจ&ดศ�นย�กลาง
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อย�างอาจารย�ศร�น�5ก1เป3นจ&ดศ�นย�กลางของจ�งหว�ดร�อยเอ1ด ท�านเป3นแม�เหล1ก
เคร��องด9งด�ดบรรดาประชาชนพระเณรท�5งหลาย ซ9�งเป3นล�กศ$ษย�ของท�านจ:านวนมากมาย
แล�วท�านช�กชวนหร�อบอกประกาศเพ�ยงเท�าน�5น ท�านท�5งหลายเหล�าน�5นมาเองด�วยความ
เคารพเล��อมใส ว�นน�5ก1มาเป3นจ:านวนมากมาย เราก1เคยไปว�ดท�านหลายคร�5งหลายหน
แล�ว ท�านเคยมาเป3นประจ:ามาว�ดน�5 ด�วยความเคารพน�บถ�อก�นมาต�5งแต�สม�ยอย��ก�บหลวง
ป��ม��นด�วยก�น ท�านเป3นผ��ม�น$ส�ยวาสนากว�างขวาง ล�กศ$ษย�ล�กหาบร$ษ�ทบร$วาร ท�5งฝ�ายพระ
และฆราวาส จ9งม�จ:านวนมาก

ไม�ต�องไปด�องค�ท�านแหละ เพ�ยงเท�าน�5ก1ทราบแล�วว�าท�านม�น$ส�ยวาสนาอย�างไร
ท�านต�องม�น$ส�ยวาสนากว�างขวาง บอกท��ไหนพ�ดท��ไหนม�คนเคารพน�บถ�อเช��อฟ?งและ
ปฏ$บ�ต$ตาม ก1เป3นอย�างท��เห1นมาน�5แหละ เต1มศาลาน��จ�งหว�ดร�อยเอ1ดท�5งน�5นมา นอกจาก
น�5นย�งม�ผลพลอยได�เข�าอ�ก ในบรรดาล�กศ$ษย�ล�กหาท�5งหลายท��มาบ:าเพ1ญก&ศลคราวน�5 ก1
ได�ร�บส�วนแบ�งจากจ�งหว�ดร�อยเอ1ดอ�กว�นน�5นะ คอยฟ?งเทศน�เส�ยก�อน ผ��ท� �จะกล�บไป
กร&งเทพฯ ม�น�อยเม��อไรอย��น�5 จ�งหว�ดต�างๆ ท��มาในงานว�นท�� ๑๒ ส$งหาคม น�5นย�งไม�กล�บ
พอได�ทราบว�าว�นน�5จะม�การประช&ม ฟ?งเทศน�ฟ?งธรรมก�น ท�านเหล�าน�5นจ9งต�องรอเส�ย
ก�อน เลยย�งไม�กล�บ พอเสร1จจากน�5แล�ว ต�างท�านต�างก1จะกล�บถ$�นฐานบ�านเร�อนของตน
โดยล:าด�บล:าดา ว�นน�5ท�านได�มาพร�อมหน�าก�นอย��ในสถานท��น��

เราม�ความภาคภ�ม$ใจก�บบรรดาพระเจ�าพระสงฆ� ซ9�งเป3นแนวหน�าของประชาชน
ท�5งหลาย ขอให�เป3นผ��ม�ศ�ลาจารว�ตร ปฏ$บ�ต$ตนด�วยความเป3นศ�ลเป3นธรรมประด�บตน
พระเราไม�ม�อะไรสวยงาม ในโลกน�5ถ�าว�าข�5ร$5วข�5เหร�ท��ส&ดก1ค�อพระของเรา ไม�ม�อะไร ถ�าว�า
ผ�าก1ผ�าแก�นขน&นตามหล�กบาล�ท�านแสดงไว�แล�ว ผ�าแก�นขน&นผ�าท��ใครไม�ต�องการน�5น
แหละ ผ�าหมดราค�:าราคา เป3นผ�าแก�นกร�กแก�นขน&นเอามาครองต�ว ศ�รษะก1โกนออก
หมดไม�ม�อะไรเหล�อ

โลกท��เขาถ�อว�าเป3นของสวยงามอะไรในพระน�5ต�ดออกหมดเลย ให�เหล�อต�5งแต�
ความเป3นพระเท�าน�5นเอง จ9งไม�ม�ค�าม�ราคาในสายตาของโลก แต�ในสายตาของธรรม
พระเราไม�ต�องการสวยงามอะไรย$�งกว�าศ�ลกว�าธรรม เพราะฉะน�5นขอท&กๆ ท�าน บวชมา
ในพ&ทธศาสนาได�ศ�ลได�ธรรมประด�บตนแล�ว ให�ประด�บให�สง�างาม ด�วยความระม�ดระว�ง
ส:ารวมท&กอย�าง ห�ร�โอตต�ปปะ ให�ต$ดแนบก�บกาย วาจา ใจของตน ความเคล��อนไหวท&ก
แง�ท&กม&มอย�าให�ผ$ดศ�ลผ$ดธรรม จะเร�ยกว�าเป3นเคร��องประด�บตนตลอดไป

น��ละสมบ�ต$อ�นล�นค�าอย��ก�บพระก�บเณร ผ��ปฏ$บ�ต$ตนได�ตามค:าสอนของพระพ&ทธ
เจ�า ศ�ลสมบ�ต$ ค�อศ�ลเป3นสมบ�ต$อ�นล�นค�า สมาธ$สมบ�ต$ สมบ�ต$ค�อสมาธ$ความสงบร�มเย1น
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เป3นส&ขภายในจ$ตใจจากจ$ตตภาวนา ก1เป3นสมบ�ต$อ�นล�นค�า ป?ญญาความเฉล�ยวฉลาด
รอบคอบ พ$จารณารอบโลกธาต& ประมวลลงมาแล�วสล�ดป?ดท$5งหมดโดยส$5นเช$ง เหล�อ
ต�5งแต�ธรรมสง�างามภายในจ$ตใจ น��ก1เร�ยกว�าสมบ�ต$อ�นล�นค�า อย��ในพระของเราผ��ต�5งใจ
ประพฤต$ปฏ$บ�ต$ด� เพราะฉะน�5นพระเราอย�าหาค&ณค�าหาราคา หาของด$บของด�จากอะไร
เลย เน��องจากจากศ�ลจากธรรมน�5เท�าน�5น

