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ลนฝงแลวดวยความเมตตา
จตุปจจัยไทยทานที่บรรดาพี่นองศรัทธาทั้งหลายนํามาบริจาคเรานี้ ออกชวยโลก
ทั้งหมด ฟงแตวาทั้งหมด เราไมเอาเราพอทุกอยางแลว ธรรมพูดเปดเผยตามความเปน
จริง บกพรองก็บอกบกพรอง เชนกิเลสมีความบกพรองตลอดเวลา หามาเทาไรไมมีคํา
วาพอก็คือกิเลสนั่นเอง สําหรับธรรมนี้พอเปนลําดับลําดา ตั้งแตศีลสมบูรณแบบก็
พอใจเย็นใจ สบาย บําเพ็ญสมาธิ จิตตั้งฐานเขาสูความสงบก็เย็นใจพอใจๆ ถึงขั้นสมาธิ
ก็พอใจเปนขั้นๆ จนกระทั่งถึงปญญาฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ พอใจอยางเลิศ
เลอ พระพุทธเจา พระอรหันตทานพอใจอยางเลิศเลอ ถึงเมืองพออยางเลิศเลอ นั่นละ
ธรรมะมีพอ ถากิเลสแลวไมพอ ตายทิง้ เปลาๆ
ใครวิ่งตามกิเลส ถาอยากตายทิ้งเปลาๆ ใหไปพากันวิ่ง อยูในศาลานี่ ออกตัง้
เปนแถวหนาวัดปาบานตาด ไปวิ่งแขงกิเลสวิ่งแขงเมืองพอ กิเลสอยูที่ไหนเมืองพอ เอา
วิ่งตามขาขาดตายทิ้งเปลาๆ นี่ละกิเลส ถาวาธรรมแลวพอ พระพุทธเจา พระอรหันต
พออยางเลิศเลอ ไมเอาอีกไมหาอีกแลว ดังที่ทานแสดงไวเปนบทประกาศความดีสุด
ยอดของทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ
พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จเรียบรอยแลว กิจอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้
ไมมี พรหมจรรยไดอยูจบแลว คือการบําเพ็ญเพื่อถอดถอนตนใหพนจากกิเลส ไดสิ้น
เสร็จลงเรียบรอยแลว กิจที่ควรทําก็คือการบําเพ็ญตนเพื่อยกตนออกจากทุกข เปนกิจที่
ควรทําอยางยิ่งก็ไดทําเรียบรอยแลว กิจอื่นที่จะยิง่ กวานี้ไมมี พอถึงนี้แลวพอ
พระพุทธเจา พระอรหันตทานพอ พอโดยสมบูรณแบบ ทานไมเอา ไมเหมือน
กิเลส กิเลสนี้ไมมีคําวาพอ ตายทิ้งเปลาๆ ใครเอากิเลสนําหนา อยากตายทิ้งเปลาๆ เอา
ไป ตายทิ้งเปลาๆ หมด ถาเอาธรรมนําหนาแลวเปนสาระ ยืนเดินนั่งนอนพอๆ เย็น
ตลอด ตางกันนะ มันก็เปนคูกันมาตัง้ แตกัปไหนกัลปใดโลกกับธรรม ธรรมพอสมบูรณ
แบบ โลกหิวโหยตลอด
มันเห็นประจักษ คือโลกนี้มันหนาดานที่สุดเลย ไมมีใครจะหนาดานยิ่งกวาโลก
ของกิเลสหนาๆ บนหัวใจโลก กิเลสหนาเทาไรยิ่งหนาดาน ยกตัวอยางในเมืองไทยของ
เรานี้ ตั้งใครเขามาเปนผูนําผูชวยฉุดลากชาติบานเมืองของเรา ก็มีแตมากดขี่บังคับ
กันลง กินตับกินปอดกันแหลกไปหมดๆ จนประชาชนไมมีตับปอดจะใหกินแลวก็
ปลอยกันไป เอา คนนี้ขึ้นมา พอตับปอดจะงอกเงยกินอีกจนไมมีเหลือ กิเลสเปนอยาง
