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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เราไมไดอวด 
 จากวัดเรานี้ไปหวยทราย ๓ ชั่วโมงพอดี ไกลนะ ทางก็ดี พอไปนี่แวะกุมภวา ตัด
ศรีธาตุออกวังสามหมอ พุงออกส่ีแยกสมเด็จ เลยสี่แยกสมเด็จไป ๘๐ กิโลพอดีแลว
แวะเขาวัด ไกล เราไปอยูหวยทรายถึง ๔ ป หวยทรายสงัดดี อยูตีนเขา บานหวยทราย
อยูทางดานตะวันออก ภูเขาอยูทางดานตะวันตก วัดอยูทางทิศเหนือของภูเขา จํา
พรรษาปแรกเราขึ้นไปจําพรรษาบนเขากับเณรภูบาล เดี๋ยวนี้เปนมหาแลว พอถงึเวลาที่
จะประชุมกล็งจากภูเขาไปประชุมที่วดัตีนเขา ทางผานแตกอนไมมี ลงจากภูเขาก็เขาวัด
ตีนเขา ไปอยูนั้น ๔ ป ๒๔๙๓ จํา(พรรษา)หนองผือ ๒๔๙๔-๒๔๙๗ จําหวยทราย 
จากน้ันก็มาเอาโยมแมบวชแลวไปจันท ออกจากจันทก็มาสรางวัดที่นี่ ๒๔๙๙ จําพรรษา
ที่นี่ ได ๕๐ ปแลวสรางวัด 

ตนไมนี่ใหญโตแลว แตกอนไมม ีถกูเขาทําลายทําสวน ปาราบไปหมด ๕๐ ปได
ขนาดนี้ตนไม เรียกวาเปนคนละโลกไปเลย มาอยูที่นี่ทีแรกเปนปาเบญจมาศปาอะไร 
พอมาสรางวัดตนไมกข็ึ้นขนาดนี้ ๕๐ ป ดงตอกันนะ นานี่ไมมี เปนดงตอไปเปนดงใหญ 
พวกหมู กวาง เกง หม ี เสือ สรางวัดทีแรกมันผานเขามาในวัด มันเดินผานทางที่เขา
บานเสือโครงใหญ กป็าเขานี่มันผานไปผานมา หายหมดนะเสือเหลานี้ แรกๆ พวกหมี 
พวกเสือโครง ผานไปผานมา 

ทานแสวงดูวาไปตายที่วัดเขานอยละมั้ง กลัวหมี ทแีรกมันออกมากุฏิเรา กุฏิเรา
เปนกระตอบ พอมาเจอกุฏิเราเขาตีสาม มันจะขามไปดง ขามไปขามมาหมีใหญ แลว
มันเลาะไปเจอกุฏิทานแสวง โอย ตัวใหญตัวดําๆ เดือนหงายๆ มันออกมาหาเราแตยัง
ไมทันเห็นเรา เสียงมันดังโครมครามๆ มาเจอกุฏิเราแลวก็เลาะไปเจอเอากุฏิพระแสวง 
กุฏิมีแตกระตอบนะ พระแสวงยืนตัวสั่นอยูในกระตอบ มันออกมาเจอกระตอบมันก็
หลบอีกมันไมผาน หลบไปทางนูนหมีใหญ มีสองสามตัวรอยมันผานไปผานมา เดี๋ยวนี้
หมดเสือไมมี พวกสัตวเน้ือหมด เขาตั้งอําเภอแถวนั้นแหละดงใหญ 

วัดนี้สราง ๒๔๙๙ จําพรรษาที่นี่ เดี๋ยวนี้ ๒๕๕๐ ดูจะ ๕๒ ปแลวสรางวัด สงัด 
แถวนี้ไมมีตนไม เปนพุมหมดเลย ใหญขนาดนี้ตนไม มันเปนดงเกาเขามาทําไรทําสวน 
เตียนโลงไปหมด พอเรามาสรางวัดที่นี่มันขึ้นใหมนะนี่ ตนใหญๆ ขึ้นใหมหมดเลย 
ประมาณ ๕๐ ป พระก็ดเูหมือน ๑๒ องค ปแรกมาอยูนี่ ๑๒ องค เรารับจํากัด ๑๘ องค 
แตกอนพระเณรมีจํานวนมาก ครูบาอาจารยมี ไปอยูกับครูบาอาจารยองคนั้นองคนี้ พอ
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องคนั้นลวงไปองคนี้ลวงไปก็ไหลเขามาหาเรา จาก ๑๘ รับ ๒๐ จาก ๒๐ เตลิดเลยเปน 
๕๐ กวาตลอดมา 

