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เอาธรรมเปนที่ยุติ
วันนี้จะไปไกลอยูนะ วันที่ ๖ ก็ลงกรุงเทพแลว วันที่ ๘ เผาศพทานชิตที่วัด
อาจารยเจี๊ยะ เราไปกรุงเทพวันที่ ๖ พอดี ทางดานน้ําหนาวเราก็งดแลว ดานน้ําหนาว
สองดาน คือเราไปสงใหตนเดือนทุกๆ เดือนเลย นี้ไปไกลกวาจะเขาน้ําหนาวแลวเลย
เขาไปนูน เกือบจะถึงหลมสัก ตั้งแตเราไปสรางตึกโรงพยาบาลหลมสักให ๑๕ ลาน ถม
สระใหญ ภูเขาแถวนั้นเห็นจะหมดแหละ โกยลงมาถมสระใหญ ทางโรงพยาบาลเขาขอ
ก็คงคิดวาจะขอไดแหละเขาถึงขอเรา อยากไดตกึ สักหลังหนึ่ง แตที่ไมมีก็เลยตองถม
สระ สระก็ตองเปนเราถมเอง ปาเขาไป ๑๕ ลาน ทั้งสระทั้งตึกรวมกัน ๑๕ ลาน
นั่นละเราผานไปผานมาเราดูคนที่เขาเฝาดานๆ ไปที่ไหนดู ดูจริงๆ หูเราความ
จริงหูหนวก ความสนใจสนใจตลอดแตหูไมอํานวย ไหนวายังไง ใจมันอยากจะทราบ
ความจริง นี่ก็ผานไปผานมา เวลานี้ก็หยุดแลวละ บอกเขาเรียบรอยแลววาสองดานนี้เรา
จะไมไปสงให
ตั้งแตบัดนี้ตอไปเราไมไปสง
แตกอนสงมาตั้งแตเราไปสรางตึก
โรงพยาบาลหลมสัก สงใหเดือนละหนๆ สองดานนี้ สงสารเขา ไปคราวนี้บอกวาจะไม
ไดมาสงอีกแลว ไปลําบาก หลวงตาแกแลวเราก็บอกตรงๆ มันลําบากลําบน ใหคนอื่น
ไปก็ไมถนัดใจ เราไปเอง
คือไปเองมันจะมีตามสายทาง ไมใชจากนี้มุงไปใหนั้นๆ เทานั้น มันจะมีตามสาย
ทางอะไรขาดเขิน เขามาขายของอะไรก็จอดรถลงซื้อของเขา ซื้อนี่ซื้อดวยความเมตตา
นะ จอดรถซื้อของเขา เอาสักชิ้นหนึ่งเทานี้ ใหเงินเขา ถาลงไดจอดรถแลวอยางนอย
ตองเปนพันๆ เรื่อยไปเลยอยางนั้นละ นี่คือความเมตตา เพราะฉะนั้นเราจึงไปเอง
ไมใชไปจากนี้ปุบไปใหนั้นเลย ไปตามสายทางมันจะมีตางๆ ตามสายทางทุกเที่ยวแหละ
ไป ตามสายทางที่เราจะสงเคราะหคนตามสายทาง
เชนอยางไฟเขียวเขามาขายดอกไมอยางนี้ ดอกไมพวงหนึ่งก็สิบบาท แตเราให
คนละสามรอยๆ มีกี่คนก็คนละสามรอยๆ สั่งคนขับไวเรียบรอยแลว บางทีเราอาจนอน
ไปก็ได แลวเขาจะจัดการที่เราสั่งไวเรียบรอยแลวนั้น เขามาขายดอกไมก็เอาเงินใหเขา
คนละสามรอยๆ ขายดอกไมมีกี่คนตามไฟเขียวไฟแดงแหงหนึ่งๆ ใหคนละสามรอยๆ
ไปเรื่อยอยางนั้น ไมเคยกลัววาจะหมดจะสิ้นนะ อํานาจแหงความเมตตาไมไดมาดู
เจาของจะมีมากมีนอย มีแตจะใหตลอด
บางทีจนเขาวาเงินหมดแลว หมดแลวเหรอ ทีนี้อดละไมไดใหถาวาเงินหมดแลว
จายตลอดไปอยางนั้นละ ไปทีไ่ หนเหมือนกันหมด หากเปนอยูในใจ เปนอยูในหัวใจนี่
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ละความเมตตา เสมอไปหมดในโลกอันนี้ ไมมีเอนมีเอียง ในใจจริงๆ เสมอหมดเลย ที่
