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      ๑๓ 
 

สื่อสารทานธรรมแห่งประเทศไทย
องค์หลวงตาเห็นคุณค่าของใจยิ่งกว่าสมบัติใดในโลก การสงเคราะห์ด้านวัตถุเป็น

เพียงพื้นฐานเท่านั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าจิตใจ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงส่งเสริมการเผยแผ่

ธรรมะเปน็ธรรมทานผา่นเครือ่งมอืสือ่สารทกุประเภท โดยไมม่กีารซือ้ขายแตอ่ยา่งใด 

มุ่งปรารถนาให้พุทธบริษัทมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในชีวิตเปรียบดั่งมีเข็มทิศ  

นำทางให้พาก้าวเดินได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

องค์หลวงตาเมตตากล่าวถึงความสำคัญของธรรม

เมื่อเปรียบกับสิ่งมีค่าใดๆ ในโลกไว้ว่า 

“...สมบัติใดก็ตามที่เข้าสู่ภายในจิตใจไม่เหมือนธรรม

สมบัตินะ ธรรมสมบัตินี้เข้าไปแล้วตีกระจายออกเป็นผล

เป็นประโยชน์เรื่อยเลยนะ สมบัติอย่างอื่นยังทำตัวให้  

เหลิงเจิ้งได้นะ มีมากเท่าไรยิ่งโลภมากๆ เลยเป็นบ้าโลภไป

เลย นั่นสมบัติอย่างอื่นเป็นอย่างนั้น ถ้าสมบัติภายในใจมี

เท่าไรยิ่งเย็นยิ่งชุ่มไปหมดเลย พระพุทธเจ้า พระอรหันต์

ไปที่ไหน ไปไม่ไปก็ตามจิตใจท่านครอบโลกธาตุ…” 

สำหรับความรู้ทางธรรมที่องค์หลวงตานำออกสอน

พระเณรและประชาชนนัน้ ทา่นสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริง

ออกจากใจซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติจริงตั้งแต่สมัยที่อยู่

ศึกษากบัหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัโต การเทศนาธรรมทุกขั้นทุกภูมิ

ขององค์หลวงตาจึงไม่มีสิ่งใดเป็นข้อลังเลสงสัย ดังนี้ 

“...การสอนโลกเราถงึบอกตรงๆ เลย เราไม่อัดไม่อั้น 

ฟังซิพี่น้องทั้งหลาย ฟังซิ มันจ้าครอบโลกธาตนุี ้เอา มาวา่

งัน้เลย ถามทางไหนถ้าจะเป็นผลเป็นประโยชน์ จะออก

ทันทีๆ ออกมาเต็มภูมิก็ใส่กันเต็มภูมิ เพราะนี่ถ้าว่าน้ำก็

เต็มถังแล้ว เปิดตรงไหนออกหมด น้ำไม่ว่าจะเปิดแง่ไหนๆ 

เต็มถังอยู่แล้ว ธรรมครอบโลกธาตุอยู่แล้ว เปิดมาทาง

ไหนออกหมด ฟังซิ  

นั่นละในหัวใจอันนี้เป็นธรรมหมดแล้ว ไม่มีอะไรที่จะ

มาเคลือบมาแฝง กิเลสตัณหาแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มี 

มันก็จ้าไปหมด แล้วทำไมจะไม่เห็น ทำไมจะไม่รู้ .. 
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“ธรรมะนี้กระจายทั่วประเทศไทย แต่ก็ดูว่าเป็น

ผลเท่าที่ควร การเทศนาว่าการเป็นผลเท่าที่ควร

ตลอดมา แล้ววิทยุก็กระจายทั่วประเทศไทย ไม่ว่า

ทางด้านไหน อินเทอร์เน็ต หรือวิทยุหรืออะไรออก

ทุกแง่ทุกมุม ทางด้านจิตใจนับว่าได้รับการฟื้นฟู

ขึ้นพอประมาณ จากอรรถจากธรรมที่เราเสียสละ

เพื่อพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสั่งสอนมาตั้ง

แต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้” 

สำหรับการสั่งสอนโลกขององค์หลวงตา  

นอกจากท่านจะเมตตาสอนโดยตรงจากการ

เทศนาที่วัด การเดินทางไปเทศน์ ในสถานที่

ต่างๆ หรือการเขียนจดหมายธรรมะตอบลูก

ศิษย์ลูกหาแลว้ ทา่นยงัเมตตายอมให้นำธรรมะ

ของท่านออกกระจายตามสื่อประเภทต่างๆ 

โดยไม่มีลิขสิทธิ์อีกด้วย อาท ิ หนังสือ เทป   

ซีดี วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ดาวเทียม   

อนิเทอรเ์นต็ เปน็ตน้ และไมว่า่จะนำออกทางสือ่

ชนิดใด สิ่งที่ท่านเน้นย้ำเป็นพิเศษตลอดชีวิต

ของท่านก็คือการนำธรรมะออกเป็นธรรมทาน

เท่านั้น ไม่ให้มีการซื้อขาย ซึ่งท่านได้ให้เหตุผล

ลายมือองค์หลวงตาเขียนอธิบายกัณฑ์เทศน์บนปกเทป 

 
สื่อสารทานธรรม

ธรรมะของเรามทีกุขัน้เลยนะ เริม่ไปตัง้แต่  

หลวงตาสอนเด็ก หลวงตาสอนผู้ ใหญ่ หลวงตา

สอนคนแก่ หลวงตาสอนคนไม่เอาไหนไปเรื่อยๆ 

มันมีทุกอย่าง ธรรมะเรามีทุกขั้น ภูมิไหนเราก็

สอนทั้งนั้น เด็กก็สอน อย่างพวกนักเรียนมานี้  

ก็สอน ไปที่อื่นได้อบรมนักเรียนก็มี ไปนักเรียน

ก็สอนนักเรียน ไปทางเด็กก็สอนเด็ก เกี่ยวกับ

พวกตำรวจก็ไปทางตำรวจ เกี่ยวกับหมอก็ไป

ทางหมอ ไปหาหมอก็เป็นอีกแบบหนึ่ง เอาอ้อย

ไปขายสวน สอนหมอ ไปกระทรวงสาธารณสุข

ก็ ไปสอนหมอ ก็อย่างนั้นแล้ว เรียกว่าสอน  

ทุกขั้นของธรรม ทุกขั้นของคน…” 
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ไวอ้ยา่งชดัเจนปรากฏในสือ่ประเภทตา่งๆ ดว้ยวา่ 

“ถ้าท่านผู้ ใดประสงค์จะนำแจกเป็นธรรม

ทาน ท่านผู้นั้นกรุณาทำได้ตามประสงค์โดย  

ไม่ต้องขออนุญาตจากหลวงตาแต่อย่างใด 

นอกจากเพื่อจำหน่ายจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ 

เพราะหลวงตาไม่ต้องการอะไรยิ่งกว่าใจที่เป็น

สมบัติล้นค่ากว่าสมบัติใดๆ ในโลก” 

เมื่อต้นปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ก่อนเปิด 

“โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว   

ญาณสัมปันโน” องค์หลวงตาได้แสดงความ

ห่วงใยชาติบ้านเมืองที่ประสบปัญหาหนี้สิน

จำนวนมหาศาล ถึงขั้นวิกฤตจะสิ้นชาติศาสนา 

ทา่นจงึยอมเสยีสละออกมาเปน็ผูน้ำในการกอบกู้

วกิฤตของชาต ิดว้ยการเทศนาวา่การ ในเบือ้งตน้

การกระจายข่าวสารการกอบกู้ชาติของท่าน

ค่อนข้างอยู่ในวงแคบ เพราะใช้วิธีส่งข่าวแบบ

ปากต่อปากหรือถอดคำเทศน์ประจำวัน  

เฉพาะกัณฑ์ที่น่าสนใจพิมพ์เป็นเล่มแจกจ่าย

ส่วนใหญ่ก็ ได้รับเฉพาะผู้มีความคุ้นเคยกัน

เทา่นัน้ เนือ่งจากในขณะนัน้ยงัไมค่อ่ยมชีอ่งทาง  

การเผยแพร่ผ่านสื่อ ธรรมเทศนาประจำวัน

ของท่านจึงรู้กันเฉพาะภายในวงลูกศิษย์ลูกหา 

ต่อมาเมื่อองค์หลวงตาเทศนาถึงอานิสงส์

ของการนำธรรมะและข่าวสารการช่วยชาติ  

อันเป็นมหามงคลออกกระจายกว้างขวางไปยัง

พี่น้องชาวไทยในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าในเมือง

หรือในป่าเขาที่ห่างไกลย่อมมีอานิสงส์มาก

เท่ากับเป็นการเปิดหูเปิดตาประชาชนให้ ได้รู้ ได้

เห็นได้ยินได้ฟังธรรมตลอดถึงข่าวสารอันเป็น

มหามงคล บุญเหล่านี้จะส่งผลให้หูแจ้งตาสว่าง

ในธรรมมีหูทิพย์ตาทิพย์มองเห็นเทวบุตรเทวดา

อินทร์พรหมได้ จากพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้

ทำใหเ้กดิการประสานงานไปยงัสือ่ประเภทตา่งๆ 

ที่มีใจรักชาติบ้านเมืองและเห็นคุณค่าของธรรม

ในพระพุทธศาสนาว่าสามารถยกชาติบ้านเมือง

ให้ขึ้นจากหล่มลึกได้จริง ทำให้พระธรรมเทศนา

ของท่านเริ่มออกสู่วงกว้างผ่านหนังสือพิมพ์ 

นติยสารรายสปัดาห ์ รายปกัษ ์ วทิยกุระจายเสยีง

สถานีต่างๆ ในหลายจังหวัด สถานีโทรทัศน์

ช่องต่างๆ ทั้งแบบข่าวสั้นและแบบยาวเดือนละ 

๑-๒ ครั้งตลอดปี รวมถึงการนำธรรมเทศนา

ของท่านออกทั่วโลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

พระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ จึงถือเป็นจุดกำเนิด  

แห่งงาน “การสื่อสารทานธรรม” กระจายสู่  

พุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วโลก 

หากกล่าวถึงความรู้และความเมตตา

อย่างไม่มีประมาณในการเทศนาสั่งสอนของ

องค์หลวงตานั้น นอกจากจะแสดงธรรมเพื่อสั่ง

สอนพระเณรและประชาชนแล้ว ท่านยังเมตตา

อบรมสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆ 

อีกด้วย ดังท่านได้กล่าวไว้อย่างถึงใจว่า 

“...เทวบุตรเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรม

ของท่านในคืนหนึ่งๆ สำหรับท่านผู้อยู่ในที่สงัด

งบเงียบนั้นมีน้อยเมื่อไร มีมากยิ่งกว่าคนที่มา

ฟังเทศน์เต็มศาลานี้อีกเป็นไหนๆ แต่พระท่าน

มุ่งอรรถมุ่งธรรม ปฏิบัติต่ออรรถต่อธรรม   

ท่านไม่เคยพูด รู้ก็รู้เป็นภาษาเทวดากับภาษา

ท่านรวมแล้วเรียกว่าเป็นภาษาธรรม สนทนา

กัน ฟังอรรถฟังธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอ 

ประสานใจกับธรรมเข้าสู่กัน เป็นความรื่นเริง

บันเทิงต่อกันระหว่างพระเจ้าพระสงฆ์กับ  

เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายที่เข้ามา

เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน สะเทือนไปทั่วดินแดน

เทวโลก .. พูดให้มันเต็มหัวอกตามที่บรรจุไว้  

ในหัวใจนี้ ตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมา จะมาว่า

อะไรมนุษย์ขี้เหม็นนี่วะ พูดแล้วมันคันฟันนะ   

ทีรู่แ้ลว้ไมม่ีใครรูด้ว้ยนีซ่มินัโมโหนะ่ อา้ว จรงิๆ นะ 

เพราะฉะนั้นเวลาเขาถามปัญหาถึงผางออก

เลย…” 

 ภาพตัวอย่างรายการทีวีที่องค์หลวงตา 

 ทรงเมตตารับสัมภาษณ์ 
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ขอมาทางวัดป่าบ้านตาดเพื่อขอรับแจกเป็น

ธรรมทาน ท่านได้เมตตากล่าวไว้ ดังนี้ 

“ที่อยู่ ในวัดป่าบ้านตาดนี้ เรียกว่าคลัง

เทปแหละนะ ทั่วประเทศไทยกรรมฐานสาย

หลวงปู่มั่นติดต่อมาทางนี้ๆ สำนักเหล่านั้นได้

หมดได้จากนี้นะ ได้แบบเงียบๆ ตั้งแต่ยังไม่ได้

ออกช่วยชาติบ้านเมือง คือเราไม่ ได้ออกเปิด

เผย แต่เทศน์ธรรมะที่สำคัญๆ นั้นในวงกรรม-

ฐานทั่วๆ ไปในประเทศไทยได้หมด ไม่ว่าภาค

ไหนท่านติดต่อมาขอ ส่งไปๆ อันนี้เป็นประจำ

มานานแล้ว” 

เบื้องหลังงานเขียนหนังสือ
และการบันทึกเทป

 

ท่านกล่าวถึงเบื้องหลังงานเรียบเรียง

หนังสือประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นการ

ประสานกันระหว่างงานภายนอกคือประวัติของ

หลวงปู่มั่นและงานภายในคือความรู้สว่าง

กระจ่างแจ้งในธรรมขององค์ท่านเองไว้ดังนี้ 

“...หากเป็นความจริง งานแต่งหนังสือก็

งานภายในของเราออกแต่งประวัติท่าน งาน

ภายนอกก็เรื่องราวของท่าน งานภายในแทรก

เข้าไปที่เป็นสาระสำคัญๆ แทรกเข้าๆ เพราะ

ความรู้เวลาปฏิบัติท่านก็รู้ เราก็รู้ มันก็วิ่งถึงกัน

ได้ ไม่ได้คุยนะ เวลาเขียนประวัติหลวงปู่มั่น จิต

ของเรามันกระจ่างแล้วนั่น เพราะฉะนั้นท่าน

หนังสือธรรมะขององค์หลวงตานั้นมีทั้ง

จากงานเขียนหรือถอดเทปจากการเทศน์อบรม

พระและฆราวาส ทั้งในวัดและนอกสถานที่ 

บางเล่มเป็นการรวบรวมคำตอบปัญหาธรรม

จากจดหมายของพระเณร ฆราวาส ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  

ท่านเริ่มแจกหนังสือธรรมะมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.๒๕๑๔-๑๕ จนกระทั่งปัจจุบันนี้ การจัด

พิมพ์แต่ละครั้งๆ เป็นจำนวนนับหมื่นนับแสน

เลม่ และพมิพม์าตลอด หากตอ้งมกีารประมาณ

จำนวนเล่มก็น่าจะหลายล้านเล่มแล้ว เพราะมี  

ผู้ต้องการจำนวนมาก ทั้งมาด้วยตนเองที่วัด 

ทั้งที่เขียนจดหมายขอจากที่ต่างๆ ซึ่งมีจำนวน

เพิ่มขึ้นทุกวันๆ  

หนังสือที่มีผู้สนใจมากที่สุด คือ หนังสือ 

ประวัติท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ 

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายท่าน

อาจารย์มั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือที่ท่านเขียน

ด้วยตนเอง ดังนี้ 

“เราเขียนหนังสือ ธรรมคู่แข่งขัน เล่ม

แรก จากนั้นก็ ประวัติหลวงปู่มั่น ปฏิปทาพระ

ธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ประวัติหลวง

ปู่ขาวย่อๆ ปัญญาอบรมสมาธิ” 

 สื่อธรรมะขององค์หลวงตาอีกประเภท

หนึ่งก็คือเทปอบรมพระและฆราวาสซึ่งมีพระ

เณร ประชาชนจำนวนมากจากที่ต่างๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ ตลอดจนวัดต่างๆ ก็ได้ติดต่อ

ออกแป๊บนึงมันจับได้ปุ๊บๆๆ ออกตามกันไปเลย  

ได้เขียนประวัติท่านไว้กว้างขวางอยู่ ปี 

๒๕๑๔ ละมั้งถึงได้ออกแจก ประวัติหลวงปู่มั่น 

๒๕๑๓ แต่ง เราเขียนเองประวัติ เรียนพิมพ์ดีด

มาแต่งหนังสือประวัติของท่านโดยเฉพาะกับ

ปฏิปทาพระกรรมฐาน สองเล่มเท่านั้น เรา

เรียนพิมพ์ดีด พอจบสองเล่มนี้ เราทิ้งพิมพ์ดีด

เลย ไม่เอา ได้แต่งหนังสือสองเล่ม หนังสือ

ประวัติพ่อแม่ครูจารย์มั่นหนึ่ง หนังสือปฏิปทา

ของพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหนึ่ง 

สองเล่มเท่านั้น จากนั้นก็ทิ้งหมด พิมพ์ดีดก็ทิ้ง 

อะไรทิ้งหมดเลย…” 

และสำหรับหนังสือ ปัญญาอบรมสมาธิ 

ที่ท่านเขียนและตั้งชื่อด้วยตนเองนั้น ท่านกล่าว

อธิบายถึงที่มาของชื่อและแนวทางในการ

พิจารณาธรรมไว้ ดังนี้ 

หนังสือที่องค์หลวงตาเขียนด้วยตนเอง และส่วนหนึ่งของหนังสือ  

ที่คณะศิษย์จัดพิมพ์ขึ้น โดยรวบรวมจากพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตา 

หนงัสอืจดหมายเทปซดีีธรรมะหลวงตา
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“. . .ปัญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรม

ปัญญา เราเรียนนี่เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เมื่อ

จิตหาความสงบไม่ได้ก็ใช้ปัญญาหมุนติ้วๆ มัน

เลยกลายเป็นจิตกลับมาสงบด้วยอำนาจของ

ปัญญา เขาไม่ได้ปฏิบัติ อันนี้เราปฏิบัติ ผลออก

มาจากการปฏิบัติมันก็ไม่ผิดละซิ เราเรียกว่าได้

ดำเนินตามแนวทุกวรรคทุกตอน ว่าปริยัติเราก็

เรียนเสีย ว่าปฏิบัติเราก็ได้ออกปฏิบัติ ผลของ

การปฏิบัติเราก็ปรากฏผลตามกำลังแห่งการ

ปฏิบัติของเรา เรียกว่าครบ ปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ ปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติ

ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนแล้วนำไปปฏิบัติ 

ปฏิเวธผลแห่งการปฏิบัติเกิดมาเป็นปฏิเวธ 

แปลว่าความรู้แจ้ง ความรู้แจ้งแทงทะลุ 

ปัญญาอบรมสมาธินี้ ไม่มีใครเขียน หลัก

ใหญ่ก็ว่าสมาธิอบรมปัญญา สีลปริภาวิโต 

สมาธิ มหัปผโล โหติ มหานิสังโส สมาธิเมื่อ

ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมาก อานิสงส์มาก พอ

ศีลอบรมสมาธิแล้ว จากสมาธิแล้วก็ปัญญา 

ปัญญาแล้วก็วิมุตติ เรามันภาคปฏิบัติ มันไม่ได้

ไปตามแนว ภาคปฏิบัติต้องใช้ปัญญา ทีนี้เวลา

ผลเกิดขึ้นทางด้านปัญญามันชัดเจน เพราะมัน

ประจักษ์กับตัวเอง เพียงเราอ่านเราจำมาไม่ชัด 

ท่านก็จำเราก็จำได้มาก็แบบเดียวกัน ท่านก็

ปัญญาอบรมสมาธิ 

"...ความจริงการภาวนาเพื่อให้ใจสงบ ถ้าสงบด้วยวิธีปลอบโยนโดยทาง  

บริกรรมไม่ ได้ ต้องภาวนาด้วยวิธีปราบปรามขู่เข็ญ คือค้นคิดหาเหตุผลในสิ่ง  

ที่จิตติดข้องด้วยปัญญา แล้วแต่ความแยบคายของปัญญา จะหาอุบายทรมาน

จิตดวงพยศ จนปรากฏใจยอมจำนนตามปัญญาว่า เป็นความจริงอย่างนั้นแล้ว 

ใจจะฟุ้งซ่านไปไหนไม่ ได้ ต้องหยั่งเข้าสู่ความสงบเช่นเดียวกับสัตว์พาหนะ  

ตัวคะนอง ต้องฝึกฝนทรมานอย่างหนักจึงจะยอมจำนนต่อเจ้าของ 

ฉะนั้นในเรื่องนี้จะขอยกอุปมาเป็นหลักเทียบเคียง เช่น ต้นไม้บางประเภท 

ตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีสิ่งเกี่ยวข้อง ผู้ต้องการต้นไม้นั้นก็ต้องตัดด้วยมีดหรือขวาน เมื่อขาดแล้ว ไม้ต้นนั้นก็

ล้มลงสู่จุดที่หมาย แล้วนำไปได้ตามต้องการ ไม่มีความยากเย็นอะไรนัก แต่ ไม้อีกบางประเภท ไม่ตั้งอยู่

โดดเดี่ยว ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกิ่งแขนงของต้นอื่นๆ อีกมาก ยากที่จะตัดให้ลงสู่ที่หมายได้ ต้องใช้ปัญญา

หรือสายตาตรวจดูสิ่งเกี่ยวข้องของต้นไม้นั้นโดยถี่ถ้วน แล้วจึงตัดต้นไม้นั้นให้ขาด พร้อมทั้งตัด  

สิ่งเกี่ยวข้องจนหมดสิ้นไป ไม้ย่อมตกหรือล้มลงสู่ที่หมายและนำไปได้ตามความต้องการฉันใด จริตนิสัย

ของคนเราก็ฉันนั้น 

คนบางประเภทไม่ค่อยมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดถ่วงใจมาก เพียงใช้คำบริกรรมภาวนา พุทโธ ธมัโม 

สังโฆ เป็นต้น บทใดบทหนึ่งเข้าเท่านั้น ใจก็ ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิลงได ้ กลายเป็น  

ต้นทุนหนุนปัญญา ให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสบายที่เรียกว่า สมาธิอบรมปัญญา แต่คนบางประเภท  

มีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดถ่วงใจมาก และเป็นนิสัยชอบคิดอะไรมากอย่างนี้ จะอบรมด้วยคำบริกรรม

อย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น ไม่สามารถที่จะยังจิตให้หยั่งลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรอง

เหตุผล ตัดต้นเหตุของความฟุ้งซ่านด้วยปัญญา เมื่อปัญญาได้หว่านล้อมในสิ่งที่จิตติดข้องนั้นไว้  

อย่างหนาแน่นแล้ว จิตจะมีความรู้เหนือปัญญาไปไม่ ได้ และจะหยั่งลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ ฉะนั้น  

คนประเภทนี้ จะต้องฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิได้ด้วยปัญญา ที่เรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิ ตามชื่อหัวเรื่อง  

ที่ให้ ไว้แล้วในเบื้องต้นนั้น เมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นด้วยอำนาจปัญญา อันดับต่อไปสมาธิก็กลายเป็นต้นทุนหนุน

ปัญญาให้มีกำลังก้าวหน้า สุดท้ายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิมที่ว่า สมาธิอบรมปัญญา 

ผู้ต้องการอบรมใจให้เป็นไปเพื่อความฉลาด รู้เท่าทันกลมายาของกิเลส อย่ายึดปริยัติจนเกิดกิเลส 

แต่ก็อย่าปล่อยวางปริยัติจนเลยศาสดา ผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองนัย คือ ในขณะที่ทำ

สมาธิภาวนา อย่าส่งใจไปยึดปริยัติจนกลายเป็นอดีตอนาคตไป ให้ตั้งจิตลงสู่ปัจจุบัน คือ เฉพาะหน้า   

มีธรรมที่ตนเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์เท่านั้น เมื่อมีข้อข้องใจ ตัดสินใจลงไม่ ได้ว่าถูกหรือผิด เวลาออกจากที่

ภาวนาแล้ว จึงตรวจสอบกับปริยัติ แต่จะตรวจสอบทุกขณะไปก็ผิด เพราะจะกลายเป็นความรู้ในแบบ 

ไม่ใช่ความรู้เกิดจากภาวนา ใช้ ไม่ ได้ 

สรุปความ ถ้าจิตสงบได้ด้วยอารมณ์สมถะ คือ คำบริกรรมด้วยธรรมบทใด ก็บริกรรมบทนั้น   

ถ้าจะสงบได้ด้วยปัญญาสกัดกั้นโดยอุบายต่างๆ ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสงบเสมอไป   

ผลรายได้จากการอบรมทั้งสองวิธีนี้ คือ ความสงบและปัญญา อันจะมีรัศมีแฝงขึ้นจากความสงบนั้นๆ..."  

หนังสือที่องค์หลวงตาเขียนด้วยตนเอง และส่วนหนึ่งของหนังสือ  

ที่คณะศิษย์จัดพิมพ์ขึ้น โดยรวบรวมจากพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตา 

ปฏิบัติเราปฏิบัติผลได้มาแปลกต่างโดยลำดับ

ลำดา 

พอเห็นหนังสือนี้ละเราระลึกได้ มหา-

พุทธา เกิดปีเดียวกัน พรรษาเท่ากัน เป็นมหา

ด้วยกัน เราแก่วันกว่า พรรษาเท่ากัน แต่แก่

เดือนกว่าเท่านั้น เกิดก็พอๆ กัน ท่านอยู่วัด

ท่านเพ็งอยู่ทุกวันนี้ วัดวิเวกธรรม เขาเรียก  

วัดเหล่างา แต่ก่อนชื่อวัดเหล่างา เขาเอา
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หนังสือมา มหาพุทธาก็อยู่นั้นอยู่ข้างนอก เขา

ได้หนังสือมา ‘นี่ ได้หนังสือมา’ ‘ไหนหนังสือ

อะไร’ ว่างั้น  

มหาพุทธานะ ‘หนังสืออะไร’ ‘หนังสือ

อาจารย์มหาบัวแต่ง’ 

‘ชื่อว่าไงล่ะ’ ‘ชื่อปัญญาอบรมสมาธิ’ 

‘เหอ มหาบัวมันเก่งกว่าพระพุทธเจ้ามา

จากไหนวะ พระพุทธเจ้าว่าสมาธิอบรมปัญญา 

มหาบัวมันเก่งกว่าพระพุทธเจ้ามาจากไหนวะ 

ว่าปัญญามาอบรมสมาธิ ไหนมาดูน่ะ เอามา

อ่านดู’ 

ว่าจะอ่านดูเล่นๆ ทีแรก นั่งอยู่เก้าอี้ข้าง

กุฏิข้างล่างนั้น พออ่านแล้ว เอ๊ะ ชอบกลๆ 

สุดท้ายอ่านปัญญาอบรมสมาธิ ซึ่งจบประมาณ

เทศน์กัณฑ์หนึ่งนะ อ่านจนจบเลย ‘เอ้อ เข้าท่า

ดีเว้ย’  

เวลาไปเจอกันก็เลยเล่าให้ฟัง เพราะสนิท

กันมาแต่ไหนแต่ไร เอ้อ ยอมรับแล้วละ ทีแรก

มันโมโห โมโหยังไง ก็ว่าปัญญาอบรมสมาธิ 

พระพุทธเจ้าว่าสมาธิอบรมปัญญา มหาบัวมัน

เก่งมาจากไหนจะมาแข่งพระพุทธเจ้านี่น่ะ ไหน

เอามาดู พอดูแล้วเข้าท่าๆ เลยยอมรับว่างั้นนะ 

ท่านก็พยายามอัดเทศน์ของหลวงตา จาก

นั้นท่านนำมาอัดเก็บๆ เอาไว้ แต่ต่อมาหลวงตา

ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไร เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่

เพียงพอ ท่านเหนื่อย ในช่วงนั้นเกิดสงคราม 

เครื่องบินมาลงที่สนามบินตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ มา 

เป็นช่วงที่หลวงพ่อมาอยู่กับหลวงตา หลวงตา

จะประชมุพระบอ่ย ทีศ่าลาขา้งบนตอนกลางวนั 

บางที ๓ วันประชุมครั้งหนึ่ง บางที ๗ วัน

ประชุมครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๗ วัน .. 

หลวงตาประชุม ๓ วันครั้งหนึ่ง ๗ วัน

ครั้งหนึ่ง พอประชุมอัดเทปไม่ได้เพราะเหตุใด 

เพราะเครื่องบินมันขึ้นลง เสียงเครื่องบินดัง

สนั่นหวั่นไหว พอเครื่องบินมาก็ต้องบอกหยุดๆ 

ไม่ต้องอัดเทป ให้สังเกตว่าช่วงปี ๒๕๑๓-๒๕๑๕ 

มานี้ ให้พวกเราสังเกตว่าในเสียงเทศน์ของ

หลวงตานั้น จะโผล่มาในปี ๒๕๑๘ นะ ให้พวก

เราสังเกตเทปของหลวงตานี้ .. 

ต่อมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ หลวงตาท่านเทศน์

มากขึ้น พอตอนเย็นหลวงตาก็ลงไปเทศน์ให้  

คุณเพาพงาฟัง แกเป็นโรคมะเร็งในกระดูกและ

มาพักภาวนาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด บางทีก็เอา

ท่านปัญญาลงไปนั่ง บางทีก็หลวงปู่ลี บางทีก็

หลวงปู่บุญมี นาคูณ โดยมากก็ ๓ องค์นี้ บางที

ท่านปัญญาก็ให้ท่านอาจารย์ลีเป็นผู้กดเทปให้ 

พอไปถึงหลวงปู่ลีไม่รู้กดตัวไหน .. บางวันกลับ

มาไม่ได้ ท่านปัญญาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร มีแต่

พดูมบุมบัๆ จงึไดเ้ปน็ธรรมะชดุเตรยีมพรอ้ม .. 

จากนั้นมาก็คุณหญิงเสริมศรีเป็นน้องสาว

ของคุณหญิงส่งศรีภรรยาของอาจารย์หมออวย 

เป็นผู้ถอดเทปของหลวงตา อวกาศของจิต-

อวกาศของธรรม ธรรมะชุดเตรียมพร้อม .. 

จากนั้นก็นำไปให้หลวงตาเป็นคนตรวจทาน 

แล้วจึงพิมพ์ ส่วนประวัติของหลวงปู่มั่น ท่าน

พิมพ์ส่งศรีสัปดาห์ สมัยนั้นศรีสัปดาห์เป็นผู้

พิมพ์ ประวัติหลวงปู่มั่น ต่อมาก็พิมพ์ ปฏิปทา

พระธุดงคกรรมฐานฯ แต่พิมพ์ดีดคราวนั้น

หลวงตาพิมพ์เองนะ พิมพ์แบบสัมผัสด้วย 

หลวงตาพิมพ์เองเก่งนะ หลวงตานี้อัจฉริยะ

จริงๆ ท่านพิมพ์เองเขียนแล้วก็พิมพ์ แลว้ก็ให้

ศรสีปัดาหล์งประวตัหิลวงปูม่ัน่ แลว้กล็งปฏิปทา

พระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น .. 

