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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

มีแตชื่อลมๆ แลงๆ 
 โรคนี่พิสดารนะ เวลาเครื่องมือที่จะมาหรือหมอมีความรูมากนอยเพียงไร โรค
มันมากกวานั้นอยูแลว คอยตามทันๆ แตกอนทีว่าเหลาน้ีไมมีใครพูดนะ ทั้งๆ ที่มันเคย
เปนมา ทีนี้เวลาเรียนเขาไปรูแลวก็โรคนั้นโรคนี้เร่ือยไป แตกอนไมมีใครรู พอเรียนตาม
เขาไปถึงรูวามันมีอยูนั้นๆ ๆ คนเขาไปเทาไรก็มีเร่ือยๆ ไป นี่โรคของคน กิเลสของคน
ก็เหมือนกัน กิเลสของคนไมผิดกันละ คนเขาไป ตามเขาไปๆ ก็เจอเขาไปเรื่อยๆ กิเลส
ในหัวใจสัตวโลก 

ไมคอยสบาย เปนหวัดเทานั้นไมมากนะ คนแกลําบากอยู เปนนิดหนอยก็มากๆ 
ทางรางกายนะ พอเปนเขาปบนิดหนึ่งก็มากๆ เขาไป ถาคนหนุมก็ไมเปนไรประสาหวัด
ไมเห็นมีอะไร หวัดเราเคยเปน ตั้งแตยังหนุมยังนอย จนกระทั่งพดูไมมีเสียงเลย หนัก
ขนาดนั้นก็ไมเห็นมีอะไร ทําการทํางานสะดวกสบายเหมือนไมมีหวัด ทีนีเ้วลาแกเขามา
อยางน้ีแลวเหมือนวาโรคเตม็ตัว ไปที่ไหนมีแตโรคเต็มตัว ไมสบายแบบนั้น ไมสบาย
แบบนี้ เพราะรางกายมันจวนจะพัง เหมือนตนไม กิ่งน้ันตายเขามากิ่งน้ีตายเขามาๆ ใบ
นั้นใบนี้ตายเขามาจนกระทั่งถงึลําตน สุดทายก็ตาย บางตนก็ตายยืนตน บางตนก็ตาย
ดวยการลมการฟนอะไรก็แลวแต 

พวกเด็กนักเรียนก็ตั้งใจเรียนใหดีนะ ประพฤตติวัใหเปนคนดี ความดีนี่สําคัญ 
การศึกษาเลาเรียนมาก็เปนเครื่องประดับความดีของเราขึ้น ถาไมมีความดีเรียนมามาก
นอยก็เปนไฟเผาตัวเองและสวนรวม ใหเร่ิมฝกตัวเปนคนดีตั้งแตเล็กแตนอยนี่ละ ถา
ใหญโตขึ้นมาคอยฝกไมไดละ ตองฝกตั้งแตเล็กแตนอย ไมยังออนอยูดัดงายๆ  ถาแก
แลวดัดไมลง 

ไมสบาย หวัดนี้ติดพัน ก็อยางน้ีละประสาหวัด ถาเปนกับคนแกมันลําบาก คน
แกเล็กๆ นอยๆ ก็เปน เล็กๆ นอยๆ มันก็เปนของมัน เปนใหญขึ้นมาๆ ถาหากวา
จิตใจไปพัวพันกับมันกย็ิ่งใหญมาก อันนี้เราพูดตามความจริง สําหรับเราไมมีอะไรละ 
รางกายมันจะเปนอะไรกรู็ รูวาเปนๆ ลมลุกคลุกคลานไปก็รูวาลมลุกคลุกคลาน แตใจ
ไมไดเปน นัน่มันตางกัน 

