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เทศนอบรมพระสงฆและฆราวาสวดปาโนนนเวศน
ณ วดปาบานตาด
เมอบายวนท! ๑๙ มถ%นายน พ%ทธศกราช ๒๕๔๘

มธรรมในหวใจเตมทแลวสวยงาม
วดปาโนนนเวศนน!-แตกอนเป.นปาจรงๆ นะไมใชธรรมดา เป.นดงเลยแถวน-น ไม
ม!ใครกลาเขาไปเขากลวผ! ทางเขาไปในวดปาโนนนเวศนน!เป.นปาชา แถวน-นม!แตปาชา
ท-งน-นแหละ เขาไปก7ล8กกวาจะถ8งวด วดก7เป.นวดปาจรงๆ จ8งเร!ยกวาวดปาโนนนเวศน
สมยเกาท!เรมสราง เรายงเป.นเด7กนะท!สรางวดโนนนเวศน ด9วาทานอาจารยพรหมม!มา
เป.นเจาอาวาสท!นน ตอจากน-นมาก7ขยาย ส%ดทายวดกบบานก7เลยเป.นอนเด!ยวกนเลย
เด!:ยวน!- มนตางกน เพราะคนมากข8-นท%กวนๆ คดด9อยางวดปาบานตาดหางจากน!ไปถ8ง
บานต-ง ๒ กโลนะ ไปถ8งโรงเร!ยน ๒ กโลพอด! เวลาน!-มนก7ล%กลามเขามาๆ มาถ8งน!-แลว
ไดเพ!ยงกโลเด!ยว จะถ8งวดน!-ประมาณกโลหน8งเทาน-น
แตกโลหน8งก7ยงเร!ยกวาวดปา คอวดปานบแต ๑ กโลข8-นไปเร!ยกวดปา ลดจาก
น-นลงมาไมเร!ยกวาวดปา ตามหลกธรรมวนย น!ก7ล%กลามเขามาถ8งนนละ มนไมม!ท!ล%ก
ลาม มนหมด มนก7มาแคน-นละ ถาม!ปาม!ดงมาอ!กมนจะมาอ!กนะ ท!น!-มนหมดแลวท!จะ
ล%กลามเขามา บานจรงๆ อย9แคน-นละ ท!ล%กลามออกมาเหลาน-นแตกอนเป.นดงนะนน
ดงออกมา ส%ดน-นดงท-งน-น
มาวนน!-ม!ธ%ระอะไรบางละ พ9ดใหฟ<งเส!ยงดงๆ สบายด!เหรอ วาง-น มาธรรมดา
มาบ=าเพ7ญก%ศลธรรมดา หรอม!ธ%ระอะไรบางวามาซใหร9เรองร9ราว (มาถวายทอง ถวาย
ป<จจย และขอฟ<งเทศน) วดโนนนเวศนไมม!พระเทศนเหรอ ม!แตพระกนขาวตมขนม
เทาน-นเหรอ ถ8งไดมาฟ<งไกลนก น!เขาอดเทปแลวนะขางบน สอง ออกวทย%ดวย
การเทศนสอนโลกน!-เร!ยกวาเราเทศนมากท!ส%ดแหละ ในประเทศไทยเราร9ส8กวา
จะพ9ดไดเต7มปากวาม!องคเด!ยวน!ท!เทศนทวประเทศไทย มหน=าซ-=ายงทวโลกอ!กแลวเวลา
น!- ออกทางอนเตอรเน7ตทวโลกท%กวนๆ ท!ออกหนาออกตาจรงๆ ก7ตอนมาชวยชาตบาน
เมอง ปB ๒๕๔๑ นนละเรอยมา จนถ8งปBน!-เทศนไมหย%ดไมหยอน ตอนเทศนชวยชาตน!-ไป
หมดเลยประเทศไทยไปหมด เทศนไมหย%ดไมถอย จากน-นมาก7เทศนมาเรอยๆ อยางน!เทศนเรอย
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กอนจะไปไหนมาไหนตอนเชาพอฉนเสร7จแลวก7พ9ดธรรมะ พ9ดแลวก7ออกทาง
น!ๆ
- ออกท%กวนๆ ถาไปกร%งเทพฯก7ม!สองคร-ง ตอนฉนเสร7จแลวคร-งหน8ง ฉนเสร7จแลวก7
พ9ดสะเปะสะปะไปอยางน-นแหละ ตอนค=าเขามาน!ซมามดแปดทศแปดดาน อนน!-ต-งใจ
เทศนจรงๆ จ8งเร!ยกวาวนหน8งสองกณฑ อยางนอยท!กร%งเทพฯวนหน8งสองกณฑ ถาเรา
ไปกร%ง เทพฯตอนเชา-ตอนค=า และนอกจากน-นม!งานตางๆ ไปเทศนอ!ก อนน!-ไมม!
