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เอาทนีี้เรามาฟงธรรมะกันตอ วันนี้วันกนิขาวหาดนะ วันนี้เราแมแตไหนๆ ที่พวกเรานี่ กจ็ะมวีันเหมอืน ประเพณนีะ

กนิขาวหาดนี่ เปนวันที่อาตมาเจตนาจะใหเกดิ เปนจารตีประเพณขีองเรา เปนวันที่ผอนคลาย ขณะนี้กใ็นที่ตางๆ

ไมวาจะสมีาอโศก ศรีษะอโศก สมีากนิขาวไร ศรีษะกนิขาวนา สันตฯิกนิขาวหอง มนัีกเรยีนเปนหลัก ที่สันตฯินี่

กนิขาวหอง เขากส็นกุของเขาเหมอืนกัน มญีาตโิยม มผีูปกครองนักเรยีน อะไรนี่

มารวมมอืรวมสนกุอะไรตออะไรดวย กนิขาวหอง สนกุกันไปอกีอยาง สันตฯิกนิขาวหอง มันไมม ีที่แลวสันตฯิ ละนะ

วาสนาบารม ียังอตุสาหไดกนิขาว หรอืวาไดสังสรรครวมรวมกัน เปนสันทนาการ อยางหนึ่งนะ

ตามประสาของพวกเรา แลวมันจะเกดิ มันจะเปนรปูเปนเรื่อง เปนราวเปนอะไร กเ็หมอืนกับ โลกๆ เขา

มาสังสรรคกัน แลวเขากม็สีถานที่นัดแนะกัน เดี๋ยวนี้กพ็บปะ meeting อะไรกันนี่ เขากไ็ปใชโรงแรม เปดหองกวางๆ

มสีนกุเฮฮารื่นเรงิ กม็กีนิขาว กนิน้ํา มรีองมรีาํ มเีลนมเีรื่อง สนกุสนานอะไรตออะไรกแ็ลวแต

เปนการบันเทงิสวนของเขา

เรากฉ็ันเดยีวกันแหละนะ เพราะวาคนเรานี่ มันขาดไมไดหรอก ซึ่งกรรมวธิทีี่จะมาสังสรรคกัน รวมกัน รวมกัน

แลวทาํใหเกดิความสนทิสนม อาตมากพ็ยายามอธบิายนะกนิขาวหาด กบ็อกวาอยาเกาะแตกลุมนัก ใครมา

กก็ลุมใครกลุมมัน จุกอยูอยางนัน้แหละ ไมสัมพันธกัน ไมสนกุสนานรวมกัน ไมทาํความรูจัก มักจี่อะไรกัน

ใหมันเปนการกระจายความสัมพันธ ที่เปนสัมพันธอันดงีาม ทัง้ๆที่พวกเรา กก็นิขาวหาดนี่ มันกม็รีสชาติ

อยางประเภทของเราแหละ จะสนกุสนานกข็นาดนัน้ จะรองจะราํอะไร จะเลนจะหัวอะไรกัน กป็ระมาณนัน้

อาตมากด็ูๆ อยู ถามันมากไป กจ็ะปรามกัน แตนี่มันกย็ังไมไดมากไปอะไรหรอก กพ็อเปน ไปได ตามฐานะของเรา

ซึ่งขางนอกเขามาด ูหรอืคณุไหนกแ็ลวแต พวกเรากแ็ลวแต ที่มกีารตดิรสชาต ิที่จัดจานอยู ดแูลวมันกจ็ดืๆ

มันไมหวอืหวาพอที่จะถงึกับกเิลสขึ้น เหมอืนกับไปดไูมเคลิ แจก็สัน อะไรนี่ มันไมหรอก

รับรองยังไมหัวปรหัุวปาอยางนัน้หรอก มันกเ็ปนไปตามประสาของพวกเรา

เพราะฉะนัน้ ถาเราเขาใจเสยีแลว แลวคนที่พวกเราที่จะพอรูแลว กเ็รากท็าํจติใจของเรา ใหพอประสานรวม

มันไมชอบ เรากต็องฝกความรับ ยอมรับเรยีกวายนิด ียนิดไีมใชชอบทเีดยีวหรอก ไมใชดดูดงึทเีดยีวหรอก

หมายความวา เราไมปฏเิสธ แลวเรากย็นิดทีี่จะรวมอนโุลม ปฏโิลมกันได เปนไปไดนะ แลวก ็สมมตติาม กันได

บอกวานี่สนกุสนานนะ นี่เปนไปดวยดนีะ เปนไปดวยไปวา กเ็รยีกวา มันเหมอืนกับปรงุรสหนอย แลวละนะ

ไอวธิกีารนะ มันกป็รงุรสอยูในตัวของมนษุยชาต ิรสของเรา กข็นาดนี้ส ิยนิด ีพอใจกัน เปนไปได รวมไมรวมมอืกัน



จะเรยีกวา มมีารยาทสังคมดวยกไ็ด

ที่จรงินะ เขาไมเกดิรสเกดิชาตอิะไรกันเตม็ที่ บางสิ่งบางอยางหรอกเรื่องที่เขาเคยมมีานี่นะ ใครเคยไป

เปนงานในงานสันนบิาตฯ คณุฟงดีๆ นะ งานสันนบิาต เปนงานสังสรรคชมุนมุใหเกยีรต ิหรอืวา มงีาน

อะไรสาํคัญนี่ กม็อีาหารหรหูรา ฟูฟา ทกุคนตองแตงตัวไป เพื่อที่จะใหมันเกดิเกยีรต ิเกดิความสัมพันธอันดี

โอโหเตะ งานสันนบิาตฯนี่งานใหญมาก เปนงานพธิขีอง จัดงานสังสรรค มเีลี้ยงอาหาร มบีรรเลง มดีนตรี

กจั็ดชัน้หนึ่ง ที่จะเปนเกยีรตสิงู อาหารกจั็ดชัน้หนึ่ง อะไรๆ กเ็ปนการสังสรรคที่ชัน้หนึ่ง คนที่ไป ไปถาม เขาเถอะ

เมื่อยชบิเปงเลย จะบอกให เตะซะไมม ีตองถอืแกว แกวอะไรตออะไร ตอง โอโห งานสันนบิาตฯ นี่นะ หอื

วางมาดกัน คอืขมเบงกันในท ีแตสังสรรคกันนะ วธิกีารเดยีวกันแหละ จะเหน็ไดวา ยิ่งสงูเทาไหร ยิ่งเมื่อย

ยิ่งมารยา ยิ่งมารยาท ยิ่งเกกที่สดุ แตเขาตองทาํ ฟงใหดนีะ เพราะฉะนัน้ เรานี่กเ็หมอืนกัน ฉันใด กฉ็ันนัน้นะ

คอืคนเราตองพยายาม ตองรู นี่ขนาดคนโลกเขานะ เขายังเขาใจ และเขาตองทาํ เพื่อความ สัมพันธอันดี

แลวเขากท็าํความรูจักกัน กม็บีทบาทลลีา เปนเรื่องของสังคม เปนพธิกีาร

เพราะฉะนัน้ เรากต็องรูวา การอนโุลม ปฏโิลมเปนการขัดเกลาชนดิหนึ่งนะ แตเขาอยูกันไดไหม สังคมเขา อยูกันได

เขาอยูกันได แลวเขาทาํใหดทีี่สดุ ใหเปนการสัมพันธกันด ีเปนรปูเปนแบบ เปนจารตีประเพณ ีเปนวัฒนธรรม

นี่เรยีกวาวัฒนธรรมสังคมชัน้สงูของโลกนะ มทัีว่โลกนะ งานสันนบิาตนี่ สันนบิาตนี่ เปนเรื่อง ของทางการ

พธิกีารของผูใหญ ของงานทางการ เปนรัฐพธิเีลยนะ งานสันนบิาต นี่ งานใหญๆ เขาถอืเปนงานสันนบิาตฯ

ที่จะตองไป ขาราชการผูใหญของนัน่ของนี่ ไดรับการเชญิไปรวมมอืกัน ไปรวมสังสรรคกัน ไป

ใครมเีมยีกต็องเอาเมยีไปดวย ไปรวมงานสันนบิาตฯ โอ ยิ่งใหญ ม ีpartner ตองม ีpartner มอีะไร

แลวกต็องใชมารยาทสังคม ฝนนะ ไมใชไมฝน แตกต็องสังสรรคกันอะไรตออะไรกัน ใหดบิด ีกลับบานนี่ โอย

ปวดเมื่อยกัน เตะกันไมมลีะ เขาตองฝนในสิ่งนี้ มันไมไดเปนรสชาตเิตม็ที่ เตนดดี ไมไดไชเตม็ที่หรอก

มันจะมกีารสังสรรค ตัง้แตรปูแบบอยางนี้ไปจนกระทัง่สังสรรครุน สังสรรคอะไร โอโห สังสรรครุนนี่ เรยีกวา

ทัง้แรงทัง้กา เตนดดีปลอยหมด มันเพื่อนสนทิ สังสรรครุนนี่นะ เพื่อนรวมรุน มาเจอ กันนี่ โอโฮ เตนดดีไป

เอะอะมะเทิ่งเฮฮาไป จรงิใจ มันกม็เีหมอืนกัน กเ็ปนมารยาท อยางนัน้ เหมอืนกัน ถาเผื่อวาผูใดเตะหนอย

กจ็ะมกีารมมีารยาทแบบเตะ ในเพื่อนรุนนี่แหละ สังสรรคอยาง รุนนี่แหละ มกีารเบงขมกันในที

มกีารไอโนนไอนี่ในท ีแมแตอาตมา อาตมายังเคยจาํไดเลย เพื่อนรุนไปนี่ เรากเ็ตะนะ อวดเบงใหญ

ที่อาตมาเลาๆ อะไรประกอบนี่ เพื่อจะใหเหน็วาสังคมของมนษุยชาตนิี่ ตองอาศัยตัง้แตดกึดาํบรรพ ถาระลกึออก

มนษุยพวกคนปาคนอะไร เขากม็กีารรวมกัน แหม สนกุเฮฮา ทาํอะไรได หรอืวามปีระเพณ ีจารตี ประเพณี

วันอันนัน้ งานอันนี้ของเขา เปนวันสาํคัญอะไรของเขา อะไรอยางนี้ ซึ่งเปนการนัดแนะกัน เพื่อที่จะได มารวมกัน

สัมพันธกัน จดุสาํคัญที่สดุกค็อื การวมสัมพันธ สรางความสนทิสนม กลมเกลยีว รูจักกัน



หรอืจดุที่มันเปนไปโดยธรรมชาต ิกค็อือะไรที่มันของอกของใจ อะไรที่มันไมสนทิกัน จะไดอภัย จะไดเขากันตดิ

จะไดมอีะไร กถ็อือะไรเปนตัวคลี่คลาย เปนตัวทาํลายจดุตาน จดุที่ไมเปนปกแผน พรอมกันนัน้

มันกอ็าศัยความรื่นเรงิ บันเทงิพวกนี้ เปนกระสายนะ ไดคลาย คนเรากร็ปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส นัน่แหละ

เพราะฉะนัน้ กท็างห ูทางปาก ทางลิ้น ทางตา มอีะไรที่จะใหบันเทงิ ทางตากใ็หด ูทางหกูใ็หฟง ที่จะเปนรสอรอย

ทางปากกใ็หอรอย นะ ทางจมกู ทางสัมผัสอะไรกว็าไป ตามที่จะเปน ความสขุ มันกม็รีปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส

นัน่แหละ กพ็อเปนไป อนโุลมกัน เทาที่เรามขีดีขัน้ ทนีี้ทางโลก เขาไมม ีlimit การกาํหนดวา อยาใหมาก อยาใหเกนิ

เขามแีตเพิ่มขึ้นๆ เพิ่มขึ้น เพราะฉะนัน้ เขาจะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ตามที่เขาจะทาํ เพราะฉะนัน้

ที่อาตมายกตัวอยางใหมา จะเหน็ได อยางงาน สันนบิาตนิี่ เขาปรงุกัน อยางชัน้สงูนะ เพราะฉะนัน้ เขาจะจัด

แมแตดนตรกีาร แมแตโนนแตนี่ กจ็ะเปนมาด เปนอะไรที่หรหูรา ฟูฟาชัน้หนึ่ง ชัน้ยอดอะไรของเขา กจ็ะทาํไป

แมแตการตบแตงใหเหน็สวย เหน็งาม ดอกมงดอกไม สแีสง แสงไฟ โนนนี่ โตะ ตัง่ เตยีง ที่นัง่ ที่นัน่ โอย เขากจั็ดกัน

อยางสันนบิาต ิกค็อืงานเรยีกวา ทาํกันอยางหรหูรา รองลงมาอื่นๆ จะเปนงานใหญงานนัน้งานนี้

