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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

หลีกนะหมาบา 
 ผูกํากับ มีขาวเล็กๆ แตมีพาดพงิถึงหลวงตาดวยวา “กลุมชายฉกรรจรุมทําราย
ศิษยหลวงตามหาบัว ขณะกําลังปลดปายโจมตคีุณสนธิ ล้ิมทองกุล และพาดพิงถึงหลวง
ตาบนสะพานลอย หนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบเปนคนในสังกัดอดีตสจ.คน
เดินติดตามสส.พรรคไทยรักไทย สงลูกนองตดิปายโจมตีสนธิทั่วเมือง” 

เวลา 10.00 น.วันนี้ (24 พ.ย.48) ขณะที่นายไกรสิทธิ์ ชัยสิทธิ์ ลูกศิษยหลวง
ตามหาบัว ญาณสัมปนโน กําลังปลดปายที่เขียนโจมตีนายสนธิ ล้ิมทองกุล ผูกอตั้ง
นสพ.ผูจัดการ มีคนนํามาติดไวบนสะพานลอยหนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก็ไดมี
กลุมชายฉกรรจ 3 คนวิ่งเขามาจะมาทําราย นายไกรสิทธิ์จึงตองว่ิงหนีลงจาก
สะพานลอย แตทั้งสามคนไดวิ่งติดตามทันแลวรุมชกตอยนายไกรสิทธิ์ ที่บริเวณหนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจนไดรับบาดเจ็บ หนาตาฟกช้ํา หลังจากนั้นชายฉกรรจทั้งสามได
ยึดเอาบัตรประชาชนของนายไกรสิทธิ์ไป พรอมกบัตอวานายไกรสิทธิ์วา มีสิทธิ์อะไรมา
ปลดปาย 

ทั้งสองฝายโตตอบกันไปมาประมาณ 20 นาท ี จึงมีเจาหนาที่ตํารวจจากสถานี
ตํารวจอุดรธานีเขามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยชายฉกรรจ 2 คนที่เขามารุมทํารายนาย
ไกรสิทธิ์ไดหลบหนีไปกอน ตํารวจจึงเชิญคูกรณีทั้งสองฝายไปที่สภอ.เมืองอุดรธานีเพื่อ
สอบถามนายไกรสิทธิ์วาจะแจงความเอาเรื่องหรือไม ชายฉกรรจคนที่เหลืออยูแจงกับ
เจาหนาที่ตํารวจวา จะรอใหผูใหญของตนเองมาจัดการเรื่องน้ี โดยไมยอมใหปากคาํ
อยางอื่นเพิ่มเติม 

จากน้ันเมื่อเวลา 10.40 น.ชายฉกรรจ 2 คนที่หลบหนีไปกอนหนานี้ไดเดินทาง
มาที่สภอ.เมืองอดุรธานีพรอมกับนายอุดม บากบ่ัน อดีตสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุดรธานี และคนติดตามนายธีระชัย แสนแกว สส.อุดรธานี พรรคไทยรัก
ไทย ขณะที่นายไกรสิทธิ์ระบุวา จะขอใหพระผูใหญจากวัดปาบานตาดมารับรูเร่ืองที่
เกิดขึ้นดวย และขณะนี้กําลังรออยู ทั้งน้ีนายอุดม บากบ่ัน พึ่งเขาแจงความกับสภอ.
เมืองอดุรธานี ใหดําเนินคดีกับนายสนธิ ล้ิมทองกุล ในขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เมื่อวานนี้ (23 พ.ย.48) 

และกอนหนานั้นวันที่ 6 พ.ย.48 ไดนําชาวบานกลุมหนึ่งมาถือปายโจมตีนาย
สนธิที่หนาโรงแรงเจริญโฮเต็ล อุดรธานี ระหวางที่นายสนธิเดินทางมาพบปะกบั
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ประชาชนที่มาเขาชื่อฟองนายวิษณุ เครืองาม ในขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กรณี
แอบอางเบื้องสูงในการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

