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เรามาทําบุญนะ  เวลาทําบุญกอ็ุตสาหกระเสือกกระสนกันมาแสวงหาสิ่งทีเ่ปนที่ 
พึ่งของใจ  แลวบุญมนัคอือะไร  มันไมมีสิง่ใดจะเก็บสิ่งใดได  ธนาคารเปนที่เกบ็แบงก 
โกดังสนิคาเปนที่เก็บสินคา มนัไมมีความรูสึกอะไรไปกับเขา มันไมมีความรูสกึอะไรกับ 
เรา  ความรูสกึของเราคอืความสุข  ความทุกขไง  บญุคือความสุขของใจ  ยิ่งในครอบครัว 
ของเรามีความรมเยน็เปนสุข  ในครอบครัวของเรามนุษยเอื้ออาทรตอกนั  ยิ้มแยมแจมใส 
ตอกันนั่นคอืบุญ  แตเราเขาใจวาบุญคอืตัวเลขในธนาคาร  บุญคือสมบัติ  ถาคนใจมนัดีถึง 
เราจะมมีากมนีอย  เราก็มีความสุขความรมเยน็ของเรา  แตถาจิตใจเราทุกขถึงมันจะมมีาก 
ขนาดไหนมันก็ใหความทกุขกับเรา  มันอยูทีน่ี่  ตั้งสติที่นี่  มันจะมมีากมายขนาดไหน มนั 
จะขัดสนขนาดไหน แตถาเราเขาใจมัน  เราเปนผูใชจายมัน  ถาเราเปนผูใชจายมันบุญกอ็ยู 
ตรงนี้ไง มันไมกระวนกระวายจากหวัใจ 

ความทุกขความยากหรือความขาดแคลน  มันเปนเรือ่งธรรมดา  ดูรางกายทุกคน 
มันกเ็สื่อมสภาพไปเปนธรรมดา  ของอยางนีม้ันเปนธรรมดานะ  เราหาของเรามา  เราตอง 
หา  หนาที่การงานเปนหนาที่ของเรา  คนเราไมมีหนาที่การงานปจจยัเครือ่งอาศัย  แมแต 
หายใจก็ทุกขแลว  อากาศหายใจนีเ่ปนอาหารอันละเอียดนะ  แตเราไปมองอาหารกนัแตที่ 
เปนปจจัยเครือ่งอาศัย  สิ่งนั้นมันเปนที่พึ่งอาศัย  คําวาอาศัยมันไมใชของจริง  ของจรงิมนั 
ไปกับเรา มันเปนความรูสึกไปกับเรา แตถาความจรงิเกิดกบัเรามันเกิดมาจากไหนละ เกิด 
จากสติของเรานี่แหละ เกิดจากการบังคับบัญชาของเรา เกิดจากความรูของเรานี่แหละ 

มันถงึไดวาของนี้เราคัดเลือกเอง  อารมณความรูสกึที่เขามา  ความบีบคัน้ทีเ่ขามา 
ในหัวใจ เราคัดเลอืกมนัเองนะ ถาเราเขาใจมันวาอันนี้มนัเปน รูป รส กลิ่น เสียง มนัเปน 
ของเกาแก  มันเปนสิ่งที่เขาจะชมเขาจะตยิังไงก็แลวแต  เราก็เพิ่งมารูเอาตอนนี้  แลวมันก็ 
ใหผลกับเรา  แตถาเราเขาใจมัน  ไอเรือ่งนี้มนัเปนเรือ่งธรรมดา  เรื่องธรรมดามนัก็ปลอย
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หมด สุข ทุกขมนัอยูที่เราเลือกเองนะ ทนีี้เราเลือกไมเปน เพราะเราไมเขาใจ เราไมเคยฝก 
เลย เราไปเห็นคุณคาแตของนอกกายหมดเลย แตเราไมเหน็คุณคาความรูสึกเลย 

มนุษยสําคัญที่สุด  จิตทีเ่กิดนี้สําคัญที่สุด  สิ่งที่เราอาศัยมาขางนอกนีเ้ราอาศัยมา  ดู 
สิเด็กบางคนเกิดมาก็คาบชอนเงนิ  ชอนทองมา  เกิดมาแลวก็ยงัมเีหตุการณใหมนัพลกิผัน 
ไป  อันนีม้ันเปนกรรมของแตละบุคคล  กรรมของแตละบุคคลมันไมเหมอืนกนั  เราสราง 
มาไมเหมือนกนั  การสรางมาคือการกระทํา  การเสียสละ  เสียสละนี้เราไปมองวานี่คือ 
ทําบุญกุศล  แตเราไมมองกลับวาขณะที่ฟงธรรมอยูนี่เปนบุญกุศลมากกวา  ใหทําทานรอย 
หนพันหน ไมสูถอืศีลบริสุทธิ์หนหนึง่ 

