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ประเทศใหญควรเฉลี่ยเผื่อแผประเทศเล็ก
กอนจังหัน
วัดปาบานตาดเรานี้เปนโรงทานใหญโตนะ พูดไดอยางชัดเจนวัดปาบานตาด
เปนโรงทาน แจกทั่วประเทศวางั้นเลย ไมใชธรรมดา เฉพาะโรงพยาบาลนี้เปนอันดับ
หนึ่งที่วัดนี้สงเคราะหชวยเหลือตลอดมา หนักมากทีเดียว เราก็แบกดวยความเมตตา
สงสาร เพราะฉะนั้นเห็นทามันไมไหวก็โดดเขาไปเกาะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ให
ไปติดตอจับเขานายกฯ เขยาใหหนอย เวลานี้ทางโรงพยาบาลจะตายแลวนะ ใหวางั้น
แหละ บอกไปทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ใหไปจับเขานายกรัฐมนตรีเรานั้นนะ
คุณทักษิณ ชินวัตร จับเขาเขยา เปนยังไงโรงพยาบาลเขากําลังจะตายยังทะเลาะกันยุง
อยูเหรอ ทะเลาะหาอะไร เด็กเขาไมไดทะเลาะกัน นี่ผูใหญทะเลาะกันหาอะไร คนไทย
โรงพยาบาลกําลังจะตายเห็นไหม
พูดถึงเรื่องการชวยโลกมันก็เกี่ยวไปอยางนั้นแหละ ชวยจริงๆ วัดนี้ ทาน
ทั้งหลายไมเคยเห็นใหดู ในประเทศไทยบอกวัดปาบานตาดเลยอยางไมสะทกสะทาน
เรา เพราะเราไมมีอะไรเหลือติดตัว สมบัติเงินทองขาวของที่มีมามากนอยนี้เพื่อโลก
ทั้งนั้นๆ เลยเทียว ที่เราจะใหสั่งอะไรมาใหเรา ซื้อนั้นซื้อนี้มาใหเราไมเห็นปรากฏตลอด
มานะ ก็มันทวมอยูนี้เอาอะไรมาปรากฏ ผูอดมันอดจะตายก็ตองดูกันซิ
พอพูดอยางนี้แลวก็ทําใหคิดถึงประเทศใหญๆ โตๆ เมืองนัน้ เมืองนี้ ประเทศ
นั้นประเทศนี้ ประเทศใหญๆ อยางนี้ควรจะไดเฉลี่ยเผื่อแผไปหาประเทศเล็กประเทศ
นอยที่เขายากจนเข็ญใจ นี้กลับกลายประเทศใหญๆ เปนยักษใหญไปเที่ยวหากลืน
ประเทศเล็กประเทศนอย มีอะไรๆ อยูในประเทศของเขาไมได ยกตัวอยางเชนน้ํามัน มี
อยูในประเทศไหนๆ ยักษใหญจะเขาไปหาอุบายวิธีการ มีอาวุธลับอาวุธแล็บอะไร ขยับ
เขาไปแลวกลืนหมด นี่ละยักษใหญ มีแตโลกลวนๆ เราเอาธรรมประกาศ เอาคอเราตัด
ตัดไดเลย เราเชื่อพระพุทธเจา เราดําเนินตามพระพุทธเจาดังที่ทา นทั้งหลายเห็นนี่
แหละ
เมืองใหญเมืองโตเทาไรแทนที่จะไดเฉลี่ยเผื่อแผไปหาเมืองเล็กเมืองนอย ใหมี
ความชุมเย็นเปนสุขเพราะผูใหญไดเลี้ยงดูอยางนัน้ ไมมี ผูใหญมันเปนยักษใหญเที่ยว
หากลืนเมืองนั้นเมืองนี้ กลืนไปหมดๆ นาทุเรศมากทีเดียว นี่ละกิเลสครองวัฏจักรครอง
โลกครองสงสารครองอยางนี้แหละ ครองหากลืนหากินไปหมด ถาธรรมครองโลกนี้
