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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๕ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ลาภนอกๆ 

วันนี้พวกกรุงเทพ ฯ มา คณะสดุท้ายน้ีเขาพูดเป็นภาษาจีนให้ขอลาภกบัเรา ผู้ที่รับฟังก็

เลยพูดเป็นภาษาไทยออกมา เรากเ็ลยได้อธบิายถึงเร่ืองลาภให้ฟัง 

เราถือพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าซ่ึงเป็นพระพุทธเจ้าแท้ ธรรม

แท้ ศาสนาแท้ พุทธบริษัทจึงควรจะเป็นพุทธบริษัทแท้ ไม่ควรจะหาปุญญักเขต หาความเป็น

สริิมงคล หาลาภนอกจากสิ่งที่เป็นสริิมงคล ที่เลยหรือนอกไปจากตัวของเรา พระพุทธเจ้าท่าน

ตรัสไว้ว่า กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ ลาภที่พึงหวังนั้นคือความเป็นมนุษย์ มนุษย์ผู้ได้ปรากฏตัว

ขึ้นมาจึงจัดว่าเป็นผู้มีลาภ ตามหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้ 

สตัว์ทั่วโลกถ้าหากพูดได้ มีความรู้สกึพอที่จะนึกดีนึกช่ัวได้บ้างแล้ว ต้องมีความ

ปรารถนาเป็นมนุษย์กนัทั้งน้ัน กน่ี็เราเป็นมนุษย์แล้ว เราจะไปหาลาภที่ไหนอกีให้ยิ่งกว่าลาภ

แห่งความเป็นมนุษย์ ซ่ึงเป็นบาทฐานอนัส าคัญในการที่จะได้ลาภอนัประเสริฐ นับแต่ความดี

ทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพาน อนัเป็นลาภสงูสดุในไตรภพที่พระพุทธเจ้าทรง

สรรเสริญ ลาภนอกนั้นไม่ได้มีราค ่าราคาสงูยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์นี้ เป็น

รากฐานส าคัญอนัหน่ึงที่เรียกว่าลาภในเบ้ืองต้น 

ลาภในอนัดับต่อไปเรากน็ าความเป็นมนุษย์ อวัยวะทุกส่วนแห่งความเป็นมนุษย์นี้

ออกไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้ปรากฏผลข้ึนมาจากการกระท าการ

ด าเนินของเรา กช่ื็อว่าเราได้ลาภเป็นล าดับๆ ไป พระพุทธเจ้าท่านทรงเสยีสละจากลาภทั้งหลาย 

เพราะเหน็ธรรมอนัประเสริฐน้ันว่าเป็นลาภอนัประเสริฐเหนือโลกทั้งหลาย พระสงฆส์าวกทั้ง

เป็นเศรษฐีกุฎมุพี ทั้งเป็นพ่อค้ามหากษัตริย์ ประชาชน ยังต้องเสยีสละลาภเหล่าน้ันเพ่ือลาภ

อนัประเสริฐ ได้แก่คุณงามความดีทั้งหลายเป็นล าดับข้ึนไป เราทั้งหลายมาเพ่ือคุณงามความดี 

มาบ าเพญ็คุณงามความดีคือบุญคือกุศล ซ่ึงเป็นลาภอนัส าคัญที่ถูกต้องตามหลักศาสนธรรม

ท่านประกาศสอนไว้ เราจึงไม่ควรจะไปคิดถึงเร่ืองลาภนอกๆ อนัเป็นการตะครุบเงานอกจาก

ตัวของเราไป ซ่ึงเป็นการผดิพลาดมาก ได้สอนอย่างนี้ วันนี้  

ตามหลักธรรมกเ็ป็นอย่างนั้น เราถือหลักความเป็นมนุษย์นี้พยายามบ ารุงส่งเสริมความ

ดีให้เกดิข้ึนภายในใจของตน จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว กายจะกระดิกพลิกแพลงหรือ
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เคล่ือนไหวไปในทางใด ดีช่ัวประการต่างๆ ย่อมขึ้นอยู่กบัจิตเป็นผู้บงการ เพราะฉะนั้นจิตใจจึง

ควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดี มีความเฉลียวฉลาดในการจะประคองตน ให้เป็นไปเพ่ือ

ความถูกต้องดีงาม และหน้าที่การงานอนัจะพึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม 

เช่นเดียวกบัโชเฟอร์ที่ขับรถ ผู้ที่จะขับรถไปด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอไปน้ันต้องเป็น

ผู้ฉลาดในการขับ รู้สถานที่ควรรอ สถานที่ควรเร่ง สถานที่ควรหยุด ควรแวะ ควรจอด ควร

ยับยั้งหรือควรเร่งประการใด ต้องขึ้นอยู่กบัผู้ขับรถซ่ึงเป็นผู้ฉลาด แล้วจะไปถึงจุดที่หมายได้

โดยไม่มีอนัตรายใดๆ 

ใจเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้ว กย่็อมน ากายวาจาคือความประพฤติต่างๆ 

ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามต้ังแต่ต้นจนอวสาน เรียกว่าพลเมืองดี ถ้าเป็นฆราวาส กเ็รียกว่า

พลเมืองดี หรือสภุาพชน หรือกลัยาณชน เราอาศัยร่างกายอนันี้แลเป็นเคร่ืองมือส าหรับท า

ประโยชน์ จะได้มากน้อยเพียงไรกต้็องอาศัยร่างกายน้ีเป็นเคร่ืองมือ เป็นที่ท  า อนัน้ีจึงจัดว่าเป็น

ลาภอนัประเสริฐตามหลักที่ท่านว่า กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ 

กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวน ํการฟังธรรมเป็นของยาก ท าไมถึงยาก ยากที่ใจ ไม่พอใจจะอยาก

ฟัง ไม่สนใจที่จะบังคับให้ฟังอรรถฟังธรรม ซ่ึงแสดงไปตามเหตุตามผล ในหลักความจริงอนั

ถูกต้องดีงาม จิตมันมักฝืน เพราะจิตไม่ชอบไปตามทางที่ราบร่ืนดีงามที่หลักธรรมท่านสั่งสอน

ไว้ แต่ชอบจะเข้าป่าเข้าพง เหยียบขวากเหยียบหนามให้ถลอกปอกเปิกไปอย่างนั้น ตามนิสยั

ของกเิลสที่ฉุดลากจิตไป เพราะฉะน้ันโลกเราจึงมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน เพราะไม่เดิน

ตามทางที่ท่านให้เดิน 

ย่นเข้ามาถึงตัวของเรา เรากต้็องดูเขม็ทศิดูจิตใจของเราว่าจะช้ีไปในทางใดมาก การช้ีไป

ในทางใดมากนั้น ทางนั้นเป็นการถูกต้องดีงามหรือไม่ เราต้องใคร่ครวญพิจารณาด้วย

สติปัญญา โดยอาศัยหลักธรรมเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นเคร่ืองพาเดิน เป็นทางเดิน เราสามารถที่

จะหักห้ามตัวของเรา บังคับตัวของเราได้ เร่งตัวของเราได้ในกจิที่ถูกที่ควร มนุษย์เราบังคับ

ตนเองไม่ได้ เราจะหวังประโยชน์จากอนัใด ในโลกน้ีไม่มีสิ่งใดที่จะเหนืออ านาจของมนุษย์ ซ่ึง

อยู่ในวิสยัของมนุษย์จะบังคับจะท าได้ ตัวเราเองไม่สามารถที่จะบังคับตนได้แล้ว เราจะไปหวัง

ประโยชน์หรือหวังสริิมงคลจากสิ่งใด เพราะสิ่งนั้นย่อมจะเป็นมงคลแก่ผู้มีมงคลแก่ตนอยู่แล้ว

เท่านั้น จึงจะสามารถน าสิ่งนั้ ๆ ให้มาเป็นเคร่ืองเสริมความสริิมงคลของตนได้โดยถูกต้องหรือ

