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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ไมอยากใหตาย 
 อาการของเราไขหวัดนะ มันเปดออกมากระจายออกมาหวัดชดัเจนวันนี้ คือตัว
มันวิ่งไปฟากแมน้ําโขงแลว จะใหเราเก็บซากมัน เอายามาฉันแกหวัดๆ แกอะไรมันเผน
เลยแมน้ําโขงไปแลวก็ไมรู ไปไลมันอะไร วันนี้เปดเผยมากไขหวัด ทุกวันมันไมคอยเปด
นะ เปนอยูในธาตุในขันธ บมอยูอยางน้ันละ ไมสบายอยู ฝงอยูลึกๆ วันนี้คอยเปด
ออกมา คือมนัลดแลวคอยเปด  
 เมื่อวานก็ไดไปโคราชละมั้ง วันกอนหรือ ไปไหนมันก็จําไมไดแหละเราทุกวันนี้ 
ความจําหดเขามาๆ เชนอยางเมื่อวานไปไหน วันนี้ระลึกไมไดแลว ความจําหดเขามาๆ 
หวัดนี้ก็เอาการอยู วันนี้เปดเผยออกมาละ เสียงก็เปนเสียงหวัด เปดเผยออกมาวาเปน
หวัดชัดเจน แตกอนมีแตมาสุมอยูภายใน แตเราก็ฉันยาแกหวัดอยู มันจะคอยคลี่คลาย
ไปละหวัด หวัดอยางน้ีหนักลึกๆ อยูจนเปนไขมาได ๓-๔ วันนี้ วันนี้คอยเบาลง มัน
เปนอยูลึกๆ หวัด 

ถาเปนตั้งแตหนุมนอย เราไมมีปญหาอะไรกับหวัดๆ แหว็ดๆ เราไมเคยสนใจ
กับมัน แตเวลาเฒาแกมานี้อะไรก็เปนพิษหมด เล็กๆ นอยๆ ก็เปนใหญขึ้นมา ตั้งแตยัง
หนุมนอยเราไมสนใจกับมัน จนกระทั่งพดูเสียงไมมีเลย มันรุนแรงมากก็ไมสนใจกับมัน 
แตธาตุขันธมีกําลังพอเทานั้นเอง สนใจกับมันอะไรหวัดๆ แหว็ดๆ เวลานี้อะไรเล็กนอย
กเ็ปนใหญเปนโตขึ้นหมด คือธาตขุนัธมันออนลงๆ มันออนลงเองของมนันะ กําลังไมมี 
ออนลงๆ ๙๕ ยาง สิงหา กันยา ยางเขามาเดือนกวาแลว  
 เราอยูดวยอายุ ๙๕ แลว คนทั้งหลายก็ภูมิใจละวาเราอยูมาอายุได ๙๔-๙๕ 
บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายภูมิใจ ยังจะใหอยูตอไปอีกตัง้รอยกวาป แตผูแบกธาตุ
แบกขันธคือเรา เรารูเราทุกอยางหมดอาการความเคลื่อนไหว ฟงใหชัดเสียนะ
ภาคปฏิบัติธรรม โลกทั้งหลายเขาเห็นแบบเดียวกันหมด มีเห็นแปลกออกก็คอืเรากับ
ทานผูมีธรรม คือจิตใจแบบเดียวกันกับเรา จะเห็นแบบเดียวกันหมด ไมขัดแยงกนั มี
อะไรมีตัง้แตรับผิดชอบธาตุขันธเทานั้นนะอยูทุกวันนี้ ไมไดภูมิใจกับความเปนอยู ใน
ชีวิตสังขารรางกายเคลื่อนไหวไปมา ดวยการแบกการหาม แลวหามกองทกุขไปดวยนี้
เลย เราไมไดยินดีในนี้นะ 

บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายเห็นก็ยังไมอยากใหตาย คนอายุ ๑๒๐ ป ๑๓๐ ป 
อยากจะฟาดปากเอานะ พอแกมงึแบกขันธอยูไมรูเหรอ เขาใจไหมพอแก ภาษาภาค
อีสานเรียกพอแก แบกธาตุแบกขันธมงึไมรูเหรอ กูเปนคนแบกนี่นะ วางั้นละ ก็มันไมมี