เฉลี่ยถึงกันไปหมด มีมากมีนอยใหเสมอกันใหไดเหมือนกัน เปนธรรม เชนอยางวัดปา
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บานตาด เปนตน ของอะไรตกมานี้แยกใหทั่วถึง เพราะวัดปาบานตาดเปนอวัยวะ
เดียวกันทั้งทางโนนทางนี้ ทางครัวทางวัดเฉลี่ยใหถึงกันหมด เรียกวาเปนอวัยวะ
เดียวกัน นี่เรียกวาธรรม มีมากมีนอยใหสม่ําเสมอกันนี้เปนธรรม อดอดดวยกัน ตาย
ตายดวยกัน สมบูรณพูนผลก็ใหสม่ําเสมอกัน นี่เรียกวาธรรม ดังที่เราปฏิบัติอยูทกุ วันนี้
ปฏิบัติอยางนี้ วัดนี้จึงเรียกวาเปนวัดโรงทานใหญก็ไมผิด มีเทาไรๆ ไหลเขาเทาไร ไหล
ออกเทานั้นๆ ทีเดียว
ที่เราจะไปคิดเก็บสั่งสมอะไรๆ พูดตรงๆ เลยบาทหนึ่งไมมี ฟงซินะ เราชวยโลก
ดวยความเมตตาสงสารจริงๆ แลวหัวใจของเราก็พอแลวดวยทุกอยาง ไมคิดจะเอาอะไร
ทั้งนั้น มีแตความเมตตา ไดมาเทาไรความเมตตากวานออกๆ เอาไปเฉลี่ยเผื่อแผหมด
เมตตาธรรมไปที่ไหนเย็น เรื่องเมตตาธรรมไปทีไ่ หนเย็น ถายักษไปไหนรอนเปนฟน
เปนไฟ วิ่งหาหลบหาซอนไปหมดนั่นแหละ ไมงั้นมันกลืนจริงๆ นะยักษใหญ ความโลภ
ตัวยักษใหญ นี่ละเรื่องกิเลสกับธรรมตางกันอยางนี้ ถาเปนธรรมแลวใหญเทาไรยิ่งมี
ความเมตตาสูงสงทีเดียว ทั่วถึงกันหมดเฉลี่ยเผื่อแผ
เชนคนอยูดวยกัน ผูใหญ เด็กเล็กเด็กนอย มีปากมีทองมีหวั ใจเหมือนกัน เฉลี่ย
ใหถึงกัน เรียกวาทั่วถึง สบาย เหมือนพอแมเลีย้ งลูกเห็นไหมละ ลูกของพอแมมีกี่คน
พอแมเลี้ยงดูไดสม่ําเสมอ เด็กคนเล็กคนใหญเทาไรก็เหมือนอวัยวะของเรา นิ้วมีกี่นิ้ว
ในรางกายเปนสมบัติของเรา เรารับผิดชอบรักอีกเหมือนกันหมด นี่ลูกของเรามีกี่คนใน
ครอบครัวของเรา พอแมเลี้ยงดูสม่ําเสมอหมด อันนี้ธรรมก็เหมือนกัน เปนผูใหญใน
ประเทศชาติ เฉลี่ยเผื่อแผใหผูนอยไดรับความสงบรมเย็น อยาเห็นแกกลืนแกกนิ
ประเทศใหญเทาไรยิ่งกลืนมาก เปนยักษใหญ ใชไมไดเลย นี่เรื่องกิเลส ถากิเลสมีแลว
เปนยักษทั้งนั้น ถาธรรมแลวเปนผูเสียสละ เปนมหาเมตตาครอบไปหมดเลย
อยากใหพี่นองทัง้ หลายไดเห็นธรรมไดเขาสูใจบาง ใจนี้จะเฉลี่ยเผื่อแผทันทีนะ
ถามีแตกิเลสเขาสูใจมีแตกวานเขามาๆ ไดเทาไรไมพอๆ คือกิเลส ถาธรรมแลวพอๆ มี
แตความเมตตาเฉลี่ยใหทั่วถึงกันหมด ขอใหพนี่ องทั้งหลายเฉพาะอยางยิ่งชาติไทยเรา
เมืองไทยเรา ใหเฉลี่ยเผื่อแผตอกัน ชาติไทยทั้งชาติเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน ไมมีการ
