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ศาสนาแหงความเมตตา 
  
โรงพยาบาลไมไดมีโรงเดียว มาก มาที่วัดเรานี้หลายโรงตอหลายโรง ใหโรงน้ันใหโรงน้ี 
โรงน้ันโรงนี้มาเรื่อย เราก็ไปแทบทุกวันเกี่ยวกับโรงพยาบาลทั้งน้ัน ไปโรงนั้นไปโรงนี้ 
เอาของไปเทลง ๆ เทโรงนั้นแลวเทโรงนี้ วันนั้นไปใหโรงน้ัน วันนั้นใหโรงน้ัน ๆ ตอง
เขียนเปนตารางไวนะ ใหสม่ําเสมอกัน ชวงเวลาใหเสมอกัน ถาไมเขียนไวมันจําไมได 
เดี๋ยววันนั้นใหโรงน้ีแลววันหลังกลับไปใหโรงเกาอีก อยางนั้นไมได ตองเขียนตารางไว 
วาโรงนี้ใหวันที่เทาไร โรงน้ันใหวันที่เทาไร ตีวงรอบอยูอยางนั้น นอกจากนั้นยังแยก
ออกไปทางโนนอีก ออกไปทางนี้อีก ชวยโลก  
 
  ไมไดชวยแตเร่ืองของสวนรวมนะ เร่ืองของบุคคลนี้ก็ยังไดชวย ถาเปนเรื่องของบุคคล
เราก็สงวนศักดิ์ศรีเขา จําเปนจริง ๆ ว่ิงมาหา รองหมรองไหมา แลวมาเลาเหตุการณให
ฟง เมื่อพิจารณาดูเหตุการณทุกส่ิงทุกอยางพรอมดวยเหตุผลแลว ควรที่จะสงเคราะห
มากนอยเพียงไรเราก็สงเคราะห นี้เปนรายบุคคล แลวเราก็รักษาศักดิ์ศรีเขา เราใหแลว
เปนอันวาใหเลยไมพูดนะ แตเจาของปากเปราะเอง เวลาไดไปแลวไปวา หลวงตาบัว
ชวยอันนั้น หลวงตาบัวชวยอันนี้ นี่พวกปากเปราะ พวกทําลายตัวเอง ไมไดทําลายเรา 
เราเมตตาทั่วโลกใชไหมละ มาทําลายอะไร ทําลายเจาของเอง ความปากเปราะ ปาก
สกปรก ใชไมได มีเยอะ  
 
 แลวพวกนี้จะไมไดจากเราอีกนะ มารองหมรองไหมาไมใชธรรมดา มาก็มาเลาเหตุผล
ใหฟง เราฟงเหตุฟงผลเรียบรอย สมควรที่จะสงเคราะหแคไหน หรือไมไดแคไหน เราก็
พูดใหฟงตามเหตุตามผล มันเปนอยางนั้นแหละ ปากสกปรกปากทําลายปากนี้ แลวก็
เทานั้นแหละพวกนี้ เปนอันวาขาดกันเลย เรานี้ไมเหมือนใคร วาอะไรขาดเปนหินไป
เลย เปนหินหัก ขาดเลย เราไมใชคนเหลาะแหละ เพราะจะทําทุกส่ิงทุกอยางเรามีเหตุมี
ผลพรอมแลว ๆ คอยลง ลงจุดไหนแลวเปนลงเลย ทะลุเลย ๆ  
 
 สวนรายบุคคลที่จําเปนก็มีอยูบาง พูดมีเหตุมีผล ปากดีบางคอยยังชั่ว ไอปากทําลาย
ปากสกปรกนี้ทําลายไปหมด อยางนี้ใชไมไดเลย ปากนั้นแหละทําลายเจาของ แลวที
หลังก็ตัดเจาของอีกนะ จะขอทีหลังไมไดแลว เพราะนี้ก็เปนความจําเปนเหมือนกัน 



มนุษยเหมือนกัน สวนมากสวนนอยสวนยอยลงไปแลว ก็ตองชวยตามสวนของมันเปน
ธรรมดา ชวยโลก ฟงแตวาชวยโลกเถอะ กวางแคบมากนอยชวยไป  
 
