
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ๑ 

เทศน์เช้า วนัท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต. หนองกวาง อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 

 

เราบอกว่าเราไปทาํบุญ ไปทาํบุญท่ีวดัน่ีพระตอ้งบริการเตม็ท่ีเลย ทาํไมพระดุน่าดูเลย  

เวลาเราอยูบ่า้นตาดนะ สมยัก่อนเราเขน็นํ้าไปใส่ส้วม คนท่ีจิตใจเขาเป็นธรรม เขาไม่กลา้

ใชน้ํ้ าในส้วม เขาบอกว่า “พระเขน็นํา้ไปในส้วม มันเป็นพระทาํ ไม่กล้าใช้”  

น่ีไงบอกว่า “พระไม่บริการ” เวลากิจของสงฆท์าํความสะอาด หอ้งนํ้าหอ้งท่า เอานํ้าเขา้ นํ้ า

ใช ้ นํ้ าฉนั นํ้ าลา้งเทา้ ตอนเยน็พระตอ้งทาํหมด น้ีคือวตัรในศาลาไง วจักุฏีวตัร  วตัรในหอ้งส้วม 

วตัรในศาลาโรงทาน พระตอ้งทาํหมด แลว้พอทาํหมดป๊ับโยมก็บอกว่าไปวดัแลว้ไม่กลา้ใช ้ผา้ก็ไม่

กลา้เชด็เทา้เพราะพระเป็นคนป ู ผา้ขาวพระปไูวไ้ม่กลา้เชด็เทา้เพราะพระเป็นคนทาํ แต่พระทาํไว้

มนัเป็นขอ้วตัรของพระเขา เวลาของโยมโยมก็ตอ้งใชข้องโยมไป มนัไม่เก่ียวกนั  

อยา่งเช่นอาหารน่ีมีคนมาถามบ่อยเลย “ไปวัดไปกินข้าวน่ีเป็นเปรตหรือเปล่า ? พระเขา

บอกว่าเป็นเปรตนะไปกินขา้ววดั เพราะเป็นของของสงฆ”์ 

ของของสงฆเ์วลาถวายสงฆน่ี์สงฆต์กัแลว้ แลว้สงฆอ์นุญาตนะ ออกไปน่ีไม่เป็นหรอก ถา้

เป็นของของสงฆ ์ เวลาไปถวายสงฆเ์ขาตอ้งอุปโลกน์ใหพ้ระเถระก่อน “ยคฺเฆ ภนฺเต...” ใหพ้ระ

เถระ ใหส้ามเณร ใหค้ฤหสัถเ์ขาแบ่งกนั เห็นไหม เขาแบ่งกนัน่ีกรรมของเรามนัคลุกเคลา้ พอกรรม

ของเราคลุกเคลา้น่ีเราแยกอะไรไม่ออกเลย นูน้ก็ผดิ น่ีก็ผดิ นัน่ก็ผดิ 

แต่ถา้มนัเป็นกาลเทศะ ตั้งแต่เถระ เล่ือนมาจากเถระแลว้กถึ็งพระพระก็ไดส่้วนแบ่ง ตกัแลว้

ก็ถึงสามเณร สามเณรตกัแลว้กใ็หค้ฤหสัถ ์มนัใชส้อยไดท้ั้งนั้นถา้เราใชส้อยเป็น ไม่เป็นเปรตหรอก 
! ทีน้ีพอบอกว่าเป็นเปรต ๆ อะไรก็เป็นเปรต แลว้เวลาไปวดั ถา้วดัไม่บริการ เขาว่าบริการ ๆ เห็น

ไหม  

เร่ืองการภาวนา เขาบอกว่า “ไม่อยากมาหาหลวงพ่อเลย ตากแดดอย่างกับปลาย่างเลย ร้อน

น่าด ูไปท่ีอ่ืนเขาเป็นห้องแอร์ เขาติดกระจกด้วย เขาบริการเตม็ท่ีเลย”  
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บริการเตม็ท่ีแลว้เป็นอยา่งไรล่ะ แต่ถา้เราภาวนาของเรา ใช่... มนัร้อนทั้งนั้น เวลามนัร้อน

