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เรื่องของธรรมไมบังคับใคร
กอนจังหัน
ทานทั้งหลายมาวัดนี้ใหสังเกต อยามาโลเลโลกเลก มาแบบเพลิดๆ เพลินๆ ตาม
นิสัยที่เคยเพลินมาดั้งเดิม ไปทีไ่ หนดูนั้นดูนี้ ไมไดดูเพื่อสาระแกตัวเองนะ เราบอกตรงๆ
สําหรับมาวัดนี้มาดูใหดี ดูพระดูเณรก็ดูใหดี ทานดูทานอยูแลว ทานทั้งหลายจะดูทานดู ดู
แลวเอาไปประกอบกับตัวเอง ไปดูตวั เองอีกทีหนึ่ง เทียบเคียงหาของดิบของดีตอ งหาอยาง
นั้นซิ มาวันหนึ่งๆ จนรําคาญนะเรา ยั้วเยี้ยๆ ในวัดไมไดหนาไดหลังอะไร มองดูนี้มนั ขวาง
ตาๆ เพราะไมเคยไดอบรม จิตไมมีเจาของ ถาเปนสัตวไมมเี จาของตายงายนะ ถาสัตวมี
เจาของมีผูรักษาอยู ไมคอยเปนอันตรายงายๆ แตสัตวที่ปลอยเรๆ รอนๆ ไมมีเจาของนี้
ตายงายมาก
อันนี้จิตใจเราไมมีเจาของ คือ สติธรรม ปญญาธรรม มีอรรถมีธรรมเขารักษาจิตใจ
เสียงาย ตายงาย ตายทั้งๆ ที่มีชีวติ อยูนี้แหละ ตายจากความดีทั้งหลาย มีแตความชั่ว
เหยียบย่ําทําลายตลอดเวลา เรายิ่งจวนจะตายเทาไรยิ่งเปนหวงโลก เวลานี้หวงมากนะ โลก
ชาวพุทธเรานี้ฟุงเฟอเหอเหิมทุกอยาง มีตั้งแตเรื่องดีดเรื่องดิ้น เปนเรื่องของกิเลสทัง้ นั้นๆ
เราอยากพูดซ้ําอีกวาทั้งนั้นอีกสักสามหน จนดูไมไดนะ
อยางเขามาในวัดนี้มันบอกตลอดเวลา เขามาในวัดเพนๆ พานๆ ตาเถอตามองโนน
มองนี้ เพือ่ จะหาสาระไมมีละ บางทีเรารําคาญตาเราดุเอา ไลหนีจากวัด บอกตรงๆ เลยนะ
นี่ละธรรมเปนอยางนั้น ทานทั้งหลายอยาคิดทีเดียววาหลวงตานี้ดุๆ ใหดูตัวเอง มันดุราย
ตอตัวเองเพือ่ ความชั่วทั้งหลายมีมากนอยเพียงไร แทบเรียกวาทุกคนไปเลย เราไมอยากวา
แทบทุกคน มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ เอาธรรมจับจนดูไมไดเวลานี้ ทานทั้งหลายยังโออา
ฟูฟา ยังอวดวาเกงอยูเหรอ เหนือธรรม เหยียบหัวธรรมเวลานี้ กิเลสเขาเหยียบหัวธรรม
ในวัดก็พระเณรเหยียบหัวพระพุทธเจา ออกจากวัดไปก็ประชาชนเหยียบหัวพระพุทธเจา
เหมือนกัน พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ถูกเหยียบตลอดเวลานะ
ตัวเองคือกิเลสมูตรคูถขึน้ เหยียบทองคําทั้งแทง ใหพากันระมัดระวัง มาวัดนี้เพนๆ
พานๆ อยากไปดูวัดนั้นดูวัดนี้ ดูเพื่อความเพลิดความเพลิน ไมไดดูเพือ่ สารประโยชนอะไร
เลย เราจึงบอกวาวัดนี้ถามาเพนพานอยางนั้น อยาเขามานะ วัดนี้ไมตอ งการอะไรยิ่งกวา
