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คําขอรองของหลวงตา
กอนจังหัน
มันเปนนิสัยฟุงเฟอเสียพอแลวเมืองไทยเรา
จะพูดอรรถพูดธรรมนี้ดูวามัน
เหมือนเอาฝามือไปกั้นน้าํ มหาสมุทร น้ํามหาสมุทรคือความฟุงเฟอเหอเหิมในนิสัยของ
คนไทยเรา พูดจริงๆ นิสัยของคนไทยเราเปนอยางนั้น ไมคอยรูจักประมาณ ตองการ
อะไรอันนั้นดีอันนี้ดี ดีไปเรื่อยๆ เจาของจมไปๆ แลวสุดทายพาชาติใหจม นี่ละเอา
ธรรมมาสอนโลกสอนอยางนี้นะ สอนอยางตรงไปตรงมา คนทั้งหลายเขาบอกวาหลวง
ตาบัวขวานผาซากๆ จะผาซากอยางไรพูดตามความจริง หลบๆ หลีกๆ เหลาะๆ
แหละๆ รอยสันพันคมเปนเรื่องของกิเลส ตมโลกมาเทาไรแลวใหจมไปๆ ภาษาธรรมนี้
เคยจมที่ไหน พระพุทธเจาสอนตรงไหนแนวเลยตอความดีงาม นี้ก็ไมไดสงสัยในคํา
สอนของตัวเอง เพราะเรียนจากหัวใจอันเดียวกันกับพระพุทธเจา ทานถายทอดมาเอา
เขาหัวใจดวยภาคปฏิบัติๆ
เวลามันรูมันเห็นแลวเปนแบบเดียวกัน จะคัดคานพระพุทธเจาไดอยางไร วา
บาปมีบุญมี นรกมี จะเปนกี่หลุมก็ตามนรก ทานบอกไวเพียง ๒๕ หลุมนรก สวรรคมี
พรหมโลกมี พวกเปรตพวกสัตวตางๆ หลายประเภท เปรตมี ๑๓ จําพวก มี
พระพุทธเจาทุกๆ พระองคทานไมเคยคานกันเลย เปนอยางไรพวกเราพวกตาบอดๆ
มันจึงไปคานพระพุทธเจา วาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี เปรตผีประเภท
ตางๆ ไมมี จนกระทั่งนิพพานไมมี มันยังกลาหาญขนาดนั้น มันดานจริงๆ นะชาวพุทธ
เรานี้นะ
พระพุทธเจาทุกพระองคไมไดสอนผิดกันเลย เพราะไปรูไปเห็นอยางเดียวกันๆ
จะสอนใหผิดกันไปไดอยางไร แตพวกนี้พวกจอมปลอม พวกหูหนวกตาบอด มันแนน
หนาดวยกิเลสตัณหาปญญาหยาบ ความสกปรก กระจายออกมานี้ลบลางคําสอน
พระพุทธเจา ลบลางพระพุทธเจาทุกๆ พระองคไปหมด มันนาอับอายเหลือเกินพวก
เรา พวกเรานี่ก็เปนชาวพุทธเสียดวย ที่ตอสูกบั พุทธศาสนาอยูเวลานี้คือชาวพุทธของ
เรา ไมใชทไี่ หน นี่ละอํานาจของกิเลส คลื่นของกิเลสเหมือนทองฟามหาสมุทร มัน
ครอบหัวใจสัตว ลบลางอรรถธรรมไปจนจะไมมีเหลือนะเวลานี้ เมืองไทยเราจะไมมี
เหลือเรื่องธรรมนะ
ธรรม คือธรรมชาติที่เลิศเลอของพระพุทธเจาทั้งหลายที่แสดงไวเลิศเลอ แต
กิเลสไปเที่ยวลบหมดๆ แลวก็ยนเขามาหาตัวเองซี แตละคนๆ ลบธรรมพระพุทธเจา

๒
ไหม ใหถามดูอยางนั้นซิ ธรรมพระพุทธเจาทานสอนวาใหมีความขยันหมั่นเพียรในการ
งานที่ชอบ ตลอดการกุศลทั้งหลาย ตัวขี้เกียจเขาไปอยูในนั้น นั่นมันลบลางไหมละ
ทานสอนใหขยันหมั่นเพียรในความดีทั้งหลาย มันกลับขี้เกียจขี้คราน สอนใหงดเวนใน
สิ่งชั่วทั้งหลาย มันกลับขยันหมั่นเพียรเปนบากันหมดโลกอันนี้
เราพูดจริงๆ เราจวนจะตายเทาไรยิ่งเกิดความสลดสังเวช มันจาอยูในหัวใจ มัน
เห็นหมดจะใหวาไง หรือนี่มาโกหกทานทั้งหลายเหรอ นี่เราเอาธรรมจามาสอนพี่นอง
ทั้งหลาย เราปฏิบัติตามพระพุทธเจานะ ไมไดปฏิบัติตามกิเลส กิเลสมันลากลงๆ ธรรม
พระพุทธเจาสอน เรียกวาฉุดลากขึ้น เราเอาตามพระพุทธเจา ถึงขนาดที่วาเฉียดสลบ
ไสลเรื่อยมาตั้งแตปฏิบัติ นี่ก็ไดพูดถอดออกจากหัวใจ ถอดออกจากกิริยาการกระทํา
ของตัวเอง สอนโลก นี่ละผลไดจากการที่อุตสาหตะเกียกตะกาย พระพุทธเจาวายังไง
เอา บืนๆ สุดทายธรรมที่ปฏิบัติมาตัง้ แตตนๆ จนกระทั่งสุดขีดสุดแดนของธรรมถึงขัน้
อิ่มพอ จิตจาขึ้นแลวไดเปนเวลา ๕๕–๕๖ ป
ทานทั้งหลายใหฟงบางนะ อยาฟงแตเรื่องของกิเลส มีแตฉุดแตลากลงนะ นี่
ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตาย ผลที่แทบเปนแทบตายกลายมาเปนบรมสุขในหัวใจ เวลานี้
เราพอหมดแลวนะ เราตะเกียกตะกายสอนโลกอยูนี้ เราเพื่อโลกทัง้ นัน้ ทั้งมวลเลย
สําหรับเราเองเราไมเอาอะไร นี่เห็นไหมบิณฑบาต พี่นองทั้งหลายเอามาบริจาคใหฉัน
