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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

พูดเพื่อการฝกหัด 
กอนจังหัน 

วัดถ้ําพระมพีระมากเทาไร ๒๐ กวาเหรอ ทานจะมาเทาไรเราเปดไวแลว
เรียบรอย ถาพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอา มาเทาไรมาเราบอก เราจะรับเลี้ยงเราวา
งั้น แตพระโกโรโกโสไลลงภูเขาใหหมด อยาใหหนักภูเขา เสียศักดิ์ศรีภูเขาเราวา เด็ด
ทั้งสองอยาง เพราะฉะนั้นทานจะมาเทาไรใหมา เอาจริงจังมาก นี้ไมไดเหมือนใคร ถา
พระเหลวไหลโลเลไลเดี๋ยวนั้นเลยไมใหอยู โห เหลาะแหละๆ ไมไดธรรม กิเลสเอาไป
กินหมด พระ ๒๐ กวาเหรอ (เจาคะ) แลวแตทานจะมาเถอะ เพราะที่นั่นกวางขวางมาก 
อยูเทาไรก็ไดบริเวณขางบนนะ 

เราไปนูนขึ้นไปขางบนถึงเห็นความสงาผาเผยในการปฏิบัติธรรม เปนจุดเปน
หยอมรมไมๆ  เปนแหง เขาอยูจุดไหนๆ ไดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราถึงรับทันทีเลย เรา
ลงรถเราไปหมด แตกอนยังหนุมนอยนะ ไปหมดแถวนั้น เหมาะสมทั้งนั้นๆ มาจึงได
ประกาศเลย บอกทานอุทัย พระที่ทานตั้งใจปฏิบัติดีมาเทาไรใหมา แตกอนมีสองสาม
องค พระทานก็เกรงใจโยมเขา โยมเขาสองสามคนสองสามครอบครัว ทานจะไปเขาไม
ยอมใหไป เขาบอกถาเขาไมตายพระไมตาย สุดทายพระก็เลยอยู นั่นละตอไปเราจึงไป
เพิ่มเรื่องเขาไป พระจึงมาก 

เราก็หมดสภาพนะเปนยังไง อยางน้ีละคนแก ประสาหวัด สองอาทติยแลวยังไม
หาย หวัดมันมาขยําคนแก แตเวลาหนุมมันขยําไมได พอเปนคนแกมันขยํา เดี๋ยวนี้ยัง
ไมหาย แลวหมดกําลังดวย ไอเร่ืองหวัดมันก็ไมเห็นแสดงฤทธิ์เดชอะไร แตมันไปตอียู
ภายใน เดินไปไหนมาไหนจะไมไดแลวเดี๋ยวนี้ ออนขนาดนั้นละ กําลังวังชาไมมี เดินมา
ศาลาจะมากินขาวก็จะกนิไมได เหอ จะใหเขาเอาขาวทั้งหมอเทใสปากเหรอ จะไมลงไป
กินเหรอ คือมันหมดกําลัง 

พระใหตั้งใจปฏิบัติ ดูหัวใจตัวเองนะ อยาไปดภูายนอกดูโนนดูนี้ เชนมีพระ
อะไรไปทําร้ัวกั้นทางโนน ทั้งพระทั้งทางนี้ไมใชเรือนจํานะ เราเปนผูดูแลรักษาอยู ใคร
เกงใหทะลึ่งเขามา อยาไปหาเกงในที่ไมควรเกง ดูหัวใจเจาของซิ มันชกัจะเกงๆ ไป
ในทางไมเปนทาละนะ เราไปเที่ยวดูหมดนะ อยาเขาใจวาเราจะไปชมในที่แหงเดียว 
สวนที่เราชมที่สุดและตําหนิที่สุดคือหัวใจ มันเปนยังไงดูหัวใจเจาของซิ ส่ิงเหลานั้นเราก็
ดูตั้งแตสรางวัดมา ๕๐ กวาปแลว มันเปนยังไงๆ เราดูอยูตลอดเวลา เปนแตเพียงไม
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พูดเทานั้น อยาไปหาเกงในสิ่งไมเกง ดูหัวใจเจาของมันบกพรองตรงไหน อันตรายเขา
มาที่ตรงนั้น เหลานั้นไมเห็นมีอันตราย 

