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เทศนอบรมพระสงฆ ณ วัดปาบานตาด 
เนื่องในวันอธิษฐานเขาพรรษา 

เมื่อเย็นวันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
ปฏิบัติใหเห็นตัวจิตจริงๆ เปนอยางไร 

 ทุกอยางๆ มันลดลง รางกายนี่ลดลงทุกอยางๆ มือส่ันแลวนะเดี๋ยวนี้ มือเร่ิมสั่น
แลว ทุกปไมส่ัน ปนี้เร่ิมสั่น จะจับอะไรสั่น มนัเปนของมนัแลว ปนี้เห็นชัด มือกส่ั็น 
เร่ืองธาตุเร่ืองขันธนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะ เปลี่ยนเพื่อลดลงๆ มีแตจิตเทานั้นละ จิต
นี้เรียกวาคงเสนคงวา แตสังขารรางกายนี้เปลี่ยนไปๆ  อายุเรามันก็ถึง ๙๖ แลว มันก็
ควรแลว มันกาวเขาเขตนั้นแลว จะใหมันเปนธรรมดาไมได การอยูนอกพรรษาและใน
พรรษา ในพรรษานี้เปนความเขมงวดกวดขนัใหตางกันกับนอกพรรษามันถึงถกูตอง 
ตามที่ทานพดูไวแลววาไมเขาพรรษานี้พระเพนพานๆ เหยียบคันไรคันนาเขาจนเขาได
บน ตอมาจึงใหเขาพรรษาในพรรษาสามเดือนนี้ไมใหพระออกไปทีไ่หน ใหประกอบ
ความพากเพียรอยูตามสถานที่ของตน เปนอยางน้ันนะ  
 จึงไดมีเขาพรรษา แตกอนไมมีเขาพรรษา ขอตําหนิติเตียนของเขาพระพทุธเจา
ก็นํามาพิจารณา จึงวาในพรรษาไมใหออกไปไหน เวลานี้เปนเวลาที่เขาพรรษา เปนเวลา
ที่เขมงวดกวดขันในทางความพากความเพียร ไปไหนไมไปไหนกับอยูในพรรษานี้เปน
เวลาที่จะไดเขมงวดกวดขันในทางความพากเพียร ความพากเพียรเพื่อจะระงับดับความ
ฟุงเฟอเหอเหิมภายในจิตนี้เปนสําคัญมาก จิตใจนี้ดีดดิ้นมากทีเดียว ไมมีอะไรจะดดีจะ
ดิ้นยิ่งกวาใจ ใจนี้ดีดดิน้มาก จึงตองใชความเพียรคือสติครอบมันอยูเสมอ ถาสติดี
ความเพียรก็กาวเดิน ถาสติขาดเปนวรรคเปนตอนไปนี้ความเพียรก็หยุดๆ ยั้งๆ ไม
คอยกาวเดิน ถามีสติระมัดระวังอยูตลอดเวลาเปนที่แนใจไดวาผูนั้นตั้งตัวไดแนนอน 
เราเคยดําเนินมาแลว  

เร่ืองสติจึงยกใหเปนอันดับหนึ่งในการประกอบความเพียร จะเปนที่ธรรมดาก็
ตาม เปนเวลาที่เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ตาม สตินี้เปนสําคัญมากทีเดียว ถาขาดสติเมื่อไร
ก็ขาดความเพียร ถาสติติดแนบกันอยูแลวความเพียรก็กาวเดิน นี่สําคัญใหจําเอาไวทุก
คน ตั้งสติไมใชตั้งธรรมดานะ ผูที่จะเรงรัดใหถึงมรรคถึงผลจริงๆ สติกับจิตนี้ไมจากกนั
ละ ขาดเมื่อไรก็เปนวาขาดความพากความเพียร ตั้งสติปบตัง้แตตื่นนอนไมใหเผลอกนั
เลย อยูอยางน้ันละ เพราะไมมีงานอืน่ใดทํา มีแตงานภาวนาเพื่อจะดูละครลิงซึ่งมันมอียู
ในจิต เอาธรรมะตีเขาไปๆ จิตก็สงบได  

