
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เตือนไวใหรูเสีย 
 

 ผูกํากับ หนังสือจากกรมประชาสัมพันธ วันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๔๘ 

เร่ือง ขอใหระมัดระวังการใชคําพูดออกอากาศทางสถานีวิทย ุ

เรียน ผูดําเนินการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

ส่ิงที่สงมาดวย หนังสือกฎระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ๑ เลม 

ดวยกรมประชาสัมพันธไดรับการรองเรียนจากประชาชนวา สถานีวิทยุเสียง
ธรรมเพื่อประชาชน คลื่น 103.25 Mhz.ออกอากาศพระธรรมเทศนา เมื่อวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๔๘ ชื่อ เลนกับของสกปรก มกีารใชคําพูดที่อาจเขาขายเปนการดูหมิ่น
เหยียดหยามเจาหนาที่ของรัฐ ซึง่การดําเนินการดังกลาวขัดกบักฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ 
(พ.ศ.๒๕๓๗) ขอ ๑๖ (๒) รายการที่ออกอากาศโดยสงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน จะตองไมเปนการแสดงออกโดยจูงใจกอใหเกิดการดูหมิ่นเหยียดหยาม
ประเทศชาติ รัฐบาล เจาหนาที่ของรัฐหรือกลุมชนใด กรมประชาสัมพันธจึงขอใหทาน
ระมัดระวังการออกอากาศรายการตางๆ ของทางสถานีใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

     นายดุษฎี สินเจิมศิริ 

      อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
หลวงตา นี่เขาเตือนหลวงตามา ใหพี่นองทัง้หลายทราบ ไดยินทั่วกันแลว

นะ วันนี้ก็ไดยินทั่วประเทศแลว หลวงตาวาอะไรเขาถึงไดเตือนมา (ที่ออกอากาศวาเลน
กับของสกปรก เปนคําพูดที่เขาขายเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามเจาหนาที่ของรัฐครับ) 
เอามาอานใหพี่นองทัง้หลายฟงเฉยๆ ในแงหนักแงเบาของการแสดงธรรม และแงหนัก
แงเบาดีชั่วประการใดของคําเตือนมา ใหไดฟงทั่วถึงกัน 

ผูกํากับ หนังสือกราบนิมนตไปเทศนที่โรงพยาบาลราชวิถี วันจันทรที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ระหวางเวลา ๑๒.๐๐ น.ถึง ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมใหญชั้น ๑๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี ครับ 

หลวงตา เปนระยะเราอยูกรุงเทพพอดี ตอบเขาวาเราไมขัดของอะไร แลว
หนังสือที่เขามาตอวาหลวงตา ลองอานซ้ําอีกทีในจุดที่เขาวาเทศนผิดไป จนกระทั่งไป
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ทําลายชาติ ทําลายรัฐนั่นนะ ธรรมพระพุทธเจาไปหาทําลายชาติ ทําลายรัฐ จะเปนธรรม
ไดยังไง แลวหลวงตาบัวเปนหลวงตาบัวไดยังไง เอาอานดูซิ เราจะหาขอเท็จจริง เทศน
สอนโลกมานี้นานแสนนาน พยายามอุมทุกดานทุกทางของชาต ิ ศาสนา 
พระมหากษตัริยของเมืองไทยเรา ไมมีนิดหนึ่งจะไปกด มีแตยอตลอด นีผ่ิดพลาดยังไง
ถึงขนาดเขาขายทําลายรัฐหรืออะไร ธรรมะหลวงตาบัวนี่นะ มันดื้อไปยงัไง เอา ที่เขา
ตําหนิเขาไดความแยบคายมาจากไหน เราไดความหยาบโลนมาจากไหนถึงเขาไดตาํหนิ
เอานักหนา คําวาประชาชนนั้นก็เขายกตัวเองขึ้นเปนประชาชนนั้นเองจะเปนอะไรไป 
การที่จะตอวาคนอื่นตองเตรียมพรอม ส่ิงที่เปนภัยตอผูนั้น เตรียมพรอมที่จะตอบโต 
วาประชาชนๆ ก็คนๆ เดียวนั้นเปนประชาชนก็ไดใชไหมละ คําวารัฐอะไรๆ ก็คนนี้เปน
ผูทําลายก็ได มันยากอะไร ลองวาไปซิ เราอยากฟงใหชัดเจน 

