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ขึ้นอยูกับหัวหนาวัด
จากนี้ไปถึงวัดตั้ง ๕ ชั่วโมง จากวัดเรามาถึงที่นี่ ๕ ชั่วโมง ไมใชเลนเหมือนกัน วิ่งรถ
จากวัดปาบานตาดมาถึงที่นี่ ๕ ชั่วโมงพอดี จากทางแยกใหญเขามาที่นี่ ๔๕ นาที เมื่อวานนี้
มาตั้งนาฬิกาดูได ๔๕ นาที ถึงที่นี่ (เวลาหลวงตาเขากรุงเทพฯ อาจจะหยุดพักตรงนี้ไดเจา
คะ) จะมาตอนรับไดไหมละ บอกแตใหมา ถาถามหาขาวก็ชี้ลงทุงนา ถามหากับก็ชี้ลงสระ
น้ํา เลยไมไดเรื่อง ไมเอาอยางนั้น ถามีโอกาสจะมา สถานที่นี่สงบสงัดดี เมื่อเชานี้ไปหมด
ละ นูน ธรรมดาเราไปที่ไหนที่ยังไมเคยเห็น เราจะไปดูซอกแซกหมดเลย เฉพาะอยางยิ่ง
ทางจงกรม สถานที่อยูของพระภาวนา อยูยังไง อันนั้นสนใจมากทีเดียว เมื่อเชานี้ไปหมด
ถึงสระน้ํา
พระทานภาวนา ทานอยูโดยหลักธรรมชาตินะ ไมไดตกไดแตงนั้นๆ นี้ๆ ใหสดสวย
งดงามอันเปนเรื่องของกิเลสเหยียบธรรม ทานอยูโดยหลักธรรมชาติ อะไรๆ เปนหลัก
ธรรมชาติทั้งนั้น ทานอยู อยูกินหลับนอน จิตของทานพุงๆ อยูในธรรม ทานไมไดมาอยูกับ
สิ่งเหลานี้ อยูกับธรรม ทีนี้สิ่งภายนอกเลยไมมอี ะไรจําเปน เพราะความจําเปนของธรรม
มันหนักมากกวาสิ่งทั้งหลาย เกินกวาที่เราจะไปสนใจสิ่งภายนอก มันพุงๆ อยูภายใน
กรรมฐานฆากิเลสจริงๆ ทานทําอยางนั้น ทานไมสนใจกับสิ่งภายนอก
เพราะฉะนั้นเวลาบวชแลวพระพุทธเจาจึงรับสั่งวา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺ
ชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลายไปอยูตาม
รุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชา ปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อัพโภกาส ที่
วางๆ อันเปนสถานที่เหมาะสมมากตอการบําเพ็ญธรรม ไมมีสิ่งรบกวน แลวใหทาน
ทั้งหลายจงอุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด ไมไดบอกธรรมดานะ บอก
ตลอดชีวิตเลย
นี่ละอนุศาสนขอนี้พระทุกองคตองไดรับ คําสอนอยางเด็ดขาด พอบวชเสร็จแลว
มอบใหอุปชฌายสอน
อุปชฌายถึงจะรังเกียจการอยูปาอยูเขาเทาไรก็ตามไมสอนไมได
ไมใหเปนอุปชฌาย ผิดหลักของอุปช ฌาย นั่น ทานเอากันเด็ดนะตรงนี้ บวชแลวตองสอน
อนุศาสนใหอยูในปาในเขา ปณฺฑิยาโลปโภชนํ นิสฺสาย..อีกเหมือนกัน.บิณฑบาตดวยกําลัง
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ปลีแขงของตน ไมของไมแวะกับสกุลใด หามาไดมากนอยฉันเทาที่มีที่เปนเทานั้นพอกับ
ธาตุขันธของผูจะบําเพ็ญฆากิเลส นั่น นี่พระโอวาทของพระพุทธเจาแท ทานทําอยางนั้น
เดี๋ยวนี้ถูกลบไปหมด นอกจากถูกลบแลว ยังเหยียบอีก เชน อยางพระทีอ่ ยูในปา เปนพระ
