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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ฟงความรูสึกของชาติไทย 
กอนจังหัน 

 ทองคําแทงนี้มาจากประเทศนั้น แทงน้ันมาจากประเทศนั้น ไอนี่ผลไมมาจาก
อินเดีย โธ เราอยากฟาดปากเลยนะ เขาใจหรือยังพวกนี้นะ ส่ิงที่เราอยากใหพูดมันไม
พูด ทองคําแทงนี้มาจากประเทศนูนๆ ใหบอกมาๆ เขาใจไหม ไอผลไมนีม้าจากอินเดีย 
มันไมมีอะไรมาอวด ผลไมนี้มาจากอินเดีย อยากจะฟาดปากมันเลย เขาใจหรือยังพวก
นี้นะ พูดแลวมันโมโหเดี๋ยวนี้นะ ฟงตลอดนะ ฟงความรูสึกของชาติไทยเราเปนอยางไร 
สงวนเนื้อสงวนตัวหรือไม เปนเนื้อเปนหนังของตัวหรือไม เอะอะอะไรควา เราอยากให
ควาเชนอยางทองคําเอาควาเลย บอกควาเลย ผลไมนี้มาจากอินเดีย นี่อยากฟาดปาก
มันเลย ปากไหนพูดตะกีน้ี้ เรียกมาปากนั้น เอา มาเราจะฟาดปากมันเดีย๋วนี้กอนจะได
ฉันจังหัน มันโมโหเหลือเกิน เขาใจหรือยัง ถาเขาใจแลวเราจะใหพร 

หลังจังหัน 
 เมืองไทยเรารูสึกจะรวนเรเหลวไหล ไมคอยมีหลักเกณฑ เปนเนื้อเปนหนังของ
ชาติไทยเรา นี้เราวิตกวิจารณมากอยู อะไรๆ ไมมีหลักมีเกณฑนะเมืองไทยเรา ทาน
ทั้งหลายเปนคนไทยหรือเปนคนมาจากไหน ฟงซนิะ เสียงอรรถเสียงธรรมสอนใหมีกฎ
มีระเบียบ เปนเนื้อเปนหนัง เปนเขาเปนเรา ใหมีสัดมีสวนบางนะ เลอะๆ เทอะๆ 
อะไรๆ ก็เลอะๆ เทอะๆ อยางเมื่อเชานี้ที่เขาเอาผลไมจากไหนมาใหเรา นี่ๆ ผลไมนี้มา
จากอินเดีย อยากฟาดปากมันเสียกอน เมืองไทยเราอดอยากที่ไหนผลไม แลวไปเอา
เมืองไหนมาอวดเมืองไทย เหยียบเมืองไทยลงรูไหม คําพูดเหลานี้เปนคําพูด
กระทบกระเทือน ใหเมืองไทยเสียหาย ไมไดยกคอขึ้นมองดนููนดูนี้ อะไรมาก็ความับๆ 
เปนนอยกวาเขาตลอดไป ไมมีการฟตเนื้อฟตตัวบางใชไมไดนะ นี้เอาศาสนามาสอน 
 เมื่อเร็วๆ นี้ไดพูดแลว จอยเปนคนพูดใหฟง นัน่เห็นไหมเขามาหาของจริงทาง
ศาสนา มาก็ฟดเลยกบัเรา เขาตั้งใจมาหาจริงๆ เราจะไมอนุโลม เราจะพูดตามหลกั
ความจริงเปร้ียงๆ ๆ ไปเลย จากน้ันเขาก็พยายามไปดูวัดปาบานตาด เขาวานะ ไปดูทุก
ซอกทกุมมุเลย แมที่สุดหองนอนหองนํ้าเราไปดูหมดเลย ทางจงกรมของหลวงตาเขาได
ไปดูหรือเปลา ดูเหรอ เออ นั่นดูขนาดนั้น เขาไปดูซอกแซกซิกแซ็ก เขามาหาของจริง 
