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ปฏิบัติบูชา เพราะวาพระวา “ทําไมผมไมสอน” 

ผมสอนนะ แตมันเปนอยางนี้ ฟงนะ การสอนนีเ้พราะมันตองเปนประโยชน การ 
สอนใหเปนประโยชนกับตนเอง  คมมีดเห็นไหม  คมมีด  คมปญญา  มีดคอืปญญาคมใช 
ไหม  มีดเอาไวเพื่ออะไร  เรานี่เปนพอคามีด  แตมีดนี่ถาเราเก็บไวใหดี  เอาไวเพื่อเขาครวั 
ทําอาหารกินใชไหม นีม่ีดนีเ้ขาครัว ถามีดนีเ้อาไปฟนเขาละ 

แตที่วาเราไมสอนเขา  เพราะวาเขาจําคําพูด  จําวินยั  แลวเอาไปจับผิดพระ  ไปดู 
พระกนัแลวไปเถยีงกนัไง  ไออยางนีเ้หมอืนกับวาคมปากเที่ยวไปบาดคนอื่น  มันไมมี 
ประโยชนหรอก  ธรรมวนิัยนีเ้พื่อมากําจัดกเิลสของตนเอง  ตองเอาคมนึเ้ขามา 
ประหัตประหารใชไหม  เขามาเชือดเฉอืนตัวเองไมใชไปเชือดเฉือนผูอืน่  ใหไปแลวไป 
เชือดเฉือนคนอื่น 

เอา  พวกเรานี้เปนพอคามีดหมดเลย  ตางคนตางเอามีดมานีจ่ะเปนพอคามีดได 
ไหม?  ไมได  สังคมเรานีน่ะมันกม็ีอาชีพใครอาชีพมันใชไหม  แตผูที่คามีดก็อยางเรานี่ 
ประดับปญญาไง ใหคมของปญญา คมของปญญานะ คมปญญานี้ใหยอนกลับมา คมปาก 
เห็นไหม  คมปาก  คมถากถาง  คนทีถ่ากถางกนันะ  เอาไปถากถางกัน  ถากถางคนอืน่กับ 
ถากถางใจตวัเอง อันไหนจะประเสริฐกวา? 

พระพุทธเจาใหถากถางตัวเองนะ  ใหถากถางตวัเรา  ใหถากถางกิเลส  ถากถาง 
ความไมดใีนใจนี้ เอามีดคมปญญาไง นี่คือคมปญญา ธรรมนะ ปญญาธรรม แตถาอยางนี้ 
เราสอน  สอนแลวเก็บไวเพื่อเปนประโยชน  แตทําไมเราถงึบอกวาถากบอย  เห็นไหม 
เวลาไมใหคนอื่นทํา  แตทําไมเราทํา  ก็เราเปนพอคามีด  เราเปนคนคาขาย  เราเปนคนเอา
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มีดมาใหใชไหม  แลวอยางพวกเรานี่ตีมีดไมเปน  ไมสามารถตีขึน้มาได  ไมสามารถฝก 
ขึ้นมาจากใจได ก็อาศัยจากของครูบาอาจารยมาแลวก็ไปฝกไง 

ก็กูยืมมานะ การเรียนปริยัตมิาก็กูยมืมา พอกูยมืมาแลวมาปฏบิัติ มาเห็นผลขึน้มา 
จากความเปนภายในของเรา ออ! อันนี้เกิดจากคมปญญาของเรา ถากเขามา ถากเขามา อนั 
นี้สอน ถาอยางนี้สอน 

แตถาเอาไปดูคนอื่น  เพราะเขาพูดเองนี่  เวลาเขามาหานะ  เรื่องผาเปนอยางนัน้ 
แลวผมสูเขาไมได กว็ิ่งกลับมาหาใหเราสอนอกี สอนไปก็ไปรอบ ๑ รอบ ๒ แตเราสอน 
นี้เราไมไดสอนใหเขาไปสูคนอื่น เราสอนใหเขาตัดความกังวลของใจ 

อยางเชน  เราหมผาหรือเราทําวนิัยนี่  ไปอยูในที่ตางๆ  ไปบอกอยางนี้ผิด  อยางนี้ 
ถูก  อยางนี้ถกู  อยางนี้ผิด  แลวมันก็ลงัเลใจใชไหม  เราอางที่มาเลยวาพระพุทธเจาวาอยาง 
นี้  วาอยางนี้  วาอยางนี้  แลวมีพระทําอยางนี้แลวพระพุทธเจาบอกวาอยางนี้ผิด  อยางนี้ถูก 
ใหใชอยางนี้ ใหใชอยางนี้ อันนี้เพือ่จะแกความกงัวล 

