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จริง ถายืนตามหลักอริยสัจ “ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข” อยางเหลากินแลวตองเมา 
แตเหลามันไมเปนประโยชน ความรักมันตัดไมไดหรอก มันตัดไมได มันก็ตองมี มันก็ 
เหมือนไฟ ไฟเราเก็บไวใชประโยชนไง แตไฟมันเผาไหมบานได นี้เราพูดครบวงจรไง 
“ที่ไหนมีรักที่นั่นตองมีทุกข” 

เอา อยูบานเราใสกางเกงขากวย ใสกางเกงธรรมดา กางเกงนอน นี่สบาย พอมีรัก 
ขึ้นมานี่ไมไดนะ ตองใสริมแดงนะ ตองอวดกัน แคนี้ก็ทุกขแลว มันเกกทันทีเลยแหละ 
มันมีการตอบสนอง แตไออยางรักของเรานี้ รักระหวางพอแมลูก นี่ขนาดวารักแบบซื่อ 
กับรักแบบหลงใหลนะ รักฝายตรงขามมันรักแบบโงงมไง 

บางคนผิดใจกัน ทําไมฆากันเยอะแยะไปเห็นไหม ความรักชักไปอยางนั้นเลยละ 
ขนาดรักบริสุทธ์ิมันยังทําให เรานี้  โอโฮ!!! หัวใจนี่ เรารอนเลย ไอนี่มันหักไมได 
เหมือนกับมีคนมาถามเราเลย “หลวงพี่ เวลาญาติเขาเสีย เขาบอกใหตัดใจเลย แตทําไมได 
หรอก” เราบอกไมตองไปทํามัน ตัดไดอยางไรอารมณ แลวทําอยางไรละ เราพลิกใหมัน 
เปนดีขึ้นมาสิ เราพลิกขึ้นมาไง 

อาว ทานไปดีแลว ทานไปตามกาล เปนสัจจะไง คนเกิดมา เกิด แก เจ็บ ตายนะ 
เราก็ทําแบบวาอุปฏฐากเต็มที่แลว เออ ถาทําอยางนี้ได เห็นไหม นี่ก็เหมือนกัน เราหัก 
หามไมไดหรอก ถาหักหามไดนะ พระบวชไมมีสึกหรอก พระสึกไปเยอะแยะเลย พระ 
บวชมายังสึกออกไป  แตงงานมากมายไปเลย แตมันเปนความจริง 

สัจจะ อริยสัจ พระพุทธเจาสอนไวอยางนั้น พูดตามความจริง พระพุทธเจาพูดไม 
มีสอง เราอยาวาสมัยเรานี่คานเลย สมัยพระพุทธเจาพูดนะ กษัตริยที่ไปทาพระพุทธเจา
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พระพุทธเจาพูดอยางนี้จริงหรือ ไมเช่ือนะ พระพุทธเจาบอก “จริง ! ที่ไหนมีรักที่นั่นมี 
ทุกข” 

จริงเพราะอะไร?  พระพุทธเจาอธิบายเลยละ อาว เปนทุกขไหม จนกษัตริยนั้น 
ยอมรับวา เออ จริง เปนทุกขจริงๆ เพียงแตเราเขาใจหรือวาเรามองไมเห็นไง เรามองไม 
รอบ ในเมื่อเรามองไมรอบ เราตองยอมรับนะ แลวเราอยูในกติกาไง 

อยางเชน ธรรมของคฤหัสถ ศีล ๕ เห็นไหม ศีล ๕ นี้มันไมผิดนี่นา กาเมสุมิฉาจา 
รา  เห็นไหม การมีคูการครองเรือนไมผิด แตทุกขนะ การครองเรือนนี้แสนยาก ใจเรา 
คนเดียว ดูสิ อยากกินขาวแตขาวยังไมสุกยังโมโหเลย แลวมาระหวางครอบครัวนะ จาก 
๒ ใจเขาไปแลวยังมีลูกมาเปน ๓ ใจ 

