
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มีแตเทศนหลวงตาออกหนา 
 วัดนาแหว ตาหมูอยูนั่นไปครึ่งกันทีจ่ังหวัดเลย ครึ่งทาง เราไปจากนี้ไปจงัหวัด
เลย จากจังหวัดเลยไปนาแหวไปครึ่งกันที่จังหวัดเลย ครึ่งทาง ไกลอยูนะ เราจึงไมคอย
ไป นั่งรถลําบากลําบน แตกอนไปเดี๋ยวนี้ไมคอยไป เหนื่อย ที่นั่นเหมาะสม จากอําเภอ
นาแหวไปไมไดใกลนะ ตัง้ ๔๐ กวากิโล ไปจากอําเภอนาแหว เขาไปนูนตั้ง ๔๐ กวากิโล 
ลึก ตาหมูอยูที่นั่น ก็ดีอยู เปนทําเลเหมาะสมมากทีเดียว ไดเทปครูบาอาจารยไปเปดฟง 
อยางที่วัดนาแหวก็เทปครูบาอาจารยทั้งหลายเปดฟงเปนประจาํเลย 

สวนมากมักจะมีแตเทปหลวงตาบัวนะ เราพูดชัดๆ เพราะเรื่องนี้มันออกหนา
ออกตามานานแลว เทศนหลวงตาบัว ออกทกุแหงทุกหน ทางวิทยุทางอะไรๆ ออก ครู
บาอาจารยทานก็ชวยสนับสนุน หนุนกันไป เพยีงเล็กนอยนะ ไมไดมาก แลวสุดทาย
ออกหนาออกตาจริงๆ กอ็ีตาบัว เขาใจไหมอีตาบัว อีตาบัวหลวงตาบัว ใครไมเคยเห็นก็
ดูเสียซิ นี่อีตาบัว นี่หลวงตาบัว 

เราเสียดายที่สมัยพอแมครูจารยมั่นยังมีชีวิตอยู ไมมีเทปนะ เทปไมมี มามีครั้ง
แรกวันถวายเพลิงทานนั่นแหละ เขาเอามาเทป มันเทปอะไรไดหามมาที่วัดสุทธาวาส 
หามมาแทนที่จะออกสนามโชวไดสบาย ก็มาเสียอยูที่นั่นเสีย เลยไมไดเร่ือง เพียงแตวา
ไดเห็นเทานั้น หลังจากนั้นก็คอยมีมาเรื่อยๆ ป ๒๔๙๓ ก็มาเห็นเฉยๆ แลวมันก็มาเสีย
ตอหนาที่วัดสุทธาวาส ใหญมากไดหามกันไป หลังจากนั้นจึงไดมาปรากฏขึ้นที่วัดปา
บานตาด ป ๒๕๐๔-๒๕๐๕ มัง มาทีน่ี่ นั่นละเริ่มตนเทปมี ๒๕๐๔-๒๕๐๕ ที่วัดปาบาน
ตาด 

เลยคดิยอนหลังเสียดายพอแมครูจารยมั่นเวลาทานมีชีวิตอยู เทศนาวาการ
ธรรมะลวนๆ ธรรมะอัศจรรย ฟงแลว แหม เดี๋ยวนี้ก็ยังสดๆ รอนๆ นะธรรมะของทาน 
กังวานอยูในหัวใจ ธรรมะออกจากหัวใจที่เปนธรรมทั้งแทง หัวใจทานเปนธรรมทั้งแทง 
เวลาทานเทศนทีแรก ๔ ชั่วโมง ไปอยูกับทานทีแรกถาวันไหนทานประชุมเทศน เทศน
ถึง ๔ ชั่วโมง แลวขยับลงมา ๓ ชั่วโมงถาวันไหนประชุมเทศนนะ แลวขยับมาถึง ๒ 
ชั่วโมง เพราะ ๒ ชั่วโมงนี้ก็เปนเวลาทานหมดกําลังแลว หยุด มาตั้งแต ๔ ชั่วโมง ๓ 
ชั่วโมง มา ๒ ชั่วโมง  