ครูบาอาจารยแตกอนอยางหลวงปูขาว พระเณรก็ไปเต็มอยูนัน่ หลวงปูฝน เต็ม
อยูนั่น หลวงปูออน เหลานี้เต็มทั้งน้ันละ พอองคนั้นลวงไปองคนี้ลวงไปไหลเขามาๆ 
พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกถึงหลวงปูขาว ทานเจาคุณอุปชฌายทานฉลาด ไปในงานอําเภอ
หนองบัวลําภู ทานสั่งเลยวาใหเราไปงานนี้ แลวหลวงปูขาวก็ไปในงานนี้ คือทานจะให
เราสององคพบกัน พอไปทานก็มาบอกเลยวาวันนี้ไมตองลงไปงาน ใหอยูสบายๆ ทาน
ส่ังไวหมด กระตอบหลวงปูขาวอยูนั้น เปนรานอยูนั้น รานเราอยูที่นี่ติดกนั 

พอถงึเวลาแลวเขาก็ลงไปงาน เราไมไป ทานอนุญาตใหเปนพิเศษเลย มหาบัว
กับทานขาวไมตองไปจะไดพูดไดคุยธรรมะกัน เพราะทานทราบอยูแลววาสององคนี้
เตรียมพรอมที่จะคุยธรรมะกัน ไปกเ็อาจริงๆ เพราะเปนโอกาสอันดีที่สุดวางั้นเถอะ พอ
สองทุมไปในงานเราก็เขาไปหาทานอาจารยขาวคุยธรรมะกับทาน ไลแต ก.ไก ก.กา 
ตลอดเลยการภาวนาของเรา จนกระทั่งสุดขีด เราเลาคนเดียวตั้ง ๓ ชั่วโมง ลําดับลําดา
ของจิตเลาถวายทานหมด เอา ถาติดหรือของตรงไหนที่เลาถวายครูบาอาจารยใหวามา
เลย สุดขีดเทานี้ความสามารถของผม ถาวาติดก็ติดอยางตายใจเลย ไมหาอะไรอีกแลว 
สุดขีดเพียงเทานี้ หมดที่จะหา พูดอยางเต็มเหนี่ยวเลยเรา 

เราเลาตั้งแต ก.ไก ก.กา เร่ือยๆ ไปจนกระทั่งถงึที่สุดความสามารถของเรามอบ
ถวายทาน ทานก็เลาใหฟงไมนาน ทานตอบรับเรา มีอยูสองจุดเทานั้นทานวา ทานมหา
ก็ผานไปหมดแลวโดยชอบธรรม ผมก็เปนอยางน้ันแหละ พอดีแมชมีันไปนั่งอยูขาง
นอกซิ แมชยีุวดี จันทบุรี เราไมรูนึกวามีสองคนกับทาน มีฝากั้นอยู แลวกม็ีตั่งที่นัง่อยู
ขางลางขางนอก มันก็นั่งอยูที่ตั่งน่ันละ เราอยูในฝามันอยูนอกฝา คุยอะไรมันก็รูหมด 
พอเลาเสร็จเรียบรอยแลวเบนคําพูดไปทางอื่น มนัใครนี่นะ ดิฉัน ชื่อวายังไง ยุวดี มา
ตั้งแตเมื่อไร มาแตสองทุม โอย หมดตับเลย 

