
ธรรมชาตเิพ�ือชวีติ

โดย พอทานสมณะโพธริักษ

เนื่องในงานรามบชูาอาสาฬหะ ครัง้ที่ ๑๓

เมื่อ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ณ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง

ตอนนี้กเ็ปนวาระสดุทายของงานคราวนี้แลว งานคราวนี้ เราพยายามจัดกัน อาตมากม็าดบูาง แลวกม็ารวม

ตามที่ไดรับนมินต รับเชญิใหมาบรรยาย หรอืวามาพดูบางกน็าอบอุนใจ นาดใีจ ที่พวกเรารวมมอื รวมไมกัน แสดงออก

สื่อออกมา ทาํอะไรออกมา ซึ่งเปนวธิกีารสื่อของมนษุยชาต ิจะจัดคอนเสริตกด็ ีจะเลนละครรวีวิ กด็อีะไร

การแสดงอะไรกต็ามแต มันกม็มีาในสายเลอืด มนษุยชาต ิแมแตสัตวเดรัจฉาน มันกม็กีารละเลน ของมันบาง

เลนเกี่ยวกับจติวญิญานของสัตวโลก มันจะมสีิ่งที่เรยีกวา บันเทงิแกชวีติ ซึ่งเปนชวีติที่ม ีความรูสกึ เปนรสชาตขิองสัตวโลก

กม็เีปนธรรมดา

เพราะฉะนัน้ถาเผื่อวาคนที่ยังไมเปนพระอรหันต ยังมสีภาพที่จะตองตดิ ตองยดึ ตองอาศัยเสพ เรยีกวา

รสอรอยหรอือัสสาทะของชวีตินัน้กจ็ะตองมสีงนัน้อยูเปนตามฐานะ แมแตพระโสดาบัน ที่เปน พระอรยิะ ในระดับตน

พระสกทิาคาม ีพระอรยิะระดับ ๒ กย็ังมสีภาพที่เรยีกวารสอรอย เรยีกวา สิ่งที่ตดิ เปนโลกยีะ ลดนอยลงไป ตามลาํดับ

แตกม็มีาก โสดาบันกม็มีากกวาสกทิาคาม ียิ่งเปน อนาคามแีลว กจ็ะมรีสอรอย หรอืวา รสที่มันลกึซึ้งแลว

อนาคามเีปนรสของความภาคภมูใิจ ไมใชรส อยางโลกยีมรีปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส มรีะเรงิชงิระบาํอะไรพวกนัน้

อนาคามไีมมรีสชาตอัินนัน้ แตวากม็รีสชาตขิองความภาคภมูใิจ และ รสชาตขิองคณุคาของชวีติ เปนตัณหาระดบสงู

เรยีกวา วภิวตัณหา ซึ่งพระอนาคามกีต็องเรยีนรู แลวกต็อง วางปลอย จนเปนพระอรหันต แตไมได หมายความวา

ผูที่ศกึษาคณุธรรมของพระพทุธเจา เปนโสดาบัน สกทิาคาม ีจนกระทัง่ ถงึอนาคาม ีดังกลาวแลววา รสชาตขิอง รปู รส กลิ่น

เสยีง สัมผัส เหลานัน้ไมได ไมใช อยูดวยได เปนอนาคาม ีกจ็ะตองรูจักโลก รูจักการอนโุลม ปฏโิลม ตามฐานะของผูอื่น

สาํหรับตนนัน้ ไมไมเสพ สาํหรับตน ไมตดิ ไมยดึ หรอืจะถอืวา ไมมรีสอรอยได แตวา แมไมมรีสอรอย กไ็มไดหมายความวา

จะเปนคนจดื ๆ ชดื ๆ เปนคนเฉื่อย ๆ ชา ๆ อันนี้แหละเปนความเขาใจผดิ ของพทุธศาสนกิชน หลากหลายเลย มากมาย

จนกระทัง่กลายเปนความแตกแยกระหวางศาสนากับคนธรรมดาสามัญ จนกระทัง่ หนักเขา เขาใจผดิวา ผูที่บรรลธุรรม

ผูที่มคีณุธรรม เปนผูที่สงูแลว อยามาเกี่ยวของกับโลก อยามาเกี่ยวของ กับสังคมที่เขามเีรื่องของสิ่งที่เปน รปู รส กลิ่น เสยีง

สัมผัส เรื่องของโลก ๆ โลกยีอะไร ตออะไรตาง ๆ นานาเรยีกวาผลักไสเลย หรอืวาเขาใจผดิเลยวา ผูที่เปนเชนนัน้

ผูที่เปนพระอรยิะอยางนัน้ แลวจะไมมาด ูมาแล จะไมมาเกี่ยว มาของ เกี่ยวของไมได ที่จรงินะ เกี่ยวของนะ ทานกเ็กี่ยวได

สัมผัส ทานกส็ัมผัสได แตทานจะรวมเอง หรอืวาใหอาตมามาเตนนี่มันกไ็มเหมาะสม ใหอาตมามารองดวย กไ็มเหมาะสม



อยางนี้เปนตน แลวเรากร็ูฐานะวา มันไมเหมาะสมหรอก แลวมันกด็ไูมดหีรอก แตวาเรา กร็วมได เรากร็ูได

เรยีกวาสมมตุสิัจจะ เขาสมมตุวิานี่เพราะ เขาสมมตุวิานี่สวย เขาสมมตุวิา นี่อรอย อะไรตาง ๆ พวกนี้

เรารูไดเรามจีติวญิญาณ เรามคีวามจาํ เรามคีวามกาํหนด เรามคีวามประมาณ ประเมนิ คาขนาดนัน้ เทานี้

สวยเปนอยางนี้เพราะเปนอยางนี้ เราเขาใจ เราจาํได เราไมใชสมองขี้เลื่อย เสยีจน ลมือะไรหมด ไมใช จาํได แตวาเราเอง

เราไมทาํเพื่อตัวเอง และเรากเ็หน็ความเปนทกุของคน ที่ยังทาํ เพื่อตัวเอง บาํเรอเพื่อตัวเองเปนความทกุข ทกุขจรงิ ๆ

แตคนหลงวาสขุเมื่อไดบาํเรอสมใจ เชน อยากจะได สิ่งสวยตามที่กาํไหนดนี้ เมื่อไดสิ่งสวยนี้มาตามกาํหนดสมใจ ถกูใจ

เรากร็ูสกึเปนสขุ นัน่แหละ เปนโลกยีสขุ มันจะตอง เปนความปรารถนา ใครอยาก ตองการที่เรยีกรองมาบาํเรอตน

ตองแสวงหา ตองใผควา ตองดิ้นรน นัน่แหละ เปนความเหนด็เหนื่อย ทกุข

เพราะฉะนัน้ ถาผูใดมาเรยีนรูเขาใจกเิลสตัณหาเหลานี้แลวกม็วีธิ ีที่ละ ลางกเิลสเหลานี้จนลด จนหนาย จนคลาย

จดืจางไปไดแลวจรงิ ผูนัน้ กจ็ะหมดทกุข ไมตองหามาบาํเรอตน จะมเีวลา แรงงาน มทีนุรอน

มอีะไรตออะไรที่มนษุยพงึมเีหลอืเฟอขึ้นแลวเวลากด็ซีึ่งวันหนึ่ง ม ี๒๔ ชัว่โมงนี่ เมื่อไม บาํเรอตน ไมแสวงหา อะไรมาใหตน

กม็เีวลาเหลานัน้ ไปสรางสรรเพื่อที่จะเผื่อแผผูอื่น จะมแีรงงงาน กต็าม ความสามารถ สมรรถนะของตน

กเ็อาไปสรางสรรเพื่อผูอื่นได ยิ่งมคีวามจรงิวา เปนผูที่ละ ความเหน็แกตัว ไมมตีัว ไมตน นี่เปนเปาหมายสงูสดุของศาสนา

ละความเหน็แกตัว ละความเปนตัว เปนตนที่เพื่อตัว เพื่อตน บาํเรอตัว บาํเรอตนไดจรงิ ผูนัน้กย็ิ่งมแีตเพื่อผูอื่นเปนคณุคา

เปนประโยชน เปนบญุ เปนกศุล โดยที่ทาํอยาง ชนดิที่เรยีกวา เขาใจดวยปญญาอันยิ่งเลยวา เราทาํ ใหแกคนอื่น

สรางสรรใหแกคนอื่น มคีวามสามารถ ทาํอะไรตออะไร เกื้อกลูอะไรตออะไรแกผูอื่น ไมตองแลกเปลี่ยน

ไมตองไดราคาไปขาย ตองมรีายรับ รายไดเปนสิ่งแลกเปลี่ยนมา กย็ิ่งเปนคณุคา ที่แท ตามที่อาตมา ไดอธบิาย