ดูถูกเหยียดหยามกัน การดูถูกเหยียดหยามก็เหมือนเราดูถูกเหยียดหยามอวัยวะของ
เรา แขนซายไปดูถูกเหยียดหยามแขนขวา แขนขวาดูถูกเหยียดหยามแขนซาย ใน
อวัยวะทั้งหมดดูถกู กันๆ คนๆ นั้นตาย ลงดูถูกกันในอวัยวะของตัว ตาย ฉิบหาย ตอง
เปนผูรับผิดชอบในอวัยวะทั้งหมด อันนี้ชาติไทยของเราทั้งชาติก็เปนเหมือนอวัยวะของ
เรา ดูแลกันใหทั่วถึง เหมือนกับเลี้ยงลูก พอแมมลี ูกกี่คนเลี้ยงดูใหทั่วถึงกันหมด
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เหมือนเราดูแลอวัยวะของเราทั่วถึงกันหมด นี่เรียกวาธรรม ธรรมเปนอยางนั้น พากัน
จําเอานะ ทีนี้จะใหพร
หลังจังหัน
กลางคืนคอยมากเขาๆ กลางวันคอยหดลง แตกอนเวลาตะวันเดินตรงนี้
กลางวัน ๑๔ ชั่วโมง กลางคืนมีเพียง ๑๐ เดี๋ยวนี้ก็ขยับพอๆ กันแลว ย่ํารุงตอนเชา
พอกัน ย่ําค่าํ ก็พอกัน ตะวันมันเอียง อังกฤษตอนเราไปไปเดือนมิถุนา กลางคืนมีเพียง
๕ ชั่วโมงเทานั้นเอง กลางวันถึง ๑๙ ชั่วโมง ดูตะวันไมไดไปตรงนะ แตดูเวลาแลว
กลางคืนเพียง ๕ ชั่วโมง กลางวันมีถงึ ๑๙ ชั่วโมง คือในระยะนั้นมันเอียงเหมือนของ
เรานี่ละ เวลานี้กลางวันกลางคืนกําลังพอๆ กัน เวลาตะวันตรงนี้กลางคืนมีนอย มีเพียง
๑๐ ชั่วโมง กลางวันมีถึง ๑๔ ชั่วโมง อังกฤษนี้กลางคืน ๕ ชั่วโมง กลางวันมีถึง ๑๙
ชั่วโมง
วันนี้ทองคําไดเทาไร (๓ สลึงครับผม) เอาละ พอใจๆ ไดเทาไรพอใจ ระยะนี้
อยูในขั้นพอใจ ไดเทาไรพอใจ ไมไดก็พอใจ พอใจอะไร พอใจเพื่อจะเอาวันพรุงนี้ แนะ
โรงพยาบาลภูหลวงมาเมื่อเชานี้ โรงพยาบาลภูหลวงอัตคัด อันนี้เราสงให
ประจําเดือนทุกเดือนไมเคยขาดมานานแลว ภูเรือ ภูหลวง เหมือนกัน อยางภูเรือไม
เคยมาขอเรา เพราะเหตุไร อาจจะเพราะเหตุที่วาพอถึงเดือนแลวเราก็ไปสงๆ นี้ก็กําลัง
สั่งรถใหภูหลวงคันหนึ่ง เพราะเราดูมานานแลว พอทางนัน้ วาขาดแคลนรถเราเลยให
ทันทีเลยรถ นี่กําลังสั่ง มันนาจะตกมาแลวหรือยังนาเราไมไดถามเขาดู ควรจะตก
มาแลว สั่งมันจะเขาครึ่งเดือนหรือไง
ที่ภูหลวงนี้ที่มันคับแคบ
ที่โรงพยาบาลคับแคบ
แลวที่ที่มันติดกันกับ
โรงพยาบาลมีไหม ไปติดตอเขาดู ถาเขาขายก็จะซื้อให พอดีเขาไมขายก็หมดปญญา
มันก็เลยแคบอยางนั้นมา โรงพยาบาลตางๆ ที่ควรจะขยายเราก็ขยาย ซื้อใหๆ ซื้อเพิ่มมี
เยอะนะ โรงพยาบาลมีเยอะ ที่มันแคบ ซื้อขยายออกไปๆ หลายโรง ที่ซื้อใหหมดเลยก็
คืออําเภอฝาง จังหวัดขอนแกน อันนี้ใหหมดเลย พอเรากาวเขาไปสูโรงพยาบาลไปเห็น