แลวก็ไปโมขางนอก อูย ตั้งแตเกิดมาไมเคยไดยินครูบาอาจารยเปดเผยธรรมะ
ตอกัน ทานอาจารยมหาบัวขึ้นกอนสองสามชั่วโมง จากน้ันทานอาจารยขาวก็ขึ้น
จนกระทั่งจบ เบนคําพูดไปทางอื่นทางไหนแลว เห็นวาเต็มอิ่มแลวก็เลยกระแอม ทาน
อาจารยมหาบัวคงจะโมโหใหญ ใครๆ ยุวดี มาจากไหน มาในงานนี้แหละ มาแตเมื่อไร
มาที่นี่ มาแตสองทุม หมดตับเราก็วางี้ มันฟงหมดเลย คือไขตอกันเต็มที่เลย ลงใจสุด
ขีดรอยเปอรเซ็นตดวยกัน ไปในงานนี้ละ ขบขันดี เขาแอบนั่งฟงอยูขางนอก เราก็วาเรา
ถนัดใจซัดกนัสองตอสอง ที่ไหนไดเขาไปกินอิม่อยูขางนอก 
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พูดถงึเร่ืองหลวงปูขาว ทานเปนอยูที่โรงขอด ทานเลาใหฟง ที่อําเภอแมแตง
หรืออะไรเชียงใหม ทานบอกวาไปเปนอยูที่โรงขอด เราก็บอกตรงๆ เลยเราเปนอยูที่วัด
ดอยธรรมเจดีย ไมมอีะไรคานกัน ร่ืนเริงบันเทิงกัน เพราะธรรมะทางภาคปฏิบัติผิดที่
ไหนจะรูกันทันทีๆ เลย เราก็เลาถวายทานสุดขีดของเราเลย เราเปนฝายเลาถวายทาน
กอน เสร็จอะไรก็มอบถวายทานเลย จะขัดของอะไรก็ใหครูบาอาจารย ไมตองเกรงใจ 
ใหบอกมาเลย เวลานี้สุดแลว ถาวากําลังก็สุดจนกระทั่งไมแสวงหาอะไรอีกแลว ถาหาก
วาหลงก็หลงเต็มที่เราก็วางั้น 

ทานก็ตอบรับดวยความเปนมงคล เออ ตายใจแหละทานวา ทานก็เลาของทาน
ยอๆ นิดหนอย  เพราะอะไรๆ ทานมหาก็เลาไปหมดแลว ทานเลยเลายอๆ ใหฟงนิด
หนอย ทานไปเปนที่โรงขอดทานวา โรงขอดนี้อยูที่อาํเภอแมแตง เวลามันจะเปนทาน
ออกไปอาบน้ําไปเห็นขาวเขาเปนรวงแกแลว ทานก็เอาขาวมาพิจารณา ปญญาขั้นนี้เปน
ปญญาหมุนตัวเองนะ คือเจออะไรมันจะเปนสติปญญาขึ้นมาเพื่อแกตวัเองๆ ทานเอา
ขาวมาพิจารณา เกิดเปนขาวแลวก็หมุนไปหมุนมา เปนขาวแลวเอาไปหวานเปนกลาๆ 
ก็เปนตนขาวแลวเปนขาวแก ทานก็หมุนไป วัฏวนของจิตก็เปนอยางน้ีๆ ทานพิจารณา 
เลยบรรลุธรรมในเวลานั้น ในคืนวันนั้น ทานเลาใหฟงวาโรงขอด เราก็เลาถวายทานวาที่
วัดดอยธรรมเจดีย 

เวลาทานจะจากที่นั่นไป มันแปลกนะทานมหา ผมจึงระลึกไดทันทีเลย อยางตน
โพธิ์เปนตนไมที่พระพทุธเจาตรัสรู เพราะฉะนั้นทานถึงยกตนโพธิ์เปนคูเคียงกนักับ
พุทธศาสนา ทานเห็นบุญเห็นคุณของตนไมนั้น เราก็เหมือนกันเห็นบุญเห็นคุณของกุฏิ
กระตอบหลังเล็กๆ เวลาจําเปนที่จะจากไป ไปแลวยังหันหนากลับมาดูอีก เปนความ
อาลัยอาวรณทานวา เพราะกุฏินี้เปนสถานใหบุญใหคุณแกเรา มันก็เขากันไดเลยกับตน
โพธิ์เปนคูเคียงของพระพุทธเจาตรัสรูธรรม อยางที่ทานอาจารยขาวบอกวา กระตอบที่
โรงขอดเปนที่ตรัสรูธรรมเหมือนกัน 

