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เอาศีลเอาธรรมมาอวดกันซิ
กอนจังหัน
วันนี้ดูบรรดาประชาชนเขามาเกี่ยวของกับวัดกับวาหนาหูหนาตาพอประมาณ ถา
เปนอยางนี้บานเมืองก็จะมีความสงบรมเย็น
จะไมดีดไมดิ้นเปนบากันทั้งประเทศ
สําหรับเมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ ใหมีกฎมีระเบียบเรียบรอยเปนเครื่องประดับตน
พุทธศาสนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ประดับประดาใหสวยงามตั้งแตขางนอก ตั้งแต
หนาที่การงานเขาไปถึงจิตใจ การงานก็มีกฎมีระเบียบเรียบรอย ภายในใจก็รักษาความ
ดีงามไวสําหรับตน เวลาแสดงออกจากใจที่มีธรรมอยูภายในแลวยอมสวยงาม
ถามีแตกิเลสตัณหามันเหมือนลิงเหมือนคาง มองดูตัวไหนก็ลิงๆ ยกขบวนกัน
ใสรถไฟมาก็ลิงทั้งนั้น เอาใสอะไรมาก็มีแตลิงๆ เพราะไมมีขนบประเพณีอันดีงาม
หมายความชัดๆ ก็วาไมมีธรรม ถามีธรรมเปนเครื่องประดับอยูภายในจิตใจแลว กิริยา
อาการแสดงออกจะนาดูนาชม เรื่องราวทุกอยางจะไมเกิดขึ้นงายๆ ถาเรื่องกิเลสเขาไป
ตรงไหนแลวมันจะกอฟนกอไฟไปพรอมๆ กัน แลวเผากันไปเรื่อยๆ เรื่องราวจึงไมมีที่
ยุติ ถาลงธรรมมีอยูภายในใจ อยูที่ไหนเปนน้ําดับไฟ เรื่องราวเกิดภายในใจก็ระงับกัน
ดวยอรรถดวยธรรม ภายนอกก็ระงับกันดวยอรรถดวยธรรมก็ดี
เราอยากใหพี่นองทัง้ หลาย หันหนาเขาสูอรรถธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งเปน
ธรรมที่เลิศเลอ ไมมีแลวในโลกนี้ หาไมได อยากใหพี่นองทั้งหลายหันหนาเขาสูศีลสู
ธรรม หันหนาเขาวัดไมวัดเราไมวาแหละ เอาเขาสูศีลสูธรรม อยูในบานก็เปนศีลเปน
ธรรม อยูกับลูกกับเตาก็เปนศีลเปนธรรม ผัวกับเมียอยูดวยกันก็เปนศีลเปนธรรม ออก
สมาคมใดก็เปนศีลเปนธรรม แลวสวยงามไปตามๆ กัน ถาไมมีกฎมีระเบียบอะไรแลว
ดูไมไดนะ เหมือนดังทีพ่ ูดตะกี้นี้วา เอาลิงบรรทุกรถไฟมาเททิ้งลงในทีน่ ี่ มันก็จะเปนลิง
หมดทั้งขบวนรถไฟ หาคนเปนคนไมมี นั่นคือคนไมมีกฎมีระเบียบ ปฏิบัติตัวเหมือนลิง
ดูแลวเปนยังไง ดูลิงดูไดไหมละ เราเคยเห็นอยูตลอดนี่ เกิดมาก็เห็นลิง ลิงกับคน
ตางกันยังไง เรายังจะหลวมตัวลงไปเปนลิง แลวอะไรอีกในโลกนี้มันจะมีของนาดูบาง
การเปนอยูพูวายใชสอย อยาพากันดีดดิ้น ฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว
เมืองไทยเรานี้เปนเมืองที่ปูยาตายายนํามาดวยความสงบรมเย็นตลอดมา
เวลานี้
ลูกหลานเกิดขึ้นมามันแซงพอแซงแมแซงปูยาตายาย เห็นเขามีอะไรก็อยากมีๆ เลยเปน