กาย แต่เวลามนัร้อนใจล่ะ ถา้มนัร้อนหวัใจเราจะดบัมนัไดอ้ยา่งไร ร้อนกายเราเขา้ท่ีร่มมนัก็ร่มเยน็

ได ้แต่ร้อนหวัใจล่ะจะเอาอะไรไปดบัมนั  

ถา้ร้อนหวัใจ ถา้เราดบัใจของเราไดจ้ากความร้อนแลว้ อยูท่ี่ไหนมนัจะร้อน ความร้อนมนั

อยูท่ี่ไหน เวลาครูบาอาจารยท่์านพดู เวลาเราไปวดั เห็นไหม “ลูก.. ลูกไหว้พระ ลูกไหว้พระ” แต่

แม่มนัไม่ไหว ้แม่มนัไม่เคยไหว ้มีแต่บอก “ลูกไหว้พระ ลูกไหว้พระ” เราไปวดัเราก็ไหวพ้ระกนั  

หลวงตาบอกว่า “เวลาเจอพระ เรามีวัฒนธรรมประเพณีกย็กมือไหว้ แค่น้ันเราว่าเป็นชาว

พุทธ” แต่เวลาเราทุกขร้์อนข้ึนมาล่ะ เวลาทุกขร้์อนก็บอก “เราทาํบุญกุศลแล้วทาํไมมันทุกข์ร้อน

หัวใจขนาดนี”้ การทุกขร้์อนหวัใจขนาดน้ีเพราะเราไม่มีการฝึกฝน  

อาหารในสาํรับน่ีนะ ถา้เราไม่ทาน สาํรับนั้นก็คือสาํรับนั้น เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาสอนถึง “ศีล สมาธิ ปัญญา” แลว้เราก็เดินเฉียดไปเฉียดมา เฉียดไปเฉียดมา บอกว่า

เราเป็นชาวพุทธเพราะเราไดท้าํบุญแลว้ เราไดย้กมือไหวพ้ระแลว้ แต่เราไม่ไดป้ฏิบติั อาหารใน

สาํรับนั้นเราไม่ไดกิ้นเลย เราจะกินอาหารในสาํรับนั้นเราตอ้งมีสติ เราตอ้งทาํสมาธิข้ึนมา อาหาร

สาํรับนั้นจะเขา้สู่ปากของเรา  

“จิต” ถา้มนัไดมี้สติ “จิต” มนัมีสมาธิข้ึนมา “จิต” มนัมีความสุขร่มเยน็ข้ึนมา “จิต” มนัจะได้

ด่ืมกินธรรมอนัน้ี น่ีเราว่าเป็นชาวพุทธ ๆ เห็นไหม ฝร่ังมนัมาบวชนะ มนับอกว่า “คนไทยน่ี

เหมือนกบเฝ้ากอบัว” มนัเฝ้าอยูอ่ยา่งนั้น เหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วง แต่ไม่ไดกิ้นมะม่วง ไม่ไดกิ้นรส

ของมะม่วงเพราะมนัเฝ้ามะม่วง  

เราเป็นชาวพทุธ เรารักษาประเพณีวฒันธรรม แต่เราไม่ไดป้ฏิบติั เราไม่ทาํใหเ้กิดความจริง

ข้ึนมาจากใจของเรา มนัก็เหมือนมดแดง  

“ฉันเป็นชาวพุทธ.. ฉันเป็นชาวพุทธ..” 

หลวงตาพดูบ่อย “มันจะออกจากท้องแม่มันกบ็อกว่าฉันกเ็ป็นชาวพุทธ” มนัตะโกนจาก

ทอ้งออกมาเลยนะว่ามนัก็เป็นชาวพุทธ แลว้มนัทาํอะไรสมกบัเป็นชาวพุทธไหม ?  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ๓ 

ฝร่ังเขามานะ เพราะเรามีเพื่อนเป็นพระฝร่ังเยอะ เม่ือก่อนคุยกนัเขาพดูทาํนองน้ีเขาบอกว่า 

