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หมดสมมุติหมดทุกข 
 

 สรุปผลงานทําบุญประทายขาวเปลือกเม่ือวานน้ี ทองคําได ๘ กิโล ๒๑ บาท ๑๘ 
สตางค ดอลลารได ๖๗๘ ดอลล เงินสดได ๒,๒๙๗,๐๗๔ บาท ทองคําที่ไดหลังจาก
มอบเรียบรอยแลวน้ัน เวลาน้ีได ๑๒๙ กิโล ๑๖ บาท ๖๐ สตางค ดอลลารได ๑๒๒,
๔๓๓ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบไดทองคํา ๕,
๖๘๘ กิโลคร่ึง รวมดอลลารทั้งหมดทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปนจํานวนดอลลาร 
๗,๓๒๒,๔๓๓ ดอลล กรุณาทราบตามน้ี เราจะขยับข้ึนไปเร่ือย ๆ ยังเปนอารมณอยูเร่ือย 
ๆ ท่ีวาวันท่ี ๑๒ เมษา เอา พิจารณา พี่นองชาวไทยรวมหมดทั้งประเทศเขาสูจุดวันที ่๑๒ 
เมษายน ซ่ึงเปนวันท่ีพวกเราท้ังหลายเร่ิมชวยชาติ ไดประกาศออกมาอยางโจงแจงในวัน
น้ัน คือวันที ่๑๒ เมษา ๒๕๔๑ น่ันแหละ 

น่ีก็จะครบรอบ ๕ ปในวันท่ี ๑๒ เมษา เราควรที่จะไดสิ่งที่จะเปนมหามงคลแก
ชาติไทยของเราขึ้นพรอมกันในวันนั้น คือขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๕๐๐ กิโล เขามอบใน
วันน้ัน วันครบรอบนะ สวนดอลลารไดเทาไรเราก็เอาเขาเลย เวลาน้ีดอลลารมันก็ได 
๑๒๒,๔๓๓ ดอลล น่ีเราไดแลว พอถึงวันที่ ๑๒ ก็เพิ่มเขาอีก อาจไดถึงสองแสนหรือสาม
แสนก็วาไมไดนะ สวนทองคําท่ีเราไดแลวเปนทองคําลวน ๆ น้ัน ๑๒๙ กิโล ๑๖ บาท ๖๐ 
สตางค เหลือจากนี้ก็จะตองขวนขวายหามารวมกันใหได ๕๐๐ กิโลในวันท่ี ๑๒ เมษา น้ัน 
สวนเงินสดท่ีเราฝากไวในธนาคาร สวนใหญก็คือกฐิน ๘๔,๐๐๐ กอง นั้นเราหักออกมา
หรือเราถอนออกมาซื้อทองคํา มอบคราวท่ีแลวน้ีเพียง ๒๐ ลาน เวลาน้ีเงินจํานวน ๘๔,
๐๐๐ กองกฐินนี้ยังอยูในธนาคาร ๗๖ ลาน แลวกับธนาคารท่ีน่ันท่ีน่ี เรียกวาธนาคาร
โครงการชวยชาติ มีอยูแหงละไมมากนัก 

เราคอนขางแนใจแลววาไมตํ่ากวา ๕๐ ลาน กับอีก ๗๖ ลานบวกกันเปน ๑๒๖ 
ลาน เราคิดวาเมื่อมันพอเอานี้ออกเราก็จะเอาออก ถอนทันทีเลย รวมแลวใหได ๕๐๐ 
กิโล แลวมอบในวันน้ัน คราวน้ีพ่ีนองท้ังหลายไมควรจะใหพลาดไปในวันครบรอบ ๕ ป
ในการชวยชาติของเรานะ ยังไงขอใหได ๕๐๐ กิโลไมหนักมากอะไร จากนี้ไปก็ยังเดือน
กวา พยายามเอาใหได ถาไดเงินนี้ไปซื้อทองคําจะไดประมาณสักกี่กิโล ๑๒๖ ลานนะ 
(ประมาณ ๒๔๕ กิโลเจาคะ ถึงขึ้นลงก็ไมมากเทาไร) ๒๔๕ กิโล บวกกับ ๑๒๙ กิโล จะ
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ไดทองคําประมาณเทาไร (๓๗๔ กิโลเจาคะ) แลวขาดอยูเทาไรท่ีน่ี (๑๒๖ กิโลเจาคะ) 
มันคอนขางแนใจนะ ขาดเพียง ๑๒๖ กิโล พ่ีนองท้ังหลายใหรุมกันเลยนะ 