นั้น ไมมีคําวาพอ ถาธรรมแลวพอ เห็นไดอยางชัดเจนในตัวเจาของ ดังพระพุทธเจา

๒
พระสาวกทั้งหลายพอเต็มสวน ใหความเมตตาแกโลกสุดสวน ไมมีใครเกินทานผูสิ้น
กิเลส กิเลสคือตัวหิวโหย ธรรมเต็มหัวใจคือตัวพอดวยความเลิศเลอ เรียกวาพอ
เราก็จวนจะตายแลว ธรรมะประเภทเหลานี้แตกอนไมเคยพูด อยูในหัวใจนี้ แต
ถึงกาลเวลาที่ควรจะพูดปดไมอยู มันออกของมันเองๆ ธรรมะทีเ่ ทศนสอนพี่นอง
ทั้งหลายเริ่มตั้งแตชวยชาติมา ธรรมะทุกประเภทออกระยะนีห้ มด ก็สมกันกับที่เราคิด
ไวในเบื้องตนวาจะนําพี่นองทั้งหลาย เอา จะนํา เพราะป ๒๕๔๐ จะลมจมกันทั้ง
ประเทศ ปูยาตายายพาถอพาพายมาสมบูรณพูนผล มีความสงบสุข พอเขามาสู
ลูกหลานไทยนี้จะพาบานเมืองใหลมจม เราก็อยูในทามกลางลูกหลานไทยจะยอมใหลม
จมโดยอยูเฉยๆ ไดหรือ นั่นละ เอา จะชวย จึงไดขนึ้ ขึ้นชวย
คนทั้งหลายก็จะมองดูวตั ถุ สวนธรรมมองดูธรรม มองดูหัวใจคน วา เอาจะชวย
ก็ตองชวยวัตถุเงินทองขาวของทั้งหลายออกหนาทีเดียวในความรูสึกของประชาชนทั่วๆ
ไป แตความรูสึกของธรรม และเราเปนผูสอนคนนี้ ก็คราวนี้เปนคราวที่ธรรมะจะได
ออกสูหัวใจโลก เปนอยางนั้นนะ วัตถุนี้ประเดี๋ยวประดาวพอสมควร ขอใหใจดีเถอะทุก
สิ่งทุกอยางจะฟนตัวเองขึน้ มา ใจนั่นละพาจมไมใชอะไรพาจม ใจพาจม ความประพฤติ
หนาที่การงานทุกอยางจมไปตามๆ กัน เมื่อใจไดรับความฟนฟูดวยดีแลวจะฟนขึ้นทุก
อยางๆ คราวนี้ธรรมะจะเขาสูหัวใจคนก็เขาจริงๆ
ชวยพี่นองทัง้ หลายทางดานวัตถุก็ดังที่เห็นมาแลว คอยหยุดคอยพักไปเรื่อยๆ
แตธรรมะไมไดพกั นะ เวลาไดรอยกวาสถานีแลวธรรมะที่ออกเขาสูหัวใจคน เมื่อธรรมะ
เขาสูหัวใจจะคอยฟนฟูตวั เอง เห็นโทษเห็นคุณที่กองเต็มอยูในหัวใจเจาของดวยกันทุก
คน แตกอนไมเห็น เอาธรรมกลอมเขาไปมันก็เห็น รูจักผิดถูกชั่วดีแลวพยายามแกไข
ดัดแปลงก็คอ ยดีขึ้นๆ นีล่ ะที่คิดไว คราวนี้คราวธรรมะจะเขาสูหัวใจคน
คราวชวยชาติมีดานวัตถุออกหนา ประกาศอยางโจงแจงคือดานวัตถุ ใครก็วาจะ
ชวยการเงินการทอง ก็ไมไดมาก ก็สมควรวาเราชวยชาติ ทองคําเราก็ไดตั้ง ๑๑ ตัน
๓๘๒ กิโล เห็นไหมละ ๑๑ ตันของนอยเมื่อไร ทองคําน้ําหนักถึง ๑๑ ตันกับ ๓๘๐ กวา
กิโล ยังจะไดมาอีก นี่กว็ ัตถุ สวนดอลลารเขาคลังหลวง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา สําหรับ
เงินไทยเอาเขาซื้อทองคํา ๒ พันลานเทานั้น หนุนเขาสูคลังหลวง นอกนั้นออกทั้งหมด
