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ความใจบุญกวางขวางไปไหนไดอาศัยหมด
เดี๋ยวนี้ทางกระทิงแดงเราก็แจกดูเหมือนแทบทุกวัน แจกเงินใหพวกมารับทาน
คนละยี่สิบบาทๆ วันหนึ่งปาเขาหลายหมื่นๆ นะ คนจํานวนมาก กระทิงแดงเราคุณ
ภาวนานั่นละเปนหัวหนาใหญในการบริจาคทานแจกเด็ก เต็มไปหมดแถวนั้น แจกแยก
แถวนั้น ทุกแงทุกมุมแจกกันไป
การเสียสละไปที่ไหนชุมเย็นนะพี่นองทั้งหลายจําเอาไว การเสียสละนี้ไปที่ไหน
ชุมเย็นหมด การเห็นแกตัว คดโกงรีดไถ พอไดชองไหนเอาชองนั้น ไปที่ไหนปดทาง
ตัวเอง ใหพากันจําไว ไมใชปดทางเฉพาะชาตินี้ ชาติหนาก็ปด ไปขางหนาเขาสมบูรณ
พูนผล เราอดอยากขาดแคลน เขาชองไหนชองอดอยากๆ มีแตชองทีเ่ ราทําไวแลวกีด
ขวางตัวเอง อะไรเขาใหเราไมให เรากวานเอามา เขาใหเรากวานเขามา ทีนี้เวลาไปมันก็
มาปดทางตัวเอง เขาเปดทาง สุดทายเรามาปดตัวเองๆ
พระพุทธเจาทรงแสดงไวทุกอยางพรอมแลวดวยพระญาณหยั่งทราบ ไมมีผิดมี
พลาด เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ใหเชื่อตามนี้ ความอดอยากขาดแคลนนี้
ไมดีทงั้ นั้น ตัวเราเองโดนเขานี้ โหย ใจเปนฟนเปนไฟไปนะ แลวยิ่งเปนกันทั่วโลก เปน
ฟนเปนไฟเผากันไดเลย เพราะฉะนั้นการเสียสละจึงเปนของสําคัญมากทีเดียว สําหรับ
วัดปาบานตาดนี้พูดใหชัดๆ เปดโลงเลยเรา เราไมเอาอะไร พูดวาไมเอาไมเอาจริงๆ
ไมไดพูดเลนๆ วาอยางไรพิจารณาเรียบรอยแลวออกๆ ตามนัน้ ๆ ไมเคลื่อนคลาด
ของที่ตกเขามาในวัดนั้นหมดเลย ไมเอา ผูอดอยากขาดแคลนเต็มบานเต็มเมือง
เราจะมามีความสุขอยูคนเดียว ดูหนาพวกนั้นตาปริบๆดวยความอดอยากขาดแคลน
มันดูไมได ใหเราตายเสียดีกวาเขาอด ตองอยางนั้นซิ อยางนั้นแลวมันออกไดละทีน่ ี่
ทาน เสียสละไดๆ เราทําอยางนี้ตลอดไป เราจะทําอยางนี้จนกระทั่งสิ้นชีวิตของเรานะ
คือจิตนี้มันเปดหมด ไมมีอะไรติดในนี้เลย กําอยางนี้ไมมี เปดโลง ไดมามากนอยเทาไร
ออกหมดเลย เพราะความเมตตา มีของอยูนี้ความเมตตากวาดออกๆ หมดเลย เปน
อยางนั้นละ
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทุกๆ พระองคจึงเปนยอดแหงเมตตาธรรม และทาน
บารมี พระพุทธเจาทุกพระองคสมบูรณแบบดวยบารมี คือทานบารมี เมตตาบารมีเต็ม
ไปหมด ดวยเหตุนี้ศาสดาไปที่ไหนนี้เกลื่อนไปเลย จนกระทั่งคนทั้งหลายที่เขาไมรูเรื่อง
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รูราว เขาเห็นพระพุทธเจาเสด็จไปไหนนี้เกลื่อนไปเลยเรื่องจตุปจจัยไทยทาน แมที่สุด
เทวบุตรเทวดาแปลงเพศลงมา มาทําบุญใหทานกับพระพุทธเจา
