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ผูมีศาสดาคุมครองรักษา 
 

 สรุปทองคําเมื่อวันที ่๙ ทองคําได ๔ บาท ๕๓ สตางค ดอลลารได ๑๙๔ ดอลล 
ทองคําที่เราไดหลังจากมอบแลวได ๔๐ กิโล ๔ บาท ๑๕ สตางค ดอลลารได ๖๖,๕๘๖ 
ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๕๙๙ กิโลคร่ึง รวมดอลลารที่ไดแลวทั้งหมด ๗,
๒๖๖,๕๘๖ ดอลล หาเพิ่มเขาอีกนะ หาเพ่ิมเร่ือย ๆ  

ชาวพุทธไปอยูไหนก็ตองเปนพุทธไป เปนอยางน้ัน ไปอยูเมืองไหนจิตใจก็ติดแนบ
อยูกับธรรม ถาไมมีธรรมอยูไหนก็อยูเถอะ วาง้ันเลย ไมมีความหมายท้ังน้ันนะ คําวาธรรม 
ๆ นี้จะเกิดขึ้นได อยางที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแตละพระองค ๆ น้ี ทานคุยเข่ียขุดคนธรรม 
ตรัสรูปงขึ้นมาไดแลว ออกมามาสอนโลกเรื่องธรรม เรื่องธรรมกับเรื่องกิเลสนี้ไปดวยกัน 
พอสอนธรรมก็เปนเรื่องใหรูเรื่องของกิเลส เปนการสอนใหรูเรื่องของกิเลสไปในตัว ถาไมมี
ธรรมแลวหมด เพราะฉะนั้นจึงวาอุบัติยากพระพุทธเจาแตละพระองค มันเปนอยูในหัวใจ
มันรูอยูน้ีจะใหวาไง ใครจะวาอะไรมันไมเคยสนใจ กับถังขยะ วาง้ีเลยนะ ธรรมชาติน้ันเลิศ
เลอขนาดไหน เกินกวาที่จะมาสนใจกับถังขยะ คนน้ันวาน้ัน คนน้ีวาน้ี ทางนั้นสูงทางนี้ต่ํา 
กลัวอันนั้นเกรงอันนี้ไมม ี ธรรมไมม ี นอกจากจะออกที่วามีประโยชนมากนอยเพียงใดเทา
น้ัน ถาไมมีก็ไมออก ธรรมเปนอยางน้ันนะ 

