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พระอรหันตไมใชหัวตอ
เมื่อวานไปโรงพยาบาลหนองแสงหลังวัด เขามาขออาหารอยูตลอด เมือ่ วานมี
โอกาสเลยไป ตั้งหนาไปโรงพยาบาลหนองแสง ไปดูสภาพโรงพยาบาล ก็ไมเห็นมีอะไร
มากนะเรา หมอโรงพยาบาลรูสึกจะกลัวมาก พอมองเห็นหนาเหมือนแมวกับหนู เราก็
ไมพูดอะไรละ มองแพล็บรูทันที วาไมมีธุระอะไรเอาของมาสงให สงใหเรียบรอยแลว
กลับ ไมมีธรุ ะอะไรแหละ ตั้งหนาเอาของมาสงให โรงพยาบาลเหลานี้เขามาโกดังเรา
เสมอๆ พวกโนนสะอาดแถวนี้มาเปนประจํา
(โรงพยาบาลกุสุมาลย จ.สกลนคร มาขอเมตตาครับ) โรงพยาบาลสกลนคร
(กุสุมาลย จ.สกลนคร) ออ กุสมุ าลย นึกวาตัวจังหวัด เราตั้งขอขึ้นทันทีเลย เอา ขาด
อะไร นั่นเอาแลวนะ ขนาดโรงพยาบาลจังหวัดวิ่งเขามาหาเรานี่คงเปนความจําเปนมาก
เราคิดอยางนั้น พอวาสกลนครยังไมไดบอกโรงพยาบาลไหนนะ เปนกุสุมาลยก็ธรรมดา
ไป ถาเปนสกลนครจริงๆ เปนจังหวัดแลวไหนเขาเลย นั่นละมันจะซัดกัน คือจะทุมแลว
ควรทุมทุม ไมไดมีวรรคเดียวตอนเดียวนะ มีหลายวรรคหลายตอนที่จะควรชวยเหลือ
เราไมมีๆ เวลาจําเปนจริงๆ เรากวาดเอากระเปาไหนก็ไดมาทุม ใหเลย เอาเลย อยางนั้น
ละ
(เขาขอมา ๓ อยาง) วามา กุสุมาลยทางไปนครพนม อานมาเฉพาะจําเปน เรา
อยากฟงความจําเปนเสียกอน วามา (เครื่องเอกซเรย ๗ แสนบาท เครื่องกระตุนหัวใจ
๓ แสนบาท เครื่องอัลตราซาวด ๕ แสนบาท) โฮ ๑ ลาน ๕ แสน อยางนั้นนะเรามาทุก
ดานเราจะตาย แตอํานาจความเมตตากวาดออกๆ เพื่อความเมตตาออก อยางนี้ละ มา
ทางโนนมาทางนี้ เอา ใหหมดเลย อยางนี้ละเรา พี่นองทั้งหลายดูเอา โห ความเมตตานี่
ใหเรามีเราไมมี แตความเมตตามันลนโลกจะใหวาไง จายโนนจายนี้ จายไมหยุดไมถอย
ละเราเรื่องจาย ไมอัดไมอั้น จายตลอดเวลา อยางนี้ละเพราะความเมตตา วิ่งเขามานี่
ละๆ โรงพยาบาลไหนก็วิ่งเขามานี้ๆ ก็ไดไปอยางนี้ละ ไดไปตามสัดตามสวน แบงโนน
แบงนี้ไป
(โยมกราบเรียนวา เมื่อ ๙ ปกอนเขาเขาใจวาพระอรหันตไมฉันหมาก แตหลวง
ตาฉันหมาก เลยมากราบขอขมา) พระอรหันตไมใชหัวตอรูไหม รางกายเปนสภาพ
เหมือนโลกทั่วๆ ไป ใชเหมือนโลกทั่วๆ ไปที่เคยใชยังไงๆ เขาใจไหมละ ธาตุขันธเปน
สมมุติ ใจเปนวิมุตติ ใจไมเอาอะไร ใจของพระอรหันตทุกองคบริสุทธิส์ ุดสวนไมเอา
อะไรเลย สวนธาตุขันธเปนเหมือนโลกทั่วๆ ไป เขากินอะไรกินกับเขา ถาเขาพากินชาง
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ก็จะฟาดชางเลย เขาใจหรือยัง มีชา งกี่ตัวเอามาจะฟาดหมด อะไรกันเห็นพระอรหันต
เปนหัวตอไปหมดกระดุกกระดิกไมได พระอรหันตเปนนักโทษใหญคืออรหันต พวก
สวมพวกถานนั่นละมันมาตําหนิพระอรหันต พระอรหันตเปนอยางนั้น พระอรหันตเปน