เพราะเปนจุดสําคัญจุดหนึ่งที่ควรจะไดมหามงคล เปนที่ระลึกในงานชวยชาติของ
เรา เปนวันครบรอบสําคัญดวย ๕ ปวันที ่ ๑๒ น่ี ของเลนเมื่อไรที่หลวงตาไดอุตสาห
พยายามตะเกียกตะกายสอนพี่นองทั้งหลายมาเปนเวลา ๕ ปนี้ โถ แทบเปนแทบตาย ไป
ทุกแหงทุกหนตําบลหมูบาน ไปหมด เทศนาวาการก็หมดไสหมดพุง พุงของหลวงตานี้ 
เรียนสําเร็จ ป.๓ มา (เสียงโทรศัพทมือถือดังขึ้น ) โทรศัพทมือถือของใคร ปาเขาปาเสีย
กอน เวลาน้ีอยาเอาเขามายุง ไปที่ไหนมีแตเรื่องนี้ยุงกวนเอาเสียเหลือเกิน กิเลสน่ีพิลึก
นะ ตีไปทุกแหงทุกหน ไมรูหนักรูเบา มันชินตอนิสัย กลายเปนนิสัยดานไปเลย โหย เรา
ฟงไมไดนะ มันเหมือนดูกองมูตรกองคูถวาไง ธรรมพระพุทธเจาดูสัตวโลก แลวจะเอา
มูตรคูถตีกระจายข้ึนไปหาธรรม ประกาศตัวขึ้นอีก จะเหม็นคลุงขนาดไหน 

ความรูท้ังหมดท่ีเราเรียนมาน้ี ออกแนะนําสั่งสอนพี่นองทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งก ็
๕ ปมาน้ีนะ ๕ ปมาน้ีเทศนท่ัวประเทศไทยเลย ถาคิดเปนกัณฑเทศนจะประมาณสักกี่
กัณฑ คิดดูซินะ บางวัน ๆ ละ ๓-๔ กัณฑก็มีนะ วันละ ๒ กัณฑเราไมอยากพูดแหละ ทั้ง
สภาหนูท้ังสภาแมวคละเคลาไปดวยกัน เทศนงานตาง ๆ เรียกวาสภาแมว เทศนแบบ
ย้ัวเย้ีย ๆ อยางนี้ ทั้งตีทั้งเฆี่ยนทั้งอะไรเหลานี้เรียก สภาหนู รวมท้ังสภาหนู สภาแมว มัน
จะเปนสักกี่พันกี่หมื่นกัณฑก็ไมรูนะ ก็ควรจะไดเห็นใจละถาพิจารณาโดยความเปนธรรม
แลวนะ ความอุตสาหพยายามเพ่ือพ่ีนองชาวไทยเรา คือเราไมหวังเอาอะไรเลย ฟงซินะ 
แมเม็ดหินเม็ดทราย หวังเพ่ือเราแมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี มีแตเพื่อโลกเพื่อสงสาร 
เพื่อชาติไทยของเรา ใหมีความสงบรมเย็นจากอรรถจากธรรม มีความแนนหนาม่ันคง
จากความเสียสละเพราะความรักชาติของตนดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน โลกก็ชุม
เย็น เมืองไทยเราชุมเย็น ดวยวัตถุเครื่องเกื้อหนุนกัน 

