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ธรรมสอนคนเลิศเลอได
เห็นพี่นองทัง้ หลายมากราบไหวครูบาอาจารย มากราบไหวพระสงฆทานที่มี
จํานวนมากและเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเปนที่พอใจ ปลาบปลื้มใจกับบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายเปนอยางมาก คนชั่วมีทั่วๆ ไป แตไมแสลงใจเหมือนพระชั่ว ถาพระชั่วนี้แสลง
ใจมาก กระเทือนใจอยางลึกทีเดียว ประชาชนชั่วเปนอยางหนึ่ง แตของดีกลับเปนของ
ชั่วนี้มันดูไมไดนะ ของดีตองเปนของดี ความสงาราศีกน็ ับวากระจายออกไป
พระดียิ่งเปนที่กราบไหวบูชาของประชาชน อยางพระเจาพระสงฆทานอยูในปา
ในเขาทานอยูของทานเงียบๆ ประชาชนไมเขาไปเกี่ยวของ บางสถานที่ไมคอ ยมี
ประชาชนเลย เพราะทานไมเสาะไมแสวงหาประชาชนยิ่งกวาการเสาะแสวงหาอรรถหา
ธรรม ประกอบความดีทั้งหลายดวยกิริยาอันเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ ทานชอบอยู
อยางนั้น แตประชาชนก็ไปรุมทาน
ถาผูที่ชอบทีส่ งัดๆ เขาก็ชอบผูเชนนั้นแหละ ผูที่ชอบพูด ไหนวาอยางไรโยม
เวลานี้อาตมากําลังสรางนั้น กําลังสรางนี้เต็มบานเต็มเมือง เปนพระกวนบานกวนเมือง
พระที่จะกวนกิเลสซึ่งเปนตัวพาใหกวนบานกวนเมืองนี้มันไมสนใจ มันวิ่งตามกระแส
ของกิเลส ไปที่ไหนเลยกลายเปนพระวุน พระกวนบานกวนเมืองไป เลยกลายเปน
ศาสนากวนบานกวนเมือง ดูไมได ขัดตอศาสนธรรมของพระพุทธเจา
ทานชอบอยูในปาในเขา องคนั้นสําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จพระสกิทาคา องค
นั้นสําเร็จเปนพระอนาคา องคนี้เปนพระอรหันต รวมแลวเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส ทานเปนพระสงฆเปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีเนื้อนาใดจะยิ่งไป
กวาพระสงฆผูทรงธรรมดวยสุปฏิปนฺโน อุชุปฏิปนฺโน ญายปฏิปนฺโน สามีจิปฏิปนฺโน
ผูปฏิบัติตรง ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อความรูแจงเห็นจริง ปฏิบัติที่นากราบไหว
บูชา ทานเหลานี้หาไดยาก ไมคอ ยไดกราบไดไหวทานอยางงายดาย
สวนทานอยูในปาในเขาประชาชนพวกหูหนวกตาบอดอยางเรานี้ ไมเห็นแลวก็
ลบลางกันเปนแถวทั่วประเทศเขตแดน ดีไมดีทั่วโลกก็ได วาพวกเปรตพวกผีไมมี เทว
บุตรเทวดาอินทรพรหมไมมี มีแตพวกเราที่เปนกองมูตรกองคูถกันอยูนี่ด.ี .มี เพราะตา
บอดแลวยังไปลบวาไมมี
เทวบุตรเทวดามาฟงเทศนฟงธรรมของทานในคืนหนึ่งๆ
สําหรับทานผูอยูในที่สงัดงบเงียบนั้นมีนอยเมื่อไร มีมากยิ่งกวาคนที่มาฟงเทศนเต็ม
ศาลานี้อีกเปนไหนๆ
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แตพระทานมุงอรรถมุงธรรม ปฏิบัติตออรรถตอธรรม ทานไมเคยพูด รูก็รูเปน
