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 (หมอ...ดูแลหลวงปูเจี๊ยะอยู คือหลวงปูมีปญหาเร่ืองล้ินหัวใจร่ัว ทําใหมีนํ้าเกินท่ี
ปอด แลวมีหลอดลมอักเสบดวย ปญหาคือ สามวันมาน้ีลืมตานอยลงแลวก็ออนแรงลง เร่ิม
ไอ มีเสมหะมาก ชวงนี้ตองดูดเสมหะ พอดูดไปประมาณสองสามครั้งก็เริ่มมีเลือดออกใน
คอ คุณหมอไดปรึกษากันวา ถามีความจําเปนจะตองดูดเสมหะตลอดนี้ อาจตองมีการเจาะ
คอเพื่อใหดูแลไดงายขึ้น ทางกรรมการแพทยก็อยากจะกราบเรียนหลวงปูวา สมควรจะให
ทําอยางไรคะ) ไมเจาะละ (ไมเจาะนะคะ) ไมเจาะ สมควรจะอยูแคไหนก็แลวแตจะอยู
เถอะ ดูทามันจะไมไหวแลว (ไมลืมตามาสามวันแลวคะ) เปนเร่ืองกรรมฐานแลวไมไดยุง
กับอะไรแลวแหละ เขาใจเหรอ ถาเปนหลวงตาบอกวาอยายุง อยางงั้นเลย เอาจริง ๆ ไมงั้น
เทศนสอนโลกไปทําไม โกหกโลกซิ ธรรมเปนยังไงวาตามธรรม แกไขไดแคไหนก็แกกันไป 
ไมใหเลยน้ันไป คือหลักธรรมชาต ิแกไขกันเปนธรรมดา อยางที่แกไขกันอยูก็ธรรมดา เทา
น้ันละนะ เอาละพอ ขอบคุณมากนะที่อุตสาหพยายามเอาใจใสทานตลอดมา โรคมันไมฟง
ใครก็ชางหัวมันแหละ เขาไมฟงเรา เราก็ไมฟงหัวมันแหละ เทาน้ันละ 

ผาปาจังหวัดราชบุรีน้ัน เงินสดได ๒,๖๐๗,๘๓๖ บาท ดอลลารได ๒,๑๒๕ ดอลล 
ทองคําได ๒ กิโล ๒๘ บาท ๕๐ สตางค ท่ีไดเม่ือวานนะ ที่สวนแสงธรรมภาคค่ําก็ไดอีก ผู
ใจบุญคนน้ีเปนพ้ืนติดมาตลอดเปนพ้ืนฐานปูไวเลย ผูใจบุญคนน้ีนะ เม่ือวานน้ีเอามาใหต้ัง 
๒ กิโล ๓ บาท รวมท้ังวัน ทองคําได ๔ กิโล ๔๔ บาท ๑๓ สตางค ดอลลารได ๓,๓๑๓ 
ดอลล สวนเงินสดเมื่อวานนี้ทั้งหมดได ๒,๗๑๖,๘๔๑ บาท กรุณาทราบตามน้ี 
 ท่ีวาทองคําเรามาจากอุดรคราวน้ี จนกวาจะกลับถึงอุดร ซ่ึงกําหนดไวแลววา วันท่ี 
๒๓ มันควรจะไดทองคํานํ้าหนัก ๕๐ กิโล เวลาน้ีดูเหมือนจะฟาดเขาไปเลย ๕๐ แลวนะ 
อาว เราไดสมใจเราตองบอก ฟาดเขาไปอยางงั้นซ ิใหมันสมกัน ตกลงวาฟาดเขาไปได ๕๐ 
กิโลกวา เห็นไหมอํานาจของใคร ถาไมอํานาจของพี่นองทั้งหลายผูรักชาต ิ จะเปนอํานาจ
ของใครวะ เราได ๕๐ กิโลกวา เราพอใจ พักนี้เปนพักหนึ่งที่เรามีจิตจดจอ จดจอพักนี้ 
บอกวาควรจะได ๕๐ กิโลตั้งแตวันเรามาจากอุดร มานี้ถึงวันกลับอุดร คือวันที ่๒๓ ทองคํา
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ไมควรจะใหตํ่ากวา ๕๐ กิโล จิตปกลงนั้นดวย ก็พอดีได ๕๐ กวากิโล ดูเหมือนจะเปน ๕๒ 
กิโลแลว 
 เราเอาจริงอะไรก็ไดผลตรงนั้น ๆ เปนผลข้ึนมาจากความจริง ถาเหลาะแหละไม
ไดเรื่องนะ ถาจริงจังตองเห็นผลขึ้นมา น่ีพระก็มามากแลวนะ เวลาน้ีกําลังมามาก พระทาน
มาดวยความรักพอรักแม รักชาต ิ รักศาสนา เวลาน้ีกําลังถูกรังควานทุกแบบทุกฉบับ ทั้ง
ชาต ิ ท้ังศาสนา กําลังถูกรังควานทุกอยาง อยางไมเปนธรรมเลย นี่ละพระผูทานปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบอยูในปาในเขา ปกติทานไมคอยไดออกมานะ มาในเมืองในอะไรทานไมมา 
ทานอยูในปาในเขาเสาะแสวงอรรถธรรมดวยความเย็นใจ ๆ มาตลอด จํานวนมากพระ 
เฉพาะภาคอีสานรูสึกวาพระกรรมฐานมาก เพราะหลักใหญอยูท่ีน่ันมาต้ังแตหลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่น หลักใหญอยูที่นั่นก็แตกกระจาย  