 โฆษณาซิพวกปากสกปรก ถาเปนเรื่องของบุคคลเรารักษาศักดิ์ศรีเขา ใหแลวแลวเลย
เหมือนไมไดให ถาเปนเรื่องของบุคคลสวนมากจะเปนอยางนั้น ถาเปนเรื่องสวนรวมเรา
ก็พูดไดธรรมดา นี่เพราะรักษาศักดิ์ศรีของคน คนมีศักดิ์ศรีใชไหมละ เจาของไมรักษา
ศักดิ์ศรีเจาของ ทําลายเจาของเองแลวยังทําลายคนอื่นไปอีกดวย คนสกปรก ปาก
สกปรก ไปที่ไหนแตกคนประเภทนี้ รักษาปากไมได เก็บความลับที่ควรลับไวไมเปน 
เปดเผยหมด ๆ ตอไปมันจะไมนุงผานะพวกประเภทเปดหมด พวกไมมีตับ พวกตับ
หมด  
 
 เราให ๆ ดวยความเมตตาลวน ๆ ไมมีอะไรเจือปน เราจะหวังเอาความศักดิ์ศรีดีงาม
ความสรรเสริญเยินยอจากเขา เราก็ไมเคยหวังแมเม็ดหินเม็ดทราย เราไมหวังจากใคร
ทั้งนั้น เราใหดวยความเมตตาลวน ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงทําไดเต็มเม็ดเต็มหนวยตาม
ความเมตตาของเรา แตผูรับนั่นซิ ควรจะรูจักฐานะ รูจักศักดิ์ศรีของตัวเอง ไมรู ทําลาย
เจาของดวย ปากเปราะ  
 
 เราชวยนอยเมื่อไรชวยทั่วโลก บางทีเขาก็มัดคอ ลูกมีกี่คน ทั้งพอทั้งแมทั้งลูกมีกี่คน 
เขากําหนดวันเรียบรอยแลวจะมาริบ ไลเจาของออกจากบาน อยางนี้ก็มี รองไหมา 
หมดที่อยูหมดที่พึ่ง ออกจากนี้จะไปอยูที่ไหน ไมมีที่อยู เราก็ใหทําสัญญากับทาง
ธนาคารเขา ให อยางนั้นมี แตเราไมพูด วันนี้เราพูด เราปฏิบัติตอโลก สงสารโลก 
เมตตาโลก เราทําอยางนั้นตลอดมา เรารูจักแงหนักแงเบานี่นะ เราไมไดทําสุมสี่สุมหา 
ทํานี้ทําเพื่อประโยชนแกโลกทั้งนั้น เราไมไดทําเพื่อเรา  
 
  เวลานี้ก็กําลังละเมืองไทยเรา กําลังจะจม นี่หนาไหน ๆ มันจะรองไหมาหาเรา มีแตจะ
ฝามือฟาดใสหนาผาก ๆมัน ทั้งน้ัน ทีนี้ตอไปนี้ฝามือฟาดใสหนาผากเลย เอาฝามือ
ตอนรับเลยตอไปนี้ เปรี๊ยะ ๆ เลยเทียว พวกปากสกปรก ปากมอมแมม ปากหมา เหา
ไมหยุด หันหนาไปตรงไหนเหาไปตรงนั้น เหมือนไอดําเลย ไอปุกกี้(หมาตัวหนึ่งในวัด) 
เรายังดีคนมานี้มันจะเหา บางตัวหันหนาไปตรงนั้นเหาเลย ก็คนแบบนี้แหละ แบบหัน
หนาไปตรงไหนเหาเลย ไมรักษาปาก โฮ ทุเรศ เรา ใหไปแลวทําใหสลดสังเวชเหมือน



กันนะ ส่ิงที่เราใหไปแลวก็ใหไปแลวดวยความเมตตาสงสาร ไอส่ิงที่สกปรก ความ
สกปรกของผูรับนี้ฟงไมไดนะ ดูไมไดเลย  
 
  มันมีนี่รายจะตายจริง ๆ ก็มี คนดูตาดํา ๆ อยูนี้จะไมสงสารกันไดยังไง เมื่อจําเปนจริง 
ๆ ถึงขีดเสนตายไปแลวก็ตองไดพิจารณากัน วาควรจะพิจารณาชวยกันในแงไหนบาง 
ไมงั้นจะเรียกวามนุษยอยูรวมกันชวยกันไดเหรอ คนใจดําอยูดวยกันไมได  
 