อยางเชน  เราหมผานี่  เราเปน!  ไปวัดหนึ่ง  ผาอยางนี้ใชไมได  ผาอยางนี้ใชไมได 
เอะ! ก็งง อาจารยก็วาใชได แตนีว่าใชไมได แลวเราก็ไปคนในพระไตรปฎก แลวเราก็แก 
ความสงสัยของเรา แลวเราก็ใชของเรามา ใชของเรามา 

เชนวา  อยางเรานีเ่ราไปซื้อผา  เขาบอกอธิษฐานไมขึ้น  เพราะวาเราไปซือ้มาเอง 
เอะ! ซื้อมาเองอธิษฐานไมขึน้ไดอยางไร เราก็ซือ้เองเหมือนกนั แตเราบอกวา ในเมื่อโยม 
เขาถวายปจจัย ๔ ถวายเงินมานี่  เขาไมไดถวายเปนตวัเงนิถวายพระนี่ ถวายเพื่อเปนปจจยั 
๔ ใชไหม ปจจัย ๔ ก็มอีะไรบางละ มอีาหาร ที่อยู ยารักษาโรค เครื่องนุมหม นีเ่ขาถวาย 
มา จงใจมาให เพื่อใหเราเอาปจจัย ๔ แลวเราไมไดซือ้เองใชไหม เพราะเราหยิบเงินไมได 
เราใหโยมไปซื้อมาทําไมเราอธิษฐานไมขึน้ 

อธิษฐานขึ้น  เราวาอธิษฐานขึ้น  เพราะปจจัย  ๔  นี่  พระนัน้ไมผิด  แลวปจจัยนี้ก็ 
เปนปจจัยบริสุทธิ์  มนัไมผิดตรงไหน  เขาวาอธิษฐานไมขึน้  นีเ่วลาเถียง  เราก็ไปคนของ 
เราดูอยู แลวเราแกไขความคิดของเรา แกไขความกังวลใจ แกไขไดหมด เพราะมนัเขาได 
กับธรรมวินยั แลวการกระทําของเรา แตความคิดเขาไมไดไง
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แลวเรากเ็คยผานประสบการณมา พอเคยผานประสบการณมา พอพระมปีญหามา 
นี่เราจะรูเลย ออ! วามันจะกังวลอยางไร ทกุขเลยนะ มี! พระนี่หมผามา ผานี่ อูฮู สวยมาก 
เลย  เพราะวาเขาไมตัดใหขาดใชไหม  ผานี่ตองตัดใหขาดนะ  ตามวินัยผานี่  ถาพระเอาไว 
ในปานี่ตอนเชาผามันจะหายถึงใหถอืครองไง  ถอืครองเพื่อกันคนขโมยผา  คนอนิเดยีเขา 
เอาไปตัดเสือ้ผากัน เขาก็ใหตัดเปนช้ินเล็กช้ินนอยแลวคอยตอ ถาไมตัดนี่อธิษฐานไมขึน้ 

อธิษฐานไมขึ้นหมายถึงวา  ของนั้นเหมอืนกบัเปลาประโยชน  พระเอาผานั้นมา 
หมเปนอาบัติปาจิตตีย  เขาเรียกอธิษฐานไมขึน้  อธิษฐานไมขึ้นวาของนั้นเปลาประโยชน 
แตถาอธิษฐานขึ้นหมายถึงวาใชแลวไดประโยชน ฉะนั้นพระที่ไปกับเรานี่ ไปดวยกนั ผา 
นี้สวยมาก เขาตัดมาใหสวยมาก ก็ไมรู ตัวเองก็ไมรูก็เลยหมมาตลอด อธิษฐานอยู ที่นี้พอ 
ไปตากไวนะ  พระคนที่ตัดผาเปนเขาเหน็นะ  เปนไปไมไดหรอกถาผาตัดแลวจะเย็บได 
สวยขนาดนี้  เพราะวามันเปนรอยขีดแลวพับเอา  ไมใชตัดแลวมาตอ  ถาตัดแลวเอามาตอ 
มันจะไมสวยขนาดนี้ เขาบอกวา “ผานี้อธิษฐานไมขึน้” 