ให�พาก�นพยายามหาความสวยงาม หาความช&�มเย1นเป3นส&ข หาความด�ดด��มช&�ม
เย1นก�บบรรดาประชาชนท�5งหลาย ท��เขามาพบมาเห1นได�กราบไหว�บ�ชาเป3นขว�ญตาขว�ญ
ใจ กล�บไปบ�านไปเร�อนด�วยความช&�มเย1น น��ค�อสมบ�ต$ของพระ ท��ได�จากการปฏ$บ�ต$ด�
ปฏ$บ�ต$ชอบของตน ใครมาพบมาเห1นก1อยากกราบไหว�บ�ชาเป3นขว�ญตาขว�ญใจ พ�ดออก
มาค:าไหนม�เหต&ม�ผลม�หล�กม�เกณฑ� ไม�ได�พ�ดแบบโกโรโกโส อ�นน�5นไม�เร�ยกว�าพระ ขอ
ให�ท&กๆ ท�าน พระล�กพระหลานจงส:ารวมระว�ง สงวนร�กษาสมบ�ต$ของตนค�อศ�ลสมบ�ต$
สมาธ$สมบ�ต$ ป?ญญาสมบ�ต$ จนกระท��งว$ม&ตต$สมบ�ต$ ขอให�ได�มาครองภายในจ$ตใจ สมเรา
เป3นล�กตถาคต

ล�กตถาคตก1ต�5งแต�สาวกอรห�นต�ลงมาเป3นล�กตถาคตท�5งน�5น เป3นผ��ส:ารวมระว�ง
เร��องศ�ลเร��องธรรมไม�ม�ใครเก$นล�กศ$ษย�ตถาคต ค�อต�5งแต�พระอรห�นต�ลงมาเร��อย จน
กระท��งถ9งพวกเรา ให�ได�ส�บมรดกอ�นล�นค�าน�5ไว�ภายในกาย วาจา ใจของตน จะเป3นผ��ม�
ค�าม�ราคาตลอดไป อย��ท��ไหนๆ ศ�ลธรรมไม�ห�างจากต�วเอง ก1เท�าก�บตามเสด1จพระพ&ทธ
เจ�าท&กๆ ฝGก�าวน�5นแล น��ค�อความสวยงาม ความสวยงามของพระน�5นค�อการส:ารวมระว�ง
กาย วาจา ใจ ท&กอย�างให�สะอาดไปด�วยศ�ลด�วยธรรม อย�าให�ส$�งใดมาเป3นเคร��องสกปรก
รกร&งร�งภายในจ$ตใจ น��เร�ยกว�าพระท��สวยงาม พระท��ทรงสมบ�ต$อ�นล�นค�าไว�ได� ตามทาง
ของตถาคตท��ทรงแสดงไว�แล�ว ขอให�พระล�กพระหลานต�5งใจปฏ$บ�ต$

การเด$นจงกรม น��งสมาธ$ ขอให�ถ�อเป3นเน�5อเป3นหน�งเป3นจ$ตเป3นใจจร$งๆ เป3นการ
เป3นงานจร$งๆ อย�าเถลไถลไปหาก$จการงานภายนอกเข�ามาท:าลายก$จการงานภายใน ซ9�ง
เป3นงานจ:าเป3นได�แก�จ$ตตภาวนาของเรา อย��ท��ไหนให�ต�5งหน�าต�5งตาร�กษาต�ว อย�าไปสนใจ
ก�บส$�งภายนอกย$ �งกว�าการร�กษาต�ว ด�วยความด�งามของศ�ลของธรรม อย�าให�คลาด
เคล��อนจากศ�ลจากธรรมไป เม��อไม�คลาดเคล��อนจากศ�ลจากธรรม พระองค�น�5นเณรองค�
น�5นม�ความสวยงามตลอดไป และอบอ&�นตลอดเวลา น��ละสมบ�ต$ของพระเรา ค�อศ�ล ค�อ
ธรรม ค�อมรรค ค�อผล น$พพาน น��ค�อสมบ�ต$ของพระเราท��จะได�ครอง ต�างจากสมบ�ต$ทาง
โลกท�5งหลายท��เขาครองก�นอย��มากท�เด�ยว ให�พาก�นต�5งอกต�5งใจปฏ$บ�ต$ตนให�ด� อย�าล�ม
เน�5อล�มต�ว
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บวชเข�ามาน�5พอบวชป?Hบเท�าน�5น ออกมาจากโบสถ�ส�ผ�าเปล��ยนไปแล�ว เวลาเราเข�า
ไปก1เป3นผ�าขาวเข�าไปบวช อย��ฆราวาสก1เป3นผ�าด�งท��เราเห1นน�5นแหละ เข�าไปบวชก1เป3นผ�า
ขาวเข�าไป ออกมาเป3นผ�าเหล�องห�วโล�นออกมาเลย ต�5งแต�ก�าวออกจากโบสถ�มาเป3นพระ
โดยสมบ�รณ�แบบแล�ว ศ�ล ๒๒๗ ร�กษาให�ด� น� �ละสมบ�ต$อ�นล�นค�าค�อศ�ลของเรา ให�
ปฏ$บ�ต$ให�ด�ม�ความส:ารวม