ซึ่งเปนงานรวมสังสรรคอะไรพวกนี้กันกต็าม กต็ามฐานะ ขัน้ตอน ของสังคม ที่เขาเปนขัน้เปนตอน

มันมอียูหลากหลาย จนกระทัง่ถงึชมุนมุ จนกระทัง่ ถงึมงีาน สังสรรค สวนแตละกลุม แตละหมู สังสรรคกันถงึขัน้

meeting อยางที่วานี่ มันเปนงาน เปนการกระทาํ ของมนษุยที่ใหเกดิการสังสรรค แลวฝน

เพราะฉะนัน้ ผูดชัีน้สงูแลว แมแตโลกเขา เหน็ไหมนัยเดยีวกัน กต็องฝน เราเปนนักธรรมะ เรากต็องรูวา

ถาเราไมชอบ แตงานนี้เพื่อสังคมกลุม เรากจ็ะตองทาํใจของเรานี่ใหละลด ปลอยวางซวิา ทาํไมเราไมชอบ

มันไปเปนประโยชน เพื่อกลุมของเรานี่แหละ ถาเราตกลงแลววา กลุมนี้คอืกลุมนี้ เรากต็องอยูกับกลุมนี้ ชาตไิทย

มงีานอันนี้ เรากท็าํกับอยูกลุมของชาตไิทยนี่แหละ ยอลงมาจนกระทัง่ ถงึเราอยูในกลุมของอะไร เรากต็อง

จัดของเรา เรากต็องอยูในกลุมของเรา ในบางอาํเภอ ในบางตาํบล ในบางประเทศ ในบางหมูบาน เขากม็อีะไร

งานของหมูบาน เหมอืนอยางที่อาตมาพดูไปแลวนะ ศรีษะฯกม็กีนิขาวนา สมีาฯกนิขาวไร สันตฯิกก็นิขาวหอง

อะไรอยางนี้ เปนตน ปฐมฯเรากก็นิขาวหาด ซึ่งกเ็ปนไปทาํเกดิ ถงึเวลากอ็ยูไหน กท็ี่นัน่ หรอื จะมารวมกัน

อยากจะไปรวมกันที่ไหนอกี มจีารตีประเพณอียูแลว เรารูแลว เวลานัน้วันนัน้ เขานัดกัน เราอยากจะไป

รวมกนิขาวนาบาง กไ็ปซ ิถาเหน็วา เออเราไปสังสรรค กับทางโนนบางกไ็ด

ที่ศาลฯียังไมมกีนิขาวอะไรใชไหม ออ ไปรวมกับโยมเถาว กนิขาวแกง ออ โยมเถาว โอโหไป ถงึพษิณโุลก

โนนเลยหรอื ไปไกลเลยนะ กนิขาวแกงโนน มันเปนเรื่องของมนษุย แตละฐานะ เพราะฉะนัน้ ผูที่ยังตดิอยู

ผูที่ยังเปนฐานลาง อยางโสดาบันนี่ มันกย็ังมบัีนเทงิเรงิรมยพอสมควร แตกอ็ยูในสายหสูายตาพวกเรา

มทีางออกนะ มทีางออก หรอืวามสีิ่งที่เราดแูลควบคมุกันอยูได ไมใหมันเลยเถดิ มผีูรูกต็องด ูตองกาํหนด

มันมากไป เรากต็งิกัน มันพอสมควร เรากม็เีขตมขีอบ แตทางโลกเขา ไมมคีวามหมายอันนี้หรอก เขาไมมเีขตมขีอบ



แตกอ็ยูในสัญชาตญาณ หรอืวาอยูในสามัญสาํนกึเหมอืนกันนะ เขามากไป เขากจ็ะรูกัน เมาเกนิไป

เอะอะมะเทิ่งเกนิไป บางทเีขากเ็ตอืนกันเหมอืนกัน เลอะเทอะเกนิไปนี่ รุมรามเกนิไปแลว แตที่ไหน ที่เขาไมมปีญญา

เขาจะเลอะไปเลย สังสรรคกัน มไีอโนนไอนี่กัน จนกระทัง่ นอกจากเลี้ยงดแูลว ปเูสื่อ ตอนนี้ลามกหนอยนะ

อธบิายใหเหน็วา มันเปนไปนะ มันเลวราย นอกจากเลี้ยงดกูันแลวกป็เูสื่อ ปเูสื่อกพ็ากันไป เลอะเทอะออกไป

ทางกาม ทางอะไรตออะไร หนักเขาเดี๋ยวนี้คณุรูไหมวา งานสังสรรค พวกนี้ พวกสนทิ พวกชมุชน

พวกกลุมนี่เขาจะมกีลุมมอีะไร ถงึขนาดเลอะเทอะ ลามก ถงึขนาด สังสรรค กันนี่ ของเมอืงนอกนะ

เมอืงไทยจะมหีรอืไมไมรู พอไปรวม รวมกันแลว ตางคนตางผลัดเปลี่ยนกัน เปลี่ยนเมยีกัน ลามกถงึขนาดนี้

ถอืวาเปนการปลอยเปรตกัน ถงึขนาดนี้ พอถงึงานหรอืถงึอะไรกัน ตางประเทศม ีเมอืงไทยจะมหีรอืยังไมรู

ไปสังสรรคกันอยางนี้แหละ เลี้ยงดปูเูสื่อแตกอนนี้ เขาออกไป แบบนัน้นะ ปเูสื่อกค็งไปไปเที่ยงตอพวกนี้เขานะแหละ

เสรจ็แลวเดี๋ยวนี้ทางแบบนี้เขามกีันถงึขนาด เมื่อชมุนมุกัน สังสรรคกัน เสรจ็แลว เซก็สหมูกม็ ีแลกเมยีกันกม็ี

อยางนี้เปนตน แลกเมยี แลกผัว อะไรกัน

นี่คอืความเลยเถดิที่เละเทะ วัฒนธรรมแบบนี้เกดิแลววัฒนธรรมที่เลว เลวทรามต่ําชาไป เขากท็าํกัน นี่กเ็ลาใหฟง

อกีมมุหนึ่ง ใหเหน็วาเมื่อไมมขีดีเขต เมื่อไมมกีาํหนด มันกจ็ะเปนแบบนี้แหละ ปลอยเปรต กเ็ปรตใหญไปเลย

หยาบคาย ตกนรก หลมุลกึไปดวย อยางนี้เปนตน มันกไ็ปกันใหญ อยางนี้เปนตน นี่เลาสูฟงนะ

เพราะฉะนัน้ พวกเรานี่ตองมผีูรู ตองมผีูเขาใจ กค็วบคมุจารตี ประเพณ ีวัฒนธรรมของเราขนาดนี้

ผูที่ยังปลอยเปรต ขนาดนี้อยู กป็ลอยเปรตขนาดนี้แหละ ของเรา กบั็นเทงิเรงิรมย แคนี้พอแลว มากกวานี้ เราไมเอา

สวนผูฝน มันไมสังสรรค เรากต็องขัดเกลา เราจะตองขัดกเิลส ทัง้ชอบและไมชอบใชไหม เพราะฉะนัน้

เราเขาใจแลว เรากต็องทาํใหเปนกลาง เราไมชอบ เรากต็องขัดกเิลส ที่ไมชอบไปสังสรรค เปนไป

งานนี้รวมไมรวมมอื เหมอืนงานสันนบิาตฯ ที่อาตมาเลาแลว เขาฝนนะ เขาไมไดอยากไป เทาไหรหรอก

แตคนอยากไปมนีะ กระดี๊กระดา ฉันจะไดไปเที่ยวไดเตะ ฉันจะไดไปตดิตอเชื่อมโยง กับผูใหญ อยางโนนอยางนี้

เพื่อผลประโยชนในลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ ตองทาํนะ มันเพื่อโลกธรรม ฝน เมื่อย แตตองไปเตะ เพื่อโลกธรรม

ตองไป งานสันนบิาตฯ อยางนี้เปนตน แตเขามุงหมายโลกธรรม ของเรา ไมไดมุงหมายโลกธรรม ของเรามุงหมาย

โลกตุระ เรากต็องไปส ิไปอะไรละ ไปเพื่อขัดเกลา กเิลสเรา นัน่เอง ทาํไมเราไมชอบ ทาํไมเราไมอดทน ของเขาบางที

กวาจะเสรจ็งานนี่ งานสันนบิาตฯ โอโห เตะ เมื่อไหร มันจะเลกิสักทวีะ เมื่อยเตม็ทแีลว อยากจะกลับไปนอน

กลับไปถงึนอน โอ เพลยีเลยนะ มันเตะ จรงิๆ เตะจรงิๆ แตงแทกซโิด ตองยนือกตัง้ อยางนี้นะ ถอื

โอโหบางทเีมอืงไทย ยิ่งเมอืงไทย รอนกร็อน ไมใชไมรอนนะ รอนยังไงกไ็มรูละนะในสนาม บางทมัีนไมใชหองแอร

หองเออ อะไรของมันนี่ มันรอนนะ บางทใีนสนาม เขาจัดในสนาม ไมใชหองแอร ถาในบางทกีจั็ดในสถานที่ที่มแีอร

กแ็ลวไปเถอะ ในหอง ในหับอะไร งานสันนบิาตฯ บางทนีี่เตะ เขากย็อม เพื่อโลกธรรม แตของเรากย็อมบางซิ



เพื่อโลกตุระ ฝกปรอื แลวกอ็ดทน พวกเรากย็ังไมเขาใจกันถงึที่ กบ็างท ีพอ อาตมาพดูบาง ไกลหนอย

เอาแลวตามใจ ตัวเอง ลงภพ ลงอัตตา ลงมานะ อยางเกา กเ็ปนไปอยางนัน้

เพราะฉะนัน้มันกม็ทัีง้ขัดเกลา ฝน แลวกท็าํใหมันเกดิวางใจ จนกระทัง่เขาวางใจได แลวเขากพ็ยายามนะ

จนกระทัง่บางคน ถาหลงโลกธรรมมาก เหน็แกโลกธรรมมาก คนนัน้เขากช็อบ หรอืยนิดใีนงานนัน้ เขากช็อบ

จติใจกเ็ปนฉันทะ เปนยนิดไีด เพราะเขาไดสิ่งที่ตอบแทน คอืโลกธรรม สมใจเขา ของเรา ถาเราทาํแลว

เราไดโลกตุรธรรม สมใจเรา เรากจ็ะเกดิฉันทะเหมอืนกัน เราไดขัดเกลา เปนโลกตุระของเรา เรากจ็ะไดฉันทะ

เรากจ็ะมจีติอยางนัน้เหมอืนกัน วางได เรากจ็ะมฉีันทะ แลวกจ็ะเหน็จติด ีเหน็อะไร ตออะไร

อาตมาไมใชอาตมาไมเมื่อยนะ เวลางานกนิขาวหาดทหีนึ่ง แตอาตมาไมไดเบื่อ ไมไดเซง็ ไมไดอะไรแลว อาตมา

กพ็ยายามใหมฉีันทะ ซึ่งอาตมาวาอาตมาวางใจได แลวกอ็าตมาจะใหใจอาตมาเปนอยางไร อาตมากท็าํ

อาตมาไมไดทกุข ไมไดทกุขเกนิการ แตมันกท็กุขสภาวะเทานัน้ จะวาเหงื่อไหล มันกไ็หลนะ มันกร็อน

รอนกถ็งึขัน้ที่ตองทาํอยางโนนอยางนี้อะไร ที่จะเปนประโยชนคณุคาบาง อาตมากท็าํ อยางนี้ เปนตน

นี่กเ็ลาละเอยีดใหฟงเพิ่มเตมิขึ้น ในความหมาย หรอืเปาหมายที่เรากระทาํอะไรตออะไรกันอยู ไมใชอาตมาทาํเลน

วัน ๒ วัน ทาํไปเรื่อยๆ ตอไปอกี เมื่อไหรๆ กท็าํกัน เรากม็กีารรื่นเรงิบันเทงิ หรอืรวมกัน สังคมเรา

จะกวางขึ้นกวานี้อกี มันจะมอีะไรกวานี้อกี กค็อยดไูป ตามประสาที่เราเหน็วามาก มันจะมเีอง ปญญาของเรา

มันจถวงดลุกันเอง คนที่ไมชอบนี่ มันมากไปนี่ จะเปนคนที่มสีัญญา ปรามกันเอง จะตัด จะตงิ จะเตอืนอะไรกันเอง

มันเปน คนที่ไมใหฟุงเฟอฟุมเฟอยไปมาก มันจะควบคมุกันไปในตัวเอง สวนคนที่ มกีเิลสมากหนอย

