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ปลอยวางวางเฉยอยางไร ถาพูดถงึแลววางคือวาง วางไมตองปลอยวางเฉย ถาวาง 
เฉยนีเ่ราปลอยวาง  เหมอืนปกติเราวาง  เย็นๆ นี่เรานัง่สบายใจ  เรานัง่แลวไมใหวางเขามา 
กวนใชไหม ไอวางนี่มนัจะเขามากวน ปลอยวางแลวเดี๋ยวคนจะมากวนไง ปลอยวางแลว 
มันมีอยูถึงจะมีคนมากวน ตองมาวางเฉยอีกทีหนึ่ง แสดงวามีตนตอ มีผูกวนอยูในใจ จริง 
ไหม ปลอยวางแลวตองวางเฉย ถาไมวางเฉยแลวเดี๋ยวมันจะไมวางไง 

ไออยางนี้  รู!  ปลอยวางแลวตองวางเฉยดวยหรือ ปลอยวางแลวกลัว ก็เหมอืนกับ 
พูดประสาเราวากพ็วกเรานี่แหละ  คนสบายใจนี่กก็ลัวคนจะมากวน  กเิลสมันเต็มตัวไหม 
พวกเรากิเลสเต็มตวัไหม?  เตม็!  แตถาถึงที่สุดแลววางก็คือวาง  จะปลอยไมปลอย มันวาง 
โดยอัตโนมัติ  ธรรมชาติวางมาตลอด  ไมตองมาวางเฉยอกีช้ันหนึง่หรอก  วางก็คือวาง! 
แลววางไมควรพูดดวย 

แบบนี้นะที่พูดวาวางก็สมมุติกนั  พอสมมุติเรายอมรับอยู  ตองมีสมมุตมิาคุยกัน 
วาง  สบายใจ  จรงิไหม?  แตปลอยวางแลววางเฉยอีก  มันบอกชัดๆ  เลยวามีกเิลสอยูในใจ 
พอมนัจะคุยเขี่ยใหขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง  นี่คําพูดนะ  ถาคําพูดเปนหลกัความจริงนะ  อกี 
คําพูดหนึ่งคือวาพูดแบบกลอนพาไปไง พูดแบบเขาวากันนะ แบบวาเปนโวหาร แตความ 
จริงรูจรงิ ก็ไมใชอกีละ 

เพราะดูนะ นี่เราเอามอื เราถือนี่ เห็นไหม มันกม็ีของอยูใชไหม เราปลอยไปแลว 
มันกว็างใชไหม  วางแลวมอีะไร  ในมอืนะ  ก็กลวัมนัจะไปจับอีกเหน็ไหม  ตวัมอืยังมีอยู 
เห็นไหม  แลวพูดถึงละขนัธ ๕ พูดถึงขันธ ๕  ไมเคยพูดถึงมโนเลย  จริงไหม? พูดถึงแต 
ขันธ ๕ นะ ขันธ ๕ ขาด ขันธ ๕ ขาด  ปลอยขันธ ๕ แตขันธ ๕ เปนภาระ ถูกตอง! แตผู 
ปลอยขันธ ๕ คือใครละ ปลอยแตขันธ ๕ ๆ มันพูดนะ
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ถาพูดนะ  เอา!  พูดตามหลักวิชาการนะ  ๑  กิโลเมตรนี่ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตรใช 
ไหม  เรากาวหนึง่ประมาณ  ๕๐  เซน  ใชไหม  เราวา  ๑  เมตรก็เดนิ  ๒  กาว  ๑๐๐  เมตรก็ 
๒,๐๐๐ กาว ๑,๐๐๐ เมตรกี่พนักาว? ก็ ๒๐,๐๐๐ กาว ใชไหม นี่เดนิมา ๒๐,๐๐๐ กาวนี่มัน 
ก็เปน ๑ กิโลเมตรใชไหม การทํามานี่ ๑ กิโลเมตรนีจ่ะรูวา ๑ กิโลเมตรเลย แตวาถาคนที่ 
มันไมเคยเดิน  ๑  กิโลเมตรนี้  มันไปมองหลักเขตหลักโคง  เห็นสั้นๆ  มันก็คดิวานี้  ๑ 
กิโลเมตร เพราะคนไมเคยเดนิมนัก็บอกวา ๑ กิโลเมตรเหมอืนกนั นี่คอืโวหารไง 

