๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
เมื่อเชาวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

หลั่งไหลเขาวัดมากๆ ความสงบเย็นจะมีแกชาติบานเมือง
ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย ฉบับวันศุกร หัวขอเรื่อง
“อยาเหยียบหัวใจสาธุชน”
ภาพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรง
แสดงความดีพระทัยอยางลนเหลือตอพระธรรมวิสุทธิมงคล เมื่อไดเขากราบเยี่ยมถึงใน
หองบรรทม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 นับเปนภาพที่พทุ ธศาสนิกชนทั้งหลายตางก็
มีความปลื้มปติยินดีเปนอยางยิ่ง พอเชาวันรุงขึ้นลูกศิษยของหลวงตาก็ไดยื่นภาพที่
หนังสือพิมพลงขาวใหหลวงตาไดชื่นชม หลวงตาก็ถึงกับเอยดวยความปลาบปลื้มใจวา
นี่เวลาทานจอกัน ดูอาการทานจอกัน ทานนิ่งเฉย ทางนี้ก็กําลังจอ จับมือจับแขนกันแต
กอนเปนเพื่อนกัน นี่ละเพื่อนเกาคุยกัน สนิทกัน ไมมีเสียง เราจะใชเสียงนอยมาก แต
ทานไมไดใชมีแตเราใชกราบเรียนทาน ที่เหลือเราก็มาเยี่ยมทานอะไรๆ นิดหนอยแตดู
อาการก็สนใจจับมือจับแขนกันดูซินะ ใครจะไปจับมือจับแขนทานได มีแตหลวงตาละ
จับไดสบาย นี่ดูเอา”สาธุ...ขอพระองคทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ครับ..ภาพเชนนี้
หรือภาพที่พระองคเสด็จทรงปฏิบัติพระภารกิจยังสถานที่
ตางๆ แทบไมมีเวนในแตละเดือน ไมวาจะเปนพระสงฆองคเณรหรือประชาชนผูมีจิต
ศรัทธาเลื่อมใสตอพระองคทาน เชื่อวาไมคอยจะเห็นกันนักหรอก ทีไ่ มมีโอกาสไดเห็นก็
เพราะทางภาครัฐไมสนับสนุนใหออกขาว ถึงจะไมไดหามอยางเปนทางการ แตการสื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อใหสื่อมวลชนทั้งหลายไดทราบกําหนดการเสด็จลวงหนา ก็มักจะ
ปกปดไมมกี ารเปดเผยอยางที่ควรจะเปน
เขาไมคอยออกขาวสมเด็จพระสังฆราช
หลวงตา จะเปนอะไรสมเด็จสังฆราชเปนหัวใจของประชาชนชาวพุทธ ทัง้
ประชาชนทั่วๆ ไปทั่วประเทศไทยวาไง ออกเสียหายอะไร มีแตความเปนมงคลมหา
มงคล ผูอางเสียอีกเปนผูเสียเปนผูผิด พูดอยางนี้แหละเรา พูดเปนธรรม สิ่งใดที่เปน
มงคลไมเปนมงคลก็รู ที่ออกนี้เปนมงคลอยางยิ่งแกประชาชนทั่วๆ ไป หามผิด ผูหาม
เปนผูผิด ผูออกไมผิด
ผูกํากับ ที่ไมมีโอกาสไดเห็นก็เพราะทางภาครัฐไมสนับสนุนใหออกขาว ถึงจะ
ไมไดหามอยางเปนทางการ
แตการสื่อประชาสัมพันธเพื่อใหสื่อมวลชนทั้งหลายได
ทราบกําหนดการเสด็จลวงหนา ก็มักจะปกปดไมมีการเปดเผยอยางที่ควรจะเปน อยา
