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ฝกเปนนักรบ
ออนลงทุกวัน การขบการฉันพอทรงไวได การขบฉันยังดี แตกําลังคอยแตจะ
ลดๆ ไปไหนมาไหนไมสะดวก มันออนของมันเองธาตุขันธ ธาตุขันธออ นลง เวลามัน
แข็งแรงเปลงปลั่งแตกอน ก็ตองมาบวกลบทดสอบกันดูกับปจจุบันนี้ ผิดกันคนละโลก
ของคนๆ เดียวกัน ไปบวชก็ฝก ฝกตั้งแตวันบวช ตั้งแตวันเขาไปบวช ฝกตัง้ แตนนั้ มา
เรื่อย เวลาตื่นนอนนี้ใครอยูขางๆ ตองตื่นไปดวย คือมันดีดผึงเลย ฝกเจาของ เวลาตื่น
นอนมันดีดของมัน จนกระทั่งชิน พอตื่นนี้ดีดผึงเลย ไดพรรษา ๑๘ ฝกใหม ทีแรกฝก
นักรบ ฝกเปนนักรบ ดีดผึงๆ ตลอดตั้งแตไปบวชทีแรกเลย พรรษา ๑๘ ฝกใหม โห
นานกวาจะได
คือพอรูสึกนี้ มันชินแลว พอรูสึกมันดีดกอนแลวปงเลย ถามีพระหรืออะไรนอน
อยูขางๆ พระก็จะตื่นไปดวย เพราะเราตื่นรุนแรง ฝก พรรษา ๑๘ ฝกใหม เพราะ
อะไรๆ ก็เรียบรอยพูดตรงๆ เลย อะไรเรียบรอยหมดแลว การฝกนี้ฝกเพื่อนักรบ พอ
ขาศึกสงครามผานไปแลวควรจะฝกยังไงมันก็รูตัวเอง ทีนี้ฝกใหม โอ นานอยูนะ กวาตื่น
นอนมันจะเรียบรอย ตื่นพับดีดผึงๆ เลยเชียว ฝกใหมใหเรียบรอย ดูทิศทางอะไรตอ
อะไรเรียบรอยแลวคอยลุกขึ้นดวยความมีสติ คิดไวอยางนั้นแลวก็คอยฝก มันไมได
งายๆ นะมันเคยชิน พอตืน่ พับดีดผึงๆ เลย
ไดทราบชัดวาเปนการฝกจริงๆ ก็เวลาบวช นี้ฝกจริงๆ เวลาบวช ฝกเสียทุก
อยางเลยใหเขาตามหลักวินัย ตีเขาๆ ตามหลักธรรมหลักวินัย เพศของพระไมใชเพศที่
นอนใจ เปนเพศที่คลองแคลวดวยสติดวยปญญา การสํารวมระวัง พระพุทธเจาสอน
อยางนั้น ไมไดอดื อาดเนือยนาย ทุกอยางเปนแบบฉบับไดเลยแบบพระพุทธเจา เปน
พระก็เปนแบบฉบับได ฝกตลอด เรียบ นี้แบบพระตามทางของศาสดาจริงๆ ไมใชแบบ
หมูขึ้นเขียงดวยเพศของพระนะ อยางที่เปนอยูทกุ วันนี้ไมวาเขาวาเราเหมือนกัน แบบ
หมูขึ้นเขียงเพศของพระ เดี๋ยวนี้เปน พระของพระพุทธเจาจริงๆ นี้ดีดผึงๆ เลยไมมี
นอนใจลูกศิษยตถาคต พูดถึงเรื่องการฝก
การตื่นนอนก็เหมือนกัน ได ๑๘ พรรษาฝกใหม ตั้งแตบวชตืน่ นี้มันเปนของมัน
เองดวยความเคยชิน เราฝกอยางนั้น จะเอาใหเปนอยางนี้มันก็เปนอยางนั้น พอรูสึกปบ
ดีดผึงเลย ถึงพรรษา ๑๘ ดูอะไรก็เรียบรอยหมด การฝกนี่ฝกเขาสูแนวรบ รบกับกิเลส
ถึงพรรษานั้นแลวกิเลสไมมีจะรบกับอะไร แนะ ก็เรียบรอยเปนอรรถเปนธรรมธรรมดา
รูทิศรูทางแลวคอยลุก ถึงอยางนั้นมันยังดีดผึงๆ ไมใชเลนนะ นี่ละการฝก เราเอาจริงๆ
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พิจารณายอนหลังนี่ ตั้งแตวันบวชมาโนนละ ทางดานปริยัติก็เอา ไมมคี วามขี้เกียจขี้