 

สนิทกัน ลงนะลงเรา ลงจริงๆ ไม่ใช่ลงธรรมดา 

อย่างเทศน์ที่ ไหนท่านบอกว่ามันลงเองนะว่างั้น 

มหาพุทธาเกิดปีเดียวกัน เป็นเพื่อนฝูงกันอยู่  

วัดบรมนิวาส ท่านเสียแล้วละ อันนี้ยอมรับเลย

ว่าลงในภูมิธรรมภาคปฏิบัติยอมรับ...” 

ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก 

วัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี ได้จำพรรษา

วัดป่าบ้านตาดหลายปีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้

เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการบันทึกเสียงพระธรรม

เทศนาขององค์หลวงตาไว้ ดังนี้ 

“...หลวงตาเทศน์อบรมพระก็พอดีกับมี

พระฝรั่งเข้ามา ท่านปัญญา ท่านเชอรี่เข้ามา 

พวกเราสังเกตดูไหมเทศน์เสียงของหลวงตามี

ตัง้แตป่ ี ๒๕๐๔-๒๕๐๕ .. อาตมภาพจงึไดร้ำลกึ  

นึกถึงท่านปัญญาวัฑโฒนะ โห เป็นผู้ที่มีบุญคุณ

สำหรับพวกเรามากๆ นะ .. เพราะเหตุว่าท่าน

เป็นผู้คิดอัดเทปหลวงตาของเราไว้ ท่านเป็นคน

อัดเทปหลวงตา .. ส่วนท่านเชอรี่เป็นผู้ออกทุน 

ท่านปัญญาเป็นผู้สั่งเทป Grundig มาจาก

เยอรมันใช้ถ่านถึง ๑๒ ก้อน ซึ่งตัวใหญ่มาก 

ม้วนประมาณซัก ๖ นิ้ว ม้วนกลมว่างั้นเถอะ 

สมัยก่อน 

เครื่องบันทึกเสียง เครื่องอัดสำเนาเทป  

เครื่องเล่นเทปของวัดป่าบ้านตาด ในสมัยก่อน

เป็นเครื่องมือสำหรับการเผยแผ่ธรรม 
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สมัยนั้นหลวงพ่อก็เป็นพระอยู่ที่นี่ พิมพ์

เสร็จแล้วหลวงพ่อก็เอาไปเย็บกระดาษที ๒ 

แผ่น ๓ แผ่นบ้าง นี่แหละ ต้องเย็บแผ่นสำเนา

กบัตวัจรงิ ตวัจรงิเกบ็ไวส้ำเนาสง่มาใหศ้รสีปัดาห ์

ลงเป็นสัปดาห์ๆ ไปทุกๆ ๗ วัน ประวัติ  

หลวงปู่มั่น ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานฯ 

และ เพื่อใจที่ ได้ทุกข์ เล่มนั้นหนานะ  

อันนั้นคือผลงานของท่านปัญญาวัฑโฒ   

ทีท่า่นไดถ้า่ยเทปอดัเทปธรรมเทศนาของหลวงตา   

.. ธรรมะตอนกลางคืนทุกวันที่อบรมพระทั้ง

หลายทั้ งปวงนี้ เป็นฝีมือของท่านปัญญา

ทั้งหมด พูดอย่างนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นจึง

ถือว่าท่านปัญญานี้เป็นผู้มีอุปการคุณ สำหรับ

พวกเราที่ ได้รับธรรมเทศนาขององค์หลวงตา

ทุกวันนี้ เพราะท่านปัญญา ถ้าไม่ใช่ท่านปัญญา 

หลวงพ่อมองไม่เห็นใครเลยที่จะทำได้อย่างนั้น 

ท่านปัญญาจึงเป็นผู้ที่ เห็นคุณค่าจริงๆ ใน

ธรรมะคำสอนขององค์หลวงตา ท่านพิถีพิถัน

มากเพราะอัดมาแล้วท่านไม่เคยปล่อยปละ

ละเลยให้หลุดมือ ท่านจะหักเดือยก่อนกลัวจะ

เกิดการอัดซ้ำ หรือมาล้างเทปของท่านก่อน 

บางทีมากดผิดกดถูก บางคนทำไม่เป็นอาจจะ

ทำให้เสียได้ จะอัดไว้ ๒-๓ อันแล้วให้คนอื่นยืม 

อันนั้นคือความพิถีพิถันของท่าน ทำให้เห็น

ความละเอียดอ่อนของพระฝรั่ง .. และก็ท่าน

เชอรี่ จากนั้นก็คุณเพ็ญศรี มกรานนท์ ท่านก็

ซื้อเทป ยูเฮอร์ (Uher) ของเยอรมันราคาตั้ง 

๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท มาให้ท่านปัญญา แล้ว

ก็ซื้อไมค์ เบเยอร์ (Beyer) ตัวละตั้ง ๗,๐๐๐-

๘,๐๐๐ บาท มาให้ท่านปัญญา 

คือหลวงตาเทศน์ จะเอาไมค์ ไป

ใกล้ ไม่ ได้ ต้องเอาไมค์ ไว้ห่างๆ เพราะ

ฉะนั้นเสียงหลวงตาจึงไม่ค่อยดีเท่าไร 

เพราะว่าไมค์มันอยู่ห่างจากหลวงตา 

เสียงแมลง ตุ๊กแก มันแทรกในเทศน์ของ

หลวงตาทั้งหมด ไม่เหมือนทุกวันนี้ ...” 

จ่ายเพื่อหัวใจโลก
 

งานเขียนหนังสือและการแสดง

ธรรมอบรมพระเณรและฆราวาสของ

องค์หลวงตานั้นสามารถเรียงลำดับ

เหตุการณ์โดยย่อ ดังนี้ 

ปี พ.ศ.๒๕๑๔ ได้มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม

บทนิพนธ์สำคัญขององค์หลวงตา คือประวัติ

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ทยอยลง

พิมพ์ในนิตยสาร “ศรีสัปดาห์” ที่มีม.ล.จิตติ   

นพวงศ์ เป็นบรรณาธิการ และตีพิมพ์เป็นภาษา

ต่างประเทศหลายภาษาด้วยกัน 

ป ี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม  

บทนพินธส์ำคญัอกีเลม่หนึง่คอื ปฏปิทาพระธดุงค-

กรรมฐานสายทา่นพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตัตเถระ 

และตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา  

เชน่เดยีวกนั 

ป ีพ.ศ.๒๕๑๖ องคห์ลวงตามอีาย ุ ๖๐ ปีใน

ชว่งนี ้องคท์า่นเอาใจใสเ่นน้อบรมพระอยา่งจรงิจงั 

ปี พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๘ ธรรมเทศนาในช่วง

นี้เริ่มมีจำนวนมากขึ้น เพราะในช่วงนี้ธาตุ-  

ขันธ์องค์ท่านแข็งแรงขึ้น แต่ก็เน้นการอบรม  

พระภิกษุสามเณรเป็นหลัก ด้วยธรรมเทศนา

สำคัญ เช่น “เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของ

ธรรม” “เข้าสู่แดนนิพพาน” ฯลฯ ต่อมาก็ได้

เมตตาอบรมฆราวาส อาทิ “ธรรมะชุดเตรียม

พร้อม” ที่ศิษยานุศิษย์ ได้ลิ้มรสอมตธรรมแห่ง

พระธรรมเทศนา เป็นที่ประจักษ์หู ประจักษ์ตา 

ประจักษ์ใจ 

ปี พ.ศ.๒๕๒๘ องค์หลวงตามีอายุ ๗๒ ปี 

ยังคงให้การอบรมพระภิกษุสามเณรฆราวาส

ญาติโยมอยู่เป็นครั้งคราว 

มีคนเป็นจำนวนมากที่ห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย

ในการจัดส่งหนังสือและเทปไปยังสถานที่ต่างๆ 

เกรงว่าจะทำให้องค์ท่านและทางวัดป่าบ้านตาด

ต้องลำบาก แต่องค์ท่านคำนึงถึงประโยชน์ด้าน

ธรรมะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนพระเณรมาก

กว่า ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงถือเป็นเรื่องรอง

ลงไปดังคำกล่าวต่อไปนี้ 

“…หนังสือของเรานี้ ไม่มีการซื้อการขาย 

มีแต่การให้ฟรีๆ ส่งให้ฟรีด้วย บางคนเขามา

ถาม เขาคงวิตกถึงเรื่องการส่งของเรา เขาถาม

เฉพาะเรื่องส่ง  

‘ เรื่ องส่งคงจะหมดมากนะหลวงพ่อ   

ส่งหนังสือนี้’  

‘โอ๊ย อย่ามาถาม’ เราบอกตรงๆ เลย  

ถ้าเราจะมาวิตกวิจารณ์กับเรื่องการ

ได้การเสียแล้ว เราทำไม่ได้ เราไม่ทำจริงๆ เรา

ทำไม่ ได้จริงๆ เช่น ค่าส่งนี้มันก็เป็นแสนๆ 

ล้านๆ จะว่าไง ค่าส่งหนังสือนี้ วันหนึ่งๆ ส่ง

มากขนาดไหน บางวันรถปิ๊กอัพเต็มเลย ส่งมา

ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ แล้ว ส่งใกล้ส่งไกลขนาดใน

เมืองไทยไม่ต้องพูดแหละ โน่นเมืองนอกยังส่ง

ออกไป ทั้งเทปทั้งหนังสือ  

องค์หลวงตาเมตตาเขียนหนังสือประวัติท่านอาจารยม์ัน่ ภรูทิตัโต 

และปฏปิทาพระธดุงคกรรมฐาน สายท่านอาจารย์มั่น ลงตีพิมพ์ใน

นิตยสารศรีสัปดาห์ เพื่อเผยแผ่พระธรรมสายพระกรรมฐานให้

เข้าถึงประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น 
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เวลานี้เทปดูจะมากกว่าหนังสือด้วยซ้ำ 

ขอมานี้เป็นเหมือนกับไฟลามทุ่งเลยเชียว ต้อง

ให้พระท่านพักเครื่อง ไม่งั้นพระตาย ไม่ไหว อัด

ให้ ไม่ทัน เครี่องอัดเทปนี้เราก็หามาให้นะ ด้วย

ความสงสารทั้งนั้นแหละ…” 

ประวัติของเราไม่ให้มี
 

หากจะกล่าวถึงประวัติชีวิตความเป็นมา

ขององค์หลวงตาโดยปกติศิษยานุศิษย์ก็สนใจ

อยากรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ครั้นพอมาถึงระยะ

ช่วยชาติตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ประชาชน

ทั่วประเทศ ตลอดในต่างประเทศรู้จักท่านในสื่อ

ต่างๆ เป็นวงกว้างมากขึ้น ก็ยิ่งสนใจอยาก

ทราบประวัติชีวิตความเป็นมาขององค์หลวงตา  

มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ในขณะที่องค์ท่านเองก็

ไม่ต้องการให้มีหนังสือชีวประวัติหรือเขียนชีวิต

ความเป็นมาของท่านเลย ดังนี้ 

“เรื่องประวัติตัวเองนั้นความจริงหลวงตา

ไม่สนใจนะ ใครมาขอประวัติของเรามากต่อ

มาก แม้แต่ใหญ่ที่สุดก็เคยมาขอประวัติ แต่ไม่

เคยให้ ไม่ว่าผู้ ใหญ่ที่สุดหรือเล็กที่สุด เราไม่ค่อย

ชอบ แต่ส่วนมากในหลักธรรมชาติแล้ว การ

เขียนหนังสือ การเทศน์ที่อัดไว้ ในเทป ก็แสดง

เอาตัวของตัวออกมาเหมือนกันเพียงแต่เราเป็น

คนรู้เราเป็นคนเห็นเท่านั้น แต่หลักความจริงที่

ออกจากใจก็ออกจากนี้เอง” 

และด้วยเหตุนี้ การรวบรวมประวัติชีวิต

ของท่านจึงเป็นเพียงเรื่องเล่าสั้นๆ คัดออกมา

เป็นตอนจากการแสดงธรรมในที่ต่างๆ ไม่ว่า

จากเทศน์อบรมพระ อบรมฆราวาส หรือเป็น

เพียงเรื่องเล่าแบบกันเองประสาศิษย์อาจารย์

ในวงเลก็ๆ เชน่โรงนำ้รอ้นหรอืกฏุ ิ เปน็ตน้ ตอ่มา  

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะศิษยา-  

นุศิษย์ ได้กราบขออนุญาตถ่ายรูปองค์หลวงตา

ในท่านั่งสมาธิภาวนา เพื่อเป็นแบบอย่างแก่

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดประชาชนผู้

สนใจ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ สวน-

แสงธรรม พทุธมณฑลสาย ๓ กรงุเทพมหานคร 

องค์หลวงตาก็ ได้เมตตาตอบรับเพราะเห็น

ประโยชน์ด้านอรรถธรรมแก่พี่น้องประชาชน 

เหตุการณ์ในวันนั้นท่านยังกล่าวด้วยว่า  

“ไม่ ได้นั่งเพียงให้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะ  

แต่เราภาวนาจริงๆ” 

ความเมตตาครั้งนี้จึงเป็นปฐมฤกษ์มงคล

ต้นเหตุแห่งการรวบรวมเรื่องราวประวัติชีวิต

ของท่าน จนกระทั่งในระยะต่อมาท่านได้เมตตา

อนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือ “หยดน้ำบนใบบัว” 

แจกจา่ยเปน็ธรรมทานและวทิยาทานเขา้สูห่อ้ง-

สมุดของสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ โดยได้จัด

พิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ในนามกรมวิชาการและ

กระทรวงศึกษาธิการ ๖๐,๐๐๐ เล่ม โดยกรม-

วิชาการพิจารณาแล้วอนุญาตให้ ใช้ ในโรงเรียน

ได้ ในเรื่องนี้องค์หลวงตาเมตตากล่าวว่า 

“...นี่หยดน้ำบนใบบัวก็ดูจะเป็นประวัติ

ของเรา พระมาขอ เราบอกว่านี่ประวัติ เลยไป

อย่างไรได้มาเป็นหยดน้ำบนใบบัวน่าจะเป็น

ประวัติของเรา แต่เราไม่ได้ลงมือดำริคิดเขียน 

จนกระทั่งพิมพ์มาเป็นเล่ม เราไม่เกี่ยวข้อง พระ

ท่านเสาะแสวงหาเองนะ คือประวัติของเราไม่

ให้มีเลย ปัดออกหมดเลย ใครจะมาเขียนเรื่อง

ประวัติของเราอะไรๆ เราไม่ให้เขียน ดีกับชั่ว

อยู่กับเรา ไม่มี ใครรู้เรื่องดียิ่งกว่าเรา เราว่า

อย่างนั้น และการนำธรรมออกสอนโลกผิดถูก

ประการใดเอาทำ เราว่าอย่างนั้น เท่านั้นพอ... 

หยดนำ้บนใบบวัคอืประวตัขิองเรา พระทา่น

ไปหาเก็บตกเอามา เวลาเราเลา่ ทา่นกจ็ดเอาๆ 

เพราะเล่าตรงไหนมันจริงตรงนั้นน่ะ   

เจ้าของเล่าเองใช่ ไหมล่ะ มันจะ

โกหกไปได้ยังไงที่มารวมกันแล้ว

พิมพ์เป็นเล่มขึ้นมา เรียกว่า 

หยดน้ำบนใบบัว เขาว่างั้น 

พิมพ์เยอะเหมือนกันนะ 

เรียกว่า กระทรวงศกึษา

พิมพ์หมดทั้งกระทรวง 

แจกทัว่โรงเรยีน  

ไปโกดังเมื่อคืน 

.. ไปจับหนังสือกอง

พะเนิน .. หนังสือ 

หยดน้ำบนใบบัว ๑ 

แสน ๕ หมื่นเล่ม 

บริษัทกระทิงแดง  
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กบัดร.เชาวน ์ รว่มกนัพิมพ์ส่งมา ส่วนกระทรวง

ต่างๆ ตามโรงร่ำโรงเรียนเขาส่งไปหมด นี้เขา

ส่งมานี้เพื่อให้แจกประชาชน เรามาอ่านด้าน

หลังเมื่อคืนนี้นะสะดุดใจกึ๊กเลย ด้านหน้าเขาก็

บอกไว้แล้วดังที่เราเห็น ด้านหลังมีอีกนะ สุด

เล่มปกหลังว่า  

‘เราจะทำประโยชน์ ให้ โลกด้วยความ

เมตตาเต็มความสามารถ หลังจากนี้แล้ว คือ

เราตายไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกตลอดไป

จนถึงอนันตกาล’ 

นี่ถึงใจทั้งสองเลย หาที่ต้องติไม่ ได้คำ

เหล่านี้ ออกจากหัวใจเรา แน่ใจว่าเราเป็นผู้พูด

จึงมาเขียนของเรา เราถอดออกจากนี้จริงๆ 

เราไม่สงสัย.. 

แล้วหนังสือที่ออกมาเป็นหยดน้ำบนใบบัว

นี้ เรียกว่าออกจากความเดนตายของเรา เรา

ถึงไม่สงสัยในแง่มุมต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้ตั้ง

แต่ต้นจนสุด เราได้อ่านดูเรียบร้อยแล้วว่า ที่

แต่งไปนี้เขียนไปนี้ผิดกับความเคลื่อนไหวการ

กระทำของเราอย่างไรหรือไม่ ไม่ผิด นี่เราถึง

ยอมรับ ในเรื่องของเราทุกอย่างออกก็รับ ที่จะ

นำไปพิมพ์นั้นเราเห็นด้วยแล้ว ให้ต่ำไปเราไม่

คิดเลยแหละ ผู้รับจะรับได้มากน้อยเพียงไร

เท่านั้นเอง เรื่องต่ำไปเราไม่คิด เพราะธรรม

เหล่านี้เป็นธรรมที่ออกมาจากความเดนตาย 

ด้วยความพินิจพิจารณาทุกด้านทุกทาง จน

กระทั่งออกเป็นหนังสือตั้งแต่ต้นจนสุดของ

หนังสือเล่มนี้ สุดประวัติเรื่องของเรา เราไม่มีที่

ต้องติ เพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์ก็พิมพ์ ได้เลย 

แจกก็แจกไปได้เลย เพราะเราแน่ ใจในการ

ปฏิบัติของเรา…” 

ประวัติหลวงตาเข้าสู่สถานศึกษา
ทั่วประเทศ

 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สถานศึกษาใน

สงักดักรงุเทพมหานครและกระทรวงศกึษาธกิาร   

โดยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดและ  

ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดจากทุกจังหวัด 

และอีกหลายหน่วยงาน ได้มีหนังสือมายัง  

วดัปา่บา้นตาดขอรบัหนงัสอื “หยดนำ้บนใบบวั”   

เข้าห้องสมุดของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ   

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชป้ระกอบการเรยีนการสอน  

ตาม “หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งใน

ระยะนั้นกำลังส่งเสริมวิธีการสอนแบบบูรณา-

การ คณะศิษยานุศิษย์เห็นความสำคัญจึงได้  

จัดพิมพ์ เพิ่มเติมอีกหลายครั้ งจำนวนกว่า 

๕๐๐,๐๐๐ เล่ม ซึ่งองค์หลวงตาได้กล่าวถึงเรื่อง

นี้ ไว้หลายวาระสรุปได้ ดังนี้ 

“...ทีเ่ขาเอาหยดนำ้บนใบบวัเปน็หลกัสตูร 

(เรียน) นั้น ที่เราไม่มีอะไรคัดค้านเขาก็คือเรา

ดำเนินมาอย่างนั้นอยู่แล้ว .. เราอ่านแล้วก็ไม่มี

อะไรขัดแย้งกันกับความเป็นจริงของเราที่

ดำเนนิไป .. เวลานีก้ป็รากฏวา่ทางการบา้นเมอืง 

เขาก็ ได้คัดได้เลือกเอาหนังสือธรรมะไปสอน

เด็กตามโรงร่ำโรงเรียน เช่น หยดน้ำบนใบบัว 

เป็นต้น เราก็ไม่ขัดข้อง ที่เขามาติดต่ออยากได้

ไปเราไม่ขัดข้อง เพราะเราเชื่อในการปฏิบัติ

ของเราแล้วว่า หนังสือเล่มนี้จะไม่ทำโลกให้

ล่มจม ถ้าปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติมานี้ จนกระทั่ง

ปรากฏเป็นประวัติขึ้นมา เราภาคภูมิใจในการ

ปฏิบัติของเรา .. 

นี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ ได้คิดขึ้นมา 

เวลานี้เรากำลังฟื้นฟูธรรมขึ้น นี่ก็ออกแล้ว 

หยดน้ำบนใบบัว เริ่มแต่เด็กขึ้นไป เด็กก็ออกมา

จากผู้ ใหญ่เป็นผู้พินิจพิจารณา ตกออกมาเป็น 

หยดน้ำบนใบบัว ไปตามโรงเรียนต่างๆ นี่ก็ออก

จากผู้ ใหญ่ ผู้ ใหญ่ก็คือผู้เห็นการณ์ ไกล เห็น

ปัจจุบัน ทั้งเห็นการณ์ไกล พิจารณาแล้วจึงได้

แสดงกิริยาออกมาให้ท่านทั้งหลายทราบว่า

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือธรรมะ ธรรมะนี้เป็น

ความร่มเย็นแก่โลกตลอดมา จึงได้คิดแยกอันนี้

ออกมาเป็นเอกเทศ เช่น หยดน้ำบนใบบัว เพื่อ

ให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนในข้ออรรถ

ขอ้ธรรม เริม่แลว้นี ่จากนัน้กแ็ตกกระจายออกไป ๆ 

เรานี้ยินดีเห็นด้วย ตั้งแต่เริ่มแรกมา

ติดต่อกับเราว่า จะเอาหยดน้ำบนใบบัวของ

หลวงตาออก ให้เด็กพวกนักเรียนได้ศึกษา

ประกอบกับหลักสูตรไปด้วยตามขั้นต่างๆ ของ

วิชาที่เรียนมา เราก็ตอบรับทันที เราเห็นด้วย

มานานแล้ว ไม่ว่าเห็นด้วยแต่เดี๋ยวนี้ เป็นแต่

เพียงว่า วิสัยของผู้จะรับได้กระดิกพลิกแพลง

ออกมาพอจะรับทราบกันบ้างหรือไม่เท่านั้น 

เมื่อกระดิกออกมานี้ก็ตอบรับทันที เราเห็นด้วย

มานานแล้ว 

ตัวเองที่ออกมายืนยันเป็นตัวหนังสือเป็น 

หยดน้ำบนใบบัวนี้ ก็ทำมาแบบนั้น เรียกว่ารอด

เป็นรอดตายเดนตายมา ได้พูดให้พี่น้องทั้ง

หลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังเสมอ ใครจะเชื่อ

ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ความรู้ความเห็นของคนๆ 

นั้น แต่สำหรับเรานี้เราทำอย่างที่ว่ามาจริงๆ ไม่

เคลื่อนคลาดเลย เพราะฉะนั้นหนังสือนี้จึงไม่  

ขัดแย้งกันกับการดำเนินของเรา ดึงออกไปเป็น

ประวัติแล้วก็เป็นประวัติของเราโดยตรง ของ

เราก็คือของธรรมนั้นแหละจะเป็นอะไรไป 

เพราะเราดำเนินตามธรรม ผู้อยู่ในภูมิใดๆ ก็

ควรจะได้เป็นหลัก เป็นข้อยึด ๆ… 

เวลาออกมาอย่างนี้มันก็เป็นคติตัวอย่าง

แก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังได้เป็นอย่างดี .. 

อย่างที่ว่าหยดน้ำบนใบบัวนี้คือเรื่องธรรม คติ-

ธรรมทั้งนั้นอยู่ในนั้น ฟังได้ทุกคน ยึดไปเป็นคติ

ได้ทุกคน ...” 
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ที่มาหลวงตา ดอทคอม 
 

ต้นปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ถือเป็นจุดเริ่ม

ต้นของการนำชีวประวัติย่อและธรรมะของ

หลวงตาออกเผยแพร่ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

เพื่อรองรับงานกอบกู้ชาติบ้านเมืองของท่าน 

ซึง่ในชว่งเวลานัน้ไดม้กีารประสานงานจากพระ-

สงฆ์วัดป่าบ้านตาดในการหาพื้นที่ การกำหนด

โครงสร้างและการใช้ชื่อเว็บไซต์ ตลอดจนการ

วางแนวทางการจัดส่งธรรมะและข้อมูลจาก

ทางวัด เพื่อให้เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูล 

(update) อยู่เป็นระยะ เมื่อได้ข้อสรุปจากทาง

วัดให้ชื่อเว็บไซต์ว่า Luangta เนื่องจากสั้น 

กระชับ เป็นที่รับรู้แก่ศิษยานุศิษย์และคนทั่วไป

อยู่แล้วว่าถ้าพูดถึง “หลวงตา” ก็หมายถึง 

“หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด” นั่นเอง 

เมื่อองค์ประกอบต่างๆ มีความพร้อมใน

เวลาไม่นานนักเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ความเคารพในองคห์ลวงตา และถอืวา่งานครัง้นี้

เป็นงานบุญของวัดเพื่อการเผยแผ่ธรรมะจึง

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เว็บไซต์หลวงตาภาย

ใต้ชื่อ www.thai.net/luangta จึงถือกำเนิด

ขึ้นอย่างเป็นทางการมีทั้งภาคภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๔๑ อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรก  

พระธรรมเทศนาที่อยู่ ในเว็บไซต์ยังไม่ค่อย  

 
เว็บไซต์หลวงตา 

ได้รับการปรับปรุงเท่าใดนักเพราะระยะนั้นทาง

วัดยังไม่มีการถอดกัณฑ์เทศน์แบบวันต่อวัน 

และได้เริ่มจดทะเบียนกับ NEDSTAT เพื่อเริ่ม

ต้นนับจำนวนผู้ ใช้บริการเว็บไซต์ของหลวงตา

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒  

ต่อมาเมื่อทางวัดมีการถอดกัณฑ์เทศน์

บ่อยครั้งมากขึ้นในราว ๓-๔ วันต่อสัปดาห์

ประกอบกบัในระยะตอ่มาได้ใช ้File server เปน็  

ของตนเองโดยทางวัดได้มอบหมายอย่างไม่เป็น  

ทางการให้จดทะเบียนเว็บไซต์พร้อมกับกำหนด

ให้ใช้ชื่อ Luangta ไว้คงเดิม เว็บไซต์หลวงตา

จึงมีพื้นที่เป็นของตนเองโดยสมบูรณ์ภายใต้ชื่อ 

www.Luangta.com เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๔๓ ซึ่งในช่วงแรกทางวัดได้จัดส่งพระธรรม

เทศนาเป็นระยะๆ ต่อมามีการถอดกัณฑ์เทศน์

แบบวันต่อวันโดยทางวัดได้จัดส่งให้ทีมงาน  

นำขึ้นเว็บไซต์แบบประจำวัน องค์หลวงตาได้

กล่าวถึงกัณฑ์เทศน์ประจำวันไว้เช่นกันว่า 

“อย่างเทศน์ตอนเช้านี้ พอตกตอนเย็นมา

เขาเอาอนิเทอรเ์นต็มาอา่นใหฟ้งั เปน็การทบทวน  

อินเทอร์เน็ตอยู่ ในตัวนะ คือทางอินเทอร์เน็ต  

เขาจะออกเป็นทางหนังสือออกมา ทางนี้ก็อัด

อินเทอร์เน็ตไว้แล้วตอนเย็นก็มาอ่านให้เราฟัง 

นัน่ละคอืทบทวนในตวั เรยีกวา่ตรวจทานไปในตวั   

เราไดฟ้งัอา่นจากอนิเทอรเ์นต็แลว้ก็ไมป่รากฏวา่  

ได้แก้ ไขดัดแปลงตรงไหน แม้ตัวเดียวไม่มี 

ขนาดนั้นละนะเราฟังเอง แสดงว่าตายใจ  

ได้แล้วๆ อ่านไม่คัดค้านก็เรียกว่ารับรองแล้ว 

ไม่เคยมีที่จะแก้ ไขตรงไหน ไม่เคยมีจริงๆ นะ 

ไม่ว่าเทศน์กัณฑ์ไหนเหมือนกัน” 
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ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ของทีมงานศิษย์

หลวงตาที่มีความสามารถและด้วยการถอด

กัณฑ์เทศน์แบบประจำวันจากทางวัดโดยการ

ช่วยเหลือจากทีมงานคณะศิษย์ ทำให้ ในระยะ

นั้นเว็บไซต์หลวงตาได้รับความนิยมอย่างมาก

เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชนดังปรากฏ

ในหน้า NEDSTAT แสดงสถิติผู้ ใช้บริการตั้ง

แต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 

จำนวนมากถึง ๑๙๑,๖๘๘ ครั้ ง (Total 

number of page views up till now)  

ต่อมาในปี ๒๕๔๕ ได้มีการจดทะเบียน

เพิ่มเติมอีกชื่อหนึ่งในชื่อ www.Luangta.or.th 

ทางวัดจึงมีเว็บไซต์หลวงตาถึง ๒ ชื่อ คือ 

www.Luangta.com และ www.Luangta.or.th 

โดยในระยะนีเ้วบ็ไซต์ไดร้บัการพฒันาจากทมีงาน  

มืออาชีพของกลุ่มบริษัทชินแซทเทลไลท์ จำกัด 

(มหาชน) และได้ถวายส่งมอบเป็นธรรมทาน  

อยา่งเปน็ทางการเมือ่วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๕   

ประกอบกับคณะศษิย์ไดร้ว่มกันบรจิาค File server   

ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยฝากไว้ภายใต้การ

ดูแลของกลุ่มบริษัทชินแซทเทลไลท์ จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งทำให้สามารถบรรจุเทศน์องค์

หลวงตาในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้นนอกจากตัว

อักษร คือ สามารถรับฟังและรับชมภาพวิดีโอ

ได้ พระสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจึงได้ทยอยแปลง

เทปธรรมะหลวงตาให้อยู่ ในรูปแบบดิจิตอล 

และอัพโหลดไว้บน File server  

ต่อมาไม่นานเมื่อพระสงฆ์วัดป่าบ้านตาด

ร่วมกับโปรแกรมเมอร์ ได้ทำการทดลองทาง

เทคนิคทำให้เว็บไซต์สามารถถ่ายทอดสดพระ-

ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาทั้งในวัดป่าบ้าน-

ตาด สวนแสงธรรม และสถานที่อื่นๆ ออก

กระจายไปทั่วโลกได้เป็นผลสำเร็จนับเป็น

เว็บไซต์แห่งแรกหรือลำดับแรกๆ ของประเทศ

ไทยที่มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นของวัดป่าบ้านตาดที่เกิด

ขึ้นในเวลาต่อมาก็คือ www.klangluang.com 

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับคลังหลวง

และ www.siangdham.com เพื่อให้ข้อมูล

รายละเอยีดและการประสานงานระหวา่งเครอื-

ข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  

 

ทีวีออนไลน์ 

เทศน์ถ่ายทอดสด 

วิทยุออนไลน์ 

www.luangta.com และ www.luangta.or.th   

หน้าเว็บเพจภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

เว็บเสียงธรรม 

เว็บคลังหลวง 
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ธรรมะหลวงตาออกทั่วโลก 
เป็นประวัติศาสตร์ 

 

“...นี้ก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่ง  

อกีเหมอืนกนั คอืเทศนน์ี้ ไม่ไดม้เีฉพาะประเทศไทย  

ของเรานะ เวลานีอ้อกเมอืงนอก ทางอนิเทอรเ์นต็  

ออกทั่วโลก .. เดี๋ยวนี้หนังสือเรามันจะร้อยกว่า

เล่มละมั้ง (ร้อยกว่าครับ) ร้อยกว่าแน่ๆ แล้วที่

พิมพ์นะ นี่ก็เทศน์ทุกวัน แล้วสุดท้ายมันก็จะไป

เป็นหนังสือจนได้นี่นะ ออกอินเทอร์เน็ตๆ นั่นซี 

อินเทอร์เน็ตนี้ออกทั่วไปเวลานี้ .. 

