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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ทําไมถึงเลวรายขนาดนี้มนุษยเรา 
 

 หลวงตา หนังสือพิมพกไ็วอานขาวความจริงออกมาจากความชั่วคนชั่ว ความดีคนดี 
ออกมาอานใหฟง เอาวาไปเลย 

 ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย (๒๐ ก.ค.๔๗) หัวขอเร่ือง 

อนาถใจเรื่องพระทั้งมหาทั้งเจาคุณลวนแตเปรตทั้งน้ัน (ตอน ๑) 
ทนไมไหวอกีแลวครับ จึงขอเขียนถึงพระเปรตสองสามตวั ที่มันคอยยุแหยคอย

ตะแบงตะบนึ จนวงการพระศาสนามัวหมองมาตลอด เจาพระเปรต(แปลวา เปรตหม
ผาเหลืองนะครับ) สองสามตัวนี่ ทําไมสังคมชาวพุทธที่ชอบพูดกันเสมอวา สังคมแหง
นักปราชญ จึงไมเคยจัดการกับมันสักท ี

เปรตตัวหนึ่งเปนพระมหา ชื่อก็แปลกๆ ชื่อไทยก็ไมใช ฝร่ังก็ไมเชิง ชือ่คอนๆ ไป
ทางเขมรเสียสวนมาก 

เจาคุณตัวหนึ่งก็ถอืวาเปนนักปฏิบัติ คือคอยยุแหยลูกศิษยลูกหาชั้นเปรียญ ใหคอย
ทําลายพระสายวัดปา โดยดูเหมือนจะใหฆาพระปาเสียใหหมดประเทศ ฆาหมด คงไปนูน
แนะ ลาสุดเจาคุณเปรตน่ี( แปลวา เปรตมีวาสนาไดเปนเจาคุณ) ไดเงินจากองคกรพัฒนา
เอกชนมา ๔ ลานบาท ใหมาเคลื่อนไหวเรื่องกฎหมายสงฆอะไรนี่ที่ผานมาแลว ปรากฏวา
เจาคุณเปรตตัวนี้ ควักเงินที่ไดมาออกมาเพยีงลานเดียว แลวทําทากระเหี้ยนกระหือรือปลุก
ระดมพระที่เรียนหนังสือ พระทองตํารา ใหหาเรื่องตีศีรษะพระปาใหได 

แตในวันนี้พระบาทั้งหลายไมลงไมลงมือ ไมงั้นขาวคงดังไปทั่วโลกแน 
เปรตอีกตัวนี้ก็ไมใชพระ(แปลวา ไมไดหมผาเหลือง) แตเปนตัวคอยหาเงินจาก

องคกรนั้นองคกรนี้มาเคลื่อนไหว ในนามชมรมอะไรก็ไมทราบ แจวๆ วาชื่อองคกรเหมือน
รักพระศาสนาเสียเต็มประดา เปรตตัวที่สามนี่ตัวรายครับ เพราะคอยจะหาเหยื่อไปใหเจา
เปรตตัวมหากับเปรตตัวเจาคุณเสมอ ซึ่งยังเปนทีส่งสัยกันวา เหยื่อที่หามาปรนเปรอนี้มี สี
กากี  นักศึกษา รวมอยูดวยหรือไม 

คือเจาเปรตมหากับเปรตเจาคุณสองตัวนี้ยังหนุมยังแนนอยูมากครับ ไอนั่นก็ยังแข็ง
โดอยูไดทุกเชาน่ันแหละ วิสัยเปรตก็ชอบเสพเมถุนยิ่งกวาอะไร ก็เลยเปนที่สงสัยกันวา 
เปรตใหญสองตัวนี้ ไดเสพเมถุนเปนกิจวัตรหรือไม 
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คนเขาพูดกนัวา เปรตมหาชื่อเหมือนเขมรนั้น ชอบนักศกึษาสาวประเภท เด็ก
พาณิชย สวนเปรตเจาคุณนั้นชอบประเภท มีผัวแลวเปนสําคัญ 

ประการสําคัญคือเปรตมหาตัวนี้ มันเอาไดทั้งสองแบบ เปนแบบเดียวกันก็ได ตาง
เพศก็ได และเจาเปรตสองตัวนี้เปนลูกศิษยสายตรงของเจาคุณไขเตา คนในวงการพระเขา
บอกผม แตผมเขียนไมได 

มันเกินไปแลวครับทานผูชมที่เคารพ เกินไปแลว วันนี้ก็เร่ืองพระเรื่องเจา เร่ืองของ
การศาสนา 

ผมบอกแตเมื่อหลายเดือนกอนในคอลัมนนี้วา ผมจะเลิกเขียนเรื่องพระเด็ดขาด 
เลิกเขียนเพราะคุณแมขอรอง กลัวผมตายหาไปแลวไมไดผุดไดเกิด 

แตวันนี้ถึงแมคุณแมจะขอรองผม ผมก็ไมสนละครับ 

ทางแกทางเดียวคือคุณแมของผม คุณนองของผม และสหายทางธรรมของคุณแมก็
อานตรงนี้ก็แลวกัน 

เหตุที่ตองมาเขียนเร่ืองพระอีกก็ดวย 

ประการหนึ่ง พระเปรต(หรือเปรตพระ) คงนึกวาไมมีใครรูทันมัน และคงไมอยาก
ยุงเร่ืองของมันกระมัง โดยเฉพาะเจาคุณเปรตกับมหาเปรตสองตัวนั่น 

ประการหนึ่ง คงนึกวาคนไทยทุกคนจะเปนแตประเภทชั่วชางชีชาง(พอ) มนักระมัง 
จึงทําอะไรไมเคยนึกถึงใจคนนับถือพุทธศาสนาเปนสรณะเลย 

คนไทยก็เหลือเกิน กลัวแตบาปแตกรรม แตไมเคยกลัวพระศาสนาจะเสื่อมสูญ 

เอาแบบนี้ครับ ทําไมวันนี้ผมเขียนหนังสือมี อารมณนรก มากเหลือเกิน อยากรู
พรุงนี้มาตามตอซ ิ

       แสง เสรีธรรม 

อนาถใจเรื่องพระทั้งมหาทั้งเจาคุณลวนแตเปรตทั้งน้ัน(ตอน ๒) 