เราพูดจริง ๆ เราหมดความสงสัยในพระพุทธเจาท้ังหลายมากขนาดไหน หายสงสัย
เลย โดยไมตองไปถามใครละ ในตําราทานก็มีเราก็ฟงธรรมดา ๆ พอมาเจอจัง ๆ ในหัวใจ
แลวหมอบราบเลยเทียว พระพุทธเจามีมากขนาดไหนของเลนเมื่อไร ตรัสรูมาน้ีเปนกัปเปน
กัลปนับตนนับปลายไมไดนะ พระพุทธเจาตรัสรูแตละพระองค แมจะเปนระยะหางก็ตรัสรู
ไมหยุดมากี่กัปกี่กัลปแลว จะไมมากไดยังไง นี่ละองคศาสดาที่มารื้อขนสัตว ๆ มีแตทาน
เหลาน้ีแหละมา นอกนั้นไมมี พอธรรมอุบัติขึ้นเมื่อไรแลวก็พอจะลืมตาอาปากไดบาง สัตว
โลกนะ ผูที่มืดดํากําตามันก็ไปของมันอยางนั้น ไมมีความหมายอะไรแหละ เวลามันรูมันรู
จริง ๆ น่ี มันจะไปสนใจกับใครมาเชื่อหรือไมเชื่อ อยางท่ีเราเห็นอยูอยางน้ี คนตาดีมองมา
เห็นน่ี เราบอกวาน่ีวาง้ัน ถาสมมุติวากระโถนก็กระโถน ใครเชื่อหรือไมเชื่อ เขาวาไมมีหรือ
อะไร ๆ เทาไรมันก็ไมสนใจ มันเห็นอยูน่ีนะ น่ัน ประจักษอยูอยางนี้  
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น่ันละศาสดาองคเอกทานตรัสรูธรรม ทานรูธรรมทานรูอยางน้ัน ยิ่งประจักษซาบซึ้ง
ย่ิงกวาตาเน้ือเราน่ีนะ ตาเนื้อยังฝา ๆ ฟาง ๆ ถาหางไกลบางก็มองไมชัดและไมเห็น ถาเขา
มาใกลชิดติดพันนี้ ตานี้ถึงจะไดเห็นได แตพระญาณหยั่งทราบไมมีใกลมีไกลฟงซิ ขอบเขต
ของพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจานี้ไมมี ไมมีคือวาทะลุไปหมดเลย นี่ละอุบัติขึ้นมา
แตละพระองคเปนของงายเมื่อไร เวลาสําเร็จผลข้ึนมาร้ือขนสัตวโลกข้ึนเร่ือย ๆ รื้อลงไมม ี
ดึงลงไมม ีธรรมพระพุทธเจามีแตดึงขึ้น กิเลสนี้ดึงขึ้นไมม ีมีแตดึงลงอยางเดียว ๆ เพราะ
ฉะนั้นสัตวโลกจึงเกลื่อนกันอยูในสามแดนโลกธาตุนี้ อยูดวยอํานาจของกิเลสทั้งบังคับ
บัญชา ทั้งหลอกลวงตมตุนทุกอยาง ลอลวงอะไรมีอยูในนั้นหมด บังคับบัญชาก็มีหลอกลวง
ก็มี ทําใหหลงเพลินตามก็มี มีหลายแบบหลายฉบับของกิเลส  

เพราะฉะนั้นสัตวโลกถึงไมอิ่มพอในการไดรับความทุกข ความลําบากลําบนน้ีไมมี
เข็ดหลาบ ไมอิ่มพอในการที่จะหมุนตายเกิด ๆ อยูในโลกซึ่งเปนการแบกหามกองทุกขไป
พรอม ๆ กัน ในภพนอยภพใหญตามแตอํานาจแหงกรรมหนักเบามากนอย กรรมมีมากมี
นอยกรรมดีกรรมช่ัวจะไปตามน้ันแหละ ไปตามอื่นไมม ี อะไรจะพาใหสัตวโลกไปนี้ไมมี
อยางอื่น มีแตกรรมของตัวเอง กรรมของตัวเองพาไปนะ ไมมีใครจะมาขับไลไสสงใหไปได 
ใหดึงลงก็ไมไดดึงขึ้นก็ไมได ตองเปนเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วของเจาของเอง เปนผูดึงเจา
ของลงดึงเจาของขึ้น จําคําน้ีใหดีนะ  

เราเปนผูรับผิดชอบเราดวยกันทุกคน ๆ ใหจําคําน้ีใหดี โลกธาตุน้ีไมมีใครจะ
ชวยใครได กรรมดีแหละชวยตัวเอง กรรมชั่วแหละเอาตัวเองลง มีเทาน้ันเอง สัตวทั้ง
หลายเกิดในโลกอันน้ี มันหมุนอยูในภายในจิตน่ัน ทีน้ีเวลาอันน้ีมันหมดจากใจแลวทาน
บอกวาใจท่ีบริสุทธ์ิ ทานจึงเรียกวา ปุญญปาป ปหินบุคคล ผูมีบุญและบาปทั้ง ๒ อยางนี้
เปนสมมุติดวยกัน เรียกวาละไดหมดแลว ถาขึ้นบานก็ถึงบานแลวไมตองอาศัยบันได 
บันไดคือบุญคือกุศลหนุนขึ้น ๆ พอถึงที่แลวบันไดก็เปนบันได บุญก็เปนบุญเปนฝาย
สมมุติอยู ชั่วก็เปนชั่วเอื้อมไมถึง จิตที่ไดพนจากแดนสมมุติแลวไมมีอะไรเอื้อมถึงแหละ 
จึงเรียกวาเปนคนละฝง เปนอฐานะ เปนไปอยางอื่นอยางใดไมไดแลว น่ัน  

