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ใหมีธรรมเปนเครื่องคุมครองรักษา
มืดแจงมีมาตั้งกัปตั้งกัลปอยางนี้ตลอด พูดตามหลักความจริงคือหลักธรรมทาน
จะขัดหูขัดใจของใครก็เปนเรื่องหัวใจคน แตหลักความเปนจริงตรงแนวไปเลยอยางนั้น
โอนโนนโอนนี้ไมใชธรรม ตองใหตรงแนวเรียกวาธรรม ธรรมไปที่ไหนเสมอไปหมด ถา
โลกไปที่ไหนมีเอนมีเอียง มีเขาโนนออกนี้ เขาไหนออกไหนก็กระทบกระเทือนเรื่อยๆ
สวนธรรมไมเขาไมออก ตรงแนว คนจะคิดเปนความดีใจเสียใจไดเสียเปนเรื่องของแต
ละคนๆ เรื่องธรรมเสมออยางนี้
มัวเพลินแตปใหมปเกานะละ มันหลงไปไดละคนเรา วาปใหมมันก็ตื่นปใหมป
เกา ตื่นมืดกับแจง เจาของเกาไปทุกวันๆ ไมคิด ปใหมเปนใหมที่ไหน เชนวันปใหมนี้
เจาของเกาไปเรื่อย เขาใจไหมละ เกาไปเกามาก็ตาย ก็มีเทานั้น เจาของไมคิด คิดยอน
หนายอนหลังซิ ตื่นปใหมปเกาไปเรื่อยๆ แหละ ไมมองดูตัวหาวันดีไมไดนะคนเรา ตอง
คิดถึงตัว ปรับปรุงตัวยังไง เคยเปนมายังไง จะแกไขดัดแปลง ก็แกไขตรงนั้น มันดี
ตรงที่แกเจาของ ถาไมแกปใหมปเกาอะไรนี้มันมีมาตั้งกัปตัง้ กัลป รวมแลวก็มีมืดกับ
แจงเทานั้น ไมเห็นมีอะไรแปลกตางจากนี้
เรามันตื่นมืดกับแจงเปนปใหมปเกา ปนั้นปนี้ ไมมาแกตัวเอง วันนี้ลวงไปๆ เขา
ก็มีมืดมีแจงอยางนั้นของเขา แตรางกายของเรามันไมยอนนะ มันหมุนของมันไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวาระสุดทายแลวก็ตาย ตายก็จิตดวงนี้ไมตาย รางกายนี่ตายแตก
สภาพลงไปเปนดินเปนน้ําเปนลมเปนไฟ ธาตุของเราขันธของเรานี้มีธาตุดิน ธาตุน้ํา
ธาตุลม ธาตุไฟ อยูรวมกัน มีใจเปนผูรับผิดชอบ พอรางกายหมดสภาพแลวใจก็ออก
จากรางนี้ไป
ทีนี้จะไปนี้ก็เหมือนเราจะไปปลูกบานใหมเรือนใหม ตองขึ้นอยูกับทุนรอนของ
เรา ถาเรามีเงินมีทองมีสมบัติมาก เราจะปลูกบานใหหลังใหญกวานั้นก็ได ทุกสิง่ ทุก
อยางรูปรางกลางตัวของเรา จากมนุษยไปเปนเทพเจาเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมไปก็
ได เปลี่ยนจากนั้นลงไปเปนเปรตเปนผีเปนสัตวนรกไปก็ได จากใจดวงเดียวนี้แหละ
เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหปรับปรุงแกไขดัดแปลงใจที่เปนของสําคัญ จะพาใหดีใหช่วั
ใหสูงใหต่ําขึ้นอยูกับใจ ใจเปนผูเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวไมไปทางดีก็ไปทางชั่ว ไป
กลางๆ มีนอย ไปทางชัว่ มีมาก นั่นละมันกดเราลงๆ
