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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ขึ้นชื่อวาความชั่วแลวเหมือนขับรถชนภูเขา 
(กราบเรียนหลวงตา กระผมอยากจะทราบตอนที่หลวงปูมั่นทานเทศนสอน

ชาวบาน หรือเทศนสอนลูกศิษยที่เปนพระ ทีม่ีทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน 
หลวงปูมั่นทานใชภาษาภาคกลางหรือภาษาอีสานในการเทศนสอนพระ) คาํตอบเราวา 
แกเปนบาหรือ วางั้นพอ คําตอบนี้เหมาะที่สุด แกเปนบาหรือ อยูกับโลกเขามานานยัง
ไมรูเร่ือง ตอบแลวนะนั่น แกเปนบาหรือ ตั้งแตไอปุกกีก้ับไอหยองเขาไมเห็นจะไปเรยีน
ภาษาที่ไหน เขาไลฟดกนัอยูนี่ เรามันจะโงขนาดนั้นเชียวหรือ ที่เราพูดอยูเดี๋ยวนี้เราก็
พูดเปนภาษากลางๆ ทั่วๆ ไป จะพลิกแพลงอะไร เชน ลูกบักหานี้ก็ยังได พลิกอะไรก็
ได อยางวาใหพวกที่เขาทําอะไรเสียเรื่องชาติบานเมือง พดูพลิกไปพลกิมา พอเปน
กลอนตลกปบก็วา ลูกบักหา เขาใจไหมละ แนะ ยากอะไร 
 เราจะเอาน้ําตาลสบิกระสอบไป อันนี้ไมเกี่ยวกับทางกฎหมายบานเมืองนะ 
น้ําตาลเราจะเอาไปทาน ติดรถไปธรรมดาๆ ไมขดัทางกฎหมายบานเมือง ทางธรรมก็
ไมขัด เราจะเอาน้ําตาลสิบถุงติดรถไปเวียงจันทนวันพรุงน้ี เปนวัตถุทานธรรมดา ไมได
เกี่ยวกับกฎหมายบานเมือง อันนั้นหมายถึงวาสงออกๆ สงออกมันยกเปนขบวนๆ เลย 
อันนี้เราไม เปนธรรมดา จะเอาน้ําตาลติดไปดวย ไปที่ไหนมาน้ําตาลตองตดิๆ ทุก
โรงพยาบาลในภาคอีสาน ภาคกลางภาคไหนมา เรียกวาทุกภาค น้ําตาลตองตดิรถไป
ทุกคันๆ เลย อยางเราไปสงก็มีน้ําตาลติดไปดวย อันนี้จะไปเวียงจันทนน้ําตาลควรจะ
ติดไปสกักระสอบสองกระสอบ ไปทําทานโรงพยาบาล เรามาพิจารณากฎหมาย
บานเมืองเขาวายังไงๆ เราจะตองเอาธรรมเราตรวจอีกทีหนึ่งนะ คือธรรมนี่ละเอียดกวา
กฎหมาย กฎหมายออกไปจากธรรม 

อยาไปหาเรียนภาษาอะไรๆ มากนักนะ ใหเรียนภาษาใจกับธรรมเขากัน ถา
ธรรมกับใจเขากันแลวเทานั้นเขาไดหมด ใครจะเรียนกี่ภาษามาก็ตาม ถาธรรมกับใจ
ไมไดเขาสัมผัสกันไมมีความหมายทั้งน้ันแหละ ใชแตแบบโลกๆ แบบฟนแบบไฟแบบ
กิเลสตัณหา ถาธรรมเขาสูใจปบ สัมผัสกันปบ โลกอันนี้อยูไดทั่วไปหมด ตายใจกันได
เลย นั่นเห็นไหมละ นี่ละธรรมเปนยังไง ธรรมมีภาษาเดยีว คือใจมีภาษาเดียวกับธรรม 
เขากันปบประสานไดหมดเลย 

