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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

นรกสวรรคบุญกรรมลากไปเอง 
กอนจังหัน 

(ไอทีวีมาทําขาวตามโครงการหอมดนิกลิ่นศีลครับ) แลวแตเขาเถอะ ทําอะไรก็
ทํา ทําขาวไหนๆ ไปเที่ยวหาทําขาวนั้นขาวนี้ พวกนักขาวไปหาทําขาวนั้นขาวนี้ ขาว
เจาของเปนยังไงไดดูบางหรือเปลาละ นี่ฟงวาจะมาดูขาวคราวหลวงตาบัว วัดปาบาน
ตาด ขาวเจาของเปนยังไง ขาวชาวโลกเปนยังไง ขาวเมืองไทยเราเปนยังไง ดูใหทั่วถึง
มันถึงสม่ําเสมอ น่ีวาจะดูไปเปนคติเครื่องเตือนใจก็จริง แตมันก็บกพรองตรงสวนใด
สวนหนึ่งอยูนั่นแหละ เพราะฉะนั้นจึงเตือนใหดูตัวเจาของ ดูแตผูอื่นไมดูเจาของใช
ไมไดนะ ดูเจาของนั่นสําคัญ 

พระพุทธเจาดูพระองคเสียกอน กระจายออกหมดแลวทั่วเปนโลกวิทู กระจาย
ออกไปหมดนะ เราไปหาดูแตคนอื่นไมดูเจาของ คนอื่นไมทราบวาผิดวาพลาดประการ
ใดคอยจองจะดูโทษดูภัยของเขา เกดิประโยชนอะไรดูโทษเขาไมดูโทษเรา ตองดูโทษ
เราซิ ธรรมทานเปนอยางนั้น ดูตั้งแตโทษคนอื่นโทษตัวเองไมดู ทีนี้มันกย็กโทษแตคน
อื่น คุณก็เลยไมมี คนไหนก็ยกโทษคนนี้ยกโทษคนนั้น ยกทั่วโลกทั่วสงสาร มีแตหายก
โทษคนอื่นไมไดยกโทษตัวเอง คนเราถายกโทษตัวเองดตูัวเองแลว ยกโทษยกคุณได
จากตัวเองทัง้นั้นแหละ ใหพากันระลึกพินิจพิจารณานะ 

วานักขาวจะมาทําขาว ดูหลวงตาบัวตาแบอะไรไมรูแหละ ใหดูเจาของเสียกอน 
หลวงตาบัวดูมาตั้งแตองคศาสดา พระธรรมพระวินัย สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เร่ือยมา
จนกระทั่งปจจุบันนี้ มาปฏิบัติปรับปรุงตัวเองใหเปนไปตามแบบฉบับพระพุทธเจาแลว 
ความสุขความเจริญไมตองถาม ออกจากตนเหตุที่ถกูตองดงีามนั่นแหละ ไมออกจากที่
อื่น เวลานี้เมืองไทยเราพูดชัดๆ เลอะเทอะมากทีเดียว ทั้งประชาชนทั้งพระเราไมวาที่
ไหนไมยกเวน วัดปาบานตาดก็เปนเบอรหนึ่งเหมือนกัน ผูเลวเลว ผูดีดี ไมไดเลวหมด
ผูดีก็มี ใหดตูัวเอง ถาดตูัวเองความผิดพลาดจะมีนอย สวนมากไปดูแตผูอื่นคนอื่น ยก
โทษยกกรณเขา 

ไปหากัน เอาหัวใสกันคุยกัน ยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ อยากตีปากเอานะเรา 
มันไมไดดูตวัเอง มีแตเอาเรื่องคนอื่นมาจาระไน เร่ืองเจาของเปนยังไงดีหรือไมดไีม
จาระไนบาง นี่ละจุดนี้บกพรองมาก กเิลสใหดูแตโทษคนอื่นโทษเจาของไมด ูสวนธรรม
ดูทั้งโทษคนอื่นทั้งโทษตวัเอง ดูเพื่อประโยชน ดูโทษตัวเองเพื่อจะแกไข ดูโทษคนอืน่
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ควรจะเตือนก็เตือน ไมเตอืนจะปลงธรรมสังเวชนํามาเปนคติเครื่องเตือนใจตัวเอง 
ธรรมทานเปนอยางน้ัน 