ครานเลย ยิ่งออกทางดานปฏิบัติดวยแลวผึงๆ เลยเชียว ดานปฏิบัติเปนดานเขาสูแนว
รบจริงๆ จะออนแอทอแทไมได
ภาคปฏิบัติเปนภาคที่จะฆากิเลสจริงๆ หนักมากนะ สติสตังรอบคอบตลอดเวลา
เขาหาที่เหมาะสมกับผูจะฝกฆากิเลส สถานที่สมบูรณพูนผลดวยอาหารการกินไมได
ตองไปหาที่แรนแคนกันดารอดอยากขาดแคลนในปาในเขา
บิณฑบาตไดมาแตขาว
เปลาๆ กินพอยังธาตุขนั ธใหเปนไป แตมุงมรรคผลนิพพานแนว อันนี้แข็งแกรง เรื่อง
เหลานี้อะไรชางมัน นี่เรียกวาฝก มีเข็มทิศทางเดินที่แนนหนามั่นคงอยูอันหนึ่ง ก็คือ
มรรคผลนิพพาน มุงอยางยิ่ง นอกนั้นไมเห็นเปนอุปสรรคอะไร พุงๆ เพื่อนั้น จึงไมได
คิดวาลําบากลําบน ไมคิด ทั้งๆ ที่ลําบากเต็มที่
สําหรับเราเอง พูดถึงเรื่องเราเองฝกเจาของ เอาจริงเอาจังทุกอยาง ไมได
เหลาะแหละ นิสัยนี้รูสึกวาเปนมาแตฆราวาสแลว แตเราไมรูวานิสัยเราจริงจังมาแต
ฆราวาส เวลาบวชเขาไปแลวอานธรรมะจึงรูนิสัยวามีความจริงจัง อะไรๆ อานก็รู
เจาของนิสัยจริงจัง รูนิสัยดั้งเดิมของตัวเองเรื่อย เพราะหลักพุทธศาสนาเปนหลัก
ตัวอยางสําคัญมากทีเดียว ไมใชบวชแลวก็นอนกินสบาย บิณฑบาตไมบิณฑบาตเขาก็
เอามาใหกิน ยิ่งสบายใหญ เปนหมูขึ้นเขียง ผาเหลืองหอตัว เปนอยางนั้นนะ นี่พูด
จริงๆ ไม วางั้นเลย ไมไดตําหนิเจาของ ตั้งแตบวชมาไมไดตําหนิเจาของวาทอแท
ออนแอ บกพรองในเพศของพระ การปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยไมไดสงสัย คือดัด
มาตลอดอยางนั้นจะเอาอะไรมาสงสัย บกพรองตรงไหนดัดทันทีๆ เลย
ตอนที่ขึ้นสนามรบจริงๆ พอเรียนจบแลวเขาหาพอแมครูจารยมั่น ที่นี่เปดเลย
ทีเดียว เราสงสัยมรรคผลนิพพาน ใครจะมาปลดปลงมรรคผลนิพพานจากใจของเราที่
เราสงสัยๆ ก็เล็งเห็นแตหลวงปูมั่นเราเทานั้น ออกจากนั้นก็เขาหาทานเลย ทานก็เปด
ออกเต็มเหนี่ยว ทางนี้ก็ออกเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน หายสงสัยมรรคผลนิพพาน กิเลสมี
อยูก็ตามเรื่องมรรคผลนิพพานไมสงสัยเลย ทีนี้มีแตจะทุมละที่นี่ เอาละ นั่นละมันทุม
ฟาดเอาเปนเอาตายเขาวาเลย ไดรับโอวาทจากพอแมครูจารยมั่นแลวเหมือนตกนรกทัง้
เปน ไปคนเดียวอยูคนเดียวตลอดไมเอาใครไปดวยมันไมสนิทใจ
ปาชาอยูกับเรา เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมอยากฉันกี่วันแลวแต มันจะเปนจะ
ตายความรูอยูกับเราทําไมจะไมรู นั่น ฟดกันเต็มเหนี่ยวๆ ทีนี้ก็กาวขึ้นๆ ทางดาน
ธรรมะ จิตใจคอยโลง สงบๆ สงบเรื่อย กาวเขาสูปญญาแหลมคมเรื่อยไป จนกระทั่ง