เร่ืองความจริงเปนธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแลว เราจึงวิตกวิจารณ เมืองไทย
เราเปนเมืองพุทธแทๆ ทําไมผูปกครองเปนผูใหญผูโตจึงกลายเปนเปรตเปนผีเปนยักษ
เปนมาร ไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ไมสมกบัวาเราเปนลูกศิษยพระพุทธเจา พทุธ
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บริษัท เมืองทั้งหลายนี้ดูวาเมืองไทยเปนอันดับหนึ่ง เราอยากวาอยางน้ันนะ ที่วาเปน
เมืองพทุธ พุทธแทๆ พุทธอยางออกหนาออกตาเต็มบานเต็มเมือง เราคิดวาไมต่ํากวา 
๘๐%  เฉล่ียทั้งหมดเมืองไทยเรา ผูที่นับถือพุทธศาสนานี่ถึง ๘๐% แตเวลาการ
แสดงออกมแีตเปรตแตผีแตยักษแตมาร ไมมีธรรมแสดงออกเลย ดูแลวมันขวางตา
ขวางใจทุกอยาง ขวางธรรมนั้นละคือภัย เปนภัยแลวนั่น ธรรมไมเปนภัยกับผูใด เขาที่
ไหนสนิทไดหมดเลย ธรรมเปนอยางน้ัน 

เราจึงอยากใหพี่นองทัง้หลายสนใจในธรรมมากๆ ศาสดาองคเอกกระเทือนโลก
ทั้งสาม เรากระเทือนอะไรที่ไหน ไมเห็นมีใครดีวิเศษวิโสที่ไหนพอจะมาอวดดีอวดเบง
เกงยิ่งกวาพระพุทธเจามีอยางเหรอ มันจะเลวลงทุกวันนะเมืองไทยเรา อยาเอากิเลสมา
อวดธรรม กิเลสคือกองมูตรกองคูถทั้งกอง อยาไปอวดทองคําทั้งแทงคอืธรรมนั้นเลย 
อยาเด็ดขาดทีเดียว ไมมีอะไรเหนือกรรม กรรมคือธรรมอยูในนั้นครอบหมดแลว เรา
จึงไดบอกวา อยาขับรถชนภูเขา อยาเอามีดไปฟนหิน น่ีเปนเรื่องสําคัญมาก 

หินและภูเขานั้นคือธรรม หลักธรรมชาติไมมีเอนมีเอียง สม่ําเสมอตลอดมา 
อะไรไปโดนปุบนี้ เปนทางไมดีกข็าดสะบั้นไปเลย รถก็ชนเขาไปซิ เอามาจากหางไหน
รานไหนบริษัทไหนเอามา แลวเขาไปชนภูเขาดูซิมันจะไดของดิบของดอีอกมาไหม วา
ภูเขานี่แพ รถนี่ชนะ พงัหมดเลย เปนยังไง นี่ละเราอยาอวดนะอวดธรรม เรานี่เทากับ
รถคันหนึ่งๆ อยาเอาไปชนภูเขาคือธรรม อยาฝนธรรม อยาเหยียบย่ําทําลายธรรม 
เทากับทําลายตนเอง อยาขับรถชนภูเขา พังทั้งคนทั้งรถนั่นแหละไมมีชิ้นดีเลย ขึ้นชื่อวา
ความชั่วแลวเหมือนขับรถชนภูเขานั่นแหละ 

อยาเลยอยาฝนพระพุทธเจานะ ไมมีผูใดที่จะใหความสงบรมเย็นโดยถูกตอง
แมนยํายิ่งกวาศาสดาองคเอก สอนโลกไมมีผดิเลย ที่มันคนเต็มเหนี่ยวก็คือเขาจิตต
ภาวนา บทเวลามันกวานนี้มันกวานออกหมดเลย กระจายทั่วกันไปหมดเลย เราจึง
กราบพระพุทธเจาทุกพระองคเลย เปนอันเดียวกันไปหมด ถกูตองไมมีทีต่องติตรงไหน
เลย ธรรมเปนอยางน้ันนะ 