พระที่ไปกับเรานะ  เขาไปเห็นอยางนั้นบอกเลยละคืนนัน้ทั้งคนืนอนไมหลับเลย 
เห็นไหม ความกังวลนิดเดียวเทานัน้เอง ผานี้อธิษฐานไมขึน้ เราก็บอกวาแลวก็แลวกนัไป 
เพราะเราไมรูนี่  ถาจะแกไขเราตองตัดใหม  เพราะวาถาเราไมตัดผาขาดนี่  เราพับนี่  เวลา 
เราไปเลาะออกมนัก็เปนผาผืนเกา เพราะถาเปนผาผืนใหญนี่สามารถใชประโยชนได 

พระพุทธเจานี่ใหซอยเล็กๆๆๆๆ  ซอยออกนะ  แตไมซอยทั้งหมด  ซอยเปนขัณฑ 
๗ ขัณฑ ๘ ขัณฑ นี่ซอย ผานี่เปนผืนใหญไมได อธิษฐานไมขึ้น ตองตัด ตัดแลวเย็บพับ 
พอพับมานี่มนัเปน  ๔  ช้ัน  มันไมประณีตเหมือนพบั  นี่วาอธิษฐานไมขึน้  เห็นไหม  เห็น 
เลยวามันทําใหเปนความกงัวล  เราก็ตองการแก  แกภายในไง  ก็คมปญญามนัตัดความ 
ลังเลสงสัยของตวั 

ไมใชเอาคมปากนี้ไปเทีย่วถากถางคนอื่น  เที่ยวไปจบัผิดแลวไปเถียงกัน  อันนั้นนี่ 
คนโงไง  ไมรูจกัประโยชนของตวั  เห็นประโยชนของคนอื่นสําคัญกวาประโยชนของตัว 
หรือ ตัวตองเอาประโยชนของตัวใหไดกอนแลวถงึไปสอนผูอืน่ 

พระพุทธเจาสอนใหภาวนากอน ทองคํา ธรรมวนิัยของพระพุทธเจา ถาเปนธรรม 
วินัยนะ  อยูที่ผูประเสริฐทํามรรคนีเ้ปนทองคําแท  ทองคําที่อยูกับเรา  ผูที่มีกเิลสนี่  จริงอยู
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เราจะเอาธรรมะของพระพุทธเจาไปพูดกจ็ริงอยู  แตก็เหมอืนกบัทองคําในเหมอืง  ทองคํา 
ในแผนดิน มันก็ยังเลอะดินอยู มันตองเอาความเหน็ของเรานี่ผูกเขาไปดวย  เอาความเหน็ 
เอาการตีความของเราแนบเขาไปดวย เห็นไหม  มันถงึไมสะอาดพอ 

พระพุทธเจาถงึไมใหสอนไง  พระพุทธเจาบอกวา  “ตองสอนตัวเองใหไดกอน 
ประโยชนตนเกิดหรือยัง  ถาประโยชนตนเกิดแลวถึงจะเกิดประโยชนกบัผูอื่น  ถา 
ประโยชนตนยงัไมไดเลย  ประโยชนของคนอืน่จะไดอยางไร”  ก็กลบัมาตรงนี้  ตรงที่วา 
พระพุทธเจาวานะ  ประโยชนของเรานีเ่รารูเทา  พอเรารูเทา  ในธรรมะพระพุทธเจานะวา 
“อยาดูถูกความนิง่เฉยของพระอริยเจา” 

