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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรงเทพฯ
เมอคาวนท ๔ กรกฎาคม พทธศกราช ๒๕๔๘

ภาคปฏบตไมเกยวกบสมอง

โรงราโรงเรยนทไหนเอาหลวงตาไปเทศนท*งน*น มนจะไปร-.เรองอะไรกบเด0ก
เทศนสอนเด0ก ต*งแต1สอนผ-.ใหญ1ไม1เห0นได.เรองได.ราวอะไร จะไปสอนเด0กอก โอ. มน
พ5ล6กก6กกอ อย-1ท ไหนโรงเรยนไหนน5 มนตท*งน*นละ ไม1ว1าโรงเรยนเด0กโรงเรยนเล0ก
โรงเรยนผ-.ใหญ1 ฟาดข6*นไปถ6งประถม มธยม อดมศ6กษา ไปหมดเลย ไปเทศนให.หมด
ท*งๆ ทเราน*ส าเร0จ ป.๓ หลวงตาบวนเรยนจบ ป.๓ แล.วไปเทศนดอกเตอรดอกแต.
อะไรน*เทศนมาพอแล.วใช1ไหม ท*งๆ ทจบ ป.๓ คอแต1ก1อนไม1ม ป.๔ มแค1 ป.๓ พอจบ
ป.๓ แล.วออกเลย อายครบไม1ครบไม1สาคญถ.าใครได. ป.๓ ออกเลย เราก0ได. ป.๓ ออก
เลย อายยงไม1ถ6งละ แต1ก0ด นะสอบ ป.๑ ได.ท ๒ ป.๒ ได.ท ๑ ป.๓ ได.ท ๑ ประถม ๓
ได.ท ๑ จากน*นมาแล.วไม1ทราบว1าเรยนอะไรต1ออะไรนะ สบสนปนเปกนไปหมดเลย
เรยนหนงสอ ท*งโลกท*งธรรมไปด.วยกนเลย จาก ป.๓ ไปแล.วนะ เรอยมาจนกระทงทก
วนน*
พอพ-ดถ6งเรองเรยนนก0ถ6งได.เห0นชดเจนในหวใจ เวลาเรยนน*ความจามนข6 *น
สมอง เวลาเราเรยนหนงสอ ไม1ว1าเรยนทางโลกทางธรรมความจามนทางานอย-1ทสมอง
เรยนมากๆ เข.าไปนสมองทอเลย บงคบให.จามนก0ไม1จา เหลอแต1ใจ ใจมแต1จะเอาท1า
เดยว บงคบให.มนจามนไม1จาเลย ทอไปหมด ต.องหยดเสยก1อน ท*งๆ ทจ5ตมนหมนต5*ว
ทจะเรยนจะจาให.ได. มนไม1จานะ สมองทอ จ6งร-.ว1าการเรยนน*ความจดจามนอย-ส1 มอง
ทน*เวลามาทางภาคปฏ5บต5ถ6งได.ร-.โดยไม1ต.องศ6กษากบใคร หากร-.อย-1ในตวเอง
เวลามาภาคปฏ5บต5 คอเรยนท*งทางโลกและทางธรรมมนจะมาจากนอย-1ทสมอง ทาให.
สมองทอได. ชดเจนมาก คอเราบงคบให.มนจามนไม1ยอมจา เลยต.องหยดเอาเฉยๆ ทน*
เวลามาภาคปฏ5บต5 นละมนเห0นได.ชดเจนนะ พอภาคปฏ5บต5เราภาวนาเข.าไปน จ5ตสงบ
เข.าไปอย-1น*นะ ไม1ข6*นสมอง จ5ตสงบเข.าไปเท1าไร ก0เด1นอย-1ททรวงอกน*เลย ตรงน*เลย น
แหละทจดของความร-.แท.อย-1ตรงน*นะ มนไม1ออกไปสญญาอารมณอะไร ไม1ออก มนเข.า
ตเข.ามาๆ พอจ5ตสงบเข.าไปเท1าไร จ5ตน*ย5งมความสว1างไสวอย-1ภายในๆ ไม1ข6*นสมอง ไม1
ข6*นเลย ภาคภาวนาน*ไม1ข6*นเลย
เร5มต.นต*งแต1จต5 ใจสงบจะเร5มร-.ทน แล.วสงบเปBนพ*นไปเลยในข*นของจ5ตทมความ
สงบเปBนพ*นฐาน ก0เปBนพ*นอย-1ในน*เลย ไม1ออก ไม1ข6*นนะ สงบมากผ1องใสมากเท1าไรมนก0
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ชดเจนๆ อย-1ในน* ไม1เคยข6*นเลย นเรยกว1า ภาคปฏ5บต5 ไม1ใช.ความจา ความจามนข6*นทาง
สมอง ภาคปฏ5บต5น*เปBนความสงบ และปDญญาก0ไม1ข6*น สงบมากเท1าไรๆ สว1างไสวขนาด
ไหนก0อย-1ในน*ๆ ท*งน*นเลย มนออกถ6งข*นปDญญา นละภาคปฏ5บต5 เปBนหลกธรรมชาต5
ของจ5ตทจะขยายตวออกด.วยอานาจแห1งธรรมคอจ5ตตภาวนา ขยายตวออกอย1างน*นะ
ขยายก0ขยายเบ5กก5เลสออก ก5เลสปEดบงห.มห1อมดม5ดปEดตา
เพราะฉะน*นใครจะเรยนมากน.อยเพยงไรก0ตาม ถ.าเรยนด.วยความจาน* เทยบกบ
ทางภาคปฏ5บต5จต5 ตภาวนาน* ความเรยนมาความจามาน*นไม1ได.มความหมายนะ ไม1มน*า
หนก ต1างกนอย1างน*นะ ทางภาคภาวนาน*ม ความสงบร1มเย0นเท1าไรย5 งสร.างความแน1น
หนามนคง หนาแน1นข6*นเรอยๆ ภายในใจ แล.วความสว1างไสวก0ขยายตวออกเรอยๆ
ภายในหวอก ท1านท*งหลายฟDงเสยนะ เอาออกมาจากเวทนะน ไม1ได.ไปหาคว.าน-.นคว.าน*
มาพ-ด พ-ดแล.วสาธ เราไม1ได.ไปเอาตารงตาราน-.นมาพ-ด เอาตาราในหลกธรรมชาต5ท
พระพทธเจ.าพาดาเน5นมาแล.ว ร-.มาแล.ว เห0นมาแล.วน*มาพ-ด
เวลาจ5ตใจมความสงบผ1องใสเท1าไร มนข6น* อย-1ตรงกลางๆ สดท.ายร1างกายของเรา
