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กอกรรมกอเวร
เรื่องผลแหงการภาวนาพูดออกมานี้ทางโลกเขาหาวาโอวาอวด ไอกิเลสตัณหา
พวกสวมพวกถานออกเพนพานเต็มบานเต็มเมืองดีทั้งนั้น ไมมีใครวาโอวาอวดเพราะ
ใครก็มีเต็มตัวทุกคนๆ ไมทราบวาใครจะอวดใคร แตทางภาคปฏิบัติทางศาสนา พระมี
หลายประเภท พระในบาน พระในเมือง พระกรรมฐาน พระมุงอรรถมุงธรรมมุงมรรค
ผลนิพพานจริงๆ พวกนี้เด็ดมาก การอยูการกินการใชสอยทานไมกังวล จิตใจดิ่งๆ ใส
พระนิพพาน ดิ่งใสอรรถใสธรรม ไมมีอะไรเปนอุปสรรค
ขอใหจิตใจกําลังใจดิ่งเขาตรงไหนทะลุเลยเชียว ไมมีเปนอุปสรรคไดถากําลังใจ
ไปตรงไหน กําลังใจจึงสําคัญมาก กําลังใจทางชั่วเหมือนกัน ฆาคนไดสดๆ รอนๆ เลย
กําลังใจไปทางดีก็ฆากิเลสไดสดๆ รอนๆ เหมือนกัน แตฆาอะไรก็ตามสูฆ ากิเลสเจาของ
ไมได ฆากิเลสเจาของแหม หนักมาก แปบเดียวมันเอาเครื่องมือจับยื่นใสมือใหตี
หนาผากเจาของ กิเลสมันฉลาด โมโหใหเขาก็คือโมโหตัวเอง นั่น ฆาเขาคือฆาตัวเอง
มันเร็วนะกิเลส ไมทัน
สติปญญาถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแย็บพับดับพุบๆ เกิดไมได นี่ละภาคปฏิบัติ
เวลาธรรมทันกิเลสแลวทันอยางนั้น กิเลสเหยียบธรรมนี่ คิดเทาไรเอาจนตายก็ยังดี
เรื่อยๆ ไป เมื่อธรรมมีกาํ ลังแลวคิดปบดับปุบๆ สุดทายก็มว นเสื่อตัวอวิชชาภายใน ไม
มีความคิดปรุงอันใดที่เปนพิษเปนภัย เปนขันธลวนๆ ความคิดความปรุงเปนขันธ
ลวนๆ ไปเลย ไมมีกิเลสเปนพิษอยูภายในก็ไมทําใหเปนโทษเปนภัยแกผูใด
เรานี้สอนไดทั้งทางภาคปฏิบัติ
เอามาอยางรอดเปนรอดตายมาสอนพี่นอง
ทั้งหลาย เรียนก็เรียนมาดังที่รูที่เห็น เขาใหชื่อวาเปนมหา เรียนมาแกกิเลสไมไดนะ แต
เปนปากเปนทางเพื่อทางเดินที่จะแกกิเลส ถาเรียนเพื่อปฏิบัติเปนประโยชน ถาเรียน
แบบนกขุนทองหนอนแทะกระดาษ เรียนเทาไรยิ่งเพิ่มทิฐมิ านะใหสูงขึ้น วาขาไดชั้นนั้น
ชั้นนี้ ชั้นกิเลสเหยียบหัวมันมันไมไดดูนะ ถาเปนภาคปริยัติปฏิบัติ เรียนมาเทาไร
เปดทางใหเพื่อเขาสูทางภาคปฏิบัติฆากิเลสๆ
ปฏิบัติมันถึงรูชัด เพียงเรียนเฉยๆ ไมไดรูนะ ทานก็เรียนเราก็เรียน สั่งสมกิเลส
เต็มหัวใจเพราะการเรียนมากตอมาก ผูที่จะถอดถอนกิเลสเพราะการเรียนมีนอยมาก
ธรรมทานสอนวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติคือภาคศึกษาเลาเรียนเปนปากเปนทาง
ปฏิบัติที่นี่กาวเดินตามเข็มทิศทางเดินที่ปริยัติบอกไว ปฏิเวธความเห็นผลของงานโดย
ลําดับลําดา คือความรูแจงๆ โดยลําดับๆ จนกระทั่งทะลุ นั่น ทานสอนไววา ปริยัติ

๒
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ถามีแตปริยัติ เรียนเฉยๆ มันก็เปนนกขุนทอง ไมมีภาคปฏิบัติไมเกิด
