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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)


ก ข ก กา เรือ่ งดับทุกข

วันนีก้ ห็ วังใจวา จะชวยกันแกปญ
 หาตาง ๆ ทีจ่ ะเกิด กับชีวติ ของเราชาวพุทธได
เปนอันวาตองตอดวยกัณฑนี้ ดวยเรื่องวา...
เราจะเริม่ เรียนรู “ก ข ก กา เรือ่ งดับทุกข” ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสรู ตัง้ แตขอ
แรกวา
รูทุกข
รูเหตุ
รูเวลามันดับลง และเทียบกับมันเกิด
จนหาขอสรุปแนวทางทีจ่ ะปฏิบตั ใิ หเกิด “ขจัดทุกขหรือดับทุกข”
ถาพระองคไมรขู อ สุดทาย ก็คงไมมปี ระโยชนใชไหม ?
ถาพระองครแู ตทกุ ข รแู ตเหตุ แตไมมขี อ ปฏิบตั ใิ หเรา ถาเราสงลูกหลานไป
เรียน ลูกหลานเราไมรูจะเริ่มตน...เรียนอะไร ? ที่เปนเด็กก็ตองอานออกเขียนได
แลวถาชาวพุทธที่จะอานออกเขียนได ก็ตองเรื่อง “การดับทุกข”
*“ก ข ก กา ดับทุกข” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนือ่ งในวาระการบรรยายธรรมในวันวิสาข
บูชา ภาคค่ำ ณ โบสถธรรมชาติ วัดสวนแกว วันอาทิตยที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ.2555
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สรุปอยางนีไ้ ดคำเดียว เรามาเรียนรเู ริม่ ก ข ก กา จากคำวา “ผัสสะ !”
ผัสสะ คือ 3...อยางมันมาเจอกันเขา เชน มีตา มีรูป มีจักษุวิญญาณ 3
ประการ มันเกิดขึน้ ก็เรียกวา “มีการผัสสะ”
จึงมีเรือ่ งทีพ่ วกเรา นาจะศึกษาสักนิดหนึง่ วาโลกเรานีม่ นั มีอยไู ดดว ยอะไร ?
บางคนก็บอกวา ดวยจักรวาล (COSMOS) อะไรสารพัดอยาง เรือ่ งดาราศาสตร มี
การหมุนไปโคจรไป ตรงนัน้ ไมใช เรือ่ งทีเ่ รานาจะเอามากำหนดรู เพราะพระพุทธเจา
ทานตรัสเองนะวา...
โลกใบนี้ มันมีอยทู ี่ “ผัสสะ” ถาไมมกี ารเห็น การไดยนิ คือ พูดงาย ๆ วา
“ถาไมมผี สั สะ โลกก็ไมม”ี หมายความวา “มีคา เทากับ...ไมม”ี ถาเราไมมี ตา หู จมูก
ลิน้ กาย ใจ ทีจ่ ะรจู กั อะไรทัง้ 6 อยางเหลานีไ้ ด มันก็เทากับ...ไมมี !
สมมติวา วัดนี้ มี...อยกู จ็ ริง ! แตเราไมเคยมาเห็น ไมเคยมาฟง วา วัดนีม้ ี
กิจกรรมอะไรบาง ! หรือพูดงาย ๆ พระพยอมมี...มีจริงไหม ? ถาเราไมไดมาเห็น
มาผัสสะ มาฟง ถึงมีนี่ ก็เทากับ...? คิด...ออกไหมนี่ ? ถาคิดไมออกก็ไมอยาก
เทศน....ทีเ่ ทศนไปก็เทากับ...ไมไดเทศน เพราะไมเขาใจ ! ถาไมเขาใจ มันก็เทากับ...ไม
ไดฟงเทศน
เราตองเขาใจวา ทีอ่ ะไรในโลกนี้ “มี !” มีเพราะเราไดเห็น มีเพราะเราไดยนิ
มีเพราะเราไดชมิ ไดสมั ผัส เขาบอกวา “ทุเรียนอรอย !” แตถา เราไมเคยใสปาก ให
ลิน้ ไดสมั ผัส “ทุเรียนอรอยมีไหม ?” พันธุนั้น พันธุนี้ เปรียบเทียบจนเกิดสัญญา
หมายรวู า “รสชาติอยางนี”้ เขาเรียก “พันธนุ ”ี้ ถาเนือ้ แฉะไมแหง เขาเรียก “พันธุ
นี”้ ถาเนือ้ แหงหวานมัน เมล็ดลีบเขาเรียก “กาน
ยาว” เขาเรียก “พวงมณี” เขาเรียก “ทอง
นวลจันทร”
สิ่งเหลานี้นี่ “มี” เพราะเราไดสัมผัส
เราไดเห็น ไดยนิ ไดชมิ ไดลบู ไล ไดแตะตอง
ไดนกึ คิด มันจึง “มี” ถามันไมทำหนาที่ “ผัสสะ”
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มันก็เทากับไมมี
ความรสู กึ ผัสสะ ทางหู ตาจมูก ลิน้ กาย ใจนี่ ถามันไมไดผสั สะ มันก็เทากับ
ไมมอี ายตนะ ทีม่ นั มีตอ เมือ่ ...มันทำงาน มันเกิดทำงาน...การเห็น การไดยนิ ฯลฯ
เอาละ ! ถาสมมติ ใครสักคนหนึง่ เขายังไมตายหรอก แตวา ตา หู จมูก ลิน้
กาย ใจ ทัง้ 6 ของเขา มันไมทำหนาที่ นัน่ ! ก็คอื เทากับโลกนีย้ งั ไมมี แตพอตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจ มันทำหนาที.่ ..เห็นนัน่ ฟงโนน ชิมนัน่ สัมผัสนัน่ สัมผัสนี่ ก็เริม่
เกิดมีโลกนี้ขึ้นมา มีอะไร...ในโลกนี้ขึ้นมา


โลกทั้งหมดมาจาก...ผัสสะ
ฉะนัน้ จึงวา โลกทัง้ หมดโลกทัง้ ปวง ก็มาจาก...ผัสสะ

อยางนีพ้ ระพุทธเจาทาน...ตรัสเอง สวนพวกเราไดยนิ หรือไมไดยนิ ก็แลว
แตโชคของใคร ถาใครไมเคยเรียนรูเรื่องนี้...ก็คงลำบาก ที่จะรูจักโลกตามความ
เปนจริง ถาตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ทัง้ 6 อยางมันไมทำงาน มันไมทำหนาที่ เหมือน
กับมันหลับอยนู ี่ คนก็ยงั ไมตายหรอก แตหลับอยู
ถามวา ขณะทีห่ ลับนี่ โลกใบนี้ มันจะอยอู ยางมีความหมายตอคนนอนหลับ
ไหม ? แตนี่ ! เพราะเราไมหลับ มานัง่ ฟง นัง่ ดูพระเทศนกนั อยู “วัดสวนแกว...จึง
มี ! วิสาขะฯ...จึงมี !” ถาพระไมทำหนาทีเ่ ทศน โยมก็ไมทำหนาทีฟ่ ง
ถาม วิสาขะฯ มีไหม ? “มีกเ็ ทากับไมม”ี ไมรฟู ง ถูกไมถกู วันนีต้ อ งเปนวัน
ที่ปวดหัวในการฟงหนอย แตถาฟงรูแลวเขาใจ จะกลายเปนการผาน ก ข ก กา
ของธรรมะ จนรแู จงแทงตลอด แลวก็จะเห็น...ประโยชนทพี่ ระพุทธเจาตรัสรู แลว
ก็จะเห็น...ประโยชนของการทีม่ วี นั วิสาขะ แตถา ไมทำหนาทีก่ นั นี่ “พระก็ไมเอาเรือ่ ง
นีม้ าสอน โยมก็ไมใฝใจทีจ่ ะฟง มาเวียนเทียน แลวก็เดินกลับไปบานเลย ใสบาตร
เสร็จแลวก็ไมมาอีกเลย”
เราเอาแคบญ
ุ เราไมเอาถึงปญญา เราไมเอาถึงความเขาใจ ก็จะเหมือนสง
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เด็กไปโรงเรียน เขาไมเอาใจใสจะเรียนเลย เพือ่ นเขาสอบ...ไดเกรดเทานัน้ เทานี้ แต
เขาไมเอาใจใส ตัวเองจะไดเกรดอะไร อานก็ไมออก เขียนก็ไมได แลวนักเรียน
หองหนึ่งนี่ ไมใชเขาจะอานออกเขียนไดทุกคน...จริงไมจริง ?
ชาวพุทธทีม่ ากันนี่ มาวัดนี้ มาแลวกลับไปเยอะ ! ก็อา นตัวเอง...ไมออก ! บอก
ตัวเอง...ไมเปน ! เห็นตัวเอง...ไมชดั ! จัดการกับตัวเอง...ยังไมถกู ! เวลาทุกขเกิด ผัสสะ
เกิด...ไมรจู ะจัดการยังไง ! เพราะความเอาใจใส ทีจ่ ะรเู รือ่ งนี้ ยังไมมี ไมพอ
ก็ตองบอกกันวา...ขออนุโมทนาดวย สำหรับคนที่อยูฟงรอบสุดทายนี่ ตอง
เรียกวา เอาใจใส พยายามพัฒนาความรูของตัวเอง ในวันวิสาขบูชาใหยิ่งขึ้น