น*มนเหมอนตะเกยงเจ.าพาย แก.วครอบเหมอนร1างกาย ไส.ตะเกยงทเปBนดวงไฟสว1างนน
คอใจ มนอย-1ตรงกลาง ไส.ตะเกยงคอใจทสว1างอย-1ตรงกลาง มนแทงทะลออกมา ร1างกาย
เลยกลายเปBนแก.วครอบไปเลย มนก0ใสไปตามๆ กนเลย แล.วไม1ข6*น เรองข6*นสมองไม1ม
เลยจ5ตตภาวนา หมนอย-1น* จ.าข6*นเท1าไร แต1มนทะลไปหมดนะ ความสว1างไสวมนทะลถ6ง
กนหมด ในส1วนร1างกายท*งหมดน* ความสว1างไสวมนจะทะลออกหมดเลยเชยว นน น
มนเห0นชดๆ
จนกระทงถ6 งอศจรรยตวเอง นหมายถ6 งข* นทมนสว1 า งไสวจร5 ง ๆ นะ ถ6 งข* น
อศจรรยตวเองม มนก0สว1างไสวอย1างน*แหละ สว1างไสวไปเรอยๆ การบารงรกษาบารง
ตลอดเวลา ไม1มการทาลาย มแต1การบารงรกษา ส5งทจะมาทาลายมาแตะไม1ได. มาแตะ
ปDดปFบๆ เลย มนหากเปBนของมนเอง มแต1การบารงรกษา ทน*เวลามนสว1างไสวมาก
ข6*นๆๆ มนค1อยว1างออกๆ ทแรกพ5จารณาทางด.านวตถ ด.านวตถหมดความหมาย จ5ตใจ
ผ1านไปเลย เลยกลายเปBนนามธรรม มแต1ความร-.ล.วนๆ ทน*ความร-.ล.วนๆ น*เวลาทรงตว
อย-1ภายในจ5ตใจ นเรยกว1าความร-.ล.วนๆ ทรงตวอย-1น* มนกระจายร1างกายออกไปเปBนใส
ไปหมด ใสไปตามๆ กนหมด ด.วยเหตน*เอง อย1างพระอรหนตท1านน5พพาน อฐ5ของท1าน
กลายเปBนพระธาต ไม1เปBนได.อย1างไร ก0ใสแจ.งอย-1แล.วต*งแต1ท1านยงไม1ตาย กระจ1างแจ.ง
ไปหมดแล.ว
ทน*เวลามนขนาดน*นแล.ว เลยกว1าน*นไปอกร1างกายเหมอนไม1ม จ5ตเวลามนว1าง
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นะ ว1างไปหมดเลย นละอานาจแห1งการชาระจ5ตใจ อานาจของจ5ตจ6งเปBนส5งทอศจรรย
มากทเดยว เก5นคาดเก5นหมาย ใครมาคาดไม1ถ-ก ต.องเปBนกบตวเองถ6งจะร-. พอถ6งข*น
มนสว1างเต0มทน* ร1างกายเหมอนไม1ม ท*งๆ ทเด5นไปเด5นมา ความร-.ม นครอบไปหมด
ความว1างครอบไปหมดเลย แล.วสดท.ายโลกธาตเด5นหยกๆ ไปตามแผ1นด5นน*นะ ความ
ว1างของจ5ตอนน*ม นมอานาจมาก เด5นไปตามแผ1นด5น แผ1นด5นเหมอนไม1ม นะ ว1างไป
หมด ท*งๆ ทเราเด5นไปอย-1บนแผ1นด5น นละทว1าจ5ตว1างๆ สญญโต โลก อเวกขสส โลก
น*มนส-ญ มนส-ญด.วยอานาจของจ5ต ส-ญไปหมด ส5งท*งหลายเขาก0มอย-1อย1างน*นแหละ แต1
อานาจของจ5ตน*ม นส-ญครอบไปหมดเลย ส-ญไปหมด นนอานาจของจ5ตมนสว1างไสว
ครอบไปหมดเลย
นเราพ-ดถ6งเรองจ5ตทว1า มนไม1ได.ข6*นสมองนะ ทางด.านจ5ตตภาวนา มนสว1างไสว
กระจายไป เลยรอบตวสว1างซ1านไปหมดท*งตว ไม1ข6*น ทะลไปหมดเลย จากน*นก0สว1าง
ไสว จนกระทงได.อศจรรยตวเอง น*ก0เคยได.พ-ดให.บรรดาล-กศ5ษยท*งหลายฟDงแล.ว มน
อดอศจรรยตวเองไม1ได. กาหนดด-ท ไหนมนว1างไปหมด สว1างไสวแล.วยงไม1แล. ว ยง
อศจรรยตวจ5ตน*อก อศจรรย นอกจากว1างแล.วความอศจรรยนซ6งเปBนรากฐานของความ
ว1างท*งหลายมนอย-1ในตวของเรา มนก0ออกอทานข6*นมา เอ.อ จ5ตเราน*ทาไมถ6งได.ว1างได.
อศจรรยเอานกหนาน.า มนน1าอศจรรยมนถ6งอศจรรย ใครจะไปเคยอศจรรยเจ.าของสก
ทมนก0ไม1เคยม เราต*งแต1เก5ดมาก0เหมอนกนเราก0ไม1เคยม ทมข6*นก0จากการบาเพ0ญจ5ตใจ
ชาระจ5ตใจ เมอจ5ตใจมความสว1างกระจ1างแจ.งผ1องใสข6*นมาๆ แสดงความอศจรรยข6*นมา
จนเจ.าของได.ชมว1า ทาไมจ5ตเราถ6งอศจรรยนกหนา นเห0นไหมล1ะ เวลาเราบารงมากๆ
บาเพ0ญมากๆ ทน*มนเลยว1างไปหมดเลย ถ6งข*นว1าง ว1างหมดจ5ตน*
คาว1าว1างไม1ว1างเราก0เคยอธ5บายแล.วในเทศนบางกณฑม คาว1าว1างมนว1างเปBน
ข*นๆ เราก0ช*แจงให.ทราบหมด เช1น ว1างในสมาธ5 จ5ตมความสงบแน1วลงไปแล.วมนก0ว1าง
ของมน พอจ5ตถอนข6*นมามนก0ไม1ว1าง พอว1างหนกเข.าๆ ถ6งข*นว1างทน จ5ตถ6งข*นว1างอย-1ท
ไหนมนก0ว1างหมด เรยกว1า ฐานของจ5ตว1าง ว1างไปหมด แต1ภายในจ5ตน*ยงมอปาทาน ไม1
ร-.นะ ตอนน*นไม1ร-. จ6งต.องอศจรรยตวเองซ6งเปBนความว1างน*น ธรรมชาต5ทอศจรรยทแท.
