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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เอาคนหนาดานนี้หรือมาเปนนายก 
 (วันนี้ตามขาวทั้งหนังสือพิมพทั้งทีวีบอกวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีจะมาที่จ.ว.อุดรธานี เพื่อมาหาเสียงใหพรรคไทยรักไทยและตัวเองดวย 
เพราะตัวเองเปนหัวหนาพรรค ประมาณบายๆ ถึงเย็นครับ) เมืองอุดรนี้เปนเมืองหลวง
ตาบัวอยูนะ แลวมันจะมาหาเสียงอะไร คนเขาเกลียดกันทั้งประเทศทักษิณนี่นะ มันก็
เปนลูกศิษยหลวงตาบัว เราอุมขึ้นเพื่อใหมันอุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มนั
กลับไปเหยียบย่ําทําลายทั้งสามพระองคนี้แหลกเหลวแลว มันจะมาเรียกชาวเมืองอดุร
ไปเหยียบชวยอยางน้ันเหรอ เขาเกลียดมันทั้งเมือง เขาขับไลมันออกมันยังไมยอมออก 
มันไปหาสมัครอะไรมันหนาดานนักไอนี่นะ มันทําไมหนาดานอยางน้ัน เอาคนหนาดาน
นี้หรือมาเปนนายก มันเปนมาจนแหลกเหลวหมดแลว ๕ ป แลวจะมาเปนเพื่ออะไรอกี 
จะยําใหแหลกหมดทัง้สามพระองค ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย เหรอ 

เราพูดอยางน้ันแหละเพราะกระเทือนใจมาก ตั้งแตเปนนายกมานี้เราก็วานายก
นั้นเปนอยางนั้นอยางน้ี ถัดๆ กันมานี้เราก็วาคนนั้นเกงทางเปรตทางผีทางยักษทางมาร
ทุกอยาง เอาคนอื่นมาเพื่อจะแกอันนี้ ฟาดอันนี้เปนมหายักษขึ้นมาอกี โอย หมดทา
หลวงตาบัว แลวมันยังจะมาพูดอะไร เมืองอดุรไดทราบกันหรือเปลาวา ทักษิณ ชินวัตร 
มันเหลวแหลกแหวกแนว เขาขับไลออกจากนายก แลวมันยังจะสมัครเปนนายกขึ้นมา
อีก มาเอาชือ่เสียงเมืองอุดรเรานี้ เอาหลวงตาบัวเปนหัวหนาเราก็ไมทราบดวยแหละ 

ฟงซิเมืองอดุรเราเปนยังไง เขาสาปแชงกันทั้งบานทั้งเมือง เมืองอุดรเราเปน
ยังไง มีหูมีตาไหม ฟงไหม พิจารณาซิ ทักษิณนี่กเ็ปนลูกศิษยหลวงตาบัวจะเปนลูกศิษย
ใคร แลวมันกําลังจะมาเหยียบหัวหลวงตาบัวทั้งเมืองอุดรเราอีก คนทั้งเมอืงจะวาไง ฟง
หรือยังพวกนี้นะ มันจะมาหาเสียงอะไร เสียงยักษเสียงผีกอ็ยูกับมันหมด เปรตผีกนิ
บานกินเมืองก็อยูกับมันหมด แลวจะเรียกมันไปกนิอะไรอีก มันกินจนไมมีเหลือแลว 
หรือยังเหลืออยูเมืองอุดรกินยังไมหมดเหรอ แลวจะเอาเมืองอดุรไปกินอกีงั้นเหรอ เรา
ก็อยากถามชาวเมืองอุดรเราเปนยังไงบางวะ ทั่วประเทศไทยนั่นแหละทราบกันทั่วหนา 