เรารักษาวัดมา ใครจะทะลึ่งเขามา เอา มา เราดูแลอยูนี่ทั้งฝายหญิงฝายชาย 
อยาเกงในที่ไมเกง พระมักจะเกงในทางที่ไมเกง ไปเที่ยวดูแลอันนั้นอันนี้ ดีไมดีอยาง
นั้นอยางน้ี หัวใจเจาของไมดู เวลาดูมันเผลอหรือไมเผลอ บอกชัดเจนเลยวาเผลอ
ตลอด นั่น ตั้งแตจอดูหัวใจเจาของอยูมันยังเผลอได ยิ่งไปทาํอยางน้ันดวยแลวยิ่งเผลอ
ไมเปนทาเปนทางอะไร อยาไปหาเกงในที่ไมเกงนะพระเหลานี้นะ เราดูตลอดเวลา 

เรารับพระมาไวสําหรับความพากเพียรโดยเฉพาะ คือจิตตภาวนา นอกนั้นเราไม
เห็นมีอะไรสําคัญ อดบางอิ่มบาง ขาดตกบกพรองเราไมเคยสนใจกับมันยิ่งกวาสติกับ
ปญญาที่จะบกพรองทางดานจิตใจการประกอบความเพียร อันนี้ดูมากตลอดเวลา ดู
งานนอกดูงานในของพระนะ ดูงานนอกเพื่อดูงานในของพระ คือหัวใจของพระเปน
ยังไง อยาไปหาเกงในที่ไมเกงพระเหลานี้นะ ไมไดนะ เลอะๆ เทอะๆ ไปภายนอก ไป
หาฉลาดตั้งแตภายนอก ภายในมันโงจะตายดูไหมละ 

นี่ปฏิบัติมาเราพูดจริงๆ  ออกปฏิบัต ิ๙ ปใครมาแตะไมไดนะ นี่พูดจริงๆ นี่ละ
นํามาสอนโลก พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช ปฏิบัติอยู ๖ ปใครไปยุง งานการอะไร
ไปยุงทาน พระสาวกทั้งหลายทานไปปฏิบัติอยูในปาในเขา สงฺฆํ สรณํ คจฉฺามิ อะไรไป
ยุงทาน นั่นฟงซิ เรานี้จะเอาอะไรไปแขงพระพทุธเจา พระสงฆสาวกละ หาเกงในที่ไม
เกง อยาเกงนะในวัดนี้ เราไมดูอะไรมากยิ่งกวาดหัูวใจพระ การงานของพระมีงานยังไง
ตอยังไงเราดูถึงหัวใจๆ ตลอดเวลา มันเลอะๆ เทอะๆ ไปละนะ 

ไดเขมงวดกวดขันรักษาตลอดเวลา พอถึงเวลาแลวเรามักจะดอมๆ ออกมาดู
ระเบียบของพระและประชาชนที่มา สวนมากเขาก็มาตามนิสัยของเขา จะตาํหนิวาเขาไม
ดีไมถกูกไ็มถูก เพราะมนัเปนนิสัยของเขาเคยมาอยางน้ัน เราผูรักษาอยูนี้เราดูเองเตือน
เองบอกเองอะไรเองอะไรที่มาเกี่ยวกับวัดที่เรารักษาอยู เพราะฉะนั้นเรามักจะออกมา
ตอน ๕ โมงเย็นหรือ ๔ โมงครึ่งเร่ิมละ ประชาชนญาติโยมเขาวัดเริ่มตัดใหขาดวรรค
ขาดตอนเพือ่เปนความสงบ เรามักจะออกเสมอ ถาอนัไหนไมเปนทานี้เตือนๆ บางที
เอาหนักก็มี 

