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โดย...พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ)

ก ข ก กา เรือ่งดบัทกุข

วนันีก้ห็วงัใจวา จะชวยกนัแกปญหาตาง ๆ ทีจ่ะเกดิ กบัชวีติของเราชาวพทุธได

เปนอันวาตองตอดวยกัณฑนี้ ดวยเรื่องวา...

เราจะเริม่เรยีนร ู “ก ข ก กา  เรือ่งดบัทกุข” ทีพ่ระพทุธเจาตรสัร ูตัง้แตขอ

แรกวา

รูทุกข
รูเหตุ
รูเวลามันดับลง และเทียบกับมันเกิด
จนหาขอสรปุแนวทางทีจ่ะปฏบิตัใิหเกดิ “ขจัดทุกขหรือดับทุกข”

ถาพระองคไมรขูอสดุทาย กค็งไมมปีระโยชนใชไหม ?

ถาพระองครแูตทกุข รแูตเหต ุแตไมมขีอปฏบิตัใิหเรา  ถาเราสงลกูหลานไป

เรียน  ลูกหลานเราไมรูจะเริ่มตน...เรียนอะไร ? ที่เปนเด็กก็ตองอานออกเขียนได

แลวถาชาวพุทธที่จะอานออกเขียนได ก็ตองเรื่อง “การดับทุกข”

*“ก ข ก กา ดบัทกุข” แสดงโดย...พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ) เนือ่งในวาระการบรรยายธรรมในวนัวสิาข
บชูา ภาคค่ำ ณ โบสถธรรมชาติ วดัสวนแกว วนัอาทติยที ่ 4 มถินุายน พ.ศ.2555
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สรปุอยางนีไ้ดคำเดยีว เรามาเรยีนรเูริม่ ก ข ก กา จากคำวา “ผสัสะ !”

ผัสสะ คือ 3...อยางมันมาเจอกันเขา เชน มีตา มีรูป มีจักษุวิญญาณ 3

ประการ มนัเกดิขึน้ กเ็รยีกวา “มกีารผสัสะ”

จงึมเีรือ่งทีพ่วกเรา นาจะศกึษาสกันดิหนึง่วาโลกเรานีม่นัมอียไูดดวยอะไร ?

บางคนกบ็อกวา ดวยจกัรวาล (COSMOS) อะไรสารพดัอยาง เรือ่งดาราศาสตร มี

การหมนุไปโคจรไป ตรงนัน้ไมใช เรือ่งทีเ่รานาจะเอามากำหนดร ูเพราะพระพทุธเจา

ทานตรัสเองนะวา...

โลกใบนี ้มนัมอียทูี ่ “ผสัสะ” ถาไมมกีารเหน็ การไดยนิ คอื พดูงาย ๆ วา

“ถาไมมผีสัสะ โลกกไ็มม”ี หมายความวา “มคีาเทากบั...ไมม”ี ถาเราไมม ีตา ห ูจมกู

ลิน้ กาย ใจ ทีจ่ะรจูกัอะไรทัง้ 6 อยางเหลานีไ้ด มนักเ็ทากบั...ไมม ี !

สมมตวิาวดันี ้ม.ี..อยกูจ็รงิ ! แตเราไมเคยมาเหน็ ไมเคยมาฟง วา วดันีม้ี

กจิกรรมอะไรบาง ! หรอืพดูงาย ๆ พระพยอมม.ี..มจีรงิไหม ? ถาเราไมไดมาเหน็

มาผัสสะ มาฟง ถึงมีนี่ ก็เทากับ...? คิด...ออกไหมนี่ ? ถาคิดไมออกก็ไมอยาก

เทศน....ทีเ่ทศนไปกเ็ทากบั...ไมไดเทศน เพราะไมเขาใจ ! ถาไมเขาใจ มนักเ็ทากบั...ไม

ไดฟงเทศน

เราตองเขาใจวา ทีอ่ะไรในโลกนี ้“ม ี !” มเีพราะเราไดเหน็ มเีพราะเราไดยนิ

มเีพราะเราไดชมิ ไดสมัผสั เขาบอกวา “ทเุรยีนอรอย !” แตถาเราไมเคยใสปาก ให

ลิน้ไดสมัผสั “ทเุรยีนอรอยมไีหม ?” พันธุนั้น พันธุนี้ เปรียบเทียบจนเกิดสัญญา

หมายรวูา “รสชาตอิยางนี”้ เขาเรยีก “พนัธนุี”้ ถาเนือ้แฉะไมแหง เขาเรยีก “พนัธุ

นี”้ ถาเนือ้แหงหวานมนั เมลด็ลบีเขาเรยีก “กาน

ยาว” เขาเรียก “พวงมณี” เขาเรียก “ทอง

นวลจันทร”

สิ่งเหลานี้นี่ “มี” เพราะเราไดสัมผัส

เราไดเหน็ ไดยนิ ไดชมิ ไดลบูไล ไดแตะตอง

ไดนกึคดิ มนัจงึ “ม”ี ถามนัไมทำหนาที ่“ผสัสะ”
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มนักเ็ทากบัไมมี

ความรสูกึผสัสะ ทางห ูตาจมกู ลิน้ กาย ใจนี ่ถามนัไมไดผสัสะ มนักเ็ทากบั

ไมมอีายตนะ ทีม่นัมตีอเมือ่...มนัทำงาน มนัเกดิทำงาน...การเหน็ การไดยนิ ฯลฯ

เอาละ ! ถาสมมต ิใครสกัคนหนึง่ เขายงัไมตายหรอก แตวาตา ห ูจมกู ลิน้

กาย ใจ ทัง้ 6 ของเขา มนัไมทำหนาที ่นัน่ ! กค็อื เทากบัโลกนีย้งัไมม ีแตพอตา หู

จมกู ลิน้ กาย ใจ มนัทำหนาที.่..เหน็นัน่ ฟงโนน ชมินัน่ สมัผสันัน่ สมัผสันี ่กเ็ริม่

เกิดมีโลกนี้ขึ้นมา มีอะไร...ในโลกนี้ขึ้นมา

โลกทั้งหมดมาจาก...ผัสสะ

ฉะนัน้ จงึวา โลกทัง้หมดโลกทัง้ปวง กม็าจาก...ผสัสะ

อยางนีพ้ระพทุธเจาทาน...ตรสัเอง  สวนพวกเราไดยนิ หรอืไมไดยนิ กแ็ลว

แตโชคของใคร  ถาใครไมเคยเรียนรูเรื่องนี้...ก็คงลำบาก ที่จะรูจักโลกตามความ

เปนจรงิ ถาตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ทัง้ 6 อยางมนัไมทำงาน มนัไมทำหนาที ่  เหมอืน

กบัมนัหลบัอยนูี ่คนกย็งัไมตายหรอก แตหลบัอยู

ถามวา ขณะทีห่ลบันี ่โลกใบนี ้มนัจะอยอูยางมคีวามหมายตอคนนอนหลบั

ไหม ? แตนี ่! เพราะเราไมหลบั  มานัง่ฟง  นัง่ดพูระเทศนกนัอย ู “วดัสวนแกว...จงึ

ม ี! วสิาขะฯ...จงึม ี!” ถาพระไมทำหนาทีเ่ทศน โยมกไ็มทำหนาทีฟ่ง

ถาม วสิาขะฯ มไีหม ? “มกีเ็ทากบัไมม”ี ไมรฟูงถกูไมถกู วนันีต้องเปนวนั

ที่ปวดหัวในการฟงหนอย แตถาฟงรูแลวเขาใจ จะกลายเปนการผาน ก ข ก กา

ของธรรมะ จนรแูจงแทงตลอด แลวกจ็ะเหน็...ประโยชนทีพ่ระพทุธเจาตรสัร ู แลว

กจ็ะเหน็...ประโยชนของการทีม่วีนัวสิาขะ แตถาไมทำหนาทีก่นันี ่“พระกไ็มเอาเรือ่ง

นีม้าสอน  โยมกไ็มใฝใจทีจ่ะฟง มาเวยีนเทยีน แลวกเ็ดนิกลบัไปบานเลย ใสบาตร

เสร็จแลวก็ไมมาอีกเลย”

เราเอาแคบญุ เราไมเอาถงึปญญา เราไมเอาถงึความเขาใจ กจ็ะเหมอืนสง
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เดก็ไปโรงเรยีน เขาไมเอาใจใสจะเรยีนเลย เพือ่นเขาสอบ...ไดเกรดเทานัน้เทานี ้แต

เขาไมเอาใจใส ตัวเองจะไดเกรดอะไร อานก็ไมออก เขียนก็ไมได แลวนักเรียน

หองหนึ่งนี่ ไมใชเขาจะอานออกเขียนไดทุกคน...จริงไมจริง ?