ไปบางแลวในวันกอน ๆ ที่ไดบรรยาย ธรรมะมาวาทฤษฎกีาํไรขาดทนุ ของอารยิชน ที่แทจรงินัน้ มันไมเหมอืนกันกับที่ทนุนยิม

เขาทาํกันทัว่โลกอยางที่ทกุวันนี้ ซึ่งตอง ศกึษากันตอไป เมื่อผูใด เขาใจแลว จะมากระทาํอยางนัน้จรงิ ๆ

ผูที่มกีารเสยีสละแลว กเ็หน็ ความสาํคัญ ในเรื่องของ โลกมนษุย ดนิ น้ํา ลม ไฟ มา ธรรมชาตติาง ๆ สิ่งแวดลอมตาง ๆ

ซึ่งทกุวันนี้ ยิ่งไปกันใหญ โลกสังคม กลายเปนสภาพที่เปนธรรมชาตจิรงิๆ แลว สิ่งที่สรางขึ้นมา

อยางที่อยูใน ซกีซายมอื ของอาตมา เปนทางขวามอืของพวกคณุฉากซายมอืนัน่นะ เปนฉากของสังคม ที่เขาคดิวา

นี่อารยิธรรม อารยิชน จะตองเปนเมอืงคอนกรตี เปนเมอืงที่จะตอง มตีกึราม อะไรตางๆ นานา ที่เขาเรยีกวา เปนความเจรญิ

แตเราตอนนี้กด็ไูด หรอืแมแตในกรงุเทพฯฯนี่กเ็ถอะ ถนนหนทาง กจ็ะม ีสะพานกวยเตี๋ยว อาตมาเรยีก

สะพานเสนกวยเตี๋ยวกาํลังเกดิขึ้น สะพานเสนกัว๋เตี๋ยวนี่ กาํลัง เยอะแยะ เลย กาํลังสานวุนไปหมดละ

ตางประเทศที่เขาสรางกันมามากมาย เขากม็กีันเยอะแลว เมอืงไทย กก็าํลังเกดิขึ้นในกรงุเทพฯฯตัง้ ๑๐ ป ๒๐

ปกอนนี้มสีะพานลอยสักสะพานหนึ่งเรากต็ื่นเตน เดี๋ยวนี้นี่ ไมตื่นเตนแลว จะสรางขึ้นกี่ขัน้ จะสานกันกี่สาย

เปนเสนกวยเตี๋ยว ไปอกีมากมาย รอด ูตอไปเถอะ มันไมมทีางหยดุหรอก เขากถ็อืวา นัน่เปนอารยิธรรม จะมมีลพษิ



จะมดีนิเปนพษิ จะมอีะไร เปนพษิ ขึ้นมานี่เตม็ จนกระทัง่ทกุวันนี้นี่ ในกรงุเทพฯฯนี่ลมพัดเขามานี่กห็ลงทาง เพราะมันไมมี

ทางออก มันเจอตกึ เจอราม เจอโนน เจอนี่ มันพัดเคยพัด ลมเหนอืกเ็คยพัดไปทศิทางตามปกต ิที่เปนลมเหนอื จะพัดไป

มันกจ็ะพัดผาน ตามธรรมชาต ิอันนัน้ อันนี้ ที่มันมพีอสมควร มันกผ็านไป ตามทศิทาง ลมใต ลมเหนอื ลมตะวันออก

ลมตามฤดกูาล ลมนัน่ ลมนี่ ลมอะไรพัด มันกพ็ัดไป ตามเวลาของมัน ไดสะดวก แตทกุวันนี้ ลมเหนอืมา

พอมาผานเมอืงมาผานกรงุ ลมเหนอืเปเลย หลงทศิ หลงทาง ไมเปน ลมเหนอื เปนลมเละ อะไรไปหมด

ลมตะวันออกเปนลมตะวันตก เปนลมใตไป เละ ไมมทีางออกดวย กลายมาเปนแกสเนา

มาเปนลมเนาอยูขางในเมอืงนี้ฝนตกลงมา น้ําเคยไหล ไปทศิทางนี้ จะตองไป สูทะเล สูแมน้ําอยางนัน้ อยางนี้ไปได แตกอน

เดี๋ยวนี้พอเมอืงกรงุ เมอืงเจรญิ เกดิขึ้นมา ฝนตกลงมา ที่จะซมึลงไปในดนิกไ็มม ีทศิทางจะไหลกไ็มม ีน้ํากห็ลงทาง ลมเขามา

กห็ลงทศิ ดนิ น้ํา ลม ไฟ อะไรเปลี่ยนแปลงไปหมด เรยีกวาเลอะไปหมดเลย ธรรมชาต ิแปรปรวนไปสิ้น ยิ่งบอกวา เมอืงเจรญิ

นัน่แหละ จะเปนเมอืง ทาํลายธรรมชาติ

จนกระทัง่ แมแตธรรมชาต ิกย็ังตอง หลงทาง อยางที่วานี่ เรยีกวาเมาเลยละ บาเลยละ ธรรมชาตกิบ็า เสื่อมเสยีไปหมดเลย

การสื่อ แสดงออกของเดก็ ๆ อาตมาเอง อาตมา ไมรูดวยเลยนะเดก็ ๆ เขาจะเลน เรื่องอะไร มานัง่ดแูลว กเ็ออ เดก็ ๆ

เขากม็คีวามรูสกึ นกึคดิ อยางนอย ที่สดุเดก็ ๆที่เขาแสดงเอง เขามคีวามรูสกึเอง เขาม ีความเขาใจเอง เขาไดไป อาตมา

มคีวามหวัง กับเดก็ ๆ เหลานี้ มคีวามหวัง กับเดก็ ๆ เหลานี้ เพราะเดก็ เหลานี้ แกจะซมึซับ ซมึซาบ ศกึษาไป ตามทศิทาง

ที่เราแนะนาํ แกกเ็รยีนรู แลวแกกม็า แสดงออก เปนการแสดงออกที่แกเขาใจ จะไดมาก ไดนอยกแ็ลวแตชวีติของแก

จะยนืยาว ไปอกีกี่สบิป จนกวาแกจะตาย แกจะไดรับ ถาเผื่อวา แกยังอยู กับหมู หรอืวาเขาใจอะไรที่มันเขาใจจรงิ ๆ วาไดรู

ยิ่งรูลกึซึ้งเขาไปในจติวญิญาณจรงิๆแลว มันโกหก ตัวเอง ไมไดหรอก อะไรมันถกูตอง อะไร มันดงีาม ยิ่งรูเขาไปลกึ ๆ

จติใจลกึแลวมันจะเปนความจรงิ เรยีกวา สัจธรรม แลวสิ่งนัน้จะทาํใหตัวเอง ตองยนืหยัด อยูกับสิ่งที่เรยีกวาสัจธรรมนัน้ ๆ

หรอื ความจรงินัน้ ๆ

เพราะฉะนัน้ ทกุวันนี้นี่ วธิกีารในโลก กเ็อาสิ่งที่ถกูตองดงีาม มาพดูกันเหมอืนกัน แตมาพดูกัน อยาง ผวิเผนิ แลว

เอาความดเีหลานัน้นะมาโฆษณา มาขาย มาแสดงออก แตในความลกึไมม ีไมไดเขาใจ จรงิ ไมไดเกดิรส ของสัจธรรมจรงิ

ไมมสีัจธรรมนัน่เอง เสรจ็แลวกเ็ปนไปไมตรง การแสดงออก ดสูวย ดโูก ็ดดู ีดถูกูได ถกูตองได ดถูกูตอง แตสวนชวีติจรงิ

และความมุงหมายจรงินัน้ ไมมฤีทธิ์ ไมมแีรง ตรงกันขาม ยังเปนโลกยียังเปนการผลาญพรา ยังเปนการทาํลาย

ยังไมใชการรูสกึ ความจรงิ ยังไมใช การแกไขปรับปรงุ ยังไมใชการตื่นตัวอะไร แตสังคมกล็มเหลวไป คนเหลานัน้นะ

ฉลาดหลอก คนยิ่งฉลาดหลอกเทาไหร ยิ่งอยูในโลกกันไดทกุวันนี้ สวนคนที่มคีวามจรงิใจนัน้ มจีาํนวน นอยลงไป ทกุทแีลว

เพราะมันใกลกลยีคุ แลวคนที่มคีวามจรงิใจ จะแสดงอะไร เขากห็าวา นาหมัน่ไส เขาหาวาแขง็ เขาหาวาดื้อดาน ดงึดัน

ทัง้ๆที่ลกึๆแลวเปนความตัง้ใจจรงิที่จะยนืหยัด ไมใชดงึดัน จะยนืหยัด เพื่อที่จะปลกูฝง หรอืวาทาํ สิ่งเหลานี้ให

