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สุขแททุกขแทอยูที่ใจ
กอนจังหัน
วันนี้พระมาฉันเทาไร (๓๒ ครับผม) มาฉัน ๓๒ ขาดไปเทาไร (๒๖ ครับผม)
ขาดไป ๒๖ นี่ละแนวทางกรรมฐาน ทานลําบากลําบน ผูที่มุงอรรถมุงธรรมจริงๆ แลว
ลําบากมากนะ แบบหมูขึ้นเขียงแลวอยาไปพูดถึงเลย พวกหมูขึ้นเขียง อาหารปรนปรือ
เต็มทองเต็มปาก กินแลวนอนหลับครอกๆ ไมสนใจถามหาทางจงกรมไมรูจัก ถามวา
ภาวนาเปนไหม ภาวนาอะไร อันนี้เยอะ ผูทที่ า นไดธรรมมาสอนโลกนี้ ทานไดมาแบบ
นั้น แบบเดนตายๆ
นั่นละการอยากเปนคนดีตองฝกอยางนี้นะ ไมใชอยูเฉยๆ ก็ดี อยูเฉยๆ ก็ดี
มันดีไมได อยาทะนงตัววาเกิดมาชื่อวาดีแลวดีหมดนะ ดี นายสวรรค นายพรหม อยูใน
เรือนจําก็เต็มพวกนี้นะ ใหมันดีดวยการประพฤติปฏิบัติตัว อยาใหดีตงั้ แตชื่อแตเสียง
แตนาม เดี๋ยวนี้มันเปนบาชื่อเสียงเรียงนามนะ ไปที่ไหนอยากไดแตชอ่ื แตนาม ความดี
มันไมสนใจจะทําตัวใหดี อันนี้ละกิเลสเหยียบหัวใจ เฉพาะอยางยิ่งหัวใจพระเรา พระ
เรามันจะไมมีธรรมในหัวใจนะ มันมีแตมูตรแตคูถเต็มหัวใจพระ เอาผาเหลืองมาครอบ
เอาไว
พูดใหหมดทั่วประเทศเขตแดน นับแตวัดปาบานตาดออกไป เพราะธรรมเปน
ธรรมสอนโลก สอนไดทกุ แงทุกมุม กวางแคบไมขัดของ มันเปนไปอยางนั้นละเดี๋ยวนี้
จิตใจต่ําทรามมาก คนจิตใจต่ําทรามเทาไร ยิ่งขนทุกขเขามามากๆ แลวอะไรเจริญๆ
มันมีแตเจริญดวยมูตรดวยคูถ มันไมไดเจริญดวยศีลดวยธรรมนะ อันนี้ละลําบากมาก
ทีเดียว การจะฝกตนใหดีนี้ ไมคอ ยมีใครสนใจ แตการปลอยตัวไปตามบุญตามกรรม
ไมมีบาปไมมีบุญ ไมมีหิริโอตตัปปะ เอาความสนุกสนานเขาวานี้เต็มบานเต็มเมือง ไปที่
ไหนจึงเจริญดวยมูตรดวยคูถดังทีก่ ลาวมานี้ จากความประพฤติเลว ใหพากันจําเอา
การฝกตนใหเปนคนดีเรียกวายาก ถาฝกไดแลวดีนะ ฝกไดแลวอยูที่ไหนดีหมด
ชุมเย็นอยูในปาในเขารมไมชายคา อดบางอิ่มบาง สุขหมด มันสุขอยูที่ใจ ไมไดสุขอยูท ี่
วัตถุเงินทองขาวของ อันนั้นไปเกาะเขาเฉยๆ สุขแททุกขแทอยูที่ใจ กําจัดเหตุที่จะให
เกิดทุกขคือความชั่วออกจากใจ มีแตบําเพ็ญความดีใหเขาสูที่ใจแลว อยูที่ไหนเย็นหมด
พูดใหมันชัดๆ เสีย เราไดปฏิบัติตัวมาตั้งแตลมลุกคลุกคลาน นั่งน้ําตารวงอยูบนภูเขา
เคยพูดใหทานทั้งหลายฟงกี่ครั้งแลว สูกิเลสไมได กิเลสมันรุนแรง ความชั่วรุนแรง
สติปญญาเพือ่ จะตานทานกิเลสไมมีๆ ตั้งพับลมผล็อยๆ อยูบ นภูเขา ลืมเมื่อไรเรา

๒
ถึงขนาดทีอ่ อกอุทานในใจ นี่พูดใหพี่นองทัง้ หลายฟงกี่ครั้งแลว เพื่ออะไรเพื่อ
อวดหรือเพื่อใหเปนคติ นี่เราพูดเพื่อใหเปนคตินะ เราไดสูกิเลสนี้ ไดแพกิเลสอยาง