เรานี่ตางคนตางเอามีดฟนกัน  ตางคนเอาปากถากกัน มีอะไรก็อยากจะพูดออกไป 
มีอะไรก็อยากจะพูดออกไป แตพระพทุธเจาบอกวาถาพระอริยเจานี่จะรูนะ รูถึงวาคนนัน้ 
โกรธควรแกอยางไร  คนนีโ้กรธควรแกอยางไร  พอเหตุเกิด  สมมุติวาจะเฉยอยูเพือ่ให 
เหตุการณนี้... เหมือนกบัผูบริหารนะ จะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีความอดทน เพื่อใหงานนี้ผาน 
ไป ผานไป เอาประโยชนของงานไง 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาเราเอาปากกบัปากไปเถียงกัน  มนัไดประโยชนอะไรขึน้มา  แต 
ถาคนนัน้ผิด  เราถูก  เราพูดแลวเขาไมฟงหรอก  เพราะบางทีครูบาอาจารยตางกนั  ความ 
เช่ือถือน้ําหนักมันจะตางกนัมา  เขาจะยึดอนันัน้มาใชไหม ถาเราพูดออกไปนีอ่ันนี้ไมเปน 
ประโยชนเลย นิ่งเสียเหน็ไหม หนึ่ง รูวาอันนั้นผิดดวย ผูที่จํามานัน้ผิด เราพูดออกไปแลว 
จะไมเกิดประโยชนอะไรเลย  แตถาผูที่จํามานะ  เริม่ลังเลสงสยั  เริม่คลายตวั  ชักจะหา 
ความจรงินี่  ผูที่รูเทานี้พูดได พูดปบอันนั้นมันจะเขาใจไง ถงึบอกวารูถงึผูที่ควรแกดวย รู 
ถึงวาเรานี่สมควรพูดหรือยงั สมควรจะแกหรือยัง คอืวาถาไมสมควรจะนิ่งเฉย 

พอเราเหน็วานิ่งเฉยก็วาคนนัน้ไมรู  นี่ประเพณีไทยเปนแบบนัน้  เปนประเพณี 
พุทธ สวนใหญนะ เห็นไหมพวกผูใหญที่ผานประสบการณโลกมามาก เขาจะไมคอยพูด 
แลวเรากจ็ะมองวาพวกนี้เปนไดโนเสารไง  เดก็มนัจะดูพอแม  ดูปู  ยา  ตา  ยาย  วาเปน 
ไดโนเสาร แตไมรูหรอกวา ๘๐ ปนี้ผานประสบการณมาเทาไหร อายุ ๗๐ - ๘๐ ปนี้ผาน 
ประสบการณมาขนาดไหน แตพอดีวามนัผานมาจนชินชาไง ความชินชา ความสะสมมา 
เลย  แบบวาเห็นแลวไมอยากพูด  ก็เฉยไว  พอเฉยไวเหน็ไหม  เหมอืนกบัวา  “อยาดูถูก
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ความเฉยไวของพระอริยเจา”  เฉยไว  เพราะพูดไปแลวมนัจะเกิดโทษ  มันไมมีประโยชน 
หรอก แตถาเปนประโยชนเมื่อไหรนะ นี่พอคามีด คมปญญาไง 

เหตุที่พูดเพราะเมือ่วานนี้  เอะ  วาทําไมเราไมสอนเขา  มาเรียกรองเลย  “ทําไมไม 
สอนผม ทําไมไมสอนผม” 

สอน ถาเราเอาไวเปนประโยชน แตถาสอนเพือ่ตองการแบบวามาเกบ็หลักอยางนี้ 
แลวไปทําคนอืน่  มนัไมเกิดประโยชนเลย  ทําใหสังคมพระเราปนปวนเปลาๆ  สังคมพระ 
จะปนปวนนะ 

การตีความไง  ทิฏฐิความเหน็  ธรรมะนี้เปนกลางนะ  แตทิฏฐิความเห็น  เห็นไหม 
พระถาทิฏฐิความเห็นไมเสมอกันอยูดวยกนัมนัก็ลําบาก  ธรรมวินยัเหมอืนกัน  ทิฏฐิ 
ความเหน็  เห็นไหม  สังคมเหมือนกนั  สังคมเรามนัแตกกระจายออกไป  แลวหลายสังคม 
ขึ้นมาละ นี่คมปญญา ใหเอาคมเขามาขางใน สอน! สอนเด็ดขาด แตถามันเอาไปบาดกนั 
นะมนัก็ไมควร 

ขนาดพระพุทธเจาวาไวในธรรมะไง มนุษยเกิดมานีม้ี ๓ คนมาเลน ก็ปากไง เที่ยว 
มาถากกัน ถากกัน ก็เลยกลายเปนโลกธรรม ๘ สรรเสริญ นนิทา ถึงวามองในฐานะของ 
การเปนอาจารย  มองวาสอนแลวจะเปนประโยชนไหม  สอนแลวถาเปนประโยชนจะ 
สอนนะ แตดูนิสัยดวย นิสยัอยางนั้นเลยเฉย เฉย จนเรียกรองนะ เรียกรองเลยวาทําไมไม 
สอนผม  เพราะถาสอนปบนี่  มนัจะไดแบบวาอาวุธไปอันหนึ่งเลย  ธรรมาวุธไง  ไดอาวุธ 
มาอันหนึ่งแลวก็ไปถากเขา  แตอาวุธอันนีม้ันเปนอาวุธความจํา  แบบเด็กใชมีดไมเปนมัน 
จะบาดมือของตวัเอง 