อยา ! แคเวียนเทียน อยา ! แคทำบุญ อยา ! แคใหสบายใจ
วา ไดมารวมกิจกรรม แคเปลือก แคพิธี มันจะไมไดแกนสาร
สาระเอาไปชนะ ทีว่ า “ชยันตี” แปลวา ชนะ

ชัยชนะหรือแพ อยทู ตี่ า หู จมูก ฯลฯ แลวทีเ่ ราแพกเิ ลส...เปนทุกข ก็แพกนั
ตรงที่ “ไมฉลาดรอบรู ในการควบคุมผัสสะ” ก็ทกุ ขไป ถาฉลาดเมือ่ ไร ! ก็จะ...ผัสสะ
ไมเปนนรก แตจะเปนสวรรคให
ทีนี้ ทีบ่ อก โลกทัง้ โลกนี่ ทีม่ นั มี “เบือ้ งตนมาจากผัสสะ” จะเปนโลกสวรรค
ก็อยทู ตี่ า หู จมูก ลิน้ กาย ใจ จะเปนโลกทัง้ หมด หรือจะเปนนรกรอนรมุ กลมุ ทุกข
ก็มาจากตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ แตขอใหรนู ะ ตา หู จมูก ฯลฯ มีจริง แตถา มันไม
ทำหนาที่ มันก็เทากับไมมี เหมือนอยาง วันวิสาขบูชา จะไมมีความหมายเลย ถา
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เราไมใช ตาดู หูฟง ฯลฯ มารวมกิจกรรมอยางวันนี้
ขอนี้ ! เปนสิง่ ทีต่ อ งเห็นดวยปญญา จะแคอา นตัวหนังสือ เรียนร.ู ..คงยาก !
ถาเพียงแตอา นหนังสือ เพียงแตเห็นตามตัวหนังสือ มันไมถงึ ความจริงหรอก ! เรา
จะตองเห็นดวยปญญาวา “ผัสสะ” มันเกิดกรรม ! มันเกิดการกระทำ ! เพราะผัสสะ
มันทำใหเกิดสังขาร แลวสังขารนัน้ ไมใชรา งกาย
“สังขาร” แปลวา ปรุงแตง แตแลวรางกายนี้ ก็อยไู ดดว ยการปรุงแตง อาหาร
ปรุงแตงบาง ลมหายใจปรุงแตงบาง ถาลมหายใจมันหยุดนิ่ง อาหารไมเคลื่อนไม
ขยับ ไมกลืน ไมถา ย เขาเรียกวา “สังขารก็ดบั ” การทีเ่ ราเห็นอะไร แลวเราไมปรุงแตง
“การเห็นอะไร...นี”่ ทานบอกวา “มันตางกันลิบ”
ถาเรารูจักภาษาคน ภาษาธรรม ลองฟงเรื่องภาษาคน ภาษาธรรมนิดหนึ่ง
ในภาษาคนนี่ เวลาผัสสะทางกามารมณ จะบอกวา “นารัก” ตัวอยางที่เราเห็นเขา
แตงงานกัน เมือ่ พวกดารา เขาจะใหทำอะไร...ผัสสะทีแ่ กมกันใชไหม ? คนทัว่ ไป
ทีเ่ ห็นเขาจูบกันทีแ่ กม ก็ “โอ ! นารัก” “เจาสาว...นารัก” “เจาบาว...หลอ”
แตถาภาษาธรรมนี่ เขาหมายความยังไง...เขาจะมองอยาง “ขยะแขยง”
สัมผัสของอายตนะทัว่ ไป ไมวา จะผิวกาย ไมวา จะสัมผัสทางเพศ มันเปนเรือ่ งเหน็ด
เหนื่อยเปยกแฉะ เผละผละ ซ้ำซาก ถาคนมองเห็นเชนนี้ จะรูสึก...ขยะแขยง
แตคนทัว่ ไปนี่ ทีเ่ ขาไมลกึ ถึงภาษาธรรมมัน เขาก็จะมอง “อยุ ...นารัก !” เรา
จะเห็นพวกนักขาว เขาจะคะยัน้ คะยอ “จูบอีก ! ๆ” แลวเราก็จอ งมองดู “อยุ ...นารัก !”
แตพระ ! อาตมาจริง ๆ นะ “รสู กึ รำคาญ !” ทีขา วอืน่ เปนขาว...ละแวบ ! ขาว...พระ
ปฏิบตั ทิ ำกิจอะไรดี...ละแวบหาย ! แตถา ขาวจูบกัน แตงงานกัน เขาละ...แชนาน !
เขาถูกสันดานภาษาคน พื้นฐานสัญชาตญาณเขาชอบ

ความสุขทางเนือ้ หนัง เขาก็มองเรือ่ งเนือ้ หนังเปนเรือ่ ง “นารัก !”
แตพอเวลามาบวชนี่ พระอุปช ฌายใหพจิ ารณาหนัง (ผม ขน เล็บ ฟน หนัง)
ทีผ่ วิ หนังคนเรานีน่ ะ มันจะมีสารตัวหนึง่ เรียกวา สาร EBV (Epstein-Barr Virus)
มันติดตามหนังเราเลย ถาเราจูบกันหนึง่ นาทีนี่ อายุจะสัน้ ไปเทาไหร ? จูบหนึง่ นาที สาร
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EBV จะเขาไปในรางกายเรา อายุจะสัน้ ไปตัง้ 2-3 นาที ไมรนู ะ ! ใครคิดเปนหรือเปลา ?
แตถา เปนเรือ่ งการสัมผัสของลูก แม พอ กอดกันเพือ่ ความรัก สัมผัสเพือ่
ใหเกิดความอบอนุ นีอ้ ยางหนึง่ แตสมั ผัสใหเกิดกิเลสตัณหานี.่ ..จนไปสสู ภาพทีท่ า น
เรียกวา “ทำสงครามทางเพศ” ตองรุนแรงบาง หรือทีต่ อ งเรียกอะไรกัน ? ซาดิสท
(Sadism) บาง นี่ ! ก็เปนภาษา ทีค่ นชาวพุทธ ทีไ่ ดยนิ ไดรู เรือ่ งนีไ้ วบา ง ก็นา จะดี
นะ เผื่อวา เราจะไดรูจักทั้งภาษาคน-ภาษาธรรม
ภาษาคนเขาบอก “อยุ ...นารัก ! ๆ” แตคนเขาคิดลึกซึง้ ไปถึงสภาพ ถาหลงติดใจ
พอติดใจ แลวเขาจะ...(ขออภัย ! ภาษาวาอยางไรดี) “มันเสีย้ นเรือ่ ย, มันอยากเรือ่ ย,
มันกระสันเรือ่ ย, มันใคร, มันรานเรือ่ ย”
ไปเลยทีนี้ ! มันก็จะไปจากผัสสะนี่ จนคนเขาตกหลุมลึก...ของเรือ่ งเนือ้ หนัง
ไมมใี ครอยากจะถอนตัว ปายปนขึน้ ก็ตดิ โรคเอดส หรือ AIDS (Acquired Immuno
Deficiency Syndrome) ปญหาหึงหวงบาง
เราจะเห็นวัน ๆ หนึง่ จะมีศกึ ชิงนาง เมือ่ สองวัน ก็มี ผ.อ. เกิดไปเกีย้ วแฟน
ของเจาคนหนึ่ง เขาก็ยิงตายเลย ! แลวมีตำรวจคนหนึ่ง ก็ถูกฆาตาย เพราะไปจีบ
แฟนเขา ไปผัสสะ ไปโอบเอวแฟนเขา เจานัน่ ! เขาหึงยิงตายเลย
คนเรานี่ ตาย ! เพราะในเรือ่ งผัสสะเยอะ ! พอตาเห็นปป ! มันก็อยากโอบ
เขาอีก อะไรเขาอีก ลวนลามเขาเรือ่ ยไป ก็คนเขามีเจาของ มันก็ตอ งถูกกระทำ “นา
เกลียด” คือ ตายทางเพศนี่ มันตายนาเกลียด แลวที่เขาวาอะไรนะ ? ตกน้ำตาย
กับตายบนไหนนะ...? ทีเ่ ขาพูดกัน “ตกน้ำตายก็นา เกลียด” “ตายกับเรือ่ งเนือ้ หนัง
ก็นา เกลียด” ไมรลู ะ ! ถาเรารจู กั เรือ่ งผัสสะซะใหดี มันจะสุดยอดเลย เขามีอปุ มา
อยางนี้นะเกี่ยวกับ “ผัสสะ”