ช�ว$ตจ$ตใจของเราท��เคยเป3นมาแต�ฆราวาสน�5น ไม�ว�าท�านว�าเราต�างคนต�างม�เป3น
ตามน$ส�ยของตนด�วยก�น เวลาเข�ามาบวชแล�ว ช�ว$ตจ$ตใจน$ส�ยท��เป3นฆราวาสมาด�5งเด$ม ท��
ข�ดต�ออรรถต�อธรรมต�อศ�ลต�อเพศของพระแล�วให�ป?ดออกให�หมด อย�าให�เข�ามาเก��ยว
ข�องในเพศของพระ ช�ว$ตของพระ ให�อย� �ก�บพระด�วยศ�ลด�วยธรรมน�5เท�าน�5น น��เป3นข�อ
ส:าค�ญท��เราท�5งหลายจะปฏ$บ�ต$ตนให�ได�ร�บความช&�มเย1น ศาสนาพ&ทธของเราน�5ค�อตลาด
แห�งมรรคผลน$พพาน ตลาดแห�งความด�เล$ศท�5งหลายอย��ท� �พ&ทธศาสนาน�5ท�5งน�5น ขอให�
ต�างท�านต�างต�กตวงเอาด�วยความพากเพ�ยรพยายามของตน

ทางฝ�ายพระก1ให�ต�5งหน�าต�5งตาปฏ$บ�ต$ ให�สมเพศแห�งความเป3นพระของตน อย�า
ได�เด�อดร�อนเพราะศ�ลไม�บร$ส&ทธ$J ม�จ$ตใจว�าว&�นข&�นม�วเหม�อนโลกๆ เขาใช�ไม�ได� จ$ตใจ
ของพระท��กลมกล�นไปด�วยศ�ลด�วยธรรม ต�องเป3นจ$ตใจท��ม�ความสงบร�มเย1นอย��ภายใน
น�5นแหละ ในธรรมท�านก1สอนไว�ให�ม�สต$ร�กษาจ$ตใจของตน เร��องศ�ลข�อใดท��ท�านทรง
บ�ญญ�ต$ไว�แล�ว ข�อน�5นค�อศาสดาของเราๆ อย�าไปข�ามเก$นฝ�าฝKน ถ�าข�ามเก$นฝ�าฝKนหล�ก
ธรรมหล�กว$น�ยน�5แล�ว เท�าก�บเหย�ยบห�วพระพ&ทธเจ�าไป เราไม�ได�บวชมาเหย�ยบห�วพระ
พ&ทธเจ�า บวชมาเพ��อเท$ดท�นพระพ&ทธเจ�า และพยายามบ:าเพ1ญความด�เข�าส��ตนต�างหาก
อย�าให�ข�ดแย�งก�น การปฏ$บ�ต$ตน ให�ม�ความช&�มเย1นด�วยศ�ลด�วยธรรม ระม�ดระว�งเสมอ

เวลาน�5โลกก1ย$�งหนาแน�นไปด�วยคล��นของก$เลส จนศาสนาหร�อธรรมจะไม�ปรากฏ
แล�วให�ร��เน�5อร��ต�วท&กคน อย��ในท�ามกลางโลกแต�เราเป3นพระ เราปฏ$บ�ต$อรรถธรรมไม�ได�
เต1มเม1ดเต1มหน�วยของพระของเราแล�วเร�ยกว�า ทางของเราเบ$กกว�างตลอดเวลา ถ9งโลก
จะค�บแคบต�บต�นด�วยความท&กข�ความทรมานความย&�งเหย$งว&�นวาย แต�จ$ตใจของเราเบ$ก
กว�างไปด�วยศ�ลด�วยความสงบร�มเย1น ความสง�าราศ�ภายในใจของตน ให�เบ$กกว�างไป
ด�วยศ�ลด�วยธรรม น��ละเร�ยกว�าเป3นพระของศาสดาโดยแท� พาก�นต�5งอกต�5งใจ ไม�เช�นน�5น
ศาสนาจะไม�ม�เหล�อ ก1ไม�ม�เหล�อในต�วของเราน�5นแหละ

พระพ&ทธเจ�าทรงส��งสอนไว�น�5 ท�านไม�ได�มาแบ�งส�นป?นส�วนอะไรจากเรา ท�านสอน
ไว�ด�วยพระเมตตา ใครปฏ$บ�ต$ตามท�านผลรายได�ก1เป3นของต�วเอง ท�านไม�เอาอะไร ท�าน
ถ9งท��ส&ดว$ม&ตต$หล&ดพ�นไปแล�ว สอนโลกด�วยพระเมตตาท�5งน�5น ไม�ได�ม�ส�วนใดท��จะทรง
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แบ�งเอาไม�ม� ม�แต�พวกเราน��ท��ก:าล�งห$วโหยโรยแรง ท&กข�จนข�นแค�นด�วยศ�ลด�วยธรรม
ด�วยค&ณงามความด� ให�พยายามขวนขวายหาศ�ลหาธรรมค&ณงามความด�เข�าส��ใจ เพ��อใจ
จะได�ร�บความสงบร�มเย1น

