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เทศน�อบรมพระสงฆ�และฆราวาสว�ดป�าโนนน�เวศน�

ณ ว�ดป�าบ�านตาด

เม��อบ�ายว�นท!� ๑๙ ม�ถ%นายน พ%ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ม�ธรรมในห�วใจเตมท��แล�วสวยงาม
ว�ดป�าโนนน�เวศน�น!-แต�ก�อนเป.นป�าจร�งๆ นะไม�ใช�ธรรมดา เป.นดงเลยแถวน�-น ไม�

ม!ใครกล�าเข�าไปเขากล�วผ! ทางเข�าไปในว�ดป�าโนนน�เวศน�น!�เป.นป�าช�า แถวน�-นม!แต�ป�าช�า
ท�-งน�-นแหละ เข�าไปก7ล8กกว�าจะถ8งว�ด ว�ดก7เป.นว�ดป�าจร�งๆ จ8งเร!ยกว�าว�ดป�าโนนน�เวศน�
สม�ยเก�าท!�เร��มสร�าง เราย�งเป.นเด7กนะท!�สร�างว�ดโนนน�เวศน� ด9ว�าท�านอาจารย�พรหมม!มา
เป.นเจ�าอาวาสท!�น��น ต�อจากน�-นมาก7ขยาย ส%ดท�ายว�ดก�บบ�านก7เลยเป.นอ�นเด!ยวก�นเลย
เด!:ยวน!- ม�นต�างก�น เพราะคนมากข8-นท%กว�นๆ ค�ดด9อย�างว�ดป�าบ�านตาดห�างจากน!�ไปถ8ง
บ�านต�-ง ๒ ก�โลนะ ไปถ8งโรงเร!ยน ๒ ก�โลพอด! เวลาน!-ม�นก7ล%กลามเข�ามาๆ มาถ8งน!-แล�ว
ได�เพ!ยงก�โลเด!ยว จะถ8งว�ดน!-ประมาณก�โลหน8�งเท�าน�-น

แต�ก�โลหน8�งก7ย�งเร!ยกว�าว�ดป�า ค�อว�ดป�าน�บแต� ๑ ก�โลข8-นไปเร!ยกว�ดป�า ลดจาก
น�-นลงมาไม�เร!ยกว�าว�ดป�า ตามหล�กธรรมว�น�ย น!�ก7ล%กลามเข�ามาถ8งน��นละ ม�นไม�ม!ท!�ล%ก
ลาม ม�นหมด ม�นก7มาแค�น�-นละ ถ�าม!ป�าม!ดงมาอ!กม�นจะมาอ!กนะ ท!น!-ม�นหมดแล�วท!�จะ
ล%กลามเข�ามา บ�านจร�งๆ อย9�แค�น�-นละ ท!�ล%กลามออกมาเหล�าน�-นแต�ก�อนเป.นดงนะน��น
ดงออกมา ส%ดน�-นดงท�-งน�-น

มาว�นน!-ม!ธ%ระอะไรบ�างล�ะ พ9ดให�ฟ<งเส!ยงด�งๆ สบายด!เหรอ ว�าง�-น มาธรรมดา
มาบ=าเพ7ญก%ศลธรรมดา หร�อม!ธ%ระอะไรบ�างว�ามาซ�ให�ร9�เร��องร9�ราว (มาถวายทอง ถวาย
ป<จจ�ย และขอฟ<งเทศน�) ว�ดโนนน�เวศน�ไม�ม!พระเทศน�เหรอ ม!แต�พระก�นข�าวต�มขนม
เท�าน�-นเหรอ ถ8งได�มาฟ<งไกลน�ก น!�เขาอ�ดเทปแล�วนะข�างบน สอง ออกว�ทย%ด�วย