ประมาณ
พระเราสวยงามอย9ท!ศ!ล สมาธ ป<ญญา ข8-นถ8งวม%ตตหล%ดพน วม%ตตญาณทสสนะ
เร!ยกวาศ!ลสมบต สมาธสมบต ป<ญ ญาสมบต วม%ตตสมบต น!คอสมบตของพระเรา
สมบตเหลาน-นเป.นสมบตของโลก อยาไปย%งไปกวนไปแยงเขา เหลาน-นเป.นสมบตของ
โลก สวนธรรมเป.นสมบตของพระเรา ศ!ลธรรมเป.นสมบตของพระ ใหต-งใจปฏบต ไมม!
อะไรท! จะม!ค %ณคายงกวาศ! ล กวาธรรมประดบใจนะ น- น ประดบภายนอก ศ! ลธรรม
ประดบใจสวยงาม ช%มเย7น ผ9ม!ศ!ลม!ธรรมไปท! ไหนช%มเย7น เงนเป.นลานๆ ต-งหนาเป.น
เศรษฐ!มาอวดธรรม อวดไมได ธรรมเหนอกวาตลอด ช% มเย7นไปหมด น! ละธรรมเย7น
อยางน!-นะ ใหทานท-งหลายจ=าเอาไว
สงท!เลศเลอท!อย9ในโลกน!-คอธรรม ธรรมน!-เลศเลอก7เลศเลอตามธรรมชาตของ
ธรรม ผ9ท! จะยนยนรบรองธรรมวาเลศเลอจรงก7ค อผ9 ปฏบตจต เฉพาะอยางยงจตต
ภาวนา ใหธรรมไดเขาสมผสใจ ความสงบรมเย7นจะเกดข8-นจากการภาวนา ความสงบรม
เย7นของใจน!-จะม!ฤทธLม!อาน%ภาพมาก ช%มเย7นท-งวน สมบตเงนทองขาวของทวแผนดนไม
ม!อะไรเดนยงกวาความสงบ ความเย7นใจ ความสวางไสวของใจ จ=าเอานะ ทานจ8งเร!ยก
วาสมบตลนคาคอธรรมสมบต ถาลงม!อย9ในหวใจใดแลวหวใจน-นจะเป.นหวใจท!สงางาม
ตลอด ท%กขจนขนแคนตามโลกเขาสมม%ตนยมกนอนน-นเป.นเรองของโลก สวนจตใจช%ม
เย7นไปดวยอรรถดวยธรรมอย9ภายในใจ
น!ละขอใหพากนสนใจปฏบตธรรม เฉพาะอยางยงพระเราบวชเขามาพระพ%ทธ
เจาทรงสอนทนท!เลยวา รกขมลเสนาสน นสสาย ปพพชชา ตตถ เต ยาวชว อสสาโห
กรณโย บรรพชาอ%ปสมบทแลว ใหทานท-งหลายไปอย9 ตามร%กขม9ลรมไม ในปาในเขา
ตามถ-=าเง-อมผา ปาชาปารกชฏ ท!แจงลอมฟาง อนเป.นสถานท!สงบงบเง!ยบ สะดวกแก
การบ=าเพ7ญสมณธรรม ปราศจากสงรบกวนตางๆ ขอใหเธอท-งหลายจงอย9และบ=าเพ7ญ
ในสถานท! เชนน-นตลอดช!ว ตเถด น! พระไดรบท%กองค องคไหนบวชมาถาไมใชพระ
ปลอมแลวตองไดรบพระโอวาทขอน!-ท%กองค เร!ยกวาอน%ศาสน นสสยส! อกรณ!ยกจส!
