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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ศาสนาเดนอยูที่ผูปฏิบัติ
กอนจังหัน 

พระวัดปาบานตาดอาหารมันทวมปากจะตายแลว ใหทราบวาธรรมเจริญที่ขาด
แคลนนะ ที่ไหนสมบูรณธรรมแหงผาก แตพระเหลานี้ทานก็ปฏิบัติอยางน้ันอยูแลว ได
ซ้ําเขาอีก ตีหัวตะปูย้ําเขาอีก ทานไมใชเปนบาอาหารพระเหลานี้ แตที่บอกนี้ก็คือวา ถา
อาหารมากธรรมะจะดอยลงๆ อาหารนอยธรรมะเจริญ นอยเทาไรยิ่งเจริญ...ธรรมะ ฝก
เสียกอนก็รูเอง การฝกฆากิเลสน้ีตองหาอุบายวิธีการตางๆ ซึ่งไมคอยมีในตํารา ทาน
ไมไดเขียนเอาไว ทั้งๆ ที่ทานเหลานั้นก็ปฏิบัติมาอยูแลว เขียนจะเหลือเฟอเกินไปทาน
ก็เลยไมเขียน ใหเปนอุบายวิธีการของผูจะปฏิบตัิชําระกิเลส ตองมีอุบายวิธีการตางๆ 
แงนั้นมุมนี้ ไมเชนนั้นไมทัน 

กิเลสรวดเร็วมากทีเดียว ในเวลาที่กิเลสรวดเร็ว รวดเร็วมากมองไมทัน ประหนึ่ง
วาจะไมมียาแกกิเลส คือมองไมทัน แตเวลาเราปฏิบัติเขาไปๆ ธรรมแกกลาสามารถ
แลวทีนี้กิเลสหมอบๆ ธรรมตีแหลกๆ ตอจากนัน้ไปกิเลสขาดสะบั้น ธรรมดีดผึง นั่นละ
การฝกหัด ไมไดฝกหัดไมไดนะ เห็นแกอยูแกกินแกหลับแกนอน พวกตายกองกันพวก
นี้ ผูที่จะหลุดพนจากทุกขโดยลําดับๆ ตองฝกทรมาน เร่ืองรางกายกําลังวังชาตองการ
เมื่อไรไดทัง้นั้น แตกําลังทางดานจิตใจทางดานธรรมะเขาสูจิตใจนี้ลําบากมาก แตกําลัง
ทางรางกายนี้ดีดผึงเลยไมไดยากอะไรแหละ กําลังทางจิตใจนี้ยากมาก ตองไดพยงุๆ 
ตลอดเวลา 

เราพูดไมใชคุย เอาความจริงมาพูด ทองเสียตั้งแตพรรษา ๑๐ ออกปฏิบัติ
พรรษา ๗ ฟดกันแลวนั่น ถึงพรรษา ๑๐ ทองเริม่เสีย เสียก็ไมสนใจ ซัดกนัเรื่อย เพราะ
อดอาหารๆ เทาไรการภาวนายิ่งดีๆ เดี๋ยวก็ทองเสีย ถายๆ จนพรรษา ๑๖ ลงเวทีละนั่น 
พรรษา ๑๖ พ.ศ.๒๔๙๓ ลงเวที ทองเลยเสียไปเรื่อยๆ เลยกลายเปนเรื้อรังอยูภายใน 
ตอนนั้นไมไดสนใจกับปากกับทองอะไร สนใจแตกับธรรม พอถงึพรรษา ๑๖ แลวกฉ็ัน
ธรรมดา ตั้งแตนั้นมาฉันธรรมดาเลย ทีนี้ทองก็เสียไปเรื่อยๆ จนจะออกชวยชาติ มันจะ
ไปจริงๆ  

