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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

คนมีกิเลสที่มีธรรมครองใจ 
วันนี้เปนวันเสารเปนวันวางสําหรับการงานทั้งหลาย แลวก็ใหหมุนใจเขาสูศีลสู

ธรรมในวันวางเชนนี้ ศีลธรรมนั้นละเขาสูใจ เมื่อศีลธรรมเขาสูใจแลวใจจะเยือกเย็น 
การแสดงออกในกิริยาตางๆ ออกจากใจ จะเปนสิ่งที่สมัครสมานนุมนวลตอกัน ถา
ปลอยใหกิเลสออกแสดงแลวมีแตฟนแตไฟ ดดีดิ้นกันอยูตลอดเวลาหาความสงบสุข
ไมได เพราะฉะน้ันทานจึงใหวางในวันใดวันหนึ่ง 
 สําหรับทางศาสนาตางๆ เขาก็มีวันวางเชนวันเสาร-วันอาทิตย สําหรับพุทธ
ศาสนาเราก็มีวันวาง คือวันพระวันโกน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันวางสําหรับ
พุทธศาสนา ทีนี้เมื่อวางแลววันเสาร-วันอาทิตยเราก็มีโอกาสที่จะสรางความดีได  
เชนเดียวกับศาสนาอื่นๆ ใหพากันมศีีลธรรมภายในใจบางนะ ถาไมมีศีลธรรมนี้ไขวควา
ทั้งนั้นละจิตใจ ไมวาจะเปนจิตใจของผูใด ชาตชิั้นวรรณะใดก็ตาม ไมมีสาระอะไรเลย 
ถาไมมีธรรมเขาเปนหลักใจ ถามีธรรมเปนหลักใจไมวาเด็กผูใหญ พระและฆราวาส มี
ศีลธรรมไปตามขั้นภูมิของตน ตามเพศของตนแลวกอใหเกิดความสงบรมเย็น 
 ธรรมไมเคยเปนขาศึกตอผูใดแตไหนแตไรมา มีแตคุณลวนๆๆ กิเลสน้ันเปนสิ่ง
เพลิดเพลิน และเปนขาศึก เปนฟนเปนไฟแทรกไปกับความเพลิดเพลิน นั่นคือกิเลส 
ความเพลิดเพลินเปนเหย่ือลอ ความทุกขที่เปนผลจากความเพลิดเพลินนั้นมันกลับมา
เผาหัวใจเรา นี่คือกิเลส กิเลสกับธรรมอยูในใจดวงเดียวกัน ถามีธรรมเขาไปแทรกกิเลส
ก็จะสงบตัว ไมดีดไมดิ้นจนเกินเหตุเกินผล เกินเนื้อเกินตัว ถาไมมีธรรมเขาแทรกแลว
เตลิดเปดเปงหาหลักเกณฑไมได สมบัติอะไรๆ จะมีมากนอยก็เปนแตเพียงความคาด
ความหมาย เปนอารมณของใจ แตหลักจริงๆ ที่จะใหใจไดยึดเหนี่ยวเปนที่อบอุนนั้น
คือธรรม แลวไมมีในใจก็รอนคนเรา ถามีธรรมภายในใจแลวจะเยือกเย็น  
 เพราะฉะนั้นสมบัติภายนอกกับสมบัตภิายใน คือธรรม ไดแกความดีงาม
ทั้งหลายนี้เปนคูกัน สมบัติภายนอกคือเงินทองขาวของศฤงคารบริวารตางๆ เรียกวา
สมบัติภายนอก เราตองไดอาศัยเขาเปนความจําเปนทั่วโลกดินแดน สมบัติภายในนี้โลก
ไมคอยไดสนใจ เพราะฉะนั้นโลกถึงจะมีอะไรมากมายเต็มแผนดินก็ตาม จึงหาความสุข
ไมคอยไดกนัและหาไมได ไปทีไ่หนมีแตความรุมรอนๆ วาบานนั้นเจริญบานนี้เจริญ 
มันเจริญดวยสิ่งกอสรางอิฐปูนหินทราย ถนนหนทาง สินคานานาชนิด พอเปนเครื่อง
หลอกใจเทานั้นเอง ก็เพลินไปตามสิ่งน้ันเสีย หาความสุขเปนหลักใจไมมีเลยถาไมมี