หัวงูพิษ...มันกัดตาย
ขอที่ 1 ทานเปรียบเหมือน “หัวงูพษิ ” ทำไม ! ถึงบอก...หัวงูพษิ เจางูพษิ นี่
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นะ คนทีเ่ ขาจับเปน เขาจะตองมีขอ หรือเชือก “กด ! หัวมันกอน” แตถา คนไมเปน
ไปจับ เหมือนชาวนาจับงูเหาไปอมุ ไว “มันกัด...ตาย !”

บางทีพระพุทธเจา ทานเปรียบ “นากลัว !” แตเอาไว
สอนพระ “โยม ! คงไมคอ ยไดยนิ ” ทานบอกวา “ถาเอาอวัยวะ
เพศนี่ ไปใสในอวัยวะเพศของหญิงนี่ แลวมันเกิดติดอกติดใจ
หลงใหล หึงหวงกัน แยงชิงกัน จนสาดน้ำ...กรดใสกนั ”
พระพุทธเจาทานจึงเปรียบวา “เอา
อวัยวะเพศไปใสในปากงูพษิ ใหมนั ตาย ซะที
เดียวเลยดีกวา !” ถาไปใสของคนอืน่ เขา มัว่
เขา เมียเขา กิก๊ กับเขา อะไรกันอยางนี้ มัน
ทำสรางนรก แตใสในปากงูพษิ นี่ มันตายเลย
ไมมบี าป ไมมกี รรม ไมมกี ระทำกรรม เทศน
เรือ่ งนีม้ นั หวาดเสียวเหมือนกันนะ มันจะแล
หมิ่นเหม เอาแคนี้ดีกวา เดี๋ยวจะหาวาคืนนี้
เทศนลามก
ที่ทานเปรียบไววาเหมือน “หัวงูพิษ” ถาใครสัมผัส แลวไมฉลาดควบคุม
เหมือนไมรจู ักเอา...ขอกดหัว แลวจับ ! อยางทีเ่ ขาจับขายนะ เคยเห็นหรือเปลา ?
เขาจับงู ที่เขาจับงูขายกัน...รวยนะ ! ตัวหนึ่งหลายสตางค แลวตอนที่น้ำทวม เขา
ก็จบั งูขายกัน แตคนทีจ่ บั ไมเปน...ก็โดนกัดตาย !
คนทีส่ มั ผัสแลวฉลาด “เลิก ! พอแลว!” ไมอยากไปเสียเวลา “เรา ลูบ จูบ
ดม” สัมผัสอะไรกัน...ไมเอาแลว ! พวกคนที่ฉลาดถอยออกมาได...ก็ดี ! พวก
คนโงก.็ ..งูงบั ! ติดใจ หลงใหล ขาดเขาไมได...เอาอยางนีก้ แ็ ลวกัน ใครดูละคร อี
นางคนไหน ทีเ่ ขาแยงกันสามคนสีค่ นนะ จำไมไดเรือ่ งอะไรตออะไร เคยเห็นแวบ ๆ
“โอโฮ ! เขาหึงผัวเขา” เขาหึงอะไรบอกไมถกู อีคนนีเ้ ขายังกับโดนงูกดั เขาพลาน
ราน แรดเลยบอกไมถูก
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แลวถาพองูกดั มันสะบัดไหม ? มันอาการเปนไง ? ทุรนทุราย เวลาเราโดน
งูกดั “โอ โอย !” อยางนี้ จะพูดงาย ๆ วา เรือ่ ง “สัมผัสทางเพศ” ถามันกัดติดใคร
บอก “เบือ่ ...มันยาก !” มันจึงมีแต...เบือ่ ๆ อยาก ๆ เห็นทีเ่ ขาบอกวา ผหู ญิงตอน
คลอดลูกละดาผัวเลยก็มี พอดาเสร็จ ! เดี๋ยวทองอีกแลว นี่มันจึงมีเรื่องแบบนี้
เขาพูดไวเยอะแยะ มีอธิบายไว


ทางสองแพรง

ที นี้ ข อ ที่ 2 ท า น
เปรี ย บอุ ป มาว า “ทางสอง
แพรง”
ทางสองแพรงนี้ คือ
เปนหนทางทีพ่ าใหเราถลำไป
ก็มี แลวถามีทางสองแพรง
ก็ไมรจู ะไปทางไหน ! ถาไปผิดนิดเดียวก็แยเลย ! อาตมานี่ ไมรนู ะ...โชคดี ! ตอน
กอนบวชก็มีแฟนเหมือนกัน พอบวชแลวเขาเสือกมีผัวไปกอน ก็เลย...ไมสึกเลย !
ก็ไปทางนี.้ ..ดีกวา ! มาทางนี.้ ..ดีกวา ! ถาไปทางนัน้ “ปานนี้ ! ก็ไมมพี ระพยอมแลว”
ก็เปนไอยอม “ผัวอีนนั่ พอไอน”ี่ อะไรไป
ถาไปทางโนน ก็เปนคนครองเรือน แตมาทางนี้ ก็เปนนักบวช

ก็ชวี ติ นะ มันก็จะพาหลงทางถลำไปทางไหน ?
บางคนนี่ ถลำเรือ่ งเนือ้ หนังเรือ่ งเพศ สัมผัสแตบา ทางเพศ...จนตาย ! ไปกับ
เรือ่ งนีเ้ ลย แกกย็ งั เปนเฒาหัวงู เขาเรียก “เฒาหัวงู” แลวแกกห็ ลงทาง “ไมไปทาง
สวาง” ไปทางมืด...เขาถ้ำของเนื้อหนัง เขาถ้ำของสัมผัสทางเพศ จนกระทั่งแปดสิบ
เกาสิบ ก็ยงั บาไมสราง จนเขาลอเลนวา “สังขารไมรว มมือ แตใจยังกระเพือ่ มกระพือ
ไมหยุดหยอน”
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มันแยไหมโยม ? แกแลวยังอยาก...ไมหยุดนี่ มันก็ไมไหว อยางทีเ่ ขาบอกวา...
ตองไปจางโสเภณีชายมาบำบัดกันก็มี จางนิโกรมาบำบัดคืนละสองพันสามพัน ถา
คนเขาหลงถลำเขาไปทางนี้ แลวถาเขามีลกู ๆ จะรสู กึ อยางไร ? วา แมเราบาเรือ่ ง
นี้เหลือเกิน ขาดเรื่องนี้ไมได ละครนี่เขาเลนกันทุกวัน ที่เขาเริ่มถลำกันทางนี้ เขา
จึงใชคำวา “ทางสองแพรง”