ก็พอดีไดยาหมอเติ้งมาฉนั หมอเขาตรวจเขาบอกเปนมะเร็งลําไส เขาไมกลา
บอก เขาอาจจะกลัววาเราจะเสียจงเสียใจ เรามันไมไดเสีย เรียนจบแลวเรื่องเกิดเรื่อง
ตาย ไมตื่นไมเตนไมกลาไมกลัว เรียนจบแลว แตเขาก็กลัวอยางน้ันละนิสัยของโลก ถา
เปนโรคลึกลับเขาไมคอยบอกแหละ เชนโรคมะเร็งอยางน้ี เขาไมคอยบอกกัน สําหรับ
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เราใหยกโคตรมันมาเลย ถามันมีทั้งโคตรมาอยูในทองเราใหบอกมันมาเลย เราไมกลา
เราไมกลัว กลาก็ไมม ี กลัวก็ไมม ี เรียนจบแลว นี่ละเรียนธรรมะทานทั้งหลายใหทราบ 
ธรรมะจะเดนในผูปฏิบัติ ศาสนาเดนอยูที่ผูปฏิบัติ อยูในคัมภีรใบลานเรียนมาสักกี่
ประโยคๆ ก็ไมไดเร่ืองไดราวอะไร มีตั้งแตความจดความจํา ความจดจําไมใชเปน
สมบัติ การปฏิบัติจากความจดความจํามานั้น เรานํามาปฏิบัติ ไดรูมากนอยเพียงไร นั่น
ละที่เปนสมบัติของตนๆ ประจักษภายในใจ สนฺทิฏฐิโกๆ ไปเรื่อยๆ  

ทานจึงบอกวา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติก็คอืศึกษาเลาเรียน ไดแบบแปลน
แผนผังแลวนํามาปฏิบัติ เหมือนเขาปลูกบานสรางเรือนจะตามแปลนนั้นแหละ จากน้ัน
ก็ปฏิเวธ ผลของงานกป็รากฏขึ้นเรื่อยๆ จนรูแจงแทงทะลุ ปฏิเวธคือความรูแจงแทง
ทะลุ คอยรูไปเรื่อยเปนปฏิเวธขั้นนี้ๆ ไป นั่นละการปฏิบัติ ไมใชจะอยูเฉยๆ บวชเปน
พระก็อยูโกเกเฉยๆ เดีย๋วนี้มันมีแตพระขุนนางนะ อยูในวัดมันหันหนาออกนอกวัด 
ประชาชนญาติโยมเขาหันหนาเขาวัด พระที่อยูในวัดหันหนาออกนอกวัดนะเดี๋ยวนี้ เปน
อยางน้ันนะมันตรงกันขาม 

เปนยังไงพวกพระเราตื่นหรือยัง ไมมีใครพูดอยางน้ี เราเอาธรรมมาพูด ไม
สะทกสะทานกับสิ่งใด หลักธรรมเปนอยางน้ี พูดอยางน้ีเพื่อแกไขสิ่งที่บกพรองตรงไหน
ใหสมบูรณพูนผลขึ้นมา ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ ทุกส่ิงทุกอยางเฉพาะอยางยิง่ใครที่อยูใน
ครัว ผูรักษาครัวดูเหมือนวาระละเจ็ดวันๆ ใหดูรอบคอบขอบชิด คนเขาคนออก ให
สังเกตทุกส่ิงทุกอยาง มทีุกแบบนะที่เขามาในวดันี่ พวกเปรตพวกผีพวกยักษพวกมาร 
พวกขโมยพวกโจร มีอยูในวัดนี้ เราไดขับออกเรื่อยๆ อยูไปไมได ทําลายๆ  

เขามาทีแรกก็ลูกคน เขามาเพื่อฝกฝนอบรม ครั้นตอไปกลายเปนหนาดานไป
แลว เปนลูกเปรตลูกผีไปแลว มักจะเปนอยางน้ันถากิเลสเขาตรงไหน มันชินชาหนา
ดานเร็วที่สุดนะกิเลส ธรรมนี้ออกไมได ใหพากนัตั้งใจปฏิบัติทางพระทางฆราวาส มา
วัดมาวาใหดูฆราวาสก็ดี อยาเห็นแกไดแกกินแกเอา เดี๋ยวกลายเปนการขโมยไปอกี มี 
เห็นแลว สอบจนไดเร่ืองไดราวไมใชจะมาพูดเฉยๆ สอบไดตนไดตอไดของกลางและ
พยานมาพรอม ควรหนีใหหนี ควรออกใหออก เรียกวาจับไดหมดแลว มาคานไมได
แลว ประมวลมาหมดแลว 