ฉันใหตายก็ไดหลวงตาบัว เพราะอาหารมากตอมาก ถาจะฉันแบบไมรูจักประมาณ
อยางเมืองไทยเราทํากันนี่นะ พวกนี้พวกไมรูจักประมาณ หลวงตาก็อยูเมืองไทยไมรจู ัก
ประมาณ ฟาดเอา เขาวาสะแตก เขาใจไหม ไทยทานของพีน่ องทั้งหลาย มาตายตอ
หนาตอตาพี่นองทั้งหลาย หยาบไหมหลวงตาบัว กินไมรูจักประมาณ
นี่ตองวากันบทหนัก สะแตก มันไมรูจักประมาณ นี่เรียกวาบทหนัก ทานไมมีละ
คําวาความสกปรกโสมมในภาษาของธรรม หรือเจตนาของธรรมไมมี แตยกขึ้นเปน
น้ําหนัก เชนยกโคตรยกแซ ยกนั้นยกนี้ เอาน้ําหนักมาทับกันกับสิ่งที่เปนขาศึก ที่มัน
เบากวามันก็พังไป อันนี้มีน้ําหนักมันก็ถึงใจๆ แลวปฏิบัติอยางถึงใจเหมือนกัน นี่ละ
ธรรมพระพุทธเจา นี่จวนจะตายก็บอกวาจวนจะตาย แลวยิ่งมีความเมตตาสงสารมาก
ขึ้นทุกวันๆ ไมทราบมันเปนยังไง มันหากเปนเองในหัวใจ
สิ่งไมเคยรูมันรูขึ้นมาจังๆ แลวยอมรับความรูของตนเองนี้ดวย แลวความรูที่ไป
เห็น ใครสอนไว กระเทือนถึงพระพุทธเจาทั้งหลาย สอนแบบเดียวกันหมด แตพวก
สัตวตาบอดมันดันทุรังๆ จะลบลางหมดทีเดียว นรกถาหากวาเปนอยางเรือนจํานี้
จะตองไดขยายเรือนจําอีก นรกก็ตองขยายนรกอีก มันไมพอกับสัตว แตนี้ถึงจะมาก
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ขนาดไหนก็เปนกรรมของสัตว อัดแนนอยูในนั้นตลอดเวลา นี่กรรมของสัตว อยาพา
กันลบลางนะ
ศาสนาเอกคือพุทธศาสนาเทานั้น เราบอกตรงๆ เลย ใหคนกันในภาคปฏิบัติ
มันถึงไดยอมรับพระพุทธเจา ที่ทานวาไวทุกแงทุกมุมเวลามันไปเจอมันปฏิเสธไดยังไง
เราก็ยอมรับความรูของเราความเห็นของเรา พระพุทธเจาสอนไวแลวนี่ที่เรารูเราเห็น
กราบราบๆ เราอยาไปทะนงตัวนะ เวลาตายแลวไปกองกันอยูในนรก เปนยังไงอํานาจ
บาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ รอยสันพันคมเปนความฉลาดของตัวเองที่หลอกลวงตมตุน
เพื่อนฝูงดวยกันใหจมลงไปดวยความฉลาดของตน ความฉลาดนี้ละมันเอาเราใหจมๆ
อยาวาแตสัตวโลกทั้งหลายจมเพราะความฉลาดของกิเลสเลย ตัวกิเลสตัวคลังกิเลสตัว
มันจมกอนเพื่อนนะ คือตัวทําความชั่วชาลามก
อยาอวดนะ อวดธรรมพระพุทธเจา เราประกาศกังวานไวเลย เราหมอบราบ
แลวกับธรรมพระพุทธเจาดวยภาคปฏิบัติ พูดใหยันๆ เลย ใครเชื่อไมเชื่อก็ตาม ความ
จริงมียังไงจะออกมาตามความจริง เพราะฉะนั้นการเทศนของเรา เราพูดจริงๆ ทาน
ทั้งหลายใหฟงเสียนะ การเทศนแตกอนเทศนาวาการในที่ทั่วๆ ไปจากภาคปริยัติที่
ศึกษาเลาเรียนมา ไมวาทานวาเราทั่วประเทศไทยสอนก็แบบเดียวกัน เพราะพูดไปตาม
ตํารับตํารา เรียนมาจากตํารับตํารา เวลาสอนไปก็ตามตํารับตําราไมมีบทหนักบทเบา
ไมมีทําใหกระเทือนใจตนเองและผูอื่นเลย
เพียงความจํามาเทานั้น
พอออกมา
ภาคปฏิบัติการเทศนาวาการทั้งหลายที่เปนเหมือนทั่วๆ ไปกลับพลิกตาลปตรนะ
พอปฏิบัตเิ ขามานี่ พอมารูธรรมเห็นธรรมในนี้มากนอยเทาไร ธรรมนี้เปนของ
จริง หลีกเลี่ยงไปไมได จะหลบหลีกนั้นหลบหลีกนี้ รอยสันพันคมเหมือนกิเลสไมไดนะ
ธรรม เปนยังไงพูดตามความสัตยความจริง ผิดบอกผิด ถูกบอกวาถูกไปเลย นี่ละภาษา
ที่เราเคยเทศนมาแตกอนตามคัมภีรใบลานเหมือนโลกทั่วๆ
ไป
แตพอมาเปน
ภาคปฏิบัติปรากฏเห็นธรรมขึ้นมาภายในจิตใจนี้ ธรรมนี่เปนเครื่องบงบอกบังคับในตัว
วาธรรมนี้คือความจริง จะพูดจอมปลอมไมได จะหลีกเลี่ยงไมได
เพราะฉะนั้นการเทศนจึงเทศนอยางตรงไปตรงมา
ตามความรูความเห็นใน
ธรรมทั้งหลาย ทีนี้ภาษาหรือสํานวนโวหารเลยแปลกตางกันไปหมด โลกทั้งหลายที่เขา
ไดยินกันทั่วไป วาหลวงตาบัวนี้เทศนกระแทกแดกดัน เทศนขวานผาซาก เราไมไดเปน
กระแทกแดกดัน เราไมเปนขวานผาซาก แตเราเทศนตามความสัตยความจริง ตัวที่เรา
สงวนนักไมอยากใหกระแทกแดกดันนั้นคือกิเลส มันสงวนตัวของมันไว ไมใหธรรมเขา