ผีผูสรางโลก

ตอมามี คำวา “ผีผสู รางโลก”
ถาไมมี...ผัสสะก็ไมมีโลก มันเหมือนกับวา ผัสสะเปนเหมือนผีหลอกเรา
ใหเราเห็นวา “มีอยางนัน้ เปนอยางนี”้ รสชาติของสัมผัสนี่ มันวูบ ๆ วาบ ๆ มันไมใช
มี...จีรงั ยัง่ ยืนหรอก สัมผัสเรือ่ งเนือ้ หนัง เรือ่ งทางเพศ เรือ่ งกามารมณนี่ มันก็เหมือน
“หมาอรอยกระดูกแทะกระดูก” ซึง่ ทานมีอปุ มาไวเยอะ แตวา คืนนีเ้ อายอ ๆ ก็แลวกัน
ทีนี้ “การตามใจตัวเอง หรือลุอำนาจแกกเิ ลส”

การตามใจตัวเองหรือลุอำนาจแกกิเลส บวกกับความ
ประมาท สะเพรา อวดดี การอยอู ยางขาดสติ บางทีความอวด
ดี พระอวดดีวา “ไมเปนไรคุมอย”ู อยกู บั สีกาในรถ อยใู นทีล่ บั
หู ลับตา ไมเปนไรคุมสติอยู อยางนี้ ! เขาเรียก “อวดดี”
อาตมาหลังจากโดนคำพูด ตอนที่...นิกร ยันตระ ตอนนั้นพระดัง ๆ รุน
เดียวกันนี่ เขาก็เสียหาย เรื่อง “สีกา” พวกคนเขาก็พูดใหไดยินเลยนะ มีอยูวัน
หนึง่ วา “เฮย ! กูวา พระดัง ๆ ทีพ่ งั ไป แลวหลายองค, นี่ ! ตอไปคงเปนรายพระ
พยอม” หรือไมก็ “เฮย ! ตอนนีพ้ ระดัง ๆ พังไป แลวหลายองค, กู ! วา รายตอ
ไปคงเปนพระพยอม”
เขาพูดแบบนี้ เราตองระวังไหม ? ตัง้ แตนนั้ ก็ “ระวัง ! เลย ไปเทศนทไี่ หน
ไมให...ผหู ญิงติดตาม” “ถึงจะแก ! ยังไง...ก็ไมไวใจ” จะขึน้ รถไปดวย...ก็ไลลง ไม
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ลงก็ถบี ลง เอาปลอดภัย ! ไวกอ น “อยาอวดดี !” วา เรามันฌานแข็ง สมาธิแข็ง
“กันไวดกี วาแก แยแลว มันแกไม...?” ถึงเราจะรักพรหมจรรย รักชีวติ นักบวช เขา
วาไง ? “รักแท ยังแพใกลชดิ ”
เดีย๋ วนี.้ ..ไมอยากใกลชดิ ใคร ไมอยากใหใครใกลชดิ เลยจำพรรษายายไป...ที่
โนนบาง ยายไป...ทีน่ ี่ พอโยมจะใกลชดิ ยายไปอีกทีห่ นึง่ แลว “หางไวกอ นปลอดภัย
ไวกอ น” แลวคนบางคนนี่ ไมไดชอบกันเลย แตพอ...ใกลชดิ ไป ใกลชดิ มา “แพ !”
เพราะเขาผัสสะใกลชิดกันอยูเรื่อย ๆ
นี่ ! ก็ “อยา! อวดดี” กับการอยอู ยาง “ขาดสติ” นีแ่ หละ ! ผั ส สะที่ ต อ ง
เกีย่ วของ ในการเกิดผัสสะ เขาเรียก “สฬายตนะ” หรือตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ การ
ควบคุมผัสสะ คือ การใช...สติสมั ปชัญญะ
ถามวา แลวเรานี่ จะควบคุมผัสสะใหมีสติสัมปชัญญะไดมากกวาคนอื่นนี่
ทำไง ?
ทานก็บอกวา ในการทำลายอิทธิพลของผัสสะ ก็คอื “วิปส สนา”
วิปส สนา แปลวา...เห็นแจง,เห็นวิเศษกวาคนอืน่ เห็นวา ผัสสะนี่ ! เปนบอ
เกิดเรือ่ งราว กรรม วิบาก ทุกขทงั้ หมด เห็นวา “ตรงนีส้ ำคัญทีส่ ดุ !” แลวก็จอ งเฝา
ดู ตอนอาตมาอยสู วนโมกข ฟง ทานอาจารยเทศน เรือ่ ง “ผัสสะ” ไมรกู รี่ อบ แต
พอออกจากสวนโมกขมา เราก็ตองมาใกลชิด ไดเห็นโนนเห็นนี่
แหมวันนีน้ กึ อยาก...จะตำหนิ ! อยากจะเรียกเด็กผหู ญิงคนหนึง่ ...มาตำหนิ !
แตกไ็ มใชเด็ก...มีลกู คนแลวมัง้ ใครเคยเห็นบาง ? ที.่ ..เขานงุ สัน้ ทีส่ ดุ เลย นงุ ... จนแกม
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กนออกมาเลย “แหม ! นึกอยากจะเรียก…อีหนูเอย ! วันนีว้ นั พระวิสาขะฯ ทำไม !
แตงตัวอยางนี้ ?” แลวเด็กพวกนี้ เขาเรียกวา “จิตมันอยากใหคนอืน่ เห็นตัวเอง” วา
“เขาเวอรกวาคนอืน่ ”

เขาก็เรียกรองผัสสะ คือ อยากใหทกุ สายตามองมาทีเ่ ขา แลว
ถาสายตาทีม่ องไปขาดสติ ขาดวิปส สนา ก็จะเกิดกิเลสตัณหาตาม
มา คดีขม ขืนทางเพศ...อะไรตาง ๆ นี่ ! เขาไมรูกาลเทศะ ไม
ดูจังหวะ วัดวาอาราม สถานที่ รูสึกวันนี้มาพันกวาคน...มีคน
เดียว “แหม ! นึกอยากจะเรียกมาวา” บังเอิญคนมันเยอะ เดีย๋ ว !
เขาจะอาย, เดีย๋ ว ! จะไปสรางความทุกขใหเขาอีก


กิเลส ตัณหา ลากเขามา

รสู กึ ตัง้ แต 3 ปมานี่ เพิง่ มีคนนี้ อยากจะเรียก “อีหา ลาก !” เขาลากอะไร ?
ขออภัย ! โยม ! ระหวาง สส. ทีม่ าลากเกาอีป้ ระธานสภา แลวโดนเรียกวา “อีหา
ลาก” อีนี่ ! เขาลากอะไรมานี่ ? อะไรลากเขามา...? “กิเลสตัณหาลากเขามา” แลว
เขามาอยางนี้ เขาจะลากพระ ลากเณร ออกจากวัด จึงตองเรียกเขาวา...?
ถาเปนผชู าย เขาก็เรียก “ไอหา ลาก” ใชไหม ? ถาเปนผหู ญิง...? โยมชวย
ตอหนอย แลววันนีไ้ มรเู ปนไงทุกกัณฑลงตรง คำวา “ลาก” ทุกที เรานี่ ! มาวันนี้
อาตมาชอบถาม...มาตั้งแตเชาอะไรลากเรามา ? “ศีลธรรมในสายเลือดของ
บรรพบุรษุ เรา ๆ...ลากเรามาวัด” สวนเด็กคนนีเ้ อาอะไรลากมาก็ไมร.ู ..? “กิเลส
ลากเขามา” เขาถึงแตงตัวแบบนี้ ไมสมกับเปนชาวพุทธเลย เขาจะเรียกรองผัสสะ
ในสายตาคนอืน่ ไปถึงไหน ! แลวเขาจะไดประโยชนบญ
ุ อะไร ?
ก็อยากจะเตือน ! พวกเรากันวา...ตองใหเกิดทุกข เกิดสุข รกู นั ทีผ่ สั สะ หลวง
พอพุทธทาสทานเขียน เรื่อง “ผัสสะ” เกี่ยวของเปนกลอนไวสามบรรทัด ดีเหลือ
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เกิน ! ลองพิจารณาดูนะ