ราบร่ืนดีงาม 
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ด้วยเหตุนี้แล การบังคับ การฝึกฝน การอบรม การทรมานตนหนักบ้างเบาบ้าง การฝืน

ตนในสิ่งที่ไม่ดี จึงเป็นกจิหรือเป็นหน้าที่ของเราผู้ต้องการความสขุความเจริญ จะต้องท า

ด้วยกนั ความยากความล าบากน้ันมีอยู่กบัหน้าที่การงานทุกประเภท เป็นแต่เพียงว่าความจด

จ่อหรือความสนใจของจิตว่ายากหรือง่ายนั้น มีมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกบักจิการงานนั้นๆ ถ้า

จิตมีความสมัครรักชอบในงานนั้น กเ็หมือนว่างานนั้นไม่หนักไม่หนา ความจริงมันกห็นัก

เช่นเดยีวกนั แต่ที่เหมือนไม่หนักกเ็พราะจิตพอใจ 

เรายกตัวอย่าง ทองทั้งแท่งมีน า้หนัก ๑๒ กโิล กบัไม้ท่อนหนึ่งหนัก ๑๐ กโิล แล้วใคร

อยากจะยกวัตถุใด ตามธรรมดาต้องโดดใส่ทองทั้งแท่งที่มีน า้หนัก ๑๒ กโิลนั้นแล  ไม้กด็ี ทอง

ทั้งแท่งกด็ี แม้จะประกาศน า้หนักให้ทราบแล้วกต็าม คือไม้นี้ ให้เอาไปท าสิ่งนั้นๆ จะเป็น

ประโยชน์อย่างนั้น ๆ แต่ทองนั้นจะเอาไปท าอะไรกท็ราบกนัอยู่แล้ว  สญัชาตญาณของมนุษย์

เราจะต้องฝังลงในทองน้ันหนักย่ิงกว่ากนัขนาดน้ันกพ็อใจแบก เหมือนไม่หนักเลย น่ีคือความ

พอใจ ถ้าความไม่พอใจแล้วถึงสิ่งนั้นจะมีคุณค่ามากกต็าม มันกห็นัก 

การประพฤติธรรมน้ีเป็นสิ่งที่ฝืนความเคยชินของใจ ที่เคยมีความรู้สกึเป็นไปในฝ่ายต ่า

เสมอ ด้วยอ านาจของสิ่งที่ต ่าพาเดินอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นการล าบากในอนัที่จะฝืนสิ่งเหล่าน้ี

เพ่ือก้าวเดินข้ึนสู่ที่สงู จึงต้องได้สอนวิธกีารต่างๆ กนัเป็นล าดับล าดา หาอุบายสอน เช่น 

พระพุทธเจ้าท่านสอนพระโมคคัลลาน์ด้วยสญัญา ๑๐ ประการ แม้พระโมคคัลลาน์จะส าเรจ็

พระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลแล้วกต็าม แต่กเิลสประเภทต่างๆ ที่มอียู่ในหัวใจของพระ

โมคคัลลาน์นั้นมันไม่เป็นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลกบัใคร ๆ กเิลสประเภทนั้นๆ แล จึง

ต้องเป็นข้าศึกต่อพระโมคคัลลาน์ ให้เกดิความง่วงเหงาหาวนอน รู้สกึเกดิความท้อแท้อ่อนแอ

ในธรรมขั้นสงูกว่านั้น 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนอุบายวิธแีก้ความง่วงเหงาหาวนอนด้วยสญัญา ๑๐ ประการ 

แต่จะไม่อธบิายมากในเร่ืองสญัญา ๑๐ ประการ  มีอนิจจสญัญา เป็นต้น จะบอกอย่างเปิดเผย

คือที่เข้าใจกนัชัดๆ กใ็ห้มองแหงนดูเดือนดูดาว ดูทศิใต้ทศิเหนือไป แล้วจิตได้ส่งออกไปดู