คนที่มีจิตใจเกี่ยวของพัวพันกับธรรมกับพุทธศาสนาไปอยูที่ไหนก็อยางที่วา อยูทาง
สหรัฐมีกี่ประเทศ ประเทศลาว ประเทศเขมร ประเทศเวียดนามไปอยูทางโนน ผูมีจิตใจผูก
พันกับธรรมไปอยูประเทศไหนก็ผูกพันอยูอยางนี้จะวายังไง กรรมดีก็ติดตัวไปเรื่อย ๆ 
อยางน้ีแหละ ผูมีกรรมชั่วอยูที่ไหนมันก็กรรมชั่วติดตัวเรื่อยเพราะเจาของสรางขึ้นมา แลวก็
มาเปนเครื่องติดตัวเอง ๆ น้ันแหละ ไมไปติดใครละนะ  
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ใหพากันตั้งอกตั้งใจตั้งแตบัดนี้นะ หลวงตานี้บอกชัดเจนใหพี่นองทั้งหลายฟง เกิด
มาเราไมเคยคิดวาจะรูจะเห็นวาจะไดพูดคําน้ีออกมา ก็มันจาอยูในหัวใจจะไมใหพูดไดยังไง 
ไมสนใจกับใครวาจะเช่ือหรือไมเช่ือนะ พูดใหมันเต็มยศก็ประสาถังขยะวาอยางนั้นเลย 
ธรรมเลิศเลอขนาดไหนเกินกวาท่ีจะมาสนใจกับถังขยะ ที่วาเชื่อหรือไมเชื่อ ใครไมเชื่อก็ให
มันไปซิเรื่องของเขา ใครเชื่อก็ไปซิ ขึ้นเรื่องของผูนั้น ก็มีเทานั้น ทานพนหมดแลวมีแตดึง
เทาน้ันแหละ ใครจะขึ้นก็ขึ้น ธรรมพระพุทธเจาเปนอยางนั้น เมื่อมันรูอยางนั้นแลวมันก็
เปนอยางท่ีวาน่ี อยางที่ชวยโลกเวลานี้เราตองการอะไร เราไมเอาอะไรก็บอกแลวน่ีนะ ทุก
สิ่งทุกอยางเราไมเอา บาทหน่ึงเราไมเคยแตะ ฟงซิพี่นองทั้งหลาย 

อะไรจะละเอียดลออยิ่งกวาธรรม ขัดธรรมนิดหนึ่งไมได การไปหยิบเอาเงินพ่ีนอง
ท้ังหลายท่ีมาบริจาคเพ่ือจุดสวนรวมน้ี เอามาเปนของตัวดวยความมัวหมองหรือดวยเจตนา
ที่ไมเปนบุญกุศล น่ีเรียกวาขัดธรรม จะทําไดยังไง น่ัน พูดอยางนั้นซ ิ ใครเห็นไมเห็นเจา
ของก็รูอยูนี่วาผิดวาถูก น่ัน มันรับกันไปในตัว ๆ เราถึงกลาพูดไดเลยบอกวาเราไมม ี
สําหรับท่ีชวยพ่ีนองท้ังหลายคราวน้ีเราไมมีอะไรติดในใจเราวาเปนมลทิน ไดทุจริตตอพี่
นองท้ังหลายแมเม็ดหินเม็ดทรายเราบอกเราไมมี ถึงขนาดนั้นละ เรื่องพิถีพิถันไมเกิน
สมบัติท่ีพ่ีนองท้ังหลายบริจาคมานะ พิถีพิถันมากทีเดียวเพื่อสวนรวม ๆ ดวยเจตนาของ
เราเต็มไปดวยเมตตาอยูแลว มันจะไปไหน มันก็ลงจุดเดียว ๆ กันซ ิ