ผูกํากับ ครับ (อานซ้ําจดหมายดังขอความขางตน) 

หลวงตา ที่อานนี่เพื่อใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ ธรรมะหลวงตาบัวเทศน
มาเปนเวลา ๕๖ ปนี้แลว มีจุดนี้ที่เปนจุดที่วาจะทําลายทั้งชาติ ทั้งรัฐบาลที่ไหนๆ ที่วา
เลนกับของสกปรก ของสกปรกมันมีอยูไหมกับพวกเราทุกวันนี้ ในตัวของเรามีไหม 
ความประพฤติเหลวแหลกแหวกแนวจนจะพาใหชาติลมจมมนัมีบางไหม พิจารณาซิ 
เลนกับของสกปรก ก็คอืของสกปรกมันจะทําชาติใหจมเวลานี้นะ แลวเสียหายไปไหน 
พิจารณาซินะ มีแตของสกปรกละทําชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหลมจมไปอยูเวลา
นี้ ของสะอาดไมม ี ไมทํา ธรรมะเปนของสะอาดจะไปทําลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยไดยังไง ของสกปรกมันเปนผูทําลายใชไหมละ 

เลนกับของสกปรกก็คอืเบื่อไมอยากเลน แตมันก็ไดเลน ขยี้ขยําขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้
หลง เอาเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันทั้งประเทศมีอยูนี้จะวาไง ของเหลานี้ไมสกปรกอะไร
สกปรก มนัมีอยูในผูใดแกออกซิถาจะฟงเปนอรรถเปนธรรม แกตัวสกปรกมันออกซิ 
ทานสอนใหแกตางหากน่ีนะ ทานเบ่ือจะตายแลวกับของสกปรก ธรรมสะอาดสุดยอด
แลวไมมีอะไรที่ตองต ิทีน่ําธรรมมานี้ก็นําธรรมมาตาํหนิของสกปรกใหชะลางกัน แนะ ก็
มีเทานั้น ผิดตรงไหน ไปกระทบกระเทือนรัฐบาลที่ตรงไหน รัฐบาลถาสกปรกก็รัฐบาล
พาชาติใหจมได นั่น ไมใหสกปรกจะผิดที่ตรงไหน 

ความสกปรกนี้ละพาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหลมจมได อยางอื่นไมมี 
ความสะอาดไมมี มีแตยกขึ้นโดยถายเดียว นี่ชมเชยในความสะอาดนั้นเอง ธรรมเปน
ของสะอาดนํามาชะลางส่ิงสกปรก แลวสิ่งสกปรกกองขี้มันไมยอมใหชะลางมัน พูด
ตรงๆ อยางนี้ละ ก็มีเทานั้น พูดเบาะๆ เพียงเทานี้ พูดเผดียงเพื่อใหทราบทั่วกัน อะไร
พาชาติใหลมจม ไมใชของสกปรกจะคืออะไร เทานั้นละ ถามหาตัวนี้ละ ตวัที่วาตําหนิ
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อยูนี้เราเบื่อไมอยากเลนกับมัน เบ่ือตัวนี้เอง ในตัวของเราจริงๆ เราไมมี เราพูดอยาง
ชัดเจนเลย ไมมีในหัวใจของเราเรื่องความสกปรก ทีม่าเทศนก็เทศนใหชําระของ
สกปรกตางหาก ตัวของเราไมมี ธรรมพระพุทธเจาไมมี ธรรมเขามาสูใจแลวใจก็ไมมี 
กิริยาแสดงออกทกุอยางไมมีที่จะเปนภัยตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นอกจากเปน
คุณโดยถายเดียวเทานั้น ถาจะฟงใหเปนธรรมเพื่อชําระของสกปรกของตน ถาไมรัก
สงวนกองขีน้ั้นไวก็จะมาคัดคานตานทานหาอะไร ขายหนาตัวเองเปลาๆ ไมเกดิ
ประโยชนอะไร เทานั้นเอง เอาละพอ เบาะๆ 

