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การบรรยายครั้งที่ 27∗∗  ทุกข : ในนํ้ าครํ ายังมีเงาของพระจันทร
จากนีไ้ป ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจรับฟงแนวทางคํ าสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวรบรม

ศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา ในวันนี้จะบรรยายใหทานทั้งหลายฟง ในหัวขอเร่ือง ทุกข : ในนํ้ าครํ ายังมีเงา
ของพระจันทร ถาถามทานทั้งหลายวาชีวิตมนุษยนี้เปนสุขหรือเปนทุกข ? กค็ดิวาคงจะมีทานทั้งหลาย
ตอบแตกตางกันไปตามประสบการณของแตละคน ถาคนที่พบความทุกขมามาก ๆ ก็จะบอกวา ชีวิตมันก็
มแีตทุกขเทานั้นแหละ แตถาคนที่พบสุขมาก ๆ ก็บอกวา ชีวิตมันก็มีแตสุข มันจะทุกขไดอยางไร ?

  สรุปแลวก็คือ ชีวิตมีทั้งสุขและก็ทุกข แตถาถามพระพุทธเจา พระองคก็จะตอบวา ชีวิตมนุษย
เตม็ไปดวยความทุกข ที่เปนเชนนั้นก็เพราะวา ชีวิตมันเปนทุกขจริง ๆ แลวพระองคก็สรุปวา ทุกข แปลวา
ความไมสบาย มีอยู 2 ประการ คือ 1.ทุกขกาย 2.ทุกขใจ ในครั้งพุทธกาลมีคนที่ฟงเทศนเร่ืองความทุกข
จากพระพทุธเจาเสร็จแลว จะแบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน กลุมที่หนึ่งฟงเทศนจบแลวก็ไปฆาตัวตาย
เพราะรูสึกวาชีวิตนี้นาเบื่อหนายเหลือเกิน อีกกลุมหนึ่งพอฟงเทศนจบแลวไดบรรลุเปนพระอรหันต
ประสบความสุขที่สูงสุดของชีวิต

ความแตกตางของทั้ง 2 กลุมนี้เปนไปดังที่ทานกลาวไววา สองคนยลตามชอง อีกคนมองเห็น
เปนโคลนตม แตอีกคนตาแหลมคม มองเห็นดาวอยูพราวพราย ขึ้นอยูกับปญญาของแตละคน แตการ
บรรยายเรือ่งความทุกขในวันนี้ไมไดตองการใหทานทั้งหลายไปฆาตัวตาย เพราะการฆาตัวตายนั้นใน
ทางพระพทุธศาสนาถือวาเปนบาป ถาจะฆาก็ควรจะฆากิเลสตัณหาที่ทํ าใหเราตองเกิดมาเปนทุกข

จดุประสงคในการบรรยายเรื่องความทุกขในวันนี้ ก็เพื่อที่จะใหทานทั้งหลายเกิดความเบื่อหนาย
ซ่ึงภาษาพระทานใชคํ าวา นพิพิทา เวลาเบือ่หนายมนุษยจะมีทางออกอยู 2 ทาง ทางสายแรกก็คือ เบื่อแลว
ฆาตวัตาย ทํ าลายตัวเองเพื่อจะหนีใหพนจากความทุกขที่แบกรับอยู ทางสายที่สองก็คือ พยายามปฏิบัติ
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ธรรมเพือ่ที่จะทํ าลายกิเลสใหหมดสิ้นไป ในวันนี้ตองการใหทานทั้งหลายเกิด นิพพิทา ความเบื่อหนาย
ลํ าดับตอไปจะเกิด วิราคะ คอืการคลายความกํ าหนัดยินดี จากนั้นจะเกิด วิมุติ คอืความหลุดพน จิตของ
ทานจะเกิด วิสุทธิ คอืความบริสุทธิ์หมดจด เกิด สันติ คอื ความความสงบ และจะถึงเปาหมายสุดทายคือ
นพิพาน สภาพจติทีส่ะอาด ปราศจากกิเลส นี่คือจุดประสงคหลักในการบรรยายในวันนี้