ธรรม เพื่อทําคนใหดีเทานั้น เราไมไดมงุ อะไร สมบัติเงินทองขาวของเราไมสนใจยิ่งกวา
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หัวใจคน หัวใจคนนี่สําคัญมาก รายก็รายมาก ดีก็ดีมาก ใหดูตรงนั้น รายมากคือกิเลสอยู
ในใจ ดีมากคือธรรมอยูในใจ ใหเอาไปพิจารณาไตรตรองตนเอง
ดูที่ไหนไปทีไ่ หนดูไมไดๆ ถาจะดูนะ นี่ก็แบบหูหนวกตาบอด คือธรรมดูโลกทาน
ไมไดหนักนะ ดูเหมือนไมดู รูเหมือนไมรู เฉยไป ถึงวาระทีพ่ ูดก็ดังทีพ่ ดู นี้แหละ ดูมาสัก
เทาไรแลว เอามาพูดก็พูดสอนผูที่เปนนั้นแหละไมไดสอนใครนะ ใหพากันพินิจพิจารณา
บาง ชาวพุทธเรานี้เลอะเทอะมากทีส่ ุด ชาวพุทธชาวพระแบบเดียวกัน พระทานก็นิยมมา
แตด้งั เดิมวาวัดๆ พระอยูในวัดก็เหมือนทอง ทองคําอยูในวัดเปนคลังหลวง คลังทอง คลัง
อรรถคลังธรรม เดี๋ยวนี้วัดกลายเปนสวมเปนถานแลวนะ และพระเณรเปนตัวมูตรตัวคูถ
บรรจุอยูในวัดนั้น บรรจุมูตรคูถไปหมดเลย วัดกลายเปนสวมเปนถาน พระเณรเปนมูตร
เปนคูถ มีไหม ไปเที่ยวหาดูเอา วัด
ใหดูไปตั้งแตวัดปาบานตาดนี่ออกไป เปนยังไงพระเณรเหลานี้เปนมูตรเปนคูถไหม
ปฏิบัติตัวเลวทรามเหยียบหัวพระพุทธเจาไป เรียกวาพวกมูตรพวกคูถ แลววัดเปนที่อยู
ของพระก็เปนสวม เต็มอยูในนี้มีตั้งแตมูตรแตคูถ เต็มวัดนี่คือเต็มสวม สวมกวางขนาด
ไหน วัดนี้มัน ๓๐๐ ไร นี่ละสวมกวาง ๓๐๐ ไร ทีนี้มูตรคูถอยูในวัดนี้ ในครัวนี้มีเทาไร หา
รอยหรือหกรอยคน ทางพระมีกี่รอยองค มีแตพวกมูตรพวกคูถเต็มอยูน ี้ หาผูปฏิบัติเพื่อ
อรรถเพื่อธรรมแทบจะไมมีนะ ดูนะดูตั้งแตตัวเองออกไป ธรรมตองดูกระจายใหทั่วถึงซิ
มองดูจนจะดูไมไดนะเวลานี้
ทานทั้งหลายอยาเขาใจวาหลวงตานี้เปนหมาบาเที่ยวกัดโนนเหานี้ ใหดูตัวหมาบา
ในตัวเองนั่น มันกัดมันเหาทําลายเจาของอยูต ลอดเวลา ดวยการไดเห็นไดยิน ดวยความ
ประพฤติ กิริยาอาการทุกอยางทําลายตนเองทั้งนัน้ ๆ พวกหมาบา เขาใจไหมละ จําใหดีนะ
หมาบาพระบาตัวนี้กําลังเที่ยวปราบหมาบาอยูในวัดนี้ มันเยอะเหลือเกินหมาบา มีทั้งพระมี
ทั้งประชาชน มีท้งั พวกอยูในครัว มันพวกบาดวยกันนั่นละ เอาละพอ อยางนี้ละเวลาพูด
เหมือนจะกัดจะฉีกแตความจริงไมมีอะไร ตัง้ ขึ้นมาเฉยๆ ตั้งขึ้นมาตีโนนตีนี้ ไมงั้นมันไม
สะดุดใจคนเรา ตองกระตุกบางซิ ใหพร
หลังจังหัน