ไปแตะ พอธรรมเฉียดเขาไปนี้มันฮือฮาออกมาแหละ หาวาขาดจากพระจากเจาไป ตัว
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มันเองมันขาดจากอะไรก็ไมรู มันดูมนั หรือเปลาไมรูนะ ที่มันวิพากษวิจารณธรรมของ
พระพุทธเจา นี่ละตัวสวมตัวถานมันไปวิพากษวิจารณทองคําทั้งแทง
นี่พูดใหฟง
สํานวนโวหารของเราที่เทศนอยูทุกวันนี้เราไมไดเทศนตาม
ตํารับตํารานะ เทศนตามตํารับตําราเราเทศนแลวเหมือนกับพระทั้งหลายทานเทศน
เทศนเรียบๆ นิ่มนวลออนหวานที่ไพเราะเพราะพริ้ง กิเลสเคลิ้มหลับไปนั้นแหละ แต
พอเทศนธรรมะนี้ตีหัวกิเลสละซี ปงๆ เขาไปตามความสัตยความจริง เขาวาเทศนดุดา
วากลาว เทศนขวานผาซาก พระพุทธเจากวาจะสําเร็จเปนพระพุทธเจามานั้นสลบถึง
สามหน เปนยังไงหนักไหมพระพุทธเจา เปนขวานผาซากไหมฟดกับกิเลส
พระสาวกบางองคฝาเทาแตก เดินจงกรมไมมหี ยุดมีถอย บางองคจักษุแตก
หมอเขาใหนอนหยอดยาไมยอมนอน เพราะทานตั้งความสัตยความจริงแลว ในพรรษา
นี้ทานจะไมนอน เขาใหนอนเพียงหยอดยาทานก็ไมยอมนอน สุดทายตาภายนอกทานก็
แตก ตาภายในดวยความสัตยความจริงทานก็จาขึ้นมาเลย นั้นคือพระจักขุบาล ทาน
เปนยังไง แลวผูที่เดินจงกรมจนฝาเทาแตกนั้นคือใคร คือพระโสณะ นี่ละที่เปน สรณํ
คจฺฉามิ ของพวกเรา ใหไดถือเปนคติตัวอยาง
นี่เราก็ปฏิบัติมา หลวงตาบัวไมเปนสรณะของใครแหละ แลวแตจะเอาไป
พิจารณา เพราะนั้นเปนธรรมของพระพุทธเจา เปนสวนกลาง เราเทศนนี้เปนสวนกลาง
ไมบังคับกดขี่ผูใด ไมบีบผูใด เทศนคํากลางๆ ควรตําหนิตองตําหนิ ควรชมตองชม
ควรหนักตองหนัก ควรเบาก็ตองเบา นี้เปนภาษาของธรรม เปนเรื่องของธรรม แตไม
ไปบังคับบัญชาผูหนึ่งผูใด พอทีจ่ ะมาหาเรื่องใสศาสนาวากอความเดือดรอนฉิบหาย
ใหแกโลก ไมมี มีแตโลกมันดื้อดานของมัน มันไมยอมฟง แลวมันก็โจมตีธรรมเทา
นั้นเอง
นี่เราพูดถึงเรื่องการเทศน แตกอนเราไมไดเทศนอยางนี้นะ นี่เทศนตามหลัก
ความจริง ถอดออกมาจากหัวใจ ตั้งแตพื้นถึงพระนิพพานเราเทศนไดตลอด เพราะมัน
รูเห็นเต็มหัวใจนี้แลว
แตกอ นแตโคตรพอโคตรแมของหลวงตาบัวก็ไมเคยมีธรรม
ประเภทนี้ เราเปนลูกพอแมเหมือนกันแตกอนก็ไมเคยรูเคยเห็น เวลามาปฏิบัติเปนลูก
ของตถาคตแลวมันเปนขึ้นมาอยางนี้ ลูกตถาคตคือโลกวิทูรูแจงกระจางในโลก นี้เรามา
ปฏิบัติตามธรรม มันก็รูขึ้นเต็มนิสัยวาสนาของเรา จนกระทั่งเปดจาไปหมดเลย
เมื่อมันเห็นอยูมันรูอยู ทั้งผิดถูกชั่วดีประการตางๆ นรกสวรรคมันเห็นอยูรูอยู
จะไมพดู วาสิ่งเหลานี้มีไดอยางไร ไปลบลางอยางไร จะลบลางแบบคนตาบอดไมไดนะ
คนตาบอดวาตนเสาไมมีแลวโดนเขาไปก็หัวคนตาบอดนั่นละ คนตาดีเขาไมไปโดนนะ
ตนเสา มีแตคนตาบอดเหยียบขวากเหยียบหนาม มีแตคนประมาท ผูรักษาระมัดระวัง
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ตัวเอง เดินทางไปดวยกันไมคอยเปนอันตราย ไมตกเหวตกบอ ไมเหยียบขวากเหยียบ
หนาม แตคนตาบอดนี้ขวากหนามนี้เปนมิตรกันเลย เปนมิตรกับความประมาทของ
ตัวเอง
เมื่อรูอยางนั้นจะใหวายังไง เราปฏิบัติเรามาก็รูอยางนี้เห็นอยางนี้ หาที่คาน
ไมได พอใจอยางเต็มที่ กราบพระพุทธเจาอยางราบเลย แลวนําธรรมนี้มาสอนโลกดวย
ความเมตตา เบื้องตนเปนถึงขนาดทีจ่ ะวาสอนใครได เราพูดจริงๆ นะ เราตัวเทาหนูนี่
เห็นแตในตํารา พระพุทธเจาพอตรัสรูปงขึ้นมาเทานั้นทรงทอพระทัย จะไมสั่งสอนโลก
ทั้งๆ ที่ทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจามากี่กัปกีก่ ัลป พอตรัสรูถึงความจริงขึ้นมาแลว
ไมไดเหมือนความคาดความหมายละซิ
พอจาขึ้นมาเทานั้นทรงทอพระทัย ไมอยากสั่งสอนสัตวโลก ทรงทําความ
ขวนขวายนอย จนกระทั่งทาวมหาพรหมมาอาราธนาใหเมตตาโปรดสัตว ดังที่เรายกขึ้น