การบรรยายเรื่อง ความทุกข : ในนํ ้าครํ ายังมีเงาของพระจันทร ก็เพื่อจะบอกใหทานทั้งหลายได
ทราบวาในตอนสุดทายทานทั้งหลายไดทราบวา ในความทุกข มันไมใชจะมีแตความทุกขอยางเดียว
อยางที่เขาบอกวา our loss is our gain เอาขาดทุนเปนกํ าไร เอาวิกฤตเปนโอกาส เอาความทุกขที่เรา
ประสบมาเปนบันไดเพื่อกาวไปสูความสุขที่แทจริง เพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธจึงไมใชศาสนาแหงความ
หดหูทอแทและส้ินหวัง คนที่วิจารณศาสนาพุทธวาเปนศาสนาแหงความทุกขระทม เปนพวกที่ศึกษา
อริยสัจไมครบทั้ง 4 ประการ

ในวนันีจ้ะขอน ําทานทั้งหลายเขามาศึกษาเรื่องความทุกข เพื่อที่ทานทั้งหลายจะไดเกิดความเบื่อ
หนาย ไมอยากเกิดมาเวียนวายตายเกิดอีกตอไป เพราะพระพุทธเจาทานตรัสวา ทุกขาชาติ ปุนัปปุนัง การ
เกดิบอย ๆ เปนทุกขร่ํ าไป ตอนเชาเราสวดมนตวา ชาติป ทุกขา แมความเกิดก็เปนทุกข ทานทั้งหลายอาจ
จะสงสยัวา เอะ แลวความเกิดมันเปนทุกขอยางไร ในพระบาลีทานไดกลาววา การกาวลงสูครรภแหง
มารดา วิญญาณเขาไปปฏิสนธิในทองแม แลวก็เจริญอยูในทองอันคับแคบของมารดา 8-9 เดือน ตองทาน
อาหารทางสายรก มีชีวิตอยูเนื่องดวยผูอ่ืนคืออาศัยมารดาอยู ทานแสดงเปนความทุกข

เปนความทุกขอยางไร ทานทั้งหลายลองนึกภาพวา การที่เราตองไปอาศัยอยูในสถานที่แคบ ๆ
นอนคดุคูอยูเปนความสุขหรือเปนความทุกข  เวลามารดาทานของเย็นมากรอนมากก็เปนทุกข ทานเผ็ด
มากเราก็เปนทุกข แตเราก็รองบอกแมไมได และตอนเวลามารดาจะคลอดออกมา ลม กัมมัชชวาต ลมที่
เกดิแตกรรม เรียกวาลมเบงของมารดาก็จะไปพัดพาใหทารกที่เคยนอนอยูในทองแมหมุนกลับแลวก็มี
ศรีษะหลดุออกมาจากชองคลอดของมารดา ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจาตรัสวาแมความเกิดก็เปนทุกข พอ
คลอดออกมาสัมผัสกับอากาศที่มันหนาวเย็นผิดปกติ แสบรอนผิวกายไปหมด จึงตองรองไหออกมา บาง
ทกีต็ายตัง้แตอยูในทองแม แตละปทั่วโลกจะมีมารดาคลอดลูกแลวตัวมารดาตายหรือตายเฉพาะลูกหรือ
ตายทัง้แมทัง้ลูกเยอะแยะเปนแสน ๆ ลาน ๆ คน แมการแพทยจะวิวัฒนาการไปมากมาย จึงเรียกวาแม
ความเกดิกเ็ปนทุกข เวลาเกิดก็ยากเข็ญ เวลาเปนก็ยากแท เวลาจะตายก็ยากลํ าบาก

ความแกเปนทุกขเปนอยางไร ? บางทานก็บอกวา เรายังหนุมไมแกแลวจะรูไดอยางไรวาความ
แกเปนทกุขจริงหรือเปลา ความจริงความแกมี 2 ประเภท แกประเภทที่ 1 เรียกวา แกแบบปกปด อายุตั้ง
แต 1-40 ป เปนแกแบบมองไมคอยเห็น จากนั้น ก็เปนแกประเภทที่ 2 เรียกวา แกแบบเปดเผย ตั้งแต 40 ป
เปนตนไป โดยเฉพาะตั้งแต 60 ปขึ้นไปจะเห็นเห็นชัดมาก คํ าวาแกหมายความวามันเคลื่อนไปสูความ
ความผุพัง ความตาย
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ถาสมมติวามนุษยยุคปจจุบันอายุ 100 ป ตาย ตอนนี้ถาเราอายุ 50 ป ก็แสดงวาเราแกคือชีวิต

