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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

นักภาวนาใหดูวิถีของจิต
กอนจังหัน 

เรามีงานมาก เดี๋ยวไปนั้นไปนี้ๆ ใครอยามายุงกับเรื่องของเราไมได คนนั้นวา
อยางน้ันคนนี้วาอยางน้ี เราก็ฟงไป เราเฉย เราใชแบบ ถาหากวาพูดแบบโลกก็เรียกวา
แบบมุทะลุ ไมสนใจกับใคร ความจริงพิจารณาเรียบรอยๆ แลวไป พิจารณาเรียบรอย
แลวไปๆ ไมไดสนใจกบัอะไรใหมีน้ําหนักยิ่งกวาเราพิจารณาแลว วันหนึ่งๆ ทํา
ประโยชนใหโลกของเลนเมื่อไร ทางดานวัตถุกด็ ี ทางดานนามธรรมก็เปนอีกอยางหนึ่ง 
ไมใชเพียงธรรมดาทางดานนามธรรม ดานวัตถุชวย 

วันนี้ก็มีประชาชนญาติโยมมากันเยอะ เต็มไปหมดเลยวันนี้ ใหพากันสนใจใน
อรรถในธรรมนะถาพี่นองทั้งหลายอยากมีที่เกาะทีย่ึด เวลานี้พวกเราชาวพุทธนี้แหละ 
กําลังพากันจมอยูในทะเลหลวง วายน้ําปอมแปมๆ หาที่ยึดที่เกาะไมได ที่เกาะที่ยึดคอื
อะไร เรือใหญแหละ ผานเขามาก็เกาะเรือไปเลยๆ นี่คือบุญกุศลของเรา อยูใน
ทามกลางมหาสมมุติมหานิยมซึ่งมีทกุอยาง สวนมากมีกองทกุขมากกวาทุกอยาง กําลัง
วายน้ําลอยน้ําปอมแปมๆ ใหหาที่ยึดที่เกาะนะ 

ใจนี้มันดิ้นมันดีด ถาใจไมมีธรรมอยาเขาใจวาจะมีหลักเกณฑเหมือนกันกับเขา
วายน้ําลอยน้ําอยูในทามกลางมหาสมุทรนั่นแหละ แบบเดียวกันนั้นใหดูเอา ใจถามี
ความดีงามแลวมีที่ยึดที่เกาะ มีๆๆ ตลอดเลย ใหพากันยึดกนัเกาะใหดี พวกนักภาวนา
นี่สําคัญมาก พวกกรรมฐาน นักภาวนาใหดูวิถีของจิต จิตจะไขวควาๆ ตลอดเวลา เวลา
จิตไดหลักไดเกณฑยึดเกาะเขาไปๆ แลวก็แนนหนามั่นคงเขาไป แนนอนเขาไปๆ แน
จนรูชัดเลย 

อันนี้ก็อดพดูไมไดเหมือนกัน เราเคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลวเพราะเปนคติ 
มันสะดุดใจมาก ความตายเราก็ไมเคยกลัว บทเวลามันเปนเขาจริงๆ แลวที่วาจะตายอยู
ทางกะโหม-โพนทอง อยูตีนเขานั่น เขามาใหกุสลาตั้งแตเที่ยงแลวยันค่ําๆ ขนกันมา
เผามาฝงที่นั่น ใหกุสลา ไมไดกลับที่พัก มันยงัไงเรานี่มาภาวนา เลยมากุสลาทั้งวัน 
สุดทายเราเปนเสียเอง มันเปนอยางน้ีนะ เหมือนหอกเหมือนหลาวมันทิ่มเขามาๆ อยาง
รวดเร็วดวย อาว เราจะเปนแลวทําไงน่ี 

