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เทศนอบรมฆราวาส 
ณ วัดปาภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี 

เนื่องในวันประชุมเพลิงศพพระอาจารยชิต ฐิตจิตฺโต 
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
ทานชิตไปทําประโยชนใหโลก 

 คณะลูกศิษยหลวงปูเจี๊ยะ จุนโท ถวายทองคํา ๑ กิโลคร่ึง เงนิผาปาสงเคราะห
โลก ๓๐,๐๐๐ บาท ดอลลาร ๑๐๕ ดอลล  
 วันนี้เปนงานใหญโตของพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศมารวมกันที่นี่ มีจํานวนไม
นอยเลยนะ เหตุเบ้ืองตนก็คือทานชิต ทานชิตเปนคนจังหวัดเพชรบุรี แตเปนพระวัดปา
บานตาด อยูกับวัดปาบานตาดมาเปนเวลานาน พออายุพรรษามากพอสมควรแลวจะหา
สถานที่วเิวกสงัด พาหมูเพื่อนอยูดวยความผาสุกรมเย็นในการประกอบความพากเพียร 
เราก็ใหไปอยูที่น้ําหนาว ไปอยูที่น้ําหนาวก็รับใชเราอยูทางนูน เพราะทางนูนมีดานหลาย
แหงที่ใหทางวัดปาบานตาดชวย ไฟฟาแรงสูงหรืออะไรก็ไมรู ฟาดมาตั้งแตนูน เปนลาน
นูนนะ แลวปลูกบานใหตํารวจอยู สรางโรงรถ สรางหองนํ้าหองสวม เจาะน้ําบาดาลให
แถวนั้นหมด  

นี่ก็เปนหนาที่ของทานชิตเปนผูทําหนาที่แทน เราคอยจายเงินๆ ทานชิตอยูที่นั่น
คอยรับใชเราเวลาจําเปน ทางแถวนั้นก็ทานชิตละคอยดูแลแทนเรา ทานอยูที่น้ําหนาว 
ทานเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เปนที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วๆ ไป แมเราเองซึ่ง
เปนหัวหนาก็ไมเคยไดมขีอตองติจากเธอเลย เปนผูตั้งใจประพฤติปฏิบตัิอาจหาญชาญ
ชัย เอาจริงเอาจังทุกอยาง ไมทอถอยออนแอ ขงึขังตงึตงั จริงจังกับหนาที่การงานทุก
อยาง ก็คอืทานชิต ทานอยูที่จังหวัดเพชรบุรี บวชแลวไปอยูวัดปาบานตาด เลย
กลายเปนพระวัดปาบานตาดไป เราใชสอยตลอดมาจนกระทั่งถึงทานมรณภาพนี้แหละ 

ทานทําประโยชนใหโลก คือทานไปทาํวิทยุอะไร (ไปตรวจสถานีวิทยุเสียงธรรม
เพื่อประชาชนภาคใตครับผม) เออ ทานไปตรวจสถานีวิทยุเพื่อประชาชนทางภาคใต 
เกิดรถไปเสียหลักเลยคว่ําแลวตาย นี่ละกําลังไดเผาอยูเวลานี้ ทานทั้งหลายใหทราบไว
สาเหตุเปนมาอยางน้ี ทานไปทําประโยชนใหโลกน้ันแหละ วิทยุเพื่อกระจายทั่วประเทศ
ไทยใหไดทราบขาวสารของอรรถของธรรมทั่วถึงกนั จิตใจจะไดรับความสงบรมเย็น 
รูจักบาปจักบุญคุณโทษ ประโยชนไมใชประโยชนอะไรกใ็หไดรูจากเสียงอรรถเสียง
ธรรม เพราะเสียงอรรถเสียงธรรมเปนเสียงที่ตายใจได ไมใชเปนเสียงปลิ้นปลอน
หลอกลวงตมตุนเหมือนเสียงกิเลสตัณหา ซึ่งมีรอยสันพนัคม แตเสียงธรรมนี้
ตรงไปตรงมา  
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ทานชิตทานก็ไปประกาศเกี่ยวกับเรื่องเสียงอรรถเสียงธรรมนี้ละ ทางดานวิทยุ ก็
ไปเกิดอุบัติเหตุไดเสียชีวิตมา ที่พี่นองทั้งหลายไดมาปลงธรรมสังเวชอยูเวลานี้ ดูเอาศพ
ของทานชิตที่วางอยูบนเมรุนั่นนะ นี่ละนับดวยกันทั้งหมดนีห้นึ่งดวยกันนี้ไมมีใครเล็ด
ลอดไปได ใหพากันจดจําเอา นี่ทานชิตเปนพยานสําหรับในวันนี้ จะไดเผาศพทานชิต 
เรียกวายุติแลวในชาตินี้ภพนี้ ใครมีความดีงามหรือชั่วชาลามกอะไรกจ็ะไปเสวยกรรม
ของตนตามความดีความชั่วที่ไดสรางมาตั้งแตภพยังเปนมนุษยอยู ใหเอาอันนี้ไปเปน
เครื่องชั่งน้ําหนักตัวเอง  

ทานชิตนี้วันนี้จะเปนวันเผาศพของทานแหละ เราทุกคนๆ เปนศพผีดิบ ที่นั่ง
เต็มกันอยูนีม้ีแตจะตายดวยกัน แมที่สุดผูกําลังเทศนอยูนี้ก็จะตาย ไมมีใครที่ไดรับ
ขอยกเวนวาเกิดแลวไมตองตาย แตกอนตายขอใหใชความพินิจพิจารณารับรองตัวเอง 
ประกันตัวเอง รักษาตัวเอง รับผิดชอบตัวเองเสียตั้งแตบัดนี้ อยาทําสุมสี่สุมหา ใน
หนาที่การงานทุกส่ิงทกุอยางใหพินิจพิจารณา ทาํลงไปแลวเรานั้นแหละจะเปน
ผูรับผิดชอบรับเคราะหรับกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วของเราเอง ขอใหพินิจพิจารณา 