สําหรับปายโจมตีนายสนธิครั้งลาสุดนี้ ไดมีผูนําไปติดตามจุดตางๆ ในเขต
อําเภอเมืองอุดรธานี ตั้งแตชวงกลางคืนที่ผานมา นอกจากที่บริเวณหนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีแลว ก็ยังมีตดิหนาโรงพยาบาลบานคาย ทางแยกเขาวัดปาบานตาด 
ปากทางเขาบานดงเค็ง ต.ในเมือง เปนตน โดยขอความที่เขยีนไดโจมตนีายสนธิอยาง
รุนแรง เชน สนธิ ผีปอบที่วาราย อสุรกายที่วาเลว ก็ยังไมเลวเทาการกระทําของคณุ 
นายไกรสิทธิ์กลาววา ไมเห็นดวยกับขอความในปายดังกลาว ซึ่งนอกจากจะโจมตีนาย
สนธิแลว ยังกลาวพาดพิงไปถึงองคหลวงตามหาบัวดวย ไมอยากใหองคหลวงตามหา
บัวและพระศาสนาตองมาแปดเปอนจึงไดออกมาเก็บปาย 

หลวงตา ที่เขาจะโจมตีเราบอกใหยกโคตรมาเลย มีกี่โคตรใหมาโจมตีหลวงตา
บัว ประสาลมปาก สนใจอะไรลมปาก ไมสนใจแหละ เราเลนกับโลกนี้เราเลนดวยความ
บริสุทธิ์ใจนะ เมตตาสงสารเราทํานี้ เราไมไดทําเพื่อเปนภัยตอผูใด ไมมีในหัวใจเรา 
กิริยาของเราก็ไมมี เราทําเพื่อประโยชนแกโลกโดยถายเดียวเทานั้น ประโยชนสําหรับ
เราสมบูรณเต็มที่แลว ไมมีอะไรที่ตองติ เลิศเลอสุดยอดแลวพูดใหชัดเจนเลย เราทํานี้
เราไมไดมีไดมีเสียอะไรกับใคร เปนแตเพียงความเมตตาสงสารไมอยากใหทะเลาะกัน 

เมืองไทยเราเปนเมืองมนุษย ไมใชเมืองหมาจะมากัดกัน เดี๋ยวนี้มันเรียนวิชา
หมาละเมืองไทยเรา ฟาดลงมาตั้งแตรัฐบาลนูนเปนไร กัดกนัแหลกไปหมด กดัเล็กกัด
นอยกัดผูใด พูดขึ้นมาทีไ่หนไมไดเทีย่วหากัดแหลกไปหมด นี่วิชาหมา หมานี้เขาเรียก
หมาบา มันเที่ยวหากัดดะไปเลย ถาหมาดีเขาไมกัด อยางไอปุกกี้ของเราวิ่งเหาวอกๆ 
มา พอมาเจอเราหางกระดิกปุบๆ หยุดเหา นั่นมันรูจักเจาของ อันนี้หมาบามันไมรูจัก
เจาของ กัดดะไปเลย ใหตางคนตางหลีกนะหมาบานะ พอมนัเผลอจับหางมันกระตุก
เอา ถามันเผลอจับหางมันกระตุกเอา โลกสกปรก พูดไปอยางน้ันละ แลวมีอะไรอกีละ 
เทานั้นไมใชเหรอ ก็เทานั้นละระงับไป 

เร่ืองอยางน้ีมันมีอยูทั่วไป คนดีคนชัว่สับปนกันอยูนั้น อะไรที่เปนประโยชนก็ให
นํามาเปนประโยชน อะไรที่ไมเปนประโยชนใหปดออกเสียๆ ไมมารกรุงรังใจเรา เราได
เกี่ยวของกับโลก ไดส่ังสอนอยางน้ีเราก็เพื่อชําระส่ิงเลวรายทั้งหลายนั่นแหละ เราไมมี
อะไรกับใคร ไมมี สามแดนโลกธาตุไมมอีะไรกบัเรา เราไมมีอะไรกับสิ่งเหลานี้ แตก็
จําเปนตองไดมาขยี้ขยําของสกปรก มันเกี่ยวเนื่องกันอยู จึงตองไดมาพดูเปนธรรมดา 
ถาลําพังเราแลวเราอยูที่ไหนเราสบายหมด เปดหัวอกเลยนะเราไมมีอะไรกับใคร ถึงพดู
อยูอยางน้ีหัวใจก็ไมมีอะไรกับใคร พูดตามกิริยาของโลกสมมุติที่เกี่ยวของกันอยู เราก็
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พูดไปอยางนั้นเอง สําหรับเราเองเราไมมีปญหาอะไร หมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ ก็
มีเทานั้นละวันนี้ อยาใหพูดมากนัก 