ขอใหพี่นองทั้งหลายบังคับจิตใจที่เปนกิเลสตัวภัยนั้นเขาสูธรรมๆ อยาใหมัน
เหนือธรรมนะ ถาเหนือธรรมเราจะไมไดอยูผาสกุเย็นใจ ไมมีสบายละ ไปนั่งนอนอยูบน
ภูเขา บนกองเงินกองทองเทาภูเขา ก็ไปเปนฟนเปนไฟเผาอยูนั้นแหละ ถามีแตกิเลส
แลวเปนอยางนั้น ถามีธรรมอยูไหนสบาย อยูรมไมชายคา อยางพระพทุธเจาสอนพระ 
รุกฺขมูลเสนาสนํ พอบวชแลวไลเขาในปาในเขา ไปเที่ยวหาบําเพ็ญในสถานที่
สะดวกสบายปราศจากสิ่งรบกวน จะไดชําระส่ิงที่เปนขาศึกอยูภายในจิตใจคือฟนคือไฟ
นี้ดวยน้ําคือความพากเพียรโดยธรรม จะมีความสงบเย็นใจ 
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พอออกมาองคนั้นสําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จสกิทา องคนัน้สําเร็จพระอนาคา 
องคนี้สําเร็จอรหันต สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราคือทานเหลานี้แหละ ทานไมเขา
ไปจุนจานนะในสถานที่ไหนที่เปนภัยตอธรรม ทีจ่ะทําลายความสงบรมเย็นตอโลกแลว
ทานหลีกๆ ทานเวน อันใดที่จะเปนภัยตอจิตใจทานหลีกทันทีๆ เลย ทานจึงไดรับ
อารักขาตลอดเวลา มีแตความสงบรมเย็น 

จิตตภาวนาของพุทธศาสนาเปนธรรมชาติที่เลิศ ขอใหทานทั้งหลายดูหัวใจของ
ทานบางนะ คืนวันหนึ่งไมตองเอามาก เราขอบิณฑบาตเพียงวา คืนหนึ่งเวลาจะหลับจะ
นอนขอใหได ๕ นาที ใหจอสติลงไปดูหัวใจ แลวเอาคําบริกรรมจะเปนคําใดก็ได พุทโธ 
ธัมโม หรือสังโฆ คําใดก็ตาม ใหจิตนี้เกาะกับอนันั้น สติจับกับนี้ หามไมใหคิดอารมณ
ใดที่เปนขาศึก แลวจิตนี้จะสั่งสมพลงัแหงความดีขึ้นมาๆ เปนความสงบ สงบแลวก็เย็น
ใจ สบายแลวก็โลงออกๆ กระจายออกเรื่อยๆ  

นี่ละการดูจิตใจของตนเอง จะไดเห็นความผิดถูกชั่วดีทุกอยางอยูในหัวใจ ใจนี้
เปนมหาเหตุ ดูใหชัดเจน พอดอูันนี้แตกกระจายไปหมดแลวโลกนี้วางหมดเลย ไมมี
อะไรของ มแีตกิเลสเทานั้นเขามาขัดของภายในจิตใจ พอกิเลสพังลงไปแลวหมด ทาน
จึงวา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดูกอน โมฆราช เธอจงเปนผูมสีติ
ทุกเมื่อ ฟงซสิติทุกเมื่อ พิจารณาโลกนี้ใหเปนของสูญเปลาวางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิที่
เปนกางขวางคอนั้นออกเสีย นั้นเปนเรานี้เปนของเรา นี้เปนกางขวางคอ ออกเสีย จะ
ขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะมองไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของสูญเปลา
อยูอยางน้ี นี่ทานแสดงไวยกพระโมฆราชขึ้นเปนเอกเทศเพียงองคเดียว จิตใจขอให
ดําเนินเขาไปนั้นจะเปนโมฆราชทั่วโลกธาตุเลย ขอใหปฏิบัติตามน้ี ทานยกพระโมฆราช 
องคเดียวเทานั้น ธรรมดาทานผูส้ินกิเลสแลววางเหมือนกันหมดเลย เปนโมฆราชดวย
กันหมด 