ความทุกขเกิดทีจ่ ติ เพราะทำผิดเรือ่ งผัสสะ
ความทุกขจะไมโผล ถาไมโงเรือ่ งผัสสะ
ความทุกขเกิดไมได ถาเขาใจเรือ่ งผัสสะ
เปนคำคอมเมนท (Comment) ทีส่ ดุ ยอด ! ตอนอาตมาไปอยนู ี่ ทานก็เทศน
เรือ่ งนีเ้ ยอะ ! เวลาเห็นแลว... “เออ! เห็นแลว ระวัง ๆ อยารัก อยาชัง อยาวูบวาบไป
กับมัน” การควบคุมไมใหวบู วาบนี่ ! เปน “วิปส สนา” แตถา วูบ ! เห็นผัวเขาหลอ...
วูบ !, เห็นเมียเขาสวย...วูบ !, เห็นขาวของเพชรนิลจินดา เขาวางเผอเรอไว...วูบ !
ก็เปนโจร เปนชู เปนอะไร ๆ...ทีเ่ ขาจะบาปจะชัว่ กับตรงทีเ่ ขาไมฉลาด
มีวปิ ส สนา ตรงผัสสะ แลววิปส สนาไมใช..นัง่ หลับหู หลับตาอยางเดียว แต
สติตอ งไว ดัง่ ฟาแลบ...เลยเหมือน “ฟาแปป ! ๆ” มาเลย พอเห็น “แปป ! ๆ” มา
เลยชวยคมุ ครองเลย ชวยปองกันความวูบ ! แลวก็ไมเกิด...กิก๊ ไมเกิด...ชู
แมแตชทู างใจก็ไมเกิด พวกชทู างใจ...ยังไมผดิ ศีลธรรมนะ แตมนั ก็ไมดี แต
ถาขจัดชูทางใจออกได ชูที่ไปเปนกิ๊ก เปนอะไร ปนตนงิ้วมันก็ไมมี...มันจะไมมี
อาชญากรรมทางเพศ, มันจะไมมีโรคที่เกี่ยวกับทางเพศ, มันจะไมมีพอที่ขมขืนลูก
เขาบอกวาไง...“มันเคยเกิดเรือ่ งแลวนะโยม !” พอเขาบอกวา...เมือ่ กอนก็เห็น
ลูก เปนลูก มีอยูวันหนึ่ง เขาเห็นลูกนอน จะเรียกอะไรออก...? “หวอก็แลวกัน”
พอหวอออกมา เขาก็ควบคุมผัสสะไมได ก็ขมขืนลูก แลวบวกกับเมาดวยอะไรนี่
เขาก็จะเอาขาวที่รวม ๆ มาออกเปนอยางนี้
จึงมีเรื่องที่ไมนาเชื่อ ! แมนี่บวชเปนภิกษุณี ลูกชายบวชเปนพระ แมนั่งไม
สำรวม...ออกมาแวบ ! ลูกชายคุมไมอยู ก็เสพกันระหวางแมกับลูกเลย ก็เคยมี
เรือ่ งแบบนี้ เมือ่ เร็ว ๆ ก็มขี า วแมกบั ลูก
สิง่ เหลานี้ มันเกิดทีผ่ สั สะทัง้ สิน้ ! พระพุทธเจาถึงบอกวา “มันเปน ก ข ก กา”
ถาใครอยากจะรูธรรมะ ไมใชไปอานหนังสือ...รอยเลม ! แตรูตรงที่มีผัสสะ แลว
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ฉลาด...สติฝก มาใหดี มันมาไวดัง่ “ฟาแลบ...แปป !” เลย แลวเราจะไมเกิดปญหา
เปนทุกขเรือ่ ง “ผัสสะ” เลย, ไมทำผิดเรือ่ งผัสสะ, ไมโง ! ใหผสั สะ...โผลแลวโผลอกี ,
ทุกขจากผัสสะ...โผลแลวโผลอีก นี่จึงเปนเรื่องวิเศษไหม ?
พระพุทธเจาตรัสรนู .ี่ ..วิเศษ ! อยาสนใจวา ประสูติ ตรัสรู นิพพานเปนวัน
เดียวกัน เปนอัศจรรย บางคนเอาแคนั้น
แตไมรเู ลยวาพระพุทธเจาสอนอะไร ? เราอยาสนใจ เรือ่ งกีป่  ๆ 2,600 ป
อาตมาดูทวี ี เห็นเขา...“เมือ่ คืน ใครดูทวี ไี ทยพีบเี อส ?” เขาจะมีการไปเทีย่ ววัดนัน้ ...
9 วัด แลวก็ไป ๆ มา ๆ มีแตเรือ่ ง “ไสยศาสตร” เหมือนทีพ่ ดู เมือ่ กลางวัน
อาตมาวา เทศนมาหลายป ปนสี้ ามกัณฑนนี่ ะโยมลองเอาไปฟงเถอะ “ซาก !
แทรก !” “ไสยศาสตร...ทำไม ! เหนียวแนนอยใู นเมืองไทย ไสยศาสตร...ทำไม ! ยึด
ครองพืน้ ทีห่ วั ใจเราไดตงั้ เยอะ จนพุทธศาสตรแทรกเขาไมได” ไสยศาสตรครอบงำหมด
แมแตเดีย๋ วนี้ มาวันวิสาขะฯ ก็อยากใหวนั วิสาขะฯ เปนเรือ่ งศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ ครอง ถา
ไมมา...เดีย๋ วจะไมมสี งิ่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ ครอง เขาก็มาแบบไสยศาสตร แตถา มา เพราะ
อยากจะรูเรื่องดับทุกข
นี่ ! เขามาวิสาขะฯ แบบพุทธศาสตร แลวยิง่ มาเรียนรู เรือ่ ง “ควบคุมผัสสะ”
มันจะตรงกับทีพ่ ระพุทธเจา รทู กุ ข, รเู หตุแหงทุกข, แลวก็รวู ธิ ใี หทกุ ขดบั ถาไมรคู วบ
คุมผัสสะ “อยาไป...โง !” เพราะวาไปกี่วัด ไปกี่ไหน ก็ไมสามารถจะ...? (ฉลาด)
ไปเถอะเขา...สำนักไหน ไปกี่...สำนักไหน
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ดับทุกขทใี่ จเรา...ตัวกู ของกู

อาตมาถึงบอกวา “อาตมาไมไปอินเดีย” เพราะหลวงพอพุทธทาสบอกวา “ไป
ก็ไปดูซาก !”
ถาเราทำเรือ่ งดับทุกขทใี่ จเราได...ทีน่ ี่ ประเทศเรานี่ เพราะวาไมอยางนัน้ พระ
อรหันต ก็เกิดไดแตในอินเดีย แลวลังกา พมา ไทย ก็ไมมีพระอรหันต ไมมีพระ
อริยบุคคล ถาเรารถู งึ ขัน้ นีเ้ สีย...มันก็จะไมตอ งเสียเงิน มาทำบุญวันวิสาขะฯ เขาบอก
เทาไหรนะ ? 4,000 ลาน...ทีใ่ ชกนั ในวันวิสาขะ แลว 4,000 ลาน แตพอตาเห็นรูป หูฟง
เสียง ฯลฯ ก็ทกุ ขตอ ไปอีก เขาดากู...กูเจ็บใจ ไมเคยฟงเปนเสียง “เกิดดับ เกิดดับ”
ขอเลาเรื่องวิปสสนาหนอย หลวงพอองคหนึ่งเปนพระอาจารยสอนวิปสสนา
มีลกู ศิษยเยอะ ! แลวก็มลี กู ศิษยทา น ทีเ่ คยบวชกับทานแลวก็สกึ ไปมีเมีย สวย แต
ไดเมียปากจัดดาเชา ดาเย็น ดาไฟแลบ จนคืนหนึง่ เขาทนไมไหว นอนกับเมียไมได
ก็มาขอนอนกับหลวงพอ
หลวงพอก็บอกวา...เอ็ง ! แตงงานมีลกู มีเมีย แลวทำไม ! ไมนอนกับลูกกับ
เมีย มาขอนอนที่นี่ทำไม ? “ไมไหว...หลวงพอเมียเขาดาผมเหลือเกิน ทนไมไหว
ขอมานอนทีน่ คี่ นื หนึง่ ”
หลวงพอก็บอก “แกนี่ ! อยกู บั ขามาตัง้ นาน ขาก็นกึ วา...จะไดรเู รือ่ งวิปส สนา
อะไรไปบาง ! แกนี่ !...ฟงเมียดาไมเปนซิ แกถึง...ตองรอนรนทนไมได,ตองมาอยทู ี่
นี,่ มานอนทีน่ ี่ ! แสดงวา...แกฟงเมียดาไมเปน !” เจาลูกศิษยบอก...ทำไม ! จะฟง
ไมเปนหลวงพอ เขาเอาหนาผมไปเทียบ เปรียบ...อยางนั้นอยางนี้
หลวงพอ “แกเสือกเอาหนาไปรับ แกก็ยงิ่ ...โง ! หนาแกจะไปเหมือนอะไรที่
เขาเปรียบได”
เขาก็ถามหลวงพอ...แลวฟงเปน...ฟงยังไง ? แกก็ฟง ใหเปนเรือ่ ง “เกิด ! ดับ !
เกิด ! ดับสิ !” พอเมียแกอาปาก...เสียงก็เกิด ! เมียแกหุบ...เสียงก็ดบั ! แกลอง
กลับไปฟงใหม !” พอกลับ...อีเมียธรรมดา ถากลับไมดกึ ก็ดา อยแู ลว แตนี่ ! ดัน