เทศนนี้แหม คือมันพรอมกันนะ เทศนของทานก็เปนธรรมบริสุทธิ์สุดสวนเต็ม
หัวใจ และผูมาฟงมีแตผูมุงหนามุงตาตอการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานดวยกัน มันรับ
กันไดสนิท เพราะฉะนั้นการเทศนของทานจึงไหลเอาเลย ไหลเลยเชียว คือไมมอีะไร
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ขัดของเลย ภาชนะรับก็พรอมๆๆ มีแตพระปฏบิัติลวนๆ ไมมีละประชาชน มีแตพระ
ลวนๆ เรายังไมลืม จึงไดยอนหลังไปเชื่อถงึวาเวลาพระพุทธเจาประทานพระโอวาทแต
ละครั้งๆ นี้เทวบุตรเทวดา มนุษยมนาทั้งหลาย บรรลุธรรมมรรคผลนิพพานไดมากมาย 
ยอมรับเลย เอาองคทานเปนสักขีพยาน แลวเราเปนตัวยืนยัน  

บางวันมันดับอยูถึงสามวันนะ ฟงเทศนทาน คือมันไหลเขาไป หมุนเขาไปๆ มี
แตธรรมลวนๆๆ หมุนเขาไป แลวปรากฏดับหมดเลยโลก อาว ทําไมเปนอยางน้ีละ คํา
วาเปนอยางนี้ก็เปนแบบอัศจรรยนะไมใชแบบตําหนิ ทําไมเปนอยางน้ีละฟงเทศนทาน
กลางคืนดับพรึบเลย แลวอะไรๆ ก็มขีองเขา แตอะไรที่มันดบันั่นคือส่ิงรบกวนทั้งหลาย
ดับไปหมดเลย เหลือแตธรรมลวนๆ นั่นละสงบสงัดอัศจรรยอยูจุดที่วาดับหมด ทั้งๆ ที่
ไปมาไดอยู กลางวี่กลางวันกลางคืนไป ดับอยูถงึสามวันฟงเทศนทาน เออ อัศจรรยนะ
เรา 

คือทานเทศนมีแตพระลวนๆ ภาชนะพรอมๆ ที่มาไดยินไดฟง เต็มกุฏิทาน 
แนนหมดกลางคืนนะ ถาเปนกลางวันมีวันอุโบสถ พระมาลงอุโอบสถก็เทศนที่ศาลา แต
กลางคืนเวลาทานประชุมก็เทศนที่กุฏทิาน พระนี่แนนหมด ฟงเสียงธรรมทานนี้กังวาน 
เสียงทานเปนเสียงกังวานดวย เสียงทานเปนเสียงบรรจง แมจะบรรจงก็ตามอํานาจแหง
ธรรมที่หนุนออกมาๆ ใหทานเทศนเลยกลายเปนไหลไปเลย นั่นละเทศนบรรจงก็เลย
กลายเปนไหลไปเลย เปนเหมือนปนกล เพราะอํานาจของธรรมดันออกๆๆ มีแตธรรม
เต็มหัวใจ ไมมีโลก มกีเิลสตัณหาอะไรเขาไปเกี่ยวของพอจะเปนกางขวางคอไมมี ฟง 
จิตเราดับอยูถึงสามวัน นี่ละมันถนัดเอาเหลือเกิน 