มันยังไงเขามาวัดมาวา มีแตเห็นแกปากแกทอง กินไมอิ่มกนิไมพอ ไดแบบนั้น
ไดแบบนี้ เอาแบบนั้นเอาแบบนี้ เหมือนยักษเหมอืนผีมาจากไหนก็ไมรู วัดนี้ก็เปนวัดที่
เปดโลงตลอดเวลา ไมมีอะไรเสียดายในวัดนี้ เปดโลงหมด ดูซิโกดังขนออกสกัเทาไร 
มาจากทางไหน อันดับแรกก็คือโรงพยาบาล นอกจากนั้นทั่วไปหมด วัดนี้ไมใชวัด
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ตระหนี่ถี่เหนียว วัดเปดเผย วัดเมตตา เราใหทุกส่ิงทุกอยาง เพราะฉะนั้นอยากไดอะไร
ใหมาขอมาบอก อยาทําแบบโจรแบบมาร ถาเปนอยางน้ันกระเทือนใจมาก 

ทั้งๆ ที่เราเปนนักเสียสละ แตมาฉกมาลักมาขโมย จับพิรุธไดนี้กระเทือนใจมาก 
ใหก็ใหอยูแลว การทําอยางน้ันเปนความเสียหายมากมาย การใหกันยกกันใหทั้งถังก็ได 
ยกใหหมดกไ็ด ดวยความพอใจทัง้ผูใหผูรับ อันการฉกการลัก ลักๆ ลอบๆ เสียมากนะ
อยาพากันทาํ ใหกันเทาไรพอใจ แตแบบฉกๆ ลักๆ ล้ีๆ ลอบๆ ไมไดนะ เสีย วัดนี้เปด
ตลอดเวลา ไมมีอะไรเสียดายสําหรับวัดนี้ มีเทาไรออก ถึงไหนถึงกันหมด คําวาเสียดาย
ไมมีวัดนี้ บอกตรงๆ เราเปนหัวหนาวัด คําวาเสียดายไมมี มีแตเมตตา เพราะฉะนั้น
ใครมาวัดมาวาใหงามหูงามตา พูดกด็ี มองดูกิริยาอาการก็ดีใหงามตาหนอย เอาละให
พร 

หลังจังหัน 

บรรดาพี่นองชาวพุทธเราควรจะหันหนาเขาวัดเขาวานะ เราเห็นไหมโลกกวาง
ขนาดไหน มันมีความสงบงบเงียบที่ไหน มีแตศึกสงครามฆาฟนรันแทงเปนเถาเปนถาน
ไปหมด นี่ละกิเลสออกใช โลกทั้งโลกไมมธีรรมออกใชเลย มีแตกิเลสออกหนาออกตา 
ไปที่ไหนมีแตความเดือดรอนฆาฟนรันแทงรบราฆาฟนไมมีประมาณ นี่คือเร่ืองของ
กิเลส จะเปนความพินาศฉิบหายไปตลอด ถามธีรรมแทรกเขาจะมีความสงบ พูดกันรู
เร่ืองๆ มเีหตุมีผล เชนผูใหญประเทศใหญนั่นเปนเหมือนพอแมของประเทศเล็ก
ประเทศนอย เขาไดอาศัยมีความสงบรมเย็นไปตามประเทศใหญ นี่มีธรรมเปนอยางน้ัน 

อันนี้ใหญเทาไรยิ่งกินยิ่งกลืน กินไมหยุดไมถอย ประเทศใหญๆ เปนยักษ
ใหญๆ คือไมมีธรรม มแีตกิเลสกินไมพอ กินเทาไรก็ไมพอ ไดเทาไรไมพอ ตายก็ยงั
อยากอยูตลอดเวลา ถาธรรมเขาไปตรงไหนจะมีเบรกหามลอ มีความรูจักประมาณ 
มองดูใจเขาใจเรา แมแตจัดอาหารมันก็เปนในจิต มองดปูบๆ ที่ไหนเสมอไมเสมอ 
เพราะฉะนั้นเราจึงดูอยูตลอดเวลาจัดอาหาร เราจะตองดูตลอด คือความสม่ําเสมอเปน
หลักใหญเปนหลักธรรม สวนจะมากจะนอยก็สุดวิสัยเมื่อมีความสม่ําเสมอกันแลวโดย
ธรรม เปนอยางน้ันนะ 