ธรรมเทศนาของพระพุทธเจานี้ ร้ือขนสัตวจนกระเทือนโลกมานานแสนนาน 
เฉพาะพระพทุธเจาของเรา ๒๕๐๐ กวาป ร้ือขนสัตวใหหลุดพนจากความสกปรกโสมม
เหลานี้ เรายังจะบืนลงความสกปรก คัดคานการรื้อขึ้นมาจากของสกปรก มันก็หมด
คุณคาหมดราคาคนๆ นี้ อยาเอาเปนตัวอยางนะ ถาเอาเปนตัวอยางบานเมืองนี้จะ
สกปรก จะจมกันทั้งชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิไมสงสัย ถาไมเชื่อธรรมพระพุทธเจา
จะจมแนนอน ถาเชื่อธรรมแลวฟนขึ้นไดๆ  

อยางที่เราพากันชวยชาติบานเมืองทุกวันนี้ก็ฟนขึ้นมาได เห็นไดชัดเจนทุกวันนี้ 
นี่ก็ฟนจากความสกปรกขึ้นมาสูความสะอาดนั่นเอง การคดัคานเชนนั้นมันเหมือนกับ
ขับรถไปชนภูเขาทั้งลูก หรือเอามีดไปฟนหินนั่นเอง ธรรมะพระพุทธเจาคือหลักความ
จริง สอนโลกมานานแสนนานตั้งกัปตั้งกัลป นี้เปนเหมือนภูเขาทั้งลูก เราที่ขับรถไปชน
ภูเขาอะไรจะพัง พิจารณาซิ ขับรถไปชนภูเขาอะไรจะพัง คําคัดคานเหลานี้นี่ละคอืขับรถ
ไปชนภูเขา เราเตือนไวใหรูเสียถาไมอยากใหพังทั้งคนทั้งรถ แลวโลกพังไปดวยกันกับ
ตัวเหตุที่ขับรถไปชนภูเขา ตางคนตางขับรถเขาไปชนภูเขา ภูเขาลูกนี้ตั้งตระหงานไวงั้น
ละ เอา ตางคนตางอวดวารถตัวดีขับเขาไปซิ ขับไปมีแตพงัทั้งนั้นๆ แหละ 

ความจริงคือธรรมของพระพุทธเจาเหมือนภูเขาทั้งลูก ทานนําอันนั้นละมาสอน
โลกใหไดแกไขดัดแปลงตัวเอง อยาไปหาญขับรถชนภูเขา ถาไมอยากใหรถพังและตัว
พัง ก็มีเทานั้น เขาใจหรือเปลาละ เหลานี้เปนคําที่คัดคานตานทานแบบขับรถเขาไปชน
ภูเขา ธรรมทานสอนไวมาดั้งเดิม ทานรังเกียจสิ่งสกปรกโสมม ทานเบื่อส่ิงสกปรกโสมม 
สอนสัตวโลกทั้งหลายใหรูโทษของมัน และพยายามถอดถอนตัวออกมาสูความดีเปน
ความสะอาดดีงาม นี่เปนความถูกตองของธรรมอยูแลว แลวผิดไปตรงไหน พิจารณาซิ 
ถาไมอยากมาขายตัว มีเทาไรขายตัว อางวาประชาชน ก็ตัวของมันนั่นเอง ตัวเดียวนี้
บอกวาประชาชนก็ได วาประชาชนเขาไมเห็นดวย ประชาชนกค็ือตัวแสบๆ ตัวขับรถเขา
ชนภูเขาอยูเวลานี้นั่นเอง นี่ตัวประชาชน ใครอยากเปนประชาชน เอา ตางคนตางมีรถกี่
คันขับไปชนภูเขาดูซินะ ประชาชนเหลานี้นะ 
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โรงพยาบาลราชวิถีไมไดไปเทศนนานแลวนะ ไปกรุงเทพคราวนี้คงจะไดเทศน
อยางวา โห เราสงสารจริงๆ นะ เราเทศนดวยความสงสารเมตตาสุดยอดแลวละ ที่เรา
ออนกําลังเวลานี้ เรายังทนอยูนี้ก็เพือ่โลกสงสาร สําหรับเพื่อเราแลวเราพูดจริงๆ เปด
อกไดตลอดเลย เราไมมีอะไรแลวในสามแดนโลกธาตุ บอกวาเราเรียนจบแลว ปลอย
โดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือภายในใจ ที่นํามานี้ก็เพื่อผูที่เจตนาหวังดีเพื่ออรรถเพื่อธรรม
เพื่อความดีงามยังมีอยู เราก็สอนไปอยางน้ันละ ถาเพื่อแบบกองขีก้องมูตรกองคถูอยาง
เดียวกันแลวเราปลอยเลย เราไมไดสนใจกับพวกมูตรพวกคถูนี่ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ
ปฏิบัติตัวใหเปนคนดีนะ 