คนทั้งหลายเขาก็วานี่ก็เปนเพราะทานเปนพระพุทธเจา เขาวาใหทาน เปนเพราะ
ทานเปนพระพุทธเจา ไปที่ไหนเกลื่อนกลาดไปดวยทักษิณาทานทั้งหลาย อยาวาอยาง
นั้น เห็นไหมทานหาม ทักษิณาทานนี้เกิดขึ้นมาจากทานของเรา พระพุทธเจาไมไดเปน
ใหญกวาทาน นั่นฟงซิ ใครมาพูดไดอยางนี้ พระพุทธเจาพูดได พระพุทธเจาไมไดใหญ
กวาสิ่งเหลานี้ ที่ผลิตเราใหเปนพระพุทธเจาขึ้นมาก็เพราะทาน จะมาวาเราใหญเพราะ
เปนพระพุทธเจาไดอยางไร
สิ่งที่ผลิตใหเราเปนพระพุทธเจาคืออะไร คือเหลานี้ ของที่เกลื่อนกลาดเขามา
ทําบุญใหทานเกลื่อนไปหมดก็เพราะผลทานของทาน ไปที่ไหนเสียสละ เปดออกๆ แลว
มันก็ไหลเขาเรื่อยซิ ทางไหลออกมีและทางไหลเขามันก็มี เปนอยางนั้นละ เวลาทานจะ
ยกลูกศิษยของทานทานก็ยกเหมือนกันนะ พระพุทธเจาทานเสด็จไปลวงหนากอน แลว
พระกัสสปะที่เปนสาวกองคโปรดที่สดุ ของพระพุทธเจา พระญาณหยั่งทราบก็ไลเลี่ย
กันลงมา พระญาณหยั่งทราบเหตุการณตางๆ ตลอดถึงสัตวทั้งหลายที่ซอกแซกซิกแซ็ก
เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยูทุกแหงทุกหน
พระกัสสปะทานเขาฌานสมาบัติทานพิจารณาดูสัตวโลก ทีซ่ อกแซกเกิดตายมี
อยูทุกแหงทุกหน ไมมีบกบางวาสถานที่ไหนวางที่สัตวทั้งหลายจะไมไปเกิดไปตายใน
สถานที่นั้นไมมี เต็มไปหมด นี่พระกัสสปะทานเล็งญาณดู พระพุทธเจาก็ทรงเล็งญาณดู
พระกัสสปะอีกทีหนึ่ง เออ กัสสปะลูกศิษยเราตถาคต เธออยาไปดูเลยเทานี้นะ เรา
ตถาคตดูกอนแลว อันนี้เปนวิสัยของพระพุทธเจาทั้งหลายตางหาก ไมใชวิสัยของเธอ
ใหดูเพียงสภาพแลวใหปลอยวางตามความเปนจริง โลกมันเปนอยางนี้มาหลาย
กัปหลายกัลป การเกิดการตาย การแสวงหาในที่กําเนิดเกิดตางๆ กันนีเ้ พราะอํานาจ
แหงกรรมเกิดไมเหมือนกัน เพราะอํานาจแหงกรรมตัวเองทั้งดีทั้งชั่ว มันพาใหไปเกิด
อยาเขาใจวาอะไรมีอํานาจมากยิ่งกวากรรม กรรมดีกรรมชั่วพาใหเกิดดีเกิดชั่วได ทาน
รับสั่งไปหาพระกัสสปะ พระกัสสปะอันนี้เปนวิสัยของพระพุทธเจาทั้งหลายจะทรงหยั่ง
ทราบไปหมด เธอเพียงกําลังเทานี้อยาพิจารณาใหมันลําบากเปลา สัตวโลกเปนอยางนี้
ตลอดมา
ทานรับสั่งมาหาพระกัสสปะ พระกัสสปะกําลังเขาฌานเวลานั้น ทานกําลัง
เขาฌานเล็งดูสัตวโลก เพราะทานก็เกงเหมือนกันทางญาณหยั่งทราบในเหตุการณตางๆ
พระพุทธเจาหยั่งทราบพระกัสสปะอีกทีหนึ่ง บอกวา เออ กัสสปะอันนี้เปนวิสัยของ
พระพุทธเจาทั้งหลายตางหาก ที่จะทรงทราบละเอียดทั่วถึงหมดในสามแดนโลกธาตุนี้