ประโยชน เพราะการเรียนไมใชสมบัติของตนเอง เปนความจําเฉยๆ ภาคปฏิบัติเปน
สมบัติ รูตรงไหนเปนของตัวตรงนั้นๆ รูมากรูนอยเปนของตัวโดยลําดับ รูรอบปบกิเลส
ขาดสะบั้นจิตจาเลย นั่น ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดเราจวนจะตายแลว ไมใชมาพูดคุย
โมใหทานทั้งหลายฟง เอาความดีออกมาพูด รอดเปนรอดตายมาอยูในปาในเขาใครไป
เห็นเราเมื่อไร
แลวนิสัยนี้เปนนิสัยผาดโผนเสียดวย เอาจริงเอาจังมากทุกอยางถาลงไดทําอะไร
พอแมครูจารยทานยังไดรั้งเอาไวทานรูนิสัย
ถามันจะผาดโผนเกินไปทานก็รั้งเอาไว
ทานรั้งอยางจอมปราชญนะ คือเรามันจอมโง ทานรั้งดวยจอมปราชญ หาอุบายพลิก
ไมไดบอกตรงๆ กลัวจะออนเปยก ทานหาอุบายเราก็รู เราก็ลดลงๆ นิสัยมันผาดโผน
จริงๆ นะเรา ทานเปนฝายแนะนําสั่งสอนฉุดลากขึ้นไปทานยังไดรั้งเอาไว คือมันผาด
โผนมันจะตกเหว ไมใชผาดโผนจะขึ้นสวรรคนิพพาน มันจะตกเหวจับขาลากเอาไว นั่น
เหว ความผาดโผนถูกหรือไมถกู กําลังจิตมันไปไดแตผิดหรือถูกมันไมรู จอมปราชญ
พับมองดูเลย ทานรั้งเอาไวๆ
เราเทิดที่สุดในพอแมครูจารยมั่นนี่ ไมมีอะไรเหลือเลย เรียกวาลงขนาดนั้นละ
ลงพอแมครูจารยมั่นลงสุดเลย ไมมีอะไรเหลือติดตัววายังตกคางไมไดลงทานไมมี หมด
เพราะฉะนั้นมานี้ปบไปแลวไปกราบทาน องคประธานอยูที่นั่น พระธาตุของทานอยูที่วัด
สุทธาวาส หลักใหญอยูทนี่ ั่น จิตจึงพุงใสนั้น ตั้งแตมาจากกรุงเทพแลวไปสองหนแลวนะ
นั่น มันจุใจ ไปหาพอแมครูจารยนี้ แหม มันเบิกกวางเวิ้งวางไปหมดอํานาจจิต อํานาจ
ธรรม อํานาจความเมตตาของทาน นี่ละอํานาจของธรรมเปนอยางนั้นนะ เมื่อจิตเบิก
กวางรับกันแลวทีนี้เปดโลงหมดเลย
ถาจิตยังไมเปดโลงก็อาศัยธรรมของทานมา
เปดทางๆ แลวทีนี้ก็ปฏิบัติตามๆ เรื่อยๆ ทีนี้ก็เปดโลงรับกัน จาหมดเลย นั่น
พวกลูกพวกหลานเรียนหนังสือแลวก็ใหมีภาคปฏิบัติไปตามๆ กันนะ อยาสัก
แตวาเรียน ใครเรียนก็เรียนได แตการปฏิบัติตัวใหเปนคนดีนี้ยากนะ ใหเอาตรงนี้ติด
แนบอยูตลอด เรียนเฉยๆ เรียนชั้นนั้นชั้นนี้ใครก็เรียนได สูงขนาดไหนก็ได แตตัวเลว
จมอยูในสวมในถานมันใชไมไดนะ ใหปรับปรุงตัวเองใหเปนคนดีไปพรอมๆ กับ
การศึกษาเลาเรียน เพราะเรียนเพื่อเปนคนดี เบิกทางการทํามาหาเลี้ยงชีพไมอัดไมอนั้
คนมีความรู แลวการประพฤติตัวไปอีกก็ยิ่งดีไปอีก ใหพากันปฏิบัติตัวไปดวย ไมใช
เรียนเฉยๆ ถาเรียนเฉยๆ ไมเกิดประโยชน มีภาคปฏิบัติปบนั่นละประโยชนเกิดแลวๆ
ใหพากันจํา
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นี่ผานโลกมานานแลวนะ ผานโลกมาได ๙๔ ป จะเต็มวันที่ ๑๒ สิงหา อายุเรา