คําพูดวา  “๑  กิโลเมตร”  หรือคําพูดวา  “วาง”  แตเนื้อหาความวางมนัตางกับการ 
กระทําใชไหม  นี่พูดถึงวาจะชักเขามาทีว่าถาพูดตามทฤษฎี  เราก็บอกวา  ๓  ขั้น  ถาตาม 
ทฤษฎีทีว่าความวางนะ แตมนัวางดวยอะไรละ เราถงึบอกวาเราตอบเปน ๒ ประเด็นไง 

ประเดน็  ๑  คือวาถาเปนความจริงก็  อาว  ตีใหอยางที่วานี่  ใหพระอนาคามี  แตถา 
เปนความวางแบบโลกเขา  ความวางธรรมดานี่ก็ปถุชุนนั่นแหละ  ความวางแบบสมาธิไง 
ความวางในฌาน แลวชักมาแลวมนัจะเปนอยางนั้นทั้งหมดเลย เพราะวาปลอยวางวางเฉย 
ไอคํานี้มนัจะฟองถึงวาตัวเองไมเคยวิปสสนาเลย  ถงึไดวางไวเฉยๆ  ไง  ถาวิปสสนาแลว 
จะไมใชคําวาวางเฉย ตองตอสู ตองสมุจเฉทปหานนะ 

แตเขาก็ใชกันอยูเพราะเปนตํารา  ถึงวามันเอามาใชตรงไหน  เวลาที่มันขาดนี่ 
อยางเชน  กนิขาวนี่  ชวงไหนที่ตกัขึ้นมามันจะรูตลอดเวลาใชไหม  แตนี่มันไมเคยพูดถึง 
กิริยาการกนิขาวเลย แตเดินมาก็ ฉันอิ่ม ๆ นี่แลวกพ็ูดกันวา ฉันอิ่ม แลวขาวกินตรงไหน 
ละ โอ! กินกเ็ขาดั้งจมูกสิ 

นี่พูดถึงทางนัน้นะ ถึงบอกวา ฮื่อ..ฮื่อ..เลย แตไอกลอนก็สวนกลอนนะ สวนที่วา 
เปนธรรมะนี่กลอนพามา ไมไดพูดถงึตรงนี้เลยนะ  เพราะวาไออยางนีม้ันถึงวาไอทีว่าวาง 
เฉยๆ นี่ มันยังมีอีกตวัหนึง่ไง 

มันจะชักกลับมาตรงที่บอกวา  ทําไมถึงวาสังขารมนัปรงุแตง?  ไมเหน็สัญญาไง 
ถาเห็นสัญญาแลวก็ตอนะ  มนัพูดถงึวาสัญญานี่เปนตัวจุดประกาย  ตัวสัญญานี่เปนตัวจุด 
ประกายเฉยๆ ตัวสัญญานี่ถาเทียบแลวก็คอืตอจิตไง คือตัวจิต ตวัพลงังานเฉยๆ เลย แตตัว 
สังขารคือตวัปรงุไป  ถาไมไดกลับมาตรงนี้จะไมซึ้งใจเรือ่งตรงนีน้ะ  ถาจะซึ้งใจเรื่องตรง 
นี้ตองมาเห็นภพไง  สัญญามันก็ภวาสวะ  ภพไง  อวชิชาสวะ  ภวาสวะ  อะไรนะ  ภวาสวะ
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ภพใชไหม อวิชชาสวะ กามาสวะ อาสวะ ๓ อนุสัยไง อันนี้ถงึวาลงอนุสัย ตัวนี้เปนตวัจุด 
ประกาย  ตัวสัญญานี่มนัรับรูเฉยๆ  เลยนะ  แลวมันคอยแบงออกไป  แลวสังขารคอยปรุง 
ออกไป เห็นไหม 

มันตองมาตรงนี้ๆๆ  เปนผูละขันธ  ๕  ขันธ  ๕  นั้นขาดออกไป  ทีว่าขันธ  ๕  เปน 
อนิจจัง  ฟงๆ  ดนูะ  ฟงดูแลวมนัจะเปนแบบอนันี้หมดเลย  เปนอะไร?  เปนวิชาการ  แลว 
ตัวเองก็ไปกดไวไง ถึงวาปลอยวางวางเฉยไง วางเฉยไว ถาไมวางเฉยเดีย๋วมันเกิด 