“สงสารคนไทย” ดูสิเขาเป็นฝร่ังนะ เขาศึกษาแลว้เขาอยากจะปฏิบติั เขาก็ไม่เขา้ใจ เขาไปบวชท่ี

อินเดียเพราะว่าตาํราช้ีไปท่ีอินเดีย พอบวชท่ีอินเดียเสร็จเขาบอกว่าเขาอยากปฏิบติั พอบอกว่าถา้

ปฏิบติัตอ้งไปลงักา พอไปลงักา ลงักาบอกว่าถา้อยากปฏิบติัตอ้งไปเมืองไทย 

น่ีเขามาเมืองไทยนะ กว่าเขาจะปฏิบติัไดเ้ขาบวช ๓-๔ ประเทศ ไอเ้ราเกิดท่ามกลางพุทธ

ศาสนา เกิดท่ามกลางครูบาอาจารย ์แต่น่ีก็บอกว่า  

“กท็าํบุญแล้ว ถือประเพณีกไ็ด้ไปวัดแล้ว เจอพระกย็กมือไหว้อยู่”  

เราเจอพ่อแม่เราก็ยกมือไหวน้ะ เราเจอพระเราก็ยกมือไหวน้ะ แลว้ยกมือไหวก้บัส่ิงท่ีมนั

เกิดข้ึนกบัใจ ส่ิงท่ีเป็นหลกัประกนัของใจ ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ?  

ถา้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากบัใจ เห็นไหม ดูสิพระเราเวลาบวชเป็นพระเขา้มา เป็นสมมุติสงฆเ์ตม็ตวั

เลย แต่เวลามนับวชมาแลว้น่ีทุกขน่์าดูเลย แต่ถา้มนัจะมีความสุขข้ึนมา เขา้ทางจงกรมนัง่สมาธิ

ภาวนา เดินจงกรมเหง่ือไหลไคลยอ้ย นัง่สมาธิภาวนาบงัคบัตวัเอง ถา้จิตใจมนัร่มเยน็เป็นสุขได ้

นัน่พุทธะ !  

“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต”  

ถา้ใครจิตมีความสงบ เราศึกษาเราไดแ้ต่เงา เราศึกษาพุทธประวติัอ่านไดห้มดเลย ท่องได้

ข้ึนใจหมดเลย มนัก็เป็นคุณงามความดีอนัหน่ึง จะปฏิเสธว่ามนัจะผดิหมด มนัไม่ใช่หรอก เราก็

ตอ้งท่องตอ้งศึกษา แต่มนัก็เหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงนัน่ล่ะ ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็น

ความจริงของเราข้ึนมา แต่ถา้ท่องจาํก็เป็นท่องอนัหน่ึง  

เวลาเราพุทโธ ๆ เห็นไหม น่ีมนัก็เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา คาํว่าเหมือนกนัมนั

ก็เป็นการระลึกข้ึนมา วิตก วิจาร เวลามนัจะเขา้วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ เราไม่วิตก วิจาร 

เราไม่คิดถึงพุทโธเลย เราก็คิดถึงหนา้ท่ีการงานของเรา พอเราคิดถึงพุทโธ เราก็เปล่ียนความรู้สึก

ของเรามาอยูท่ี่พุทโธ “พุทโธ ๆ ” ไปมนัเป็น พทุธานุสสต◌ิ สติของเราระลึกถึงพุทธะ ระลึกถึง

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นคาํบริกรรม มนัเป็นธรรม เป็นสัจธรรม  
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จากความคิดท่ีเราคิดเห็นไหม เวลาเราคิด ดูนํ้ าสิ เวลาเราผสมส่ิงใดนํ้าจะมีส่วนผสมของส่ิง

นั้น ทีน้ีถา้เรากรองใหน้ํ้ าสะอาด นํ้ามนัก็ใส ใช่ไหม ความคิดของเรามนัก็คิดอยูโ่ดยธรรมชาติของ

มนั ทีน้ีเราเอาพุทโธ ๆมนัก็กรองความรู้สึกนึกคิดของเรา พุทโธไวน่ี้ล่ะ  

“พุทโธมันจะมีอะไร น่ีกพ็ุทโธทุกวัน พุทโธจนพุทโธไม่ได้อยู่แล้ว”  