เร่ืองธรรมไปที่ไหนราบรื่นไปเลย ถากิเลสไปไหนไมพอ ไดเทาไรไมพอๆ  ถา
ธรรมแลวพอ อยางที่เราพูดนี่แหละ เราพูดชัดๆ ถอดออกมาจากหัวใจเรา ปฏิบัติมา
แทบลมแทบตาย เรียกวาเดนตายมา ก็ไดธรรมมาสมมักสมหมายเต็มทุกอยางในหัวใจ 
ไมมีอะไรบกพรองที่จะมาตําหนิตนในเรื่องอะไรๆ ไมมี มนัเลยไปหมดแลว ความผิด
ความถูกเลยไปหมด รูชดัๆ อยูในหัวใจ อยูที่ไหนเย็นตลอดเวลา ไมมีความทุกขทางใจ
ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงไป ไมมีเลย สวนเรื่องธาตุเร่ืองขันธเปนธรรมดา เพราะอันนี้
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เปนสมมุติ เจ็บทองปวดศีรษะก็เหมือนเราๆ ทานๆ ไมไดผดิกันอันนี้ เปนแตเพียงวา
ไมกระเทือนเขาถึงใจเทานั้นเอง ผิดกนัเทานั้น ใจนี้ไมมีทุกข 

นี่ละฝกใหพอ...ใจ เวลาฝกใหพอแลวเปนอยางน้ัน ไมมีอดตีอนาคต ตลอดถงึ
ปจจุบันก็เปนสมมุติเสีย อันนั้นเลยไปแลว อยูยังไงกินยังไงไปยงัไงไมไดวิตกวิจารณ 
ความเปนอยูความตายไปมีน้ําหนักเทากัน แตที่ใหความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวาคือเรา
แยกออกดวยการสงเคราะหโลก ชวยโลกชวยสงสาร เรามีชีวิตอยูเทาไรก็ยังอยูทุกวันนี้
เห็นไหม วันหนึ่งๆ อยูเมื่อไร วันนี้ไปที่นั่น วันนั้นไปที่นั่น มแีตไปทําประโยชนใหทาน
ทั้งนั้นๆ เมื่อวานนี้ก็สองดานนูน เต็มรถๆ เอาขาวสารไปให จากน้ันก็ใหครัวเรือนละ
หนึ่งพันๆ ใหอยางน้ันใหไมหยุดไมถอย จิตใจมันเปดอยูอยางน้ีตลอด กําไมมพีูดให
ชัดๆ เลย ความตระหนี่ถี่เหนียวไมมี มีแตความเมตตาครอบไปหมด กระจาย มีเทาไร
ออกหมดๆ เราเปนอยางน้ัน 

เพราะฉะนั้นเราจึงไดเตือน ใครมาอยูในวัดในวานี้ วัดนี้เปนวัดเปดเผยดวยการ
บริจาคทานโดยความเมตตา ครั้นมาลับๆ ลอบๆ แบบที่วาเปนโจรเปนผูราย กระเทือน
ใจมากนะ อันนี้เปนความสกปรกมากกับธรรมที่สะอาดสุดยอด มันเขากันไมได ให
เทาไรใหได วัดนี้เราเปดอยูตลอดเวลาไมไดมีอะไรเสียดาย แตถามาเอาแบบนั้นมัน
กระเทือนใจ นี่ละเรื่องกิเลสเขาตรงไหนกระเทือนตรงนั้นแหละ ถาเร่ืองธรรมถึงไหนถงึ
กัน เปนก็เปน ตายก็ตายดวยกัน อาหารการกินไดมานี้ เอาแจกใหเสมอกันหมดเลย 
เราคอยดูแลตลอดปลอยไมได 

พระทานก็ทาํเต็มกําลัง เห็นไหมเวลาทานจัดอาหาร มือเปนกงจกัรไปเลย
พระนะ ทานฉันทานก็ฉันนิดเดียวเทานั้น ทานไมไดฉันมากนะ แตทานจัดดวยความ
เปนธรรมใหสม่ําเสมอ แยกโนนแยกนี้ๆ เร่ือย ก็ดูซิพระมอืเปนหวัดเลย เวลาฉันทาน
ฉันนิดเดียวไมไดฉันมาก หากทําเพื่อสวนรวมดวยความเปนธรรม ความสม่ําเสมอนี้อยู
กันเปนผาสุก ไมระแวงแคลงใจซึ่งกนัและกัน ความสม่ําเสมอคือความเปนธรรม ถาลง
เปนธรรม มีมากมีนอยเย็นไปหมด ถาไมเปนธรรมแลวไมได ขวางทันทีเลย เราสอน
เสมอเรื่องธรรม 