บากันไปหมด กฎระเบียบอันดีงามของชาติไทยเรา ของปูยาตายายที่เคยพามีมาดั้งเดิม

๒
เลยจะไมมีเหลือ เพราะความดีดความดิ้นของกิเลสตัณหา มันพาดีดพาดิน้ ใหพากันจํา
เอา
ทุกสิ่งทุกอยางมีมาไวที่จะใหเปนความสุข ก็สําหรับผูที่รูจักประมาณเทานั้น ผูไม
รูจักประมาณ มีเทาไรมากนอยเพียงไรเปนไฟเผาตัวเองโดยลําดับ ความดีงามมี
ความสุขความเจริญ อยูกับหัวใจที่มีประมาณนะ ใจเปนผูรักษาทรัพยสมบัติทุกสิ่งทุก
อยาง ตลอดถึงการแตงเนื้อแตงตัว เมืองไทยเรานี่มันพิสดารเรื่องการแตงเนื้อแตงตัว
ตั้งแตนายกรัฐมนตรีมาเรื่อยๆ ขาราชการมีตําแหนงประจําๆ สําหรับปกครอง
บานเมือง แตไอเรื่องการแตงเนื้อแตงตัวเหลานี้ นายกฯ มันตายแลวหรือยังไงก็ไมรูนะ
มันทําไมไมดู หรือนายกก็เปนนายกลิง กินไมพอไดไมพอ ปลอยเขาถาน จับหางดึงมัน
ไมยอมออก ถามันไมอมิ่
มันไมอิ่มละกิเลสตัณหา เหมือนปลอยหมาเขาถาน ทีนี้อะไรก็ไมมกี ฎมีระเบียบ
บานอื่นเมืองอื่นเขามีนะ ไปทางเมืองไหนๆ เขามีกลุมๆ กลุมนั้นการแตงเนื้อแตงตัวมี
กฎมีระเบียบ นาดูสวยงาม แตมากลุมเมืองไทยนี้ กลายเปนเมืองกลุมลิงไปหมด เลอะ
เทอะไปหมด ดูไมไดเพราะความลืมเนื้อลืมตัว ไมมีขอบเขต ไมมีหลักเกณฑ เลยไมมี
อะไรเปนเนื้อเปนหนังของตัว มันเลอะเทอะมาก อยาพากันลืมเนื้อลืมตัวเกินไป ยับยั้ง
ตนเองบาง คนเราจะมีความสงบสุขรมเย็นอยูที่ใจมีธรรม ถาใจไมมีธรรมนี่ ใจเตลิดเปด
เปงแหวกแนวใชไมไดนะ ใหพากันจําเอาลูกๆ หลานๆ
นี่หลวงตาบัวก็จวนจะตายแลว ทานทั้งหลายยังไมรูอีกหรือ อายุ ๙๕ กําลัง การ
ทําประโยชนใหโลกนี้เราก็สุดกําลังแลว คือไมมอี ะไรติดวัดติดวาเลย มีเทาไรออกหมด
เรียกวาชวยโลกจริงๆ ไมวาวัตถุตลอดถึงธรรม ธรรมนี้ก็ออกทั่วประเทศไทย ก็ธรรม
ออกจากหลวงตาบัวนี้แหละ ออกทางวิทยุไมทราบกี่รอยแหง มีอะไรพูดไมถกู มันมาก
ตอมาก ธรรมก็ดี การเทศนสอนธรรมก็เราอยากพูดวา ไมมีองคใดทีจ่ ะเทศนมากยิ่ง
กวาหลวงตาบัว ไมใชคุย เราเอาความจริงมาพูด ตั้งแตเริ่มชวยชาติมานี้ ไมวาจังหวัด
ไหนๆ ภาคใดๆ ไปเทศนหมด แตละจังหวัด ไมรูกี่ครั้งกี่หนไปเทศน จนกระทั่งบัดนี้
เราทําประโยชนขนาดนั้นละ
สําหรับเราๆ ไมเอาอะไร นี่เห็นไหมทานทั้งหลาย หาธรรมพอ หาดวยอํานาจ
ของกิเลสไมพอ หาดวยอํานาจแหงธรรมพอ หาดวยอํานาจกิเลส ไดเทาไรมากเทาไรยิ่ง
เพิ่มพูนเหมือนไสเชื้อไฟเขาสูไฟ แสดงเปลวจรดเมฆๆ นั่นละกิเลสพาเดิน เดินเอาไฟ
เผาโลก ไมมีเมืองพอ ถาธรรมแลวเปนน้ําดับไฟๆ มันเปนยังไง สงบเย็นๆ นี่เรียกวา
ธรรม ใหมีธรรมบางนะ ใหมีกฎมีเกณฑ