เอกซเรยอยูที่ตรงกลางหอง แลวเอาผาคลุมไว เห็นมีทออะไรโผลออกไป เราเคย
เกี่ยวกับเอกซเรยแลวเขาใจทันที นี่เอาผาคลุมไวทําไม เราวางั้น เห็นแตเขาเอาผาคลุม
ศพ อันนี้มันคลุมอะไร วาเอกซเรยมันใชไมไดมาหลายปแลว แนะมันคลุมศพเอกซเรย
ใหเลย อําเภอฝางนี้ก็ใหเลย
แลวสถานที่มันคับแคบเหลือเกิน ผิดหูผิดตา เนื้อที่มี ๙ ไร อยูในทามกลางของ
อําเภอ เหมือนวาอยูในครัวเรือนเขา หือ นี่มันยังไงกัน เลยใหเขาติดตอ ที่แถวไหนที่
พอเหมาะพอดีกับที่จะตัง้ โรงพยาบาลไดเขาจะขายให ไปหาติดตอดู ใหตดิ ตอเร็วๆ นะ
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เราจะรอฟงขาว เขาก็ติดตอไดทพี่ อเหมาะ จากอําเภอไปหางหนึ่งกิโลพอดี แลวทางเขา
มาอําเภอกับจังหวัดมานี้ โรงพยาบาลอยูติดๆ กับทาง เราเอาเลย เปนที่ของเขาทั้งหมด
เขาขายหมดเราเอาหมดเลย ไมมากก็ตามแตกก็ วางกวาที่เกา ดูเหมือน ๒๓ ไรหรือไง
มีเทานั้น นอกนั้นเปนทุงนาเขาหมด ไมเหมาะ ถาขยายไปก็จะตองไดถมไดอะไร อัน
ที่วานี้พอเหมาะเขาวา งั้นก็เอาเลย เราซื้อใหหมดเลย เปนแตเพียงเราบอกวาเราซื้อให
เฉพาะที่ อุปกรณตางๆ ที่จะมากอสรางเราไมมีเงิน ใหของบประมาณทางรัฐบาล เขาก็
รับรองวาเขาจะขอ เพราะความจนตรอกจนมุมรัฐบาลก็ทราบอยูแลว จนตรอกที่ที่ นี้เรา
ซื้อที่ให ทางรัฐบาลก็ชวยเครื่องอุปกรณ ก็มีที่เดียวที่เราซื้อใหทั้งหมด เปนแตเพียงวา
เครื่องอุปกรณไมมี ใหทางโนนซื้อเอง นอกนั้นซื้อเพิ่มๆ ขยาย อยางภูหลวงนี้เขาไมขาย
มันจนตรอกจนกระทั่งทุกวันนี้ ถาเขาขายขยายใหเลยละ ที่อื่นๆ มีเยอะนะ
ลมหายใจเราเหมือนกับวาอยูกับโลกนะ
ลมหายใจเปนไปดวยความเมตตา
หายใจไปไหนความเมตตาถึงนั้นๆ เพราะฉะนั้นวัดเราจึงประกาศไดไมกระดากอายเลย
วา สมบัติเงินทองทีม่ าวัดปาบานตาดเปนสมบัติเพื่อโลกไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมี
สะทกสะทาน เพราะเปนมาอยางนั้น เราไมเคยเก็บอะไร จตุปจจัยไดมากไดนอยทุม
ออกๆ ไมไดเพื่อเราเลยตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ คือที่เขาถวายเราก็เทากับสวนรวม
อันเดียวกัน ไมมอี ะไรผิดกัน ยกลงไปวาเปนสวนรวมทั้งหมดเลย เขาถวายสวนรวมก็
เปนสวนรวม ถวายเราก็เปนสวนรวมอยางนี้ตลอด
เราสงสารโลกนะ ดูทางจิตใจ อะไรที่พอแกไดกส็ อนใหแกตรงนั้น ทางความ
เปนอยูปูวายนี้มันก็ขาดแคลนๆ อดอยาก ไมมีอะไรสมบูรณละ โลกอันนี้เปนโลก