เร่ืองธรรมะเปนเคร่ืองชโลมนํ้าใจ แสดงออกในความถูกตองดีงาม เพราะธรรมมี
ในใจแลวแสดงไมคอยผิดพลาด ถามีการพินิจพิจารณาความผิดถูกชั่วดีอยูเสมอ เรียกวา
ธรรม เราตองการน้ีเทาน้ันสําหรับโลกของเรา เราอยูกับพี่นองทั้งหลายไปนี้ ก็เหมือนวา
อยูสืบวับสืบเดือนไปอยางน้ันแหละ แตส่ิงท่ีเรามุงเวลาน้ี คือมุงเพื่อใหเราไดสิ่งที่เรา
ประสงคอยางยิ่งเพื่อชาติไทยของเรา ก็คือสมบัติมหาคุณตอชาติเรา คือทองคําขอใหได
นํ้าหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารแนใจวาไมตํ่ากวา ๑๐ ลานแหละ อันน้ีสําคัญมาก ขอใหไดนี้
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เปนเคร่ืองหมายแหงการชวยชาติของเรา จะเปนมหามงคลแกพี่นองชาวไทยไมนอย 
สําหรับหลวงตาบัวแลวไมเอาอะไรแลวแหละ 

พูดจริง ๆ ความมุงมั่นนี ้ความดีดดิ้นนี ้ดีดดิ้นยิ่งกวาพี่นองชาวไทยเสียอีกนะ ดีด
ดิ้นเพื่อชาติบานเมือง แตผลที่ออกมาเราบอกเราไมเอาอะไร ทั้ง ๆ ที่ดีดดิ้นอยางนี้แตเรา
ไมเอาอะไร เราพอหมดทุกอยางแลว จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดพินิจพิจารณาดวยดี เวลา
น้ีเปนเวลาท่ีจําเปนมากซ่ึงเราจะพยายามทะนุถนอมบํารุง หรืออุมชูชาติไทยของเราใหขึ้น
ไดดวยความรักชาต ิ ความเสียสละ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ใครมีมากมีนอยก็
ขวนขวายออกมา ๆ เราไมไดหวังวาจะเอามาแบบเศรษฐี ๆ บริจาคนะ เราเอามาแบบคน
ทุกขคนจนคนน้ันเล็กคนน้ีนอย หลายผูหลายคนเขาไปมันก็มากข้ึนเอง เหมือนแมนํ้า
หรือฝนที่ตกลงมาจากฟา ตกทีละหยดละหยาดมันสามารถทําทองฟามหาสมุทรใหเต็มได 
เมื่อตกไมหยุด  

อันนี้ก็เหมือนกัน ตางคนตางเสียสละวันน้ันสละวันน้ีสละ หนุนเขาไปเร่ือย มันก็
เต็มตื้นขึ้นมาจนถึงจุดที่หมายไดไมสงสัย ใหพากันตั้งอกตั้งใจ เราแนใจอยูนะวาจะได
ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ทั้ง ๆ เวลาน้ีก็ได ๕ ตันคร่ึงนะ เราแนใจอยูจะไดนํ้าหนัก ๑๐ ตัน 
ทองคํา พอได ๑๐ ตันแลวเราหายหวง หายจริง ๆ จะไมรบกวนพ่ีนองท้ังหลายเลยแหละ 
เพราะพูดนี้พูดมีสัตยมีจริง พูดยังไงเปนอยางนั้น รบกวนอยางเวลาน้ีก็รบกวนเพ่ือชาติ
ของเราเอง รบกวนเพื่อพี่นองทั้งหลายเอง แนะ เมื่อไดถึงจุดหมายตามที่เราตองการแลว 
เราก็หยุดทันทีการรบกวนไมมี สวนผูท่ีจะนํามาบริจาคดวยศรัทธาถือเราเปนจุดรับ
บริจาคตามเดิมอยางน้ี เราก็รับไดแตเราไมไปรบกวน ใครจะใหมากใหนอยเราก็รับได
ตามเดิมเพื่อคลังหลวงของเรา เพื่อชาติของเรา สวนท่ีจะใหเราไปหารบกวนท่ีน่ันท่ีน่ี 
อยางที่ไดเปนมานี้เราไมเปน เรียกวาเลิกเลย  