นี่ละจึงไดพูดมันเปนเครื่องรับกัน อยางท่ีใครมาโจมตีเราวาเปนอยางน้ันอยางน้ี เรา
ไมไดสนใจนะ ความบริสุทธ์ิอยูกับเราทุกอยาง ความมัวหมองมืดตื้อ ความเปนฟนเปนไฟ 
สรางบาปสรางกรรมมันเปนอยูกับผูท่ีสรางข้ึนตางหาก เราสรางดีก็เปนดีไปเรื่อย ๆ ดี
ก็ปลอยใหสมมุติอีกดวยนะ เราไมเอา น่ัน ฟงซิ บุญก็ไมเอาบาปก็ไมเอา พอ เอาหา
อะไร ใหมันเต็มอยูในหัวใจมันก็รูเอง บุญก็คือหนุนขึ้นใหถึงที่ บาปลากลงก็มีเทาน้ันละ 
อยูในแดนสมมุตินะบุญก็ดีบาปก็ด ีพอพนจากนี้แลว ทานเรียกวา ปุญญปาป ปหินบุคคล 
บุญและบาปละหมดไดแลว ถึงบันไดคือเลยบันไดข้ึนบานแลว แลวจะมากอดบันไดอยูหา
อะไร ข้ึนถึงบานแลวก็เขาบาน ใครจะมากอดบันไดอยู ปุญญปาป ปหินบุคคล ก็เปน
บันได อันหนึ่งลากลงอันหนึ่งลากขึ้น มันประจักษอยูอยางนั้นจะใหวายังไง  

การชวยโลกเราชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย จึงขอใหพ่ีนองท้ังหลายทราบท่ัวหนากันนะ 
หากชาติไทยของเราจะมีวาสนาบารมีอยูพอสมควร คงเสนคงวาหนาแนนไปดวยความ
พรอมเพรียงสามัคค ีความเช่ือบุญเช่ือกรรมแลว ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามธรรมที่
ชี้บอก ดําเนินอยูเวลาน้ี เราเอาธรรมมาดําเนินเพ่ือพ่ีนองท้ังหลาย เราไมไดพาพี่นองทั้ง
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หลายลมจมนะ เราดีดเราด้ินน้ี ดิ้นเพื่อพี่นองทั้งหลายทั้งนั้นละ เราไมเอาอะไรเราบอกตรง 
ๆ เราพอทุกอยางแลวไมมีอะไร ธาตุขันธนี้ก็เปนเครื่องไมเครื่องมือใชไปอยางนั้นแหละ 
ตะเกียกตะกายไป ใชไดแคไหนก็เอา มันใชไมไดหรือก็ทิ้งปวะเทานั้น ไมเห็นมีอะไร นี้มี
เทาน้ันนะเราท่ีเก่ียวกับโลกเวลาน้ี  

เราพูดจริง ๆ เรื่องสงสารนี้ซึ้งหาประมาณไมได เร่ืองความสงสารน่ีมันซ้ึงเลย ความ
ตะเกียกตะกายก็บืนไปตามความสงสาร มีมากมีนอยเฉลี่ยเผื่อแผใหทั่วถึงกันไมวาสวน
หยาบ สวนกลาง สวนละเอียด ธรรมจะติดแนบ ๆ ๆ ตลอดเวลา กิเลสมาแทรกไมได 

จึงพากันตั้งอกตั้งใจนะ เสียงอรรถเสียงธรรมจะไดยินงาย ๆ เหรอ เสียงดุเสียงดา
เสียงสาปเสียงแชงกันมันทั่วโลกดินแดน อันน้ีเปนอาหารของกิเลสเอร็ดอรอยท่ีสุดเลย 
สําหรับคนมีกิเลสแลวชอบดุชอบดา ชอบตําหนิติเตียนคนอื่น แตไมเคยมาตําหนิแกไขตัว
เองวาบกพรองที่ตรงไหน จะควรแกไขยังไงไมเคยมาสนใจ กิเลสไลออกไปขางนอก ใหไป
ดูถูกเหยียดหยามคนอื่นไปอยางนั้นนะ ไมไดมาตําหนิติเตียนเจาของอะไรแมแตนิดหนึ่งไม
เอา เพราะฉะนั้นมันถึงไมเห็นความบกพรองของตัวเองซ ิ เกิดในชาติใดภพใดก็จมไปๆ 
เพราะกิเลสไมพาใหมาเห็นโทษ แตธรรมน้ันเห็น ยอนปบเขามาเห็นทันที ๆ เลยธรรม 
แลวแกไข ๆ ไมอยางงั้นมันจะจมนะคนเรา  