จะ ๙๔ ป วันที่ ๑๒ สิงหา นั่นละเราเกิดวันนั้น นี่จวนจะเต็ม ๙๔ แลว เรียกวารัตตัญู
ก็เรียกได มองโลกมานาน ดูโลกมานาน ทั้งทางโลกทางธรรมดู แกมาเทาไรนานมา
เทาไรยิ่งดูละเอียดลออเพราะธรรมพาดู ไมใชดเู ฉยๆ ดวยวัย ธรรมพาดู ดูละเอียดลออ
มากทีเดียว พอมองเห็นปบๆ นี้จิตมันจะวิ่งสติปญญาโดยอัตโนมัติ มันจะวิ่งของมัน
ปบๆๆ แตคนไมรูนะ ตาผานไปไหนหูผานไปไหนนี้สติปญญามันเปนอัตโนมัติมันจะวิ่ง
ตามของมันปบๆๆ บวกลบคูณหารๆ เสร็จปลอยๆๆ เรื่อย
นั่นละเรื่องของธรรม ธรรมภายในใจไมมีอะไรติดของภายในใจดวย กิเลสตัว
เปนกางขวางคอขาดสะบั้นลงไปแลวมีแตธรรมลวนๆ เบิกกวาง ออกไปไหนเปนธรรม
หมด แมจะเสียงเปนไฟก็ตาม ใจเปนน้ําเปนทาเสียอยางเดียวเสียงเหมือนฟารองบน
อากาศ รองเปรี้ยงๆ เดี๋ยวฝนตกมาเย็น พอไดยินเสียงฟา เออๆ นี่ฝนจะตกนะ หาอะไร
มารองๆ เสียงธรรมเหมือนฟากระหึ่ม ครั้นเวลาฝนตกมาเย็น เปนอยางนั้น
ลูกหลานทั้งหลายใหพากันปรับปรุงตัวเอง อยาฟุงเฟอเหอเหิมเปนบากับโลกนะ
โลกเวลานี้เปนบากันหนัก สงเสริมกิเลสตัณหา เรื่องกามตัณหามากที่สุด ราคะตัณหา
อันนี้ออกหนาจูงจมูกจนจมูกไมมีเหลือละ มันจูงจมูกสนตะพาย ราคะตัณหาตัวนี้
รุนแรงมาก เอาธรรมะเขายับยั้งๆ กัน พออยูไดไปได ฟดกันได ฟดกันไดฟาดมวนเสื่อ
ได ไมมีอะไรกวน ตัวเดียวเทานี้กวนสําคัญมากที่สุด ฟงใหชัดเจน นี้เปดธรรมใหรู
ตัวนี้เปนตัวที่หมุนติ้วที่สุด วัฏวนคือตัวนี้ วัฏทุกขคือตัวนี้ มหันตทุกขคือตัวนี้
พอตัวนี้ขาดสะบั้นแลวเหมือนบานรางแตมีคนอยู ฟงซินะ บานรางแตมีคนอยู มีแตคน
มีสมบัติผูดี ไมมีอันธพาลอาละวาดในบานในเรือนเขาใจไหมละ คนชั่วอาละวาด คนดีมี
เทาไรก็สงบรมเย็น เหมือนบานรางแตมีคนอยู คือคนมีสมบัติผูดี ใจนี่กิเลสรางออกไป
ไหนมีใจสมบัติผูดี ใจเปนธรรมอยู สงบเย็นไปหมด เปนอยางนั้นนะ ใหพากันพิจารณา
วันพรุงนี้พระจะมาเต็มศาลา พระจะมาทุกแหงทุกหน ทานเจาคุณใหญพามา
ทานพาลูกศิษยลูกหามา ถาพูดตามภาษาโลกก็เรียกวาทานลงใจในเรา ตั้งแตเปนหนุม
ดวยกัน เปนมหาเปรียญดวยกัน ทานเปนมหากอนเรา เราเปนตามทานไป จากนั้นทาน
ก็แยกไปเปนเจาคณะจังหวัดอะไรๆ ไปเลย เราเปนเจาคณะกิเลส ฟาดกันไปในปา ทาน
เปนเจาคณะจังหวัดเรื่อยๆ มาจนเปนเจาคณะภาค เดี๋ยวนี้ทานก็เปนผูใหญอยูวดั โพธิ
เราเปนเจาคณะกิเลสซัดกับกิเลส เอาเสียจนกระทั่งเปนเจาคณะใหญของกิเลส ตัวไหน
เกงมา นั่นเห็นไหมละ นี่เวลามันขาดแลวกิเลสไมมีตัวใดมาแทรกเขาเลยในจิต จึง
เรียกวาสิ้น จึงเรียกวาขาด

๔
สมมุติวาเขาจะมาลากคอไปฆาตอหนาตอตานี้ จะใหมีความโกรธความแคนตอ
เขาแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี นั่นละกิเลสตัวเคียดแคนหมด ทําอะไรใหมีกไ็ มมี ตายทิ้ง
เปลาๆ เต็มตัว ตายแบบเต็มตัว ถากิเลสไมมีแลวเปนอยางนั้น ทําอยางไรก็ไมเปนกิเลส
ถากิเลสมีแย็บหนึ่งเปนไฟ ธรรมแทไมเปนอะไร ตายแบบเต็มตัว ยังอยูก็เต็มตัว ไมมี
อาฆาตมาดรายตอผูใดอะไรเลย ธรรมเปนอยางนั้น ถาเปนกิเลสจะตายแลวยังไมแลว
นะ ยังอาฆาตมาดรายจองกรรมจองเวรกันเรื่อยๆ
ดังที่ทานแสดงไว น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ ตลอดกาลไหนๆ เวร
ยอมไมระงับเพราะการผูกเวรผูกกรรมกัน นั่นทานวา ผูกไปเชนไรเปนลูกโซไปเลย ก็มา
เห็นยักษิณีคนหนึ่ง แลวก็ผูหญิงมีลกู คนหนึ่ง วาระสุดทายที่เวรกรรมของเขาจะขาดก็ไป
เจอพระพุทธเจา ยักษิณคี นนั้นมาที่นั่น พอดีผูหญิงแมลูกออนก็มาที่นั่นคูเวรกันมาที่นั่น
พอมาเห็นก็ปรี่เขาใสเลยจะกินลูก พอกินลูกแลวพอกินแมก็จะกินดวยวางั้น ผูหญิงคน
นี้ก็วิ่งเขาประตูวัดเชตวัน วิ่งเขาไป พอดีพระพุทธเจาประทับอยูที่นั่นดวย กําลังวิ่งไลกนั
เขาไป
พระพุทธเจา ไลอะไรกันมาๆ หยุด ตางคนก็ตางหยุด หยุดแลวเรียกเขามาหา
เลย พวกเธอนี้เคยเปนกรรมเปนเวรมาตั้งแตภพนั้นๆ เรื่องราวมาตั้งแตไกกับพังพอน
ทานไลมาๆๆ จนเปนเรื่องใหญเรื่องโต กอกรรมกอเวรกันเรื่อยมาเลย พอมาถึงที่นนั่
วันนั้นเปนวาระสุดทายที่กรรมเวรที่กอกันมาจะขาดสะบั้น พระพุทธเจาเปนผูตัดใหขาด
สะบั้นไปเลย ทางนี้มาเรียกเขามาเลย ใหมาทั้งสองละ ยักษิณีตัวนั้นก็ใหมา แมกับลูกก็
ใหมา เขามาก็ชี้แจงเหตุผลใหทราบ วาเธอนี้เคยกอกรรมกอเวรกันมานี้เทานั้นๆ นาน
เทานั้นๆ บรรยายใหทราบ เห็นโทษหรือยัง นี่กําลังกอกรรมกอเวรอีก คราวนี้คนนี้จะ
กินลูกคนนี้ แลวตอไปคนนี้เคียดก็จะกินแมกินลูกตอกันไปอยางนี้ตลอด
ดีวันนี้ไดพบตถาคต บอกงั้นเลย พระองคก็ชแี้ จงโทษแหงการกอกรรมกอเวร
แกกันไมใชเปนความสุข เปนความทุกขเหลือลน เดี๋ยวนี้ก็เปนความทุกขมากที่สุดแลว
ถาไมเจอเราตถาคตสองคนนี้ก็จะเปนความทุกข แมลูกก็จะตายยักษเอาไปกิน แมกจ็ ะ
เคียดแคนโกรธ พอดีมาเจอกันก็แสดงธรรมใหฟง พอแสดงธรรมใหฟง ยักษคนนั้นมัน
ก็เปนมนุษยนี่นะ ไดสําเร็จพระโสดา ยักษคนนั้นสําเร็จ เลยสําเร็จดวยกัน พอเรียบรอย
แลวพระองคหยั่งทราบหมดเรื่องจิต เอา ทีนี้เปนแมดวยกันทั้งสอง เด็กคนนี้แมมีสอง
คน คือแมแตกอนเปนยักษิณี นี่แมของเด็กแท ทีนี้เปนแมดวยกันทั้งสอง ใหพากันเลี้ยง
ดูเปนแมดวยกัน ลูกคนเดียวมีแมสองคน
พระพุทธเจาเล็งญาณดูทราบหมดทุกอยาง กรรมเวรหมดแลว เอา ทีนี้เอาลูก
คนนี้ไปใหแมใหมชมหนอย ใหเอาลูกคนนี้ไปใหแมใหมชม แมใหมคือยักษนั่นละ