คืออะไรก็ไดยินแตอันหนึ่งมนัดับอยูภายในนี้ ดับแบบอัศจรรย พูดไมถูก แตไม
สงสัย มันเปนอยูในจิต ดับถึงสามวันเชียว โถ ฟงเทศน มนัอัศจรรย ยอนหลังไปที่วา
พระพุทธเจาประทานพระโอวาทแตละครั้งๆ สัตวโลกทั้งหลายไดบรรลุมรรคผล
นิพพาน มากมายๆ ยอมรับเลย เอาเราออกยัน เราไดเพียงเทานี้แหละแตมันเปนพยาน
กันไดดี นั่นละธรรมถาลงเขาในหัวใจ ใจเปนธรรมลวนๆ แลว ไมมีอะไรจะเลิศยิ่งกวา
ใจเปนธรรมนะ เอากิเลสมาเปนธรรมนั่นซีมันเผากัน เวลานี้โลกรอนมาก เพราะโลกเอา
กิเลสมาเปนธรรม เห็นวากิเลสเปนของดิบของดี ความไดความรวย อํานาจปาๆ 
เถื่อนๆ กดขี่บังคับ รีดไถพวกเดียวกันนั่นละมากิน เขาจะตายจนไมมีตับมีปอด เจาของ
สนุกกลืนสนุกกิน นี่ละกิเลส มันฟงไมไดนะ  

อยางที่วารบกันอยูที่นั่นทีน่ี่เหลานี้ละ อูย เราสลดสังเวชจริงๆ คือธรรมออกกาง
กับฟนไฟของกิเลสที่มันกอเผาสัตวโลก กับธรรมออกกาง ทีนีค้ําวาออกกางเปนอยางไร 
เราไมมีสวนไดสวนเสียกับธรรมที่กางออกดู ถามีไดมีเสียอยูก็มีสวนกระทบกระเทือน
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กับเรา นี่ไมมีไดมีเสีย ถาจะพูดแบบโลกก็สนุกด ู ดูดวยความสลดสังเวช ธรรมดู นี่ละ
เวลากิเลสมันหนา กิเลสนี้มันแสดงตัวมันกลายเปนธรรมไปหมดครอบโลกธาตุ ธรรม
ของกิเลสก็คือฟนคือไฟเผาไหมซึ่งกนัและกัน หาความสงบเย็นใจไมได แมผูมีอํานาจ
มากขนาดไหน ก็นั่นละกองไฟใหญอยูจุดนั้น 

เราอยาเขาใจวาจะไปอยูกับตาสีตาสาผูนอย ไมมอีํานาจบาตรหลวงอะไร ถูกเขา
บีบบี้สีไฟ วาพวกนี้เปนกองทุกข ตัวใหญๆ กองทุกขหนักมากนะ ตัวอํานาจบาตรหลวง
ปาๆ เถื่อนๆ โออาฟูฟา นั่นกิเลสมันพาใหเปน มันดูถนัดจนสลดสังเวช โอ 
พระพุทธเจามาตรัสรูแตละครั้งนี้มีไดเพียงพระองคเดียว คือมันเหลือวิสัย เหมือนกับ
เอาฝามือไปกั้นน้ํามหาสมุทร เอาธรรมมาสอนโลกเหมือนเอาฝามือมากั้นน้ํามหาสมุทร 
มหาสมุทรก็มหาสมมุติมหานิยมของกิเลสน่ันแหละ มันเต็มโลกเต็มสงสาร เรามา
พิจารณาแลว โอย สลดสังเวชนะ 

นี่เราก็ไดภาคภูมิใจการพิจารณาอะไร รําพึงคิดเรื่องราวอะไรก็ตาม เราไมมีสวน
ไดสวนเสียเหมือนที่กิเลสเขาแทรกอยูในจิต หรือควบคุมในใจของเรา ตัวนี้ถาพิจารณา
ไปอะไรความกระทบกระเทือนความไดความเสียจะเขามาหาตัวเอง ดูทางนอกแตมนัก็
ยอนเขามาเผาตัวเอง ฟาดกิเลสใหขาดสะบั้นลงไปหมด ไมมีอะไรเหลือเลยแลวนั้น
เรียกวาไมมีคําวาไดวาเสีย ถาจะพูดแบบโลกก็สนุกดูเต็มสัดเต็มสวน เพราะไมมีไดมี
เสีย นั้นละดูชัดเจน  ธรรมดูโลก ธรรมของทานผูบริสุทธิ์ดูโลกดูอยางน้ัน 