คือจิตใจนี้เมื่อฝกใหตายตัวแลวเปนอยางน้ัน ไมไดขึ้นอยูกบัคําตําหนิติชมของ
ใคร คือใจเปนธรรมชาติของตัวเองเต็มสวนแลว ทานเรียกวาใจกับธรรมเปนอัน
เดียวกัน ถาอยางน้ันแลวก็พน สวนที่ยังมีเปนสมมุติอยูเหมอืนโลกทั่วๆ ไป มันก็เปน
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สนามแหงโลกธรรมไดเชนเดียวกัน ผิดถกูชัว่ดีก็ตําหนิกันชมกันไปตามเรื่อง ใน
อากัปกิริยาของสมมตุิ แตสวนจิตใจนี่ทําอะไรใหเปนอะไรไมเปนละ หมด  

นั่นละจิตพระพุทธเจา จติพระอรหันตทานเปนอยางน้ัน กิริยาอาการนี้เปนสนาม
แหงโลกธรรม อยูในระหวางแหงความติชมเหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมผิดกัน กิริยาอาการ
ผิดถูกชั่วดีตามสมมุตินิยมเขาถึงกัน รูกันๆ สวนจิตที่บริสุทธิ์นั้นเปนอีกอยางหนึ่ง ไมได
เขากับสิ่งเหลานี้ ถึงเรียกวาบริสุทธิ์ คําวาบริสุทธิ์นี้เหนือสมมุติโดยประการทั้งปวง ใน
ภาษาบาลีทานวา ปุญญปาปปหินบุคคล ผูมีบุญและบาปอันละเสียไดแลว บุญก็สมมุติ
ละไดแลว บาปก็สมมุติละไดแลว จิตเปนวิมุตติไมเขากัน แตเวลาอยูในโลกก็ตองรักษา
ตามโลก เวลาธาตุขันธมีอยู ธาตุเขาธาตุเราเปนสมมุติดวยกัน ก็ตองปฏิบัตใิหพอเหมาะ
พอดกีับสังคมของมนุษยที่นิยม ผิดถกูชั่วดีประการใดก็ปฏบิัติตามนั้น สวนจิตใจจะทํา
ใหเปนอะไรอีกไมเปน หมด นั่นเรียกวาเหนือสมมุติแลว อะไรก็ตามถาเหนือสมมุติแลว
ก็เหนือโลกธรรม โลกธรรม ๘ มันอยูในวงสมมุต ิ

วันนี้คนก็มากพวกนักเรียนมาก ใหพากันตั้งใจศึกษาเลาเรียน นักเรียนแตกอน
มีแค ป.๓ นี่ก็เรียกหลวงตา ป.๓ จบ ป.๓ ออก  สอบประถมหนึ่งไดที่ ๒ ประถมสอง
ไดที่หนึ่ง ประถมสามไดที่หน่ึง แลวก็ออก มันมเีทานั้นละ ครูก็หมดภูมิ พอจบแลวก็
ออกไดเลย อายุไมครบก็ตาม ใหออกไดๆ เลย ถาจบนั้นแลว ทุกวันนี้มันไปกี่ชั้น ชั้น
จรวดดาวเทียม ฟากจรวดดาวเทียมไปไหน 

ยิ่งตั้งชือ่ตั้งนาม พอตกคลอดออกมานี้ตั้งชื่อใหแลว ฟากจรวดดาวเทียม ไอเด็ก
ยังไมรูภาษีภาษาอะไรเลย ยังแบเบาะอยูนั่นแหละ แตชื่อของเด็กคนนี้ไปอยูฟากจรวด
ดาวเทียม เปนผูใหญขึ้นมาชื่อกไ็ปอยูฟากจรวดดาวเทียม แตคนนั้นอยูในกนนรก 
เขาใจไหม ชื่อไปอยูฟากจรวดดาวเทียม แตตัวคนไปอยูใตกนนรก คนหาก็ไมเจอ 
เพราะมันอยูใตกนนรก ถาไมคนถึงกนนรกจริงๆ ไมเห็น ไมเห็นตัวคน  