ทีนี้บรรดาพระทั้งหลายจึงมีมากทั้งนั้น นี่หมายถึงภาคปฏิบัติรูสึกจะมากกวาภาคอื่น 
ๆ เพราะตนลําใหญโตอยูท่ีน่ัน หลวงปูเสาร หลวงปูมั่น นอกจากหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น
แลวลูกศิษยของทานผูใหญ ๆ ออกจากทานมาก็กระจายอีกแหละ ทีนี้ลูกศิษยลูกหาก็เพิ่ม
ขั้นมากขึ้นๆ กระจายท่ัวไปแตมีนอยกวาทางภาคอีสานนะ มีทุก ๆ ภาคแหละ ลวนแลวต้ัง
แตเปนลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งนั้น แลวลูกศิษยหลวงปูม่ันก็เปนอาจารยอีก กระจายออกไป
อีก มันถึงไดกระจายมากมาย ทานอยูในปาในเขาขนาดน้ัน ทานไมไดสนใจกับอะไร ยังทํา
ใหทานไดเดือดรอนวุนวาย ไดออกมาจากปาจากเขา 

นี่ก็จะออกไปประชุมกันแลว ทานมาดวยความรักชาติ รักศาสนา รักพอ รักแม รัก
ญาติมิตรเพื่อนฝูงทั่วประเทศไทย แมทานอยูในปาในเขาทานยังออกมาเพราะเรื่องมันเกี่ยว
โยงกัน ดวยความรัก ความหวงใยในชาติของตน พอแมพี่นองของตน ทานก็ไดออกมา 
ทานมาไมไดมีการบีบบังคับนะ ทานมาดวยความพอใจท่ีจะมาแกเหตุการณตาง ๆ ซ่ึงเลว
รายมากเวลาน้ี ไมมีอะไรอยู ๆ ก็มาแสดงความเลวรายข้ึนมาในวงชาติ ศาสนาของเรา 
เฉพาะอยางย่ิงเร่ืองศาสนาน่ีสมบูรณแบบมาต้ังแตพระพุทธเจาของเรา ไมมีอะไรบกพรอง
เลยพุทธศาสนา ไมปรากฏวาบกพรอง  

เวลาน้ีก็ไดถูกเหยียบยํ่าทําลาย เหยียบก็เหยียบหัวพระพุทธเจาเสียดวยนะ เหยียบ
พระพุทธเจาแลวก็ตองเหยียบพระธรรม พระสงฆไปดวยกัน เพราะทั้งสามพระองคนี้เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทานก็มาเพื่อปกปองรักษาสิ่งเหลานี้ เพราะเห็นวาส่ิงท่ีมาเก่ียวของน้ัน
ไมใชธรรมดา เปนภัยเปนมหาภัยตอศาสนาโดยแท วาง้ันเลย ทีนี้ก็เกี่ยวโยงออกไป เชื่อม
โยงถึงทั้งชาติดวย ไปหมดเลย หัวใจของชาวพุทธเราก็คือศาสนา แลวหัวใจของพี่นองชาว
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ไทยเราก็คือชาต ิ เก่ียวโยงกันอยูกับศาสนา เมื่อกระเทือนก็กระเทือนไปดวยกันหมด ทีนี้
เวลาทานมาทานก็ตองมาเก่ียวกับเร่ืองความกระทบกระเทือนน่ันเอง ทานจึงไดมา 