ถาสติตั้งไดดมีีทางที่จะตัง้ตัวไดพระเราหรือนักภาวนาทั้งหลาย สําหรับฆราวาส
ญาติโยมเขามีการมีงานหลายดานหลายทาง สําหรับพระเรามีแตงานทําความเพียร
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เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา สติกับจิตติดแนบกันอยูตลอดเวลา นี่ตั้งไดไมสงสัย ถา
ขาดสติแลวก็ขาดความเพียร จําคํานี้ไวใหดี ขาดสติเมื่อไรความเพียรก็ขาดไป ถา
สติตั้งตลอดความเพียรก็กาวเดินไดๆ เร่ิมตั้งแตความสงบ..จิตใจจะฟุงซานรําคาญไป
ไหนเอาสติจับติดๆ ตลอดเวลาตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ สตินี้ตามติดกับจิตไมให
เผลอไปไหน  

นั่นละผูจะตั้งตัวได ตั้งตวัก็คอืเขาสูความสงบ ไมคอยฟุงซานรําคาญ ตั้งสติจับ
ตลอดเวลาก็สงบไปเรื่อยๆ ตอจากนั้นสติก็เปนสมาธิ มีความสงบเย็นภายในตัวเอง แต
ไมลดละทางดานสติ ใหจับติดๆ ตลอดเวลา แลวจิตใจก็คอยสงบเขาไปๆ ตอไปจติก็
เปนสมาธิ คือความแนนหนามั่นคงของจิต นี่เปนขั้นๆ นะการพิจารณา สติตั้งไวแลวตั้ง
ได ตั้งจิตตัง้ได สงบได พอสติขาดไปเมื่อไรก็ใหทราบเสียวาความเพยีรขาดไปเมื่อนัน้ 
ตั้งสติตองตัง้ใหจริงใหจังทั้งวันทั้งคนื ไมใหเผลอ ความเพียรก็เปนไปตลอดทั้งวันทั้ง
คืน จากน้ันจิตก็เขาสูความสงบเย็น เย็นลงไปมากๆ สติก็ดีไปเรื่อยๆ  

พอจิตมีความสงบ พอที่จะคิดอานไตรตรองในอรรถในธรรมภาคปญญาแลวก็
ใหพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ ทานสอนไวตั้งแตเร่ิมตนบวชวาเกสาคือผม โลมาคือขน 
นขาคือเล็บ ทันตาคือฟน ตโจคือหนัง นี้เรียกวากรรมฐานหา เร่ิมตนในการภาวนาเริ่ม
ดวยเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อุปชฌายทานบวชจึงสอนจุดนี้เปนสําคัญมาก แลวเอา
อันนี้ไปภาวนาใหมีจิตสงบ ทีแรกเราก็เอาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา 
โลมา เกสา ยอนหนายอนหลังไปเสียกอน ทีนี้จิตก็คอยชํานิชาํนาญถอยหนาถอยหลังได  

จากน้ันก็เนนหนักลงไป กรรมฐานหาจะเอาอะไรก็แลวแตที่นี่ เราไมสืบตอไปให
ครบกรรมฐานทั้งหา กรรมฐานใดที่ถกูตองกับจริตนิสัยของเรา เราเอานั้นมาประจําเลย
ที่นี่ เชนอยางเกสาๆ จนชํานาญ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา 
เกสา เปนภาคพื้นเรียนใหม ครั้นตอมามีความชํานิชํานาญแลวก็ขึ้นเกสา โลมา นขา ทัน
ตา ตโจ จิตสงบแลวเราจะเอาอะไรเปนคําบริกรรมกับความสงบนั้น เชนวาเกสาๆ อยาง
นั้นก็ได จะเอาโลมาๆ อยางน้ันก็ได วาไปตามลําดับก็ได ทีนีเ้ราชอบกรรมฐานบทใดก็
เอาแตบทนั้นย้ําลงบทเดียว เชนเกสาๆ ก็เกสาไปเรื่อย ใหจิตชํานิชํานาญ นั่นทาน
เรียกวาภาวนา 