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ไมใชวิสัยของเธอ ใหเธออยูตามสภาพก็แลวกัน เพราะเรื่องเหลานี้มีมาดั้งเดิม พิจารณา
ไปเทาไรก็ยิ่งเปนความลําบากลําบน เปนกังวลไปเปลาๆ ใหปลอยเสีย สัตวโลกเปน
อยางนี้มา ตั้งแตเรายังไมพิจารณาเขาก็เปนอยางนี้ของเขา ทานรับสั่งกับพระกัสสปะ
นี่ละสัตวโลกเกิดตายอยางนี้ ไมใชจะตายเฉยๆ เกิดเฉยๆ นะ ตายดวยอํานาจ
แหงกรรมดีกรรมชั่ว ใครจะอยากไปเกิดในสถานที่เลวทราม อยากเกิดในสถานที่ดีๆ
ทั้งนั้น แตแลวมันก็ผิดหวังๆ เพราะการสรางความดีความชั่ว สวนมากมันสรางความชั่ว
เปนการทําลายตัวเอง ไปที่ไหนตัดหนามกั้นทางตัวเองๆ เสีย จึงไมสมหวังในสถานที่จะ
เกิดใหสมหวัง ไมสมหวัง นั่นละเราทราบแลวอยางนี้ใหพากันพิจารณาแกไขตัวเอง ถา
มันบกพรองตรงไหนใหพิจารณาเสีย
เมื่อพิจารณาสมบูรณแบบแลวอยูที่ไหนโลงหมด โลง จิตใจนี้ถาลงไดบําเพ็ญ
ตัวเองใหเบิกกวางออกไปจนครอบโลกธาตุหมดแลวโลงหมดเลย ไมมีอะไรมากีดมา
ขวางไดเลยคือใจของทานผูสรางบารมีจนกระทั่งสิ้นกิเลสแลว โลงหมดเลย ไปที่ไหน
เปนแตคุณๆ ไมมีโทษ ทานสรางแตคุณอยางเดียว ใหเราพิจารณา มีอะไรๆ มาอยา
ตระหนี่ถี่เหนียว ใหพากันเฉลี่ยเผื่อแผแจกกันเล็กๆ นอยๆ ตามเกิดตามมี อยาเห็น
แกตัว เห็นแกพรรคพวกของตัว นี้เปนคนคับแคบตีบตัน ไปไหนพวกเพื่อนฝูงไมคอยมี
ใหมีใจอันกวางขวาง ไปไหนเพื่อนฝูงเต็มบานเต็มเมือง คนเสียสละไปไหนกวางขวาง
มาก ใหพากันจําเอา พระพุทธเจาทุกพระองคสรางความกวางขวางคือเมตตาธรรม
ไดแกความเสียสละครอบโลกธาตุ เราจะสรางตั้งแตความตีบตันอั้นตูไวสําหรับตัวเอง
ไปไมรอด อยาแขงพระพุทธเจานะ วันนี้พูดเพียงเทานั้นละ
คุณเฉลียว-คุณภาวนากระทิงแดงของเลนเมื่อไร ทําคุณงามความดีแบกชาติ
บานเมืองศาสนาพระมหากษัตริยอยูในทั้งสองทานนี่ กระทิงแดงเปนของเลนเมื่อไร ทํา
เงียบๆ นะ ทุกสิ่งทุกอยางทําแบบเงียบๆ ไมไดบอกใคร โกยออกตลอดนะนั่น สมบัติ
เงินทองมีมากขนาดไหนโกยออกแบบเดียวกันนั้นแหละ ไปที่ไหนๆ แจกทําบุญใหทาน
วัดปาบานตาด ๓๐๐ ไรเปนใครถาไมใชกระทิงแดง คุณเฉลียวกับคุณภาวนา ซื้อที่ให
หมดเลย ซื้อที่ใหหมดแลวถมดินใหหมด แลวทํากําแพงใหอีก ทุกสิ่งทุกอยางตกแตงให
เสร็จ
เสร็จแลวทําศาลาใหญให เห็นไหมตั้งตระหงานอยูกลางวัดนั่น นั่นก็เปนคุณ
เฉลียว-คุณภาวนา สรางศาลาใหญประชาชนทั้งหลายเขามาอาศัยความรมเย็น ตอนนั้น
มันเกี่ยวกับการชวยชาติบานเมือง เวลาเขามาผูคนเปยกปอนไปหมด ทานทั้งสองนี้ดอู ยู
ตลอดเวลา สุดทายสั่งไมจากเวียงจันทนเขามาก็มาขอสราง จึงไดเปนศาลาใหญขึ้นมาที่