ส่ิงที่ดีทีง่ามที่ทานสอนมันไมยอมเขาไปนะ กิเลสจับไสออกนอกลูนอกทางไป
เลย ถาเปนทางของกิเลสแลวไสเขาไปๆ คอขาดขาดไปจะไมมีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัว 
คนทั้งคนตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งวันตาย ไมมีสารประโยชนภายในจิตใจเลย เกิด
ประโยชนอะไร พิจารณาซิ อยาเอาวัตถุส่ิงของเงนิทองมาอวดกันนะ ใหเอาธรรมภายใน
ใจอวด อันนี้เลิศเลอ ถาลงมีธรรมในใจแลวอะไรไมมีความหมายทั้งน้ันในโลกอันนี้ เรา
จึงไดพดูยันๆ ยันกันอยูนี้ หนาวัดปาบานตาดยังติดไวเห็นไหมนั่น นั่นละธรรม 

สถานที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจธุระจําเปนไมควร
มาเที่ยวเพนพาน เราส่ังใหเขียนเองนะนั่น นั่นละธรรมอยูตรงนั้น ไมมีอะไรเลิศกวา
ธรรม อยาเอาเขามาเพนพานๆ ส่ิงของเหลานี้ที่ไดมาเพื่อบูชาธรรม ไมใชไดมาเพื่อ
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ทําลายธรรม ถาใครเห็นวัตถุส่ิงของเหลานั้นดีกวาธรรมแลวจม ถาธรรมยกใหเลิศตาม
ศาสดาองคเอกทกุพระองคที่ทานครองไวแลวนั้นเจริญทุกคน ตองยกธรรมขึ้นไปเสมอ 
เมื่อวานนี้ก็ดุคน ถาเราออกมาสวนมากเราจะออกมาตอนเย็นๆ เวลาคนเลิกไป
หมดแลว เพราะเปนเวลาที่เราสั่งแลว 

แตกอนปลอย ไมวากลางค่ํากลางคืนเวลาไหนจุนจานๆ ดูไมไดนะ เพราะไมเคย
ปฏิบัติมาอยางน้ัน เขมงวดกวดขันในขอวัตรปฏิบัติในพระในเณร มีขอบมีเขตมีเหตุมี
ผลมีหลักมีเกณฑตลอด การปฏิบัติธรรมทานมีหลักมีเกณฑของทาน ทีนี้มานี้จุนจานๆ 
ในครัวกับนอกครัวนี้ไหลเขาไหลออก สวนมากมันเขาไปในครัวออกนอกครัว แลว
นอกจากนั้นก็จุนจานๆ ตามนี้ หมดเวล่ําเวลาแลวมันก็มาอยูอยางน้ัน จึงไดเขียนตดิ
ประกาศ ติดประกาศยังไมพอ ถึงเวลาเย็นๆ พอหมดแขกหมดคน เปนเวลาที่สงัดแลว
เราออกมาดู ออกมาดูมาเห็นจุนจานๆ นี้ไมมีชาติชั้นวรรณะละเรา ฟาดเปรี้ยงเลย 

ไมมีอะไรเหนือธรรม เราเทิดทูนบนหัวใจตลอดเวลา ในโลกอันนี้ไมมีอะไร
เหนือธรรม สงาจาครอบโลกธาตุ อยาเอามาอวดธรรมนะ เกงๆ กางๆ เหลานี้นะ ไลหนี
เลยทันที เมื่อวานนี้ก็ไลพวกหนึ่ง ไมมีละชาติชัน้วรรณะถาเขามานี้ ผิดแลวเอาทันทีเลย 
มันดูไมไดนี่นะ ผูรักษารักษาอยูแทบเปนแทบตาย แลวมาทําลายกันหาประโยชนอะไร 
ไอจุนจานๆ นี้มันมีเต็มโลกเต็มสงสาร มันเอาความวิเศษวิโสเลิศเลอที่ไหนมาใหกัน
ครอง พอที่จะมาโออาฟูฟาอวดธรรมวะ นี่ละมันดูไมตรงนี้ เอาจริงเราไมไดเหมือนใคร 