นี้ไดพยายามสุดขีดแลว ท่ีวาทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ก็เพื่อพี่นองชาวไทยทั้งชาต ิ
หลวงตาไมเอาอะไรสักชิ้น เพื่อพี่นองทั้งหลาย ชื่อเสียงอะไร ๆ ความแนนหนาม่ันคง 
ความอบอุนมอบไวกับพี่นองทั้งหลายดวยการอุตสาหพยายามของเรา โดยความเปนผูนํา 
เราไมเอาอะไร มีแตมุงตอหนาตาตอพี่นองชาติไทยของเราทั้งนั้นแหละ อุตสาหพยายาม 
ใครจะวาอะไร ๆ เราไมสนใจ เราพูดจริง ๆ อยูในทามกลางแหงขวากแหงหนามแตไมมี
อะไรจะมาปกหัวใจเราไดนะ ขวากหนามมันก็ปกหัวใจมันน่ันแหละ ผูใดสรางขวากสราง
หนามสรางฟนสรางไฟก็ไปเผาหัวใจของผูน้ันแหละ เผาผูไมทําเผาไดยังไง  

น่ีเราไมทําความช่ัว เราทําแตความดี ใครจะมาตําหนิเราวาช่ัวขนาดไหน มันก็ออก
จากปากคนน้ัน ออกจากหัวใจคนนั้น มันก็เผาหัวใจคนน้ันน่ันแหละ จะไปเผาอะไรเราก็เรา
ไมไดทํา ไมอยางง้ันจะวาบุญวากรรมหรือ กรรมดีกรรมช่ัวแนะ ใครทําก็เปนของคนนั้น 
กมฺมสฺสโกมฺหิ แนะ ก็รูแลวกรรมเปนของตัว ๆ ทั้งนั้น ไมไดเปนของใครนี่นะ อุตสาห
พยายามเต็มกําลังความสามารถแลวน่ี น่ีก็ประกาศเอาไวแลววา ยังไงชาติไทยของเราขอให
ไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ไมเหลือบากวาแรงนะ คนไทยทั้งชาติเปนยังไงถึงจิตใจจืดจาง
เอานักหนา ใหถามตัวเองทุกคน ๆ เราเกิดมาในทามกลางแหงชาติไทยของเรา มีปูยาตา
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ยายบรรพบุรุษพาลากพาเข็นมาดวยความสงบงามตามาตลอด มาถึงชาติไทยเราน้ีมันจะ
เอาสมบัติท่ีปูยาตายายบรรพบุรุษ  ที่มอบใหเปนตนทุน  ใหเปนสิริมงคลไปเผาหมดแลว
เหรอ ใหถามตัวเองอยางนั้น  

เวลาน้ีก็ถูกเผามาแลวน่ี จนจะไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวในเมืองไทยเรา จึงไดพากัน
ฟนขึ้นมา แลวจะจืดจางอยูเหรอการฟนชาติไทยของตัวเอง ถืออะไรดีกวาชาตินี่อันหนึ่งนะ 
ถืออะไรดีกวาความด ี ความชั่วเปนของดีเมื่อไร เห็นแกบุคคลเห็นแกพวกเห็นแกพอง ย่ิง
กวาเห็นแกสวนรวมอันเปนประโยชนมหาศาลน้ีมันดูไดไหมคนเรา พิจารณาซิ น้ีเราหาย
สงสัยทุกอยางแลวในเรื่องของเรา ก็มีแตเปนความกังวลกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย น้ีเคย
พูดใหฟงมากี่ครั้งกี่หนพูดเพื่ออะไร แนะนําสั่งสอนตักเตือนก็ตองตักเตือนอยางนี้ เพื่อให
เปนคติเครื่องเตือนใจ สําหรับเราเองเราไมมีอะไร เตือนไมเตือนมันก็ไมมีอะไร หมด ที่จะ
ตําหนิติเตียนอะไร ๆ ธาตุขันธยังมีอยูก็ดําเนินไปตามธาตุขันธ ถาไมมีธาตุขันธแลวก็ไมมี
ขอบเขต นอกสมมุติไปแลวไมม ีแตนี่ธาตุขันธมีอยูในสมมุต ิ กิริยาอาการคําพูดคําจา การ
กระทําทุกอยางก็ตองเปนเหมือนสมมุติ มีกฎมีระเบียบมีธรรมมีวินัย เปนเคร่ืองบังคับให
ปฏิบัติสวยงามตามสมมุติที่อยูรวมกัน แนะ มันก็มีอยางนั้น  