ของจริงเราก็เต็มวัดอยูแลว นี่ละเรานําธรรมมาสอนโลก เราไมไดนํามาเหลาะๆ 
แหละๆ นะ ปฏิบัตเิต็มเม็ดเต็มหนวย แทบเปนแทบตายถึงไดธรรม 
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 การปฏิบัติมาอยางน้ันละอยางที่ไปเหน็ ทุกขจนขนแคนที่สุดลําบากที่สุดคือ
สถานที่บําเพ็ญธรรม ฟดกับกิเลส กิเลสมันตอสู เราตองเอาอรรถเอาธรรมตอสูกันดวย
ความอดความทนทุกอยาง เรามานี้เขาก็มาหา เขามาพูดโตวาทีอะไรกับเรา เสร็จแลว
เขาอยากไปดูวัดปาบานตาด เขาเปนผูสอนศาสนาคนหนึ่ง ดูวาเปนศาสนามหายานหรือ
อะไร เขาพูดมามันเขากับหลักศาสนาไมได เราก็คาน คานจังๆ เลย ตรงไหนที่ผิดคาน
ทันทีๆ เพื่อใหเขาเอาของดีไปใช เราไมอนุโลม ถาอนุโลมของชั่วของทีอ่นุโลมมันจะมี
กําลังมากทําลายศาสนา เพราะฉะนั้นเราถึงปดออกๆ เอาแตของดอีอกตอบรับเขาๆ 
 จากน้ันเขาอยากไปดูวัดปาบานตาด เขามาจริงๆ จังๆ เขาเปนคนสอนศาสนา  
เขาอยากไดศาสนาที่แทจริง และผูปฏิบัติที่แทจริงไปประกาศทางบานเมืองของเขา นี้
ตามหลักความจริงที่เขามา เราก็เปดทางให แลวโทรไปถึงทานสุดใจ นั่นเห็นไหมละ  
เราเคยโทรที่ไหน ใครมาหาเราเราโทรที่ไหน ทําไมนี้จึงโทรไปหาทานสุดใจ บอกวาคน
คนนี้เขาตั้งใจมา เขาทําประโยชนสวนรวมเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยางมากมายกวางขวาง
ดวย  
 เพราะฉะนั้นเวลาเขาไปนี้ทานเปนผูใหความสะดวกเขา เราโทรไปบอกเลย ให
ความสะดวกเขา แลวนําเขาไปดูในทีต่างๆ ตามที่เขาตองการ ใหไปดู เขาก็ไปจริงๆ  ดู
จริงๆ ไมใชดูธรรมดา ซอกแซกซิกแซ็กไปหมด จนกระทั่งในกุฏิเรา เขาก็เปดกุฏิไปด ู
แลวก็เขาหองนํ้าหองสวม ดูทกุแหงทกุหน ดูสภาพตางๆ บริเวณที่เราอยูและกุฏิที่เรา
พัก สถานที่เราอยูที่ไหนเขาไปดูหมด จากน้ันเขาไปดูทั่ววัดทั่ววา ไปสภาพไหนก็
เหมือนกัน ๆ ผลที่สุดเขาไปครัวไฟ ครัวไฟคือโรงปอบ มะขามปอม สมออยูที่นั่น เรา
มาฉันน้ํารอนที่ไหน มาฉันที่นี่ ที่นี่กเ็ปนพื้นดิน แลวทําไมทานจึงมาฉันอยางน้ีๆ เขากด็ู
หมด ดูทกุแหงทุกหน เขาก็กลับไปดวยความพอใจ นี่เขาจะมาอีก เราเปดเลย  
 เรานําธรรมมาสอนโลก เรานําธรรมมาสอนดวยความจริงจังตามหลักธรรมหลัก
วินัยของพระพุทธเจา ใครจะปฏิบัติไมปฏิบัติกต็าม เราไดมอบถวายพระพุทธเจาทุก
