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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒๒ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ศาสนาไม�ได	เป�นภ�ย
ผ�	ก�าก�บ จากหน�งส�อพ�มพ� พ�มพ�ไทย คอล�มน�ว�จารณธรรม ว�นจ�นทร�เช�าน�*คร�บ

ห�วข�อเร��องว,า "คล��นเส�ยงธรรมกวนว�ทย�การบ�น??”

ได�ย�นได�ฟ.งคนของร�ฐบาลใช�ส��อของร�ฐบาล (ช,อง ๑๑) ออกมาแถลงข,าวในเช�งข4,
เข5ญประชาชนอย4,บ,อยคร�*งว,า จะเอาจร�งก�บว�ทย�ช�มชนท�กสถาน�ท��ส,งส�ญญาณรบกวน
คล��นว�ทย�การบ�น แล�วก5เป8นจร�งด�งค9าข4, เพราะม�หลายสถาน�ด�วยก�นท��ถ4กคนของร�ฐบาล
บ�กเข�าจ�บก�ม ย:ดอ�ปกรณ�เคร��องส,ง ห�ามออกอากาศอ�กโดยเด5ดขาด

สถาน�ท��ถ4กป<ดก5ล�วนแต,จวกร�ฐบาลท�*งน�*น
เม��อว�นก,อน(ว�นเข�ยนต�นฉบ�บ) ได�ย�นเส�ยงของ "หลวงตามหาบ�ว ญาณส�มป.นโน"

เทศนาว,าการออกอากาศทางสถาน�ว�ทย�ช�มชน คล��นความถ�� FM 103.25 Mhz ในรายการ
"เส�ยงธรรมเพ��อประชาชน" ว,า ร�ฐบาลน�*ก9าล�งสอดแทรกท9าลายจ�ตใจของประชาชน
อย,างว�ทย�เวลาน�*ก5หาอ�บายว�ธ�ก�ดก�นท,าน�*นท,าน�* ว�ทย�น�*ก5เป8นเส�ยงธรรม ธรรมน�*ส��งสอน
โลกมาต�*งก�ปต�*งก�ลป>แล�ว ไม,เคยม�ผ4�ท��มาก�ดก�นท9าลายธรร อย,างท��ว,าว�ทย�น�*ก5เส�ยงธรรม
เส�ยงใครก5เส�ยงเราน��นแหละท� �เทศน�อย4 ,เวลาน�* แล�วต�วแสบๆ น� *มาเหย�ยบย�9าท9าลาย
ศาสนา ข�*รดห�วพระพ�ทธเจ�า พระธรรม พระสงฆ� ข�*รดห�วประชาชนท9าไม เอ�า ใครจะเอา
คอเราไปต�ด ต�ดเลย เราไม,เคยเส�ยดายคอย��งกว,าธรรม ธรรมน�*เรากราบส�ดยอด ห�วใจ
ขาด ขาดไปก�บธรรม ให�พาก�นพ�จารณาวงราชการเรา โฮ� เลอะเทอะ ย��งล�กลามเข�ามา
ท9าลายพ�ทธศาสนา ใครจะอย4,เป8นส�ขได�

คร�บ....สด�บธรรมได�ว,า เวลาน�*หลวงตาท,านเข�าใจว,าคนของร�ฐบาลข,มข��ร�งแก
และก9าล�งพยายามท��จะเอาผ�ดก�บว�ทย�ท��ถ,ายทอดพระธรรมเทศนาออกไปท��วประเทศ ฟ.ง
แล�วก5ได�แต,สลดหดห4,ใจ ก�บการท��หลวงตาท,านบอกว,า ยอมถ4กต�ดคอเส�ยด�กว,าท��จะยอม
ให�คนของร�ฐบาลป<ดว�ทย�เส�ยงธรรม

จะยอมให�หลวงตาท,านถ4กต�ดคอก,อนง�*นหร�อ?

ค9าอ�างของคนร�ฐบาลท��ว,า คล��นว�ทย�ช�มชนรบกวนคล��นว�ทย�การบ�น ซ:�งอ�นท��จร�ง
น�*นคล��นว�ทย�การบ�นก�บคล��นว�ทย�ช�มชนม�นคนละคล��นก�น แล�วม�นจะไปรบก�นก�ดก�นด�งท��
อ�างได�อย,างไร

"ณ.หน4แก�ว" เคยม�ประสบการณ�ในการใช�ว�ทย�ส� �อสารมาพอสมควรขณะท9า
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หน�าท��หน:�งเม� �อหลายปCก,อน เคยถ4กปล,อยลงในพ�*นท��ป�าดงต�ดต,อโลกภายนอกไม,ได�
ต�องต�ดล9าไผ,ขนาดยาวมาท9าสายน9าส�ญญาณคล��น ซ�งเก�*ล ไซด�แบนด� ซ:�งต�ดต,อได�ไกล
น�บพ�นๆ ก�โลเมตร