ตามหลักศาสนธรรมทานแสดงไววานิสมฺม กรณํ เสยฺโย ทุกส่ิงทุกอยางขอใหใช
ความพินิจพิจารณาเสียกอนแลวคอยทําลงไป จะไมคอยผดิพลาด นี่เปนคําสอนของ
พระพุทธเจา ถาทําพรวดพราดๆ แลวผิดพลาดกนัเสียทั้งน้ันแหละ ใหพิจารณาเสีย เรา
เกิดในชาตินี้แนใจแลววาเกิดเปนมนุษย ทั้งหญงิทั้งชายก็เปนมนุษยดวยกัน มนุษยนี้
โลกถือวาเปนความฉลาดกวาบรรดาสัตวทั้งหลาย แตเราจะฉลาดในทางใดใหเอาไปชั่ง
น้ําหนักดูตัวเอง ฉลาดในการทําความชั่วชาลามกก็จะไปจมลงนรกที่ต่ําที่สุดกวาบรรดา
สัตวทั้งหลาย  

ถาผูฉลาดสมนามมนุษยแลวก็จะสรางความดีงาม จากการพินิจพจิารณา 
ใครครวญกอนแลวคอยทํา จะไดตัง้แตของดิบของดมีาครองเปนสมบัติของตนเอง คน
นี้ก็จะไปสูสุคติโลกสวรรคได เพราะคําวาสวรรคก็ดี นรกก็ด ีไมไดเปนสมบัติของผูหนึ่ง
ผูใดโดยเฉพาะ แตวางศูนยกลางไว นรกก็เปนศูนยกลาง เหมือนอยางเรือนจํานี้เปน
ศูนยกลาง แลวแตใครจะทําโทษทาํกรรมหนักเบามากนอยก็ไปติดคกุติดตะรางเสวย
กรรมของตนตามอํานาจแหงกรรมหนักเบามากนอย เต็มอยูในคุกในเรือนจํานั้นแหละ 
ผูที่จะไปตกนรกอเวจีเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมาร ก็ตัวของเราเองเปนผูสรางขึ้นมา
เอง  

เราอยาไปตําหนิติโทษวาผูหนึ่งผูใดมาใหโทษใหคุณแกเรา ผูใหคุณแกเราก็คือ
ผูสรางความดีงามในเวลาเปนมนุษยพินิจพิจารณาสรางแตความดีงาม การประพฤติตวั
ไปที่ไหนใหเปนความสนิทสนมกลมกลืนกับบรรดาเพื่อนบานทั้งหลาย อยาไปเที่ยว
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ทะเลาะเบาะแวง ดุคนนั้น ดุคนนี้ นินทาคนนั้น นินทาคนนี้ ตําหนิติฉินนินทาแตเขา แต
ไมตําหนิติฉนินินทา สอดสองมองดูความเคลื่อนไหวที่เปนฟนเปนไฟของหัวใจตนเอง
เลยอยางน้ีใชไมได จงึขอใหดูหัวใจตัวเคลื่อนไหวตลอดเวลานี้เสมอ  

กอนจะระบายออกไปทางใด คิดออกไปถาไมดีใหระงับดับมันทันที การจะพูด
ออกไปเวลาพูดออกไปแลวกระทบกระเทือนหูคนอื่น ถาออกไปในทางที่ถกูที่ดกี็เปน
มงคลแกผูทีฟ่งทัง้หลาย ไดรับผลประโยชนตอๆ กันไปไมมีส้ินสุด ถาพูดเปนการ
กระทบกระเทือน พูดใหรายปายสีแกคนอื่นจากความเลวรายของใจตัวเองแลวก็เปนฟน
เปนไฟเผาไหมไมมีส้ินสุด คนประเภทนี้ปากประเภทนี้เรียกวาปากอมขี้ ไปที่ไหน
สกปรกรกรุงรังไมมีใครอยากคบคาสมาคม มีตัง้แตฟนแตไฟเผาไหม ใหระงับดับไว 
เหลานี้มันเปนฟนเปนไฟ ใหสรางตั้งแตความดีงาม 

การพูดการจาปากเขาก็ม ีปากเราก็มี ใจเขาก็มี ใจเราก็มี เวลาพูดออกไปคําพูด
ของเราเปนคําพูดที่ดีหรือชั่ว ถกูใจตัวเองแตผิดใจคนอื่นก็ใชไมได เพราะคนเราชอบ
เขาเนื้อเขาตัวตลอดเวลา เรียกวาเห็นแกตัว การพูดจะกระทบกระเทือนคนอื่นมากนอย
เพียงไรขอใหถูกใจตัวเองเทานั้นเปนพอ คนนี้ละเปนคนขวางโลก ไปไหนจะทําแตถูกใจ
ตัวเองแตผิดใจของคนทั้งแผนดินไมมองด ู คนนี้เปนคนขวางโลก อยานํามาใชในวง
มนุษยที่อยูรวมสุขรวมทุกขกัน 

ใหพินิจพิจารณาใครครวญกอนกอนที่จะทําทุกๆ ทาน สมเราเปนลูกชาวพุทธ 
พระพุทธเจาตรัสออกมาคําใดทานเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ไมมี
คําวาผิดวาพลาด ถาใครปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจาที่ตรัสไวชอบแลวนั้นจะเปน
คนดีงามตลอด อยูในภพนี้คบคาสมาคมกับเพื่อนกับฝูง ไปที่ใดใครก็รักก็ชอบ เคารพ
นับถือ ไปเมอืงไหนกต็ามเถอะคนดไีปที่ไหนไมขวางโลก 

แตคนชั่วอยูที่ไหนขวาง แมแตอยูกับสัตวก็รังแกสัตว ฆาสัตว อยาวาแตอยูกับ
มนุษยที่รังแกมนุษย  กระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแวงกับพวกเพื่อนเดียวกันเลย ไป
อยูกับสัตวกท็ะเลาะกับสัตว ทํารายสัตว ทําลายสัตว ทําไปไดทุกอยาง ขึ้นชื่อวาความชั่ว
เปนภัยตลอดไป เปนภัยทั้งแกตัวเอง เปนภัยทั้งแกผูอื่นตลอดสัตวบุคคลทั่วๆ ไป เปน
ภัยทั้งนั้นความชั่ว จึงตองพากันระมดัระวังทุกคน ใหสรางแตความดีงามสมเราเปนลูก
ชาวพุทธ  

