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ไมอบรมจิตใจแลวเสียไดคนเรา
วัดนี้เปนวัดเสียสละ เปดโลงเลย เราอยากจะพูดทั่วประเทศไทยเอาวัดไหนมา
แขง วางั้นเลย คือกลาพูดเพราะเรากลาทําทุกอยางดวยความเมตตาโลก เราไมไดทํา
ออบแอบๆ อุบๆ อิบๆ ไมมี เปดโลงๆ มีอะไรมาหมดๆ เพราะฉะนั้นการพูดของเราจึง
พูดไดตามหลักความเปนจริงไมสะทกสะทาน แลวไมอายใครดวย อายอะไรก็เปนของ
จริงนี่ใชไหมละ เสียสละจริงๆ วัดนี้ เปดโลงรอบวัด ไมวาใกลวาไกลกระจายออกทั่ว
หมด
เชนอยางโรงพยาบาล โกดังมี สั่งของมาใสเต็มโกดังๆ โรงไหนมาไดทั้งนัน้ ๆ ไม
วาใกลวาไกล ถาไกลเราก็ใหพิเศษ อยางนาแหวมานี้ไดถามพระ นี่เปนพิเศษนะเพราะ
ไกล จากนี้ไปจังหวัดเลยครึ่งทาง จากจังหวัดเลยไปนาแหวเทากัน เพราะฉะนั้นจึงให
เปนพิเศษเราสั่งไวเลย แลวเขียนลงบัญชีไวดวย อุบล โคราช อุตรดิตถ เหลานี้ใหพิเศษ
ทั้งนั้นๆ โรงพยาบาลมา ถาไมอยูในเขตนั้นเชนอยางอยูชัยภูมิ แตเขตของโรงพยาบาล
นี้ไกลขนาดเดียวกันก็ใหเปนพิเศษ เชนอยางจังหวัดชัยภูมินี้มี เทพสถิต ภักดีชุมพล
เราเทียบดูแลวกับเข็มไมล เทพสถิตกับภักดีชมุ พลเทากับฟากโคราชไปโนนไปสูงเนิน
ทางตั้ง ๓๐๐ กวากิโล ไปถึงเทพสถิต ภักดีชุมพล เทากันกับผานโคราชไปสูงเนิน อันนี้
ก็ใหพิเศษ
เราใหแบบเปดโลงเลย วัดนี้วัดเปดโลง ไมมีคําวาตระหนี่ถี่เหนียว เปนวัดเปด
โลง เปดตลอดๆ ไหลเขาเทาไรไหลออกๆ แองเก็บน้ําไมมี ถาเปนน้ําลําคลองก็ไหล
เตลิดเลยไมมีแองเก็บน้ํา นี่เพราะอํานาจแหงความเมตตานะ ที่เราไปที่ไหนๆ ไปดวย
ความเมตตาทั้งนั้น อํานาจแหงความเมตตานี้ไมมอี ะไรเหลือนะ แตถาอํานาจแหงความ
ตระหนี่นี้กอบโกยมาๆๆ อยางบักหานั่น บักทักษิณ นั่น เขาใจไหม บักทักษิณบักหานั่น
มันเปนเศรษฐีในเมืองไทย แลวใครกอบโกยมันสูบักทักษิณไมได ลูกบักหานี่ นี่มันลูก
ศิษยเรา..เขาใจไหม เรายกมันแทบลมแทบตาย มันมาเหยียบหัวเราไปลูกบักหานี่.นี่
ออกแลวนะ นั่นละบทเวลาจะพูด
เอา พูดไดพดู ตามความจริง แลวก็เปนลูกศิษยเสียดวยใชไหม ทําไมอาจารยกับ
ลูกศิษยจะพูดจะวากันไมได บอกมันไมฟงนี่ เรายกมันขึ้นแทบเปนแทบตาย พอเห็นทา
ไมดีตีเลยๆ มันไมไดฟงลูกบักหานี่ สงเดชเลย ลูกบักหานี่เขาเรียกวาสงเดช ภาษาภาค
อีสาน ไดทั้งจริงทั้งเลนลูกบักหานี่ เราเปดจริงๆ วัดเราเปด ทุกอยางเปดไมมีเก็บในวัด
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นี้ มีอะไรๆ เปดโลงเลย เราทําดวยความเมตตา เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอยางจึงไมมี
เหลือในวัด ที่จะสั่งสมไมมี เพราะอํานาจแหงความเมตตากระจายออกๆ ใหทั่วถึงกัน
ไปหมด เปนอยางนั้นละอํานาจความเมตตา
ไปไหนเย็นไปหมดพระพุทธเจา สาวกทานผูมีเมตตาธรรมไปไหนก็เปนแบบ
เดียวกัน ไปที่ไหนเปนความรมเย็นๆ อยางเราตัวเทาหนูมันก็เปนของมัน ก็ตองบอกวา
เปนจะใหวาไง นั่งรถไปตามถนนนี่ ที่ไฟเขียวไฟแดงเขามาขายดอกไมอยางนี้นะ เวลา
เปนไฟเขียวเขาเปดใหเราไป เอา ไปก็ไป ไปนัน้ ไปจอดที่นนั่ เรียกพวกขายดอกไมไป
ทางนูน แนะก็อยางนั้น ปญญาเรามีเหมือนกันนี่ จะวาไฟเขียวไปเลยไมไดใหเขาไมได
เราก็มีไฟเขียวของเรา เขามีไฟแดงติดหามไมใหไป เปนอยางนั้นละ ไปที่ไหน
เหมือนกัน พวกไฟเขียวไฟแดงไมมปี ญหาละถาเปนสี่แยก
เขามาขายดอกไมใหรายละสามรอยๆ รายหนึ่งๆ ดอกไมเขาขายพวงหนึ่งสิบ
บาท แตเวลาเราไปเราใหสามรอยๆ มีที่ไหนตองไดละ ถาเราผานไปนั้นตองไดทั้งนั้น
จนเขาจํารถได รถอีตาบัว เขาใจไหม เขาจําไดขนาดนั้นนะ แตเขาไมไดเรียกวาหลวงตา
บัว เราเรียกของเราเองจะเปนอะไร ไมมีไดมีเสียสําหรับตัวของเราเอง หมด คําวาไดวา
เสียเราไมมี คําตําหนิติเตียนสรรเสริญชมเชยเราก็ไมมี ไมมีอะไรวิเศษยิ่งกวาธรรมกับ
ใจเปนอันเดียวกัน บริสุทธิ์พทุ โธเปนธรรมธาตุ อันนี้เลิศเลอ ใครจะมาชมก็ตกออก ใคร
จะมาสรรเสริญหรือติฉินนินทาตกออกหมด
เพราะฉะนั้นการพูดของเราจึงพูดไดอยางสบายๆ แตเขาไปขยี้ขยํา เอะ ทําไม
ทานวาอยางนั้นทําไมวาอยางนี้ สูเปนบาหรือพูดอยูวันยังค่ํา กูพูดแลวแลวไปเลย ไมมี
อารมณ ไมวาพูดดีพูดชัว่ พูดเปนธรรมพูดดวยความเมตตา จึงไมเปนพิษเปนภัยตอ
ผูใด เชนอยางลูกบักหา.ก็เราพูดเฉยๆ เราไมมีพิษมีภัยเขาใจไหม เขาจะจับไปก็เปน
โทษของเขาเองเราไมไดมีโทษ อยางวาลูกบักหานี่ ที่วาทักษิณนี่นะ ก็วาเฉยๆ เราไมมี
พิษมีภัย ถาเขาไปจับเปนพิษก็เปนพิษเผาเขาเองใชไหม เราไมมี มีแตเมตตาธรรม เปน
อยางนั้น ไมวาจะคําดุคําดาคําอะไรก็ตาม คืออันนี้เปนกิริยาพูดตามสมมุติเฉยๆ หลัก
ธรรมชาติของจิตนี้พูดไมไดเลย คือไมมีภัยตอผูใดวางั้นเถอะ นอกจากเปนคุณโดย
ถายเดียวเทานั้น ไมมีภัยตอผูใด
ลงมันจาดูซินะจิตดวงนี้ อะไรจะเสมอในโลก เพราะฉะนั้นโลกถึงไดกราบธรรม
จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวก็เปนธรรมไปแลวนั่น จาอยูอยางนั้นจะวาไง ไมวายืน
เดิน นั่ง นอน ไมมีอิริยาบถ ธรรมชาตินี้จาอยูตลอด นั่นละเมื่อธรรมชําระใหถึงแลวเปน
อยางนั้นนะจิต ไมมอี ะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาจิต และไมมีอะไรที่จะเลวรายยิ่งกวาจิต
