โสดดีหรือมีค่ ู
บทนา
หนังสื อเล่มนี้ เหมาะสําหรับทั้งคนที่เป็ นโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว จะได้มีความรู ้และ
ทิศทางในดํารงชีวติ ว่าผูท้ ี่อยูเ่ ป็ นโสดจะปฏิบตั ิตนอย่างไรจึงจะได้ความผาสุ กที่แท้จริ ง หรื อผูท้ ี่มีคู่ครอง
แล้วจะปฏิบตั ิตนอย่างไรจึงจะได้ความผาสุ กที่แท้จริ ง
หลายคนที่ต้ งั ข้อสงสัยว่า การอยูเ่ ป็ นโสดหรื อมีคู่ อย่างไหนดีกว่ากัน มัน่ คง/เป็ นประโยชน์
สุ ขกว่ากัน ซึ่ งคําสอนหรื อความคิดเห็นของคนทัว่ ไปส่ วนใหญ่มกั จะเน้นไปในทางให้คนมีคู่ครอง จะได้มี
ความสุ ข มีความมัน่ คง เป็ นฝั่งเป็ นฝา ซึ่ งผูเ้ ขียนเองก็มกั จะได้ฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาเป็ นประจําเสมอๆ
ว่า การมีคู่ครองนั้น แรกๆก็มกั จะเป็ นสุ ขดี แต่หลังจากนั้นไม่นานนัก หลายคนมักจะต้องร้องไห้กบั ฝา
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝา สอดคล้องกับคําว่า เมื่อแต่งงานหรื อมีคู่ครองแล้ว “ก็จะได้เป็ นฝั่งเป็ นฝา”
คือ ร้องไห้กบั ฝา เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝา หลายคนที่แต่งงานหรื อมีคู่ครองแล้วก็มกั จะบอกว่า “คน
ในอยากออก คนนอกอยากเข้า” ดังนั้น หลายคนจึงสับสนว่า ตกลงการอยูเ่ ป็ นโสด หรื อมีคู่ครอง
อย่างไหนจะทําให้ชีวติ มีความมัน่ คงเป็ นประโยชน์สุขดีกว่ากันแน่
ผูเ้ ขียนขอเชิญชวนท่านได้ติดตาม
ข้อมูลรายละเอียด “โสดดีหรื อมีคู่” ต่อไปได้เลยครับ
โสดดีหรือมีค่ ู ตามปัญญาตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ า
พระพุทธเจ้าผูร้ ู ้โลกอย่างแจ่มแจ้ง (โลกวิทู) อย่างไม่มีผใู ้ ดเทียมเท่า (อนุตตระ) ทุกคําตรัส
เป็ นจริ งตลอดกาล (อกาลิโก) เชื้อเชิญให้แต่ละคนสามารถศึกษาเรี ยนรู ้พิสูจน์ความจริ งได้ (เอหิปัสสิ โก)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิ บายเกี่ยวกับเรื่ องเมถุน(การสมสู่ หรื อมีเพศสัมพันธ์หรื อการใช้ชีวติ มี
คู่ครอง)ไว้วา่
“ภิกษุเป็ นที่เลื่องลือว่า เป็ นบัณฑิต(ผูม้ ีปัญญาฉลาดแท้) อธิษฐานความประพฤติผเู้ ดียว(ตั้งใจ
อยูเ่ ป็ นโสด) แม้ภายหลังประกอบในเมถุนธรรม(การสมสู่ หรื อมีเพศสัมพันธ์หรื อการใช้ชีวติ มีคู่ครอง) จัก
เศร้าหมอง เหมือนคนโง่ ฉะนั้น.” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๒๕๐)
พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๒๕๔ พระพุทธเจ้าตรัสอธิ บายรายละเอียด คําว่า จักเศร้าหมอง
เหมือนคนโง่ ฉะนั้น มีความหมายว่า บุคคลนั้นจักลําบาก จักเศร้าหมอง มัวหมอง เหมือนคนกําพร้า
เหมือนคนหลงใหล ฉะนั้น คือ ย่อมฆ่าสัตว์บา้ ง ลักทรัพย์บา้ ง ตัดที่ต่อบ้าง ปล้นโดยไม่เหลือบ้าง ปล้น
เรื อนหลังเดียวบ้าง ดักปล้นที่หนทางเปลี่ยวบ้าง คบหาภรรยาของผูอ้ ื่นบ้าง กล่าวเท็จบ้าง จักลําบาก จัก
เศร้าหมอง มัวหมอง แม้อย่างนี้.
พระราชารับสั่งให้จบั กุมบุคคลนั้น แล้วให้ทาํ กรรมกรณ์ต่างๆ คือ ให้เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง
ให้ตีดว้ ยไม้พลองบ้าง ให้ตดั มือบ้าง ให้ตดั เท้าบ้าง ให้ตดั มือและเท้าบ้าง ให้ตดั ใบหูบา้ ง ให้ตดั จมูกบ้าง
ให้ตดั ใบหูและจมูกบ้าง วางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้าง ถลกหนังศีรษะออกแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังข์
บ้าง ใส่ ไฟลุกโพลงเข้าไปในปากจนโลหิ ตไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบา้ งพันตัวด้วยผ้าชุบนํ้ามัน

แล้วเผาทั้งเป็ นบ้าง พันมือด้วยผ้าจุดไฟให้ลุกเหมือนประทีปบ้าง ถลกหนังตั้งแต่คอลงมาข้อเท้าลุกเดิน
เหยียบหนังนั้นจนล้มลงบ้าง ถลกหนังตั้งแต่คอลงมาถึงบั้นเอวทําให้เป็ นดังนุ่งผ้าคากรองบ้าง สวมปลอก
เหล็กที่ขอ้ ศอกและเข่าทั้งหมดแล้วเสี ยบหลาวเหล็ก ๕ ทิศ ตั้งไว้เผาไฟบ้าง เอาเบ็ดเกี่ยวหนัง เนื้อ เอ็น
ออกมาบ้าง เอามีดเฉื อนเนื้อออกเป็ นแว่นๆ ดังเหรี ยญกระษาปณ์บา้ ง เฉือนหนัง เนื้อ เอ็นออกเหลือแต่
กระดูกบ้าง เอาหลาวเหล็กแทงที่ช่องหูจนทะลุถึงกันเสี ยบติดดินแล้วจับขาหมุนไปโดยรอบบ้าง ทุบให้
กระดูกละเอียดแล้วถลกหนังออกเหลือแต่กองเนื้อดังตัง่ ใบไม้บา้ ง เอานํ้ามันเดือดพล่านรดตัวบ้าง ให้สุนขั
กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้าง เสี ยบหลาวยกขึ้นนอนหงายทั้งเป็ นบ้าง เอาดาบตัดศีรษะบ้าง บุคคลนั้นจัก
ลําบากจักเศร้าหมอง มัวหมองแม้อย่างนี้ .
อีกอย่างหนึ่ง บุคคลนั้น ถูกกามตัณหาครอบงําแล้ว มีจิตอันกามตัณหาตรึ งไว้แล้ว เมื่อ
แสวงหาโภคทรัพย์ยอ่ มแล่นไปสู่ มหาสมุทรด้วยเรื อ ฝ่ าหนาวฝ่ าร้อน ถูกสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด
และสัตว์เลื้อยคลานเบียดเบียน ถูกความหิ วกระหายเบียดเบียนอยู่ ไปคุมพรัฐ ไปตักโกลรัฐ ไปตักกสิ ลรัฐ
ไปกาลมุขรัฐ ไปมรณปารรัฐ ไปเวสุ งครัฐ ไปเวราปถรัฐ ไปชวรัฐ ไปกมลิรัฐ ไปวังกรัฐ ไปเอฬวัทนรัฐ
ไปสุ วณั ณกูฏรัฐ ไปสุ วณั ณภูมิรัฐ ไปตัมพปัณณิ รัฐ ไปสุ ปปารรัฐ ไปภรุ กรัฐ ไปสุ รัทธรัฐ ไปอังคเณกรัฐ
ไปคังคณรัฐ ไปปรมคังคณรัฐ ไปโยนรัฐ ไปปี นรัฐ ไปอัลลสันทรัฐ ไปมรุ กนั ตารรัฐ (หมายถึงต้องเดินทาง
ไปตามเมืองต่างๆ) เดินทางที่ตอ้ งไปด้วยเข่า เดินทางที่ตอ้ งไปด้วยแพะ เดินทางที่ตอ้ งไปด้วยแกะ เดินทาง
ที่ตอ้ งโหนไปด้วยเชือกและหลัก เดินทางที่ตอ้ งโดดลงด้วยร่ มหนังแล้วจึงเดินไปได้ เดินทางที่ตอ้ งไปด้วย
พะองไม้ไผ่ เดินทางตามทางนก เดินทางตามทางหนู เดินทางตามทางซอกภูเขา เดินทางตามลําธารที่ตอ้ ง
ไต่ไปตามเส้นหวาย จักลําบาก จักเศร้าหมอง มัวหมองแม้อย่างนี้ .
เมื่อแสวงหาไม่ได้ ย่อมเสวยทุกข์และโทมนัสแม้มีความไม่ได้เป็ นมูล จักลําบาก จักเศร้า
หมองมัวหมองแม้อย่างนี้ .
เมื่อแสวงหาได้ ครั้นได้แล้วก็เสวยทุกข์และโทมนัส แม้มีความรักษาเป็ นมูล ด้วยวิตกอยูว่ า่
ด้วยอุบายอะไรหนอ พระราชาจึงจะไม่ริบโภคทรัพย์ของเรา พวกโจรจะไม่ลกั ไป ไฟจะไม่ไหม้ นํ้าจะไม่
พัดไป พวกทายาทอัปรี ยจ์ ะไม่ขนเอาไป เมื่อรักษาปกครองอย่างนี้ โภคทรัพย์ยอ่ มสลายไป บุคคลนั้น
ก็เสวยทุกข์และโทมนัส แม้มีความสลายไปแห่งทรัพย์เป็ นมูล จักลําบาก จักเศร้าหมอง มัวหมองแม้อย่าง
นี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า จักเศร้าหมอง เหมือนคนโง่ ฉะนั้น.
เพราะเหตุน้ นั พระผูม้ ีพระภาคจึงตรัสว่า “ภิกษุเป็ นที่เลื่องลือว่า เป็ นบัณฑิต(ผูม้ ีปัญญาฉลาด
แท้) อธิษฐานความประพฤติผเู้ ดียว(ตั้งใจอยูเ่ ป็ นโสด) แม้ภายหลังประกอบในเมถุนธรรม (การสมสู่ หรื อ
มีเพศสัมพันธ์หรื อการใช้ชีวติ มีคู่ครอง) จักเศร้าหมอง เหมือนคนโง่ ฉะนั้น.” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๙ ข้อ
๒๕๔)
พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสอธิ บายรายละเอียดเพิ่มเติม ในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๗ ข้อ [๑๕๔๙ ๑๕๕๒]

ข้อ [๑๕๔๙] กามทั้งหลายมีความพอใจ(ความสุ ข)น้อย ทุกข์อื่นยิง่ กว่ากามไม่มี ชนเหล่าใด
ส้องเสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก.
ข้อ [๑๕๕๐] เหมือนดาบที่ลบั คมดีแล้วเชือดเหมือนกระบี่ที่ขดั ดีแล้วแทง เหมือนหอกที่พงุ่
ปักอก (เจ็บปานใด) กามทั้งหลายเป็ นทุกยิง่ กว่านั้น.
ข้อ [๑๕๕๑] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชัว่ บุรุษ ผาลที่เขาเผาร้อนอยูต่ ลอดวัน(ร้อน
ปานใด) กามทั้งหลายเป็ นทุกข์ยงิ่ กว่านั้น.
ข้อ [๑๕๕๒] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ้ามันที่เดือดพล่าน ทองแดงที่กาํ ลังละลายคว้าง
(ร้อนปานใด)กามทั้งหลายเป็ นทุกข์ยงิ่ กว่านั้น.
สัมพันธ์กบั ที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๗ คุมพิยชาดก เปรี ยบวัตถุกามเหมือน
ยาพิษ
ข้อ [๗๗๘] ยักษ์ชื่อคุมพิยะเที่ยวหาเหยือ่ ของตนอยู่ ได้วางยาพิษอันมีสี กลิ่นและรสเหมือน
นํ้าผึ้งไว้ในป่ า.
ข้อ [๗๗๙] สัตว์เหล่าใด มาสําคัญว่านํ้าผึ้ง กินยาพิษนั้นเข้าไป ยาพิษนั้นเป็ นของร้ายแรงกว่า
สัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่านั้น ต้องพากันเข้าถึงความตาย เพราะยาพิษนั้น.
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าทรงพบความจริ งว่า ผูท้ ี่แต่งงานหรื อมีคู่ครองนั้น เมื่อถึงเวลาหนึ่ง
ก็จะรู ้วา่ “นรกมีจริ ง” คือจะประสบกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสต่อเนื่องยาวนาน วันนั้นนํ้าตาอาจ
ไม่ได้เช็ดแค่หวั เข่า อาจเช็ดถึงหัวแม่เท้าก็ได้
คําตรัสของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนั้น เป็ นการเปรี ยบเทียบสภาพความทุกข์ทรมานยากลําบาก
อันนํามาซึ่ งความเศร้าหมองของการสมสู่ หรื อการมีเพศสัมพันธ์หรื อการมีคู่ครอง ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่ง จะ
ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอย่างต่อเนื่องยาวนาน (ซึ่ งผูเ้ ขียนจะได้อธิ บายรายละเอียดเพิ่มเติม
ต่อไป หลังจากที่นาํ เสนอคําตรัสของพระพุทธเจ้าแล้ว)
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “มุนีทราบโทษนั้น ในความเป็ นฆราวาสอื่นแต่ความเป็ น
สมณะก่อนในธรรมวินยั นี้ พึงทําความเป็ นผูป้ ระพฤติผเู ้ ดียวให้มนั่ คง ไม่พึงเสพเมถุนธรรม.”
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๒๕๕)
พระพุทธเจ้ายังตรัสอีกว่า “คําสั่งสอนของบุคคลผูป้ ระกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม ย่อมเลอะ
เลือน และบุคคลนั้นย่อมปฏิบตั ิผดิ นี้เป็ นธรรมอันไม่ประเสริ ฐในบุคคลนั้น .” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๙ ข้อ
๒๓๐)
พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๒๓๕ พระพุทธเจ้าตรัส คําว่า คําสั่งสอน ... ย่อมเลอะเลือน มี
ความหมายว่า คําสั่งสอน ย่อมเลอะเลือน ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ คําสั่งสอนทางปริ ยตั ิยอ่ มเลอะเลือน ๑
คําสั่งสอนทางปฏิบตั ิยอ่ มเลอะเลือน ๑.
คําสัง่ สอนทางปริ ยตั ิเป็ นไฉน? คําสัง่ สอนใด คือ สุ ตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถาอุทาน อิ
ติวตุ ตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ อันบุคคลนั้นศึกษาแล้ว นี้ชื่อว่าคําสั่งสอนทางปริ ยตั ิ. คําสั่งสอนทาง

ปริ ยตั ิแม้น้ นั ย่อมเลอะเลือน ฟั่นเฝื อไป ย่อมเหิ นห่าง คําสั่งสอน ... ย่อมเลอะเลือนแม้อย่างนี้ ด้วยประการ
ดังนี้.
คําสั่งสอนทางปฏิบตั ิเป็ นไฉน ความปฏิบตั ิชอบ ความปฏิบตั ิสมควร ความปฏิบตั ิไม่เป็ น
ข้าศึก ความปฏิบตั ิเป็ นไปตามประโยชน์ ความปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ความทําให้สมบูรณ์ในศีล
ความเป็ นผูม้ ีทวารอันคุม้ ครองแล้วในอินทรี ย ์ ความเป็ นผูร้ ู้จกั ประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆ
ในความเป็ นผูต้ ื่น สติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรี ย ์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์
๗ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ นี้ชื่อว่า คําสั่งสอนทางปฏิบตั ิ.
คําสั่งสอนทางปฏิบตั ิแม้น้ นั ย่อมเลอะเลือน ฟั่นเฝื อไป ย่อมเหิ นห่าง คําสั่งสอน ... ย่อมเลอะ
เลือนแม้อย่างนี้ ด้วยประการดังนี้.” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๒๓๒)
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าทรงพบความจริ งอีกอย่างหนึ่งว่า คําสั่งสอนของผูท้ ี่เสพเมถุนเป็ น
เนื่องๆนั้น จะไม่ถูกตรงสู่ ความพ้นทุกข์ ไม่ถูกตรงต่อบุญกุศล/ประโยชน์สุขที่แท้จริ ง แต่จะเป็ นคําสอนที่
นําไปสู่ ความเสี ยหายเป็ นโทษทุกข์ทรมานที่แท้จริ งต่อชีวติ คําสอนของผูท้ ี่เสพเมถุนเป็ นเนื่องๆจึงเป็ นคํา
สอนที่น่ากลัวมากที่สุดในโลก
บุคคลใด เป็ นผูเ้ ดียวเที่ยวไปในเบื้องต้น (ภายหลัง) ย่อมซ่องเสพเมถุนธรรม บัณฑิต
ทั้งหลาย กล่าวบุคคลนั้นว่า เป็ นปุถุชนคนเลวในโลก เหมือนยวดยานที่หมุนไป ฉะนั้น.”(พระไตรปิ ฎก
เล่ม ๒๙ ข้อ ๒๓๕)
พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๒๓๘ พระพุทธเจ้าตรัสอธิ บาย คําว่า บุคคลนั้น ... ในโลก
เหมือนยวดยานที่หมุนไป ฉะนั้น มีความหมายว่า ยานคือ ยานช้าง ยานม้า ยานโค ยานแพะ ยานแกะ ยาน
อูฐ ยานลา ที่หมุนไป คือ ที่เขามิได้ฝึกหัดมิได้ฝึกฝน มิได้อบรม ย่อมแล่นไปผิดทาง ย่อมขึ้นบนตอไม้บา้ ง
กองหิ นบ้าง ที่ไม่เรี ยบร้อย ทําลายอวัยวะผูข้ ้ ึนขับขี่บา้ ง ตกไปในเหวบ้าง ยานนั้นที่หมุนไป คือ ที่เขามิได้
ฝึ กหัด มิได้ฝึกฝน มิได้อบรม ย่อมแล่นไปผิดทาง ฉันใด บุคคลนั้น หมุนไปผิด เปรี ยบเหมือนยานที่หมุน
ไป ย่อมถือทางผิด คือ ถือมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ ถือมิจฉาสมาธิ ก็ฉนั นั้น. ยานนั้นที่หมุนไป คือ ที่เขามิได้ฝึกหัด
มิได้ฝึกฝน มิได้อบรม ย่อมขึ้นไปบนตอไม้บา้ ง กองหิ นบ้าง ที่ไม่เรี ยบร้อย ฉันใดบุคคลนั้นหมุนไปผิด
เปรี ยบเหมือนยานที่หมุนไป ย่อมขึ้นสู่ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปาณาติบาต อทินนาทาน
กาเมสุ มิจฉาจาร มุสาวาท ปิ สุ ณาวาจา ผรุ สวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขาร กาม
คุณ ๕ นิวรณ์ อันไม่เสมอ ฉะนั้น.
ยานนั้นที่หมุนไป คือ ที่เขามิได้ฝึกหัด มิได้ฝึกฝน มิได้อบรม ย่อมทําลายอวัยวะผูข้ บั ขี่บา้ ง
ฉันใด บุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรี ยบเหมือนยานที่หมุนไป ย่อมทําลายตนในนรก ทําลายตนในกําเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน ทําลายตนในวิสัยแห่งเปรต ทําลายตนในมนุษยโลก ทําลายตนในเทวโลก ฉันนั้น. ยานนั้นที่
หมุนไป คือ ที่เขามิได้ฝึกฝน มิได้ฝึกหัด มิได้อบรม ย่อมตกเหวบ้าง ฉันใด บุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรี ยบ
เหมือนยานที่หมุนไป ย่อมตกไปสู่ เหวคือชาติบา้ ง ตกไปสู่ เหวคือชราบ้าง ตกไปสู่ เหวคือพยาธิ บา้ ง ตก
ไปสู่ เหวคือ มรณะบ้าง ตกไปสู่ เหวคือโสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสบ้าง ฉันนั้น.

คําว่าในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ มนุษยโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ซึ่ งบุคคลนั้น ... ใน
โลกเหมือนยานที่หมุนไป ฉะนั้น.” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๒๓๘)
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าตรัสรู ้พบว่า การเสพเมถุนนั้น (การสมสู่ /การมีเพศสัมพันธ์/การมี
คู่ครอง) จะสัง่ สมเป็ นวิบากบาป ที่จะนําความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมาสู่ ผนู ้ ้ นั ๆ ในภพชาติน้ ี และภพชาติ
อื่นสื บๆไป ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เราไม่กล่าวความที่กรรม(การกระทําทางกาย
วาจาใจ)อันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา(ความจงใจ) ที่บุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ้ นสุ ดไป โดยมิได้เสวยผล
(รับผล) แต่กรรม(การกระทํา)นั้นแล จะให้ผลในภพนี้ หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื่นสื บๆ ไป”
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘)
หมอเขียว บรรยาย เรื่อง “โสดดีหรือมีค่ ู” กับจิตอาสาแพทย์วถิ ีธรรม
จิตอาสาแพทย์วถิ ีธรรมได้ขอให้ผเู้ ขียนบรรยายเรื่ อง “โสดดีหรื อมีคู”่ ผูเ้ ขียนจึงได้อธิบาย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
คนคู่น้ นั มักหลงติดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง หรื อหลงติดทั้ง ๒ อย่าง คือ ๑. หลงติดในเรื่ อง
การสมสู่ ๒. หลงเข้าใจผิดว่า ถ้าได้อยูด่ ว้ ยกันเป็ นคู่ครองมีครอบครัว แล้วจะเป็ นสุ ข จากการที่คิดว่าจะได้
อยูช่ ่วยเหลือเกื้อกูลกัน เหมือนกับจะได้กระหนุงกระหนิงได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก็หลงเข้าใจเช่นนั้น แต่
ความจริ งเป็ นการเพิม่ ทุกข์เพิม่ วิบากกรรมให้แก่กนั และกัน เป็ นการลดโอกาสในการบําเพ็ญกุศลที่
มากกว่าให้แก่กนั และกัน ก็หลงอยู่ ๒ อย่างหลักๆ
เรื่ องการสมสู่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ “ผูป้ ระพฤติตนเป็ นโสดเขารู ้กนั ว่าเป็ นบัณฑิต ส่ วน
คนโง่ฝักใฝ่ ฝักใฝ่ ในเมถุน ย่อมเศร้าหมอง” พระพุทธเจ้าท่านว่าจะเศร้าหมอง และในพระไตรปิ ฎกเล่ม
๒๕ ข้อ [๔๑๔] ติสสเมตเตยยสู ตรที่ ๗ ท่านพระติสสเมตเตยยะทูลถามปั ญหาว่า ข้าแต่พระองค์ผนู ้ ิรทุกข์
ขอพระองค์จงตรัสบอกความคับแค้นแห่งบุคคลผูป้ ระกอบเมถุนธรรม(การสมสู่ /การมีเพศสัมพันธ์/การมี
คู่ครอง)เนืองๆ เถิด ข้าพระองค์ท้ งั หลายได้สดับคําสั่งสอนของพระองค์แล้ว จักศึกษาในวิเวก ฯ
พระผูม้ ีพระภาคตรัสพยากรณ์วา่ ดูกรเมตเตยยะ ความคับแค้นของบุคคลผูป้ ระกอบเมถุน
ธรรมมีอยู่ บุคคลผูป้ ระกอบเมถุนธรรม ย่อมลืมแม้คาํ สั่งสอน และย่อมปฏิบตั ิผดิ นี้เป็ นกิจไม่ประเสริ ฐใน
บุคคลนั้น บุคคลใดประพฤติอยูผ่ เู ้ ดียวในกาลก่อนแล้ว เสพเมถุนธรรม (ในภายหลัง) บัณฑิตทั้งหลาย
กล่าวบุคคลนั้นว่า เป็ นคนมีกิเลสมากในโลกเหมือนยวดยานที่แล่นไปใกล้เหว ฉะนั้น ยศและเกียรติคุณ
ในกาลก่อนของบุคคลนั้น ย่อมเสื่ อม บุคคลเห็นโทษแม้น้ ีแล้ว ควรศึกษาไตรสิ กขาเพื่อละเมถุนธรรม ผูใ้ ด
ไม่ละเมถุนธรรม ผูน้ ้ นั ถูกความดําริ ครอบงําแล้ว ซบเซาอยูเ่ หมือนคนกําพร้า ฉะนั้น ผูน้ ้ นั ฟังเสี ยงอัน
ระบือไปของชนเหล่าอื่นแล้ว เป็ นผูเ้ ก้อเขินเช่นนั้น
อนึ่ง ผูใ้ ดอันวาทะของบุคคลอื่นตักเตือนแล้ว ยังกระทํากายทุจริ ต เป็ นต้น ผูน้ ้ ีแหละพึงเป็ นผู ้
มีเครื่ องผูกใหญ่ ย่อมถือเอาโทษแห่งมุสาวาทบุคคล อันผูอ้ ื่นรู ้กนั ดีแล้วว่าเป็ นบัณฑิต อธิษฐานการเที่ยว
ไปผูเ้ ดียว แม้ในภายหลังประกอบในเมถุนธรรม ย่อมมัวหมองเหมือนคนงมงาย ฉะนั้น

