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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เมตตาไมซํ้ากัน 
 ทองคําเราไดไมนอยนะเขาสูคลังหลวงตั้ง ๑๑,๕๙๐ กิโล ก็มีคราวนี้ที่ทองคําได
ไหลเขาคลังหลวงมากเปนที่อบอุนใจ สําหรับดอลลารไมมากเทาที่จําไดก็เราเปนคน
นําเขาเอง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวาดอลล ที่ไมไดเขามากก็เพราะความจําเปนทั่วประเทศ
ไทยเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ที่จะสรางที่นั่นที่นี่ใหทั่วประเทศไทย เฉพาะอยางยิง่
โรงพยาบาลละมากที่สุด พิสดารซอกแซก เครื่องมอืแพทย รถยนต ตึก อะไรหลาย
อยาง เพราะฉะนั้นเงินจึงไมไดเขาคลังหลวงมากนัก กระจายออกไปชวยการกอสราง
หรือซื้อเครื่องมือแพทย การกอสรางก็กอสรางตกึใหโรงพยาบาล 

เชนไปสงของภูเขียวนี้ เราก็ไปดูตึกโรงพยาบาลเสร็จเรียบรอยแลว มองไป
ใหญโตมาก เขาอยากใหเราไปดู เราวาไมไปไมมีเวลา เขาวาจะใหไปฉลองตกึหลังน้ัน 
มัน ๙ ลานกวาเสร็จเรียบรอยแลวตึกโรงพยาบาลภูเขียว ใหญโตมากอยูนะ นี่ละที่วา
เงินไทยเราไมไดเขาคลังหลวงเพราะเหตุนี้เอง ออกเกี่ยวกบัสิ่งกอสรางเฉพาะอยางยิ่ง
โรงพยาบาล ออกทั่วไปหมด โรงพยาบาลทุกภาคนะในประเทศไทยเราออกๆ หมด ไม
มีเวนภาคใดวาไมไดรับการสงเคราะหจากเงินจํานวนมากของแผนดินไทยเรา ที่รวมกัน
บริจาค ไปหมดทุกภาคเลย 

ทานทั้งหลายไดเห็นแลว ถาจะเขียนประวัติก็เขียนไดเลย ประวัติหลวงตาบัวนํา
พี่นองทัง้หลาย นําดวยความบริสุทธิ์ ดวยความเมตตาครอบหมดเลย ความเมตตา
ครอบ เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําวาร่ัวไหลแตกซึมไปไหนเลย บริสุทธิ์ลวนๆ นับแตทองคาํ
ลงไป ทองคํา เงินสดอะไรบริสุทธิ์ทั้งน้ัน เพราะเราชวยดวยความเมตตา ไมมีคําวาจะ
ร่ัวไหลแตกซึมไปไหน เพราะเราเปนผูดําเนินงาน เปนผูคมุทุกอยาง จงึเรียบรอยหมด 
ทองคําก็เคยไดเมื่อไร นีต่ั้ง ๑๑,๕๙๐ กิโลเขาคลังหลวง เคยมีที่ไหนละฟงซ ิ

ก็เมืองไทยเราคราวนี้ที่ชวยชาติตัวเอง ซึ่งจะลมจมลงเมื่อป ๒๕๔๐ เหมือนวา
แผนดินเหลืองไปหมดเลยเรา สะเทือนใจเรามากเชียว เพราะฉะนั้นถึงไดออกปากพดู
โกกๆ เลย เอา จะชวย เพราะเราไมเคยคิดเกี่ยวกับบานเมืองตางๆ มีแตเร่ืองเกี่ยวกับ
ศาสนาลวนๆ ทีนี้มันกระเทือนเขามาๆ เขาประกาศออกมาเลย เมืองไทยเรากําลังจะลม
จม ดูตามถนนหนทางรถแทบจะไมมีวิ่งตามถนน คือไมมีสินคา ไมมีรายไดที่จะเกิด
ผลประโยชนแกชาติไทยของเรา มีแตความลมจมๆ มองไปที่ไหนมีแตหัวจอลงทะเล
แหงความลมจมๆ อาว ยังไงกัน สะเทือน จึงไดบอกวา เอา จะชวย 
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คือเราถาพูดอะไรมันจริงจังนะไมไดเหลาะแหละ วาอะไรเปนอยางน้ันจริงๆ 
จริงจังมากทเีดียว วาจะชวยชาติไทยเรา เอา จะชวย ชาติไทยจะลมจมไมมีใครมาทําลาย
ชาติไทยของเรา ตางประเทศเขตแดนที่ไหนใกลไกลไมปรากฏวาประเทศใดที่เขามา
รังแกหรือบีบบี้สีไฟเมืองไทยของเราใหลมจม มีแตคนไทยของเราทั้งน้ันเปนผูทําเสีย
เอง เอา คนไทยเราฟน เอาตรงนั้นละ จึงไดพากันฟนขึ้นมา ทองคําก็ไดตั้งหมื่นกวากิโล 
จะไมเรียกวาฟนไดยังไง ๑๑,๕๙๐ กิโล แลวยังจะมาอีกนะทองคําประเภทน้ําไหนซึม 
คอยไหลซึมเขาเร่ือย เราเปดปากไวเสมอเพราะคลังหลวงของเราทองคํามีนอยมาก 