การเทศน�สอนโลกน!-เร!ยกว�าเราเทศน�มากท!�ส%ดแหละ ในประเทศไทยเราร9�ส8กว�า
จะพ9ดได�เต7มปากว�าม!องค�เด!ยวน!�ท!�เทศน�ท��วประเทศไทย ม�หน=าซ-=าย�งท��วโลกอ!กแล�วเวลา
น!- ออกทางอ�นเตอร�เน7ตท��วโลกท%กว�นๆ ท!�ออกหน�าออกตาจร�งๆ ก7ตอนมาช�วยชาต�บ�าน
เม�อง ปB ๒๕๔๑ น��นละเร��อยมา จนถ8งปBน!-เทศน�ไม�หย%ดไม�หย�อน ตอนเทศน�ช�วยชาต�น!-ไป
หมดเลยประเทศไทยไปหมด เทศน�ไม�หย%ดไม�ถอย จากน�-นมาก7เทศน�มาเร��อยๆ อย�างน!-
เทศน�เร��อย
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ก�อนจะไปไหนมาไหนตอนเช�าพอฉ�นเสร7จแล�วก7พ9ดธรรมะ พ9ดแล�วก7ออกทาง
น!-ๆ  ออกท%กว�นๆ ถ�าไปกร%งเทพฯก7ม!สองคร�-ง ตอนฉ�นเสร7จแล�วคร�-งหน8�ง ฉ�นเสร7จแล�วก7
พ9ดสะเปะสะปะไปอย�างน�-นแหละ ตอนค�=าเข�ามาน!�ซ�มาม�ดแปดท�ศแปดด�าน อ�นน!-ต�-งใจ
เทศน�จร�งๆ จ8งเร!ยกว�าว�นหน8�งสองก�ณฑ� อย�างน�อยท!�กร%งเทพฯว�นหน8�งสองก�ณฑ� ถ�าเรา
ไปกร%งเทพฯตอนเช�า-ตอนค�=า และนอกจากน�-นม!งานต�างๆ ไปเทศน�อ!ก อ�นน!-ไม�ม!
ประมาณ

พระเราสวยงามอย9�ท!�ศ!ล สมาธ� ป<ญญา ข8-นถ8งว�ม%ตต�หล%ดพ�น ว�ม%ตต�ญาณท�สสนะ
เร!ยกว�าศ!ลสมบ�ต� สมาธ�สมบ�ต� ป<ญญาสมบ�ต� ว�ม%ตต�สมบ�ต� น! �ค�อสมบ�ต�ของพระเรา
สมบ�ต�เหล�าน�-นเป.นสมบ�ต�ของโลก อย�าไปย%�งไปกวนไปแย�งเขา เหล�าน�-นเป.นสมบ�ต�ของ
โลก ส�วนธรรมเป.นสมบ�ต�ของพระเรา ศ!ลธรรมเป.นสมบ�ต�ของพระ ให�ต�-งใจปฏ�บ�ต� ไม�ม!
อะไรท! �จะม!ค%ณค�าย� �งกว�าศ!ลกว�าธรรมประด�บใจนะ น� -นประด�บภายนอก ศ!ลธรรม
ประด�บใจสวยงาม ช%�มเย7น ผ9�ม!ศ!ลม!ธรรมไปท!�ไหนช%�มเย7น เง�นเป.นล�านๆ ต�-งหน�าเป.น
เศรษฐ!มาอวดธรรม อวดไม�ได� ธรรมเหน�อกว�าตลอด ช%�มเย7นไปหมด น!�ละธรรมเย7น
อย�างน!-นะ ให�ท�านท�-งหลายจ=าเอาไว�

ส��งท!�เล�ศเลอท!�อย9�ในโลกน!-ค�อธรรม ธรรมน!-เล�ศเลอก7เล�ศเลอตามธรรมชาต�ของ
ธรรม ผ9 �ท! �จะย�นย�นร�บรองธรรมว�าเล�ศเลอจร�งก7ค�อผ9 �ปฏ�บ�ต�จ�ต เฉพาะอย�างย� �งจ�ตต
ภาวนา ให�ธรรมได�เข�าส�มผ�สใจ ความสงบร�มเย7นจะเก�ดข8-นจากการภาวนา ความสงบร�ม
เย7นของใจน!-จะม!ฤทธ�Lม!อาน%ภาพมาก ช%�มเย7นท�-งว�น สมบ�ต�เง�นทองข�าวของท��วแผ�นด�นไม�
ม!อะไรเด�นย��งกว�าความสงบ ความเย7นใจ ความสว�างไสวของใจ จ=าเอานะ ท�านจ8งเร!ยก
ว�าสมบ�ต�ล�นค�าค�อธรรมสมบ�ต� ถ�าลงม!อย9�ในห�วใจใดแล�วห�วใจน�-นจะเป.นห�วใจท!�สง�างาม
ตลอด ท%กข�จนข�นแค�นตามโลกเขาสมม%ต�น�ยมก�นอ�นน�-นเป.นเร��องของโลก ส�วนจ�ตใจช%�ม
เย7นไปด�วยอรรถด�วยธรรมอย9�ภายในใจ

น!�ละขอให�พาก�นสนใจปฏ�บ�ต�ธรรม เฉพาะอย�างย��งพระเราบวชเข�ามาพระพ%ทธ
เจ�าทรงสอนท�นท!เลยว�า ร�ก�ขม�ลเสนาสน� น�ส�สาย ปพ�พช�ชา ตต�ถ เต ยาวช�ว� อ�ส�สาโห
กรณ�โย บรรพชาอ%ปสมบทแล�ว ให�ท�านท�-งหลายไปอย9�ตามร%กขม9ลร�มไม� ในป�าในเขา
ตามถ-=าเง�-อมผา ป�าช�าป�ารกช�ฏ ท!�แจ�งลอมฟาง อ�นเป.นสถานท!�สงบงบเง!ยบ สะดวกแก�
การบ=าเพ7ญสมณธรรม ปราศจากส��งรบกวนต�างๆ ขอให�เธอท�-งหลายจงอย9�และบ=าเพ7ญ
ในสถานท! �เช�นน� -นตลอดช!ว�ตเถ�ด น!�พระได�ร�บท%กองค� องค�ไหนบวชมาถ�าไม�ใช�พระ
ปลอมแล�วต�องได�ร�บพระโอวาทข�อน!-ท%กองค� เร!ยกว�าอน%ศาสน� น�สส�ยส!� อกรณ!ยก�จส!�
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น�สส�ยส!�อ�นน!-ละ บ�ณฑบาตเป.นว�ตร บ�ณฑบาตตามหม9�บ�านเขาด�วยล=าปล!แข�งของ
ตน แล�วเอามาขบฉ�นพอย�งอ�ตภาพให�เป.นไป เพ��อบ=าเพ7ญสมณธรรมให�สง�างามข8-นภาย
ในใจ จากน�-นก7ผ�าบ�งส%ก%ล เขามาทอดผ�าบ�งส%ก%ลไว�ปราศจากเจ�าของ เขาท�-งไว�น�-นเป.น
ของหมดราคาแล�วหน8�ง เขามาทอดบ�งส%ก%ลให�หน8�ง ให�น=ามาใช�เย7บปะต�ดปะต�อก�น ใช�ไป
จากน�-นก7พวกหย9กพวกยาก7ไม�ได�ม!อะไรแต�ก�อน ท�านบอกว�าฉ�นยาดองด�วยน-=าม9ตรเน�า
แน�ะ ไม�ได�จามฟMกว��งใส�หมอๆ อย�างท%กว�นน!-นะ ไม�ได�มองด9ธรรมในใจจ8งไม�สนใจช�วย
ต�วเอง ให�แต�คนอ��นช�วยก7ผ�ดพลาดเร��อยไป