ไปที่ไหนๆ ยิ่งวัดปาบานตาดนี่ตัวสําคัญ ปากเปราะๆ อยูในนั้นละ เห็นกันนี่
แบบๆ คุยโมตั้งแตเร่ืองไมเปนตาสะแตก เร่ืองดบิเรื่องดีมันไมสนใจ ภาวนามันทําหรือ
เปลาก็ไมรูนะขางในนี่นะ หาดูแตโทษคนอื่นใชไมไดนะ อยาเอามาใชในวัดนี้ สําหรับวัด
ปาบานตาดเคยปฏิบัติมา ไมเคยมีพระที่ยิบๆ แย็บๆ ตอกันเลย เงียบ ตางองคตางดู
ตัวเองๆ ผดิถูกชั่วดีอะไรดูตัวเอง ถาใครผิดใครพลาดก็เตือนกัน ถาเตือนแลวไมฟง
เร่ืองอาจถึงเรา ถาถึงเราแลวไมอะไรแหละ ไลทันทีเลยเพราะเปนของหยาบๆ ใหดู
ตัวเองนะทุกคน อยาดูคนอื่นโดยถายเดียว ใหดูตัวเองกระจายออกไปหาคนอื่น ดู
ตัวเองนั่นละมาก เปนมงคล 

ดูหัวใจนี่นะ โห อะไรจะเลวรายยิ่งกวาใจเมื่อยังไมไดรับการอบรมทางศีลธรรม
ซึ่งเปนธรรมที่สะอาด หรือวาน้ําที่สะอาดชะลางแลวมันสกปรกดวยกันทั้งนั้นแหละ ตั้ง
ชื่อตั้งนามตัง้ไปเสียจนฟากเมฆจรวดดาวเทียม ประสาลมปากมันดีชั่วอะไร มันดีชั่วอยู
กับคนผูเปนเจาของนั่นนะ ใหแกไขดดัแปลงตนเองทีต่รงนั้นนะ 

พระก็มามากขึ้นทุกวันๆ วันนี้ก็ ๔๐ กวาแลว ใหตั้งใจปฏิบัติ สําหรับพระนี้ไม
เคลื่อนคลาดทางดานปฏิบัติจิตตภาวนาเปนสําคัญ อยาไปยุงกับอะไรๆ นะ ผมแนะนํา
ส่ังสอนหมูเพื่อนนี้ไมไดเอาวัตถุส่ิงใดเขามาเปนใหญยิ่งกวาธรรม จิตตภาวนาเปนสําคัญ 
งานนี้เปนงานใหญโตมาก ดูงานนี้ใหละเอียดลออแลวจาเลยไมวาที่ไหน เสร็จ ถางานนี้
เสร็จแลวไมมีงานอะไรในโลกนี้ พระพุทธเจา พระอรหันตทานเสร็จงานแกกิเลส ไมมี
เลยตั้งแตวันทานตรัสรูธรรมและบรรลุธรรม หมดโดยสิ้นเชิง นั่นงานหมด 

