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เรื่อง นี่เราก็ไมเคยพูดอยางนี้ 
     
 เราอยากเห็นอะไรไมอยากเห็นมากยิ่งกวาการอยากเห็นหัวหนา หัวหนานี่เปนสําคัญ 
หัวหนาเด็ก หัวหนาผูใหญ หัวหนาครอบครัว หัวหนานักเรียน คือครูอาจารย หัวหนา
งานแผนกตาง ๆ จนกระทั่งถึงขั้นระดับชาติ หัวหนาเปนคนดีหันหนาเขาสูศีลสูธรรม 
เปนที่ตายใจของประชาชนทั่วประเทศไทยได ถาไมมีศีลธรรมเขาแทรกแลว เปนโจร
เปนมารทําลายชาติบานเมืองไดอยางหนาดานนั่นเอง อาศัยตําแหนงหนาที่ออกฉาก
หนา ขางหลังกินเรื่อยแบบรอยสันพันคม โจรมารทั้งหลายสูไมได นี่นาทุเรศเอามากนะ 
บานเมืองจะอยูไปไดอยางไร ก็เมื่อมีแตเปรตแตผีกินบานกินเมืองอยูรอบดานเชนนี้  
 
  กินทุกแหงทุกหนนะ แผนกไหนงานใด มีกิน ๆ ๆ ตลอด บนโตะใตโตะกินหมด ซอก
แซกซิกแซ็กกินหมด โห พิลึกจริง ๆ นะ นาสลดสังเวชนะ หนาดานดวย พวกนี้พวก
หนาดานดวย บานเมืองจะมีอะไรเหลือ ถาวาทําไปตามหนาที่การงานก็หลีกเล่ียง ผักชี
โรยหนา เพราะมีเงินเดือนเปนพื้นฐานไวสําหรับเลี้ยงชีพอยูนี่ จะทําไมทํามากนอยเพียง
ไรก็ไมเห็นมีปญหาอะไร เพราะเงินเดือนเปนพื้น ประชาชนราษฎรเอาหัวใจเอาชีวิตจิต
ใจเขาเปนพื้นใหเหยียบย่ําไปเหยียบย่ํามาอยูอยางสบาย เพราะฉะนั้นใครจึงอยากเปน
แตขาราชการเพราะมันงายมันสบายมาก เหยียบหัวประชาชนถือเปนธรรมดาแหละ  
 
  การทํางานที่เอกชนทํางานของเขานี่หมุนตัวเปนเกลียวเทียวนะ แตวงราชการนี้เอื่อย
อายเนือยนายอืดอาด เพราะมีเงินเดือนชีวิตจิตใจของประชาชนเปนพื้นฐาน กินอยูใน
นั้นขี้รดอยูในนั้นเสร็จ ดีไมดีไปติดตองาน ๕ หนยังไมสําเร็จประโยชนกลับมา หาเร่ือง
อยางนั้นหาเรื่องอยางนี้ ตองไดใตโตะใตเกาอี้เสียกอนตามธรรมเนียมราชการยุคดาว
เทียมมันเปนอยางงั้น มันกินกันอยางงั้นนะ นาทุเรศจริง ๆ นี่นะ วาเราไมรูเหรอ ลูก
ศิษยเราเต็มกระทรวง กระทรวงไหนไมมีลูกศิษยไมมีเลย คนไหนชํานาญทางไหน คน
ไหนรูเร่ืองทางไหน ๆ มาเขาล้ินชักนี้หมดเลย เพราะฉะนั้นมันถึงรูไดละซิ ไมรูไดยังไง  
 
  คนดีนั่นแหละเขามาพูด คนชั่วมันไมมาพูดแหละ วิธีกินวิธีโกงอยางนั้นอยางนี้แบบ
ไหน ๆ จาระไนออกมานี้ ๓ วันไมจบ วิธีกินวิธีโกง ไมใชวิธีที่จะรักษาชาติบานเมืองนะ 
วิธีกินบานกินเมืองที่พูดเวลานี้ โห มันนาทุเรศจริง ๆ ตามหนวยงานอยูตรงไหน ๆ มี