ทาํสิ่งเหลานี้อยู ใหมันยังอยูในสังคม แตคนเรา ไมเขาใจ ความจรงิใจ อยางนัน้ มันจะตองม ีมารยา หรอืมมีารยาทขางนอก



จะตองพดูอยางโลก ๆ เขาประโลม อยางโลก ๆ แลวขางในนัน้นะ เปนอกีอยางหนึ่ง ซึ่งมันกฝ็น คนเรานี่ ถาเผื่อวา เรารูวา

เราทาํอยางนัน้ เหมอืนเสแสรง ขางนอก แตความจรงิใจ เราไมตองการ เราไมไดบอกวา มาชมเชย อยางนี้วาด ีแตขางใน

เรานะ ไมเหน็ดอียางนี้นะ มันกค็านแยงในตัวเอง มันกค็านแยงในตัวเอง มันเปนความ ลาํบาก ลาํบากใจ

เพราะฉะนัน้ผูที่มคีวามจรงิใจ ตองแสดงสิ่งจรงิออกมา แตมันกท็วนกระแสกัน ขัดแยงกันกับสังคม กลุมมายา กลุมมารยาท

มารยาทนี่เปนตัวพอแมของมารยา มารยาทกับมารยานี่คอืตัวเดยีวกัน ทกุวันนี้

เตม็ไปดวยมารยาทหรอืมารยากันอยางมากเลย แลวกเ็ลยไมมคีวามจรงิใจ ใครยนืหยัด ยนืยัน ความจรงิใจ

หรอืวาความซื่อสัตย ความตรงของตัวเองที่จะแสดงอะไรออกที่ตรงกไ็ปหมด ถกูคานแยง ถกูตอตาน ผูที่เขาใจจรงิแลว

กย็นืยัน จะถกูตอตานอยางไรกไ็มมปีญหาอะไรหรอกนะ

เพราะฉะนัน้ ทกุวันนี้ถาเผื่อวา สังคม จะไมมาเอาจรงิเอาจัง ไมหันทศิ ไมหันทางมาเพื่อที่จะเอาตัว เขาทุม เอาชวีติ

เขาพยายาม เขามาเปนอยางนี้จรงิ ๆ กันใหมากเราจะแกไขอะไรไมไดเลยในโลก แกไขไมไดจรงิ ๆ บานเมอืง

ทกุแหงเลยในโลก ที่บอกวาเมอืงเจรญิ บานเมอืงที่ไหนกแ็ลวแตจังหวัด ที่เมอืงไทยเรา กเ็รยีกจังหวัด เราเรยีกวาเขต

ที่อื่นเขาไมเรยีกจังหวัดเทานัน้ เขาจะเรยีกเปนอะไร กแ็ลวแต ภาษาอื่น ๆ เขากเ็รยีกกันไป เปนชมุชน หรอืกลุมชน

สังคมชนที่ใหญ ถาเรยีกวาจังหวัดเจรญิ ที่เจรญิแลวละก ็ขี้มักจะเปน ถิ่นที่ธรรมชาตริอยหรอ แลวกก็ลายเปนสิ่งที่คนแตงขึ้น

คนสรางขึ้น คนปรงุขึ้น ความจรงิแลว คนแตงขึ้นคนปรงุขึ้นกค็อืธรรมชาต ิคนเขาประกอบอะไรขึ้นมานี่ กค็อื ธรรมชาติ

คนสรางขึ้นมานี่ เขาเรยีก ธรรมชาตดิวย แตวาเราไปเขาใจธรรมชาตสิัน้เกนิไป เขาใจ ธรรมชาต ิแตวามันเกดิมาจาก ดนิน้ํา

ลมไฟเอง สิ่งที่คนไมสราง ถอืาธรรมชาต ิอันนัน่กจ็รงิ อันนัน้เปนสมดลุธรรมชาตขิองเขาเกดิขึ้นมา แลวมันกจ็ะ หมนุเวยีน

จัดสรรของมัน จนกระทัง่ มันจะอยูสวนที่เมอืงอันไหนมันขัดแยงกัน มันจะตองปรับตัวมัน จนกระทัง่ มันคลองตัว เมื่อมัน

คลองตัว ที่สดุแลว มันกจ็ะอยูกันอยางสมดลุแลว มันจะอยูไดนาน แลวอยูอยางไมขัดส ีไมทะเลาะ เบาะแวง ไมแยง

ไมคานอะไรกันมันกจ็ะเยน็ มันกจ็ะอยูไดนานดวย นี่เปนเรื่องธรรมชาต ิธรรมดา

ทนีี้คนเรากม็าสรางอะไรขึ้นมาเพื่อจะหาสมดลุเหมอืนกัน แตกเิลสมันไมรู เรยีกวาอวชิชา มันกเ็ปน ความตองการของตัวเอง

ตองเอามาคดิอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะจัดสรร สมดลุใหแกตัวเอง ตัวเองกต็องการ ความสมดลุเหมอืนกัน ทกุคนนี่ลกึ ๆ

ตองการความสมดลุ ตองการความเรยีบรอย ตองการ ความไมรอน ความไมทกุข ความไมลาํบาก ความไมหนัก

ไมหนาเหมอืนกัน แตเพราะความตองการ ที่กเิลส มันเสรมิ ขึ้นมาวา จะตองมคีวามไดเดน ไดดัง ไดใหญ ไดโก ไดหร ูไดมาก

ไดมาย ไดเปรยีบ

สรปุแลวกค็อืกเิลสเสพใหแกตน จะเสพในทางกาม หรอืเสพในทางอัตตามานะกต็าม วันแรก อาตมา ไดเทศนแลวเรื่องนี้

ซึ่งอาตมาตัง้ชื่อวา สิ่งที่รายกวาเอสด กค็อืกาม กับอัตตามานะเองนี่แหละ มันเปนโรค ที่มอียูในคน มอียูมานานแลว

เดี๋ยวนี้ยิ่งรายแรง จัดจานมาก ซึ่งอาตมาไดบรรยายไปแลว ในวันแรก

จัดจานจนกระทัง่ฆาแกงคนลงไปมากกวาเอดสขอยนืยัน ถาคณุมาศกึษาละเอยีด ๆ แลวคณุจะเหน็เลยวา โรคกาม



กับโรคอัตตามานะนี่มันฆาคนมากกวาเอดสนับไมถวนเลย คนเรา ไปกลัวเอดส แตคนเรา ไมกลัวกาม

ไมกลัวอัตตามานะซึ่งเปนโรครายแรง ไมรักษา ไมคดิ จะรักษาดวย เพราะมันลวง มันลวงวา

ไดเสพสมกามเสพสมอัตตามานะแลวเปนสขุ ความสขุโลกยีะนะ เสพสมกามอันนี้ สมอัตตาอันนี้

อันนี้ไดมาสมใจแลวกเ็สพสมสขุสม แลวเรากส็ขุใจ ไดรปูมาสมใจ สวยสมใจ ไดไพเราะสมใจ ไดลาภสมใจ

ไดยศสมใจแลวเรากส็ขุนี่ ไอสขุอันนี้แหละ ทาํใหกเิลส หนาขึ้นๆ เรยีกวาปถุ ุปถุภุาษาบาล ีแปลวาหนา ปถุชุน กแ็ปลวา

คนกเิลสหนาขึ้น แลวมันหลอกคน มานานแสนนานแลว คนจะหลงใหล เสพพวกนี้ใหแกตัวเอง เสพเขาไปเมื่อไหร

กห็นาขึ้นเมื่อนัน้ กเิลสจงึหนามากทกุวันนี้ นากจากหนา แลวกห็ยาบ หยาบคาย จัดจาน อยางที่เหน็ได จนกระทัง่

ในสังคมตางๆนานานี่ แสดงกามกัน เปนเรื่องธรรมดา สามัญทัง้ ๆ ที่รูวาเปนเรื่องที่นาปกปด

นาซอนเรนอะไรกแ็ลวแตกไ็มแลวเดี๋ยวนี้ประเจดิ ประเจอ ยิ่งเขาใจสังคมที่เขาไมไดศกึษา สัจธรรม พวกนี้ ตะวันตกกด็ี

อเมรกิากด็ ีหรอือะไรกด็ ีเดี๋ยวนี้กร็ับ วัฒนธรรม พวกนัน้มา ที่จรงิมันเปนหายนธรรม ไมใชวัฒนธรรมอะไรหรอก แลวกร็ับมา

จนกระทัง่ กลายเปน ตองยอมรับกัน อาตมาคนหนึ่งละ ใครจะหาวา ขวาตกขอบยังไงกย็อมรับ ใครจะวา