ธรรมอันนี้มันอัศจรรยเอาจริงๆนะ เราก็ไมเคยคาดเคยคิด ที่ไดนํามาเทศนสอน
โลกอยูเวลานี้ ประเทศไทยเราดูจะมีแตธรรมะหลวงตาบัวละออกกระจายทั่วประเทศ
ไทย เปนอยางไรถึงเปนอยางน้ัน เราก็ไมเคยคิดไวเลยแตกอน แตมันเปนไปไดอยางไร 
คนกําลังจะตายอยู เรียกวาสายบุญสายกรรมของพวกเรา เรียกวามีวางั้นเถอะนะ เรา
กําลังจะตายชนพรรษา ดูวาพรรษา ๔๑ ละมั้ง หนักเขาๆๆ หมอเขาตรวจ เขาทราบ
ชัดเจนแตเขาไมกลาพูดวาเปนมะเร็งในลําไสแลว จะไมนาน เขาบอก เขาเงียบๆ เขา
ไมใหเรารู ถึงรูไมรูเราก็ไมมีไดมีเสียกับมัน ประสาขันธธาตุ แตเขาก็ปดไวตามประเพณี
ของโลกที่รักสงวนตัวเหมือนกันทั่วโลกนั่นแหละ เขาก็ปดไวกลัวเราจะเสียอกเสียใจ แต
เรามันไมเสีย 

นั่นละมันเตรียมจะไป คิดวาเปนสายบุญสายกรรมจริงๆ เราอดพูดไมได ก็
เตรียมจะไปอยูแลว อยูๆ ก็ไดยาเทวดามา เรายังไมลืมนะตั้งฮั่วไถนั่นนะ เขามาพูด
ยืนยัน ตั้งฮั่วไถเองนะมาพูด พูดยาของเขาที่เอามากิน ยาขนานนี้ละ เขาบอกวาไปที่
ไหนๆ หมอก็เพียงทกัทายปราศรัยใหหยูกใหยามาดวยมารยาทเขานั้นละ ความจริงคือ
เขาหมดหวังแลว ไมมีทางที่จะรักษาได วาอยางน้ัน เขาก็เรียกวาหมดหวัง จึงไดมาเจอ
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ยานี้เขาไป พอเจอนี้แลวดีวันดีคืนขึ้นไป จนกระทั่งเดี๋ยวนี้หาย แกมาพูดตอหนาเรา 
หายเลยนะโรคอันที่วารอจะตายวันตายคืน หายเลย 

จึงอยากใหทานไดฉันยาขนานนี้ กอนที่จะตายกอ็ยาดวนทิ้งขันธ ขอใหฉันยา
ขนานนี้เปนขนานสุดทายเสียกอน ถาไมหายแลวคอยไป ภาษาเจกมันพดูดีนะ เขาบอก
เขาไมหาม เวลานี้ขอไวเสียกอน ขอใหฉันยาขนานนี้กอน ถาลงยาขนานนี้เอาไวไมอยู
แลวไปก็ไปเถอะ เราเอามาฉัน หมอเติ้งเราไมลืม พอฉัน โห มันดีวันดีคนื ดีดขึ้นเลย 
แลวหมอเขาก็กําชับกําชาทุกอยางแลววา ยานี้เวลาฉันลงไปแลวจะถาย เขาวาอยางน้ัน 
ฤทธิข์องโรคมีมากนอยเพียงไรยานี้จะขับกัน จะถายอยางรุนแรง แตไมตองตกใจ มัน
จะถายขนาดไหนก็ตามจะไมเสียกําลัง ไมเพลีย ไมไดเหมือนโรคที่พาถาย โรคพาถาย 
ถายเทาไรออนลงๆ อนันี้มันจะถายแบบเดียวกัน ถายเร็วแกโรค พอมาฉันเปนจริงๆ 
นะ มันก็ถายเต็มเหนี่ยวของมัน แตไมเพลีย  

