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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ถาเขาเชื่อธรรมก็จะมีวันดีขึ้น 
 ทองคําประเภทน้ําไหลซึม ๒๗๑ กิโล ๗ บาท ๖๘ สตางค ทองคําน้ําไหลซึมเรา
ดีกวาฝนตกทั้งคืนเมื่อคนืนี้ประเภทน้ําไหลซึมเหมือนกัน สูทองคําเราไมได ทองคาํเรา
ไดเกือบ ๓๐๐ กิโลแลว ซึมเขาๆ เดี๋ยวคลังหลวงเต็ม 

วันไหนก็พูดตั้งแตเร่ืองโลกสกปรก โอย เราทุเรศจริงๆ นะเรื่องความสกปรกรก
รุงรัง ตะกละตะกลาม มมูมามๆ ดวยอํานาจกิเลสตัณหากินบานกินเมือง ดูไมไดนะ นี่
ละที่วาโลกนําโลก เห็นอยางน้ีละ ทั้งกัดทัง้ฉีกทั้งแยงทั้งชิงกันกินตลอดเวลา กวาดเขาใส
พุงตัวเองๆ พุงคนอื่นไมสนใจ ควาเอาตับเอาปอดเขามากิน ยิ่งรัฐบาลชุดปจจุบันนี้ดวย
แลวแหม เราสลดสังเวชนะ สลดสังเวชจริงๆ เพราะธรรมนําโลกไมไดเปนอยางน้ัน 
ธรรมนําโลกปจจุบันนี้ก็คือเรา เราเปนผูนําเอง เอาธรรมไปนําโลกก็คือพีน่องชาวไทย
เราทั้งประเทศ 

คิดดูซิทองคาํที่จะปรากฏในจิตนี้วาไดหลุดลอยออกไปดวยความมัวหมอง แม
เม็ดหินเม็ดทรายไมมีเลย นอกนั้นกแ็บบเดียวกันหมด ไมวาทองคํา ไมวาดอลลาร เงิน
สด ออกอยางน้ีตลอดเวลา ที่จะกวาดเขามาหาเรา เราบอกไดเลยวาไมมีเลย ขนาดนั้น
นะฟงซิ นี่ละที่ขนทางนั้นเขามา ขนทางนี้เขามา เพราะความเปนหวงเปนใยชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ที่เปนองคใหญที่สุด เลิศเลอที่สุดในเมืองไทยเรา คือสามพระองคนี้ 
เราพยายามเทิดทูนโอบอุมตลอดเวลา ไมใหอะไรมาแตะตองได 

ส่ิงของที่เราไดมามากนอยขนเขาไปๆ ขวนขวายเขาไป บิณฑบาตรบกวนบรรดา
พี่นองทัง้หลายตลอดมาดูเหมือนได ๘ ปนี้ละมัง ตั้งแต ๒๕๔๑-๔๙ มันก็ ๘ ปแลว เรา
ไดทําความขวนขวายมาชวยพี่นองทั้งหลาย ไมใหมีอะไรหลุดออกไปเลยดวยความมัว
หมอง บอกไมมี คนที่มารับทําหนาที่แทนเรานี้ ตองเปนหัวใจเดียวกับเรา ถาเปนมลทิน
มาไมได เหมือนวาคอขาดเลย คนๆ นั้นกับเราจะเขากันไมไดตลอดวันตาย เอากันเด็ด
ขนาดนั้น ที่มารับใชเรามีตั้งแตแบบหัวใจเดียวกัน บริสุทธิ์ดวยกัน จะไดที่ไหนๆ มาเขา
ก็นํามาเสนอ คือบางที่เขาไดในที่ตางๆ เขาใหที่ไหนๆ เขาก็เอามาบอกหมด มาใหที่นี่ 
ก็เปนอันวาที่นี่ ที่ใหที่อื่นก็แบบเดียวกัน เปนที่แจงเหมือนกันหมด ไมมีคําวาเปนที่ลับ 
เปนหัวใจเดียวกัน เราชวยขนาดนั้นชวยพี่นองชาวไทยเรา 

ที่วาธรรมนําโลกนําอยางน้ีละ นําออกจากหัวใจเราเอง นี่ละธรรมลวนๆ คือ
หัวใจเปนธรรมลวนๆ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน ทีนี้เวลาออกชวยโลกกเ็ปนอยางที่วา
นี่ ไมมีที่ลับที่แจง ในหัวใจเราไมมี คิดอะไรพอรูสึกวาเปนความผิดมันจะปดของมัน