จร5งยงไม1แสดงตว เพราะถ-กความว1างประเภทน*ครอบอย-1 พอจ5ตทาลายความว1างอนน*
ขาดสะบ*นไปหมด ความว1างโดยหลกธรรมชาต5ของตวเองข6*นมาน ทน*ความว1างทเรา
อศจรรยแต1ก1อนมนเทยบกบกองข*ควาย เปBนยงไงกองข*ควาย มนดไหมล1ะ
นละทเราว1าอศจรรยแต1ก1อน ในความว1างอนน* พอความว1างอนหลงทเปBนว1างใน
หลกธรรมชาต5ปรากฏข6*น ความว1างอนน*หายไป ความว1างอนน*นปรากฏข6*นแล.วเลยมา
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ตาหน5ว1า ความว1างทว1าอศจรรยๆ น*มนกลายเปBนกองข*ควายไป ว1างอนน*นเปBนอะไรทน
พ-ดไม1ถ-กเลย พ-ดอะไรก0ไม1ถ-ก แต1ไม1สงสย จ.าอย-1ภายในจ5ตใจ นนละจ5ตทเปBนธรรมชาต5
แท.เปBนอย1างน*น เวลาน*ถ-กห.มห1อปEดบงอย-1ด.วยก5เลสตณหาเหมอนม-ตรเหมอนค-ถ ข*
โลภ ข*โกรธ ข*หลง ปกคลมอย-1น*นในจ5ตใจของเรา มนจ6งแสดงความแปลกประหลาด
อะไรๆ ไม1ได.ในหวใจเรา
ต*งแต1เก5ดมาได.แสดงชมเชยในจ5ตใจของเราว1ามความสขความสบายไม1ม สาม
โลกธาตน*ใครจะมาแข1งธรรมแข1งไม1ได.เลย ถ.าได.ปฏ5บต5ธรรมแล.วมนจะเปBนข6*นเหนอทก
ส5งทกอย1าง เหนอไปหมด ท*ง ๆ ทเราไม1เคยร-.เคยเห0 น มนก0เปBนข6 *นจากเจ. าของเอง
เพราะใจเปBนนกร-. เวลามนร-.ไปโดยลาดบ กระจายไปโดยลาดบ ละเอยดไปโดยลาดบ
จนกระทงละเอยดสดขด กลายเปBนจ5ตธรรมธาตไปเลยแล.ว นนละทน ท1านว1า สญญโต
โลก อเวกขสส คอโลกน*ส-ญเปล1า ว1างเปล1า
ดงทพระพทธเจ.าสอนพระโมฆราช คอมพวกมาณพ ๑๖ คน ไปท-ลถามพระ
พทธเจ.า ท-ลถามปDญหา พระโมฆราชเปBนคนทพระพทธเจ.าทรงสอน ผ-.น*จะบรรลธรรม
ได.อย1างรวดเร0ว พระองคก0สอนยกคนน*ข*น6 เลย
สญญโต โลก อเวกขสส โมฆราช สทา สโต
อตตานทฏ$ฐ& อ'หจจ
เอว มจจตตโร สยา
เอว โลก อเวกขนต
มจจราชา น ปสสต
ด-ก1อนโมฆราช เธอจงมสต5ทกเมอ นนฟDงซ5 มสต5ทกเมอ ไม1ขาดวรรคขาดตอน
พ5จารณาโลกให.เปBนของส-ญเปล1า ว1างเปล1าไปหมด ถอนอตตานท5ฏฐ5 ทสาคญว1าเปBนเรา
เปBนเขาออกเสย จะพ6งข.ามพ.นพญามจจราชเสยได. พญามจจราชจะตามไม1ทน มองไม1
เห0นผ-.พ5จารณาโลกเปBนของส-ญเปล1าว1างเปล1าอย-1อย1างน* นละถ6งข*นว1างมนว1างอย1างน*น ท
น*เวลาท1านสอนน*เหมอนว1าท1านสอนพระโมฆราชคนเดยวนะ เวลาผ-.ปฏ5บต5ปฏ5บต5ด.วย
กน เหมอนพระโมฆราชปฏ5บต5มา เมอถ6งข*นว1างแล.ว ไม1ว1าแต1พระโมฆราช ถ6งข*นของ
ใครทจะว1างอย1างน*นเปBนพระโมฆราชด.วยกนหมดเลย
ธรรมเปBนของกลาง เข.าเปBนสมบต5ของผ-ใ. ดผ-.นน* ก0ออกโชวได.เลย อย1างทว1าว1างๆ
น ท1านยกตวอย1างท1านเทศนให.พระโมฆราชฟDงเท1าน*น ผ-ป. ฏ5บต5ธรรมเมอถ6งข*นน*นแล.ว
ว1างด.วยกนทกคน ไม1มต*งแต1พระโมฆราช สญญโต โลก โลกว1างเปล1า ส-ญเปล1าไปหมด
เลย เปBนในหลกธรรมชาต5ของจ5ต ทน*เวลาเราจะใช.ก5ร5ยาอาการเกยวกบโลกสมมต5 แย0บ
ออกไปเรองน*นเรองน* หนกเบาผ5ดถ-กมากน.อยเพยงไรๆ ดงก5ร5ยาของโลก ความเคลอน
ไหวของโลก มนเปBนไปด.วยความหมนเวยนของมน ท*งผ5ดท*งถ-ก ส1วนมากมแต1ผ5ด มแต1
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กองทกข ทน*เวลาจ5ตออกไปด-น*น มนก0เห0นอย1างน*นๆ พอถอยปDJบเข.ามาน*โลกว1างหมด
เลย ไม1มอะไรเหลอ แน1ะมนก0เปBนอย1างน*น
นละจ5ตดวงน*เปBนของอศจรรยมากนะ ไมมอะไรจะอศจรรย,เทาจต จตตภาวนา
จากพระพทธศาสนาเทาน/นจะขดค1นจตดวงน/ข&/นมา ประกาศป2างๆ ได1ดงพระพทธ
เจ1าประกาศ และสาวกท/งหลายประกาศธรรมสอนโลกเร5อยมาน/ออกจากอนน/เอง
นอกน*นไม1ม ใครสามารถทจะนาธรรมอศจรรยน*ออกมาประกาศได. เพราะก5เลสมน
ครอบไปหมดแล. ว จะเปB น ศาสนาใดก0 ต าม ศาสนก5 เ ลสกบศาสนธรรมมนต1 า งกน
ศาสนก5เลสผ-.ท มาเปBนเจ.าของศาสนาเปBนคลงก5เลส การแสดงออกมาต.องเปBนก5ร5ยา