รถบัส ๓ คันพูดใหมันชัดๆ นี่ออกสนามเลย ๓ คัน ๔ โมงครึ่งกําลังจะหลั่งไหล
เขามาเลอะๆ ในวัดนี้ ซึ่งเปนเวลาที่ทานกําลังสงวนมาก ไมใหใครเขามายุง กาํลัง
หล่ังไหลลงมาจากรถบัส ๓ คัน พอดีเราออกไปประตูวัดพอดี นี่จะไปไหนมาไหนกัน 
จะมาชมวัด วัดเปนอะไรถึงควรชม แลวที่ตําหนิมีบางไหมเราวางั้น เวลานี้ไมใชเวลาชม
เวลาตําหนิ ใหออกไป ไลออกเดี๋ยวนั้น นี่หลวงตาบัวเจาอาวาสวัดนี้บอกเลย เอาจริงๆ 
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โลกอันนี้มันเหมือนถานขี้วาไง ธรรมจาอยูครอบโลกธาตุพดูอยางน้ีเสียไปไหน ก็สอน
ใหมันไดสติสตังตางหาก เรายกเรา เราไมเกงก็ตามยกขึ้นแทนได นี่หลวงตาบัวเจา
อาวาส เขาก็นิ่งเลย ยอนถามกัน ไมงัน้เขาจะมีเร่ืองอะไรตออะไร เรายกหลวงตาบัวขึ้น
เปนเจาอาวาส ไลหมดทัง้สามคันเปดเลย ปานนี้มันหยุดหรือยังไมรู หมดน้าํมันมันก็ไม
หยุด รถ ๓ คันถูกไลเขาใจไหม รถ ๓ คันน้ํามันหมดปานนี้ยังไมหยุด มนัคงจะเหยียบ
ตั้งแตคันเรง 

นี่ก็เขียนไวนั้น บอกธรรมดาสุภาพออนโยนก็บอก สถานที่นี่เปนวัด เปนสถานที่
บําเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน นี่สํานวนที่
เหมาะสมสวยงามพอดีๆ กับกิเลสกับธรรมไมมากนัก อันทีส่องวา กูจะฟองทานเปา 
มันมาเที่ยวเพนพาน นี่ธรรมเด็ดแลวนะนั่น เอากิเลสใหบี้เขาใจไหม มันตองหลายชั้น
หลายภูมิซิ ตีกิเลสตีแงเดียวไมได 

พูดถงึเร่ืองเราออกปฏิบัติ ๙ ป อะไรมาแตะเราไมไดนะ จริงจังมากทกุอยาง ไป
องคเดียว พอแมครูจารยยกทันที พระในวัดเวลาลาทานไปเที่ยว บางทีสององค บางที
สามองค จะลาทานไปเที่ยว ทานดูแลวนั่น ก็ทานดูอยูตลอดตั้งแตมาอยูในวัดหนองผือ 
ทานดูตลอด ถึงเวลาทานเหลานั้นอยากจะไปเทีย่วก็มาลา จะลาไปเที่ยว ไปเที่ยวที่ไหน
ขึ้นเลย ไมไดพูดหลายถอยหลายคําทานพิจารณาพอแลว จะไปเที่ยวที่ไหน อยูในวัดนี้
ไมทราบมันตกนรกกี่หลุม แลวออกจากนี้ไปมันจะไปตกหลุมไหนอีกละ เทานั้น ใครจะ
กลาไปละทานวางั้น มันจะไปตกนรกหลุมไหนอีก เดี๋ยวนี้มันก็ตกอยูทั้งวันทั้งคืนใหเห็น
อยูนี่นะทานวางั้น แลวออกจากนี้มันจะไปตกหลุมไหนอีก เงยีบเลย ไมไปแลว 

อันนี้หมายถึงผูตั้งใจ และเปนผูมีความระมัดระวังรักษามากนอยเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรมหนักเบาแคไหนทานดูหมดแลว ทีนี้ยนเขามาถึงเรา ไมใชคุย พอจะลาทานไป
เที่ยว การลาไมใชลาตรงๆ นะตองหาอุบายวิธีการตางๆ วัดนี้เวลานี้มีธุระอะไรๆ บาง 
ประการหนึ่งเหมือนอยางวารับผิดชอบในวัดแทนทานตลอดเวลา เราจึงหาความสุข
ไมไดอยูวัดหนองผือ คอยดูพระดเูณรเพื่อความสงบรมเย็นสบาย ไมมีใครไปรบกวน
ทาน เพราะทานไมไดนมินตใครมา มาเองแลวมายุงทาน เราตองสอดตองแทรกอยู
ตลอดเวลา เปนทุกขมากนะอยูหนองผือ 