จะแบงรับแบงสู มีหนักมีเบาบาง ก็แยกออกไปตามความจําเปน แตเรื่องความเมตตานี้
เสมอกันหมดเลย ไปอยางนั้นละ สงสารจะทํายังไง เขาขายของอยูต ามทางจอดแวะซื้อ
ของเขา ซือ้ ก็เอาเทานี้แหละไมเอามาก นิดหนอย พอเปนเครื่องหมายวาซื้อ เอานิดหนึ่ง
แลวเอาเงินใหเขา ถาลงไดจอดแลวตองเปนพันๆ ขึ้นไปละ อยางนั้นตลอดเลย มันหาก
เปนอยูในใจ มันเมตตาทุกหยอมหญาไปเลยไมใชธรรมดา เสมอหมดความเมตตา
ครอบไปหมดเลย
วันนี้ก็ยังจะไปอีก นี่ก็จวนจะไปกรุงเทพแลว วันที่ ๖ ลงกรุงเทพ เวลาเราไป
กรุงเทพมันจะแหตามไปนะ พวกนี้ไมไดหนาไดหลังอะไรแหไป ในครัวนี้เรียกวาครัว
รางไปเลยแหละ พอเราไปไหนแห นิสัยอยางนี้เราไมเคยใชนะ พึ่งมามีระยะนี้ ในครัว
สําคัญมากนะ ไปไหนแห แซงหนาแซงหลังไป เปนอยางนั้น ตามธรรมดานิสัยของเรา
เปนอยางนั้น ออกกรรมฐานก็ไปคนเดียวตลอดเลย ที่ออกเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดจริงๆ
เปนเวลา ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ นี่เรียกวาลงเวที พรรษา ๑๖ เปนเวลา ๙
ป ตกนรกทัง้ เปนนะนั่น
เพราะฉะนั้นจึงไมเอาใครไปดวยไปเทีย่ วกรรมฐาน มันเปนน้ําไหลบา ถาไปสอง
ความรับผิดชอบมันอยูลกึ ๆ รับผิดชอบกัน สองสามเปนน้ําไหลบา กําลังไมแรง ถาไป
คนเดียวนี้ปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ อยากกินกี่วันไมกินกีว่ ันก็แลวแต ทําความพาก
ความเพียร เอาเราเปนปาชาในตัวของเราเลย ไมแบงแยกกับผูใด เพราะฉะนั้นเราถึงไป
คนเดียวๆ ตั้งแตออกกรรมฐานนี้ไปคนเดียวทั้งนั้นเลย พอแมครูจารยทานก็สงเสริม
ดวย สําหรับเราทานพอใจในการไปองคเดียว พูดใหเต็มยศก็คือวาทานเห็นความตั้งใจ
ของเรา
อยูกับทานทานก็ดูหมดแลว
เรามีความตั้งใจขนาดไหนทานก็ทราบแลว
เพราะฉะนั้นเวลาลาไปเที่ยว ถาไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีเลย ทานมหาไปองคเดียวนะ
ใครอยาไปยุงทาน เปนอยางนั้นละ ถาองคอื่นไมไดนะ ทีละสององคสามองคมาลาไป
เที่ยว เหอ ขึ้นเลย ตั้งแตอยูดวยกันนี้มันก็ตกนรกใหเห็นตอหนาตอตา ออกจากนี้ไปมัน
จะไปตกหลุมไหนละ ไปไดยังไงเมื่อทานพูดอยางนั้นแลวใชไหม ก็หยุดเลยไมไป
สําหรับเราไมเคยมี พอวาลาไปเที่ยว
การลาก็ตองลาอยางที่เคยพูดใหฟง ตองมีมารยาท ดวยความเคารพเทิดทูน
ทาน ทานเปนจอมปราชญเราเปนจอมโง กราบเรียนฝากทานไวแลวแตทานจะอนุญาต
เมื่อไร เชนวาวัดนี้ระยะนี้มีธุระอะไรบาง กราบเรียนถามทาน ถาทานวาไมมีธุระอะไร ถา
ไมมีธุระอะไรก็อยากจะกราบลาพอแมครูจารยไปเที่ยววิเวกสักชั่วระยะหนึ่ง บอกชัว่