วันนี้เปนเครื่องประกาศใหเห็นอยางชัดเจนวาคือทานชิต ทานก็สรางความดีงาม
มาตั้งแตวันบวชจนกระทั่งวันสิ้นชีพวายชนม ทานสรางแตศีลแตธรรม ประกอบชีวติอยู
ดวยธรรมดวยวินัยตลอดมาทานก็ไมพนความตาย นี่เราจะเหนือความตายไปที่ไหนใน
โลกน้ี เปนหนึ่งดวยกันทัง้นั้น นั่งอยูนี้มจีํานวนเทาไร นับเราหนึ่งกอน หนึ่งเราก็สองคน
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นี้สามคนนี้มีเทาไรตายดวยกันหมด เวลายังไมตายใหสรางความดีงามเสีย เรามีสิทธิที่
จะทําไดเวลานี้  

ตายแลวจึงนิมนตพระมากุสลา ธมฺมา ใชไมไดนะ กุสลา ธมฺมา ใครสวดก็ได 
ถาเจาของทําความชั่วชาลามกแลวเอาพระมาทั่วประเทศไทยมากุสลา ธมฺมา ก็เปน 
ลมปากเฉยๆ ไมเกิดประโยชน แตถากุสลาเกิดขึ้นจากความฉลาดในศีลในธรรม 
ขวนขวายหาความดีงามเขาสูตนแลวนี่คือกุสลาตวัเอง ตายที่ไหนตายเถอะคนที่มี กุ
สลาความเฉลียวฉลาดเสาะแสวงหาบุญมาใสตัวแลว ตายที่ไหนเปนความดีทั้งน้ัน
แหละๆ 

เราไดเห็นอยางเชนพระอรหันตตาย สวนมากไมคอยมปีระวัตินะ เราไดเคย
นํามาพูดเสมอ พระอรหันตตายไมคอยมีขาวมตีํารับตําราออกมา มกี็มเีฉพาะทานผูมี
ชื่อเสียง เชนอยางพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน พระอานนท หรือพระกัสสปะ 
นอกจากนั้นทานเปนพระอรหันตที่วิเศษเลิศเลอเหมือนกัน แตเวลาตายเงียบไปๆ 
ทําไมจึงเงียบไปอยางน้ัน แทนที่พระอรหันตตายจะกระเทือนทั่วโลกดนิแดน แตกลับ
กลายหายสูญเงียบๆ เพราะอะไร เพราะทานเปนพระอรหันตแลวทานตายงาย ใหทาน
ทั้งหลายเขาใจอยางน้ี 

พระอรหันตทานตายงายนิดเดียว ทานไมไดกระวนกระวายดีดดิ้นตกทีห่ลับที่
นอนตกเตียงไปเหมือนพวกเราหาสติสตังไมได ทานมีสติรอบคอบ เปนความสิ้นสุด
วิมุตติหลุดพนแลวตั้งแตยังไมตาย ครองรางคือสังขารรางกายอยูเทานั้น จิตใจของทาน
บริสุทธิ์แลว ถึงกาลเวลาที่จะไปแลวทานกําหนดดูธาตุดูขันธ สภาพอันนี้จะไปไมไดแลว
ใชมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถงึบัดนี้เปนอันวาส้ินสุดแลว จะใชตอไปไมไดแลวทานก็
สลัดปวะเดียว ไมตองนิมนตใครมากุสลา ธมฺมา ทานพิจารณาเอง กุสลา เองดวย
ความบริสุทธิ์ใจ 

เพราะฉะนั้นพระอรหันตตายที่ไหนจึงไมคอยมปีระวัติ ไมคอยมีตํารับตํารา
แสดงออกมากมายนัก เพราะทานตายงาย ทานอยูในปาในเขา อยูในเขาลูกไหน ถ้ําใดก็
ตามถึงเวลาทานพิจารณาถึงขันธของตัวเอง เห็นจะไปไมรอดแลวทานกําหนดพิจารณา
สลัดปบไปเลยๆ แลวใครจะไปเขียนประวัติของทานไดละ ทานตายอยูในปาในเขาอยาง
งายดาย นี่ละทานผูดี ทานผูสงบ เวลามีชีวิตอยูทานก็สงบรมเย็น เวลาตายไปแลวตาย
อยูในปาในเขาลูกไหนทานก็ตายไดงายทีเดียว เพราะไมมีอะไรเปนตัวยุงเหยิงวุนวาย 
เพราะกิเลสไมมีภายในใจ ใจหมดกิเลสแลวก็หมดความยุงเหยิงวุนวาย  

โลกที่วุนวายอยูเวลานี้เปนเพราะอํานาจของกิเลสทั้งน้ัน เร่ืองธรรมไมกอความ
วุนวายใหแกผูอื่นผูใดทั้งนั้นแหละ มีตั้งแตความสงบสุขคือผูส่ังสมศีลธรรมภายในตัว 
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อยูในบานในเรือนกับลูกเตาหลานเหลนพอแมพี่นองครอบครัว ก็สงบรมเย็นไปตามๆ 
กัน ฟงเสียงกัน ลูกตัวเล็กๆ หัวเทากําปนพอแมทะเลาะกัน ลูกมันดาพอแมบาง ดุพอ
แมบาง พอแมควรจะฟงถาเปนพอแมของเด็กที่ดี เด็กเขาไมชอบทําไมพอแมจงึชอบ
ทะเลาะกัน การทะเลาะน้ีมันเปนวิชาหมากัดกัน กัดกันใหลูกเขาดู เขาไมอยากดูเขาก็วา
เอาบาง ใหจําเอานะพอแม  