อย่างนั้นแล้ว ความง่วงเหงาหาวนอนกจ็ะค่อยบรรเทาเบาลงไป เป็นต้น พระโมคคัลลาน์กไ็ด้

อุบายวิธจีากพระพุทธเจ้าบ าเพญ็ตน กไ็ด้ส าเรจ็พระอรหัตผลข้ึนมา หลังจากได้รับพระโอวาท

จากพระพุทธเจ้าแล้ว  น่ีแหละเร่ืองของกเิลสไม่ว่าจะอยู่ในบุคคลประเภทใด ต้องเป็นกเิลสอยู่

ร ่าไป เป็นข้าศึกต่อจิตใจอยู่ร ่าไป ท่านจึงสอนให้ละให้แก้ให้ถอดให้ถอนออกโดยล าดับ
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จนกระทั่งไม่มีกเิลสประเภทใด ๆ อยู่ภายในจิตใจเลย จึงจะไม่มีสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจ จึงจะไม่

มีสิ่งที่ฝืนใจ ใจจึงเป็นอสิระโดยล าพังตนเอง ที่เรียกว่าเป็นอสิระในหลักธรรมชาติแท้ด้วยความ

บริสทุธิ์ที่ช าระสิ่งจอมปลอมทั้งหลายออกหมดโดยสิ้นเชิง เราแม้จะไม่ได้อย่างนั้นกต็าม การ

ด าเนินคุณงามความดีของเราทุกประเภทกเ็ป็นไปเพ่ือจะถึงความเป็นเช่นนั้น เช่นเดียวกบัเรา

ก้าวข้ึนบันได จะได้กี่ข้ันกคื็อบันไดที่จะก้าวข้ึนสู่ที่สงูน่ันแล ก้าวไปเร่ือยๆ จนถึงที่สดุจุดหมาย

ปลายทางได้ในระยะหนึ่งแน่นอน 

พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทไว้นี้  เพราะเหน็คุณค่าของหัวใจสตัว์โลกที่ถูกสิ่งต ่า

ทรามทั้งหลายเหยียบย ่าท าลายอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติ ไม่มีความเป็นอสิระภายในตน อยู่

ใต้อ านาจของเขาตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นคนช้ันใด สตัว์ประเภทใด ย่อมอยู่ใต้อ านาจแห่ง

ธรรมชาติที่ต ่าน้ีทั้งน้ัน ธรรมชาติที่ต ่าน้ีกลายเป็นของสงูข้ึนมาเพราะอ านาจมาก บังคับจิตใจที่

ควรจะสงูให้กลายเป็นสิ่งที่ต ่าไปได้ นอกจากหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วน้ีเป็น

เคร่ืองมือน าเข้าไปปฏบิัติแก้ไข หรือซักฟอก หรือผลักกนัออกจากจิตใจนั้น จึงจะเกดิความ

สว่างไสว หรือเกดิความผ่องใสข้ึนมา ผลสดุท้ายกก็ลายเป็นความอสิระ โล่งไปหมด เมื่อถึงขั้น

อสิระเตม็ที่แล้ว จะว่าผ่องใสกพู็ดไม่ได้ อะไรกพู็ดไม่ถูกทั้งๆ ที่รู้ๆ อยู่นั้นแล น่ีคือจิตที่เหนือ

โลกเพราะการฝ่าฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลาย หรือเพราะการฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลาย การต่อสู้สิ่งไม่ดี

ทั้งหลาย 

เราเป็นผู้ควรอย่างยิ่งต่อการฝึกการอบรม การห้ามปรามสั่งสอนเรา หรือการหักห้าม

เราในสิ่งที่เหน็ว่าไม่ควร มีเราเท่าน้ันเป็นส าคัญที่จะสามารถฝึกฝนอบรม หรือบังคับตนเองได้

ในสิ่งที่ไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และเป็นผู้จะสามารถในการบ าเพญ็ตนให้เป็นไปเพ่ือความดีงาม 

อย่างน้อยกเ็ป็นสภุาพชน สภุาพบุรุษ สภุาพสตรี ที่มีความน่ิมนวลด้วยความประพฤติอธัยาศัย

