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เฉลี่ยเผื่อแผดวยความเปนธรรม
ของเหลานี้ไมทราบวาจัดกันยังไงๆ ของที่เขามาถวาย ของที่เขามาถวายมาก
นอยนี้จัดกันยังไงๆ ไมรูนะ เรามีแตเปดไวเทานั้น เปดเลย มีเทาไรๆ แจกทานใหหมด
เทานั้น แตไดจัดกันยังไงไมรูนะของทีเ่ อามาใหทาน (ตามคําสั่งหลวงตาครับ) อยางนั้น
แหละ คือของที่เอามาทัง้ หมดนี้เปดเลย แลวแตจะแยกไปทางไหนๆ แลวแต เราบอก
เราเปดหมด ทีนี้เวลาเอาไปจะไปแยกทางไหนๆ แลวแตนะ ไดจัดอยางนั้นเหรอ จัด
อยางนั้นใชไหม ของที่เอามาทั้งหมดแจกทานใหหมดเลย แยกโนนแยกนี้ใหทั่วถึงกัน
หมด เพราะเราตั้งใจทําประโยชนแกโลก เราไมเอา เราบอกแลววายังไงขาดไปเลย
ธรรมะ ไมมีเงื่อนตอ ตรงเปงๆ เลย
เราชวยโลกเราไมเอาอะไร ไดมาเทาไรออกใหหมด ไมวาจะอยูที่ไหนวัดปาบาน
ตาด เราอยูที่ไหนไปที่ไหนไดแลวออกๆ หมดเลยไมเก็บมา เพราะที่ไหนมีความจําเปน
ทั่วหนากัน ไปที่ไหนควรจะไดสงเคราะห เอา สงเคราะหไปเรื่อยๆ ผูจนจนจริงๆ ผูมีมี
ผูมั่งมีผูสะดวกสบายแทนที่จะมีสายตายาว คนทุกขคนจนวิ่งหาตั้งแตทพี่ ึ่ง ผูท ี่ควรใหที่
พึ่งก็คอื ผูมี แลวแยกกันๆ แจกกันๆ นั่นถูกตอง ตามอรรถตามธรรมเปนอยางนั้น เก็บ
ไวหาอะไร ไมเกิดประโยชนอะไรเก็บไว ตายแลวสิ่งที่เก็บไวมันจะไปกีดขวางทางเดิน
เพื่อความสะดวกของเรา เราใหทานก็เปดทางแลวนั่น ใหทานมากนอยเปดทางๆ ไป
โลงเลย
ไปโลกไหนๆ ถาบุญพาไปไมจนตรอก ถาบาปพาไปจนตรอกทัง้ นั้นๆ บาปพา
ไปก็ความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแกตัว ความรีดความไถ จะไดทาไหนเอาทานั้นๆ
นี่ละคนที่ปดหนามกั้นทางตัวเอง ตัดหนามกั้นทางตัวเอง คือคนประเภทนี้ กินไมอิ่มกิน
ไมพอคือกิเลสตัณหา ธรรมะนั่นพอ พอตลอดเวลาธรรม มันเปนคูแขงกัน คือกิเลสนี้
เอามาเถอะวางั้นเลย เหมือนไฟไดเชือ้ ไสเขาไปเทาไร ไฟจะดับดวยเชื้อไสเขาไปไมมี
ทาง สงเปลวจรดเมฆนั่นละ เชื้อไฟไสเขาไป ไฟคือกิเลสตัณหา ไดเทาไรไมพอ ตัณหา
อยากตลอด ถาธรรมแลวพอ พอเปนระยะๆ
มันมีคูแขงกันอยู ถามีตั้งแตความอยากความทะเยอทะยานอยางเดียว โลกนี้
เปนเถาเปนถานไปหมด ทีนี้มีธรรมความพอดี ความเหมาะสมสะกัดลัดกั้นเอาไวใหอยู
ในความพอดี นี้คือธรรม ถากิเลสแลวเผาหมด ไดเทาไรไมพอๆ คือกิเลส มันอยูใน