ภาษาเทวดากับภาษาทานรวมแลวเรียกวาเปนภาษาธรรม สนทนากัน ฟงอรรถฟงธรรม
ซึ่งเปนธรรมชาติที่เลิศเลอ ประสานใจกับธรรมเขาสูกันเปนความรื่นเริงบันเทิงตอกัน
ระหวางพระเจาพระสงฆกับเทวบุตรเทวดา-อินทร-พรหมทั้งหลาย ที่เขามาเกี่ยวของซึ่ง
กันและกัน สะเทือนไปทัว่ ดินแดนเทวโลก
คําวาเทวโลกคือเมืองเทวดา แตพวกเราไมรูนั่นซิ ไมรูแลวยอมรับวาไมรูไมเห็น
ก็คอยยังชั่ว ยังอวดดี อวดรู อวดฉลาด วาเทวบุตรเทวดา-อินทร-พรหม-พวกเปรต
พวกผีพวกยักษมารทั้งหลายเหลานี้ไมมี เมื่อไมมีแลวที่ไหนละมี มันก็มีแตพวกวาเขา
นั้นแหละ ปากมันสกปรก ปากบอน ปากอมขี้ มีแตความสกปรกออกมา ปากเปนอรรถ
เปนธรรมไมคอยมี นี่ละสําคัญ พระพุทธเจาทานทรงทอพระทัย เวลาตรัสรูแลวใหมๆ
มองดูสัตวโลกนี้ประหนึ่งวามันเขาอยูหองไอ.ซี.ยู.กันเสียแทบทั้งหมด ไมมองดูหมอ ไม
มองดูยา ดูแตหองไอ.ซี.ยู
หมอก็อิดหนาระอาใจ ยาขนานใดจะมารักษาก็ไมสามารถที่จะรักษาได เพราะ
มองดูแลวมันมองดูแตลมหายใจ
มนุษยเราที่ไมมองดูอรรถดูธรรมก็เปนลักษณะ
เดียวกัน มองดูที่ไหนมีแตอยูในหองไอ.ซี.ยู หองไอ.ซี.ยูก็หองขี้โลภ ขี้โกรธ ราคะตัณหา
เต็มบานเต็มเมือง เขาก็มี เราก็มี ตางคนตางมีเอามาจายมาขาย ขายไมลงขายไมออก
ทั้งวัน นี่ละเปนอยางนั้นมนุษยเรา มีแตสิ่งที่ไมพึงปรารถนา แตสิ่งที่พงึ ปรารถนาไม
คอยมีไมคอ ยสนใจกัน
ทานผูวิเศษวิโสทานจึงไมคอยเกี่ยวของกับพวกเรานัก ยิ่งกวาทานผูมีอุปนิสัย
เรียงรายไปตั้งแตบรรดามนุษยถึงเทวบุตรเทวดา กลางค่ํากลางคืนเทศนาวาการสอน
เทวบุตรเทวดา ดังพระพุทธเจาทานทรงถือเปนพุทธกิจ คืองานของพระพุทธเจา
โดยเฉพาะ งานของพระพุทธเจาโดยเฉพาะคืออะไร เรียกวาพุทธกิจหา แปลออกแลว
แปลวางานของพระพุทธเจาจะทรงพระเมตตาตอบรรดาสัตวทั้งหลายมี ๕ ประการ
สายเณฺห ธมฺมเทสนํ ตอนบายสามโมงสี่โมงเทศนาวาการแกประชาชนคน
ทั้งหลาย นับแตพระมหากษัตริยลงมา
ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ พอตกค่ําเขามาก็ประทานพระโอวาทแกบรรดาพระเจา
พระสงฆที่ทา นมุงอรรถมุงธรรม ปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลจริงๆ ไดมา
สดับตรับฟงพระโอวาทของพระพุทธเจาเกิดความยิ้มแยมแจมใส เลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้น
ไปเปนลําดับลําดาตั้งแตตนๆ กัลยาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคล ถึงอรหัตบุคคลไดจาก
การฟงอรรถฟงธรรมของพระพุทธเจา เปนอยางนั้นละพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาเปน
ประโยชนแกโลกมากขนาดไหน