หลุดลุยมาแลวๆ นะ ตัง้ สติพับลมผล็อยๆ เลยสุดทายก็น้ําตารวง โถ มึงเอากูขนาดนี้
เชียวหรือ มันอุทานอยูในใจ มึงเอากูขนาดนี้เชียวหรือ ทีนี้มันก็ตองมีสิ่งที่รับกัน เอาละ
ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง นี่เคียดแคนใหกิเลสอยูในหัวใจ ที่มันมีกําลังกลา ทําลายสติเรา
แหลกเหลวๆ ตานทานกันตรงนั้น เอาละมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอยละ
โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น ไปศึกษากับทาน กลับมาลมอีกๆ เอาอีก
ลมอีก ไมหยุดไมถอย เอาไปเอามาก็ตั้งตัวไดๆ เรื่อยๆ นั่งหามรุงหามค่ําจนกนแตก
ทานทั้งหลายฟงซินะ ไดยินมีตั้งแตหมอนแตกๆ นี่หลวงตาบัวไดนั่งแลวกนแตก ไมใช
คุย นั่งไมรูกี่คืน ซัดกันจนพอแมครูจารยมั่นรั้งเอาไว มันจะเลยเถิด ทานยกอุปมาขอ
เปรียบเทียบวา มาตัวไหนมันคึกมันคะนองมาก ไมฟงเสียงการฝกฝนของเจาของแลว
เขาจะฝกอยางหนัก ทานวางั้นนะ พอขึ้นไปนั่งปบ พอขึ้นไปนั่ง มันจะมีแตธรรมละฟด
กับทานนะ เวลาขึ้นไปทีแรกเหมือนผาพับไว พอธรรมออกจากใจนี้ โหย เหมือนแช
มเปยนนะ มันออกจากใจ
พอขึ้นไปปบ มาตัวใดที่มนั คึกมันคะนองมาก ไมฟง เสียงเจาของ เขาจะฝกอยาง
หนักทานวา เรายังไมไดพูดนะ เพราะทานรูแลวเราขึ้นไปตองพูดแบบนี้ ตองเปนแบบนี้
เอาจนกระทั่งมัน นั่นละคือการฝกนีม้ ามันออนกําลังลงแลวยอมรับการฝกฝน การฝก
เขาก็ลดลงๆ จนกระทั่งมาใชการใชงานไดตามคําสั่งของสารถีฝกมา แลวการฝก
ประเภทนั้นเขาก็หยุด ทานก็พูดเพียงเทานี้ละ ทานไมไดพูดวาหมาตัวนี้มันฝกยังไง
อยากใหทานวา หมาตัวนี้มันฝกยังไง คือความเพียรก็ทานสอนใหเราพนทุกข แตเวลา
จะเอาจริงๆ ไดรั้งนะ พอแมครูจารยรั้งเราไว เพราะมันผาดโผนจริงๆ ทําอะไรจริงจัง
ทุกอยาง ขาดสะบั้นๆ แตกิเลสก็จะเอาใหขาดสะบั้น ตอนน้ําตารวงบนภูเขา เอาละมึง
ตองพัง นี่เจ็บนะ เจ็บแสบมากนะนี่ ซัดกันเลย
นี่ละการฝกทรมานกวาจะไดเปนคนดี นี้ดีหรือไมดี ที่มานี่มาอวดทานทั้งหลาย
หรือ จาครอบโลกธาตุนี่มาได ๕๗ ปแลวฟงซิ หลอกทานทั้งหลายหรือ ปฏิบัติเพือ่
หลอกตัวเอง หรือเพื่อหลอกประชาชนเหรอ เราเดนตายๆ มา นั่งกนแตกๆ ฟงซินะ
จนพอแมครูจารยรั้งเอาไว เพราะวันไหนนั่งตลอดรุงเอาตายเขาสูๆ วันนั้นคนจนตรอก
จนมุมอยาวาโงนะ มันไมไดโงตลอดเวลา เวลาจนตรอกจนมุม สติปญญามันจะหาทาง
ออก สุดทายก็ได ผาง กิเลสขาดสะบั้นลงไป ในระยะชั่วคราวก็เอา ไดความอัศจรรย
พอขึ้นไปหาทานทีแรกเหมือนผาพับไว พอเริ่มธรรมะนี้เหมือนแชมเปยนนะกับ