หมดไปแลว 50 ป ยังเหลือเวลาที่จะอยูในโลกนี้อีก 50 ป อายุแมจะดูวามันเพิ่มขึ้นก็จริงในทางตัวเลข  แต
ในความเปนจริงแลวคืออายุที่หมดไป แตถาแกแบบเปดเผยจะเห็นชัดเวลาอายุมาก ๆ ถาทานทั้งหลายมี
โอกาสไปทีบ่านพักคนชราบางแค ทานทั้งหลายจะพบความแกเปนทุกขอยางแทจริง อายุ 60 ปจนถึง 100
ป บางคนก็เปนโรคอัลไซเมอรจ ําอะไรไมได เลนกับอุจจาระปสสาวะ ทานขาวแลวก็บอกวายังไมไดทาน
ผมทีเ่คยดกดํ าก็เปลี่ยนเปนสองสีแลวก็ขาวโพลนไปทั้งศีรษะ ดวงตาที่เคยแจมใสชัดเจนก็ฝาฟาง หูที่เคย
ฟงอะไรชดัเจนก็ตึง ฟนที่เคยขาวเรียบเรียงเปนระเบียบ ก็โยกคลอนและก็หักจนกระทั่งหมดปากเหงือก
จาฟนขอลากอน รางกายที่เคยแข็งแรงกํ ายํ า ก็ถูกความแกกัดกรอนโคงเหมือนกับกลอน รางกายมีแตโรค
ภยัไขเจ็บเขารุมลอม พระพุทธเจาจึงตรัสวา แมความแกก็เปนทุกข

ไมใชแกเปนทุกขอยางเดียว ความแกยังนํ าความเจ็บไขมาแถมใหอีกดวย ถาทานทั้งหลายไดมี
โอกาสไปทีว่ัดพระพุทธบาทนํ้ าพุ จังหวัดลพบุรี ทานทั้งหลายจะพบวาความเจ็บไขเปนทุกขจริง ๆ ที่วัด
พทุธบาทนํ ้าพุจะมีแตคนปวยเปนโรคเอดส โรคนี้มันกัดกรอนรุมทํ ารายรางกายจนกระทั่งในแตละวันจะ
มคีนตายวนัละหลายศพ ตองเผาศพกันกันจนกระทั่งเมรุพังเลย ที่บอกวาแมความตายก็เปนทุกขก็เพราะ
วาเวลาใกลตาย ทุกขเวทนาจะบีบคั้นมากจนกระทัง่รางกายและจิตใจไมสามารถอยูดวยกันได วิญญาณ
ตองจํ าพราะออกจากรางกายไป

อยางผูกํ ากับชื่อดัง กํ าธร ทัพคัลไลย สมัยกอนมีรางกายกํ ายํ าแข็งแรง พอถูกโรคมะเร็งเขามากัด
กนิ รางกายก็ซูบผอม โทรม ในที่สุดเขาก็จากไปดวยความทุกขทรมาน นี้จึงเปนเครื่องยืนยันพุทธพจน
บทพระบาลีที่วาแมความตายก็เปนทุกขจริง ๆ

ชีวติทีเ่กดิมาจึงเปนชีวิตที่แบกแตความทุกขตลอดเวลา โดยเฉพาะความทุกขจากการตองทํ ามา
หากนิเลีย้งปากเลี้ยงทอง ทุกขจากความหนาว ความรอน ความหิวกระหาย การปวดอุจจาระ ปสสาวะ
รางกายนี้ถาเปรียบเปนคนก็ถือวาเปนคนอกตัญู ที่ไมรูคุณเรา มันตองการอะไรเราก็หามาปรนเปรอทุก
อยาง มนัรอนเราก็หาเย็นมาให มันเย็นเราก็หารอนมาให มันตองการอะไรเราก็หามาใหหมดทุกอยาง ขอ
เพยีงอยาใหมันแก เจ็บ ตาย เพียงแคนี้มันก็ใหเราไมได

ดงันัน้ รางกายนี้จึงเปนรังของโรค เปนสิ่งที่นาเบื่อหนาย พระพุทธศาสนาจึงมองวา ชีวิตคือ
ความทกุขไมใชความสุข แตถาใครมองวาเปนความสุข บุคคลนั้นก็จะตองเกิดแลวก็ตายมากมายนับชาติ
ไมถวน ในเรื่องความทุกขนั้นไมมีทุกขอะไรจะยิ่งใหญเทากับทุกขคือความตาย เพราะความตายคือภัยอัน
รายกาจที่มาทํ าลายทุกสิ่งทุกอยาง ความตายจึงเปนสิ่งที่นากลัวมากสํ าหรับมนุษย เมื่อพูดถึงความทุกขคือ
ความตาย ทํ าใหนึกถึงเรื่องของนางปฏาจารา