นี่เปนภาษาธรรม เราพูดอยางตรงไปตรงมา เรายกขึ้นเพื่อจะอุมชาติบานเมือง 
เราไมไดลืมนะ เราชวยยกเพราะเห็นแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กําลังจะจมลงใน
ทะเลแหงความลมจม เราอยูไมได ถงึขนาดรองโกกแลวออกชวยชาติบานเมืองมานี้ เรา
เห็นคนนี้เราดูคนผิดไป เราดูฐานะการเงินการทอง คนนี้เปนคนมีเงินมีทอง ฐานะไม
ยากจน มั่งมีศรีสุข ถาวาประเทศไทยก็คนนี้เปนคนหนึ่ง สกุลชินวัตรเปนสกุลหนึ่งที่มั่ง
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มีศรีสุข จะไดชวยชาติบานเมืองใหสงบรมเย็นขึ้นไป ไมเหมือนพวกโหยพวกหิวพวกกิน
บานกินเมือง กินมาตลอด กินตับกนิปอดคนจนจะไมเหลือ จะใหคนนี้เปนผูร้ือตับรื้อ
ปอดประชาชนขึ้นมา เพราะมั่งมีสมบูรณแลว จะไมกวนบานกวนเมืองกินตับกินปอด
ประชาชน แลวกลับมาเปนมหายักษใหเห็นตอหนาตอตา 

เขาขับไลออกจากนายกมันไมยอมออก มันหนาดานที่สุด นี้จะมาประกาศหา
เสียงที่เมืองอุดรอีก หลวงตาบัวก็อยูเมืองอดุร และหลวงตาบัวก็เปนอาจารยของคนๆ 
นี้ดวย พิจารณาซิพี่นองทัง้หลาย ฟงใหดีนะ นี่ภาษาธรรม เราพูดอยางตรงไปตรงมา จะ
เอาคนประเภทนี้หรือขึ้นครองบานครองเมือง ตับปอดประชาชนจะไมมีเหลืออยูแลว
เวลานี้ จะเอามากินอะไรอีก จะกินไอหยองไอปุกกี้กก็ินไมได เราครอบครองมันอยูนี้ 
ใครอยากหัวแตกมา มากนิไอหยองไอปุกกี้เรา 

มันเลวขนาดนั้นแลวยังจะมาประกาศ หนาดานที่สุดเลย ตัวแสบๆ ตัวนี้หนา
ดานที่สุด ตั้งแตมีนายกมาเราก็ไมเคยเห็นนายกที่ปลิ้นปลอนหลอกลวงตมตุนทุกแบบ
ทุกฉบับเหมือนนายกคนนี้ มันเอามาจากเมืองผีหรือเมืองไหนก็ไมรูมาเปนนายกนี่นะ 
เราไมรูเรานึกวาเปนคนก็ยกขึ้นใหเปนนายก เราไมทราบวามันเปนยักษเปนผี แลวเปน
ยังไงวันนี้จะมาพูดเมืองอุดร ชาวอุดรเราฟงหรือยัง ทั่วประเทศไทยเขาทราบทั่วถึงกัน
แลว เมืองอดุรเรายังไมทราบเหรอ เปนยังไงคนประเภทนี้นะ พิจารณาซิ มันสลดสังเวช
นะ นี่ภาษาธรรม เราพูดอยางตรงไปตรงมา ไมเอนหนาเอนหลังไปไหน 

ดีบอกวาดี ชั่วบอกวาชั่ว ทีแรกเขาใจวาเขาดีแลวก็ยกเขาขึ้นเพื่อจะอุมชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย แลวกลับทําชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหลมจมตอหนาตอ
ตาของคนทัง้ชาตินี้เปนยังไง พิจารณาซิ มันหนาดานขนาดไหนไอนี่นะ มันไมยอมออก 
เขาขับไลมันออกมันก็ไมยอมออก ยงัมาสมัครอะไรอีก เอาเงนิไปหาจางหาวาน เงินแต
กอนก็เปนมงคล เงินของนายกคนนี้เปนฟนเปนไฟเผาไหมทั่วประเทศชาติบานเมืองนะ 
เอาไปหยอนใหคนไหนๆ เปนไฟทั้งหมด เงินเหลานี้เปนเงินเปนไฟเผาบานเผาเมือง 
เผาชาติศาสนานะ 

