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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เรียนสรีรศาสตรจบ 
กอนจังหัน 

พระเทาไรวันนี้ (๓๘ ครับผม) ขึ้นเรื่อยนะ ๓๘ แลวนี่ จวนเขาพรรษาเทาไรไหล
เขามา สําหรับวัดนี้มาสรางวัดทีแรกเรารับพระอยางมากไมใหเลย ๑๘ องค เพราะมีครู
บาอาจารยหลายองค พระเณรแยกกันไปที่นั่นบางที่นี่บาง ครูบาอาจารยมีหลายองคให
ความอบอุนแกพระเณรทั้งหลาย พระก็แยกไปๆ ทีนี้ครูบาอาจารยทั้งหลายลวงลับไปๆ 
แลวไหลเขามานี่นะ เราก็สงสาร รับไวมันก็จะเลยเถิดๆ ตองไดคอยดูแลอยูเร่ือย พากัน
เลยเถิดไมวาอะไรเสียทั้งนั้น 

พระที่เขามานี้ก็ใหตั้งใจภาวนานะ เอานี้ใหหนักการภาวนา ผมไมรบกวนทาน
ทั้งหลายในวัดนี้ พระทั้งหลายเราไมรบกวน เปดโอกาสใหภาวนาตลอดเวลา งานของ
เรามีอะไรเราจัดของเราเอง สวนงานประจําตัวของพระคอืการภาวนาใหเรงตลอด สติ
เปนสําคัญ ทานทั้งหลายอยากเห็นมรรคเห็นผล เอา ตั้งสติใหดี ลองตั้งดตูั้งแตวนันี้
แหละ เอา ตั้งตั้งแตบดันี้ถึงขณะหลับ จิตดวงนี้จะเปนยังไง สติมีอํานาจอยางไรบาง 
กิเลสกับสติมีอํานาจอยางไรบาง ตอสูกัน กิเลสจะเทาภูเขาก็ตามพังทลาย สูสติไมได ถา
สติขาดเมื่อไรธรรมเราก็พังทลายอีกแหละ มีแตกิเลสเหยียบย่ําทําลาย 

ทําอะไรใหมีกฎมีเกณฑมขีอสังเกต อยาสักแตวาทําไมไดหลักไดเกณฑนะ ตองมี
ขอสังเกต ทาํอะไรไดผลมากนอยเพยีงไร ถาไมสังเกตสักแตวาทําๆ จนกระทั่งวันตาย
มันก็ไมไดเร่ืองไดราว ไมวาทางโลกทางธรรม ไมไดหนาไดหลังอะไร ถามีขอสังเกต
สติปญญาทดสอบกันไปเรื่อยๆ แลวไมวาทางโลกทางธรรม ดี มีหลักเกณฑ การจับจาย
ใชทรัพย การอยูการกินเมื่อมีหลักมีเกณฑแลวไมทุกขจนมากคนเรา อันนี้มันฟุงเฟอ
เหอเหิม มีแตกินกับใชๆ เอา ยืมกันไป ยืมดะกนัไป ยืมแลวไมคืนให แลวยืมไปเรื่อย 
ยืมดะไปเรื่อย นี่หลักลอย ชีวิตที่ลอยไมมีหลักมีเกณฑ ยั้วเยี้ยไปแตการตดิหนี้ติดสิน 