นางเปนลูกสาวเศรษฐีไดเสียกับคนใชในบานตนเอง กลัวพอแมรูเร่ืองจะถูกฆาตายจึงพากันหนี
ไปอยูในปา คลอดลูกชายคนที่ 1 พอตั้งทองลูกคนที่ 2 ก็อยากจะกลับไปคลอดลูกที่บาน จึงหนีสามีพรอม
กบัพาลกูชายคนโตไปดวย สามีพอกลับมาบานทราบขาวก็ออกติดตามภรรยาและไปทันในระหวางทาง
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ในขณะนัน้ ปรากฏวาทองฟามืดครึ้มและฝนก็ตกลงมาอยางหนัก นางปฏาจาราก็เจ็บทองอยากจะคลอด
ลูก จงึใหสามีไปตัดไมทํ าที่มุงที่บังกันฝนเพื่อจะคลอดลูก สามีก็ไปตัดไม และถูกงูเหาที่จอมปลวกกัดตาย
สวนเธอก็คลอดลูกทามกลางสายฝน พอสวางก็อุมลูกที่พึ่งคลอด และก็จูงลูกคนโตตามไปหาสามี ก็พบ
วาสามีตายแลวนอนตัวแข็งทื่อ นางรองไหคร่ํ าครวญดวยความเสียใจ แตก็ยังมีความหวังอยูประการหนึ่ง
ทีค่อยปลอบใจทํ าใหนางไมทุกขมากเกินไป นั้นคือการที่จะไดพบหนาพอ แม และพี่ชาย

นางพาลูกทั้งสองมาถึงแมนํ้ าอจริวด ี ในขณะนั้นนํ้ าทวมหนักอันเกิดจากฝนตกหนักเมื่อคืน นาง
จงึบอกลกูชายคนโตใหยืนรอที่ฝงขางนี้ อุมลูกคนเล็กที่พึ่งคลอดเดินลุยนํ้ าขามเอาไปไวอีกฝงหนึ่ง ขณะที่
นางก ําลังเดนิลุยนํ้ ากลับมาเพื่อจะมารับลูกชายคนโต เหยี่ยวก็มาเฉี่ยวเอาลูกชายคนเล็กของนางไป เจา
หลอนตกใจสดุขดีรีบปรบมือไลเหยี่ยว ลูกชายคนโตก็นึกวาแมเรียก จึงกระโดดลงแมนํ้ าเพื่อเดินลุยไปหา
แมจงึถูกกระแสนํ้ าเชี่ยวพัดหายวับไปกับตา

เพยีงระยะเวลาไมนาน นางถูกทุกขถึงสามทุกขเขาทวมทับ ทั้งทุกขที่สูญเสียสามีและทุกขจาก
การสญูสิน้ลูกทั้งสอง ใครเลาในโลกจะมีความทุกขมากไปกวานาง แตนางก็ยังมีความหวังแมจะทุกขใจ
เสยีใจมากมายขนาดไหนนั้นคือยังเหลือที่พึ่งสุดทายที่นางกํ าลังมุงไปหา

ในขณะทีน่างเดินไปสะอื้นไปก็ไดพบชายสูงอายุคนหนึ่งเดินสวนทางมา นางจึงถามถึงขาว
ตระกลูของตนเอง ลุงคนนั้นจึงเลาใหฟงวา เมื่อคืนนี้ฝนฟาพายุพัดมาอยางแรง ทํ าใหบานพังทับทาน
เศรษฐ ีภรรยา และลูกชายตาย ขณะนี้กํ าลังเผาศพอยูในปาชาควัน นางพอไดรับฟงเทานั้นก็ขาดสติกลาย
เปนบาเลย ไมสามารถรับความทุกขอันยิ่งใหญถึงเพียงนี้ได เพียงแคคืนและวันเดียว สามีถูกงูกัดตายใน
ระหวางทาง ลูกอีกคนถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไป ลูกอีกคนถูกนํ้ าพัดพาไป พอ แม พี่ชาย ถูกเรือนทับตายจากพายุ