เราก็วัดดอยธรรมเจดีย ธรรมดาแตกอนพอไปถึงปบจะขึ้นกุฏิกระตอบหลังนั้น
เลย เดี๋ยวนี้ขึ้นไมไดแลว กระเทือนใจตลอดไมมถีอนนะวัดดอยธรรมเจดีย ของเราเปน
เวลา ๕ ทุมเปงพอดีเลย โห ฟาดินถลมไมใชเลนนะ คือระหวางจิตกับกิเลสพรากจาก
กัน ระหวางจิตกับกายกระเทือนมากนะ ตัวนี้กระเด็นเลยเทียว พุงเลย นั่นละที่วาเปน
เหมือนฟาดินถลม ฟาดินเขาก็อยูธรรมดาเขานั่นแหละ แตมันเปนระหวางกายกับจิต 
ระหวางกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกัน แลวจิตกับกายมันกระเทือนกัน กระเทือนไปหมด
เลย โถ ไมใชเร่ืองเล็กนอย วัฏจักรวัฏจิตขาดจากกันนี้รุนแรงมากสําหรับเรา 
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องคเหลานั้นก็เปนเรียบๆ อยางทานสิงหทอง องคนี้เรียบ ทานมาเลาใหฟง เลา
จนกระทั่งถงึที่สุดของทาน ที่สุดของทานกับเราไมมีอะไรคานกัน เวลาปฏิบัติมันคอย
ละเอียดเขาไปๆ หมดไปๆ เลยหายเงียบเลยทานวา เลยไมทราบวาส้ินเมื่อไร แตผลที่
ปรากฏอยูทกุวันนี้เรียกวามันหายสงสัยทุกอยางแลว เราพิจารณาตามที่ทานเลาใหฟงไม
ผิดเลย แตการดําเนินเปนไประยะๆ ของทาน ทานบอกวาเรียบๆ อันนี้ถาจะเทียบตาม
ตําราก็วา สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปตโต กิริยาความไหวของ
ขันธของจิตนี้จะตางกัน ทานจึงบอกไวถึง ๔ อยาง อยางทานสิงหทองเรียบไปเลย จน
เจาของก็ไมรูวามันสิ้นเมื่อไร เรียบไปเลย เวลามาเลาผลเราก็ยอมรับวาผลนั้น
เหมือนกันหาที่คานไมได เอาละกิริยานั้นก็ชางมันเถอะ 

ในพระอรหันต ๔ ทานก็แสดงไวแลว สุกขวิปสสโก นี่จําพวกหนึ่ง เตวิชโช ได
วิชชา ๓ พวกหนึ่ง ฉฬภญิโญ ไดอภิญญาณ ๖ เปนเครื่องประดับ นี้อันหนึ่ง แลว จตุ
ปฏิสัมภิทัปปตโต นี่เปนอรหันต ๔ จําพวก อยูในจําพวกไหนก็แลวแต เปนจําพวกที่
ส้ินกิเลสดวยกันนั่นแหละ เราก็ไมไดคานทาน ทีนี้เวลาทานลวงไปอัฐิของทานก็
กลายเปนพระธาตุ ประกาศแลวนั่น ถาลงอัฐิกลายเปนพระธาตุแลวหมดปญหาโดย
ส้ินเชิง เปดเผยแลวในความเปนอรหันต เปดเผยเต็มที ่

สําหรับเรามันรูสึกจะมีแปลกๆ ตางๆ อยูอะไรกด็ี เวลาเปนนี้ก็เหมือนวาฟาดิน
ถลมเลย เปนอยางน้ันนะ มันกระเทือนหมด แตฟาดินเขาก็อยูธรรมดา มันเปนระหวาง
จิตกับกาย มันไหวๆ อยางแรง ระหวางกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกัน ระหวางกายกับ
จิตทํางานตอกันมันกระเทือนมากสําหรับเราเอง ตั้งแตนั้นมาก็หมดปญหาดังที่วา สนฺ
ทิฏฐิโก ครั้งสุดทายไมมีอะไรอกีเลยตั้งแตนั้นมา เวลาเปนขึ้นทีแรกก็หายสงสัยแลว
ตัดสินขาดสะบั้นไปแลว ตอมานี้มันจะมีอะไรมาแทรกอีกไมมีเลย หมดโดยสิ้นเชิง 