พอแมครูจารยมั่น กําลังใจ ไมใชอะไรละ อยากเลาถวายทานในผลงานของตน เพื่อทาน
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แสดงแนะนําสั่งสอนแบบไหนๆ เราจะนําไปปฏิบัติ ขึ้นไปวันไหนเหมือนแชมเปยน ก็
มันเปนจริงๆ รูจริงๆ นี่เวลาจนตรอกจนมุม จิตมันฟดกับกิเลสดวยสติปญญานี้จา
ขึ้นมาๆ ทุกคืน คืนไหนนั่งตลอดรุง ไมมีพลาด
นี่ละคือการฝกเจาของ ที่ไดนํามาพูดใหทานทั้งหลายฟง ไมไดมาพูดเฉยๆ ตัว
ไมทํา เราเดนตายมาแลวนะมาสอนทานทั้งหลาย พระพุทธเจาสลบสามหน ฟงซินะ ไอ
เราตัวเทาหนูก็ไมเคยสลบ แตทุกขกย็ อมรับวาทุกข อัศจรรยในหัวใจตามภูมิของหนูก็
อัศจรรย จนมาเลาใหเพื่อนทั้งหลายฟง ตลอดเลาถวายพอแมครูจารย เพื่อทานจะได
เพิ่มเติมกําลังเขาไปอีกนัน่ ละ นี่ทํามาแลวนะ ไมไดทําเลนๆ นี่นะ มาเหยาะๆ แหยะๆ
ถามาในวัดก็มาเถอนั้นเถอนี้ อาปากมา ถาไปเจอเราๆ ไมมีหนาอินทรหนา
พรหม สําหรับเราแลวพูดใหมันชัดเจน ธรรมมีอยูในหัวใจครอบโลกธาตุ จะไปวาอะไร
ขี้หมูขี้หมามาอวดกาม มาแบบเบงๆ อยามานะมาวัดปาบานตาด เอาจริงๆ นะหลวงตา
องคนี้ ไมไวหนาใครนะ มา ถามแลว มาอะไร ถาผิดเวลานะ ถามาธรรมดาเราก็ไมวา
ตั้งแต ๕ โมงไปแลว เอาละที่นี่ เรามักจะออกตอน ๕ โมง เงียบๆ นั้นเรามักจะออกมา
ถามาเพนๆ พานๆ เขามา ถามแลว มาหาอะไร เอาละนะเตรียมแลวนะนั่น มา ถาไม
เปนทา ไปออกไป สถานที่นี่ไมใชสถานที่เรรอน ศีลธรรมทานรักษาอยูที่นี่นี้นะ อยามา
เพนพาน มาทําลายศีลธรรม ไลเลย
บางทีรถบัสมาตั้ง ๓ คัน ๔ คัน จอดอยูหนาประตูวัด จะหลั่งไหลเขามานี้ พอดี
เราออกไป ๔-๕ โมงยังเขามาอีก นี่จะมาอะไรกัน หัวหนาเขาก็วา จะมาเที่ยวดูวัดดูวา วา
งั้นนะ ใครๆ ก็อยากดูวัดดูวา มาเที่ยวดูวัดดูวา ไมตองดู ไป ออก ทานดูอยูแลว ทาน
ปฏิบัติของทานอยูแลว นี่ไมมาดู มาทําลาย ผิดเวล่ําเวลามาทําไม นั่น ผูรักษาๆ อยู
ขอบเขตเหตุผลหลักธรรม มานี้มีแตมาทําลาย เถอๆ มองๆ ไดประโยชนอะไร ไป ไล
รถบัส ๒ คัน ๓ คัน ไลแตกฮือเลย ไมมีอะไร เฉย ก็ไมมีอะไรกับโลก ฆามันหมดแลว
ในหัวใจ
ใครอยากตําหนิติเตียนเราวาอะไร ก็เทานั้น เปนปากของเขาเอง ความคิดของ
เขาเอง ไดเสียของเขาเอง เราไมได เราพูดออกดวยความเปนธรรม ใครจะรับก็รับ ไม
รับก็ไมรับเทานั้น นี่ละเราพูดอยางนั้น พูดแลวไมมีอารมณดว ยนะ พูดใหชัดเจน จะพูด
ดุพูดดา พูดนิ่มนวลออนหวานไมมีอารมณติดใจ เจาของไมเปนกังวล วาดีวาชั่ว วาผิด
วาถูก เกรงใจคนนั้นคนนี้ นี้อยาพูดถาเปนอยางนั้นแลวอยาพูด ถาวาถูกตองตามธรรม
แลว เอาไปเลย นั่น ตองอยางนั้นซิ