อยาเอาวัตถุเงินทองขาวของมาอวดธรรม ไลทันทีเลย เราไมไดบวชมาเพื่อ
สมบัติเงินทองขาวของ บวชมาเพื่อธรรม เราบูชาธรรมสิ่งเหลานั้นเราไมบูชา เปนเคร่ือง
สงเสริมธรรมไปเทานั้น ถามาไมดีปดออกทันทีๆ  เลย จะเปนอันตรายตอธรรม ปฏิบัติ
อยางน้ีทุกวนันี้ เวลานี้คอยเขมงวดกวดขันเขามา เพียงบางเทานั้นนะไมไดมาก แตกอน
ปลอย เราก็หูหนวกตาบอด ยิ่งเลอะเทอะเขาไปทกุวันๆ มามากมานอยเลอะเทอะๆ เขา
ไป จึงไดไลเขาไปนั่นซิ ไลเขาไปถงึเกาอี้เกาแออยูในนูน มันเอามาหลบมาซอนไวนั้น 
เกาอี้เกาแอเอามาจากไหน เอามาครอบหัวมันไวซิ มันวิเศษวิโสอะไรเกาอี้ หือ อยาก
ถามวางั้นนะ 

พระพุทธเจาตรัสรูดวยเกาอี้เหรอ ตรัสรูดวยเตียงนอนหรูหราฟูฟาดวยวัตถุ
ส่ิงของเงินทองขาวของฟูฟาๆ นี้เหรอพระพทุธเจาตรัสรูนะ ส่ิงเหลานี้มันเปนสิ่งพอก
พูนหัวใจคนใหเปนฟนเปนไฟเผาไหม กินไมพอใชไมพออยูไมพออะไรไมพอ พอกพนู
รางกายเหลือประมาณนะเวลานี้ มันไมไดมาพอกพูนจิตใจใหมีความสงบเย็นใจ ไปที่
ไหนเอาเรื่องรางกายเขามาเปนเจาหนาเจาตาละ จะใหทางรางกายมีความผาสุกเย็นใจ
นั่นละ อันนี้ออกหนาเลย ดูแลวมันขวาง ขวางจริงๆ แตเฉย ถึงวาระที่จะพดูจึงพูด
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ออกมานี้ใหฟงเอา ทานผูครองธรรมทานไมมาหรูหราฟูฟากับสิ่งเหลานี้ ส่ิงเหลานี้มัน
เหมือนมูตรเหมือนคูถ พากันเขาใจหรือยัง ธรรมนี้จาอยูตลอดเวลาในหัวใจทานผูครอง
ธรรมยิ่งชัดเจนมาก กับดูส่ิงมูตรๆ คูถๆ ที่จุนจานๆ นี้มันดูกันไดเมื่อไร ใหพิจารณานะ 
มันเลวขนาดไหน กิเลสกับธรรมตางกันขนาดไหนพิจารณาซิ 

เราน้ีพยายามที่สุด ทานผูปฏิบัติดีปฏิบัตชิอบทานก็ไมสะดวกสบาย หาภาวนาที่
ไหนก็มีแตมตูรแตคูถจุนจานๆ เลอะๆ เทอะๆ ไปหมดมันดูไมได ทีนี้เราในฐานะเปน
หัวหนาก็ชวยแบงเบาบาง ดดุาวากลาวสั่งสอนใหอยูในความพอเหมาะพอดีบาง
พอประมาณ เมื่อวานนี้ก็ขนาบไล จุนจานๆ มานี้ หาโมงกวาแลว หาโมงครึ่งเราออกมา
เมื่อวาน ออกมามกัจะเจอเสมอ ประตูวัดทาง ตชด.เขากเ็กรงใจจะวาไง ไปก็ตองหา
เร่ืองแกตัวมาละ นี่จะไปไหนๆ เขาจะตองถาม ก็ตองแกตัวอยางน้ันอยางน้ีก็เขามา
เพนพาน พอเขามาขางในนี้ ขางในนี้ไมไดมีอะไรจะมาแกตัว ไลทันทีเลยไมใหมาแกตัว 

มันเลอะเทอะขนาดนี้เวลานี้ ศาสนาจะไมมีเหลือใหโลกครองเปนความสวยงาม
สงบรมเย็นบางเลยนะ มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ มันเหมือนกันหมด จะมาตําหนิใครก็
ความสกปรกมันเต็มตัว เต็มกิริยาอาการเต็มการแสดงออกทุกอยาง มแีตความสกปรก
หมด ธรรมภายในใจความสะอาดไมมี มันกแ็สดงความเรียบรอยสวยงามไมไดซิ มันไม
มีจะมาแสดง ใหพากันพิจารณาบางนะ พุทธศาสนามันไมมีเกาะใดดอนใดที่จะพอได
พูดวาน้ีศาสนา ถามองเขาไปในวัดมันก็เปนสวมเปนถานเสีย สวมถานคืออะไร อะไร
บรรจุในสวมในถาน 