นี่ละตั้งชื่อ ชือ่ไหนก็ตัง้ไดเปนอะไร โอย นิยมกันเปนบาไปเลยนะทุกวันนี้ ตั้งชื่อ
ตั้งนาม เวลาถามชื่อวาไง ใหไปรอฟงอยูบนนูนนะ บนจรวดดาวเทียม ชื่อวาไงเด็กคนนี้ 
พอเกิดมาตัง้ใหแลว ตัวเด็กยังไมรูเดียงสา แตพอแมตัง้ใหแลวไปฟากจรวดดาวเทียม 
แลวยิ่งโตขึ้นมาก็ชื่อสูงจรดเมฆจรดฟานูนละ แตเจาของไปจมอยูในนรก มันเปนแต
อยางน้ันนะ นิยมตั้งแตชื่อแตนาม ไมนิยมความประพฤติคนเรา ไมดีนะ ใหตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัติตัวใหดี ไอชื่อไอนามมันตั้งเฉยๆ ไมตั้งมันก็เปนหลักธรรมชาติของมนั 
แตโลกเขามีสมมุติกต็องตั้งชื่อตั้งนามให ก็ตั้งไปอยางน้ันละ  

คนเราจําเปนตองตัง้ชื่อตั้งนามให แตชื่อใหหยดยอยที่สุดเลยละ อยูฟากจรวด
ดาวเทียมนูนชื่อของคน แตการประพฤตินี่เหลวแหลกแหวกแนวไมนาดูเลย ตายลงไป
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แลวก็ไปจมอยูในนรก สถานที่ของคนที่ตกอยูในนรกนี้ เขาชื่อวาไง เขาชื่อวาบุญ ฟาก
สวรรคชั้นพรหมขึ้นไป หรือเลยนิพพานไปก็ไมรู ชื่อของเขานะ ก็ตั้งไวนัน่แหละ เจาของ
ตายไปแลวชื่อยังอยูนูน เจาของจมอยูในกนนรก นั่นละมันนิยมตั้งแตชือ่ ไมนิยมในการ
ประพฤตปิฏบิัติตัว ไมดนีะ ใหสนใจในการประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนคนดี คนดีแลวอยู
ที่ไหนดีหมด ไมวาจะอยูที่ไหน ดีหมดนั่นละ ถาเจาของดีแลว เปนอยูก็ดี ตายไปแลวก็ดี 
ถาเจาของไมดีเปนอยูก็ไมดี ตายไปแลวก็ไมดี  

ใหพากันสนใจในการประพฤติตัวใหเปนคนดี เปนคนดีเทานั้นไมตองมีชื่อมี
นามอะไรละ ไปได ขึ้นสวรรคชั้นพรหมจนกระทั่งถงึนิพพาน ไปได นพิพานเปนที่สุด
ของสมมุติแหละ นิพพานนั่นเรียกวาที่สุดของสมมุติ ถึงขั้นนั้นแลวหมดสมมุติ แตอยูใน
โลกก็ตองตัง้ชื่อตั้งนามกนั ชื่อก็ใหมีเปนธรรมดา อยาใหพิลึกพิล่ันอยูฟากจรวด
ดาวเทียม แตเจาของอยูในกนนรกอยางน้ีไมดี อยางอยูในเรือนจํา ไปถามดูซินะ คนๆ 
หนึ่งชื่อวาไง ชื่อเขาไมใชเลนนะ ในเรือนจํานั่นนะ ชื่อน่ีหยดยอยๆ ทั้งนั้น คนนอก
เรือนจําสูไมได 

