
โสดดีหรือมีคู่  
บทน า 
หนงัสือเล่มน้ี เหมาะสาํหรับทั้งคนท่ีเป็นโสดและคนท่ีมีคู่ครองแลว้ จะไดมี้ความรู้และ

ทิศทางในดาํรงชีวติ วา่ผูท่ี้อยูเ่ป็นโสดจะปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะไดค้วามผาสุกท่ีแทจ้ริง หรือผูท่ี้มีคู่ครอง
แลว้จะปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะไดค้วามผาสุกท่ีแทจ้ริง  

หลายคนท่ีตั้งขอ้สงสัยวา่ การอยูเ่ป็นโสดหรือมีคู่ อยา่งไหนดีกวา่กนั มัน่คง/เป็นประโยชน์
สุขกวา่กนั ซ่ึงคาํสอนหรือความคิดเห็นของคนทัว่ไปส่วนใหญ่มกัจะเนน้ไปในทางใหค้นมีคู่ครอง จะไดมี้
ความสุข มีความมัน่คง เป็นฝ่ังเป็นฝา ซ่ึงผูเ้ขียนเองก็มกัจะไดฟั้งขอ้มูลอีกดา้นหน่ึงมาเป็นประจาํเสมอๆ
วา่ การมีคู่ครองนั้น แรกๆก็มกัจะเป็นสุขดี แต่หลงัจากนั้นไม่นานนกั หลายคนมกัจะตอ้งร้องไหก้บัฝา 
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัฝา สอดคลอ้งกบัคาํวา่ เม่ือแต่งงานหรือมีคู่ครองแลว้ “ก็จะไดเ้ป็นฝ่ังเป็นฝา” 
คือ ร้องไหก้บัฝา เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัฝา หลายคนท่ีแต่งงานหรือมีคู่ครองแลว้ก็มกัจะบอกวา่ “คน
ในอยากออก คนนอกอยากเขา้” ดงันั้น หลายคนจึงสับสนวา่ ตกลงการอยูเ่ป็นโสด หรือมีคู่ครอง 
อยา่งไหนจะทาํใหชี้วติมีความมัน่คงเป็นประโยชน์สุขดีกวา่กนัแน่ ผูเ้ขียนขอเชิญชวนท่านไดติ้ดตาม
ขอ้มูลรายละเอียด “โสดดีหรือมีคู่” ต่อไปไดเ้ลยครับ 

  
โสดดีหรือมีคู่ ตามปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจา้ผูรู้้โลกอยา่งแจ่มแจง้ (โลกวทิู) อยา่งไม่มีผูใ้ดเทียมเท่า (อนุตตระ) ทุกคาํตรัส

เป็นจริงตลอดกาล (อกาลิโก) เช้ือเชิญใหแ้ต่ละคนสามารถศึกษาเรียนรู้พิสูจน์ความจริงได ้(เอหิปัสสิโก)  
พระพุทธเจา้ไดต้รัสอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองเมถุน(การสมสู่หรือมีเพศสัมพนัธ์หรือการใชชี้วติมี

คู่ครอง)ไวว้า่ 
“ภิกษุเป็นท่ีเล่ืองลือวา่ เป็นบณัฑิต(ผูมี้ปัญญาฉลาดแท)้ อธิษฐานความประพฤติผูเ้ดียว(ตั้งใจ

อยูเ่ป็นโสด) แมภ้ายหลงัประกอบในเมถุนธรรม(การสมสู่หรือมีเพศสัมพนัธ์หรือการใชชี้วติมีคู่ครอง)  จกั
เศร้าหมอง เหมือนคนโง่ ฉะนั้น.” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ขอ้ ๒๕๐) 

พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ขอ้ ๒๕๔ พระพุทธเจา้ตรัสอธิบายรายละเอียด คาํวา่ จกัเศร้าหมอง 
เหมือนคนโง่ ฉะนั้น มีความหมายวา่ บุคคลนั้นจกัลาํบาก จกัเศร้าหมอง มวัหมอง เหมือนคนกาํพร้า 
เหมือนคนหลงใหล ฉะนั้น คือ ยอ่มฆ่าสัตวบ์า้ง ลกัทรัพยบ์า้ง ตดัท่ีต่อบา้ง ปลน้โดยไม่เหลือบา้ง ปลน้
เรือนหลงัเดียวบา้ง ดกัปลน้ท่ีหนทางเปล่ียวบา้ง คบหาภรรยาของผูอ่ื้นบา้ง กล่าวเทจ็บา้ง จกัลาํบาก จกั
เศร้าหมอง มวัหมอง แมอ้ยา่งน้ี. 

พระราชารับสั่งใหจ้บักุมบุคคลนั้น แลว้ใหท้าํกรรมกรณ์ต่างๆ  คือ ใหเ้ฆ่ียนดว้ยหวายบา้ง 
ใหตี้ดว้ยไมพ้ลองบา้ง ใหต้ดัมือบา้ง ใหต้ดัเทา้บา้ง ใหต้ดัมือและเทา้บา้ง ใหต้ดัใบหูบา้ง ใหต้ดัจมูกบา้ง 
ใหต้ดัใบหูและจมูกบา้ง วางกอ้นเหล็กแดงบนศีรษะบา้ง ถลกหนงัศีรษะออกแลว้ขดัใหข้าวเหมือนสังข์
บา้ง ใส่ไฟลุกโพลงเขา้ไปในปากจนโลหิตไหลออกเตม็ปากเหมือนปากราหูบา้งพนัตวัดว้ยผา้ชุบนํ้ามนั



แลว้เผาทั้งเป็นบา้ง พนัมือดว้ยผา้จุดไฟใหลุ้กเหมือนประทีปบา้ง ถลกหนงัตั้งแต่คอลงมาขอ้เทา้ลุกเดิน
เหยยีบหนงันั้นจนลม้ลงบา้ง ถลกหนงัตั้งแต่คอลงมาถึงบั้นเอวทาํใหเ้ป็นดงันุ่งผา้คากรองบา้ง สวมปลอก
เหล็กท่ีขอ้ศอกและเข่าทั้งหมดแลว้เสียบหลาวเหล็ก ๕ ทิศ ตั้งไวเ้ผาไฟบา้ง เอาเบด็เก่ียวหนงั เน้ือ เอน็
ออกมาบา้ง เอามีดเฉือนเน้ือออกเป็นแวน่ๆ  ดงัเหรียญกระษาปณ์บา้ง เฉือนหนงั เน้ือ เอน็ออกเหลือแต่
กระดูกบา้ง เอาหลาวเหล็กแทงท่ีช่องหูจนทะลุถึงกนัเสียบติดดินแลว้จบัขาหมุนไปโดยรอบบา้ง  ทุบให้
กระดูกละเอียดแลว้ถลกหนงัออกเหลือแต่กองเน้ือดงัตัง่ใบไมบ้า้ง เอานํ้ามนัเดือดพล่านรดตวับา้ง ใหสุ้นขั
กดักินจนเหลือแต่กระดูกบา้ง เสียบหลาวยกข้ึนนอนหงายทั้งเป็นบา้ง เอาดาบตดัศีรษะบา้ง บุคคลนั้นจกั
ลาํบากจกัเศร้าหมอง มวัหมองแมอ้ยา่งน้ี. 

อีกอยา่งหน่ึง บุคคลนั้น ถูกกามตณัหาครอบงาํแลว้ มีจิตอนักามตณัหาตรึงไวแ้ลว้ เม่ือ
แสวงหาโภคทรัพยย์อ่มแล่นไปสู่มหาสมุทรดว้ยเรือ ฝ่าหนาวฝ่าร้อน ถูกสัมผสัแห่งเหลือบ ยงุ ลม แดด 
และสัตวเ์ล้ือยคลานเบียดเบียน ถูกความหิวกระหายเบียดเบียนอยู่ ไปคุมพรัฐ ไปตกัโกลรัฐ ไปตกักสิลรัฐ 
ไปกาลมุขรัฐ ไปมรณปารรัฐ ไปเวสุงครัฐ ไปเวราปถรัฐ ไปชวรัฐ ไปกมลิรัฐ ไปวงักรัฐ ไปเอฬวทันรัฐ 
ไปสุวณัณกฏูรัฐ ไปสุวณัณภูมิรัฐ ไปตมัพปัณณิรัฐ ไปสุปปารรัฐ ไปภรุกรัฐ ไปสุรัทธรัฐ ไปองัคเณกรัฐ 
ไปคงัคณรัฐ ไปปรมคงัคณรัฐ ไปโยนรัฐ ไปปีนรัฐ ไปอลัลสันทรัฐ ไปมรุกนัตารรัฐ (หมายถึงตอ้งเดินทาง
ไปตามเมืองต่างๆ) เดินทางท่ีตอ้งไปดว้ยเข่า เดินทางท่ีตอ้งไปดว้ยแพะ เดินทางท่ีตอ้งไปดว้ยแกะ เดินทาง
ท่ีตอ้งโหนไปดว้ยเชือกและหลกั เดินทางท่ีตอ้งโดดลงดว้ยร่มหนงัแลว้จึงเดินไปได้ เดินทางท่ีตอ้งไปดว้ย
พะองไมไ้ผ ่เดินทางตามทางนก เดินทางตามทางหนู เดินทางตามทางซอกภูเขา เดินทางตามลาํธารท่ีตอ้ง
ไต่ไปตามเส้นหวาย  จกัลาํบาก จกัเศร้าหมอง มวัหมองแมอ้ยา่งน้ี. 

เม่ือแสวงหาไม่ได ้ยอ่มเสวยทุกขแ์ละโทมนสัแมมี้ความไม่ไดเ้ป็นมูล จกัลาํบาก จกัเศร้า
หมองมวัหมองแมอ้ยา่งน้ี.  

เม่ือแสวงหาได ้คร้ันไดแ้ลว้ก็เสวยทุกขแ์ละโทมนสั แมมี้ความรักษาเป็นมูล ดว้ยวติกอยูว่า่ 
ดว้ยอุบายอะไรหนอ พระราชาจึงจะไม่ริบโภคทรัพยข์องเรา พวกโจรจะไม่ลกัไป ไฟจะไม่ไหม ้นํ้าจะไม่
พดัไป พวกทายาทอปัรียจ์ะไม่ขนเอาไป เม่ือรักษาปกครองอยา่งน้ี โภคทรัพยย์อ่มสลายไป  บุคคลนั้น
ก็เสวยทุกขแ์ละโทมนสั แมมี้ความสลายไปแห่งทรัพยเ์ป็นมูล จกัลาํบาก จกัเศร้าหมอง มวัหมองแมอ้ยา่ง
น้ี เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา่ จกัเศร้าหมอง เหมือนคนโง่ ฉะนั้น. 

เพราะเหตุนั้น พระผูมี้พระภาคจึงตรัสวา่ “ภิกษุเป็นท่ีเล่ืองลือวา่ เป็นบณัฑิต(ผูมี้ปัญญาฉลาด
แท)้ อธิษฐานความประพฤติผูเ้ดียว(ตั้งใจอยูเ่ป็นโสด) แมภ้ายหลงัประกอบในเมถุนธรรม  (การสมสู่หรือ
มีเพศสัมพนัธ์หรือการใชชี้วติมีคู่ครอง) จกัเศร้าหมอง เหมือนคนโง่ ฉะนั้น.” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ขอ้ 
๒๕๔) 

พระพุทธเจา้ยงัไดต้รัสอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๗ ขอ้ [๑๕๔๙ - 
๑๕๕๒]     



ขอ้ [๑๕๔๙] กามทั้งหลายมีความพอใจ(ความสุข)นอ้ย ทุกขอ่ื์นยิง่กวา่กามไม่มี ชนเหล่าใด
ส้องเสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นยอ่มเขา้ถึงนรก. 

ขอ้ [๑๕๕๐] เหมือนดาบท่ีลบัคมดีแลว้เชือดเหมือนกระบ่ีท่ีขดัดีแลว้แทง เหมือนหอกท่ีพุง่
ปักอก (เจบ็ปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกยิง่กวา่นั้น. 

ขอ้ [๑๕๕๑] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแลว้ ลึกกวา่ชัว่บุรุษ ผาลท่ีเขาเผาร้อนอยูต่ลอดวนั(ร้อน
ปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกขย์ิง่กวา่นั้น. 

ขอ้ [๑๕๕๒] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ้ามนัท่ีเดือดพล่าน ทองแดงท่ีกาํลงัละลายควา้ง 
(ร้อนปานใด)กามทั้งหลายเป็นทุกขย์ิง่กวา่นั้น. 

สัมพนัธ์กบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ คุมพิยชาดก เปรียบวตัถุกามเหมือน
ยาพิษ 

ขอ้ [๗๗๘] ยกัษช่ื์อคุมพิยะเท่ียวหาเหยือ่ของตนอยู ่ไดว้างยาพิษอนัมีสี กล่ินและรสเหมือน
นํ้าผึ้งไวใ้นป่า. 

ขอ้ [๗๗๙] สัตวเ์หล่าใด มาสาํคญัวา่นํ้าผึ้ง กินยาพิษนั้นเขา้ไป ยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงกวา่
สัตวเ์หล่านั้น สัตวเ์หล่านั้น ตอ้งพากนัเขา้ถึงความตาย เพราะยาพิษนั้น. 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ทรงพบความจริงวา่ ผูท่ี้แต่งงานหรือมีคู่ครองนั้น เม่ือถึงเวลาหน่ึง 
ก็จะรู้วา่ “นรกมีจริง” คือจะประสบกบัความทุกขท์รมานแสนสาหสัต่อเน่ืองยาวนาน วนันั้นนํ้าตาอาจ
ไม่ไดเ้ช็ดแค่หวัเข่า อาจเช็ดถึงหวัแม่เทา้ก็ได้ 

คาํตรัสของพระพุทธเจา้ดงักล่าวนั้น เป็นการเปรียบเทียบสภาพความทุกขท์รมานยากลาํบาก 
อนันาํมาซ่ึงความเศร้าหมองของการสมสู่หรือการมีเพศสัมพนัธ์หรือการมีคู่ครอง วา่เม่ือถึงเวลาหน่ึง จะ
ไดรั้บความทุกขท์รมานแสนสาหสัอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน (ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดอ้ธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
ต่อไป หลงัจากท่ีนาํเสนอคาํตรัสของพระพุทธเจา้แลว้) 

ดงันั้น พระพุทธเจา้จึงตรัสวา่ “มุนีทราบโทษนั้น ในความเป็นฆราวาสอ่ืนแต่ความเป็น
สมณะก่อนในธรรมวนิยัน้ี พึงทาํความเป็นผูป้ระพฤติผูเ้ดียวใหม้ัน่คง ไม่พึงเสพเมถุนธรรม.” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ขอ้ ๒๕๕) 

พระพุทธเจา้ยงัตรัสอีกวา่ “คาํสั่งสอนของบุคคลผูป้ระกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม ยอ่มเลอะ
เลือน และบุคคลนั้นยอ่มปฏิบติัผดิ น้ีเป็นธรรมอนัไม่ประเสริฐในบุคคลนั้น.” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ขอ้ 
๒๓๐) 

พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ขอ้ ๒๓๕ พระพุทธเจา้ตรัส คาํวา่ คาํสั่งสอน ... ยอ่มเลอะเลือน มี
ความหมายวา่ คาํสั่งสอน ยอ่มเลอะเลือน ดว้ยเหตุ ๒ ประการ คือ คาํสั่งสอนทางปริยติัยอ่มเลอะเลือน ๑ 
คาํสั่งสอนทางปฏิบติัยอ่มเลอะเลือน ๑. 

คาํสั่งสอนทางปริยติัเป็นไฉน? คาํสั่งสอนใด คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถาอุทาน อิ
ติวตุตกะ ชาดก อพัภูตธรรม เวทลัละ อนับุคคลนั้นศึกษาแลว้ น้ีช่ือวา่คาํสั่งสอนทางปริยติั. คาํสั่งสอนทาง



ปริยติัแมน้ั้น ยอ่มเลอะเลือน ฟ่ันเฝือไป ยอ่มเหินห่าง คาํสั่งสอน ... ยอ่มเลอะเลือนแมอ้ยา่งน้ี ดว้ยประการ
ดงัน้ี. 

คาํสั่งสอนทางปฏิบติัเป็นไฉน ความปฏิบติัชอบ ความปฏิบติัสมควร ความปฏิบติัไม่เป็น
ขา้ศึก ความปฏิบติัเป็นไปตามประโยชน์ ความปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ความทาํใหส้มบูรณ์ในศีล 
ความเป็นผูมี้ทวารอนัคุม้ครองแลว้ในอินทรีย ์ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆ 
ในความเป็นผูต่ื้น สติสัมปชญัญะ สติปัฏฐาน ๔ สัมมปัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์
๗ อริยมรรคมีองค ์๘ น้ีช่ือวา่ คาํสั่งสอนทางปฏิบติั. 

คาํสั่งสอนทางปฏิบติัแมน้ั้น ยอ่มเลอะเลือน ฟ่ันเฝือไป ยอ่มเหินห่าง คาํสั่งสอน ... ยอ่มเลอะ
เลือนแมอ้ยา่งน้ี ดว้ยประการดงัน้ี.” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ขอ้ ๒๓๒) 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ทรงพบความจริงอีกอยา่งหน่ึงวา่ คาํสั่งสอนของผูท่ี้เสพเมถุนเป็น
เน่ืองๆนั้น จะไม่ถูกตรงสู่ความพน้ทุกข ์ไม่ถูกตรงต่อบุญกุศล/ประโยชน์สุขท่ีแทจ้ริง  แต่จะเป็นคาํสอนท่ี
นาํไปสู่ความเสียหายเป็นโทษทุกขท์รมานท่ีแทจ้ริงต่อชีวติ คาํสอนของผูท่ี้เสพเมถุนเป็นเน่ืองๆจึงเป็นคาํ
สอนท่ีน่ากลวัมากท่ีสุดในโลก 

บุคคลใด เป็นผูเ้ดียวเท่ียวไปในเบ้ืองตน้ (ภายหลงั) ยอ่มซ่องเสพเมถุนธรรม บณัฑิต
ทั้งหลาย กล่าวบุคคลนั้นวา่ เป็นปุถุชนคนเลวในโลก เหมือนยวดยานท่ีหมุนไป ฉะนั้น.”(พระไตรปิฎก 
เล่ม ๒๙ ขอ้ ๒๓๕) 

พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ขอ้ ๒๓๘ พระพุทธเจา้ตรัสอธิบาย คาํวา่ บุคคลนั้น ... ในโลก 
เหมือนยวดยานท่ีหมุนไป ฉะนั้น มีความหมายวา่ ยานคือ ยานชา้ง ยานมา้ ยานโค ยานแพะ ยานแกะ ยาน
อูฐ ยานลา ท่ีหมุนไป คือ ท่ีเขามิไดฝึ้กหดัมิไดฝึ้กฝน มิไดอ้บรม ยอ่มแล่นไปผดิทาง ยอ่มข้ึนบนตอไมบ้า้ง 
กองหินบา้ง ท่ีไม่เรียบร้อย ทาํลายอวยัวะผูข้ึ้นขบัข่ีบา้ง ตกไปในเหวบา้ง ยานนั้นท่ีหมุนไป คือ ท่ีเขามิได้
ฝึกหดั มิไดฝึ้กฝน มิไดอ้บรม ยอ่มแล่นไปผดิทาง ฉนัใด บุคคลนั้น หมุนไปผดิ เปรียบเหมือนยานท่ีหมุน
ไป ยอ่มถือทางผดิ คือ ถือมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ ถือมิจฉาสมาธิ ก็ฉนันั้น. ยานนั้นท่ีหมุนไป คือ ท่ีเขามิไดฝึ้กหดั 
มิไดฝึ้กฝน มิไดอ้บรม ยอ่มข้ึนไปบนตอไมบ้า้ง กองหินบา้ง ท่ีไม่เรียบร้อย ฉนัใดบุคคลนั้นหมุนไปผดิ
เปรียบเหมือนยานท่ีหมุนไป ยอ่มข้ึนสู่กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปาณาติบาต อทินนาทาน 
กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผปัปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขาร กาม
คุณ ๕ นิวรณ์ อนัไม่เสมอ ฉะนั้น.  

ยานนั้นท่ีหมุนไป คือ ท่ีเขามิไดฝึ้กหดั มิไดฝึ้กฝน มิไดอ้บรม ยอ่มทาํลายอวยัวะผูข้บัข่ีบา้ง 
ฉนัใด บุคคลนั้นหมุนไปผดิ เปรียบเหมือนยานท่ีหมุนไป ยอ่มทาํลายตนในนรก ทาํลายตนในกาํเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน ทาํลายตนในวสิัยแห่งเปรต ทาํลายตนในมนุษยโลก ทาํลายตนในเทวโลก ฉนันั้น.  ยานนั้นท่ี
หมุนไป คือ ท่ีเขามิไดฝึ้กฝน มิไดฝึ้กหดั มิไดอ้บรม ยอ่มตกเหวบา้ง ฉนัใด บุคคลนั้นหมุนไปผดิ เปรียบ
เหมือนยานท่ีหมุนไป ยอ่มตกไปสู่เหวคือชาติบา้ง ตกไปสู่เหวคือชราบา้ง ตกไปสู่เหวคือพยาธิบา้ง ตก
ไปสู่เหวคือ มรณะบา้ง ตกไปสู่เหวคือโสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั และอุปายาสบา้ง ฉนันั้น.  