เราเขาไปถามผูเปนหัวหนาคลังหลวงใหญ วันนั้นไปมอบทองคํา ดอลลาร พอ
เสร็จแลวหัวหนาเขามานิมนตเราเลย ใหเขาไปดูทองคํา เพราะทานเหลานี้มีความหวัง
อะไรกับเรา เพราะเห็นเอาทองเขามา เอาอะไรเขามาไมใชนอยๆ วันนั้น เลยเอาอันนี้
เปนเลศหวังจะไดเพราะเหตุที่ไดมาแลวนี้ แลวนิมนตเราเขาไปดู เขาก็บอกวา ที่ไดมาดู
คลังหลวงทองคําของเราก็มี ๒ ทาน คือ ๑.สมเดจ็พระเทพ ๒.คือเรา นอกนั้นไมมีใคร
มาเห็น เราก็เขาไปดูละเอียดถีถ่วน วางเปนตับๆ แตไมมากนัก มันไมคูควรกันกับ
เมืองไทยเราทั้งประเทศคนตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคนกับทองคําที่มอียูนี้ไมสมดลุกันเลย 

ก็ออกไปนั่งคุยกันสองตอสองถึงเร่ืองทองคําที่มีไปฝากไวเมืองไหนบางๆ วามี
อยูสองเมอืงสหรัฐตั้ง ๕๓ ตัน ฟงซทิี่ไปฝากไว ก็เพราะการซื้อขาย เวลาติดหนี้ติดสนิก็
เอาทองคํานี้เปนเครื่องประกันไว เพราะฉะนั้นสหรัฐจึงทองคําเราที่ไปฝากไวนั้นตั้ง ๕๓ 
ตันไมใชนอยๆ นะ นี่เราเปดเสียบางวันนี้ กับอังกฤษ มีสองประเทศ อังกฤษไมมาก 
สําหรับสหรัฐ ๕ ตันนูนนะ แลวเมืองไทยเรามีเทาไร มีเทานี้ มันยังไงกัน เพราะฉะนั้น
ถึงไดดีดกันขึ้น แลวก็เพิ่มขึ้นอีก เพิม่ขึ้นคราวนี้ตั้ง ๑๑,๕๙๐ กิโล เขาคลังหลวงเราใน
การชวยชาติคราวนี้ แลวก็มาเรื่อยๆ ทองคําคอยไหลซึมเขามาๆ 

พี่นองทัง้หลายใหตายใจ เราเปนผูนําเอง ไมมีคําวาร่ัวไหลแตกซึมไปไหนเลย 
ทุกอยางเขาหมด เพราะเราทําดวยความเมตตา ความหวงใยในชาติไทยของเรา จะมีแก
ใจอะไรไปหาหยิบฉวยเอานั้นเอานี้มาเขาพกเขาหอของตัวเอง มีไมไดเราคอขาดเลย 
เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําวาร่ัวไหลไปไหนเลย เขาปุบเลย จะเขียนเปนประวัติศาสตรก็ได
เมืองไทยของเรา วาหลวงตาบัวเปนผูนํามีอะไรเสียหายบาง ใหเขียนไดเลย ไมมีมแีต
ขนเขาๆ เร่ือย ขนออกไมมี เพราะฉะนั้นใครจึงมายุงในคลังหลวงของเรา จะรวมบัญชง
บัญชีอะไรๆ จึงถูกคานจากเรา เพราะคนหนึ่งหาแทบลมแทบตายขนเขา คนหนึ่งจะมา
ดึงออกไปถลุงมันเขากันไดเหรอ ก็ใสกันบางละ 