เวลาเราไปยืมเขา เขาเห็นใจเราเขาสงสารเราเขาก็ให ครั้นไดมาแลวหายเงียบๆ 
นี่อันหนึ่ง พวกฆราวาสเรานี่ละชีวิตมักเปนอยางน้ีเสมอ การกูการยืม กูไปยืมไปๆ ไมมี
คืน สุดทายเปนนิสัยกูยืมดะๆ ชีวิตหลักลอย ความเปนอยูมีแตหลักลอยๆ คนนี้ไมมี
กฎเกณฑ ตายทิ้งเปลาๆ โดยความไมมกีฎเกณฑ และกอความเดือดรอนใหแกผูอื่น 
เชนกูหนี้ยืมสินเขา เขาสงสารเขาก็ให ครั้นไดไปแลวควรจะสงคืนเขา สุดทายไมคืน เลย
กลายเปนนิสัยกูยืมดะๆ จําใหดีทุกคน 
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พวกอยางทีว่ากูยืมดะๆ ชีวิตหลักลอย ไมเห็นใจเขา กูเขาเขาใหดวยความ
สงสาร สมบัติเงินทองหรอืส่ิงของอะไรก็ตามเราไปติดตอขอกูเขายืมเขา เขาสงสารเขาก็
ให ครั้นใหไปแลวลอยนวลไปเลย ไมมองดูเจาของผูเขาใหดวยความเมตตา อันนี้เสีย
นะ ใหมองเห็นหัวใจเขาหัวใจเรา กอนที่เขาจะใหมาเขาตองสงสารเห็นความจําเปนของ
เราเขาจึงใหมา เวลาไดมาแลวใหเห็นความจําเปนของเขา ความเมตตาของเขาวาเปน
ของมีคุณคามาก ใหรีบสงคืนๆ อยาสักแตวากูวายืมเฉยๆ  นี่ละจิตใจมันเหลวแหลกได
อยางน้ี ถามีธรรมสะทอนกลับๆ ตอบรับกันดวยความดีๆ ถาไมมีธรรมกนิดะ กูดะยมื
ดะกินดะ ลอยลมไปเลยตลอด พากันจํา 

เราก็ไมไดเปนแบบฆราวาสเขาแตรู ไมมอีะไรจะละเอียดยิง่กวาธรรม ธรรมนี้
สอดรูไปหมดนั่นแหละ ใครที่ควรจะไดรับคําแนะนําส่ังสอนทานก็สอนไปๆ ที่แบบดะ
ไปเลยนี้แลวก็ไมทราบวาจะสอนวายังไง หลักลอย เอาละ ใหพร 

หลังจังหัน 

 (...ยอนมาดตูัวเองถาความตายเขามาถึงตัวเรา และมีเวทนากลามาก สติก็จะ
ออน และจะควบคุมสติเขาสูความวางของรางกายไดอยางไร ทําอยางไรสติจึงจะเขมแข็ง
และทรงอยูในความวางไดในวาระที่ใกลจะตาย) ไมทราบจะอธิบายอะไร คนหนึ่งก็
พยายามตั้งสติอยูแลว ถาสติมันออนก็ตองตั้งใหหนักเขาเทานั้นเอง (เขากลัววาถึงเวลา
นั้นจริงๆ เวทนามันกลามากจะทําไมได) ฟตทางนี้เขาใหดี ความกลัวจะหายจะมาอยู
ที่นี่กลาหาญเขาใจไหม ฟตสติใหดีอยูในนี้ อยาไปมองนูนมองนี้ยิ่งกวามองดูสติกับจิต
ติดกันอยูนั้น เขาใจ  
 (อาจารยพัชรินทร เขาแกมาวาที่หลวงตาไปเมตตาที่หลมสัก และเมตตาสอง
ดานตั้งแตป ๒๕๓๗ ทแีรกเขากราบเรียนหลวงตาวา ๒๕๔๒ ไมใช เขาแจงมาแลว เขา
มีหลักฐานมาพรอมเลยวาจายเงินแตละงวดๆ ป ๓๗ ทั้งน้ัน มาถึงน่ีก็ ๑๓ ปไมใช ๑๑ 
ป) นั่นละชวยมา ตั้งแตเราไปดูเราชวยดานประจําเดือนๆ ไปคราวนี้บอกเขาแลวจะไม
ไป เหน็ดเหน่ือยมาก ไกล สองดานนูนจวนจะถึงหลมสัก ดานที่สอง ไปเวลาสามชั่วโมง 
บอกเขาแลวคราวนี้จะไมไปเหนื่อย เหนื่อยมาก เขาก็คงหมดหวังละ เราบอกแลว
ตอไปนี้เราจะไมไป เหนือ่ย 
 (ผูอํานวยการชมรมศึกษาและปฏิบัติธรรมธนาคารแหงประเทศไทย มีหนังสือ
กราบนิมนตหลวงตาไปแสดงธรรม และรับผาปาสงเคราะหโลก ในวันศุกรที่ ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.เปนตนไป ณ หองประชมุอาคาร ๓ ชั้น ๗ 
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ) ยังไมเขาพรรษาใชไหม (เขาพรรษาวันที่ 
๓๐) ระยะนั้นเปนระยะที่เราอยูกรุงเทพฯ พอจวนเขาพรรษาเราก็มา เปนระยะพอดีกัน 
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ในประเทศไทยของเราเราก็เทศนแลวที่สนามหลวง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมา
พรอมหมดเลย เทศนชวยชาติ เรายังจําไดเทศนชั่วโมง ๒๓ นาที ที่สนามหลวง เขาไม
เคยนิมนตพระที่ไหนมาเทศนแหละ สุดทายก็นิมนตหลวงตาไปเทศน  