คาํวา่ในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ มนุษยโลก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา่ ซ่ึงบุคคลนั้น ... ใน
โลกเหมือนยานท่ีหมุนไป ฉะนั้น.” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ขอ้ ๒๓๘) 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ตรัสรู้พบวา่ การเสพเมถุนนั้น (การสมสู่/การมีเพศสัมพนัธ์/การมี
คู่ครอง) จะสั่งสมเป็นวบิากบาป ท่ีจะนาํความทุกขท์รมานแสนสาหสัมาสู่ผูน้ั้นๆ ในภพชาติน้ี และภพชาติ
อ่ืนสืบๆไป ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวความท่ีกรรม(การกระทาํทางกาย
วาจาใจ)อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา(ความจงใจ) ท่ีบุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะส้ินสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล
(รับผล) แต่กรรม(การกระทาํ)นั้นแล จะใหผ้ลในภพน้ี หรือในภพถดัไป หรือในภพอ่ืนสืบๆ ไป” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) 

 
หมอเขียว บรรยาย เร่ือง “โสดดีหรือมีคู่” กบัจิตอาสาแพทย์วถิีธรรม     
จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรมไดข้อใหผู้เ้ขียนบรรยายเร่ือง “โสดดีหรือมีคู่” ผูเ้ขียนจึงไดอ้ธิบาย

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
คนคูน่ั้น มกัหลงติดไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง หรือหลงติดทั้ง  ๒  อยา่ง คือ  ๑. หลงติดในเร่ือง

การสมสู่   ๒. หลงเขา้ใจผดิวา่ ถา้ไดอ้ยูด่ว้ยกนัเป็นคู่ครองมีครอบครัวแลว้จะเป็นสุข จากการท่ีคิดวา่จะได้
อยูช่่วยเหลือเก้ือกลูกนั เหมือนกบัจะไดก้ระหนุงกระหนิงไดช่้วยเหลือเก้ือกลูกนั ก็หลงเขา้ใจเช่นนั้น แต่
ความจริงเป็นการเพิ่มทุกขเ์พิ่มวบิากกรรมใหแ้ก่กนัและกนั เป็นการลดโอกาสในการบาํเพญ็กุศลท่ี
มากกวา่ใหแ้ก่กนัและกนั ก็หลงอยู ่๒ อยา่งหลกัๆ     

เร่ืองการสมสู่ พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่  “ผูป้ระพฤติตนเป็นโสดเขารู้กนัวา่เป็นบณัฑิต ส่วน
คนโง่ฝักใฝ่ฝักใฝ่ในเมถุน ยอ่มเศร้าหมอง” พระพุทธเจา้ท่านวา่จะเศร้าหมอง และในพระไตรปิฎกเล่ม 
๒๕ ขอ้ [๔๑๔] ติสสเมตเตยยสูตรท่ี ๗ ท่านพระติสสเมตเตยยะทูลถามปัญหาวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูนิ้รทุกข์ 
ขอพระองคจ์งตรัสบอกความคบัแคน้แห่งบุคคลผูป้ระกอบเมถุนธรรม(การสมสู่/การมีเพศสัมพนัธ์/การมี
คู่ครอง)เนืองๆ เถิด ขา้พระองคท์ั้งหลายไดส้ดบัคาํสั่งสอนของพระองคแ์ลว้ จกัศึกษาในวเิวก ฯ  

พระผูมี้พระภาคตรัสพยากรณ์วา่ ดูกรเมตเตยยะ ความคบัแคน้ของบุคคลผูป้ระกอบเมถุน
ธรรมมีอยู ่บุคคลผูป้ระกอบเมถุนธรรม ยอ่มลืมแมค้าํสั่งสอน และยอ่มปฏิบติัผดิ น้ีเป็นกิจไม่ประเสริฐใน
บุคคลนั้น บุคคลใดประพฤติอยูผู่เ้ดียวในกาลก่อนแลว้ เสพเมถุนธรรม (ในภายหลงั) บณัฑิตทั้งหลาย
กล่าวบุคคลนั้นวา่ เป็นคนมีกิเลสมากในโลกเหมือนยวดยานท่ีแล่นไปใกลเ้หว ฉะนั้น  ยศและเกียรติคุณ
ในกาลก่อนของบุคคลนั้น ยอ่มเส่ือม บุคคลเห็นโทษแมน้ี้แลว้ ควรศึกษาไตรสิกขาเพื่อละเมถุนธรรม ผูใ้ด
ไม่ละเมถุนธรรม ผูน้ั้นถูกความดาํริครอบงาํแลว้ ซบเซาอยูเ่หมือนคนกาํพร้า ฉะนั้น ผูน้ั้นฟังเสียงอนั
ระบือไปของชนเหล่าอ่ืนแลว้ เป็นผูเ้กอ้เขินเช่นนั้น  

อน่ึง ผูใ้ดอนัวาทะของบุคคลอ่ืนตกัเตือนแลว้ ยงักระทาํกายทุจริต เป็นตน้ ผูน้ี้แหละพึงเป็นผู ้
มีเคร่ืองผกูใหญ่ ยอ่มถือเอาโทษแห่งมุสาวาทบุคคล อนัผูอ่ื้นรู้กนัดีแลว้วา่เป็นบณัฑิต อธิษฐานการเท่ียว
ไปผูเ้ดียว แมใ้นภายหลงัประกอบในเมถุนธรรม ยอ่มมวัหมองเหมือนคนงมงาย ฉะนั้น  



มุนีในศาสนาน้ีรู้โทษในเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลายน้ีแลว้ ควรกระทาํการเท่ียวไปผูเ้ดียวให้
มัน่คง ไม่ควรเสพเมถุนธรรม ควรศึกษาวเิวกเท่านั้น การประพฤติวเิวกน้ี เป็นกิจอนัสูงสุดของพระอริยเจา้
ทั้งหลาย มุนีไม่ควรสาํคญัตนวา่เป็นผูป้ระเสริฐดว้ยวเิวกนั้น(เม่ือได้อิสระความผาสุกจากการละ/เลิกกาม
ไดแ้ลว้ ก็ไม่มีอตัตามานะอวดดิบอวดดีเบ่งข่มคนอ่ืน แต่ช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้นดว้ยเมตตาและอุเบกขา ดว้ย
จิตแกลว้กลา้อาจหาญอยา่งอ่อนนอ้มถ่อมตนอนัพอเหมาะ) มุนีนั้นแลยอ่มอยูใ่กลนิ้พพาน หมู่สัตวผ์ูย้นิดี
แลว้ในกามทั้งหลาย ยอ่มรักใคร่(เคารพ)ต่อมุนีผูส้งดัแลว้เท่ียวไปอยู่ ผูไ้ม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลาย ผู้
ขา้มโอฆะไดแ้ลว้ ฉะน้ีแล ฯ จบติสสเมตเตยยสูตรท่ี ๗ 

ในเร่ือง การสมสู่คนคู่น้ันเป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทีแ่ท้จริงยัง่ยนืหรอก เป็นทุกข์อย่าง
ยิง่ เป็นทุกข์อย่างยัง่ยนืยาวนาน 

กิเลสหลงเสพการสมสู่คนคู่วา่เป็นสุขนั้น เกิดมาจาก  “กิระดงัไดย้นิมาเอสะ ” “กิระดงัไดย้นิ
มา” คือ คนนั้นคนน้ีวา่มา สังคมวา่มา ส่ือต่างๆวา่มา เช่น โทรทศัน์ วทิย ุอินเทอร์เน็ต หนงัสือพิมพ์
วารสาร  เป็นตน้ รวมถึงตนเองจินตนาการข้ึนมา เอง วา่การสมสู่เป็นสุข แลว้คนๆนั้นก็  “เอสะ” แปลวา่ 
แสวงหา  เม่ือแสวงหาหรือไดก้ระทาํตามท่ีไดรั้บส่ือสารมา จิตก็สร้าง(สังขาร)ความรู้สึกสุขตามท่ีไดรั้บ
ส่ือสารมานั้น เม่ือทาํไดส้าํเร็จก็จะเกิดความรู้สึกสุขชัว่คราว(กามสุขลิกะท่ีเป็นเคหสิตโสมนสัเวทนา) ผู้
นั้นก็สร้างกิเลสไดส้าํเร็จแลว้ เกิดความอยากเสพ(ตณัหา)และยดึ(อุปทาน)สั่งสมไวใ้นจิตของตนเอง ซ่ึง
พลงังานกิเลสนั้นจะมีความสามารถสูงสุดในการใชพ้ลงังานในจิตสร้าง(สังขาร)ความรู้สึกทุกขอ์ยา่ง
มากมายก่อนเสพ และ ในการสร้าง(สังขาร)ความรู้สึกสุขลวงนั้น จะใชพ้ลงังานอยา่งมาก เกิดของเสียท่ี
เป็นพิษต่อชีวติอยา่งมาก ทาํใหมี้โรคมากและอายสุั้น และกิเลสนั้นมีความสามารถสูงสุดไดแ้ค่ใชพ้ลงังาน
ในอยา่งมากมายในชีวติของเรา สร้าง(สังขาร)ความรู้สึกสุขลวงไดแ้ค่ชัว่คราวเป็นระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงกิเลส
ก็เก่งสูงสุดในการสร้างความรู้สึกสุขไดแ้ค่ชัว่คราวเป็นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แลว้สุขลวงนั้นก็หายไปต่อ
หนา้ต่อตา  และสั่งสมเป็นพลงังานวบิากบาป ซ่ึงเป็นพลงังานแม่เหล็กแห่งความไม่ดีเลวร้ายโชคร้าย
อปัมงคล ซ่ึงมีความสามารถและหนา้ท่ีเดียวคือทาํใหผู้น้ั้นรู้สึกทุกข ์โดยจะดูดเอาวตัถุและพลงังานทั้งใน
และนอกตวัของผูน้ั้น มาสร้าง(สังขาร)ใหเ้กิดความรู้สึกทุกขแ์ละเกิดความผดิปกติในตวัผูน้ั้นๆ หรือ
ผลกัดนัใหผู้น้ั้นไปสัมผสั/พบกบัส่ิงท่ีไม่ดีทั้งมีชีวติแล ะไม่มีชีวติ  หรือดูดส่ิงท่ีไม่ดีนั้นมาใส่แลว้ทาํใหผู้ ้
นั้นรู้สึกเป็นทุกข ์ ซ่ึงพระพุทธเจา้ตรัสวา่  วบิากกรรมจากการเสพเมถุนจะเป็นทุกขท์รมานรุนแรงแสน
สาหสั ทั้งในภพชาติน้ีและในภพชาติอ่ืนๆต่อไป  (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๗ ขอ้ ๑๕๔๙ – ๑๕๕๒ และเล่ม 
๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) ถา้ไม่รู้วธีิออกจากทุกข ์ก็จะทุกขท์รมานชัว่กปัชัว่กลัป์ ซ่ึงทุกขท์รมานอนัรุนแรงแสน
สาหสัท่ีจะเกิดสืบเน่ืองนั้นเป็นอยา่งไร และจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร สามารถติดตามต่อไปไดเ้ลยครับ 

 พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในท่ีทั้งปวง (ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕ ขอ้ 
๕๙), ละทุกขท์ั้งปวงได ้เป็นความสุข (ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕ ขอ้ ๓๓) จะเห็นไดว้า่ ความสุขท่ีแทจ้ริง
ตามท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้นั้น เกิดจากการละหรือดบัทุกขไ์ด ้การจะละหรือดบัทุกขไ์ด ้เกิดจากการละหรือ
ดบัเหตุของทุกขไ์ด ้



พระไตรปิฎกเล่ม ๑๙ “ตถาคตสูตร” ขอ้ ๑๖๖๔- ๑๖๖๕ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ทุกขท์ั้งปวง
ตน้เหตุเกิดจากการหลงเสพกิเลสกามสุขขลัลิกะและอตัตกิลมถะ  

การหลงเสพกิเลสกามสุขขลัลิกะ คือ การหลงเสพสุขลวง สุขไม่จริง สุขชัว่คราว สุขไม่
ย ัง่ยนื ในรูปรสกล่ินเสียงสัมผสัลาภยศสรรเสริญ ทาํใหเ้กิดทุกขท์ั้งปวง ส่วนอตัตกิลมถะ คือ การหลงเสพ
สุขลวงจากการยดึมัน่ถือมัน่ใหไ้ดด้งัใจท่ีตนหมาย ทาํใหเ้กิดทุกขท์ั้งปวง 

การหลงเสพสุขลวงจากกามสุขขลัลิกะ หรืออตัตกิลมถะ ทาํใหเ้กิดทุกขท์ั้งปวงไดอ้ยา่งไร        
คน้หาคาํตอบได ้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๔“มหาขนัธกะ” ขอ้ ๑ พระพุทธเจา้ตรัส “หลกัปฎิจจสมุปบาท
(อนุโลม) ๑๑ คือ การอาศยักนัและกนัเกิดข้ึน (ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเน่ืองกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงัน้ี 
เพราะอวชิชา (ความหลงความไม่รู้อยา่งแจ่มแจง้วา่กิเลสสุขลวงและจากกามสุขขลัลิกะ หรืออตัตกิลมถะ 
จะนาํทุกขม์หาศาลทั้งปวงมาให)้ เป็นปัจจยั (เหตุ) จึงมี สังขาร (การปรุงแต่ง/ผสมผสาน/สร้าง/
สังเคราะห์)  สังขาร จึงมี วญิญาณ (พลงังานแห่งความรู้สึกนึกคิด)  วญิญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูก
รู้)   นามรูป จึงมี สฬายตนะ (ส่ือติดต่อ ๖ อยา่ง คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ)  สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ (ส่ิง
ท่ีมาสัมผสัหรือกระทบ)  ผสัสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึก) เวทนา จึงมี ตณัหา (ความอยาก)  ตณัหา จึงมี 
อุปาทาน (ความยดึมัน่ถือมัน่) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพท่ีอาศยัอยู)่  ภพ จึงมี ชาติ (การเกิด)  ชาติ จึงมี ชรา 
(ความแก่ความเส่ือม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (คร่ําาครวญรําพนัห่วงหาอาลยั
อาวรณ์) ทุกข ์(ไม่สบาย) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความลาํบากคบัแคน้ใจ) กองทุกขท์ั้งมวลนั้นยอ่มเกิด 
ดว้ยประการฉะน้ี” 

หมายความวา่ เม่ือชีวติใดหลงวา่กิเลสสุขลวง สุขไม่จริง สุขชัว่คราว สุขไม่ย ัง่ยนื ในรูปรส
กล่ินเสียงสัมผสัลาภยศสรรเสริญ หรือความยดึมัน่ถือมัน่ใหไ้ดด้งัใจตนหมายนั้น เป็นส่ิงท่ีควรเสพ เป็น
เหตุใหจิ้ตวญิญาณของผูน้ั้นสังขารคือการปรุงแต่ง/ผสมผสาน/สร้าง/สังเคราะห์ พลงังานความรู้สึกสุขลวง
ท่ีไดเ้สพส่ิงนั้นดงัใจหมาย ซ่ึงเป็นวญิญาณของกิเลสท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ในจิตวญิญาณของผูน้ั้น  

วญิญาณของกิเลสก็จะพฒันาต่อเน่ืองใหมี้สภาพนามรูป นามคือสภาพรู้ และรูปคือสภาพท่ี
ถูกรู้วา่อะไรมากระทบแลว้รู้สึกอยา่งไร วญิญาณท่ีมีคุณภาพถึงขั้นนามรูป จะมีความสามารถในการดูด
วตัถุและพลงังานมาเป็นสฬายตนะ คือ ส่ือติดต่อ ๖ อยา่ง ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพื่อจะเสพส่ิงนั้น
ตามตอ้งการ รวมทั้งพลงังานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งวตัถุกบัวญิญาณใหรู้้วา่ส่ิงนั้นคืออะไร เรียกวา่สฬายตนะ
ภายนอก เม่ือเกิดสภาพรู้วา่ส่ิงนั้นคืออะไร(รูปในจิตวญิญาณ เช่น เปร้ียว หวาน มนั เคม็ ขม เผด็ เยน็ ร้อน 
อ่อน แขง็ สูง ตํ่า ดาํ ขาว สุข ทุกข ์เป็นตน้)ก็มีพลงังานเช่ือมต่อใหน้ามในจิตวญิญาณรับรู้วา่เป็นส่ิงนั้น
เรียกวา่สฬายตนะภายใน 

สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ (ส่ิงท่ีมาสัมผสัหรือกระทบ) ผสัสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข ์
เฉยๆ) เวทนา จึงมีตณัหา (ความอยาก อยากไดส่ิ้งท่ีรู้สึกสุข อยากเอาส่ิงท่ีรู้สึกทุกขอ์อกไป)  ตณัหา จึงมี 
อุปาทาน (ความยดึมัน่ถือมัน่วา่ความรู้สึกสุขลวงจากไดเ้สพสมตามท่ีกิเลสตอ้งการและความรู้สึกทุกข์
จากการไม่ไดเ้สพตามท่ีกิเลสตอ้งการนั้นเป็นตวัเราของเรา)  อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพสุขลวงท่ีอาศยัอยู)่  



ภพ จึงมี ชาติ(ภพอนัคือสุขลวงนั้นเกิดข้ึนและตั้งอยูน่านเท่าไหร่ก็มีชาติเกิดของสุขลวงอยูเ่ท่านั้น)  ชาติ 
จึงมี ชรา (ความแก่หรือความเส่ือมของสุขลวง) มรณะ (ความตายหรือความดบัของสุขลวง)  

ซ่ึงสุขลวงนั้นเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละดบัไปในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณของกิเลสนั้น เหมือนกลุ่มฟองนํ้า ฟองนํ้า พยบัแดด ตน้กลว้ย มายากล 
(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๗ ขอ้ ๒๔๒ – ๒๔๖) 

จึงมี โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (คร่ําครวญรําพนัห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสุขลวงนั้น) 
เม่ือยงัไม่ไดเ้สพสุขลวงนั้นก็จะเกิดความรู้สึก ทุกข ์(ไม่สบาย) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส(ความลาํบากใจ 
คบัแคน้ใจ อึดอดั กดดนั หดหู่ รําคาญ ขุ่นมวั ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่เบิกบาน ไม่ผอ่งใส)  

จากนั้นก็จะพฒันาเป็นกองทุกขท์ั้งมวล  
ซ่ึงสัมพนัธ์กบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นพระไตรปิฎกเล่ม ๒๗  
ขอ้ [๑๕๔๙] กามทั้งหลายมีความพอใจ(ความสุข)นอ้ย ทุกขอ่ื์นยิง่กวา่กามไม่มี ชนเหล่าใด

ส้องเสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นยอ่มเขา้ถึงนรก.  
ขอ้ [๑๕๕๐] เหมือนดาบท่ีลบัคมดีแลว้เชือด เหมือนกระบ่ีท่ีขดัดีแลว้แทง เหมือนหอกท่ีพุง่

ปักอก (เจบ็ปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกยิง่กวา่นั้น. 
ขอ้ [๑๕๕๑] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแลว้ ลึกกวา่ชัว่บุรุษ ผาลท่ีเขาเผาร้อนอยูต่ลอดวนั(ร้อน

ปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกขย์ิง่กวา่นั้น. 
ขอ้ [๑๕๕๒] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ้ามนัท่ีเดือดพล่าน ทองแดงท่ีกาํลงัละลายควา้ง

(ร้อนปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกขย์ิง่กวา่นั้น. 
สัมพนัธ์กบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ คุมพิยชาดก เปรียบวตัถุกามเหมือน

ยาพิษ ขอ้ [๗๗๘] ยกัษช่ื์อคุมพิยะเท่ียวหาเหยือ่ของตนอยู ่ไดว้างยาพิษอนัมีสี กล่ินและรสเหมือนนํ้าผึ้งไว้
ในป่า. 

ขอ้ [๗๗๙] สัตวเ์หล่าใด มาสาํคญัวา่นํ้าผึ้ง กินยาพิษนั้นเขา้ไป ยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงกวา่
สัตวเ์หล่านั้น สัตวเ์หล่านั้นตอ้งพากนัเขา้ถึงความตาย เพราะยาพิษนั้น.  

มีรายละเอียด คือ เม่ือจิตวญิญาณแทห้ลงวา่สุขลวงอนัคือวญิญาณกิเลสท่ีชีวติหลงสร้าง
ข้ึนมานั้นเป็นตวัเราของเรา หลงวา่กิเลสคือชีวติเรา เราคือชีวติกิเลส ชีวติผูน้ั้นจึงยอมเทพลงังานใหกิ้เลส
เพื่อไปสร้างความรู้สึกสุขลวงใหกิ้เลสเสพ เล้ียงใหกิ้เลสโตข้ึน  

เม่ือกิเลสเอาพลงัของชีวตินั้นไปสร้างความรู้สึกสุขลวง จะใชจ่้ายพลงังานอยา่งมาก เกิดของ
เสียท่ีเป็นพิษอยา่งมาก ทาํใหอ่้อนเพลีย เศร้าหมอง มีโรคมากและอายสุั้น ซ่ึงเป็นพลงังานและสารท่ีเป็น
พิษชนิดเดียวกนักบัผูท่ี้ถูกหวยรางวลัท่ีหน่ึงแลว้ดีใจมากสุขใจมากจนหมดแรง สลบ หรือหวัใจวายตาย 
ส่วนการสร้างความรู้สึกสุขลวงอ่ืนๆท่ีไม่ไดดี้ใจมากสุขใจมากขนาดนั้น พิษก็รองลงมาตามความมากนอ้ย
ของสุขลวง สุขลวงมากก็พิษมาก สุขลวงนอ้ยก็พิษนอ้ย ไม่มีสุขลวงก็ไม่มีพิษจากสุขลวง 



 นกัวทิยาศาสตร์พบวา่ ในมหาจกัรวาลมีแต่วตัถุและพลงังานท่ีหมุนวนกนัไปมาเท่านั้น เม่ือ
วตัถุแตกสลายจะกลายเป็นพลงังานคล่ืนแม่เหล็ก เม่ือพลงังานคล่ืนแม่เหล็กมารวมกนัก็จะเป็นวตัถุ ดงั
ท่ีอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าววา่ “เน่ืองจากสสารและพลงังานนั้นโดยเน้ือแทแ้ลว้เป็นส่ิงเดียวกนั เพียงแต่
แสดงออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น มวลของร่างกายนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีหยดุน่ิงสามารถผนัแปรตาม
การเปล่ียนแปลงของพลงังานในตวัมนัเอง ณ จุดน้ีเองจึงนาํมาสู่ความเขา้ใจในอีกมิติวา่  แทท่ี้จริงแลว้
ร่างกายของมนุษย ์ณ ระดบัใตอ้ะตอม ก็คือ พลงังานซบัซอ้นท่ีมีการสั่นสะเทือน และแกวง่ในอตัราท่ี
แตกต่างกนัไป เราจะพบวา่แทท่ี้จริงแลว้ร่างกายมนุษยก์็มีการใชพ้ลงังานในรูปแบบต่างๆ ตลอดเวลา” 
(Einstein A., ๑๙๗๐)  

ดงันั้น ในมหาจกัรวาลจึงมีเพียงคล่ืนแม่เหล็กท่ีอยูใ่นรูปพลงังานและอยูใ่นรูปวตัถุเท่านั้น 
จิตวญิญาณจึงคือคล่ืนแม่เหล็กแห่งชีวติ ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่มีลกัษณะ ๗ ประการ ดงัน้ี  

         ๑. ทูรังคมงั (ไปไดไ้กล)  
         ๒. เอกจรัง (ไปแต่ผูเ้ดียว) 
         ๓. อสรีรัง (ไม่มีรูปร่าง) 
         ๔. คุหาสยงั (มีกายเป็นท่ีอาศยั ถา้ไม่มีกายก็อาศยั 
อยูใ่นจิตตนเอง) 
         ๕. อนิทสัสนงั (มองไม่เห็น) 
         ๖. อนนัตงั (ไม่มีท่ีสุด) 
         ๗. สัพพโต ปภงั (แจ่มใสโดยประการทั้งปวง) 
         (พระไตรปิฎกเล่ม ๙ “เกวฏัฏสูตร” ขอ้ ๓๕๐ พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ “จิตตวรรค” ขอ้ 

๑๓) 
ธรรมชาติของแม่เหล็ก จะเหน่ียวนาํใหเ้หล็กปรับสภาพคล่ืนในเหล็กนั้นใหมี้คุณสมบติัเป็น

แม่เหล็กตาม นยัยะเดียวกนัจิตวญิญาณซ่ึงคือคล่ืนแม่เหล็กแห่งชีวติท่ีทูรังคมงั (ไปไดไ้กล) อนนัตงั (ไม่มี
ท่ีสุด) ก็จะมีพลงัเหน่ียวนาํใหชี้วติอ่ืนๆปรับคล่ืนใหมี้คุณสมบติัเช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น อยูใ่กลค้นดีจะมี
แรงเหน่ียวนาํใหท้าํดี อยูใ่กลค้นชัว่จะมีแรงเหน่ียวนาํใหท้าํชัว่  

ยิง่อยูใ่นหมู่กลุ่มคนดีจะยิง่มีแรงเหน่ียวนาํใหท้าํดีไดม้าก(แมค้นชัว่ท่ีแฝงเขา้มาทาํชัว่อยูใ่น
กลุ่มคนดี บางคนจะเปล่ียนใจไม่ทาํชัว่ บางคนหยดุชัว่แลว้หนัมาทาํดี แมบ้างคนจะทาํชัว่อยูแ่ต่ถา้ไม่มี
พลงัดีของคนดีคนชัว่จะทาํชัว่หนกักวา่นั้นอีก แต่โดยสัจจะแลว้การทาํชัว่ในกลุ่มคนดีจะบาปแรงกวา่การ
ทาํชัว่ในกลุ่มคนชัว่)  

อยูใ่นหมู่กลุ่มคนชัว่ก็จะยิง่มีแรงเหน่ียวนาํใหท้าํชัว่ไดม้าก(ยกเวน้ ผูท่ี้หลุดพน้จากกิเลสเร่ือง
นั้นๆ แลว้เท่านั้นท่ีความชัว่จากกิเลสตวันั้นๆจะเหน่ียวนาํใหท้าํความชัว่ชนิดนั้นไม่ได)้ 

ดงัตวัอยา่งหน่ึง เวลาเราไปในวดัวนัท่ีคนส่วนใหญ่ ถือศีลแปดไม่กินอาหารม้ือเยน็ เราก็จะ
ไม่กินม้ือเยน็ไดโ้ดยไม่ยากไม่ลาํบาก เพราะมีพลงัคล่ืนแม่เหล็กแห่งชีวติของผูไ้ม่กินอาหารม้ือเยน็



เหน่ียวนาํเรา แต่พอเราออกนอกวดักิเลสก็จะมารอตั้งแต่อยูห่นา้วดัวา่เยน็น้ีจะกินอะไรดี เพราะมีคล่ืน
แม่เหล็กแห่งชีวติของผูเ้สพอาหารม้ือเยน็เหน่ียวนาํเรา หรือเม่ือเราไปพบใครหรือหมู่กลุ่มใดท่ีกาํลงักิน
อะไรอร่อยๆอยา่งมีความสุข เราก็มกัจะมีความรู้สึกอยากกินตามไปดว้ย เป็นตน้ 

ยิง่ถา้หูไดย้นิเสียง ตากระทบรูป จมูกไดก้ล่ิน ล้ินไดร้ส กายไดส้ัมผสั ยิง่เหน่ียวนาํไดแ้รง
มาก ยิง่อยูใ่กลแ้รงเหน่ียวนาํยิง่มาก แมไ้ม่ไดส้ัมผสัทางตาหูจมูกล้ินกายก็มีแรงเหน่ียวนาํ แต่มีแรงนอ้ย
กวา่การไดส้ัมผสั 