ของงายเหรอ หัวโลนๆ มันชนใครมันถอยเมื่อไร เขาใจไหม หัวโลนนี่สําคัญ 
หัวโลนอื่นไมวา แตหัวโลนนี่มันเอาจริงนะ ใสตูมเลยๆ ไมมีถอย เขาตรงไหนเขาได
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หมดดวยเหตุดวยผล สูเราไมได คือเรานําธรรมออกหนาๆ คือนําความถูกตองดีงาม
ออกๆ ออกไปคําไหนไมมีใครคาน ตองยอมรับๆ นี่ละที่วาไดรวมเขาไปเพราะอํานาจ
แหงธรรมคือความถูกตองดงีามมีอํานาจมากครอบไวๆ  อันไหนรั่วไหลอะไรธรรมตีเขา
ไปก็ไหลเขามาเลย สูธรรมไมได ธรรมความถูกตอง นอกน้ันมีแตความฉิบหาย ใครจะ
ไปฝนฉิบหายอยูในทามกลางแหงความถูกตองของธรรม ซึ่งเปนศาสนาพุทธใน
เมืองไทยของเราละ ก็ตองยอมซิ กเ็ราออกปากพูดกระจายอยูตลอดดวยความบริสุทธิ์
ใจ 

เราไมมีอะไร มีแตความบริสุทธิ์ใจ เพื่อชาติบานเมืองของเรา ดอลลารไมไดมาก
ละไดเพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวา ที่เขาคลังหลวง จากน้ันก็ออกมาชวยเงินไทย คือ
เมืองไทยทั่วประเทศก็ขาดแคลนทั้งน้ัน ตองดึงออกมา เขาคลังหลวงทีเดียวไมได ทางนี้
ก็ดึงออกมา ทางโนนๆ สรางโนนสรางน้ี ชวยนั้นชวยนี้ ออกไปไปชวยอยางน้ันละ 
เฉพาะโรงพยาบาลมากที่สุด ที่เอาเงินไทยของเราออกไป ทกุภาคนะโรงพยาบาลนี่ทุก
ภาคออกหมดเลย ที่ไหนจําเปนอะไรบอกเหตุผลกลไกมา ทางนี้จะฟงดวยเหตุผลกลไก 
สมควรที่จะใหมากนอยเทาไร เอา ใหๆ สมควรจะทุมทุมเลย ถาเหตุผลลงกันแลวไม
ยาก ออกไดงาย ถาเหตุผลไมลงไมใหนะเรา เราสงวนมาก 

วันนี้ก็ไมมีธรุะอะไร ๘ โมง ๑๕ นาทีแลว สวนมากเราไปธุระ ฉันเสร็จแลวก็
ออกไปธุระทัง้นั้น เอาของไปสงตามโรงพยาบาลตางๆ บางทีก็รับเร่ืองราวนั้นมา รับ
เร่ืองราวนี้มา พวกนั้นขอนั้น พวกนีข้อนี้ ขอตึกขออะไรๆ ตามโรงพยาบาล พอพิจารณา
แลวก็ใหๆ สรางตึกเปนแถวให เราไปอยางน้ีละ ที่เราเอาของไปใหเขาไมดูนะ เขาดูของ
ที่เราไมให มาขอนั้นขอนี้ ยงัไมใหมาขอแลว ของเอาไปใหเขาไมดู จนไดดุเอา ทาํไม
ของเอามาใหไมดู มาขออะไรของที่เราไมให โอย อันนั้นมันขาดมาก เปนตึกเปนอะไรๆ 