มันกจ็ะพยายามจะปรงุออกมาเรื่อยแหละ จะเพิ่มเตมิออกมาเรื่อยเอง แลวมัน กจ็ะควบคมุ ไปในตัวของมัน

ตามสัจธรรมของแตละกลุม แตละหมูแตละแหง

เพราะฉะนัน้ หมูไหนที่เลวราย อยางที่อธบิายไปแลว มันกจ็ะพากันเลวรายไปจนกระทัง่เหน็ไหม อยางที่

อาตมาเลา ถงึวาบางหมูบางกลุมสังสรรคกันแลว กเ็ละเทะกันไป ทางกามนัน่แหละ ไปทางไอนี่ มันไปทางกาม

ปลอยเปรตอยางขนาดหนักไปเลยอยางนัน้ มันกเ็ปนเรื่องเปนไป ของพวกเรากต็องดแูลกัน แลวกพ็ยายาม

ทาํใหมันอยูด ีใหมันเปนไป

ในสังคมไหนๆ กม็ ีถาเรานกึถงึตัง้แตโบราณกาล ตัง้แตคนปาคนดอยอะไร เขากม็ ีกองไฟกลางๆ เขากม็านัง่ เอา

มากนิ กอ็รอย เตน ราํ รอง เขากม็แีคนัน้นะ ของคนโบราณใชไหมละ กม็รีอง ราํ สนกุสนาน กันไปอะไร

จนกระทัง่กลายเปนที่ บางที่บางแหงกลายเปนที่มองหนุมๆ สาวๆ กม็ารวมงานนี้ แลวกจ็บีกัน อะไรของเขานี่

ทางโลกเขากเ็ปนอยางนัน้ แตของเขากค็งไมใชอาศัย ถงึขนาดเปนที่จบีกัน จนเกนิไปละนะ พวกเรากว็ากันไป

อยางนัน้นะ ใหมันพอสมเหมาะสมควรตามฐาน

นี่เปนเรื่องในรายละเอยีด ที่อาตมาจะขยายความอะไรตออะไรใหฟง เรามคีวามเปนอยู จะมทัีง้พธิกีรรม อยางนี้



เราเรยีกวาจารตี ประเพณ ีหรอืพธิกีรรมกไ็ด มทัีง้กจิกรรมซึ่งเปนการงานของมนษุยชาตนิะ อยางนี้แหละ

อยางที่อาตมาเลา กนิขาวหาดนี่ มันเรื่องของพธิกีรรม จัดไปในทางนัน้ เรากม็ทัีง้กจิกรรม ที่เปนการงาน

การงานของเราทกุวันนี้ กเ็กดิสัมมาอาชพี เกดิสัมมากัมมันตะ จะเริ่มงานนัน้ จัดงานนัน้ เปนอาชพี อยางนัน้

ทาํอันโนนอันนี้ขึ้นมา นะ มกีารทัง้ผลติ และการคาขาย

ตอนนี้กค็งเหนด็เหนื่อยกันมา เมื่อวานนี้ยังไงละ ชมร.ขายไดเทาไหรละเมื่อวานนี้ หรอืวาสลบไสล ไมมาฟง

ไมมาทาํวัตร ชาวชมร.

ฯลฯ

เรากต็องทาํอาหาร ทาํโนนทาํนี่ทาํเขาครัว หนาเตาอะไรไป เราไมเหมอืนเขาทางโลกเขา เขาได เขาควร

จะไดเยอะๆ นี่ เขาขดูรดีนะ จานละ ๓๐ จานละ ๕๐ ดไีมดเีขาขายกันจานละรอยละพันนี่ เขากไ็ดเงนิแสน

เงนิลานอะไรของเขา เขาเทาไหร เขากไ็มมปีญหา เพราะเขาขดูรดี แตของเรานี่ มันมตีัวหลักต่ํา ยนืหยัด

เสรจ็แลวกป็ระเมนิเอาพวกนี้ มันกเ็ปนสถติทิี่เราจะตองรูเขาใจวา คอือะไรของเรา ที่อาตมาหยบิมาพดูนี่

เพื่อจะไดพสิจูนวา งานของเราหนักขึ้น และความนยิมมมีากขึ้น เราไมไดฉวยโอกาส การคาของเรา

ไมไดฉวยโอกาส เอาละหนาเจ ตอนนี้ขึ้นราคาเลยแหละ จานละ ๒๐ แหละ จานละ ๑๕ แหละ อะไร อยางนี้ ไมใช

เรากย็นืหยัด ธรรมดาเรากข็าย ๖ หนางานเรากข็าย ๖ มคีนมากแลวกง็านหนัก คนนยิม เพิ่มขึ้น ปที่แลวไดเทานี้

ปนี้มากขึ้น เรากป็ที่แลวปนี้เรากย็ังไมไดขึ้นราคา อะไรอยางนี้เปนตน สิ่งที่มันยัง ยนืหยัด ทัง้ๆ ที่คาของเงนิ

หรอืคาของเศรษฐกจินี่ มันตกลงไปอกีแลว เงนิมันจะตองขาย แพงขึ้น ตามคาของเศรษฐกจิ

เรากไ็มไดขึ้นดวยอะไรนี่ ซอนเชงิหลายๆ อยางพวกนี้ อาตมาอธบิาย ละเอยีด ไมไหวละนะ มันแสดงใหเราเหน็วา

มันมบีทบาทกาวหนาไหม กาวหนาดวยงาน กาวหนา ดวยความนยิม เราจะตองมงีานหนักขึ้น อะไรอกี

เปนการเตอืน เปนการบอกเราวาเราจะอยูกับสังคมของเรา งานหนัก กไ็มมปีญหา ถาเราเหน็วางานนี้เราจะตองทาํ

แลวเรากจ็ะตองทาํ มันมปีระโยชนไหมละงานหนักนี้ ถามปีระโยชน เรากจ็ะตองรูวา มันจะตองเพิ่มขึ้นนะ

เราจะตองเตรยีมตัว เราจะตองเตรยีมใจ เตรยีมกาย เตรยีมแรง เตรยีมวา เราจะทาํอยางไร ถาจะไมไหว

เราจะตองหาเครื่องทุนแรง ถาไหว เรากจ็ะตองเพิ่ม เขาไป อยางโนนอยางนี้อะไรนี่

มันเปนการรูตัวที่จะทาํใหงานของเรานี่ดขีึ้น สมบรูณขึ้น ไมขาด ไมแหวง ไมบกพรอง อะไรๆ จะด ีเจรญิ

มันเปนความเจรญิของธรรมดา ธรรมชาต ิงานของเราอยางที่เรามนีี่ เปนกจิกรรมนะ งานเตาหู สถติสิงูสดุ กี่กโิล

๕๐๐ กโิล วันละ ๕๐๐ กโิล กถ็ัว่ ๕ กระสอบ กระสอบละ ๑๐๐ กโิล บดกันเครื่องพัง ทาํกัน ... ลยุ ทาํเตาหูสง

เพราะความตองการของตลาดที่งานพอด ีอยางนี้เปนตนนะ

กด็นีะ อาตมากพ็ยายามสงเสรมินะ ทาํเตาหู เตาเจี้ยว ทาํซอีิ๊ว ทาํอะไรพวกนี้ ก ็พวกเรากต็องรูวา เราเปด

การผลติ เปดรานคา เปดอะไรอกี เปนงานกจิกรรม ที่จะเปนสัมมาอาชพีรองรับพวกเรา ตอไปกจ็ะมี



ผูที่จะเอาไปทาํสวนตัว นี่เราทาํสวนกลางใหเปนแบบอยางเปนหลักไว เรากจ็ะทาํตามวธิกีารของเรานี่ แลวมัน

จะมวีธิกีารตอไปเรื่อยๆ นะ ทางศรีษะฯก ็ศรีษะนี่เปนลกูลอของพวกเราได ออกไปอยางสาํคัญ เลยนะ การเกษตร

การผลติ การคา เดี๋ยวนี้อาตมาวา เรื่องเหด็นี่ ปฐมอโศกจะสูศรีษะไมไดแลวนะ เหด็นี่ เรื่องปุยนัน่ แพไปราบแลว

เรื่องปุยนัน่แพศรีษะฯราบแลว กสกิรรมเขากม็าก เดี๋ยวนี้ทางโนน กท็าํเปนเลน ไปนะ แมแตแชมพเูดี๋ยวนี้ก็

เฮอะไมเลนศรีษะ ศรีษะรูสกึวาเอาไปเอามานี่ พลังการผลติ หรอืพลัง การสรางสรรนี่ จะเปนหลักเปนฐานมัน่คง

หรอืวาแขง็แรง

เพราะฉะนัน้ ปฐมอโศกนี่พลังรวม มันนอย เพราะมันคนตางถิ่นมาอยูรวมกัน มันกเ็ลยเขากันไมสนทิ อันนี้

อาตมารูอยูลกึๆ อกีทัง้สัญชาตญาณของสัตวโลก มันเปนจรงิเหมอืนกัน สรปุกค็อื กเิลสนัน่แหละ กเิลส

ในตัวมนษุยนี่ มันตดิผดิ ตดิพันธุ ตดิเผา ตดิกอ ตดิของก ูหมูก ูพวกก ูมันจะกนิลกึเขาไป จนกระทัง่ถงึ ทัง้ถิ่นฐาน

เชื้อชาต ิแคในไทยดวยกันนี่ คณุคดิด ูแตที่ศรีษะอโศกนะ อยางนอยที่สดุ มันกเ็ปนพวก อสีานดวยกัน

มันไมคอยรวมเหมอืนกับปฐม ปฐมนี่มหีมดเลยนี่ อสีาน ใต เหนอื ออก ตก ภาคกลาง รวมหมดเลย มเีจก มแีขก

มเีขมร โอ มาเลเซยีดวย รวมอยูในปฐมอโศกนี่ มันจรงิใชไหม เพราะฉะนัน้ มันจงึไมคอยสนทินัก นี่เรา

เราตองยอมรับความจรงิวา มันมจีรงิๆ นะ แตเราตองไมยอมแพ ไมยอมแพ เราจะทาํใหได ใหสนทิ ใหเปนปก

ไมตองปกแผนหรอก ใหเปนปก ใหเปนปกใหไดนะ ใหเปนปก เราตอง ตแีตก สิ่งที่มันเกาะตดิ หรอือปุาทาน

มันยดึมันตดิอะไรอยู ตตีัวนัน้ใหแตก สิ่งเลวตแีตก สิ่งดตีองรวม ใหแนน นี่เปนกรรมกริยิาเทานัน้เอง ตองทาํ

คาํวาแนนนี่กแ็นนโดยลกึๆ เรามสีัจจะที่เราเรยีนแลว ปรมัตถสัจจะ เราจะเขาใจวา สมมตุสิัจจะ

เราจะตองใชเปนฐานอาศัย สมมตุสิัจจะอยางนี้ ถอืวากศุล ถอืวาด ีถอืวาควร สมมตุสิัจจะอยางนี้

สวนปรมัตถสัจจะ สัจจะในๆ เรากจ็ะมลีกูซอน ของพทุธนี่ มันมสีัจจะ ๒ สวน สมมตุสิัจจะกับปรมัตถสัจจะ

ปรมัตถสัจจะลกูซอนนัน้ กค็อื สมมตุสิัจจะแนน รวมใหแนน เอาใหแนนไดจรงิๆ ไดทัง้ ๒ สวน สัจจะ ๒ สวนสมบรูณ

ปรมัตถสัจจะ กต็องรูเทาทันวาแนน แลวกต็องหัดวาง เขาใจสมมตุสิัจจะใหชัดนะ วาคอืสมมตุทิี่เราทาํอยางนี้

แตใจเราลกึๆ เรากจ็ะตอง ทาํใหได เราตองรูความจรงิใหไดวา เราทาํอันนี้ใหไดคณุภาพอันนี้

แตอันนี้อยางหลงใหลไดปลื้มนะวา ไมใชเรา ไมใชของเรานะ ปรมัตถสัจจะกต็องเขาใจ กต็องฝก

ฝกซอนอยางนี้จรงิๆ ไดสัจจะทัง้ ๒ สวนสมบรูณ

เพราะฉะนัน้ คนของพทุธนี่ ปฏบัิตธิรรมแลวจงึเจรญิทัง้ ๒ ดาน เจรญิทัง้สมมตุสิัจจะ สัจจะสมบรูณทัง้ ๒ สัจจะ

ไมไดแหวง หมายความวาสัจจะนัน้คอืของไมจรงิ จรงิทัง้ ๒ อยาง พระอรหันตเจา ทาํปรมัตถสัจจะ ไดสมบรูณสดุ

เปนเอง เปนตถตา เปนอัตโนมัตแิลว ทานกเ็ลยเปนแลวเปนเลย เพราะวา ปรมัตถสัจจะ เมื่อจบแลว เปนกตญาณ

