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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

นักลา 
กอนจังหัน 

 วันนี้ผมจะไมไดอยูนะ พระเณรมีหลักธรรมหลักวินัยมีศาสดาประจําองคทุก
องคๆ นะ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี นั่นละคือองคศาสดา ใหติดแนบอยูกับตัวเอง ไมมีที่แจงที่
ลับที่ใกลที่ไกล คือธรรมและวินัยอยูบนหัวใจเราทุกคนๆ คําวาที่ลับที่แจงเปนเรื่องของ
กิเลสตัณหากลมายาหลายสันพันคม ทําความสกปรกตอโลกก็คือกลมายาของกิเลส ถา
ธรรมแลวไมมีที่ลับที่แจง ศาสดาองคเอกอยูกับธรรมวินัย 

พระตั้งใจปฏิบัติใหดี อยามาโกโรโกโส พระในวัดนี้เลอะๆ ไลออกเร่ือยนะ พอ
จับไดชัดเจนแลวไลออกๆ เราไมพูดอะไรมากแหละเพราะสอนมามากตอมากแลว ยัง
มาผิดอยูในสิ่งที่สอนที่พดูอยูทกุวันๆ ควรแลวหรือที่จะเอาอยูไวในวัดใหมันเนาเฟะกัน
ทั้งวัด ไลออกทันทีเลย ทางดานแมชีแมขาวก็เหมือนกนัเอาแบบเดียวกัน เราเปน
ผูปกครองคนเดียวกัน เพราะสอนมามากตอมากแลว มันเลอะๆ เทอะๆ ส่ิงที่ไมนาเปน
ก็เปน ส่ิงที่ไมนาเห็นก็ไดเห็นเขามาละ 

วัดนี้เราสงเสริมที่สุดในการปฏิบัติจิตตภาวนาเปนสําคัญ เร่ืองจิตตภาวนาเราไม
เขาไปแตะตองเลย งานการทั้งหลายไมใหมี ใหมีแตเร่ืองจิตตภาวนา ดูหัวใจตัวเองดวย
สติไมใหโยกคลอน มันเลอะเทอะไปเพราะความลืมตัวนั่นแหละไมใชเพราะอะไร ถาคน
ไมลืมตัว มสีติประจําตัวอยูแลวก็ไมคอยผิดพลาดคนเรา อันนี้มันไมมี เลอะๆ เทอะๆ 
เลยกลายเปนมุทะลุไปเลยก็ม ี

นี่ก็ไดไลออกหลายองคแลววัดนี้ ไมวาใครถาเราปกครองอยูนี้แลว การแนะนํา
ส่ังสอนก็สอนมามากตอมากแลว ยังมาผิดในสิ่งที่สอนๆ อยูแลวนั้นจะเอาไวทําไม ไล
ออกๆ พวกเนื้อราย ทําความเสียหายแกเนื้อดีๆ ใหเสียไปหมด อยูนี้ก็ทาน...ใหดูแล
พระเณรทั้งหลาย องคไหนไมดีควรแนะนําส่ังสอนอะไรก็สอนตามที่เคยสอนมาแลว ถา
ไมเปนทาแลวใหไลออก ทาน..ไลออกเลย ไมจําเปนตองรอใหเราอยูเรามา ใหไลออก
เลย 

ขางในก็เหมือนกัน ทาน..ใหเปนคนดูแลขางในครัว ทางนี้ก็เหมือนกันใหดูแล 
ไมงั้นเลอะไปหมดนะ มนัแหลมมันคมนะไอตากิเลส ตาสกปรกตาสวมตาถานมันแหลม
มันคม ใจแหลมใจคม ถาเปนตาอรรถตาธรรมไมคอยมีนะ เซอๆ ซาๆ เลอะๆ เทอะๆ 
ดูไมไดนะ 
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เราไปที่ไหนมาที่ไหนไดวิตกวิจารณ แตก็จําเปนตองไปๆ ยิง่เฒาแกลงทกุวันๆ 
คอยปลอยคอยวางไมอยากเลนกับอะไร ตั้งแตสังขารรางกายเจาของมันก็ไมไหวแลว
แหละ เดินไปก็จะลมลุกคลุกคลาน หมูเพื่อนยังมาทําใหหนักอกหนักใจ เหยียบหัวกัน
ไป เหยียบหัวครูอาจารยไป ขี้รดหัวครูอาจารยไปดวยความไมมีหิริโอตตัปปะ ความ
สะดุงกลัวตอบาปนี่ละมันเสียมาก 