ชาวพทุธทีม่ากนันี ่มาวดันี ้มาแลวกลบัไปเยอะ ! กอ็านตวัเอง...ไมออก !  บอก

ตวัเอง...ไมเปน ! เหน็ตวัเอง...ไมชดั ! จดัการกบัตวัเอง...ยงัไมถกู ! เวลาทกุขเกดิ ผสัสะ

เกดิ...ไมรจูะจดัการยงัไง ! เพราะความเอาใจใส ทีจ่ะรเูรือ่งนี ้ยงัไมม ี ไมพอ

ก็ตองบอกกันวา...ขออนุโมทนาดวย สำหรับคนที่อยูฟงรอบสุดทายนี่ ตอง

เรียกวา เอาใจใส พยายามพัฒนาความรูของตัวเอง ในวันวิสาขบูชาใหยิ่งขึ้น

อยา ! แคเวยีนเทยีน อยา ! แคทำบญุ  อยา ! แคใหสบายใจ

วา ไดมารวมกิจกรรม แคเปลือก แคพิธี มันจะไมไดแกนสาร

สาระเอาไปชนะ ทีว่า “ชยนัต”ี แปลวา ชนะ

ชยัชนะหรอืแพ อยทูีต่า ห ูจมกู ฯลฯ  แลวทีเ่ราแพกเิลส...เปนทกุข กแ็พกนั

ตรงที ่“ไมฉลาดรอบร ูในการควบคมุผสัสะ” กท็กุขไป  ถาฉลาดเมือ่ไร ! กจ็ะ...ผสัสะ

ไมเปนนรก แตจะเปนสวรรคให

ทนีี ้ทีบ่อก โลกทัง้โลกนี ่ทีม่นัม ี“เบือ้งตนมาจากผสัสะ” จะเปนโลกสวรรค

กอ็ยทูีต่า ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ จะเปนโลกทัง้หมด หรอืจะเปนนรกรอนรมุกลมุทกุข

กม็าจากตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ แตขอใหรนูะ ตา ห ูจมกู ฯลฯ มจีรงิ แตถามนัไม

ทำหนาที่ มันก็เทากับไมมี เหมือนอยาง วันวิสาขบูชา จะไมมีความหมายเลย ถา



65

เราไมใช ตาด ูหฟูง ฯลฯ มารวมกจิกรรมอยางวนันี้

ขอนี ้ ! เปนสิง่ทีต่องเหน็ดวยปญญา จะแคอานตวัหนงัสอื เรยีนร.ู..คงยาก !

ถาเพยีงแตอานหนงัสอื เพยีงแตเหน็ตามตวัหนงัสอื มนัไมถงึความจรงิหรอก ! เรา

จะตองเหน็ดวยปญญาวา “ผสัสะ” มนัเกดิกรรม ! มนัเกดิการกระทำ ! เพราะผสัสะ

มนัทำใหเกดิสงัขาร แลวสงัขารนัน้ไมใชรางกาย

“สงัขาร” แปลวา ปรงุแตง  แตแลวรางกายนี ้กอ็ยไูดดวยการปรงุแตง  อาหาร

ปรุงแตงบาง ลมหายใจปรุงแตงบาง ถาลมหายใจมันหยุดนิ่ง อาหารไมเคลื่อนไม

ขยบั ไมกลนื ไมถาย เขาเรยีกวา “สงัขารกด็บั” การทีเ่ราเหน็อะไร แลวเราไมปรงุแตง

“การเหน็อะไร...นี”่ ทานบอกวา “มนัตางกนัลบิ”

ถาเรารูจักภาษาคน ภาษาธรรม ลองฟงเรื่องภาษาคน ภาษาธรรมนิดหนึ่ง

ในภาษาคนนี่ เวลาผัสสะทางกามารมณ จะบอกวา “นารัก” ตัวอยางที่เราเห็นเขา

แตงงานกนั เมือ่พวกดารา  เขาจะใหทำอะไร...ผสัสะทีแ่กมกนัใชไหม ?  คนทัว่ไป

ทีเ่หน็เขาจบูกนัทีแ่กม ก ็“โอ ! นารกั”  “เจาสาว...นารกั” “เจาบาว...หลอ”

แตถาภาษาธรรมนี่ เขาหมายความยังไง...เขาจะมองอยาง “ขยะแขยง”

สมัผสัของอายตนะทัว่ไป ไมวาจะผวิกาย ไมวาจะสมัผสัทางเพศ มนัเปนเรือ่งเหนด็

เหนื่อยเปยกแฉะ เผละผละ ซ้ำซาก ถาคนมองเห็นเชนนี้ จะรูสึก...ขยะแขยง

แตคนทัว่ไปนี ่ทีเ่ขาไมลกึถงึภาษาธรรมมนั เขากจ็ะมอง “อยุ...นารกั !”   เรา

จะเหน็พวกนกัขาว เขาจะคะยัน้คะยอ “จบูอกี ! ๆ” แลวเรากจ็องมองด ู“อยุ...นารกั !”

แตพระ ! อาตมาจรงิ ๆ นะ “รสูกึรำคาญ !” ทขีาวอืน่เปนขาว...ละแวบ ! ขาว...พระ

ปฏบิตัทิำกจิอะไรด.ี..ละแวบหาย ! แตถาขาวจบูกนั แตงงานกนั เขาละ...แชนาน !

เขาถูกสันดานภาษาคน พื้นฐานสัญชาตญาณเขาชอบ

ความสขุทางเนือ้หนงั เขากม็องเรือ่งเนือ้หนงัเปนเรือ่ง “นารกั !”

แตพอเวลามาบวชนี ่พระอปุชฌายใหพจิารณาหนงั (ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั)

ทีผ่วิหนงัคนเรานีน่ะ มนัจะมสีารตวัหนึง่เรยีกวา สาร EBV (Epstein-Barr Virus)

มนัตดิตามหนงัเราเลย ถาเราจบูกนัหนึง่นาทนีี ่อายจุะสัน้ไปเทาไหร ? จบูหนึง่นาท ีสาร
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EBV จะเขาไปในรางกายเรา อายจุะสัน้ไปตัง้ 2-3 นาท ีไมรนูะ ! ใครคดิเปนหรอืเปลา ?

แตถาเปนเรือ่งการสมัผสัของลกู แม พอ กอดกนัเพือ่ความรกั สมัผสัเพือ่

ใหเกดิความอบอนุนีอ้ยางหนึง่ แตสมัผสัใหเกดิกเิลสตณัหานี.่..จนไปสสูภาพทีท่าน

เรยีกวา “ทำสงครามทางเพศ”  ตองรนุแรงบาง  หรอืทีต่องเรยีกอะไรกนั ?  ซาดสิท

(Sadism) บาง  นี ่! กเ็ปนภาษา ทีค่นชาวพทุธ ทีไ่ดยนิ ไดร ูเรือ่งนีไ้วบาง กน็าจะดี

นะ เผื่อวา เราจะไดรูจักทั้งภาษาคน-ภาษาธรรม

ภาษาคนเขาบอก “อยุ...นารกั ! ๆ” แตคนเขาคดิลกึซึง้ไปถงึสภาพ ถาหลงตดิใจ

พอตดิใจ แลวเขาจะ...(ขออภยั ! ภาษาวาอยางไรด)ี “มนัเสีย้นเรือ่ย,  มนัอยากเรือ่ย,

มนักระสนัเรือ่ย, มนัใคร, มนัรานเรือ่ย”