  เรานี้ชวยทุกแบบแหละ ชวยโลก เต็มกําลังความสามารถ ถึงไดบอกตรงๆเลย สมมุติ
วามีคนเอาเงินมาใหเรากองเทาภูเขานี้ ไมกี่วันนะ ไถลงที่ต่ํา ๆ ที่ต่ํา ตรงไหนต่ําก็คือวา
ตรงนั้นขาดแคลน ตรงนั้นจําเปนมากนอย ไถลง ๆ ใหเรียบสม่ําเสมอกันไป เอามาอีก 
กองเทาภูเขานี่ เงินนี่ มาอีกเอาอีก ๆ จนกระทั่งวันตาย ดวยอํานาจแหงความเมตตา คํา
วาที่จะกวานเขามาหานี้ไมมี มีแตกวานออก ปดออก ๆ ชวยโลก เราทําดวยความ
เมตตาขนาดนั้น เรามีตอโลก พูดเลน ๆ เหรอ  
 
  พระพุทธเจาสอนโลกน้ี สอนดวยความเมตตาลนฟาลนแผนดิน ลนโลกธาตุ ความ
เมตตาของพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นศาสนาของพระพุทธเจาจึงเปนศาสนาที่เต็มไป
ดวยความเมตตา ทะเลแหงความเมตตา ทะเลมันก็นอยนิดเดียว โลกธาตุความเมตตา
ครอบหมด  
 
 อันนี้ตัวเทาหนูนี่มันก็เปนจะใหวาไง มันเปนก็บอกวาเปนซิ ความจริงของธรรมตองเอา
มาพูดได ไมไดโกหก ไมไดอวด กิเลสมันยังอวด ยังออกตลาดแหลกหมดเห็นไหมละ 
ทําไมธรรมะพูดออกไมได พูดอยางนี้พูดไมได หมดละศาสนา ถาลงความจริงออกไม
ไดแลว ศาสนานี้หมด ไมมีคางหัวใจโลก มีแตกิเลสเต็มตัว ๆ พูดออมแอม ๆ ยกยอ
ปอปนกัน กิเลสมันชอบอยางนั้นนี่  
 
 เราชวยทุกแบบแหละชวยโลก ไมวาแบบไหน ๆ เราชวยทุกแบบเลย เต็มความ
สามารถวางั้นเถอะ จนกระทั่งถึงขนาดที่วาเครื่องรอนพักกอน ๆ คือวาเงินหมด พัก
กอนเงินหมด ความหมายก็วางั้น เวลานี้เครื่องกําลังรอนพักกอน เปนระยะ ๆ เราดูอยู
นี่บัญชีทางธนาคาร มีเงินมากนอยเพียงไร อันนี้จะจายทางไหน ๆ รวมไปแลวจะจาย
หมดไปเทาไร จะยังเหลืออยูเงินเทาไร หรือไมเหลือ เมื่อจะไมเหลือก็บอกวาเครื่องรอน 



ก็ดูบัญชีอยูนี่จะวาไง พอมีขึ้นมาบางก็เอา ๆ ใหเร่ือย ๆ ถามันจะหมดจริง ๆ เราก็บอก
วาเครื่องรอน  
 
 ชวยขนาดนั้นชวยโลก ชวยจนหมดทุกสตางคเราไมใหมีเหลือ ศาสนาของพระพุทธเจา
เปนอยางนั้น พระไมมีเมตตา ศาสนาไมมีเมตตา ไมมีอะไรมีเมตตาไดในโลก ไมมีอะไร
พอเปนหลักเปนเกณฑไวใจของโลก ตายใจของโลกได ถาลงศาสนาตายใจของโลกไม
ไดแลว พระตายใจของโลกไมได พระเสียสละไมได ใครจะเสียสละได พระพุทธเจา 
แรงแหงความเมตตา มหาสมุทรทะเลหลวงสูไมได ความเมตตาของพระพุทธเจา ไมได
ไปหวังอะไรจากใครแหละ มีแตใหดวยความเมตตาลวน ๆ แมที่สุดวันจะปรินิพพานยัง
ตองเสด็จมาหาจุดสําคัญ  
 