พระที่จะมาที่นี่ใหดูแลวดูเลานะ ที่ผมไมอยูมีเขามา ไมควรรับอยารับ รับแลวก็
หนักหัวอกเราผูเปนหัวหนานั่นแหละ ใหภาวนา บอกแลวใหภาวนา วัดนี้เปนวัดภาวนา
ไมใชใหทําอยางอื่นอยางใด งานอื่นงานใดเราไมสนใจยิ่งกวางานจิตตภาวนา พระอยา
เพนๆ พานๆ เลอะๆ เทอะๆ นะพระ มักจะเปนขโมยออกนอกวัด เวลาไหนๆ ไม
ทราบ นี่เราทราบอยูไลออกแลวก็ม ี เปนอยางน้ันนะ มันมาหนาดาน มาศึกษาอบรม
ธรรมวินัยทําไมเปนอยางนั้น ไมดูครูดูอาจารย ฟงเสียงครูเสียงอาจารย ไปเลอะๆ 
เทอะๆ เขาออกวัดไมมีกาํหนดกฎเกณฑ 

หัวหนาวัดมีอยูจะไปไหนมาไหนตองบอกหัวหนาซิ หลักธรรมวินัยก็มีอยูอยาง
นั้น ไมใชแบบมุทะลุๆ นั่นเขาเรียกมหาโจร พวกอันธพาล พระอันธพาลพระมหาโจร 
คอยขโมยเวลาครูบาอาจารยหรือหมูเพื่อนเผลอ นั่นละเรียกมหาโจร เลอะไปหมดจนจะ
ดูไมได เราก็ยิ่งเฒาแกมา ทุกส่ิงทุกอยางปลอยเขามาๆ ไมอยากเลนกับอะไรทุกวันนี้ ดู
เจาของก็ด ู เวลานี้ไมดูแลวเจาของ หากรูอยูงั้นแหละ ไมทราบมีธรรมมีวินยัหรือไมมี 
หากมีอยูในนั้นแหละ แนะ ฟงซินะ  

เวลาที่วามีหรือไมมีธรรมวินัย หากมีอยูในนั้น เห็นหมดนี่ เซอๆ ซาๆ มาที่ไหน
มองเห็นหมดๆ เลย อยาวาตั้งแตพระเณรเลย ฆราวาสเขามาในวัดก็เหมือนกัน มา
เกอๆ กงัๆ เลอะๆ เทอะๆ มาเที่ยวเตร็ดเตรเรรอน เราเขียนไวนั่นเห็นไหมไดอานไหม 
กูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพานในวัด คือมาเที่ยวเลอะๆ เทอะๆ ไมใชมาวัดมา
วาเพื่อบุญเพื่อกศุล มันมาเลอะๆ เทอะๆ แบบหมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ เห็นไหมหมา
เดือน ๙ เดอืน ๑๒  มันรูจักเจาของเมื่อไร เลอะๆ เทอะๆ ไมมีขอบเขต บานเรือนไมมี
หมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ อันนี้คนไมมีขอบเขตคนเดือน ๙ เดือน ๑๒ ก็เปนแบบ
เดียวกันเลอะไปหมด 

ถาไมมีศาสนาครอบครองแลวคนไมมีคามีราคา ยังแตไมไดติดหางใหเหมือน
หมาเทานั้นเอง หมามันก็เดือดรอนซิคนสมัครเปนหมาแตไมมีหาง ไปยุงกับหางหมา 
หมาจะกัด อยามายุงกับหางหมาวัดปาบานตาดนะ เดี๋ยวมันไลกัดเอาจะวาเราไมบอก 
ใหพร 