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ใครอยากไปต่ําๆ อยากไปสูงๆ ฟากจรวดดาวเทียมแตมันไปไมได เราไมมี
เครื่องยนตกลไกเหมือนเขาไปจรวดดาวเทียม เราก็อยูพื้นที่อยางนี้แหละ ถาเรามีแลว
สูงกวานั้นก็ได เลยจรวดดาวเทียมฟาดถึงนิพพานก็ได ขึ้นอยูกบั ใจที่ปรับปรุงตัวเอง
คําวาใจนี้มันมีอันหนึ่งที่เปนขาศึกของใจ ทางภาษาธรรมทานเรียกวากิเลส ตัวเศรา
หมองมืดตื้อ ตัวเปนภัยตอจิตใจ ตัวฉุดตัวลากจิตใจใหหมุนไปในที่ตางๆ สวนมากหมุนไป
ในทางที่ต่ํา ไมคอยหมุนไปทางสูง ถามีธรรมอยูในใจ มีนิสัยทางอรรถทางธรรมอยูในใจแลว
ก็ขัดก็แยงกันรบกัน ใจอยากทําชั่วอันหนึ่งกิเลสใหอยากทําชั่ว ใจที่มีธรรมก็ไมทําตาม กิเลส
ไมอยากทําดีแตใจจะทําดี แกกันอยูอยางนั้น

สิ่งที่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงทําใหเราไหวตลอดเวลานี้
คือมีธรรมชาติหนึ่ง
เรียกวากิเลส มันอยูที่ใจ มันหมุนใจ หมุนอยูอยางนั้นไมหยุดไมถอย ไมมอี ะไรมาแกใน
โลกนี้ ยาขนานใดไมมี มีธรรมโอสถเทานั้นแกกัน ทานจึงสอนใหปฏิบัติธรรม รักษา
ธรรม เพื่อแกความไมดขี องตัวเอง แกไปๆ ก็คอ ยดีไปๆ ถาไมแกก็นับวันต่ําลงๆ ต่ําลง
ไปเทาไรเจาของยิง่ หมดคุณคาหมดราคา หมดไปทั้งเปนเลย ยังเหลือแตรางกระดูกกับ
ลมหายใจครองกันอยูเทานั้น พอขาดแลวตูมเลย
นี่ละถาใหเปนไปตามสิ่งที่ต่ํา ไดแกกิเลสมันฉุดลากลงไป เราบืนไปตามมันก็ลง
ไปตามมัน ถาเราฝนมันเราก็ขึ้นมาได เชนอยางมาวัดมาวานี่ใจหนึ่งสวนมากมันไมอยาก
มา มันไมอยากไป แตใจหนึ่งเปนธรรม ไมอยากไปก็จะไป นีล่ ะฝนกัน เพราะฉะนั้นเรา
จึงมีสวนดีไดมาติดตัวเรา เพราะการแยงชิงกับความไมดีทั้งหลาย ที่ไปวัดไปวาฟงศีล
ฟงธรรมกิเลสมันไมอยากไป แตธรรมะฝนลากเอา ไมอยากไปก็ไป ไมอยากฟงก็ฟง นี่
เรียกวาฝนกัน
ทีนี้เราก็ไดอันนี้ละมาเปนคุณสมบัติของเรา สวนที่มันฉุดลากไปตามอํานาจของ
มันนั้นมีแตฉุดลงไปทางต่ําๆ ไมเกิดประโยชน เพราะฉะนั้นจึงตางคนตางแกไข
ดัดแปลงตนเอง อยากอะไรก็จะทําตามความอยากไมไดนะ สวนมากความอยากมีตงั้ แต
ความต่ําทรามมันดึงลงไปเรื่อยๆ ในระยะที่จิตอยูในความต่ําทรามกิเลสหนาแนนนี้ดึง
ลงทั้งนั้นแหละ ทีนี้เวลาเราอบรมมากเขาไปๆ เฉพาะอยางยิ่งผูอบรมใจทางดานจิตต
ภาวนาใจจะคอยฟนตัวขึน้ มา จิตไมเคยสงบเลยตั้งแตเกิดมา แตมาสงบไดในเวลา
ภาวนา เห็นไดอยางชัดเจน
นี่ละเปนเครื่องสะดุดใจ ฝงลึก พออันนี้ลงฝงลึกในใจแลวความดูดดืม่ ทางอรรถ