 คนนั้นเขาจะสําเร็จมรรคผลนิพพาน แตกอนเขาถือทิฐิมานะ วันนั้นเขาลดทิฐิมานะเขา
ก็ลง พระพุทธเจาพิจารณาแลวจึงเสด็จมาที่นั่น ก็มาแสดงธรรมยอ ๆ เลยบรรลุธรรม
ไดเปนพระอรหันตขึ้นมา นั่นเห็นไหม เรามาเพราะคนคนนี้แหละ มาตายที่นี่หนึ่ง อันที่
สองก็เพื่อรักษาความสงบของโลก ไมงั้นมันจะรบกันดวยอัฐิ มาดวยเหตุผลอันนี้ สม
เหตุสมผลพระพุทธเจาส่ังสอนโลกดวยความเมตตา ดวยเหตุดวยผลจริง ๆ ดวยพระ
ญาณหยั่งทราบทุกอยาง นั่นละสุดทายเอาจนขนาดนั้น ความเมตตาของพระพุทธเจาสุด
ขีด  
 
 ศาสนานี้เปนโลกธาตุแหงความเมตตานะ เต็มนี้ ผูที่รูธรรมของพระพุทธเจาเขาไปโดย
ลําดับ ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจาโดยลําดับ ตองมีเมตตาตองมีจิตใจกวางขวาง ตอง
มีความเสียสละ ตองเห็นใจกัน ตองใหอภัยกัน เร่ืองธรรมเปนอยางนั้นแลวอยูดวยกัน
ไดผาสุก ใครถามีธรรมๆดวยกันแลว อยูดวยกันเปนผาสุก ไมวามากวานอย อยูดวยกัน
เปนผาสุก ในครอบครัวก็ไมทะเลาะเบาะแวงซึ่งกันและกัน ตางคนตางมีเมตตา ตางคน
ตางเห็นอกเห็นใจ ตางคนตางมีเหตุมีผลรักษาแลวมันก็สงบเย็นละซิ  
 
 นี่ละ ธรรมเขาไปตรงไหนเย็นตรงนั้นนะ ถากิเลสเขาไปตรงไหนกัดกันตรงนั้น เหมือน
หมา ผัวกับเมียก็กัดกันไดจะวาอะไร เวทีแชมเปยนแชมปน แชมเปยนเต็มบานเต็ม
เมือง มีแตครอบครัวแตละครอบครัว ๆ นั่นละคือครอบครัวแชมเปยน ผัวเมียทะเลาะ
กัน เขาใจหรือเปลา คือไมมีเหตุมีผล ไมมีอรรถมีธรรม มันเปนอยางนั้นละ มันกัดกัน
ไดเร็วยิ่งกวาหมานะจะวาไง  



 
 พูดอยางนี้หยาบไหม นี่ละภาษาธรรม จําเอา พูดตามความจริงตรงไปตรงมา นี้เรียก
ภาษาธรรม ถาภาษากิเลสวาหยาบ ตัวกิเลสตัวมันหยาบ ของสะอาดเขาไปหามันไมได 
ตองเปนของหยาบเขาไปหามันถึงได ถาของสะอาดคือธรรมนี้เขาไปหามันไมได มันฟง
ไมได มันไมฟง มันไมยอมรับ นั่น กิเลสมันตัวสกปรกที่สุด เพราะฉะนั้นของสะอาดจึง
เขาหากิเลสไมได  
 
  นี่พูดจริงๆ ใหหมดแหละ หมด เอาจนกระทั่งวันตาย เอาใหหมด มีเทาไรหมด ชวย
โลกใหหมดเลย เรามีกําลังวังชามีนิสัยวาสนาอยูบางพอที่จะชวยโลกไดแคไหนเอาแค
นั้น พอจะชวยสุดขีดก็เอาสุดขีดเลย ตายไมใหมีเงินเหลือสักสตางค นี่เทิดเกียรติที่สุด
ถาวาเทิดเกียรติ แลวภูมิใจที่สุดวาไดใหอยางหมดเปลือก วางั้นเถอะ พูดงายๆ ใหอยาง
หมดไสหมดพุงแลวพอใจ ตายก็พอใจ นั่น  
 