การครองเรือนคือการครองใจนะ เราวาการครองเรือนหมายถึง การปลูกบาน การ 
มีอะไร ไมใช  ! การครองเรือนหมายถึงวา ในครอบครัว หัวใจระหวางสามีภรรยา 
ระหวางลูกเราครองใจกันได ซื่อสัตยกันในหัวใจกัน นั่นคือการครองใจ การครองเรือน 
โอโฮ มองเขาไปที่หัวใจเรา ขนาดใจเราเรายังเอาใจเราไมไดเลย แลวจะไปเอาใจคนอื่น 
แต ! ในเมื่อมันมีอยูเราก็ตองใชมันไปอยางนั้น 

สมมุติวามันหักหามไมได มันตัดขาดไมได เพียงแตเราเขาใจวาอันนี้ เราเหมือน 
หมอไง หมอมันจะมองเลยวาอะไรเปนพิษ อะไรไมเปนพิษใชไหม มันใชไดอยางนั้น นี่ 
ก็เหมือนกัน  เราเขาใจวา ถามากเกินไปมันจะใหโทษนะ เราก็ใชแบบที่วาเราควบคุมมัน 
ไมไดไง เราตัดมันไมได เรามีเราก็ใชไปสถานนั้น ตองใชนะ มี ใชเถอะ 

ความรักมันมีได เพียงแตวาพอมีแลวพอมันไป อยางเด็กๆ นี้ยังไมเขาใจ พอมัน 
โตเปนผูใหญจะบอกเลยละ สวนใหญคนพูดอยางนั้นนะ แตก็ตัดไมได ถารูอยางนี้นะ 
กลับไปตรงนั้นนะ “ไมมี” ทุกคนพูดอยางนั้นหมดเลย ถารูอยางนี้นะ กลับไปตรงนี้แลว 
วา “ไมมีมา” แตตรงนั้นก็อยูไมไดหรอก
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เวลามาก็อยูเราก็สงสารนะ อยางพวกสํารวยมา อยางนี้พวกนี้ ถาชีวิตพรหมจรรย 
นะ ชีวิตเนกขัมบารมีนี้ เหงา เศรา ซึม ทุกขไปอยางหนึ่ง ชีวิตการมีคู เออ มันก็แบบนี้ มัน 
มีเพื่อนก็อุนใจนะ แตก็ทุกขไปอีกอยางหนึ่ง ทุกขมันเปนอริยสัจ มันเปนความจริง 

อยาปฏิเสธวาไมเหงา เหงา ! เห็นเขาคูกัน เพราะเราเปนมากอน ตอนยังไมไดบวช 
ไปไหนเพื่อนเขาไปเปนคู ไอเราไปคนเดียว อื้อ เอะ มันขาดอะไรไปวะ เปน  ! เปน 
เด็ดขาด ! 

ไมตองมาโกหกหัวใจใครหัวใจมัน แตนี่นะเนกขัมบารมี ไปเที่ยวกันไง เพื่อนเขา 
ไปกันเปนคูๆ ไปดวยกันเปนกลุม เราไปคนเดียว เออ แตมันนิสัยลูกผูชายไมถึงกับวา 
ตองไปมีแบบเขา แตความในใจเรา เรารูนะ เราหลอกเราไมไดหรอก 

ฉะนั้นเวลามา ไอเรื่องเหงา มี ! ก็ทุกขไปอยางหนึ่ง อยางผูที่ไมมีคูก็ทุกขไปอยาง 
หนึ่ง  อันนั้นเวลาคนที่พูดไง ถารูวากลับไปเปนตรงนั้นไดกลับไปอยูอยางนั้นดีกวา มัน 
ก็ไปทุกขอีกอันนั้นหนึ่ง มาก็มาทุกขอันนี้ ไปอยูตรงนั้นก็ทุกขอันนั้น แตอันไหนมันทกุข 
มากทุกขนอยกวากันละ 

นี่ถึงวาไอนี่เหงาหงอยเศราสรอย มี ! เอาไวในใจเรา แตมันก็เก็บเอาไวในใจของ 
เราสิ  แตทุกขอันอื่นมันหนักกวานี้นะ ฉะนั้นอันนี้ก็จะมาเทียบตรงนี้ที่วา “ที่ไหนมีรัก 
ที่นั่นมีทุกขไง” เพียงแตเราไมเคยผานตรงนี้มันก็เลยยังไมเช่ือ ไมจริงๆ พอเขาไปปบ เออ 
เวย ตองออไง มันจะชักเขามาเรื่องภาวนานี่ไง 