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นสสยส!อนน!-ละ บณฑบาตเป.นวตร บณฑบาตตามหม9บานเขาดวยล=าปล!แขงของ
ตน แลวเอามาขบฉนพอยงอตภาพใหเป.นไป เพอบ=าเพ7ญสมณธรรมใหสงางามข8-นภาย
ในใจ จากน-นก7ผ าบงส%ก%ล เขามาทอดผาบงส%ก%ลไวปราศจากเจาของ เขาท-งไวน-นเป.น
ของหมดราคาแลวหน8ง เขามาทอดบงส%กล% ใหหน8ง ใหน=ามาใชเย7บปะตดปะตอกน ใชไป
จากน-นก7พวกหย9กพวกยาก7ไมไดม!อะไรแตกอน ทานบอกวาฉนยาดองดวยน-=าม9ตรเนา
แนะ ไมไดจามฟMกวงใสหมอๆ อยางท%กวนน!-นะ ไมไดมองด9ธรรมในใจจ8งไมสนใจชวย
ตวเอง ใหแตคนอนชวยก7ผดพลาดเรอยไป
สมบตของพระคอศ!ล ใหต-งหนาต-งตาปฏบตตวใหด! ศ!ลเป.นสงท!ท=าจตใจใหสด
ชน อบอ%นภายในจตใจ เราจะเห7นไดชดเจนก7คอเวลาเราไปอย9ในปาในเขา พวกท!ไมอย9
ในปาไมทราบ ปาแตกอนปาชาง ปาเสอ ปาเน-อรายตางๆ เต7มไปหมด ไมไดเป.นปาอย9
เฉยๆ อยางท%กวนน!-นะ สตวเหลาน!-หมดแลวท%กวนน!- เสอไดยนแตชอ แตกอนเป.นปา
เป.นเสอจรงๆ ใหไปอย9ในท!เชนน-นบ=าเพ7ญ ท!น-!ไปอย9ในท!กลวๆ อยางน-นจตจะประหวด
กบศ!ลกบธรรมตวเอง จะไมออกนอก พ8งศ!ลพ8งธรรมตวเอง เอา ตายก7ตายเถด ตายน!ไปสวรรคเลย เพราะเครองอบอ%นคอศ!ลอย9ภายในใจ ตายแลวไปเลย
เวลาไปอย9ในปาเชนน-น ศ!ลธรรมจะเป.นสงท!ม!คณ
% คามากกบจตใจของผ9ฝากเป.น
ฝากตายกบธรรมแลวสงบรมเย7น น!เคยผานมาแลว สดๆ รอนๆ นะท!มาพ9ดใหพ!นอง
ท-งหลายฟ<ง น!ก7เป.นปลายแดนปลายเขตของกรรมฐานท-งหลาย ท! คร9บาอาจารยพา
ด=าเนนมาแตกอน อย9 ในปาในเขาท-งน-นแหละ ในสมยของเราน!-ก7ท น เร!ยกวาทนโดย
สมบ9รณ จนมาสรางวดน!-ได ๑๐ กวาปBแลว จ8งคอยเห7นคนทยอยกนเขาออกๆ น!-เป.นดง
ใหญน!อย9ขางหลงน! เห7นทยอยกนเขาออกๆ
น!ละเขาจะสรางบานสรางเรอน ปาน!-ก7เปMดออกๆ ร-อออก ถางออกหมด ส%ดทาย
ดงใหญน!-กลายเป.นอ=าเภอข8-นมาแลว เป.นอ=าเภอหนองแสง แตกอนเป.นดงเป.นปาท-งน-น
ปาชาง ปาเสอ ปาเน-อ กระทง ววแดง พวกกวาง พวกหม9ฝง9 หน8งเป.นรอยๆ เต7มอย9ในน!หมด แตกอนเป.นอยางน-นในปา ไปอย9ท!นนศ!ลธรรมจะเป.นสงท!ม!ค%ณคามากตดกบจต
กบใจ จตใจอบอ%นตลอดเวลา ท!ยงนากลวเทาไรจตกบศ!ลกบธรรมไมหางกนเลยนะ ตด
แนบๆๆ อบอ%น เอา ตายไปสวรรคเลย เพราะความอบอ%นอย9ในใจของเราน!-แลวท!ม!ศ!ล
ม!ธรรมเต7มหวใจ ทานไปอย9อยางน-นนะภาวนา
ท!น!-เวลาไปอย9สถานท!นากลวเทาไร จตใจยงประหวดๆ ตดแนบกบธรรม ใจก7
สงบแนวลงไดเลย ไมไดไปคดถ8งเรองน-นนากลวน!-นากลว ใหจตหม%นเขามาส9ธรรม ก7
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เกดความสงบเย7นใจเรอยมาๆ อยางน-นแตกอน พ%ทธกาลทานก7เอานนละมาสอนเรา
จนกระทงท%กวนน!- ร%กขม9ลรมไมมนจะไมม!แลวละ เด!:ยวน!-ไมม!แลว พระบวชมาแลวหา
หอปราสาทราชมณเฑ!ยรประชาชนส9ไมไดไปแลวละ บวชมาแลวใหเขาไปอย9ร%กขม9ลรม
ไมในปาในเขาตามถ-=าเง-อมผา ท!พระพ%ทธเจาประทานพระโอวาทใหท%กองค อ%ป<ชฌาย
ท%กวนน!-ก7ตองสอนท%กองค ไมสอนไมได โอวาทขอน!-ตองสอน เป.นโอวาทท!จ=าเป.นมากท!