ทางธรรมนี่มีขึ้นมา ความอยากบําเพ็ญคุณงามความดีนี้หนักขึ้นมาๆ ทางฝายต่ําก็คอย
เบาลง แตกอนมันดึงลงๆ ทีนี้เวลาเราบําเพ็ญธรรมเขามาก เฉพาะจิตตภาวนาเปน
สําคัญมาก เห็นประจักษใจเลย มันดีดมันดิ้นขนาดไหน เอากันลง ฝกทรมานกันอยาง
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หนักทีเดียว ครั้นตอไปอํานาจของกิเลสออนลง อํานาจของธรรมสูงขึ้น ใจก็ไดรับความ
สงบรมเย็น พอใจรมเย็นก็ยิ่งเห็นคุณคาของฟุง ซานรําคาญ ที่กิเลสกอกวนนั้นเขาไปโดย
ลําดับลําดา จากนั้นจิตก็สงบเย็น เย็นเขาไปเรื่อย
ถึงขั้นทีธ่ รรมมีกําลัง ความฉุดลากของกิเลสที่เปนไปในทางต่าํ นั้นจะคอยเบาลง
ความฉุดตัวเองขึ้นดวยอรรถดวยธรรมนี้จะหนักขึน้ ๆ เมื่อหนักขึ้นมากๆ ทีนี้คําวาหมุน
ลงไมมี มีแตจะหมุนขึ้นโดยถายเดียว เปนกับตายเอาชีวิตเขาแลก จะใหพนจากความ
ทุกขทรมานทั้งหลายดวยความพากเพียรที่เห็นคุณคาอยูประจักษใจเวลานี้ จะเอาให
ไดๆ ก็หนักขึ้นๆ ทีนี้เวลาธรรมมีมากเขาบํารุงรักษาจิตใจ เหมือนวาเปนเครื่องปองกัน
ใจ เปนกําแพงหนาแนนอยูภายในใจ กิเลสแสดงออกมาไมได ถูกทําลายๆ จากธรรม
ทั้งหลายไปเรื่อยๆ
ตอจากนั้นจิตก็ดีดเรื่อย คําที่วาจะลงต่ําไมมี มีแตจะหมุนใหสูงโดยลําดับ
สุดทายก็นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ นิพพานคือความพนทุกขโดยสิ้นเชิง ทานเรียกวา
นิพพาน แลวเที่ยงดวย จิตก็เลยควาผิดควาถูกอยูชั่วเอื้อมๆ เขาไป นั่นละความเพียร
ที่นี่นะ คําวากิเลสมาแหยมไมไดนะ พอถึงธรรมขั้นนี้แลวกิเลสมาแหยมไมได มีแตจะ
ขาดสะบั้นๆ นี่ละอํานาจของธรรมอยูในใจเรานั้นแหละ เราบํารุงขึ้นมา เมื่อมีกําลังมันก็
ทําลายสิ่งที่เปนภัยแกตัวเองมาแตกอน ทําลายไปโดยลําดับลําดา จนกระทั่งสงบงบ
เงียบ ประหนึ่งวาสิ้นสุดแลวเรื่องสิ่งที่เปนภัยทั้งหลาย เพราะอํานาจแหงธรรมมีกําลัง
กลา นี่คือการอบรมจิตใจ
เมื่อหนักเขาๆ ใจมีแตความสงางาม ความสงางามกับความสุข ความแปลก
ประหลาดความอัศจรรยนั้นมันไปดวยกันๆ ความเลวทรามต่ําชา ความทุกขความ
ทรมานเปนฝายกิเลสมันจะเบาลงไปๆ ยกฐานะของจิตขึ้นดวยธรรมๆ ดีดขึ้นเรื่อยๆ
นั้นละที่วาทานผูมีความเพียรกลา คือถึงขั้นนั้นแลวมันหมุนไปเอง เวลากิเลสมันหมุน
ตัวของมันไปเองในหัวใจของสัตวโลกนี่มันหมุนอยูทั่วทุกหัวใจ ไมมีเวนแมดวงเดียว
มันจะหมุนของมันอยางนั้น