เพราะมนัสักแต่วา่ทาํ ! ดูสิ เงา เรายนือยูม่นัจะมีเงา ความรู้สึกมนัอยูท่ี่ตวัเราไม่ไดอ้ยูท่ี่เงา ที

น้ีเราพุทโธ ๆ เห็นไหม ความรู้สึกความนึกคิด ความคิดเกิดจากจิต แต่มนัไม่ใช่จิต น่ีก็เหมือนกนั 

พุทโธ ๆ ก็อยูท่ี่เงา มนัสักแต่ว่า !  

แต่ถา้มนัสักแต่ว่า พุทโธมนัเกิดมาจากไหน ความคิดเกิดจากจิต แลว้พุทโธมีสติปัญญา

ข้ึนมามนัจะยอ้นเขา้ไปสู่ความรู้สึก กลบัไปท่ีตวัเรา ความรู้สึกอยูท่ี่ตวัเรา ความรู้สึกไม่ไดอ้ยูท่ี่เงา 

ความรู้สึกมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่ความคิด ความรู้สึกมนัอยูท่ี่ใจ พุทโธ ๆ มนัจะกลบัมาสู่ท่ีใจ พอกลบัเขา้มา

ท่ีใจ เห็นไหม น่ีไงอาหารในสาํรับนั้นเราจะไดกิ้นแลว้ 

เราเป็นชาวพุทธ ฝร่ังมนัสงสารนะ มนับอกว่า “คนไทยน่ีเหมือนกบเฝ้ากอบัว” ไม่รู้จกั

รสชาติ เขาอุตส่าห์แสวงหา เขาอุตส่าห์มา น่ีความมัน่คงของชีวิต ความมัน่คงของจิต ถา้จิตมีหลกัมี

เกณฑข้ึ์นมามนัจะมีหลกัมีเกณฑข์องมนั ถา้มีหลกัเกณฑข้ึ์นมา น่ีเราเป็นชาวพุทธโดยแท ้ตอนน้ีเรา

เป็นชาวพุทธโดยประเพณี แลว้ก็เป็นชาวพทุธโดยทะเบียนบา้น ส่ิงน้ีมนัอยูท่ี่อาํนาจวาสนา เพราะ

เวลาเราจะปฏิบติัเขาก็ว่านะ  

“เฮ้ย ! น่ังไม่ได้นะ เด๋ียวมึงบ้า”  

“เฮ้ย ! มึงไปวัดทาํไม อู้ฮู.. หาเงินหาทองมาแทบเป็นแทบตายเอาไปให้วัด”  

โอย้ เขาพดูอยา่งน้ีชอบนะ เพราะมนัไม่อยากไปอยูแ่ลว้ มนัไม่อยากทาํอยูแ่ลว้ พอใครพดูน่ี 

“เออ ! จริงเลย” แต่ถา้บอกมรรคผลมีน่ี “อืม.. จริงหรือเปล่าวะ โอ้โฮ.. ต้องค้นคว้าต้องศึกษา” มนั

คา้นนะ แต่ถา้บอกว่าไม่ตอ้งไปวดันะ เออ มนัเห็นดว้ย เพราะมนัไม่อยากไปอยูแ่ลว้  

เวลาไปฟังส่ิงนั้นทาํไมเราพอใจล่ะ โดยสัญชาตญาณ โดยความรู้สึกของจิต โดยกิเลสมนัมี

ของมนัอยู่ แต่เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เราฟังข้ึนมาเรามีครูบาอาจารยท่ี์จะยนืยนัข้ึนมา  

“มึงปฏิบัติไม่ได้นะ น่ังแล้วเด๋ียวเป็นบ้า”  
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คนทาํคุณงามความดีมนัจะบา้ไดอ้ยา่งไร ! เวลาคนเขาทาํความชัว่กนั คนเขาทาํความเหลว

แหลกกนัทาํไมไม่ติเตียนมนับา้ง เวลาเขาจะทาํความดีก็ว่าความดีน้ีเสียหายหมดเลย ทาํความดีน้ี

