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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๕ สงิหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

พฒันาจิตใจก่อนอ่ืน 

ทน้ีีเราพูดถึงเร่ืองพัฒนา พุทธศาสนาเป็นหลักวิชาอย่างเย่ียมในการพัฒนา คือพัฒนา

จิตใจก่อนอื่น มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา สิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เป็น

สาํคัญ เป็นโรงงานอนัใหญ่โตที่จะผลิตดีและช่ัวข้ึนมา ข้ึนอยู่กบัใจ ใจจึงเป็นสิ่งสาํคัญมาก ซ่ึง

ควรจะได้รับการพัฒนาก่อนอื่น การตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า กคื็อความสาํเรจ็การพัฒนา

จิตใจโดยสมบูรณ์ พระสาวกทั้งหลายที่ได้สดับตรับฟังจากพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏบิัติจิตใจ

ของตนกเ็รียกว่า ทาํหน้าที่พัฒนาจิตใจสาํเรจ็เป็นข้ัน  ข้ึนไป จนกระทั่งถึงขั้นสงูสดุแห่งการ

พัฒนาจิตใจ เรียกว่าถึงขั้นอนัสมบูรณ์ ได้แก่อรหัตผล เมื่อได้พัฒนาจิตใจให้ถูกต้องเหมาะสม 

ไม่มีความบกพร่องในตนแล้ว การสั่งสอนคนอื่นกส็ั่งสอนได้โดยถูกต้องแม่นยาํและถึงใจด้วย 

ไม่ว่าธรรมขั้นใด 

โลกผู้นับถือพุทธศาสนาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า จึงควรจะได้รับการอบรมการ

พัฒนาทางด้านจิตใจก่อนอื่นเช่นเดียวกนั หากว่าจิตใจได้รับการพัฒนาไปพร้อม  กนักบั

ทางด้านวัตถุแล้ว กจ็ะได้รับความสะดวกสบาย มีความผาสกุทั้งภายนอกภายใน สิ่งภายนอก

คือด้านวัตถุ อนันี้กม็ีการพัฒนามากมาย แต่จิตใจไม่ได้พัฒนาไปพร้อม  กนัแล้ว กไ็ม่พ้นจาก

ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่นั่นแล 

ในแผ่นดินนี้มีวัตถุเคร่ืองสนองความต้องการของโลกมากมายก่ายกอง ไม่เหน็มีอะไร

บกพร่องพอที่จะอดอยากขาดแคลนกนันักเลย แต่ทาํไมมนุษย์เราจึงมีแต่ความเดือดร้อน

วุ่นวายระสํ่าระสายอยู่ทุกแห่งทุกหนตาํบลหมู่บ้าน ไม่ว่าประเทศเขตแดนใดกต็าม น่ีเป็นเร่ือง

ความทุกข์เป็นเจ้าหน้าเจ้าตา ออกหน้าออกตาเสยีจนหมด เมื่อพูดให้เตม็เมด็เตม็หน่วยแล้ว

รู้สกึว่ามนุษย์เราน้ี จะมีความทุกข์มากย่ิงกว่าบรรดาสตัว์เสยีด้วยซํา้ ทั้ง  ที่มนุษย์มีความฉลาด

กว่าสตัว์ ที่เป็นอย่างนี้กเ็พราะขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ การปฏบัิติต่อหน้าที่การงาน และ

ปฏบิัติต่อกนัในเพ่ือนร่วมโลกด้วยกนั จึงเป็นลุ่ม  ดอน  และมีการกระทบกระเทอืนเป็นส่วน

ใหญ่ ผลจะพึงได้รับกต้็องเป็นความทุกข์ความเดือนร้อนไปด้วยกนั เพราะจิตใจขาดการพัฒนา  

การพัฒนาจิตใจกคื็อให้เป็นไปตามเหตุตามผล เพ่ือจะสมานความจริงให้เข้าถึงกนั 

ความจริงกคื็อไม่ว่าสตัว์ ไม่ว่าบุคคล มีความรักตนด้วยกนัทั้งนั้น สตัว์ตัวใดที่ไม่รักตนไม่สงวน
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ตน ไม่กลัวความล้มความตาย ความเจบ็ปวดรวดร้าวต่าง  นี้ ไม่มี นอกจากสตัว์ที่ตายแล้ว และ