ไปถามชือ่เขาซิอยูในเรือนจํา ทําไมจึงมาเปนอยางน้ีละ ชื่อกว็าอยางน้ันๆ โอย 
อยางนอยชือ่สวรรคขึ้นไปเลยละ หรือนิพพานก็จะมีก็ไมรูนะชื่อเขาอยูในนั้น แตคนไป
อยูในนรก เปนอยางน้ันละชื่อ ชือ่ไมไดเอาเจาของใหดีได ไมพนนรกไดนะชื่อ ความ
ประพฤตติางหาก ใหพนจากฟนจากไฟ จากนรกอเวจีไดคือการประพฤติตัว ไมไดพน
ดวยการตั้งชื่อตั้งนามเฉยๆ ตั้งชือ่ตั้งนามเฉยๆ ไมสนใจประพฤตปิฏิบัติตัวใหเปนคนดี 
อยางไรก็ดีไมไดคนเรา คนเราดีไดเพราะความประพฤต ิ ไมใชดีไดเพราะการตั้งชื่อตั้ง
นามให 

ถาหากวาดีไดดวยการตั้งชื่อตั้งนามนี ้ หลวงตาบัวนี้ไดดอกเตอรหลายดอกเตอร
นะอยูขางบนนั่น ดอกเตอรไหนก็ไมรู ดอกเตอรรามคําแหงก็มี ดอกเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกนกม็ี หลวงตาบัวมีแตดอกเตอรนะเต็มอยูในหอง เขาเอามาถวาย 
สวนหลวงตาบัวอยูนี้ละ เจ็บไขไดปวยก็หลวงตาบัวเจ็บ ไอดอกเตอรนั่นมันไมมาเจ็บละ 
ตั้งไวเฉยๆ ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร เวลาจะเปนจะตาย เปนหลวงตาบัวตาย เปนทุกข
ก็หลวงตาบวั ชื่อหลวงตาบัวหยดยอยอยูบนนูน ไมเห็นมาเปนอะไร 

ใครอยากดูกใ็หไปดู ไปดูดอกเตอรก็ไปดชูั้นบนนั่นนะ หลวงตาบัวมีอยูในนั้น
ครบหมด ดอกเตอรดอกแตอะไร มีอยูหมด แตเวลาเจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัวรอน เชน
เปนหวัดเปนไออยางทกุวันนี้ เปนหลวงตาบัวเปนผูรับเคราะหนะ ไอดอกเตอรนั้นมัน
ไมไดมารับละ มันตั้งไวโกๆ ไมเห็นเปนทาเปนทางอะไร ใครอยากไดดอกเตอรอยาง
นั้นละ ใครอยากจะไดแตดอกเตอรสูงกวาดอกเตอร บทจะเปนจะตาย เปนเจาของเปน
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นะ ดอกเตอรไมไดมาเปน อันนี้ความดีก็เหมือนกัน จะดีก็เจาของอยูกับเจาของ 
เพราะฉะนั้นจึงตองประพฤตติัวใหดี 

จิตนี้สุดยอดก็คือพนจากสมมุติถงึขั้นบริสุทธิ์ นี่ละการฝกจิต สุดยอดอยูขั้น
ความบริสุทธิ์ คือจิตที่บริสุทธิ์แลวเหนือหมดเลย ทานวา ปุญญปาปปหินบุคคล ผูมี
บุญและบาปอันละไดแลว บุญก็เปนสมมุติ บาปก็เปนสมมุต ิ อะไรเปนสมมุติทัง้หมด 
ละไดหมดแลว ธรรมชาตินั้นไมขึ้นอยูกับชื่อกับนามอะไรละ ปฏิบัติตัวใหเปนคนดีแลวก็
อยูอยางน้ันสบายๆ การที่จะใหรูไมใชพูดปาวๆ อยางน้ีนะ ทานผูเปนทานเปนมาแลว 
พระพุทธเจาพระอรหันตทานเปนมาเรียบรอยแลว ทานนําธรรมอันนี้มาสอนพวกเรา 
ทานเปนแลวทานมาสอนไมใชสอนแบบงูๆ ปลาๆ นะ ทานสอนตามหลักความจริง 