เทศนชั่วโมง ๒๓ นาทีไมใชเลน เทศนเบาะๆ ไมใหสูงนัก ไมใหแข็งนัก หนักนัก 
เพราะคนจํานวนมากแกงหมอใหญ หมอเล็กไมไดมันเผ็ด เด็กตาย ผูเฒาตาย เผ็ด ทีนี้
ตัวอันธพาลมันก็แอบอยูขางหลัง ตีไมถูก เพราะมันจะถูกหัวเด็ก ถกูหัวคนแก พวกนั้น
ก็เลยรอดไปๆ อยูขางหลัง ถามีแตเทศนสอนแบบแกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี้พุงเลยนะ พูด
ตามหลักความจริง เราเทศนแกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี้เทศนสะดวกมากยิ่งกวาเทศนแกง
หมอใหญ แกงหมอใหญหลายปากหลายทอง ไมทราบจะแบงใสทางไหนๆ บาง  

แกงหมอเล็กนี้มีแตปากแตทองที่เตรียมพรอมที่จะขึ้น ทีนี้ไสใหญๆ แกงหมอ
เล็กหมอจิ๋วจึงรุนแรงอยางที่เราเทศนบนศาลา เทศนสอนพระลวนๆ พุงเลยเชียว เทศน
งายดวย คือตามหลักความจริงพุงๆๆ เลย ถาเทศนแกงหมอใหญตองแบงนูนแบงนี้ 
อันนี้เผ็ด อันนี้เค็ม อันนั้นอะไร มันหลายปาก ปากเด็ก ปากผูใหญ ปากคนเฒาคนแก 
ตองแบงหลายสัดหลายสวน ถาเทศนสอนพระลวนๆ แลวมันมีแตปากเด็ดๆ ทัง้น้ัน ซัด
พุงเลย เทศนงาย 

(วันที่ ๑๔ วันจันทรนี้ หลวงตาไปเทศนที่คณะสัตวแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน) มหาวิทยาลัยขอนแกนดเูคยไปเทศนหลายหนแลวนะ เราจําได
วาเทศนหลายหน  

เมื่อวานนี้เอาของไปสงโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลําภู ตามธรรมดาเราจะไป
สงอาหารใหเฉพาะโรงพยาบาลอําเภอๆ สวนจังหวัดเราไมไป แตจังหวัดเลยไป เพราะ
จังหวัดนี้ขาดแคลนมาก เลยกลายเปนเรียกวาไปจังหวัดนี้เหมือนกันกับเราไปตาม
อําเภอ เอาของไปสงให เพราะจังหวัดเลยขาดแคลนมาก ตองไปสงเหมือนกับไปสง
ตามอําเภอ เมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลหนองบัวลําภู ไปของเทลงเลย เขาปุบปบๆ มา  
เราไมมีธุระอะไรกับใครละเรา เอาของมาให เจาหนาที่เขาปุบปบๆ มา นี่เอาของมาให 
เราไมมีธุระ ของใหหมดแลวเราไปแลวนะ พอวาเอาของลงแลวเปดเลย  