ศีลบริสุทธิ์อยูตรงไหน  ตรงที่ใจเราปกติไง  แตที่เราเขาใจ  เรามีสติยับยั้งเรายังมี 
สติเลย แลวเราตัดสินเหตุการณเฉพาะหนาไดถูกตองนี่คอืความปกติของใจ ถามีศีลขึ้นมา 
เรื่องของทานคอืการเสยีสละ แตเรื่องความปกติของใจละ เรื่องทําทานรอยหนพันหน ไม 
สูถือศีลหนหนึ่ง  มีศีลบริสุทธิ์รอยหนพนัหน  ไมเทากับทําความสงบของใจไดหนหนึง่ 
ใจสงบคอืความสขุ  สุขอืน่ใดเทากบัจิตสงบไมมี  ดสูิเขาไปเทีย่วไปพักผอนกัน  ไปเที่ยว 
หญิงบริการเพื่อใหมีความสขุ  แลวสุขจริงไหม  มันไปเสพอามิส  ตองมีสิ่งกระทบ  มีสิง่ 
รับรูแลวมนัถึงจะมคีวามสุข  แตถาเราควบคุมใจของเราได  มนัจะอยูโคนไมก็สุข  อยูที่ 
ไหนก็สุข มนัสุขของมนัเพราะมนัรูเทาทันตวัเอง 

ถามีสมาธิรอยหนทําใหเกิดปญญาขึ้นหนหนึ่ง  ปญญาคือการแยกแยะการ 
ใครครวญ  ถาเราควบคุมใจเราไดหมด  เรารูทันเทาทันมนัหมด  สิง่ที่ปจจัยเครื่องอาศัยนะ 
ใช  เวลามันขาดแคลนมันทุกขไหม ทุกข แลวทุกขอยางนี้มนัเจือจานกันได รัฐสวัสดิการ 
เขายังเจือจานกันไดเลย  แตหัวใจเวลาขาดตกบกพรอง  ไมมีใครจะเจือจานใหไดเลย  ถา 
เราไมถมเตม็ของเราเอง  เราถมเตม็ที่ไหนละ  ถมเตม็จากการกระทําของเรา  ถมเต็มเพราะ 
เราเริม่ตนเห็นสิ่งที่จําเปน ศาสนาสอนเราที่นีน่ะ ศาสนาสอนลงที่หวัใจของมนุษย 

หัวใจของมนุษยเปนภาชนะที่สมัผัสธรรม  ไอหนงัสือไอกระดาษมนัเปอนหมึก 
ทั้งนัน้  สิ่งนัน้มนัไมใชหรอก  เราไปอานมนัตางหากเราถึงไดรูจกักับมันใชไหม  แตสิ่งที่ 
สัมผัสใจนัน้เราสมัผัส ถาใจเราสัมผัสแลวเราไมมีหลักมเีกณฑ ใจเราไมมเีนือ้หาสาระ  ใจ 
เราไมเอาของจรงิ แลวใจเราจะไดอะไร กไ็ดความจาํมาไง  เขาวาไอโนนดีเขาวาไอนี่ดเีขา
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วาทั้งนัน้เลย แลวจริงไหม แลวมันเปนความจริงที่เราเปนจริงไหม แตถาเราเปนจรงิขึ้นมา 
ไมตองใครวานะ  เรารูเอง  เราควบคมุใจเราไดเอง  ศาสนาสอนลงที่นี่  ศาสนาสอนลงที่ 
หัวใจ  ถาหัวใจมันรบัรูทีน่ี่  มันเขาใจถงึหลักสจัจะความจรงินะ  เห็นไหมพระไตรปฎก 
เคลื่อนที่ พระไตรปฎกทีม่ีชีวิต 