ทีนี้เวลาจะลาก็อยางวา งานการอะไรมีหรือไมมีอะไรบางสําหรับวัดนี้ ถาไมมี
ทานก็บอกไมมีอะไรทานวางั้น ถาหากไมมีกอ็ยากกราบลาพอแมครูจารยไปเที่ยวไป
ภาวนาสักระยะหนึ่ง เราบอกระยะนะ ทานจะเก็บไวเงียบเลย จากน้ันมาคอยฟง ทานจะ
พูดไมพูดก็ตาม คํานี้เราจะมาซ้ําอีกไมได จะลาไปเที่ยวอีกไมได ไดโอกาสแลวทานจะ
บอก เออ ทีท่านมหาอยากจะไปเที่ยวนั้นก็ไปไดละ  
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ทีนี้มาถึงตัวเราละ ไปที่ไหนละ ไปทางนั้นๆ เออดี ทางนั้นดีๆ  ทานเคยไปเที่ยว
มาหมดแลว แลวจากนั้นจะไปกีอ่งค ไปองคเดยีว ขึ้นทันทีเลย เอา ทานมหาไปองค
เดียวใครอยาไปยุงทานนะ นั่นเห็นไหมละ ชี้นิ้วอยางน้ี ใครอยาไปยุงทานนะ ก็ทานเห็น
ความตั้งใจของเราขนาดไหน การประพฤตปิฏบิัติอยูในหมูในเพื่อนทานก็ดูอยู ดู
ตลอดเวลา เราทุกขจะตายเพราะดูเพื่อนที่ไมเรียบรอย แนะ นี่เราตั้งใจไปจะไปหาความ
เรียบรอยเขาสูใจ แลวใครจะไปรูยิ่งกวาจอมนักปราชญสมัยปจจุบัน เออ ไปองคเดียว
นะทานมหา ใครอยาไปยุงทาน เอาหนักดวยนะ ชี้อยางน้ีเลย พระเณรนั่งอยูขางๆ อยา
ไปยุงทานนะ เราก็ไปสบาย ที่วาจะไปตกหลุมไหนก็ไมเห็นทานวา 

ที่ไปนี่อะไรมายุงไมได งานการอยางที่วาน่ีละยุงไมได ดูแตใจดวยสติดวยปญญา 
หมุนติ้วๆ ตลอดเวลา ไมใหมีอะไรมากวน บิณฑบาตก็เปนความเพียรตลอด เขาจะเอา
อะไรใสบาตรไมใสบาตรไมสนใจ แตจิตกับสติปญญานี้ดูตลอด นี่การรักษาตัว การแก
กิเลส ฟาดฟนกับกิเลสจะไปเผลอตวัไปเหรอ เอา สรุปลงมาครั้นเวลามาหาทานมีแต
หนังหอกระดูก ทานก็รูแลว ทุกครั้งเปนอยางน้ัน ไมไดมีอวนทวนสวยงามอะไรละ มี
ตั้งแตหนังหอกระดกู ก็มนัฝกทรมานกันอยางเต็มเหนี่ยวๆ ลงมา  

เพราะฉะนั้นเวลาไป ไปกี่องค ไปองคเดียว เออทานมหาไปองคเดียวใครอยาไป
ยุง ทานเอาเด็ดดวย ชี้นิ้วอยางน้ี ทานดูความตั้งใจของคนไมตั้งใจขนาดไหน ทานดู
ตลอดเวลา ครูบาอาจารย นี่เราพูดถงึการประกอบความเพียร นี่ ๙ ป ฟดกับกิเลสอยู
อยางน้ีตลอด ไมใหมีงานใดเขามายุงเลย ไปเที่ยวบานใดที่มีบานใหญไมอยู ไปอยูที่
บานสี่หลังคาเรือนหาหลังคาเรือนบนหลังเขา บนหลังเขาทั้งน้ัน บิณฑบาตไดมามีแต
ขาวเปลาๆ ก็กิน ฟดกนักับกระจอนกระแตไปดวยกัน ขาวเศษเหลือไปวางไวกอนหิน
ใหกระจอนกระแต กกูก็ินอยางน้ีกูไมมีกับ มึงกก็ินเหมือนกนูะ ก็ในปาในเขาใครจะหา
กับมาใหเรา ก็เราหาอยางนั้นนี่  