ไอเร่ืองพษิเรื่องภัยมันจะแทรกเขามาทุกแหงทุกหน สําหรับคนดีจะลําบากไดรับ
ความกระทบกระเทือน เวลานี้คนชั่วความชั่วกําลังระบาดสาดกระจายไปทั่วดินแดน 
แหงประเทศไทยของเรา ไปที่ไหนมีแตความยุมยามยุงตลอดเวลาหาสาระไมได ครั้นลง
แลวก็รวมในกิเลสความไดไมพอ ไดเทาไรไมพอ ไดยศไดลาภไดความสรรเสริญเยินยอ 
ไดวัตถุส่ิงของเงินทอง ไดเทาไรไมพอๆ ตัวนี้ละตัวทําลายโลกทําลายตัวเอง ตายทิง้
เปลาๆ ไมไดอะไรนะ มแีตตองการเฉยๆ 

ใหพากันชําระ อยาใหมนัโลภจนเกินไป ปาชามดีวยกันทุกคนถึงเวลาตายแลว 
ใครจะมีมากนอยตายไดดวยกัน รางกายก็ทิง้ไมวาแตส่ิงของที่เราตองการมากๆ ไมมี
เมืองพอ มนัจะพังละ ตัวของเราก็พัง เวลาพังแลวพังไปหมดไมมีอะไรเหลือ เอาธรรม
เขาสูใจแลวไมพัง ไปดวยกันเลย ความอยากได คนไมใชคนตาย แมแตสัตวเขาก็อยาก
ไดเหมือนกนั แตไมเรียกวาความโลภ คําวาความโลภนี่มันเกินเหตุเกินผลไปแลวเรียก
ความโลภ ถาความอยากไดธรรมดานี้ไมเรียกวาความโลภ เพราะไมใชคนตายก็อยากได
นั้นไดนี้มาเพื่อเปนผลเปนประโยชน ก็ไมเปนความผิดในความอยากอนันี้อยากดวยกัน 
แตความอยากที่เปนภัยตอตนเองและสวนรวมนี้ เรียกวามหาภัยโดยแท ทานสั่งสอนให
ชําระส่ิงเหลานี้ออกจากใจ 

เวลานี้ก็มีแตธรรมะหลวงตาบัว กําลังออกทางวิทยุ เขาก็ไปโจมตีทางวิทยุ เขาใจ
ไหมละ จะไมใหธรรมะนี้ออกไดเลย ใหมีแตเสียงกิเลสตัณหาออก เสียงฟนเสียงไฟ
ออกเผาโลกใหฉิบหาย เสียงน้ําดับไฟคือเสียงอรรถเสียงธรรมจะออกทางใดไมอยากให
ออก อยากใหออกตั้งแตเสียงฟนเสียงไฟเผาไหมกัน นี่ละโลกเปนอยางน้ีเดี๋ยวนี้ มันจึง
ลําบากนะ 

