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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

เปนคําพูดของพระเหรอ? 
 

 (เรือนจําอําเภอพล จ.ขอนแกน มากราบขอเมตตาสรางโรงอาหารผูตองขงัหญิง 
วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท) เอาทําได ลงมือไดเลย ที่ลาดยาวเวลานี้รวมแลวไมต่ํากวา ๓๕ 
ลาน ที่บึงกาฬก็กําลังสราง เพียงเรือนจําเทานั้นก็หลายสิบลานแลว ไมใชเลน คือมันหาให
ไมทันนะเราก็ดี เพราะการเงินการทองรอยหรอ หมดไปๆ มาทุกดาน ยิ่งหนาแนนขึ้นทุก
วัน ทีนี้เงินเราก็รอยหรอลงทุกวัน เราไมไดเทศนาวาการพอจะมีรายไดอยางที่วาออกมา
ชวยชาติ เวลานี้ก็ไมมี แตการขอไมลดหยอน ขอมากขึ้นทกุที เต็มกําลังละ เรือนจําที่จําได 
อุดรนี่เยอะนะ หนองบัวลําภู บึงกาฬ สวาง ลาดยาว เมืองพล ๖ แหงนะ 

โรงพยาบาลนี่พิลึก มาก เมื่อวานนี้ก็มา ๕ โรง มาเอาของจากโกดัง ใหเสมอกัน
หมด เวลาจะไปก็เตมิน้ํามันใหทุกคันรถๆ เราเคยเห็นเขาบรรทุกน้ํามันมาเต็ม เขาเรียกถัง
ใหญๆ มาเต็มรถ โธ อะไรมากมายนัก เต็มคันรถมามีแตน้ํามันถังใหญๆ เต็ม บอกวา
น้ํามัน น้ํามันอะไร น้ํามันรถนั่นแหละ เติมน้ํามันรถ โอโห มองด ู
 มันมาสมัผัสเราจึงถาม คาน้ํามันเดือนหนึ่งจะหมดประมาณเทาไร ประมาณหาแสน
กวา นูนนะไมใชเลน คือโรงไหนมาก็เติมน้ํามันใหหมดทุกโรง เดือนละหาแสนกวา อยาง
นั้นแลว มันกินทุกแงทุกมุม หาใหไมทัน วันนี้มีอะไรบางวามา เร่ืองสกปรกเราฟงเราอาน
ไปงั้นนะ มนัสกปรกจริง ๆ เร่ืองโลกนี่ จึงไดรูวาโลกน้ีสกปรกเอามากทีเดียว ฟงเร่ืองไหน
ไมมีเร่ืองที่จะเปนสิริมงคลนะ มีแตเร่ืองสกปรกโสมม เร่ืองฟนเรื่องไฟเผาไหมกัน เราก็ทน
เอา ฟงไป พอแกไขได ชวยเหลือไดขนาดไหนเราก็ชวยเหลือไป อยางน้ันแหละ เอาวามาซิ
เปนยังไง 
 ผูกํากับ อันนี้เปนขอความจาก วิจารณธรรม ของหนังสือพิมพ พิมพไทย ลงวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๔๗ เขียนโดย ณ หนูแกว ขึ้นหัวขอช่ือเรื่องวา 

 
“พบกาฝากปากเหม็นในงานวิสาขะ” 

 
 เทศกาลสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่กรุงเทพมหานคร
รวมกับสวนราชการและภาคเอกชนไดรวมกันจัดขึ้นอยางยิ่งใหญอลังการ ณ มณฑลทอง
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สนามหลวง ไดบรรลุสมความมุงมาดปรารถนาแลวทุกประการ งานวิสาขะปนี้มีผูคนเขา
รวมกิจกรรมมากกวาทุกป ซึ่งทกุคนทั้งพระภกิษุสามเณรและประชาชนทั่วไปตางกไ็ดรับ
ส่ิงอันพึงปรารถนากันถวนหนา บางก็ไดบุญกุศลจาการทําบุญปฏิบัติธรรม บางก็ไดรับ
ความรูในเรื่องพทุธประวัติและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ บางก็ไดฟงเทศน
ฟงธรรมประดับสติปญญา และบางก็ไดรับความปลาบปลื้มปติกับบรรยากาศภายในงาน 
 สวนตัวของผมเองนั้นกน็ับเปนอีกคนหนึ่งในหลายๆ คนที่เขาไปตักตวงหาสิ่งอัน
พึงประสงคภายในงาน แตก็ไมนึกไมฝนวาจะไดพบปะเจอะเจอกับกาฝากพระศาสนาใน