ธรรมในใจ ถามีธรรมในใจแลวอยูที่ไหนสบายๆ 
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 ธรรมเปนของเลิศเลอ เปนธรรมชาติที่เหมาะสมกับใจอยางยิ่งทีเดียว ขอใหพา
กันนอมธรรมเขาสูใจ ถามีธรรมในใจจะมีการยับยั้งไดคนเรา ถาไมมีธรรมแลวเตลิด
เปดเปง เหยียบแตคันเรง ตกเหวตกบอไมรูตัวๆ ถามีธรรมแลวก็มีเบรกหามลอ ไมให
มันเตลิดเปดเปง หักหามกันไวพอสมควร เราก็มีสวนดีที่เปนชิ้นเหลืออยูภายในตัวของ
เรา 
 ธรรมนี้จอมปราชญทั้งหลายมีมาตั้งกปัตั้งกัลป พระพุทธเจาตรัสรูในโลกนี้ไมได
นอยๆ นะ มากที่สุดเลย ก็คือธรรมสอนโลกนั่นเอง สําหรับพระพุทธเจาแตละพระองค
นั้น ทานเสวยบรมสุขตลอดมา แลวนําธรรมที่เลิศเลอน้ันมาสั่งสอนสัตวโลก แมไมยึด
ไดอยางทานก็ตาม กข็อใหยึดแบบลูกศิษยมีครู เดินตามครูตามอาจารย มีอรรถมีธรรม
เปนเครื่องยับยั้งชั่งตัว แลวเราก็จะมีความสุขความเย็นใจ ที่สําคัญที่สุดในโลกนี้มีอะไร 
สวนมากโลกจะมองเห็นตัง้แตวัตถุตางๆ เต็มทองฟามหาสมุทร ทั่วโลกดินแดนมีแต
วัตถุที่เปนอารมณของใจ ไมใชธรรม 
 เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้จึงเปนอารมณที่ใหเปนไปเพื่อความรุมรอน ใหดีดใหดิ้น
ไมหยุดไมถอย แตอารมณของธรรมภายในใจนี้จะไมดีด มมีากมีนอยรูเทาทัน ไมหลง
เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวตกเหวตกบอไป คนมีธรรมยอมยับยั้งตัวไวไดด ี ธรรมคือความ
เลิศเลอน้ันแหละ ไมไดมากก็ใหเขามายึดภายในจิตใจเรา วันหนึ่งๆ ควรจะไดระลึกถงึ
ธรรมไมมากก็ใหไดนอย ใหเปนเคร่ืองระลึกในวันหนึ่งๆ อันนี้มีแตกิเลสเอาไปถลุงเสีย
หมด กิริยาของจิตที่คิดออกในแงใดมุมใดมีแตเร่ืองของกิเลสเอาไปถลุงๆ เราขาดทุน
ไปเรื่อยๆ ไมมีกําไรบางเลย  
 คําวากําไรไมอยากจะพูดวามี มีแตความลมจมไปเรื่อยๆ ทั้งที่ตวัเองก็
เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิง ทั้งเขาทั้งเราตื่นโลกตื่นสงสารวาบานนั้นเจริญเมืองนี้เจริญ ไป
ดูตั้งแตวัตถภุายนอก หัวใจเปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูในหัวอกทุกคนไมไดดู ธรรมทาน
ดูหมด ทานรูหมดอะไรรอนอะไรเย็น ส่ิงที่กิเลสผลิตขึ้นมานั้นละพาใหรุมรอน ส่ิงที่
ธรรมผลิตขึ้นมาภายในใจพาใหรมเย็น ใหพากันจําเอาไว ธรรมเปนของจําเปนมาก
เฉพาะชาวพุทธเรา อยาหางเหินนะ ถาหางเหินจากธรรม สําคัญตนถึงขนาดที่วาจะเหาะ
เหินเดินฟาก็จมทั้งนั้นละถาไมมีธรรม มีธรรมแลวอยูที่ไหนสบายๆ 
 นี่เราก็เคยยกตัวอยางใหพี่นองทัง้หลายทราบ ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน ผูที่หาความสุขเจอคือใคร คือผูบําเพ็ญธรรม คําวาบําเพ็ญธรรมมีหลายขั้น