ในบรรดาสมบ�ต$ท�5งหลายท��ม�อย��ในโลกน�5 ไม�เคยบกพร�องขาดเข$น อย��ท��ไหนอย��
ก�บสมบ�ต$เง$นทองข�าวของน�5ก�นท�5งน�5น.แต�โลกก1ไม�พ�นความย&�งเหย$งว&�นวาย ความท&กข�
ความทรมานภายในจ$ตใจ เพราะส$�งเหล�าน�5นเพ�ยงเป3นเคร��องอาศ�ย ไม�ได�เป3นส$�งแน�นอน
ตายใจได�เหม�อนศ�ลเหม�อนธรรม ศ�ลธรรมน�5เป3นส$�งส:าค�ญมาก เม��อได�ส�มผ�สส�มพ�นธ�ก�บ
จ$ตใจดวงใดแล�ว ใจดวงน�5นจะค�อยเปLดโล�งข95นมา ประหน9�งว�าเก$ดชาต$ใหม�ข95นมา ภายใน
จ$ตดวงเด�ยวท��ถ�กห&�มห�อด�วยก$เลสโสมมน�5นแหละ และกระจายเป3นจ$ตท��สะอาดสะอ�าน
ข95นมา แล�วก1สง�างามไปโดยล:าด�บ น��ละธรรมเข�าส��จ$ตใจใด ไม�ม�ฆราวาส ไม�ม�พระ เพราะ
ค:าว�าใจๆ น�5ไม�ม�เพศ ร�บได�ท�5งบ&ญท�5งบาปเหม�อนก�นท�5งพระและฆราวาส เพราะฉะน�5นจง
เสาะแสวงหาค&ณงามความด�เข�าส��ตนต�5งแต�บ�ดน�5ต�อไป

เวลาม�ช�ว$ตอย��น�5เราจะท:าอะไรเราก1ท:าได� อยากท:าอะไรท:าตามความอยาก ส�วน
มากความอยากน�5เป3นก$เลสท�5งน�5นท��จะฉ&ดลากเราลงทางต�:า ให�พาก�นระม�ดระว�ง น:าธรรม
เข�ามาเป3นเบรกห�ามล�อเอาไว� อย�าให�ม�นข�ามเก$นเบรกไป ห�ามล�อไว� ส�วนใดท��เป3นผล
เป3นประโยชน�เป3นมงคลแก�ตนเองแล�วให�ม�ความขย�นหม��นเพ�ยร หน�กก1เอาเบาก1ส�� น��
เร�ยกว�าผ��ปฏ$บ�ต$ธรรม ถ�าไม�ปฏ$บ�ต$ธรรมแล�วเราจะไม�ม�ท��ย9ดท��เกาะนะ คนท�5งคนจะไป
อาศ�ยอะไรก1อาศ�ยได�ช��วระยะกาลท��ม�ช�ว$ตอย�� พอลมหายใจขาดไปเส�ยเท�าน�5น ส$�งเหล�า
น�5นก1พ�ง เราก1พ�ง ส�วนบ&ญส�วนก&ศลน�5ไม�พ�ง ต$ดก�บจ$ตใจของเรา ให�พาก�นร�กก�นสงวน
และเสาะแสวงหาความด�ท�5งหลายน�5ให�มากๆ ในเวลาม�ช�ว$ตอย��

ถ9งอย�างไรก1จะตายด�วยก�นท�5งน�5นแหละ ไม�ว�าอย��ท��ไหนในโลกอ�นน�5เป3นโลกเก$ด
ก�บตาย เร�ยนไม�เร�ยนก1ร��ก�นท&กคน แม�แต�ส�ตว�เขาก1กล�วตาย เขาไม�ต�องเร�ยนท��ไหนเขาก1
กล�วตาย โลกตายน�5เป3นโลกท��ส�ตว�โลกท�5งหลายกล�วก�นมากท�เด�ยว แต�โลกเก$ดน�5นส�ตว�
โลกไม�ค$ดนะ พระพ&ทธเจ�ากล�วเร��องเก$ดน�5มากกว�าเร� �องตาย ท�านจ9งสอนไว�ว�า ท�ก�ข�
นต�ถ� อชาตส�ส ท&กข�ย�อมไม�ม�แก�ผ��ไม�เก$ด ค�อผ��เป3นพระอรห�นต�แล�วไม�ม�ท&กข� แล�วก1ไม�
ไปเก$ดในก:าเน$ดใด พอจะได�ร�บความท&กข�ข95นมาเหม�อนโลกท��วๆ ไปน�5 ท�านไม�เก$ด แต�
ความบร$ส&ทธ$Jเต1มห�วใจท�านแล�วเป3นธรรมธาต& น�5นเลยกลายเป3นธรรมธาต&ไปหมดเลย

จ$ตของท�านผ��บร$ส&ทธ$ Jแล�วในเวลาครองข�นธ�อย� � ก1เป3นธรรมธาต&อย� �ภายในจ$ต
หร�อจ$ตบร$ส&ทธ$J พอพ�นจากข�นธ�น�5ไปแล�วเป3นธรรมธาต&ล�วนๆ ไปหมดเลย หาความส�ญ
ไม�ม� จ$ตน�5ไม�ม�ค:าว�าส�ญ จะไปตกนรกหมกไหม�ก��ก�ปก��ก�ลปM ด�วยบาปกรรมอ�นหนาแน�น
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ขนาดไหนก1ตาม ม�ทางท��จะหล&ดพ�นข95นมาได� เพราะโลกอ�นน�5เป3นโลกอน$จจ�ง ม�ความ
เปล��ยนแปลงไปได�ไม�ช�าก1เร1ว เปล��ยนก�นอย��อย�างน�5น เพราะฉะน�5นจ$ตจ9งม�ทางท��จะผ�าน
พ�นความท&กข�ท�5งหลายมาได� เล��อนช�5นข95นไป ในเวลาท��ได�ร�บความท&กข�ความล:าบากอย��
ในนรกอเวจ�น�5น จ$ตน�5ยอมร�บว�าท&กข� ท&กข�ขนาดไหนยอมร�บว�าท&กข� แต�จ$ตไม�เคยฉ$บหาย
ไม�ม�ค:าว�าฉ$บหาย จนกระท��งเสวยกรรมส$5นส&ดลงไปแล�ว ผ�านข95นมาก1จ$ตดวงน�5เอง แล�ว
มาบ:าเพ1ญค&ณงามความด� เล��อนช�5นข95นมาๆ เป3นมน&ษย�เทวดาอ$นทร�พรหม จนกระท��งถ9ง
ข�5นเป3นพระอรห�นต�หล&ดพ�นจากท&กข�เป3นธรรมธาต& ไม�ม�ค:าว�าจ$ตน�5ส�ญหายไปไหน ส�ญ
ไม�ม�จ$ตไม�ม�ส�ญ ค�อเป3นธรรมธาต&

