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เหตุผลตอเหตุผล
กอนจังหัน
นี่ไดทราบวาเวลาเราจะลงไปกรุงเทพนี้มีพระลาไปกรุงเทพกับผม มีองคไหนให
ไลออกจากวัดทันทีนะ เราไปกรุงเทพเราจะไปทําประโยชนในกรุงเทพ พระวัดนี้องค
ไหนที่จะดอดตามเราโดยที่เราไมไดจัด องคไหนมาหาวาจะลาไปกรุงเทพกับผมใหเอา
ออกจากวัดทันที หรือไมเอาออกก็จดไวๆ ผมมาผมจัดการเอง มันเลวมากพระเหลานี้
นะ ผมอุตสาหพยายามตั้งอกตั้งใจเมตตาสงสารรับไวๆ เพื่อบําเพ็ญธรรม มันดอดไป
กรุงเทพนูนมันมีไหม ถามีใหไลออกจากวัดนี้ใหหมด ผมจะอยูองคเดียวผม สั่งสอน
โลกมันไมเกิดประโยชนอะไรสั่งสอนไปหาอะไร คอยโดดตามๆ มันไมใชทางเลย ฟง
ไมไดนะ ฟงไมไดจริงๆ
เรารับไวเพื่ออรรถเพื่อธรรมรับพระจํานวนมากนอย ไมไดรับไวเพื่อโกโรโกโส
อยางนั้นนะ มีองคไหนที่จะไป องคไหนผมจะเอาไปผมสั่งไวเรียบรอยๆ แลวไปเทานั้น
เกินกวานั้นมีเหตุมีผลมาเพราะเหตุไร นั่น นี่ไดทราบวางั้นนะ วามีพระจะมาขอไปดวย
ถามีใหจับเอาไวองคนั้น ถายังมีอยูในวัดนี้ผมมาแลวผมจัดการเอง ไมตองอุทธรณ
แหมเด็ดมากนะ กิเลสของพระเหลานี้เด็ดมาก อันนี้ตองเด็ดมากเหมือนกันไมงั้นไมทัน
กัน โลกมันสกปรกเอาเหลือประมาณเวลานี้ ธรรมแทบไมมีติดหัวใจพระนะ มัน
กลายเปนสวมเปนถานไปหมดเลย แมที่สุดในนี้ก็เหมือนกันที่เราเขมงวดกวดขันอยาง
มาก มันยังดอดออกมาใหจับไดอีกเรื่องราวอยางนี้นะ เลวมากนะ ถาเราทราบไลทันที
เลยไมใหอยู
มันสมบัติอะไร ทานไปกรุงเทพทานไปธุระ ทานรับเราไวที่นี่ทานรับไวเพื่ออะไร
ทานจะเอาองคไหนไปทานจัดของทานไปเองนี่ นี้ทําไมมาเปนอยางนั้นพระนี่ แสดง
ความหยาบโลนใหเห็นมากนะ นี่อันหนึ่ง แลวยังธรรมลีอีกนะ เวลาธรรมลีไปพระจะ
ดอดไปตามธรรมลีอีก นั่นก็งุบๆ งิบๆ พระขึ้นขี่คอไปก็ไป แบกไปหามกันไปอยางนั้น
นี่อันหนึ่ง เวลาเราไปกรุงเทพนี้มันจะแอบไปตามธรรมลีอีกนะ หนักมากนะเรื่องเหลานี้
นะ มันเปนยังไงพระเรา สอนใหดิบใหดีเทาไรยิ่งเลวลงๆ เปนยังไง เราอิดหนาระอาใจ
มากนะเรื่องพระเรื่องเณรของเรานี่ พิลึกจริงๆ จําใหดีนะ ใหพร
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หลังจังหัน