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา พระอรหันต การปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยกิริยามารยาท
ทุกอยาง จึงเปนเหมือนกันหมดกับผูที่ยังไมสิ้นกิเลส ผูส้ินกิเลสก็ปฏิบัติตามหลักธรรมหลัก
วินัยเหมือนกัน ผูไมสิ้นกิเลสก็ปฏิบัติตามนั้น ทานไมไดวาทานส้ินกิเลสแลวทานไมจําเปน
ตองทําอยางนี ้ ทานไมทํา เพราะธาตุขันธของทานยังมีอยู ความจําเปนมีอยู สมมุติมีอยูก็
ตองปฏิบัติใหงามตากับสมมุต ินี่ละที่ทานทําเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป เหมือนพระสงฆ ถาพูด
ถึงวาพระสงฆเหมือนพระสงฆทั่ว ๆ ไป ก็คือพระอรหันตกับพระพุทธเจา แมพระพุทธเจา
ทรงเปนศาสดาเหนือทุกอยางแลว พระองคก็ยังตองปฏิบัติตามนั้นจะวายังไง แลวบัญญัติ
อะไรไวก็นี้คือศาสดาของเธอทั้งหลาย พระสงฆกราบพระพุทธเจาคือธรรมวินัยนั้นตลอดมา
อยางน้ีแหละ ส้ินกิเลสแลวก็กราบอยูอยางน้ันไมฝาฝน วาเราส้ินกิเลสแลวเราไมจําเปน
ตองปฏิบัติธรรมวินัยของพระพุทธเจาน้ันคือเทวทัต ย่ิงเห็นคุณคามหาศาลมากเทาไรย่ิง
กราบพระพุทธเจาสนิท มันถึงถูกเขาใจไหม ใครมาสอนเราไวอยางน้ีเราถึงรู น่ัน  

นี่ละเรื่องระหวางพระปุถุชนกับพระผูสิ้นกิเลส การปฏิบัติกิริยามารยาททุกสิ่งทุก
อยาง ตามหลักธรรมหลักวินัยจึงปฏิบัติเหมือนกันเลย ผิดจากนั้นไมได หากขัดอยูในจิต
ของทานเอง ใครจะละเอียดยิ่งกวาพระอรหันต ทานก็ตองปฏิบัติเหมือนกัน ถาธรรมดา
ทานมีอะไรในโลกอันนี้ กินไปนอนไปวันหนึ่ง ๆ เทานั้นไมเห็นมีอะไร ทานจะหวังเอาอะไร 
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ก็มีแตเยียวยาธาตุขันธไปวันหนึ่ง ๆ ทานจะหวังเอาอะไรวิเศษหรือพิเศษยิ่งกวานี้ทานไมมี 
อยูกับธาตุกับขันธก็ปฏิบัติตามสมมุติที่ธาตุขันธยอมรับวาเปนสมมุต ิก็มีเทาน้ันแหละ  