เพราะฉะนั้นธรรมะทานจึงสอนลงที่จติ ไมสอนทีไ่ หน มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโน
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เสฏฐา มโนมยา ทุกสิ่งทุกอยางมีจติ เปนใหญจิตเปนประธานจิตเปนสําคัญ นั่น ลงนี้
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงใหอบรมจิตใจ ถาไมอบรมจิตใจแลวเสียไดคนเรา คนเราเสีย
เพราะใจพาใหเสีย ดีเพราะใจพาใหดี ไมใชอะไรจะดีๆ ไปเลยไมดี ตองอยูก ับใจ ถาใจ
ไดรับการอบรมทางที่ถูกที่ดีกิริยาแสดงออกดีหมด ถาใจเสียเสียอยางเดียวเสียหมด
สําคัญอยูที่ใจ เวลาชําระไดแลวไมมีอะไรเหมือน จิตดวงนี้ จึงวาเลวสุดยอดก็คือ
จิตดวงนี้ ดีสุดยอดก็คอื จิตดวงนี้ เพราะฉะนั้นจึงอบรมใหดีสุดยอด เลิศเลอดังที่
พระพุทธเจาพระอรหันตเปนธรรมธาตุไปเลย ทานเหลานี้เปนธรรมธาตุนะจิตของทาน
เปนธรรมธาตุแลว ธรรมธาตุลวนๆ แมอยูในนั้นก็เรียกไปตามสมมุติวาจิตบริสุทธิ์ หรือ
เรียกวาพระอรหันต เรียกพระพุทธเจา เรียกเฉยๆ นั่นละธรรมธาตุอยูในนั้น เมื่อถึงขัน้
นั้นแลวเปนธรรมธาตุแลว ครองรางอยูเฉยๆ พอรางหมดสภาพแลวทิ้งปวะธรรมธาตุก็
เปนของตัวไป ไมรับผิดชอบอะไร นั่นเปนอยางนั้น
พากันอบรมใหดีนะ อยามาทะเลาะเบาะแวงกันอยูในที่ไหน สวนมากในครัวมัก
มี มันหายกโทษยกกรณกันนินทากาเล มาภาวนาเพื่ออรรถเพื่อธรรม มองดูกันดวย
ความเปนธรรม มองดูกนั ดวยความเมตตาสงสารดวยความใหอภัย มันหาเพงโทษใส
กัน ไปทีไ่ หนแบ็บๆๆ มีแตเรื่องนินทากาเลกันเกิดประโยชนอะไร มาศึกษาอบรม
ธรรมะทําไมจึงเอากิเลสตัณหาเขามาพอกหัวใจ พอกหัวคน มองดูตวั มีแตตัวโทษตัว
นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ คนนั้นไมดีอยางนั้นคนนี้ไมดีอยางนี้ ตัวไมดีไมดู ดูตัวนี้ใหดีซิ
มันดีหมดแลวใครเลวใครรายก็เปนเรื่องของเขาๆ ไปหมดทัว่ โลกดินแดน เราไมมีอะไร
ที่ตองติแลวพอ
อันนั้นมันเปนไปตามสภาพของสัตวแตละบุคคลมีกรรมเปนของตัวทุกคน มัน
แสดงออกตามกรรมของมัน เราไมมีไดมีเสียแลวก็สนุกดูละซิถาจะวาสนุกนะ ถามีไดมี
เสีย ดูพอไดได พอเสียเสียนะ ถาจิตหมดทางไดทางเสีย ทุกสิ่งทุกอยางพอเต็มตัวแลว
ไมมีไดมีเสีย จะดูดีดูชั่วอะไรก็ดไู ดทงั้ นั้นเต็มตา นี่ละจิตถาฝกอบรมแลวเปนอยางนั้น
ใหเปนอยางอื่นไมได เปนอฐานะ ใหเปนอยางอื่นอยางใดไปไมไดเลยละจิต เอาละวันนี้
พูดเพียงเทานี้ละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