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อะไรก็อยามาอวดกัน มันไมนาจะอวดละมนุษยเรานี่นะ ใหเอาศีลเอาธรรมมา
อวดกันซิ ดูกิริยาทาทางนาดูนาชม นั่นละผูมีศีลมีธรรม ถามีตั้งแตกิเลสตัณหาแลว
มองดูกันเหมือนหมาเดือนเกาเดือนสิบสอง กระดิกใสกันดิก๊ ๆ ภาษาภาคอีสานเขาวา หี
เคียว ควยเคียว คะนองไมสงบ กิเลสเปนอยางงั้น อยานํามาใชในเมืองไทยเรา ซึ่งเปน
เมืองพุทธ ใหมีกฎมีเกณฑบาง เห็นกันแลวเอาตั้งแตขี้หมูขี้หมามาอวดกัน มารยาทอัน
ดีงามไมเอามาอวด เพราะไมสนใจ จิตใจมันต่ํา สิ่งใดต่ําๆ ละจิตชอบมาก ถาสิ่งใดสูง
มันไมชอบ
ทําใหดีนะทุกคนๆ ลูกหลานมาวัดมาวา มาทําบุญใหทานก็ยอมรับเปนบุญเปน
กุศล มาอบรมศีลธรรมเขาสูใจ นั่นเปนอานิสงสหรือเปนบุญอันยิ่งใหญ เปนความดีอัน
ยิ่งใหญ อยูท ี่การอบรมศึกษาไดยินจากครูอาจารย แลวไปปฏิบัติตนใหเปนคนดี อันนี้มี
ผลมาก ใหพากันจําเอา เอาละวันนี้ ใหพร
หลังจังหัน
หลวงปูตื้อทานอยูบานขา แตกอนทานไปอยูทางเชียงใหม ภาคเหนือ ไปอยูนาน
กวาเพื่อนภาคเหนือ ขามไปถึงพะมงพมาที่ไหนละหลวงปูตื้อ เวลาทานมรณภาพไปแลว
อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุสวยงามมาก เราไดไปดูแลวพระธาตุที่วัดของทาน พอ
ถวายเพลิงเสร็จเรียบรอยแลวเราไปทีหลัง วาอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ ไปดู
สวยงามมาก ทานเปนนิสัยตรงไปตรงมา เปนธรรมลวนๆ ไปเลยไมไดแบงใหโลกนะ
คือเปนนิสัยธรรมไปเรื่อยๆ จิตของทานก็เปนธรรมแลว เวลาทานแสดงออกนี้จะเปน
ธรรม ธรรมคือตรงไปตรงมาๆ เรียกวาธรรม สวนโลกก็มีพลิกนั้นพลิกนี้บางสําหรับโลก
สวนหลวงปูตื้อนี้ไมมี มีแตธรรมลวนๆ เรื่อยเลย
แตกับเราถูกกันดีนะละ ทานไปประกาศลั่นอยูที่วัดอโศการาม พระมากๆ คน
มากๆ เวลาทานจะพูด ทานมหาบัวเปนพระอรหันต ขึ้นเลย ไมมีปม ีขลุยนะ ขึ้นเลย ปง
เลย เฉยไปเลย ทานวางั้นนะ ทานพูดอยางตรงไปตรงมา อัฐขิ องทานกลายเปนพระธาตุ
สวยงามมาก ทานเปนธรรมลวนๆ ทานไมแบงใหโลก ทานตรงไปตรงมาเลย เปนธรรม
ลวนๆ ไปเลย แบงโลกคือแยกออกเปนทางสมมุตินยิ มกันยังไงๆ แยก สวนธรรมเปน
ธรรม สวนแยกเปนสมมุติก็แยกไปๆ ถาแยกไปๆ ต่ําสุดก็คือจนกระทัง่ เปนเสี่ยวหมา
เขาใจไหม พระวัดนี้กับหมาถูกกันมาก เปนเสี่ยวหมาทั้งวัดไปเลย นับแตหลวงตาบัวลง
ไป
หมาเราก็นารักทุกตัวเสียดวย ขางนอกกําแพงก็เต็ม นอกกําแพงหมาเต็มเลย
พระทานเลี้ยงไว ในกําแพงก็เยอะ ในนี้ดูเหมือน ๘ ตัว ๙ ตัว รวมแลว ๒๐ ตัว เออ