นี่ละเรื่องของความเปนธรรมอยูที่ไหนสงบสบาย ถาเปนเรื่องของกิเลสตัณหา 
ไปที่ไหนมีแตคอยจะแฮๆ ๆ แลวก็กดักันๆ ไปทีไ่หนมีแตคอยตําหนิติเตียนเขา  ตัวเอง
เปนตัวดีดตวัดิ้น ตัวเปนฟนเปนไฟ หาแตฟนแตไฟเผาไหมคนอื่น ไมดหัูวใจตัวนี้เลย 
มันจึงมีตั้งแตเร่ืองแตราวทั่วบานทั่วเมือง ไปที่ไหนตองตฉิินนินทากนัทั่วโลกดินแดน 
เพราะใจพาใหเปน ถาใจมีความสงบมีธรรมเปนเครื่องอยู เห็นใจเขาใจเรา เก็บ
ความรูสึกไวดี ไมควรพูดก็ไมพูด พูดแตส่ิงที่จะเปนประโยชนแกตนและผูอื่น ส่ิงใดที่
ไมเปนประโยชนปดออกๆ เสีย มันมีอยูดวยกันทุกคนนั้นแหละส่ิงเหลานี้ เปนแตเพียง
วาระงับดับไวได ถาไมระงับมันกก็ระจายออกไป ก็เกิดความทะเลาะเบาะแวงติฉิน
นินทา มากกวานั้นกระทบกนัถึงฆาฟนรันแทง ขนาดรบกันเอาโลกใหฉิบหายปนปก็ได 
เพราะความรุนแรงของกเิลสตัณหามันไมไวหนาใคร 

ใหพากันจํา ธรรมไปที่ไหนสงบรมเย็น ถากิเลสไปที่ไหนฟุงเฟอเหอเหิมดีดดิ้น
ลืมเนื้อลืมตัว ใหทานทั้งหลายไดพินิจพิจารณา ธรรมกับโลกนี้ตางกันมาก อยูในใจของ
เราน่ี ใจของเราที่ยังไมเคยไดรับการอบรมไปที่ไหนมันดีดมนัดิ้นฟุงเฟอเหอเหิม เปน
ความทุกขความทรมานเต็มหัวใจ อะไรจะสงบก็ตามแตใจของผูเตม็ไปดวยฟนดวยไฟ
คือกิเลสแลวจะเปนไฟเผาหัวอกตลอดเวลา  

แตใจที่ไดรับความเหลียวแลคือการฝกฝนอบรม เชนจิตตภาวนา มองดู
ความคิดความปรุงของเจาของดีไมดอียางไรบาง ระงับดับมันลงไปดวยธรรมๆ แลวนํา
ธรรมเขามา ใหคิดใหปรุงแตเร่ืองของธรรม ไมคิดไมปรุงเร่ืองฟุงเฟอเหอเหิม เร่ืองดีด
เร่ืองดิ้น เร่ืองทะเลาะเบาะแวง เร่ืองยกโทษยกกรณของคนอืน่คนใดก็ตาม ไมนํามาคดิ
ใหเสียเวล่ําเวลา คิดแตเร่ืองความบกพรองของเจาของมันบกพรองเรื่องอะไร แกไข
ดัดแปลงที่ใจ เวลาวาจาออกมาจากความแกไขดดัแปลงเรียบรอยแลว วาจาก็มีเหตุมีผล 
มีหลักมีเกณฑ การกระทําทุกอยางกม็เีหตุมีผล มีหลักมีเกณฑ  

นี่คนมีธรรม กิริยาที่แสดงออกก็ตองเอากายวาจานี้ละออกแสดง แตกายวาจาที่
ไดรับการอบรมจากทางดานจิตใจโดยความเปนธรรมแลว วาจาก็พูดถูกพูดดี การ
กระทําก็ไมกระทบกระเทือน เปนมงคลแกตนและผูอื่น ใหพากันจําเอานะ การปฏิบัติ
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ธรรมไมใชเร่ืองเล็กนอย อยาพากันฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว ทั้งๆ ที่เราเปนลูก
ชาวพุทธ อยาเหยียบหัวพระพุทธเจาไปโดยไมมองหาพุทโธ ธมัโม สังโฆเลย  

วันหนึ่งระลึกพุทโธไดสักสามคําหรือไมก็ไมทราบ พวกเราที่นั่งเต็มอยูนีน้ะ หรือ
จะเรียกมาถามเปนรายๆ ก็ได เรียกมาตั้งแตตัวเล็กๆ มายืนกึ๊กตรงนี้ เอา หนู ตั้งแต
ตื่นนอนมานี้หนูระลึกถึงพุทโธไดไหมวันนี้ พุทโธคืออะไรครับ มันก็วา มันไมไดยินเสียง
พุทโธเพราะพอแมมันไมพาวาซิ พุทโธไมมีในพอในแม ธัมโม-สังโฆไมมี ลูกเกิดมามนั
จะเอาพุทโธมาจากไหน เวลาถามเคยพุทโธไหมละหนู พุทโธคืออะไรครับ ถามีการ
ฝกฝนอบรมกันตั้งแตพอแตแมมาถึงลูกเตาหลานเหลนแลว ถามวานึกถึงพุทโธไหม 
ระลึกครับ น่ัน เวลาจะหลับจะนอนพอแมผมพาไหวพระเสียกอน  

มันยังพูดใหเราฟงอยางจะแจงอีกดวยนะ เวลาจะหลับจะนอนพอกับแมพาไหว
พระเสียกอนแลวคอยนอน นี่เด็กที่ไดรับการอบรมจากพอจากแมเปนอยางน้ัน ถาไมได
รับการอบรมมีแตความดีดความดิ้นตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับ ตั้งแตวันนี้วันหนา 
จนกระทั่งวันเกิดถึงวันตายไมระลึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ คอืความดีงามบางเลย ตาย
แลวจม พวกนี้พวกเขียนใบจมใหตน ใครสมัครเขียนใบจมใหสรางความชั่วชาลามกให
มากๆ ตายแลวจะไดจมไดอยางงายดาย ถาใครสรางความดีงามแลวคนนั้นจะฟนฟู
ตัวเองขึ้นโดยลําดับ จะมีความสุขความเจริญแกใจ 

พระพุทธเจาแตละพระองคๆ ที่อุบัตขิึ้นมาใหเราทั้งหลายไดกราบไหวบูชาวาถือ
ศาสนาพุทธๆ เปนของเลนเมื่อไร ทานเสียสละเปนตายทุกอยาง ไมมีใครเกินพระ
โพธิสัตวกอนที่จะไดเปนศาสดา ทานฝกฝนอบรมเสียสละทกุอยางบรรดาพระโพธิสัตว 
แลวรอดตายมาไมรูกี่ภพกี่ชาติ เมือ่บารมีเต็มสัดเต็มสวนแลวไดตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดา
ของโลก แลวก็เต็มไปดวยความเมตตาสั่งสอนสัตวโลก สงเคราะหทุกส่ิงทุกอยางไมมี
ใครเกินพระพุทธเจาเลย  