นี่ละที่วาเปนหวงความเปนความตาย เวลานี้เราเปนอยางน้ีกจ็ะตายเหมือนเขาที่
เขากําลังขนเขามาเผามากุสลาอยูเวลานี้เอง รวดเร็วมากนะ มันเหมือนหอกทิ่มเขามา 
ไอไมไดนะจะสลบ มันแทง อาว ทําไงนี่ เราก็ยังไมอยากตายจะวาไง นี่ละที่วาไมอยาก
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ตายก็มาเจอกันวันนั้น ไมอยากตายเพราะอะไร จิตนี้มันยังไมพุงเต็มเหนี่ยว แลวตายนี่
จะไปคางๆ คางวันไหนคืนใดกี่คืนก็ตามไมอยากคาง ถาจิตบริสุทธิ์แลวถึงนิพพานผึง 
ไปเมื่อไรไดเลย เดี๋ยวนี้ยังไปไมได ยังคางอยูๆ ทีค่างก็รูนะ รูชัดขนาดนั้น จะคาง ทีนี้ไม
อยากคาง เพราะฉะนั้นจึงไมอยากตาย 

ทีนี้ธรรมก็ผางขึ้นมาเลย อาว เร่ืองเหลานี้ก็เปนเรื่องอริยสัจ พิจารณาเพื่อมรรค
ผลนิพพาน ทานเคยผานมาแลวไมใชเหรอ ขึ้นทันทีเลย ตั้งแตอยูบานโคกนามน ฟาด
นั่งหามรุงหามค่ําๆ เคยผานมาแลว ทานมายุงอะไรเรื่องความเปนความตาย เอา 
พิจารณาเขาไปซิ ที่ยงัไมอยากตายนี่คือตายแลวมันจะคาง มันรูชัดในจิตนี่ นี่ละศาสดา
องคเอกสอนโลก สอนมาหาพวกเรา พอธรรมะเขาสูใจแนเลยไมตองไปทูลถาม
พระพุทธเจา เวลาตายแลวนี้มันจะคาง คางตรงไหนรูเลย คางกี่วันกี่คืนไมอยากคาง ถา
หากวาบริสุทธิ์แลวไปเดี๋ยวนี้ไดเลย เราไมหวง พอธรรมกระตกุเทานั้น ทีนี้พิจารณาผึง
เลย 

นี่เราพูดถึงเร่ืองไมอยากคาง รบกันกับความเปนความตาย ยังไมอยากตาย ตาย
มันจะคาง นี่ละพิจารณาซิ แตกอนไมเคย บทเวลาอันนี้มันเปนเทานั้นก็เอามาเปนคติให
ทานทั้งหลายฟง คอืเวลาตายนั้นมันจะคาง รูประจักษอยูในหัวใจ คางก็พูดใหมันชัดๆ 
เสียวา ไมไดคางชั้นต่ําๆ แหละ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิษฐา ๕ ชั้นนี้ มัน
ผานแลว เร่ืองความจะมาเกิดตายอกีผาน แตจะคางน่ันซิจึงยังไมอยากตาย มันก็มา
ทะเลาะกันเรื่องความเปนความตาย เกี่ยวกับเรื่องตายแลวมันจะคางๆ ธรรมทาน
กระตุกเอา ทีนี้ก็พุงใหญเลย 

พิจารณาซิทานทั้งหลาย จิตลงมันไดแนแลวแนอยางน้ัน วิถีของจิตพรอมที่จะไป 
ตองอาศัยความดีงามทั้งหลายนะไป ถาความชั่วทั้งหลายนี้รอตลอดเวลาเกาะพรึบลงตูม
เลยๆ ใครอยาอวดดีกวาพระพุทธเจา พุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอกครอบไตรภพ
ทีเดียว ไมมศีาสนาใดเหมือนพุทธศาสนาที่ชี้ไดถกูตองแมนยํา เอา จําใหดี ใหนําเขาไป
พิสูจนกับหัวใจเจาของเอง เมื่อพิสูจนเขาไปแนขนาดไหนๆ มนัจะรูเองๆ ดังทีพ่ดูนี้ 
ตายนี้มันจะคาง แนะ คางชั้นไหนมันรูแลวนะนั่น อวิหา อตัปปา สุทสัสา สุทัสสี อก
นิษฐา ๕ ชั้นนี้ ในระยะนั้นมันจะคางแถวนี้ ไมใหคาง พุงเลยทีเดียวตายเมื่อไรก็ได นั่น
มันแนขนาดนั้นนะจิต ถาไดฝกแลวแนขนาดนั้น พากันกันจําเอานะ นี่แนทางด ี