สมบ�ต�ของพระค�อศ!ล ให�ต�-งหน�าต�-งตาปฏ�บ�ต�ต�วให�ด! ศ!ลเป.นส��งท!�ท=าจ�ตใจให�สด
ช��น อบอ%�นภายในจ�ตใจ เราจะเห7นได�ช�ดเจนก7ค�อเวลาเราไปอย9�ในป�าในเขา พวกท!�ไม�อย9�
ในป�าไม�ทราบ ป�าแต�ก�อนป�าช�าง ป�าเส�อ ป�าเน�-อร�ายต�างๆ เต7มไปหมด ไม�ได�เป.นป�าอย9�
เฉยๆ อย�างท%กว�นน!-นะ ส�ตว�เหล�าน!-หมดแล�วท%กว�นน!- เส�อได�ย�นแต�ช��อ แต�ก�อนเป.นป�า
เป.นเส�อจร�งๆ ให�ไปอย9�ในท!�เช�นน�-นบ=าเพ7ญ ท!น!-ไปอย9�ในท!�กล�วๆ อย�างน�-นจ�ตจะประหว�ด
ก�บศ!ลก�บธรรมต�วเอง จะไม�ออกนอก พ8�งศ!ลพ8�งธรรมต�วเอง เอา ตายก7ตายเถ�ด ตายน!-
ไปสวรรค�เลย เพราะเคร��องอบอ%�นค�อศ!ลอย9�ภายในใจ ตายแล�วไปเลย

เวลาไปอย9�ในป�าเช�นน�-น ศ!ลธรรมจะเป.นส��งท!�ม!ค%ณค�ามากก�บจ�ตใจของผ9�ฝากเป.น
ฝากตายก�บธรรมแล�วสงบร�มเย7น น!�เคยผ�านมาแล�ว สดๆ ร�อนๆ นะท!�มาพ9ดให�พ!�น�อง
ท�-งหลายฟ<ง น!�ก7เป.นปลายแดนปลายเขตของกรรมฐานท�-งหลาย ท!�คร9บาอาจารย�พา
ด=าเน�นมาแต�ก�อน อย9�ในป�าในเขาท�-งน�-นแหละ ในสม�ยของเราน!-ก7ท�น เร!ยกว�าท�นโดย
สมบ9รณ� จนมาสร�างว�ดน!-ได� ๑๐ กว�าปBแล�ว จ8งค�อยเห7นคนทยอยก�นเข�าออกๆ น!-เป.นดง
ใหญ�น!�อย9�ข�างหล�งน!� เห7นทยอยก�นเข�าออกๆ

น!�ละเขาจะสร�างบ�านสร�างเร�อน ป�าน!-ก7เปMดออกๆ ร�-อออก ถางออกหมด ส%ดท�าย
ดงใหญ�น!-กลายเป.นอ=าเภอข8-นมาแล�ว เป.นอ=าเภอหนองแสง แต�ก�อนเป.นดงเป.นป�าท�-งน�-น
ป�าช�าง ป�าเส�อ ป�าเน�-อ กระท�ง ว�วแดง พวกกวาง พวกหม9ฝ9งหน8�งเป.นร�อยๆ เต7มอย9�ในน!-
หมด แต�ก�อนเป.นอย�างน�-นในป�า ไปอย9�ท!�น��นศ!ลธรรมจะเป.นส��งท!�ม!ค%ณค�ามากต�ดก�บจ�ต
ก�บใจ จ�ตใจอบอ%�นตลอดเวลา ท!�ย��งน�ากล�วเท�าไรจ�ตก�บศ!ลก�บธรรมไม�ห�างก�นเลยนะ ต�ด
แนบๆๆ อบอ%�น เอา ตายไปสวรรค�เลย เพราะความอบอ%�นอย9�ในใจของเราน!-แล�วท!�ม!ศ!ล
ม!ธรรมเต7มห�วใจ ท�านไปอย9�อย�างน�-นนะภาวนา