นี่ถาจะพูดถึงการอยางนั้นนะ พูดถงึทีว่าวางโดยสมาธิไง แตถาวางดวยทฤษฏีทีว่า 
วาง  เออ  ยกให  ตีเปน ๒ ประเดน็  เพราะวามันไมไดคุยกันอยูแลว  เพราะวาเขาตายแลว 
ทั้งคู ไมไดพูดกัน 

แลวฟงนะ  ถาสมมุตนิะ  สมมุตเิลย  นี่เราคุยกับพระ หรือคุยกับใครก็แลวแต  ใคร 
มาคุยกับเราแลวไมตองคุยอะไรซ้ํา ไมตองคุยซ้ํา แคไหนแคนัน้ รูตลอด กาวเดินมาตองรู 

ฆาเหลนเปนโสดาบนั  ขาด!  ฆาหลานเปนสกทิาคามีนะ  เพราะฆาทีเดียวใชไหม 
ฆาเหลนเปนโสดาบนั  ฆาหลานเปนสกิทาคามี  ฆาลูกเปนอนาคามี  ฆาพอเจาวัฏจักรไง 
แลวพอฆาแลวนี่ตองฆาบอยๆ ไหม คนตายไปกี่หน 

ถากิเลสตายแลวนะ  ฆาไปสมุจเฉทแตละครัง้แลวไมตองกลับไปถามวา  เฮย! 
กิเลสมึงอยูไหน ไมตอง ไมตอง ตายหนเดียว! สมุจเฉทปหานหนเดยีว นี่ถามซ้ําถามซาก 
ถามซับถามซอน  ตายแลวเขาก็ไปปลกุศพขึ้นมา  เอะ  ตายหรือยัง  ตายแลวกเ็ปนศพ  ตาย 
หรือยัง ตายแลวก็ไปเอาศพมา วาตายหรือยงั บาหรือ? 

ถาอาจารยยังเปนอยางนี้นะ  แสดงวาอาจารยนี้โลเลมากเลย  อาจารยนี้ใชไมได! 
เราไดซักใครไปแลวนี่  ไอเมงหรือใครก็แลวแตนี่  เอยชื่อเลยนะ  ตรงไหนตรงนัน้  ไมใช 
คนโง ไมใชคนไมมีสติ ไมใชคนจําไมไดเลย เพราะอยางนีม้ันก็เหมอืนกับวา เอ็งมเีงนิอยู 
เทาไหร เอ็งมีเงนิอยูเทาไหรก็มอียูเทานั้นละ มนัจะเพิ่มมาจากไหน เปนไปไมได นี่พูดถงึ 
มีเงนินะ 

แตอันนี้คอืการฆานะ  การฆาคือการสมจุเฉทปหานแตละขั้นตอน  ฆาเหลนเปน 
โสดาบัน  เปนอกุปปธรรมไมเสื่อมจากตรงนีเ้ด็ดขาด ไมตองไปถาม กิริยาจะเปนอยางไร
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เรื่องของมนั แตใจมันตองเปนตรงนีเ้ด็ดขาด!  เปนสกทิาคามีแลวก็เปนสกิทาคามเีด็ดขาด 
ไดเปนอกุปปธรรม ไมเสือ่มจากนี้เด็ดขาด 

แตถาเดินขึ้นไปแลวเสื่อม เพราะเดนิขึ้นไปนี่ไมรู ไมรูแลวงง พองงแลวมันปลอย 
วาง  เขาใจวาเพราะมันไมเคย  แตพอขึ้นไปถงึแลวมันขาดจริงๆ  แลวก็ขาด  ขาดแลวคอื 
ตาย กิเลสตายแลวตองไปถามอกีหรือ อยูไหม? อยูไหม? 