วิกลจริต ฟงไดหรือคํานี้นะ เหยียบหัวพระพุทธเจาลงมาโดยลําดับ แลวผูที่มันพูดออกมา
ปางๆ อยางนี้ มันก็ไดรบั พระโอวาทขอนี้เปาหัวมันแลว มันกลับไปเหยียบหัวพระพุทธเจา
เลวไหม พระประเภทนี้นะ อันนี้ก็ไมมีใครตอบนะ
การพูดเหลานี้ พูดเพื่อความกระแทกแดกดันดวยความโมโหโทโส เคียดแคน ไมใช
พูดโดยธรรม ที่วาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริต คือ ตําหนิพวกพระอยูใ นปาในเขา แลวมา
ชมที่อยูในหอปราสาทราชมณเฑียร เต็มไปดวยมูตรดวยคูถ คือ หนังสือพิมพ วิทยุ วิดีโอ
โทรศัพทมือถือ เต็มอยูในหองนั่น อันนี้ละอันหนึ่งออกมา เวลาชวยชาติก็บอกไมใชกิจของ
สงฆ ไปทําทําไม ไมใชกจิ ของสงฆ ทางนี้ก็ยอนกลับซิ อะไรกิจของสงฆละ นั่นไลเขาอันนั้น
หนังสือพิมพ วิทยุ วิดีโอ โทรศัพทมือถือ นั้นหรือกิจของสงฆ ไลเขาไป เงียบเลยนะ โหย
อยามาเลนนะกับหลวงตาบัว เรียนธรรมปฏิบัติธรรม ลมหายใจอยูกับธรรม แย็บออกมา
ทางไหนมันรูทันทีๆ เรื่องของกิเลสกับธรรม เพราะเคยฟดกับมันมาแลว อะไรจะเปน
เครื่องกังวลใหไดรับความทุกขมากยิง่ กวากิเลสกวนหัวใจสัตวโลกวะ ฆากิเลสตัวนี้ออกแลว
ไมมีอะไรกวน หมดโดยสิ้นเชิง
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา พระอรหันต จึงไมมีทกุ ขในใจเลย หมด พอกิเลสซึ่งเปน
ตนเหตุใหสรางทุกขในหัวใจของสัตวโลกพินาศลงไปแลวทุกขไมมี
บรมสุขขึ้นแทนเลย
ทานจึงสอนใหชําระกิเลส กิเลสไมใชสิ่งสรางความสุขใหโลกนะ สรางความทุกข สรางฟน
สรางไฟใหโลก ควรจะพินิจพิจารณากันตามทางของศาสดาทีส่ อนพวกเรา ทานสอนใหปด
สิ่งเหลานี้ออก เวลาพระเขาเฝาพระพุทธเจา รับสั่งถาม เปนยังไงอยูในปานั้น อยูในเขาลูก
นั้น อยูในถ้ํานั้น เงื้อมผานั้น การภาวนาเปนยังไงๆ นั่น ทานวางั้นนะ ทานไมไดถามถึงการ
กอการสราง ไปอยูที่นั่น กุฏิไดกชี่ ั้น หอปราสาทราชมณเฑียรบนสวรรคสูไมได ทานไมเห็น
ถาม แตมันหากดื้อ กิเลสอยูกับหัวใจพระ พระก็เลยกลายเปนพระดื้อไปดวย
ถาฟงเสียงศาสดาแลวจะสวยงามตา พระเจาพระสงฆเรา ใครก็ตาม อยูต ามขั้นภูมิ
ในเพศของตน ก็งามไปตามเพศ ฆราวาสก็มีศีลธรรมเปนเครื่องยึด ขอปฏิบัติก็งามตางาม
ใจ ตั้งแตตัวเองและครอบครัวออกไปสูสังคม ทางพระเราก็ไมรังเกียจกัน ตางองคตางอยู
ดวยความผาสุกเย็นใจ เพราะความตายใจตอกันในภาคปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย ที่
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พระแตกแยกกันเปนนิกายนั้นนิกายนี้ เพราะการปฏิบัติยิ่งหยอนตางกัน เรียกวาสกปรกกับ
สะอาด มันเขากันไมได แลวก็แตกแยกกันไป เลยกลายเปนนิกายนั้นนิกายนี้ไป
นิกายแปลวาหมูวาพวก คําวานิกายๆ แยกไปเปนพวกนั้นพวกนี้ไปเลย ก็เพราะการ