ประชาชนราษฎรเขาไปเกี่ยวของนี้ เล่ียงตรงนั้นหลีกตรงนี้ หาอุบายอยูนั้นแหละถาไม
ไดกินแลวไมทําให ดูซินะ เงินเดือนก็ใหกิน มันยังไมพอนี่ พวกพุงหลวงพุงยิ่งกวาภูเขา 
นี่เราจึงเบ่ือเอาจริง ๆ นะ เอือมระอา โห ไมทราบวาเปนยังไงทําไมจึงสกปรกเอามาก
มายขนาดนี้ แลวยิ่งเมืองไทยเราเปนเมืองพุทธดวยซ้ํา มองหาวี่แววของพุทธไมมีเลยนะ 
มีแตยักษแตผีเต็มบานเต็มเมือง  
 
  ไปที่ไหนมีแตกิน ทําไมเปนชิ้นเปนอัน ผักชีโรยหนา ทําสะเปะสะปะ แมแตมาทํางาน
ในวัดแฝงกับพระก็ยังรูวานิสัยสันดานนี้เปนมาอยางนี้ นั่นบอกแลว ทําพอใหแลว ๆ 
มือ ผาน ๆ ไปเทานั้นแหละ ไมไดเปนชิ้นเปนอันพอที่จะใหเห็นเปนหลักเปนเกณฑของ
ชาติบานเมือง จากบุคคลผูทําหนาที่แทนชาติบานเมือง มันเปนอยางนั้น นี่ถึงวาเมือง
ไทยใครก็อยากเปนแตนาย ๆ คน มันสบายแสนสบายไดเหยียบหัวประชาชน เหมือน
ประชาชนเปนหมาตัวหนึ่ง ๆ นี่เปนเครื่องทดลองของขลังเขาแหละ  
 
  ใครวาอะไรก็วาซิ เราไมไดหาเร่ืองอุตรินี่ เอาความจริงมาพูดนี่วะ คนเราไมอยูดวย
ความจริงบาง ไมยอมรับความจริงกันบาง มันจะมีอะไรเหลือในโลกอันนี้ มีแตของ
จอมปลอมเต็มบานเต็มเมืองมันเหลือไดยังไง ไมเหลือ ฉิบหายหมด หนาที่การงานนี้
เหลว ๆ ไหล ๆ เหลาะ ๆ แหละ ๆ ทําไปอยางนั้นแหละ แบบผักชีโรยหนา ๆ ไมไดมี
จริงมีจังอะไร เร่ืองมันจริงมันจังมันอยูฉากหลังตางหากน่ี อันนั้นจริงจังมาก พอบีบบีบ 
พอมัดมัดเอาเลย ไมไดเทานั้นไมใหไมทํา เวลาก็ไมมีพอ เร่ืองนั้นเรื่องนี้หาอยูนั้นแหละ 
พวกปอบเปนอยางนั้น ปอบกินตับประชาชน เขาวาขาราชการ ๆ วาเปนเจาเปนนายเรา
นะภูมิใจ บทเวลาสะแตกตับประชาชนเขารูกันทั้งแผนดิน เขาไมวาอะไรเขาทนเอา 
ปลอยใหสะแตกไปอยางนั้น  
 
  การพูดอยางงน้ีเราไมไดพูดทุกรายนะ พูดเฉพาะรายมันเปนอยางที่วา มันมีอยางนี้จะ
ใหวายังไง เหลานี้แหละที่มันทําลาย พวกคนดีเขาไมไดทําลายจะไปวาใหเขาทําไมคนดี 
เราก็หาคนดีของดีอยูแลว ไปวาใหเขาทําไมคนดี ก็วาคนที่มันเลวที่มันกดถวงชาติบาน
เมือง ทําลายชาติบานเมืองนั่นซิ มีมากเทาไรยิ่งเหลวยิ่งแหลกไปหมด โห นาทุเรศจริง 
ๆ นะ มันไมไดหนาไดหลังอะไรทําอะไรคนจําพวกกาฝากนี่ มีแตกัดแตเเทะบานเมือง
ตลอด  
 