ด�งน�*นจ:งพอจะร4�แบบง4ๆ ปลาๆ อย4,บ�างว,า อ�นว�ทย�การบ�นเพ��อควบค�มการจราจร
ทางอากาศน� *น เขาใช �คล� �นความถ� �ท� �  118.1-137.MHz ซ:�งเป 8นย ,านความถ� �สากลท� �
"สหภาพโทรคมนาคมระหว,างประเทศ" หร�อ ITU ก9าหนดให�ท�กประเทศท��วโลกใช�ช,วง
คล��นเด�ยวก�นท�*งหมด ส,วนว�ทย�กระจายเส�ยงท��ก9าหนดให�ใช�ในประเทศไทยน�*นเป8นคล��น
FM ความถ��ระหว,าง 87.5-108.0 Mhz จะกระทบบ�างก5เพ�ยงการส��นของคล��นในช,วงว�นาท�
ส�*นๆ เท,าน�*น

การก9าหนดคล��นความถ��ของแต,ละช,วงคล��นและแต,ละชน�ด ม�นไม,ใช,อย4,ท��ความ
พอใจของคนในร�ฐบาลน� *ดอก แต,ม�นอย4 ,ท� �ข �อก9าหนดของสากล ท� *งน� *ก 5เพ� �อความ
ปลอดภ�ยของท�กๆ ประเทศท��วโลก ถ�าคล��นความถ��ของสถาน�ว�ทย�ช�มชนสามารถรบกวน
คล��นความถ��ของว�ทย�การบ�นได� บรรดาประเทศมหาอ9านาจท�*งหลายก5คงไม,ต�องผล�ต
อาว�ธสงครามใดๆ ออกมารบก�นอ�กแล�ว เพ�ยงใช�คล��นว�ทย�ช�มชนเข�ารบกวนขณะบ�นข:*น
ลงเท,าน�*ก5เจEงแล�ว

ม�น�กว�ทย�ท,านหน:�งให�ข�อส�งเกตว,า ข�ออ�างคนของร�ฐบาลด�งกล,าวน�*นม�เจ�าท�กข�
หร�อไม, ม�ช��อน�กบ�นหร�อไม, เหต�เก�ดในขณะบ�นอย4,ท�องท��ใด  ใช�ว�ทย�การบ�นช,วงความถ��
เท,าไร ใช�คล��น FM   VHF/FM  AM.  MW.  SW.หร�อใช�ช,วงความถ��เท,าไรในการต�ดต,อ?

ถ�าไม,ม�ต�วตนจร�ง ไม,ม�น�กบ�นท��ประสบเหต�จร�ง ก5เท,าก�บเป8นการอ�างเอาโจทก�
ปลอมๆ ข:*นมา เพราะไม,ม�การพ�ส4จน�ได�ว,าป.ญหาน�*ได�เก�ดข:*นจร�ง เพ�ยงแต,อ�างเพ��อต�อง
การเอาผ�ดก�บคนท��ไม,ร4� อยากจะเอาผ�ดก�บองค�หลวงตาท��ม�สถาน�ว�ทย�ในเคร�อข,ายกว,า
๓๐ สถาน�ท��วประเทศ

เทวดาย�งฟ.งธรรมได� แต,พวกเปรตอส�รกายม�นกล�วเส�ยงธรรม
ณ.หน4แก�ว

หลวงตา ท��เขาช�*แจงก5เป8นธรรมแล�ว ค�อเราสอนโลกก5เป8นธรรมท��เป8นค�ณมหา
ค�ณต,อโลก ไม,ม�อะไรเป8นภ�ยต,อธรรมท��น9ามาแสดงให�พ��น�องชาวไทยได�ย�นได�ฟ.งท��วหน�า
ก�น เป8นธรรมของพระพ�ทธเจ�าท�กๆ พระองค�ท��เล�ศเลอมาต�*งก�ปต�*งก�ลป>แล�ว แต,ท��ม�
อ�บายค�ดค�านต�านทานโดยหาเหต�หาผลอย,างแท�จร�งไม,ได�น�* เป8นภ�ยอย,างร�ายแรงของ
ประชาชน ของธรรมท�*งหลาย เราพ4ดตรงๆ น��ละภ�ยอย,างร�ายแรงท��ก9าล�งหาอ�บายว�ธ�ก�ด
ก�น ค�อภ�ยอย,างร�ายแรงนะ ไม,ใช,ธรรมเป8นภ�ยด�งท��ถ4กก�ดก�นอย4,เวลาน�* ความก�ดก�น ผ4�ก�ด
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ก�น อ�บายว�ธ�การก�ดก�นน�*แลเป8นมหาภ�ย ไม,ใช,อะไรเป8นมหาภ�ย
ศาสนาน�*เคยให�ความร,มเย5นแก,โลกมาไม,ใช,แต,เพ�ยงมน�ษย� เทวดาอ�นทร�พรหม