พูดตรงๆ เงนิของนายกฯคนนี้เอาไปแจกที่ไหนเอาไปเถอะ เผาทั้งน้ันละๆ เงิน
เหลานี้ไมเปนมงคล เงินเหลานี้เปนฟนเปนไฟเผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไดอยาง
เต็มที่ทีเดียวไมสงสัยเลย เงินเราถือวาเปนมงคลมาตั้งแตดั้งเดิม แตเงินปจจุบันที่ใคร
เปนผูครอบครองอยูเวลานี้ เปนยักษเปนผีมานี้เลยกลายเปนไฟไปดวยกนัหมด จะเผา
กันทั้งชาติบานเมืองใหแหลกเหลวไปหมด ฟงใหดีเมืองอดุร วันนี้เขาจะมาพูดที่นี่ 
หลวงตาบัวพูดเสียกอนเลย ใหทานทั้งหลายไดทราบเอาไววาเปนคนประเภทใด เขา
สาปแชงกันทั้งประเทศ เมืองอดุรเราเปนยังไง พิจารณาซิ แลวเมืองอุดรก็เปนเมืองที่
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หลวงตาบัว ซึ่งเปนอาจารยของนายทักษิณนี่อกีนะ อยูที่นี่ดวย ไดฟงอดไมไดวันนี้จึง
ตองพูดออกมา ใหทานทั้งหลายไดทราบทั่วหนากัน เราพูดอยางตรงไปตรงมา ภาษา
ธรรมไมเอนไมเอียง ผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูก ใหฟงทั่วหนากันนะวันนี้ 

แลวชาวเมืองอุดรเราเปนยังไงใหฟง เห็นแกปากแกทอง เห็นแกไอหลังลาย นั้น
ละเหยื่อ เบ็ดมันอยูในไอหลังลายนั่นนะ เขาใจไหม มันจะเกาะปากใหจมกันทั้งชาตนิั่น
ละไอหลังลายนี้นะ ที่เขาเอาไปหวานอยูเวลานี้ เหยื่อลอปลาใหกินเบ็ด เห็นแกไอหลัง
ลายไมเห็นเบ็ดซิ แลวเลือดสาดนะจะวาไมบอก เอาเทานั้นแหละ พูดเทานั้นวันนี้ 

ที่เราไดพูดนี่ก็เพราะมันเกี่ยวโยงกับเรา เราเปนคนยกมันขึ้นนี่นะ เราจึงพูดได
เต็มปาก อยูธรรมดาเราไมพูดไมเกีย่ว บานเปนบาน เมืองเปนเมือง ธรรมเปนธรรม 
ศาสนาเปนศาสนา แตนี้มันมาเกี่ยวโยงซิ ศาสนาก็ครอบไปหมดดวย ศาสนาสอนโลก
ไมไดใครจะสอน อันนี้กเ็ปนธรรมสอนโลกจะวาไง ผิดไปที่ตรงไหนที่เรานํามาสอน ผิด
ถูกชั่วดีเอาธรรมไปสอนทั้งนั้นแหละ ไมเอนไมเอียง เราพูดตามหลักความจริงอยางนี้ 
เอาหยุด วันนี้มีเทานั้นละ มีอะไรอีก ไมมีจะเลิกกนัละเหนื่อยแลว 

(หลวงพอเจาคะ คุณปาริชาติ เทียนตระกูล คุณหนอย ไดใหกราบเรียนเกี่ยวกับ
เร่ืองของการเทศนา วาเปนยังไงบาง กราบนมัสการพอแมครูอาจารยมาดวยความ
เคารพเหนือเกลา ณ ปจจุบันส่ือที่ใชในการเผยแผพระธรรมเทศนาของหลวงตา มีทั้ง
วิทยุทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทางโทรศัพทมือถือและทางอินเตอรเน็ต คือทาง
เว็บไซต โดยมีเว็บไซตชื่อหลวงตาดอทคอม ในเว็บไซตของหลวงตา จะประกอบดวย
เสียงเทศนของหลวงตา ภาพของหลวงตา และตัวหนงัสือเทศน รวมไปถึงที่เปนงาน
เขียนของหลวงตา ตั้งแต พ.ศ.๒๕๐๑ และภาพการเดินทางไปแสดงธรรม และรับผาปา
ชวยชาติของหลวงตาทั้งหมด ภาพการเดินทางไปสงเคราะหโลกของหลวงตา ทั้งหมด
ไดถกูรวบรวมเปนคลังแหงธรรมไวในเว็บไซตของหลวงตา เพื่อจะเก็บไวเปนสมบัติใน
จิตใจของลกูหลาน ใหมาเปดฟงเปดชมเปดอาน พรอมถึงการปฏิบัติตนตามรอยธรรม
ที่พอแมครูอาจารยเหนื่อยยาก อบรมสั่งสอนเสมอมา 