อาการของก5เลสไหวตวท*งน*น ผ-.รบฟDงไปก0ฟDงไปตามก5งก.านสาขาของก5เลส ก0เปBนก5เลส
ไปตามๆ กน ไม1เปBนธรรม
เจ.าของศาสนาเปBนคนมก5เลส สอนออกไปทไรก0เปBนเรองของก5เลส ผ-.ฟDงก0รบฟDง
ไปตามก5เลส เปBนก5เลสไปตามๆ กนเลย นละศาสนก5เลส ศาสนธรรมคอคาสอนของ
พระพทธเจ.าทกๆ พระองค เปBนธรรมโดยแท.จากจ5ตทบร5สทธ5K จ5ตทบร5สทธ5Kกบทก5เลส
เต0มหวใจต1างกนนะ จ5ตทบร5สทธ5KเปBน อาโลโก อทปาท สว1างจ.าครอบโลกธาตอย-1แล.ว
ในจ5ตของท1าน เวลานามาแสดงจ6งไม1มผ5ดพลาด เรยกว1าสวากขาตธรรม ตรสไว.ชอบ
แล.วๆ คอชอบอย-ใ1 นหวใจน*เต0มสดเต0มส1วนแล.ว ก5ร5ยาอาการออกไปในอาการใดก0ชอบ
ด.วยกนหมดเลย นละเปBนศาสนธรรม เปBนธรรมของผ-.ส5*นก5เลส มนต1างกน
เราพ-ดอย1างกลางๆ ไม1ได.พ-ดเหยยบยาทาลายผ-.ใดศาสนาใด แต1พ-ดตามหลก
ความจร5งเปBนอย1างน* เอา ปฏ5บต5ไปก0จะร-.อย1างเดยวกนน* ร-.เห0นอย1างน* ผ-.ส*5นก5เลสกบผ-.ม
ก5เลสความร-.ความเห0นจะต1างกนราวฟLากบด5น ไม1ได.ผ5ดกนเลย เปBนแบบน*เอง คลง
ก5เลสสอนโลกก0ต.องสอนไปตามอานาจของก5เลส จะสอนตามอานาจของธรรมไม1ม
เพราะไม1มธรรมในใจ ส1วนพระพทธเจ.าธรรมท*งแท1งอย-1ในหวใจ สอนโลกสอนออกด.วย
อรรถด.วยธรรมเต0มเม0ดเต0มหน1วย ก5งก.านสาขาดอกใบเปBนธรรมท*งน*นๆ ไม1มผ5ด จ6ง
เรยกว1า สวากขาตธรรม ตรสไว.ชอบแล.ว
คาว1าศาสนาต1างกนอย1างน*นะ ศาสนาของผ-.ส5*นก5เลสกบศาสนาของผ-.มก5เลสหรอ
คลงก5เลสมนต1างกน ก0เหมอนเราๆ ท1านๆ นเอง เปBนแต1เพยงยกตนข6*นเปBนเจ.าของ
ศาสนาเฉยๆ ท*งๆ ทก5เลสมเหมอนกบโลกทวๆ ไป เมอเขายอมรบแล.วก0สอนเขาไป
อย1างน*น ก0สอนไปแบบก5เลส ไม1มธรรมจะเอาธรรมอะไรไปสอน ก0มแต1ก5เลสออกสอน
ผ-.มารบก0ร บเอาก5เลสออกไปๆ เท1าน*น ส1วนธรรมออกจากพระพทธเจ.า แตกกระจาย
ออกไปอะไรผ-.รบก0รบเปBนธรรมไปเรอยๆ ก0เปBนธรรมต*งแต1ธรรมข*นหยาบ ข*นกลาง ข*น
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ละเอยดส-งสด รบไปโดยลาดบ จนถ6งพระน5พพาน นคอศาสนธรรม สอนโลกให.หลด
พ.นจากทกข บรรเทาทกขไปต*งแต1ต.นๆ จนกระทงพ.นจากทกขได.ด.วยศาสนธรรม ไม1ใช1
ด.วยศาสนก5เลสนะ
ก5เลสสอนกนน* ก0สอนไปแบบก5เลส เขาก0งม เราก0งม ผ-.เปBนเจ.าของก5เลสก0งม
แต1เขาเชอถอก0สอนไปอย1างน*นแหละ ตวเองก0งมอย-1ในก5เลสของตวเองนนแหละ ไป
สอนคนอนจะเอาความสว1างกระจ1างแจ.งมาจากไหน ส1วนพระพทธเจ.าน*จ.าข6*นแล.วไม1ม
อะไรปEดบง ร-.เห0นไปหมดทกส5งทกอย1าง สอนแล.วจะผ5ดไปไหนล1ะ นละธรรมต1างกน
อย1างน* การพ-ดท*งน*เราไม1ได.ด-ถ-กเหยยดหยามศาสนาใดหรอผ-ใ. ด แต1พด- ตามความจร5ง
ว1าศาสนาของคนมก5เลสกบศาสนาของผ-.ส5*นก5เลสน*ต1างกน ไม1ได.เหมอนกน เปBนอย1างน*
นเราเอาความจร5งมาพ-ด
ศาสนาพระพทธเจ.าทกพระองค เปBนศาสนาทร*อขนสตวให.หลดพ.นจากทกขเปBน
ลาดบลาดา สอนมรรคเปBนมรรค สอนผลเปBนผลเปBนลาดบลาดา การทาบญให.ทานถ-ก
ต.องๆ เปBนลาดบ การให.ทานรกษาศลภาวนาน*ถ-กต.องไปหมดเลยไม1มผ5ด บญกศลก0
เปBนไปตามทพระองคทรงสอนแล.วน*น นเปBนอย1างน*น ทน*ผ-.ทสอนด.วยอานาจของก5เลส
ไม1ได.ว1าอย1างน*นนะ เช1น ฆ1าเพออย-1เพอก5นน*ไม1เปBนบาป ฆ1าสตวท*งหลายเปBนบาป แต1
ฆ1าเพอเปBนอาหารไม1เปBนบาป ฟDงซ5นะ1 เปBนยงไงมนฟDงได.ไหม
ถ.าเขามาฆ1าเราเพอเปBนอาหารจะว1าอย1างไร ฆ1าใครต1อใครไม1เปBนบาป ถ.าฆ1าเพอ
เปBนอาหารแล.วไม1เปBนบาป ถ.าฆ1าธรรมดาแล.วเปBนบาป ใครจะไปฆ1าถ.าธรรมดา มนก0
ต.องฆ1าเปBนอาหารถ.าว1 าสตว นเขาจะฆ1าคนน*ไปเปBนอาหารมนก0ไม1ยอมใช1ไหมล1ะ น
ความไม1ยอมมนขดกบหลกธรรมชาต5 หลกธรรมชาต5ถ.าว1าชว5ตก0เสมอกนหมด ฆ1ากนได.