นี่มนัรับไมไดเลย ทําไมลงัเลกันขนาดนัน้ ทําไมไมเด็ดขาด ธรรมะไมเด็ดขาดไม 
มีละ  จะนุมนวล  คนจะนิ่งขนาดไหนนะ  คนจะเปนอยางไรก็แลวแตนะ  แตถาขาดแลว 
มันพูดไดนะ อาจารยพูดวา “อาจหาญมาก” 

พระสารีบุตรเปนพระอรหันตบนเขาคิชฌกูฎ ในถ้ําสุกรขาตา เห็นไหม ทําไมรูวา 
ตายตรงนัน้  ขาดตรงนั้น  แลวจากตรงนั้นมาพระสารีบุตรจะทําตัวอยางไรกไ็มเกี่ยว  มนั 
เปนกริิยาของขันธเฉยๆ  แตกิเลสมนัขาดต้ังแตตรงนัน้แลว  ไมม!ี  ทําไมถึงตองมาถามกนั 
ตลอด 

คนถามนี่มนักน็าสงสัยแลว  คนตอบก็สงสัย  คนถามก็สงสัย  มันถงึบอก  อืม  อือ 
ถาอาจารยสงสัยมันจะไปไหนวะ  ถาใหกําลังใจไมใชพูดอยางนี้  ใหกําลังใจก็ตองให 
กําลังใจ  ไมใชใหกําลังใจอยางเดียวนะ  เรามองในฐานะที่วาเอาคนปวยมาขายเลยนะ  คน 
เจ็บขนาดนี้ทําไมไปซักไปถาม 

ครูบาอาจารยเรานะ  เวลาจะเสียนี่  ออกไปใหหมด ออกไปใหหมด ออกไปไกลๆ 
นะ ใหทานอยูของทาน ใหทานบริหารจิตของทานเอง อันนี้เอาคนโนนเขาไปยุง เอาคนนี้ 
เขาไปเทศนใหคนปวย คนนัน้เทศนออกมา คนโนนเทศนกลับไป อู! รับไมได จนลูกเขา 
พูด  เห็นไหม ลกูเขารบัไมไดเลย ลูกบอกวาออกมาสิ  แตแมไมยอม  ลกูบอกวามีแตโครง 
กระดูก  มีแตซี่โครง  เหน็อะไรไหม?  เหน็อะไรไหม?  เห็นซี่โครงไง  เห็นแตผอมแหงไง 
ลูกตอบเลย เหน็ไหม 

ไออยางนี้ยิง่ออกไปยุงขางนอกมันยิ่งยุงใชไหม  ไปสิ  ใหกําหนดอยูในใจนั้นนะ 
ไอขางนอกอยูขางนอก  อยาไปกวนสิ  นีก่วนกันนะ  โอโฮ!  อานแลวมันทั้งโลกทัง้ธรรม 
เลย ไปกวนขนาดนัน้หรอื
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คนเรามันปวยขนาดนั้นมันก็ตองบริหารขนัธใชไหม  แลวขันธมันบบีรัดมาเหน็ 
ไหม ที่พูดเลยละ ขันธไมมีหรอื? มีสิ ทําไมจะไมรัด ทําไมจะไมบีบ ขนัธบีบ ขันธรัด แต 
รูเทามนัก็ปลอยวาง ขันธนีม้ันก็ธรรมดา 

เริ่มตนแบบวาในทฤษฎีกม็ี แตทําไมเอาออกมาวนอยูตลอด วนอยูตลอด ความไม 
แนใจ ความลังเลสงสยัเปนธรรมไหม? เปนนวิรณธรรมนะสิ ไมใชธรรมนะสิ เปนนวิรณ 
นะ  ความลงัเลสงสัย  แลวผูปฏิบัติเปนครบูาอาจารยยังลังเลสงสัยไดอยางไร  เพราะมนัยัง 
ลังเลสงสัย ใหกําลงัใจจะไมพูดอยางนี้หรอก ใหกําลงัใจนะมี 

อาจารยถวิลนะ  ตอนใกลจะเสียนะ  ทานเปนโรคประจําตัวอยูแลว  อยากฟงเทศน 
มาก  ขอฟงเทศนอาจารยมหาบัว  ขอฟงเทศนเลย  เอาเทปไปใหอาจารยทานเทศนแลวอัด 
เทปมาเปดฟงเลย นอนฟงเทศน..พระพทุธเจาเวลาเจบ็ไขไดปวยนะใหพระสวดโพชฌงค 
มันพูดถึงกริิยาของจิตมนัหัก  มนัหลุดอยางไร  นอนฟงนะ  ฟงแลวมกีําลังใจไง  ไมใชให 
มาเทศน ใหฟง ใหฟง 