ที่กลมกลืนไปกบัอรรถกบัธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติประจ าใจ คุณสมบัติอันน้ีแลเกดิข้ึนมาจาก

ลาภเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแล้ว ที่จะสั่งสมคุณงามความดีทั้งหลายจน

กลายมาเป็นคุณสมบัติของใจได้ 

ลาภที่ส าคัญคือคุณงามความดีน้ี เกดิข้ึนมาจากลาภเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์ น า

ร่างกายซ่ึงควรเป็นเคร่ืองมือนี้  ไปปฏบัิติหน้าที่การงานที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ตน จนเป็นสริิ

มงคลข้ึนมาภายในจิตใจ ใจกเ็ป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป็นสริิมงคล เป็นลาภอนัสงูส่งขึ้นไปโดย

ล าดับ แม้ที่สดุลาภอนัสงูสดุได้แก่มรรคผลนิพพาน กไ็ม่พ้นจากความได้ไปจากลาภคือความ



๕ 

 

เป็นมนุษย์น้ี เราจึงหาลาภที่ไหนที่จะให้ย่ิงกว่าลาภแห่งความเป็นมนุษย์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมืออนั

ส าคัญน้ีไปไม่ได้ เราหาที่ไหนไม่เจอ เราต้องเอาตรงน้ี อะไรดีกต็าม เราอย่าหนีหลักประกนัตัว

ในความดีอนัแน่นอน คือตัวของเราต้องเป็นคนดี พยายามประพฤติปฏบิัติตนให้ดี พยายาม

หักห้าม 

อยากกต็าม สิ่งที่อยากน้ันจะเป็นเคร่ืองแสลงแทงจิตใจ เป็นอนัตรายแก่ตนไม่ท า น่ี

เรียกว่าฝืนกนั ต่อสู้กนั สิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม ต้ังแต่ปัจจุบันถึง

อนาคตคือความดี แม้จะมีความขี้ เกยีจกต้็องฝืนกนัท า ให้เกดิความเป็นสริิมงคลข้ึนมาภายใน

จิตใจ อยู่ที่ไหนกเ็ป็นคนดี เป็นสริิมงคล สริิมงคลอนัแท้จริงน้ีมีอยู่ที่จิตใจของเรา มีอยู่ที่ตัวของ

เรา เป็นผู้จะค้นคว้าเป็นผู้จะสั่งสมเป็นผู้จะผลิตข้ึนมา จึงไม่มีอะไรที่จะเหนืออ านาจของมนุษย์

ที่จะพึงท าได้ มันรวมอยู่ในตัวมนุษย์ซ่ึงเป็นผู้ฉลาดน้ีทั้งน้ัน จะเป็นจอมปราชญ์ดังพระพุทธเจ้า 

หรือสาวกทั้งหลาย กข็ึ้นอยู่กบัมนุษย์ที่พยายามฝึกฝนอบรมตนไปในแนวทางที่ถูก 

เราทุกคนหวังความสขุความเจริญ หวังความเป็นสง่าราศีแก่ตนและวงศ์สกุล จงน า

ธรรมนี้ ไปประพฤติปฏบิัติ ยากกบัง่ายเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคเคร่ืองด าเนิน ให้ถือเหตุถือผล

ที่จะท าตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นคนดี เป็นหลักหรือเป็นแนวทางด าเนิน เรากจ็ะเป็น

คนดีเร่ือยๆ ดีไปทุกเพศทุกวัย ดีไปต้ังแต่ต้นจนอวสาน ไม่มีอนัใดที่จะเหนือความดีของบุคคล

ผู้ท าดีไปได้ ความดีของบุคคลผู้ท าดีน้ีจึงเหนือสิ่งใดๆ ที่ว่าดีๆ ในโลก ให้น าไปพินิจพิจารณา 

การแสดงธรรมกเ็หน็ว่าสมควร จึงขอยุติเพียงเท่านี้   

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

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

และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 

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