ปฏิบัติไมลงรอยกับธรรมวินัย ผูที่ปฏิบัติตามธรรมวินัยเปนผูสะอาด ผูสะอาดยอมรังเกียจ
ผูสกปรก แมแตอยูในวัดเดียวกันองคใดรูสึกขัดสายหูสายตา ก็คือขัดจากหลักธรรมหลัก
วินัยนั้นแหละ เตือนกันแลวนะนั่น ทานทําไมไปทําอยางนั้น อยาทํา เตือน คนนั้นผูมุงธรรม
มุงวินัย ที่ทําไปเพราะรูเทาไมถึงการณ ก็เห็นใจ เตือนกันไป อยูกันไปไดสบาย ถายังมาขัด
มาของ มาโตมาเถียง ถือวาของตนเปนของถูก ทั้งๆ ที่ผิดนี้ อยูไมได ถูกขับ อยางงัน้ ละ
สําหรับวัดปาบานตาดเราปฏิบัติอยางนี้มาดั้งเดิม เสมอตนเสมอปลายเรื่อยมา ไม
เคยมีขอตําหนิพระที่ปฏิบัติผิดจากหลักธรรมหลักวินัยในวัดนั้น เพราะเราปกครองเองๆ
เราปกครองเรายังไง จึงไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนหมูเพื่อน ก็ตองปกครองหมูเพื่อน
อยางนั้น เพราะฉะนั้นพระในวัดนั้นจึงกลัวเรามาก เรื่องกลัวๆ แตกลัวดวยธรรม ไมใชกลัว
แบบกลัวเสือ เขาใจไหม กลัวโดยธรรม กลาโดยธรรม ไลไปไหนก็ไมไป หากกลัว นั่นละ
ธรรมเปนอยางนั้น เรียกวากลาแบบธรรม กลัวแบบธรรม อยูกันไดผาสุกรมเย็น ถากลา
กลัวแบบกิเลส ไมสนิทใจกัน แมที่สุดผัวเมียก็ระแคะระคายกัน นี่เปนเรื่องของกิเลส ถา
เปนเรื่องของธรรม สนิทกัน เปนอยางนั้น
เราไดชมอยูสําหรับวัดปาบานตาดเรา เราไมไดตําหนิพระ พระจํานวนนอยเมื่อไร
เราตั้งไวตั้ง ๕๐ แตปนี้ในพรรษา ๕๘ องค แตการขบฉัน ทานไมครบองคแหละ ตั้งแต
สรางวัดปาบานตาดมา ไมเคยเห็นพระมาฉันจังหันครบองคเลย ขาดตลอดมา ไมใชขาดที
ละนอยๆ นะ ขาดมาก เชนอยางปนี้พระ ๕๘ องค ในวัด ตอนเชาถามทุกเชา กอนจะใหพร
กอนจะฉัน วันนี้พระมาฉันเทาไร จะอยูในยาน ๒๘-๒๙ หรือ ๓๐ นอกนัน้ หายไปหมด คือ
ทานไมฉัน เวลาทานไมฉัน เราก็ใหโอกาสเต็มที่ ใหสมเจตนาของทาน มุงตออรรถตอธรรม
เปนอยางมาก คือไมใหมาทําขอวัตร ยุงเหยิงวุนวาย เสียเวล่ําเวลากับวงคณะ ที่ทําอะไรเปน
ความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ถางานสวนรวมตองรวม ตองสามัคคี
องคใดทีอ่ ดอาหาร ไมใหเขามา ใหทานอยูสะดวกสบายทาน ทุกอยางใหเปน
เอกเทศเลย ใหเปนอิสระเต็มที่ มีแตการประกอบความเพียรโดยถายเดียว ใหหมดทุกองค
อยูในวัดนะ องคใดอดอาหาร องคนั้นเปนอิสระ ที่จะตองปฏิบัติกําจัดกิเลสดวยความเพียร
ของตนเต็มเหนี่ยวๆ เราใหโอกาสมาตลอด คือถาฉันตองมาเกี่ยวของกับหมูกับเพื่อน การ
ปดกวาดเช็ดถูอะไร ตองพรอมเพรียงกัน ถาองคไหนไมฉันไมตองมา ใหอิสระเปนพิเศษ
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เพื่อความสะดวกแกการประกอบความพากเพียร เราใหโอกาสพระมาอยางนี้ ตั้งแตสราง