วาแตทางภาครัฐเลย แมคณะสงฆในสวนที่เกี่ยวของกับสถาบันสมเด็จพระสังฆราชก็ดู
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จะเพิกเฉยละเลยตอองคสมเด็จพระสังฆบิดรอยางผิดสังเกต
เมื่อฐานอํานาจได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนสิ้นแลว ความสําคัญของสมเด็จพระบิดรก็ลดนอยถอยลง
อยางนาสลดสังเวชใจ ทําใหคิดอยูในใจตนเองวานี่นะหรือผูมีหนาที่ปลูกฝงจิตวิญญาณ
ของประชาชน
ในการจัดขบวนเสด็จ ก็ผิดแผกแหกประเพณีปฏิบัติไปจากเดิมอยางไมนาเชื่อ
ดังจะสังเกตไดวาขบวนเสด็จของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ไดถกู สัง่
ใหระงับรถวิทยุนําขบวน(รถตํารวจทางหลวง) ไป 1 คัน เมื่อเวลาจะเสด็จไปทรงพระ
ภารกิจที่ไหนจะเห็นวา มีวิทยุรถกองปราบฯนําขบวนเพียงคันเดียว คันที่ปดทายขบวน
ไมมีแลว
แตกตางจากขบวนของ “สมเด็จพระพุฒาจารย”ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชอยางสิ้นเชิง ซึ่งเวลาจะไปไหนมาไหนทีก็จะมีทงั้ รถวิทยุตํารวจนํา
ขบวนและรถวิทยุตํารวจปดทายขบวนครบ มันเกิดอะไรขึ้นกับสมเด็จพระสังฆราช ได
ทราบมาวาเจาของเบียรชางไดถวายรถพระที่นั่งแดสมเด็จพระสังฆราช 1 คันเปน
รถยนตยี่หอนิสสัน รุนเซฟโรยอดนิยม พระองคทรงเห็นวาทาน“พลเอกชวลิต ยงใจ
ยุทธ”สมัยที่เปนนายกรัฐมนตรี
ไดสั่งการใหรถวิทยุตํารวจทางหลวงมาอยูประจํา
พระองคแลว 1 คัน จึงทรงประทานรถยนตคันนั้นใหแกกองบังคับการตํารวจทางหลวง
เพื่อไวใชในราชการ
แลวปจจุบันนี้มันเปนยังไงทานผูบังคับการตํารวจทางหลวงคนปจจุบัน ทานจะ
ตอบปญหานี้แกสาธุชนเขาอยางไร ตอบไดไหมครับวาใครสั่งใหระงับรถวิทยุประจํา
พระองค
ณ. หนูแกว
หลวงตา
ก็เปนเรื่องผูบังคับการตํารวจทางหลวงจะตอบเอง ก็ถกู ตองแลว
หลวงตาบัวตอบไมได เพราะหลวงตาบัวไมรูเรื่อง ถาเปนรถที่เขามาถวายใหใชนี้เรา
ตอบได ใหถามมา ก็เทานั้นเอง ไมมอี ะไรที่จะแทรกเราก็ไมแทรก ถาอะไรมีขัดของทีจ่ ะ
แทรกเปนธรรมแทรกเขาไป ไปถามตํารวจทางหลวงเทานั้นเอง
วันนี้เปนวันอาทิตยเราเห็นพี่นองทั้งหลายเขาวัดเขาวานี้ เหมือนโบราณของเรา
ครั้งโบราณปูยาตายายทั้งหลายพอวันวางจะหลั่งไหลเขาวัดๆ ฟงธรรมจําศีล ครั้นตอมา
นี้จางไปๆ จนคนจะเขาวัดไมคอยมี แตเขาโรงลิเกละครระบํารําโปเต็มไปหมด ทีนี้ให
เปลี่ยนสภาพเสียใหม ตอนที่เขาระบํารําโปคนมันฟุงเฟอเหอเหิมเปนบากันทั้งนั้น เขา
วัดไมคอยเปนบานะคน
ตางกัน
คนหลั่งไหลเขาวัดจะไดศีลไดธรรมเขาไปเปน
เครื่องประดับตนแลวสวยงามทั่วหนากัน ตางกันนะ หลั่งไหลเขาวัดมากๆ ความสงบ