เสรจ็กจิแลว ถอนอาสวะแลว มันไมตองทาํอกี ไมตองฝกอกี พระอรหันตเจา ฝกแตสมมตุสิัจจะ เพราะฉะนัน้

พระอรหันตเจากค็อื คนโลกๆ เพราะทานจะอยูกับสมมตุสิัจจะ ทานจะ จะประเมนิ ประมาณ ความควร



ความไมควร แลวทานจะรูตัวทานวา ทานทนไหวไหม หรอืทนไมไหว อันนี้ทาน ไมมปีญหา ทานจะรู ทานซื่อสัตย

ทานไมแกลง ทานไมมอัีตตามานะ แมแตตัวเอง ทนไมได กท็าํแอค ฝน ตัวเองทรดุไปตัง้เทาไหรๆ แลวกไ็มรู

ไออยางนี้พระอรหันตตองเขาใจ เขาใจอัตตัญตุา ตัวเอง วาอันนี้อนโุลมไมไหวหรอก เราทาํไมได

แลวทานกไ็มตองเสยีหนาเสยีตา เพราะทาน ไมมหีนา จะแตกแลว พระอรหันตทานไมหนาแตกหรอก

ทานไมมมีานะ ทานไมมอัีตตา แตคนโลกๆ มกีเิลส ไออยางนี้ ไมไดหรอก แอคสูทัง้ๆ ที่ฝนจะตาย

เดี๋ยวเอง็กเ็สยีทาดวย กเิลสกจ็ะมากขึ้น ระวังกแ็ลวกัน กลัวหนาแตก กค็อือัตตามานะเราดีๆ นัน่เอง เพราะฉะนัน้

พยายามอยาไปคดิถงึหนาแตก หนาเตกิอะไร มากนัก แลวเรากต็องรูวา เราจะตองอดทน เราจะตองฝกฝน

มันเกนิฐาน เกนิฐานะกเ็รากไ็มเอา ถาเราสามารถ ที่จะฝนได กต็องพยายามเอาใหมคีวามอดทน

ไมตองไปรักหนารักตา จนเกนิการ ทาํอันนี้ เพื่ออวด ไมเอา ทาํอันนี้เพื่อที่จะฝกฝน ไมใชทาํเพื่ออวด

อยางนี้ตองรูนัยที่ลกึซึ้ง ละเอยีด แลวกต็อง พยายาม กระทาํนะ ทาํใหมัน มันเกดิขึ้น สดุทายแลว ถาเมื่อเขาใจทัง้

๒ ดาน สัจจะทัง้ ๒ ดานแลว คน หรอืวามนษุย ที่เรยีนรูตามหลักการของพระพทุธเจาแลว

จงึเปนคนที่สรางสรรกไ็ด สัมพันธกด็ ีจติกเิลส กล็าง กล็ะ กป็ลด กป็ลอยได แขง็แรงจรงินะ เพราะฉะนัน้

จะอยูในสังคม กเ็ปนสังคมที่สัมพันธ สรางสรร มกีจิกรรม กจิการงานอะไรกร็ู แลวกข็ยันหมัน่เพยีร รูประโยชน

รูคณุคา กระทาํได เปนปก เปนแผนดนีะ

เพราะฉะนัน้ เมื่อไมมขีี้เกยีจ เมื่อไมมกีารตดิยดึอะไรมาก การรวม การสัมพันธที่จะรวมมอื รวมแรงอะไรกัน

คลองแคลว เรว็ไว แลวกจ็ะมพีลังงาน รังสรรคเยอะ พรอมกันนัน้ปญญา ความเฉลยีวฉลาด ในการที่ จะทาํอะไรๆ

แคไหน ที่จะใหเกดิการผลติ การสรางสรร กอประโยชน มันกจ็ะสมบรูณแบบ ไปหมดนะ อาตมาเหน็พวกเรานี่

คอยๆ เกดิ แมแตกจิกรรมกค็อยๆ มกีจิกรรมที่เขาใจเพิ่มขึ้น และพวกเรา กค็ง จะรูตัววา เออ

เราเองเรากย็ังไมเขาใจด ีเรากเ็ลยตองตานอยูบาง ไมผลักดันตัวเองบาง เพราะเรา เขาใจ อยางหนึ่ง

พออาตมาพดูเขาใจเพิ่มขึ้น มันกจ็ะอกีอยางหนึ่ง

เพราะฉะนัน้ พวกเรากจ็ะมกีจิกรรมนี่แขง็แรง เปนอัตตาห ิอัตตโน นาโถ พึ่งตน จนกระทัง่พวกเรานี่ กนิ อยู

หลับนอน เรากเ็รยีน พอเรยีนแลว เรากล็ด กล็ะ เมื่อลดละไดแลวจรงิๆ เรามสีันโดษ มอัีปปจฉะ มมัีกนอย มสีันโดษ

มปีวเิวกะ มจีดุสงบของจติอาศัยแลว นอยแคนี้ เรากส็ันโดษ นอยเทานี้ เรากพ็อ เราไมตองเพิ่ม กไ็ด กนิวันละมื้อ

ทาํงานไป อยางอาตมานี่ ขอยนืยันกับคณุเลยนะ อาตมากนิ จะกนิมันวันละมื้อนี่ ไปจนตาย แลวกจ็ะทาํงาน

จะหนักกวานี้ หรอืจะนอยกวานี้กแ็ลวแต อาตมาจะทาํอยางนี้ไปจนตาย นี่อาตมาวา อาตมากนิพอแลว

สันโดษแลว วันละมื้อ ที่นัง่แหงเดยีวนี่นะ อาตมาวาอาตมาไมจาํเปน จะตอง มากกวานี้เลยจรงิๆ มันอยูตัวจรงิๆ

แลวอาตมานี่ ขอพดูอยางกลาหาญ ชาญชัยไดเลย เรยีกวา พดูกันอยาง อาสภวิาจา การกลาวอยางกลา

อาสภวิาจานี่ เปลงบันลอืสหีนาท ดวยความแกลวกลา ถาเผื่อวา ยังไมแกลวกลา เขากเ็รยีกวาบังอาจ



บังอาจกลาว ยังไมแกลวกลา กเ็รยีกวาบังอาจกลาว ถาเผื่อวา แกลวกลา กเ็รยีกวา อาสภวิาจานี่ นะ

กลาวเหมอืนกับการอวดอาง เหมอืนกับการอวดอาง แตอาตมารูวา จติใจที่อาตมาพดูนี่

ไมไดมตีัวอวดอางอะไรหรอก พวกคณุกร็ูอยู สิ่งนี้ เพื่อย้ําใหความมัน่ใจ แนใจ เสื้อผา หนาแพร อาตมากไ็มมปีญหา

นี่เขาใหมาแตงขาว กแ็ตงมันไปอยางนี้ จะใหแตงขาวนี่ ไปตลอดตาย ถามันจาํเปน ที่จะตองอยางนี้ กเ็อาเลย

สดุทายเราจะตองมายดึเอาขาวเสยีแลว จะตองมาใชขาวเสยีแลว เพราะวามันเวรมันกรรม มันจะตอง อยางนี้

เอาขาวกข็าว แตถาเผื่อวาไมขาว แลวกก็ลับไปนุงสนี้ําตาลนี่ได กน็ุงน้ําตาลนะ หนักเขาจรงิๆ

มันไมไดนุงน้ําตาลแลว มันกจ็ะตองครองขาวคลมุอกีกเ็อา หรอืมันไมตองครองขาวคลมุ กค็อือาตมาพดูนี่

กห็มายความวา ถาแมจรงิๆ เลยนะ เราจะแพคดนีะ แพคดกีไ็มมปีญหา ใครตองตดิคกุ กต็ดิไป อาตมาเปนตน

เพราะอาตมานี่ เจอเขาไปตัง้ ๓๐ รายการอยูนะ ตดิมันกต็ดิไป ใครอยูขางนอก ชดุนี้อยูไดแลว ไมผดิ

ไมไดไปลอกเลยีนใคร จับอกีไมได

.. ฯลฯ ....

เรากเ็ปนไป แตถงึอยางไรกต็ามเราไดแลว ไอนี่เปนเรื่องของพธิกีรรม นัน่เปนเรื่องของกรรม พธิกีรรม ที่เราจะจัดรปู

จัดอะไรตออะไร มันกเ็ปนเรื่องของการประกอบรปู ประกอบแบบ ประกอบพฤตกิรรม อะไรตางๆ นี่

มันกจ็ะไดจะเปนอยางนี้อยูในมนษุย

ทนีี้อาตมาเมื่อกี้พดูถงึเรื่องกจิกรรมนี่นะ อยากจะใหพวกเราไดรูวามันเปนชวีติของมนษุยทัง้หมด ทาํไม

อาตมาดวย สงฆดวย พระสมณะนี่ดวย จงึตองลงไปคลกุคล ีกเ็พราะพวกเรา ยังไมมากพอ และ เราจะตองเปน

ใชแรงงานรวมดวย ชวยดวย บางอันอะไร ที่มันยังไมถงึขัน้ผดิวนัิยตรงๆ เลยทเีดยีว เราก ็หรอืแมแตลอแหลมวนัิย

เรามาอยางนี้ ตองอนโุลม อยางการคา หรอืการกสกิรรม ไปปลกูไปอะไร อยางนี้ เปนตน มันกล็อแหลม

วนัิยมหีามอยูบางเหมอืนกัน มอียู ๒-๓ อยางที่สมณะทานหามอยู

๑. การคา

๒. เรื่องพชืพันธุธัญญาหาร ที่จะตองไปเดด็ ไปปก ไปอะไรนี่ มันก ็ทานใหอาชพีทางดานนี้ใหฆราวาสไป การคา

การกสกิรรม

๓. การรักษาพยาบาลนี่ ทานกห็าม สมณะไปรักษาพยาบาลอะไรไมไดหรอก แตพวกเราพยาบาล พวกเรา

กไ็มคอยเกง ไมคอยมคีวามรูเทาไหร ละลาบละลวงไมคอยไดหรอก พยาบาลนี่ ยิ่งเปนหมออะไรนี่ พวกเรา

กย็ังไมคอยเกง ยังไมมหีมอจรงิๆ มาบวชเลย เพราะฉะนัน้ กเ็ลยไมไดไปชวยอะไรนักหนาหรอก จะไปทาํ แหลมๆ

แพลมๆ ไมไดหรอก เรื่องการรักษาพยาบาลนี่ จะตองยิ่งสาํคัญ ตองมคีวามรู ความสาํคัญตรงๆ เขาไป

เพราะมันเกี่ยวกับชวีติ เปนเลนๆ ไมได อยางการคา อยางกสกิรรมนี่ไมเทาไหร ชวีติพชื กไ็มคอย เทาไหร

ไมเหมอืนชวีติคน รักษานี่มัน เพราะฉะนัน้ พวกเรากถ็งึสมณะเองไมม ีพยาบาลจรงิๆ กย็ังไมมมีาบวช



ดเูหมอืนยังไมมพียาบาลเลยสักคน

ยังไมมหีมอ ยังไมมพียาบาล นักศกึษาแพทย หา อะไรนะ บอกวายังไง กจิการขนม เออ นัน่แหละเขากด็ ูมันก็

จรงิเหมอืนกันละนะ นักบวชไปปรงุ ขนาดไปปรงุขนงขนมอะไรอยางนี้ละนะ ไปทาํกับขาว ไปทาํอะไร อยางนี้ละนะ

มันกเ็กนิไป นะ เพราะมันปรงุแตงมากไป กด็ ูเรากต็องรูวามันเกี่ยวมันของ เขาดแูลว โดยสามัญสาํนกึ เขากร็ู แหม

นาจะสกึๆ ไปทาํดกีวา มันดแูลวมัน มัน มันกขั็ดๆ ห ูขัดๆ ตา ขัดๆ ความรูสกึอยู กจ็รงิ

เพราะฉะนัน้ถาเผื่อวาเรา อยาไปคลกุคลหีรอืวาอยานัน่มากนัก ถาอยางผูหญงิเขานี่นะ อยาง มันกย็ังดูๆ

ผูหญงิเขาไปทาํ มันกย็ังพอ พอ ไอนัน่นะเปนสกิขมาต แตอยางสมณะนี่ไมนาจะลงไปทาํขนมหรอกนะ มัน เออ

ทาํแคปรงุ เปนเตาหูนี่มันกชั็น้หนึ่ง มันระดับ ผลผลติชัน้ดบิ ไอไปเปนขนมนี่ มันผลผลติชัน้ปรงุแลว กขั็น้

มันกม็ขีดีขัน้อยู ถาเผื่อวาเราละเอยีดลออเขาใจละนะ เรากร็ูขัน้ตอนบางวา มันไมสมควร ขนาดนัน้ ขนาดนี้