เปนสติปญญาอัตโนมัติ มันเปนเองรูเอง พอกาวเขาสูสติปญญาอัตโนมัติ เรียกวาความ
เพียรอัตโนมัติ กาวเขานี่แลวไมมีถอย เปนเองๆ นี่เราก็ไมไดเรียนจากใคร เรียนจากเรา
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ที่เอาจริงเอาจังทุกอยาง จนกาวเขาสูความเพียรอัตโนมัติ สติปญญาเปนอัตโนมัติฆา
กิเลสเปนอัตโนมัติ ทีนกี้ ็มายอนหลังถึงกิเลสทําลายจิตใจของสัตวโลกเปนอัตโนมัติ รู
นะ แตกอนไมเคยคิด เวลาสติปญญาออกฆากิเลสเปนอัตโนมัติ ก็ยอนไปรูเรื่องกิเลส
ทําลายสัตวโลกเปนอัตโนมัติ
เอะอะตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เห็นอะไรกิเลสออกกอนๆ ทีนี้เวลาธรรมะมีความ
แกกลาแลว สัมผัสสัมพันธอะไรเปนธรรมแกกิเลสทั้งนั้นๆ นี่เรียกวาอัตโนมัติ เห็นใน
หัวใจเจาของจะวาไง แตไมไดสงสัยนะ คือมันเงียบเอาเสียจริงๆ ไมมกี ิเลสตัวใดมา
แสดงใหเห็นแมเม็ดหินเม็ดทราย เงียบเลย ทางนี้ขึ้นแตไมไดสําคัญนะ ขึ้นเฉยๆ เวลา
มันสงบกิเลสทั้งหลาย เหอ ไมใชมนั เปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ วาอยางนี้
นะ ยังไมสําคัญวาเปนพระอรหันต
คือมันเงียบขนาดนั้น กิเลสมันหมอบ คุยเขี่ยตรงไหนก็ไมมๆ
ี เงียบ สงบราบ
เลย กิเลสหมอบ เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ มันวาเฉยๆ ยัง
ไมไดสําคัญวาเปนอรหันตจริง สักเดี๋ยวโผลขึ้นมาก็ซัดๆ เอาเสียจนกระทั่งถึงอรหันต
นอยอรหันตใหญพังไปดวยกันหมดไมมีอะไรเหลือ นั่น รูเอง สนฺทิฏฐิโก รูผลงานครั้ง
สุดทายของตัวเองวาถึงไหนแลว สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดขาดสะบั้นหมด กิเลสสมมุติทั้ง
มวลไมมีอะไรติดหัวใจเลย ขาด นั่นที่นี่อรหันตนอยก็ไมถาม อรหันตใหญก็ไมถาม สนฺ
ทิฏฐิโก ตัดสินทีเดียวขาดไปหมด
นี่การฝกหัดตัวเอง เราจะไมไดแบบนั้นก็ตามขอใหมีแบบลูกศิษยมีครูมีอาจารย
ใหมีขอบังคับดัดแปลงตัวเองเถอะคนเรา ปลอยเลยตามเลย ตื่นนอนขึ้นมาหาอยูหากิน
เพลิดเพลินรื่นเริง ไมไดเสาะแสวงหาสาระสําคัญ ผิดถูกประการใดไมคํานึงตัวเองใช
ไมไดนะ ตองไดคํานึงตัวเอง ตื่นนอนตั้งแตเชาถึงค่ําวันนี้เราทําความผิดพลาดอะไรบาง
เพราะเรารับผิดชอบตัวเราเอง จะไปดีไปชั่วคือตัวเราเอง ดูตัวเอง แกไขอยูนั้น ตอไป
มันก็ราบเรียบๆ ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับมีอะไรผิด ไมผิด นั่นชุมเย็นในใจ อบอุน
การฝกตัวเองเปนอยางนั้น
การนอนนี่ไปพลิกใหมพรรษา
๑๘
คือแตกอนมันนอนแบบแมเนื้อตื่น