งานคืออะไร งานฟนงานไฟเผาหัวใจเราจากกิเลสนั้นแหละ แกตัวนั้นๆ ซิแลว
สบายๆ วัดนี้ถือดานจิตตภาวนาเปนสําคัญ ไอเร่ืองโลกๆ มนัคอยแทรกเขามาเรื่อยๆ 
ในวัดนี้สวนมากมักจะเปนเวลาเราไมอยู เราไมอยูมันแอบสรางน้ันแลวสรางน้ีเต็มอยู
นั้น มีแตเวลาเราไมอยูทําเหลานั้น มันหากเปน แตเวลาเราอยูไมกลาทําแหละ ถาเราอยู 
เอาทํา วางั้นเลย พูดใหมันชัดๆ อยางน้ี ธรรมเด็ดขาดอยางน้ัน ไมเด็ดขาดกิเลสหมอบ
ราบไมได ตองเด็ด เดด็ธรรมเปนอะไรไป เด็ดเทาไรกิเลสเปนผุยผงไปเลย ออนเทาไร
กิเลสเหยียบหัวเอา เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ไหนผูวาพานักขาวมาทําขาวเหรอ ก็ดีเปนมงคลแลว (หลวงตาอานหนังสือกราบ
เรียนของผูวาฯ) ทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี นํา อ.คธา ชินบัญชรและคณะ
ส่ือมวลชนจากรายการ รานชํายามเชา ของสถานีวิทยุโทรทัศนไอทีวีมาทําขาวขอวัตร
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ปฏิบัติของหลวงตามหาบัวและพระวัดปาบานตาด ตามโครงการ หอมดินกลิ่นศีล อารย
ธรรมโบราณของจงัหวัดอดุรธานี เพื่อเผยแผและจรรโลงพุทธศาสนาตอไป เออ เอาละ
เขาใจ ผูใหญเชนอยางผูวานํามา เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ผูวาของจังหวัดอุดรฯนํา
นักขาวอะไรๆ มานี้ก็เปนเรื่องกระเทือนทั่วประเทศไทยเหมอืนกัน หาดูของดีๆ เพื่อ
นํามาปฏิบัติตัวใหเปนคนดี บานเมืองประเทศชาติใหเปนบานเมืองที่ดีนัน่ละ 

เพราะการทําดีนี้ทํายากนะ ทางชั่วมันไหลตลอด เพราะเรื่องกิเลสนี้ราบรื่นกวา
ธรรม คําวากวาธรรมคือกิเลสเปนพื้นฐานราบรื่นจูงสัตวทั้งหลายใหวิ่งตามมัน โดยไมมี
การคัดคานตานทานวาไดเกิดเรื่องกบักิเลสตอสูกับกิเลส มีแตไหลไปตามกิเลสไม
รูสึกตัวเลย เพราะอํานาจแหงความแหลมคมของกิเลส อยากอะไรสวนมากมักจะอยาก
ทางต่ํา เอาใหใกลๆ อยากกินเหลา นั่นเห็นไหมละ อยากกนิเหลาฟงซินะ พอแมของ
เราทุกคนๆ ไมไดเอาเหลามากรอกลูกนะเวลาเกิดมา เอาแตของดิบของดีมาหลอมา
เล้ียงมาบํารุงรักษาจนเปนผูเปนคนขึ้นมา พอโตขึ้นมาแลวไอเหลาพอแมไมไดบอก มนั
หากฉลาดเองกิเลสตัวนี้ มันก็ไปฟดเหลาเสีย สะแตกเหลามาแลวทีนี้ก็มาอวดตัว 

ไมมีใครที่จะอวดตัววาเกงที่สุดยิ่งกวาคนเมาสุรา ทั้งๆ ทีม่ันเลวที่สุด และไมมี
ใครที่จะอวดตัววาฉลาดที่สุดยิ่งกวาคนเมาสุรา ทั้งๆ ที่มันโงที่สุด นั่นละเห็นไหมละ 
ลวดลายของกิเลสมันออกไดงายๆ พูดถงึลวดลายของกิเลสมันชักจูงสัตวโลกเปนอยาง
นั้น เพราะฉะนั้นตองไดฝกธรรมใหทันกัน ธรรมทันเหยียบแหลกได พระพุทธเจาพระ
สาวกทานจอมปราชญทั้งหลาย ทานเหยียบกิเลสตัวรายกาจทั้งหลายขาดสะบั้นลงไป 
ทานครองอรรถครองธรรมทําโลกใหมีความสงบรมเย็นทั่วหนากัน นั่นละธรรม เวลามา
ปฏิบัติดัดแปลงแกไขแลว ธรรมกเ็ลยเปนเนื้อหนังของตัว กระดิกพลิกแพลงอะไรเปน
ธรรมลวนๆ กิริยาของจอมปราชญเปนอยางน้ัน 