หนานี้ที่พระทานเที่ยวกรรมฐานกัน ทานจะเขาที่พัก เชนในถ้ํา หรือเขามาทําที่มุงให
บาง พวกหญาแหละ เขาเอาหญามามุงพอไดอยู ที่ไปโดนฝนอยูตลอดก็คือตอนเดือนยี่
เดือนสาม ตอนนั้นทานไมหาที่มุงที่บงั ที่ไหน ทานชอบอยูตามรมไมๆ อยูๆ
 ฝนกระหน่ําลง
มา ถาเปนกลางวันก็ไมเปนไร ถาเปนกลางคืนนี้ โอย เหมือนปดประตูตหี มาเลย เรานี้โดน
แลวนะที่วา นี่ แทบทุกปแหละ แตไมเข็ด คือจิตมันมุงตอธรรมไมไดสนใจกับอันนี้ ฝน
กระหน่ํากลางคืน โอ ฝนตกหนาเดือนอายเดือนยี่นี่ ระยะนี้แหละ ฝนตกนี้หนาวมากที่สุด
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ถามันไดตกกระหน่ําลงจน.. ไปไหนไมไดกลางคืน จึงเหมือนวาปดประตูตีหมา ไปไหนก็ไป
ไมได อยูในมุงอยูในกลด ฝนตกมาก็ไหลออกมุง บริขารสําคัญๆ ที่จะเปยกฝน เชนไมขีด
ไฟ แตกอ นมีแตไมขดี ไฟ ผาสังฆาฯ เอาใสในบาตรปดไวเสีย นั่งกอดบาตรอยูนั้นแหละ
ฝนหนานี้หนาวมากนะ โดนแทบทุกป คือเราไมไดสนใจกับมัน มันจะตกเมื่อไรมัน
ก็ตก แตพอเดือนมีนา เมษา ไปแลวจะหาที่มุงแหละ พวกหญาพวกอะไร โยมเขาก็หาหญา
อะไรมามุงใหสองสามตับก็พอแลว อยูภาวนา ตอนนี้ตองมีที่มงุ ที่บังแหละพระกรรมฐาน
เรา นี่ไมมีใครพูด ทั่วประเทศไทยพูดเรื่องกรรมฐานทานปฏิบัติตัวของทานอยางไรไมมใี คร
พูดนะ ไอหรูๆ ฟาๆ นี้กี่ชั้นๆ เต็มเกลื่อนไปหมด ทานอยูทานอยูอยางวานี่แหละ เอาหญา
ไปมุงสี่หาตับถึงพออยูได ทีนี้เมื่อแสดงผลตามหลักความเปนจริงไมหลอกไมลวงไมพลิก
ไมแพลง ทานเหลานี้แหละเปนผูทรงความสุข ทรงมรรคทรงผลรื่นเริงอยูภายในจิตตลอด
จิตรื่นเริง จิตเปนสุขเสียอยางเดียว โลกนี้กวางขวางไปหมดเลยนะ ถาจิตคับแคบ
ตีบตัน จิตเปนทุกขเสียอยางเดียวนี้ โลกไหนก็เถอะมาแคบอยูที่จิต จิตนี่ถูกบีบถูกบังคับ
โลกกวางแสนกวางไมไดมีความหมาย มามีความหมายอยูทจี่ ิตถูกบีบบังคับดวยความทุกข
ประเภทตางๆ จากอารมณตางๆ นั่นแหละ อันนี้ทุกขมาก ทานที่บําเพ็ญอยูในปาในเขา
โลกมองขามนะ ทานไปอยูอยางนั้นไมเห็นเปนของสําคัญอะไรเลย ทานอยูในปาในเขา เห็น
สําคัญแตตึกหลายๆ ชั้น สําคัญมาก พวกบา เขาใจไหม พูดใหมันชัดๆ อยางนี้ ไอพวกบา
ไปสําคัญตึกเทานั้นชั้นเทานี้ชั้น แหมสวยงาม เอาอยางกันแหละ ปุบปบเอาอยาง อยาก
ปลูกอยากสราง เงินไมมีก็หากูหายืมเขามา ทีนี้นั่นละบีบบังคับละนั่น ติดหนี้ ไอเจาหนี้ก็