คนที่ตายแล้วเท่าน้ันจึงไม่รู้สกึอะไร ขึ้นช่ือว่าเป็นสัตว์เป็นคนแล้ว กต้็องมีความรักความสงวน

ตน ตลอดถึงพวกพ้องของตนเป็นธรรมดา เพ่ือให้ความเสมอภาคตามหลักธรรมของ

พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมให้ความเสมอภาคอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เราจึงควรได้รับการอบรม 

แม้แต่เพียงศีลห้า ถ้าหากว่าเราได้รับการอบรมให้ถึงเหตุถึงผล ถึงหลักความจริงแห่งพระ

ประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้ว โลกนี้จะได้รับความร่มเยน็ไม่น้อยเลย 

ยกตัวอย่าง เช่น ปาณาติบาต เราอย่าแปลออกไปนอก  โน้น ปาณาติบาต อย่างฆ่า

สตัว์ คือห้ามฆ่าสตัว์ อย่าฆ่าสตัว์ ให้เราย้อนเข้ามาถึงตัวของเรานี้ ก่อนอื่น เพราะอะไร  กอ็ยู่

กบัเรา ขึ้นอยู่กบัเรา เรารักเราสงวนเรามากยิ่งกว่าสิ่งใด แม้เราจะอยู่ในโลกด้วยกนัมีจาํนวน

มากมายเพียงไรกต็าม กเ็หมือนกบัมีแต่ตนคนเดียว เพราะความเหน็แก่ตัวหรือความเหน็แก่

เรานี้มันมีมากขนาดน้ัน มีนํา้หนักภายในจิตใจของเรามาก เหมือนหนึ่งว่าโลกไม่มีความหมาย 

คนอื่นไม่มีความหมายเหมือนตัวคนเดียวนี้ เลย 

ฉะนั้นจึงยกอนันี้ขึ้นมาให้เข้ากนัได้ว่า ปาณา อย่าฆ่าเรา เพราะเรารักชีวิต อย่า

เบียดเบียนเรา เราไม่ต้องการความทุกข์ความลาํบาก เราปฏบิัติรักษาตัวเราอยู่ตลอดเวลา 

ตะเกยีกตะกายแทบล้มแทบตาย เพ่ือความหลุดพ้น หรือเพ่ือความหลีกเล่ียงจากความทุกข์

ทั้งหลาย มิหนาํซํา้ยังจะมาฆ่าเราด้วยแล้วมีอย่างที่ไหน เราไม่ประสงค์อยากตายอย่ามาฆ่า เมื่อ

ยกเราเป็นตัวประธานข้ึนมาแล้ว คนอื่นเขากบ็อกว่าอย่ามาฆ่าฉัน นั่น เพราะฉันกม็ีความรู้สกึ

เช่นเดียวกนั ตลอดถึงสตัว์อย่ามาฆ่าฉัน อย่ามาฆ่าเรา คนนั้นกว่็าอย่ามาฆ่าเรา ทั่วทั้งโลกมันมี

นํา้หนักเท่ากนัแล้วทาํกนัไม่ลง เมื่อยกเราขึ้นเท่านั้น อย่าฆ่าเรานะ เท่านี้  เขากบ็อกว่าอย่าฆ่าเรา

เหมือนกนั เมื่ออย่าฆ่าเราแล้วอย่าฆ่าเขา เพราะมันเหมือน  กนั โลกกป็ลงใจต่อกนัได้ มีความ

ผาสกุ ทาํกนัไม่ลง ยกเพียงศีลห้าขึ้นมา ข้อปาณานี้  มันกม็ีนํา้หนักมากแล้ว  

อทินนา อย่ามารักของฉัน เขม็เล่มหน่ึง ฉันถือเป็นกรรมสทิธิ์ ฉันเสยีดาย เราเสยีดาย 

ถ้าเราให้ด้วยเจตนาด้วยความยินดีแล้ว ให้เป็นล้าน  เรากพ็อใจให้ แต่การมาฉกมาลักอย่างนี้