 เมื่อวานเกิดอารมณนรกขึ้นมาก็ดวย นั่งกินเหลาเมาหัวทิ่มอยูดีๆ ก็มีกลุมบุคคล
เหมือนจะแตงกายภูมิฐานพอสมควรเดินแจกใบปลิวกัน 

เห็นเขาเดินแจกใบปลิว ผมก็นึกตามประสาคนบาๆ บอๆ อยางผมวา คงแจก
ใบปลิวเรื่องขายสินคา หรือแจกเพื่อโปรโมทอะไรซักอยาง 

ไอผมมันพวกขี้เมาครับ วันๆ พอเย็นมาก็นั่งถองเหลาเพื่อไปนรกทุกวัน 

ทําไมผมชอบไปนรกมากกวาสวรรค วันหลังผมจะพูดใหฟง วันนี้ขอพูดเรื่องใบปลิว
นี้กอน 
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คือเห็นกลุมคนประมาณ ๖ คน เขาเดินแจกใบปลิวในรานเหลาริมทางใกลๆ ปาย
รถเมล ผมกน็ึกตามประสาผมวา มาอีกแลว  โปรโมทสินคาตัวใหมกันอกีแลว 

พอเขาเดินมาแจกโตะผม หัวหนาแกงอีตาอวบปากเปราะแกกถ็ามทันทีวา นองแจก
บัตรลงอางเส่ียชูหรือไง 

พวกเราก็รับไวครับ(ตามมารยาท) ผมตอนนั้นยังไมคอยเมา เพราะอีตาอวบ อีตา
หงอก อตีาเปย กับเสี่ยวผมคือเจาโอ มันเมาลวงหนาไปแลว อีตาตือก็ยังมัวทะเลาะกับเมีย
อยู 

เพราะความไมเมาของผมนี้แหละ ผมจึงเกิดอาการผิดสังเกตเกิดขึ้น ผดิสังเกตก็
เพราะปรกติใบปลิวนี่หากเปนใบปลิวเรื่องขายสินคาหรือผลิตภัณฑใหม เขาจะมีสีสัน
พอสมควร แตเจาใบปลิวที่คน ๖ คนเดินแจกใบปลิวรานเหลานี้ มันเปนใบปลิวประหลาด
ครับทานผูชม มันประหลาดเพราะมันมีสีขาวลวนๆ ผมก็เลยผิดสังเกต 

เมื่อผิดสังเกตผมรับมา (โตะผมมกีนั ๙ คน แตรับมาเพียงใบเดียวเพราะกําลัง
สนุกกับการกินเหลากันอยู) ก็เลยพลิกดู ฉิบหายครับ มันไมใชใบปลิวขายสินคาจริงๆ 
(เหมือนที่ผมคาดคิดไวแตแรก) แตเปนใบปลิวนรก ทําไมผมเรียกใบปลิวนรกละทาน 

ผมเรียกใบปลิวนรกเพราะแบบนี้ครับทานผูชม คือมันเปนใบปลิวหนาเดียว  มีส่ิงที่
เรียกวาตารางหรือชารตอะไรนี่แหละ ในตารางนั้นเขียนไววา เครือขายทําลาย
พระพุทธศาสนา 

รายละเอียดของใบปลิวมีแบบนี้ครับ (คือขอพดูเรื่องรายละเอียดของใบปลิวกอน) 
กอนผมจะพดูสิ่งที่ผมรูมาดวยตนเองทานผูชม บนสุด (คือเขาทําเปนชารตหรือเปน
แผนผังเหมือนระบบราชการเมืองไทยเราชอบทํากันเวลาเสนอแผน) คือมีคําวา สันติอโศก 
บวก วัดธรรมกาย 

เขาทําเปนแบบนี้ครับ 

สันติอโศก + วัดธรรมกาย 

แลวก็โยงลงมาสองทางคอื สายสันติอโศก โยงถงึสองกลุม สายธรรมกาย โยงถึง
สองกลุม 

ในกรอบสุดทาย คือกรอบลางสุด เขาเขียนแบบนี้ครับ 

ทําลายพระพุทธศาสนาใหสิ้นซาก 
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ออ ลืมไป กรอบบนสุด คือกรอบกอนจะมีกรอบของ สันติอโศก+วัดธรรมกาย เขา
เขียนหัวเรื่อง (ไมมกีรอบบังคับ) วา ขบวนการทําลายพระศาสนาในเมืองไทย แลวเขาก็
โยงกรอบกัน โยงกรอบเพื่อใหเห็นภาพวาอะไรเปนอะไร 

พรุงนี้นะครับ พรุงนี้มาดูวา ขบวนการอัปรียจัญไรเขาทําอยางไรใบปลิวนั้น 

       แสง เสรีธรรม 

อนาถใจเรื่องพระทั้งมหาทั้งเจาคุณลวนแตเปรตทั้งน้ัน(ตอน ๓) 

 ส่ิงที่เขาโยงกรอบในแผนปลิวแผนนี้ก็คือ พยายามโยงวา สํานักสันติอโศก ของ
หลวงพอพระโพธิรักษ (ความจริงมีคนเขาพยายามใหเรียกวา สมณะโพธิรักษนะ เพราะ
ทานหมผาไมเหมือนพระสงฆทั่วๆ ไป คือหมกนัไปคนละทาง ซึ่งสํานักปฏิบัติธรรมแหงนี้
ถูกการเมืองเลนงานเขาอยางจัง จากฝมอืส่ือสารมวลชน และอดีตเลขารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่ง 

เร่ืองสันติอโศกนี่พูดแลวยาวครับ ในที่นี้ขอละไวกอน วันหลังจะเก็บมาพูดใหฟง 

คนโยง(คนทําใบปลิวนั่นนะ) เขาโยงวา แผนการลมพระพุทธศาสนามาดวยกันสอง
ทางคือ สํานักสันติอโศกกับวัดพระธรรมกาย 

แลวเขาก็โยงตอไปวา สํานักสันติอโศกมีใครเปนหัวหอก และวัดพระธรรมกายมี
ใครเปนหัวหอก ใครเห็นใบปลิวใบนี้แลว หากพอมกีึ๋นในเรื่องพระ หากติดตามขาวเร่ือง
พระจะฆาพระมามั่ง ผมวาเขาพอจะมองเห็นภาพอยูดอก คอืเห็นภาพวา ไอคนทําใบปลิว
ชุดนี้นี่นะ แมงโคตรบองตื้น และไมรูหารูเหวอะไรเลย คิดบาๆ อะไรออกมา ทําบาๆ อะไร
ออกมากัน หรืออัปรียจัญไรชน (หรือพระกไ็มรู) แมงเอย 