พวกนั้นกําลังว่ิงยุง อยายุง เราบอก บอกวาอยายุง มาเลยไมใหใครเห็นนะ มีแต
พวกเจาหนาที่เขาวิ่งปุบปบๆ พอเขาทราบวาเราเขาวิ่งไปหากัน อยาไป อยายุง เราไมมา
ยุงกับใคร เอาของมาใหแลวเรากลับ พอวาแลวขนของลง ขนของแลวเปดเลย มันเบื่อ
คน ไมวาชาติชั้นวรรณะใดก็ตามก็คน อยูใตอํานาจของธรรมทั้งน้ัน ธรรมจึงตองไดสอน
หมดเลย เราไมพูดกับใคร เอาของลงแลวเปดเลย เขากําลังว่ิง พอเขามองเห็นเราเขารู 
โรงพยาบาลมาทั้งหมอทัง้พยาบาลนั่นละทุกครั้งถาไป มาเตม็หมดเลย วันนั้นไมใหมา 
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พอไปเขามองเห็นปบเขาวิ่งแลว อยาว่ิงเราบอก เราจะเอาของมาลง พอวาแลวขนของ
ลง ๆ พอขนของลงแลวเปดเลย กวาจะวิ่งมาเรามาถึงอุดรแลวมั้ง ไมอยากยุงกับใครนะ 

อยางออกมานี่เหมือนกัน ออกมาไมไดงายๆ นะ โผลหนาออกมา กอนที่จะ
ออกมาดูเสียกอน คือเราออกมานี้ออกมาดูเหตุการณตางๆ ไมใชออกมาเฉยๆ ออกไป
ดูขางนอกดวยขางในแลวเขามาแนะมาบอก ไมออกก็ไมได ตองไดออก กอนจะออก
ตองไดดูคนเสียกอน ถาพอมองเห็นมันรุมเรา วาจะไปทําธุระอะไรไมไดไปนะ เลยทํา
ธุระกับพวกรุม จึงไมอยากออก ไมอยากใหใครรุม เวลามันรุมก็ใชวิชาหนึ่ง มันเปน
อยางไร วิชาเราเต็มพุงอยูนี่ สพายมาสองบาเต็ม ไปพอมันรมุมาคราวนี้จะใชวิชานี้ รุม
มาๆ เฉย ไปเลยเฉย ไมสนใจเลยนะ  

วิชานี้มี แลวแตจะควรใชวิชาไหนอยูในนี้หมด สองยามเต็ม รุมๆ เฉยๆ เฉย
เร่ือยไปเลย บทเวลาจะทําทําอยางน้ัน ไมอยางนั้นไมได ตองมีวิชาหลายยาม ยามนี้ๆ 
ไมออกมากไ็มได ธุระของเรามี ถาออกมากม็าเจออยางน้ัน เพราะมันยั้วเยี้ยๆ ตลอด  
ตั้งแตเชามา กลางวี่กลางวันไมขาดวัดนี้ กอนจะออกมามองดูเสียกอน ยั้วเยี้ยๆ ถาจะ
รอใหเขาหมดไมหมด วดันี้เรียกวาเปนตลาดคนก็ไมผิด ตลาดคนวัดปาบานตาด 

(ทองคาํวันนี้ได ๒๓ บาท ๕๐ สตางค) ก็ไดเยอะ เราพยายามขนทองคําเขาคลัง
หลวงของเรา พยายามที่สุด ขนสมบัติเขาสวนรวมคลังหลวงของเรา ทองคํานี้สําคัญมาก
ขนเขาเร่ือยๆๆ สวนเงินบาทสวนดอลลารออกชวยทั่วไป สําหรับเราแบ ไมเอา ไมเอา
อะไรเลย ทั้งๆ ที่วิ่งอยูอยางน้ี ไมเอา มีแตชวยโลกทั้งน้ันๆ ทุกขลําบากขนาดไหนทน
เอา เพราะผูที่ทุกขมากกวาเรามีมาก เขาทุกขดวยความจนจริงๆ เราทุกขดวยธาตุดวย
ขันธตางหาก จิตใจเราไมไดจน เราสมบูรณทุกอยางแลว เราไมเดือดรอน เขาเดือดรอน
ทั้งภายนอกภายใน ทั้งสวนรางกายและจิตใจ เราถาจะเดือดรอนบางก็มีแตสวนรางกาย
ไหวไปไหวมา สวนใจไมมี 