ถาวาตายก็ไมมีหวงแหละ ไมหวงในตัวเองมันก็หวงชาติจะวายังไง ยิ่งมีจุดมุง
หมายอยูแลวไมสําเร็จน้ี ตายนี้ก็ตองเปนหวงอยางมาก หวงพ่ีนองท้ังหลายน้ันแหละ เรา
ไมไดหวงเรานะ เราบอกจริง ๆ เราหมดทุกอยาง เราไมมีอะไรจะหวงแลว ประกาศปาง 
ๆ ในหัวใจตลอดเวลา ตั้งแตขณะที่ฟาดินถลม ทานท้ังหลายเคยไดยินมิใชเหรอ กี่ครั้ง
แลว คําพูดเชนนี้เอามาโกหกพี่นองทั้งหลายไดเหรอ คําพูดแทบเปนแทบตาย การ
ประกอบความพากเพียรจนแทบถึงจะเปนจะตายบางครั้งยังไมเคยสลบ แตวาเมื่อถึงขั้น
จะตายมอบเลย ขนาดน้ัน มันขามสลบไปเลย นี่ความตั้งใจตอตัวเอง ความมุงมั่นตอตัว
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เอง เวลาน้ันยังไมไดคิดเร่ืองใครกับใครท้ังน้ันแหละ คิดแตเรื่องของตัวเอง คือใหหลุดให
พนๆ 

เมื่อกําลังใจมีมาก ความพากเพียรมันก็หนุนกันตลอดเวลา เอาไปจนกระทั่งถึง
พอเทาน้ันละ ประกาศปางขึ้น พระพุทธเจาตรัสรูปง พอ พระสาวกท้ังหลายสําเร็จเรียกวา
บรรลุธรรม ตามศัพทของพระพุทธเจาศัพทสูง ศัพทสาวกศัพทรองลงมา เรียกวาบรรลุ
ธรรม พระพุทธเจาเรียกวาตรัสรู ทรงเกียรติของศาสดาเต็มภูมิ ทั้ง ๆ ที่ความหลุดพน
เหมือนกัน ทรงเกียรติไวตามขั้นตามภูมิที่อยูในสมมุตินี ้ 

น่ันละสาวกท้ังหลายพอบรรลุธรรมปงเรียกวาเต็มภูมิแลว พอ ขณะนั้น ไมตองมี
อะไรมาซํ้าซาก มาตรวจตราละเอียดถ่ีถวนหรือต้ังคณะกรรมการมาตรวจ ใหคะแนนตัด
คะแนน สมบูรณหรือไมสมบูรณ หรือหลอกโลกเขาเหรอ ธรรมน้ีหลอกโลกเขาเหรอ ให
ตรวจตราน้ีไมมี ตรัสรูปงดวย สนฺทิฏฐิโก สุดยอดในครั้งสุดทายเทานั้นพอ ไมวาพระ
พุทธเจาและสาวกทุก ๆ องคที่เปนสาวกของพระพุทธเจา ตลอดพระพุทธเจาทุกพระองค
แบบเดียวกันหมด ผึงขึ้นมาพอกันหมดเลย น่ีเปนอยางน้ัน หมดทุกอยาง ขึ้นชื่อวาสมมุติ
นี้ไมมีในพระทัยและในใจของสาวกทั้งหลายเลย ที่จะไปติดไปของพัวพันอะไรไมม ี เปน
หลักธรรมชาต ิ เปนอฐานะ ที่จะใหเปนอยางอื่นอยางใด อีกไมไดแลววางั้น น่ันละพระ
พุทธเจา พระสาวกท้ังหลายหมด ทานหมดสมมุต ิ