มา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ อาราธนาพระทานเทศน นี้เอานามเดิมมาจากทาว
มหาพรหมมาทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหโปรดเมตตาสัตวทั้งหลาย นั้นละเห็นไหม
ธรรมนี้ขนาดไหน แตกอนวาจะเปนพระพุทธเจาก็ทรงกระหยิ่มยิ้มยองมาเรื่อยที่จะสั่ง
สอนสัตวโลก พอมาเจอของจริงที่เลิศเลอสุดยอดแลวมองดูโลกนี้ เหมือนวาไปสอนคน
ตายแลวมันสอนไดยังไง สอนสวมสอนถานสอนหาอะไร มันจะเปนอยางนั้นนะ ทอ
พระทัยไมอยากสอน จนทาวมหาพรหมมาอาราธนา
อันนี้ก็เปนอยางนั้นนี่นะ เราตัวเทาหนูเราเปนตองบอกวาเปน เวลามันจาขึ้นมา
นี้ ขึ้นอุทานเลย โอโห ๆ เลย ธรรมลงถึงขนาดนี้แลวจะไปสอนใครได ไปสอนที่ไหน
เขาก็จะหาวาบาไปหมด ทั้งๆ ที่เขาเปนบากันทั้งโลก ธรรมนี้เปนของเลิศของเลอ ไป
สอนที่ไหนเขาไมยอมรับ มีแตเขาจะโจมตีหาวาเปนบาๆ โอย อยูไ ปกินไปวันหนึ่งๆ
พอถึงวันเทานั้นก็พอแลว ไปสอนใหเขามาโจมตีวาบาวาบอไปหาอะไร เพียงเทานั้น ที
นี้ธรรมอันหนึ่งขึ้นแลวขึ้นภายในใจนี้เอง ก็เมื่อวาธรรมนี้เปนธรรมชาติที่เลิศเลอสุด
ยอดแลว ไมมีใครสามารถจะรูไดเห็นไดจนกระทั่งถึงทอใจอยางนี้แลว แลวเราเปนเทว
บุตรเทวดามาจากไหน เขาเปนมนุษยเขารูไมไดเห็นไมได สุดวิสัยที่จะสอนเขา เรานี่
เปนเทวบุตรเทวดามาจากไหนถึงมารูไ ดเห็นได นั่น
รูไดเห็นไดเพราะเหตุใด ไลตามสาเหตุมานะ มาถึงวัดปาบานตาดนี่เพราะเหตุ
ใด เพราะมีสายทางเขามา อันนี้รูไดเพราะเหตุใด เพราะบุญบารมีของแตละรายๆ ที่
สรางมาๆ หนุนกันขึ้นๆ ใกลชิดติดเขามา อยางทางก็ถงึ บานตาด อันนี้บุญบารมีของ
เรา ที่ไดสรางมามากนอยหนุนเขามาๆ จนกระทัง่ ถึงมรรคผลนิพพานไดดว ยกัน จะวา
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เปนธรรมที่สุดวิสัยไดยังไง ถาสุดวิสัยเรารูไดยังไง รูไดเพราะเหตุใด เพราะเหตุใดนี่คือ
วาบารมีมีดวยกันทุกคน ผูใกลเขามา ผูยังไกลเดินเขามาเรื่อย ถึงไดดวยกัน
ทั้งๆ ที่ออนใจเต็มที่นะ พอพูดถึงวาเราเปนเทวบุตรเทวดามาจากไหน มนุษย
มนาเขารูไมได เราถึงรูได เราเปนเทวดามาจากไหน เปนคนพิเศษมาจากไหน เรารูได
เพราะเหตุใด พอถึงวาเพราะเหตุใดมันโดนถึงความจริงอันนี้ เหมือนวาบานนี้ติดกับ
บันได เชนอยางวัดปาบานตาดติดกับสายทางมา ออ รูไดเพราะเหตุนี้ มีสายทางเขามา
ยอมรับทันทีเลยนะ ออ รูไดๆๆ ไมมากก็ได ขึน้ เลยไมปฏิเสธ นี่ละกอนที่จะสอนโลก
เราพูดจริงๆ มันเปนอยูในภูเขาแลวไมอยากพูดกับใครเลย วันหนึ่งๆ บิณฑบาตกับ
ชาวบานเขาในปาในเขากินไป พอถึงวันเทานั้นไปแหละ ไมยุง เดี๋ยวเขาจะหาวาบา พวก
นี้มันจะเปนบากันทั้งหมด
นี่ละตนเหตุ ที่วารูทีแรกจนทอใจ เพราะไมเคยคาดเคยคิดวาจะรูอยางนี้ขึ้นมา
จึงทอใจ จนกระทั่งถึงวารูเพราะเหตุใด นี่มากระตุก ถึงยอมรับ ออรูได รูได ไมมากก็
ไดที่นี่ ปฏิเสธไมไดเลย นี่ละจึงไดอตุ สาหสั่งสอนพี่นองทัง้ หลายมา พูดใหยันอยางเต็ม
ตัว ถอดออกมาจากหัวใจที่เปนความจริงเต็มสัดเต็มสวน มันจะปลอมไปไหน นอกจาก
หัวใจผูรับฟงเทานั้นมันจะปลอมหมดในหัวใจมัน มันจึงจะรับธรรมเหลานี้ไมได ถา
หัวใจยังมีวาสนาอยูบางพอที่จะรับอรรถรับธรรมได ใหฟงธรรมเหลานี้ ไมใชธรรมทํา
คนใหอาภัพนะ ธรรมทําคนใหสงเสริมบารมีของตัวใหมีแกใจไปปฏิบัตินะ
นี่เราจวนจะตาย พระทัว่ ประเทศไทยเราอยากพูด มีทานองคไหนมาเทศนสอน
ทานทั้งหลาย ทั้งดุทงั้ ดาทั้งเฆี่ยนทั้งตี ทั้งกระแทกแดกดัน มีองคไหน ก็มีแตหลวงตา
บัวเทานี้ ผิดถูกดีชั่วก็รวมอยูกับหลวงตาบัว ใหเอาไปพินิจพิจารณากันนะ นี่มันจวน
ตายเทาไรแทนที่จะมาหวงตัวเองไมไดหวงนะ จวนเทาไรมองไปทางไหน มองอยูใ น
สวมในถาน ในมูตรในคูถ ในกองฟนกองไฟ ไมวาฐานะสูงต่ําประการใดนะ มันโอมัน