พระพ&ทธเจ�าสอนไว�น� 5ถ�กต�องแม�นย:าท&กอย�างแล�ว ควรอย�างย$�งท� �พวกเราท� 5ง
หลายท��เป3นล�กชาวพ&ทธ จะเช��อฟ?งค:าสอนของพระพ&ทธเจ�า มากกว�าเช��อฟ?งค:าของก$เลส
ท��ม�นกระซ$บกระซาบอย��ตลอดเวลา ไม�ม�จ$ตดวงใดท��ก$เลสไม�กระซ$บกระซาบ ม�นสอนให�
ลงทางต�:าท�5งน�5น ธรรมะเราจะได�ย$นได�ฟ?ง เช�นเวลาน�5ท�านเทศน�เราก1ได�ฟ?งท��วหน�าก�น
พอจากเทศน�น�5แล�วก$เลสก1เทศน�สอนเรา กระซ$บกระซาบฉ&ดลากเราไปส��ทางต�:า เราต�อง
เอาธรรมท��เราได�ย$นได�ฟ?งมาแล�ว เป3นคต$เคร��องเต�อนใจห�กห�ามความช��วช�าลามกท�5ง
หลายน�5ไม�ท:า เหย�ยบเบรกห�ามล�อ การท:าก1ค�อเราน�5นละเป3นต�วด�5อด�านหาญธรรมท&ก
อย�าง เอาธรรมต�เข�าไปให�ความด�5อด�านม�นเบาลง แล�วก1ลดน�อยถอยลงในการท:าความ
ช��ว และสร�างความด�หน�กเข�าท&กว�นๆ เราก1ม�ทางท��จะเจร$ญงอกงามข95นไป ให�ท&กๆ ท�าน
ได�พาก�นพ$น$จพ$จารณา

เวลาน�5ศาสนธรรมของพระพ&ทธเจ�าน�5แทบจะไม�ปรากฏในโลกแล�ว ท��ปรากฏอย��
บ�างเวลาน�5ก1ค�อเม�องไทยของเรา เม�องไทยก1ถ�กก$เลสต�ตะล�อมเข�ามาๆ จนจะไม�ม�จ&ดใด
เกาะดอนใด ท��จะได�เป3นพ&ทธศาสนา ท��น�ากราบไหว�บ�ชาเป3นขว�ญตาขว�ญใจ ม�นจะหมด
เอาเส�ยจร$งๆ เฉพาะอย�างย$�งในวงพระก1ขอให�ท�านท�5งหลาย ได�ปฏ$บ�ต$ตนให�เป3นพระท��ด�
พระเหล�าน�5เป3นล�กศ$ษย�ของหลวงป��ม��น สายหลวงป��ม��นเป3นสายท��ปฏ$บ�ต$เด1ดเด��ยวเฉ�ยบ
ขาด ในการส�งหารความช��วช�าลามกท�5งหลาย ม�ก$เลสเป3นต�วส:าค�ญตลอดมา ท�านต�5งใจ
ปฏ$บ�ต$ช:าระส$�งเหล�าน�5ตลอด

หลวงป��ม��นน�5เร�ยกว�าเล$ศเลอในการปฏ$บ�ต$องค�ท�านเอง ท��ไหนม�ความท&กข�ความ
ทรมานมากท��โลกเขาไม�ต�องการ หลวงป��ม� �นจะไปปรากฏต�วอย��ในสถานท� �น� 5นๆ น��น
แหละ ท��เป3นความท&กข�ความทรมาน ค�อโลกเขาไม�ปรารถนา ท�านเข�าไปอย��ท� �โลกไม�
ปรารถนา และสน&กบ:าเพ1ญสมณธรรมสะดวกสบาย จนได�ปรากฏธรรมข95นภายในจ$ตใจ
สง�าจ�าข95นมาแล�วได�มาสอนโลก แล�วโลกท�5งหลายเขาน�อมร�บๆ เฉพาะอย�างย$�งในวงพระ
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ของเรา ได�เคารพน�บถ�อกราบไหว�บ�ชาฟ?งอรรถฟ?งธรรมจากท�านแล�ว มาปฏ$บ�ต$ตนด�วย
ความเป3นผ��ม�ข��อม�แป ม�ศ�ลม�สมาธ$ป?ญญาตามท�านท��สอนไว�แล�ว ก1กลายป3นล�กศ$ษย�ท�าน
อาจารย�ม��นข95นมา หร�อสายท�านอาจารย�ม��นข95นมา น��ละสายน�5ละพอมองเห1นอย��บ�างเวลาน�5
พ�ดให�ช�ดเจนพ�ดเป3นเส�ยงอรรถเส�ยงธรรม ท�านเหล�าน�5เป3นผ��เสาะแสวงหาอย��ในป�าใน
เขา อย��ท��ไหนท�านบ:าเพ1ญอรรถบ:าเพ1ญธรรมตลอดเวลา มรรคผลน$พพานต�กตวงเอา
เร��อยๆ ไม�หย&ดไม�ถอย แล�วท�านก1ได�มาครองห�วใจ เป3นห�วใจท��สง�างามอย��ในป�าในเขา
ม�น�อยเม��อไร