สมมุติก็คือกองทุกขนั้นเองจะเปนอะไรไป เมื่อมีสมมุติก็มีทุกขอยูในนั้น หมด
สมมุติก็หมดทุกข ไมมีอะไร เพราะตนเหตุของทุกขก็คือสมมุต ิ กิเลสเปนตัวสมมุต ิ ราก
แกวของสมมุติก็อยูที่นั่น กิเลสเปนตัวสรางทุกข สรางความเพลิดเพลินใหสัตวโลกท้ัง
หลายหลงงมงายมากี่กัปกี่กัลปนับไมไดนะ แตตนจนกระทั่งปานนี้มาแตเมื่อไร น่ีคือ
กิเลสสรางความหลอกลวงตมตุนสัตวโลก แลวปกขวากปกหนามไวตามทางใหกาวเดินไม
สะดวก ยิ่งไปทางที่ดีแลวปดไวกั้นเลยไมใหไป  

นี่คือกิเลสปดหัวใจสัตวมาตลอด เปดออกดวยธรรมมันเห็นหมดจะใหวายังไง 
เวลามันมืดก็บอกวามืด เวลาเปดออกแลวมันเห็นหมดจะใหวาไง เหมือนเราลืมตาน้ี ใคร
จะวาเราไมเห็นเราไมไดสนใจ ก็เราเห็นอยูน่ีจะวายังไง เราจะเอาใครมาเปนพยาน ตาเรา
ก็ตาด ี ๆ เห็นอยูน่ีจะวาไง สีไหนเปนสีไหนมันก็เห็นอยูน่ี เราจะหาใครมาเปนพยาน น้ี 
สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้น เรียกวา สนฺทิฏฐิโก สุดยอดก็แบบเดียวกัน แลว สนฺทิฏฐิโก 
ของธรรมทั้งหลายที่เห็นไมเหมือนตาของเรา หูของเรานะ ตาถาอยูไกลมันมองไมเห็น 
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อยูใกลมองเขามาโดยลําดับลําดา ถาเอามาจนกระทั่งถึงตาแลวเลยมองไมเห็น แนะ มัน
เปนอยางน้ันนะโลก 

เรื่องธรรมไมเปนอยางนั้น ธรรมจาไปหมดเลย ไมไดวามีใกลมีไกลมีสูงมีต่ําที่ไหน
ละ คําวาธรรม ไมมี  จาไปหมด  เฉพาะเจาของเรียกวาจาไปหมดเลย ไมมีอะไรสงสัย  
แลวจะตั้งขอสงสัยเพื่ออดีตอนาคตอะไรอีก ไมมี ขาดสะบ้ันในเวลาน้ันไปดวยกันหมด
เลย เรียกวาสมมุติหมดโดยส้ินเชิง จากหัวใจพระพุทธเจา พระอรหันตก็หมดเมื่อเวลา
กิเลสมันสิ้นซากลงไป ถากิเลสยังมีมากนอย เรียกวาสมมุติยังมีมากนอย ความทุกขก็ยังมี
อยูมากนอยเหมือนกัน เมื่อกิเลสนี้สิ้นซากไปปบ สมมุติหมดแลวในหัวใจดวงน้ี มีแต
วิมุตติผุดขึ้นมา ไมใชผุดนะถูกกิเลสปดไวเทานั้นเอง แตเราก็เรียกวาผุด ก็วากันไป พอ
เปดน้ีมันจาอยูแลวน่ี จาออกมาเลย น่ันละ หมดโดยส้ินเชิง  