เมื่อชํานิชํานาญแลวจิตสงบเขาโดยลําดับเรียกวาจิตเปนสมาธิ จากน้ันแยกธาตุ
แยกขันธตั้งแตผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส พุง เขาไปโดยลําดับ 
พิจารณาทวนหนาทวนหลังจนมีความชํานาญ ออกพจิารณาทางดานปญญาแยกธาตุ
แยกขันธแยกออกเปนสัดเปนสวน  ตั้งแตหนังแตเน้ือดึงออกไปเปนกองหนัง กองเนื้อ 
กองเอ็น กองกระดกู ตับ ไต ไส พุง ตีกระจายออกไปแลวตั้งขึ้นมาเปนสัตวบุคคล
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เหมือนเดิม แลวพยายามพิจารณาอยางน้ัน แตอยาพิจารณาใหครบกําหนดเฉยๆ นะ 
พิจารณาจนมีความคลองแคลว พิจารณาหนึ่งสองสามไปเฉยๆ ไมเกิดประโยชน 
พิจารณาอะไรก็ใหจดจออยูกับกรรมฐานบทนั้นๆ ครั้นตอมาจิตก็คอยกระจายออกไป
ในเรื่องปญญา 

ปญญาพิจารณาทางดานปญญาเกี่ยวกับเรื่องสกลกายนี้ มีการยักยาย
เปลี่ยนแปลงกันเรื่อยๆ นะ พิจารณาอยางน้ีแลวแยกอยางน้ัน พิจารณาอยางน้ันแยก
อยางน้ัน เอาจนกระทั่งสุภะ-อสุภะนี้มันกลมกลืนเปนอันเดียวกัน แลวทีนี้มันหมด
สภาพของรางกาย จิตพิจารณารางกายจนครบรอบหมดแลวอิ่มตัวในการพิจารณา
รางกายแลวไมอยากพิจารณา จิตเขาสูความสงบเขาไป จากนั้นก็วางเขาไปๆ รางกาย
เหลานี้ก็คอยปลอยไปๆ แตเอารางกายสลับซับซอนทบทวนอยูเสมอนะ จนกระทั่งจิต
มันชํานาญ รางกายของเรานี้มันก็ปลอยของมันเอง ทีนี้ยังเหลือแตความวางของจิต สติ
จับอยูกับความวาง ตั้งอนันี้ขึ้นเรื่อย ตั้งสกลกายที่เปนหินลับปญญาตั้งขึ้นเรื่อยๆ ตอไป
ตั้งขึ้นไปมันก็ดับ ตั้งขึ้นไปก็ดับ ตอไปมันก็หยุดทางรางกาย  

มันอิ่มรางกายแลวหยุด พิจารณาแตเร่ืองความวางกับความรูอยูดวยกนั แต
อาศัยอันนี้ละตั้งอยูเสมอ ไมใชปลอยทิ้งทีเดียว มันควรจะปลอยทิ้งไดมนัก็รูเอง ถายัง
ไมควรปลอยก็เอาอันนี้สลับเขาไป ชาหรือเร็วมันเกิดแลวมันดับ ชาหรือเร็วเกิดแลวดับ 
อสุภะอสุภังตามไมทันเมื่อถงึขั้นมันเกิดดับๆ แลวไมพิจารณาอสุภะอสุภังละ มันอิ่ม
ของมันเอง จากน้ันมีความวางแลวนิมิตของรางกายเขาไปแทรกซอนๆ อยูเสมอ ตอไป
มันก็ชํานาญ จิตก็เขาถงึขั้นวาง นี่ละการพิจารณา มันอิ่มของมันแลวมันปลอยเอง 
ปลอยแลวเอาอะไร เมื่อไมมีรางกายแลวเอาอะไร ขั้นวาง วางสลับกับรางกายตอไปมนัก็
วางเขาไปเรื่อยๆ จิตใจก็สงาผาเผยละเอียดลออเขาไป จนกระทั่งวางไปหมดในโลกธาตุ
นี้ กลายเปนความวางเปลาไปเหมือนรางกายของเรา 