ป?จจ&บ�นน�5ม�ไม�น�อยนะ บรรดาพระท��ปฏ$บ�ต$กรรมฐานอย��ในป�า ท�านอย��เง�ยบๆ
ของท�านน�5นแหละ ประหน9�งว�าไม�ปรากฏในโลก เป3นพระท��หมดราค�:าราคา เป3นพระผ�าข�5
ร$5วห�อม�ตรห�อค�ถ ผ�าข�5ร$5วก1ค�อ ผ�าส�กร�ก โลกเขาไม�ต�องการ พระพ&ทธเจ�าน:าเอาผ�าส�กร�ก
ท��โลกเขาไม�ต�องการน�5มาครอง จนกระท��งมาถ9งท&กว�นน�5 เร�ยกว�าผ�าข�5ร$ 5วห�อม�ตรห�อค�ถ
ม�ตรค�ถก1ค�อ ข�5โลภ ข�5โกรธ ข�5หลง น��ห�ออย��ในใจ แล�วผ�าข�5ร$5วน�5ห�อม�ตรห�อค�ถ แล�วธรรมก1
ม�อย��ภายในจ$ตใจ ช:าระม�ตรค�ถ ข�5โลภ ข�5โกรธ ข�5หลง ให�จางลงไปๆ จนเป3นจ$ตใจสง�างาม
แล�วผ�าข�5ร$ 5วเลยกลายเป3นผ�าข�5ร$ 5วห�อทองไป ผ�าข�5ร$5วน�5ครองต�5งแต�พระพ&ทธเจ�าลงมาถ9ง
พระอรห�นต� เลยเป3นผ�าข�5ร$5วห�อทองๆ เม��อตกมาถ9งพวกเราพระล�กพระหลานน�5 ขอให�
เป3นผ�าข�5ร$5วห�อทองต�อไปนะ อย�าให�เป3นผ�าข�5ร$5วห�อม�ตรห�อค�ถใช�ไม�ได� ผ�าข�5ร$5วห�อความ
โลภ ความโกรธ ราคะต�ณหาส�งเสร$มข95นท&กว��ท&กว�น ก1หมดราค�:าราคาในเพศของพระ
ของเราน�5นแหละ

อย�าให�เป3นผ��หมดราคา เราบวชมาเพ��อม�ราค�:าราคาสง�างามภายในจ$ตใจ อย�าให�
เป3นผ��หมดราค�:าราคาในต�วของเราท��จ$ตใจต�:าทราม ท:าความช��วช�าลามก ให�ท:าต�5งแต�
ความด�งามท�5งหลายน�5นแหละ การปฏ$บ�ต$ภาวนาขอให�เป3นเน�5อเป3นหน�งเป3นจ$ตเป3นใจ
จร$งๆ ท�านท�5งหลายอย�าปล�อยวางการภาวนา ถ�าปล�อยวางการภาวนาถ9งจะว�าเป3นล�ก
ศ$ษย�ตถาคต หร�อล�กศ$ษย�หลวงป��ม��นก1ตาม ก1ม�แต�ช��อแต�เส�ยงเท�าน�5นแหละ ต�วของเรา
เลวใช�ไม�ได� ต�องปร�บปร&งต�วของเราให�ด�งามข95นไป แล�วศาสนาจะปรากฏข95นท��ห�วใจของ
ท�านผ��ปฏ$บ�ต$ด�ปฏ$บ�ต$ชอบ

มรรคผลน$พพาน ก1จะปรากฏข95นท��ห�วใจของท�านผ��ปฏ$บ�ต$ตามทางของศาสดาน�5น
แล ใครจะว�ามรรคผลน$พพานไม�ม�ๆ ก1ตาม เขาไม�ได�เสาะแสวงหา เขาก1ได�ต�5งแต�ส$�งท��
เขาหา ส$�งท��เขาหาค�ออะไร ความโลภ ความโกรธ ราคะต�ณหา เต1มบ�านเต1มเม�อง เต1ม
โลกเต1มสงสาร อ�นน�5ไม�อดอยาก ย$�งท�วมท�นเข�ามาเหย�ยบอรรถเหย�ยบธรรมจนจะไม�ม�
เหล�อหลอ น��เป3นเร��องของโลก เร��องของธรรมเราให�เป3นธรรม สง�างามอย��ภายในจ$ตใจ



8

ถ9งไม�ออกข�างนอกก1ให�สง�างามอย��ภายในจ$ตใจของเรา เร�ยกว�าผ��ครองธรรม ครอง
ศาสนา

ศาสนาเจร$ญท��ห�วใจของผ��ปฏ$บ�ต$ด�ปฏ$บ�ต$ชอบนะ ไม�ได�เจร$ญท��ไหน เจร$ญอย��น��
ท�านว�า ส�ปฏ�ปน�โน เป3นผ��ปฏ$บ�ต$ด� อ�ช�ปฏ�ปน�โน ปฏ$บ�ต$ตรงแน�วต�อมรรคผลน$พพาน
ญายปฏ�ปน�โน ปฏ$บ �ต $เพ� �อความร� �แจ �งเห1นจร$งในมรรคผลน$พพานจร$งๆ สาม�
จ�ปฏ�ปน�โน ปฏ$บ�ต$สวยงามน�ากราบไหว�บ�ชาเป3นขว�ญตาขว�ญใจ ท�านเหล�าน�5แหละท��เป3น
สาวกของพระพ&ทธเจ�า ท��เป3นเน�5อนาบ&ญของเรา ท�านจ9งว�า เอส ภควโต สาวกสง�โฆ น�5น
แลเป3นสาวกของพระพ&ทธเจ�า เป3นเน�5อนาบ&ญของโลก เร�ยกว�า ป�ญ�ญก�เขต�ต� โลกส�ส
พระสงฆ�เป3นเน�5อนาบ&ญของโลกท��วๆ ไป