มันเรื่องบาอะไรไปโยงเรื่องสํานักสันติอโศกมาใสกับวัดพระธรรมกาย หรือโยงวัด
พระธรรมกายไปใสกับสันติอโศก 

โดยเฉพาะหัวหอกของทัง้สองสํานัก(ตามใบปลิวที่โยงเปนตารางนั่นนะ) คือคน
หนึ่งเปนอดีตนักการเมืองใหญ คนหนึ่งเปนนักกฎหมายที่มีชื่อเสียง คนสองคนนี่เทาที่ผมรู 
ผมไมเคยเห็นเขาคุยกันเลยดวยซ้ําไป 

โดยเฉพาะนักกฎหมายคนนั้น คนที่คนทําใบปลิวเขาพยายามโยงวาเปนคนของวัด
พระธรรมกายนั่น นักกฎหมายคนนี้เขาไมเคยวุนวายเรื่องวัดไหนๆ เลยทานผูชม เพราะเขา
คืออดตีลูกศษิยวัดระฆังโฆสิตาราม และเปนนักธุรกิจมืออาชีพ เปนนักเขียนมืออาชพีมา
ตั้งแตเรียนเตรียมอุดมโนนแลว วันนี้ก็ยังเปนนักเขียน นักคอลัมนิสตอยูในหนังสือพิมพ
รายวันตั้งสองสามเลม และเพิ่งจะเขยีนมหากาพยสามกก ฉบับของเขาเองเสรจ็ไป 
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คนๆ นี้เขามีครูบาอาจารยเปนพระสายใต เปนพระสายปฏิบัติ และเปนพุทธแทมา
แตไหนแตไร 

คนๆ นี้เขาเปนนักยุทธศาสตรทางการเมือง เปนนักยุทธวิธีทางธุรกิจ และเปนนัก
กฎหมายมือระดับ ๑ ใน ๑๐ ชั้นอองของเมอืงไทย 

ผมไมเคยเห็นเขาไปวุนวายอะไรกับเรื่องของพระเลยไมวาจะวัดไหน สํานักอะไร 
แลวทําไมคนทําใบปลิวไปกลาวหาเขาโดยไมมีเหตุผลไมมีทีม่าที่ไปแบบนั้น หรือเห็นวา
ตอนนี้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี มาดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ก็เลยคิดแมงมนัเองเสียเลย โยงแมงมันเอง(ตามใจนึก) เสียเลย 

ทุเรศครับคนทําใบปลิวครั้งนี้ ผมวาไมใชใครดอก ก็มหาบาตัวหนึ่งกับเจาคุณเปรต
ตนหนึ่งนั่นแหละ 

เหลือเกิน เหลือเกินจริงๆ พวกบาพวกนี้ หรือจะเรียกใหถูกกค็ือไอพระเปรตพวกนี้ 
แมงมันคิดอะไรกันทําอะไรกันหรือ หรือพวกมึงนึกวาพระพุทธศาสนาเปนของพวกมงึคน
เดียวกลุมเดียวหรือกระไร 

คิดถึงคนบานนอกคอกนาอยางแมผม โคตรเหงาศักราชผมมั่งซิ คดิถึงคนบานนอก 
คิดถึงคนไทยทั้งระบบที่เขาแสนจะเทิดทูนศรัทธาพระ ศรัทธาพระศาสนาเสียมั่งซิ ไอพวก
มหาเปรตพวกนี้ เจาคุณนรกพวกนี้มันคิดอยางไรหรือ หรือแมงมันนึกวานั่งดูหนังฟงเพลง
อยูวัดก็มีคนเอาขาวเอาปลาไปใหแดก เอาเงินเอาทองไปใหใชหรืออยางไร 

เหลือเกินครับ ผมสุดจะเหลือทนกับพระหาๆ เหวๆ พวกนี้แลว 

คงนึกละซิทา วาผมไมรูอะไรเกี่ยวกบัเรื่องพระเลย ผมนี่มีประสบการณตรง เนน 
ประสบการณตรงกับพวกพระในตางประเทศ (คือพระไทยในตางประเทศ) มานักตอนัก
แลว 

       แสง เสรีธรรม 

หลวงตา พวกแจกใบปลิว มีเจาหนาที่ตํารวจหรือใครตอใครไปคอยสอดสองตาม
เร่ืองราวเหลานี้บางหรือเปลา มีไหม ผูรักษาความสงบของชาติมีไหมที่จะสอดสองตามเรื่อง
เหลานี้ เพราะเรื่องเหลานี้เปนเรื่องรายแรงมากตอชาติ ตอศาสนา ตอพระมหากษัตริย 
เกี่ยวโยงกันหมดผูมาทําเชนนี้ แลวคนดีที่รักษาชาติ ศาสนา มหากษัตริย ซึ่งเปนผูรักษา
สมบัติอันลนคานี้ จะไมสอดสองมองดูบางเหรอ เราอยากถามอยางน้ัน เรามันอดคิดไมได 

คิดดูตั้งแตกระจอน แตกอนเราไมนึกวามันเปนสัตวรายกาจที่สุดตอสัตวทั้งหลาย
นะ เห็นแวบๆ เราเดินจงกรมอยู มันมาฉวยลูกไกไปกิน เอะ ทําไมมันถึงทําอยางน้ี เราดู ก็
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ยิ่งสังเกตเขาไปอกี จนจับไดวากระจอนนี้เปนภัยตอลูกไก ลูกกระแต หรือลูกหนูอะไรก็
แลวแต เปนภัยมากทีเดียว เพราะฉะนั้นกระแตจึงไมปรากฏ ลูกไกเกดิมาทีแรกยั้วเยี้ยๆ 
กับแม บางแมมีถงึ ๙ ตัว ๑๐ ตัวแลวคอยหมดไปๆ เวลาโตขึ้นมากับแมมีเพียงสองสามตัว
ที่อยูในความดูแลของแมทั่วถึง นอกจากนั้นมันเอาไปกินหมด แมอยูกับลูกเหลานี้ มันปบ
เอาตัวเผลอไปกินๆ  เราจับไดชัดเจนจึงส่ังพระ ส่ังใครตอใครเลย ใหจับกระจอนเหลาน้ี
เอาไปปลอยในปาในดงใหหมด เวลานี้จับไปได ๑๑๑ ตัว กระจอนนะ นี่เราสั่ง เพราะ
สังเกตเหตุการณไดอยางน้ี 