 ๒

ทันทีโดยหลักธรรมชาติเปนอัตโนมัต ิ ไมมีที่จะมาคลี่คลายยังไงตอยังไง วาควรจะเอา
หรือไมเอา มลทินแทรกเขามาไมมีเลย ตัดขาดสะบั้นๆ ไปหมดเลย มีแตความบริสุทธิ์
ลวนๆ ตอบรรดาพี่นองทั้งหลายที่เราชวย นี่ละเราชวยเต็มกําลังความสามารถอยางน้ี
เร่ือยมา 

ถาวาธรรมสงเคราะหโลกเปนยังไงกฟ็งซิ ตั้งแตเร่ิมออกชวยพี่นองทัง้หลาย การ
เทศนาวาการไปกับการรับบริจาคที่พี่นองทั้งหลายบริจาคในที่ตางๆ แลวการเทศนาวา
การคือธรรมไปดวยกันๆๆ นี่ก็เขากันแลวกับความคิดของเราเบื้องตนก็ไมผิดนี่ พอเรา
จะออกชวยชาติคราวนี้คนตองทราบกันหมด คาํวาชวยชาติก็คือตองวัตถุ เงินทองขาว
ของสิ่งตางๆ เขามาชวยชาติ เขาไมไดคดิวาธรรมชวยชาตินะ แตเราคดิพรอมแลว 
ธรรมจะเปนใหญกวาวัตถุ วัตถุแมจะออกหนาออกตาก็ตาม คุณคาก็ไมเหมือนธรรม 
คราวนี้ธรรมจะไดออกสูโลกไปพรอมกันกับ การรับบริจาคของพี่นองทัง้หลายที่นํามา
ชวยชาตินี้ ไปพรอมกันเลย ก็เปนอยางน้ันจริงๆ 

ไปที่ไหนเทศนาวาการๆ ตลอดมา กระจายไปหมด ออกจากเทศนปจจุบันนั้น
แลวก็ยังออกทางวิทยุทางอะไรหลายดานหลายทาง แลวก็ออกกระจายทัว่ประเทศไทย 
ดีไมดอีอกทัว่โลก เทศนาวาการของเราเกิดจากการชวยชาตินี้แหละเปนสําคัญ ที่เราคิด
ไวคราวนี้คราวธรรมจะไดออกสูโลก คิดไวเรียบรอย ออกอยางน้ันจริงๆ ไมไดผิดได
พลาดไปเลย เวลานี้ธรรมที่ออกน้ีกช็วย แตโลกมันตาบอดหูหนวก โลกเห็นแกไดแกกนิ
แกกลืนแกรีดแกไถ โลกไมมองอรรถมองธรรม มองตัง้แตพุงตัวที่เนาๆ เฟะๆ อยู
นั้นนะ มันมองดูของเนาๆ เฟะๆ อยูในพุงของมัน ไมมองดูอรรถดูธรรมที่เปน
เครื่องประดับใจใหสงางามและมีคุณคามากบางเลย มันมองไปแตอยางน้ันแหละ 

จิตใจคนต่ํามากเวลานี้ ต่ํามากทีสุ่ดจนสลดสังเวชนะเรา เพราะเราชวยจริงๆ 
ชวยชาติดวยความเปนธรรมลวนๆ อะไรไมเคยมาเกี่ยวของเลย ออกชวยเต็มเม็ดเต็ม
หนวย กับที่กิเลสตัณหามันตามกินตามกลืนอยูทั่วประเทศไทยเราอยางที่เห็นอยูเวลานี้ 
มันนาทุเรศนะ แยงกันกินแยงกันกลืน ดีไมดีจะเปนสงครามหมากัดกันในประเทศไทย 
ยิ่งสลดสังเวชมากทีเดียวที่เมืองไทยเราเปนชาวพุทธ มากลายเปนหมากัดกันๆ ใน
เมืองไทยเรานี้ฟงไมไดเลย นี่ละพี่นองทั้งหลายใหพิจารณากัน 