นี่จะมามากอยูนะ พระเจาพระสงฆเหลาน้ีทานมาดวยความกลาหาญชาญชัย เปน
ความแนใจในหลักธรรมหลักวินัยท่ีทานปฏิบัติอยู แตถูกทุกสิ่งทุกอยางที่จะเขามาทําลาย 
ทานตองมา มาดูเหตุการณ ฟงเหตุการณ หรือจะควรเหตุการณใด ๆ แกเหตุการณใด ๆ 
ทานจะมาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเหลาน้ัน ทานจึงไดมามากมายนะเวลาน้ี วันพรุงน้ีจะมีการ
ประชุมกัน ทุกสิ่งทุกอยางทานจะทําหนาที่วันพรุงนี ้ในนามของทานเปนลูกของชาติไทยเรา 
พระทุกองคมานี้หมด บรรดาผูท่ีสมควร ๆ ท่ีจะมาแลวสมัครใจมา ไมมีใครไปบีบบังคับ
ทานนะ ทานมาเอง 

นี่ละเรื่องไมดีทั้งหลายมันทําใหกระเทือน จนกระทั่งผูอยูในปาในเขาปฏิบัติตาม
หลักธรรมหลักวินัยอยางสมบูรณดวยความเต็มใจของทาน ก็ไดแตกกระจัดกระจายมา
อยางนี้ น่ีคือความเลวราย พอมันไหมไปที่ไหน เราอยูดี ๆ ลองลูกไฟกระเด็นไปดูซินะ เรา
ก็แตกฮือใชไหมละ อันนี้ไมใชลูกไฟ มันลูกระเบิด มันทําความเดือดรอนแกชาต ิแกศาสนา
ไมนอยนี่นะ เราน้ีพูดจริง ๆ ก็เราเปนธรรม เราพูดดวยความเปนธรรม ไมไดกอขาศึกศัตรู 
กอกรรมกอเวรแกผูใด เราพูดไดเต็มปากวา พุทธศาสนาของเราน้ีสมบูรณแบบเต็มท่ีแลว 
ไมมีอะไรที่จะเขามาเพิ่มเติมสงเสริมอีกแลว 

ถาวาเพิ่มเติมที่ควรจะพอมาประดับบางนิดหนอย ก็นาด ูนาจอง นามอง อยูนะ ไอ
เขามาทําลายโดยถายเดียวน่ีซิ อยางเปนอยูเวลาน้ีเขามาทําลายท้ังน้ัน หลักธรรมวินัยกาง
ออกปบมีแตระเบิดที่จะมาทําลายหลักธรรมหลักวินัย และชาติไทยเรา มันจะอยูไดยังไงคน
ไทย พูดใหมันเต็มยศ คนไทยไมใชหมา พระไทยไมใชหมาไทย รูดีรูช่ัว แลวเปนเจาของ
ของชาติ เปนเจาของศาสนา จะยอมใหใครมารุกรานหรือทําลายไดงาย ๆ เหรอ ตั้งแตหมา
อยูในบานมัน ลองเขาไปรุกรานในบานมันซิมันไลกัดเลย อยางนอยมันเหาทันท ีตอสู นอก
จากนั้นมันกัด  

อันนี้คนทั้งประเทศเปนผูรักษาคุณคามหาศาลอยูภายในชาติของตน ศาสนาของตน
อยูแลว ใครจะมายุง ใครจะมารุกลํ้าไดงาย ๆ จะมาแบบสุกเอาเผากิน กลืนไปเรื่อย ๆ ใคร
ขวางทางกําจัดมัน ไปขวางทางจะตัดคอมัน น่ีมันคอคนนะ พิจารณาใหดี มันคอคน มันไม
ใชคอคอดคอแคด พอจะไปตัดใหเรือไดผานสบาย ๆ นะ พากันพิจารณาพ่ีนองชาวไทยเรา 
อยางนี้แหละไมมีเหตุมีผล แตเหตุผลที่มันมีขึ้นมาใครก็ชี้ไดถูกตอง คือบายศ บาลาภ บา
สรรเสริญ บาเยินยอทุกอยาง บามักใหญใฝสูง ทั้ง ๆ ที่ความดีมันมีหรือไมมีก็ไมทราบ ก็
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มันสรางอยางน้ีสรางแตความช่ัว ความเดือดรอนใหแกคนอื่น มันจะเอาความดีมาจากไหน 
แลวมันก็เปนบา วาเปนความดีความเดน มันดีอะไร คือฟนคือไฟ  