เราให�ปฏ$บ�ต$ให�เป3นเน�5อนาบ&ญในต�วของเราให�เต1มใจ ให�เต1มห�วใจแล�วก1เป3น
เน�5อนาบ&ญของโลกโดยไม�ต�องสงส�ย ไปท��ไหนสง�างาม ผ�าข�5ร$ 5วโลกเขาไม�พ9งปรารถนา
แต�เขาก1ชอบ อยากกราบไหว�บ�ชาเป3นขว�ญตาขว�ญใจ ด�ไม�ด�อยากจ�บอยากต�องนะ เพศ
ของพระท��ม�ศ�ลม�ธรรมเต1มห�วใจน�5 ไม�ว�าผ��หญ$งไม�ว�าผ��ชาย กราบแล�วย�งไม�สน$ทใจ ม�อย�ง
คว�าเข�าไปจ�บชายสบง จ�วร จ�บเท�าจ�บอะไรท�าน อ�นน�5เป3นเร��องท��เขาม�เจตนาด�วยความ
เคารพเล��อมใส เขาไม�ได�จ�บด�วยความก:าหน�ดย$นด� เขาจ�บด�วยความเคารพเล��อมใส
อยากกราบไหว�บ�ชาเป3นขว�ญตาขว�ญใจ ได�ส�มผ�สส�มพ�นธ�เล1กน�อยเขาก1พอใจ อยากจ�บ
อยากต�อง

น��ละอ:านาจแห�งธรรม อ:านาจแห�งธรรมน�5ม�ความสง�างามมากนะ เป3นอย�างน�5ละ
ท�านม�ค&ณค�าอย��ก�บศ�ลธรรม ศ�ลธรรมครองใจ ใจครองร�างกายแล�วสง�างามไปตามๆ ก�น
หมด ถ9งร�างกายส�งขารท�5งหลายจะเฒ�าแก�ชราก1ตาม แต�ทองท�5งแท�งครอบอย��ในร�างกาย
ร�างกายน�5เลยกลายเป3นทองท�5งแท�งไปตามๆ ก�น เฒ�าแก�ชราอะไรก1ไม�เห1นม�ส:าค�ญย$�ง
กว�าทองท�5งแท�ง ท��ใจครอบครองอย��แล�วมาครอบครองร�างกาย กลายเป3นทองท�5งแท�งไป
ตามๆ ก�น

เพราะฉะน�5นเวลาท�านน$พพาน บรรดาท�านเป3นพระอรห�นต�น$พพานไปแล�ว อ�ฐ$
ของท�านจ9งกลายเป3นพระธาต& ก1เพราะเป3นทองท�5งแท�งอย��แล�วต�5งแต�ม�ช�ว$ตอย�� เน��องจาก
จ$ตใจท��บร$ส&ทธ$Jน� 5นซ�กฟอกๆ ตลอดเวลา ต�5งแต�ท�านบรรล&แล�ว จ$ตใจท��บร$ส&ทธ$ Jน�5นซ�ก
ฟอกร�างกายซ9�งเป3นส�วนหยาบเหม�อนโลกท��วๆ ไป ให�กลายเป3นของละเอ�ยดสวยงาม
สะอาด ไปตามกระแสแห�งธรรมท��ซ�กฟอกน�5น ด�วยเหต&น�5เองเวลาพระอรห�นต�ท�านมรณ
ภาพแล�ว อ�ฐ$ของท�านจ9งกลายเป3นพระธาต&ได� เพราะจ$ตของท�านซ�กฟอกตลอดเวลาไม�ม�
อ$ร$ยาบถ
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ย$�งเวลาท�านท:าความพากเพ�ยรสงบใจ เช�น เด$นจงกรมน��งสมาธ$ภาวนา น�5เป3น
เวลาท��จ$ตใจท��บร$ส&ทธ$Jน�5น ซ�กฟอกส�วนร�างกายเต1มส�ดเต1มส�วนเต1มเม1ดเต1มหน�วย ถ�าอย��
ธรรมดาก1ซ�กฟอกโดยหล�กธรรมชาต$ไปอย�างละเอ�ยดลออ พอเข�าส��สมาธ$น�5เร�ยกว�าซ�ก
ฟอกเต1มเหน��ยว เพราะเหต&น�5นเวลามรณภาพลงไปแล�ว อ�ฐ$ของท�านจ9งกลายเป3นพระ
ธาต& เพราะเล$ศอย��แล�วภายในต�วของข�นธ�อ�นน�5 น��ละคนเราด�เพราะใจ ถ�าใจด�เส�ยอย�าง
เด�ยวท&กอย�างก1จะด�ไปตามๆ ก�นหมด ขอให�ท&กๆ ท�านบรรดาพระล�กพระหลานพาก�น
ต�5งอกต�5งใจปฏ$บ�ต$

อย�าเฉ��อยชาในเร��องศ�ลเร��องธรรมนะ ให�ขะม�กเขม�นต�อศ�ลต�อธรรม มรรคผล
น$พพานอย��ก�บท�านท�5งหลายผ��ต�5งใจปฏ$บ�ต$น�5นแหละ ไม�ได�อย��ตามค�มภ�ร�ใบลาน ไม�ได�อย��
ท��ม�ดท��แจ�งท��สว�างท��ไหน อย��ท��ห�วใจของผ��ปฏ$บ�ต$ธรรม อกาล�โก ผ��ปฏ$บ�ต$ความด�งามไม�
ว�าอย��ท��ไหนเป3นความด�ตลอดเวลา ท�5งพระและฆราวาส ขอให�ปฏ$บ�ต$เถอะเป3นความด�
งามด�วยก�นท�5งน�5น ถ�าไม�ปฏ$บ�ต$กอดค�มภ�ร�ก1ไม�เก$ดประโยชน� จ�บชายจ�วรของพระพ&ทธ
เจ�าอย��ก1ไม�เก$ดประโยชน� เป3นอย�างน�5นนะ อย��ท��การปฏ$บ�ต$ตามทางของศาสดา น�5เหม�อน
ก�บว�าเราตามเสด1จพระพ&ทธเจ�าอย��ท&กฝGก�าวน�5นแล ขอให�เป3นผ��ม�ธรรมม�ว$น�ยค�อศาสดา
องค�เอก เป3นผ��ครอบครองห�วใจเราไว� กายวาจาอะไรเราไว�ท&กอย�าง จะเท�าก�บเราตาม
เสด1จพระพ&ทธเจ�าท�น ถ�าหากว�าเราไม�สนใจการปฏ$บ�ต$ แม�จ�บชายจ�วรพระพ&ทธเจ�าอย��ก1
ไม�เก$ดผลเก$ดประโยชน�อ�นใด จ9งขอให�พระล�กพระหลานต�5งใจปฏ$บ�ต$