เวลาเราไดรับการอบรมทางดานศีลธรรมหนักเขาๆ นี้ธรรมก็เขารักษาใจ ไมให
หมุนไปตามกิเลส ธรรมรักษาใจเขาเรื่อย แนนหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อย สิ่งที่มาหมุนใจคือ
กิเลสเบาลงๆ ใจก็แนนหนามั่นคง สงาผาเผย แปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นในตัวเอง
โดยลําดับลําดา นี่คือการบําเพ็ญธรรม จากนั้นทั้งโลกนี่ไมมอี ะไรอัศจรรยยิ่งกวาใจดวง
ที่ไดรับการอบรมประจักษอยูในตัวเองเวลานี้เลย ทั้งสามโลกธาตุไมมอี ะไรเลิศเลอยิ่ง
กวาใจที่ไดรับการอบรมดวยธรรม
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ธรรมกับใจกลมกลืนเปนอันเดียวกันทีนี้อยูที่ไหนสงางามไปหมด ภพนี้ภพหนา
ภพไหนก็ตามชี้บอกอยูในใจที่เปนดวงปจจุบันสงางามอยูนั้น เวลานี้ก็อยูดว ยความสงา
งาม ไปจะไปอับเฉาที่ไหน มันก็แนใจไมมีคําวาอับเฉา ชีวิตลมหายใจขาดก็ดีดผึงเลย
ไปตามขั้นภูมิแหงธรรมที่ตนไดบํารุงรักษาเอาไว นั่นละจึงมีวาไปสวรรคชั้นนั้นๆๆ ไป
พรหมโลกชั้นนั้นๆ
คืออํานาจแหงความดีงามของตัวเองที่ไดสรางเอาไวมากนอย
เพียงไร เชน สวรรค ๖ ชั้น ตั้งแตชนั้ จาตุมฯ ขึ้นไปถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ไปตามขั้น
ภูมิแหงความดีงามของตน
กรรมนั่นละพาไปเอง สวรรคชั้นนั้นๆ เปนอยูธรรมชาติ แตความดีงามนี่หนุน
ขึ้นไป ควรแกสวรรคชั้นใดก็ไปชั้นนั้นๆ ตามบุญตามกรรมของตน ควรที่จะสูงกวานั้นก็
ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงพรหมโลก จากนั้นแลวก็กาวเขาสูนิพพาน อันนี้ความดีทั้งหลายยิ่ง
หมุนติ้วนะ ถึงขั้นที่จะใหหลุดพนนี้แลวมีแตหมุนติ้วๆ เพื่อออกโดยถายเดียว เพื่อออก
จากทุกข เพือ่ เขาทุกขนี้แทบไมมี หมุนเขาเรื่อยๆ
สิ่งที่ฉุดลากใหจมอยูในกองทุกขก็คือกิเลส แลวธรรมชาติที่ฉุดลากใหพนจาก
กองทุกขก็คอื ธรรม อยูในหัวใจดวงเดียวกันนี้แหละ ทีนี้เราบํารุงธรรมขึ้นใหมากๆ
ธรรมยิ่งมีกําลังแกกลา ฉุดขึ้นไปเรื่อยๆ สุดทายนิพพานมีหรือไมมีหนา นั่นหมดปญหา
เรียกวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ คือความพนทุกขโดยสิ้นเชิงนั้นละคือนิพพาน แลวก็อยูชั่ว
เอื้อม อยูในหัวใจของเรา จิตมันก็คืบคลานๆ ไปชั่วเอื้อมๆ อยูตลอดเวลา สุดทายก็ดดี
ผึงไดเลย
ถาถึงนั่นแลวหมดปญหา อดีต-อนาคตไมมี ภพหนา-ภพหลังไมมี การเกิดตาย
กองกันอยูในโลกธาตุของสัตวทั้งหลายนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในใจ แลวก็มาสรุปความวา