หลายตอน ผูบําเพ็ญธรรมใหถึงความเลิศเลอของธรรมจริงๆ อยางสาวกของ
พระพุทธเจาทานอยูที่ไหนทานสงบสบาย นั่นละบรมสุขอยูที่ใจของทาน พระพุทธเจา
พระสาวกทั้งหลายเปนบรมสุข โลกทั้งหลายมีแตมหันตทุกขเต็มตัวๆ เต็มหัวใจทุกคน 
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แตทานเปนบรมสุขภายในจิตใจ นั่นคือธรรมครองใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว
เปนสุขตลอดเวลา 
 ยนเขามาผูเสาะแสวงหาธรรมประเภทนั้น สวนมากถาเปนพระก็ชอบจะอยูในปา
ในเขาตามถ้ําเงื้อมผา ที่สะดวกสบายในการบําเพ็ญธรรม กําจัดกิเลสที่เปนฟนเปนไฟ 
พาใหคึกใหคะนองภายในจิตใจ  ใหกระจายออกไปๆ ธรรมขึน้ครองใจมีความสงบเย็น 
ทานอยูในปาในเขาทานก็เย็น นั่นละผูหาความสุขเจอความสุข ตั้งแตพื้นๆ ถึงความสุข
ที่เปนบรมสุข สวนมากมักจะอยูในที่สงบสงัด นี่คือทานผูตั้งหนาทําหนาที่การงานเพื่อ
ความสงบใจ เพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อมรรคผลนิพพานในใจจริงๆ แลวทานก็เปน
นักบวชดวย เปนผูนําหนาในการเสาะแสวงหาความสุข และการปราบปรามกิเลส
ทั้งหลายที่เปนตัวภัยตอหัวใจแตละรายๆ ทานพยายามอยูในปาในเขา  
 วันหนึ่งๆ ใจกับธรรมอยูดวยกันๆ มีแตความสุขความรื่นเริงบันเทิงในธรรม ไม
มีทางเสียหาย เหมือนความรื่นเริงบันเทิงไปตามกเิลส ซึ่งนําความเสียหายติดตามเรามา
เร่ือยๆ ไปเรื่อยๆ อยางน้ันละ นี่ทานอยูในปา เวลาเขาเฝาพระพุทธเจาเราเห็นไดชัด
ตามตํารับตําราซึ่งเปนหลักความจริง องคนี้สําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จเปนพระ
สกิทาคา องคนี้สําเร็จเปนพระอนาคา องคนี้สําเร็จเปนพระอรหันต เปนขั้นๆ ขึน้ไป
แหงธรรมและเปนขั้นๆ แหงความสุขความเจริญภายในใจของทาน จนกระทั่งถงึวิมุตติ
หลุดพน เรียกวาอรหันตนั่นละ อนาคาแลวก็อรหันต กิเลสส้ินไปจากใจ นั่นทานเสาะ
แสวงหาความสุขภายในจิตใจ แลวนําธรรมนั้นมาสอนโลก  
 ดังสาวกทั้งหลายทานสอนโลก เราไดกราบไหวบูชาทานอยูทุกวันๆ นี้คือ สงฺฆ ํ
สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆเหลานี้เปนพระสงฆที่เปนเนื้อนาบุญของโลกโดยสมบูรณ 
ปฺุญกฺเขตตํ โลกสฺส ไมมีเนื้อนาบุญอื่นใดที่จะเสมอเหมือนเนื้อนาบุญของทานผูส้ิน
กิเลสแลว ทานเสาะแสวงหาไดแลวก็มาสอนพวกเรา เราเขาปาเขาเขาบําเพ็ญตนเหมือน
ทานไมได ก็ใหอยูแบบลูกศิษยมีครมูีอาจารย คอยฟงเสียงอรรถเสียงธรรมจากทาน