นี่ละการประกอบความเพียรเปนอยางน้ี ๙ ป พวกเรือนจํานี่เขากินวันละสองมื้อ
สามมื้อ เราเหมือนตกนรกทั้งเปนนะ ก็ไมเคยสนใจ เพราะความมุงมั่นตอแดนนิพพาน
มันรุนแรงมากไมใชธรรมดา จะอดจะอิ่มอะไรไมเคยเปนอารมณ มุงตอมรรคผล
นิพพาน จิตกับสติปญญาระหวางความเพียรฟดกับกิเลสอันไหนเบาอันไหนหนักซัดกัน
อยูตลอดเวลา บอกตรงๆ ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ออกปฏบิัติ จากเรียนเสร็จเรียบรอย
ตามคําอธิษฐาน เราตั้งใจวาเราเรียนอยางมาก ๓ ประโยค เปนปากเปนทางในการ
ปฏบิัติไดพอแลวขนาดนี้ นักธรรมก็เอกแลวนี่  

เอา ออก ออกดวยความสะดวกสบาย เพราะแบบแปลนคือปริยัติเรียนมา
เรียบรอยแลวพอ ออก พรรษา ๗ จากน้ันมาฟดกันเลยกับกิเลสไมไดถดถอย พรรษา 
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๗ ถึงพรรษา ๑๖ เกาปนี่ตกนรกทั้งเปน เราทําอะไรเราไมไดเหลาะแหละนะ จริงจังมาก 
เพราะฉะนั้นมองเห็นพระเห็นเณรตาจับปบเขาหัวใจปุบๆๆ ดูพระดูเณรดูตลอดเวลานะ 
ถึงจะงกๆ งนัๆ กาวขาไมออกสติปญญาไมไดเปนอยางน้ีนะ สติปญญามันไมมีกาวมีขา 
มันเปนจรวดไปเลย เลยจรวด ถาจิตขั้นนี้แลวเปนธรรมธาตุ มันจะรอบตัวๆ ตลอดเวลา 
ถึงเจาของจะลมลุกคลุกคลานจิตไมไดลมนะ ธรรมชาตินี้มันอยูอยางน้ี นี่เปนธรรมชาติ 
ทานทั้งหลายฟงเสียผลของการปฏิบัติ 

เพราะฉะนั้นดูพระดูเณรมันถึงไดดูถนัดชัดเจนละซิ เจาของภูมิใจไดทําอยางน้ัน
อยางน้ี ทางนี้มันจะตายแลวอกจะแตก ฟงหรือยังพระเณรเหลานี้นะ อยาไปหาจัดนั้น
ทํานี้ อันนั้นสวยอันนี้งาม อันนี้ไมดนีะ ใหดูหัวใจเจาของมันบกพรองหรือมันสมบูรณ
แคไหนใหดูนะ นี่อกจะแตกแลวนะปฏิบัตอิยูกบัหมูกับเพื่อน ออกปฏิบตัิเฉพาะเจาของ 
๙ ปฟงซินะ นี่ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของ เกี่ยวของไมไดจริงๆ ๙ ป คนเดียวๆๆ ตลอด 
ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ พรรษา ๑๖ ก็ยังบอกชัดเจนแลวนี่ผลที่เราเสาะแสวงหา
ไดเต็มกําลังเอาเปนเอาตายเขาวานี้ ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ นี้ผลเปนอยางไร  
ก็บอกแลววัดดอยธรรมเจดียใชไหม เอามาอวดทานทั้งหลายหรือ ปฏิบัติแทบเปนแทบ
ตายแทบสลบไสลแลวเอามาหลอกทานทั้งหลายมีอยางเหรอ 