ท!น!-เวลาไปอย9�สถานท!�น�ากล�วเท�าไร จ�ตใจย��งประหว�ดๆ ต�ดแนบก�บธรรม ใจก7
สงบแน�วลงได�เลย ไม�ได�ไปค�ดถ8งเร��องน�-นน�ากล�วน!-น�ากล�ว ให�จ�ตหม%นเข�ามาส9�ธรรม ก7
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เก�ดความสงบเย7นใจเร��อยมาๆ อย�างน�-นแต�ก�อน พ%ทธกาลท�านก7เอาน��นละมาสอนเรา
จนกระท��งท%กว�นน!- ร%กขม9ลร�มไม�ม�นจะไม�ม!แล�วละ เด!:ยวน!-ไม�ม!แล�ว พระบวชมาแล�วหา
หอปราสาทราชมณเฑ!ยรประชาชนส9�ไม�ได�ไปแล�วละ บวชมาแล�วให�เข�าไปอย9�ร%กขม9ลร�ม
ไม�ในป�าในเขาตามถ-=าเง�-อมผา ท!�พระพ%ทธเจ�าประทานพระโอวาทให�ท%กองค� อ%ป<ชฌาย�
ท%กว�นน!-ก7ต�องสอนท%กองค� ไม�สอนไม�ได� โอวาทข�อน!-ต�องสอน เป.นโอวาทท!�จ=าเป.นมากท!
เด!ยว มาจากพระพ%ทธเจ�า

เวลาสอนไปแล�วม�นไม�สนใจ ร%กขม9ลร%กขม�นอะไรม�นไม�สนใจ บวชมาเพ��อเสาะ
แสวงหาอรรถหาธรรมม�นก7ไม�สนใจ หาแต�เร��องแบบโลกแบบสงสารเขา เลยเป.นบ�าย��ง
กว�าประชาชนเขาไปอ!กค�อพระเราสม�ยป<จจ%บ�นน!- เต7มบ�านเต7มเม�อง กลายเป.นอล�ชช!ของ
พระไปหมด ม�นน�าด9ไหม เราอย�าให�ม�นต�ดเรานะเร��องอล�ชช!หาความละอายบาปไม�ได�น!�
อย�าให�ม! ต�องเป.นคนม!ห�ร�โอตต�ปปะ ม!ความสะด%�งกล�วต�อบาป เสาะแสวงหาธรรมเข�าส9�
ใจอย9�โดยสม�=าเสมอ ผ9�น!-อย9�ท!�ไหนเย7น สบายท�-งน�-น ไปท!�ไหนประชาชนเขาได�พบได�เห7น
กราบไหว�บ9ชาเป.นขว�ญตาขว�ญใจช%�มเย7นท�-งว�น พระประเภทน!-นะ พระประเภทผ9�ม!ศ!ล
สมบ�ต� สมาธ�สมบ�ต� ป<ญญาว�ม%ตต�สมบ�ต�เร��อย ผ9�น!-เป.นผ9�ทรงค%ณค�ามหาศาล ไปท!�ไหน
เย7นไปหมดน��นแหละพระ

น!�ละสมบ�ต�ของพระท!�กล�าวเหล�าน!- ค�อธรรมสมบ�ต� ไม�ได�ถ�อเอาว�ตถ%ส��งของ ต8ก
รามบ�านช�อง ถนนหนทาง สมบ�ต�เง�นทอง ไอ�หล�งลายๆ น��นเห7นไหมหล�งลายๆ น��นเป.น
สมบ�ต�ของพระนะ น�-นส=าหร�บสมบ�ต�ของโลกเขาใช�ก�น สมบ�ต�ของพระก7ด�งท!�ว�าน!�ละ
ธรรมสมบ�ต� รวมแล�วเร!ยกธรรมสมบ�ต� ให�ม!น!-ในใจเถอะเราจะเย7นไปหมดน��นละ อย9�ท!�
ไหนไม�ม!ค=าว�าคร8ว�าล�าสม�ย ขอให�ม!ธรรมในใจเถอะพระเราน�ะ เย7นสบาย น!�ละเป.นส��งท!�
โลกเขากราบไหว�บ9ชาอย9�ท%กว�นๆ น!-ค�อพระท�านผ9�ทรงศ!ลทรงธรรมประเภทน!-แล