ในประเทศไทยเทศนหมดแลวนะ สมาคมใหญๆ เทศนหมดเลย เชน
สนามหลวง เขาไมนิมนตพระที่ไหนมาเทศนนะสนามหลวง แตมาโดนเอาหลวงตาบัว
จนไดไปเทศน เราก็เทศนใหชั่วโมง ๒๓ นาที กน็ับวานาน เทศนพอดีเบาะๆ ไมใหสูง
เกินไป ต่ําเกินไป อยูในประเภทเรียกวาออน สํานวนออน เพื่อใหเหมาะสมกับคน
จํานวนมากซึ่งเปนประชาชนที่มีจิตใจออนตอธรรมทั้งหลาย ไมสามารถจะรับธรรมสูง
กวานั้นไดก็เทศนประเภทนั้นไป  

ถาจะเทศนใหงายคืองายมากไดแกเทศนจิตตภาวนา อันนี้งายมาก ถอดออกๆ 
พุงๆ เลย อยางที่เทศนบนศาลาสอนพระ นั่นประเภทแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว เทศนก็
เทศนงาย เทศนตามหลักความเปนจริง สวนเทศนสอนประชาชนแกงหมอใหญลําบาก 
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แบงใหเด็ก แบงใหผูใหญ แบงใหคนแก แบงใหอันธพาล มันหลายแบง สวนเทศน
สอนพระนี่พุงเลยเชียว เราเทศนทุกแบบเทศนสอนโลกนะ ทุกแบบทุกสมาคม แบบ
สูงสุดก็คือเทศนสอนพระ สอนพระกรรมฐานผูมุงตอมรรคผลนิพพาน เทศนนี่พุงเลย 
เทศนงายดวยนะ ถาเทศนสอนพระเพื่อมรรคผลนิพพานดวยแลวพุงๆ เลย เทศนงาย  

แตอันนี้ไมคอยไดเทศน เชนอยางงานชวยชาติก็ไปเทศนที่สามผาน ดูจะมี
เทานั้นละมังเพราะมีกรรมฐานมามากในวงนั้น สวนมากมีแตลูกศิษยเราพระกรรมฐาน 
ตั้งแตทานฟกลงมา พระกรรมฐานไปเต็มหมดเลย นั่นเรียกวาเทศนแกงหมอเล็ก หมอ
ใหญมีเล็กนอยไมมากนกั พุงใสหมอเล็ก มีเทานั้นตั้งแตชวยชาติมา นอกนั้นมีแตแกง
หมอใหญๆ หมด ที่ไหนที่มีพระสนใจปฏิบัติธรรม ธรรมะจะเอียงไปทางนั้นเอนไปทาง
นั้น ถามองทัว่ๆ ไปอยางนี้ก็เปนแกงหมอใหญไปเสีย 

วันหนึ่งๆ เราก็ไมไดอยูเพราะความเมตตาสงสาร ไปทางนั้นทางนี้ เหนื่อย สวน
วัดไมคอยไดไป คือเวลาไมพอ วัดตางๆ เชนอยางวัดภูสังโฆไมไดไปหลายปแลว ผา
แดงไป ภูสังโฆไมไดไปหลายปแลว ผาแดงยังไปอยู หนองกองไปอยู ไปบอย แลวนาคํา
นอยไปอยู ไป ไมมฆีราวาส มีแตพระ เทศนสอนพระลวนๆๆ เลย ไปก็ออกเด็ดเลย
เชียว ธรรมะสอนพระธรรมะเดด็ทั้งนัน้ละ  

วันที่ ๑๔ ไปเทศนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนนะ (ครับ ที่ขอนแกนครับ คณะสัตว
แพทย ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน) พวกแพทยพวกหมอเราก็มหีมอสานิตย เดี๋ยวนี้มานี่ 
ไดมาหรือเปลานี่ (ไมไดมาครับ สงเงินมาทําบุญ) หมอเขาใกลชิดกับศาสนามีหมอสา
นิตย นอกนั้นไมคอยใกล อาจจะหยิ่งก็ไดหมอ ความรูไปทางสรีรศาสตรเหมือนกันกบั
พุทธศาสตร พุทธศาสนาก็เขาในสรีรศาสตร เขาไปนี้ แตมันตางกัน สรีรศาสตรของ
หมอนั้นเขาดูประสาทในรางกายสวนตางๆ ทํางานไหน ทํางานไปยังไงๆ ตอยังไง เพื่อ
แกโรค โรคภัยไขเจ็บ สวนสรีรศาสตรของพุทธศาสนาเพื่อแกกิเลสโดยตรง เรียน
สรีรศาสตรจบแลวไมตองกลับมาเกิดอีก 