เด!ยว มาจากพระพ%ทธเจา
เวลาสอนไปแลวมนไมสนใจ ร%กขม9ลร%กขมนอะไรมนไมสนใจ บวชมาเพอเสาะ
แสวงหาอรรถหาธรรมมนก7ไมสนใจ หาแตเรองแบบโลกแบบสงสารเขา เลยเป.นบายง
กวาประชาชนเขาไปอ!กคอพระเราสมยป<จจ%บนน!- เต7มบานเต7มเมอง กลายเป.นอลชช!ของ
พระไปหมด มนนาด9ไหม เราอยาใหมนตดเรานะเรองอลชช!หาความละอายบาปไมไดน!
อยาใหม! ตองเป.นคนม!หรโอตตปปะ ม!ความสะด%งกลวตอบาป เสาะแสวงหาธรรมเขาส9
ใจอย9โดยสม=าเสมอ ผ9น!-อย9ท!ไหนเย7น สบายท-งน-น ไปท!ไหนประชาชนเขาไดพบไดเห7น
กราบไหวบ9ชาเป.นขวญตาขวญใจช% มเย7นท-งวน พระประเภทน!-นะ พระประเภทผ9ม!ศ!ล
สมบต สมาธสมบต ป<ญญาวม%ตตสมบตเรอย ผ9น!-เป.นผ9ทรงค%ณคามหาศาล ไปท! ไหน
เย7นไปหมดนนแหละพระ
น!ละสมบตของพระท!กลาวเหลาน!- คอธรรมสมบต ไมไดถอเอาวตถ%สงของ ต8ก
รามบานชอง ถนนหนทาง สมบตเงนทอง ไอหลงลายๆ นนเห7นไหมหลงลายๆ นนเป.น
สมบตของพระนะ น-นส=าหรบสมบตของโลกเขาใชกน สมบตของพระก7ด งท!วาน! ละ
ธรรมสมบต รวมแลวเร!ยกธรรมสมบต ใหม!น!-ในใจเถอะเราจะเย7นไปหมดนนละ อย9ท!
ไหนไมม!ค=าวาคร8วาลาสมย ขอใหม!ธรรมในใจเถอะพระเรานะ เย7นสบาย น!ละเป.นสงท!
โลกเขากราบไหวบ9ชาอย9ท%กวนๆ น!-คอพระทานผ9ทรงศ!ลทรงธรรมประเภทน!-แล
ไอพระโกโรโกโสหาปลนบานปลนเรอน ส%ดทายกลายเป.นพระออกขาศ8ก นนไป
ด9เอาท! หนาศาลา พระออกขาศ8กเคยเห7นไหม น!ก7เห7นแลว พระอลชช!หาความละอาย
บาปไมได เป.นเปรตเป.นผ!ท-งๆ ท! เพศของพระหวโลนๆ ไปด9เอาหนาศาลานน ถาวา
เป.นเรองโกหก ไปด9เอาซ เลวหรอไมเลวไปด9เอา นน ม!หรอในประเทศไทยเรา ก7ไดมา
เห7นแลว เพราะความเลวราย มนหนาดานเกนไป มนลมความนาอายเส!ยหมด ม!แตจะ
ด!จะเดน ก7คอความชวนะมนเดน เลอะเทอะไปหมดเวลาน!น!ละถาลงกเลสไดเขาไปเหย!ยบย=าท!ไรพระไมเป.นพระ เป.นเปรตเป.นผ!เป.นยกษ
เป.นมารของชาวบานชาวเมอง ของพวกเด!ยวกนไปหมด พวกเด!ยวกนคอทานผ9ปฏบตด!