บกพรองขาดเขิน โลกหิวโลกโหยโลกตองการตลอดเวลา มีแตความหิว ถาอิ่มแลวก็จะ
หิวอะไร เหมือนเราอิ่มทองแลว รับประทานอาหารเสร็จแลวอิ่มทอง ไมหิว ทีนี้ธาตุขันธ
กับหัวใจมันเกี่ยวโยงกัน ใจนี้เปนใจที่หิวโหย ไดมาอะไรไมพอๆ สวนที่บํารุงทางธาตุ
ทางขันธมันก็บกพรองๆ แลวยิ่งดูเขาไปภายในใจแลว แทบจะไมมอี ะไรติดหัวใจเลย นี่
ละที่ไดดปุ างๆ ดุเพราะเหตุนี้เอง มันดูทั้งสองนี่เรา เราไมไดดอู ยางเดียว
ดูเศรษฐีที่เห็นแกไดนั้นยิ่งสลดสังเวช ยิ่งกวาดูคนธรรมดาสามัญตาสีตาสาอยู
ตามทองนา เขายังพอเปนพอไปธรรมดา แลวไมคอยติดหนี้ติดสินนะพวกคนบานนอก
เขาอยูตามสภาพของเขา พวกนี้มีความสุข รางกายจะทุกขบางก็เพื่อธาตุเพื่อขันธของ
เขาเทานั้นไมมากมายนัก แตใจของเขาเปนสุข แลวคนสวนรวมๆ เชนในเมืองนี้เปนไฟ
นรกอยูในนั้น ใครจะวาในเมืองเปนความสุขที่ไหน นั่นแดนนรก เอาจิตจอเขาไปปบมัน
ดูไมไดเลย หาที่ยึดที่เกาะ คนเต็มบานเต็มเมืองหาที่ยึดที่เกาะที่จะเปนหลักเปนเกณฑ
ในจิตไมมี พูดใหเพราะเรียกวาแทบไมมี ถาวาไมมีจริงๆ ผูม ีมันยังมีอยูใ นนั้น มีนอยก็
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เรียกวามีใชไหมละ
นี่ละมันทุกขมันทุกขทั้งภายนอกภายใน
เฉพาะภายในที่จะ
สมบุกสมบันตอไปขางหนาซิ ชาตินี้เกิดมาเปนอยางนี้ แลวทุนรอนคือความดีงาม
ภายในจิตใจที่จะไดสืบตอในทางที่ถกู ที่ดี ภพที่ดงี ามมีความสุขความเจริญไมมี แลวมัน
ก็เปนอยางนี้ มิหนําซ้ํายังไปสรางความชั่วอีก กดลงไปอีก ก็ยงิ่ จมไปเรื่อยๆ มันอดคิด
ไมไดนะ
หัวใจดวงนี้มันจาอยูหมดจะใหวาไง เปนแตเพียงวาไมพดู เพราะธรรมไมได
เหมือนโลก มีเหมือนไมมี รูเหมือนไมรู มองไปผานไปๆ ธรรมดา นอกจากมาสัมผัส
สัมพันธที่ควรจะพูดใหเปนประโยชนหนักเบามากนอยก็ออกเสียเวลานั้น ออกเสียเวลา
นั้นออกเสีย พอจบแลวหายเงียบเลยไมมี สุญ
ฺ โต โลกํ ไปเลย เขาใจไหม สฺุญโต
โลกํ วางไปหมด ขึ้นชื่อวาสมมุติไมมีอะไรเขามาผานไดเลย เรียกวาแดนวิมุตติ มันถึง
ไดสนุกดูซิ ใครจะวาบาก็วาซิ เปนแตเพียงวามันไมเหมือนโลก ธรรมไมเหมือนโลก รู
เหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น เฉยไปธรรมดาอยางนั้นละ แตทางภายนอกมันหนักมัน
หนวงมันกดมันดันมันผลักทุกอยาง อยากใหพูดใหคุยอยากอะไรอยากตลอด ธรรม
ทานไมมี ทานไมเหมือนโลก เพราะฉะนั้นจึงวามีความสบาย