การเทศน์ก็เทศน์ทุกเช้า ออกวิทยุทุกเช้า 

อดุรฯ นี ้ ๙ สถานอีอกดว้ยกนัหมด เปน็แตเ่พยีง  

ไม่ซ้ำเวลากัน ออกทุกสถานี ๙ สถานีออกหมด 

เทศน์นี้อัดเทปไว้ข้างบนแล้วเขาก็เอาออกวิทยุ 

๘ สถานี เป็นแต่เพียงว่าเวลาไม่ซ้ำกัน จากนี้ก็

ออกกรุงเทพ สถานีใหญ่ๆ นี้ออกทั้งนั้น แล้วอัน

ที่สามก็ออกทางอินเทอร์เน็ต เวลานี้ทั่วโลก

ออกจากคำพูดของคนคนเดียวนี้ทั่วโลกไปเลย

ตลอดมานะ เปน็คำพดูประจำวนัดงัทีเ่ขาเขยีนไว ้  

วันต่อวัน พอเทศน์นี้ปั๊บ มันก็ติดเทป เทปออก

มันก็ทั่วไปหมด เมืองไทยทางวิทยุก็ได้ยินได้ฟัง 

ทางอินเทอร์เน็ตก็ออก ทางหนังสือก็ออก .. 

เทศน์ที่วัดป่าบ้านตาดนี้ เทศน์อยู่นี้นะ   

เขาฟังทางสหรัฐฯ เวลานี้เขาก็ฟังอยู่ด้วยกันดู

ด้วยกัน อินเทอร์เน็ตออกทั่วถึงกันหมด แล้ว

เทศน์นี้เขาได้ยินทั่วโลก เวลานี้เขากระจายออก

ไปหมด กด็เูหมอืนมแีตธ่รรมะหลวงตาบวัละออก  

ทัว่ประเทศและออกทัว่โลกไปหมดเลย ยิง่กระจาย  

ไปเรือ่ยๆ นีเ่ขาใหเ้หน็ทัง้รปูรา่ง สงัขารรา่งกาย   

ทั้งซุ่มทั้งเสียง กิริยามรรยาทเขาให้เห็นทาง  

อินเทอร์เน็ตหมดนะเวลานี้ เพราะฉะนั้นถึง

กระจายไปทั่วถึง ทั่วถึงอย่างรวดเร็วนะ ก็ออก

จากธรรมะหลวงตาองค์เดียวนี้แหละ เทศนา

วา่การเราก็ไมเ่คยคดิเคยคาดเคยฝนัวา่ เราจะได ้ 

เทศนาว่าการสอนพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ

อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ ถึงขนาดที่ว่าเวลานี้มันไป

ไม่ ได้แล้ว แต่คำพูดคำจานี้ ไปได้ทั่วถึงหมดนี่ 

เทศนอ์อกเวลานีก้อ็อกกระจายลง นูน่ ถงึสหรฐัฯ

ถึงที่ ไหนในขณะเดี๋ยวนี้นะ เดี๋ยวนี้ เขาฟัง  

อินเทอร์เน็ต...” 

 

คนไทยในต่างประเทศ 
ได้รับธรรมะหลวงตา 

 

“...ทางเมืองนอกเขาบอกมาว่า อินเทอร์-

เน็ตเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายของเขาได้ดีมาก 

คือทางโน้นเขาไม่ ไปเที่ยวหาพ่นน้ำลายใส่กัน 

คุยกัน อยู่เมืองนอกตัวใครตัวเรา นอกเวลา

ทำงานแล้วมีแต่ตัวคนเดียว พอได้อินเทอร์เน็ต

จากทางนี้ ไปแล้วอบอุ่น เสียงอรรถเสียงธรรม

การถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาทางอินเทอร์เน็ตนอกสถานที่ 

กล่อมใจอบอุ่น คือเมืองนอกเขาไม่ได้เป็นเมือง

บ้าน้ำลายเหมือนเมืองไทยเรา เมืองไทยเรามัน

บ้าน้ำลาย ไปอยู่ที่ ไหนพ่นนี้ๆ อย่างนั้นนะ คือ

เพื่อนฝูงมีอยู่ทั่วไปคนไทย เป็นเพื่อนกันได้หมด

เลย ไปที่ ไหนคุยกันได้สบาย มันถึงพ่นน้ำลาย 

พ่นโน้นพ่นนี้ อยู่เมืองนอกไม่มีใครมาพ่นด้วยซี 

น้ำลายของเราคนเดียวไม่ทราบจะพ่นกับใคร 

พอได้ฟังได้ดูอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นมาก 

ทางโน้นเสียงอรรถเสียงธรรมไม่มี มีอยู่ที่เมือง

ไทยเรา พอดีได้ฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ยินจาก

อินเทอร์เน็ตทางเมืองไทยเรารู้สึกว่ามีความ

อบอุ่นมากว่างั้น .. 

อุปกรณ์การถ่ายทอดสดเทศน์หลวงตานอกสถานที่  

ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 
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มาเต็มอยู่ ในศาลาเรา มาจากประเทศไหนๆ 

บ้าง มาทำไม อยู่ที่หัวใจ หัวใจเชื่อหัวใจฝังลึก

ในสิ่งใดแล้วย่อมติดพันในสิ่งนั้น นี่เขาเชื่อพุทธ-

ศาสนา .. 

ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาตามหลักธรรม

ชาติจริงๆ แล้ว ก็ไม่มีความหมายอะไรเพียงว่า

ทั่วโลก เรียกว่าน้อยไปมากกับธรรมที่ครอบ  

โลกธาตุ…” 

ชาวต่างชาติก็สนใจธรรม 
 

“...(โยม) ‘มาจากเม็กซิโก ได้อ่านเกี่ยวกับ

หลวงตาทางอินเทอร์ เน็ต ภาษาอังกฤษ  

จากอเมริกา ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับหลวงตาทาง  

อินเทอร์เน็ต อ่านแล้วก็เลยสนใจ เป็นยิว อยู่

ในนิวยอร์ค อเมริกา พออ่านข่าวแล้วเลยอยาก

ทางโน้นเขาก็อนุโมทนาสาธุการมาทาง

อินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะ นี่หมายถึงคนไทยเรา

ที่ไปอยู่เมืองนอก ใครมีอินเทอร์เน็ตบางคนพูด

กันจนสนิทนะ เขาบอกว่า เขาไม่เคยได้ยินได้

ฟังธรรมะอย่างนี้ เหมือนกับเขานี้หมดคุณค่าไป

แล้วเรื่องศาสนา เป็นอย่างงั้นนะ พอมาได้ยิน

ได้ฟังธรรมะนี้แล้ว เหมือนว่าเขาได้เกิดชาติใหม่ 

เขาอนุโมทนามา ออกอินเทอร์เน็ตทุกวันนั่น

แหละ ออกไปทั่วประเทศไทย ถ้าใครรู้จุดมัน

แล้วเขาก็กด ว่างั้นนะ ออกทุกวันๆ ทีนี้มัน

กว้างขวางแล้ว สุดท้ายเวลานี้นะ เทศน์ทั่ว

ประเทศไทยแล้วยังไม่แล้ว ยังทั่วโลกอีก .. 

ในระยะนี้ศาสนาของเราก็กระจายออกไป

ทั่วโลกแล้วนี่ อย่างเทศน์อยู่ เวลานี้ก็ออก   

ทั่วโลกได้ยินทั่วกัน ออกทางอินเทอร์ เน็ต   

ก็อย่างนั้นแหละ คนที่ ไม่เคยเห็นศีลเห็นธรรม 

เข้าใจในศีลในธรรม ก็จะพอรู้เรื่องรู้ราวบ้าง .. 

ทางด้านศีลธรรมหลวงตาก็ได้เริ่มพร้อมกันมา 

ดูเริ่มก่อนรัฐบาลจะขึ้นด้วยซ้ำ นี่ก็ฟื้นฟูทาง

จิตใจและด้านวัตถุ เพื่อประชาชนชาวไทยและ

ชาวพุทธทั้งหลาย ตั้งแต่แคบๆ ถึงกว้างขวาง

มากมาย เรียกว่าทั่วโลก โดยทางอินเทอร์เน็ต 

อยา่งพดูอยูเ่วลานีท้ัว่โลกไดเ้หน็กนันะ ไดเ้หน็กนั  

ทั่วโลกในขณะเดียวกันนี้ อันนี้หลวงตาก็เพียง

จบัไดว้า่ ธรรมะนีรู้ส้กึวา่ประชาชนทางเมอืงนอก  

เมืองนาตื่นเต้นกันมากอยู่จากอินเทอร์เน็ต 

จำนวนคนที่ เข้ ามาเกี่ ยวข้องมากน้อยใน  

อินเทอร์เน็ตนั้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ก็คิดว่าจะ

เป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจไม่น้อยเลย แล้ว

ทางเมืองไทยของเราก็กอด

คัมภีร์อยู่แล้ว ผู้จะฟื้นฟูคัมภีร์

มาปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจ

ของตนให้เป็นลูกชาวพุทธที่ดี 

มีความสงบร่มเย็น ก็ควรจะได้

รับประโยชน์มาโดยลำดับ .. 

ศาสนาพุทธเรานี้รู้สึกจะ

กระจายออกประเทศนอก

เยอะนะเวลานี้ เวลาที่เราช่วย

ชาติเทศน์นี้ออกทางอินเทอร์-

เน็ต ออกทั่วโลก นี่จะเป็น

ข้อคิดได้คติมากอยู่จากที่เทศน์

นี้ ออกทั่วประเทศไทยแล้วก็ออกทางอินเทอร์-

เน็ตทั่วโลกเลย ได้ฟังทุกวันๆ พุทธศาสนาแต่

ก่อนก็มีอยู่ตามคัมภีร์ใบลานไม่ได้แสดงออกมา 

อนันีแ้สดงออกทางเสยีงทางอะไร เชน่ อนิเทอร-์

เน็ต เท่าที่ทราบมานี้หลายประเทศนะ ที่ออก

จากเมืองไทยเราไป คนไทยเรามีอยู่ทุกประเทศ 

ได้ยินได้ฟังอรรถธรรมนี้ทั่วทุกแห่งทุกหน เมือง

นอกเขาก็มีหูมีตานี่ ดีชั่วเขาก็รู้ เห็นไหมนี่ฝรั่ง

ชาวต่างชาติที่มาศึกษาธรรมที่วัดป่าบ้านตาด  

ในอดีตและปัจจุบัน 
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เขาบอกตรงๆ เลย หนังสือนี้ก็ออกไปมากละ

เวลานี้ ออกไปมากจริงๆ อย่างพูดอย่างนี้ก็ออก 

นี่ผู้ปฏิบัติทางด้านธรรมะจะได้ธรรมะข้อนี้ ไป

เป็นเครื่องเตือนใจได้เป็นอย่างดีมากทีเดียวนะ 

ไม่ใช่ดีธรรมดา .. 

ทางทีวีกิริยาเป็นอย่างหนึ่ง ดูตัวจริงก็

เป็นอีกอย่างหนึ่ง ไม่เหมือนกัน นี่ก็ออกทั่ว

ประเทศไทย ทีวีนี้ก็ออกมานานแล้ว โทรทัศน์ 

วิดี โอ ออกมาตั้งนานแล้ว ๕ ปีกว่าแล้วมั้ง 

เวลานี้ออกทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะ ออกทั่วโลก

เลย เวลาเราพูดอยู่นี้เขาฟังเขาดูอยู่นะเวลานี้ 

ออกทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ต เราพูดอย่างนี้

กริยิาอยา่งนี ้เขาดอูยูท่างโนน้ มสีหรฐัฯ เปน็ตน้ 

มีหลายประเทศเขาฟังเช่นเดียวกับเรานี่ ได้ฟัง

พร้อมๆ กัน ได้เห็นพร้อมกัน เวลานี้กำลัง

กระจายออกมากธรรมะหลวงตา แสดงทางอนิ-

เทอร์เน็ต ประเทศไหนต่อประเทศไหน แล้ว

ถามปัญหามาเรื่อย เราก็ตอบ ตอบนี้ก็ออกรับ

กันๆ เรื่อยๆ ไปอย่างนี้…” 

 

แสดงธรรมและตอบปัญหาเพื่อ
ปลุกคนทั่วโลก 

 

“...วันนั้นเราได้ตั้งใจพูดตั้งใจเทศน์ วิธี

ปฏิบัติอุปัฏฐากดูแลหลวงปู่มั่นเราทำยังไงๆ เรา

ได้ชี้แจงวันนั้น ธรรมประเภทนี้เราไม่เคยแสดง 

เพราะฉะนั้นจึงได้บอกพระจะเอาออกทาง  

อินเทอร์เน็ตก็ได้ ให้ โลกได้เห็นเสียบ้าง การ

ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ เราได้เอาตัวของเรา

ออกแสดงเลย ทีเ่ราไดป้ฏบิตัติอ่พอ่แมค่รจูารย-์

มั่นนี้ ถึงได้ ให้เอาออกบ้างทางอินเทอร์เน็ตเรา

บอก โลกเขาคงไม่เคยมีกันแหละแบบนั้นนะ 

แบบเราทำกับท่านไม่มีใครทำกัน เราแน่ใจว่า

จะไม่ค่อยมี จะว่าไม่มีก็ไม่ได้ ไม่ค่อยมี .. 

ถาม ‘ดิฉันตอนนี้อยู่ที่ประเทศสวิส-  

เซอร์แลนด์เจ้าค่ะ แต่ดิฉันได้ฟังท่านหลวงตา

เทศน์ทุกๆ วันทางอินเทอร์เน็ต ฟังเสียงชัดแจ๋ว

มากและเห็นภาพหลวงตาด้วยเจ้าค่ะ ต้องฟัง

มากราบหลวงตา เขาอยากติดต่อกับพระเจ้า

ของเขาโดยตรง ก็เลยให้เขาลองมาติดต่อกับ

หลวงตา ติดต่อได้อยู่’ .. 

เมือ่วานนีเ้ขากม็าพวกสหรฐัฯ เขามา ๔-๕ คน   

คนไทยเรามา โอ๊ย ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดน้ำตา

คลอเลย ก่อนที่เขาจะมาที่นี่เขาตั้งสัจอธิษฐาน 

ยังไงขอให้พบหลวงพ่อว่างั้น ถ้ามีวาสนาขอให้

พบในวันนี้อย่าให้เคลื่อนคลาดเขาว่างั้นนะ   

ตัง้สจัอธษิฐานดว้ยกนัแลว้เขากม็า มากพ็บจรงิๆ   

เขาวา่ เรากเ็ฉย เขาไมเ่คยทำบญุ ใสบ่าตร ไมรู่จ้กั  

ทาน พอได้ทำเขาก็รู้สึกมีความสุขมากที่อยู่กับ

เรา เขาถวาย ๕๐ ดอลล์ 

เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตกำลังกระจายออก  

ทั่วโลก เมืองนอกนี้ เมื่อวานนี้เขาตั้งหน้ามา

จริงๆ เขาติดต่อเรื่องของเรามาตลอดเขาบอก

งั้นนะ ไม่ว่าทางหนังสือ ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ 

ทางไหนๆ เขาติดต่อ แต่ทางอินเทอร์เน็ต  

ไม่ไดย้นิเขาพดู เรากเ็ลยพดูทางอนิเทอรเ์นต็ขึน้   

ให้เขาได้ติดต่อกระจายออกไปอีกทีนึง เพื่อ

ความสะดวก เพราะเขาอยูเ่มอืงนอกเขาตัง้หนา้มา  
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ทุกๆ เช้า ไม่ฟังไม่ได้ เกิดความหงุดหงิด ใจไม่มี

ความสขุเปรียบเหมือนติดยาเลยเจ้าค่ะ นี้เรียก

ว่าเกิดกิเลสทางไหนเจ้าคะ?’ 

หลวงตาตอบ ‘อย่างนี้เรียกว่ากิเลสดับ 

ธรรมเกิดเข้าใจไหม จะเกิดกิเลสอะไร กิเลส

เกิดไม่ได้ ธรรมเกิด กิเลสดับ เข้าใจ’ .. 

(อีกคราวหนึ่ง) ปัญหาอินเทอร์-

เน็ตมีหรือเปล่าวันนี้ ไม่มีเหรอ ปัญหา

อินเทอร์เน็ตมาจากทางสหรัฐมาบ่อยๆ 

TV online 

เริ่มมีปัญหา เราก็ได้เคยพูดอยู่เสมอมาว่า การ

ช่วยชาติคราวนี้ โดยทางการเทศนาว่าการนี้ 

รู้สึกว่าการถามการตอบปัญหาบกพร่องมาก 

เราบอก มีแต่เทศน์ เทศน์มันไปกลางๆ ปัญหา

มันซอกแซกซิกแซ็ก

ตามความรู้ สึ ก

ของแต่ละคนๆ 

เ มื่ อ อ อกม า

แล้ ว ก็ ท ำ ใ ห้

เกิดสะดุดใจ 

เป็นคติเครื่อง

เตือนใจ ระลกึไว้

ไม่ค่อยลืมนะ แล้วก ็ 

  

เมื่อมีเว็บไซต์และการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ต ทำให้มีชาวต่างชาติที่สนใจ  

พระพุทธศาสนาเข้ามาศึกษาธรรมกับองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดเพิ่มขึ้นมาก 

ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส 

 

พยายามเอานั้น มาเป็นคติเตือนตนเสมอ ปญัหา

เปน็อยา่งงัน้นะ ปญัหามันซอกแซก การเทศน์ไป

เรื่อยๆ แต่ปัญหาออกมาจากความรู้สึกของคน

จำนวนมาก แล้วแต่ ใครจะมีความรู้สึกยังไง

ออกมา การตอบก็ตอบไปตามทางของปัญหา

มา .. 

พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนี้ออกอากาศ

ทางวทิยทุัว่ประเทศไทย มหินำซำ้ออกอนิเทอร์-

เน็ตอีกด้วยนะ ออกนี้ประกาศก้องทั่วประเทศ

ไทยเราให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะคราวนี้ อย่านอนจม

อยู่นะ ศาสนาไม่ได้พาใครให้ล่มจมนะ มาปลุก

มาให้ตื่นทุกคน...” 
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เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ 

องค์หลวงตาได้กล่าวไว้แล้วว่าหลวงปู่มั่น 

ภูริทัตโต เป็นพระผู้บุกเบิกกรรมฐานท่านเดิน

นำหน้า ยอมทุกข์ยากลำบากทุกอย่างจนได้

ธรรมมาสอนโลก ท่านเปรียบหลวงปู่มั่นประดุจ

โรงงานใหญ่ผลิตพระเณรลูกศิษย์ลูกหาทั้ง

หลายให้เจริญงอกงามทางด้านอรรถธรรมให้

กระจายออกไปทัว่ประเทศและทัว่โลก ดงัจะเหน็  

มีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาอุปสมบท

ประพฤติปฏิบัติในสายกรรมฐาน 

ก า ร ไ ด้ ยิ น ไ ด้ ฟั ง ธ ร ร ม เ ท ศน า ขอ ง

ประชาชนในสมัยนั้นยังไม่สะดวกเท่าใดนัก

เนื่องจากครูบาอาจารย์สายกรรมฐานท่านชอบ

ความวิเวกสงบสงัดในป่าเขามักอยู่ในที่ห่างไกล 

เทศนาคำสอนของท่านจึงแพร่หลายอยู่ ในวง

จำกัดเฉพาะพระเณร สำหรับฆราวาสผู้สนใจ

ปฏิบัติต้องดั้นด้นเสาะหาถึงองค์ท่านจริงๆ จึง

จะได้ฟังคำสอนของท่าน ต่อมาเมื่อเครื่องมือ

ทางอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องมือสื่อสารเจริญ

มากขึ้น การเข้าถึงพระธรรมคำสอนของท่านก็

มีความสะดวกมากขึ้น ดังปรากฏว่ามีการ

บันทึกเสียงธรรมะลงในรูปเทป ซีดี หรือไฟล์

ภาพและเสียง เป็นต้น   

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

ถึงสื่อได้ และเมื่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓   

มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง

ภาคประชาชนซึ่งไม่ใช่ภาครัฐและภาคธุรกิจก็

เ ริ่ ม พ ากั นก่ อตั้ ง วิ ท ยุ ภ าคประชาชนขึ้ น  

อย่างกว้างขวางกระจายไปทั่วประเทศไทย มี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเจริญแก่สังคม  

เป็นประโยชน์สาธารณะไม่แสวงหากำไรใน  

ทางธุรกิจแต่อย่างใด ในวงการนิยมเรียก  

วิทยุประเภทนี้ว่า วิทยุกระจายเสียงชุมชน 

(Community Radio)  
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สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให้

ประชาชนผู้สนใจในพระพุทธศาสนาฝ่ายกรรม-

ฐานสายหลวงปู่มั่นได้เริ่มคิดก่อตั้งสถานีวิทยุ

ภาคประชาชนขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากจะหา

รับฟังธรรมะกรรมฐานทางสถานีวิทยุที่มีอยู่ใน

ขณะนั้นได้ยากหรือไม่ ได้เลย เพราะทุกสถานี

ล้วนเป็นสถานีวิทยุภาครัฐหรือไม่ก็ให้ภาคธุรกิจ

เข้าสัมปทานแทบทั้งสิ้น เนื้อหารายการทั้งหมด

จึงมุ่งไปเพื่อตอบสนองความต้องการของ

รัฐบาลและเน้นความบันเทิงหารายได้เข้าธุรกิจ

ของผู้สัมปทานเท่านั้น  

สถานีวิทยุภาคประชาชนได้ก่อตั้งขึ้นเป็น

แห่งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในระยะนั้นยัง

ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ(กสช.)จึงไม่มี

องค์กรเข้ามาพิจารณาใบอนุญาตให้แก่สถานี

วิทยุที่ เกิดใหม่ ซึ่งสิ่งนี้ก็มิอาจตัดสิทธิของ

ประชาชนให้หยุดรอคณะกรรมการชุดนี้เพราะ

เ กิ ด ค ว ามผิ ดพลาดทา งกฎหมายทำ ให้

กระบวนการสรรหาเป็นโมฆะ ประชาชนจึง

อาศัยสิทธิตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและ

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้เป็นการ

กรุยทางสร้างสื่อและรายการที่ดี เพื่อประโยชน์

ของสังคมที่มิอาจประเมินค่าได้ 

สำหรับสถานีวิทยุที่กระจายเสียงด้าน

ธรรมปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นนั้นเกิดขึ้นแห่งแรกที่

วดัปา่หลวงตาบวั ญาณสมัปนัโน อำเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบรุ ี ตอ่มาประชาชนกพ็ากนักอ่ตัง้

ขึ้นที่วัดดอยเทพสมบูรณ ์ อำเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลำภ ู และก่อตั้งที่ โรงเรียนบ้านตาด 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที ่ ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๔๖ ในชื่อ “สถานีวิทยุชุมชุนเสียง

ธรรมบา้นตาด” คลืน่ความถีร่ะบบ FM 103.25 

โดยสถานีวิทยุทั้ง ๓ แห่งข้างต้นได้จัดหา  

ผู้ดำเนินรายการเองและออกอากาศตาม  

ผังรายการของแต่ละสถาน ี สัดส่วนรายการม ี 

เนือ้หาทางโลกประมาณกึง่หนึง่ โดยมไิดร้ว่มกนั  

จัดรายการให้เป็นเครือข่ายเดียวกันแต่อย่างใด 

 
จุดกำเนิดและลักษณะเครือข่าย
วิทยุเสียงธรรม 

 

พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาขณะที่

ท่านออกมาเป็นผู้นำในการช่วยชาติท่านปรารภ

เสมอวา่ การชว่ยชาตทิางวตัถเุปน็เพยีงปลายเหต ุ 

เท่านั้น ต้นเหตุที่ออกมาช่วยชาติแท้จริงก็คือ

การนำธรรมะออกกระจายสู่จิตใจประชาชน

นัน่เอง ดงันัน้เมือ่รฐัมนีโยบายเพือ่การปฏริปูสือ่  

และกฎหมายก็เปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงได้ อีกทั้งขณะนี้สถานี

วิทยุภาคประชาชนที่ ไม่มีโฆษณาและมีเนื้อหา

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็พากันก่อตั้งขึ้น   

ดั งนั้ นหากจะมีสถานีวิทยุภาคประชาชน

กระจายเสียงธรรมกรรมฐานเกิดขึ้นอย่าง

จริงจังบ้างจะเป็นไปได้หรือไม่ และจะตรงต่อ  

คำปรารภที่องค์หลวงตาท่านได้แสดงไว้หรือไม่

อย่างไร บรรดาพระสงฆ์และประชาชนจึงได ้ 

เข้ากราบเรียนปรึกษาและขออนุญาตต่อ  

องค์หลวงตาก่อตั้งสถานีวิทยุขึ้นที่สำนักสงฆ์  

สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านก็เมตตาอนุญาตให้  

ก่อตั้งได้เพราะเห็นแก่ประโยชน์ด้านธรรมะ  

ของพี่น้องประชาชน พระสงฆ์และประชาชน  

จึงได้พร้อมใจกันอาราธนาองค์หลวงตาเมตตา

เป็นประธานอำนวยการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ด้วยเหตุนี้ “สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ

ประชาชน สวนแสงธรรม” จึงถือกำเนิดขึ้น

อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน   

สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพฯ 
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แผนที่แสดงตำแหน่งวัดป่าบ้านตาด และสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่าบ้านตาด ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันในระยะ ๒ กิโลเมตร 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ กระจายเสียงด้วย  

คลื่นความถี่ FM 103.25 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

และเมื่อประชาชนในจังหวัดอื่นๆ เห็นตัวอย่าง

สถานีที่สวนแสงธรรมว่าเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนเป็นอย่างมาก ประชาชนในท้องถิ่น

นั้นๆ อยากมี โอกาสได้รับฟังธรรมเช่นนี้บ้าง  

จึงพร้อมใจกันรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งสถานี  

ในแต่ละแห่งขึ้นด้วยกำลังของตน และเป็นที่  

น่าอัศจรรย์เนื่องจากหากถือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้น 

ในช่วงเวลาเพียง ๖ เดือนเท่านั้นประชาชนใน

แต่ละท้องถิ่นได้พากันก่อตั้งสถานีวิทยุภาค

ประชาชนขึ้นรวมแล้วเป็นจำนวนมากถึง ๒๔ 

สถาน ี และเมือ่ไดค้ลืน่ความถีอ่อกอากาศไดแ้ลว้   

ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นต่างพร้อมใจกัน  

เดินทางเข้ามามอบถวายสถานีแด่องค์หลวงตา 

เพื่อยกให้เป็นสมบัติของสงฆ์และขอเป็นสถานี

ลูกข่ายรับสัญญาณ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประสงค์

ให้ลูกหลานได้สืบทอดเจตนารมณ์เผยแผ่ธรรมะ

สายกรรมฐานสบืไป พรอ้มกบัขอเชือ่มสญัญาณ  

จากสถานีแม่ข่ายที่สวนแสงธรรม โดยในระยะ

แรกส่งสัญญาณด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไปยัง

สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ   

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ 

สถานีวิทยุที่ก่อตั้งที่โรงเรียนบ้านตาดได้ย้ายมา

ตั้งในเขตที่ดิน ๑๔ ไร่เศษซึ่งเป็นพื้นที่ของ  

วัดป่าบ้านตาดอยู่บริ เวณหมู่บ้านตาดใกล้

โรงเรียนบ้านตาดและใช้ชื่อใหม่ว่า “สถานีวิทยุ

เสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด” โดย

เพิ่มความสูงของเสาให้สูงขึ้น และ ขยาย  

กำลังส่งให้แรงขึ้น เพื่อกระจายเสียงให้ทั่ว

จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตอบ

สนองความต้องการของประชาชนผู้บริจาค

จำนวนมาก ในระยะแรกสถานีแห่งนี้เป็นทั้ง  

แม่ข่ายและลูกข่ายในเวลาเดียวกันเนื่องจาก

เนื้อหารายการในเวลา ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.   

รับสัญญาณจากสวนแสงธรรมและส่งสัญญาณ

ไปยังสวนแสงธรรมในเวลา ๒๒.๐๐-๐๗.๐๐ น. 

ด้วยระบบ Leased Line  

ต่อมาเมื่อสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่า-

บา้นตาดกอ่สรา้งแลว้เสรจ็สมบรูณ ์ มคีวามพรอ้ม  

ทั้งด้านบุคลากร ด้านเทคนิค มี โครงสร้าง

องค์กรและจัดวางระบบงานที่ชัดเจนพอสมควร

แล้ว จึงได้ทำการย้ายสถานีแม่ข่ายจาก  

สวนแสงธรรมมาประจำที่ วัดป่าบ้านตาด  

โดยสมบูรณ์เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ และมี

การส่งสัญญาณจากที่นี่ ไปยังสถานีลูกข่าย  

ทั่วประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง ต่อมาเมื่อวันที่ 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ได้ปรับเปลี่ยนการส่ง

สัญญาณจากเดิมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไปเป็น

ดาวเทียมไทยคมระบบซีแบนด์ (C-Band) 

เครือข่ายสถานีวิทยุ เสียงธรรมเพื่ อ

ประชาชนทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า-

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องจาก

ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 

๒๕๔๘ และเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุม

ป้ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเมื่อ  

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เครือข่ายสถานีวิทยุ

เสียงธรรมฯ ทั่วประเทศจึงพร้อมใจกันถือ  

วันอุดมมงคลนี้เป็นวันสถาปนาสถานี 

๒ ก.ม. 

สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ 

วัดป่าบ้านตาด
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สำหรบัประชาชนผูฟ้งัรายการนัน้ นอกจาก  

ฆราวาสแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ พระ

ภิกษุสามเณรฝ่ายกรรมฐานที่อยู่ตามวัดป่า  

ห่างไกลจากที่ตั้งของสถานีวิทยุ บางพื้นที่  

ไม่สามารถรับฟั ง ได้ เนื่ องจากคลื่ นวิทยุที่  

ส่งออกไปยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ และ  

อีกส่วนหนึ่งก็คือคนสูงอายุและคนเจ็บป่วยที่

ยากลำบากในการเดินทางไปวัด แต่สะดวกที่จะ

สวดมนต์ ไหว้พระฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมไป

พร้อมๆ กับรายการของทางสถานี ดังนั้น   

เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ จึงได้พยายาม

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการส่งสัญญาณให้  

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้

พระเณรและประชาชนที่ประสงค์จะก่อตั้ง

สถานีวิทยุในเครือข่ายแต่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

สามารถรบัสญัญาณดาวเทยีมจากสถานแีมข่า่ย  

ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และประชาชนในทุกพื้นที่

กส็ามารถรบัชมภาพวดิีโอเทศนาขององคห์ลวงตา  

ได้อีกด้วย ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ 

สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่าบ้านตาด จึงได้ทำ

สัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๕ 

กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด ทำให้

สามารถส่งได้ทั้งสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุ

ในเครือข่ายและภาพโทรทัศน์พระธรรมเทศนา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   

อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์  

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

ขององค์หลวงตากระจายไปทั่วประเทศไทยและ

ประเทศใกล้เคียง จึงเรียกได้ว่า เป็นทั้งกิจการ

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

เมื่อกิจการของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ฯ 

มีการพัฒนาและมีจำนวนสถานี เครือข่าย  

เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการมีความมั่นคง

ถาวรสบืไป ในเดอืนมถินุายน ๒๕๔๙ องคห์ลวงตา  

จึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน” 

ขึ้นรองรับการดำเนินการโดยมีคณะกรรมการ

ซึง่เปน็ตวัแทนมาจากเครอืขา่ยวทิยเุสยีงธรรมฯ

ในแต่ละภูมิภาค มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

อำนวยการเข้ามาบริหารจัดการให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ตัวแทนแต่ละภูมิภาคได้ตกลงกันไว้ 

นอกจากนี้คณะสงฆ์ได้มีมติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อ

ใช้ ในกิจการของสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียง-

ธรรมเพื่อประชาชน โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร 

เมตตารับเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

กองทุน ในการนี้องค์หลวงตาได้เมตตากล่าว

ตอบรับว่า 

“นี่ เราก็ เห็นด้วยแล้ว เมื่อวานนี้ เขา

ประชุมกันเรียบร้อยก็มาหาเรา เราไม่ ได้ ไป

ประชมุ วา่ไดม้อบเงนิใหเ้ปน็กองทนุ ๑ ลา้นบาท   

เราก็ ให้พร้อมในขณะเดียวกันเลยเมื่อวานนี้   

สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ  

วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

๑ ล้านบาทเหมือนกันเป็นกองทุน เรียกว่าได้

เงิน ๒ ล้านแล้ว เราคิดทุกด้านทุกทางเพื่อ  

พี่น้องชาวไทยลูกหลานไทยเรา เราไม่หวังอะไร

แหละเราพูดตรงๆ ถ้าพูดทางด้านจิตใจเราก็พอ

เต็มที่แล้ว พูดถึงอย่างอื่นก็เหลือเฟือดังที่เห็น 

แตท่ีค่ดิไปภายนอกกระจายออกไปเพือ่ลกูหลาน  

ของเรานัน่ละบกพรอ่ง เราจงึไดอ้ตุสา่หพ์ยายาม  

คิดไว้ทุกด้านทุกทาง เมื่ออยู่ในฐานะพอเป็นไป

ได้อยู่เราก็พาตะเกียกตะกายอย่างนี้แหละ” 

เครอืขา่ยสถานวีทิยเุสยีงธรรมฯ มรีปูแบบ  

การจัดตั้งเกิดจากความต้องการของประชาชน

ที่มีความสนใจร่วมกันในพระธรรมเทศนาของ  

พระกรรมฐานทัง้ฝา่ยมหานกิายและธรรมยตุจาก  

ทัว่ประเทศตามปฏปิทาของหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัโต 

ลักษณะการประกอบการมีความเป็น “วิทยุภาค

ประชาชน” และ “วิทยุกระจายเสียงชุมชน” 

โดยสมบูรณ์ทั้งโดยเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

รวมถึงหลักวิชาการ เนื่องจากเป็นสถานีวิทยุที่

เป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ

ประชาชน ปราศจากการครอบงำจากภาครัฐ

และภาคธุรกิจ ในทางสากลจะใช้ชื่อใน  

ทางวิชาการว่า “Community Radio of 

Interest” ซึ่งในประเทศที่เจริญแล้วกฎหมาย  
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ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับความเป็น

เครือข่ายและการใช้กำลังส่ง กล่าวคือ   

ผู้ประกอบการภาคประชาชนมีความเสมอ-

ภาคมีสิทธิทัดเทียมกับภาครัฐและภาคธุรกิจ

โดยสมบูรณ์ 

ปัจจุบันเครือข่ายสถานีวิทยุ เสียง

ธรรมฯ มีสถานีวิทยุในเครือข่ายกระจาย

เสียงครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศ

ไทยมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๑ สถานี โดยแยก

เป็นภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ ๒๕ สถานี 

ภาคกลาง ๒๖ สถานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๐ สถานี 

ภาคตะวันออก ๑๑ สถานี 

ภาคใต้ ๙ สถานี  

รวม  ๑๒๑ สถานี 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   

อคัรราชกมุาร ีทรงเปดิแพรคลมุปา้ย “สถานวีทิยเุสยีงธรรม  

เพื่อประชาชน” เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙   

ณ บ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
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รายชื่อครูบาอาจารย์พระกรรมฐานที่ออกอากาศในเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร หลวงปู่สาม อกิญจโน หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร 

วัดบูรพาราม  

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

วัดดอยแม่ปั๋ง  

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

วัดกลางชูศรีเจริญสุข  

อ.บางระจัน จ.สิงห์บุร ี

วัดไตรวิเวก  

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

วัดป่านิโครธาราม 

อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

วัดป่าสัมมานุสรณ์  

อ.วังสะพุง จ.เลย 

วัดถ้ำผาบิ้ง  

อ.วังสะพุง จ.เลย 

หลวงปู่ขาว อนาลโย 

 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

 

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

 

หลวงปู่คำดี ปภาโส 

 

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

 

หลวงตาพระมหาบัว  

ญาณสัมปันโน 

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก 

 

วัดถ้ำกลองเพล  

อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 

วดัปา่อดุมสมพร  

อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร 

วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน  

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

วัดถ้ำผาปู่  

อ.เมือง จ.เลย 

สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง  

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

วัดป่าบ้านตาด  

อ.เมือง จ.อุดรธานี 

วัดธรรมสถิตย์  

อ.เมือง จ.ระยอง 

หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล 

 

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 

 

หลวงพ่อชา สุภัทโท 

 

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 

 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

 

พระอาจารย์จวน  

กุลเชฏโฐ 

พระอาจารย์สิงห์ทอง 

ธัมมวโร 

วัดป่าสันติกาวาส 

อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

วดัหนองปา่พง อ.วารนิชำราบ 

จ.อบุลราชธานี 

วัดป่าเขาน้อย  

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

วัดป่าสาลวัน  

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

วดัเจตยิาครีวีหิาร (ภทูอก) 

อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 

วดัปา่แกว้ชมุพล 

อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต 

 

หลวงปู่ศรี มหาวีโร 

 

พระอาจารย์แบน ธนากโร 

 

หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก 

 

พระอาจารย์ปัญญา 

ปัญญาวัฑโฒ   

วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)  

อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

วดัประชาคมวนาราม (วดัปา่-  

กงุ) อ.ศรสีมเดจ็ จ.รอ้ยเอด็ 

วัดดอยธรรมเจดีย์   

อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

วัดทุ่งสามัคคีธรรม 

อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

วัดป่าบ้านตาด  

อ.เมือง จ.อุดรธานี 
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เป็นสาระประโยชน์เพื่อความมั่นคงของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื้อหารายการส่วนนี้

มีสัดส่วนรองลงมา 

๓. เนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติพระมหา-

กษัตริย์ ไทย ประวัติบุคคลสำคัญของชาติ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 

บทเพลงที่ ให้ข้อคิดดีงาม ข่าวสารบ้านเมือง 

ฯลฯ  

การกำหนดผังรายการและเนื้อหาของ

แต่ละรายการนั้น เครือข่ายสถานีวิทยุเสียง-

ธรรมฯ คำนงึถงึความแตกตา่งของผูฟ้งัเกีย่วกบั

ชาติพันธุ์ ภูมิศาสตร์ อายุ สถานะ เพศ วัย 

การศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพปัญหา 

อีกทั้งต้องการให้นโยบายและการดำเนินการ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านคุณธรรม

จริยธรรมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน จึงมีมติให้

ก่อตั้ง “เครือข่ายสภาผู้ฟัง” ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ และส่งเสริมให้ประชาชน

พร้อมใจกันคัดเลือกผู้แทนแต่ละจังหวัดและ

แต่ละกลุ่มเข้าเป็นสมาชิกโดยจัดประชุมที่ศาลา

วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

การควบคุมดูแลด้วยตัวเอง (Self 

Regulation) การตรวจสอบ 

ประเมินผล และเฝ้าระวัง  

การกระจายเสียงให้

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้ก่อตั้ง

และผู้บริโภคสื่อ นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุม

ดูแลร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 

(Co-Regulation) อันเป็นการแบ่งเบาภาระ

หน้าที่การกำกับดูแลของ กสทช. อีกด้วย  

เครือข่ายผู้ฟังหรือสภาผู้ฟังวิทยุเสียง

ธรรมนั้น ประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มต่างๆ 

คือ ๑. ผู้แทนคนในพื้นที่ ๒. ผู้แทนกลุ่มเฉพาะ

ได้แก่ 

• กลุ่มบรรพชิต • กลุ่มผู้สูงอายุ 

• กลุ่มสตรี • กลุ่มผู้พิการ 

• กลุ่มข้าราชการ • กลุ่มสุขภาพ 

• กลุ่มลูกจ้าง • กลุ่มช่างฝีมือ 

• กลุ่มศิลปิน • กลุ่มเกษตรกร 

• กลุม่นกัวชิาการ • กลุ่มนิสิตนักศึกษา 

• กลุม่เดก็และเยาวชน • กลุ่มวิชาชีพ 

• กลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย 

• กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ 

• กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ และอื่นๆ 

สถานีแม่ข่ายของสถานีวิทยุโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน   

ภาพภายนอกอาคารและภายในห้องส่ง 

เนื้อหารายการของเครือข่ายวิทยุเสียง-

ธรรมฯ เป็นสาระประโยชน์แก่ประชาชน ๑๐๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์หากไมน่บัการพดูเขา้รายการเนือ้หา  

ประกอบด้วยสาระประโยชน์ ๓ ส่วน คือ 

๑. พระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์

พระกรรมฐานตามรายนามขา้งตน้ ซึง่การเทศนา  

มาจากภาคปฏิบัติของจริง เนื้อหาจึงเน้นธรรม

ปฏบิตัดิา้นจติตภาวนาเพือ่ความพน้ทกุข ์ เนือ้หา  

รายการส่วนนี้มีสัดส่วนมากที่สุด 

๒. พระธรรมเทศนาประจำวันและใน

โครงการช่วยชาติขององค์หลวงตา มีเนื้อหา
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และเพื่อให้ผังรายการมีเนื้อหาที่ เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไป 

เครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมจึงได้เชิญผู้ทรง

คุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ

หลากหลายสาขาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้  

คำแนะนำและคุ้มครองสิทธิการรับฟังของ

ประชาชน เพื่อให้กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มได้

บริโภคข้อมูลข่าวสารทางธรรมให้สอดคล้อง  

กับสภาพปัญหาและความสนใจของกลุ่มอย่าง

ทั่วถึงอีกด้วย 

นอกจากนี้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ ยังเน้น

ความมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้รับฟัง

หรือผู้รับบริการโดยการเปิดช่องทางให้สามารถ

ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับตัวแทนประชาชนใน

ท้องถิ่นในฐานะคณะกรรมการบริหารสถานี

วิทยุ หรือผู้แทนสมาชิกสภาผู้ฟัง และยัง

สามารถตดิตอ่โดยตรงกบัทางมลูนธิเิสยีงธรรมฯ   

ทั้ งทางเว็บไซต์ www.siangdham.com 

โทรศัพท์ ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (e-mail) 

หรือ Facebook ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามี

ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การบริหาร

จดัการ และการกำหนดผงัรายการทีห่ลากหลาย  

ตอบสนองความต้องการร่วมกันของประชาชน

ที่สนใจในธรรมะสายกรรมฐาน 

สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน

การของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ นั้น ใน

เสียงธรรมฯ ได้รับการรับรองทางกฎหมายนั้น   

องค์หลวงตาในฐานะประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ   

ได้เมตตาทำหนังสือให้คณะสงฆ์และประชาชน

เข้าไปเสนอแนวทางที่ถูกต้องเป็นธรรมเกี่ยวกับ

สื่อภาคประชาชนต่อคณะกรรมาธิการซึ่ ง

พิจารณาร่างกฎหมายทั้งฝ่ายสภาผู้แทน

ราษฎรและฝ่ายวุฒิสภา ซึ่งคณะ

กรรมาธิการทั้ง ๒ คณะมีมติ

เป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับ  

ข้อเสนอของมูลนิธิเสียง

ธรรมฯ ที่เสนอให้ยกเลิก

การใช้ข้อความ “ชุมชน

ท้องถิ่น” เพราะจะทำให้

คำว่า “ชุมชน” มีความ

หมายจำกัดไว้เพียงภายใน

ท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งย่อมจะทำให้

การกระจายเสียงถูกจำกัดในพื้นที่  

ที่คับแคบเท่านั้น ส่วนข้อเสนออีกประการหนึ่ง

ที่ ได้รับการสนับสนุนก็คือเสนอให้ระบุคำนิยาม 

“ชุมชน” เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนเพื่อให้

มีความหมายอย่างกว้างครอบคลุมทั้งในเชิง

พื้นที่ (Area base) และในเชิงความสนใจร่วม

กัน (Interest base) ซึ่งจะทำให้สิทธิการ

ประกอบการ พื้นที่กระจายเสียง กำลังส่ง และ

การดำเนินการในลักษณะเครือข่ายมีความ

ทัดเทียมกับภาครัฐและภาคธุรกิจอย่างสมบูรณ์ 

ประชาชนผู้รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ มาร่วมเปิดสถานีวิทยุอย่างเป็นทางการ (๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙) และร่วมประชุมใหญ่สภาผู้ฟังวิทยุเสียงธรรม (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 

ระยะแรกพบว่า หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีอำนาจในการออกกฎระเบียบควบคุมวิทยุ

ภาคประชาชน ดังนั้นเมื่อประกาศกฎเกณฑ์ใดๆ 

ออกมาจึงไม่เป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะหากขัด

ต่อเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ปฏิรูปสื่อและมีแนวคิดที่ลิดรอนสิทธิ  

ของวทิยภุาคประชาชนใหต้ำ่ตอ้ย  

กวา่วทิยภุาครฐัและภาคธรุกจิ  

ซึ่งมักมีเนื้อหาตอบสนอง

ทางการเมืองและทาง

บนัเทงิเพือ่การแสวงหา  

กำไรโดยถ่ายเดียวมาก

กว่าเพื่อสาระประโยชน์

ของประชาชนด้วยแล้ว 

กฎเกณฑ์เหล่านั้นย่อมเป็น  

โมฆะ เพราะขัดต่อกฎหมาย 

และขัดต่อหลักธรรม ประชาชน  

ย่อมมีสิทธิคัดค้านได ้ ซึ่งในเรื่องนี้องค์หลวงตา  

ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาไว้อย่างชัดเจน

จำนวนมาก เพื่อจะได้ถือเป็นหลักเกณฑ์ ให้  

กุลบุตรสุดท้ายภายหลังจักได้ช่วยกันปกป้อง  

สื่อธรรมะทุกประเภทของครูบาอาจารย์สาย

กรรมฐานให้แคล้วคลาดปลอดภัยและให้มั่นคง

ถาวรเป็นที่พึ่งที่ยึดถือแก่พี่น้องชาวไทยและ  

แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสืบไป 

เกีย่วกบัการดำเนนิการเพือ่ใหเ้ครอืขา่ยวทิยุ
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เปน็การปอ้งกนัมใิหต้คีวาม “วทิยภุาคประชาชน”   

หรอื “วทิยกุระจายเสยีงชมุชน” ขดัตอ่เจตนารมณ ์ 

แห่งการปฏิรูปสื่อตามรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อ

หลักวิชาด้านสื่อสารมวลชน สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา และวิศวกรรมการสื่อสาร ซึ่ง

นานาอารยะประเทศต่างก็ยอมรับ สำหรับข้อ

เสนอของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ที่เรียกร้องเป็น  

หลวงปู่ลี กุสลธโร  

เมตตารับเป็นประธาน 

คณะกรรมการบริหาร

กองทุน 

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ  

ประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ  

สืบต่องานเผยแผ่พระธรรม

ตามรอยองค์หลวงตาต่อไป 

ผลสำเร็จนี้ ปรากฏอยู่ ในพระราชบัญญัติ  

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 

สำหรับการดำเนินการภายหลงัองคห์ลวงตา  

ได้ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานนั้น คณะสงฆ์มี  

มติเป็นเอกฉันท์ขออาราธนานิมนต์หลวงปู่บุญมี 

ปริปุณโณ วัดป่าบ้านนาคูณ อำเภอบ้านผือ 

จงัหวดัอดุรธาน ี เปน็ประธานมลูนธิเิสยีงธรรมฯ   

สืบต่องานขององค์หลวงตาต่อไป ซึ่งหลวงปู่-  

บญุมไีด้เมตตารับตามมติคณะสงฆ์เมื่อวันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรม

เจดีย์ (ภูผาแดง) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี ซึ่งภาระการงานขณะนี้อยู่ระหว่าง

การประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ต้องรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนในการร่างประกาศ

ผังโครงสรางการบริหารจัดการเครือขายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

คณะกรรมการกองทุนเสียงธรรมฯ คณะที่ปรึกษามูลนิธิ

คณะกรรมการสถานี

ผูอำนวยการ

รายการ ธุรการ เทคนิค

รอง ผอ.(ถามี) รอง ผอ.(ถามี)

คณะกรรมการสถานี

ผูอำนวยการ

รายการ ธุรการ เทคนิค

รอง ผอ.(ถามี) รอง ผอ.(ถามี)

คณะกรรมการสถานี

ผูอำนวยการ

รายการ ธุรการ เทคนิค

รอง ผอ.(ถามี) รอง ผอ.(ถามี)

คณะกรรมการสถานี

ผูอำนวยการ

รายการ ธุรการ เทคนิค

รอง ผอ.(ถามี) รอง ผอ.(ถามี)

คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและโทรคมนาคมเสียงธรรม

คณะกรรมการเครือขาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๒
อุบลราช
ธานี

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๖
ขอนแกน

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๗
นครราช
สีมา

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๘
อุดรธานี

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑
นนทบุรี

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๕
จันทบุรี

คณะกรรมการเครือขาย
ภาคกลางและตะวันออก

คณะกรรมการเครือขาย
ภาคเหนือ

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๓
ลำปาง

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๙
เชียงใหม

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๐
พิษณุโลก

๒๐ สถานี ๑๑ สถานี ๑๕ สถานี ๑๑ สถานี ๙ สถานี ๑๕ สถานี ๑๑ สถานี ๕ สถานี ๒ สถานี - สถานี ๑ สถานี ๔ สถานี๑๑ สถานี๖ สถานี

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๔
สงขลา

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๑
ภูเก็ต

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๒
นครศรี
ธรรมราช

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๓
ระนอง

ผูประสาน
งานศูนย
เขต ๑๔
ชุมพร

คณะกรรมการเครือขาย
ภาคใต

*หมายเหตุ  การบริหารเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมแต่ละภูมิภาค แบ่งสถานีตามเขตการตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 
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มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร-

ราชกุมารี เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ 

โดยหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อรองรับการ

บริหารจัดการเครือข่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรม

เพือ่ประชาชน ตัง้อยูท่ีเ่ลขที ่๓๐๙/๑ หมู ่๑ ตำบลบา้นตาด 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่เศษ  

และเมือ่วนัที ่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๐ สมเดจ็พระเจา้-

ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์ อคัรราชกมุาร ี ทรงรบั

เป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ปัจจุบัน

มลูนธิมิสีถานวีทิยใุนเครอืขา่ยมลูนธิจิำนวน ๑๒๑ สถาน ีคอื

ขอรบัรายการ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตแ์ละขอใหก้ารประกอบการ

เป็นของมูลนิธิโดยสมบูรณ ์ นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุใน  

สำนักงานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ซึ่งตั้งใกล้กับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านตาด  

ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ตัวอย่างเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรม 

จาก ๑๒๑ สถานีทั่วประเทศ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ชุมชนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและข้อ

กฎหมายข้างต้น นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้อง

กับหลักวิชาการที่เป็นสากลเป็นที่ยอมรับของ

นานาอารยประเทศ ประการสำคัญที่สุดต้อง

เป็นประกาศที่รองรับพระธรรมคำสอนใน

พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักอันสำคัญ

ของชาติ ประกาศข้อบังคับต้องเปิดทางให้  

พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ  

ภาคปฏิบัติที่เป็นของจริงให้แผ่กระจายไปทั่ว

ประเทศ 

ตัวอย่างเอกสารการได้รับสิทธิทดลองออกอากาศใน

ลักษณะชั่วคราวของสถานีวิทยุในเครือข่าย  

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

เครอืขา่ยรายการอกี ๒ สถาน ีคอืขอรบัรายการ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตจ์ากมลูนธิ ิแตข่อประกอบการดว้ยตนเอง 

ลักษณะการประกอบการของสถานีวิทยุในเครือข่ายมูลนิธิ

๑. การประกอบการของมลูนธิ ิ เปน็การประกอบการภาคประชาชน สถานวีทิยใุนเครอืขา่ยมลูนธิิ

ก่อตั้งขึ้นโดยพระสงฆ์และประชาชนแล้วพร้อมใจถวายสถานีแด่องค์หลวงตาในนามมูลนิธิ เพื่อให้เป็น

สมบตัขิองสงฆ ์ โดยการบรหิารจดัการในระดบัชาตอิงคห์ลวงตาไดแ้ตง่ตัง้ “คณะกรรมการอำนวยการ” 

ซึ่งองค์หลวงตาเป็นองค์ประธานและพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ อีกจำนวน ๙ รูป  

๒. ขอบเขตของการส่งกระจายเสียงและภาพ มีสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาดเป็นสถานี  

แม่ข่ายทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิตรายการที่ ได้มาตรฐานจากภูมิภาคต่างๆ แล้วส่ง

สัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีเครือข่ายและผู้รับสัญญาณทั่วประเทศ 

๓. เนื้อหาของรายการเกือบทั้งหมดเป็นสาระประโยชน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสายกรรมฐาน

ตั้งแต่บทธรรมขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตสำหรับทุกเพศวัย ความรู้เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ จนกระทั่งถึงบทธรรมภาคปฏิบัติด้านสมถวิปัสสนาเพื่อความหลุดพ้น สำหรับสาระ

ประโยชน์ด้านอื่นๆ เป็นข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ บทเพลงคติธรรม และอื่นๆ ตามกาลอัน

เหมาะสม 

๔. ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจและไม่มีการโฆษณาสินค้า 

๕. ทุนในการก่อตั้งและการบริหารงาน มาจากการบริจาคของประชาชนผู้รับฟังและมีจิตศรัทธา 
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เข้าพบคณะทำงานวิทยุกระจายเสียงชุมชน  คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ กสทช. เพื่อเรียกร้องให้ประกาศกสทช.มีความเป็นธรรม เห็น

คุณค่าของสื่อภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็นที่กระจายเสียง เนื้อหารายการเพื่อสังคม อาทิ เพื่อธรรมะ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา 

วัฒนธรรมสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้ ได้รับสิทธิทัดเทียมวิทยุเพื่อการบันเทิง และสื่อธุรกิจ 

ผู้แทนพระสงฆ์และประชาชนเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ทั่วประเทศร่วมประชุมโฟกัสกรุ๊ปในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๓ ที่

สำนักงาน กสทช. และเข้าร่วมสัมมนา ๔ ภาค เกี่ยวกับวิทยุชุมชนเชิงประเด็น เพื่อวางหลักเกณฑ์ให้ กสทช. กำกับ

ดูแลวิทยุภาคประชาชนให้มีสิทธิทัดเทียมกับวิทยุภาครัฐและภาคธุรกิจ สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของมูลนิธิเสียงธรรมฯ 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากรัฐสภา และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราเป็นกฎหมาย 

คณะสงฆผ์ูแ้ทนมลูนธิเิสยีงธรรมฯ เขา้ศกึษาดงูานสถานวีทิยแุละโทรทศัน์ในสหรฐัอเมรกิา เขา้พบ  

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ University of 

Southern California (Annenberg School for Communication), University of Colorado at   

Boulder (Armory School of Journalism and Mass Communication), Lehman 

Family Public Radio, BIGTEN network และสถานีวิทยุที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากชาติพันธุ์

ในมลรัฐชิคาโก 

ภาพกิจกรรมเพียงบางส่วนที่คณะสงฆ์และประชาชนผู้เห็นคุณค่าของคลื่นธรรมะ

ยิง่กวา่คลืน่กเิลส เขา้ตดิตอ่ประสานงานกบัสภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา และภาคสว่น  

ต่างๆ เช่น สภาทนายความ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการสิทธิมนุษยชน 

ฯลฯ จนกระทั่งกฎหมายด้านสื่อได้รับการแก้ ไขให้เกิดความเป็นธรรม ทุกฝ่าย

ยอมรับว่าวิทยุภาคประชาชนและวิทยุชุมชนเชิงประเด็น ต้องมีสิทธิทัดเทียมกับ

วิทยุภาครัฐและภาคธุรกิจ 
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หลังจากวัดป่าบ้านตาดได้ทำสัญญาเช่า

ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๕ แล้ว 

ประชาชนทั่วประเทศตลอดประเทศใกล้เคียง  

ที่มีจานรับระบบซีแบนด์ (C Band) และตั้งค่า

เครื่องรับตามที่กำหนดไว้ก็สามารถรับชมภาพ

โทรทัศน์ขององค์หลวงตาได้อย่างชัดเจน ช่วง

เวลาที่ลูกศิษย์ลูกหาติดตามมากที่สุดก็คือช่วง

เวลาถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาประจำวัน

ของท่านในตอนเช้า นอกจากนี้ ในช่วงเวลาอื่น

หากองค์หลวงตาเมตตาออกมาเทศนาต้อนรับ

ประชาชนที่มากราบเยี่ยมองค์ท่านก็จะมีการ

ถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงออกทางโทรทัศน์

และวิทยุด้วยเช่นกัน ในการรับชมภาพโทรทัศน์

ช่องหลวงตานั้นนอกจากออกอากาศทาง

โทรทัศน์ดาวเทียมฟรีทีวีแล้วยังมีผู้ ให้บริการ

เคเบิลทีวีหลายแห่งรับไปถ่ายทอดในพื้นที่

บริการของตนอีกด้วย 

มีกลุ่มประชาชนจำนวนมากที่เห็นภาพ

องค์หลวงตาในโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเห็นทางข่าว 

ทางการถ่ายทอดสดงานสำคัญ หรือเห็นทาง

โทรทัศน์ดาวเทียมก็ตาม เมื่อประชาชนกลุ่มนั้น

มีโอกาสเดินทางมากราบเยี่ยมที่วัดและได้เห็น

องค์จริงของท่านก็มักจะกราบเรียนให้ท่าน  

ทราบ องค์หลวงตาก็นำมาเล่าต่อให้ลูกศิษย์  

 
 
โทรทัศน์ดาวเทียมหลวงตา
 

ลูกหาฟังอย่างเช่นครั้งนี้ 

“เมื่อวานนี้อนุบาลมาเต็มไปหมด เรายัง

พูดขบขัน .. ว่าครูพาพวกเด็กอนุบาลมานี้เต็ม 

หัวเท่ากำปั้นๆ กำลังน่ารักดี เราเห็นเราอยาก

หยอกนะ มานี้พอพูดอะไรๆ พอสมควรแล้ว 

เขาอยากจะขอถา่ยภาพหลวงตา พวกเดก็เหลา่นี ้  

คือเริ่มที่เขาจะมา เขาดูหนังสือหยดน้ำบนใบบัว 

แล้วเขาได้เห็นหลวงตาในทีวี ได้ทราบเรื่องราว

ของหลวงตาแลว้เขาอยากมาด ู เดก็นะ เรากค็ดิ   

ถ้าเด็กอยากมาดูก็นับว่าค่อนข้างดีมากสำหรับ

เด็กนะ ทำไมถึงอยากดูพระเฒ่าพระแก่  

พอเห็นในหนังสือหยดน้ำบนใบบัว เห็นใน

ทีวี แล้วเขาอยากมาดูตัวจริง เสร็จแล้วเขา

อยากจะขอถ่ายรูปเรา เราก็ต้อนรับอย่าง

เต็มยศเลย พอเขาขออนุญาตถ่ายรูปเรา เออ 

เราเปิดโอกาสให้เรียบร้อยแล้ว เอ้ามาถ่าย ยก

โคตรยกแซ่มา ยกหมูหมาเป็ดไก่มาถ่ายได้หมด

วนันี ้ เราวา่อยา่งนัน้ เดก็เขากห็วัเราะ เปดิใหแ้ลว้

วันนี้ ทำไมเด็กถึงอยากดูมันน่าคิดอยู่” 

และอีกคราวหนึ่งพี่น้องชาวอยุธยาเดิน

ทางหลายคันรถบัสเข้านมัสการกราบเยี่ยม  

องค์หลวงตาซึ่งต่างก็เคยเห็นองค์หลวงตา  

ทางโทรทัศน์มาก่อนแล้วเมื่อมาพบเห็นองค์จริง

ของท่านก็อดจะนำกิริยาความเผ็ดร้อนระหว่าง

องค์จริงกับในโทรทัศน์มาเปรียบเทียบกันมิได้ 

เหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านนำมาเล่าให้ฟัง ดังนี้ 
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“...วันนั้นรถบัสใหญ่นะ ไปตั้ง ๔-๕ คัน 

ศาลานี้แน่นหมดเลยเชียว .. ชาวอยุธยามา  

เราก็ถามเหตุถามผล ‘พากันมายังไงมีเหตุผล

กลไกอะไรบ้าง’ เราก็ถาม  

เขาบอกเหตุผลกลไกก็คือว่า ‘ดูท่านที่

ออกทางทีวีรู้สึกว่าเผ็ดร้อนมาก ทุกสิ่งทุกอย่าง

กิริยาที่แสดงออกนี้เผ็ดร้อนมาก แต่มันไม่สนิท

ใจ เพราะเห็นในนั้นจึงต้องพากันมาดูต่อหน้า

ต่อตาที่นี่’ 

‘เวลาดูทางทีวีเป็นยังไง’ ‘โอ๊ นั่นเข้มข้น

มาก ดูทางทีวีนี้เข้มข้นมาก’  

‘แลว้ดทูางนีล้ะ่เปน็ยงัไง’ ‘ทางนีเ้หน็สงบๆ   

ไม่มีลวดลายเข้มข้นเหมือนอย่างทีวี’  

เราก็นึกในใจ คือมันก็ยังไม่ได้ขึ้นเวทีจะให้

ต่อยดะไปยังไงใช่ ไหมล่ะ เวลาดูทางเวทีนี้  

เขม้ขน้มาก แลว้เวลามาดอูยูอ่ยา่งนีเ้ปน็ยงัไงละ่   

สงบๆ ธรรมดาว่างั้น ทีนี้พอว่าอย่างนั้นก็เริ่มละ

ทีนี้ เริ่มเรื่องเริ่มราว เริ่มขึ้นเรื่อยๆ เลย ต่อ

จากนั้นไปมันก็ถึงพริกถึงขิงซัดกัน สุดท้าย  

ไอพ้วกทีน่ัง่อยูก่ค็ูเ้ขา่ขึน้ๆ ยนืขึน้ เลยยนืกนัหมด  

ทั้งศาลา ดูมันไม่ถึงใจเขาว่างั้น มันเข้มข้นเขา

จึงยืนขึ้นดู เลยยืนดูกันหมด รสบัสตั้ง ๔-๕ คัน 

พี่น้องชาวอยุธยาเขาตั้งใจมาดูเฉยๆ เขาว่างั้น 

เขาเห็นในทีวี จะมาดูตัวจริงบนศาลา ทีนี้มันก็

เผ็ดร้อนละซิ มาก็จริงๆ ขึ้นเวทีก็ซัดกันเลย   

พอออกจากนั้นแล้ว (จึงถามอีกทีคราวนี้) 

‘เป็นยังไง ดูทีวีกับดูตัวจริงเป็นยังไง ที่ดู

มาแล้วกับดูเวลานี้มันต่างกันยังไง’ 

‘หูย ดูที่นี่มันเข้มข้นมากกว่านั้น ตัวจริง

เผ็ดร้อนมากกว่า’  

นี่พวกอยุธยามา .. ตั้งหน้ามาดูเฉยๆ เขา

ว่างั้น คือเห็นทางนู้นมันสะดุดใจในทางนู้น แต่

ว่ามันไม่สะดุดใจที่จะมาดูซ้ำเข้าอีก ดูทางนี้

สะดุดใจมากกว่าก็เลยมา เขามาดูเรา .. 