วันนี้ก็เปนวันเสารเปนวันที่มีโอกาส โอกาสวาง วางเพื่อหาศีลหาธรรม ไอเร่ือง
ธรรมดาของกิเลสมันไมมีวันวางละ มันยุงชุลมุนตลอดเวลา ตายมันก็ไมอยากตาย แตก็
จําเปนตองตาย เร่ืองกิเลสตายมันก็ไมอยากตาย เสียเวลามันไมอยากตาย จะทําอะไรๆ 
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ก็เสียเวลาๆ บทเวลาจะตายแลวไดเวลามาจากไหนมันถึงตาย ตีเขาไปตรงนั้น เขาใจ
ไหมละ นี้มันจะตายดวยกันทุกคน ใหเสาะแสวงหาเสีย โอกาสอันดีงามมีอยูกับเรานี้ยัง
มีชีวิตอยูนี่ ตายไปแลวไมมีใครทําดีทําชั่วไดแหละ ทําดีทําชั่วไดเวลามีชีวิตอยู ใหฟตตัว
ใหมอะไรที่ไมดีใหแกไขดัดแปลง เราเปนผูรับผิดชอบในตวัของเรา คนแตละคนๆ 
รับผิดชอบตัวเองเต็มสัดเตม็สวน นอกจากนั้นก็ยังอาศัยคนอืน่ใหชวยเหลือดวย เราจึง
ตองชวยเราเต็มเหนี่ยวในเวลามีชีวิตอยู 

เชนวันนี้เปนวันวางการงานของกิเลสทัง้หลายใหวาง เขาสูอรรถสูธรรมเพื่อเสาะ
แสวงหาความดีงามเขาสูใจของตน จะเปนที่ยึดที่เกาะทีพ่ึ่งเปนพึ่งตายได คือธรรม 
นอกนั้นจะยุงกับมันสักเทาไรก็ตาม ตายแลวไมมีอะไรติดตัวละ ส่ิงที่จะตดิตัวไดคือบาป
กับบุญ บาปใครขวนขวายเทาไรไดติดตัวไป หนกัอึ้งลงจมในนรกได บุญใครขวนขวาย
ไดมากนอยเพียงไรดีดขึน้ๆ ถึงนิพพานได ใหพยายามเสาะแสวงหาจากคนๆ เดียวของ
เราน้ีละ ใหแก เราไมไดเกิดมาดวยความบริสุทธิ์ ถาบริสุทธิ์แลวไมเกิด แตนี้เกิดมาดวย
ความสกปรกนั้นแหละ เราก็พยายามแกส่ิงเหลานี้ออกไป ใหมีความสะอาดสะอาน
ขึ้นมาพอดไูดในตัวของเรา พอภูมิใจ 

พิจารณาภายนอกเห็นแตความยุงเหยิงวุนวาย เห็นแตจะเอาอันนั้นก็จะเอา เวลา
จะเอาจริงๆ ไมไดอะไรนะ พิจารณาเขามาสูภายในบุญกุศลนี้ไดหาหรือยัง ถายังไมได
หาใหรีบหา ไดอันนี้แลวจะอบอุน ตายไปอยางสบายๆ พากันจําขอนี้เอาไว ผูที่ตาย
สบายคือผูมีบุญกุศลเต็มหัวใจแลว เชน พระพุทธเจา พระอรหันตตายอยางสบายเลย 
ไมวาพระพทุธเจาหรือพระอรหันตองคใดตายสบายทั้งน้ัน ทานตายงายมากเพราะทาน
หมดหวงใยทุกอยาง ประคองธาตุขนัธอยูพอถึงวันเวลาของมัน เมื่อมันหมดสภาพแลว
ทิ้งปวะเลยไปเลย นั่น ของทานพอเรียบรอยแลว อันนี้เปนสิ่งที่อาศัยชั่วกาลเวลา กฎ 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ติดอยูกับธาตกุับขันธ เวลามันแสดงตัวเต็มที่ก็คือตายนั้นแหละ 
ตายแลวก็สลัดปวะออกเลย ธรรมชาติที่พอตัวแลวไมดีด สบายแสนสบาย 