นี่ละการพิจารณาภาวนา เมื่อมันอิม่ตรงไหนแลวมันก็ปลอย ถายังไมอิ่มกไ็ม
ปลอย รางกายนี้ถามันอิ่มแลวมันกว็ิ่งเขาไปอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ทีว่าอสุภะอสุภัง
เหลานี้มันผานของมัน มันอิ่มแลว เขาไปหาความเกิดความดบั ความเกิดความดับ 
พิจารณาอันนั้นตอไปมันก็วาง วางก็ยังเอาสิ่งน้ีมาสลับอยูนั้นแล มันหากจะรูในตัวเอง 
เมื่อมีผูแนะไวแลวอยางน้ีตอไปมันก็วางไปหมด จิตกับความวางอยูดวยกัน สติกับจิต
กับความวางอยูดวยกันเรื่อยๆ ละเอียดลออเขาไป มีแตยิบแย็บๆ แลวก็วางๆ เขาไป 
นั่นจะเขาถึงจิตเดิม 

จิตเดิมแททีว่า อวชิฺชาปจฺจยา มันจะเขาสูจุดนั้นละ เมื่อพิจารณาพอแลว อวิชฺ
ชาปจฺจยา มันก็เบิกตัวมันออกไป ปญญาอันนี้มันก็บีบกันเขาไปจนขาดสะบั้นไปหมด
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เลย ตอจากนั้นไมถามใครก็ได มันหากเขาใจในตัวเอง พิจารณาอะไรถาจิตยังดูดดืม่อยู
กับอะไรใหพิจารณาอันนั้นใหมาก เมื่อมันอิม่แลวมันก็เคลื่อนยายไปจากการพิจารณา 
สภาพของกรรมฐานที่นํามากํากับใจมันก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมันวาง
หมด จิตเมื่อถึงขั้นมันวางวาง เราจะพิจารณารางกายเมื่อไรเกิดพับดับพรอม เราจะแยก
ธาตุแยกขันธอยางน้ีไมทนั มีแตเกิดดับ ดับพรอมๆ พรอมแลวก็มาอยูความวาง หาก
ฝกกันอยูอยางน้ัน จนกระทั่งเกิดปบนี้เราจะพิจารณาวาเปนอยางไรๆ ไมทัน เกิดแลว
ดับๆ ทีนี้จิตก็อาศัยอันนีเ้ปนอารมณ เกิดดับๆ สติจอเขาไปๆ จิตจะเคลื่อนยายเขาไปสู
ความละเอียดเรื่อยๆ 

นี่การพิจารณาภาวนาเปนขั้นเปนตอนนะ ไมถามใครมันก็รูเอง เมื่อถึงขัน้ตอน
ของจิตที่กําลังพัวพันอยูกับกรรมฐานใดมันก็พัวพัน เมื่อมันอิ่มตัวของมันแลวมันก็
ปลอยออกมา ปลอยออกมาแลวกม็าอยูขั้นวาง ความวางกับความคิดปรุงมันก็เกิด
ดวยกันแลวก็ดับพรอมกนัๆ นี่เรียกวาการพิจารณาทางดานปญญา ปญญาจะเกิดอยู
ตลอดเวลา เมื่อมีสติติดแนบอยูแลวมันจะเกิดของมัน จึงเรียกวาปญญาอตัโนมัติ ทาน
เรียกวาภาวนามยปญญา มันเกิดแลวดับๆ หากเปนไปอยางนั้น นี่การพิจารณา  

เร่ืองภาวนานี้เปนของสําคัญมากทีเดยีวกับเรื่องสติปญญา แตความสงบนี้เอาให
ได บริกรรมคําใดจนกระทั่งจิตมันหยุด เพราะคําบริกรรมตีตอนเขามาไมใหมันไปยึด
ไปปรุงกับสิ่งใด มันก็มีแตความสงบๆ จากความสงบแลวก็กระจายออกธาตุขันธตางๆ 
มันเปนอยางไร แลวละเอียดเขาไปเรื่อย สุดทายก็มีแตความเกิดความดับของจิต คิดดีก็
ดับ คิดชั่วกด็ับ จิตติดตามกันเขาไปตลอดเวลา แตนี้พูดก็ตองพดูยอๆ อยางน้ัน จะพูด
พรรณนาไปนั้นมันลําบาก พดูใหผูฟงทัง้หลายจับได ถาจบัไมไดมันกไ็มไดเหตุไดผล
ประการใดเลยละ ใหพากันภาวนา สติปญญาเปนของสําคญัมาก เมื่อถึงขั้นสติปญญา
แลวจิตจะหมุนตัวเปนเกลียวไปเลย ทานเรียกวาปญญาอตัโนมัติ เมื่อถงึขั้นปญญา
อัตโนมัติแลวมันจะหมุนตัวของมัน หยาบละเอียดมันจะสัมผสัสัมพันธกันไปจนกระทั่ง
มันอิ่มพอ ปลอยไปๆ อยางน้ัน นี่ละการภาวนา ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