หัวใจของสัตวโลก มีเทาไรไมพอ ทานจึงมีธรรมไวสะกัดกั้น ถาไมมธี รรมแลวตายทิ้ง

๒
เปลาๆ มนุษยเราไมมีความหมาย ตองอาศัยธรรมเปนเครื่องเยียวยารักษา เปนเครื่อง
พาดําเนิน ถาใหกิเลสพาดําเนินไปไมรอดทั้งนั้นแหละ ใครจะมีเงินกองเทาภูเขา ก็มีแต
ชื่อเงินกองเทาภูเขา เจาของหิวโหยจะตาย เงินสมบัติเหลานั้นชวยอะไรไมได คือกิเลส
กินหมดไมเหลือ ถาธรรมแลวเปดโลง ออกๆ เลย เปนอยางนั้นแหละ
เราก็บอกแลววาเราชวยโลก เราชวยจริงๆ เราพูดไมมีสองนะ ลงลั่นคําไหนแลว
ทะลุๆ กอนที่จะลั่นนั้นพิจารณาแลว ทุกอยางเราจะพิจารณาของเราเต็มสัดเต็มสวนใน
ธรรมทั้งหลายอยูในหัวใจ อะไรควรไมควร จะออกหนักเบามากนอยเพียงไร จะ
พิจารณาเรียบรอยแลวออกๆ ตามนี้ไมผิด นัน่ ละธรรม ถากิเลสออกผิดทั้งนั้นเลย
แหลกไปหมดกิเลสออก ถาธรรมออกนี้โลงๆ ไปเลย
นี่เราก็ไดพยายามเต็มที่แลว ที่ชวยชาติคราวนี้เราก็ไมเคยคาดเคยคิดวาจะได
ชวยถึงขนาด ดังทีพ่ ี่นองทั้งหลายเห็นอยูนี้ เปนเวลา ๙ ป ๑๐ ปแลวมังที่เราดิ้นเราจะ
ตายอยูนะ แลวเราเอาอะไร เราไมเอาอะไรเลย ดิ้น พยายามดิ้นก็ไดทองคําเขาสูคลัง
หลวงตั้ง ๑๑ ตันกับเกือบ ๕๐๐ กิโล นี่เครื่องหมายของหัวหนาผูพาพี่นองทั้งหลายดิ้น
เพื่อขวนขวายสมบัติเขาสูคลังหลวงของตน ก็ไดสมมักสมหมายเปนลําดับมา ทองคําก็
ไดตั้ง ๑๑ ตัน เกือบ ๕๐๐ กิโล
ทองคําเปนของเลนเมื่อไร สวนดอลลารไมมาก ดูเหมือน ๑๐ ลานกวา จากนั้น
ออกมาชวยเงินไทย คือเงินไทยไมพอ เนื่องจากโลกบกพรองมาก ไปที่ไหนเราขนของ
เต็มรถไป ไปโรงพยาบาล พอเราเอาของไปเทปวะมาขออีกแลว เอาขออะไรก็เอามาให
แลว แทนที่จะดีอกดีใจ มาขออีก เอามาใหแลวยังมาขออีก เปนอยางนั้นละ
โรงพยาบาลทั้งหลายเห็นเราไปนี้เขาเหมือนเห็นพอเห็นแมนะ รุมมาเลยเชียว คนนั้น
ขาดนี้คนนี้ขาดนี้ หลวงพอตัวดีนี่ก็สาํ คัญนะ เขาวาขาดอะไรใหเขาๆ เขาก็ขอละซี อัน
นั้นขาดนั้นขาดนี้ฟาดเปนตึกเปนหลังๆ ก็มี เครื่องไมเครื่องมือ หลวงพอตัวดีเขาก็ขอ
ละซิ
เดี๋ยวนี้เยอะนะที่อยูตามโรงพยาบาลตางๆ เปนตึกก็มี เปนพวกเครื่องมือ สาม
หลังสี่หลังราคาเปนลานๆ เครื่องมือ นี่เพียงทัง้ ตึกทั้งเครื่องมืออะไรๆ แลวเครื่องไม
เครื่องมือแพทย ไมมที จี่ ะไดเก็บไมมี เงินวัดปาบานตาดไมมีนะเงินเก็บ พูดตามความ