ครูบาอาจารยของเรา  สิ่งทีม่ีชีวิตอยูนี่มนัรูเทาตรงนีห้มดเลย  พระไตรปฎกมาจาก 
ไหน  มาจากองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอยูโคนตนโพธิ์  แลวเราก็ไปกราบตน 
โพธ์ิกัน  กราบตนโพธิ์กันวานี่เปนที่ตรัสรูของพระพพุธเจา  ไมใช  !  พระพุทธเจาตรัสรูที่ 
ในใจของพระพุทธเจาตางหากละ  โคนตนโพธิ์เราไดอาศัยโคนเปนที่นั่งเปนที่รมไดอาศัย 
เทานั้นเอง แตจริงๆ คือในหัวใจมนัออกมาจากความรูสึกอันนี้  ออกมาจากความรูสึกของ 
ใจ  แลวเรากไ็ปศึกษากัน  ศึกษาแลวเรายอนกลับไปทีไ่หน  ยอนกลับไปที่ใจของ 
พระพุทธเจาเหรอ  ไมใช  มันตองยอนกลับมาที่ใจของเราใชไหม  เราลิ้มรส  ดูสิ  เราดื่มน้ํา 
นะ  รสหวานรสอรอย  เราเปนคนรูใชไหม  จิตมันสมัผัสไง  ถาจิตมนัสัมผัสตรงนั้นมนัก็ 
เขาใจตรงนี้ไง 

ชนะศึกหมื่นแสนคูณดวยลาน มันกอเวรกอกรรมทั้งหมด ชนะใจของเราเหน็ไหม 
ชนะกิเลสไง  ชนะมารไง  ชนะสิ่งที่มนัดิ้นรนในใจไง  ถาชนะสิ่งนีไ้ดมนัเลยเปนสิ่งที่ 
ละเอยีดขึ้นมา ดูสิ ลูกเราหรอืบุคคลใดก็แลวแต ที่เราบังคับบัญชาไปสั่งสอนขึน้มาเพือ่ให 
เปนคนดี  เราเหน็ผล  โอคนนั้นคนดี  คนนี้คนดี  แตไมรูเลยวาใจเรายงัไมดี  ถาใจเราดีเรา 
ตองมีความสุขจริง  ความสุขจริงๆ  มนัอยูที่นี่  มันหาไดที่นี่  ถามนัหาไดที่นี่แลวเราจะทํา 
ยังไง มันก็ตองสรางบุญกุศล นี่คืออุบายทัง้นัน้ ที่เราออกมาทําบุญกุศล มนัคืออุบาย อุบาย 
ที่ไหน อุบายใหใจมนัไดไง ใหใจมนัไดมกีารเสียสละ 

น้ําที่มันหมักหมมเอาไวน้ํามนัเสีย  ถาไมมกีารรีไซเคิล  น้ํานัน้มนัจะสะอาดขึ้นมา 
ไดอยางไร หัวใจทีม่ันมีกิเลสอยู หัวใจที่มนัเปนอวิชชามันไมรูจักตัวมันเอง มองไปสิแกว 
แหวนเงนิทองทรัพยสมบัติ  สุดยอดหมดเลย  แตตัวมันทําไมไมมอง  ทําไมสิ่งทีม่ีคุณคา 
ที่สุดคือเจาของมันใชไหม  เพราะมเีราใชไหม  สมบตัิเราถึงมีใชไหม  เพราะเรามีบัญชีใช
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ไหมเงนิในธนาคารถึงเปนของเราใชไหม  เพราะเรามีตูเซฟใชไหมในตูเซฟถึงมีสมบัติใช 
ไหม เพราะมีเราใชไหม แตเราไปมองสมบัติขางนอกหมดเลย 

อุบายวิธีการทําบุญกุศลนี่มนัเปนเรื่องประเพณีวัฒนธรรม  วัฒนธรรมเพื่ออะไร 
เพื่อใหเราไดสัมผัส  พอเราสัมผัสเราก็เริม่ศึกษา  ศึกษาคนความาที่ไหน  สุขทุกขอยูทีเ่รา 
สรรพสิ่งอยูทีเ่รา  การเกิดการตายอยูทีเ่รา  สมบัตพิัสถานอยูที่เราหมดเลย  เพราะอะไร 
เพราะเราเปนคนสราง เราเปนคนจัดการขึน้มา เราจดัการขึ้นมาแลวเรากเ็ปนขี้ขามนั สิ่งที่ 
เราใชสอยเราไดใชสอยไปแคไหน แลวเราไปแบกรบัภาระขนาดไหน หนาที่การงานตอง 
หา  ไมใชพูดใหปฏิเสธนะ  อยูกับโลกโดยไมไดปฏเิสธโลกหรอก  เราเกิดมาจากกามนะ 
เกิดมาจากกามหมดเลย เกิดมาจากพอแม 