สิ่งที่เลิศเลอคือใจเทานั้น ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาใจดวงนี้เมื่อไดรับการอบรมเต็มที่
แลว และความเลวที่สุดก็ไมมอี ะไรเกินใจดวงนี้ที่ปลอยตามยถากรรม อยากทําอะไรก็
ทําๆ สวนมากมันเปนสวนต่ํา อยากออกมาปบ ก็เปนอยากทําความเสียหายแกตนเอง
ทําลายตนเองไปโดยลําดับ จนกระทั่งหมดคาหมดราคา ยังเหลือแตลมหายใจ ตายแลว
ก็ตูมเลยๆ
นี่ปฏิเสธไมได เพราะสิ่งที่พาใหเปนนั้นอยูกับใจเรา กิเลสหนาแนน-บาป
หนาแนนพาใหจม
คุณงามความดีมีมากหนาแนนขึ้น
พาใหฟนฟูขึ้นโดยลําดับ
จนกระทั่งใหหลุดพนจากทุกขโดยสิ้นเชิง เพราะความดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายพากันจํา
เอาไว การเทศนาวาการสอนโลกเราก็ไมเคยคิดเคยคาด วาเราจะไดสอนดังที่เปนมา
แลวนี้ ถาทางโลกเขาเรียกวาผาดโผนโจนทะยานมากหลวงตาสอนโลก การนําโลกก็รูสึก
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วาผาดโผนโจนทะยานไมใชเลนๆ แตมันเปนฝายดี เปนเรื่องเด็ดขาด เฉียบขาด ไมได
วาผาดโผนโจนทะยาน
คําวาผาดโผนโจนทะยานมักจะนิยมถือกันวาเปนความชั่ว แตนี้ทางความดีเลย
เปนเรื่องเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด อยางพาพี่นองทั้งหลายดําเนินนี้ก็เหมือนกัน คิดเต็มหัวใจ
ทุกอยางกอนที่จะพาพี่นองดําเนินในทางใด เราไมไปปรึกษาหารืออะไรกับใคร นําพี่
นองทั้งหลายทั่วประเทศไทยใหขึ้นจากความลมจมนั้น
ดวยการพินิจพิจารณาโดย
ธรรมๆ ไมตองไปถาม ไปศึกษากับใคร คิดไดมากนอยชองแคบชองกวางที่จะออกแง
ไหนมุมใดนั้น จะไปเองๆ แลวแสดงออก หรือวาเปนการนําพี่นองทัง้ หลายไปในตัวนั้น
ก็ไมผิด เรื่อยมาอยางนี้
อุบายเหลานี้เราก็เคยปฏิบัติตัวของเราจนไดรอดพนจากทุกขมาโดยสิ้นเชิง แลว
ก็นําอุบายนี้มาสอนโลก โลกก็คอยเปนไปดวยความราบรื่นดีงาม อยางที่ไดพาพี่นอ ง
ทั้งหลายนําชาติบานเมือง เราพาใหทานทั้งหลายลมจมไปทีต่ รงไหนบาง ที่หลวงตาพา
นําพี่นองทั้งหลายทั้งประเทศนี้เปนอยางไร ขอใหนําไปพิจารณา ถาเปนความผิดพลาด
แลวเมืองไทยเรานี้จมเพราะหลวงตาบัวองคเดียวพาใหจม แตนี้รูสึกวาเปนบุญบารมี
ของเราคอยฟนฟูขึ้นมาเปนลําดับลําดา
ถาวาทองคําเวลานี้ก็ไดถงึ ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโลกวาแลว นี่ก็คือพลังแหงความ