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อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ ตั้งแตเที่ยงคืนลวงไปแลวแกปญหาเทศนาวาการโปรด
บรรดาทวยเทพทัง้ หลายตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา จนเปนที่เขาอกเขาใจไดรับมรรค
รับผลเต็มภูมิแหงวาสนาของตน นี่ตอนเที่ยงคืน
ตอนเย็นเทศนสอนประชาชน ตอนค่ําประทานพระโอวาทแกพระสงฆทงั้ หลาย
ตอนเที่ยงคืนขึ้นไปแลวแกปญหาและเทศนาวาการโปรดบรรดาทวยเทพทั้งหลาย มีเทว
บุตรเทวดาเปนสําคัญ
ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ เล็งญาณดูสัตวโลกใครจะมีอุปนิสัยปจจัยจะมาเกี่ยวของ
กับพระญาณที่ทรงหยั่งทราบนี้มีมากนอยเพียงไร ถาเปนโอกาสอันดีงามซึ่งควรจะเสด็จ
ไปโปรดอยางรวดเร็ว เพราะชีวิตจะหาไม ไมนานนักก็จะตาย ก็จะเสด็จไปโปรดคนนั้น
กอน นอกจากนั้นก็ไปเรียงลําดับลําดาไปตามผูมอี ุปนิสัยปจจัย ตอจากนั้นก็กระจายไป
ทั่วดินแดนแหงมนุษยมนาเทวดาทั้งหลายที่มีอยูในที่นั้นๆ เทศนาวาการสอนไปเรื่อยๆ
ตอนเชาปุพฺพเณฺห ปณฺฑปาตฺจ เสด็จออกบิณฑบาต เขาไดเห็นไดยินไดฟง
เพียงแย็บเดียวๆ เทานั้นก็เปนมงคลมหามงคล ยิ่งไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมจากองค
ศาสดาในเวลาเสด็จโปรดสัตวบิณฑบาตนั้น ก็ยิ่งเพิ่มพูนบุญญาบารมีสูงสงขึ้นเปนลําดับ
ลําดา อยางนี้ละทานผูดี ผูเลิศผูเลอ ไปที่ไหนมีแตความสงบรมเย็นยิ้มแยมแจมใสใน
บรรดาสัตวทั้งหลายทั่วหนากัน
ผิดกันกับคนชั่ว ไปที่ไหนกอแตความยุงเหยิงวุนวายใหแกคนอื่น ไดรับความ
กระทบกระเทือนเดือดรอนทั่วหนากันไปหมด จากนั้นก็มาเปนฟนเปนไฟกับครอบครัว
เหยาเรือนของตน ลูกเตาหลานเหลนปูยาตายาย เลยกลายเปนสนามรบกันอยูใน
ครัวเรือนหนึ่งๆ เพราะไมมีธรรมเขาเปนน้ําดับไฟมันก็รอนกันไปทั่วดินแดน เพราะใจ
นี้รอน ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา มีแตไฟกองรอนๆ ดวยอํานาจแหงราคะ
อํานาจแหงโทสะที่จะกัดจะฉีกจะฟนซึ่งกันและกัน เพราะอํานาจแหงโมหะไมรูจักผิดจัก
ถูกดีชั่วประการใด ทําเอาตามชอบใจที่เห็นวาเปนความถูกตองสําหรับเรา จะผิดทั่วโลก
ดินแดนกระเทือนไปหมดก็ตาม เราถูกคนเดียวเทานั้นก็เห็นวาเปนของพอใจแลว
นี่ละโลกจึงหาความสงบรมเย็นไมได เพราะใครก็ถือของชั่วเปนของดี เราโกรธ
เราแคนใหผูใดถือวาเราเปนคนดี ถือวาเขาเปนคนผิดกันเสียทั้งหมด ในโลกนี้มีคนดีแต
เราคนเดียวซึ่งกําลังเอาไฟเผาโลกอยูเวลานี้ โลกที่วาเปนคนชั่วเขาไมไดชั่ว แตเขาก็
พลอยไดรับความกระทบกระเทือนเดือดรอนจากคนชั่ว
ที่ไปวางยาพิษทั่วหนากัน
กระเทือนไปหมด นั่นละคนไมมีธรรมไปทีไ่ หนเปนอยางนั้น
ถาคนมีธรรมอยูที่ไหนก็เย็นสบาย ดังพระเจาพระสงฆในครั้งพุทธกาลทานก็