ไม่พอใจ ไม่ว่าใครทั้งนั้นเป็นความเจบ็ลึกอยู่ภายในใจ สิ่งที่เขาลักน้ันไม่สาํคัญอะไรนักยิ่งกว่า

ใจซ่ึงเป็นเจ้าของนี้ เลย การลักกด็ี การฆ่ากด็ี เป็นการทาํลายจิตใจกนัซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่โตมาก 

พระพุทธเจ้าห้ามลงจุดน้ี ให้เหน็หัวใจกนัว่ามีความสาํคัญเท่าไร ในโลกนี้มหัีวใจเป็นสาํคัญกว่า

อื่น 
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กาเมสุ มิจฉาจาร อย่ามายุ่งกบัเมียฉัน อย่ามายุ่งกบัผวัฉัน ผวัของแก ผวัของฉัน มัน

เหมือนกนัหมด เรายกของเราออกมาเทยีบกนัมันกไ็ด้กนั ได้สดัได้ส่วนกนั คนไม่ตายถูกผ่า

หัวใจให้ดิ้นรนกระวนกระวายกระเสอืกกระสนอยู่อย่างนี้  เป็นความทุกข์ความทรมานมาก ท่าน

จึงห้ามในข้อนี้  เพียงสามข้อนี้กท็าํโลกให้ร่มเยน็แค่ไหน 

มุสา โลกนี้ ไม่ต้องการความโกหกหลอกลวง โลกอยู่ได้ด้วยความร่มเยน็เป็นสุข เป็นที่

ไว้เนื้อเช่ือใจกนัได้ เพราะความสตัย์ความจริงต่างหาก ไม่ใช่เพราะความหลอกลวงต้มตุ๋นกัน 

การโกหกพกลมไม่ใช่เป็นของดี ทาํจิตใจของคนอื่นให้กาํเริบมากมาย การโกหกหลอกลวงบาง

ประเภทนี้ถึงชีวิตทเีดียว เป็นความเสยีหายถึงชีวิตจิตใจ กระเทอืนมากมาย 

สุรา เราเกดิมาจากท้องแม่ของเรา พ่อแม่ของเราไม่เคยเอาสรุายาเมามาให้เรากนิเรา

ดื่มแทนนํา้แทนท่าอะไร เพราะไม่อยากเหน็ลูกเป็นบ้า พูดง่าย   ตั้งแต่มันเป็นโดยหลัก

ธรรมชาติของมันพ่อแม่กเ็สยีอกเสยีใจ เพียงวิกลวิการส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถึงกบัข้ันเป็นบ้าก็

ตาม กเ็สยีใจมาก ไหนจะเอาสรุาไปให้ลูกกนิแล้วให้ลูกเป็นบ้า มีอย่างหรือ พ่อแม่ไม่มีคนไหน

เลยที่จะเอาสรุาไปเล้ียงลูก เอาแต่ของดิบของดี ข้าวต้มขนม นํา้กเ็ป็นนมจะว่าไง กเ็พราะเหน็ว่า

สรุานี้ เป็นพิษเป็นภัย ท่านเหน็เป็นพิษเป็นภัยมานานแล้ว ท่านถึงได้ตั้งกฎบัญญัติน้ีขึ้นมาให้

โลกทั้งหลายได้ทราบว่าสิ่งนี้ เป็นภัย 

พระพุทธเจ้าองค์ใดกต็ามที่ได้ตรัสรู้ข้ึนมาในโลก นับไม่ทราบกี่หมื่นกี่ล้านองค์ เพราะ

นานแสนนาน ตรัสรู้ ถ่ายทอดกนัมาเร่ือย  เป็นวรรคเป็นตอน เช่น พุทธนัดรหนึ่ง  กห็มายถึง 

ระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละองค์  ที่มาตรัสรู้ธรรมสอนโลก แล้วโลกนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไร 

พระพุทธเจ้ากม็าตรัสรู้ เร่ือย  อย่างนั้น หลายคร้ังหลายหนเข้าไปมันกม็ากมายก่ายกอง แล้ว