75
มาอยกู บั หลวงพอยันดึก เขาก็คอยจอง !…พอเปดประตู เขาก็ “ผับ ๆ ๆ”
สวนเจาผัวก็จอ งทีป่ าก “เกิด ! ดับ ! เกิด ! ดับ !” พอดาอยตู งั้ นาน “เอ !
วันนีท้ ำไม ! เขาถึงไมมอี ารมณขนึ้ ...ฮึดฮัด เหมือนวันกอน” ก็เลยถามผัววา...วันนี้
แกเปนอะไร ! ขาดาตัง้ นาน แกไมรเู รือ่ งรึ ?
เจาผัวบอก “ขาเริม่ รเู รือ่ งแลว”
“อาว ! รแู ลว ทำไม ! แกไม...ฮึดฮัดละ”
“ก็วนั นี้ ขา...รแู ลว ขาเลยไมฮดึ ฮัด วันกอน ขา...ไมรู ขาก็ฮดึ ฮัด”
ฝายเมีย ก็ถามวา...แกรยู งั ไง ? ใครสอนแกมา ? ใหรยู งั ไง ?
“ก็หลวงพอบอกขา...วา
แกอาปากเสียงก็...เกิด ! แกหุบ
ปากเสียงก็...ดับ ! ขาก็ภาวนา
บริกรรม...เกิด ! ดับ ! ๆ อยนู ี่
ไหนแกลองดาตอสิ !” เจาผัว
ก็...จอง !
ฝายเมียก็ดาไปพักเดียว
หมดอารมณ “มันไมมอี ารมณรว ม
กับเราเลยนะ !” ก็เลยบอก...แกสงบไดจริง ๆ หรือนี่ ? “จริง !”
“พีก่ ส็ อนนองบางสิ !”“เออ !” ผัวก็สอน ตัง้ แตนนั้ มา สองคนผัวเมีย ก็ทำ
กรรมฐานวิปสสนา จองอยูในเรื่อง “เกิด ! ดับ ! ๆ” อยูอยางนี้ เขาก็เลยอยูกัน
สบายเลย
นี่ ! ฉะนัน้ พวกเรานี่ “แหม ! พอเมียดาคำ” ก็ “อยู ! อยากจะตบ มันดากู” มี
ตัวกูรบั ตลอด อันความจริง “ตัวกู” มิไดมี แตพอเผลอ มันเปน ผี โผลมาได ฯลฯ
เมือ่ กีบ้ อก “ผีสรางโลก” ทานอุปมาวา...ผีสรางโลก พอเมียดา แลวมีตวั กูขนึ้
เขาก็เตนเรา ๆ เหมือนผีหลอก แตพอหมด “ตัวกู” ก็ทา นจึงเขียนวาไงนะ ? ตัวกู ตัวสู
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อันความจริง “ตัวกู” มิไดมี
แตพอเผลอ มันเปน ผี โผลมาได
พอหายเผลอ “ตัวกู” ก็หายไป
หมด “ตัวกู” เสียได เปนเรือ่ งดี
สหายเอย จงถอน ซึง่ “ตัวกู”
และถอนทั้ง “ตัวสู” อยางเต็มที่
มีกันแต ปญญา และปรานี
หนาทีใ่ คร ทำใหดี เทานีเ้ อย
แลวทานก็เขียนวา
ขณะใด จิตไม มี “ตัวกู”
นิพพานก็ ปรากฏอยู ณ จิตนัน่
พอ “ตัวกู” เกิดได ในจิตนัน้
สังสารวัฏ ก็พลัน ปรากฏแทนฯ
จึงมีนทิ านเลาอีกซักเรือ่ ง...“อยาหาวาบวชนานนิทานมาก” มีหนังสือหลวงพอ
พุทธทาสทานเขียนไวเรือ่ ง “ตัวกู-ของกู” ใครเคยอานไหม ? หลวงพอพุทธทาสทาน
เขียนไวดี เรือ่ ง “ตัวกูของกู”
ก็มอี าจารยคนหนึง่ นัง่ อานหนังสือเรือ่ ง “ตัวกู-ของกู” อานไปถึงตอนวา “โลภ
โกรธ หลง เกิดที.่ ..ตัวกู” โลภก็โลภมาให...กู ถาโลภ แลวไมรจู ะไปใหใคร ถาไมมี
เราจะโลภไปทำไม โกรธก็เพราะรสู กึ มันทำไมไดอยางใจ...กู
หลงยึดติดเปนโนนเปนนี่ หลง...ตำแหนง หลง...แยงกันในสภา เขาหลงทะเลาะ
กัน แลวคนนั้นก็ไมรูวา หลงขนาดหนัก ๆ...ลากเกาอี้ไป เกาอี้มีเปนพันตัวลากตัว
นัน้ ไป เดีย๋ วเขาก็เอาตัวอืน่ เขามา พอ สส. ผหู ญิงลากออก ตำรวจก็ลากเขาอีก เขา
หลงแยงเกาอี้กัน สวนเกาอี้มันคงขำ “กูไมรูเรื่องกับมึง แลวแตมึงจะลากกูไปไหน”
เจาคนลากก็เลยโดนดา...อีอะไรลากนะ ? ทีเ่ ขาดากัน พอมานึกถึงก็...แย !
ความหลง พออานถึงตัวนี้ ถาโลภ โกรธ หลงนี่ มันจะดับ ถาตัวกูมนั ไมโผล
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ขึน้ มารับ ปรุงแตง รับลูก เปนกู...ถูกดา กู...จะไดแลว มึง...ขัดคอกู กู...เลยโกรธ
อะไรอยางนี้ !
พออานถึงตอนนี้ ก็มคี นมา...โมโห ! แกดวยเรือ่ งอะไรก็ไมรู มายืนดาหนา
บาน ดาอยตู งั้ นาน แกก็ปด หนังสือลงมาถาม...คุณ ! มายืนดาใคร ? เจาคนทีด่ า
ก็โมโหสิ ดาตัง้ นาน ยังเสือกมีหนามาถามอีกวา “คุณ ! มายืนดาใคร ?” ก็เลยบอก
“กูดา มึงนัน่ แหละ !” แกก็บอกวา “ดามึง ! ก็แลวไป อยา ! ดากูกแ็ ลวกัน” เจานัน่
งง ! เดินกลับบาน...มึน ! เจาคนถูกดา...สบาย ! สวนเจานัน่ ...มึน !
นี่ ! วันนี้ ถาเรารเู รือ่ ง “ผัสสะ” มันก็เปนอยางนี้ เราจะไดเปรียบคนที่ เขา
โง ! เรื่อง “ผัสสะ” เขาเกิดทุกขอยูเรื่อย เพราะเขาทำผิดเรื่องผัสสะ พอมีผัสสะ
ทีไร เขาชอบปรุง เปนกู รับลูก...มาปรุง มันดากู...เกินเหตุ มันดากู...เกินไป
อาตมาตอน ทีเ่ ขาโทรศัพทดา มานี่ ! แลวตอนทีว่ า หมบู า นอมรชัย 3 เขา
ดาอาตมาตั้งแตกลางซอย มายันถนนใหญ “สัตวนั่น สัตวนี่” เขาเปนแกนนำเสื้อ
เหลืองตอนนัน้ หาวา...เราเปนเสือ้ แดงไมพอใจ ดาใหญ
เราก็ “ไมมตี วั กู” อยา ! ไปรับ เขาดาเราเปนสัตว ก็นกึ “กูไมไดขนึ้ ทะเบียน
สัตว กูขนึ้ ทะเบียนมัน ไปดูสำมโนครัวได” แต...ไมไดพดู หรอก ! ก็เดินของเราไป
เรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ มีโยมคนหนึง่ เขาบอก “แหมทาน ! ถาเปนผมนะ เอาฝาบาตร
ฟาดหัวมันไปแลว” ขืนฟาดก็เกิดเรื่องก็เสียภาพลักษณพระ