ขวาตกขอบขนาดไหนกเ็อา

อาตมาวา อาตมาเขาใจสัจธรรมพวกนี้ เพราะฉะนัน้ ในเรื่องที่เขาเสพสมสขุสม จนกระทัง่ กลายเปน มอมเมากัน

พยายามที่จะโปรประกันดาโฆษณากันเพื่อที่จะใหยอมรับนะมันเปนเรื่องธรรมดา ๆ อะไร มันเปนเรื่องที่ทกุคน

กต็องทาํกต็องเอากว็ากันไปจนกระทัง่กลายเปนเรื่องที่ทาํกันอยางไมอาย ไมเกรงใจ ไมเกรงกลัวอะไรกัน

จะทาํอยางไรกด็สูวยดงูามดนูาชื่น นาชม หลงใหลกันไป มันเปนเรื่อง ที่อาตมาวา

อาตมาพวกขวาตกขอบนี่จะตองเรยีกวาถวงดลุไมตองทะเลาะววิาทดวยหรอก แตวา เราจะทาํ ที่ตัวเรา

เขาเองไปแตงสวยแตงาม เขาจะไปประเจดิประเจออะไร เรากพ็ยายาม แตงอยางนี้ สบาย จะเหน็ไดพวกที่ มาเกะกะ อยูในนี้

มาทาํงานกด็ ีหรอืมาชม มาอะไรด ีคนที่ไดรับ ความเขาใจ อยางนี้ ที่นี่มา แตงตัว แมแตเปนเดก็ ๆ

ซึ่งกจ็ะตองแตงตัวแบบวัยรุน เดก็กจ็ะตองแตงตัว แบบสวย ๆ แบบเดก็ ๆ วัยรุน กแ็ตงตัวสวย ๆ แบบวัยรุน

หนุมสาวกแ็ตงตัวแบบหนุมสาย หรอืคนแก กต็อง แตงสวย หรหูราอะไร แบบคนแก หรอืคนผูใหญอะไรอยางนี้

มาที่นี่เราจะเหน็ไดวา เราไมถงึอยางนัน้ คนขางนอกมากม็ปีระสม ประสานบาง แตคนที่เขาไมตดิยดึ ในสิ่งเหลานี้แลว

เขากม็าอยางนัน้ เรากไ็มไดนาอายอะไร แลวกไ็มไดเดอืดรอนอะไรไมยัว่ย ุยัว่ยวน อะไรกัน

เรากอ็นโุลมบางจะมาตกแตงเพื่อจะแสดงออกอะไรตออะไรบางกม็สีวย มสี ีมสีัน มอีะไร เราเขาใจ สมมตุบิาง

แตเรากท็าํขนาดนัน้กเ็หนด็เหนื่อยพอสมควรลงทนุลงแรงพอ นี่ขนาดนี้ อาตมา กว็าลงทนุ ลงแรง

ไมใชเบาแลวเครื่องแตงตัวขนาดนี้ อาตมากว็าโอโฮ ทาํกันลงทนุ ลงแรงกันไป ไมใชนอย ๆ แมแตหนาตา สังเกตได

ที่นี่แปลกแสดงบนเวท ีหนาตากไ็มไดแตงสสีัน แชด ปากแดงแจ อะไร ทัง้ผูหญงิ ผูชายอะไรแตงกันกนิอยางไง

ไมไดแตงอยางนัน้ แมแตการสัมภาษณ การอะไร เขากแ็ตง ทัง้นัน้แหละ แตที่นี่ไมแตง จะเหน็ได สังเกตได



หนาตากอ็ะไรอยางนี้เปนตน สิ่งเหลานี้ เปนเจตนา เปนความถวง ถวงเพื่อที่จะให กลับคนืไปสูธรรมชาตทิี่เปนธรรมชาตขิอง

ๆ เดมิของดนิ น้ํา ลม ไฟ ของความสมดลุ ที่หมนุเวยีนไดด ีคนืกลับไปหาธรรมชาตทิี่มันจะตอง ไมตองคนมาปรงุ

มาแตงอะไรมากนัก คนไมตองมา สรางธรรมชาตใิหเขามากนัก

เพราะฉะนัน้ แมแตคนจะมาสรางธรรมชาตเิดมิกข็อใหสรางเขาไปหา สภาพที่มันเปน เหมอืนอยาง ธรรมชาตเิดมิ

ถาสรางมาไมเหมอืนธรรมชาตเิดมิ อยางที่สรางมาเปนอยางที่วาซกีซายนี่มากมายนี่ มันกห็มดนะ หมดจรงิๆ

อะไรๆมันกไ็มเหลอืหรอก กรงุเทพฯนี่ อาตมาเคยพดูมานานแลววา เปนเมอืงนรก กรงุเทพฯ ที่จรงิควรจะเรยีกวากรงุผี

ไมใชกรงุเทวดา กรงุเทพฯนี่แปลวาเทวดา ควรจะเรยีกวา กรงุผ ีเพราะวา เปนเมอืงที่เลวรายที่สดุในเรื่องธรรมชาติ

เพราะเปนธรรมชาตทิี่สราง บอกแลววา คนสรางนี่ จะเปนธรรมชาต ิสรางขึ้นมาจนกระทัง่ดนิ น้ํา ลม ไฟ บอกแลววา

ลมเขามา กห็ลงทาง ฝนตกลงมา หรอืน้ําไหลเขามา หลงทศิ ไปไหนไมรอด ทาํไมไมออกเลยอะไรอยางนี้เปนตน

แลวมันกเ็ละดวย มาอยูในนี้ แลวมัน กเ็นากเ็สยี มันไมไดสัดสวนของมันหรอก มันมากระทบอันนัน้ อันนี้ กถ็กูสงเคราะหไป

อะไรตออะไรไป ปนเขากับแกสตาง ๆ ที่นี่เยอะแยะเลย อะไรตออะไรบาง กไ็มรูละ

แมแตแคแกสพษิ คารบอนมอนออกไซค ของรถตางๆ พวกนี้กย็ามแยแลว สังเคราะหเขากับ อากาศ ลม ลมเหนอื ลมใตอะไร

พัดผานมาดีๆ มาไดรับ พวกธาตพุวกนี้ แกสพวกนี้ เขาไปสังเคราะห ดวย มันเสยีไปหมด เลวไปหมด ออกไดบาง ไมไดบาง

เสยีทัง้ทศิทาง เสยีทัง้สภาพ น้ํากด็ ีดนิกด็ ีลมกด็ไีฟกด็อีะไรตาง ๆ นานา อะไร ๆ เปนคอนกรตีไปหมด น้ํามันลงมาไหล

กรงุเทพฯฯ นี่ไมตอง เปนหวงหรอกวา ทาํไมน้ําทวม กม็แีตคอนกรตี ไปหมด ราดยางบาง ราดคอนกรตีบาง อะไรตออะไรบาง

ตางๆ นานาสารพัดน้ําตกลงมา มันซมึลงไปได ที่ไหน นอกจากจะหลงทางแลว กย็ังไมมทีี่ซมึ ไมมทีี่ไป มันทวมแน ๆ

แกไขไมตกหรอก แกไขน้ําทวมกไ็มตก แกไขมลพษิ กไ็มสาํเรจ็ กรงุเทพฯฯนี่ ไมสาํเรจ็ นอกจากจะมา

ตัดแบงซอยจังหวัดนี่ออกใหเลก็ ๆ ลง แลวกบ็รหิารกัน รับผดิชอบ แตละหนวย ๆ ใหสาํคัญเขาใหแคบเขา

แลวกต็องปรับเขาไปหา ธรรมชาต ิที่แทจรงิ ๆ ทาํลายสิ่งที่มันไมใชธรรมชาตนิี่ ใหลงไปบาง

แตเดี๋ยวนี้ไมใชทาํลายธรรมชาตลิงไปนะ มแีตสรางอะไร ที่ไมใชธรรมชาต ิขึ้นมาครอบ ลงไปใน กรงุเทพฯฯ

อกีแลวมันจะไปหยดุยัง้อะไร มันหยดุ อยูที่ไหน ดไูปที่ไหน กโ็อโฮ เดี๋ยวนี่ตกึมันจะ ๕๐ ชัน้ ๑๐๐ ชัน้ แขงกันขึ้นมาหมด

ไมหยดุยัง้ อาตมา ขอยนืยันวา อยางไงกไ็มหยดุยัง้ และแมแตคน ที่อยูในเมอืง กรงุเทพฯฯนี่เขาหลงเงนิ หลงทอง หลงอะไร

ตออะไร กันอกีมากมาย แยงชงิแลว กเ็สพ รับมลพษิเขามาในชวีตินี่ แมแตหายใจเขาทกุวัน ๆนี้กผ็อนสง อาหาร