มนุษยเกิดมาจากไหนเกิดมาจากกาม แตเอากามมาทาํคุณงามความดีไง เอากามมา 
เพื่อประพฤตพิรหมจรรยไง  ไมใชเกิดมาจากกามแลวยังจะหมกมุนอยูกับมันแลวก็จะไป 
อยูกับมันแลวมนัจะจบสิน้กันที่ไหน  นี่พระพุทธเจาสอนทีน่ี่นะ  แลวบอกวาเวลาคนออก 
บวช พระออกบวชกัน ออกประพฤติปฏบิัติกัน โลกนี้จะไมมีใครสืบทอดสืบสกลุ เปนไป 
ไมไดหรอก 

ดูสิโลกนี่  ถาพูดถงึมนุษยเราถาถือศีล  ๕  บริสุทธิ์กนันะ  ถือศีล  ๕  ที่ดีนะ  จะไม 
ตองมกีฎหมายอะไรเลย แลวเปนไปไดไหม เปนไปไมไดเพราะอะไร เพราะเรามีความจํา 
เปนใชไหม  เรามีความจําเปนในหัวใจ  มันมีขอโตแยงวา  เราตองมีความจําเปน  เราจะทํา 
ยังงัน้ไมได  แตถาจรงิๆ  ทําได  เพราะสิ่งที่วาจําเปน  มันจําเปนของใคร  จําเปนเพราะเรา 
จิตใจออนแอขนาดไหน ถาจิตใจเขมแข็งนะสิ่งนี้มนัผานไดหมด ถาผานไดหมดพอเราไม 
สรางเวรสรางกรรม 

อริยทรัพยจากภายในมนัจะไปกบัเรานะ  สมบัติทีน่ี่  ดูสิเวลาเขาอทุิศสวนกุศลตอ 
กันไป  พอโยมสละแลวมันเปนอริยทรัพย  อรยิทรพัยตรงไหน  ถาเปนอาหารนะเกบ็ไวก็ 
เนาเสียหมด โยมยอนกลับไปเมื่อ ๑๐-๒๐ ปที่แลว ถาโยมใสบาตรเชาวันไหนมนัยังอุนๆ 
ยังควนัขึ้นอยูเลย มนัเปนทพิย ทิพยเพราะอะไร เพราะใจมันสมัผัส ใจมนัจําได สิ่งที่จําได 
นี้มนัจะไปกับเรา แลวคนฝกฝนบอยครั้งเขาๆ จนมนัชํานาญจนมนัอยูกับเรา นี่เปน อามิส 
นะ
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แลวถาเราประพฤตปิฏิบัติ ถาจิตเราสงบขึน้มานี่ สุขอื่นใดยิง่ไปกวาความสงบนัน้ 
ไมมี  เงนิซื้อไมได  เงินซือ้สิ่งเหลานี้ไมได  เงนินะเรายังไปจางเขารักษาเวลาเจ็บไขไดปวย 
ได  แตปวยใจนี้ไมมีใครรักษามนัได  จะรกัษาไดตอง  มรรคญาณ  ตองธรรมโอสถ  ศีล 
สมาธิ  ปญญา  ศีลมันอยูที่ไหน  ศีลซื้อไดจากใคร  สมาธิซื้อมาจากใคร  ปญญาซื้อมาจาก 
ใคร เชาวปญญานี่ซื้อมาจากใคร 

ดูพระอรหันตแตละประเภทสิ  เชาวปญญาของพระอรหันตไมเหมือนกนั  พระ 
อรหันตเหมอืนกนั  แตเอตทัคคะ  ๘๐  องคไมเหมือนกันเลย  ระดบัของปญญาของคนไม 
เหมือนกนั  ปฏิภานไหวพรบิไมเหมอืนกนั  เพราะอะไร  เพราะนีไ่งเพราะนัง่สมาธิ  นั่ง 
สมาธิภาวนานี่  ปญญามันเกิดทีน่ี่  เกิดยงัไง  เกิดจากภายใน  เวลาเรานั่งสมาธิกําหนดลม 
หายใจเขาและลมหายใจออก ใหจิตมนัสงบเขามา ถาเราหลับตามันมืดไปหมดเลยเราไมรู 
อะไรเลย แตถาเรามีสมาธิขึ้นมาปญญามนัเริม่ใครครวญ 