เวลานี้โลกไมมีธรรม เพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงมแีตความเดือดรอน รบราฆาฟน
แหลกเหลวกันไปหมด ผูใหญเทาไรยิ่งเปนยักษใหญ กินกลนืไมหยุดไมถอย นี่ละเรื่อง
ของกิเลสออกหนาออกตาทําโลกใหเดือดรอนอยางน้ี แลวโลกไหนเจริญ เอาวามาซิ ไม
มีคําวาเจริญ มีตั้งแตความเดือดรอนวุนวาย รบราฆาฟนกันไมหยุดไมถอย ถามีธรรม
เขาไปตรงไหนพูดกันรูเร่ือง ยิ่งประเทศใหญก็ยิ่งเปนพอเปนแมของประเทศเล็ก
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ประเทศนอยเขาไดอาศัย ถามีธรรมเปนอยางน้ัน เหมือนพอแมกับลูกนั่นแหละ พอแม
กับลูกก็เปนธรรมๆ อยูในนั้น รักแบบโลกก็เปนธรรมอยูในนั้น 

ลูกมีเทาไรๆ เล้ียงโตหมด พอแมจะจนขนาดไหนก็เล้ียงลูกจนโตๆ ดวยกันทุก
คน เพราะความเมตตา ความรัก ความสงสาร เปนอยางน้ันนะ มีมากมนีอยเฉลี่ยเผื่อ
แผกันไป ถาเปนธรรมโลกรมเย็น ถาเปนโลกแลวเปนกิเลสตัณหาไมมีคําวาพอ คนนั้นก็
จะเอา คนนี้ก็จะเอา แยงกันทุกทิศทุกทาง มาทุกแหงทุกหน แลวก็รบกัน พูดเทานั้นละ
วันนี้ไมพูดมาก เพราะเทศนนี้ก็ออกทางวิทยุแลว ไมไดเทศนมากก็ออกวิทยุเหมือนกนั 
ออกทั่วประเทศ พูดอยางน้ีทุกวันๆ ก็ไดฟงวิทยจุากเรานี้แหละ เราพูดใหโลกพากันมี
ธรรมบาง 

ถาไมมีธรรมเดือดรอนมากนะโลก มีอะไรก็ตามถาไมมีธรรมแฝงอยูแลวหา
ความสุขไมได ขอใหมธีรรมแฝงอยูเถอะ คนทกุขคนจนคนมั่งคนมีมีความสุขตามขั้น
ตามภูมิของตน ถาไมมธีรรม เปนเศรษฐีก็ไมเกดิประโยชนอะไรนะคนไมมีธรรม มีแต
จะกินจะกลนืจะเอาจะรีดจะไถทุกทศิทุกทางดิ้นรนกระวนกระวายอยูงั้น ดีไมดีคนมียิ่ง
เปนทุกขกวาคนจน คนที่ไมมีธรรมนะ คนมีธรรมเสม่ําเสมอ 

(กราบเรียนเกี่ยวกบัสถานีวิทยุ และทีวีที่ลูกศษิยทั้งหลายรับชมรับฟงอยูครับ 
ส่ือที่ใหรับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาไดมีดงัตอไปน้ี 

๑. รับฟงทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM ๑๐๓.๒๕ MHz ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง และทางสถานีในเครือขายทั่วประเทศ ๙๘ สถานี 

๒. รับชมถายทอดสดในเว็บไซตของหลวงตา และสามารถรับฟงรับชมและอาน
พระธรรมเทศนาของหลวงตาไดยอนหลัง โดยเลือก วัน เดือน ป ที่หลวงตาแสดงธรรม 
สามารถกดรับชมรับฟงได และสามารถเก็บบันทึกไวไดอีกดวย 

๓. รับชมทางสถานีผานทางดาวเทียมไทยคม ๒ อันนี้มีทัง้เสียงทั้งภาพตลอด 
๒๔ ชั่วโมงครับ สําหรับรายละเอียดการรับชมรับฟงพระธรรมเทศนาขององคหลวงตา 
อานรายละเอียดทางเว็บไซตของ Luangta.com ครับ) 