หนูทําไมมันมากมายเอานักนะ จับได ๘๐ พอดีนะ นูนนะฟงซิ สองคืนนี้ได ๘๐
ตัว ไฟนี่มองไปไหน มองไปนอกกําแพงก็จาๆ นะไฟ ขบขันนะ มันมีหลายแบบนะใน
วัดนี้อดขบขันไมได ทัง้ ไลหนูทั้งไลแมว ทีนี้ไลแมวมันขบขันดีนะ พระไปไลแมว ไอหมา
ก็ออกไปตามไลแมวอีก เราวา ระวังนะหมาไลแมวมันกัดแมวตายนะ หมามันไปไลแมว
ดวย แตดีอนั หนึ่งเวลาเห็นหมามันโดดขึ้นตนไม ไดตรงนั้นแหละ คือถามีแตมันแลวไล
ไมทัน หมามาดวยมันกลัวมันวิ่งขึ้นตนไมแลวก็จับเอา ไมเคยไดยินวาหมากัดแมวละ
เราบอกเอาไว ใหระวังนะ ถาหมาไลแมวมันกัดจริงๆ มันไมไดกัดละ ไลมันก็วิ่งขึ้นตน
ไมเสียก็จับเอา เอาบวงเอาอะไรคลองเอา ถาใหมันไลตายจริงๆ แหละหมา มันวิ่งเร็ว
กวาแมว มันไมใชนอยๆ นะมีสามตัวสี่ตัวอยูนั้น มันเปนกองทัพหมาไลแมว ขบขันดี
มันมีทุกแบบนะวัดเรา
(รวมทําบุญเครื่องมือรักษาตาคะ) เออ ดีละ ทีใ่ หโรงพยาบาลอุดรที่เขาขอวัน
นั้น ๗ ลาน ๒ แสน คืออันนี้เราเคยสั่งสิ่งตางๆ พวกเครื่องมือแพทยแหละมากตอมาก
สั่งแลวมันไมตกมาทีเดียว มันคอยตกมาเรื่อยเปนระยะๆ ทีนี้เราก็หาเงินทัน หาหรือไม
หาก็ไมรูละดังเห็นอยูนี้แหละ เรียกวาหาเงินทัน แลวมันตกมาๆ ทางนี้ไดมาๆ ก็พอดีๆ
เพราะฉะนั้นเขาวาเครื่องมือแพทย ๗ ลาน ๒ แสน เราถึงรับเลย ถาธรรมดาเอาให ๗
ลาน ๒ แสนทีเดียวตายเลยเรา ก็เราไมมีเงิน เปนแตเพียงวาเคยผานเหตุการณมาแลว
เทาไรๆ ก็ทางโนนคอยทยอยมาๆ ทางนี้ก็ทยอยใหไป พอดีกัน เรามันเคยผาน
เหตุการณมาแลว ลูกศิษยลูกหาจะตกใจกันละ พอวา ๗ ลาน ๒ แสน โถ ขึ้นเลย ความ
จริงเครื่องมือมันจะทยอยตกมาๆ เราก็ทยอยใหตามที่ตกมาๆ ก็ผานไปไดโดยลําดับนะ
ผานมาโดยลําดับไมเคยจนตรอก ที่จะใหเรามีเงินเปนกอนๆ ตูมมาแลวตูมใหไมมีละ มี
เทาไรก็ไหลออกๆ อยูอยางนั้น
มันมากจริงๆ นะที่ชวยโลก อยางที่วา ชวยชาตินี้หยุดแลวนะ ไอคนมาขอไมหยุด
ชวยชาติหยุด การเทศนาวาการหยุด ทีนี้จตุปจจัยที่ไดมาเพื่อชวยชาติมันก็หยุดไป
ตามๆ กัน แตพวกทีม่ าขอไมหยุดนะ ขอตลอดเลย นี่ละเราจะตายอยางนี้ละ คือ
โรงพยาบาลอุดรที่เราใหเครื่องมือแพทยเกี่ยวกับเรื่องตานี้ เราไดบอกกับโรงพยาบาล
แลว เรียกวาทุมใสกันเลย เพราะเราสงสารพี่นองเราทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งทางภาค