แสดงไววา องคทที่ านชอบอยูในปาในเขาไมชอบออกมาตามบานนอกขอกนา สวนมาก
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อยูในปาในเขาทานสงบเย็นใจ ไมมีใครเกี่ยวของ สวนมากก็วาคนไมมีกับทาน สวน
ลึกลับภายในอันเปนความสัตยความจริงใหโลกไดเห็นทั่วหนากันคือธรรมที่ทานปฏิบัติ
มานั้นเปนความสงบรมเย็น เทศนาวาการสอนทวยเทพเทวดาทั้งหลายใหไดรับความยิ้ม
แยมแจมใสทั่วหนากัน บรรดาชาวเทพในสวรรคชั้นพรหม ทานใหประโยชนแกทาน
เหลานั้น ไมไดใหประโยชนแกประชาชน แตทานก็ใหประโยชนแกเทวดา-อินทรพรหมทั้งหลาย
เราหาไดทราบไมวาสิ่งเหลานี้เปนอยางไร เรามีฉันใดเขาก็มีฉันนั้น เทวบุตร
เทวดา-อินทร-พรหมเปนชั้นๆ ตามนิสัยวาสนาของตนๆ มีฉันนั้นเหมือนกันกับเรา
ทั้งหลายที่มีลูกเตาหลานเหลนเต็มบานเต็มเมืองนีแ้ หละ แตมันเปนคนละภพๆ ละภูมิ
เมื่อไมเห็นกันก็ปฏิเสธลบลางวาสิ่งเหลานั้นไมมี แตความจริงสิ่งเหลานั้นก็มีตามหลัก
ความจริงของเขาที่มีอยู จะไปลบลางใหสูญหายไปไหนไมได
เชนอยางเรามีอยูนี่มนุษยมีจํานวนเทาไร มันก็มีอยูตามจํานวนแหงความจริง
ของตนนั้นแหละ สัตวทั้งหลายเขาก็มีตามจํานวนแหงความจริงของเขา แลวสัตวทุก
ประเภทไมมใี ครเหนือกรรมไปไดเลย อยูใตอํานาจแหงกรรม เกิดมาดวยอํานาจแหง
กรรมเปนคนดี-คนชั่ว คนโง-คนฉลาด เหมือนๆ กันสับปนกันไป เพราะอํานาจแหง
กรรมเปนสิ่งที่ทําใหสัตวทั้งหลายเกิดไดโดยไมตองสงสัย ไมมอี ํานาจใดยิ่งใหญยิ่งกวา
อํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วที่สัตวทําลงไปแลวทุกรายไป จะเปนผูมีอํานาจเหนือทุกสัตว
ทุกบุคคลคือกรรม
เราอยาเขาใจวาดินฟาอากาศเปนสิ่งที่หนาแนน เปนสิ่งที่หนักหนวงมาก มี
น้ําหนักมาก แตครั้นแลวสิ่งเหลานี้ไมไดมีน้ําหนักยิ่งกวากรรมดีกรรมชั่วของตัว กรรมดี
กรรมชั่วนี้แหละ จะเปนเครื่องบีบบังคับใหสัตวโลกทั้งหลายไดรับความสุขความทุกข
มากนอยตางกัน เพราะอํานาจแหงการทําความดีความชั่วตางกัน มันหนักอยูที่ตรงนี้
กรรมที่ทําลงไปดีชั่ว ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมไดมาบีบบังคับคนผูทําดีทําชั่วเหมือน
กรรมดีกรรมชั่วบังคับตัวเองนี้เลย กรรมนี้จึงเปนกรรมที่หนักมากที่สุด
ใครจึงควรหรือวาตองเปนผูระมัดระวังความเคลื่อนไหวของตนเอง การทําชั่ว
เทากับการทําลายตนมากนอย พอเหมาะพอดีกบั เหตุคือการทําลงไปหนักเบาแคไหน
ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มีน้ําหนักเทานั้น ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมมาทับมาถม ไมมา
ทรมานใหบุคคลแตละคนๆ ไดรับความทุกขความเดือดรอนเหมือนกรรมชั่วกรรมดี