อยาง หลักธรรมหลักวินัยจะไมใหเคลื่อนคลาดเลย ปฏิบัติตามนั้น ทั้งๆ ที่โลกเขาจะ
ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติเราไมสนใจกับใครเลย แตในวงที่เรารับผิดชอบ เชนวัดปาบาน
ตาดเราจะเขมงวดกวดขนัทุกแงทกุมมุ พระเณรเขามาจากที่ไหนๆ มาอยูในความดูแล
และควบคุมตลอดถงึความรับผิดชอบของเรา เราดูแลมาตลอด การเปนอยูปูวายใชสอย
ตางๆ เราไมใหมี  
 เชน เกาอี้ เกาอี้เราก็ไมใหมี โทรศัพทมือถือ เร่ืองที่เปนภัยตอพระเรามาดั้งเดิม
คืออะไร หนังสือพิมพ เครื่องโฆษณาวากลาว เร่ืองเปนโลกลวนๆ ทานตัดออก ใหอยู
ในปาในเขา ไมใหมายุงกับสิ่งเหลานี้ หนังสือพิมพ วิทย ุ โทรทัศนเทวทัต วิดีโอ 
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โทรศัพทมือถือ นี้เปนภัยตอพทุธศาสนาอยางรายแรงเปนลําดับๆ ไป นี้เราตัดออก ใน
วัดนี้มีไมได สําหรับโทรศัพทมันเกีย่วกับจุดศูนยกลางของประเทศไทยเรา เราอนุโลม
ใหมีโทรศัพทมือถือหนึ่งเคร่ืองเอาไวสําหรับจุดศูนยกลาง ใหเปนผูรับผิดชอบ ใครจะ
มาโทรศัพทสุมสี่สุมหาไมได จะโทรศัทพเฉพาะเกี่ยวของกับสวนรวมๆ  
 นี่เราก็อนุโลม ถาธรรมดาไมมีเลย มีไมได เราตัดไวหมด ใหมีเฉพาะอันเดียวใน
วัดปาบานตาด โทรศัพทมือถือ ใหมีพระเปนผูควบคุมโทรศัพท ใครจะมาโทรสุมสี่สุม
หาไมได สําหรับพระนอกนั้นมีไมได บอกเลย ถาลงเห็นพับไลหนีจากวัดทันทีเลย 
ไมเชนนั้นไมได มันเหยียบหัวพระพุทธเจาเขาใจไหม เราจะปลอยใหมาเหยียบหัว
พระพุทธเจาตอหนาตอตาอีกเหรอเทวทัต อยางน้ีละตองเดด็ ถึงเวลาที่ควรเด็ดสิ่งที่ควร
เด็ดตองเดด็ อยางเหลานี้เด็ดขาดสําหรับวัดปาบานตาด ไมได บอกเลย 
 พวกหนังสือพิมพหนังสือเพลิน วิทยุ โทรทัศนเทวทัต วิดีโอ โทรศัพทมอืถอื ปด
ออกหมดโดยสิ้นเชิง หามไมใหมี ใครเกงเขามาก็มาเถอะ มาก็ใหออกจากวัดในวันนั้น
เลย ไมใชธรรมดานะไลออกในวันนั้นเลย ไมใหอยู จะทําเลอะเทอะเปรอะเปอนไปหมด 
เหยียบหัวศาสดาลงมาโดยลําดับ เพราะฉะนั้นวัดนี้จึงมีไมไดในสิ่งเหลานี้ ที่มีไดก็คือเรา
อนุโลมตามเหตุผลกลไกที่เราเกี่ยวกับโลกทั่วประเทศไทย เขาไปเกี่ยวของกับเรา เราจึง
ใหมีโทรศัพทเปนจุดศูนยกลางสําหรับสื่อสารตอกันเกี่ยวกับเรา นอกนั้นไมใหมีสําหรับ
พระทั้งหลาย ไมใหมี มีไมได นี่เราบอกแลว เด็ดขาดเลย คําพูดของเรานี้เด็ดมากนะ