มุนีในศาสนานี้รู้โทษในเบื้องต้นและเบื้องปลายนี้แล้ว ควรกระทําการเที่ยวไปผูเ้ ดียวให้
มัน่ คง ไม่ควรเสพเมถุนธรรม ควรศึกษาวิเวกเท่านั้น การประพฤติวเิ วกนี้ เป็ นกิจอันสู งสุ ดของพระอริ ยเจ้า
ทั้งหลาย มุนีไม่ควรสําคัญตนว่าเป็ นผูป้ ระเสริ ฐด้วยวิเวกนั้น(เมื่อได้ อิสระความผาสุ กจากการละ/เลิกกาม
ได้แล้ว ก็ไม่มีอตั ตามานะอวดดิบอวดดี เบ่งข่มคนอื่น แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลผูอ้ ื่นด้วยเมตตาและอุเบกขา ด้วย
จิตแกล้วกล้าอาจหาญอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอันพอเหมาะ) มุนีน้ นั แลย่อมอยูใ่ กล้นิพพาน หมู่สัตว์ผยู ้ นิ ดี
แล้วในกามทั้งหลาย ย่อมรักใคร่ (เคารพ)ต่อมุนีผสู ้ งัดแล้วเที่ยวไปอยู่ ผูไ้ ม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลาย ผู้
ข้ามโอฆะได้แล้ว ฉะนี้แล ฯ จบติสสเมตเตยยสู ตรที่ ๗
ในเรื่ อง การสมสู่ คนคู่น้ ันเป็ นความทุกข์ ไม่ ใช่ ความสุ ขทีแ่ ท้จริงยัง่ ยืน หรอก เป็ นทุกข์ อย่ าง
ยิง่ เป็ นทุกข์ อย่ างยัง่ ยืนยาวนาน
กิเลสหลงเสพการสมสู่ คนคู่วา่ เป็ นสุ ขนั้น เกิดมาจาก “กิระดังได้ยนิ มาเอสะ ” “กิระดังได้ยนิ
มา” คือ คนนั้นคนนี้วา่ มา สังคมว่ามา สื่ อต่างๆว่ามา เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์ เน็ต หนังสื อพิมพ์
วารสาร เป็ นต้น รวมถึงตนเองจินตนาการขึ้นมา เอง ว่าการสมสู่ เป็ นสุ ข แล้วคนๆนั้นก็ “เอสะ” แปลว่า
แสวงหา เมื่อแสวงหาหรื อได้กระทําตามที่ได้รับสื่ อสารมา จิตก็สร้าง(สังขาร)ความรู้สึกสุ ขตามที่ได้รับ
สื่ อสารมานั้น เมื่อทําได้สาํ เร็ จก็จะเกิดความรู ้สึกสุ ขชัว่ คราว(กามสุ ขลิกะที่เป็ นเคหสิ ตโสมนัสเวทนา) ผู้
นั้นก็สร้างกิเลสได้สาํ เร็ จแล้ว เกิดความอยากเสพ(ตัณหา)และยึด(อุปทาน)สั่งสมไว้ในจิตของตนเอง ซึ่ ง
พลังงานกิเลสนั้นจะมีความสามารถสู งสุ ดในการใช้พลังงานในจิตสร้าง(สังขาร)ความรู ้สึกทุกข์อย่าง
มากมายก่อนเสพ และ ในการสร้าง(สังขาร)ความรู ้สึกสุ ขลวงนั้น จะใช้พลังงานอย่างมาก เกิดของเสี ยที่
เป็ นพิษต่อชีวติ อย่างมาก ทําให้มีโรคมากและอายุส้ นั และกิเลสนั้นมีความสามารถสู งสุ ดได้แค่ใช้พลังงาน
ในอย่างมากมายในชีวติ ของเรา สร้าง(สังขาร)ความรู้สึกสุ ขลวงได้แค่ชวั่ คราวเป็ นระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ งกิเลส
ก็เก่งสู งสุ ดในการสร้างความรู ้สึกสุ ขได้แค่ชวั่ คราวเป็ นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แล้วสุ ขลวงนั้นก็หายไปต่อ
หน้าต่อตา และสั่งสมเป็ นพลังงานวิบากบาป ซึ่ งเป็ นพลังงานแม่เหล็กแห่งความไม่ดีเลวร้ายโชคร้าย
อัปมงคล ซึ่ งมีความสามารถและหน้าที่เดียวคือทําให้ผนู ้ ้ นั รู ้สึกทุกข์ โดยจะดูดเอาวัตถุและพลังงานทั้งใน
และนอกตัวของผูน้ ้ นั มาสร้าง(สังขาร)ให้เกิดความรู ้สึกทุกข์และเกิดความผิดปกติในตัวผูน้ ้ นั ๆ หรื อ
ผลักดันให้ผนู ้ ้ นั ไปสัมผัส/พบกับสิ่ งที่ไม่ดีท้ งั มีชีวติ แล ะไม่มีชีวติ หรื อดูดสิ่ งที่ไม่ดีน้ นั มาใส่ แล้วทําให้ผู ้
นั้นรู ้สึกเป็ นทุกข์ ซึ่ งพระพุทธเจ้าตรัสว่า วิบากกรรมจากการเสพเมถุนจะเป็ นทุกข์ทรมานรุ นแรงแสน
สาหัส ทั้งในภพชาติน้ ีและในภพชาติอื่นๆต่อไป (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๗ ข้อ ๑๕๔๙ – ๑๕๕๒ และเล่ม
๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) ถ้าไม่รู้วธิ ี ออกจากทุกข์ ก็จะทุกข์ทรมานชัว่ กัปชัว่ กัลป์ ซึ่ งทุกข์ทรมานอันรุ นแรงแสน
สาหัสที่จะเกิดสื บเนื่องนั้นเป็ นอย่างไร และจะแก้ไขได้อย่างไร สามารถติดตามต่อไปได้เลยครับ
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในที่ท้ งั ปวง (ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปท. ๒๕ ข้อ
๕๙), ละทุกข์ท้ งั ปวงได้ เป็ นความสุ ข (ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปท. ๒๕ ข้อ ๓๓) จะเห็นได้วา่ ความสุ ขที่แท้จริ ง
ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้น้ นั เกิดจากการละหรื อดับทุกข์ได้ การจะละหรื อดับทุกข์ได้ เกิดจากการละหรื อ
ดับเหตุของทุกข์ได้

พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๙ “ตถาคตสู ตร” ข้อ ๑๖๖๔- ๑๖๖๕ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ท้ งั ปวง
ต้นเหตุเกิดจากการหลงเสพกิเลสกามสุ ขขัลลิกะและอัตตกิลมถะ
การหลงเสพกิเลสกามสุ ขขัลลิกะ คือ การหลงเสพสุ ขลวง สุ ขไม่จริ ง สุ ขชัว่ คราว สุ ขไม่
ยัง่ ยืน ในรู ปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัสลาภยศสรรเสริ ญ ทําให้เกิดทุกข์ท้ งั ปวง ส่ วนอัตตกิลมถะ คือ การหลงเสพ
สุ ขลวงจากการยึดมัน่ ถือมัน่ ให้ได้ดงั ใจที่ตนหมาย ทําให้เกิดทุกข์ท้ งั ปวง
การหลงเสพสุ ขลวงจากกามสุ ขขัลลิกะ หรื ออัตตกิลมถะ ทําให้เกิดทุกข์ท้ งั ปวงได้อย่างไร
ค้นหาคําตอบได้ ในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๔“มหาขันธกะ” ข้อ ๑ พระพุทธเจ้าตรัส “หลักปฎิจจสมุปบาท
(อนุโลม) ๑๑ คือ การอาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื่องกันเป็ นไปตามลําดับ) ดังนี้
เพราะอวิชชา (ความหลงความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งว่ากิเลสสุ ขลวงและจากกามสุ ขขัลลิกะ หรื ออัตตกิลมถะ
จะนําทุกข์มหาศาลทั้งปวงมาให้) เป็ นปัจจัย (เหตุ) จึงมี สังขาร (การปรุ งแต่ง/ผสมผสาน/สร้าง/
สังเคราะห์) สังขาร จึงมี วิญญาณ (พลังงานแห่งความรู ้สึกนึกคิด) วิญญาณ จึงมี นามรู ป (ตัวรู้และตัวถูก
รู้) นามรู ป จึงมี สฬายตนะ (สื่ อติดต่อ ๖ อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) สฬายตนะ จึงมี ผัสสะ (สิ่ ง
ที่มาสัมผัสหรื อกระทบ) ผัสสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึก) เวทนา จึงมี ตัณหา (ความอยาก) ตัณหา จึงมี
อุปาทาน (ความยึดมัน่ ถือมัน่ ) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพที่อาศัยอยู)่ ภพ จึงมี ชาติ (การเกิด) ชาติ จึงมี ชรา
(ความแก่ความเสื่ อม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริ เทวะ (ครํ่าาครวญรําพันห่วงหาอาลัย
อาวรณ์) ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนัส (เสี ยใจ) อุปายาส (ความลําบากคับแค้นใจ) กองทุกข์ท้ งั มวลนั้นย่อมเกิด
ด้วยประการฉะนี้”
หมายความว่า เมื่อชีวติ ใดหลงว่ากิเลสสุ ขลวง สุ ขไม่จริ ง สุ ขชัว่ คราว สุ ขไม่ยงั่ ยืน ในรู ปรส
กลิ่นเสี ยงสัมผัสลาภยศสรรเสริ ญ หรื อความยึดมัน่ ถือมัน่ ให้ได้ดงั ใจตนหมายนั้น เป็ นสิ่ งที่ควรเสพ เป็ น
เหตุให้จิตวิญญาณของผูน้ ้ นั สังขารคือการปรุ งแต่ง/ผสมผสาน/สร้าง/สังเคราะห์ พลังงานความรู้สึกสุ ขลวง
ที่ได้เสพสิ่ งนั้นดังใจหมาย ซึ่ งเป็ นวิญญาณของกิเลสที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในจิตวิญญาณของผูน้ ้ นั
วิญญาณของกิเลสก็จะพัฒนาต่อเนื่องให้มีสภาพนามรู ป นามคือสภาพรู ้ และรู ปคือสภาพที่
ถูกรู ้วา่ อะไรมากระทบแล้วรู ้สึกอย่างไร วิญญาณที่มีคุณภาพถึงขั้นนามรู ป จะมีความสามารถในการดูด
วัตถุและพลังงานมาเป็ นสฬายตนะ คือ สื่ อติดต่อ ๖ อย่าง ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่อจะเสพสิ่ งนั้น
ตามต้องการ รวมทั้งพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างวัตถุกบั วิญญาณให้รู้วา่ สิ่ งนั้นคืออะไร เรี ยกว่าสฬายตนะ
ภายนอก เมื่อเกิดสภาพรู ้วา่ สิ่ งนั้นคืออะไร(รู ปในจิตวิญญาณ เช่น เปรี้ ยว หวาน มัน เค็ม ขม เผ็ด เย็น ร้อน
อ่อน แข็ง สู ง ตํ่า ดํา ขาว สุ ข ทุกข์ เป็ นต้น)ก็มีพลังงานเชื่อมต่อให้นามในจิตวิญญาณรับรู ้วา่ เป็ นสิ่ งนั้น
เรี ยกว่าสฬายตนะภายใน
สฬายตนะ จึงมี ผัสสะ (สิ่ งที่มาสัมผัสหรื อกระทบ) ผัสสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึกสุ ข ทุกข์
เฉยๆ) เวทนา จึงมีตณั หา (ความอยาก อยากได้สิ่งที่รู้สึกสุ ข อยากเอาสิ่ งที่รู้สึกทุกข์ออกไป) ตัณหา จึงมี
อุปาทาน (ความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าความรู ้สึกสุ ขลวงจากได้เสพสมตามที่กิเลสต้องการและความรู ้สึกทุกข์
จากการไม่ได้เสพตามที่กิเลสต้องการนั้นเป็ นตัวเราของเรา) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพสุ ขลวงที่อาศัยอยู)่

ภพ จึงมี ชาติ(ภพอันคือสุ ขลวงนั้นเกิดขึ้นและตั้งอยูน่ านเท่าไหร่ ก็มีชาติเกิดของสุ ขลวงอยูเ่ ท่านั้น) ชาติ
จึงมี ชรา (ความแก่หรื อความเสื่ อมของสุ ขลวง) มรณะ (ความตายหรื อความดับของสุ ขลวง)
ซึ่ งสุ ขลวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยูแ่ ละดับไปในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า รู ป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของกิเลสนั้น เหมือนกลุ่มฟองนํ้า ฟองนํ้า พยับแดด ต้นกล้วย มายากล
(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๗ ข้อ ๒๔๒ – ๒๔๖)
จึงมี โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริ เทวะ (ครํ่าครวญรําพันห่วงหาอาลัยอาวรณ์ในสุ ขลวงนั้น)
เมื่อยังไม่ได้เสพสุ ขลวงนั้นก็จะเกิดความรู ้สึก ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนัส (เสี ยใจ) อุปายาส(ความลําบากใจ
คับแค้นใจ อึดอัด กดดัน หดหู่ รําคาญ ขุ่นมัว ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่เบิกบาน ไม่ผอ่ งใส)
จากนั้นก็จะพัฒนาเป็ นกองทุกข์ท้ งั มวล
ซึ่ งสัมพันธ์กบั ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๗
ข้อ [๑๕๔๙] กามทั้งหลายมีความพอใจ(ความสุ ข)น้อย ทุกข์อื่นยิง่ กว่ากามไม่มี ชนเหล่าใด
ส้องเสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก.
ข้อ [๑๕๕๐] เหมือนดาบที่ลบั คมดีแล้วเชือด เหมือนกระบี่ที่ขดั ดีแล้วแทง เหมือนหอกที่พงุ่
ปักอก (เจ็บปานใด) กามทั้งหลายเป็ นทุกยิง่ กว่านั้น.
ข้อ [๑๕๕๑] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชัว่ บุรุษ ผาลที่เขาเผาร้อนอยูต่ ลอดวัน(ร้อน
ปานใด) กามทั้งหลายเป็ นทุกข์ยงิ่ กว่านั้น.
ข้อ [๑๕๕๒] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ้ามันที่เดือดพล่าน ทองแดงที่กาํ ลังละลายคว้าง
(ร้อนปานใด) กามทั้งหลายเป็ นทุกข์ยงิ่ กว่านั้น.
สัมพันธ์กบั ที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๗ คุมพิยชาดก เปรี ยบวัตถุกามเหมือน
ยาพิษ ข้อ [๗๗๘] ยักษ์ชื่อคุมพิยะเที่ยวหาเหยือ่ ของตนอยู่ ได้วางยาพิษอันมีสี กลิ่นและรสเหมือนนํ้าผึ้งไว้
ในป่ า.
ข้อ [๗๗๙] สัตว์เหล่าใด มาสําคัญว่านํ้าผึ้ง กินยาพิษนั้นเข้าไป ยาพิษนั้นเป็ นของร้ายแรงกว่า
สัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่านั้นต้องพากันเข้าถึงความตาย เพราะยาพิษนั้น.
มีรายละเอียด คือ เมื่อจิตวิญญาณแท้หลงว่าสุ ขลวงอันคือวิญญาณกิเลสที่ชีวติ หลงสร้าง
ขึ้นมานั้นเป็ นตัวเราของเรา หลงว่ากิเลสคือชีวติ เรา เราคือชีวติ กิเลส ชีวติ ผูน้ ้ นั จึงยอมเทพลังงานให้กิเลส
เพื่อไปสร้างความรู ้สึกสุ ขลวงให้กิเลสเสพ เลี้ยงให้กิเลสโตขึ้น
เมื่อกิเลสเอาพลังของชีวติ นั้นไปสร้างความรู ้สึกสุ ขลวง จะใช้จ่ายพลังงานอย่างมาก เกิดของ
เสี ยที่เป็ นพิษอย่างมาก ทําให้อ่อนเพลีย เศร้าหมอง มีโรคมากและอายุส้ นั ซึ่งเป็ นพลังงานและสารที่เป็ น
พิษชนิดเดียวกันกับผูท้ ี่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วดีใจมากสุ ขใจมากจนหมดแรง สลบ หรื อหัวใจวายตาย
ส่ วนการสร้างความรู ้สึกสุ ขลวงอื่นๆที่ไม่ได้ดีใจมากสุ ขใจมากขนาดนั้น พิษก็รองลงมาตามความมากน้อย
ของสุ ขลวง สุ ขลวงมากก็พิษมาก สุ ขลวงน้อยก็พิษน้อย ไม่มีสุขลวงก็ไม่มีพิษจากสุ ขลวง

นักวิทยาศาสตร์ พบว่า ในมหาจักรวาลมีแต่วตั ถุและพลังงานที่หมุนวนกันไปมาเท่านั้น เมื่อ
วัตถุแตกสลายจะกลายเป็ นพลังงานคลื่นแม่เหล็ก เมื่อพลังงานคลื่นแม่เหล็กมารวมกันก็จะเป็ นวัตถุ ดัง
ที่อลั เบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “เนื่องจากสสารและพลังงานนั้นโดยเนื้อแท้แล้วเป็ นสิ่ งเดียวกัน เพียงแต่
แสดงออกมาในรู ปแบบที่แตกต่างกันเท่านั้น มวลของร่ างกายนั้นไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งสามารถผันแปรตาม
การเปลี่ยนแปลงของพลังงานในตัวมันเอง ณ จุดนี้เองจึงนํามาสู่ ความเข้าใจในอีกมิติวา่ แท้ที่จริ งแล้ว
ร่ างกายของมนุษย์ ณ ระดับใต้อะตอม ก็คือ พลังงานซับซ้อนที่มีการสั่นสะเทือน และแกว่งในอัตราที่
แตกต่างกันไป เราจะพบว่าแท้ที่จริ งแล้วร่ างกายมนุษย์ก็มีการใช้พลังงานในรู ปแบบต่างๆ ตลอดเวลา”
(Einstein A., ๑๙๗๐)
ดังนั้น ในมหาจักรวาลจึงมีเพียงคลื่นแม่เหล็กที่อยูใ่ นรู ปพลังงานและอยูใ่ นรู ปวัตถุเท่านั้น
จิตวิญญาณจึงคือคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวติ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีลกั ษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. ทูรังคมัง (ไปได้ไกล)
๒. เอกจรัง (ไปแต่ผเู ้ ดียว)
๓. อสรี รัง (ไม่มีรูปร่ าง)
๔. คุหาสยัง (มีกายเป็ นที่อาศัย ถ้าไม่มีกายก็อาศัย
อยูใ่ นจิตตนเอง)
๕. อนิทสั สนัง (มองไม่เห็น)
๖. อนันตัง (ไม่มีที่สุด)
๗. สัพพโต ปภัง (แจ่มใสโดยประการทั้งปวง)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๙ “เกวัฏฏสู ตร” ข้อ ๓๕๐ พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๕ “จิตตวรรค” ข้อ
๑๓)
ธรรมชาติของแม่เหล็ก จะเหนี่ยวนําให้เหล็กปรับสภาพคลื่นในเหล็กนั้นให้มีคุณสมบัติเป็ น
แม่เหล็กตาม นัยยะเดียวกันจิตวิญญาณซึ่ งคือคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวติ ที่ทูรังคมัง (ไปได้ไกล) อนันตัง (ไม่มี
ที่สุด) ก็จะมีพลังเหนี่ยวนําให้ชีวติ อื่นๆปรับคลื่นให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น อยูใ่ กล้คนดีจะมี
แรงเหนี่ยวนําให้ทาํ ดี อยูใ่ กล้คนชัว่ จะมีแรงเหนี่ยวนําให้ทาํ ชัว่
ยิง่ อยูใ่ นหมู่กลุ่มคนดีจะยิง่ มีแรงเหนี่ยวนําให้ทาํ ดีได้มาก(แม้คนชัว่ ที่แฝงเข้ามาทําชัว่ อยูใ่ น
กลุ่มคนดี บางคนจะเปลี่ยนใจไม่ทาํ ชัว่ บางคนหยุดชัว่ แล้วหันมาทําดี แม้บางคนจะทําชัว่ อยูแ่ ต่ถา้ ไม่มี
พลังดีของคนดีคนชัว่ จะทําชัว่ หนักกว่านั้นอีก แต่โดยสัจจะแล้วการทําชัว่ ในกลุ่มคนดีจะบาปแรงกว่าการ
ทําชัว่ ในกลุ่มคนชัว่ )
อยูใ่ นหมู่กลุ่มคนชัว่ ก็จะยิง่ มีแรงเหนี่ยวนําให้ทาํ ชัว่ ได้มาก(ยกเว้น ผูท้ ี่หลุดพ้นจากกิเลสเรื่ อง
นั้นๆ แล้วเท่านั้นที่ความชัว่ จากกิเลสตัวนั้นๆจะเหนี่ยวนําให้ทาํ ความชัว่ ชนิดนั้นไม่ได้)
ดังตัวอย่างหนึ่ง เวลาเราไปในวัดวันที่คนส่ วนใหญ่ ถือศีลแปดไม่กินอาหารมื้อเย็น เราก็จะ
ไม่กินมื้อเย็นได้โดยไม่ยากไม่ลาํ บาก เพราะมีพลังคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวติ ของผูไ้ ม่กินอาหารมื้อเย็น