นี่เพราะความโลภ กิเลสตัณหามันกลืนบานกลืนเมือง กินบานกินเมืองไปทุก
แหงทุกหน มีตั้งแตกอเร่ืองกอราวของกิเลสใหไดอยางใจๆ ทุกอยางเปนปาเปนเถื่อน
ไปหมดถาลงกิเลสไปทางไหน เปนปาเปนเถื่อน ไมมีคําวาเหตุวาผล อรรถธรรมไมมี 
กิเลสมีแตจะกินจะกลืนจะรีดจะไถใหไดอยางใจอยางเดียว ถาไมไดอยางใจแลวเอาละ
ที่นี่ กัดละทีน่ี่ กัดกันๆ มันนาทเุรศจริงๆ นะ เวลานี้วงรัฐบาลเรากําลังเขาในจุดนี้ 
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วงรัฐบาลเราก็วาเปนหัวใจของประชาชน เดี๋ยวนี้มันเปนมหายักษเปนมหาพาล
ใหญแลว กําลังกลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มันจะกลืนไปหมดพวกนี้มันจะไม
เลือก นี่ละกเิลสตัณหาเปนอยางน้ี เห็นไหมผูที่ทานดีดี ผูทานสะอาดสะอาด ผูเลิศเลิศ
เลอ ผูเลวเลวสุด เต็มอยูในเมืองไทยนี้ ไอเลวสุดนั้นแหละที่ทําความเดือดรอนแกคนทั้ง
ชาติ ถาวาดีสุดนี้ความเดือดรอนไมมี มีแตความสงบรมเย็นเปนสุขทั่วหนากัน ดัง
พระพุทธเจา พระอรหันตทาน ทานไปที่ไหนเปนประโยชนแกโลกทั่วหนากันไปหมด
เลย แตพวกเทวทัตไปไหนกอเร่ืองกอราว ไปที่ไหนหาแตยุแหยกอกวน เปนอยางน้ัน นี่
พวกเทวทัตหมายถึงฝายกิเลส 

เราทุเรศนะเวลานี้ เพราะเราชวยโลกดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ  เราไมมีอะไร
ติดหัวใจเราเลย วาจะนําส่ิงของที่โลกนํามาบริจาคมาเปนของตวัแมบาทหนึ่งเราไมมี มี
แตเพื่อโลกๆ ไดมากไดนอยเพื่อโลกทั้งน้ันๆ แลวมาเห็นมากินมากลืนตะกละตะกลาม
ลุกล้ีลุกลนไมมองเหตุมองผล ไมมคีําวาสูงวาต่ํา มีแตจะกนิจะกลืนอยางเดียวนี้แลวมัน
ดูไมไดนะ เราทุเรศเอาจริงๆ เวลานี้ 

ทําไมผูใหญเรียนมาก็สูงๆ สูงดวยความสมมุติเฉยๆ เรียนมาเปนวิชาที่ต่ําวิชา
กิเลสตัณหา วิชาที่รีดไถกลืนกินนี้แหละเปนวิชาของกิเลส มันนําอันนี้ละมาปฏิบัติตอ
ชาติบานเมืองของเราเวลานี้ ชาติจึงจะลมจมไปดวยสิ่งต่ําทรามทั้งหลายเหลานี้ ที่บรรจุ
อยูในคนพาล แลวยกยอตนวาเปนผูมีความรูหลักนักปราชญฉลาดแหลมคม ดอกเตอร
ดอกแตอะไรก็ไมรูแหละ กิเลสมันเสกกองมตูรกองคูถขึ้นมาเปนทองคําทัง้แทง เหยียบ
ทองคําทัง้แทงคือประชาชนทั้งชาติ ซึ่งเปนเหมือนทองคําทั้งแทงใหลมจมลงไป ดวย
อํานาจปาเถื่อนของมัน พวกมตูรพวกคูถพวกรีดพวกไถพวกกินพวกกลืนนี้แหละ คือ
พวกที่เลวรายที่สุดทําลายอยูเวลานี้ มันนาสลดสังเวช 

เมืองไทยวาเปนเมืองพทุธ มันมีแตชือ่เฉยๆ วาเมืองพุทธ มนัเมืองผีเมืองเปรต
เมืองยักษเมอืงมารอยูเมอืงไทยนี้หมด ตัวเปงๆ ทั้งน้ันมาเปนเจาอํานาจบาตรหลวง
ปาๆ เถื่อนๆ กินกลืนกนัอยูตลอดเวลาไมมีเมืองพอไมมีวันพอ คอืพวกนี้ละดูเอา เรา
พูดแลวเราสลดสังเวช นี่ละธรรมกับโลกตางกันอยางน้ี ดูเอาพี่นองทัง้หลาย 