ของตนที่ทําลงไปแลว
ความชั่วเปนความชั่วลบไมได
ถาลบไดแลวก็ไมยากอะไรพระพุทธเจาไม
จําเปนตองมาสอนโลก ลบทิ้งหมด ใครทําชั่วขนาดไหนไมตองการลบทิ้ง เอาตั้งแต
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ความดี ไสขึ้นไปสวรรคนิพพานจนกระทั่งสวรรคนิพพานไมมที ี่อยู อัดแอแนนหนาไป
หมด แตในนรกไมมีคนสักคนเดียวเพราะเขาไมตองการ เขาไมไป แตนี้หาเปนเชนนั้น
ไม ในนรกยิ่งมากยิ่งกวาบรรดาสัตวทั้งหลายที่เต็มอยูในโลกของเรานี้อีกเปนไหนๆ
พระพุทธเจาทรงทราบโดยละเอียดลออทุกอยาง จึงสมควรมาเปนศาสดาเอกสอนโลก
คําวาเอกก็คอื มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น ที่ทรงญาณโลกวิทูรูแจงโลกตลอด
ทั่วถึง ไมมีใครเกินศาสดา ผูนี้เทานั้นเปนผูชี้แจงแสดงเรื่องบาปเรื่องบุญ เพราะทรงรู
ทรงเห็นมาแลวดวยพระญาณ แลวก็มาสั่งสอนสัตวทั้งหลายใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัว
ใหเปนคนดี อยาฝาฝนคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนคําสอนสวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบแลวไมมีคลาดมีเคลื่อน
คําพูดความรูความเห็นของเราคลาดเคลื่อนทั้งนั้น จริงไมจริงพูดออกไดสมุ สี่สุม
หาไมกระดากอาย แตความรูความเห็นของศาสดานั้นไมมีคําวาเคลื่อนคลาด เรียกวา
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกอยางๆ
สมควรแกสัตวทั้งหลายที่จะพึงประพฤติ
ปฏิบัติตาม แลวก็เปนสิริมงคลแกตนโดยลําดับลําดา จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดคิดได
อานมากๆ
เรื่องอรรถธรรมเขาสูใจจะเปนมงคลแกตน
ความเคลื่อนไหวไปมา
กิริยามารยาท การแสดงออก เมื่อมีธรรมเปนเครื่องกํากับแลวจะไมคอยผิดพลาดกัน
อยางงายดาย
แตนี้อะไรมีแตกิเลสออกหนาออกตาเปนผูบังคับบัญชาใหทํา มันก็พาทําตั้งแต
ความชั่วชาลามก ผลที่ไดมาก็มีแตความทุกขความเดือดรอนทั้งเขาทั้งเรา เพราะตางคน
ตางพอใจทํา ตางคนตางทําดวยกัน ตางคนก็ตางกอบโกยเอาฟนเอาไฟมาเผาตนนั้น
แหละ ถาฟงตามธรรมของพระพุทธเจาแลวความชั่วชาลามกซึ่งเปนของไมพึงปรารถนา
เราก็ปดออกเสีย เพราะความชั่วกับความทุกขมันมาดวยกัน เราไมทําความชั่วเสียความ
ทุกขก็ไมมี ทําตั้งแตความดีงาม เราก็กลายเปนความดีงามเขาไปโดยลําดับ อยูในโลกนี้
ก็เปนคนดี ไปโลกหนาก็เปนคนดี ไปโลกผีโลกคนโลกไหนก็เปนคนดีดวยกัน ไมละ
ความเปนคนดีสัตวดีไปไดแหละ ถาทําชั่วแลวเปนอะไรก็เปน จะตั้งชื่อตั้งนามใหสูงสง
เลยจรวดดาวเทียมไปมันก็คือคนชั่วอยูโดยดี
จึงขอใหพากันพินิจพิจารณาอรรถธรรม
นํามาอบรมสั่งสอนตนใหเปนคนดี