เหนี่ยวนําเรา แต่พอเราออกนอกวัดกิเลสก็จะมารอตั้งแต่อยูห่ น้าวัดว่าเย็นนี้จะกินอะไรดี เพราะมีคลื่น
แม่เหล็กแห่งชีวติ ของผูเ้ สพอาหารมื้อเย็นเหนี่ยวนําเรา หรื อเมื่อเราไปพบใครหรื อหมู่กลุ่มใดที่กาํ ลังกิน
อะไรอร่ อยๆอย่างมีความสุ ข เราก็มกั จะมีความรู ้สึกอยากกินตามไปด้วย เป็ นต้น
ยิง่ ถ้าหูได้ยนิ เสี ยง ตากระทบรู ป จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายได้สัมผัส ยิง่ เหนี่ยวนําได้แรง
มาก ยิง่ อยูใ่ กล้แรงเหนี่ยวนํายิง่ มาก แม้ไม่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีแรงเหนี่ยวนํา แต่มีแรงน้อย
กว่าการได้สัมผัส
ดังนั้น ทันทีที่ใครเสพสุ ขลวง ก็จะเหนี่ยวนําให้คนอื่น อยากเสพสุ ขลวงตามไปด้วย
โดยเฉพาะคนที่อยูใ่ กล้ก็จะถูกเหนี่ยวนําแรงที่สุด เมื่อเหนี่ยวนําใครได้ สนามแม่เหล็กแห่งการเสพสุ ขลวง
ก็จะรวมกันและมีพลังเหนี่ยวนําแรงมากยิง่ ขึ้น แล้วเหนี่ยวนําคนอื่นต่อเนื่องกันเป็ นลูกโซ่ และผูท้ ี่หลงสุ ข
ลวง ก็จะเสพสุ ขลวงซํ้าๆเรื่ อยๆไม่มีที่สิ้นสุ ด จึงเพิ่มพลังเหนี่ยวนําให้แรงมากยิง่ ขึ้นๆกว้างขึ้นๆเป็ น
ลําดับๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
เมื่อแต่ละคนที่ถูกพลังเหนี่ยวนําเอาพลังของชีวติ ไปสร้างความรู ้สึกสุ ขลวง จะใช้จ่าย
พลังงานอย่างมาก เกิดพลังงานและสารของเสี ยที่เป็ นพิษอย่างมาก ทําให้อ่อนแรง เศร้าหมอง มีโรคมาก
และอายุส้ นั
ประกอบกับโดยสัจจะสุ ขลวงในสิ่ งใดๆทุกตัวคือพลังที่เติมกันทั้งหมด เช่น การเสพเมถุนก็
กระตุน้ ให้อยากได้รับการยอมรับยกย่องชมเชย การอยากได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยก็กระตุน้ ให้อยาก
เสพเมถุน การได้ลาภยศก็จะกระตุน้ ให้อยากได้การยกย่องสรรเสริ ญ การได้การยกย่องสรรเสริ ญก็จะ
กระตุน้ ให้อยากได้ลาภยศ เมื่อได้ลาภยศสรรเสริ ญก็อยากได้อาํ นาจ เมื่อมีอาํ นาจก็อยากได้ลาภยศ
สรรเสริ ญ มีอาํ นาจก็อยากเบ่งข่มอยากอวดใหญ่อวดโต เมื่อได้เบ่งข่มอวดใหญ่อวดโตก็อยากมีอาํ นาจ การ
ได้ลาภยศสรรเสริ ญต่างๆก็ทาํ ให้อยากโชว์อยากฉลองด้วยอาหารอร่ อยๆเพลงไพเราะๆรู ปรสกลิ่นเสี ยง
สัมผัสต่างๆ การมีอาหารอร่ อยๆเพลงไพเราะๆรู ปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัสต่างๆก็ทาํ ให้อยากโชว์อยากได้ลาภ
ยศสรรเสริ ญ ฟังเพลงไพเราะทําให้กินอาหารอร่ อยเป็ นสุ ขยิง่ ขึ้น การกินอาหารอร่ อยก็ทาํ ให้มีความสุ ขใน
การฟังเพลงมากขึ้น ฟังเพลงมันๆจะกระตุน้ ให้อยากเต้นเข้าจังหวะ การเต้นเข้าจังหวะจะกระตุน้ ให้อยาก
ฟังเพลงมันๆ เมื่อแต่งตัวสวยหล่อหรื อมีความเด่นบางอย่างก็อยากโชว์อยากได้รับการชื่นชม เมื่ออยาก
โชว์อยากได้รับการชื่นชมก็กระตุน้ ให้แต่งตัวสวยหล่อหรื อสร้างความเด่นบางอย่าง การอยากเด่นอยาก
โชว์มากๆทําให้หน้าด้าน อยากหน้าด้านมากๆวิธีการหนึ่งที่ทาํ ให้หน้าด้านมากๆได้คือการดื่มเหล้า การ
ดื่มเหล้าจะกระตุน้ ให้อยากกินกับแกล้ม การกินกับแกล้มจะกระตุน้ ให้อยากดื่มเหล้า การดื่มเหล้าก็ทาํ ให้
อยากเสพอย่างอื่นๆตามมาอีก เป็ นต้น
ดังนั้น เมื่อเสพสุ ขลวงอย่างหนึ่ง ก็จะเติมพลังให้อยากเสพสุ ขลวงในรู ปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัส
ลาภยศสรรเสริ ญการได้สมใจอย่างอื่นๆทุกอย่างที่คนนั้นติดด้วย การเสพแต่ละครั้งก็จะเพิ่มความติดยึด
มากยิง่ ขึ้นๆเพิม่ ความอยากเสพเข้มข้นและหลากหลายมากยิง่ ขึ้นๆ

เมื่ออยากเสพมากๆแต่ไม่สามารถหามาเสพได้ดว้ ยวิธีสุจริ ตก็จะลักขโมยฉ้อโกงแย่งชิงเข่น
ฆ่าเบียดเบียนทําร้ายสารพัดรู ปแบบ เพราะการหลงเสพสุ ขลวงมากๆ ทําให้เกิดความโลภอยากเสพอยาก
ครอบครองสิ่ งที่ทาํ ให้ได้เสพสุ ขลวงนั้นให้มากๆ เมื่อความโลภรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นๆ ก็จะทําความชัว่ ได้ทุก
เรื่ อง เช่น อยากกินเนื้อสัตว์มากก็เป็ นเหตุให้สัตว์ถูกฆ่าตาย อยากข่มขืนคนมากก็เป็ นเหตุให้คนถูกข่มขืน
รวมทั้งถูกฆ่าปิ ดปาก อยากได้สิ่งนั้นสิ่ งนี้ได้มากๆก็เกิดปั ญหาลักขโมยฉ้อโกงแก่งแย่งแข่งขันเข่นฆ่า
เบียดเบียนทําร้ายคน สัตว์ และผลาญทรัพยากรโลก เกิดขายเนื้อขายตัว ประพฤติผดิ ในกาม ใช้วาจาโกหก
และวาจาที่เป็ นบาปต่างๆ สร้างความเดือดร้อนทุกข์ทรมานทุกรู ปแบบให้กบั ตนเอง และผูอ้ ื่น รวมถึงสัตว์
ต่างๆในโลก
เมื่อหลงติดสุ ขลวงมากๆ ก็จะทําให้เอามาเสพมากๆ เอามากักตุนมากๆ และผลาญทรัพยากร
โลกมาแปลเป็ นทรัพย์สินมากยิง่ ขึ้นๆ เพื่อเอาไว้ซ้ื อหรื อแลกเปลี่ยนเอาสิ่ งที่ติดมาเสพสุ ขลวงให้ได้มาก
ยิง่ ขึ้นๆ ทําให้เกิดความขาดแคลนในโลกทําให้เกิดการลักขโมยฉ้อโกงแย่งชิงเข่นฆ่าเบียดเบียนทําร้าย
สารพัดรู ปแบบ เมื่อทรัพยากรโลกถูกนํามาใช้มากเกินความสมดุลก็จะเกิดภัยพิบตั ิธรรมชาติสารพัด
รู ปแบบ
ความเดือดร้อนใดๆที่เกิดขึ้นกับใครๆที่คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวติ ของผูใ้ ดมีส่วนในการเต็มเติม
เสริ มหนุนให้เกิดสภาพนั้นอยูเ่ ท่าใด คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวติ ของผูน้ ้ นั ก็จะดูดดึงเอาพลังแห่งความ
เดือดร้อนอันไม่มีที่สิ้นสุ ดตามกลไกของสัจจะดังกล่าว มาเป็ นพลังสร้างผลร้าย(วิบากร้าย)ให้กบั ชีวติ ของ
ผูน้ ้ นั ในชาติน้ ี ชาติต่อไปและชาติอื่นสื บๆไป
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เราไม่กล่าวความที่กรรม(การกระทําทางกาย
วาจาใจ)อันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา(ความจงใจ) ที่บุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ้ นสุ ดไป โดยมิได้เสวยผล
(รับผล) แต่กรรม(การกระทํา)นั้นแล จะให้ผลในภพนี้ หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื่นสื บๆ ไป”
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘)
ซึ่ งสัมพันธ์กบั ข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๒๗ สาลิยชาดก “ให้ทุกข์
แก่ท่านทุกข์น้ นั ถึงตัว”
ข้อ [๗๘๓] ผูใ้ ดลวงให้เราจับงูเห่าว่า นี่ลูกนกสาลิกา ผูน้ ้ นั ตามพรํ่าสอนสิ่ งที่ลามก ถูกงูน้ นั
กัดตายแล้ว.
ข้อ [๗๘๔] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ ม่ฆ่าเอง และผูไ้ ม่ใช้คนอื่นให้ฆ่าตน คนนั้นถูก
ฆ่าแล้วนอนตายอยู่ เหมือนกับบุรุษผูถ้ ูกงูกดั ตายแล้ว ฉะนั้น.
ข้อ [๗๘๕] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ ม่เบียดเบียนตน และไม่ฆ่าตน คนนั้นถูกฆ่าแล้ว
นอนตายอยู่ เหมือนกับบุรุษถูกงูกดั ตายแล้ว ฉะนั้น.
ข้อ [๗๘๖] บุรุษผูก้ าํ ฝุ่ นไว้ในมือ พึงซัดฝุ่ นไปในที่ทวนลม ละอองฝุ่ นนั้น ย่อมหวนกลับมา
กระทบบุรุษนั้นเอง เหมือนบุรุษถูกงูกดั ตายแล้ว ฉะนั้น.

ข้อ [๗๘๗] ผูใ้ ดประทุษร้ายคนผูไ้ ม่ประทุษร้ายตน เป็ นคนบริ สุทธิ์ ไม่มีความผิดเลย บาป
ย่อมกลับมาถึงคนพาลผูน้ ้ นั เอง เหมือนกับละอองละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลม ฉะนั้น.
ข้อ [๗๙๗] อันธรรมดา ตัณหาเป็ นสิ่ งที่กว้างขวางอยู่ ณ เบื้องบน ให้เต็มได้ยาก มักเป็ นไป
ตามอํานาจของความปรารถนา เพราะฉะนั้น ชนเหล่าใดมา กําหนัดยินดีตณั หานั้น ชนเหล่านั้นจึงต้องเป็ น
ผูท้ ูนจักรกรดไว้.
จะเห็นได้วา่ สาเหตุจากการหลงเสพกิเลสสุ ขลวง จึงทําให้เกิดกิเลสความโลภ เมื่อไม่ได้เสพ
กิเลสสุ ขลวงตามที่หลง จึงทําให้เกิดกิเลสความโกรธ ดังนั้น รากเหง้าของกิเลสความโลภความโกรธก็คือ
กิเลสความหลงสุ ขลวง อันเป็ นต้นเหตุที่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ท้ งั ปวงต่อเนื่องเป็ นลําดับๆดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ดังนั้น
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “กองทุกข์ท้ งั มวลย่อมเกิดด้วยประการฉะนี้ ”(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๔
“มหาขันธกะ” ข้อ ๑)
มีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้อง คือ ช่วงชีวติ ที่แต่ละคนเป็ นเด็กจะมีสุข
ลวงจากเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติรูปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัสลาภยศสรรเสริ ญหรื อการได้ดงั ใจตนหมายมา
เสพประมาณหนึ่ง พอโตขึ้นจะมีสุขลวงจากสิ่ งดังกล่าวมาเสพมากขึ้นกว่าตอนเป็ นเด็ก จะเห็นได้วา่
ปั ญหาภาระความทุกข์ความกังวลต่างๆก็จะมากกว่าตอนเป็ นเด็ก และมีแนวโน้มที่มากขึ้นอย่างไม่มีที่
สิ้ นสุ ด แสดงให้เห็นชัดว่า เสพสุ ขลวงมากก็จะมีวบิ ากกรรมร้ายที่ปริ มาณมาก เสพสุ ขลวงน้อยก็จะมีวบิ าก
กรรมร้ายที่ปริ มาณน้อย ซึ่ งสัจจะดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ในปั จจุบนั โดยทดลองด้วยตนเองจะพบว่า
ช่วงไหนที่เสพสุ ขลวงมากก็จะมีวบิ ากกรรมร้ายที่ปริ มาณมาก ช่วงไหนที่เสพสุ ขลวงน้อยก็จะมีวบิ าก
กรรมร้ายที่ปริ มาณน้อย
เมื่อดับอวิชชา(ความหลงเสพกิเลสสุ ขลวง)อันเป็ นเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์ก็จะดับ สุ ขก็จะเกิดขึ้น
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในที่ท้ งั ปวง (ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปท. ๒๕ ข้อ ๕๙), ละทุกข์ท้ งั
ปวงได้ เป็ นความสุ ข (ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปท. ๒๕ ข้อ ๓๓) จะเห็นได้วา่ ความสุ ขที่แท้จริ งตามที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ เกิดจากการละหรื อดับทุกข์ได้ การจะละหรื อดับทุกข์ได้น้ นั เกิดจากการละหรื อดับเหตุ
ของทุกข์น้ นั ได้
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อกิเลสสุ ขลวงตายก็คือ มหันตภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอัน
เกิดจากกิเลสสุ ขลวง ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อันเกิดจากการเสพสุ ขลวงครั้งใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นใหม่อีก
ต่อไปตลอดกาลนาน
ยิง่ ไปกว่านั้น อาหาร อากาศ และพลังงาน ที่ชีวติ ดูดเข้าไปสังเคราะห์เป็ นพลังงานหล่อเลี้ยง
ชีวติ ซึ่ งแต่เดิมต้องสู ญเสี ยให้กิเลสสุ ขลวงเอาไปเลี้ยงมันให้โตขึ้นและทําทุกข์ให้ชีวติ เรา เมื่อเราไม่มีกิเลส
สุ ขลวงตัวนั้นๆแล้ว พลังงานดังกล่าวก็จะเลี้ยงชีวติ เราอย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งเลี้ยงกิเลสสุ ขลวงอีกต่อไป
ทําให้ชีวติ มีพลังเต็มยิง่ ขึ้น ขับโรคภัยไข้เจ็บออกไป สร้างร่ างกายให้แข็งแรงยิง่ ขึ้น จิตใจเป็ นสุ ขเบิกบาน
แจ่มใสไร้ทุกข์ไร้กงั วลยิง่ ขึ้น

ชีวติ ที่ไม่ตอ้ งเสพสุ ขลวง ก็จะกินน้อยใช้นอ้ ย แต่มีศกั ยภาพในการทําผลิตผลกิจกรรมการ
งานได้มากขึ้น ประกอบกับการสละคืนสิ่ งที่ไม่ตอ้ งเสพให้คนในโลก คนในโลกก็จะได้อาศัยผลิตผล
ดังกล่าว เป็ นต้นทุนของชีวติ สื บเนื่องไป ยิง่ ไปกว่านั้นพลังแม่เหล็กแห่งความผาสุ กของชีวติ อันเกิดจากวิ
มุติหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลส ก็จะส่ งคลื่นแม่เหล็กเหนี่ยวนําให้ผทู ้ ี่บาํ เพ็ญบุญกุศลเต็มรอบที่จะได้รับ
พลังงานคลื่นแม่เหล็กและปั ญญา ได้รับพลังงานคลื่นแม่เหล็กและปั ญญาดังกล่าว ก็จะเกิดพลังแม่เหล็ก
ดังกล่าวที่แรงขึ้นและแผ่ไพศาลให้ผอู ้ ื่นที่มีคุณสมบัติดงั กล่าวต่อเนื่องมากยิง่ ขึ้นไปเรื่ อยๆอย่างไม่มีวนั
สิ้ นสุ ด
นอกจากนี้พลังดังกล่าวก็จะแผ่ไพศาลไปช่วยเสริ มความสุ ขจากการไม่เสพสุ ขลวง และต้าน/
คาน/ลด/ชะลอพลังแห่งการอยากเสพสุ ขลวงของคนในโลก เท่าที่พลังดังกล่าวจะมีฤทธิ์ แรง แม้คนในโลก
จะยังไม่ได้บาํ เพ็ญบุญกุศลถึงรอบก็ตาม ถ้าไม่มีพลังดังกล่าวต้าน/คาน/ลด/ชะลอพลังแห่งการอยากเสพ
สุ ขลวงของคนในโลก คนในโลกก็จะเสพสุ ขลวงรุ นแรงกว่าการมีพลังดังกล่าวต้าน/คาน/ลด/ชะลอ
และจิตวิญญาณนั้นมีสภาพเป็ นเครื่ องมือบันทึกข้อมูลต่างๆที่เขาได้พบเห็นหรื อสัมผัส เขา
จะดึงออกมาใช้เมื่อถึงเวลาอันควร ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นช่วงที่ชีวติ ทุกข์มากหรื อทุกข์เกินทน ซึ่ งเป็ นสภาพ
ที่ได้รับชดใช้วบิ ากกรรมร้ายชุดใหญ่ วิบากกรรมร้ายชุดใหญ่ก็จะหมดไปอย่างมาก ข้อมูลที่ดีงามอันเป็ น
กุศลที่บนั ทึกไว้ในจิตวิญญาณก็จะออกฤทธิ์ ปรากฏตัวให้เขาเอามาใช้ในการดับทุกข์หรื อสร้างประโยชน์
สุ ขต่างๆ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม”
ดังนั้น การทําลายกิเลสสุ ขลวง จึงเป็ นสุ ดยอดแห่งคุณค่าประโยชน์มหากุศลสู งสุ ดต่อตนเอง
และมวลมนุษยชาติ ซึ่ งการทําลายกิเลสสุ ขลวงนั้น
การทาลายกิเลสเหตุแห่ งทุกข์ ท้งั ปวง
การทําลายกิเลสสุ ขลวงนั้น ใช้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ภพ ๓ นี้ควรละ
ควรศึกษาในไตรสิ กขาภพ ๓ เป็ นไฉน คือ กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ ภพ ๓ นี้ ควรละ ไตรสิ กขาเป็ นไฉน
คือ อธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตสิ กขา อธิ ปัญญาสิ กขา ควรศึกษาในไตรสิ กขานี้ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เมื่อใดแล ภพ ๓
นี้ เป็ นสภาพอันภิกษุละได้แล้ว และเธอเป็ นผูม้ ีสิกขาอันได้ศึกษาแล้วในไตรสิ กขานี้ เมื่อนั้นภิกษุน้ ีเรา
กล่าวว่า ได้ตดั ตัณหาขาดแล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ได้ทาํ ที่สุดทุกข์เพราะละมานะได้โดยชอบ ฯ
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๒ “ภวสู ตร”ข้อ ๓๗๖.)
แสดงว่า ไตรสิ กขา ได้แก่ อธิ ศีล อธิ จิต(สมาธิ ) อธิปัญญา เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อพ้นทุกข์
การทําลายกิเลสด้วยศีลสมาธิ ปัญญา(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๒ ข้อ ๓๗๖) ศีล คือ การละเว้น
กายวาจาใจที่เสพหรื อปฏิบตั ิสิ่งที่เป็ นโทษภัยหรื อเกินความจําเป็ น สมาธิ คือ ความตั้งมัน่ ในการละเว้น
กายวาจาใจที่เสพหรื อปฏิบตั ิสิ่งที่เป็ นโทษภัยหรื อเกินความจําเป็ น ปั ญญา คือ การตรวจสอบว่าอะไรเป็ น
กายวาจาใจที่เสพหรื อปฏิบตั ิสิ่งที่เป็ นโทษภัยหรื อเกินความจําเป็ นตัวหยาบตัวร้ายสุ ดหรื อตัวที่ติดน้อย
ที่สุดที่เหลือในชีวติ ตนในขณะนั้นแล้วตัดออกหรื อกําจัดด้วยปั ญญาแห่งธรรม เมื่อกําจัดตัวหยาบร้ายหรื อ

ตัวที่ติดน้อยที่สุดได้แล้ว ก็กาํ จัดพิษภัยตัวละเอียดหรื อตัวที่ติดมากขึ้นไปตามลําดับ ลดละเลิกไป
ตามลําดับ
๑. สิ่ งที่เราชอบมากๆติดมากๆไม่สามารถลดได้ ก็ให้เสพไปก่อน เพราะถ้าลดก็จะเครี ยด
มาก/ทุกข์มาก/ลําบากมาก/ทรมานมากเกินไป
๒. สิ่ งที่ชอบมากติดมากแต่ก็พอลดได้โดยไม่ทรมานเกินไป ก็ให้ลด
๓. สิ่ งที่ชอบปานกลางติดปานกลางละได้เป็ นบางวันบางช่วงโดยไม่ทรมานเกินไป ก็ให้ละ
บางวันบางช่วง
๔. สิ่ งที่ชอบน้อยติดน้อยเลิกได้โดยไม่ทรมานเกินไปก็ให้เลิกสิ่ งที่เป็ นภัยหรื อเกินความ
จําเป็ นนั้น
ใช้ปัญญาปฏิบตั ิลดละเลิกกิเลสด้วยหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ตั้งตนอยูบ่ นความลําบาก
กุศลธรรมเจริ ญยิง่ ตั้งตนอยูบ่ นความสบายอกุศลธรรมเจริ ญยิง่ ”(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๑๕) และ“การ
ย่อหย่อนด้วยการเสพกามคุณ ๕ ตามใจมากเกินหรื อตัดจนตึงเครี ยดทรมานตนเองเกินไปเป็ นเหตุแห่ง
ทุกข์” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๖๖๔) คือ การปฏิบตั ิฝืนลดละเลิกกิเลสตามฐานกําลังใจกําลังปั ญญา
ของแต่ละคนนั้น ให้อยูใ่ นสภาพตั้งตนอยูใ่ นความลําบากแต่อย่าให้ทรมานตนเองเกินไป(ไม่ตึงเครี ยด
เกินไปไม่หย่อนเกินไป)
เพราะโดยสัจจะแห่งธรรมชาติของกิเลส ในขณะที่มีผสั สะ(สิ่ งกระทบ)ที่ทาํ ให้กิเลส
ออกอาการอยากเสพ เมื่อเราใช้ศีลสมาธิ ปัญญาฝื นขัดใจลดละเลิกกิเลสนั้น กิเลสนั้นก็จะดิ้นสร้าง
ความรู ้สึกทุกข์ไม่โปร่ งไม่โล่งไม่สบายอึดอัดกดดันให้เราได้รับรู ้ ถ้ากิเลสนั้นดิ้นแรงทุกข์แรงจนเรา
รู ้สึกทนได้ยากลําบาก เราก็พรากห่างจากผัสสะ(สิ่ งกระทบ)ที่ทาํ ให้กิเลสออกอาการนั้นก่อน แล้ว
ค่อยทําลาย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากนํ้าก่อนแล้วค่อยเผาทําลาย”
(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๓๑๒)
ถ้าพอทนได้โดยไม่ทุกข์เกินไปก็ทาํ ลายกิเลสในใจตนขณะที่มีผสั สะกระทบสิ่ งที่ทาํ
ให้กิเลสนั้นออกอาการ ซึ่ งปั ญญาที่ทาํ ลายกิเลสได้คือ “พิจารณาความไม่เที่ยง ความเป็ นทุกข์ ความ
ไม่มีตวั ตนของกิเลส ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์”(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๗ ข้อ ๘๔-๘๖) ในขณะที่เรารับรู ้วา่
กิเลสกําลังออกอาการ เมื่อเราพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่มีตวั ตนแท้ในสุ ขลวงของกิเลสและ
ความรู ้สึกทุกข์ที่ไม่ได้เสพกิเลสว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยูไ่ ม่นานก็จะดับไป เหมือนกลุ่มฟองนํ้า
ฟองนํ้า พยับแดด ต้นกล้วย มายากล (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๗ ข้อ ๒๔๒ – ๒๔๖) รวมทั้งการ
พิจารณาทุกข์โทษภัยผลเสี ยของการมี/การเสพกิเลสนั้นเท่าที่เรามีปัญญา จะสามารถทําลายกิเลสได้
และพิจารณาประโยชน์ของการไม่มี/ไม่เสพกิเลสนั้น จะสามารถทําลายกิเลสได้ ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “...เมื่อใดพึงรู ้ดว้ ยตนเอง ว่าธรรมเหล่าใดนั้นเป็ นอกุศล เป็ นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็ นต้น
แล้ว จึงควรละหรื อเข้าถึงธรรมตามนั้น (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๐๕), “บัณฑิตย่อมเว้น
สิ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๑ ข้อ ๔๒)