นี่ละธรรมของพระพุทธเจาทุกพระองค ทานตรัสรูธรรมดวยวิธีที่ถูกตองดีงาม ถึง
ข้ันไปศาสดามาสอนโลก จึงไมมีคําวาผิดพลาดไปไหนเลย พวกเราท้ังหลายเปนชาวพุทธ 
อยางม ๆ งาย ๆ อยูตลอดเวลา ถาวาจะไปทําคุณงามความดีใหกิเลสมาปดหูปดตากีด
ก้ันทางไวเสีย มีแตขวากแตหนาม จะกาวเดินตามอรรถตามธรรมเพ่ือความสะดวกสบาย
หายกังวลและหายทุกขท้ังหลาย กิเลสปดไวหมดไปไมไดเสีย แลวสุดทายก็มายอมหมอบ
ราบกับกิเลส แบกหามตั้งแตกองทุกขไปทั่วโลกดินแดน ไปหาดูซินะ ใครมีความสุข ตาง
คนตั้งแตตื่นนอน ๆ แลวเกิดมาจนกระท่ังปานน้ีจนตาย ไดอะไรติดเนื้อติดตัวไปบาง 
สวนมากมันมีแตบาปแตกรรมละขนสัตวลงนรกนะ ที่จะขึ้นนั้นมีนอย เพราะผูเล็ดลอดไป
ตามความดีตองเปนผูฝาฝน ไมฝาฝนไมได ตองฝาฝน...ธรรม  

อยางพี่นองทั้งหลายมานี้ก็ตองฝาฝน กิจธุระหนาท่ีการงานเราทําประจําอยูทุกวัน 
เวลาน้ีเรามาเราไมทํา งานอะไรสละหมด ถึงจะมีหวงใยบางก็เปนธรรมดา แตเรื่องใหญ
ตัวของเรามาแลว น่ัน นี่เราก็ตองฝน น่ีละพระพุทธเจาศาสดาของเราน้ีสลบถึง ๓ หน 
ทุกขหรือไมทุกขเพื่อบึกบึนออกจากทุกข แลวบรรดาพระพุทธเจาท้ังหลายก็มีชามีเร็ว คือ
มีลําบากลําบนตางกัน แตสําหรับพระพุทธเจาของเรา ทานทรงรับส่ังไวเรียบรอยแลววา 
เราน้ีทุกขลําบากกวาบรรดาพระพุทธเจาท้ังหลาย เชน พระอริยเมตไตรย น่ีญาณทานเล็ง
อยูแลวเปนอื่นไปไมไดเลยนะ ตองเปนพระอริยเมตไตรย รอยเปอรเซ็นต 

ตั้งแตขณะรับสั่งปงออกมานี่ที่ออกสมมุตินะ สวนท่ีพระองคทรงทราบทราบไว
แลวนะ ที่จะออกมาประกาศใหโลกทั้งหลายทราบวา ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจา ๕ พระ
องค กกุสันโธ โกนาคมน กัสสโป โคตโม น้ี ๔ และอริยเมตเตยโย องคที ่๕ นี่องคสุด
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ทาย องคนี้เสด็จออกเพียง ๗ วัน ตรัสรูธรรมข้ึนภายใน ๗ วัน ไมนานเลย แลวก็ครอง
ราชสมบัติอยู ๔ หมื่นป แลวก็เสด็จออกทรงผนวชเปนศาสดาเอกของโลก สอนโลกอยูได 
๔ หมื่นป จากน้ันก็เลิก ๆ ไปเลย ศาสนาไปพรอมกันหมด  

นี่ละธรรมพระพุทธเจาทุกพระองคแบบเดียวกันหมด เปนสวากขาตธรรมท่ีตรัสไว
ชอบถูกตองโดยสมบูรณแบบเรียบรอยแลว ทุก ๆ พระองคมาถึงพระพุทธเจาของเราก็
แบบเดียวกัน เปนแบบแปลนแผนผังช้ีแจงบอกเร่ืองทางไปนรก ทางไปสวรรค บอกไว
ครบรอบหมด ไมมีอะไรบกพรอง นอกจากสัตวทั้งหลายมันดื้อดาน ไมยอมไปตามทาง
ของพระพุทธเจาที่บอกแปลนอันถูกตองไวเพื่อความสุข นิรทุกข พนจากทุกขโดยประการ
ทั้งปวง มันไมยอมไปเพราะกิเลสลากลง ๆ มันก็เถลไถลไปหาตั้งแตที่จะจมนั่นแหละ 
ทุกขยากลําบากมันก็พอใจไป เร่ืองกิเลสสรางความพอใจใหสัตวโลกบืนนะ  