ลงคอหรอ จะฆ1าเพออาหารไม1เพออาหารก0ตาม ไม1ควรท*งน*น ค5ดด-ซ5 สตวแม.อย-1ใน
ครรภ พระพทธเจ.ายงไม1ให.แตะ ให.ส5ทธ5Kเสมอกนหมดเลย
เรองศาสนาเราพ-ดมาต*งแต1ต.นถ6งเร5 องจตตภาวนา เร5 องความจาความจรง
ภาคปฏบต เข1ามาส'ภายในน/แล1ว อยางทวา เรยนท/งหลายมนจาอย'บนสมอง สมอง
ท5อหมด แตเวลาเข1ามาปฏบต มนเข1ามาน/ไมเกยวกบสมอง จนกระทงทะลพงเลย
ไมเกยวกบสมอง เป7นจตใจล1วนๆ สวางไสวจ1ากนอย'น เวลาพ.นก0จ.าไปหมดเลย ออก
จากอนเดยวน* ธรรมท1านเปBนอย1างน*น ท1านท*งหลายให.ฟDงเสยนะ พทธศาสนาของเรา
กระเทอนโลกมานานแล.วนะ ๒๕๐๐ กว1าปNน*แล.ว เฉพาะพระพทธเจ.าสมณโคดมเรานะ
พระพทธเจ.าท*งหลายก0แบบเดยวกนน*ไม1ผ5ดกน พระพทธเจ.าสอนโลก ธรรมเปBนแบบ
เดยวกน
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สพพปาปสส อกรณ การไม1ทาบาปท*งปวง หน6ง กสลสส'ปสมปทา การยงกศล
คอความฉลาดเพอปลดเปล* อ งตนเองออกจากบาปกรรมท* งหลาย หน6 ง สจตตปร
โยทปน ทาจ5ตของตนให.ผ1องใสจนกระทงถ6งความบร5สทธ5K หน6ง ท*งสามน*เปBนคาสอน
ของพระพทธเจ.าทกพระองค ไม1ผ5ดกน ท1านสอนไว.อย1างน* พระพทธเจ.าท*งหลายจ6ง
สอนแบบเดยวกน สอนแบบอนไม1ได. เพราะความจร5งมอย1างน* ท1านจะสอนไปตามหลก
ความจร5ง ไม1มส-งมตา โมกโขโลกนะ เห0นแก1หน.าแก1ตา อย1างน*ไม1ม ตรงไปตรงมาเลย
พทธศาสนาของเราน*กระเทอนโลกมานานแล.วนะ ให.มากระเทอนหวใจเราบ.างซ5
ก0ศาสนาท1านสอนลงทหวใจสตวโลกท*งน*น ไม1ได.สอนต.นไม.ภ-เขาทไหนนนะ ด5นฟLา
อากาศกว.างแคบขนาดไหน ศาสนธรรมน*ไม1สนใจทจะไปสอน สอนทหวใจของสตวโลก
ท1านเรยกว1า มโนปพพงคมา ธมมา มโนเสฏ$ฐา มโนมยา ส5งท*งหลายมใจเปBนใหญ1 ม
ใจเปBนประธาน สาเร0จแล.วด.วยใจ ดชวอย-1ทใจ จ6งให.ด-ทใจตวเอง ปรบปรงแก.ไขใจตว
เอง ทไม1ดตรงไหนให.แก.ไข มนค5ดไม1ดให.แก.ไขให.ไปทางค5ดด พ-ดไม1ดอย1าพ-ด แก.ไขให.
พ-ดไปในทางทด ทาไม1ดอย1าทา ส5งใดไม1ดอย1าทา ให.แก.ไขดดแปลงไปทาในทางทถ-กทด
ท1านสอนว1าอย1างน*น
เรามนมแต1ปNนเกลยว ฝPนศาสดา เหยยบหวพระพทธเจ.าไปตลอดเวลาด.วยการ
ข.ามเก5นคาสอนของพระพทธเจ.าน*นแหละถ6งได.รบความทกข การข.ามเก5นหรอเหยยบ
หวพระพทธเจ.าไปอย1าเข.าใจว1าจะไปสวรรค-น5พพานนะ จมท*งน*นละ ใครเก5นพระพทธ
เจ.า ย5งกว1าพระพทธเจ.า เฉลยวฉลาดย5งกว1าพระพทธเจ.า ผ-.น*นคอคนบดซบ บอกตรงๆ
เลย สดขดแล.ว บดซบ หมดราคาราคา ให.พากนระมดระวง เราเปBนล-กศ5ษยตถาคตอย1า
ไปเหยยบหวตถาคตนะ คาว1าเหยยบหวกบตนของเรามนเข.ากนได. ถ.าธรรมดาก0เรยกว1า
พระเศยร เข.าใจไหม น*นท1านส-ง ทน*ตนเรามนเก1งนก มนก0ไปเหยยบหวพระพทธเจ.า ก0
เลยเอาหวพระพทธเจ.าลงมาเหยยบเสย จ6งเรยกว1าหวพระพทธเจ.า เข.าใจไหม มนเปBน
ข*นเปBนตอนการยกมาพ-ด พระเศยรๆ ส-งขนาดไหน แต1เวลาความชวมนเข.าถ6งกนให.