รักชาติ พลังแหงความเชื่อถือพระพุทธศาสนา เชื่อถือคําสอนของพระพุทธเจา เชื่อถือ
ครูบาอาจารย แลวตะเกียกตะกายไปกับทาน ก็เปนการฟนฟูไปในตัวโดยลําดับ
จนกระทั่งไดทองคําในปจจุบันนี้ถึง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโลกวาแลว เปนอยางไรเคยมี
ไหมละ อยูๆ
 ไดทองคําถึง ๑๑ ตันและ ๔๐๐ กิโล ก็มีแตพากันจะจมๆ นี้ก็อาศัยอํานาจ
ธรรมนั้นแหละพาฟนฟูประกาศกองใหพี่นองทัง้ หลายไดทราบวา ตรงไหนบกพรอง
ตรงไหนหยอนยานขอใหเครงใหครัด ใหดีดใหดิ้น ใหหนักมือขึ้นไป แลวก็คอยฟน
ขึ้นมา
ผลแหงการฟนขึ้นมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ก็ไดทองคําตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโล
กวาแลว ถาวาดอลลารก็ไดถงึ ๑๐ ลานกวา นี่ที่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว นอกจากนั้น
ดอลลารก็หมุนไปชวยเงินไทย เงินไทยนี้ออกชวยโลกแลวไมเพียงพอ เนื่องจากเราหยุด
จากการเทศนาวาการชวยชาติแลว
สมบัติเงินทองที่จะไหลเขามาชวยชาติก็บกบาง
จนกระทั่งไมมี แตผูจําเปนที่มาขอความชวยเหลือมีมากขึ้นทุกวันๆ จําเปนก็ตองได
ชวยเหลือกันอยูอยางนั้น แลวไมมีอะไรก็ไปควาเงินดอลลารนั้นละมา หยุดในการนํา
ดอลลารเขาสูคลังหลวงไดเพียง ๑๐ ลานกวาเทานั้น
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จากนั้นก็หมุนมาชวยเงินไทย ชวยพี่นองทัง้ หลายมาจนกระทั่งบัดนี้ มีแต
สิ่งกอสรางเต็มบานเต็มเมือง เฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลเปนรอยๆ โรง ก็ออกจาก
หัวใจ สมบัติของพี่นองทั้งหลายที่รักสงวนอยางยิ่งนั้นเอง ถอดถอนออกมาจากความรัก
เปนเงินเปนทองขาวของมาเสียสละ เราก็ไดชวยชาติบานเมือง โรงพยาบาลเปนอันดับ
หนึ่ง โรงร่ําโรงเรียนอันดับตอไป ที่ราชการตางๆ นี้ทั่วประเทศไทยเราชวยทั้งนั้น ดังที่พี่
นองทั้งหลายเห็น ใครมีความบกพรองมีความจําเปนที่ไหนๆ เราชวยตลอด ไมตอ ง
ประกาศก็ทราบเอง ไดชว ย
นี่ละมนุษยชวยกันชวยอยางนี้ ธรรมชวยโลกชวยอยางนี้เอง ในวัตถุหยาบๆ ชวย
อยางละเอียดก็คือแนะนําสั่งสอนอบรมจิตใจใหละเอียดลออ หนาที่การงานก็จะราบรื่น
ดีงามขึ้นไป จิตใจที่เคยฟุงเฟอเหอเหิมไมมีขอบเขตเหตุผลในการเปนอยูปูวายการจับ
การจายก็จะคอยมีขอบมีเขตขึ้นมาโดยลําดับ
เพราะธรรมเปนเครื่องแนะนําสั่งสอน
ตั้งแตวันที่เราไดนําพี่นองทั้งหลายออกชวยชาติบานเมืองมา บรรดาพี่นองทั้งหลายทั่ว