  ทําตามหลักวิชานั้นหลักวิชานี้ ครั้นเวลาไปทําไมเห็นทําตามหลักวิชา ตาสีตาสามองดู
ก็รูงานนั้น ๆ ตาสีตาสาไมมีหลักวิชามองดูมันขวางตาก็รู อันไหนผิดอันไหนถูก แตนัก
วิชาการทําไมไมรู มันทําพอใหแลวมือไปนั้น เร่ืองวิชามันรูแตมันไมทําตามนั่นซี พวก
ประชาชนเขาจะตาย ดิ้นอยูทั่วประเทศเขตแดน ปากกัดตีนถีบถึงขนาดนั้นก็ยังไมพออยู
พอกิน ติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง ผูสนุกยิ่งสนุกกินแบบไหนตอแบบไหนแสนปลิ้นปลอน
หลอกลวง คดโกงรีดไถสารพัด กินไดทั้งน้ัน รอยสันพันคมคือพวกนี้แหละ อาศัย
อํานาจหนาที่อยูฉากหนา สะแตกอยูฉากหลังกินบานกินเมืองอยูฉากหลังน่ีซีที่มันนา
ทุเรศมาก  
 
  นี่เราก็ไมเคยพูดอยางนี้ วันนี้เร่ืองสัมผัสที่ควรจะพูดก็พูดบาง เราในฐานะที่ทํา
ประโยชนใหชาติบานเมืองคนหนึ่งแทบเปนแทบตายเหมือนกัน เราอยากเห็นหัวหนา ๆ 
ที่ทรงอรรถทรงธรรมเปนหลักเปนเกณฑแกผูนอย ๆ บาง นี่มันไมเห็น ใหญเทาไรยิ่ง
เหลว ๆ นะซี แลวจะยึดที่ไหนเกาะที่ไหนมีแตพัง เกาะใหญเทาไรยิ่งพังใหญ แลวจะทํา
ยังไงบานเมืองเมื่อเปนอยางนั้น  
 
  ถาเดินไปในวัดก็ไปเที่ยวดูเถอ เดินอืดอาด ๆ โห เจายศ เดินเขาไปในวัดเปนเหมือน
กับวาไปมองดู ไปตรวจตราพาชีพระเหลานี้เปนยังไงนูนนะ กิริยามารยาทเปนยังไง เรา
เปนผูตรวจการแผนดิน ตรวจการพุทธจักร ไมรูตัวเลยวาพระดูตับอยูนะ ตับเขามีหรือ
ไมมี มีแตตับพระนั่นเหรอ พระก็ดูตับคนไดเหมือนกันนี่วะ ทําไมพระจะดูตับคนไมได 
พระดูตับคนยิ่งดูไดงายยิ่งกวาคนดูตับพระ เอา พูดใหถึงเหตุถึงผลอยางนี้ นอกจาก
ทานจะพูดหรือไมพูดเทานั้นแหละ มานี่โอยสลดสังเวช  
 
  กาวเขามาในวัดนี่ ทําทาทําทางผึ่งผาย พวกเจาใหญนายโตมาพวกเจาอํานาจวาสนา ดู
หัวใจมันเหมือนกับไฟเผาแสดงเปลวขึ้นจรดเมฆนูน มันไมไดดูนะ มันดูนูนมันอาปากดู
ดวยวาตัวฉลาดนะ อาปากดู คนฉลาดจะอาปากดูอะไร งับปากดูซิ พูดแลวมันทุเรศนะ 
พระดูโยมทานมีหูมีตาเหมือนกันทําไมดูไมไดดูฆราวาสญาติโยม ดูไปไดรอบดานนี่วาไง 
ตามีหูมีทําไมดูไมได ตาเขามีเขาดูตาเรามีทําไมดูไมไดวะ  
 
  มาวัดมาวานี้ แหม เราไมอยากใหเขาวัดคนแบบนี้วางั้นเลย มันหนักศาสนาหนักวัด
หนักวา ถาขืนใหมีแบบนี้มาก ๆ แลวพระเณรแตกวัดหนีหมด มันจะเปนเจาอํานาจ
วาสนาเปนนายพระละซิ หนักเขา ๆ ก็เปนนายพระ ใครจะมาไมมาจะเปนอะไร



บิณฑบาตมากินวันหนึ่ง ๆ ไดขาวมาทัพพีสองทัพพีพอแลว ไมอยากใหมาทําสกปรกวัด
วา พวกนี้พวกสกปรก พวกเจายศเจาศักดิ์ ก็ยศของกิเลส มันวิเศษวิโสอะไรยศของ
กิเลส ถายศของธรรมแลวไมยกไมเหยียบไมมีเร่ืองอะไร ถาอานุภาพของกิเลสน้ีแสดง
จรดเมฆโนน ถาเปนธรรมนะเอาเขาในผาขี้ร้ิวหอไวก็แสดงรัศมีออกมาจนไดแหละ ถา
เปนขี้เอาผาหอทองคํามาหอไวมันก็แสดงกลิ่นออกมาจนไดแหละ  
 