ไปเลยทนีี ้! มนักจ็ะไปจากผสัสะนี ่จนคนเขาตกหลมุลกึ...ของเรือ่งเนือ้หนงั

ไมมใีครอยากจะถอนตวั ปายปนขึน้ กต็ดิโรคเอดส หรอื AIDS (Acquired Immuno

Deficiency Syndrome) ปญหาหึงหวงบาง

เราจะเหน็วนั ๆ หนึง่ จะมศีกึชงินาง  เมือ่สองวนั กม็ ีผ.อ. เกดิไปเกีย้วแฟน

ของเจาคนหนึ่ง เขาก็ยิงตายเลย ! แลวมีตำรวจคนหนึ่ง ก็ถูกฆาตาย เพราะไปจีบ

แฟนเขา ไปผสัสะ ไปโอบเอวแฟนเขา เจานัน่ ! เขาหงึยงิตายเลย

คนเรานี ่ตาย ! เพราะในเรือ่งผสัสะเยอะ ! พอตาเหน็ปป!  มนักอ็ยากโอบ

เขาอกี อะไรเขาอกี ลวนลามเขาเรือ่ยไป กค็นเขามเีจาของ มนักต็องถกูกระทำ “นา

เกลียด” คือ ตายทางเพศนี่ มันตายนาเกลียด แลวที่เขาวาอะไรนะ ? ตกน้ำตาย

กบัตายบนไหนนะ...? ทีเ่ขาพดูกนั “ตกน้ำตายกน็าเกลยีด” “ตายกบัเรือ่งเนือ้หนงั

กน็าเกลยีด”  ไมรลูะ ! ถาเรารจูกัเรือ่งผสัสะซะใหด ีมนัจะสดุยอดเลย เขามอีปุมา

อยางนี้นะเกี่ยวกับ “ผัสสะ”

หัวงูพิษ...มันกัดตาย

ขอที ่1 ทานเปรยีบเหมอืน “หวังพูษิ” ทำไม ! ถงึบอก...หวังพูษิ  เจางพูษินี่
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นะ คนทีเ่ขาจบัเปน เขาจะตองมขีอ หรอืเชอืก “กด ! หวัมนักอน” แตถาคนไมเปน

ไปจบั เหมอืนชาวนาจบังเูหาไปอมุไว “มนักดั...ตาย !”

บางทีพระพุทธเจา ทานเปรียบ “นากลัว !” แตเอาไว
สอนพระ “โยม ! คงไมคอยไดยนิ” ทานบอกวา “ถาเอาอวยัวะ
เพศนี่ ไปใสในอวัยวะเพศของหญิงนี่ แลวมันเกิดติดอกติดใจ
หลงใหล หงึหวงกนั แยงชงิกนั จนสาดน้ำ...กรดใสกนั”

พระพุทธเจาทานจึงเปรียบวา “เอา

อวยัวะเพศไปใสในปากงพูษิ ใหมนัตาย ซะที

เดยีวเลยดกีวา !” ถาไปใสของคนอืน่เขา มัว่

เขา เมยีเขา กิก๊กบัเขา อะไรกนัอยางนี ้มนั

ทำสรางนรก แตใสในปากงพูษินี ่มนัตายเลย

ไมมบีาป ไมมกีรรม ไมมกีระทำกรรม เทศน

เรือ่งนีม้นัหวาดเสยีวเหมอืนกนันะ มนัจะแล

หมิ่นเหม เอาแคนี้ดีกวา เดี๋ยวจะหาวาคืนนี้

เทศนลามก

ที่ทานเปรียบไววาเหมือน “หัวงูพิษ” ถาใครสัมผัส แลวไมฉลาดควบคุม

เหมอืนไมรจูักเอา...ขอกดหวั แลวจบั ! อยางทีเ่ขาจบัขายนะ เคยเหน็หรอืเปลา ?

เขาจับงู ที่เขาจับงูขายกัน...รวยนะ ! ตัวหนึ่งหลายสตางค แลวตอนที่น้ำทวม เขา

กจ็บังขูายกนั แตคนทีจ่บัไมเปน...กโ็ดนกดัตาย !

คนทีส่มัผสัแลวฉลาด “เลกิ ! พอแลว!” ไมอยากไปเสยีเวลา “เรา ลบู จบู

ดม” สัมผัสอะไรกัน...ไมเอาแลว ! พวกคนที่ฉลาดถอยออกมาได...ก็ดี ! พวก

คนโงก.็..งงูบั ! ตดิใจ หลงใหล ขาดเขาไมได...เอาอยางนีก้แ็ลวกนั ใครดลูะคร อี

นางคนไหน ทีเ่ขาแยงกนัสามคนสีค่นนะ จำไมไดเรือ่งอะไรตออะไร เคยเหน็แวบ ๆ

“โอโฮ ! เขาหงึผวัเขา” เขาหงึอะไรบอกไมถกู อคีนนีเ้ขายงักบัโดนงกูดั เขาพลาน

ราน แรดเลยบอกไมถูก
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แลวถาพองกูดั มนัสะบดัไหม ? มนัอาการเปนไง ? ทรุนทรุาย เวลาเราโดน

งกูดั “โอ โอย !” อยางนี ้จะพดูงาย ๆ วา เรือ่ง “สมัผสัทางเพศ” ถามนักดัตดิใคร

บอก “เบือ่...มนัยาก !”  มนัจงึมแีต...เบือ่ ๆ อยาก ๆ  เหน็ทีเ่ขาบอกวา ผหูญงิตอน

คลอดลูกละดาผัวเลยก็มี พอดาเสร็จ ! เดี๋ยวทองอีกแลว  นี่มันจึงมีเรื่องแบบนี้

เขาพูดไวเยอะแยะ มีอธิบายไว

ทางสองแพรง

ที นี้ ข อ ที่  2  ท า น

เปรียบอุปมาวา “ทางสอง

แพรง”

ทางสองแพรงนี้ คือ

เปนหนทางทีพ่าใหเราถลำไป

กม็ ี แลวถามทีางสองแพรง

กไ็มรจูะไปทางไหน ! ถาไปผดินดิเดยีวกแ็ยเลย ! อาตมานี ่ไมรนูะ...โชคด ี! ตอน

กอนบวชก็มีแฟนเหมือนกัน พอบวชแลวเขาเสือกมีผัวไปกอน ก็เลย...ไมสึกเลย !

กไ็ปทางนี.้..ดกีวา ! มาทางนี.้..ดกีวา ! ถาไปทางนัน้ “ปานนี ้! กไ็มมพีระพยอมแลว”

กเ็ปนไอยอม “ผวัอนีัน่ พอไอนี”่ อะไรไป

ถาไปทางโนน กเ็ปนคนครองเรอืน แตมาทางนี ้กเ็ปนนกับวช

กช็วีตินะ มนักจ็ะพาหลงทางถลำไปทางไหน ?
บางคนนี ่ถลำเรือ่งเนือ้หนงัเรือ่งเพศ สมัผสัแตบาทางเพศ...จนตาย ! ไปกบั

เรือ่งนีเ้ลย  แกกย็งัเปนเฒาหวัง ูเขาเรยีก “เฒาหวัง”ู แลวแกกห็ลงทาง “ไมไปทาง

สวาง” ไปทางมืด...เขาถ้ำของเนื้อหนัง เขาถ้ำของสัมผัสทางเพศ จนกระทั่งแปดสิบ

เกาสบิ กย็งับาไมสราง จนเขาลอเลนวา “สงัขารไมรวมมอื แตใจยงักระเพือ่มกระพอื

ไมหยุดหยอน”
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มนัแยไหมโยม ? แกแลวยงัอยาก...ไมหยดุนี ่มนักไ็มไหว อยางทีเ่ขาบอกวา...