ท�*งหลายในสามแดนโลกธาต�น�* ได�ร�บความร,มเย5นเป8นส�ขเบาบางทางด�านท�กข� บรรเทา
ทางด�านท�กข�ได� ก5เพราะธรรมท�*งหลาย ไม,เคยเห5นธรรมเหล,าน�*ไปเหย�ยบย�9าท9าลายจ�ต
ใจของโลก หร�อความท�กข�ของโลก ซ*9าเต�มเข�าไป หน�กเข�าไปอย,างน�*นไม,เคยม� ก5ม�แต,
บรรเทาๆ และก9าจ�ดจนกระท��งท�กข�ด�บไป ตามก9าล�งของผ4�ท��จะปฏ�บ�ต�ตนแก�ไขตนออก
จากท�กข�ได�

หลวงตาท��มาเทศน�สอนโลกน�*เทศน�ด�วยความเป8นธรรม เราบวชมาในวงพ�ทธ
ศาสนา ม�ศ�ลเป8นร�*วก�*นความประพฤต� ก�ร�ยาแสดงออกท��จะเป8นภ�ยต,อตน ธรรมเป8นทาง
เด�นเพ��อความสงบร,มเย5น เราก5ด9าเน�นมาโดยตลอด การปฏ�บ�ต�ธรรมเราก5ปฏ�บ�ต�เต5ม
ก9าล�งความสามารถของเรา ท��ปฏ�บ�ต�เหล,าน�*ก5เอาแบบฉบ�บของพระพ�ทธเจ�าท��ปฏ�บ�ต�มา
เพ��อก9าจ�ดก�เลสต�วสร�างท�กข�ท�*งหลาย ให�ส�*นลงไปจากห�วใจตนเองด�งจากพระท�ยพระ
พ�ทธเจ�า เราก5ด9าเน�นมาแบบเด�ยวก�น ผลท��ร4�ก5ร4�ข:*นมาจร�งๆ ตามธรรมท��พระองค�สอนไว�
ร4�ย�งไงๆ ธรรมดาธรรมม�มากม�น�อยเป8นความน��มนวล เป8นความอ,อนโยน เข�าก�บส�ตว�ได�
ท�กประเภท

ธรรมเม��อเข�าถ:งใจแล�ว ม�นจะแข5งแกร,งขนาดไหนเป8นย�กษ�เป8นผ� ก5อ,อนลงได�ๆ
เม��อธรรมเข�าถ:งใจ เราก5น9าธรรมน�*นมาปฏ�บ�ต� เข�าถ:งใจโดยล9าด�บล9าดา จนกระท��งส��งท��
เลวร�ายเป8นฟKนเป8นไฟเผาไหม�อย4,ท��ห�วใจมาต�*งก�ปต�*งก�ลป>ในห�วใจดวงน�* ได�ขาดสะบ�*นลง
ไปด�วยอ9านาจแห,งธรรมเป8นเคร��องก9าจ�ดป.ดเป�ากองท�กข�ด�วยฟKนไฟท�*งหลายเหล,าน�*
แล�วน9าธรรมเหล,าน�*มาสอนโลก ก5เป8นธรรมอ�นเด�ยวก�นก�บพระพ�ทธเจ�า ไม,ปรากฏว,า
เป8นภ�ยต,อผ4�หน:�งผ4�ใดหร�อสามแดนโลกธาต� ไม,เคยปรากฏว,าธรรมน�*เป8นข�าศ:กต,อผ4�หน:�ง
ผ4�ใดเลย แต,ท9าไมมาสม�ยป.จจ�บ�น ในเม�องไทยเราน�*เป8นเม�องพ�ทธ ถ:งมาแสดงเร��องพ�ษ
เร��องภ�ยข:*นมาในวงศาสนา เลยกลายเป8นว,าศาสนาเป8นโจรเป8นมารเป8นผ4�ต�องหาไปแล�ว
ต�องถ4กก�ดถ4กก�นถ4กบ�บบ�งค�บท,าน�*นท,าน�*ไปท�กแบบท�กฉบ�บแล�วเวลาน�*