ว�นน�5ท��พาก�นพร�อมเพร�ยงก�นมาด�วยอาจารย�ศร�เป3นห�วหน�าส��งให�มา ก1เป3นมงคล
ท�5งอาจารย�ศร�ด�วย เป3นมงคลท�5งท�านท�5งหลายท��ปฏ$บ�ต$ตามท�านด�วย ว�นน�5เร�ยกว�าว�นเป3น
มงคลของพ��น�องท�5งหลายท��ได�มาได�ย$นเส�ยงอรรถเส�ยงธรรม และบร$จาคทานตามก:าล�ง
ความสามารถของตน ไม�เส�ยผลเส�ยประโยชน� เร��องธรรมในใจก1ได�ย$นได�ฟ?ง ให�น:าไป
ประพฤต$ปฏ$บ�ต$เพ��อเป3นมงคลแก�จ$ตใจของตนต�อไป น��เร�ยกว�าเป3นมงคลมากแล�ว

บรรดาพ��น�องท�5งหลายขอให�พาก�นต��นเน�5อต��นต�วนะ เร��องกระแสของก$เลสน�5เป3น
คล� �นใหญ�โตมาก ท�บไปหมดแทบจะไม�ม�ศาสนาในโลกน� 5แล�ว ศาสนาท� �แท�จร$ง ไอ�
ศาสนาของก$เลส กลมายาของก$เลส กลอ&บายของก$เลส ท��แสดงต�วออกมาเป3นศาสนาๆ
น�5นเต1มโลกเต1มสงสาร แต�ไม�ม�ศาสนาใดจะเป3นค:าสอนท��เป3น สวากขาตธรรม ตร�สไว�
ชอบแล�วเหม�อนค:าสอนของศาสดาเอกของเรา พระพ&ทธเจ�าเป3นศาสดาท��บร$ส&ทธ$Jพระ
ท�ยแล�ว ค�อเป3นผ� �บร$ส&ทธ$ Jในพระท�ยแล�วมาเป3นศาสดาสอนโลก ค:าสอนน�5นจ9งเป3น
สวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบท&กส$�งท&กอย�าง ไม�ม�ผ$ดม�เพ�5ยนไปได�เลย

ค:าสอนนอกน�5นเป3นค:าสอนของก$เลส ใครจะต�5งต�วมาเป3นศาสดา เป3นเจ�าของ
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ศาสนาไหนก1ตาม เป3นเจ�าของน�5นค�อคล�งก$เลสเป3นเจ�าของ การระบายหร�อแสดงออกมา
ท&กแง�ท&กม&ม จะต�องแสดงออกไปตามแง�ของก$เลสบ�งบอกบงการออกไป เร��องธรรมบง
การม�นไม�ม�ในใจ จะเอาอะไรมาบงการ ก1ม�แต�เร��องก$เลสท��เต1มอย��ในห�วใจ สอนเท�าไรก1
เป3นภ�ยๆ ศาสนาน�5น ศาสนาน�5 ย$�งเป3นศาสนาท��เป3นมหาภ�ยน�5นค�อกองท�พก$เลสเป3นต�ว
มหาภ�ย แล�วมาอ�างว�าศาสนาเฉยๆ หล�กความจร$งแล�วเป3นอย�างท��ว�าน�5แล

ม�พ&ทธศาสนาเท�าน�5นเป3นศาสนาท��เล$ศเลอส&ดยอด สอนเป3นอรรถเป3นธรรม ยก
ส�ตว�ท�5งหลายให�หล&ดพ�นต�5งแต�พ�5นๆ จนกระท��งถ9งน$พพานได�ค�อพ&ทธศาสนาน�5 การกล�าว
ท�5งน�5เราไม�ได�เหย�ยบย�:าท:าลายศาสนาใด เราพ�ดตามหล�กความจร$ง ของผ��ส$5นก$เลสแล�ว
มาเป3นเจ�าของศาสนา และเป3นคล�งก$เลสมาเป3นเจ�าของศาสนาต�างก�น คล�งก$เลสมาเป3น
เจ�าของศาสนาก1สอนก�นทางก$เลสท�5งน�5น ธรรมมาสอนโลกก1สอนด�วยความเป3นธรรม
ล�วนๆ ต�างก�นท��ตรงน�5 ขอให�ท&กๆ ท�านได�น:าไปประพฤต$ปฏ$บ�ต$ เวลาน�5เป3นเวลาท��เราจะ
พยายามสร�างค&ณงามความด�เข�าส��ต�วของเรา เพราะย�งม�ช�ว$ตอย��ด�วยก�น ตายแล�วหมด
ส&ดว$ส�ยท��จะท:าได� ว�นน�5เทศนาว�าการก1เห1นว�าสมควรแก�ธาต&แก�ข�นธ�แก�เวล�:าเวลา ขอ
ความสว�สด�จงม�แก�บรรดาพ��น�องล�กหลานท�5งหลายโดยท��วก�นเทอญ

ร�บฟ?งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ?งจากสถาน�ว$ทย&สวนแสงธรรม กร&งเทพฯ และสถาน�ว$ทย&อ&ดร
FM 103.25 MHz