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เย็นจะมีแกชาติบานเมืองของเรา ถาหลั่งไหลเขาไปหาโรงโปๆ เปๆ อยางนี้ไมไดนะ
เสีย เสียมาก
เรียนมามากเทาไรใหกิเลสเอาไปถลุงหมด ใชไมไดนะ เมืองไทยเรานี้เรียนมาก
เรียนสูงถึงขั้นดอกเตอรดอกแตอะไรก็ไมรูละ แตความประพฤติลงอยูใตพื้น กับ
ความคิดที่เรียนมาเขากันไมไดเลย เรียนวิชาทางโลกมา ตองเอาวิชาทางธรรมเขาไป
แทรก ถาไมแทรกใชการงานอะไรไมได มันพาคนใหเสียเพราะความลืมเนื้อลืมตัว
เยอหยิ่งนั่นแหละสําคัญ วิชาของกิเลสมักเยอหยิ่งเสมอ วิชาของธรรมถาเปนธรรม
จริงๆ ไมเยอไมหยิ่ง เรียนรูมากเทาไรปฏิบัติหนักมากเทาไรยิ่งสวยงามนาดูนาชมวิชา
ธรรม ถากิเลสเขาไปแทรกแลววิชาธรรมก็กลายเปนโลกไปหมด แลวเสีย
เราไดเห็นบรรดาพี่นองทั้งหลายหันหนาเขาวัดเขาวาหลวงตาพอใจจริงๆ สม
เจตนาที่ชวยโลกดวยความเมตตาลวนๆ ชวยก็ชวยดวยความเปนธรรม ตั้งแตหลวงตา
ไดนําพี่นอ งออกชวยชาติบานเมืองมาจนกระทั่งปจจุบันนี้
หลวงตานํามาดวยความ
ภาคภูมิใจ ไมปรากฏในจิตใจเจาของเลยวาไดทําความมัวหมองใหพี่นองทั้งหลายในแง
ใดบาง ไมมี เพราะเราทําดวยความบริสุทธิ์ใจทุกอยาง ทําทุกอยางจะเอาใจนี้ ถาจะพูด
วาเรดาร ก็จับเรดารพิจารณาเรียบรอยแลวกระจายออก ๆ ออกแตความถูกตองทั้งนั้น
ไมมีกิเลสเขาไปแทรกเลย
เพราะฉะนั้นการนําพี่นองทั้งหลายนี้จึงมีความภาคภูมิใจ วัตถุสิ่งของทีไ่ ดมามาก
นอยนั้นก็เปนที่ภาคภูมิใจวาไมรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย สําหรับหลวงตาเปนผูนํา บอก
ไมมี ตัง้ แตทองคําลงมาจนกระทั่งเงินสดเงินบาทเหลานี้ ออกดวยความบริสุทธิ์ใจ
ทั้งนั้นๆ เพราะฉะนั้นเราเห็นเรื่องสกปรกรกรุงรัง จนกระทั่งจะทําบานเมืองใหลมจม
เชนรัฐบาลที่เปนไปอยูทกุ วันนี้ถูกวิพากษวิจารณทั่วประเทศและทั่วโลก เราจึงฟงไมได
นะ นี้ละธรรมกับโลกตางกันอยางนี้ ทานทั้งหลายดูเอา
ธรรมที่เรานํามาพูด หรือพาพี่นองทั้งหลายปฏิบัติทุกวันนี้เปนความชุมเย็นทุก
แงทุกทาง ไมปรากฏวาใหเปนความกระทบกระเทือนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
แมนิดหนึ่งไมมี
เราทําไปดวยความเทิดทูนทั้งสามพระองคนี้เรียบรอยในหัวใจเรา
เพราะฉะนั้นเราจึงภาคภูมิใจ บรรดาพี่นองทัง้ หลายที่ชวยอนุโมทนาสาธุการสนับสนุน
กันก็รูสึกวากระเตื้องขึ้นทุกดาน วัตถุเราก็กระเตื้องขึ้นมา เชนอยางทองคํานี้ก็ไดตั้ง ๑๑
ตัน ฟงซินะ แตกอนเคยมีที่ไหน พี่นอ งชาวไทยรวมกันดวยความรักชาติของตน