โรงพยาบาลไหนนาตั้ง ๓ ลานกวา เครื่องมือเสียหมดเลย เราใหหมดเลยเชียว
นะเครื่องมือ อาจจะเปนบึงกาฬ มันเสียหมดเลยวาไง เราก็เลยลั่นคําเต็มเหนี่ยวเลย 
เอา ใหหมด เขาก็ซัดเสียเต็มเหนี่ยว เราก็หมดพุงเลย เอากันขนาดนั้น เรียกวาหมดพุง
เลยเรา ไปที่ไหนชวยตลอดเรา 

ใหไดขนาดหลวงตาบัว ไมใชคุยนะ ในเมืองไทยเรานี้ใหไดสัก ๕ องคขนาด
หลวงตาบัว เมืองไทยเราจะสูงเดนดวยความสมบูรณพูนผลพูนขึ้นๆ แตนี้มีองคเดียว
ไมใชคุย ก็มอีงคเดียวจริงๆ ดิ้นตายอยูนี้ใชไหม องคไหนทานดิ้นไมมี มแีตหลวงตาบัว
องคเดียวดิ้นตาย เอาไปใหเขาแลวเขาไมดู เขามาขอที่เราไมใหซิมันโมโห ดุเอาๆ ไปที่
ไหนชวยตลอด เต็มเมด็เต็มหนวยแหละเรา เราชวยชาติคราวนี้ในชีวิตของเราที่บวช
เปนพระมาไดชวยชาติบานเมืองเต็มกาํลัง เราไมเอาอะไรเลย ไมมี ออกหมดเลย ในวัด



 ๔

นี้ไมใหมี ใหออกหมดเลย ไมวาประเภทใดชวยทั้งน้ันๆ แหละ โรงพยาบาลเปนอันดับ
หนึ่งที่ชวยอยูเวลานี้ นอกนั้นก็ชวยแตไมไดมากเทาโรงพยาบาล 

ผาปาหนาศาลาได ๑๒,๙๒๕ บาท ไดมานี้ออกทั้งนั้นนะ วัดนี้ไมเอาบอกแลว 
พูดหนึ่งไมมสีอง เราถาลงเด็ดเด็ดขาดเลยไมมีสอง วาอะไรเปนอันนั้นๆ เลย เวลาเด็ด
เด็ดจริงๆ คอขาดขาดไปดวยกันเลย ที่จะเหยาะแหยะๆ อยางน้ีไมมีเรา ลงดวยเหตุผล
แลว เอา คอขาดขาดเลย เปนอยางน้ันละ เด็ดมากอยู เรายอมรับวาเด็ดมาก คิดดซูนิั่ง
ตลอดรุง ลุกไมไดนะ เชนเอานะวันนี้ ตลอดรุงนะวันนี้ เวนขอเดียว เวนแตครูบา
อาจารย หรือพระในวัดเกิดอุบัติเหตฉุุกเฉินภายในวัด นั่นละเราจะลุกไปชวยเหตุการณ 
นอกจากนั้นไมใหมี ปวดหนักออกเลย ปวดเบาออกเลย ไมมอีะไรออก ใหเปนอยางน้ัน 
คําสัตยขาดสะบั้นไปเลย เปนอยางน้ัน 

ถาลงไดวาละคําสัตยคําจริงนี้ชีวิตหมอบราบเลย สูคําสัตยคําจริงไมได เราทําเรา
ทําอยางน้ัน การประกอบความพากเพียรก็เหมือนกัน ถาลงไดวาอะไรวางั้น แลวก็ไดผล
เปนที่พอใจเพราะความเด็ดเฉียบขาดกับกิเลส กิเลสตัวมันเกงๆ มี ทนีี้ธรรมะที่เกงๆ 
เฉียบขาดฟาดกันกิเลสขาดสะบั้นไปเลย ตองเด็ดตอเด็ดใสกัน กิเลสเด็ดเราออนไมทัน
กัน ถงึเวลาที่ธรรมะเด็ดตองเด็ด นั่นละฆากิเลส ฆาเสียจนวางเปลาหมดโลกธาตุ พดูให
ชัดเจนใหพี่นองทั้งหลายฟง ผลแหงการปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจังเอาเปนเอาตายเขาวา
นี้เปนที่พอใจหมด 