สอนธรรมแบบเดียวกนัทั้งนั้น มีศีลห้านี้ เป็นต้น ท่านกส็อนแบบเดียวกนั 

ทาํไมท่านจึงสอนแบบเดียวกนั เพราะความรู้ความเหน็ของนักปราชญ์ไม่ได้แย้งกนั

เหมือนความรู้ความเหน็ของโลกที่มกีเิลส เป็นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยาํเหมือนกนัจึงหาที่ค้านกนั

ไม่ได้ เวลาบัญญัติบันยังอะไรลง การแนะนาํสั่งสอนจึงลงในรอยเดียวกนั ไม่มีการคัดค้านกนั

ได้เลย เพราะเป็นความจริงด้วยกนั ของจริงแล้วย่อมไม่กระทบกนั ต่างอนัต่างจริง ไม่มีการ

กระทบไม่มีการขัดแย้งกนั เพราะฉะน้ันศีลห้าน้ีจึงเป็นที่ยอมรับกนัมาต้ังแต่กาลไหน  จนสมัย

ปัจจุบัน และยังจะเป็นที่ยอมรับกนัตลอดไป เพราะเป็นความจริง อนัเป็นแนวทางชีวิตที่จะให้

โลกได้รับความสงบเยน็ใจด้วยศีลห้านี้ 
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ในข้อห้า สุรา เป็นของมึนเมา พอพูดถึงในแง่นี้กเ็คยมีคนมาถาม ตอนไปฉันที่

กระทรวงศึกษาธกิาร เขามาถาม ผู้ถามกเ็ป็นนักสรุาคอสรุาทเีดียว ว่าการด่ืมสรุานี้  ท่านบอกว่า

เป็นโทษ เราจะดื่มไม่ให้เกดิความมึนเมา ดื่มพอดิบพอดี พอเข้าสงัคมได้ อนันี้จะเป็นบาปไหม 

ว่างั้น เพราะเราไม่ดื่มให้มึนเมา จาํเป็นกต้็องได้ตอบ ขนาดไหนที่ว่าเหน็ว่าพอดี ที่เข้าสงัคมได้

พอด ี ไม่ถึงกบัมึนเมา หากว่าสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่ยอมรับกนัแล้วว่าเป็นของดี ไม่เสยีอะไรแล้ว กข็อ

เชิญไปหาสรุามาให้หลวงตาบัวด่ืมเด๋ียวน้ี เอาให้ขนาดพอดีกบัเข้าสงัคม เวลานี้ เรากาํลังอยู่ใน

สงัคม พวกท่านทั้งหลายจะเหน็ด้วยไหม จะพอใจไปหาสรุามาให้หลวงตาบัวดื่มไหม ดื่มเพ่ือ

สงัคมเวลานี้  อย่าเอาขนาดที่มันเป็นบาป ให้เอาขนาดที่ท่านทั้งหลายเหน็ดีว่าเหมาะกบัสงัคม 

เขากบ็อกว่าทาํไม่ได้ เมื่อทาํไม่ได้แล้ว หลวงตาบัวกเ็ป็นคน ท่านทั้งหลายกเ็ป็นคน 

ข้อบัญญัติบันยังทั้งหมดพระพุทธเจ้าบัญญัติสอนคน สิ่งที่ว่าเป็นบาปกว่็าเป็นบาป แล้วใครจะ

เหนือโลกไปไม่เป็นบาป ฆราวาสกต้็องเป็นบาป พระกต้็องเป็นบาป เมื่อพระเหน็ว่าไม่งามแล้ว

ฆราวาสกไ็ม่งามเหมือนกนั สิ่งที่ไม่งามกคื็อสิ่งที่ผดิ จึงไม่ควรจะไปกล้าหาญในสิ่งเช่นนั้น ซ่ึง

นักปราชญ์ทั้งหลายท่านตาํหนิ ท่านกลัวกนั  

น่ีเราพูดถึงเร่ืองการพัฒนาจิตใจ เมื่อใจได้รับการพัฒนาตามเหตุตามผล มีความซ้ึงใน

อรรถธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว การที่จะแสดงออกทางกายทางวาจา อนัเป็นข้าศึกต่อตนเอง 

ที่เรียกว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมน้ัน ย่อมลดลงไปโดยลาํดับ  จนกระทั่งไม่มี เมื่อจิตใจได้รับการ