การกนิอะไรตางๆ เขากเ็อามา จากขางนอก เขาเอามาจากชนบท เขาเอามาจากจังหวัดอื่น ๆ ในกรงุเทพฯฯเอง ไมมทีี่จะปลกู

อะไรหรอก สวนไร อะไร ไมคอยมหีรอก ไมไดกนิหรอก อยางที่ใหม เขารองนะ เพลงชวีติในตกึ อะไรๆ กเ็อามาไวในตกึ

ตนไมกเ็อาใสกระถางเอามาไวในตกึ ปลากเ็อามาใสตู เอาไวในตกึ อะไรๆ กจั็บเอามา ไวในตกึ นกกท็าํกรงขังไวในตกึ

ชวีติตกึ ๆ มันไมมแีลว มันกม็แีตตัวอยาง ตัวอยาง นกกเ็อาใสกรงไว ตนไมกเ็อาใสกระถางเอาไว ปลากเ็อามาใสตูเอาไว

มันมแีตตัวอยาง เทานัน้ แหละ มันไมมหีรอก มันขาดแคลน แลวมันกห็ลงใหลกัน เอามาหลอกลอกัน คาขายกัน



แลวกเ็อามาไว ประเดี๋ยวมันกต็าย มันกไ็มเปนไปตามธรรมชาตขิองมัน ทรมานทรกรรม ทกุสิ่งทกุอยาง อาตมาพดู

อกีกี่ชัว่โมง มันกไ็มหมด เรื่องที่จะพดูถงึเรื่องที่มันโทรม มันเสื่อมมันเสยีหายอะไรพวกนี้นะ

เพราะฉะนัน้ ถาเราไมมารูสกึแลวกม็าเรยีนธรรมะใหมันจรงิจัง จนกระทัง่เกดิญาณปญญา รูความจรงิวา เกดิมาเปนชวีตินี่

จะเกดิมาทาํไม เกดิมาเพื่ออะไร อาตมาเอง อาตมาเคยตอบคาํถามนี้ มานานแลว เกดิมาทาํไม ทานพทุธทาส ทานกต็อบ

เกดิมาหาสิ่งดใีหแกชวีติ อาตมาไมไดตอบ อยางนัน้นะ แตอาตมานี่ เกดิมาทาํไม เกดิมาทาํงาน และคาํวาทาํงานนี้

กจ็ะตองเรยีนรูงานดวยวา งานมงีานด ีกับงานไมด ีงานดคีอืงานที่ไม ถาดแีลวกต็องทาํงานที่ไมตองไดเงนิเลย ยิ่งทาํงาน

ไดเงนิมาก ๆ ยิ่งเลวมาก ทาํงาน ที่ไดเงนิมาก ๆยิ่งเลวมาก ฟงแลวพวกคณุอาจบอกวา อาตมานี่ เปนคนอะไร เปนคน

NEGATIVE เปนคนที่ตลก ทวนกระแสอะไรไมเขาเรื่อง บาๆ บอๆ มาพดูโกๆ เกๆ มาพดูรวนๆ ไมใชนะ

อาตมาขอยนืยันวาไมใช ขอยนืยันวา อาตมาพดูความจรงิ มาศกึษากันดีๆเถอะ เอาตอนนี้กม็คีนเขยีน คาํถาม แวะนดิหนี่ง

อาตมาจะพดู แลวกจ็ะตอบคาํถาม จะพดูไปถงึสัก ๔ โมง ๔.๑๕ ราวๆนัน้๔.๑๕ หรอื ๔ โมง ๒๐ แลวกจ็ะตอบคาํถาม

ไปจนถงึหาโมง เพราะฉะนัน้ ผูใดจะมปีญหาอะไร อยากจะถาม เชญิ เขยีนคาํถามขึ้นมา หลายแผนแลว สงขึ้นมา

ยกมอืกไ็ด จะมคีนที่ดวูาคาํถามเขาอยูที่ไหน แลวเขาจะไปเกบ็ คาํถามนัน้ หรอืถอืขึ้นมาเองกไ็ด เอาขึ้นมายื่นๆ

พวกนี้เจาหนาที่จะเอาขึ้นมาให

ถาเผื่อวาเราไมศกึษาวาเราเกดิมาทาํงานนี่ ทาํงานที่เปนงานที่ด ีด ีเปนงานดกีต็อง เขาใจเศรษฐศาสตร ของสังคม

นอกจากเขาใจเศรษฐศาสตร หรอืเขาใจ DEMAND หรอืวาเขาใจอปุสงคของสังคมแลว แลวเรา กต็องสราง

อยางมสีมรรถภาพดวย สรางอยางมฝีมอื มคีวามสามารถ สรางแลวกพ็ยายาม ที่จะจาย แจกออกไปอยางระบบบญุนยิม

แจกจายออกไปอยางราคาถกูหรอืฟรไีดกเ็กงที่สดุ อาตมา ไมอธบิายซ้ําวันนี้ เพราะวา อาตมาไดอธบิายไว

ตัง้แตวันกอนแลว ซึ่งที่จรงิกอ็ธบิายคราวๆนะ อาตมาตองอธบิายเรื่องนี้ แลวพวกเรา กอ็ธบิาย จนกระทัง่เพอพก เพอเจอ

พดูอยางนี้ มันเปนไปไมได กอ็าจคดิอยางนัน้ กไ็มเปนไร อาตมา หามความคดิไมไดหรอก แตวากต็องยอมจาํนนวา

มันจะตองเหน็ เปนอยงนัน้เสยีกอน แตวา ความจรงิ มันเปนไปไดดวยหลักการ ทกุวันนี้เรากท็าํกันขึ้นมา จนมคีน กลุมหนี่ง

กลุมพวกชาวบญุนยิม หรอืวา พวกชาวอโศกนี่ พยายามเปนกันอยูทัว่ๆไป อยูในแหลงตางๆ อยูในจังหวัดตางๆ

ที่แตละจังหวัด กม็กีลุมหมูโตขึ้น แลวกม็กีจิการมพีฤตกิรรม มกีจิการ มกีจิกรรม มพีธิกีรรมอะไรขึ้นมา เปนบทบาท

ของสังคม กก็ระทาํ กก็ระทาํกอ็ยางที่ อาจารยขวัญดนิ ไดพดูไป แลววา เราทาํที่ตัวเราเองกอน แกไขที่ ตัวเราเองกอน

ทาํตัวเองใหรูสกึวาเปนสขุ ไมใชรูสกึเทานัน้ เหน็จรงิดวยวาเราเปนสขุ

การที่เราไมโลภ โม โทสัน ไมเอาเปรยีบ ไมเอารัด ไมเอาของใคร แตเราเปนผูที่ให เปนผูที่สรางสรร เปนผูที่ไดใหนี่

เปนความสขุ ถาจะเอาเปนกเิลส อปุกเิลสกไ็ด เปนความนาภาคภมูใิจ เรายิ่งม ีสมรรถภาพ ยิ่งมคีวามรู มคีวามสามารถ

แลวกไ็ดสรางสรร แตละวัน แตละเวลา สรางสรรใหแกผูอื่น ผูอื่นไดรับ ประโยชน ไปจากเราไปจรงิๆ เราไมเอาไปขาย

ขายคนืมา สรางอะไรเสรจ็แลว มผีลผลติ มสีนิคา กเ็อาไปขาย หรอืแมแตจายแรงงาน มคีวามรูบาง มแีรงงานบางจายไป



ทาํออกไปแลว เรากแ็ลกเอา คาแรงงาน เอาคาความรูคนืมาหมอ คาแรงงานที่จรงิมันไมคอยแพงเทาไหรหรอก ของคนนะ

แตกไ็ปตัง้ คาแรงงาน ของตัวเองวามันสาํคัญ มันด ีดกีด็แีหละตามสัจจะ มันกค็วร จะราคาสงูขึ้น ถาคนไหนทาํดี

ทาํไดมคีณุภาพ มปีระสทิธภิาพที่ดีๆ ราคามันกค็วรสงูขึ้นกจ็รงิ แตเราก ็ไปเอาคนืมา หมอดไีมด ีไปตัง้ราคา อยางฉอฉล

เอาเกนิคาจรงิ เอาเกนิราคาจรงิ ราคาของผลผลติ ราคาของสนิคาของเราคนืมาหมด เกนิจน ทวมทน ตัง้กันดวยวธิเีอา

เปรยีบเอารัดกันดวยวธิเีชงิกล ที่คนเราใชความเฉลยีวฉลาด เปนอัตราในสังคม ที่เปนอัตราไดเปรยีบ เชนวาในธรุกจิ

ในธรุการหลายๆ อยางที่เจาของบรษัิทเปนเจาของเอง เปนตัวประธาน บรษัิทเอง เปนตัวประธานกจิการเอง กต็ัง้ เงนิเดอืน