เสียหายหมดเลย แต่เวลาปฏิบติัไป เวลามนัมีปัญหาข้ึนมาบา้ง อนันั้นเพราะกรรมของเขา  

โดยปฏิบติันะ จิต โดยปกติถา้เรามีสติมนัจะเป็นอยา่งอ่ืนไปไม่ไดห้รอก แต่จิตของเรามนั

วิตกกงัวล มนัมีเช้ือไขของมนัมา เวลาปฏิบติัไปมนัก็มีส่วนของมนั ดูสิ “พนัธุกรรมทางจิต” เวลา

คนเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติ ทาํคุณงามความดีชาติน้ีทาํน่ีพนัธุกรรมมนัตดัแต่ง เวลาเขาตดัแต่ง

พนัธุกรรมพืช แลว้เขาเอาไปปลูกใช่ไหม เสร็จแลว้ก็เก็บเมลด็พนัธ์ุมาดดัแปลง มาดดัแปลง  

จิตของเราแต่ละภพแต่ละชาติทาํคุณงามความดีมาซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า ๆ มนัเป็นพนัธุกรรมของ

มนั กรรมดีถึงใหดี้ไง ทาํบุญกุศลถึงใหบุ้ญกุศล ทาํบาปอกุศลก็ใหบ้าปอกุศลกบัใจดวงนั้น จิตมนั

ไดต้ดัแต่งพนัธุกรรมของมนัมา น้ีเวลาประพฤติปฏิบติัมนัก็มาจากตรงน้ี ถา้ตรงน้ีมนัดีข้ึนมา มนัมี

หลกัมีเกณฑข้ึ์นมามนัก็ทาํของมนัได ้

ทีน้ีพอเวลาปฏิบติัไป “เด๋ียวเป็นอย่างน้ัน ๆ” แต่มนัไม่ทาํทาํไมมนัไม่เป็นบา้งล่ะ ส่ิงท่ีเขา

พดูกนั เราจะทาํคุณงามความดีนะ เราตอ้งฝืนกระแสสังคม สังคมเขาเห็นแก่ตวั ทุกคนเห็นแก่ตวัแต่

ใส่หนา้กากเขา้หากนั พระพุทธเจา้บอกไวใ้นธรรมนะ  

“มนุษย์นีเ้ป็นสัตว์ประหลาด คิดอย่างหน่ึง พูดอย่างหน่ึง แล้วทาํอีกอย่างหน่ึง”  

ไม่กลา้พดูความจริงไง พดูอยา่งหน่ึง ทาํอยา่งหน่ึง คิดอยา่งหน่ึง แต่พอเรามีศีลข้ึนมา ศีลมนั

จะทาํใหป้กติ โกหกไม่ได ้ มุสาผดินะ ศีลมนัเร่ิมมากรอง เรามีศีลมีธรรมข้ึนมา เราบอกว่าเรามีศีล

สมบรูณ์ ถา้ศีลสมบรูณ์นะ ขอนไมม้นัก็มีศีลสมบรูณ์ มนัไม่ทาํผดิกบัใครเลย  

มีศีลตอ้งมีธรรม ไม่มุสา แต่เราตอ้งทาํคุณงามความดีดว้ย ไม่ฆ่าสัตว ์เราตอ้งมีเมตตาธรรม

ดว้ย  

ศีล ๕ ธรรม ๕ ถา้เรามีคุณธรรมข้ึนมา มนัพฒันาใจของเราข้ึนมา ความเป็นมนุษยน่ี์ มนุษย

สมบัต ิศีล ๕ ทาํใหเ้รามาเกิดเป็นมนุษยก์นั เพราะเรามีศีลบริสุทธ์ิ ยิง่ศีลสมบรูณ์เท่าไรเกิดมาชีวิตน้ี

จะมีความร่มเยน็เป็นสุข ชีวิตจะมีความยนืยาว แต่ถา้ศีลของเรา ศีล ๕ เราด่างพร้อย เกิดมาทุกข ์ๆ 