 โห มันทุเรศจริง ๆ นะ ตั้งยศตั้งศักดิ์ใหแทนที่จะเปนเครื่องประดับบานประดับเมือง
ใหเปนที่เคารพบูชากราบไหว เปนที่ตายใจของผูนอย กลับเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปน
มาร เปนผูทําลายชาติบานเมืองแหลกเหลวไปหมด เพราะอํานาจแหงยศฐาบรรดาศักดิ์
นี้มันทําลาย นั่นซีตั้งใหรูเนื้อรูตัวกลับเปนบาลงไปอีก ๒ ชั้น ๓ ชั้น นี่ซิมันนาทุเรศนะ  
 
  ผูนอยก็ไมทราบจะเดินตามใคร ผูใหญไมเปนทาแลวเด็ก ๆ จะเดินตามใคร เร่ิมตั้ง
แตในครอบครัวไป พอแมก็โกโรโกโสไปแบบหนึ่ง ตางคนตางเปน ๆ ตางครอบครัว
ตางเปน แลวเด็กเกาะใคร เกาะก็เกาะแตเร่ืองโกโรโกโสนี่ซิ ไปโรงเรียนหรือก็มีแตเด็ก
แบบเดียวกันในโรงเรียน ครูก็ครูแบบเดียวกันในโรงเรียน เอาหลักเอาเกณฑมายึดให
เปนขื่อเปนแปของบานของเมืองไมได พิจารณาซิถาวาเราหาเรื่อง เอา เขาไปในวงราช
การงานเมือง ก็เปนแบบนั้น ๆ ทั่วประเทศไทย ไหนแบบบานแบบเมืองที่จะใหเปนจีรัง
ถาวรแนนหนามั่นคงอยูตรงไหน เมื่อมันมีแตอยางนี้แลว ไมมี มีแตฉิบหายนั่นแหละ
เราอยากเห็นอะไรไมอยากเห็นมากยิ่งกวาการอยากเห็นหัวหนา หัวหนานี่เปนสําคัญ 
หัวหนาเด็ก หัวหนาผูใหญ หัวหนาครอบครัว หัวหนานักเรียน คือครูอาจารย หัวหนา
งานแผนกตาง ๆ จนกระทั่งถึงขั้นระดับชาติ หัวหนาเปนคนดีหันหนาเขาสูศีลสูธรรม 
เปนที่ตายใจของประชาชนทั่วประเทศไทยได ถาไมมีศีลธรรมเขาแทรกแลว เปนโจร
เปนมารทําลายชาติบานเมืองไดอยางหนาดานนั่นเอง อาศัยตําแหนงหนาที่ออกฉาก
หนา ขางหลังกินเรื่อยแบบรอยสันพันคม โจรมารทั้งหลายสูไมได นี่นาทุเรศเอามากนะ 
บานเมืองจะอยูไปไดอยางไร ก็เมื่อมีแตเปรตแตผีกินบานกินเมืองอยูรอบดานเชนนี้  
 
  กินทุกแหงทุกหนนะ แผนกไหนงานใด มีกิน ๆ ๆ ตลอด บนโตะใตโตะกินหมด ซอก
แซกซิกแซ็กกินหมด โห พิลึกจริง ๆ นะ นาสลดสังเวชนะ หนาดานดวย พวกนี้พวก
หนาดานดวย บานเมืองจะมีอะไรเหลือ ถาวาทําไปตามหนาที่การงานก็หลีกเล่ียง ผักชี
โรยหนา เพราะมีเงินเดือนเปนพื้นฐานไวสําหรับเลี้ยงชีพอยูนี่ จะทําไมทํามากนอยเพียง
ไรก็ไมเห็นมีปญหาอะไร เพราะเงินเดือนเปนพื้น ประชาชนราษฎรเอาหัวใจเอาชีวิตจิต



ใจเขาเปนพื้นใหเหยียบย่ําไปเหยียบย่ํามาอยูอยางสบาย เพราะฉะนั้นใครจึงอยากเปน
แตขาราชการเพราะมันงายมันสบายมาก เหยียบหัวประชาชนถือเปนธรรมดาแหละ  
 
