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เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ขอชมบานตาด
ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย ประจําวันนี้ คอลัมนวิจารณธรรม หัวขอเรื่องวา
การเมืองไมใชเรื่องของพระจริงหรือ?
ถึงแมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในมาตรา 106 จะจัดให
พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิเลือกตัง้ โดยจัดให
อยูในกลุมเดียวกันกับผูวิกลจริตมีจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือจําพวกนักโทษทีต่ อง
ถูกคุมขังอยูในคุกในเรือนจํา แตการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผานๆ มาพรรคการเมืองทีไ่ ดรับ
คะแนนสูงสุด ก็ลวนไดรับอานิสงสจากพระภิกษุหรือนักบวชทุกครั้ง
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนก็ตาม ถามีแนวนโยบายขัดตอหลักธรรม หรือ
มีแนวโนมวาจะไมเอื้อตอความสงบสุขตอการพระศาสนา หรือเคยกระทําย่ํายีตอพระเจา
พระสงฆมากอน นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ ก็จะไมไดรับความนิยม ยังเปนผล
ใหคะแนนเสียงตองตกลงไปเปนลําดับทายๆ
ดังปรากฏใหเห็นมาแลวมากตอมาก
ดังนั้น นักการเมืองทั้งหลายขอจงอยาไดมองขามความสําคัญของพระเจาพระสงฆ
เปนอันขาด ตองขอฝากคําเตือนนี้ไว ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อก็เปนสิทธิของแตละคน
ขอยกตัวอยางกรณีการเลือกตัง้ ผูวาฯกทม.ที่เพิ่งจะผานไปใหมๆ หมาดๆ ใครจะ
เชื่อบางวากอนวันเลือกตั้งเพียงไมกวี่ ัน
ทานผูวาฯคนปจจุบันไดจูงมือศรีภริยาผูนับถือ
ศาสนาอื่นเขาไปยังสวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ทานผูวาฯทานนี้ไดแสดงตนให
เหลาสานุศิษยของหลวงตาพระมหาบัวใหเห็นวา
“ตนเองนั้นเปนพุทธมามกะ ผูนอบนอมตอพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
โดยเฉพาะพระอริยสงฆเชนหลวงตานั้นตนนอบนอมเปนที่สุด”
เพียงเทานั้นเองคะแนนเสียงก็ทวมทน
พอไดนั่งเกาอี้ผูวาฯเพียงไมกี่วัน คนใหญในกทม.ทานหนึ่งก็กอ เรื่องไมดไี มงามขึ้น
โดยแสดงทาทีวาจะโละโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในเขต กทม.ทิง้ และจะนําโครงการ
โรงเรียนวิถีธรรมตามความเชื่อในศาสนาของตนเขามาแทน แตก็ทําไดแตเพียงการเริ่มตน
เทานั้น
ผูวาฯคงไมกลาหนาไหวหลังหลอกกับพระ?

๒
ในการเลือกตั้งใหญคราวนี้ก็เถอะ
อยาไดคิดนะวาพระสงฆองคเจาทานไร
ความหมาย หรือไมอยูในสายตาของการขอคะแนนเสียง ตองอยาลืมวาพระคุณเจาผูเปน
เจาสํานักใหญๆ หลายสํานัก ลวนแตมีคะแนนเสียงอยูแทบตักนับเปนลานๆ เสียง
อยาใหตองบอกชื่อในทีน่ ี้เลยวา คะแนนเสียงของประชาชนที่อยูแทบตักของพระ
คุณทานรูปนั้นๆ ไดแกหลวงพอ หลวงปู หลวงตา หลวงลุงหรือหลวงปา วัดไหนๆ บาง?