หลังจังหัน 
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ธรรมลี ผาแดง ถวายทองคํา ๒ กิโล ๒๕ บาท เช็ค ๘๗,๙๓๐ บาท เงินสด 
๔๖,๐๐๐ บาท รวมเปน ๑๓๓,๙๓๐ บาท เก็บหอมรอมริบทองคําไดนอยเมื่อไร เดี๋ยวนี้
ตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวากิโลแลว พยายามหาเพื่อเขาคลังหลวงซึ่งเปนหัวใจของชาติ 
ถาไมพาพี่นองหาใครจะหา เมืองไทยเรามีที่ไหนไดทองคําถึง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวากิโล 
ก็มามีตอนนําพี่นองทั้งหลายออกชวยกันเห็นไหมละ ดอลลารก็ตั้ง ๑๐ ลานกวาที่เขา
คลังหลวงเรียบรอยแลว จากน้ันดอลลารกระจายออกชวยเงินไทย เราไดเคยประกาศให
ทราบทั่วหนากันแลว คือเงินไทยไมพอใชตั้งแตเราหยุดการเทศนาวาการชวยชาติ
มาแลว เงินไทยรอยหรอ แตผูที่จําเปนไมรอยหรอ จึงตองหมุนเอาเงินดอลลารเขามา
ชวยเงินไทย สําหรับทองคํารอยทั้งรอยเขาตลอดๆ ไมร่ัวไหลไปไหนเลยแมเม็ดหินเม็ด
ทราย เขาเลยๆ  

เราพยายามที่สุดที่จะใหชาติไทยของเรามีความแนนหนามั่นคง ทั้งศีลธรรม ทั้ง
วัตถุธรรม ศีลธรรมก็ใหมีจิตใจแนนหนามั่นคงกับธรรม...ใจเรา สวนดานนอกก็ใหมี
ความแนนหนามั่นคงกับวัตถุส่ิงของทีเ่ราอยูกินใชสอยใหรูจักประมาณ อยาเถลไถลใช
ไมได การเก็บการรักษาเก็บไวเพื่ออะไร การใชจายใชจายเพื่ออะไรใหมีเหตุมีผล
หลักเกณฑ อยาสุรุยสุรายเปนนิสัยไมดี สังหารตัวเอง สมบตัิเงินทองกไ็มมี ตัวเองก็
เดือดรอน เรียกวาสังหารตัวเอง ธรรมทานรอบคอบสุดยอด ไมมีใครเกนิพุทธศาสนา
ของเรา สอนลงจุดไหนๆ เรียกวาชวยโลกๆ บกพรองตรงไหนหนุนเขาไปๆ ใหสมบูรณ 

ธาตุขันธคอยเบา เมื่อวานนี้หมอฉีดยาให รูชัดเจนวาลดลง เมื่อเชานี้ฉันจังหัน
ไดเยอะ ดูมนัลดลงตั้งแตค่ําเมื่อวานนี้เพราะฉีดยานี้ ที่มันกดมันถวงอะไรพูดไมถูกคอย
จางลงๆ แลววันนี้คอยสบาย ฉีดยาตอนบาย ๓ โมงเมื่อวาน หมอรุงเรืองมาฉีดยาให 
วันนี้รูสึกวาเบา ฉันจังหันก็ไดมาก ฉันไดมากกวาธรรมดา ไขหวัดเทานั้นแหละ ไมใช
หวัดนะไขอะไรมันกดมันถวงอยูภายในพูดไมถูก แตรูชัดเจนภายในรางกาย มันเหมือน
มีอะไรถวงอยูในนี้ เมื่อวานนี้ฉีดยาผานไปแลวบาย ๓ โมง หลังจากนั้นมาก็คอยเบา
ลงๆ จนกระทั่งเมื่อเชานี้เบา ฉันจังหันก็ไดมาก 

