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พระพุทธเจาไมลําเอียง
ตัดสินปุบปบแลวไปเลยเมื่อวาน ของก็ไดแบบปุบปบ ๓ คันรถ รถตู ๒ คัน รถ
ปกอัพคันหนึ่ง ไปก็เลยถามถึงเรื่องเครื่องมือแพทย เราจดจอที่ตามากกวาเพื่อน อยาง
อื่นเราไมคอยถาม สวนมากจะไปถามเรื่องตา เมื่อวานนี้ก็ไปถามเรื่องตา เขาจดรายการ
ใหเราก็รับมาหมดเลย ถามเขาตรงนั้นประมาณสักเทาไร เขาบอกวายังไมแนนอน ใน
ราว ๔ ลาน เลยมาถามหมออวนเราวา ๕ ลานกวาเครื่องมือตา เมื่อวานนี้ใหเครื่องมือ
ตา ๕ ลานกวา ไปแตละทีๆ ก็ใหเกิดประโยชน ไมใชไปเฉยๆ ปจจัยก็มอบให ๑ แสน
เมื่อวานนี้ มอบเงินสดให ๑ แสน มีผูบริจาครวมเขา ๑ แสนกวา
เราไปตกลงกับเขาวันที่ ๑๔ ใหทางโนนมารับของที่วัดปาบานตาด เอาขนาด
ไหนใหเอาไปเลยเราบอกงั้น ทางนีก้ ็จะทุมใสเลย ทุมใหมนั ไมพอๆ ควาไมไดอะไรก็
ควาเอาขยะใส มันไมมีจริงๆ ก็ควาขยะใสใหเต็มรถไปเลยซิ ถึงเรียกวานักสู คราวที่แลว
ของที่บริจาคใหทางประเทศลาว ขาวเหนียวถุงละ ๑๒ กิโล ๒,๕๐๐ ถุง ขาวเจาถุงละ
๑๒ กิโล ๕๐๐ ถุง น้ํามันพืชกลองละ ๑๒ ขวด ๙๑๐ กลอง น้ําปลากลองละ ๑๒ ขวด
๑,๑๐๐ กลอง ปลากระปองกลองละ ๑๐๐ กระปอง ๖๐๐ กลอง น้ําตาลกระสอบละ ๕๐
กิโล ๑๐ กระสอบ ผาขาว ๔๐ พับ วุนเสน ๒๐ ลัง ขนมปง ๓๘ ปบ
คราวนี้เราจะเอารถเปนเกณฑ ขาวสารเอาเต็มเหนี่ยวเลย สวนเหลานี้เราจะให
อยางละหนึ่งพันๆ เลย เชนน้ํามันพืชก็เรียกวาหนึ่งพันกลอง น้ําปลาหนึ่งพันกลอง ปลา
กระปองหนึง่ พันกลองเหมือนกัน เอาเปนพันๆ ไปเลย (เที่ยวที่แลวที่หลวงตาใหเขาไป
เขายังแจกไมหมดเลย เมื่อวานเขากราบเรียนหลวงตา เขายังจะเอาไปแจกอีก) เขาแจก
ประหยัด เขาจนเขาแจกประหยัด เห็นวาเขาแจกไมหมดจะไมใหเหรอ ตายเลย นี่เราจะ
เตรียมพรอมไวตามที่รถเขามา แลวคารถคาราเราจายใหหมดเลย ทางโนนไมตองเสีย
ทางนี้เปนฝายใหใหเลย
แลวขาวเหนียวเอาเปน ๓ พัน ขาวเจา ๑ พันไปเลย อยางไรรถตองเต็มวางั้น
เถอะนะ จะใหบกบางไปไมได เราจะเตรียมพรอมไวหมดขนไปจนเต็มรถ ถาไมพอมา
โกยนี้(โกดัง) นี้ออกไป ถอยเมื่อไรถาลงไดสูแลวไมถอย ถาลงไดเอาขาดสะบั้นไปเลย
มากี่คันเอาใหเต็มไปเลยเทียว เพราะเราตั้งใจจะใหแลว บอกเขาแลววันที่ ๑๔ ใหเขามา
รับ วันที่ ๑๓ เรียกวาเตรียมพรอมไวเสร็จเลย วันที่ ๑๔ เขามาก็ขนขึ้นเลย เอารถเปน
ประมาณ ขาดเหลือเทาไรโกดังเรายืนยันไวแลว ไมพอก็งดั โกดังออกมาๆ ยังไมพออีก
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ควาเอาขยะใสเลยถามันยังไมพอจริงๆ มันตองอยางนั้นซิถึงเรียกวานักสู ฟาดใหหมด