นั่นละดีดขึ้นๆ จึงไดชวยโลกมา นี่ที่มันอดคดิไมได จึงไดชวยโลกตั้งแตบัดนั้น
มา ๒๕๔๑ เร่ือยมา เร่ืองวัตถส่ิุงของที่จะชวยชาติบานเมืองเราก็คิดเพียงเล็กนอย 
เพราะไมใชเร่ืองใหญโตเหมือนหัวใจกับธรรม เราไปเนนหนักอยูในหัวใจกับธรรม วา 
เอา จะชวย ชวยฟนฟูจติใจที่ลมเหลวมาดวยอํานาจของกิเลสพาใหฟุงเฟอเหอเหิม จะ
ทําชาติบานเมืองของตนใหลมจม ไมมีอะไรที่จะฟนขึ้นมาไดนอกจากธรรม เราพิจารณา
เร่ืองนี้แลว จึงวาเอาจะชวย ชวยก็สมบัติเงินทองขาวของ เชนอยางไดทองคําเขาสูคลัง
หลวง ดอลลงดอลลาร วัตถุตางๆ ที่ชวยสรางทั่วประเทศไทยนี้ โลกเขาเชื่อกันหมดวา
ชวยอันนี้แหละ แตใจของเรามันลึกลับ อันนี้เพียงเล็กนอย เร่ืองใหญคือธรรมจะเขาชวย
จิตใจของประชาชนใหรูเนื้อรูตัว เราถือเอาอันนัน้ แลวก็ออกจริงๆ อยางน้ันดวย 

ชวยชาติบานเมืองทางดานวัตถุก็ชวยไป จนกระทัง่หยุดลงไปแลว เดี๋ยวนี้ธรรม
ไมหยุด เห็นไหมละ ออกตัง้ ๙๐ กวาสถานีแลว ออกทั่วประเทศไทย ธรรมเขาสูใจๆ 
เมื่อธรรมเขาสูใจทุกส่ิงทุกอยางที่เปนภัยจะคอยสงบตัวลงๆ นี่ละที่วาไมคาดไมฝนการ
ชวยโลกมันก็เปนมาไดอยางน้ีแหละ เทศนาวาการมาตั้งแตการชวยชาติเร่ือยมา
จนกระทั่งทกุวันนี้ แลวที่วามันจะตายๆ ชนพรรษา มันก็ไมตาย มันชนมาได ๗-๘ ชน
พรรษาแลว ไมตายนะ เปนอยางน้ันละ จึงไดชวยโลกมา 

เทศนาวาการสวนมากมีแตธรรมะของเรา ครูบาอาจารยทานก็ชวยบางเล็กๆ 
นอยๆ ไมมาก สวนออกหนาจริงๆ มักจะเปนเรื่องของเรา ไปวัดไหนๆ เหมือนกนั 
อยางไปวัดภวูัวก็เหมือนกัน วันนั้นไปก็ถาม เวลากลางคืนปฏิบัติกันอยางไรอยูดวยกัน 
เราวาอยางน้ัน ทั้งๆ ที่เราก็ทราบจากทานอุทัยแลว ทานบอกวาตอนค่ําก็มาประชุมกัน 
ที่กุฏิหลังน้ันแหละ มันเปนสองชั้น ชั้นหนึ่งหินดานขางลาง ชั้นบนไมมีใครขึ้นไปแหละ 
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มาอยูแตขางลาง ค่ํามาก็มาประชุมกนัที่นั่น แลวมาเปดเทปฟงเทศน นั่งภาวนาฟงเทศน 
เปดเทปฟง  

อยางนอยใหไดหนึ่งกัณฑ หรือหนึ่งมวน แลวใครอยากจะลุกไปทําความ
พากเพียรในสถานที่อื่นใดก็ได หรือผูไมอยากไปจะนั่งอยูนั้นภาวนาตอไปก็ได วาอยาง
นั้น เราก็ถามแลวเทปไดมาจากที่นั่นบางละ โอย เทศนครูบาอาจารยก็มีเล็กๆ นอยๆ 
สวนใหญคือเทศนหลวงตานั่นแหละ ออกแลวนะ มีแตเทศนหลวงตาละออกหนาออก
ตาอยูทุกวันนี้ นี่ก็วัดภูวัว ที่อื่นก็แบบเดียวกัน มักจะมีแตเทศนหลวงตา มันเขมขนนะ 
เทศนที่ไหนคนตื่น วิ่งเขาปาเขารกหรือว่ิงเขาไหนไมรูละ มันหวดเรื่อยไป ตีเร่ือยไป ไป
ที่ไหนมักจะมีแตเทศนของเรา  