เลย เงินเหลานี้นับแตทองคําลงไป ทองคําเม็ดหินเม็ดทรายไมเคยแตะ ฟงซินะ เขา
หมด จากนั้นก็ดอลลารเขา ๑๐ ลานกวาแลวก็เงินไทย เหลานี้เราไมแตะทั้งนั้น จึง
เรียกวาเราชวยโลกดวยความพอของเรา พอในหัวใจทุกอยางแลว
มีแตความเมตตาสงสารโลกที่เราชวย ตะเกียกตะกายไปโนนไปนี้ทานทั้งหลาย
เขาใจวาหลวงตาบัวนี้ทุกขจนเหรอ พูดจริงๆ เราไมไดจน ลนฝงแลวดวยความเมตตา

๓
จากหัวใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเต็มแบบฉบับ ไมมีอะไรบกพรองในหัวใจนี้ มี
แตความเมตตาลนฝง แมน้ํามหาสมุทรยังมีฝง มีฝา เมตตาไมมี ครอบไปหมดเลย มี
เทานั้นละที่ชวยโลกเวลานี้ เราดีดเราดิ้นอยูทุกวันนี้เราดิ้นเพื่อใคร ก็ดิ้นเพื่อพี่นอง
ทั้งหลาย ขอใหพากันคิดทุกคนนะ
เห็นหลวงตาบัวดิ้น ดิ้นอะไร เงินบาทหนึ่งเราก็ไมเคยแตะ เอาออกหมดเลย
ทานทั้งหลายจะไปหาพระที่ไหน ไมใชคุย เราจวนจะตายแลวพูดใหฟงเสียชัดๆ เรียกวา
ชวยโลกจริงๆ ชวยดวยความพอของเรา เราพอแลวเราไมเอาอะไรทั้งนั้น บิณฑบาตจะ
กินใหตายก็ตาย ตอนเชาเห็นไหมลนหลาม มีตั้งแตอาหารเต็มศาลา กินใหตายมันก็
ตายแลวจะไปหาโลภที่ไหนอีก เมื่อเปนอยางนั้นแลวก็ชวยกันไปซิ มีเทาไรชวย ดีดดิ้น
วันหนึ่งๆ เราอยูที่ไหนเมื่อไร ก็เพราะอํานาจแหงความเมตตาพาใหไป
รถหวอนําไปถึงไฟแดง ทางนี้บอกไปขางหนา ไปถึงไฟแดงแลวใหหยุดเสียกอน
ไฟเขียวก็ตามหยุดเสียกอน ดูพวกขายดอกไมอยูตามนั้น ใหคนละสามรอยๆ พวกขาย
ดอกไมแลวคอยผาน รถนําหลวงตาบัวเปนอยางนั้นนะ ไปที่ไหนเหมือนกันหมด อํานาจ
ความเมตตาไปที่ไหนเปนอยางนั้น ตางกับโลกนะ เพราะอํานาจความเมตตา ใหคนละ
สามรอยๆ มีกี่คนใหคนละสามรอยๆ พวกขายดอกไม แลวก็ผานๆ ไปเจอที่ไหนใหที่
นั่นละ ใหดวยความเมตตา ไปที่ไหนมันเปดอยางนี้นะ มันไมไดกํา เปดอยูอยางนี้ ไหล
ออกตลอดๆ
ในหัวใจดวงนี้ไมมีอะไรเก็บ มีแตเปดอาอยูดวยความเมตตา ไหลออกหมด มี
เทาไรไหลออกหมด พีน่ องทั้งหลายบริจาคมามากนอยนี้ออกสูสวนรวมทั้งนั้นเราไมเอา
ในวัดนี้ใครจะสรางอะไรใหไมเอา บอกไมเอา สิ่งที่บกพรองมีอยูเต็มบานเต็มเมืองไป
ชวยที่บกพรองซิ ที่นี่ไมไดบกพรอง ไมเอาบอกตรงๆ เลย ใครจะสรางอะไรเราจึงไมให
สราง นี่เขามาสรางศาลาใหญเห็นไหมดวยเหตุผล ก็เศรษฐีใหญละเขามาสรางที่นี่
เศรษฐีใหญจะเปนผูใด เศรษฐีธรรมดวยเศรษฐีเงินดวยคือกระทิงแดง พูดใหมันชัดเจน
เสีย กระทิงแดงนี้ละมาบริจาค
วัดนี้กวางขนาดไหนกระทิงแดงทัง้ นั้นนะ บริจาคที่กวางสักกี่รอ ยไร แลวถมดิน