นีค้อืความทกุขอันหนักหนาสาหัส จนกระทั่งกลายเปนบาเพราะทนรับความทุกขอันยิ่งใหญอัน
เกดิจากความตายของญาติผูเปนที่รักไมได สุดทายนางไดมีโอกาสฟงเทศนจากพระพุทธเจาและไดบรรลุ
เปนพระอรหนัตในที่สุด เพราะฉะนั้น เมื่อทานทั้งหลายไดพบความทุกขขอใหทานทั้งหลายดีใจวา แวว
แหงอริยะไดบังเกิดขึ้นแกเราแลว ชีวิตที่จะพบความสุขที่แทจริงไดนั้น มันจะตองพบความทุกขอยางที่
สุด ทานทัง้หลายเคยเห็นกระทอนไหม กระทอนถาจะกินใหอรอยมันจะตองทุบ ยิ่งทุบมากเทาไรมันจะ
ยิง่หวานเทานั้น

หวานกระทอนตอนชํ้ าทํ าใหคิด
แตชีวิตชอกชํ้ าไมฉํ่ าหวาน
มันโชกชื้นชลนาอุราราญ
มันไมหวานเหมือนกระทอนตอนชํ้ าเลย

 ทานทัง้หลายเคยเห็นเหล็กหรือวามีดดาบไหม กอนมันจะเปนเหล็กที่แข็งและแกรงไดนั้น ชางตี
เหล็กเขาจะตองเอามันไปเผาไฟเสียกอนใหมันรอนจนแดงฉานเสียกอน จากนั้น ชางเหล็ก เขาก็จะทุบให
เปนรูปราง ชีวิตก็เหมือนกัน จะพบนิพพานคือความสุขที่แทจริงไดนั้น มันก็ตองพบความทุกขเสียกอน
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เมือ่เจอความทุกขมาก ๆ ไมตองไปฆาตัวตาย ไมตองไปทํ าลายตัวเอง ใหยิ้มรับกับมันพรอมกับปลอบ
ตวัเองวา หนกักวาเธอก็เจอมาแลว เจ็บอีกทีจะซักเทาไร ในโลกนี้มันไมมีความทุกขอะไรที่มนุษยจะรับ
ไมได ใหเราเอาวิกฤตเปนโอกาส เอาทุกขเปนกํ าไร

เวลาเราเจอความทุกขก็ใหถามตัวเองวา ทุกขของเราสูทุกขของนางปฏาจาราไดหรือไม เอาคนที่
เขาเคยมคีวามทุกขมากมายมาเปนครูแลวเราก็จะมีความสุข เพราะถาเราเจอความทุกขมาก ๆ มันจะทํ าให
เราพยายามดิน้รนที่จะหาทางออก และมันก็จะทํ าใหกิเลสที่อยูในใจเกิดความหดหู กิเลสคือความยินดี
ความอยากทีจ่ะเกิด แตพวกที่เขาจะบรรลุเปนอริยะ เวลาพูดถึงความเกิดเขาจะสะดุงเลย เขาไมอยากเกิด
อีกแลว ไมวาจะเกดิในภพภูมิไหน เกิดเปนมนุษย เกิดเปนเทวดา เกิดเปนพรหมไมตองการทั้งนั้น เพราะ
วาความเกดิมนัเปนทุกข พระพุทธเจาทานตรัสวา อุจจาระแมแตเพียงนิดเดียวมันก็เหม็น การเกิดไมวาจะ
ไปเกดิภพภูมิไหนมันก็เปนทุกขทั้งนั้น

 เพราะฉะนั้น ขอใหทานทั้งหลายโปรดเขาใจวาในการบรรยายเรื่องความทุกข บรรยายกัน 1 ปก็
ได มองใหมันเปนทุกขไปใหหมด แมแตขาว 1 คํ าที่เรากลืนกินลงไป คนที่เขาจะเปนอรหันตเขาจะตอง
พจิารณาใหเห็นทุกข เรากํ าลังกินความทุกขไมใชสุข กวามันจะมาเปนขาวสุกได มันตองเปนขาวสาร
เปนขาวเปลือก ชาวนาตองทํ านา กวามันจะเปนผืนนามันก็ตองเปนปา ตองตัดตนไม ทํ าคันนา ทํ าคู ขุด
ตอไม ทุกสิ่งทุกอยางมันมาจากความเหน็ดเหนื่อยยากลํ าบากทั้งนั้น