 ๒

อะไรในจิต ก็มีแตแบกธาตุแบกขันธอยูเฉยๆ จิตจะมีอะไร ขอใหมันหมดไปดูซิ กิเลส
ตัวเดียวเทานั้นเปนขาศึก พอกิเลสส้ินไปแลวทุกขไมมีในใจของทานผูส้ินกิเลสแลว ไมมี 
ทุกขในใจไมมีเลย ตั้งแตขณะกิเลสขาดสะบั้นลงไป ทุกขก็มีแตทุกขทางรางกาย ถาปดนี้
ปวะดีดผึงเลย ก็เทานั้นแหละ หลักความจริงเปนอยางน้ี 

ไปไหนมาไหนแบกหามกันไป เขาก็ภูมิใจ โธ หลวงตาบัววันนี้ทานแข็งแรงนะ 
คนหนึ่งกําลังจะตายแบกธาตุแบกขันธไปนี่ อู สบายดีนะ สบายตายอะไร มันไมรูใจ ใจ
จะแบกอะไรกัน มีแตจาอยูอยางน้ัน พูดใหมันชัดเจน ไมมีทุกขอันใดเขาแฝงแมเม็ดหิน
เม็ดทรายเลยในใจดวงนั้น แตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธนี้ มันหมุนไปเวียนมากวนตลอด ถึงไม
เขาถึงใจ ใจก็ตองรับทราบ เพราะใจเปนผูครองธาตุขันธเหลานี้อยูเรียกวารับผิดชอบ  

ใครมาพูดอยางที่เราพูดเวลานี้ ไมใชคุย ถอดออกจากความจริงมาพูดนี่ จิตเมื่อ
ผานไปหมดแลวมันไมมีอะไร กม็ีแตสมมุติทั้งหลาย ธาตุขันธก็เปนสมมุต ิมันก็ดีดก็ดิน้
ตามเรื่องของมันนั่นแหละ เราก็รับทราบๆ ไมเขาถึงใจใหไดรับความทุกขกับมันก็ตาม 
มันก็รับทราบอยูตลอด เพราะเรารับผิดชอบใจดวงนี้ บริสุทธิ์แลวก็คือใจดวงนี้ มันก็
ทราบหมด ไปไหนมีแตแบกแตหาม อะไรจะหนักยิ่งกวาธาตกุวาขันธ อะไรจะหนักยิ่ง
กวาแบกสมมุติ สมมุติภายในคือธาตุขันธ ก็ยังตองแบกอยูในวงแคบนี่ละ 

ขางนอกปลอยหมด อนันี้ปลอย แตอันนี้ยังสัมผัสสัมพันธกับจิตอยู เจ็บทอง 
ปวดศีรษะ เปนไขเปนหวัด เปนไอมนัก็กระเทือนถึงกันอยูอยางที่วาน้ี ไมสบายมาได ๔ 
วันเปนหวัด แนะ ก็วางั้นแหละ ไมสบาย ใจจะเปนหวัดอะไร อันนี้ตางหากใหชื่อมนัวา
เปนหวัด มันเกี่ยวโยงกันอยู รับผิดชอบกนัอยู มันก็รับทราบกันอยู ถึงไมทุกขกับมันมัน
ก็รับทราบ พอสลัดนี้ปบพรึบหมดเลย สมมุติไมมีเลยในจิตดวงนั้น เปนธรรมธาตุ แม
ครองรางอยูนี้ก็เปนธรรมธาตุอยูอยางน้ันแลว ถาวาจิตๆ ไมถนัดที่จะพูด ถาวาจิตก็จิต
บริสุทธิ์เสีย ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวคือธรรมธาตุนั่นเอง จิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลวเปน
ธรรมธาตุ 