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ระยะ เพราะในวัดนั้นเรื่องทั้งหมดพระเณรอยูกับเราหมด คอยดูแลสอดสองตลอดเวลา
แลวแตทานจะอนุญาต พอวาอยางนั้นแลวก็ปลอยเลย ทานจะเอาไปคิดของทาน พอถึง
เวลาแลวทานก็เปนลักษณะเอะใจ เออ ที่ทานมหาอยากไปเทีย่ วก็ไปไดละ
กี่วันก็ตามนะพอกราบเรียนทานไวแลวก็ทิ้งไวเลย แลวแตทานจะบอกมาเมื่อไร
หลายวันทานเอาไปคิดเรียบรอยแลว เออ ทานมหาอยากจะไปเที่ยวก็ไปไดละ เปดทาง
แลวนั่น ทีนี้ทานก็จะถาม คิดวาจะไปเที่ยวทางไหน เราก็กราบเรียน ไปกี่องค พอวาไป
องคเดียวทานขึ้นทันที เออ ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทาน แนะ เปนอยางนั้น
ตลอดนะ ถาวาไปองคเดียวขึ้นทันทีเลย คือหามพระเณรไปยุงกับเรา มันเปนน้ําไหลบา
ไมรุนแรง เพราะทานเห็นความตั้งใจของเรา เราเอาจริงเอาจังนะ เพราะฉะนั้นทานถึงได
อานอัธยาศัยของคนโง ทานเปนจอมปราชญ เราเปนจอมโง ทานอานอัธยาศัยของเรา
หมดเรียบรอยแลว ทานวา ไปไดละ เปดทาง ทีนกี้ ็ไป
ไปกีอ่ งค ถาวาไปองคเดียว ขึ้นทันทีเลย หามไมใหพระเณรเขาไปยุง ทานมหา
ใหไปองคเดียว เปนอยางนั้นตลอด เพราะฉะนั้นเราไปไหนจึงไปองคเดียว คิดดูเที่ยว
กรรมฐาน ๙ ปไปองคเดียวทั้งนั้น ไมไดไปกับใครละ ไปองคเดียว ปาชาอยูกับเราเลย
ถาพูดถึงเรื่องนิสัยรูสึกจะผาดโผนอยูสําหรับเรานะ แมแตประกอบความพากเพียร ครู
บาอาจารยทานยังตองรั้งเอาไว รั้งเอาไวดวยอุบาย
เชนเรานั่งตลอดรุงๆ ฟาดเรื่อยเลย ทานเห็นวาพอสมควรแลวทานก็รั้งเอาไวๆ
ทานยกขอเปรียบเทียบเขามา เชนมา มาตัวไหนมันผาดโผนโจนทะยานมาก ไมฟงเสียง
เจาของที่ฝก มัน มาตัวนั้นเขาตองฝกอยางหนัก ไมควรใหกินหญาไมใหกิน น้ําไมใหกิน
หญาไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนัก เอาจนมานั้นลดพยศลงๆ การฝกของเขาก็จะ
คอยลดลงตามกัน จนกระทั่งมานี้ใชการใชงานไดแลว การฝกเชนนั้นเขาก็งดไป แนะ
ทานพูดเพียงเทานั้น ก็คือมาตัวนี้หมาตัวนี้
เรายังเคยพูดเสมอใหลูกศิษยฟง ทานไมยอนมาหาตัวเอง พูดถึงเรื่องเขาฝกมา
ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงฝกตัวเอง คือมันไมรูจักประมาณ มันผาดโผน เราพูดตามความ
จริงคือ นิสัยจิตใจนี้มันรุนแรง วาอะไรนี้ขาดสะบั้นไปเลยๆ นี่เปนนิสัยรุนแรง
เพราะฉะนั้นทานจึงรั้งเอาไวแบบนั้น ความเพียรจะหนักไปทานก็รั้งเอาไวๆ ถาวาความ
เพียรไมไดนอนทั้งวันทั้งคืนก็กราบเรียนทาน นี่ทานก็รั้งเอาไว อยางนี้ละมันไมพอดีนะ