พระพุทธเจาทานบําเพ็ญมาอยางน้ัน เราไมไดเปนแบบพระพุทธเจาทุกอยางก็
ตาม แตเปนแบบลูกศิษยที่มีครูแนะนําส่ังสอน เดินตามรองรอยของพระพุทธเจา ตื่น
นอนขึ้นมาใหมีพุทโธ ธมัโม สังโฆบาง เวลาจะหลับก็ใหมีพุทโธ ธัมโม สังโฆบางภายใน
จิตใจ ใจจะมีความชุมเย็น คําวาพุทโธ ธัมโม สังโฆเปนของเล็กนอยเมื่อไร เลิศเลอสุด
ยอด ใครไมมีธรรมอันเลิศเลอจะเปนพระพุทธเจาไมได จะคุยเขี่ยขุดคนหาธรรมมา
สอนโลกไมได สังโฆก็เหมือนกันตองเปนผูปฏิบัติเต็มเหนี่ยวเสียกอน ไดรับการอบรม
ส่ังสอนจากพระพุทธเจาแลวมาฝกหัดดัดแปลงตนเอง ฆาฟนหั่นแหลกกิเลสใหขาด
สะบั้นลงไปจากจิตใจแลวเปนสังโฆขึ้นมา แลวก็เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ  
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พุทโธ ธมัโม สังโฆของพวกเราเปนของเลนเมื่อไร เราจะมาทําเลนๆ ไดเหรอ 
เวลาจะหลับจะนอนก็ลมตูมๆ เส่ือขาดหมอนแตกไปเลย เพราะมันลมแรง ดังตูมๆ 
เลย ใชไมไดนะ พุทโธ ธมัโม สังโฆ ใหมีติดเนื้อตดิตัวบาง อยาทําใจจืดใจจาง คนหนึ่ง
ถาใจจืดใจจางจากอรรถจากธรรมคนนั้นไมมีคา ไมมีราคา ชื่อเสียงเรียงนามใครตั้งก็ได 
ตั้งบนจรวดดาวเทียมก็ไดแตคนจมอยูในนรก ใชไมไดนะ ใหฟตตัวของเราใหดี กาย 
วาจา ใจของเราใหดี ชื่อตั้งอะไรก็ได มันยากอะไรประสาตั้งชื่อ ตั้งเลยจรวดดาวเทียมก็
ตั้งไดแตเจาของจมนรกเปนประโยชนอะไร 

ใหตั้งตัวใหฟนตัวเองใหเปนคนดี อยูที่ไหนไดหมด ถาเปนคนดี ตายที่ไหนตาย
ได ไปสูความดีงามทัง้นั้น ถาคนชั่วตายที่ไหนจมๆ ใหพากนันําไปพินิจพิจารณาฝกฝน
อบรมตนเอง วันนี้ก็เปนสักขีพยาน เห็นไหมตายแลวนี้วาจะสิ้นสุดเหรอ ทานชิตทาน
ตายในวันนี้ ถาทานไมส้ินกิเลสทานยังจะสืบตอภพชาติอกี ไปเกิดภพใดชาติใดก็เปน
เหมือนกัน โลกทั้งหลายนี้โลกเกิดตาย ไมมีวาตายแลวสูญ คําวาสูญไมมีในใจทุกดวงทั้ง
ใจสัตวใจบุคคล ตายแลวตองไปเกิดขางหนาเสมอๆ จึงเรียกวานักทองเที่ยวไดแกจิตใจ
ดวงนี้ละมันเกิดมันตายๆ จึงเรียกวานักทองเที่ยว  

ภพไหนๆ ขอแตกรรมมีมากนอยเถอะจะตองไปตามภพแหงกรรมดีชัว่ของตน
จนได ไมมีใครหามไดหามกรรมของตัวเองทีท่ําลงไปแลว กรรมนั้นแหละหักหาม
ตัวเอง หรือพาตัวเองไป ใหสรางแตกรรมอันดีงามแลวจะเปนความสุขความเจริญ  
วันนี้ก็เปนสักขีพยานวาเราจะตองตายดวยกัน มีทานชิตทานเปนพยานอยูแลววันนี้ การ
เกิดการตายก็มีมาตั้งกัปตั้งกัลปตั้งแตเรายังไมเกิด พอเกิดขึ้นมาก็เห็นคนตายคนเปน
เต็มบานเต็มเมืองมาตลอดจนกระทั่งปจจุบันนี้ วันนี้ก็เห็นทานชิต ไมจรงิหรือ ยังเห็น
อยูตอหนาตอตาไมจริงไดอยางไร ควรจะเอาไปเปนขอคิดสําหรับเรา 

เวลามีชีวิตอยูนี้ใหสรางความดีงาม เฉพาะอยางยิง่นักปฏิบัติใหดูใจตัวเองเถอะ  
ใจนี้เปนตัวดีดตัวดิ้น ตัวเปนฟนเปนไฟ ไมมีอะไรเกินใจ ไฟนรกอเวจีก็ขึ้นอยูกับใจดวง
ที่สรางฟนไฟไวนี้ ลงไปถูกเผาในนรกก็คอืใจดวงนี้ชอบตั้งแตทําความชั่วชาลามก แลวก็
จมๆ เพราะฉะนั้นจึงใหฝกใจใหดี การภาวนาเปนของสําคญัมาก การภาวนาคือการ
อบรมจิตใจ ใจตองไดรับการอบรม ทุกส่ิงทกุอยางที่เรานํามาใชเปนประโยชนแกใน
บานในเรือนของเรา เชนตนไมจะเปนตนไมชนิดใด ใบหญาชนิดใด ควรจะทําประโยชน
อยางไร ผูทีน่ํามาเขาก็มาคิดเสียกอน เจียระไน  