พ�ทธศาสนาในเม�องไทยเรา เม�องไทยเป8นจ�ดศ4นย�กลาง ผ4�ร�กษาพ�ทธศาสนาค�อ
ใคร ก5ไม,พ�นจากร�ฐบาล แล�วร�ฐบาลม�อ�บายอะไรท��จะมาส,งเสร�มธรรมให�ถ4กต�องด�งาม
ให�ส4งส,งข:*นไปเป8นล9าด�บ เพ��อเป8นท��น,าอน�โมทนาของประชาชนชาวพ�ทธท�*งประเทศท��เขา
หย,อนบ�ตรให�ร�ฐบาล คนท�*งประเทศนะหย,อนบ�ตรให�เป8นร�ฐบาลข:*นมาได� ร�ฐบาลน�*จ:ง
เป8นร�ฐบาลของประชาชน แล�วร�ฐบาลน�*ก5เป8นพ�ทธมามกะล4กศ�ษย�ตถาคตท�*งน�*น เราก5ไม,
เคยค�ดเคยอ,านเลยว,า ร�ฐบาลน�*จะม�แง,ใดๆ เข�ามาเป8นภ�ยต,อพ�ทธศาสนาของเรา แล�วก5
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เร��มปรากฏข:*นมา ค�อทางว�ทย�น��ส9าค�ญ ก�ดก�นแบบน�*นก�ดก�นแบบน�* ได�ย�นมาโดยล9าด�บ
ม�นเป8นย�งไงร�ฐบาลของเรา

ร�ฐบาลก5ว,าเป8นห�วใจของประชาชน ท9าไมจ:งเป8นข�าศ:กศ�ตร4หร�อเป8นเพชฌฆาต
ของประชาชนในแง,ต,างๆ โดยล9าด�บล9าดามา การแสดงท�*งน�*เราไม,ได�แสดงเพ��อยกท�พ
ยกพวกยกคนน�*นคนน�*มาต�ก�น เราแสดงโดยความเป8นธรรม ผ�ดถ4กช��วด�อะไรก5น9าอ�นน�*น
มาแสดง ด�งท��เทศนาว,าการให�พ��น�องท��วประเทศแหละฟ.ง เราก5แสดงตามเหต�ตามผล
ตามหล�กความจร�ง ผ�ดบอกว,าผ�ด ถ4กบอกว,าถ4ก จะพ4ดอย,างอ��นไปไม,ได�ไม,เร�ยกว,าธรรม
ธรรมต�องตรงไปตรงมา น� �เราก5น9ามาปฏ�บ�ต� ท� �ท9าเหล,าน�*เป8นความเส�ยหายแก,ผ4 �ใด
เฉพาะอย,างย��งในเม�องไทยเรา จ:งต�องถ4กก�ดก�นท,าน�*นท,าน�*

ถ�าว,าเป8นภ�ยต,อทางอากาศเขาก5ช�*แจงให�ทราบแล�วทางการบงการบ�น ท�*งน�*ถ�า
ต,างคนต,างค�ดจะทะน�ถนอมบ9าร�งชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�ของตนแล�ว เป8นเร��องท��
จะพ4ดก�นได�ตกลงก�นได�ระหว,างการบ�นก�บธรรม ธรรมก�บการบ�นเป8นย�งไง การบ�นเป8น
ล4กศ�ษย�ของใคร ส,วนมากม�แต,ล4กศ�ษย�ของตถาคต เป8นพ�ทธมามกะ เป8นล4กชาวพ�ทธท�*ง
น�*น แล�วก�บธรรมซ:�งเป8นพ,อเป8นแม,อ�นใหญ,หลวงน�* ก�บพวกการบ�นซ:�งเป8นล4กเต�าหลาน
เหลนน�* ควรจะปร:กษาหาร�อก�นได�ในทางท��ถ4กท��ด�ท��จะส,งเสร�มธรรมให�เจร�ญร�,งเร�อง แล�ว
ก�าวเด�นต,อไปด�วยความสงบร,มเย5นต,อโลก ก5ควรจะพ4ดก�นได� ไม,ควรจะม�แง,ต,างๆ มา
บ�บบ�งค�บท,าน�*นท,าน�*อ�นเป8นแง,ของมหาภ�ยท9าลายศาสนา พร�อมก�นก�บการท9าลายห�วใจ
ของคนท�*งประเทศซ:�งเป8นล4กแห,งชาวพ�ทธด�วยก�น จ:งไม,สมควร ขอให�พ�จารณานะ

ร�ฐบาลน�*ก5ต�*งมานานๆ ก5ไม,เคยปรากฏว,ามาเป8นเส�*ยนเป8นหนามต,อก�นระหว,าง
ธรรมค�อศาสนาก�บร�ฐบาล ก5ไม,เคยม� มาคราวน�*ปรากฏข:*นมาเร��อยๆ เราพ4ดน�*เราพ4ด
ด�วยความเป8นธรรม ผ�ดบอกว,าผ�ด ถ4กบอกว,าถ4ก ธรรมสอนโลกด�วยความถ4กต�องแม,น
ย9าตลอดไป ม�แง,ใดท��จะมาเป8นภ�ยต,อส,วนรวมค�อธรรม ซ:�งเป8นส,วนรวมของจ�ตใจท��ว
โลกว,าง�*นเถอะ เราไม,อยากให�เป8นอย,างน�*น เราทะน�ถนอมตลอดเวลา ควรท��จะแก�ไขด�ด
แปลงต�วเอง