เราทั้งหลายไดอาศัย ในบริเวณวัด ๓๐๐ ไร เราอยากจะวามีแตทานเหลานี้แหละ ถมดิน
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ของงายเมื่อไรเปนเมตรๆ ที่มันต่ําเทาไรถมขึ้นๆ จนเปนที่ราบเรียบ เสร็จแลวตั้งถาน
ตรงไหนๆ ควรจะปลูกกุฏิที่ไหนๆ ทั่ววัด ที่นอกจากกําแพงในออกมาแลว อยูขางนอก
เปนกุฏิ เปนสถานที่ตางๆ สําหรับบําเพ็ญของพระ
ทานใหความสะดวกแกพระเจาพระสงฆมากมายมาเปนเวลานาน สําหรับวัดปา
บานตาดกําแพงนอกนี้มแี ตกระทิงแดงทั้งนั้นเปนผูสรางไวอยางเงียบๆ ไมคอยมีใคร
ทราบละ ทานเหลานี้ไมคอยพูด วาอะไรถึงไหนถึงกันไปเลย วาอะไรๆ ปุบเอาเลยๆๆ
ศาลาใหญเห็นไหมนี่ๆ เปนใคร เราเปดเสียบางซิ ผูทําก็ทําดวยความบริสุทธิ์ใจผูเปด
ดวยความเปนธรรมผิดไปไหน นี่เห็นไหมละก็มาทําให อยางนี้ละความใจบุญกวางขวาง
ไปไหนไดอาศัยหมด พวกเรานั่งเต็มศาลานี้ก็อาศัยอันนี้ นี่ละความใจบุญกวางขวางเปน
อยางนี้ หลังนั้นก็วาใหญ ฟาดหลังนี้ขึ้นมาใหญกวานั้นอีก คนเลยยกมาทั้งประเทศมา
อยูเต็มไปหมด มีเทานั้นละวันนี้ ตอจากนี้จะใหพร
วัดทางนี้เนื้อที่ ๑๒ ไร ทางฝงนูน ๑๗ ไร กวางกวาฝงนี้ ทางนูนก็ไดปลูกสราง
บางแลว สําหรับบรรดาลูกศิษยลูกหามาพักกันที่นั่น แตอยามาแยงที่นั่งที่นอนที่
พักผอนนอนหลับกันใหมาถึงหลวงตาบัวนะ ถาไดยินวามาแยงกันที่พกั ที่หลับที่นอน
มาถึงหลวงตาบัวไลหนีหมดเลย ไมใหอยู เราจะใหตั้งแตไอขอดกับไอนนั่ ละเขาไปอยู
แทน พวกนี้มันไมเปนทา ไลมันหนี ใหอันนี้ไปทํางานแทน กุฏิก็ปลูกให นี้ก็เปนใครอีก
กุฏิหาหลังก็กระทิงแดงนะนั่น ปลูกใหตั้งหาหลัง ไปพักนอนอยูสบายๆ ไดถามหรือ
เปลาวาใครเปนคนมาสรางนี่นะ กุฏิตั้งหาหลังอยูนั้นเสร็จเรียบรอยแลว ทางนูนก็อยู
สบาย ทางนี้ก็อยูสบาย
สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ทองคําที่หลอมแลวได ๓๘๗ กิโล
ครึ่ง เทากับ ๓๑ แทง แทงหนึ่งน้ําหนัก ๑๒ กิโลครึ่ง นี่ได ๓๑ แทง ทองคําที่ยังไมได
หลอม ๒๕ กิโล ๕๐ บาท ๙๘ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน
๔๑๓ กิโล ๑๘ บาท ๙ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบคลังหลวงแลวนั้นเขา
ดวยกันก็เปนทองคํา ๔๕๐ กิโล ๕๐ บาท ๙๘ สตางค สมบัติเหลานี้จะเขาคลังหลวงเปน
หัวใจของพีน่ องชาวไทยเรา เขาทางอื่นไมมีทาง ตองอาศัยพี่นองรวมหัวกันเขา นี่ทอง
ประเภทน้ําไหลซึมก็ตั้ง ๔๕๐ กิโลแลว จาก ๑๑ ตันมาเปน ๔๕๐ กิโล มากเขาๆ เอาละ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