ทานจะรูกันไหมวา อันบรรดาลูกศิษยลูกหาของพระคุณเจาเหลานั้น ตางมอบจิต
กายใจแบบถวายชีวิตใหแกผูเปนหลวงพอ หลวงปู หลวงตา หลวงลุง หรือหลวงปา ของเขา
จนหมดจิตหมดใจกันสิ้นแลว
สุดแตพระคุณเจาจะสั่งใหซายหันหรือขวาหัน
ความเชื่อความศรัทธาของคนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจนะครับ
หากพระคุณเจาผูที่ตนนับถือชี้ทางใหเทคะแนนไปใหใครก็ตองผูนั้น
คนที่หางวัดหางวาเทานั้นที่จะไมรูเรื่องนี้
ขอใหลองสังเกตดูใหดีๆ เถอะ มีวัดหรือสํานักใดบางที่จัดงานใหญแตละคราว จะมี
ลูกศิษยที่เคารพทานอยางสุดจิตสุดใจ ไดพากันแหเขาไปรวมงานนับเปนเรือนแสนเรือน
ลาน?
พระคุณเจารูปนั้นแหละคือสิ่งที่จะชี้วัดไดวา การเมืองของไทยจะหันเหไปในทิศใด
ทางใด และพรรคการเมืองใดที่จะไดรับคะแนนเสียงมากที่สดุ
ทั้งนี้ก็เพราะการเมืองไทยมันมีผลตอชาติ
พระศาสนา
และสถาบัน
พระมหากษัตริย
ณ.หนูแกว
ผูกํากับ มีจดหมายจากผอ.รร.บานตาด กราบเรียนหลวงตา เรื่อง ขอถวายรายงาน
และแนวทางการปฏิบัติของสถานีวิทยุเสียงธรรมบานตาด ดังนี้ครับ
ดวยมีคณะศรัทธาทั้งหลายไดบริจาคปจจัย เพื่อสรางสถานีวิทยุเสียงธรรมบานตาด
ไดรับเมตตาใหปรับปรุงสถานีวิทยุแหงใหมที่วัดรางบานตาด บัดนี้ไดดาํ เนินการแลวเสร็จ
ในสวนที่จะสามารถออกอากาศได และพรอมไดรับทราบแนวทางการปฏิบัติจากหลวงตา
เจตนาที่กอตั้งปรับปรุงสถานีวิทยุบานตาด เพื่อวัตถุประสงคใหเปนสถานีวิทยุธรรมะ อัน
เปนที่พึ่งที่ดที ี่สุดสําหรับประชาชน
ใหสมเจตนารมณของคณะศรัทธาผูรวมบริจาคทุน
ทรัพย ดังทีห่ ลวงตากลาวถึงการสงเคราะหโลกในดานวัตถุสิ่งของนั้น ไมไดเปนอันดับหนึ่ง
ธรรมะคําสั่งสอนตางหากเปนอันดับหนึ่ง
ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณที่หลวงตาไดเมตตาไว
และตรงตาม
วัตถุประสงคของหลวงตา ที่มุงนําธรรมะออกเผยแผเปนธรรมทานใหมากที่สุด จึงมี
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ความเห็นตรงกันวา ควรจะนําความประสงคดังกลาวสรุปเปนขอๆ ขึ้นกราบเรียนหลวงตา
เพื่อขอรับเมตตาพิจารณาในความเหมาะสมดังนี้
๑.การที่มีหนังสือกราบเรียนหลวงตาแลวนั้น คณะศิษยจะเริ่มดําเนินการใหสถานี
วิทยุบานตาด เปนสถานีลูกขายในชวงเวลาที่สถานีวิทยุสวนแสงธรรมไดออกอากาศ และ
เพื่อเปนการนําธรรมะออกกระจายเสียงออกอากาศ ใหเต็มตามเวลาที่เปดสถานีวิทยุบาน
ตาด คณะและเกลากระผมเห็นวา ปรกติที่หลวงตาเทศนาไวนั้น ไดถูกบันทึกเทปและเก็บ