สัมพันธ์กบั พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๔๔ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ครั้ง
นั้นแล... พระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้ตรัสว่า...“ธรรมที่เราบรรลุ
แล้วนี้ เป็ นธรรมลึกซึ้ ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบประณี ต จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียดรู้ได้
เฉพาะบัณฑิต ส่ วนหมู่สัตว์น้ ี มีอาลัย(ความห่วงหาอาลัยอาวรณ์ในสุ ขลวง)เป็ นที่ยนิ ดี ยินดีแล้วใน
อาลัย เบิกบานแล้วในอาลัย ก็อนั หมู่สัตว์ผมู ้ ีอาลัยเป็ นที่ยนิ ดี ยินดีแล้วในอาลัย เบิกบานแล้วในอาลัย
ยาก ที่จะเห็นได้ซ่ ึ งฐานะนี้ คือ ปั จจัยแห่งสภาวะธรรมอันเป็ นที่อาศัยกันเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบาท)
ยากที่จะเห็นได้ซ่ ึ งฐานะแม้น้ ีคือ พระนิพพาน ซึ่งเป็ นที่ระงับ แห่งสังขารทั้งปวง (การปรุ งแต่งหรื อ
สร้างสุ ขลวงอันเป็ นเหตุแห่งทุกข์จริ ง) เป็ นที่สลัดอุปธิ ท้ งั ปวง เป็ นที่สิ้นไปแห่งตัณหา คลายความ
กําหนัด ดับทุกข์” และพระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๔๙ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุท้ งั หลาย หมู่
มหาชน ๘๔,๐๐๐ คนเหล่านั้น ได้บรรพชา ได้อุปสมบทในสํานักของพระผูม้ ีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี แล้ว พระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปัสสี ได้ทรงยังภิกษุเหล่านั้นให้เห็นแจ้ง ให้สมาทานให้อาจหาญ ให้รื่นเริ ง ด้วยธรรมมีกถาแล้ว
ทรงประกาศโทษของสั งขารทีต่ ่าช้ าเศร้ าหมอง(โทษของการปรุ งแต่ งหรือสร้ างสุ ขลวงอันเป็ นเหตุ
แห่ งทุกข์ ท้งั ปวง ตามหลักปฏิจจสมุปบาทด้ านเกิดทุกข์ ท้งั ปวง) และอานิสงส์ (ประโยชน์ )ในพระ
นิพพาน(ประโยชน์ ของการไม่ มีสุขลวง ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ด้ านการดับทุกข์ ท้งั ปวง จากการ
ดับทีต่ ้ นเหตุ) จิตของภิกษุเหล่านั้น ผูอ้ นั พระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า วิปัส
สี ทรงให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื่นเริ งด้วยธรรมมีกถา ไม่นานนัก ก็หลุดพ้นจากอา
สวะ เพราะไม่ยดึ มัน่ ฯ
สอดคล้องกับหนึ่งหมวดธรรมในโพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ (ธรรมที่เป็ นไปเพื่อการตรัสรู้) ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ อิทธิบาท ๔ คือธรรมอันเป็ นที่ต้ งั แห่งความสําเร็ จ ได้แก่ ๑. ฉันทสมาธิ (จิต
ตั้งมัน่ ในความพอใจ) ๒. วิริยสมาธิ (จิตตั้งมัน่ ในความเพียร) ๓. จิตตสมาธิ (จิตตั้งมัน่ ในความตั้งใจ
ฝักใฝ่ ) ๔. วิมงั สาสมาธิ (จิตตั้งมัน่ ในการพิจารณาทบทวนตรวจสอบใคร่ ครวญ) (พระไตรปิ ฎกเล่ม
๑๐ “ชนวสภสู ตร” ข้อ ๒๐๐)
สอดคล้องกับสมาธิ ปริ ขาร ๗ “...บริ ขารแห่งสมาธิ ๗ ประการนี้ อันพระผูม้ ีพระภาค ผูร้ ู ้ ผู ้
เห็น เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ นั ทรงบัญญัติดีแล้วเพื่อความเจริ ญ เพื่อความ
บริ บูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ บริ ขารแห่งสมาธิ ๗ ประการ เป็ นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นความ
เข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่ การพ้นทุกข์) สัมมาสังกัปปะ(ความคิดที่ถูกต้องถูกตรงสู่ การพ้นทุกข์)
สัมมาวาจา(วาจาที่ถูกต้องถูกตรงสู่ การพ้นทุกข์) สัมมากัมมันตะ(การกระทําที่ถูกต้องถูกตรงสู่ การ
พ้นทุกข์) สัมมาอาชีวะ(การประกอบอาชีพที่ถูกต้องถูกตรงสู่ การพ้นทุกข์) สัมมาวายามะ(ความเพียร
ที่ถูกต้องถูกตรงสู่ การพ้นทุกข์) สัมมาสติ(การระลึกรู ้ตวั ทัว่ พร้อมที่ถูกต้องถูกตรงสู่ การพ้นทุกข์)
ดูกรท่านผูเ้ จริ ญทั้งหลาย ความที่จิตตั้งมัน่ แวดล้อมด้วยองค์ ๗ นี้แลพระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า

สัมมาสมาธิอนั เป็ นอริ ยะ (จิตตั้งมัน่ ที่ถูกต้องถูกตรงสู่ การพ้นทุกข์) มีอุปนิสัย ดังนี้บา้ ง มีบริ ขารดังนี้
บ้าง ฯ (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๐ ข้อ ๒๐๖)
จะเห็นได้วา่ สัมมาสมาธิ คือ การปฏิบตั ิมรรคทั้ง ๗ องค์ดว้ ยจิตที่ต้ งั มัน่ ซึ่ งก็คือ มรรคมี
องค์ ๘ อันเป็ นทางเอกสายเดียวที่พาพ้นทุกข์นนั่ เอง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ทางมีองค์ ๘
ประเสริ ฐกว่าทางทั้งหลาย ทางนี้เท่านั้น เพื่อความหมดจดแห่งการเห็นด้วยปั ญญา ทางอื่นไม่มี ท่าน
ทั้งหลายจงดําเนินไปตามทางนี้แหละ เพราะทางนี้เป็ นที่ทาํ มารและเสนามารให้หลงทาง หากท่าน
เดินไปตามทางนี้แล้ว จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้(พ้นทุกข์ได้)” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐)
และพระพุทธเจ้าตรัส เหตุ ๕ ประการ ที่ทาํ ให้บรรลุหลุดพ้นกิเลส (วิมุติ) ได้แก่ หลุดพ้น
ด้วย ๑. การฟังธรรม ๒. แสดงธรรมหรื อสนทนาธรรม ๓. ทบทวนธรรม ๔. ตรึ กตรองใคร่ ครวญ
ธรรม ๕. สมาธินิมิต(การปฏิบตั ิมรรคทั้ง ๗ องค์อย่างตั้งมัน่ ) คือ มรรคมีองค์ ๘ (พระไตรปิ ฎกเล่ม
๒๒ “วิมุตติสูตร” ข้อ ๒๖)
ซึ่ งธรรมทุกหมวดที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้น บอกความจริ ง ๒ ลักษณะเท่านั้น คือ ๑. สิ่ งใดเป็ น
โทษ ๒. สิ่ งใดเป็ นประโยชน์
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบความจริ งของจิตวิญญาณมนุษย์วา่ เมื่อยินดีพอใจ(ฉันทะ)ใน
การพิจารณาโทษของสิ่ งใดซํ้าๆๆ จะทําให้สลายหรื อตัดความติดยึดในสิ่ งนั้นได้ดว้ ยความพอใจสุ ข
ใจ เมื่อยินดีพอใจ(ฉันทะ)ในการพิจารณาประโยชน์ของสิ่ งใดซํ้าๆๆ จะทําให้เข้าถึงสิ่ งนั้นได้ดว้ ย
ความพอใจสุ ขใจ
ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู ้สึกว่าใครนิสัยดี เราก็จะคบกับผูน้ ้ นั ด้วยความพอใจสุ ขใจ แต่พอคบไป
นานเข้า เราก็รู้วา่ ผูน้ ้ นั นิสัยไม่ดี เราจะอยากเลิกคบผูน้ ้ นั ถ้าเลิกคบคนไม่ดีน้ นั ได้ เราจะรู ้สึกสบายใจ
พอใจสุ ขใจ
อีกตัวอย่างหนึ่ง อาหารรสจัดซึ่ งการแพทย์ทุกแผนยืนยันว่าเป็ นพิษสะสม เมื่อใครพิจารณา
ว่าอร่ อยเป็ นประโยชน์สุข ผูน้ ้ นั ก็จะกินอาหารรสจัดซึ่ งเป็ นพิษนั้นด้วยความรู ้สึกอร่ อยพอใจสุ ขใจ
เมื่อความรู ้สึกอร่ อยหายไปก็จะรับรู ้ถึงความรู ้สึกทุกข์จากพิษและพิษนั้นก็ทาํ ลายสุ ขภาพต่อไป
รวมถึงวิบากกรรมจากการเสพสุ ขลวงด้วย แต่พอกินอาหารรสไม่จดั ซึ่ งเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ เมื่อใคร
พิจารณาว่าไม่อร่ อยเป็ นทุกข์เป็ นโทษไม่เป็ นสุ ข ก็จะกินอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพด้วยความรู ้สึกที่ไม่
อร่ อยไม่พอใจไม่สุขใจไม่สดชื่น
แต่ถา้ ใครพิจารณาอาหารรสไม่จดั ว่าเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ ก็จะกินอาหารรสไม่จดั นั้นด้วย
ความรู ้สึกพอใจสุ ขใจรสตามความเป็ นจริ งซึ่ งเป็ นสภาพดีมีประโยชน์มีพลังสดชื่น และอาหารรสไม่
จัดนั้นก็ส่งผลดีต่อสุ ขภาพต่อไป โดยไม่ตอ้ งรับวิบากกรรมจากการเสพสุ ขลวง เพราะเป็ นสภาพรู ้
ความจริ งตามความเป็ นจริ ง เมื่อพิจารณาว่าอาหารรสจัดเป็ นโทษ ก็จะกินอาหารรสจัดด้วย
ความรู ้สึกที่ไม่อร่ อยไม่พอใจไม่สุขใจไม่สดชื่นลําบากฝื ดฝื น

การพิจารณาว่าสิ่ งใดเป็ นโทษ สิ่ งใดเป็ นประโยชน์ซ้ าํ เข้าไปหลายๆครั้ง ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “การทบทวนธรรม การตรึ กตรองใคร่ ครวญธรรม เป็ นเหตุแห่งการหลุดพ้นทุกข์จาก
กิเลส”(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๒ ข้อ ๒๖) พิจารณาด้วยอิทธิบาท (ความยินดีเต็มใจพอใจ) พิจารณา
ต่อเนื่อง ไปเรื่ อยๆโดยไม่ตอ้ งยึดมัน่ ถือมัน่ ว่ากิเลสจะสลายไปตอนไหน เมื่อพลังแห่งการพิจารณา
ดังกล่าว(เรี ยกเป็ นภาษาบาลีวา่ วิปัสสนาญาณ)มีมากพอ ถึงขั้นเป็ นพลังฌาน(เผากิเลสได้) กิเลสก็จะ
สลายตายไปด้วยความเต็มใจ เมื่อสามารถทําลายกิเลสได้ ก็จะเกิดความรู ้สึกหมดความอยากเสพใน
กิเลสตัวนั้นอย่างยินดีเต็มใจพอใจสุ ขใจโปร่ งโล่งสบายใจอิ่มใจเบิกบานแจ่มใสที่ไม่มีพลังกิเลส
มาทําให้เป็ นทุกข์
และจะได้พลังเพราะอาหาร อากาศ และพลังงาน ที่ชีวติ ดูดเข้าไปสังเคราะห์เป็ นพลังงาน
หล่อเลี้ยงชีวติ ซึ่ งแต่เดิมต้องสู ญเสี ยให้กิเลสสุ ขลวงเอาไปทําทุกข์ให้ชีวติ เรา เมื่อเราไม่มีกิเลสสุ ข
ลวงตัวนั้นๆแล้ว พลังงานดังกล่าวก็จะเลี้ยงชีวติ เราอย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งเลี้ยงกิเลสสุ ขลวงอีกต่อไป
ทําให้ชีวติ มีพลังเต็ม ขับโรคภัยไข้เจ็บออกไป สร้างร่ างกายให้แข็งแรงขึ้น จิตใจมีพลังแห่งความสุ ข
เบิกบานแจ่มใสไร้ทุกข์ไร้กงั วล ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การวิมุติหลุดพ้นทุกข์จากกิเลสเป็ น
กําลัง”(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๑ ข้อ ๕๐) พระพุทธเจ้ายืนยันว่า การทําลายกิเลสได้เป็ นประโยชน์สุข
ที่สุดที่มนุษย์ควรได้อย่างไม่มีสุขใดเปรี ยบได้(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๐ ข้อ ๖๕๙)
เทคนิคสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ในกรณี ที่กิเลสตัวนั้นไม่หนาแน่นมาก เราสามารถทําลายให้
สิ้ นเกลี้ยงได้ในคราวเดียวได้เลย แต่ในกรณี ที่กิเลสตัวนั้นหนาแน่นมาก เราไม่สามารถทําลายให้สิ้น
เกลี้ยงทั้งหมดได้ในคราวเดียว ให้ใช้วธิ ี ลดละเลิกโดยไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเครี ยดเกินไป อย่างรู ้
เพียรรู้พกั (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๕ ข้อ ๒) คือ พากเพียรลดละเลิกกิเลสสุ ขลวงตัวนั้นด้วยศีลสมาธิ
ปั ญญาดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว เมื่อต่อสู ้ไปได้ระยะหนึ่งก็จะสามารถกําจัดกิเลสได้
ส่ วนหนึ่ง แล้วเราก็จะหมดพลังในการฆ่ากิเลส กิเลสก็จะออกอาการอยากเสพทุกข์ทรมาน
ดีดดิ้นตึงเครี ยดมากขึ้นๆจนทนได้ยากได้ลาํ บากเกินไป เมื่อถึงสภาพดังกล่าวให้เราวางดีที่ไม่เสพกิเลสนั้น
แล้วกลับมาเสพตามที่กิเลสต้องการเพื่อลดความตึงเครี ยดลดความทรมานที่มากเกินไปลง ให้เรารู ้สึกผ่อน
คลายสบายใจบ้าง พอตั้งหลักได้ก็ลงมือล้างสุ ขลวงอีกครั้ง ถ้าถึงขีดตึงเครี ยดเกินไปก็ผอ่ นบ้าง ทําสลับไป
มาเรื่ อยๆสุ ดท้ายก็จะหมดสุ ขลวงจากทั้งกามสุ ขลั ลิกะและอัตตกิลมถะอันเป็ นทางโต่งสองด้านที่เป็ น
รากเหง้าแห่งทุกข์ท้ งั ปวง(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๖๖๔) เมื่อเราดับเหตุแห่งทุกข์ได้ ทุกข์ก็จะดับ แล้ว
เกิดความสุ ขขึ้น ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในที่ท้ งั ปวง”(ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปท. เล่ม
๒๕ ข้อ ๕๙), “ละทุกข์ท้ งั ปวงได้เป็ นความสุ ข”(ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปท. เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๓)
เมื่อรู้ วธิ ีทาลายกิเลสแล้ ว ขอเชิ ญท่ านติดตาม “โสดดีหรือมีค่ ู” ต่ อไปได้ ครับ
กิเลสโลภโกรธหลงในรู ปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัสหรื อในเหตุการณ์ต่างๆ ก็มีกลไกการ ใช้พลัง
ของชีวติ อย่างมากมายไปใช้สร้างสุ ขลวง แล้วสุ ขลวงนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็ ว เกิดของเสี ยเป็ นพิษอย่าง

มาก ทําให้มีโรคมาก อายุส้ นั บัน่ ทอนสมรรถภาพ บัน่ ทอนเวลา บัน่ ทอนคุณค่าประโยชน์ บัน่ ทอน
ทรัพยากรที่ตอ้ งเอามาเสพ และซ่อมแซมร่ างกาย ทําให้ตนเองและผูอ้ ื่นได้รับโทษ ขาดโอกาสได้รับ
ประโยชน์ เกิดผลเสี ยต่อเนื่องสื บต่อกันไป ซํ้ายังเป็ นพลังงานที่เหนี่ยวนําให้ผอู ้ ื่นหลงเสพตามต่อเนื่องไม่
มีที่สิ้นสุ ด จึง สัง่ สมเป็ นวิบากร้ายที่จะให้ผลร้ายในชาติน้ ีและชาติอื่นสื บๆไปไม่มีที่สิ้นสุ ด เป็ นสุ ขลวง
ทุกข์จริ ง สุ ขลวงทุกข์แรง สุ ขมากทุกข์นอ้ ย สุ ขสั้นทุกข์ยาว
โดยเป็ นวัฏฏสงสารอันเป็ นวังวนซํ้าซาก คือ การสร้างความรู ้สึกทุกข์จากความอยากเสพ
ขึ้นมา ตามด้วยทุกข์จากการแสวงหามาเสพ เมื่อได้เสพก็เกิดความรู ้สึกสุ ขชัว่ คราว จากนั้นก็ตามด้วยวิบาก
บาปที่ส่งผลให้เกิดความรู ้สึกทุกข์ที่มากต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุ ด เป็ นอยูอ่ ย่างนี้ชวั่ กาลนาน โดยที่กิเลสก็มี
พลังมากยิง่ ขึ้นๆทุกครั้งที่ได้เสพหรื อสร้าง(สังขาร)ความรู ้สึกว่าถ้าได้เสพจะเป็ นสุ ขและถ้าไม่ได้เสพจะ
เป็ นทุกข์
แม้ไม่ได้เสพกิเลสก็จะมีพลังมากขึ้นเพราะกิเลสได้ใช้พลังของชีวติ เรามาสร้าง(สังขาร)ให้
กิเลสขยายแตกตัวหรื อก่อเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่ งถ้าไม่ได้เสพสมใจแต่ไม่ได้ลา้ งกิเลส พลังของกิเลสก็จะเกิด
สะสม แต่สะสมน้อยกว่าการได้เสพสมใจ พลังของกิเลสที่มากขึ้นนั้นเป็ นพลังที่สร้างทุกข์ได้มากขึ้น
ไม่ได้สร้างสุ ขได้มากขึ้นกว่าเดิม ในเรื่ องเดิมที่เคยเสพ ซึ่ งสุ ขที่กิเลสสร้างก็จะไม่เที่ยงบางครั้งก็สุขมาก
บางครั้งก็สุขน้อย บางครั้งก็ไม่สุขเลย และกิเลสที่มีพลังมากขึ้นนั้น ก็จะสร้าง(สังขาร)ความติดยึดที่
หลากหลายมากยิง่ ขึ้นๆไปเรื่ อยๆ จึงทําให้เกิดความทุกข์ได้มากยิง่ ขึ้นไปเรื่ อยๆ
เรื่ องการสมสู่ คนคู่น้ นั ในขณะที่มีอารมณ์อยากสมสู่ จิตวิญญาณจะรู ้สึกเป็ นทุกข์ อัน
เนื่องจากกิเลสที่แฝงอยูใ่ นจิตได้ดูดเอาพลังจากชีวติ มาสังเคราะห์สร้าง(สังขาร)ให้จิตรับรู ้และเกิด
ความรู ้สึกว่า ถ้าได้สมสู่ จะรู ้สึกสุ ข แต่ถา้ ไม่ได้สมสู่ จะรู ้สึกทุกข์ และสร้างความรู ้สึกอยากขึ้นมา เมื่อเกิด
ความรู ้สึกอยากแล้วยังไม่ได้เสพก็จะรู ้สึกทุกข์ กิเลสสร้างความรู ้สึกอยาก เรี ยกว่าตัณหา ก็เหมือนความ
อยากอย่างอื่นๆ เหมือนกันเป๊ ะ เหมือนอยากกินอาหาร อยากได้อะไรๆ
ถ้ายังไม่ได้ก็จะรู ้สึกทุกข์
เหมือนกัน เพราะถ้ายังไม่ได้เสพสมใจ กิเลสก็จะสร้างความรู ้สึกซัดส่ ายทุรนทุรายอึมครึ มอึดอัดกดดันไม่
โปร่ งไม่โล่งไม่สบายเป็ นอารมณ์ความรู ้สึกที่ทุกข์ทรมาน ในขณะเดียวกันกิเลสก็จะใช้พลังงานใน ชีวติ
สั่งการ(สังขาร)ให้ร่างกายผลิตพลังงานขึ้นมาอย่างมากมายเพื่อที่จะใช้ในการสมสู่ เมื่อผลิตพลังงาน
ขึ้นมาอย่างมากมาย กิเลสจะใช้พลังงานในชีวติ สร้าง(สังขาร)ให้รู้สึกไม่สบาย(เคหสิ ตโทมนัสเวนา) มัน
จะรู ้สึกไม่โปร่ งไม่โล่งไม่สบายทั้งตัวเลย
แล้วก็เป็ นธรรมชาติของกิเลสที่จะใช้พลังในชีวติ เรา สั่งให้ร่างกายจะระบายความรู ้สึกไม่
สบายนี้ออกไป ซึ่ งกระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสร้างราคะโทสะโมหะโลภะเป็ นพลังอกุศลเป็ นพลังที่ไม่
สบายอย่างมากและจะทําให้เกิดของเสี ยค้างมากในร่ างกาย มันจะเกิดกรดและความร้อนที่เป็ นของเสี ยขึ้น
ในวัฎจักรเครป หรื อเครปไซเคิล ทุกเซลล์ทุกอณู เกิดกรดและความร้อนที่เป็ นของเสี ยขึ้นเต็มร่ างกาย ทํา
ให้เกิดอาการไม่สบาย เพราะเป็ นพลังงานส่ วนเกินด้วยและมีของเสี ยด้วย

