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ความสวยงามของพระ
คณะพระอุปฏ ฐากหลวงปูสังวาลย เขมโก และหลวงพอสนอง กตปุญโญ นําโดย
พระอาจารยสัมพันธ ธีรปญโญ ขอนอมถวายทองคําหลวงตามหาบัว เพื่อชวยชาติ ดวย
ทองคําน้ําหนัก ๓๓ บาท เอา สาธุพรอมกัน พอใจนะ พอดีหลวงพอสังวาลยลวงไปแลว
ลูกหลานก็สืบหนอตอแขนงกันมาเรื่อยๆ อยางนี้ เมื่อสองวันนี้ผมก็ไดไปเยีย่ มหลวงพอ
สังวาลยที่วัดทุงสามัคคี ไปเยี่ยมศพทานที่นั่น ไปดูวานซืนนี้มังไปเยี่ยมทาน ไปเยี่ยมศพ
หลวงพอสังวาลยเราที่วัดทุงสามัคคี
วันนี้นับวาเปนวันมงคลวันหนึ่ง เทาที่ผานๆ มาวันนี้รูสึกจะมากมายไปดวย
ประชาชนและพระทั้งหลายทานมา ประชาชนก็เต็มศาลาทั้งสองหลังเลย พระก็แนนเต็ม
ไปหมดวันนี้ นับวาเปนมงคล เปนความสวยงาม พระสวยงามทางดานศีลดานธรรม
ประชาชนสวยงามดวยเครื่องแตงเนื้อแตงตัวและความประพฤติ
หนาที่การงาน
กิริยามารยาท นี่คือความงามของประชาชน พระนั้นงามดวยศีลดวยธรรม อยางอื่นไม
งาม พระงามอยูที่ศีลทีธ่ รรม มีศลี มีธรรมเทานั้นก็งามอยางลึกซึ้ง ตัวเองก็ชุมเย็น
เพราะศีลธรรมเปนเครื่องประดับ สวยงามยิ่งกวาเครื่องตกแตงภายนอกที่เขาปฏิบัติ
หรือดําเนินมา ประพฤติกันมา พระเรานี้งามดวยศีลดวยธรรม ดวยความสํารวมระวัง
ไปไหนใหมีศีลมีธรรมติดตัวตลอดเวลา
เรียกวาตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา
เชนเดียวกัน
ตามที่ทานแสดงไววา ธรรมและวินัยนั้นแลเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเรา
ตถาคต เมื่อเราตายไปแลว พูดภาษาตลาดก็เรียกวาเราตายไปแลว นี่ก็คือเกี่ยวกับพระ
อานนทที่ไปทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหทรงพระชนมายุอยูเปนเวลานาน พระองคถา
พูดภาษาของเราก็เรียกวาดุเอาบาง อานนทจะมาหวังอะไรกับเราอีก ธรรมและวินัยเรา
แสดงเต็มที่เต็มฐานไมมอี ะไรบกพรองแลว นั้นแลคือศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเรา
ลวงไปแลว ใครมีความเคารพในธรรมในวินัยผูนั้นชื่อวาเปนผูมีศาสดาติดตัว ไปที่ไหน
ตามเสด็จพระพุทธเจาคือพระธรรมพระวินัยตลอดเวลา นั่นชื่อวาเปนผูสวยงาม
ตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลาดวยศีลดวยธรรม ขอวัตรปฏิบัติ ความสํารวม
ระวัง ไมใหขัดตอศีลตอธรรม ประดับศีลประดับธรรมของตนใหสงางามขึ้นดวยสังวร
ธรรม คือความระมัดระวังเสมอ นี่ความงามของพระอยูทตี่ รงนี้ ไมไดงามดวยเครื่อง
ตกแตงเหมือนโลกของเขา นั่นเขางามไปดวยเพศของฆราวาสเขาก็งามไปอีกอยางหนึ่ง
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สวนความงามของพระนีง้ ามดวยศีลดวยธรรม ดวยความสํารวมระวัง มีสติสตัง มี
หิริโอตตัปปะสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม รักษาศีลของตนใหบริสุทธิ์ไมใหดางพรอย อยู
ที่ไหนก็ชุมเย็นไปดวยศีลดวยธรรมที่มีประจําเพศของพระ
นี่เรียกวางามทางพระ จะหาเครื่องประดับตกแตงอะไรใหพระสวยงาม ไมมี
สวยงาม คือศีลธรรมนี้เทานั้นเปนเครื่องตกแตงพระเราใหสวยงาม ศีลก็บริสุทธิ์
ระมัดระวังรักษาทุกสิกขาบทวินัยนอยใหญ ที่เปนองคศาสดาประทานใหแลว บัญญัติ
ใหแลว เปนศาสดาของพวกเราไดโดยสมบูรณแลวทั้งพระธรรมทั้งพระวินัย เราจึงงาม
ไปดวยศีลดวยธรรม ดวยองคศาสดาคือศีลธรรมเปนเครื่องประดับกายวาจาใจของเรา
นี่ละความงามของพระ งามอยูดวยความสํารวมระวัง ความมีสติ ความมีหิริโอตตัปปะ
ระมัดระวัง เรียกวามีความละอายบาป
ถาไมมีหิริโอตตัปปะก็เปนพระหนาดานหายางอายไมได เหยียบย่ําทําลายพระ
ธรรมวินัยอันเปนองคศาสดา ประหนึ่งวาเหยียบย่ําหัวพระพุทธเจาไปก็ไมผิด พระ
ประเภทนั้นคือพระเทวทัต เราไมไดบวชมาเพื่อความเปนพระเทวทัต บวชมาเพื่อ
สงเสริมพระศาสนา บูชาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยความประพฤติปฏิบัติใน
ศีลธรรมของเรา ศีลไมใหดางพรอย ธรรมใหมีความสงางามภายในจิตใจดวยการ
ซักฟอก มีจติ ตภาวนาเปนตน นี่เรียกวาความสวยงามของพระ
พระไมมอี ะไรสวยงามนอกจากธรรมเทานั้น ศีลธรรมเปนเครื่องประดับพระให
สวยงาม
ไมมีสงิ่ ใดในโลกนี้จะมีความสวยงามยิ่งกวาพระทานผูมีศีลมีธรรม
มี
หิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาป กระหยิ่มยิ้มยองตออรรถตอธรรมที่จะเปนผลเปน
ประโยชน จนกระทัง่ เปนประโยชนมหาศาลตอตนเอง นี่ละความเปนพระทีส่ วยงาม
เปนพระที่มสี งาราศี อยูในปาในบานก็เปนพระสมบูรณแบบดวยศีลดวยธรรม ก็เรียกวา
เปนพระเสมอกันหมด มีศีลมีธรรมเสมอกัน เปนความสงางามดวยกัน เปนความ
รมเย็นแกประชาชนที่อยูใกลชิดติดพันกับพระ เราจะเห็นไดเวลาประชาชนเขาจะไป
สรางบานสรางเรือนที่ไหนตองสรางวัดขึ้นพรอมกัน ใหเปนคูบานคูเมือง เปนรมโพธิ์รม
ไทร เปนที่กราบไหวบูชา เปนที่อบอุน ใจ ไปที่ไหนจึงตองสรางวัด สรางบานสรางเรือนที่
ไหนสําหรับชาวพุทธเราตองสรางวัดสรางวาเปนขวัญใจ เปนที่อบอุนไวเสมอไป
เพราะฉะนั้นพระเราจึงเปนที่ใหความอบอุนแกประชาชน
ตัวของเราเองก็มี
ความอบอุนดวยการรักษาศีลรักษาธรรม ศีลไมดางไมพรอยไมขาดไมทะลุ ธรรมก็
บําเพ็ญธรรม สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม ความอดความทน ความพาก
ความเพียร ความมีสติสตังประจําตน นี้เรียกวาพระ พระสวยงามอยูที่ตรงนี้ อยางอื่นจะ
มาประดับพระไมสวยงาม เพราะเครื่องประดับเหลานั้นคุณคาราคาสูเครื่องประดับคือ