วัดมา เพราะเราเปนผูพาดําเนินมากอนแลว
วัดปาบานตาดจึงไมมงี านมีการ เราไมใหมี งานการก็อยูนอกๆ ไมใหเขาไปยุงกับ
พระ งานของพระใหเปนงานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ปดกวาดเช็ดถูลานวัดตองเปน
ความพรอมเพรียงกัน นอกจากนั้นก็เงียบเลย ทําความพากเพียร รอบๆ บริเวณศาลา
ออกไปขางนอกนี้ หามไมใหใครเขาไปยุงเลย จะมีแตฆราวาสที่เปนลูกศิษยพระ ๒-๓ คน
ที่รับใชพระอยูในบริเวณนั้น นอกนั้นไมมีใครเขาไป เพราะหามขาดไมใหเขาไป เปน
สถานที่ภาวนาของพระ คนไปก็ไปอยูรอบๆ บริเวณศาลาแลวตองออกๆ นี่สั่งไวอยาง
เด็ดขาด ไมใหมีคําวาจุนจาน ใหโอกาสพระ
เราเปนหัวหนาวัด อันใดที่จะขัดของตอความเพียรของพระ เราตองพยายามพินิจ
พิจารณา แตเราก็พิจารณามาแลว อะไรขัดของก็รูทนั ทีๆ พระก็บําเพ็ญดวยความ
สะดวกสบาย เรื่องการขบการฉันเราเลยไมกําหนด พระวัดนี้ไมเคยมาฉันจังหันครบองค
แหละ ไมทราบจะดูองคไหนมาฉัน องคไหนไมมาฉัน อยูอยางนั้น ก็ถามรวมๆ เลยวา วันนี้
มาฉันกี่องค เชน พระ ๕๘ มาฉันอยางมากไมเลย ๓๐ จากนั้นไปไหนหมด นั่นละ ทานไม
ฉันๆ ทานเรงภาวนาของทาน ไมใหงานใดเขาไปยุงทานเลย ใหทานทําเปนอิสระ เราให
โอกาสเต็มทีส่ ําหรับผูบําเพ็ญเพียรทางดานจิตใจ หนักเทาไร งานภายนอกไมใหเขาไปยุง
เลย คือเราเสริมตลอด
สําหรับวัดปาบานตาดไมมีงานอยูแลว เราไมใหมี มีก็มีสะเปะสะปะอยูข างนอกไป
อยางนั้น สําหรับพระเองไมใหมี เราพยายามสงเสริมที่สุด การประกอบความพากเพียร
ของพระ เพื่อมรรคเพื่อผลนั่นเอง ครูบาอาจารยก็พาดําเนินมาอยางนั้น เราเองที่ไดมาเปน
ผูใหญนําหนาหมูเพื่อน เราก็ดําเนินมาแลวอยางนั้นๆ ไดผลมาแลวอยางนั้นๆ นําอุบาย
วิธีการนั้นมาสอนหมูเพื่อน จึงไมคอยผิดพลาดไป เพราะเราบวกลบคูณหารของเรามาแลว
ผิดถูกเราก็ผดิ ถูกมาแลว นําอันนี้ออกสอนหมูเพื่อนมันก็สะดวกสบาย
เรื่องมรรคเรื่องผล การปฏิบัติใหสม่ําเสมอ เขมงวดกวดขันตลอดเวลา เฉพาะวัดปา
บานตาดนี้ เหลวไหลไมได เราเอาจริงเอาจังดวย เพราะฉะนั้นพระเณรถึงกลัว เณรไมคอย
มีแหละ สวนมากมีแตพระ ถึงกลัวมากนะ เราจะพูดขบขันใหฟง เราอยูกุฏิ คือธรรมดา
นานๆ เราจะดอมๆ ออกไป ไมวากลางคืนกลางวันนะ ออกไปดูทุกสิง่ ทุกอยาง ในฐานะเรา
เปนหัวหนาวัด บกพรองตรงไหนๆ ตอนบายทานกําลังฉันน้ํารอนอยูที่โรงปอบ เขาใจไหม
โรงปอบ คือโรงน้ํารอน โรงมะขามปอม สมอ เขาเรียกโรงปอบของพระ
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ทีนี้เวลาเราโผลออกมา เราจะไปดูนั่นนี่ พอมองเห็นเรานี้ แตกฮือเลย ไมทราบแตก
ไปไหน เงียบหมด พอไปดูนั้นดูนี้กลับมา ดูแกวน้ํา น้ํารอน น้ําชาหรืออะไร เกลื่อนอยู