ไอ�พระโกโรโกโสหาปล�นบ�านปล�นเร�อน ส%ดท�ายกลายเป.นพระออกข�าศ8ก น��นไป
ด9เอาท!�หน�าศาลา พระออกข�าศ8กเคยเห7นไหม น!�ก7เห7นแล�ว พระอล�ชช!หาความละอาย
บาปไม�ได� เป.นเปรตเป.นผ!ท�-งๆ ท!�เพศของพระห�วโล�นๆ ไปด9เอาหน�าศาลาน��น ถ�าว�า
เป.นเร��องโกหก ไปด9เอาซ� เลวหร�อไม�เลวไปด9เอา น��น ม!หร�อในประเทศไทยเรา ก7ได�มา
เห7นแล�ว เพราะความเลวร�าย ม�นหน�าด�านเก�นไป ม�นล�มความน�าอายเส!ยหมด ม!แต�จะ
ด!จะเด�น ก7ค�อความช��วน�ะม�นเด�น เลอะเทอะไปหมดเวลาน!-

น!�ละถ�าลงก�เลสได�เข�าไปเหย!ยบย�=าท!�ไรพระไม�เป.นพระ เป.นเปรตเป.นผ!เป.นย�กษ�
เป.นมารของชาวบ�านชาวเม�อง ของพวกเด!ยวก�นไปหมด พวกเด!ยวก�นค�อท�านผ9�ปฏ�บ�ต�ด!
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ปฏ�บ�ต�ชอบด�วยศ!ลด�วยธรรม ท�านร�งเก!ยจ พวกเลวร�ายพวกสกปรกเป.นเหม�อนหมาข!-
เร�-อน ไปท!�ไหนๆ กวนท!เด!ยวกวนบ�านกวนเม�อง เพ��อยศเพ��อลาภ เพ��อค=าสรรเสร�ญเย�น
ยอ เพ��อไอ�หล�งลาย เข�าใจไหม เหล�าน!-ไม�ใช�ธรรม แล�วพวกน!-เสาะแสวงหาเป.นท!�หน8�ง
ประชาชนญาต�โยมส9�ไม�ได�นะ น!�ม�นกล�บกลายก�นเป.นอย�างน!-

ผ9�บวชตามทางของพระพ%ทธเจ�าจร�งๆ แล�วจะไม�เสาะในส��งเหล�าน!-เลย นอกจาก
ระม�ดระว�งศ!ลธรรมของตน ศ!ลระว�งไม�ให�ด�างพร�อยทะล%ขาดไปเลย ศ!ลจะสมบ9รณ� ถ�า
ขาดด�างพร�อยไปแล�ว ยกข�อเปร!ยบเท!ยบให�ฟ<งนะ ศ!ลขาด ขาดมากขาดน�อย เหม�อนผ�า
ขาด เราน%�งผ�ามาน!�ผ�าขาดเส�-อขาด ขาดมากขาดน�อยน%�งมาๆ เป.นย�งไงคนน!-ก7เส�-อขาดๆ
เส�-อขาดหมด เคร��องน%�งเคร��องห�ม ซ��นก7ขาด กางเกงก7ขาด กางเกงขาดมองเห7นห=ามอง
เห7นโค7ย แล�วซ��นขาดมองเห7นห!เห7นก�นไปหมด ม!แต�พวกเส�-อขาดกางเกงขาดมาน!-ด9ก�น
ได�ไหม