พระเณรที่ปฏิบัติตัวเลอะๆ เทอะๆ เปนมูตรเปนคูถเต็มอยูในวัดนั้นนะ ในวัด
นั้นเลยกลายเปนสวมเปนถานไปเสีย วัดอยูที่ไหนละ เกาะดอนของศาสนาอยูที่ไหน ดู
พระดูเณรก็เปนมูตรเปนคูถดวยความเลอะเทอะแหงการปฏิบัติไปเสีย ในวัดในวาก็มี
แตส่ิงที่หรูหราฟูฟา แตงอยางสดสวยงดงามตัง้แตภายนอก หัวใจเปนฟนเปนไฟมันไม
ดู มันแตงตัง้แตภายนอกดูตัง้แตภายนอก มันไมดูภายในหัวใจตัวเปนไฟนี้นะ โลกมัน
ถึงไดรอน มันไมระงับดับลงที่ไฟเกิด ไฟเกิดเกิดที่หัวใจ น้ําฟาดลงที่หัวใจนั้นแลวไฟ
เหลานี้จะสงบลงใจจะเย็นสะดวกสบาย มันไมทาํนะเดี๋ยวนี้นะ มันนาทุเรศจริงๆ นี่นะ  
มองไปไหนจนจะดูไมไดจะใหวาไง มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ 

พากันพิจารณาเอานะพวกที่มาอยูในวัดนี่ มาเกงกางๆ หมดเวล่ําเวลายังเขามา
เพนพานๆ ถาไดออกมาวันไหนแทบจะทุกวันนั่นละ ไดไลละ ถาเราออกมาไมมีละไอสูง
ต่ําดําขาวภูเขาทั้งลูกพงัเลยเทียว ระเบิดนิวเคลียรนิวตรอนคือธรรมนี้ฟาดขาดสะบั้นไป
เลย อยาเอามาอวดเทานั้นพอ เร่ืองเหลานี้อยาเอามาอวดวางั้นเลย มันเกล่ือนในโลกหา
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คาหาราคาไมไดแลว มีธรรมเทานั้นเปนสิ่งที่มีคุณคาสูงสงซึ่งควรจะเทิดทูน เราจึง
เทิดทูนเราจึงรักษา ใครมายุงไมไดไลขนาบเลย พากันจําเอานะ เอาละพอ 

(ถวายสบู ยาสีฟนครับ) เออ เอามาเถอะ เราฟนมันไมมีแลวสักซี่ ไมทราบจะ
เอาอะไรมาถฟูนถูแฟน บวชมาไมเคยสนใจกับยาสีฟน เอาหลักธรรมชาติใชเลยๆ ไม
เคยยุง ของพอดิบพอดมีีอยู ของเหลือเฟอฟุมเฟอยหามายุงทําไม นั่น หลักธรรมเปน
หลักธรรมชาติ อยูดวยธรรมชาติ ไมดดีไมดิ้นไมเปนทุกขเดือดรอน 

เมื่อวานนี้ประคบยาซ้ํา ประคบยาดูมันสี่หนแลวมัง รางกายตั้งแตวันเหมือนถูก
ทุบถูกตมีานั้นนะ เลยตองประคบกนัใหญโต ประคบถึงส่ีหน เมื่อวานนี้ซ้ําอีก เห็นวา
ไดผลดีเบาลงๆ คือมันเหมือนหอกเหมือนหลาวอยูในรางกาย กระดูกกระเดี้ยวเหมือน
ถูกทุบถกูตไีปหมดเลย ตลอดกระดกูคอเปนหมดเลย เราก็ไมเคยเปนมันเปนอะไร ก็
เลยมาประคบไดส่ีวันมานี้ เมื่อวานนี้ประคบครั้งสุดทาย เอาหนัก รอนก็ทนเอา แลว
คอยเบาลงๆ ใหพร 
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