ดงันัน้ ในการจะเปนอริยะเจา ทานจะมองทุกสิ่งทุกอยางใหเห็นเปนความทุกขตลอดเวลา เวลา
ไปงานแตงงาน รูสึกจะเปนงานที่มีความสุขมาก เจาบาวเจาสาวก็ยิ้มแยมแกมบาน ความจริงถามองแบบ
อริยะตองมองวาเปนทุกขอีกเหมือนกัน ทานทั้งหลายเคยสังเกตไหมวา คํ าวาเจาบาวแปลวาอะไร เจาก็
แปลวา ผูยิง่ใหญ บาวก็แปลวา ขี้ขา เพราะฉะนั้น เจาบาวก็แปลวา ขี้ขาผูยิ่งใหญ เคยเห็นภาพอยูภาพหนึ่ง
เหน็แลวชอบใจ เปนภาพผูหญิงแตงชุดวายนํ้ านั่งอยูบนรถมา ในมือถือแสคอยเฆี่ยนตีมา แลวมาที่เทียมก็
คอืบณัฑติสวมชุดครุยทํ าหนาที่แทนมาเหนื่อยก็เหนื่อย เจ็บก็เจ็บ

มองภาพนีแ้ลวแลวก็อดยิ้มไมได เจาบาวคือขี้ขาผูยิ่งใหญจะตองไปรับใชลูกรับใชเมีย  ดูแลพวก
เขาไปชัว่ชีวติ อันนี้ก็เปนเรื่องที่นาขบขันอยูเหมือนกัน เปนความขบขันในความเศรา ในการแตงงานพระ
อริยะเขากม็องวาเปนทุกข  ชีวิตการแตงงานจะจบลงดวยความทุกข 2 ประการ คือ  1.จบลงดวยการหยา
ราง และ  2. จบลงดวยการตายจาก ไมวาจะเปนการหยารางหรือการตายจากมันก็เปนความทุกขความ
เศราทั้งนั้น

เมื่อคืนดูโทรทัศนภาพขาว ตอนปยะมาศ โมนยะกุล กํ าลังรองไหที่อดีตสามีผูกํ ากับกํ าธรไดตาย
จากไป ชีวติของ 2 คนนี้ จะสะทอนใหเห็นคํ ากลาวขางบนไดชัดเจนเลย ใชชีวิตคูอยูดวยกันมานานเปน
ชีวติคูตวัอยาง ตอมาก็มาหยาขาดจากกันดวยความเศรา ในที่สุดก็มาพยาบาลกันจนตายจากกัน ถาไมหยา
จากกนั รักกนัแทบปานจะกลืนกิน ก็ขอใหนึกถึงภาพคนแกที่สุดทายแลวสองสามีภรรยาเฒาก็ตายจากกัน
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ไป นกึถึงภาพทีอี่กคนหนึ่งจะตองถือดอกไมจันทนเดินถือไมเทายักแยยักยัน เดินขึ้นไปเผาอีกฝายหนึ่ง
มนัเปนความทุกขตลอด

นีค้อืความคิดของคนที่เขาจะเปนพระอรหันต แตถาทานทั้งหลายมองวาเปนสุขก็เทากับวา ทาน
ทัง้หลายตกเปนทาสของกิเลส สํ าหรับการบรรยายในวันนี้ เร่ือง ทุกข : ในนํ้ าครํ ายังมีเงาของพระจันทร
บทสรปุสดุทายก็คือ ตองการใหทานทั้งหลายเขาใจวา ชีวิตเปนทุกขทั้งกายและใจ ไมมีจุดไหนจะเปนสุข
แตทีเ่รามองวาเปนสุขก็เกิดมาจากทุกขมันเบาลงไป เราเลยเขาใจผิดวามันเปนความสุข และก็ตองการชี้
ใหทานทัง้หลายเห็นวา ในความทุกขอยางแสนสาหัสก็มีความสุขอยางที่สุดแฝงอยู ถาเรายังตองเกิด เราก็
หนไีมพนจากความแก ความเจ็บ และความตาย

เพราะฉะนัน้ วธีิการจะทํ าลายความทุกขใหหมดสิ้นไปก็มีอยูทางเดียว นั้นก็คืออยาไปเกิด การจะ
ไมไปเกิดตองรูกอนวาอะไรคือสาเหตุที่ทํ าใหเราตองเกิดมาเปนทุกข ในหัวขอตอไปจะบรรยายใหทาน
ทัง้หลายไดฟงในหัวขอเร่ือง ตัณหาพาใหช้ํ า ทานทั้งหลายจะไดทราบวากิเลสตัณหาหนาตาเปนอยางไร
มนัท ําใหเราตองทุกขอยางไร  สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา ขอใหนักปฏิบัติทั้งหลาย ตั้งสติคือตัวรู
ไวที่ดวงตาทั้ง 2 ขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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