ผ4�ท��ออกอ�บายว�ธ�การต,างๆ มาน�*นเป8นคล�งก�เลส เป8นคนม�ก�เลส ธรรมของพระ
พ�ทธเจ�าเป8นธรรมท��บร�ส�ทธ�Mผ�ดผ,องหาท��ต�องต�ไม,ได� แล�วไปเป8นภ�ยต,อผ4�ใด จ:งต�องมาก�ด
ก�นหวงห�ามท,าน�*นท,าน�* ด�ไม,ด�จะร�บหร�อจะย:ดไปอะไรต,างๆ ย��งหยาบโลนไปโดยล9าด�บ
ล9าดาม�นฟ.งไม,ได�นะ ห4ธรรม สายตาของธรรมฟ.งไม,ได� ม�นเป8นเร��องคล�งก�เลส คล�งมหา
ภ�ยต,อธรรมท�*งหลาย พ��น�องท�*งหลายซ:�งเป8นชาวพ�ทธเร�ยกว,าเป8นฝ�ายธรรม ถ4กกระทบ
กระเท�อนไปหมดท��วประเทศเขตแดน จ:งควรพ�จารณาร�ฐบาลเรา
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ค9าว,าร�ฐบาลๆ น�* ก5ธรรมอย4,เหน�อร�ฐบาล การพ4ดเวลาน�*ก5เอาธรรมมาสอน จ:ง
สอนได�ท��วโลกด�นแดน ไม,ว,าแต,ร�ฐบาลไทยเรา เหน�อน�*ก5สอนได�ธรรม เพราะเป8นธรรม
สอนโลก ไม,ได�เป8นฝ�ายน�*นฝ�ายน�* ไม,ได�เป8นข�าศ:กศ�ตร4มาต,อต�านใครต,อใคร พ4ดเป8น
หล�กธรรมเป8นความจร�งล�วนๆ น��เร�ยกว,าธรรมสอนโลก เวลาน�*ร�ฐบาลเราถ4กต9าหน�ต�
เต�ยนมากต,อมาก เราก5เคยเต�อนร�ฐบาลเสมอ เฉพาะอย,างย��งเก��ยวก�บเร��องศาสนาน�*ละ
เร��องก�นเร��องกล�นเร��องร�ดเร��องไถน�*ก5เคยพ4ดมาแล�ว ประชาชนเขาไม,พอใจเลย ร�ฐบาล
ช�ดน�*ร4�ส:กว,าเป8นร�ฐบาลอะไรแปลกๆ ถ�าภาษาของโลกเขาจะพ4ดว,า ร�ฐบาลแหวกแนว
ร�ฐบาลช�ดน�*เป8นร�ฐบาลแหวกแนว ไปท9าลายส��งท��ควรส,งเสร�มให�ด�งามข:*น ค�อไปท9าลาย
ส��งท��ไม,ควรท9าลาย ไปส,งเสร�มส��งท��ไม,ควรส,งเสร�ม เป8นร�ฐบาลแหวกแนว ขอให�ร�ฐบาล
เราพ�จารณาให�ด� น�*เป8นธรรมสอนโลก เราไม,เป8นภ�ยต,อผ4�ใด เป8นความเห5นถ4กต�องของ
ประชาชนแล�วท��เขาต9าหน�ร�ฐบาล

เฉพาะอย,างย��งเก��ยวก�บเร��องศาสนา เป8นห�วใจของชาต�ไทยเรา เก�อบว,าท�*งชาต�
เลยท�เด�ยว ไม,ควรจะมาแตะต�องท9าลาย เพราะไม,ม�ความผ�ดพลาดประการใดเลย
ศาสนาท��พ��น�องชาวไทยเราย:ดถ�อและปฏ�บ�ต�ก�นมา ก5ร,มเย5นก�นมาโดยล9าด�บล9าดา ไม,
ควรท��จะมาท9าลาย ให�ท9าลายต�วเสน�ยดจ�ญไรท��ก9าล�งก,อกวนชาต� ศาสนา พระมหา
กษ�ตร�ย�อย4,น�*ม�นอย4,จ�ดไหน ให�ท9าลายจ�ดน�*ด�กว,า อ�นน�*เป8นภ�ย ศาสนาไม,ได�เป8นภ�ย ควร
จะน9าไปพ�จารณานะ ว�นน�*ขอฝากธรรมะไว�ก�บบรรดาพ��น�องท�*งหลายน�บแต,วงร�ฐบาลลง
มา ในฐานะธรรมเป8นธรรมสอนโลกโดยล9าด�บมา เอาละ เพ�ยงเท,าน�*ก,อน ม�อะไรอ�กล,ะ