น!�ละพระท!�ม!ศ!ลขาดก7เป.นอย�างน!- ไปท!�ไหนกะร%�งกะร��ง ศ!ลไม�ม! ไม�ทราบว�าม!ศ!ลก!�
ข�อ ม!แต�ผ�าเหล�องห�อเฉยๆ ก7เป.นผ9�ม!ศ!ลขาดกะร%�งกะร��ง อย�างท!�คนเขาผ�าขาด เส�-อขาด
กางเกงขาด ซ��นขาด น%�งมากะร%�งกะร��ง น!�เป.นย�งไง เอาเท!ยบยกภาพพจน�ข8-นให�เห7นซ� น��น
ละพระท!�ม!ศ!ลขาดก7เป.นแบบน�-นเหม�อนก�น ถ�าเป.นผ9�ม!ธรรมในห�วใจเต7มท!�แล�วน!-สวยงาม
นะพระไปท!�ไหน ไม�ม!ก�ร�ยาใดจะสวยงามย��งกว�าก�ร�ยาของพระ พระน!-สวยงามด�วยศ!ล
ด�วยธรรมเป.นเคร��องปกครอง สวยงามไปหมด

ถ�าให�ก�เลสปกครองน��นไปด9เอาหน�าศาลาน��น เป.นเปรตเป.นผ! เป.นย�กษ�เป.นมาร 
มาอวดช��ว อวดความเลวทราม ให�โลกผ9�ด!เขาได�เห7น ได�อ�ดหนาระอาใจอย9�เวลาน!- ไปด9
เอา ต�วอย�างม�นม!อย9�อย�างน!-ละ ไปด9ซ�เห7นไหม น!�ละพระท!�เลวทรามเป.นอย�างน!-แหละ
พระท!�ด!อ�ดหนาระอาใจ แล�วไปท!�ไหนเขาก7จะเหมาว�าเป.นพระประเภทน�-นๆ ท�-งๆ ท!�เป.น
พระด! เขาเลยพลอยได�บาปได�กรรมไปด�วย พระผ9�ด!ท�านด!จร�งๆ ท�านร�กษาศ!ลธรรม
ท�านอย�างละเอ!ยดลออ ไม�ยอมให�ศ!ลขาด เหม�อนเราไม�ยอมให�ผ�าขาด ขาดตรงไหนปะ
ช%นท�นท! ๆ ต�องเป.นอย�างน�-น

อ�นน!-ศ!ลตรงไหนท!�ขาดร!บแสดงอาบ�ต� ยอมร�บโทษของตนว�าได�ผ�ดพลาดไปด�วย
ความประมาท แต�ไม�ใช�ความจงใจ เป.นความผ�ดพลาด ความร9�เท�าไม�ถ8งการณ�ม!เป.น
อาบ�ต�ได�เป.นโทษได� ร!บแสดงอาบ�ต� เร!ยกว�าร!บปะร!บช%นผ�าของตนศ!ลของตนให�สวย
งามข8-นไป น!�ละศ!ล เม��อม!ศ!ลแล�วธรรม เอา เจร�ญภาวนาซ� ท�านสอนมาให�เจร�ญภาวนา
เข�าไปอย9�ร%กขม9ลร�มไม� ให�ไปภาวนานะน��น ไม�ใช�ไปนอนปล�อยห=าอย9�นะพระเรา ให�ไปอย9�



6

ในป�าให�ไปบ=าเพ7ญภาวนา เราจะภาวนาบทใดๆ พ�จารณาเกสา โลมา นขา ท�นตา ตโจ
น!�ค�องานของพระ พระพ%ทธเจ�าสอนแล�ว