เรา เปนนิสัยผาดโผน ทานรั้งเอาไวใหอยูในความพอเหมาะพอดี มันเปนนิสัยอยางนั้น
เพราะฉะนั้นเวลาไปภาวนาไปทําความเพียร จึงไมเอาใครไป ไปองคเดียวๆ
ตลอดเลย เพราะทานทราบแลววา ความเปนอยูของเรากับทานประสับประสานกัน
ตลอดเวลา ทานดูความไดความเสียดีชั่วโงฉลาดของเราพอแลว ทานถึงไดปลอยเวลา
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ไป ถาไปองคเดียวทานพอใจทันทีๆ เลย เพราะทานเห็นความตั้งใจของเรา อยูกับหมู
กับเพื่อนนี้กเ็ หมือนกัน เราเปนบอยกลางบานกลางเรือนในวัด เชนวัดหนองผือนี้ ทาน
ก็อยูเปนรมโพธิ์รมไทรกลางวัด แตผูดีดผูดิ้นคือเรา คอยดูพระดูเณรตลอดเวลา นั่นซิ
เวลาเราจากไปนี่ ทานอาจจะเห็นละพระเณรเรา เวลาเราอยูที่นั่นไมไปไหนนี้ดูวาพระ
เณรจะเรียบรอยดี ทาจะเปนอยางนั้น ตอนที่เราไปพระเณรอาจจะระเกะระกะใหขวางหู
ขวางตาทาน เพราะฉะนั้นทานถึงไมอยากใหเราไป
เวลาเราจะลาไปเที่ยวที่ไหน ดูอาการทานไมอยากใหไป แตทานเห็นประโยชน
สวนใหญของเราคือการภาวนา ทานจึงนําเรื่องนี้มายกขึ้นเปนเรื่องใหญ ใหไปๆ ทั้งๆ ที่
อาการของทานไมอยากใหไปเพราะเกี่ยวกับหมูเพื่อน
ไปที่ไหนมันจะเปนตามนิสัย
วาสนาอะไรไมทราบ เรานั่นแหละไดคอยดูแลหมูเพื่อนในวงเดียวกัน เราตองไดดูแล
สอดสองไมคอยไดเปนความสะดวกสบายเฉพาะเจาของนะ ตองไปองคเดียวสะดวก ที
นี้ปลอยเลย ถาไปองคเดียวเอาเต็มเหนี่ยวเลย
อยูกับหมูกับเพื่อนตองสอดตองแทรกตองดู แนะนําสั่งสอนดุดาวากลาวพระ
เณรในวัดใหเปนที่นาดู เพราะเราไปเอง ทานไมไดขันตีนิมนตเรามา มาแลวอยาให
ขวางหูขวางตาขวางใจทาน ตองใหเรียบรอยอยูในฐานะกําลังของเราที่ควรจะเปนไปได
เราคอยแนะตลอดเวลา เราจึงไมคอยไดสะดวกสบายอยูกับหมูกับเพื่อนนะ คอยแนะนํา
สั่งสอน
เวลาออกเอาเต็มเหนี่ยวละที่นี่ คือออกลําพังตัวเองแลวปาชาอยูกับเราเทานั้น
พอ ซัดกันเลย เพราะเปนนิสัยผาดโผน ถาพูดถึงเรื่องวาความขี้เกียจขี้ครานเราไมอยาก
พูดนะ มันไมปรากฏในจิตใจ ความมุงมั่นนี้มันรุนแรงมาก ที่หวังผลประโยชนมัน
รุนแรงมากเกินกวาที่ความขี้เกียจขี้ครานจะมาเหยียบย่ําได เหยียบไมไดละ เปนอยาง
นั้น ทีนี้เวลามาอยูกับหมูกับเพื่อน เราเคยอยูกับหมูกับเพื่อน เวลาอยูกับครูบาอาจารย
เราคอยดูแลสอดสองทุกอยาง ทีนี้เวลาเรามาเปนหัวหนามาเปนผูใหญนี้ เราตองใช
แบบหูหนวกตาบอดเอา ใครจะทํายังไงเฉย นอกจากเหลือทนเราก็วากเสียทีหนึ่ง เขาใจ
ไหม ถาไมเหลือทนก็หลับหูหลับตาไปอยางนั้น เฉยๆ
อยูกับหมูกับเพื่อน ไมไดอยูแบบหลับหูหลับตานะ อะไรๆ มันจะตองสอดสอง