นี่ละการปฏบิัติธรรม ถายังมีผูปฏิบัติอยูมรรคผลนิพพานจะอยูที่ไหน ถาไมอยู
กับโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา อยูกับพุทธศาสนา พุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรค
ผลนิพพานสดๆ รอนๆ ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาเขามาทําลายไดเลย ขอใหปฏิบัติ
เถอะ ที่มันไมปฏิบัติมันเที่ยวหาใหคะแนนตัดคะแนนของผูปฏิบัติดวยความหนา
ดานหนามืดของมันซิ มันนาทุเรศนะเดี๋ยวนี้ อยางที่เขาเลาใหฟง มันระบุชื่อออกมาดวย 
มันบอกวามันจะมาฟองเราวาอวดอุตริมนุสสธรรม อวดตนวาไดเปนพระอรหันต 

เราก็ไมไดอวดใครเราก็พูดธรรมดากับลูกศิษยลูกหา ผูมีเจตนาหวังอรรถหวัง
ธรรม ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายสอนโลก ทานก็สอนอยางน้ัน อันนี้ก็สอนแบบ
เดียวกัน ใครอาจจะมาฟองเราวาเปนสังฆา ปาราชิก ทางนี้ก็รับกันเลยวาใหยกมาทั้ง
โคตร ถามีโคตรใหยกโคตรมาเลยมาฟองหลวงตาบัววาเปนปาราชิก เพราะอวดอตุริ
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มนุสสธรรม เราก็มีโคตรเหมือนกันเราก็บอก มันตลกไปดวย ก็มันไมมอีะไรกับโลก ถงึ
จะวาอะไรก็วาเฉยๆ เมื่อมันสิ้นสมมุติแลวจะเอาอะไรมามี คาํวาฟองสังฆา ปาราชิก มัน
ก็ไมม ี เพราะอันนี้เปนสมมุติ อันนั้นมันผานไปหมดแลว แตนํามาเปนสมมุติรับกัน วา
ใหยกโคตรมามาฟองเรา ยกมาเฉยๆ ไมมีอะไร ก็เปนอยางนั้น 

ลงมันไดถนดักับจิตใจเรียกวา สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทาย คือรูผลงานของตัวเองโดย
สมบูรณแบบแลวก็หมด พระพุทธเจาอรหันตทานไมถามใคร พอตรัสรูขึ้นมาก็เปน
ศาสดาขึ้นทันที สาวกตรัสรูขึ้นมาก็เปนสาวกของพระพุทธเจาทันทีๆ เหมือนกัน ธรรมะ
คงเสนคงวาหนาแนนไมมีอะไรเคลื่อนคลาดเลย กิเลสก็เปนกิเลสประเภทเกา ธรรมะก็
เปนธรรมะประเภทเกา ที่เคยแกกิเลสใหขาดสะบั้นมาตั้งแตครั้งพุทธกาลจนกระทั่ง
บัดนี้ ไมมคีาํวาครึวาลาสมัย นอกจากกิเลสมันหนาดานของมัน เพราะกิเลสเปนตัวหนา
ดานมาแตไหนแตไร มันบอกวาเวลานี้ศาสนาหมดเขตหมดสมัย ไมมีบุญมีบาป ไป
ทําบุญทําบาปไมไดบุญไดบาปอะไร บาปนรกไมมี สวรรคไมมี อะไรไมม ีนี่พวกตาบอด
ที่สุดหนวกที่สุดหมดราค่ําราคา ยังเหลือแตลมหายใจฝอดๆ ตายแลวจมเลย 

จมที่วาไมมนีั่นละ ลงไปตรงนั้นจะไปไหน ก็คนตาบอดมันจะไปที่ปลอดภยัอะไร 
มันก็ตองไปหาอันตรายซ ิตกหลุมตกบอชนไมชนเสาไปละซิ นั่นคนตาบอด จิตประเภท
จิตบอดก็เปนอยางน้ัน จิตของทานผูรูแจงเห็นจริงทานจะไปติดอะไร ไมมีอะไร สมมุติ
สามแดนโลกธาตุผานไดหมดแลว แลวจะมาโดนกับสมมุติตัวใดเปนภัยละ ไมม ี