เปนทุกข ผูต ิดหนี้ก็เปนทุกข กอกรรมกอเวรกันยุงไปหมด ทานอยูในกระตอบทานติดหนี้
ใคร ทานไมไดติดหนี้ ทานไมมีแตทา นไมจน ทานไมติดหนี้ใคร
หนานี้ทานมีกระตอบเล็กๆ อยู ควรอยูถ้ําทานก็อยูตามถ้ําตามอะไร พระมักพึง่ ถ้ํา
เดือนมีนา เมษา เขาอยูในถ้ํา ฝนตกฟาลงก็อยูสบายในถ้ํา ถาไมอยูในถ้ําก็มีกระตอบๆ อยู
นี่จะพูดถึงเรื่องกรรมฐาน
ที่บอแหงความสุขความเจริญและเลิศเลออยูที่จุดนัน้ นะ
พระพุทธเจาอยูอยางนั้นแหละ ทรงบําเพ็ญอยูในปา ตรัสรูขึ้นมานี่จาสอนโลก เบญจวัคคีย
ทั้งหาเขาปุบ แลวอันดับสองเรื่อยๆ นี่ผูครองความสุขความเจริญครอบโลกธาตุนะ พอจิต
ผางขึ้นมาอยางเดียวมันเปดออกหมดเลย สิ่งที่มาปดบังจิตใจบีบบี้สีไฟจิตใจมีแตกิเลส พอ
อันนี้จางออกๆ เปดโลงออกหมดมันโลงไปหมดเลย มีกิเลสเทานั้น นั่น ชี้นิ้วไดเลย ไมผิด
ทีนี้พวกเรามีแตกิเลสทั้งนั้นๆ บีบหัวใจ อยูที่ไหนก็เหมือนนักโทษในเรือนจํา
นักโทษในเรือนจําเปนยังไงดูเอา พวกเรานี่นักโทษในวัฏจักร หมุนกันอยูนี้แหละ ทานผูที่
นอกจากวัฏจักรนี้แลวกับเราเปนยังไง นี่ละที่อัศจรรยเอามากมาย มันตางกันขนาดนั้นละ
โลกจึงไมเหลือบมองกัน ไปไดแตผทู ี่อยางวานี่แหละ หลุดพนไปไดๆ เมือ่ ถึงกาลเวลา นี่ก็
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เพราะบารมีนะ ธรรมดาก็อยูธรรมดาๆ เวลาบารมีที่สรางมาไมหยุดไมถอยดวยการสราง
ความดีตางๆ รวมกันเขาๆ มีกําลังมาก คอยหนุนจิตขึ้นๆ ทีนี้พอเต็มที่แลวสงผึงเลย อยูที่
ไหนอยูไมได ถึงเวลาแลว
อยางพระยสกุลบุตรนั่นแหละ อยูในทามกลางกองเงินกองทอง พอแมมีลูกคนเดียว
กองสมบัตมิ มี ากขนาดไหนขนาดยืนทวมหัววางั้น อดอยากอะไรจึงตองวาวุนวายๆ วุนอะไร
คือลูกนี่ถึงเวลาแลว เหมือนผลไมเราไดรับการบํารุงจากลําตน ลําตนก็ไดรับปุยหนุนกันเขา
ไป มันก็เปนดอกเปนผลขึ้นมา แกขึ้นมาๆ ที่มันจะหลุดจากขั้วละซิมันอยูไมไดอยูในตน
คืออาศัยตนนั้นแหละหนุนอาหารใหเปนดอกเปนผลขึ้นมา นี่ก็คือกุศลประเภทตางๆ คอย
หนุนขึ้นมาอยางนี้ละ เมื่อหนุนขึ้นมาแกกลาแลวจะอยูไมไดละที่นี่ อยูในทามกลางกองเงิน
กองทองก็วา ที่นี่วุนวาย ที่นี่ยุงเหยิง ที่นี่ขัดของ อยูอยางนั้น อยูที่ไหนก็มีแตขัดของๆ
อาว มันขัดของอะไร พอแมวา ไมพูดมีแตขัดของ ก็พอแมไมรดู วยนี่นะ มันหากคับ