คราบผาเหลือง 
 กาฝากหมเหลืองที่ผมบังเอิญไดพบปะ ไดขึ้นไปปรากฏรางอยูบนเวทีอภิปราย
ภายในเต็นทของศูนยพทิกัษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย ขึ้นไปในนามผูอภิปราย
ธรรมเมื่อค่ําวันเสารที่ ๒๙ พฤษภาคม ทามกลางสาธุชนผูใหความสนใจเขารวมรับฟง
อยางคับคั่ง 
 แตแรกก็ตั้งใจวาจะไดรับความรูในเรื่องที่จรรโลง หรือสรางเสริมพระพุทธศาสนา 
หรือขอธรรมะที่จะเปนประโยชนตอจิตใจเปนกําไรชีวิต แตที่ไหนได แทนที่จะไดฟงธรรมะ 
กลับมาเปนการไดยินไดฟงถอยคําตฉิินนินทา กลาวรายตอพระคุณเจาพระเถระผูใหญจาก
ปากของกาฝากหมเหลืองผูนั้น 
 รางกายเมื่อดูแตภายนอกก็แสดงวาเปนพระ ชื่อเสียงเรียงนามก็มิใชวาจะขี้แพ 
เห็นมีแตคนเรียกขานวาชนะๆ จริงแทแนแลวชนะยอมเปนมาร ! 
 วาจาแตละคําที่เปลงออกมาแทบจะหาสัมมาวาจาไมได   ก็มีอยางที่ไหนมาเที่ยว
นั่งกนดาพระชั้นผูใหญ รุนปูรุนทวดใหญาติโยมฟงในเทศกาลงานสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 ถึงแมพยายามเลี่ยงกฎหมายไมใชคําวาหลวงตาพระมหาบัวตรงๆ แตคนที่นั่งฟง
ก็ยอมรูไดดวีาเขาตีความหมายถึงใคร คําวาโครงการผาปาชวยชาติ จัดทอดผาปามาตั้ง ๖ 
ป ปดโครงการไปแลวก็ยังไมปดบัญชี คําเหลานี้จะใหหมายถึงใครหากไมใชหลวงตาพระ
มหาบัว ญาณสัมปนโน ผูเปนพอแมครูอาจารยใหญของพระภิกษุกมัมัฏฐานสายวัดปา 
 ซ้ํายังกลาวพาดพิงไปถึงคณุทองกอนผูเปนลูกศิษยของหลวงตา พรอมกบัปลุก
ระดมใหบรรดาญาติโยมผูนั่งรับฟงใหเกิดความเกลียดชัง 
 เสียงตอบรับดวยการปรบมือดังล่ันกระหึ่ม 
 แมง.. มาบรรยายธรรมในงานสงเสริมพระพุทธศาสนา หรือวามาปลุกระดม
มวลชน มีแตสรางความแตกสามัคคีในหมูพุทธบริษัทลวนๆ ไมรูวาผุดมาจากนรกขุมไหน  
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 หลวงตา ขุมไหน ขุมโคตรพอโคตรแมมึงพาตกนั่นแหละ เอาวาไป 
 ผูกํากับ ชางไมรูจักกาลเทศะเอาเสียเลย พับผา !!เปนพระมาไดไงถึงไมรูจัก
ความอาวุโสภันเต ไมรูจักที่ต่ําที่สูง ไมรูพรรษามากหรือนอย ไมรูจักรักษาสมณจริยวัตร ไม
รูจักรักษาศีลของตนใหปกติ ไมรูจักแยกแยะเลยวา ที่นี่เปนงานรําลึกสักการะบูชาองค
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระศาสดาของตนเอง ใชวาจาสามหาวโจมตีกองผาปา
ชวยชาติ ที่หนุนคนทั้งชาติใหรอดพนจากพันธนาการหนี้สินตางชาติ เทานั้นยังไมพอ ยังจะ
กลาวติฉินนินทาไปถึงพระอาจารยสายวัดปาทั้ง ๑๐ รูป ที่ออกมาแสดงการระงับยับยั้ง
การจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา(องคการมหาชน) ที่สอแวววาจะโอน
ทรัพยสินของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ใหไปเปนสมบัติของเอกชน 
 ใชล้ินเชลียร (เลีย) หนาแขงประธานคณะกรรมการอยางไรยางอาย เฉไฉไปวา
การออกพระราชกฤษฎกีาเพื่อจัดตัง้สํานักงานทรัพยสินฯนั้น ยังตองใชเวลาอีกนาน ซึ่ง
ขณะนี้เพียงอยูระหวางการศึกษาแนวทางความเปนไปไดเทานั้น 
 ปลิ้นปลอกหลอกลวงประชาชนชัดๆ ! 