รักษาไวที่วัดปาบานตาด มีพระเปนผูดูแลและรักษาทั้งหมด นับเปนหมื่นชั่วโมง ประกอบ
กับระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันสามารถทําการสงสัญญาณขอมูลการเทศนาธรรมได โดย
ผลิตไวสําเร็จในคอมพิวเตอรแลวนําออกอากาศโดยอัตโนมัตใิ นชวงเวลากลางคืน เพื่อให
ประชาชนซึ่งมีวิถีชีวิตที่ตา งกัน สามารถเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด ทําให
ประชาชนสามารถเลือกฟงธรรมะไดทกุ เวลา ทั้งนี้ในชวงเวลาดังกลาว สถานีบานตาดยัง
สามารถทําหนาที่เปนสถานีแมขาย สงสัญญาณปอนขอมูลธรรมะใหแกสถานีอื่นๆ ไดอีก
ดวย สําหรับการพิจารณาเริ่มดําเนินการในครั้งนี้ จะเปนการเหมาะสมประการใดหรือไม
สุดแตหลวงตาจะเมตตาพิจารณาเห็นสมควร
๒.ในสวนของสถานีวิทยุ ไดมีการหารือกันในสวนผูที่มีการเกี่ยวของเกี่ยวกับสถานี
วิทยุดังกลาวนี้ โดยมี ผอ.รร.บานตาด นายก อบต.บานตาด กํานัน ผูใ หญบาน จะรับ
อาสาสมัครใหมีการฝกอบรม ฝกเวรยาม ใหความรู รักษาความเรียบรอยและดูแลวัสดุ
อุปกรณของสถานีวิทยุ โดยไดประสานไปยังสถานีวิทยุตชด.๒๔ เพื่อขอวิทยากรมาทําการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ฝายเทคนิคของสถานีวิทยุเสียงธรรมบานตาด เมื่อหลวงตาพิจารณา
อนุญาตแลว
นอกเหนือจากที่กราบเรียนมา หากหลวงตาเห็นเปนประการใดก็จะนอมรับปฏิบัติ
ตามตอไป ควรมิควรประการใดสุดแตหลวงตาจะเมตตา กราบนมัสการมาดวยความ
เคารพอยางสูง
นาย..
ผอ.รร.บานตาด
หลวงตา อันนี้เราก็ไมคอยจะทราบทั่วถึงเรื่องการบานการเมืองทางโลกทางสงสาร
นะ ถาเปนเรื่องธรรมเราพอเขาใจหรือเขาใจ ผูกํากับเห็นวายังไง
ผูกํากับ คือชวงกลางคืนเขาจะจัดเวรยามมาดูแลสถานี และนําธรรมะของหลวงตา
ออกตลอดเวลา เขาขอเมตตาหลวงตาไดพิจารณา
หลวงตา ทีก่ ลาวมาทั้งหมดมีสวนไดสวนเสียอะไรบาง
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ผูกํากับ สวนดีทางดานธรรมะคือคนที่เขาทํางานกลางคืนเขาจะไดฟง ธรรมะไดใน
ชวงเวลาที่เขามีโอกาส สวนเสียไมมีครับ
หลวงตา เราไมคอยทราบสวนเสียที่เกี่ยวกับทางโลกทางสงสาร เราไมคอยเขาใจนัก
ถาเรื่องธรรมพอเขาใจหรือเขาใจ วางั้นเลย เมื่อไมมีอะไรขัดของก็ใหเปนไปตามนั้นแหละ
เราขอชมบานตาดนะ ที่ไดตําหนิบานตาดตั้งแตมาสรางวัดนี้เปนเวลา ๕๐ ปนี้มัง
เราเปนคนบานตาด เราเที่ยวทั่วประเทศ ที่ไหนๆ ไปหมดเห็นหมดๆ เก็บเขาไวในลิ้นชักๆ