หมดเลย กอกําแพงใหอกี ดวยเรียบรอย สรางศาลาใหญให นี่ก็คือกระทิงแดง ที่เรียกวา
เศรษฐีธรรมเศรษฐีเงินไปดวยกัน ชุมเย็นทั้งชาตินี้และชาติหนา ทานผูมีบุญกุศลที่
เรียกวาเศรษฐีธรรม เศรษฐีเงินเศรษฐีบุญ เปนอยางนั้นละ ไมอดอยากขาดแคลน การ
กระทําทั้งหมดนี้อยาเขาใจวาจะไปไหน ไมไปไหน เขามาสูหัวใจผูสรางผูทํา ทําที่ไหน
เขาในนี้ๆ สิ่งเหลานั้นปลอยเลย จะมีกองเทาภูเขาก็ปลอยเมื่อรางกายหมดความหมาย
สิ้นลมหายใจแลวขาดสะบั้นไปหมดทุกอยาง แตบุญกรรมของตนที่สรางมาภายในใจนี้
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ไมปลอย ติด เพราะฉะนั้นจึงใหพากันสรางความดีใหดี อยาสรางแตความชั่วกดถวง
ลงๆ จมลงในนรกก็คือความชั่วพาคนชั่วใหจม ชอบทําตั้งแตความชั่ว ครั้นทําลงไปแลว
ไมตองการผล ผลมันก็ตองมาจากเหตุละซิ เหตุชั่วผลก็ชั่ว เหตุดีผลก็ดกี ็ตอ งมา
ใหรีบแกไขดัดแปลงเสียตั้งแตมีลมหายใจอยูนี้ เวลาตายแลวอยามากวน กุสลา
ธมฺมา วันนี้คนตายไป กุสลา ธมฺมา กุสลาหาพอหาแมมึงอะไรอยากวางั้นละเรา หรือ
วาแลวก็ไมรู ตั้งแตมีชีวติ อยูไมสนใจกับศีลกับธรรมกับวัดกับวา ตายแลวนิมนตพระไป
กุสลามันโมโหนะเรา ก็บอกวานิมนตไปหาพอหาแมมึงอะไรวางั้นซิ พูดสบาย พูดอยาง
สบายเลย ไมมีอะไรกับใครพูดอยางสบายเลย ไมมีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวร ใครจะ
มามีกรรมมีเวรตอเราเทาไรไมมี บอกไมมีๆ ตลอดเลย เพราะฉะนั้นจึงพูดไดตลอด
พูดแบบไหนหายไปเรื่อย พูดยังไงหายไปเลย เพราะพูดไมมีคาํ วาจองกรรมจองเวรหรือ
ดีชั่ว พูดไปใหคนไดเปนคติเครื่องเตือนใจๆ เทานั้นเอง
เราไมมีอะไรกับใคร ใครจะมากอกรรมกอเวรกับเรา กอเทาไรก็เปนเรื่องเขากอ
เขาเอง เราไมมี ตนเหตุของมันเปดหมดแลวไมมีอะไรตกคาง กอกรรมกอเวรมาก็ไมอยู
ตกออกหมดเลย นี่ก็หยุดแตวันนี้วันพรุงนี้ก็จะลงกรุงเทพแลว ไปเขาใหญเสียกอนคืน
หนึ่ง จากนั้นเราก็ลงกรุงเทพ โนนละขึ้นปใหม สวนมากก็วันที่ ๓๑ ธันวากลับมาถึงวัด
วันที่ ๓๒ ปใหม เขาใจไหม ก็อยูวัดนีแ้ ลว ปรกติเปนอยางนั้น เอาละทีนี้จะใหพร
(ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน แหงที่สองที่นครสวรรค ตั้งทีอ่ ําเภอ
เมืองนครสวรรค นับเปนแหงที่ ๑๐๘ ของทั้งหมดทั่วประเทศ รับสัญญาณจากสถานี
วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบานตาด อุดรธานี รอยเปอรเซ็นต ขอมอบถวายแดองค
หลวงตา)
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