  การทํางานที่เอกชนทํางานของเขานี่หมุนตัวเปนเกลียวเทียวนะ แตวงราชการนี้เอื่อย
อายเนือยนายอืดอาด เพราะมีเงินเดือนชีวิตจิตใจของประชาชนเปนพื้นฐาน กินอยูใน
นั้นขี้รดอยูในนั้นเสร็จ ดีไมดีไปติดตองาน ๕ หนยังไมสําเร็จประโยชนกลับมา หาเร่ือง
อยางนั้นหาเรื่องอยางนี้ ตองไดใตโตะใตเกาอี้เสียกอนตามธรรมเนียมราชการยุคดาว
เทียมมันเปนอยางงั้น มันกินกันอยางงั้นนะ นาทุเรศจริง ๆ นี่นะ วาเราไมรูเหรอ ลูก
ศิษยเราเต็มกระทรวง กระทรวงไหนไมมีลูกศิษยไมมีเลย คนไหนชํานาญทางไหน คน
ไหนรูเร่ืองทางไหน ๆ มาเขาล้ินชักนี้หมดเลย เพราะฉะนั้นมันถึงรูไดละซิ ไมรูไดยังไง  
 
  คนดีนั่นแหละเขามาพูด คนชั่วมันไมมาพูดแหละ วิธีกินวิธีโกงอยางนั้นอยางนี้แบบ
ไหน ๆ จาระไนออกมานี้ ๓ วันไมจบ วิธีกินวิธีโกง ไมใชวิธีที่จะรักษาชาติบานเมืองนะ 
วิธีกินบานกินเมืองที่พูดเวลานี้ โห มันนาทุเรศจริง ๆ ตามหนวยงานอยูตรงไหน ๆ มี
ประชาชนราษฎรเขาไปเกี่ยวของนี้ เล่ียงตรงนั้นหลีกตรงนี้ หาอุบายอยูนั้นแหละถาไม
ไดกินแลวไมทําให ดูซินะ เงินเดือนก็ใหกิน มันยังไมพอนี่ พวกพุงหลวงพุงยิ่งกวาภูเขา 
นี่เราจึงเบ่ือเอาจริง ๆ นะ เอือมระอา โห ไมทราบวาเปนยังไงทําไมจึงสกปรกเอามาก
มายขนาดนี้ แลวยิ่งเมืองไทยเราเปนเมืองพุทธดวยซ้ํา มองหาวี่แววของพุทธไมมีเลยนะ 
มีแตยักษแตผีเต็มบานเต็มเมือง  
 
  ไปที่ไหนมีแตกิน ทําไมเปนชิ้นเปนอัน ผักชีโรยหนา ทําสะเปะสะปะ แมแตมาทํางาน
ในวัดแฝงกับพระก็ยังรูวานิสัยสันดานนี้เปนมาอยางนี้ นั่นบอกแลว ทําพอใหแลว ๆ 
มือ ผาน ๆ ไปเทานั้นแหละ ไมไดเปนชิ้นเปนอันพอที่จะใหเห็นเปนหลักเปนเกณฑของ
ชาติบานเมือง จากบุคคลผูทําหนาที่แทนชาติบานเมือง มันเปนอยางนั้น นี่ถึงวาเมือง
ไทยใครก็อยากเปนแตนาย ๆ คน มันสบายแสนสบายไดเหยียบหัวประชาชน เหมือน
ประชาชนเปนหมาตัวหนึ่ง ๆ นี่เปนเครื่องทดลองของขลังเขาแหละ  
 
  ใครวาอะไรก็วาซิ เราไมไดหาเร่ืองอุตรินี่ เอาความจริงมาพูดนี่วะ คนเราไมอยูดวย
ความจริงบาง ไมยอมรับความจริงกันบาง มันจะมีอะไรเหลือในโลกอันนี้ มีแตของ
จอมปลอมเต็มบานเต็มเมืองมันเหลือไดยังไง ไมเหลือ ฉิบหายหมด หนาที่การงานนี้
เหลว ๆ ไหล ๆ เหลาะ ๆ แหละ ๆ ทําไปอยางนั้นแหละ แบบผักชีโรยหนา ๆ ไมไดมี