อีสานวิ่งมานี้หมด วิ่งมาโรงพยาบาลศูนยและศรีนครินทร ขอนแกน ไปดูทีไรคนแนนๆ
หองตรวจตาแนนๆ ไมเคยบกบาง ไมวาตอนเชา ตอนสาย บาย เย็น เต็มตลอด จนถึง
กับเราไดถามวา ก็เมื่อคนมามากๆ อยางนี้แลวการตรวจทันไหมละ เขาบอกวาทัน ถา
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ไมทันก็โดนดุนะนั่น คือเราบอกใหครบ คนมากเอาใหทัน เครื่องตรวจไมทันจะโดนดุ
ตรงนี้แหละ เขาบอกวาทันก็หมดปญหาไป
เรื่องตานี้เรียกวาทุมลงเลย เพราะฉะนั้นที่เขาขอ ๗ ลาน ๒ แสน เราใหเลย
เพราะเราเชื่อพี่นองทั้งหลาย มานี้ไมมีบกบาง ตาสําคัญมากนะ ในอวัยวะของเรา หู
หนวกคอยยังชั่ว ตายังเห็นอยูคอยยังชั่ว ถาตาบอดเสียแลวหูดีก็ตามเถอะไมคอยมี
ความหมาย ถาตายังดีอยูนี้ไมเปนไร หูหนวกหนวกไปเถอะ เพราะฉะนั้นเราจึงหนัก
ในทางตา บอกไมใหขาดเลยเครื่องมือตาสําหรับโรงพยาบาลศูนย เอาขาดตรงไหนให
สั่งมาเลย เราบอกอยางนั้นนะ ไมตองขออนุญาตจากเรา เมื่อหมอเห็นสมควรแลววาจะ
สั่งเครื่องมือตาชนิดใดแลวใหสั่งมาเลยๆ เมื่อของตกมาแลว รับรองคุณภาพแลว แลว
คอยสงบิลไปหาเราๆ เราก็จายตามนี้ไปบริษัทขายเครื่องมือ บริษัทใดก็ตามในกรุงเทพ
เขาจะบอกมาในบิลเสร็จ พอไดรับแลวก็จายเช็คสง อยางนี้ตลอด
แตคราวนี้เขาเห็นวามากเกินพอดี เขาจึงตองมาบอกมาขอจากเรา วาเครื่องมือ
ตาคราวนี้ราคาถึง ๗ ลาน ๒ แสน เขามาเองเพราะมันราคาสูงเกินไป ตามธรรมดาพูด
กันเราก็ไมไดวาสูงหรือต่ําละ เราเปดไวเลย ทางนั้นเขาก็เกรงใจ เขาเลยตองมาบอกวา
เครื่องมือตาหลายเครื่องที่คราวนี้จําเปนเปนราคา ๗ ลาน ๒ แสน เราก็ใหหมดเลย เอา
เลย นี่มันก็คอยตกมานะ ไมตกมาทีเดียว มันคอยตก ไมไดมาพรอมกันพรึบนะ มันมา
เปนชุดๆ เพราะการสั่งไมไดสั่งที่เดียวกัน มันสั่งหลายบริษัทหลายแหง บริษัทนั้นมีนั้น
บริษัทนี้มีนี้ หรือบริษัทไหนเดนอันไหนก็เอาอันนั้น ทีนี้เวลาสงก็สงตามบริษัท เวลามา
จึงไมพรอมกัน คอยมาๆ สวนมากมักจะมาจากเมืองนอก
เครื่องมือทําตานี้เรียกวาเต็มที่ละ เราใหเต็มที่เลย เดี๋ยวนี้ยังไมไดปด เรื่อง
ปวารณา เราบอกไวปวารณาจนกระทั่งวันเราตาย คําปวารณาจะสิ้นสุดเกี่ยวกับเรื่อง