 ลองไปขอดคูวามคืบหนาการจัดตั้ง สํานักงานฮุบทรัพยสมบัติพระศาสนาบางซิวา 
เขาดําเนินการยกรางจนเสร็จเรียบรอยไปตั้งนานแลวจริงหรือไม ถาหาดูที่ไหนไมได ขอ
บอกใหเอาบุญ ใหไปขอดูไดทีท่านเจาคุณพระราชกวี เลขาธิการศูนยพิทักษฯ 
 ภิกษุพูดกลาวโทษทานตอหนาผูอื่น ผูบนวาก็ดี อยางน้ีเรียกวาโพนทะนา เปน
การพูดตําหนิทาน ภิกษุนั้นตองอาบัติ ถาโพนทะนาตอหนาอุปสัมบัน ตองปาจิตตยี ถา
ตอหนาอนุปสัมบัน ภิกษุนั้นตองทุกกฏ ! 
 หลวงตา ไปทําอะไรถงึตองอาบัตลิะ 
 ผูกํากับ พูดกลาวโทษผูอื่นตอหนา ตามที่เขาเขียนนี่ครับ 
 หลวงตา วาเปนอาบัติปาจิตตีย อาบัติทุกกฏเหรอ อันนี้มันเลยอาบัติปาจิตตีย 
อาบัติทุกกฏไปแลว มันลงมหานรกแลวนั่นนะ ไปวินิจฉัยอะไรปาจิตตียทุกกฏ นูนไปคนหา
ในกนนรกนูน เอาละตอไป 
 ผูกํากับ ที่หลวงตากลาว เขาก็สรุปสุดทายนี่ครับ ถาเปนกาฝากแฝงมาในคราบ
ผาเหลืองก็ตองตกนรกสถานเดียว !!  
 หลวงตา อาบัติปาจิตตียทุกกฏไมมีความหมาย วางั้นซิ ก็เราไมมีอะไรกับใคร เรา
สนุกพูดไดสบาย หมดแลวเหรอ (ครับ) 
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 นี่ละฟงเอาพีน่องนะ เขาโจมตีคนทั้งชาติ ศาสนาของพระพุทธเจาทั้งองคที่ขึ้นใน
เวทีนี่ พวกนี้พวกเปรตพวกผี พวกยักษพวกมาร พวกทําลายชาติและศาสนา ขึ้นไปโจมตี
คนที่ตนไมชอบใจ ที่เห็นวาเปนขาศึกตอตนเองนั่นแหละ คือตนเองเปนเทวทัต อะไรมา
ผานเทวทัตไมได วางั้นเถอะ และก็โจมตีอันนี้ พวกนี้โจมตีเร่ืองใหญโตเสียดวยนะ เร่ือง
ชาติเร่ืองศาสนาเปนเรื่องใหญโตที่ชาติไทยเราเทิดทูนมาตั้งแตออนแตออก เกิดก็เกิด
ทามกลางชาติไทย พุทธศาสนาอยูในทามกลางชาติไทยทีก่ราบไหวบูชา  เปนขวัญตาขวัญ
ใจมาตลอดจนกระทั่งปจจุบันนี้ในชาวพุทธของเรา ในเมืองไทยนี้นะ 
 นี่มันมาโจมตีไดอยางไมอาย ยางอายไมมีเลย และไปโจมตีในสนามหลวง ที่
ชุมนุมชนมากๆ นึกวาเขาจะเห็นอยางตัวเองนั้น คนเขาเห็นก็เห็นแตพวกของมันนั่นแหละ 
ไมใชพวกของมันไมมีใครเห็นดวย เพราะชาติไทยใครก็เปนไทย แลวใครก็รักสงวนชาติ
ของตนเอง พอแมปูยาตายายเปนคนไทยทั้งน้ันรักสงวนไปหมด แลวมันมาโจมตีเอาไฟเผา
ทั้งพอทั้งแม ทั้งลูกทัง้หลานที่เปนชาติไทยใหฉิบหายวายปวงลงตอหนาตอตาคนจํานวน
มากในสนามหลวง เปนบาปเปนกรรมอะไร อยาพูดที่วาอาบัติปาจิตตีย อาบัติทุกกฏ ไป