น่ีละสาเหตุเกิดข้ึนจากบายศ บาลาภ บาอํานาจบาตรหลวง บาหิวโหยโรยแรง 
ในทั้งหลายที่เปนเรื่องของกิเลส มันเปนบาในส่ิงเหลาน้ัน ทุกสิ่งทุกอยางมีอันนี้เปนเหต ุ
ใหมากอกวนเวลาน้ี เพ่ือจะใหคนไทยท้ังชาติน่ียกยอสรรเสริญ หมายถึงวาใหคนไทยหา
ลาภมาให เขาใจไหม หายศมาให ยศก็ไมทราบจะอะไร คนไทยไมมียศ ก็มีแตขี้หมาไปโปะ
หัวมัน น่ียศเห็นไหม หาไมเขาเร่ืองเขาราว ขอใหทําดีเถอะ เร่ืองลาภเร่ืองยศ เร่ือง
สรรเสริญเยินยอ เกิดขึ้นมาเองนี้ชุมเย็น ชุมตา ชุมใจ ไอเกิดข้ึนมาดวยความหิวโหยโรยแรง 
ปราบน้ันปราบน้ี ขูนั้นขูนี ้ เพื่อจะเอาความดีจากตน เพราะการทําความช่ัว ความเสียหาย
แกคนอื่น มันเปนไปไดยังไง เปนไปไมได นี่ละมันขัดกันตรงนี ้ 

พ่ีนองท้ังหลายทราบเสีย หลักเกณฑอันดีงามมีอยูใหพากันดําเนิน ทานผูไดลาภยศ
สรรเสริญน้ี ทานไมไดไปหาถกหาเถียง หากลืนกินอยางง้ันนะ ไดดวยความดีความชอบ ผู
ที่ได ยกตัวอยางที่เปนแบบฉบับอยางตายตัวก็คือ บรรดาสาวกท้ังหลาย ๘๐ องค เปน
สาวกอรหันตท้ังน้ัน ที่พระพุทธเจาทรงตั้งยศ หรือตั้งสมณศักดิ์ให ทุกวันนี้เรียกสมณศักดิ์ 
ในครั้งพุทธกาลทานตั้งเอตทัคคะ คือหมายถึงวาเปนผูเลิศเลอในทางตาง ๆ กัน ในแงตาง 
ๆ กัน องคน้ันเลิศเลอทางน้ัน องคนั้นเกงทางนั้น องคนี้เกงทางนี้ คือความเปนอรหันต
เปนพ้ืนอันเดียวกันแลว ที่พิเศษจากความเปนพระอรหันตไป น้ันแหละเปนเอตทัคคะ คือ
สมณศักดิ์ของทาน องคนี้เลิศเลอทางปญญา เชน พระสารีบุตรเกงทางปญญา องคนี้เกง
ทางฤทธาศักดานุภาพ เชน พระโมคคัลลาน องคนี้เกงทางพหูสูต อยางพระอานนท เปน
พุทธอุปฏฐาก เกงทางพหูสูต ไดศึกษาเลาเรียนมามาก จากพระโอษฐของพระพุทธเจา รับ
สั่งอะไรพระอานนทเก็บไวหมดๆ ทานเกงในทางน้ี เรายกมาเพียงเอกเทศอยางนี้นะ ทาน
ไดรับเองที่พระพุทธเจาประทานให แลวสงบเย็นใจเร่ือยมา ทานไมตื่นเตน ทานไมเปนบา
เพราะยศ พระอรหันตทานไดรับสมณศักดิ์ ทานไดยศเปนผูดีเลิศในทางน้ันทางน้ี ทานไม
ไดเปนบานะ  