 เมรุก็เตรียมไวแลวนั่นเห็นไหม นี่ละภาษาธรรม สะทกสะทานหาอะไร มันจะตายดวย
กันทุกคน ไมเคยมีใครอยูค้ําฟา นี้เราก็จะตาย เราใหเตรียมเมรุไวแลว ใหพากันเขียน
แปลนแลว เอาอิฐเอาอะไรมากอ ๆ ไว อันนี้ใสฟน อันนี้ใสฟอน เขาใจไหมฟอน 
กองฟอนนะ นี่ใสฟน นี่ใสฟอน จอลงไปเผาหลวงตาบัวตรงนี้ ไมใหทําเมรุแขงหอ
ปราสาทราชมณเฑียรบนสวรรคชั้นดาวดึงส ไมใหแขง ไมใหมาทํา เรามีเทานี้พอแลว 
ไมใหมายุง ยุงหาอะไร คนตายแลวมาประดับหาอะไร โถ ทํากันอยางโกอยางเก ดูไมได
นะเรา เราพูดจริงๆนะ เราดูไมได  
 
 ตัวนี้ตัวทองคําทั้งแทง มันไมดูนี่ มันไมดู มันไปดูตั้งแตขี้หมูขี้หมา อันนั้นดีอยางนั้น 
อันนี้ดีอยางนี้ ขี้หมูขี้หมาตรงไหนดีตรงนั้นแหละ ถาทองคําทั้งแทงมันไมดีนะ เร่ือง
ธรรมอยูในหัวใจ พระพุทธเจาเลิศโลกเพราะหัวใจมีธรรม หัวใจเปนธรรม มันไมดูนะ ดู
ตรงนี้ มันดูตั้งแตขี้หมูบาง ขี้หมาบาง ขี้คนมันดูหรือไมดูก็ไมรู เอาไปดูซี ขี้คนเปนยังไง 
ถาอยางนั้นมันเร็วนะ ของต่ํา ๆ ทราม ๆ  
 
 นี่ละกิเลสกับความต่ําทราม มันเขากันไดสนิท เพราะฉะนั้นคําพูดที่สะอาด คําพูดที่
เปนเหตุเปนผล เปนอรรถเปนธรรม มันจึงไมยอมรับ เพราะมันตัวสกปรก ธรรมะ
สะอาดเขากันไมได พูดอะไรก็หาวาทานพูดหยาบพูดโลน อยางนั้นอยางนี้ มีแตตัวกิเลส
คัดคานธรรมทั้งนั้นแหละ คัดคานตานทานธรรม แลวตอไปโลกนี้จะอยูไมไดนะ จะมีแต



กิเลสตีตลาด ธรรมะออกไมได โลกไมเห็นดวย โลกไมเห็นดวยคืออะไร กิเลสไมเห็น
ดวย กิเลสมันมีมากตอมาก แลวมันเหยียบบาทเดียวแหลกหมดเลย  
 
 ตอไปคนที่ไปวัดไปวานี้ตองดอม ๆ มอง ๆ ไป แอบ ๆ แฝง ๆ ไป จะไปอยางสงาผา
เผยเหมือนอยางหลังลายไปไมได ถูกกิเลสเหยียบหัวเอา นักธรรมะจะเขาวัดเขาวาไมได 
จําศีลจําอะไรไมได ตองแอบ ๆ ซอน ๆ นะตอไปนี้ อํานาจของกิเลสมันมาก จําใหดีนะ
คําพูดอยางนี้ หลวงตาบัวตายแลวจะจริงไหม หรือวาหาเร่ืองใสโลกเหรอ เอา พิจารณา
ซิ เวลานี้กําลังเร่ิมแลว พูดอรรถพูดธรรม พูดความจริงไมไดแลวเวลานี้นะ มีแตภาษา
กิเลสทั้งนั้นเต็มบานเต็มเมือง พูดแลวเราสลดสังเวชนะ  
 
  กัณฑกฐินนี่ก็นาฟงอยู กัณฑเทศนทอดกฐิน กรานกฐินนี่ก็นาฟงอยู เราไปเปดฟงแลว 
เออ ดี บอกพระจะอัดแจกกันก็อัดละ เราจวนตายแลว กัณฑนี้เปดพอสมควร เปดเต็ม
ที่ก็ถูก บางจุดเต็มที่เลย ใหพระทานอัดแจกกันไป กัณฑนี้มีกัณฑเปดเต็มที่อยู วันกฐิน
ธรรมดาไมไดเทศนนะ ไมทราบจะเอาอะไรมาเทศน มันเหน็ดมันเหนื่อย มันเมื่อยลา 
ไมอยากเลนกับอะไรแลว เพราะฉะนั้นมีงานก็เทศน แลวก็ถือโอกาสเทศนสอนพระดวย 
ถึงไดฟงเทศนวันนั้น  
 