ใหทานทั้งหลายพากันพินิจพิจารณานะ อยามาปลอยตัวเดนๆ ดานๆ เปนนิสัย
สันดาน ไอการนุงซิ่นนุงผามาวัดมาวา เราเคยพูดแลวนะ ไมไปบอกทางผูวาราชการ
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จังหวัด การแตงเนื้อแตงตัว สวนมากผูหญิงเลวมาก ผูหญิงใจต่ํามากทีเดียว ใจราคะ
ตัณหา เราไมไดตําหนิผูหญิงทั่วๆ ไปนะ มักเปนอยางนั้น เราก็วา ไมมีคนอื่นวาได ถา
ไมใชธรรมวา ธรรมนี้วาไดทั้งนั้น เพราะเปนธรรมสอนโลก เราวาไดพูดได ใหเอาไป
พิจารณา
เรายังจะบอกผูวา ใหประกาศสอนคนบางนะ ไปที่ไหนก็ไมวาละ แตเขาไปวัดไป
วา ควรจะมีกฎมีระเบียบสวยงาม นาดูนาชม สมกับผูไปวัดไปหาศีลหาธรรมบาง นี่ไป
แบบลิงแบบคางบางชะนี แตงตัวลอนจอนลอนแจน เห็นหีเห็นหําไปละ แตผูชายไม
เปนไร เดี๋ยวนี้มีเครื่องสากล กางเกงสากลแตงก็ไมเปนไร ผูหญิงนี่มันไมสากล มันทุก
แบบเขามานี่ มาอวดตัวเอง อวดหําอวดหีตัวเอง หีใครมันก็มีอวดหาอะไร เหอ หรือ
ผูหญิงไมมีหหี รือในนี่ จึงมีแตเราคนเดียวหรือมาอวด โห พูดแลวโมโห มันกําลังหิวขาว
เอาละใหพร
หลังจังหัน
(ปญหาการภาวนาเจาคะ นมัสการทานหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน กระผม
เปนลูกศิษยหลวงตาทางวิทยุเสียงธรรม ขอถามปญหาเกี่ยวกับการภาวนาดังนี้ คืนหนึ่ง
๑๕ ค่ํา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ นอนภาวนาอยูเรื่อยๆ จนมารูสึกตัวอีกทีกต็ อนที่
กระผมไดเหาะดิ่งลงไปในเหวลึกมืดมองไมเห็นใคร มีแตผมคนเดียวเลยรูสึกกลัว จึง
ถอนจิตขึ้นมาอยูในรางเดิม
ถามวาถาตามจิตลงไปจนถึงกนเหวที่สุดแลวจะเปน
อันตรายไหมครับ ขอหลวงตาอยูกบั ลูกหลานไปนานๆ นายไชยา พาราศรี)
ไมเปน มันจะลงไหนจิต ไมลง สูงสุดอยูกับจิต อันนี้เปนอาการของจิตมัน
ออกไปใหเจาของดู อาการที่วาเหวลึกอะไรๆ เปนอาการของจิตมันแสดงออกมา ผูเปน
นักภาวนาแลวจะเปนเครื่องสอนจิตไมสะทกสะทานไมตองกลัว จิตไมตาย แตอาการ
ของจิตจะเปนไดหลายแบบหลายฉบับ เปนทุกแบบ ไมเคยเห็น เวลาภาวนาแลวมันจะ
เปนอยางนั้น มันมีเหาะเหินเดินฟา ทั้งๆ ที่เราก็นั่งอยูก ับเสื่อกับหมอนนี้แหละมันพา
เหาะเหินเดินฟา บางทีพาลงไปนรก เราก็ไมตกนรก เห็นนรก แนะ ไมตกจิตดวงนีไ้ ม
ตก เห็นสวรรคก็เห็นเฉยๆ ไมขึ้น บําเพ็ญเจาของอยูในนี้ นรกก็ไปเห็นแตไมลง เขาใจ
ไหม เปนนักรู ภาวนาใหรูอาการของจิต เมื่อรอบแลวก็ตรงแนวเลย เขาใจนะ (แลวเขา
ขอใหหลวงตาอยูกบั ลูกหลานไปนานๆ เจาคะ) จะอยูไปจนสุดลมหายใจจะวาไง ทุกคน
นี่สูสุดลมหายใจทุกคน ไมใชนักสูแตคนเดียวสําหรับหลวงตาบัว นักสูดวยกันทุกคน.