ทีนี้ยนเขามาหัวใจเรา ถาวันไหนเราคิดอรรถคิดธรรมมาก วันนั้นจิตใจจะสงบ
รมเย็น ถาวันไหนคิดเรื่องกิเลสตัณหากินกลืนไมพอแลว วันนั้นจะรอนมากที่สุด พวกน้ี
ไดมาเทาไรรอนมากที่สุดเลย เงินทองขาวของไดมากองเทาภูเขา ก็นั้นละคือกองไฟกอง
เทาภูเขาเผาหัวอกเจาของ เวลามีชีวิตอยูวามีเงินเทานั้นเทานี้ มันแย็บๆ ไปดวย
ความคิดความสําคัญเฉยๆ แตหัวใจมันเต็มไปดวยไฟ ความดีดความดิ้น ความ
ทะเยอทะยานไดไมพอๆ เผาตลอดอยูในหัวใจ อันนี้พากันดูหรือเปลาก็ไมรู ไมดู ถาดู
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เมืองไทยเราไมเปน มันไมดูนั่นละ ดูตั้งแตจะเอามาเผาเจาของๆ นั่นละ โหย พูดแลว
เราทุเรศนะ 

นี่ละที่พระพทุธเจาทรงทอพระทัยในการสอนโลก เราตัวเทาหนูมันก็เปนก็บอก
แลว มันเปนจริงๆ ไมใชธรรมดา เปนไมไดอุตริไมไดคาดไดฝน เปนดวยความจริงตอ
ความจริงเขาปะทะกันปงเลย ความจริงตอความจริง ความจริงที่เลิศเลอซึ่งถกูกิเลส
ตัณหามันปกคลุมหุมหอเอาไว ความจริงโผลขึ้นมาไมได แตเวลาคุยเขี่ยขุดคนความ
จริงไดโผลขึ้นมาจาขึ้นนี้ จึงมองดูพวกมูตรพวกคถูที่มันปกคลุมหุมหอ มันดูกันไมไดนะ 
นั่นละที่ทรงทอพระทัย ทอพระทัยกับมูตรกับคูถทีม่ันเคยครอบหัวสัตวโลกมา
ตลอดเวลา พระองคผานขึ้นไปได สาวกทั้งหลายผานขึ้นไปได ทรงทอพระทัยทอใจที่จะ
ส่ังสอนสัตวโลก 

ทานตะเกียกตะกายมาขนาดไหนแลว แลวไปสอนโลกเขาจะมีความอุตสาห
พยายามอยางเราหรือเขาถึงจะรูไดเห็นได นั่น มันก็คิดไปถงึความไมเอาไหนในอรรถ
ในธรรม แตเร่ืองของกิเลสเอาจริงเอาจัง ตายก็ไมวาขอใหไดๆ  อยางที่รัฐบาลมันเสือก
คลานกันอยูเวลานี้ นี่ละมันเสือกคลานหาที่ลมที่จม อะไรๆ ก็มีแตจะเอา ตั้งเร่ืองตัง้ราว
ขึ้น เดี๋ยวนี้เหยียบเขาไปถึงพระมหากษัตริยแลว เราทราบมาโดยลําดับอยางน้ีละ ผูที่มา
เลาใหฟงเขาไมไดมาโกหกหลอกลวงเรา เขาพูดดวยความสัตยความจริง เราฟงดวย
ความเปนธรรมตองพูดออกมาดวยความเปนธรรม ตามที่ไดยินไดฟงอยางที่วามานี้
แหละ เวลานี้กําลังเปนภัยมาก 