ธรรมสบาย โลกไมสบาย มีเทาไรๆ ยิ่งกองทุกข เศรษฐีจะวาเปนความสุขอยาไป
หวังนะ นั่นละกองทุกขใหญเทากับเศรษฐีนั่นละ ความทุกขก็เทากัน ดูใหมันชัดเจน ดู
อยางไมลําเอียง เปนอยางนั้นละ แลวเราจะมองหาใครที่เปนความสุขในโลกนี้ แทบวา
ไมมีเลยนะ เพราะเรื่องธรรมเรื่องบุญเรื่องกุศลนี้เทานั้นที่จะเปนหลักใจได ในการคืบ
คลานตอไปขางหนา ภพชาติขางหนา เพราะจิตใจนี้เปนนักสมบุกสมบันมากไมเคยอยู
มีเกิดมีตาย เขารางนั้นเขารางนี้ เขารางไหนวาเกิด ออกจากรางไหนแลวเรียกวาตายๆ
เปนอยางนี้ตลอดเวลาจิตดวงนี้
ที่วาตายแลวสูญๆ มันหลับตาพูดเฉยๆ พระพุทธเจาไมใชศาสดาองคหลับตา
ไมใชศาสดาตาบอด เห็นหมด จึงวา โลกวิทู รูแจง ทานพูดไวโดยถูกตองๆ ทุกแงทุก
มุมนะจึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ไมมีแงใดทีพ่ ระพุทธเจาพูดจะผิดไป
ไมวาสวนยอยสวนใหญถูกตองเหมือนกันหมด แตกิเลสมันก็ตามลบลาง ที่ถูกตอง
ทั้งหลายกิเลสบอกวาไมถกู มันเอาเรื่องของมันเขาใสปุบๆ ดีวาชั่ว ชั่ววาดีไปเลย โลก
ทั้งหลายจึงควาเอาตั้งแตความทุกข สุขมีอยูในโลกเต็มโลกเหมือนกันแตไมควา มันไป
ควาหาตั้งแตสิ่งที่จะใหเกิดทุกข มันก็มตี ั้งแตทกุ ขละซิ
นี่ละดูเขาไปหาจิตใจมันถึงกวางขวางครบ ถาดูที่ใจรูที่ใจทั่วถึงแลวทั่วถึงหมด
สามแดนโลกธาตุไมสงสัยอะไรดูใจนี้ ดูอันอื่นไมพอ ดูเทาไรยิ่งหิวยิ่งโหยยิ่งอยากดู
เที่ยวนั้นเที่ยวนี้ หูก็อยากฟงตาก็อยากดู จิตก็อยากคิดอยากปรุงแตง ยุงตลอดกวน
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เจาของที่สุดอยูในขันธหา มีอวิชชาตัวสําคัญกองใหญแหงความกังวลวุนวายทั้งหลายอยู
นั้น ทีนี้ชําระตัวนั้นออกหมดไมมอี ะไรเหลือเลย ก็เปนโลกวางไปหมด วางจากเรื่องราว
ทั้งหลาย โลกวาง สฺุญโต โลกํ ตนไมภูเขามีอยูอ ยางนั้นแหละ แตจิตวางจากสิ่งเหลานี้
ไมมีอะไรเขาไปแตะตองไดเลย ทานวา สฺุญโต โลกํ โลกเปนของวางเปลาสูญเปลา
สูญอยูภายในจิตใจ ไมมอี ะไรเขาไปผานเลย
โลกนี้จะมีความทุกขขนาดไหน
ทานก็เปนบรมสุขอยูในทามกลางโลกที่เปน
ทุกขมหันตทุกขนั้นแหละ นั่นมันตางกัน นี่ละธรรมทานเลิศ ตางกันอยางนี้ละกับกิเลสที่
หลอกลวงโลกทั้งหลาย หาความสุขที่จะมีเพราะกิเลสเอามาอวดมาอางมาหลอกลวงไม
มีเลยนะ แตธรรมวาตรงไหนเปนตรงนั้น เปนตรงนั้นแนตรงนั้นเลย นี่ละธรรมจึง
เรียกวาเปนของแนของจริง ตายใจไดเรียกวาธรรม ถาอะไรลงวาธรรมแลวยอมรับทันที