ตองไปจางโสเภณีชายมาบำบัดกันก็มี จางนิโกรมาบำบัดคืนละสองพันสามพัน ถา

คนเขาหลงถลำเขาไปทางนี ้แลวถาเขามลีกู ๆ จะรสูกึอยางไร ? วา แมเราบาเรือ่ง

นี้เหลือเกิน ขาดเรื่องนี้ไมได ละครนี่เขาเลนกันทุกวัน ที่เขาเริ่มถลำกันทางนี้ เขา

จึงใชคำวา “ทางสองแพรง”

ผีผูสรางโลก

ตอมามี คำวา “ผผีสูรางโลก”

ถาไมมี...ผัสสะก็ไมมีโลก มันเหมือนกับวา ผัสสะเปนเหมือนผีหลอกเรา

ใหเราเหน็วา “มอียางนัน้เปนอยางนี”้ รสชาตขิองสมัผสันี ่มนัวบู ๆ วาบ ๆ มนัไมใช

ม.ี..จรีงัยัง่ยนืหรอก สมัผสัเรือ่งเนือ้หนงั เรือ่งทางเพศ เรือ่งกามารมณนี ่มนักเ็หมอืน

“หมาอรอยกระดกูแทะกระดกู” ซึง่ทานมอีปุมาไวเยอะ แตวาคนืนีเ้อายอ ๆ กแ็ลวกนั

ทนีี ้“การตามใจตวัเอง หรอืลอุำนาจแกกเิลส”

การตามใจตัวเองหรือลุอำนาจแกกิเลส บวกกับความ

ประมาท   สะเพรา อวดด ีการอยอูยางขาดสต ิบางทคีวามอวด

ด ี พระอวดดวีา “ไมเปนไรคมุอย”ู อยกูบัสกีาในรถ อยใูนทีล่บั

ห ูลบัตา ไมเปนไรคมุสตอิย ูอยางนี ้! เขาเรยีก “อวดด”ี
อาตมาหลังจากโดนคำพูด ตอนที่...นิกร ยันตระ ตอนนั้นพระดัง ๆ รุน

เดียวกันนี่ เขาก็เสียหาย เรื่อง “สีกา” พวกคนเขาก็พูดใหไดยินเลยนะ มีอยูวัน

หนึง่ วา “เฮย ! กวูาพระดงั ๆ ทีพ่งัไป แลวหลายองค, นี ่! ตอไปคงเปนรายพระ

พยอม” หรอืไมก ็“เฮย ! ตอนนีพ้ระดงั ๆ พงัไป แลวหลายองค,  ก ู! วา รายตอ

ไปคงเปนพระพยอม”

เขาพดูแบบนี ้เราตองระวงัไหม ? ตัง้แตนัน้ ก ็“ระวงั ! เลย ไปเทศนทีไ่หน

ไมให...ผหูญงิตดิตาม” “ถงึจะแก ! ยงัไง...กไ็มไวใจ” จะขึน้รถไปดวย...กไ็ลลง ไม
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ลงกถ็บีลง เอาปลอดภยั ! ไวกอน “อยาอวดด ี !” วา เรามนัฌานแขง็ สมาธแิขง็

“กนัไวดกีวาแก แยแลว มนัแกไม...?” ถงึเราจะรกัพรหมจรรย รกัชวีตินกับวช  เขา

วาไง ? “รกัแท ยงัแพใกลชดิ”

เดีย๋วนี.้..ไมอยากใกลชดิใคร ไมอยากใหใครใกลชดิ เลยจำพรรษายายไป...ที่

โนนบาง ยายไป...ทีน่ี ่พอโยมจะใกลชดิ ยายไปอกีทีห่นึง่แลว  “หางไวกอนปลอดภยั

ไวกอน” แลวคนบางคนนี ่ไมไดชอบกนัเลย แตพอ...ใกลชดิไป ใกลชดิมา “แพ !”

เพราะเขาผัสสะใกลชิดกันอยูเรื่อย ๆ

นี่ ! ก ็“อยา! อวดด”ี กบัการอยอูยาง “ขาดสต”ิ นีแ่หละ ! ผัสสะที่ ต อ ง

เกีย่วของ ในการเกดิผสัสะ เขาเรยีก “สฬายตนะ” หรอืตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ การ

ควบคมุผสัสะ คอื การใช...สตสิมัปชญัญะ

ถามวา แลวเรานี่ จะควบคุมผัสสะใหมีสติสัมปชัญญะไดมากกวาคนอื่นนี่

ทำไง ?

ทานกบ็อกวา ในการทำลายอทิธพิลของผสัสะ กค็อื “วปิสสนา”

วปิสสนา แปลวา...เหน็แจง,เหน็วเิศษกวาคนอืน่  เหน็วา ผสัสะนี ่! เปนบอ

เกดิเรือ่งราว กรรม วบิาก ทกุขทัง้หมด เหน็วา “ตรงนีส้ำคญัทีส่ดุ !” แลวกจ็องเฝา

ด ูตอนอาตมาอยสูวนโมกข ฟง ทานอาจารยเทศน เรือ่ง “ผสัสะ” ไมรกูีร่อบ  แต

พอออกจากสวนโมกขมา เราก็ตองมาใกลชิด ไดเห็นโนนเห็นนี่

แหมวนันีน้กึอยาก...จะตำหน ิ ! อยากจะเรยีกเดก็ผหูญงิคนหนึง่...มาตำหน ิ !

แตกไ็มใชเดก็...มลีกูคนแลวมัง้ ใครเคยเหน็บาง ? ที.่..เขานงุสัน้ทีส่ดุเลย นงุ... จนแกม
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กนออกมาเลย “แหม ! นกึอยากจะเรยีก…อหีนเูอย ! วนันีว้นัพระวสิาขะฯ ทำไม !

แตงตวัอยางนี ้?” แลวเดก็พวกนี ้เขาเรยีกวา “จติมนัอยากใหคนอืน่เหน็ตวัเอง” วา

“เขาเวอรกวาคนอืน่”

เขากเ็รยีกรองผสัสะ คอื อยากใหทกุสายตามองมาทีเ่ขา แลว

ถาสายตาทีม่องไปขาดสต ิขาดวปิสสนา กจ็ะเกดิกเิลสตณัหาตาม

มา คดขีมขนืทางเพศ...อะไรตาง ๆ นี่ ! เขาไมรูกาลเทศะ ไม

ดูจังหวะ วัดวาอาราม สถานที่ รูสึกวันนี้มาพันกวาคน...มีคน

เดยีว “แหม ! นกึอยากจะเรยีกมาวา”  บงัเอญิคนมนัเยอะ เดีย๋ว !

เขาจะอาย, เดีย๋ว ! จะไปสรางความทกุขใหเขาอกี

กเิลส ตณัหา ลากเขามา

รสูกึตัง้แต 3 ปมานี ่เพิง่มคีนนี ้อยากจะเรยีก “อหีาลาก !”  เขาลากอะไร ?

ขออภยั ! โยม ! ระหวาง สส. ทีม่าลากเกาอีป้ระธานสภา แลวโดนเรยีกวา “อหีา

ลาก” อนีี ่! เขาลากอะไรมานี ่?  อะไรลากเขามา...? “กเิลสตณัหาลากเขามา” แลว

เขามาอยางนี ้เขาจะลากพระ ลากเณร ออกจากวดั จงึตองเรยีกเขาวา...?

ถาเปนผชูาย เขากเ็รยีก “ไอหาลาก” ใชไหม ? ถาเปนผหูญงิ...? โยมชวย

ตอหนอย  แลววนันีไ้มรเูปนไงทกุกณัฑลงตรง คำวา “ลาก” ทกุท ีเรานี ่! มาวนันี้

อาตมาชอบถาม...มาตั้งแตเชาอะไรลากเรามา ? “ศีลธรรมในสายเลือดของ

บรรพบรุษุเรา ๆ ...ลากเรามาวดั” สวนเดก็คนนีเ้อาอะไรลากมากไ็มร.ู..? “กเิลส

ลากเขามา”  เขาถงึแตงตวัแบบนี ้ไมสมกบัเปนชาวพทุธเลย เขาจะเรยีกรองผสัสะ

ในสายตาคนอืน่ไปถงึไหน ! แลวเขาจะไดประโยชนบญุอะไร ?

กอ็ยากจะเตอืน ! พวกเรากนัวา...ตองใหเกดิทกุข เกดิสขุ รกูนัทีผ่สัสะ หลวง

พอพุทธทาสทานเขียน เรื่อง “ผัสสะ” เกี่ยวของเปนกลอนไวสามบรรทัด ดีเหลือ
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เกนิ ! ลองพจิารณาดนูะ

ความทกุขเกดิทีจ่ติ  เพราะทำผดิเรือ่งผสัสะ
ความทกุขจะไมโผล  ถาไมโงเรือ่งผสัสะ
ความทกุขเกดิไมได  ถาเขาใจเรือ่งผสัสะ
เปนคำคอมเมนท (Comment) ทีส่ดุยอด ! ตอนอาตมาไปอยนูี ่ทานกเ็ทศน

เรือ่งนีเ้ยอะ ! เวลาเหน็แลว... “เออ! เหน็แลว ระวงั ๆ อยารกั อยาชงั อยาวบูวาบไป

กบัมนั” การควบคมุไมใหวบูวาบนี ่! เปน “วปิสสนา” แตถาวบู ! เหน็ผวัเขาหลอ...