ทองคําไดถึง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว เวลานี้กําลังเปน
ทองคําประเภทน้ําไหลซึม เพราะเราเปนหวงใยทองคําในคลังหลวงของเราอยูไมนอย
เหมือนกัน
เราจึงตองออดตองออนบิณฑบาตจากพี่นอ งทัง้ หลายอยูเรื่อยมาอยางนี้
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แหละ ดังที่ไดทองคําทุกวันนี้ นี่ไดก็เพื่อจะเขาคลังหลวงของเรานั้นแหละ เราไมมีอะไร
ที่จะไปทําใหกระทบกระเทือนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราไมมี เราทําดวย
ความเปนธรรมลวนๆ เราจึงภาคภูมิใจในการดําเนินของเราตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน
นี้
เราทําดวยความบริสุทธิ์ใจทุกอยาง อันใดที่จะแสดงออกนี้ตอ งพิจารณาภายใน
ใจใหเรียบรอยกอน ใจนี้พูดใหตรงไปตรงมา เราสมมักสมผล สมเหตุทุกสิ่งทุกอยาง
สมผลเต็มกันในหัวใจ เราไมมีที่ตองติในใจดวงนี้ เพราะฉะนั้นจึงนําใจดวงนี้ออก
วิพากษวิจารณ พินิจพิจารณาจะดําเนินหนาที่การงานอันใดเพื่อโลกเพือ่ สงสาร จึงนํา
ออกดวยความบริสุทธิ์ใจทุกอยาง สิง่ ใดที่เปนมลทินเขามาแตะกับจิตดวงนี้ไมได ปด
ทันทีเลย ปดทันที ไมมที ี่ลับที่แจง หัวใจเปนนักรู รูทันที ไมวาจะที่ลับที่แจง หัวใจรู
เปดเผยอยูตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะเขามาแปดเปอนไมได ปดทันทีๆ จะนําออกแตสงิ่ ที่เปน
ธรรมลวนๆ กับพี่นองทัง้ หลายทั่วไป เราทําอยางนี้ตลอดมา เราจึงไมเคยมีอะไรที่จะให
เปนความกระทบกระเทือนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นอกจากสิ่งใดที่เขามา
เกี่ยวของจะทําลายสิ่งเหลานี้ เราคัดคานตานทานโดยความเปนธรรมลวนๆ เหมือนกัน
เราไมเคยวาจะสะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ เรากราบไหวธรรมสนิทใจ
กราบไหวพระพุทธเจาทุกพระองคดวยความสนิทใจ โลกเราไมไดกราบ มีแตเมตตา
สงสารโลกเทานั้นแหละ
เราไดเห็นพี่นองทั้งหลายหันหนาเขาวัดเราพอใจ หันหนาเขาวัดจะเห็นกิริยา
อาการอันดีงามของพระเจาพระสงฆดว ยนะ
จากนั้นก็ดูกริ ิยามารยาทของทานผูมา
ทั้งหลายรวมกันเขาสูอรรถสูธรรม กลับไปก็ไดความสวยงามเปนสิริมงคลแกตนติดไป
ในจิตใจ แลวก็แผกระจายไปในครอบครัวเหยาเรือน หนาที่การงาน ก็สงบงามตาไป
ตามๆ กันหมด ธรรมไปที่ไหนเปนอยางนั้นนะ เพราะฉะนั้นจึงขอใหนําธรรมเขาสูใจ
อยานําแตกิเลสตัณหาเขาสูใจมันจะกินบานกินเมืองใหแหลกเหลวไปหมด
อยางประกาศปางๆ อยูท ุกวันนี้เราฟงไมไดนะ กินก็กินพิลึกพิลือ จะกินคนทั้ง