สดๆ รอนๆ พุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน อยูกับคําสอน
พระพุทธเจา ใหปฏิบัติตามนั้น สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สวดอยูทุกวัน ตรัสออกมา
ยอๆ ก็วา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ไมมีที่จะขดัจะแยงหรือไมมีที่จะเพิ่มเตมิ
หรือสงเสริมตรงไหนอีก เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ขอใหปฏิบัติตามนี้เถิด 
มรรคผลนิพพานจะเปนของผูปฏิบัติเสียเอง ไมมีใครจะแบงสันปนสวนหรือตัดหรือ
คัดคานตานทานไดเลย ใหปฏิบัติตามนั้น มีตลอดไปถามีผูปฏิบัติตาม ถาไมมีจะกอด
ชายจีวรของพระพุทธเจาอยูก็ไมเกิดประโยชนอะไร 

นี่เราก็จวนเขามาแลว ไปไหนมาไหนก็ลําบากลําบนแลวเดี๋ยวนี้ หวงโลกก็หวง
ดวยความเมตตา ไมไดอยูละวันหนึ่งไปๆ เพราะความเมตตา สําหรับเราเราหมดหวง
แลว เราไมมีอะไร อยางพาโลกดําเนินอยูนี้เราก็ไมหวังเอาอะไรทั้งน้ัน เราไมเอาจริงๆ 
ดวย มีเทาไรๆ เราโละหมดเพื่อโลกสงสาร อยางทําบุญใหทานเพื่อโลกทั้งนั้น เราไมเอา 
เราพอ ไมมีอะไรพออยางเลิศเลอยิ่งกวาหัวใจกับธรรมเขาเปนอันเดียวกันแลวพอ พอ
อยางเลิศเลอ ส่ิงเหลานั้นมันเลิศเลอที่ไหน ถึงจะเอาเขามาเสริมมันก็ไมเลิศเลอ แลวจะ
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เขากันไดยังไง เพราะฉะนั้นนินทาสรรเสริญซึ่งเปนของไมเลิศเลอจะเขากับจิตดวงที่
บริสุทธิ์เลิศเลอแลวไดยังไง เขาไมได นั่น มันรูอยูในหัวใจ 

ศาสนาจะไมมีเหลือเพราะไมมีผูปฏิบัติ เหยียบไปย่ํามาอยูงัน้ละ ธรรมธาตุถูก
กิเลสตัณหาเหยียบแหลก มรรคผลนิพพานไมมีๆ ที่มกี็มีแตความฟุงเฟอเหอเหิมความ
ดิ้นความดีดทะเยอทะยานนั่นละ ที่เหยียบธรรมอยูทุกวันนี้ หาความสุขไมไดนะพวกนี้
พวกหาความสุขไมได ทานที่ถูกกิเลสเหยียบทานไมมีอะไร ก็มีแตพวกกิเลสมาเหยียบ
แลวก็เหยียบหัวมันเอง ไมใชเหยียบพระพุทธเจา เหยียบหัวมันเอง จะไปเหยียบทานได
ยังไง ทานพนแลวนี่ พากันตั้งใจปฏบิัตินะนักปฏิบัติเรา อยามาเรๆ รอนๆ หัวใจฝกให
ดีดีได ทําใหเลวเลวได ใจเปนของฝกไดมาจากพระพุทธเจาทุกพระองค เปนศาสดาได
เพราะการฝกฝนอบรม สาวกไดเปนเพราะการอบรมศึกษา ไมอบรมตายทิ้งเปลาๆ มี
แตลมหายใจฝอดๆ แตกลงไปนี้ก็เปนดิน น้ํา ลม ไฟ ใจก็ไปเสวยกรรมตัวเอง ซึ่ง
สวนมากมักจะทําแตความชั่วจมลงๆ เทานั้น หาความดีไมมีติดตัวนะ เอาละวันนี้พูด
เทานี้ละพอ 
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