อยางที่เขาเปดทางวิทยุ เทาที่ทราบตอนกลางวี่กลางวันก็มีเทศนประเภทหนึ่งๆ 
พอตกกลางคืนมามักจะมีเทศนธรรมะแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว ดึกเทาไรยิ่งมีแตธรรมะ
ประเภทแกงหมอเล็กหมอจิ๋วทั้งนั้น สวนมากเปนเทศนหลวงตา ไมเห็นมีองคใด แนะก็
มาหาเราอีก แลวการเทศนนี้เราก็พอใจ เราไมมีที่ตองติในธรรมเทศนาที่แนะนําส่ังสอน
บรรดาประชาชนพระเณรทั้งหลาย เราพอใจภูมิใจทุกอยาง ไมมีทีต่องต ิ เพราะถอด
ออกมาจากหัวใจที่กล่ันกรองมาแลวดวยความเพียร สุดกําลังถึงขนาดจะสลบไสล การ
คุยเขี่ยขุดคนหาอรรถหาธรรม จนกระทั่งไดเปนที่พอใจ นําออกเทาไรก็ไหลออกเลย 
พูดใหมันชัดอยางน้ี 

เทศนนี่ไมมีกําหนดวาจะเทศนมากเทศนนอยเพียงไร ไมมีขอบมีเขต ควรที่จะ
ออกหนักเบามากนอยจะเปนไปเอง เมื่อเร่ืองเขามาสัมผัส สัมผัสหนักเบามากนอย 
หรือไมควรพูดเลยนี้ดึงก็ไมออก มนัหากเปนอยูในนั้นละ ถาไมควรพูด พูดออกไปไม
เกิดประโยชนไมพูด ควรพูดหนักเบามากนอยจะออกตามสัดตามสวน ถาควรจะทุมเลย
นี้ไมตองบอก ผางเลยทันที นี่ธรรมประเภทภาคปฏิบตัิ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว
เทศนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย นี่ก็เทศนมาตั้งแต ๒๔๙๓ เร่ิมเทศนสอนพระ ๙๓-๙๕ นี่
เทศนสอนพระทั้งนั้นแหละ พอหนักเขาๆ ออกชวยชาติก็เลยกลายเปนแกงหมอใหญไป 
ที่เทศนสอนพระลวนๆ ซึ่งเปนธรรมะเด็ดๆ ไมคอยมี จะมบีางเปนบางแหง เชนอยาง
ไปจันทบุรีมีพระปฏิบัติอยูมากมาฟง นั่นละธรรมะประเภทนั้นมักจะออก ถาธรรมดา
แลวไมออก ดงึออกก็ไมออก หากเปนเอง 

เราก็ภูมิใจในเทศนของเราที่เทศนออกไป วามีที่ตองติที่ตรงไหนวาผิดไปนี้ไมมี 
แนตลอดเลย ออกจากความแนของใจออกไป เพราะฉะน้ันจึงมีรสมีชาติทั้งการเทศนทั้ง
การฟง ไมวาเกาไมวาใหม ไมไดไปคํานึงนะวาน่ีเกานี่ใหม มันเปนรสเปนชาติมาจาก
ธรรมแทๆ ตลอดไปเลย พอพูดอยางน้ีก็เราก็ยังไมลืมเจาคุณอุดร นี่ละไดพูดอยูไมแลว
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นะ นิสัยทานเรียบมาก ดูจะไมเคยดใุครละอยูในวัดนั้น เหมือนวาทานดุคนไมเปน วัน
นั้นก็ไปชําระอธิกรณ พอชําระอธิกรณเสร็จเรียบรอยแลวเราก็เหนื่อย ชําระอยูเพียงแค 
๔๕ นาทีเสร็จ ที่ชําระมากอนๆ สองวันสามวันไมเสร็จ ลมๆ เพราะฉะนั้นเราถึงไดไป 
ทานเจาคุณนี้แหละเขียนจดหมายเทาฝามือนี้มาสองสามตัว เราก็ไมลืม อันนี้ก็อุนขึน้มา
ก็ไดอยูเพราะมันมีรสมีชาติอยู 