จริงมีจังอะไร เร่ืองมันจริงมันจังมันอยูฉากหลังตางหากน่ี อันนั้นจริงจังมาก พอบีบบีบ 
พอมัดมัดเอาเลย ไมไดเทานั้นไมใหไมทํา เวลาก็ไมมีพอ เร่ืองนั้นเรื่องนี้หาอยูนั้นแหละ 
พวกปอบเปนอยางนั้น ปอบกินตับประชาชน เขาวาขาราชการ ๆ วาเปนเจาเปนนายเรา
นะภูมิใจ บทเวลาสะแตกตับประชาชนเขารูกันทั้งแผนดิน เขาไมวาอะไรเขาทนเอา 
ปลอยใหสะแตกไปอยางนั้น  
 
  การพูดอยางงน้ีเราไมไดพูดทุกรายนะ พูดเฉพาะรายมันเปนอยางที่วา มันมีอยางนี้จะ
ใหวายังไง เหลานี้แหละที่มันทําลาย พวกคนดีเขาไมไดทําลายจะไปวาใหเขาทําไมคนดี 
เราก็หาคนดีของดีอยูแลว ไปวาใหเขาทําไมคนดี ก็วาคนที่มันเลวที่มันกดถวงชาติบาน
เมือง ทําลายชาติบานเมืองนั่นซิ มีมากเทาไรยิ่งเหลวยิ่งแหลกไปหมด โห นาทุเรศจริง 
ๆ นะ มันไมไดหนาไดหลังอะไรทําอะไรคนจําพวกกาฝากนี่ มีแตกัดแตเเทะบานเมือง
ตลอด  
 
  ทําตามหลักวิชานั้นหลักวิชานี้ ครั้นเวลาไปทําไมเห็นทําตามหลักวิชา ตาสีตาสามองดู
ก็รูงานนั้น ๆ ตาสีตาสาไมมีหลักวิชามองดูมันขวางตาก็รู อันไหนผิดอันไหนถูก แตนัก
วิชาการทําไมไมรู มันทําพอใหแลวมือไปนั้น เร่ืองวิชามันรูแตมันไมทําตามนั่นซี พวก
ประชาชนเขาจะตาย ดิ้นอยูทั่วประเทศเขตแดน ปากกัดตีนถีบถึงขนาดนั้นก็ยังไมพออยู
พอกิน ติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง ผูสนุกยิ่งสนุกกินแบบไหนตอแบบไหนแสนปลิ้นปลอน
หลอกลวง คดโกงรีดไถสารพัด กินไดทั้งน้ัน รอยสันพันคมคือพวกนี้แหละ อาศัย
อํานาจหนาที่อยูฉากหนา สะแตกอยูฉากหลังกินบานกินเมืองอยูฉากหลังน่ีซีที่มันนา
ทุเรศมาก  
 
  นี่เราก็ไมเคยพูดอยางนี้ วันนี้เร่ืองสัมผัสที่ควรจะพูดก็พูดบาง เราในฐานะที่ทํา
ประโยชนใหชาติบานเมืองคนหนึ่งแทบเปนแทบตายเหมือนกัน เราอยากเห็นหัวหนา ๆ 
ที่ทรงอรรถทรงธรรมเปนหลักเปนเกณฑแกผูนอย ๆ บาง นี่มันไมเห็น ใหญเทาไรยิ่ง
เหลว ๆ นะซี แลวจะยึดที่ไหนเกาะที่ไหนมีแตพัง เกาะใหญเทาไรยิ่งพังใหญ แลวจะทํา
ยังไงบานเมืองเมื่อเปนอยางนั้น  
 
  ถาเดินไปในวัดก็ไปเที่ยวดูเถอ เดินอืดอาด ๆ โห เจายศ เดินเขาไปในวัดเปนเหมือน
กับวาไปมองดู ไปตรวจตราพาชีพระเหลานี้เปนยังไงนูนนะ กิริยามารยาทเปนยังไง เรา
เปนผูตรวจการแผนดิน ตรวจการพุทธจักร ไมรูตัวเลยวาพระดูตับอยูนะ ตับเขามีหรือ