สิ่งกอสรางของเราที่ชวยเหลือโลกมันทั่วประเทศ ไมมีภาคไหนที่เราไมไดชวย
ทุกภาคเลยทั้งใกลทงั้ ไกล ที่ไหนๆ ไปหมด ความจําเปนอยูที่ไหนลงกันดวยเหตุผลแลว
เอาเลยๆ ที่นราธิวาสก็มี ชวยหมดเลย พอพูดเรื่องนี้ที่ไปนราธิวาส จะเปนการยกยอ
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หรือไมยกยอ แตเอาความจริงมาพูดเวลามาสัมผัส มันบันดาลอะไรก็ไมรูผมก็อัศจรรย
เหมือนกัน ธรรมดาผมมอบภาระใหลูกสาวใสบาตรพระทุกวันๆ เอาขันขาวไปตั้งไวนั้น
แลวก็ใสบาตรพระทุกวันๆ คืนวันนั้นอยากใสบาตรเปนกําลัง ไมไดใสไมได เลยมาบอก
ลูก ลูกสาวใสบาตรเปนประจําเพราะมอบภาระใหแลว
วันนี้บอกลูก พอจะมาใสบาตรดวยนะวันนี้ พออยากใสบาตรเปนกําลัง ไมทราบ
เปนยังไงพอแตเกิดมาพึง่ มาเจอเอาคืนนี้ละ มันนอนไมหลับมันอยากใสบาตร ที่แกพูด
มันนาฟงนะ พอมาพูดแลวน้ําตารวง โอย ผมไปหาทานอาจารยไมรูกี่ครั้ง แกเลาเรื่อง
ใหฟง อยูหนองคายก็มา มานี้ก็รถเขาไมได ถาหนาแลงมันก็มีแตทราย แตกอนไมมี
ถนน ถาหนาฝนก็มีแตน้ํา มาทีไรเขาไมได จากนีถ้ ูกยายไปทางอุบล แลวละที่นี่หมดละ
วาสนา คราวนี้ฟาดลงมานราธิวาส หมดเลยวาสนาเราจะไมไดพบทานอาจารย หลาย
ครั้งหลายหน จากหนองคายก็ไปอุบล จากอุบลก็ฟาดลงนราธิวาสเลย แลวอยูๆ
เรียกวามาเจอเอาไดละ
ทีนี้ตอนมาเจอนี้มีแปลกอยูนะ มันอยากใสบาตรเปนกําลัง มาสั่งลูกสาว วันนี้
พอจะมาใสบาตรดวยนะลูก รอพอวันนี้พออยากใสบาตรเปนกําลังไมทราบเปนยังไง มา
พอดีเราพักอยูวัดประชาภิรมย
คือตอนเชาเขานิมนตไปในงานทางราชการ
กระทรวงมหาดไทย พอไปแลวเราไปพักอยูวัดประชาภิรมย ตอนเชาพวกคณะครูเขาจัด
สํารับๆๆ มา ทุกองคที่เขานิมนตมาเขาติดเบอรไว เบอรวัดชื่อวางั้น อยูจังหวัดนั้นๆ มี
ชื่อไปหมด เราก็ไปพักนัน่ ละ ตอนเชาเขายกสํารับมาเราไมเอาสํารับ เราไปบิณฑบาต
ทีนี้พอมาเห็น นี่ลูกๆ ดูซินะลูก ดูพระองคนี้ทําไมเดินบิณฑบาตมา แหม ความ
สํารวมระวังสงางามมากนะลูก ดูนะลูก ไมใชพระแถวนี้นะลูก พระองคนี้แปลก
เหลือเกิน กระซิบลูกตลอดจนกระทัง่ เรามาถึงนั่นนะ นี่ดูซิลูก เวลาทานเดินมานี้สงางาม
มาก จะวายอก็ยอก็พดู ตามความจริง แกพูดแลวน้ําตารวงนะ แกวาหมดหวังแลวจะไม
พบเรา แกมุงไปหาเราตั้งแตแกอยูหนองคายมาไมได ไปอุบล โอย หมดแลว ทีนี้ฟาด
ลงนราธิวาสหมดแกวา แลวมาเจอเอาจนได พูดน้ําตารวงเลยนะ
จากนั้นแกเฝาทั้งวันเลย สมแกอยากพบนะ แกเปนหัวหนา ต.ม.ตรวจคนเขา