เครื่องมือตาในวันนั้นแหละ ถาเรายังไมตายยังพอตะเกียกตะกายไดอยู เราจะใหอยาง
นั้น มือเขียนตองมือลบซิ นี่เราเปดโอกาสใหเขาแลวเรื่องตา เขาก็ขอมาตามนั้น เราก็รับ
ตามนั้นเลย เปนอยางนั้นละ แลวก็ตกึ มีสองที่โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลศูนยตึกนี้
เขาขอสองชัน้ เราก็ใหสองชั้น อีกสองปมาขออีกขอตอเปนสามชั้น ทีนี้ที่ทานน้ําหนักมัน
ไมพอ ถามชางเขาบอกไมไดเพราะนี่กะไวเพียงสองชั้น เลยตกลงใหหมดเดี๋ยวนั้น เอา
จะปลูกอะไรขึ้นมา สรางอะไรขึ้นมา เอา เราใหหมด แนะ
โรงพยาบาลนี้ทั้งหมดขาดหรือบกพรองตรงไหนซอมตรงไหน เราจายใหตลอด
ปวารณาตลอดไปเลย อันนี้ก็ตลอดไป เครื่องมือตาก็ตลอดไป อยางนัน้ ละเราชวยโลก
เราชวยดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ สมกับที่วาเราพูดวอๆ ๆ นี่ พูดออกมาจากใจจริงนะ
ไมไดพูดแบบเหลาะแหละ เราไมมีคําวาเหลาะแหละ ถาลงไดจริงแลวผางเลยๆ ถาเลน
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มันเอาแนไมได ถาเลนกับไอหยองนีก้ ็เลนอึกทึก เลนกับหมาใครมายุงไมไดนะ เลนกับ
หมาตองเปนหมาไปดวยกัน พลิกมาหาคน หมายุงไมไดเดี๋ยวตองถูกตมยํา เปนอยาง
นั้นนะ เราชวยอยางนั้นละเราชวยโลก
คิดดูเราแบอยูตลอด เรามีเงินที่ไหน แบตลอด ไดมาเทาไรวาเขาถวายเรา เรา
ไมมีอะไรสําคัญละ ลงเพื่อโลกทัง้ นัน้ ๆ เราไมเอาอะไรเราบอกแลว เราพอทุกอยางแลว
ไมมีอะไรในจิตใจของเราวาเราจะตองการนั้นนี้เราไมมี มีแตความเมตตาครอบโลกธาตุ
ไปเลย พูดใหมันเต็มสัดเต็มสวน เราไปที่ไหนจึงไมมี มีแตจะใหๆ ไปที่ไหนมองไป
เมตตาไปพรอม เห็นเขาขายของอยูต ามทางก็ลงเอาของสักชิน้ หนึ่งสองชิน้ ใหเงินเขา
เทานั้นๆ ไป อยางนั้นนะ ไปอยางนั้นละหลวงตาไปไหนเปนแบบนั้น ใหจริงๆ ไมใชให
ธรรมดา ใหจนไมมีอะไรเหลือ เรานี้ไมหวังอะไรสักบาทเดียวเลย มีแตเพื่อโลกทั้งนั้นๆ
มากนอยเทาไรใหหมดเลยๆ เราจึงพูดไดตามหัวใจของเราที่เปนอยูนี้ออกมา จะเด็ดจะ
เดี่ยวเฉียบขาด ออกมาจากหัวใจที่เต็มไปดวยเมตตาทั้งนั้น
วันพรุงนี้ก็จะลงกรุงเทพ ไอพวกนี้มนั จะหลั่งไหลไปตามเรานะ แหไปกับเรา ดี