สัตยความจริง เรื่องเงินในบัญชีของวัดปาบานตาดยังมีอยูบาง คําวาบางคือวาเพื่อ
อะไรบาง อยูในนั้นแลว ไมใชมีอยูเพือ่ เก็บ มีอยูเพื่อจะตรงนัน้ เพื่อจะตรงนี้ เวลาควรจะ
ทุมทุมเลย เพื่อความจําเปนหนักเบามากนอยจะอยูในเงินกอนนี้
เงินวัดปาบานตาดยังมีอยูในบัญชีมี เผื่อนั้นเผื่อนี้ ถาควรมากก็มาก ควรนอยก็
นอย ควรทุมก็ยกอันนี้ออกชวยทุมไปเลย ที่จะใหมีไวเปนสมบัติของวัดเฉยๆ ไมได

๓
สําหรับเรา เราไมใหมี ใหมีเพื่อโลก โลกไดรับความรมเย็นเราเปนที่พอใจ ศาสนาสอน
โลกใหรมเย็นแลวจะเอาไฟเผาโลกไดอยางไร ตองสอนโลกใหเย็น ชวยโลกเต็มกําลัง
ความสามารถ ศาสนาชวยโลกไมไดไมมีใครไดในโลกอันนี้
ศาสนานั้นออกจากพระเมตตาของพระพุทธเจา เปนศาสนาที่ชวยโลกสงสารได
เต็มเม็ดเต็มหนวย คือพุทธศาสนา มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ
พระพุทธเจาทรงพระเมตตากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ
ทําประโยชนแกโลกหาประมาณ
ไมได นี่แปลออก ใครจะเกินพระพุทธเจาไมมี พระพุทธเจาเลิศเลอ ใหหมดจนไมมี
อะไรเหลือ ไปแตพระองคเทานั้นแหละ เวลาจะปรินิพพานยังมีจุดมุงหมายอีก เสด็จไป
เพื่อจะไปนิพพาน ทรงมีความมุงหมายไวเรียบรอยแลว ไมใชเสด็จไปอยางลอยๆ นะ
ทรงพิจารณาดวยพระญาณหยั่งทราบเรียบรอยแลวไป ไปก็ลงตามจุดๆ
พอไปถึงที่ปรินิพพานแลว พราหมณแกคนหนึ่งปุบปบๆ เขามา พราหมณแก
คนนี้เปนชาติอริยกะดวยกันกับสิทธัตถราชกุมาร คือพระพุทธเจาของเรา แตเปนรุน
ลูกๆ หลานๆ พราหมณแกคนนี้ถือตัววาเปนใหญ เปนอริยกะดวยกันก็ตาม แตเราเปน
ปูยาตายายของพวกอริยกะลูกๆ หลานๆ ดวยกัน ไมลงใจ ถาจะถามธรรมะอะไรก็ถอื
ทิฐิมานะ เลยจะตายทิ้งเปลาๆ แตพระองคไมไดถือพระองคนี่นะ เสด็จปงเขาไปเพื่อ
พราหมณคนนี้
ถาเราไมไปคราวนี้มันจะตายจมเปลาๆ ถาเราไปคราวนี้มันจะพนทุกข ประโยชน
อันยิ่งใหญมอี ยูกับความลมจมมีอยูในขณะเดียวกัน พระองคเสด็จปงเขาไปเพื่อความ
ยิ่งใหญ พอไปถึงพราหมณก็เขามาทูลถาม แตกอนถือทิฐิวา ตัวเปนอริยกะ ขั้นปูยาตา
ยาย สิทธัตถราชกุมารเพียงเหลนๆ หลานๆ ไมสมควรจะไปถามปญหาอะไรๆ ทิฐิ
มานะ แตเวลามันจนตรอกจนมุมมาแลวก็มาพิจาณาตัวเอง อาว เราก็วาจะทูลถาม
ธรรมะแตกม็ ีแตทิฐิมานะ ไมอยากทูลถาม นีเ้ ปนกาลสุดทายของพระองคแลวจะมา