ความวิเศษของพระพุทธศาสนา

พระควรจะไปได เดินไดอยาง...สงบ ! แตเสียงทีม่ ากระทบหู มันก็..เกิด !
ดับ ! เกิด ! ดับ ! แต...อาตมาไมไดหนั ไปเพงปาก เขาวา “เกิด ! ดับ !” แคไดยนิ
ก็รู แลวก็เดินไปตอ นีแ่ หละ ! ความวิเศษของพระพุทธศาสนา
ความวิเศษทีพ่ ระพุทธเจา...รทู กุ ข รเู หตุทเี่ กิด เหตุกค็ อื เรานี่ ! มันอยาก !
กับยึด ! อยาก ! จะใหเขาชม แตพอเขาดาก็...ไมชอบ ยึด ! ถือวา เปน
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เราดี ไมนา ดาเรา ไมนา วาเรา มันก็ทกุ ขไป ยิง่ เราเปนแม ลูก ดากัน
คนใช ดานายนี่ มันจะทุกขมากกวา
นี่ ! แลวเขายังบอกอยางนี้ดวยนะ คนดีนะทุกขมากกวา...คนชั่ว เวลาโดน
ดา ถาไปดาพวกคนชัว่ ...ใช ! กูมนั ชัว่ อยางทีม่ งึ วา มันก็แคนนั้ แหละ ! แตถา คนดีโดน
ดานี.่ ..โอโฮ! ลองคนใชดา นาย, ลองลูกนองดาผบู งั คับบัญชา เขาจะทุกขมาก ! ถา
วัดนีเ้ ณรดา...อาตมา “ไมรจู ะทุกข ไมทกุ ขกไ็ มรลู ะนะ” แตถา เผลอ!...ก็ทกุ ข แตถา
ไมเผลอ ! ไมปรุงแตง...ก็ไมทกุ ข
ฉะนั้น ขอสรุปทิ้งทายดวยวาทะกรรมซ้ำซาก...แตตองย้ำ ! ถาเปนชาวพุทธ
ไมมีฉันทะ,ไมมีอารมณอยากพนทุกข ดุจดัง คนที่ถูกเขาเอามือจับหัวกดน้ำ แลว
เราไมอยากทะลึง่ โผลขนึ้ มานี่ แลวเรายอมจมตาย ! ผัสสะมันก็กดใหเราเปนทุกข เรา
ไมคดิ จะทะลึง่ โผลขนึ้ มาบางหรือ ? ทานจึงบอกวา ถาชาวพุทธคนใด มีฉนั ทะอยาก
ดับทุกข อยากพนทุกขประดุจดัง คนทีเ่ ขาถูกจับหัวกดน้ำ
พวกคนติดยานี่ ดันเสือกอยากติดยา แตไมอยากเลิกยา เขาเอาไปบำบัดก็ตดิ
อีก เอาไปในคุกก็ไปกินกันอีก เพราะเขาไมอยากเลิก เขาเรียก “ไมมฉี นั ทะทีจ่ ะเลิก”
โยม ! คนเรานีน่ ะ ถาลองเขาอยากเลิก แลวไมตอ งใหใครมาชวยบำบัด แตนี่ ! เสีย
งบประมาณบำบัดหัวละ...200 บาท
เขาบอกวา ทัว่ ประเทศนี่ เขาจะบำบัดเทาไหร ? ตอนนีเ้ ราติดไปลานสองแสน
คน ถาบำบัดหมดเสียงบฯ เทาไหร ? แตวนั ใด ถาเขาเกิดมีฉนั ทะบอก...ติดยาไมได
เรือ่ งเลย, อยากเลิกแลวโวย !, กูไมเอากับมึงแลวโวย ! ภาษาบาลีวา อตัมมยตา อยาก
เลิกใหมนั หลุดปากมาวา “กูไมเอากับมึงแลวโวย !”
ภาษาบาลีวา “อตัมมยตา”

กูไมอยากทุกขกบั ผัสสะอีกแลวโวย !

เพราะฉะนั้น เวลาเห็น เวลาไดยิน กูจะระวัง...ที่สุดเลยโวย !, กูจะไม
ประมาท...ขาดสติแลวโวย ! ทีก่ ทู กุ ขมาตลอด เพราะกูประมาทขาดสติ, กูอวดดี,
กูไมยอมมาฟงพระเทศน, กูเลยโงกบั ผัสสะมานาน นี่ ! ใหมนั รสู กึ อยางนัน้ ทาน
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อุปมาไวสองอยาง เหมือน “คนถูกจับหัวกดน้ำกับไฟไหมหัว”
ไฟไหมหวั นี่ ! มันไมตอ งไปถามใครแลว น้ำอยทู ไี่ หน ? วิง่ พลานเลย ปด
ไดปด ทำอะไรไดทำ “ไมตอ งไปอินเดีย ไมตอ งไปกราบไหวสงั เวชนียสถานหรอก”
ถาไฟไหมหวั รีบดับ...ถาทุกขมา แลวยังไมบอก “กูไมเอากับมึงแลวโวย !” หรือ
หลวงพอพุทธทาสใชคำตะเพิดมัน “กูไมไดเกิดมาเพือ่ เปนทุกขโวย !” ในชาวพุทธ
มีเรือ่ งอยางนี้ อยากพนทุกข เหมือน “ปลาติดเบ็ด” มันดิน้ ปากแหก ปากฉีก ก็ไม
วา เพราะไมดนิ้ มันตองถูกขอดเกล็ด แหวะไสแน ๆ มันยอมดิน้ ปากฉีกเลย แลว
มันก็หลุด...ไมถกู ขอดเกล็ด แหวะไส

สวนพวกติดยาตองซือ้ เขา...เม็ดละ 200 บาท ทีเ่ ขาบอกไข
แพง ๆ ตอนนัน้ ลูกละ 5 บาท เขาบอกวา “แพง” สวนยาเม็ดหนึง่
250 บาท ไมเห็นจะเดินขบวนไปกระทรวงพาณิชยบอกวา “โอย !
ยาแพง” แตตอ งบอก “กูอยากเลิกโวย !” อาตมาไปอบรมทีเ่ ขาให
พวกติดยามาบำบัด อาตมาบอกใหตะโกนสิ ! ตะโกนดัง ๆ “กูไม
เอากับมึงแลวโวย !” “กูอยากเลิกโวย !” เขาไมคอยพูดหรอก
“กูอยากเลิก” เขาจะพูดคอย ๆ มันสวนทางกับอารมณเขา เขา
อยากกินตอ แลวใครจะไปบำบัดมันเลิกได เขา...ก็ตดิ !
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สุขอันเกิดจากความหลุดพน