เราเหนื่อยนะทุกวันๆ ไมคอยไดพักวันหนึ่งๆ เหนื่อยมากนะ เร่ืองราวยุงมาหา
เราจุดเดียวๆ แมแตวิ่งรถไปก็มีโทรศัพทตามไปแลว ปรึกษาหารือเร่ืองไหนๆ เราตอง
ส่ังมาๆ เปนอยางน้ันนะ เราไปโทรศัพทก็ตดิไปดวย ฟงเหตุการณตางๆ แลวก็โทร
ติดตามไป เราตองไดตอบรับมา ส่ังอยางน้ันสั่งอยางน้ีมา ทางนั้นก็ปฏิบัติตามเรานั้น
แหละไมใชอะไร 

เมตตาธรรมก็เรียกวาออกสุดหัวใจเราแลว จะไมมีประโยชนอะไรแกโลกของเรา
บางเหรอเมืองไทยเรานะ มันจะหมดจะสิ้นไปเสียทุกส่ิงทกุอยางเหรอ ธรรมนี้เปนของ
เลิศเลอมาแตกาลไหน ก็จะกลายเปนมูตรเปนคูถ แลวเอามูตรเอาคูถขึ้นมาแทนธรรม 
มันก็แหลกไปหมดนั่นแหละไมมีอะไรเหลือ มีเทานั้นละวันนี้ อยาใหพูดมากเลย อะไรๆ 
ก็ทราบกันหมดแลวอยาใหพูดมาก เราเหนื่อยมากนะวันหนึ่งๆ  

ที่เขามาพูดเมื่อเชาวานนี้เร่ืองเกี่ยวกับวิทยุทางบางละมุง ชลบรีุ เราก็บอกไปแลว
ใหเปนตามอัธยาศัย ไมใหใครเขาไปเกี่ยวของ เพราะอันนี้เปนอัธยาศัยของเขา สถานที่
อะไรๆ เปนเรื่องของเขาหมด เขาทําตามอัธยาศยัของเขา เราจะใหเขายายไปที่โนนที่นี้
ไมเหมาะ ขัดกับอัธยาศยั เราจึงส่ังไปเลยใหทําตามอัธยาศัย เปนสมบัติของเขาเอง ทาํ
ขึ้นมาดวยความเปนมงคลตอชาติ จงึไมควรจะใหโยกยายไปที่ไหน มันขดักับอัธยาศยั 
เราบอกอยางน้ัน บอกใหทําตามอัธยาศัยเลย 

จะตั้งจุดไหนๆ ก็เปนประโยชนแกประชาชนจุดนั้นๆ ไมเห็นเสียหายอะไร ที่
ไหนยังไมมกี็ใหมีไป จะไปหาดึงทางโนนดึงทางนี้มาใหมาขัดใจกัน เสีย ไมดี เราสั่งไป
แลว ใหตามอัธยาศัยเลย จะตั้งจุดไหนๆ เปนสมบัติของเขาเองทัง้หมด ไปยุงเขาทําไม
ความหมายก็วางั้น เขาตั้งลงทางไหนก็เปนประโยชนแกทางนั้น ตั้งตรงไหนก็เปน
ประโยชนแกที่นั่นๆ ไมขัดของอะไร จึงปลอยใหเปนตามอธัยาศัยเลย เราส่ังไปแลวเมื่อ
วานนี้ อยางนี้ละมันตองมาหาเรา มันมีขัดมีแยงกันอยูนั้นละ 

เราส่ังนี้เราสั่งดวยความเปนธรรม อยางพูดนี้ผิดไหมละ สมบัติของเขาทัง้หมด
เขาจะตั้งขึ้นที่นั่น แลวอยากขอใหยายไปที่โนนที่นี่มันไมเหมาะ ถาเขาไมพอใจดวยไม
เหมาะ หากเขาเปนที่พอใจดวยก็ไมมปีญหาอะไร อันนี้เปนเรื่องขดักันอยู เราจึงตัดไป
เลย บอกใหทําตามอัธยาศัยวางั้นเลย ไมใหใครไปยุง เปนสมบัติของเขาเอง ทุกอยาง
เขาขวนขวายของเขาเอง ไปยุงเขาหาอะไร เขาทําที่ไหนก็เปนประโยชนที่นั่น กเ็ทา
นั้นเอง เอาละใหพร 
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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/