เวลานี้กระแตคอยฟนฟขูึ้นมาบาง ลูกกระแตกําลังนารักๆ มีอยูทั่วๆ ไป แลวลูกไก
ก็ยั้วเยี้ยๆ ตั้งแตจับกระจอนไปปลอยหมดแลว นี่คือความสอดสอง เขาใจหรือเปลา 
ความหมายวาอยางน้ัน ไมมีอะไรเลยก็ยังตองดูแลอยูอยางน้ัน อันนี้ชาติทั้งชาต ิ ศาสนา 
พระมหากษตัริย มีคุณคาขนาดไหน ทําไมจะไมดแูลไมสอดสองกัน เพือ่รักษาสมบัติอนัลน
คาเหลานี้ มันจึงเปนปญหาอันหนึ่งในใจเปนเหตุใหถามเองแหละไมใชอะไร 

สวนงูนั้นเปนไปดวยเหตุผล แตกอนงูนี้ยั้วเยี้ยๆ ในวัดตั้งแตคนไมคอยเขามา
เกี่ยวของนัก งูจงอางตัวเทานี้ๆ ยั้วเยี้ยอยูในวัด กบัพระเขาเปนเพื่อนกัน เพราะเราสั่งพระ
ไวเรียบรอยแลววา งูเหลานี้อยาไปหยอกไปเลนกับเขา ส่ังเลยไมใชสอนนะ เราจะทําเลนทํา
อะไรก็ตาม เขาจะวาจริงกับเขาทั้งนั้น แลวเขาผูกโกรธผูกแคน เวลาไปทีหลังเขาเห็นเรา
กอน แลวเขาฉกปบเดียว ใหระวังอยาเลนกับเขา เดินไปผานไปเขาอยูยังไงก็ใหเขาอยูอยาง
นั้น แลวผานไปธรรมดาๆ แลวเขาจะเชื่องเขาจะคุนกับพระเรา จะไมเปนภัย พระทานก็
ปฏิบัติตามนี้ทุกองคไปเลย วันหนึ่งเจองูสักเทาไรพระ งูอยูตามนี้ พระอยูเต็มวัด ผานตัว
นั้นแลวผานตัวนี้อยูอยางน้ัน สุดทายพระฉันน้ํารอนอยูในครัวไฟเขาก็เขามา งูจงอางขนาด
น้ีเล้ือยเขามา มึงมาทําไมไอขีด้ื้อ มงึจะมากินน้ํารอนหรือ เขาก็เล้ือยเฉยมาอยางน้ัน เลย
กลายเปนสัตวเล้ียงในวัดไปเลยนะ พวกงูจงอางนี่สําคัญ เชื่องตอคนไดงายมาก 

ทีนี้เวลาคนเขามาเกี่ยวของมากเขาๆ อาวไมไดการ ทั้งๆ ทีส่งสาร เลยตองไดจับงู
เหลานี้ออกไปปลอยในภูเขา เชน วัดถ้ํากลองเพล ในปาในเขา เจอตัวไหนตองจับๆ เพื่อ
รักษาชีวิตของคน อันนี้ออกไปดวยความจําเปน เพราะฉะนั้นในวัดนี้จึงไมมงีู เพราะคน
เพนพานอยูทั่วไปหมด ไมรูภาสีภาษา ดีไมดีไปเจองูแลวไปหยอกไปเลนกับมัน มันโกรธ
แลวนั่น มันผูกอาฆาตไวแลว เราไปทีหลังมันจองจะทําเราแลว พอทําทําเลย นี่ละเราถึงได
จับงูออกหมด ในวัดนี้จึงไมมีงดูวยเหตุผลอันนี้แหละ แตกอนเลี้ยงไวเต็มวัด เปนเพื่อนกับ
พระไปเลย ตอมานี่เพราะคนมากเขาๆ เลยตองปฏิบัติอยางน้ี 
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นี่ก็พูดถึงเร่ืองความสอดสองเหมือนกันใชไหม ชีวิตคนๆ หนึ่งมีคาขนาดไหนๆ 
สัตวเขาก็อยูตามประสาไมมีราค่ําราคา ไปทําลายคนทั้งคนที่มคีา เสียหายขนาดไหน เราจึง
ตองไดจับงูออกไป แลวพอจับกระจอนออกไปแลวเวลานี้ พวกกระแต ลูกกระแตมีเยอะนะ 
มันกินลูกกระแต ลูกหนู ลูกไกนี้หมดเลย เปนยักษเต็มตัว เวลานี้ลูกไกยั้วเยี้ยๆ  นี่คือ
ความสอดสอง ความสังเกตสังกา อันเรื่องนี้ไมใชเร่ืองเล็กนอย คนทั้งประเทศ ศาสนา 
พระมหากษตัริยมีคุณคาขนาดไหน เราอยูเรารักษาธรรมชาติที่เลิศเลอเหลานี้ไวทั้งนั้น
แหละ แลวทําไมถึงจะปลอยใหคนแบบเปรตแบบผี เลยเปรตเลยผี ไมมีราค่ําราคา เศษ
มนุษยเดนมนุษยอยางน้ีมาทําลายคนทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ที่มีคุณคามากไดลง
คอ เราอยากถามวางั้น เพราะฉะนั้นถึงไดถามวา มีผูสอดสองดูแลไหมละ เร่ืองราวมันเปน
อยางน้ัน 

เวลานี้ดูเอาซิเมืองไทยเรา อํานาจของกิเลสตัณหานี้มันรุนแรงมาก ทั้งดื้อทั้งดาน
หาญทุกอยางในสิ่งที่ชั่วชาลามก ถาส่ิงที่ดีไมสนใจ ส่ิงใดที่จะเปนการทําลายผูอื่น ซึ่งถอืวา
เปนความสนุกมือของตวัเอง ส่ิงนั้นชอบนัก เสาะแสวงหามาก ดังที่หนังสือพิมพออกขาวนี้ 
เขาก็เอาความจริงมาออกขาว เขาไมไดพูดคําหยาบ ตัวที่ทํานั้นตัวหยาบที่สุด เสียหายที่สุด
คือตัวนั้น เขานําเร่ืองนั้นมาประกาศใหประชาชนทั้งหลายไดทราบ เพื่อเปนเครื่องเตือนใจ 
ใหพากันเขาใจอยางน้ี เลอะเทอะมาก ฟงแตวาเปนเปรตเปนผี เลยพระไปแลว เลยเปรต
เลยผีไปแลว พวกนี้เอาเพศผาเหลืองมาใสเฉยๆ อูย นาทุเรศนะทุกวันนี ้