พอพดูอยางนี้เราก็เคยพูดเสมอวา ในประวัติของพระอรหันตนิพพานหรือตายนี้
ไมคอยมีนะ มีก็มีแตทานผูมีชื่อเสียงโดงดังในวงพุทธกาลของเราเชน พระสารีบุตร 
พระโมคคัลลาน พระอานนท เหลานี้เปนตน นอกนั้นทานตายอยางเงียบพระอรหันต
ตาย คือทานตายอยางสบาย ตายแบบผูส้ินกิเลส ไมกระโตกกระตากไมดิ้นรน แบบโลก
สงสารที่ยุงกันตลอดเวลา ทานตายทานตายดวยความเปนธรรม เพราะยังมีชีวิตอยู
จิตใจทานเปนธรรมพอแลว ถึงกาลเวลาที่ทานจะไปทานก็ไปแบบความเปนธรรม ธาตุ
ขันธนี้ใชไมไดแลวหรือสลัดปวะเดียวไปเลย เขารมไมรมไหนภูเขาลูกไหน ที่จะ
สะดวกสบายสําหรับทาน ทานจะชอบในที่เชนนั้น เกล่ือนกลนวุนวายดวยกระหมู
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กระดูกวัว ตลาดกระดกูหมูกระดกูวัวทานไมคอยเขาไปตายละพระอรหันต ทานจะไป
หาตายในปาในเขา รมไมชายคาที่ไหนสงบสงัด ทานจะปบลงตรงนั้นดีดผึงไปเลย 

เพราะฉะนั้นประวัติของพระอรหันตจึงไมคอยมี ในครั้งพุทธกาลทานไมไดเขียน
ไวมากนักนะ มีนิดหนอย องคไหนทานถึงเวลาแลวทานดีดของทานไปเลยๆ สบายๆ นี้
พูดใหมันถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผลถึงตามหลักความจริง ที่เต็มอยูในหัวใจเวลานี้เปน
เวลา ๕๖ ปนี้แลวหายสงสัยทุกอยาง เราตายเราก็ไมใหยุงกบัเรานะ แตมันจะยุงมากนะ
หลวงตาบัวตายนี่ เร่ืองภายนอกละเขามายุงเราไมยุงนะ ตายไหนตายไดเลยเรา ตาย
อยางสะดวกสบายไมมีอะไรมาของ เพราะสมมุตทิั้งสามปดออกหมดแลว เรียกวาเรียน
จบแลวในโลกทั้งสาม ไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจพอจะกังวลวุนวายกับมัน ดีดผึงเดียว
เทานั้น มีแตธรรมลวนๆ แลวดีดผึงเดียวพอ 

อยาวาแตครั้งไหนๆ เลยในหัวใจเรากเ็ปนอยางน้ัน อยูไปกินไปทกุวันนี้ก็เพื่อ
ชวยชาติเทานั้นเอง อุตสาหพยายามบึกบึน ลากโนนลากนี้ เข็นโนนเข็นนี้ไป ทกุข
ยากลําบากก็ทนเอาๆ ก็เพื่อชาติบานเมือง ถาลําพังเราไปนานแลวนะไมอยู หนักธาตุ
ขันธนี้ก็หนัก พาอยูพากนิพาขับพาถายพาหลับพานอน ยุงอยูตลอดเวลามีแตขันธ จติ
หมดเรื่องราวทุกอยางแลวก็มองดูขันธที่มันดีดดิ้นเหมอืนเด็ก เหมือนผูใหญนั่งดูเด็ก 
เด็กมันมีกี่คน มีเด็กหาคน ขันธหา ขันธหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เทากับเด็กหาคน นี่ละความรับผิดชอบของผูใหญ หาอาการนี้เรียกวาเหมือนเด็ก 
ผูใหญก็เหมือนจิตที่เปนเจาของ 