นี่ก็จะออกทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะ เริ่ม

ออกแล้ว จะเริ่มออกทั่วประเทศไทยไปนี้นะ 

ทางนี้ยังไงไม่ ได้ยกครู ทางนั้นเริ่มออกทั่ว

ประเทศไทยแล้ว .. 

ที่กล่าวทั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องอะไรนะ ในหัวใจ

จริงๆ เป็นธรรมล้วนๆ แต่กิริยานี้เป็นเครื่องมือ

เครื่องใช้ของธรรม แล้วแต่จะแสดงอากัปกิริยา

หนกัเบามากนอ้ยทีพ่ลงัของธรรมบง่บอกออกมา   

เข้าใจไหมล่ะ คือดันออกมาขนาดไหนๆ แต่เป็น

ธรรมล้วนๆ จะเผ็ดจะร้อนขนาดไหนจะไม่มีภัย

เลย มีแต่ธรรมล้วนๆ แสดงออกๆ กิริยานี้จึง

แปลกๆ ต่างๆ กัน  

คนที่จะมาดูตั้งแต่กิริยาเฉยๆ มันก็ ไม่

เข้าใจละ ให้นักปฏิบัติดูกัน รู้กัน ต่างคนต่างรู้ 

นักปฏิบัตินักรู้ธรรมเห็นธรรม คลังของธรรม

ภายในใจแสดงออกตามความเป็นจริงของ

ธรรม ต่างคนต่างรู้ด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันได้

ทันทีๆ ทุกกระเบียดเลย ถ้าหากภายนอกมาดูนี้

มันดูยากและดูไม่ออก เขาก็ต้องดูเป็นแบบโลก 

เพราะเขาเป็นโลกทั้งนั้น ใครมาๆ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย จิต เป็นโลกทั้งนั้น เวลามาดูมาสัมผัส

สัมพันธ์เท่ากับเป็นโลกทั้งนั้นไปเลย มันไม่เป็น

ธรรม นี่ละต่างกันอย่างนี้…” 

สำหรับโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง

หลวงตานั้นออกอากาศพระธรรม-

เทศนาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่

ประชาชนที่มีเวลาว่างในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

จะได้มี โอกาสสัมผัสกับธรรมได้ทุกช่วงเวลา 

ท่านที่รับชมรายการของสถานีจะได้เห็นภาพ

การบิณฑบาต การขบฉัน การแสดงธรรมของ

องค์หลวงตาประจำวันและการแสดงธรรม  

ชว่ยชาตใินสถานทีต่า่งๆ ชวีประวตัคิรบูาอาจารย ์ 

องค์สำคัญ และอื่นๆ สำหรับอานิสงส์ของ  

การได้เห็นสมณะ ได้เห็นข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ 

ของพระกรรมฐาน องค์หลวงตาก็ได้กล่าวไว้  

เช่นกันว่า 

“...เวลานี้เราก็พอใจอยู่กับทางวิทยุที่ออก

เพื่อประชาชนทั้งหลาย ไม่มากก็ขอให้เป็นคติ

เครือ่งเตอืนใจ เพราะเปน็ธรรม จะเปน็สริมิงคล  

แกจ่ติใจผู้ ไดเ้หน็ไดย้นิไดฟ้งั ไดเ้หน็กเ็หน็พระเจา้  

พระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรม ตานี้ก็เป็นมงคล 

ทัสสนานุตตริยะ การเห็นที่สูงที่เลิศเลอก็คือ

การเห็นสมณะ ท่านบอก สมณะท่านก็บอกไว้ 

คำวา่สมณะคอืสงบกายวาจาใจจากบาปทัง้หลาย   

ตั้งแต่พระโสดาก็เรียกสมณะ สกิทา อนาคา 

เรยีกสมณะ อรหนัต ์ เรยีกสมณะทัง้นัน้ พระทา่น  

ผู้ทรงธรรมเหล่านี้ ไว้เป็นสรณะหรือเป็นมงคล

แก่ท่านเองแล้ว ยังเป็นมงคลแก่ผู้ ได้เห็นได้ยิน

ได้ฟัง เห็นท่านเป็นมงคล เรียกทัสสนานุตตริยะ 

ใจของเราขอให้อบรมจะเป็นมงคล เราได้

เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรม หูตา

เป็นมงคลตลอด พอพูดอย่างนี้เราก็เคยพูดแล้ว 

ได้เขียนในหนังสือไม่ใช่เหรอ ที่ ได้ ไปพบเห็น  

พ่อแม่ครูจารย์มั่นเบื้องต้นที่วัดเจดีย์หลวง 

จังหวัดเชียงใหม่ อันนั้นมันถึงใจไม่ลืมจนกระทั่ง

บัดนี้ .. พอท่านใกล้เข้ามาก็ปุ๊บปั๊บเข้าในห้อง 

ห้องมันก็มีช่องอยู่ จะว่าไง ถึงมีฝามันก็มีช่อง 

เข้าใจไหม พอท่านใกล้เข้ามาก็ปุ๊บเข้าห้อง จ่อดู

ในช่อง คอยดู 
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ดูท่านด้วยความเอิบอิ่ม ด้วยความเคารพ

เลื่อมใสสุดหัวใจนะเวลานั้น ดูจ้อเข้ามาๆ ดู ทีนี้

พอท่านผ่านไปแล้วออกจากห้องมาดูท่านอีก   

ดูข้างหลังท่าน ดู วันนั้นปีติทั้งวันนะ ชาตินี้เรา

ก็ภูมิใจ เราได้พบพระอรหันต์เสียแล้ว วันนี้ ได้

พบแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้สังเกตดูท่าน  

ทกุอยา่งดว้ยความปลืม้ปตีใินใจของเรา ทนีีว้นันัน้  

จิตใจไม่ได้ ไปไหน อยู่กับท่านอาจารย์มั่นทั้งนั้น 

เป็นมงคลสูงสุดว่าเรามีวาสนาเกิดมาได้พบ  

พระอรหันต์เสียแล้วในคราวนี้ แม้เราไม่ได้เป็น

พระอรหันต์เราได้ชมบารมีท่านเราก็พอใจ อันนี้

ถึงใจหมดนะที่ว่านี้ 

เราพูดถึงเรื่องได้ เห็นครูบาอาจารย์ 

ทัสสนานุตตริยะ เรายกตัวอย่าง เช่น เราเห็น

ท่านอาจารย์มั่น นี่ละมันถึงใจตลอดทั้งวันเลย

เชยีวนะ ทสัสนานตุตรยิะ เปน็ความเหน็ทีเ่ลศิเลอ 

เรายังไม่เห็นภายใน เราเห็นสมณะภายนอก

เสียก่อน อย่างที่เราเห็นหลวงปู่มั่นเราพอใจ นี่

เรียกว่าสมณะอยู่ภายนอก ทีนี้พอเราบำเพ็ญ

เขา้ๆ สมณะภายในจะเริม่เกดิขึน้จากเราผูบ้ำเพญ็   

โสดา สกิทา อนาคา อรหันต์ จะขึ้นที่นี่ๆ ทีนี้

อรหันต์นอกกับอรหันต์ในเข้ากันได้แล้วพอใจ 

เต็มสัดเต็มส่วน...” 

ในเวลาทีอ่งคห์ลวงตาดำรงธาตขุนัธอ์ยูน่ัน้  

ประชาชนมีโอกาสได้รับชมการถ่ายทอดสดทาง

โทรทัศน์ดาวเทียมและทางอินเทอร์เน็ตทำให้  

ได้เห็นการเคลื่อนไหวไปมาของท่านในปัจจุบัน

ทันทีเหมือนได้มาสัมผัสองค์จริงที่วัดเลยทีเดียว 

ต่อเมื่อองค์ท่านดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว 

สิ่งที่จะทำให้เหล่าศิษยานุศิษย์ตลอดถึงกุลบุตร

สุดท้ายลูกหลานชาวพุทธได้สัมผัสองค์หลวงตา

มสีงัฆานสุสตริะลกึถงึองคท์า่นไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม  

ที่สุดและเป็นการป้องกันมิให้พระพุทธศาสนา

แทต้อ้งคอ่ยจดืจางหายไปกค็อืการรกัษาโทรทศัน ์ 

ดาวเทยีมหลวงตาใหอ้ยูคู่ช่าตไิทยของเราตลอดไป  

นัน่เอง จงึขอใหศ้ษิยานศุษิยช์ว่ยกนัเผยแผธ่รรมะ  

เป็นธรรมทานแก่ลูกแก่หลานอย่างต่อเนื่อง

ตลอดไป ซึ่งองค์หลวงตาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ ไว้ด้วยว่า 

“อยูท่ีน่ีเ่ขาถา่ยทอดสดนะ เขาถา่ยเหน็กนั  

ทัว่ประเทศไทย หลวงตาบวันัง่อยูน่ีพ้ดูแตล่ะครัง้ๆ   

เห็นกันทั่วประเทศไทย มันออกทั่วประเทศไทย   

.. ทีวีนั้นคงอยู่กระมัง ออกเมื่อไรก็ ได้ที่ออก

ตอนช่วยชาติน่ะ จะออกเมื่อไรก็ได้หรือว่าไง 

เขามีฟิล์มอยู่ ไม่ใช่เหรอ เขามีอะไรติดไว้ ไม่ใช่

เหรอ ออกเมื่อไรก็ได้ นี่หลวงตาตายไปแล้วยัง

จะออกทีวีอยู่นะ ตายไปแล้วทางนี้ยังจะออกทีวี

ให้โลกเขาดูอยู่” 

 

พระธรรมเทศนากบั

เครือ่งมอืสือ่สารทางธรรม

 

พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาแสดง

ถึงความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารในการ

เผยแผ่ธรรมะสายกรรมฐานออกสู่ประชาชน 

ท่านได้ ให้หลักเกณฑ์และวิธีการปกป้องรักษา

เครื่องมือสื่อสารทางธรรม ดังนี้ 

 

วิทยุเสียงธรรมเป็นประโยชน์

แก่หัวใจโลก

 

“...ถามไปตรงไหนมีแต่กุดแต่ด้วนๆ ถูกไฟ

ความทุกข์ความจน ความล่มความจมเผาเข้า

มาๆ อา้ว มนัจะไมม่อีะไรเหลอืเมอืงไทยเรา ปูย่า่  

ตายายพาถอ่พาพายมาตัง้นานแสนนาน กพ็ากนั  

สงบร่มเย็นมาโดยลำดับ แต่เวลาลูกหลานไทย

เกิดมาทีหลังนี้ จำนวนมากขึ้นตั้ง ๕๐-๖๐ ล้าน 

แล้วรวมหัวกันจะจมลงในทะเลเป็นไปได้เหรอ 

นั่นละเรื่องราว 

จึงได้ออกประกาศ เอา จะช่วย ตายให้

เห็นต่อหน้าต่อตาเรา ตายท่ามกลางความจม 

เอา เราอยู่ในท่ามกลาง จะออกละช่วยชาติว่า

งั้นละ เราก็ออกประกาศเลย เอ้า เราจะเป็น
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ผู้นำช่วยชาติ ทีนี้คำว่าช่วยชาติบรรดา

ประชาชนทัง้หลาย ส่วนมากจะคิดไปถึงด้านวัตถุ 

ช่วยการเงินการทองข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างที่

เป็นด้านวัตถุ ช่วยชาติๆ เขาไม่ค่อยคิดด้าน

นามธรรม คือธรรมที่จะสั่งสอนโลก แต่เราคิด

เรยีบรอ้ยแลว้ ดา้นวตัถนุี้โลกจะมองเหน็กอ่นใคร   

ดา้นธรรมจะไมม่อง แตธ่รรมมองดธูรรมกอ่นอืน่   

วัตถุเหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนธรรมนี้

ออกกระจาย .. 

นี่ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ออกช่วยชาติทีแรก 

พจิารณาซหิวัใจใครตา่งกนัไหมละ่ ไม่ใชย่อเรานะ   

พอว่าจะช่วยชาติ เอาเราจะช่วยเราจะนำ คือ

เราคิดไปหมด วัตถุนี้เป็นเพียงเล็กน้อย แต่

ประชาชนทั้งหลายจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ โต

มาก ช่วยชาติก็เกี่ยวกับเรื่องวัตถุเงินทอง  

ข้าวของต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ  

ถึงเมืองไทยจะล่มจม แต่หัวใจของคนไทยจะพา

คนไทยทั้งชาติล่มจมไปนั้น โลกไม่ได้คิด 

เราพอออกคราวนีก้ ็ เออ้ ดแีลว้ละ คราวนี ้ 

คราวธรรมจะได้เข้าสู่จิตใจของประชาชนพร้อม

ไปกบัการทีว่า่ชว่ยชาตทิาง ดา้นวตัถ ุ ดา้นวตัถนุี ้ 

โลกจะทราบทัว่ถงึกนัทนัท ี แตเ่รือ่งธรรมจะไมม่ ี 

ใครคิด เราอยากจะพูดอย่างนี้ เราคิดเต็มหัวใจ

คนเดยีว วา่คราวนีค้ราวธรรมจะไดอ้อกชว่ยโลก   

เข้าสู่จิตใจของประชาชน เป็นการฟื้นอันใหญ่-

หลวงคือฟื้นจิตใจ วัตถุไม่สำคัญ ขอให้จิตใจฟื้น

หัวใจเป็นสำคัญในตัวของบุคคลแต่ละคนๆ ทุก

สิ่งทุกอย่างสมบัติศฤงคารบริวารอะไรอยู่ที่

หัวใจหมด ความประพฤติหน้าที่การงานความ

เคลื่อนไหวของคนแต่ละคนออกจากใจ ถ้าใจได้

รับการอบรมศีลธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมี

เบรกห้ามล้อ จะมีคันเร่งเป็นไปตามสายทางที่

ปลอดภัยได้ประโยชน์ ถ้าไม่มีธรรมแล้วเบรกก็

ไม่มี ทะลุพุ่งไปเลยลงเหวลงคลองไปเลย คัน

เร่งก็เร่งในทางที่ลงเหวลงคลอง เบรกไม่มี .. 

เราก็พอใจนะที่ออกนี้ เข้ากันได้กับ

เจตนารมณ์ของเราตั้งแต่เริ่มแรกช่วยชาติบ้าน

เมือง ที่เราออกประกาศว่า เอ้า จะเป็นผู้นำนั่น 

เพราะเรื่ องของชาติ ไทยเรามันจะจมลง

ทะเลหลวงแห่งความล่มจม หมู หมา เป็ด ไก่

หัวจ่อเข้าไปลงทะเลหลวงแห่งความล่มจมด้วย

กันทั้ งนั้น เราก็ เป็นลูกหลานไทย เกิดใน

ท่ามกลางของเมืองไทย เมื่อชีวิตลมหายใจและ

ความคิดอ่านยังมีอยู่ เราจะปล่อยให้พี่น้องชาว

ไทยพร้อมทั้งเราเอง จมไปด้วยกันทั้งหมดเลย

เหรอ ไม่ ได้ เพราะฉะนั้นถึงได้ออกละซิว่าจะ

เป็นผู้นำ ทีนี้พอเป็นผู้นำ เอ้า จะเป็นผู้นำ คิด

ทางด้านวัตถุก็จะฟื้น แต่ประชาชนทั้งหลายจะ

ทราบทางด้านวัตถุก่อน ว่าเป็นผู้นำเพื่อช่วย

ชาติทางด้านวัตถุ เขาไม่ได้คิดทางด้านอรรถ-

ธรรม แต่เรานี้มันพุ่งไปเลย 

คราวนี้คราวธรรมที่จะได้ออกสู่โลก วัตถุ

นี้เป็นเพียงเล็กน้อย แต่สายตาของโลกเปิดเผย

กันหมดว่าช่วยบ้านเมืองด้วยวัตถุ แต่ด้านนาม-

ธรรมที่จะช่วยจิตใจ ฟื้นฟูจิตใจของโลกทั้ง

หลายให้ ได้ฟื้นตัวขึ้นมานี้ ไม่ ได้คิด เราคิดเต็ม

หัวใจ คราวนี้คราวธรรมจะออก แล้วก็ออกมา

ตั้งแต่นู้น ไปเทศนาว่าการที่ไหนธรรมออกๆ จน

กระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมยังไม่ถอยนะ ยังออก

เรื่อยๆ นี่ละสมเจตนารมณ์ของเรา เมื่อธรรม

เข้าสู่จิตใจมันจะค่อยยุบยอบลง ฟืนไฟที่แสดง

เปลวจะค่อยอ่อนตัวลงๆ ธรรมเข้าถึงไหนจิตใจ

จะค่อยอ่อนลงไปๆ นี่ละเราจึงพอใจที่วิทยุออก

“ทองคำเข้าคลังหลวง ค้ำจุนชาติไทย 

ธรรมะเข้าสู่จิตใจ ค้ำจุนโลก” 

ได้เถอะจะขึ้นทันที ถ้าจิตใจยังต่ำ อะไรจะมีสูง

ขนาดไหนก็ไม่มีความหมาย เดี๋ยวนี้ก็ออกแล้ว

เห็นไหมล่ะธรรมะ ..  

คราวนี้คราวธรรมะจะได้กระจายออกสู่

หัวใจประชาชน จะเป็นการฟื้นฟูอันใหญ่หลวง

จากจิตใจที่เป็นเจ้าของของชาติ ว่างั้นเถอะ 

ของแต่ละคนๆ รวมแล้วเป็นของชาติ .. ก็ออก

จริงๆ เวลานี้ก็กระจายไปหมดแล้วเห็นไหมล่ะ 

นี่คิดไว้แล้วผิดไหม .. อะไรที่ออกทุกอย่าง 

พิจารณาเรียบร้อยแล้วออกๆ จะออกช่องแคบ

ช่องกว้างไม่ผิด ไม่มีคำว่าผิด เพราะธรรมชาติ

นี้ถูกต้องสมบูรณ์แบบแล้ว พิจารณาออกจากนี้ 

ช่องแคบช่องกว้างถูก จะออกแค่ไหนๆ จะเป็น

ในตัวของมันเสร็จเลย แล้วก็เดินตามนั้นไม่ผิดๆ 

เดี๋ยวนี้ก็ออกทางด้านธรรมะ .. วิทยุเรานี้

ก ็ โอ้โห ครอบไปเยอะนะ วทิยตุา่งๆ กวา้งขวาง  

มากนะ เป็นประโยชน์แก่คนทั้งประเทศ เวลานี้

วิทยุนี้ออกกระจายอย่างรวดเร็วทีเดียว ธรรมะ

นี่นะ .. ฟังว่าวิทยุนี้ออกเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศไทย

แล้ว ธรรมะเข้าสู่จิตใจของประชาชนไม่ ใช่

น้อยๆ นะ นี่เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวง การ

ฟื้นฟูจิตใจนี้เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวง และ

วัตถุสิ่งของอะไรๆ จะรู้จักประมาณเองจาก

หัวใจที่รับอรรถรับธรรมซึ่งเป็นความพอดี  

ตลอดมา ธรรมนี้ความพอดี อะไรจะหนักไป  

เบาไปธรรมจะพินิจพิจารณาแก้ ไขดัดแปลง   

จึงว่าธรรมคราวนี้ออกสู่ โลกเรานี้กว้างขวาง 

ออกทางอินเทอร์เน็ตเมืองนอกเมืองนาก็ออก 

ทั่วไปหมดเวลานี้ .. 

ด้านวัตถุจะพอประมาณ แต่ธรรมนี้จะ

กระจายไปกว้างขวาง เห็นไหมล่ะกว้างขวาง

ไหม นี่ละคิดด้วยธรรมไม่ผิด ถ้าลงได้คิดด้วย

ธรรม…” 

 

สมเจตนารมณ์

ที่นำช่วยชาติบ้านเมือง

 

“...สถานีวิทยุนี้ดูตั้งออกไปเรื่อยๆ นะ 

เดี๋ยวนี้มีทุกภาคแล้วเครือข่ายของบ้านตาด 

ออกไปเรียกว่าทั่วประเทศไทยแล้วเดี๋ยวนี้  

ทกุภาค .. ทีว่ทิยเุสยีงธรรมออกทัว่ประเทศไทยนี ้  

ก็จะเป็นประโยชน์แก่หัวใจของโลกไม่ใช่น้อยนะ 
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ทั่วโลก ธรรมออกทั่วโลก สมเจตนาที่เราคิดไว้

เรียบร้อย ไม่ผิด ที่ธรรมจะได้ออก 

ธรรมที่เราแสดงนี้เป็นธรรมที่ ไม่สงสัย  

ด้วย ถอดออกจากหัวใจไปเลยเชียว ไม่ว่าจะ

เป็นธรรมขั้นใดๆ ถอดออกจากนี้ๆ แม่นยำๆ 

สำเร็จรูปแม่นยำสมบูรณ์ๆ แบบตลอดไปเลย 

ไม่ว่าจะธรรมขั้นใดถึงนิพพานบอกตรงๆ เลย 

พูดได้เต็มปากทีเดียว ถอดออกมาจากหัวใจ   

จึงว่าเป็นมงคลละคราวนี้…” 

 

คลื่นกิเลสทำโลกร้อน

คลื่นธรรมคือน้ำดับไฟ

 

“...เราอยากให้เสียงธรรมเข้าสู่จิตใจของ

ประชาชนชาวพุทธเรา มันเหือดแห้งจากศีล

จากธรรมมาแทบว่าเป็นประจำ ส่วนมากเป็น

อย่างนั้น ส่วนน้อยมีเราก็ยอมรับว่ามี แต่ว่า

น้อยมาก เพราะฉะนั้นโลกถึงเดือดร้อนวุ่นวาย 

เพราะไม่มีธรรมคือน้ำดับไฟ ไฟ ราคัคคินา   

โทสัคคินา โมหัคคินา เป็นไฟทั้งนั้น .. 

เราพอใจนะใหพ้ากนัตัง้เถดิ เปน็ความเจรญิ  

แก่ผู้บำเพ็ญนั่นแหละ ผู้สนใจฟังก็ ได้อรรถ  

ได้ธรรมมาเป็นคติเครื่องเตือนใจ นี่ละธรรม

กระจายอยู่ทั่วโลก ใครนำไปฟังได้ประโยชน์  

ทั้งนั้น เหมือนกับความชั่วกระจายอยู่ทั่วโลก 

ทั่วจิตใจคน ธรรมก็ทั่วโลกทั่วจิตใจคน กระจาย

ออกไปธรรมเป็นความสว่างไสว ส่วนโลกเป็น

เรื่องความมืดบอด มากแล้วนะสถานีวิทยุ รู้สึก

ว่ามากขึ้นโดยลำดับ ตั้งทางโน้นตั้งทางนี้ .. 

เดี๋ยวนี้กำลังตั้งขึ้นทุกแห่งทุกหน ธรรมะ

ของเราออกๆ ไปหมดเลย เราอยากให้ธรรมะนี้

กระจายออกทั่วประเทศไทยเรา เวลานี้ชาว

พุทธเราเหลวไหลมากอยู่นะ เหลวไหลมาก  

ทีเดียวไม่อยากว่าธรรมดา เหลวไหลมากแทบ

จะไม่มีคำว่าพุทธแฝงอยู่ในวงงานในประชาชน

ทั่วๆ ไป ตั้งแต่ราชการลงมา มีตั้งแต่โลกล้วนๆ 

ไม่มีธรรมเลย ฟังแง่ไหนมันฟังไม่ได้นะ คือมัน

ขวางธรรมๆ นี่ละเรารู้สึกอ่อนใจเหมือนกัน 

ทางโลกนี้มันเท่าคลื่น (สึนามิ) ทางภาคใต้จมลง

ไป คลื่นอันนั้นละ อันนี้คลื่นกิเลสกำลังเป็น

อย่างนั้น มันจะเอาให้คนฉิบหายไปทั่วโลก 

ไม่ใช่ธรรมดานะ ไอ้คลื่นนั้นฮือฮากันๆ คลื่น

กิเลสมันเอาคนฉิบหายไปทั่วโลก เดือดร้อนวุ่น

วาย รบราฆ่าฟันกันทั่วโลกดินแดน ไม่ได้คิดนะ 

คลืน่อนันีร้นุแรงมากเขาไมค่ดิ แตเ่ราคดิหมด…” 

 

วิทยุเสียงธรรมต้องเป็นธรรม

ล้วนๆไม่เป็นโลกสกปรก

 

“...พอใจๆ เวลานี้วิทยุออกดูเหมือนจะ  

ทั่วประเทศไทยแล้วมัง ทุกภาค ทางภาคใต้ก็ 

๔-๕ แห่ง ภาคใต้มันยาวได้ถึง ๔-๕ แห่งนะ 

นอกนั้นไปทั่วหมด ทางภาคอีสานก็ทั่วไปหมด

เลย เฉพาะร้อยเอ็ดนี้กว้างขวางมาก ของเสี่ย

สมหมายกว้างขวางมาก เปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เลย ที่จะทราบได้ชัดว่าคนสนใจมากก็คือว่า พอ

เครื่องขัดข้องชั่วไม่กี่นาที โทรศัพท์ โอ๋ย แหลก

เลย โรงสี โทรศัพท์ไม่ทราบมาจากไหนๆ เป็น

ยงัไงๆ เรือ่ยมาเลย แสดงวา่เขาจอ่ฟงัอยูต่ลอด  

ทีร่อ้ยเอด็ รอ้ยเอด็นีก้วา้งขวางมาก สงูเตม็ทีเ่ลย   

แล้วก็เปิด ๒๔ ชั่วโมง เป็นของเขาทั้งหมดเลย 

ก็โรงสีใหญ่นี่วะ นอกจากนั้นก็มีท่ัวๆ ไปสำหรับ

ธรรมะนะ แต่ไม่ให้ โลกเข้าไปเกี่ยวข้อง อันนี้

เป็นเรื่องของเราพูดเอง 

วิทยุนี้เราก็วิตกวิจารณ์เหมือนกัน ผลได้

กับผลเสียมันจะตามกันมา เบื้องต้นก็ว่าได้ผลดี 

ออกวิทยุนี้พูดเป็นอรรถเป็นธรรมให้คนทั้ง

หลายได้ยินพอเป็นคติเครื่องเตือนใจ ครั้นต่อมา

นี้ความเลอะเทอะมันจะแทรกเข้าไป คืบคลาน

เข้าไปนะ แล้วเสียงขับเสียงลำเสียงเพลงเสียง

อะไรมันจะเข้าไป ต่อจากนั้นจะมีแต่เสียงมูตร

เสียงคูถเต็มวิทยุนี่นะ คอยดูคำพูดอย่างนี้จะ  

ผิดไหม พิจารณาซิ หรือเดี๋ยวนี้มันจะมีแล้วก็

ไม่รู้ ไอ้เรื่องสกปรกมันเร็ว 

ทำวิทยุนี้เราทำประโยชน์แก่โลกสงสาร 

เพราะโลกมันมีแต่เรื่องสกปรกรกรุงรัง เรื่อง

อรรถเรื่องธรรมไม่ค่อยมี เมื่อมีผู้มาขออยากจะ

ทำวิทยุนี้ขึ้นเป็นอรรถเป็นธรรมสอนประชาชน 

เราก็เห็นดีด้วยจึงอนุโลมให้ แต่ก็อดคิดไม่ ได้

เหมือนกัน เรื่องสกปรกมันจะแทรกเข้า ต่อไปนี้

เรื่องสกปรกมันจะเริ่มนะ เรื่องอรรถเรื่องธรรม

จะมีน้อยมาก ต่อไปจะมีแต่เรื่องขับลำทำเพลง

เรื่องอะไรต่ออะไรยุ่งไปหมด โลกมันเป็นอย่าง

นั้น ความสกปรกนี้เข้าอย่างรวดเร็วนะ ธรรม

ไปที่ ไหนมันแทรกเข้าไป แล้วเหยียบหัวธรรม  

ไปเลย…” 

 

ถ้ากลายเป็นเสียงมูตรคูถ

ให้รื้อเสียงธรรมทิ้ง

 

“...วิทยุสวนแสงธรรมนี้ระวังให้ดีนะ ใคร

เป็นคนกำกับ ถ้าหากว่าไม่เป็นท่าแล้ว เราให้รื้อ

เลยนะ เราไม่ได้เหมือนใคร รื้อทิ้งเลย ไม่เสีย-

หายมากยิ่งกว่าเอาวิทยุนี้ ไว้นานๆ กระจายสิ่ง

ที่ เสียหายให้แก่ โลกได้ทราบทั่วถึงกัน แล้ว

ทำลายทั่วประเทศเขตแดน อันนั้นมีความ  

เสียหายมาก รื้อวิทยุทิ้งเข้าป่าไม่เห็นเสียหาย

อะไร ถ้าไม่เป็นท่าจริงๆ แล้วสั่งงด รื้อถอนทิง้

เลย เราไม่ไดเ้สยีดายอะไรยิ่งกว่าหัวใจคน เรา

ทำนี้เราทำเพื่อหัวใจคน เพราะหวัใจมนัคลกุเคลา้

ด้วยของสกปรก เอาน้ำเข้าไป

ชำระล้างพอให้เป็นอรรถเป็น

ธรรมเป็นความสะอาดสะอ้าน

ขึ้นมาบ้าง แล้วมันก็ เอา

ความเลอะเทอะเข้าไปใส่

นั้น เรียกว่าปาเข้าป่าเลย  

วิทยุนี้อย่าเอามาไม่เกิด  

ประโยชน์ 
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รายนามสถานวีทิยทุีอ่อกอากาศพระธรรมเทศนาขององคห์ลวงตาในบางเวลา (ชว่งโครงการชว่ยชาต)ิ 