ไมถาควรจะเลื่อยไมเนื้อแข็งเน้ือออนไมสําคัญ สําคัญที่นายชางพิจารณา
ดัดแปลงแกไขใหเปนไมที่ใชประโยชนไดตามคุณภาพของมันก็นํามาใช กเ็กิดประโยชน



 ๘

เร่ือยมาอยางนี้ เราก็เหมือนกันไมวาเปนหญิงเปนชายเกิดอยูในประเทศใดเมืองใดก็คอื
คน คําวาคนวาสัตวนี้ไมเหนือกรรม กรรมอยูเหนือนี้ทั้งน้ัน  

เพราะฉะนั้นใหดัดแปลงตนเองในทางที่ถกูที่ด ี เมื่อดัดแปลงตนเองในทางที่ถกู
ที่ดีแลวกรรมนั้นแหละจะพาไปสูสถานที่ดี ทานสอนไววากมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยททิํ 
หีนปฺปณีตํ กรรมเปนเคร่ืองจําแนกแจกสัตวใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน ถาใคร
ทําความชั่วแลวก็เปนคนชั่วมาตั้งแตยังไมตาย เปนคนชั่วตั้งแตชาตินี้ ตายไปก็เปนคน
ชั่วตอไป สัตวชั่วตอไป ถาเปนคนดีก็ดีตั้งแตบัดนี ้ตายไปก็เปนคนดีตอไป ใหเราฝกฝน
อบรมของเราสืบตอตั้งแตบัดนี้จนกระทั่งถงึวันตาย ความดีอันนี้จะสืบตอเราไปในภพ
ชาติตางๆ ที่เปนความดีงามซึ่งเราพึงประสงคดวยกัน ใหพากันจดจําเอานะบรรดาพี่
นองทั้งหลายที่มาปลงธรรมสังเวชวันนี้  

นี่ไดเทศนาวาการแลวก็จะมีทอดผาปา การทอดผาปานี้ก็ชวยกันมานาน การ
ทอดผาปารูสึกวากระเทือนโลกเมืองไทยเรามานาน แลวก็สมเหตุสมผล สมบัติทั้งหลาย
ที่เราไดชวยกันดึงออกจากความรักคือสมบัติของเรา รักทุกคน ไมวามากวานอยรักแสน
รักนั่นละ แตก็ดงึออกไปเพื่อสละแจกสวนรวม เชนทองคํา ดอลลาร เงินสด เรา
นําออกไปเขาสูคลังหลวง นี่ก็คือส่ิงที่เรารักเราชอบดวยกันทั้งน้ัน ทําไมจึงเสียสละได ก็
เพราะเราอยูไดดวยชาติ ไมมีชาตอิยูไมไดคนเรา จึงสละออกไปเพื่อชาติแนนหนามั่นคง
เราก็จะอยูดวยความรมเย็นเปนสุขได จึงตองตางคนตางเสียสละ  

ผลแหงการเสียสละในการชวยชาติคราวนี้ โดยหลวงตาบัวเปนผูนําพี่นอง
ทั้งหลายก็ไมไดนอยหนากวาประเทศใด ทองคําของเราที่ไดเขาสูคลังหลวงจากการชวย
ชาติคราวนี้ ๑๑,๕๑๕ กิโล เปนของเล็กนอยเมื่อไร ฟงซนิะ ทองคําแทงหนึ่งมีราคา
เทาไร นี่ไดตั้ง ๑๑,๕๑๕ กิโล นี่กระเทือนทั่วเมืองไทยเรา เมืองนอกเขาก็ตองไดยินวา
เมืองไทยอุตสาหพยายามขวนขวายสมบัติเงินทองเขาสูคลังหลวงของตน จากความรัก
ความสงวนของตนในสมบัตินั้นๆ ไดมากขนาดไหน ฟงซินะ ไดทองคํา ๑๑,๕๑๕ กโิล 
เปนของนอยเมื่อไร  

ที่เรานําทองคําเขาสูคลังหลวงของเราคราวนี้ เปนเรื่องกระเทือนทั่วประเทศไทย 
แลวยังกระเทอืนถึงเมอืงนอกอกีดวย ทองคํานี้ยังเปนเครื่องหนุนชาติไทยของเราให
แนนหนามั่นคงขึ้นไป ทกุส่ิงทุกอยางแข็งแกรงขึ้นไปเพราะอํานาจแหงทองคํา นี่เราก็ได
ตั้ง ๑๑,๕๐๐ กวากิโลของทองคําแลว สวนดอลลารไดถึง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา นี่
เรียกวาเขาเรียบรอยแลว เขาคลังหลวงของเราจากการชวยชาติของพี่นองชาวไทย รวม
หัวกันทั้งประเทศไดทองคํา ๑๑,๕๐๐ กวากิโลแลว และดอลลารได ๑๐ ลาน ๒ แสน
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กวา ทองคํานี้จะตองไหลเขาสูคลังหลวงตลอด ไมมีร่ัวไหลแตกซึมไปไหนเลยตั้งแตตน
จนอวสาน ทองคํานี้จะตองเขาตลอดๆ ไมมีคําวาแบงแยกหรือไหลซึมไปไหน ไมใหมี  

หลวงตาบัวเปนผูนําเองซ่ือสัตยสุจริตตออรรถตอธรรม กราบไหวธรรม
พระพุทธเจา การชวยพี่นองทั้งหลายนี้เราชวยดวยความเมตตาสงสาร เราไมเอาอะไร 
ขอใหทานทั้งหลายไดทราบเสียวาการปฏิบัติตั้งแตวันเราบวชมา แตกอนเราก็ไมเคยคิด
วาจะเปนดังที่มันเปนอยูในหัวใจเวลานี้เลย บวชมาก็อยากไดบุญไดกุศล บวชไปๆ อาน
ไปๆ มรรคผลนิพพานใกลเขามาๆ ก็บืนใสมรรคผลนิพพาน สุดทายจิตใจมันก็ดิ่งเลย
ที่นี่ ในชาตินี้จะใหไดมรรคผลนิพพาน จะใหถึงนิพพานในชาตินี้ ใหไดเปนพระอรหันต
ในชาตินี้ใหจงได นั่นเห็นไหม  