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เดี๋ยวนี้มาเปนแมแลวจิตลงหมดแลว เปนแมแลว เอาไปใหแมใหมอุม พอแมใหมกม
ลงจะหอมแกมลูกใหมเทานั้นละ แมเการองแวดๆ นึกวาแมใหมจะกินจะกลืนกิน เขาใจ
ไหม เพราะคิดไวแลวนี่นะ ก็เปนภัยมหาภัยอยูแลว เอาไปใหแลวกมลงมา นึกวายักษ
คนนั้นจะกินลูกเจาของรองแวดๆ เลย คือไปหอมลูกใหม นั่นละเรื่องกรรมที่เปน ทาน
จึงบอกวา น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ ตลอดกาลไหนๆ เวรยอมไมระงับ
เพราะการมีเวร
ผูกเวรกันไปเทาไรก็ผูกกองทุกขเหมือนลูกโซตอไปตลอด ใหตัดกรรมตัดเวร
อยาถือกรรมถือเวร อยาเคียดแคนอาฆาตมาดรายตอกัน ทุกขก็ยอมรับวาทุกขใหอภัย
ไป แลวเวรอันนี้ก็จะขาดไป จะไมมีอะไรเงื่อนตอใหเปนกองทุกขมหันตทุกขตอไปอีก
ทานวา นั่น พากันจําเอานะ วันนี้ก็พูดเทานั้นละ กอกรรมกอเวร
พระพุทธเจาเล็งญาณดู บอกยักษคนนี้กับแมลูก เธอนี่เคยเปนกรรมเปนเวรกัน
มา กอกรรมกันมาตั้งแตโนนเปนปฐมจนกระทัง่ ปานนี้ นานแสนนาน กี่ภพกี่ชาติกอ
กรรมกอเวรกันมา มาถึงจุดนี้ ทานแสดงใหทราบ นี่ถาไมไดพบเราตถาคตจะกออีก คือ
ยักษก็จะกินลูกของคนๆ นี้ คนนี้ก็จะเคียดแคนกออีกตอไปอีก พอดีพระพุทธเจามา
ตัดสินใหขาด สําเร็จพระโสดา เชื่อบุญเชื่อกรรมเต็มที่แลวโสดา โสตะแปลวากระแส
กระแสแหงพระนิพพานพาดถึงแลวไมเปนอื่น จะพุงถึงพระนิพพานชากับเร็ว ๗ ชาติ
๓ ชาติ ๑ ชาติเทานั้น เปนอันวายุติ
(หลวงตาครับ วัดโพธิสมภรณ อุดรธานีมีหนังสือมา
สํานักงานเจาคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต)
วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่อง เชิญชวนพุทธศาสนิกชนรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปน
โน
เรียน เจาคณะอําเภอธรรมยุตทุกอําเภอในจังหวัดอุดรธานี
เนื่องดวยสถานีวิทยุและโทรทัศนเสียงธรรมเพื่อประชาชน
ในพระอุปภัมถ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดทําการออกอากาศ
ธรรมะและคําสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา โดยปฏิปทาพระอาจารยมั่น
ภูริทัตโต เปนพระธรรมเทศนาของพระอริยะบูรพาจารยทั้งหลายตามที่กําหนดไว มี
พระธรรมเทศนาของพระอาจารยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เปนตน เพื่อใหได
ประโยชนในเจตนาที่มีความเมตตาดวยความมุงมั่น อดทน เพียรพยายาม ของพระ
อาจารยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน แมวัยธาตุขันธออ นลง แตแรงใจที่เต็มเปย ม

๖
ดวยเมตตา ออกแสดงพระธรรมเทศนารับผาปาชวยชาติ ไดทองคํา ดอลลาร เงินบาท