พูดจริงๆ แลวผมหายสงสัยหมดแลว ที่นํามาสอนหมูเพื่อนนี้ไมไดคุยไมไดโอได
อวดอะไร มันหนักแนนขนาดไหน ลําบากขนาดไหนก็ไมถอย ซัดกันไปมนัก็มีชองวางๆ 
ใหกาวเดินได เล็ดลอดไปได นี่ละปญญา ไมจนตรอกคนมีปญญา สติกับปญญาติด
แนบกันไป ตอไปก็มทีางเดินได แลวจิตมีความละเอียดลออเขาไปๆ เกิดอะไรกับจิต
เกิดรูทันๆ เกิดรูทันดับรูทัน นี่เวลามันทันกันแลวทันอยางน้ัน ปรุงอะไรมันก็รูดับพรอม
เสีย มันไมมเีงื่อนตอ  ถาหากวาสติไมดีแลวปรุงน้ันปรุงน้ีปรุงตอไปเลย เลยกลายเปน
ฟุงเฟอ ถาเอาใหอยูอยางที่วาน้ีแลวไมฟุงเฟอ หดตัวเขามาๆ สุดทายก็มาอยูที่จิต ไมอยู
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ที่ไหนละ อยูที่จิต แย็บออกมาจิตรูเสียดับเสีย พอแย็บออกมาจิตก็รูเสียดับเสีย หมุน
แคบเขาไปก็ไปอยูกับจิตแหงเดียว คิดอะไรปบทางจิตนี้รูแลว สติรูแลว เกิดพับดับ
พรอมๆ ไมมีเร่ืองมีราวอะไรเปนเงื่อนตอ  

นั่นละทานวาภาวนา ถึงขั้นมันเร็วมันเร็วนะ สติปญญาเร็วมากทีเดียว พออะไร
แย็บออกมานี้มันทันหมด ไมทันฆากิเลสไมได กิเลสมันเปนตัว อวิชฺชาปจฺจยา หนุนให
เปนสังขารใหคิดใหปรุง นั่นละ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ มัน
สืบตอกันไปเรื่อยๆ ถาเราจะพูดยนยอเวลาไดผานไปเรียบรอยแลวก็พูดงายนิดเดียว 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชฺชาปจฺจยา วิฺญาณํ อวิชฺชาปจฺจยา นามรูป เร่ือยไปเลย 
มันเกิดจากนี้ๆ ทีแรกมนัก็ตอกันไปเสียกอน ครั้นตอมาสั้นเขามาๆ เลยอะไรก็เกิดจาก
อวิชชาๆ ไปหมด เวลามันเร็วมันทันกันอยางน้ีละ 

ขอใหทุกทานตั้งใจปฏิบัติ การภาวนามีความทุกขความยากความลําบากบางไม
วาทานวาใครก็ตาม คดิดูซิอยางพระโสณะเดินจงกรมจนฝาเทาแตก นั่นทานเพียร
หรือไมเพียร เอาขนาดนั้น แลวองคหนึ่งหนักไปทางหนึ่ง องคหนึ่งทางไปทางหนึ่ง หนัก
ไมซ้ํารอยกัน นี่ก็คือความเพียร ฝาเทาแตกก็คอืความเพียร จักษุแตกก็คอืความเพียร 
ไมถอยจนจักษุแตกอยางพระจักขุบาล เปนอยางนั้นละ ทางไหนที่จะเปนไปไดในการ
ถอดถอนกิเลสใหพากันหนักแนน 