ใหแกตัวเองอยางฉอฉล อยางไดเปรยีบคนอื่น จนคาํนวณ ดีๆ เถอะจะเหน็ได ไรเรยีง ลงมา กับคนระดับลางลงมา

แลวจะเปนวาเปนอัตราที่ไดเปรยีบ สงูมาก แมแตในรัฐบาล แมแตในคณะ ขาราชการบรหิารอะไรกต็ามแต

จะเหน็อัตรารายได ของคนที่ตัง้คา ใหแกตัวเองนี่ เปนอัตรา ที่ตัง้ เอาเปรยีบ เอารัดซับซอนขึ้นไปทกุที

ตอรองกันอยางไงกไ็มไดเพราะวา สูอาํนาจ ของผูที่มอีาํนาจ ในสังคม

ผูที่พยายามที่จะยดึครองอาํนาจแลวกใ็ชอาํนาจเหลานัน้ ตัง้อัตราอันฉอฉล ใหแกตนเอง เพื่อตนเอง เพื่อพรรคพวกตนเอง

เพื่อกลุมตนเอง เพื่อครอบครัว เพื่อคนของเรา เขากท็าํกันไว ปลกูฝงกันไว จนกระทัง่ไมมทีางลด มแีตทางเพิ่ม

อัตราการเอาเปรยีบ กม็แีตเอาเปรยีบ หนักหนา ไปเรื่อยๆ ชวีติอยางนี้เปนชวีติที่เดอืดรอน เปนความเขาใจที่ไมถกูตอง

เรยีกวา มจิฉาทฐิิ

เพราะฉะนัน้ สังคมที่มคีวามเขาใจความมจิฉาทฐิอิยางนี้นี่ มันไปไมรอด ไปกม็แีตทกุข มแีตทาํลาย เพราะฉะนัน้

ถาไมไปศกึษาสัจธรรม ใหมันเปนสัมมาทฐิ ิแลวกเ็ขาใจดีๆ จนกระทัง่ มาฝกฝน อบรมตัวเอง ลด ละ

กเิลสตัณหาอปุาทานออกไปไดจรงิๆ ถาไมมาทาํจรงิๆนะ มันไมเขาถงึหรอก ถามาทาํจรงิๆ เขาถงึแลว มันจะเปนคนที่มบีญุ

เปนคนทมีคีณุคาอยูในสังคม ศาสนาพทุธ ไมใชศาสนา ที่ไปนัง่หลับห ูหลับตา แลวกห็นผีูคนไป โดยไมรูจักสังคม

ไมรูจักสมมตุสิัจจะ ไมรูจัก ปรมัตถสัจจะ ศาสนาพทุธ เรยีนรูทัง้สมมตุสิัจจะที่สังคมอยูรวมกันดวยสมมตุกิต็าม

ปรมัตถสัจจะคอื คาของกเิลส และจติวญิญาณ ที่เราจะตองมาเรยีนรู ปรมัตถสัจจะนัน้ๆ เปนสัจจที่ลกึซึ้ง แลวเราจะลด

ละกเิลสออก จติวญิญาณ ถงึจะมกีาํลัง แลวจติวญิญาณ จะเปนจติวญิญาณ ที่ไมเหน็แกตัว ลดโลภ โกรธ หลง

ลงไปไดจรงิๆ แลวจะเปน คนจรงิที่อยูในสังคม รูจักสมมตุเิขา อนโุลม ปฏโิลม สรางสร รเกื้อกลู อยูกับสังคมเขา เปนผูที่

รับใชโลก รับใชสังคม หรอือนเุคราะหโลกอยู ภาษาบาลทีานเรยีกวา โลกานกุัมปายะ

เรื่องสัจธรรม ที่อาตมากลาวถงึมานี้ ถาเผื่อวา ไมมาศกึษา ไมมาอบรม ไมมาฝกฝนจรงิๆ เกดิมา ชาตหินึ่งๆ

เราจะไมไดทาํงาน หรอืไมไดมกีายกรรม วจกีรรม มโนกรรมที่เปนบญุ ที่เปนคณุคา เกดิมาชาต ิเราจะม ีแตหนี้ มแีตบาป

มแีตอกศุลตดิตัวไป นัน่เปนทรัพย ศาสนาพทุธนี่มสีังสารวัฏ มกีารเวยีนตายเวยีนเกดิ แลวกม็ ีวบิากกรรม มบีาป มบีญุ

จะรับบาป รับบญุ จะตองเกดิมารับมรดก เรยีกวา กรรมทายาท เปนทายาท ของกรรม ของเรา เราสรางกรรม

หรอืวาเราทาํกรรมชัว่ กรรมดอีะไร เรามกีายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ที่เปนกศุลแท เรากไ็ดเปนของเรา มอีกศุล



อกศุลกเ็ปนบาป เปนของเรา ลบลางไมได ไมมใีครลบลาง โกหกไมได ทาํตอหนา ตอหลัง ในที่ลับในที่แจง เราทาํ ลงไปจรงิ

เปนของเราจรงิ ทัง้หมด อันนัน้เปนทรัพยแท เปนทรัพยจรงิๆ ที่จะไปกับชวีติของเรา จนกวาจะปรนิพิพาน ถายังไมปรนิพิพาน

ตราบใด เรากต็องไดอาศัย เรยีกวากัมมปฏสิรโณ จะไดอาศัย กรรมของเรา วบิากของเรา ที่เปนชัว่ เปนด ีนัน่แหละ

แลวมันจะออกฤทธิ์ไปเรื่อยๆ ถาเราทาํกรรม แลวเรากจ็ะไดอาศัยสบายหนอย เพราะวาเปนกศุล

ไดอาศัยกศุลกส็บายหนอย แตถาเราทาํบาปมากๆ ทาํชัว่มากๆ อกศุลมากๆ อกศุลกจ็ะออกฤทธิ์ เรากไ็ดอาศัย

อกศุลเปนควาทกุขรอน เดอืดรอน ลาํบาก ลาํบน อยางที่เปนๆ กันอยูนี่แหละ อยางคน ที่มวีบิาก ตางๆนานา

เราไมไดไปหามาหรอก เปนของๆ เราเอง แตไมไดหมายความวา คนเราเกดิมา ตามวบิาก แลวกจ็ะตองจาํนน ศาสนาพทุธ

ไมไดสอน ใหจาํนน เราพยายามสรางดขีึ้นจรงิ ๆ แลวมัน จะเขาไปสังเคราะห แลวกจ็ะออกฤทธิ์ โดยจรงิ แกได กรรมวบิาก

แกได เปลี่ยนแปลงได เปลี่ยนแปลง ใหเปนกศุล จะเกดิอกี จะเกดิเวยีน อกีกี่ชาต ิสัง่สมกศุลไปจรงิ เราจะไดจรงิ

อาตมายกตัวอยางงายๆ ใหฟงกันบอย ตัวอยางนี้เชนวาเราเองเราไปทจุรติ เราไปคอรัปชัน่ ไปทาํการ คอรัปชัน่

กเ็ปนกรรมชนดิหนึ่ง หรอืไปปลน ไปจี้นี่ เรากเ็ปนกรรมชนดิหนึ่ง เปนกรรม เปนบาป เปนความผดิ เปนความชัว่ เปนทจุรติ

เปนอกศุล ทาํแลวเรากไ็ดเงนิ ไปปลน ไปจี้ ไดเงนิ คอรัปชัน่มา กไ็ดเงนิ แตคณุไดเงนิ นัน้นะ การที่ไดเงนิไมใชความด ีคพุดูผดิ

ทกุวันนี้ คนทาํชัว่ ทาํไมไดด ีเขาไป คอรัปชัน่ เขากไ็ดอยูสขุสบาย มเีงนิ มทีองใช อยูกันอยงแปม มอียูมกีนิ มอีะไรกแ็ลวแต

มอีาํนาจดวย แลวกไ็ปเหน็วาอันนัน้นะ เขาไดด ีไมจรงิ เขาไดเงนิ เขาไดอาํนาจ ยิ่งใชอาํนาจบาตรใหญ ยิ่งใชอาํนาจ

ไมเขาเรื่องดวยกเ็ปนเรื่องของเขา เขาจะไดกไ็ดไปเถอะ ไดเงนิ มเีงนิใชมาก แตเขาพรอมกัน กับการปลนจี้

หรอืมกับการคอรัปชัน่ นัน่เขา ไดกรรมดวยนะ กรรมชัว่ไปประกอบกับ ทจุรติกรรม เขาไดเงนิ และกไ็ดกรรมชัว่ดวย

กรรมชัว่เปนของจรงิ เขาไดอันนัน้ เขาไดเงนิ เงนินัน้ ไมใชของเที่ยงแท ไมใชของจรงิของจังอะไรหรอก คณุได คณุจะใชสอย