พัฒนาตามสมควรแล้ว เราจะทาํหน้าที่การงานจะก่อร่างสร้างอะไรกต็าม เพราะจิตเป็นตัว

ประธาน จิตเป็นเจ้าของ เป็นผู้รับผิดชอบ ได้รับการอบรมมาโดยถูกต้องดีงาม เหมาะสมกบั

เหตุการณ์ต่าง  ที่จะให้เกดิผลงานขึ้นมาตามเหตุตามผลนั้น  กย่็อมได้เหตุผลเตม็เมด็เตม็

หน่วย ทาํอะไรขึ้นมากไ็ด้รับผลเป็นที่พอใจ เป็นความสขุตามฐานะแห่งงานนั้น  หรือผลแห่ง

งานน้ัน  ที่ตนทาํข้ึนมาได้ 

เพราะฉะน้ันการพัฒนาจิตใจจึงเป็นสิ่งจาํเป็นมาก มากยิ่งกว่าการพัฒนาภายนอก ให้

เหมาะสมจริง  กคื็อการพัฒนาจิตใจด้วย การพัฒนาทางด้านวัตถุด้วย เร่ืองการพัฒนาจิตใจ

เป็นสิ่งสาํคัญอยู่มากก่อนที่จะพัฒนาอนัใดกต็าม เพ่ือเป็นที่ยอมรับกนักคื็อจิตเป็นเจ้าของ สิ่ง

ต่าง  จะผดิถูกดีช่ัวประการใดข้ึนอยู่กบัจิตที่ได้รับการอบรมมากน้อย หรือการพัฒนามากน้อย 

หากจิตไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยนี้  แม้แต่สิ่งที่เป็นคุณ ที่โลกใช้มาเป็นคุณกยั็งมาเป็นโทษแก่

จิตดวงนั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ไฟ โลกใช้หุงต้ม ใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายก่ายกอง แต่เอาไป
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เผาบ้านดูซิเป็นยังไง อย่างเราเหน็นี้  พัฒนาเผาบ้านเผาเมือง แล้วปลูกกนัข้ึนใหม่ดูซิ พัฒนา

แบบนี้ดไีหม 

หัวใจนั้นแหละมันรกรุงรังด้วยความโลภ เหน็แก่ได้เพียงเลก็น้อย พอได้กนิไปวันหนึ่ง  

กเ็อา บ้านเมืองของใครจะฉิบหายวายปวงสกัเท่าไรกไ็ม่สนใจ ขอให้พุงเรากาง  สกัหน่อยกพ็อ 

เราเป็นที่สบาย อยู่ในท่ามกลางหรืออยู่บนศีรษะของคนผู้เดือดร้อนเพราะถูกไฟเผา กไ็ม่ได้คิด 

เพราะไม่ได้พัฒนาจิตใจ ไม่มองเหน็หัวใจเขาหัวใจเรา สมบัติเขาสมบัติเรา มันมีคุณค่าอย่างไร

บ้าง หรือมีเฉพาะเราคนเดียว โลกนี้ เป็นหมู หรือเป็นสตัว์ เป็นไม้แห้งไปหมดอย่างนั้นหรือ ถ้า

จิตใจได้รับการพัฒนาแล้ว จะคิดอย่างนั้นไปไม่ได้ ต้องคิดเป็นความสมํ่าเสมอ เขาเหมอืนเรา 

เราเหมือนเขา มนุษย์เหมอืนกนั มีความรักสงวนตนเช่นเดียวกนัหมด 

ตามหลักธรรมท่านกก็ล่าวไว้แล้ว ความรักเสมอตนนั้นไม่มี ตนเป็นที่รักอย่างย่ิง และ

เมื่อเราพูดได้ เรามีความรู้สกึเราว่า ตนเป็นที่รักอย่างย่ิงน้ีแล้ว ใครจะไม่ว่าตนเป็นที่รักอย่างย่ิง

เหมือนกบัเรานี้ ไม่มี ทั้งโลกไม่ว่าสตัว์ไม่ว่าอะไร ตนเป็นที่รักอย่างย่ิงเหมือนกนัหมด นตฺถ ิ

อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มี ถ้าสตัว์เขาพูดได้ เขากจ็ะ นตฺถ ิอตฺตสมํ เปม ํสตัว์

ตัวไหนกจ็ะเปล่งวาจาออกมาอย่างนี้  นตฺถ ิอตฺตสมํ เปมํ หากได้ยินเสยีงแล้วจะล่ันโลกนี้ เลย มี

แต่เสยีงอนัเดียวนี้ทั้งนั้น ไม่มีสตัว์ตัวใดไม่รักตน การรักตนกต้็องสงวนตน ไม่อยากจะให้อะไร

หรือใครมาแตะต้องทาํลายเลย เมื่อเราหยั่งเข้าถึงความจริงของเขาของเราแล้วกท็าํกนัไม่ลง 

น่ีแหละศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระทยัที่บริสทุธิ์ จึงเป็นความเสมอ

ภาค ให้ความเสมอภาคแก่สตัว์โลกทั้งปวงไม่ยิ่งไม่หย่อน พระพุทธเจ้าอยู่ได้กบัสตัว์ ฉลาด

ขนาดไหนไม่มีใครเกนิพระพุทธเจ้า ความบริสทุธิ์กไ็ม่มีใครเกนิพระพุทธเจ้า แต่ทาํไมอยู่ได้กบั

สตัว์ ร่มเยน็ไปหมดทั้งสตัว์ทั้งบุคคล เทวบุตรเทวดาอนิทร์พรหม ไม่เคยเป็นภัยกบัผู้ใด 

นอกจากเป็นคุณต่อโลกโดยถ่ายเดียว เพราะธรรมนั่นเอง เข้าได้หมด สตัว์จะเลก็ขนาดไหนก็

ตาม ท่านไม่ให้ทาํลาย ฟังซิ กเ็พราะความสาํคัญของสตัว์ตัวนั้น   มเีท่ากนักบัมนุษย์ มีเทา่กนั

กบัเรา จึงทาํกนัไม่ลง และสอนไม่ให้ทาํกนั ไม่ให้เบียดเบียน ไม่ให้ทาํลายกนั เป็นความไม่เป็น

ธรรมอย่างยิ่ง น่ีเราพูดในแง่ทั่วไป  

ทนีี้ ย้อนพูดเข้ามาถึงใจเราโดยเฉพาะ เราเหน็ว่าอะไรสาํคัญเวลานี้  ใจของเราเหน็แต่

เป็นสาํคัญ เมื่อเราเหน็ว่าใจของเราเป็นสาํคัญ เราจะทาํวิธใีดที่จะพยายามรักษาจิตใจของเราให้

มีความร่มเยน็เป็นสขุ สมกบัเรารักเรา สมกบัใจเป็นของสาํคัญ เวลาน้ีมีแต่สิ่งที่เป็นข้าศึก มัน
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กลุ้มรุมอยู่ภายในจิตใจ จนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นเราเข้าใจว่าเป็นเราเสยีทั้งหมด ความโลภกคื็อเรา

นั่น ความโกรธกคื็อเรา ความหลงกคื็อเรา ขึ้นช่ือว่ากเิลส เคร่ืองก่อกวนทาํลายในจิตใจของเรา

มากน้อย มันเข้าในบัญชีโดยหลักธรรมชาติเสยีแล้ว ว่าเป็นเราเสยีทั้งหมด เพราะฉะน้ันการจะ

แยกกเิลสจากจิตใจของเราออกเป็นคนละสดัละส่วน ว่านั่นเป็นกเิลส นี้ เป็นเรา อย่างนี้ จึงแยก

ยาก และไม่ทราบจะแยกวิธไีหน และไม่สนใจที่จะแยก เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกเิลส อะไรเป็น

เรา เป็นของเรา อะไรเป็นข้าศึกต่อเรา เพราะฉะน้ันสิ่งที่เรารักอย่างย่ิง จึงเป็นสิ่งที่กเิลสครอง

อยู่ตลอดเวลา 

เรามีแต่ความไปปักปันเขตแดนเอาเฉย  ว่าใจเป็นของเรา ใจเป็นเรา ทั้ง  ที่กเิลสมันก็

ถือว่าเป็นมันเหมือนกนั สดุท้ายกก็เิลสนั่นแลเป็นเรา มาเข้าแทรกที่ตรงน้ี เราเลยหาที่แก้ไม่ได้ 