เมือง แกมอบภาระใหลูกนองหมด แกบอกวาวันนี้อยามาสนใจกับเรานะ เราจะไปกับ
ทานอาจารย ไปทั้งวันเอารถบริการตลอด บอกใหไปทํางาน ไมไป ผมปรารถนา
อยากจะพบทานอาจารยมานี้กี่ปกี่เดือนไมไดพบ คราวนี้พบแลวใหสมหวัง ไปไหนไป
หมดเลยนะพาเราไป ทีนี้พอเราบิณฑบาตมาแลวก็กระซิบใหลูกดู ดูซิลูกดูพระองคนี้
บิณฑบาต ดูทาสํารวมระวังสงางามมาก กระซิบลูกๆ พอใกลเขามาๆ นิมนตเราเขาไป
รับบาตร
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พอรับบาตรตักทัพพีใหญใสตูมเลยๆ เราก็ถอย เดี๋ยวๆ อันนี้กอน ใสฟาดถึง
๓-๔ ทัพพี เลยยกหมด ใสหมดเลยนะ ทีแรก ๑ ทัพพี ๒ ทัพพีมันไมถึงใจ ฟาดลงเอา
ขันนั่นใสทั้งขัน โอย มันจะไปที่ไหนไดที่อื่นที่จะไปบิณฑบาตกับเขามีอยู ไปก็ไปเถอะไม
เปนไรผมจะตามไปดวย แกเอาเครื่องของแกไปดวย ไปเขาก็ใสบาตรที่ไหน ซัดมานี้
เต็มกะละมังมา เขาไปนูนเลย วันนั้นเฝาเราทั้งวันเลย แกวาแกหมดหวังแลว ทําไมมา
เจอเอาแกวางั้น ทีนี้เวลาจะออกจากวัด นี่ละเราไดเห็นผูชายรองไหนะ แหม นาสงสาร
มาก พอมาเขาใสบาตร เขามาถวายทานตั้งมากมายกายกอง เราก็ไปมาแลวก็ถาม วัดนี้
มีกี่คณะเราถาม มีเทานั้นคณะๆ คณะหนึ่งมีจํานวนมากนอยเพียงไร เราจะใหเขาจัดอัน
นี้ถวายพระทั้งหมดเลย
พอไปถามแลววามีเทานั้นคณะเทานี้คณะ คณะมากนอยเพียงไรใหจัดของตาม
คณะ เราจะแจกไปหมด บอกเราไมเอา อันนี้อันหนึ่งนะ รองไหอีกละ โอโห ไมเคยเห็น
พระอยางนี้รองไห เวลาเรากาวขึ้นรถนั่งรถแลวแกก็รองไหอยูน ั่นนะ ชื่อวีระ เปนพันโท
แกเปนหัวหนา ต.ม. ตั้งแตนั้นมาไมไดพบกันอีกเลยจนกระทั่งปานนี้ แกยายเขามา
กรุงเทพแลว คงเกษียณไปแลวละ มันขบขันที่วากระซิบลูกใหดู พระองคนี้ไมใชพระ
แถวนี้นะลูก ดูทาสํารวมระวังสงาผาเผยเหลือเกิน
มาแลวยังกระซิบลูกดู นี่ละพออยากใสบาตรเมื่อคืนเต็มกําลังคงเปนองคนี้ละ
มันบันดลบันดาลอะไรไมรูนะ บอกวาพออยากใสบาตรเปนกําลัง แตกอนมอบใหลูก
สาวแลวก็เปนอันวาแลวเลยๆ เขาไมใสบาตร แตวันนั้นบอกลูกเลย พออยากใสบาตร
จึงไดมาใส สุดทายใสหมดเลย เลยเปนรถคันหนึ่งเลยมา ไปถึงวัดแจกทั่ววัดเลย เปน
อยางนั้น เวลาจะมาพระมีเทาไรๆ ของเขามาบริจาคทานมากมายนะ นับคณะมาใหแยก
ของๆๆ เสร็จแลวไปคณะนั้นๆ หมดเรา เอา ทานไมเอาหรือ ไมเอา ไดแลว ไดอะไร
ไดบุญ เวลาเราจะขึ้นรถมานี้รองไหนะ เห็นผูชายรองไหคนนั้น พันโทวีระ นี่ละไป
นราธิวาสคราวนี้ก็ไปเห็นของแปลกๆ อยู จบละนะ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