นี่ละผลแหงการปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจังเปนอยางน้ี แลวมาเห็นพระเกงๆ 
กางๆ ดตูั้งแตภายนอกไมดูภายในไมไดนะเรา ใหพากันจําทุกคน อยาเหลาะๆ แหละๆ 
เดี๋ยวนี้พระมันมีแตผาเหลืองหมหัวโลนมันเทานั้น กรรมฐานเรานี้ตัวสําคัญ ไปที่ไหนก็
วาอาตมาเปนลูกศิษยกรรมฐาน อาตมาเปนลูกศิษยหลวงตามหาบัว นี่มันจะไปอวดกิน
นะ หลวงตามหาบัวขี้กับตดมันอยูดวยกันมันวิเศษวิโสอะไร มันยังจะเอาไปอวดได 
เพราะพวกเอาเราไปอวดมันเลวกวาขี้กวาตด มันก็เอาขี้ตดนี้ไปอวดได ฟงใหดีนะ
เหลานี้นะ 

ทําอะไรทําใหจริงใหจัง อยามาเหลาะแหละใหเห็นนะ นี่ปฏิบัติมาพอแลว
มองเห็นนี้มันขัดทางสายหูสายตาดูรูตลอดเวลา สําหรับอวัยวะของเรามันเคลื่อนไมได
ละเดี๋ยวนี้ กําลังออนมาก เดินมาฉันจังหันนี้มันก็โซซัดโซเซ เมื่อเชานี้ก็เหมือนกันเปน
ทั้งคืนเลยเมื่อคืน จนกระทั่งถงึเชาถึงเวลาแลวดูนาฬิกา ถึงเวลายังไมอยากลุก นี่ถาหาก
ไมมีเพื่อนมฝีูง ลูกศิษยลูกหาไมลงนะ ไมมา ไมฉัน เพราะเราเคยแลวถาวันไหนไม
สะดวกในธาตุในขันธไมฉันเลยๆ มันเคยเสียพอ ไมไดมอีารมณวาหิวไมหิว ไมมี มัน
เอาเหตผุลอยูในใจพอ  

พากันจําเอานะ พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของตน 
ที่พูดเหลานี้พูดเพื่อการฝกหัดเราทุกคนๆ ใหนําไปปฏิบัติ ไดมากไดนอยตามกําลังของ
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เราที่เปนฆราวาส เปนพระความพากเพียรเปนอีกประเภทหนึ่ง ประชาชนเปนอีก
ประเภทหนึ่งในการขวนขวายเพื่อความดีทั้งหลาย พากันจําเอา เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 (สถานีตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ขอเมตตา เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 
๓๐ เครื่อง เปนเงิน ๘๖๓,๐๐๐ บาทถวน เพื่อบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และรถยนตกระบะแบบ ๔ ประตู ๑ คัน ราคาประมาณ ๖๖๕,๐๐๐ บาท
ถวน รวมสองรายการ เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาทถวนครับ) ที่วามาอะไรมีความ
จําเปนอันดับหนึ่งอันดับสอง ทีข่อมาทั้งหมดอะไรเปนความจําเปนอันดับหนึ่ง(เครื่อง
คอมพิวเตอรครับ) เปนเงินเทาไร (๘๖๓,๐๐๐ บาทครับ) เออ อันนี้ให 

วันนี้อาการของหวัดทุกส่ิงทุกสวนไมแสดงนะ เงียบหมดเลย มีที่ความเพลีย 
วันนี้เพลีย เพลียตั้งแตเมื่อคืน ลุกไมอยากลุกนะ ถึงเวลาที่จะลงมาศาลานี้ เขาไปพักอีก
หนอย สวางออกมาเสียกอน เพลียเขาไปพัก ถงึเวลาที่จะลงมาไมอยากลง คือมันเพลีย
มากขนาดนั้น สวนหวัดตางๆ อาการหมดละ เงียบๆ หมด ยังเหลือแตความเพลีย วันนี้
เสวยความเพลียที่ไขหวัดมันหามาให 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