เขาหมายไวเลยเขาจะทําลายศาสนา ขึ้นเบื้องตนก็วา พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เขา
จะทําลายอันนี้กอน เพราะฉะนั้นกับพระปามันถึงถูกโจมตอียูเร่ือย ทําลายแบบใดไดมันจะ
ทําลายตลอดเวลาพระปา ครั้นเวลามาชะมาลางก็พระปานั่นละออกมา พระสกปรกกองขี้
มันชะลางกนัไดยังไง กองขีต้อกองขีช้ะลางกันไมได ตองหาน้ําที่สะอาดมาลางใชไหมละ นี่ก็
เหมือนกัน ความเลวคนเลวชะลางกันไมไดแกกนัไมตก ตองเอาน้ําคือความดีคนดีพระดีมา
ชะมาลาง ดังที่เห็นนี้แหละ 

เร่ืองราวยิ่งหนาแนนขึ้นทุกวัน เรานี่สลดสังเวชมากนะ คือเราไมมีอะไรกับใครเลย 
แนะนําส่ังสอน ธรรมอยูเหนือทุกอยาง เอาธรรมมาสอน ไมไดเขาขางน้ันออกขางน้ี เราไมมี
อยางน้ัน ความแพความชนะ ความไดความเสียเราก็ไมมี ความกลาก็ไมม ีความกลัวก็ไมมี 
มีแตธรรมลวนๆ  สอนดวยความเมตตาทั้งน้ันทุกวันนี้ อยางพูดอยูนี้ก็เหมือนกัน เราไม
เคยที่จะไปตดิใจเอาโทษเอากรรมดวยความเคียดแคนผูใดไมมีเลย เปนธรรมลวนๆ  ทีนี้
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มันก็อดสลดสังเวชไมได เมื่อเห็นมันหยาบโลนเลวรายจนเกินไป จึงไดนาํมาพูดใหฟง มัน
เหลือคําสอนไปแลววางั้นแหละ มีอะไรอีกละ 