คือจติของทานที่หลุดพนไปแลวนี้พนไปโดยสิ้นเชิง ก็ยงัเหลือแตเร่ืองธาตุเร่ือง
ขันธซึ่งเปนแดนแหงโลกธรรม ๘ ก็ตองไดรับความติฉินนินทาดีชั่วเหมือนกันกับโลก
ทั่วๆ ไป แตทานไมมีไดมีเสีย ทานพอเรียบรอยแลวคือทานผูบริสุทธิ์ นั่นละดีอยางน้ัน 
อยากใหดีอยางน้ัน ดีแตชื่อแตนาม นิยมตั้งพิลึกพิล่ันนะทุกวันนี้ ตั้งชื่อตั้งนามนี้แหม
จนมองไมทนั พอถามชือ่นี้ตองรีบไปฟงบนจรวดดาวเทียม ชื่อเด็กตัวแดงๆ เจาของยัง
ไมรูภาษีภาษาอะไร แตชื่อไปอยูบนจรวดดาวเทียมนูนนะ อยางน้ันละมันดีแตชื่อๆ ตัว
ของตัวไมดีไมเกิดประโยชนอะไร 

ทําตัวของตัวใหดี ไอชือ่ไอนามจะตั้งไมตั้งก็ตามเถอะ ผูที่รับดีรับชั่วก็คือตัวของ
เรารับเคราะหรับกรรม ดีชั่วประการตางๆ สุขทกุขคือตัวของเรา ใหประพฤตปิฏิบัติตัว
ของเราใหเปนคนดีแลวมันก็ดีทั้งน้ันละคนเรา ถาไมปฏิบัติตัวใหดีแลวจะตั้งไปที่ไหนก็
อยางวานั่นละ มันมีแตชือ่ลมๆ แลงๆ หาตัวจริงไมเจอ เมือ่หาตัวจริงไมเจอก็เปนคน
ไขวควาเหลวแหลกไมมีหลักมีเกณฑ ถามีตัวจริงคือความดีเปนของตัวใครจะตั้งไมตั้ง
ไมสนใจละ ความดีเปนของตัว ตัวมีหลักมีเกณฑ ตัวเปนเนื้อเปนหนังของตัวแลวใครจะ
ตั้งไมตั้งก็ด ี

แตโลกเขาก็มีชื่อ แมแตหมูหมาเปดไกเขาก็มีชือ่ ก็ตั้งไวอยางน้ันแหละ ไมไดไป
ติดใจกับชื่อกับนาม แตมนุษยเรายิ่งสมัยปจจุบันนี้ติดใจแตชื่อแตนาม ไมติดใจในการ
ประพฤตปิฏบิัติตัวเองใหเปนคนดี ความสุขความทุกขจะไดเปนของตัวเองโดยสมบูรณ 
อยางน้ีไมคอยคิดไมคอยสนใจกัน อยากไดแตชื่อแตนามเฉยๆ ไมเกิดประโยชนนะ 
บรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายใหนําไปฟง ธรรมของพระพุทธเจาเปนอยางน้ัน ถาลงใจ
ไดดีแลวหมดความหวั่นไหวในโลกธรรม 

สามแดนโลกธาตุนี้จะมาโจมตีความบริสุทธิ์ของใจนั้นไมมีทาง เพราะนอก
สมมุติไปแลว การโจมตีอยูในวงสมมุติ ตําหนิตชิมดีชั่วประการตางๆ มีอยูในวงสมมุติ 



 ๕

จิตที่พนไปแลวนี้อยูเหนือสมมุติแลวจะไปแตะตองทําลายไดอยางไร พากันประพฤตติัว
ใหดีนะ วันนี้ก็พูดเพียงเทานั้นละเหนื่อย เปนหวัดก็ยังไมหาย เหนื่อยอยูตลอดเวลา ฝน
สุมสี่สุมหาเวลาฝนก็ดี เอาละเทานั้นละพอ พวกนกัเรียนก็จําใหดีนะ สอนใหเปนคนดี ที
นี้ใหพร 
 

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/