วบู !, เหน็เมยีเขาสวย...วบู !, เหน็ขาวของเพชรนลิจนิดา เขาวางเผอเรอไว...วบู !

กเ็ปนโจร เปนช ู เปนอะไร ๆ...ทีเ่ขาจะบาปจะชัว่กบัตรงทีเ่ขาไมฉลาด

มวีปิสสนา ตรงผสัสะ แลววปิสสนาไมใช..นัง่หลบัห ูหลบัตาอยางเดยีว แต

สตติองไว ดัง่ ฟาแลบ...เลยเหมอืน “ฟาแปป ! ๆ” มาเลย  พอเหน็ “แปป ! ๆ” มา

เลยชวยคมุครองเลย ชวยปองกนัความวบู ! แลวกไ็มเกดิ...กิก๊ ไมเกดิ...ชู

แมแตชทูางใจกไ็มเกดิ พวกชทูางใจ...ยงัไมผดิศลีธรรมนะ แตมนักไ็มด ีแต

ถาขจัดชูทางใจออกได ชูที่ไปเปนกิ๊ก เปนอะไร ปนตนงิ้วมันก็ไมมี...มันจะไมมี

อาชญากรรมทางเพศ, มันจะไมมีโรคที่เกี่ยวกับทางเพศ, มันจะไมมีพอที่ขมขืนลูก

เขาบอกวาไง...“มนัเคยเกดิเรือ่งแลวนะโยม !” พอเขาบอกวา...เมือ่กอนกเ็หน็

ลูก เปนลูก มีอยูวันหนึ่ง เขาเห็นลูกนอน จะเรียกอะไรออก...? “หวอก็แลวกัน”

พอหวอออกมา เขาก็ควบคุมผัสสะไมได ก็ขมขืนลูก แลวบวกกับเมาดวยอะไรนี่

เขาก็จะเอาขาวที่รวม ๆ มาออกเปนอยางนี้

จึงมีเรื่องที่ไมนาเชื่อ ! แมนี่บวชเปนภิกษุณี ลูกชายบวชเปนพระ แมนั่งไม

สำรวม...ออกมาแวบ ! ลูกชายคุมไมอยู ก็เสพกันระหวางแมกับลูกเลย  ก็เคยมี

เรือ่งแบบนี ้เมือ่เรว็ ๆ กม็ขีาวแมกบัลกู

สิง่เหลานี ้มนัเกดิทีผ่สัสะทัง้สิน้ ! พระพทุธเจาถงึบอกวา “มนัเปน ก ข ก กา”

ถาใครอยากจะรูธรรมะ ไมใชไปอานหนังสือ...รอยเลม ! แตรูตรงที่มีผัสสะ แลว
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ฉลาด...สตฝิกมาใหด ีมนัมาไวดัง่ “ฟาแลบ...แปป !” เลย แลวเราจะไมเกดิปญหา

เปนทกุขเรือ่ง “ผสัสะ” เลย, ไมทำผดิเรือ่งผสัสะ, ไมโง ! ใหผสัสะ...โผลแลวโผลอกี,

ทุกขจากผัสสะ...โผลแลวโผลอีก นี่จึงเปนเรื่องวิเศษไหม ?

พระพทุธเจาตรสัรนูี.่..วเิศษ ! อยาสนใจวา ประสตู ิตรสัร ูนพิพานเปนวนั

เดียวกัน เปนอัศจรรย บางคนเอาแคนั้น

แตไมรเูลยวาพระพทุธเจาสอนอะไร ? เราอยาสนใจ เรือ่งกีป่ ๆ 2,600 ป

อาตมาดทูวี ีเหน็เขา...“เมือ่คนื ใครดทูวีไีทยพบีเีอส ?” เขาจะมกีารไปเทีย่ววดันัน้...

9 วดั แลวกไ็ป ๆ มา ๆ มแีตเรือ่ง “ไสยศาสตร” เหมอืนทีพ่ดูเมือ่กลางวนั

อาตมาวา เทศนมาหลายป ปนีส้ามกณัฑนีน่ะโยมลองเอาไปฟงเถอะ “ซาก !

แทรก !” “ไสยศาสตร...ทำไม ! เหนยีวแนนอยใูนเมอืงไทย ไสยศาสตร...ทำไม ! ยดึ

ครองพืน้ทีห่วัใจเราไดตัง้เยอะ จนพทุธศาสตรแทรกเขาไมได” ไสยศาสตรครอบงำหมด

แมแตเดีย๋วนี ้มาวนัวสิาขะฯ กอ็ยากใหวนัวสิาขะฯ เปนเรือ่งศกัดิส์ทิธิค์มุครอง  ถา

ไมมา...เดีย๋วจะไมมสีิง่ศกัดิส์ทิธิค์มุครอง  เขากม็าแบบไสยศาสตร แตถามา เพราะ

อยากจะรูเรื่องดับทุกข

นี ่! เขามาวสิาขะฯ แบบพทุธศาสตร แลวยิง่มาเรยีนร ูเรือ่ง “ควบคมุผสัสะ”

มนัจะตรงกบัทีพ่ระพทุธเจา รทูกุข, รเูหตแุหงทกุข, แลวกร็วูธิใีหทกุขดบั ถาไมรคูวบ

คมุผสัสะ “อยาไป...โง !” เพราะวาไปกี่วัด ไปกี่ไหน ก็ไมสามารถจะ...? (ฉลาด)

ไปเถอะเขา...สำนักไหน ไปกี่...สำนักไหน
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ดบัทกุขทีใ่จเรา...ตวัก ูของกู

อาตมาถงึบอกวา “อาตมาไมไปอนิเดยี” เพราะหลวงพอพทุธทาสบอกวา “ไป

กไ็ปดซูาก !”

ถาเราทำเรือ่งดบัทกุขทีใ่จเราได...ทีน่ี ่ประเทศเรานี ่เพราะวาไมอยางนัน้ พระ

อรหันต ก็เกิดไดแตในอินเดีย แลวลังกา พมา ไทย ก็ไมมีพระอรหันต ไมมีพระ

อรยิบคุคล ถาเรารถูงึขัน้นีเ้สยี...มนักจ็ะไมตองเสยีเงนิ  มาทำบญุวนัวสิาขะฯ  เขาบอก

เทาไหรนะ ? 4,000 ลาน...ทีใ่ชกนัในวนัวสิาขะ แลว 4,000 ลาน แตพอตาเหน็รปู หฟูง

เสยีง ฯลฯ กท็กุขตอไปอกี เขาดาก.ู..กูเจบ็ใจ ไมเคยฟงเปนเสยีง “เกดิดบั  เกดิดบั”

ขอเลาเรื่องวิปสสนาหนอย หลวงพอองคหนึ่งเปนพระอาจารยสอนวิปสสนา

มลีกูศษิยเยอะ ! แลวกม็ลีกูศษิยทาน ทีเ่คยบวชกบัทานแลวกส็กึ ไปมเีมยี สวย แต

ไดเมยีปากจดัดาเชา ดาเยน็ ดาไฟแลบ จนคนืหนึง่ เขาทนไมไหว นอนกบัเมยีไมได

ก็มาขอนอนกับหลวงพอ

หลวงพอกบ็อกวา...เอง็ ! แตงงานมลีกูมเีมยี แลวทำไม ! ไมนอนกบัลกูกบั

เมีย มาขอนอนที่นี่ทำไม ? “ไมไหว...หลวงพอเมียเขาดาผมเหลือเกิน ทนไมไหว

ขอมานอนทีน่ีค่นืหนึง่”

หลวงพอกบ็อก “แกนี ่! อยกูบัขามาตัง้นาน ขากน็กึวา...จะไดรเูรือ่งวปิสสนา

อะไรไปบาง ! แกนี ่!...ฟงเมยีดาไมเปนซ ิแกถงึ...ตองรอนรนทนไมได,ตองมาอยทูี่

นี,่มานอนทีน่ี ่! แสดงวา...แกฟงเมยีดาไมเปน !” เจาลกูศษิยบอก...ทำไม ! จะฟง

ไมเปนหลวงพอ เขาเอาหนาผมไปเทียบ เปรียบ...อยางนั้นอยางนี้

หลวงพอ “แกเสอืกเอาหนาไปรบั แกกย็ิง่...โง ! หนาแกจะไปเหมอืนอะไรที่

เขาเปรยีบได”

เขากถ็ามหลวงพอ...แลวฟงเปน...ฟงยงัไง ? แกกฟ็งใหเปนเรือ่ง “เกดิ ! ดบั !