เราไมหาธรรมที่ไหนละ ใครจะวาเราคุยก็คุย เราไมไดหาธรรมที่ไหนทุกวันนี ้
ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวไมหา เต็มเปยมอยูนี้หมด จะเอาอะไรมายกยอ
สรรเสริญตกหมดๆ ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรมชาติที่ครองอยูในหัวใจ คือธรรมกับ
ใจเปนอันเดียวกัน นั่น อันนี้เลิศเลอ ใครจะยกยอสรรเสริญก็ตกออกๆๆ ไมเหมือน
ธรรมชาตินี้ ธรรมชาตินี้พอตัวแลวดวยความเลิศเลอ เอาละที่นี่ใหพร 

วันนี้จะกลับเหรอ เออๆ ไปสวัสดี นึกพุทโธใหดีนะ นึกพุทโธไวในที่ตรงไหนที่
ขัดของดมีากนะ เอาพุทโธไปตัง้ไวทีน่ั้น วาเบาๆ นึกเบาๆ กระแสจิตนี้แรงนะ กระแส
จิตไมใชเลน ถาเพงแรงไปแรง เพงเบาไปเบา เพงซานนี้ชุมไปหมดเลย กระแสจิต
สําคัญมาก พอพดูอยางนี้ก็ โยมทองแดงทีอ่ยูจนัทบุรี กระแสจิตแกเกงมาก แกเคารพ
เราสุดหัวใจแก ทีนี้พระองคหนึ่งชอบคุย เราไมระบุชื่อละ เปนคูแขงของเรา ไปแขงอยูที่
บานโยมทองแดงละซี โยมทองแดงเปนลูกศิษยเรา ไปคุยโมๆ นะ ไปก็ขึน้ไปนั่ง เอา นั่ง
ภาวนาโยม 

ไปก็ปุบขึ้นไป แกก็จีบหมากจะเอามาถวายเราตอนเชา เอา นั่งภาวนาโยม
ทองแดง ทางน้ันก็นั่งปุบเลยนั่งภาวนา ทางนี้แกกจ็ีบหมาก อาจารยองคนี้พูดมีตัง้แต
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ขวางอาจารยของเรา อวดเกงกับอาจารยของเรามาตลอด เปนยังไงเกงจรงิๆ หรือ เรา
จะดัดอาจารยองคนี้สักหนอย วางั้นนะ กระแสจิตของแกเกงนะ แกก็นั่งจีบหมาก สัก
เดี๋ยวดีดผึงขึน้เลย นั่งภาวนานะดีดผึงตกตูมลงมานูนนะของงายเหรอ โยมทองแดง
ทําไมเปนอยางน้ีละ เปนอะไร ก็เพงไฟเผาอาตมา กนอาตมานี้มาเผาแหลกหมด โดด
ตกลงไปนะ เผาอะไรทางนี้ก็จีบหมากอยู ไมใช แกวา ก็โยมทองแดงนัน่ละกําหนดไฟ
เผาอาตมา นั่งภาวนาตัวโดดผึงตกลงมา 

แกเอาไฟเผาอยางแรง แกกําหนดจิต กําหนดไฟ เอาธาตุไฟเผาพระองคนั้น นั่ง
ดีดผึงตกลงมา ทําไมโยมทองแดงกาํหนดไฟเผาอาตมา เผายังไงน่ีก็จีบหมากอยู ไมใช
นะ มันเกงนักเอาสักหนอย มันมาคุยเหยียบอาจารยของเรา คือนี่อาจารยของโยม
ทองแดง ทางนั้นเปนคูแขง ลูกศิษยเลยซัดเสียกอน ขบขันดีเหลือเกิน โดดผึงตกลงมา 
ขูโยมทองแดง แกก็บอกแกจีบหมากอยูเฉยๆ ความจริงเพงไฟเผา มันเกงนัก มันมา
อวดเกงกวาอาจารยของเรา คือแกถือเราเปนอาจารย ถือมากเคารพมากที่สุด ทีนีค้น
นั้นชอบคุยชอบโม เราไมบอกชือ่ละ บทเวลาแกกําหนดไฟเผานี้โดดผึงตกไปเลย โยม
ทองแดงทําไมกําหนดไฟเผากันละ เผาอะไรฉันกจ็ีบหมากอยู ไมใช ดัดสักหนอยพอดี 
มันเกงนัก เอาละใหพร 