สวนเราน้ีดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอนพองตัวข้ึนมา แสดงตัวเลิศเลอย่ิงกวาโลก
ไปอีก น่ีท่ีมันนาทุเรศมากทีเดียว ความปรารถนาลามกอันน้ี ทําโลก ทําชาต ิ ทําศาสนาให
เดือดรอน คําวาความปรารถนาลามกก็แตกแขนงไป แปลเอาซิ ความหิวโหยทางลาภ ทาง
ยศ ทางคําสรรเสริญเยินยอ อยากใหเขานับหนาถือตา เหลาน้ีมีแตมันเปนบาไมเขาทา ตั้ง
ยศใหเปนบาไปเลย ทานไมไดตั้งยศใหเปนบา ตั้งใหเปนคนดิบคนด ี สงเสริมเพื่อความดี
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งามในศีลในธรรม ปฏิบัติหนาท่ีการงานใหราบร่ืนดีงามตามหลักธรรมหลักวินัยของสมณะ 
ยศก็ยศของพระ ไมใชยศของฆราวาส พอจะไปตื่นเตน หาเหยียบน้ันเหยียบน้ีไปอยางน้ัน  

แตยศทางฝายโลกมีไดนะ ยศใหญยศสูงอํานาจมากน้ีมันทําลายไดสําหรับโลก เขาก็
ไมถือกันนักนะ แตพระไปเปนแบบโลกน้ีเลวกวาโลกเสียอีก ไมใชธรรมดา เสียหายมากที
เดียว เหมือนผาขาวเรา ถาผาดาง ๆ ดํา ๆ มีอะไรแปดเปอนก็ไมคอยไดเรื่องไดราวอะไร 
ถาผาขาวมีนิดหนึ่งแปดเปอนรูทันท ี ๆ น่ีเร่ืองศาสนาเทียบกับผาขาว คือเปนธรรมชาติที่
สะอาดสุด เมื่อมีอะไรมาถูกมันก็เปนดํา ๆ ดาง ๆ ดาว ๆ ไปแหละ ไอพวกเลวรายน่ีมันจะ
ทําตัวเปนหลังหมีไปเลย มันจะไมมีอะไรดาง ๆ ดาว ๆ มันดําไปหมด น่ีมันย่ิงทุเรศมากนะ 
คือหลังหมีถามันดําธรรมดามันก็ไมเปนไร หลังหมีไมมีใครถือสา หลังพระหัวโลน ๆ เปน
บาน่ีนะมันพิลึกนะ  

ทําตัวเปนหลังหมี มันรายกวาหมี มันเลวราย หมีไมไปทําพิษทําภัยตอผูใด หลัง
พระหัวโลน ๆ  เราเปนหลังหมีน่ีมันรายนะ จนพระแตกกระจัดกระจายมาจากทุกแหงทุก
หนก็เพราะหลังหมีของพระน่ันแหละ มันกอกวนยุงเหยิงวุนวายใหพระทานเดือดรอน ฟง
เอาซิ มันดีไหมละ พระทานอุตสาหพยายามปฏิบัติอยูในปาในเขา ทานสนใจอะไรกับเร่ือง
เหลาน้ี แตเมื่อมันกระทบกระเทือนหนักเขาจนไหวไปหมดทั้งตัว ทั้งกาย ท้ังใจแลวทานจะ
อยูไดยังไง เพราะเปนความเกี่ยวโยงกันทานตองมา น่ีละท่ีพระทานมามาก ๆ  ก็เพราะเหตุ
เหลาน้ีเอง มันมีชิ้นดีอะไร อยูในกฎขอบังคับของหลังหมีนั่นนะ มันมีตั้งแตพิษแตภัยเต็ม
น้ันเลย แลวใครจะชมวาดีไดละ พิจารณา 

นี่ละที่ทานมา ทานมาเพราะเหตุน้ีเอง เราพูดก็พูดตามเหตุ คือตามหลักความจริง 
เปนอยางน้ันจะใหเราพูดวายังไง เราก็พูดตามหลักความจริงน่ีคือธรรม พูดตามหลักความ
จริงเรียกวาธรรม ไมไดหาอะไรใสรายปายสีผูใด เราพูดตามหลักความจริง เรียกวาธรรม 
น่ีพระมามากมาย วันน้ีเร่ิมมาก แลวจะมีอยูทุกแหง ทานตางองคตางมาทุกภาค รวมตัวกัน
เขามา เราทุเรศนะ พุทธศาสนาของเราใหความรมเย็นแกโลกมานานแสนนาน ผลแหง
ความชุมเย็น ถึงจุดสุดยอดไดแกอรหัตบุคคลจากศาสนาพุทธของเรา  