เขาวาตั้งรัฐบาลๆ มันรัฐบาลอะไร ปดออกซิรัฐบาล เปนพวกเปรตพวกผีพวก
ยักษพวกมารกําลังตั้งหนาขึ้นมาที่จะลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหลมจมอยูใน
ปจจุบันนี้ จากพวกมหาภัยนี้วาอยางนั้นถูก รัฐบาลนะมาตั้งโกๆ  เกๆ อะไร คนผูปฏิบัติ
หนาที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาล ปฏิบัติหนาที่เปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารกิน
บานกินเมืองตลอดไปเลย หมดทั้งบริษัทบริวาร มันรัฐบาลอะไรอยางน้ี รัฐบาลแปลวา
ผูรักษาประเทศ รัฐ แปลวาแวนแควน ประเทศ เชนขอบเขต รัฐ ปาละ ก็คอืรักษา 
ออกมาจากภาษาบาลี รัฐบาลๆ เปนผูรักษา เปนผูทําลายรัฐประหารนั่นถูก พวกทําลาย 
ทําลายในขอบเขตบานเมืองของตน เวลานี้กําลังพิลึกพิล่ัน 

นี่พูดก็พดูไปอยางน้ันแหละ เราจะมีอะไรกับใครพูดเฉยๆ เขาจะทําตามไมทํา
ตามก็เปนเรื่องของเขา ถาเขาเชื่ออรรถเชื่อธรรมเขาทําตามก็จะมีวันดีขึ้น ถาเขาไมทาํ
ตามแลวเขาก็จะจมลงทัง้ชาติบานเมือง ศาสนาจะจมไปดวยกันนั่นละกับคนเลวราย
ทั้งหลายนี้ พูดแลวมันนาทุเรศเหลือเกิน วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ เพราะวันไหนก็พูดทุก
วันๆ มันเหน่ือยนะพูด เหนื่อย เอาเทานั้นละวันนี้พอ 
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นี่ก็หมอเพ็ญศรีที่นําบรรดาศรัทธาทั้งหลายสรางเจดีย หมดไปดูวา ๑๘ ลาน ก็
สมควรที่สรางเจดียไวสําหรับบรรจุอัฐิที่กลายเปนพระธาต ุ เขากันกับตําราที่
พระพุทธเจาทรงแสดงไว ในตําราทานแสดงไวมีขอบมีเขต ผูที่ควรจะไดสรางปูชนีย
สถานใหเปนที่กราบไหวบูชาของประชาชนตอไปก็คือ พระพทุธเจาทุกๆ พระองคหนึ่ง 
พระปจเจกพุทธเจาหนึ่ง เปนสอง พระอรหันตเปนสาม พระเจาจักรพรรดิส่ี นี้เปน
บุคคลที่ควรจะกอเปนเจดียสถาน หรือปูชนียสถานขึ้นมาในที่ชุมนุมชน เชนทางสาม
แพรงส่ีแพรงหรือที่ชุมนมุชนคนหนาแนน ปลูกไวเพื่อทานเหลานั้นจะไดกราบไหวบูชา
เปนขวัญตาขวัญใจตอไป นั่นทานบอกไวแลวในตํารามี 

นี่แมชีแกวก็เปนคนสมควรจะกอขึ้นอยางที่เขากอ เพราะอัฐิของแกกลายเปน
พระธาตุเรียบรอยแลว ก็แนแลวตีตราแลวนั่น คือผูบริสุทธิ์ลวนๆ (ไดอานบทสนทนา
สมเด็จพระญาณสังวร ตอนสมัยทานเปนพระเทพโมลีคะ กบัคุณแมแกว ทานถามคุณ
แมแกววา เสร็จแลวสังขารเปลี่ยนไปเหรอ คุณแมแกวบอกวา สังขารไมเปลี่ยนกายไม
เปลี่ยน แตผูรูเปลี่ยนไป) กถ็ูกน่ี สังขารเปลี่ยนไปในขณะที่บรรลุธรรม ไมเปลี่ยนอยาง
วา แตเปลี่ยนไปตามหลักธรรมชาติของเราตั้งแตเล็กจนเฒาแกจนตายนี่ มันก็เปลี่ยน
ธรรมดาเหมือนกันหมด แตที่ถามนี้ถามในเวลานั้นใชไหม เวลาจิตที่บรรลุธรรมแลว
สังขารนี้จะเปลี่ยนไปดวยเหรอ ไมเปลี่ยน ก็เปนธรรมดา 