มันมากไป เรากอ็ยาไปละลาบละลวงนักนะ

เพราะฉะนัน้การงานนี่แหละ เราจะตองรูอยูวาอะไรสมควรไมสมควรแคไหน อนโุลม ปฏโิลมแคไหน

เรามคีวามจาํเปน ขนาดใด เพราะมันมคีวามจาํเปนที่วามันยังไมมพีอ สมณะเราตองขัน้บางทไีปลงนา

ลงทาํพชืพันธุ บางทเีรายังตองไปชวยอะไรบางแรกๆ แมแตอาตมายังตองไป ดซู ินาํพากัน จงูนาํกัน

เพื่อที่จะไดมพีลัง อาตมากต็องลงไปลยุ กลบฟง กลบฟางดวยอะไรตออะไรดวย แตกอนนี่ขนฟาง กลบอะไร

อาตมากต็องลงไปลยุดวยอะไรดวย ตองทาํ แตในขดีในขัน้หนึ่ง พอมแีรงมเีขาใจกันแลว พวกเราไปแลว พอสมควร

อาตมากไ็มไดไปทาํอะไรอยางนี้ เรากต็องเขาใจวา มคีวามจาํเปน ที่เราจะตอง ไปรวมไม รวมมอืขนาดนัน้ขนาดนี้

ถาเหน็วามันพอเปนไปไดแลว ฆราวาสเรากม็ากพอ หรอืวาสาํนกึ ของฆราวาส ของเราเขาใจกันแลววา

อันนี้ไมตองใหสมณะ หรอืไมตองใหถงึขัน้นักบวชทาํได เราทาํแทนได ทานไปเถอะ เรารูจักสาํนกึ รูจักขัน้ตอน

แลวกร็ับกันไดเพยีงพอ ทดแทนกันไดเพยีงพอแลว มันกจ็ะเปน ไปจรงิ ขึ้นมาเรื่อยๆ สอดซอนการงาน

มันกจ็ะเปนสัดเปนสวน สมณะกอ็ยูในฐานะของสมณะ มหีลัก มเีกณฑ มหีลัก มวีนัิย มศีลี

มอีะไรซึ่งดแูลวมันไมตองไปละลาบละลวงกันเลย กด็นีะ ตอนนี้พวกเรานี่ อยูในระหวางกอ อยูในระหวางตัง้ตัว

ในระหวางแรกเริ่มนี่ มันกเ็ลยมอีะไรที่ปนๆ เปๆ สมณะกต็องรูตัว ฆราวาส กต็องรูดวยวา อันนี้นี่อนโุลมเทานัน้นะ

ถาเปนไปไดเลยจะงามกวานี้ กไ็มตองใหสมณะ ลงไปลยุ รวมดวยอันนี้ จดุสาํคัญมอีะไรบางอาตมากบ็อกแลวนะ

งานพวกนี้ ฆราวาสตองรับเอง รับผดิชอบใหได จนกระทัง่ สดุทายสมณะ หรอืนักบวชในระดับนัน้

ระดับนี้ไมตองไปเกี่ยวแลว กไ็มเปนไรนะ สมณะไปทาํ ลงมอืไปทาํกสกิรรม มันไมไดเตม็ที่หรอก

ถาไมไปทาํเลยไดกด็ ีไดแตบอก อบรม รวมปรกึษาหารอืเทานัน้ กถ็อืวาดแีลว พระพทุธเจาทานสอน ในคาํสอน

ในพระไตรปฎก สอนในการคา การขาย สอนในกาาร ทานสอนนะ ทานบรรยายนะ ไมใชไมบรรยายนะ ในการคา



ทานกส็อนนะ เรื่องกสกิรรมทานกส็อน เรื่องซึ่งงาน มันไมมากเหมอืนสมัยนี้ สมัยนี้อาชพีมันเยอะ เพราะฉะนัน้

งานคอมพวิเตอร ทานกส็อน ไมไดแน พระพทุธเจา เพราะวามันยังไมมใีนสมัยนัน้ หรอืงานอะไรหลายอยาง

ทานกไ็มสอนแน แตทานสอน การกอสราง การโนน การนี่ กส็อน ไมใชทานไมสอน มใีนพระไตรปฎก

แตเราอานไมละเอยีด อานไมหมด อานหมดจะเจอนะ ทานกบ็รรยาย ทานกส็อนนะ

เพราะฉะนัน้ ในระดับแคการสอนไมเปนไรหรอก ทนีี้ถามันจาํเปนตองอนโุลม ตองไปลงมอืดวย ตองไป นาํดวย

อยางที่วานี่ แมแตอาตมากล็งไปชวยนาํอะไรบางอยาง แตอาตมาคงไมไปนาํทาํขนมแน อาตมา เคยทาํขนมนะ

อาตมานี่ แมพาเคยทาํขนม นัง่ขายไป ปกผาเชด็หนาไป นัง่ขายขนมหวานมหีมดแหละ ขนมหมอแกง ไข สังขยา

ขนมชัน้ ขนมอะไรทาํ ทาํขายกลางคนื พอกลางคนืกเ็อาขนมออกมาตัง้ หนาราน เปนแผงลอย หนารานนี่ ขายแลว

กลางวันกท็าํอื่นขายอื่น กลางคนืกท็าํนี่ แมพาทาํ ขยัน อาตมาเคยขาย เคยทาํนะ แตกไ็มเกงหรอก มันเดก็

อาตมากไ็ดไปรวมไมรวมมอื ลงไปปรงุดวย จรงิๆ กไ็มเกงเทาไหรหรอก แตทาํไดนะ หรอืจะสมัยอาตมาอาย ุ๙

ขวบไปอยูกับที่เขาใหไปอยู อาตมาเรยีกเขาพอใหญ แมใหญนี่นะ ทาํ ทาํขนม ทาํอะไรตออะไรขาย ทาํถัว่แปบ

ตองมานัง่โม โมแปง ตองมานัง่ปนแปง ลวกแปงมา ตองมานัง่ปน เขาไมใหปน ทเีดยีวหรอก เราปนยังไมเกง มันเดก็

แตกพ็อรูนะ ปน ปนตัวรปู ตัวขนมถัว่แปบ ปนเปนตัว เราปน มันไมคอยงามหรอก มันเดก็ มอืมันยังไมคอยเกง

เขากไ็มใหปนเทาไหร แตกร็ูปน กป็นบาง อะไร อยางนี้เปนตน มาเดี๋ยวนี้กท็าํไมไดแลวละ มันเรื้อแลว มันลมืแลวนะ

กเ็คยทาํบางนะ ทาํโนนทาํนี่ อะไรกเ็คยทาํ แตอาตมากไ็มไปทาํหรอก จะใหอาตมาไปชวยทาํขนม

พวกเราทาํกท็าํกันไป

เพราะฉะนัน้สมณะใดที่ไปมันมันหรอืยังไง ใหเขาทาํกันเถอะ แรงงานไมพอหรอืยังไง ไมพอกเ็อาพอสมควร

ถาแรงงานพอแลวกไ็มตอง อยางไปทาํเตาหูนี่มันกไ็กล มันไมถงึขัน้ขนาดผลติ ดานปรงุ มันทาํตนรากผลติ

เตาหูไมเทาไหร มันเปนเครื่องกลไกขัน้หนึ่ง แตถาเผื่อวาพอแลว กไ็มตองไปลงลยุกับเตาหู มคีนงาน

ฆราวาสรับมอืไปเตม็แลว มคีนทาํเตม็มอืแลวกไ็มตอง แตตอนนี้สมณทุเทส กย็ังไมคมุหนัก ในเรื่องเตาเจี้ยว

อะไรอยางนี้ ซอีิ๊วอยางนี้ กต็องทาํกอน ตอไปผูเปนฆราวาสรับมอืไดแลว ไมตองถงึขัน้สมณทุเทส ตองไปลง

กไ็มเปนไร หรอืสกิขมาตกไ็มตองไปลง แตตอนนี้สกิขมาต หรอืสมณทุเทสนี่ ถอืวาเอาลยุกอนเถอะ ขัน้สมณะ

กช็วยเสรมิ แตถาเผื่อวาทางโนนเตม็มอืแลว มผีูรับเตม็ตัว มบีคุคลเตม็แรงแลว ทางนี้ถอนตัว มาไดกม็าขึ้นมา

คอยๆ ผลัดเปลี่ยนกันไป งานใดที่มันดลูอแหลม ในการที่มองแลวกเ็พงโทสได โลกวัชระ

ฆราวาสเขากพ็อมปีญญาเหมอืนกัน มปีฏภิาณเหมอืนกัน เขารูเหมอืนกันวา อยางนี้ไมสมควร เขากจ็ะรู

แมจะรูไมลกึอะไรนักกเ็ถอะ เขากจ็ะเขาใจ เรากจ็ะตองรูดวยวา มันสมควรไมสมควรแคไหน กจิการเรา

จะมมีากขึ้น ตอนนี้

เพราะฉะนัน้ บางอันกอ็ยาพึ่งขยาย ถาขยายมากไปแรงงานเราไมพอแลว ไปกันใหญนะ จะเหน็ไดวา



กจิการของเรา แตละงานแตละงานนี่ มันดเูจรญิทัง้นัน้แหละ งานการคา คาเรากไ็มมอีะไรมากหรอก ตอนนี้

กจ็ะคาอะไรกแ็ลวแต ตอนนี้ที่ศรีษะอโศก ปมน้ํามัน แลวจะมกีารขายของ เปนตลาดยอยๆ ที่ปมน้ํามัน คอืของเขา

มมีาขายของ ของๆ เราเองดวย เปนตนหมากรากไม เปนผลไม เปนโนนเปนนี่ เปนตลาดยอยๆ ขึ้นมา จะมขีายของ

แมขางในจะมรีานเหมอืนกับรานศาลาคา รานรวมใจของเขา รานน้ําใจของเขาอยูแลว ขายไดวันหนึ่ง ไมใชนอยๆ

นะ นัน่นะ แลวเขากค็อยๆ กอบกอกันขึ้นมาเรื่อยๆ นี่ตอนนี้ กจ็ะมโีรงส ีโรงส ีเสรจ็แลว ตอนนี้

ยังเหลอืแตจะลองเครื่อง อกีหนอยกจ็ะผลติอะไรขึ้นมา โรงสเีรากต็ลาด ไมตองหวงเลย อยางนี้เปนตน

เราจะเหน็ไดวา กจิการน้ํามัน ก ็โถมันงาย กับน้ํามันมอีะไร ลงทนุไป กเ็ปนแตเพยีง เตมิ เตมิหมดกส็ัง่เขามาเตมิ

กห็า หาเงนิ ที่จรงิหาเงนิน้ํามันนี่ ไมใชอะไร เรากไ็ดทุนแรง เพราะวา เรากย็ังตอง ใชน้ํามันเหมอืนกันนะ

เรากเ็ลยทุนในตัว แลวกเ็ราใชอะไรตออะไร กเ็ปนแหลง เปนอะไรตออะไรไป เปนตลาด หรอืจะเกษตรนี่

หรอืผลติอะไรกแ็ลวแต ผลติสมนุไพร ทางดานโนน ไดทนุสมนุไพรมา ที่ศรีษะฯ จากที่เขาชวยมา

แลวเรากเ็อามาทาํ กจ็ะตองเปนหลักเปนฐานขึ้นมา มากกวาเรา เปนตัวผลติพชืสมนุไพร ขึ้นมา

ใหมันจรงิจังกวาเรา เรากท็าํเหมอืนกัน ของเขามปีา ที่นัน่นะมปีา ที่จะมสีมนุไพรไดกอน ที่เรานี่ มันปาสรางเอง

เพราะฉะนัน้ พชืสมนุไพรกจ็ะนอย แตกระนัน้กด็ ีเรากต็องทาํ เหมอืนกัน นี่เราจะไปปลกูพชื ที่มันเปนปาอยูเกา

กค็อืที่ตราด ๕๐๐ ไร ประมาณนัน้ ที่ตราด นี่เรากจ็ะไปกันอกี วันที่เทาไหร ๒๗ เดก็กจ็ะ ไปกัน ไปชวยปลกู

เอาอะไรไปปลกูกัน

กจิการตางๆ พวกนี้ เราจะมผีลติ เราจะเปนตัวผูผลติเองใหได ถาเราผลติเองได ม ีแหม ผลผลติที่เปน

ของพวกเราเอง ในเครอืขาย งานคากด็ ีงานผลติที่เปนรานขายกด็ ีเปนรานปรงุอยางอาหารอยางนี้ เปนตน