เวลาเด็ด เด็ดตามหลักธรรมหลกัวินัย ไมใชเด็ดดวยทิฐิมานะ เราไมมีอยางน้ัน เด็ดตาม
หลักธรรมหลักวินัยของศาสดา 
 ในวัดนั้นจึงมีไมได เชนไฟฟาเราก็ใหมีแตขางนอก เราไมใหเขามา ผูจัดการ
โรงไฟฟา ไฟฟาโรงแตกอน ไมใชไฟฟาเขื่อนอยางทุกวันนี้ เขามาขอทําตั้งแตโรงไฟฟา
ที่อุดรเขามาถึงวัดเรา เราก็ไมให ไมอนุญาต ทีนี้ไฟฟามันผานไปผานมาเราก็ไมเอา  
เพราะเราไมเอาดวยเหตุดวยผลตางหาก ทุกวันนี้เราก็อนุโลมใหเขาชั่วระยะกาล..ไฟฟา
ที่หนาวัด เพราะคนมันยุมยามๆ เลยตกลงใหมี ก็แบบอนุโลมผอนผันไปตามกาลเวลา
เทานั้น สําหรับเขาไปในวัดจริงๆ หาม มีเขาไปถึงศาลาที่เกี่ยวกับชุมนุมชน นอกนั้น
ไมใหมี ไมวากุฏิหลังใด สถานที่ใดหามไมใหมี 
 พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญไมไดหาบไดหามส่ิงเหลานี้อันเปนเรื่องกอกวน เขาไป
ทําลายพระพุทธเจาเวลาบําเพ็ญภาวนาเพื่อความเปนพระพุทธเจา พระองคทรงนาํ
ธรรมลวนๆ ออกสนาม ไดธรรมออกมาตรัสรูดวยความเปนธรรมแลว จึงไดมาสอนโลก 
ทานไมไดมาสั่งสมส่ิงเหลานี้ ไมสอนโลกใหส่ังสมสิ่งเหลานี้เพราะมันเปนภัย นี่ก็ปฏิบัติ
มาอยางน้ี เขาไปดูก็เหมอืนหนึ่งวาทาทายเลย เขาไปสนทนาปราศรัยเรื่องอะไรทีไ่มควร



 ๔

อยางไรเราปดทันทีๆ ใหเขาจับเอาสิ่งที่ดีงามนัน้ไปใช อะไรไมดีไมอนุโลม ถาอนุโลม
เขาจะนําส่ิงอนุโลมนั้นไปสงเสริมเพื่อใหมีกําลังทําลายศาสนา มันผิดอยูนั้นอนุโลม
ทําไม ตัดออกๆ เร่ือยมา 
 ที่เขาไปพึ่งสองวัน นี่เขาจะมาอีก บอกวามาเถอะ ธรรมพระพุทธเจานี่ทาทายได
ทั้งสามโลกธาตุขอใหปฏบิัติตามเถอะ ตลาดแหงมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนา ถา
ใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ แลวไมตองบอก เร่ืองมรรคผลนิพพานอยูกับธรรมกับ
วินัย ทางกาวเดินเขาสูมรรคผลนิพพานคือธรรมคือวินัย คือสวากขาตธรรม
พระพุทธเจานั้นแหละถาใครตั้งใจ อยาพูดแบบปากอมขี้ เหาวอๆ ปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้
โกรธ ขี้หลง มาเหาธรรม นี่ปากอมธรรม พระพทุธเจาปากอมธรรม พระสาวกทั้งหลาย
ปากอมธรรม กระจายไปที่ไหนเย็นทุกหยอมหญา แตปากอมขี้นี้กระจายไปที่ไหนเปน
ไฟเผาโลก เขาใจไหมละ นี่ละปากมนัตางกัน ปากพระพทุธเจาเปนปากธรรม ปากกิเลส
ตัณหาเปนปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ลง  
 เราพยายามปฏิบัติตามนี้เต็มสัดเต็มสวนเร่ือยมา นี่ก็เรียกวาอนุโลมมากอยูนะ
วัดปาบานตาด เพราะมันยั้วเยี้ยๆ มองไมทันก็ม ีเยอะนะเขาไป มองไมทนั ที่สําคัญมาก
คือในครัวฝายผูหญิง เราไมคอยไดเขาไปตรวจตราพาที เขาไปแนะนําส่ังสอนสอดสอง
ดูทุกแงทุกมมุเหมือนทางพระ สําหรับทางพระนี้ไปไดทุกเวลาเรา ไมมีเวลากลางค่ํา
กลางคืนดึกดื่นเวลาไหนเราไปได ไปไดทกุแหงทุกหน ไมเปดไฟนะไปมืดๆ ดําๆ ไป
ซอกแซกดูเร่ืองพระเรื่องเณร รายไหนไมชอบมาพากลออกมาเตือนๆ ถาฝนไมไดนะ 
ฝนไลหนีทันที  
 สําหรับในครัวเปนฝายผูหญิงเราไมไปละ ถาไปกเ็ดินหย็อกๆ แหย็กๆ ดนูั้นดูนี้ 
เผินๆ ไปอยางน้ันละ มันจึงเลอะเทอะขางใน สําหรับพระนี้เลอะเทอะไมได เขมงวด
กวดขันมากเราปฏิบัติ นี้ละปฏิบัติอยางน้ีเร่ือยมา ทั้งๆ ที่เวลานี้เรียกวาอนุโลมมากนะ 
อนุโลมแบบหูหนวกตาบอดไปอยางน้ันละ ทั้งๆ ที่รูอยูก็เหมือนไมรูก็มี อนุโลมแบบหู
หนวกตาบอดไป มีนะในวัดปาบานตาด สําหรับพระไมคอยมีและไมม ี มีไมไดวาอยาง
นั้นเลย เอาเลยเปรี้ยงทันทีเลย นี่ละเราปฏิบัติ 
 ทีนี้เขาไปดู เอาๆ ไปดู ใครจะเกงกวาศาสดาวะ ใครอยาเอามูตรเอาคูถมาอวด
ศาสดามาแขงศาสดา เอาเขาไปแขง ไมตองทีอ่ืน่ที่ไหน เอาแขงวัดปาบานตาด การ
ประพฤตปิฏบิัติตรงไหนที่ขัดของ ตรงไหนที่กีดขวางโลกสงสารดวยการดําเนินเปน
อรรถเปนธรรมนี้มีไหม ไมมี เห็นไหมละ ไปก็ยอมรับออกมาๆ ก็ศาสดาเปนที่ยอมรับ
ของโลกทั้งสามแลว เหตุใดที่ไดปฏบิัติตามศาสดา โลกทั้งหลายที่มีธรรมในใจจะไม
ยอมรับ ตองยอมรับกัน เราก็เอาตรงนี้ละ นี่ละธรรมเปนอยางน้ัน  
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 จากน้ันใหเขาขึ้นไปดูพระธาตุ พระธาตุครูบาอาจารยทั้งหลายที่อยูในตู มีนอย
เมื่อไร พระธาตุของครูบาอาจารยทั้งหลายในสมัยปจจุบัน ที่ทานมรณภาพไปแลว อัฐิ
ของทานกลายเปนพระธาตุๆ ใหเขาไปดู นี้เปนพระธาตุปจจุบัน นี้คือองคนั้นๆ คือองค
นั้นๆ ในปจจุบัน สวนมากเปนลูกศิษยหลวงปูมัน่ทั้งน้ันแหละ มีเยอะใหเขาไดดูเต็มหู
เต็มตา อยางน้ันละทาทายไดเลย เอา เขาไป ภาคปฏิบัติของพระเปนอยางไรขัดของ
ตรงไหน เอา บอกมา ไมมีคาน ยอมรับๆ ตลอดมาเลย 