เกดิ ! ดบัส ิ !”  พอเมยีแกอาปาก...เสยีงกเ็กดิ ! เมยีแกหบุ...เสยีงกด็บั ! แกลอง

กลบัไปฟงใหม !” พอกลบั...อเีมยีธรรมดา ถากลบัไมดกึ กด็าอยแูลว แตนี ่ ! ดนั
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มาอยกูบัหลวงพอยนัดกึ เขากค็อยจอง !…พอเปดประต ู เขาก ็ “ผบั ๆ ๆ”

สวนเจาผวักจ็องทีป่าก “เกดิ ! ดบั ! เกดิ ! ดบั !” พอดาอยตูัง้นาน “เอ !

วนันีท้ำไม ! เขาถงึไมมอีารมณขึน้...ฮดึฮดั เหมอืนวนักอน” กเ็ลยถามผวัวา...วนันี้

แกเปนอะไร ! ขาดาตัง้นาน แกไมรเูรือ่งร ึ ?

เจาผวับอก “ขาเริม่รเูรือ่งแลว”

“อาว ! รแูลว ทำไม ! แกไม...ฮดึฮดัละ”

“กว็นันี ้ขา...รแูลว ขาเลยไมฮดึฮดั วนักอน ขา...ไมร ูขากฮ็ดึฮดั”

ฝายเมยี กถ็ามวา...แกรยูงัไง ? ใครสอนแกมา ? ใหรยูงัไง ?

“ก็หลวงพอบอกขา...วา

แกอาปากเสยีงก.็..เกดิ ! แกหบุ

ปากเสียงก็...ดับ ! ขาก็ภาวนา

บรกิรรม...เกดิ ! ดบั ! ๆ อยนูี่

ไหนแกลองดาตอสิ !” เจาผัว

ก.็..จอง !

ฝายเมียก็ดาไปพักเดียว

หมดอารมณ “มนัไมมอีารมณรวม

กบัเราเลยนะ !” กเ็ลยบอก...แกสงบไดจรงิ  ๆ หรอืนี ่ ?  “จรงิ !”

“พีก่ส็อนนองบางส ิ !” “เออ !” ผวักส็อน ตัง้แตนัน้มา สองคนผวัเมยี กท็ำ

กรรมฐานวิปสสนา จองอยูในเรื่อง “เกิด ! ดับ ! ๆ” อยูอยางนี้ เขาก็เลยอยูกัน

สบายเลย

นี ่! ฉะนัน้ พวกเรานี ่“แหม ! พอเมยีดาคำ” ก ็“อยู ! อยากจะตบ มนัดาก”ู  มี

ตวักรูบัตลอด อนัความจรงิ “ตวัก”ู มไิดม ี แตพอเผลอ มนัเปน ผ ีโผลมาได ฯลฯ

เมือ่กีบ้อก “ผสีรางโลก” ทานอปุมาวา...ผสีรางโลก พอเมยีดา แลวมตีวักขูึน้

เขากเ็ตนเรา ๆ เหมอืนผหีลอก แตพอหมด “ตวัก”ู  กท็านจงึเขยีนวาไงนะ ? ตวัก ูตวัสู
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อนัความจรงิ “ตวัก”ู มไิดมี
แตพอเผลอ มันเปน ผี โผลมาได
พอหายเผลอ “ตัวกู” ก็หายไป
หมด “ตวัก”ู เสยีได เปนเรือ่งดี

สหายเอย จงถอน ซึง่ “ตวัก”ู
และถอนทั้ง “ตัวสู” อยางเต็มที่
มีกันแต ปญญา และปรานี
หนาทีใ่คร ทำใหด ี เทานีเ้อย

แลวทานก็เขียนวา
ขณะใด จติไม ม ี“ตวัก”ู

นพิพานก ็ปรากฏอย ูณ จตินัน่
พอ “ตวัก”ู เกดิได ในจตินัน้
สังสารวัฏ ก็พลัน ปรากฏแทนฯ

จงึมนีทิานเลาอกีซกัเรือ่ง...“อยาหาวาบวชนานนทิานมาก” มหีนงัสอืหลวงพอ

พทุธทาสทานเขยีนไวเรือ่ง “ตวัก-ูของก”ู ใครเคยอานไหม ? หลวงพอพทุธทาสทาน

เขยีนไวด ี เรือ่ง “ตวักขูองก”ู

กม็อีาจารยคนหนึง่ นัง่อานหนงัสอืเรือ่ง “ตวัก-ูของก”ู อานไปถงึตอนวา “โลภ

โกรธ หลง เกดิที.่..ตวัก”ู โลภกโ็ลภมาให...ก ู ถาโลภ แลวไมรจูะไปใหใคร ถาไมมี

เราจะโลภไปทำไม โกรธกเ็พราะรสูกึ มนัทำไมไดอยางใจ...กู

หลงยดึตดิเปนโนนเปนนี ่หลง...ตำแหนง หลง...แยงกนัในสภา เขาหลงทะเลาะ

กัน แลวคนนั้นก็ไมรูวา หลงขนาดหนัก ๆ...ลากเกาอี้ไป เกาอี้มีเปนพันตัวลากตัว

นัน้ไป เดีย๋วเขากเ็อาตวัอืน่เขามา พอ สส. ผหูญงิลากออก ตำรวจกล็ากเขาอกี  เขา

หลงแยงเกาอี้กัน สวนเกาอี้มันคงขำ “กูไมรูเรื่องกับมึง แลวแตมึงจะลากกไูปไหน”

เจาคนลากกเ็ลยโดนดา...ออีะไรลากนะ ? ทีเ่ขาดากนั พอมานกึถงึก.็..แย !

ความหลง พออานถงึตวันี ้ถาโลภ โกรธ หลงนี ่มนัจะดบั ถาตวักมูนัไมโผล
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ขึน้มารบั ปรงุแตง รบัลกู เปนก.ู..ถกูดา  ก.ู..จะไดแลว  มงึ...ขดัคอก ู ก.ู..เลยโกรธ

อะไรอยางนี้ !

พออานถงึตอนนี ้กม็คีนมา...โมโห ! แกดวยเรือ่งอะไรกไ็มร ูมายนืดาหนา

บาน ดาอยตูัง้นาน แกกป็ดหนงัสอืลงมาถาม...คณุ ! มายนืดาใคร ? เจาคนทีด่า

กโ็มโหส ิดาตัง้นาน ยงัเสอืกมหีนามาถามอกีวา “คณุ ! มายนืดาใคร ?” กเ็ลยบอก

“กดูามงึนัน่แหละ !” แกกบ็อกวา “ดามงึ ! กแ็ลวไป อยา ! ดากกูแ็ลวกนั”   เจานัน่

งง ! เดนิกลบับาน...มนึ ! เจาคนถกูดา...สบาย ! สวนเจานัน่...มนึ !

นี ่! วนันี ้ถาเรารเูรือ่ง “ผสัสะ” มนักเ็ปนอยางนี ้ เราจะไดเปรยีบคนที ่เขา

โง ! เรื่อง “ผัสสะ” เขาเกิดทุกขอยูเรื่อย เพราะเขาทำผิดเรื่องผัสสะ พอมีผัสสะ

ทไีร เขาชอบปรงุ เปนก ูรบัลกู...มาปรงุ มนัดาก.ู..เกนิเหต ุมนัดาก.ู..เกนิไป

อาตมาตอน ทีเ่ขาโทรศพัทดามานี ่ ! แลวตอนทีว่า หมบูานอมรชยั 3 เขา

ดาอาตมาตั้งแตกลางซอย มายันถนนใหญ “สัตวนั่น สัตวนี่” เขาเปนแกนนำเสื้อ

เหลอืงตอนนัน้ หาวา...เราเปนเสือ้แดงไมพอใจ ดาใหญ

เราก ็“ไมมตีวัก”ู  อยา ! ไปรบั เขาดาเราเปนสตัว  กน็กึ “กไูมไดขึน้ทะเบยีน

สตัว กขูึน้ทะเบยีนมนั ไปดสูำมโนครวัได” แต...ไมไดพดูหรอก ! กเ็ดนิของเราไป

เรือ่ย ๆ จนกระทัง่มโียมคนหนึง่ เขาบอก “แหมทาน ! ถาเปนผมนะ เอาฝาบาตร

ฟาดหัวมันไปแลว” ขืนฟาดก็เกิดเรื่องก็เสียภาพลักษณพระ

ความวิเศษของพระพุทธศาสนา

พระควรจะไปได เดนิไดอยาง...สงบ ! แตเสยีงทีม่ากระทบห ูมนัก.็.เกดิ !