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ปฏบตชอบดวยศ!ลดวยธรรม ทานรงเก!ยจ พวกเลวรายพวกสกปรกเป.นเหมอนหมาข!เร-อน ไปท!ไหนๆ กวนท!เด!ยวกวนบานกวนเมอง เพอยศเพอลาภ เพอค=าสรรเสรญเยน
ยอ เพอไอหลงลาย เขาใจไหม เหลาน!-ไมใชธรรม แลวพวกน!-เสาะแสวงหาเป.นท!หน8ง
ประชาชนญาตโยมส9ไมไดนะ น!มนกลบกลายกนเป.นอยางน!ผ9บวชตามทางของพระพ%ทธเจาจรงๆ แลวจะไมเสาะในสงเหลาน!-เลย นอกจาก
ระมดระวงศ!ลธรรมของตน ศ!ลระวงไมใหดางพรอยทะล%ขาดไปเลย ศ!ลจะสมบ9รณ ถา
ขาดดางพรอยไปแลว ยกขอเปร!ยบเท!ยบใหฟ<งนะ ศ!ลขาด ขาดมากขาดนอย เหมอนผา
ขาด เราน%งผามาน!ผาขาดเส-อขาด ขาดมากขาดนอยน%งมาๆ เป.นยงไงคนน!-ก7เส-อขาดๆ
เส-อขาดหมด เครองน%งเครองหม ซนก7ขาด กางเกงก7ขาด กางเกงขาดมองเห7นห=ามอง
เห7นโค7ย แลวซนขาดมองเห7นห!เห7นกนไปหมด ม!แตพวกเส-อขาดกางเกงขาดมาน!-ด9กน
ไดไหม
น!ละพระท!ม!ศ!ลขาดก7เป.นอยางน!- ไปท!ไหนกะร%งกะรง ศ!ลไมม! ไมทราบวาม!ศ!ลก!
ขอ ม!แตผาเหลองหอเฉยๆ ก7เป.นผ9ม!ศ!ลขาดกะร%งกะรง อยางท!คนเขาผาขาด เส-อขาด
กางเกงขาด ซนขาด น%งมากะร%งกะรง น!เป.นยงไง เอาเท!ยบยกภาพพจนข8น- ใหเห7นซ นน
ละพระท!ม!ศ!ลขาดก7เป.นแบบน-นเหมอนกน ถาเป.นผ9ม!ธรรมในหวใจเต7มท!แลวน!ส- วยงาม
นะพระไปท! ไหน ไมม!กรยาใดจะสวยงามยงกวากรยาของพระ พระน!-สวยงามดวยศ!ล
ดวยธรรมเป.นเครองปกครอง สวยงามไปหมด
ถาใหกเลสปกครองนนไปด9เอาหนาศาลานน เป.นเปรตเป.นผ! เป.นยกษเป.นมาร
มาอวดชว อวดความเลวทราม ใหโลกผ9ด!เขาไดเห7น ไดอดหนาระอาใจอย9เวลาน!- ไปด9
เอา ตวอยางมนม!อย9 อยางน!-ละ ไปด9ซเห7นไหม น!ละพระท! เลวทรามเป.นอยางน!-แหละ
พระท!ด!อดหนาระอาใจ แลวไปท!ไหนเขาก7จะเหมาวาเป.นพระประเภทน-นๆ ท-งๆ ท!เป.น
พระด! เขาเลยพลอยไดบาปไดกรรมไปดวย พระผ9ด!ท านด!จรงๆ ทานรกษาศ!ลธรรม
ทานอยางละเอ!ยดลออ ไมยอมใหศ!ลขาด เหมอนเราไมยอมใหผาขาด ขาดตรงไหนปะ
ช%นทนท! ๆ ตองเป.นอยางน-น
อนน!-ศ!ลตรงไหนท!ขาดร!บแสดงอาบต ยอมรบโทษของตนวาไดผดพลาดไปดวย
ความประมาท แตไมใชความจงใจ เป.นความผดพลาด ความร9 เทาไมถ8งการณม!เป.น
อาบตไดเป.นโทษได ร!บแสดงอาบต เร!ยกวาร!บปะร!บช%นผาของตนศ!ลของตนใหสวย
งามข8-นไป น!ละศ!ล เมอม!ศ!ลแลวธรรม เอา เจรญภาวนาซ ทานสอนมาใหเจรญภาวนา