 มีเทานั้นก็เปนหลักเปนเกณฑของวัดนั้น คนอื่นเขาจะถือเอาไปปฏิบัติก็ถอื เชน
เขามาศึกษาเอาไปเพื่อปฏิบัติก็ใหเขาเอาไป เขาไมเอาไปเราก็ไมเสียหายอะไร เรา
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบอยูแลว เราทําอยางน้ัน การปฏิบัติใหมหีลักมีเกณฑนะพีน่อง
ทั้งหลาย สําหรับเมืองไทยเรานี้เลอะเทอะ ขนบประเพณีอันดีงามไมคอยมีในตัวเลย ไป
เมืองไหนๆ บานเมืองไหนประเทศไหนเขาจะมีเครื่องประกนัชาติหรือประกาศชาติของ
เขาจนไดนั่นแหละ ไปดูเครื่องแตงเนื้อแตงตัวของเขา คนเผานี้ๆ เขาแตงเน้ือแตง
ตัวอยางน้ันๆ ไปประเทศไหนก็ตาม ทานทั้งหลายยิ่งจะเห็นยิ่งกวาหลวงตาเปนไหนๆ 
 ไปดูแลวเปนอยางไร แลวไดกลับมาดูตัวเอง และกลับมาดูเมืองไทยเราบางหรือ
เปลาวาเปนอยางไร การแตงเน้ือแตงตัวของพวกเราเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด ไมมีเขตมี
แดน ไมมีฝงมีฝาเลยคือเมืองไทย เหลาะแหละโลเลโลกเลก ไมมีหลักมีเกณฑ เราก็อยู
ในทามกลางแหงเมืองไทย แตเอาหลักพุทธศาสนามายืนเปนหลักเปนเกณฑเอาไว 
หลักเกณฑที่ถูกตองดีงามคือพทุธศาสนา แลวดูพี่นองชาวพุทธเราเปนอยางไร เลอะ
เทอะมาก ฟงนะทานทั้งหลาย  
 การแตงเน้ือแตงตัวไมมกีฎมีระเบียบ เอาตามความชอบใจๆ ความฟุงเฟอเหอ
เหิมตามความชอบใจเปนสิ่งที่เลวรายไปโดยลําดับลําดา ทําความเสียหายแกตัวเอง กอ
ความยุงเหยิงวุนวายก็มากทีเดียว คนที่มีกฎมีระเบียบ มีขอบมีเขตจะไมเลอะเทอะอยาง
นั้น นี้เมืองไทยเราเปนนะ ใหทานทั้งหลายจํานะเราเปนคนไทยทุกคน นี้เปนศาสนา
พุทธที่เลิศเลอนํามาสอนพี่นองทัง้หลาย ควรจะยึดไปฏิบัติใหมีกฎมีระเบียบหนาที่การ
งานอะไรก็ใหเปนไปในระเบียบอันดีงามบาง ไมเอามากก็เอาบางไวกอน 
 นี้มันเลอะเทอะไปหมด ไมวาที่ไหนนะประเทศไทยเรา เราเที่ยวทั่วประเทศไทย 
ทุกภาคไปหมดเลย มันแบบเดียวกัน เลอะๆ เทอะๆ ตามนิสัยใจคอที่เคยเปนความ
สะดวกมาแตปูยาตายายของเรา เพราะเมืองไทยเราเปนเมืองไมอดอยากขาดแคลนแต
ไหนแตไรมา อยูเย็นเปนสุข เมืองอูขาวอูน้ํา ผาสุกรมเย็น ทีนี้ส่ิงทั้งหลายที่จะมา
กระทบกระเทือนใหเกิดความเสียหายมันลุกลามเขามาทุกดานทุกทาง เราปรับตัวไมทัน 
อะไรๆ ก็ความับๆ จนตรอกนะ ทานทั้งหลายใหจําเอาไว เหตุการณมันไมเหมือนแต