ดบั ! เกดิ ! ดบั ! แต...อาตมาไมไดหนัไปเพงปาก เขาวา “เกดิ ! ดบั !” แคไดยนิ

กร็ ูแลวกเ็ดนิไปตอ นีแ่หละ ! ความวเิศษของพระพทุธศาสนา

ความวเิศษทีพ่ระพทุธเจา...รทูกุข รเูหตทุีเ่กดิ  เหตกุค็อื เรานี ่ ! มนัอยาก !

กบัยดึ ! อยาก ! จะใหเขาชม แตพอเขาดาก.็..ไมชอบ ยดึ ! ถอืวา เปน
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เราด ีไมนาดาเรา ไมนาวาเรา มนักท็กุขไป ยิง่เราเปนแม ลกู ดากนั

คนใช ดานายนี ่มนัจะทกุขมากกวา

นี่ ! แลวเขายังบอกอยางนี้ดวยนะ คนดีนะทุกขมากกวา...คนชั่ว เวลาโดน

ดา ถาไปดาพวกคนชัว่...ใช ! กมูนัชัว่อยางทีม่งึวา มนักแ็คนัน้แหละ ! แตถาคนดโีดน

ดานี.่..โอโฮ! ลองคนใชดานาย, ลองลกูนองดาผบูงัคบับญัชา เขาจะทกุขมาก ! ถา

วดันีเ้ณรดา...อาตมา “ไมรจูะทกุข ไมทกุขกไ็มรลูะนะ” แตถาเผลอ!...กท็กุข แตถา

ไมเผลอ ! ไมปรงุแตง...กไ็มทกุข

ฉะนั้น ขอสรุปทิ้งทายดวยวาทะกรรมซ้ำซาก...แตตองย้ำ ! ถาเปนชาวพุทธ

ไมมีฉันทะ,ไมมีอารมณอยากพนทุกข ดุจดัง คนที่ถูกเขาเอามือจับหัวกดน้ำ แลว

เราไมอยากทะลึง่โผลขึน้มานี ่แลวเรายอมจมตาย ! ผสัสะมนักก็ดใหเราเปนทกุข เรา

ไมคดิจะทะลึง่โผลข้ึนมาบางหรอื ? ทานจงึบอกวา ถาชาวพทุธคนใด มฉีนัทะอยาก

ดบัทกุข อยากพนทกุขประดจุดงั คนทีเ่ขาถกูจบัหวักดน้ำ

พวกคนตดิยานี ่ดนัเสอืกอยากตดิยา แตไมอยากเลกิยา เขาเอาไปบำบดักต็ดิ

อกี เอาไปในคกุกไ็ปกนิกนัอกี  เพราะเขาไมอยากเลกิ  เขาเรยีก “ไมมฉีนัทะทีจ่ะเลกิ”

โยม ! คนเรานีน่ะ ถาลองเขาอยากเลกิ แลวไมตองใหใครมาชวยบำบดั แตนี ่! เสยี

งบประมาณบำบดัหวัละ...200 บาท

เขาบอกวา ทัว่ประเทศนี ่เขาจะบำบดัเทาไหร ? ตอนนีเ้ราตดิไปลานสองแสน

คน ถาบำบดัหมดเสยีงบฯ เทาไหร ? แตวนัใด ถาเขาเกดิมฉีนัทะบอก...ตดิยาไมได

เรือ่งเลย, อยากเลกิแลวโวย !, กไูมเอากบัมงึแลวโวย ! ภาษาบาลวีา อตมัมยตา อยาก

เลกิใหมนัหลดุปากมาวา “กไูมเอากบัมงึแลวโวย !”

ภาษาบาลวีา “อตมัมยตา” กไูมอยากทกุขกบัผสัสะอกีแลวโวย !

เพราะฉะนั้น เวลาเห็น เวลาไดยิน กูจะระวัง...ที่สุดเลยโวย !,  กูจะไม

ประมาท...ขาดสตแิลวโวย ! ทีก่ทูกุขมาตลอด เพราะกปูระมาทขาดสต,ิ  กอูวดด,ี

กไูมยอมมาฟงพระเทศน, กเูลยโงกบัผสัสะมานาน  นี ่! ใหมนัรสูกึอยางนัน้ ทาน
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อุปมาไวสองอยาง เหมือน “คนถูกจับหัวกดน้ำกับไฟไหมหัว”

ไฟไหมหวันี ่ ! มนัไมตองไปถามใครแลว  น้ำอยทูีไ่หน ? วิง่พลานเลย ปด

ไดปด ทำอะไรไดทำ “ไมตองไปอนิเดยี ไมตองไปกราบไหวสงัเวชนยีสถานหรอก”

ถาไฟไหมหวัรบีดบั...ถาทกุขมา แลวยงัไมบอก “กไูมเอากบัมงึแลวโวย !”  หรอื

หลวงพอพทุธทาสใชคำตะเพดิมนั “กไูมไดเกดิมาเพือ่เปนทกุขโวย !” ในชาวพทุธ

มเีรือ่งอยางนี้  อยากพนทกุข เหมอืน “ปลาตดิเบด็”  มนัดิน้ปากแหก ปากฉกี กไ็ม

วา เพราะไมดิน้มนัตองถกูขอดเกลด็ แหวะไสแน ๆ มนัยอมดิน้ปากฉกีเลย แลว

มนักห็ลดุ...ไมถกูขอดเกลด็ แหวะไส

สวนพวกตดิยาตองซือ้เขา...เมด็ละ 200 บาท ทีเ่ขาบอกไข

แพง ๆ  ตอนนัน้ ลกูละ 5 บาท เขาบอกวา “แพง” สวนยาเมด็หนึง่
250 บาท ไมเหน็จะเดนิขบวนไปกระทรวงพาณชิยบอกวา “โอย !
ยาแพง” แตตองบอก “กอูยากเลกิโวย !” อาตมาไปอบรมทีเ่ขาให

พวกตดิยามาบำบดั อาตมาบอกใหตะโกนส ิ! ตะโกนดงั ๆ  “กไูม
เอากับมึงแลวโวย !” “กูอยากเลิกโวย !” เขาไมคอยพูดหรอก

“กูอยากเลิก” เขาจะพูดคอย ๆ มันสวนทางกับอารมณเขา เขา

อยากกนิตอ แลวใครจะไปบำบดัมนัเลกิได เขา...กต็ดิ !
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สุขอันเกิดจากความหลุดพน

นีพ่รงุนี ้! พอพระพทุธเจา...เขาเรยีกอะไร ? ตรสัรคูนืนี ้! พระพทุธเจาทาน

ทำอะไร...? เสวย...อะไร ? ตอส ิ !...(“วมิตุตสิขุ”) โอ ! ยงัพอมชีาวพทุธทีต่อยอด

เปนบาง ! ดีกวา...ทำเปนนั่งฟอรมลึก นึกนาน พรุงนี้ ! เขาเรียก “พระพุทธเจา

เสวยวมิตุตสิขุ” แปลวา สขุอนัเกดิจากความหลดุพน หลดุพนจากความทกุข ความ

ทรมาน ของกเิลสที ่ “ผสัสะ”

พระพุทธเจาหลังจากตรัสรู...เห็นอะไรเปนทุกขไหม ? ไดยินอะไรเปนทุกข

ไหม ? ใครดาทานเปนทุกขไหม ? ทานหลุดพนแลว จึงเรียกวา “เสวยวิมุตติสุข”

อยตูัง้ 40 กวาวนั ไมไดฉนัอะไรเลย เปนสขุจรงิ ๆ ทีไ่ดหลดุพนได

โยม ! พรงุนีเ้ชานะ ลองหาความสขุแบบนีไ้ดไหม ? ไมใช...เชา ๆ กจูะกนิ

อะไรมีความสุข, พรุงนี้กูจะฟงเพลง, ดูหนังอะไรมีความสุข, กูจะกกกอดกับใครมี

ความสขุ มนักจ็ะเปนสขุตดิอก ตดิใจ หลงใหล

ตอไปอกี พระพทุธเจาเรยีก วนัพรงุนีว้า “เสวย

วิมุตติสุข” ก็ขอใหทุกคน กลับไปพรุงนี้ได...?