ตามนั้น หกลม น้ําสาดกระจาย น้ําโกโก กาแฟ พอขึ้นมานั้น มันทําไมทั้งกินทั้งเททิง้ แลว
แกวทิ้งเกลื่อนนี้เปนอะไร พระทานเห็นทานอาจารย ทานกลัวทานเปดหนี กลัวอยางนี้ไมมี
เหตุผล เอาอีกนะ ไมไดสอนใหกลัวแบบนี้นะ เอาอีกตรงนัน้ ก็ดี แตจะหนีไปไหนไมยอม
หนีนะ หากกลัว นี่ละเรียกวากลัวเปนธรรม กลัวอยางนั้น ไลหนีก็ไมหนี อยูอยางนั้นละ
เราก็ดุเปนธรรม ดีเปนธรรมทุกอยาง เราไมเคยดุพระดวยกิเลสตัณหาตามความ
เปนใหญของเรา ปาๆ เถื่อนๆ ไมเอา เราไมเคยใชอยางนั้น เด็ดขาดๆ เปนธรรมทุกอยาง
นิ่มนวลออนหวานเปนธรรมประเภทนั้นๆ เรื่อยๆ ไปเลย ที่จะใหดุดาหาเหตุผลไมได ไมมี
หลักเกณฑ ไมมี เราไมนํามาใช
นี่มันก็ไปสัมผัส เหตุที่จะไดเลาใหหมูเพื่อนฟงวาเปนธรรมหรือไมเปนธรรม วันนั้น
เราก็เผลอ เราเปนบาของเรา เราทําอะไรอยูถึงเวลา ดูนาฬิกา ดูนาฬิกาผิด คือธรรมดาบาย
๔ โมง สั่งไวเรียบรอยแลว บาย ๔ โมง ไมตาดจะออกพรอมกันพรึบๆ เลย ตั้งแตสวนตัว
ออกมาหาสวนรวม วันนั้นดูนาฬิกา อาว แลวกันนี่ คือการทําขอวัตรปฏิบัติ เรานี้เหมือนวา
เปนบอยกลางวัด ทุกอยางตองคลองแคลวกวาเพื่อนกวาฝูง ไมไดอืดอาดเนือยนายอยาง
ทุกวันนี้นะ ทุกอยางคลองตัวตลอด พระเณรจึงตองระวัง ตองกลัว เอาจริงเอาจังมาก
ครั้นปดกวาดขางในเสร็จเรียบรอยแลว ออกมาขางนอกมาศาลา ตามธรรมดาเรา
กวาดของเราเสร็จแลวเราก็ออกมาหาศาลาเปนสวนรวม จะเห็นพระเณรเต็มหมด ปดกวาด
คือพระทานปดกวาดที่เฉพาะของทาน ที่อยูของทานแลวก็กวาดออกมาหาสวนรวมคือศาลา
มารวมกันที่นั่น วันนั้นไมเห็นพระเลย เงียบ ก็มีเณรๆ หนึ่งอยูนั้น เณรนั้นเฝาศาลา เวลามี
แขกคนมาอะไรก็จะติดตอ หรือมีพระอยูเปนประจําอยางนอย ๑ องค ที่ศาลาทุกเวลา เวน
แตกลางคืน พอกวาดออกมานั้นแลว ไมเห็นใคร พอมองไปเห็นเณร เณรมันคงจะรําคาญ
ตาทา มันก็เลยเอาไมกวาดออกมา
เณรๆ ขึ้นเลยนะ พระวัดนี้มันตายกันหมดทั้งวัดแลวเหรอ ใครจะไปกุสลาใคร ไมรู
หรือเวล่ําเวลาที่ปดกวาด นี่ยังไมแลวนะ ถาหากวาเปนอยางที่วา พระเณรผิดจริงๆ แลว
กลางคืนจะประชุมกันละ ดีไมดี ขับออกจากวัด โนน ของเลนเมื่อไร พอเณรดอมๆ ออกมา
แลว เณรไมรูหรือเวลา เปนยังไง พระตายกันหมดแลวหรือ ใครจะกุสลาใคร ถึงเวลาจึงไม
เห็นปดกวาด มันเปนเพราะเหตุไร ขึ้นแลวนะ เวลาไดเทาไร มันเพิ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐
นาที ยังไมถงึ ๔ โมง เราเปนบาตางหาก เขาใจไหม
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กําลังแผดนะนั่น เต็มเหนี่ยวเลย ค่ําวันนี้พระเณร ตองเอากันใหญละ ประชุมกัน
ใหญเลย ควรขับๆ นั่นละการปกครองหมูเพื่อน เครงครัดเด็ดเดี่ยวโดยธรรมโดยวินัย ไม