คนหาดูในนรกนูน บัญชีเขาจะมีอยูในนรก  
 จากน้ันก็โจมตีพุทธศาสนาเขาไปอีก พุทธศาสนาคืออะไร เวลานี้กําลังจะไป
กอบโกยเอาพุงของพระพุทธเจาที่เรียกวาศาสนสมบัตินั้นออกไปถลุงกัน เปนเรื่องของ
ประชาชน เรียกวามหาโจรประชาชน เขาไปกอบโกยอันนั้น ถูกทางนี้ตตีอนไวเวลานี้ จะทํา
อะไรตะกี้นี้ เขาจะประกาศอะไร (เขามาวาพระปา ๑๐ รูป ที่ไปคดัคานไมใหจัดตั้ง
สํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา เอาไปเปนของเอกชน) มีแตพระปาทั้งน้ันออกไป
ตานทานไวเพื่อชาติเพือ่ศาสนาเวลานี้  
 นี่กําลังเขาเร่ืองศาสนา นี่ก็พระปาก็ออกมาเพราะไมถูกตองตามหลักธรรมหลัก
วินัย ทานจึงตองไปคดัคาน เพราะทานเรียนธรรมเรียนวินัย ปฏิบัติตามธรรมตามวินัย
ตลอดเวลา แตเราเปนผูทําลายทั้งชาติศาสนารวมทั้งธรรมวินัยดวยโดยถายเดียว เมื่อ
สมบัติที่มีเจาของทําไมเจาของจะไมคัดคาน พระสงฆทั้งมวลทานเปนเจาของของพุทธ
ศาสนา ทานรักทานสงวนมากและเปนเจาของของชาติไทยดวย ทานมีความรักความสงวน
เสมอกัน เราเปนผูทําลายจะไมใหทานตอตานยังไง  
 ไอที่วอก ๆ อยูในสนามหลวงตัวนี้แหละตัวทําลาย ปากเดียวนี่หวังจะทําลายคน
ทั้งชาติทัง้ศาสนาใหจมไปดวยปากเดียวกาฝาก พระกาฝาก ตวันี้เองตัวสําคัญมาก  ไปที่
ไหนคําวาศีลวาธรรมไมมีในคําพูดคําจา มีแตเร่ืองนรกจกเปรตทั้งนั้นๆ จะใหใครฟงได
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เชื่อถือได แมไอปุกกีไ้อหยองมันก็ไมฟง เราพูดตรงๆ มันไมฟงจริงๆ ฟงแตเจาของมนั ให
ขาวตมขนม เชนอินโดนีเซียเขาเคยใหขนมมัน มันรักคนนั้น มันไมรักคนโจมตีชาติโจมตี
ศาสนาใหลมจม ไมมีรัก ถาเปนธรรมดามันจะไลกัดเอาตกเวทีไปนูนแลว เขาใจเหรอ นี่
สลดสังเวช 
 เพราะฉะนั้นเราจึงวาไมอยากฟงเร่ืองโลก สกปรกมากทีเดียว ไอเร่ืองเหลานี้เปน
เร่ืองฟนเรื่องไฟเผาไหมชาติเผาไหมศาสนาของตัวเองทั้งน้ันๆ จากวาทะที่วาแหลมคมนะ 
นี่มันคมแบบไหนทานทั้งหลายฟงเอาเสีย หูมีทุกคน ปากเขามี หูเรามี ใจเรามี ใจเขามี เอา
มาเทียบเคียง เหตุดีชั่วมีเอามาเทียบเคียงกัน เปนยังไงคําพูดเชนนี้เปนคําพูดของพระเหรอ 
ออกมาแสดงอยางน้ี ไมใชเร่ืองคําพูดของพระ คําพูดของพระตองพูดตามกฎตามเกณฑ 
ตามหลักความจริง วาไปตามความจริง อนันี้หาความจริงที่ไหนได  