ผ�	ก�าก�บ ม�จดหมายจากพระกราบเร�ยนมาถามเร��องไม�กฤษณาด�งน�*คร�บ
ด�วยม�คณะศร�ทธาญาต�โยมได�น9าไม�กฤษณา ซ:�งเป8นไม�หอมและเป8นไม�เศรษฐก�จ

มาถวายให�ก�บทางว�ดจ9านวน ๒,๐๐๐ ต�น เพ��อให�ปล4กร�กษาสภาพป�ารอบว�ด แต,ท�*งน�*
ไม�กฤษณาจ�ดเป8นไม�เศรษฐก�จประเภทหน:�ง กล,าวค�อเม� �อไม�โตประมาณ ๔-๕ ปC ก5
สามารถท��จะเจาะร4ล9าต�นไม�กฤษณา เพ��อเอาน*9าม�นจากไม�กฤษณาไปท9าน*9าม�นหอม เร�ยก
น*9าม�นกฤษณา ซ:�งเป8นส�นค�าส,งออกท��ม�ม4ลค,าทางเศรษฐก�จชน�ดหน:�ง

เน��องจากคณะศร�ทธาญาต�โยมท��น9าไม�กฤษณามาถวายน�*น ได�มองเห5นการณ�ไกล
ว,า นอกจากจะเป8นไม�ท��ให�ร,มเงาร�กษาสภาพป�าและม�กล��นหอมแล�ว ย�งสามารถท9าราย
ได�ให�ก�บทางว�ดท�กปC เพ��อทางว�ดจะได�น9ารายได�ส,วนน�*ไปบ4รณะปฏ�ส�งขรณ�เสนาสนะสงฆ�
และเป8นค,าใช�จ,ายต,างๆ ภายในว�ด เพราะไม�กฤษณาน�*ย� �งโตข: *นก5จะย��งให�น*9าม�นหอม
กฤษณามาก และสามารถให�น*9าม�นหอมไปได�เป8นส�บย��ส�บปC โดยท��ทางว�ดไม,จ9าเป8นต�อง
ต�ดต�นขาย ซ:�งต,างจากต�นส�กทอง หร�อไม�เศรษฐก�จประเภทอ��นๆ ซ:�งส,วนมากปล4กไว�
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เพ��อต�ดต�นขาย
หลวงตา แล�วไม�ในว�ดป�าบ�านตาดเราล,ะ จะไม,ต�ดต�นขายหร�อ ถ�าต�ดต�นขายก5

ต�ดคอพระขายอ�กด�วย ถ�าม�อะไรมาแฝงอย,างน�*เราไม,อยากเล,นด�วยนะ การซ�*อการขาย
เป8นการกระทบกระเท�อนระหว,างโลกก�บธรรม ศาสนาไม,กระเท�อนใครนะ ต�นไม�
กฤษณงกฤษณาน�*ร4�ส:กว,าเป8นเร��องของโลกอย4, ถ�าเอาเข�ามาในว�ด ว�ดก5จะกลายเป8นโลก
โลกก�บธรรมก5จะรบก�น ไม,เหมาะ

ผ�	ก�าก�บ แต,ท�*งน�*ได�ม�โยมบางท,านท�วงต�งข:*นมาว,า หากว�ดปล4กไม�เศรษฐก�จและ
ม�รายได�ท�กปCจากไม�เศรษฐก�จ ต,อไปภายภาคหน�า อาจจะเป8นเหต�ให�ญาต�โยมไม,อยาก
มาท9าบ�ญก�บว�ด เพราะเห5นว,าว�ดม�รายได�จากไม�กฤษณาท�กปC

หลวงตา ขอแทรกหน,อยหน:�ง อย,าเอาไม�กฤษณามาขวางเลย ปรกต�ม�นก5ไม,
อยากท9าบ�ญให�ทานอย4,แล�ว ย��งท9าอย,างน�*ม�นก5ย��งเสร�มม�นไปใหญ,เลยละ เอาอ,านต,อไป

ผ�	ก�าก�บ โดยเฉพาะไม�กฤษณาเม��อโตมากอาย�ส�บย��ส�บปC บางต�นท��ให�น*9าม�นหอม
มาก อาจจะม�ม4ลค,าหลายแสน หร�ออาจจะเป8นหล�กล�านก5ได� เม��อถ:งเวลาน�*นเจ�าอาวาส
ในขณะน�*นอาจจะเปล��ยนใจไปต�ดต�นขาย เพ��อน9าป.จจ�ยไปบ4รณะปฏ�ส�งขรณ�โบสถ� ว�หาร
หร�อเสนาสนะสงฆ�ก5ได� แล�วการต�ดต�นไม�จะไม,เป8นการผ�ดว�น�ยหร�อ? 