ทีนี้แนทางชั่วเวลาจะตายมีแตความชั่ว คิดเรื่องอะไรมีแตความชั่วๆ จิตใจเปน
ไฟเผาเจาของ พอลมหายใจขาดผึงทนัทีเลย แลวจะวาใครมาทําลายเรา ก็เราเปนคนทํา
ความชั่วชาลามกทําลายตัวตลอดมาๆ ถึงกาลเวลาแลวก็ดีดผึงลงนรกเลย ทีนี้สงเสริม
ความดีใหแกตนนี้ก็เหมือนกัน พอคดิถึงเร่ืองความดีจิตใจอิม่เอิบๆ เอา ตายเมื่อไรไป
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ไดเลย เปนอยางน้ันนะ ใครจะเอกกวาศาสดาของเรา อยาเกงกวาศาสดานะจะจมทั้งนั้น
แหละ ใครเกงกวาธรรมเกงกวาพุทธศาสนาจมทั้งน้ันๆ ทานทั้งหลายใหรีบจําเอา
เสียเวลานี้ หลวงตาบัวพูดไดอยางเต็มปาก คือหัวใจดวงนี้มันจาครอบโลกธาตุไป
หมดแลว เพราะการปฏิบัติตามพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว เฉพาะอยางยิง่
คือภาคปฏิบัติจิตตภาวนา กระจางแจงในหัวใจพอแลว ใหจําเอานะ ใหตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติ อยาอวดเกงกวาศาสดา อยาอวดเกงกวาธรรม มันจะจมทั้งน้ันละพวกอวดเกง
นี่นะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 (จากหนังสือพิมพผูจดัการ ฉบับวันที่ ๓ ตุลาคม เร่ือง “พระอาจารยอยูชวย
หมอมฉันกอน” วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนวันครบรอบวันประสูติ ๙๓ พรรษาแหง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องคประมุขสงฆไทย 
พระผูซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจาทรงเรียกขานวาพระอาจารย 

นายกรัฐมนตรีคนใหมของราชอาณาจักรไทย ตลอดจนผูคนทั้งปวงไดพากันไป
เฝาเพื่อถวายพระพรเนื่องในมงคลสมัยอันสําคัญนี้ ทรงมีน้ําพระทัยอันเปยมดวยพระ
เมตตาคุณดุจดังหวงมหรรณพ ในมหามงคลสมัยนี้พระองคทรงประทานพระพุทธรปู
สําคัญใหแกนายสนธิ ล้ิมทองกุล แกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย ที่ไดเขา
ไปกราบถวายพระพรเกือบจะพรอมกบันายกรัฐมนตรี 

เราจึงขอบอกกลาวมายังพี่นองประชาชน ผูรักชาติรักประชาธิปไตยทัง้มวลวา 
พระพรและของขวัญซึ่งทรงประทานนั้น ยอมแผไพศาลไปยังพี่นองประชาชนทุกหมู
เหลาดวยเชนเดียวกัน ยอมเปนที่ประจักษแกตาของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศแลว
วาพระสุขภาพพระพลานามัยขององคพระประมุขสงฆไทยในวันนี้ ทรงมีความสมบูรณ
สมกับความที่ทรงพระชนมพรรษาถึง ๙๓ พรรษา หากจะเทียบกับผูมีอายุขนาดนี้ราย
อื่นแลว พระองคก็ยังทรงมีพระสขุภาพและพระพลานามัยที่แข็งแรงดกีวาคนจํานวน
มาก 