ถาคนมนัมีธรรมในหัวใจนะ  อาจารยเปรียบบอกวา  เหมือนกบัหมอวิทยาศาสตร 
นะ หมอนี่พอเปนโรคมานี่  โรคนีจ้ะใชยาอะไร  เขาใชยาขนานเดียว แตถาเปนหมอเถื่อน 
แบบวาหมอประสบการณ หมอจํามานี่  อะไรมาก็แลวแตจะครอบจักรวาลๆ  เพราะวามัน 
วิเคราะหโรคไมได 

นี่ก็เหมือนกัน  ถามันจําไปแขนงเดียว  จําไปแงเดยีว  เวลาไปเถียงกับใครก็แลวแต 
หรือไปพูดนี่ เขาก็พลกิไง พลิกขยับหนอยเดียวนี่ตอบไมไดแลว แตถามันเปนปญญาของ
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ตัวนะ เรามีหลักอยู เรารูหลักตองอยูตรงนี้ พลิกอยางไรนะ เราแกได เราจะยกเหตุผลใหม 
ขึ้นมาเปรียบเทียบ เปรียบเทยีบ เปรียบเทียบ เหน็ไหม 

นี่คือวาปญญาเกิดขึ้นจากภายใน  ปญญาของเราเองนะยอด!  ปญญาของเรานะ 
ใหมๆ ก็จํามาดวยเปนภาคปริยัติ  อยางครูบาอาจารยยื่นไง อาจารยสอน บอกวายืน่ใหกับ 
มือยงัทําตกไปเลยละ เอานะๆ อยางเชน เราจะยื่นไปเอาความผิด ตบมือไว อยา! อยา! นั่น 
ก็วาบังคับ  แตถาตั้งขึ้นมาได  ตั้งศรัทธา  ตั้งความเพียรของเรา  ตั้งความเห็นชอบของพระ 
ขึ้นมา ตั้งขึ้นมาแลวพยายามทํา อันนั้นยืน่ให แตรับไมไหว 

ดูเราตั้งขึ้นมาสิ  สติเราตั้งขึ้นมา  พอตั้งขึ้นมามนักจ็ะลมเพะ  ลมเพะ  ยืนอยูได 
ไมไดหนกั  ความจงใจทําความดอีันนี้สําคัญ  ถึงวาตองสงเสริมอันนี้  คือวาสอนๆ  อันนี้ 
สอนอนัเกิดประโยชนกบัของเราไง  ประโยชนของตน  ประโยชนของบคุคลนั้น  ตนใดก็ 
แลวแต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนทีพ่ึ่งแหงตน ตนตองเอาตนใหพนจากความดูดดืม่ 
ของกเิลสทีม่ันแทรกอยูในใจนัน้นะ  เพราะพอคิดปบกิเลสมนัตามมาเลย  ตามมาเลย 
เพราะกิเลสกับใจนีม่ันอยูทีเ่ดียวกัน  ถึงวาตองเอาตรงนี้ใหไดกอน  แลวชําระใหมัน 
สะอาด ทองคํานีเ้ปนของแท ธรรมะเปนของแท 

พวกเราชาวพุทธเวลาพูดถงึธรรมะนี่ จะพูดแตวาปลอยวาง ปลอยวาง ดวยความขี้ 
เกียจไง วางแลว สบายแลว ไมตองทําอะไรเลย พระพุทธเจาไมไดสอนอยางนั้นเลย สวด 
มนตเหน็ไหม  ความดีทีย่ิ่งไปกวานีย้ังมีอยู  นี่ไอ  ๑๐  ขอนั้นนะ  ความดีที่ยิง่ไปกวานี้ยงัมี 
อยู  เห็นไหม ความดไีมมีวนัที่สิ้นสุด ไมมีวนัจบ ไมมี มีไปเรือ่ยๆ สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ความ 
ดีนะมีสงูขึ้นไปเรือ่ยๆ  แตกบ็อกวาปลอยวาง  ปลอยวาง  ปลอยวาง  เราชาวพุทธไมทํา 
อะไรเลย หาวาเห็นแกตวั 