ไมดีครัวรางมันจะแหไปกับเรา ไอพระก็จะแหไป ตีหนาผากแลวเมื่อเชานี้ เอาแลวนะ
ถาจับไดวาองคไหนอยูในวัดนี้จะขอไปกรุงเทพกับเรา องคนี้ตองถูกไลจากวัดทันที เรา
รับพระเหลานี้เราไมรับไวเพื่อไปกรุงเทพ เรารับไวเพื่ออรรถเพื่อธรรมตางหาก สอน
อรรถสอนธรรม เราไปกรุงเทพเราไปดวยความจําเปนเกี่ยวกับประโยชนของโลกนัน่
แหละ เราไมไดไปเพื่ออะไร เราไมไดเอาอะไร ไปกรุงเทพเราก็ไมหวังอะไรนะ หวังทํา
ประโยชนใหโลก มีเทาไรทุมหมดๆ เราไมเอาอะไรทั้งนั้นตลอดไป ทั้งไปทั้งมาทัง้ อยูที่
ไหนแบบเดียวกันหมด เราแบมืออยูอ ยางนี้ตลอดเราไมเอาอะไร เปนอยางนั้นตลอดมา
และตลอดไปจนกระทั่งเราตาย จิตดวงนี้เปนอยางนี้เราบอกตรงๆ เลย เราชวยอยางนั้น
ชวยพี่นองทัง้ หลาย ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย
วันพรุงนี้ก็จะออกเดินทาง พอฉันเสร็จแลวก็ออก รถจะใหวิ่งประมาณ ๑๑๐ กะ
วาจะพอดีกนั รถทุกคัน เพราะกําลังไมเหมือนกัน แตกอนเราไปถาทางดีฟาด ๑๒๐ ก็มี
บางทีขึ้นถึง ๑๓๐ ก็ยังมี เรามองดูเข็ม แตมองดูทางมองดูคนเราก็ปลอยไปเสีย เราไม
คอยคิดขางหลังวารถมีกําลังวังชาหนักเบาตางกันอยางไรบาง ทีนี้พอมีเหตุการณขึ้น
มาแลวเราก็เลยพลิกใหม รถจะวิ่งเพียง ๑๑๐ เทานั้น จากนี้ถึงกรุงเทพไมใหเลยนั้น คิด
วาเฉลี่ยแลวรถทุกคันจะพอบืนไปไดทุกคัน เพียงขนาด ๑๑๐ ไมใหเลยนั้น เราไปไหน
ทุกวันนี้ ๑๑๐ ทั้งนั้นแหละ ถาเราสั่งแลวตองตายตัวทุกอยาง ไมไดเหลวไหลนะ ดูเข็ม
ไมลเขาทีไรก็ ๑๑๐ ทางดีๆ ดูเข็มไมลก็ ๑๑๐ แตกอน ๑๒๐ เขาขึ้นของเขาตามเรื่อง
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เราก็ไมไดหาม ทีนี้มาประมวลเหตุการณแลววา ๑๑๐ เหมาะเราก็เลยเอา ๑๑๐ ไป
ลําพังเราก็ ๑๑๐ ไปกับเพื่อนกับฝูงมีรถกี่คันก็ ๑๑๐
ไปกรุงเทพนีก้ วาจะไดกลับมาก็ชนพรรษานั่นแหละ ธรรมดาเปนอยางนั้น วันสิ้น
เดือนไป วันที่ ๓ ฟาหญิงก็จะมาถวายอาหารวันเกิดของทาน ทานจะนิมนตเราไป นั่น
เห็นไหมทานก็นักเหตุผล เราก็นักเหตุผล ลงกันไดสนิทเลย เราพูดตามธรรม เราไมได
พูดตามเรื่องของความอยากของจิตใจคนแตละคนนะ เราจะเอาธรรมกางเลยเทียว ทาน