ตลอดมา สําหรับบานตาดเราไมเคยพูดอะไรทั้งนั้น ดูไปหมด ดูบานดูเมืองที่ไหนดูไปหมด
สําหรับบานตาดเราก็ดูมาตลอดตั้งแตเราเกิดมาจนกระทั่งมาเปนพระ เปนวัดเปนวา เจา
อาวาสขึ้นมานี้ก็ดูมาตลอดๆ ทีนี้เหตุที่จะกระตุกกันก็คอื วา อันนี้ก็นาจะมีวาสนาอยูบาน
ตาดเรานะ แทนที่จะเกิดความขัดของหมองใจหรือโกรธแคนใหหลวงตา กลับเปนผลดี
ขึ้นมา
วันนั้นมีเด็ก พอแมของเด็กบานตาดนั่นแหละเอาเด็กมาเลี้ยงไวที่บานแสงตะวัน
หรือไง เราผานไปผานมาก็ไดดกู ็ไมไดวาอะไร รวมหมดทั้งบานก็มาลงอยูจดุ นี้ในวันนั้น ทีนี้
เขามาขออาหารไปเลี้ยงเด็กบานตาด เราก็เลยไลเบี้ยเอา นี่เริ่มตนนะ วาเด็กเหลานี้มัน
ลูกบานไหนนะ ไลเขาไป ก็มีแตลูกบานตาดทั้งนั้นๆ พอแมมันทําอะไร ลูกแตกออกมาจะ
ใหหลวงตาเปนผูรับเลี้ยงหรือ ทีนี้ก็ไลเบี้ยไปหมด เราเที่ยวทั่วประเทศไทย ไปทีไ่ หนดู
หมดๆ พิจารณาหมด บานตาดเราเกือบจะเรียกไดวาเปนบานที่หนึ่งที่เลวกวาเขา หูหนวก
ตาบอดไมฟง เสียงอะไรเลย คนทั่วประเทศเขาเขาวัดออกวัด ไมวาวงราชการงานใด นับแต
พระราชามหากษัตริยลงมา เขานี้ออกนี้ มันไมไดดูไมไดฟง หูหนวกตาบอดมาตลอดเวลา
มิหนําซ้ํายังจะมาขอขาวไปเลี้ยงลูกของมันอีก เลวไหมบานตาดเรา นี่เราอุนขึ้นมาพูดมันไม
เต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนพูดวันแรกนะ บานตาดเรานี่หนาที่สุด บอกตรงๆ เลย
เราเที่ยวทั่วประเทศไทย เราไมลําเอียง วันนี้เปนวันที่จะนําเรื่องบานตาดออกพูด
เราเก็บไวนานสักเทาไร ไมเคยไดรูเรื่องของเราวาเราไดพิจารณาเรื่องบานของเราเปนยังไง
บาง ทั้งๆ ที่เราไปเที่ยวทั่วประเทศมาแลว บานตาดของเราเราไมเคยนําออกมา วันนี้จึงได
นําออกมา ดวยเหตุที่เลวราย เหตุที่เซอซา หนาหูหนาตาปาเถื่อนไปหมด วันนี้ไดออกมา
แสดง มาขอขาวจากหลวงตาไปใหเด็กกิน เด็กเปนลูกบานตาด พอแมของเขาก็เปนคนบาน
ตาด จึงไดเห็นชัดเจน นี่เลวไหม ซัดเอาอยางหนัก พอวันหลังสองวันมาขึ้นทางวิทยุ เรื่อง
กลับเปนผลดีขึ้นมา เราจึงไดชมเชยบานตาดเรา ยังมีวาสนาอยูนะ
แลวเรื่องเหลานี้ก็คอยขึ้น วิทยุอะไรๆ นี่ ขึ้นจากบานตาดเราทั้งนั้นๆ เรียกวาตื่น
เนื้อตื่นตัว ที่แสดงไปเหลานั้นเราไมไดแสดงเพื่อความเสียหาย เพื่อความย่ํายีตีแหลกอะไร
แกบานของเรา เราพูดเพื่อเตือนสติใหรูเรื่องรูราว ถาพอมีนสิ ัยปจจัยอยูบาง นิสัยมนุษย
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นิสัยศีลธรรมมีติดอยูในบาน ควรจะเอาไปคิดพิจารณากัน แลวก็เปนอยางนั้นจริงๆ วัน