อยูในจิต มันจึงมีแตจะเบิกออก จะไปแลวนะ จะหลุดจากขั้วแลวนั่น ผลไมมันสุกกับตน
แลวจะหลุดจากขั้วแลวที่นี่ อยูที่ไหนวุนวายไปหมด พอแมก็วา เอ ลูกของเราเปนยังไง
ทําไมถึงวาวุนวาย อยูที่ไหนมีแตบนวายุงเหยิงวุนวาย ขัดของอยูตลอด อะไรๆ ก็ไมอดไม
อยากทวมทนอยูหมด แลวขัดของอะไร ยุงเหยิงอะไรไมพูด มีแตขดั ของ สุดทายโดดหนี
เลย นั่นเห็นไหมละ
ไปก็บนไป ขัดของๆ ไปหาพระพุทธเจา ตอนนั้นพระองคเดินจงกรมอยู ทีน่ ี่ขัดของ
ที่นี่วุนวาย พระองคก็วา มาๆ ที่นี่ไมขัดของ ทีน่ ี่ไมวุนวาย พระองคก็แสดงธรรมปง นี้ก็ผึง
เลย นั่นเห็นไหม มันหลุดจากขั้วแลวไมอยูก ับตนกับลําละที่นี่ โดดออกๆ เลย นี่คือบารมี
แกกลา ตางคนตางสราง ตางคนตางทําหนุนกันเขาๆ อยางนี้ มันก็เปนขึ้นมาจนไดนั่น
แหละ นี่เรายกตัวอยางผูท ี่เต็มที่แลวอยูไมได อยูท ี่ไหนขัดของไปหมด แตกอนก็อยูกบั อัน
นี้แหละ เพลิดเพลินรื่นเริงกันกับอันนี้ แตเวลามันแกขึ้นมาๆ แลวมันหลุดจากขั้วไปเลย
โดดเลยถึงพระพุทธเจา บรรลุธรรมปงเลย เปนอยางนั้นละอํานาจแหงบารมีการสรางกุศล
อยาพากันประมาทนะ อยาเห็นแตกิเลสตัณหา ความโลภความโลเลไมหยุดไมถอย
ไมมีพอ แมน้ํามหาสมุทรกวางขนาดไหน ความโลภยิ่งกวางกวานั้น แมน้ํามหาสมุทรยังมีฝง
นะ ฝงโนนฝงนี้ ความโลภ ความดิ้นรนของจิตใจนี้กวางยิ่งกวาน้ํามหาสมุทร ใหเทาไรไม
พอๆ อํานาจของกิเลสตัณหาเปนอยางนั้น เมื่อพนไปแลวก็รูกันเอง พระพุทธเจาถึงออก
อุทาน โถ จะสอนไดยังไงสอนโลกเมื่อเปนอยางนี้ ทั้งๆ ที่พระองคก็อยูก บั โลกมาตั้งกัปตั้ง
กัลป แตเวลาผางขึ้นไปเทานั้น โหย จะสอนไดยังไง นั่นเปนอยางนั้น
นี่ก็พยายามสอนบรรดาพี่นองทัง้ หลาย ในธรรมทุกขั้นที่เรานํามาสอนบอกวาเราไม
สงสัย พูดอันไหนไมมีสงสัยเลย เผงออกมาไมวาชองแคบชองกวาง ออกหนักเบามากนอย
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จะเปนธรรมลวนๆ ออก กิเลสไมเขาสิงไดเลย ใครจะวาอะไรเราไมสนใจ การเทศนาวาการ
ปจจุบันนี้ก็รูสึกจะเปนหลวงตาบัวปากเปราะนี้แหละเสียงแวดๆ อยูทกุ แหงทุกหน ในบาน
ในเมืองในศาสนา ตลอดถึงชาติบานเมือง ตลอดถึงศาสนา รวมอยูในหลวงตาบัวแวดๆ อยู
นี้ละ ก็มันดูไปหมด เห็นนี่วาไง แลวพูดตรงไหนมันไมผิดนี่ เสนอออกตรงไหนถูกทั้งนั้น
สวนเขาจะทําตามไมทําตามนั้นเปนเรื่องของโลก เรื่องของธรรมไมบังคับใคร