ชีวิตนี้คืออะไร  เกิดมาจากไหน  เราเกิดมาจากพอแม  ถาตรวจทางรางกายเราเปน 
ลูกของพอแม  กรรมพันธุก็เปนของพอแม  แตจิตไมใชของพอแม  ถาจิตเปนของพอแม 
พอแมจะสัง่ลกูบังคบัลูกหรือสอนลกูใหไดดั่งใจเราเลย แตลูกบางคนกม็าดีกวาพอแม  แต 
ลูกบางคนก็มกีรรมกนัมา  จิตอันนั้นไมมีตนไมมีปลาย  บุพเพนิวาสานุสติญาณขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจายอนอดีตชาติไป ไมมีตนไมมีปลาย การเกิดและการตายไมมี 
ตนไมมีปลาย ไมมีตนคือจิตไมเคยตายมนัจะมีสภาวะแบบนี้ตลอดไป 

เราถึงตองแสวงหาสิ่งที่พึ่ง  พึ่งโดยอามิส  พึ่งโดยสถานะ  พึ่งดวยบุญกุศลไปกอน 
ถึงที่สุดถามันพึง่ตัวมันเองได  มนัไมตองพึง่สิ่งภายนอก  มันจะพึ่งตวัมนัเอง  ถาพึง่ตัวมัน 
เองปบ ถึงที่สุดแลวมันจะไมเกิดอีกไดเลย มันทําได ในศาสนานี้ ในศาสนาพุทธขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาสอนที่สุดแหงทกุข  ถงึที่สุดแหงทุกข  ทุกขเปนอริยสจัเปน 
ความจรงิ  แมแตความเปนอยูเรากเ็ปนทุกขอันหนึ่ง  เริ่มตนตัง้แตเด็ก  เด็กอยากเปนผูใหญ 
มาก โลกนี้สดใสมากเลย คนแกคนเฒานี่โลกนี้ชักถึงไมใกลฝงละ เหน็ไหม ความคิดมนัก็ 
ตางกันไปละ  แลวมนัจะจบกนัที่ไหน  มันเปนไปตามวัย  วัยของความคิดของเดก็อยาง 
หนึ่ง วัยของวัยทํางานอยางหนึ่ง วัยของผูชราภาพอยางหนึ่ง
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แลววัยอยางนี้  เวลาเราชราภาพแลวเราคอยมาหาที่พึ่งที่อาศัยกนั  เพราะศาสนา 
เปนทีพ่ึ่ง  อยางอืน่จะเปนที่พึ่งนั้นไมมี  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนแกวสาระพัด 
นึก แตใครพึง่ไดมากไดนอย แลวที่พึ่งอยูที่ไหนละ พุทธ ธรรม สงฆ รวมอยูที่ใจเวลามนั 
อยูที่ใจพระพทุธเจาก็อยูที่เรา  ผูรู  พุทธะ  ผูตื่น  ผูเบกิบาน  พุทธะเหน็ไหม  พระธรรมคือ 
สัจจะความจรงิ เรารูสัจจะความจรงิ นักวทิยาศาสตรนะ ไอนสไตน พูดเลยนะถาเลอืกได 
จะเลอืกนับถอืศาสนาพุทธเพราะอะไร  เพราะทฤษฎสีัมพันธ(สัมพัทธภาพ)  มันพูดกนัได 
แตมันไมถึงจุดระเบิดของมนัได 

แตของเรานี้ อวิชชา ปจจยา สังขารา  ปจจยาการมนัเกิดยังไง ถาปญญาเกิดอยาง 
นี้ปญญาที่เราศึกษากันมา  ปญญาที่เราใชทํางานมนัเปนโลกียปญญา  เปนวิชาชีพ  มันแก 
กิเลสไมไดแตมนัทํางานได  ถาเราไมมีปญญาเราจะทํางานไดยังไง  เราจะทนัโลกไดยงัไง 
ปญญาอยางนี้เปนโลกียปญญา  ปญญาโลก  แตปญญาในศาสนาของพวกเรายงัไมเกิด  ไม 
เกิดเพราะอะไร  ถาปญญาในศาสนาเกิดเราจะยอนกลับมาชีวิตของเรา  เราจะไมหยมัเป 
เราจะควบคุมชีวิตของเรา เพราะความหยมัเปคือเราแพเรา เราแพภัยตัวเอง 