(ผูรูเปลี่ยนไปยังไง) อาว เปลี่ยนจากความหลงไปหาผูรูที่วิเศษละซิ ไมรูก็ไป
ภาวนาซิ มาถามแตคนอื่นไมถามตัวเองบางไดเร่ืองอะไร (บอกวาใหเอานางงาม
จักรวาลออกแลวขางในก็จา ที่หลวงตาบอก) จาตรงนั้นละ นี่ไมเคยคาดเคยคิด 
พระพุทธเจาก็มีแตทําความปรารถนาเปนพระพุทธเจามาตลอด อยางองคสุดทายนี้ ๔ 
อสงไขยแสนมหากัป เรียกวานอยกวาบรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายที่สรางบารมีดวยกัน 
คือมีสามประเภท พระพุทธเจาประเภทที่หนึ่งทรงสรางบารมีถึง ๑๖ อสงไขยแสนมหา
กัป ๘ อสงไขยแสนมหากัป ๔ อสงไขยแสนมหากัป ความรูนี้เหมือนกันหมด แตที่จะนํา
โลกสงสารการแนะนําส่ังสอนสัตวโลกมีมากนอยตางกัน ตางกันอันนี้ 

นี่ละพุทธศาสนามีเปนแบบเปนฉบับมาอยางตรงแนวเลย ไมไดสุมสี่สุมหาควา
เขามามาเปนศาสนา ควาอันนี้มาเปนศาสนาตามนิสัยคนมีกิเลส ผูส้ินกิเลสแลวทานจะ
ทํานาย ทานมาตามแถวของทาน พระพุทธเจาทุกพระองคมาตามแถวที่ถูกตองแมนยํา 
โดยที่พระพทุธเจาทั้งหลายเล็งญาณ ก็มาตามนั้นเลยตรงแนว เชนตอไปนี้ก็จะมพีระ
อริยเมตไตรยมาแนนอน ชากับเร็วก็แนนอน จากนั้นไปก็จะมีพระพุทธเจาอนาคตวงศ
อีก อนาคตวงศคือพระพุทธเจาตอไป ยังจะมอีกี ๑๐ พระองคเปนลําดับลาํดาไป ทาน
ทรงทํานายไวหมดดวยความถูกตองแมนยํา ทานมีมาอยางน้ัน 
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อยางพระอรยิเมตไตรยนี้ไมไดยากนะ ตรัสรูเร็ว ดูวาเสด็จออกไป ๗ วันเทานั้น
มั้ง บรรลุธรรม ๗ วันเสด็จออกไปก็ไดตรัสรูธรรมเปนพระพุทธเจาขึ้นมา สวน
พระพุทธเจาของเรานี้ ๖ ป นั้น ๗ วัน พระชนมายุตั้งแปดหมื่นป ครองราชสมบัติอยูส่ี
หมื่นปเปนกษัตริยนะ เสด็จจากครองราชสมบัติแลวก็ไปตรัสรู แลวสั่งสอนสัตวโลกอยูส่ี
หมื่นป เสด็จนิพพานไปพรอมกันหมด ไมไดมสีอนเอาไวๆ ไปพรอมกนัหมด เอาละ
เทานั้นละ ใหพร 

ที่นี่ฝนตกตัง้แตสามทุมจนกระทั่งสวาง ตกอยางวา แตก็ดีอันหนึ่งนะ ตาม
ธรรมดาถามันตกอยางงัน้เราลงเดินจงกรมไมได นี้มีทางจงกรมบนกุฏิ เดินสบายเลย 
มันตกกต็กเราเดินจงกรมของเราสบายเลย พระทานทําใหตอนที่เราไปกรุงเทพฯ มาเรา
ก็ไมวาอะไร ก็เดินนั่นละสะดวกดี แตกอนไมไดทาํเราก็เดินอยูบนกุฏิรอบๆ อันนี้เวลา
มาทํานี้แลวก็เลยเดินพุงนูนเลย ไฟจุดไวอยางน้ันละ ตั้งแตมืดจุดไฟไวสองดวง เดิน
จงกรม จุดไวอยางน้ันจนกระทั่งสวางถึงดับทีเดียว ขี้เกียจจุดขี้เกียจดับ จุดทิ้งไวเลย เรา
อยากเดินก็เดิน ไมอยากเดินก็จุดไวอยางน้ันแหละ จุดไวโกๆ คนเขามองเห็นไฟจานั้น
เขาจะเขาใจวาเราเดินจงกรม เดินจงกรมอะไร เวลานั้นเดนิอยูบนหมอนก็มี เขาใจไหม 
ขี้เกียจดับมนั 
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