ผิด ดีๆ เยี่ยมไปเรื่อยๆ เวลาไดเทาไร เพิ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที หือ ขึ้นอีกละ มันเพิ่ง
ได ๓ โมง ๒๐ นาที ถางั้นหยุดๆ ขึ้นทันทีเลยนะ เดี๋ยวพระจะมาเปนบากันทั้งวัด เราจะไป
แกบาเรา เราก็กลับเลย อยางนั้นละ เปรี้ยงๆ พลิกปุบเลย เราผิด
นั่นละธรรมปกครองเปนอยางนั้น เสียงแผดทีเดียวออกมา พอเราผิดเทานั้น ก็ฟาด
เราเลย บอกใหพากันหยุด เดี๋ยวจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา เดินกึ๊กๆ กลับเลย
เณรคงจะพูดใหพระฟง หัวเราะกันลั่นนะ อยางนั้นละปกครองโดยธรรม ดุเด็ดขนาดไหน
ไมมีกิเลสเขามาแทรก ตองเปนธรรมทั้งนั้นการปกครอง ทีนมี้ ันก็ชุมเย็น ในวัดในวาใครผิด
ถูกชั่วดีประการใดเปนไปโดยธรรม ยอมรับกันโดยธรรมทั้งนั้น จะมาดื้อดานไมได อยูกัน
เปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน การปกครองเปนของงายเมื่อไร อันนี้มันขึ้นอยูกับหัวหนาวัด
ถาหัวหนาวัดเครงครัด ใครเครงครัดก็คือผูน ั้นเคยเครงครัดมาแลวในตัวเอง ออกมา
เกี่ยวกับหมูกับเพื่อน ก็ตองเครงครัดเกี่ยวกับหมูกับเพื่อนไปตามสัดตามสวน เปนอยางนั้น
นะ
เดี๋ยวนี้ไมเอาไหนละ เดี๋ยวนี้ไมเปนทาเปนทางอะไร ใครทําอะไรก็เฉยๆ เหมือน
หมาปลอยหํา รูไหมหมาปลอยหํามันปลอยยังไง ถาคนปลอยหําแลวตบนั้นตบนี้ หมา
ปลอยหําเขาเฉยเลย เดี๋ยวนี้เฒาแกแลว เปนหมาปลอยหําแหละ เฉย ไมสนใจใครจะทํา
อะไร เฉย นอกจากมันกระเทือนมาก เอาเสียทีนึงเทานั้น ถาธรรมดาไมสนใจ หากไปกลาง
ค่ํากลางคืน ไปเที่ยวซอกแซกดูพระดูเณรทั่ววัด ไปเงียบๆ เจาของแหละ แตกอนยังหนุม
อยูนี้ กลางวันก็ไป ตอนบายตอนเย็นไป กลางคืนไป ไปอยูอ ยางนั้น
วันนี้ก็ไมมีอะไรเทศนละ เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็เรียบรอยแลว การงานทุกอยาง
เรียบรอยสมบูรณเต็มที่แลว หลังจากฉันเสร็จแลวหลวงตาก็จะลากลับอุดรฯแหละ จากนี้ไป
อุดรฯ วัดปาบานตาด ๕ ชั่วโมง เรามาแลววันนั้น ดูนาฬิกา ๕ ชั่วโมงพอดีเลย วันนี้ก็จะ
กลับ กลับไปแลวก็ไมมีเวลาวางละ พระนี่แกเทาไรยิ่งใชดี พวกวัวพวกควายนี้ เวลาแกเขา
มาปลดคราดปลดไถออกจากคอ ขาราชการแกมาปลดเกษียณ แตพระนี่แกเทาไรยิ่งใชดี
เมื่อวานเทศนทั้งวัน เกือบตายเรา นั่น เห็นไหมพระแก เปนอยางนั้นแหละ ก็มีเทานั้นละ
เทศนเทานั้นละวันนี้ พากันไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหดีนะ อยามองอะไรยิ่งกวามองดู
หัวใจ มองดูหัวใจดวยสติ ระมัดระวังความผิดพลาด มันจะเกิดจากหัวใจ ถาสติมีแลวจะไม
ผิดพลาด เอาละพอ เทานั้นแหละ
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