ความจริง ความผิดความถูกประการใด จะพูดไปตามหลักความจริงๆ ใครจะเอาก็
เอา ไมเอาก็สุดวิสัย กรรมของสัตว นั่นละเรื่องธรรม อยางที่เราพูดอยูทุกวันพูดใหชัดๆ
เสียงแวดๆ อยูทุกวันนี้เหมือนกับวาเปนขาศึกตอชาติตอศาสนา คนทั้งหลายเขาจะคิดอยาง
นั้นทั้งนั้น แตธรรมแทไมมี มีแตชะลางๆ ตลอดไปเลย พูดออกไปแลวถูกตองแลวๆ ใคร
จะทําก็ทํา ไมทําก็เปนกรรมของสัตวเทานั้นเอง นี่ก็พยายามชวยชาติศาสนามาเต็มกําลัง
ความสามารถของเราที่จะชวยไดแคไหนก็แวดๆ อยูอยางนี้ ก็ฟงเอาซิ
เราไมเอาอะไรในโลกอันนี้ เราบอกวาเราพอทุกอยางแลว มีแตสอนโลกดวยความ
เมตตาลวนๆ ความเมตตานี่มีน้ําหนักมากนะ เกินกวาเรื่องใดที่จะมาทําลายไดเลย
หนาแนนมากทีเดียว ไมสนใจ ใครจะตําหนิติเตียน ใครจะชมอะไรๆ ก็แลวแต อันนั้นเปน
เรื่องของสมมุติๆ อันนี้วิมุตติผานหมดแลว ขามไปหมดแลว ไมสนใจ มีแตอะไรจะเปน
ประโยชนแกโลกมากนอยก็ขวนขวายแนะนําสั่งสอนไปเทานั้นเอง
เราอยูนี้ก็อยูดวยลม
หายใจเทานั้นที่สอนโลกเวลานี้ อุตสาหพยายามสอน ใครจะวาอะไร ปากใครมี จิตใจของ
ใครหามไมได คิดไปพูดไป ดีชั่วอยูกับผูพูดนัน่ แหละ ลงที่นั่น ดีเขาที่นั่น ชั่วก็เขาที่นั่น
ไมไดเขาที่ไหนจะไปตําหนิใคร ไปตําหนิคนนั้น ตัวตําหนินี้แหละตัวสรางเหตุ ความทุกข
ความสุขจะอยูตรงนี้นะ ความชมเชยสรรเสริญก็ดี ตําหนิก็ดี ออกจากนีจ้ ะเขาที่นี่ ทานไม
รับ ยิ่งเปนพระพุทธเจา พระอรหันตแลวไมมีอะไรเขาถึงไดเลย มีแตเมตตาธรรมครอบ
โลกธาตุ สอนโลกสอนดวยความเมตตา
เรื่องศาสนานี้เลิศเลอสุดยอดแลวนะ ทานทั้งหลายใหฟงเสียงพระพุทธเจา ถาอยาก
มีความสงบรมเย็นมีฝงมีฝา ในครอบครัวเหยาเรือนและตัวของเราเอง ขอใหมีธรรมแทรก
อยูในนั้นเถอะ จะมีขอบมีเขตอยูในตัวของมันเอง กวางแคบขนาดไหนธรรมจะประสานกัน
ไปเพื่อความสงบรมเย็น เปนมงคลไปทั้งนั้นแหละถาธรรมไปไหน ถากิเลสไปไหนเปนไฟ
ไปพรอมนะ ไหมเผาไปหมด ไมวาไมสดไมแหงเผาไดทั้งนั้น เรื่องไฟมันเผาไดหมด รอน
ไปหมด ถาเรื่องธรรมแลวเย็นไปหมด
มองเห็นหนากัน เคยเห็นกันเมื่อไร สนิทกันเพราะอะไร เพราะความตายใจตอกัน
เนื่องจากธรรมเปนเครื่องประสานเอาไว ตายใจกันไดหมด ไมไดวาชาติชั้นวรรณะใด ไมมี
หัวใจเปนอันเดียวเหมือนกันหมด นี่เอาตรงนี้นะ แมแตสัตวก็มีหัวใจ มีความรูสึกรักสุข