ไมมี มีแตตับพระนั่นเหรอ พระก็ดูตับคนไดเหมือนกันนี่วะ ทําไมพระจะดูตับคนไมได 
พระดูตับคนยิ่งดูไดงายยิ่งกวาคนดูตับพระ เอา พูดใหถึงเหตุถึงผลอยางนี้ นอกจาก
ทานจะพูดหรือไมพูดเทานั้นแหละ มานี่โอยสลดสังเวช  
 
  กาวเขามาในวัดนี่ ทําทาทําทางผึ่งผาย พวกเจาใหญนายโตมาพวกเจาอํานาจวาสนา ดู
หัวใจมันเหมือนกับไฟเผาแสดงเปลวขึ้นจรดเมฆนูน มันไมไดดูนะ มันดูนูนมันอาปากดู
ดวยวาตัวฉลาดนะ อาปากดู คนฉลาดจะอาปากดูอะไร งับปากดูซิ พูดแลวมันทุเรศนะ 
พระดูโยมทานมีหูมีตาเหมือนกันทําไมดูไมไดดูฆราวาสญาติโยม ดูไปไดรอบดานนี่วาไง 
ตามีหูมีทําไมดูไมได ตาเขามีเขาดูตาเรามีทําไมดูไมไดวะ  
 
  มาวัดมาวานี้ แหม เราไมอยากใหเขาวัดคนแบบนี้วางั้นเลย มันหนักศาสนาหนักวัด
หนักวา ถาขืนใหมีแบบนี้มาก ๆ แลวพระเณรแตกวัดหนีหมด มันจะเปนเจาอํานาจ
วาสนาเปนนายพระละซิ หนักเขา ๆ ก็เปนนายพระ ใครจะมาไมมาจะเปนอะไร
บิณฑบาตมากินวันหนึ่ง ๆ ไดขาวมาทัพพีสองทัพพีพอแลว ไมอยากใหมาทําสกปรกวัด
วา พวกนี้พวกสกปรก พวกเจายศเจาศักดิ์ ก็ยศของกิเลส มันวิเศษวิโสอะไรยศของ
กิเลส ถายศของธรรมแลวไมยกไมเหยียบไมมีเร่ืองอะไร ถาอานุภาพของกิเลสน้ีแสดง
จรดเมฆโนน ถาเปนธรรมนะเอาเขาในผาขี้ร้ิวหอไวก็แสดงรัศมีออกมาจนไดแหละ ถา
เปนขี้เอาผาหอทองคํามาหอไวมันก็แสดงกลิ่นออกมาจนไดแหละ  
 
 โห มันทุเรศจริง ๆ นะ ตั้งยศตั้งศักดิ์ใหแทนที่จะเปนเครื่องประดับบานประดับเมือง
ใหเปนที่เคารพบูชากราบไหว เปนที่ตายใจของผูนอย กลับเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปน
มาร เปนผูทําลายชาติบานเมืองแหลกเหลวไปหมด เพราะอํานาจแหงยศฐาบรรดาศักดิ์
นี้มันทําลาย นั่นซีตั้งใหรูเนื้อรูตัวกลับเปนบาลงไปอีก ๒ ชั้น ๓ ชั้น นี่ซิมันนาทุเรศนะ  
 
  ผูนอยก็ไมทราบจะเดินตามใคร ผูใหญไมเปนทาแลวเด็ก ๆ จะเดินตามใคร เร่ิมตั้ง
แตในครอบครัวไป พอแมก็โกโรโกโสไปแบบหนึ่ง ตางคนตางเปน ๆ ตางครอบครัว
ตางเปน แลวเด็กเกาะใคร เกาะก็เกาะแตเร่ืองโกโรโกโสนี่ซิ ไปโรงเรียนหรือก็มีแตเด็ก
แบบเดียวกันในโรงเรียน ครูก็ครูแบบเดียวกันในโรงเรียน เอาหลักเอาเกณฑมายึดให
เปนขื่อเปนแปของบานของเมืองไมได พิจารณาซิถาวาเราหาเรื่อง เอา เขาไปในวงราช
การงานเมือง ก็เปนแบบนั้น ๆ ทั่วประเทศไทย ไหนแบบบานแบบเมืองที่จะใหเปนจีรัง
ถาวรแนนหนามั่นคงอยูตรงไหน เมื่อมันมีแตอยางนี้แลว ไมมี มีแตฉิบหายนั่นแหละ  



 
 วันนี้พูดเทานั้นแหละ 