เรามผีลผลติ จากของเราเองไป

๑. เปนของธรรมชาตไมมมีลพษิ

๒. ผลผลติของพวกเราเองขายกันไดถกู เพราะวาเราถกู เรากข็ายไดแลว เราอยูไดแลว เปนตน ตนทนุ กถ็กูไปอกี

ผลติออกไปนี่ โอโห เราจะเปนประโยชนตอสังคม คอืเรากล็ดราคา หรอืวาเรากข็ายถกูลงไป ใหแกประชาชน

ไดรับของถกู ของด ีประโยชนกด็แีตประชาชนมนษุยชาต ิเปนการเสยีสละอยางหนึ่ง ถาเราคดิ สังคมทนุนยิม

เขาจะขดูจะรดี ของปลอม ของแปลง ของมอมเมา ของมพีษิอะไรขึ้นไป มันทาํ ทารณุกรรมมนษุยชาต ิมันเปนบาป

เรากแ็นะทางบญุ เรากท็าํสิ่งที่เปนบญุ ของใหด ีใหมคีณุคา ราคาใหถกู เกื้อกลูกัน อยาไปขดู ไปรดีกัน บอกแลว

ทฤษฎกีาํไรขาดทนุของอารยชน ถาไปขดูไปรดีกัน มันกไ็มด ีมันยิ่งลดเทาไหร มันยิ่งเปนบญุ เปนกศุลแกกันและกัน

พฤตกิรรมอยางนี้แหละ ของสังคมมนษุยชาต ิที่เขาใจสัจจะ ที่ถกูตอง อยางนี้แลวกจ็รงิใจ ที่จะทาํใหได

ถาแมที่สดุเปนสังคมที่ อยาวาแตขายถกูเลย แจกฟรกีันได จะไปมอีะไร กม็าแบงกันกนิ มอีะไรกม็าแจกกันกนิ

ขางในเรานี่ ใหมอียางนี้เลย มผีลผลติ อะไรๆ เรากแ็บงกันกนิ คนนี้ทอผา คนนัน้สานตะกรา คนนี้ทาํไอโนนไอนี่กม็ี



คนไหนขาดอะไร กแ็บงแจกกัน อะไรตออะไร ของจาํเปนสาํคัญอะไร กใ็ชของเรา ในหมูพวกเรานี่ ซึ่งมันกเ็ปนแลว

เรามสีหกรขางใน เบกิใช เบกิสอย แมบางอยางบางอันตองซื้อ เรากย็ังซื้อมาไว แบงแจกกันได ของที่สรางเอง

ผลติเอง แจกจายกันได แลกกันไดอยูแลว ขางนอกเขาตองขายบาง ตองแลกเปลี่ยนคนืบาง อะไรบาง กเ็ปนจังหวะ

ที่จะสัมพันธ ออกไป แตถงึ จะขาย จะแลกเปลี่ยนอะไรกแ็ลวแต เรากจ็ะเปนไป เพื่อการแลกเปลี่ยน ที่จะเกื้อกลูให

หรอื ทาน แจกจายใหไดมากที่สดุ เทาที่จะทาํได ตามฐานะที่จะอยูได มันจะเปนรปูรอย อยางนี้ไปเลยกับสังคม

เราจะปลกูฝงอันนี้ใหจรงิจัง แขง็แรง แลวมันจะเปนวัฒนธรรม เปนวัฒนธรรม เปนกจิกรรม เปนพธิกีรรม

เปนพฤตกิรรม พฤตกิรรมกค็อืกาย วาจา ใจ ของคนนี่ อยางจรงิใจ แมอะไรที่จะฝนอยูเปนขัดเกลา เรากจ็ะรูวา

เราขัดเกลาอะไร เกลาอะไร หรอืรังสรรคอะไร การปฏบัิตกิาย วาจา ใจนี่ รังสรรคเหมอืนกน ตองทาํทาที

กายกรรมอยางนี้ วจกีรรมอยางนี้ ใหมันตรง ใหมันจรงิอยางนี้ บางอยาง มันจะมกีเิลสฝนอยู

กต็องทาํใหมันตรงอยางนี้ ใหชาํนาญ ใหเปนจรงิ ใหเปนตถตา ใหเปนเชนนี้เองเลย เปนอัตโนมัต ิเราตองรู เปาหมาย

ของการเปนชวีติ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม เราตองการใหดอียางไร ขัดเกลาอยางไร ปรับอยางไร ปรงุอยางไร

ปรับกค็อืจัดเจยีนอยางไรบาง ปรงุกค็อืเสรมิ เตมิ อยางไรบาง ใหมันไดสัดสวน ใหมันไดรปู ทัง้กาย วาจา ใจ

ลงตัวหมดเลย เปนไปอยางอัตโนมัต ิเปนไปอยางงายดาย เปนไปอยางเปนเอง นี่คอืความมุงหมาย ของแตละชวีติ

ที่จะตองเปนไปทกุชาต ิทาํไดกจ็ะชาํนาญ กจ็ะเปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ โดยมจีดุสาํคัญ ที่เรารูวา เกดิมาเพื่อสรางสรร

เสยีสละ เกื้อกลู ชวยเหลอืเฟอฟายกัน มชีวีติกันอยู อยาง เปนพี่ เปนนอง ไมมทีกุข มเีรื่องเดอืดรอนอะไร

กช็วยกันคลี่คลายแกไขอยางฉลาด ไมใชอยางมอมเมา ไมใชอยาง ทาํใหเกดิกเิลส ทาํใหเกดินสิัยเสยี ตกต่ํา ไมใช

!

เพราะฉะนัน้ แมเราจะทาํงานกับสังคม เรากป็รารถนาด ีเพราะฉะนัน้ลกูคาบางคน ที่ไมนาขายให เราจะไมขาย

เพราะถาขายใหเขาแลว เขากลายไปเปนคนเลว ตกต่ํา เปนคนเลวในสังคมขึ้นมา เชน ยกตัวอยาง ศาลาคานี่

แตกอนเราขายขาวกลอง พอขายขาวกลอง เสรจ็แลวกม็คีนมาซื้อขาวกลอง มาซื้อ ซื้อมากขึ้น มากขึ้นเรื่อย บอก

เออ เราขายขาวกลองขายดเีวย เรากน็กึวาวา เราเปนประโยชน หนักเขา เรากม็ารูวา คนมาซื้อขาวกลองนัน่ซื้อไป

เปนไงขาวกลองไดประโยชนกนิดไีหม วาอยางนัน้นะ เขากบ็อกวา ดคีรับใหกาํลังดมีากทเีดยีว โอ

เรากด็ใีจวาเขาเหน็แลว เหน็คณุคาของการกนิขาวกลองแลวไดกาํลัง บอกวาไกผมนี่ ตเีกงเลย เขาวาอยางนัน้นะ

โอโห เลี้ยงทกุตัวเลย มกีาํลังดมีากเลย บอก ออ คณุไมได เอาไปกนิเอง เปลา ผมไมไดกนิขาวกลอง ผมเอาไปใหไก

เราเลยเลกิขายเลยคนนี้ หยดุ คณุไมตองซื้อ ซื้อมากกไ็มเอา ไมให เพราะเขาไมไดประโยชนเลย เขาเอา

กลับไปกออบายมขุ ไปเอาไก ไปตกีันอกี ไปเลี้ยงไก เปนไกตโีนนแนะ เอาขาวไปเลี้ยงไก

นกึวาคณุกนิแลวไดคณุคาไดประโยชน จากขาวกลองเรา ที่ไหนได ซื้อ ถกูดคีรับบอก แหม ผมเลี้ยงไกผม

กาํลังกด็ดีวย ถกูดดีวย เขากเ็ลย มาซื้อใหญเลย เรากเ็ลยบอก ไมขายแลวขาวกลอง ไมขายใหคณุแลว ทัง้ๆ



ที่เราขายของไดมากดวย อยางนี้เปนตน เหมอืนทาน ทาํทานเหมอืนกัน ทานแตเขาเองเขาได กเ็ขาไดรับขาย

ซื้อราคาถกูเขากไ็ดเหมอืนกัน กับทาน อยูแลว ในตัวสวนหนึ่งใชไหม แตเสรจ็แลว เขาไมไดประโยชน

เขาไปทาํอบายมขุ อยางนี้เปนตน เราไมขาย หยดุ ไมเอา นี่นัยซอนอยางนี้ เราจะทาํทาน หรอืวาเราจะทาํประโยชน

เราจะทาํกจิกรรม การอะไรนี่ เรากต็อง เปนไปเพื่อที่จะพัฒนาคน

เพราะฉะนัน้ บางสิ่งบางอยางเราสูได เรากไ็มเอาแลว อันนี้เราไมทาํ อันไหนที่เรายังสูไมได เราตองยอม อนโุลม

อันนี้เราตอง บางทเีราขายสนิคา บางอันนี่ เรารูอยู รูอยูวา เรากต็องยอมขายอันนี้ เพื่อการอยูรอด ของเราบาง

เรากข็ายไปบาง ที่จรงิเราควรเลกิแลว แตเรายังจาํเปนตองขาย เชนของพลาสตกิเปนตน มันตองมอียูบาง

ยังจะหยดุทเีดยีวไมไดหรอก ขายพลาสตกิ สนิคาพลาสตกิอยางนี้เปนตน เรากเ็ลยจาํยอม นัยละเอยีดพวกนี้

อาตมาจะคอยๆ อธบิายใหพวกเราฟงซอน ซอนไปเรื่อยๆ

เพราะฉะนัน้กจิกรรมกจิการอะไรตออะไรของเราเดี๋ยวนี้ สรปุแลวกค็อืพสิจูนไดเลยวา ของดแีละ ราคาถกู จรงิใจ

เปนไป ไมไดมเีลหเหลี่ยมอะไรเลย เปนไปเพื่อการอยูรวมกันเปนมนษุยชาตทิี่จะเกื้อกลูแกกันและกัน

ไมใชวาขายถกู เพื่อลอใหคณุมาตดิเรา แลวทหีลังเรากจ็ะมวีธิซีกุซอน มแีอบแฝงเหมอืนกับรานคา วธิกีาร

ของทนุนยิมเขา ไมใช ไมใชเลยเดด็ขาด จะเปนเรื่องที่เราทาํดวยความเสยีสละ สรางสรรที่จรงิใจ สรางสรร

เสยีสละที่จรงิใจ เราจะเปนคนอยางนี้ใหได เกดิกลุม เกดิหมู เกดิความจรงิของสังคม โตขึ้นๆ โตขึ้น คนอื่นเขา

เขาใจจรงิยิ่งขึ้นแลว เขาจะรูด ีที่ศรีษะอโศกนี่ สหกรณถกูพวกที่ขายน้ํามันไปรอง เพราะอะไร เขาบอกวา

พวกนี้มันขายถกูนี่ มันเสยีภาษาหรอืเปลา วาอยางนัน้นะ มาเลย พวกสหกรณกเ็ลยถกูพวกนัน้จี้ มา

แตพวกเรานี่สหกรณไมเอาถาน เอย ขออภัยสรรพากร แหม พดูไปพดูมานี่ พยัญชนะของอาตมานี่ มันชักเลอะ

สัญญาอยางหนึ่งนะ แตทาํไมมันพยัญชนะออกมาอยางหนึ่ง มันชักสัญญาไมคอยเที่ยง เตม็ทแีลว มันเยอะ

มันเยอะเรื่อง พดูไปพดูมากพ็ดูเยอะ แลวพดูมันกเ็ลยเลอะนะ

สรรพากรของเราที่นี่ไมมปีญหา สรรพากรเกดิที่โนนมปีญหา แต สรรพากรของศรีษะอโศกเขากเ็ขาใจเรานะ

กเ็ลยหาทางออกกัน ถาเปนสหกรณ มันกจ็ะมกีารเรื่องของกฎหมาย เขาอนโุลมเรื่องภาษ ีอะไรตออะไร อยูแลว

เขาสนับสนนุเลย บอกวาคณุนี่แหละ ไปจดสหกรณได กเ็ลย ตอนนี้ศรีษะอโศก กเ็ดนิเรื่องสหกรณ

อยางสาํคัญขึ้นมากแลว คงจะจดกอนปฐม ปฐมเรานี่มันไมมอีะไรมาจี้ เรากเ็ลยรอใหเขาเดนิเรื่อง เขาเสรจ็

เมื่อไหรปบ เรากเ็อาอยางนี้หรอื แลวเรากจ็ะไปจดเหมอืนกัน แตเราไปจดตามเขา ใหเขาเดนิเรื่องเถอะ

เพราะเรามบีญุ ไมตองเหนื่อย ใหเขาจัดการวาจะทาํยังไงๆ ใหเสรจ็เสยีกอน แลวเรากค็อยทาํ อยางนี้หรอื

แลวเรากใ็หเขามานาํพาสอนเรา แลวเรากไ็ปทาํตามเขา จบ เราไมตอง ไปวิ่งเตน ซอกแซกอยางโนนอยางนีๆ้