อยางอื่นสอนคนไมเคยมีวาอะไรดีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมสอนคน ธรรมสอนคนนี้เลิศเลอ
ได พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอกก็เพราะธรรม อบรมดวยธรรม ธรรมเปนเครื่อง
อบรมทาน พระสงฆสาวกเปนสรณะของพวกเรานี้ก็ลวนแลวแตทานผูอบรมธรรมมา
ดวยกัน จึงควรเปนสรณะของโลกได เราก็ควรอบรมธรรมใหธรรมเปนสรณะของพวก
เรา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ใหอยูในใจของเรา ใจของเราเปนคลังแหงธรรม ไป
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ที่ไหนเราก็มีความสงบรมเย็น โลกนี้ก็เย็น โลกหนาก็เย็นผูมีธรรมในใจ ถามีตั้งแตความ
ชั่วชาลามกอยูในใจไปโลกไหนก็เปนไฟทั่วหนากัน ใหพากันจดจําเอานะ
วันนี้ไดมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลายก็เปนโอกาสอันดีงาม ไดแนะนําทานทั้งหลายให
ไดนําอรรถนําธรรมนี้ไปเปนขอวัตรปฏิบัติเครื่องระลึก เวลาจะหลับจะนอนก็ใหระลึกถึง
พุทโธ ธัมโม สังโฆ กราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เสียกอน แลวคอยนึกพุทโธ
หลับไปกับพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ นอนหลับไปจะเปนสิริมงคล ตืน่ ขึ้นมาจิตใจก็
ยิ้มแยมแจมใส แลวไปทําการทํางานก็ใหมีพุทโธติดตัวบาง
คนๆ หนึ่งเปนคนราง รถคันหนึ่งก็เปนรถราง หาพุทโธไมมีในรถ หาพุทโธไมมี
ในคน คนเต็มรถแตพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ คําเดียวไมมีตดิ ใจ เมื่อพุทโธ ธัมโม สังโฆ
ไมมีตดิ ใจคนแลว คนเต็มอยูในรถ รถก็เปนรถรางรถไมมพี ุทโธ ธัมโม สังโฆ กลายเปน
รถราง คนราง วางไปหมด ไมเกิดประโยชน มานี้จะไมมีพทุ โธติดเนื้อติดตัว กลับไปนี้
ใหนึกนอมพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเต็มภายในหัวใจ รถคันหนึ่งไปใหเต็ม
ดวย พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไปถึงบานถึงเรือนเปนสิริมงคลแกทานทั้งหลาย
นี้เปนคําฝากอรรถฝากธรรมใหทานทั้งหลายไดบรรจุธรรมเขาสูใจ รถนี้ก็เปน
มงคล เราก็เปนมงคล เพราะพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนมงคล ไปถึงบานถึง
เรือนแลวก็ระลึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ ไมปลอยวาง บานเรือนของเราก็เปนคลังแหงอรรถ
แหงธรรม อยูดวยกันดวยความเปนอรรถเปนธรรมดวยกัน สามีภรรยาเปนอยางนอยก็
ไมทะเลาะเบาะแวงใหเด็กมันหัวเราะเยาะ ใหพากันจําเอานะ
วันนี้เทศนาวาการเพียงเทานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาทานผูฟงทั้งหลายทั่ว
หนากันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
จากเครือขายทั่วประเทศ