ตลอดเวลา นี่ก็มาอยูกับหมูกับเพื่อนนี้สักเทาไร ตั้งวัดนี้ได ๕๐ กวาปแลวมัง ๙๙-๕๐๐
ดูเหมือนได ๕๒ ปทสี่ รางวัดนี้ นี่ละอยูกับหมูเพื่อน ทีแรกก็มีแตเรากับโยมแมอยู
ดวยกัน ๓-๔ คน โยมแมกับแมชีแกว แมชีแกวที่มานี้ก็คิดเห็นบุญเห็นคุณเราที่ไป
แนะนําสั่งสอนทางโนน ไดทราบวาเราจะมาเอาโยมแมบวช นี้ก็วิตกวิจารณ เลยขอ
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ติดตามมาเพื่ออยูก ับโยมแม ถาไมมีโยมแมหรือโยมแมไมบวชจะไมพบทานอีกเลย
แหละ ทานจะไปทางไหนไมทราบ นั่นความคิดของเขาเขาคิดแบบนั้น
พอดีเราบวชโยมแมจึงมีสํานักขึ้นมา จากนั้นก็ยั้วเยี้ยๆ อยูในครัว เปนโรงหมัด
โรงมวยโรงหมากัดกันอยูในนั้นหมด ใครไปหาหมากัดกันอยาไปที่ไหนนะ ใหเขาไปใน
ครัว ไปดูโรงหมากัดกัน แฮๆ ใสกันอยูในโรงครัว เรื่องนั้นแลวเรื่องนี้ เก็บความรูสกึ ไม
เปนผูหญิง เอะอะก็เปราะๆ ออกมา ปากเปราะปากบอนอยูก ับผูหญิงเลย แฮๆ ใสกัน
อยูนั่น แทนที่จะมาปฏิบัติธรรมดูใจเขาใจเรา เทียบเคียงเขาใสธรรม เอาธรรมเปนที่ยุติ
มันไมเอานะ มันมีแตออกทาง แฮๆ ทะเลาะกัน คนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ไปที่ไหนคนทั้งวัด
ไมดีทงั้ นั้นแหละ ดีแตเราคนเดียว ตัวนี้ละตัวดีแตเราคนเดียว ตัวนี้ตัวหัวหนาหมากัด
กัน เขาใจไหม ตัวดีแตเราคนเดียว คนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ตัวหัวหนาหมากัดกันคือ
ตัวเองไมวานะ
คนเราถาดูดวยความรูสึก ดูดวยการเก็บความรูสึกดวยพินิจพิจารณาแลวจะไม
คอยมีเรื่องมีราว คนเรามันมีดวยกันนั่นแหละ แตไมแสดงเก็บไว พอเรื่องผานไปมันก็
ปรกติไปๆ ถาออกมาทางปากกระทบกันแลวเกิดเรื่อง นั่น เมื่อเก็บความรูสึกไวไมคอ ย
เกิด เงียบๆ สบายๆ ใหพากันจําเอานะ การปฏิบัติ ดูซิพระในวัดนี้ ตั้งแตเราสรางวัดมา
พระมาอยูกบั เราไมเคยวาพระนี่ทะเลาะกัน ไดชําระความหรือไดเรียกองคนั้นมาเปน
ยังไงองคนี้เปนยังไงไมเคยมี เพราะตางองคตางปฏิบัติธรรมเก็บความรูสึก เรื่องความ
ผิดพลาดทานก็ผิดเราก็ผิด ตางคนตางผิดตางคนตางใหอภัยกัน เก็บความรูสึกไม
แสดงออก ก็ประหนึ่งวาไมมีเรื่องมีราว
ภายในใจนั้นมีดวยกัน เมื่อไมแสดงออกมาแลวก็เหมือนไมมี ก็อยูดวยกันเปน
ความสงบสุข เรื่องกิเลสอยูที่ไหนมี ความไมสงบมี แตไมใหมันแสดงออกมากิริยา
ภายนอก เก็บไวภายในมันก็ดี พากันจําเอา ปลอยไปตามมันไมไดนะ ปลอยไปตามใจ
มันปากเปราะ เอะอะออกแลวๆ อยาดวนออก การดูหมูดูเพื่อน ดูใครก็ตาม ใหจําใหดี
คํานี้ เปนคําสอนของพระพุทธเจาที่ใชในการอยูรวมกันเปนความสงบสุข ใหเก็บ