ชีวิตเรานี้  ดูสิ  ทําไมสิ่งทีไ่มดีทําไมเรายงัทํา  เพราะอะไร  เพราะกิเลสมนัเรากเิลส 
มันบงัคับใจ แตถาเรามีสติ เรายับยัง้มนั เราสูมัน สูทีน่ี่แลวเราจะไปกราบพระพุทธเจา ไป 
กราบผูรู  พุทธะ  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบานในหวัใจ  เราไปกราบพระพุทธเจาของเรากันเอง  เรา 
อุปฏฐากพระพทุธเจาของเรากนัเอง 

ถาเราเกิดสจัธรรมขึน้มา  มนัจะชําระใหมันสะอาดได  บุญกุศลจากภายนอกเรา 
สรางกันขึน้มา เราพยายามเสียสละ การเสียสละมันเปดความหมักหมมของใจ น้ําเสียเราก็ 
เปดออกดวยความตระหนีถ่ี่เหนียว  เหน็ไหมความตระหนี่เราขัดสนไปทั้งนั้นละ ทุกอยาง 
มันขัดสนทั้งนั้น  แตเรากเ็สียสละ  เพือ่เราตองการสิ่งที่มนัโลงโถงมนัเปดกวางในหัวใจ 
ของเราไง  เปดอาการทีม่ันหมักหมมใจออกไป นี่คือการเสียสละทาน  แลวถาเรานัง่สมาธิ 
ภาวนาของเราละ 

สิ่งที่เปนอนุโมทนาทาน  เราอนุโมทนาเราเหน็ดีเหน็งามไปกับเขา  เราเห็นสังคม 
เปนสิง่ที่ดี นีม่ันพัฒนาใจของเราไง ถาใจมนัพัฒนา มันมองสิง่ตางแตแงดีๆ แลวเราจะทํา 
ตัวเราเองไมเปนปญหาของใคร  ถาเราไมชวยเหลือสังคมตัวเราเองจะเปนปญหาของ
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สังคม  ถาเราเปนคนดีทั้งหมด  หนึ่งหนวยของสังคมที่ดี  สังคมมันจะดีไปโดยธรรมชาติ 
ของมัน  ดูสิเราเจอืจานกนัได  อยางสมบัติจากภายนอกนี้เจือจานกันไดรักษากนัได  เรา 
ชวยเหลอืกันไดทั้งนั้นละ อาหารการกนิเราแบงสรรปนสวนกนัได 

แตทุกขสิ  ความหมักหมมของใจใครจะแบงปนใหใคร  แบงปนทุกขมาไมมีใคร 
เอานะ  จะเอาแตความสุข  แลวความสุข  บุญนี่ไมรูจัก  บุญงงนะ  บุญคือความยิม้แยม 
แจมใส บุญคือความเปดโลง  เปดใหความหมกัหมมใจมันเปดออกได  มันเขาใจหมด มัน 
เปนอยางนีเ้อง  เวลามนัทุกขขึ้นมานี่  ทุกขเปนอริยสัจทุกขเปนความจริง  แลวมนัเกิดขึ้น 
ตั้งอยูตองดับไป แตเวลาเราทุกข เราไมใชอยางนั้นพอทุกขเกิดขึน้มา โอย พอโอย ขึ้นมา 
มันกก็ระทบืซ้ํา  ทุกขเปนสองเทาสามเทาเหยียบลงไป  เหยียบลงไป  เหยียบจนเราทน 
ความรูสึกเราไมไหว ชํ้าอกช้ําใจกัน 

แตถาเปนสัจจะความจรงิ  ทุกขคืออะไร  ทุกขคืออริยสัจไง  ทุกขเปนนามธรรม 
ทุกขเปนสิ่งที่เรายึดไง  มนักํามาเราก็แบมนัสิ  แบมนัออกสิ  ทําไมไมแบมันออก  แลวแบ 
มันออกจะเอาอะไรไปแบมนัละ เพราะเราไมไดฝกใชไหม ศาสนานี้มีธรรมโอสถอยู  มัน 
มีความจริงอยูแตเราไมศึกษากันเอง  เจ็บไขไดปวยก็วิ่งไปหาหมอใหหมอฉีดยาให  แลว 
ธรรมโอสถฉีดใหเราไดยังไงละ มนัจะฉีดไดก็เพราะศึกษานี่ไง เพราะเราศึกษาเราตั้งใจ 