ดงันั้น ทนัทีท่ีใครเสพสุขลวง ก็จะเหน่ียวนาํใหค้นอ่ืน อยากเสพสุขลวงตามไปดว้ย 
โดยเฉพาะคนท่ีอยูใ่กลก้็จะถูกเหน่ียวนาํแรงท่ีสุด เม่ือเหน่ียวนาํใครได ้สนามแม่เหล็กแห่งการเสพสุขลวง
ก็จะรวมกนัและมีพลงัเหน่ียวนาํแรงมากยิง่ข้ึน แลว้เหน่ียวนาํคนอ่ืนต่อเน่ืองกนัเป็นลูกโซ่ และผูท่ี้หลงสุข
ลวง ก็จะเสพสุขลวงซํ้ าๆเร่ือยๆไม่มีท่ีส้ินสุด จึงเพิ่มพลงัเหน่ียวนาํใหแ้รงมากยิง่ข้ึนๆกวา้งข้ึนๆเป็น
ลาํดบัๆอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

เม่ือแต่ละคนท่ีถูกพลงัเหน่ียวนาํเอาพลงัของชีวติไปสร้างความรู้สึกสุขลวง จะใชจ่้าย
พลงังานอยา่งมาก เกิดพลงังานและสารของเสียท่ีเป็นพิษอยา่งมาก ทาํใหอ่้อนแรง เศร้าหมอง มีโรคมาก
และอายสุั้น  

ประกอบกบัโดยสัจจะสุขลวงในส่ิงใดๆทุกตวัคือพลงัท่ีเติมกนัทั้งหมด เช่น การเสพเมถุนก็
กระตุน้ใหอ้ยากไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชย การอยากไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยก็กระตุน้ใหอ้ยาก
เสพเมถุน การไดล้าภยศก็จะกระตุน้ใหอ้ยากไดก้ารยกยอ่งสรรเสริญ การไดก้ารยกยอ่งสรรเสริญก็จะ
กระตุน้ใหอ้ยากไดล้าภยศ เม่ือไดล้าภยศสรรเสริญก็อยากไดอ้าํนาจ เม่ือมีอาํนาจก็อยากไดล้าภยศ
สรรเสริญ มีอาํนาจก็อยากเบ่งข่มอยากอวดใหญ่อวดโต เม่ือไดเ้บ่งข่มอวดใหญ่อวดโตก็อยากมีอาํนาจ การ
ไดล้าภยศสรรเสริญต่างๆก็ทาํใหอ้ยากโชวอ์ยากฉลองดว้ยอาหารอร่อยๆเพลงไพเราะๆรูปรสกล่ินเสียง
สัมผสัต่างๆ การมีอาหารอร่อยๆเพลงไพเราะๆรูปรสกล่ินเสียงสัมผสัต่างๆก็ทาํใหอ้ยากโชวอ์ยากไดล้าภ
ยศสรรเสริญ ฟังเพลงไพเราะทาํใหกิ้นอาหารอร่อยเป็นสุขยิง่ข้ึน การกินอาหารอร่อยก็ทาํใหมี้ความสุขใน
การฟังเพลงมากข้ึน ฟังเพลงมนัๆจะกระตุน้ใหอ้ยากเตน้เขา้จงัหวะ การเตน้เขา้จงัหวะจะกระตุน้ใหอ้ยาก
ฟังเพลงมนัๆ เม่ือแต่งตวัสวยหล่อหรือมีความเด่นบางอยา่งก็อยากโชวอ์ยากไดรั้บการช่ืนชม เม่ืออยาก
โชวอ์ยากไดรั้บการช่ืนชมก็กระตุน้ใหแ้ต่งตวัสวยหล่อหรือสร้างความเด่นบางอยา่ง การอยากเด่นอยาก
โชวม์ากๆทาํใหห้นา้ดา้น อยากหนา้ดา้นมากๆวธีิการหน่ึงท่ีทาํใหห้นา้ดา้นมากๆไดคื้อการด่ืมเหลา้ การ
ด่ืมเหลา้จะกระตุน้ใหอ้ยากกินกบัแกลม้ การกินกบัแกลม้จะกระตุน้ใหอ้ยากด่ืมเหลา้ การด่ืมเหลา้ก็ทาํให้
อยากเสพอยา่งอ่ืนๆตามมาอีก เป็นตน้  

ดงันั้น เม่ือเสพสุขลวงอยา่งหน่ึง ก็จะเติมพลงัใหอ้ยากเสพสุขลวงในรูปรสกล่ินเสียงสัมผสั
ลาภยศสรรเสริญการไดส้มใจอยา่งอ่ืนๆทุกอยา่งท่ีคนนั้นติดดว้ย การเสพแต่ละคร้ังก็จะเพิ่มความติดยดึ
มากยิง่ข้ึนๆเพิ่มความอยากเสพเขม้ขน้และหลากหลายมากยิง่ข้ึนๆ 



เม่ืออยากเสพมากๆแต่ไม่สามารถหามาเสพไดด้ว้ยวธีิสุจริตก็จะลกัขโมยฉอ้โกงแยง่ชิงเข่น
ฆ่าเบียดเบียนทาํร้ายสารพดัรูปแบบ เพราะการหลงเสพสุขลวงมากๆ ทาํใหเ้กิดความโลภอยากเสพอยาก
ครอบครองส่ิงท่ีทาํใหไ้ดเ้สพสุขลวงนั้นใหม้ากๆ เม่ือความโลภรุนแรงมากยิง่ข้ึนๆ ก็จะทาํความชัว่ไดทุ้ก
เร่ือง เช่น อยากกินเน้ือสัตวม์ากก็เป็นเหตุใหส้ัตวถู์กฆ่าตาย อยากข่มขืนคนมากก็เป็นเหตุใหค้นถูกข่มขืน
รวมทั้งถูกฆ่าปิดปาก อยากไดส่ิ้งนั้นส่ิงน้ีไดม้ากๆก็เกิดปัญหาลกัขโมยฉอ้โกงแก่งแยง่แข่งขนัเข่นฆ่า
เบียดเบียนทาํร้ายคน สัตว ์และผลาญทรัพยากรโลก เกิดขายเน้ือขายตวั ประพฤติผดิในกาม ใชว้าจาโกหก
และวาจาท่ีเป็นบาปต่างๆ สร้างความเดือดร้อนทุกขท์รมานทุกรูปแบบใหก้บัตนเอง และผูอ่ื้น รวมถึงสัตว์
ต่างๆในโลก  

เม่ือหลงติดสุขลวงมากๆ ก็จะทาํใหเ้อามาเสพมากๆ เอามากกัตุนมากๆ และผลาญทรัพยากร
โลกมาแปลเป็นทรัพยสิ์นมากยิง่ข้ึนๆ เพื่อเอาไวซ้ื้อหรือแลกเปล่ียนเอาส่ิงท่ีติดมาเสพสุขลวงใหไ้ดม้าก
ยิง่ข้ึนๆ ทาํใหเ้กิดความขาดแคลนในโลกทาํใหเ้กิดการลกัขโมยฉอ้โกงแยง่ชิงเข่นฆ่าเบียดเบียนทาํร้าย
สารพดัรูปแบบ เม่ือทรัพยากรโลกถูกนาํมาใชม้ากเกินความสมดุลก็จะเกิดภยัพิบติัธรรมชาติสารพดั
รูปแบบ 

ความเดือดร้อนใดๆท่ีเกิดข้ึนกบัใครๆท่ีคล่ืนแม่เหล็กแห่งชีวติของผูใ้ดมีส่วนในการเตม็เติม
เสริมหนุนใหเ้กิดสภาพนั้นอยูเ่ท่าใด คล่ืนแม่เหล็กแห่งชีวติของผูน้ั้น ก็จะดูดดึงเอาพลงัแห่งความ
เดือดร้อนอนัไม่มีท่ีส้ินสุดตามกลไกของสัจจะดงักล่าว มาเป็นพลงัสร้างผลร้าย(วบิากร้าย)ใหก้บัชีวติของ
ผูน้ั้นในชาติน้ี ชาติต่อไปและชาติอ่ืนสืบๆไป  

ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวความท่ีกรรม(การกระทาํทางกาย
วาจาใจ)อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา(ความจงใจ) ท่ีบุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะส้ินสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล
(รับผล) แต่กรรม(การกระทาํ)นั้นแล จะใหผ้ลในภพน้ี หรือในภพถดัไป หรือในภพอ่ืนสืบๆ ไป” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) 

ซ่ึงสัมพนัธ์กบัขอ้ความท่ีพระพุทธเจา้ตรัสในพระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๗ สาลิยชาดก “ใหทุ้กข์
แก่ท่านทุกขน์ั้นถึงตวั” 

ขอ้ [๗๘๓] ผูใ้ดลวงใหเ้ราจบังูเห่าวา่ น่ีลูกนกสาลิกา ผูน้ั้นตามพร่ําสอนส่ิงท่ีลามก ถูกงูนั้น
กดัตายแลว้. 

ขอ้ [๗๘๔] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ม่ฆ่าเอง และผูไ้ม่ใชค้นอ่ืนใหฆ่้าตน คนนั้นถูก
ฆ่าแลว้นอนตายอยู ่เหมือนกบับุรุษผูถู้กงูกดัตายแลว้ ฉะนั้น. 

ขอ้ [๗๘๕] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ม่เบียดเบียนตน และไม่ฆ่าตน คนนั้นถูกฆ่าแลว้
นอนตายอยู ่เหมือนกบับุรุษถูกงูกดัตายแลว้ ฉะนั้น. 

ขอ้ [๗๘๖] บุรุษผูก้าํฝุ่ นไวใ้นมือ พึงซดัฝุ่ นไปในท่ีทวนลม ละอองฝุ่ นนั้น ยอ่มหวนกลบัมา
กระทบบุรุษนั้นเอง เหมือนบุรุษถูกงูกดัตายแลว้ ฉะนั้น. 



ขอ้ [๗๘๗] ผูใ้ดประทุษร้ายคนผูไ้ม่ประทุษร้ายตน เป็นคนบริสุทธ์ิ ไม่มีความผดิเลย บาป
ยอ่มกลบัมาถึงคนพาลผูน้ั้นเอง เหมือนกบัละอองละเอียดท่ีบุคคลซดัไปทวนลม ฉะนั้น.   

ขอ้ [๗๙๗] อนัธรรมดา ตณัหาเป็นส่ิงท่ีกวา้งขวางอยู ่ณ เบ้ืองบน ใหเ้ตม็ไดย้าก มกัเป็นไป
ตามอาํนาจของความปรารถนา เพราะฉะนั้น ชนเหล่าใดมา กาํหนดัยนิดีตณัหานั้น  ชนเหล่านั้นจึงตอ้งเป็น
ผูทู้นจกัรกรดไว.้ 

จะเห็นไดว้า่ สาเหตุจากการหลงเสพกิเลสสุขลวง จึงทาํใหเ้กิดกิเลสความโลภ เม่ือไม่ไดเ้สพ
กิเลสสุขลวงตามท่ีหลง จึงทาํใหเ้กิดกิเลสความโกรธ ดงันั้น รากเหงา้ของกิเลสความโลภความโกรธก็คือ
กิเลสความหลงสุขลวง อนัเป็นตน้เหตุท่ีทาํใหเ้กิดความทุกขท์ั้งปวงต่อเน่ืองเป็นลาํดบัๆดงัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ดงันั้น  

พระพุทธเจา้จึงตรัสวา่ “กองทุกขท์ั้งมวลยอ่มเกิดดว้ยประการฉะน้ี”(พระไตรปิฎก เล่ม ๔
“มหาขนัธกะ” ขอ้ ๑)  

มีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจวา่พระพุทธเจา้ตรัสไวถู้กตอ้ง คือ ช่วงชีวติท่ีแต่ละคนเป็นเด็กจะมีสุข
ลวงจากเงินทองขา้วของทรัพยส์มบติัรูปรสกล่ินเสียงสัมผสัลาภยศสรรเสริญหรือการไดด้งัใจตนหมายมา
เสพประมาณหน่ึง พอโตข้ึนจะมีสุขลวงจากส่ิงดงักล่าวมาเสพมากข้ึนกวา่ตอนเป็นเด็ก จะเห็นไดว้า่ 
ปัญหาภาระความทุกขค์วามกงัวลต่างๆก็จะมากกวา่ตอนเป็นเด็ก และมีแนวโนม้ท่ีมากข้ึนอยา่งไม่มีท่ี
ส้ินสุด แสดงใหเ้ห็นชดัวา่ เสพสุขลวงมากก็จะมีวบิากกรรมร้ายท่ีปริมาณมาก เสพสุขลวงนอ้ยก็จะมีวบิาก
กรรมร้ายท่ีปริมาณนอ้ย ซ่ึงสัจจะดงักล่าวสามารถพิสูจน์ไดใ้นปัจจุบนั โดยทดลองดว้ยตนเองจะพบวา่ 
ช่วงไหนท่ีเสพสุขลวงมากก็จะมีวบิากกรรมร้ายท่ีปริมาณมาก ช่วงไหนท่ีเสพสุขลวงนอ้ยก็จะมีวบิาก
กรรมร้ายท่ีปริมาณนอ้ย 

เม่ือดบัอวชิชา(ความหลงเสพกิเลสสุขลวง)อนัเป็นเหตุแห่งทุกข ์ทุกขก์็จะดบั สุขก็จะเกิดข้ึน         
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในท่ีทั้งปวง (ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕ ขอ้ ๕๙), ละทุกขท์ั้ง
ปวงได ้เป็นความสุข (ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕ ขอ้ ๓๓) จะเห็นไดว้า่ ความสุขท่ีแทจ้ริงตามท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสรู้ เกิดจากการละหรือดบัทุกขไ์ด ้การจะละหรือดบัทุกขไ์ดน้ั้น เกิดจากการละหรือดบัเหตุ
ของทุกขน์ั้นได ้

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือกิเลสสุขลวงตายก็คือ มหนัตภยัทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอนั
เกิดจากกิเลสสุขลวง ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อนัเกิดจากการเสพสุขลวงคร้ังใหม่ก็จะไม่เกิดข้ึนใหม่อีก
ต่อไปตลอดกาลนาน 

ยิง่ไปกวา่นั้น อาหาร อากาศ และพลงังาน ท่ีชีวติดูดเขา้ไปสังเคราะห์เป็นพลงังานหล่อเล้ียง
ชีวติ ซ่ึงแต่เดิมตอ้งสูญเสียใหกิ้เลสสุขลวงเอาไปเล้ียงมนัใหโ้ตข้ึนและทาํทุกขใ์หชี้วติเรา  เม่ือเราไม่มีกิเลส
สุขลวงตวันั้นๆแลว้ พลงังานดงักล่าวก็จะเล้ียงชีวติเราอยา่งเดียว โดยไม่ตอ้งเล้ียงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป 
ทาํใหชี้วติมีพลงัเตม็ยิง่ข้ึน ขบัโรคภยัไขเ้จบ็ออกไป สร้างร่างกายใหแ้ขง็แรงยิง่ข้ึน จิตใจเป็นสุขเบิกบาน
แจ่มใสไร้ทุกขไ์ร้กงัวลยิง่ข้ึน 



ชีวติท่ีไม่ตอ้งเสพสุขลวง ก็จะกินนอ้ยใชน้อ้ย แต่มีศกัยภาพในการทาํผลิตผลกิจกรรมการ
งานไดม้ากข้ึน ประกอบกบัการสละคืนส่ิงท่ีไม่ตอ้งเสพใหค้นในโลก คนในโลกก็จะไดอ้าศยัผลิตผล
ดงักล่าว เป็นตน้ทุนของชีวติสืบเน่ืองไป ยิง่ไปกวา่นั้นพลงัแม่เหล็กแห่งความผาสุกของชีวติอนัเกิดจากวิ
มุติหลุดพน้จากอาํนาจของกิเลส ก็จะส่งคล่ืนแม่เหล็กเหน่ียวนาํใหผู้ท่ี้บาํเพญ็บุญกุศลเตม็รอบท่ีจะไดรั้บ
พลงังานคล่ืนแม่เหล็กและปัญญา ไดรั้บพลงังานคล่ืนแม่เหล็กและปัญญาดงักล่าว ก็จะเกิดพลงัแม่เหล็ก
ดงักล่าวท่ีแรงข้ึนและแผไ่พศาลใหผู้อ่ื้นท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวต่อเน่ืองมากยิง่ข้ึนไปเร่ือยๆอยา่งไม่มีวนั
ส้ินสุด  

นอกจากน้ีพลงัดงักล่าวก็จะแผไ่พศาลไปช่วยเสริมความสุขจากการไม่เสพสุขลวง และตา้น/
คาน/ลด/ชะลอพลงัแห่งการอยากเสพสุขลวงของคนในโลก เท่าท่ีพลงัดงักล่าวจะมีฤทธ์ิแรง แมค้นในโลก
จะยงัไม่ไดบ้าํเพญ็บุญกุศลถึงรอบก็ตาม ถา้ไม่มีพลงัดงักล่าวตา้น/คาน/ลด/ชะลอพลงัแห่งการอยากเสพ
สุขลวงของคนในโลก คนในโลกก็จะเสพสุขลวงรุนแรงกวา่การมีพลงัดงักล่าวตา้น/คาน/ลด/ชะลอ  

และจิตวญิญาณนั้นมีสภาพเป็นเคร่ืองมือบนัทึกขอ้มูลต่างๆท่ีเขาไดพ้บเห็นหรือสัมผสั เขา
จะดึงออกมาใชเ้ม่ือถึงเวลาอนัควร ส่วนใหญ่มกัจะเป็นช่วงท่ีชีวติทุกขม์ากหรือทุกขเ์กินทน ซ่ึงเป็นสภาพ
ท่ีไดรั้บชดใชว้บิากกรรมร้ายชุดใหญ่ วบิากกรรมร้ายชุดใหญ่ก็จะหมดไปอยา่งมาก ขอ้มูลท่ีดีงามอนัเป็น
กุศลท่ีบนัทึกไวใ้นจิตวญิญาณก็จะออกฤทธ์ิปรากฏตวัใหเ้ขาเอามาใชใ้นการดบัทุกขห์รือสร้างประโยชน์
สุขต่างๆ  ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม”  

ดงันั้น การทาํลายกิเลสสุขลวง จึงเป็นสุดยอดแห่งคุณค่าประโยชน์มหากุศลสูงสุดต่อตนเอง
และมวลมนุษยชาติ ซ่ึงการทาํลายกิเลสสุขลวงนั้น 

 
 การท าลายกเิลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง 
การทาํลายกิเลสสุขลวงนั้น ใชส่ิ้งท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ น้ีควรละ 

ควรศึกษาในไตรสิกขาภพ ๓ เป็นไฉน  คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  ภพ ๓ น้ี ควรละ ไตรสิกขาเป็นไฉน 
คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขาน้ี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือใดแล ภพ ๓ 
น้ี เป็นสภาพอนัภิกษุละไดแ้ลว้ และเธอเป็นผูมี้สิกขาอนัไดศึ้กษาแลว้ในไตรสิกขาน้ี เม่ือนั้นภิกษุน้ีเรา
กล่าววา่ ไดต้ดัตณัหาขาดแลว้ คลายสังโยชน์ไดแ้ลว้ ไดท้าํท่ีสุดทุกขเ์พราะละมานะไดโ้ดยชอบ ฯ 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒  “ภวสูตร”ขอ้ ๓๗๖.) 

แสดงวา่   ไตรสิกขา ไดแ้ก่ อธิศีล อธิจิต(สมาธิ) อธิปัญญา เป็นการปฏิบติัเพื่อพน้ทุกข ์  
การทาํลายกิเลสดว้ยศีลสมาธิปัญญา(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ ขอ้ ๓๗๖) ศีล คือ การละเวน้

กายวาจาใจท่ีเสพหรือปฏิบติัส่ิงท่ีเป็นโทษภยัหรือเกินความจาํเป็น สมาธิ คือ ความตั้งมัน่ในการละเวน้
กายวาจาใจท่ีเสพหรือปฏิบติัส่ิงท่ีเป็นโทษภยัหรือเกินความจาํเป็น ปัญญา คือ การตรวจสอบวา่อะไรเป็น
กายวาจาใจท่ีเสพหรือปฏิบติัส่ิงท่ีเป็นโทษภยัหรือเกินความจาํเป็นตวัหยาบตวัร้ายสุดหรือตวัท่ีติดนอ้ย
ท่ีสุดท่ีเหลือในชีวติตนในขณะนั้นแลว้ตดัออกหรือกาํจดัดว้ยปัญญาแห่งธรรม เม่ือกาํจดัตวัหยาบร้ายหรือ



ตวัท่ีติดนอ้ยท่ีสุดไดแ้ลว้ ก็กาํจดัพิษภยัตวัละเอียดหรือตวัท่ีติดมากข้ึนไปตามลาํดบั ลดละเลิกไป
ตามลาํดบั 

๑. ส่ิงท่ีเราชอบมากๆติดมากๆไม่สามารถลดได ้ก็ใหเ้สพไปก่อน เพราะถา้ลดก็จะเครียด
มาก/ทุกขม์าก/ลาํบากมาก/ทรมานมากเกินไป 

๒. ส่ิงท่ีชอบมากติดมากแต่ก็พอลดไดโ้ดยไม่ทรมานเกินไป ก็ใหล้ด 
๓. ส่ิงท่ีชอบปานกลางติดปานกลางละไดเ้ป็นบางวนับางช่วงโดยไม่ทรมานเกินไป ก็ใหล้ะ

บางวนับางช่วง 
๔. ส่ิงท่ีชอบนอ้ยติดนอ้ยเลิกไดโ้ดยไม่ทรมานเกินไปก็ใหเ้ลิกส่ิงท่ีเป็นภยัหรือเกินความ

จาํเป็นนั้น  
ใชปั้ญญาปฏิบติัลดละเลิกกิเลสดว้ยหลกัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ตั้งตนอยูบ่นความลาํบาก

กุศลธรรมเจริญยิง่ตั้งตนอยูบ่นความสบายอกุศลธรรมเจริญยิง่”(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ขอ้ ๑๕) และ“การ
ยอ่หยอ่นดว้ยการเสพกามคุณ ๕ ตามใจมากเกินหรือตดัจนตึงเครียดทรมานตนเองเกินไปเป็นเหตุแห่ง
ทุกข”์ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ ขอ้ ๑๖๖๔) คือ การปฏิบติัฝืนลดละเลิกกิเลสตามฐานกาํลงัใจกาํลงัปัญญา
ของแต่ละคนนั้น ใหอ้ยูใ่นสภาพตั้งตนอยูใ่นความลาํบากแต่อยา่ใหท้รมานตนเองเกินไป(ไม่ตึงเครียด
เกินไปไม่หยอ่นเกินไป) 

เพราะโดยสัจจะแห่งธรรมชาติของกิเลส ในขณะท่ีมีผสัสะ(ส่ิงกระทบ)ท่ีทาํใหกิ้เลส 
ออกอาการอยากเสพ เม่ือเราใชศี้ลสมาธิปัญญาฝืนขดัใจลดละเลิกกิเลสนั้น กิเลสนั้นก็จะด้ินสร้าง
ความรู้สึกทุกขไ์ม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายอึดอดักดดนัใหเ้ราไดรั้บรู้ ถา้กิเลสนั้นด้ินแรงทุกขแ์รงจนเรา
รู้สึกทนไดย้ากลาํบาก เราก็พรากห่างจากผสัสะ(ส่ิงกระทบ)ท่ีทาํใหกิ้เลสออกอาการนั้นก่อน แลว้
ค่อยทาํลาย ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “พรากไมท่ี้ชุ่มดว้ยยางออกจากนํ้าก่อนแลว้ค่อยเผาทาํลาย”  
(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ขอ้ ๓๑๒) 

ถา้พอทนไดโ้ดยไม่ทุกขเ์กินไปก็ทาํลายกิเลสในใจตนขณะท่ีมีผสัสะกระทบส่ิงท่ีทาํ
ใหกิ้เลสนั้นออกอาการ ซ่ึงปัญญาท่ีทาํลายกิเลสไดคื้อ “พิจารณาความไม่เท่ียง ความเป็นทุกข ์ความ
ไม่มีตวัตนของกิเลส ยอ่มหลุดพน้จากทุกข์”(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๗ ขอ้ ๘๔-๘๖) ในขณะท่ีเรารับรู้วา่ 
กิเลสกาํลงัออกอาการ เม่ือเราพิจารณาความไม่เท่ียงความไม่มีตวัตนแทใ้นสุขลวงของกิเลสและ
ความรู้สึกทุกขท่ี์ไม่ไดเ้สพกิเลสวา่เม่ือเกิดข้ึนแลว้ตั้งอยูไ่ม่นานก็จะดบัไป เหมือนกลุ่มฟองนํ้า 
ฟองนํ้า พยบัแดด ตน้กลว้ย มายากล (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๗ ขอ้ ๒๔๒ – ๒๔๖)  รวมทั้งการ
พิจารณาทุกขโ์ทษภยัผลเสียของการมี/การเสพกิเลสนั้นเท่าท่ีเรามีปัญญา จะสามารถทาํลายกิเลสได ้
และพิจารณาประโยชน์ของการไม่มี/ไม่เสพกิเลสนั้น จะสามารถทาํลายกิเลสได ้ดงัท่ีพระพุทธเจา้
ตรัสวา่ “...เม่ือใดพึงรู้ดว้ยตนเอง วา่ธรรมเหล่าใดนั้นเป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นตน้
แลว้ จึงควรละหรือเขา้ถึงธรรมตามนั้น (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๐ ขอ้ ๕๐๕) , “บณัฑิตยอ่มเวน้ 
ส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ ขอ้ ๔๒)  