ผูใหญสุดยอดก็คือผูบริสุทธิ์แลว ดูธาตุขันธมันดดีมันดิ้นของมัน ดูไปอยางน้ัน
ละ อันนี้ใกลชิดติดพันกับใจเปนแตเพียงวาไมเขาถึงใจเทานั้น หากรับทราบกับมัน
ตลอดเวลา โลกสามโลกธาตุรวมมาอยูในขันธหานี้ ของพระอรหันตทั้งหลายมาอยูตรงน้ี
นะ ไดรับผิดชอบกับมันอยู เจ็บทองปวดศีรษะกระเทือนเขาไปถึงใจ แตไมซึมซาบเทา
นั้นเอง รับทราบๆ ตลอดเวลา เมื่อธรรมชาติหาอาการหรือเด็กหาคน ออกจากบานไป
แลวผูใหญอยูสบาย อันนี้ขันธทั้งหาออกจากวิมตุติไปแลว วิมุตติไดรับผิดชอบ ออก
จากวิมุตติไปแลวแสนสบายไปเลย ทานจึงตายไดงาย 

การปฏิบัติตัวเองอยากใหเห็นชัดเจนก็เอาใหถึงจติบริสุทธิ์ ไมตองไปทูลถาม
พระพุทธเจาพระองคใด จะประกาศปางขึ้นเต็มเม็ดเต็มหนวยในหัวใจของผูบริสุทธิ์นั้น
แล พระพุทธเจาแตกอนเปนยังไงๆ มันวิ่งถึงกันหมดเลย ปจจุบันนี้เปนยังไง อนาคตจะ
เปนยังไง วิ่งถึงกันหมดในจิตดวงเดียวนี้ซานถึงกันหมด ทานจึงไมมอีะไรสงสัย เรียกวา
เรียนธรรมจบ เรียนโลกก็จบ ไมไปพัวพันอะไรทั้งน้ัน ตายก็ตายงายมาก แลวปรากฏวา
ไมเห็นมีที่ไหนไดออกประวัติ วาพระอรหันตองคนั้นนิพพานที่นั่นๆ ที่นี่ เอิกเกริกเฮฮา
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ยุงเหยิงวุนวายอยางทุกวันนี้ ทุกวันนี้ โอย วาจะตายไมไดนะแหกันเปนบาไปเลย เวลา
หลวงตาบัวตายนี้มันยิ่งจะแหมากนะ เราบอกอยานะๆ ไมฟงละ ไมสนใจกับอยาๆ ดีไม
ดีเราก็ตองว่ิงหัวซุกหัวซุนละ สูเขาไมได เขาใจไหม 

เราไมอยากยุงกับอะไร คิดดูเวลาเจ็บไขไดปวยจะเอาเราเขาไปโรงพยาบาลเรา
ไมไป ไปหาอะไร นั่น เราดูของเรา เราเปนแพทยผูหนึ่งอยูนี้ดูอันนี้ ขันธอยูในความ
รับผิดชอบของเรา มันพอทนไดทนไปอยูไดอยูไป ยาอะไรที่พอรักษาไดเอารักษาไป 
รักษาไมไดปดออกๆ ดดีผึงเลย นั่นละจิตที่เรียนจบแลวมันเปนอยางน้ัน ไมกังวลกบั
อะไร อาศัยเพียงเล็กๆ นอยๆ ไมไดเปนบาเหมือนอยางพวกเรา จามฟกๆ วิ่งหา
หมอๆ 

เราอยากเปนหมอ เราจะไดรีดเอาพวกนี้ใหมันหมดตับหมดปอด เพราะพวกนี้
มันไมมีอะไรเลย จามฟกกว็ิ่งหาหมอ จามฟกว่ิงหาหมอ หลวงตาบัวอยากไปเรียน
หมอวะ ไปรีดเอาเงินคนใหมันหมดเลยนี่พวกนี้ แตนี้มันก็ไมไดเปนหมอ เพราะเราไม
อยากเรียน เขาใจไหม เรียนหมอแกตวัเองพอเทานั้น พากันจําเอานะ นี่ละพวกใจออน 
ออนมากทีเดียว เอะอะว่ิงหาคนอื่น วิ่งเขาหาตัวเองนี้สบายแสนสบาย หมดไมยุงกับ
อะไรเลย พากันจําเอานะ เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ 
 

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