ชาติอยางไมใหมีเหลือเลย ดวยสองสามพุงเทานั้น ฟงแลวมันฟงไมไดนะ เราสลด
สังเวชจริงๆ กับหัวใจของเราที่เปดเพื่อพี่นอ งทั้งหลายดวยความเมตตาลวนๆ ไมมี
อะไรติดเนื้อติดตัวนะ เราพูดจริงๆ ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว มีเทาไรออกหมดๆ ดวย
ความเมตตาลวนๆ ในหัวใจเราพอทุกอยางแลว มีแตความเมตตาลนโลกลนสงสาร เรา
นําอันนี้ละออกชวยชาติบานเมืองทุกวันนี้
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เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไดมาแลวจึงออกเปนประโยชนแกโลกทั้งหมด
อยาง
จตุปจจัยพี่นอ งทัง้ หลายบริจาคมานี้ไมไปไหน ปจจัยเหลานี้ออกชวยโลกทัง้ นั้น เราไม
เอา ใครมาเกี่ยวของกับเราตองเปนหัวใจของเรา เชนบรรดาลูกศิษยลูกหาที่เขามา
เกี่ยวของการเงินการทองเขาเปนหัวใจเดียวกับเรา มามีอะไรใหเราไดจับได ไมไดเปน
อันขาด ขาดสะบั้นไปเลย ติดตอกับเราไมไดจนกระทั่งวันตาย ถึงขนาดนั้นนะ
เพราะฉะนั้นใครมาเกี่ยวของกับเราเรื่องการเงินการทอง ที่เราใชสอยเปนอยางไร
ตองเปนอยางหัวใจเราอยางเดียวเทานั้น ไมเปนอยางอื่น เราจึงพอใจทุกอยาง
เราไมมีลี้ลับวานั้นญาตินั้นวงศ นี่พี่นี่นอง เราไมมี พี่นองทั่วโลกดินแดน เราถือ
อยางนั้นนะ เราเสมอกันไปหมด ไมไดวานี้เปนญาติเปนลูกเปนหลานของเรา เราใหคน
ละเทานั้นเทานี้อยางนี้เราทําไมลง ขัดกับธรรม ธรรมตองสม่ําเสมอไปหมด เราทําแบบ
นี้อยางนั้นทั้งนั้น เราไมมีอะไร เราจึงเปนที่พอใจ เพราะเราไมมีลี้ลับกับผูใดในโลกอันนี้
เสมอไปเลย ดวยความเมตตาลวนๆ
นี่เห็นพี่นองทั้งหลายเขามาสูวัดสูวา ก็จะไดกิรยิ าของอรรถของธรรมเขาสูจิตใจ
แลวปรับปรุงจิตใจตัวเอง อันใดที่ไมดีใหแกไขดัดแปลงไปเรื่อยๆ และตางคนตางแกไข
และตางคนตางก็จะดีสงบรมเย็นไปตามๆ กัน เรื่องของกิเลสตัณหาไมมีประมาณ จะพา
โลกใหลมจมไดไมสงสัย เรื่องกิเลสตัณหา ตัณหาคือความทะเยอทะยาน ความอยากได
ไมมีคําวาพอ นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําทัง้ หลายเสมอดวยตัณหา คือความอยาก
ความทะเยอทะยานนี้ไมมี แมน้ํามหาสมุทรยังมีฝงมีฝา แตความทะเยอทะยานอยากไม
มีฝงมีฝา ขามไปหมดเลย มันรุนแรงมาก ทําโลกใหลมจมได
ดังที่ไดยินประกาศกันลั่นอยูทั่วเมืองไทยเราเวลานี้ มีตั้งแตความชั่วชาลามก เอา
ใครมาเปนรัฐบาลก็เอายักษเอาผีเขามากินบานกินเมือง กินทองปองแลวก็ออกไป ยักษ
คนใหมเขามาก็ไอหมาขี้เรื้อนกําลังหิวโหยอาหารนั่นแหละ วิ่งเขามา เขามาในกองกลาง