อริยสัจพระพทุธเจาตรัสรูอะไร  ในศาสนาพุทธแกนของศาสนาคืออะไร  ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค แลวทุกขมนัทุกขอะไร เวลาไปพูดทางวิทยาศาสตร โอยศาสนาพุทธ 
นี่ทุกขนิยม ไมใช ! สัจจะนิยม สัจจะความจริง มนัเปนสัจจะ อริยสจัจะ มนัเปนความจริง 
มันเปนความจริงสุดสวนยิง่กวาจริงอีก  แตพวกเราปฏิเสธกัน  เปนเจาของศาสนานี้แต 
ปฏิเสธความจริงกนั  จะเอาแตความสุข  ความสุขเอามาจากไหน  แตถาเราเขาไปเผชิญกับ 
ความจรงิ 

พอเขาเผชิญกับความจรงิกับความทกุข  แลวทุกขมนัดับไป  มันก็สขุนะสิ  ถาทุกข 
มันดับไป  ถามนัมืดอยูพอเปดไฟมนัก็สวาง  แลวพอเรามืดขึ้นมาปฏิเสธความมืดแลวไม 
ยอมรับความมืดแลวมนัจะสวางไดยงัไง ทุกขควรกาํหนดทุกขควรเผชิญกับมนั ทุกขตอง 
เผชิญกับมันเขาไป  ไมใชทุกขแลววิ่งหนีมนั  ทกุขแลววิง่หนมีันแลวก็ทกุขมาก  ทุกขมาก



คณะทาเรือ 8 

เรียกรองมาก  ทําบุญไมไดบุญเลย  ทําบุญทํากุศลไมไดบุญ  มันจะไดบุญอะไรละก็ 
เรียกรองเอา 

ทําบุญไปแลวทําไมบุญไมชวยเหลือเราเลย  ทั้งๆ  ที่บุญชวยเหลืออยู  ถาไม 
ชวยเหลอืนะ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก ขาดเมื่อไหร ก็ตายเมือ่นัน้ บุญกุศลรกัษาตรงนี้ 
ไว  ลมหายใจทีย่ังหายใจอยูนี้ถาขาดเมือ่ไหร ทันทเีลย ความดีความช่ัว ประจักษเดีย๋วนั้น 
เลย  ใครมีขอมลูเทาไหร  มันตองไปตามนัน้ละ  ปฏิเสธกันไมได  รูอยูกับตัวเอง  ความลับ 
ไมมีในโลก  ใครทําดีทําช่ัวขนาดไหน  ใจดวงนัน้รูเองแลวลมหายใจขาดปบ  มนัจะใหผล 
ทันที ทันทีเลย แลวจะรูวา บุญหรือไมบุญ 

แตตอนนี้กเ็รียกรองเอาไง  เรยีกรองเพราะอะไร  เพราะตัณหาความทะยานอยาก 
ทุกข  สมุทัย  สมุทัยมันจะเรียกรองตามความตองการของมันทั้งนั้นละ  ไอนี่กเ็หมอืนกนั 
กิเลสเรามีแคไหนละ  ตัณหาเรามีแคไหนละ  เราจินตนาการไดแคไหนละ  บางคนอยากมี 
พันลาน บางคนอยากมีหมื่นลาน บางคนอยากมีแสนลาน มนัจะจินตนาการไดแคไหนละ 
แลวมึงก็วิง่ไปๆใหสมความปรารถนาของมงึ แลวเปนไหม แตถาเราทําตามหนาที่ของเรา 
มันมาเองนะ  เราทําของเรา  ผลตอบแทนมนัเปนสจัจะความจรงิ  มีความจรงิแคไหนผล 
ตองตอบแคนั้น แลวเราดูแลรกัษาของเราไป 