ประเทศไทยจะคิดเปนเสียงเดียวกัน วาเอาละเราจะนํา ตองคิดถึงเรื่องสมบัติเงินทอง
มากกวาอื่น แตเราไมไดคิดสมบัติเงินทอง
เราคิดธรรมกับใจจะเขาประสานกันแลวจะฟนฟูจิตใจ ซึง่ เทากับฟนฟูคนทั้ง
ประเทศ มีน้ําหนักมากกวาสมบัติเงินทองนี้เปนไหนๆ สุดทายก็เปนอยางที่วา ที่นําพี่
นองทั้งหลายดวยเงินทองขาวของเวลานี้ก็คอยยุติลงไปโดยหลักธรรมชาติของมัน สวน
อรรถธรรมนี้กระจายออกไปเรื่อยๆ ไมมีบกพรอง กวางขวางออกไป เรียกวาทั่ว
ประเทศไทยก็ไดเวลานี้
นี่ละฟนฟูดวยธรรม ฟนฟูเขาที่หัวใจ หัวใจเมื่อไดตื่นเนื้อตื่นตัวแลวทุกสิ่งทุก
อยางจะมีขอบเขตเหตุผล มีหลักมีเกณฑ การประพฤติเนื้อประพฤติตัว การกินอยูปูวาย
ใชสอยตางๆ จะมีขอบเขตเหตุผล ไมฟุงเฟอเหอเหิมโดยถายเดียวเหมือนแตกอนที่ยงั
ไมไดรับการอบรมธรรมะ ธรรมะเขาสูใจยอมมีขอบเขตเปนลําดับ เวลานี้ธรรมะก็
กระจายทั่วประเทศไทย วิทยุออกตั้งรอยกวาแหงแลว ก็เพื่อปลุกใจประชาชน นี่ละการ
ฟนฟูชาติไทยของเรา อันดับสําคัญก็คือธรรมะ
เมื่อธรรมะเขาฟนฟูจิตใจทุกสิ่งทุกอยางจะดีไปตามๆ กันหมด จมก็คือจิตใจพา
ใหจม ฟนฟูก็คือจิตใจพาใหฟนฟู จึงตองไดอบรมทางดานจิตใจ เราก็นํามาตั้งแตบัด
นั้นจนกระทั่ง ๘ ป ๙ ปนี้แลวชวยพี่นองทัง้ หลาย ผลก็ปรากฏใหเห็นชัดเจน วาสมบัติ
เงินทองเขาสูสวนรวมมากนอยเพียงไร นอกจากนั้นธรรมะกระจายออกทัว่ โลกเมืองไทย
เรา วิทยุตั้งรอยกวาแหงเวลานี้ ใครอยูที่ไหนก็ตั้งขึ้นมา
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วิทยุก็คืออบรมจิตใจที่มันมัวหมองมืดตื้อ ใหมีความสวางไสวขึ้นมา เมื่อไดฟง
อรรถฟงธรรมแลวจิตใจยอมมีความสวางไสว มองเห็นการณไกลการณใกลทุกอยาง ถา
มีแตกิเลสมองเห็นแตการณใกลๆ พอทันมือควาเอา พอทันปากกลืนไปกินไป ยาพิษไม
วา กินลงไปตายก็ยอมตาย นี่เรื่องกิเลสพาใหกินใหกลืน แตเรื่องอรรถเรื่องธรรมเลือก
เฟนเสียกอน กอนที่จะทําจะอยูจะกินจะใชจะสอยตองพิจารณาเสียกอน ไมใชความับๆ
นี่ละตางกันอยางนี้ ธรรมพาดําเนิน นี่ก็พาพี่นองทัง้ หลายไดดําเนินมาโดยลําดับ เราก็
เห็นไดชัดไมใชเหรอ วาเมืองไทยเราคอยฟนฟูขนึ้ ดวยอรรถดวยธรรมมากมาย สวน
ดานวัตถุก็ไดทราบทั่วถึงกันแลว คอยเปนคอยไปอยางนี้
นี่ละเมื่อมีธรรมเขาเคลือบแฝง มีธรรมเขาสนับสนุนแลวถาเปนรถก็มีเบรกหาม
ลอ มีคันเรง เรงไปในทางที่ถกู ที่ดใี หทันกับเหตุการณ ทันกับความตองการ หมุน