อวดเฉยๆ กิเลสมันชอบยอ ยศถาบรรดาศักดิ์สูงจรดเมฆเหยียบหัวพระพุทธเจาไป ถา
วาสมบัติศฤงคารบริวารเปนเศรษฐี เหยียบหัวพระพุทธเจาที่เปนผูมั่งมีศรีสุขทุกอยาง
ไปไดอยางหนาดานไมอายนะ
นี่ละเรื่องของกิเลส
นี่ตองขออภัยนะพูดแลวมันหลงลืมไปเรื่อยนะความจํา
เดี๋ยวนี้ไมดีนะ ขาดวรรคขาดตอน นี่ละเปนเครื่องปลุกใจใหทา นทั้งหลายตื่นนะ นี้ตื่น
แลวนะพูดจริงๆ ตื่นดวยอรรถดวยธรรมพระพุทธเจานี่ละ เดี๋ยวนี้ตื่นเต็มสวน ไมมี
อะไรสงสัยแลว ในสามแดนโลกธาตุเปนเอกเทศอันหนึ่งทีเ่ ลิศเลอเลยโลกธาตุไปแลว
นั้นทานเรียกนิพพาน ครองไวแลวในหัวใจ มาโกหกทานทั้งหลายอยางไร ครองไวแลว
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ถาวาจิตก็เปนจิตเปนธรรมธาตุ ก็ยังเหลือแตรางกาย ที่หมุนไปหมุนมาเพื่อสมมุติ
ทั้งหลาย เรียกวาสงเคราะหมนุษยที่เปนสมมุติดว ยกัน สงเคราะหสมมุติ วางั้นเถอะ
สงเคราะหเขาก็สงเคราะหเรา สงเคราะหเราคือเวลานี้นี่เห็นไหมบาตรตั้งอยูหนา
นี่ทานทั้งหลายเอามาใหทานเปนการสรางบารมีโดยการใหทานแลว ก็มาเขาในบาตร
หลวงตาบัว หลวงตาบัวจะสงเคราะหตนเห็นไหมนี่ สงเคราะหธาตุขันธก็สงเคราะห
เพียงแคนี้ ถึงวันแลวมันก็ไปของมัน แตจิตนี้พอแลวไปนิพพาน ไมมีคําวาเกิดวาตาย
หามกองทุกขอีกเหมือนแตกอนเลย จําใหดีนะ ธรรมพระพุทธเจาแมนยํา ศาสนาใน
โลกนี้เปนคูโลกสงสารคือพุทธศาสนา จําใหดี เรามีวาสนาไดนับถือพุทธศาสนาใหยึด
หลักธรรมที่ทานสอนไวใหดี ที่ทานสอนไวอยางไรนั้นละมหามงคลอยูตรงนั้น ถากิเลส
สอนมีแตเรื่องความลมจม อับไปหมด เปนคนอัปยศ อับเฉาทุกอยางนัน่ แหละ ฟงใหดี
นะ
พระเราก็ไดพูดไดยินดวยกันทุกคนแลว พระก็มีหัวใจโยมก็มีหัวใจ ใจนี้ไมมี
เพศหญิงเพศชาย มีบาปมีบุญไดดว ยกัน ใครทําชั่ว ชั่ว ใครทําดีไดดดี วยกัน
เพราะฉะนั้นจึงใหพากันตั้งใจปฏิบัติ ฐานที่ตั้งแหงรากฐานของความดีงามทั้งหลายจาก
ความเพียรคือสตินะ จําใหดี ใครตั้งสติดีเทาไร คนนั้นจะตั้งรากตั้งฐานได ถาสติเผลอ
แพล็บเดียว ความเพียรหางไปแลว ถาเผลอสติเทาไรจมไปเลย ไมมีคาอะไร
เดินจงกรมเอาสักสิบขามาเดิน ไปยืมขาหมามาดวยมาเดินจงกรม กูมสี องขากู
ไมพอ กูจะไปยืมอีก แลวไปกวนไอปกุ กี้ ไอปกุ กีก้ ็มีสี่ขา ไอหมีก็มีสี่ขา ไอจ้ําดาวก็มีสี่ขา
ไออวนเตี้ยๆ ก็มีสี่ขา เขาก็พอดีกับเขา ไปยืมขาเขามาเดินจงกรม ยืมเขามาสี่ขามาเดิน
จงกรมถาเผลอสติแลวไมมีความหมาย เขาใจไหมที่พูดนี่ ไปยืมกระทั่งขาหมามาก็ไมมี
ความหมาย อยาวาแตขามนุษยเลย ถามีสติแลวอยูที่ไหนอยูเถอะ ยืนเดินนั่งนอนสติจับ
จับแลวกิเลสเขาไมถึง กิเลสเกิดไมได ขอใหมีสติเถอะนะ สตินี่สําคัญมากนะ กั้นคลื่น
มหาสมุทรมหาทะเลของกิเลสไดอยางเหมาะสมที่สุด ใหจําเอานะ สติๆ จําใหดี เราตั้ง
รากตั้งฐานมาดวยสตินี้นะ เอากันอยางจริงจัง เหลานี้มาสอนทั้งหลายนี้เราทํามาแลว
ทั้งนั้น ไดผลเปนที่พอใจโดยลําดับ ขอใหพากันไปปฏิบัติตั้งเนื้อตั้งตัว
ทางฆราวาสก็ใหมีศีลมีธรรม อยูดวยกันอยาคอยเอารัดเอาเปรียบกัน เปนโจร
เปนมารคอยฉกคอยลักเอารัดเอาเปรียบเขา อยูลับๆ ในจิตใจนั้นแหละ ถาเปนอรรถ
เปนธรรมสงาผาเผยตอกัน ใครมาคบคาสมาคมกับกันและกันแลวเปนความสนิท ติด
ใจตอกันและกัน ฝากเปนฝากตาย ฝากความเชื่อถือกันกระทั่งวันตาย นี้สําหรับชาว
พุทธผูม ีจิตเปนธรรม ไอจิตเปนกิเลสตัณหาไดเทาไรไมพอนะ ไมพอ ตั้งเปนมหา
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เศรษฐีก็ไมพอ ตายทิ้งเปลาๆ ดวยความไมพอของกิเลสชักจูงหรือลากไปนั่นแหละ เอา
ละใหพร
หลังจังหัน
(ผูวาฯ จารึก ปญญาพล ไดสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดสรางระบบการ
ประปา แท็งกน้ํา ๒,๐๐๐ ลิตรจํานวน ๔ ใบ เครื่องปมพน้ํา เครื่องกรองน้ํา พรอม
หลังคา งบประมาณทั้งสิ้น ๙๙,๖๗๒ บาท เพื่อแกไขปญหาอํานวยความสะดวกในการ
ใชสอยน้ําประปา ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ใชการไดตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน
๔๘ และเนื่องจากวันนี้เปนวันคลายวันเกิด ๗ ตุลาคม ๔๘ ขอถวายเช็คสองหมื่นบาท)
เออ พอใจๆ วันนี้ทานผูวาทานมาถวายวันเกิดทาน นอกจากทานชวยทางแท็งกน้ํา
ประปางบประมาณ ๙๙,๖๗๒ บาท ยังถวายปจจัยอีกเปนเช็ค เราจึงขออนุโมทนา ถา
เปนไปไดเราอยากใหทานกลับไปเกิดอีก แลวเราจะขนเอาเงินวันเกิดทั้งวันไมตองไป
ไหน เราจะไมไปไหนวันนี้ นี่ละภาษาตลกมันเปนเอง
(อีกรายหนึ่งครับ คุณแมบังอรจากจังหวัดชลบุรี ถวายน้ําตาล ๕,๐๐๐ กิโล จะ
สงมาวันนี้แหละครับ) ถาเปนกระสอบละหนึ่งรอยกิโลจะเปนกี่กระสอบ (๕๐ กระสอบ
ครับ) นั่นไมใชเลนๆ นะ คุณบังอรอยูจังหวัดชล เศรษฐีคนหนึ่งละอยูนั้น เราไปที่นั้นจะ
รูกอนเพื่อน ลูกชายบวชอยูวัดเขาเขียว นี่สงมา แลวเตียงคนไขมาหลายครั้งนะ ครั้งละ
หาเตียงสิบเตียง บางครั้งถึงสิบเตียงก็มี นี่ก็สงเงินมาทําบุญใหเขาซื้อน้ําตาลทรายมานี้
น้ําตาลทรายก็เปนความจําเปนแบบพื้นฐาน ตามปรกติน้ําตาลเราจะเอาไปแจกวัดนั้น
วัดนี้ เวลานี้ความจําเปนของโรงพยาบาลยิ่งมากขึ้นทุกวัน ที่มาติดตอขออาหารในโกดัง
เรา เราใหน้ําตาลรถละ ๕๐ กิโล น้ําตาลหนึ่งถุงเปนประจํา เดี๋ยวนี้เลยไมอาจจะสงไป
ทางไหนถวายพระไดละ นอกจากเปนกรณีพิเศษเราจะนําติดตัวไปดวยเทานั้น จะให
แจกทั่วๆ ไปเหมือนแตกอนในบรรดาวัดทั้งหลายนี้แจกไมไดแลว มอบใหทาง
โรงพยาบาลหมด อยางทีว่ ากี่รอยนี่ก็เพื่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลรูสึกวาจนตรอกจนมุมมาก ถาเปนไปไดเราก็อยากจะขอบิณฑบาต
จากทางกระทรวงสาธารณสุขบาง เราอยากพูดย้ําเขาอีกวา ใหมองดูโรงพยาบาลคนไข
ซึ่งเปนคนจนตรอกจนมุมกวางๆ หนอย เราอยากวาอยางนั้นนะ ขอบิณฑบาตให
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดูโรงพยาบาลทั้งหลาย เราพูดตามความสัตยความจริง
เฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลภาคอีสานเปนโรงพยาบาลของคนจนเต็มไปหมด ทางภาค
อื่นๆ ภาคเหลานั้นพอสมบูรณพูนผลอยูทุกๆ ภาคนะ ที่ภาคจนกวาเพื่อนก็คอื ภาค
อีสาน จน แตไมใชมอี ะไรมาบีบบังคับใหจน หากจนโดยหลักธรรมชาติหลักของกรรมก็
ไมผิด คือภาคอีสานนี้น้ําที่จะไหลผานไปมาเพื่อจะไดทําการเพาะปลูกสิ่งตางๆ นี้ไมมี
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น้ําสําคัญมากนะ มีที่ไหนการปลูกสรางนี้เขียวปอไปเลยตามสายน้ํา ทางภาคอีสานนี้จน
ตรอก เปนภาคคนจน ไมวาจะทําอะไรๆ ทําไมได คือน้ําเปนสําคัญมาก
พอทํานาเสร็จเรียบรอยแลว นูนละวิ่งเขาไปภาคกลาง ภาคกลางเปนพอเปนแม
ของภาคอีสานโดยหลักธรรมชาติไมตองเสกสรร เปนมาแลวนะ เพราะภาคอีสานมีแต
ทํานาอยางเดียว ที่จะทํากิจการงานอยางอื่นไมมี สวนมากน้ําไมอํานวยนี่ละทําใหเสีย
มาก พอทําไรทํานาเสร็จแลวโดดเขาไปภาคกลาง ภาคกลางเปนภาคพอภาคแมเลี้ยง
ภาคอีสานพอเปนผูเปนคนไดตลอดมา เพราะเอะอะก็ตองวิ่งเขาภาคกลาง ไปหาทําการ
ทํางานทางนูนๆ พอไดเงินไดทองก็มาเลี้ยงครอบครัวเหยาเรือนของตนๆ ไปที่ไหนไมมี
ทางที่จะรับรองความจําเปนนี้ไดนอกจากภาคกลาง เพราะฉะนั้นภาคกลางจึงเปนภาคที่
เปนพอเปนแมของภาคอีสานมาดั้งเดิมนะ
เวลานี้ก็มีโรงพยาบาล แลวบรรดาโรงพยาบาลทั้งหลายไดมาติดตอขอจากวัดนี้
เราก็ใหเต็มกําลังความสามารถ สวนมากเปนโรงพยาบาลภาคอีสาน ภาคอื่นไมคอย
ไดมาขอละ ภาคอีสานเปนที่หนึ่งมาขอนี้ เราจึงหนักมากทีเดียว โรงพยาบาลนี้ไมใช