ใหมันเห็นเขาไปซิ มันจะไปตื่นเตนกับอะไรไมม ี ธรรมชาตินั้นไมมีอะไรเขาถึง
ละ นินทาสรรเสริญเขาไมถึงทั้งนั้น มันเขาถึงกันอยูตั้งแตสมมุติดวยกัน ธาตุขันธอยางนี้
กิริยาอาการแสดงออกจากสมมุติดวยกัน สมมุติตอสมมุติมนัก็รับกัน ก็มีติฉินนินทา
สรรเสริญเยินยอวากันไดตามวงของสมมุติดวยกนั ธรรมชาตินั้นไมมี ฟงเอาซิผูปฏิบัติ
นักปฏิบัติทั้งหลายทําจิตใหมันเปนอยางน้ันแลวไมตองถามกันละ ไมถามถามหาอะไร 
พระพุทธเจามีกี่องคผางขึน้มาแลวเปนอันเดียวกันหมด เปนน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง
อันเดียวกันหมด 
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เทียบปบเขาไปก็เปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด ทานจะไปถาม
กันอะไร พระพุทธเจามีกี่พระองคกอ็ันเดียวกันนี้ เหมือนน้ํามหาสมุทรหยดไหนๆ ลง
ไปมหาสมุทรแลวเปนน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมด จิตเมือ่กาวเขาสูความบริสุทธิ์แลว
เปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด แลวทานจะถามกันอะไร พระพุทธเจามีกี่
พระองคทานถามอะไร ทานยอมรับกันเต็มที่ดวยความเปนอันเดียวกัน พระพุทธเจาก็
คือผูบริสุทธิ์ สาวกทั้งหลายก็คือบริสุทธิ์ อรหันตทั้งหลายคือความบริสุทธิ์เปนอัน
เดียวกันแลวถามกันหาอะไร ถาเปนน้ําก็เปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานดวยกัน ทานไม
ถามกันละ ถงึขั้นไมถามแลวไมถาม 

กราบพระพุทธเจาอยูทุกวัน พุทโธ ธมัโม สังโฆ ดังที่เราเคยพูดนั่นละ พทุโธ ธัม
โม สังโฆ นี้ติดหัวใจมาตั้งแตวันรูจักเดียงสาภาวะ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ถึงวาระสุดทาย 
พอกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลว พุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนอันเดียวกันเลย หือ 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันเดียวกันไดยังไง มันเปนแลวนั่น ใครมา
บอก ไมบอกมันก็รูเปนอันเดียวกันแลว เปนธรรมทั้งแทงเรียกวาธรรมธาตุ เทานั้นพูด
ได วาธรรมธาตุเทานั้นเอง จิตที่บรสุิทธิ์เปนอยางน้ัน 

คําสอนของพระพุทธเจาเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบทุกอยาง มันเหลวๆ 
ไหลๆ แหวกออกนอกลูนอกทางก็คอืพวกเราละมันถึงไดบนความทุกขความยากลําบาก
ทั่วโลกดินแดน ถาเห็นไปตามพระพุทธเจาแลวจะรูหมด ทุกขภายนอกคือสวนรางกาย
สมมุติ ทางภายในไมมีทุกข เหลือแตใจที่บริสุทธิ์ ไมมี หมด 

อยูทุกวันนี้วาเปนสุขเหรอ แบกธาตุแบกขันธไปมานี้เปนสุขเหรอ แตพวก
ประชาชนทั้งหลายคนทั่วโลกเขาก็ยินดี ยิ่งไดครบูาอาจารยที่เขาเคารพนับถือแลวเขาไม
อยากใหตายเลย แตผูนั้นแบกขันธแบกกองทุกขจะเปนจะตายเขาไมดู แบกขันธจะวาไง 
จิตไมเปนทกุขแตขันธมนัแสดงของมันก็รับทราบๆ ก็เรียกวาเปนทุกขดวยกัน นั่นเขา
ไมรู 

นี่ก็เปนหวัดมา ๔ วัน วันนี้เร่ิมเปดเผยออกมา วันนี้ก็ไมมีอะไรละ แตสําคัญที่
กลางวี่กลางวันจะหามเขาไดยังไง หล่ังไหลอยูนี้ เรานั่งอยูกุฏิมองออกมาผานมา
มองเห็นคน เขาไมเห็นเราแตเรามองออกมาเห็น ผานปาไมออกมานี่ ยั้วเยี้ยๆ มา
ศาลาๆ หล่ังไหลเขาหล่ังไหลออกอยูตลอด เราอยูกุฏินี้เราก็ออกไมไดนะ ถาออกมันรุม
เหมือนแมตอแมแตน เขาไปเจอที่ไหนรุมเลย เราก็ตองไดใชวิชา วิชาเต็มอยูนี้ สะพาย
ยามสองยามมีแตวิชาแกตัว วิชาหลบหลีกภัยเขาใจไหม มนุษยนี้เปนมหาภัย กวน ไม
มากอะไรมหาภัยของมนษุยที่กวน แคนี้ก็เอา ยกขึ้นใหญๆ วามหาภัย มันเปนอะไรมหา
ภัย เขากวน 