จิตก็จะสั่งให้กายพยายามระบายความไม่สบายนั้นออกไปที่อวัยวะเพศ พลังงานและเลือด
เหล่านั้นก็จะเคลื่อนไประบายที่อวัยวะเพศ ดังนั้นที่อวัยวะเพศก็จะเกิดอาการไม่สบายขึ้น อาการที่เด่นชัด
เช่น มีอาการคัน จากพิษนั้นระคาย มีอาการตึงปวดเพราะร่ างกายต้องเกร็ งตัวบีบเอาพิษออก มันตึง
เพราะว่าจิตวิญญาณบริ เวณอวัยวะเพศจะดูดนํ้าในร่ างกายของตนไปดับความระคาย ร่ างกายจะส่ ง
ของเหลวไปเลยทันทีเลยนะซึ่ งมันเป็ นธรรมชาติ ส่ งของเหลวไปเพื่อลดความระคาย เพราะฉะนั้นมันก็
จะมีอาการตึง ขณะที่ตึงประกอบกับการเกร็ งตัวบีบเอาพิษนั้นออก เมื่อมีการเกร็ งก็จะกดทับเส้นเลือด
เส้นประสาททําให้เกิดความรู ้สึกปวด
กลไกดังกล่าวทําให้เกิดอาการคัน ปวด ตึง มันเหมือนมีอะไรเบียด ก็อึดอัด ๆ คัน ปวด ตึง
ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่สบาย มันจะมีสภาพเหมือนยุงหรื อมดกัด ไม่วา่ อวัยวะของผูช้ ายของผูห้ ญิงก็ไม่
สบายอยูอ่ ย่างนั้น เกิดอาการอึดอัดไม่โปร่ งไม่โล่งไม่สบายไปทัว่ ตัวเลย พอไม่สบายหนักเข้า ๆ กิเลสก็
จะสั่งให้มีพฤติกรรมนวดคลึงเสี ยดสี เพื่อระบายพิษนั้นออกไป นวดคลึงเสี ยดสี กบั ตัวเองบ้างหรื อกับคู่บา้ ง
นวดคลึงเสี ยดสี ก็คล้าย ๆการเกา เมื่อมีมดกัด มียงุ กัด เกา ๆ ๆๆ เพื่อลดความทรมาน
พิษจากยุงหรื อมดกัดนั้น เมื่อนวดคลึงหรื อเกา ซึ่ งก็คือการเสี ยดสี โดยหลักวิทยาศาสตร์ การ
เสี ยดสี จะทําให้เกิดความร้อน เมื่อเกิดความร้อน พลังสัญญาของชีวติ ในจิตวิญญาณ(พลังจําได้หมายรู้ที่ทาํ
หน้าที่ดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที่ร่างกายต้องการมาเลี้ยงตัวเองหรื อผลักดันพลังงานหรื อสารที่เป็ นพิษ
หรื อสิ่ งที่ร่างกายไม่ตอ้ งการออกไป) จะสัง่ ให้ ให้เส้นเลือดขยายตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อน
ทําให้สัญญาของชีวติ ผลักดันเอาพลังงานและสารที่เป็ นพิษออกไปได้ เมื่อระบายพิษออกไป สัญญาของ
ชีวติ จะสั่งให้กล้ามเนื้อคลายตัว และผลักดันพิษในส่ วนที่อยูล่ ึกออกไปเรื่ อยๆ อาการก็จะทุเลาไปเรื่ อยๆ
เพราะไม่ได้สร้างพิษเพิ่ม
แต่การนวดคลึงเสี ยดสี จากกามราคะนั้นจะช่วยลดอาการไม่สบายได้เพียงเล็กน้อยและกิเลส
จะสร้างความรู ้สึกสุ ขลวงได้เพียงชัว่ คราวสั้นๆแล้วหายไป จากนั้นกิเลสก็จะใช้พลังงานในชีวติ ของตัวเอง
สร้างความอยากได้สุขลวงนั้นและสั่งให้ร่างกายสร้างพลังงานมากมายเกินความพอดีของชีวติ เพื่อสนอง
กิเลส ทําให้เกิดพิษขึ้นอย่างมากมายในร่ างกาย กิเลสจะ สร้างความรู ้สึกไม่สบายให้แรงยิง่ ขึ้นถ้าไม่นวด
คลึงเสี ยดสี ดงั ที่กิเลสสั่ง เมื่อนวดคลึงเสี ยดสี ตามที่กิเลสสั่ง โดยหลักวิทยาศาสตร์ การเสี ยดสี ก็จะเกิดความ
ร้อนขึ้น สัญญาของชีวติ จะสั่ง ให้ให้เส้นเลือดขยายตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อน ทําให้สัญญา
ของชีวติ ผลักดันเอาพลังงานและสารที่เป็ นพิษออกไปได้เล็กน้อยส่ วนหนึ่ง เมื่อพิษลดลงเล็กน้อย ก็จะ
รู ้สึกสบายขึ้นเล็กน้อย กิเลสก็จะสร้างอาการสุ ขลวงชัว่ คราวสั้นๆแล้วหายไป ธรรมชาติของชีวติ เมื่อได้
ระบายพิษออกทางช่องทางใด สัญญาของชีวติ ก็จะดันพิษที่อยูท่ วั่ ร่ างกายไประบายออกช่องทางนั้น ทําให้
พิษจํานวนมากไปตกค้างที่อวัยวะเพศ ทําให้เกิดอาการไม่สบายคันตึงปวดที่มากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม เพราะ
ช่องทางดังกล่าวระบายพิษออกไม่ทนั กิเลสก็จะสั่งให้เร่ งเสี ยดสี เพื่อให้เกิดความร้อน สัญญาของชีวติ จะ
ได้สงั่ ให้เส้นเลือดขยายตัว และดันเอาพิษออกไปได้เล็กน้อยส่ วนหนึ่งเมื่อพิษลดลงเล็กน้อย ก็จะรู ้สึก
สบายขึ้นเล็กน้อย กิเลสก็จะสร้างอาการสุ ขลวงชัว่ คราวสั้นๆแล้วหายไป ธรรมชาติของชีวติ เมื่อได้ระบาย

พิษออกทางช่องทางใด สัญญาของชีวติ ก็จะดันพิษที่อยูท่ วั่ ร่ างกายไประบายออกช่องทางนั้น ทําให้พิษ
จํานวนมากไปตกค้างที่อวัยวะเพศมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม ทําให้เกิดอาการไม่สบายคันตึงปวดที่มากยิง่ ขึ้น
กว่าเดิมอีก เพราะช่องทางดังกล่าวระบายพิษออกไม่ทนั เกิดกลไกสร้างความไม่สบายคันตึงปวดให้
รุ นแรงมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิมไปเรื่ อยๆ แล้วลดลงเล็กน้อย เป็ นวังวนอยูเ่ ช่นนี้
ผูท้ ี่มีญาณปั ญญาล้างกิเลสสุ ขลวงนั้นได้ก็จะรู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ งว่า อาการที่เกิดขึ้น
นั้นเป็ นเพียงเหมือนกับคันแล้วเกา คันแล้วเกา คันแล้วเกาซํ้าๆๆๆ ไม่ใช่รสสุ ข แต่เป็ นการสร้างทุกข์ลด
ทุกข์สร้างทุกข์ลดทุกข์ๆๆๆซํ้าแล้วซํ้าเล่าๆๆๆ และทุกข์ที่สร้างขึ้นในครั้งต่อๆมาจะรุ นแรงขึ้นไปเรื่ อยๆ
จึงต้องเพิ่มแรงในการเกาหรื อเสี ยดสี มากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งบางคนก็จะหลงโง่ สร้างสุ ขลวงมัวเมาเมามันกับ
ความรู ้สึกคันแล้วเกา คันแล้วเกา คันแล้วเกาซํ้าๆๆๆ ดังกล่าว คือ ทรมานตนด้วยความหลงโง่สร้างอาการ
คัน แล้วลดอาการคันลงชัว่ คราวเพียงระยะเวลาสั้นๆ ด้วยการนวดคลึงเสี ยดสี จากนั้นก็สร้างความรู ้สึกคัน
ขึ้นมากกว่าเดิม แล้วลดอาการคันลงชัว่ คราวเพียงระยะเวลาสั้นๆ ด้วยการนวดคลึงเสี ยดสี จากนั้นก็สร้าง
ความรู ้สึกคันขึ้นมากกว่าเดิมอีก เป็ นวงจรทุกข์ทรมานไม่โปร่ งไม่โล่งไม่สบายเช่นนี้รุนแรงไปเรื่ อยๆซํ้าๆ
คนที่ไม่มีอารมณ์สุขลวงจากความต้องการทางเพศหลายคนจะทรมานด้วยความรู ้สึกไม่สบายต่างๆร่ วม
ด้วย เช่น เจ็บ ปวด แสบ ร้อน เป็ นต้น
สําหรับคนที่ไม่รู้เท่าทันก็จะตกเป็ นทาสความคันตึง โดยเกิดสภาพคัน ตึงแล้วลดความคันตึง
ลงนิดหนึ่ง จากนั้นก็คนั ตึงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วลดความคันตึงลงนิดหนึ่ง จากนั้นคัน ตึงมากขึ้นกว่าเดิมไป
อีกแล้วลดความคันตึงลงนิดหนึ่ง เป็ นรุ นแรงขึ้นลักษณะนี้ซ้ าํ แล้วซํ้าอีกไปเรื่ อยๆ สรุ ปแล้วก็โง่เป็ นทาส
เป็ นขี้ขา้ ของความคันตึง ทาสกิเลสให้กิเลสใช้พลังในชีวติ ตนเสพสุ ขลวงเพียงเล็กน้อย(คือสร้างความคัน
ตึงแล้วลดความคันตึงลงเล็กน้อย เหมือนคัน ตึงที่ตาแล้วสี ตาแรงขึ้นเรื่ อยๆจนเยือ่ บุตาแทบพัง เหมือนคัน
ตึงหูแล้วขยี้หูแรงขึ้นเรื่ อยๆจนหูแทบพัง หรื อสร้างทุกข์แล้วลดทุกข์ลงเพียงเล็กน้อย คนโง่หลงว่านัน่ เป็ น
ความรู ้สึกสุ ขรู ้สึกมันกับสภาพดังกล่าว) จากนั้นก็สร้างทุกข์แรงทุกข์มาก ขึ้นกว่าเดิมให้ตน จึงต้องทํา
ตามที่กิเลสสั่งให้นวดคลึงเสี ยดสี รุนแรงยิง่ ขึ้นๆ เมื่อกิเลสสร้างสุ ขลวงสั้นๆแล้วหายไป แต่สร้างทุกข์แรง
ทุกข์มากให้ทวีคูณมากยิง่ ขึ้นๆ เมื่อถึงจุดหนึ่งร่ างกายจะทนทุกข์จากพิษนั้นไม่ได้ จิตวิญญาณในส่ วนของ
สัญญาจะสั่งให้กล้ามเนื้อเกร็ งตัวอย่างรุ นแรงเพื่อบีบเอาความไม่สบายออกจากร่ างกาย
ร่ างกายก็เกร็ งตัวบีบของเหลวที่เต็มไปด้วยพิษบริ เวณอวัยวะเพศให้เคลื่อนออกไป แต่ไม่ใช่
เคลื่อนออกง่ายๆแบบปั สสาวะอุจจาระ ซึ่ งเป็ นของเสี ยโดยธรรมชาติที่ระบายออกในช่องทางปกติทุกวัน
เมื่อระบายออกแล้วก็รู้สึกสบายและมีพลัง แต่ของเหลวจากกามราคะดังกล่าวนั้นไม่ใช่พิษจากธรรมชาติ
ธรรมดาของร่ างกาย แต่เป็ นพิษที่กิเลสสร้างขึ้นมา ต้องใช้พลังอย่างมากในการเคลื่อนพิษไปที่อวัยวะเพศ
และกว่าร่ างกายจะขับเกร็ งดันให้ซึมออกตรงนั้นตรงนี้ของอวัยวะเพศ ก็จะเคลื่อนออกยากๆหน่อย เพราะ
ไม่ใช่ช่องทางระบายพิษปกติ จึงต้องใช้พลังที่มาก เพราะอาการไม่สบายมันมีอยูห่ ลายจุดต้องใช้พลังที่
มากในการเกร็ งตัวบีบออก ซึ่ งต้องใช้พลังทั้งตัวและพลังตรงอวัยวะเพศด้วย รวมทั้งพลังสร้างสุ ขลวงใน
สภาพกลไกการสร้างพิษและขับพิษดังกล่าว เมื่อขับของเหลวที่เต็มไปด้วยพิษดังกล่าวออกไปจากร่ างกาย

ได้ จะรู ้สึกสบายชัว่ คราวระยะเวลาสั้นๆ แล้วตามด้วยความรู ้สึกเพลียล้า อ่อนแรง กําลังไม่เต็ม กําลังตก
เศร้าหมอง ไม่สดชื่น ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง มีอาการไม่สบายต่างๆเกิดขึ้นในร่ างกาย ต่อเนื่องอีกหลายวัน กว่า
จะฟื้ นสู่ สภาพปกติ ซํ้ายังเป็ นวิบากกรรมที่ทาํ ให้เกิดอัปมงคลโชคร้ายต่างๆในชีวติ ตามมา
ในคนที่ลา้ งกิเลสสุ ขลวงในกามราคะได้แล้ว ขณะที่กล้ามเนื้อเกร็ งตัวบีบตัวจนของเหลว
เคลื่อนออกไป จะรู ้สึกเหมือนกับปั สสาวะออก จะไม่มีรสสุ ขไม่มีรสอร่ อยอะไรเลย ในขณะที่คนยังล้าง
กิเลสสุ ขลวงกามราคะไม่ได้ จะเกิดความรู ้สึกสุ ขลวงสั้นๆแล้วหายไปอย่างรวดเร็ ว ตรงนี้ เองที่คนส่ วน
ใหญ่ถูกเหนี่ยวนํามอมเมาด้วยพลังงานกิเลส “ กิระดัง่ ได้ยนิ มา” ว่าถ้าสมสู่ จะเป็ นสุ ข ที่ได้ฟังมาหลายชาติ
แล้วยังล้างกิเลสตัวนี้ไม่หมดจะมีความรู ้สึกสุ ขแป๊ บนึงสั้นๆ แล้วก็หายไปอย่างรวดเร็ ว ถ้ามีสุขลวงก็มีอยู่
แค่ตรงนี้ สุ ขแป๊ บเดียวแล้วก็หายไป ของเหลวก็เคลื่อนออกไป
ส่ วนคนล้างกามราคะในจิตได้ก็เหมือนปั สสาวะออกไม่มีรสสุ ขอะไร ไม่มีรสอะไร ก็
เหมือนปวดปั สสาวะแล้วไปปั สสาวะออก เหมือนปวดอุจจาระแล้วไปถ่ายอุจจาระออก เท่านี้แหล่ะ
ไม่ได้เป็ นสุ ขอะไร สุ ขเหรอปวดปั สสาวะแล้วไปปั สสาวะออก ไม่มีรสสุ ขหรอกแต่มนั ก็ลดความทุกข์ลง
ใช่มยั๊ มันก็ไม่มีรสสุ ขใช่มยั๊ ปวดปั สสาวะหรื ออุจจาระแล้วไปถ่ายปั สสาวะหรื ออุจจาระออก เท่านี้แห
ล่ะมันจะไม่มีรสสุ ขอะไร มันจะเป็ นความรู ้สึกอยูแ่ ค่น้ ีแหล่ะ
การสมสู่ มนั ก็คือสร้างทุกข์ข้ ึนมาแล้วพยายามลดทุกข์ลง ยํ้าลดทุกข์ลงและความทุกข์ก็
ลดลงไปชัว่ คราว สั้นๆ นะ ความทุกข์จะลดลงสั้นๆ ชัว่ คราว พอพิษจากของเหลวเคลื่อนออกไป จะรู ้สึก
สบายชัว่ คราว แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อ หลังจากนั้นก็จะอ่อนเพลียและรู ้สึกเศร้าหมอง เพราะเสี ยพลังอย่าง
มากมายและสั่งสมเป็ นวิบากบาปซึ่ งนําความทุกข์เศร้าหมองอัปมงคลโชคร้ายมาให้
จาก ๑. เสี ยพลังสร้างความทุกข์มาทรมานในกายและใจของตนเองซึ่ งใช้พลังงานอย่างมาก
เพราะการปรุ งในการเสพกามต้องใช้พลังงานมาก ๒. อวัยวะต่างในร่ างกายก็ตอ้ งผลิตพลังงานอย่างมาก
เพื่อส่ งมาที่อวัยวะเพศ เพราะต้องใช้พลังอย่างมากทัว่ ร่ างกายในการสมสู่ ๓. อวัยวะเพศต้องผลิตพลังงาน
อย่างมากเพื่อดูดพลังมาจากส่ วนต่างของร่ างกายเพื่อใช้ในการสมสู่ ๔. ใช้พลังในการเกร็ งตัวบีบเอา
ของเหลวและพลังงานที่เป็ นพิษออก ๕. ต้องใช้พลังงานอย่างมากในการสร้างความรู ้สึกสุ ขลวงได้เพียง
ระยะเวลาสั้นๆแล้วหายไป จึงเท่ากับสุ ขนั้นไม่มี เพราะเก็บไม่ได้ แต่ทาํ ให้เกิดของเสี ยเป็ นพิษอย่าง
มากมาย ทําให้มีโรคมากและอายุส้ นั และหมดพลังอย่างมากมาย เท่ากับใช้พลังอย่างมากมายสร้างพิษ
ให้กบั ชีวติ ตนเอง ๖. เมื่อของเหลวเคลื่อนออกแล้ว กล้ามเนื้อทัว่ ตัวต้องใช้พลังงานเป็ นอย่างมากเกร็ งตัว
บีบเอาพิษที่ตกค้างอยูท่ วั่ ตัวออกอีก ซึ่ งเป็ นพิษจากของเสี ยกรดและความร้อนที่เกิดจากกระบวนการที่
เนื้อเยือ่ ทัว่ ตัวผลิตพลังงาน ในข้อ ๑- ๕ ที่ตกค้างเต็มไปหมดเลย(ทางวิทยาศาสตร์ เรี ยกว่าของเสี ยที่เกิด
จากวัฏจักรเครป) ๗. ต้องรับวิบากบาปต่อเนื่องในชาติน้ ีและชาติอื่นสื บๆไป (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๗ ข้อ
๑๖๙๘)
มันสบายชัว่ คราวตอนพลังงานทุกข์ที่มนั อึดอัดๆในอวัยวะเพศเคลื่อนออกเท่านั้น สบาย
ชัว่ คราวแป๊ บเดียวเท่านั้นแหล่ะ จากนั้นพิษของเสี ยจะตกค้างเต็มตัวเราอย่างมาก เพราะการ สร้างสุ ขลวง

ในการสมสู่ ใช้พลังอย่างมากและเกิดของเสี ยอย่างมาก ร่ างกายซึ่ งหมดพลังไปอย่างมากก็ตอ้ งเค้นสร้าง
พลังฝื นเกร็ งตัวบีบเอาของเสี ยที่เป็ นความร้อนและกรดนั้นออกไป เรี ยกว่า กระบวนการรี เฟล็กซ์
พอกล้ามเนื้อของร่ างกายเกร็ งตัวบีบเอาพิษที่ตกค้างอยูต่ รงนั้นตรงนี้ออก ในสภาพที่แต่ละ
ส่ วนของร่ างกายมีแรงบ้างไม่มีแรงบ้าง ทําให้เลือดลมจะไหลเวียนไม่สะดวก จะเพลียจะล้าจะหมดเรี่ ยว
หมดแรง ต้องใช้พลังอย่างมากเลยในการที่พยายามเคลียร์ เอาพิษออก มันจะหมดเรี่ ยวหมดแรงเสี ยกําลัง
ไปอย่างมาก ทําให้กล้ามเนื้อของเราไม่สามารพยุงร่ างกายตัวเองเข้าที่เดิม เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก
เพราะฉะนั้นร่ างกายจะเสื่ อมอย่างมากแย่มาก จะไม่สบายจะเริ่ มเศร้าหมองทันที เมื่อเสพกามจึงได้สุข
แป๊ บเดียวสั้นๆ จากนั้นจิตใจก็จะเศร้าหมองและเกิดทุกข์ต่างๆนาๆในชีวติ ของผูเ้ สพกาม รวมทั้งวิบาก
บาปที่ออกฤทธิ์ ตามมา
พระพุทธเจ้ าจึงตรัสว่ า “ผู้ฝักใฝ่ ในเมถุนย่ อมเศร้ าหมอง” ใครที่สมสู่ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้
สังเกตดูในเวลาไม่นานหรอกไม่กี่นาทีก็จะเศร้าหมองทันที เริ่ มเศร้าหมอง หมอง ๆๆๆ ไปเรื่ อย ๆ เพราะ
ชีวติ จะเสี ยพลังไปมาก จึงไม่มีพลังมาทําความเบิกบานแจ่มใส ชีวติ ไม่มีพลังมาทําความเบิกบานแจ่มใส
จะมีแต่ความหดหู่เศร้าหมอง เนื่องจากเสี ยพลังไปเยอะ ร่ างกายเองก็ไม่มีพลังมาพยุงร่ างกายตัวเองให้อยู่
ในสภาพปกติแล้ว ยังต้องเสี ยพลังไปกับการขับพิษอีกเพราะฉะนั้นชีวติ จะหมอง ร่ างกายก็จะเริ่ มไม่สบาย
ตามจุดนั้นจุดนี้ ก็เจ็บนัน่ ปวดนี่ตึงนัน่ ตึงนี่ตามร่ างกาย จะเริ่ มมีอาการไม่สบายต่างๆขึ้นมา
ยิง่ หมกมุ่นในการสมสู่ มากก็ยงิ่ มีอาการไม่สบายต่างๆมาก สิ่ งที่ตามมาอีกก็คือร่ างกายก็ตอ้ ง
เสี ยพลังอย่างมากไปซ่อมแซมเซลล์ที่เสี ยหายและเสี ยพลังไปกับการจะปรับพยุงให้เซลล์ที่มนั ผิดรู ปกลับ
เข้ามารู ปเดิมอีกตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายเป็ นอยูอ่ ย่างนี้ล่ะเป็ นอยูห่ ลายวันกว่าจะฟื้ นคืนได้จะเป็ นอยู่
หลายวัน ๓ วัน ๗ วัน เดือนหนึ่งก็แล้วแต่ มากไปกว่านั้นยังสั่งสมเป็ นวิบากบาปที่คอยส่ งผลให้เกิดสิ่ ง
เลวร้ายสารพัดอย่างให้กบั ผูท้ ี่ทาํ
หนึ่งในวิบากบาปอันเป็ นความสื บเนื่องที่น่ากลัวอย่างยิง่ นอกเหนือจากผลเสี ยของการเสพ
กามโดยตรงดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็คือ กิเลสทุกตัวในชีวติ ของแต่ละคนก็คือตัวเดียวกัน และส่ งพลังไป
รวมเป็ นหนึ่งเดียวกันตลอดเวลา เพียงแต่แสดงลีลาอาการแตกต่างกันไปเท่านั้น ดังนั้นการให้อาหารกับ
กิเลสก็คือการทําตามที่กิเลสต้องการ เป็ นการเพิ่มขนาดและกําลังให้กิเลสทุกตัวที่จะแสดงบทบาทในแต่
ละขณะ
เช่น การเสพกามก็จะไปเพิม่ พลังให้กบั อัตตา(การยึดดีถือดีหลงดีอยากได้สิ่งดีสมดัง่ ใจตน
ถ้าไม่ได้ดงั่ ใจตนก็จะไม่ชอบใจ ไม่พอใจ โกรธ อาฆาต พยาบาท น้อยใจ เศร้าใจ เสี ยใจ ทุกข์ทรมานใจ
อึดอัด ขัดเคือง ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ) เมื่ออัตตาโตมากมีกาํ ลังมาก ถ้าไม่ได้ดงั่ ใจก็จะทุกข์ทรมาน
ใจมาก ทําให้เกิดความเจ็บป่ วยได้มาก บาดหมางอาฆาตพยาบาททะเลาะเบาะแว้งกันได้มาก
ยิง่ อัตตามากเท่าไหร่ เมื่อเผชิญกับความบกพร่ องหรื อสิ่ งที่ไม่ถูกใจเพียงเล็กน้อยก็ทุกข์ก็
โกรธได้มาก ซึ่ งโดยสัจจะแล้วโลกนี้พร่ องอยูเ่ ป็ นนิจ จึงมีสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่ถูกใจเป็ นจํานวนมาก ผู ้
เสพกามมากก็จะมีอตั ตามาก จึงไม่ชอบใจ ไม่พอใจ โกรธ อาฆาต พยาบาท น้อยใจ เศร้าใจ เสี ยใจ ทุกข์