เรื่องภาวนานี่เหมือนกัน ลองภาวนาซิ ลองภาวนาเขาไปๆ เวลาพูดนี้ไมเช่ือหรอก 
เออ เออ เออ เขาไปเรื่อยนะ เออเขาไปเรื่อย ถาอยางนั้นนะ เราถึงไดพูดประจําวา 

“ธรรมะของพระพุทธเจา ธรรมโอสถนี้ยอดจริงๆ นะ ยอดจริงๆ” 

อย าง เชน ลองศึกษาสิ  ทุกคนนะ บริหารธุรกิจปหนึ่ งจบมากี่พันคนใน 
มหาวิทยาลัย  โลกนี้สอนกันมากเลย ทุกคนเรียนจบแลวตองทํางานไดอยางที่เรียน 
มานะ เมืองไทยจะเจริญรุงเรืองมากเลย เพราะคนจบบริหารธุรกิจมามากเลย แลวทําไม
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ไมเปนไปละ นี่นะเพราะอะไร เพราะวิชาการนั้นมันเปลี่ยนตลอดเวลา การตลาดนั้นมัน 
จะเคลื่อนไป มันจะเปลี่ยนไป  การบริหารนี้เห็นไหม 

อยางยุคเมื่อกอนยุคใชแรงงานใชไหม เครื่องจักรไอน้ําไปแลว นี้คอมพิวเตอรไป 
อีกแลว เปลี่ยนยุคไปอีกแลว วิชาการนั้นมันตองเปลี่ยนไปตลอดเวลา แตมาธรรมะ 
พระพุทธเจาสิ ไมมีเปลี่ยน ! อริยสัจนี้ไมเคยเปลี่ยน ! 

แมแตหมดยุคของเรานะ พระศรีอารยจะมาตรัสรูนะ ก็ธรรมะอันนี้ เพราะทุกข 
มันเปนอันเดียวกัน ยาอันนี้มันเปนอกาลิโกไง ไมมีกาล ไมมีเวลา ทุกขเกิดเมื่อไหรดับ 
ทุกขไดหมด ธรรมะพระพุทธเจานี้ยอดมาก เพียงแตวาเราทําไมถึงไง 

นี่มันตางกับวิชาการทางโลกนะ วิชาการทางโลกนี้ตองเปลี่ยนไปตลอดเวลา แต 
ธรรมะพระพุทธเจาไมเคยเปลี่ยนเลย แลวเราเขาไมถึงเองตางหาก สัจจะอยางนี้เราก็ชัก 
มาที่สัจจะนี้ 

ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกขนี่  ใครเช่ือ? ถึงเช่ือก็เช่ือแตปาก ก็เหมือนกับเรียนมา 
บริหารธุรกิจนี้เรียนมาแตประสบความสําเร็จไหม? ไมประสบความสําเร็จ จบมาแตไม 
สามารถบริหารใหประสบความสําเร็จได เห็นไหม จบมาเฉยๆ มีกี่คนที่วาประสบ 
ความสําเร็จ? ก็มีบาง 

อันนี้ก็เหมือนกัน พระพุทธเจาสอนเราก็เช่ือ แตเราก็ทําไมได แตทําไมไดนี้ยัง 
เปน  ความจริง มันยังนาเคารพอยูเห็นไหม เปนพระรัตนตรัย เปนแกวสารพัดนึก พระ 
พุทธ พระธรรม พระสงฆ แตวิชาการโลกนี้ไมเช่ือนะ ถึงเวลาแลว เจาของวิชาการเองยัง 
มาบอกเลย 

“ผมคิดผิดครับ ตองเปลี่ยนใหม” 

แตพระพุทธเจานี้ไมมีนะ นี้เพียงแตวา พระพุทธเจาวาไปอยางนั้น
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ถาเราบอกเลยวา มีรักแลวไมมีทุกข ใหมๆ นี้มันยังรักกันอยูมันก็ไมมีทุกข มีรัก 
ไมมีทุกข โอโฮ มีทุกขไดไงหลวงพี่ แหม สุขเหลือเกิน อยากจะเปนคูกัน สบาย มี 
ความสุขเหลือเกิน  อาว ไอนั่นมีรัก มันเปนถึงจุดนั้นมีความสุขก็ไมวากัน 