อยางหนึ่งอยางเดียวนะ
พวกเครื่องไมเครื่องมือ
ตึกหรือพื้นทีค่ วามจําเปนใน
โรงพยาบาลมีเยอะนะ เพียงวาเครื่องมือแพทยเทานั้นครอบหมดแลว ไหลเขามาๆ
ปรกติวันละสามโรงสี่โรง ของที่จัดใหโรงพยาบาลแตละโรงๆ นั้นเราจัดใหสม่ําเสมอกัน
หมด ถาโรงพยาบาลเปนพิเศษ เรากําหนดจังหวัดไว อุตรดิตถ โคราช อุบล สาม
จังหวัด ถาไกลกวานั้นไมมีปญหาใหเปนพิเศษทัง้ หมด นี่ตั้งเขตเบื้องตนไวอยางนี้
โรงพยาบาลไหนก็ตามถามาจากสามจังหวัดหรือไกลกวานั้นอีก ก็เหมือนกันกับ
สามจังหวัดนี้ ใหพิเศษดวยกันทั้งนัน้ นอกจากนั้นก็ใหธรรมดา ธรรมดาก็เสมอกันหมด
ถาพิเศษก็เสมอกันหมด เวลาขากลับนี้เติมน้ํามันใหเต็มทุกคันรถๆ เต็มถังทุกคันรถ
เปนอยางนี้ตลอดมา ทานเหลานี้ถาหากไมมีความจําเปนจริงๆ ไมมา ใครจะมา คิดดูซิ
อุบล มาหาอุดรระยะทางไกลขนาดไหน ถาพอถูไถไดทานเหลานี้จะไมมา แตนี้ทําไมจึง
มา จําเปน ไมไหวตองอาศัยผูอื่นชวย เชนเขามาเอาจากวัดนี้ไปๆ นี่ละเราเห็นใจ
โรงพยาบาล จึงอยากขอบิณฑบาตทานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ขอใหเฉลี่ยเผื่อ
แผเงินงบประมาณ เพิ่มเติมทางภาคอีสาน ภาคอื่นยังไมวาละ เพราะภาคเหลานั้นทาน
พอเปนพอไป ภาคอีสานเปนภาคคนจน ขอใหเฉลี่ยทางคนจนเปนพิเศษก็ไดไมวาละ
พิเศษกับคนจน ขอใหพิจารณาบางเถอะ จนจริงๆ ทานเหลานี้ไมจนไมเขามา
วัดก็เปนสถานที่ขอทาน ทานเหลานี้มาหาอะไร ไมจําเปนจริงๆ ไมมา แตนี้ก็มา
เลยกลายเปนวาวัดนี้เปนพอแมของโรงพยาบาลตางๆ เฉพาะอยางยิ่งทางภาคอีสาน
ไหลเขามาๆ ทุกอยางทีเ่ ราชวย เรียกวาชวยเต็มกําลังความสามารถเลยนะ จนไมมีเงิน

๑๐
ติดเนื้อติดตัว แตกอนเราเทศนชวยชาติ เงินชวยชาติไดมาก็เปนความสะดวกแกการ
ชวยเหลือพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทยนี้ แตพอหยุดการเทศนาวาการ เงินชวยชาติก็
ไมมี ก็มีแตเงินที่พี่นองทัง้ หลายมาบริจาคอยางนี้ละ เอาจํานวนนี้ละออกชวยโลกเวลานี้
มันก็ไมพอ เราจึงอยากขอรบกวนทานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ขอใหมองมาทาง
ภาคอีสานหนอยนะ มองผานไปหมดภาคอีสานจังหวัดไหนก็เถอะจนดวยกัน ไมทะนง
ตัววาภาคอีสานมั่งมี เพราะจนมาตั้งแตไหนแตไร
เวลานี้ความจนยิ่งมากขึน้ ๆ ความจําเปนมากขึ้น ทางวัดก็ตองชวยเหลือเต็ม
กําลัง
ไมใชทางวัดนี้เปนเศรษฐีนะ
แตตา งคนตางจนก็ชวยกันไปอยางนี้แหละ
เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอบิณฑบาตจากกระทรวงสาธารณสุข มีงบประมาณยังไงๆ ก็กรุณา
ไดแจกจายมาดวยความเมตตาของกระทรวงดวย ทางนี้จะขอขอบคุณเปนอยางมาก
ทีเดียว ในนามหลวงตาบัวขอบคุณกอนอื่นนะ เราอยากจะเห็นบรรดาคนไขทั้งหลายที่
เราเขาไปเยี่ยมๆ ไดเบาบางลงบางในความกังวลใจของเรา เพราะเราไปดูโรงพยาบาล
แตละโรงๆ เราเขาไปดูจริงๆ เขาไปกระทั่งถึงครัว ครัวโรงพยาบาล ซักไซไลเลียงเขา
ไปๆ หองทําการทํางานของโรงพยาบาลตางๆ เราก็เขาเปนหองๆ ไปเลย ทําอะไร
ขัดของอะไรถามเรื่อย จดมาเรื่อยๆ แลวสั่ง อยางนั้นนะ เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้
ไมไดหยุดการชวยชาติบานเมือง เพราะหลวงตานี้เราพูดตรงๆ ดังที่เคยพูด
มาแลว หลวงตาไมเอาอะไรเลย ทุกบาททุกสตางคหลวงตาไมเคยไปแตะใหเปนมลทิน
ในจิตใจของตัวเอง พี่นอ งทัง้ หลายบริจาคมาดวยความไววางใจ จากความรักชาติ จาก
ความรักสมบัติของตัวเองมามอบใหเราซึ่งเปนที่ไววางใจ เราก็ทําใหเต็มเหนี่ยวสมพี่
นองทั้งหลายไววางใจเราตลอดมา เราจึงไมไปแตะตองสมบัติสวนใดที่พี่นองทั้งหลาย
บริจาคมา
นอกจากนั้นสมบัติที่เขาถวายมาเปนสวนตัวเราก็เปนอันเดียวกันเลย ไมมีวานี้
เปนของทานของเรา เพื่อเปนสวนรวมสําหรับคนจนทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอ
บิณฑบาตทานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ถาหากวาไมแนนอนก็ใหรัฐมนตรีนี้วิ่งเขา
ไปหานายกรัฐมนตรี คุณทักษิณ นีเ่ ปนนายกรัฐมนตรี ใหไปจับเขยาเลยนะ ใหทาน
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไปจับเขาเขยาเลย เปนยังไงชาวบานชาวเมืองเขากําลังจะ
ตายอยูในโรงพยาบาล นี่พูดถึงเรื่องความจําเปนในโรงพยาบาล ที่อื่นก็เปนเหมือนกัน
แลวนอนอยูทําไม วางั้นนะ ใหไปพูดกับนายกบอกวาหลวงตาบัวสั่งมา ใหไปชวยคนที่
เขาจะตาย ผูมั่งมีศรีสุขมีแตมั่งมีศรีสุข กินจนทองจะแตกก็มีเยอะในเมืองไทยเรา แต
พวกที่เขาอดอยากขาดแคลนทองไมมีอะไรจะใสนี้มีเยอะ เพราะฉะนั้นจึงจับเขาของ
นายกรัฐมนตรีเขยาขอเงินมาชวยบรรดาพี่นองทัง้ หลาย เฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาล เอา

๑๑
ยนเขาไปอีกโรงพยาบาลภาคอีสาน เพราะเปนภาคที่จําเปนมาก เอาเทานี้แหละคํา
ขอรองของหลวงตาบัว
(กราบเรียนครับผม รัฐมนตรีปจจุบันชื่อนายแพทยสุชัย เจริญรัตนกุล เขาคง
ตอบสนองหลวงตาไมได เขาจะลาออกวันที่ ๓๑ ตุลา นี้แลวครับ) เราก็เอาคนใหมแทน
นั่นละ คนเกาที่ผานไปแลวเราไมเอา กับคนตายเราก็ไมเอา เราจะเอากับคนเปน หาย
สงสัยแลวเหรอ (ครับ) เอาละพอ บอกใหไปจับเขาเขยานายกรัฐมนตรี ไมมีใครพูดนี้
พูดตลก พูดไดทุกแบบ มีเทานั้นละ ทีนี้มอี ะไรวามา
(เกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของจังหวัดแพรครับ ชาวอําเภอ
รองกวางจะทําการติดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนประจําจังหวัดแพร คาดวา
จะดําเนินการในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ กําลังสง ๑๐๐ วัตต ในระบบ FM เสาสูงรอย
เมตร ระบบดาวเทียม ซึ่งหากสําเร็จแลวก็จะถายทอดจากสถานีบานตาด และพรอม
ถวายเครื่อง
ตลอดสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนมายังหลวงตาเพื่อรับทราบ
สําหรับคาใชจายตางๆ
นั้นทางสถานีพอจะชวยตัวเองไดไมตอ งรบกวนหลวงตา)
พอใจๆ เราอยากฟงชวยตัวเองไดนี่ อยางอื่นเราไมอยากฟง ที่วาชวยตัวเองไดนี้เรา
อยากฟงเหลือเกิน ที่มันนาโมโหอยูก็คือ ไอหมีกบั ไอปุกกี้ ไอหยอง ไออวน มันชวย
ตัวเองไมไดพวกนี้ ตอนเชาก็กินกับพระตอนเย็นกินกับพระนาโมโห พวกเราชวยตัวเอง
ไดแลวนะเขาใจไหม เราตําหนิอยูหมา ๔ ตัวนี้เทานั้นละ เอาละพอ
พูดถึงเรื่องวิทยุเราเวลานี้กระจายออกมากมายนะ มากจริงๆ ดูมนั จะทั่ว
ประเทศไทยแลวมั้งทุกภาคนะ ดูวาทุกภาค ทางภาคใตที่เปนภาคยืดยาวก็มีเยอะนะ ดู
เหมือน ๔-๕ แหงละมังภาคใต ประจวบฯตั้งแตขีดของภาคใตภาคกลาง ประจวบฯ
(พังงา พัทลุง แลวก็หาดใหญ หลายแหงแลวครับ) นราธิวาส เออ หลายแหงแลว
ธรรมะนี้ออกกระจาย ก็สมเจตนาเราที่มุงไว เจตนาเราที่มุงไวภายในจิตใจอยางลึกลับ
และแนนหนามั่นคงดวย วาที่เราจะนําพี่นองทั้งหลายชวยชาติ คําวาชวยชาติบรรดาพี่
นองทั้งหลายจะมองไปทางดานวัตถุเงินทองตางๆ เปนสําคัญ ใครที่จะมองเห็นธรรมนี้
จะไมคอยมีนะ แตเราพุงสําหรับธรรม
ธรรมเปนเรื่องใหญโตมากยิ่งกวาดานวัตถุที่คนทัง้ หลายทราบทั่วหนากัน แต
ธรรมไมมีใครทราบ ก็มีแตเราคนเดียว คราวนี้เปนโอกาสที่ธรรมจะไดกระจายไปสู
จิตใจของพีน่ องชาวไทยเราซึ่งเปนชาวพุทธทั่วหนากัน แลวเวลานี้ก็ออกอยางที่วาแลวใช
ไหมละ กระจายไปหมด นี้ยังไมหยุดนะ ชวยชาติทางดานวัตถุเงินทองก็คอ ยผอนกันไป
ละ สวนชวยชาติทางดานอรรถธรรมนี้ไปตลอดกวางขวางมากมาย อยางนี้ก็ออก ออก
ทั่วประเทศไทยนะที่เทศนอยูนี้ มีอะไรอีก เสร็จแลวก็จะใหศีลใหพร

๑๒
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