นายพราน ผึงเลยทีเดียว มันเปนนิสัยตั้งแตเราฝกทีแรก พอรูสึกตัวดีดผึงเลยทันทีๆ
จนชินตอนิสัย ถึง ๑๘ ป ๑๘ พรรษา ทีนี้จะฝกใหม พอตื่นขึ้นมาใหรูทิศรูทางทุกสิ่งทุก
อยางเรียบรอยแลวคอยลุกขึ้นมาดวยความมีสติเรียบรอย คิดไวอยางนั้น พอตื่นปบมัน
ดีดผึงกอนแลวๆ พยายามเอา นานอยูนะกวาจะได ไดก็ไดเลยเถิด อยางทุกวันนี้ตื่น
แลวไมลุก ทุกวันนี้มันไดเลยเถิด ตื่นนอนแลวไมอยากลุก พลิกทางนั้นพลิกทางนี้ มัน
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เลยเถิดเขาใจไหม เปนอยางนั้นทุกวันนี้ เราเรียนเลยเถิดแลวเดี๋ยวนี้ ตื่นนอนขึ้นมา
แทนที่จะลุกไมลุก พลิกไปพลิกมา เออ ใหมันเห็นทุกอยางในตัวเราเอง
เวลาฝกเฉียบขาดก็เปนอยางนั้นจริงๆ ครั้นเวลาปลอย นี่คือปลอยนะที่วานี่
ปลอยตามสภาพของธาตุของขันธ เรื่องจิตเรื่องใจหมดสภาพ เพราะหมดทุกสิ่งทุกอยาง
แลวที่จะมาเปนขาศึกตอใจ รูชัดประจักษใจ สนฺทิฏฐิโก ขาดสะบั้นลงไปแลวกิเลส รูชัด
ผลงานของตัวเองวาสิ้นสุดยุติเรียบรอยแลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ไมตอ งประกาศที่ไหน
ประกาศที่หัวใจเทานั้น ทีนี้ก็ปลอยตามสภาพของมัน อยางทุกวันนี้ปลอยตามสภาพ
จิตใจมันหมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ มีแตสมมุติกิริยาอาการที่แสดงออกตางๆ ก็
เปนเครื่องมือของใจ ใจก็ไมมาเปนพิษเปนภัยกับสิ่งเหลานี้ ใชกันไปอยางนั้นแหละ
ใหมันเห็นอยางนั้นซิการฝกเจาของ เมื่อมันหมดโทษแลวสังฆาปาราชิกเอามา
จากไหน เห็นไหมละ มันตัดสินลงขนาดนั้น สังฆาปาราชิกเปนสมมุติ อันนั้นเปนวิมุตติ
เขากันไดยังไง ใหมันถึงขนาดนั้นซิ เมื่อถึงขั้นเลยสมมุติไปแลว สังฆาปาราชิกนี้เปน
สมมุติทั้งมวลเขากันไมไดกับวิมุตติจติ นั้นเลยบาปเลยบุญ ปุญญปาปปหินบุคคล ผูมี
บุญและบาปอันละเสียไดแลว ละไดหมด บรรดาสมมุติไมมีเหลือทั้งดีทงั้ ชั่ว เหนือแลว
นั่น เอาสังฆาปาราชิกมาจากไหนเมื่อมันเหนือแลว อันนี้ก็มแี ตกิริยาที่จะใชตามสมมุติ
ใชอยูในกรอบของความมีชีวิตอยูในเพศของพระ
พระธรรมวินัยมียังไงก็ปฏิบัติ
ตามนั้นๆ ไปเทานั้นเอง ที่จะกลัววาจะผิดจะพลาดอะไรไมมี หมด
เมื่อถึงขั้นมันรูเองไมตองไปถามพระพุทธเจา ถึงขั้นหมดโทษแลวอยูยังไงก็หมด
ไมมีโทษ แตเวลามันมีโทษ เอะอะมีโทษๆ เผลอปบเปนโทษแลวๆ เวลาเราฝกไดเต็มที่
แลวโทษไมมี มีแตความบริสุทธิ์เต็มตัว มีแตการเคลื่อนไหวของธาตุของขันธ จิตใจผาน
ไปหมดแลว นั่น นี่ละการฝกตัวเอง ใหปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจาถึงขั้นนี้นะ
พระพุทธเจาสอนดวยสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ชอบเพื่อมรรคผลนิพพาน เอา
ใหถึงนั้นเลย ธรรมนี่สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ชอบเพื่อมรรคผลนิพพาน เพื่อ
ความหลุดพนอยางเดียว ถึงขั้นหลุดพนเลยธรรมพระพุทธเจา ไมใหตกคางอยูทไี่ หน
ขอใหปฏิบัตติ ามเถอะถึงจริงๆ แตมันไมปฏิบัติตามซิพวกเรา
ไปที่ไหนมองไปไมคอยเห็นคนนะ เห็นแตเสื่อกับหมอน หมอนมัดติดคอ ขาง
หลังก็เสื่อมัดติดหลัง ไปที่ไหนมีแตเสื่อกับหมอนมัดติดหลังติดคอ มองหาตัวคนไม
เห็นแลวจะมองหาธรรมเห็นไดยังไง ก็มันไมมธี รรม มันมีแตเสื่อกับหมอน นี่พวกเสื่อ
พวกหมอนลูกศิษยหลวงตาบัว พวกเสื่อหมอนติดตัวตลอด พรากไมไดอนั นี้ เรียกวา
เครงครัดมาก เขาใจไหม ลูกศิษยหลวงตาบัวเครงครัดมาก เสื่อหมอนติดกับหลังกับตัว
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เลย นอนก็ติดกัน ลุกก็ติดกัน เรียกวานักรบจริงๆ พวกนี้ เขาใจหรือยัง พวกนี้พวก
นักรบ ลูกศิษยหลวงตาบัวนี่
แบบฉบับของพระพุทธเจา แบบฉบับของพระจริงๆ เปนแบบฉบับที่ชื่นตาชื่นใจ
ของผูม าไดพบไดเห็น พอดูปบเขากันไดกับหลักธรรมหลักวินัย ไดยินพูดจะหนักจะเบา
เปนไปดวยอรรถดวยธรรมดวยเหตุดวยผล
นาดูนาฟงทุกอยางพระผูท รงอรรถทรง
ธรรมทรงวินัยเปนอยางนั้นทั้งนั้น ที่ไมมีธรรมในใจเลยก็โกโรโกโส ไมมหี ลักมีเกณฑ
เวลาอยูอยางนี้ก็ไมมีหลักมีเกณฑ ตายไปแลวก็เลื่อนลอยแบบเดียวกัน ผูมีหลักมีเกณฑ
มีธรรมมีวินัยมีขอบังคับอยูในตัว ตายไปแลวก็มีหลักมีเกณฑ นั่นมันตางกัน ฝกเสีย
จนกระทั่งตายตัวเลยดังพระอรหันต พระพุทธเจาก็เปนพระพุทธเจาองคแรกแลวก็เปน
พระอรหันตองคลําดับลําดามา มีแตตายตัวเลย ทานฝกทานจนตายตัว ไมมีอะไรมลทิน
จะเขาแปดเปอนไดเลย เพราะฝกเสียจนเรียบบริสุทธิ์เต็มที่ นี่ละ สรณํ คจฺฉามิ ของ
พวกเรา ทานปฏิบัติตัวจนเปนสรณะที่พึ่งของทานอยางเอกอุแลวก็มาเปนสรณะของโลก
อยางตายใจ
นี่จวนจะตายเทาไรไดคิดไดอานละเรา กับสมมุติพูดงายๆ วาอยางนั้นเถอะนะ
ไดคิดไดอานกวางแคบ อดีตอนาคต ยอนหนายอนหลัง พิจารณาบวกลบคูณหารเรื่อง
สภาพของสมมุติทงั้ หลาย ปฏิบัติตอสมมุติจะปฏิบัติอยางไรบางๆ เหมาะสมอยางไร
บาง ตองไดใช ทั้งๆ ที่เราไมมีโทษอะไร ทีนี้ธาตุขันธเปนสมมุติมันก็มีโทษมีกรรมตาม
สมมุติของมันอยูในนี้ ก็ตองพิจารณาแกไขดัดแปลงพอใหดกู ันไดมนุษยเรา
เทศนนี้ออกวิทยุนะนี่ ออกทุกเชาๆ ถาเราอยูที่นี่ออกทุกเชาทั่วประเทศไทย