จะแก้อะไรกก็ลัวจะกระเทอืนเรา คือตัวกเิลสนั่นแหละมันมาแฝงเป็นเราเสยีเอง เราจะแก้กเิลส

กก็ลัวจะกระเทอืนเรา ทนีี้ เรากบักเิลสกก็อดกัน หลับนอนเป็นตายอยู่อย่างนั้นตลอดกปัตลอด

กลัป์ ไม่มีวันอิ่มพอ ทนีี้ เราจะพัฒนายังไง เราจะพัฒนาอะไรให้มันเจริญเวลานี้  ปกติกเิลสมัน

ได้รับการพัฒนาทุกวัน เราอุปถัมภ์อุปัฏฐากดูแลมนัตลอดเวลา เพราะเราเข้าใจว่ากเิลสนี้ เป็น

เรา 

ความโลภกไ็ด้รับพัฒนามากมายก่ายกอง จนกระทั่งโลกจะฉิบหายเพราะความโลภของ

แต่ละบุคคล  เกดิความกระทบกระเทอืนกนัมากมาย จะรบราฆ่าฟันอะไร มันมีแต่ความโลภ

อนันี้  เป็นตัวเหตุเป็นเจ้าอาํนาจวาสนาใหญ่โตรโหฐาน จึงได้รับการพัฒนามากมายสาํหรับอนันี้  

อนันี้ ถูกพัฒนามากน้อยเพียงไร โลกกย็ิ่งมีความเดือดร้อนมากเพียงนั้น เพราะโลกถือว่าอนันี้

เป็นเรา เป็นของเรา แล้วเราเวลานี้อะไรที่ได้รับพัฒนา ใจเราว่าได้รับพัฒนาด้วยธรรม เวลานั่ง

ภาวนาเป็นอย่างไงบ้าง มีแต่ความง่วงเหงาหาวนอน กเิลสมันกล่อมไปเร่ือย  มันกพั็ฒนาไป

ในตัวของมันเอง 

ในขณะที่เราต้ังใจว่าเราจะพัฒนาจิต ความโงกง่วง ความง่วงเหงาหาวนอน ความขี้ เกยีจ

ขี้คร้าน เจบ็นั้นปวดน้ี อ่อนแอ มันกพั็ฒนาของมัน ผลสดุท้ายกล้็มไปตามมัน แล้วเป็นยังไง ผล

การพัฒนาของเรากคื็อหมอน แล้ววันนี้กห็มอน วันหน้ากห็มอน สดุท้ายกม็ีแต่เร่ืองพัฒนา

กเิลสจะว่าไง ทนีี้ ย่นเข้ามาเรียกว่า โอปนยโิก ให้น้อมเข้ามา สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของ

เราไม่อยู่ที่อื่น การแก้ไขดัดแปลงจึงต้องแก้ไขกนัที่น่ี ถ้าเราเช่ือพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจแล้ว 

ความเพียรมันกม็ีมาเอง ศรัทธาความเช่ือเป็นสาํคัญ เมื่อเช่ือต่อเหตุต่อผลในหลักธรรม
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พระพุทธเจ้าแล้ว ความเพียรกม็าเอง ความอดความทนกม็าเอง สติปัญญาไม่ได้จนตรอก

คนเรา คือไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงคราวจนตรอกแล้ว สติปัญญากเ็กดิข้ึนมาได้เพราะการ

เสาะแสวงหา ไม่จนตรอกง่าย  มันไปจนได้ ไปรอดจนได้ 

กเิลสไม่ใช่จะมีความฉลาดแหลมคมเหนือเราเสมอไป เรายังสามารถที่จะฟาดฟันกเิลส

ให้แหลกลงไปได้ด้วยอาํนาจของสติปัญญาซ่ึงมีความแหลมคมกว่ากเิลสได้ ดังพระพุทธเจ้าทรง

ดาํเนินมาแล้ว ท่านจึงได้ประทานอาวุธเหล่านั้น ซ่ึงได้ผลมาแล้วเป็นที่พอพระทยัให้แก่พวกเรา 

ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธ ิปัญญา เหล่านี้ เป็นอาวุธทั้งหมด ให้ดาํเนินพัฒนาจิตใจที่ถูกรุมล้อมอยู่

ด้วยกเิลสทั้งหลายนี้ ให้มันค่อยหมดไป  อย่างน้อยกพ็อได้รับความเยน็อกเยน็ใจ และพอได้รู้

เหตุรู้ผลในการดาํเนินชีวิตจิตใจของตน หน้าที่การงานเป็นไปด้วยเหตุด้วยผล เรากม็ีความสขุ

ความสบาย 

ยิ่งกว่านั้นจิตมีความฉลาดแหลมคม กเิลสประเภทต่าง  ที่เคยฝังจมอยู่เป็นเรา เป็น

เรา  มาตลอดเวลานั้นจะถูกแยกออกไป จะแยกออกไปถือว่าเป็นคอมมูนิสต์กไ็ด้ จะถือว่าเป็น

ข้าศึกกถู็ก แล้วแยกแยะกนัไม่หยุดไม่ถอย แยกได้ทาํไมแยกไม่ได้ หากแยกไม่ได้พระพุทธเจ้า

ไม่สอนให้แยก พระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาไม่ได้ ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยอะไร ด้วยสติด้วยปัญญา เรากน็าํ

เคร่ืองมือนั้นมาแก้ มาถอดถอน ถอดถอนได้ ถอดถอนได้จนไม่มีอะไรเหลือภายในใจ เมื่อใจ

ได้ถึงความบริสทุธิ์เตม็ที่เพราะการพัฒนาด้วยสติปัญญา ศรัทธา ความเพียรอย่างเตม็ที่

เช่นเดียวกนัแล้ว นั้นแลเป็นจิตที่ควร เป็นจิตที่เหมาะสมต่อธรรมทั้งหลายอย่างย่ิง 

อยู่ไหนกอ็ยู่เถอะ ไปไหนกไ็ปเถอะ กาลสถานที่ เวลํ่าเวลา อดีต อนาคตไม่มี เพราะจิต

ดวงนี้พอแล้วในตัวเอง จงึไม่ไปหิวโหย ลูบคลาํ คว้าโน้น คว้านี้  ถึงอดีต อนาคต ปัจจุบันอะไรก็

แล้วแต่ สถานที่ การเป็นการตาย การตกนรก ขึ้นสวรรค์ ไปนิพพานที่ไหนหมดปัญหาไปหมด 

เพราะตัวนี้ เป็นตัวปัญหา เมื่อแก้ปัญหาภายในตัวเองเสรจ็สิ้นลงไปแล้ว ปัญหากไ็ม่มี เป็นผู้

สิ้นสดุ จะเรียกว่าวิมุตติพระนิพพานกไ็ด้ ไม่เรียกท่านกไ็ม่หิวไม่โหย เรียกทาํไม ของรู้อยู่กบัตัว

อยู่แล้ว จาํเป็นอะไรจะต้องไปเรียก นั่นพอ น่ีคือการพัฒนาจิตใจ  

พระพุทธเจ้าทรงพัฒนาจิตใจเป็นพระองค์แรก สอนสาวกทั้งหลายให้พัฒนาจิตใจ ท่าน

กด็าํเนินการพัฒนาจิตใจจนถึงขั้นวิมุตติสงูสดุหลุดพ้นไปได้ ศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกมา

โดยลาํดับนี้  กส็อนให้พัฒนาจิตใจก่อนอื่น เพราะใจเป็นเจ้าตัวการ เป็นเจ้าการเจ้างาน เป็นทุก

สิ่งทุกอย่างภายในจิตใจ เป็นผู้บงการ การงานจะผดิถูกดีช่ัวประการใด ขึ้นอยู่กบัใจเป็นผู้



๘ 

 

สั่งงาน ใจจึงควรได้รับการอบรมให้ถูกต้องดีงาม ตามหลักธรรมที่เป็นความถูกต้องดีงามอยู่

แล้ว แล้วจะมีความเจริญรุ่งเรือง การแสดงธรรมกเ็หน็สมควร ขอยุติเพียงเท่านี้  

 

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 

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