เกสาค�ออะไร ค�อผม ขน เล7บ ฟ<น หน�ง พอเข�าไปถ8งหน�ง หน�งห%�มกระด9กห�อ
กระด9ก พอเล�กหน�งออกมาแล�วด9ได�ท!�ไหนคนเรา ไม�ม!หญ�งม!ชาย ด9ก�นไม�ได�เลย พอไป
ถ8งน�-นท�านก7หย%ด เราจะพ�จารณาทะล%เข�าไปถ8งภายในต�บไตไส�พ%ง อาหารเก�าอาหารใหม�
อะไรเต7มอย9�ในน�-นหมด ให�พ�จารณาอย�างน�-น น!�เร!ยกว�างานของพระ เกสา โลมา นขา
ท�นตา ตโจ ถ�าควรจะบร�กรรมให�เป.นความสงบแก�ใจก7เอา ถ�าม�นเป.นว�ป<สสนาค�อสต�
ป<ญญาเฉล!ยวฉลาดข8-นไปแล�ว แยกอ�นน!-ออกเป.นอารมณ�ของว�ป<สสนาก7ได� ทะล%เลย

น!�ละงานของพระ ให�เด�นจงกรม ให�น��งสมาธ� ให�ภาวนา ไม�ได�เพ�นพ�านๆ กวน
บ�านกวนเม�อง กวนน�-นกวนน!- เก!�ยวก�บเร��องการก�อการสร�างย%�งเหย�งว%�นวาย สร�างว�ดท!�
ไหนน!� โถ หอปราสาทราชมณเท!ยร-เทวบ%ตรเทวดาส9�ไม�ได�นะ สร�างเอาหร9ๆ หราๆ
ว�ตถ% ม�นไม�ใช�ศาสนานะน��น ศาสนาก7ด�งท!�ว�าน!� ร�กษาให�ด! ศ!ลธรรม เด�นจงกรมน��งสมาธ�
ภาวนา ช=าระจ�ตใจต�วย%�งเหย�งอย9�ภายใน เราจะไปจ�ดไปแจงแต�งน9�นแต�งน!-ให�สวยงาม ม�น
สวยงามไม�ได� เพราะห�วใจดวงน! -ม�นย% �งเหย�งว% �นวาย เอาความสวยงามมาจากไหน
สกปรกเต7มอย9�ในห�วใจ เม��อเรามาช=าระห�วใจด�วยจ�ตตภาวนา จ�ตใจน!-จะค�อยสงบร�มเย7น
ลงไปๆ แล�วกระจ�างแจ�งข8-นมา สะอาดสะอ�านข8-นมา จ�าไปหมด ให�พาก�นจ=าเอานะท%ก
คน

มาว�าอยากฟ<งเทศน�ก7เทศน�ให�ฟ<งแล�ว เทศน�สอนพระก�บโยมก7เพศเด!ยวก�น หว�ง
ความส%ขความเจร�ญ หว�งบ%ญหว�งก%ศลด�วยก�น ให�น=าไปปฏ�บ�ต�ท%กคน จะได�เป.นส�ร�มงคล
แก�เรา เช�นมาว�นน!-มาท=าบ%ญให�ทาน ท=าบ%ญให�ทานแล�วได�ย�นได�ฟ<งเส!ยงอรรถเส!ยงธรรม
น=าไปเป.นข�อว�ตรปฏ�บ�ต�ประด�บจ�ตใจของเราจะสง�างาม จ�ตใจจะสะอาดสะอ�าน ไม�
พะร%งพะร�ง น!�เร!ยกว�าจ�ดการซ�กฟอก ตกแต�งภายในให�ด! น!-ไปหาซ�กฟอกตกแต�งแต�ภาย
นอก ซ8�งเป.นการเพ��มความว%�นวายข8-นมา จ�ตใจรกร%งร�งย��งกว�าเปรตในห�วใจดวงน�-น ใช�ไม�
ได�นะ เอาละว�นน!-เทศน�เพ!ยงเท�าน!-

ร�บฟ<งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท!�

www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ<งจากสถาน!ว�ทย%สวนแสงธรรม กร%งเทพฯ และสถาน!ว�ทย%อ%ดร
FM 103.25 MHz