ผูกํากับ ปญหาอินเตอรเน็ต คนแรก เจาคณะภาคใหพระในสายหลวงพอชา สุภัท
โท นุงหมจวีรสีพระราชทาน และใชผารัดอกดวย เมื่อเขารวมประชุม หรือทํากิจอืน่ๆ ที่
จังหวัดกําหนด ไดปรึกษากับเจาอาวาสวัดหนองปาพง แตไดรับการแนะนําวาใหอยูในดุลย
พินิจของพระแตละสาขาเอง จึงนมสัการเรียนถามพอแมครอูาจารย เพื่อรับคําแนะนําใน
การปฏิบัติ (จาก ลูกศิษยพระปา) 
 หลวงตา ทานก็แนะนําแลวใหอยูในดุลยพินิจ การพินิจพิจารณา นิสมฺม กรณ ํเสยฺ
โย บอกแลวใชไหมละ ใหพินิจพิจารณา ทานพูดก็ถกูตองแลว สาขาใดก็เปนสาขาที่เปน
พระมีศีลมีธรรม ทานจะตองปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมของทาน ที่บอกไปวาใหเปนดุลย
พินิจของแตละวัดแตละสาขา ก็ดุลยพินิจของทาน ทานก็ปฏิบัติอยูแลวในทางศีลธรรมก็ไม
ทราบจะวาอะไร ถามมาหาอะไร ไอผูถามนี่มันซอกแซก ปากเปราะไมเกิดประโยชน 
 สํานักอาจารยชานี่ก็เปนลูกศิษยหลวงปูมั่นนี่นะ ตั้งแตเร่ิมนูน อาจารยมี โคราช 
อาจารยกินรี อาจารยทางสามผง สามส่ีหาอาจารยนี่เปนลูกศิษยของทานอาจารยมั่น ใหฟง
เสียใครยังไมเคยฟง มาศึกษาอบรมกับทานอาจารยมั่นเกิดความเชื่อความเลื่อมใส  อยาก
ญัตติ ทานบอกวาอยาญัตติเลย เห็นไหมทานพูดเปนธรรม คือธรรมดาโลกเขาถือกันเปน
ฝกเปนฝาย ถาทานทั้งหลายมีความเคารพเลื่อมใสแลวมาขอญัตติใหมเสีย ทานก็เลยจะ
เปนฝายหนึ่งไป แลวพรรคพวกของทานมีจํานวนมากเสียดวยแลวจะเขาพวกทานไมติด ให
ศึกษาอบรมเถอะดวยศีลดวยธรรม  
 สมณเพศพระเรานี้ไมหามมรรคผลนิพพานดวยกนัทั้งน้ัน ไมวาธรรมยุตมหานิกาย 
มีชื่อมีนามตัง้ไว แมแตไกเขาก็มี สําคัญที่การประพฤติปฏิบัติตวัของเราใหดี จะเปนนิกาย
ใดก็ตาม ถาพูดถึงทางโลกสังคมเขายอมรับกันไวแลว นี่มรรคผลนิพพานก็เปดอาไวแลว
สําหรับผูปฏิบัติดีโดยไมนิยมนิกายนั้นนิกายนี้ เพราะฉะนั้นจึงไมใหทานทั้งหลายญัตติ เพื่อ
ประโยชนสวนรวมสวนใหญ ทานทั้งหลายออกไปแลวเมื่อไมญัตติ พระทัง้หลายที่เปนคณะ 
เปนพรรคพวกของทานก็จะเขาทานติดๆ แลวศึกษาอรรถธรรมก็จะกวางขวางออกไป นี่ฟง
ซิคําพูดหลวงปูมั่นนะ ทานพูดเอง เราฟงไดถนัด 
 เพราะฉะนั้นทานอาจารยเหลานี้จึงไมไดญัตติ แลวกระจายออกมา อาจารยชานี่ก็
เคยเขาไปวัดหนองผือ ตั้งแตพอแมครูจารยมั่นอยูวัดหนองผือ อาจารยชานี่เขาไปศึกษา
อบรมอยูที่วัดหนองผือ ออกมาก็เปนสายพอแมครูจารยมั่นเดียวกัน เปนลูกศิษยเดียวกัน 
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เปนแขนซายแขนขวาในอวัยวะเดียวกันนี่เทานั้น เขาใจไหมละ เพราะฉะนั้นทานเหลานี้พูด
เราคอยฟงเสมอ คอยพนิิจพิจารณาเสมอ เราเองไมเคยรังเกียจผูหนึ่งผูใด นิกายใดนะ 
ขอใหปฏิบัติดี เขากันไดสนิททันทีๆ นี่ธรรมเปนอยางนั้นนะ ไมไดแยกไดแยะอะไร  
 อยางที่พอแมครูจารยมั่นไมใหญัตตถิูกตองแลว ตั้งแตไกมนักม็ีชื่อ ทานวา ไป
สนใจกับมันอะไร ขอใหตั้งใจปฏิบัติ ทานเหลานี้จึงไดตั้งใจปฏิบัติแลวก็มีลูกศิษยเปน
กิ่งกานสาขาออกมา เดี๋ยวนี้เขาเรียกสายทานอาจารยชา ทานอาจารยชาก็เปนสายของครูบา
อาจารยทั้งหลายเหลานี้ เปนลูกศิษยของอาจารยกินรี เร่ืองราวเปนอยางนี้ ก็มีเทานั้น ไป
ไหนเราไปได ลูกศิษยทานอาจารยชาอยูสํานักไหนเราไปไดหมดเลย เราเขาสนิททนัทีๆ 
เลย เราไมถือนิกายนั้นนิกายนี้ ถือสมณะที่เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มรรคผลนิพพาน
เปดอาอยูเหมือนกันหมดแลว เอาวาไป 
 ผูกํากับ คนที่สอง กราบนมัสองคหลวงตาดวยความศรัทธายิ่ง  
 ๑. ผมปฏบิัติโดยการทําความรูอยูกับรางกายตลอดเวลา และตามรูความคิดและ
อารมณตางๆ ที่มากระทบจิตอยูตลอด เมื่อมีอารมณพอใจหรือไมพอใจก็จะกําหนดรูให
ทัน รูแลวก็ปลอยวาง จะทําอยางน้ีตลอด กําหนดทันบาง ไมทันบาง คงเพราะสติยังออน 
และจะนั่งสมาธิชวงกอนนอน แตเนนสติตามรูอาการทางกาย ความคิด และรูเทาทัน
อารมณมากกวาการนั่ง ถาหลานปฏิบัติอยางน้ีไปตลอด กิเลสตางๆ จะคอยๆ หมดไปได
หรือไมครับ เพราะเห็นหลวงตาบอกกิเลสตองมสีมาธิเปนพื้นฐาน จึงทําใหปญญามีกําลัง
พอที่จะตัดกเิลสไปได แลวที่หลานทําอยูนี้ถูกตองหรือเปลา หรือวาตองเนนสมาธิไปดวย
ครับ   
 หลวงตา ใหปฏิบัติอยางที่ปฏิบัตินั่นแหละ ถาไมจําเปนก็ไมตองถามมา ขีเ้กียจตอบ 
เขาก็ปฏิบัติกันทั่วโลกอยูแลว ปฏิบัติแบบนี้แหละเขาก็ไมเห็นถามมา เพราะฉะนั้นจึงวาขี้
เกียจตอบ เอาตอไป 
 ผูกํากับ ขอ ๒.ครับ เกือบทุกครั้งทีน่ั่งสมาธิ จิตของหลานมักจะจําอาการของปตทิี่
เคยเกิดขึ้น คืออาการตัวลอย จิตจะเปนไปเองทุกครั้ง แลวก็ไปนิ่งสบาย สงบลุมลึกไป
เร่ือยๆ อยางน้ีจะถูกหรือไม หลวงตาชวยแนะนําดวยครับ (จาก ดนัย) 
 หลวงตา เอาทําไป มันจะลอย มันจะเหาะขึ้นฟาแขงนกเขาบางซิเปนอะไร เร่ืองนี้ก็
มีอยูในธรรมแลว พวกปติหาหรืออะไร แตวาตัวลอยมีในปติ ทุกวันนี้ก็มีนะ พระก็มี 
ฆราวาสก็มี นั่งภาวนานี้ตัวลอยขึ้นไป ทกุวันนี้ยังมี นี่ก็เปนปติประเภทหนึ่ง ผิดไหม
พระพุทธเจาสอนไว เวลานั่งภาวนาตัวลอยขึ้นๆ กําหนดเมื่อไรขึ้นเรื่อย ถาคอยปลอยมันก็
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ลง อยางทีท่านอาจารยเสารทานขึ้นตัวลอย อยางพระทุกวันนี้มีนะ ฆราวาสก็มี นี่ละธรรม 
ไมไดขึ้นอยูกับฆราวาสกับพระ ไมไดขึ้นอยูกับผูหญิงผูชาย ขึ้นอยูกับที่หัวใจไมมีเพศอยาง
เดียวกัน ใจไมมีเพศ เทานั้นแหละ หมดแลวเหรอ 
 โยมถาม ตัวลอยเองเกิดจากการภาวนา แลวอยางทานพอลีที่ทานสามารถทําให
พระอีกองคลอยขึ้นได 
 หลวงตา พลังจิตทําใหขึ้น พลังจิตของทานมี ลูกศิษยของทานชื่อมนูญ อาจารย
เฟองเปนผูเลาใหฟง เพราะอาจารยเฟองอยูในเหตุการณนั้นดวย นั่งดวยกันสามคน ทาน
วา ไอนูญคนหนึ่ง ชื่อยอ ๆ นูญ แลวอาจารยเฟองก็นั่งดวยกนั คุยกันไปมา “เอานูญนั่ง จะ
ใหขึ้น” เด็กคนนั้นก็ปุบปบนั่งขัดสมาธ ิทางนี้ก็เอาขึ้นๆ ทานทํามืออยางน้ี อาจารยเฟองดู 
“เอาขึ้นๆๆ” ใจของทานดันอยูนั่น ทางนี้ขึ้นเลย ขึ้นๆ พอสมควรแลวทานใหลง ก็คอยลง 
ทางนี้ก็คิดกึก๊กั๊ก นี่ทานใหเด็กคนนี้ขึ้นแลวเดี๋ยวทานจะมาใหเราขึ้น ทีนี้เราจะไมขึ้น วางั้น
นะ จะฝนทาน จะไมใหขึน้ สักเดี๋ยวก็ “เอาเฟอง” นั่นวาแลว  
 ทางนี้ก็ตั้งทากําหนด เอาๆ ขึ้น โอโห ตัวโยกคลอน มันจะขึ้นจริงๆ นะ ถาหากวารอ
ไปสักนิดหนึ่งขึ้นเลย แตนี้ทานขี้เกียจ ทานวาขึ้นๆ มันจะขึ้นจริงๆ  ทางนี้กําหนดไวไมให
มันขึ้น ทานกําหนดอะไรก็แลวแตทานละ ทานบอกกําหนดไวไมใหขึ้น บังคับตัวเองไมให
ขึ้น แตตัวของเรานี้โยกคลอน มันจะขึ้นจริงๆ สักเดี๋ยวทานก็เลยหยุด วาหัวดื้อ ทานบอกวา
หัวดื้อ  ก็คือตัวโยกมันจะขึ้น ถาหากวาอีกสักนิดหนึ่งขึ้นเลยวางั้น จะสูกับทาน ตอสูกับทาน 
แตทานก็ทําเทานั้นทานก็เลยหยุดมันก็เลยไมขึ้น พอไมขึ้นทานก็วา หัวดื้อ ทานยิ้มนิดหนึ่ง 
 เราก็ยอมรับขึ้นจริงๆ วางั้น ถาเราฝนกับทานไปไมนานละขึ้น แตนี้ทานทํา เราฝน
ทานก็หยุด แตไอเด็กคนนั้นขึ้นจริงๆ เราดู เอาขึ้นๆ ๆ ทานทํามืออยางน้ีดวย เอาขึ้นๆ ๆ 
ขึ้นเลย นั่นกําลังจิต หันมาทางนี้บอกใหขึ้นๆ ทานกําหนดไมใหขึ้น แลวตัวโยก ไหวอยูงี้มัน
จะขึ้น สักเดี๋ยวทานก็หยุด นี่อาจารยเฟองเลาใหฟง สําหรับนักภาวนามี ทุกวันนี้มีตัวลอยมี 
พอกําหนดใหขึ้น ขึ้นเลย ถากําหนดใหขึ้น ขึ้นเรื่อยละ ถาผอนก็คอยเบาลง 
 พระพุทธเจาสอนไวตรงไหนผิดที่ไหน ก็ทรงผานมาหมดแลวจึงมาสอนโลกดวย
ความชอบธรรม ไมไดมาดนมาเดาพวกเรา เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาเอกเลย
เชียว เราก็พิสูจนของเราดวยหลักภาวนา หาที่คานไมไดเลย มีแตหมอบราบๆ ไปเจอที่
ไหนทานสอนไวแลว รูไวแลว เห็นไวแลว สอนไวแลวนี่นะ ไมใชอยูๆ เราไปเจอเองนะ เรา
ทบทวนไปปบก็ทานสอนแลว ถูกตองไปหมดพระพุทธเจาสอน สมศาสดาองคเอกส้ินกิเลส
จริงๆ สอนโลกดวยความบริสุทธิ์ทุกอยาง ถูกตองแมนยํา 