 ที่วาชวยชาติมาได ๖ ป วาปดบัญชีแลวยังไมปด วางั้น ไมไดปด ไปโกยเอาเงิน
พอเงินแมมนัผูใดละ หลวงตาบัวเปนหัวหนานําพี่นองทัง้หลายใหขึ้นจากที่ลมจมนี่ถึง ๖ ป
แลว วาปดบัญชีแลว ก็เมือ่มีผูมาใหหลวงตาเอาวันยังค่ํา โคตรมันมาใหหลวงตาบัวก็จะเอา 
ถาไมทราบวาเปนโคตรของมันนะ ถาเปนโคตรของมันหลวงตาบัวไมเอา สตางคหนึ่งก็ไม
เอา ฟาดลงทะเลเลย เราจะเอาแตของพี่นองชาวไทยที่รักชาตรัิกศาสนานี่เทานั้น ไวเทิดทูน
ชาติศาสนาของเรา เงินจํานวนเหลานั้นมันเปนฟนเปนไฟ ถาเอากับมันแลวมันจะมาเผา
ชาติเผาศาสนาของเรา เราจึงไมยอมเอาแหละถาโคตรพวกนี้นะ พากันจําทุกคน นี่โตตอบ
กันฟงใหด ี
 นี่ละเทวทัตเกิดขึ้นทกุแหงทุกหนเวลานี้ ทานทั้งหลายนอนใจไดเหรอ อยาง
โจงแจง อยางหนาดาน อยางไมมีเหตมุีผลอะไรดวยเลย นี่กําลังตีเขาทุกแหงทุกหน พวกนี้
พวกหนาดานที่สุด ใหพากันเขาใจ วันนี้พูดเพียงเทานี้ ใหไปพิจารณาทุกส่ิงทุกอยาง ทั้งคํา
ที่เขาออกทางเวทีสนามหลวง ทั้งออกที่เวทีที่วัดปาบานตาด เอาไปเทียบกัน เอาละเอาแค
นั้นกอน พูดแลวมันโมโหนะ แตมันไมมอีะไรโมโหมันก็โมโหไดเรา 
 (ถวายทองครับ) นั่นโครงการปดแลวไมยอมปด ก็เขาเอามาใหอยูนี่นะ เราก็ตอง
เอาละซี ผิดที่ตรงไหนใหยกโคตรยกแซมันมาฟองเรา เราหาเหลานี้เราหาเพื่อชาติของเรา 
โคตรไหนมันมาเปนขาศึกตอชาติ โคตรนี้มันอยูในเมืองไทยหรือเปลา ถามันอยูใน
เมืองไทยมันก็เปนคนไทย มันมาโจมตีคนไทยหาผลหาประโยชนอะไร นี่โคตรบัดซบเขาใจ
ไหม เอามันก็ตองอยางน้ันซิ เวลาหนักก็หนักบาง หนกัเปนธรรมไมมีอะไร เหมือนเขาถาก
ไมที่ไหนมันคดมันงดถากแรง ๆ ที่ไหนเรียบ ๆ แลวก็ถากเรียบ ๆ ที่ไหนคดงอมากถากให
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มันเรียบ ๆ อันนี้ก็เหมือนกัน บัดซบคือถากหนักมือใหมันเรียบ ๆ เขาใจไหม ชาติไทยของ
เราจะไดสงบ หมายความวางั้น 
 (หลวงตากลาวอยางน้ีพวกนูนหาก็วาหลวงตาโมโห ความจริงหลวงตาจะใหคติ
ธรรมแกลูกศิษย) วาก็ใหเขายกโคตรมาวาซี ก็เรามีโคตรทุกคนเราไปกลัวทําไมใชไหม 
โคตรเขากับโคตรเรามีเทากัน ฟดกนัไดวันยังค่ํา ใครหมดกําลังก็นอนเสียกอนแลวมาฟด
กันใหม ถาจะเรียนวิชาหมานะ ถาวิชาคนยอมรับเหตุผลกันยุติทันที แนะก็เทานั้นเอง ถา
ภาษาโลกเขาก็เรียกวา หลวงตานี้รับเคราะหรับกรรม แตรับเพื่อพี่นองทั้งหลาย เขาจะวา