นําไปปฏิบัติ คอยบังคับจิตใจของตัวเอง จิตใจนี้มันคึกคะนองที่สุด ไมวาชาติชั้นวรรณะ
ใด ใจถูกกิเลสครอบงําอยูแลว จะไมมีชั้นมีภูมิวาสูงวาต่ํา ที่วาสูงวาต่ําก็วาเสกสรรกันไป 
ก็กิเลสแหละเสกสรร ไมใชธรรมเสกสรร 
 ธรรมเสกสรรทานไมตื่นตัว ถากิเลสเสกสรรแลวตื่นตัว เชนพระเรานี้บวชเขา
มาแลว พอออกจากโบสถมาก็เปนสมุห ใบฎีกา กิเลสเสกสรรแลวไดชั้นแลว จากนั้น
เปนพระครูพระคัน เปนเจาคุณ ขึ้นเปนสมเด็จ นี่คือความเสกสรรปนยอ แตตัวเองซึ่ง
เปนตัวประธานหลักเกณฑแหงชื่อเสียงเหลานี้ไมมีความหมาย เพราะไมมีธรรมภายใน
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ใจ มีแตความดีดความดิ้น ส่ิงเหลานั้นก็มายกยอขอนซุงทัง้ทอน ที่ไมเกิดประโยชน
อะไรนั้นแหละ  
 ขอนซุงคอืจิตใจไมมีคาไมมีราคา มีแตเอาเครื่องประดับเขาไปเปนยศนั้นยศนี้  
ไมใชของจริงอยางน้ี เปนเครื่องหลอกลวงโลก ถาผูหลงตามมันแลวติดไดจมไดไม
สงสัย แตทานผูทรงธรรมทานไมหลง ทานไมตืน่ ไมมียศอันใดที่จะเลิศเลอยิ่งกวา
คุณธรรมภายในใจของทานที่บําเพ็ญอยูเปนประจํา อยูที่ไหนทานก็มีศีลมีธรรม
สมบูรณพูนผลอยูภายในจิตใจ ไปที่ไหนนี้เรียกวายศในหลักธรรมชาติ ความดีในหลัก
ธรรมชาติ คุณธรรมในหลักธรรมชาติติดตัวไปเลย ไปที่ไหนตดิตัวไป ทานผูนี้ไมตองหา
ยศหาลาภที่ไหน ใหดีดใหดิ้นจนเกินเหตุเกินผล จนไมนาดู 
 อยางพระเราทุกวันนี้นาสลดสังเวช มันนาดูเมื่อไร หาแตยศแตแย็ดอะไรก็ไมรู
ละ วุนไปหมด ศีลธรรมภายในจิตใจซึ่งเปนธรรมชาติที่เลิศเลอมันไมสนใจ มันสนใจไป
ในกองมตูรกองคถูไปอยางน้ัน ไดมาก็เอามูตรคูถติดหัวใหแมลงวันตอม ก็โห ของน่ีมี
อะไรมาตอม มันเหม็นแมลงวันตอม ส่ิงที่หอมไมมีในหัวใจ ก็มีแตแมลงวันที่ชอบของ
สกปรกไปตอมเอา ยศถาบรรดาศักดิ์เปนสิ่งสกปรก สําหรับผูที่ตองการคุณธรรมที่สูงสง
ขึ้นไปตามหลักธรรมพระพุทธเจาแลวทานไมหลง ทานไมตืน่เตน อยูที่ไหนคุณธรรม
สมบูรณแบบอยูแลว นี่คือยศของทานที่เลิศเลอ คุณธรรมที่เลิศเลออยูนี้ ไปที่ไหนสบาย
ไปเลย สบายไปเลย ไมมีการพลดัพรากจากกัน นี่คือคณุธรรม สมบัติประจําตน 
นอกนั้นเปนเครื่องเสกสรรปนยอกันไปตามสมมตุินิยมไปอยางน้ันแหละ อยาพากันตื่น 
ถาใครตื่นแลวจมไดๆ   
 คุณธรรมมีอยูกับตัว เราอยูในครอบครัวเหยาเรือน  ผัวกับเมียพูดกันรูเร่ืองรู
ราว เพราะตางคนตางมีอรรถมีธรรมดวยกัน ซื่อสัตยสุจริต ฝากเปนฝากตายกันได อยู
ดวยกันเปนผาสุก นี่วิมานของมนุษยที่มีศีลธรรมในครอบครัว แดนมนุษยเราน้ีแหละ 
เราจะไปหาความสุขความเจริญจากที่ไหน ที่ไมมีศีลธรรมไปไหนก็ไปเถอะจมทั้งนั้น