สัมพนัธ์กบัพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ขอ้ ๔๔ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ัง
นั้นแล... พระผูมี้พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่วปัิสสี ไดต้รัสวา่...“ธรรมท่ีเราบรรลุ 
แลว้น้ี เป็นธรรมลึกซ้ึง เห็นไดย้าก   รู้ตามไดย้าก สงบประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได ้ละเอียดรู้ได้
เฉพาะบณัฑิต  ส่วนหมู่สัตวน้ี์ มีอาลยั(ความห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสุขลวง)เป็นท่ียนิดี ยนิดีแลว้ใน
อาลยั เบิกบานแลว้ในอาลยั ก็อนัหมู่สัตวผ์ูมี้อาลยัเป็นท่ียนิดี ยนิดีแลว้ในอาลยั เบิกบานแลว้ในอาลยั 
ยาก ท่ีจะเห็นไดซ่ึ้งฐานะน้ี คือ ปัจจยัแห่งสภาวะธรรมอนัเป็นท่ีอาศยักนัเกิดข้ึน   (ปฏิจจสมุปบาท) 
ยากท่ีจะเห็นไดซ่ึ้งฐานะแมน้ี้คือ พระนิพพาน ซ่ึงเป็นท่ีระงบั แห่งสังขารทั้งปวง (การปรุงแต่งหรือ
สร้างสุขลวงอนัเป็นเหตุแห่งทุกขจ์ริง) เป็นท่ีสลดัอุปธิทั้งปวง เป็นท่ีส้ินไปแห่งตณัหา คลายความ
กาํหนดั ดบัทุกข”์ และพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ขอ้ ๔๙ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมู่
มหาชน ๘๔,๐๐๐ คนเหล่านั้น ไดบ้รรพชา ไดอุ้ปสมบทในสาํนกัของพระผูมี้พระภาคอรหนัต
สัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่ วปัิสสี แลว้ พระผูมี้พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่ 
วปัิสสี ไดท้รงยงัภิกษุเหล่านั้นใหเ้ห็นแจง้ ใหส้มาทานใหอ้าจหาญ ใหร่ื้นเริง ดว้ยธรรมมีกถาแลว้ 
ทรงประกาศโทษของสังขารทีต่ ่าช้าเศร้าหมอง(โทษของการปรุงแต่งหรือสร้างสุขลวงอนัเป็นเหตุ
แห่งทุกข์ทั้งปวง ตามหลกัปฏิจจสมุปบาทด้านเกดิทุกข์ทั้งปวง) และอานิสงส์(ประโยชน์)ในพระ
นิพพาน(ประโยชน์ของการไม่มีสุขลวง ตามหลกัปฏิจจสมุปบาท ด้านการดับทุกข์ทั้งปวง จากการ
ดับทีต้่นเหตุ) จิตของภิกษุเหล่านั้น ผูอ้นัพระผูมี้พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ พระนามวา่ วปัิส
สี ทรงใหเ้ห็นแจง้ ใหส้มาทาน ใหอ้าจหาญ ใหร่ื้นเริงดว้ยธรรมมีกถา ไม่นานนกั ก็หลุดพน้จากอา
สวะ เพราะไม่ยดึมัน่ ฯ 
 สอดคลอ้งกบัหน่ึงหมวดธรรมในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ (ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อการตรัสรู้) ท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสไว ้คือ อิทธิบาท ๔ คือธรรมอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความสาํเร็จ ไดแ้ก่ ๑. ฉนัทสมาธิ (จิต
ตั้งมัน่ในความพอใจ) ๒. วริิยสมาธิ (จิตตั้งมัน่ในความเพียร) ๓. จิตตสมาธิ (จิตตั้งมัน่ในความตั้งใจ
ฝักใฝ่) ๔. วมิงัสาสมาธิ (จิตตั้งมัน่ในการพิจารณาทบทวนตรวจสอบใคร่ครวญ) (พระไตรปิฎกเล่ม 
๑๐ “ชนวสภสูตร” ขอ้ ๒๐๐) 
 สอดคลอ้งกบัสมาธิปริขาร ๗ “...บริขารแห่งสมาธิ ๗ ประการน้ี อนัพระผูมี้พระภาค ผูรู้้ ผู ้
เห็น เป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้พระองคน์ั้น ทรงบญัญติัดีแลว้เพื่อความเจริญ เพื่อความ
บริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ บริขารแห่งสมาธิ ๗ ประการ เป็นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข)์ สัมมาสังกปัปะ(ความคิดท่ีถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข)์ 
สัมมาวาจา(วาจาท่ีถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข)์ สัมมากมัมนัตะ(การกระทาํท่ีถูกตอ้งถูกตรงสู่การ
พน้ทุกข)์ สัมมาอาชีวะ(การประกอบอาชีพท่ีถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข)์ สัมมาวายามะ(ความเพียร
ท่ีถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข)์ สัมมาสติ(การระลึกรู้ตวัทัว่พร้อมท่ีถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข)์ 
ดูกรท่านผูเ้จริญทั้งหลาย ความท่ีจิตตั้งมัน่ แวดลอ้มดว้ยองค ์๗ น้ีแลพระผูมี้พระภาคตรัสวา่ 



สัมมาสมาธิอนัเป็นอริยะ (จิตตั้งมัน่ท่ีถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข)์ มีอุปนิสัย ดงัน้ีบา้ง มีบริขารดงัน้ี
บา้ง ฯ (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๐ ขอ้ ๒๐๖) 
 จะเห็นไดว้า่ สัมมาสมาธิ คือ การปฏิบติัมรรคทั้ง ๗ องคด์ว้ยจิตท่ีตั้งมัน่ ซ่ึงก็คือ มรรคมี
องค ์๘ อนัเป็นทางเอกสายเดียวท่ีพาพน้ทุกขน์ัน่เอง ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ทางมีองค ์๘  
ประเสริฐกวา่ทางทั้งหลาย ทางน้ีเท่านั้น เพื่อความหมดจดแห่งการเห็นดว้ยปัญญา ทางอ่ืนไม่มี ท่าน
ทั้งหลายจงดาํเนินไปตามทางน้ีแหละ เพราะทางน้ีเป็นท่ีทาํมารและเสนามารใหห้ลงทาง หากท่าน
เดินไปตามทางน้ีแลว้ จะทาํท่ีสุดแห่งทุกขไ์ด(้พน้ทุกขไ์ด)้” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ขอ้ ๓๐) 
 และพระพุทธเจา้ตรัส เหตุ ๕ ประการ ท่ีทาํใหบ้รรลุหลุดพน้กิเลส (วมุิติ) ไดแ้ก่ หลุดพน้
ดว้ย ๑. การฟังธรรม ๒. แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ๓. ทบทวนธรรม ๔. ตรึกตรองใคร่ครวญ
ธรรม ๕. สมาธินิมิต(การปฏิบติัมรรคทั้ง ๗ องคอ์ยา่งตั้งมัน่) คือ มรรคมีองค ์๘ (พระไตรปิฎกเล่ม 
๒๒ “วมุิตติสูตร” ขอ้ ๒๖)  
 ซ่ึงธรรมทุกหมวดท่ีพระพุทธเจา้ตรัสนั้น บอกความจริง ๒ ลกัษณะเท่านั้น คือ ๑. ส่ิงใดเป็น
โทษ ๒. ส่ิงใดเป็นประโยชน์ 
 จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบความจริงของจิตวญิญาณมนุษยว์า่ เม่ือยนิดีพอใจ(ฉนัทะ)ใน
การพิจารณาโทษของส่ิงใดซํ้ าๆๆ จะทาํใหส้ลายหรือตดัความติดยดึในส่ิงนั้นไดด้ว้ยความพอใจสุข
ใจ เม่ือยนิดีพอใจ(ฉนัทะ)ในการพิจารณาประโยชน์ของส่ิงใดซํ้ าๆๆ จะทาํใหเ้ขา้ถึงส่ิงนั้นไดด้ว้ย
ความพอใจสุขใจ 
 ตวัอยา่งเช่น ถา้เรารู้สึกวา่ใครนิสัยดี เราก็จะคบกบัผูน้ั้นดว้ยความพอใจสุขใจ แต่พอคบไป
นานเขา้ เราก็รู้วา่ผูน้ั้นนิสัยไม่ดี เราจะอยากเลิกคบผูน้ั้น ถา้เลิกคบคนไม่ดีนั้นได ้เราจะรู้สึกสบายใจ
พอใจสุขใจ 
 อีกตวัอยา่งหน่ึง อาหารรสจดัซ่ึงการแพทยทุ์กแผนยนืยนัวา่เป็นพิษสะสม เม่ือใครพิจารณา
วา่อร่อยเป็นประโยชน์สุข ผูน้ั้นก็จะกินอาหารรสจดัซ่ึงเป็นพิษนั้นดว้ยความรู้สึกอร่อยพอใจสุขใจ 
เม่ือความรู้สึกอร่อยหายไปก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกทุกขจ์ากพิษและพิษนั้นก็ทาํลายสุขภาพต่อไป
รวมถึงวบิากกรรมจากการเสพสุขลวงดว้ย แต่พอกินอาหารรสไม่จดัซ่ึงเป็นผลดีต่อสุขภาพ เม่ือใคร
พิจารณาวา่ไม่อร่อยเป็นทุกขเ์ป็นโทษไม่เป็นสุข ก็จะกินอาหารท่ีดีต่อสุขภาพดว้ยความรู้สึกท่ีไม่
อร่อยไม่พอใจไม่สุขใจไม่สดช่ืน  
 แต่ถา้ใครพิจารณาอาหารรสไม่จดัวา่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ก็จะกินอาหารรสไม่จดันั้นดว้ย
ความรู้สึกพอใจสุขใจรสตามความเป็นจริงซ่ึงเป็นสภาพดีมีประโยชน์มีพลงัสดช่ืน และอาหารรสไม่
จดันั้นก็ส่งผลดีต่อสุขภาพต่อไป โดยไม่ตอ้งรับวบิากกรรมจากการเสพสุขลวง เพราะเป็นสภาพรู้
ความจริงตามความเป็นจริง เม่ือพิจารณาวา่อาหารรสจดัเป็นโทษ ก็จะกินอาหารรสจดัดว้ย
ความรู้สึกท่ีไม่อร่อยไม่พอใจไม่สุขใจไม่สดช่ืนลาํบากฝืดฝืน 



 การพิจารณาวา่ส่ิงใดเป็นโทษ ส่ิงใดเป็นประโยชน์ซํ้ าเขา้ไปหลายๆคร้ัง ดงัท่ีพระพุทธเจา้
ตรัสวา่ “การทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญธรรม เป็นเหตุแห่งการหลุดพน้ทุกขจ์าก
กิเลส”(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ ขอ้ ๒๖) พิจารณาดว้ยอิทธิบาท (ความยนิดีเตม็ใจพอใจ) พิจารณา
ต่อเน่ือง ไปเร่ือยๆโดยไม่ตอ้งยดึมัน่ถือมัน่วา่กิเลสจะสลายไปตอนไหน เม่ือพลงัแห่งการพิจารณา
ดงักล่าว(เรียกเป็นภาษาบาลีวา่วปัิสสนาญาณ)มีมากพอ ถึงขั้นเป็นพลงัฌาน(เผากิเลสได)้ กิเลสก็จะ
สลายตายไปดว้ยความเตม็ใจ เม่ือสามารถทาํลายกิเลสได ้ก็จะเกิดความรู้สึกหมดความอยากเสพใน
กิเลสตวันั้นอยา่งยนิดีเตม็ใจพอใจสุขใจโปร่งโล่งสบายใจอ่ิมใจเบิกบานแจ่มใสท่ีไม่มีพลงักิเลส 
มาทาํใหเ้ป็นทุกข ์ 
 และจะไดพ้ลงัเพราะอาหาร อากาศ และพลงังาน ท่ีชีวติดูดเขา้ไปสังเคราะห์เป็นพลงังาน
หล่อเล้ียงชีวติ ซ่ึงแต่เดิมตอ้งสูญเสียใหกิ้เลสสุขลวงเอาไปทาํทุกขใ์หชี้วติเรา เม่ือเราไม่มีกิเลสสุข
ลวงตวันั้นๆแลว้ พลงังานดงักล่าวก็จะเล้ียงชีวติเราอยา่งเดียว โดยไม่ตอ้งเล้ียงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป 
ทาํใหชี้วติมีพลงัเตม็ ขบัโรคภยัไขเ้จบ็ออกไป สร้างร่างกายใหแ้ขง็แรงข้ึน จิตใจมีพลงัแห่งความสุข
เบิกบานแจ่มใสไร้ทุกขไ์ร้กงัวล ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “การวมุิติหลุดพน้ทุกขจ์ากกิเลสเป็น 
กาํลงั”(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ ขอ้ ๕๐) พระพุทธเจา้ยนืยนัวา่ การทาํลายกิเลสไดเ้ป็นประโยชน์สุข
ท่ีสุดท่ีมนุษยค์วรไดอ้ยา่งไม่มีสุขใดเปรียบได(้พระไตรปิฎกเล่ม ๓๐ ขอ้ ๖๕๙) 
 เทคนิคสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ ในกรณีท่ีกิเลสตวันั้นไม่หนาแน่นมาก เราสามารถทาํลายให้
ส้ินเกล้ียงไดใ้นคราวเดียวไดเ้ลย แต่ในกรณีท่ีกิเลสตวันั้นหนาแน่นมาก เราไม่สามารถทาํลายใหส้ิ้น
เกล้ียงทั้งหมดไดใ้นคราวเดียว ใหใ้ชว้ธีิลดละเลิกโดยไม่หยอ่นเกินไปไม่ตึงเครียดเกินไป อยา่งรู้
เพียรรู้พกั(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๕ ขอ้ ๒) คือ พากเพียรลดละเลิกกิเลสสุขลวงตวันั้นดว้ยศีลสมาธิ
ปัญญาดงัรายละเอียดท่ีกล่าวมาแลว้ เม่ือต่อสู้ไปไดร้ะยะหน่ึงก็จะสามารถกาํจดักิเลสได้ 

ส่วนหน่ึง แลว้เราก็จะหมดพลงัในการฆ่ากิเลส กิเลสก็จะออกอาการอยากเสพทุกขท์รมาน
ดีดด้ินตึงเครียดมากข้ึนๆจนทนไดย้ากไดล้าํบากเกินไป เม่ือถึงสภาพดงักล่าวใหเ้ราวางดีท่ีไม่เสพกิเลสนั้น 
แลว้กลบัมาเสพตามท่ีกิเลสตอ้งการเพื่อลดความตึงเครียดลดความทรมานท่ีมากเกินไปลง ใหเ้รารู้สึกผอ่น
คลายสบายใจบา้ง พอตั้งหลกัไดก้็ลงมือลา้งสุขลวงอีกคร้ัง ถา้ถึงขีดตึงเครียดเกินไปก็ผอ่นบา้ง  ทาํสลบัไป
มาเร่ือยๆสุดทา้ยก็จะหมดสุขลวงจากทั้งกามสุขลัลิกะและอตัตกิลมถะอนัเป็นทางโต่งสองดา้นท่ีเป็น
รากเหงา้แห่งทุกขท์ั้งปวง(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ ขอ้ ๑๖๖๔) เม่ือเราดบัเหตุแห่งทุกขไ์ด ้ทุกขก์็จะดบั แลว้
เกิดความสุขข้ึน ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในท่ีทั้งปวง”(ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท. เล่ม 
๒๕ ขอ้ ๕๙), “ละทุกขท์ั้งปวงไดเ้ป็นความสุข”(ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท. เล่ม ๒๕ ขอ้ ๓๓)   

 
เมื่อรู้วธีิท าลายกเิลสแล้ว ขอเชิญท่านติดตาม “โสดดีหรือมีคู่” ต่อไปได้ครับ 
กิเลสโลภโกรธหลงในรูปรสกล่ินเสียงสัมผสัหรือในเหตุการณ์ต่างๆ ก็มีกลไกการ ใชพ้ลงั

ของชีวติอยา่งมากมายไปใชส้ร้างสุขลวง แลว้สุขลวงนั้นก็หายไปอยา่งรวดเร็ว เกิดของเสียเป็นพิษอยา่ง



มาก ทาํใหมี้โรคมาก อายสุั้น บัน่ทอนสมรรถภาพ บัน่ทอนเวลา บัน่ทอนคุณค่าประโยชน์ บัน่ทอน
ทรัพยากรท่ีตอ้งเอามาเสพ และซ่อมแซมร่างกาย ทาํใหต้นเองและผูอ่ื้นไดรั้บโทษ ขาดโอกาสไดรั้บ
ประโยชน์ เกิดผลเสียต่อเน่ืองสืบต่อกนัไป ซํ้ ายงัเป็นพลงังานท่ีเหน่ียวนาํใหผู้อ่ื้นหลงเสพตามต่อเน่ืองไม่
มีท่ีส้ินสุด จึง สั่งสมเป็นวบิากร้ายท่ีจะใหผ้ลร้ายในชาติน้ีและชาติอ่ืนสืบๆไปไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นสุขลวง
ทุกขจ์ริง สุขลวงทุกขแ์รง สุขมากทุกขน์อ้ย สุขสั้นทุกขย์าว  

โดยเป็นวฏัฏสงสารอนัเป็นวงัวนซํ้ าซาก คือ การสร้างความรู้สึกทุกขจ์ากความอยากเสพ
ข้ึนมา ตามดว้ยทุกขจ์ากการแสวงหามาเสพ เม่ือไดเ้สพก็เกิดความรู้สึกสุขชัว่คราว จากนั้นก็ตามดว้ยวบิาก
บาปท่ีส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกทุกขท่ี์มากต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นอยูอ่ยา่งน้ีชัว่กาลนาน โดยท่ีกิเลสก็มี
พลงัมากยิง่ข้ึนๆทุกคร้ังท่ีไดเ้สพหรือสร้าง(สังขาร)ความรู้สึกวา่ถา้ไดเ้สพจะเป็นสุขและถา้ไม่ไดเ้สพจะ
เป็นทุกข ์

 แมไ้ม่ไดเ้สพกิเลสก็จะมีพลงัมากข้ึนเพราะกิเลสไดใ้ชพ้ลงัของชีวติเรามาสร้าง(สังขาร)ให้
กิเลสขยายแตกตวัหรือก่อเกิดข้ึนมาแลว้ ซ่ึงถา้ไม่ไดเ้สพสมใจแต่ไม่ไดล้า้งกิเลส พลงัของกิเลสก็จะเกิด
สะสม แต่สะสมนอ้ยกวา่การไดเ้สพสมใจ พลงัของกิเลสท่ีมากข้ึนนั้นเป็นพลงัท่ีสร้างทุกขไ์ดม้ากข้ึน 
ไม่ไดส้ร้างสุขไดม้ากข้ึนกวา่เดิม ในเร่ืองเดิมท่ีเคยเสพ ซ่ึงสุขท่ีกิเลสสร้างก็จะไม่เท่ียงบางคร้ังก็สุขมาก
บางคร้ังก็สุขนอ้ย บางคร้ังก็ไม่สุขเลย และกิเลสท่ีมีพลงัมากข้ึนนั้น ก็จะสร้าง(สังขาร)ความติดยดึท่ี
หลากหลายมากยิง่ข้ึนๆไปเร่ือยๆ จึงทาํใหเ้กิดความทุกขไ์ดม้ากยิง่ข้ึนไปเร่ือยๆ 

 เร่ืองการสมสู่คนคู่นั้น ในขณะท่ีมีอารมณ์อยากสมสู่ จิตวญิญาณจะรู้สึกเป็นทุกข ์อนั
เน่ืองจากกิเลสท่ีแฝงอยูใ่นจิตไดดู้ดเอาพลงัจากชีวติมาสังเคราะห์สร้าง(สังขาร)ใหจิ้ตรับรู้และเกิด
ความรู้สึกวา่ ถา้ไดส้มสู่จะรู้สึกสุข แต่ถา้ไม่ไดส้มสู่จะรู้สึกทุกข ์และสร้างความรู้สึกอยากข้ึนมา เม่ือเกิด
ความรู้สึกอยากแลว้ยงัไม่ไดเ้สพก็จะรู้สึกทุกข ์กิเลสสร้างความรู้สึกอยาก  เรียกวา่ตณัหา ก็เหมือนความ
อยากอยา่งอ่ืนๆ เหมือนกนัเป๊ะ เหมือนอยากกินอาหาร อยากไดอ้ะไรๆ ถา้ยงัไม่ไดก้็จะรู้สึกทุกข์
เหมือนกนั เพราะถา้ยงัไม่ไดเ้สพสมใจ กิเลสก็จะสร้างความรู้สึกซดัส่ายทุรนทุรายอึมครึมอึดอดักดดนัไม่
โปร่งไม่โล่งไม่สบายเป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีทุกขท์รมาน  ในขณะเดียวกนักิเลสก็จะใชพ้ลงังานใน ชีวติ
สั่งการ(สังขาร)ใหร่้างกายผลิตพลงังานข้ึนมาอยา่งมากมายเพื่อท่ีจะใชใ้นการสมสู่  เม่ือผลิตพลงังาน
ข้ึนมาอยา่งมากมาย กิเลสจะใชพ้ลงังานใน ชีวติ สร้าง(สังขาร)ใหรู้้สึกไม่สบาย(เคหสิตโทมนสัเวนา)  มนั
จะรู้สึกไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายทั้งตวัเลย 

แลว้ก็เป็นธรรมชาติของกิเลสท่ีจะใชพ้ลงัในชีวติเรา สั่งใหร่้างกายจะระบายความรู้สึกไม่
สบายน้ีออกไป ซ่ึงกระบวนการผลิตพลงังานเพื่อสร้างราคะโทสะโมหะโลภะเป็นพลงัอกุศลเป็นพลงัท่ีไม่
สบายอยา่งมากและจะทาํใหเ้กิดของเสียคา้งมากในร่างกาย  มนัจะเกิดกรดและความร้อนท่ีเป็นของเสียข้ึน 
ในวฎัจกัรเครป  หรือเครปไซเคิล ทุกเซลลทุ์กอณู เกิดกรดและความร้อนท่ีเป็นของเสียข้ึนเตม็ร่างกาย ทาํ
ใหเ้กิดอาการไม่สบาย เพราะเป็นพลงังานส่วนเกินดว้ยและมีของเสียดว้ย  



จิตก็จะสั่งใหก้ายพยายามระบายความไม่สบายนั้นออกไปท่ีอวยัวะเพศ  พลงังานและเลือด
เหล่านั้นก็จะเคล่ือนไประบายท่ีอวยัวะเพศ  ดงันั้นท่ีอวยัวะเพศก็จะเกิดอาการไม่สบายข้ึน อาการท่ีเด่นชดั 
เช่น  มีอาการคนั  จากพิษนั้นระคาย  มีอาการตึงปวดเพราะร่างกายตอ้งเกร็งตวับีบเอาพิษออก  มนัตึง
เพราะวา่จิตวญิญาณบริเวณอวยัวะเพศจะดูดนํ้าในร่างกายของตนไปดบัความระคาย  ร่างกายจะส่ง
ของเหลวไปเลยทนัทีเลยนะซ่ึงมนัเป็นธรรมชาติ  ส่งของเหลวไปเพื่อลดความระคาย  เพราะฉะนั้นมนัก็
จะมีอาการตึง ขณะท่ีตึงประกอบกบัการเกร็งตวับีบเอาพิษนั้นออก เม่ือมีการเกร็งก็จะกดทบัเส้นเลือด
เส้นประสาททาํใหเ้กิดความรู้สึกปวด  

กลไกดงักล่าวทาํใหเ้กิดอาการคนั ปวด ตึง มนัเหมือนมีอะไรเบียด ก็อึดอดั ๆ   คนั ปวด ตึง 
ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบาย  มนัจะมีสภาพเหมือนยงุหรือมดกดั  ไม่วา่อวยัวะของผูช้ายของผูห้ญิงก็ไม่
สบายอยูอ่ยา่งนั้น เกิดอาการอึดอดัไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายไปทัว่ตวัเลย  พอไม่สบายหนกัเขา้ ๆ  กิเลสก็
จะสั่งใหมี้พฤติกรรมนวดคลึงเสียดสีเพื่อระบายพิษนั้นออกไป นวดคลึงเสียดสีกบัตวัเองบา้งหรือกบัคู่บา้ง  
นวดคลึงเสียดสีก็คลา้ย ๆการเกา เม่ือมีมดกดั มียงุกดั เกา ๆ ๆๆ  เพื่อลดความทรมาน  