อะไรเรารับไดทั้งน้ัน รับเพื่อชาติเพื่อศาสนาของเรา เราไมไดรับเพื่ออะไร ไมรับเพื่อ
ความเสียหาย รับเพื่อความอุดหนุนชาติศาสนาของเราใหเจริญรุงเรือง ซึ่งเวลานี้เขามาทุก
ดานนะ ชาติก็เขา ศาสนาก็เขา ก็พวกเดียวกันนี้แหละ พวกนี้พวกทําลาย 
 เราสงสารตั้งแตพระกรรมฐานของเรานั่นละ แตกอนทานอยูที่สงบสงัด ไมได
เกี่ยวของอะไรเลย แตเวลาบานเมืองจะถูกฟนถูกไฟ ศาสนาจะถูกฟนถูกไฟเผาไหม ทานก็
ตองออกมาชวยดับ นี่ประชุมกันกี่ครั้งๆ นี้ชวยดับไฟทั้งน้ัน ก็สงบลงๆ เพราะนํ้าเปนน้ําที่
ถูกตองดีงามสมควรแกการดับไฟ ซึ่งหาเหตุผลไมไดไฟไปเผาเรื่อย น้ํานี่สาดลงก็สงบๆ นี่
มันก็ขึ้นเรื่อยๆ ทานถึงไดออกมาพระ ตามธรรมดาทานจะออกมาหาอะไร ก็เพราะทานเห็น
ชาติมีคุณคา ศาสนามีคุณคามหาศาลนั้นเอง ทานถึงอุตสาหออกมา  
 ในระยะนี้พระกรรมฐานจึงไมคอยสะดวกสบายนัก เดี๋ยวก็ประชุมที่นั่น เดี๋ยว
ประชุมที่นี่ เมื่อวันที่ ๗ ก็ประชุมทีรั่ตนโกสินทร อันนี้ก็เร่ืองที่จะมาโกยเอาศาสนสมบัติ  
เรียกวาพุงของพระพุทธเจา ออกไปถลุงกันดวยเรื่องของประชาชน ไมใชเร่ืองของศาสนา 
ทานก็มาตีปากเอาไว อยายุงความหมายวางั้น มันเปนอยางน้ีนะพวกนี้ แหม อยูไมเปนสุข
นะ เดี๋ยวจุดนั้นเดี๋ยวเผานี้ ดูซิเขาชวยชาติกันทั้งประเทศมันยังหาเผาตลอดเวลา นี่ ๖ ป
แลวหยุดโครงการก็ยังไมยอมหยุด นั่นเห็นไหม ตามเผาไปเรื่อย ไมหยุดก็ไปหาเอาสมบัติ
เงินทองของโคตรพอโคตรแมมึงมาจากที่ไหน หาเอาจากพี่นองชาวไทยที่รักชาตแิละรัก
ความเสียสละตางหาก ชวยกันเวลานี้ ไมไดไปหาเอาโคตรแซใดที่เปนฟนเปนไฟนะ เขาใจ
ไหมละ มันกาํลังเผา อยานอนใจนะ  
 หลวงตาบัวตายไปแลวก็ใหเดินอยางนี้ เดินอยางหลวงตาพาเดิน ออนแอ
ไมไดจม ชาติจม ศาสนาจม เพราะพวกนี้เปนเพชฌฆาตจะสังหารทั้งชาติทั้งศาสนาให
ไปดวยกัน แลวก็เอาไอจมูกโดงๆ เขามาเปนนายเหนือหัวมัน มันก็เอาตีนมันเหยียบ
หัวชาติศาสนาไทยของเราใหแหลกเปนชั้น ๆ ลงไป จําใหดีคํานี้ จําใหดีนะ หลวงตาบัว
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ตายแลวใหจําวิธีดําเนินที่หลวงตาพาดําเนินมานี้ไมผิด ถูกตองทุกอยางเลย เอาละไป
ละนะ  

ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที ่
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