ยาก ๆ  เกิดมาน้ีมนุษยสมบติัเหมือนกนั แต่เกิดมาดว้ยเวรดว้ยกรรมมนัใหผ้ลแตกต่างกนั  
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ทีน้ีคาํว่าผลแตกต่างกนั ส่ิงท่ีเราทุกขเ์รายากมนัมาจากไหนล่ะ ก็มาจากเราทาํทั้งนั้น ! ถา้เรา

มีความสุขร่มเยน็ก็เราทาํมาทั้งนั้น ! เราทาํมาทั้งนั้นนะ เพราะมนัมีเหตุมีผล ไม่มีอะไรไดม้าฟรี 

ตอ้งมีเหตุมีผลมนัถึงมานัง่กนัอยูน่ี่ เพราะมีเหตุมีผลเราถึงมีความรู้สึกนึกคิด เพราะความรู้สึกนึก

คิดมนัจะกรองหวัใจเรา พอกรองหวัใจเราเราจะดดัแปลงใจเรา ถา้เราเปล่ียนโปรแกรมเปล่ียน

ความคิดเรา เราจะเปล่ียนชีวิตของเรา ชีวิตของเรามาจากความตั้งใจของเรา มาจากเจตนาเป้าหมาย

ของเรา แลว้เราเป็นเดก็เป็นเลก็น่ีเราก็มีสติปัญญาของเรา พอเราโตข้ึนมา พฒันาข้ึนมามนัจะโต

ข้ึนมา น่ีพุทธศาสนา เราเป็นชาวพุทธ เราไม่ใช่มดแดงเฝ้ามะม่วง  

ฉะนั้นเรายกมือไหวพ้ระก็ตอ้งไหว ้ เด๋ียวจะบอกว่ายกมือไหวพ้ระผดิตรงไหน.. ยกมือไหว้

สักทีหน่ึง เออ.. น่ีเป็นชาวพุทธยกมือไหวพ้ระแลว้ ไดท้าํบุญแลว้.. ไดท้าํบุญแลว้.. 

น้ีเป็นประเพณีวฒันธรรมตดัแต่งพนัธุกรรม แต่เราจะชาํระกิเลส เราตอ้งตั้งใจของเรา ความ

มัน่คงของจิตนะ ถา้จิตของเรามนัพน้ไปแลว้ เห็นไหม อกปุปธรรม มนัไม่แปรสภาพ แต่ส่ิงท่ีศึกษา

น้ีเป็น กปุปธรรม คือ สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวะท่ีเป็นอนตัตา สภาวะท่ีเป็นการเปล่ียนแปลง จิต

เรามีกิเลสมนัก็เปล่ียนแปลงไปสู่ความดี ถึงท่ีสุดแลว้มนัพน้จากดีและชัว่ มนัเป็นอกุปปธรรม 

มนัเป็นธรรมแท ้ๆ ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงอฐานะ ท่ีจะแปรสภาพ  

อฐานะ ! คงท่ีอยา่งน้ี มัน่คงอยา่งน้ี จิตท่ีมัน่คงเราพฒันาได ้ จากจิตท่ีลม้ลุกคลุกคลานน่ี

แหละ จากจิตท่ีผูใ้ดก็ไม่เช่ือน่ีแหละ ลองทาํไป ๆมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก คนรู้จริงเห็นจริง

ไม่กลา้พดูกบัใครนะ เพราะพดูกบัเขาเขาจะหาว่าเราบา้ พดูกบัใครไม่ไดห้รอกคนจริงน่ี เพราะคน

เขาไม่จริงกนัทั้งโลก แลว้คนจริงไปพดูกบัคนไม่จริง ไอค้นไม่จริงก็ว่าบา้ ! เราเขา้ไปโรงพยาบาล 

เห็นไหม “มึงน่ะบ้า” ไอค้นบา้มนัก็ช้ีเราแลว้ก็บอก “มึงน่ะบ้า !” ไม่รู้ว่าใครบา้ ! 

ทีน้ีความจริง ถา้มนัรู้จริงข้ึนมาแลว้มนัพดูไม่ออกนะเพราะเขาจะหาว่าเราบา้ แต่มนัน่ะบา้ 
! เอวงั 