การทําชั่วทานทําไมไดมนัหากเปนอยูในใจ ถาทําความดีนี้มันเปนธรรมชาติ 
ธรรมชาตินั้นดีอยูแลวไหลลื่นไปเลย แตการฝกที่จะใหธรรมกับใจเปนอันหนึ่งอนั
เดียวกัน ไหลล่ืนเพื่อความดีงามนี้ยากมากอยูนะ เพราะฉะนั้นคําวาอยากเปนคนดีจึง
ตองฝกเอาเต็มที่ อยากเปนคนชั่วไมคอยฝก มันหากสัมผัสสัมพันธกับความชั่ว กิริยา
อาการตางๆ ที่ผานเขามายึดไวๆ โดยหลักธรรมชาติเหมือนกัน บางอยางก็ตั้งใจยดึ 
บางอยางไมตั้งใจมันก็ยดึได เปนหลักธรรมชาติ ตอมาก็เปนคนชั่วไดเลย ผูปฏิบัติตัว
เปนคนดีก็เหมือนกัน ฝกใหดีๆ ตอไปก็คอยราบรื่นๆ 

เมื่อความดีทรงตัวไดแลวมีอํานาจมากแลวทีนี้ราบรื่นเลย การทําความดีงาม
ทั้งหลายราบรื่นเลย พอวาชั่วนี้เหมือนหอกเหมอืนหลาวมันมาขัดมาแทง ปดออก
ทันทีๆ เลย เปนอยางน้ัน มีพุทธศาสนาเทานั้นที่จะสรางคนใหเปนคนดีไดอยางถูกตอง 
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ดีงามตามอรรถตามธรรม การพูดนี้เราไมไดเหยียบย่ําทําลายศาสนาใด เราพูดตามหลัก
ความจริงที่ถูกตองแมนยําก็คือองคศาสดา ไดแกพระพุทธเจาผูนําธรรมมาสอนโลกเปน
ผูบริสุทธิ์ จอมปราชญอยางน้ันละบริสุทธิ์ เปนศาสดาเอกแลวนําธรรมที่ถูกตองดีงาม
นั้นมาสอนโลก เพราะฉะนั้นจึงไมมคีําวาผิดวาพลาดเหมือนคนโงสอนโลก 

คนโงคือกิเลสอยูในหัวใจ ถึงจะยกตนเปนเจาของศาสนาใดก็ตาม ก็คอืกิเลสน่ัน
ละ คลังกิเลสที่อยูในใจนั่นละจะแสดงออกเปนกิริยาตางๆ ใหบริษัทบริวารไดรับนับถือ 
ทีนี้ออกมาจากใจ ใจที่มวัหมองใจที่เปนกิเลสยอมจะไมเอาธรรมที่บริสุทธิ์ออกมาแสดง
ได นอกจากเจาของเองก็ภูมิใจดวยการสอนคนอื่นดวยอํานาจของกิเลส ไมรูตัววาสอน
เขาผิดไป สวนพระพุทธเจาพระสาวกทั้งหลายสอนไดแมนยาํ เพราะทานบริสุทธิ์ผุดผอง
ทุกอยางแลว ผิดก็เปนครูถูกก็เปนครู ทานรับมาฝกอบรมทานเรียบรอยแลวมาสอนโลก 
พระพุทธเจาจึงไดใหนามในธรรมที่ทานนํามาสอนโลกวา สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลวดีแลว หรือ สวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบแลว คือไมมทีี่จะคดัคานตานทานวาผิดไปๆ มีแตเร่ืองถูกตองดีงาม นั่น 

ทีนี้สอนคนที่ปฏิบัติ มุงใจปฏิบัติ ปฏิบัติตามนั้นก็ดีวันดีคืน ดีตั้งแตเปนเด็กเปน
เล็ก เปนนักเรียนก็เปนนักเรียนดี ครูก็ครูดี ตอไปก็เปนพลเมืองดี แลวดีขึน้เรื่อยๆ จาก
การอบรมศึกษาในทางทีถู่กทีด่ีนั้นแล อบรมในทางชั่วมันเร็วนะ ยึดไดเร็ว ขอใหทาน
ทั้งหลายยึดเอาธรรมของพระพุทธเจาไปปฏิบัติ ธรรมนี้รับรองสัตวโลกมาเปนกัปเปน
กัลปจากพระพุทธเจาทั้งหลาย บรรดาพระพุทธเจาที่มาตรัสรูแลวพาโลกใหลมจมยังไม
เคยมี ตั้งแตกาลไหนๆ มา มีแตร้ือฟนขนสัตวโลกใหหลุดพนจากทุกข ตั้งแตหยาบๆ 
จนถึงขั้นละเอียด แลวพนทุกขไปเลย ดวยธรรมของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ  