นิพพานที่นี่ ถาเราไมถามเวลานี้แลวเราจะถามเวลาไหน ที่เราถือทิฐิมานะวาแกวาใหญ
กวาชาติอริยกะเกิดประโยชนอะไร ไลเขามา เราไปถามธรรมะทานจะเกิดประโยชน
อะไรใหรูกัน ก็ไป
พอไปพระองคก็เพียบแลว ก็ตั้งใจจะไปตายวาไง ไปก็ถูกพระอานนทกั้นเอาไว
ไมใหเขา พระองคทรงเพียบแลว พระองคทราบทันทีก็มาเพือ่ พราหมณคนนี้ เรียกให
เขามาอานนท ใหเขามาเดี๋ยวนี้ เรามานี้มาเพื่อพราหมณคนนี้ ใหเขามา เขามาทูลถาม
ถึงเรื่องศาสนานั้นศาสนานี้ โลกนี้มีศาสนานับประมาณไมไดเลย แลวจะใหถือศาสนา
ไหน อันไหนก็วาศาสนาตัวดีๆ แลวที่ดีแทคือคือศาสนาอะไร พระองคทรงวางลงเปน
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กลางๆ ศาสนาใดมีมรรค ๘ ศาสนาใดมีอริยสัจ ๔ ศาสนานั้นเปนศาสนาที่ทรงมรรคผล
นิพพาน นอกนั้นไมพูดถึงเลย
เอา ใหปฏิบัติตามนี้ เวลาเรามีนอย ประทานพระโอวาทยอๆๆ แลวไป อานนท
บวชใหเสีย ใหพระอานนทบวชใหแลวไปบําเพ็ญเพียร อยามายุงกับความเปนความ
ตายของเรา มันมีเต็มดวยกัน อริยสัจ ๔ ความเกิดแกเจ็บตายเต็มอยูทั้งพราหมณทั้งเรา
ใหไปปฏิบัติตัวเอง ใหไดเปนปจฉิมสาวกองคสุดทายพรอมกันกับวันปรินิพพานของเรา
ไลออกไปบําเพ็ญเพียร อยามากังวลกับเรา ทางนี้นิพพาน ทางนั้นก็ตรัสรูธรรมขึ้นมา
ทานเปนหวงขนาดไหน ทานอุตสาหพยายามมีความเมตตาตอโลก พราหมณแกคนนี้ก็
เปนปจฉิมสาวก เปนอรหันตองคสุดทายตอนที่พระพุทธเจาปรินิพพาน
คําวาศาสนานี่มีมาดั้งเดิมนะ มีมาตัง้ แตกาลไหนๆ มีมาดั้งเดิม ไมใชมแี ตวันนี้
เวลานี้ อยางพระพุทธเจากําลังทรงพระชนมอยูเขาก็ถามเรื่องศาสนา วามีไหมศาสนา
แลวจะใหนับถือศาสนาไหน ศาสนาไหนเขาก็บอกของเขาเปนของดีๆ ทัง้ นั้น แลวความ
ที่ถูกตองแลวจะใหถือศาสนาใด พระองคไมไดปด ศาสนาใดนะ ศาสนาใดมีมรรค ๘
และมีอริยสัจ ๔ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มีอยูใ นศาสนานั้น สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่
๔ คือสมณะที่ ๑ โสดา สมณะที่ ๒ สกิทา สมณะที่ ๓ อนาคา สมณะที่ ๔ พระอรหันต
อยูในศาสนานั้น
ใหตั้งใจปฏิบัติตามศาสนานี้ ใหพระอานนทบวชแลวก็ใหไปปฏิบัติ สําเร็จเปน
ปจฉิมสาวก ทานไมพูดยืดเยื้อไปไกล ตําหนิศาสนานั้นตําหนิศาสนานี้ทานไมเอา ทาน
เอาแตที่จะเปนประโยชนเทานั้นละ พระองคไปที่ไหนมีความมุงหมายเต็มพระทัยๆ ที่