เหมาะกนมนก0บอกว1าหวไปเสย นละให.พากนต*งใจปฏ5บต5
เรองโลกนมนว1นวายอย-1อย1างน* ถ.าเอาตามก5เลส ใครจะเก1งขนาดไหน เท1าฟLา
เท1าแผ1นด5นก0ตามเถอะ มนก0อย-1ใต.อานาจของก5เลสให.ก5เลสเหยยบยาทาลาย ตวน*นละ
ตวเปBนทกขมากทสด คอทอวดเก1งกล.าสามารถนนละ ตวน*ตวทกขมากทสด อวดอานาจ
บาตรหลวง อวดความดความเด1น หรออวดความร-.ความฉลาดด.วยความสาคญๆ เฉยๆ
ไม1ใช1เรองของธรรม จมท*งน*นละ ให.ด-ตวเอง ก5เลสตวอวดอย-1ในหวใจเราทกคน มนไม1
ยอมนะก5เลส มนต.องส-งเสมอ ชอบยกยอตวเองไม1มอะไรเก5นก5เลส ถ.าเอาเทยบกนปDJบ
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แล.วธรรมท1านไม1สนใจ จะยกยอปอปDRนสรรเสร5ญน5นทาหรออะไร ท1านไม1สนใจ เพราะ
คาว1าธรรมน*เหนอส5งเหล1าน*หมดแล.ว ส5งเหล1าน*เปBนเหมอนม-ตรเหมอนค-ถ ไม1ได.เปBนส5ง
ดงามอะไรพอทท1านจะสนใจไปต5ดกบมน พนกบมน เรองลาภยศสรรเสร5ญเย5นยออนน*
เปBนส1วนเก5นท*งน*น ส1วนเก5นก0สกปรก ถ.าจ5ตใจม1งต1อธรรมทสะอาดถ6งความพ.นทกข ส5ง
เหล1าน*สกปรกท*งน*น แต1ธรรมดามนก0ต5ดของมนจ5ตใจ เมอไปยงไม1ได.ม นก0ต.องเกาะ
อะไรก0เกาะเสยก1อน พอไปได.หมดปDดทเดยว หายเลย ไม1มเหลอ
พทธศาสนาน*เปBนศาสนาทเล5ศเลอสดยอดแล.ว ท1านท*งหลายจะไปหาทไหน จบ
ให.ตด5 นะ อย1าล-บๆ คลาๆ เห0นอะไรมาคว.ามบๆ ใช.ไม1ได.นะ คว.ามบๆ คอคนไม1มหลก
เรยกว1าคนหลกลอย ตายไปก0ลอยอย1างน*น ลอยลงเสยด.วยนะ ไม1ใช1ลอยข6*น ผ-.ทต*งใจ
ปฏ5บต5ได.ของจร5งทตรงไหน กาลงวงชาของเราขนาดไหนจบให.ต5ด จบให.ต5ด อย1าปล1อย
อย1าวาง นละจะเปBนสมบต5ต5ดตวเรา พ6งเปBนพ6งตายได.กบอนน*แหละ อย1างอนไม1ได.นะ
ให.ท าเสยต*ง แต1บ ดน* ตายแล.วน5 ม นตพระมา กสลา ธมมา ไม1อ ยากฟDง มนเคยฟDง
เกลอนมาแล.ว
ตายทไหนน5มนตพระมากสลา ย1งไปหมด เวลายงมชว5ตอย-1ไม1สนใจปฏ5บต5ความ
ดงามอะไรเลย คร*นเวลาตายแล.วน5มนตพระมา กสลา ธมมา แล.วพวกทมาเผาศพด.วย
กนแทนทจะมาปลงธรรมสงเวชเรองตาย วนน*เขาตายเผาศพเขา วนไหนจะเผาศพเรา
ล1ะ เราก0จะตายแบบเดยวกนน* ให.ได.ธรรมสงเวชน*กลบไปบ.านพ5น5จพ5จารณาเตอนสต5
ตวเอง แล.วก0ละชวทาดไปเรอยๆ สร.างคณงามความดไปโดยลาดบ อนไหนเปBนความ
ชวปDดออกๆ นเปBนคต5อนดงามจากการไปเผาศพ
อนน*ส1วนมากมนเปBน เราได.เคยเทศนอย-1ในกรงเทพฯน*แหละ อย1างน*ละธรรมะ
ปSาไปไหนก0ต.องเปBนธรรมปSาอย-1ง*นตลอด ให.เปBนธรรมบ.านไม1เปBนพ-ดตรงๆ เขาน5มนต
เราไปเทศนในกรงเทพฯ เราน สนามใหญ1ของเมรน*นแหละ เราก0ไม1เคยไปเทศน จา
เปBนล-กศ5ษยล-กหาเขามาขอร.องนกเราก0เลยไปเทศนให.เรองราวนะ คร*นไปแล.ว มนมา
ในงานศพมนไม1ได.มางานศพนะ ใครอดอ*นตนใจเรองอะไรๆ ก0จะไปท1มกนลงทนนละ
ลงทในงานศพ มาพบกนทนน โอTย ไอ.ปากนมนแว0 บๆ ๆ เร0วทสด อยากพ-ด อยาก
จาอยากระบายความทกข แล.วต1างคนก0มความทกขเต0มหวใจ คนน*นก0มความทกข เลย
ไม1ทราบว1าใครจะฟDงเสยงใคร ย1งไปหมด นไปในงานศพ มนไประบายความทกขต1อกน
พระสวดกสลามาต5กาไม1ได.สนใจนะ ไม1สนใจฟDง ย5งกว1าเขาสวดของเขาเอง เข.า
ใจไหม เขาสวดของเขาสวดได.ทกแห1งทกหน นงอย-1มมไหนสวดหมด พวกน*สวดกสลา
มาต5กากนเอง พระสวดมาต5กามนไม1สนใจ ไม1สนใจจร5งๆ นะ เราด-ชดเจน เราไม1ได.หา
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เรองนะเรองเหล1าน*น1ะ ด-เปBนธรรมหาเรองอะไร ผ5ดก0ต.องบอกว1าผ5ด ถ-กบอกว1าถ-ก
เรองเปBนอย1างน*จะให.พ-ดอย1างอนได.อย1างไร ก0ต.องพ-ดอย1างน* ก0พอดเราไปเทศนละซ
เขาเคยกสลาเหยยบหวพระท*งหลายมาแล.ว วนน*นก0จะมาเหยยบหวเราหรอเหยยบหว
ใครก0ไม1ร-.ละ เราข6*นเทศน เทศนท*งๆ ทกสลาข6*นรอบด.านละซ5 กสลาของเขาน1ะ ใครได.