นั้นเปนอยางหนึ่ง แตที่มุงหวังดวยเมตตาเทศนาธรรมอบรมจิตใจใหไดรูไดเห็นธรรม
อันยิ่งตามสมควร อันจะนําความสงบสุขรมเย็นแกประชาชนและประเทศชาติตอไป
ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อใหเจาคณะอําเภอธรรมยุตทุกอําเภอ ไดแจงการรับฟงพระ
ธรรมเทศนา
ทางสถานีวิทยุและโทรทัศนเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามอัธยาศัยที่
เห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และแจงคณะพระสังฆาธิการในการปกครอง
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปใหทราบโดยทั่วกัน
เรียนมาดวยความเคารพนับถือ
พระราชวราลังการ
เจาคณะจังหวัดอุดรธานี ธรรมยุต)
พระราชวราลังการ (ครับ เจาคณะจังหวัดอุดรธานี ธรรมยุตครับ) ทานเปนชั้น
ราชวราลังการ เจาคุณสามัญเบื้องตน พระราชวราลังการ เทพ ชั้นธรรม รองสมเด็จ ขึ้น
สมเด็จ หลวงตาบัวนี่มันพิลึกนะ ถาวาดอกเตอรก็ไดถงึ สองดอกเตอร ดอกเตอร
รามคําแหงหนึ่ง
แลวดอกเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
พูดถึงเรื่องดอกเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน อธิการบดีหัวเราะกากไมไดสติเลย คือเราพูดขันๆ โถ ทํายังไงวา
งั้นนะ มานี้ก็เปนหลวงตาบัวมา พอไดดอกเตอรแลวนี้ ใหรีบไปบอกประกาศคนใน
เมืองจังหวัดขอนแกนนั้นเสีย ออกไปจากนี้แลวจะเปนดอกเตอรออกไปนะ หัวใคร
เหยียบแหลกหมด บานเรือนใครพังไปเลย
หัวเราะกากๆ อูย เอาขนาดนั้นเหรอ ขนาดนั้นมันจึงสมดอกเตอรเราวา คือได
ดอกเตอรสอง ดอกเตอรรามคําแหง แลวมาดอกเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอน
ดอกเตอรนี้ละบอก เตือนเขา ใหประกาศโดยดวน ดอกเตอรบัวจะออกจากนี้ไป เขา
หัวเราะกันลั่น เวลามาหลวงตาบัวมาไมมีอะไร ทีนี้เวลาออกไปมันเปนดอกเตอรแลว
อะไรราบไปหมดนะ เขาหัวเราะกันลั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนหัวเราะลั่นเลย
เขาไมเคยไดยิน พูดตลกแบบเรา
เรามันนิสัยทุกอยางนั่นละ เห็นไหมเขียนไวหนาวัด “กูจะฟองทานเปา มันมา
เที่ยวเพนพาน” คือวา “กูจะฟองทานเปา” ไปไดมาจากอําเภอภูเขียว เราไปสงอาหาร
ใหโรงพยาบาล พอไปทายรถเขาเขียนวา “กูจะฟองทานเปา” พอกลับมาปบ เราก็เอา
อันนั้นมาตั้งตนวา “กูจะฟองทานเปา” ตอทายวา “มันมาเที่ยวเพนพาน” มันเปน
อยางนั้นนะ นิสัยอันนี้มันเร็ว เรื่องตลกนี้ตอเร็วที่สุดเลย “กูจะฟองทานเปา” ทางนูนภู
เขียว พอมาถึงนี้แลว “มันมาเที่ยวเพนพาน” เปนอยางนั้นละ เอาละที่นี่ พอ
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รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