จากน้ีใจก็หมุนติ้วเลย เอาเสียจนเต็มเหนี่ยว สุดความคิดความสามารถ
จนกระทั่งถงึวาหาอรรถหาธรรม หาบาปหาบุญ เรากไ็มหาดวยเจตนา ธรรมอยูที่ไหนก็
เต็มอยูในหัวใจนี้แลว บาปบุญที่ไหนสลัดปดออกไปหมด ขึ้นชื่อวาสมมุต ิ เหลานี้เปน
สมมุติ ปดออกหมด เหลือแตความบริสุทธิ์ระหวางใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว จึง
ไมหาอรรถหาธรรม การชวยพี่นองทัง้หลายนี้เราชวยดวยความเมตตาตางหาก เราชวย
ดวยความที่วาเราพอแลวทุกอยาง เราไมเอาอะไรในสามแดนโลกธาตุเปนสมมุติทั้งมวล  
จิตบริสุทธิ์เต็มที่แลวสลัดปดทิง้ทั้งหมด เราชวยพี่นองนี้เราชวยดวยความเมตตา เราไม
เอาอะไรใหพี่นองทัง้หลายจําเอาไว 

ความดีดความดิ้นหลวงตาบัวนี้ดีดดิ้นมากที่สุด พอตื่นนอนขึ้นมาจะพิจารณาดู
โลกสงสารแลว สําหรับตัวเองไมด ู ดูตั้งแตความบกพรองของบานเมืองเราจะชวยวิธี
ใดๆ ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ เชนอยางพี่นองทัง้หลายบริจาคมานี้เพื่ออะไร ก็เพื่อชาติ
ไทยของเรา หลวงตาบัวบาทเดียวก็ไมแตะ ถาลงวาไมแตะไมแตะจริงๆ ธรรมแทไมมี
คําวาพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม ตรงไปตรงมา นี่เราก็ชวยพี่นองทัง้หลาย
มา เราไมเคยแตะ เงินบาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ไดมามากนอยเพียงไร ตรงไหนที่มีความ
จําเปนๆ หนุนเขาไปๆ ตลอดมา 

เชนโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ที่ชวยชาติบานเมืองในเมืองไทยของเรา
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ตอจากนั้นก็ที่ราชการตางๆ ที่ควรจะชวยเหลือเปนแหงๆ 
ไปตลอดมาจนกระทั่งทกุวันนี้ เราไมเอา เราพอทุกอยาง ถาวาธรรมกับหัวใจก็เปนอัน
เดียวกันแลว พอแลว การเสาะแสวงหาธรรมเราก็ไมหา ใครจะวาเราประมาท เอา ใหวา
มา การหาเราก็หาเต็มเม็ดเต็มหนวยแทบจะสลบไสลเราก็เคยมาแลว ตั้งแตวันกาวขึ้นสู
เวทีฟดกับกิเลสไมมีถอยกันเลย ไปธุดงคกรรมฐานไปองคเดียว ไมเคยไปกับใครละ ไป
องคเดียว ปาชาอยูกับเรา ถึงเวลาตายไมมีใครจะรูยิ่งกวาเราจะตาย นักรูอยูกับหัวใจเรา  



 ๑๐

ฟดกันจนกระทั่งกิเลสมวนเสื่อลงไปหมดทุกอยาง ไมมอีะไรกวนใจ ครองบรม
สุขตั้งแตบัดนั้นมาเปนเวลา ๕๐ กวาป นี่เปดใหทานทั้งหลายฟงเสียวาธรรม
พระพุทธเจามีผลหรือไม หรือมีตั้งแตกิเลสตัณหาพาคนเปนบาอยูทั้งวันทั้งคืน ไดเทาไร
ไมพอๆ กินจนตาย ตายทิ้งเปลาๆ ก็ยังไมพออํานาจของตัณหา สวนธรรมนี้พอ ธรรม
ในหัวใจเมื่อเต็มที่แลวพอ นี่ไมหาอะไรแลว เราบอกตรงๆ เราพาพี่นองทัง้หลายดีดดิ้น
เราไมไดดีดดิ้นดวยความหิวโหยของเรา เราหาดวยความเมตตาสงสารเพื่อใหชาติของ
เรามีความแนนหนามั่นคง อบอุนชุมเย็นทั่วหนากันตางหาก เราไมไดหาเพื่อเรา กรุณา
ทราบเอาไว  

สําหรับเราพอแลว ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจ เอาเราจะยกขึ้นมาพูด
ใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เขาหาเงินหาทองหาขาวหาของ วันนี้ไดเทานั้นบาท วันนั้นได
เทานั้นสลึง ไดเทานี้สตางค ทําไมเขาพูดกันไดเขาหาเงินหาทอง สมบัติที่เขาไดมาเขามา
คุยกันพูดกนัทําไมเขาพูดได เราหาอรรถหาธรรมซึ่งเปนของเลิศเลอยิ่งกวาส่ิงเหลานี้
แทบเปนแทบตายถึงขั้นสลบก็ยังมี เราหามาไดมากนอยเรามาพูดเสียหายที่ตรงไหน นี่
ก็พูดใหเต็มยัน เราหามาตั้งแตเราบวชจนกระทั่งปจจุบันนี้เรียกวาไมหา  

ธรรมเต็มหัวใจ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวเราไมหามาเปนเวลา ๕๐ กวาป 
เรียกวาไมหาอะไร ธรรมก็ไมหา บญุไมหา บาปไมหา พอทุกอยาง เพราะเหลานี้เปน
สมมุติทั้งหมด มีแตความเมตตาสงสารชวยพี่นองชาวไทย ดีดดิ้นไปทางนูนทางนี้ไมได
เพื่อเรานะ เราเพื่อพี่นองทั้งหลาย กรุณาใหทราบและขอความเห็นใจจากทานทั้งหลาย
วาหลวงตาบัวนี้ชวยจริงๆ ชวยพี่นองทั้งหลาย บาทหนึ่งไมเคยแตะ ฟงซินะ เปนอยางไร
ธรรมตายใจไดไหม ลงวาไมแตะไมแตะจริงๆ นี่เรียกวาธรรม ไมแตะแตหยิบเอาแลว
ขโมยเอาอยางน้ันไมใชธรรม ธรรมแทเปนอยางน้ัน จะเอานะ 