มีครูบาอาจารยเวลาจะเสยีนีอ่ยากฟงเทศนอาจารย อยากฟงเทศนอาจารย อยากฟง 
เทศนไง  เพราะฟงเทศนนี่เราก็กําลังกําหนดอยู  ถามีเทศนอยูนะมันก็เหมือนวา  ถาพูด 
ประสาเรานะ การดูหนงันีม่ันก็มีหนังใบ แตถาเราดหูนังดวยแลวเปดเทปดวย หนงัมีเสยีง 
เห็นไหม อู! มันก็สนุกนะสิ หนังใบหมายถึงวาเรากําหนดจิตของเราอยู เราบริหารจิตของ 
เราอยู  แตมันก็ตองบริหารของเราเอง ถามีธรรมะครบูาอาจารยมาเปนเสียงนะ มนัเขากนั 
ผลัวะผละ  ผลัวะผละ มันก็สนุกนะสิ  มันก็ทําใหเพลิดเพลนิ  จริงไหม?  โอโฮ  โอโฮ  เลย 
นะ เพราะไมเคย เราไมวากันหรอก 

แตพูดถึงนะ  ไอเรือ่งการที่เปนประโยชนของเขา  เราใชใหเปนประโยชน  เราก็ 
ไมไดพูดวาเขาไมมีอะไรเลย  แตนี่พูดถงึวานีม่ันเปนอยางนี้  การเดินมาผิด  แลวพูดถึงนะ 
ใครอานก็แลวแต ตําราแบบนี้ก็ตองหลายๆ โปงเลย ไมใชโปงเดียว 

อันนีถ้าอยางนี้ปบนี่ แลวถาตําราผิด เข็มทิศผิด แลวการปฏิบัติมนัจะไปจบที่ไหน 
เราไมไดปฏิเสธวาเขาไมเปน  เขานะเปนหลักการไดสําหรับผูที่ปฏิบัติใหมๆ  กเ็หมอืน 
ที่วาพวกนี้พาเพือ่นๆ  มา  เห็นไหม  ที่เขาพากนัไปภาวนาเนาะ  เราก็ไมไดวาเขาผิดนะ 
สมาธิไดใชไหม แตวิปสสนาไหม ยกขึน้ไหม มันจะเสีย เสียชวงนั้น
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ไอนี้กเ็หมอืนกัน  ลองอันนี้ผิด  อยางนี้ถูกนะ  คําวา  “ปลอยวางเฉยๆ”  ธรรมชาติ 
ของจิตมันเปนอยางนั้น  ขี้เกยีจ  จิตเปนสมาธิแลวไมออกวิปสสนาหรอก ปลอยวางๆ มนั 
เปนมาอยางนั้นตลอด  มันปกติอยูแลว  เพราะจิตมันก็อยากจะเปนอยางนี้อยูแลว  แลวถา 
มันมาอางตําราอยางนี้ เหมือนมนัเขากันเลยนะ 

ก็นี่ไง ปลอยวาง วางเฉย สบาย โลงไง โลงสิ มนัอยางนี้ พอมนัตีกลับปบก็ เฮย! 
ไมไหวแลว มาแบบน้ําปาแลว เพราะมนัชะลาใจไง มันพลิกไป 

แลวอาการแบบนี้นะ  เราอยูในวงการพระเราเหน็มาเยอะ พระเปนอยางนี้เยอะเลย 
ขนาดที่วาเพือ่นเรานะ  ปุบรวมหมดเลย  ประกาศเลย  “เปนอนาคามี”  เขาก็แหยกนัอยูพัก 
ใหญ มันรวมไง มันสงบ พอสุดทายแลวนี่นกัเลง พอมันเสื่อมบอกเลย “ที่ผมพูดไปนี่ ขอ 
โทษนะ มนัหลงผิด มันเสือ่ม” เดีย๋วนี้มนัเสื่อมหมดแลว เดี๋ยวนี้เปนปถุุชนธรรมดา 