ไมหมดมือ
(ผาขาวละครับเดิม ๔๐ พับ) ใหเทาเดิม ๔๐ พับ วุนเสน ๒๐ หรือ ๕๐ ก็เอามา
เถอะเอามาเผื่อไว เขาเอาไปไมหมดก็เขาไววัดเรา ใหเผื่ออยาใหขาด ใหเผื่อไวเสมอ
ขนมปงเอา ๕๐ หรือหนึ่งรอยก็เอามาเถอะ คือจะใหเต็มรถเลย เหลือเทาไรเราก็เก็บ
ไวๆ ไมพอนี้ไมไดนะ เขาใจแลวนะ เอามาเผื่อไวทั้งนั้นแหละ เมื่อวานที่ไปเวียงจันทน
ใหเครื่องมือแพทย ๕ รายการ ประมาณ ๕ ลานบาท ใหเงินสด ๑ แสน ลูกศิษยลูกหา
เพิ่มเขาไปอีกรวมแลวเปน ๑๑๒,๓๖๐ บาท ประเทศลาวนี่ก็ชวยเยอะ สรางตึกใหทาง
โนนดูเหมือนสามหลัง ชวยเปนพักๆ ไมไดชวยตลอด เวลาจําเปนมาก็อยางนี้แหละชวย
เปนระยะๆ ไป
...ทางโรงพยาบาลศรีเชียงใหมก็ซื้อที่ให ๔ ไร เดี๋ยวนี้กําลังปลูกตึก ก็เราละไป
ปลูกให พิบูลยรักษแหงหนึ่ง แลวศรีเชียงใหมแหงหนึ่ง เวลานี้ยังไมเสร็จ สวนโนน
สะอาด ๒๒ ลาน นี่เสร็จไปแลวสวนใหญ หลังหนึ่ง ๘ ลาน เปน ๓๐ ลาน ขึ้นพรอมกัน
พอหลัง ๘ ลานเสร็จ หลัง ๒๒ ลานก็ขึ้นเลย อยางนั้นละการชวยโลก เพราะฉะนั้นจึง
บอกวาเราไมมีเงิน บอกตรงๆ เลย ใหมีเงินมีไมได เพราะอํานาจความเมตตามันกวาด
ตลอดเลย แตไมมมี ันก็กวาดมือเปลา มันอยากให เขาใจไหมละ
เราพอใจทุกอยาง สมบัติเงินทองเก็บเอาไวเกิดประโยชนอะไร เอามาก็เอามา
เพื่อทําประโยชน ไดมาเอา เอาไปทํา วางั้นเลยนะเรา เศษกระดาษเฉยๆ ถือไวไมเกิด
ประโยชน ถาเอาออกไปปบมันเปนเงินเปนทองขึน้ มา เขาใจไหมละ เก็บไวเฉยๆ เปน
กระดาษ เอาออกปุบเปนเงินเปนทองขึ้นมา เปนผลเปนประโยชนขึ้นมา
เมื่อวานไปเวียงจันทน ไปมาแลวลืมเลย พอไปปบ อยางไปเมื่อวานนี้มาวันนี้ลืม
แลว คิดแทบเปนแทบตาย หายเงียบระลึกไมไดก็มี เดี๋ยวนี้เปนอยางนั้นความจํา ไม
เปนทา สวนความคิดธรรมดาปรกติ คิดนั้นคิดนี้ธรรมดา แตความจําที่มันจะตามจับ
ตามจดตามอะไรนี้ ความจําไมดีแลวเดี๋ยวนี้ ไมเปนทา นี่เรียกวาขันธ ๕ สัญญา คือ
ความจดจํา สังขารคือความคิดความปรุง สังขารคิดไดธรรมดา แตสัญญานี้ไมคอยได
เรื่อง หลงลืมอยางนี้ละ ขันธ ๕ ขันธะแปลวากองหรือแปลวาหมวด ใชไปอยางนั้น
แหละ ใชไปพอถึงวันมัน
โยม หลวงพอเจาขา คุณเกศเมือง เกาเที่ยง ฝากกราบถวายประจําเดือน
๓,๐๐๐ อีก ๓,๐๐๐ บูชาธรรมที่ฟงจากวิทยุชุมชนบานตาด เมื่อสองคืนที่แลว ประมาณ
๓ ทุมเศษ บอกวา ความอยากอะไรดันออกมา คนไมรู แตพระพุทธเจาทรงทราบ แลว
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ก็ไดทรงประทานศีลธรรม เพื่อประคองความอยากใหอยูในครรลองอันเหมาะควรเจา
คะ
หลวงตา นั่นแลวรั้งเอาไว ความอยากเหมือนไฟไดเชื้อ ไสเชื้อเขาไปความอยาก