(โดยรับเทปบันทึกเสียงหรือรับสัญญาณจากสถานีวิทยุยานเกราะอุดรธานี) 

มีรายนามดังต่อไปนี้ 

ภาคเหนือ (๑๗ สถานี) 

สวท. น่าน พะเยา แพร่ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก 

สสส. เพชรบูรณ์ 

ทภ. กำแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย (๒ สถานี) 

อื่นๆ กรป.กลาง เชียงราย 

ภาคกลาง (๑๘ สถานี) 

สวท. กาญจนบุรี จันทบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี 

สสส. กรุงเทพฯ ชลบุรี 

ทภ. สุพรรณบุรี 

อื่นๆ สทร.๑๐ ตราด ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรี จทบ.ชลบุรี จปร.FM นครนายก ศูนย์การทหาร

ราบ ประจวบคีรีขันธ์ วศป.๖๑๒ ลพบุรี สอต.FM ระยอง กรมเจ้าท่า ๑ สมุทรสงคราม 

ทอ.๑ กรุงเทพฯ สพทม. ราชบุรี ๙๓๔ อุทัยธานี 

ภาคอีสาน (๑๗ สถานี) 

สวท. กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  

สสส. ยโสธร สกลนคร หนองคาย 

ทภ. นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย อุดรธานี 

อื่นๆ ทอ.๒๐๒ ขอนแก่น หอการค้า อุดรธานี 

ภาคใต้ (๑๕ สถานี) 

สวท. กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล 

สสส. ภูเก็ต 

อื่นๆ จส.๓ สุราษฎร์ธานี อสมท. ระนอง มอ.FM ปัตตานี 

ที่มา: สถานีวิทยุยานเกราะ จังหวัดอุดรธานี 

ทีพ่ดูเหลา่นีจ้ะไมผ่ดิ ที่ไหนเขากข็อ เวลานี ้ 

เยอะนะเขาขอวิทยุเกี่ยวกับธรรมะของหลวงตา 

อยา่งสกลนครมตีัง้ ๑๐ แหง่ออกทัว่ไป ภาคอสีาน  

กระจายๆ ออกไป ไปตัง้วทิยแุลว้กเ็อาเสยีงอรรถ  

เสียงธรรมเราเข้าไป เอาเทปเอาอะไรก็แล้วแต่

ทุกอย่างแหละเข้าไปเทศน์ ให้คนฟัง มาขอ

หลายแห่งแล้วนะ เราก็อดคิดไม่ได้เรื่องอย่างนี้

แหละ เรื่องสกปรกมันจะค่อยคืบคลานเข้าไป 

มันเอาธรรมะเป็นโล่บังหน้าก็ได้ แต่ไม่มีเจตนา

มันหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของมัน มันจะมี

อย่างนั้นจนได้แหละ 

สวนแสงธรรมเรานี้ก็เหมือนกัน ให้ระวัง

นะใครเป็นคนกำกับรักษา ถ้าหากว่าทำให้

เลอะๆ เทอะๆ เรารื้อทิ้งเลยนะ เราพูดไม่

เหมือนใครพูด เราไม่มีอะไรเสียดาย ยิ่งกว่า  

หัวใจคนที่เสียหายไป ไม่อยากให้เสียหายเพราะ

ความเลอะเทอะเหล่านี้ ตั้งวิทยุขึ้นมาแทนที่จะ

เป็นประโยชน์ เป็นวิทยุเสียงอรรถเสียงธรรม 

กลับเป็นวิทยุเสียงมูตรเสียงคูถเสียงตดเสียงขี้

ไปหมดไม่เอานะ เราสั่งให้รื้อเลยไม่มีอะไร

เสียดาย เหตุผลเท่านั้น เราก้าวเดินตามเหตุผล 

จะไปเสียดายนั้นเสียดายนี้อย่างไม่มีเหตุผล  

เราไม่มี จะมีแต่เหตุผลเท่านั้น ควรตัดตัดทันที 

ควรเสริมเสริมทันที ผู้ที่รักษาวิทยุให้ระมัดระวัง

นะ อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้า ทำแบบเลยเถิดเตลิด

เปิดเปิง มันจะเป็นไปได้นะไม่สงสัย 

ตอนกลางค่ำกลางคืนก็ให้พี่น้องทั้งหลาย

ได้ภาวนากันบ้าง สงบใจประมาณสัก ๕ นาที  

ก็ยังดี เบื้องต้นบังคับเสียก่อน ท่านทั้งหลาย  

ให้บังคับท่านทั้งหลายเอง บังคับความชั่วที่มัน

คิดมันปรุงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจน

กระทั่งหลับ เอาความหลับนั้นเป็นเวลาระงับ

ความคิดนี้ ถ้าไม่ได้หลับ..ตายมนุษย์เรา นี้ ได้

นอนหลับได้ระงับความคิดความปรุง มันก่อฟืน

ก่อไฟตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ให้เอาไป

ระงับ ภาวนา ภาวนาธรรมบทใดก็ตามให้ ได้  

วันหนึ่งสัก ๕ นาที เอาไปบังคับตัวเองบ้างซิ...” 

 

อย่าเอาการบ้านการเมืองเข้ามายุ่ง

 

“...บางทีมันเอาการบ้านการเมืองเข้ามา

แทรกในวิทยุเสียงธรรมของเรา บอกว่าไม่ ได้

เราห้ามขาดเลย อย่าเอาเข้ามายุ่งทางการบ้าน

การเมืองให้เป็นของเขาไป ทางเรื่องอรรถเรื่อง

ธรรมเป็นเรื่องของเราไปเรื่อยๆ อย่าเอาการ

บ้านการเมืองเข้ามาแทรกวิทยุนี้เสีย ทางวิทยุ

ทางธรรมะนี้เสีย เพราะฉะนั้นเราถึงห้าม ห้าม

มาตั้งแต่ต้นแล้วแหละ หากมันจะออกมันก็

แทรกออกมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราถึงได้ขู่ ไว้

เสมอไม่งั้นไม่ได้ .. 

นี่ทางวิทยุก็ออกกว้างขวางมากมาย การ

เทศนาวา่การเราไมส่งสยัในการเทศน ์ ถอดออก  

จากหัวใจที่บำเพ็ญมาด้วยความถูกต้องๆ จน

กระทั่งถึงสมบูรณ์เต็มที่แล้วออก ออกจึงไม่ไป

ปรึกษาใคร เทศน์ ไปนี้ ไม่ต้องไปตรวจไปทาน 

ว่าแก้ ไขหรือโวหารสำนวนว่าหนักไปหรือเบาไป 

หรือว่าบกพร่องตรงไหนหรือมันขาดเหลืออะไร

เพิ่มเติมไม่มี ออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปพร้อมๆ 

กันเลย ออกแล้วออกพิมพ์ได้เลย สำนวนเทศน์

ของเราเหมือนว่าอ่านไปเลยเชียว ทุกวันนี้

อย่างพูดนี้ก็ออกละ .. 

นี่เป็นยังไงหัวใจดวงนี้น่ะ ท่านทั้งหลาย

ฟังเอาซิ คือไม่ต้องตรวจทานออกไปเรียบร้อย

แล้วทุกอย่างๆ ไม่ว่าธรรมะขั้นใดๆ เหมาะสม
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แสดงตำแหน่งสถานีวิทยุในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมฯ ระยะการส่งกระจายเสียง 

วิทยุเราให้เอามา เราบอก นอกจากสิ่งที่จะมา

เป็นภัยต่อวิทยุของเราปัดออก เราบอกงั้น ที่จะ

เป็นคุณ เช่นอย่างครูบาอาจารย์องค์ใดๆ ท่าน

เทศนาว่าการเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วให้เอา

เข้ามา เราว่าอย่างนี้นะ เราเปิดรับเต็มเหนี่ยว

เลย เรื่องความดีทั้งหลายที่จะให้เป็นมงคลแก่  

พี่น้องชาวไทยเรา แต่เรื่องที่จะมาเป็นภัยนี้

เรียกว่าตัดมาตลอด .. 

คือธรรมะมีหลายประเภท ธรรมะทั่วๆ ไป

เรียกว่าแกงหม้อใหญ่ ธรรมะหม้อเล็ก หม้อจิ๋ว 

เป็นธรรมะสูงขึ้นเรื่อย หม้อเล็กหม้อจิ๋วตั้งแต่

สมาธิขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น   

นี่เรียกว่าแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋ว ธรรมะประเภท

เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด พุ่งทะลุถึงนิพพานเลย 

ธรรมะเหล่านี้กำลังออก นี่ก็เข้ากันได้เรียบร้อย

แล้วกับที่เราคิดคาดไว้แต่เบื้องต้น ที่เราจะ

ตลอด ถูกต้องไปเลยตลอด เราไม่สงสัยใน

หัวใจของเรา เพราะฉะนั้นการออกไปจึงไม่

สงสัยว่าหนักไปเบาไป เหมือนเขาถากไม้ ไม้ที่

เขาจะมาทำต้นเสามีประเภทต่างๆ กัน ถ้าตรง

ไหนที่มันตรงแน่วเขาก็ถากเรียบๆ ไปธรรมดา 

ที่ไหนมันคดมันงอมากเขาก็ถากหนักมือๆ  

อันนี้เรื่องคลื่นของกิเลสก็เหมือนกัน คลื่น

เรียบๆ ก็มี คลื่นคดๆ งอๆ ก็มี ต้องใช้ธรรมะซึ่ง

เป็นเหมือนขวาน นายช่างถากก็ ได้แก่ครู

อาจารย์ที่นำมาสั่งสอนนั้น ควรหนักมือตรงไหน

ควรเน้นหนักตรงไหนก็ต้องเน้นหนักไปตรงนั้นๆ 

เพื่อจะทำต้นเสาให้ดี นี่ละเพื่อจะทำคนให้ดีก็

ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน จะว่าหนักไปเบาไป

ไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับต้นเสา ต้นเสาเป็นยังไงควร

จะถากยังไงดัดแปลงยังไง มันขึ้นอยู่กับคน คน

เป็นยังไง ควรจะหนักจะเบามันคดมันงอ หรือ

ไม่คดไม่งออะไรบ้าง การแนะนำสั่งสอนจะเป็น

ไปตามนั้น...” 

 

เทศนาในเสียงธรรมกลั่นกรองแล้ว..

ด้วยภาคปฏิบัติ

 

“..วิทยุที่ออกนี่ จะเป็นประโยชน์เฉพาะ

อย่างยิ่งแก่ประเทศไทยเรามากมาย จากนั้นก็

ออกทั่วโลกไปเลย ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่

กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ภาคปฏิบัติยุติลง 

เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์สุดส่วน ที่นำไปแสดง

ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นหลักธรรมชาติยืนยันตัว

เองในนั้นเสร็จ ไม่มีบกพร่องที่ตรงไหนๆ เลย 

แสดงให้ โลกทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟัง ธรรม

ของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าขนาดไหน รื้อขนสัตว์-

โลกให้พ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากเพียงไร   

นี่เราก็นำมาสอนตามกำลังความสามารถของ

เราโดยลำดับ 

เวลานี้วิทยุกำลังกระจายออกทั่วประเทศ

ไทย ก็เป็นสำนวนของเราเป็นรากฐาน ส่วน

ครูบาอาจารย์เหล่านั้นๆ ก็เอามาแทรกนิด

หน่อยๆ หลักใหญ่เป็นของเราทั้งนั้นออกในวิทยุ 

ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เอามาแทรกเพราะ

เราเปิด เปิดไว้เลย เราไม่ ได้ถือสิทธิ์ ในเรื่อง

ธรรมที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลก ใครที่จะช่วย

เหลือได้แบบไหน เอาๆ ช่วยมา จะมาเข้าทาง
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ประกาศลั่นขึ้นมาในท่ามกลางเมืองไทยของเรา

ปี ๒๕๔๐ เราไม่ได้ลืมนะ  

นี่ก็ออกทุกวันละวิทยุทั่วประเทศ เดี๋ยวนี้

ออกหมดเลย .. วทิยอุอกทกุภาค ธรรมสอนโลก

ส่วนมากก็เป็นวิทยุของเรา ครูบาอาจารย ์ 

ทั้งหลายในสายกรรมฐานก็มาเทศน ์ ก็ช่วย

สนับสนนุบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้มากนะ ที่ออก

สนามจริงๆ ก็คือเราออกๆ เรื่อยมาจนกระทั่ง  

ทุกวันนี ้ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้นำเทปท่าน

ออกมา เทศนอ์อกทางวทิย ุ กเ็อามาชว่ยกนับา้งๆ 

ตามนิสัยวาสนาของแต่ละท่านๆ การเทศนา

วา่การจงึไมเ่หมอืนกนั สำหรบัเรานีเ้รยีกวา่ออก

ทกุอยา่งเลย ไมว่า่จะสำนวนธรรมดาๆ เดด็เผด็

ร้อนทุกอย่างฟ้าดินถล่มมีอยู่ ในนั้นหมดเลย 

เพราะกเิลสประเภทฟา้ดนิถลม่มนัจะเอาคนทัง้โลก

ใหค้วำ่เลยกม็ ี ปรมาณ ู นวิเคลยีรต์อ้งซดัใหก้เิลส

พังไปนู่นเข้าใจไหมล่ะ นั่นละที่ว่าสำนวนโวหาร

เดด็เผด็รอ้นเปน็อยา่งนัน้ละ ตามขัน้ของกเิลสมนั

มยีงัไงบา้ง…”  

 

กฎเกณฑ์ของสัตว์นรกเท่านั้นที่

กีดกันวิทยุเสียงธรรม

 

“...ถ้าเป็นเจ้ากรรมใหญ่แล้วมันก็เป็นอีก

แบบหนึ่ง เห็นศาสนาเป็นข้าศึกศัตรูไปดังที่

เวลานี้กำลังเริ่มขึ้น วิทยุกำลังเริ่มออกเพื่อเป็น

ก็ ไม่ ได้ มีกฎเกณฑ์ย่นเข้ามาๆ คือให้ตั้ ง  

ความกว้างประมาณเท่านั้น เช่น ๑๕ กิโลเมตร 

ความสูง ๓๐ เมตรหรืออะไรเหล่านี้ กำลังตั้ง

ข้อกฎเกณฑ์มา นี่คลังกิเลส รัฐบาลนี้มันจะ

กลายเป็นรัฐบาลเพชฌฆาต สังหารจิตใจ

ประชาชนที่มีต่อธรรมให้พินาศฉิบหายไปโดย  

ไม่สงสัยละ ถ้าออกทางหนังสือพิมพ์ดังที่เห็นนี้

แล้วชัดเจนแล้ว 

ธรรมกเ็ปน็ธรรมของพระพทุธเจา้ นำสอน  

โลกมานี้สอนมามากเท่าไร พระพุทธเจ้าทุกๆ 

พระองค์รื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์มาโดยลำดับ

ลำดา ไม่เคยมีความเสียหาย ธรรมที่ประกาศ

สอนโลกอยู่เวลานี้ก็เป็นธรรมประเภทเดียวกัน 

มีคุณค่าต่อจิตใจมากน้อยเพียงไร ที่มากีดมากัน

มาขัดมาขวางมาบีบบังคับนี้มีคุณอะไรหรือไม่ 

หรือเป็นข้าศึกต่อศาสนา หรือเป็นก้างขวางคอ

ศาสนา เราไม่อยากพูดนะก้างขวางคอ เป็น

ข้าศึกอันใหญ่หลวงของศาสนา .. ตั้งกฎนั้น  

ตัง้กฎนี ้ ตัง้กฎหมายแลว้ตัง้กฎหมอย ตัง้กฎหมา   

ตั้งกฎหมัด ตั้งกฎเพชฌฆาตมาจะทำลาย

ศาสนา เห็นอย่างโจ่งแจ้งมาโดยลำดับ ไอ้ตัว

แสบๆ นี้ ไม่เคยที่จะส่งเสริมศาสนา มีแต่บีบบี้

สีไฟกีดกันแล้วจะเอาไฟเผาศาสนา .. 

ถกูบงัคบัไม่ใหส้งูอยา่งนัน้สงูอยา่งนี ้ สงูตำ่  

มันผิดกันตรงไหน นี่ตรงนี้จะรอ จะฟัดกันละนะ 

เราไม่รอนะ เราไม่ถอยใคร เอาธรรมะนี้ออก

สอนโลกมาตั้งกัปตั้งกัลป์แล้ว ไม่เคยผิดเลย 

มันจะมาผิดที่เมืองไทยเราหรือ ธรรมะที่สอน

โลกเป็นธรรมะที่แน่นอนเหมือนกัน ผิดที่ตรง

ไหน เอาไล่กันตรงนี้ มันจะเอากันตรงนี้ เวลานี้

เราคอยฟังอยู่ ไม่ได้เล่น ทำอะไรทำไม่เล่น เรา

ทำเพื่อพี่น้องทั้งหลายทั้งประเทศไทยเรา เรา  

ไม่ไดท้ำเลน่ๆ นะ สำหรบัเราเราไมเ่อาอะไรแลว้   

เราพอทุกอย่าง ทั้งหมดไม่เอาเลย  

อันนี้เราทำเพื่อโลกทั้งนั้นขอให้พี่น้องทั้ง

หลายได้เห็นใจ จะเด็ดเดี่ยวขนาดไหนก็เพื่อ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราเท่านั้น

เอง ไม่มีอย่างอื่นสำหรับเรา เรื่องที่มันจะคอย

กัดคอยฉีก คอยกีดคอยขวาง มันมีอยู่ตลอดนะ 

ไอ้พวกนี้พวกมหาภัยพวกมหาโจร ถ้าว่าเข้าไป

เป็นตั้งข้าราชการงานเมือง ก็ข้าราชการ

เพชฌฆาตที่จะทำลายสังหารประชาชน-ศาสนา

คุณธรรมประกาศธรรมสอนโลกกระจายออก

ไปๆ แล้วทางวิทยุเขาก็มีความสมัครรักใคร่

ใฝ่ใจกับอรรถกับธรรม เขาตั้งวิทยุขึ้นในสถานที่

ต่างๆ ทีนี้ตัวแสบตัวสำคัญอยู่ในวงรัฐบาลเรานี้

แหละ กำลังเริ่มตั้งกฎเกณฑ์กฎข้อบังคับขึ้นมา 

กิเลสนั่นน่ะ คลังกิเลสกำลังตั้งกฎข้อบังคับขึ้น

มาสอนอรรถสอนธรรมสอนพระพุทธเจ้า คอย

ฟังดูก็แล้วกัน 

วิทยุเวลานี้มันหาเรื่องว่าตั้งถ่งตั้งเถื่อน 

อันนี้ เราได้ยินออกทางหนังสือพิมพ์ พูดได้  

เต็มปากเลย ท่านทั้งหลายให้พิจารณา พี่น้อง

ทั้งหลาย ธรรมะเป็นสมบัติประเภทใด สิ่งที่

กีดขวางนี้เป็นสมบัติประเภทใด มีคุณค่าหรือมี

โทษประการใด เอาไปพินิจพิจารณานะ เวลานี้

กำลังตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาบีบบังคับธรรมไม่ ให้

ออก คือห้ามขาดเสียจริงๆ ไม่ ได้แล้ว ก็ห้าม

เป็นกฎเป็นเกณฑ์ ให้มีเท่านั้นกิโลฯ เท่านี้กิโลฯ 

ความสูงเท่านั้นของวิทยุนะ เราได้ เห็นใน

หนังสือพิมพ์ แล้วพูดตามหนังสือพิมพ์ ไม่ผิด   

ถ้าลงได้เห็นแล้วเราไม่มีถอยใครทั้งนั้นแหละ 

ธรรมถอยใครไม่ได้ ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา 

นี้ก็ข้าศึกอันหนึ่งที่กำลังทำลายพุทธ-

ศาสนาเราอยูน่ี ้ แกนขา้ศกึมนัมาจากไหน ออกมา  

จากรัฐบาลเวลานี้ จะประชุมกันข้อนั้นข้อนี้

กำลังจะตั้งกฎเกณฑ์บังคับอรรถธรรมไม่ ให้

กระจายออกไปที่ ไหน จะห้ามอย่างนั้นจริงๆ   

ภาพงานทอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิฯ เพียงวันเดียวได้ยอดบริจาคทั้งสิ้น ๘,๙๔๕,๐๘๙ บาท 
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ให้ล่มจม ว่าอย่างอื่นไปไม่ ได้ ถ้าอุบายมันยัง

แสดงอย่างนี้อยู่ ก็เป็นอุบายวิธีการที่จะทำลาย

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ล่มจมโดย  

ไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นจึงได้เอากันอยู่เรื่อย

กับเรา ธรรมะนี้พิจารณาเท่าไรมันก็รู้ ไปหมดนี่ 

จะว่าไง กิเลสเต็มหัวใจมันจะมาอวดเหรอ ว่างี้  

เลย .. 

เสียงธรรมออกประกาศทางวิทยุ ก็ถูก

กลั่นแกล้งกีดกันต่างๆ อ้างมาตรานั้นมาตรานี้

มาบีบบังคับเสียงธรรมไม่ให้ออก .. เรานี้สลด

สังเวชมากนะ เพราะเสียงธรรมไม่ค่อยมีที่จะให้

เป็นประโยชน์แก่โลก เสียงกิเลสตัณหา เสียง

ฟืนเสียงไฟมันทั่วโลก ไม่บอกว่าพวกนี้ฟุ้งเฟ้อ 

พวกนี้เป็นอันตรายต่อโลก ไม่ประกาศออกมา 

ในกฎหมายข้อใดมาตราใดก็ไม่เคยแสดงออก

มา 

แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมที่แสดงออกมา

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ โลกอย่างมหาศาลนี้ มี

มาตรานั้นมาตรานี้ออกมา ความสูงความต่ำ

วิทยุอย่างนั้นอย่างนี้มีบังคับมาๆ นี้มาจากไหน 

น้องทั้งหลาย พึ่งจะมีในเมืองไทยนี้ กำลังกีด

กันท่านั้นท่านี้ กำลังเริ่มเข้ามาแล้วละ ให้ดูนะ 

หัวใจคนไทยเป็นหัวใจหมาหรือหัวใจคน 

เอา พิจารณาให้ดี ออกมานี้มันออกมาแบบไหน 

ดูให้ดีนะ จำให้ดี นี้เป็นเสียงธรรม เราพูดเป็น  

กลางๆ ไว้อย่างนี้เอง เป็นยังไงก็ว่าไปตามเรื่อง

ตามราวของที่มันเป็นขึ้นมา จิตใจของคนทั่ว

ประเทศไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธมีคุณค่าขนาด

ไหนต่ออรรถต่อธรรม ที่จะนำมาชโลมจิตใจ 

หล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นด้วยอรรถ

ด้วยธรรม จากทางข่าวประเภทต่างๆ เช่น ทาง

วิทยุเป็นต้น ทำไมจะเป็นภัยไปหมด ข่าวที่ดีที่

เลิศเลอทำไมเป็นภัย ข่าวที่เป็นมหาภัยที่กำลัง

ก่อตัวขึ้นมาเวลานี้ทำไมจึงกลายเป็นมหาคุณไป

ได้ เอาไปพิจารณาพี่น้องทั้งหลาย เวลานี้กำลัง

เริ่มออก 

จะตั้งกฎใดๆ เข้ามาก็ตาม กฎใดก็เพื่อ

ประชาชนชาวไทยเรานี้แหละ มาจากไหน ก็มา

จากรัฐบาล รัฐบาลใครเป็นคนตั้งขึ้นมา บรรดา

พี่น้องทั้งหลายหย่อนบัตรแทบเป็นแทบตายให้

เป็นรัฐบาลขึ้นมา ถ้ารัฐบาลเป็นเพชฌฆาต

สังหารจิตใจประชาชนในทางที่ถูกที่ดีแล้ว

ประชาชนก็ค้านได้ หรือค้านไม่ค้านก็ฟัดกัน

เหมือนนักมวยก็ได้นี่นะ เอา เราตั้งรัฐบาลขึ้น

มาได้ ทีนี้รัฐบาลไม่ดี รัฐบาลเป็นข้าศึกของคน 

ทำไมประชาชนจะล้มไม่ ได้วะ ตามหลักธรรม

เป็นอย่างนี้ แต่ส่วนหลักกฎหมายกฎหมอยเขา

จะเป็นยังไงเราไม่ทราบด้วยนะ แต่หลักธรรม

เป็นอย่างนี้ ตั้งได้ล้มได้ ถ้าเห็นไม่ดีทำลายได้ 

ถ้าไม่มาจากสัตว์นรกจะมาจากไหน ขอให้พูด

เต็มปากเถอะ ถ้าสัตว์สวรรค์สัตว์นิพพานจะไม่

พูดอย่างนี้ มีแต่อนุโมทนาสาธุการ ถ้าสัตว์นรก

แล้วกีดกันทุกแบบทุกฉบับ ที่จะเป็นอรรถเป็น

ธรรมเพื่อหัวใจโลกได้รับความสงบร่มเย็นนี้ต้อง

กีดต้องกัน ด้วยมาตรฐานของเปรตของผี เอ้า 

ฟังให้ชัด เราพูดให้เต็มยัน...” 

 

สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อศาสนา

ประชาชนค้านได้ล้มได้

 

“...วิทยุต่างๆ ที่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย  

มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมตั้งลงสถานที่ต่างๆ เพื่อ

จะได้ยินได้ฟังอรรถธรรมชโลมจิตใจให้มีความ

สงบร่มเย็น ถูกกีดถูกกันถูกบังคับเข้ามาโดย

ลำดับแล้วเวลานี้ หาว่าเป็นอันตรายอย่างนั้น

อย่างนี้ เป็นอันตรายต่อสิ่งใด ที่มันกีดมันกัน  

บบีบงัคบัอยูน่ีม้นัเปน็อนัตรายหรอืเปน็คณุ เอามา  

แยกกันซิ ธรรมของพระพุทธเจ้าเคยเป็นโทษ

ต่อผู้ ใดไม่เคยมี สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลส

ที่กำลังมันกีดมันขวางอยู่นี้ ตั้งตัวเป็นเจ้า

อำนาจ .. 

ประชาชนเขาไม่ใช่หมานี่นะ เขามีความ

รักใคร่ใฝ่ธรรม ธรรมที่เขาได้ยินได้ฟังเป็นธรรม

ประเภทใด ใครก็รู้ทั่วประเทศไทยเรา ธรรม

พระพุทธเจ้าแท้ๆ ไม่เคยเป็นโทษแก่ผู้ ใดเลย

ตลอดมาตั้งกัปตั้งกัลป์ ท่านสอนธรรมท่านสอน

อย่างนี้ เวลามากีดกันทำอย่างนี้ก็ไม่เคยมี พึ่ง

จะมี ในเมืองไทยเรานี้แหละ คอยฟังกันนะพี่
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ออกมาเป็นผลดีงามแก่ประชาชน ถูกบีบบี้สีไฟ

เข้ามาเป็นลำดับ หาว่าเรื่องอรรถเรื่องธรรม

เหล่านี้กลายเป็นสิ่งรบกวนไปหมด โลกเขาอยู่

ด้วยความสงบ แต่ธรรมเราเป็นธรรมคึกคะนอง

เที่ยวกวนเขา เป็นอย่างนั้นนะเวลานี้ หาอุบาย

วิธีการบีบบี้สีไฟต่างๆ น่าสลดสังเวชนะ 

แต่ก่อนก็ไม่เห็นมีอะไร มีมาระยะนี้ระยะ

ทีเ่ราชว่ยชาต ิ ธรรมะออกประกาศสอนโลกตัง้แต ่ 

บัดนั้นมา จากนั้นก็ถูกกีดกันหรือกลั่นแกล้งด้วย

วิธีการต่างๆ เรื่อยมา เวลานี้กำลังเข้ามาอยู่ใน

จุดวิทยุ วิทยุนี้เราก็ไม่ได้บีบบังคับให้ผู้ ใดไปตั้ง 

การเทศนาว่าการ เราก็ไม่ ได้บีบบังคับเทศนา

ว่าการ เหมือนพระพุทธเจ้า พระสาวกทั้งหลาย

ท่านสอนธรรมแก่โลกมาเป็นเวลาตั้งกัปตั้งกัลป์ 

ท่านไม่ ได้บีบบังคับผู้ ใด แต่เป็นความรักใคร่

ใฝ่ใจของบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เกิดความเชื่อ

ความเลื่อมใสได้ยินได้ฟังธรรมนั้นแล้วพออก

พอใจในการที่จะปฏิบัติธรรมของท่าน แล้วก็นำ

ไปปฏิบัติตัวเอง เป็นการเทิดทูนศาสนาในหัวใจ

ของตัวเองให้รุ่งเรือง การเทศน์สอนธรรมท่าน

ก็เทศน์แบบนี้ ท่านไม่ได้บีบบังคับผู้ ใด 

ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นมหาคุณมาดั้งเดิม

แล้ว ในเมืองไทยของเรานี้ก็ต้องอาศัยพุทธ-

ศาสนาเป็นเครื่องพยุงกันอยู่ ถ้าศาสนาไม่มี

แล้วพูดไม่ ได้ เลย แต่ความเข้าใจชัดเจน  

ไม่สงสัยว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น เมืองหมา เข้าใจ

ไหม ไม่มีศาสนาเขาก็เรียกเมืองหมาละซิ ผู้มี

ศาสนาเทิดทูนตามหลักธรรมพระพุทธเจ้า แต่ผู้

มากีดกันทำลายพุทธศาสนานั้นก็คือหมาตัว

หนึ่งอีกเหมือนกัน มันไม่รู้จักหนักจักเบา คอย

แต่จะทำลายโดยถ่ายเดียว 

ที่วิทยุออกเวลานี้ออกด้วยความสมัครใจ

ของประชาชนชาวพุทธเรา กระจายออกไป นี่

เขาก็ตำหนิว่าออกมากต่อมาก คนพาลสันดาน

หยาบที่ทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้มันมี

มากขนาดไหน ทำไมไม่พูดบ้าง ผู้ที่จะสร้างคน

ให้เป็นคนดีด้วยอรรถด้วยธรรม นำออกมา

ประกาศสอนโลกทำไมจะเป็นของเสนียดจัญไร

ไป มันน่าคิดไหมเรื่องเหล่านี้น่ะ หัวใจของคน

แต่ละคนมีคุณค่าขนาดไหน ได้ธรรมเข้าไป

ชโลมจิตใจจะชุ่มเย็นขึ้น ทำความสงบร่มเย็นแก่

ตนและส่วนรวมไม่มีประมาณนะ เรื่องธรรม

เป็นอย่างนั้น .. 