สมควร มันจะยกฐานะขึน้ เปนวัดหมาไดแลวเราก็วางั้น พระรักหมา ไปไหนหมารุมอยู

๔
ขางนอก ลองคนแปลกหนาไปดูซินะ มันรุมใสเลยนะ เหา ทั้งวิ่งทั้งเหามา พอมาเห็น
หางกระดิกๆ ไปตามเขา พอรูวาเจาของ อยูท างนอกกําแพง เราก็เลนกับหมาดี มีแต
นารักทั้งนั้น เราไปผิดปรกติซิไปกลางคืน เขาอยูในกรง โอย เหาอึกทึกเลยนะ ถา
ธรรมดาเขารูนี้ไมเปนไร ถาเลียบๆ ไป ผิดปรกติแลวเอาละ เสียงลั่นไปเลย เออ เขาทา
เวย
(เกี่ยวกับ พ.ร.บ.เงินตรา ครับ เขามีขอสังเกตฝากกราบเรียนหลวงตาครับ เขา
บอก นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง วาไดมาพบกับคณะลูก
ศิษยของหลวงตาแลว แทจริงคณะลูกศิษยบอกยังไมเคยพบกันไมเคยพูดกันเลย เปน
การกลาวอางลอยๆ เฉยๆ แลวก็ตอไปที่วา เงินคงคลังใหเก็บไวในที่ปลอดภัยตามที่
กฎหมายใชบังคับอยูในปจจุบัน ตามที่หลวงตาไดขอบิณฑบาตนั้น เขาบอก นาย
สมหมายเขาปฏิเสธ เขาวาไมควรเก็บไวเฉยๆ เขาบอกประเทศอื่นเขาไมเก็บไวเฉยๆ
แลวตอไปบอกวา ที่กระทรวงการคลังเลื่อนการพิจารณา พ.ร.บ. เงินตรานั้น ก็บอกวา
เพียงแตวาเปนขออางผานไปกอน แตอาจจะขโมยเขาในภายหลังก็ได ที่ลูกศิษยเขา
กราบเรียนมา)
เขาอะไร ( คือตอนนี้เขาถอนไปกอน ทีนี้คณะลูกศิษยบอก ถอนนี้ถอนมีลับลม
คมใน ไมไดจริงใจ อาจจะขโมยเอาเขามาตอนไหนก็ไดครับ) แลวทางวัดเราไป
เกี่ยวของก็เพราะเราขนเงินเขาคลังหลวงละซิเราถึงเกี่ยวของได เราทําเรามีหลักมีเกณฑ
ทุกอยางมาคานไมไดนะ นี่ตีเขาไปในคลังหลวงนะ เพราะเงินเราเขาคลังหลวงๆ แลวจะ
มาเอาไปอีลุยฉุยแฉกไมได ก็ไมพนเรื่องของเราไปเกี่ยวของจนไดละ เกี่ยวก็เกี่ยวเถอะ
ก็เราเอาน้ําสะอาดมาชะลางของสกปรกผิดไปไหนวะ พระพุทธเจาสอนโลกก็สอนพวก
สกปรกนั่นเอง สะอาดแลวทานไมสอน สอนแตพวกสกปรก ธรรมสอนโลกก็สอนอยาง
นั้นซิจะใหวาไง
มันสกปรกตรงไหนก็ชะลางเขาไปๆ ซิ ไมผิด ธรรมสอนโลกเปนอยางนั้น จะมา
วาเลนการบานการเมือง มันปากอมขี้นั่นนะเขาใจไหม ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงอยูในนั้น ขี้
ราคะตัณหาอยูนั้น ปากอมขี้ นี้ปากอมธรรม วาออกไปตรงเปงๆ เลยไมมีใครคาน เรา
พูดจริงๆ เราไมเคยกลาไมเคยกลัวกับสิ่งใดในโลกธาตุนี้ มีแตธรรมเราหมอบราบ
ตลอด ถาวาธรรมแลว โอย เสนผมเสนหนึ่งก็ไมขาม ถาวาธรรมหมอบเลย ถาวาโลกซัด
กันวันยังค่ํา มันมาขวางธรรมจะทําลายธรรม เรื่องก็มีเทานั้น
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

๕
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