สุดทายเทศนทั่วประเทศไทยมักจะมีแตเทศนหลวงตาบัว ไมวาออกวิทยุที่ไหนๆ เปน
หลวงตาบัวออกหนาทั้งนั้น ครูบาอาจารยทั้งหลายก็มาชวยบางเล็กนอยๆ จากนั้นก็เรา
ยืนตัวๆ ในสถานีวิทยุตางๆ ทั่วประเทศไทย ดูเหมือนรอยกวาสถานีนะ เทศนแลวเราก็
ปลอยๆ แตเขาก็เอาไปออกวิทยุ การเทศนของเรานี่เปนที่แนใจ เราไมสงสัยในการ
เทศนของเรา ไมวาจะธรรมะขั้นใดภูมิใด เราถอดออกมาจากหัวใจที่ถูกตองแมนยําแลว
ทั้งนั้น ไมผดิ วางั้นเลย
แมที่สุดที่พดู ทีแรก กูจะฟองทานเปา เขาก็เขียนตามประสาของเขา ทีนี้ภาษา
ของเราวายังไง มันมาเที่ยวเพนพาน แนะเห็นไหม เราก็เอาอันนี้มา มันมาเที่ยว
เพนพาน มันก็เพนพานจริงๆ ค่ําแลวมันยังมาเพนพานๆ ถาวันไหนเราออกมาเจอ เรา
มักจะไปตอนค่ํา ตอนหาโมงตอนจํากัดละที่นี่ เวล่ําเวลาพอถึงนั้นแลว ใครมาจะแสลงหู
แสลงตาทั้งนั้นแหละ มาดวยเหตุผลกลไกอะไร ถายังไมถงึ เวลาก็ปลอยตามเรื่อง เขา
ออกไมวาอะไร พอถึงนั้นแลวจํากัด ประตูปดกึก๊ ใครมา มาอะไร นั่นเอาละนะ จํากัดจํา
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เขี่ยเขาแลว ประมาณหาโมงเย็นเรามักจะออกไปประตู บางทีกอ็ อกนอกประตูไปบาง
เล็กนอย ออกไปดูนั้นดูนแี้ ลวกลับเขามา ดูความเรียบรอย ถาใครมาเพนพานเอาละนะ
ถาหลวงตาบัวไปเจอแลวยังไงตองปาราบไปเลย ไมมีใครจะทนอยูได หลวงตาเอาจริงๆ
มาอะไร ถามแลว มาเหตุผลกลไกอะไร พอมองโนนมองนี้ทั้งอาปากดวยแลวแสดงวา
ไมเปนทา ไลเดี๋ยวนั้นเลย ถามามีเหตุผลควรเปดเราก็เปดใหเขา สวนมากไมไดเปด
แหละ ถาหากจําเปนจริงๆ ควรจะเปดใหเขาก็เอาเขา มีเหตุผลกลไกพอควรจะเขา
สวนมากมันมาเที่ยวเพนพาน เราจึงไดดุเรื่อย
พระทานรักษาขอวัตรปฏิบัติของทาน ทานรักษาอยูมาทําลายทําไม ทั้งวัดทาน
รักษาทั้งนั้น ทานไมไดทําลาย เรามาสวนมากมาแตมาทําลายโดยไมมีเจตนาก็ตาม มา
ตามนิสัย นิสัยทําลายตัวเองอยูเปนประจําแลว มาวัดนี้ก็จะมาทําลายวัดโดยไมมีเจตนา
ก็มาเพนพานๆ ใหขวางหูขวางตา นั่นละที่ดุ ดุเพราะเหตุนั้น เพราะผูหนึ่งรักษาอยู ผู
หนึ่งไมรักษา มาทําลาย มันก็ขวางกันซิกับผูรักษา ดุเอาๆ
ภายในวัดเขมงวดกวดขันอีกแบบหนึ่ง นอกวัดที่ควรจะเขามาเกี่ยวของเกี่ยวกับ
เรื่องฆราวาส เขมงวดกวดขันไปแบบนั้น ทีนี้ในวัดเขมงวดกวดขันไปแบบนี้ เปนชั้นๆ
ไปนะ ในวัดยิ่งกวานั้นอีก เขมงวดกวดขันมากกวานั้นอีก เปนขั้นๆ ไปเลย ไมใชจะ
ปลอยเลยตามเลย เอาละที่นี่ จะใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