 ๑๑

 นี่ละฟงเอานะพี่นองทั้งหลาย เร่ืองขาศึกศัตรูฟนไฟกําลังเผาไหมพุทธศาสนาที่ให
ความรมเย็นแกโลกมานาน เวลานี้กําลังหมุนเขามา เอาไฟเผาเขามาแบบนั้นแบบนี้อยางที่
อานตะกี้นี้ โอย เราสลดสังเวช ทําไมถึงเลวรายเอาขนาดนี้มนุษยเรา ตั้งตัวเปนพระเปนเจา
ฟาเจาคุณดวยนี่ยิ่งเลวมาก เสียพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ประทาน ดวย
เจตนาหวังจะเทิดทูนบูชาคุณใหมีแกใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นไปเรื่อยๆ ไมใชใหเปนแบบ
เปรตอยางน้ี เราสลดสังเวช แมแตอยางน้ีก็ตาม โอย เราสงสารพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯทรงเทิดทูนยก ยังโดดบืนลง หมดแลวนะ 

ผูกํากับ อีกนิดหนึ่งครับ กราบเรียนครับ รายงานขาวจากวัดปาหลวงตาบัวครับ 
หมอสมศักดิก์ราบเรียนวา นางปากแหวงเสือตัวเมียนั่นแหละครับ คลอดลูกแลวครับ 
คลอดมา ๔ ตัว ตายไป ๑ ตัว เหลือ ๓ ตัว ตัวผู ๑ ตัวเมีย ๒ ครับ  

หลวงตา เทานั้นเหรอ  
ผูกํากับ ครับผม 

หลวงตา เออ จบก็จบเสีย ก็เราไปเยี่ยมมันมาเมื่อ ๒-๓ วัน ทานจันทรนี้ก็ดีอยาง
หนึ่ง ทานจันทรนี้ดีเมตตาสัตว นี่ละที่ไมรุนแรงนักกับเรา เพราะทานจันทรนี้เปนคนคลอง
ดาน สมุทรปราการ แตมาเปนพระวัดปาบานตาด พอบวชแลวก็มาอยูนี้โอย.ตั้งหลายป ๖ 
ป ๗ ป นะ ตั้งใจปฏิบตัิดีจริง ๆ มาอยูนี้ไมมทีี่ตองติ ใกลชิดติดพันกบัเรามากทีเดียว ขอ
วัตรปฏิบัตินี้วิ่งเหมือนเณรเทียว แลวออกจากนีก้็ไปอยูทางโนน ไปอยูทางโนนแลวทางทอง
ผาภูมิไปหาพมา นี่แหละเขาถวายที่สรางวัดเราจึงใหทานมาอยูที่นั่น ควรดุตรงไหนๆ เราก็
ดุๆ ละซิ ทีนี้ความดุเหลานั้นเลยลดลง พอเห็นทานเมตตาสงสารสัตว เล้ียงสัตวมาก ความ
ดุเหลานั้นเลยลดลงๆ เลยไปอยูดวยกัน คือทานก็สงสารสัตว เราก็สงสารสัตว เลยอยู
ดวยกันไดสบาย ทานจันทรนี่นะ ฟงวาทานทําวิทยุทางโนน ออกขาวอรรถธรรมของเราที่
นั่น แลวพอดีเราก็มีที่สวนแสงธรรม เวลานี้กระจายทั่วไปหมดสวนแสงธรรม ธรรมะของ
เราจะออกละที่นี่ ออก ๓-๔ แหงที่ไหนบางผูกํากับ 