มาทานจะนิมนตเราไปวันที่ ๔ ไปฉันที่พระตําหนักทาน มีงานวันเกิดวันนั้น นิมนตพระ
มาฟงวา ๙ องค กะวาจะเอาเรานี้องคที่ ๑๐
ทีนี้เวลามาแลวเราก็พูดโดยตรงเลย พูดใหฟงชัดเจนตอนที่ทานเสด็จมาเยี่ยมนี้
เปนอันวาตกลงกันเรียบรอยแลวตั้งแตอยูที่นี่นะ คือประชาชนที่เขามาในสวนแสงธรรม
นั้นนะ มีจํานวนมากมีหัวใจทุกคนๆ ที่มาสวนแสงธรรมไมเพียงแตมาในที่แถวนี้
กรุงเทพฯเปนที่หนึ่ง จังหวัดนั้นๆ หลายจังหวัดที่มารวมกันอยูที่นี่ ลวนแลวแตมุงหนา
มุงตามาหาครูหาอาจารยเต็มศาลาๆ ครั้นมาแลวอาจารยโดดหนีไปฉันเสียในที่แหง
เดียวซึ่งมีคนไมกี่คน กับคนจํานวนมากนี้ น้ําหนักมันเขากันไมได เขาจะยุบยอบไปหมด
ในหัวใจของคนทั้งหลาย เราเพื่อเฉลี่ยใหพอเหมาะพอสมกัน เรามีจํานวนนอยกวาเขา
เราจะคิดยังไงพอเฉลี่ยกันใหไดสัดไดสวนพอดิบดี เราวาอยางนี้เลย ควรจะคิดเสีย
ถาจะใหพอ คือทานถวายตัวเปนลูกบุญธรรมแลว ถาจะใหพอไปอยางนั้น พอก็
เห็นใจทางนูน แตในขณะเดียวกัน พอก็เห็นใจหัวใจทุกดวงที่มานี้ พิจารณาซิ ตกลงก็
เลยวาทางนั้นจะมาถวายอาหารตอนเชาวันที่ ๓ แนะ ตกลงเราก็ไมไดไปวันที่ ๓ วันที่ ๔
ไมไดไป มอบใหสวนแสงธรรมทั้งหมดซึ่งมีคนจํานวนมากมาย ทานก็ยอมรับเลยทาน
ไมเห็นฝน นั่นเปนอยางนั้นนะ เหตุผลตอเหตุผลใสกันเขากันงาย เพราะเราไมเห็นแก
คนนั้นคนนี้สูงต่ําอะไร เราเห็นแกหัวใจที่เฉลี่ยแลวมีหัวใจทุกคนๆ มาทั้งใกลทั้งไกล
สละมานี้สละขนาดไหน นั่น มีแหงเดียวเมื่อไร มาหลายจังหวัดเต็มไปนี้ นีเ้ ราโดดหนีไป
เสียแลวจิตใจจะยุบยอบขนาดไหนใหพิจารณา แลวไปยิ้มแยมแจมใสเพียงไมกี่ราย คน
อยูในนั้นนะ ทางนี้ยุบยอบไปหมด มันเขากันไดยากนะเราบอก
ทานก็ตัดทันทีเลย ทานบอกทานจะมาถวายเอง วันที่ ๓ ตอนเชา ตอนเชามา
ถวายจังหัน วันที่ ๔ ทานก็มีงานของทานในตําหนัก ตกลงเรื่องเราก็ผานไป เปนอันวา
เขาใจเรียบรอยแลว ตอนทานมาตอนนี้นะ นั่นละพูดอะไรตองใหมีเหตุผลอยางนั้น
ทานไมขัดนะ พอเราเลาเรื่องเลาเหตุผลกลไกใหฟงแลวทานยอมรับทันทีเลย เราเฉลี่ย
หมดเรื่องจิตใจมีทุกคน ที่มานี้มีจิตใจทุกคน มุงหนามุงตาตอครูตอ อาจารยทุกคนๆ
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ที่มานี้ ทางโนนเปนยังไงจํานวนคน ทางนี้จํานวนคนเปนยังไง ทานรับทันทีเลย อยางนั้น