เสด็จมากรุงกุสินารามาปรินิพพานที่นี่ก็เพื่อพราหมณแกคนนี้เปนสําคัญคนหนึ่ง อันดับ
สําคัญก็คือวาเราไดใหความรมเย็นแกโลกกวางขวาง สามโลกธาตุเราใหความรมเย็นได
หมด
แตถาเราไปนิพพานผิดแลวความรอนจะไมมีอะไรเกินเวลาเราตายพูดงายๆ ถา
เราตายเมืองใหญๆ เขา เขามีอํานาจมาก เรื่องพระบรมธาตุพระสรีระของพระองคนี้
เขาจะหึงหวงไวหมด เตรียมพรอมทีจ่ ะฆาฟนหั่นแหลกกัน พระองคทรงทราบแลว ไป
ปรินิพพานเมืองกุสินารา บานนี้เปนบานเล็กบานนอยทุกสิ่งทุกอยางจะไดดวยความเปน
ธรรม เขาไมเปนบานใหญบานโตฤทธิม์ ากอํานาจมาก ก็แจกดวยความเปนธรรม
เหมือนกันหมด
เมืองใหญเมืองไหนมายกทัพมาเลย จะมาแยงพระสรีระของพระพุทธเจา โทณ
พราหมณก็ยกตนขึ้นเลยประกาศปางๆ พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญบารมีจนกระทั่งไดตรัส
รูเปนศาสดาเอกของโลก ใหแตความรมเย็นแกโลกมาเปนเวลานาน นี้ก็เปนวาระ

๕
สุดทาย แลวพวกเราทั้งหลายจะมาห้ําหั่นกันดวยวิธีการรบราฆาฟนกัน เพราะการแยง
พระสรีระพระพุทธเจาไมสมควรอยางยิ่ง นั่นโทณพราหมณ ควรที่จะแบงสันปนสวนให
สม่ําเสมอดวยความเปนธรรม สมพระพุทธเจาสอนโลกดวยความเปนธรรม ลงหมดเลย
การรบราฆาฟนไมมีใครดี มีแตแหลกเหลวไปทั้งนั้น การเฉลี่ยเผื่อแผดวยความ
เปนธรรมเปนธรรมที่พระพุทธเจาสอนโลกมาแลว เอาอันนี้ไปปฏิบัติ ยอมรับกันหมด
เอา อยางนั้นก็แจก มีกี่หัวเมืองมาแจกเสมอกันหมด สงครามก็ไมเกิด เห็นไหมละ
พระองคทรงเล็งญาณดูแลว
สถานที่จะไปปรินิพพานจะมีทั้งฟนทัง้ ไฟมีทั้งน้ําทั้งทา
ความชุมเย็นและความแหลกเหลวก็จะมีถานิพพานผิดที่ นี่พระองคทรงเล็งญาณดูแลว
ไปนิพพานเมืองนี้ เมืองนี้ก็เลยเย็น เขาใจแลวเหรอ กุสินาราเปนเมืองเล็ก จะไปรบรา
ฆาฟนกับใคร ใครไปก็ยกทัพไปอวดอํานาจของตัวเอง
สวนกุสินาราเอาธรรมออกรับ พระพุทธเจาสอนโลกดวยความเปนธรรม ให
ความสงบรมเย็น เฉลี่ยเผื่อแผเสมอหนากันหมด พวกเราจะมาอวดอํานาจบาตรหลวง
ฆาฟนหั่นแหลกกันอยางนี้ไมสมควรกับองคศาสดาที่ปรินิพพาน ตองแบงสันปนสวนให
ไดเสมอกันหมด สงครามก็ไมเกิด นี่ละพระพุทธเจาทรงเล็งญาณดูแลว ไมอยางนั้น
แหลกนะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ ตอไปนี้จะใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