ทรมานใจ อึดอัด ขัดเคือง ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ได้มาก เกิดความบาดหมางอาฆาตพยาบาททะเลาะ
เบาะแว้งกันได้มาก เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดงั กล่าว
มากไปกว่านั้นสภาพอารมณ์ดงั กล่าว จะทําให้เกิดความเจ็บป่ วยได้มาก เพราะจิตต้องสัง่
กล้ามเนื้อให้ผลิตพลังงานจํานวนมากเพื่อสร้างปฏิกิริยารี เฟล็กซ์เกร็ งตัวบีบเอาความทุกข์ที่จิตออกไป แต่
ก็ไม่สามารถบีบออกได้เพราะความทุกข์ที่จิตต้องใช้ปัญญาที่ถูกต้องล้างออก ปฏิกิริยาเกร็ งตัวของ
กล้ามเนื้อดังกล่าวจะเกิดของเสี ยที่เป็ นกรดและความร้อนจํานวนมากในเนื้อเยือ่ เมื่อความทุกข์ที่จิตไม่ถูก
ล้างออกกล้ามเนื้อก็จะเกร็ งค้างกดทับเส้นเลือดเส้นประสาทและเส้นลมปราณ สารและพลังงานที่เป็ น
ประโยชน์จะเข้าไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยือ่ ไม่ได้ ของเสี ยก็ระบายออกไม่ได้ เนื้อเยือ่ ก็จะเสื่ อม จึงทําให้บางส่ วน
อาจมีอาการออกร้อนคันพุพอง กล้ามเนื้อบางส่ วนอาจฉี กขาดอักเสบจากการเกร็ งตัวของกล้ามเนื้อที่แรง
หรื อทําให้เกิดโรคต่างๆตามมา พร้อมกับกําลังตกอ่อนเพลียอ่อนล้าเพราะเสี ยพลังไปในการทําปฏิกิริยา
ดังกล่าวและเสี ยพลังในการเกร็ งตัวของกล้ามเนื้อเพื่อขับพิษขับโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าวออกจาก
ร่ างกาย
ข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของเหตุผลที่สอดคล้องกับคําตรัสของพระพุทธเจ้า
ใน
พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๗ ข้อที่ ๑๕๔๙-๑๕๕๒ ที่ตรัสถึงเรื่ อง กาม ดังนี้
ข้อ ๑๕๔๙ กามทั้งหลายมีความพอใจน้อย ทุกข์อื่นยิง่ กว่ากามไม่มี ชนเหล่าใดส้องเสพกาม
ทั้งหลาย ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก
ข้อ ๑๕๕๐ เหมือนดาบที่ลบั คมดีแล้วเชือด เหมือนกระบี่ที่ขดั ดีแล้วแทง เหมือนหอกที่พงุ่
ปักอก (เจ็บปานใด) กามทั้งหลายเป็ นทุกข์ยงิ่ กว่านั้น
ข้อ ๑๕๕๑ หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชัว่ บุรุษ ผาลที่เขาเผาร้อนอยูต่ ลอดวัน (ร้อน
ปานใด) กามทั้งหลายเป็ นทุกข์ยงิ่ กว่านั้น
ข้อ ๑๕๕๒ เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ้ามันที่เดือดพล่าน ทองแดงที่กาํ ลังละลายคว้าง
(ร้อนปานใด) กามทั้งหลายเป็ นทุกข์ยงิ่ กว่านั้น
ยังมีขอ้ มูลอื่นๆเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เช่น
การสมสู่ คู่ก็ทาํ ลายสุ ขภาพทั้งของตนเองและคู่ สร้างวิบากบาปทั้งต่อตนเองและคู่ ส่ วนการ
สมสู่ ตวั เอง(สําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง) ก็ทาํ ลายและสร้างวิบากบาปให้ตนเองคนเดียว แต่ในนัยลึกแล้ว
แม้สมสู่ ตวั เองคนเดียวก็มีผลเสี ยสื บเนื่องถึงผูอ้ ื่นด้วย เช่น ทําให้เรามีแรงน้อยลงในการช่วยเหลือเกื้อกูล
ผูอ้ ื่น และการกระทําทุกอย่างจะมีพลังคลื่น แม่เหล็กกระจายออกไปมีผลสุ ขทุกข์ต่อผูอ้ ื่น รวมทั้งมีผล
เหนี่ยวนําให้ผอู ้ ื่นทําตาม ขึ้นอยูก่ บั ว่าสิ่ งที่กระทํานั้นเป็ นบุญ กุศลหรื อเป็ นบาปอกุศล ทําให้เราได้รับผล
บุญกุศลหรื อบาปอกุศลนั้นไปด้วย
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๙ ข้อ ๔ ว่า “มิตรดีสหายดีสังคมสิ่ งแวดล้อมดี
เป็ นทั้งหมดทั้งสิ้ นของพรหมจรรย์(การพ้นทุกข์)” ตัวอย่างที่ชดั เจน เช่น ในกลุ่มคนที่พากันทําความดี ก็

จะมีพลังแห่งความสุ ขกระจายไปทัว่ และมีพลังเหนี่ยวนําเสริ มหนุนให้คนที่สัมผัสอยูใ่ นกลุ่มดังกล่าวนั้น
ทําตาม ส่ วนกลุ่มที่ไม่ดีก็ตรงกันข้าม จริ งๆคนๆเดียวทําสิ่ งใดก็มีผลเช่นเดียวกัน แต่การทําเป็ นกลุ่มจะมี
พลังเป็ นทวีคูณยิง่ ขึ้น ดังนั้นการสมสู่ ตวั เองก็มีวบิ ากบาปที่มาก แต่การสมสู่ คู่มีวบิ ากบาป ที่มากกว่า ยิง่ สํา
ส่ อนทางเพศยิง่ มีวบิ ากบาปมากกว่าการสมสู่ คู่ครองของตน
การปฏิบตั ิให้เกิดบุญกุศลแท้ในเบื้องต้น ก็ให้ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง ไม่สาํ ส่ อนทางเพศ ไม่ผดิ ผัว
เขา เมียใคร ลูกใคร ศีลที่ดีข้ ึนกว่านั้นให้อานิสงค์ให้ความสุ ขยิง่ กว่านั้น ก็คือลดละเลิกการสมสู่ คู่ ถ้าอด
ไม่ได้ก็สมสู่ ตวั เอง แต่ดีที่สุดคือไม่สมสู่ ใครเลย ไม่วา่ จะเป็ นผูอ้ ื่นหรื อตัวเอง
ถ้าเป็ นพระสมสู่ คนอื่น พระพุทธเจ้ากําหนดโทษขั้นปาราชิก เป็ นโทษแรงสุ ดในศาสนา คือ
ตัดหัวจากศาสนาเลยหนึ่งชาติ ให้สึกไปและไม่บอกไม่สอนธรรมใด ๆให้ ส่ วนการสมสู่ ตนเองนั้นต้องรับ
โทษรองจากปาราชิก คือ ต้องสังฆาทิเสส ต้องเข้ากรรมเลยทีเดียว
ต้องนัง่ ท้ายแถวแม้ตนจะเป็ นพระ
ผูใ้ หญ่ เป็ นต้น
คนที่มีกิเลสอดไม่ได้ สมสู่ ตวั เองก็บาปน้อยกว่าสมสู่ คู่ จะว่าไปจริ งๆการสมสู่ ตวั เองก็ลด
ทุกข์ชวั่ คราวชนิดบําเรอกิเลสได้ดีกว่าสมสู่ คู่ เพราะตัวเองกําหนดตัวเองได้วา่ จะกระทํากับตัวเองแบบ
ไหนอย่างไร จึงทําให้ตวั เองลดทุกข์ได้ ถูกใจตนเอง ส่ วนร่ างกายของคู่น้ นั ไม่สามารถกําหนดได้เท่ากับ
ร่ างกายตัวเองหรอก แต่ให้ดีที่สุดก็ไม่ตอ้ งสมสู่ ตวั เองหรื อผูอ้ ื่นเลยเป็ นบุญ กุศลที่สุด
ถ้าไปสมสู่ คู่ก็บาปเพิ่มขึ้นเป็ นทวีคูณเพราะทําให้คู่ทุกข์ไปด้วย เพราะถ้าทําให้คู่ เขาชอบใจ
เขาก็ตอ้ งทุกข์แบบที่กล่าวมานั้นแหล่ะ ถ้าคู่เขาไม่ชอบ ใจ เขาก็เจ็บปวดแสบทุกข์ทรมาน ชิงชังรังเกียจ
รําคาญ ถ้าอยากรู ้วา่ เวลาผูห้ ญิงเขาไม่ชอบหรื อผูช้ ายเขาไม่ชอบเขามีความรู ้สึกอย่างไร ให้ลองเอานิ้วมือ
แหย่ไปที่จมูกแรงๆๆๆ แล้วจะรู ้วา่ ทุกข์ขนาดไหน หรื อไม่ตอ้ งคิดอะไรมากตอนดีทอ็ กซ์ /สวนล้างลําไส้
ใหญ่น่ะ เคยไหมบางทีแหย่แล้วมันไม่ถูกกลางรู ทวาร แต่มนั ก็ถูกริ มข้างๆ รู ทวาร แล้วมันเจ็บน่ะ เคยบ้าง
ไหมล่ะ หรื อเอาอะไรแข็งๆไปขูดเสี ยดสี แรงๆที่รักแร้หรื อเนื้อเยือ่ อ่อนนิ่ม มันจะเจ็บปวดแสบร้อน
ทรมาน
เวลาไม่มีอารมณ์ทางเพศ มันจะเจ็บแสบร้อนอย่างเดียวนะ ผูห้ ญิงที่เขาไม่มีอารมณ์ทางเพศก็
เจ็บทรมานอย่างนั้นแหล่ะ ผูช้ ายที่เขาไม่มีอารมณ์ทางเพศก็เจ็บ ทรมานอย่างนั้นแหล่ะ คนที่แต่งงานมีคู่
ผูช้ ายก็เจ็บทรมานนะเมื่อไม่มีอารมณ์ทางเพศแต่เขาก็ตอ้ งทํากิจกรรมสมสู่ เพราะผูห้ ญิงชอบ หรื อผูห้ ญิง ที่
ไม่มีอารมณ์ทางเพศเขาก็เจ็บทรมานแต่ก็ตอ้ งทํากิจกรรมสมสู่ เพราะผูช้ ายชอบ ล้วนแต่ทรมานทั้งนั้นแห
ล่ะ
ไม่วา่ ผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายเมื่อไม่มีอารมณ์ทางเพศก็เจ็บแสบร้อนปวดทรมานทั้งนั้นแหล่ะไม่มีใครมี
ความสุ ขหรอก
สร้างความคัน ปวด ตึง ไม่ได้เป็ นสุ ขอะไรเลย เหมือนเอามดเอายุงมากัดแล้วก็เกาๆ จะชอบ
อะไรกันนักกันหนา เท่านั้นจริ งๆ เสี ยดสี ก็ไม่ได้มีรสสุ ขอะไร เอาหัวถูเสาดูก็ได้มนั รสนั้นแหล่ะ เวลาล้าง
สุ ขลวงในจิตได้ เท่ากับเอาหัวถูเสา มันไม่มีรสสุ ขอะไร นี้คือความจริ งตามความเป็ นจริ ง อธิ บายให้
เห็นชัด ๆ ไม่ชดั วันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะ เอาให้หมดเปลือก กันไปเลย เพราะฉะนั้นอยากรู ้วา่ มันสุ ข

เป็ นยังไงก็เอายุงมากัดแขนแล้วเกาๆๆๆๆ แค่น้ นั แหล่ะ แล้วให้ ยุงมันกัดทําไมให้มนั คันล่ะ ไปสร้าง
ความรู ้สึกทรมานให้ตนเองทําไม ทรมานอวัยวะเพศตนเองทําไม ทรมานร่ างกายตนเองทําไม
ความสุ ขที่มากกว่าการสมสู่ คืออะไร ความสุ ขที่มากกว่า การสมสู่ คือไม่ตอ้ งอยากสมสู่ ไม่
ต้องมีอารมณ์สุขลวงทางเพศเลย เพราะ พลังทั้งหมดก็กลับมาเป็ นของเราทั้งหมด มันจะเบิกบานแจ่มใส
ผ่องใส ร่ างกาย จะแข็งแรงพลังจะเต็มๆนั้นสุ ขกว่าตั้งเยอะ มีพลัง ทํางาน มีพลัง พูดสิ่ งที่เป็ นสาระจนผูฟ้ ัง
เมื่อยฟัง เอาพลังมาจากไหนกระด๊อกกระเดี้ย รู ้จกั ไหมเอาพลังมาจากไหนกระด๊อกกระเดี้ย รู ้จกั ไหม
กระด๊อกกระเดี้ยน่ะ ก็ไม่รู้เหรอ กระด๊อกกระเดี้ย แปลว่า มากมายมหาศาล เอาพลังมาจากไหนมากมาย
มหาศาล พลังไม่สมสู่ น้ ีแหล่ะ ถ้าเราไม่ตอ้ งสมสู่ จะมีพลัง พลังเป็ นของเรา ชีวติ ก็จะเอาพลังดังกล่าวมา
ซ่อมสร้างร่ างกายให้อยูใ่ นสภาพแข็งแรงได้ดี เอาพลังดังกล่าวมา ขับพิษออกจากร่ างกายได้ดี เราจึงหาย
หรื อทุเลาอาการเจ็บป่ วยได้เร็ ว และมีพลังเหลือในการทํากิจกรรมการงานที่เป็ นประโยชน์ได้มาก
ถ้าเราไม่ตอ้ งมีเรื่ องสมสู่ พลังของเราก็จะมีเหลือเยอะ เราก็เอาพลังนั้นมาช่วยคน ย่อมได้
กุศลที่มาก เมื่อวิบากบาป ที่เคยพลาดทํามาในชาติน้ ีหรื อชาติก่อนมาถึงเรา วิบากบาปนั้น ก็จะเบาบาง
เพราะมีบุญกุศลจากการไม่สมสู่ และจากการทํากิจกรรมการงานที่เป็ นกุศลดังกล่าวไปช่วยลดไว้ แต่ถา้ เรา
เสี ยพลังไปกับการสมสู่ เราก็จะไม่มีพลังที่จะไปทําความดี ต้องรอฟื้ นร่ างกายก่อน พอวิบากบาปมาถึง เรา
จะทุกข์ทรมานหนักเพราะไม่มีบุญกุศลช่วย
ชีวติ เดินทางไปสู่ ความตายด้วยกันทุกคน เราเดินทางไปสู่ ความตายด้วยความทุกข์นอ้ ยไม่
ดีกว่าหรื อ มี บุญกุศลกินใช้อาศัยมีความสุ ขกว่าเยอะ เป็ นอิสระไม่ตอ้ งทุกข์จากการสมสู่ ดว้ ยปั ญญาแห่ง
ธรรมนั้นเป็ นสุ ขมากกว่าการสมสู่ อย่างเทียบกันไม่ได้ เป็ นความสุ ขที่ไม่มีทุกข์เจือ เป็ นความสุ ขที่ยงั่ ยืน
ตราบปริ นิพพาน ช่วยเหลือคนก็เป็ นสุ ขกว่าการสมสู่ เป็ น ความสุ ขระยะเวลายาวนานกว่าด้วย ช่วยคนให้
พ้นทุกข์นะมีความสุ ขกว่าการสมสู่ ต้ งั เยอะอย่างเทียบกันไม่ได้ เชื่อไหมว่าผมเป็ นสุ ข ไม่เชื่อก็ไม่เป็ นไร
แต่เราก็เป็ นสุ ขของเรา เป็ นสุ ขกว่า การสมสู่ ต้ งั เยอะอย่างเทียบกันไม่ได้เลย เราช่วยคนให้พน้ ทุกข์หรื อให้
ได้ประโยชน์สุขที่แท้จริ งนะ ยิง่ ทําเราก็ยงิ่ เป็ นสุ ขเบิกบานแจ่มใส ชีวติ มีคุณค่ามีประโยชน์มีความสุ ขกว่า
ตั้งเยอะ ทําความดีมีความสุ ขกว่าสมสู่ ต้ งั เยอะ ดังนั้นไม่จาํ เป็ นต้องไปสมสู่ หรอก
ถ้าเราไปสมสู่ นะ ๑ พลังมันก็หมด ๒ มันก็มีวบิ ากบาปต่อเนื่องด้วย เพราะฉะนั้นบุญ กุศลก็
ไม่เกิด วิบากเวรกรรมก็เพิ่ม พอวิบาก ร้ายเก่าตามมาทันเป็ นไงล่ะ ทุกข์ทรมาน หนักเลย วิบาก ร้ายเก่าก็
หนักอยูแ่ ล้ว บวกวิบาก ร้ายใหม่ของการสมสู่ นี่ก็ ๒ แรงบวกเลย แรงต้านก็ไม่มี บุญ กุศลก็ไม่มี ก็ทุกข์
หนักซิ หายเจ็บป่ วยก็ชา้ มันเป็ นอยูอ่ ย่างนี้แหล่ะ ถ้าพิจารณากันให้แยบคายจะเข้าใจชัดเลย ต้องพูดเรื่ อง
นี่ให้ชดั เพราะว่าคนไม่ค่อยรู ้เรื่ อง จึงทุกข์เพราะเรื่ องนี้เยอะ
หมัน่ พิจารณาผลเสี ยของการสมสู่ วา่ มันไม่เห็นสุ ขอะไร ต่อให้สร้างสุ ขลวงได้แป็ บเดียวก็
หายไป เท่ากับสุ ขนั้นไม่มี เป็ นเพียงการสร้างทุกข์แล้วลดทุกข์ซ้ าํ ซากเท่านั้น แล้วสัง่ สมแล้วก่อทุกข์มาก

ขึ้นเป็ นทวีคูณไปเรื่ อยเท่านั้น ถ้าล้างจิตหลงโง่ได้แล้ว จะมีปัญญาญาณรู ้วา่ การสมสู่ น้ นั จะทําให้เพลียล้า
เสี ยพลัง เสี ยเวลา เสี ยแรงงาน เสี ยทรัพยากร เสี ยทําไม มีแต่โทษ ไม่ได้มีประโยชน์อะไร
หมัน่ พิจารณาโทษทุกข์ของมันนะ แม้ เราพลาดมันทนไม่ได้ไปสมสู่ ทีไร ก็ ให้หมัน่ พิจารณา
โทษทุกข์นะว่า มันไม่ดีอย่างไร เป็ นผลเสี ยอย่างไร
มันก็จะลดการสมสู่ ลง ลดการอยากสมสู่ ลง
ลดลงๆๆๆๆ พอลดลงๆๆๆๆ จนสุ ดท้ายเราก็ไม่ตอ้ งสมสู่คู่เลย ไม่ตอ้ งสมสู่ ตวั เองเลย ก็สบายล่ะทีน้ ี
พลังชีวติ กลับมาเป็ นของเราทั้งหมด เราก็ ทําความดีไปเรื่ อยๆๆ ก็เป็ นอย่างนั้น เราก็เป็ น
อิสรเสรี จากกาม สบายไม่ตอ้ งสมสู่ คนอื่นไม่ตอ้ งสมสู่ ตนเอง สบายเบากายกําลังเต็ม พลังมหาศาล
ถ้ามันมีความอยากมาก ถ้าเรายังติดกิเลสอยู่ เราฆ่ากิเลสๆ เรารู ้วธิ ี ฆ่า กิเลสแล้วนี่ ฆ่า กิเลสเรา
ก็ได้พลังมา ฆ่ากิเลสเราก็ได้พลังมา มีอาการอยากสมสู่ ทีไร เราก็ฆ่ากิเลสเราก็ได้พลังได้ความสุ ข
เราสามารถเอาชนะฮอร์ โมนได้ ถ้าถามว่า การสมสู่ ตนเองหรื อคู่ครองผิดศีลมัย๊ ถ้าเป็ นศีลสู ง
ก็ผดิ ถ้าศีลตํ่าก็ไม่ผดิ แค่ศีล ๕ ตํ่าๆ มันไม่ผดิ เพราะเราไม่ผดิ ผัวเขาเมียใครลูกใครแต่มนั สร้างทุกข์ ผิด
ศีลข้อ ๑ ผิดแบบอธิศีล ศีลสู งศีลละเอียดไง
คือหยาบๆ เบื้องต้นของคนที่ยงั มีกิเลสอยูม่ นั ยังเลิกไม่ได้ ก็เหมือนกับอดกินขนมไม่ได้ ถ้า
เครี ยดมากก็ตอ้ งกินขนมบ้าง ต้องยอมรับพิษเข้าไปบ้าง กินขนมมันผิดศีลมัย๊ ล่ะ ศีลหยาบไม่ ผิด แต่ถา้
ขนมเป็ นพิษต่อสุ ขภาพหรื อเสพสุ ขลวงผิดศีลที่สูง/ศีลที่ละเอียด
เวลาปฏิบตั ิศีลต้องปฏิบตั ิหยาบก่อน พอปฏิบตั ิหยาบได้แล้ว ต่อไปก็ปฏิบตั ิละเอียดขึ้นไป
พอศีลละเอียดเราก็ไม่เสพ เราก็ต้ งั ศีลขึ้นมาว่าเราจะไม่สมสู่ ตนเอง แต่คนที่ยงั หยาบอยูย่ งั มีอารมณ์ กิเลส
อยากรุ นแรงมากอยู่ ถ้าเครี ยดมากก็ตอ้ งยอมเสพ เช่นเดียวกัน กับที่เราติดอาหารบางอย่างมากๆ แล้วเลิกยัง
ไม่ได้ ต้องยอมเสพลักษณะเดียวกัน
คุณติดเรื่ องเมถุนมากๆ เหมือนกันกับคุณติดอาหารที่เป็ นพิษบางชนิด เช่น ติดปาท๋ องโก๋
มากๆ แต่กินทีไรก็ไม่สบายทุกทีเลย แต่ก็ชอบกินมากเหลือเกิน ติดกาแฟ ชอบมากแต่กินแล้วก็เป็ นพิษต่อ
ร่ างกายของตน แต่ก็อดไม่ได้ซกั ที ถ้าอยากมาก พอไม่เสพก็เครี ยดมากเกิน มันก็ตอ้ งยอมไปกินบ้าง พอ
ไปกินได้รับพิษมัย๊ ล่ะ มันก็ตอ้ งได้รับพิษ แต่ถา้ ไม่กินมันก็ยงิ่ เครี ยด มาก กดดันมาก ก็ตอ้ งดูวา่ เราเครี ยด
กดดันมากเกินไปมัย๊ ถ้าเครี ยดมากเกินไปก็ตอ้ งเสพเพื่อลดความตึงเครี ยดที่มากเกิน ซึ่ งความเครี ยดที่มาก
เกินจะอันตรายกว่าสิ่ งที่เป็ นพิษนั้น แต่ถา้ ไม่เครี ยดไม่กดดันมากเกินไปก็ไม่ตอ้ งเสพ
ประเด็นเรื่ องการสมสู่ ก็คือว่าถ้าเราไม่สมสู่ แล้วไม่เครี ยดไม่กดดันมากเกินไป ก็ไม่ตอ้ งสมสู่
ถ้ามันเครี ยดมากเกินไป คุณอยากมาก ติดคุณมีกิเลสเรื่ องนี้ มากคุณก็ตอ้ งยอม แต่คุณก็ตอ้ งพิจารณาทุกข์
โทษผลเสี ยหลังจากที่เสพนั้นด้วยว่า มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก มันมีแต่ทุกข์โทษเสี ยหายแบบนั้น
แบบนี้ตามความจริ งที่ประสบตามปั ญญาที่มี เมื่อผูใ้ ดหมัน่ พิจารณาจนปั ญญาชัดขึ้น ๆ ผูน้ ้ นั จะไม่เอาการ
สมสู่ คนมีปัญญาชัดจะไม่สมสู่ แล้วอย่างเต็มใจ
บางคนฟังแบบนี้แล้วมีปัญญาชัด และ มีกาํ ลังจิตด้วย บุญบารมีเ ขาพร้อมด้วยปัญญาวิมุติ
และเจโตวิมุติ เขาก็ตดั การสมสู่ ผอู ้ ื่นหรื อตนเองได้ทนั ที