ธรรมที่เรานำมาสอนโลกเวลานี้ ก็ชื่อว่า

ธรรมเรานำมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละ มา

สอนโลกเวลานี้ก็เป็นธรรมประเภทเดียวกัน 

สอนไปที่ตรงไหนๆ ไปก่อกวนให้ ได้รับความเสีย

หายล่มจมที่ตรงไหนก็ไม่เคยเห็นมี มีแต่ผู้ที่ชอบ

แล้วก็ติดตาม ถึงขนาดที่กระจายออกมาเป็นตั้ง

วิทยุ สร้างวิทยุที่นั่นที่นี่ก็เป็นความสมัครใจ อัน

แยกแยะออกหนี เอาแต่ของดีเข้ามาได้ นี่เป็น

เรื่องของธรรม เราพูดกลางๆ ให้เป็นธรรม 

เวลานี้กำลังเริ่มนะ พวกที่คอยทำลาย

ศาสนามันก่อมันกวน ทำลายเรื่อยมาๆ แกน

ของมันเป็นตัวสำคัญยิ่งกว่าเทวทัตเสียอีก   

เทวทตัยงัยอมรบัพระพทุธเจา้ อนันีม้นัไมย่อมรบั  

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า จะหนักกว่า  

เทวทัตเข้าไปอีก เอา ฟังทุกคนนะ นี่ออกให้  

พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ในฐานะที่เราเอา

ธรรมะเข้ามาเป็นหัวใจ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง 

สรณัง คัจฉามิ ได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียง

ธรรมเป็นที่พอใจตายใจตลอดมา แต่จะถูก

กีดกันด้วยวิธีการต่างๆ นี้ ไม่อยากฟังสำหรับ

คนไทยชาวพุทธแล้ว...” 

 

วงราชการกำจัดวิทยุเสียงธรรม

เท่ากับทำลายหัวใจชาวไทย

 

“...เช้านี้ก็ ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนา 

กำลังถูกเบียดเบียน ถูกบีบบี้สีไฟเข้ามาเป็น

ลำดับลำดานะ ที่ออกมานี้ก็จากวงราชการ  

นั่นแหละมาบีบบี้สีไฟด้วยวิธีการต่างๆ แก่

ศาสนาเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะ เวลานี้ศาสนารู้สึก

ว่าถูกเบียดเบียนบีบบี้สีไฟโดยประการต่างๆ   

มีเยอะ ออกแบบนั้นแบบนี้ มีแต่แบบที่จะ

ทำลายศาสนาในเมืองไทยของเราให้ล่มจม   

ถ้าศาสนาของเมืองไทยที่เคยเทิดทูนมาดั้งเดิม

ซึ่งถือว่าเป็นของเลิศของเลอมาแต่พระพุทธเจ้า

ทุกๆ พระองค์นี้ ได้ถูกเบียดเบียนได้ถูกทำลาย

ล่มจมลงไป เฉพาะเมืองไทยเราเท่ากำปั้นนี่ก็

เรียกว่าจมกันเท่ากำปั้นนี้หมด แล้วก็จะจมไป

อีกมากมาย 

ศาสนาไม่ควรที่จะถูกเบียดเบียนอย่างนี้ 

ควรจะได้รับการส่งเสริมจากคนผู้มีหัวใจเป็น

ธรรม ที่มันกีดกันนี้ก็คือว่าหัวใจไม่เป็นธรรมนั่น

แหละมันเป็นอยู่เวลานี้ ศาสนาพุทธเรานี้รู้สึก

ว่าจะเด่นชัดขึ้นมาในระยะสี่ห้าหกปีนี้ ที่ถูก

เบียดเบียนด้วยวิธีการต่างๆ มีมาโดยลำดับ 

ระยะนีก้ก็ำลงั นีก่ธ็รรมะทีอ่อกทางวทิย ุ การทำ  

อย่างนี้ ไม่ ได้ถูกบังคับแต่อย่างใด เขาทำด้วย

ความชอบใจพอใจเคารพเลื่อมใสของผู้ที่ตั้งต้น

เหตุขึ้นมา คือวิทยุแต่ละแห่งๆ เพื่อจะเป็นเสียง
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นี้ก็ถูกกีดกันถูกบังคับในแง่ต่างๆ มาโดยลำดับ 

คราวนี้กระจายออกมาแล้ววิทยุนี้จะถูกบังคับ 

การเทศน์สอนธรรมจะถูกเป็นผู้ต้องหาไปแล้ว

เวลานี้ การฟังอรรถฟังธรรมของพี่น้องชาว

พุทธเราด้วยความพออกพอใจ เมื่อทางวิทยุอัน

เป็นเสียงของธรรมเข้าสู่ ใจถูกกำจัดออกไป

ทำลายออกไป หัวใจพี่น้องชาวไทยก็ต้องถูก

ทำลายไปตามๆ กัน...” 

 

วงราชการต้องอุปัฏฐาก

พระพุทธศาสนา

 

“...อันนี้มีแต่เรื่องกีดกันศาสนา กีดกัน

อรรถธรรม เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้กำลังกีดกัน

ทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นเสียงธรรมของ

ประชาชน ฟังซิมันฟังได้ ไหม ไม่ออกจาก

รัฐบาลจะออกจากใครจากที่ไหน ที่มาตั้งข้อนั้น

ข้อนี้ขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลนี้ซึ่งแต่ก่อนก็

เป็นรัฐบาลที่ว่า เป็นคู่เคียงกับพุทธศาสนา 

หรือว่าอุปัฏฐากศาสนาก็ได้ เป็นลูกศิษย์ศาสนา

ก็ได้ตลอดมา ไม่เคยมีการคัดค้าน ไม่เคยมีการ

ทำลาย แต่เข้ามาในรัฐบาลยุคปัจจุบันนี้ ทำไม

จึงกลายเป็นรัฐบาลที่เป็นเพชฌฆาตทำลาย

ศาสนาให้ฉิบหายลงไปได้ โดยวิธีกลั่นแกล้ง

ห้ามนั่นห้ามนี่ดังที่เห็นมานี้ มันเป็นมงคลที่ไหน 

เสียงอรรถเสียงธรรมที่ออกกระจาย

หน่วยราชการที่จะต้องทำหน้าที่โอบอุ้มสื่อภาคประชาชนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ธรรมต่อโลกนี้ ตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมา

พระพุทธเจ้าสอนได้หมด บรรดาพระสาวกที่

ท่านสอนธรรม อย่าว่าแต่มนุษย์ขี้เหม็นนี้เลย

ท่านสอนมาเป็นลำดับ ทำไมธรรมมาสอน

มนุษย์จึงต้องถูกกลั่นแกล้งทุกแบบทุกฉบับ

อย่างนี้ .. มาในยุคปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ารัฐบาล

ไทยเรา แทนที่จะเชิดชูศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 

กลับ บีบบี้สีไฟศาสนามาโดยลำดับลำดา .. 

เวลานี้เรื่องวิทยุกำลังจะให้อยู่ในเขตนั้น

เขตนี้ บังคับหาอะไร บังคับไว้อะไร วิทยุไป

ทำความเสียหายอะไรแก่ผู้ ใด นอกจากทำ

ประโยชน์ให้โลกมากมายเทา่นัน้ การหา้มอนันัน้  

มีคุณค่ายังไงบ้าง เอามาเทียบกันซิ ถ้าไม่ใช่

เรื่องกลั่นแกล้งเบียดสีเข้ามาๆ เพื่อจะทำลาย

เท่านั้น ไม่เห็นเป็นอย่างอื่น นี้เราพิจารณาโดย

ธรรม ตรงไหน ที่ไม่ดียังไงก็ปรับปรุงเพื่อเสริม

ขึ้นเรื่อยถึงถูก นี้มันไม่ใช่ปรับปรุง มันเหยียบ

ลงมากีดกันๆ แล้วเหยียบลงๆ พวกทำลาย

ศาสนาพวกนี้ มันอยู่ในไหน ก็รัฐบาลเป็นผู้ตั้ง

กฎเกณฑ์ออกมาต่างๆ ไม่อยู่ ในรัฐบาลจะอยู่

ที่ไหน เมือ่เปน็เชน่นัน้กเ็รยีกวา่รฐับาลเพชฌฆาต  

สังหารศาสนาก็ไม่ผิด .. 

 หัวใจมีทุกคนคนไทยเรา จะหมอบให้มัน

เหยียบกระดองไปอย่างนั้นเหรอ เหตุผลมีอยู่ที่

จะพูดได้ มีสิทธิที่จะพูดได้ด้วยกัน ต้องนำมา  

วิพากษ์วิจารณ์ซิ ผู้มันตั้งออกมา มันต้องคิด

ของมันแล้วด้วยวิธีการต่างๆ มันถึงออกมา 

ทางนี้ก็คิดแล้วที่จะโต้ตอบกันอย่างไรก็ต้องคิด

เหมือนกัน .. หูมีตามีมันฟังมาได้ยินได้คิดได้

อ่านด้วยกันทุกคนนั่นแหละ มีสิทธิที่จะคิดได้ 

ทั้งผิดทั้งถูกด้วยกัน ทำไมเวลาคิดแล้วก็พูดออก

ตามสิทธิของตนที่รู้ที่เห็นยังไงออกมาได้จะผิด

ไปทีต่รงไหน เอาผดิตรงไหนแกก้นัไป พจิารณา  

เหตุผลกลไกกันไปซิ เอาอำนาจป่าเถื่อนมาใช้

อย่างนี้ ไม่ ได้นะ เมืองไทยไม่ใช่เมืองป่าเถื่อน 

เมืองชาวพุทธแท้ๆ ฟังระยะนี้มีตั้งแต่เรื่อง

ทำลายศาสนานะ มันเป็นยังไง มันตัวไหน

สำคัญอยู่ ในวงนั้น ที่กระจายออกมาทำลาย

ศาสนาอยู่เรื่อย เดี๋ยวตั้งกฎนั้นเดี๋ยวตั้งกฎนี้   

บังคับข้อนั้น บังคับข้อนี้มาเรื่อยๆ ฟังแล้วมัน

ฟังไม่ได้นะ ..  

ถึงขนาดที่ว่ามีความพออกพอใจจะตั้งขึ้น

เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงออกไปให้กว้าง

ขวางออกไป เท่านั้นเอง ไม่เห็นมีอะไรที่จะไป

ทำลายจิตใจเขาให้เขาบอบช้ำดำเขียว พอที่จะ

มาเบียดเบียนทำลายศาสนาเหมือนที่ว่ารัฐบาล

ปัจจุบันนี้ .. มันวิเศษมาจากไหน มันเหนือใคร

มาจากไหน เหนือพระพุทธเจ้า เหนือธรรมไป

หมดแล้วเหรอ ที่มาตั้งกฎข้อนั้นตั้งกฎข้อนี้มา

บีบบังคับศาสนาซึ่งเป็นธรรมสอนโลกให้ทำตาม 

คลังกิเลสของตัวเอง...”  
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มีประชาชนผู้สนใจใฝ่ธรรมจำนวนมากที่

ได้อ่านหนังสือ ฟังเทป ซีดี วิทยุเสียงธรรม 

โทรทัศน์ดาวเทียม หรือสื่อประเภทอื่นเกี่ยวกับ

พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตา แล้วเขียน

จดหมายกราบนมัสการมาถึงท่านด้วยความ

ปลื้มปีติใจหลายลักษณะ ดังนี้ 

“แต่เดิมนั้นคิดสิ้นหวังแล้วในเรื่อง .. 

มรรคผลนิพพานและพระพุทธศาสนา เข้าใจว่า

เป็นของที่มีแต่ เพียงในตำรับตำราเท่านั้น 

ปัจจุบันนี้คงจะหมดสิ้นไปแล้ว ผู้ทรงมรรคทรง

ผลก็คงหาไม่ได้แล้ว” 

หรือบางรายก็เคยคิดขนาดว่า “ศาสนานี้

หมดหวังแล้ว มีแต่ตัวหนังสือ มีแต่ชื่อ ดูพระดู

เณรผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่ดูไม่ ได้เลย เป็นที่สลด

สังเวชใจมาก” 

ต่อเมื่อได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มนั้นๆ 

ของท่านแล้วเกิดความรู้สึกใหม่ว่า “กลับพลิก

ขึ้นมาเลย เหมือนกับว่าได้เกิดชาติใหม่”  

บรรดานักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยก็มี

ความรู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อได้อ่านหนังสือหรือ

ฟังเทปแล้วเกิดความซาบซึ้งในธรรมคำสอน

ของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ใจ จดหมาย

ที่ส่งมาถึงวัดป่าบ้านตาดเพื่อกราบนมัสการถึง

ความรู้สึกเหล่านี้ต่อองค์ท่านจึงมีจำนวนมาก

อย่างต่อเนื่องตลอดมา และนับวันจะเพิ่มมาก

ผู้ได้รับประโยชน์จากสื่อธรรมะหลวงตา

ขึ้น ในจำนวนจดหมายประจำวันทั้งหมดที่ส่งมา

ถึงองค์ท่าน ส่วนใหญ่เป็นการทำบุญปกติ

ธรรมดา และก็มีจำนวนไม่น้อยที่เขียนจดหมาย

มาถามปัญหาธรรมะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทั่วๆ ไป 

จนถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตตภาวนา ซึ่งองค์หลวงตา

ก็เมตตาตอบจดหมายสอนสั่งแนะนำเรื่อยมา  

สำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้

ได้รับประโยชน์จากสื่อธรรมะขององค์หลวงตา

ประเภทหนังสือ เทป หรือซีดี มีจำนวนมาก ซึ่ง

จะขอยกตัวอย่างมาแสดงในที่นี้แต่เพียงบาง

ส่วนเท่านั้น ดังนี้ 

 

เจา้คณุอรยิเวที(หลวงปูม่หาเขยีน)
วัดรังสีปาลิวันจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ท่านเจ้าคุณอริยเวที เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น 

ภูริทัตโต อีกองค์หนึ่งที่มีความรู้ภาคปริยัติอย่าง

สมบูรณ์และอยู่ ในสายทางของพระฝ่ าย

ปกครอง ต่อมาภายหลังท่านก็มีโอกาสได้ศึกษา

และปฏิบัติธรรมโดยติดตามรับฟังเทปธรรม-

เทศนาอบรมพระขององค์หลวงตาอย่างต่อ-

เนื่องซึ่งทางวัดป่าบ้านตาดจะคอยจัดส่งให้เป็น

ระยะๆ  องค์หลวงตาได้กล่าวในเรื่องนี้ ไว้เช่น

กันว่า 
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แต่ของเก่า ท่านยังไม่ได้อะไรน้า ทางนั้นบอก

แล้วนะนั่น ท่านยังไม่ได้จากภาคปฏิบัติที่เป็นผล

ใหม่ ท่านเทศน์มีแต่เรื่องของเก่าที่ท่านเรียนมา 

ต่อจากนั้นมาก็เลยไม่ได้ ไปอีก แต่ทราบว่าอัฐิ

ของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้ว ถ้าลงเป็นอัน

นั้นแล้วแน่ เลย ฟังไม่ฟังดู ไม่ดูก็แน่ อันนี้

แน่นอนมากนะ 

ท่านออกมาจากโคราชมาสร้างวัดเป็น  

วัดป่าเลยละ เป็นวัดป่าล้วนๆ เราเคยไป อย่าง

เงียบ เพราะฉะนั้นท่านถึงเอาพระมาฝากเรา 

เอาองค์นี้มาแล้วขอองค์นั้นกลับไป แล้วให้องค์

นี้กลับมา ขอองค์นั้นกลับไป ติดต่อกันเรื่อยนะ 

เงียบๆ ท่านล่ะทำเอง ท่านขอฝากพระมาให้เรา 

แล้วขอองค์นี้กลับไป แล้วเอาองค์นี้มาฝากแล้ว

ขอองค์นี้กลับไป พระวัดท่านนะที่เอามาฝาก 

แล้วขอกลับไปก็เป็นพระวัดท่านนั่นละ อันนี้

ท่านก็ลงเราอย่างเงียบๆ ท่าน ๙ ประโยค 

เรียนมาปริยัติถึง ๙ ประโยค เรา ๓ ประโยค 

แต่ท่านลงอย่างลับๆ เงียบๆ แต่เวลาทราบจาก

พระ ที่ไหนได ้เทปเรานีเ้ตม็อยู่ในกฏุทิา่น ตอนคำ่

มานี้ท่านจะเอาเทปเรามาเปิดฟัง ค่ำๆ อ็อดๆๆ 

อยู่คนเดียว เสียงจะพอได้ยินเฉพาะท่านละ 

เป็นประจำนะ  

ท่านเจ้าคุณเขียนเรียกว่าท่านลงเราอย่าง

ลับๆ เช่นอย่างให้พระมาอยู่กับเรา แล้วขอองค์

นั้นกลับไปแล้วส่งองค์นี้กลับมา เป็นการลงใจ

อย่างลับๆ 

“. . .ท่านมหาเขียน ๙ ประโยค อายุ

พรรษาเท่ากัน เราบวชก่อนท่าน ๓ เดือน อายุ

พรรษาเท่ากัน ท่านเคารพนับถืออย่างลับๆ นะ 

เงียบๆ นะ คือพระในวัดของท่านจะเปลี่ยนตัว

เรื่อยๆๆ นะ เดี๋ยวให้องค์นั้นมาอยู่ พอองค์นั้น

กลับไปให้องค์นั้นมาอยู่ องค์นี้กลับไป เปลี่ยน

ตลอดนะ บทเวลาท่านล่วงไปแล้วถึงทราบ

ทีหลังว่าเทปของเรานี้เต็มอยู่ในกุฏิท่าน พอตก

เย็นๆ ท่านจะไม่ให้ ใครเข้าไปยุ่งเลย ท่านเจ้า-

คุณเขียนท่านจะเอาแต่เทปเราฟังตลอด ฟัง

เทปเราตลอด พอตกค่ำมานี้ เสียงอ็อดๆๆ 

(เสียงดังขณะเปิดเครื่องเทปในสมัยนั้น) อยู่

องค์เดียว  อย่างนั้นเป็นประจำนะ เรียกว่าท่าน

ลงอย่างลึกๆ ลับๆ เงียบๆ นี่ก็กลายเป็นพระ

ธาตุนะ อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ จิตท่าน

ลงแล้วก็เป็นอย่างนั้นละ มันลงที่จิตนะ จิตนี่

สำคัญมาก ถ้าจิตไม่ลงอย่างไรก็ไม่ดี ถ้าจิตลง

แล้วยอบเลย เป็นอย่างนั้น 

 ส่วนหนึ่งของเทปธรรมะ   

   ขององค์หลวงตา 

 

< หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล 

องค์หลวงตาทรงรับนิมนต์เป็นประธานในงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฉลองเจดีย์หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล  

ณ วัดรังสีปาลิวัน จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 

ลกูศษิยถ์าม  ‘ทา่นเปน็พระวดับวรนเิวศฯ 

ตอนนัน้หลวงตาไดพ้บทา่นทีว่ดับวรฯ บา้งไหมครบั’ 

‘อ๋อ ได้พบ จะไม่พบอย่างไรเราเข้าออก

วัดบวรฯ อยู่ตลอด .. แต่วัดบวรนิเวศฯ ไปวัด

เมื่อไรก็เจอกัน ท่านอยู่วัดบวรฯ ๙ ประโยค 

เรียนจบเปรียญ ๙ ประโยค’…” 

ท่านก็ออกจากโคราชมาก็มาอยู่นี่ เขาให้

เป็นเจ้าคณะจังหวัดที่โคราชท่านไม่เป็น  ท่าน 

หนีมาจากโคราช ท่านก็มาอยู่บ้านโพน เราพา

ญาติโยมไปเยี่ยมท่านหนหนึ่ง นานนะนาน ท่าน

ไปอยู่ที่นั่นไม่นานนักละ ท่านออกจากโคราชไป

ตั้งสำนักอยู่ที่นั่นไม่นานนัก ก้ำกึ่งความสงสัย 

คือไปนี้ตั้งใจจะฟังเทศน์ ท่านออกมาอยู่เป็น

กรรมฐานแล้วเป็นอย่างไรการเทศนาว่าการ

ของท่าน คิดไว้อย่างลึกลับนะ พาญาติโยมไป 

พอไปทอดผ้าป่าเรียบร้อยแล้วเรียกว่าท่าน

เทศน์ เราจะคอยฟังสำนวนเทศน์ท่าน เทศน์ผล

ได้ ใหม่ได้เก่ารู้ทันที ผลได้ ใหม่คือภาคปฏิบัติจะ

ออกสดๆ ร้อนๆ สดๆ ร้อนๆ ไปเลย ถ้าผลได้

เก่าคือความจำ ให้ท่านเทศน์ให้ฟัง ท่านเทศน์มี

หลวงปู่สุวัจน์สุวโจ
วัดป่าเขาน้อยจ.บุรีรัมย์

 

หลวงปู่สุวัจน์ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น  

อีกองค์หนึ่ง และท่านยังเป็นศิษย์หลวงปู่ฝั้นที่

สกลนครอีกด้วย ในช่วงบั้นปลายของชีวิตท่าน

ได้ ไปจำพรรษาอยู่สหรัฐอเมริกาหลายปี ต่อมา

จึงได้กลับเมืองไทย หลวงปู่สุวัจน์ท่านเคยบอก

กับลูกหลานพระเณรทั้งที่วัดป่าบ้านตาดและวัด

ของท่านเองเสมอๆ ว่า ที่ท่านเคารพนับถือ

หลวงตามหาบัวก็เพราะได้อ่านหนังสือของท่าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัณฑ์เทศน์ภาคปฏิบัติ

คราวหนึ่งที่องค์หลวงตาแสดงธรรมไว้ ณ วัด-

อโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 

ตอนหนึ่งของเทศน์กัณฑ์นั้นกล่าวถึงเรื่อง

ราคะตัณหาและวิธีพิจารณาถอดถอน หลวงปู่-  

สุวัจน์เมตตาเล่าว่า พอท่านอ่านแล้วมันสะดุด

ใจปุ๊บ รู้สึกเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นทันที จากนั้นก็จับ

เงื่อนได้ ทีนี้จิตก็หมุนติ้วในธรรม มีแก่ใจที่จะ

เร่งความพากความเพียรตลอดเวลา ท่านกล่าว
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บอกเล่าเฉยๆ เจ้าของไม่ ได้เจอเอง แต่ภาค

ปฏิบัตินี้เป็นภาคที่เจอจริงๆ เพราะท่านสอนวิธี

การเข้าไปๆ ดำเนินตามนั้นเรียกว่าภาคปฏิบัต ิ

ก้าวเข้าไปก็ไปเจออย่างที่ว่าซ ิ พอเจอแล้วมันก็

สะดดุกึก๊ๆ ทา่นแกก้เิลสทา่นแกอ้ยา่งนัน้นะ 

ธรรมะที่ว่านี้ก็คงเป็นอย่างนั้นละท่า ท่าน

ฟังไปๆ เทศน์กัณฑ์นี้ว่างั้นนะ พอไปถึงจุดนั้น

สะดุดปึ๋งเลยทันทีจนกายไหว มันสะเทือนแรง 

นั่นเห็นไหมล่ะ ตั้งแต่นั้นมาจิตหมุนติ้วเลยเทียว 

โอ๋ย ไม่มีวันมีคืน นั่นเข้าแล้ว หมุนติ้วๆ เราจับ

ได้ทันที แต่ก่อนมันก็เป็นธรรมดาไป พอสะดุด

กึ๊กแล้วเหมือนว่าเปิด ที่มานั้นก็พุ่งเลย ท่านพูด

ด้วยความตื่นเต้นนะ พูดให้เราฟังเอง จากนั้น

ท่านก็เล่าไปๆ เรียกว่าเข้าไปจุดนั้นแล้วไม่ ไป

ไหนแหละ มันจะเข้าพังวัฏจักร ป้อมใหญ่ของ

วัฏจักรคืออวิชชา นี่ป้อมใหญ่ของวัฏจักรที่พา

โลกให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดมาตั้งกัปตั้งกัลป์ 

คือป้อมนี้ มันฝังลึกอยู่ ในหัวใจของสัตว์   

ว่าท่านได้กำลังครั้งใหญ่ในคราวนั้นก็ด้วยเหตุที่

ได้อ่านหนังสือในตอนนั้นนั่นเอง รายละเอียด

ในเรื่องนี้องค์หลวงตาได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

“...อย่างท่านสุวัจน์ท่านมาเล่าเองนะ 

เล่าด้วยความตื่นเต้นจริงๆ ว่า ท่านได้ฟังเทศน์ 

จะเป็นในเทป ฟังว่าเทปม้วนนี้เราเทศน์ที่วัด-

อโศการาม ท่านฟังเทปม้วนนี้ การเทศน์สอน

พระ ธรรมะมักสูงเสมอแหละ เทศน์สอนพระ

วัดอโศการาม ท่านฟังเทปไป ฟังไปๆ ไปถึงจุด

สำคัญ พอเทศน์ผางออกมาตรงนั้นมันมาโดน

เอาอย่างนี้เลย ท่านว่านะ สะดุดกึ๊กเลยจนตัว

ไหวท่านว่า นั่นเห็นไหมล่ะ ธรรมะนั้นมาสะดุด

ใจปึ๋งเลย เพราะธรรมะเป็นจุดสำคัญนั่นแหละ 

ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันในเทศน์ เลย

สะดุดใจอย่างแรง 

ตอนนั้นท่านก็พิจารณาของท่านอยู่แล้ว 

พอดีไปได้ธรรมะข้อนี้เข้าไปก็เลยเปิดกุญแจ

ใหญ่เลยเทียว พอจิตสะดุดกึ๊กจนตัวไหว ท่าน

ว่าอย่างนั้นนะ ทำไมมันสะดุดแรงเอาขนาดนั้น 

นี่เห็นไหมธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอน

โลกสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นๆ แสนๆ 

เทวบุตรเทวดามนุษย์มนาเต็มไปหมด ก็มีมา

อย่างนี้ ไม่มากก็มีอย่างนี้ แต่ธรรมะนี้ต้องเป็น

ธรรมะที่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้รู้ผู้เห็น แสดงมา

จากความรู้ความเห็นจริงๆ ไม่ ใช่ว่าไปอ่าน

ตำรับตำรา เราไม่ได้ประมาท อ่านตำรับตำรา

เท่าไรมันก็ไม่สะดุดใจนะ ก็เราเคยอ่านมาแล้ว

มันก็ไม่สะดุดใจ มันไปเรียบๆ เป็นคำบอกเล่าๆ 

ไปเลย มันไม่ใช่ผู้นั้นไปเจอจริงๆ เห็นจริงๆ ไป

พบเข้าจริงๆ เหมือนผู้ปฏิบัติรู้จริงเห็นจริง 

ระหว่างกิเลสกับธรรมกระทบกันตรงไหนๆ มัน

ก็ออกมา 

การบอกเลา่กค็อือา่นตามตำรบัตำรา ทา่น

วา่ยงัไงตามตำรบัตำรากว็า่ไปเรือ่ย เปน็คำบอก

เลา่ๆ ไปเรยีบๆ ผวิเผนิวา่งัน้เลย ไอเ้รยีบๆ เรา

ไมอ่ยากพดูแหละมนัเปน็การสง่เสรมิกเิลส กเิลส

ว่าเรียบๆ มันชอบ ผิวเผินนี่จะฟัดหัวกิเลส มัน

ผวิเผนิๆ ไมว่า่ทา่นวา่เราทีอ่า่นในพระไตรปฎิก นี้

ก็เคยอ่านมาแล้วนี่ถึงเอามาพูด มาพูดเล่นๆ 

เมื่อไรวะ มันลอยๆๆ ไปเรื่อย เพราะจำเป็นคำ

องคห์ลวงตารบันมินตเ์ปน็ประธานในงาน  

บรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละเปดิเจดยีพ์พิธิภณัฑ ์ 

หลวงปูส่วุจัน ์สวุโจ ณ วดัปา่เขานอ้ย จงัหวดับรุรีมัย ์ 

เมือ่วนัที ่๖-๗ เมษายน ๒๕๕๐ 

หลวงปู่สุวัจน์ออกบิณฑบาตกับองค์หลวงตาที่ 

วัดป่าบ้านตาด 

หลวงปู่สุวัจน์บิณฑบาตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 



786 787

ทีนี้ธรรมเอาเข้ามาก็เป็นประเภทนิวเคลียร์

นิวตรอนละซิ เข้าไปก็ผางกันตรงนั้น มันก็แตก

กระจาย 

อันนี้พังแล้วความเกิดแก่เจ็บตายก็พังไป

ด้วยกัน ความทุกข์พังไปด้วยกันหมด ท่านจึง

แสดงไวว้า่ ทกุขงั นตัถ ิอชาตสัส ทกุขย์อ่มไมม่ี

แกผู่้ ไมเ่กดิ การวา่เกดิ ทกุขก์ม็าพรอ้มกนัเปน็เงา

ตามตวั ไมเ่กดิ ความทกุขก์็ไมม่แีละไมต่ายดว้ย 

จิตดวงนี้เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆ แล้วไม่เกิดอีก

เหมอืนทีเ่คยเกดิเคยตายมาแตก่อ่น บรสิทุธิแ์ลว้

ก็ผางเลยเป็นธรรมทั้งแท่ง นี่สูญเมื่อไร จิตไม่

เคยสญู พอบรสิทุธิแ์ลว้กเ็ปน็ธรรมธาตไุปเลย 

ท่านมาเล่าให้ฟังอย่างนั้นแหละ เราเข้าใจ

ทันที เข้าจุดแล้วมีแต่พุ่งแล้วไม่มีถอย เราลืมๆ 

เสียตอนสุดท้าย ถึงเราลืมก็ตาม อันนี้มันก็เป็น

ทางที่จะเข้าจุดนั้นอยู่แล้ว เราก็หายสงสัยไป

เลยทีเดียว จึงว่าท่านองค์นี้องค์หนึ่งที่อัฐิจะ

กลายเป็นพระธาตุ นักปฏิบัติพูดกันคุยกันไม่ได้

ผิดนะ...” 