แหละ ถามีศีลธรรมแมอยูในครอบครัวผัวเมียอบอุนตอกันนะ ลูกเตาหลานเหลนเกิด
ขึ้นมาอยูกับพอกับแม เห็นพอเห็นแมมีความยิ้มแยมแจมใสตอกัน พูดเปนความสัตย
ความจริง พูดไพเราะเพราะพริ้งตอกนัดวยเหตดุวยผล ดวยอรรถดวยธรรม ลูกเล็กเดก็
แดงที่ฟงพอฟงแมเขายิ้มแยมแจมใสไปตาม เด็กกม็ีความรื่นเริง เมื่อพอแมตางคนตาง
มีศีลมีธรรม ปฏิบัติตอกนั ลูกเตาหลานเหลนที่เกิดมาเอาพอแมเปนแบบพิมพ เขาก็ยิ้ม
แยมแจมใสไปตาม  
 นี่ละศีลธรรมอยูในผัวในเมีย ผัวก็เปนผัวดี เมียก็เปนเมียดี ลูกเกิดขึ้นมาก็ไดยิน
ไดฟงอรรถธรรมจากพอจากแมก็เปนเด็กดี แลวก็ถายทอดกันไปเปนคนดีไปเรื่อยๆ นี่
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ละของดีถายทอดกันได เชนเดียวกับของชั่ว ของชัว่ก็ถายทอดกันไดเชนเดียวกัน ใหพา
กันนําธรรมไปปฏิบัติ วันหนึ่งๆ เราขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่นองทั้งหลาย เราเปนลูก
ชาวพุทธใหดูจิตใจบางในเวลาจะนอน เชนนั่งดูใจเจาของ เราดูตั้งแตส่ิงภายนอก ตาก็
เพื่อดูส่ิงภายนอก หูก็เพือ่ฟงส่ิงภายนอก จมูก กายเพื่อสัมผัสสัมพันธกับสิ่งภายนอกไป
เสียทั้งหมด ไมไดมาดหัูวใจตัวเอง ฟงเสียงเรื่องราวของตัวเอง ที่มนักระเทือนอยู
ภายในจิตใจ  
 ทุกส่ิงทกุอยางเกิดจากใจนี้ทั้งนั้น เอาสติจับเขาไป เอาพุทโธติดแนบเขาไปใน
นั้น ใหฟงเสียงพุทโธ ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมอยูในใจของเรา จะปรากฏสะเทือนขึ้นมา
เชนเดียวกับกิเลสมันสะเทือนโลกและเผาหัวใจโลกนั้นแล ไมผิดกัน เมื่อธรรมได
ปรากฏขึ้นในใจแลวธรรมก็จะกระเทือนหัวใจของผูบําเพ็ญของผูเปนขึ้นมา จากน้ันก็แผ
กระจายออกไปกระเทือนโลกไดดังพระพุทธเจาของเรา ซึ่งตรัสรูเพียงพระองคเดียว 
แลวธรรมจากศาสดาพระองคเดียวเทานั้นกระเทือนโลกไปหมด ใหกระเทือนหัวใจของ
เราบางซิ  
 เราเปนลูกชาวพุทธ ตั้งแตเกิดมาเคยระลึกถึงพทุโธ ธัมโม สังโฆ บางไหม หรือ
ระลึกตั้งแตความโลภความโกรธ ราคะตัณหาทั้งวันทั้งคืน เผาตัวเองตลอดเวลานั้นเหรอ 
มันไมนาดูนะ เหลานี้เปนสิ่งหลอกลวงมาตั้งกัปตั้งกัลป ธรรมเปนเคร่ืองฉุดลากเปน
เครื่องกระตกุเราใหรูเนื้อรูตัว กลับตัวเปนคนดี ถาหากวาเพลินเกินไปก็อยาเพลิน
เกินไป ใหอยูในความพอดิบพอดขีองคนมกีิเลสที่มีธรรมครองใจ ถามีแตกิเลสไมมี
ธรรมครองใจแลวรอนทั้งนั้น เปนฟนเปนไฟ หาหลักยึดไมไดเลย ตายแลวก็ลอยลมไป
เลย  
 เราอยาเปนมนุษยที่เปนชาวพุทธ กลายเปนคนลอยลมอยางน้ัน ใหเปนมนุษยที่
มีศีลธรรม เรามีหลักภายในใจแลว เปนอยูก็สงบรมเย็น ตายไปก็อํานาจแหงความดีนี้