ต่อให้บางคนฟังเข้าใจ แต่วา่ กําลังเขาไม่ถึง มันก็ตอ้ งยอมสมสู่ ตนเอง เพราะอินทรี ยพ์ ละไม่
ถึง แต่ก็ไม่ผดิ ศีลหยาบ เพราะไม่ได้ ผิดผัวเขาเมียเขาลูกเขา ไม่ได้ ไปสมสู่ คนอื่น ถ้า ไปสมสู่ คนอื่นก็ทุกข์
ด้วยกัน ๒ คน สมสู่ ตวั เองคนเดียวก็ทุกข์ตนเองคนเดียว ไม่สมสู่ ท้ งั ตนเองและผูอ้ ื่นก็ดีที่สุด เป็ นบุญกุศล
แท้ เพราะไม่มีใครทุกข์ นี้เป็ นเรื่ องการสมสู่ นะ ต้องบอกกันให้ชดั ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เข้าใจ แต่ละคนก็
พากเพียรปฏิบตั ิลดละเลิกเอาตามความสามารถตามบุญบารมีของตน
การดารงชี วติ คู่ครองครอบครัวอยู่ด้วยกันเป็ นทุกข์ อย่ างไร
สําหรับเรื่ องของการดํารงชีวติ คู่ครองครอบครัว อยูด่ ว้ ยกันนั้น เป็ นทุกข์มากกว่าการใช้ชีวติ
เป็ นโสดอิสระ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า “โลกนี้พร่ องอยูเ่ ป็ นนิจ” ทุกคนจึงเป็ นส่ วนประกอบพร่ องๆ
อันหนึ่งของโลก ทุกคนย่อมมีขอ้ บกพร่ อง ส่ วนใหญ่บกพร่ องจากกิเลสและวิบากของตัวเอง
แค่กิเลสกับวิบากของเรานี่ทุกข์มยั๊ ฆ่ากิเลสของตัวเราเองให้มนั ตายซิ โดยไม่ตอ้ งไปยุง่ เรื่ อง
อื่นเลย ฆ่ากิเลสตัวเองอย่างเดียว คุณว่ากิเลสมันจะหมดเร็ ววันนี้ๆเลยหรื อเปล่า กิเลสมันไม่หมดง่ายๆ เลย
ใช่มยั๊ ถ้า เรายังต้องเสี ยพลัง/เสี ยเวลาไปแบกภาระกับวิบากและกิเลสคนอื่นอีก เราจะเหลือพลัง/เหลือเวลา
มาฆ่ากิเลสของตัวเองมัย๊ มันก็เหลือพลังมาฆ่ากิเลสตัวเองน้อยใช่มยั๊
ถ้าเราไปมีคู่ครอง คู่ครองเขาก็ตอ้ งมีกิเลสอยากได้อยากเป็ นอยากมีในเรื่ องนั้นเรื่ องนี้ มีวบิ าก
ร้ายจากชาติน้ ีหรื อชาติก่อนๆเรื่ องนั้นเรื่ องนี้ เวลามีวบิ าก ร้ายทับถมเข้ามาทําให้เจ็บป่ วยแบบนั้นแบบนี้ มี
ปั ญหาแบบนั้นแบบนี้ มันต้องไป เสี ยพลัง/เสี ยเวลาไปช่วยเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่มยั๊ เราก็ไม่เหลือ
พลัง/ไม่เหลือเวลามาล้างกิเลสเรา แล้วกิเลสเราทําให้เราทุกข์มยั๊ ก็ทาํ ให้เราทุกข์ หรื อวันที่วบิ ากร้ายของ
เรามาถึง แต่เราล้างกิเลสไม่ทนั เราก็ตอ้ งทุกข์มาก
ถ้าเรามีคู่ครองครอบครัว เราก็ตอ้ งเอาภาระในความจําเป็ นหรื อวิบากหรื อกิเลสของคู่ครอง
ครอบครัว ทําให้เราพลาดโอกาสในการ เอาพลัง/เอาเวลาไปทําคุณงามความดีต่างๆให้มากๆ พลาดการ
บําเพ็ญที่สาํ คัญๆที่เป็ นมหากุศล แต่เราเอาพลังและเวลาที่มีไปช่วยเขาสนองกิเลสอีกต่างหากใช่มยั๊ อย่าว่า
แต่ไปทําความดีเลย เอาไปช่วยเขาสนองกิเลสสั่งสมเป็ นวิบากของตนเองด้วยซํ้าใช่มยั๊ เอาแรง และเวลา
ไปช่วยเขาสนองกิเลสมันไม่รู้จบ/ไม่รู้เต็ม/ไม่รู้อิ่ม/ไม่รู้พอหรอก ไม่ได้เป็ นบุญอะไร เป็ นบาปด้วยซํ้า
สมมุติวา่ ถ้าเราไม่มีคู่ครองครอบครัว เราเอาแรง เวลา หรื อทรัพย์สิน ไปทําความดี/ล้างกิเลส
เราได้สงั่ สมเป็ นวิบากดี พอ วิบากร้ายมาถึงเรา วิบากร้ายนั้น จะแรงหรื อเบา วิบาก ร้ายมันก็เบาใช่มยั๊
เพราะทําความดีทาํ ให้เรามีพลังฆ่ากิเลสได้เร็ ว เพราะฉะนั้นเราก็พน้ ทุกข์ได้เร็ วนี้คือสัจจะ
บางทีก็เราไปพบเจอข้อบกพร่ องของคนในครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็ ไม่ชอบใจอีก แต่
ก็ตอ้ งทนอยูด่ ว้ ยกันใช่มยั๊ แล้วมันก็ไม่ใช่จะมีแค่พอ่ บ้านแม่บา้ น มีญาติอีกใช่มยั๊ มีลูกมีหลานอีก บุคคล
เหล่านี้ก็มีวบิ ากและกิเลสเช่นกัน เราก็ตอ้ งร่ วมแบกรับภาระ/รับผิดชอบ แต่ กิเลสก็ไม่สามารถจบได้ดว้ ย
การตอบสนอง ตรงกันข้ามยิง่ ตอบสนองก็ยงิ่ หนายิง่ โตยิง่ มากขึ้นๆๆๆๆ ทําให้เขาก็ทุกข์มากขึ้น ทําให้เรา

ก็ทุกข์มากขึ้นๆ เฉพาะ ภาระกิเลสกับวิบากของเราเอง ก็หนักจะแย่อยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งไปแบกกิเลสและวิบาก
ร้ายของคู่ครอง/ลูก/หลาน/เหลน/โหลนและญาติอีก วุน่ วายไปหมดมันทุกข์ลาํ บาก
สิ่ งสําคัญถ้าเรารู ้แล้วว่าเราต้องการอะไรในชีวติ เรา ต้องการการพ้นทุกข์ ต้องการให้ ทุกข์
หมดไป ทําความการพ้นทุกข์เป็ นบุญที่สุด เรามุ่งมาตรงนี้ดีกว่า แทนที่จะไปเสี ยพลัง/เวลา/ทรัพย์สินตรง
ครอบครัวและญาติ
อ้อลืมบอกไปว่า ไม่ใช่แค่เราต้องไปเอาภาระเขานะ เขาก็ตอ้ งมาเอาภาระเราด้วยเหมือนกัน
ดังนั้น เขาก็ทุกข์มากขึ้นเหมือนกันนะ เฉพาะที่ เขาต้องสนองกิเลสเขาเอง เขา ก็เหนื่อยจะแย่อยูแ่ ล้ว ไม่วา่
เขาจะสนองกิเลสเขาหรื อจะล้างกิเลสเขาหรื อจะแก้วบิ ากเขาก็แล้วแต่ เขาก็เหนื่อยจะแย่อยูแ่ ล้ว เขาก็หนัก
จะแย่อยูแ่ ล้ว เขาก็ตอ้ งมาสนองเราอีกนะ มาช่วยเราอีก เขาก็แย่ลงไปอีก เขาก็หนักขึ้นไปอีก
เพราะฉะนั้นมันจะมีวบิ ากพันซ้อนไปซ้อนมาแล้วพากันจมนรก พากันทุกข์ แล้วยิง่ พอ
ประสบกับบางเรื่ องที่เราชอบใจแต่เขาไม่ชอบใจ บางเรื่ อง เขาชอบใจแต่เราไม่ชอบใจ คราวนี้ล่ะคุณเอ้ย
เราไม่ชอบเขาก็จะเอาๆ อยูน่ นั่ แหล่ะ แต่ เรื่ องที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบ เช่น เรา อยากไปวัดเขาก็ไม่อยากให้
ไป เป็ นต้น เราอยากได้บางอย่างเขาก็ไม่อยากได้กบั เรา แต่ ที่เขาอยากได้เราก็เห็นว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ชอบ
คราวนี้ล่ะไม่รู้อะไรเป็ นอะไร บางทีก็ไปมีคู่มีกิ๊กอีกอะไรอีกวุน่ วายไปหมดวุน่ วายไปหมด คู่วบิ ากมาอีก
แล้วนะทีน้ ี พอคู่วบิ ากมาอีกมันก็ตอ้ งไปมีคู่มีอะไรกันอีก
โอ๊ยเวรกรรมก็หนักโกรธกันไม่ชอบใจกัน
ทรมานอีกหลายเรื่ องหลายราว แต่ถา้ ไม่มีคู่ครองครอบครัว เลยก็ไม่ตอ้ งทุกข์เพราะเรื่ องดังกล่าวเลย
ต่อให้คู่ครองครอบครัว ดีก็เถอะ มันก็เป็ นห่วงกันใช่มยั๊ เขาจะเป็ นยังไงบ้างก็ห่วง ห่วงกังวล
นี่เป็ นสุ ขหรื อเป็ นทุกข์ เป็ นทุกข์ใช่ไหม ต่อให้ได้คู่ครองครอบครัวที่ ดี ก็ห่วงกังวล มีผวั ดีเมียดีลูกดีอะไร
ที่ดีมนั ก็ห่วงทั้งนั้นแหละ เห็นมัย๊ รักมันก็ทุกข์เพราะห่วงกังวล ชังมันก็ทุกข์ เพราะไม่อยากเห็น ไม่อยาก
อยูด่ ว้ ย
คู่ครองครอบครัวนั้น ไม่ใช่มีรักอย่างเดียวนะ มีชงั ด้วย แล้วก็ไม่ใช่มีชงั อย่างเดียวนะ มีรัก
ด้วย ที่ไม่ชอบใจก็ชิงชังเบื่อวันนี้ๆๆ อยากเลิกวันนี้ๆๆ ที่ชอบ /ที่เห็นข้อดีของเขาก็สงสารเขาเห็นใจเขา
ห่วงใยเขา เขาเคยทําดีกบั เราอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ ผกู พันระลึกถึงห่วงหาอาลัยอาวรณ์ จะกี่ปีกี่ชาติล่ะละครนํ้า
เน่า ที่ผกู พันจองเวรจองกรรมกันตลอดกาลนาน
การผูกพันจองเวรจองกรรมกัน เมื่อไหร่ จะหมด/จะจบกันเสี ยที เมื่อไหร่ จะอโหสิ กรรมให้
กันเสี ยที รักก็จองเวรเกลียดก็จองเวรคู่รักคู่เกลียดละครนํ้าเน่ามันก็เน่าอยูอ่ ย่างนี้ต้ งั ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเมื่อไหร่
จะอโหสิ กรรมกันเสี ยที
พ่อครู ฯท่านบอกว่า อโหสิ กรรม คือการตัดราคะ/ตัดโทสะ/ตัดโมหะ นี้คือการอโหสิ กรรมที่
แท้จริ ง ราคะก็ไม่ตอ้ งมีต่อกันและกัน เหลือแต่เมตตาให้มีแต่เมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โทสะอย่าไป
โกรธ โมหะก็อย่าไปหลงติดหลงยึดอยูว่ า่ เป็ นตัวเราของเรา หลงเสพหลงติดอะไรอยูก่ ไ็ ม่เอา ราคะโทสะ
โมหะตัดให้หมดนี่คืออโหสิ กรรมที่แท้จริ ง เราก็อโหสิ กรรมให้เ ขา เขา ก็อโหสิ กรรมให้เรา ต่างคนต่าง

อโหสิ กรรม อย่างน้อยเราชิงอโหสิ กรรมก่อน ด้วยการชิง ตัดราคะโทสะโมหะก่อนเลย จบเลย ไม่ตอ้ งมี
เวรมีกรรมต่อกันและกันอีก เป็ นบุญกุศลที่สุด เป็ นประโยชน์สุขต่อตนเองและผูอ้ ื่นที่สุด
วิธีการทีจ่ ะออกจากนรกคู่ครองครอบครัว ต้องทํา ๒ อย่างควบคู่กนั
๑. ทาความดีมากๆ เท่าทีม่ ีโอกาสจะทา ทากับใครก็ได้ โดยเฉพาะถ้ามีปัญญาฉลาดจริ งๆ ที่
ไหนที่เป็ นบุญแท้พยายามทําความดีกบั ตรงนั้นมากๆ รวม
ถึงทําความดีกบั คู่ครองกับครอบครัวด้วย
เพราะคนที่ได้มาอยูด่ ว้ ยกันนั้น ก็มีหนี้บาปหนี้บุญกันมา ทําความดีกบั คู่ครองกับครอบครัวมากๆตาม
สมควร ดูแลเขาตามสมควรตามความพอเหมาะพอดีพอควร ทําให้สมบูรณ์แบบทําให้ดี ตามเหมาะควร
เท่าที่เราจะทําได้ ก็จะใช้หนี้บาปหนี้บุญที่เราเคยมีมาเคยมีกนั มา
การทําความดีกบั คู่ครอง/ครอบครัว ตามความพอเหมาะพอดีพอควร หมายความว่า เราช่วย
จัดสรรสิ่ งจําเป็ นในการดํารงชีวติ ให้กบั คู่ครอง/ครอบครัวของเรา ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ ตาม
บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบที่เรามี พยายามใช้ศิลปะกุศโลบายให้คู่ครอง/ครอบครัวของเราได้มี
โอกาสคบคุน้ เรี ยนรู ้กบั หมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่ งแวดล้อมดี ซึ่ งพระพุทธเจ้าตรัสว่า มิตรดีสหายดีสังคม
สิ่ งแวดล้อมดีเป็ นทั้งหมดทั้งสิ้ นของความพ้นทุกข์ เขาจะได้ซึมซับรับรู ้ขอ้ มูลสิ่ งที่ดีที่เป็ นประโยชน์แท้ไว้
ในจิตวิญญาณเขาโดยไม่รู้ตวั เพราะโดยสัจจะแล้วจิตวิญญาณนั้นเป็ นคือเครื่ องมือซึ มซับบันทึกข้อมูลทุก
อย่างที่เขามีโอกาสได้สัมผัสได้รับรู ้ซ่ ึ งข้อมูลเหล่านั้นจะฝังอยูใ่ นจิตวิญญาณของเขาตราบปริ นิพพาน แม้
เขาจะยังไม่ปฏิบตั ิตอนนี้ แต่วนั ที่เขาประสบปั ญหาหรื อทุกข์เกินทน(พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เห็นทุกข์จึง
เห็นธรรม”) วันนั้นจิตวิญญาณของเขาจะนําข้อมูลดังกล่าวออกมาใช้(ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งไม่ชาติน้ ีก็ชาติ
ต่อไป) เพราะการประสบปัญหาหรื อได้รับความทุกข์ทรมานคือการได้ชดใช้วบิ ากกรรมร้าย เมื่อได้ชดใช้
แล้ว วิบากกรรมร้ายก็จะเบาบาง วิบากกรรมดีที่เคยทํามาในชาติน้ ีหรื อชาติก่อนก็จะออกฤทธิ์ ไปดึงข้อมูล
ที่ดีๆที่เป็ นประโยชน์ในจิตวิญญาณที่เขาเคยประสบพบเจอมา มาใช้แก้ปัญหาหรื อสร้างสรรประโยชน์
ต่างๆ ในส่ วนของเราก็ทาํ ตนเป็ นตัวอย่างที่ดีให้เขาพบเห็นได้ซึมซับบันทึกข้อมูลด้วย และการที่เรา
จัดสรรแบ่งเวลามาเรี ยนรู ้บาํ เพ็ญการลดกิเลสและการทําความดีในหมู่มิตรดีสหายดีน้ นั เราเองก็ได้ฝึกฝน
การพึ่งตนให้พน้ ทุกข์ ในขณะเดียวกันก็เป็ นประโยชน์กบั เขาไปในตัวด้วย ทําให้เขาไม่ทุกข์กบั อัตตาของ
เรา เพราะเราจะมีความใจเย็นมีเมตตาและอุเบกขากับเขามากขึ้น มีปัญญาในการช่วยแก้ไขปั ญหาและ
สร้างประโยชน์สุขให้กบั ครอบครัวได้มากขึ้น และการที่เขาปล่อย/ให้โอกาสเราได้มาบําเพ็ญบ้าง ไม่
ผูกมัดเราให้อยูแ่ ต่ในครอบครัวอย่างเดียวตลอดเวลา เขาก็จะพลอยได้บุญกุศลกับเราไปด้วย
การทําความดีกบั คู่ครอง/ครอบครัวนั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องตามใจเขาทุกอย่าง ถ้าทํา
ตามใจเขาทุกอย่าง ก็เป็ นการทําลายเขา เป็ นการทําสิ่ งที่ไม่ดีกบั เขา ทําให้เขาเสี ยคน ทําให้เขามีกิเลส
เพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุ ด ซึ่ งจะเป็ นวิบากร้ายที่นาํ ความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมาสู่ เขาและตัวเราเองอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุ ด แต่ถา้ ขัดใจฝื นใจในขีดที่ตึงเครี ยดเกินไปก็สร้างวิบากร้ายสร้างความเสี ยหายเช่นเดียวกัน
ดังนั้น การทําดีที่แท้จริ งนั้น ต้องรู ้จกั ทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป จึงจะ
เป็ นกุศล จึงจะพ้นทุกข์ได้ การปฏิบตั ิก็คือเราต้องรู ้จกั ขัดใจฝื นใจไม่ทาํ ตามกิเลสของเขาในขีดที่เขาไม่ตึง

เครี ยดเกินไป ถ้าตึงเครี ยดเกินไปก็รู้จกั ผ่อนให้เขาบ้าง พอให้เขาได้สมใจบ้างสบายใจบ้างไม่ตึงเครี ยด
เกินไป แต่ก็ไม่หย่อนตามใจในทุกเรื่ องจนเกิดความเสี ยหายมากเกินไปต่อตัวเขาเองต่อตัวเราหรื อต่อผูอ้ ื่น
รู ้ตึงรู ้หย่อนรู ้ยนื หยัดรู ้ยดื หยุน่ ให้พอเหมาะที่จะเกิดประโยชน์สูงสุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้จริ ง ตามฐานจิต
ตามองค์ประกอบของแต่ละคน ณ ปั จจุบนั นั้นๆ ให้เขาได้ฝึกพรากห่างจากเราบ้าง เขาจะได้ฝึกจิตใจไม่ให้
ทุกข์จากความติดยึด ให้เขาได้ฝึกพึ่งตนบ้าง เขาจะได้เข้มแข็งขึ้น ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาในบางอย่างที่เขายัง
ทําไม่ได้หรื อทําได้ยงั ไม่ดี เพื่อให้เขาตั้งหลักในการฝึ กฝนพึ่งตนต่อไป หาโอกาสให้เขาได้ฟังธรรมหรื อ
ศึกษาธรรมที่แท้จริ งไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หาโอกาสส่ งเสริ มสนับสนุนให้เขาได้บาํ เพ็ญลด
กิเลสหรื อทําความดีที่เขาถนัดหรื ออยากทําหรื อพอจะทําได้ตามเหตุปัจจัยที่เอื้ออํานวย เพื่อสั่งสมเป็ นบุญ
กุศลในชีวติ เขา อันเป็ นสมบัติที่แท้จริ งที่ฝังติดจิตวิญญาณข้ามภพข้ามชาติไปได้ ซึ่งเป็ นวิบากดีที่จะสร้าง
ประโยชน์สุขให้กบั ตัวเขาเองในชาติน้ ีและชาติอื่นๆสื บไป (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘)
ในขณะเดียวกันถ้ามีโอกาสทําดีกบั ที่อื่นๆก็ทาํ ด้วย โดยเฉพาะ ที่ไหนที่ทาํ ประโยชน์ให้กบั
สังคมด้วยความบริ สุทธิ์ ใจอย่างแท้จริ ง ถ้าเรามีโอกาส จง ทําความดีกบั ที่นนั่ ให้มากๆ เพราะเป็ นบุญกุศลที่
มาก จะได้ไปละลายวิบากร้ายในชีวติ ของเราได้มาก และนําประโยชน์สุขมาสู่ ชีวติ เราและสังคมได้มาก
วิบากร้ายก็จะเบาบางไปเรื่ อยๆ เราก็ใช้เวรใช้กรรมไปเรื่ อยๆ
ใช้เวรใช้กรรมด้วยการทําความดี ใช้หนี้บาปหนี้บุญด้วยการทําความดี ทําความดีกบั คู่ครอง
กับครอบครัวของเราให้มากเลยให้ดีสมบูรณ์แบบตามสมควร ไม่ตอ้ งเว่อร์ หรอก ให้มนั ดีที่สุดเท่าที่มนั จะ
เป็ นไปได้ ดีที่สุดที่จะเป็ นประโยชน์กบั เ ขามากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ บางอย่างก็ตอ้ งขัดใจ บางอย่างก็
ต้องก็ตอ้ งตามใจ จะมีจุดที่พอเหมาะพอดี ณ เหตุปัจจัยองค์ประกอบนั้นๆ อะไรที่เราเห็นว่าเป็ นประโยชน์
ต่อชีวติ เขาก็พยายามให้เขาได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ในขณะเดียวกันมีพลังเหลือทําความดีกบั ที่
อื่นๆ ด้วยที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะเป็ นคุณงามความดีทาํ ไปเลยๆ ทําความดีให้มากๆ เพื่อไปละลายวิบาก ร้าย
เพิ่มวิบากดี สิ่ งเลวร้ายในชีวติ ก็จะลดลงไปเรื่ อยๆ ประโยชน์สุข/สิ่ งดีๆในชีวติ ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
ข้ อที่ ๒ เพิม่ อธิศีลขึน้ ไป อธิ แปลว่าสู งยิง่ ขึ้นๆ ดังนั้น กรณี การ สมสู่ คนคู่ในศีล ๕ การเพิ่ม
อธิ ศีลก็คือ เพิ่มเป็ นศีล ๘ ปฏิบตั ิลดละเลิกการสมสู่ คนคู่/การมีเพศสัมพันธ์ พยายามลดละเลิกเท่าที่ทาํ ได้
ใช้ศิลปะเอา บางทีเราอยากเลิกแต่เขาก็ไม่อยากเลิก มันก็วนุ่ วายมันยากอยู่ เรื่ องการสมสู่ คน
คู่นี่ เราอยากเลิก แต่เขาก็ไม่อยากเลิก เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ศิลปะเอา ลดละเลิกวันโกนวันพระวันอะไรๆ ก็
กําหนดไป อธิ บายให้เขาฟังว่า พระพุทธเจ้าท่านว่าถือศีล ๘ มันจะดีนะ มันจะเกิดบุญกุศลขึ้นมา ทําให้
ชีวติ อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข เกิดบุญขึ้นจริ งๆนะ เพราะเป็ นการไม่ทาํ ร้ายกันและกัน และทําให้เกิดประโยชน์สุขที่
แท้จริ งต่อกันและกัน รวมทั้งเป็ นประโยชน์ที่แท้จริ งต่อผองชนด้วย
พระท่านว่าถือศีล ๘ เกิดสิ่ งดีในชีวติ อะไรก็วา่ กันไป ค่อยๆ คุยไป แล้วแต่เราจะใช้ศิลปะ
อะไรก็แล้วแต่เกิดสิ่ งที่ดีๆ เป็ นมงคลในชีวติ จริ งๆ
บางทีถา้ เขาจะไม่ยอมจริ งๆ ก็บอกเ ขาว่าช่วงนี้ชีวติ เราไม่ค่อยเป็ นสุ ข ขอ ไปนอนวัดนอนวา
บ้าง พระท่านว่าต้องไปนอนวัดนอนวาบ้าง ถือศีล ๘ ชีวติ จะได้เป็ นสุ ข พระ ท่านว่าจะได้บุญกุศลมาก