เออ บรรดาลูกศิษยของพอแมครจูารยมั่น ไมมีใครจะมักนอยยิง่กวาทาน
อาจารยหลุยนะ ทานอาจารยหลุยเปนที่หนึ่ง มักนอยมาก ไมเอาอะไรเลย ไมเอาทั้งน้ัน 
บรรดาลูกศิษยหลวงปูมัน่เรา ยกใหทานอาจารยหลุยเปนลูกศิษยทีม่ักนอยมากทีเดียว
ไมมีใครสูไดเลย ไมเอาอะไรทั้งนั้น ขบขันเราเดินจงกรมอยูในปา ไปหาเราที่กุฏิ เดินไป
หาเรา ทานมหาไปไหนวางั้นนะ ทานมหาไปไหน โอย ทานเดินจงกรมอยูในปา ปุบปบ
เขาไปเลย เขาไป เราก็เดินจงกรมอยูในปากลางคนืมืดๆ เราไมจุดไฟ ฟงเสียงกุบกับๆ 
เสียงรองเทาทาน ทานก็งมมืดเขาไป ไอเราก็เดินจงกรมอยูในปามืดๆ ทานก็งมมดืเขา
ไป 

เสียงกุบกับๆ เอะ นี่เสียงใครนา ถาไดยินเสียงเราก็จะตองคดิถึงพอแมครูจารย
มั่น วาทานอาจไมสบายหรืออะไร เสียงปุบปบๆ เขามา พอเขามาถึงไดพอสมควรเราก็
ถาม ใครมานี่ ผมเองทานวางั้น ปุบปบ พอทานจําเสียงไดวาอยูตรงนี้ มาควาแขนจูงเลย
ที่นี่ เอา จะเอาไปไหน ไปหาพอแมครูจารยมั่น แลวไปทําไม ก็ไปฟงเทศนละซิ ก็เมื่อ
คืนนี้ผมไปทาํไมทานอาจารยไมไป กน็ั่นละซิผมถึงไดเอาไป แลวไปแตทานไมได โอย 
ถูกเขก ถูกเขกไลลง จูงเลย จูงมาตั้งแตในปาไปหาทาน พอไปแลวก็ วันนี้ทานตองการ
ฟงเทศนเราก็หาอบุายพูด พอแมครจูารยก็เทศนเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน 
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พอลงมา เห็นไหมละ ถาไปแตผมไมไดถกูเขกถูกไลดวย นี่ไปกับทานมหาไดฟง
เทศนเต็มเหน่ียว เห็นไหมละ ลงมานะ จับแขนเราจูงดึงออกมาจากในปา ไดยินเสียง
รองเทาปุบปบๆ กลางคืนนะ เราเดินจงกรมอยูในปา เราวิตกถึงพอแมครูจารยมั่น เอะ 
ทานจะไมสบายหรือไง ไดยินเสียงปุบปบนึกวาพระจะมาตามเราไปหาพอแมครูจารย
มั่น พอปุบปบๆ เขาไปขนาดตนเสา ใครมานี่ ผมเองวางั้น พอรูวาเสียงอยูตรงนี้ มาก็
ควาแขนจูงเลยไปฟงเทศน 

ครูจารยหลุยทานเมตตาแบบหนึ่ง เขาใจไหม ทานเมตตาคนละแบบๆ ไม
เหมือนกันนะ อยางทานอาจารยหลุยเรานี้ไปถูกเขกเรื่อย นั่นเปนเมตตาแบบหนึ่ง กับ
เราเปนแบบหนึ่ง สําหรับกับเรานี้ธรรมดาเรียบไมมีอะไร องคนั้นเปนอยางน้ัน องคนี้
เปนอยางน้ี ขึ้นไปหาทานเราจะจับเอาหมดนั่นละ ครูบาอาจารยทั้งหลายขึ้นไปหาทาน 
บรรดาลูกศษิยของทานลูกศิษยผูใหญ องคไหนมาหาทานทานใชกิริยายังไงปฏิบัติ
ตอนรับกัน ทั้งภายนอกภายใน องคไหนมาเราจะสังเกตทกุองค เร่ืองเมตตาไมซ้ํากันนะ
ไมมีซ้ํา 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
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