พี่นองประชาชนคงจะจํากันไดวาในเดือนสิงหาคม ป ๒๕๔๗ องคพระประมุข
สงฆไทยทรงประชวร มีพระอาการมาก มีขาวลือหนาหูเปนระยะๆ วาจะทรง
ส้ินพระชนมเพราะการประชวรในครั้งน้ัน แลวตอมาสื่อมวลชนกไ็ดรายงานขาววา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ได
เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมพระอาการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   และมี
รายงานขาวเล็ก ๆ จากการใหขาวของแพทยหรือพยาบาลซึ่งอยูในที่เฝาวากอนเสด็จ
กลับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคุกเขาลงขางเตียงที่ประทับ และทรงตรัสวา 
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“พระอาจารย พระอาจารย หมอมฉันขออาราธนาวาอยาเพิ่งละสังขาร ขอใหอยู
ชวยหมอมฉันกอน” 

ส่ือมวลชนไดรายงานขาววาส้ินพระสุรเสียงที่รับสั่ง บรรดาผูที่อยูในที่นั้นพากัน
รํ่าไหระงมดวยความซาบซึ้งและสะเทือนใจที่องคพระประมุขของชาตทิรงมีความเคารพ 
มีความผูกพนัตอพระสังฆราชา ซึ่งเปนพระอาจารยถึงเพียงนี้ ขาวดังกลาวไดทําให
ผูอานจํานวนมากพากันน้ําตาไหลดวยความเคารพ ความรัก ความศรัทธา ความบูชา
สูงสุดที่มีตอพระองคทาน และทําใหไดเห็นคุณคาตลอดจนน้ําพระทัยแหงความกตญัู 
ความเคารพบูชาศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนา 

หลังจากวันนั้นแลวพระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก็พนจากระยะวิกฤต ทุเลาลงโดยลําดับ จนวันเวลา
ลวงมาสองปกวาแลว สําหรับชาวพุทธแลวยอมมีความยินดี ยอมมีความอิ่มเอิบเบิก
บานใจเพราะยอมรูและเขาใจไดเปนอยางดีวาการที่เปนไปเชนนี้ เปนผลมาจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไวซึ่งภูมิธรรมขัน้สูงในพระพุทธศาสนา ทรงสามารถ
อาราธนาเพื่อขยายอายุขยัของผูทรงธรรมได ดังที่ทรงอาราธนาทานพุทธทาสภิกขวุา
อยาเพิ่งดับขนัธมาหนหนึ่งแลว และยอมเปนผลมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบรรลุภูมิธรรมขั้นสูง ถึงขั้นทีส่ามารถเจริญ
อิทธิบาท ขยายเวลาอายุสังขารไดดังปรารถนา ดังปรากฏความอันมีมาในพระสูตรนั้น
แลว 

ในปนี้ก็เห็นกันไดชัด ๆ วาทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่ดียิ่ง ทรงปฏบิัติพระ
ราชสมณกิจไดอยางสม่ําเสมอ ไมวาการลงปาติโมกข การฟงธรรม การรับการเยี่ยม
ถวายสักการะตางๆ ซึ่งเหลานี้คือการปฏิบัติภาระหนาที่ขององคพระประมุขแหงคณะ
สงฆไทย 

เมื่อเปนเชนนี้คณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช จึงสมควรจะได
พิจารณาวา ถึงเวลาอันพึงยุติการปฏิบัติหนาที่แทนแลวหรือไม เพราะเมื่อทรงปฏบิัติ
หนาที่ไดแลวก็ตองถือวาภารกิจของคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนเปนอันสิ้นสุดลง พิจารณา
กันเสียเองจะดีกวาที่จะใหใครมาเรียกรองหรือทวงติง เพราะจะเปนการไมงาม อนึ่งเลา
การพิจารณาความจริงเสียเองจะดํารงรักษาความเปนที่เคารพศรัทธาเอาไวไดดีกวา ทั้ง
จะเปนสิริมงคลแกวงการคณะสงฆไทย ตลอดจนชาวพุทธทั้งมวลดวย 