เออ นี่ถาเทยีบแบบโลกนะ เหมือนหมาพรานที่เขาเลี้ยงไวในบานเขา หาลาสัตว
เกง อันนี้ก็ลาทุกอยางเกง เขาใจไหมละ ลาทองคาํไดตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโลกวา นี่ก็
ลา เขาใจไหม ดอลลารก็ไดตัง้ ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา นี่ก็ลา เลยเปนหมาพรานลาเกง 
นอกจากนั้นยังลาธรรมเขาสูใจประชาชนอีก เวลานี้วิทยุออกทั่วประเทศ ตั้งรอยกวา
สถานี นี่เปนเองนะ พอเราเทศนจบแลวหายเงียบๆ เราไมสนใจกับอะไร พอเทศนจบ
แลวหาย จําไมไดเลยวาเทศนอะไร ขนาดนั้นละ เวลาจะเทศนก็เทศนปุบๆๆ จบแลว
หายเลยๆ 
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ไมวาจะพูดหนักเบามากนอยเหมือนกันหมด เพราะเปนธรรมลวนๆ ดวยกัน จะ
นิ่มนวลออนหวานอะไรก็เปนสํานวนของธรรม จะดุดาวากลาวเฉียบขาดขนาดไหนก็
เปนสํานวนของธรรมเพื่อทําคนใหดีทั้งน้ัน เรียกวาเปนหมาพรานก็ได หลวงตาบัวนี้จะ
เรียกวาเปนหมาพรานก็ได พรานทุกอยาง พรานสมบัติเงินทองขาวของเขาสูคลังหลวง
ของเราก็พรานทองคําได ๑๑ ตันกบั ๔๐๐ ดอลลารก็ตั้ง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา แต
ดอลลารเวลานี้แปรออกมาชวยเงินไทย ทองคํารอยทั้งรอยเขาตลอดไมใหร่ัวไหลไป
ไหนเลย สวนดอลลารนั้นแยกออกมาชวยเงินไทย เพราะเงินไทยไมพอที่จะชวยโลก นี่
เรียกวานักลา...หลวงตา เร่ืองวัตถุ 

ทีนี้พูดถงึเร่ืองธรรมมันตั้งรอยกวาสถานีแลวธรรมะหลวงตาบัว ลาหากิเลสตี
กิเลสออกจากหัวใจคน เรียกวาลาเหมือนกันนี่ก็ด ี เปนยังไงละ การเทศนาวาการนี้วิทยุ
ที่ไหนออกมแีตธรรมะหลวงตาบัวๆ ครบูาอาจารยทั้งหลายทานชวยบางเล็กๆ นอยๆ 
สุดทายก็เรายืนตัว ยืนตัวในสถานีนั้นๆ เปดตลอดเลย แลวธรรมะของเราทุกขั้นดวย 
เทศนอยางไมมีขอของใจสงสัย ถอดออกมาจากหัวใจที่ไดปฏิบัติมาไดรูเห็นยังไงถอด
ออกจากนี้ไปเลย จึงไมมีผิด พูดตรงๆ วาไมผิด พูดอยางเดด็เดี่ยวเฉียบขาดนี้เปนพลัง
ของธรรมนะ ไมใชพลังของกิเลส เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดดุดาวากลาวเหลาน้ีมีแตพลังของ
ธรรมทั้งนั้น 

กิเลสไมมี จะเอาอะไรมาเปนพิษเปนภัยตอโลกละ เราพูดจริงๆ ไมมพีิษมีภัยมี
แตธรรมลวนๆ ออกแงไหนก็เปนธรรมทั้งหมด ธรรมประเภทนี้ออกจากภาคปฏิบัติ 
สาธุ เรียนตามตํารับตําราก็พอเปนปากเปนทางเพื่อเขาสูภาคปฏิบัติ เขาภาคปฏิบัติแลว
ทีนี้อะไรเกิดขึ้นมาตัวเองรูเห็นเอง เปนสมบัติของตัวดวยๆ สวนเราเรียนปริยัติเปน
ความจําไมใชสมบัติแท เปนปากเปนทางเพื่อจะเขาสูภาคปฏิบัติ พอเขาสูภาคปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามปริยัติที่เรียนมาแลวนั้นรูเห็นอะไรเปนของตัวๆ ตลอดไปเลย 