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กอน มันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมเขามาทุกแงทุกมมุ เราตองใช
สติปญญาตอบรับกับสิ่งเหลานี้ ไมอยางนั้นไมทันกัน การอยูการกินใชสอยอะไรอยา
ฟุงเฟอเหอเหิมตลอดไปอยางน้ีไมได ควรคิดนะเรื่องเหลานี้  
 วันนี้สอนหลักเกณฑขนบประเพณีของชาวไทยเรา ควรจะไดยึดไปเปนหลักเปน
เกณฑ เร่ืองการแตงเน้ือแตงตัวเราไมอยากพดู ถาพูดมันจะกระทบกระเทือน ฟง เราไม
อยากจะพูดเรื่องการแตงเนื้อแตงตัวนี้ ถาพูดมันกระทบกระเทือน ไอขอดเรานี้มัน
แตงตัวอันเดยีวเทานั้นมันเรียบวุธ ไปไหนคนรักมันหมดไอขอด พวกนี้ไปไหนคนดู
ไมได ยิ่งทานผูมีอรรถมีธรรมในใจทานดูดูไมไดนะ เลอะๆ เทอะๆ ไปหมด ไมมกีฎมี
ระเบียบ ไปแบบเลอะๆ อยูแบบเลอะๆ ยืนเดินนั่งนอน ความประพฤติเคลื่อนไหวไป
มาเลอะๆ เทอะๆ ทัง้นั้น ไมมีกฎมีเกณฑอะไรเลย สูไอขอดเราไมได นี่เห็นไหมไอขอด 
ไปที่ไหนคนตอมมันเลย จนไดบอกใหไปเอาหมามุยมาโยนใสหลังไอขอด มันจะคัน
หมดทั้งตัว ใครไปยุงกับมัน มันคันไปหมด เปนหมาขี้เร้ือนกันหมดทั้งศาลา เขาใจไหม
ละ  นั่นละมันคัน มันเกา อันนี้เกานั้นเกานี้ไมไดเร่ืองไดราว ใหพากันคิดนะ 
 นี้หลักพุทธศาสนามาเปนหลักขนบประเพณีอันดีงามของชาตไิทยเรา จากนั้น
เปนหลักของศีลของธรรมที่เราจะปฏิบัติตาม แลวจะมีสารประโยชน ดังตะกี้นี้กพ็ูดถึง
เร่ืองวาอันนั้นดีอันนี้ดีมาจากเมืองนอกเมืองนา มันสะเทือนใจนะ เราคนไทยเปน
เจาของของเมืองไทย ทกุส่ิงทุกอยางคนไทยเราจะตางคนตางรักษากันถึงถูก ไมใชตาง
คนตางทําลาย นี่อะไรมาๆ ก็ความับๆ ดังที่เขามาพูดตะกี้นี้ เขาไดผลไมอะไรมาจาก
ไหน เขาชี้มา เขามาอวดหลวงตา หลวงตาเขานั่นแหละ ผลไมนี้มาจากอินเดีย อยากจะ
ฟาดปากเสียกอนถงึถาม  
 ทีนี้เราก็ตอบกนัเลยวาใหเอาอยางน้ีนะ ถาเปนของเมืองนอกเมืองนา เอาทองคํา
แทงนี้มาจากประเทศนั้น มาจากประเทศไหนใหเอามาๆ เราบอกใหเอามาหมด 
ประเทศไหนเอามา ถาประเทศไหนมีทองคําไดมากนอยเพียงไร ขวนขวายมาจาก
ประเทศนั้นๆ เอามาๆ หลวงตาบัวจะรับทั้งวันเลย นี่ผลไมนี้มาจากอินเดีย อยากฟาด
ปากเสียกอน เอาละพอ คําพูดมันมีสวนไดสวนเสียตางกัน เอาละใหพร 
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