ใน ๔-๕ ปมานี้มีคนคิดการใหญ หวังยึดครองเอาพระพุทธศาสนามาใชเปน
เครื่องมือของพรรคการเมือง วางแผนคิดการจะตั้งสังฆราชของตนเองแทนที่สมเด็จ
พระสังฆราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนา แลวสมคบกันยึดอํานาจของ
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พระสังฆราชาอยางหนาดานๆ จํากัดและขมเหงย่ํายีพระองคทานอยางอบุาทวชาติชั่ว 
แมจะทรงพระกรณียกิจใด หรือแมส่ือมวลชนจะถายทอดพระกรณียกจิ ก็ตองขอ
อนุญาตจากผูถืออํานาจเถื่อน 

เราขอฟองตอพี่นองชาวพุทธทัง้ประเทศใหไดรูทั่วกัน วาการกระทําที่อุบาทว
ชาติชั่วเชนนี้กระทบกระเทือนน้ําพระราชหฤทัย สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา
ถึงเพียงไหน 

บัดนี้เงาอสูรรายผานพนไปแลว ฟาเบิกอรุณอันแจมใสแลว นิยายเรื่องสังฆราช
วังจันทรสองหลาตองถึงบทสุดทายแลว จึงเปนเรื่องที่พทุธบริษัททั้งปวงจะตองรวมกนั
ทําความถูกตองดีงามใหเกิดขึ้น เพื่อความรมเย็นเปนสุขของราชอาณาจักรและพุทธ
บริษัททั้งหลาย เราเห็นวาอาเพศวิปริตทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบานเมืองเกิดจากความคิด
ชั่ว กอ อนัตริยกรรมขึ้นในพระพุทธศาสนา กออนัตริยกรรมแกสถาบันพระมหากษัตรยิ 
นับเปนบาปฉกรรจอันแมพระแมธรณีก็จะไมยอมรองรับซากศพ 

จึงเปนเหตุใหเกิดเภทภัยที่ไมเคยเกิดก็มาบังเกิด เปนเหตุใหบังเกิดโรคที่ไมเคย
เกิดก็มาบังเกิด ทําใหคนไทยเปนทุกขเข็ญ และเดือดรอนทกุหยอมหญา ฝนฟาก็ไมตก
ตองตามฤดกูาล เดือนดาวก็อาเพศวิปริต ราชการบานเมืองก็วิปริตผันแปรไป ไกตัว
เมียก็ขันไดกลายเปนไกตัวผู จนในที่สุดพระสยามเทวาธิราชก็ไมอาจอดรนทนอยูตอไป
ได จงึตองแผพระบารมีดลจิตดลใจใหนายทหารผูภักดีตอชาติราชบัลลังกเขายึดอํานาจ
การปกครอง 

วิกฤตที่สุดในโลกหยุดลงแลว แตนี้ไปจะเปนเรื่องของการกอบกูฟนฟชูาติให
เปนปกติสุข ซึ่งเราขอเสนอสองประการ คือ 

ประการแรก ขอเสนอตอคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชได
พิจารณายุติบทบาทและถวายพระอํานาจคืน ซึ่งอาจรวมถึงการแกไขกฎหมายคณะสงฆ
ในเรื่องที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวย 

ประการที่สอง ขอเสนอตอทานนายกรัฐมนตรีไดกําหนดการทําบุญประเทศครั้ง
ใหญ ลางซวยที่คนกาลีเมืองเขาไปทาํพิธีไสยในโบสถวัดพระแกวดวยการเจริญมหาราช
ปริตรเพื่อขจัดปดเปาสรรพทุกข สรรพโรค สรรพภัย และเพื่อปกปองราชอาณาจักร 
ตลอดจนประชาชนไทยทัง้ประเทศใหมีความปลอดภัย มีความสงบสุขและรุงเรือง
ดังเดิม 