หลังจากนี้แลวเราก็จะไปบุรีรัมย ไปพักโรงสีรอยเอ็ดกอน สมหมายมาจองไว
แลว ตัวมันก็นั่งฟงอยู นั่งฟงวิทย ุ มันจองไวแลว ไปพกัครึ่งทาง รับประทานขาว
กลางวันแลวคอยตอไปบุรีรัมย นี่ละหมาพรานดูซิ หลวงตาพราน ขนสมบัติเขาคลัง
หลวง พรานทุกอยาง ขนอรรถขนธรรมเขาสูหัวใจคนก็เราพูดตรงๆ อยางนี้ สมบัติเงิน
ทองขาวของเขาสูคลังหลวงก็เรา เวลานี้กําลังนํา ที่เหลืองอรามอยูนี้จะเขาคลังหลวง
ทั้งนั้น นี่ละธรรมนําโลกเปนอยางน้ีละดูเอาพี่นองทั้งหลาย ไมมีมัวหมองแมแตนิดหนึ่ง 
มีเทาไรเขาหมดๆ นี่ละธรรม 

ธรรมชวยโลกชวยอยางน้ี ชวยดวยความเมตตา จึงไมมีสวนอะไรๆ ที่จะหยิบแม
เม็ดหินเม็ดทราย เราไมมีกับส่ิงเหลานี้ ไดมาเทาไรเขาหมดๆ เลย ใครมาเกี่ยวของกบั
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เรากับเงินกับทองแลวตองเปนหัวใจเดียวกันกับเรา ถาจับไดไลเลยไมใหเขาวัด 
ธรรมดานะ เราทําอยางนั้นจริงๆ ธรรมตองไวใจได ไวใจไมไดไมใชธรรม นั่นเอาตรง
นั้นละ ทองคําวันนี้ได ๒ กิโล ๓๓ บาท ๑ สตางค เราไปบุรีรัมยนี้มันจะแหกันไปหมด
เมืองอดุรละมัง รถทีม่ันจะแหตามไปนี้จะหมดเมืองอุดรละมัง มันหากเปนอยางน้ัน อัน
นี้เราพูดตามความจริง ขัดตอนิสัยของเรามากทีเดียว เราปรกติไปคนเดยีวๆ ตลอด 
ตั้งแตออกปฏิบัติไมมีใครเกี่ยวของนะเราไปคนเดียว พอแมครูจารยมั่นก็เสริมดวย 

พระลาไปเที่ยว บางทีเขาไปสององคก็มีสามองคก็มี เวลาจะลาไปเที่ยว หือ ขึ้น
เลยนะ ตั้งแตอยูนี่มันก็ตกนรกใหเห็นตอหนาตอตาอยูนี้ มันจะไปตกหลุมไหนเวลาออก
จากน่ีไปแลวนะ ใครจะกลาไปทานวาอยางน้ันแลว อยูดวยนี้มันก็ตกนรกใหเห็นอยูตอ
หนาตอตา แลวออกจากนี่มันจะไปตกหลุมไหนละ นั่นทานวา ฟงซิคําพูดพอแมครูจารย
แหลมคมไหม แตเดชะสําหรับเราไมมี พอไดโอกาส คือจะลาทานแตละครั้งนี้ตองใช
ความเคารพทุกอยางมารยาทพรอมเหมือนผาพับไว กราบเรียนถามถึงเร่ืองการงาน 
เพราะในวัดนี้เราพูดตรงๆ เปนบอยกลางเรือนของพระในวัดหนองผือ ตาตองสอดตอง
สองตองสอดตองแนมดตูลอดเวลา เพื่อความอยูเปนสุขสบายของทาน เพราะพระ
เหลานี้มาเอง ทานไมไดขันตีนิมนตมา มาจะใหทานหนักใจไมได 

เวลาเราอยูที่นั่นเปนทุกขมากนะ เหมือนบอยกลางเรือนของวัดหนองผือ ตอง
สอดตองแทรกตองดูนั้นดูนี้ เพื่อความเรียบรอยไมใหระเกะระกะสายหูสายตาทาน เปน
อยางน้ันละ ตาสอดสอง เพราะฉะนั้นพระเณรจึงกลัวเรามาก กลัวแตไหนแตไรมา กลัว
รองพอแมครูจารยมั่น สุดทายก็เลยมากลัวเรามากกวาทาน ทานอยูเฉยๆ ทานไมมี
อะไร แตเรานี้สอดนั้นแทรกนี้อยูเร่ือย เดี๋ยวขูนั้นเดี๋ยวขูนี้เพื่อความเรียบรอย ทีนี้เวลา
เราจะลาไปไหน มีโอกาสเราตองกราบเรียนถามวาการงานในวัดนี้มีอะไรบางๆ ถามีก็จะ
พาพระเณรจัดทําอะไรใหเรียบรอย ทานก็บอกวาไมมีอะไร ถาไมมีอะไรก็ขอกราบลา
พอแมครูจารยไปเที่ยวภาวนาสักชั่วระยะหนึ่ง ไมไดวาเตลิดเปดเปงนะ ไปสักชั่วระยะ
หนึ่ง 