นี้แลวก็เหมือนปลอยหมาเขาถาน ถาปลอยเขาไปแลวทองปองยังไมยอมออก จับหาง
ดึงออก ดึงออกไมยอมออก จับหางดึงจนหางขาดยังไมยอมออก ยังกินสวมกินถานของ
สกปรกดวยจิตใจที่โสมมนั่นแหละ
สมบัติเงินทองทีพ่ ี่นองชาวไทยเราเอาเขาไปหนุน
เพื่อชาติบานเมืองของตน
กลายเปนอาหารการบริโภค หรือเปนสวมเปนถานของพวกนี้เขาไปกินเสียจนหมด ไม
ยอมออกนะ จับหางดึงออก หางขาดมันยังไมยอมออกพวกนี้ พวกนี้ถาปลอยเขาไปแลว
เหมือนปลอยหมาเขาถานนั่นละ เขาไปทองปองออกมา ทองปองออกมา โลกสงสารจะ
เดือดรอนขนาดไหนก็ตาม เรากับพวกเพื่อนของเราญาติมิตรวงศาของเรานั้น ไดทอง
ปองก็พอใจๆ

๖
ใครก็เปนเศรษฐีๆ เศรษฐีเหม็นคลุงคือเศรษฐีในปจจุบันนี้เอง จะเปนเศรษฐีที่
ไหนเหม็นคลุง ใครเปนเศรษฐีมาก็หอมหวนชวนชมกันใชไหม เศรษฐีอันนี้เปนเศรษฐีที่
เหม็นคลุง ไมมีใครอยากดม ไมมีใครอยากฟงเสียงมันละเศรษฐีไอทอ งปองนี่ เห็นแก
ตัว เห็นแกพรรคแกพวก เห็นแกเพื่อนของตัว ญาติมิตรของตัว กินเทาไรกลืนเทาไรไม
พอๆ สมบัตเิ งินทองขาวของของคนทั้งประเทศไปกลืนกินในคนสองสามคน ทองปองๆ
ทองปองจนเปนเศรษฐี เศรษฐีนี้เขาเรียกวาเศรษฐีสวมเศรษฐีถาน เศรษฐีเหม็นคลุงทั่ว
ประเทศไทย ใครไมอยากฟงเศรษฐีประเภทนี้
เศรษฐีทั้งหลายเขามีความชุมเย็นเปนสุข มีคนนับหนาถือตา แตเศรษฐีประเภท
ปจจุบันนี้มีแตเศรษฐีเหม็นคลุงไปหมด ใครไมอยากฟง เพราะเหตุไรจึงไมอยากฟง มัน
เหม็น จะดูจะนั้นไดอยางไร จะดูไมอยากดู จะดมใครจะอยากดม มันเหม็นคลุง เปน
อยางนั้นละ นี่ละกิเลสตัณหามันเขาชองไหนทําลายชองนั้น ไมมีคําวาสงเสริมนะ มีแต
การทําลายๆ แตธรรมเขาตรงไหนเฉลี่ยเผื่อแผใหทั่วถึงกันหมด เปนอรรถเปนธรรม
เสมอไป นัน่ ทานเรียกวาธรรม กิเลสเขาไปไหนเปนไฟเผาไดทั้งลําเปนลําตายลําสดลํา
แหงเผาไดหมด ถาเปนธรรมนี่ไมทํา เสมอกันไปหมดเลย ใหพากันจําเอานะ วันนี้พูด
เพียงเทานี้ละ เหนื่อยมากแลว เอาละพอ ตอนี้จะใหพร ใหจําไวนะคําเทศนาวาการที่ได
สอนนี้นะ ทีนี้จะใหพร
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทองคําเชาวันนี้ได ๑๖ บาท ๒๘ สตางค ทองคําที่
หลอมแลว ๑๙๐ กิโล ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๖ กิโล ๓๔ บาท ๕๑ สตางค รวมทองคํา
ที่หลอมแลวและยังไมหลอม ได ๑๙๖ กิโล ๓๔ บาท ๕๑ สตางค ถารวมทองคํา ๓๗
กิโลครึ่ง เปน ๒๓๔ กิโล ๑ บาท ๖๒ สตางค นี่ทองคําเราประเภทน้ําไหลซึม เวลานี้ได
๑๙๖ กิโล ๓๔ บาท ๕๑ สตางคนะ ตอไปก็เพิ่มเขาเรื่อยไป
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