พวงมาลัยไปเพื่อความแคลวคลาดปลอดภัย ไปสายทางที่ถูกที่ดี พวกเหวพวกบอไมไป
หมุนพวงมาลัยไปตามสายทางที่ปลอดภัย นี่ละธรรมพาหมุน ถาวาเรงก็เรงความพาก
ความเพียร ความอุตสาหพยายาม ประคับประคองชีวิตของเราซึ่งมีความบกพรอง
ตองการอยูตลอดเวลา ตองการอยูกนิ หลับนอนขับถายทุกอยาง ตองมากระเทือนกับ
เจาของ เจาของตองวิ่งเตนขวนขวายเพื่อรับเขา ไมเชนนั้นตายไดคนเรา ทุกอยางเมือ่ มี
ธรรมแลวก็มีขอบเขตเหตุผล ใหพากันนําธรรมนี้ไปปฏิบัติ
เวลาจะหลับจะนอนอยาหลับนอนแบบสัตวนะ ใหหลับนอนแบบมนุษยชาวพุทธ
เรา กอนจะหลับนอนใหไดกราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปนองคอันเลิศ
เลอสุดยอดในโลกทั้งสาม ไมมีใครเสมอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไปไดเลย ให
ไดกราบนี้ เอาธรรมอันประเสริฐนี้เขาสูใจกอนจะหลับนอน แลวก็ใหระลึกถึงธรรมบท
ใดก็ได เชนพุทโธ ธัมโม สังโฆ ตามแตจริตนิสัยชอบ จนกระทั่งหลับกับธรรมบทนั้น
นี่เรียกวาใจของเราหลับไปดวยความเปนมงคล ตืน่ ขึ้นมาก็ยิ้มแยมแจมใส อะไร
จะจนจะมีเราเกิดกับโลกอนิจจัง ตองประสบพบเห็นดวยกันนั้นแหละ แตวาใจนี้ขอใหมี
ธรรมเปนเครื่องคุมครองรักษาจะชุมเย็นไปตามๆ กัน จึงขอใหพี่นองทัง้ หลายจําเอาไว
ทุกคน นี่ก็เริ่มปใหมปเกา วันพรุงนี้ก็จะปใหมมา ก็มืดกับแจงนั้นแหละ ดีกับชั่วมันอยู
กับเรา มันไมไดอยูก ับมืดกับแจง ทานทั้งหลายอยามองขามตัวเองไป มองขามเดือนนั้น
ปนี้ ปใหมปเกา มืดกับแจง มองขามตนเองไมดี
ปที่ผานมาแลวเราปฏิบัติตัวอยางไร ปนี้จะปฏิบัติตัวอยางไร ใหแกไขดัดแปลง
ตนไปในทางที่ถูกที่ดี นี่เรียกวาคนรูจักปเกาปใหม ปรับตัวเขาสูปเกาปใหมใหมี
ผลประโยชนแกตนเอง เปนสิริมงคลแกตน ไมเพียงวาตื่นมืดกับแจงไป ปใหมปเกา
อยางนั้นใชไมได จึงพากันจําเอานะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้ เทศนมากตอมากก็แกแลว
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เวลานี้ เทศนไดขนาดนี้ก็นับวาไดอยูนะ ตอไปนี้มันจะเทศนไมได พอเทศนไปหูอื้อ
ขึ้นมาๆ แลวก็หยุด
เริ่มปใหมละนี่ วันพรุงนี้ก็เปนปใหม มืดกับแจงพระอาทิตยอันเดียวกันนั่นละ
เราก็คนๆ เดียวกัน ปเกาปใหมก็เรานี่ละเปนผูจะรับปเกาปใหม สุขกับทุกขก็เราคน
เดียวจะเปนผูรับ ปเกาเราก็รบั ปใหมเราก็รับทั้งสุขทั้งทุกขนั้นละ จําเอาไวนะ เอาละพอ
ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