แตมันจะมีทุกขเหมือนเรามีทุกขขึ้นมา ถาพระพุทธเจาไมพูดครบวงจรวา “ทีไ่หน 
มีรักที่นั่นมีทุกขนะ” แลวตอไปพอเราไปประสบกับความทุกข อาว มันเปลี่ยนแลวละ 
เห็นไหม เอะ ! ก็ไมจริงนี่นา... แตนี้จริง จริงตลอดเลย เพียงแตเราจะเอาจุดไหนของ 
ธรรมะมาเปนเครื่องหลอเลี้ยงใจเรา 

พูดอยางนี้เพื่อวาเปดโอกาสไง เห็นหลวงพี่วาไมมีรักไมมีทุกข เราก็วาเอย เราเลย 
ทําอยางนั้นไมได เราถึงบอกวาตองพยายามจะหลบหลีกมัน จะกดมันไว เวลาหมอเขาพดู 
ไง พวกจิตแพทยพูดวาเปนธรรมชาติ เรื่องการครองคูการครองเรือนเปนธรรมชาติของ 
มนุษย เปนธรรมชาติของสัตวโลก เราก็อยูกันตามธรรมชาติ 

นี่พูดถึงเปนธรรมชาติ แลวเราเขาใจดวย เหมือนกับยาเสพติด ถาเรามาเสพติดนี่ 
เราเสียคน แตถาเราเจ็บไขไดปวยขึ้นมาอยางมอรฟนฉีดมาก็แกโรคก็ยังตองฉีด เวลาแก 
โรคทําไมเปนประโยชนละ อาว ถาเราไปเสพติดทําไมมันเสียละ นี่ก็เหมือนกัน ความรัก 
เราก็รูอยูนะมันเปนยาเสพติด ถาเราใชบําบัดความตองการทางธรรมชาติของเรา อันนั้น 
เราก็เปนประโยชน 

แตถาเราไมไดคิดอยางนั้นเลย เราใชเสพติดจนมากเกินเหตุทําใหเปนโทษ 
มหาศาลเลย เราเขาใจตรงนี้แลวเราก็ใชมันถูกตองไง ใชมันใหถูกตอง มันเปนธรรมะที่ 
สูงเกินไป บางทีนะ แตตองบอกอยางนั้น เวลาเราพูดเราชอบพูดอยางนี้ เลย พูดถึง 
เปาหมายไง

เราวามันยังมีอีกยาวไกลอยางนั้น ไมใชวาครึ่งเดียวๆ พูดไวครึ่งเดียวๆ หรือวา 
หนึ่งในสี่ของเนื้อหาเทานั้นเอง แลวเราก็เขาใจตรงนี้เราก็จะจบ แตถาเราพูดใหยาวไปเลย 
แตเราไดแคไหน มันอยูที่ความสามารถของเรา เราถึงวาทุกขนี้เปนอริยสัจ ทุกขนี้เปน 
ความจริงแลวไมใหหลบ พระพุทธเจาไมไดสอนใหหลบ
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ดูอยางที่วาเวลาโกรธ เวลามรรคองค ๘ เห็นไหม ความเพียร วิริยะ อุตสาหะนี้ 
เวลาความโกรธที่วาอาจารยมหาบัวบอก ถาความโกรธในกิเลสตองการอันนั้นเปนมรรค 
ไง ความโกรธ ความเคียดแคนกับกิเลส พอเคียดแคนมันก็เกิดพลังงาน เกิดความอยาก 
กระทํา เกิดความเพียร เกิดแรงวิริยะใชไหม 

เห็นไหม จากความโกรธมันพลิกได แตถาเราโกรธแลวเราไมทําอยางนี้มันก็ 
โกรธไปอีกอยางหนึ่ง ทานบอกเลยนะ ขนาดกัดฟนกรอดๆ เลยนะ เวลาแพกิเลสเห็น 
ไหม ในธรรมะของอาจารยมหาบัว แลวทานก็บอกวาถาเอาไปพูดใหโลกฟงวาอันนี้เปน 
กิเลสนะ ทานบอกวาอันนี้เปนมรรค ถาเราใชใหเปนมรรค 