แลวก็ไมทราบจะมาตั้งขึ้นนี ้ จะเอาอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรมพระพุทธเจา ยิ่งกวา
พระพุทธเจา มาใหชาติศาสนาของเมืองไทยเราน้ียอมรับ ใครจะยอมรับไดละ ที่เลิศเลอก็
เห็นกันอยู รูกันอยู เฉพาะพุทธศาสนาของเรานี้ก็ถึง ๒๕๐๐ ป เลิศเลอมาตลอด ทําความ
เดือดรอนแกผูใดไมม ี แลวจะเอาอะไรมาแขงพุทธศาสนา มาแขงก็เปนไฟอยางนี้ รอนไป
ทุกแหงทุกหน ดังที่เห็นกันนี่ พระอยูในปาในเขาก็อยูไมได เพราะไฟอันนี้ไฟกอกวน ไฟรุก
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ราน ไฟบายศ บาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ หาเหตุหาผลไมได ตามไปเผาพระทาน ทานถึง
ไดออกมา  

เราทุเรศเหมือนกัน ก็มันดูดวยกันนี่หลักธรรมหลักวินัย มาคัดคานตานทานกันได
ยังไง หลักธรรมมียังไงถึงเปนหลักตายตัว  ยอมรับกันทั่วแดนแหงชาวพุทธเรามีอยู อันนี้
มันมาจากไหน ปลอมแปลงมาจากไหน มาแงไหนก็เปนมหาภัย ๆ มา แลวผูท่ีรูตามหลัก
แหงความจริง คือพุทธศาสนาที่ถูกตองดีงามรูอยูแลว แลวสิ่งเขามาขัดของทําไมจะไมรูวา
มันเปนภัย เราจึงสลดสังเวชนะ แลววันพรุงน้ีพระทานก็คงฉันจังหันตามวัดตามวาละม้ัง คง
จะฉันที่วัดอโศฯ พระมีจํานวนมากควรจะไปสอดสองหรือไปดูทาน 

ไมอยากนะพูดเรื่องสกปรก แตมันก็จําตองไดพูดอยูนั้น มันสกปรกมาก เลอะเทอะ
มากเกินกวา ที่พระเรารูดีรูชอบละเอียดลออตามหลักธรรมหลักวินัยจะทํากันไดลงคอ กอ
กันไดลงคอ วางั้นเถอะ มันจึงสลดสังเวชมากนะเรา ทําไมจึงมีความปรารถนาลามกเอาถึง
อยางนั้น จนถึงขนาดดูไมไดเลย แลวยังมีหนาไปโฆษณาชวนเชื่ออีกดวยนะ โจมตีใหคนเช่ือ
อีกดวย ผูทําดีโลกก็เห็น ไมใชโลกตาบอด ผูทําดีก็เปนคนด ี ผูด ู ผูรู ผูเห็นก็เปนคนดี
ธรรมดา แลวทําไมเขาจะไมรูวาการโฆษณา การโจมต ี เปนความถูกหรือความผิด ความ
กลั่นแกลง หรือความจริง ใครก็รูดวยกัน มันมีแตเรื่องขายตัวเองไปทั้งนั้น 

เม่ือวานน้ีก็ไปเทศนท่ีราชบุรี เม่ือวานน้ี เราก็อุตสาหเทศนต้ังช่ัวโมง ๑๑ นาที 
เหน่ือยนะ ที่พูดนี่หมายถึงความเหนื่อย เทศนจบแลวเหน่ือย (ถวาย ๑๐๐ ดอลลเจาคะ ขอ
ใหหลวงตาอยูคูกับชาติไทยนาน ๆ เจาคะ ใหหลวงตามีสุขภาพแข็งแรง ๆ นะคะ) เออ 
เด๋ียวน้ีเราแข็งแรงอยูแลวแหละ (แลวหลวงตาอยูกับพวกเรานาน ๆ นะเจาคะ) เราอยูนาน
มาแลวแหละ (หลวงตารักษาสุขภาพดวยเจาคะ) รักษาตลอด ตะกี้นี้ไมทราบวากินอะไรขี้
แตก (พวกหนูมีที่พึ่ง) เออมี น่ันละภาษาพระ พูดแบบสบาย ๆ ทีนี้ใหพร 
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