เพราะฉะน้ัน สัตวโลกจึงทํากัน ถาไมสรางความพอใจไวสัตวโลกจะไมทํา เพราะ
ส่ิงเหลาน้ีเปนทุกขมาก ๆ บอกเทาไรมันก็ยังไมยอมเชื่อ เพราะกิเลสหนาแนนกวาธรรมท่ี
บอกนี้ เม่ือธรรมผูท่ีรูในใจแลวบอกมันหนาแนน มองเห็นหมดบอกตรงไหนเด็ดขาดทุก
อยางไมผิดพลาด คือคําสอนพระพุทธเจา ท่ีจอมปราชญท้ังหลายรูแลวข้ึนมาบรรจุในใจ
แลวสอนออกไปจะไมผิด เปนอยางน้ัน ผิดกันกับพวกเรานะ  

พระพุทธเจาของเราที่วายังอยูก็คือวา ดูกอนอานนท เวลาน้ันเปนพระอานนทท่ี
เขาไปทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหทรงพระชนมอยูเปนเวลานาน ๆ พระองคก็รับสั่ง ถา
ภาษาของเราวาดุพระอานนท อานนทมาหวังอะไรกับเราอีก นั่นฟงซ ิอะไร ๆ เราก็สอน
ไปหมดเรียบรอยแลว นี่ก็เหลือแตโครงกระดูกเทานั้น เธอจะมาหวังอะไรกับโครงกระดูก
อันน้ีจากเรา อะไร ๆ เราสอนหมดแลว จากนั้นก็ปลอบโยนพระอานนท ดูกอนอานนท 
พระธรรมและพระวินัยน้ันแล จะเปนศาสดาของเธอท้ังหลายแทนเราตถาคต เม่ือเราตาย
ไปแลว น่ัน ฟงวาธรรมวินัยน้ันแล ก็คือศาสนาน้ีแหละ เปนศาสดาแทนพระพุทธเจาท่ี
ปรินิพพานไปแลวนะ เปนศาสดาของพวกเรา ขอใหพากันยึด 

เอาหลักธรมหลักวินัยนี้เปนเครื่องเดินของชีวิตจิตใจ การทํามาหาเล้ียงชีพ 
ประกอบการงานทุกอยางใหคิดเรื่องอรรถเรื่องธรรมอยูเสมอ จะมีศาสดาติดแนบภายใน
ใจคอยเตือน อะไรควรไมควร เทากับศาสดาเตือนเรา ธรรมวินัยน้ันแหละเตือน แทน
ศาสดา ๆ ตลอดไปเลย เราปฏิบัติตามนั้นอยางไรตองพนจากทุกขไมเปนอื่น เหมือนพระ
พุทธเจาประทานพระโอวาทโดยพระโอษฐของพระองคเองนะ ธรรมวินัยน้ันละเปน
ศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต ใหพากันจดจําน้ีเอาไว อยาวาอยูนอกวัดในวัด 
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ใกลวัดไกลวัดอยาไปคิดอยางนั้น วัดแท ๆ วัดขอวัตรปฏิบัต ิ ศาสดาแทอยูกับธรรมกับ
วินัย ขอบังคับตัวเอง วินัยคือขอบังคับตัวเอง อันไหนไมดีอยาทํา อะไรดีแลวใหทํา กาว
เดินไปตามธรรม น่ัน เรียกวาธรรม เราก็มีศาสดาประจําใจของเราทุกคน ๆ พากันจําเอา
นะ  

อยาลืมนะพี่นองทั้งหลายนะ ยังไงวันที่ ๑๒ ใหไดทองคํา ๕๐๐ กิโล เขามาโชวใน
งานครบรอบปวันน้ันใหไดนะ พอ ๕๐๐ กิโลน้ีแลวก็จะเปน ๖ ตันเต็ม ๖ ตันกวาเล็กนอย 
ระยะนี้กําลังหมุนติ้ว ๆ อยูนะ ตอไปนี้จะใหพรละ 
 

อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