นี่เราชวยขนาดนั้นชวยพี่นองทั้งหลายจนกระทั่งถึงวันตาย ตายแลวก็บอกชดัๆ 
เลยใหมันสมเหตุสมผลที่เราหาธรรมวาพอแลวภายในใจเรา เราไมหาตอไปอกีแลว 
ธรรมไมหา เพราะธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวหาอะไร ทีนี้เวลาตายแลวก็ไมตอง
นิมนตพระมากุสลา ธมฺมา หลวงตาบัวตายแลวไปไหนนา ไมตองนิมนตพระมากุสลา   
เรากุสลาเราเต็มสัดเต็มสวนพอทุกอยางแลว ไมจําเปนที่วาจะมีอะไรบกพรองในตัวของ
เรา ตายไหนตายไดทั้งนัน้แหละ ความเปนกับความตายมีน้ําหนักเทากัน 

ความเปนอยูก็คูกับความบริสุทธิ์ที่พอแลวนั้นแล ความตายไปก็คอืผูบริสุทธิ์นี้
เอง สลัดสมมุติทั้งหลายออกจากใจแลวก็มีแตใจบริสุทธิ์ลวนๆ ก็ใจนั้นเองที่บริสุทธิ์ จงึ
ไมตองเสาะแสวงหาพระมากุสลาให หลวงตาบัวตายแลวไปไหนนาๆ เราอยากจะพูด
แกมตลกก็ได หลวงตาบัวตายแลวไปไหนนา ไปหาสันพรา จะวาอยางน้ัน ฟาดหนาผาก



 ๑๑

คน โคตรพอโคตรแมสูตายแลวไปที่ไหน โคตรกูก็มตีายแลวไมเห็นถามหาโคตรของกูนี่
วะ เราจะวาอยางน้ันก็ได หรือวาแลวก็ไมรู จําเอานะ  

นี่ละจิตถาลงไดทําใหพอใจแลวพูดไดเต็มปาก บอกวาเราไมหาอะไร ตายแลว
เราตายอยางงายดาย ไมจําเปนจะตองวุนวายกับสิ่งใดทั้งน้ัน ลมลงไปตรงไหนแลวพอ 
ไปเลย สลัดปวะเลย ธาตุขันธนี่เปนของเกดิตายๆ มันประจักษ ดิน น้ํา ลม ไฟ ใจนัน้
เปนธรรมธาตุลวนๆ แลว ไมมีคําวาสูญ เปนธรรมธาตุเรียบรอยแลว นั่นแหละเปน
ธรรมที่เลิศเลอของโลกอยูที่ตรงนั้น ใหทานทั้งหลายจําเอา 

วันนี้ก็เทศนาวาการใหฟงเพียงเทานี้ เทศนมากมันก็เหน็ดก็เหนื่อยนั่นแหละ 
เพียงเทานี้ก็พอเปนคติเครื่องเตือนใจ การสรางความดีใหสรางนะ อกาลิโกๆ 
พระพุทธเจาสอนไวดวยสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว วาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี 
นิพพานมี อยาไปเหยียบย่ําทําลายหัวพระพุทธเจาที่ทรงแสดงไวแลวดวยความสัตย
ความจริง ที่ทรงรูแจงเห็นจริงเรียกวาโลกวิทู ส่ิงเหลานี้รูมาเห็นมาหมดแลวจึงไดนํามา
สอนโลก โลกจะไปจมกบัสิ่งเหลานี้แหละ ก็สอนไว  

พระพุทธเจาเองเปนผูสอน ไมใชคนหูหนวกตาบอดสอนนะ เราอยาไปอวด
ดีกวาพระพทุธเจามันจะจม วาบาปมีใหระวังบาป บุญมีใหเสาะแสวงหาบุญ การทําบุญ
ใหทานไมครึไมลาสมัย คนมีคนจนทําไดทั้งน้ัน คนจะเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีกท็ําบุญได 
คนทุกขคนจนมีมากมีนอยทําไดดวยกนัทั้งน้ัน แลวบุญกุศลก็ไมลําเอียง ใครทําไดมาก
ไดนอยตามกําลังแหงการกระทําของตนไดเหมือนกันหมด ใหพากันจํา อยาไปลืมตื่นบา
นะ ไดเงินมาเทานั้นหมื่น เทานี้แสน เทานั้นลาน เพลินอยูกับเงนิ  

เงินมันคืออะไร เอา พูดใหมันเต็มยศ ถาสมมุติขึ้นมามนัก็มีสองอยาง เงิน
อันหนึ่งเปนกระดาษ พิมพออกมาสักเทาไรมันก็เปนกระดาษ อันหนึง่เปนแรธาตุ
ออกมาก็คือแรธาตุ ก็เหมือนกับกระดาษทั้งหลาย แรธาตุทั้งหลายเต็มอยูบานอยูเมือง 
มันวิเศษวิโสอะไร เรามาใชสําหรับความจําเปนที่มนุษยอยูรวมกัน ใหไดแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกนัเปนความสะดวกสบายเทานั้น เราไมไดเห็นวาส่ิงน้ีเปนของเลิศเลอยิ่งกวา
บุญ  

บุญเปนของสําคัญมาก อันนี้เหนือหมด ใหสรางความดีใหดี นี่ละเปนความดี
สําหรับเราจะไดครองในชาติตอไป ตายแลวจะไปเกิดแนๆ ถากิเลสยังมีอยูในใจ ถา
กิเลสส้ินแลวไมไป อยางไรก็ไมไป รูตั้งแตยังไมตาย ตายแลวนี้จะไมมาเกิด รูชัด มัน
เปนคนละฝง ฝงสมมุตกิับฝงวิมุตต ิ ฝงสมมุติคอืฝงวัฏวนตายแลวตองเกิดๆ ฝงวิมตุติ
คือตายแลวผานเลย นิพพานๆ นั่นละฝงวิมุตติ พากันจดจําเอา  



 ๑๒

วันนี้ก็เทศนาวาการเพียงเทานี้ ธาตุขันธก็คอยออนลงๆ ขอความสวัสดีจงมีแก
บรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วหนากันเทอญ 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