วัดนี้ผมก็ไมใหมีงานมีการอะไร ใหมแีตการภาวนาอยางเดียว อยูที่ไหนใหดูแต
จิตของเจาของมันเคลื่อนยายไปไหนปรุงแตงเร่ืองอะไร สติใหติดตามตลอดมันกไ็มดื้อ
ดานเอานักหนา ถาลงสติดีแลวคิดอะไรก็ดับๆ ไมไดเกดิเรื่องเกิดราวไปเหมือนแต
กอนที่ไมมีสติ ใหพากนัจดจําเอาอยางน้ี การภาวนาเปนของลําบาก แตเวลาถึงขั้นที่
ดูดดื่มแลวมนัไมไดคิดนะเวล่ําเวลา มันดูดดื่มทางอรรถทางธรรมเพื่อความพนทกุข 
แลวดูดดื่มไปเรื่อย เดินจงกรมสักเทาไรจนจะกาวขาไมออกมนัถึงจะออกจากทาง
จงกรม คอืมันเพลินในการพิจารณาธรรมะ ธรรมะนี้เปนธรรมะอัตโนมตั ิ มันหากหมุน
เงื่อนนี้ตอเงือ่นนั้น เงื่อนนั้นตอเงื่อนนั้น อยูอยางน้ันละเพื่อแกกิเลส หมุนไปหมุนมาแก
ไปแกมากิเลสมันจะมีอํานาจมาจากไหนมากยิ่งกวาสติปญญาไมลดละ มนัก็คอยหดตวั
เขามาๆ ครั้นหดเขามาจริงๆ แลวก็มาอยูที่ อวชิฺชาปจฺจยา ตีไปขางหลังอวิชชาแตก
ดวยแลวนั่นละทานวาบรรลุ หรือตรัสรูธรรม บรรลุธรรม ตรัสรูที่ตรงนั้นแหละ 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ ทาํอะไรอยาเหยาะๆ แหยะๆ มองดนูี้มันขวางตานะกับ
พระกับเณรที่อยูดวยกัน พอมองพบัมันรูแลว นอกจากวาไมพูดเฉยๆ ใชหูหนวกตา
บอดเอา มันแสดงอันหนึ่งละขึ้นมา คอืกิเลสออกหนาๆ ธรรมะไมทราบวาออกชองไหน 
สุดทายก็มีแตส่ังสมกิเลสในวงกรรมฐานในตัวของเราเองใชไมไดนะ ตั้งหนาตั้งตาทํา 
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อยาทําเหลาะๆ แหละๆ ทําอะไร มนัดูไมได งานทางโลกก็ไมเปนทา งานทางธรรมก็ไม
เปนทา ถามีตั้งแตปลอยใหจิตไปตามบุญตามกรรม ถาจะทําเปนธรรมมันฝนจิต ถาจะ
วิ่งไปตามกิเลสน้ีคลองตัวๆ ผูนี้ถึงวันตายมันก็ไมไดเกดิประโยชนอะไรละ มันจะฝน
ขนาดไหนซัดกันใหมันเต็มเหนี่ยวๆ ตอไปมันก็มีทางเบิกกวางออกไปได ใหพากันจํา
เอาทุกคน 

เทศนมากก็ไมไหวผมเหนื่อย ไมเหมือนแตกอนละ ใหพากันจําเอา ปฏิบัติให
มันเห็นตัวจิตจริงๆ เปนอยางไร ทานวาทานบรรลุ บรรลุอยางไร บรรลุที่หัวใจทาน
หัวใจเรานี้ เมื่อมันบรรลุขึ้นแลวจะไปถามใครอกี ทานก็เหมือนกัน เราเหมือนกันกับ
ทานถามอะไร แมแตสาวกก็ไมถามพระพุทธเจา เมื่อมันถึงขัน้ที่เปนอันเดียวกันแลวไม
ทูลถาม พระพุทธเจาองคใดก็ด ี สาวกองคใดก็ดีเมื่อรูแลวไมไปทูลถามพระพุทธเจา 
เพราะมันสมบูรณแบบอยูที่ตัวของเราเอง มีเทานั้นละ วันนี้จะไมพูดอะไรมาก เหนื่อยๆ 
ไมใชเร่ืองอะไรละ เหนื่อยๆ พากันจําเอา หยุดละ พอ พากนักราบไดละ กราบแลวไป
เลย ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะ เอาใหจริงใหจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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