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ธรรมคือศีลของพระไมได พระจึงเปนผูสวยงามดวยการประพฤติศีลประพฤติธรรมให
ดี อยูที่ไหนก็เย็นๆ อยูในบานก็เย็น อยูในปาก็เย็น เชนวัดบานวัดปา
สําคัญอยูที่องคพระแตละองคๆ แตละวัดละวามีความสํารวมระวัง มีความ
เทิดทูนธรรมของพระพุทธเจาดวยการประพฤติปฏิบัติ ไมขาดสติสตัง มีความรูสึกวาตน
เปนพระตั้งแตวันบวชมา คําวาพระนี้แปลวาประเสริฐ บางคนก็จะไมเขาใจ ไดยินแตวา
พระๆ แปลออกแลววาประเสริฐ จึงมาใหนามของนักบวชเราวาเปนพระ เมื่อพระก็
ตั้งใจปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบ มีศีลมีธรรมเปนที่อบอุนแกตนเองแลว ก็เปนที่อบอุนแก
ประชาชนทั่วๆ ไปซึ่งเขาเปนลูกศิษยพระ
พระจึงใหความรมเย็นแกประชาชนไดเปนอยางดี ในพระประเภทที่มีศีลมีธรรม
ประชาชนชาวพุทธก็มีความเคารพนับถือ มีความอบอุน อยูบานใดเมืองใดบานนอกใน
เมืองมีพระประจําใจทุกคนๆ แลวพระประจําใจสวนมากเขาจะดิ่งลงไปถึงพระทานผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระปฏิบัติแบบโกโรโกโสเขาขยะแขยง ไมอยากกราบไหวบูชา
อยางมากก็พอไมใหเสียมารยาท พอไปเจอกันเขาก็ยกมือไหวเสียแลวผานไป ไมเปน
อารมณพอใหชื่นบานจิตใจอะไรเลย ไมเหมือนกับพระผูทรงศีลทรงธรรมพอเจอแลวทั้ง
กราบทั้งไหวทั้งนอบนอมบูชาภายในจิตใจ กลับไปถึงบานถึงเรือนเปนอารมณแหงธรรม
ประจําอยูตลอดเวลาจากการไหวพระไหวเจา นี่จิตเปนมงคล จิตเปนมหากุศล
พระไปที่ไหนอยูที่ใดจึงตองใหความรมเย็นแกตนในภาคปฏิบัติ ไมปฏิบัติสุมสี่
สุมหา รักษาศีลรักษาธรรมเต็มองคของพระไมใหขาดตั้งแตวนั บวชเขามาเปนพระ นั่น
เปนพระโดยสมบูรณแลว ศีลธรรมก็ใหมีโดยสมบูรณไปตามๆ กัน พระก็เปนพระเต็ม
แบบเต็มฉบับตลอดตั้งแตวันบวชมาถึงวันสิ้นชีพวายชนม
เปนพระโดยสมบูรณ
ประชาชนที่เขาเคารพนับถือพระเขาก็มีความอบอุน
เวลาพลัดพรากจากกันไปเขามี
ความเสียอกเสียใจเพราะแกวสารพัดนึกหรือแกวอันเลิศเลอไดหลุดมือ คือหลุดจากใจ
ไปเสีย ไมมที ี่อบอุนใหไดรับเหมือนดั่งที่เคยเปนมา นี่ละพระใหความอบอุนแกบานแก
เมืองเปนอยางนั้น
ไมวาพระบานพระปาสําคัญอยูที่ศีลที่ธรรม แตละองคที่บวชมาแลวเปนพระโดย
สมบูรณ การรักษาศีลรักษาธรรมประจําองคพระก็ประจําโดยสมบูรณ ไมใหดางพรอย
ขาดทะลุทั้งศีลทั้งธรรม นั่นชื่อวามีความอบอุน ทางดานพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล
ทานถือดานจิตตภาวนาเปนสําคัญ พอบวชเสร็จเรียบรอยแลวก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ
ประทานพระโอวาทขอนีใ้ หกอนอื่น รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาว
ชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไมใน
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ปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อัพโภกาสที่เวิ้งวางอากาศดี จง
พากันอยูและบําเพ็ญอยางนั้นตลอดชีวิตเถิด
นี่ฟงตั้งแตตน บวชจนกระทั่งตลอดชีวิตของนักบวชองคนั้นๆ
ไมใหละไมให
ปลอยใหวาง ใหถือสถานที่ดังกลาวคือรุกฺขมูลเสนาสนํ นี้เปนที่อยูที่อาศัย ที่พงึ่ เปนพึ่ง
ตาย ที่บําเพ็ญความพากเพียร ละกิเลสประเภทตางๆ ในสถานที่พระพุทธเจาทรง
ประทานใหแลวจากพระองคทที่ รงบําเพ็ญในปาในเขามาแลวเปนเวลา ๖ ป ลวนแลว
ตั้งแตอยูในปาในเขา ตรัสรูในปาจากการบําเพ็ญในปา พอมาบวชกุลบุตรประทานพระ
โอวาทแกกุลบุตรสุดทายภายหลังก็ขึ้นรุกฺขมูลเสนาสนํ พูดภาษาของเราใหชัดๆ ก็คือ
วา รุกฺขมูลเสนาสนํ นั่นเปนที่อยูที่ฝากเปนฝากตาย ที่บําเพ็ญเพื่อสละปลอยวางกิเลส
ใหหลุดพนไปจากจิตใจกลายเปนศาสดาขึ้นมาคือเราตถาคต
เราบําเพ็ญในสถานที่
เชนนั้นไดเปนศาสดาขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายเมื่อบวชแลวจงพากันอุตสาหพยายามอยู เปนโอกาส
อันดีงามสําหรับพระ ไมมีเครื่องยุง เหยิงวุนวายมากอกวน บวชแลวใหเธอไปอยูต าม
รุกขมูลรมไมในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา อันเปนสถานที่เหมาะสมในการบําเพ็ญภาวนา
ปราศจากสิ่งรบกวนโดยประการทั้งปวง
จงอุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้น
ตลอดชีวิตเถิด คือไมมีเวลาจืดจางตั้งแตวันบวชแลวจนกระทั่งสุดชีวิต ใหอุตสาห
พยายาม อุสฺสาโห กรณีโย อุตสาหพยายามอยูในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด สวนที่
จะอนุโลมไปบางทานก็อนุโลม
ฟงแตวาคําอนุโลมไมใชเจาะจงเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด
เหมือนสอนพระใหอยูในปาในเขา ใหบําเพ็ญเพียรภาวนาชําระกิเลสออกจากใจ อันนี้
เปนหลักใหญสําหรับพระเรา
แลวทีนี้บรรดาพระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลที่กลายเปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของ
พวกเราอยูทุกวันนี้ก็มาจากปาจากเขาเสียมากตอมาก
ถาเทียบสมัยกันในสมัยนี้เขา
เรียกมหาวิทยาลัย แตเขาไมเรียกมหาวิทยาลัยบานแตมันอยูในบาน ทานไมเรียก
มหาวิทยาลัยปาแตมันอยูในปา พระพุทธเจา-สาวกทั้งหลายสวนมากตอมากบําเพ็ญอยู
ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ที่ไหนที่โลกเขาไมปรารถนาพระองคและสาวกทั้งหลายอยู
ในสถานที่เชนนั้นตลอดมา
เพราะฉะนั้นพระโอวาทคําวา รุกฺขมูลเสนาสนํ จึงเปนพระโอวาทสดๆ รอนๆ
ตลอดมา พระองคใดทีบ่ วชเขาปบทีเดียวพระโอวาทอันนี้จะตองครอบหัวใจเลย ใหอยู
ตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา สวนที่อนุโลมทานก็อนุโลม แตอันดับหนึ่งคืออันนี้เอง นี่
พระพุทธเจาทานสอนผูไปปฏิบัติอรรถธรรมในปาเชนนั้น ถาเทียบกับสมัยปจจุบันนี้
เรียกวามหาวิทยาลัยปา องคนั้นสําเร็จวิชามาจากมหาวิทยาลัยปาของพระเปนพระโสดา
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องคนั้นสําเร็จเปนสกิทาคา องคนั้นสําเร็จเปนพระอนาคา องคนี้สําเร็จเปนพระอรหันต
สมควรแกความเปนสรณะของโลกที่โลกทั้งหลายไดอางถึงอยูทุกวันนี้วาสงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ คือทานที่สําเร็จมาจากปามาเปนสรณะของพวกเรา พวกเราจึงไดกราบไหวบูชา
อยางสนิทใจตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้
นี้ละแบบฉบับเสนทางสายทางเปนมาอยางนี้
จึงขอใหพากันสืบสาวเสนทาง
ดําเนินตามเสนทางนี้ใหได ที่อยูไมเหมาะสมแตการประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมอยู
ตลอดเวลา อยาใหขาดตกบกพรองในการประกอบความพากเพียรเพื่อชําระกิเลส คําวา
กิเลสนี้คือภัยของสัตวโลก กิเลสตัวเศราหมองมืดตื้อเปนภัยมหาภัยอยูกับกิเลสทั้งมวล
เครื่องหลอกลวงตมตุนใหสัตวโลกลมจมฉิบหายมาตลอด ไมมีวันเข็ดหลาบอิ่มพอก็คือ
กิเลสนี้แหละ
ทานจึงสอนใหชําระสิ่งเลวรายทั้งหลายออกจากใจ จะเหลือแตทองคําธรรมชาติ
คือธรรมลวนๆ
เปนธรรมธาตุภายในจิตใจของทานผูชําระจนบริสุทธิ์แลว
เชน
พระพุทธเจาและพระอรหันต ทานชําระสิ่งเหลานี้หมดสิ้นไปจากใจ ความวิเศษวิโสหาก
เปนขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติ โดยไมมีใครเสกสรรปนยอก็ตาม หลักธรรมชาตินั้นหาก
เสกสรรปนยอตัวเองดวยการชําระสิ่งเลวรายทั้งหลายหมดออกโดยสิ้นเชิงเรียบรอยแลว
เปนธรรมธาตุ หรือเปนวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิต หรือเปนธรรมธาตุขึ้นในจิตดวงทีช่ ําระ
เรียบรอยแลวนั้นแล และธรรมเหลานี้เปนธรรมสดๆ รอนๆ ไมไดสดๆ รอนๆ แต
กิเลสอยางเดียวแตธรรมนั้นจืดชืดๆ เนาเฟะ หมดยุคหมดสมัยไปแลว คือทันสมัย
เหมือนกัน
ขอใหนํามาปฏิบัติ สวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวชอบทั้งทางเรื่องของกิเลส
ชอบทั้งทางเรื่องของธรรม การชําระกิเลสเปนเรื่องสดๆ รอนๆ กิเลสขาดสะบั้นจากใจก็
เปนผลขึ้นมาสดๆ รอนๆ จนกลายเปนพระอรหันตขึ้นมา ไมวาครั้งพุทธกาลหรือครั้ง
ใดตามกิเลสเปนภัย ธรรมเปนคุณ เมื่อชําระสะสางออกจากจิตใจใหเสร็จสิ้นลงไปแลว
คําวาสิ้นกิเลส หรือเปนอรหันต หรือเปนธรรมธาตุภายในจิตใจแลวเปนเอง ไมมีใคร
เสกสรรปนยอ เปนขึ้นมาเองจากการบําเพ็ญของตน
นี่ละขอใหทกุ ๆ ทานบรรดาที่เราเปนนักบวช บวชเขามาแลวใหถือศีลถือธรรม