แบบไหนๆ กสลาใดก0มาคยกนเปBนบ.ากนอย-1นน
เราข6*นเทศน มนทนไม1ไหวละทน ธรรมก0ใส1เสยเปร*ยงทเดยวเลย เปร*ยงๆๆ
ฟาดเสย เวลามนเปร*ยงธรรมะออก มนจะไม1ถอยนะ พ1งๆ เลยละธรรมะ เงยบหมดเลย
นะ เราก0เห0นกรงเทพฯเงยบในการฟDงเทศนมคราวน*แหละ ไม1ใช1ยกตวหลวงตาบวนะ
หลวงตาบวไปเห0นเอง หลวงตาบวเปBนผ-.ขนาบเองเข.าใจไหม เงยบเลยนะ ซดกนอย1างม
เหตมผล มเหตมผล มนก0ฟDงเหตผลล1ะซ5 แล.วก0เงยบเลย ก0มเท1าน*น ต1อจากน*นเราก0ไม1
ได.ไปเทศนในเมรกรงเทพฯอกนะ จะเปBนยงไงก0ไม1ทราบ
นพ-ดให.ฟDง มนไปปลงธรรมสงเวชเมอไรตายน1ะ มนไปเปEดอย1างน*ออกมา อย1าง
แบบทฟDงไม1ได.แหละออกมา มนไม1ได.มเปBนคต5ตวอย1างอะไรเลยเวลาไปเผาศพ แทนท
จะไปปลงธรรมสงเวช เอ.อ วนน*เขาตายแล.ววนหน.าเราก0ตายอกตอนต1อไปตาย ใครๆ
ทวโลกน*ตายด.วยกน ไม1ควรจะประมาท ให.สร.างคณงามความด ตายลงไปแล.วใจดวงน*
มนเปBนนกสมบกสมบน เปBนนกท1องเทยว มนจะต.องซอกแซกไปตามบญตามกรรมของ
มนทสร.างไว.มากน.อย ดชวมากน.อยเพยงไรบญกรรมอนน*ละจะพาไป นเรยกว1าใจเปBน
นกท1องเทยว เปBนนกสมบกสมบน ไปเรอยอย1างน*ละ
เราสร.างความดเพอจะหาความดเข.าส-1ใจ ตายแล.วจะไม1ซอกแซกซ5กแซ0กไปหา
เก5ดเปBนเปรตเปBนผ สตวนรกอเวจเหมอนคนชวลมตวท*งหลาย คนมสต5สตงจะได.ร.ต- ว
เอง ทน*ก0สร.างไปๆ จนเปBนความภ-ม5ใจในตวเอง ผ-.สร.างความดงามหนกเข.าๆ อย-1ทไหน
ช1มเย0นนะ ไม1ว1าคนมคนจนคนโง1คนฉลาด ถ.ามธรรมในใจเย0นไปด.วยกนท*งน*น และเย0น
ไปเรอยๆ มนเห0นอย-1ชดๆ ธรรมประกาศก.องอย-1ในหวใจ เราอย1าไปหาด-คมภรว1าความ
เจร5ญอย-1ทนนทน คมภรน*นท1านสอนเข.ามาหวใจคนนะ สอนเข.ามาให.แก.ไขจ5ตใจทไม1ด
ให.แก.ไข กายวาจาตรงไหนความประพฤต5อะไรไม1ด ให.แก.ตรงน*ๆ ต1างหาก มนก0รวม
อย'ทใจน/หมดเป7นผ'1แก1ไข ทน*ใจของเราเมอได.รบการแก.ไขดดแปลงแล.วก0ค1อยดข6*นๆ
อบอ1น ไปอย-1ทไหนอบอ1นๆ สบาย นน
เฉพาะอย1างย5งอย1างพระกรรมฐานท1านอย-1ในปSา ท1านเปBนอย1างน*นนะ ท1านไม1ได.
สนใจกบอะไร ท1านด-ต*งแต1อร5ยสจ ทกข อรยสจจ อย-1ทกาย ท1านด-อนน* ซกฟอกความ
ทกขความทรมานในร1างกายอนเก5ดจากการเจ0บไข.ได.ปSวย เจ0บท.องปวดศรษะก0ตาม
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ท1านจะเอาน*นเปBนห5นลบปDญญา ท1านจะนาอนน*มาพ5จารณา แล.วปDญญาก0เบ5กกว.าง
ออกๆ นนผ-.ม1งอรรถม1งธรรม ท1านไม1ได.ว5งจามฟEกไปหาหมอนะ ถ.าหมอมาไม1ทนว5งไป
หาหมอ เปBนบ.าหมอพวกน*น1ะ จามไม1ได.นะ ถ.าจามแล.วว5 งไปหาหมอ พ6 งแต1ผ-.อ นไม1
สนใจจะพ6 งตวเองเลย ใช.ไม1ได.นะชาวพทธเรา ให.ด-ตวเองบ.างซ5 เอ.า พ-ดเข.ามาหานก
ภาวนา นกภาวนาไม1ต.อง ไม1จาเปBน มนแน1อย-1ในใจน*แล.ว
พ-ดจงๆ เอ.า ยกหลวงตาบวข6*นเลย ได.บอกกบพระกบเณร เราพ-ดอย1างชดๆ
หากว1าจาเปBนจร5งๆ เราไม1ได.ประมาทโรงพยาบาลประมาทหมอนะ เราหมายถ6งว1าให.
ช1วยตวเอง อนน*นผ-.อนช1วย แต1ธรรมะให.ช1วยตวเอง ผ-.อนควรจะช1วยอะไรให.ช1วย ท1าน
ไม1ปฏ5เสธเหมอนกน อะไรทควรจะไปเกยวข.องกบหมอก0ไป ท1านไม1ว1า แต1เอะอะจาม
ฟEก หมอๆ ท1านไม1ได.เปBนอย1างน*นนนะ เข.าใจไหม พวกเราน*หมอๆ จนกลายเปBนหมา
ไปแล.ว เข.าใจหรอ พวกน*
นละการช1วยตวเอง ได.บอกอย1างชดเจนเลยนะ บอกชดมานานแล.ว การเจ0บไข.