คณุจะใชด ีไปเปนสวนดบีาง ถาใชเงนิไมด ีกย็ิ่งพาชัว่ใหญเลย เงนินี่มันพาคนเลว ตกนรกซับซอน ตกนรก ยกกาํลัง

สรางบาปซับซอน เพราะม ีเงนิกันมาก แลวสรางบาปซับซอนไดเยอะมากเลย เงนินี่เปนอปุกรณ ทาํใหคนชัว่ ไดมากมายเลย

เงนินี่ ถาไมเรยีนสัจธรรม แลวไดเงนิมา จะใชเงนิเปนกศุลไดยากมาก สวนมาก จะใชเงนิเปนอกศุล อยางนอย กไ็ปซื้อ

จายกเิลสมาบาํเรอตน มันกชั็ว่แลวนะ ซื้ออะไร หรอืวาจายอะไร ไดกเิลสมา อยากได ของสวยของงาม

แลวกไ็ปซื้อของสวยของงามมาบาํเรอตน ไดกเิลส มาเรยีน ธรรมะดีๆ อยางนี้ชัว่ กเิสลหนาขึ้นนะ ไมใชความดหีรอก

กเิลสหนาขึ้น คอืความชัว่ อยางนี้เปนตน อยางนอยที่สดุ กอ็ยางนี้นะ

เพราะฉะนัน้ จะใชเงนิเพื่อใหเกดิประโยชน ใหเกดิบญุนี่ไดยากมาก ถาไมไดมาศกึษาสัจธรรม อาตมา ไมตองอธบิายวา

ใชเงนิไปในทางเลวนะ ใชเงนิแลวจะไดบาปหนากวานี้นะ แคนี้คณุกค็งพอเขาใจ หรอืแมแตอาตมา ยกอกีตัวอยางหนึ่ง

มเีงนิเสรจ็เแลวคณุกเ็อาเงนิไปทาํทาน ดเูหมอืนบญุนะ ทาํทาน แตการทาํทานนัน้ คณุไมรูเลยวา ทานนัน้นะ

คณุจะทานกับใคร ถาไปทานกับคนที่ไมสมควรจะทาน ใหเงนิเขาไปแลว เขากไ็มไดไปทาํอะไรที่ที่เปนประโยชนคณุคา

ไมเสยีสละ ไมสรางสรรอะไรตอหรอก เอาไปบาํเรอตน ไปทานกับพระกต็าม พระกเ็อาเงนินัน้ไปบาํเรอตน



ไมไดไปสรางสรรอะไรหรอก อาจไป สรางเวยีง สรางวังใหตัวเอง หรหูราดวยนะ ดเูขื่อง ดหูรหูราของตัวเองดวย

สรางแลวกไ็ดเกยีรต ิไดยศ ไดแมแตตาํแหนงเปนพระคร ูเปนเจาคณุ เปนอะไรไปแน ตัวเองไดนะ

คณุไปทาํบญุกับอยางนัน้นะ มันไมไดบญุหรอก มันเสรมิใหเปนโลกยีะ ยิ่งตกเขาไปใหญ ยิ่งบาปไปใหญ ถาไปทาํกับสิ่งสงู

บาปกย็ิ่งซอน คาของบาป คาของบญุ ราคาของบาป ราคาของบญุนี่ ตองมาเรยีนดีๆ อาตมาไมมเีวลา จะสาธยาย

รายละเอยีด พวกนี้อกีมากมาย เพราะฉะนัน้ จะตองมาศกึษาธรรม ไมใชเรื่องสัน้ ไมใชเรื่องตื้นๆ ยังมเีรื่อง

ที่ละเอยีดลออเยอะ ที่เราจะรูจักความด ีเพราะฉะนัน้ คนเราจะทาํด ีดังกลาว แลวนี่ จงึไมใชเรื่องงายๆ เพราะฉะนัน้

คนเราทาํงานกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม นี่คอืกรรม หรอื การงาน อันนัน้กรรม แปลวา การกระทาํ หรอืแปลวางาน

คนเราเกดิมาทาํกรรม กรรมที่เรยีกวา การงาน หรอืการกระทาํ แลวมัน จะเปนกศุล หรอือกศุล ตองมาศกึษาเปนขัน้ๆไป

แลวเราจะทาํ ตามฐานะ ของเรา หลายคน อยากจะทาํด ีสงูๆทเีดยีว ทาํไมไดหรอก มันจะตองทาํตามฐานะ ตามขัน้ๆ

แลวอกีอันหนึ่งที่อาตมาตอบวาเกดิมาทาํไม ตอบ เกดิมาเพื่อตาย เกดิมาเพื่อตาย เสรจ็แลว คนเรา กไ็ปตาย

ในชวงตัง้แตเกดิ จนกระทัง่ตาย สรางหนี้ สรางบาป สรางเวรมา คนเราเกดิมา พระพทุธเจา ตรัสไว ยนืยันเลย

คนเราเกดิมาเปนมนษุยกด็ ีเปนเทวดากด็ ีตายจากชาตนัิน้แลว จะไดเวยีนกลับ มาเกดิ เปนมนษุยอกี

หรอืมาเปนเทวดาอกีนัน้ นอยหานอยนัก สวนมากตกนรก และตกกันอกีนานดวย นี่ใครไป โลภโมโทสัน กอบโกยมามาก ๆ

แลว อาตมาสงสาร สงสารนักธรุกจิกด็ ีแมแตนักการเมอืงกด็ ีที่ไดทาํชัว่ ทาํโกง ทาํอะไรทกุวันนี้ โลภโมโทสันนี่นะ

หรอืนักการคาขายนี่ คาขายนี่ยากมาก ทกุวันนี้ เปนทนุนยิมนี่ อาตมา ตราหนาไดเลย ไดหนี้ ไดบาปทัง้นัน้แหละ

คนร่ํารวยนี่นะ ที่ร่ํารวยทกุวันนี้นี่นะ ตราหนาไดเลย ตกนรก ไปอกีนาน ไปเปนควาย เปนวัว ใหเขาไถนาใชหนี้

ใชสนิอกีนานมาก พอคา แมขายนักธรุกจิตาง ๆ พวกนี้ คอืหาทางเอาเปรยีบเขามากมาย อาตมาพดูอยางนี้คณุไปคดิดดู ีๆ

เถดิ ยิ่งมาศกึษา ทฤษฎกีาํไร ขาดทนุ ของอารยิชนแลว คณุจะรูวา คณุมนีรก หานรกใหแกตัวเองจรงิๆ นักธรุกจินี่

อาตมาเหน็อยูหรัดๆ นี่ ตายจากชาตนิี้ ไมไดเกดิมาใชชาตพิวกนี้อกีหรอก ไปใชหนี้ในนรก ไปเปนเดรัจฉาน

ไปเปนอะไรตออะไร อกีนานชาตมิาก กวาจะไดเวยีนกลับขึ้นมาใชหนี้ จนเวยีนมา เปนคนไดอกี

พระพทุธเจาตรัสไวอยางนัน้จรงิ ๆ ตายจากมนษุย ตายจากเทวดาแลว จะไดกลับมา เปนมนษุยอกี หรอืมาเปนเทวดาอกีนัน้

นอยกวานอยนัก ตกนรก เปนสวนใหญ เปนอันมาก

อาตมาคงไมมเีวลาที่จะสาธยาย ในเรื่องของความเกดิ ความเวยีนวน หรอืธรรมชาตขิองมนษุยเรา จะเรยีกวา

ธรรมชาตเิพื่อชวีตินี่ กจ็ะตองแถมตอไปอกีวา ธรรมชาตเิพื่อชวีติที่เปนบญุ หรอืธรรมชาต ิเพื่อชวีติที่เจรญิ

ธรรมชาตเิพื่อชวีติที่ดเีราจะมธีรรมชาต ิหรอืเราจะมชีวีตเพื่อทาํธรรมชาต ิเพื่อสราง ธรรมชาต ิเพื่อเกื้อกลูธรรมชาติ

เพื่อที่จะชวยเหลอื เหมอืนอยางกับที่ เรยีกวารวีวิ เมื่อกี้นี่ ที่จะผาน ไปกอน ไมกี่ชัว่โมง ไมกี่ชัว่โมงมานี่ ที่เดก็เขามาเลานเรื่อง

สัญญาเฮอืกสดุทาย ดนิ น้ํา เทพเจา ดนิ น้ํา ลม ไฟ ขึ้นมา มาแสดงออก คอืเปนศลิปะการสื่อใหพวกเราไดรูวาวรรณกรรม

หรอืวา ไอสิ่งที่เปนศลิปะ ทางนี้ ที่สิ่อออกไปใหเราไดรู จะเปนคตีะ ลลีาอะไรกแ็ลวแต เพื่อที่จะใหเราไดรูสกึวา ความจรงิ