นี่ไงถาเรามีสติเราบริหารมนัเปน  ทุกขมันก็อยูชั่วคราว  ช่ัวคราวเพราะอะไร 
เพราะเรามีรางกาย  เราตองมกีารใชจาย  เราตองมกีารหมุนเวียน  เราตองมีการบริหาร 
จัดการของมนั  เพราะอะไร  เพราะนี่เปนสมมุติ  เราเกิดมาโดยสมมุติ  ทีนี้สมมุตมิันกม็ี 
บัญญัติ  บัญญัติคือธรรมะที่พระพุทธเจาทีเ่รามาศึกษากันคือบัญญัติ  สมมุตบิัญญัติ  แลว 
สมมุติบัญญัติ  ถาเราศึกษาดวยขอเทจ็จรงิ  สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา สภาวะธรรมเปนอนัตตา 
สภาวะที่มันแปรปรวนอยูนี่มนัเปนอนัตตา  แลวสภาวะที่รูจริงละ  ที่ไมเปนอนัตตา ที่เปน 
ผลละ  สิ่งทีเ่ปนวัตถมุันเปนอนจิจังหมดเลย  สิ่งที่เปนนามธรรม  เปน  กปุปธรรม  อกุปป 
ธรรม สิ่งที่แปรปรวนอยูนี่เปนอนัตตา แลวถามนัรูจริงขึ้นมาเปนอนัตตาไหม ถามันรูจรงิ 
ขึ้นมา  ถามันรูจรงิของมนั  มันจะเปนอนัตตาไหม  ความจริงจะเปนอนัตตาไหม  กุปป 
ธรรม อกุปปธรรมไง นี่ไงถึงเปนอรยิทรัพย สิ่งที่สําคัญที่สุดในศาสนา
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ศาสนาสําคัญตรงนี้ ถาใจมันสมัผัสไดจริงมันจะรูจรงิของมัน แลวสิ่งที่ไมจริงจาก 
ไมจรงิมาเปนความจริง  มันมีสภาวะธรรมชาติที่จิตไมเคยตาย  มันคงที่ของมันอนัหนึง่แต 
เพราะมนัมอีวิชชามีความไมรูครอบงํามนัอยู  ถาเราศึกษาจนมนัเปดสิง่ที่เปนอวิชชา  จาก 
อวิชชาเปนวิชชา  เปนวิชชาคือการศึกษาคอืการดําเนินงานเปนการทดสอบตรวจสอบ  ถึง 
ที่สุดแลว มนัพนทั้งอวิชชา พนทั้งวิชชา  เปน  วมิุตติ เปน อกปุปธรรม ยิ่งกวาแกวแหวน 
เงินทอง ยิง่กวาสมบัติ  เปนอริยทรัพยจากภายใน จากหัวใจเรา จากความรูสึก นี่คือสมบัติ 
หัวใจมนัรูสกึ หัวใจมันเปนที่นี่ 

ทีนี้พอพระพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มาแลววางธรรมวนิัยไวในพระไตรปฎก  เราก็ 
ไปศึกษาวิธีการกัน แตเราไมเขาถงึเปาหมายไง นัน่วธีิการไมใชเปาหมาย  เปาหมายคอืผล 
ผลจากการกระทํา ผลจากการกระทําของเรามันถึงจะเปนความจริงขึน้มา  นี่พูดถึงศาสนา 
นี้ 

เวลามาแลวเราถงึอยากจะใหหลกัเกณฑ  มนัก็เปนนะ  เหมือนกับในสวนๆ  หนึ่ง 
สวนใดมีพันธุไมชนิดเดียวสวนนัน้ก็ไมสวยงาม  สวนที่สวยงามพันธุไมมันก็ตองมี 
หลากหลาย  นี่ก็เหมือนกนัความเห็นมนุษยมนัหลากหลาย  จริตนิสยัของคนมัน 
หลากหลาย  เราจึงเสนอหลักการแลวแตใครจะหยบิฉวย  ใครตองการพนัธุไมชนิดใด 
แลวแตจริตนิสยั บังคับกนัไมได ในสวน ในไรมนัจะมีพันธุไมหลากหลาย จริตนิสัยของ 
คนมนัแตกตางกันไป มมุมองของคนแตกตางกันไป แตผลของมนัคือ ถงึที่สุดแลวมนัจะ 
ใชประโยนชไดเหมอืนกัน  แตจริตนิสัยไมเหมือนกนั  การกระทําถึงไมเหมอืนกนั ทัศนะ 
คติตางๆ  กันไป  แต  สุขทุกข  ทุกคนปรารถนาตรงนี้  เราจะเปนพนัธุไมชนิดใดก็แลวแต 
มันจะเปนประโยชนไดมากนอยขนาดไหน  มันกเ็ปนคุณสมบัติของเรา  เราก็ทําตาม 
คุณสมบัติของเรา ใหถึงประโยชนของเรา อันนั้นจะเปนสมบัติของเรา เอวัง