เปนที่ตายใจ อยูในจิตนี้ก็เหมือนกัน ตายใจเลยทันที ไมมอี ะไรที่จะเขามากวน วันนั้น
วันนี้อดีตอนาคตซึ่งเปนเรื่องสมมุติทงั้ มวลไมมีในจิตเลย จิตไมมีสมมุติมันจะมีอดีต
อนาคตอะไร ออกจากภพนี้จะไปภพไหนก็จาอยูแลวนี่ไปภพไหน ก็เทานั้นเอง
ทานวาโลกมันวาง มันวางอยูที่หัวใจ หัวใจวางเสียอยางเดียวอะไรมีอยูมนั ก็ไม
ไปยุงกัน เหมือนโลกไมมี ไมมอี ะไรกวนใจ ทุกขจะเต็มโลกเต็มสงสารแตไมเขาไปแทรก
ในจิตใจของทานผูบริสุทธิ์ไดเลย นั่นตางกันอยางนี้นะ เวลามันทุกขกท็ ุกขมาก กิเลสมี
กําลังมากมันขยี้ขยําแหม ไมมไี ดหลับไดนอนไดสะดวกสบายเลย ทั้งๆ ที่เวลาเขาไป
ปฏิบัติที่จะกําจัดกิเลสถูกกิเลสกําจัดเรา เราเคยพูดแลวถึงน้าํ ตารวงมี นั่น ไมลืมนะ
อะไรถาไดถงึ ใจแลวเราเรียกวาไมลืม ฝงลึกมากทีเดียว เชนอยางที่เคยพูดวาน้ําตารวง
เพราะสูกิเลสไมไดไมมีลมื นะ ผานเหยียบหัวมันไปแลวก็ไมลืม หนามที่มันยอกเรา จับ
ขึ้นมาดูก็หนามตามเดิม เราก็หายแลว แผลที่หนามยอกเอายามาใสหายแลว แตจับ
หนามขึ้นมามันก็เปนหนามตามเดิมของมัน แตไมไดมายอกเรา โลกความทุกขทั้งหลาย
ก็ตามเดิมของเขา แตไมไดเขามายอกในหัวใจของเรา ตางกันอยางนั้นนะ
เกิดมาชาตินี้เราพูดจริงๆ สมมักสมหมายเลย พิจารณาดูเจาของ เอาเจาของนี้
ออกพูดเลย สมมักสมหมายทุกอยาง อะไรที่ผา นมาผิดๆ ถูกๆ อยางที่วามันผานมา
หมดแลว พอผานมาหมดแลวมาถึงความพอ พอที่วาพอไมใชพอธรรมดา พออยางเลิศ
เลอ พอนอกสมมุติ ถาเราจะแยกมาพูดวาภาคภูมิใจ ภาคภูมิใจเปนอนันตกาล เรียกวา
นิพพานเที่ยงวางั้นเลย จึงขอใหพี่นองทัง้ หลายอุตสาหพยายามนะ กิเลสตัณหานี้มัน
เปดทางที่จะใหเปนความทุกขความทรมาน หาความแนนอนในภพชาติของตนไมได
ตลอดไป ธรรมเปนสิ่งที่ทําใหคนแนนอน ใครสรางคุณงามความดีปฏิบัติตนดวยความ
ดีงามแลวอยูก็เปนสุข ความดีงามทั้งหลายสรางเขามาๆ เปนที่พอกพูนจิตใจ ใจมี
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ความสุขๆ ตายแลวดีดผึงเลย นี่ธรรมพระพุทธเจาแนขนาดนั้นเลย กิเลสนี้หลอกตลอด
เหมือนกัน ธรรมแนตลอด เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ อยาใหพูดมากนักเถอะ เอาละพอ
(โรงพยาบาลนาแหวมาขอความอนุเคราะหเครื่องเอกซเรยจากหลวงตา ใชมา
๒๐ กวาปแลวใชการตอไปไมได ราคาประมาณหกแสนบาท หลวงตาไดเมตตาใหสั่งซื้อ
ได)
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