นิมนตทานอาจารยไปดับไฟวัดโพธิฯ วางั้นนะ ซึ่งเวลานี้กําลังเผาไหมกันแหลก 
นิมนตโดยดวนวาเทานั้นแหละ เณรถือจดหมายมา คือแตกอนไมมีรถมรีา รถราเขามา
ไมได เขียนเทาฝามือนี้ใหเณรยื่นมาใหเรา เราก็อานดู นิมนตทานอาจารยไปดับไฟวัด
โพธิฯ ซึ่งกําลังแสดงเปลวเต็มที่โดยดวน เราทราบแลวที่วาประชุมกันสองวันสามวันไม
เสร็จๆ เราทราบมีประชุมอะไร เพราะฉะนั้นวันครั้งที่สามจึงมาเอาเราไป แตก็เดชะนะ 
พอเขาไปก็ใสปวะเลย ๔๕ นาทีเรียบเลย ทีนี้พอเรียบแลวมันก็จะตาย แผสองสลึง นอน
แผพระก็มานวดเสนให 

แลวมีเจาคุณอุดรนั่งอยูขางๆ นี่ ดุใครไมเปนละนี่ บทจะขึ้นก็ขึ้นอยางน้ันแหละ 
พระเณรนวดเสนนะ ใครถาอยากดูฤทธิ์เดชของอาจารยเรานะ ใหมาดูเวลาขึ้นเวทีทาน
วางั้นนะ ถาใครอยากดูฤทธิ์เดชของอาจารยเราใหมาดูเวลาขึ้นเวที คือประชุมกันพึ่ง
เสร็จ เพราะเวลาประชุมมันเปนไฟจริงๆ เรา ซักหาเหตุหาผล ผูวาฯ ก็อยูที่นั่น ซัดกับ
ผูวาฯ นี้หงายไปเลย มันมีผูวาฯ ที่ไหน ธรรมเหนือทุกอยาง อะไรขัดซัดกันทันทีๆ เลย 
วันนั้นซัดผูวาก็หลงไปเหมือนกัน เปนอยางน้ันนะ เหตุผลหนักเบามากนอยนั่นละกาว
เดินๆ ๔๕ นาทีเรียบ พระสงฆอนุโมทนาสาธุการทั้งวัดเลย ไมมีองคใดทีจ่ะคานขึ้นมาวา
ไมถกูไมดีขดัของอะไรไมม ี

นั่นละที่นี่พอเสร็จแลวก็นอนแผสองสลึง พระทานก็มานวดเสนให เจาคุณอุดร
นั่งอยูนี้พูดขึน้ ถาใครอยากดูฤทธิ์เดชอาจารยของเราแลวใหดูเวลาขึ้นเวที คือเวลาน้ัน
ซัดกันพอแลว หยุดลงมามาแผสองสลึง ทางนี้ก็ขูออกมา กเ็ร่ืองราวมันก็เรียบรอยไป
แลวมันเนามันเฟะไปหมดแลวมาอุนขึ้นกินอะไร มันบูดมันเสียพอแลวนี่นะเราวางั้น 
คอยฟงทานจะตอบวาไง ตอบเรียบนะ มันนาอุน อุนกินวันยังค่ําก็มีรสมีชาติอยู
ตลอดไป พดูสบายเลย เราก็เลยขบขัน เออ จะทําใหดุก็ดุไมเปนนะคนไมเคยดุนี้ กินวัน
ยังค่ําก็มีรสมีชาติอยูตลอดไป เปนอยางน้ันนะเรื่องราว ก็มีเทานั้นละวันนี้ 
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