อย่างนั้นอย่างนี้ คุณก็ใช้ศิลปะของคุณเอา ขอไปนอนวัดบ้างมันก็ได้พรากแล้วนะ คุณ ก็หาวิธีเอาเองบ้างก็
แล้วกันเรี ยนผูกก็เรี ยนแก้เองบ้างอย่าให้บอกหมดนักเลย
คุณจะรู ้ทางหนีทีไล่ของกันและกันเอง รู้
มากกว่าผมอีก เพราะคุณอยูด่ ว้ ยกันมากที่สุด ก็จะรู ้นิสัยใจคอกันมากที่สุด
เมื่อเราฝึ กปฏิบตั ิ ๒ ข้อไปเรื่ อยๆ เราก็ทาํ ความดีและลดละเลิกกิเลสไปเรื่ อยๆ วันหนึ่งเมื่อ
ถึงที่สุด มันก็จะพ้นวิบากร้ายทั้ง ๒ เรื่ อง
๑. กุศลของเราที่ทาํ ความดีกบั คู่ครองครอบครัว และก็ทาํ ความดีกบั คนอื่นๆ
๒. เราไม่ติดการเสพสมสู่ คนคู่แล้ว
บุญกุศลก็จะไปละลายไปเจือจางวิบากบาปในชีวติ ของเราให้ลดลง พอวิบากบาปลดลงก็
สบายละทีน้ ี วิบากบาปลดลงบุญ กุศลที่เราบําเพ็ญจะจัดสรรเองเลย ว่าให้เราพ้นจากภัยนั้นภัยนี้แบบไหน
วิบากแห่งบุญกุศลจะจัดสรรเองเลยไม่ตอ้ งห่วง เราจะรู ้เองเมื่อถึงเวลาว่าเราควรจะทําแบบไหน แต่ละคน
จะมีเหตุการณ์ต่างๆไม่เหมือนกันนะ ว่าจะหลุดพ้นแบบไหน วิบากแห่งบุญกุศลจะจัดสรรเองเลย
พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลนี่แหล่ะเป็ นเครื่ องคุม้ ครองอย่างยิง่ การปฏิบตั ิแบบนี้คือการหยุดชัว่
ใช่มยั๊ การทําดีใช่มยั๊ ทําจิตใจให้ผอ่ งใสใช่มยั๊ นี้แหล่ะคืออธิ ศีลอธิ จิตอธิ ปัญญา พระพุทธเจ้าตรัสว่านี้แห
ล่ะศีลที่เราทํา ความดีที่เราทําจะคุม้ ครองเราเอง พลังบุญกุศลของศีล จะดลบันดาลเองเลย ดลบันดาลแบบ
ไหนตอบไม่ได้ แต่เขาจะดลบันดาลให้เราปลอดภัยเอง ให้เราปลอดภัยจากคู่ของเราเอง บางทีอยูด่ ว้ ยกัน
นั้นแหล่ะแต่ปลอดภัย เขาก็ไม่ทาํ ร้ายเรา
บางทีอาจมีคนอื่นมาเอาคู่ครองเราไปช่วยเลี้ยง ก็ไม่เป็ นไร เขาไปแล้วก็แล้วไป เราหมดเวร
หมดกรรมแล้วนี่ เขาไปแล้วเราก็หมดเวรหมดกรรมแล้ว ฉลอง ๗ วัน ๗ คืน เลย เพราะตัวเวรตัวกรรมตัว
ทุกข์ตวั ยาก ได้ ไปจากเราแล้ว เราก็หมดเวรหมดกรรมของเรา แล้ว ไม่ตอ้ งไปเสี ยดายหรอก จะเสี ยดาย
อะไร ไม่ตอ้ งเสี ยดาย เพราะว่าอะไร คนประพฤตินอกใจคู่ครองเป็ นคนมีศีลหรื อไม่มีศีล ไม่มีศีลใช่มยั๊
เป็ นคนดีหรื อไม่ดี ไม่ดีใช่มยั๊ แล้วคุณจะเสี ยดายของไม่ดีทาํ ไม ของไม่ดีไปจากเราเสี ยได้ เป็ นบุญนักหนา
แล้ว ต้องฉลอง ๗ วัน ๗ คืน และต้องขอบคุณคนที่เอาของไม่ดีไปจากเราด้วย เขาเสี ยสละอยูก่ บั ของไม่ดี
แทนเรา ถ้าไม่ฝีมือขนาดเขาก็เอาของไม่ดีไปจากเราไม่ได้ ต้องขอบคุณเขาร้อยครั้งพันครั้ง
คนนอกใจคูครอง เป็ น คนไม่ดี คนไม่มีศีล พระพุทธเจ้าตรัสในอบายมุข ๖ ว่าการคบคนไม่ดี
จะพาไปนรก คือ เกิดปั ญหาเดือดร้อนทุกข์ทรมานแสนสาหัส ในมงคลสู ตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าอยาก
มีความผาสุ ก อย่าคบคนชัว่ ให้คบคนดี ดังนั้น อย่าคบคนไม่มีศีล ไม่ตอ้ งเสี ยดายคนไม่มีศีล เขา จะไป
ไหนก็ปล่อยไปเลย จะไปไหนก็ไป แล้วไม่ตอ้ งกลับมา เรา ไม่ตอ้ งไปเสี ยดายนรกคือคนไม่มีศีล ถ้าจะอยู่
ด้วยกันก็ตอ้ งอยูด่ ว้ ยกันแบบดีแบบซื่ อสัตย์ ถ้าไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่ตอ้ งอยูด่ ว้ ยกัน ไปเลยไม่ตอ้ งกลับมา
(แต่ถา้ เขาไปไม่รอดไม่พน้ หรื อมีองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่เราต้องรับเขากลับมา ก็ตอ้ งมีเงื่อนไขว่า เขา
ต้องประพฤติตนเป็ นคนดี ซื่ อสัตย์ กลับมาอยูด่ ว้ ยกันแบบเพื่อนแบบญาติพี่นอ้ ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่มี
การสมสู่ คนคู่ ถ้าค่าโดยรวมประพฤติดีมากกว่าเสี ย แบบนี้ก็รับกลับมาได้ อยูด่ ว้ ยกันได้ แต่ถา้ ค่าโดยรวม
ประพฤติเสี ยมากกว่าดี ก็ตอ้ งให้เขาไปจากเรา)

ที่สาํ คัญก็คือ เมื่อของไม่ดีไปจากเรา แสดง ว่า เราได้หมดเวรหมดกรรมแล้ว ไม่ตอ้ งไปรับ
ใช้อะไรเขาอีกแล้ว ไม่ตอ้ งเจ็บปวดทุกข์ทรมานกับคนไม่ดี ไม่ตอ้ ง ห่วงใยไม่ตอ้ งรับใช้ปรนนิบตั ิคนไม่ดี
อีกต่อไปแล้ว หมดเวรหมดกรรมแล้ว ทุกข์ทาํ ไม มันต้องเป็ นสุ ขสิ จึงจะถูกต้อง เขาช่วยปลดปล่อยให้เรา
เป็ นโสด เป็ นอิสระ นับเป็ นโอกาสอันมีค่าสุ ดลํ้าค่ายิง่ สําหรับชีวติ เรา ที่เราจะได้เอาเวลา เรี่ ยวแรง
ทรัพย์สินของเรา ไปใช้ปฏิบตั ิธรรม ทําคุณงามความดี ทํามหากุศล ทําสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อตัวเราเอง
ครอบครัว และสังคมอย่างอิสระเสรี เป็ นโอกาสในการสั่งสมวิบากดี ที่จะช่วยลดวิบากกรรมร้ายของเรา
ได้มากที่สุดได้เร็ วที่สุด และวิบากดีน้ นั จะสร้างประโยชน์สุขให้เราและผูอ้ ื่นได้มากที่สุด
โดยสัจจะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีอะไรที่เราได้รับโดยที่เราไม่ได้ทาํ มา สิ่ งที่เราได้รับ
คือสิ่ งที่เราทํามาทั้งหมด เป็ นสิ่ งที่เราทํามาในชาติก่อนๆส่ วนหนึ่งสังเคราะห์ร่วมกับชาติน้ ีส่วนหนึ่ง
(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) ถ้าเป็ นวิบากร้าย เรารับแล้วก็หมดไป วิบากดีก็จะออกฤทธิ์ ส่งผลดีให้
เราได้มากยิง่ ขึ้น เพราะไม่มีวบิ ากร้ายมาต้านมาขวาง ถ้าอยากให้วบิ ากร้ายหมดเร็ ว ก็ตอ้ งทําความดีให้
มากๆๆๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่า กุศลทําให้อกุศลเบาบางได้(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๑๘)
ส่ วนเขานั้นมีหนี้บาปหนี้บุญกัน เขาก็ตอ้ งไปชดใช้กนั ก็แล้วแต่บาปแต่บุญของเขา ส่ วน เรา
นั้นก็ตดั รอบ เพราะ เราหมดหนี้บาปหนี้บุญแล้ว เรื่ องอะไรที่เราจะไปตกนรกอีก เราก็ตดั เลยไปเลย เรา
สบายแล้ว สบายแล้วเรา อย่างนี้แหล่ะ เราก็จะมีความสุ ข เลี้ยงลูกไป ไม่ตอ้ งไปกังวลอะไร
คู่วบิ ากคนแต่ละคนมันมีอยูแ่ ล้ว เมื่อเราหมด เวรหมดกรรม ก็จะ มีคนอื่นเอาไปช่วยเลี้ยง ก็ดี
แล้ว เขา เอาไปช่วยเลี้ยงน่ะ เขา เอาไปปวดหัวแทนเรา ก็ขนาดอยูก่ บั เรายังนิสัยไม่ดีอย่างนี้ เขาเอาคนไม่ดี
ไปน่ะเขาจะปวดหัวขนาดไหน คิดดูซิ เขาได้คนที่ไม่ซื่อสัตย์ไป เขาซวยขนาดไหน เขาช่วยเราขนาดไหน
ต้องขอบคุณผูช้ ายคนนั้นผูห้ ญิงคนนั้น เขาช่วยเอาคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไปจากเรา สาธุ สาธุ ขอบคุณมากๆ เลย
ถ้าไม่มีเขา เราก็ตอ้ งอยูก่ บั คนไม่ซื่อสัตย์ต่อไป เ ขาช่วยเอาไปก็ดีแล้ว สัจจะก็เป็ นอย่างนี้ คิดให้ถูก คิดให้
ได้
แม้ไม่มีใครเอาไปช่วยเลี้ยง เมื่อหนี้วบิ ากของเราหมด บางทีเขาก็ตอ้ งตายจากเราไป ตายไป
แล้วก็แล้วไป หรื อบางทีก็อยูด่ ว้ ยกันแบบพรหม คือ อยูด่ ว้ ยกันแบบญาติพี่นอ้ ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป แต่
ไม่มีการสมสู่ คนคู่ เขาจะอยูก่ บั เราแบบพรหมเองเลย ยิง่ เราบําเพ็ญมากเท่าไหร่ ๆ บุญจะคุม้ บุญจะจัดสรร
เอง ดลบันดาลเอง
ขออภัยพูดชัดบางทีนี่เขามีกิจกรรมทางเพศกับเรา เขาจะมีความสุ ขน้อยลง หรื อ ไม่เป็ นสุ ข
บางทีก็ไม่สบายเลยทุกข์เลย เพราะว่าวิบากบุญของเราคุม้ ครองเรา บุญกุศล จะดลบันดาลเองเลยให้เขา
ลดละเลิกการสมสู่ เรา จะละ หน่ายคลาย จะเริ่ มรู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง ตามเราไปด้วย เพราะมี พลัง
บุญกุศลของเราช่วยเหนี่ยวนําเขาให้เป็ นไปตามเราอีกแรงหนึ่ง
แต่ถา้ เขาจะไปหาคนอื่นมันก็เป็ นเรื่ องความโง่ของเขา วิบากร้ายของเขา เขาอยูก่ บั เราเขาก็ไม่
เป็ นสุ ขทางเพศหรอก เพราะมีพลังบุญกุศลของเราที่จะคุม้ ครองให้เราปลอดภัยในเรื่ องนี้อยู่ บุญกุศลจะ
ดลบันดาลเอง เพื่อคุม้ ครองเรา การปฏิบตั ิศีลนี่แหละจะคุม้ ครองเรา ดังที่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลเป็ น

เกราะอย่างยิง่ ไม่มีเกราะอื่นยิง่ กว่าศีล ศีลเป็ น เกราะคุม้ กันภัยอย่างยอดเยีย่ มที่สุดเลย ไม่มีอะไรที่จะ
คุม้ ครองเราได้มากเท่ากับศีล เรา ปฏิบตั ิศีลให้ดีให้เจริ ญ ศีลก็จะคุม้ ครองเองอย่างที่เราคิดไม่ถึง จะ มี
พลังงานพิเศษคุม้ ครองให้เราปลอดภัย เดาไม่ได้ คุณพิสูจน์เอาเอง แล้วคุณก็จะรู ้ ปฏิบตั ิศีลที่ถูกตรง ไป
เถอะ แล้วคุณจะรู้จกั สิ่ งที่คุม้ ครองเราให้ปลอดภัยไม่ตอ้ งให้บอบชํ้าไม่ตอ้ งทุกข์ทรมาน
ยุคนี้นี่คนผิดศีลผิดธรรมเรื่ องเพศกันเยอะมาก เพราะคู่วบิ าก ของแต่ละคนมันจะมาเยอะ มัน
เข้ากลียคุ แล้วด้วย เข้ากลียคุ นี่ คนชัว่ จะมาเกิดเยอะ พระโพธิ สัตว์ไม่ค่อยมาเกิดหรอก มา เพียงบางองค์ก็
ต้องเหนื่อยมาก ลําบากมากในการบําเพ็ญช่วยคนท่ามกลางกลียคุ ส่ วนใหญ่กเ็ ป็ นวิญญาณผีมาเกิดในร่ าง
คนทั้งนั้นแหล่ะ ผิดผัวผิดเมียผิดลูกมัว่ กันไปหมด วุน่ วายไปหมด
ถ้าเราไม่รู้ความจริ ง เราจะติดจะยึด จะทุกข์มากเลย เพราะมันจะมีคู่วบิ ากของแต่ละคนมา
เยอะเลย ซึ่ งคู่วบิ ากนั้น ดูไม่ยากหรอก ดูอย่างไรรู ้ไหม คือ เวลาพบเห็นกัน แล้วมันจะรู้สึกชอบๆๆๆ มัน
จะรู้สึกดูดดึง เหมือนมีเสน่ห์อยูบ่ างอย่าง นั้นแหละคู่วบิ าก พ่อ ครู ฯจึงบอกว่า “เห็นปุ๊ บรักปั๊บนั่นแหล่ ะตัว
เวร” นัน่ แหละคู่วบิ าก นัน่ แหล่ะตัวเวร ระวังให้ดีเถอะตัวเวรมาแล้ว แม้เรามีคู่แล้วตัวเวรก็จะมา จะ
มานะ ตัวเวรน่ะ ระวังดีๆ ต้องหลบให้ดีๆ หลบ ให้ได้ ตัวเวรนี่ ถ้าไม่ระมัดระวังละก็ยงุ่ เลยนะ จะทําให้
นอกใจนอกกายคู่ครอง ครอบครัวจะแตกร้าว สร้างวิ บากกรรมอันเลวร้ายทุกข์ทรมานแสนสาหัสต่อ
ตนเองครอบครัวและคนอื่น
เพราะฉะนั้น เมื่อเห็น ตัวเวรแล้ว ต้องระวังน่ะ อย่าประมาท อย่าพยายามเข้าใกล้ ให้พยายาม
อยูไ่ กลๆ อย่าพยายามไปคบคุน้ คนเราน่ะมีคู่วบิ ากกันเยอะถ้าไม่บอกเอาไว้ก่อน พอตัวเวรมาปุ๊ บ คอยดู
เถอะใครเผลอๆ ประมาทๆ เดี๋ยวโดน เดี๋ยวโดน นรกจะเอาไปเผา เพราะฉะนั้นอย่าประมาท
จะบอกเคล็ดที่สาํ คัญอีกอย่างเอาไว้นะ ถ้าไม่อยากตกนรกคนคู่ครอบครัว ให้ ดูกนั ไปนานๆ
ดูนานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ รับรอง ได้เลย ถ้าดูกนั ไปนานๆ จะไม่มีใครชอบใครหรอก ดูนานๆ ดูท้ งั หน้าตา
รู ปร่ าง ดูท้ งั นิสัย แล้วจะรู ้ความจริ งที่ไม่คิดว่าจะรู ้ เฮ้ย?ไม่ดีไม่เข้าท่าแบบนี้ก็มีดว้ ยเหรอ แบบนั้นก็มีดว้ ย
เหรอ สารพัดสิ่ งที่ไม่ดีไม่เข้าท่า ไม่วา่ ในเขาในเรา เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า “โลกนี้พร่ องอยูเ่ ป็ นนิจ” ทุก
คนเป็ นส่ วนประกอบพร่ องๆอันหนึ่งของโลก
ดูกนั ไปนานๆ พร้อมกับฝึ กลดฝึ กล้างกิเลสไปด้วย พากเพียร ทําความดีไปด้วย เราจะไม่ถูก
อวิชชา(ความไม่รู้)หลอกตา ต้องทําความดีไปด้วย ลดกิเลสไปด้วย แล้วดูกนั ไปนานๆๆๆๆ ฝึ กกินข้าววัน
ละมื้อไว้ หรื อกินน้อยมื้อที่สุดเท่าที่จะทําได้ ฝึ กกินจืดไว้ ฝึ กลดละเลิกสิ่ งที่เป็ นพิษเป็ นภัย/สิ่ งฟุ้ งเฟื้ อ
ฟุ่ มเฟื อยเกินความจําเป็ น แล้วดูกนั ไปนานๆๆๆๆๆๆ รับรองเลย จะเห็นข้อไม่ดี ข้อบกพร่ องของคู่วบิ าก
เรา(คนที่เราชอบ) ก็จะ ละหน่ายคลายความชอบความติดยึดที่จะมาเสพมาครอบครองแบบคนคู่ครอบครัว
แต่จะเกิดความรู ้สึกว่าเขาเป็ นเพื่อนร่ วมโลกที่เราควรช่วยเหลือกันในแก้ไขข้อบกพร่ อง/เพิ่มเติมสิ่ งที่ดีงาม
เท่าที่เราจะพึงทําได้เท่านั้น ตกลงนะ เรื่ องคู่เป็ นอย่างนี้ แหมว่าจะพูดนิดหน่อย พูดไปซะเยอะเลย สงสาร
คนนะเรื่ องนี้ มันไม่มีอะไรไปกว่าคนคู่หรอก ถ้าพลาดแล้วมันทุกข์ ทรมานแสนสาหัสยาวนาน จะเลิก
ไม่ใช่จะเลิกได้ง่ายๆ มันเป็ นวิบากกรรมที่หนักหนาสาหัสยาวนาน

มันไม่ได้เหมือนกินขนมพลาดน่ะใช่มยั๊ กินขนม/กินอาหารผิดพลาดไม่สมดุลหนึ่งวัน พิษ
นั้นก็เล่นงานเราให้ไม่สบาย อย่างมากก็แค่ไม่เกิน ๗ วัน เท่านั้นแหล่ะ ที่ เจ็บนัน่ ปวดนี่ ผืน่ ขึ้นบ้าง สิ วขึ้น
บ้าง ไม่สบายแบบนั้นแบบนี้ เป็ นต้น
แต่ถา้ คุณพลาด ไปเสพไปติดไปยึด เรื่ องคนคู่ครอบครัวนี่ คุณเอ้ยบางทีตอ้ งชดใช้หนี้วบิ าก
ทั้งปี ทั้งชาติ เผลอๆชาติต่อไปๆด้วย ดังนั้น อย่าพยายามพลาด ใครที่ยงั ไม่พลาดนะ ยังเป็ นโสดอยู่ ก็ เกาะ
คานเพชรคานทองให้ดีๆเลยนะ เกาะให้ดีๆ หล่นมาเมื่อไหร่ ตวั ใครตัวมัน หล่นมาเมื่อไหร่ ละก็...นรกรอ
อยู่ ท่องไว้นะนรกรออยู่ ใครเก่งแล้วนัง่ ขาไขว่หา้ งบนคานเพชรคานทองรอเพื่อนๆเป็ นกําลังใจให้เพื่อนๆ
แต่ถา้ ใครพลาดแล้ว ก็ อย่างว่านี้แหล่ะ ก้มหน้าก้มตาชดใช้วบิ ากไป ชด ใช้วบิ ากไปเรื่ อยๆ
วิบากมันก็หมดไปเรื่ อยๆ เราลดกิเลสไปเรื่ อยๆ ทําความดีไปเรื่ อยๆ วิบากร้ายก็จะเบาบางไปเรื่ อยๆ เมื่อถึง
เวลาอันควร ก็หลุดพ้นจากทุกข์เอง บุญกุศลจะจัดสรรเอง คอยดูนะเวลามาเล่าสู่ กนั ฟัง จะรู้เลยว่าไม่น่าเชื่อ
ที่ทาํ ความดีไปล้างกิเลสไปเรื่ อยๆ ถึงวันหนึ่ง อ้าวหลุดพ้นจากทุกข์จากภาระแบบนั้นแบบนี้ แต่ละคน
รู ปแบบของการหลุดพ้นจากทุกข์จากภาระไม่เหมือนกัน แล้วแต่บุญกุศลจะจัดสรร แต่ก็พน้ จากทุกข์จาก
ภาระเหมือนกัน สบายเหมือนกัน สําหรับเรื่ องสําคัญประเด็นคนคู่ หัวข้อ “โสดดีหรื อมีคู่” ก็ จบไป
สรุ ปวิธีการแก้ ปัญหาทุกอย่ างของชี วติ
แม้มีความทุกข์เรื่ องอื่นใดทุกเรื่ อง ก็ใช้หลักการเดียวกัน คือ ชัว่ ไม่ตอ้ งทํา ทําแต่ความดี ให้
มากๆ แล้ว ล้างกิเลสล้างความติดความยึดในใจเราไปเรื่ อยๆ แล้ว บุญกุศลเขาจะบวกลบคูณหารเองให้เรา
พ้นจากทุกข์เรื่ องนั้นๆเอง
ปฏิบตั ิไปเรื่ อยๆนี่ ไม่แน่นะ ท่านที่คิดว่า ไปปฏิบตั ิที่บา้ นดีกว่า ไม่อยากมาอยูก่ บั หมู่กลุ่ม
มิตรดีสหายดีที่นนั่ ที่นี่ ไม่ได้ต้ งั จิตไว้วา่ จะมาอยูก่ บั หมู่กลุ่มที่นนั่ ที่นี่ แต่ปฏิบตั ิไปเรื่ อยๆๆ ถึงวันหนึ่ง
บุญกุศลจะบวกลบคูณหารจัดสรรให้มาอยูใ่ นหมู่มิตรดีสหายดีเอง เพราะ โดยสัจจะแล้วนํ้าจะไหลไปหา
นํ้า นํ้ามันจะไหลไปหานํ้ามัน บางท่านตั้งใจอยากมาอยูก่ บั หมู่มิตรดีสหายดี แต่ยงั มีวบิ ากอยู่ ก็ใช้วบิ าก
ไปก่อน ทําความดีไปลดกิเลสไป เมื่อมีโอกาสก็แบ่งเวลามาบําเพ็ญเท่าที่มาได้ ในขีดที่ครอบครัวไม่
ลําบากเกินไป เราบําเพ็ญสะสมบุญกุศลไปเรื่ อยๆ เมื่อ ถึงเวลาอันควรบุญกุศลก็จะจัดสรรให้เรามาได้เต็ม
ตัวเต็มเวลาเอง แต่ละช่วงเวลาของชีวติ บุญกุศลจะจัดสรรเองว่าให้เราไปอยูท่ ี่ไหนเมื่อไหร่ อย่างไร
ทุกปัญหาของชีวติ นั้น ในโอวาทปาติโมก พระพุทธเจ้าบอกสู ตรเดียว แก้ได้ทุกปัญหา คือ
หยุดชัว่ พากเพียร ทําดีไปเรื่ อยๆ พากเพียร ล้างกิเลสให้จิตใจผ่องใสไปเรื่ อยๆ เท่านั้นแหล่ะ เมื่อบุญกุศล
เต็มรอบก็จะมีช่องทางในการแก้ปัญหาได้เอง หรื อปั ญหานั้นก็จะหมดไปเอง เพราะความดีที่เราทําจะไป
ละลายวิบากร้ายให้หมดไปเรื่ อยๆ และสร้างประโยชน์สุขให้กบั ชีวติ เราและผองชน ประกอบกับ จิตที่ไม่
ติดไม่ยดึ ก็ทาํ ให้ เราไม่ทุกข์อยูแ่ ล้ว เมื่อบุญกุศลเต็มรอบเราจะได้สิ่งดีๆแบบที่เราคิดไม่ถึง นี่บอก
ความลับความจริ งในการแก้ปัญหาทุกปั ญหาของชีวติ นี้คือทางแห่งความผาสุ กที่แท้จริ งของชีวติ
เจริ ญธรรม สํานึกดี มีอภัย ไร้ทุกข์

หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน
บรรณานุกรม
กรมการศาสนา. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. ๒๕๔๑. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย .
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