ผูที่เรียนสรีรศาสตรจบแลวเปนพวกขั้นอนาคามี จากน้ันก็เปนอวกาศพุงๆ 
อนาคามีนี้เรียกวาจะไมกลับมาเกิด จะไปคางสุทธาวาส ๕ ชั้นอวิหา อตัปปา สุทัสสา 
สุทัสสี  อกนิษฐา สุทธาวาส ๕ ชั้นนี้จะไมกลับมา จากชั้นนี้แลวก็ตอชั้นนั้นถึงนิพพาน
เลย เรียนสรีรศาสตรจบเขาถึงขั้นอนาคามี จบดวยการพิจารณาปลอยวางๆ ไมใชจบ
ดวยอยางทีห่มอเขาเรียน หมอเขาเรียนเขาเรียนทางเดินของอวัยวะสวนตางๆ พวกเสน
พวกเอ็นทํางานอะไรๆ แลวก็แกโรค เปนโรคภัยมาเพราะเสนเอ็นใดผิดปรกติ รางกาย
ทํางานอะไรผิดปรกติเขาก็แกตามนี้ๆ เปนการแกโรคภัย สวนสรีรศาสตรทางพุทธ
ศาสนาพิจารณาลงไปนี้รวมลงกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ปลอยโดยสิ้นเชิง ถึงขั้น
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อนาคามีโดยสมบูรณ ผูเรียนจบสรีรศาสตรเปนผูจะไมกลับมาเกิดอีกแลว จากน้ันก็เขา
อวกาศของจิตของธรรมไปเรื่อยถึงนิพพาน มีเปนขั้นๆ 

แตหมออาจจะเขาใจผิด เรียนสรีรศาสตรแลวอาจทะนงตนกไ็ดวาเราก็เรียนทาง
สรีรศาสตรเหมือนพุทธศาสนา แตเขาหารูไมวาสรีรศาสตรของเขาที่เรียนเพื่อแกอะไร 
สรีรศาสตรของพทุธศาสนาแกอะไรเขาไมรูนะ สวนธรรมรูหมด ทั้งสรีรศาสตรแกโรค
แกภัย ทั้งสรีรศาสตรแกโรคคือกิเลสจนถึงนิพพาน ทางพุทธศาสตรรูหมด ตางกันอยาง
นี้ เพราะฉะนั้นพวกหมอที่เรียนสูงๆ อาจจะเขาใจหรือทะนงตัวอยางน้ีกไ็ดวา ไดเรียน
สรีรศาสตรเหมือนทางพทุธศาสนา แตครั้นแลวมันเปนคนละฟากฟาแผนดิน มันไมได
เหมือนสรีรศาสตรทางพุทธศาสนา ร้ือภพร้ือชาติวัฏสงสารพุงออกเลยถึงนิพพาน 

เรียนสรีรศาสตรจบแลวไมตองกลับมาเกิดอีกคือขัน้อนาคามี สรีรศาสตรหมด 
อิ่มพอในสรีรศาสตรแลวก็นี่ละถึงขั้นอนาคา จากนั้นก็เปนอวกาศความวางเปลาของจิต 
พิจารณาตามนี้พุงถงึนิพพาน นี่เขาไมไดเรียนอยางน้ี สวนพุทธศาสตรรูหมด ทางหมอ
เปนยังไงๆ รูหมด สรีรศาสตรทางพุทธศาสนาเปนความรูที่ร้ือภพร้ือชาติ ทางโลกทาง
หมอเขาเรียน เรียนเพื่อแกโรคแกภัยไขเจ็บธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป เอาละที่นี่นะ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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