องคปจจุบันก็คือองคศาสดาของเรา ชื่อสมณโคดม ทานสอนธรรมไวโดย
ถูกตองแลวอยาพากันขามเกินธรรม มองตั้งแตกิเลส เอากิเลสมาเทิดทูนบนหัวใจ กิเลส
ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้มนัอยูบนหัวใจเราทุกคน ธรรมไมไดด ูถูกกิเลสปดออกๆ เพราะ
กิเลสไมชอบ กิเลสมีอํานาจมากกวาปดธรรมออกไดสบายๆ เพราะฉะนั้นจึงส่ังสมธรรม
ใหมีกําลังมาก ปดกิเลสออกใหขาดสะบั้นไปเลย แลวทีนี้ครองตั้งแตความสุขความ
เจริญ ใหพากันฝกนะ ไมฝกไมได อยาปลอยตามใจ สุกเอาเผากินๆ นี่เปนนิสัยสั่งสม
กิเลสโดยไมรูเนื้อรูตัว แบบสุกเอาเผากินไมคิดไมอานไตรตรองวาอะไรถูกผิดประการ
ใด 

อะไรๆ ก็ความับๆ นี่เรียกวาแบบสุกเอาเผากินหากฎเกณฑไมได คนนี้เปนคน
หลักลอย อยูก็ลอยไปกล็อย กิริยาอาการตางๆ ลอยทั้งน้ันเพราะใจเปนใจที่ลอยลมไมมี
หลักยึด เพราะฉะนั้นจึงใหเอาธรรมะไปเปนเครื่องยึดของใจ แลวปฏิบัติตนในทางที่ถูก
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ที่ดี ลําบากก็ทนเอาซิเราอยากเปนคนดี ตองฝกตองฝนอบรมตัวเอง ฟงซิพระพุทธเจา
เปนองคศาสดาสอนโลก กอนจะไดมาเปนพระพุทธเจาทรงสลบถึงสามหน ฟงซินะ 
สลบสามหนถาไมฟนกต็องตาย นั่นทุกขหรือไมทุกข บรรดาสาวกทั้งหลายผูที่
สะดวกสบายพนทุกขเปนอรหันตขึ้นมาเลยนี้มี แตจํานวนนอยมาก ผูที่ถูไถแทบเปน
แทบตายมากตอมาก ก็เปนสรณะขึ้นมาจากการฝกฝนอบรม ไมไดเปนขึ้นมาเฉยๆ 

ไมทั้งตน เอา ไมนี้เปนไมเนื้อแข็งไมประเภทที่หนึ่ง เอาตัดมา เอาไมที่หนึ่งน้ีมา
วางเกล่ือนอยูนี้ ไมนํามาทําประโยชนอะไรเลย มีแตบอกวาไมนี่เปนไมเนื้อแข็งไมที่
หนึ่งๆ เขานับถือกันทั้งโลก เอาๆ เอามากองกนัไว มันก็เปนไมที่หนึ่งตั้งแตชือ่นั่นละ 
ตัวไมไมเกดิประโยชนอะไร คนเราก็เหมือนกันเกิดมาเหมือนไมทั้งทอน ตองเจียระไน
ตนใหเปนคนดี เจียระไนไปทางไหนก็เหมือนเขาเอาไมไปเจียระไนไปเลื่อย ไปทําตาม
ความตองการของเขา ไมเหลานั้นก็แปรสภาพมาเปนผลเปนประโยชนแกผูใช เราก็
เหมือนกัน เราตองแปรของเราเองซิ 