หลวงตา ฟ.ง เร��องว�น�ยม�นเร�ยนมาจากค�มภ�ร�ไหน เราต�*งแต,ว�นบวชมาเราก5ย�งไม,
ทราบว,าการต�ดต�นไม�น�*ผ�ดว�น�ย แล�วต�ดต�นอ��นๆ มาปล4กก�ฏ�ก�ฏ�งเต5มว�ดเต5มวาเต5มศาลา
จนกระท��งไปท��ไหนหร4หราฟ4�ฟ�า ม�แต,เอาต�นไม�มาท9าส,วนมากนะ แล�วม�นเป8นย�งไงท��น��
ม�นไม,เป8นอาบ�ต�เหรอ ม�นน,าค�ด ผ4�ถามอยากให�ม�นเร�ยนค�มภ�ร�ว�น�ยส�กหน,อยน,ะ มาสอน
พระน��นะ พ4ดถ:งว�น�ยเราเร�ยนมากจร�งๆ ถ:งเข�าข�*นละเอ�ยดก5ได� เพราะเราร�กว�น�ย อ,าน
จร�งๆ ทบทวนมากท��ส�ดค�อพระว�น�ย เพราะฉะน�*นใครพ4ดแง,ไหนจ�บป�Oบได�เลยๆ อ�นน�*
ม�นเอาค�มภ�ร�ไหนมาสอน ม�นเป8นอาบ�ต�เพราะต�ดต�นไม� อย,างน�*ม�นก5เอามาพ4ดประสา
ต�ดต�นไม� เขาต�ดก�นท��วแผ,นด�น จะมาเป8นโทษเฉพาะต�ดต�นไม� ม�นเป8นโทษท��ผ�ด เร��อง
ราวม�นเก�ดมาย�งไงจ:งเอาต�นไม�น��มาปล4ก ม�นจะกระทบกระเท�อนเป8นความเส�ยหายอย,าง
ไรบ�าง ควรจะค�ดเร��องเหล,าน�*นมากกว,าการต�ดต�นไม�เป8นอาบ�ต� (เขาว,าต�ดต�นไม�จะไม,
เป8นการผ�ดว�น�ยหร�อ) น��นละว�น�ยค�ออาบ�ต� เอาอ,านไป

ผ�	ก�าก�บ โดยโยมท��ค�ดค�านก5ให�เหต�ผลว,า ว�ดไม,ควรจะหารายได�จากไม�เศรษฐก�จ
โดยน9าไม�เศรษฐก�จมาปล4กในว�ดเพราะไม,ใช,ก�จของสงฆ� และหากว�ดม�รายได�เช,นน�* ต,อ
ไปว�ดก5ไม,ต�องพ:�งพาญาต�โยมมาท9าบ�ญ ซ:�งเป8นการมองต,างไปจากเจ�าภาพท��มาถวาย
เพราะต�องการปล4กเพ��อร,มเงาและร�กษาสภาพป�าเป8นหล�ก ส,วนรายได�จากการเจาะเพ��อ
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เอาน*9าม�นกฤษณาเพ��อมาบ9าร�งเสนาสนะสงฆ�น�*นถ�อว,าเป8นผลพลอยได� เสม�อนหน:�งว,าไม�
กฤษณาน�*ได�ท9าบ�ญแทนโยมผ4�ถวายไปตลอด

หลวงตา ใครอยากได�บ�ญตลอดพวกน�*น,ะ ม�นน,าถามก5ถามซ� ม�แต,เร��องขบข�น
เอาละ น��เขาพ4ดอย4,นอกว�ด เขาไม,ได�พ4ดภายในว�ด มาท9าภายในว�ด เป8นเร��องของเขาโต�
ก�นนอกว�ด เราเป8นเพ�ยงฟ.งเฉยๆ ไม,ผ�ดไม,ถ4กอะไรส9าหร�บว�ด ความผ�ดถ4กช��วด�ก5เป8น
เจตนาของเขาท�*งสองฝ�ายท��ม�เจตนาด�วยก�น แต,เขาจะฟาดปากก�นเราไม,ทราบ เอาว,าไป