ไมไดเหน็แกตัวหรอก  ไออยางนี้กเิลสมันพูด  กิเลสมนัพูดอยางนัน้เอง  แลวเราก็ 
เช่ือ  แตถาเราจะทําเพื่อประโยชนเรานี่  เราทํากันไมได  เราตองพยายามทําอยางนัน้  นั้น 
เปนพทุธไง  พุทธเจาสอนมาอยางนี้  ศาสนธรรมคําสั่งสอน  ศาสนธรรมของชาวพุทธ  ไอ 
นั้นมันคําอางของกิเลส  แตเราไปสวมวาเปนพุทธ  วาพระพุทธเจาสอนอยางนั้น  แตความ 
จริงกเิลสมันสอน กเิลสมนับอกมาเอง ไมใชพระพทุธเจาสอนนะ แตกิเลสสอน
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พระพุทธเจาสอนใหบากบั่น ใหวิรยิะ มรรคองค ๘ เห็นไหม ความเพียรชอบ การ 
งานชอบ ความดําริคอืปญญาตัวแรก ความดําริชอบ ความเห็นชอบ แลวการงานนะ งาน 
ของโยม  งานอาชีวะ  สัมมาอาชีวะ  งานของพระเลี้ยงหัวใจ  เพราะวาใจมนัสําคัญกวา 
รางกาย  รางกายนีก้็อยูไป  เราเปนโยมนี่เราหาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง  พระก็หาเลี้ยงปากเลี้ยง 
ทองดวยปลีแขง บิณฑบาตมาเสร็จแลวนี่ตองชําระหวัใจ 

การเลี้ยงอารมณไง  อารมณของใจ  ใจมนักินอารมณเปนอาหาร  ใจมันกิน 
ความรูสึกเปนอาหาร  แลวจะเอาสมัมาอาชีวะอะไรใหมันกนิละ  คิดดี  คิดถูก  ปญญาถูก 
ปญญาชอบ  ก็ทําใหพระเปนคนดี  คิดไมดี  คิดไมชอบ  หรืออยูนานไป  นานไป  นั่นละ 
อาหารที่ผิด  เพราะเริม่จากความคิด  คิดๆๆๆ  คิดหาทางออกกอน  เสร็จแลวมันกจ็ะทํา 
ขึ้นมาเปนทีหลัง เห็นไหม การเลีย้งจิตผิดออกมาเดี๋ยวมันก็ออกมาทีก่าย ถากายเลี้ยงหัวใจ 
ถูกแลว รางกายนี้อยางไรมันก็ปฏิบัติไปถูกจนได 

พระพุทธเจาสอนอยางนัน้  ศาสนาสอนอยางนั้น  แตกิเลสมันสอนคนละฝง  กิเลส 
สอนตรงขามเลยละ  นี่ถงึบอกวาอยาไปเช่ือมัน  ตองใหเช่ือธรรมะ  ถึงบอกวาเมือ่วานพูด 
แบบวาเราไมสอนเขา เราไมสอนเขา ไมสอนเพราะวา สอนไปเทากบัเพิม่กิเลสไง เพิม่ให 
ไปหาความเรารอนมาใสใจ  ยิง่รูเทาไหร  ยิ่งวาตัวเองรูนี่  ทีว่าเหนอืเขานีม่ันก็จะเที่ยวไป 
ระรานเขา  เที่ยวไปรังแกเขา  เที่ยวไปขมขูเขา  แลวคนทีไ่ปทําใครไดโทษละ  มนัก็คิด 
นะเนอะ  โอ!  ฉันมีอาจารยอยูขางหลังเนอะ  ฉันมีแบล็กอยูดีเนอะ  มันเลยเสียทัง้เขา  เสีย 
ทั้งเราเลย 

ใครสอนมา  ใครวามา  เออ!  พระสงบ  วาอยางนัน้นะ  เออ!  อยูถงึวัดนัน้นะ  มันก็ 
เสียไปทัว่ เพราะคนพาไปเสีย ถึงวาเฉย เฉย เฉย ไมคอยพูด (เทปสิน้สุดเพยีงเทานี้) 
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