ความรูสึกไวใหดี อยาแสดงออก ความผิดนั้นมีดวยกันทั้งเขาทั้งเรามี เก็บความรูสึก
เอาไว เมื่อไมแสดงออกก็ไมกระทบ เหมือนมีดเหมือนดาบเราอยูในฝกก็ไมเปนไร มีกี่
เลมก็เปนมีดเปนดาบอยูในฝก ถาถอดออกมาแลวเปน เขาใจไหมละ
ปากของเรานี่ นี่ละปากดาบ ปากมีดปากดาบอยูนี้ ถาถอดออกมาแสดงเรื่องนั้น
เรื่องนี้เปนภัย ถาใหอยูในฝกไมเปน เก็บความรูสึกไวใหดี.คนเราถามองดูใจทานใจเรา
ไมคอยจะมีเรื่องราวอะไร นี่มองดูแตเขาไมมองดูเรามันเสีย ใครที่วาเขาไมดี ตัวไมดอี ยู
กับคนนั้นนะ คนที่วาเขาไมดีเขากลับเปนคนดี ไอเราที่ไปวาเขาไมดีนั้นตัวเราไมดี
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อันธพาล เสาะหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ใชไมไดนะ วันนี้วันที่ ๔ ที่ ๕ อยู ที่ ๖ ไปกรุงเทพแลว
วันที่ ๖ ไปกรุงเทพ
เราก็บอกไวลวงหนาแลว ทุกอยางเราบอกไวแลว รถคันไหนๆ ที่จะออกจากวัด
เราไปนี้ใหไปเติมน้ํามันที่ปม นี่เรียกวาปมก็ไดแลว สําหรับวัดนี้เปดโลงหมด ไปเติม
น้ํามันที่ปมเสร็จแลวออก น้ํามันมีเทากัน ถึงเวลาจะเติมก็ไปเติมพรอมกันทีเดียว เดี๋ยว
รถนั้นไปสองกิโลสามกิโลน้ํามันหมด แลวนี้น้ํามันหมด เราอยากตีปากนะ เขาใจไหม
ถึงเวลาเติมเติมพรอมกันเต็มเอี๊ยดแลวไป ไปเลย อยางนั้น เตรียมพรอมๆ สําหรับเรา
ที่จะมาสั่งเสียอยางนี้ไมไดนะ งานเรามากตอมาก เปนแตบอกกับใครตอใครไว ใหเขา
ปฏิบัติหนาที่ของเขาเอง เราไมไดบอก ไปแลวก็ไปถึงที่เติมน้ํามันก็เติมพรอมกันทีเดียว
ไมตองไปเติมน้ํามันตามทางที่ยังไมถงึ จุดที่หมายซึ่งควรจะเติม ใหเติมใหเรียบรอย
การขับรถเราก็ตองไดลดลง อยางขับเร็วก็อยูในเกณฑ ๑๑๕ เพื่อหมูเ พื่อน
กําลังวังชาของรถไมเหมือนกัน คนขับรถก็ไมเหมือนกัน ความโงความฉลาดตางกัน
กําลังวังชาของรถก็ไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงถัวเฉลี่ย ใหวิ่งแค ๑๑๕ สั่งคนรถไว
แลว เอา ๑๑๕ เปนเกณฑ อยางเร็วไมใหเลย ๑๑๕ ถาลําพังเราไปอยากไปเวลาไหนดู
ทา ควรจะ ๑๒๐ หรือเกินกวานั้นเราก็เกินของเราได แตถาพะรุงพะรังอยางนี้มันไมได
ตองไดระวัง ทุกวันนี้ไมไดเรื่องไดราวอะไรละ ความหลงลืมก็เกงนะเดี๋ยวนี้ ตะกีห้ มู
เพื่อนไปบอกพระบิณฑบาตกลับมาแลว ถึงไดรู นี่ยังไมรูเวลานะ ทั้งๆ ที่นั่งอยูกุฏนิ ั่น
เปนอยางนั้นความจําไมดีเลย หมูเพื่อนไปตามเอามาฉันจังหันก็มีหลายหนละเดี๋ยวนี้
คือความจดความจํามันหลงมันลืม เอาละใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