พิษจากยงุหรือมดกดันั้น เม่ือนวดคลึงหรือเกา  ซ่ึงก็คือการเสียดสี โดยหลกัวทิยาศาสตร์การ
เสียดสีจะทาํใหเ้กิดความร้อน เม่ือเกิดความร้อน  พลงัสัญญาของชีวติในจิตวญิญาณ(พลงัจาํไดห้มายรู้ท่ีทาํ
หนา้ท่ีดูดดึงเอาพลงังานหรือสารท่ีร่างกายตอ้งการมาเล้ียงตวัเองหรือผลกัดนัพลงังานหรือสารท่ีเป็นพิษ
หรือส่ิงท่ีร่างกายไม่ตอ้งการออกไป) จะสั่งให้ ใหเ้ส้นเลือดขยายตวัเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการระบายความร้อน 
ทาํใหส้ัญญาของชีวติผลกัดนัเอาพลงังานและสารท่ีเป็นพิษออกไปได ้เม่ือระบายพิษออกไป สัญญาของ
ชีวติจะสั่งใหก้ลา้มเน้ือคลายตวั และผลกัดนัพิษในส่วนท่ีอยูลึ่กออกไปเร่ือยๆ อาการก็จะทุเลาไปเร่ือยๆ
เพราะไม่ไดส้ร้างพิษเพิ่ม  

แต่การนวดคลึงเสียดสีจากกามราคะนั้นจะช่วยลดอาการไม่สบายไดเ้พียงเล็กนอ้ยและกิเลส
จะสร้างความรู้สึกสุขลวงไดเ้พียงชัว่คราวสั้นๆแลว้หายไป จากนั้นกิเลสก็จะใชพ้ลงังานใน ชีวติของตวัเอง
สร้างความอยากไดสุ้ขลวงนั้นและสั่งใหร่้างกายสร้างพลงังานมากมายเกินความพอดีของชีวติเพื่อสนอง
กิเลส ทาํใหเ้กิดพิษข้ึนอยา่งมากมายในร่างกาย กิเลสจะ สร้างความรู้สึกไม่สบายใหแ้รงยิง่ข้ึนถา้ไม่นวด
คลึงเสียดสีดงัท่ีกิเลสสั่ง เม่ือนวดคลึงเสียดสีตามท่ีกิเลสสั่ง  โดยหลกัวทิยาศาสตร์การเสียดสีก็จะเกิดความ
ร้อนข้ึน สัญญาของชีวติจะสั่ง ใหใ้หเ้ส้นเลือดขยายตวัเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการระบายความร้อน ทาํใหส้ัญญา
ของชีวติผลกัดนัเอาพลงังานและสารท่ีเป็นพิษออกไปไดเ้ล็กนอ้ยส่วนหน่ึง เม่ือพิษลดลงเล็กนอ้ย ก็จะ
รู้สึกสบายข้ึนเล็กนอ้ย  กิเลสก็จะสร้างอาการสุขลวงชัว่คราวสั้นๆแลว้หายไป ธรรมชาติของชีวติเม่ือได้
ระบายพิษออกทางช่องทางใด สัญญาของชีวติก็จะดนัพิษท่ีอยูท่ ัว่ร่างกายไประบายออกช่องทางนั้น ทาํให้
พิษจาํนวนมากไปตกคา้งท่ีอวยัวะเพศ ทาํใหเ้กิดอาการไม่สบายคนัตึงปวดท่ีมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม เพราะ
ช่องทางดงักล่าวระบายพิษออกไม่ทนั กิเลสก็จะสั่งใหเ้ร่งเสียดสี เพื่อใหเ้กิดความร้อน สัญญาของชีวติจะ
ไดส้ั่งใหเ้ส้นเลือดขยายตวั และดนัเอาพิษออกไปไดเ้ล็กนอ้ยส่วนหน่ึงเม่ือพิษลดลงเล็กนอ้ย ก็จะรู้สึก
สบายข้ึนเล็กนอ้ย  กิเลสก็จะสร้างอาการสุขลวงชัว่คราวสั้นๆแลว้หายไป ธรรมชาติของชีวติเม่ือไดร้ะบาย



พิษออกทางช่องทางใด สัญญาของชีวติก็จะดนัพิษท่ีอยูท่ ัว่ร่างกายไประบายออกช่องทางนั้น ทาํใหพ้ิษ
จาํนวนมากไปตกคา้งท่ีอวยัวะเพศมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม ทาํใหเ้กิดอาการไม่สบายคนัตึงปวดท่ีมากยิง่ข้ึน
กวา่เดิมอีก เพราะช่องทางดงักล่าวระบายพิษออกไม่ทนั เกิดกลไกสร้างความไม่สบายคนัตึงปวดให้
รุนแรงมากยิง่ข้ึนกวา่เดิมไปเร่ือยๆ แลว้ลดลงเล็กนอ้ย เป็นวงัวนอยูเ่ช่นน้ี  

ผูท่ี้มีญาณปัญญาลา้งกิเลสสุขลวงนั้นไดก้็จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงวา่ อาการท่ีเกิดข้ึน
นั้นเป็นเพียงเหมือนกบัคนัแลว้เกา คนัแลว้เกา คนัแลว้เกาซํ้ าๆๆๆ ไม่ใช่รสสุข แต่เป็นการสร้างทุกขล์ด
ทุกขส์ร้างทุกขล์ดทุกข์ๆ ๆๆซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าๆๆๆ และทุกขท่ี์สร้างข้ึนในคร้ังต่อๆมาจะรุนแรงข้ึนไปเร่ือยๆ 
จึงตอ้งเพิ่มแรงในการเกาหรือเสียดสีมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงบางคนก็จะหลงโง่ สร้างสุขลวงมวัเมาเมามนักบั
ความรู้สึกคนัแลว้เกา คนัแลว้เกา คนัแลว้เกาซํ้ าๆๆๆ ดงักล่าว คือ ทรมานตนดว้ยความหลงโง่สร้างอาการ
คนั แลว้ลดอาการคนัลงชัว่คราวเพียงระยะเวลาสั้นๆ ดว้ยการนวดคลึงเสียดสี จากนั้นก็สร้างความรู้สึกคนั
ข้ึนมากกวา่เดิม  แลว้ลดอาการคนัลงชัว่คราวเพียงระยะเวลาสั้นๆ ดว้ยการนวดคลึงเสียดสี จากนั้นก็สร้าง
ความรู้สึกคนัข้ึนมากกวา่เดิมอีก เป็นวงจรทุกขท์รมานไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายเช่นน้ีรุนแรงไปเร่ือยๆซํ้ าๆ 
คนท่ีไม่มีอารมณ์สุขลวงจากความตอ้งการทางเพศหลายคนจะทรมานดว้ยความรู้สึกไม่สบายต่างๆร่วม
ดว้ย เช่น เจบ็ ปวด แสบ ร้อน เป็นตน้   

สาํหรับคนท่ีไม่รู้เท่าทนัก็จะตกเป็นทาสความคนัตึง โดยเกิดสภาพคนั ตึงแลว้ลดความคนัตึง
ลงนิดหน่ึง จากนั้นก็คนั ตึงมากข้ึนกวา่เดิมแลว้ลดความคนัตึงลงนิดหน่ึง จากนั้นคนั ตึงมากข้ึนกวา่เดิมไป
อีกแลว้ลดความคนัตึงลงนิดหน่ึง เป็นรุนแรงข้ึนลกัษณะน้ีซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกไปเร่ือยๆ สรุปแลว้ก็โง่เป็นทาส
เป็นข้ีขา้ของความคนัตึง ทาสกิเลสใหกิ้เลสใชพ้ลงัในชีวติตนเสพสุขลวงเพียงเล็กนอ้ย(คือสร้างความคนั
ตึงแลว้ลดความคนัตึงลงเล็กนอ้ย เหมือนคนั ตึงท่ีตาแลว้สีตาแรงข้ึนเร่ือยๆจนเยือ่บุตาแทบพงั เหมือนคนั
ตึงหูแลว้ขยี้หูแรงข้ึนเร่ือยๆจนหูแทบพงั หรือสร้างทุกขแ์ลว้ลดทุกขล์งเพียงเล็กนอ้ย คนโง่หลงวา่นัน่เป็น
ความรู้สึกสุขรู้สึกมนักบัสภาพดงักล่าว) จากนั้นก็สร้างทุกขแ์รงทุกขม์าก ข้ึนกวา่เดิมใหต้น จึงตอ้งทาํ
ตามท่ีกิเลสสั่งใหน้วดคลึงเสียดสีรุนแรงยิง่ข้ึนๆ เม่ือกิเลสสร้างสุขลวงสั้นๆแลว้หายไป แต่สร้างทุกขแ์รง
ทุกขม์ากใหท้วคูีณมากยิง่ข้ึนๆ เม่ือถึงจุดหน่ึงร่างกายจะทนทุกขจ์ากพิษนั้นไม่ได้  จิตวญิญาณในส่วนของ
สัญญาจะสั่งใหก้ลา้มเน้ือเกร็งตวัอยา่งรุนแรงเพื่อบีบเอาความไม่สบายออกจากร่างกาย  

ร่างกายก็เกร็งตวับีบของเหลวท่ีเตม็ไปดว้ยพิษบริเวณอวยัวะเพศใหเ้คล่ือนออกไป แต่ไม่ใช่
เคล่ือนออกง่ายๆแบบปัสสาวะอุจจาระ ซ่ึงเป็นของเสียโดยธรรมชาติท่ีระบายออกในช่องทางปกติทุกวนั 
เม่ือระบายออกแลว้ก็รู้สึกสบายและมีพลงั  แต่ของเหลวจากกามราคะดงักล่าวนั้นไม่ใช่พิษจากธรรมชาติ
ธรรมดาของร่างกาย แต่เป็นพิษท่ีกิเลสสร้างข้ึนมา  ตอ้งใชพ้ลงัอยา่งมากในการเคล่ือนพิษไปท่ีอวยัวะเพศ 
และกวา่ร่างกายจะขบัเกร็งดนัใหซึ้มออกตรงนั้นตรงน้ีของอวยัวะเพศ ก็จะเคล่ือนออกยากๆหน่อย เพราะ
ไม่ใช่ช่องทางระบายพิษปกติ  จึงตอ้งใชพ้ลงัท่ีมาก เพราะอาการไม่สบายมนัมีอยูห่ลายจุดตอ้งใชพ้ลงัท่ี
มากในการเกร็งตวับีบออก ซ่ึงตอ้งใชพ้ลงัทั้งตวัและพลงัตรงอวยัวะเพศดว้ย  รวมทั้งพลงัสร้างสุขลวงใน
สภาพกลไกการสร้างพิษและขบัพิษดงักล่าว เม่ือขบัของเหลวท่ีเตม็ไปดว้ยพิษดงักล่าวออกไปจากร่างกาย



ได ้จะรู้สึกสบายชัว่คราวระยะเวลาสั้นๆ แลว้ตามดว้ยความรู้สึกเพลียลา้ อ่อนแรง กาํลงัไม่เตม็ กาํลงัตก 
เศร้าหมอง ไม่สดช่ืน ไม่โปร่ง ไม่โล่ง มีอาการไม่สบายต่างๆเกิดข้ึนในร่างกาย ต่อเน่ืองอีกหลายวนั กวา่
จะฟ้ืนสู่สภาพปกติ ซํ้ ายงัเป็นวบิากกรรมท่ีทาํใหเ้กิดอปัมงคลโชคร้ายต่างๆในชีวติตามมา   

ในคนท่ีลา้งกิเลสสุขลวงในกามราคะไดแ้ลว้ ขณะท่ีกลา้มเน้ือเกร็งตวับีบตวัจนของเหลว
เคล่ือนออกไป จะรู้สึกเหมือนกบัปัสสาวะออก จะไม่มีรสสุขไม่มีรสอร่อยอะไรเลย ในขณะท่ีคนยงัลา้ง
กิเลสสุขลวงกามราคะไม่ได ้ จะเกิดความรู้สึกสุขลวงสั้นๆแลว้หายไปอยา่งรวดเร็ว ตรงน้ี เองท่ีคนส่วน
ใหญ่ถูกเหน่ียวนาํมอมเมาดว้ยพลงังานกิเลส “ กิระดัง่ไดย้นิมา” วา่ถา้สมสู่จะเป็นสุข ท่ีไดฟั้งมาหลายชาติ
แลว้ยงัลา้งกิเลสตวัน้ีไม่หมดจะมีความรู้สึกสุขแป๊บนึงสั้นๆ แลว้ก็หายไปอยา่งรวดเร็ว ถา้มีสุขลวงก็มีอยู่
แค่ตรงน้ี  สุขแป๊บเดียวแลว้ก็หายไป ของเหลวก็เคล่ือนออกไป   

ส่วนคนลา้งกามราคะในจิตไดก้็เหมือนปัสสาวะออกไม่มีรสสุขอะไร  ไม่มีรสอะไร  ก็
เหมือนปวดปัสสาวะแลว้ไปปัสสาวะออก  เหมือนปวดอุจจาระแลว้ไปถ่ายอุจจาระออก  เท่าน้ีแหล่ะ  
ไม่ไดเ้ป็นสุขอะไร  สุขเหรอปวดปัสสาวะแลว้ไปปัสสาวะออก ไม่มีรสสุขหรอกแต่มนัก็ลดความทุกขล์ง
ใช่มัย๊  มนัก็ไม่มีรสสุขใช่มัย๊  ปวดปัสสาวะหรืออุจจาระแลว้ไปถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระออก  เท่าน้ีแห
ล่ะมนัจะไม่มีรสสุขอะไร มนัจะเป็นความรู้สึกอยูแ่ค่น้ีแหล่ะ  

การสมสู่มนัก็คือสร้างทุกขข้ึ์นมาแลว้พยายามลดทุกขล์ง  ย ํ้าลดทุกขล์งและความทุกขก์็
ลดลงไปชัว่คราว สั้นๆ นะ ความทุกขจ์ะลดลงสั้นๆ ชัว่คราว  พอพิษจากของเหลวเคล่ือนออกไป จะรู้สึก
สบายชัว่คราว แลว้อะไรจะเกิดข้ึนต่อ   หลงัจากนั้นก็จะอ่อนเพลียและรู้สึกเศร้าหมอง เพราะเสียพลงัอยา่ง
มากมายและสั่งสมเป็นวบิากบาปซ่ึงนาํความทุกขเ์ศร้าหมองอปัมงคลโชคร้ายมาให ้ 

จาก  ๑.  เสียพลงัสร้างความทุกขม์าทรมานในกายและใจของตนเองซ่ึงใชพ้ลงังานอยา่งมาก 
เพราะการปรุงในการเสพกามตอ้งใชพ้ลงังานมาก  ๒. อวยัวะต่างในร่างกายก็ตอ้งผลิตพลงังานอยา่งมาก
เพื่อส่งมาท่ีอวยัวะเพศ เพราะตอ้งใชพ้ลงัอยา่งมากทัว่ร่างกายในการสมสู่ ๓. อวยัวะเพศตอ้งผลิตพลงังาน
อยา่งมากเพื่อดูดพลงัมาจากส่วนต่างของร่างกายเพื่อใชใ้นการสมสู่ ๔. ใชพ้ลงัในการเกร็งตวับีบเอา
ของเหลวและพลงังานท่ีเป็นพิษออก ๕. ตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งมากในการสร้างความรู้สึกสุขลวงไดเ้พียง
ระยะเวลาสั้นๆแลว้หายไป จึงเท่ากบัสุขนั้นไม่มี เพราะเก็บไม่ได ้แต่ทาํใหเ้กิดของเสียเป็นพิษอยา่ง
มากมาย ทาํใหมี้โรคมากและอายสุั้น และหมดพลงัอยา่งมากมาย เท่ากบัใชพ้ลงัอยา่งมากมายสร้างพิษ
ใหก้บัชีวติตนเอง ๖. เม่ือของเหลวเคล่ือนออกแลว้ กลา้มเน้ือทัว่ตวัตอ้งใชพ้ลงังานเป็นอยา่งมากเกร็งตวั
บีบเอาพิษท่ีตกคา้งอยูท่ ัว่ตวัออกอีก ซ่ึงเป็นพิษจากของเสียกรดและความร้อนท่ีเกิดจากกระบวนการท่ี
เน้ือเยือ่ทัว่ตวัผลิตพลงังาน ในขอ้ ๑- ๕ ท่ีตกคา้งเตม็ไปหมดเลย(ทางวทิยาศาสตร์เรียกวา่ของเสียท่ีเกิด
จากวฏัจกัรเครป) ๗. ตอ้งรับวบิากบาปต่อเน่ืองในชาติน้ีและชาติอ่ืนสืบๆไป (พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ขอ้ 
๑๖๙๘)  

มนัสบายชัว่คราวตอนพลงังานทุกขท่ี์มนัอึดอดัๆในอวยัวะเพศเคล่ือนออกเท่านั้น สบาย
ชัว่คราวแป๊บเดียวเท่านั้นแหล่ะ จากนั้นพิษของเสียจะตกคา้งเตม็ตวัเราอยา่งมาก เพราะการ สร้างสุขลวง



ในการสมสู่ใชพ้ลงัอยา่งมากและเกิดของเสียอยา่งมาก ร่างกายซ่ึงหมดพลงัไปอยา่งมากก็ตอ้งเคน้สร้าง
พลงัฝืนเกร็งตวับีบเอาของเสียท่ีเป็นความร้อนและกรดนั้นออกไป เรียกวา่  กระบวนการรีเฟล็กซ์  

พอกลา้มเน้ือของร่างกายเกร็งตวับีบเอาพิษท่ีตกคา้งอยูต่รงนั้นตรงน้ีออก ในสภาพท่ีแต่ละ
ส่วนของร่างกายมีแรงบา้งไม่มีแรงบา้ง  ทาํใหเ้ลือดลมจะไหลเวยีนไม่สะดวก จะเพลียจะลา้จะหมดเร่ียว
หมดแรง  ตอ้งใชพ้ลงัอยา่งมากเลยในการท่ีพยายามเคลียร์เอาพิษออก มนัจะหมดเร่ียวหมดแรงเสียกาํลงั
ไปอยา่งมาก  ทาํใหก้ลา้มเน้ือของเราไม่สามารพยงุร่างกายตวัเองเขา้ท่ีเดิม เลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวก 
เพราะฉะนั้นร่างกายจะเส่ือมอยา่งมากแยม่าก  จะไม่สบายจะเร่ิมเศร้าหมองทนัที เม่ือเสพกามจึงไดสุ้ข
แป๊บเดียวสั้นๆ จากนั้นจิตใจก็จะเศร้าหมองและเกิดทุกขต่์างๆนาๆในชีวติของผูเ้สพกาม  รวมทั้งวบิาก
บาปท่ีออกฤทธ์ิตามมา   

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ผู้ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมอง”  ใครท่ีสมสู่เสร็จเรียบร้อยแลว้ให้
สังเกตดูในเวลาไม่นานหรอกไม่ก่ีนาทีก็จะเศร้าหมองทนัที เร่ิมเศร้าหมอง หมอง ๆๆๆ ไปเร่ือย ๆ  เพราะ 
ชีวติจะเสียพลงัไปมาก จึงไม่มีพลงัมาทาํความเบิกบานแจ่มใส ชีวติไม่มีพลงัมาทาํความเบิกบานแจ่มใส 
จะมีแต่ความหดหู่เศร้าหมอง เน่ืองจากเสียพลงัไปเยอะ  ร่างกายเองก็ไม่มีพลงัมาพยงุร่างกายตวัเองใหอ้ยู่
ในสภาพปกติแลว้ ยงัตอ้งเสียพลงัไปกบัการขบัพิษอีกเพราะฉะนั้นชีวติจะหมอง  ร่างกายก็จะเร่ิมไม่สบาย
ตามจุดนั้นจุดน้ี ก็เจบ็นัน่ปวดน่ีตึงนัน่ตึงน่ีตามร่างกาย จะเร่ิมมีอาการไม่สบายต่างๆข้ึนมา  

ยิง่หมกมุ่นในการสมสู่มากก็ยิง่มีอาการไม่สบายต่างๆมาก ส่ิงท่ีตามมาอีกก็คือร่างกายก็ตอ้ง
เสียพลงัอยา่งมากไปซ่อมแซมเซลลท่ี์เสียหายและเสียพลงัไปกบัการจะปรับพยงุใหเ้ซลลท่ี์มนัผดิรูปกลบั
เขา้มารูปเดิมอีกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นอยูอ่ยา่งน้ีล่ะเป็นอยูห่ลายวนักวา่จะฟ้ืนคืนไดจ้ะเป็นอยู่
หลายวนั  ๓ วนั ๗ วนั เดือนหน่ึงก็แลว้แต่ มากไปกวา่นั้นยงัสั่งสมเป็นวบิากบาปท่ีคอยส่งผลใหเ้กิดส่ิง
เลวร้ายสารพดัอยา่งใหก้บัผูท่ี้ทาํ 

หน่ึงในวบิากบาปอนัเป็นความสืบเน่ืองท่ีน่ากลวัอยา่งยิง่ นอกเหนือจากผลเสียของการเสพ
กามโดยตรงดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก็คือ กิเลสทุกตวัในชีวติของแต่ละคนก็คือตวัเดียวกนั และส่งพลงัไป
รวมเป็นหน่ึงเดียวกนัตลอดเวลา เพียงแต่แสดงลีลาอาการแตกต่างกนัไปเท่านั้น ดงันั้นการใหอ้าหารกบั
กิเลสก็คือการทาํตามท่ีกิเลสตอ้งการ เป็นการเพิ่มขนาดและกาํลงัใหกิ้เลสทุกตวัท่ีจะแสดงบทบาทในแต่
ละขณะ  

เช่น การเสพกามก็จะไปเพิ่มพลงัใหก้บัอตัตา(การยดึดีถือดีหลงดีอยากไดส่ิ้งดีสมดัง่ใจตน 
ถา้ไม่ไดด้ัง่ใจตนก็จะไม่ชอบใจ ไม่พอใจ โกรธ อาฆาต พยาบาท นอ้ยใจ เศร้าใจ เสียใจ ทุกขท์รมานใจ 
อึดอดั ขดัเคือง ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ) เม่ืออตัตาโตมากมีกาํลงัมาก ถา้ไม่ไดด้ัง่ใจก็จะทุกขท์รมาน
ใจมาก ทาํใหเ้กิดความเจบ็ป่วยไดม้าก บาดหมางอาฆาตพยาบาททะเลาะเบาะแวง้กนัไดม้าก  

ยิง่อตัตามากเท่าไหร่ เม่ือเผชิญกบัความบกพร่องหรือส่ิงท่ีไม่ถูกใจเพียงเล็กนอ้ยก็ทุกขก์็
โกรธไดม้าก ซ่ึงโดยสัจจะแลว้โลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ จึงมีส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์แบบไม่ถูกใจเป็นจาํนวนมาก ผู ้
เสพกามมากก็จะมีอตัตามาก จึงไม่ชอบใจ ไม่พอใจ โกรธ อาฆาต พยาบาท นอ้ยใจ เศร้าใจ เสียใจ ทุกข์



ทรมานใจ อึดอดั ขดัเคือง ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ไดม้าก เกิดความบาดหมางอาฆาตพยาบาททะเลาะ
เบาะแวง้กนัไดม้าก เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 
มากไปกวา่นั้นสภาพอารมณ์ดงักล่าว จะทาํใหเ้กิดความเจบ็ป่วยไดม้าก เพราะจิตตอ้งสั่ง

กลา้มเน้ือใหผ้ลิตพลงังานจาํนวนมากเพื่อสร้างปฏิกิริยารีเฟล็กซ์เกร็งตวับีบเอาความทุกขท่ี์จิตออกไป แต่
ก็ไม่สามารถบีบออกไดเ้พราะความทุกขท่ี์จิตตอ้งใชปั้ญญาท่ีถูกตอ้งลา้งออก ปฏิกิริยาเกร็งตวัของ
กลา้มเน้ือดงักล่าวจะเกิดของเสียท่ีเป็นกรดและความร้อนจาํนวนมากในเน้ือเยือ่ เม่ือความทุกขท่ี์จิตไม่ถูก
ลา้งออกกลา้มเน้ือก็จะเกร็งคา้งกดทบัเส้นเลือดเส้นประสาทและเส้นลมปราณ สารและพลงังานท่ีเป็น
ประโยชน์จะเขา้ไปหล่อเล้ียงเน้ือเยือ่ไม่ได ้ของเสียก็ระบายออกไม่ได ้เน้ือเยือ่ก็จะเส่ือม จึงทาํใหบ้างส่วน
อาจมีอาการออกร้อนคนัพุพอง กลา้มเน้ือบางส่วนอาจฉีกขาดอกัเสบจากการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือท่ีแรง 
หรือทาํใหเ้กิดโรคต่างๆตามมา พร้อมกบักาํลงัตกอ่อนเพลียอ่อนลา้เพราะเสียพลงัไปในการทาํปฏิกิริยา
ดงักล่าวและเสียพลงัในการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือเพื่อขบัพิษขบัโรคท่ีเกิดจากปฏิกิริยาดงักล่าวออกจาก
ร่างกาย  

ขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเหตุผลท่ีสอดคลอ้งกบัคาํตรัสของพระพุทธเจา้  ใน
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ขอ้ท่ี ๑๕๔๙-๑๕๕๒ ท่ีตรัสถึงเร่ือง กาม ดงัน้ี  

ขอ้ ๑๕๔๙ กามทั้งหลายมีความพอใจนอ้ย ทุกขอ่ื์นยิง่กวา่กามไม่มี ชนเหล่าใดส้องเสพกาม
ทั้งหลาย ชนเหล่านั้นยอ่มเขา้ถึงนรก 

ขอ้ ๑๕๕๐ เหมือนดาบท่ีลบัคมดีแลว้เชือด เหมือนกระบ่ีท่ีขดัดีแลว้แทง เหมือนหอกท่ีพุง่
ปักอก (เจบ็ปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกขย์ิง่กวา่นั้น 

ขอ้ ๑๕๕๑ หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแลว้ ลึกกวา่ชัว่บุรุษ ผาลท่ีเขาเผาร้อนอยูต่ลอดวนั (ร้อน
ปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกขย์ิง่กวา่นั้น 

ขอ้ ๑๕๕๒ เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ้ามนัท่ีเดือดพล่าน ทองแดงท่ีกาํลงัละลายควา้ง 
(ร้อนปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกขย์ิง่กวา่นั้น 

ยงัมีขอ้มูลอ่ืนๆเพิ่มเติม ท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไว ้เช่น 
การสมสู่คู่ก็ทาํลายสุขภาพทั้งของตนเองและคู่ สร้างวบิากบาปทั้งต่อตนเองและคู่ ส่วนการ

สมสู่ตวัเอง(สาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง) ก็ทาํลายและสร้างวบิากบาปใหต้นเองคนเดียว แต่ในนยัลึกแลว้
แมส้มสู่ตวัเองคนเดียวก็มีผลเสียสืบเน่ืองถึงผูอ่ื้นดว้ย เช่น ทาํใหเ้รามีแรงนอ้ยลงในการช่วยเหลือเก้ือกลู
ผูอ่ื้น และการกระทาํทุกอยา่งจะมีพลงัคล่ืน แม่เหล็กกระจายออกไปมีผลสุขทุกขต่์อผูอ่ื้น รวมทั้งมีผล
เหน่ียวนาํใหผู้อ่ื้นทาํตาม ข้ึนอยูก่บัวา่ส่ิงท่ีกระทาํนั้นเป็นบุญ กุศลหรือเป็นบาปอกุศล ทาํใหเ้ราไดรั้บผล
บุญกุศลหรือบาปอกุศลนั้นไปดว้ย  

ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวพ้ระไตรปิฎกเล่ม ๑๙ ขอ้ ๔ วา่ “มิตรดีสหายดีสังคมส่ิงแวดลอ้มดี 
เป็นทั้งหมดทั้งส้ินของพรหมจรรย(์การพน้ทุกข)์” ตวัอยา่งท่ีชดัเจน เช่น ในกลุ่มคนท่ีพากนัทาํความดี ก็



จะมีพลงัแห่งความสุขกระจายไปทัว่ และมีพลงัเหน่ียวนาํเสริมหนุนใหค้นท่ีสัมผสัอยูใ่นกลุ่มดงักล่าวนั้น
ทาํตาม ส่วนกลุ่มท่ีไม่ดีก็ตรงกนัขา้ม จริงๆคนๆเดียวทาํส่ิงใดก็มีผลเช่นเดียวกนั แต่การทาํเป็นกลุ่มจะมี
พลงัเป็นทวคูีณยิง่ข้ึน ดงันั้นการสมสู่ตวัเองก็มีวบิากบาปท่ีมาก แต่การสมสู่คู่มีวบิากบาป ท่ีมากกวา่ ยิง่สาํ
ส่อนทางเพศยิง่มีวบิากบาปมากกวา่การสมสู่คู่ครองของตน 

การปฏิบติัใหเ้กิดบุญกุศลแทใ้นเบ้ืองตน้ ก็ใหซ่ื้อสัตยต่์อคู่ครอง ไม่สาํส่อนทางเพศ ไม่ผดิผวั
เขา เมียใคร ลูกใคร ศีลท่ีดีข้ึนกวา่นั้นใหอ้านิสงคใ์หค้วามสุขยิง่กวา่นั้น ก็คือลดละเลิกการสมสู่คู่ ถา้อด
ไม่ไดก้็สมสู่ตวัเอง แต่ดีท่ีสุดคือไม่สมสู่ใครเลย ไม่วา่จะเป็นผูอ่ื้นหรือตวัเอง  

ถา้เป็นพระสมสู่คนอ่ืน พระพุทธเจา้กาํหนดโทษขั้นปาราชิก เป็นโทษแรงสุดในศาสนา คือ 
ตดัหวัจากศาสนาเลยหน่ึงชาติ ใหสึ้กไปและไม่บอกไม่สอนธรรมใด ๆให ้ส่วนการสมสู่ตนเองนั้นตอ้งรับ
โทษรองจากปาราชิก คือ  ตอ้งสังฆาทิเสส ตอ้งเขา้กรรมเลยทีเดียว  ตอ้งนัง่ทา้ยแถวแมต้นจะเป็นพระ
ผูใ้หญ่ เป็นตน้ 

คนท่ีมีกิเลสอดไม่ได ้สมสู่ตวัเองก็บาปนอ้ยกวา่สมสู่คู่ จะวา่ไปจริงๆการสมสู่ตวัเองก็ลด
ทุกขช์ัว่คราวชนิดบาํเรอกิเลสไดดี้กวา่สมสู่คู่ เพราะตวัเองกาํหนดตวัเองไดว้า่จะกระทาํกบัตวัเองแบบ
ไหนอยา่งไร จึงทาํใหต้วัเองลดทุกขไ์ด้ ถูกใจตนเอง ส่วนร่างกายของคู่นั้นไม่สามารถกาํหนดไดเ้ท่ากบั
ร่างกายตวัเองหรอก แต่ใหดี้ท่ีสุดก็ไม่ตอ้งสมสู่ตวัเองหรือผูอ่ื้นเลยเป็นบุญกุศลท่ีสุด 

ถา้ไปสมสู่คู่ก็บาปเพิ่มข้ึนเป็นทวคูีณเพราะทาํใหคู้่ทุกขไ์ปดว้ย  เพราะถา้ทาํใหคู้่ เขาชอบใจ 
เขาก็ตอ้งทุกขแ์บบท่ีกล่าวมานั้นแหล่ะ ถา้คู่เขาไม่ชอบ ใจ เขาก็เจบ็ปวดแสบทุกขท์รมาน ชิงชงัรังเกียจ 
รําคาญ ถา้อยากรู้วา่เวลาผูห้ญิงเขาไม่ชอบหรือผูช้ายเขาไม่ชอบเขามีความรู้สึกอยา่งไร ใหล้องเอาน้ิวมือ
แหยไ่ปท่ีจมูกแรงๆๆๆ แลว้จะรู้วา่ทุกขข์นาดไหน  หรือไม่ตอ้งคิดอะไรมากตอนดีทอ็กซ์ /สวนลา้งลาํไส้
ใหญ่น่ะ เคยไหมบางทีแหยแ่ลว้มนัไม่ถูกกลางรูทวาร แต่มนัก็ถูกริมขา้งๆ รูทวาร แลว้มนัเจบ็น่ะ เคยบา้ง
ไหมล่ะ หรือเอาอะไรแขง็ๆไปขดูเสียดสีแรงๆท่ีรักแร้หรือเน้ือเยือ่อ่อนน่ิม มนัจะเจบ็ปวดแสบร้อน
ทรมาน  

เวลาไม่มีอารมณ์ทางเพศ มนัจะเจบ็แสบร้อนอยา่งเดียวนะ ผูห้ญิงท่ีเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศก็
เจบ็ทรมานอยา่งนั้นแหล่ะ ผูช้ายท่ีเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศก็เจบ็ ทรมานอยา่งนั้นแหล่ะ คนท่ีแต่งงานมีคู่ 
ผูช้ายก็เจบ็ทรมานนะเม่ือไม่มีอารมณ์ทางเพศแต่เขาก็ตอ้งทาํกิจกรรมสมสู่เพราะผูห้ญิงชอบ หรือผูห้ญิง ท่ี
ไม่มีอารมณ์ทางเพศเขาก็เจบ็ทรมานแต่ก็ตอ้งทาํกิจกรรมสมสู่เพราะผูช้ายชอบ ลว้นแต่ทรมานทั้งนั้นแห
ล่ะ ไม่วา่ผูห้ญิงหรือผูช้ายเม่ือไม่มีอารมณ์ทางเพศก็เจบ็แสบร้อนปวดทรมานทั้งนั้นแหล่ะไม่มีใครมี
ความสุขหรอก  

สร้างความคนั ปวด ตึง ไม่ไดเ้ป็นสุขอะไรเลย เหมือนเอามดเอายงุมากดัแลว้ก็เกาๆ จะชอบ
อะไรกนันกักนัหนา เท่านั้นจริงๆ เสียดสีก็ไม่ไดมี้รสสุขอะไร เอาหวัถูเสาดูก็ไดม้นัรสนั้นแหล่ะ  เวลาลา้ง
สุขลวงในจิตได ้เท่ากบัเอาหวัถูเสา  มนัไม่มีรสสุขอะไร น้ีคือความจริงตามความเป็นจริง  อธิบายให้
เห็นชดั ๆ  ไม่ชดัวนัน้ีก็ไม่รู้จะวา่ยงัไงแลว้นะ  เอาใหห้มดเปลือก กนัไปเลย เพราะฉะนั้นอยากรู้วา่มนัสุข



เป็นยงัไงก็เอายงุมากดัแขนแลว้เกาๆๆๆๆ แค่นั้นแหล่ะ แลว้ให้ ยงุมนักดัทาํไมใหม้นัคนัล่ะ ไปสร้าง
ความรู้สึกทรมานใหต้นเองทาํไม ทรมานอวยัวะเพศตนเองทาํไม ทรมานร่างกายตนเองทาํไม   

ความสุขท่ีมากกวา่การสมสู่คืออะไร   ความสุขท่ีมากกวา่ การสมสู่คือไม่ตอ้งอยากสมสู่ ไม่
ตอ้งมีอารมณ์สุขลวงทางเพศเลย เพราะ พลงัทั้งหมดก็กลบัมาเป็นของเราทั้งหมด มนัจะเบิกบานแจ่มใส
ผอ่งใส ร่างกาย จะแขง็แรงพลงัจะเตม็ๆนั้นสุขกวา่ตั้งเยอะ มีพลงั ทาํงาน มีพลงั พดูส่ิงท่ีเป็นสาระจนผูฟั้ง
เม่ือยฟัง เอาพลงัมาจากไหนกระด๊อกกระเด้ีย  รู้จกัไหมเอาพลงัมาจากไหนกระด๊อกกระเด้ีย  รู้จกัไหม
กระด๊อกกระเด้ียน่ะ ก็ไม่รู้เหรอ  กระด๊อกกระเด้ีย  แปลวา่ มากมายมหาศาล  เอาพลงัมาจากไหนมากมาย
มหาศาล  พลงัไม่สมสู่น้ีแหล่ะ  ถา้เราไม่ตอ้งสมสู่จะมีพลงั พลงัเป็นของเรา ชีวติก็จะเอาพลงัดงักล่าวมา
ซ่อมสร้างร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพแขง็แรงไดดี้  เอาพลงัดงักล่าวมา ขบัพิษออกจากร่างกายไดดี้ เราจึงหาย
หรือทุเลาอาการเจบ็ป่วยไดเ้ร็ว และมีพลงัเหลือในการทาํกิจกรรมการงานท่ีเป็นประโยชน์ไดม้าก 

ถา้เราไม่ตอ้งมีเร่ืองสมสู่ พลงัของเราก็จะมีเหลือเยอะ  เราก็เอาพลงันั้นมาช่วยคน ยอ่มได้
กุศลท่ีมาก เม่ือวบิากบาป ท่ีเคยพลาดทาํมาในชาติน้ีหรือชาติก่อนมาถึงเรา วบิากบาปนั้น ก็จะเบาบาง 
เพราะมีบุญกุศลจากการไม่สมสู่และจากการทาํกิจกรรมการงานท่ีเป็นกุศลดงักล่าวไปช่วยลดไว ้แต่ถา้เรา
เสียพลงัไปกบัการสมสู่ เราก็จะไม่มีพลงัท่ีจะไปทาํความดี ตอ้งรอฟ้ืนร่างกายก่อน พอวบิากบาปมาถึง เรา
จะทุกขท์รมานหนกัเพราะไม่มีบุญกุศลช่วย   

ชีวติเดินทางไปสู่ความตายดว้ยกนัทุกคน เราเดินทางไปสู่ความตายดว้ยความทุกขน์อ้ยไม่
ดีกวา่หรือ  มี บุญกุศลกินใชอ้าศยัมีความสุขกวา่เยอะ  เป็นอิสระไม่ตอ้งทุกขจ์ากการสมสู่ดว้ยปัญญาแห่ง
ธรรมนั้นเป็นสุขมากกวา่การสมสู่อยา่งเทียบกนัไม่ได ้เป็นความสุขท่ีไม่มีทุกขเ์จือ เป็นความสุขท่ีย ัง่ยนื
ตราบปรินิพพาน ช่วยเหลือคนกเ็ป็นสุขกวา่การสมสู่  เป็น ความสุขระยะเวลายาวนานกวา่ดว้ย ช่วยคนให้
พน้ทุกขน์ะมีความสุขกวา่การสมสู่ตั้งเยอะอยา่งเทียบกนัไม่ได ้ เช่ือไหมวา่ผมเป็นสุข ไม่เช่ือก็ไม่เป็นไร 
แต่เราก็เป็นสุขของเรา เป็นสุขกวา่ การสมสู่ตั้งเยอะอยา่งเทียบกนัไม่ไดเ้ลย เราช่วยคนใหพ้น้ทุกขห์รือให้
ไดป้ระโยชน์สุขท่ีแทจ้ริงนะ  ยิง่ทาํเราก็ยิง่เป็นสุขเบิกบานแจ่มใส  ชีวติมีคุณค่ามีประโยชน์มีความสุขกวา่
ตั้งเยอะ  ทาํความดีมีความสุขกวา่สมสู่ตั้งเยอะ ดงันั้นไม่จาํเป็นตอ้งไปสมสู่หรอก   

ถา้เราไปสมสู่นะ ๑  พลงัมนัก็หมด ๒  มนัก็มีวบิากบาปต่อเน่ืองดว้ย เพราะฉะนั้นบุญ กุศลก็
ไม่เกิด วบิากเวรกรรมก็เพิ่ม พอวบิาก ร้ายเก่าตามมาทนัเป็นไงล่ะ ทุกขท์รมาน หนกัเลย วบิาก ร้ายเก่าก็
หนกัอยูแ่ลว้ บวกวบิาก ร้ายใหม่ของการสมสู่น่ีก็ ๒  แรงบวกเลย แรงตา้นก็ไม่มี บุญ กุศลก็ไม่มี  ก็ทุกข์
หนกัซิ หายเจบ็ป่วยก็ชา้   มนัเป็นอยูอ่ยา่งน้ีแหล่ะ  ถา้พิจารณากนัใหแ้ยบคายจะเขา้ใจชดัเลย ตอ้งพดูเร่ือง
น่ีใหช้ดัเพราะวา่คนไม่ค่อยรู้เร่ือง จึงทุกขเ์พราะเร่ืองน้ีเยอะ         

 
หมัน่พิจารณาผลเสียของการสมสู่วา่ มนัไม่เห็นสุขอะไร  ต่อใหส้ร้างสุขลวงไดแ้ป็บเดียวก็

หายไป เท่ากบัสุขนั้นไม่มี  เป็นเพียงการสร้างทุกขแ์ลว้ลดทุกขซ์ํ้ าซากเท่านั้น แลว้สั่งสมแลว้ก่อทุกขม์าก



ข้ึนเป็นทวคูีณไปเร่ือยเท่านั้น ถา้ลา้งจิตหลงโง่ไดแ้ลว้ จะมีปัญญาญาณรู้วา่การสมสู่นั้นจะทาํใหเ้พลียลา้  
เสียพลงั เสียเวลา เสียแรงงาน เสียทรัพยากร เสียทาํไม มีแต่โทษ ไม่ไดมี้ประโยชน์อะไร   

หมัน่พิจารณาโทษทุกขข์องมนันะ แม้ เราพลาดมนัทนไม่ไดไ้ปสมสู่ทีไร ก็ ใหห้มัน่พิจารณา
โทษทุกขน์ะวา่ มนัไม่ดีอยา่งไร เป็นผลเสียอยา่งไร มนัก็จะลดการสมสู่ลง ลดการอยากสมสู่ลง 
ลดลงๆๆๆๆ  พอลดลงๆๆๆๆ จนสุดทา้ยเราก็ไม่ตอ้งสมสู่คู่เลย ไม่ตอ้งสมสู่ตวัเองเลย  ก็สบายล่ะทีน้ี  

พลงัชีวติกลบัมาเป็นของเราทั้งหมด เราก็ ทาํความดีไปเร่ือยๆๆ ก็เป็นอยา่งนั้น  เราก็เป็น
อิสรเสรีจากกาม สบายไม่ตอ้งสมสู่คนอ่ืนไม่ตอ้งสมสู่ตนเอง สบายเบากายกาํลงัเตม็ พลงัมหาศาล   

ถา้มนัมีความอยากมาก ถา้เรายงัติดกิเลสอยู ่เราฆ่ากิเลสๆ เรารู้วธีิฆ่ากิเลสแลว้น่ี  ฆ่ากิเลสเรา
ก็ไดพ้ลงัมา  ฆ่ากิเลสเราก็ไดพ้ลงัมา มีอาการอยากสมสู่ทีไร เราก็ฆ่ากิเลสเราก็ไดพ้ลงัไดค้วามสุข   

เราสามารถเอาชนะฮอร์โมนได ้ ถา้ถามวา่ การสมสู่ตนเองหรือคู่ครองผดิศีลมัย๊ ถา้เป็นศีลสูง
ก็ผดิ  ถา้ศีลตํ่าก็ไม่ผดิ แค่ศีล ๕  ตํ่าๆ มนัไม่ผดิ  เพราะเราไม่ผดิผวัเขาเมียใครลูกใครแต่มนัสร้างทุกข ์ ผดิ
ศีลขอ้ ๑ ผดิแบบอธิศีล ศีลสูงศีลละเอียดไง   

คือหยาบๆ เบ้ืองตน้ของคนท่ียงัมีกิเลสอยูม่นั ยงัเลิกไม่ได ้ ก็เหมือนกบัอดกินขนมไม่ได้  ถา้
เครียดมากก็ตอ้งกินขนมบา้ง ตอ้งยอมรับพิษเขา้ไปบา้ง  กินขนมมนัผดิศีลมัย๊ล่ะ  ศีลหยาบไม่ ผดิ แต่ถา้
ขนมเป็นพิษต่อสุขภาพหรือเสพสุขลวงผดิศีลท่ีสูง/ศีลท่ีละเอียด 

เวลาปฏิบติัศีลตอ้งปฏิบติัหยาบก่อน พอปฏิบติัหยาบไดแ้ลว้ ต่อไปก็ปฏิบติัละเอียดข้ึนไป
พอศีลละเอียดเราก็ไม่เสพ   เราก็ตั้งศีลข้ึนมาวา่เราจะไม่สมสู่ตนเอง  แต่คนท่ียงัหยาบอยูย่งัมีอารมณ์ กิเลส
อยากรุนแรงมากอยู ่ถา้เครียดมากก็ตอ้งยอมเสพ เช่นเดียวกนั กบัท่ีเราติดอาหารบางอยา่งมากๆ แลว้เลิกยงั
ไม่ได ้ตอ้งยอมเสพลกัษณะเดียวกนั   

คุณติดเร่ืองเมถุนมากๆ เหมือนกนักบัคุณติดอาหารท่ีเป็นพิษบางชนิด เช่น ติดปาท๋องโก๋
มากๆ แต่กินทีไรก็ไม่สบายทุกทีเลย แต่ก็ชอบกินมากเหลือเกิน  ติดกาแฟ ชอบมากแต่กินแลว้ก็เป็นพิษต่อ
ร่างกายของตน แต่ก็อดไม่ไดซ้กัที ถา้อยากมาก พอไม่เสพก็เครียดมากเกิน มนัก็ตอ้งยอมไปกินบา้ง  พอ
ไปกินไดรั้บพิษมัย๊ล่ะ มนัก็ตอ้งไดรั้บพิษ แต่ถา้ไม่กินมนัก็ยิง่เครียด มาก กดดนัมาก ก็ตอ้งดูวา่เราเครียด
กดดนัมากเกินไปมัย๊ ถา้เครียดมากเกินไปก็ตอ้งเสพเพื่อลดความตึงเครียดท่ีมากเกิน ซ่ึงความเครียดท่ีมาก
เกินจะอนัตรายกวา่ส่ิงท่ีเป็นพิษนั้น แต่ถา้ไม่เครียดไม่กดดนัมากเกินไปก็ไม่ตอ้งเสพ  

ประเด็นเร่ืองการสมสู่ก็คือวา่ถา้เราไม่สมสู่แลว้ไม่เครียดไม่กดดนัมากเกินไป ก็ไม่ตอ้งสมสู่ 
ถา้มนัเครียดมากเกินไป คุณอยากมาก ติดคุณมีกิเลสเร่ืองน้ี มากคุณก็ตอ้งยอม แต่คุณก็ตอ้งพิจารณาทุกข์
โทษผลเสียหลงัจากท่ีเสพนั้นดว้ยวา่ มนัไม่มีประโยชน์อะไรหรอก มนัมีแต่ทุกขโ์ทษเสียหายแบบนั้น
แบบน้ีตามความจริงท่ีประสบตามปัญญาท่ีมี เม่ือผูใ้ดหมัน่พิจารณาจนปัญญาชดัข้ึน ๆ ผูน้ั้นจะไม่เอาการ
สมสู่  คนมีปัญญาชดัจะไม่สมสู่แลว้อยา่งเตม็ใจ  

บางคนฟังแบบน้ีแลว้มีปัญญาชดั และ มีกาํลงัจิตดว้ย  บุญบารมีเ ขาพร้อมดว้ยปัญญาวมุิติ
และเจโตวมุิติ  เขาก็ตดัการสมสู่ผูอ่ื้นหรือตนเองไดท้นัที   



ต่อใหบ้างคนฟังเขา้ใจ แต่วา่กาํลงัเขาไม่ถึง มนัก็ตอ้งยอมสมสู่ตนเอง เพราะอินทรียพ์ละไม่
ถึง แต่ก็ไม่ผดิศีลหยาบ เพราะไม่ได้ ผดิผวัเขาเมียเขาลูกเขา ไม่ได้ ไปสมสู่คนอ่ืน ถา้ ไปสมสู่คนอ่ืนก็ทุกข์
ดว้ยกนั ๒ คน สมสู่ตวัเองคนเดียวก็ทุกขต์นเองคนเดียว ไม่สมสู่ทั้งตนเองและผูอ่ื้นก็ดีท่ีสุด เป็นบุญกุศล
แท ้เพราะไม่มีใครทุกข ์ น้ีเป็นเร่ืองการสมสู่นะ ตอ้งบอกกนัใหช้ดั ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เขา้ใจ แต่ละคนก็
พากเพียรปฏิบติัลดละเลิกเอาตามความสามารถตามบุญบารมีของตน 

  
การด ารงชีวติคู่ครองครอบครัวอยู่ด้วยกนัเป็นทุกข์อย่างไร 
สาํหรับเร่ืองของการดาํรงชีวติคู่ครองครอบครัวอยูด่ว้ยกนันั้น เป็นทุกขม์ากกวา่การใชชี้วติ

เป็นโสดอิสระ เพราะพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “โลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ” ทุกคนจึงเป็นส่วนประกอบพร่องๆ
อนัหน่ึงของโลก ทุกคนยอ่มมีขอ้บกพร่อง  ส่วนใหญ่บกพร่องจากกิเลสและวบิากของตวัเอง    