ขณะนี้นี่ อาตมาใหราชธานอีโศก ซึ่งยังไมเปนหมูชมุชน แตตอไป อาตมาวา ราชธานอีโศก จะเปนชมุชน โมเดลที่ ๒

ตอจากปฐมอโศก ที่ปฐมอโศกนี่ เริ่มตนสรางชมุชนตัง้แตแผนดนิ ถมดนิขึ้นมา แลวกป็ลกู ทาํลาํธาร ทาํแมน้ํา



ทาํภเูขา น้ําตกก หาดอะไร ทาํมาเองหมด จนกระทัง่ มตีนไมขึ้นมา ปลกูตนไมขึ้นมา มบีานมเีรอืน

เปนหมูบานขึ้นมา ประเภทที่เรยีกวา โอโห เรยีกวาเปนพระเจาระดับที่หนึ่ง ตองสรางตัง้แตดนิ น้ํา ลม ไฟ มาเลย

พระเจาเนรมติ ตองบันดาล ตองสรางมาตัง้แตระดับที่หนึ่งเลย จนมาเปนชมุชนขึ้นมา โมเดลที่ ๑

กเ็ปนรปูขึ้นมาบางแลว ทนีี้ราชธานอีโศกมทีี่ กข็ณะนี้ประมาณ ๑๐๐ ไร มากกวานี้อกี อาตมา กว็า ที่ประมาณ

๑๐๐ ไรนี่ดแีลว เสรจ็แลวที่นัน่ ไมตองไปถมดนิ ไมตองไปขดุลาํธาร เพราะมลีาํธาร มบีงึ มอีะไรแลว ตดิกับแมน้ํา

แมน้ําไมตองทาํเลย แมน้ํามลู ของแท อาศัยแมน้ําจรงิๆ ที่สดุเลย เรากจ็ะได ภมูปิระเทศ อกีอยางหนึ่ง

ไมเหมอืนปฐมอโศกทเีดยีว

เพราะฉะนัน้ ไมตองมนี้ําตงน้ําตกอะไรมากมาย มันมนี้ําไหลอยูแลว ที่จะใหเกดิน้ําตกนี่ เพราะเราตองการ

ใหมนี้ําไหลเวยีนบาง เพราะที่นี่มันไมมเีลย แตที่นัน่มนี้ําไหลเวยีนอยูแลว เรากจ็ะไปอะไรที่ ตอนดิหนอย เทานัน้

มันกจ็ะได คอยไปคดิอกีทหีนึ่ง ยิ่งตนไมกม็อียูแลวนะ มปีาละเมาะ มตีนไมใหญอยูพอสมควร อยูที่นัน่

จะไดอะไรที่เปนกอน ทนีี้กจ็ะไดคนถิ่นพอสมควรที่อบุลฯนะ ศรีษะอโศกเขากเ็ปนชมุชนอโศก อยูที่ศรีษะอโศกบาง

เปนรปูอันหนึ่ง ที่ชาวศรีษะอโศกเขาไปรวม บางคนกจ็ะไปเปนมวลสมาชกิ บกุเบกิอยูที่ ราชธานดีวย

ตอนนี้กเ็ลยใหราชธานนีี่ ลองเริ่มเปนตนแบบสหกรณดซู ิกใ็หราชธานอีโศกนี่ เริ่มจดเปน สหกรณกอน

ไอนี่สรางขึ้นมาเปนรปูหมูชมุชนแลวคอยจด สวนอันโนนนี่ กาํลังยังไมสรางทเีดยีว กาํลังเริ่มตน จดมันกอนเลย

เปนสหกรณเลย แลวกด็าํเนนิขึ้นมา ซึ่งเรารูแลววา เราจะทาํอะไร อยางไร กจ็ะเกดิเปน

ชมุชนของชาวอโศกขึ้นอกีอันหนึ่ง ตอนนี้กเ็ลย ทางศรีษะอโศกมันกลางๆ มันถกูจับมัดมอื ใหจดสหกรณกอน

ศรีษะอโศกกอนปฐม เพราะมคีวามจาํเปนเขาอยางวาแหละ ถกูบบีคัน้มา ทางปมน้ํามัน มันเปนไป

ตามเหตตุามปจจัย

ที่ราชธานนีะเดนิกอนเลยนะ เดนิเรื่องสหกรณนี่กอน ศกึษากอน มผีูเดนิเรื่องกอนนะ เอาไปเอามา ศรีษะอโศก

จะจดไดกอนกไ็มรู ยังไมรูเลยตอนนี้ แตอาตมาให ใหรวมมอืกัน เพราะวาทางนี้เดนิเรื่องถามไถ ปรกึษาหารอื

มากอนแลว ทางราชธานนีี่ กม็หีนึ่งดนิ มหีนึ่งฟา หนึ่งฟานี่ เขากเ็ปลี่ยนทะเบยีนแลว หนึ่งมาเปนหนึ่งฟา

นาวาบญุนยิม ทพิยวมิลนะ ซึ่งเปนตนรากเรื่องที่ดนิของเขา ที่มอบใหมลูนธิ ิเพื่อที่จะทาํ ตอนแรกนะเปนตน ตนราก

กข็องเขาละ ที่ดนิของเขา ๒๐, ๓๐, ๔๐ ไรอะไรของเขา ที่เขาซื้อ เอาไวกอน แลวกเ็ริ่มตนกอน กอหวอด

แลวกเ็ปนมา จนกระทัง่เดี๋ยวนี้นี่ แตที่จรงิไมใชทเีดยีวนะ มสีนัุย เศรษฐบญุสราง มหีนึ่งดนิ เปนนักกฎหมาย

กว็ิ่งเตนเรื่องนี้อยู กต็ดิตอ ตดิตามเรื่องราวมา นัน่แนะ ไปโนนเลย ตกลง รูกวากด็แีลวละ เอาเลย นักกฎหมายนี่

แหมทาํเปนผมอานหมดแลว กฎหมายของ สหกรณ กอ็านหมดแลว อะไรๆ กเ็อา กเ็ดนิเรื่องไมวาอะไร แตทางโนน

กด็จูะขมขีมัน จะจดกอน กใ็หตกลงกัน คยุกัน เพราะวาเรากม็ขีอมลูกันดแีลวใหทาํ

เพราะฉะนัน้ ตอไปเรากจ็ะเขามาหาทางสหกรณ ซึ่งอาตมาเหน็วายิ่งมานกึๆ แลว เอ สหกรณนี่ เขาสรางไว



เพื่อชาวเรานะ เพราะวาทางโลกเขาทาํไมไดสหกรณนี่ มันทาํไมไดเพราะคน คนไปรวมมอื สหกรณนี่ กค็อื

รวมการกระทาํ ของเขาม ีณ เณร การันต แปลวากรณะ แปลวาการกระทาํ ของเราสหกร ของเรานี่ กร แปลวามอื

รวมมอื เขาเขานี่ รวมการกระทาํ ที่จรงิการกระทาํกค็อืมอืนัน่แหละ เขาเองเขาทาํไมได เพราะคน มันทาํไมดี

เพราะมอืมันไมด ีมอืมันเนา เขาเรามอืด ีมอืสะอาด กเ็รากจ็ะไปทาํไดด ีเรามอืสะอาด คาํตอบ มันอยูที่คนจรงิๆ

พวกเรานี่ อาตมาวาพวกเรามัน่ใจนะวาเราจะทาํได เจตนาเขาจะทาํอยางนี้นัน่นี่

อาตมาวา เอ พวกเรานี่อยูกับสังคมเขานี่นะ มันยาก เพราะ มาตรการการคากด็ ีภาษกีด็อีะไรนี่

เราดาํเนนิการยาก พอมาชองสหกรณนี่ อาตมาเหน็แลววาไปได

ฯลฯ

เรามาจะลดราคาใหแกประชาชน มขีดีแลว ลดไมไดกวานัน้แลว เพราะทนุนยิมมันเปนตัวดงึ ลดกวานัน้

เสยีภาษมีาก แลวเรากอ็ยูไมได

เพราะฉะนัน้ ตองลดไดแคนี้ ประชาชนกเ็ลยเหมอืนถกูตขีดีเอาไววาลดกวานี้ไมไดแลว แตการคาของเรา

ลดจนกระทัง่ แจกฟร ีตามระบบบญุนยิม ขายต่ํากวาทนุกไ็ด เพราะฉะนัน้ บรษัิทนี้เปนไปไมไดเลย จะมสีนิคา

ที่จะขายต่ํากวาทนุหรอืฟร ีเพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวาเปนอยางนี้ไมได เรากว็ามันไมรอด แตถาเผื่อวา

มาทาํแบบที่เรยีกวาภาษกีไ็มมขีดีขัน้ หรอืวาภาษนีี่จะเสยี ไมมขีดีขัน้ของเขา ๕% ใหแกสันนบิาต เสรจ็แลว

มแีมกซมัิม่ชารจดวย เกนิหมื่น ไมตอง ถาภาษนีี่เกนิหมื่น จะมากแคไหน คณุจะกาํไร แคไหน

คณุจะมสีวนเกนิแคไหน คณุไปจายคนืใหกับผูถอืหุน กับสมาชกิเอง เกนินัน้ รัฐบาลไมยุงเกี่ยวกับคณุแลว

เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวาเรามวีธิกีารที่วา แมแตพวกเราผูถอืหุน หรอืสมาชกิ เรากไ็มตองการปนผล อะไรมากมาย

เงนิเหลานี้ไมตองการ เมื่อเงนิเหลานี้ไมตองการ เรากไ็ปลดใหแกลกูคาใชไหม ประโยชน

กจ็ะกระจายไปสูประชาชน สมาชกิหรอืผูถอืหุน กจ็ะเปนผูที่จะลงทนุ เพื่อที่จะใหประโยชน แกประชาชน

ซอนลงไปอกี นี่คอืหลักเศรษฐศาสตรธรรมดานะ มันกจ็ะประโยชนแกประชาชน กจ็ะไดของถกูลงไปอกี

เพราะผูเปนผูถอืหุน หรอืสมาชกิ ผูที่จะลงทนุนี้ไมตองการขดูรดี เทานี้เขากพ็อแลว สันโดษแลว

เพราะฉะนัน้ เมื่อขายด ีเมื่ออะไรดขีึ้นมา มันมผีลมากขึ้นเขาไมเอา กล็ดลง เมื่อลดลง เงนินัน้ มันกก็ลับมา

ในวธิกีารของเรานี้ การลดตนทนุไดเพราะวาเงนิเหลานี้เราเอาไปคนืใหแกผูนัน้ ผูนี้ที่จะควรแกผูผลติ

ควรแกอะไรตออะไร มันจะลดตนทนุอะไรลงไปไดหมด เอาเปนเงนิไปสนับสนนุผูผลติกไ็ด เอาผูผลติ

เอาเงนิของบรษัิทนี้ ไปสนับสนนุ เงนิของกองทนุของบรษัิท เอาเงนิของกองบญุนี่ เอาผูผลตินี่ เอาเงนินี่ ไปเปนตนทนุ

เมื่อเอาเงนิไปเปนตนทนุทางโนน กข็ายถกูลงมาไดอกี เพราะลดตนทนุ ในการทาํ การผลติ ไดอกี

กเ็อามาขายใหแกบรษัิท บรษัิทกไ็ดผลผลติในราคาถกูอกี พอราคาถกู กข็ายใหประชาชน ไดถกู ลงไปอกี

เหน็ไหมวาการหมนุเวยีนที่ซับซอนนะ มันจะเกดิอยางนี้



เพราะฉะนัน้ในเรื่องของสหกรณ ถาเราทาํดวยความจรงิใจ บรสิทุธิ์อยางที่วานี้นะ ไปไดเลย แตทางทนุนยิม

ทางโลกๆ ไมมเีสยีละ มันไดเปรยีบเทาไหร มันกย็ิ่งยนิด ีราคามันยังไมยอมลดเลย ขึ้นไปอกีขึ้นไป ถาขึ้นแลว

ไมมทีางลด ของโลกทนุนยิมไมมทีางลด มแีตขึ้นๆๆ แมจะขายไดดกีต็าม ไมลด ถาขายด ีโกงราคา เพิ่มราคา

เสยีอกีแนะ อยางนี้เปนตน คอืมันจะเปนไปไมไดเลย ที่เราจะไมทาํความเดอืดรอน ใหแกกัน และกัน ทนุนยิมนี่

โดยนัยละเอยีด อาตมาเหน็แลววา ทนุนยิมไปไมรอด ทกุวันนี้ เราถงึบบีคัน้ กาวไปหา กลยีคุ