ผ�	ก�าก�บ เสม�อนหน:�งว,าไม�กฤษณาน�*ได�ท9าบ�ญแทนโยมผ4�ถวายไปตลอด แม�ว,าจะ
ตายจากลาโลกน�*ไปแล�วก5ตาม และโยมผ4�ถวายมองการณ�ไกลว,า ต,อไปภายหน�าหากถ:ง
ย�คท��ผ4�คนไม,ค,อยท9าบ�ญทะน�บ9าร�งพระศาสนา โดยเฉพาะว�ดในท�องถ��นท�รก�นดารท��ยาก
จน อย,างน�อยจะได�ม�ไม�กฤษณาน�*น9ารายได�เข�าว�ด เพ��อจะได�บ9าร�งซ,อมแซมเสนาสนะ
สงฆ� และเป8นค,าใช�จ,ายต,างๆ ในว�ดส�บไป

กระผมจ:งกราบเร�ยนมาเพ��อขอความเห5นจากพระค�ณอาจารย�หลวงตา ช,วยได�
กร�ณาให�ความเห5นเก��ยวก�บเร��องน�*ด�วย (พระเมธ�โน)

หลวงตา อย4,ว�ดไหนเราอยากถามถ:งเร��องว�ดด�วย (ไม,ลงมาคร�บ) ถ�าอย,างน�*นเรา
ก5ไม,ต�องลงว,าอย4,ท��ไหน ป.ดออกให�หมดเร��องท�*งสองน�* เร��องส,งเสร�มหร�อเร��องค�ดค�านต�น
กฤษณาน��นะ ป.ดออกให�หมด ทางน�*นเขาไม,ลงช��อ เราก5ไม,ลงช��อ ไม,ทราบว,าใครพ4ดมา
จากไหนละแต,ป.ดออกท�*งหมดอย,ามาย�,ง ไม,จ9าเป8น หาเร��องมาย�,งท9าไม ศ�ลธรรมเป8น
ของจ9าเป8นส9าหร�บพระท��จะบ9าร�งร�กษาก�น ส��งเหล,าน�*น ต�นไม� ภ4เขา พระองค�ก5สอนไว�
แล�ว อย4,ท��ไหนอย4, เป8นค�ณอย,างเด�ยวไม,เป8นโทษ อ�นน�*เป8นเร��องเจ�อปนไปด�วยโทษด�วย
ภ�ยเข�ามา พระไม,พ�จารณาใครจะพ�จารณา ใครจะละเอ�ยดลออย��งกว,าพระ พระในหล�ก
พ�ทธศาสนานะ ต�องเป8นผ4�ส�ข�มมากท�เด�ยว ใช�ความพ�น�จพ�จารณาท�กแง,ท�กม�ม อย,างท��
เขาพ4ดมาน�*เป8นความกระทบกระเท�อนเก��ยวก�บโลกแล�วเส�ยหายทางว�ด เส�ยหายทาง
ศาสนา เพราะฉะน�*นจ:งว,าป.ดออก ม�เท,าน�*นละ

เราพ4ดแล�วด�วยความเป8นธรรม ค�อธรรมน�*เป8นธรรมสอนโลก เราไม,ได�ม�ข�างน�*น
ข�างน�* เหน�อท�กอย,างไปแล�ว...ธรรม เพราะฉะน�*นจ:งสอน อะไรไม,ด�งามอย,างไร ให�พา
ก�นพ�น�จพ�จารณาก5แล�วก�น อย,ามาถ�อว,าผ4�สอนน�*เป8นภ�ยต,อผ4 �หน:�งผ4 �ใด ไม,เป8น ไม,ม�
เฉพาะอย,างย��งต�วของเราท�*งหมด ในก�ร�ยาอาการท��แสดงออกน�*ออกมาจากใจ ใจบร�ส�ทธ�M
ส�ดส,วนเต5มท��แล�ว จ:งไม,ม�ก�ร�ยาอะไรท��จะเป8นภ�ยต,อโลก ผ�ดบอกว,าผ�ดก5ไม,ใช,เป8นภ�ย
เต�อน ม�นผ�ดอย,าท9า แน,ะก5เป8นค�ณแล�ว ถ�าอ�นใดท��ถ4กต�องก5ให�ส,งเสร�มส��งน�*นมากข:*น น��ก5
เป8นธรรมแล�ว ธรรมไม,เป8นภ�ยต,อผ4�ใด เพราะฉะน�*นการสอนโลกจ:งเป8นเร��องของธรรม



8

ล�วนๆ ท��จะสอนได�ท��วไปหมดเลย สามแดนโลกธาต�พระพ�ทธเจ�าสอนได�หมด สาวกท,าน
สอนได�หมด ธรรมเข�าอย4,ในผ4�ใดผ4�น�*นน9าออกสอนได� สอนต�วเองได� สอนคนอ��นได� เอา
ละพอ

ร�บฟ.งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ.งจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