 ๔

ขึ้นทีแรกมหาภัยเหมือนวาเปนอะไรมาจากไหน ครั้นเวลาตอบออกไปวา เขา
กวน เทานั้นเอง ไปนี้ตองเฉยนะ เราทําไดทุกแบบ ก็ไมมีอะไรกับโลกนี่วะ เราทําไดทุก
แบบ ไปเต็มยั้วเยี้ยๆ นี้ไมพูดกับเขาสักคําเดียวเลย เต็มอยูนั้นเราเดินออกมา เวลา
จําเปนเราออกไปมันเตม็อยูสองฟาก เขานั่งพนมมือแลวเราก็เฉยเสียเหมือนไมเห็นไมรู 
เขาก็จะวาหลวงตามันบาหรือไง พวกนี้บาลวนๆ เขาไมวา เขามาวาคนดี วาคนดีนี้วา
เปนบา คนดีคืออะไร เราเตรียมพรอมแลววิชาแกตัวกับคนเขาใจไหม วิชาของเราเต็ม
ยามสองยามหนักเลยเทียวไป 

พอจะพูดกพ็ูดเสียบาง มันหากเปนของมันเอง คือธรรมชาตินี้มันจะบงบอกอยู
ตลอด ธรรมชาตินี้มันโงเมื่อไร พูดใหมันชัดเจน ถึงจะเปนงุมงามตวมเตี้ยมก็ตาม
ธรรมชาตินี้จะไมเปนเลย ไมมีอิริยาบถไมมีการยืนการนั่งการนอน ธรรมชาตินี้เปน
ธรรมธาตุมันแพรวพราวๆ จาของมันอยูตลอด ควรจะปฏิบัติกับส่ิงใดเทาไรมันจะเปน
ในนี้เอง จะแย็บออกมา เหอ.ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้.ถาไมอะไรทางนี้ปรกตอิยู นี้ปรกตินี้
ดีกวาที่จะแสดงออก ก็ไปตามปรกตเิสียเฉยไปเลย มันหลายแบบ ถาจะถามก็เอาๆ 
ถาม มันหากมีอยูในนี้ละบอก บอกใครไมไดแตมันรูในเจาของ 

บางทีไปก็เฉย บางทีก็ขูเอา มาอะไรกัน เอาละนะที่นี่ มาธุระอะไร มาเซอๆ ซาๆ 
อะไร หือ มาอะไร ไมไดเร่ืองแลวไลกลับเดี๋ยวนั้น ขูดวยนะ บทเวลาจะเอานี้แตกฮือ 
กําลังลงรถทวัรรถเทีย ๒ คัน ๓ คนัเต็มอยูกําลังจะเขามา มาอะไรถาม ยืนจังกาอยู
ประตูนะ นั่นเห็นไหมหามทัพ  รถ ๒ คัน ๓ คนั มาธุระอะไรถามดู ตั้งใจจะมาชมวัด ที่
ไหนไมมีวัด.. ที่ไหนมันกม็ีวัดเต็มบานเต็มเมืองมาอะไรที่นี่ มธีุระอะไร มาดูวัด กลับไป
หาดูวัดไหนก็ได ไลเดี๋ยวนั้นเลยแตกฮือไมใหเขาเลย อยางน้ันละหลวงตาปฏิบัติไดทุก
อยางกับโลกสมมุตินี้ อันนั้นไมใชสมมุติจะวาอะไร วาแลวเฉยเหมือนวาขูจะกัดจะฉกีนะ 
แตความจริงไมมี มันหากเปนของมนัเองอยูในนี้ ใครไมรูแตรูเราคนเดียว 

บางทีก็เหมือนจะกัดจะฉีก เหมือนยักษเขาใจไหม แตกิริยาเฉยๆ ภายในไมมี 
เขาก็กลัวซิเขากลัวแตภายนอก ภายในเขาไมเห็น เปนอยางน้ันละ ขบขันดีนะเลนกับ
โลก มันเลนไดทุกแบบนี่ ใชไดทุกแบบ ก็สมมุติเฉยๆ จะวาอะไร ธรรมชาติอันนี้ไมมีไม
มีในสมมุตินี้ ตอจากนี้จะใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