ลูกไดปรึกษาลูกศิษยซึ่งเปนคณะกรรมการเว็บไซตของหลวงตา และครูบา
อาจารยที่วัดปาบานตาด โดยมีทานพระอาจารยสุดใจเปนประธานดูแลธรรมะของหลวง
ตา และเว็บไซตหลวงตาดอทคอม ลูกจึงจดทะเบียนเปดอีกหนึ่งเว็บไซต เพื่อบรรจุ
ธรรมะของหลวงตา และใหเปนเว็บไซตสํารองของเว็บไซตหลวงตาดอทคอม ชือ่
เว็บไซตสวนแสงธรรมดอทคอม ดวยเหตุที่สวนแสงธรรมเปนวัดที่เปนหลักของคน
กรุงเทพฯ เมื่อหลวงตามาเมตตาโปรดคนกรุงเทพฯ เปนวัดที่สองจากวัดปาบานตาดที่
หลวงตามาพํานัก นําธรรมมาโปรดลูกหลาน มีอยูหลายครั้งที่เว็บไซตหลวงตาดอทคอม
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ขัดของทางเทคนิค ไมสามารถสงกัณฑเทศนของหลวงตาเขาไปได ลูกจงึตั้งจิตอธษิฐาน
บูชาพระรัตนตรัย บูชาบารมีธรรมขององคหลวงตา เพื่อประโยชนแกจิตผูฟงผูอาน โดย
จดทะเบียนเว็บไซตชื่อ สวนแสงธรรมดอทคอม เพือ่สํารองจากเว็บไซตหลวงตา
ดอทคอม หากมีกรณีสงกัณฑเทศนเขาเว็บไซตหลวงตาดอทคอมไมได ก็สามารถสงเขา
มาที่เว็บไซตสวนแสงธรรมดอทคอม ใหคนไดอานไดฟงไดชมกอน 

หากเปรียบเสมียนโทรทัศนที่มีหลายชอง ชอง 3 ชอง 7 ชอง 5 อินเตอรเน็ต
ของหลวงตาก็มีสองเว็บไซต คือเว็บไซตหลวงตาดอทคอม และเว็บไซตสวนแสงธรรม
ดอทคอม ที่ถวายแดองคหลวงตา และเปนลิขสิทธิ์ของวัดปาบานตาด ดวยอธษิฐาน
บารมีและทานบารมี ในธรรมที่ลูกตัง้จิตนอมถวายคลังแหงธรรม เพื่อบรรจุธรรมะของ
หลวงตานี้ จงเปนทางใหลูกหลาน และชีวิตทั้งหลายไมประมาณขอบเขต ไดมีจิตที่
เปดรับธรรมไปทุกภพทุกชาติ และเขาถึงมรรคผลนพิพานในปจจุบันนี้ พรอมทัง้ขอ
บันดาลดวยอานิสงสนี้ ใหสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย รอดพนจากมารภัยทั้ง
ปวง นับจากบัดนี้ไปตลอดกาลนานเทอญ กราบนมัสการมาดวยความเคารพเหนือเกลา 
ปาริชาติ เทียนตระกูล (หนอย) จบเจาคะ) 