ได.ปSวยของเรา หากว1าถ6งข*นจะเปBนอะไรๆ ไปอย1างน* ถ.าเราไม1อนญาตเสยก1อนจะลาก
เราไปหาหมออย1าเปBนอนขาดนะ ถ.าเราลงใจด.วยเหตใดเราจะมเหตผลของเราเอง สง
เอง ถ.าไม1ลงใจไม1อนญาตอย1าฝPนนะ บอกอย1างน*เลย ก0ม นแน1อย-1ในหวใจน*แล.ว การ
อาศยภายนอกก0อาศย เมอมนจาเปBนจร5งๆ แล.วมนจะหมนเข.ามาส-1ภายใน หวใจน*เปBน
ทพ6งของตวเอง อตตา ห อตตโน นาโถ ตนเปBนทพ6งของตน มาร-.จกชดในหวใจของเรา
ททกส5งทกอย1างธาตขนธน*มนเพยบแล.วๆ มนจะไปไม1ไหวแล.ว จ5ตหมนต5*วเข.ามา สลด
ปDJวะแล.วไปเลย นน ไปอย1างมสง1าราศ ไม1เสยท1าเสยท
นเอะอะจามฟEกก0ไม1ได. ไม1ใช1คนตายมนก0จามใช1ไหม หมอเลยจะตายว5งหาคนไข.
ทจามเต0มบ.านเต0มเมอง โรงพยาบาลสร.างมาน.อยไปไม1ท นกบความจามของคน หมา
จามก0จะไล1ส1งโรงพยาบาล สดท.ายหม-ก0จามเปBนเหรอ ถ.าหม-จามก0ไล1เข.าโรงพยาบาล
หมาจามไล1เข.าโรงพยาบาล พวกจ5*งเหลนอย-1ตามน*จามก0จะไล1เข.าโรงพยาบาล สดท.าย
หมอตายนะ ให.เห0นใจหมอบ.าง พวกน*มนเปBนบ.า มน ทกข อนจจ อนตตา ให.พ5จารณา
ทพ-ดน*จร5งไหม เอะอะก0พ6 งแต1ผ-.อ นๆ ไม1หวงพ6 งตวเองเลย ใช.ไม1ได.นะ ต.องใช.หวค5ด
ปDญญาบ.างซ5
ธรรมท1 า นให. ใช.ป D ญ ญา ปD ญ ญาน* อ อกหน. า มรรค ๘ ท1 า นก0 บ อกส มมาท5ฐ 5
สมมาสงกปโป นคอองคปDญญาออกหน.าเลยเชยว เราก0ควรนามาใช.ของตวเอง การ
อบรมจ5ตใจให.มความสงบร1มเย0น ควรจะอบรมด.วยกนทกคนเราเปBนชาวพทธ เพราะใจ
ย1งเหย5งว1นวายเดอดร.อนตลอดทวถ6งกนหมด ยาทจะมาระงบจ5ตใจให.มความสงบต.อง
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จ5ตตภาวนา น*ระงบได.ไม1สงสย มนไม1ได.ย1งเหย5งว1นวายไปกบส5งภายนอก ส1ายแส1ไปกบ
ส5งภายนอกมากนกนะ จ5ตทมจ5ตตภาวนา มนจะหมนเข.ามาๆ สดท.ายมาแก.ตวเอง แก.
ได.ๆ เลย
น*เด5นมาแล.วผ1านมาแล.วเวทเหล1าน* ทมาสอนเวลาน*สอนอย1างอาจหาญเสยด.วย
เพราะเราเคยผ1านมาแล. วทกอย1าง เห0นผลประจกษๆ ไม1ได.แพ. เปBนผลมาด.วยการ
พ5จารณาเวลาจนตรอกจนมมได.มา เพราะฉะน*นจ6งได.กล.าพ-ดเลยว1าคนเราไมได1โงอย'
ตลอดเวลานะ ถ&งเวลาจนตรอกจนมมมนจะมความฉลาดชวยตวเองโดยลาดบ ไม
ถอยหลง คนเราจะรอดพ1นอนตรายไปในเวลาจนตรอกจนมมนนแหละ จ5ตเวลาม
ความทกขความทรมานด.วยร1างกายสงขารมนเจ0บไข.ได.ปSวย มนหนกเข.าไปๆ สต5ปญ
D ญา
หมนเข.าๆ พ5จารณาแยกแยะๆ ปDดออกๆ จ5ตสง1างาม พ1ง นนเปBนอย1างน*นนะ ให.พากน
พ5น5จพ5จารณา
นก0สอนทกวน เทศนทกวน แล.วจะให.เทศนว1าไงอก มนก0หมดพงแล.ว ถ.าว1าทาง
โลกก0หลวงตา ป.๓ ทางธรรมหลวงตาก0 ป. ๓ เหมอนกน เปBนมหา ๓ ประโยค แต1
ก5เลสมนมกประโยคไม1เห0นถามถ6งมนเลย ก5เลสมนกประโยค เราเรยนธรรมมา เราได.
เท1าน*นประโยคเท1าน*ประโยค แล.วก5เลสมนกประโยค มนเหยยบหวเราอย-1เวลาน*ร-.ไหม
ฟาดก5เลสให.มนขาดสะบ*นลงไป ปอไหนก0ช1างช*นไหนก0เฉย สบาย เหมอนหมาปล1อยหา
เข.าใจไหมหมาปล1อยหา ถ.าใครยงไม1เคยเห0นหมาปล1อยหาให.ไปด- เพราะหมามนไม1น1ง
ผ.า มนจะปล1อยตลอดเวลา เห0นได.ทนตาทนใจ ไปเดVยวน*ก0เห0น ไอ.หางกดสองตวอย-1ใน
ห.องเหมอนกน มนปล1อยหาตลอดเวลา ถ.าอยากด-ไม1ยาก นนละเฉยแบบน*น หมา เรา
จะไปเฉยแบบหมาไม1ได.นะ คนท*งคนให.ด-ตวเองผ5ดถ-กชวด พากนจาเอานะ เอาละวนน*
เทศนเท1าน*นละพอ
รบฟDงรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได.ท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th
และรบฟDงจากสถานว5ทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานว5ทยอดร
FM 103.25 MHz