ครับ’ ‘ก็อย่างนี้แหละเห็นไหม หาอรรถหาธรรม

หาความดีงาม ดูเคยมาอยู่วัดป่าบ้านตาดหรือ’       

‘เป็นคนอุดรฯครับ’  

‘เอ้อ ว่าเป็นคนอุดรฯ ท่านไปอยู่ทางแดน

พม่านะ กะเหรี่ยง พม่า ท่านองค์นี้ ท่านบอก

ทำนายไว้เลย นั่นเห็นไหมความแน่ ในหัวใจ 

เวลาท่านตายให้ทำอย่างนั้นๆ อัฐิของท่านจะ

เป็นพระธาตุแน่นอนท่านบอกไว้แล้ว องค์นี้ละ 

ใครจะเอาไปแจกๆ เป็นมงคล อันนี้นับว่าเป็น

มงคล’ 

‘เหล่านี้รูปอะไร นี่ๆ’  

‘ท่านธุดงค์ แล้วท่านบิณฑบาต มีอาจารย์

อุทัยกับท่านอาจารย์สาครร่วมอยู่ด้วย ท่านไป

เจออาจารย์สาคร แล้วก็ติดตามไปที่ เมือง

กาญจน์ แล้วก็ ไปธุดงค์กรรมฐานที่นั่น ท่าน

อาจารย์อุทัยก็ได้เจอกัน ได้ร่วมบิณฑบาตด้วย

กันครับ ใหม่ๆ จิตท่านฟุ้งซ่านท่านให้พระมัด

พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร วัดป่าวาชูคุ  

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เขตทุ่งใหญ่นเรศวร 

ท่านไว้ทั้งแขนทั้งขาสามวันสามคืน’ 

คือจิตท่านฟุ้งซ่าน แล้วให้พระมัดแข้งมัด

ขาไว้เช่นนั้น มัดแข้งมัดขาเห็นไหมล่ะ นี่ละ 

ท่าน เวลาตายแล้วท่านบอกแต่ยังไม่ตาย เวลา

ตายแล้วให้เผาศพท่าน แล้วอัฐิของท่านจะ

กลายเป็นพระธาตุแน่นอนท่านบอกอย่างนั้น 

แน่ะเห็นไหมล่ะ 

ครั้นเวลาถามไปๆ ไม่พ้นท่านมีครูมี

อาจารย์ มายังไงต่อยังไงท่านถึงไปอยู่นู้น ท่าน

ได้รับการอบรมจากใคร บทเวลาสรุปลงแล้ว

เทปหลวงตามหาบัวเต็มอยู่ ในนั้นว่างั้น แน่ะ

อย่างนั้นนะ มันก็ไปอย่างนั้นจนได้ ท่านฟังเทป

อาจารย์มหาบัวตลอดเลย ก็อย่างนั้นแหละ 

เวลาจติทา่นฟุง้ซา่น นัน่ฟงัซ ิเวลาจติทา่นฟุง้ซา่น 

ท่านสั่งให้พระมามัดแขนมัดขาท่านไว้สามวัน

สามคืน แล้ว .. ท่านก็ภาวนาเรื่อย มัดแขนมัด

ขาไว้เลยภาวนาเรื่อย เห็นไหมล่ะ 

วิธีไหนก็ตามเถอะถ้าวิธีกิเลสจะพังละ

เอาเลยเข้าใจไหม มัดแข้งมัดขาอะไรได้ เอ้า 

ถ้ากิเลสจะพังฟัดลงไปเลย นี่ละวิธีการสู้ น่าฟัง

อยู่นะท่านพูด จิตท่านฟุ้งซ่านวุ่นวายเลยให้พระ

มามัดขามัดแขนอะไรไว้ ท่านภาวนาว่างั้น น่า

ฟังอยู่นะภาวนา พวกนี้มีใครมัดขามัดแขนไว้มั่ง 

มันมัดติดหมอนนั่นน้าพวกนี้ นี่ล่ะวิธีการภาวนา

เป็นอย่างนั้น .. นี่อัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ 

แล้วเป็นพระธาตุหลายแบบอยู่นะ  

‘เขาถ่ายรูปมา ตอนเผาศพท่าน’  

พระอาจารย์เสถียรสมาจาโร
วัดป่าวาชูคุจ.กาญจนบุรี

 

องคท์า่นกลา่วถงึพระอาจารยเ์สถยีร ดงันี ้       

“..(โยม)‘อาจารย์เสถียร สมาจาโร ที่ว่า

อัฐิเป็นแก้วน่ะครับ’ (หลวงตา)‘ไหนนี่เหรอ’  

‘นี่ละครับ ด้านหลังหนังสือนี่เป็นแก้วเลย

สภาพป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
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นักภาวนาชาวจันทบุรี
 

นักภาวนากลุ่มนี้รับสื่อธรรมะโดยเขียน

จดหมายกราบเรียนถามปัญหาข้อข้องใจเรื่อง

ภาวนาจากองค์หลวงตาเสมอๆ และองค์ท่าน

เองก็เมตตาให้การอบรมทางจดหมายอย่างต่อ

เนื่องตลอดมา เฉพาะที่รวบรวมได้ตั้งแต่วันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๔๙๙ จนกระทั่ง ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๐๙ มีจำนวนถึง ๕๗ ฉบับ ส่วนมากองค์-

ท่านตอบที่วัดป่าบ้านตาด มีนอกเหนือนั้นบ้าง

เปน็บางครัง้ทีอ่งคท์า่นลงไปธรุะทีก่รงุเทพฯ หวั-

จดหมายจึงเป็นที่วัดบวรนิเวศวิหาร และ  

วัดเทพศิรินทราวาส  

องค์หลวงตาตอบ... (ฉบับที่ ๓๙) 
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มตายได

้	 ใครก็ใค
รเถอะ	

ถ้าเว้นค
วามดีแล

้ว	 ต้องห
มอบราบ

ต่อเขาแ
น่	 

	
โลก	 เรา

ทุกคนได
้เคยผ่าน

มาแล้ว	
ความสุข

ในทางโล
กใครโกห

กกันไม่ ไ
ด้	

เพราะใค
รก็มีเครื่อ

งรับ	 (อ
ายตนะ)

	 เหมือน
กัน	 และ

สุขทุกข์จ
ะต้องผ่า

นอายตน
ะ	

ด้วยกัน	
รู้ด้วยกัน

	 เห็นสุข
ทุกข์ด้วย

กัน	 ที่สุด
ของสุขท

ุกข์ก็แค่ต
ายเท่านั้น

	 ไม่มีใค
ร

สามารถ
เลยไปได

้	

	
ถ้าผู้มีบุญ

อันได้สร
้างไว้แล้ว

	ผู้นั้นแล
จะมีโอก

าส	 ได้เห
็นสุขแลท

ุกข์เยี่ยม

กว่าโลก
เขาเป็น

ชั้นๆ	 ขึ้น
ไป	 จนส

ามารถข
้ามแดน

แห่งทุกข
์ถึงบรมส

ุขคือพร
ะ

นิพพานไ
ด้แน่	

	
ฉะนั้น	ท

าน	ศีล	
ภาวนา	

จึงเป็นท
างข้ามแ

ดนแห่งท
ุกข์ได้โดย

สวัสดี	ข
อ

ได้พากัน
อุตสาหะ

พยายาม
ตามรอย

พระพุทธ
เจ้าเสด็จ

ไป	 จะเห
็นแดนแ

ห่งความ

อัศจรรย
์ในวันหน

ึ่งแน่	เอว
ํ.	

บัว	

เอ้อ นี่เผาศพท่าน นี่เป็นพระธาตุ .. เรื่อง

พระเสถียรนี้ท่านมัดแข้งมัดขาท่านไว้ท่าน

ภาวนา ฟังซิเคยมีไหมล่ะ ท่านให้พระมามัด

แขนมัดขาท่านไว้ นั่นละท่านภาวนา คือจิตท่าน

ฟุ้งซ่านมาก ให้พระมัดแขนมัดขาเอาไว้แล้ว

ท่านภาวนา เห็นไหมอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ 

แล้วท่านบอกไว้ด้วยว่า  

‘เวลาผมตายแล้วให้ทำอย่างนั้นๆ อัฐิจะ

กลายเป็นพระธาตุแน่นอน’ นั่นท่านบอกแล้ว ก็

เป็นจริงๆ…” 

ชาวกะเหรี่ยงมาทำบุญตักบาตรที่วัดป่าวาชูคุ 
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จดหมาย 

 

ลูกได้เคยมากราบนมัสการฟังธรรมจากท่านอาจารย์	 และเมื่อวันที่	 ๑๘	 ธันวาคม	 ๒๕๒๖	 อันเป็นวัน

เปิดตึก	 “รวมเมตตามหาคุณ”	 โรงพยาบาลอุดรฯ	 ก็ ได้มาร่วมในพิธี	 ลูกดีใจมากที่ ได้มี โอกาสโดยสาร

ขบวนการสร้างกุศลกับหลวงตาที่ลูกกราบเคารพนบไว้เป็นครูอาจารย์ด้วยดวงใจแท้จริง	 มาบัดนี้ลูกได้รับ

ทุกขเวทนาจากโรคชนิดหนึ่ง	 ..	 ซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างจะร้าย	 คือภาษาแพทย์เรียกว่า	 โรคเลือด	 (เม็ดเลือด

ขาวมีจำนวนน้อยลง)	..	

ต่อมาในวันที่	 ..	 นี้เองก็มีอาการผิดปกติ	 คือมีเลือดออกทางช่องจมูกโดยผิดปกติ	 คือออกวันหนึ่ง

หลายหนและหยุดยาก	 จึงต้องไปพบแพทย์ทางเลือด	 เจาะตรวจ	 นับเม็ดเลือดดูปรากฎว่า	 เม็ดเลือดขาวลด

ลงผิดปกติ	..	ขณะนี้มีอาการเหนื่อย	หอบ	เพลีย	ราวกับคนแก่อายุ	๘๐	ปี	จะเดิน	จะยืน	จะทำอะไร	แม้แต่

จะพูดก็เหนื่อย	

ลูกคิดถึงท่านและธรรมเป็นที่สุด	 ได้อาศัยหนังสือ	“แว่นดวงใจ”	กับ	“ธรรมชุดเตรียมพร้อม”	 เป็น

หลักยึดในใจขณะนี้	 เพราะได้ทราบอยู่ตลอดมาว่า	 คนเราไม่พ้นตาย	 แต่ก็ ไม่มีใครอยากตาย	 ลูกเอารูป	 

หลวงตาไว้บูชา	พร้อมกับทำสมาธิภาวนาอบรมจิตให้สงบอยู่ขณะนี้	..	

ลูกอยากกราบเรียนหลวงตาให้ทราบทุกอย่างว่าในหัวใจนี้คิดอะไร	 ปรารถนาอะไร	 ลาภ	 ยศ	 เงินทอง	

สรรเสริญ	ไม่อาจช่วยใจให้สงบได้	ดังที่ท่านพร่ำสอนจริงแท้แน่เหลือเกิน	ถ้าขณะนี้ลูกไม่ ได้พบพระ	ไม่ ได้คติ

ธรรมจากท่าน	..	

แน่นอน	 การป่วยเจ็บครั้งนี้	 ย่อมนำมาซึ่งความวุ่นวายโศกเศร้า	 และทุกข์ทรมาน	 อาการที่ลูกเป็นนี้	

วงการแพทย์ไม่อาจให้ยาใดบำบัดได้	ลูกได้ธรรมโอสถเท่านั้นมาช่วยบำบัด	

ขณะที่เขียนจดหมายนี้	 อาการที่ทราบว่าแย่ลงก็คือ	 เหนื่อย	 หายใจขัด	 อึดอัดในร่างกาย	 เพลีย	 ต่อ

เมื่อได้ทำสมาธิภาวนา	พุท-โธ	ทั้งเวลานอนพักแล้ว	จะพอมีกำลังบ้าง	คิดถึงธรรมจากปากท่านอาจารย์เทศน์

ให้ฟังเหลือเกิน	 ใคร่ ได้ยินได้ฟังอีก	 การเดินทางไกลๆ	 เป็นอุปสรรคต่อสังขารขณะนี้มาก	 ถ้ามาได้	 จะ

พยายามมาหาธรรมเพื่อบำรุงใจให้เข้มแข็งสู้กับมรณภัยให้ ได้	..	

ยามป่วยนี้ลูกเห็นคุณค่าของโรงพยาบาลยิ่ง	 คนจนป่วยมันแย่กว่าคนมีป่วยแน่นอน	 คนมีก็มีสถาน

บำบัดทันสมัย	หมอดี	ยาดี	แต่โรคสมัยใหม่ก็เร็วจนตามไม่ทัน	ดังที่ลูกกำลังประสบอยู่	แม้มีสมบัติล้นฟ้าก็มิ

อาจจะนำพายาหรือหมอใดมารักษาไข้หนักๆ	ให้หายหรือให้คนรอดตายได้	

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์ที่ลูกเคารพสูงยิ่งมาด้วยดวงใจระลึกถึงในธรรม	 และระลึกใน	 สังฆัง	 สรณัง	

คัจฉามิ	ตลอดมาและตลอดไปตราบเท่าชีวิต	

ลูกพยายามตัดห่วงคือบุตรและพ่อบ้าน	หากแต่เจ้าความสงสารมันคอยตีอยู่เสมอ	การป่วยครั้งนี้	ถ้า

ไม่อาจจะหยุดการลดลงของเม็ดเลือดได้	ก็หมดทางรักษา	..	ขอเมตตาจากท่านช่วยแนะนำให้ลูกได้ลดสงสาร

กับความห่วงลงให้หมดด้วยเถิด	 ..	 พระคุณเจ้า	 ขอพึ่งธรรมของพระบรมศาสดาเพียงทางเดียว	 ..	 จะอบรม

จิตให้สงบได้	

	 	 ขอกราบเท้านมัสการท่านอาจารย์ด้วยความเคารพสุดดวงจิตดวงใจ	

 

ป.ล.	ขอท่านอาจารย์โปรดรักษาสุขภาพท่านด้วยเจ้าค่ะ		

ฆราวาสหญิงผู้มีโรคร้าย
 

ฆราวาสหญิงผู้นี้มีอายุ ๓๘ ปี มีบุตรหญิง 

๒ คน คนโตอาย ุ๑๓ ป ีคนเลก็อาย ุ๙ ป ีไดเ้คย

มากราบนมัสการองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด

หลายครั้ง และเธอได้เขียนจดหมายมากราบ

เรียนปรึกษาหาหลักใจ เพื่อให้เกิดกำลังใจใน

การปฏิบัติธรรมท่ามกลางการถูกรุมเร้าอย่าง

หนักด้วยโรคภัย ดังนี้ 

จากความเมตตาที่ท่านแสดงธรรมให้แก่ผู้

ป่วยที่ต้องการการเยียวยาทางด้านจิตใจและ

เป็นธรรมโอสถ ให้รู้จักพิจารณาทุกขเวทนาที่

เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ 

ทำให้สามารถรวมเล่มอยู่ในหนังสือ “ธรรมชุด

เตรียมพร้อม” ซึ่งเนื้อหาเหมาะกับผู้ปฏิบัติ

ธรรมจรงิจงั ผูป้ฏบิตัสิงูขึน้ๆ ผูต้อ้งการตอ่สูก้บั

ทุกขเวทนาจากโรคภยัไข้เจบ็ หรอืผูต้อ้งการฝกึ

จิตเพื่อเตรียมสู ้ เตรียมรับมรณภัย และเพื่อ

ความหลดุพน้จากทกุข์โดยสิน้เชงิ 

 

คำตอบขององค์หลวงตา 

 จ.ม.	 ทราบแล้วด้วยความสงสารมาก	 กรุณายึดธรรมเป็นเส้นชีวิตทั้งเป็น	 

ทั้งตาย	 อย่ายึดสังขารเป็นเส้นชีวิตหวังพึ่งเขาถ่ายเดียวโดยไม่มีคติธรรมเข้าแทรก		 

ผู้ยังปกติกับผู้ที่เจ็บป่วยก็คือผู้จะเจ็บป่วยและตายด้วยกันทั้งโลก	 เป็นเพียงก่อน	 

และหลงักนับา้งเทา่นัน้	

จงนำปญัญาออกกางเปน็ตาขา่ยรอบสงัขารไวเ้สยีแตบ่ดันี	้ แมถ้งึคราว	 จติ	 

ที่มีปัญญาย่อมไม่มัวกอดสังขารที่กำลังจะพังอยู่แล้วเป็นแน	่ จะรักษาตัวได้ด้วย	 

ความแคล้วคลาดปลอดภัย	 ธรรมะในหนังสือทุกเล่มบอกความจริงล้วนๆ	 ไว้แล้ว		 

กรุณาอ่าน-ตรอง	 และย้อนดูจิตดวงไม่เคยตายนี้ว่า	 ยังกลัวตายกับสังขารอันเป็น	 

สิง่แตก-ตายอยูอ่ยา่งไมม่องดธูรรมบา้งหรอือยา่งไร	ใจไมเ่คยตาย	 ธรรมไมเ่คยตาย	 เปน็คูเ่คยีงกนั	 แตส่งัขารแลว้	 แตก-ตายทัง้	 

สิน้	กรณุาพจิารณาแยกจติดวงไมต่ายออก	อยา่ใหก้อดกองเพลงิคอืสงัขารรา่งกายที	่ 

กำลงักา้วหนา้หาความตายอยูท่กุนาทเีดอืนป	ีกรณุาทำใจใหส้งบดว้ยธรรมบทใดบาท	 

ใดก็ ได	้ ใจเรามไิดป้ว่ยไขก้บัสงัขารรา่งกาย	 แตอ่ยา่ควา้เอาสงัขารมาเปน็ใจ	 ใจเปน็	 

สงัขาร	จะแผดเผาใจใหวุ้น่วายไปตาม	
จับให้มั่นในคำว่า	 ใจไม่เคยตาย	 ใจไม่มีป่าช้าเหมือนร่างกาย	 ใจเป็นอมตะ	 

โดยหลักธรรมชาติแม้ยังมีกิเลสอยู	่ เป็นแต่ท่องเที่ยวในภพต่างๆ	 เท่านั้น	 ใจเป็น	 

สมบัติของเราแท	้ จงรักษาใจให้สงบเย็นอยู่โดยลำพังในท่ามกลางขันธ์ที่กำลังถูก	 

ไฟไหมอ้ยูข่ณะนี	้เอาละเหนือ่ยขนัธแ์ลว้	ขอใหค้ณุไดช้ยัชนะมารในขนัธ	์	
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เด็กวัยรุ่นจากสหรัฐอเมริกา
 

โยม ตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ ในต่าง

ประเทศ หนูเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่เคยสนใจธรรมะ 

ไม่สวดมนต์ ไม่เป็นนักปฏิบัติ ทำตัวไร้สาระไป

วันๆ แต่หนูชอบอ่านหนังสือ จนกระทั่งน้าสาว

ได้มอบหนังสือธรรมะของหลวงตาให้อ่านชื่อ

ธรรมะชาวบ้าน และหนังสือพุทธประวัติของ

พระพุทธเจ้าเรื่องพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 

พอได้อ่านแล้วก็ซึ้งใจ แล้วก็ตามเก็บตามอ่าน

อยู่เรื่อยไป บางทีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง พอจะ

จับใจความสำคัญได้ หนูท่องพุทโธจนติดเป็น

นิสัย จะทำอะไรก็แล้วแต่คำว่าพุทโธติดอยู่ในใจ

ตลอด จะทำอะไรก็มีพุทโธ จนบางทีเคยสงสัย

ว่า คำว่า พุทโธ นี้อยู่ดีๆ เราคิดขึ้นมาได้

อย่างไร ดังนั้นหนูจึงมีคำถามอยากจะรบกวน

หลวงตา ดังนี้ 

ข้อ ๑ การที่เราทำกิจกรรมต่างๆ ควบคู่

ไปกับการภาวนาพุทโธนั้น เป็นสิ่งที่บังควรหรือ

ไม่ เพราะหนูคิดว่าพุทโธเป็นคำศักดิ์สิทธิ์     

แตบ่างกจิกรรม เชน่ การอาบนำ้ จติกค็ดิถงึพทุโธ

ก็ท่องติดตลอด อันนี้ควรจะทำหรือไม่เจ้าคะ  

หลวงตา ต้องทำให้หนักมือ เวลาอาบน้ำ 

เวลาถ่ายมูตรถ่ายคูถนั้นตัวสกปรก พุทโธ ตัว

สะอาดที่สุดเอามาชะล้างอย่างหนัก พุทโธติด

แนบเลยตรงนั้นเวลานั้นเข้าใจไหม เพราะเวลา

นั้นมันสกปรกมาก เอาพุทโธที่สะอาดมากๆ นี้

สาดลงไปเลยเข้าใจไหม เอ้า ว่าไป 

  ตัวอย่างผู้ได้รับประโยชน์ 
  การตอบปัญหาธรรมะ
  ทางอินเทอร์เน็ต



ข้อ ๒ บางทีพุทโธเข้ามาอยู่ ในใจเรา

เมื่อไรก็ ไม่รู้ มารู้อีกทีตัวเองท่องพุทโธๆ ไป

เรียบร้อยแล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เจ้าคะ 

หลวงตา พุทโธก็ดี กิเลสก็ดี เกิดได้ทุก

เวลา แต่เวลากิเลสเกิดไม่เห็นพูดมันเกิดขึ้นได้

ยังไง มาระลึกได้พุทโธคำสองคำก็มาอวดตัว

เองว่ามาระลึกพุทโธได้ยังไง แต่มันระลึกกิเลส

ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งป่านนี้มันระลึกได้ยังไงก็

ถามมาบ้างซิน่ะ เข้าใจไหม 

ข้อ ๓ เวลาหนูเรียนหนังสือหรือทำ  

 กิจกรรมอื่นๆใดก็ทำได้ แต่คำว่าพุทโธ  

  ก็เข้ามาตลอด 

หลวงตา เออ ให้เข้าตลอดเหมาะสม  

แล้วนะ พุทโธ ไม่มีคำว่าต่ำว่าสูง เป็น

ธรรมชาติที่เลิศเลอเข้าได้หมด น้ำสะอาดสาด

กระจายไปได้หมด ทำสิ่งต่างๆ ที่สกปรกให้

สะอาดได้ทั้งนั้นเข้าใจไหม ไม่เลือกว่าน้ำนี้อยู่ที่

สูงที่ต่ำ มันสกปรกที่ไหนสาดเข้าไปเถอะ ธรรม

ก็แบบเดียวกันเข้าใจเหรอ .. ให้มันติดตลอดนั่น

ละเข้าใจไหม เออ เพราะกิเลสมันพาเรื่อยเปื่อย

ไปมันเท่าไร มันไม่ได้เห็นโทษของกิเลส มันมา

เอาโทษของพระพุทธเจ้าพุทโธนี้มาใส่ นี่คือ

กิเลสมันแทรก เข้าใจไหม เอ้า ว่าไป 

ถาม(ต่อ) เรื่องอัศจรรย์ที่สุดที่หนูอยาก

จะเผยแพร่ตรงนี้ผ่านสู่ เยาวชนและเพื่อน

นักเรียนด้วยกันคือ ตั้งแต่หนูท่องพุทโธในใจ 

จิตเป็นสมาธิมากขึ้น เรียนหนังสืออย่างเข้าใจ

มากขึน้ และเปลีย่นนสิยัของหนใูหเ้ปน็คนมวีนิยั 

ไมเ่กยีจครา้น ไมส่รุุย่สรุา่ย สิง่ทีแ่ตก่อ่นจดัไดว้า่

เป็นคนที่ใช้เงินใช้ทองหมดไปโดยไร้สาระ เดี๋ยว

นี้ ไม่อยากได้ ไม่อยากมี เอาแค่พออยู่พอกินก็

เพียงพอแล้ว แล้วจะหันไปทำอะไรที่มีสาระมาก

กว่าเดิม หนูขอกราบขอบพระคุณหลวงตา และ

ขอบคุณทีมงานที่ทำให้หนูซึ่งอยู่ต่างประเทศได้

ฟังเทศน์จากหลวงตาทุกวันๆ ยิ่งหนูมาอยู่คน

เดียว ความเหงาซึ่งเป็นกิเลสอันร้ายกาจชอบ

มาตามรงัควานอยูเ่รือ่ย ก็ไดธ้รรมะของหลวงตา

คอยขัดเกลาจิตใจให้หนูพบทางสุขสงบมากขึ้น 

หลวงตา เออ ถกูตอ้งแลว้ ใหท้ำกนัอยา่ง

นี้ละนะ ทำอย่างนี้ถูกต้องแล้ว ไม่มีคำว่าสูงว่า

ต่ำ มีแต่กิเลสมันคอยเตะคอยถีบ พอเราจะ

ระลึกพุทโธ ก็ว่าพุทโธเป็นของสูงนะ ไม่ควรจะ

ระลึกเวลาเช่นนั้น แต่เวลามันขี้แตกป้าดๆ มัน

ของสูงหรือของต่ำ ทำไมมันขี้แตกป้าดๆ ได้ 

ควรหรือไม่ควรเข้าใจไหม มันยังขี้แตกป้าดๆ  

พุทโธทำไมจะพูดไม่ได้คิดไม่ได้ อยู่ในหัวใจอัน

เดียวกัน ก็ยังบอกว่ากิเลสก็ดีธรรมก็ดีอยู่ที่

หัวใจอันเดียวกัน แก้กันได้ตลอดเข้าใจไหม เอ้า 

มีอะไรว่าไป 



โยมจากประเทศนิวซีแลนด์
 

ที่ประเทศนิวซีแลนด์ มีวัดเนื้อที่พันกว่าไร่ 

ตั้งอยู่ในหุบเขา มีป่าแต่ไม่สมบูรณ์ อากาศเย็น

จัด ขณะนี้มีพระจำพรรษาอยู่สองรูป มีคนเล่า

ถึงความเพียรของพระฝรั่งสองรูป ว่าเคย  

ธุดงค์จากเหนือสุดถึ ง ใต้สุดของประเทศ

นิวซีแลนด์ เดินตลอด มีใครจอดรับก็ไม่ขึ้นรถ 

บางทีปฏิเสธคนไม่ ได้ก็ขึ้นรถไปกับเขา แล้วก็

เดินย้อนกลับมาที่เดิม แล้วค่อยเดินต่อไป จะ

เว้นก็ตอนขึ้นเรือข้ามฟากจากเกาะเหนือไป

เกาะใต้ ระยะทางประมาณจากเชียงใหม่ถึง
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จังหวัดสงขลา ที่นี่จะมีกัณฑ์เทศน์ของหลวงตา

ลงพิมพ์เผยแพร่ด้วยครับ 

ทำให้ผู้พบเห็นพระธุดงค์รู้สึกเย็นตา

เย็นใจ ไม่ว่าฆราวาสหรือพระด้วยกันพบเห็น

ท่านเพียรเดินธุดงค์ในอิริยาบถที่สำรวมในระยะ

ทางไกลๆ ก็ทำให้รู้สึกว่าพวกเรามีวาสนาที่ ได้

มาพบเห็น ได้อยู่กับพุทธศาสนาแม้จะอยู่ในต่าง

ประเทศ หรือแม้แต่พระฝรั่งที่ท่านเดินธุดงค์

ด้วยอิริยาบถสำรวม เราก็ไม่เคยคิดแยกว่า ถือ

พุทธศาสนาต้องเป็นคนไทย พระธรรมท่านเข้า

ถึงผู้ตั้งใจปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพาน  จึง

ขอกราบเรียนหลวงตาเพราะความเย็นตา

เย็นใจกับพระธุดงค์และพุทธศาสนาของเราใน

ต่างประเทศ และทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติ

ความดี ดำเนินชีวิตในต่างแดนด้วยการภาวนา

ตามคำสอนที่หลวงตาเมตตาเทศน์สอนมา  

โดยตลอด 

ชาวต่างชาติที่นี่ ได้รู้จักหลวงตา และรับ

ฟังเทศน์ของหลวงตา มีความสนใจในการ

ปฏิบัติตาม มีการตั้งเป็นกลุ่มการปฏิบัติธรรม 

เช่น ชาวมาเลเซียทั้งสามีและภรรยาเขาตั้งใจ

ปฏิบัติภาวนา พอได้ทราบว่าหลวงตาเมตตา

แสดงการตอบปัญหาธรรม ชาวต่างชาติที่นี่

รู้สึกสนใจปีติยินดี ถึงแม้เขาจะอยู่ ไกลจาก

หลวงตา แต่ผ่านคำถามมาทางอินเทอร์เน็ตก็

รู้สึกได้ใกล้ชิดในธรรมะมากขึ้น จึงรบกวนเรียน

ถามปัญหาธรรมหลวงตา ดังนี้ 

 

คำถาม ขณะที่ดิฉันนั่งสมาธิและฝึกการ

รับรู้ ให้สามารถรู้ถึงสิ่งต่างๆ ได้ และบางทีดิฉัน

ได้ยินเสียง และมีความคิดต่างๆ ดิฉันก็จะ

พยายามกลับไปหาคำบริกรรม บางครั้งดิฉัน

รู้สึกถึงความนิ่ง ความสว่างและความว่าง ดิฉัน

ขอถามว่า อะไรคือจุดประสงค์ของการนั่งสมาธิ 

เพื่อการให้สามารถรับรู้ทางกายและใจเร็วขึ้น 

หรือเพื่อความสว่าง ความว่างในใจนั้น กราบ

นมัสการมาด้วยความเคารพ จาก โยมชาว

มาเลเซีย 

หลวงตา อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์อันหนึ่งที่

ปรากฏขึ้นกับตัวเอง เช่น ความว่าง ความสว่าง 

เป็นต้น แต่การภาวนานี้จุดประสงค์ก็คือ เพื่อ

นำ้ดบัไฟ จติใจของเราเปน็ฟนืเปน็ไฟดว้ยการคดิ

การปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ  ส่วนมากมักจะมี

แต่ความชั่ว ซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเอง เรา

ภาวนานี่คือเพื่อระงับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น

ด้วยบทธรรม บทธรรมจะเป็นคำบริกรรมคำใด

ก็ได้ นั้นเท่ากับน้ำดับไฟ นำคำบริกรรมนั้นเข้า

มากำกับจิต ให้จิตทำหน้าที่กับคำบริกรรมซึ่งเป็น

บทแห่งธรรมนั้นอย่างเดียว มีสติควบคุมอยู่

เสมอ ไม่ให้มีช่องสำหรับคิดปรุงของเรื่องกิเลสที่

เคยก่อฟืนก่อไฟมาใส่ตัวเอง ให้มีแต่คำบริกรรม

กับสติติดแนบอยู่นั้น 

ที่ว่าความประสงค์ ไม่อยากวุ่นวาย มันก็

สงบเอง นี่เป็นความประสงค์อันหนึ่งของเรา ใน

เบื้องต้นเป็นอย่างนี้ก่อน ต่อจากนั้นถ้าได้ทำจิต

ของเราด้วยจิตตภาวนา หรือว่าด้วยการสงบ

อารมณ์อย่างที่ว่านี้แล้ว สิ่งที่เราต้องการไม่เคย

คาดเคยหมาย ไม่เคยรู้เคยเห็นก็จะเป็นขึ้นมา

จากใจ เพราะเหตุแห่งการทำที่ถูกต้องตามจุด-

หมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้ว ว่าใจตัว

พยศเพราะกิเลสพาพยศ เมื่อจิตได้รับการฝึก

ทรมานก็เท่ากับน้ำดับไฟ ไฟคือความทุกข์ทั้ง

หลายภายในใจก็สงบลงไป ไม่ต้องบอกความ

เย็น เย็นเอง สถานที่ไฟเคยไหม้ หรือแสดงเป็น

เปลวจรดเมฆ เมื่อถูกน้ำดับลงไปแล้วสถานที่

นั่นก็จะกลับเย็นขึ้นมา ก็เท่านั้น .. ความสว่าง 

ความว่าง เกิดจากจิตที่ ไม่มีอะไรยุ่ง กิเลสนั้น

แหละยุ่ง คิดปรุงนั้นคิดปรุงเรื่องนี้ สังขารตัวนี้    

เป็นสำคัญมากทีเดียว คือมีสมุทัย พื้นฐานของ

กิเลสท่านเรียกว่าอวิชชา ให้ชื่อว่าอย่างงั้น มัน

อยู่ในใจ ตัวนั้นแหละผลักดันออกมา ผลักดัน

ออกมาให้คิดให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอย ไม่เลิกไม่

แล้ว หิวโหยตลอดเวลา คือธรรมชาตินี้ดัน

ออกๆ เมื่อเราระงับไม่ ให้มันคิด ธรรมก็ดับ

เข้าไป เหมือนน้ำดับไฟ หินทับหญ้าเข้าไปเสีย

ก่อน แล้วนั้นจะสงบๆ ใจก็เย็นขึ้นมาเลย เข้าใจ 
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