นี้เปนไฟเผาตลอดเลย ไมมีคําวาไฟจะดับดวยเชื้อที่ไสเขาไป นอกจากถอยเชื้อออกเทา
นั้นเอง ความอยากไดเทาไรยิ่งหิวๆ หิวจนเปนบาเขาใจไหม ใครยังไมเคยเห็นคําวา
กิเลส นี่คือกิเลสนะ ความอยากคือกิเลส มันอยูในจิต มันออกจากจิต พาจิต
ทะเยอทะยานดีดดิ้น ไดเทาไรไมพอๆ เอาจนกระทั่งเจาของตาย ความอยากยังไมถอย
นี่ทานเรียกวากิเลส ภาษาธรรมของพระพุทธเจาทานเรียกวากิเลส ความเศราหมองมืด
ตื้อ คือจิตใจมันมืดมันตือ้ ไมเห็นชองทางที่ผิดทีถ่ กู ดีชั่วประการใด มีแตจะเอาทาเดียวๆ
ทานเรียกวาความอยาก
นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงเสมอดวยความอยากไมมี
ความอยากทวมทนไปหมดเลย แมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงยังนอยไป ความอยากนี้
ทวมทนไปเลยเชียว ลนฝงไปเลย นัน่ ความอยาก ใหพากันพิจารณาทุกคน มันจะตาย
ดวยกันทุกคน ผูสอนอยูน ี้ก็ตาย พระพุทธเจาก็ตาย สาวกก็ตาย สอนโลกดวยความรู
แจงเห็นจริง ตายดวยความสวาง พวกเราที่ฟงฟงดวยความมืดตื้อไมสนใจฟง ตายแลว
ก็มืดตือ้ หาทางไปทางมาไมได ความมืดตื้อดันลงไปใหสูกองฟนกองไฟนั่นละ ใหพากัน
จําเอานะ
สิ่งเหลานี้สมบัติเงินทองขาวของมีมาไวสําหรับโลกที่อยูรวมกัน ประสานกันดวย
ความสะดวกสบาย มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเปนธรรมดา ไมไดมมี าไวเพื่อสิ่งเหลานี้
จะมาเผาหัวคน ถาเจาของโงเผาได มีเทาไรๆ นั้นละเปนไฟเผาตัวเอง ตายแลวก็ทิ้ง
เกลื่อนสมบัติ เจาของไปจมในนรกทั้งๆ สมบัติมีมากนอยเพียงไรกองพะเนิน ชวยไมได
เลย ถาเจาของไมฉลาด รีบชวยแกไขเจาของในการสรางความดี หักหามความอยาก
ความทะเยอทะยาน ใหอยูในความพอดิบพอดี นี้เรียกวาธรรม ธรรมคือความหักหาม
ใหอยูในความพอดี
อะไรบกพรองเอาเรง วิริยะ เรง ขันติ อดทน ดวยความขยันหมั่นเพียรในการ
งานที่ชอบ ไดมาแลวปฏิบัติตามสมบัติเหลานั้นใหชอบธรรม ก็เปนผลเปนประโยชน ถา
มีแตความอยาก ความอยากนี้มีแตไดมาๆ แลวเสียไปๆ เพื่อความเสียหายดวย ความ
อยากเปนอยางนั้น ไมไดเสียไปเพื่อเปนบุญเปนคุณเหมือนการทําบุญใหทาน นี้เรียกวา
ธรรม การทําบุญใหทานสละไปมากนอย เอา สิ่งของเสียไปหมดไปๆ บุญกุศลทวมทน
เขามาที่หัวใจ มันตางกันนะ ถากิเลสพาไปจมดวยกันทั้งนั้นไมมีเหลือ เอาละจะใหพร
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..เขาใจแลวนะ เรื่องรถเรื่องราเราเสียคาเชาใหหมด เขาใจไหม แลว...ที่เขามา
รับ ก็เสียคาเชาใหหมด ของเราก็เตรียมไวพรอม เอาใหมันเต็มเหนี่ยวซิ เวลาทําทําให