แค่กิเลสกบัวบิากของเราน่ีทุกขม์ัย๊  ฆ่ากิเลสของตวัเราเองใหม้นัตายซิ โดยไม่ตอ้งไปยุง่เร่ือง
อ่ืนเลย ฆ่ากิเลสตวัเองอยา่งเดียว คุณวา่กิเลสมนัจะหมดเร็ววนัน้ีๆเลยหรือเปล่า  กิเลสมนัไม่หมดง่ายๆ เลย
ใช่มัย๊ ถา้ เรายงัตอ้งเสียพลงั/เสียเวลาไปแบกภาระกบัวบิากและกิเลสคนอ่ืนอีก เราจะเหลือพลงั/เหลือเวลา
มาฆ่ากิเลสของตวัเองมัย๊ มนัก็เหลือพลงัมาฆ่ากิเลสตวัเองนอ้ยใช่มัย๊  

ถา้เราไปมีคู่ครอง คู่ครองเขาก็ตอ้งมีกิเลสอยากไดอ้ยากเป็นอยากมีในเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี มีวบิาก
ร้ายจากชาติน้ีหรือชาติก่อนๆเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี เวลามีวบิาก ร้ายทบัถมเขา้มาทาํใหเ้จบ็ป่วยแบบนั้นแบบน้ี  มี
ปัญหาแบบนั้นแบบน้ี  มนัตอ้งไป เสียพลงั/เสียเวลาไปช่วยเขาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้ช่มัย๊ เราก็ไม่เหลือ
พลงั/ไม่เหลือเวลามาลา้งกิเลสเรา แลว้กิเลสเราทาํใหเ้ราทุกขม์ัย๊ ก็ทาํใหเ้ราทุกข ์ หรือวนัท่ีวบิากร้ายของ
เรามาถึง แต่เราลา้งกิเลสไม่ทนั เราก็ตอ้งทุกขม์าก  

ถา้เรามีคู่ครองครอบครัว เราก็ตอ้งเอาภาระในความจาํเป็นหรือวบิากหรือกิเลสของคู่ครอง
ครอบครัว ทาํใหเ้ราพลาดโอกาสในการ เอาพลงั/เอาเวลาไปทาํคุณงามความดีต่างๆใหม้ากๆ พลาดการ
บาํเพญ็ท่ีสาํคญัๆท่ีเป็นมหากุศล แต่เราเอาพลงัและเวลาท่ีมีไปช่วยเขาสนองกิเลสอีกต่างหากใช่มัย๊ อยา่วา่
แต่ไปทาํความดีเลย เอาไปช่วยเขาสนองกิเลสสั่งสมเป็นวบิากของตนเองดว้ยซํ้ าใช่มัย๊  เอาแรง และเวลา
ไปช่วยเขาสนองกิเลสมนัไม่รู้จบ/ไม่รู้เตม็/ไม่รู้อ่ิม/ไม่รู้พอหรอก ไม่ไดเ้ป็นบุญอะไร เป็นบาปดว้ยซํ้ า  

สมมุติวา่ถา้เราไม่มีคู่ครองครอบครัว เราเอาแรง เวลา หรือทรัพยสิ์น ไปทาํความดี/ลา้งกิเลส 
เราไดส้ั่งสมเป็นวบิากดี พอ วบิากร้ายมาถึงเรา วบิากร้ายนั้น จะแรงหรือเบา  วบิาก ร้ายมนัก็เบาใช่มัย๊  
เพราะทาํความดีทาํใหเ้รามีพลงัฆ่ากิเลสไดเ้ร็ว เพราะฉะนั้นเราก็พน้ทุกขไ์ดเ้ร็วน้ีคือสัจจะ   

บางทีก็เราไปพบเจอขอ้บกพร่องของคนในครอบครัวอยา่งนั้นอยา่งน้ี เราก็ ไม่ชอบใจอีก แต่
ก็ตอ้งทนอยูด่ว้ยกนัใช่มัย๊ แลว้มนัก็ไม่ใช่จะมีแค่พอ่บา้นแม่บา้น มีญาติอีกใช่มัย๊ มีลูกมีหลานอีก บุคคล
เหล่าน้ีก็มีวบิากและกิเลสเช่นกนั เราก็ตอ้งร่วมแบกรับภาระ/รับผดิชอบ แต่ กิเลสก็ไม่สามารถจบไดด้ว้ย
การตอบสนอง ตรงกนัขา้มยิง่ตอบสนองก็ยิง่หนายิง่โตยิง่มากข้ึนๆๆๆๆ  ทาํใหเ้ขาก็ทุกขม์ากข้ึน ทาํใหเ้รา



ก็ทุกขม์ากข้ึนๆ เฉพาะ ภาระกิเลสกบัวบิากของเราเอง ก็หนกัจะแยอ่ยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งไปแบกกิเลสและวบิาก
ร้ายของคู่ครอง/ลูก/หลาน/เหลน/โหลนและญาติอีก วุน่วายไปหมดมนัทุกขล์าํบาก  

ส่ิงสาํคญัถา้เรารู้แลว้วา่เราตอ้งการอะไรในชีวติเรา ตอ้งการการพน้ทุกข์ ตอ้งการให้ ทุกข์
หมดไป ทาํความการพน้ทุกขเ์ป็นบุญท่ีสุด  เรามุ่งมาตรงน้ีดีกวา่  แทนท่ีจะ ไปเสียพลงั/เวลา/ทรัพยสิ์นตรง
ครอบครัวและญาติ   

ออ้ลืมบอกไปวา่ ไม่ใช่แค่เราตอ้งไปเอาภาระเขานะ เขาก็ตอ้งมาเอาภาระเราดว้ยเหมือนกนั 
ดงันั้น เขาก็ทุกขม์ากข้ึนเหมือนกนันะ เฉพาะท่ี เขาตอ้งสนองกิเลสเขาเอง เขา ก็เหน่ือยจะแยอ่ยูแ่ลว้ ไม่วา่
เขาจะสนองกิเลสเขาหรือจะลา้งกิเลสเขาหรือจะแกว้บิากเขาก็แลว้แต่ เขาก็เหน่ือยจะแยอ่ยูแ่ลว้ เขาก็หนกั
จะแยอ่ยูแ่ลว้ เขาก็ตอ้งมาสนองเราอีกนะ มาช่วยเราอีก เขาก็แยล่งไปอีก เขาก็หนกัข้ึนไปอีก 

เพราะฉะนั้นมนัจะมีวบิากพนัซอ้นไปซอ้นมาแลว้พากนัจมนรก พากนัทุกข ์ แลว้ยิง่พอ
ประสบกบับางเร่ืองท่ีเราชอบใจแต่เขาไม่ชอบใจ บางเร่ือง เขาชอบใจแต่เราไม่ชอบใจ คราวน้ีล่ะคุณเอย้  
เราไม่ชอบเขาก็จะเอาๆ อยูน่ัน่แหล่ะ  แต่ เร่ืองท่ีเราชอบเขาก็ไม่ชอบ เช่น เรา อยากไปวดัเขาก็ไม่อยากให้
ไป เป็นตน้ เราอยากไดบ้างอยา่งเขาก็ไม่อยากไดก้บัเรา แต่ ท่ีเขาอยากไดเ้ราก็เห็นวา่มนัไม่ดีเราก็ไม่ชอบ 
คราวน้ีล่ะไม่รู้อะไรเป็นอะไร บางทีก็ไปมีคู่มีก๊ิกอีกอะไรอีกวุน่วายไปหมดวุน่วายไปหมด คู่วบิากมาอีก
แลว้นะทีน้ี  พอคู่วบิากมาอีกมนัก็ตอ้งไปมีคู่มีอะไรกนัอีก  โอย๊เวรกรรมก็หนกัโกรธกนัไม่ชอบใจกนั 
ทรมานอีกหลายเร่ืองหลายราว แต่ถา้ไม่มีคู่ครองครอบครัวเลยก็ไม่ตอ้งทุกขเ์พราะเร่ืองดงักล่าวเลย   

ต่อใหคู้่ครองครอบครัวดีก็เถอะ มนัก็เป็นห่วงกนัใช่มัย๊ เขาจะเป็นยงัไงบา้งก็ห่วง  ห่วงกงัวล
น่ีเป็นสุขหรือเป็นทุกข ์ เป็นทุกขใ์ช่ไหม ต่อใหไ้ดคู้่ครองครอบครัวท่ีดี ก็ห่วงกงัวล  มีผวัดีเมียดีลูกดีอะไร
ท่ีดีมนัก็ห่วงทั้งนั้นแหละ เห็นมัย๊รักมนัก็ทุกขเ์พราะห่วงกงัวล  ชงัมนัก็ทุกข์ เพราะไม่อยากเห็น ไม่อยาก
อยูด่ว้ย  

คู่ครองครอบครัวนั้น ไม่ใช่มีรักอยา่งเดียวนะ มีชงัดว้ย  แลว้ก็ไม่ใช่มีชงัอยา่งเดียวนะ  มีรัก
ดว้ย  ท่ีไม่ชอบใจก็ชิงชงัเบ่ือวนัน้ีๆๆ อยากเลิกวนัน้ีๆๆ ท่ีชอบ /ท่ีเห็นขอ้ดีของเขาก็สงสารเขาเห็นใจเขา
ห่วงใยเขา เขาเคยทาํดีกบัเราอยา่งนั้นอยา่งน้ี ก็ผกูพนัระลึกถึงห่วงหาอาลยัอาวรณ์ จะก่ีปีก่ีชาติล่ะละครนํ้า
เน่า ท่ีผกูพนัจองเวรจองกรรมกนัตลอดกาลนาน  

การผกูพนัจองเวรจองกรรมกนัเม่ือไหร่จะหมด/จะจบกนัเสียที เม่ือไหร่จะอโหสิกรรมให้
กนัเสียที รักก็จองเวรเกลียดก็จองเวรคู่รักคู่เกลียดละครนํ้าเน่ามนัก็เน่าอยูอ่ยา่งน้ีตั้งไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติเม่ือไหร่
จะอโหสิกรรมกนัเสียที 

พอ่ครูฯท่านบอกวา่ อโหสิกรรม คือการตดัราคะ/ตดัโทสะ/ตดัโมหะ น้ีคือการอโหสิกรรมท่ี
แทจ้ริง  ราคะก็ไม่ตอ้งมีต่อกนัและกนั  เหลือแต่เมตตาใหมี้แต่เมตตาช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  โทสะอยา่ไป
โกรธ  โมหะก็อยา่ไปหลงติดหลงยดึอยูว่า่เป็นตวัเราของเรา  หลงเสพหลงติดอะไรอยูก่็ไม่เอา  ราคะโทสะ
โมหะตดัใหห้มดน่ีคืออโหสิกรรมท่ีแทจ้ริง  เราก็อโหสิกรรมใหเ้ ขา เขา ก็อโหสิกรรมใหเ้รา ต่างคนต่าง



อโหสิกรรม อยา่งนอ้ยเราชิงอโหสิกรรมก่อน ดว้ยการชิง ตดัราคะโทสะโมหะก่อนเลย จบเลย ไม่ตอ้งมี
เวรมีกรรมต่อกนัและกนัอีก เป็นบุญกุศลท่ีสุด เป็นประโยชน์สุขต่อตนเองและผูอ่ื้นท่ีสุด   

วธีิการทีจ่ะออกจากนรกคู่ครองครอบครัว ตอ้งทาํ ๒ อยา่งควบคู่กนั  
๑. ท าความดีมากๆ เท่าทีม่ีโอกาสจะท า ท ากบัใครกไ็ด้ โดยเฉพาะถา้มีปัญญาฉลาดจริงๆ ท่ี

ไหนท่ีเป็นบุญแทพ้ยายามทาํความดีกบัตรงนั้นมากๆ  รวม ถึงทาํความดีกบัคู่ครองกบัครอบครัวดว้ย 
เพราะคนท่ีไดม้าอยูด่ว้ยกนันั้น ก็มีหน้ีบาปหน้ีบุญกนัมา ทาํความดีกบัคู่ครองกบัครอบครัวมากๆตาม
สมควร ดูแลเขาตามสมควรตามความพอเหมาะพอดีพอควร  ทาํใหส้มบูรณ์แบบทาํใหดี้ ตามเหมาะควร
เท่าท่ีเราจะทาํได ้ก็จะใชห้น้ีบาปหน้ีบุญท่ีเราเคยมีมาเคยมีกนัมา 

การทาํความดีกบัคู่ครอง/ครอบครัวตามความพอเหมาะพอดีพอควร  หมายความวา่ เราช่วย
จดัสรรส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีวติใหก้บัคู่ครอง/ครอบครัวของเรา ใหไ้ดดี้ท่ีสุดเท่าท่ีเราจะทาํได ้ตาม
บทบาทหนา้ท่ีและองคป์ระกอบท่ีเรามี พยายามใชศิ้ลปะกุศโลบายใหคู้่ครอง/ครอบครัวของเราไดมี้
โอกาสคบคุน้เรียนรู้กบัหมู่มิตรดีสหายดีสังคมส่ิงแวดลอ้มดี ซ่ึงพระพุทธเจา้ตรัสวา่ มิตรดีสหายดีสังคม
ส่ิงแวดลอ้มดีเป็นทั้งหมดทั้งส้ินของความพน้ทุกข ์เขาจะไดซึ้มซบัรับรู้ขอ้มูลส่ิงท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์แทไ้ว้
ในจิตวญิญาณเขาโดยไม่รู้ตวั เพราะโดยสัจจะแลว้จิตวญิญาณนั้นเป็นคือเคร่ืองมือซึมซบับนัทึกขอ้มูลทุก
อยา่งท่ีเขามีโอกาสไดส้ัมผสัไดรั้บรู้ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นจะฝังอยูใ่นจิตวญิญาณของเขาตราบปรินิพพาน แม้
เขาจะยงัไม่ปฏิบติัตอนน้ี แต่วนัท่ีเขาประสบปัญหาหรือทุกขเ์กินทน(พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “เห็นทุกขจึ์ง
เห็นธรรม”) วนันั้นจิตวญิญาณของเขาจะนาํขอ้มูลดงักล่าวออกมาใช(้ไม่ชาติใดก็ชาติหน่ึงไม่ชาติน้ีก็ชาติ
ต่อไป) เพราะการประสบปัญหาหรือไดรั้บความทุกขท์รมานคือการไดช้ดใชว้บิากกรรมร้าย เม่ือไดช้ดใช้
แลว้ วบิากกรรมร้ายก็จะเบาบาง วบิากกรรมดีท่ีเคยทาํมาในชาติน้ีหรือชาติก่อนก็จะออกฤทธ์ิไปดึงขอ้มูล
ท่ีดีๆท่ีเป็นประโยชน์ในจิตวญิญาณท่ีเขาเคยประสบพบเจอมา มาใชแ้กปั้ญหาหรือสร้างสรรประโยชน์
ต่างๆ ในส่วนของเราก็ทาํตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหเ้ขาพบเห็นไดซึ้มซบับนัทึกขอ้มูลดว้ย และการท่ีเรา
จดัสรรแบ่งเวลามาเรียนรู้บาํเพญ็การลดกิเลสและการทาํความดีในหมู่มิตรดีสหายดีนั้น เราเองก็ไดฝึ้กฝน
การพึ่งตนใหพ้น้ทุกข ์ในขณะเดียวกนัก็เป็นประโยชน์กบัเขาไปในตวัดว้ย ทาํใหเ้ขาไม่ทุกขก์บัอตัตาของ
เรา เพราะเราจะมีความใจเยน็มีเมตตาและอุเบกขากบัเขามากข้ึน มีปัญญาในการช่วยแกไ้ขปัญหาและ
สร้างประโยชน์สุขใหก้บัครอบครัวไดม้ากข้ึน และการท่ีเขาปล่อย/ใหโ้อกาสเราไดม้าบาํเพญ็บา้ง ไม่
ผกูมดัเราใหอ้ยูแ่ต่ในครอบครัวอยา่งเดียวตลอดเวลา เขาก็จะพลอยไดบุ้ญกุศลกบัเราไปดว้ย  

การทาํความดีกบัคู่ครอง/ครอบครัวนั้น ไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งตามใจเขาทุกอยา่ง ถา้ทาํ
ตามใจเขาทุกอยา่ง ก็เป็นการทาํลายเขา เป็นการทาํส่ิงท่ีไม่ดีกบัเขา ทาํใหเ้ขาเสียคน ทาํใหเ้ขามีกิเลส
เพิ่มข้ึนไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงจะเป็นวบิากร้ายท่ีนาํความทุกขท์รมานแสนสาหสัมาสู่เขาและตวัเราเองอยา่งไม่มี
ท่ีส้ินสุด แต่ถา้ขดัใจฝืนใจในขีดท่ีตึงเครียดเกินไปก็สร้างวบิากร้ายสร้างความเสียหายเช่นเดียวกนั  

ดงันั้น การทาํดีท่ีแทจ้ริงนั้น ตอ้งรู้จกัทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หยอ่นเกินไป จึงจะ
เป็นกุศล จึงจะพน้ทุกขไ์ด ้การปฏิบติัก็คือเราตอ้งรู้จกัขดัใจฝืนใจไม่ทาํตามกิเลสของเขาในขีดท่ีเขาไม่ตึง



เครียดเกินไป ถา้ตึงเครียดเกินไปก็รู้จกัผอ่นใหเ้ขาบา้ง พอใหเ้ขาไดส้มใจบา้งสบายใจบา้งไม่ตึงเครียด
เกินไป แต่ก็ไม่หยอ่นตามใจในทุกเร่ืองจนเกิดความเสียหายมากเกินไปต่อตวัเขาเองต่อตวัเราหรือต่อผูอ่ื้น 
รู้ตึงรู้หยอ่นรู้ยนืหยดัรู้ยดืหยุน่ใหพ้อเหมาะท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดจ้ริง ตามฐานจิต
ตามองคป์ระกอบของแต่ละคน ณ ปัจจุบนันั้นๆ ใหเ้ขาไดฝึ้กพรากห่างจากเราบา้ง เขาจะไดฝึ้กจิตใจไม่ให้
ทุกขจ์ากความติดยดึ ใหเ้ขาไดฝึ้กพึ่งตนบา้ง เขาจะไดเ้ขม้แขง็ข้ึน ช่วยเหลือเก้ือกลูเขาในบางอยา่งท่ีเขายงั
ทาํไม่ไดห้รือทาํไดย้งัไม่ดี เพื่อใหเ้ขาตั้งหลกัในการฝึกฝนพึ่งตนต่อไป หาโอกาสใหเ้ขาไดฟั้งธรรมหรือ
ศึกษาธรรมท่ีแทจ้ริงไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หาโอกาสส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ขาไดบ้าํเพญ็ลด
กิเลสหรือทาํความดีท่ีเขาถนดัหรืออยากทาํหรือพอจะทาํไดต้ามเหตุปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวย เพื่อสั่งสมเป็นบุญ
กุศลในชีวติเขา อนัเป็นสมบติัท่ีแทจ้ริงท่ีฝังติดจิตวญิญาณขา้มภพขา้มชาติไปได ้ซ่ึงเป็นวบิากดีท่ีจะสร้าง
ประโยชน์สุขใหก้บัตวัเขาเองในชาติน้ีและชาติอ่ืนๆสืบไป (พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘)        

ในขณะเดียวกนัถา้มีโอกาสทาํดีกบัท่ีอ่ืนๆก็ทาํดว้ย โดยเฉพาะ ท่ีไหนท่ีทาํประโยชน์ใหก้บั
สังคมดว้ยความบริสุทธ์ิใจอยา่งแทจ้ริง ถา้เรามีโอกาส จง ทาํความดีกบัท่ีนัน่ใหม้ากๆ เพราะเป็นบุญกุศลท่ี
มาก จะไดไ้ปละลายวบิากร้ายในชีวติของเราไดม้าก และนาํประโยชน์สุขมาสู่ชีวติเราและสังคมไดม้าก 
วบิากร้ายก็จะเบาบางไปเร่ือยๆ เราก็ใชเ้วรใชก้รรมไปเร่ือยๆ  

ใชเ้วรใชก้รรมดว้ยการทาํความดี ใชห้น้ีบาปหน้ีบุญดว้ยการทาํความดี  ทาํความดีกบัคู่ครอง
กบัครอบครัวของเราใหม้ากเลยใหดี้สมบูรณ์แบบตามสมควร ไม่ตอ้งเวอ่ร์หรอก ใหม้นัดีท่ีสุดเท่าท่ีมนัจะ
เป็นไปได ้ ดีท่ีสุดท่ีจะเป็นประโยชน์กบัเ ขามากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ บางอยา่งก็ตอ้งขดัใจ บางอยา่งก็
ตอ้งก็ตอ้งตามใจ จะมีจุดท่ีพอเหมาะพอดี ณ เหตุปัจจยัองคป์ระกอบนั้นๆ อะไรท่ีเราเห็นวา่เป็นประโยชน์
ต่อชีวติเขาก็พยายามใหเ้ขาไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ในขณะเดียวกนัมีพลงัเหลือทาํความดีกบัท่ี
อ่ืนๆ ดว้ยท่ีไหนก็แลว้แต่ท่ีจะเป็นคุณงามความดีทาํไปเลยๆ ทาํความดีใหม้ากๆ เพื่อไปละลายวบิาก ร้าย  
เพิ่มวบิากดี ส่ิงเลวร้ายในชีวติก็จะลดลงไปเร่ือยๆ ประโยชน์สุข/ส่ิงดีๆในชีวติก็จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  

ข้อที ่๒  เพิม่อธิศีลขึน้ไป อธิแปลวา่สูงยิง่ข้ึนๆ ดงันั้น กรณีการ สมสู่คนคู่ในศีล ๕  การเพิ่ม
อธิศีลก็คือ เพิ่มเป็นศีล ๘ ปฏิบติัลดละเลิกการสมสู่คนคู่/การมีเพศสัมพนัธ์ พยายามลดละเลิกเท่าท่ีทาํได ้

ใชศิ้ลปะเอา บางทีเราอยากเลิกแต่เขาก็ไม่อยากเลิก มนัก็วุน่วายมนัยากอยู ่เร่ืองการสมสู่ คน
คู่น่ี เราอยากเลิกแต่เขาก็ไม่อยากเลิก เพราะฉะนั้นเราก็ใชศิ้ลปะเอา  ลดละเลิกวนัโกนวนัพระวนัอะไรๆ ก็
กาํหนดไป  อธิบายใหเ้ขาฟังวา่ พระพุทธเจา้ท่านวา่ถือศีล ๘ มนัจะดีนะ  มนัจะเกิดบุญกุศลข้ึนมา ทาํให้
ชีวติอยูเ่ยน็เป็นสุข เกิดบุญข้ึนจริงๆนะ เพราะเป็นการไม่ทาํร้ายกนัและกนั และทาํใหเ้กิดประโยชน์สุขท่ี
แทจ้ริงต่อกนัและกนั รวมทั้งเป็นประโยชน์ท่ีแทจ้ริงต่อผองชนดว้ย  

พระท่านวา่ถือศีล ๘ เกิดส่ิงดีในชีวติอะไรก็วา่กนัไป  ค่อยๆ คุยไป  แลว้แต่เราจะใชศิ้ลปะ
อะไรก็แลว้แต่เกิดส่ิงท่ีดีๆ เป็นมงคลในชีวติจริงๆ  

บางทีถา้เขาจะไม่ยอมจริงๆ ก็บอกเ ขาวา่ช่วงน้ีชีวติเราไม่ค่อยเป็นสุข ขอ ไปนอนวดันอนวา
บา้ง  พระท่านวา่ตอ้งไปนอนวดันอนวาบา้ง  ถือศีล ๘ ชีวติจะไดเ้ป็นสุข พระ ท่านวา่จะไดบุ้ญกุศลมาก



อยา่งนั้นอยา่งน้ี คุณก็ใชศิ้ลปะของคุณเอา  ขอไปนอนวดับา้งมนัก็ไดพ้รากแลว้นะ คุณ ก็หาวธีิเอาเองบา้งก็
แลว้กนัเรียนผกูก็เรียนแกเ้องบา้งอยา่ใหบ้อกหมดนกัเลย  คุณจะรู้ทางหนีทีไล่ของกนัและกนัเอง รู้
มากกวา่ผมอีก เพราะคุณอยูด่ว้ยกนัมากท่ีสุด ก็จะรู้นิสัยใจคอกนัมากท่ีสุด 

 เม่ือเราฝึกปฏิบติั ๒ ขอ้ไปเร่ือยๆ เราก็ทาํความดีและลดละเลิกกิเลสไปเร่ือยๆ วนัหน่ึงเม่ือ
ถึงท่ีสุด มนัก็จะพน้วบิากร้ายทั้ง ๒ เร่ือง  