  เมืองไทยเรามันจะจมนะ นี่ละความเห็นแกได ความโลภเปนอยางนี้ละ เปนภัยตอโลก 
เห็นโทษมันหรือยัง ความโลภเปนภัยตอโลกขนาดไหน เมืองไทยเรากําลังจะจมเวลานี้ 
การเงินการทองทุกส่ิงทุกอยาง ถูกบีบถูกบ้ีเขามาทุกอยางแลว หาอยูหากินก็จะไมพออยู
พอกิน ผูที่อยากเปนเศรษฐี กุฎมพี อยากมีชื่อเสียงเลยจรวดดาวเทียมกําลังจะจมเวลา
นี้ นี่ละความโลภมันเปนภัยไหม ฟงซิ  
 
 ธรรมพระพุทธเจาทานสอนวาความโลภเปนภัย ความโกรธเปนภัย ราคะตัณหาเปนภัย 
แลวมันเปนไหม เอาไปพิจารณาซิ ถาพระพุทธเจาพูดผิด ก็พูดผิดทุกพระองค พระ
พุทธเจาแสดงธรรมแบบเดียวกันหมดวาส่ิงเหลานี้เปนภัยทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นจึงตองให
รักษาเหมือนไฟในเตาเรา ไฟมันเปนโทษแตมันก็มีคุณ ถาเรารักษาไดมันก็มีคุณเพราะ
ฉะนั้นจึงตองใหอยูในเตา ไมใหออกนอกเตา มันไหมลุกลามไปหมด แหลกไปหมด 
ตองใหอยูในเตา หุง ตม แกง ใชแสงสวางกับมันได รักษามันไดแลวก็เปนคุณ  
 



 อันนี้เร่ืองกิเลสตัณหาเหลานี้ก็เหมือนกัน รักษาไดมันก็เปนคุณ ผัวเมียก็อยูกันเปนสุข 
ๆ ร่ืนเริงบันเทิง ถารักษาไมได ผัวเมียนั่นละกัดกัน แนะ ก็อยางนั้น ถาออกนอกเตา
แลวเปนนะ นี่เรียกวาไฟนอกเตา แลวกัดกัน ถาอยูในเตา อยูในกรอบของศีลของธรรม
แลวไมกัด  
 
  ที่สําคัญเห็นขี้หมูขี้หมาเปนทองคํานี่นาเดี๋ยวนี้นะ มันกําลังปนขี้หมูขี้หมาขึ้นเปนทอง
คําทั้งแทง เหยียบทองคําทั้งแทงลงใหเปนขี้หมูขี้หมาเวลานี้ ศีลธรรมจึงจะไมมีในโลก 
ศีลธรรมคือทองคําทั้งแทงกําลังจะไมเหลืออยูในโลก จะมีแตขี้หมูขี้หมาออกตลาดลาด
เลไปหมดเวลานี้ แลวความรอนมันจะเปนไฟไปตาม ๆ ขี้หมูขี้หมานั่นแหละ ทองคําไม
เปน ประดับอยูในคอใครก็สวยงามนาดู ไมวาตามขอ ตามแขน ตามมือ ตามที่ไหน 
ประดับอยูที่ไหนสวยงามทั้งนั้น ทองคํานะ เอาขี้หมาไปประดับดูซินะ ถาหากวายังไมชัด 
ไปหาเอาขี้หมาไอดําเราไป เอามาติดคอนี้ แลวมันจะดูไหม มันจะแตกฮือหมดเลยนี่ 
ศาลาหลังนี้แตกเลย เอาขี้หมามาประดับ ถาทองคําประดับแลวนาดู  
 
  ขึ้นเวทีแลวใสเปรี้ยงๆ เหมือนจะกัดจะฉีก พอลงจากเวทีแลวก็ธรรมดา ขึ้นเวทีแลว
มันจะธรรมดายังไง มันก็ตองเปนนักมวยขึ้นเวทีซี พอลงจากเวทีแลว เปนคนธรรมดา 
นี่พอขึ้นเวทีแลวก็เปรี้ยงเลย  
 
 ตอไปนี้ใหพร 