แลจะสนับสนุนเราใหเปนความดีขึ้นไป ใหยึดไวใหดีนะ ธรรมที่พุทธศาสนาที่เรา
ทั้งหลายยึดถือนี้เปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแลว เราหาที่ไหนไมไดเลยในสามแดน
โลกธาตุ จะหาไดจากธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูแหงเดียวนี้เทานั้น แหงอื่นแหงใดไมม ี
มีพุทธะเทานั้นที่แผกระจายออกไปใหสัตวทั้งหลายไดรับความสุขความเจริญ ที่วาตรัสรู
ธรรม พอรูธรรมแลวก็แผกระจายธรรมออกไปสอนโลก โลกก็ไดรับความสุขความเจริญ 
 นี่ละใหเรายึดธรรมอันนี้ไวในใจ ส่ิงนั้นเปนสิ่งอาศัยธรรมดา ไมไดเลิศเลออะไร
แหละ ส่ิงที่เลิศเลอจริงๆ คือธรรม ขอใหเราไดดูใจตัวเองดวยบทภาวนา เชนพุทโธ 
หรือธัมโม หรือสังโฆ บทใดตามแตจริตชอบ มีสติกํากับอยูนั้นทุกวันทุกเวลาจะหลับ
นอน แลวเราจะปรากฏเปนสิ่งแปลกประหลาดขึ้นที่ใจของเรา นั่นแหละทานวาธรรม
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เกิด จะเกิดที่นั่น ถาเสาะแสวงหาธรรม ธรรมจะเกิด เสาะแสวงหากิเลส กิเลสจะเกิด 
เกิดจนกระทัง่เผาตัวนั่นแหละ ใหนอนไมหลับ คิดเรื่องกิเลสทําใหนอนไมหลับ มีแต
ความจะลมจม 
 แตคิดเรื่องของธรรมนอนไมหลับก็มี เวลาเพลินในธรรมทั้งหลายนี้นอนไมหลับ 
แตนอนไมหลับเพื่อความหลุดพน ไมไดเพื่อความลมจม มันตางกัน ธรรมเมื่อมีในใจ
เต็มที่แลวเพลิน เพลินถึงขนาดนอนไมหลับก็ม ี มีแตความเพลินที่จะหลุดจะพน จะ
หลุดจะพน เหมือนหนึ่งวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆๆ นี่คือจิตไดสัมผัสธรรมที่เลิศเลอโดย
ลําดับขึ้นไปแลวก็ควาแตนิพพานเปนธรรมสุดยอด ประหนึ่งวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ นี้
เพราะความเพลินในธรรม ความเพลินอันนี้ไมไดพาสัตวโลกใหลมจม แตจะพาสัตวโลก
ใหหลุดพน ไมไดเหมอืนความเพลินไปตามกิเลส เพลินเทาไรยิ่งพาคนใหลมจม ไมรู
เนื้อรูตัว ตายลอยลมไปเลย  
 ใหทานทั้งหลายจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้แหละ ตอไปนี้จะใหพรยอๆ ใหพา
กันจําทุกคน เขามาในวัดในวา การใหทานเราก็ไดบุญประเภทหนึ่งแลวไมสงสัย การฟง
อรรถฟงธรรมที่จะเปนคุณธรรมสําคัญเขาสูใจ ก็ขอใหไดยินไดฟงแลวนําไปประพฤติ
ปฏิบัติ อานิสงสแหงการทําบุญใหทาน ภาวนาหรือฟงอรรถฟงธรรมนี้จะเปนประโยชน
เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับ เอาละตอไปนี้จะใหพร 
  

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  

FM 103.25 MHz 

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