ทีนี้ทานเก็บไวเงียบละ เราคอยฟง ทานจะออกเมื่อไรทานพิจารณาเรียบรอย
แลวทานก็ออกเอง กี่วันก็ตาม พอเลาถวายทานแลวปลอยเลย ถาทานไมมเีงื่อนตออีกก็
ไปไมไดเลยเรา เพราะมารยาทความเคารพทาน ถาวันไหนทานเห็นโอกาสอันดีแลว 
เออ ทานกอ็อกมา เออ ที่ทานมหาอยากจะไปเทีย่วนั้นก็ไปไดแหละ ทานถาม คราวนี้จะ
ไปทางไหนๆ แลวจะไปกี่องค พอวาไปองคเดยีวชี้นิ้วเลย เออ ทานมหาไปองคเดียว
ใครอยาไปยุงทานนะ นั่น กับเราไปองคเดียวไมใหใครยุง เพราะทานเห็นความตั้งใจ
ของเราอยางยิ่ง ทั้งทีอ่ยูกบัหมูกับเพื่อนทานก็เห็นอยูแลว 
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เวลาลงมาจากปาจากเขามาหาทานหนังหอกระดกูมา มีเนื้อมีหนังที่ไหน มีแต
หนังหอกระดูก นี่ทานกรู็แลววาเอาจริงเอาจังมากความหมายวางั้น พอทานอนุญาตแลว
ก็ไป ไปก็เดด็ขาดเลย เพราะอยูกับเพื่อนมันเด็ดไมได มันพะรุงพะรังตาสอดนั้นสอดนี้ 
ดูนั้นดูนี้ เพื่อความเรียบรอยของพระเณรเองดวย เพื่อความสะดวกสบายตาสบายใจ
สําหรับพอแมครูจารยมั่นดวย เราจึงหมุนอยูตลอดเวลา ทีนี้เวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหน 
อาการทานไมอยากใหไปนะ เวลาทานอนุญาตแลวเราก็ไป ไปองคเดียวๆ เราไมมีใคร
มาเกี่ยวของ คือมันเปนน้ําไหลบา ไปสององคกไ็หลบา สามองคกไ็หลบาไมมีกําลังมาก 
ถาไปองคเดยีวนี้พุงเลย 

เดินจากบานนี้ไปบานนั้นมีแตเดินจงกรมทําความเพียรตลอด อยูที่ไหนเปน
ความเพียรตลอดเลย ไปองคเดียว ถาไปสององคสามองคมันน้ําไหลบา แลวคิดถึงองค
นั้นคิดถึงองคนี้ รับผิดชอบกันโดยสัญชาตญาณใชไหมละ มันหากเปนของมัน ถาไป
องคเดียวเปนกับตายปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ ไปเลย เปนอยางน้ัน มันพะรุงพะรังเห็น
ไหมเดียวนี้ จะไปไหนมันขัดกันละซิกับนิสัยอันนั้นที่ทํามา ตั้งแตออกปฏิบัติไมเคยเอา
ใครเปนเพื่อนๆ พอแมครูจารยก็ไมเคยตําหนิ มีแตสงเสริมใหไปๆ เพราะทานเห็น
ความตั้งใจของเรา อยูกบัหมูกับเพื่อนทานก็ดูอยูนี่ เราเปนผูควบคุมคอยดูแลหมูเพื่อน
ตลอดทานกเ็บาหูเบาตาเบาใจ ทีนี้ออกไปแลวจะเปนคนเชนไรก็คนๆ เกาทานก็รูเอง 
นั่นละเรื่องราว แตเวลานี้ไปไหนยั้วเยี้ยๆ มันขัดกนันะ เราทนเอา เอาละไปละ ใหพร 
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