ธรรมก็ออกกวางอยูธรรมเรา นี่ละที่วาเราชวยชาติคราวนี้เอาเงินชวยชาติ เราเล็ง
ใสธรรมปวะเลย คนทั้งหลายเขาจะเล็งถึงดานวัตถุ วาเราชวยชาติจะตองเปนเงินทอง
ขางของอะไรๆ เขาสูสวนรวม แตเรานี้คราวนี้เปนคราวที่ธรรมะจะไดเขาสูหัวใจคน แนะ 
ไมไดไปเหมือนโลกนะ ก็เปนอยางน้ันจริงๆ เวลาชวยชาติมาแลวการเงินการทองอะไร
เราก็หยุดไปแลวเดี๋ยวนี้เราไมเอา แตธรรมะเห็นไหมละกระจายออกไปทั่วประเทศเขต
แดน นี่ละธรรมะออก ออกไปทีไ่หนคนที่มีจิตใจพอเปนมนษุยอยูบางจะรับฟง รับฟง
คราวนี้รับฟงคราวนั้นจิตใจดูดดื่ม ตอไปก็พุงไปได 
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เหมือนอยางนายกาละ ลูกอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเปนอุปฏฐากของพระพทุธเจา 
ไมสนใจในอรรถในธรรม พอชวนไปวัดไมสนใจตองไดจาง พอนะจางลูก เอา ไมไปไป
นั่งอยูในบริเวณวัดก็เอา แลวมาก็ใหรางวัล ในตํารามี ไอลูกไปก็ไปอยูนั้นละ อยากอยูที่
ไหนก็อยู คือเสียงธรรมพระพุทธเจาจะกระจายออกไปมันจะไดยนิวันละเล็กละนอย 
จางมาแลวก็ไปเอาเงินคาจางจากพอแลวไป ทีนี้อยูไปอยูมาหลายวันหลายคืนฟงเทศน
เขาไปเรื่อยรูสึกแปลกๆ ในจิตในใจ ฟงทีนี้ดดูดื่มละที่นี ่ พอดูดดื่มจิตใจเชื่อธรรมจน
เกิดความสลดสังเวชในการไปรับเงินรางวัลจากพอ พอกลับไปบานคราวหลัง พอฟง
ธรรมอยางชัดเจนถึงใจแลวกลับไปบานอายพอ เลยหนีไมไดรับเงิน พอเรียกมาเอา
รางวัล โอย ไมเอาแลว ตั้งแตเอามานี้ก็อายพอแลว อยาใหเอาอีกเลย เปนอยางน้ันนะ 

นี่ละพอธรรมเขาสูใจแลว ความเห็นแกไดแกเอาไปทางโลกทางสงสารนี้ปดหมด
เลย พอจะใหรางวัลนี้ไมเอา ตั้งแตเอามาแลวก็อายจนพอ อยาใหเอาอีกเลย นี่ละนาย
กาละ เขาเปนลูกอนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนอุปฏฐากของพระพทุธเจาเรา ไดจางลูกไปวดั 
ไปวันไหนมาแลวก็เอาคาจาง ใหไปทุกวันๆ ฟงไปฟงมาเสียงธรรมพระพุทธเจากระจาย
ทั่ววัดเชตวัน ทีนี้พอฟงไปๆ เกิดความเคารพเลื่อมใส จากน้ันกลับไปบานไมใหพอเห็น
หนาเลย พอเรียกไปเอารางวัล อูย อยาใหเอาเลย อายพอแลว ตั้งแตเอามาแลวก็อาย
ยอนหลังพอแลว แตนี้ตอไปเอาไมไดแลวที่นี่ นั่นเห็นไหมติดเลยเงินไมเอา สูธรรม
ไมได นั่น เอาละที่นี่ 

(ผูมีจิตศรัทธารวมสมทบบริจาคของตางๆ ไปเวียงจันทน ประเทศลาวครับ มี 
๑. ขนมตุบตั๊บ ๕๐๐ กลอง ๒. มุง ๒,๐๐๐ หลัง ๓. ขาวเหนียว ศรีไทยใหม ๓,๐๐๐ 
ถุง ๔. ขาวเจา ศรีไทยใหม ๒,๖๐๐ ถุง ๕. ขาวเหนียว สมหมายรอยเอ็ด ๓,๐๐๐ ถุง ๖. 
มามา สมหมายรอยเอ็ด ๖๐๐ กลอง อันนี้สมทบรวมกับหลวงตาไปเวียงจันทน ประเทศ
ลาว) เออ ไปเวียงจันทน วันที่ ๒๓ วันนั้นของเอาไปเต็มเหนี่ยวเลยละ ไปทั้งทีๆ ตอง
ใหเปนที่ระลึก 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