หลังมาเขาก็ออกทางวิทยุ เอาคําเทศนของเรานี้ออกประกาศลั่นไปเลย จากนั้นบานตาดเรา
ก็รูสึกกระเตือ้ งขึ้นโดยลําดับๆ จนกระทั่งเปนสถานีฯขึ้นมา เราจึงขอชมเชยบานตาด เวลา
ควรตําหนิเราตําหนิเต็มเหนี่ยว ทีนี้เวลาควรชมเราก็ชม เพราะเราพูดเปนธรรมทั้งนั้น ควร
ติ-ติ ควรชม-ชม ระยะนี้เราขอชมทางบานตาดทั้งหมดนับแตอาจารยในโรงเรียนมาโดย
ลําดับลําดา ตางคนตางมีแกจิตแกใจวิ่งเตนขวนขวายชวยบานชวยเมืองเพื่อความสงบเย็น
ใจ เพื่อความมีขื่อมีแปของบานเมือง เมื่อมีธรรมเขาครอบแลวที่ไหนดีไปหมดนั่นแหละ
สถานีของธรรมนี้เปนสถานีสําคัญมากที่จะใหสติสตัง จากการไดยินไดฟงของพี่นอง
ทั้งหลายไมวาทางใกลทางไกล วันนี้เราจึงขออนุโมทนา ขอขอบคุณ ขอชมเชยชาวบานตาด
ของเรา มีผูอํานวยการทางโรงเรียน เปนตน นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทั่วถึงกันไว ณ ที่นี้
ดวย เอาละพอ
ผูกํากับ ตอเลยนะครับ เมื่อสถานีวิทยุบานตาดไดเครื่องใหม เครื่องเกาทาน
อาจารยคลาดที่พงั งาอยากไดไปตั้งสถานีวิทยุที่ภาคใตครับ
หลวงตา เครื่องใหมเราไดมาแลวเหรอ ดีเหรอ
ผูกํากับ ไดแลวครับ ดีครับ เครื่องเกาทานอาจารยคลาดทานวาอยากใหคนทางใต
ไดฟงธรรมะของหลวงตา พอทราบวาเครื่องเกายังไมไดใหใครไปที่ไหน ก็เลยกราบขอ
เมตตามาครับ
หลวงตา ทานคลาดก็เปนลูกศิษยวัดปาบานตาด จากนี้ไปก็ไปตั้งสํานักอยูท ี่พังงา นี่
ทานขอวิทยุมาเปนสื่อสารของธรรม เราพิจารณาเห็นสมควรที่จะให เพราะทางโนนอยู
หางไกลควรจะใหแหละ เพื่อกระจายธรรมออกไป ใหจิตใจของคนที่ดําปอ ยูทั่วโลกดินแดน
ไดขาวกระจางออกดวยอรรถดวยธรรมบาง จะไดพอเห็นเหตุเห็นผล บานเมืองเราจะมี
ความสงบรมเย็นตอไป เราพอใจที่จะให ใหเลย (สาธุ) ทานคลาดมาอยูที่นี่หลายป ออก
จากนี้ไปก็ไปสรางวัดอยูที่พังงา พระภาคใตมาอยูนี้นอยเมื่อไร ไมเคยขาดนะ เต็มอยูนี่ แต
ที่ปรากฏอยูเวลานี้มีทานคลาดนั่นละ เวลานี้อยูนี้ก็เยอะนะภาคใต กําลังอบรม อบรมแบบ
ไหนก็ไมรู อบรมธรรมหรืออบรมมูตรคูถก็ไมรแู หละ ทางโนนก็มีทานคลาดที่พอเปนหลัก
เปนเกณฑอยูทางภาคใต เวลานี้อบรมอยูในนี้ก็เยอะ ที่ผานไปแลวก็เยอะ เอาละเปนอันวา
พอใจใหตามนั้น
เครื่องของเราราคาเทาไรเครื่องใหม (ประมาณ ๑ ลานครับ) ที่สวนแสงธรรมดู
เหมือนราคาพอๆ กัน ทางนูนสูงกวาทางนี้หนอยเหรอ (ครับสูงนิดหนอยครับ) อันนี้ไดมา
นี้ อันนี้แยกไปทางพังงาภาคใตเราเห็นดวย (โยมถวายทองคํา ๑ บาท เงิน ๕,๐๐๐ บาท)