วันนี้ไดพูดถึงเรื่องการปฏิบัติในแดนสมมุติตองเปนเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน พระ
อริยบุคคล คือพระโสดา สกิทา อนาคา อรหันต น่ีนะ กับพระปุถุชน การปฏิบัติตามหลัก
ธรรมหลักวินัยกิริยามารยาทตองใชแบบเดียวกันหมด ทั้ง ๆ ที่ทานพนไปแลว เร่ืองเหลาน้ี
มันอยูกับสมมุต ิ ทานจะมาหาบบาปหาบกรรมอะไร ทานไมไดมาหาบ ทานปฏิบัติยังไงก็
ทานเห็นความเหมาะสมในธรรมเหลาน้ีแลวน่ี โลกสมมุติมีกันยังไงปฏิบัติยังไง ธรรม
ละเอียดลออกวานั้น ยิ่งควรจะเปนตัวอยางอีก น่ัน เขาใจเหรอ ยิ่งปฏิบัติดีขึ้นกวานั้นเขาไป
อีก น่ัน จะมาเลว ๆ ทราม ๆ ไดเหรอธรรมพระพุทธเจา  

นี่ก็สุดยอดแลวนะ ธรรมพระพุทธเจาฉุดลากเต็มที่แลว ใหตั้งใจกันทุกคน ๆ นะ 
เอา ฉุดขึ้นใหไดนะชาติไทยของเรา ตางคนตางมีมากมีนอยพยายามขวนขวาย เราอยาเห็น
แกคนน้ันคนน้ีอยู คอยดูถูกเหยียดหยามคนนั้น คอยยกตัวอยูตลอดเวลา คนที่ชอบดูถูก
เหยียดหยามคนอ่ืนคือชอบยอตัวน้ันแหละ คนไมชอบยอตัว ชอบแตธรรม ธรรมไมชอบ
ยอตัว ทานอยูเสมอไปเลย ใหจําเอานะ วันน้ีพูดเพียงเทาน้ีแหละ ไดเวลาพอสมควรแลวก็
จะออกเดินทาง  

พวกที่อยูในวัดในวาขางในขางนอก ใหตางคนตางปฏิบัติตัวเอง ใหสมกับศาสดาอยู
ท่ีหัวใจเราทุกคนนะ พระพุทธเจาไมไดนิพพาน อันน้ันเร่ืองธาตุเร่ืองขันธพระสรีระ เร่ือง
ธรรมเปนธรรมลวน ๆ เปนศาสดาลวน ๆ ในหลักธรรมชาติ ธรรมธาตุน้ันแหละ ทีน้ีวา 
ธรรมวินัยน้ันแลเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย แทนเราตถาคตเม่ือเราตายไปแลว เรามี
ธรรมมีวินัยมี หิริโอตตัปปะ มีความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม กิริยามารยาททุกสิ่งทุก
อยางเคารพธรรมตลอดเวลา ผูนั้นแลคือผูมีศาสดาคุมครองรักษา ไปทางไหนเรียกวาตาม
เสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา  

ผูไมมีธรรมมีวินัย ไมมีหิริโอตตัปปะ เปนความหนาดานหนาด้ือ แลวคนน้ีคือเทว
ทัต พระพุทธเจารอยพระองคก็ไมมีความหมายสําหรับคนหมดความหมายแลว เราเปนผูมี
ความหมายอยู ใหเคารพธรรมวินัยของพระพุทธเจานะ อยาไปถือวาครูบาอาจารยอยูเปน
อยางหน่ึง ครูบาอาจารยไปเปนอีกอยางหน่ึง ผิดท้ังน้ันแหละ กิเลสอยูกับเรา ครูบาอาจารย
อยูกิเลสก็อยูกับเรา ครูบาอาจารยอยูหรือจากไปธรรมก็อยูกับเราเหมือนกัน เราจะตองได
ชําระส่ิงช่ัวชาลามกตลอดเวลา ทั้งที่ครูบาอาจารยอยูไมอยู น่ีเปนเร่ืองของเรา บกพรองตรง
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ไหนบกพรองเรา ครูบาอาจารยอยูก็ตามไมอยูก็ตาม บกพรองตัวของเรา ถาเราทําตัวของ
เราดีแลวอยูไมอยูก็อยูกับเราอยูแลว คือความดีจําเอานะ เอาละทีนี้ใหพร 
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