เพราะฉะนัน้มาแสดงกอนที่กลยีคุจะเกดิ ใหคนไดตดิอันนี้กับวญิญาณไป อันนี้เปนสัจจะลกึ ที่อาตมา บอกพวกเรา

กอนที่จะถงึกลยีคุนี่ เราจะตองตราสิ่งที่เปนปญญา หรอืเปนความรูนี้ ฝงใสจติวญิญาณคนไป เพราะฉะนัน้

คนจะตายนี่ โลกมันถงึจะไมลมสลาย พอกลยีคุแลว ตายไปแลว สิ่งเหลานี้ กต็ดิ จติวญิญาณมนษุยไปวา

สิ่งที่ดทีี่สดุ คอือันนี้

เพราะฉะนัน้ พวกเรานี่จะเปนคนทิ้งเชื้อกศุล ทิ้งเชื้อสิ่งที่ดทีี่สดุนี้ไวใหแกมนษุยชาต ิตอใหโลกนี้แตก เผาโลก

ไปเลย สิ่งนี้กจ็ะเหลอื ตอทอดไป เกดิวนเวยีนสิ่งดจีะไปเกดิ เพราะยังไมขาดตอนในกศุล นี่เปน อจนิไตย อกีอันหนึ่ง

ที่เลาสูฟง สิ่งที่เปนกศุลกจ็ะไมขาดดวยนัยอยางนี้ จะตองมสีิ่งที่ดทีี่สดุอ  ันนี้เขาไป ถาไมเชนนัน้ เปนแตทนุนยิม

คนเลยไมรูเรื่องเลยวา ถาสมมตุวิาอันนี้ไมม ีหายไปหมด พฤตกิรรมที่ด ีเปนยังไง ของมนษุยชาต ิเจตนารมณที่ดี

ความบรสิทุธิ์ใจที่ด ีมหีรอืไม คนกลยีคุจะไมรูเลยวา คนจรงิใจ คนบรสิทุธิ์ใจ ไมมใีหแลว มแีตคนขี้โกงกันทัง้นัน้

มันกไ็ดแตเชื้อวญิญาณอันนี้ไป ตายแลวเกดิมา กม็แีตนรกเกดิ เพราะคนไม ไมเหน็ความจรงิแลว ไมมคีวามจรงิใจ

เพราะฉะนัน้ การเกื้อกลูละกย็ิ่งไมม ีมแีตสภาวะมารยาที่ซับซอน ที่ซอนเชงิกันอกีมากเลย ราย เชื่อวามแีต

ความเลวราย และในโลกในอนาคตเปนยังไง เกดิมากร็อนทันท ีเพราะไมมคีวามจรงิ ไมมคีวามบรสิทุธิ์

เพราะฉะนัน้ เชื้อบรสิทุธิ์นี้ อยางนอยที่สดุ กฝ็งไวลกึๆ ในจติอันคอนเชยีสเขา อนสุัยอาสวะเขา กย็ังดนีะ

เพราะฉะนัน้นี่เปนบญุสดุทาย ที่เราจะไดสรางบญุสดุทาย เชื่อมตอเยื่อใยวญิญาณกศุลสดุทาย ใหแก กลยีคุ

เขาบอกวา อโศกเรานี่ เหมอืนกับพวกศาสนาครสิต เขาเรยีกวาเปนพวกมอรมอลล เขาเรยีกอะไร สทิธชินหรอื

สทิธชินยคุสดุทาย แหม เขาใชคาํวาสทิธชิน ของเราจะเรยีกอะไร ของเรานี่มนษุยพเิศษนะ อารยิชน อะไร อารยิชน

อารยิชนชดุสดุทาย อารยิะจรงิๆ อารยิะชนยคุสดุทาย ชดุสดุทาย ที่อาตมา บอกพวกเรา มาแตตนวา พวกเรานี่

รถดวนขบวนสดุทาย รถดวนขบวนสดุทาย ที่จะทาํใหแกโลกเขา

เพราะฉะนัน้ เรากจ็ะสรางสัมมาอาชพี สรางสัมมากัมมันตะ สรางอะไรตออะไร ที่อยางที่เราจะมปีญญา เขาใจ

อาตมาขยายความมามากขึ้นแลว เรากจ็ะเกดิสิ่งเหลานี้ขึ้นไป ซึ่งจะเปนกจิกรรมของมนษุย โดยมี

การอบรมพฤตกิรรมของมนษุยนี่ ไปกอกจิกรรม ไปกอพธิกีรรม ใหแกมนษุยไวในโลก พธิกีรรม กเ็ปนเรื่อง ของจารตี

ประเพณ ีวัฒนธรรม กจิกรรมกเ็ปนเรื่องของการงาน ในมนษุย ๒ อันใหญๆ พธิกีรรม กจิกรรม ๒ อันใหญๆ

ของมนษุย กจ็ะเปนไปในโลก จะมรีายละเอยีดเพิ่มเตมิขึ้นเรื่อยๆ พวกเรากส็ังเกตสิ่งที่เกดิ อาตมา กด็แูลอยู



มันมอีะไรเกดิกด็ ูอาตมากห็ยบิเอาสิ่งพวกนี้แหละ เปนรปูธรรม ของจรงิ รปูธรรมที่เกดิขึ้น เกดิจากนามธรรม

ที่ไดขัดเกลา นามธรรมที่ไดศกึษา อบรม ฝกฝน ยิ่งนามธรรม หรอืจติวญิญาณ ของเราบรสิทุธิ์ สะอาด จากกเิลส

มจีติใจที่บรบิรูณ เปนพระอรยิะของพทุธ มจีติเสยีสละ สรางสรร เกื้อกลู หมดตัว หมดตน หมดความเหน็แกตัวจรงิๆ

หมดโลภ โกรธ หลง จรงิๆ ไดเทาใด กจ็ะเปนมนษุย ที่เปน ตัวอยาง ประกอบกจิกรรม ประกอบพธิกีรรม

ตามพฤตกิรรมที่เราไดขัดเกลา ของแตละบคุคลไป เปนจรงิขึ้นมาในโลกไดนะ

เพราะฉะนัน้เจรญิ มทีี่เจรญิไดไมมทีี่สดุ เปนพระพทุธเจายังมคีวามเจรญิตอไปไดอกี เปนพระอรหันต

กม็คีวามเจรญิ อยูไดตลอดไป คาํตอบนัน้ คาํตรัสของพระพทุธเจากว็า เราไมสันโดษในกศุลนัน่เอง กศุล กแ็ปลวา

ความเจรญิ หรอืแปลวา ความดงีาม เปนสมมตุสิัจจะ กศุลเปนสมมตุสิัจจะ อกศุลเปน สมมตุสิัจจะ อกศุลไมมี

มแีตกศุล ไมมทีี่จบ ขนาดพระพทุธเจายังไมสันโดษในกศุล พระอรหันต กไ็มสันโดษในกศุล พระโพธสิัตว

พระอารยิะตางๆ ไมสันโดษในกศุล คนกต็องไมสันโดษในกศุลทกุคนไป

เพราะฉะนัน้ เรากต็องพากเพยีรอตุสาหะ มันเปนเรื่องของมนษุย มันเปนกาํลังงาน มันเปนพลังงาน

มันเปนพฤตกิรม มันเปนบทบาทของคน กส็ราง กก็อ แลวจะเอาแรงงานมาทาํอะไรละ เกดิมามแีรงงาน มฝีมอื

มคีวามสามารถ มาทาํอะไร มากอบโกย กท็าํกันมากี่ชาตแิลวละ มแีรงงาน มคีวามสามารถ มากอบโกย สะสม

เอาเปรยีบ เอารัด สรางบาป สรางหนี้ สรางเวรมากี่ชาตแิลว เรา เราเลกิ เรากม็ากอกศุล เสยีสละไป สรางสรรไป

เราจะปรนิพิพาน คณุไดเรยีนรูเปนอรหันต จดุที่จะปรนิพิพานได คณุทาํ ทาํไดแลว มสีทิธิ์แลว

คณุจะไมสรางกศุลตอ คณุจะปรนิพิพานชาตใิด คณุกม็สีทิธิ์ กท็าํไวซ ีหรอืคณุยังเหน็กศุล ยังจะอยากสนกุ

อยากจะมโีลกวทิมูากกวานี้ อยากจะรูโลกมากกวานี้ อยากจะสรางบญุมากกวานี้ และ มหีลักประกันแลววา

คณุเองคณุมอีรยิคณุ มอีรหัตคณุแลว คณุจะเกดิมาอกีกี่ชาต ินมินตๆ นมินต ไมมปีญหาหรอก

โลกนี้ไมไดเดอืดรอนที่อารยบคุคลจะเกดิ แตโลกนี้มันเดอืดรอนเพราะวา ผหีาซาตานมาเกดินะซ ีใชไหม คณุใชไหม

เปนผตีัวหนึ่ง เรากต็องลางผอีอกไป ใช ยังเปนผอียูสวนหนึ่ง บางทกีด็ไูมเลก็นัก เอามันเลก็ลง อยูไดบางเหมอืนกัน

แตมันกย็ังมตีัว พอสมควรอยูนะ วาจะโตทเีดยีว เรากว็า เรากเ็ลก็กวาตัวโลกๆ เขาโต เหมอืนกันนะ เพราะผทีี่โตๆ

คณุตาดไีหม คณุวาคณุมตีาเหน็ไหม นี่ละคอืมันมญีาณ มดีวงตา มธีรรมจักษ ุเหน็จรงิๆ วาอยางนี้เปนผี

แตอยาไปชังเขา อยาไปขมเขา เวทนากัน สงสารสมเพชกันเถอะ เขาไมรูนะ เรารูแลว เรากม็ดีวงตา

มธีรรมจักษกุด็แีลว ชวยเขาไดชวยกัน เขาเปนอยางนัน้แหละ ถาจะไป กระหน่ําย่ําย ีกเ็ทานัน้เอง

ทะเลาะเบาะแวงกันเปลาๆ เขาทาํ กถ็าชวยเขาไมได ปลอยเขา บาปกเ็ปนของเขา เราชวยเขา ไมไดจรงิๆ

ถาเขาจะมาทาํรายเรา เรากฉ็ลาดที่จะหลบเลี่ยง อยาใหเขามาทาํบาป กเ็ทานัน้เอง การยังชวีติ อยูนะ

พวกนัน้มา จบพอด ีอาตมาวาจะหยดุ มารถกม็าถงึ กไ็มไดฟงธรรม อาตมากอ็ธบิายเกี่ยวกับสิ่งที่เกดิ สิ่งที่เปน

สิ่งที่ม ีในสังคมของชาวอโศกเรา มันเกดิ มันเปน มันมอีะไรตออะไรกันมาบาง จนมาสรปุ จบเอาที่



พฤตกิรรมของที่เราไดขัดเกลามา แลวกม็าประกอบกจิกรรม มาประกอบพธิกีรรมกันขึ้นมา เปนชวีติอยู

แลวเรากเ็ปนชมุชน หรอืเปนมนษุยชาต ิในสังคมอยางชาวอโศก ซึ่งอาตมาขอยนืยันวา จะเปนอารยิชน

ที่เขาเรยีกวา ศวิไิลซ มนษุยนี่แหละ มนษุยศวิไิลซนี่ มนษุยศวิไิลซนี่แหละนะ มาเพี้ยนเปนคาํไทยๆ เขาาอตุสาหตัง้

ตัง้เปนศรวีไิล มนษุยศรวีไิล ศรกีแ็ปลวาด ีภาษาบาล ีศริ ิวไิลกแ็ปลวางาม มนษุยดงีาม มนษุยศรวีไิล มันคลองจอง

กับภาษาอังกฤษเขา ศวิไิลซ ศวิไิลซ บางทเีราเรยีกภาษา สาํเนยีง ศวิไิลซ มันคลองจองกัน กไ็มแปลกอะไร

มันอาจจะไปจากรากศัพทอันเดยีวกันกไ็ด แตเอาเถอะ ชางมัน มันกเ็ปน ศรวีไิลของเรา เอา เรากใ็ชภาษาทาง

สันสกฤต ไมใชภาษาบาลหีรอก สันสกฤต ศรวีไิลซ ด ีงาม มนษุย ดงีาม แลวกเ็ปนดงีามอยางใด

อาตมากข็ยายความ แลวนาํพากันอยู ที่ดกีวานี้ยังมอีกี ที่เราจะพัฒนา ตัวเรา กย็ังเหลอืแตอตุสาหะวริยิะ

เมื่อเรารูทศิทางแลว เรากด็าํเนนิกันไป จะไดเปนคนด ีคนดงีาม นะ จะไดเปนคนดงีาม ที่จะเปนประโยชนทัง้ตน

และผูอื่นกันไปอกีตอไป

เอา สาํหรับวันนี้พอแคนี้กแ็ลวกัน
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