เต็มเหนี่ยว เห็นไหมพระสิวลี พระพุทธเจาทานทรงยกพระสิวลีขึ้น พระพุทธเจาจะ
เสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตตะ พระเรวัตตะนั้นทานชอบอยูในปาเปนประจํา พระเรวัตตะนี้
เปนพระอรหันต เปนนองชายของพระสารีบุตร ทานอยูในปา พระพุทธเจาทานรับสั่งวา
เออ นี่เราจะไปเยี่ยมพระเรวัตตะ พระอานนทก็ทลู วา โอย วัดทานเรวัตตะนี้อยูในปาใน
เขาจะมีอาหารการกินมีอะไรไดยังไง อยูในปาลึกๆ โนนนะ โอย จะไปคิดยากอะไร ก็
เอาพระสิวลีเราไปดวยซิ องคศาสดาทานปดออกทานจะยกลูกศิษยทานขึน้ เขาใจไหม
ธรรมดาใครจะแขงพระพุทธเจาได ทุกอยาง นี่ทานก็แยกทานออกเสีย เอาพระ
สิวลีเราไปดวยซิ ไปก็เปนจริงๆ พระสิวลีไป นั่น เวลาทานจะยกลูกศิษยทานยก ทาน
ถอยออกเสีย เขาใจไหม ถาพูดเรื่องอติเรกลาภสามแดนโลกธาตุใครสูพระพุทธเจาได
ไมมี แตเวลานี้แยกใหพระสิวลีออกหนา นั่นเห็นไหมละพระพุทธเจาทานทรงชมเชยลูก
ศิษยของทาน นี่ไปไหนเหมือนกันพระสิวลี ไมมีคําวาอดอยากขาดแคลน ไปไหนเปน
อยางนั้น ทีนี้ตนทางของทานมาสรางบารมี การใหทานร่ําลือพระสิวลี ตั้งแตชาติปาง
กอนๆ มานี้ การทําบุญใหทาน แมทานไมไดมีงานก็ตาม เขาก็มาเชิญทานไปเปน
ประธานในงานตางๆ เพราะทานเปนนักเสียสละ นี่ละผลแหงทานที่ทานใหทานมา เวลา
ทานเปนสาวกเปนพระอรหันตแลว ไปที่ไหนเกลือ่ นไปดวยลาภสักการะบูชา ไปที่ไหน
เกลื่อนๆ ไปเลย เปนอยางนั้นนะ
พระพุทธเจาทานไมลําเอียง ควรจะยกคนไหนทานก็ยกขึ้น เชนอยางพระกัสส
ปะกําลังตามเสด็จพระพุทธเจามา พระพุทธเจาเสด็จไปกอนแลว ไปก็เห็นพวกแมคา
เขาหาบสิ่งของพะรุงพะรังเปนแถวยาวเหยียดมา ผานพระพุทธเจาเขาเฉยเลย เหมือน
หมาปลอยหํา เขาใจไหมพวกนี้หมาปลอยหํา เฉยเลย เขาเห็นพระพุทธเจาเขาก็เฉยเขา
ไมสนใจ พระพุทธเจาพอผานเขาไปนี้ เอาพักนี่อานนท พักอยูท ี่นี่แหละเรา คอย คอย
นะ พวกนี้เปนลูกศิษยพระกัสสปะ นัน่ เห็นไหมละ นี่เปนลูกศิษยพระกัสสปะ ไปนี้จะไป
เจอพระกัสสปะ แลวมันจะทุมลงนั้นหมด แลวพระกัสสปะจะพาขนเขามาที่นี่ เราคอย
ฉันที่นี่
สักเดี๋ยวก็ขนมาจริงๆ นั่นเห็นไหม ทานทราบไวแลว ญาณหยั่งทราบ นี่เปนลูก
ศิษยพระกัสสปะ ไมเปนลูกศิษยทานทานก็บอกเขาใจไหม เปนลูกศิษยของใครทานก็
ยกให นี่เปนลูกศิษยพระกัสสปะวางัน้ ไปนี่มันจะทุมลงนั้นหมดนั่นแหละพวกนี้ ไปเอา
จริงๆ นั่นเห็นไหม พระกัสสปะก็พากลับมา ทานรอฉันอยูแลวก็เลยฉันที่นั่น นั่น
พระพุทธเจาไมไดลําเอียงนะ เปนอยางนั้นละ

๕
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