เขาไปอย9ร%กขม9ลรมไม ใหไปภาวนานะนน ไมใชไปนอนปลอยห=าอย9นะพระเรา ใหไปอย9
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ในปาใหไปบ=าเพ7ญภาวนา เราจะภาวนาบทใดๆ พจารณาเกสา โลมา นขา ทนตา ตโจ
น!คองานของพระ พระพ%ทธเจาสอนแลว
เกสาคออะไร คอผม ขน เล7บ ฟ<น หนง พอเขาไปถ8งหนง หนงห%มกระด9กหอ
กระด9ก พอเลกหนงออกมาแลวด9ไดท!ไหนคนเรา ไมม!หญงม!ชาย ด9กนไมไดเลย พอไป
ถ8งน-นทานก7หย%ด เราจะพจารณาทะล%เขาไปถ8งภายในตบไตไสพ%ง อาหารเกาอาหารใหม
อะไรเต7มอย9 ในน-นหมด ใหพจารณาอยางน-น น!เร!ยกวางานของพระ เกสา โลมา นขา
ทนตา ตโจ ถาควรจะบรกรรมใหเป.นความสงบแกใจก7เอา ถามนเป.นวป<สสนาคอสต
ป<ญญาเฉล!ยวฉลาดข8-นไปแลว แยกอนน!-ออกเป.นอารมณของวป<สสนาก7ได ทะล%เลย
น!ละงานของพระ ใหเดนจงกรม ใหนงสมาธ ใหภาวนา ไมไดเพนพานๆ กวน
บานกวนเมอง กวนน-นกวนน!- เก!ยวกบเรองการกอการสรางย%งเหยงว%นวาย สรางวดท!
ไหนน! โถ หอปราสาทราชมณเท!ยร-เทวบ%ตรเทวดาส9 ไมไดนะ สรางเอาหร9ๆ หราๆ
วตถ% มนไมใชศาสนานะนน ศาสนาก7ดงท!วาน! รกษาใหด! ศ!ลธรรม เดนจงกรมนงสมาธ
ภาวนา ช=าระจตใจตวย%งเหยงอย9ภายใน เราจะไปจดไปแจงแตงน9นแตงน!-ใหสวยงาม มน
สวยงามไมได เพราะหวใจดวงน! -ม นย% งเหยงว% นวาย เอาความสวยงามมาจากไหน
สกปรกเต7มอย9ในหวใจ เมอเรามาช=าระหวใจดวยจตตภาวนา จตใจน!-จะคอยสงบรมเย7น
ลงไปๆ แลวกระจางแจงข8-นมา สะอาดสะอานข8-นมา จาไปหมด ใหพากนจ=าเอานะท%ก
คน
มาวาอยากฟ<งเทศนก7เทศนใหฟ<งแลว เทศนสอนพระกบโยมก7เพศเด!ยวกน หวง
ความส%ขความเจรญ หวงบ%ญหวงก%ศลดวยกน ใหน=าไปปฏบตท%กคน จะไดเป.นสรมงคล
แกเรา เชนมาวนน!ม- าท=าบ%ญใหทาน ท=าบ%ญใหทานแลวไดยนไดฟ<งเส!ยงอรรถเส!ยงธรรม
น=าไปเป.นขอวตรปฏบตประดบจตใจของเราจะสงางาม จตใจจะสะอาดสะอาน ไม
พะร%งพะรง น!เร!ยกวาจดการซกฟอก ตกแตงภายในใหด! น!-ไปหาซกฟอกตกแตงแตภาย
นอก ซ8งเป.นการเพมความว%นวายข8-นมา จตใจรกร%งรงยงกวาเปรตในหวใจดวงน-น ใชไม
ไดนะ เอาละวนน!-เทศนเพ!ยงเทาน!รบฟ<งรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท!
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th

และรบฟ<งจากสถาน!วทย%สวนแสงธรรม กร%งเทพฯ และสถาน!วทย%อ%ดร
FM 103.25 MHz