ทองคํานี่ประเภทน้ําไหลซึม คอยซึมเขามาเรื่อยๆ นี่ดูเหมือน ๕๐ กิโลแลว หลังมอบ

๖
เรียบรอยแลวนั้นทีนี้เปนประเภททองคําน้ําไหลซึม ดูวาได ๕๐ กิโลแลวนะ เราหวังอันนี้ที่
จะหนุนคลังหลวงของเราขึ้น เพื่อลูกเพื่อหลานทั่วประเทศไทยเราไดอุนหนาฝาคั่ง มีความ
อบอุนภายในจิตใจ เพราะมีหลักประกันชาติของเรา ทองคําเปนหลักประกันชาติอันดับ
หนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจึงไดเสาะแสวงหาเพื่อลูกเพื่อหลาน ถาเราตายไปแลวมันจะไมได
เลยนะ เวลานี้เรายังไมตายยังพอจะไดอยู จึงออดนั้นออนนีเ้ รื่อย ใหไดเพื่อหนุนชาติไทย
ของเราดวยทองคํา
เมื่อสองสามวันนี้ทางภักดีชุมพลสี่แสนกวา ภักดีชุมพล ชัยภูมิ มีทกุ แงทกุ มุม สง
เรื่อยตลอดละ หนักจริงๆ นะเราเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาล หนักมากอยู ไมใชธรรมดา
เราทนเอาเพราะเห็นแกคนไข คิดดูซิติดหนี้เรายอมติดโรงพยาบาลนะ อยางอื่นเราไมได
ติดนะ สรางมาเทาไรๆ ไมเคยติด โรงพยาบาลนี้ติดได จะเอซิปุบปบ เขามาเล็งดูความ
จําเปนของสิ่งที่มาขอเปนยังไงจําเปนมากนอยเพียงไร เงินเราก็ไมพอ มีก็ไมพอ แลวความ
จําเปนนี้หนักกวาหนี้กวาสิน เอาติด เอาเลย สั่งมา สั่งมามันก็ตดิ อยางนี้เรื่อยๆ ละ ติดหนี้
ติดเรื่อยๆ เราสรางอะไรมานี้ไมเคยติด เพราะเราคํานวณไวเรียบรอยๆ แลวก็จาย
ตามนั้นๆ สวนโรงพยาบาลนี้ถาไดรับกันเบื้องตนก็ไมเปนไร ไมติดเหมือนกัน แตปุบปบ
เขามานี่ซิติดอันแบบปุบปบ สวนมากมีแตตดิ แบบปุบปบๆ ทั้งนั้น
วันนี้ไมไดพดู ธรรมะอะไรมากมายนักละ เพราะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิทยุเรื่องอะไรๆ
กวางขวางมากมาย การบานการเมืองการอะไรๆ ที่เราชวยอยูทุกวันนี้เราไมไดเปนแบบที่
เขาสกปรกพูดนะ บางรายเขาวาเราไปเลนการบานการเมือง พวกสกปรก น้ําเราที่ไปชะ
ความสกปรกของการบานการเมืองนั้นเปนน้ําแหงธรรม เราชําระสะสางใหเรียบรอยๆ ไม
ผิดถาลงชี้ลงตรงไหนธรรมสะอาดไปเลย ไอสกปรกมันไมยอมรับ มันก็มีแตมูตรแตคูถเต็ม
ตัว เราไมมีคําวาการบานการเมืองแบบโลกสกปรกพูดกัน เรามีแตธรรมสะอาดลวนๆ ชะ
ลางตรงไหนสะอาดทั้งนัน้ ๆ กอนที่จะนําธรรมะนี้ไปชะลางเราก็ชะลางหัวใจของเราสะอาด
สุดยอดแลว นําธรรมที่สะอาดสุดยอดไปชะลางของสกปรกเต็มที่ทําไมจะไมสะอาด ถามัน
ไมหนาจนเกินไปมนุษยเรา ใชไหม เอาละไปละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