๑. กุศลของเราท่ีทาํความดีกบัคู่ครองครอบครัว และก็ทาํความดีกบัคนอ่ืนๆ  
๒. เราไม่ติดการเสพสมสู่คนคู่แลว้   
บุญกุศลก็จะไปละลายไปเจือจางวบิากบาปในชีวติของเราใหล้ดลง พอวบิากบาปลดลงก็

สบายละทีน้ี  วบิากบาปลดลงบุญ กุศลท่ีเราบาํเพญ็จะจดัสรรเองเลย วา่ใหเ้ราพน้จากภยันั้นภยัน้ีแบบไหน
วบิากแห่งบุญกุศลจะจดัสรรเองเลยไม่ตอ้งห่วง  เราจะรู้เองเม่ือถึงเวลาวา่เราควรจะทาํแบบไหน  แต่ละคน
จะมีเหตุการณ์ต่างๆไม่เหมือนกนันะ วา่จะหลุดพน้แบบไหน วบิากแห่งบุญกุศลจะจดัสรรเองเลย   

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ศีลน่ีแหล่ะเป็นเคร่ืองคุม้ครองอยา่งยิง่การปฏิบติัแบบน้ีคือการหยดุชัว่
ใช่มัย๊ การทาํดีใช่มัย๊ ทาํจิตใจใหผ้อ่งใสใช่มัย๊ น้ีแหล่ะคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญา  พระพุทธเจา้ตรัสวา่น้ีแห
ล่ะศีลท่ีเราทาํ ความดีท่ีเราทาํจะคุม้ครองเราเอง พลงับุญกุศลของศีล จะดลบนัดาลเองเลย ดลบนัดาลแบบ
ไหนตอบไม่ได ้ แต่เขาจะดลบนัดาลใหเ้ราปลอดภยัเอง  ใหเ้ราปลอดภยัจากคู่ของเราเอง  บางทีอยูด่ว้ยกนั
นั้นแหล่ะแต่ปลอดภยั เขาก็ไม่ทาํร้ายเรา  

บางทีอาจมีคนอ่ืนมาเอาคู่ครองเราไปช่วยเล้ียง ก็ไม่เป็นไร เขาไปแลว้ก็แลว้ไป เราหมดเวร
หมดกรรมแลว้น่ี  เขาไปแลว้เราก็หมดเวรหมดกรรมแลว้ ฉลอง ๗ วนั ๗ คืน เลย  เพราะตวัเวรตวักรรมตวั
ทุกขต์วัยาก ได้ไปจากเราแลว้  เราก็หมดเวรหมดกรรมของเรา แลว้  ไม่ตอ้งไปเสียดายหรอก  จะเสียดาย
อะไร ไม่ตอ้งเสียดาย  เพราะวา่อะไร คนประพฤตินอกใจคู่ครองเป็นคนมีศีลหรือไม่มีศีล ไม่มีศีลใช่มัย๊ 
เป็นคนดีหรือไม่ดี ไม่ดีใช่มัย๊ แลว้คุณจะเสียดายของไม่ดีทาํไม ของไม่ดีไปจากเราเสียได ้เป็นบุญนกัหนา
แลว้ ตอ้งฉลอง ๗ วนั ๗ คืน และตอ้งขอบคุณคนท่ีเอาของไม่ดีไปจากเราดว้ย เขาเสียสละอยูก่บัของไม่ดี
แทนเรา ถา้ไม่ฝีมือขนาดเขาก็เอาของไม่ดีไปจากเราไม่ได ้ตอ้งขอบคุณเขาร้อยคร้ังพนัคร้ัง  

คนนอกใจคูครอง เป็นคนไม่ดี คนไม่มีศีล พระพุทธเจา้ตรัสในอบายมุข ๖ วา่การคบคนไม่ดี
จะพาไปนรก คือ เกิดปัญหาเดือดร้อนทุกขท์รมานแสนสาหสั ในมงคลสูตร พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ถา้อยาก
มีความผาสุก อยา่คบคนชัว่ ใหค้บคนดี ดงันั้น อยา่คบคนไม่มีศีล  ไม่ตอ้งเสียดายคนไม่มีศีล เขา จะไป
ไหนกป็ล่อยไปเลย จะไปไหนก็ไป แลว้ไม่ตอ้งกลบัมา เรา ไม่ตอ้งไปเสียดายนรกคือคนไม่มีศีล ถา้จะอยู่
ดว้ยกนัก็ตอ้งอยูด่ว้ยกนัแบบดีแบบซ่ือสัตย ์ถา้ไม่ดีไม่ซ่ือสัตยก์็ไม่ตอ้งอยูด่ว้ยกนั ไปเลยไม่ตอ้งกลบัมา
(แต่ถา้เขาไปไม่รอดไม่พน้ หรือมีองคป์ระกอบเหตุปัจจยัท่ีเราตอ้งรับเขากลบัมา ก็ตอ้งมีเง่ือนไขวา่ เขา
ตอ้งประพฤติตนเป็นคนดี ซ่ือสัตย ์กลบัมาอยูด่ว้ยกนัแบบเพื่อนแบบญาติพี่นอ้ง ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ไม่มี
การสมสู่คนคู่ ถา้ค่าโดยรวมประพฤติดีมากกวา่เสีย แบบน้ีก็รับกลบัมาได ้อยูด่ว้ยกนัได ้แต่ถา้ค่าโดยรวม
ประพฤติเสียมากกวา่ดี ก็ตอ้งใหเ้ขาไปจากเรา)    



ท่ีสาํคญัก็คือ เม่ือของไม่ดีไปจากเรา แสดง วา่ เราไดห้มดเวรหมดกรรมแลว้  ไม่ตอ้งไปรับ
ใชอ้ะไรเขาอีกแลว้ ไม่ตอ้งเจบ็ปวดทุกขท์รมานกบัคนไม่ดี ไม่ตอ้ง ห่วงใยไม่ตอ้งรับใชป้รนนิบติัคนไม่ดี
อีกต่อไปแลว้  หมดเวรหมดกรรมแลว้  ทุกขท์าํไม มนัตอ้งเป็นสุขสิจึงจะถูกตอ้ง เขาช่วยปลดปล่อยใหเ้รา
เป็นโสด เป็นอิสระ นบัเป็นโอกาสอนัมีค่าสุดลํ้าค่ายิง่สาํหรับชีวติเรา ท่ีเราจะไดเ้อาเวลา เร่ียวแรง 
ทรัพยสิ์นของเรา ไปใชป้ฏิบติัธรรม ทาํคุณงามความดี ทาํมหากุศล ทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวัเราเอง 
ครอบครัว และสังคมอยา่งอิสระเสรี  เป็นโอกาสในการสั่งสมวบิากดี ท่ีจะช่วยลดวบิากกรรมร้ายของเรา
ไดม้ากท่ีสุดไดเ้ร็วท่ีสุด และวบิากดีนั้นจะสร้างประโยชน์สุขใหเ้ราและผูอ่ื้นไดม้ากท่ีสุด  

โดยสัจจะแลว้พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ไม่มีอะไรท่ีเราไดรั้บโดยท่ีเราไม่ไดท้าํมา ส่ิงท่ีเราไดรั้บ
คือส่ิงท่ีเราทาํมาทั้งหมด เป็นส่ิงท่ีเราทาํมาในชาติก่อนๆส่วนหน่ึงสังเคราะห์ร่วมกบัชาติน้ีส่วนหน่ึง
(พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) ถา้เป็นวบิากร้าย เรารับแลว้ก็หมดไป วบิากดีก็จะออกฤทธ์ิส่งผลดีให้
เราไดม้ากยิง่ข้ึน เพราะไม่มีวบิากร้ายมาตา้นมาขวาง ถา้อยากใหว้บิากร้ายหมดเร็ว ก็ตอ้งทาํความดีให้
มากๆๆๆ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ กุศลทาํใหอ้กุศลเบาบางได(้พระไตรปิฎก เล่ม ๒๐ ขอ้ ๕๑๘)  

ส่วนเขานั้นมีหน้ีบาปหน้ีบุญกนั เขาก็ตอ้งไปชดใชก้นั ก็แลว้แต่บาปแต่บุญของเขา ส่วน เรา
นั้นกต็ดัรอบ เพราะ เราหมดหน้ีบาปหน้ีบุญแลว้ เร่ืองอะไรท่ีเราจะไปตกนรกอีก เราก็ตดัเลยไปเลย เรา
สบายแลว้ สบายแลว้เรา อยา่งน้ีแหล่ะ เราก็จะมีความสุข เล้ียงลูกไป ไม่ตอ้งไปกงัวลอะไร    

คู่วบิากคนแต่ละคนมนัมีอยูแ่ลว้ เม่ือเราหมด เวรหมดกรรม ก็จะ มีคนอ่ืนเอาไปช่วยเล้ียง ก็ดี
แลว้ เขา เอาไปช่วยเล้ียงน่ะ เขา เอาไปปวดหวัแทนเรา ก็ขนาดอยูก่บัเรายงันิสัยไม่ดีอยา่งน้ี  เขาเอาคนไม่ดี
ไปน่ะเขาจะปวดหวัขนาดไหน  คิดดูซิ  เขาไดค้นท่ีไม่ซ่ือสัตยไ์ป เขาซวยขนาดไหน เขา ช่วยเราขนาดไหน 
ตอ้งขอบคุณผูช้ายคนนั้นผูห้ญิงคนนั้น  เขาช่วยเอาคนท่ีไม่ซ่ือสัตยไ์ปจากเรา สาธุ สาธุ ขอบคุณมากๆ เลย  
ถา้ไม่มีเขา เราก็ตอ้งอยูก่บัคนไม่ซ่ือสัตยต่์อไป  เ ขาช่วยเอาไปก็ดีแลว้ สัจจะก็เป็นอยา่งน้ี คิดใหถู้ก คิดให้
ได ้

แมไ้ม่มีใครเอาไปช่วยเล้ียง เม่ือหน้ีวบิากของเราหมด บางทีเขาก็ตอ้งตายจากเราไป ตายไป
แลว้ก็แลว้ไป หรือบางทีก็อยูด่ว้ยกนัแบบพรหม คือ อยูด่ว้ยกนัแบบญาติพี่นอ้ง ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัไป แต่
ไม่มีการสมสู่คนคู่ เขาจะอยูก่บัเราแบบพรหมเองเลย ยิง่เราบาํเพญ็มากเท่าไหร่ๆ บุญจะคุม้ บุญจะจดัสรร
เอง ดลบนัดาลเอง   

ขออภยัพดูชดับางทีน่ีเขามีกิจกรรมทางเพศกบัเรา เขาจะมีความสุขนอ้ยลง หรือ ไม่เป็นสุข  
บางทีก็ไม่สบายเลยทุกขเ์ลย เพราะวา่วบิากบุญของเราคุม้ครองเรา บุญกุศล จะดลบนัดาลเองเลยใหเ้ขา
ลดละเลิกการสมสู่เรา จะละ หน่ายคลาย จะเร่ิมรู้ความจริงตามความเป็นจริงตามเราไปดว้ย เพราะมี พลงั
บุญกุศลของเราช่วยเหน่ียวนาํเขาใหเ้ป็นไปตามเราอีกแรงหน่ึง 

แต่ถา้เขาจะไปหาคนอ่ืนมนัก็เป็นเร่ืองความโง่ของเขา วบิากร้ายของเขา เขาอยูก่บัเราเขาก็ไม่
เป็นสุขทางเพศหรอก เพราะมีพลงับุญกุศลของเราท่ีจะคุม้ครองใหเ้ราปลอดภยัในเร่ืองน้ีอยู ่ บุญกุศลจะ
ดลบนัดาลเอง   เพื่อคุม้ครองเรา การปฏิบติัศีลน่ีแหละจะคุม้ครองเรา ดงัท่ี พระพุทธเจา้ตรัสวา่ศีลเป็น



เกราะอยา่งยิง่ ไม่มีเกราะอ่ืนยิง่กวา่ศีล ศีลเป็น เกราะคุม้กนัภยัอยา่งยอดเยีย่มท่ีสุดเลย ไม่มีอะไรท่ีจะ
คุม้ครองเราไดม้ากเท่ากบัศีล เรา ปฏิบติัศีลใหดี้ใหเ้จริญ ศีลก็จะคุม้ครองเองอยา่งท่ีเราคิดไม่ถึง จะ มี
พลงังานพิเศษคุม้ครองใหเ้ราปลอดภยั เดาไม่ได้  คุณพิสูจน์เอาเอง แลว้คุณก็จะรู้ ปฏิบติัศีลท่ีถูกตรง ไป
เถอะ แลว้คุณจะรู้จกัส่ิงท่ีคุม้ครองเราใหป้ลอดภยัไม่ตอ้งใหบ้อบชํ้าไม่ตอ้งทุกขท์รมาน  

ยคุน้ีน่ีคนผดิศีลผดิธรรมเร่ืองเพศกนัเยอะมาก เพราะคู่วบิาก ของแต่ละคนมนัจะมาเยอะ มนั
เขา้กลียคุแลว้ดว้ย เขา้กลียคุน่ี  คนชัว่จะมาเกิดเยอะ พระโพธิสัตวไ์ม่ค่อยมาเกิดหรอก  มา เพียงบางองคก์็
ตอ้งเหน่ือยมาก ลาํบากมากในการบาํเพญ็ช่วยคนท่ามกลางกลียคุ ส่วนใหญ่กเ็ป็นวญิญาณผมีาเกิดในร่าง
คนทั้งนั้นแหล่ะ ผดิผวัผดิเมียผดิลูกมัว่กนัไปหมด วุน่วายไปหมด 

ถา้เราไม่รู้ความจริง เราจะติดจะยดึ จะทุกขม์ากเลย เพราะมนัจะมีคู่วบิากของแต่ละคนมา
เยอะเลย ซ่ึงคู่วบิากนั้น ดูไม่ยากหรอก ดูอยา่งไรรู้ไหม คือ เวลาพบเห็นกนั แลว้มนัจะรู้สึกชอบๆๆๆ  มนั
จะรู้สึกดูดดึง เหมือนมีเสน่ห์อยูบ่างอยา่ง นั้นแหละคู่วบิาก  พอ่ครูฯจึงบอกวา่ “เห็นปุ๊บรักป๊ับน่ันแหล่ะตัว
เวร”  นัน่แหละคู่วบิาก  นัน่แหล่ะตวัเวร  ระวงัใหดี้เถอะตวัเวรมาแลว้  แมเ้รามีคู่แลว้ตวัเวรก็จะมา จะ
มานะ ตวัเวรน่ะ ระวงัดีๆ ตอ้งหลบใหดี้ๆ  หลบ ใหไ้ด ้ตวัเวรน่ี  ถา้ไม่ระมดัระวงัละก็ยุง่เลยนะ จะทาํให้
นอกใจนอกกายคู่ครอง ครอบครัวจะแตกร้าว สร้างวิ บากกรรมอนัเลวร้ายทุกขท์รมานแสนสาหสัต่อ
ตนเองครอบครัวและคนอ่ืน  

เพราะฉะนั้น เม่ือเห็น ตวัเวรแลว้ ตอ้งระวงัน่ะ อยา่ประมาท อยา่พยายามเขา้ใกล ้ใหพ้ยายาม
อยูไ่กลๆ อยา่พยายามไปคบคุน้ คนเราน่ะมีคู่วบิากกนัเยอะถา้ไม่บอกเอาไวก่้อน พอตวัเวรมาปุ๊บ คอยดู
เถอะใครเผลอๆ ประมาทๆ เด๋ียวโดน เด๋ียวโดน นรกจะเอาไปเผา เพราะฉะนั้นอยา่ประมาท  

จะบอกเคล็ดท่ีสาํคญัอีกอยา่งเอาไวน้ะ ถา้ไม่อยากตกนรกคนคู่ครอบครัว ให้ ดูกนัไปนานๆ 
ดูนานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  รับรอง ไดเ้ลย ถา้ดูกนัไปนานๆ จะไม่มีใครชอบใครหรอก ดูนานๆ ดูทั้งหนา้ตา 
รูปร่าง ดูทั้งนิสัย แลว้จะรู้ความจริงท่ีไม่คิดวา่จะรู้ เฮย้?ไม่ดีไม่เขา้ท่าแบบน้ีก็มีดว้ยเหรอ แบบนั้นก็มีดว้ย
เหรอ สารพดัส่ิงท่ีไม่ดีไม่เขา้ท่า ไม่วา่ในเขาในเรา เพราะพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “โลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ” ทุก
คนเป็นส่วนประกอบพร่องๆอนัหน่ึงของโลก  

ดูกนัไปนานๆ พร้อมกบัฝึกลดฝึกลา้งกิเลสไปดว้ย พากเพียร ทาํความดีไปดว้ย เราจะไม่ถูก
อวชิชา(ความไม่รู้)หลอกตา ตอ้งทาํความดีไปดว้ย ลดกิเลสไปดว้ย แลว้ดูกนัไปนานๆๆๆๆ ฝึกกินขา้ววนั
ละม้ือไว ้หรือกินนอ้ยม้ือท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้   ฝึกกินจืดไว ้ ฝึกลดละเลิกส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยั/ส่ิงฟุ้งเฟ้ือ
ฟุ่มเฟือยเกินความจาํเป็น แลว้ดูกนัไปนานๆๆๆๆๆๆ รับรองเลย จะเห็นขอ้ไม่ดี ขอ้บกพร่องของคู่วบิาก
เรา(คนท่ีเราชอบ) ก็จะ ละหน่ายคลายความชอบความติดยดึท่ีจะมาเสพมาครอบครองแบบคนคู่ครอบครัว  
แต่จะเกิดความรู้สึกวา่เขาเป็นเพื่อนร่วมโลกท่ีเราควรช่วยเหลือกนัในแกไ้ขขอ้บกพร่อง/เพิ่มเติมส่ิงท่ีดีงาม
เท่าท่ีเราจะพึงทาํไดเ้ท่านั้น ตกลงนะ เร่ืองคู่เป็นอยา่งน้ี  แหมวา่จะพดูนิดหน่อย  พดูไปซะเยอะเลย สงสาร
คนนะเร่ืองน้ี มนัไม่มีอะไรไปกวา่คนคู่หรอก ถา้พลาดแลว้มนัทุกข์ ทรมานแสนสาหสัยาวนาน จะเลิก
ไมใ่ช่จะเลิกไดง่้ายๆ มนัเป็นวบิากกรรมท่ีหนกัหนาสาหสัยาวนาน 



มนัไม่ไดเ้หมือนกินขนมพลาดน่ะใช่มัย๊ กินขนม/กินอาหารผดิพลาดไม่สมดุลหน่ึงวนั พิษ
นั้นกเ็ล่นงานเราใหไ้ม่สบาย  อยา่งมาก ก็แค่ไม่เกิน ๗ วนั  เท่านั้นแหล่ะ ท่ีเจบ็นัน่ปวดน่ี ผืน่ข้ึนบา้ง สิวข้ึน
บา้ง ไม่สบายแบบนั้นแบบน้ี เป็นตน้ 

แต่ถา้คุณพลาด ไปเสพไปติดไปยดึ เร่ืองคนคู่ครอบครัวน่ี คุณเอย้บางทีตอ้งชดใชห้น้ีวบิาก
ทั้งปีทั้งชาติ เผลอๆชาติต่อไปๆดว้ย   ดงันั้น อยา่พยายามพลาด  ใครท่ียงัไม่พลาดนะ ยงัเป็นโสดอยู ่ก็ เกาะ
คานเพชรคานทองใหดี้ๆเลยนะ เกาะใหดี้ๆ หล่นมาเม่ือไหร่ตวัใครตวัมนั  หล่นมาเม่ือไหร่ละก็...นรกรอ
อยู ่ท่องไวน้ะนรกรออยู ่ใครเก่งแลว้นัง่ขาไขวห่า้งบนคานเพชรคานทองรอเพื่อนๆเป็นกาํลงัใจใหเ้พื่อนๆ  

แต่ถา้ใครพลาดแลว้ ก็ อยา่งวา่น้ีแหล่ะ กม้หนา้กม้ตาชดใชว้บิากไป ชด ใชว้บิากไปเร่ือยๆ 
วบิากมนักห็มดไปเร่ือยๆ เราลดกิเลสไปเร่ือยๆ ทาํความดีไปเร่ือยๆ วบิากร้ายก็จะเบาบางไปเร่ือยๆ เม่ือถึง
เวลาอนัควร ก็หลุดพน้จากทุกขเ์อง บุญกุศลจะจดัสรรเอง คอยดูนะเวลามาเล่าสู่กนัฟัง จะรู้เลยวา่ไม่น่าเช่ือ 
ท่ีทาํความดีไปลา้งกิเลสไปเร่ือยๆ ถึงวนัหน่ึง อา้วหลุดพน้จากทุกขจ์ากภาระแบบนั้นแบบน้ี แต่ละคน
รูปแบบของการหลุดพน้จากทุกขจ์ากภาระไม่เหมือนกนั แลว้แต่บุญกุศลจะจดัสรร แต่ก็พน้จากทุกขจ์าก
ภาระเหมือนกนั สบายเหมือนกนั สาํหรับเร่ืองสาํคญัประเด็นคนคู่ หวัขอ้ “โสดดีหรือมีคู่” ก็จบไป 

 
สรุปวธีิการแก้ปัญหาทุกอย่างของชีวติ 
แมมี้ความทุกขเ์ร่ืองอ่ืนใดทุกเร่ือง ก็ใชห้ลกัการเดียวกนั คือ  ชัว่ไม่ตอ้งทาํ  ทาํแต่ความดีให้

มากๆ แลว้ ลา้งกิเลสลา้งความติดความยดึในใจเราไปเร่ือยๆ แลว้ บุญกุศลเขาจะบวกลบคูณหารเองใหเ้รา
พน้จากทุกขเ์ร่ืองนั้นๆเอง  

ปฏิบติัไปเร่ือยๆน่ี ไม่แน่นะ ท่านท่ีคิดวา่ ไปปฏิบติัท่ีบา้นดีกวา่ ไม่อยากมาอยูก่บัหมู่กลุ่ม
มิตรดีสหายดีท่ีนัน่ท่ีน่ี  ไม่ไดต้ั้งจิตไวว้า่  จะมาอยูก่บัหมู่กลุ่มท่ีนัน่ท่ีน่ี แต่ปฏิบติัไปเร่ือยๆๆ ถึงวนัหน่ึง 
บุญกุศลจะบวกลบคูณหารจดัสรรให้มาอยูใ่นหมู่มิตรดีสหายดีเอง  เพราะ โดยสัจจะแลว้นํ้าจะไหลไปหา
นํ้า นํ้ามนัจะไหลไปหานํ้ามนั   บางท่านตั้งใจอยากมาอยูก่บัหมู่มิตรดีสหายดี แต่ยงัมีวบิากอยู ่ก็ใชว้บิาก
ไปก่อน ทาํความดีไปลดกิเลสไป เม่ือมีโอกาสก็แบ่งเวลามาบาํเพญ็เท่าท่ีมาได ้ในขีดท่ีครอบครัวไม่
ลาํบากเกินไป เราบาํเพญ็สะสมบุญกุศลไปเร่ือยๆ เม่ือ ถึงเวลาอนัควรบุญกุศลก็จะจดัสรรใหเ้รามาไดเ้ตม็
ตวัเตม็เวลาเอง แต่ละช่วงเวลาของชีวติบุญกุศลจะจดัสรรเองวา่ใหเ้ราไปอยูท่ี่ไหนเม่ือไหร่อยา่งไร  

ทุกปัญหาของชีวตินั้น ในโอวาทปาติโมก พระพุทธเจา้บอกสูตรเดียว แกไ้ดทุ้กปัญหา คือ 
หยดุชัว่ พากเพียร ทาํดีไปเร่ือยๆ พากเพียร ลา้งกิเลสใหจิ้ตใจผอ่งใสไปเร่ือยๆ เท่านั้นแหล่ะ เม่ือบุญกุศล
เตม็รอบก็จะมีช่องทางในการแกปั้ญหาไดเ้อง หรือปัญหานั้นก็จะหมดไปเอง เพราะความดีท่ีเราทาํจะไป
ละลายวบิากร้ายใหห้มดไปเร่ือยๆ  และสร้างประโยชน์สุขใหก้บัชีวติเราและผองชน ประกอบกบั จิตท่ีไม่
ติดไม่ยดึ ก็ทาํให้ เราไม่ทุกขอ์ยูแ่ลว้ เม่ือบุญกุศลเตม็รอบเราจะไดส่ิ้งดีๆแบบท่ีเราคิดไม่ถึง  น่ีบอก
ความลบัความจริงในการแกปั้ญหาทุกปัญหาของชีวติ น้ีคือทางแห่งความผาสุกท่ีแทจ้ริงของชีวติ 

เจริญธรรม สาํนึกดี มีอภยั ไร้ทุกข์ 
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