คืนนี้ก็ขอให...? ใครติดเหลาติดยาก็ขอให...?

“หยดุ ! เลกิ ! จะไดเสวย...วมิตุตสิขุ”

แตนี ่! เสวยยาบาทกุวนั...พวกจญัไรพวกนี ้แลว

กม็าลกัสายไฟวดัอกี มาขโมยกนัตดิ ๆ โดนตดั

ไป 5 ครัง้ ปทีแ่ลวโดนตดัสายไฟไป 5 ครัง้ เครือ่ง

ดดูน้ำเกษตรกห็ายไป 2 เครือ่ง เจาพวกตดิยานี่

แหละ ! กเ็ลยทำใหพระ กไ็มไดเสวยวมิตุตสิขุ

เพราะฉะนัน้ ใครทีต่ดิใจอะไร ? หลงใหล

อะไร ? ลองหดัหลดุมาไดไหม ? เราหลดุหนี้

พนหนี ้มคีวามสขุไหม ? ใครเปนหนีล้องหลดุ

ใชหนีห้มด...กม็สีขุ ! ใครตดิคกุพนโทษ...กม็ี
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ความสขุ ! แตเดีย๋วนี ้มนัประหลาด ! พอเขาจะขอใหปรองดองนริโทษกรรม

“เขากไ็มเอา” เขากย็งัทากนันะ...ไมตองยกโทษใหผม “คดทีีม่ ีผมยอมตดิ”

ทัง้ฝายคานฝายรฐับาล เขาทากนั...เพือ่จะตดิ แลวรางกฎหมายอะไร กต็ดิ

แงก็ ! หมดเลยทีน่ี ้พวกเขาไปลอม จะเขาสภา กเ็ขาไมไดตดิ...มอบ ! เดีย๋วนี ้! รถรา

จะไปไหนกไ็ปไมไดตดิ...มอบ ! ถาโลกเรา ประเทศเราไปไหนก.็..โลง ! “หลดุ ! โลง !

...ไมตดิเลย” เรามคีวามสขุไหม ?

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจาจงึเอาคำทีว่เิศษ...เปนแกน เปนหวัใจพทุธศาสนา

คอื คำวา “วมิตุต”ิ จะเปนปญญาวมิตุต ิหรอืเจโตวมิตุต ิจะหลดุพน ดวยความฉลาด

หรอืหลดุพนดวยอำนาจจติ...ทีฝ่กจนมฌีาน มจีติตานภุาพ เมือ่มผีสัสะ แลวใจแขง็

ไมออนไหว ไมวบูวาบ กเ็ลยเรยีกวา เจโตวมิตุติ

เดีย๋วนี ้ดนัผาไปลอดใตโบสถ เจาพวกปญญาออน ลอดใตโบสถ กบัหลดุ

รอด จะเหมอืนกนัไหม ? ไปลอดใตโบสถมาเสรจ็ กโ็ง ! เหมอืนเดมิ เปนทกุขตอ

บางทวีดับางวดัก.็..เปนทกุข “อยากดดีโบสถใหสงู” เพือ่จะไดเงนิเขา รายไดเขา “โบสถ

ทรดุ !” กเ็ลยทกุขทัง้โยม ทัง้พระ เปนชาวพทุธนี ่ลองชวยตอบทวีา เราควรจะอาย

เรือ่งอะไร ? อายเพราะจน, อายเพราะไมสวย, ไมรวย, สถานะภาพทางสงัคมตกต่ำ

หรืออายเพราะดำ “ไมควรอายอยางยิ่ง” ในเรื่องแคนี้

ถาเปนชาวพุทธ ควรละอายเรื่อง “โงไปทุกขงาย ๆ” ยิ่งถาเปนเด็กเขารอง

งาย แลวเขาเงยีบยากนี ่กจ็ะเปนเดก็ทีไ่มนาเลีย้งเลย สวนคนแกทีท่กุขงาย รองไห

งายตอหนาเด็กดวย...ยังรองไมอายนี่ ก็ตองเรียกวา “คนแกที่นาละอาย” ไมใช...

รองไหตอหนาเดก็...แลวอยตูวั ไมรสูกึเปนเรือ่ง นาอาย !

เดี๋ยวนี้คน เขาไปละอายวา จนมั่ง, อายวาดำม่ัง, เขาอายวาที่สูเขา...ไมได

เรือ่งนัน้ เรือ่งนี,้ อายเพราะไมมดีกีรคีวามร.ู..อะไรตาง ๆ เปลีย่นซะใหมเถอะ ! ถา

เปนชาวพทุธทีด่ ีตองละอาย...ทีป่ลอยใหความทกุขครอบงำ ถาเรายงัเปนชาวพทุธ...ที่

ปลอยใหความทกุขครอบงำ “มนันาละอาย ! เหมอืนกบัชงิแมวมาเกดิ”

เพราะฉะนั้น ชาวพุทธตองรูสึก อยากพนทุกข เหมือนคนถูกจับหัวกดน้ำ
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อยากหลดุจากเบด็ เหมอืนปลาถกูเบด็เกีย่วปาก “มนัอยากดิน้ใหหลดุ” เพราะมนั

รวูาถาดิน้ไมหลดุ มนัตองถกูขอดเกลด็ แหวะไส มนักก็ลวัตองยอมดิน้ แลวเดีย๋ว

นี้ก็แปลกนะ คนที่ทำอะไรเปนทุกขกัน แลวยังไมอาย ทะเลาะกันในสภา...นาอาย!

“กลบัไมอาย” แลวบางคนนีไ่ปทำเหตมุา แลวยงัเดนิมาหวัเราะไดอกี  เปนคน...กห็นา

ดาน “คนหนาดาน” กไ็มอายตอความทกุขทีก่อ ความทกุขทีไ่ดกระทำ

เพราะฉะนัน้ จง...ทำใหมันอยากหลุด จากความทุกข เหมือนคนถูกจับหัว

กดน้ำ ที่อยากทะลึ่งโผลมาหายใจ ใหมันสบายปอด แลวถาเปนชาวพุทธ...ไมอาย

เรือ่งทกุข เปนทกุข...ไมอาย กต็องอายแมวละ  “ชงิแมวมาเกดิ” เพราะแมวไมทกุข

งาย, แมวไมตองกินยานอนหลับ, แมวรอง ! ไมตองมีใครไปปลอบ เดี๋ยวรองมัน

ก็เงียบเอง

สวนพวกเดก็ทีร่องแลวนี.่..ตองใหคนปลอบ พอปลอบ แลวกย็งัไมยอมเงยีบ

ตอง เรยีกวา “เดก็หนาดาน” ไมอายตอความทกุข  หมดสภาพความเปนชาวพทุธทีดี่

ฉะนั้น ตองจำไวเลย จำไวใหขึ้นสมองเลยวา...ถาเรา

ทุกข แลวเราตองอาย ! เพราะเกิดมาเปนมนุษยพบพุทธ

ศาสนา ไมควรจะเปนคนทกุขงาย แลวสขุยาก...ใชไมได ตอง

ถอืหลกันีไ้วใหดี

ก็ขออวยพรใหทุกคนฉลาดเรื่องเรียนรู ธรรมะที่ ก ข ก กา คือ ที่ตา หู

จมกู ลิน้ กาย ใจ เมือ่มผีสัสะ  ขอใหทกุคนไดฉลาด รอบร ูเรือ่ง “ผสัสะ” จนกระทัง่

หลดุพนจากความทกุข เพราะฉลาด เรือ่ง “ผสัสะ” ดวยกนัทกุทาน ทกุคน เทอญ.
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