ละ วันนี้ก็พูดเพียงเทานั้นละนะ
นี่นะ คนๆ นี้เห็นแกตัวมากนะ ไปทีไ่ หนอาหารที่ดีๆ ไปหยิบเอากินหมดๆ เอา
ของเขาหมดนะ จี้เลยอยางนี้ละ อยามาเปนอยางนี้ในวัดนี้เปนอันขาดนะ ถามาอยางนี้
ไลหนีเลย เขาใจเหรอ เราจับมานานแลวนะอยาวาไมจับ จะเตรียมตัวไปไหนหลีกเลี่ยง
ไปไหนไมไดทั้งนั้นละเราจับไดแลว อยามาทําอยางนี้ในวัดนี้ มีปากมีทอ งทุกคนเฉลี่ย
เผื่อแผใหถึงกัน เห็นไหมพระทานจัดอาหาร จนกระทั่งพระทานฉันจะอิ่มแลวคอย
ดอมๆ มา คือทานจัดยังไมเสร็จจัดเขาครัว เสร็จแลวคอยมาๆ เราจะมาทําอยางนี้ไมได
ไปอยูในครัวนี้ก็ไปแยงอาหารเขากินในครัวใชไมไดนะ นี่อนุโลมยังพอใหมาไดอยู แลว
ไปกรุงเทพฯมันก็จะดอมตามไปอีก ไปแยงอาหารเขาอีกนะ ตัวสําคัญๆ ฟงใหดีนะ นี่
ตัวมันทํามันเลวมันไมอายมัน พูดอยางนี้มันอายไหมนี่ เราพูดเปนธรรม อยามาทําเปน
อันขาดนะในวัดนี้ เราเห็นขนาบทันที ไลไมวาประชาชนไมวาพระเณรนะ
คิดดูซิเราจะไปกรุงเทพฯใครที่อยากไปกรุงเทพฯกับเรา ไปลาทานสุดใจ ไดยิน
วางั้นนะ เราจับอันนี้ไว แลวองคไหนที่ลาไปกรุงเทพฯกับเรา องคนี้จะตองไลออกจาก
วัดทันที เรารับไวเพื่อปฏิบัติธรรม ไมรับไวเพื่อไปกรุงเทพฯนะ นี่ละสําคัญตรงนี้ จิตใจ
เราออนทันทีเลยนะกับพระกับเณร เลวมากทีเดียวจิตใจพระทุกวันนี้ เลวลงทุกวันๆ นี้
จําใหดีนะ เราพูดตรงไหนอยามาคาน เราจับไวตลอดทุกอยางๆ แลวคานไมลง คานไป
ยิ่งเพิ่มโทษเขาๆ ที่จะใหลดไมมี เพราะไดพิจารณาแลว
การที่จะพูดแนะนําตักเตือนสั่งสอนดุดาวากลาวใคร เราจับไวถนัดแลวคอยออก
เรียกวามัดคอเลยวางั้นละ ดิ้นไมหลุด ดิ้นเทาไรยิ่งมัดเขา อยามาทําใหเห็นนะในวัดนี้
หัวใจมีทุกคนปากทองมีทุกคน มาอาศัยซึ่งกันและกัน มีมากมีนอยเฉลีย่ เผื่อแผ อดก็
อดดวยกัน อิ่มอิม่ ดวยกันนั้นเปนธรรม อยามาอิ่มแตเราเขาอดจะตาย เห็นแกใจเราไม
เห็นใจเขา เห็นแกพุงเราไมเห็นพุงเขา ไมไดนะอยางนี้ ธรรมไมมีอยางนัน้ ธรรมเฉลี่ย
เลยเผื่อแผไปเลย อดก็อด ยังก็ยัง ตายก็ตายดวยกัน เปนเปนดวยกัน นี่เรียกวาธรรม
พากันจําเอานะ เอาละทีนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