นีพ่ รงุ นี้ ! พอพระพุทธเจา...เขาเรียกอะไร ? ตรัสรคู นื นี้ ! พระพุทธเจาทาน
ทำอะไร...? เสวย...อะไร ? ตอสิ !...(“วิมตุ ติสขุ ”) โอ ! ยังพอมีชาวพุทธทีต่ อ ยอด
เปนบาง ! ดีกวา...ทำเปนนั่งฟอรมลึก นึกนาน พรุงนี้ ! เขาเรียก “พระพุทธเจา
เสวยวิมตุ ติสขุ ” แปลวา สุขอันเกิดจากความหลุดพน หลุดพนจากความทุกข ความ
ทรมาน ของกิเลสที่ “ผัสสะ”
พระพุทธเจาหลังจากตรัสรู...เห็นอะไรเปนทุกขไหม ? ไดยินอะไรเปนทุกข
ไหม ? ใครดาทานเปนทุกขไหม ? ทานหลุดพนแลว จึงเรียกวา “เสวยวิมุตติสุข”
อยตู งั้ 40 กวาวัน ไมไดฉนั อะไรเลย เปนสุขจริง ๆ ทีไ่ ดหลุดพนได
โยม ! พรงุ นีเ้ ชานะ ลองหาความสุขแบบนีไ้ ดไหม ? ไมใช...เชา ๆ กูจะกิน
อะไรมีความสุข, พรุงนี้กูจะฟงเพลง, ดูหนังอะไรมีความสุข, กูจะกกกอดกับใครมี
ความสุข มันก็จะเปนสุขติดอก ติดใจ หลงใหล
ตอไปอีก พระพุทธเจาเรียก วันพรงุ นีว้ า “เสวย
วิมุตติสุข” ก็ขอใหทุกคน กลับไปพรุงนี้ได...?
คืนนี้ก็ขอให...? ใครติดเหลาติดยาก็ขอให...?
“หยุด ! เลิก ! จะไดเสวย...วิมตุ ติสขุ ”
แตนี่ ! เสวยยาบาทุกวัน...พวกจัญไรพวกนี้ แลว
ก็มาลักสายไฟวัดอีก มาขโมยกันติด ๆ โดนตัด
ไป 5 ครัง้ ปทแี่ ลวโดนตัดสายไฟไป 5 ครัง้ เครือ่ ง
ดูดน้ำเกษตรก็หายไป 2 เครือ่ ง เจาพวกติดยานี่
แหละ ! ก็เลยทำใหพระ ก็ไมไดเสวยวิมตุ ติสขุ
เพราะฉะนัน้ ใครทีต่ ดิ ใจอะไร ? หลงใหล

อะไร ? ลองหัดหลุดมาไดไหม ? เราหลุดหนี้
พนหนี้ มีความสุขไหม ? ใครเปนหนีล้ องหลุด
ใชหนีห้ มด...ก็มสี ขุ ! ใครติดคุกพนโทษ...ก็มี
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ความสุข ! แตเดีย๋ วนี้ มันประหลาด ! พอเขาจะขอใหปรองดองนิรโทษกรรม
“เขาก็ไมเอา” เขาก็ยงั ทากันนะ...ไมตอ งยกโทษใหผม “คดีทมี่ ี ผมยอมติด”
ทัง้ ฝายคานฝายรัฐบาล เขาทากัน...เพือ่ จะติด แลวรางกฎหมายอะไร ก็ตดิ
แง็ก ! หมดเลยทีน่ ี้ พวกเขาไปลอม จะเขาสภา ก็เขาไมไดตดิ ...มอบ ! เดีย๋ วนี้ ! รถรา
จะไปไหนก็ไปไมไดตดิ ...มอบ ! ถาโลกเรา ประเทศเราไปไหนก็...โลง ! “หลุด ! โลง !
...ไมตดิ เลย” เรามีความสุขไหม ?
เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจาจึงเอาคำทีว่ เิ ศษ...เปนแกน เปนหัวใจพุทธศาสนา
คือ คำวา “วิมตุ ติ” จะเปนปญญาวิมตุ ติ หรือเจโตวิมตุ ติ จะหลุดพน ดวยความฉลาด
หรือหลุดพนดวยอำนาจจิต...ทีฝ่ ก จนมีฌาน มีจติ ตานุภาพ เมือ่ มีผสั สะ แลวใจแข็ง
ไมออ นไหว ไมวบู วาบ ก็เลยเรียกวา เจโตวิมตุ ติ
เดีย๋ วนี้ ดันผาไปลอดใตโบสถ เจาพวกปญญาออน ลอดใตโบสถ กับหลุด
รอด จะเหมือนกันไหม ? ไปลอดใตโบสถมาเสร็จ ก็โง ! เหมือนเดิม เปนทุกขตอ
บางทีวดั บางวัดก็...เปนทุกข “อยากดีดโบสถใหสงู ” เพือ่ จะไดเงินเขา รายไดเขา “โบสถ
ทรุด !” ก็เลยทุกขทงั้ โยม ทัง้ พระ เปนชาวพุทธนี่ ลองชวยตอบทีวา เราควรจะอาย
เรือ่ งอะไร ? อายเพราะจน, อายเพราะไมสวย, ไมรวย, สถานะภาพทางสังคมตกต่ำ
หรืออายเพราะดำ “ไมควรอายอยางยิ่ง” ในเรื่องแคนี้
ถาเปนชาวพุทธ ควรละอายเรื่อง “โงไปทุกขงาย ๆ” ยิ่งถาเปนเด็กเขารอง
งาย แลวเขาเงียบยากนี่ ก็จะเปนเด็กทีไ่ มนา เลีย้ งเลย สวนคนแกทที่ กุ ขงา ย รองไห
งายตอหนาเด็กดวย...ยังรองไมอายนี่ ก็ตองเรียกวา “คนแกที่นาละอาย” ไมใช...
รองไหตอ หนาเด็ก...แลวอยตู วั ไมรสู กึ เปนเรือ่ ง นาอาย !
เดี๋ยวนี้คน เขาไปละอายวา จนมั่ง, อายวาดำมั่ง, เขาอายวาที่สูเขา...ไมได
เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี,้ อายเพราะไมมดี กี รีความร.ู ..อะไรตาง ๆ เปลีย่ นซะใหมเถอะ ! ถา
เปนชาวพุทธทีด่ ี ตองละอาย...ทีป่ ลอยใหความทุกขครอบงำ ถาเรายังเปนชาวพุทธ...ที่
ปลอยใหความทุกขครอบงำ “มันนาละอาย ! เหมือนกับชิงแมวมาเกิด”
เพราะฉะนั้น ชาวพุทธตองรูสึก อยากพนทุกข เหมือนคนถูกจับหัวกดน้ำ
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อยากหลุดจากเบ็ด เหมือนปลาถูกเบ็ดเกีย่ วปาก “มันอยากดิน้ ใหหลุด” เพราะมัน
รวู า ถาดิน้ ไมหลุด มันตองถูกขอดเกล็ด แหวะไส มันก็กลัวตองยอมดิน้ แลวเดีย๋ ว
นี้ก็แปลกนะ คนที่ทำอะไรเปนทุกขกัน แลวยังไมอาย ทะเลาะกันในสภา...นาอาย!
“กลับไมอาย” แลวบางคนนีไ่ ปทำเหตุมา แลวยังเดินมาหัวเราะไดอกี เปนคน...ก็หนา
ดาน “คนหนาดาน” ก็ไมอายตอความทุกขทกี่ อ ความทุกขทไี่ ดกระทำ
เพราะฉะนัน้ จง...ทำใหมันอยากหลุด จากความทุกข เหมือนคนถูกจับหัว
กดน้ำ ที่อยากทะลึ่งโผลมาหายใจ ใหมันสบายปอด แลวถาเปนชาวพุทธ...ไมอาย
เรือ่ งทุกข เปนทุกข...ไมอาย ก็ตอ งอายแมวละ “ชิงแมวมาเกิด” เพราะแมวไมทกุ ข
งาย, แมวไมตองกินยานอนหลับ, แมวรอง ! ไมตองมีใครไปปลอบ เดี๋ยวรองมัน
ก็เงียบเอง
สวนพวกเด็กทีร่ อ งแลวนี.่ ..ตองใหคนปลอบ พอปลอบ แลวก็ยงั ไมยอมเงียบ
ตอง เรียกวา “เด็กหนาดาน” ไมอายตอความทุกข หมดสภาพความเปนชาวพุทธทีด่ ี

ฉะนั้น ตองจำไวเลย จำไวใหขึ้นสมองเลยวา...ถาเรา
ทุกข แลวเราตองอาย ! เพราะเกิดมาเปนมนุษยพบพุทธ
ศาสนา ไมควรจะเปนคนทุกขงา ย แลวสุขยาก...ใชไมได ตอง
ถือหลักนีไ้ วใหดี
ก็ขออวยพรใหทุกคนฉลาดเรื่องเรียนรู ธรรมะที่ ก ข ก กา คือ ที่ตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจ เมือ่ มีผสั สะ ขอใหทกุ คนไดฉลาด รอบรู เรือ่ ง “ผัสสะ” จนกระทัง่
หลุดพนจากความทุกข เพราะฉลาด เรือ่ ง “ผัสสะ” ดวยกันทุกทาน ทุกคน เทอญ.