ผูกํากับ ธรรมะที่ออกนะฮะ กรุงเทพฯ หลักใหญก็ที่สวนแสงธรรม สถานีวิทยุของ
หลวงตาเอง แลวก็อีกสองสถานีทีพ่วกลูกศิษยเขาไปเชาเวลาเอาไว ที่กรุงเทพ ครับ 
นอกจากนั้นก็มีที่เมอืงกาญจน และก็มีที่จังหวัดหนองบัวลําภู 

หลวงตา เออ หนองบัวลําภูนี่ก็มี นี่ก็เอาธรรมของเราออกๆ เวลานี้ธรรมนี้กระจาย
เรียกวาทั่วโลกแลวละ เมืองไทยนี้เรียกวาทั่วเมืองไทย มีแตธรรมของเราออกทั้งน้ัน ไม
ปรากฏวามีพระองคไหนที่ออกๆ ไมปรากฏเวลานี้ มีแตเร่ืองของเราลวนๆ เลย จึงวา
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กลายเปนออกทั่วโลกไปเลย เพราะอินเตอรเน็ตๆ นี้ออกทั่วโลกนะ ก็ดอียางหนึ่ง ทีเ่รามา
ชวยชาติคราวนี้ก็สมกับความมุงหวังอยูภายในลึกๆ คือ ดานวัตถุหนึ่ง ดานนามธรรมหนึ่ง 
ที่เราชวยโลกคราวนี้ ดานวัตถุก็ยอบแยบ คอยแตจะลมจะจมใหเห็นอยู  

ดานนามธรรมก็เปนแบบเดียวกันหางเหินศาสนามากทีเดียว ประหนึ่งวาไมใชชาว
พุทธ วางั้นเลยนะ ทีนี้เวลาเทศนก็จะตองออกสองแงๆ ดานวัตถุ ดานนามธรรมเขาสูจิตใจ 
เทศนก็เทศนไปอยางน้ันจริงๆ ทีนี้เวลาหยุดแลว เร่ืองโครงการชวยชาตินั้นมันก็ไมหยุด ที
นี้ธรรมนะ ธรรมไมหยุด ออกเรื่อยเลย สวนวัตถุก็ยงัมีมาประปรายๆ สวนดานธรรมะนี้
ออกกระจายเรื่อยๆ นะ เปนอยางงั้นละ ก็ดอียางหนึ่ง ที่ชวยชาติคราวนี้ก็สมเจตนาของเรา 
ที่วาชวยทางดานจิตใจนี้สําคัญ รูสึกดานจิตใจของชาวพุทธเรานี้ ยอบแยบมากที่สุดเลย พอ
เทศนเวลานี้ก็คอยตื่นตัว ตื่นใจขึ้นบาง 

อยางเทศนคืนวานนี้หรือไง อันนี้ก็ออกเดี๋ยวนั้นทันทีเลย ออกนี้ออกสวนแสงธรรม
ออกวิทยุ ออกทีไ่หนออกทั่วโลก เปนอินเตอรเน็ตไปในขณะนั้นอีก ออกหมดเลย เทศน
เหลานี้เราก็ไมไดเทศนเตม็เม็ดเต็มหนวยนะ ก็พวกน้ีละมาแบง ถามีแตเทศนสอนพระจะ
ไมเปนอยางนี้นะ นี่เทศนมีพระดวย ประชาชนดวย เพราะเราไมเคย การสอนอยางน้ันเรา
ไมเคย สอนพระเนนหนักทางพระหมุนติ้วตลอดรอยเปอรเซ็นตๆ สอนประชาชนก็เปน
ประชาชนไป เราไมเคยมาคละเคลากัน ถาคละเคลากันก็ไปกลางๆ ไปเสียธรรมดา คืนวาน
นี้ตั้งหนาที่จะอบรมพระ เพราะตั้งปถึงจะไดมาสอนทีหนึ่ง เขาพรรษาปกลายนี้สอน ปนี้ถึง
มาสอน ตั้งปถึงไดมาสอนพระ เราก็ตั้งหนาตั้งตาที่จะอบรมพระใหเต็มเม็ดเต็มหนวย วางั้น
นะ ทีนี้คนนั้นมาขอ คนนี้มาขอเกี่ยวกับเรื่องอยากไดยินไดฟง เราจึงไดเปดโอกาสให ทีนี้
ธรรมะที่เรามุงเอาไวนั้นมันก็ลดหดลงมา 

การเทศนาวาการสอนพระนี้ ถึงจะวาไมเคยไดยินไดฟงบางก็ตาม แตนี้เรียกวาเปน
ประเภทที่ลดลงมากแลวเขาใจไหม ใหพอเปนไปเทานั้น แบงสันปนสวนใหเฉล่ียพอดกีัน 
ถามีแตพระลวนๆ นี่พุงเลยเชียวนะ เร่ืองเสียงก็เหมือนกัน ทุกอยางมนัจะออกจากกําลัง
ของใจ ธรรมะสูงเทาไร มันจึงพุงๆๆ ถาหากวาเปนแตกอนที่ธาตุขันธดีๆ  อยูนั้น โถ จนจะ
ฟงไมทัน ของเลนเมื่อไร  

นี่ละพลังของจิต ที่เทศนวันนั้นก็วาพอประมาณ แตประชาชนทั้งหลายที่เขาไมเคยได
ยินไดฟง เขาก็จะวาเทศนสูง เทศนอะไรก็แลวแตเขาแหละ แตเราน่ีเรียกวาลดลงแลว 
เทศนพระก็ไมเต็มรอยเปอรเซ็นต ลดลง เพื่อใหเฉล่ียทั่วถึงกนั ถึงอยางน้ันเขาก็วา เขาฟง
พอใจดวยกนัหมดละ อนิเตอรเน็ตก็ออกในวันนั้นเลย 



 ๑๓

รับฟงรับชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร FM 10.325 KHz 
และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 10.325 MHz 

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