นี่พระพูดอยางนี้เลยนะ  พระพวกเรานี่แหละ  เวลามันรวมนี่มนัวางหมดนะ  ก็วา 
เปนอนาคามี  ประกาศตนเลยวาเปนอนาคามีอยูกลางศาลา  พระนี่รับฟงกนัหมด  แลวพอ 
มันเสือ่มก็มาประกาศตนอกีเหมอืนกันวา  “ไอที่ผมพูดไป  ขอโทษครับ  ผมเขาใจผิด  ผม 
หลงไป” เพราะมันมีวนิัยบงัคับใชไหม ผูที่หลง ผูที่ลุมหลงไปนี้ไมถือวาเปนอาบัติไง พอ 
มาเขาใจถูกตองแลวกม็าบอกเลยวา “ไอที่เขาใจนั้นพลาดไปแลว” นี่เพราะมนัอยูในวงไง 
แลวเขามีของจริงไง ก็ปลอยใหพลาดกันไป 

ไอนีม่ันเปนธรรมชาติอยูแลว  แลวมาเจออยางนีม้นัช้ีตรงนัน้เลย  มันเปนทาง 
เดียวกนัเลย  ถึงไดพูดไง  ถึงไดเปนหวงไง  มันเปนธรรมชาติที่วาจิตจะเปนอยางนี้  ใคร 
ปฏิบัติก็จะเปนอยางนี้  มนัจะลงๆ  อยางนี้  แลวกป็ลอยไปเลย  แบบกดไง  พยายามกดๆๆ 
ไมใหหญามันเกิดไดไง  จะวาไมไดพจิารณานะพวกโยมกถ็ือวาพิจารณา  เอา  ก็ขันธ  ๕ 
มันไมไดเปนอนิจจังไง ขันธ ๕ มันไมไดเที่ยงไง ก็ไมเที่ยง กินอยูเดีย๋วก็หวิ ไมตองมีใคร 
บอก ไอวานมนักร็ู ไมมนีมเดี๋ยวมนัรองตายเลย 

มันเปนธรรมชาติที่มันไมเที่ยง  กร็ูๆ  กันอยู  แตไมเที่ยงอยางไรละ  ทํายังไงถึงจะ 
เห็นความไมเที่ยงของมนันะ  มนัสมุจเฉทตรงไหน  เพราะมนัไมมีสมุจเฉทตรงไหน  มัน 
ถึงไดพูดไปไง มนัถึงไดลังเลสงสัย มันถึงไดถามแลวถามเลาไง อยางทีพ่ระสารีบุตรเหน็
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ไหม ตรงนั้น ตรงนั้น เหมอืนครูบาอาจารยเรานะ ทีน่ั่น วันทีเ่ทานัน้ ขาดตรงนั้น มันตอง 
รูขนาดนัน้นะ ไมอยางนั้นขณะจิตทีม่ันเปนอยางนั้นเปนไดอยางไร ใชไหม 

แลวขณะอยางนี้  รูขนาดนี้  แลวเราก็เปนอาจารยเราไปถามนี่  ถาขณะมนัเกิดตรง 
นั้นตองรูตรงนัน้สิ  นีเ่ดี๋ยวก็ชม  โอโฮ!  ยกยองเลย  เดี๋ยวพรุงนี้มนัหายไปอกีแลว  แลว 
ขณะที่ฟงทีแรกขณะนั้นก็ผิดสิ มนัฟองทั้งอาจารย ทัง้ลูกศิษยจริงๆ อนันีฟ้องหมดเลย 

ถาถามครั้งแรกมนัยังไมขาดก็ตองบอกวาไมขาด แลวมาถามวันหลงัสิ นีว่ันแรกก็ 
ขาด ยกยองประเสริฐ วันที่ ๒ กข็าด วันที่ ๓ ก็ขาด โอย ไอนี้มนัตายหลายหนเวย กเิลส 
ตายแลวตายเลา ตายแลวตายเลา ตายอยูนัน่ แลวตายไมตายจรงิ ถาขาดตองทเีดียว ทีเดียว 
เลย  สมุจเฉททีเดียว  แลวไมมีฟน  ตายแลวตายเลย หนเดียว  มรรค ๔  ผล ๔  ไมใชมรรค 
พร่ําเพรือ่ นี่มรรคพร่ําเพรือ่ มรรคเละ มรรคอยางนี้มรรคพร่ําเพรื่อ 

สรุปเลย  เพราะอยางนั้น  เรานัน้ก็ไมได  มนัไมพูดถงึ  แตธรรมะเราก็คอยๆ  รื้อดู 
อยางที่เอ็งวาจะรือ้ดูอีกทีหนึง่ ลงอนันี้แลว (เทปสิน้สุดเพียงเทานี้) 
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