แตถาโกรธทางโลกเขาโกรธแลวไปฆากันอันนั้นเปนกิเลส แคโกรธนี่เปนมรรค 
ไง  เพราะมรรคมันมีอยู มันพลิกไปหนอยเดียว ฉันทะ วิริยะ อุตสาหะ แตมันตองเกิดจาก 
ตรงนี้  ใหเปนตัวพลังงานตัวเริ่มตนไง 

ฉะนั้นพอถึงวาพอชักมาตรงนี้ไง ชักมาตรงอภิธรรม เวลาอธิบายตรงนี้แลวคนจะ 
งงไง เขาวา “จิตรอยดวง จิตแปดดวงอะไร เวลามันเกิด ขณะดวงนี้เปนดวงนี้” 

แตถาเปนของเรานี้ จิตนี้เสวยอารมณหนึ่ง เวลาเสวยอารมณหนึ่งมันเปนเงานะ 
มันงายกวากัน มันก็เปนวิชาการแลวมันก็ไลตอนกันนี่เวลาพูดวิชาการ นี้มาพูดเรื่องใจไง 
มันเปลี่ยน มันไวมาก อยางนี้เปนอยางนี้ๆๆ เราฟงอยูเหมือนกัน 

ไอพวกตอบอภิธรรมตอบๆ ไปแลวไอพวกซักก็ซักไปซักมา คนตอบก็หลงนะ 
คนตอบหลง งงเหมือนกัน เพราะมันใกลเคียงกัน มันใกลเคียงกัน 

แลวอยางเรานี่เราตองตอบอยางนี้เลย เวลาเราตอบนะ อันนี้เปนอยางนี้ อันนี้เปน 
อยางนี้ ใหมันออกไปหางๆ กันเลย แลวบางทีมันคลายกัน อยางฉันทะอยางนี้ ความ 
พอใจอยางนี้ กามฉันทเห็นไหม กามฉันทะ ความพอใจนี้ก็เปนกามแลว ใจเสวยกามแลว 
กามฉันทะ กามราคะนั้นเรื่องของโลกไปแลว เห็นไหมกามฉันทะ กามราคะ แยกกัน 
ออกไป แตกามเหมือนกัน
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นี้พอแยกกามเหมือนกันปบมาเสวยหรือ มาดูเทวดาสิเวลาขึ้นไปเปนเทวดา เห็น 
ไหม มีความพอใจ มีการเสวย นั่นก็เปนกาม กามตั้งแตเทวดาลงมา ที่เหลือเปนพรหม นี้ 
กามของเทวดาไง เสวยอารมณเห็นไหม นี่เวลาภาวนาเขาไปมันจะเห็นนะ 

อยางเชนวาเราจะพูดเห็นไหม กามอยูที่ใจนะ เพราะมันเสวยอารมณ มันคิดกอน 
ไง มันเสวยอารมณ แบบเทวดาอยางนี้ เวลาเขาจะเสพของเขา อยางเขาจะกินอาหารอะไร 
เห็นไหม วิญญาณาหาร เพราะความรูสึกอันนั้นมันเสวยกับความคิดนั้นเอง อันนั้นเปน 
อารมณแลว เปนกามฉันทะแลว กามของเทวดาเขาไป แลวกามของเรา 

พระอภิธรรมเขาอธิบายไปรอยแปดนั้นเปนวิชาการ นี้เรารูไวเพื่อเปนประโยชน 
ของเรา ทีนี้มันยังมีอยู ในเมื่อเราเปนปุถุชนหรือเปนอริยบุคคลก็ได อยาวาแตปุถุชนเลย 
ขั้นเริ่มตนอยูมันยังมีอยูเราก็ตองปลอยไปอยางพระพุทธเจาสอน ไมอยางนั้นมันไมมีการ 
เริ่มตนไง ตรงไหนเปนจุดเริ่มตน มันใหญเกินไป 

เด็กไปแบกขอนไม มันแบกไมไหวใชไหม ถาเราตัดใหเปนกิ่งเปนแขนง เราวา 
เด็กมันก็  ชวยไหว ความเพียร ความอุตสาหะ เรายังเปนเด็กอยูใชไหม เราเริ่มตนอยู 
อยางนี้ เราก็ตองสูไปประสาทเรานี่สูได อะไรที่เปนธรรมชาติเราก็ตองยอมรับมัน แตใน 
เมื่อพูดธรรมะก็ตองพูดอยางนี้ เปนของจริงไป (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้)