อยางนี้ ตัวมันเปนอะไรไมดู แลววาอะไร มาขอขมา (ครับ) เราใหเขามาตลอด โลก
สงสารเราไมเอาอะไร
อาว จริงๆ เราไมมีอะไรกับใคร ใครจะมาฆามาแกงมาฟนมาอะไร ตายดวย
หลวงตาบัวเต็มตัว ไมมอี ะไรกับใคร เขาจะมาฆา ยกแผนดินมาฆาเราตายทิ้งเปลาๆ
แหละเรา เราไมเคยไปเกาะเกี่ยวกับใคร เอากรรมเอาเวรกับใครไมมี หมดตลอดๆ ทัว่
โลกนี้เราหมดตลอด เขาใจเหรอ ใหอภัยหมดเลย เราไมเอาอะไร ใหพากันเขาใจเสีย
เรียกวาไมมีอะไรกับโลก พูดงายๆ ใครจะมาตําหนิติเตียนชมอะไรๆ ก็ตามเถอะ ไมมี
อะไรเหนือธรรม ธรรมเลิศเลอกวานั้น ปดออกหมดไมวาคําสรรเสริญ นินทา ออกเองๆ
สรรเสริญแคไหนไมสูธรรมอันเลิศได เขาใจไหมละ สรรเสริญแคไหนก็ตามสูธรรมอัน
เลิศของทานไมได ทานผูสิ้นแลวเปนอยางนั้น ไมเอา ไมเอาอะไรทั้งนั้น แตใหระวังนะ
มาไมเขาทาหลงทิศไปนะ มันตองเหน็บไวดวย
ชวยโลกชวยไมมีเหลือละเรา ชวยไปหมด เมื่อวานไปโรงพยาบาลหนองแสง
ไมไดชวยอะไรละ เขามองเห็นเราเขาคงรูกันทั่วโลกนั่นแหละ ไมมีใครพูดใครจาอะไร
เลยมีแตความเคารพ ความกลัวความเคารพ ไมพดู อะไรแหละเรา นั่งอยูบนรถ มานี้เอา
ของมาใหๆ เสร็จแลวก็จะไป ไมมธี ุระอะไรแหละเราวา เอาของมาใหเฉยๆ ของเต็มรถ
ไปเลย เทลงแลวก็ออกทางกุมภวาเมื่อวาน ไมพูดอะไรกับเขา ดูลักษณะเขารูสึกวากลัว
มากเคารพมาก เขาคงไดยินชื่อมานานแลว โฮ เสือใหญมา เราเสือแบบธรรมเขาใจไหม
ชวยโลกเราชวยอยางนั้นละ พี่นองทัง้ หลายดูเอา เราขนสมบัติทองคําเขาคลัง
หลวงเทาไร ตั้ง ๑๑,๕๔๙ กิเลส สําหรับดอลลารเขา ๑๐ ลานกวา นอกนั้นเงินไทยกับ
ดอลลารตามกันไปทั่วประเทศไทย ชวยอยางวานี่ สวนทองคําเขารอยทั้งรอยไมใหไป
ไหนเลย ทองคําเขาหมด เราเปนคนสั่งการเองเคลื่อนไมไดลงไดสั่งอะไรแลว เคลื่อน
ไมไดเลย ถาเด็ดเด็ดจริงๆ หลวงตาองคนี้ไมเหมือนใคร ขาดสะบั้นไปเลย ถาไดสั่ง
อะไรแลวเคลื่อนไมได ยังตามมาถามอีกนะ สั่งเรียบรอยแลว เขาใจแลวเหรอ เขาใจ
แลว เปนอันวาจับกันแลวนั่น เขาใจแลว ตอมาจะยอนมาถามอีกนะ ถามคราวหลังนี้
แหลกเลย ถาลงไมเปนไปตามที่ตกลงกันไว เปนอยางนั้นหลวงตา
เรามีแตชวยโลกทั้งนั้น มีเทาไรออกหมดๆ ไมใชเงินเรามีนะ หากคอยมาๆ ไหล
ออกๆ มาเทาไรออกหมด เงินสําหรับวัดปาบานตาดไมเก็บ เราบอกจริงๆ ไมเก็บ เงิน
วัดปาบานตาดไมมี ออกหมดเลยออกทั่วโลก เราชวยโลกเราแบมือเราไมกํา แบตลอด
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ชวยโลกจริงๆ วิ่งเตนตลอดเวลาทุกวันนี้วิ่งเพื่อโลก เราไมไดวิ่งเพื่อเรา เราพอทุกอยาง
แลว เรียกวาชวยโลกลวนๆ อยางนี้
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