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เกลียดทุกขเหมือนกันหมด เมือ่ เปนอยางนั้นเห็นใจกันแลวประสานกันได เฉลี่ยเผื่อแผตอ
กันไดทงั้ นั้น ไมเยอหยิ่งจองหองพองตัว มีธรรมมากเทาไรยิ่งออนนิ่ม เต็มไปดวยเมตตา
ไมมีคําวาถือสูงถือต่ํา มีแตความเมตตาครอบไปหมด นี่เรียกวาธรรม
ขอใหบําเพ็ญใหเปนขึ้นที่ใจ เปนขึ้นที่ใจดวงใด ใจดวงนั้นความสงางามจะขึ้นทันที
ความรมเย็นเปนสุขจะออกจากใจดวงนั้น ใหโลกไดรับความรมเย็นเปนสุขตลอดไปทัว่ ถึง
กัน นี่ละธรรมเปนอยางนั้น เรื่องกิเลสมีแตจะกวาดเขามาๆ ที่จะเบิกออกไมมี กิเลสกวาด
เขามาทั้งนั้น แลวก็มัดเจาของนั่นแหละกิเลสไมมัดใคร มัดเจาของ ถาธรรมแลวเปด
เจาของออก แกเจาของออกเรื่อยๆ พากันจําเอานะ วันนี้เอาเทานั้นละไมพูดมาก พูดแต
อรรถแตธรรมลวนๆ วันนี้ใหสบายใจสักหนอยเถอะ วันไหนก็พูดแตเรื่องสกปรกโสมม เรา
อยูในทามกลางโลกสกปรกมันก็ตองไดพูดอยูตลอดนั่นแหละ
วันนี้อยูทามกลางก็ตาม
ธรรมก็อยูทามกลางของสกปรก พูดไดทําไมจะพูดไมได
(ลูกศิษยถวายปจจัย) นี่หมื่นบาทนี่ไมไปไหน กระจายทั่วโลกเหลานี้ ไมเขานี่มีแต
ออกตลอดเวลา เราบอกจริงๆ เราพอทุกอยางแลวเราไมเอา ไดมาเทาไรออกหมดเลย
จนกระทั่งติดหนี้เขาก็มีบางที ครูบาอาจารยที่คนเคารพนับถือมากๆ อยางนี้นาจะเปนมหา
เศรษฐี อันนี้เปนมหาเศรษฐีจน จนที่สุดคือหลวงตาองคนี้ละ ไหลเขามาอยางนี้ไหลออก
กระจายทั่วไปหมดๆ ยิ่งไปหาโรงพยาบาล อันนั้นขาดอันนี้ขาด เดี๋ยวตีปากเอานะ คําอื่นไม
มีหรือมาพูดอยางนี้ เห็นหนาอันนี้ก็ขาดอันนั้นก็ขาด เดี๋ยวตีปากเอานะ เขารูนิสัยเราเดี๋ยวนี้
เขาไมสนใจกับเราแลว
ไปทีแรกทั้งกลัวทั้งอะไร ครั้นนานๆ มาเหมือนหมานอยกับคน พันกันเลยๆ เรากับ
ประชาชนเหมือนกัน ไปทีแรกก็นากลัว ครั้นไปนานๆ เขาหมานอยก็มาพัน เปนอยางนั้น
นะ นี่คือธรรม ถึงกิริยาจะเปนยังไงก็ตาม ธรรมไมไดเปนอยางนี้ ออนนิ่มอยูตลอดเวลา
ภายใน เขาใจไหม กิริยาจะขึงขังตึงตังก็ตาม แตภายในไมไดเปน มันเปนภายนอกตางหาก
นี่ละไปที่ไหนทีแรกเขาก็กลัว ครั้นตอมาเขาจะมาเลียปากเอา ถาปากหลบไมทันหมานอย
มันเลียปาก เขาใจไหม อันนี้ก็เหมือนกัน ไปที่ไหนพูดที่ไหน ทีแรกเขากลัว ครั้นพูดไปพูด
มามันจะมาเลียปาก ตองหลบปากเรา เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