เปนสิ่งที่เลิศเลอ เปนสมบัติลนเกลาลนกระหมอมยิ่งกวาสมบัติอื่นใดในโลกนี้ เราสละ
ทางโลกเขามา โลกมันคละเคลาไปดวยสิ่งโสมมสกปรกเต็มไปหมดความโลภ ขี้โลภ
ความโกรธ ขี้โกรธ ความหลง ขี้หลง ราคะตัณหาอยูกับโลกทั้งหมด ธรรมะจึงตอง
ซักฟอกอันนี้ออกมา การซักฟอกสิ่งเหลานี้เปนการซักฟอกไดยาก จึงตองสละตนออก
บวช เพื่อทําหนาที่ซักฟอกสิ่งเหลานี้ไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหจิตมีความสวางไสว
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จนกระทั่งเปนความบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์เต็มดวงขึ้นมาเปนธรรมธาตุบนหัวใจเราผูบําเพ็ญ
ขึ้นมา นั้นแหละเปนมหามงคล
ไมมีคําวาครึวาลาสมัย กิเลสทันสมัยฉันใดธรรมก็ทันสมัยฉันนั้น เปนธรรมที่แก
กิเลสไดทุกประเภทของกิเลส ไมมีกิเลสตัวใดที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจาไปได
ธรรมอยูเหนือกิเลสตลอดเวลา นอกจากเราไมนําธรรมเขามาแกกิเลส ปลอยใหกเิ ลส
เหยียบย่ําทําลายธรรมภายในใจนี้ เราจึงเปนคนหมดคาหมดราคาไปดวย สุดทายตาย
ทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร เพราะปลอยตัวใหกิเลสสิ่งที่ต่ําทรามเหยียบย่ําทําลาย
หัวใจ คําวาหัวก็คือหัวใจใหแหลกเหลวไปหมด
คนๆ หนึ่งเกิดมาไมมีคา เพราะไมเคยสนใจในอรรถในธรรม จนกระทั่งวันตายก็
เปนคนหมดคุณคาตั้งแตวันออนวันออก จนกระทั่งสิ้นสุดแหงชีวิตเรียกวาตาย หมด
คุณคามาตลอด ไมมปี รากฏคุณคาแฝงในใจนั่นเลย นี่ความไมมีธรรมในใจเปนคนเลว
ใครอยากเลว ใครอยากหมดคุณคา ถาตองการอยากมีคุณคาภายในตัวของเราก็ขอให
บําเพ็ญคุณงามความดี การใหทานอยาตระหนี่ถี่เหนียว ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทุก
พระองคเปนยอดการใหทาน เปนยอดๆ ทัง้ นัน้ ทานถึงเรียกวาทานบารมี ขึ้นตนเลย
พระพุทธเจาทุกพระองคเลิศดวยทานบารมีทั้งนั้น
อยาพากันตระหนี่ถี่เหนียว ใหแบงกินแบงทาน อยาเห็นแกปากแกทอ งวาเลิศ
เลอยิ่งกวาธรรม ธรรมที่จะควรเขาสูจิตใจ ใหพาใจไปสูสถานที่ดีคติที่เหมาะสม
จนกระทั่งถึงนิพพานไมมธี รรมแลวไปไมไดนะ ถามีธรรมแลวไปไดทั้งนั้นทั้งหญิงทั้ง
ชาย นักบวชและฆราวาส เพราะคําวาบุญความดีงามหรือบาปนี้ไมไดขนึ้ อยูกับเพศกับ
วัย แตขึ้นอยูกับการกระทํา การบําเพ็ญของแตละคน ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนคนดี
เราเกิดมาในชาตินี้เรียกวาเลิศแลวดวยความเปนมนุษยหนึ่ง เลิศกวาสัตวเลิศที่
สอง เพราะเราไดนับถือพระพุทธศาสนา เลิศอันที่สามที่สําคัญก็คือ ไดนับถือ
พระพุทธศาสนา ไดเขาใกลชิดติดพัน กราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจประจําทุกวันๆ
การบําเพ็ญความดีงามทั้งหลายเปนเครื่องสงเสริมจิตใจของเราใหมีความสงางาม แลว
เลื่อนฐานะสูงขึ้นเปนลําดับๆ สามารถจะถึงนิพพานไดทั้งครั้งพุทธกาลและทั้งปจจุบัน
นั้นแหละ บุญไมเคยครึไมเคยลาสมัย บาปก็เหมือนกัน สรางบาปเมื่อใดเปนบาปเมื่อ
นั้น สรางบุญเมื่อไรเปนบุญเมื่อนั้น ใหพากันสรางบุญชําระบาปออกจากจิตใจ ใจจะมี
ความสงางามขึ้นมาภายในตนเอง
เมื่อใจมีความสงางามแลวอยูที่ไหนสงางามหมด ไมไดขนึ้ อยูกับบานนอกใน
เมือง ในปาในเขา ในบานในเรือน ในตุมในไห นอกตุมนอกไห มีความสงางามอยูหมด
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เหมือนทองคําเอาลงวางไวที่ไหนก็เปนทองคําอยูท ี่นั่น ตุมไหก็เปนตุมไห ทองคําเปน
ทองคํา ไมคละเคลากัน นี่คนที่ดีอยูที่ไหนก็ดีๆ อยูในทามกลางแหงคนชั่วเปนลานๆ
คนนั้นก็ตองเปนคนดีเดนอยูโดยตรง
ไมมอี ะไรมาลบลางความดีของคนนั้นใหเปน
ความชั่วไปไดเลย จงพากันบําเพ็ญศีลธรรมใหมีภายในจิตใจของเรา
ฝายพระก็ใหมีหิริโอตตัปปะ เรานี้สวยงามดวยศีลดวยธรรม ไมไดสวยงามดวย
สิ่งอันใด สวยงามดวยความประพฤติปฏิบัติ ศีลาจารวัตรประจําพระของเรา พระมี
ความสวยงามอยูกับเพศและความประพฤติศีลธรรมของตนดวยดี นี่ความสวยงามอยู
ที่นี่ โลกกราบไหวก็กราบไหวความสวยงามอันนี้แล เขาไมไดกราบไหวหัวโลนๆ เฉยๆ
หัวโลนใครโกนก็ได มันไมเกิดประโยชนอะไร ถาหัวโลนมีศีลมีธรรมใครก็กราบ เจาของ
ก็ภูมิใจ
เพราะฉะนั้นจึงขอใหทกุ ๆ ทานพระลูกพระหลาน-ประชาชนเมื่อมีโอกาสไดยิน
ไดฟงธรรมอยางนี้แลว ก็ขอใหนําไปพินิจพิจารณาแกไขดัดแปลงตนเอง สิ่งใดที่
บกพรองใหแกไขดัดแปลง และสงเสริมสิ่งที่ดีขึ้นใหมีขึ้นเปนลําดับ เราจะกลายเปนพระ
ดีคนดี สถานที่ดีก็เปนสมบัติของเรา จนกระทั่งถึงนิพพานเปนมหาสมบัติก็จะมา
กลายเปนมหาสมบัติในหัวใจของเราไดดวยกัน เมื่อตางคนตางบําเพ็ญใหถึงจุดหมาย
ปลายทางแลวพนทุกขไดเชนเดียวกันหมด
จึงขอใหทกุ ทานไดนําธรรมะนี้ไปพินจิ พิจารณา ขวนขวายตัวเอง แกไขดัดแปลง
สิ่งใดไมดอี ยากลาหาญชาญชัยเหยียบหัวพระพุทธเจาไปวาเปนของดี
ทานวาไมดี
ตรงไหนใหรีบละรีบถอน สิ่งใดดีแลวใหบํารุงสงเสริมสิ่งนั้นใหดีขึ้น ไมวาพระไมวา
ฆราวาสดีขึ้นไดดวยกันนั่นละ จึงขอใหทุกๆ ทานไดนําไปพิจารณาแกไขดัดแปลงตนเอง
ในสิ่งไมดี และสงเสริมในสิ่งที่ดีแลวใหเจริญรุงเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะเปนคนดีพระดี
เสมอหนากันไปหมด จึงขอใหทานทั้งหลายนําไปพินิจพิจารณา
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธแกกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมี
แกทานทั้งหลายโดยทั่วหนากันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