มันเปนอยางนี้ ดนิ น้ํา ลม ไฟนี่ เปนธรรมชาตทิี่เสยี จนกระทัง่ตัวเองเหมอืนทกุทรมาน ขนาดนัน้ แลวจรงิ ๆ แตวา ดนิ น้ํา ลม

ไฟ ไมไดม ีชวีติ ชวีา เหมอืนคน เหมอืนสัตว เหมอืนสัตวมวีญิญาณ จะตองมาร่ํารอง แตความจรงิ ถาจะร่ํารอง

อาตมาวาร่ํารองยิ่งกวา การแสดงออกกวาเมื่อกี้อกี มันเลวรายลงไปมากแลว

เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวาเราเกดิไมสาํนกึกันนะ ไมพยายามที่จะตองเขามารูสกึกันใหจรงิ ๆ แลวไปไมรอด เพราะฉะนัน้

ถาใครสาํนกึแลวรูตัว เอาเถอะ นาํพาชวีติเขามาสูในทศิทางที่เปนสขุสบาย ทศิทางที่จะ เกื้อกลูโลกดวย ตนเองกส็บาย

ตนเองกม็บีญุ ตนเองกไ็ดสรางบญุ และตนเองกไ็ดเกื้อกลูโลก ไดชวยเหลอื สังคมโลก เกดิมาชาตหินึ่งกไดเจรญิ ใครไมได

เราได เราจะรู เราได เราจะรู อยางพวกเรา นี่นะ อยางอาตมา นี่ จะหาวาอวดตัวอวดตนอะไร

อาตมาทกุวันนี้ไมตองรับรายได วันหนึ่ง บาทหนึ่ง ใหแกตัวเอง กไ็มตองรับ จากใครมา ไมตองรับมา

ไมตองมรีายไดแลกเปลี่ยนมา ถาเราได รายได แลกเปลี่ยนมานี่ คาจะลดลง ทฤษฎกีาํไร ขาดทนุของอารยิชน

อยางที่อาตมา กอ็ธบิายไป ซ้ําซากแลว ไปหลายทแีลว คาจะลดลง จนไมเหลอืคา จนกระทัง่เปนหนี้ เปนบาป เพราะฉะนัน้

เมื่อเราไมรับคา นี่นะ สบายใจ เรามสีมรรถภาพ เรามคีวามสามารถ เรามคีวามรูอะไร เรากส็รางสรร ไปเถดิ อะไรที่เปน

DEMAND ของสังคม เปนอปุสงค ของสังคม เรากพ็ยายามสรางขึ้นมาอะไรที่ควรจะ SUPPLY ไดแลว หยดุอปุทาน SUPPLY

ที่เขาแปล เปนภาษาวชิาการนะวา อปุทาน อาตมากเ็รยีก ตามเขา นะนะ ฟงๆ กไ็มคอยจะรูเรื่อง เทาไหร เหมอืนกัน

อาตมากว็าเอ มันนาจะคดิภาษาที่เปนไทย ๆ ที่แปล DEMAND, SUPPLY นี้ออกมาบาง เขาแปล DEMAND วา อปุสงค แปล

SUPPLY วา อปุทาน อาตมาวา มันไมคอย เขาใจนะ คน ทัง้ๆ ที่อาตมากใ็ช มานานแลว แตกย็ังไมคอยซาบซึ้งเลย มันตื้อๆ

อยางไรไมรู มันนา จะแปลเปนภาษาที่ คนเขาใจงายกวานี้ ฟงแลว กเ็ลยพดูเปน DEMAND, SUPPLY ยังรูสกึวา เขาใจกวา

ยังรูสกึวาเออ ยังเขาทา ไปพดูอปุสงค อปุทาน อะไรนี่ ไมรูแหม ใครบัญญัต ิเอาละ เขาบัญญัตมิา ใหเรยีก กเ็รยีกแลวละ

กข็อบคณุ แตวามันกย็ังใชไมถนัด อาตมาพดูไป พดูมาแลว เลยเวลาแลว มาดเูวลา สี่โมง สบิเกานาที

วาจะหยดุซักสี่โมงสบิ หรอืสบิหาอะไร กข็อจบเอาดื้อ ๆ เวลาเทานี้ อาตมาพดูมันไมพออะไรอาตมาหรอก อาตมาพดูนะ

เทาไหรกไ็ด เพราะวา มเีรื่อง จะตองบอก จะตองพดู เคยพดูกับพวกเราเสมอ ถาอาตมาจะอายสุักรอยปแลวถงึจะตายนะ

อาตมา กแ็นใจวา อาตมาจะมสีิ่งที่จะพดู ที่จะพดูใหพวกเราฟงนี่ไมหมด พดูไมเอาสตางคดวย พดูใหฟง ไมหมด

จนเสยีงมันจะหมดอยูแลวเดี๋ยวนี้ เสนเสยีงมันชักแยแลว แตเอาเถอะ มันกเ็ปนไป กพ็ยายาม สงวนรักษา

อาตมากข็อสรปุเรื่องที่วา ธรรมชาตเิพื่อชวีติ อาตมากข็อสรปุลงอกีนดิหนึ่ง ใชเวลาอกีสักนอยหนึ่งวา ถาเผื่อวา

คนเราไมพยายามหันหนาเขามาในทศิทางที่จะออกจากความเปนปถุชุน ขอยนืยันวา ศาสนาพระพทุธเจานัน้

สอนคนใหหยดุจากความเปนปถุชุนจรงิ อยาไปหลงวา ยังไง ๆ ฉันกเ็ปนปถุชุน ฉันผงาด สงา ผาเผยนักเพราะมพีวกมาก

ตางกัน ไปที่ไหนกม็แีตปถุชุน แลวกภ็าคภมู ินกึวาตัวเอง เปนปถุชุน มันไมนาภาคภมูหิรอก เพราะกเิลสมันหนา คนปถุชุนนี่

ไมไดทาํอะไรเปนบญุเทาไหรหรอก อยาหาวา อาตมาดถูกู ดแูคลนเลย เพราะฉะนัน้ ตองขวนขวาย แสวงหาบาง

เกดิมาชาตหินึ่งนี่ มาลา ลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุอยูนี่ คณุทาํมาแลวนับชาตไิมถวน เกดิมาลา ลาภ ยศ สรรเสรญิ



โลกยีสขุ เปนปถุชุนนี่ ชาตนิี้กย็ังไมเบื่ออกีเหรอ พอเสยีทเีถอะ หยดุแยง หยดุชงิกันไดแลว จรงิ ๆ หันหนามา แสวงหา

ทางบญุ ทางกศุลทางที่มันพาเจรญิไปอกี ๆ เราายังมอีกีสังสารวัฏยาวไกลเหลอืเกนิ อกีนานับชาต ิที่เราจะตอง

ทนทกุขทรมานอยู เพราะฉะนัน้ เพื่อตัวเองนะ เพื่อตัวเอง หันหนาเขามา ศกึษาสัจธรรมดวย ใหมันได อยาเสยีชาตเิกดิเลย

เปนโมฆบรุษุไปชาตหินึ่งเปลา ๆ มันไมเปลาดวยนะ มันไดหนี้ ไดบาป ไดเวร ไดภัย เปนทรัพย เปนวบิากตดิตัวไปดวย

เปนมรดก มันเปนอยางนัน้จรงิ ๆ บาป บญุ มันเรื่องจรงิเลยนะ อาตมากข็อเนนอันนี้ กอนที่จะไดตอบปญหา อาตมากค็ดิวา

เรื่องธรรมชาตกิด็ ีกไ็มตองไปพดูอะไรมากไป ไมตองกระจายความ อะไรอกีแลวละ เพื่อชวีติที่เจรญิ เพราะฉะนัน้

ถาไมหันเขามา ในทศิทาง ที่มันเกดิสมดลุ ธรรมชาตคิอืสมดลุ ความสมบรูณที่จะตองเกื้อกลูกัน มเีหลอืเฟอ มไีมขาดแคลน

ไมตองแยง ตองชงิ แลวเรากร็ูจักคาเหลานัน้ ไมสรางสิ่งที่มันเกนิมันเลย หรอืมันเฟอมันขึ้น กลับขึ้นมา

ทาํลายธรรมชาตซิอนลงไปอกี ถาผูใดไมสรางอะไรขึ้นมา ทาํลายลงไป ไดอกี ผูนัน้แหละ เปนคณุคา ของโลกแลว

พยายามหาทศิทางอยางนัน้กันเถอะ

เอาละ อาตมาขอจบในการบรรยายธรรมชาตเิพื่อชวีติในงานนี้

ถอดโดย ทานสตีภิโูต
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