หมายความวาไงบาง (เขาจะตั้งขึ้นมาอีกหนึ่ง ปรกติมีหลวงตาดอทคอม เขาก็จะ
ตั้งมาอกีหนึ่ง สวนแสงธรรมดอทคอม กกราบเรียนพิจารณาวา ชื่อน้ีเหมาะสมไหม
ครับ) เหมาะสมไมเหมาะสมเราพูดไมได ที่วาดอทคอมๆ เกิดมาแตโคตรพอโคตรแม
หลวงตาบัวไมเคยไดยิน จะไปอนุญาตหรือจะไปคัดคานไดยังไง เขาใจเหรอ (คือ
เว็บไซตหลวงตาดอทคอมนะคะ บางทีเขายาก ทีนี้เขาก็เลยตองมสีวนแสงธรรม
ดอทคอมเอาไวสํารอง ถาวาเว็บไซตหลวงตาดอทคอมเขาลําบากคะ) แลวอะไรเขา
สะดวกทีนี่ (ทีนี้มันก็มีสองเว็บไซตคะ ถาอันนี้ไมไดกม็าเอาอันนี้คะ ถาอันนี้ไดก็ไดทั้ง
สองเลยคะ ทั้งสวนแสงธรรมดอทคอม) แลวจะวายังไง 

(อันดับแรกผมกราบเรียนงี้วา ชื่อน้ีหลวงตาพิจารณาวาเหมาะสมไหมอันดับ
แรก ถาเหมาะสมก็อนญุาต อนุญาตก็มีสองเวบ็ไซต) แลวขัดของอะไรไหม (ก็ไม
ขัดของ ก็เปนผลดีแกกณัฑเทศนหลวงตากับเรื่องธรรมะตางๆ ของหลวงตา) ถาเอาทั้ง
สองน้ัน แลวเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายอะไรสิ้นเปลืองมากนอยเพียงไร (ไมมีปญหาหรอก
ครับคาใชจาย) เออๆ หาดอทคอมๆ กเ็อามาเลยถาอยางงั้น อยาวาเพียงดอทคอม หา
ก็มาเถอะถาไมมีอะไรขัดของ ก็เทานั้นแหละ (ใชสวนแสงธรรมไดนะครับ สวนแสง
ธรรมดอทคอม) ใครเห็นดวยวาไงละ 

(ก็ใหหลวงตาพิจารณาเพราะมันเปนธรรมะของหลวงตา อยางชื่อแรกวาหลวง
ตาดอทคอม เขาก็รูวาของหลวงตา ที่วาสวนแสงธรรมดอทคอม มันเปนชื่อสถานที่ ก็
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แลวแตหลวงตาพิจารณา) ก็ไมมีอะไรนะ (ที่ของหลวงตานะคะ สวนแสงธรรมก็ที่ของ
หลวงตาสําหรับคนกรุงเทพฯเจาคะ ทนีี้เขาก็รูกันหมดแลวเขาก็เปดได เขาไปฟง ฟงได
เจาคะ ของคนตางจังหวัดก็ได เพือ่ความสะดวกนะคะ ถาเว็บไซตหลวงตาดอทคอมมนั
เต็มนะคะ เขาเขายากเขาก็ตองมาสวนแสงธรรมดอทคอมเจาคะ) อยางงั้นก็เรียกวา
เลือกไดวางัน้เถอะ (ครับ เพื่อขึ้นมาเผื่อเว็บไซตของหลวงตาดอทคอมมีเหตุขัดของ ก็
ใชสวนแสงธรรมดอทคอมเปนอันที่สอง ทําใหดี) ไมเสีย ไดประโยชนทั้งนั้น (ไมเสีย 
ไดประโยชนครับ) เอา งั้นก็แลวแตจะเขาดอทไหนเถอะๆ ดอทไหนๆ ไดทั้งน้ันละ ไป
เลย ก็เราไมรูเรื่องรูราว ดอทนั้นดอทนี้ เกิดมาแตโคตรพอโคตรแมหลวงตาบัวไมเคย
ไดยิน ดอทๆ แดทๆ เห็นแตกบมันเตน ดอดๆ เอาเทานั้นละ มีเทานั้น 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