มนุษยคนหนึ่งๆ เหมือนไมทั้งทอน เอาไปเจียระไนตนใหเปนประโยชนแกตน
แลวก็เปนประโยชนแกสวนรวมได เหมือนไมทอนหนึ่งน้ันเปนประโยชนมากนอย
เพียงไรเต็มอัตราของมนั นี่เราคนหนึ่งๆ ก็เจียระไนตนซิ พระพุทธเจาทานเจียระไนจน
เปนศาสดาเอก สงฆสาวกทานเจียระไนทานดวยความทุกขยากลําบากเข็ญใจขนาดไหน
ทานไมสนใจ สนใจตั้งแตจะทําตนใหดีๆ จนถึงความพนทุกข ทานก็พนไดตามความ
ปรารถนา และการกระทําของทานทีท่ําตามความมุงหมาย นั่นเปนอยางน้ัน พวกเราก็
ไมไดแบบพระพุทธเจากต็าม ใหเปนแบบเรียกลูกศิษยมีครูบางนะ 

เวลานี้พวกเรามันไมมีครู มีแตมันไมสนใจกับพอกับแม ลูกเตาเขายังดีกวาเขา
ยังสนใจกับพอกับแมเขา ไอลูกศิษยตถาคตนี้มนัไมสนใจกับพระพุทธเจานะ สนใจแต
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหาเต็มบานเต็มเมือง กอฟนกอไฟเผาไหม
กันไปทกุแหงทุกหน เจริญที่ไหน กิเลสไปที่ไหนเปนไฟไปที่นั่น ธรรมไปทีไ่หนเปน
น้ําดับไฟใหเย็นฉ่ําไปเรื่อยๆ อยางน้ันนะ ใหพากันนําธรรมเขามาปฏิบัติถาอยากเปน
คนดีมีความสงบรมเย็น และแนใจในคติของตนทีจ่ะไปขางหนา ปจจุบันนี้เปนยังไงเปน
คนดี คิดก็ด ี ทําก็ดี มีแตความดีขนเขาสูใจ ใจเปนใจดีแลวก็พุงเลยไปเลย ไมตองไป
ถามหาทางสวรรคนิพพาน บุญกรรมนั่นละพาไป นรกสวรรคคือบุญกรรมของตัวเองที่
สรางน่ันละลากไปเอง ลงต่ําก็ไหลไปเลย ถาขึ้นสูงก็ขึ้นเลย เปนอยางน้ันนะ ใหพากันจํา
เอา 

วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ อยาใหเทศนมากนักเถอะ ทานผูวานําพวกนักขาวมาฟง 
ก็ฟงเอานะวนันี้ ฟงแลวไปปฏิบัติ เปนนักขาวสะแตกแตเหลาไมไดนะ กินเหลาไหมละ
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เกงไหม (ไมกินครับ) เออ ถูกตองๆ เปนนักขาว แลวอยางอื่นละมีกี่เมีย เมียเดียว (ยัง
ไมมีเมียครับ) เออ ก็ดอียู แตอยาไปหาฉกหาลักนะ คนไมมีเมียละมันตัวเสาะตัวแสวง
ตัวหิวโหยไมพอ แลวไปหาฉกหาลักเอาลูกเอาเมียเขามาไมไดนะ เขาใจไหม เอาละพอ 
สรุปธรรมตองสรุปอยางนั้นซิ 

นี่ก็พึ่งกลับมาจากกรุงเทพ ไปกรุงเทพกไ็ปทําประโยชน เราไมเอาอะไรนะไป
กรุงเทพ ไปที่ไหนเปดโลงๆ มีเทาไรโกยออกหมด โลงไปหมด ทําประโยชนใหโลก
ทั้งนั้น เราไมเอาอะไรทัง้นั้นแหละ ไปที่ไหนเรียกวาเย็นไปเลย เชนอยางเราไปสวนแสง
ธรรมนี้ คนมารับอาหารเศษเหลือ ๕๐๐ กวาคน วันไหนเปนวันเสารวันอาทิตยส่ีรอยหา
รอยกวาคนที่มารับ นั่งกันเต็มศาลา จัดเปนหอๆ ใหแจกไปหมดๆ วัตถุอะไรๆ ที่ไดมา
ก็เหมือนกันแจกทานไปหมด เราไมเอา เราบอกเราไมเอา เราจะเอาแตผาขาว ทาง
เวียงจันทนผาขาวขาดเขินมาก เราจะไดเอาผาขาวมาบวกกับโกดังของเรา เราจะเอาไป
เวียงจันทนวันใดวันหนึ่ง เอาเต็มรถๆ เลยเพราะทางโนนขาดแคลนมาก เอาละใหพร 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