ทําเสียกอนวันที่ ๒๒ ตุลาคม ศกนี้ กจ็ะเปนการดียิ่ง!)  
เขาใจทุกคนแลวไมใชเหรอที่อานนี่ คงเขาใจทุกคนแลวนะ เพราะฟงชัดเจน นี่ก็

ออกทั่วประเทศดวย อานนี้ก็ออกทั่วประเทศเลย เราสลดสังเวชมากนะ คราวที่แยง
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ตําแหนงจะเปนสังฆราชนี่ ไมมีใครพูดกม็ีหลวงตาองคเดียว เวลานี้กําลังขึ้นเลยฟาด
กระเทือนทั่วประเทศไทยในวันนั้น มันทนไมไหว ไมมีใครพดูไดอยางน้ี เรานําธรรม
ออกมาพูดพดูไดสบาย เพราะพูดดวยความเปนธรรม วาเวลานี้สมเด็จพระสังฆราช
กําลังถูกรุมกนิโตะกัน ขึ้นเลยเรา พวกตะกละตะกลามเห็นแกได ซัดกันเขาไปเลย อันนี้
ละที่สงบไป เอาจริงเรา อะไรขัดตอธรรมนี้ขัดไมได ธรรมเหนือโลก เพราะฉะนั้นเมื่อ
อะไรขัดตอธรรมจึงออกรับทันทีๆ เลย ที่วากําลังรุมกินโตะสมเด็จพระสังฆราชทั้งๆ ที่
ยังไมตาย วาอยางน้ีเลย พวกตะกละตะกลาม  

มีอะไรอกี (ไมมีครับ หลวงตาพูดองคเดียวกพ็อแลวครับ) ไมพออยางไรมัน
หมดภูมิแลว จะเอาภูมิไหนมาพูดอีก ก็มันหมดภมูิแลวนี่ หลวงตาองคนีพู้ดไดทุกแงทุก
มุม ใหทานทั้งหลายไดฟงเสีย ถายังไมเคยฟงใหฟง พูดไดครอบโลกธาตุ หัวใจดวงนี้
ครอบหมด ไมมีอะไรเหนือกวาใจที่วาเปนธรรมธาตุ นี่ละที่โลกทั้งหลายกราบไหวบูชา
คือธรรมประเภทนี้แหละ พระพทุธเจาทุกพระองค-พระอรหันตทุกองคเปนธรรมธาตุ
หมดเลย เปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพาน เหมือนกับน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงนั้นแหละ  

ทีนี้เวลาเหตุการณอะไรขึ้นมาถาขัดตอธรรมรอไมไดเรา ออกผางเลยทันที 
เพราะธรรมเปนเรื่องใหญโตมาก ถาเหยียบธรรมไดแลวเหยียบไดหมด เพราะฉะนั้นจึง
ไมยอมใหเหยียบธรรม  

เร่ืองอะไรก็เรียบรอยไปหมดแลวนะ อันนี้ก็จัดการเอาของไปแลว (ไปรอที่ดาน
แลวครับ) ถึงดานแลว ทางนี้ติดตอไปทางดานเรียบรอยๆ แลว อยูทางวัดนี้จะออกๆๆ 
ทุกอยาง ถาเปนเรื่องของเราก็เรียบรอยไปทุกอยาง เพราะโลกไวใจ ทางราชการงาน
เมืองกไ็วใจเรา เพราะเราทําดวยความเปนธรรมลวนๆ พอเขาถึงทางนั้นพิจารณาตาม
เหตผุลกลไกที่เรียนไปแลวยอมรับๆ เปดทางใหเลย เปนอยางน้ันละ นี่ก็เปดดานเลย 

  
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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